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فتاوى موقع اإلسالم اليوم
خزانة الفتاوى  ...خزانة مفتوحة لكل ابحث عن فائدة وطالب لعلم ،أودع فيها كل ما أجيب عنه

من استفتاءاتكم ،ما نُشر منها وما مل يُنشر ،مصنّفة تصنيفاً فقهياً ،وميكنك االطالع على فتاوى ما
شئت من األبواب الفقهية من خالل النقر على عنوان الباب.
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القرآن الكرمي وعلومه
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هل تنطبق هذه اآلية على غزو الفضاء؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1422/6/1

السؤال

أرجو من املفيت أن يفسر هذه اآلية الكرمية ،وهل هي تنطبق على املركبة الفضائية اليت أطلقت إىل

كوكب املريخ؟ قال تعاىل(( :ولو فتحنا عليهم ابابً من السماء فظلوا فهي يعرجون؛ لقالوا إمنا سكرت
أبصاران بل حنن قوم مسحورون)) سور احلجر اآلية رقم .15 ،14

اجلواب
يف هذه اآلية الكرمية يصف هللا -تبارك وتعاىل  -شدة معاندة مشركي مكة وأضراهبم ،ومنابذهتم

ويبّي سبحانه
للح ّق الذي جاء به الرسول الكرمي -صلى هللا عليه وسلم -من عند ربه  -عز وجلّ -
إصرارهم على الكفر والطغيان مهما جاءهتم من اآلايت الواضحات ،والدالئل البينات ،واملعجزات
الباهرات املؤكدة لصحة الرسالة وصدق الرسول ،حبيث لو فُتح هلؤالء املشركّي املعاندين ابب من

أبم أعينهم ،مث ظلوا يعرجون ،أي يصعدون إىل السماء عرب هذا الباب ،وملسوا هذا
السماء يرونه ّ
األمر العظيم واقعاً حمسوساً ،ملا أنفكوا عن عنادهم ومكابرهتم ،زاعمّي أ ّن هذا انتج عن ُسك ٍر

وغشاوة على أبصارهم فأصبحت عاجزة عن التمييز واإلبصار ،أو هو سحر أصاهبم فظهر هلم ما

ليس حبق وال واقع ،وهذا -كما ترى -إمعان يف الضالل ،وإصرار عجيب على البغي والفساد.

وأما قول السائل :هل تنطبق اآلية الكرمية على الركبة الفضائية اليت أطلقت إىل كوكب املريخ؟
فأقول:
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سواء وصل الكفار إىل املريخ أو غريه ،أو مل يصلوا ،فال ريب أ ّن من سبقت عليه الشقاوة األبدية ال

تيسر
ينتفع مبا يتلى على مسامعه من اآلايت الشرعية ،وما يراه من اآلايت الكونية الباهرة .ولقد ّ

ألهل زماننا عرب هذه املركبات الفضائية وغريها ما يدفعهم إىل اإلميان ابإلله احلق سبحانه ،ولكن ما

أشبه الليلة البارحة ،فال يزال املكذبون سادرين يف غيّهم ،ممعنّي يف ضالهلم وهو مصداق قوله تعاىل:
((إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون)) إذ أن أصح األوجه يف تفسري اآلية:

أهنا يف الذين قضى هللا عليهم ابلشقاء األبدي السرمدي ،فما عادت تنفع فيهم موعظة ،أو تنجع
فيهم تذكرة ،نسأل هللا العافية والسالمة.
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اجلن والشياطّي ساللة من؟
اجمليب د .عبد هللا السبيت

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1422/7/22

السؤال

يقول هللا تعاىل (وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة  ...اآلية

اإلنس من بين آدم واجلن من نسل من؟ والشياطّي من نسل من؟ وماذا قال أهل العلم بقوله تعاىل

(أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)
ظاهر قول املالئكة أبن األرض كان يقطنها خملوق مفسد فمن هم؟
اجلواب

الذي يظهر وهللا أعلم أن إبليس هو أبو اجلن وذلك هو ظاهر القرآن وال معارض له مقبول فإن هللا
سبحانه قد أخرب يف كتابه عن إبليس أنه اعرتض على السجود بقوله( :خلقتين من انر وخلقته من

طّي) فهو يتحدث عن خلقه هو ال عن غريه من أب أو جد فأول اجلن خلقا هو إبليس وهو أبوهم
(أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو) كما أن أول اإلنس خلقا هو آدم وهو أبوهم

وإبليس قد خلق قبل آدم (ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محأ مسنون*واجلان خلقناه من قبل
من انر السموم)

قال احلسن البصري رمحه هللا":ما كان إبليس من املالئكة طرفة عّي قط وإنه ألصل اجلن كما أن آدم
أصل اإلنس "قال ابن كثري ":وهذا إسناد صحيح عن احلسن " ( )74/1يف تفسري قوله (وإذ قلنا
للمالئكة اسجدوا آلدم) .

قال ابن القيم_رمحه هللا_:
واسأل أاب اجلن اللعّي أتعرف اخلالق أم أصبحت ذا نكران
وقال ابن حجر يف الفتح ( ": )369/6إبليس أبو اجلن كلهم "

()5/1

وكل قول غري هذا غري فإنه معارض لظاهر القرآن كما أن مستنده النقل عن بين إسرائيل فمرة ينسب
إىل حي من املالئكة وأخرى إىل اجلن ولكن اصطفى فكان بّي املالئكة  ...إىل غري ذلك من
األقوال ،واملسألة مسعية ال جمال للرأي فيها ،ومثلها ال يستند فيه على اإلسرائيليات ،وجتدر اإلشارة

إىل أهنا قد وردت جمموعة من الرواايت عن املتقدمّي يف إبليس وكيفية نسبته إىل اجلن ،وحتديد

مهمته ،وذكر عبادته ،وكيفية انتقاله ،إىل السماء وتسميته ،وغري ذلك ،ومصدر ذلك وهللا أعلم
اإلسرائيليات ،قال ابن كثري يف تفسريه ( ": )87/3وقد روي يف هذا آاثراً كثرية عن السلف وغالبها

من اإلسرائيليات ،اليت تنقل لينظر فيها ،وهللا أعلم حبال كثري ،منها ومنها ما قد يقطع بكذبه ملخالفته
احلق الذي أبيدينا ،ويف القرآن غنية عن كل ما عداه من األخبار املتقدمة ،ألهنا ،ال تكاد ختلو من

تبديل وزايدة ونقصان وقد وضع يف هذا أشياء كثرية ".
وحينئذ فال داعي للعدول عن ظاهر القرآن.

وهبذا القول يزول اإلشكال عن كيفية وجود إبليس بّي املالئكة وهو ليس منهم ،فاهلل قد خلقه
وجعله بينهم ،كما أنه خلق آدم وجعله يف اجلنة مث أنزل اجلميع إىل األرض جزاءا وابتالء ،هذا ابلنسبة

أليب اجلن.

وأما ابلنسبة أليب الشياطّي فال بد من مقدمة لبيان ذلك ،فإن لفظ (شيطان) يطلق على إبليس
ويطلق على جنس من اجلن وهم املرة من ذرية إبليس ،ويطلق على املتمرد من اإلنس على أوامر ربه.
فأما إطالقه على إبليس ففي مثل قوله تعاىل (فأزهلما الشيطان عنها) وقوله تعاىل (فوسوس هلما

الشيطان) وقوله تعاىل (ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة) وهذا غالب إطالقه،
فالشيطان علم يف الغالب على إبليس.

وأما إطالقه على جنس من اجلن ففي مثل قوله تعاىل (وما تنزلت به الشياطّي) وقوله تعاىل (هل
أنبئكم على من تنزل الشياطّي) (والشياطّي كل بناء وغواص) (وجعلناها رجوما للشياطّي) وهو ههنا
وصف هلم.
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وأما إطالقه على متمردي اإلنس ففي مثل قوله تعاىل (وكذلك جعلنا لكل نيب عدو شياطّي اجلن
واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا) وهو هنا وصف هلم أيضا.
وحينئذ فال ميكن أن يقال :أبو الشياطّي هو فالن إذ منهم جن ومنهم بشر ،إال أن يكون احلكم

أغليب ،فيقال إبليس أبو الشياطّي ألن غالب الشياطّي منهم وألنه مصدر شيطنتهم وهللا أعلم.

س /هل يدل قول املالئكة (أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ؟

ج /ليس يف اآلية دليل صريح على ذلك؛ إذ رمبا عرفت املالئكة أن هذا اخلليفة سيفسد يف األرض

ويسفك الدماء بوحي من هللا إليها كما نقل معناه ابن كثري عن احلسن البصري يف تفسري اآلية.

وقد ورد يف كتب التواريخ وبعض التفاسري :أهنم علموا ذلك بسبب أعمال من تقدم آدم من اجلن
الذين سكنوا األرض ،وسبق بيان شئ من ذلك السؤال ،السابق وهللا أعلم.
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كيف جنمع بّي هاتّي اآليتّي
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

سؤايل هو :يف سورة النساء آيتان متتاليتان مل أفهمهما فهما صحيحاً ،وسبب ذلك يل خلطاً عجيباً
ال هؤ ِ
صبـهم سيِئةٌ يـ ُقولُوا ه ِذهِ ِمن ِع ْن ِد َك قُل ُكلٌّ ِمن ِع ْن ِد هِ
ِ
الء
اَّلل فَ َم ِ َ ُ
ْ
َ ْ
"وإِ ْن تُ ْ ُ ْ َ َّ َ
يقول املوىل  -عز وجلَ :-
ِ
ك ِمن حسن ٍة فَ ِمن هِ
ِ
ك
ك ِم ْن َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَـ ْف ِس َ
َصابَ َ
الْ َق ْوم ال يَ َك ُ
اَّلل َوَما أ َ
"ما أ َ
ادو َن يَـ ْف َق ُهو َن َحديثاً"َ ،
َصابَ َ ْ َ َ َ َ
اس رسوالً وَك َفى ِاب هِ
وأَرسلْن َ ِ
َّلل َش ِهيداً" [النساء ، ]79-78:فما الفرق بّي األوىل والثانية؟ وهل
َ َْ َ
اك للنه ِ َ ُ َ
هذا يعين أن اإلنسان مسري؟؟ وكيف خنالف اجلربية إذا؟
وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فنقول أوالً أحبك هللا الذي من أجله أحببتنا ،ونسأل املوىل -عز وجل -أن جيمعنا وإايكم يف الدنيا

على حمبته وطاعته ،ويف اآلخرة يف دار كرامته ،مث لتعلم أيها احلبيب أن كالم هللا تعاىل ال اختالف فيه

وال تناقض" ،ال أيتيه الباطل من بّي يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد" [فصلت ، ]42 :وما

يتومهه بعض الناس من اختالف بّي اآلايت فإمنا هو من جهة نظر الناظر وقصور علمه ،ال من جهة

حقيقة كالم هللا تعاىل ،فهو (مبّي) ؛ كما وصفه هللا  -عز وجل ،-وما ذكرت من سؤال بّي آييت
النساء املذكورتّي فاجلواب عليه من وجهّي:
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الوجه األول :أن احلسنة والسيئة كلتامها بتقدير هللا تعاىل وهذا معىن "قل كل من عند هللا" [النساء:
 ]78أي بتقديره عز وجل ،لكن احلسنة سببها التفضل من هللا تعاىل على عباده ،وهذا معىن" :ما

أصابك من حسنة فمن هللا" ،أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة

فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى ]30 :وهذا معىن قوله" :وما أصابك من سيئة فمن

نفسك" [النساء ]79 :أي بسبب فعلك ،فإضافة السيئة إىل العبد من إضافة الشيء إىل سببه ال
إىل مقدره ،أما إضافة احلسنة والسيئة إىل هللا فهي من ابب إضافة الشيء إىل مقدره وموجده.

الوجه الثاين :ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف [جمموع الفتاوى

( ] )110/8من أن املراد ابحلسنة والسيئة يف اآلية األوىل يعين النعم واملصائب ،كما يف قوله تعاىل:
"إن متسسكم حسنة تسؤهم"  -يعين نعمة" -وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا"  -يعين املصائب" -وإن

تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً" [آل عمران ]120 :واملراد ابحلسنة والسيئة يف اآلية الثانية

الطاعة واملعصية ،حنو قوله تعاىل" :من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال

مثلها" [األنعام ]160 :قال :ويف كل موضع ما يبّي املراد ابللفظ فليس يف القرآن العزيز حبمد هللا

إشكال بل هو مبّي ،ا .هـ.
يعين أن احلسنة والسيئة تطلق يف القرآن الكرمي ويراد هبا النعمة واملصيبة ،كما تطلق ويراد هبا الطاعة
واملعصية ،ويف سياق اآلايت ما يدل على أي املعنيّي مها املرادان.

ففي اآلية األوىل املراد ابحلسنة والسيئة فيها :النعم واملصائب ،وكلها من عند هللا ،ويف اآلية الثانية
املراد ابحلسنة والسيئة :الطاعة واملعصية ،فالطاعة من هللا تعاىل تفضالً وتوفيقاً ،واملعصية من العبد

فعالً وإرادة ،وإن كانت كل من الطاعات واملعاصي من عند هللا تقديراً وإجياداً ،وهللا أعلم.
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عدم ذكر األعمام واألخوال يف آية النور
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِال
ما احلكمة من عدم ذكر األعمام واألخوال يف قوله تعاىل يف سورة النورَ :
"وال يُـ ْبد َ
لِبُـ ُعولَتِ ِه هن" [النور :من اآلية ]31مع أهنم من احملارم.
اجلواب
احلمد هلل - ،والصالة والسالم -على رسول هللا ،وبعد:
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ورد يف اآلية الكرمية ذكر احملارم الذين حيل للمرأة أن تبدي زينتها هلم ،فذكرت عدداً من الرجال على

اختالف قوة ودرجة قرهبم منها ،ومل يرد يف اآلية ذكر العم واخلال ،لكن قد ذهب مجاهري أهل العلم
من السلف واخللف ،إىل دخول العم واخلال ضمن حمارم املرأة ،الذين حيل هلا أن تبدي زينتها هلم،

وعدم ذكرمها يف عداد من حيل للمرأة أن تبدي زينتها هلم ال يلزم منه عدم اعتبارمها من مجلة من حيل

هلم ذلك ،وهلذا نظائر كتحرمي اجلمع  -يف النكاح -بّي املرأة وعمتها أو بّي املرأة وخالتها ،فهذا وإن
كان حمل إمجاع كما قد نص عليه عدد من أهل العلم ،ومع هذا فلم يرد ذكرمها يف احملرمات من
النساء ،يف قوله تعاىل" :حرمت عليكم أمهاتكم [ " ...النساء ، ]23 :مع أنه ورد ذكر حترمي اجلمع
بّي املرأة وأختها يف هذه اآلية حيث قال تعاىل" :وأن جتمعوا بّي األختّي إال ما قد سلف" [النساء:

 ، ]23نعم يبقى السؤال عن العلة يف عدم ذكرمها  -أعين العم واخلال -وارداً ،وقد نظرت يف كالم

أهل العلم فلم أجد  -حبسب ما وقفت عليه -ما يشفي يف هذا ،بل بعض ما ذكر ال يسلم به ،ومن
أحسن ما وجدت  -وإن كان ال خيلو من نظر -ما حكاه األلوسي  -رمحه هللا -يف تفسريه روح
املعاين ،حيث قال" :مل يذكروا يعين العم واخلال ،اكتفاء بذكر اآلابء ،فإهنم عند الناس مبنزلتهم ،وال

سيما وكثرياً ما يطلق األب على العم" أ .هـ .كالمه .ومن أمثلة إطالق لفظ األب على العم قوله

تعاىل ذاكراً قول يوسف  -عليه السالم" -واتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق ويعقوب" [يوسف:

 ، ]38فهذا التعليل أحسن ما وجدت ،وهللا أعلم مبراده ،وسبحان من ال تنقضي عجائب كتابه،
هذا  -وصلى هللا وسلم -على نبينا حممد.
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سماو ِ
تفسري قوله تعاىل " :إِ هن ه
وال "
ض أَن تَـ ُز َ
اَّللَ ميُْ ِس ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ك ال ه َ َ
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/10/01هـ

السؤال

سماو ِ
يقول هللا تعاىل -يف آخر سورة فاطر( :إِ هن ه
وال َولَئِن َزالَتَا إِ ْن
ض أَن تَـ ُز َ
اَّللَ ميُْ ِس ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ك ال ه َ َ
ِ
أَمس َكهما ِمن أ ٍ ِ ِ ِ
ورا) .
ْ َ َُ ْ َ
يما غَ ُف ً
َحد ّمن بَـ ْعده إِنههُ َكا َن َحل ً

أورد ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسريه ،عن أيب وائل ،قال :جاء رجل إىل عبد هللا بن مسعود ،رضي

هللا عنه ،فقال :من أين جئت؟ قال :من الشام .قال :من لقيت؟ قال :لقيت كعبًا .قال :ما حدهثك؟
قال :حدثين أن السماوات تدور على منكب ملك .قال :أص ّدقتَه أو كذبتَه؟ قال :ما صدقتُه وال

كذبتُه .قال :لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها ،كذب كعب ،إن هللا تعاىل
ِ
ض أَن تَـز َ ِ
سماو ِ
ِ
يقول( :إِ هن ه
َح ٍد ِّمن بَـ ْع ِدهِ) .
اَّللَ ميُْ ِس ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ُ
س َك ُه َما م ْن أ َ
ك ال ه َ َ
وال َولَئن َزالَتَا إ ْن أ َْم َ
وهذا إسناد صحيح إىل كعب وابن مسعود ،رضي هللا عنهما.

أنمل تفسري اآلية ،وشرح املفردات التالية :أن تزوال ،الزوال ،احلركة ،الدوران ،التسخري يف قوله
شمس والْ َقمر والنُّجوم مسخهر ٍ
ات ِأبَ ْم ِرهِ) [األعراف . ]54:مع التمثيل لكل منهما ،وهل
تعاىلَ :
(وال ه ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ

هناك فرق يف الداللة بّي املعطوف واملعطوف عليه ،أي( :السماوات واألرض) ؟ وهل ينطبق مدلول

اآلية أو مفهومها على الشمس والقمر والنجوم واألرض؟ وما هي أمساء الثوابت من النجوم؟ وهل
تدخل يف معىن التسخري؟ وخالصة القول :أال يعترب القول بدوران األرض خمال ًفا لآلية أم ال؟

اجلواب

سماو ِ
اجلواب عن تفسري آية فاطر( :إِ هن ه
ات
اَّللَ ميُْ ِس ُ
ك ال ه َ َ
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وال ولَئِن َزالَتا إِ ْن أَمس َكهما ِمن أَح ٍد ِمن بـع ِدهِ
َ
ْ َ ُ َ ْ َ ّ َْ
َو ْاأل َْر َ
ض أَن تَـ ُز َ َ
ِ
خالق السماوات
ورا) [فاطر . ]41:التفسري املوجز ملعىن اآلية هو أن هللا سبحانه َ
يما غَ ُف ً
إِنههُ َكا َن َحل ً
املمسك هلا أن تتغري عن موضعها الذي قدرها هللا فيه ،ولو فرض عقالً زواهلا عن
واألرض هو
ُ

مكاهنا ،فال ميكن ألحد غريه أن ميسكها ويعيدها يف مكاهنا كما كانت ،ولن يكون هذا التغيري إال له-

سبحانه -يوم القيامة ،حّي خيتل نظام هذا الكون املرتابط ،فتتحطم الكواكب ،وتتناثر النجوم،

وتُسعهر البحار ابلنار ،وتبعثر القبور  ...إخل.
معاين املفردات:

والتفرق وامليل عن املكان ،ويف أصل وضع هذه الكلمة (الزوال) ال تقع
التغري
الزوال :هو ُّ
والتصرف ُّ
ُّ

أو تستعمل إال يف شيء من حقه الثبات .نقول :زال اجلبل أو أزيل بعد أن كان اثبتًا .ومنه قوله
تعاىلِ َ :
ول ِم ْنهُ ا ْجلِبَا ُل) [إبراهيم . ]46:وتقول :زالت الغشاوة عن البصر بعد
ْرُه ْم لِتَـ ُز َ
(وإن َكا َن َمك ُ
أن كانت

موجودة .ويستعمل الزوال حقيقة يف الواقع الفعلي ويف االعتقاد ،مثال الثاين :قولنا :زالت الشمس.
دائما وال ثبات هلا ،وإمنا جاز استعمال هذا اللفظ؛ ألن املعتقد أن
ومعلوم أن الشمس متحركة ً

الشمس وقت الظهرية اثبتة يف كبد السماء كما يبدو للعّي اجملردة ،قال العرب ذلك؛ ألهنم كانوا
يقيسون حركة الشمس حبركة ظل أي شاخص ،ويف حلظة من قائم الظهرية ال يوجد للشاخص ظل

فاعتقدوا أن الشمس زالت.

ِِ ِ
ك
احلركة :احلركة ضد السكون ،وال تكون إال للجسم احملسوس ،ومنه قوله تعاىلَ :
سانَ َ
(ال ُحتَِّر ْك به ل َ
لِتَـ ْع َج َل بِ ِه) [القيامة. ]16:
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الدوران :مصدر للفعل الثالثي دار يدور دور ًاان ،ومنه الدائرة ،وهي اخلط احمليط ابلشيء ،وقيل

دار .ابعتبار احلائط الذي حييط هبا ،وعليه فالسماوات تقع داخل الدائرة (الفلك) اخلاص هبا،
للدارٌ :
ال خترج عنه حبال إال حّي اختالل هذا الكون ابنقضاض أفالكه وكواكبه وجنومه ،وال يكون ذلك إال

بتقدير هللا يوم القيامة.

التسخري :مصدر للفعل سخهر الرابعي ،والتسخري سوق الشيء ودفعه إىل هدف معّي عن طريق
هر لَ ُكم هما ِيف
القهر والغلبة ،ومنه تسخري السماوات واألرض وما فيها للعباد .قال تعاىلَ :
(و َسخ َ
سماو ِ
ات َوَما ِيف
ال ه َ َ
مجيعا ِم ْنهُ) [اجلاثية . ]13:وقوله( :والنُّجوم مسخهر ٍ
ْاأل َْر ِ
ات ِأب َْم ِرهِ) [األعراف . ]54 :أي :سري
ض َِ ً ّ
َ ُ ََُ َ
ومكاان هو بتسخري هللا وتقديره.
زماان
ً
النجوم (دوراهنا) يف أفالكها ً
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أما األثر عن كعب األحبار الذي ذكره ابن كثري عند تفسري اآلية ،فهو من األحاديث اإلسرائيلية
املردودة واليت ال تقبل؛ ملخالفتها لشرعنا ،فإن وضع السماوات واألرض -كما يف قول كعب ،رضي
هللا عنه -على كتف ملك من املالئكة ،خمالف للواقع واحلس ،فضالً عن أن الشرع ال يدل عليه.

يدل على هذا تكذيب عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،لقول كعب ،رضي هللا عنه .هذا ،ولو كان

تبّي كذبه
مثل هذا
صحيحا جلاءان حبديث صحيح عن املعصوم صلى هللا عليه وسلم ،وملا مل أيتنا ه
ً

وبطالنه ،وقد ذكر ابن جرير الطربي بعد رد عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،زايدة بعد تالوته

اآلية ،وهي( :كفى هبا زواالً أن تدور)  .أي :أهنا إذا زالت كيف تدور؟ فكأن عبد هللا بن مسعود،

رضي هللا عنه ،يشري بقوله هذا إىل خمالفة هذا األثر للواقع العقلي ،وليس هناك فرق بّي املعطوف
واملعطوف عليه (السماوات واألرض) من حيث الدوران ،غري أن املراد ابلسماوات :األفالك

والنجوم ،الثابت منها واملتحرك .وليس املراد ابلسماء ذات األبواب واحلرس اليت فيها األنبياء
واملالئكة واجلنة وفوقها عرش الرمحن جل وعال ،فإن هذه السماوات عامل غييب تعرف ابخلرب عن

الصادق املصدوق ،خبالف السماوات ذات النجوم والشهب والكواكب ،فطريق معرفتها احلس
واملشاهدة ،وهي املقصودة املرادة يف آية فاطر هذه.

(مكورة)
ومن املعلوم ،كما يذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -أن األفالك كلها مستديرة ه

وكلها يف السماء ،والسماء على األرض مثل القبة ،وإذا كان ما يف هذه السماء من كواكب وجنوم

وجمرات تدور يف أفالكها (مسائها)  ،فإن األرض تدور كذلك؛ ألن السماء حميطة هبا.
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وعلى هذا فإن داللة اآلية على الدوران ،كلٌّ حبسبه (الشمس والقمر والنجوم)  ،وهي كلها يف

السماء يدور كل منها على نفسه ويف مداره ،فينتج عن ذلك الليل والنهار ،وكذلك لألرض دورة

حول الشمس ينتج منها فصول السنة األربعة ،وصدق هللا العظيم( :ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك

القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون) [يس. ]40:
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احلكمة من خلق السماوات واألرض يف ستة أايم
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/6/6هـ

السؤال

فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،نرجو من فضيلتكم التفضل ببيان املعىن واحلكمة

اإلهلية من بيان أن هللا سبحانه وتعاىل خلق السماوات واألرض يف ستة أايم ،حيث إن هذا السؤال
قد تكرر أثناء احلوار مع بعض اهلندوس العاملّي ابململكة ،وقوهلم أمل يكن ربكم يستطيع أن خيلق

السماوات واألرض بقوله كن فيكون؟ فلماذا مل يفعل ذلك؟ وتعاىل هللا عما يشركون ،ولذا نرجو من

فضيلتكم أن تزودوان ابجلواب الشايف ببيان احلكمة من ذلك ،وجزاكم هللا خرياً ،ونفع املسلمّي

بعلمكم.
اجلواب
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أوالً :إن هللا  -سبحانه وتعاىل  -ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ،هؤالء الذين ال يعرفون اخلالق
فاخلالق ال يوجه إليه السؤال ،وإمنا يوجه إىل املخلوقّي ،أما اخلالق سبحانه وتعاىل فحكمته ابلغة

وحجته دامغة ،وكل شيء يفعله وكل شيء يعمله إمنا هو حلكمة ،مث إن هللا -سبحانه وتعاىل -علم

املخلوقات عن طريق أفعاله ،فهو علمنا التدرج يف األمور وعلمنا أن املخلوقات تنشأ نشأة متطورة

ومتدرجة فكما ينشأ الصيب صغرياً مث يكرب مث يهرم إىل آخره ،فكذلك نشأ الكون نشأة متدرجة ،هذا

من حكمته  -سبحانه وتعاىل ،-ومن حكمته أيضاً أن الزمان صاحب املكان ورافقه يف رحلة الوجود،
فهذه األايم الستة واليوم السابع هي اليت كتب هللا أن الزمان سيدور عليها والزمان إمنا يدور يف

املكان ،فعالقة الزمان ابملكان عالقة محيمة ،وابلتايل كانت هذه النشأة حىت اكتمل املكان الذي
نعيش فيه ،وهي البيئة اليت حتوطنا وحتيط بنا يف هذا الكون من مساوات وأرض ،فالزمان شيء اعتباري
ال نراه ،والبيئة املكانية نراها فربطها هللا -سبحانه وتعاىل -ابلزمن ،وهذه األمور قد ال يدركها

اإلنسان خاصة إذا مل يكن بصرياً مستبصراً ومسلماً ألمر هللا -سبحانه وتعاىل ،-وكما قال ابن القيم
 -رمحه هللا تعاىل:-

وقل للعيون الرمد للشمس أعّي *** سواك تراها يف مغيب ومطلع

وسامح نفوساً ابلقشور قد اكتفت *** وليس هلا يف اللب من متطلع

فسوأل هؤالء مل خلقت األايم؟ مل خلق الزمان؟ هذا كله أمره عند اخلالق ،واإلنسان أصغر من هذا

وأضعف من أن يسأل اخلالق ،وأن يوجه إىل الرب سبحانه وتعاىل السؤال ،فاألسئلة ال توجه إىل هللا،

"ال يسأل عما يفعل وهم يسألون" [األنبياء ، ]23:كل أمره حكمة ،وإذا مل يرها اإلنسان فإن العيب
يف اإلنسان وليس يف تلك احلكمة البالغة اليت قد ال يراها األعمى ،هذا ما حضرين اآلن وهللا -

سبحانه وتعاىل  -أعلم.
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هل يُعذب على ذنوبه ولو رجحت عليها حسناتُه؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال

هل يكفي أن تكون حسنات املؤمن أكثر من سيئاته حىت ينجو من النار؟ وكيف نوفق بّي هذا وقوله

 -تعاىل " :-ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" ،وقوله تعاىل "من يعمل سوءا جيزى به" وشكراً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فإن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهو الذي يقتضيه ظاهرها أن من رجحت حسناته

بسيئاته فهو من الناجّي  -إن شاء هللا تعاىل  -واقرأ  -إن شئت  -قول هللا  -تعاىل  -يف سورة
األعراف" :والوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك
الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا آبايتنا يظلمون" [اآليتّي ، ]9-8:وقوله  -تعاىل  -يف سورة

املؤمنون" :فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
يف جهنم خالدون" [اآليتّي. ]103-102:

أما قول هللا  -تعاىل " :-ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" [الزلزلة ]8:فمعناه جيده أمامه يوم القيامة
ويطلعه عليه ربه  -سبحانه .-

ٍ
لسبب على ما ذكر أهل
وأما قوله  -تعاىل " :-من يعمل سوءاً جيز به" [النساء ]123:فإهنا نزلت
التفسري ،وهو أن املسلمّي وأهل الكتاب تفاخروا يف أي األداين خري ،فأنزل هللا  -تعاىل  -قوله:

"ليس أبمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءاً جيز به" اآلية [النساء ، ]123:مث أعقبه بقوله
 -تعاىل " :-ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال

يظلمون نقريا" [النساء ، ]124:وقيل بل نزلت يف كفار قريش ملا قالوا للمسلمّي :لن نبعث ولن
نعذب ،فأنزل هللا" :من يعمل سوءاً جيز به" [النساء. ]123:
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وروي من طرق كثرية موقوفة ومرفوعة يف أتويل اآلية أن املؤمنّي جيزون يف احلياة الدنيا لقاء أعماهلم
من األمراض واملصائب حىت النكبة ينكبها املؤمن والشوكة يشاكها تكفر عنه سيئاته حىت يلقى ربه.
والقاعدة العامة  -اي أخي  -يف التعامل مع نصوص الوعد والوعيد مجعها وليس أن يفرد املرء

نصوص الوعيد وجيعلها نصب عينيه فيقع فيما وقعت فيه املعتزلة ،وال يعكس ذلك حبيث يفرد

نصوص الوعد ،ويغفل عن نصوص الوعيد ،فيقع فيما وقعت فيه املرجئة ،ومنهج أهل السنة وسط
بّي هذين ،وهو اجلمع بّي نصوص الوعد والوعيد ،مع الرجوع إىل كتب التفسري واحلديث ملعرفة
املراد من اآلايت .وهللا املوفق.
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"حىت يغنيهم هللا من فضله"
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

والصالة والسالم على خامت األنبياء -حممد صلى هللا عليه وسلم.-
ِ ِ هِ
ين ال َِجي ُدو َن نِ َكاحاً َح هىت يُـ ْغنِيَـ ُه ُم ه
اَّللُ ِم ْن
ما حكم كلمة "حىت" يف اآلية الكرمية َ
"ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
ضلِ ِه"؟ هل هي أتكيد ووعد من هللا -سبحانه وتعاىل-؟ وبث األمل يف قلب الصابر؟ وهل هذا
فَ ْ

الفضل سيجزى به يف الدنيا؟ وما هو هذا الفضل هل هو زوج ملن ال زوج هلا أو زوجة ملن ال زوجة

له؟ وأخرياً اي شيخ أسألك أن تدعو يل أبن يفرج هللا مهي ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعد ،وبعد:
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فهذه اآلية الكرمية جاءت يف سياق عدد من اآلايت اليت حتذر من الزان وتنهى عنه وتسد مجيع السبل
املفضية إليه ،كما تضمنت العالج الناجع العاصم -إبذن هللا -من هذه الفاحشة ،وهو النكاح
والسعي يف حتصيله ،ولذا قال تعاىل" :وأنكحوا األايمى منكم والصاحلّي من عبادكم وإمائكم" [النور:

 ، ]32وهذا خطاب للمجتمع املسلم كله ابعتباره كياانً واحداً أبن يسعى يف تزويج الرجال والنساء،

وأن ييسر أسبابه ويذلل عقباته ،وهنى تعاىل عن جعل الفقر وقلة ذات اليد ذريعة حتول دون تزويج
الرجل أو املرأة ،بل وعد تعاىل ـ ووعده احلق ـ أن يغنيهم من فضله ،يقول تعاىل" :إن يكونوا فقراء

يغنهم هللا من فضله" [النور ، ]32 :ويف احلديث الذي أخرجه الرتمذي ( )1655وغريه ـ بسند

حسن ـ عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ;-قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " ;-ثالثةٌ ُُ

ُُّ على هللا عوهنم اجملاهد يف سبيل هللا ،واملكاتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف"،
حق ٌ
ومع هذا األمر والوعد منه تعاىل ،فقد يوجد من الرجال والنساء من ال تتيسر له أسباب النكاح،

وهلذا أرشدهم تعاىل إىل االستعفاف إىل أن يهيئ هلم تعاىل من يعينهم على أمر النكاح ،واالستعفاف

هو بذل الوسع يف حتصيل األسباب اليت تعّي على جتنب الوقوع يف فاحشة الزان ،واالجتهاد يف البعد
عن السبل املفضية إليه والوسائل الداعية إليه ،يقول تعاىل "وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت
يغنيهم هللا من فضله" [النور ]32 :فقوله" :ال جيدون نكاحا" املراد به على الصحيح من كالم أهل

العلم كل مريد للنكاح تعذرت عليه أسبابه ،قال ابن عطية رمحه هللا يف احملرر الوجيز( :فأمر هللا تعاىل
يف هذه اآلية كل من يتعذر عليه النكاح وال جيده أبي تعذر أن يستعف ، )..وعلى هذا فالفضل

الذي وعد به تعاىل يف هذه اآلية لفظ مطلق يشمل كل ما يعّي على تيسري النكاح وحتققه ،والرجل

واملرأة يف هذا سواء .بقي أن أوصيك أخيت الكرمية بوصية هللا تعاىل لك
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حيث قال" :وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله" [النور ، ]32 :ولتعلمي
أن االستعفاف يكون أبمرين أشارت إليهما اآلايت يف سورة النور ،أوهلما :البعد عن املواطن اليت

تدعو إىل الفاحشة ،واحلذر من األسباب اليت تفضي إليها ،فكل ما يثري الشهوة ويدعو إليها جيب
االبتعاد منه واإلعراض التام عنه .واألمر اآلخر :يكون ابلسعي يف حتصيل النكاح وإعفاف النفس به،

كما قال -عليه الصالة والسالم -يف احلديث املتفق عليه عند البخاري ( ، )1905ومسلم

( )1400من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه":-اي معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" ،ومن

هذا الباب فال حرج عليك أن جتتهدي يف طلب النكاح ولكن ابلوسائل املشروعة اليت ال تبعث على
الريبة والتهمة ،كأن يكون ذلك بواسطة بعض حمارمك الرجال أو قريباتك وأخواتك من النساء الالئي

تثقّي يف دينهن وسداد رأيهن ،وأخرياً فأبشرك بوعد هللا تعاىل لك ولكل من اتقى ربه يقول تعاىل:

"ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [الطالق:
 ]3-2وقوله تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسرا" [الطالق ، ]4 :فأبشري وأملي وثقي

بوعد ربك ،أسأل هللا تعاىل أن يهيئ لك من أمرك رشداً ،وأن يبلغك أملك ومرادك .هذا وهللا أعلم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل خلقت األرض مجلة واحدة أم مرت مبراحل؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/06/25هـ

السؤال

كيف نرد أبن األرض مرت مبراحل حىت تكونت اجلبال واهلضاب خالل ما يسمى ابلعصور
اجليولوجية ،وهللا سبحانه يقول يف اآلية الكرمية" :ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة

أايم" ،أرجو التفصيل يف ذلك ،وقد أثبت العلم أن األرض مرت مبراحل.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا؛ وبعد:
فأقول مستعيناً ابلقادر وحده على كل شيء ،سائله تعاىل العون والتوفيق:
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بناء
يف سبعة مواضع يقرر القرآن أن خلق العامل قد مت يف عملية واحدة ذات أطوار كما لو كان ً
واحداً تتابع تشييد خطة تصميمه املقدرة منذ البدء ِ"يف ِستّ ِة أ َّايٍم" [األعراف ،54 :يونس،3 :
هود ،7:الفرقان ،59:السجدة ،4:ق ،38:احلديد ، ]4:واألايم ذوات العدد يف مقام بناء الكون
هي أقرب األمثلة لبيان سبق التقدير والقصد منذ البدء ال الصدفة العمياء ،خاصة أن التمثيل هو

األسلوب األمثل يف تعبري القرآن لكشف احلقائق اخلفية بضرب املثل ابلنظري املألوف ,فيستقيم إذن
أن تكون الستة أايم متثيالً ،خاصة أن الزمن انتج عن حركة أجرام ،وعند التكوين مل توجد أجرام بعد,
والكون هبذا ليس أبدي الوجود ،وإمنا تشكل يف فرتات مقدرة بال توقف أو تردد كما لو كانت ستة
أايم متالحقة ,وكاإلنسان قدرت أايم محله كذلك قدرت أحوال األرض يف يومّي من الستة قبل

الوالدة ,ومن بدء احلمل إىل البلوغ أربعة أايم ,وهو نفس التمثيل يف قوله تعاىل" :قُ ْل أَئِنه ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن
ب الْعالَ ِمّي .وجعل فِيها رو ِ
ِ
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
اس َي ِم ْن فَـ ْوقِ َها
ّي َوَجتْ َعلُو َن لَهُ أَن َداداً ذَلِ َ
ِابلهذي َخلَ َق األ َْر َ
ك َر ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
وابر َك فِيها وقَد ِ
يها أَقـ َْو َاهتَا ِيف أ َْربَـ َع ِة أ هَايٍم" [فصلت , ]10- 9 :وهبذا ُخلق العامل يف ثالث مراحل
هر ف َ
ََ َ َ َ َ
رئيسة متساوية:
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يف األوىل تكونت اللبنات العظام ،ويف الثانية النشأة احلقيقية لألرض وبقية األجرام أقراهنا خالل نشأة
اجملرة ذاهتا ،ويف الثالثة نشأت القشرة واجلو ،وعمرت األرض ابحلياة ,فإذا كانت النشأة احلقيقية
حركياً لألرض ترجع إىل حوايل  8.4بليون سنة قبل أن تعمر ابلنبات الذي بدأ يطلق أكسجّي اجلو

منذ حوايل  0.25بليون سنة عالمة على تكامل البناء؛ وإذا كان تشكيل األرض يف أربعة أايم متثيالً
يكون الكون يف ستة أايم ،فيكون عمره الفعلي بنفس القيمة املعروفة اآلن؛ حوايل -10( 12.5
 )15بليون سنة[ .الكون لستيفن هاوكنج (ص ، )55واالنفجار الكبري لسيلك (ص. ] )75
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هل اإلصالح ينجي الكافرين
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/9/12هـ
السؤال

قال تعاىل( :وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) هل يشمل هذا اخلطاب يف اآلية

املسلمّي والكافرين ،وهل أيمن الكفار اهلالك إذا سعى بعضهم لنبذ ما خيالف الفطرة من حمرمات،

أمثال أولئك الكفار الذين يتظاهرون يف البلدان الغربية ،ملنع إقرار الشذوذ يف بلداهنم ،وهل السعي
ابإلصالح يف شيء واحد يكفي للنجاة من العقوبة ،أم البد من إنكار كل حمرم والنهي عنه حىت
يندفع اهلالك العام؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

قيل :معىن هذه اآلية كما قال القرطيب( :وما كان ربك ليهلك أهل القرى بشركهم وكفرهم وهم

مصلحون فيما بينهم يف تعاطي احلقوق)  ،أي مل يكن ليهلكم ابلكفر وحده حىت يضاف إليه الفساد
كما أهلك قوم شعيب لبخس امليزان واملكيال ،وقوم لوط ابللواط ،وغريهم ببغيهم وطغياهنم على

أنبيائهم ورسلهم ويف الرتمذي ( )2168من حديث أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه -مرفوعاً" :إن
الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه".

ولكن األقرب يف معناها :ما كان ربك اي حممد ليهلك القرى اليت قص عليك نبأها ظلماً وأهلها

مصلحون ،ولكن أهلكها لكفر أهلها ابهلل ،ومتاديهم يف غيهم ،وتكذيبهم رسلهم ،وركوهبم السيئات.
واألمر يف ذلك واسع ،وكال املعنيّي وارد ،فإن من سنة هللا الكونية إهالك الظامل ولو بعد حّي،

واملتأمل يف التاريخ جيد مصداق ذلك يف الدول واجملتمعات ،فكم من دولة ابدت واندثرت حّي بغت
واعتدت ،وكم من أخرى مكنها هللا يف األرض حّي أقامت العدل.
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وال شك أن السعي يف اإلصالح سبيل الصالح ،ويف املقابل فإن بقاء أي أمة على ظلمها -من
طغيان وفساد بسائر أنواعه -سبيل إىل هالكها ودمارها ،كما قال تعاىل( :وإذا أردان أن هنلك قرية
أمران مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرانها تدمريا) [اإلسراء]16:

وأما السعي ابإلصالح فالبد أن يشمل كل ما يعلمه اإلنسان من منكر ،فال جيوز أن يقتصر إنكاره
على أمر ،دون أمر والبد لدفع البالء من استقامة القوم على احلق ،وإال كان العقاب واقعاً هبم ال

حمالة ،وحّي يقع العقاب ينجي هللا املصلحّي منهم فحسب ،كما قال تعاىل( :فلما نسوا ما ذكروا به

أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذان الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون)
[األعراف. ]165:
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املقصود :مبلك اليمّي
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1423/12/15هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

من املعروف أن اإلسالم قد أحل للمسلم زوجته وما ملكت ميينه.

وسؤايل :ما هو املقصود بلفظ وما ملكت أمياهنم الوارد ذكرها ابلقرآن الكرمي؟ أفيدوان جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك فأجابت عنه مبا فيه كفاية،

فإليك السؤال واإلجابة.

السؤال :املراد بكلمة "ماملكت أميانكم" وهل حيق للمالك هذا أن يتصرف فيما ميلكه كيف يشاء

جبميع ألوان التصرف دون أي حساب مع االفرتاض أبنين أملك أمه وأملك زوجها مثالً أحيق يل كل
ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟

اجلواب :املراد بكلمة "ما ملكت أميانكم" [النور ، ]33:يف الشرع :ما ملكه اإلنسان من العبيد أو

اإلماء أو غريمها ملكاً شرعياً ،وليس ملالك العبد أو األمة أن يتصرف فيها هبواه أو رأيه احملض ،بل مبا

شرعه هللا من العدل ،فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل املباح ،وله أن يطأ أمته غري املتزوجة ،فإذا

محلت منه فهي أم ولده ،ال جيوز له بيعها بل تصري حرة مبوته ،وال جيوز له أن يفرق بّي األمة وطفلها،
إىل غري ذلك مما شرعه هللا من أحكام التصرفات العادلة للسيد يف عبده وأمته من إابحة وحترمي.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو :عبد هللا بن غداين

انئب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي
الرئيس :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
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هل ما نراه هو السماء الدنيا فحسب؟!
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/08/13هـ

السؤال

هل الكون  -فلكياً -هو السماء الدنيا ،حبيث يكون ما نراه هو السماء الدنيا فقط ،كما يقول

معظم علماء اإلعجاز العلمي؟ وما الدليل على هذا من القرآن؟ وإذا كان هذا صحيحاً ،فكيف

يقولون :كان الكون متصالً مث انفصل ،بدليل اآلية" :أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا
رتقا ففتقنامها" ,واآلية تتكلم عن كل السماوات وليس السماء الدنيا فقط ,فكيف حنل هذا

اإلشكال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:

جوااب على السؤال عن داللة تعبري (السماء الدنيا) يف القرآن الكرمي وموافقتها للواقع؛ أقول مستعينا
ابهلل العليم القادر:
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تنصرف داللة لفظ (السماء) يف القرآن الكرمي إىل موجودات متيزها قرائن السياق؛ ألن أصل داللته
وجود يف العلو ,ولذا قالوا" :السماء هي كل ما عالك فأظلك" ,فقد يعين سقف البيت أو السحاب
أو اجلو أو ما يصطلح عليه ابسم الفضاء ,ووروده ابجلمع بلفظ (السماوات) يدل لغة على طبقية

التكوين ،فيعين متيز املوصوف سواء الفضاء أو اجلو إىل طبقات ,وقد وصف الكون بدقة يف قوله
ِ
الر ْح َم َُ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ى .لَهُ َما ِيف
ش ْ
األر َ
تعاىل" :تَن ِزيالً ممّّ ْن َخلَق ْ
استَـ َو َ
الس َم َاوات ال ُْعلَىّ .
ض َو ّ
ِ
األر ِ
ى" [طه  ، ]6-4فلفظ (الْعُلَى) مجع العليا
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َوَما َحتْ َ
الس َم َاوات َوَما ِيف ْ
ت الثّـ َر َ
ّ

أتنيث (األعلى)  ،فأفاد وجود غريها متاثلها يف طبقية التكوين ،وهو ما يتفق مع تشكل الفضاء
ِ
اء
الس َم َ
لطبقات متيزها بروج األجرام وتشكل اجلو كاألرض ابملثل طبقات ,ويف قوله تعاىل" :إ ّان َزيّـنّا ّ
ال ّدنْـيا بِ ِزين ٍة الْ َكواكِ ِ ِ
ٍ ٍ
ِ
ىل ال َْم ِإل األ ْعلَ َى َويُـ ْق َذفُو َن ِمن ُك ّل
َ َ َ
ب َوح ْفظاً ّمن ُك ّل َش ْيطَان ّما ِرد الّ يَ ّ
س ّم ُعو َن إ ََ
ِ
ِ
ب ُدحوراً وَهلُم َع ٌ ِ
ِ
ف ْ
ب" [الصافات]10-6 :
ب إِالّ َم ْن َخ ِط َ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
اب َاثق ٌ
ذاب َواص ٌ
َجان ٍ ُ َ ْ
؛ فلفظ (الدنيا) أتنيث (األدىن) وهو من الدنو أو الدانءة ،ولذا يدل تعبري (السماء الدنيا) هنا على
الطبقة األقرب أو األسفل من آفاق األجرام ,واملعىن أنه خالل اهلروب بسرعة متزايدة حنو الفضاء
األقرب املميز ابلكواكب مير العابر مبنطقة الرجم ابلشهب.
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ومتييز الفضاء األقرب لألرض ابلكواكب ( )Planetsيتفق متاما مع املعرفة العلمية احلديثة أبهنا
ابلفعل دون بروج النجوم ( )Starsاليت ترتاكب يف آفاق عظيمة األبعاد متيزها عناقيد أو جتمعات
( )Constellationأقرهبا جمموعات جنومية صغرية ضمن حشود أكرب تشكل اجملرة

( )Galaxyمث اجملموعة اجملرية احمللية تعلوها جمرات أعظم ( )Super-clusterدون أشباه
النجوم ( )Quasarsحيث يعجز البصر عن إدراك أي شيء يعدوها الحنساره بنفس سرعة الضوء
الذي يصدره ,ويفصلنا اجلو عن تلك اآلفاق السبعة كمنطقة بينية طبقية مثلها ،وتتميز عن بقية

السماء بتيارات الرايح ومسارات السحب ,والشهب ظاهرة ضوئية حتدث يف جو األرض نتيجة

االحتكاك ابهلواء فناسبها وصف الشهاب ابلثاقب أي شديد الضوء ,وهبذا حيمل تعبري (السماء

الدنيا) على اجلو عند اإلطالق ،وعلى األفق األدىن من آفاق األجرام عند التخصيص ابلكواكب.
ويف قوله تعاىل( :وَزيـنّا السماء ال ّدنْـيا ِمبَصابِ ِ
(ولََق ْد
يح َوح ْفظاً [ ) ...فصلت ، ]12-9 :وقوله تعاىلَ :
َ ّ َّ َ َ َ َ
شي ِ
َزيّـنّا السماء ال ّدنْـيَا ِمبَ َ ِ
اط ِ
ّي) [امللك ]5 :؛ ورد التشبيه بلفظ (مصابيح)
يح َو َج َعلْنَ َ
اها ُر ُجوماً لّل ّ َ
صاب َ
َّ َ
يف موضع (الشهب) مؤكدا على أهنا ظاهرة ضوئية ,ودل تعبري (السماء الدنيا) هنا إبطالق دون تقييد
ابألجرام على حدوث الشهب يف اجلو األدىن تكوينا من آفاق األجرام ,وفسرت (املصابيح) يف

اآليتّي الكرميتّي ابلنجوم ,ولكن يف العرف تسمى الشهب ابلنجوم املارقة ()Shooting Stars
.
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وأتكيد القرآن على أن ما ترجم به الشياطّي هو الشهب ،وهي ظاهرة ضوئية حتدث يف اجلو يقطع
"ولََق ْد َج َعلْنَا
بنفي وصف الكون املمكن اإلدراك أمجعه أبنه (السماء الدنيا)  ،وذلك يف قوله تعاىلَ :
اظ ِرين .وح ِفظْن ِ
ِيف السم ِاء بـروجاً وَزيـنّ ِ ِ
ٍ
الس ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ
اها للنّ َ َ َ َ َ
ّ َ ُُ َ ّ َ
اها من ُك ّل َش ْيطَان ّرِج ٍيم إِالّ َم ِن ْ
اس ََ
رت َق ّ
ِ
ِ
ت َح َرساً َش ِديداً
اء فَـ َو َج ْد َان َها ُملئَ ْ
اب ّمبِ ٌ
ش َه ٌ
ّي [احلجر  ، ]18-16وقوله تعاىلَ :
الس َم َ
"وأ َّان لَ َم ْسنَا ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صداً [اجلن . ]9-8
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع االَ َن َِجي ْد لَهُ ش َهاابً ّر َ
َو ُش ُهباً َوأ َّان ُكنّا نَـ ْق ُع ُد م ْنـ َها َم َقاع َد ل ّ
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والقول إذن أبن (السماء الدنيا) تعبري عن الكون كله ،وأهنا الوحيدة اليت ميكن لإلنسان أن ينظر

إليها قول يعوزه الدليل ,وما بين عليه من أن السماوات الست الباقية غيبية ال ترى خيالف صريح
القرآن الكرمي يف إمكان النظر إىل كل السماوات أبدلة ال تدفع ،منها قول هللا جل وعال" :قُ ِل انظُُرواْ
وت السماو ِ
ض" [يونس  ]101وقوله تعاىل( :أَوَمل يـ ْنظُرواْ ِيف ملَ ُك ِ
ِ
األر ِ
ات
الس َم َاوات َو ْ
َ
َّ َ
َماذَا ِيف ّ
ََْ ُ
ِ
األر ِ
اها َوَما
الس َم ِاء فَـ ْوقَـ ُه ْم َك ْي َ
اها َوَزيّـنّ َ
ف بَـنَـ ْيـنَ َ
َو ْ
ض) [األعراف ]185 :وقوله تعاىل" :أَفَـلَ ْم يَنظُُرَواْ إ َىل ّ
وج" [ق ]6 :قال النحاس" :السماوات مرئية"  ,وقال األلوسي" :ظواهر اآلايت واألخبار
َهلَا ِمن فُـ ُر ٍ
ف َخلَ َق هللا س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِطبَاقاًَ .و َج َع َل الْ َق َم َر
انطقة أبن السماء مرئية"  ,ويف قوله تعاىل" :أََملْ تَـ َرْواْ َك ْي َ
ُ َ َ َ
س ِس َراجا" [نوح ]16-15 :؛ ظاهر التعبري أن أدىن مساوات الكون على
فِي ِه ّن نُوراً َو َج َع َل ال ّ
ش ْم َ
حسب الرتتيب يف النظم هي اليت تقع فيها الشمس ويقع القمر ,وهو ما يتفق فلكياً مع تسمية أفق
الكواكب األدىن يف آفاق األجرام املرئية ابلنظام الشمسي ،حيث يتبع القمر األرض ويتبع الكل

الشمس ,قال ابن جزي" :القمر ..يف السماء الدنيا ،وساغ أن يقول فيهن ملا كان يف إحداهن فهو يف
اجلميع ،كقولك :فالن يف األندلس إذا كان يف بعضها"  ,وقال أبو حيان" :الضمري يف فيهن عائد

على السماوات والقمر يف السماء الدنيا (منها)  ،وصح كون السموات ظرفاً للقمر ألنه ال يلزم من
الظرف أن ميأله املظروف؛ تقول زيد يف املدينة وهو يف جزء منها".
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ومرد اإلشكال إىل الفهم أبن الشهب املعرب عنها يف اآليتّي الكرميتّي تشبيها ابملصابيح لتوهجها هي
النجوم الثوابت ،ولكن احملققون قد دفعوا هذا الوهم ،وقالوا أبن النجوم ثوابت يف مواقعها ال ينقص
عددها ،وإمنا املراد هو الشهب دوهنا كما هو ظاهر القرآن ,وبذلك يسقط االستدالل على أن

مساوات الكون اليت متيزها بروج األجرام هي مجيعا السماء الدنيا ,قال األلوسي" :وإطالق الرجوم

على النجوم وقوهلم رمى ابلنجم حيتمل أن يكون مبنياً على الظاهر للرائي ،كما يف قوله تعاىل يف
ّي َِ
ب ِيف َع ْ ٍ
محئَ ٍة" ,وهذه الشهب ليست هي الثوابت ،وإال لظهر نقصان كثري يف
الشمس" :تَـ ْغ ُر ُ

أعدادها ،بل هي جنس آخر غريها حيدثها هللا تعاىل وجيعلها رجوما للشياطّي ,وال أيابه قوله تعاىل:
شي ِ
"ولََق ْد َزيّـنّا السماء ال ّدنْـيَا ِمبَ َ ِ
اط ِ
ّي"؛ حيث أفاد أن تلك (املصابيح) هي
يح َو َج َعلْنَ َ
اها ُر ُجوماً لّل ّ َ
صاب َ
َ
َّ َ
(الرجوم) أبعياهنا؛ ألان نقول كل نري حيصل يف اجلو العايل فهو مصباح ألهل األرض ..والشهب من
هذا القسم ،وحينئذ يزول اإلشكال"  ,ومبثله قال كثريون ,فتأمل الدقة املذهلة يف تعبري القرآن

الكرمي ،بينما يف العرف تُسمي الشهب جنوماً ،وال متيز لغة التخاطب بّي النجوم والكواكب ,وهللا
تعاىل أعلم.
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أال حتتمل آية التعدد الزواج أبكثر من أربع؟!
اجمليب حممد سامل بن عبد الودود (عدود)

رئيس احملكمة العيا مبوريتانيا سابقاً ،وعضو اجملمع الفقهي ابلرابطة واملؤمتر

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1427/04/01هـ

السؤال

عندما قرأت اآلية الكرمية" :مثىن وثالث ورابع" .فجمعتها وهو عدد أزواج النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فراودتين بعض الشكوك يف تفسريها ،أرجو أن تقنعوين مبا هو صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ِ
ِ ِ
ع فَِإ ْن
س ِاء َمثْ َىن َوثُ َ
الث َوُرَاب َ
فاآلية املشار إليها هي قول هللا تعاىل" :فَانْك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُكم ّم َن النّ َ
ِخ ْفتم أ هَال تَـع ِدلُوا فَـو ِ
ك أَ ْد َىن أ هَال تَـ ُعولُوا" [النساء . ]3:واألعداد
اح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم َذلِ َ
ْ
ُْ
َ

املذكورات يف اآلية معدوالت عن األعداد األصليات للتكرير ،واملعىن أن الفئة اليت إبمكاهنا القيام

بواجب امرأتّي تنكح اثنتّي ،واليت تقدر أن تقوم بواجب ثالث نسوة تنكح ثالاث ،واليت تقدر أن
تقوم بواجب أربع تنكح أربعا.

العدل بينهن ،فإن خاف الرجل أال يعدل فواحدة أو ما ملكت ميينه.
وأهم الواجب للنساءُ :

فهمت ،فأجاز اجلمع بّي تسع ،وقد نسب هذا الفهم إىل القاسم بن
وقد فهم بعض الفقهاء حنو ما
َ
إبراهيم (من أئمة الشيعة)  ،وإىل بعض الظاهرية.

وهذا الفهم خمالف للوضع العريب ،وقد زيفت هذه املقالة ،وأنكر علماء الشيعة نسبة هذا الفهم إىل
اإلمام املذكور؛ فقد جاء يف البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار ألمحد بن قاسم العنسي

الصنعاين ( : )237 /6وحترم الزايدة على األربع لقوله تعاىل "مثىن وثالث ورابع"  ...فأما الرواية
عن القاسم فغري صحيحة".

كما صرح اإلمام ابن حزم الظاهري -يف احمللى ( - )441/9بتزييف هذا الفهم أيضا.
وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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(أردت ،أردان ،أراد ربك)
داللة اختالف التعبري عن اإلرادة يف قصة اخلضر وموسى بـ
ُ
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

أريد أن أسأل عن آخر سورة الكهف عندما فسر اخلضر لسيدان موسى  -عليه السالم  -ما كان
منه فقال يف األوىل "أردت" ويف الثانية "أردان" والثالثة "أراد ربك" .فلماذا هذا التغري رغم أنه كله

إبرادة هللا؟ وشكراً.
اجلواب
قول اخلضر يف األوىل" :فأردت" داللة على أن ذلك ليس إبذن مباشر من هللا -عز وجل ،وإمنا هو

ابجتهاده.

والثانية" :فأردان" إما أن يكون الكالم من هللا -عز وجل -وهو األقرب ،وإما من اخلضر وانكشف

له عن حال هذا الغالم بواسطة بعض املالئكة ،فعرب عن نفسه وعن امللك ،وإما أن ذلك منه على
سبيل التواضع ،قال األخري ابن عاشور أحد املفسرين املعاصرين.

وأما الثالث :فهي إسناد اإلرادة إىل هللا -عز وجل -مباشرة فال إشكال فيه؛ ألن ذلك أبمره ووحيه
-عز وجل .-وهللا أعلم.
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سنة
الفرق بّي العام وال ه

اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

سؤايل هو :قال تعاىل "فلبث فيهم ألف ٍ
سنة إال مخسّي عاماً" ملاذا فرق بّي السنة والعام مع أهنما

مسمى واحد؟ ولكم الشكر سلفاً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،يف ذلك جواب معروف ،وهو أن العام والسنة يطلقان على زمن واحد من حيث عدد

الشهور ،غري أن العرب تستعمل كلمة( :العام) إذا كان عام رخاء يف العّي واحلياة ،وتطلقه كذلك يف

الزمن املستقبل اجملهول على سبيل التفاؤل ليكون أيضاً عام رخاء وبلهنية يف العّي.

وأما السنة فإهنم يستعملوهنا يف زمن القحط واجملاعة ،بل توسعوا يف ذلك حىت مسو القحط سنة ،من
ابب إطالق احملل وإرادة احلال ،وعلى هذا إذا أتملت احلالّي اللذين عاشهما نوح  -عليه السالم -
وهي زمن اللبث يف قومه والزمن اآلخر وجدت التمييز بلفظ سنة يف حال اإلنذار مناسباً لذلك

املعىن ،ألن نوحاً -عليه السالم  -لقي من قومه اإليذاء والعناد والصالبة والسخرية ،وصادف قلوابً
ميتة قاسية مل يؤثر هبا وابل الوحي ومل حتي ابإلميان ،فكان كاألرض اهلامدة امليتة اليت أصابتها سنة

بسبب انقطاع الغيث ،واملدة اليت لبثها يف قومه تسعمائة ومخسون سنة ،وأما اخلمسون عاماً فلم تكن

كذلك فقد عاشها نوح  -عليه السالم  -مع قومه املؤمنّي بعد هالك الكافرين ،وميكن أن تكون
هذه اخلمسون قبل اإلنذار أو بعضها قبله وبعضها بعده .وهللا أعلم.
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ما معىن" :ومل يكن له كفواً أحد"

اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1425/04/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :ما معىن (الكفؤ) يف قوله تعاىل" :مل يكن له كفوا أحد؟ " ،هل معناه املساوي فقط؟ أم
معناه أنه ال يوجد أحد يناظر هللا أو يشاهبه؟ ألن املساواة هي غري املماثلة ،فعندما نقول :ال أحد

يساوي هللا يف صفة (مثال قدرته على اخللق)  ،غري قولنا ال أحد منذ األزل يشابه هللا يف صفة قدرته

على اخللق ،فبذلك ننفي كلياً صفة قدرة اآلخر على اخللق ،بينما عندما نقول ال يوجد أحد يساوي

هللا يف صفة قدرته على اخللق مثال فإننا ال ننفي صفة (قدرة اآلخر على اخللق)  ،بل نقول :إن اآلخر
ال يساوي هللا فقط يف هذه الصفة ،وال ننفيها عنه.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فإن "الكفؤ" هو الن ّد واملثيل والنظري ،وهللا –تعاىل -منزه ومقدس أن يكون له مثيل أو نظري يف ذاته،

أو أمسائه ،أو صفاته ،أو أفعاله ،ومن العقائد املقررة عند أهل اإلسالم أن هللا –تعاىل -غين بذاته،

ابئن عن خملوقاته ،ليس يف ذاته شيء من خملوقاته ،وليس يف خملوقاته شيء من ذاته ،وقد دل على

ذلك أدلة كثرية من القرآن منها قوله تعاىل" :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" [الشورى]11 :
 ،وقوله" :هل تعلم له مسيا" [مرمي ، ]65 :وقوله تعاىل" :قل هو هللا أحد هللا الصمد مل يلد ومل يولد

ومل يكن له كفواً أحد" [اإلخالص ، ]4-1 :وقوله تعاىل" :وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً ومل
يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبرياً" [اإلسراء ، ]111 :وإذا انتفت

املماثلة بّي اخلالق واملخلوق من أي وجه فانتفاء التساوي املطلق أو من وجوه متعددة من ابب أوىل،

ومل يثبت عن أحد من الفرق أو من أهل الدايانت احملرمة ،بل وحىت ملل الكفر كلها أن أحداً زعم

وجود تشريك مطلق بّي هللا –تعاىل -وبّي شيء من اآلهلة أو األنداد ،أو إمكانية ذلك ،فال يوجد

ذلك أصالً عندهم حىت حنتاج أن ننفيه ألنه متقرر يف الفطر ،واثبت يف العقول ،وهنا يتبّي خطأ من

حيصر الشرك ابهلل –تعاىل -أبنه اعتقاد املساواة بّي هللا –تعاىل -وبّي غريه ،فال يكون شركاً ،وال

يسمى العمل شركاً إال إذا كان كذلك ،وهذا املعىن اخلاطئ فضالً عن خمالفته للمدلول اللغوي للفظة

(الشريك)  ،فلم يقل به أحد من اخللق حىت حيتاج إىل نفي ،هذا أوالً.
واثنياً :أن هذا التعريف خيرج مجيع الصورة املعتربة يف الشرك يف الربوبية واأللوهية عن كوهنا شركاً،

وهذا خروج عن املدلول الشرعي واللغوي هلذه الكلمة ،وتصحيح لألعمال واألقوال الشركية اليت ال
يكون فيها اعتقاد املساواة املطلقة ،وأولية هللا –تعاىل -وأزليته اثبتة هلل –تعاىل ،-وكذا اتصافه

بصفات الكمال اثبتة له أزالً وأبداً.
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وكون هللا -تعاىل -واحد بال عدد؛ املراد به تفرده تعاىل ابلوحدانية ،فليس له شريك وال صاحبة ،وال
ولد ،ورمبا أطلق لفظة (واحد بال عدد)  ،أو (واحد يف ذاته ال قسيم له) بعض أهل الكالم النفاة
للصفات ،ومرادهم من ذلك مترير نفي الصفات اخلربية كالوجه واليد ،وغريها حتت هذا املصطلح،

فليعلم املراد من هذه املصطلحات احلادثة فال تقبل مطلقاً وال ترد مطلقاً؛ وإمنا االستفصال حىت

يزول االشتباه ،أو اإلمجال فيقبل ما كان حقاً ويرد ما كان ابطالً .وهللا أعلم.
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اختالف املفسرين هل هو اختالف يف القرآن؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/07/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
سؤايل عن شبهة حول القرآن ،وهو من مكائد النصارى لإلسالم وقد انتشر بّي الناس عندان ،أرجو

أن جتيبوا عليه قبل أن حتدث فتنة ال تبقي وال تذر ،وهو كما يلي :يقول هللا -تعاىل " :-ولو كان من
كثريا" واملعروف لدى املسلمّي أن القرآن قد اختلف يف تفسري كثري
عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا ً
من آايته .وهذا معناه (حسب املش ّكك) دليل من القرآن على أنه من عند غري هللا .فما هو اجلواب

ملثل ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً هذه اآلية جيب أن تفهم فهماً آخر غري الفهم الذي فهمها هذا املشكك ،فاملسألة ال تتعلق
ابختالف عموم الناس يف آايت القرآن ودالالته ،بل إهنا تفسر على ثالثة أوجه:

الوجه األول :االختالف هو التناقض ،فالقرآن ال تناقض فيه ،فهو أيمر ابلعدل أبداً وابإلحسان

أبداً ،فال يوجد فيه حيف وال ظلم ،إذاً املبادئ األساسية والكربى اليت يدعو إليها القرآن ال ختتلف

أبداً ،بينما لو كان من عند غري هللا لغلب اهلوى على اإلنسان ،فمرة أيمر ابملعروف ومرة أيمر
ابملنكر ،فهذا هو التفسري األول.
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الوجه الثاين :أن القرآن لو كان من عند غري هللا الختلف عما خيرب به ،مبعىن أن اخلرب ال يكون موافقاً
للمخرب عنه ،والقرآن ال خيرب عن شيء إال كان كذلك ،فهو حيدثهم عما يف أنفسهم من الكفر

والنفاق ،وهم يعلمون ذلك بديهة ،وأن ما حيذرهم به القرآن هو حق فأخبار القرآن هي أخبار

صحيحة ،سواء كانت تتعلق ابألحوال الكونية ،أو الناس ومبا يقومون به ،فالواقع دائماً والتجارب

واملستقبل واحلاضر دائماً يصدق القرآن الكرمي ،وهذا ما ظهر جلياً يف اإلعجاز العلمي يف القرآن

والسنة.

الوجه الثالث :لو كان من عند غري هللا لوجدمتوه خمتلفاً عما هو عليه ،فلما مل يكن خمتلفاً عما هو

عليه علمنا أنه من عند هللا ،وهذا حيتاج إىل شيء من الروية والفهم ،مبعىن :أنه لو كان كتاابً من عند

غري هللا الختلف هذا الكتاب ،ولكان خمتلفاً عن احلالة اليت عليها القرآن الكرمي.

فهذه األوجه الثالثة هي األوجه اليت فسر هبا املفسرون هذه اآلية":ولو كان من عند غري هللا لوجدوا

فيه اختالفاً كثرياً" [النساء ، ]82 :ولكنه من عند هللا فال اختالف فيه ،وليس األمر متعلقاً
ابختالف الناس يف القرآن ،أو اختالف دالالت األلفاظ ،أو اختالف السور يف طوهلا وقصرها ،هذا
ليس مراداً يف اآلية الكرمية ،فهذا هو اجلواب عن هذه اآلية ،وهللا أعلم.
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ملاذا قدم الفجور يف قوله" :فأهلمها فجورها وتقواها"
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/5/24هـ
السؤال

أود أن أسأل عن سورة الشمس ،عند قوله تعاىل" :ونفس وما سواها* فأهلمها فجورها وتقواها *"
صدق هللا العظيم ،وأريد أن أسأل ملاذا كان ذكر الفجور قبل التقوى ،رغم أن هللا قد خلق آدم وهو

تقي ،وكان الشيطان دخيالً على هذه التقوى؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي،

وبعد:

ذكر املفسرون عدة أوجه لتقدمي الفجور على التقوى ،مع أن التقوى أفضل ،وهي األصل كما ورد يف

احلديث" :كل مولود يولد على الفطرة" رواه البخاري ( ، )1358ومسلم ( ، )2658ومن تلك

األوجه:

 -1قدمها مراعاة لفواصل اآلايت؛ ألن نظم القرآن أحد أوجه إعجازه.

 -2وقيل :ألن إهلامه هبذا املعىن من مبادئ جتنّبه ختلية ،والتخلية مقدمة على التحلية.

 -3وقيل :قدمها مراعاة ألحوال املخاطبّي هبذه السورة ،وهم املشركون ،وأكثر أعماهلم فجور ال
تقوى .وهللا أعلم.
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شبهة تعارض بّي آيتّي
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

هناك من يقول بوجود تناقض يف القرآن الكرمي ،فيذكر أن اآلية 9 :يف سورة فصلت" :قل أإنكم
لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومّي وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملّي" ،ويف آايت أخرى تنص

على ستة أايم مث استوى على العرش .أرجو توضيح املسألة ألحاجج هبا من يدعي التناقض.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ِ
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ِ
ِ
ّي مثُه
سائِل َ
ّي َو َج َع َل ف َ
ال َْعالَ ِم َ
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اه هن َس ْب َع
س َم ِاء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَـ َق َ
استَـ َوى إِ َىل ال ه
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ض ائْتِيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً قَالَتَا أَتَـ ْيـنَا طَائِع َ
ْ
َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ّي َوأ َْو َحى ِيف ُك ِّل َمسَ ٍاء أ َْم َرَها" [فصلت. ]12 - 9 :
َ
ال يعارض اآلايت الدالة على خلق السماوات واألرض يف ستة أايم ،بل هو تفصيل لتلك األايم
الستة ،فقد أخرب هللا -تعاىل -يف اآلية أنه خلق األرض يف يومّي ،وأخرب أنه خلق ما فيها من اجلبال
واألهنار ،واملياه ،وقدر فيها األقوات يف يومّي آخرين ،فاجملموع أربعة أايم ،وهي املذكورة يف قوله -

تعاىل" :-يف أربعة أايم".

وأخرب هللا -تعاىل -أنه خلق السماوات السبع يف يومّي فمجموع هذه األايم ستة أايم ،كما يف قوله
تعاىل" :-خلق السماوات واألرض يف ستة أايم" اآلية [األعراف ، ]54:وليس بّي هذه اآلايتتعارض ،وإمنا هذه اآلية تفصل ما ورد جممالً يف اآلايت األخرى .وهللا أعلم.
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احلكمة من ترتيب" :يوم يفر املرء من أخيه ،وأمه وأبيه  " ...اآلايت
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

السالم عليكم.
السؤال هو :هل للرتتيب يف ذكر األقارب يف اآلية الكرمية( :يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه

وصاحبته وبنيه)  .فهل لرتتيب األخ مث األم واألب والزوجة واألبناء حكمة معينة أرادها هللا عز

خريا.
وجل؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

َخ ِيه وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه وص ِ
ِ ِ
ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه
جواب السؤال عن سر الرتتيب يف قوله تعاىل( :يَـ ْوَم يَف ُّر ال َْم ْرءُ م ْن أ َ ّ َ َ َ
لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه) [عبس. ]37-34:
نعم هلذا الرتتيب معىن معقول ،وبيانه -وهللا أعلم -أن ذكر األقارب يف هذا السياق فيه تدرج من

األدىن لألعلى ،أو من القريب لألقرب ،فإنه ذكر األخ أوالً فاألم ،فاألب ،فالصاحبة (وهي الزوجة)

 ،فالبنّي ،وهم أقرب املذكورين ..والبد أن يلحظ أن ترتيب الرتقي يف اآلايت يراعى فيه الفرار ،فإن
الفرار من األبناء يف اخلطوب وعظائم األمور من أكرب العار ،يليه الفرار من الزوجة ،فالفرار من األم
وهي أحق من األبوين ،ولكن جرت العادة أن اإلنسان يستميت يف الدفاع عن أهله وبنيه أكثر من

األب ،وأوىل ابلعناية واإلنقاذ ،مث األب ،مث األخ ،وليس معىن ما ذكر أن الزوجة واألوالد أحق من

فر ممن عداهم ،ولو كان فراره من األبوين.
غريهم ،ويلحقه من العار لو فر منهم ما ال يلحقه لو ّ

وأيضا فإن األبناء ليس هلم قريب كالوالد ،وال من هو أوىل منه ،خبالف األبوين ،فإن هلم أبوين وأبناء،
ً
هذا ما ظهر يل يف معىن هذه اآلية ،والرتتيب هنا خمالف ملا جاء يف سورة املعارج ،فهذا يف الفرار،

وذلك يف االفتداء ..وهللا أعلم.
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إشكال حول قول" :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء " ...
اجمليب حممد بن إبراهيم شقرة
أحد علماء األردن

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
يقول هللا -سبحانه وتعاىل -يف سورة النور ،اآلية":33 :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن

حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ."....السؤال :ماذا تعين كلمة البغاء يف هذه اآلية الكرمية؟ هل تعين

الزان؟ وإذا كانت تعين الزان ،فلماذا مل يقل هللا -تبارك وتعاىل -الزان بدل البغاء؟ ألن هللا -تعاىل-

أشار إىل الزان بكل وضوح يف اآلية -الثانية -من نفس السورة يف قوله تعاىل" :الزانية والزاين فاجلدوا
كل واحد منهما مائة جلدة وال أتخذكم هبما رافة يف دين هللا  " ...هل أن الرجل عندما يكره بنته أو
بناته على أن يصبحن راقصات أو عارضات أزايء ،أو يعلمهن السباحة ابملالبس العارية مع الرجال،

أو يعلمهن الغناء أبن يصبحن مغنيات يف الفرق الغنائية يعترب هذا العمل هو اإلكراه على البغاء أي
خيتلف عن الزان؟ ألن الزان يعين اجلماع أو الوطء يف القبل ،أو يف فرج املرأة ،ولكن الرقص بصورة
عارية أمام أنظار الرجال ،أو الغناء بصورة شبه عارية من املالبس أو السباحة ،هذه األعمال هل

تعترب إكراهاً على البغاء؟ أي البغاء الذي جاء ذكره يف اآلية الثالثة والثالثّي من سورة النور يف القرآن

الكرمي ،يرجى اإلجابة عن السؤال ،وتبيان الفرق بّي الزان والبغاء ألن كل واحد منهما جاءات يف آيتّي
خمتلفتّي من سورة النور .وجزاكم هللا -تعاىل -خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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البَ ِغ ُّي يف لغة العرب املرأة الفاجرة حرة كانت أم أمة (جارية)  ،والبغاء إتيان فاحشة الزان -عياذاً ابهلل

تعاىل -بفجور ومن غري توق وال استحياء ،ومن هذا املعىن للبغاء نعلم أن الزان قد يقع يف خفاء وهو
األغلب واألعم ،ويكون من احلرة واألمة ،فإن كان يقع على حنو ما كان عليه البغااي مجع بغي يف

اجلاهلية وهي اليت تزين يف معالنة من غري استحياء ،وكان يقع من اإلماء ،أما حرائر النساء فلم يكن
منهن البغاء على حنو ما كان من اإلماء اللوايت كان منهن ما يشبه املهنة يتخذهنا ،وقد عجبت هند

بنت عتبة رضي هللا عنها ملا أراد النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن أيخذ عليها العهد أال تزين فقالت:
أو تزين احلرة؟ فإن كان من احلرة الزان على حنو ما كان من األمة فهو اندر شاذ ال يقاس عليه ،فالبغاء

إذاً أشبه ما يكون أنه من خصوصيات قبائح اإلماء ،وأين احلرة من األمة؟

ومن هنا خص القرآن اإلماء ابلبغاء فقال" :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً  " ...إىل

آخر اآلية.

أما كلمة الزان ،اليت وردت يف سائر اآلايت فهو خمصوص ابحلرائر اللوايت يقعن يف هذه الفاحشة على

حنو يستوجب إيقاع العقوبة هبا كفاً وزجراً ودرءاً آلاثرها وعواقبها البشعة السيئة ،ومثل ذلك يف إجياب
العقوبة ،رمي احملصنات املؤمنات ،أي عقوبة اجللد مثانّي جلدة.

وهنالك عموم وخصوص بّي البغاء وبّي الزان ،فالزان أعم من البغاء ،إذن الزان هو الفاحشة املعروفة
ومثل ذلك يقال يف البغاء ،غري أن البغاء يزيد عن الزان يف قبحه ،بزايدة يف الفجور .ومن أجل هذا
الفجور ،الذي يذهب معه احلياء ،وتكون به اجملاهرة واملعالنة ،مسي هذا النوع من الزان بغاء ،وهو

الذي عناه الرسول-صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث" :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن

البغي األجر الذي يعطيه الزاين -عياذاً ابهلل-
البغي ،وحلوان الكاهن" ،ومعىن مهر ّ
مثن الكلب ،ومهر ّ

البغي.
للزانية ّ
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ومما تقدم ذكره ،نعلم أن ذكر البغي يف سورة النور يراد به شيء غري الذي يراد من ذكر الزانية ،وهذا
من جالل القرآن ومجال معانيه ،واحلكمة البالغة اليت متيز آايته.
وأما قوله تعاىل" :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً" فليس يقال هنا إن كانت األمة

ويل هلا ،وترغب يف تعاطي البغاء مبحض رغبتها وإرادهتا ،فال يكون
مملوكة ،أو كانت احلرة حتت والية ّ

املعىن أنه ال حرج ،على مالك هذه األمة أو ويل هذه احلرة أن يقبل منها أو هلا أن تكون بغياً ،أو أن

تتعاطى هذه املهنة القبيحة والقبيحة جداً.
إذاً؛ فماذا يراد من قوله تعاىل" :وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً".

أقول :إن هذا النهي إمنا هو استمرار للتذكري بقبيح هذا األمر الشنيع السيئ ،الذي كان أهل

اجلاهلية عليه ،وهو حتذير للمؤمنّي من هذا األمر القبيح السيئ ،ومن هنا قال العلماء :هو هني ال

معىن له ،وهو يشبه قوله تعاىل" :ال أتكلوا الراب أضعافاً مضاعفة" ،فالراب كله حرام سواء أكان قليالً
أم كثرياً .ومثله يقال أيضاً يف البغاء ،فيستوي التحرمي على أي حال كان الزان ،إبكراه أم برضا.
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أما ما يكون من امتهان بعض املهن اليت متتهنها بعض النساء ،مثل عرض األزايء وما يعرف ابنتخاب
ملكة اجلمال والرقص والغناء ،والسباحة وألعاب السريك ،وغري ذلك مما شاع أو يشيع يف دنيا الناس
من أمناط الفساد ،وصنوف الشر ،وأوبئة األخالق ،فإن هذا كله ال يعدو أن يكون فساداً وإفساداً،
أضحى من أسباب الكسب اليت يستكثر هبا املال والنساء اللوايت ميتهن هذه املهن اخلبيثة أنزل مرتبة
من اإلماء اللوايت كن يعرضن يف أسواق الرق ،ويكرهن على البغاء الذي كان شائعاً يف اجملتمع

اجلاهلي ،وورد ذكره يف اآلية رقم ( )33من سورة النور .وهذه املهن إن مل تكن يف نفسها أنواعاً من
البغاء ،فهي ذرائع وطرائق تنتهي أبولئك النساء إىل السقوط يف تلك الفاحشة .بل إهنن ال يرضّي

هبذه املهن إال إن كن بغااي ،وبّي الفينة واألخرى يعرضن يف وسائل اإلعالم وخباصة التلفزيون ما
يندى منه جبّي اإلنسانية .إهنا حضارة الدمار والتدمري.
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معىن قوله( :كانتا رت ًقا ففتقنامها)

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/02/12هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم:
أريد من فضيلتكم معرفة التوفيق بّي هذه الرواية :عن ابن عباس -رضي هللا عنهما( :-ملا كان

العرش على املاء قبل أن خيلق هللا السماوات واألرض بعث رحياً فصفقت املاء ،فأبرزت عن خشفة

واحدة يف موضع البيت كأهنا قبة فدحا هللا األرض من حتتها فأوتدها ابجلبال)  .وآية( :أن السماوات
واألرض كانتا رتقاً ففتقنامها)  ،هذا فيما معىن اآلية حيث أنين قرأت هذه الرواية يف إحدى مواضيع
اإلعجاز العلمي ولسيادتكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف مواضع من القرآن ما يدل على أن األرض خلقت قبل خلق السماء ،ومن
ِ
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ب
ك َر ُّ
ّي َوَجتْ َعلُو َن لَهُ أَنْ َداداً ذَلِ َ
ذلك قوله عز وجل( :قُ ْل أَئنه ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن ِابلهذي َخلَ َق ْاأل َْر َ
ال َهلَا َولِ ْأل َْر ِ
س َم ِاء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَـ َق َ
استَـ َوى إِ َىل ال ه
ض ائْتِيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً
ّي) إىل قوله تعاىل( :مثُه ْ
ال َْعالَ ِم َ
ِ
ض َِ
(ه َو اله ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مجيعاً مثُه
ّي) [فصلت ، ]11-9 :وقوله تعاىلُ :
قَالَتَا أَتَـ ْيـنَا طَائِع َ
استـوى إِ َىل ال ه ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ
يم) [البقرة ، ]29 :و (مث) كما هو
س هو ُ
اه هن َس ْب َع َمسَ َاوات َو ُه َو ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ََْ
س َماء فَ َ
معلوم للرتتيب والرتاخي.
ودلت اآلية يف سورة النازعات أن دحوا األرض بعد خلق السماء ،قال تعاىل( :أَأَنْـتُ ْم أَ َش ُّد َخلْقاً أَِم
اها) [النازعات. ]30-27:
ال ه
ض بَـ ْع َد ذَلِ َ
ك َد َح َ
س َماءُ بَـنَ َ
س هو َاها َو ْاأل َْر َ
اها َرفَ َع مسَْ َك َها فَ َ
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وقد قال رجل البن عباس  -رضي هللا عنهما  -إين ألجد يف القرآن أشياء ختتلف علي  ...فذكر
اها) ،
منها :قوله تعاىل( :أَأَنْـتُ ْم أَ َش ُّد َخلْقاً أَِم ال ه
ض بَـ ْع َد َذلِ َ
ك َد َح َ
س َماءُ بَـنَ َ
س هو َاها َو ْاأل َْر َ
اها َرفَ َع مسَْ َك َها فَ َ

ِ
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ّي
فذكر خلق السماء قبل األرض ،مث قال تعاىل (قُ ْل أَئنه ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن ِابلهذي َخلَ َق ْاأل َْر َ
ِ
ّي) فذكر يف هذه خلق األرض قبل خلق
ك َر ُّ
َوَجتْ َعلُو َن لَهُ أَنْ َداداً ذَلِ َ
ّي) إىل قوله (طَائِع َ
ب ال َْعالَ ِم َ
السماء ،فقال ابن عباس " :خلق األرض يف يومّي مث خلق السماء مث استوى إىل السماء فسواهن يف
يومّي آخرين مث دحى األرض ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق اجلبال والرمال واجلماد
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ّي) فخلق
واآلكام وما بينهما يف يومّي آخرين فذلك قوله تعاىل دحاها وقوله َ
(خلَ َق ْاأل َْر َ

األرض وما فيها من شيء يف أربعة أايم وخلق السماوات يف يومّي " [ينظر :تفسري ابن كثري ()94/4

].

وذهب بعض العلماء إىل أن خلق األرض مجيعاً حصل قبل خلق السماء ،ووجهوا قوله تعاىل:
اها)  ،أبن املراد بـ (بعد) أي :مع.
ض بَـ ْع َد َذلِ َ
ك َد َح َ
(و ْاأل َْر َ
َ
وأثر ابن عباس املذكور يف السؤال  -إن صح وسيأيت الكالم عليه  -ال ينايف ما تقدم وهو يدل على
أن دحو األرض حصل ابتداء من هذه البقعة املباركة وهي الكعبة ،وهللا أعلم.

وأخرج الطربي يف تفسريه ( )60/3عن جماهد قال :كان موضع البيت على املاء قبل أن خيلق هللا
السماوات مثل الزبدة البيضاء ،ومن حتته دحيت األرض.
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أما أثر ابن عباس الوارد يف السؤال فقد أخرجه األزرقي يف أخبار مكة ( )32 /1من طريق سعيد بن

سالم عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " :ملا كان العرش على املاء قبل أن خيلق
هللا السماوات واألرض بعث هللا تعاىل رحيا هفافة فصفقت املاء فأبرزت عن خشفة يف موضع هذا
البيت كأهنا قبة فدحا هللا األرضّي من حتتها فمادت مث مادت فأوتدها هللا تعاىل ابجلبال فكان أول

جبل وضع فيها أبو قبيس فلذلك مسيت مكة أم القرى".

وسعيد بن سالم أبو احلسن البصري العطار ،ضعيف ،قال البخاري :سعيد بن سالم أبو احلسن

العطار البصري يذكر بوضع احلديث ،وقال أمحد بن حنبل :كذاب ،وضعفه النسائي [ينظر :الكامل
البن عدي ( ، )404/3الضعفاء للعقيلي ( ، )108/2امليزان (. ] )141 /2
وطلحة بن عمرو احلضرمي املكي ،ضعفه ابن معّي وغريه ،وقال أمحد والنسائي :مرتوك احلديث،

وقال البخاري وابن املديين :ليس بشيء[ .ينظر :الكامل البن عدي ( ، )107/4الضعفاء للعقيلي
(( ، )224/2امليزان (. ] )340/2

وقد أخرجه الطربي يف تفسريه ( )60/3من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال :قال عطاء وعمرو

بن دينار :بعث هللا رايحاً فصففت املاء ،فأبرزت يف موضع البيت عن حشفة كأهنا القبة ،فهذا البيت
فمنها ،فلذلك هي " أم القرى " .قال ابن جريج :قال عطاء :مث وتدها ابجلبال كي ال تكفأ مبيد

فكأن أول جبل " أبو قبيس ".

هِ
سماو ِ
امهَا)  ،فرتقاً:
ض َكانَـتَا َرتْقاً فَـ َفتَـ ْقنَ ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ين َك َف ُروا أَ هن ال ه َ َ
أما قوله سبحانه وتعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َر الذ َ
مصدر رتقه رتقاً إذا سده ،يقال :رتق فالن الفتق رتقاً إذا ضمه وسده ،وهو ضد الفتق الذي هو
مبعىن الشق والفصل .وللعلماء يف هذا اآلية مخسة أقوال:
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القول األول :أن معىن ( َكانَـتَا َرتْقاً) يعين أن السماوات واألرض كانت متالصقة بعضها مع بعض،

ففتقها هللا وفصل بّي السماوات واألرض ،فرفع السماء إىل مكاهنا .قال قتادة :قولهَ ( :كانَـتَا َرتْقاً)
يعين أهنما كاان شيئاً واحداً ففصل هللا بينهما ابهلواء.

القول الثاين :أن السماوات السبع كانت رتقاً؛ أي متالصقة بعضها ببعض ،ففتقها هللا وجعلها سبع

مساوات ،كل اثنتّي منها بينهما فصل ،وكذلك األرضّي كانت رتقاً ففتقها ،وجعلها سبعاً بعضها

منفصل عن بعض .قال جماهد :كانت السماوات طبقة واحدة مؤتلفة ،ففتقها فجعلها سبع مساوات،

وكذلك األرضّي كانت طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعاً "

القول الثالث :أن معىن ( َكانَـتَا َرتْقاً) أن السماء كانت ال ينزل منها مطر ،واألرض كانت ال ينبت فيها
نبات ،ففتق هللا السماء ابملطر ،واألرض ابلنبات .قال ابن عباس :كانت السموات رتقاً ال متطر،

وكانت األرض رتقاً ال تنبت ،فلما خلق سبحانه لألرض أهالً ،فتق هذه ابملطر ،وفتق هذه ابلنبات.

القول الرابع :أهنما ( َكانَـتَا َرتْقاً) أي يف ظلمة ال يرى من شدهتا شيء ففتقها هللا ابلنور ،وهذا القول
يرجع إىل القول األول والثاين.

القول اخلامس - :وهو أبعدها – أن الرتق يراد به العدم ،والفتق يراد به اإلجياد؛ أي كانتا عدما
فأوجدانمها.
وقد رجح بعض احملققّي من املفسرين والعلماء القول الثالث – وهو أن كوهنما رتقاً مبعىن أن السماء

كان ال ينزل منها مطر ،واألرض كانت ال تنبت شيئاً ففتق هللا السماء ابملطر واألرض ابلنبات –
وذلك ألن هناك قرائن تدل على هذا املعىن من كتاب هللا عز وجل منها:
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هِ
سماو ِ
ض َكانَـتَا َرتْقاً فَـ َفتَـ ْقنَا ُمهَا) يدل على أهنم
ات َو ْاأل َْر َ
ين َك َف ُروا أَ هن ال ه َ َ
 -1أن قوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َر الذ َ
رأوا ذلك ألن األظهر يف " رأى " أهنا بصرية ،والذي يرونه أببصارهم هو أن السماء تكون ال ينزل

منها مطر ،واألرض ال نبات فيها ،فيشاهدون أببصارهم نزول املطر من السماء ،وخروج النبات من

األرض.

(و َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك هل َش ْي ٍء َح ّيٍ)  ،والظاهر اتصال هذا الكالم مبا
 -2أنه سبحانه أتبع ذلك بقولهَ :

قبله أي :وجعلنا من املاء الذي أنزلناه بفتقنا السماء ،وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا األرض ،كل شيء

حي.
قال الفخر الرازي يف تفسريه " :ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجه  -يعين كوهنما رتقاً مبعىن أن

السماء كان ال ينزل منها مطر ،واألرض كانت ال تنبت شيئاً ففتق هللا السماء ابملطر واألرض ابلنبات
(و َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك هل َش ْي ٍء َح ّيٍ)  ،وذلك ال يليق إال وللماء تعلق مبا تقدم ،وال
 بقوله بعد ذلكَ :يكون كذلك إال إذا كان املراد ما ذكران.
سم ِاء ذَ ِ
ات ال هر ْج ِع َو ْاأل َْر ِ
ض
(وال ه َ
 -3أن هذا املعىن جاء موضحاً يف آايت أخرى ،كقوله  -تعاىل َ :-
ذَ ِ
ص ْد ِع)  ،واملراد ابلرجع :نزول املطر من السماء اترة بعد أخرى ،واملراد ابلصدع :انشقاق
ات ال ه
األرض عن النبات.

واآلية الكرمية مسوقة لتجهيل املشركّي وتوبيخهم على كفرهم ،مع أهنم يشاهدون أبعينهم ما يدل

داللة واضحة على وحدانية هللا تعاىل وقدرته ،ويعلمون أن من كان كذلك ال يصح أن ترتك عبادته

إىل عبادة حجر أو حنوه ،مما ال يضر وال ينفع .هذا وهلل أعلم.
ينظر :تفسري الطربي ( ، )60/3أضواء البيان للشنقطي (. )566 - 563 /4
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املقصود "يف سبيل هللا" يف القرآن
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1425/05/08هـ
السؤال

السالم عليكم.

مسعت أنه إذا ذكرت عبارة "يف سبيل هللا" يف القرآن الكرمي يقصد هبا القتال يف سبيل هللا ،ومل تذكر
هذه العبارة لغري هذا القصد إال يف موضع واحد ،هل هذا صحيح؟ وما هو هذا املوضع؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال يظهر صحة هذا القول ،بل يف القرآن الكرمي أكثر من آية ،يراد "يف سبيل هللا" ،مطلق النفقة يف

مرضاته  ...ومنها قوله -تعاىل" :-مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت"....

[البقرة من اآلية ، ]261 :وقوله -تعاىل" :-الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا[ "....البقرة من
اآلية ، ]262 :وسبيل هللا نوعان:

 -1عام :وهو اإلنفاق يف مرضاته وطاعته عامة.
 -2خاص وهو اإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل هللا .وهللا أعلم.
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احلكمة يف ترتيب"تعقلون -تذكرون -تتقون"
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/06/18هـ

السؤال
فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اآلايت الثالث من سورة األنعام )153-152-151( :ملاذا ختمت أو ملاذا ذكر هللا يف هنايتها
هذه الكلمات( :تعقلون -تذكرون -تتقون؟) .

اجلواب

احلمد هلل.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فبعد محد هللا والصالة على رسول هللا.

قال بعض املفسرين يف بيان سر ختم اآلايت الثالث من سورة األنعام]153-152-151[ :
بقوله :تعقلون ،تذكرون ،تتقون ،إن السامع إذا تلقى األمر القرآين فإنه أول أمره التعقل ،أي تعقل ما

مسعه من أمر الشارع وتدبره ،مث يدفعه ذلك إىل تذكر وجوب اإلذعان واالمتثال ،مث يدفعه أخرياً إىل
حتقيق التقوى ابالمتثال الفعلي والعمل الصاحل .وهللا أعلم.
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مجيعا
اجلمع بّي قوله :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ،وقوله :إن هللا يغفر الذنوب ً
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

يقول هللا جل وعال ،يف كتابة الكرمي( :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ملن يشاء) .

ويقول هللا جل وعال ،يف كتابه الكرمي( :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة
مجيعا)  .ما الفرق بّي اآليتّي؟ وملاذا هللا جل وعال ،استثىن يف اآلية األوىل
هللا إن هللا يغفر الذنوب ً
الشرك ومل يستثنها يف اآلية الثانية؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اآلية األوىل فيمن لقي هللا عز وجل مشرًكا ،أو مذنبًا بدون شرك ،فمن لقيه ،عز وجل ،مشرًكا ال

يغفر له ،ومن لقيه مذنبًا فهو يف املشيئة.

وأما اآلية الثانية فهي فيمن كان مشرًكا أو مذنبًا مث اتب ،فإن هللا عز وجل ،يفتح له ابب الرجاء أبنه
عز وجل يغفر للتائب مجيع ذنوبه ،وهبذا يتضح الفرق .وهللا أعلم.
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شعواب وقبائل"
تفسري "وجعلناكم ً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
يقول هللا سبحانه وتعاىل يف سورة احلجرات( :اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم

شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم)  .صدق هللا العظيم.
ً

(شعواب) يف هذه اآلية الكرمية ،هل تعين العرب أو األتراك أو الفرس أو اإلجنليز
فماذا يقصد بكلمة
ً

أو األملان؟ أم تعين معىن آخر؟ وماذا تعين كلمة قبائل يف هذه اآلية الكرمية؟ هل تعين القبائل العربية،

وجزاكم هللا تعاىل ألف خري.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
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خمربا الناس أنه خلقهم
مفسرا اآلية املذكورة (( : )18/4يقول تعاىل ً
قال ابن كثري -رمحه هللا تعاىلً -

شعواب ،وهي أعم من القبائل ،وبعد
من نفس واحدة ،وجعل منها زوجها ،ومها آدم وحواء ،وجعلهم ً

القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر ،والعمائر ،واألفخاذ ،وغري ذلك ..وقيل :املراد ابلشعوب
بطون العجم ،والقبائل بطون العرب ،كما أن األسباط بطون إسرائيل ..فجميع الناس يف الشرف

ابلنسبة الطينية إىل آدم وحواء -عليهما السالم -سواء ،وإمنا يتفاضلون ابألمور الدينية وهي طاعة

هللا تعاىل ،ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهلذا قال تعاىل بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض
هاس إِ هان َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم
الناس ً
بعضا ً
منبها على تساويهم يف البشريةَ :
(اي أَيُّـ َها الن ُ

ِ ِ
ارفُوا) [احلجرات :من اآلية . ]13أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إىل قبيلته
واب َوقَـبَائ َل لتَـ َع َ
ُش ُع ً

 ...قال البخاري ( : )4689حدثنا حممد بن سالم :حدثنا عبدة ،عن عبيد هللا ،عن سعيد بن أيب
ي ِ
الناس أَ ْك َرُم؟
سعيد ،عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أ ُّ
نيب ِ
ِ
ك .قال" :فَأَ ْك َرُم ِ
هللا
وس ُ
ليس عن هذا نَ ْسأَلُ َ
ف ُّ
الناس يُ ُ
قال" :أَ ْك َرُم ُك ْم عن َد هللا أَتْـ َقا ُك ْم" .قالواَ :
هللا اب ِن َخلِ ِ ِ
نيب ِ
ابن ِ ِ
ِِ
العر ِ
ب
يل هللا" .قالوا :ليس عن هذا نسألك .قال" :فَـ َع ْن َم َعادن َ َ
نيب هللا اب ِن ِّ
ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارُك ْم يف ا ِإل ْسالم إذَا فَـ ُق ُهوا")  .ا .هـ .وانظر:
يارُك ْم يف اجلَاهليهة خيَ ُ
تَ ْسأَلُوين؟ " .قالوا :نعم .قال" :فَخ ُ
تفسري ابن جرير ( ، )139/26وتفسري القرطيب ( . )343/16وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل أايم خلق السماوات واألرض مثل أايم الدنيا؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1426/02/13هـ
السؤال

خلق هللا السماوات واألرض يف ستة أايم ،هل هي من أايم الدنيا أم من األايم املقصودة يف قوله

تعاىل" :وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون".

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:

جوااب على السؤال (خلق هللا السماوات واألرض يف ستة أايم هل هي من أايم الدنيا أم من األايم

املقصودة يف قوله تعاىل" :وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون"؛ أقول مستعينا ابهلل العلي
العظيم:
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تشري األحباث العلمية إىل أن اتريخ الكون ضارب يف القدم ,وأقرب احلساابت هي أن عمره حوايل
 )15-10( 12.5بليون سنة ,وأن آخر معامل التكوين هي تشكل القشرة الصخرية لألرض

واستقرار اجلو احمليط هبا منذ حوايل  250مليون سنة ,وهكذا تشكل العامل خبالف ما اعتقد سابقا يف
باليّي من السنّي تكونت فيها لبنات البناء املتسع األرجاء ابلتسلسل إىل أن تشكل أصل كوكبنا مع
بقية أفراد اجملرة وهو ما يعرف بسدمي النظام الشمسي  Solar System Nebulaمنذ ما

يزيد عن مثانية بليون سنة ,وبعد ذلك انفصلت كتلة األرض ومتيزت وتقلصت حتت أتثري جاذبية

مادهتا وتشكلت طبقاهتا الداخلية مجيعا بنزول أثقل املواد حنو الباطن خاصة احلديد وخروج أخفها

ليشكل السطح الصخري واجلو منذ ما يزيد عن أربعة بليون سنة متثل عمرها اجليولوجي ,وبذلك
ميكن تقسيم مراحل نشأة العامل احمليط بنا إىل ثالثة أزمنة رئيسية متعاقبة تكونت فيها األجرام

السماوية مث تكون أصل األرض مث تكونت طبقات اجلو من دخان تبدد معظمه وتكونت معها أصول

األلواح القارية كجزر متتد ومتيد فوق دوامات الصهري إىل أن ثبتتها اجلبال ,ونصيب األرض على هذا
ابعتبار األصل مرحلتّي من الثالث ,فإذا كان خلق العامل كله يف ستة أايم  -إن شئت أن تعرب أبايم
األسبوع املعهودة عن تلك األزمنة اهلائلة فوق كل التصورات القدمية  -فإن خلق األرض بدون

السطح الصخري واجلو يف يومّي وجمموع فرتات خلقها أربعة أايم ,وتعجب أن جتد تلك احلصيلة

العلمية اليت اكتشفت وحققت يف حوايل ثالثة قرون تكاد تلمس فحسب بعض جوانب من التفصيل
ِ
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ب
ّي َوَجتْ َعلُو َن لَهُ أَن َداداً ذَلِ َ
األر َ
ك َر ّ
املعجز يف قوله تعاىل ]:قُ ْل أَإِنّ ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن ِابلّذي َخلَ َق ْ
اسي ِمن فَـوقِها وابر َك فِيها وقَ ّدر فِيهآ أَقـْو َاهتَا ِيف أَربـع ِة أَايٍم سوآء ل ِ
ِ
ِ
ّيُ .مثّ
ّلسآئِل َ
ّيَ .و َج َع َل ف َ
ال َْعالَ ِم َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ّ َ َ ً ّ
يها َرَو َ
استـوى إِ َىل السم ِ
آء
َّ
ََْ َ
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ِ
ِ
اهن س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ألر ِ
ّي
َو ِه َي ُد َخا ٌن فَـ َق َ
ّي .فَـ َق َ
ض ائْتِيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً قَالَتَآ أَتَـ ْيـنَا طَآئِع َ
ال َهلَا َول ْ
ض ُّ َ َ َ
ٍ
آء أ َْمرَها وَزيّـنّا السمآء ال ّدنْـيَا ِمبَ َ ِ
ك تَـ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِيم [[فصلت
يح َو ِح ْفظاً َذلِ َ
صاب َ
َوأ َْو َح َى ِيف ُك ّل َمسَ َ َ
َّ َ
. ]12-9
فأما السماء اليت تلي األرض يف اخللق والنظم فريشدك إىل تعيينها علميا يف هذا املقام قول الشيخ

حممد الطاهر ابن عاشور (يرمحهم هللا أمجعّي) " :والسماء إن أريد هبا اجلو احمليط ابلكرة األرضية فهو

اتبع هلا متأخر عن خلقها ,وإن أريد هبا (آفاق األجرام السماوية فهي)  ..أعظم من األرض فتكون

أسبق خلقا" [تفسري التحرير والتنوير ج1ص. ]384

واجلو ابلنسبة لألرض يصح لغةً أن يسمى مساء ,وابلنسبة إىل كل ما يعلوه من وجود مادي يصح

وصفه أبنه األدىن ,ونتيجة لتميزه عما نسميه فضاء  Spaceبوجود اهلواء ميكن وصفه أيضا أبنه

منطقة بينية بّي األرض وكل ما يعلوه ,وأما التشبيه ابملصابيح جبامع التوهج فنظريه قوله تعاىلَ ]:ولََق ْد
شي ِ
َزيّـنّا السمآء ال ّدنْـيَا ِمبَ َ ِ
اط ِ
ّي [[امللك. ]5 :
يح َو َج َعلْنَ َ
اها ُر ُجوماً لّل ّ َ
صاب َ
َّ َ
وقد توصل احملققون أن تلك األجسام امللتهبة اليت شبهت يف القرآن ابملصابيح وميكن أن تسبب

ضررا للعابرين ليست إال الشهب وهي ابلقطع ظاهرة ضوئية ال تتجاوز جو األرض ,قال الشوكاين:

"املصابيح مجع مصباح وهو السراج( ..و) الضمري يف قوله وجعلناها راجع إىل املصابيح ..أي شبها

(بدليل قاطع وهو قوله تعاىل ).. ):إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب اثقب ( [الصافات" ]10 :

[تفسري الشوكاين ج5ص. ]260

وقال األلوسي :و"الشهب شعل انرية" [تفسري األلوسي ج23ص. ]73
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و"هذه الشهب ليست هي الثوابت ..وإال لظهر نقصان كثري يف أعدادها( ..خاصة أن التعبري قد)
أفاد أن تلك املصابيح هي الرجوم أبعياهنا( ..و) كل نري حيصل يف اجلو العايل فهو مصباح ألهل

األرض" [تفسري األلوسي ج14ص. ]26

وقال الثعاليب" :ومعىن السماء الدنيا أي القريبة من الناس" [تفسري الثعاليب ج4ص. ]320
وهكذا ميكن محل تعبري (السماء الدنيا) على اجلو احمليط ابألرض ,وعند التخصيص ابلكواكب دون

ب
عوامل النجوم العظيمة األبعاد ميكن محله على العامل األقرب من عوامل األجرام يف قوله تعاىلّ ):ر ّ
ِ
ب ال َْم َ ِ ِ
آء ال ّدنْـيَا بِ ِزينَ ٍة الْ َك َواكِ ِ
األر ِ
ب ( [الصافات:
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َوَر ّ
الس َم َاوات َو ْ
الس َم َ
شا ِرق .إ ّان َزيّـنّا ّ
ّ
. ]6-5

وأما التسبيع فهو داللة على الطبقية؛ وتلك حقيقة علمية توافق ما ذهب إليه بعض املفسرين من أن
التسبيع ها هنا على العرف يف الداللة على التعدد والتكامل ال على التعيّي ,ولكن العدد ال أيابه

العلم ابعتبار ثالث طبقات بينية بّي األربعة الرئيسة وهو املوافق إىل ما ذهب إليه جل املفسرين,

وأما الستة أايم يف بيان خلق الكون املشاهد أو ابألحرى املمكن املشاهدة فقد ورد ذكرها يف سبعة

مواضع أوهلا على حسب ترتيب النزول قول جامع يكشف العلم خبفااي التكوين ويعاجل توهم يف

الدين ما عاد ابإلمكان حذفه من املدوانت األسبق؛ وهو قول العلي القدير ]:ولََق ْد َخلَ ْقنَا السماو ِ
ات
َّ َ
َ
ِ ِ ٍ
سنَا ِمن لّغُ ٍ
وب [[ق. ]38 :
األر َ
َو ْ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ستّة أ َّايم َوَما َم ّ

وهو ابملثل قائم على التقريب والتمثيل ابملعهود ألنه ال وجود لألايم قبل خلق األرض والشمس ,قال
القرطيب" :إن مل يكن مشس فال يوم" [تفسري القرطيب ج7ص. ]219
وقال ابن عطية" :قال أكثر أهل التفسري األايم هي من أايم الدنيا" [تفسري احملرر الوجيز
ج3ص. ].152
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وقال الشوكاين" :وال يستقيم أن يكون املراد ابألايم هنا األايم املعروفة ..ألنه مل يكن حينئذ ال أرض
وال مساء" [تفسري الشوكاين ج2ص. ].482

وقال األلوسي" :املفسرون قالوا املراد ابألايم األوقات" [ما دل عليه القرآن ج1ص. ]46

فالتعبري إذن متثيل واملراد أزمنة متتابعة كاألايم متيزها ثالث مراحل ,وأما إتيان األرض وما حييط هبا
فهو مشهد يكشف تالزم حركة اجلو مع الكوكب وفق تقدير بعد مرحلة معدومة التالزم مما يعين تبدد

الكثري من اجلو ,وتلك حقيقة علمية مبهرة جسدها التعبري ابلتصوير ,وترتيب األحداث مطابق متاما
ِ
ش
الس َمآءُ بَـنَ َ
س ّو َاهاَ .وأَ ْغطَ َ
ملا كشفه العلم؛ كما يف قوله تعاىل ]:ءأَنتُ ْم أَ َش ّد َخلْقاً أَم ّ
اهاَ .رفَ َع مسَْ َك َها فَ َ
ِ
اهاَ .وا ْجلِبَ َ
اهاَ .متَاعاً
ض بَـ ْع َد َذلِ َ
لَْيـلَ َها َوأَ ْخ َر َج ُ
ال أ َْر َس َ
آء َها َوَم ْر َع َ
ك َد َح َ
ض َح َ
األر َ
اهاَ .و ْ
اها .أَ ْخ َر َج م ْنـ َها َم َ
لّ ُك ْم َوألنْـ َع ِام ُك ْم [[النازعات. ]33-27:
وهكذا يتجلى كل حّي العلم يف القرآن الكرمي خبفااي التكوين بضرب األمثال للمجهول زمن التنزيل
َنزلْنَا َه َُذَا
ابملعلوم لتشع دالئل التنزيل بنور اليقّي يف صدور الناهبّي ,يقول العلي القدير ]:لَ ْو أ َ
اشعاً متص ّدعاً من َخ ْشي ِة ِ
الْ ُقرآ َن َعلَى جب ٍل لّرأَيـتَهُ َخ ِ
ض ِرُهبَا لِلنّ ِ
اس لَ َعل ُّه ْم يَـتَـ َف ّك ُرو َن
األمثَ ُ
ال نَ ْ
هللا َوتِل َ
ْك ْ
َ ََ َ ْ
َّ َ ّ ْ َ
ْ
[[احلشر . ]21 :هذا وهللا جل جالله أعلم.
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(  ...إن تنصروا هللا ينصركم ) ...
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/10/17هـ
السؤال

السالم عليكم.

هِ
ين
مل أحصل على تفسري واضح خبصوص اآلية من سورة حممدَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
نص ُروا ه
نص ْرُك ْم) [حممد . ]7:بعد أن راجعت تفسري ابن كثري.
اَّللَ يَ ُ
آمنُوا إِن تَ ُ
َ
والذي أفهمه من اآلية هو أن نساعد عباد هللا ،مثلما ورد يف احلديث أن هللا سبحانه وتعاىل يقول

لعبده يوم القيامة :اي عبدي ،استطعمتك فلم تطعمن .ي فيقول العبد :اي رب كيف أطعمك وأنت

فالان استطعمك فلم تطعمهَ ،أما لو أنك أطعمته
رب العاملّي؟ فيقول الرب سبحانه وتعاىل :إن عبدي ً

لوجدت ذلك عندي.

فهل فهمي هلذه اآلية صحيح؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نص ُروا ه
اَّللَ)  .وهللا تعاىل هو القوي العزيز،
فالذي ظهر يل أن السائل الكرمي أشكل عليه معىن( :إِن تَ ُ
نص ُروا ه
اَّللَ)  .وللشيخ السعدي -رمحه هللا -يف تفسريه ،كالم خمتصر
وجواب هذا ببيان معىن( :إِن تَ ُ
هِ
نص ُروا ه
نص ْرُك ْم . )..هذا أمر منه
اَّللَ يَ ُ
آمنُوا إِن تَ ُ
ين َ
واضح يبّي معىن اآلية حيث يقولَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
تعاىل للمؤمنّي أن ينصروا هللا ابلقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه والقصد بذلك وجه هللا ،فإهنم
إذا فعلوا ذلك نصرهم هللا وثبهت أقدامهم  ...فهذا وعد منه كرمي صادق الوعد أن الذي ينصره
ابألقوال واألفعال سينصره مواله وييسر له أسباب النصر .انتهى كالمه -رمحه هللا.
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فاملقصود بنصر هللا تعاىل :نصر دينه والدفاع عنه وجهاد أعدائه .وإال فإن هللا تعاىل هو القوي القاهر
ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض ،وهو الذي ينصر عباده حقيقة على أعدائهم ويثبت
نص ُروا ه
ت أَقْ َد َام ُك ْم)  .فالنصر حقيقة من
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِّ ْ
اَّللَ يَ ُ
أقدامهم ،ولذا جاء يف اآلية الكرمية( :إِن تَ ُ
هللا تعاىل ،لكن هللا تعاىل وعد به من ينصر دينه وجياهد أعداءه .هذا وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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شبهة حول نزول عيسى -عليه السالم-
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال
إيل رسالة طويلة فيها شبهات تقلقين
أحد املنكرين لرجوع عيسى عليه السالم ،يف آخر الزمان أرسل ّ
وال أستطيع الرد عليها .أرجو من فضيلتكم أن جتيبوا عن هذه الشبهات .ومنها :يقول هللا( :والذين

يدعون من دون هللا ال خيلقون شيئًا وهم خيلقون .أموات غري أحياء وما يشعرون أاين يبعثون) [سورة

النحل . ]22 ،21 :وهذا يعين أن كل من اختذهم الناس آهلة من دون هللا -ومن ضمنهم كريشنا

وبوذا وعيسى (عليه السالم) فإهنم قد ماتوا كما مات سائر األكوان .وهذا من األدلة اليت تثبت أهنم
ليسوا آهلة .ولو كان عيسى (عليه السالم) حيًّا لكان ذلك يعارض اآلية .ومن يزعم أن اآلية خاصة

ابألصنام فيقال له :إن األصنام ال متوت وال تُـ ْبـ َعث بعد املوت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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ٍ ِ
ك إِهال وجههُ) [القصصُ ( . ]88 :ك ُّل من َعلَْيـها فَ ٍ
ان* َويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ
َْ َ
قال هللا تعاىلُ ( :ك ُّل َش ْيء َهال ٌ َ ْ َ
ك ذُو ا ْجلََال ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام) [الرمحن . ]27 ،26:فهذه اآلايت عامة مبوت مجيع اخللق حىت املالئكة
َربِّ َ
املقربّي واألنبياء املرسلّي مبا فيهم املسيح عليه السالم ،ومعىن أموات يف قوله تعاىل :ه ِ
ين يَ ْد ُعو َن
َ
(والذ َ
ون ِ
ِمن ُد ِ
َحيَاء َوَما يَ ْش ُع ُرو َن أ هَاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن) [سورة
هللا الَ خيَْلُ ُقو َن َش ْيـئًا َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن* أ َْم ٌ
ري أ ْ
وات غَ ْ ُ
ت َوإِ ههنُم هميِّتُو َن* مثُه
ك َميِّ ٌ
النحل . ]22 ،21 :ليس معناها ماتوا يف املاضي ،كما يف قوله تعاىل( :إِنه َ
إِنه ُكم يـوم ال ِْقيام ِة ِعن َد ربِ ُكم َختْتَ ِ
ص ُمو َن) [الزمر . ]31 ،30 :فهذه اآلية نزلت يف السنة الثالثة من
ْ َْ َ َ َ
َّ ْ
اهلجرة فهل معناها أهنا نزلت والرسول صلى هللا عليه وسلم ميت!! ..وإمنا املعىن أن قانون املوت
سا ٍر عليهم وهذا أسلوب العرب الذي نزل به القرآن ،يعربون عن الشيء املتحقق الوقوع يف
املستقبل بصيغة املاضي ،وعلى هذا عند فهم القرآن ال بد من فهم أسلوبه العريب ومحل بعضه على

بعض.

ولو كان هذا الفهم الذي فهمه السائل أن كل من اختذهم الناس آهلة من دون هللا -ومن ضمنهم

كريشنا وبوذا وعيسى (عليه السالم)  -أهنم قد ماتوا كما مات سائر األكوان .فهذا يعىن لو ا ّدعى

حي واملنهي يف اإلسالم
أحد يف الوقت احلاضر األلوهية ودعا الناس إىل عبادة نفسه لصح ذلك ألنه ٌّ
عنه هو عبادة األموات!! وهذا فهم بعيد جدًّا.
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ونظري ذلك كما يف لغة الكتاب املقدس أهنم يعربون عن اجلزء من اليوم بيوم كامل ،كما يف مسألة
كامال لكان جلس أقل من ثالثة أايم ،وهذا
يوما ً
صلب املسيح وكم جلس يف القرب ،ولو كان املقصود ً

جزءا منه يوم
خيالف الشريعة املسيحية ،ولكن لغة اليهود يف ذلك الوقت تعترب أن غالب اليوم أو ً

كامل وعلى هذا بقي املسيح ثالثة أايم بّي األموات وهذه معروفة يف معتقد املسيحيّي ،لكن القصد

وأيضا كيف فهم اليهود تعاليم
التنبيه على فهم اللغة اليت نزل هبا القرآن وكيف فهمه املخاطبون بهً ،
املسيح املخاطبّي هبا فهذا الفهم من اجلميع مع اإلقرار به من جهة املشرع حجة .ومثال ذلك:
(وَما ُحمَ هم ٌد إِاله َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل ان َقلَْبـتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم
ت ِمن قَـ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإن هم َ
قوله تعاىلَ :
ِ
ض هر هللا َشيـئًا وسيج ِزي هللا ال ه ِ
ِ ِ
ين) [آل عمران. ]144 :
ب َعلَ َى َعقبَـ ْيه فَـلَن يَ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ُ
َوَمن يَن َقل ْ
شاك ِر َ
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وهذه اآلية تالها أبو بكر ملا تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم -انظر صحيح البخاري (- )3670
فعال وفاة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وأنه واحد من األنبياء ،وتدل احلادثة التارخيية
فقد تبّي ً
أيضا أن الشك ارتفع عن الصحابة بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأنه كباقي الرسل مبا فيهم
ً
املسيح ،ومل حتفظ كتب احلديث أو التاريخ أنه حصل اعرتاض من الناس الذين مسعوا أاب بكر يتلو

هذه اآلية إبيراد كون املسيح مل ميت ،وهذا يدل أهنم فهموا من اآلية كما هو ظاهرها ،وكون املسيح
ِ
ك
حيًّا ال يعين عدم موته يف آخر الزمان .فقد قال هللا تعاىل( :إِ ْذ قَ َ
يك َوَرافِ ُع َ
يسى إِِّين ُمتَـ َوفِّ َ
ال هللاُ َاي ع َ
يل) [آل عمران . ]55 :أي :متوفيك بعد الرفع وبعد نزولك إىل األرض يف آخر الزمان .ألن الواو
إِ َه

إعالما له أبن
يف لغة العرب ،كما هو معروف ،ال تقتضي الرتتيب ،أو :متوفيك وفاة عند متام أجلكً .
ِ هِ
ين َك َف ُروا) [آل
اليهود ال تتوىل قتله ،كما يدل عليه قوله تعاىل يف نفس اآليةَ :
(وُمطَ ِّه ُر َك م َن الذ َ

عمران. ]55 :

وأما إيراد السائل مبن يزعم أن اآلية خاصة ابألصنام فيقال له :إن األصنام ال متوت وال تُـ ْبـ َعث بعد
املوت.

فيقال ملا تقرر بيانه يف أول اجلواب أن اآلية عامة سواء يف األصنام وغريها ،ومن قال إن األصنام ال
إيغاال يف إقامة احلجة
متوت وال تبعث فيقال إن األصنام تبعث يوم القيامة وتنطق وتتربأ من عابديها ً

على املشركّي .وإذا كان املسيح له القدرة على إرجاع الروح يف األجساد اليت فارقتها روحها فإن هللا
وأيضا ظاهر
له القدرة على إجياد الروح يف األجسام اليت ليس فيها روح ً
أصال ،كما هو ظاهر القرآنً .

الكتاب املقدس أن األب أعظم وأقدر من االبن.
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ِ
شراً بِر ُس ٍ
َمحَ ُد"
امسُهُ أ ْ
ول َأيِْيت ِمن بَـ ْع ِدي ْ
دفع اإلشكال يف قوله تعاىل َ
"وُمبَ ّ َ
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1426/10/19هـ
السؤال

أود طرح نقطة حرجة أرقتين ومل أجد هلا حالً ،وكلما سألت ذا علم قوبلت أبجوبة ،مثل (ملحد،

كافر ،منافق) فالدين اإلسالمي يرتكز على القرآن الكرمي ،والذي نزل على رسول هللا حممد -صلى

"ومبشرا برسول أييت من بعدي امسه أمحد" ،ولكن أين
هللا عليه وسلم -ويف القرآن عينه وجدت آية
ً
أمحد؟! لقد جاءان حممد وليس أمحد ،فماذا لو بعد عدة سنّي جاءان رجل امسه أمحد ،وقال :إنه هو

الرسول ،ويقول :إن كتابكم قال ذلك
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أوالً :القرآن الكرمي قد ثبتت صحته بعشرات األدلة ،وذلك من خالل حمتواه اللفظي واملعنوي.

أما اللفظي فقد حتدى العرب وهم الفصحاء البلغاء الذين كانوا أمراء العبارة وفرسان الكالم فعجزوا،

فدل على أنه ليس يف مقدور بشر أن أييت مبثله وال بسورة من مثله.

اثنياً :هذا االسم مثبت يف القرآن الكرمي منذ نزوله ،ومسعته العرب وهي تعرف أن الذي أنزل عليه
القرآن هو "حممد" ،فلم ينكر شخص واحد على هذه التسمية  -وسيأيت التعليل مبشيئة هللا.-

اثلثاً :هذا االسم مثبت يف القرآن ،وقد مسعه أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومل ينكروا ،مما يدل

على أنه ليس فيه شبهة عندهم.

رابعاً :هذه البشارة هبذا االسم نزلت يف لغة غري عربية ،واللغات ال تتطابق فيها األمساء متام املطابقة،
فقد يقرأ االسم الواحد أبكثر من لفظ لضرورة الرتمجة.

أال ترى "إبراهيم" يقرأ كذلك ،ويقرأ "إبراهام" ويقرأ "إبراهوم" يف قراءات القرآن الكرمي ،ومل يقل أحد
أن االسم األول غري االسم الثاين ،ولكن جرى التسامح يف رمسها ونطقها الختالف اللغة.
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خامساً :اللفظ الذي ورد يف كتب اليهود والنصارى يؤدي املعنيّي فكالمها حق.
فـ "حممد" اسم مبعىن "حممود" على وزن مفعول أي حممود من الناس.

و"أمحد" كذلك اسم على وزن "أفعل" أي أمحد من غريه.
فكالمها يرجعان إىل اشتقاق متقارب.

سادساً :االسم الذي ورد يف كتبهم وحتتمله كتبهم مشتقة من احلمد وهو" :الفار قليط" ،ومن معناها
عندهم" :احلماد" أو "احلامد" أو "احلمد" ،فكلها كما ترى مشتقة من "احلمد".

وحنن نعلم ما تعرضت له كتب النصارى من حتريف.

سابعاً :القرآن الكرمي نزل على النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -وعمره أربعون سنة ،وقد عرف يف
قومه ابسم "حممد" والقرآن نزل وامسه معروف ،فلو كان داللة أمحد غري داللة حممد ابلنسبة ملا ورد

يف الكتب السابقة لقال هللا عز وجل" :امسه حممد" ،وملا كان كال اللفظّي تدل عليه الكتب السابقة
اليت ذكر فيها -عز وجل -االسم مساه هللا -عز وجل" -أمحد" ويف مكان آخر" :حممداً".
اثمناً :يبدو أن اللغة اليت دونت هبا التوراة واإلجنيل إمنا ذكر فيها املادة اليت يشتق منها االسم ،فكال

االمسّي يشتقان من تلك املادة ،فقارئ التوراة واإلجنيل يفهم من تلك املادة كال االشتقاقّي.
هذا موجز عن هذه املسألة أرجو أن حتقق املطلوب.
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اج"
َنز َل لَ ُك ْم ّم َن األنْـ َع ِام َمثَانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
"وأ َ
تفسري قولهَ :
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/04/13هـ

السؤال

السالم عليكم.

أان إنسان طبيعي ،لست متخصصاً يف علوم الدين ،ولكن وجهة نظري -ابعتباري مسلماً ومرت علي
آايت قرآنية -ملاذا ال تكون األنعام أنزلت من عند هللا ومل ختلق على األرض مثل نزول احلديد؟

والدليل على ذلك أن هللا أنزل الناقة على سيدان صاحل ،وأنزل الكبش على سيدان إبراهيم ،وإننا
ننتظر حىت يكتشف هذه احلقيقة غريان ،ولألسف كل اكتشاف جديد نقول أبنه موجود يف القرآن،

ونسارع بقولنا هذا دون النظر إىل أمور غيبية ال نعلمها ،وكأننا نطلب شهادة الكفرة أبن ديننا هو من
عند هللا ،املوضوع طويل وأكتفي هبذا .والسالم عليكم.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا؛ وبعد:

اج"
َنز َل لَ ُك ْم ّم َن األنْـ َع ِام َمثَانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
"وأ َ
جواابً على السؤال :ملاذا ال يكون "إنزال األنعام" يف قوله تعاىلَ :

[الزمر  ]6؛ داللة على تكوهنا خارج األرض دون بقية األحياء؟  ,وأجيب مستعيناً ابهلل العلي القدير

سائالً العون والتوفيق:
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األصل هو محل التعبري يف القرآن الكرمي على ظاهره ،إال بقرائن صارفة تبيح محله على ضرب املثل,
وقد أكثر القرآن الكرمي من التمثيل كأبلغ سبيل لبيان املراد حبالة مماثلة ،حنو ما يصرح به قوله تعاىل:
ٍ
ِ
ال لِلنّ ِ
ال
األمثَ َ
األمثَ ُ
"ويَ ْ
"وتِل َ
ب هللاُ ْ
ْك ْ
ض ِر ُ
َ
اس َوهللاُ ب ُك ّل َش ْيء َعلَيِ ٌم" [النور ، ]35 :وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
األمثَا َل للنّ ِ
ض ِرُهبَا للنّ ِ
اس لَ َعل ُّه ْم
"ويَ ْ
نَ ْ
ب هللاُ ْ
ض ِر ُ
اس لَ َعل ُّه ْم يَـتَـ َف ّك ُرو َن" [احلشر ، ]21 :وقوله تعاىلَ :
ض ِرُهبَا لِلنّ ِ
اس َوَما يَـ ْع ِقلُ َهآ إِالّ ال َْعالِ ُمو َن"
األمثَ ُ
ال نَ ْ
"وتِل َ
ْك ْ
يَـتَ َذ ّك ُرو َن" [إبراهيم ، ]25 :وأما قوله تعاىلَ :
[العنكبوت ]43 :؛ فيقصر االنتفاع بتلك األمثال على العامل ابهلل عن تفكر وإدراك.
اء ُك ْم بُـ ْرَها ٌن ّمن ّربّ ُك ْم َوأَنْـ َزلْنَآ إِلَْي ُك ْم نُوراً ّمبِيناً" [النساء]174 :
ويف قوله تعاىلَ :
"اي أَيّـ َها النّ ُ
اس قَ ْد َج َ
(وأَنْـ َزلْنَآ إِلَْي ُك ْم نُوراً ّمبِيناً) انتقال ضوء الشمس حنو األرض ,ولكن السياق يتعلق
 ,ظاهر التعبري َ
اء ُك ْم بُـ ْرَها ٌن ّمن ّربّ ُك ْم) .
إبقامة الربهان يف جمال الدين بقرينة التعبري َ
(اي أَيّـ َها النّ ُ
اس قَ ْد َج َ
ولذا مل خيتلف املفسرون يف أتويل لفظ (النور)  ،وصرفه عن ظاهر داللته وبيان أن املراد به هو
القرآن الكرمي.

قال البيضاوي" :عىن ابلربهان املعجزات وابلنور القرآن أي قد جاءكم دالئل العقل وشواهد النقل ومل

يبق لكم عذر وال علة" [تفسري البيضاوي (ج2ص. ] )285
وقال الثعاليب" :الربهان احلجة النرية الواضحة اليت تعطي اليقّي التام ,والنور املبّي يعين القرآن"
[تفسري الثعاليب (ج1ص. ] )435
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وقال السعدي" :مينت تعاىل على سائر الناس مبا أوصل إليهم من الرباهّي القاطعة واألنوار الساطعة،
ويقيم عليهم احلجة ويوضح هلم احملجة؛ فقال (اي أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) أي حجج
قاطعة على احلق تبينه وتوضحه وتبّي ضده ،وهذا يشمل األدلة العقلية والنقلية واآلايت األفقية

آايتِنَا ِيف اآلفاق َوِ َ ِ ِ
ّي َهلُ ْم أَنّهُ ا ْحلَ ّق) ( ..,وأنزلنا
ىت يَـتَـبَ َّ
والنفسية ،لقوله تعاىلَ :
(سنُ ِري ِه ْم َ
يف أَن ُفسه ْم َح َّ

إليكم نوراً مبيناً)  ،وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم األولّي واآلخرين واألخبار

الصادقة النافعة ،واألمر بكل عدل وإحسان وخري ،والنهي عن كل ظلم وشر ،فالناس يف ظلمة إن مل

يستضيئوا أبنواره" [تفسري السعدي (ج1ص. ] )217

فإنزال القرآن -إذن -بلفظ النور تصوير للتشريف جبامع جالء الطريق واالهتداء ,وهكذا ترى أن
التصوير جيسد الداللة ويطلق العنان لتوارد فيض من املضامّي ،فيبلغ ابلتعبري أعلى املراتب يف البيان.
وقد ورد فعل (اإلنزال) ليفيد االنتقال من األعلى حنو األسفل ،كما يف قوله تعاىل" :وأ ِ
الس َم ِاء
َ َ
َنز َل م َن ّ
َنزلْنَا ا ْحلَ ِدي َد" [احلديد ]25 :؛ فيمكن محله على النزول إىل
"وأ ْ
اء" [البقرة , ]22 :وأما قوله تعاىلَ :
َم ً
لب األرض النتفاء ما يصرف عن الظاهر ,وال جيادل اليوم أحد ابلفعل أن معظم لب األرض حديد,

فطابقت شهادة الواقع صريح التعبري ,ولكن القرائن الصارفة قد متنع محل (اإلنزال) على الظاهر،
ِ
ِ
الس ِكينَةَ ِيف قُـلُ ِ
ّي"
كأن يكون املوصوف من املعنوايت ،كما يف قوله تعاىلُ :
وب ال ُْم ْؤمنِ َ
يأَ
"ه َو الّذ َ
َنز َل ّ

[الفتح , ]4 :والقرينة أن السكينة حالة شعورية وليست تكويناً مادايً ,ولذا عن ابن عباس -رضي
الس ِكينَةَ) أي جعل الطمأنينة" [تفسري ابن
هللا عنهما -أنه صرف النزول إىل (اجلعل) بقوله( " :أ َ
َنز َل ّ
كثري (ج4ص. ] )185
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ش َى طَائَِفةً ّم ْن ُك ْم" [آل
ومثلها (النعاس) يف قوله تعاىلُ :
َنز َل َعلَْي ُك ْم ّمن بَـ ْع ِد الْغَ ّم أ ََمنَةً نّـ َعاساً يَـ ْغ َ
"مثّ أ َ

عمران . ]154:فليس النعاس ابملثل جسماً مادايً ليصح وصفه ابلنزول احلسي ،وإمنا يصح التمثيل

ابملطر ينقذ األرض العطشى خاصة مع العدول عن التعبري بفعل اإلنزال إىل التصوير ابلتغشية يف قوله
ِ
اء َُ" [األنفال , ]11:فتأمل اجلناس
تعاىل" :إِ ْذ يُـغَ ّ
الس َماء َم ً
اس أ ََمنَةً ّم ْنهُ َويُـنَـ ّز ُل َعلَْي ُكم ّمن ّ
شي ُك ُم النّـ َع َ
بّي النزول املعنوي للنعاس ،واحلسي للمطر جبامع النصرة والتثبيت ,وكأن وقوع النعاس مبا صاحبه
من زوال اخلوف غيثًا أحاط هبم فأزال خوفهم من اهلالك ,ومثله قوله تعاىل" :وأَنز َل هللا َعلَي َ ِ
اب
َ َ ُ ْ
ك الْكتَ َ
ضل ِ
ِ
ك َع ِظيماً ُُ" [النساء . ]113 :فليست
هللا َعلَْي َ
ّم َ
ْمةَ َو َعل َ
َوا ْحلك َ
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَم َوَكا َن فَ ْ ُ
احلكمة جسما لتنزل حسياً ،ومل ينزل الكتاب صفحات ورقية؛ وإمنا اإلنزال بياانً للفضل ويفسره

التعليم.

ويف وصف بعثة النبيّي -عليهم السالم أمجعّي -يف قوله تعاىلَ " :كا َن النّاس أُمةً و ِ
اح َد ًة فَـبَـ َع َ
ث هللاُ
ُ ّ َ

ِ
ِ
اب ِاب ْحلَ ّق" [البقرة ، ]213 :ال تدل املعية بنزول الكتاب
ّي ُمبَ ّ
النّبِيّ َ
ين َوأ َ
َنز َل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ش ِر َ

معهم على هبوطهم من السماء ،وإمنا فعل البعث يصرف (اإلنزال) إىل التصوير تشريفاً هلم وبياانً
ِ
ِ
ور
آمنُواْ بِه َو َع ّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتّـبَـ ُعواْ النّ َ
لوحدة الرسالة لتوحيد الكتاب ,ومثله قوله تعاىل" :فَالّذ َ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن" [األعراف. ]157 :
ي أُن ِز َل َم َعهُ أ ُْو َل َُئِ َ
الّذ َ
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ِ
ِ
ِ
ري"
ى ذَلِ َ
ين َ
آد َم قَ ْد أ َ
ك َخ ٌْ
وأما قوله تعاىلَ :
اس التّـ ْق َو َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَاساً يُـ َوا ِري َس ْو َءات ُك ْم َوِريشاً َولبَ ُ
"ايبَِ َ
[األعراف ]26 :؛ فال يفيد ابملثل أن ما نلبسه هبط من السماء ،ألن مصدره معلوم كالصوف من
احليوان والقطن من نبات األرض ,ولذا اجتهد املفسرون يف صرف (أنزلنا) عن معىن اهلبوط ,قال

الشوكاين" :عرب سبحانه ابإلنزال عن اخللق أي خلقنا لكم لباساً" [تفسري فتح القدير للشوكاين

(ج2ص. ] )197

وقال اجلصاص" :وإمنا قال أنزلنا ألن اللباس يكون من نبات األرض أو من جلود احليوان وأصوافها،

وقوام مجيعها ابملطر النازل من السماء" [أحكام القرآن للجصاص (ج4ص. ] )203
وقال السمعاين" :ويف معىن (أنزلنا عليكم) ثالثة أقوال ،أحدها :خلقنا لكم ,والثاين :أهلمناكم كيفية
صنعه ,والثالث :أنزلنا املطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباس" [تفسري زاد املسري البن اجلوزي

(ج3ص. ] )181

وقد يصح أن معىن (اإلنزال) يف املالبس ابعتبار األصل وهي ترجع للمطر ,وقد يصح نزول القرآن

ابعتبار العالء املعنوي تشريفا ,ويصح اجلمع بّي احلالتّي ابلتمثيل ابلغيث ينزل ليغشي األرض
العطشى وينقذها من اهلالك.
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ومن نعم هللا -تعاىل -على العرب األولّي أن هيأ هلم حيواانت الرعي اليت كانت عماد حياهتم يف

البادية خاصة األغنام واملعز واإلبل والبقر ,ولكنهم ضيقوا على أنفسهم بتقاليد متنع االنتفاع ببعضها,
ومن ابلغ الرمحة إذن أن يشدد القرآن على حتريرهم من تلك التقاليد وإابحة تلك األنعام هلم يف بيان
مستفيض حاسم؛ يقول تعاىل" :وِمن األنْـع ِام َمحُولَةً وفَـرشاً ُكلُواْ ِممّا رَزقَ ُكم هللا والَ تَـتّبِعواْ ُخطُو ِ
ات
َ ُ َُ ُ
َ َ َ
َ ْ
َ

ش ْيطَ ِ
ّي َوِم َن ال َْم ْع ِز اثْـنَ ْ ِ
ضأ ِْن اثْـنَ ْ ِ
ّي قُ ْل َءآل ّذ َك َريْ ِن َح ّرَم أَِم
ّيَ .مثَانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
ال ّ
اج ّم َن ال ّ
ان إِنّهُ لَ ُك ْم َع ُد ّو ّمبِ ٌ
ّي نَـبـئُ ِوين بِ ِعل ٍْم إِن ُكنتُم ِ ِ
ّي أَما ا ْشتَملَ ْ ِ
ّيَ .وِم َن ا ِإلبْ ِل اثْـنَ ْ ِ
ّي َوِم َن الْبَـ َق ِر
صادق َ
ام االُنثَـيَ ْ ِ ّ
ْ َ
ت َعلَْيه أ َْر َح ُ
االُنثَـيَ ْ ِ ّ َ
اثْـنَ ْ ِ
ّي" [األنعام. ]144-142 :

ولفظ (األنعام) اسم صفة ال اسم ذات ومنه (النعمة)  ,لذا مسيت أيضا بلفظ (النّـ َع ِم) يف قوله تعاىل:
ِ
الص ْي َد َوأَنْـتُ ْم ُح ُرٌم َوَمن قَـتَـلَهُ ِمن ُكم ّمتَـ َع ّمداً فَ َج َزآءٌ ّمثْ ُل َما قَـتَ َل ِم َن
آمنُواْ الَ تَـ ْقتُـلُواْ ّ
ين َ
"ي َُأَيّـ َها الّذ َ
َ
النّـ َع ِم" [املائدة , ]95 :ووصفها ابألنعام والنّـ َع ِم والرزق املباح لألكل جيسد ابلتسمية نعمة هللا تعاىل
َنز َل لَ ُك ْم ّم َن األنْـ َع ِام َمثَانِيَةَ
"وأ َ
عليهم ,ويؤكد اإلنعام وصف إجياد األنعام بلفظ (اإلنزال) يف قوله تعاىلَ :
اج" [الزمر. ]6 :
أَ ْزَو ٍ

وقد يصح أن يكون فعل اإلنزال يف حالة النعمة أو النقمة ابعتبار العالء املعنوي بياان ملشيئة هللا تعاىل

وتقديره.
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ويصح التمثيل ابملطر بلفظ (اإلنزال) جتسيداً للنعمة؛ ألن نزوله هو أول مشهد متبادر لفعل اإلنزال
يبش له العريب األول ،ويشعره ابالمتنان ،وجيسد له رمحة هللا تعاىل ,وهم حمتاجون لألنعام متاما

كاحتياج األرض العطشى للمطر ,واستبدال فعل (اإلنزال) أبفعال (اخللق) و (اجلعل) و (اإلمداد) يف

بيان سبق التهيئة ابألنعام قرينة جلية تصرفه عن الظاهر احلسي إىل معىن اإلجياد؛ كما يف قوله تعاىل:
ِ
"أَوَمل يـرواْ أ َّان َخلَ ْقنَا َهلم ِممّا َع ِملَ ْ ِ
ُ
ت أَيْدينَآ أَنْعاماً فَـ ُه ْم َهلَا َمال ُكو َن" [يس , ]71 :وقوله تعاىل" :هللاُ
َ ْ ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ل َ ْرتَكبُواْ م ْنـ َها َوم ْنـ َها َأتْ ُكلُو َن" [غافر , ]79 :وقوله تعاىل" :أ ََم ّد ُك ْم ِأبَنْـ َع ٍام
الّذي َج َع َل لَ ُك ُم األنْـ َع َ
تصويرا ابلوقوع واجمليء
ّي" [الشعراء , ]133 :وتسمى الكوارث نوازل ،وتوصف األحداث
َوبَنِ َ
ً
واإلتيان ،وال يعين شيء من ذلك ابلضرورة هبوطها من السماء.
قال البغوي( " :وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج) معىن اإلنزال هاهنا اإلحداث واإلنشاء ،كقوله

تعاىل (أنزلنا عليكم لباسا) " [تفسري البغوي (ج4ص. ] )72

وقال السمعاين" :أي وخلق لكم من األنعام ,..وهو مثل قوله تعاىل (أنزلنا عليكم لباسا) أي خلقنا"
[تفسري السمعاين (ج4ص. ] )458

وقال الكليب" :وأما (أنزل) ففيه ثالثة أوجه األول ..:خلق ,الثاين ..:قضى ..,الثالث أنه أنزل املطر

الذي ينبت به النبات ،فتعيش منه هذه األنعام ،فعرب إبنزاهلا عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد" [التسهيل
لعلوم التنزيل للكليب (ج3ص. ] )191
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وال يعين تعبري (اإلنزال) إذن هبوط األنعام من السماء دون كافة األحياء ,والتمثيل ابلغيث جيمع كل
ما قيل من معان ،فيجسد عناية هللا -تعاىل -ويتضمن معىن التنزيه وسبق التهيئة واإلنعام على العباد
احملتاجّي ,ولكن قد تتحول النعمة نقمة بياان ملشيئته تعاىل ويصبح النزول غضب واملطر عقوبة,

والواجب التوجيه الالئق لكل لفظ مبا ال خيالف الواقع والنظرة الشاملة لكل اآلايت وتقصي القرائن
يف كل سياق ,وهو منهج األعالم على مر األايم ,وهللا تعاىل أعلم.
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هل يصح هذا التفسري للمقام احملمود؟

اجمليب..........

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1426/06/17هـ

السؤال

هل القول أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سيجلس على العرش يعترب من عقيدة أهل السنة

واجلماعة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

كالّ ،ليس القول أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سيجلس على العرش من عقيدة أهل السنة
واجلماعة ،ومل يثبت يف ذلك نص ،وإمنا الوارد يف هذا الباب حديث واهٍ ال يثبت ،وكذلك ما ُر ِوي
عن جماهد -رمحه هللا -يف تفسري قول هللا تعاىل " :عسى أن يبعثك ربك مقاماً حممودا"
ِ
ي عنه تفسري" املقام احملمود" أبنه جلوس نبينا حممد -صلى هللا عليه
[اإلسراء ، ]79:حيث ُر ِوُ َ

وسلم -وقعوده على العرش.

وهذا األثر عن جماهد غري صحيح وليس له طريق معترب ،بل الثابت عن جماهد وعن غريه من مجهور
املفسرين تفسري" املقام احملمود" أبنه الشفاعة العامة لنبينا حممد _صلى هللا عليه وسلم -وهذا هو

احلق الذي الريب فيه ،وقد تضافرت األدلة على ذلك ،وليس هذا موضع بسطها.

وهبذا نعلم أن هذا القول ليس من عقيدة أهل السنة واجلماعة ،وليس له شاهد من كتاب هللا -
تعاىل -وال من صحيح سنة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -وهللا أعلم.
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تفسري قوله تعاىل( :خيرج من بّي الصلب والرتائب)
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1426/10/25هـ
السؤال

يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز يف سورة الطارق" :فلينظر اإلنسان مم خلق ،خلق من ماء دافق خيرج

من بّي الصلب والرتائب" .والصلب هو ظهر كل من اجلنسّي ،والرتائب هي صفائح الصدر لكل من
اجلنسّي ،وحنن نعلم أن احليواانت املنوية تتكون على مستوى اخلصيتّي ،وأن البويضات تتكون على

مستوى املبيض ،فكيف ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ,أما بعد:

فأقول مستعينا ابهلل القادر ،سائله تعاىل التوفيق والسداد:
من مآثر علماء السلف -رمحهم هللا مجيعاً -يف تناوهلم للكتاب العزيز اعتبار داللة السياق والقرائن

وبلوغ قاعدة يف التفسري تعاجل داللة النص ،مع ما يشرتك معه يف نفس املوضوع وفق القول املشهور:
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ج
نسا ُن م ّم ُخل َقُ .خل َق من ّمآء َداف ٍق .خيَْ ُر ُ
"القرآن يفسر بعضه بعضا" ,ويف قوله تعاىل" :فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
ِِ ِ
ادر .يـوم تُـ ْبـلَى السرآئِر .فَما لَهُ ِمن قُـوةٍ والَ َان ِ
ِمن بَ ْ ِ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ص ٍر"
ّي ّ
ْب َو َّ
ّ َ
ب .إِنّهُ َعلَ َى َر ْجعه لََق ٌ َ ْ َ َ ّ َ ُ َ
[الطارق . ]10-5
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(م ٍ
آء َدافِ ٍق) وصف للمين العديد املكوانت ابملاء العديد النطف أو القطرات مبينة حتركها ذاتيا بنشاط
ّ

ابسم الفاعل (دافق) قبل أن يعاين كثرهتا وحركتها حتت اجملهر إنسان ,ويناسب تنكري لفظ (ماء)

تعدد خصائص املين بتعدد األفراد ,وضمري الفعل (خيرج) حيتمل رجوعه ألحد املذكورين :إما (املاء

الدافق) أو (اإلنسان) بنوعيه من الذكر واألنثى ,وال عربة أبقرب املذكورين إذا دلت قرائن السياق
نسا ُن ِم ّم
على رجوعه لألبعد وهو (اإلنسان)  ،خاصة أنه موضوع احلديث وفق التعبري (فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
ُخلِ َق)  ,وكافة الضمائر سواه تصلح أن تعود على (اإلنسان)  ،وال تصلح أن تعود على (املاء) بقرينة
الس َرآئُِر)  ,وهو ابتفاق يوم القيامة؛ ألن املين ال يصح وصفه إبمكان إعادته حيا
التعبري (يَـ ْوَم تُـ ْبـلَ َى ّ
ليحاسب يف التعبري (إِنّهُ َعلَى رج ِع ِه لََق ِ
اد ٌر) وإمنا يصلح الوصف لإلنسان ,وال يصح أن يوصف أبنه
َ َْ
فاقد القوة الذاتية ونصرة األهل والعشرية أو الصحبة واألنصار يف التعبري (فَما لَهُ ِمن قُـوةٍ والَ َان ِ
ص ٍر)
ّ َ
َ
وإمنا يصلح لإلنسان ,وال خالف يف عودة ضمري ِ
(خلِ َق) على (اإلنسان) ,
(م ّم ُخلِ َق) وضمري ُ
واألصل عند احملققّي عدم تشتيت مرجع الضمائر.
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نسا ُن ِم ّم ُخلِ َق) يدعو لتأمل أصل اإلنسان ،فريجع به حنو املاضي األقرب ومنه
والتعبري (فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
إىل األصل األبعد ,وأصله األقرب من اجلّي األسبق يبينه التعبري (خلِق ِمن م ٍ
آء َدافِ ٍق)  ,واألصل
ُ َ ّ

األبعد عند تكون أعضاء أجنة اجلّي األسبق بناء على املعرفة الطبية تكوين بداايت اخلصية واملبيض

كعضوي إجناب الذرية يف الظهر ،وخروجها يف اجلنسّي من بّي عظام الظهر أو الصلب وعظام
الصدر أو الرتائب لينزل املبيض للحوض واخلصية لكيس الصفن قبل الوالدة ,فيصلح أن يكون
ج ِمن بَ ْ ِ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ب) وصفا ملوضع خروج اإلنسان من ظهور اآلابء ابعتبار أصله،
ّي ّ
ْب َو َّ
التعبري (خيَْ ُر ُ
خاصة أن فعل اخلروج ورد كثرياً يف القرآن لإلنسان بياان خلروجه من بطون األمهات ويوم البعث
للحساب ،بينما مل يرد قط للمين ,وحينئذ يستقيم املعىن ،ويزول اإلشكال ،وتتطابق داللة النص

الشريف مع أدق وأثبت معطيات العلم احلديث ,وهللا تعاىل أعلم.
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تفسري قوله تعاىل" :ميحو هللا ما يشاء ويثبت"
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1426/09/28هـ
السؤال

أرجو توضيح قوله تعاىل" :ميحو هللا ما يشاء ويثبت".

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،وبعد:
فقد اختلف املفسرون يف معىن هذه اآلية ،فقال بعضهم :املراد ينسخ ما يشاء من الشرائع ويثبت ما

اقتضت حكمته إثباته.

وقيل :ميحو من ديوان احلفظة ما ليس من احلسنات والسيئات ،ألهنم مأمورون بكتابة كل شيء" :ما
يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" [ق. ]18:

وذهب ابن عباس -رضي هللا عنهما -ومجع من السلف إىل أن املعىن :أن هللا تعاىل ميحو ما يشاء من
األقدار ويثبت ما يشاء ،وجيعل لثبوهتا أسباابً وحملوها أسباابً ،كما جعل الرب والصلة واإلحسان من
أسباب طول العمر وزايدة الرزق ،وكما جعل املعاصي سبباً حملق بركة العمر والرزق.

قال ابن كثري -رمحه هللا :-وقد يستأنس هلذا القول مبا رواه اإلمام أمحد عن ثوابن ،قال :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" -إن الرجل ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه ،وال يرد القدر إال الدعاء ،وال
يزيد يف العمر إال الرب ،وثبت يف الصحيح أن صلة الرحم تزيد يف العمر ،ويف حديث آخر" :إن
الدعاء والقضاء ليعتلجان بّي السماء واألرض" انتهى خمتصرا .وهللا أعلم.
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أتويل السلف لقوله " :والسماء بينناها أبيد"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1426/11/03هـ

السؤال

يقال :إن بعض السلف ّأول صفة اليد هلل يف قوله تعاىل" :والسماء بنيناها أبيد" أبن ذلك يعين بقوة.

فهل هذا صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقوله تعاىل" :والسماء بنيناها ٍ
أبيد" [الذارايت . ]47 :قال املفسرون :أي بقوة ،وهذا ال خالف
فيه .واأليد يف اآلية مصدر آد يئيد ،يعين القوة ،كما قال تعاىل" :واذكر عبدان داود ذا األيد"

[ص ]17:أي ذا القوة ،وليس هو مبعىن اليد ،فاليد مجعها (أيدي)  ،كما قال تعاىل" :أَومل يروا أان
خلقنا هلم مما عملت أيدينا" [يس ، ]71 :وعلى هذا فتفسري األيد ابلقوة ليس أتويالً أصالً ،فإن

التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل غريه ،فال يرد على هذا التفسري ،فال جيوز أن يقال:

إن السلف أولوا هذه اآلية ،بل فسروها مبعناها الظاهر ،وليس يف هذا التفسري صرف للفظ عن
ظاهره فال يكون أتويالً ،ومن قال :إن السلف أولوا .فهو إما جاهل ،وإما ملبس يريد أن حيتج بذلك
على ما يذهب إليه من التأويل الباطل .وهللا أعلم.
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تفسري "والسماء ذات الربوج"
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت

التاريخ 1427/03/07هـ

السؤال

ما هي بروج الشمس والقمر املذكورة يف قوله تعاىل" :والسماء ذات الربوج"؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ذكر كثري من املفسرين أن "الربوج" املذكورة يف قوله تعاىل" :والسماء ذات الربوج" [الربوج]1:

هي منازل الشمس والقمر ،وهو ما استصوبه الطربي ومال إليه ،وهي اثنا عشر برجاً ،تعرفها العرب

منذ القدم ،وتقطعها الشمس يف سنة ،والقمر يف مثانية وعشرين يوماً.
وذكر بعضهم أمساءها ،كاحلمل والثور والدلو وغريها ،وهللا أعلم حبقيقة األمر.
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معىن "السياحة يف القرآن"
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

ما تفسري كلمة (السائحون) الواردة يف القرآن ،وهل تعترب السياحة يف أايمنا هذه عبادة؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
سائِ ُحو َن [ " ...التوبة. ]112:
فيقول تعاىل" :التهائِبُو َن ال َْعابِ ُدو َن ا ْحلَ ِام ُدو َن ال ه
واختلف املفسرون يف معىن (السائحون) يف اآلية على أقوال ،ولعل أقوى هذه األقوال وأرجحها أهنم
الصائمون ،وهو املروي عن أيب هريرة ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وعائشة وسعيد بن جبري ،وجماهد،

واحلسن ،والضحاك ،وعطاء ،وقتادة .وبه قال أكثر العلماء ،كالطربي وابن قتيبة ،والزجاج،
والزخمشري ،والبيضاوي ،وابن كثري ،وابن ابز ،ومن أدلة هذا القول:

ما جاء عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-
(السائحون)  :هم الصائمون" .رواه ابن جرير (. )11/12

عن عبيد بن عمري قال :سئل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن السائحّي فقال" :هم
الصائمون" .رواه ابن جرير ( )10/12وغريه ،وقال ابن كثري" :وهذا مرسل جيد".
وأخرجه ابن جرير ( ، )11/12وابن مردويه من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-

وقال ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-كل ما ذكر هللا يف القرآن ذكر السياحة هم الصائمون" رواه
ابن جرير (. )13/12

وما يقوي هذا القول أنه هو املروي الثابت عن الصحابة -رضي هللا عنهم.-

وقيل :هم اجملاهدون ،وبه قال عطاء ملا أخرجه أبو داود ( )2486أن رجالً قال :اي رسول هللا ،ائذن

يل يف السياحة .قال" :إن سياحة أُميت اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل" .واحلديث صححه األلباين يف
صحيح اجلامع.
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وقد يقال :إن هذا أيضاً داخل يف معىن اآلية ،فيكون معىن السياحة :الصيام ،واجلهاد ملن جيب عليه؛
"عسى ربُّهُ إِ ْن طَله َق ُك هن  ...سائِح ٍ
ات" [التحرمي ]5:ومن املعلوم أن النساء ال جهاد
َ َ
ألن هللا قالَ َ َ :
عليهن.
ومن األقوال يف اآلية :أهنم طلبة العلم ،أو املهاجرون ،وهللا أعلم.

أما السياحة اآلن فهي مبجردها ال تعترب عبادة ،إال إذا اقرتن هبا ما هو عبادة ،أو تعّي على العبادة؛

كأن يسافر ليتفكر يف عجائب صنع هللا وبديع خملوقاته ،فيقوى إميانه ،وتنشط نفسه للعبادة ،مع

البعد عن إضاعة األوقات ،أو االنزالق فيما ال حيل للمرء أن أيتيه .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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سبب نزول قوله تعاىل( :ايأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) ...

اجمليب د .عبد هللا بن مقبل القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/أسباب النزول

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

ما سبب نزول قول هللا -تبارك وتعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا

اهتديتم" أفيدوان أفادكم هللا وشكراً.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه ،وبعد:
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هِ
س ُك ْم ال
رداً على سؤال األخ السائل عن سبب نزول قوله
ين َ
َ
تعاىل":اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا َعلَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ
ِ
اَّلل مرِجع ُكم َِ
مجيعاً فَـيُـنَـبِّئُ ُك ْم ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [املائدة، ]105:
ض ُّرُك ْم َم ْن َ
يَ ُ
ض هل إِ َذا ْاهتَ َديْـتُ ْم إِ َىل ه َ ْ ُ ْ

أقول وابهلل التوفيق إن هذه اآلية الكرمية العظيمة من نداءات القرآن ألهل اإلميان فيها األمر إبصالح
النفس ،والعمل على طاعة هللا ،والبعد عن معصيته ،وقد حتدث عنها وما يتعلق هبا مجع من الصحابة

 -رضي هللا عنهم  -منهم أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  ،-فقد روى أبو داود (، )4338

والرتمذي ( )2168وغريمها بسند حسن عن أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه  -أنه قال :أيها
هِ
ض هل إِذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم"،
ض ُّرُك ْم َم ْن َ
س ُك ْم ال يَ ُ
ين َ
الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا َعلَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ
وإين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على
يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه".فدل على أنه ال بد من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
قال البغوي يف تفسريه روينا عن أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه -أنه قال :اي أيها الناس إنكم

تقرؤون هذه اآلية "اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم" وتضعوهنا يف

غري موضعها وال تدرون ما هي ،وإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن الناس إذا

رأوا منكراً فلم يغريوه يوشك أن يعمهم هللا تعاىل بعقابه" ،وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم:-
"والذي نفسي بيده لتأمر هن ابملعروف ولتنهو هن عن املنكر أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابً منه مث
تدعونه فال يستجاب لكم" رواه الرتمذي ( )2169من حديث حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه،-

وقال ابن مسعود  -رضي هللا عنه " :-قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم"،
(أي مر ابملعروف وانه عن املنكر فإذا مل يقبل منك فعليك أن تعمل
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ابملعروف وتنتهي عن املنكر" أما سبب نزول هذه اآلية ،فقد ذكر الواحدي يف كتابه أسباب نزول":
ه
ض هل إِذا اِهتَ َديتُم " اآلية .قال الكليب
ض ُّرُكم همن َ
س ُكم ال يَ ُ
قوله تعاىل " اي أَيُّها ال َ
ذين آ ََمنوا َعلَي ُكم أَن ُف َ

عن أيب صاحل عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-كتب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل
أهل هجر وعليهم منذر بن ساوى يدعوهم إىل اإلسالم فإن أبوا فليؤدوا اجلزية ،فلما أاته الكتاب

عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى والصابئّي واجملوس ،فأقروا ابجلزية وكرهوا اإلسالم

وكتب إليه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أما العرب ،فال تقبل منهم إال اإلسالم أو السيف،
وأما أهل الكتاب واجملوس فاقبل منهم اجلزية فلما قرأ عليهم كتاب رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أسلمت العرب ،وأما أهل الكتاب واجملوس فأعطوا اجلزية ،فقال منافقو العرب :عجباً من

حممد يزعم أن هللا بعثه ليقاتل الناس كافة حىت يسلموا وال يقبل اجلزية إال من أهل الكتاب ،فال نراه

س ُكم ال
إال قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي العرب ،فأنزل هللا تعاىل " َعلَي ُكم أَن ُف َ
ض هل إِذا اِهتَ َديتُم " ،يعين من ضل من أهل الكتاب .وهذه الرواية ضعيفة ألهنا من طريق
ض ُّرُكم َمن َ
يَ ُ

الكليب عن أيب صاحل وهي أضعف الطرق اليت يذكر فيها قول ابن عباس -رضي هللا عنهما.-وقد
نقل ابن اجلوزي يف كتابه زاد املسري يف علم التفسري يف سبب نزوهلا قولّي فذكر ما تقدم مث قال:

(وقال مقاتل :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ال يقبل اجلزية إال من أهل الكتاب ،فلما
أسلمت العرب طوعاً وكرهاً قبلها من جموس هجر ،فطعن املنافقون يف ذلك ،فنزلت هذه اآلية.

والثاين :أن الرجل كان إذا أسلم ،قالوا له سفهت آابءك وضللتهم ،وكان ينبغي لك أن تنصرهم.

فنزلت هذه اآلية .واملعترب مما تقدم هو ما قاله أبو بكر الصديق -رضي هللا عنه -وهللا أعلم وصلى
هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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اآلايت اليت نزلت يف عرض قريش على النيب صلى هللا عليه وسلم أن يرتك دينه
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/أسباب النزول
التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
مسعت يف إحدى احملاضرات أن اآلايت التالية نزلت عندما جاء كفار قريش إىل النيب صلى هللا عليه

وسلم يعرضون عليه التخلي عن دينه ،وقت مقاطعة قريش حّي اضطر املسلمون ألكل ورق الشجر،

فأجاهبم النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه لن يقبل منهم حىت لو وضعوا الشمس يف يد والقمر يف اليد

األخرى ،وهذه اآلايت هي اآلايت [ 75 -74من سورة اإلسراء]  .فهل صحيح أهنا نزلت يف هذا

الشأن؟ وقد قرأت يف مكان آخر أن سورة الكافرون هي اليت نزلت يف هذا اخلصوص .أرجو
اك ِ
اك لََق ْد كِ ه
ف
دت تَـ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َش ْيـئًا قَلِيالً ( )74إِ ًذا هألَ َذقـْنَ َ
(ولَ ْوالَ أَن ثَـبهـ ْتـنَ َ
ض ْع َ
التوضيح .قال تعاىلَ :
ِ
ف الْمم ِ
ِ ِ
ريا) .
ات مثُه الَ ِجت ُد لَ َ
ا ْحلَيَاة َوض ْع َ َ َ
ك َعلَْيـنَا نَص ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اك لََق ْد
(ولَ ْوالَ أَن ثَـبهـ ْتـنَ َ
الذي ظهر يل من قراءة أسباب النزول يف كتب التفسري :أن آية اإلسراءَ :
كِدته َ ْرتَك ُن إِلَْي ِه ْم َش ْيـئًا قَلِيالً ( . ))74ليس فيها سبب نزول

حمدد ،بل تعددت الرواايت وبعضها ليس له إسناد فليس له اعتبار ،ومل يكن يف اآلية ما يدل على

أحدها ،فبقيت على االحتمال.
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قال ابن جرير -رمحه هللا -بعد ذكر الرواايت( :والصواب من القول يف ذلك أن يقال :إن هللا تعاىل

ذكره -أخرب عن نبيه صلى هللا عليه وسلم أن املشركّي كادوا أن يفتنوه عما أوحاه هللا إليه ليعمل
بغريه ،وذلك هو االفرتاء على هللا ،وجائز أن يكون ذلك ما ذكر عنهم من ذكر أهنم دعوه إىل أن

ميس آهلتهم ويلم هبا ،وجائز أن يكون ذلك ما ذكر عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،من أمر ثقيف

ومسألتهم إايه ما ذكران ،وجائز أن يكون غري ذلك ،وال بيان يف الكتاب وال يف خرب يقطع العذر أي

ذلك كان ،واالختالف فيه موجود على ما ذكران ،فال شيء فيه أصوب من اإلميان بظاهره حىت أييت
خرب جيب التسليم له ببيان ما عين بذلك منه)  .ابن جرير .20/15

وأما السيوطي فقد ذكر أن ابن مردويه وابن أيب حامت أخرجا من طريق ابن إسحاق عن حممد بن أيب
حممد عن عكرمة عن ابن عباس ،رضي هللا عنهم ،قال :خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام

ورجال من قريش فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي حممد ،تعال فاستلم آهلتنا وندخل

معك يف دينك .وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشتد عليه فراق قومه وحيب إسالمهم فر ّق
ك َع ِن اله ِذي أ َْو َح ْيـنَا
ادواْ لَيَـ ْفتِنُونَ َ
(وإِن َك ُ
هلم ،فأنزل هللاَ :
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ِ
ريا) [ . ]75 -73قال السيوطي :هذا أصح ما ورد يف سبب نزوهلا وهو
إِلَْي َ
ك ). . .إىل قوله( :نَص ً
إسناد جيد وله شاهد .وذكر أن أاب الشيخ أخرج عن سعيد بن جبري قال :كان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يستلم احلجر فقالوا :ال ندعك تستلم حىت تستلم آهلتنا .فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ْت ،وهللاُ يَـ ْعلَ ُم ِم ِّين ِخ َالفَهُ" .فنزلت .أخرجه ابن جرير  .13/15وأخرج حنوه
"وما َعلَ هي لَو فَـ َعل ُ
وسلمَ :
شا أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :إن كنت
عن ابن شهاب وأخرج عن جبري بن نفري :أن قري ً
أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم فنكون حنن أصحابك .فركن إليهم،

فنزلت .لباب النقول  .139وحممد بن أيب حممد جمهول ،وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري

 :68،67/5هذا ابطل ،وأما ما أخرجه أبو الشيخ فال نعرف إسناده ويف متنه غرابة .فاهلل أعلم .وأما
سورة الكافرون :فالسورة تدل على أهنم طلبوا عبادة آهلتهم وهم سيعبدون آهلة حممد صلى هللا عليه
وسلم وليس ذلك يف سورة اإلسراء ،ومن نزلت فيهم اآلايت قد سبق يف علم هللا تعاىل -أهنم سيبقون
على الكفر حىت ميوتوا ،أو أن من أسلم منهم خيرج من وصف الكفر املذكور يف السورة ،وهو

األقرب.
وأورد ابن جرير يف سبب نزول سورة الكافرون روايتّي:
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األوىل :قال يف تفسريه ( : )331 / 30حدثين حممد بن موسى احلرشي قال :حدثنا أبو خلف قال:
شا وعدوا رسول هللا صلى هللا عليه
حدثنا داود ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،رضي هللا عنهم :إن قري ً
وسلم أن يعطوه ماال فيكون أغىن رجل مبكة ،ويزوجوه ما أراد من النساء ،ويطئوا عقبه ،فقالوا له:

هذا لك عندان اي حممد ،وكف عن شتم آهلتنا فال تذكرها بسوء ،فإن مل تفعل ،فإان نعرض عليك
"ما ِه َي؟ " .قالوا :تعبد آهلتنا
خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صالح .قال صلى هللا عليه وسلمَ :
سنة -الالت والعزى -ونعبد إهلك سنة .قال" :ح هىت أَنْظُر ما أييت ِمن ِ
عند َرِّيب" .فجاء الوحي من
َ
َ َ َ

اللوح احملفوظ( :قل اي أيها الكافرون) السورة .وأنزل هللا( :قُل أَفَـغَري هِ
وين أَ ْعب ُد أَيُّـها ا ْجل ِ
اهلُو َن
اَّلل َأت ُْم ُر ِّ ُ َ َ
ْ َْ
اَّلل فَا ْعب ْد وُكن ِمن ال ه ِ
ين) [الزمر. ]66-64
 ) ...إىل قوله( :بَ ِل هَ ُ َ ّ ْ
شاك ِر َ

وضعف الطرباين يف معجمه الصغري (ج 2:ص 44:ح )751ما رواه إبسناد الطربي نفسه فقال :مل

يروه عن داود بن هند إال عبد هللا بن عيسى ،تفرد به حممد بن موسى ،وخالف ما عليه الثقات،
وأحاديثه أفراد كلها ،وضعفه احلافظ يف الفتح .733/8

والثانية :قال الطربي :حدثين يعقوب قال :حدثنا ابن علية عن حممد بن إسحاق قال :حدثين سعيد
بن ميناء موىل البخرتي قال :لقي الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واألسود بن املطلب وأمية بن

خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي حممد ،هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك يف

خريا مما أبيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذان حبظنا منه ،وإن كان
أمران كله ،فإن كان الذي جئت به ً

خريا مما يف يديك كنت قد شركتنا يف أمران وأخذت منه حبظك .فأنزل هللا( :قل اي أيها
الذي أبيدينا ً
الكافرون) حىت انقضت السورة.

قلت :سعيد بن مينا اتبعي ومل ينسب سبب النزول عن الصحايب ،رضي هللا عنه ،ومل يعتضد برواية
مرسال ضعي ًفا.
أخرى عن اتبعي مثله فيكون سبب النزول ً
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ومل أقف على سبب نزول صحيح يف سورة الكافرون .فاهلل أعلم.

وأما أن حصار النيب صلى هللا عليه وسلم يف الشعب كان بعده نزول سورة الكافرون فلم أقف عليه
مطل ًقا.

وحتر كبريين؛ ألن سبب
والذي ينبغي على طالب العلم يف التعامل مع أسباب النزول أن يكون بتوثق ّ
النزول له حكم الرفع ،وال يعترب سبب النزول عن الصحايب إال إذا كان إبسناد صحيح ،وبصيغة

صرحية ،وال يعترب سبب النزول عن التابعي إال أبربعة شروط :صحة اإلسناد ،والصراحة يف السببية،
وأن يعرف التابعي ابألخذ عن الصحايب ،وأن يعتضد برواية اتبعي آخر .وينظر يف تقرير ذلك كتب

علوم القرآن .وهللا أعلم.
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معىن :أنزل القرآن على سبعة أحرف
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1422/5/6
السؤال

قال صلى هللا عليه وسلم(( :أنزل القرآن على سبعة أحرف ،فاقرؤوا ما تيسر منه))  .فما هو القول

الراجح يف قوله( :سبعة أحرف) ؟

اجلواب

حديث األحرف السبعة من األحاديث املتواترة تواتراً معنوايً ،وأخرجه األئمة يف مصنفاهتم ،وال يكاد

خيلو منه مصنف يف احلديث ،وممن أخرجه البخاري ،ومسلم ،والرتمذي ،وأبو داود ،ومالك يف املوطأ

وغريهم.
وقد اختلف العلماء يف تبيّي املراد من األحرف السبعة حىت أوصلها السيوطي يف اإلتقان إىل أربعّي

قوالً!!
والراجح من هذه األقوال _ وهللا أعلم _ ما ذهب إليه مجهور العلماء أن األحرف السبعة سبع

لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد..
وتوضيحه :من املعلوم أ هن للعرب لغات ِّ
متنوعة ،وهلجات متع ّددة للتعبري عن معىن من املعاين ،فمثالً:

عرب عنها بلغة قبيلة أخرى بـ ((هلم))  ،وقبيلة اثلثة بـ ((أقبل)) وهكذا ..فحيث
كلمة ((تعال)) يُ ه

ختتلف لغات العرب يف التعبري عن معىن من املعاين أييت القرآن ُم ّنزالً أبلفاظ على قدر هذه اللغات
هلذا املعىن الواحد ،وحيث ال يكون هناك اختالف فإنه أييت بلفظ واحد أو أكثر ،وال يزيد على

سبعة.

وحيسن التنبيه على أمرين قد يلتبسان على بعض الناس:
األول :أن هذه األحرف السبعة اليت كان القرآن يُقرأ هبا كانت من ابب التيسري على األمة حّي نزول
القرآن ،فلما ذلّت به ألسنتهم ،وائتلفوا على قراءته ،مجعهم عثمان -رضي هللا عنه -على حرف
واحد هو لسان قريش الذي يقرأ به القرآن اليوم.

الثاين :أن األحرف السبعة ليست القراءات السبع املشهورة اليوم .فهذه القراءات هي قراءات
للحرف الذي اجتمعت األمة على قراءة القرآن به .وهللا أعلم.

()99/1

حكم إتقان التالوة
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/10/08هـ

السؤال

هل إجادة تالوة القرآن الكرمي فرض على من يستطيع التعلم وإن مل يتعلم فهل عليه إمث؟ جزاكم هللا
خريا.
عنا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

لقد أنزل هللا القرآن على نبيه حممد عليه الصالة والسالم؛ وأحب من املسلم أن يتلوه آانء الليل

وأطراف النهار ،وإذا كانت تالوة القرآن عبادة ،فإن معرفة كيفية قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ يف
هذه العبادة مطلب لكل مسلم حريص على قراءة القرآن كما أُنزل ،يستوي يف ذلك األمر الصحابةُ،
رضي هللا عنهم ،فضالً عمن جاء بعدهم .والقرآن له كيفية خمصوصة يف األداء ال يشاركه فيها غريه

قرأ ال ُقرآ َن
أح ه
"من َ
من وجوه الكالم ،لذا هنوه الرسول صلى هللا عليه وسلم -هبذا يف قولهَ :
ب أ ْن ي َ
غَضًّا كما أُنزل فَـ ْليَـ ْق َرأْهُ َعلَى قراءةِ اب ِن أُِّم َع ْب ٍد" .أخرجه أمحد ( ، )4255وابن ماجة ( ، )138من
حديث ابن مسعود ،رضي هللا عنه .كما مل يدع للصحابة -وهم عرب خلص -جماالً يف األداء ،بل
قال هلم" :اقـ َْرؤوا َك َما ُعلِّ ْمتُ ْم" .انظر مسند أمحد ( ، )832وصحيح ابن حبان ( ، )746وانظر
كذلك صحيح البخاري (. )2410
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"خ ُذوا ال ُقرآ َن َعلَى أ َْربَـ َع ٍة" .أخرجه البخاري ( ، )3760ومسلم ( ، )2464من حديث
وقال هلمُ :
ابن مسعود ،رضي هللا عنه .وحثههم على حتسّي الصوت ابلقرآن بقوله" :ليس ِمنها َمن َملْ يَـتَـغَ هن

ِ
ِ
ابلقرآن" .أخرجه البخاري ( ، )7527من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه .ويف رواية" :ما أَذ َن هللاُ
لِ َ ٍ ِِ
ِ
ابلقرآن" .انظر صحيح البخاري ( ، )5024وصحيح مسلم ( )792إىل
لنيب يَـتَـغَ هىن
ش ْيء كأَذَنه ٍّ
غري ذلك من اآلاثر الدالة على قدر زائد على أداء حروفه ابلعربية ،وإذا أتملت هذه النصوص

وغريها مما جاء يف أداء القرآن ،وعلمت أن قراءته عبادة ،وكيفية أداء العبادة سنة ،وأن هذه السنة
قد نقلها القراء كما نقلوا حروفه ،فإن كنت تقبل نقلهم يف احلروف فإن قبول نقلهم لألداء كقبول
نقلهم للحروف سواء بسواء.

أقول إذا أتملت هذا ،فإن إجادة تالوة القرآن مطلب لكل مسلم ،فمن مهر به كان مع السفرة

الكرام الربرة ،ومن شق عليه كان له أجران ،كما أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،يف قولهِ :
"املاه ُر
الكر ِام ال ِ
ِ
س َفرةِ ِ
ِ
وه َو َعلَْي ِه َش ٌّ
َج َران" .أخرجه
ربَرة ،والهذي يَـ ْق َرأُ ال ُقرآ َن ويَـتَ ْتعتَ ُع فيهُ ،
اق لَه أ ْ
ابلقرآن َ
ََ
مع ال ه َ
البخاري ( )4937ومسلم ( ، )798من حديث عائشة ،رضي هللا عنها .ويعين ابألجرين :أجر

تالوته وأجر مشقته.

أما مسألة فرضية إجادة التالوة فتحتاج إىل حترير فقهي ،إذ فرض الشيء ،على املسلمّي ليس ابألمر
ِ
ابلقرآن" .وهللا املوفق.
اهلّي ،لكن يكفيك قوله صلى هللا عليه وسلم" :ليس ِمنها َمن َملْ يَـتَـغَ هن
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شبهة حول خلو السور املكية من التشريع واألحكام

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

هناك من يزعم أن املكي قد خال من التشريع واألحكام؛ ألنه كان يف مكة بّي أميّي ،على حّي أن

املدين مشحون بتفاصيل التشريع واألحكام ،وذلك يدل على أن القرآن من وضع حممد  -صلى هللا
عليه وسلم -وأتليفه تبعاً لتأثره ابلوسط الذي يعيش فيه؛ ألنه ملا حل ابملدينة بّي أهل الكتاب
املثقفّي جاء مليئاً بتلك العلوم واملعارف.

كيف أستطيع نقض هذه الشبهة أبسلوب علمي مع تزويدي ابملصدر ،وفقكم هللا وزادكم علماً.

وجزاكم خري اجلزاء.
اجلواب

ليس صحيحاً زعم خلو القرآن املكي من التشريع ألمية أهل مكة ،ولكن حقيقة األمر أن القرآن

املكي ركز على تقرير عقيدة األلوهية يف النفوس لتدنس فطر الناس ابلشرك األكرب ،وتعلقهم ابألواثن

واألصنام ،فلم يكن من احلكمة يف شيء أن يدعى الناس إىل الزكاة والصوم ،واحلج ،وهم مشركون

وثنيون ،حىت إذا دخل اإلسالم من شاء هللا هدايته من أهل مكة من املهاجرين األولّي ،ورحب

األنصار يف املدينة بشريعة هللا ودينه العظيم ،ودخل اإلسالم بيوهتم ،وخالط اإلميان شغاف قلوب

هاتّي الفئتّي العظيمتّي املهاجرين واألنصار ،بدأت التشريعات واألحكام تنزل تباعاً يف املدينة ،بعد

أن هتيأ املسلمون لتحملها والقيام أبعبائها.
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هذا كل ما يف األمر ،وأما زعم البعض أبن التشريعات املدنية كانت جماراة ألهل الكتاب املثقفّي
فدعوى عارية من الصحة؛ ألن أهل الكتاب من يهود املدينة كانوا ذوي ثقافة توراتية حمرفة ،وأقلية

عددية واضحة يف اجملتمع املدين ،فلم يعطهم القرآن الكرمي أكثر من حجمهم الطبقي ،وليس اخلطاب
القرآين ألهل الكتاب إال إلقامة احلجة عليهم ،وتذكريهم بوجوب االستجابة لدعوة الرسول  -صلى

هللا عليه وسلم -عطفاً على ما عندهم من بعض علم الكتب السابقة ،ودعوى اختالق نبينا  -صلى
هللا عليه وسلم -للقرآن دعوى قدمية توىل كربها صناديد قريش ومشركو مكة ،وهي تتجدد بتجدد
املالحدة املكذبّي هلل ولرسوله -عليه الصالة والسالم.-

وميكن كشف هذه الشبهة ونقضها حّي تذكر أن نبينا -عليه السالم -كان أمياً ال حيسن كتابة أو

قراءة امسه الشريف ،ومل يسجل له التاريخ جمالس علم أو مذاكرة مع أهل الكتاب ،أو غريهم ليتسىن
لذي كذب أن يقول عن القرآن أبنه إفك افرتاه حممد -عليه السالم -وأعانه عليه قوم آخرون.

كما ميكن دحض هذه الشبهة  -بل هذه الفرية  -حّي نتذكر إعجاز القرآن أبلفاظه ومعانيه ،حبيث
ال يتأتى لبشر مهما أويت من فصاحة ،أو بالغة أن أييت بسورة واحدة من مثل القرآن ،بل ال يتأتى

ذلك لإلنس واجلن أن يفعلوا "ولو كان بعضهم لبعض ظهريا" [اإلسراء. ]88:

وأنصحك بقراءة ما كتبه الزرقاين يف كتابه( :مناهل العرفان يف علوم القرآن) ففيه فصول انفعة كما

فيه جزء حول ما سألت عنه ،كما فند مجلة من الشبهات املثارة حول القرآن مبا فيها شبهة اختالق
نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم -للقرآن .وفقك هللا وأعانك.
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القراءة مبثل تالوات املرتلّي
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1424/1/2هـ

السؤال

استمعت إىل بعض تالوات القرآن لعدد من القراء من أمثال القارئ عبد الباسط واملنشاوي،

وغريهم ،فما حكم التالوة بتلك الطريقة؟ علماً أنه يصاحبها تكبري وتعليق من احلاضرين لتلك

التالوة ،أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أمر هللا عز وجل برتتيل القرآن وتالوته على مكث وترسل ،ويتحقق ذلك ببيان احلروف وإخراجها من
خمارجها بصفاهتا بوضوح من غري تكلف ،فما كان كذلك من القراءة سواء كان حبدر -أي إسراع -أو

حتقيق -أي تطويل -فهو سائغ.
وشرط ذلك كله:

( )1أال يتجاوز يف أحكام التجويد حىت خيرج عن حد القراءة.
( )2وأال يعجل به القارئ عجلة متنعه من التدبر والفهم.
( )3أن يراعي النطق الصحيح ابحلروف.

وتالوة كثري من قراء احملافل ومنهم من ذكر يف السؤال حيصل لديهم جتاوز وإفراط يف املدود والغنن،

واملنشاوي من أقلهم تكلفاً وأحسنهم أداء ،وتلك القراءات اليت حيصل فيها التكبري والتعليق

والصياح كلها من البدع املنكرة اليت ابتدعت يف العصور املتأخرة ،وال يزال علماء الشريعة والقراءة

ينكرون على من فعل ذلك ،والفطر السليمة تدرك خمالفته ملا يستوجبه املقام من سكينة ووقار ،وهللا

أعلم.
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النسخ يف القرآن الكرمي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1422/9/7

السؤال

أرجو التكرم ابإلجابة ابلتفصيل عن موضوع الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي؛ ألنه يوجد من يدعي
أنه ال نسخ يف القرآن ،وأن من يقول ذلك يعد كافراً ،مع العلم أن هذا األمر مذكور يف الصحيحّي،
فضالً عن كتاب هللا العزيز ويف أكثر من موضع ،ولكنه اجلدل الذي ال دليل معه.

اجلواب

أجيب عن السؤال خبمس نقاط على اإلجياز واالختصار ،فأقول:

األوىل :املعىن اللغوي للنسخ :النسخ يف اللغة مصدر للفعل الثالثي نسخ ينسخ نسخاً ،ويطلق يف
اللغة على ٍ
معان أربع ،هي:
( )1اإلزالة تقول :نسخت الشمس الظل إذا أزالته ،ومنه قوله  -تعاىل  ..":-فينسخ هللا ما يلقي
الشيطان مث حيكم هللا آايته "[ .احلج. ]52 :

( )2التبديل والتغيري كقولك :نسخت الريح آاثر الداير أي :بدلتها وغريت هيئتها ،ومنه قوله -
تعاىل  " :-وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت " [النحل. ]101:
( )3التحويل كاملناسخات يف املواريث ،وهو :أن ميوت امليت ،مث ميوت وارثه قبل أن تقسم تركة
امليت األول ،وهكذا.

( )4مبعىن :النقل من موضع إىل آخر ،تقول :نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إىل موضع آخر من

كتاب وحنوه حاكياً للفظه ،ومنه قوله  -تعاىل  ":-إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون "[ .اجلاثية]29 :
.
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الثانية :أمجعت األمة من السلف واخللف على جواز النسخ ووقوعه يف القرآن الكرمي بدليل قوله –
تعاىل  ":-ما ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير "
[البقرة ، ]106 :وقوله ":ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " [الرعد ، ]39 :وقوله" :
وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهم ال يعقلون " [النحل:

 . ]101فهذه اآلايت نصت على أن هللا إذا أراد نسخ حكم أو أتجيله أتى حبكم مثله أو أفضل
منه؛ ألن علمه حميط بكل شيء يف هذا الكون ،ومسطور عنده يف اللوح احملفوظ ،وميحو هللا منه ما

يشاء ويثبت ما يشاء ممّا فيه مصلحتهم ،وهو العليم يف إبداله آية مكان أخرى ،وحكماً مكان آخر،
وهبذا يتبّي أن كل املعاين اللغوية يف النسخ متحققة يف معناه الشرعي ،على أن السلف من الصحابة

والتابعّي أكثر ما يطلقون لفظ النسخ يف القرآن يريدون به التخصيص وهو غري ما يريده أو عرفه به
علماء األصول ،حيث هو عندهم( :رفع احلكم السابق حبكم الحق بدليل شرعي مرتاخياً عنه) ،
فاملعىن عند السلف حّي فسروا النسخ ابلتخصيص أوسع من تعريف املتأخرين ،وقد ابلغ بعض

املفسرين يف تعيّي املنسوخ من آايت القرآن حىت عدوا مجيع آايت اجلهاد يف القرآن وقالوا :نسختها
آية واحدة هي آية السيف " وقاتلوا املشركّي كافة كما يقاتلونكم كافة " [التوبة ، ]36 :وقالوا :إن

هذه اآلية نسخت ما يقرب من ( )500آية من القرآن ،وهذه املبالغة يف هذا التوجه إمنا هو مسايرة
للمفهوم األول للنسخ ،املعروف عند السلف من الصحابة والتابعّي كعبد هللا بن عباس ،وابن عمر،

وجماهد ،واحلسن البصري ،ولو طبق على كل هذا العدد من اآلايت اليت يقال إهنا منسوخة- .

االصطالح الثاين – اصطالح املتأخرين من علماء أصول التفسري والفقه ال حنصر هذا إىل عدد
رؤوس األصابع ،فمثالً اإلمام حممد بن جرير الطربي شيخ املفسرين يرى أن آايت اجلهاد
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والقتال ليس فيها انسخ ومنسوخ ،بل حتمل آايت القتال والغزو على حال ما إذا كانت األمة

املسلمة قوية ،وحتمل آايت الصرب واملوادعة واملهادنة على ما إذا كانت األمة ضعيفة مغلوبة على

أمرها ،وهذا رأي راشد وسديد ،وعليه ال تكون آية السيف انسخة لذلك العدد الكبري من آايت
القتال.

وقد تتبع احلافظ بن جرير الطربي اآلايت اليت ميكن أن يقال إهنا منسوخة فوجهها توجيهاً سديداً،
وبقي عنده قرابة إحدى عشرة آية فقط هي منسوخة احلكم قطعاً لتغري احلكم الالحق عن السابق

بنص قطعي من القرآن الكرمي ،أو السنة الصحيحة ،وهي معروفة عند أهل االختصاص يف علوم

القرآن.

وعلم الناسخ واملنسوخ من أهم علوم القرآن ،روي عن علي بن أيب طالب أنه مسع واعظاً يعظ

الناس ،فقال له :أتعرف الناسخ من املنسوخ يف القرآن؟ قال :ال ،فقال له :لقد هلكت وأهلكت.

الثالثة :قال مبنع وقوع النسخ يف القرآن قدمياً اليهود  -عليهم لعائن هللا  -وتبعهم أبو مسلم

األصبهاين املعتزيل (ت 459هـ)  ،وبعض الكتاب املعاصرين كعبد الكرمي اخلطيب ،وعبد املتعال

اجلربي ،ووجه منع وقوعه يف القرآن الكرمي عند اليهود أن القول ابلنسخ يعين القول ابلبداء ،وهو:

الظهور بعد اخلفاء ،أما من جاء بعدهم فوجه منعه عندهم لئال أييت أحد فيغري حكم هللا ،مث يقول :إن

هذا كان منسوخاً ،ودليل هؤالء وأولئك يف املنع ظاهر قوله  -تعاىل  -يف وصف القرآن ":ال أيتيه
الباطل من بّي يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد " [فصلت ، ]42 :والباطل ضد احلق.

ولكن أولئك نسوا أن هللا هو منزل القرآن وهو املتكفل حبفظه " إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون
" [احلجر . ]9 :كما نسوا أو تناسوا أن احلافظ هلذا الكتاب من أن يقع فيه ابطل أو حتريف ،هو
الذي أوجد فيه الناسخ واملنسوخ حلكمة يعلمها -سبحانه .-
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واليهود قد تذرعوا ظاهراً ملا منعوا وقوع النسخ يف كالم هللا – ابلبداء ،وهو :الظهور بعد اخلفاء،

وتبعهم الرافضة الغالة ،ويروون عن جعفر الصادق أنه قال ":البداء ديين ودين أابئي " ،ومىت كان

اليهود يقصدون التنزيه للباري  -سبحانه  ،-وهم الذين وصفوه أبحط الصفات – تعاىل  -هللا عن
ذلك علواً كبرياً ،وقالوا :إن هللا فقري وحنن أغنياء ،وقالوا :عزير ابن هللا ،وقالوا :املالئكة بنات هللا..
إخل .وإمنا كان قصد اليهود يف مقالتهم تلك ملا منعوا وقوع النسخ يف كالم هللا كتمان احلق ،وكراهية

أهله ،وبغضاً حملمد – صلى هللا عليه وسلم – الذي يعرفونه حق املعرفة " الذي جيدونه مكتوابً
عندهم يف التوراة واإلجنيل [ " ...األعراف. ]157:
أما إنكار أيب مسلم األصبهاين املعتزيل (وخمالفته جلمهور املعتزلة أيضاً)  ،وبعض الكتاب املعاصرين

إمنا كانت خمالفتهم جلهلهم ابللغة العربية ،وأقوال سلف األمة ،وحمبتهم للتجديد واملخالفة طلباً
للشهرة واتباعاً لكل قول مطمور مهجور.

الرابعة :سبق أن ذكرت أبن التخصيص (النسخ عند السلف) أعم من النسخ عند املتأخرين؛ ألن

التخصيص قد يكون ابلتقييد بعد اإلطالق ،أو ابلتفصيل بعد اإلمجال ،أو ابلوصف ،أو االستثناء..
إخل ،وهذا معلوم يف مظانِّه وعند أهله املتخصصّي به.

وجيب أن يعلم أن النسخ يف القرآن ال يقع إال يف خطاب األمر والنهي ،وال يقع يف األخبار ،فلم يقع
يف قصص املاضّي ،وال يف أمور االعتقاد؛ كاإلميان ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وال

يف أمساء هللا وصفاته ،كما ال يقع النسخ يف األمور الكونية كقوله ":الذي خلق سبع مسوات طباقاً ما

ترى يف خلق الرمحن من تفاوت " [امللك . ]3 :وحنو قوله ":وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا

هم مظلمون " [يس. ]37 :

اخلامسة :بعض اآلايت املنسوخة حكماً عند مجهور األمة من السلف واخللف:

 )1نسخ القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة املشرفة يف املسجد احلرام.
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 )2عدة املرأة املتوىف عنها زوجها كانت عدهتا من أول األمر سنة كاملة ،مث نسخ ذلك فصارت أربعة
أشهر وعشراً.
 )3املصابرة يف مقابلة العدو كان يف أول األمر جيب أن يثبت املسلم أمام عشرة من الكفار ،مث نسخ
ذلك أبخف منه ملا علم هللا ضعف املسلمّي ،فلزم أن يثبت املسلم أمام اثنّي من الكفار فقط.

 )4كانت اخلمر حالالً يف مثل آية البقرة ،مث نسخ ذلك آبية اخلمر يف سورة املائدة.
 )5نسخ الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول كما يف سورة اجملادلة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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تنكيس اآلايت والسور
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1423/2/16

السؤال

مسعت أن من يقرأ القرآن على غري ترتيبه أي ينكس يف ترتيب السور ينكس هللا قلبه ،فهل هذا

صحيح؟

اجلواب

التنكيس نوعان:
النوع األول :تنكيس اآلايت ،وهو أن يقرأ اآلايت بقلب ترتيبها ،فتكون اآلية رقم ( )2قبل اآلية رقم

( )1وهكذا ،كأن يقرأ :مالك يوم الدين الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملّي.

خيل ابلقرآن ومبعانيه.
وهذا التنكيس ال جيوز إطالقاً ،ومن قرأ به فهو منكوس القلب؛ ألنه ُّ

وعلى هذا حيمل األثر الوارد عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن

منكوساً ،فقال" :ذلك منكوس القلب" ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ، )7947وابن أيب شيبة يف

مصنفه ( ، )30298وأبو عبيد يف فضائل القرآن ،والطرباين يف املعجم الكبري ( ، )170/9والبيهقي
يف شعب اإلميان ( ، )2111وإسناده جيد.
النوع الثاين :تنكيس السور ،وهو أن يقرأ السور خالف ترتيبها يف املصحف ،فيقرأ سورة الناس ،مث
الفلق ،مث الصمد ،وهكذا.

وقد محل بعض العلماء أثر ابن مسعود -رضي هللا عنه -السابق على تنكيس السور ،ولكن الذي

يظهر أن كالم ابن مسعود -رضي هللا عنه -عن الذي ينكس اآلايت ال الذي ينكس السور،

خصوصاً إذا علم أن ترتيب مصحف ابن مسعود -رضي هللا عنه -مل يكن كالرتتيب الذي استقر
عليه املصحف العثماين ،وهذه مسألة حتتاج إىل نظر وحبث.
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مث إنه قد صح عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -أنه قرأ ابلبقرة مث النساء مث آل عمران ،فقد روى

مسلم يف صحيحه ( )772عن حذيفة بن اليمان –رضي هللا عنه -قال" :صليت مع النيب –صلى
هللا عليه وسلم -ذات ليلة فافتتح البقرة ،فقلت :يركع عند املائة ،مث مضى ،فقلت :يصلي هبا ركعة،
فمضى ،فقلت :يركع هبا ،مث افتتح النساء فقرأها ،مث افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ مرتسالً ،إذا مر

تعوذ".
آبية فيها تسبيح سبّح ،وإذا مر بسؤال سأل ،وإذا مر بتعوذ ّ

وعمل النيب –صلى هللا عليه وسلم -يدل على جواز التنكيس ،وقد محله بعض العلماء على أنه قبل

أن يستقر الرتتيب يف العرضة األخرية ،وهذا يعين أن هذا مما نسخ ،وهذا غري سديد؛ ألنه لو كان

األمر كذلك جلاء من النص الصريح ما يدل على ذلك ،فلما مل يرد عن النيب –صلى هللا عليه

وسلم -أمر ابتباع ترتيب السور ،وال ورد عنه –صلى هللا عليه وسلم -هني عن أن خيالف الرتتيب،

فإن األمر يبقى على اجلواز ،خصوصاً مع وجود عمله –صلى هللا عليه وسلم -كما يف هذا احلديث،

وكذا تقريره هلذا يف احلديث الذي ورد عن أنس بن مالك قال" :كان رجل من األنصار يؤمهم يف

مسجد قباء ،فكان كلما افتتح سورة يقرأ هلم يف الصالة مما يقرأ به افتتح بـ"قل هو هللا أحد" حىت

يفرغ منها ،مث يقرأ بسورة أخرى معها ،فكان يصنع ذلك يف كل ركعة ،فلما أاتهم النيب –صلى هللا

عليه وسلم -أخربوه اخلرب ،فقال" :ماحيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة؟ قال :إين أحبها،

قال النيب –صلى هللا عليه وسلم -حبُّك إايها أدخلك اجلنة" ،ذكره البخاري تعليقاً يف كتاب األذان
ابب :اجلمع بّي السورتّي يف الركعة والقراءة ابخلواتيم ،ورواه الرتمذي ( )2901واحلاكم ()913

وغريمها.

وال شك أن التزام الرجل بقراءة سورة اإلخالص يف كل ركعة يلزمه أن يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها،
ويف هذا احلديث تقرير النيب –صلى هللا عليه وسلم -هلذا العمل ،فهو دليل على جواز تنكيس
السور أيضاً.
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مث إن عمل املسلمّي منذ القدمي يف تعليمهم للصبيان جاء على تنكيس السور ،حيث يبدؤون هبم من
آخر القرآن ،ولو كان ال جيوز ملا أطبق عليه املسلمون كما ترى.
ومن َمحَ َل أثر ابن مسعود -رضي هللا عنه -على عدم جواز تنكيس السور فإن ذلك يلزم منه لوازم،
منها:

-1أنه جيب وجوابً عينياً معرفة ترتيب السور.

-2أن املسلمّي مل يكونوا يعملون هبذا الرتتيب حىت كتب عثمان -رضي هللا عنه -املصاحف؛ ألن
قراء الصحابة مل يكن كلهم على علم هبذا الرتتيب ،كما مل يكونوا على علم مبا نسخ وما مل ينسخ،
فكانوا يقرؤون مبا قرؤوا على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومل يَ َد ُعوه إال يف عهد عثمان -

رضي هللا عنه -حيث أمجعوا على التزام مصاحف عثمان -رضي هللا عنه ،-وتركوا ترتيب السور

الذي كان يف مصاحفهم ،كما تركوا املنسوخ من اآلايت ،وهذه املسألة حتتاج إىل بسط ليس هذا حمله

وهللا املوفق.
واملقصود أن تنكيس السور جائز ابلدالئل السابقة ،وهللا أعلم.
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ما هي القراءات السبع؟
اجمليب
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1423/11/5هـ
السؤال

السالم عليكم.
لقد أشكل علي أمر القراءات ،ابألخص بعدما علمت أهنا ليست هي األحرف السبعة ،فهل هي

واردة عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أم من أين هي؟ وكيف أفسر لشخص جديد ابإلسالم
هذا األمر بعدما وجد اختالفاً بّي حفص وورش؟ ومن هو حفص وورش؟ وإن مل تكن هذه القراءات
إال بعد سنّي من الرسول -عليه الصالة والسالم -فكيف يكون حفظ هللا عز وجل للقرآن؟ أريد

أجوبة فاصلة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ُمجع القرآن الكرمي ثالث مرات ،املرة األوىل يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وكان مفرقاً على
والعسب وغريها ،ابألحرف السبعة أي :اللهجات العربية اليت كانت منتشرة يف
اللخاف والرقاع ُ

جزيرة العرب ،مث ُمجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه -يف مصحف واحد

على األحرف السبعة أيضاً ،مث ُمجع يف عهد عثمان -رضي هللا عنه -على حرف قريش أي على لغة

قريش ،وذلك ألن أكثر القرآن الكرمي نزل بلغة قريش ،وألنه أول ما نزل كان بلغة قريش ،والقراءات
السبع جزء من حرف قريش ،أي :من لغة قريش ،واختالف القراءات اختالف تنوع ال اختالف

تضاد ،وقد مجعت القراءات السبع يف القرن الثالث اهلجري مجعها أبو بكر بن جماهد -رمحه هللا -يف
كتابه (السبعة)  ،إذن فالقراءات السبع ليست هي األحرف السبعة بل هي جزء منها.

حفص هو :حفص بن سليمان الكويف تلميذ عاصم بن أيب النجود الكويف تويف سنة ( )180هـ.

وقراءته أكثر القراءات القرآنية انتشاراً يف العامل.

ورش :هو عثمان بن سعيد املصري امللقب بـ ورش ،تلميذ انفع املدين تويف سنة ( )197هـ.
وقراءته منتشرة يف بالد املغرب العريب خاصة ،وهللا أعلم.
يراجع اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي.

الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشي.

()113/1

ال يعطى إجازة يف القرآن حىت يقسم على أن جييز غريه!
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

املراكز املوجودة يف بلدي (مجعية احملافظة على القرآن الكرمي) ال تعطي إجازة يف القرآن إال إذا أقسم

أمام شيوخ اإلجازة على أن جييز ثالثة على األقل (وهو إجباري عندهم)  ،وإذا مل يقسم رفضوا أن
يعطوه اإلجازة أبي حال من األحوال ،وحجتهم يف ذلك أن الشروط املعتربة عند العلماء:

( )1إخالص النية.

( )2أن يقرأ القرآن من أوله إىل آخره بسند صحيح.
( )3أن يقرئ كما قرأ.

( )4أن يورث هذا العلم.
أان طالبة أدرس يف هذا املركز وأقرأ القرآن حالياً أمام معلمة حتمل إجازة يف القرآن ،وهي ترفض أن

تعطيين اإلجازة إال ابلقسم فهل جيوز يل أن أقسم؟ وما معىن كتمان العلم؟ وهل إذا حصل الشخص

على إجازة ومل جيز يف املستقبل ،هل يعترب كامتاً للعلم وما هو الدليل؟ وما هو املقصود بتوريث العلم

يدرس علم التجويد؟ وهل كل من حيصل على
لطالب اإلجازة ،هل يعين ذلك أن جييز أم يكفي له أن ّ
اإلجازة عن طريق شيخ واحد يعترب ُمؤ ههالً ألن جييز يف املستقبل أم ال بد له أن يرتدد على شيوخ

آخرين؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
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فما ذكرته السائلة الكرمية عن هذا املركز وطريقته يف إعطاء اإلجازة ،هو من مجلة الوسائل والطرق يف
تعليم القرآن الكرمي ،وال مشاحة فيها ،ألهنا من املصاحل اليت ال ختالف نصا من كتاب أو سنة ،بل هي
مما يعّي على حتقيق ما أمر هللا به يف كتابه وسنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -حيث أمر تعاىل ببالغ

دينه ،وحذر من كتمانه ،يف عدد من اآلايت كقوله تعاىل" :وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب
لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم" [آل عمران ، ]187 :وقال تعاىل" :إن الذين

يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشرتون به مثنا قليال أولئك ما أيكلون يف بطوهنم إال النار" [البقرة:
 ، ]174ويف احلديث الذي أخرجه أمحد ( ، )10420وأبو داود ( ، )3658والرتمذي ()2649

 ،وابن حبان ( ، )96-95واحلاكم ( ، )352-351وصححه احلاكم وغريه عن أيب هريرة وعبد هللا

بن عمرو – رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من كتم علما أجلمه
هللا يوم القيامة بلجام من انر" ،فال يظهر يل ما مينعك من القسم على حنو ما شرطوا عليك إذا

علمت من نفسك الوفاء مبقتضى هذه الشروط ،وضابط الوفاء هبذه الشروط أن تبذيل وسعك
وطاقتك يف الوفاء هبا ،فإن حصل منك بعد هذا تقصري أو نقص فأرجو أن ال حرج عليك ،ألن هللا
ال يكلف نفسا إال وسعها ،وال يظهر يل أن عدم إعطاء إجازة يعد من كتم العلم ،وما ذكرته يف
سؤالك ال يدل على أن هذا املركز اشرتط أن تعطي اإلجازة ملن تعلمينه القرآن ،وبكل حال
فاملقصود تبليغ العلم وتعليم الناس ،واإلجازة من الوسائل وليست غاية يف ذاهتا ،فإذا حصل تعليم

القرآن الكرمي للناس ونشره فيهم حىت من غري إعطاء اإلجازة فقد حصل املقصود ،وبرأ العامل من إمث
كتم العلم ،على أن أكثر املدارس واملشايخ ال يشرتطون غالب هذه الشروط ،وال يلزم أن تكون

اإلجازة من ثالثة من املشائخ ،بل العامل املتقن الذي حيمل إجازة حيق له أن يعطي غريه من املتعلمّي

إجازة إذا أتقن

()115/1

التالوة واألداء.
وأما املراد بتوريث العلم فلعك تسألّي املركز ذاته عن مراده ،ألنه حيتمل أكثر من معىن ،وإن كان
الظاهر أهنم قصدوا تعليم العلم ونشره بّي الناس ،وهللا أعلم.

()116/1

التنقل بّي القراءات يف السورة الواحدة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1424/4/28هـ
السؤال

إذا بدأ اإلنسان بقراءة سورة طويلة من القرآن بقراءة معينة من القراءات السبع أو العشر ،فهل جيب

عليه أن يكمل ويتم السورة كلها هبذه القراءة؟ أم جيوز أن يغري فيها من قراءة ألخرى؟
اجلواب

اختلف أهل العلم يف حكم مجع القارئ القراءتّي أو أكثر يف تالوة واحدة على النحو التايل:

( )1من أهل العلم من منع ذلك مطلقاً كأيب احلسن السخاوي يف كتابه "مجال القراء" حيث ع َد
خلط القراءات بعضها ببعض خطأ.
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -عن مجع القراءات السبع هل هو سنة أو بدعة فأجاب
(....وأما مجعها يف الصالة أو يف التالوة فهو بدعة مكروهة)

[الفتاوى . ]404/13

( )2قال ابن اجلزري( :وأجازها أكثر األئمة مطلقاً) [النشر. ]18/1:
( )3ومن أهل العلم من فصل يف املسألة:

فقد قال النووي  -رمحه هللا  -يف كتابه "التبيان" (وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي
أن ال يزال على تلك القراءة ما دام الكالم له ارتباط ،فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر

من السبعة ،واألوىل دوامه على تلك القراءة يف ذلك اجمللس) أ .هـ.

قال ابن اجلزري (النشر ( : )18/1وهذا معىن ما ذكره أبو عمرو بن الصالح يف فتاويه) مث نسب إىل
أيب اسحاق اجلعربي قوله( :والرتكيب ممتنع يف كلمة ويف كلمتّي إن نطق أحدمها ابآلخر وإال كره) .
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قال ابن اجلزري  -رمحه هللا( :والصواب عندان يف ذلك التفصيل والعدول ابلتوسط إىل سواء السبيل
فنقول :إن كانت إحدى القراءتّي مرتتبة على األخرى فاملنع من ذلك منع حترمي كمن يقرأ "فتلقى
آدم من ربه كلمات" [البقرة ]37 :ابلرفع فيها أو ابلنصب آخذاً رفع "آدم" من قراءة غري ابن كثري،

ورفع "كلمات" من قراءة ابن كثري ،وحنو "وكفلها زكراي " [آل عمران ]37 :ابلتشديد مع الرفع أو
عكس ذلك وحنو "أخذ ميثاقكم" [احلديد ]8 :وشبهه مما يركب مبا ال جتيزه العربية وال يصح يف

اللغة ،وأما ما مل يكن كذلك فإان نفرق فيه بّي مقام الرواية وغريها.

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه ال جيوز أيضاً ،حيث إنه كذب يف الرواية وختليط على أهل

الدراية.

وإن مل يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتالوة فإنه جائز صحيح مقبول ال منع
منه وال حظر ،وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفّي ابختالف الرواايت من وجه تساوي العلماء

ابلعوام ،ال من وجه أن ذلك مكروه أو حرام ،إذ كل من عند هللا  " ...ا .هـ املقصود من كالمه

(النشر  ، )19 -18/1قلت هذا ملخص أقوال أهل العلم ،والذي أرجحه هو املنع مطلقاً -ما مل
يكن من أجل التعليم أو املدارسة  -ألنه مل يكن من هدي املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -

وأصحابه الكرام ،إذ مل حيفظ أو ينقل عنهم اخللط بّي قراءات شىت يف تالوة واحدة وهللا أعلم
وأحكم ،وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه.

()118/1

هل البسملة آية من الفاحتة؟

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل تعترب البسملة اليت يف سورة الفاحتة آية؟ وإذا كانت تعترب آية ملاذا ال جيهر هبا يف الصالة؟ وإذا

كانت ال تعترب آية فما املقصود من السبع املثاين؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
البسملة ليست آية يف سورة الفاحتة ،ويدل هلذا ما ثبت يف صحيح مسلم ( )395من حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :قال هللا  -عز وجل " -قسمت
الصالة بيين وبّي عبدي نصفّي ،فإذا قال :احلمد هلل رب العاملّي ،قال هللا :محدين عبدي ،فإذا قال:
الرمحن الرحيم ،قال هللا :أثىن علي عبدي ،فإذا قال :مالك يوم الدين ،قال هللا :جمدين عبدي ...

فلم يذكر البسملة ،وهذا ما عليه مجهور أهل العلم ،خالفاً ملا ذهب إليه الشافعي ،فإنه يرى أن

البسملة آية من سورة الفاحتة ،وأما هل جيهر هبا أو ال جيهر هبا؟ فأكثر األحاديث الواردة عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -أنه ال جيهر هبا ،انظر مثالً ما رواه البخاري ( ، )743ومسلم ( )399من

حديث أنس -رضي هللا عنه -وهذا ما عليه مجهور أهل العلم ،خالفاً ملا ذهب إليه الشافعي،

والصواب أنه جيهر هبا يف بعض األحيان ،كما اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  ،-أنه جيهر
هبا للتأليف واملصلحة ،وقد دل على هذا حديث أيب هريرة وأم سلمة  -رضي هللا تعاىل عنهما -

انظر ما رواه النسائي ( ، )905والدارقطين يف سننه (. )312/2

()119/1

عدد آايت القرآن

اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/05/15هـ
السؤال

هل عدد آايت القرآن خيتلف من مصحف إىل آخر؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اختلف القراء يف عدد آايت القرآن؛ والسبب يف ذلك وقوف كل واحد منهم على ما نقله ممن سبقه
من أئمة القراءة والصحابة  -رضي هللا عنهم ،-ومن بعدهم ،فهناك العد املدين والكويف والبصري،
وهكذا ..وعلى هذا االختالف يعرف هل بّي املصاحف اختالف أم ال؟ فإذا كانت املصاحف قد
كتبت على عد واحد فال اختالف بينها ،أما إذا كتبت بعضها على عد وبعضها على عد آخر

فسيكون بينها اختالف ،ومما ينبغي التذكري به مسألتان:

 -1العلماء -رمحهم هللا -قد اختلفوا هل معرفة اآلايت توقيفية ،أم منها ما هو توقيف ومنها ما هو
اجتهاد؟ واألقرب وهللا أعلم القول الثاين.

 -2أن العلماء قد اتفقوا على أن عدد آايت القرآن ستة آالف ومائتّي وكسر ،ولكنهم اختلفوا يف
هذا الكسر ،فقيل مخس وقيل أربع عشرة ،وقيل ست عشرة ،وقيل عشرون ،وقيل ست وثالثون،
وقيل غري ذلك .وهللا أعلم.

()120/1
هل نُ ِس َخ جزء من سورة األحزاب؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/1/25هـ

السؤال

ورد يف مسند اإلمام أمحد -رمحه هللا -هذا احلديث الصحيح ،والذي صححه األلباين -رمحه هللا،-
واحلديث هو :عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب  -رضي هللا عنه -قال :كم تقرؤون سورة األحزاب

بضعا وسبعّي آية ،قال :لقد قرأهتا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مثل البقرة أو أكثر
قالً :

منها آية الرجم" ،فالسؤال هو :كيف كانت سورة األحزاب يف زمن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

مثل سورة البقرة ،وحنن اآلن نقرؤها  73آية ،فإذا كان قد حصل نسخ يف السورة؛ فهل من املمكن

أن ينسخ أكثر من  200آية؛ ألن سورة البقرة  286آية؟ فأرجو اإلجابة منكم مشكورين..
اجلواب
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاحلديث الذي أشار إليه السائل الكرمي روي عن أيب بن كعب -رضي هللا عنه ،-من طريقّي:

أحدمها :من طريق يزيد بن أيب الزاند عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب  -رضي هللا عنه ،-وقد

أخرجه أمحد يف مسنده ( ، )20701ويزيد بن أيب زايد ضعيف ،قال عنه ابن معّي :ال حيتج به.

والثاين :من طريق عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب -رضي هللا عنه ،-وقد أخرجه
ابن حبان يف صحيحه ( )4428واحلاكم يف املستدرك ( )415/2وصححه والنسائي يف الكربى

( )7150والبيهقي ( )211/8وأمحد ( )21206وعبد الرزاق ( ، )13363وعاصم بن هبدلة

صدوق له أوهام ،واحلديث هبذا حسن ،ومن أهل العلم من قال :تفرد عاصم بن هبدلة يف مثل هذا
مما ال حيتمل.
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وبكل حال فاحلديث -على القول بثبوته  -دال على أن جزءاً كبرياً من سورة األحزاب قد نسخ،

وأن مما كان فيه آية رجم الزاين احملصن ،وال خيفى عليك -أخي الكرمي -أن أمر النسخ مرده إىل هللا

تعاىل -فإذا شاء تعاىل نسخ ،وإذا شاء أحكم ،وهذا معىن قوله -تعاىل"-ما ننسخ من آية أوننسها أنت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير" [البقرة ، ]106:ولذا قرر أهل

العلم أن نسخ النص الشرعي ال يكون إال بنص شرعي مثله ،وملا كان األمر كذلك؛ فال ريب أنه إمنا

يقع حلكمة ابلغة ،فهو تعاىل احلكيم العليم ،وهلذا فال إشكال -حقيقة  -فيما دل احلديث عليه؛

ألننا نعلم يقينًا أن النسخ ال يكون إال حلكمة ابلغة ،رمبا يدركها اخللق ،وقد تغيب عنهم ،وغري بعيد

أن يقع نسخ هذا اجلزء الكبري من السورة ،فإن األمر هلل -تعاىل -يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،بل
وقع النسخ فيما هو أكرب من ذلك؛ إذ مما ال شك فيه أن هذه الشريعة جاءت انسخة لكل الشرائع

قب لها ومهيمنة عليها ،وحنن نعلم أن الشرائع قبلنا قد نزلت معها كتب إهلية ،هي كالم هللا الذي أنزله
على الرسل قبل نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف صحف إبراهيم -عليه السالم-

والتوراة ،واإلجنيل ،وغريها مما ال يعلمه إال هللا ،ومل يكن يف هذا النسخ غضاضة وال حرج؛ ألن ذلك

كله إمنا يقع حلكمة ابلغة ومشيئة انفذة ،ورمبا كان من تلك احلكم أن اآلايت املنسوخة من سورة

األحزاب أو غريها تضمنت شرائع ،وأحكاماً وقتية حيتاجها الناس فقط يف الوقت الذي نزلت فيه،

أما َم ْن بعدهم من الناس فال حيتاجوهنا ،كأن تكون اآلايت تقص خرباً وقع يف تلك الفرتة ،أو تبّي

حكماً يف حادثة وقتية ،أما أصول الدين كالعقائد ،وأمهات األخالق ،وأصول العبادات ،فهذه ال

يتناوهلا النسخ قطعاً؛ ألن حاجة اخللق متعلقة هبا مهما اختلف زماهنم وتغري مكاهنم؛ وألهنا  -أيضاً -
مما ال يعرتيه اختالف ،وال يطرأ عليه تغري؛ ألن ما تضمنه من قيم يتصف
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ابلدوام والثبات.
بقي -أيها السائل الكرمي -أن ألفت نظرك إىل أن احلديث دل على أن سورة األحزاب كانت سورة

طويلة تعدل سورة البقرة ،وال تالزم بّي أن تعدل سورة البقرة يف الطول ،وأن تكون مماثلة هلا يف عدد
اآلايت ،فسورة الشعراء  -مثالً  -هي أكثر من سورة آل عمران يف عدد اآلايت ،مع أن آل عمران

ضعفها يف الطول.

وأخرياً فيجب أن تعلم يقيناً ،أن ما بّي أيدينا اآلن هو كالم هللا الذي أنزله على رسوله  -صلى هللا

عليه وسلم ،-بقي منه ما أبقاه هللا ،ونُسخ منه ما أراد -تعاىل -نسخه ،ونقله إلينا يف كل عصر

عدوله ،حىت بلغنا غضًّا طرًّاي كما نزل ،بال نقص وال زايدة ،فهذه حقيقة ال يعرتيها شك ،وإمجاع أهل
اإلسالم ال خيتلفون فيه ،وهو مصداق قوله -تعاىل" :-إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون"

[احلجر ]9:هذا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الوقوف يف التالوة عند غري عالمة الوقف

اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/3/13هـ

السؤال

ما هو حكم الوقوف عند تالوة القرآن عند غري عالمات الوقف؟ فإذا وقفت عند معىن مكتمل فهل

يلزم أن آيت بكلمة أو كلمتّي قبل ما وقفت عنده؟.
اجلواب

ال يلزم اإلتيان بكلمة أو كلمتّي مطلقا إذا كان معىن اجلملة اليت تلوهتا مكتمالً ،وإمنا املستحسن إذا

كان الوقف على مجلة مل يتم معناها ،وهذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على األفضل واألحسن؛

ألن معرفة الوقوف داخلة حتت الرتتيل قال علي  -رضي هللا عنه( -الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة

الوقوف)  ،ويف أجبد العلوم ( )571/2قال ابن األنباري( :من متام معرفة القرآن معرفة الوقف

واالبتداء فيه ،قال النكزاوي ال يتأتى ألحد معرفة معىن القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال

مبعرفة الفواصل ،وللوقف أقسام مذكورة يف كتب الوقوف)  ،وميكن التغليظ يف الوقف على من علم
املعىن الناقص املرتتب على وقفه ووقف عليه ،فهذا يشابه حتريف معناه ،وجيايف حسن التالوة
والرتتيل،
وهللا أعلم.
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ما املراد ابلقراءات السبع؟
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/1/24هـ

السؤال

ما معىن القراءات السبع للقرآن؟ ويف بعض القراءات هناك فارق يف اإلعراب والتشكيل ،وحىت
حذف أو زايدة لفظ فما توجيهه؟ وهل أنزل القرآن يف القراءات السبع أو يف القراءة اليت متداولة

اآلن؟ .وشكراً.

اجلواب

القراءات :علم يعرف به كيفية النطق ابلكلمات القرآنية ،وطرق أدائها وما يتعلق بذلك ،والقراءات
القرآنية متعددة منها هذه السبع املعروفة ،وكلها قرآن نزل من عند هللا  -تعاىل ،-ونزول القرآن

الكرمي هبذه القراءات حلكم أبرزها:

( )1التيسري على العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ،حيث كانوا قبائل خمتلفة كقريش ،ومتيم ،وثقيف،
وهوازن ،وكان بّي لغاهتم وهلجاهتم شيء من االختالف سواءٌ يف طريقة النطق كالفتح واإلمالة ،أو
التحقيق والتسهيل أو حىت يف إعراب الكلمات ،وغري ذلك من أنواع االختالف.

( )2إعجاز القرآن حيث نزل على هذه األوجه مجيعاً ،إذ أتيت اآلية أحياانً على وجهّي خمتلفّي دون
أن يكوان متناقضّي ،وقد أتيت قراءة بزايدة لفظ فيكون فيها فائدة ،وأتيت قراءة أخرى حتذف هذا
اللفظ لتشري إىل معىن آخر من جهة أخرى.

( )3أن يكون يف بعض القراءات زايدة حكم ،إذ إن القراءتّي كاآلتيتّي كما يف قوله  -تعاىل" :-اي
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إىل الكعبّي [ " ...املائدة ]6:قرئ بنصب "وأرجلكم" وجرها ،قال بعض املفسرين:

النصب يفيد الغسل؛ ألنه معطوف على األيدي ،واجلر يفيد املسح حّي يكون على األرجل جوارب؛
ألنه معطوف على الرؤوس ،وغري ذلك من احلكم .وهللا أعلم.
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ترتيل القرآن على إحدى املقامات الصوتية
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/04/05هـ

السؤال
سؤايل هو :أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد أمران ابلتغين عند تالوة القرآن الكرمي ،وأن

حنسن أصواتنا به ،فأان أريد أن أتعلم أحد املقامات الصوتية؛ كي أحسن صويت يف تالوة القرآن
الكرمي ،ولكن هل ميكن أن يستخدم معلمي للمقام آلة العود أو األورغن كي يعلمين الطبقات

الصوتية عن طريق السمع والرتديد مع النغمة الصوتية؟ هل جيوز يل ذلك أم ال؟ وهل هنالك وسائل

أخرى لتعلم املقامات يف حال كان حراما؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جاء يف احلديث قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-ليس منا من مل يتغن ابلقرآن" رواه البخاري

( )7527من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وأمر بتحسّي الصوت ابلقرآن ،وكان أبو موسى
األشعري  -رضي هللا عنه -صوته حسن استمع إليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقال" :لقد أويت
هذا مزماراً من مزامري آل داود" ،فقال أبو موسى  -رضي هللا عنه" :-لو علمت أنك تستمع إيل

حلربته لك حتبرياً" رواه البخاري ( ، )5048ومسلم ( ، )793ولعل ذلك أن الصوت احلسن يكون

سبباً يف التأثر بسماع القرآن ،وقد علم أن األصوات ليست اكتسابية ولكنها فطرية ،فاهلل -تعاىل-

هو الذي يعطي من يشاء وحيرم من يشاء وله يف ذلك احلكمة البالغة ،وليس لإلنسان أن يتكلف ما

ال يقدر عليه ،وإمنا عليه أن حيرص على حتسّي صوته بقدر االستطاعة ،وإذا مل يتمكن من تغيري صوته

فإنه معذور ،فيقرأ قدر ما أعطاه هللا.
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قراءة حفص بقصر املنفصل
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/1/19هـ

السؤال

فيما خيص قراءة حفص عن عاصم ،هل القراءة برواية حفص عن عاصم بوجه قصر املد املنفصل

يرتتب عليها إلغاء بعض األوجه اخلاصة مبصحف امللك فهد مثل :السكتات (س) ؟ وحكم مد هاء

الغائب بكلمة (فيه ى) يف قوله -تعاىل" :-وخيلد فيه مهاان" (سورة الفرقان) وغريها .أرجو منكم
التوضيح ابرك هللا فيكم ويف علمكم.
اجلواب

أخي الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فالقراءة ابلقصر من طريق الطيبة وليس من طريق الشاطبية ،ومصحف املدينة النبوية الذي طبع يف

جممع امللك فهد مضبوط على طريق الشاطبية ،وطريق الشاطبية بتوسط املنفصل ،وبناءً على هذا
فلو قرأت بطريق قصر املنفصل فإن الضبط سيختلف عما يف مصحف املدينة النبوية ،ألن بعض

وبناء عليه ال يكتب يف الضبط عالمة السكت ،لكن
الوجوه مثل السكت على بل ران ال توجدً ،
أغلب الضبط سيبقى على حاله .وهللا أعلم.
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هل يف القرآن ترادف؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

السالم عليكم.
لقد وردت هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي ،نرجو منكم أن تبينوا لنا الفرق بّي هذه
األلفاظ املتشاهبة يف الظاهر واملختلفة يف املعىن واملضمون:

( )1الفؤاد ،والقلب.
( )2البصر ،والرؤاي ،ونظر.
( )3اهلم ،والغم ،واحلزن.
( )4اإلفراط ،والتفريط.
( )5الكذب ،واإلفك.
( )6السنة ،والعام.
( )7الضر ،والضرار.

ولكم الشكر.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،وبعد:

ال يوجد يف اللغة العربية ترادف حقيقي ،ولكن يكون الشيء من األشياء له إطالقات ابعتبار املراد،

وما ورد يف القرآن من ذلك مما يشبه املرتادف ،ليست كإطالقاتنا اليت تفتقد الدقة؛ بل بّي كلماته
فرق حبيث لو وضع مكان الكلمة غريها؛ فقد املدلول التام لتلك الكلمة ،ومن ذلك ما ورد يف

السؤال ،فالفؤاد هو القلب ،لكنه (أي :الفؤاد) إذا ورد روعي فيه املعىن االشتقاقي ،وهو التفؤد أي:
التوقّد ،كقوله -تعاىل" :-وأفئدهتم هواء"

[إبراهيم ، ]43 :وقوله" :وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً" [القصص ، ]10 :فإذا كان املقام مقام
حزن ،وهم ،وخوف ،أو مالبسة اشتعال ،كقوله -تعاىل" :-اليت تطهلع على األفئدة" [اهلمزة، ]7 :
كان الفؤاد هو املناسب للحال والسياق.

والنظر :تقليب العّي إلدراك املرئي ،والبصر رؤية مع أتمل ،والرؤية أوسع من هذا ،وهذا يطلق
عليهما وعلى غريمها.

اهلم :فإنه يكون على شيء مستقبل البداية أو النهاية ،واحلزن على شيء مضى وانقضى.
وأما ّ

والغم :كربة تَـغْشى القلب ،وتكسب احلرية والدهش.
ُّ

واإلفراط :جماوزة احلد ،والتفريط :التقصري فيه ،وهذان اللفظان مل يردا يف القرآن هبذه الصيغة،

ووردت هلما صيغ أخرى.
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واإلفك :يراعى فيه صرف الشيء عن وجهه ،كالصرف عن احلق إىل الباطل ،وال يدخل فيه خمالفة
الواقع إن كان غري مقصود ،والكذب أوسع من ذلك.

سنَة؛ فإهنا تطلق على الزمن املعروف املؤلف من اثين عشر شهراً ،لكن إذا أطلقت يراعى فيها
وأما ال ه
معىن القحط ،والشدة ،والضيق ،والعام يطلق على تلك املدة ،إذا كان الزمن زمن رخاء وسعة ،ومنه

قوله -تعاىل" :-فلبث فيهم ألف سنة إال مخسّي عاماً" [العنكبوت ، ]14 :فإن مكثه فيهم كان

زمن نصب ،وتعب ،وإيذاء ،وهلذا ميزت ابلسنة .واخلمسون عاماً كانت مع من بقي معه من املؤمنّي،

وكان خرياً من هذه اجلهة ،وهلذا ميهز ابلعام ،وقد يستعمل أحدمها يف موضع اآلخر ابلنظر إىل املدلول

املعّي.
العام وهو الزمن املعروف ه

املضارة؛
وأما الضر :فمعلوم معناه ،وهو ضد النفع ،وهو االسم ،وأما الضرار :فهو فعل الضر ،هو
ّ
ألنه مصدر ،كالقتال والقتل .وهللا أعلم.
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جتزيء القرآن وحتزيبه
اجمليب د .عبد الرمحن بن معاضة الشهري

املشرف العام على شبكة التفسري والدراسات القرآنية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/07/03هـ
السؤال

أريد نبذة موجزة عن تقسيم القرآن الكرمي إىل أجزاء وأنصاف األجزاء مىت مت ذلك؟ وهل هو توقيفي

ال جتوز خمالفته؟ وما هي الكتب اليت تتحدث عن هذا املوضوع؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

أوالً :مىت مت تقسيم القرآن الكرمي إىل أجزاء وأنصاف؟

ورد التعبري ابجلزء كما يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-قرأت جزءاً من القرآن" رواه أبو داود

( ، )1392وصححه األلباين .وقول عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما( :هذا جزئي الذي
أقرأ به الليلة)  .وقول عائشة رضي هللا عنها( :إين ألقرأ جزئي)  .ومثل ذلك عن ابن عباس رضي هللا

عنهما.

وورد استعمال لفظ ال ِو ْرد ،كما يف قول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما( :كنت يف قضاء ِوردي) .
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وهذه املسألة تعرف عند العلماء بتحزيب القرآن ،وقد ورد فيها حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا
مجع من األئمة بينهم األئمة الستة .البخاري ( ، )1976ومسلم (، )1159
عنهما ،-الذي رواه ٌ

والرتمذي ( ، )2946والنسائي ( ، )2399وأبو داود ( ، )1388وابن ماجة ( ، )1346ولفظ
اإلمام مسلم( :كنت أصوم الدهر ،وأقرأ القرآن كل ليلة ،قال :فإما ذكرت لرسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم ،-وإما أرسل يل ،فأتيته ،فقال" :أمل أُخرب أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ "

فقلت :بلى اي نيب هللا؛ ومل أرد إال اخلري ،قال ":فإن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أايم  ، ...مث

قال" :واقرأ القرآن يف كل شهر" ،قال :قلت :اي نيب هللا :إين أطيق أفضل من ذلك ،قال":فاقرأه يف
سبع ،وال تزد على ذلك ،فإن لزوجك عليك حقاً ،ولزورك عليك حقاً ،وجلسدك عليك حقاً" ،قال:
فشددت؛ فشدد علي ،قال :وقال يل النيب-صلى هللا عليه وسلم":-لعلك يطول بك العمر"،

فصرت إىل الذي قال يل النيب-صلى هللا عليه وسلم ،-فلما كربت وددت أين قبلت رخصة النيب-
ُ
صلى هللا عليه وسلم.

وقد أشار اإلمام السخاوي إىل أن معىن التجزئة والتحزيب ورد على لسان النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وأنه قال":طرأ عل هي حزيب من القرآن" رواه ابن ماجة ( )1345و"إنه قد فاتين الليلة جزئي

من القرآن "..أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( . )363/3وذكر قصة مجع احلجاج بن يوسف للقراء
واحلفاظ يف عهده ،وسؤاهلم عن عدد آايت القرآن ،وعن منتصف القرآن وربعه وثلثه وغريها .وقد
استند على هذه احلادثة كثري من العلماء الذين كتبوا يف اتريخ القرآن ،وقالوا أبن أول من أحدث
األجزاء واألحزاب هو احلجاج بن يوسف الثقفي املتوىف 110هـ.
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وقال الزركشي يف الربهان ذكر عند احلديث عن حتزيب القرآن ( :349/1وأما التحزيب والتجزئة
فقد اشتهرت األجزاء من ثالثّي كما يف الربعات ابملدارس وغريها .وقد أخرج أمحد يف مسنده وأبو

داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته:
كيف حتزبون القرآن؟ قالوا :ثالث ،ومخس ،وسبع ،وتسع ،وإحدى عشرة ،وثالث عشرة ،وحزب
املفصل من (ق) حىت خيتم.

وحتدث ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  405/13حديثاً طويالً عن حتزيب القرآن ،حتسن مراجعته إن
أمكن ،ذهب فيه إىل أن التحزيب ابلسور أفضل من التحزيب احلاصل ،والذي يقف فيه القارئ

أحياانً على مواضع مرتبطة مبا بعدها ،والبدء مبواضع هلا تعلق مبا قبلها ،وأشار إىل سبق احلجاج إىل
جتزئة القرآن ابحلروف.

وقد ذكر السخاوي -رمحه هللا -يف (مجال القراء) يف الكتاب الرابع منه (جتزئة القرآن) كالماً طويالً
انفعاً عن تفاصيل أجزاء القرآن وأرابعه وأسباعه وأمثانه وغريها بدقة ينتفع هبا احلافظ لكتاب هللا،
ومن يرغب يف حفظه بسهولة ويسر.

اثنياً :هل هذا التحزيب والتقسيم توقيفي؟

الذي عليه العلماء -وهو الصحيح إن شاء هللا  -أن جتزئة القرآن وحتزيبه وقسمة األرابع على
الصورة اليت توجد يف مصاحف املسلمّي اجتهادية ،وهلا أصل من فعل أصحاب النيب صلى هللا عليه

وسلم لكن على غري هذه القسمة ،وكان السلف خيتلفون يف ذلك ،وليس املعىن فيه تعبدايً ،وإمنا هو
لتيسري أخذ القرآن.

اثلثاً :من الكتب اليت حتدثت عن ذلك.

 مجال القراء وكمال اإلقراء ،للسخاوي  124 :1ـ 187 -الربهان يف علوم القرآن للزركشي.

 فتاوى ابن تيمية  405/13وما بعدها. -هناك حبث للشيخ حممد الدويش نشر يف جملة البيان فصل فيه جوانب هذه املسألة.
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املراد بـ"آايت متشاهبات"

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/2/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أرجو منكم إفاديت مبعىن "آايت متشاهبات" وأمثلة منها من القرآن كما يف اآلية السابعة من سورة آل

عمران ،وهللا جيزيكم عين خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

التشابه يف القرآن نوعان:

األول :تشابه يف اإلتقان والبالغة ،واجلمال ،وتصديق بعض القرآن بعضاً ،وهو املذكور يف قوله تعاىل:
"هللا نزل أحسن احلديث كتاابً متشاهبا مثاين [ " ...الزمر. ]23 :

والثاين :تشابه يقابل احملكم من القرآن ،وهو خاص ببعض القرآن ال كله ،ويُعىن به اشتماله على أكثر
ِ
ات ه هن أ ُُّم ال ِ
ْكتَ ِ
ات فَأَ هما
آاي ٌ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ت ُْحم َك َم ٌ ُ
من معىن ،وهو املذكور يف قوله تعاىل" :م ْنهُ َ
هِ
شابهَ ِم ْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
ِِ
اء َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إِهال ه
اَّللُ
ين ِيف قُـلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتهبِ ُعو َن َما تَ َ َ
الذ َ
اء الْف ْتـنَة َوابْتغَ َ
َ
ِ
ِ
آمنها بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا َوَما يَ هذ هكر إِهال أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب" [آل عمران :من
َوال هراس ُخو َن ِيف الْعل ِْم يَـ ُقولُو َن َ
ُ

اآلية. ]7

واملتأمل يف اآلية الشريفة يدرك أن املتشابه له أكثر من معىن ،وأن أهل الزيغ يتبعون من املعاين اليت

حتتملها اآلية ما يوافق أهواءهم ابتغاء الفتنة.
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كما يدرك أن ابإلمكان حتديد مفهوم التشابه يف اآلية أبنه احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم بداللة قوله:
" َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إِهال ه
اَّللُ" ،وهو واضح أبن مثة أشياء هلا مآل تؤول إليه ،ال يعلم حقيقة ذلك إال هللا
دون غريه ،وهذا إذا رجحنا الوقت على لفظ اجلاللة ،وأما إذا كان لفظ اجلاللة غري موقوف عليه،

فذلك دال على أن أويل العلم يعلمون أتويله كذلك ،وذلك بردهم املتشابه إىل احملكم فيصري القرآن
كله حمكماً ،ولعل من أمثلة املتشابه يف القرآن احلروف املقطعة يف أوائل السور .وهللا أعلم.
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مصاحف املشارقة واملغاربة

اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/2/7هـ

السؤال

ي قرآن فيه كتابة حرف الفاء بدون نقطة ،والقاف
كنت أقرأ القرآن يف أحد املساجد ،مث وقع يف يد ه
بنقطة واحدة ،وهنالك اختالف يف أحرف أخرى ،ولكن ما لفت انتباهي أكثر وجود آايت برقم

تسلسلي غري الذي عهدانه ،ومكتوب على القرآن رواية ورش بن انفع .أفيدوين ،هل هناك مصاحف
هبذا الشكل؟ وهل هناك مصاحف أخرى خمتلفة؟.

اجلواب

احلمد هلل:

هنالك اختالف يف رسم احلروف والنقط بّي مصاحف املشارقة واملغاربة ،وهذا املصحف الذي قرأت
فيه من مصاحف املغاربة ،وطريقتهم يف رسم الفاء هكذا "ف" بنقطة واحدة من أسفل ،والقاف بنقطة

واحدة من فوق ،وهنالك اختالف يف أحرف أخرى ،وأما اختالف أرقام اآلايت فهو راجع إىل

اختالف علماء القراءة يف العدد ،فعدد اآلايت عند املكيّي خيتلف عن البصريّي ،والعدد املدين
خيتلف عن العدد الشامي ،وهكذا ،فمثالً :الكوفيون واملكيون يعدون البسملة آية من سورة الفاحتة،
وال جيعلها غريهم آية؛ بل جيعلون اآلية األوىل من الفاحتة هي" :احلمد هلل رب العاملّي" ويعدون قوله

تعاىل" :صراط الذين أنعمت عليهم" [الفاحتة ، ]7:بعض اآلية السابعة من الفاحتة ،وهذا االختالف
كاالختالف يف القراءات كله يؤخذ به ويقبل ،وليس من نوعي اختالف التضاد والتضارب .وهللا

أعلم.
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ترمجة معاين القرآن وإشكال الرتادف
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أعرف الفرق بّي املرتادفات التالية حبكم دراسيت للرتمجة وختصصي يف ترمجة معاين القرآن

صب والسكب ،اخلتم والطبع حيث وجدت أن أغلب
سنة ،ال ه
الكرمي :التدبر والتفكر ،العام وال ه

ترمجات معاين القرآن إىل اإلجنليزية ال تفرق بّي معاين هذه املرتادفات ،ولتوضيح الفكرة سأتطرق إىل

املرتادفات التالية :املطر والغيث فمن املعروف أن املطر مل يذكر يف القرآن إال بوصفه عقوبة ال رمحة،
بينما كان ذكر الغيث يوحي أبنه مطر رمحة ال عذاب ،أرجو أن أجد لديكم اإلجابة الشافية .وجزاكم
هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ذكر الفرق بّي األلفاظ املذكورة قد ال يتسع اجملال لذكره ،وإمنا نشري للقواعد اآلتية:
 -1اختلف العلماء يف وقوع الرتادف يف اللغة ،يقول ابن األعرايب( :كل حرفّي أوقعتهما العرب
على معىن واحد يف كل واحد منهما معىن ليس يف صاحبه) .

 -2واختلفوا يف وقوعه يف القرآن ،والصحيح أنه اندر أو معدوم ،إذ ال يوجد يف القرآن لفظان
معنامها واحد من مجيع الوجوه ،وهذا من وجوه إعجاز القرآن.

 -3الرتمجة احلرفية للقرآن غري ممكنة ،والرتمجة املعنوية يرى بعضهم أهنا غري ممكنة ،كذلك وإمنا نرتجم
مفاهيم القرآن ومفاهيم اإلسالم؛ لعدم إمكانية وجود ألفاظ يف اللغة املرتمجة هلا توازي ألفاظ القرآن
اليت قد يظن أهنا مرتادفة  -كما أشار السائل -أهنم مل يفرقوا بّي األلفاظ املذكورة مع وجود الفرق
احلقيقي بينها .وهللا أعلم.
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ترتيب آايت سور القرآن
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/3/7هـ

السؤال

كيف مت ترتيب اآلايت يف السور كما نعرفها؟ ،فلو نزلت آايت من سورة معينة ،مث بعد فرتة نزلت

أعلم معىن آية ومعىن تنزيل ،ولكن ما معىن كلمة
آايت أخرى ،فكيف يتم حتديد آايت كل سورة؟ ُ

سورة؟ هل معناها االرتفاع كما يتبادر يل؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

شكر هللا للسائل اهتمامه بكتاب هللا -تعاىل -وسؤاله عما يتعلق به ،وأما خبصوص السؤال املذكور؛
فهذا أو أن اإلجابة عليه ،فأقول وابهلل التوفيق:

 -1قول السائل( :معلوم أن القرآن نزل يف آايت وليس كسور كاملة) ليس على إطالقه فهناك سور
عديدة نزلت كاملة نزلت دفعة واحدة ،كالفاحتة ،وكثري من قصار السور وسورة األنعام ،وغري ذلك،

فعلى سبيل املثال جاء يف الصحيح من حديث أنس  -رضي هللا عنه -أغفى رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -إغفاءة مث استيقظ متبسماً فقلنا ما أضحكك اي رسول هللا؟ فقال :أنزلت علي آنفاً
سورة ،مث قرأ" :بسم هللا الرمحن الرحيم ،إان أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر إن شانئك هو األبرت"..
احلديث رواه مسلم ( )400عن أنس  -رضي هللا عنه.-

 -2وأما كيفية ترتيب اآلايت يف السور فهو أمر توقيفي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال اجتهاد
للناس فيه ،فكان  -صلى هللا عليه وسلم -أيمر كتبة الوحي بكتابة كل ما ينزل من القرآن يف سورته
احملددة فيقول" :ضعوا هذه اآلية أو اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا ،أو ضعوها يف سورة كذا
انظر ما رواه الرتمذي ( ، )3086وأبو داود ( )786من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-
وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم.
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خبالف ترتيب السور ،فاجلمهور على أنه توقيفي أيضاً ،وبعض العلماء يرى أبنه اجتهادي بناءً على ما

تبّي هلم من ترتيب مصاحف بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -كابن مسعود -رضي هللا عنه-

وغريه ،حيث كان على خالف الرتتيب املعروف اآلن.
 -3أما معىن سورة فإهنا يف اللغة :ال َْم ْن ِزلَة ،وما طال من البناء وحسن ،انظر القاموس احمليط ،ولذا
ميكن أن يقال ما قاله الزرقاين يف مناهل العرفان ( : )343/1السورة :طائفة مستقلة من آايت

القرآن ذات مطلع ومقطع ،قالوا :وهي مأخوذة من سور املدينة ،وذلك إما ملا فيها من وضع كلمة

جبانب كلمة وآية جبانب آية ،كالسور توضع كل لبنة فيه جبانب لبنة ويقام كل صف منه على صف،

وإما ملا يف السورة من معىن العلو والرفعة املعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته احلسية) ا .هـ ،خمتصراً
قلت :ورمبا كان ذلك ملا يف السور من اإلحاطة ابلدار أو البلد فكذلك السورة حتيط جبمع من
اآلايت ،وتستقل هبن عن غريهن .وهللا أعلم.
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عدم كتابة (البسملة) يف سورة التوبة
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1425/08/09هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة وبركاته.

ملاذا مل تكتب بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول سورة التوبة؟ وما السبب يف ذلك؟ .ودعائي لكم بدوام

التوفيق والسداد ,والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

للعلماء رمحهم هللا يف توجيه عدم كتابة البسملة أول سورة التوبة وجوه ،منها:

األول :أن البسملة رمحة وأمان ،و"براءة" نزلت ابلسيف ،فليس فيها أمان ،وهذا القول مروي عن

علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  ،-وسفيان بن عيينة ،واملربد -رمحهما هللا ،-ورجحه أبو القاسم
الشاطيب -رمحه هللا  -حيث قال :ومهما اتصلت أو بدأت براءة تنزيلها ابلسيف لست مبسمال.
الثاين :أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتااب فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة ،فلما أرسل

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -علياً -رضي هللا عنه  -ليقرأها عليهم يف املوسم قرأها ومل يبسمل،
على عادة العرب يف شأن نقض العهد.

وال خيفى ضعف هذا؛ ألن القرآن يؤخذ عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال عن الصحابة رضوان
هللا عليهم ،فلو أقرأ النيب  -صلى هللا عليه وسلم -علياً ابلبسملة فإنه سيقرؤها وال شك.

الثالث :أن الصحابة  -رضي هللا عنهم -ملا اختلفوا :هل براءة واألنفال سورة واحدة؟ أو سوراتن؟
تركوا بينهما فرجة؛ لقول من قال :إهنما سوراتن ،وتركوا البسملة من املصحف؛ لقول من قال :مها

سورة واحدة ،فرضي الفريقان ،وثبتت حجاجهما يف املصحف ،قاله خارجة وأبو عصمة وغريمها.
وهذا القول يضعفه ما نقل عن السلف من أمساء السورة :فهي تسمى براءة والتوبة ،واملقشقشة،
واملنقرة ،والفاضحة ،ومسيت بغري ذلك.
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الرابع :أنه ملا مل يتبّي هلم أهنا سورة مستقلة ،واشتبهت مع األنفال يف قصتها وموضوعها ضمت إليها،
ويصلح دليالً على هذا ما رواه ابن عباس – رضي هللا عنهما -فقال :قلت لعثمان بن عفان -رضي
هللا عنه( :ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئّي فقرنتم

بينهما ومل تكتبوا –قال ابن جعفر :بينهما  -سطراً :بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع

الطوال؟ ما محلكم على ذلك؟ قال عثمان :إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-مما أييت عليه الزمان
ينزل عليه من السور ذوات العدد ،وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول:

"ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا " وينزل عليه اآلايت فيقول" :ضعوا هذه اآلايت يف

السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا " وينزل عليه اآلية فيقول" :ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر

فيها كذا وكذا " وكانت األنفال من أوائل ما أنزل ابملدينة ،وبراءة من آخر القرآن ،فكانت قصتها
شبيهة بقصتها ،فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبّي لنا أهنا منها وظننت أهنا منها ،فمن مث

قرنت بينهما ،ومل أكتب بينهما سطراً :بسم هللا الرمحن الرحيم ،قال ابن جعفر :ووضعتها يف السبع

الطول) .

وهذا القول رجحه ابن العريب يف أحكام القرآن ،والشنقيطي يف أضواء البيان.
واألثر الذي استدال به رمحهما هللا :رواه أمحد ( 57/1و ، )69وأبو داود (786و، )787

والرتمذي ( ، )3086والنسائي يف الكربى ( ، )8007والبزار ( ، )344وابن أيب داود يف

املصاحف (ص  ، )39وابن حبان ( ، )43واحلاكم (221/2و ، )330والبيهقي (. )42/2

وهو نص يف املوضوع ،وقد صححه ابن حبان واحلاكم ،ولكن الصواب أنه ضعيف كما قال الشيخ
أمحد شاكر واأللباين وشعيب األرانؤط وغريهم.
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والسبب يف التضعيف :انفراد عوف بن أيب مجيلة بروايته عن يزيد الفارسي ،ويزيد هذا خمتلف يف
حتديده هل هو ابن هرمز أم غريه ،واشتبه حتديده على مثل :عبد الرمحن بن مهدي وأمحد والبخاري،
فهو يف عداد اجملهولّي ،وذكره البخاري يف الضعفاء ،ونقل البخاري يف التاريخ الكبري ()367/8

والضعفاء (ص )122عن حيىي القطان :أنه مل يعرفه وأنه كان يكون مع األمراء ،وعده ابن حجر يف
(تقريب التهذيب) مقبوالً .ينظر حتقيق املسند (. )462-460/1

وتفرد الراوي عن شيخه وهو خفيف الضبط يعترب علة توجب رد الرواية عند أئمة علماء علل

احلديث املتقدمّي ،فاحلديث معلول ،وأين أصحاب ابن عباس عنه؟.

اخلامس :أن سورة براءة نسخ أوهلا فسقطت معه البسملة ،وهذا القول مروي عن مالك وابن عجالن
كما ذكر ابن العريب ،وروي عن عثمان ذكره القرطيب بدون إسناد.
السادس :قال القرطيب -نقال عن عبد امللك القشريي النيسابوري صاحب التفسري الكبري املتوىف

465هـ  :-والصحيح أن البسملة مل تكن فيها؛ ألن جربيل ما نزل هبا فيها ،وروي معناه عن أيب بن
كعب بدون إسناد ذكره ابن العريب.

وهذا هو األظهر -وهللا أعلم -أن السورة هكذا أنزلت ،والصحابة رضوان هللا عليهم كتبوا القرآن
على التجريد أي جتريد كالم هللا عن غريه ،وملا مسعوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قرأها بدون
بسملة مل يكتبوها.

واملسألة سهلة يسرية؛ إذ إهنا ال ترتبط آبايت السورة ،بل ابلبسملة يف أوهلا ،والبسملة على الصحيح

آية مستقلة يف كل سورة ،إال يف براءة فقد أمجع القراء على عدم القراءة هبا فيها .وهللا أعلم.
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احملكم واملتشابه
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال
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اجلواب
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احملكم هو البّي الواضح كما يف قوله تعاىلِ ِ ِ َ :
س ًاان) [البقرة . ]83:فكل أحد من
(وابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ

السامعّي يعرف املراد ابلوالدين ويعرف معىن اإلحسان إليهما ،أما املتشابه فهو الذي قد يظهر معناه
للعامل وقد خيفى حبسب العلم والعمل ،وقد يظهر بعض معناه وال يظهر بعضه اآلخر ،وقد خيفى املراد

منه فال يعلمه سوى هللا تعاىل ،فمثالً استواء هللا تعاىل ،على عرشه واضح املعىن ،ولكن حقيقته وكنهه
وكيفيته من املتشابه الذي ال يعلمه أحد سوى هللا تعاىل ،وكذلك بقية الصفات احلسىن ،ومن ذلك
املراد ابحلروف املقطعة يف أوائل بعض السور .وليس كل ما سبب حرية لإلنسان فهو من املتشابه،

خاصة إذا كان الذي أصابته احلرية ليس من أهل العلم الشرعي ،فقد تصيب اإلنسان احلرية من أمر
يراه خفيًّا عليه وهو جلي واضح ابلنسبة لغريه ،ومثال ذلك حتري بعض أبناء البالد اإلسالمية أمام

اآلايت الناصة على وجوب التحاكم إىل شرع هللا واضطراهبم يف ذلك اضطر ًااب ها ًئال ،مما يدل على
حريهتم ،وهي قضية حمكمة واضحة جلية عند مجيع أهل العلم واإلميان ،فقد علم مجيع املسلمّي

وآمنوا أبن الدين اإلسالمي له جانبان؛ أحدمها عبادة هللا وحده دون سواه ،والثاين حتكيم شريعته

وحده دون سواه0

وقل مثل ذلك يف حرية بعض الطوائف املبتالة حبب القبور ودعوة أهلها مع هللا أو دون هللا يف أمور

ال يقدر عليها إال هللا ،مع أن هذه القضية من قضااي الدين األصلية الكلية الثابتة احملكمة ،فال تدل
حريهتم على انتقاهلا من حيز احملكم الواضح إىل حيز اجململ أو املتشابه.
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وأما ما ذكر من أمر الروح فألهل العلم يف املراد ابلروح يف آية اإلسراء أقوال منها :أن املراد جربيل
عليه السالم .ومنها :أن املراد الروح اليت هبا حييا اإلنسان .وعلى هذا املعىن ورد سؤال السائل.

واحلديث عن الروح هبذا املعىن له وجهان أحدمها حمكم جلي واآلخر متشابه ،فمن احملكم أن الروح
خملوقة مستحدثة من العدم ،وأهنا جسم لطيف ،تسري يف األعضاء ،وأن هذا اجلسم يقبض ،وميسك

ويرسل ،وينعم ويعذب .ومن املتشابه حقيقة الروح وكنهها وكيفية نفخها يف اجلسد وكيفية انبثاثها فيه،
وكيفية قبضها وإرساهلا ،وكيفية تنعمها وعذاهبا ،وكيفية عالقتها ابجلسد يف دار الربزخ ،ويف اآلخرة،
وغري ذلك من األمور اليت قد تظهر للبعض وختفى عن البعض ،وقد ختفى عن اجلميع فال يعلمها إال

هللا وحده ،أما احلديث عن عامل الروح فبحسب نوع احلديث وصوابه وصحته ،فقد يكون من

احملكمات كما لو حتدث عن أهنا خملوقة مربوبة تقع حتت تدبري هللا تعاىل وإرادته .وقد يكون الكالم
عن الروح من املتشابه كما لو حتدث عن كيفية قبضها حال النوم وإرساهلا ،وقد يكون الكالم عن

الروح من الباطل واخلرافة كما حيصل عند أصحاب حتضري األرواح ،وكما حيدث عند اهلنادكة
والقائلّي ابلتناسخ وأصحاب السحر والكهانة والتنجيم .وهللا أعلم.
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آية الرجم املنسوخة

اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/علوم القرآن

التاريخ 1427/04/10هـ

السؤال

ما سبب نسخ آية الرجم من القرآن الكرمي مع أن حكمها ٍ
ابق إىل يومنا هذا؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،وبعد:
فإن ما جيريه هللا تعاىل من أحكام يف شرعه أو قدره فإمنا هو حلكمة عظيمة ،ذلك أن هللا هو العليم

احلكيم ،فليس شيء جيري عبثاً وال حيصل لغواً ،كما قال تعاىل عن خلق السماوات واألرض( :ما
سمو ِ
ض َوَما
ات َو ْاأل َْر َ
خلقنا السماء واألرض وما بينهما ابطالً) [ص . ]27:وقالَ :
(وَما َخلَ ْقنَا ال ه َ َ
ِ
امهَا إِهال ِاب ْحلَ ِّق" [األنبياء. ]16:
ّي َما َخلَ ْقنَ ُ
بَـ ْيـنَـ ُه َما َالعبِ َ
مث إن بعض هذه احلكم قد تظهر للمكلفّي وقد ختفى عنهم أشياء كثرية ،منها ما يكون فيه ابتالء
للعباد ليظهر مقدار إمياهنم ابلغيب ،وتصديقهم ابلرسل ،وتعبدهم هلل جل وعال.

ومن احلكم اليت ذكرها أهل العلم يف نسخ آية الرجم خاصة ،أن ذلك يظهر به مقدار طاعة العباد
ابملسارعة إىل القيام هبذا احلد الذي فيه إزهاق للنفوس ،حىت ولو مل جيدوه مكتوابً يف القرآن ،فهذا

امتحان إلمياهنم واختبار لصحة تصديقهم مبا جاءهم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم .وهللا أعلم.
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هل املعىن جمازي يف قوله "ولتصنع على عيين"
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1427/05/07هـ

السؤال

ما هو موقف أهل السنة واجلماعة من هذا الكالم :املعىن احلريف لقوله تعاىل "ولتصنع على عيين"
وقوله تعاىل" :فإنك أبعيننا" وقوله تعاىل" :واصنع الفلك أبعيننا" فاملعىن احلريف هلذه النصوص أن
ين هلا الفعل هي :العّي ،وهذا جماز ،أي" :حتت عنايتنا" فال بد من التفسري اجملازي
اآللة اليت بُِ َ
لآلايت! وأهنا تعين العناية الفائقة .أرجو التعليق؟

اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا على نبيه ومصطفاه ،وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إبحسان ووااله ،أما بعد:
فإن أمساء هللا وصفاته اليت وصف هبا نفسه تعاىل يف كتابه الكرمي الذي أنزله ،أو وصفه هبا رسوله

صلى هللا عليه وسلم الذي أرسله مما صح عنه ،جيب التعامل معها كغريها من كالم هللا تعاىل وسنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو محلها على الظاهر املتبادر يف العربية ،ولكن:
دون متثيل هلل خبلقه ،ودون تكييف للصفة ،وأيضا دون حتريف ملعاين األلفاظ ،ودون أتويل ملفهومها

ابجملاز وحنو ذلك ،إال إذا دل عليه الدليل.

وليعلم كل مسلم أنه ال ميكنه اإلحاطة مبواله ،كما قال تعاىل" :وال حييطون به علما" [طه]110:
وقال تعاىل" :هل تعلم له مسيا" [مرمي ]65:فليقطع التفكري يف الكيف ،بعد إثباته معىن االسم،

والصفة ،وما يدالن عليه.

وهذا املنهج هو ما سار عليه الصحابة والتابعون هلم إبحسان ،وهو منهج أهل السنة واجلماعة ،وهو
ما جيب على كل مسلم ومسلمة ،وهو األسلم ،واألحكم ،واألعلم.
ومن األدلة الظاهرة على صحة هذا املنهج قول هللا تعاىل" :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"

[الشورى ، ]11 :فنفى هللا عن نفسه مماثلة خلقه ،وأثبت يف الوقت نفسه امسّي كرميّي ومها:
السميع ،والبصري.
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وكل اسم متضمن لوصف ،وقد وصف سبحانه بعض خلقه ابلوصفّي املشتقّي من هذين االمسّي يف
آايت أخرى ،قال تعاىل يف سورة اإلنسان" :إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا

بصريا" [اإلنسان ]2:وليس هللا السميع ،كاملخلوق السميع ،وال هللا البصري ،كاملخلوق البصري،
وليس مسع اخلالق كسمع املخلوق.

وهذا ما يسمى ابلقدر املشرتك موجود يف كل ما يقال إنه موجود مثال ،فليس فيه تشبيه على

اإلطالق.
وما سألت عنه أخي أيضا داخل حتت هذه القاعدة:

ففي اآلايت السابقة :يف قوله تعاىل" :ولتصنع على عيين" [طه ، ]39:وقوله تعاىل" :فاصرب حلكم

ربك فإنك أبعيننا" [الطور ، ]48:وقوله تعاىل" :ومحلناه على ذات ألواح ودسر جتري أبعيننا"

[القمر ، ]14:وقوله أيضا" :واصنع الفلك أبعيننا ووحينا" [هود ، ]37:وقوله" :فأوحينا إليه أن
اصنع الفلك أبعيننا ووحينا" [املؤمنون. ]27:

ففيهن :إثبات صفة العّي هلل تعاىل ،كما يليق جبالله وعظمته ،وورودها على صيغة اجلمع للتعظيم،
ودل على ذلك صنيع البخاري كما سيأيت.

وقد جاءت السنة النبوية إبثبات صفة العّي هلل تعاىل أيضاً.
اَّلل تَـع َاىلِ :
ِ
صنَ َع على َع ْي ِين"َ ..وقَـ ْولِ ِه َج هل
"ولتُ ْ
ففي صحيح البخاري ،كتاب التوحيدَ ،ابب قَـ ْو ِل ه َ
َ
":جتْ ِري ِأبَ ْعينِنا" مث ساق ( )7407إبسناده إىل ..عبد هِ
اَّلل بن عمر -رضي هللا عنهما -قال:
ِذ ْك ُرهُ َ
َُ
اَّللَ َال خيََْفى َعلَْي ُك ْم ،إِ هن ه
ال ِع ْن َد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال" :إِ هن ه
اَّللَ ليس ِأبَ ْع َوَر،
ذُكِ َر ال هد هج ُ
ِ
ِِ
ال أَ ْع َوُر ال َْع ْ ِ
ّي الْيُ ْم َىن َكأَ هن َع ْيـنَهُ ِعنَـبَةٌ طَافِيَةٌ ".
يح ال هد هج َ
ار بيده إىل َع ْينهَ ،وإِ هن ال َْمس َ
َوأَ َش َ
وإبثبات صفة العّي هلل تعاىل ،تثبت الرؤية ،واحلفظ ،والرعاية ،والعناية ،وإذا أثبتنا الرؤية فقط ،ال
يلزم منها إثبات صفة العّي املنصوص عليها يف اآلايت.
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ومما يدل على أن هذا النهج هو األسلم ،واألحكم ،واألعلم :أنه هو مدلول املفهوم من الكالم ،أي
كالم ،وهو احلمل على الظاهر ،وهللا أنزل كتابه بلسان عريب مبّي ،مث إنه لو سألك ربك يوم القيامة
فقال :مل اي عبدي أثبت يل صفة العّي ،واليد ،واالستواء ،والكالم ،واحملبة ،والغضب ،وغري ذلك،
لكان اجلواب :هذا اي رب ما فهمنا من كالمك يف كتابك ،وكالم رسولك صلى هللا عليه وسلم.

ولكن لو وقع الشخص -ال قدر هللا -يف التحريف والتأويل وسأله مواله ،اي عبدي :مل نفيت عين ما
ذكرت من
أثبته لنفسي من صفة أو اسم؟ أأنت أعلم يب مين؟؟ كيف يكون جوابه!؟ .ولذلك فما
َ

التفسري يف سؤالك غري سليم ،بل هو أتويل للنص بغري دليل ظاهر ،والصواب ما تقدم .وهللا أعلم.

فائدة من نقوالت ابن القيم يف الصواعق املرسلة (: )262-260/1

قول عثمان الدارمي :األعور ضد البصري ابلعينّي ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدجال:

"إنه أعور ،وإن ربكم ليس أبعور" وقد احتج السلف على إثبات العينّي له سبحانه بقوله" :جتري
أبعيننا" [القمر. ]14:

وممن صرح بذلك إثباات واستدالال؛ أبو احلسن األشعري يف كتبه كلها فقال يف املقاالت ،واملوجز،

واإلابنة ،وهذا لفظه فيها" :ومجلة قولنا :أن نقر ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله  ...إىل أن قال :وإن

هللا مستو على عرشه ،كما قال" :الرمحن على العرش استوى" [طه. ]5:

وأن له وجها ،كما قال" :ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام" [الرمحن. ]27:
وأن له يدين ،كما قال" :بل يداه مبسوطتان" [املائدة ، ]64:وقال" :ملا خلقت بيدي" [ص، ]75:

وأن له عينّي بال كيف ،كما قال" :جتري أبعيننا" [القمر ، ]14:أسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً التباع

الوحيّي ،ولزوم داللتهما على طريقة الصحابة ،والتابعّي ،والذين اتبعوهم إبحسان .وصلى هللا على

نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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كيف علمت املالئكة أبن اإلنسان سيفسد يف األرض؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1426/03/04هـ
السؤال

عندما أراد هللا -سبحانه وتعاىل -أن جيعل يف األرض خليفة رفض كل من املالئكة واجلبال محل
الرسالة فقبل اإلنسان محلها ،فحينما علمت املالئكة أن خليفة األرض هو اإلنسان قالوا مبا معناه:

أجتعل من يسفك الدماء فيها وينشر فيها الفساد؟

السؤال :هو كيف علمت املالئكة أن اإلنسان سوف يفسد يف األرض ،وهي ال تعلم ما اإلنسان وما
هي خليقته؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :السائل الكرمي يشري إىل قوله تعاىل" :وإذ قال ربك
للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح

حبمدك ونقدس لك" [البقرة ، ]30:ومعىن هذه اآلية الكرمية وقع فيه خالف بّي السلف ،وتشعهبت

أبهل العلم املسالك يف فهم اآلية ،ومن نظر فيها من املفسرين حبسب ظاهر اآلية وسياقها -ومل يتأثر

ببعض تلك األقوال املتكلفة واآلاثر الواهية -كان قوله أقرب للصواب ،وأبعد عن الشطط.

وظاهر اآلية الكرمية يدل على أن هللا -تعاىل -أخرب مالئكته أنه جاعل يف األرض خليفة خيلف

بعضا على هذه األرض ،وعندئذ قالت املالئكة -على سيبل االستفهام واالسرتشاد ،طلبا
بعضهم ً

لبيان احلكمة من خلق بشر وجعله خليفة ،مع أنه سيقع منه الفساد وسفك الدماء" :-أجتعل فيها

من يفسد فيها ويسفك الدماء".

واآلية الكرمية مل توضح كيف علم املالئكة أبن هذا املخلوق سيقع منه الفساد وسفك الدماء ،ومل يرد
ضح الوسيلة اليت عرفوا
يف كتاب هللا -تعاىل -أو فيما صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ما يو ِّ
هبا ذلك ،وهلذا اختلف السلف -رمحهم هللا -يف تعيّي الكيفية اليت عرفت املالئكة هبا هذا.
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وأقرب األقوال وأقلها تكلفا أن يكون هللا -تعاىل -قد أطلعهم على هذا ،فكما أخربهم أنه سيجعل
يف األرض خليفة ،أخربهم أنه سيقع من ذلك اخلليفة فساد وسفك دماء ،وهذا احتمال غري بعيد،
ومما يقويه ما جاء يف األثر عن قتادة فيما أخرج الطربي وابن أيب حامت ـ بسند حسن ـ يف قوله تعاىل:

"أجتعل فيها من يفسد فيها" قال :كان هللا أعلمهم أنه إذا كان يف األرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا

الدماء ،فذلك حّي قالوا" :أجتعل فيها من يفسد فيها".
وهذا القول مال إليه شيخ املفسرين ابن جرير رمحه هللا.

وبكل حال فاملالئكة ينزهون عن أن يظن أهنم تكلموا يف أمر مبجرد التخمّي والظن ،وهلذا ملا طلب
منهم تعاىل أن خيربوه أبمساء املخلوقات سبحوا هللا وعظموه أن يقولوا قوالً ال علم هلم به ،فقالوا:
"سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا" [البقرة. ]32-31:

بقي أن أشري إىل ما ورد يف السؤال ،فمقدمته تشعر أن هللا -تعاىل -عرض على اجلبال واملالئكة أن
يكونوا خلفاء يف األرض فأبوا ذلك ،فإن كان هذا ما أراده السائل الكرمي فهو خطأ ووهم ،فلم يرد
ما يدل على أن هللا تعاىل عرض خالفة األرض على املالئكة واجلبال ،بل هو خطأ ِّبّي ،ينزه كالم هللا

عنه.

ولعل السائل اختلطت عليه مسألة اخلالفة بعرض األمانة اليت ورد ذكرها يف موضع آخر من سورة
األحزاب ،حيث قال تعاىل" :إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبّي أن حيملنها
وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال" [األحزاب ، ]72 :واملراد ابألمانة هنا ـ كما

ذكر ابن كثري وغريه ـ التكاليف ،وقبول األوامر والنواهي بشرطها ،وهو إن قام بذلك أثيب ،وإن
تركها عوقب .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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ربط النصوص الدينية ابلظواهر الطبيعية
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1424/12/27هـ

السؤال

قرأت مقاالً يف أحد املنتدايت:

ذكر علماء الفلك أن كوكب املريخ قد تباطأت سرعته يف االجتاه الشرقي يف األسابيع القليلة املاضية،
حىت وصل إىل مرحلة التذبذب ما بّي الشرق والغرب ،ويف يوم األربعاء  30يوليو توقفت حركة

املريخ عن السري يف االجتاه الشرقي ،وبعد ذلك يف شهري أغسطس وسبتمرب حتول املريخ ابالنطالق

بشكل عكسي حنو الغرب ،وذلك إىل هناية شهر سبتمرب ،وذلك يعين أن الشمس تشرق اآلن من

مغرهبا على املريخ ،وهذه الظاهرة العجيبة تسمى  retrograde motionأو احلركة العكسية،
ويقول العلماء إن كل الكواكب سوف حتدث هلا هذه الظاهرة مرة على األقل ،ومن بينها كوكبنا

(كوكب األرض)  ،سوف حتدث له هذه احلركة العكسية يوماً ما ،وسوف تشرق الشمس من مغرهبا،

وقد يكون هذا األمر قريباً وحنن غافلون.
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قد قال رسولنا -صلى هللا عليه وسلم -إن من عالمات الساعة الكربى أن تشرق الشمس من
مغرهبا ،وعندما حيدث ذلك ال تقبل التوبة ،والعجيب أن علماء الشريعة قد ذكروا أن طلوع الشمس

من املغرب حيدث فقط مرة واحدة يوم الطلوع ،مث تعود إىل الطلوع من املشرق وتستمر هكذا إىل أن
يشاء هللا ،وهذا مشابه ملا حيدث يف املريخ ،فإنه يتوقف ويعكس االجتاه لفرتة بسيطة مث يعود كما
كان ،وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا –تعاىل -يبسط يده ابلليل؛ ليتوب مسيء النهار،

ويبسط يده ابلنهار؛ ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا " رواه مسلم .إن هذا اخلرب

على خطورته فإنه يفتح أبوااب للدعوة سواء للمسلمّي الغافلّي أو الكفار ،فعندما نعرض هذه

األحاديث اليت ذكرت تلك الظاهرة قبل  1400سنة ،فسوف يدخل يف اإلسالم خل ٌق كثريٌ ،وأما

املسلمون فقد رأوا أن هذا األمر حدث للمريخ ،وما يدرينا لعله مقدمة ملا سيحدث على كوكبنا يف

القريب العاجل.

وسؤايل :هل هذا الكالم صحيح؟ فنحن من كثرة ما نسمع من أحاديث آخر الزمان أصبحنا ال
نعرف احلق من الكذب .أفيدوان جزاكم هللا خرياً مع أملي أبن تلحقون اإلجابة بعالمات الساعة

الكربى ابلرتتيب.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:
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تبدو النجوم للراصد األرضي اثبتة على مر األعوام نتيجة لبعدها الشديد ،ولذا اختذت منذ القدم
عالمات اثبتة يهتدي هبا املسافرون ،بينما تتغري مواقع الكواكب وميكن رصد حركتها أمام النجوم،
ولذا مسيت ابلسيارات ،ومن املعلوم فلكياً أن األرض هي الكوكب الثالث ابلنسبة للشمس ،ويسبقها
عطارد والزهرة وتليها جمموعة الكواكب اخلارجية اليت منها املريخ واملشرتى وزحل ،وقد لوحظ منذ

القدم أن السيارات اخلارجية تنكص حركتها دورايً ،فيقف تقدمها حول الشمس ظاهرايً وتبدو

مرتاجعة ،وقد فسرت تلك الظاهرة حديثاً على أساس أهنا ذات مدارات أكرب من األرض وسرعات

أقل ،ولذا تبدو دورايً مرتاجعة ،بينما تنعدم تلك احلركة التناقصية الظاهرية يف حاليت عطارد والزهرة؛
ألن مداريهما أصغر وسرعتهما أكرب ،ويف احلقيقة أن حركة مجيع الكواكب ال تتوقف سواء حول

الشمس أو حول نفسها ،وهذه احلركة الرتاجعية الظاهرية للكواكب معلومة لدى املفسرين  -رمحهم
هللا -حىت إن بعضهم فسر هبا قول هللا  -جل وعال" :-فال أقسم ابخلنس اجلوار الكنس" [التكوير:
 ]16-15ابعتبار أهنا جوار أي سيارات واخلنس النكوص والرتاجع ،وتراجع املريخ حالياً ليس إذاً
ظاهرة غري معلومة سابقاً لننزل عليها أحاديث آخر الزمان ،بل إحدى سنن هللا املعتادة يف خلقه،
وينبغي احلذر واحليطة عند ربط النصوص الدينية ابلظواهر الطبيعية أو االجتماعية؛ ألن التعجل

إبنزاهلا على الواقع بال بينة جمازفة وشهادة بغري علم ،وقد يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه خاصة مع
ترصد من ينتظر زلة ليطعن يف نصوص الوحي .وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل أمر إبليس ابلسجود آلدم؟!
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1424/9/23هـ

السؤال

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
س َق
اس ُج ُدوا َ
"وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالئِ َكة ْ
يقول هللا -جل وعالَ -
يس َكا َن م َن ا ْجل ِّن فَـ َف َ
آلد َم فَ َ
س َج ُدوا إال إبْل َ
َع ْن أ َْم ِر َربِِّه" [الكهف :من اآلية ، ]50السؤال :عندما وجه هللا -جل وعال -األمر ابلسجود وجهه
إىل املالئكة ،ومل يوجهه إىل اجلن ،فإبليس مل يسجد وهو غري مقصود يف ظاهر اآلية ،إذاً كيف يؤاخذ
هللا إبليس وهو مل يؤمر ابلسجود ،حيث قال تعاىل" :وإذ قال ربك للمالئكة  " ...مث قال

سبحانه":إال إبليس كان من اجلن ،ففسق عن أمر ربه" ،آمل من فضيلتكم التكرم ببيان اإلجابة عن

هذه الشبهة ،وفقكم هللا وسدد خطاكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد
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حسن أن مسيت هذه املسألة أبهنا شبهة ،والتحقيق يف هذا األمر واضح لو أنك
أيها األخ الفاضلٌ ،
ِ
ِ
س َج ُدوا إِاله
اس ُج ُدوا َ
ص هو ْرَان ُك ْم مثُه قُـلْنَا لل َْمالئِ َكة ْ
نظرت إىل قوله تعاىلَ ":ولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم مثُه َ
آلد َم فَ َ
إِبلِيس َمل ي ُكن ِمن ال ه ِ ِ
ري ِم ْنهُ َخلَ ْقتَ ِين ِم ْن َان ٍر
ين قَ َ
ك قَ َ
ال َما َمنَـ َع َ
ك أَاله تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال أ ََان َخ ٌْ
ساجد َ
ْ َ َْ ْ َ
نص صريح على دخوله يف األمر ابلسجود مع
َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطّي ٍ[ األعراف ، ]12 :فهذه اآلية ٌّ

حيتج هبذا ،وهو مل يفعل ،بل قال :أان خري
املالئكة ،ولو كان األمر كما قلت لكان إبليس أوىل من ُّ
منه  ...إخل ،ففهم أنه مأمور هبذا اخلطاب ،وإن مل يكن من املالئكة .والسؤال الذي يرد :إذا كان

درك دخوله يف اخلطاب ،ومل يرد توجيه األمر إليه
مأمورا ابلسجود كما ن ه
صت اآلايت ،فكيف يُ ُ
إبليس ً

مباشرة؟ فاجلواب أن يقال :إن ذلك جاء على صيغة تغليب األكثر وتوجيه اخلطاب إليه ،فإبليس فرٌد
كثري ،ف ُذكروا ابألمر ابلسجود دونه من ابب التغليب وهو أسلوب عريب عريق ،قد جاء
واملالئكة ٌ
مجع ٌ
كثريا يف نصوص القرآن والسنة ولغة العرب ،وهللا املوفق.
ً
ومن ابب الفائدة فيما يتعلق أبصل إبليس وما وقع له يف السماء حيسن أن تراجع ما كتبه الشيخ

الفاضل عبد هللا بن عبد العزيز السبيت حتت عنوان (اجلن والشياطّي ساللة من؟)  ،يف خزانة الفتاوى
من املوقع نفسه حتت ابب تفسري آايت وسور من القرآن ،وأسأل هللا يل ولك التوفيق.
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كيف كان املخ ّذلون إخواانً للغزاة؟

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

أصحاب الفضيلة :يقول الباري  -عال وجل " -اي أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا
إلخواهنم إذا ضربوا يف األرض  " ...اآلية ،كما يقول هللا -تعاىل" :-فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا
الزكاة فإخوانكم يف الدين" "،واإلشكال اجلامع بّي هاتّي اآلتّي :كيف كان املثبطون واملخذلون يف

إخواان للضاربّي والغزاة ،مع أن هللا -تعاىل -حكم بكفرهم ،بدليل أن اآلية الثانية
اآلية األوىل ً
األخوة فيها إبقامة الصالة والزكاة ،واألخوة ال تكون إال بّي املسلمّي.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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هِ
ين
ليس املراد من اآلية ما ذكرت ،والذي ذكره أهل التفسري يف أتويل قوله -تعاىلَ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
هِ
ض َربُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ى لَ ْو َكانُوا ِع ْن َد َان َما
ين َك َف ُروا َوقَالُوا ِإل ْخ َواهنِِ ْم إِذَا َ
َ
ض أ َْو َكانُوا غُ ّز ً
آمنُوا ال تَ ُكونُوا َكالذ َ
َماتُوا َوَما قُتِلُوا" [آل عمران :من اآلية ، ]156أن اآلية فيها هني للمؤمنّي أن يقولوا إلخواهنم
املؤمنّي أو عن إخواهنم املؤمنّي ما قاله الكفار ،أو يقولونه عن إخواهنم يف الكفر أو النفاق ،أو

النسب ،واقرأ إن شئت كالم إمام املفسرين أيب جعفر الطربي  -رمحه هللا -يف تفسري هذه اآلية

( ، )146/4إذ قال( :يعين بذلك -جل ثناؤه -اي أيها الذين صدقوا هللا ورسوله وأقروا مبا جاء به
حممد من عند هللا ال تكونوا كمن كفر ابهلل وبرسوله -صلى هللا عليه وسلم -فجحد نبوة حممد -

صلى هللا عليه وسلم -وقال إلخوانه من أهل الكفر إذا ضربوا يف األرض فخرجوا من بالدهم سفراً
يف جتارة أو كانوا غزى ،يقول أو كان خروجهم من بالدهم غزاة فهلكوا فماتوا يف سفرهم ،أو قتلوا يف
غزوهم ،لو كانوا عندان ما ماتوا وما قتلوا ،خيرب بذلك عن قول هؤالء الكفار أهنم يقولون ملن غزا

منهم فقتل أو مات يف سفر خرج فيه طاعة هلل ،أو جتارة لو مل يكونوا خرجوا من عندان ،وكانوا أقاموا

يف بالدهم ما ماتوا وما قتلوا) ا .هـ ،كالمه ،وقال ابن اجلوزي  -رمحه هللا ، )484/1( -قوله تعاىل:
هِ
هِ
ين َك َف ُروا" ،أي كاملنافقّي الذين قالوا إلخواهنم يف النفاق وقيل
ين َ
آمنُوا ال تَ ُكونُوا َكالذ َ
" َاي أَيُّـ َها الذ َ
إخواهنم يف النسب .وهللا أعلم.
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شبهة التعارض بّي آايت خلق السموات واألرض
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي

التاريخ 1425/3/28هـ
السؤال

هذا سؤال من شخص غري مسلم :يقول هناك تناقض يف القرآن خبصوص اخللق.

أول تعارض موجود يف القرآن يتعلق مبا بدأ خلقه أوال السماء أم األرض؟ ففي سورة فصلت":خلق
األرض يف يومّي" مث قال" :فقضاهن سبع مسوات يف يومّي" .مث قال تعاىل" :هو الذي خلق لكم مايف

األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات" وقال ":مث استوى إىل السماء وهي دخان

 ...فقضاهن" وهذا يعارض":هللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش....وهو
الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأهنارا".

فاآلايت األوىل تبّي أن األرض خلقت أوال لكن يف اآلايت التالية ذكر تعاىل أن السماء خلقت أوال.

ومن انحية أخرى هناك تساؤل عن عدد األايم اليت مت فيها اخللق" .الذي خلق األرض يف يومّي ...
وجعل فيها رواسي من فوقها  ...وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أايم....إىل أن قال :فقضاهن سبع

مسوات يف يومّي" (سورة فصلت) فيكون عدد األايم  8 =2+4+2أايم وهذا ما يعارض ما ورد يف
سورة هود:

"وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم" واآلية رقم  3من سورة يونس" :إن ربكم هللا الذي
خلق السموات واألرض يف ستة أايم" وكذلك اآلية رقم  54من سورة األعراف":إن ربكم هللا الذي
خلق السموات واألرض يف ستة أايم" ففي اآلايت األوىل نص على مرور مثانية أايم على اكتمال

اخللق ويف اجملموعة الثانية ستة أايم فقط.
أرجو التكرم بتوضيح هذه املسألة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
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اآلايت اليت ذكرها السائل ال تعارض بينها ملن عرف دالالت اللغة العربية ،أما اآلايت األول فهي
دالة على أن خلق األرض قبل السماء ،وهذا واضح ،أما قوله تعاىل :ه ه ِ
سماو ِ
ات بِغَ ِْري
"اَّللُ الذي َرفَ َع ال ه َ َ
ِ
ٍ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
هر ال ه
ص ُل
س ّم ًى يُ َدبُِّر ْاأل َْم َر يُـ َف ِّ
َع َمد تَـ َرْو َهنَا مثُه ْ
س َوالْ َق َم َر ُكلٌّ َْجي ِري أل َ
ش َو َسخ َ
َج ٍل ُم َ
ش ْم َ
ايت لَعله ُكم بِلِ َق ِاء ربِ ُكم تُوقِنُو َن وهو اله ِذي م هد ْاألَرض وجعل فِيها رو ِ
ْاآل ِ
اس َي َوأ َْهنَاراً" [الرعد]3-2 :
َّ ْ
َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ
َ َُ
 ،فهذه اآلية ليس فيها ما يدل على أن السماء خلقت أوالً قبل األرض جملرد أهنا عطفت عليها
ابلواو ،فإنه مما هو معلوم يف لغة العرب أن العطف ابلواو – مبجرده -ال يقتضي الرتتيب بّي

املعطوفات ،فإننا قد نقول :جاء علي وأمحد ،وليس معىن ذلك أن أمحد جاء بعد علي ،وسياق
اآلايت السابقة يف بيان قدرة هللا –تعاىل -وعظيم خلقه ،وليست يف بيان ما خلق أوالً.
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مث اعلم أن ظاهر القرآن الكرمي قد دل على أن هللا -جل يف عاله -قد خلق األرض أوالً مث خلق
السماء مث دحا األرض  -أي أخرج منها ماءها ومرعاها -ويدل لذلك قوله -تعاىل" :-قُ ْل أَإِنه ُك ْم
ب الْعالَ ِمّي وجعل فِيها رو ِ
ِ
ض ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
اس َي ِم ْن
ّي َوَجتْ َعلُو َن لَهُ أَنْ َداداً ذَلِ َ
لَتَ ْك ُف ُرو َن ِابلهذي َخلَ َق ْاأل َْر َ
ك َر ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
فَـوقِها وابر َك فِيها وقَدهر فِيها أَقـْو َاهتَا ِيف أَربـع ِة أ هَايٍم سواء لِل ه ِ
س َم ِاء َو ِه َي ُد َخا ٌن
استَـ َوى إِ َىل ال ه
ّي مثُه ْ
سائِل َ
َْ َ
ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ََ ً
ِ
اه هن س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ال َهلَا َولِ ْأل َْر ِ
ّي َوأ َْو َحى ِيف
فَـ َق َ
ّي) فَـ َق َ
ض ائْتِيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً قَالَتَا أَتَـ ْيـنَا طَائِع َ
ضُ َ َ َ
الدنْـيَا ِمبَ َ ِ
اء ُّ
ك تَـ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِيم" [فصلت :من
ُك ِّل َمسَ ٍاء أ َْم َرَها َوَزيـهنها ال ه
يح َو ِح ْفظاً ذَلِ َ
صاب َ
س َم َ
اها" [النازعات. ]27:
اآلية، ]12-9وقوله تعاىل" :أَأَنْـتُ ْم أَ َش ُّد َخلْقاً أَِم ال ه
س َماءُ بَـنَ َ
وأما عدد األايم اليت مت فيها اخللق فهي ستة؛ كما نص على ذلك القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت،
ونصت على ذلك الكتب السماوية السابقة ،وأما قوله" :قُ ْل أَإِنه ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن [ " ...فصلت :من
اآلية ، ]12-9فهو تفصيل لثلث األايم الستة ،حيث أخرب تعاىل أنه خلق األرض يف يومّي ،وأخرب

أنه خلق ما فيها من اجلبال وقدر األقوات يف يومّي آخرين ،فاجملموع أربعة أايم ،وهي املذكورة بقوله:
"يف أربعة أايم سواء للسائلّي" ،وليس املقصود أن جعل الرواسي وتقدير األقوات فقط يف أربعة أايم،

بل املقصود أن هذا مع خلق األرض كله يف أربعة أايم ،وأن خلق السماوات يف يومّي ،فيكون اجملموع

ستة أايم ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل .وهللا أعلم.
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اجلواب عن هذه الشبهة يف خلق القرآن
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي

التاريخ 1427/06/01هـ
السؤال

عن أيب بن كعب قال :قال رسول هللا "اي أاب املنذر :أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟ " .قال
قلت :هللا ورسوله أعلم .قال" :اي أاب املنذر :أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟ " .قال قلت:

هللا ال إله إال هو احلي القيوم .قال :فضرب يف صدري ،وقال" :وهللا ليهنك العلم أاب املنذر".

مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم "والذي نفسي بيده إن هلا لساانً وشفتّي ،وتسبح هللا وحتمده عند

قدمي العرش".

فأان أؤمن أن القرآن هو كالم هللا غري خملوق ،لكن أال حيتج من يقولون خبلق القرآن مبثل هذا احلديث

على صحة مذهبهم؟ إذ كيف لكالم هللا أن يكون له لسان وشفتان تسبح هللا وحتمده عند قدمي
العرش؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فإن مما ال شك فيه وال ريب أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق ،ونؤمن ونعتقد ذلك ،كما أن

السائل كذلك ،وهذا حمل إمجاع بّي أهل السنة واجلماعة ،فقد جاء يف شرح العقيدة الطحاوية ما
نصه( :وابجلملة فأهل السنة كلهم من أهل املذاهب األربعة وغريهم من السلف واخللف متفقون على
أن القرآن كالم هللا غري خملوق)  .انتهى.
َجره ح هىت يسمع َك َالم هِ
قال تعاىل" :وإِ ْن أ ِ
ِ
ِ
اَّلل" اآلية [التوبة . ]6:هذا
ّي ْ
َح ٌد م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ار َك فَأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
استَ َج َ
وما ذكره السائل من أنه قد حيتج من يقول :خبلق القرآن مبثل قوله صلى هللا عليه وسلم عن آية
الكرسي" :والذي نفسي بيده إن هلا لساانً وشفتّي ،وتسبح هللا وحتمده عند قدمي العرش".
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نقول :إن املقصود هبذا احلديث وأمثاله مما ورد عن فضل القرآن ،أو بعض سوره ،أو آايته ،املراد
بذلك ثواب العمل ،كما قرره أهل العلم ،كالرتمذي ،فقد جاء يف جامع الرتمذي ،يف ابب ما جاء يف
آل عمران ،يف احلديث ( )2884،2883عن نواس بن مسعان –رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال" :أييت القرآن وأهله الذين يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران" .قال
نواس :وضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بَـ ْع ُد ،قال" :أتتيان كأهنما
غيابتان وبينهما شرق ،أو كأهنما غمامتان سوداوان ،أو كأهنما ظلة من طري صواف جتادالن عن

سر بعض
صاحبهما" قال الرتمذي :ومعىن هذا احلديث عند أهل العلم :أنه جيئ ثواب قراءته .كذا فَ ه
أهل العلم هذا احلديث وما يشبه هذا من األحاديث أنه جيئ ثواب قراءة القرآن ،ويف حديث نواس
بن مسعان عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما يدل على ما فسروا .إذ قال النيب صلى هللا عليه وسلم

"وأهله الذين يعملون به يف الدنيا" ففي هذا داللة أنه جيئ ثواب العمل .وأخربين حممد بن إمساعيل:

أخربان احلميدي قال :قال :سفيان بن عيينة يف تفسري حديث عبد هللا بن مسعود :ما خلق هللا من

مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي.

قال سفيان :ألن آية الكرسي هو كالم هللا وكالم هللا أعظم من خلق هللا من السماء واألرض" .انتهى

بنصه.

هذا وجاء يف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي)  )194/8ما نصه( :جتادالن عن صاحبهما) أي:
حتاجان عنه ،كما يف رواية ،واحملاجة :املخاصمة وإظهار احلجة .وصاحبهما هو املستكثر من قراءهتما

وظاهر احلديث أهنما يتجسمان حىت يكوان كأحد هذه الثالثة اليت شبهها هبا النيب -صلى هللا عليه
وسلم -مث يقدرمها هللا -سبحانه وتعاىل -على النطق ابحلجة .وذلك غري مستبعد من قدرة القادر
القوي الذي يقول للشيء كن فيكون .ا .هـ
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قلت ومما تقدم يتضح املراد ،فاهلل سبحانه وتعاىل جيعل من كالمه الذي أنزله على عباده أجساماً
اج عن صاحبها املستكثر من القراءة لتلك السور أو
قادرة على النطق بقدرة القادر جل جاللهُ ،حت ُّ

اآلايت ،وكما أن األعمال واليت منها األقوال؛ كالذكر ،وقراءة القرآن ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن

املنكر ،وغري ذلك توزن يوم القيامة ،وتوضع يف كفيت امليزان فتكون كاألعراض .فاهلل على كل شيء
قدير .هذا ما أردت إيضاحه وقد أطلت اجلواب عن هذا السؤال ألمهيته .وهللا أعلم.
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حول قوله تعاىل" :ومحلناهم يف الرب والبحر"
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال
ذكر هللا -سبحانه وتعاىل -يف كتابه الكرمي يف سورة اإلسراء ،اآلية" 70ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم

يف الرب والبحر  ...اخل".

سؤايل :ملاذا مل يذكر هللا (اجلو)  ،أليست الطائرات حتملنا مثل السفن؟

أفيدوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هذه اآلية الواردة يف السؤال جاءت يف سياق االمتنان على بين آدم ،ولفظ (محلناهم) يشتمل

على الفعل املاضي ،وإىل حّي نزول هذه اآلية مل يكن هناك طائرات حتمل الناس يف اجلو ،فليس من
املناسب االمتنان عليهم بشيء مل يقع.

بل لو أخربوا بذلك يف ذلك الوقت لكذبوا به ،كما كذبوا ابإلسراء واملعراج؛ لبعدمها عن الواقع

الذي يعيشونه يف ذلك التاريخ.

لكن تعال وانظر إىل قول هللا -سبحانه وتعاىل -يف سياق االمتنان أيضاً ،ولكن مع اإلشارة إىل

املستقبل" :واألنعام خلقها" إىل قوله" :واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون"

[سورة النحل . ]8-5 :فقد اشتمل قوله تعاىل" :وخيلق ما ال تعلمون" .على الطائرات وغريها مما
يصل إليه تطور العلم احلديث يف احلاضر واملستقبل.

يغب عن ذهنك أن لفظ (خيلق) فعل مضارع ،وداللته األصلية على الزمان املستقبل ،بينما لفظ
وال ْ
(محل) فعل ماض  -كما سبق -وداللته األصلية على ما مضى من الزمان.

ويف هذا أروع مناذج الدقة واملصداقية يف التعبري ،وهو أمر ال ميكن تذوقه إال ملن أخذ جبانب من
معرفة دالالت األلفاظ وأساليب العربية؛ ألن القرآن (بلسان عريب مبّي) .
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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حول قوله تعاىل" :ومحلناهم يف الرب والبحر"
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود
عضو اللجنة العلمية ابملوقع

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال

ذكر هللا -سبحانه وتعاىل -يف كتابه الكرمي يف سورة اإلسراء ،اآلية" 70ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم
يف الرب والبحر  ...اخل".

سؤايل :ملاذا مل يذكر هللا (اجلو)  ،أليست الطائرات حتملنا مثل السفن؟

أفيدوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن هذه اآلية الواردة يف السؤال جاءت يف سياق االمتنان على بين آدم ،ولفظ (محلناهم) يشتمل

على الفعل املاضي ،وإىل حّي نزول هذه اآلية مل يكن هناك طائرات حتمل الناس يف اجلو ،فليس من
املناسب االمتنان عليهم بشيء مل يقع.

بل لو أخربوا بذلك يف ذلك الوقت لكذبوا به ،كما كذبوا ابإلسراء واملعراج؛ لبعدمها عن الواقع

الذي يعيشونه يف ذلك التاريخ.
لكن تعال وانظر إىل قول هللا -سبحانه وتعاىل -يف سياق االمتنان أيضاً ،ولكن مع اإلشارة إىل

املستقبل" :واألنعام خلقها" إىل قوله" :واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون"

[سورة النحل . ]8-5 :فقد اشتمل قوله تعاىل" :وخيلق ما ال تعلمون" .على الطائرات وغريها مما
يصل إليه تطور العلم احلديث يف احلاضر واملستقبل.

يغب عن ذهنك أن لفظ (خيلق) فعل مضارع ،وداللته األصلية على الزمان املستقبل ،بينما لفظ
وال ْ
(محل) فعل ماض  -كما سبق -وداللته األصلية على ما مضى من الزمان.

ويف هذا أروع مناذج الدقة واملصداقية يف التعبري ،وهو أمر ال ميكن تذوقه إال ملن أخذ جبانب من
معرفة دالالت األلفاظ وأساليب العربية؛ ألن القرآن (بلسان عريب مبّي) .

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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اسرتاق اجلن للسمع
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي

التاريخ 1427/04/17هـ
السؤال

سؤايل خبصوص قوله تعاىل يف سورة اجلن "وأان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له

شهااب رص ًدا" حبسب ما فهمته منها فإن اجلن كانوا يسرتقون السمع من السماء ،وهبذا متكنهم
ً
مساعدة العرافّي وإخبارهم ابلغيب.

وبعد بعثة رسول هللا حممد -صلى هللا عليه وسلم -مل يقدر اجلن على سرقة أي معلومات من
فهمت أن اجلن قد حجبوا وقت تنزيل القرآن محاية له ،مث
السماء ،لكل من قراءيت لتفسري ابن كثري
ُ
أخلي عنهم بعد ذلك ،وميكنهم اآلن مساع ما يدور يف السماء كما كان الوضع قبل نزول القرآن.

فهل فهمي صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
سماء بـروجا وَزيهـن ِ ِ
ِ
اها ِمن ُك ِل َش ْيطَ ٍ
ان هرِج ٍيم إِاله َم ِن
ين َو َحفظْنَ َ
"ولََق ْد َج َعلْنَا ِيف ال ه َ ُ ُ ً َ َ
قال هللا تعاىلَ :
هاها للنهاظ ِر َ
ّ
ِ
ّي" [احلجر. ]18-16:
رت َق ال ه
اب ُّمبِ ٌ
س ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
ْ
اس ََ
ِ
سماء ُّ ِ ٍ
ب و ِح ْفظًا ِمن ُك ِل َش ْيطَ ٍ
س هم ُعو َن إِ َىل ال َْم ٍإل
ان هما ِرٍد ال يَ ه
الدنْـيَا ب ِزينَة الْ َك َواك ِ َ
وقال تعاىل" :إِ هان َزيهـنها ال ه َ
ّ ّ
ِ
ِ
ب ُدحورا وَهلُم َع َذ ٌ ِ
ِ
ف ْ
اب
ب إِاله َم ْن َخ ِط َ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
اب َواص ٌ
األَ ْعلَى َويُـ ْق َذفُو َن من ُك ِّل َجان ٍ ُ ً َ ْ
ِ
ب" [الصافات. ]10-6:
َاثق ٌ
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ففي هذه اآلايت داللة على أن السماء حمفوظة حمروسة من الشياطّي ،فال ينفذون منها وال ينالون
منها شيئاً ،إال ما خيطفه مسرتق السمع من كالم املالئكة مما أوحى هللا به ،وتكلم به ،فيصيب

"ح هىت إِ َذا
املالئكة من ذلك الغشي ،فإذا أفاقوا تساءلوا عما قال هللا ،فيخربون بذلك كما قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ري" [سبأ. ]23:
ع َعن قُـلُوهبِِ ْم قَالُوا َماذَا قَ َ
فُـ ِّز َ
ال َربُّ ُك ْم قَالُوا ا ْحلَ هق َو ُه َو ال َْعل ُّي الْ َكب ُ
ومسرتق السمع إذا مسع شيئاً من كالم املالئكة ألقاه إىل من حتته ،مث يلقيه اآلخر إىل من حتته ،إىل أن
تبلغ الكاهن ،والبد أن يرمى مسرتق السمع ابلشهاب احملرق ،فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقي

الكلمة ،ورمبا ألقاها قبل أن يدركه ،كما ثبت يف صحيح البخاري ( )4800عن أيب هريرة –رضي هللا

عنه :-قال :إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا قضى هللا األمر يف السماء ،ضربت املالئكة

أبجنحتها خضعاان لقوله ،كأنه سلسلة على صفوان ،فإذا فزع عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا

للذي قال :احلق وهو العلي الكبري .فيسمعها مسرتق السمع ،ومسرتق السمع هكذا بعضه فوق

بعض -ووصف سفيان (أحد رواة احلديث) بكفه فحرفها ،وبدد بّي أصابعه -فيسمع الكلمة

فيلقيها إىل من حتته ،مث يلقيها اآلخر إىل من حتته ،حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ،فرمبا
فيكذب معها مائة كذبة ،فيقال :أليس قد
لشهاب قبل أن يلقيها ،ورمبا ألقاها قبل أن يدركه،
أدرك ا
ُ
ُ
ص هد ُق بتلك الكلمة اليت مسع من السماء".
قال لنا :يوم كذا وكذا ،كذا وكذا ،فَـيُ َ
ت حرسا َش ِدي ًدا و ُشهبا وأ هَان ُكنها نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
ِ
اع َد
"وأ هَان لَ َم ْسنَا ال ه
ُ َ َ
س َماء فَـ َو َج ْد َان َها ُملئَ ْ َ َ ً
َ ًُ َ
وأما قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ص ًدا " [اجلن. ]9-8:
لِل ه
س ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب هر َ
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فهذا خرب من هللا عن اجلن أهنم قالوا ذلك ،وكالمهم هذا يدل على أهنم كانوا أوالً يتمكنون من

االستماع ،مث حيل بينهم وبّي ذلك بسبب تشديد احلراسة على السماء ،ومضاعفة الرمي ابلشهب،

وذلك عندما يوحى إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -حفظاً للوحي من أن تدرك الشياطّي شيئاً منه،
أو ختطف منه كلمة ،وهذا األمر خمتص بوقت نزول القرآن مدة حياة النيب صلى هللا عليه وسلم.

وقد اختلف العلماء يف ذلك ،فقال بعضهم :إن حجب الشياطّي عن اسرتاق السمع مستمر ،فهم
اآلن ال يستطيعون أن يقرتبوا من السماء ،وأن يسرتقوا شيئا من كالم املالئكة.

وقال بعض العلماء :إن عزل الشياطّي عن قرابن السماء واسرتاق السمع خمتص بوقت نزول الوحي
على النيب -صلى هللا عليه وسلم -صيانة وحفظا ملا كان ينزل على النيب -صلى هللا عليه وسلم-
من الكتاب واحلكمة ،وملا انقطع الوحي بوفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -عاد األمر إىل ما كان

عليه .وهذا وهللا أعلم -أظهر ،وهو الذي ذكرته عن اإلمام ابن كثري رمحه هللا .وهللا أعلم.
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ما الفرق بّي التفسري الظاهري والباطين للقرآن؟!
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي
التاريخ 1427/05/24هـ

السؤال

ما الفرق بّي تفسري القرآن الظاهري والباطين؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالتفسري الظاهري للنص هو املعترب يف كل لغة ،وكل كالم إمنا يفسر حسب الظاهر املتبادر لقارئ

األلفاظ ومستمع الكالم.

والقرآن كذلك نزل ابللسان العريب ،قال تعاىل" :إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون" [يوسف, ]2:

وقد ّبّي هللا تعاىل أيضا أن هذا القرآن :بيان وهدى ورمحة وفرقان ،وهذه الصفات تعين أن حيمل
على ظاهر لفظه ،وال ميكن أن يكون الكالم احملمول على غري الظاهر هاداي وبياان ،ولو محل كل
إنسان القرآن على معىن غري ظاهر من اللفظ لزالت عن القرآن صفة اهلداية والبيان والرمحة

والفرقان ،وإذا زالت عنه هذه الصفات فال يرجى أن يعقل ما فيه وال أن يفهم ما حيويه وذلك معىن
قوله" :لعلكم تعقلون" بعد قوله" :عربيا".

ونقل السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن ( )485/2قول النسفي :النصوص على ظاهرها ،والعدول
عنها إىل معان يدعيها أهل الباطن إحلاد.
وقول التفتازاين :مسيت املالحدة ابطنية؛ الدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها ،بل هلا معان
ابطنية ال يعرفها إال املعلم ،وقصدهم بذلك نفي الشريعة ابلكلية .ا .هـ

والتفسري الباطين :داخل حتت حتريف الكالم عن مواضعه ،ووضع لألدلة يف غري مواضعها ،وهو

تَـ َق ُّو ٌل على هللا تعاىل ما مل يقل ،وهبتان مبّي ،واحنراف عن جادة السبيل.

ومن ذلك تفسري قوله تعاىل" :وكلم هللا موسى تكليما" [النساء . ]164:قال بعض املعتزلة املنكرين
لكالم هللا :كلمه أبظفار احملن ،أي جرح قلبه ابحلكم واملعارف جترحيا.

وقام بعضهم بتحريف إعراب لفظ اجلاللة من الرفع على أنه فاعل ،إىل النصب على أنه مفعول به
هكذا :وكلم هللاَ موسى تكليما.

()169/1

فالتحريف األول حتريف معنوي للفظ ،والتحريف الثاين لفظي.
قال النحاس :أمجع النحويون على أن الفعل إذا أكد ابملصدر مل يكن جمازا ،فإذا قال :تكليما .وجب
أن يكون كالما على احلقيقة اليت تعقل.

ومما ير ّد عليهم هذا التحريف قوله تعاىل يف موضع آخر" :وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه"
[األعراف. ]143:

قال الزرقاين يف مناهل العرفان يف علوم القرآن ( : )55/2ومذهب الباطنية على عمومه وابء انتقل

إليهم بطريق العدوى من اجملوس.

ومن أتويالهتم الفاسدة يف القرآن أهنم يقولون يف تفسري قوله تعاىل" :وورث سليمان داود"

[النمل . ]16:إن اإلمام عليا ورث النيب يف علمه.

ويقولون :معىن اجلنابة :إهنا مبادرة املستجيب إبفشاء السر قبل أن ينال رتبة االستحقاق،

ومعىن الغسل :جتديد العهد على من فعل ذلك.

ومعىن الطهارة :التربي من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة اإلمام ،ومعىن التيمم :األخذ من املأذون
إىل أن يشاهد الداعي اإلمام ،ومعىن الصيام :اإلمساك عن كشف السر ،ويقولون :إن الكعبة هي

النيب صلى هللا عليه وسلم ،والباب :علي ،والصفا :هو النيب ،واملروة :علي ،وانر إبراهيم :هي غضب

النمرود عليه ،وعصا موسى :هي حجته  ...إىل غري ذلك من اخلرافات اليت ال يقبلها عقل وال

يؤيدها نقل.

وهذه التأويالت الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به اإلسالم واملسلمون؛ ألهنا تؤدي إىل نقض بناء
الشريعة حجرا حجرا ،وإىل اخلروج من ربقة اإلسالم ،وحل عراه عروة عروة ،وألهنا جتعل القرآن

والسنة فوضى فاحشة يقال فيهما ما شاء اهلوى أن يقال ،كأهنما لغو من الكالم أو كأل مباحاً للبهائم
واألنعام ،وأخريا ينفرط عقد املسلمّي ويكون أبسهم بينهم من جراء هذا العبث بتلك الضوابط

الدينية الكربى واحلوافظ األدبية العظمى وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء له اهلوى

والشهوة دون اعتصام ابلشريعة وال التزام لقواعد اللغة مل يعد القرآن قرآان وإمنا اهلوى والشهوة
فحسب ...
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وأما التفسري اإلشاري ،فهو أتويل القرآن بغري ظاهره ،إلشارة خفية تظهر ألرابب السلوك والتصوف،
وميكن اجلمع بينها وبّي الظاهر املراد أيضا  ...كقول بعضهم يف قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" [التوبة : ]123:إن املراد النفس ،يريدون أن علة األمر بقتال من
يلينا هي القرب وأقرب ،شيء إىل اإلنسان نفسه.

قال الزرقاين يف مناهل العرفان يف علوم القرآن ( : )57/2ومن هنا يعلم الفرق بّي تفسري الصوفية
املسمى ابلتفسري اإلشاري وبّي تفسري الباطنية املالحدة ،فالصوفية ال مينعون إرادة الظاهر ،بل

حيضون عليه ،ويقولون :ال بد منه أوال ،إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم الظاهر ،كمن ادعى
بلوغ سطح البيت قبل أن جياوز الباب ،وأما الباطنية فإهنم يقولون :إن الظاهر غري مراد أصال ،وإمنا

املراد الباطن ،وقصدهم نفي الشريعة .ا .هـ

وقد اختلف العلماء يف هذا التفسري اإلشاري ،فمن منعه قال خشية الوقوع يف التقول على هللا بغري

علم وال هدى.

ومن أجازه شرط يف ذلك سبعة شروط:
األول :أال يكون التفسري اإلشاري يتناىف وما يظهر من معىن النظم القرآين.

الثاين :أال يدعى أنه هو املراد وحده دون الظاهر ،أو ابقي وجوه التفسري.
الثالث :أال يكون له معارض شرعي أو عقلي.

الرابع :أال يكون مبنيا على نصرة البدعة ونشر اهلوى.
اخلامس :أال يكون له شاهد شرعي يؤيده .فال يكون هبذا إشاراي.
السادس :أال تؤخذ األحكام عن طريق التفسري اإلشاري لعدم الدليل الواضح عليها ..وما يستفاد
منها فهو يف جمال األخالق ومسو النفس وتقوية اإلميان وتثبيت اليقّي.
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السابع :أال يتحتم على أحد األخذ ابلتفسري اإلشاري..وإمنا هي معاين األسرار القرآنية تنقدح يف
قلب املؤمن التقي الصاحل العامل ،فهو إما أن يبقيها بينه وبّي ربه تبارك وتعاىل ،وإما أن يعلم هبا من
غري أن يلزم هبا أحدا ،وهذه الشروط عند توافرها ختالف واقع التفاسري الصوفية .انظر أسباب اخلطأ

يف التفسري (. )743-742/2

وقال ابن تيمية يف الفتاوى ( : )241/13ومجاع القول يف ذلك أن هذا الباب نوعان:

أحدمها :أن يكون املعىن املذكور ابطال ،لكونه خمالفا ملا علم ،فهذا يف نفسه ابطل ،فال يكون الدليل
عليه إال ابطال؛ ألن الباطل ال يكون عليه دليل يقتضي أنه حق.

والثاين :ما كان يف نفسه حقا ،لكن يستدلون عليه من القرآن واحلديث أبلفاظ مل يُـ َر ْد هبا ذلك ،فهذا

الذي يسمونه إشارات..مث قال :وأما النوع الثاين فهو الذي يشتبه كثريا على بعض الناس فإن املعىن
يكون صحيحا لداللة الكتاب والسنة عليه ،ولكن الشأن يف كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه
وهذان قسمان:

أحدمها :أن يقال :إن ذلك املعىن مراد ابللفظ فهذا افرتاء على هللا ،فمن قال :املراد بقوله( :تذحبوا

بقرة)  :هي النفس ،وبقوله( :اذهب إىل فرعون)  :هو القلب( ،والذين معه)  :أبو بكر( ،أشداء على

الكفار)  :عمر( ،رمحاء بينهم)  :عثمان( ،تراهم ركعا سجدا)  :علي .فقد كذب على هللا إما متعمدا
وإما خمطئا.

والقسم الثاين :أن جيعل ذلك من ابب االعتبار والقياس ،ال من ابب داللة اللفظ ،فهذا من نوع
القياس ،فالذي يسميه الفقهاء قياسا هو الذي يسميه الصوفية إشارة ،وهذا ينقسم إىل صحيح

وابطل كانقسام القياس إىل ذلك:
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فمن مسع قول هللا تعاىل" :ال ميسه إال املطهرون" [الواقعة ، ]79:وقال :إنه اللوح احملفوظ ،أو

املصحف ،فقال :كما أن اللوح احملفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن ال ميسه إال بدن طاهر ،فمعاين

القرآن ال يذوقها إال القلوب الطاهرة ،وهي قلوب املتقّي ،كان هذا معىن صحيحا واعتبارا صحيحا؛
وهلذا يروى هذا عن طائفة من السلف.

قال تعاىل" :أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقّي" [البقرة . ]2-1:وقال" :هذا بيان للناس

وهدى وموعظة للمتقّي" [آل عمران . ]138:وقال" :يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم"

[املائدة ]16:وأمثال ذلك.

وكذلك من قال":ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال جنب " فاعترب بذلك أن القلب ال تدخله
حقائق اإلميان إذا كان فيه ما ينجسه من الكرب واحلسد فقد أصاب ،قال تعاىل" :أولئك الذين مل يرد

هللا أن يطهر قلوهبم" [املائدة . ]41:وقال تعاىل" :سأصرف عن آاييت الذين يتكربون يف األرض بغري

احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي
يتخذوه سبيال" [األعراف ]146:وأمثال ذلك ا .هـ .وهللا أعلم.
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هل هذه اآلية حرز من العّي؟
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/التفسري املوضوعي

التاريخ 1427/04/05هـ

السؤال

هل يصح االستدالل بقوله تعاىل" :ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل" كدليل
أبن قول "ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل" يزيل العّي ،أم أن هذه اآلية دليل على وجوب شكر النعمة

فقط؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاآلية ال شك أهنا دالة على وجوب شكر النعمة ،إذ فيها اعرتاف أبن ما عند العبد فهو من هللا،

وفيها تربؤ من احلول والقوة إال به تعاىل.

كما أنه ينبغي ملن رأى شيئاً يعجبه أن يقول :ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم:
"هال إذا رأيت ما يعجبك ّبركت" .مسند أمحد ( ، )15413وسنن ابن ماجه ( . )3509فينبغي
ملن رأى ما يعجبه -له أو لغريه -أن يقول :ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل.

وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية" :وأما العالج للعائن فإذا رأى

ما يعجبه فليذكر هللا وليربك كما جاء يف احلديث" :هال إذا رأيت ما يعجبك ّبركت" فيقول :ما شاء

هللا ال قوة إال ابهلل .ويدعو للشخص ابلربكة" .ا .هـ.

()174/1

وقال ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسري هذه اآلية" :وهلذا قال بعض السلف :من أعجبه شيء من حاله
أو ماله أو ولده فليقل :ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل .وهذا مأخوذ من هذه اآلية الكرمية ،وقد روي فيه
حديث مرفوع أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي يف "مسنده" .حدثنا جراح بن خملد :حدثنا عمر بن

يونس :حدثنا عيسى بن عون :حدثنا عبد امللك بن زرارة ،عن أنس -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول :ما شاء
ْت
ْت َجنـهتَ َ
ك قُـل َ
"ولَ ْوَال إِ ْذ َد َخل َ
هللا ال قوة إال ابهلل ،فريى فيه آفة دون املوت" .وكان يتأول هذه اآليةَ :
اَّلل َال قُـ هوةَ إِهال ِاب هِ
َّلل" [الكهف . ]39:قال احلافظ أبو الفتح األزدي :عيسى بن عون عن
اء هُ
َما َش َ
عبد امللك بن زرارة عن أنس ال يصح حديثه .ا .هـ كالم ابن كثري .وهللا أعلم.
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اجملاز يف القرآن

اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/7/24
السؤال

ما حكم أتول اجملاز عند تفسري القرآن فنقول مثال عند تفسري قوله تعاىل(( :إن األبرار لفي نعيم)) إن

استعمال النعيم يف اآلية جماز؛ ألن النعيم الحي هل فيه اإلنسان ألنه معىن من املعاين ،وإمنا أطلق فيه
احلال وأريد احملل ،وهل يعترب اجملاز يف القرآن من ابب القول على هللا بغري علم؟

اجلواب

مسألة تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز من املسائل اليت نقل اخلالف فيها قدمياً ،ومجاهري أهل العلم

من املفسرين ،واألصوليّي ،وأهل اللغة على إثباته ،واليفرقون بّي مورده يف اللغة ،ومورده يف القرآن

الكرمي ،وفيهم أئمة هلم قدم صدق يف تقرير عقيدة السلف والذود عنها.
والذين ذهبوا إىل نفي اجملاز -خصوصاً من أهل السنة -محلهم على ذلك مارأوه من تسلط املبتدعة

بدعوى اجملاز على نصوص الوحيّي ،فعطلوها عن دالالهتا يف مسائل الغيبيات ،وصفات اخلالق -عز

وجل -خصوصاً.

ويف احلق ،فإن القول ابجملاز الخطر وراءه ،ذلك أن األصل يف الكالم أن حيمل على حقيقته إال بقرينة

توهم كيفيات معينة لتلك النصوص،
تصحح قول املعطل ،وإمنا أُتوا من ّ
إبمجاع أهل العلم ،وال قرينة ّ

مث سلّطوا التأويل عليها لدفع تومههم الفاسد .على أن تلك األخبار املتعلقة ابهلل -تعاىل -التقبل

دعوى اجملاز من جهة اللغة وتراكيب الكلم ،وهذا مبسوط تقريره يف كالم أهل السنة -واحلمد هلل.-

واملقصود أنه الضري من القول ابجملاز ،واليع ّد من القول على هللا بغري علم ،إذ القرآن الكرمي نزل بلغة
العرب ،فجرى على طرائقهم يف التعبري ،وأساليبهم يف تركيب الكلم ،وإمنا يكون قوالً على هللا بغري
علم إذا تعلق أبمور غيبية التدرك ،ومل تشاهد تُعطل عن ظواهرها ،ويُلحد فيها.

بقي أن يقال :إن األسلوب اجملازي ضرورة لبقاء أي لغة وحياهتا ،إذ األلفاظ وإن كثرت فهي حمدودة
ال تستوعب كل ما يطرأ من املعاين يف حياة الناس ،ومن أتمل هذا األمر زال عنه  -إبذن هللا  -كل

تردد يف هذه املسألة ،وهللا ويل التوفيق.
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هل البسملة آية من الفاحتة
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هل البسملة آية من آايت سورة الفاحتة ،وهل جتب قراءهتا يف كل ركعة من الصالة؟

اجلواب

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه املسألة يف الفتاوى (. )408 - 406 ،279 - 276/22

وخالصة ما ذكره  -رمحه هللا  -أن العلماء اختلفوا يف ذلك على أقوال:

األول :أهنا ليست آية من القرآن إال يف سورة النمل ،وأن ذكرها يف أول السور على سبيل التربك.
الثاين :قال طائفة منهم الشافعي :إهنا آية من كل سورة ،وهلم على ذلك أدلة منها أن الصحابة مل
يكتبوها يف املصحف مع جتريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إال وهي من السورة.

الثالث :قال أكثر فقهاء احلديث كأمحد وحمققي أصحاب أيب حنيفة :إهنا من القرآن للعلم أبهنم مل

يكتبوا فيه ما ليس بقرآن ،لكن ال يقتضي ذلك أهنا من السورة ،فقد ثبت يف الصحيح أن النيب -

علي آنفاً سورة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم إان أعطيناك الكوثر
صلى هللا عليه وسلم  -قال ":نزلت ّ

." ...

وثبت يف الصحيح أن أول ما جاء امللك ابلوحي قال ":اقرأ ابسم ربك الذي خلق  ...اآلايت "
فهذا أول ما نزل ،ومل ينزل قبل ذلك بسم هللا الرمحن الرحيم ،وثبت يف السنن أنه  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال ":سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك
"وهي ثالثون آية بدون البسملة.

فمجموع هذه األدلة يدل هلذا القول وهو أن البسملة آية يف أول كل سورة وليست من السورة،

وهو أوسط األقوال وأعدهلا.

وأما تالوهتا يف الصالة فإن طائفة ال تقرأها سراً وال جهراً كمالك واألوزاعي ،وطائفة تقرأها جهراً
كأصحاب ابن جريج والشافعي ،والطائفة الثالثة املتوسطة :مجاهري فقهاء احلديث يقرؤوهنا سراً.

ولكن ينبغي مراعاة أتليف القلوب بفعل األمر الذي ال تنكره قلوب الناس وال تنفر منه؛ ألن مصلحة
أتليف القلوب يف الدين أعظم من مصلحة فعل بعض املستحبات .انتهى ملخصاً ،وارجع إىل كالمه

يف موضعه فإنك واجد مثة مزيد فائدة.

()177/1

أبي التفاسري تنصحون؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/6/1

السؤال

أبي التفاسري تنصحون من ابتغى علم التفسري؟
اجلواب

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -على

سؤال مشابه لسؤالك ابلفتوى رقم  2677فكانت اإلجابة كالتايل:

أجودها يف نفسها
أجود كتب التفسري خيتلف ابختالف طاقة القارئ ووسعه ،وعلى كل حال فإن َ

كتاب تفسري ابن جرير الطربي ،وكتاب تفسري ابن كثري وحنومها من كتب التفسري ابألثر ،فإهنا أسهل

تعبرياً وأعدل يف فهم املراد ،وأملس ملعاين القرآن ،وأقرب إىل إصابة احلق وبيان مقاصد الشريعة ،مع
ذكر ما يشهد لذلك من األحاديث واآلاثر الثابتة ،ورد املتشابه من اآلايت إىل احملكم منها .ا .هـ

ومما يُذ ّكر به أيضاً أن كتب التفسري ختتلف حبسب حاجة القارىء إليها؛ فمن كان يبحث عن املسائل
الفقهية ،أو استنباطات ودالالت األحكام فإن تفسري القرطيب وكتب تفسري آايت األحكام تفيده.

ومن كان يبحث عن األمور اللغوية فإن التفاسري اليت يغلب عليها هذا اجلانب؛ تفسري أيب حيّان
وحنوه تفيده.

وهكذا حبسب الفنون اليت يقصدها القارئ .ومعاين كتاب هللا  -عز وجل -من السعة والشمول
حبيث ال حييط هبا كتاب من كتب التفسري مهما عظُم ق ْدر مؤلِّفه.

وإن من جوانب اإلعجاز اليت ينبغي أال يغفل عنها أن كل مفسر يرى أنه سيضيف جديداً يف تفسريه،

توف ما وفّاه ويظل هذا الكتاب املعجز متجدداً بفيوض معانيه
ويرى أن كتب التفسري اليت سبقته مل ّ
على تعاقب األجيال ،ال خيلق من كثرة الر ّد.

بقي أن نذ ّكر أن من كتب التفسري املتأخرة امليسرة املفيدة ،تفسري الشيخ عبد الرمحن ابن سعدي -
رمحه هللا  .-والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()178/1

رفع الصوت بقراءة القرآن
اجمليب حممد بن عبد العزيز العامر

القاضي مبحكمة جدة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/4/7
السؤال

ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن؟

اجلواب

إن كان اإلنسان خالياً فال أبس (إن شاء هللا تعاىل)  ،وإن كان هذا يف املسجد ،والناس يصلون فال

ينبغي مثل هذا ملا فيه من التشويش على غريه ،وقد هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيما رواه

أمحد وأبو داوود من حديث أيب سعيد اخلدري ،قال" :اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

املسجد ،فسمعهم جيهرون ابلقراءة وهو يف قبة له ،فكشف السرت ،وقال :أال كلكم مناج ربه ،فال

يؤذين بعضكم بعضاً ،وال يرفعن بعضكم على بعض يف القراءة ،أو قال يف الصالة".

وروى مالك يف املوطأ عن البياضي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على الناس ،وهم
يصلون ،وقد علت أصواهتم ابلقراءة ،فقال" :إن املصلي يناجي ربه فلينظر مبا يناجيه به ،وال جيهر
بعضكم على بعض ابلقرآن".

()179/1

إهداء قراءة القرآن للميت
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/03هـ

السؤال

ما حكم قراءة القرآن الكرمي وإهداء ثوابه للميت؟ هل جيوز استدعاء حفظة القرآن الكرمي لنفس

الغرض ،مقابل إعطائهم مبلغاً غري مشروط من املال؟ ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

فاجلواب عن السؤال األول إن قراءة القرآن وإهداءها للميت حمل خالف بّي أهل العلم ،فمن
العلماء من رأى أنه مشروع قال ابن أيب العز الدمشقي يف شرح الطحاوية ( )673/2ما نصه( :وأما
قراءة القرآن وإهداؤها له أي للميت تطوعاً بغري أجرة فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم
واحلج)  ،وجاء يف الروض املربع للبهويت احلنبلي (ص )192يف آخر كتاب اجلنائز ما نصه( :وأي

قربة من دعاء واستغفار وصالة ،وصوم ،وحج ،وقراءة قرآن ،وغري ذلك فعلها مسلم وجعل ثواهبا
مليت مسلم أو حي نفعه ذلك ،قال أمحد( :امليت يصل إليه كل شيء من اخلري للنصوص الواردة

فيه)  ،وذهب كثري من أهل العلم إىل أن إهداء قراءة القرآن للميت غري
ٍ
مشروع؛ ألنه مل يكن معروفاً

يف السلف وال أرشدهم إليه النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا أرشدهم إىل الصوم ،واحلج ،والصدقة
عن امليت دون قراءة القرآن ،ويف نظري أن هذا القول أرجح وأن على املهدي مليته أن يدعو له

للحديث الصحيح":إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم

ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له" رواه مسلم ( )1631من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-
وهللا أعلم.

وأما اجلواب عن السؤال الثاين فنقول :إن استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداءه للميت ولو مل يتفق

على األجرة من البدع املستحدثة ،قال ابن أيب العز الدمشقي يف شرح الطحاوية ( )672/2ما نصه:
(وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا مل يفعله أحد من السلف ،وال أمر به أحد
من أئمة الدين وال رخص فيه)  ،انتهى وهللا أعلم.

()180/1

أحاديث فضل سورة احلشر
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،سؤايل ابلنسبة للثالث آايت اليت يف آخر سورة احلشر.
مسعت أن من حافظ عليها يف الصباح واملساء مات شهيداً ،وقد جاء هذا الكالم عن الشيخ أيب بكر

اجلزائري يف الراديو ،وقد وجد هذا يف كتاب ابن كثري ،علماً أن األلباين قد ضعف األحاديث اليت
وردت يف ذلك ،نرجو التوضيح منكم ،وهل احملافظة عليها إذا كانت األحاديث ضعيفة فيها إمث؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد :أقول وابهلل

التوفيق:

إنه قد ورد غري ما حديث يف فضل سورة احلشر على اخلصوص ،أو يف فضل خوامتها ،ومل يصح من

هذه األحاديث شيء ،بل كلها ضعيفة أو واهية .وهناك أقوال ألهل العلم يف العمل ابحلديث

الضعيف يف فضائل األعمال ،والقول الوسط الصحيح أنه ال يعمل ابحلديث الضعيف إال بشرطّي:

األول :أن ال يكون شديد الضعف.

الثاين :أن ال يكون احلديث الضعيف مؤسساً حلكم تكليفي (كاالستحباب أو الكراهة) غري وارد يف
النصوص الثابتة من الكتاب واثبت السنة.

وهبذين الشرطّي يتبّي أن العمل ابحلديث الضعيف بتحققهما ليس عمالً ابحلديث الضعيف اعتماداً
عليه ،بل ال يتجاوز العمل به أن يكون مبعىن االعتبار به واالستئناس ،واستحضاراً للثواب الوارد فيه
أو للعقاب املتوعهد به.

وبناء ًُ على ذلك :فإن احملافظة على قراءة خواتيم سورة احلشر ستكون من ابب اعتقاد سنيتها ،ومل
َ

أيت دليل على هذه السنية؛ ألن األحاديث يف ذلك كلها ضعيفة كما سبق .وهلذا فال جيوز أن حيافظ

على قراءهتا ،وال العمل هبا ابستحضار هذا الثواب املخصوص هلذه اآلايت اخلاصة .هذا وهللا أعلم.

()181/1

أفضل طريقة حلفظ القرآن الكرمي
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

ما هي أحسن طريقة حلفظ القرآن؟

اجلواب

طريقة حفظ القرآن:
( )1اإلخالص هلل ،واحلذر من املراءاة ،فأول من تسعر هبم النار من قرأ القرآن ليقال :قارئ! ،وإمنا
وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا ،فإن
يكون قصدك األجر من هللا ،وأن يقال له يف اآلخرة" :اقرأ ْ
منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا " رواه الرتمذي ( ، )2914وأبو داود ( )1464من حديث عبد هللا

بن عمرو  -رضي هللا عنهما -وحيصل على اخلريية الواردة يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم:-

"خريكم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري ( )5027من حديث عثمان  -رضي هللا عنه -وعن

أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هلل أهلّي من
الناس قالوا اي رسول هللا :من هم؟ قال :هم أهل القرآن أهل هللا وخاصته" .رواه ابن ماجة ()215

بسند صحيح

( )2تصحيح القراءة ما أمكن حسب االستطاعة ،مع استعمال وسائل االتصال واألجهزة احلديثة،
وال يغين ذلك عن متقن للقراءة من جنسك.

( )3تقييد احملفوظات احلالية يف سجل ،ومتابعة املراجعة هلا خالل أسبوع أو عشرة أايم أو أسبوعّي
على األكثر؛ ليبقى هذا احلفظ راسخاً.
( )4ابتداء احلفظ اجلديد بعد املراجعة اليومية السابقة رقم ( )3فإن مل تتمكين من املراجعة فال
حتفظي! وهذا ملصلحتك طبعاً ولتسرعي يف حفظ القرآن!.

( )5تكرار احلفظ اجلديد يف نفس اليوم ما استطعت حىت يستقر.
( )6تكرار احلفظ اجلديد أربعة أايم متوالية ،مث إدخاله مع املراجعة العامة رقم (. )3
( )7احفظي على قدر ال حيصل منه الضجر أو امللل ،حىت ولو كان قليالً والعربة ابملواصلة ،ومن
سار على الدرب وصل ،واملنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى.

( )8التزمي مبصحف رمسه واحد وال تغرييه ،وكلما كان اخلط كبرياً كان احلفظ أظهر.
( )9اربطي احلفظ اجلديد ابلقدمي ،فاربطي اآلية األخرية يف القدمي ابحلفظ اجلديد.

( )10استعيين بتفسري خمتصر جداً ،كالتفسري امليسر جملمع امللك فهد ،وزبدة تفسري فتح القدير

لألشقر؛ ليكون احلفظ سريعاً مع الفهم.

( )11تدريب على قراءة احملفوظ يف صلواتك وخلواتك ،خاصة إذا ضاق عليك الوقت.
( )12ليكن يوم يف األسبوع موعداً لتصفية حساابت املراجعة ،فما كان ديناً عليك يف املراجعة فأوفيه
يف هذا اليوم.

( )13اختاري األوقات املناسبة لك ،وكلما كان الذهن أمجع كان احلفظ أمجع.
( )14أكثري من االعتصام ابهلل ،والدعاء أن يسهل عليك ويوفقك.
( )15اجتنيب املعاصي ،وخاصة النظر والسماع.

( )16وهناك طرق أخرى يطول ذكرها ،وتصلي إليها ابملمارسة والسؤال ألمثالك.
وفقك هللا وسدد خطاك ،وجعلنا وإايك من أهل القرآن.

()182/1

محل الكافر للمصحف
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/9هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..ما حكم محل اخلادمة غري املسلمة للمصحف الشريف لرتتيب وتنظيف املكان؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،
وبعد:

مس املصحف ال جيوز إال بطهارة؛ حلديث عمرو بن حزم  -رضي هللا تعاىل عنه":-أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -كتب إليه" :وأال ميس القرآن إال طاهر" املوطأ ( )191/1احلديث رقم (، )478

والدارمي ( ، )1455/3احلديث رقم

( )2312وهذا احلديث اثبت إن شاء هللا ،وعلى هذا فال جيوز للخادمة الكافرة أن متسه ،وقال
العلماء  -رمحهم هللا :-حىت جلده وحواشيه ،فال جيوز أن متسه إال من وراء حائل.

()183/1

قراءة القرآن من غري جتويد
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/16هـ
السؤال

أان ال أستطيع أن أقرأ القرآن أبحكام التجويد بشكل جيد ،هل أستطيع أن أقرأ القرآن بدون أحكام
التجويد؟ فإذا قرأت بصوت منخفض أخشى أن أقرأ القرآن بشكل خاطئ ماذا أفعل؟

اجلواب

إذا كنت تستطيعّي أن تتعلمي قراءة القرآن وإقامة عربيته فإن األوىل أن تتعلميه على هذا النحو.

وإذا كنت ال تستطيعّي فال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،ويكون لك أجران كما أخرب الرسول -صلى
هللا عليه وسلم -يف قوله":املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأه وهو عليه شاق فله
أجران أجر تالوته وأجر مشقته" انظر :البخاري ( )4937ومسلم (. )798

()184/1

إستماع القرآن عند النوم
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

فضيلة الشيخ :يسأل البعض عن احلكم الشرعي يف عمله التايل :وهو أنه عادة ما يشغل املسجل
ويضع شريطاً َُ للقرآن الكرمي ويستمع له قبل النوم مث يغفو وينام  ...فما حكم الشرع يف هذا
الفعل؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب
سئل الشيخ عبد هللا املنيع عن سؤال مشابه لسؤال نذكر لك فيما يلي نص السؤال واإلجابة:

أحب أن أانم على صوت القرآن يف املذايع ،وأستغرق يف النوم ،وعندما أستيقظ أجده ما زال يتلو

وأان غري منتبه ،فما حكم الشرع يف ذلك؟

اجلواب :احلمد هلل ،ال يظهر يل أبس يف ذلك ،وكونك أخذك النوم وأنت تستمع القرآن ال تثريب
ئ
عليك ،فاألمر ابستماع القرآن حّي يتلى موجه إىل السامع العاقل ،قال  -تعاىل َ " :-وإِذَا قُ ِر َ
استَ ِمعوا لَهُ وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعله ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن" [األعراف ، ]204:وهللا أعلم.
الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ ُ
َ
[جمموع فتاوى وحبوث الشيخ عبد هللا املنيع  -اجلزء األول ،ص]266 :
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املساجلة آبايت القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

طرح عضو أبحد املنتدايت فكرة على األعضاء ،وهي املساجلة ابآلايت القرآنية كما هي املساجلة
ابألبيات الشعرية!! ،فيبدأ األول على سبيل املثال بقوله  -تعاىل ( -قل أعوذ برب الناس) فريد

اآلخر بقوله  -تعاىل ( -سأصليه سقر) وأثناء املساجلة ال يقول قال  -تعاىل  -بل أييت بنص اآلية،
وسؤايل ما حكم هذا العمل سواء عرب املنتدايت ،أو عرب اجملالس؟ وهل هناك فرق بّي كون النية

تذاكر اآلايت ،أو جمرد التسلية؟ أفتوان مأجورين ،فقد توقفت عن املشاركة ،وقلت هلم األمر خطري

جداً ،والبد من الرجوع إىل أهل العلم ،أرجو إفاديت ،رعاكم هللا وحفظكم من بّي يديكم ومن خلفكم
ومن أمامكم ،وعن إميانكم ،وعن مشائلكم ومن فقوكم ومن حتت أرجلكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فهذا الفعل الذي وصفه السائل الكرمي مما ال يليق مبقام القرآن الكرمي أذ هو كالم هللا  -تعاىل -

وحقه أن يعظم وجيل ،وقد أخرب  -تعاىل  -عن أثره على القلوب واألبدان فقال تعاىل " :ه
اَّللُ نَـ هز َل
ِ
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
وهبُ ْم إِ َىل
ين خيَْ َ
ش ِاهباً َمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
يث كِتَاابً ُمتَ َ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُ
ّي ُجلُ ُ
ش ْو َن َرههبُ ْم مثُه تَل ُ
ُ
أْ ََ َ
ود الذ َ
شاء ومن ي ْ ِ
ِذ ْك ِر هِ ِ
ك ه َدى هِ ِ ِ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد" [الزمر ]23:وقال تعاىل:
اَّلل ذَل َ ُ
ْ
اَّلل يَـ ْهدي بِه َم ْن يَ َ ُ َ َ ْ ُ
ضل ِل هُ َ
اشعاً متص ِّدعاً ِمن َخ ْشي ِة هِ
"لَو أَنْـزلْنَا ه َذا الْ ُقرآ َن َعلَى جب ٍل لَرأَيـتَهُ َخ ِ
اَّلل" [احلشر :من اآلية ، ]21فإذا
ْ َ َ
ََ َ ْ
َُ َ
ْ َ
ْ
كان هذا حال اجلبال الصم ،فاملؤمن أوىل أن يتأثر به ويعظمه حق تعظيمه ،ومن تدبر كالم األئمة -
رمحهم هللا  -عند الكالم عما جيب للقرآن من تعظيم وإجالل ،أدرك مبلغ تشددهم فيما جيب

للقرآن العظيم والصورة اليت ذكرها السائل الكرمي يظهر يل أهنا تعارض إجالل القرآن الواجب ،وجمرد
حسن النية يف العمل  -وإن عذر به املرء عند اخلطأ وحنوه  -فإهنا ال جتعله مقبوالً جائزاً ،بل البد مع

النية احلسنة أن يكون الفعل مأذوانً به شرعاً ،مث إن مدارسة القرآن ومراجعته على احلقيقة ال تكون

هبذه الطريقة ،وإمنا ابملذاكرة واملراجعة مرة بعد أخرى ،وهللا أعلم.

()186/1

سبعا
احلكمة يف جعل السماوات واألراضّي ً
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا .وبعد:
ما حكمة هللا -تعاىل -أو اإلعجاز العلمي يف العدد سبعة مساوات .سبعة أراضّي .إخل ..وجزاكم هللا
عنا خري اجلزاء؟.
اجلواب

حكمة ابلغة
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إجابةً على السؤال :ما حكمة هللا تعاىل أو اإلعجاز العلمي يف العدد سبعة مثل سبع مساوات؟ أقول
مستعينًا ابهلل العلي القدير العزيز احلكيم ,سائله تعاىل التوفيق والرشاد:

إن مثرة الوجود هي اإلنسان املَُهيهأ للتطلع حوله ليُعاين يف كل شيء داللة تدله على مضمون مستور,

ظهرا لوحدانية هللا وجتسي ًدا لصفات
وإذا نزع اإلنسان ُح ُجب اإللف والغفلة فسريى كل شيء ُم ً

الكمال واجلالل والتنزيه فيقشعر بدنه وحينو وجدانه ويستقر جنانه وخيبت يف ابتهال ساج ًدا هلل يف
سبِّح ُكلٌّ مييزه إيقاع ,وتلك الرؤية
يقّي ,فاجلمادات لن تبدو بعّي البصرية كذلك وإمنا حشود تُ َ
وع َج ٍل وفق تقدير يدفع الصدفة ويَئِن حقيقةً
الوجدانية ليست ومهية؛ ألن كل شيء تتحرك لبناته ِجب ٍّد َ
مرتمنًا جبالل هللا كأمنا ُخلِ َق من َع َجل ,هكذا يرى البصري يف كل شيء آية تشهد هلل ابلوحدانية
واالقتدار والعظمة ,والعجيب أن وحدة اإلنشاد تلك هي آخر صيحة يف الفيزايء تصف الكون كوتر

واحد يُصدر كافة النغمات يف إيقاعات منتظمة بال نشاز.

وإن شئت فأنصت إلنشاد تردده جنبات الكون ومناجاة تشدو لتستحث الغافلّي يف روائع يفيض هبا

ِ
ِ
األر ِ
ض َو ُه َو ال َْع ِز ُيز
الس َم َوات َو ْ
القرآن أتخذ ابلوجدان وهتز الكيان؛ يقول تعاىلَ :
(سبّ َح هلل َما ِيف ّ
ِ
يم) [احلديد. ]1:
ا ْحلَك ُ
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ِِ
ِ
ض الْملِ ِ
ك الْ ُق ّد ِ
وس ال َْع ِزي ِز ا ْحلَ ِك ِيم) [اجلمعة]1:
الس َم َوات َوَما ِيف ْ
األر ِ َ
سبّ ُح َّّلل َما ِيف ّ
ويقول تعاىل( :يُ َ

.

ِِ
ِ
األر ِ
ْك َولَهُ ا ْحلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَ َى ُك ّل َش ْي ٍء
ض لَهُ الْ ُمل ُ
الس َم َوات َوَما ِيف ْ
سبّ ُح َّّلل َما ِيف ّ
ويقول تعاىل( :يُ َ
قَ ِد ٌير) [التغابن. ]1:
وال يسعك عند تبصر حقيقة كل شيء إال أن تشارك احلشود يف التسبيح على بصرية يف ٍ
هيبة

وإجالل.

حري أعالم املفسرين ,قال
واملدهش أن يُن ِزل القرآن كل شيء يف الوجود منزلة العقالء املسبحّي مما ه

وإذعاان
تعظيما له ،وإقر ًارا بربوبيته،
ً
كل ما دونه من خلقه يسبحه ً
الطربي( :يعين تعاىل ذكره ..أن ّ
ٍ
ِ
ِ
سبِّ ُح
ات ال ه
سبِّ ُح لَهُ ال ه
س َم َو ُ
واألر ُ
س ْب ُع ْ
ض َوَم ْن في ِه هن َوإ ْن م ْن َش ْيء إاله يُ َ
جل ثناؤه( :تُ َ
لطاعته ،كما قال ّ
ِ
ِ ِِ ِ
ورا) [اإلسراء( ]44:تفسري الطربي
حبَ ْمده َولَك ْن ال تَـ ْف ُق ُهو َن تَ ْسبِ َ
يما غَ ُف ً
يح ُه ْم إِنّهُ َكا َن َحل ً
ج/27ص. )215
وقال ابن اجلوزي( :فأما تسبيح احليوان الناطق فمعلوم ,وتسبيح احليوان غري الناطق فجائز أن يكون

بصوته وجائز أن يكون بداللته على صانعه ,ويف تسبيح اجلمادات ثالثة أقوال؛ أحدها أنه تسبيح ال

يعلمه إال هللا ,والثاين أنه خضوعه وخشوعه هلل ,والثالث أنه داللته على صانعه فيوجب ذلك تسبيح
مبصره ,فإن قلنا إنه تسبيح حقيقةً كان قولهِ :
يح ُه ْم)  .جلميع اخللق ,وإن قلنا
(ولَك ْن ال تَـ ْف ُق ُهو َن تَ ْسبِ َ
ُ
َ
إنه داللته على صانعه كان اخلطاب للكفار ألهنم ال يستدلون) (تفسري زاد املسري  -ابن اجلوزي
ج/5ص. )40

وكما ينطق الوجود جبالل هللا كذلك يفيض القرآن بدالئل قدرته ووحدانيته ,يقول تعاىل:
اشعا متص ّدعا من َخ ْشي ِة ِ
ِ
ض ِرُهبَا لِلنّ ِ
اس
األمثَ ُ
ال نَ ْ
هللا َوتِل َ
ْك ْ
(لَ ْو أ َ
َنزلْنَا َه َُذَا الْ ُق ْرآ َن َعلَ َى َجبَ ٍل ل َّرأَيْـتَهُ َخ ً ّ َ َ ً ّ ْ َ

لَ َعل ُّه ْم يَـتَـ َف ّك ُرو َن) [احلشر. ]21:
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مثال ليتفطن مغزاه
وهنا أنزل اجلماد كذلك منزلة العقالء اخلاشعّي هيبةً أمام عظمة هللا وجعله ً

املتأملون ,وهبذا بلغ التمثيل يف القرآن غاية اإلحكام والبيان لينبه الغافلّي ويستحث الناهبّي ,قال

ابن كثري( :فإذا كان اجلبل يف غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه خلشع وتصدع من
خوف هللا  -عز وجل  -فكيف يليق بكم اي أيها البشر أن ال تلّي قلوبكم وختشع وتتصدع من

خشية هللا وقد فهمتم عن هللا أمره وتدبرمت كتابه) (تفسري ابن كثري ج/4ص. )344
ضنَا األمانَةَ َعلَى السمو ِ
ات
قال النسفي( :جائز أن يكون هذا متثيالً كما يف قوله تعاىل( :إِ ّان َع َر ْ َ
ّ ََ
ض وا ْجلِبَ ِ
ّي أَن َْحي ِم ْلنَـ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْنـ َها [ ) ...األحزاب. ]72 :
ال فَأبَ ْ َ
َو ْ
األر ِ َ
ض ِرُهبَا لِلنّ ِ
اس لَ َعل ُّه ْم يَـتَـ َف ّك ُرو َن) .
األمثَ ُ
ال نَ ْ
(وتِل َ
ْك ْ
ويدل عليه قولهَ :
وهي إشارة إىل هذا املثل وإىل أمثاله يف مواضع من التنزيل) (تفسري النسفي ج/4ص. )234
ض ِرُهبَا لِلنّ ِ
اس لَ َعل ُّه ْم يَـتَـ َف ّك ُرو َن)
األمثَ ُ
ال نَ ْ
(وتِل َ
ْك ْ
وقال البيضاوي( :متثيل وختييل ..ولذلك عقبه بقولهَ :
( .تفسري البيضاوي ج/5ص. )323

وقال السمرقندي( :هذا على وجه املثل ،يعين :لو كان اجلبل له متييز لتصدع من خشية هللا) (تفسري
السمرقندي ج/3ص. )409

وقال الثعاليب( :ضرب هللا سبحانه هذا املثل ليتفكر فيه العاقل) (تفسري الثعاليب ج/4ص. )288

وعن القرطيب( :أي إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل خلشع لوعده وتصدع لوعيده ،وأنتم أيها

املقهورون إبعجازه ال ترغبون يف وعده وال ترهبون من وعيده) (تفسري القرطيب ج/18ص. )44
قال القفال( :فإذا تقرر أنه تعاىل يضرب األمثال وورد علينا من اخلرب ما ال خيرج إال على ضرب املثل
وجب محله عليه) (تفسري القرطيب ج/14ص. )256
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وهكذا حاكت ألفاظ القرآن دالالت تفوق بكثري أقصى ما ميكن أن يبلغه فرسان البالغة وأساطّي
البيان ,فاستوىل على وجداهنم وأخذ أبلباهبم منذ زمن التنزيل ,وأذعن له غالظ املكابرين وصاروا
أتباعا مناصرين قبل أن يكشف أحد أدلة ما فيه من تشريع يسمو ابإلنسان إىل سواء الفطرة أو علم
ً

وجها آخر ذهب عنه
ابلتكوين يشهد ابلتنزيل؛ عن الزركشي( :قال اخلطايب :وقلت يف إعجاز القرآن ً

الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ يف آحادهم ،وهو صنيعه ابلقلوب وأتثريه يف النفوس ,فإنك ال تسمع

ورا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال,
كالما غري القرآن
ً
ً
منظوما وال منث ً
ومن الروعة واملهابة يف حال أخرى ,..قال هللا تعاىل( :لَو أَنزلْنَا هُذَا الْ ُقرآ َن َعلَى جب ٍل لّرأَيـتَهُ َخ ِ
اش ًعا
َ ََ َ ْ
ْ َ ََ
ْ
ش ِاهبا مثَ ِاين تَـ ْق َ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ود
ش ِع ّر م ْنهُ ُجلُ ُ
ص ّد ًعا ّم ْن َخ ْشيَة هللا)  .وقال تعاىل( :هللاُ نَـ ّز َل أ ْ
ّمتَ َ
َح َ
س َن ا ْحلَديث كتَ ًااب ّمتَ َ ً ّ َ
ِ
ش ْو َن َرّهبُ ْم) اآلية.
ين خيَْ َ
الّذ َ
قلت :وهلذا أسلم جبري بن مطعم ملا مسع قراءة النيب -صلى هللا عليه وسلم -للطور حىت انتهى إىل
ك لََواقِع)  .قال" :فكأمنا صدع قليب" أخرجه أمحد ( . )16762وىف لفظ :كاد
اب َربّ َ
قوله( :إِ ّن َع َذ َ

قليب يطري أخرجه البخاري ( ، )4854فأسلم.

وىف أثر آخر أن عمر ملا مسع سورة طه أسلم أخرجه الدارقطين  ،123/1واحلاكم 65/4والبيهقي
 88/1وغري ذلك) (الربهان يف علوم القرآن  -الزركشي ج/2ص. )106
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وصورا فتتجاوز مألوف
وابملِثْ ِل تتساوق األرقام يف القرآن مع الواقع كما األلفاظ وترسم ظالالً
ً

متاما
دالالهتا ,فالكون بناء ممتد إىل حيث يكل النظر ،لبناته شديدة الرتابط ال تتجاوز سبعة آفاق ً

كنُطُق بنية الذرة ,والشمس والقمر من معامل فضاء الكواكب اليت يسبح معها بيتنا املعمور املأهول
وحده بينها بذوي اإلدراك ,وكان حد معرفة الشعوب قبل عصر املناظري هو مخسة كواكب معهما
حتت سقف تناثرت عليه النجوم تطوف حول األرض الساكنة كما يعدها مبجرد النظر القاطنون،

فظنوا مداراهتا هي "السماوات السبع" ,لكن الكواكب ليست إال معامل يف الفضاء األدىن تُطبق عليها
بروج النجوم يف مستوايت متزايدة العلو؛ التجمع احمللي للنجوم فاألعظم مث اجملرة فالتجمع احمللي

للمجرات فاألعظم مث ما يدعى ابلكوازارات ,وطبيعة التكوين الطبقي للكون تنعكس يف الذرة كأصغر

لبنة فال تزيد مستوايت مداراهتا كذلك عن سبع ,والكل يف حركة دائبة ال ميل من التسبيح ,وبذا

اكتسب العدد سبعة معىن إضافيًّا يتجاوز داللة اإلحصاء ,فأفاد بلوغ الغاية حىت أفاد يف مواضع معىن
االكتمال أو التكثري واقرتن بوحدة طابع التكوين واالنتظام.

ال تزيد مستوايت الطاقة حول نواة الذرة عن سبعة مستوايت يف غاية االنتظام

ِ
ِ
اهن س ْبع َمسَو ٍ
ض َِ
استَـ َو َ ِ
األر ِ
ات
ويف قوله تعاىلُ :
مج ًيعا ُمثّ ْ
(ه َو الّذي َخلَ َق لَ ُك ْم ّما ِيف ْ
س ّو ُ ّ َ َ َ
ى إ َىل ّ
الس َمآء فَ َ
ٍ ِ
ِ
يم) [البقرة. ]29:
َو ُه َو ب ُك ّل َش ْيء َعل ٌ
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سبعا ألن السبعة والسبعّي فيه داللة على تضاعيف القوة
قال أبو حيان( :إمنا خلق السماوات ً

والشدة كأنه ضوعف سبع مرات ..ملا يف ذكرها من دليل املضاعفة؛ قال تعاىلُ :
(خ ُذوهُ فَـغُلّوهُ* ُمثّ
ْسلَ ٍة ذَرعها سبـعو َن ِذراعا فَاسلُ ُكوه* إِنّه َكا َن الَ يـ ْؤِمن ِاب ِ
ِ
هلل ال َْع ِظ ِيم)
صلّوهُ* ُمثّ ِيف ِسل ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ً ْ ُ ُ
يم َ
ُ ُ
ا ْجلَح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي َم ّرةً فَـلَن
[احلاقة . ]33 -30:وقال تعاىلْ :
(استَـغْف ْر َهلُ ْم أ َْو الَ تَ ْستَـغْف ْر َهلُ ْم إِن تَ ْستَـغْف ْر َهلُ ْم َس ْبع َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ّي) [التوبة. ]80:
يَـغْ ِف َر هللاُ َهلُ ْم ذَلِ َ
ك ِأبَ ّهنُ ْم َك َف ُرواْ ِابهلل َوَر ُسوله َوهللاُ الَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
والسبعة تذكر يف جالئل األمور؛ األايم سبعة ,والسماوات سبع ,و (نُطُق) األرض سبع ,و
سيهارات)  ..سبعة :زحل واملشرتي وعطارد واملريخ والزهرة والشمس والقمر .والبحار سبعة,
(ال ه

وأبواب جهنم سبعة) (تفسري البحر احمليط أليب حيان ج 1ص. )282

وورد عن األعالم أن السماء اليت وردت يف النظم بعد تشكيل األرض ليست كل ما يعلوها من
الكون وإمنا دخان خرج منها عند بدء تكوينها فشكل طبقات اجلو ,وهو ما يوافق الرؤية العلمية

احلديثة أهنا كانت يف غاية االلتهاب وما زال ابطنها كذلك ميور يف دوامات هائلة حتمينا منها طبقة
رقيقة مثل قشرة البيضة ,نقل املاوردي عنهم أهنا( :الدخان الذي جعله هللا لألرض مساء) (تفسري

النكت والعيون للماوردي ج1ص. )92
ِ
اهن س ْبع َمسَو ٍ
استَـ َو َ ِ
ات)  .بعد خلق األرض بقولهُ :
وكأهنم فسروا قوله تعاىلُ :
(مثّ
(مثّ ْ
س ّو ُ ّ َ َ َ
ى إ َىل ّ
الس َمآء فَ َ
استـوى إِ َىل السم ِ
ِ
ِ
ألر ِ
اه ّن
آء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَـ َق َ
ّي* فَـ َق َ
ضُ
ض ائْتِيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَآ أَتَـ ْيـنَا طَآئِع َ
ال َهلَا َول ْ
َّ
ََْ َ
س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ّي[ )..فصلت. ]11،12:
َ َ َ
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وأجاز ابن عاشور ر ًأاي حيفظ لألداة "مث" أصل داللتها على ترتيب األحداث ويدفع اخلالف حول
أسبقية التكوين؛ األرض أم السماء؟ ابلتمييز بّي السماء اليت تسبق األرض يف النهظم والتكوين

مجيعا) ( :والسماء إن أريد هبا اجلو احمليط ابلكرة
والسماء اليت تلحق هبا ,قال ابن عاشور (رمحهم هللا ً

األرضية فهو اتبع هلا متأخر عن خلقها ,وإن أريد هبا (حمل األجرام السماوية فهي)  ..أعظم من

األرض فتكون أسبق خل ًقا ,وقد يكون كل من االحتمالّي مالحظًا يف مواضع من القرآن غري املالحظ
فيها االحتمال اآلخر) (تفسري التحرير والتنوير ج1ص . )384وهذا يؤكد تباين داللة لفظ

"السماء" حسب السياق منها ما نراه وما هو غيب من ذلك البناء احمليط بنا.
(ولََق ْد َخلَ ْقنَا فَـ ْوقَ ُك ْم َس ْب َع طََرآئِ َق[ )..املؤمنون . ]17:ورد عن األعالم تفسريها
ويف قوله تعاىلَ :
(وبَـنَـ ْيـنَا
مبسارات األجرام السماوية اليت تعلوان اترةً وابلسماوات السبع اترةً أخرى ,كما يف قوله تعاىلَ :
ِ
اجا) [النبأ. ]12،13:
فَـ ْوقَ ُك ْم َس ْبـ ًعا ِش َد ً
اجا َو ّه ً
ادا* َو َج َعلْنَا س َر ً
ٍ ِ
ِ
س
ورا َو َج َع َل ال ّ
وقوله تعاىل( :أََملْ تَـ َرْواْ َك ْي َ
ف َخلَ َق هللاُ َس ْب َع َمسَ َاوات طبَاقًا* َو َج َع َل الْ َق َم َر في ِه ّن نُ ً
ش ْم َ
ِ
سبعا،
(العلَى كذلك) ً
اجا) [نوح . ]16 ،15:قال ابن عاشور( :قد ع هد هللا تعاىل -السماوات ُ
س َر ً
وهو أعلم هبا وابملراد منها ,إال أن الظاهر الذي دلت عليه القواعد العلمية أن املراد من السماوات
(حمل) األجرام العلوية العظيمة ..ويدل على ذلك أمور:

أحدها أن السماوات ذكرت يف غالب مواضع القرآن مع ذكر األرض ..فدل على أهنا عوامل كالعامل
األرضي ..اثنيها أهنا ذكرت مع األرض من حيث أهنا أدلة على بديع صنع هللا تعاىل فناسب أن يكون
تفسريها تلك األجرام املشاهدة) (تفسري التحرير والتنوير ج1ص. )385
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والقرآن يدعو يف مواضع عديدة إىل النظر يف السماوات كما النظر يف األرض ومشاهدة دالئل
ِ
ِ
امهَا)..
ض َكانَـتَا َرتْـ ًقا فَـ َفتَـ ْقنَ ُ
األر َ
الس َم َوات َو ْ
الوحدانية واالقتدار ,وقوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َر الّذ َ
ين َك َف ُرَواْ أَ ّن ّ
[األنبياء . ]30:فيه داللة على وحدة األصل يف النشأة والتكوين بينة على وحدانية هللا وقدرته ،كما
قال غري واحد من احملققّي ,واملعلوم اليوم أن كل األجرام تتكون من نفس املواد ،وأما وحدة النشأة

فهي حمصلة جهود املختصّي ,ويف احلقيقة يذهل اليوم كل عارف خبفااي التكوين أمام تلك األوصاف

املبهرة يف القرآن واملؤيدة لرسالته.

إن الرقم "واحد" يف كل اللغات يعين وحدة الكينونة كاللفظ "أحد" بال جتزئة أو اشرتاك بعكس الرقم
"اثنّي" ,وأما "الثالثة" أو كل ما جتاوز املفرد واملثىن فهو بداهةً يف قواعد لغات التخاطب "مجع",

ولذا تثليث الرقم "واحد" تناقض صارخ جيعل املفرد واجلمع سواء فيناطح املسلمات الراسخة

كاجلبال الشوامخ ,وأما الرقم "سبعة" فبينة على العلم خبفااي التكوين تشهد ابلوحي للقرآن الكرمي,

وهو بصمة يف كيان كل شيء تعلن عن الوحدة واالنتظام يف طبيعة التكوين من أصغر لبنة ألكرب

تكوين ،فتشهد لكل يقظ فطّي بوحدانية هللا وقدرته ,وهكذا تسطع حكمة ابلغة يف حديث القرآن
كما يف الكون املنظور مل تتخلف عن بياهنا األرقام مشاركةً احلشود يف التسبيح ,يقول العلي القدير:
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
ب
ْرت َ
الس َم َوات َو ْ
س َى أَن يَ ُكو َن قَد اق ََ
(أ ََوَملْ يَـ ْنظُُرواْ ِيف َملَ ُكوت ّ
ض َوَما َخلَ َق هللاُ من َش ْيء َوأَ ْن َع َ
أَجلُ ُهم فَبِأَي ح ِد ٍ
يث بَـ ْع َدهُ يُـ ْؤِمنُو َن) [األعراف. ]185 :
َ ْ ّ َ
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ذكر هللا نفسه بصيغة اجلمع
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/10/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ملاذا يتكلم هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي بصيغة اجلمع ،مثال" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ
َحلَافِظُو َن" ملاذا "حنن" أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إن القرآن نزل بلسان عريب مبّي ،ومن أساليب اللغة العربية أن صيغة اجلمع يتكلم هبا الواحد الذي
له شركاء فتدل على اجلمع والتعدد ،ويتكلم هبا الواحد العظيم الذي له صفات عديدة ،فال تفيد

تعدد املتكلم ،بل هو واحد لكنه عظيم ،فاهلل تعاىل يف كتابه خيرب عن نفسه اترة بصيغة الواحد كقوله

ملوسى "وأان اخرتتك فاستمع ملا يوحى" [طه ]13:وقوله" :إنين أان هللا ال إله إال أان فاعبدين"

[طه ، ]14:وقوله" :قل هو هللا أحد" [اإلخالص ]1 :وقوله" :وإهلكم إله واحد" [البقرة. ]163:
ويذكر نفسه اترة بصيغة اجلمع الدالة على عظمته سبحانه وتعدد أمسائه وصفاته كما يف اآلية
املذكورة ،ونظائرها كثري؛ كقوله تعاىل" :إان فتحنا لك فتحاً مبيناً" [الفتح" ، ]1:إان أعطيناك الكوثر"

[الكوثر ، ]1:وقوله سبحانه" :والسماء بنيناها أبيد وإان ملوسعون ،واألرض فرشناها فنعم املاهدون"
[الذارايت ]48-47:فال تدل هذه الصيغة على تعدد اإلله بل اإلله واحد ،ولكنه سبحانه له أمساء

كثرية وكلها حسىن ،وله صفات كثرية وكلها صفات كمال فهو اإلله احلق وهو واحد ال شريك له
وهو العلي العظيم سبحانه وتعاىل.
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حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن الكرمي
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/25

السؤال

ما حكم أخذ األجرة على تدريس وتعليم كتاب هللا ،مع العلم أنين طالب علم ال دخل يل ،وال

أستطيع ممارسة أي عمل آخر ،يضاف هلذا كله أنين أحتاج املال يف املواصالت وغريها من األمور؟

اجلواب
جيوز أخذ األجرة على تدريس وتعليم كتاب هللا سيما مع احلاجة إليها ،ويستدل هلذا مبا أخرجه

البخاري يف صحيحه ( )5737عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال ":إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا " وهو قول مجهور أهل العلم ،ومنهم :مالك،
والشافعي ،ورواية عن أمحد ،وظاهر صنيع البخاري حيث أردف حديث ابن عباس السابق ذكره

حبديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -يف أخذ األجرة على رقية اللديغ ،انظر البخاري
(. )2276

وقد ذهب أبو حنيفة  -رمحه هللا  -وأمحد يف رواية عنه إىل حترمي أخذ األجرة على تعليم القرآن؛ ملا
رواه أبو داود ( )3416من حديث عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه  -قال " :علهمت انساً من

إيل رجل منهم قوساً ،فقلت :ليست مبال ،وأرمي عنها يف سبيل
أهل ُّ
الصفة الكتاب والقرآن ،فأهدى ّ
هللا عز وجل ألتّي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأل سألنه ،فأتيته فقلت :اي رسول هللا ،رجل
إيل قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست مبال وأرمي عنها يف سبيل هللا ،قال :إن
أهدى ّ

كنت حتب أن تُطَهوق طَ ْوقاً من انر فاقبلها ".

قلت :وهو حديث ضعيف ،فيه مغرية بن زايدة خمتلف فيه ،قال أمحد :مضطرب احلديث ،أحاديثه

مناكري ،وقال أبو زرعة :يف حديثه اضطراب ،ووثقه وكيع وابن معّي.

وفيه األسود بن ثعلبة قال عنه ابن حجر يف (التقريب) جمهول ،وهناك قول اثلث :وهو جواز أخذ
األجرة للحاجة ،وهو رواية أخرى عن أمحد واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية.

وخالصة القول :جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن وما دونه كاحلديث والفقه وسائر العلوم
الشرعية لصراحة الدليل الذي أشران إليه آنفاً وصحته ،وهللا أعلم.
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حكم دعاء ختم القرآن الكرمي
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/03هـ
السؤال
أود أن أسأل عن دعاء ختم القرآن ،فإين كتبته يف أحد املنتدايت ،وقد قيل يل :إنه بدعة ،فال أدري

أهو بدعة أم ال؟ أريد جواابً وافياً منك.

اجلواب

سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -عن حكم دعاء ختم القرآن ،نذكر لك فيما يلي نص

السؤال واإلجابة:
السؤال :ما حكم دعاء ختم القرآن؟
اجلواب :مل يزل السلف خيتمون القرآن ،ويقرؤون دعاء اخلتمة يف صالة رمضان ،وال نعلم يف هذا

نزاعاً بينهم فاألقرب يف مثل هذا أنه يقرأ ،لكن ال يطول على الناس ،ويتحرى الدعوات املفيدة

واجلامعة ،مثل ما قالت عائشة  -رضي هللا عنها  ":-كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يستحب
اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك" أخرجه أمحد ( ، )25151وأبو داود (. )1482

فاألفضل لإلمام يف دعاء ختم القرآن والقنوت حتري الكلمات اجلامعة وعدم التطويل على الناس

يقرأ( :اللهم اهدان فيمن هديت) الذي ورد يف حديث احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما  -يف

القنوت انظر سنن أيب داود ( ، )1425وجامع الرتمذي ( . )464ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات
الطيبة كما زاد عمر ،وال يتكلف ،وال يطول على الناس ،وال يشق عليهم.

وهكذا يف دعاء ختم القرآن يدعو مبا يتيسر من الدعوات اجلامعة ،يبدأ ذلك حبمد هللا والصالة على

نبيه  -عليه الصالة والسالم  ،-وخيتم فيما يتيسر من صالة الليل أو يف الوتر وال يطول على الناس
تطويالً يضرهم ويشق عليهم ،وهذا معروف عن السلف تلقاه اخللف عن السلف ،وهكذا كان

مشاخينا مع حتريهم للسنة وعنايتهم هبا يفعلون ذلك ،تلقاه آخرهم عن أوهلم ،وال خيفى على أئمة

الدعوة ممن يتحرى السنة وحيرص عليها ،فاحلاصل أن هذا ال أبس به  -إن شاء هللا  -وال حرج فيه،
بل هو مستحب ملا فيه من حتري إجابة الدعاء بعد تالوة كتاب هللا  -عز وجل  ،-وكان أنس -

رضي هللا عنه -إذا أكمل القرآن مجع أهله ودعا يف خارج الصالة انظر مصنف ابن أيب شيبة

( )30029فهكذا يف الصالة ،فالباب واحد؛ ألن الدعاء مشروع يف الصالة وخارجها وجنس
الدعاء مما يشرع يف الصالة فليس مبستنكر.

ومعلوم أن الدعاء يف الصالة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرمحة يدعو اإلنسان عندها
كما فعل النيب  -عليه الصالة والسالم  -يف صالة الليل ،فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن،
وإمنا الكالم إذا كان يف داخل الصالة ،أما يف خارج الصالة فال أعلم نزاعاً يف أنه مستحب الدعاء
بعد ختم القرآن ،لكن يف الصالة هو الذي حصل فيه اإلاثرة اآلن والبحث ،فال أعلم عن السلف

أن أحداً أنكر هذا يف داخل الصالة كما أين ال أعلم أحداً أنكره خارج الصالة هذا هو الذي يعتمد
عليه يف أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أوهلم وآخرهم ،فمن قال :إنه منكر فعليه الدليل،

وليس على من فعل ما فعله السلف ،وإمنا إقامة الدليل على من أنكره ،وقال :إنه منكر ،أو إنه

بدعة ،هذا ما درج عليه سلف األمة وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم ،وفيهم العلماء واألخيار

واحملدثون ،وجنس الدعاء يف الصالة معروف من النيب  -عليه الصالة والسالم -يف صالة الليل،

فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،أتليف الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  ،-اجلزء  ،11ص
. ]354
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هل استماع القرآن يعدل قراءته؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/29
السؤال

هل مساع القرآن على شرائط كاسيت يومياً والتمعن فيه وعدم االنشغال عنه يعادل قراءة املصحف؟
اجلواب

مساع القرآن الكرمي من خالل شرائط التسجيل أمر طيب ،وفاعله مأجور على ذلك ،لكنه مع هذا ال
يعادل قراءة املرء بنفسه للقرآن ،سواء كان من املصحف أو عن ظهر قلب ،فهذه القراءة اليت ورد

فيها الفضل املخصوص كاحلديث الذي رواه الرتمذي ( )2910وصححه عن عبد هللا بن مسعود أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا

 " ...احلديث .أما استماع التالوة وإن كان املرء يثاب عليه ،فليس كقراءة القرآن وال يعادل فضلها،

وإمنا حكي اخلالف بّي أهل العلم يف التفضيل بّي القراءة من املصحف أو القراءة عن ظهر غيب،

فذهب مجهور السلف -كما حكاه النووي -إىل أن القراءة من املصحف أفضل؛ ألن القارئ جيتمع
له فضل القراءة وفضل النظر يف املصحف ،وقد كان كثري من السلف ال خيلون يومهم من النظر يف

املصحف ،وابهلل التوفيق.

()198/1

ختم القرآن يف رمضان
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/2هـ

السؤال

هل ميكن أن يستفاد من مدارسة جربائيل -عليه السالم -للنيب -صلى هللا عليه وسلم -القرآن يف

رمضان أفضلية ختم القرآن؟

اجلواب

نعم يستفاد منها املدارسة ،وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ ألن الرسول -

عليه الصالة والسالم -دارس جربائيل لالستفادة؛ ألن جربائيل هو الذي أييت من عند هللا -جل

وعال -وهو السفري بّي هللا والرسل ،فجربائيل ال بد أن يفيد النيب -صلى هللا عليه وسلم -أشياء من
جهة هللا -عز وجل ،-من جهة إقامة حروف القرآن ،ومن جهة معانيه اليت أرادها هللا ،فإذا دارس

اإلنسان من يعينه على فهم القرآن ،ومن يعينه على إقامة ألفاظه ،فهذا مطلوب كما دارس النيب -

صلى هللا عليه وسلم -جربائيل ،وليس املقصود أن جربائيل أفضل من النيب -عليه الصالة والسالم-
 ،ولكن جربائيل هو الرسول الذي أتى من عند هللا فيبلغ الرسول -عليه الصالة والسالم -ما أمره

هللا به من جهة القرآن ،ومن جهة ألفاظه ،ومن جهة معانيه ،فالرسول -صلى هللا عليه وسلم-

يستفيد من جربائيل من هذه احليثية ،ال أن جربائيل أفضل منه -عليه الصالة والسالم ،-بل هو
أفضل البشر وأفضل من املالئكة -عليه الصالة والسالم ،-لكن املدارسة فيها خري كثري للنيب -
صلى هللا عليه وسلم -ولألمة؛ ألهنا مدارسة ملا أييت به من عند هللا ،وليستفيد مما أييت به من عند هللا
-عز وجل.-

وفيه فائدة أخرى ،وهي :أن املدارسة يف الليل أفضل من النهار؛ ألن هذه املدارسة كانت يف الليل،

ومعلوم أن الليل أقرب إىل اجتماع القلب وحضوره واالستفادة أكثر من املدارسة هناراً.
وفيه أيضاً من الفوائد :شرعية املدارسة ،وأهنا عمل صاحل حىت ولو يف غري رمضان؛ ألن فيه فائدة

لكل منهما ،ولو كانوا أكثر من اثنّي فال أبس أن يستفيد كل منهم من أخيه ،ويشجعه على القراءة،

وينشطه فقد يكون ال ينشط إذا جلس وحده ،لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زمالء كان ذلك
أشجع له وأنشط له ،مع عظم الفائدة فيما حيصل بينهم من املذاكرة واملطالعة فيما قد يشكل
عليهم ،كل ذلك فيه خري كثري.

وميكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من اإلمام على اجلماعة يف رمضان نوع من هذه
املدارسة؛ ألن يف هذا إفادة هلم عن مجيع القرآن ،وهلذا كان اإلمام أمحد -رمحه هللا -حيب ممن يؤمهم

أن خيتم هبم القرآن ،وهذا من جنس عمل السلف يف حمبة مساع القرآن كله ،ولكن ليس هذا موجباً
ألن يعجل وال يتأىن يف قراءته ،وال يتحرى اخلشوع والطمأنينة ،بل حتري هذه األمور أوىل من مراعاة

اخلتمة.

جمموع فتاوى الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ،-اجلزء اخلامس عشر ،ص ( )324فتوى رقم
(. )114
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التسمي "أبسرية القرآن"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/7/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي سؤال عن امرأة أطلقت على نفسها امساً يف أحد املنتدايت العامة ،هذا االسم أاثر يف نفسي

نوعاً من الشك من انحية جوازه من عدمه ،واالسم هو (أسرية القرآن)  ،فما احلكم يف ذلك؟ جزاكم
هللا خري اجلزاء ،ونفع بكم وبعلمكم اإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

ال ينبغي أن تتسمى هبذا االسم؛ ألنه لفظ حمتمل ملا ُحيمد وما يُذم ،فأسرية القرآن تعين أن القرآن

أسرها ،وما معىن أن القرآن أسرها ،هل ذلك على وجه التربم مبا يف القرآن من أوامر ونواهي تقيد

اإلنسان عن االنطالق يف شهواته أم أن ذلك مقول على وجه التم ّدح ابلعمل ابلقرآن ،فيكون ذلك
من اإلعجاب ابلعمل واالغرتار ،وكل هذا وذاك مذموم ،فالواجب ترك التكلف وترك الدعاوى
الباطلة اليت حتتمل الغلو واملبالغة ،نسأل هللا أن يهدينا سواء السبيل ،وهللا أعلم.

()200/1

االقتباس من القرآن يف الكالم
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/5/14

السؤال

السالم عليكم.
أان من الذين هلم ميول أدبية ،وأحب عند حديثي مع الناس أن يتخلله كثري من املفردات العربية

الفصحى ،وأعلم أن القران الكرمي هو أفصح اللغة العربية ،فلذلك أحتدث أحياانً مبقاطع من القرآن
يف سياق كالمي بشكل عفوي ،ويف أحيان أخرى أتعمد ذلك ،على سبيل املثال :عندما رأيت من

صديقي أمراً أغضبين عربت عن استيائي ،فقلت له :اي ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ،فهل

يف ذلك حمظور شرعي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:

أما عنايتك -اي أخي الكرمي -ابللغة العربية واهتمامك هبا فهذا أمر ُحيمد لك ،فهي لغة ليست
كغريها من اللغات ،إذ هي لغة القرآن الكرمي ولغة الرسول املصطفى -صلى هللا عليه وسلم-

والعناية هبا وحفظها أمر وثيق الصلة ابلدين وحفظه ،وإذا صاحب اهتمامك هبا نية التقرب بذلك إىل
هللا كنت مأجوراً على صنيعك ،لكن ينبغي أن يكون هذا من غري تكلُّف وتشدُّق ،ففي احلديث":إن

هللا -عز وجل -يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ختلل الباقرة بلساهنا" ،خرجه أبو داود
يف سننه (. )5005( )274/5

أما ما ذكرت من أنك تُورد أحياانً مقاطع من القرآن يف سياق كالمك بشكل عفوي ،ويف أحيان

أخرى تتعمد ذلك ،كقولك على سبيل املثال :وقد رأيت من صديقك أمراً أغضبك معرباً عن

استيائك "اي ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً" [مرمي ]24:فأقول لك :إن هذا األمر يندرج

حتت ما يُعرف ابالقتباس ،والذي منه تضمّي الشعر أو النثر بعض القرآن ال على أنه منه أبالّ يقال

فيه قال هللا -تعاىل -وحنوه ،فإنك إن صدرته بقولك :قال هللا -تعاىل -مل يكن اقتباساً ،وإمنا جيري
هذا جمرى االستدالل.

ومسألة االقتباس هذه مما اختلف فيه ،فقد نقل السيوطي -رمحه هللا -أنه اشتهر عن املالكية حترميه
وتشديد النكري على فاعله ،أما الشافعية فلم يتعرض له املتقدمون وال أكثر املتأخرين منهم ،مع

شيوع االقتباس يف أعصارهم ،واستعمال الشعراء له قدمياً وحديثاً وتعرض له مجاعة من املتأخرين،

فسئل عنه الشيخ :عز الدين بن عبد السالم فأجازه ،واستدل مبا ورد عنه -صلى هللا عليه وسلم-
من قوله يف الصالة وغريها":وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أان من املشركّي
" ...اخل ،رواه مسلم ( )771والرتمذي ( )3421وأبو داود ( )760والنسائي (، )897

وقوله":اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباانً اقض عين الدين وأغنين من
الفقر  ...اخل" خرجه اإلمام مالك يف املوطأ بالغاً ( ، )201/1وورد يف سياق وصية أيب بكر -رضي

هللا عنه -قوله":أين أستخلف عليكم عمر بن اخلطاب فإن يعدل فذاك ظين به ورجائي فيه وإن جير
ويب ِّدل فال أعلم الغيب" ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" نقلها ابن كثري يف تفسريه عند
تفسري هذه اآلية (. )355/3

وابجلملة فهذه النصوص وغريها تدل على جوازه يف النثر يف مقام الوعظ والثناء والدعاء وكره بعض

العلماء تضمينه يف الشعر ،وقد ورد يف تراجم بعض العلماء استعماله يف الشعر كما ورد يف ترمجة أيب

منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي أنه قال شعراً:
اي من عدا مث اعتدى مث اقرتف مث انتهى مث ارعوى مث اعرتف
أبشر بقول هللا يف آايته "إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف"

والذي يظهر -وهللا أعلم -أنه إذا كان املقام حيتمله وفيه موعظة وتذكري فال حرج ،أما إذا كان
السياق ال حيتمله فإن هذا مما ال جيوز نظماً أو نثراً ،كما قيل عن أحد والة بين مروان أنه ُرفعت إليه
شكاية من بعض عماله فوقهع عليها "إن إلينا إايهبم مث إن علينا حساهبم" [الغاشية ]26-25:وكذا

يل أعناق النصوص القرآنية ليعرب هبا عن معىن من املعاين كالذي ينقل عن املرأة
لو تكلف وأسرف يف ّ
اليت كانت ال تتحدث -يف زعمهم -إال ابلقرآن فإن هذا من التكلف ،وهو أشبه ابلعبث أبلفاظ

القرآن الكرمي -نسأل هللا العافية.-

وهذه املسألة تبحث يف آداب تالوة القرآن فليع ِ
نت اللبيب ببحثها يف مظاهنا من كتب علوم القرآن
وممن حبثها اإلمام السيوطي -رمحه هللا -يف كتابه (اإلتقان يف علوم القرآن)  ،وفق هللا اجلميع ،وصلى

هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()201/1

خيرج من بّي الصلب والرتائب
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/15هـ

السؤال

من املعروف أن تلقيح احليوان املنوي للبويضة ينتج عنه الزجيوت الذي ينمو ليكون اجلنّي ،وتنتج

احليواانت املنوية يف اخلصيتّي خارج اجلسم ،والبويضة من مبايض األنثى الواقعّي على جانيب الرحم
اإلنْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ج ِم ْن بَ ْ ِ
الرتائِ ِ
الصل ِ
ب" [الطارق:
ّي ُّ
ْب َو هَ
سا ُن م هم ُخل َق ُخل َق م ْن َماء َداف ٍق خيَْ ُر ُ
قال تعاىل" :فَـ ْليَـ ْنظُ ِر ِْ َ
 ، ]7-5إذاً املاء الدافق هو املين ،الرتائب :عظام صدر املرأة كما يلي الرتقوتّي ،والصلب :فقار

الظهر أمل يعلم أنه ال عالقة للحيواانت املنوية ابلظهر؟ وال البويضة بصدر املرأة؟ هذا السؤال طرح
للتشكيك يف معجزة القرآن الكرمي ،ونسبته إىل رب اجلاللة  -تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا -؛

فأرجو من العلماء األجالء الرد يف أسرع وقت ممكن لدحض هذه الشبهة اليت ينشرها ويتشدق هبا

النصارى على موقع يف اإلنرتنت ،ويل رجاء من قارئ هذا السؤال أن يطلب من العلماء أصحاب

الفتوى يف هذا املنتدى والذين نثق بعلمهم أن يقوموا جبمع الشبهات املثارة على اإلنرتنت واإلجابة

عليها يف كتاب أو يف هذا املنتدى ليكون املسلم بعيداً عن أي تشكيك.

اجلواب

ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ج ِمن بَ ْ ِ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ب .إِنّهُ
ّي ّ
ْب َو َّ
نسا ُن م ّم ُخل َقُ .خل َق من ّمآء َداف ٍق .خيَْ ُر ُ
يف قوله تعاىل" :فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
ِِ ِ
ادر .يـوم تُـ ْبـلَى السرآئِر .فَما لَهُ ِمن قُـوةٍ والَ َان ِ
ص ٍر" [الطارق  ]10-5؛ املاء الدافق:
ّ َ
َعلَ َى َر ْجعه لََق ٌ َ ْ َ َ ّ َ ُ َ
تعبري وصفي للمين ألنه سائل تركيبه مياثل قطريات املاء إال أنه حي تتدفق تكويناته وتتحرك بنشاط

ويصدق عليها الوصف بصيغة اسم الفاعل (دافق) لداللته على احلركة الذاتية ,ومجيع األوصاف عدا

وصف املاء ابلدافق تتعلق ابإلنسان؛ ألن بدء خلقه هو حمور احلديث واملوضوع الرئيس وهو املستدل
به على إمكان اإلرجاع حيًّا ,وضمري (له) يف قوله تعاىل "فَما لَهُ ِمن قُـوةٍ والَ َان ِ
ص ٍر" ال يستقيم عوده
ّ َ
َ
إىل املاء وإمنا إىل اإلنسان ,وضمري (رجعه) يف قوله تعاىل" :إِنّهُ َعلَى رج ِع ِه لََق ِ
اد ٌر" األظهر عوده إىل
َ َْ
الس َرآئُِر" ,وال توجد
اإلنسان واإلرجاع هو إعادة اخللق للحساب بقرينة وقت اإلرجاع "يَـ ْوَم تُـ ْبـلَ َى ّ
ضرورة لتشتيت مرجع الضمائر يف "فَـلْينظُ ِر ا ِإلنسا ُن ِمم خلِق" ِ ِ ٍ
َ ّ ُ َ ُ
و"خل َق من ّمآء" و (رجعه) يف "إِنّهُ
َ
ِ
ٍ
ِِ ِ
ِ
ج ِمن بَ ْ ِ
ّي
َعلَ َى َر ْجعه لََقادر" و"فَ َما لَهُ من قُـ ّوة َوالَ َانص ٍر" ولذا األوىل عود ضمري (خيرج) يف "خيَْ ُر ُ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ب" إىل اإلنسان كذلك مثلها ,خاصة أن املين ال خيرج بذاته كذلك وإمنا من اخلصية,
ّ
ْب َو َّ
والوصف ابإلخراج آية مستقلة كبيان متصل أبصل احلديث عن اإلنسان ,وبيان القدرة املبدعة وسبق
التقدير وإمكان اإلعادة أظهر يف إخراج الذرية من ظهور األسالف ,والتالزم قائم بّي (إخراج)

اإلنسان للدنيا وليداً و (إرجاعه) حيًّا بينما ال تالزم بّي (إخراج) املين و (إرجاع) اإلنسان ,وخروج
َخ َذ رب َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ّريّـتَـ ُه ْم" [األعراف:
ين َ
"وإِ ْذ أ َ َّ
ذرية اإلنسان من الظهر ُمبَ هّي يف قولهَ :
ك من بَِ َ
 , ]172وقوله" :أَبـنائِ ُكم اله ِذ ِ
َصالبِ ُك ْم" [النساء , ]23 :ومل يرد يف القرآن فعل (اإلخراج)
ين م ْن أ ْ
َْ ُ َ

متعلقاً ابملين بينما ورد كثريا متعلقا ابإلنسان لبيان خروجه للدنيا وليداً وخروجه حيًّا للحساب,

وللوجدان أن يقشعر من تلك الدقة املتناهية اليت ميزت بّي موضع تكون أعضاء إنتاج الذرية يف

الظهر وموضع خروجها على طريق هجرهتا!.

وهجرة أصوهلا اخللوية بّي بداايت العمود الفقري والضلوع قبل انفصاهلا ومتيزها.
واحلقيقة العلمية هي أن األصول اخللوية للخصية يف الذكر أو املبيض يف األنثى جتتمع يف ظهر
األبوين خالل نشأهتما اجلنينية مث خترج من الظهر من منطقة بّي بداايت العمود الفقري وبداايت

الضلوع ليهاجر املبيض إىل احلوض جبانب الرحم وهتاجر اخلصية إىل كيس الصفن حيث احلرارة أقل

وإال فشلت يف إنتاج احليواانت املنوية وتصبح معرضة للتحول إىل ورم سرطاين إذا مل تُكمل رحلتها,
ج ِمن بَ ْ ِ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ب" يفي بوصف اتريخ نشأة الذرية ويستوعب كافة األحداث
ّي ّ
ْب َو َّ
والتعبري "خيَْ ُر ُ
الدالة على سبق التقدير واالقتدار واإلتقان واإلحكام يف اخللق منذ تكوين البداايت يف األصالب

ابتداء من املنطقة بّي الصلب والرتائب إىل املستقر ,وحىت يولد األبوان
وهجرهتا خلف أحشاء البطن
ً

ويبلغان ويتزاوجان وختلق الذرية مما مياثل نطفة ماء يف الرتكيب عدمية البشرية من املين لكنها حية

تتدفق ذاتياً لتندمج مع نطفة نظري فتتكون النطفة األمشاج من اجلنسّي ,ويستمر فعل اإلخراج ساري
املفعول ليحكي قصة جيل آخر جلنّي يتخلق ليخرج للدنيا وليداً وينمو فيغفل عن قدرة مبدعه ,وكل
هذا اإلتقان املتجدد يف اخللق ليشمل اتريخ كل إنسان قد عرب عنه العليم احلكيم بلفظة واحدة

ج" ,فأي اقتدار ومتكن يف اخللق والتعبري!  ,ومع كل تلك
تستوعب دالالهتا كل األحداث" :خيَْ ُر ُ

املشاهد املتجددة والتقديرات املبدعة والقدرة املفزعة هل يرد جمرد هاجس على اخلاطر:
أنبعث حقاً
ُ
اسب!.
ُ
وحنَ َ
وهكذا يتصل العرض وينقلك يف ومضة من مشاهد بداايت مقدرة تسبق وجود اإلنسان إىل حيث

معرى السريرة ليواجه مصريه وحده بال أعوان فيتجلى بتلك النقلة الكبرية الفارق يف
يقف عاجزاً ّ
أحواله ,وسرعة النقلة تؤكد التقدير وسبق التهيئة وجتلي قدرة هللا تعاىل وحكيم تدبريه مؤيدةً "إِنّهُ َعلَ َى
رج ِع ِه لََق ِ
اد ٌر" ,قال الكليب" :الضمري يف إنه هلل تعاىل ويف رجعه لإلنسان" ,وقال املراغي" :فَـلْيَنظُ ِر
َْ
نسا ُن ِم ّم ُخلِ َق " أي فلينظر بعقله وليتدبر يف مبدأ خلقه ليتضح له قدرة واهبه وأنه ..على إعادته
ا ِإل َ
أقدرِ ٍ ِ ِ ُ ..
ج ِمن بَ ْ ِ
الرتآئِ ِ
الصل ِ
ب" ..حقائق علمية أتخر العلم هبا
ّي ّ
ْب َو َّ
"خل َق من ّمآء َداف ٍق .خيَُْر ُ
قران ,بيان هذا أن صلب اإلنسان هو عموده الفقري
والكشف عن معرفتها وإثباهتا ثالثة عشر ً

(سلسلة ظهره) وترائبه هي عظام صدره ..وإذا رجعنا إىل علم األجنة وجدان يف منشأ خصية الرجل

ومبيض املرأة ما يفسر لنا هذه اآلايت اليت حريت األلباب ..فكل من اخلصية واملبيض يف بدء
تكوينهما جياور الكلى ويقع بّي الصلب والرتائب أي ما بّي منتصف العمود الفقري تقريباً ومقابل

أسفل الضلوع ..فإذا كانت اخلصية واملبيض يف نشأهتما ويف إمدادمها ابلدم الشرايين ويف ضبط

شئوهنما ابألعصاب قد اعتمدات يف ذلك كله على مكان يف اجلسم يقع بّي الصلب والرتائب فقد

استبان صدق ما نطق به القرآن الكرمي وجاء به رب العاملّي ومل يكشفه العلم إال حديثاً بعد ثالثة

عشر قرانً من نزول ذلك الكتاب ,هذا وكل من اخلصية واملبيض بعد كمال منوه أيخذ يف اهلبوط إىل
مكانه املعروف؛ فتهبط اخلصية حىت أتخذ مكاهنا يف الصفن ويهبط املبيض حىت أيخذ مكانه يف

احلوض جبوار بوق الرحم ,وقد حيدث يف بعض األحيان أال تتم عملية اهلبوط هذه فتقف اخلصية يف

الفكر إىل كل هذا يف مبدأ خلق
طريقها وال تنزل إىل الصفن فتحتاج إىل عملية جراحية ..وإذا ُهدي ُ
اإلنسان سهل أن نصدق مبا جاء به الشرع وهو البعث يف اليوم اآلخر" ..إِنّهُ عَلَى رج ِع ِه لََق ِ
ادر" أي
َ َْ
أن الذي قدر على خلق اإلنسان ابتداء ..قادر أن يرده حيًّا بعد أن ميوت".
واقتدار اخلالق شاخص يف كل العرض بينما يتملى اخليال مشاهد أعرضت عن اإلنسان فعربت عنه
ابلغائب يف ومضات تُـ َع ِّريه من اخليالء وتفاجئه أبصله ومصريه طاويةً حياته ومماته وكأنه مل يكن ,يف

مقابل مشهد استكباره يف تبجح صارخ يعلنه االحتجاج املستهل حبرف (الفاء) ليفصح أبصل داللته
نسا ُن ِم ّم ُخلِ َق" ,كأنه صيحة
على التعقيب عن حمذوف يكشف ما جيول يف طوية نفسه" :فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ

مدوية مؤنبة تقول :أمل حتدثك نفسك؟  ,وليس لإلنسان يف تلك احملاكمة إال حضوراً ابهتاً داخل
ك
س ذَلِ َ
قفص االهتام يف زاوية من املخيلة بينما تشخص عياانً أدلة التجرمي؛ وكأنه تعاىل يقول" :أَلَْي َ
بَِق ِ
اد ٍر َعلَ َى أَن ُْحييِ َي ال َْم ْوتَ َى" [القيامة  , ]40وهذا املشهد األصغر لتعري السرائر مثال ملشهد يوم
الس َرآئُِر" ,فتأمل االتساق يف عرض املشاهد ,تصوير عجيب يكشف ما قبل فتح
عظيم "يَـ ْوَم تُـ ْبـلَ َى ّ
الستار وحىت بعد ضمه تبقى يف اخلاطر شىت صور العقاب وتؤز يف املسامع نريان تتشوق ملن يشك

حلظة يف قدرة اخلالق سبحانه!  ,أسلوب مذهل جامع فريد ال يبلغه اليوم أي كتاب ينسب للوحي قد

بلغ الذروة يف التصوير وثراء املعىن مع الغاية يف إجياز اللفظ ,وأما التفاصيل العلمية اليت يستحيل أن
يدركها بشر زمن التنزيل فهي بعض دالئل النبوة اخلامتة اليت تسطع اليوم أمام الناهبّي.

()202/1

ربط األحداث ابلتعدد الرقمي يف القرآن
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن الرومي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/16
السؤال

كثر يف هذا الوقت احلديث على موضوع الرقم ( ، )11وعالقته أو ذكره يف القرآن الكرمي يف سورة
التوبة .أرجو بيان الرأي بذلك ،مع العلم أنه خرج منذ أكثر من عشرين سنة رجل امسه رشاد خليفة
بىن على التعداد الرقمي يف القرآن الكرمي ملعرفة يوم القيامة ،فتبّي أنه من القاداينيّي.

اجلواب

من أنواع التفسري ما يسمى ابلتفسري اإلشاري وله أصوله وضوابطه وقواعده ،كما أن من أنواع

اإلعجاز القرآن ما يسمى ابإلعجاز العددي ،وهي ظاهرة برزت يف العصر احلديث ،وانتشرت فكتب

عن العدد ( ، )19وعن العدد (سبعة)  ،وعن األعداد عموماً ،مث أدخل احلاسب اآليل ،وظهرت

عجائب أخرى.

وشطح قوم يف التفسري اإلشاري حىت خرجوا عن الصواب بل إىل االحنراف يف العقيدة ،كما غال
آخرون يف األعداد حىت التمحل والتكلف.

وكأن السائل يشري إىل اآلية ( )110يف سورة التوبة ،وهي التاسعة إىل حادثة  9/11سبتمرب ،ورقم
( )110جيمع احلادي عشر حبذف الصفر ،وعدد أدوار البنايتّي ،وإشارة اآلية " :ال يزال بنياهنم

الذي بنوا ريبة يف قلوهبم " [التوبة ]110:إال أن يف هذا صرفاً للفظ عن مدلوله واملراد به ،وهو

مسجد الضرار الذي نزلت اآلايت فيه ،وهذا بال شك تكلف مذموم وصرف أللفاظ القرآن عن
مدلوهلا احلقيقي ،ولو سلكنا هذا املسلك النصرفت أكثر آايت القرآن عن مدلوهلا إىل معان ابطلة

وخلت من مضامينها الشرعية ،ولذا قال الشيخ الزرقاين  -رمحه هللا تعاىل  -يف الرد على أمثال

هؤالء " :ولعلك تالحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا ابإلقبال على دراسة تلك اإلشارات واخلواطر

فدخل يف روعهم أن الكتاب والسنة ،بل اإلسالم كله ما هي إال سوانح وواردات على هذا النحو من
التأويالت والتوجيهات ،وزعموا أن األمر ما هو إال ختيالت ،وأن املطلوب منهم هو الشطح مع
اخليال أينما شطح ،فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة ،ومل حيرتموا قوانّي اللغة العربية يف فهم أبلغ

النصوص العربية كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ا .هـ.

قلت :وإن كان الشيخ يقصد طائفة من الصوفية إال أنه يدخل يف ذلك كل من صرف اللفظ عن
مدلوله بال دليل صحيح من الكتاب والسنة.
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قراءة القرآن للمحدث واحلائض
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

 -1هل جيوز قراءة القرآن وملسه من غري وضوء؟.
-2هل جيوز قراءة القرآن للحائض غيباً؟.
اجلواب

 2-1سئل الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،نذكر لك فيما يلي

نص السؤال واإلجابة:
ّ

س :ما حكم مس املصحف بدون وضوء أو نقله من مكان آلخر؟ وما احلكم يف القراءة على الصورة

اليت ذكرت؟

ج :ال جيوز للمسلم مس املصحف وهو على غري وضوء عند مجهور أهل العلم ،وهو الذي عليه

األئمة األربعة -رضي هللا عنهم ،-وهو الذي كان يفيت به أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم،-
وقد ورد يف ذلك حديث صحيح ال أبس به ،ومن حديث عمرو بن حزم -رضي هللا عنه ،-أن النيب

-صلى هللا عليه وسلم -كتب إىل أهل اليمن" :أن ال ميس القرآن إال طاهر" رواه مالك يف املوطأ

( )468والدارمي يف سننه ( )2266وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.
وبذلك يعلم أنه ال جيوز مس املصحف للمسلم إال على طهارة من احلدث األكرب واألصغر ،وهكذا
نقله من مكان إىل مكان ،إذا كان الناقل على غري طهارة.
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة ،كأن أيخذه يف لفافة أو يف جرابه ،أو بعالقته فال أبس ،أما أن

ميسه مباشرة وهو على غري طهارة فال جيوز على الصحيح الذي عليه مجهور أهل العلم؛ ملا تقدم،
وأما القراءة فال أبس أن يقرأ وهو حمدث عن ظهر قلب ،أو يقرأ وميسك له القرآن من يرد عليه

ويفتح عليه فال أبس بذلك.

لكن اجلنب صاحب احلدث األكرب ال يقرأ؛ ألنه ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان ال

حيجبه شيء عن القراءة إال اجلنابة انظر ما رواه الرتمذي ( )146والنسائي ( )265أبو داود ()229
وابن ماجة ( )594من حديث علي  -رضي هللا عنه  -وروى أمحد ( )874إبسناد جيد عن علي -
رضي هللا عنه ،-قال :هكذا رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -توضأ مث قرأ شيئاً من

القرآن ،مث قال" :هذا ملن ليس جبنب ،أما اجلنب فال ،وال آية"

واملقصود :أن ذا اجلنابة ال يقرأ ال من املصحف وال عن ظهر قلب حىت يغتسل ،وأما احملدث حداثً
أصغر وليس جبنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب وال ميس املصحف.

وهنا مسألة تتعلق هبذا األمر ،وهي مسألة احلائض والنفساء ،هل تقران أم ال تقران؟
يف ذلك خالف بّي أهل العلم:

منهم من قال :ال تقران ،وأحلقهما ابجلنب.

والقول الثاين :أهنما تقران عن ظهر قلب دون مس املصحف؛ ألن مدة احليض والنفاس تطول،

وليستا كاجلنب؛ ألن اجلنب يستطيع أن يغتسل يف احلال يقرأ ،أما احلائض والنفساء فال تستطيعان

ذلك إال بعد طهرمها ،فال يصح قياسهما على اجلنب ملا تقدم.
فالصواب :أنه ال مانع من قراءهتما عن ظهر قلب ،هذا هو األرجح؛ ألنه ليس يف األدلة ما مينع

ذلك ،بل فيها ما يدل على ذلك ،فقد ثبت يف الصحيحّي البخاري ( ، )1650ومسلم (، )1211

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال لعائشة  -رضي هللا عنها  -ملا حاضت يف احلج" :افعلي

كما يفعل احلاج غري أال تطويف ابلبيت حىت تطهري" ،واحلاج يقرأ القرآن ،ومل يستثنه النيب -صلى هللا

عليه وسلم ،-فدل ذلك على جواز القراءة هلا ،وهكذا قال ألمساء بنت عميس  -رضي هللا عنها -
ملا ولدت حممد بن أيب بكر  -رضي هللا عنهما  -يف امليقات يف حجة الوداع انظر ما رواه مسلم

( )1209من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -فهذا يدل على أن احلائض والنفساء هلما قراءة
القرآن ،لكن من غري مس املصحف.

وأما حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال تقرأ
احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن" رواه الرتمذي ( )131وابن ماجة ( ، )596فهو حديث

ضعيف ،يف إسناده إمساعيل بن عياش ،عن موسى بن عقبة ،وأهل العلم ابحلديث يضعفون رواية

إمساعيل عن احلجازيّي ويقولون :إنه جيد يف روايته عن أهل الشام أهل بالده ،لكنه ضعيف يف روايته

عن أهل احلجاز ،وهذا احلديث من روايته عن أهل احلجاز فهو ضعيف[ .جمموع فتاوى ومقاالت
متنوعة ،أتليف الشيخ/عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ،-ج 10صـ]149
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تعليق اآلايت القرآنية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/1/4

السؤال

ما حكم تعليق اآلايت القرآنية على شكل لوح أو سجاد يف البيت؟
اجلواب

القرآن الكرمي أنزله هللا للعمل به والتعبد به كما أمر هللا وأمر رسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم -ومل
ينزله جملرد التالوة والتربك به ،مع أنه كنز الربكة ،ويف تالوته األجر والثواب ،وإمنا أنزله هللا للعمل به

وحتكيمه يف كل أمر وشأن من شؤون احلياة ،لقوله -تعاىل" :-وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل هللا إليك" [املائدة ، ]49:وقوله" :ما فرطنا يف الكتاب من

شيء" [األنعام ]38:وال شك أن تعظيم آايت هللا حقاً هو بتطبيق أحكامها والتحاكم إليها .أما جمرد

كتابتها وتعليقها للتربك دون العمل واالعتبار ،أو كتابتها لغرض طرد الشياطّي من املنزل أو وضع

املصحف يف السيارة لدفع العّي عن صاحبها ،أو ليقال إن صاحب هذا املنزل أو السيارة متدين إخل
 ...فكل ذلك من االبتداع املنهي يف الشرع ومدخل للرايء والسمعة .وكل ذلك مما مل أيذن به هللا وال
رسوله ،ومل ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعّي ومن بعدهم من سلف األمة ،وهو نوع من أنواع

االبتذال واالمتهان آلايت هللا.

أما إذا كان الغرض من كتابة آايت القرآن على لوح أو زجاج أو سجاد وعلقت يف مكان حمرتم كأن

توضع يف صدر اجمللس يف البيت ليتذكر الداخل واخلارج واجلالس معاين تلك اآلايت ،أو تكون جمال

رفعها وكتابتها على هذه اهليئة وهبذا الغرض من
حبث يف تفسريها ،حينئذ فال أرى مانعاً شرعياً ،إذ ُ

تعظيمها .وقد نص العلماء على جواز زخرفة املصحف وتزويقه وجتليده جتليداً فاخراً ،حىت لو طلي
بشيء من الذهب أو الفضة جلاز.

وخالصة القول :إن كتابة آايت القرآن وتعليقها يف البيت بقصد التعظيم هلا والتذكر والتدبر يف
معانيها فإن هذا جائز .وما عدا هذا الغرض فحرام .وهللا أعلم
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خلق القرآن
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/12/27

السؤال

أرجو من فضيلتكم إخباري عن كيفية الرد على من قال إن القرآن خملوق غري منزل ،مع األدلة

الصحيحة من القرآن والسنة ،وما حكم من قال إن القرآن خملوق وليس منزالً؟ علماً أهنم يقولون يف
تفسري كلمة نزلنا إنه منزل من الفوقية إىل األسفل أو التحتية ،أرجو أن تكون حماضرة أو مقال كامل

عن هذا املوضوع ،وما هي الكتب واملراجع اليت تعينين على ذلك؟

اجلواب

القرآن الكرمي كالم هللا  -عز وجل  -املنزل بلفظه ومعناه كما دل عليه القرآن نفسه وليس هناك أي
دليل يعارض ذلك.

ومن األدلة قوله  -تعاىل  " :-وإن أحد من املشركّي استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا"

[التوبة ]6:وقوله  -تعاىل  ":-وكلم هللا موسى تكليماً" [النساء . ]164:وقال  -عز وجل -
ملوسى ":وأان اخرتتك فاستمع ملا يوحى إنين أان هللا ال إله إال أان فاعبدين وأقم الصالة لذكري"

[طه ]14:وهذا القول مسعه موسى  -عليه السالم -فممن مسعه؟ مسعه من هللا  -عز وجل .-
وعلى هذه العقيدة علماء األمة احملققون.

وأورد الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة أقوال أكثر من مخسمائة ومخسّي عاملاً قالوا هبذا

القول .ويراجع كتاب (جمموع فتاوى ابن تيمية اجمللد  12وعنوانه :القرآن كالم هللا" والفتاوى الكربى

له اجمللد  6آخره) ففيها تفصيل للمسألة ،وهللا أعلم.
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املسابقات القرآنية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

نقيم يف مدرستنا مسابقات للقرآن والسنة ويشرتك يف هذه املسابقة مجيع منسوابت املدرسة تقريباً
ومنهن املديرة والوكيلة ،فهل إذا حصلت املديرة على املركز األول مثالً وأعطيت هدية من قبل
املسؤولة عن املسابقة  -علماً أبن اليت تقدم اهلدية معلمة  -هل هذا يدخل يف الرشوة أو هدااي

العمل؟ وهللا يشهد أن هذه اهلدااي مل تقدم هلذا الغرض ،وإمنا لبث روح املنافسة وشغل الوقت مبا هو
مفيد ،وهل يصح مشاركة بعض املتسابقات يف دفع مبلغ للمسامهة يف شراء اهلدااي؟

اجلواب

إذا كانت املسابقات يف القرآن الكرمي والسنة والعلم الشرعي النافع فإنه ال حرج إن شاء هللا من
وضع هدااي عليها وال أبس من أن تعطى مديرة املدرسة أو الوكيلة إذا كانت هي الفائزة ،وال يظهر يل

أن هذا يدخل يف هدااي العمل ألن سببه معلوم ظاهر وهو املسابقة فإن أرادت املديرة أو الوكيلة أن

ترتك اهلدية ورعاً فهذا شيء حسن جداً.
وجيوز أيضاً أن يشارك بعض املتسابقات يف دفع املبلغ لشراء اهلدية ،وهللا أعلم.
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حفظ القرآن مث نسيانه
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/13
السؤال

كنت أحاول حفظ سور من القرآن الكرمي مع جمموعة من األخوات ،ومع مرور الزمن نسيت أغلب
ما حفظته ولكين الزلت مستمرة مبحاولة حفظ اجلديد من السور ،وقد قرأت قبل فرتة حديث

الرسول -صلى هللا عليه وسلم :-عن أن أعظم عذاب رآه هو عذاب من حيفظ القرآن وينساه،

فخفت كثرياً وقررت التوقف عن حفظ املزيد من السور ،والرتكيز فقط على مراجعة ما قد حفظته

واحلرص على عدم نسيانه ،فهل هناك إمث على قراري هذا؟ وإذا مل يكن فيه إمث فهل أخرب من معي يف

اجملموعة ابحلديث الذي قرأته ،ورمبا أدى ذلك إىل خوفهن هن أيضاً من عقوبة النسيان ،وتوقفهن عن
احلفظ؟ أان الزلت مستمرة حبضور الدروس ولكين حولتها من حفظ إىل تالوة ،وحماولة لتطبيق

التجويد أثناء القراءة ،أفيدوان جزيتم خرياً.
اجلواب

تشري السائلة إىل حديث" :عرضت علي أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد وعرضت

علي ذنوب أميت فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث نسيها" ،وهذا احلديث
قد أخرجه أبو داود ( ، )461والرتمذي ( ، )2916وابن خزمية ( ، )576والبيهقي يف السنن

( ، )440/2وأبو يعلى ( ، )4265وعبد الرزاق ( ، )361/3كلهم من طريق املطلب بن حنطب
بن عبد هللا ،عن أنس بن مالك مرفوعاً ،غري أن هذا احلديث ال يثبت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فقد ضعفه مجع من أهل العلم منهم علي بن املديين ،والبخاري ،والرتمذي ،وابن حجر ،فال
يصح االحتجاج به.

وإين أنصح السائلة ابجلمع بّي املراجعة واحلفظ مع العناية ابملراجعة وكثرة التكرار ،فإن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قد أخرب عن شدة تفلت القرآن من صاحبه إذا مل يتعاهده ابملذاكرة واملراجعة ،ففي
احلديث الذي أخرجه البخاري ( ، )5033ومسلم ( ، )791عن أيب موسى أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :تعاهدوا القرآن فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتاً من اإلبل يف عقلها" ،وقد
رويت آاثر عن السلف تدل على كراهتهم لنسيان شيء من القرآن الكرمي ألن هذا دليل على

التساهل والتهاون.

كما أنصح السائلة أيضاً ابلعناية جبانب التفسري ،والفهم ،ملعاين ما تقرأ وحتفظ مما يعينها على العمل

مبا تتلو من القرآن ،وهذا هو املقصود األول من نزول القرآن الكرمي ،يقول هللا تعاىل" :كتاب أنزلناه

إليك مبارك ليدبروا آايته وليتذكر أولو األلباب" [ص ، ]29:فإذا اتضح للسائلة هذا األمر فال مانع
من إطالع أخواهتا عليه ،وهللا أرجو أن يوفقنا مجيعاً للرب والتقوى ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.
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تعليق لوحات اآلايت القرآنية
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/29هـ
السؤال

السالم عليكم.

تستخدم اآلايت القرآنية لتزيّي املساجد ،والبعض يعلقها يف بيته ،فما حكم ذلك؟ أفادكم هللا.

اجلواب

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حكم كتابة اآلايت وتعليقها على احلائط ،وجاء

يف اإلجابة ما يلي:

أنزل هللا -تعاىل -القرآن موعظة وشفاء ملا يف الصدور ،وهدى ورمحة للمؤمنّي ،وليكون حجة على
الناس ،ونوراً وبصرية ملن فتح قلبه له ،يتلوه ويتعبد به ،ويتدبره ،ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات
واملعامالت اإلسالمية ،ويعتصم به يف كل أحواله ،ومل ينزل ليعلق على اجلدران زينة هلا ،وال ليجعل

حروزاً ومتائم تعلق يف البيوت أو احملالت التجارية وحنوها؛ صيانة وحفظاً هلا من احلريق واللصوص،

وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة ،وخاصة املبتدعة -وما أكثرهم -فمن انتفع ابلقرآن فيما أنزل
من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصرية ،ومن كتبه على اجلدران أو على خرق تعلق عليها

وحنو ذلك؛ زينة أو حرزاً وصيانة للسكان واألاثث وسائر املتاع فقد احنرف بكتاب هللا أو آبية أو

بسورة منه عن جادة اهلدى ،وحاد عن الطريق السوي والصراط املستقيم ،وابتدع يف الدين ما مل أيذن

به هللا وال رسوله -صلى هللا عليه وسلم -قوالً أو عمالً ،وال عمل به اخللفاء الراشدون وسائر

الصحابة -رضي هللا عنهم أمجعّي -وال أئمة اهلدى يف القرون الثالثة اليت شهد هلا النيب -صلى هللا
عرض آايت القرآن أو سوره لإلهانة عند االنتقال من
عليه وسلم -أبهنا خري القرون ،ومع ذلك فقد ّ
بيته إىل آخر بطرح هذه اخلرق يف األاثث املرتاكم ،وكذا احلال عند بالها وطرحها هنا وهنا مما ال

ينبغي ،وجدير ابملسلم أن يرعى القرآن وآايته ،واحملافظة على حرمته ،وال يعرضه ملا قد يكون فيه
امتهان له.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )46/4
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تفسري كلمات القرآن بلغة أجنبية
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/1

السؤال

هل جيوز أن تفسر بعض كلمات القرآن على أساس أن الكلمة تشبه كلمة _إجنليزية مثالً -من

اللغات غري العربية؟
اجلواب

مل يوضح السائل سؤاله بشكل كاف ,ولكن نقول :إن ترمجة ألفاظ القرآن الكرمي إىل لغة أخرى غري

جائزة؛ ألن هللا -تعاىل -أودع يف القرآن من األسرار واإلعجاز ماال ميكن نقله بلغة أو عبارة أخرى,
ولكن اجلائز هو ترمجة تفسري القرآن الكرمي ,إذ تفسري القرآن جهد بشري يعتمد على أصول شرعية,
وهو هبذه املثابة ميكن نقله إىل لغة أخرى ,وهللا أعلم.
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هل التقى موسى وشعيب؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/8

السؤال

عندما توجه موسى -عليه السالم -إىل مدين يف القصة املعروفة لديكم ،هل الذي عمل عنده موسى
-عليه السالم -وأنكحه إحدى ابنتيه هو شعيب -عليه السالم-؟

اجلواب

ذكر كثري من املفسرين أن صاحب مدين النيب شعيب -عليه السالم ،-ويستدلون على ذلك ببعض

اآلاثر ،لكنها ال تسلم من مقال ،ويف احلق فإن هذا القول حمل نظر ألمور:

-1مل يثبت فيما ذكروا شيء عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال عن أحد الصحابة -رضي هللا
عنهم ،-ويف هذا يقول ابن جرير -رمحه هللا" :-وهذا مما ال يدرك علمه إال خبرب ،وال خرب بذلك
جتب حجته ." ...

-2بُـ ْعد الزمن الذي بّي موسى وشعيب -عليهما السالم ،-فقد بعث شعيب -عليه السالم -يف

زمن غري بعيد من زمن إبراهيم -عليه السالم ،-ذلك أن إبراهيم ولوطاً -عليهما السالم -بعثا يف
نفس الفرتة ،وقد قال هللا -تعاىل -عن شعيب وهو يعظ قومه" :وما قَـوم لُ ٍ
وط ِم ْن ُكم بِبَعِيد"
ََ ْ ُ
[هود ، ]89:ومن املعروف أن بّي إبراهيم -عليه السالم -وموسى -عليه السالم -عدة قرون.

-3ويستأنس يف هذا مبا ورد يف أسفار أهل الكتاب ،فقد ذكر عدد من املفسرين أن صاحب مدين
كان يسمى عندهم (يثرون)  ،ومل يذكر فيها أنه النيب شعيب -عليه السالم.-

وقد أشار ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسريه إىل بعض ما ذكرت ،وبكل حال فإن اسم صاحب مدين
قد أهبم يف القرآن الكرمي ،ذلك أن اجلهل به ال يضر ،وابهلل التوفيق.
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هل يف القرآن أخطاء إمالئية
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/4هـ

السؤال

السالم عليكم.

يتهم بعض املالحدة القرآن الكرمي أبنه جاء فيه بعض الكلمات اليت فيها أخطاء -بزعمهم -إمالئية
مثل كلمة (القرءان) وكلمة (يس) وغري ذلك ،فما هو الرد املناسب هلم؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

رسم املصحف من األمور االصطالحية اليت مل تتلق بوحي من هللا تعاىل ،وإمنا كتبت على حنو ما

اصطلح الناس عليه يف ذلك الوقت واتفقوا -واألمور اليت يتفق عليها الناس ال مشاحة فيها وال
منازعة وال ينكر فيها على أحد إذا حصل هبا املقصود ،-ومن ذلك الرسم اإلمالئي ،إذ هو أمر

اصطالحي جرى عليه الناس بقصد أن يكون وسيلة تساعدهم يف تناقل العلم وغريه من أوجه النشاط
احلضاري ،والرسم اإلمالئي ملا كان أمراً اصطالحياً جيوز أن يقع فيه اختالف وتغري ،على مر العصور،
ومن تتبع املراحل اليت مر هبا الرسم اإلمالئي العريب أدرك ذلك ،بل حىت يف عصران هذا يوجد

اختالف بّي املدارس املعاصرة يف رسم عدد غري قليل من الكلمات ،ومثل هذا االختالف غري مؤثر
وال إشكال فيه ،وكذلك احلال فيما يتعلق ابلقرآن الكرمي ،فكونه قد كتب ابلرسم املوجود يف ذلك

الوقت مما اصطلح على تسميته بعد ذلك ابلرسم العثماين مما خيالف الرسم اإلمالئي املعاصر ال يعد

ذلك نقصاً يف القرآن الكرمي ،خلروجه عن حقيقته ،ألنه مل ينزل مكتوابً ،وإمنا نزل متلواً ،فال يضره أن
يكتب خطأ على فرض أن ذلك قد وقع ،كما لو أنه كتب -مثالً -على ألواح وقراطيس رديئة وحنو
ذلك ،مل يكن ذلك مما يعاب به القرآن الكرمي ،على أن أهل العلم كاإلمام أيب عمر املدين قد كتبوا

قدمياً يف بيان سبب رسم بعض الكلمات يف القرآن على حنو خيالف الرسم القياسي مما يطول ذكره
هنا ،وهللا أعلم.
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بث القرآن أثناء الطابور املدرسي
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/26هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :سؤايل هو :هل جيوز أن نشغل املسجل ابلقرآن الكرمي يف املدرسة قبيل الطابور بعشر
دقائق؟ علماً أن أغلب الطالب أو املارة يتكلمون وال يستمعون ،مع أن هناك أانساً قد يهديهم هللا

على يديك ،وهناك أصوات مجيلة جداً للقراء رمبا تشغف القلوب ،ما رأي فضيلتكم؟ حفظكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم ِ
صل على عبدك ونبيك حممد وعلى آله ومن تبعه إبحسان إىل يوم

الدين.

أما بعد ..فتشغيل اإلذاعة قبيل الطابور جزء من النشاط املدرسي ،واإلذاعة إن مل تشغل مبا يفيد

فستمأل بكالم ساقط أو غري مفيد.

فشغل إذاعة املدرسة ابختيار قصار السور ،أبداء قراء جيدين هو من خري ما يقدم لصباح اليوم
املدرسي ،وال يضر إن انصرف بعضهم عن االستماع أو اإلصغاء .وهللا أعلم.
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الفرق بّي "ذلك" و"ذلكم" يف القرآن
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

ما هو الفرق بّي (ذلك) وبّي (ذلكم) يف القرآن الكرمي؟

اجلواب

وردت (ذلكم) يف أربعّي موضعاً من القرآن ،و (ذلك) يف عدد أكثر من ذلك بكثري.

ومعىن :ذلكم ،إشارة للبعيد ،وإذا كانت يف سياق ذكر اخلري فالبعد للتعظيم والتفخيم ،كقوله

تعاىل":ذلكم أزكى لكم وأطهر" [البقرة ، ]232:وإذا كانت يف سياق ذكر الشر فالبعد للتفظيع

والتحذير ،كقوله تعاىل":وأن تستقسموا ابألزالم ذلكم فسق" [املائدة. ]3:

والكلمة على التجزئة (ذا) اسم إشارة ،والالم للبعيد ،والكاف للخطاب ،وامليم للجمع املخاطب

ابلكالم.

وقد جتيء آايت اإلفراد واجلمع معاً ،قال تعاىل":ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر

ذلكم أزكى لكم وأطهر" [البقرة ]232 :وغريها ،وهللا أعلم.

()214/1

كيف أشعر بعظمة القرآن
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ال أعرف كيف أبدأ ابلسؤال ،حيث إن عندي مشكلة كبرية جداً -من وجهة نظري على األقل -مع

القرآن وهو أين -أستغفر هللا -ال أستشعر بعظمته ،بل وأحياانً أقرأ القرآن وأبكي ليس أتثراً به بل
حسرة على نفسي ألين ال أشعر بعظمته ،وخاصة عندما أقرأ السور اليت فيها تبيّي لتأثري القرآن،

كسورة اجلن :فأقول يف نفسي سبحان هللا ،اجلن تقول قرآانً عجباً وأان اليت أدعي اإلسالم ال أعرف
أين هذا العجب ،بل أحياانً أشعر أبن كفار قريش أفضل مين ألهنم فهموا القرآن -بغض النظر عن
استكبارهم وكفرهم -ال أدري إن كانت املشكلة واضحة لكن هل هناك حل؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
أخيت السائلة ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،ال ريب أن التأثر بقراءة القرآن والعمل به هو

املقصد الرئيس من إنزال القرآن العظيم ،ولذا يقول هللا تعاىل يف شأن اجلبال الصم":لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية هللا وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون"

[احلشر ، ]21 :فإذا كانت اجلبال القاسيات الراسيات ختشع وتتصدع من عظمة القرآن وجالله كان
من ابب أوىل أن يرق قلب اآلدمي ويلّي خشية لربه ،ومعرفة بقدره تعاىل.
وأنت أخيت الكرمية عليك أن جتاهدي نفسك على تدبر اآلايت اليت تقرئينها ،وعليك مبحاولة

التعرف على تفسريها وبيان أهل العلم هلا -قدر اإلمكان -مع مداومة الدعاء واإلحلاح على هللا تعاىل
أن يهبك اخلشوع ولّي القلب ،وتذكري -ابرك هللا فيك -أن من أعظم األسباب اليت تعّي على

عل هللا تعاىل أن
حصول املقصود ،التخلص من الذنوب واخلطااي وسرعة املبادرة إىل التوبة النصوح ّ
يفتح عليك من بركاته ،ومين بلّي القلب وخشوع القراءة ،وثقي أبن هللا عز وجل مىت رأى منك

الصدق واإلخالص بلغك ما أتملّي وتنشدين ،وهللا املسؤول أن يوفقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى،
والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
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تسمية سور القرآن أبلفاظ فيها
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال

هل جيوز تسمية سور القرآن الكرمي بشيء مما ذكر فيها؟ مثال تسمية سورة (اإلخالص) بسورة

(الصمد) أو تسمية سورة (البقرة) بسورة الكرسي ،أسوة آبية الكرسي املذكورة فيها؟ وجزاكم هللا عنا

خري اجلزاء .وشكرا.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد
فاعلم أنه مل يرد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هني عن أن تُسمى سورة ٍ
ابسم ما ،كما أنه مل أيمر
ٌ
بذلك ،وميكن تقسيم تسمية السور إىل أقسام:
القسم األول :سورة ثبتت تسميتها عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كالبقرة وآل عمران ،يف مثل

قوله -صلى هللا عليه وسلم":-اقرؤوا الزهراوين :البقرة وسورة آل عمران " احلديث رواه مسلم

( )804من حديث أيب أمامة  -رضي هللا عنه ،-وكقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-من حفظ عشر
آايت من أول سورة الكهف ،عصم من الدجال" رواه مسلم ( )809وغريه من حديث أيب الدرداء

 رضي هللا عنه .-واألحاديث الواردة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف تسمية السور كثريةٌ.القسم الثاين :ما ثبتت تسميته عن بعض الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ومن ذلك ما رواه البخاري

( ، )4029ومسلم ( ، )3031واللفظ له ،عن سعيد بن جبري قال" :قلت البن عباس -رضي هللا
عنهما :-سورة األنفال .قال :تلك سورة بدر" وميكنك أن تنظر إىل أمساء السور يف مبحث املكي

واملدين من كتاب اإلتقان يف علوم القرآن ،حيث ذكر السور املكية والسور املدنية أبمسائها عن بعض

الصحابة والتابعّي وأتباعهم ،وستالحظ وجود أكثر من اسم لبعض السور ،كما أن السيوطي قد عقد
خاصا.
هلذه األمساء املختلفة مبحثًا ًّ

القسم الثالث :ما تعارف عليه من جاء بعد الصحابة -رضي هللا عنهم -إىل عصران احلاضر ،وهذا مما

كثريا من التسميات اليت تعارف عليها الناس ،وهي يف الغالب حكاية أول
يقع فيه التسامح ،لذا ترى ً
السورة ،كقوهلم :سورة مل يكن ،سورة إذا زلزلت ،سورة تبت يدا أيب هلب ،سورة قل هو هللا أحد،

وهكذا غريها من التسميات ،والظاهر من عمل املسلمّي خالل العصور أنه ال تناكر بينهم يف تسمية
السور ،والتعارف عليها ابسم مل يوجد يف عصر النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو عصر الصحابة -
صة أن ال يُعدل
رضي هللا عنهم ،-غري أن األوىل أ هن ما ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -خا ه

عنه ،ألنه قد يكون يف التسمية حكمة ال تُعلم إال ابلبحث ،وهذه األمساء النبوية للسور مبحث

لطيف فلم أر من حبث فيه عالقة التسمية ،ومن املفسرين الذين اعتنوا هبذا املبحث (الطاهر بن
عاشور) ومن ذلك ما ذكره يف سبب تسمية سورة البقرة قوله" :ووجهُ تسميتِها :هأهنا ذُكرت فيها ق ه
صةُ
البقرةِ اليت أمر هللا بين إسرائيل ِ
بذحبها؛ لتكو َن آية ووصف سوء ِ
فهمهم لذلك ،وهي مما انفردت به
َ ُ
َ
ِ ِ
متييزا هلا عن سوِر آل" آمل "من احلروف
هذه السورة بذك ِره ،وعندي أهنا أضيفت إىل قصة البقرة ً
املقطه ِ
لطيف ،إذ قد
عة …" .التحرير والتنوير ( ، )201/1وقد ظهر يل يف مناسبة هذا االسم ِس ٌّر ٌ
يقول قائل :إ هن يف ق ه ِ ِ
ٍِ
شري إىل ذلك احلدث الغر ِ
يب،
فس ِّم ْ
صة البقرة َ
يت السورةُ مبا يُ ُ
ٌ
إحياء ميّت ُ
ِ
السورةِ أكثر من قصةٍ
األميز يف
ِ
ورد يف هذه ُّ
موضوع إحياء املوتى ،فقد َ
واجلواب :أهنا مل تكن هي َ
ُ
ُ
فيها إحياء املوتى ،وهي إحياء بين إسرائيل بعد ال ه ِ
وسى
"وإ ْذ قُـلْتُ ْم َاي ُم َ
صعقة ،وذلك قوله -تعاىلَ :-
ُ
ُ
َ
صِ
اع َقةُ َوأنْـتُ ْم تَـنْظُُرو َن مثُه بَـ َعثْـنَا ُك ْم ِم ْن بَـ ْع ِد َموتِ ُك ْم لَ َعله ُك ْم
أخ َذتْ ُك ُم ال ه
ك َح هىت نَـ َرى هللاَ َج ْه َرةً فَ َ
لَ ْن نُـ ْؤِم َن لَ َ
تَ ْش ُك ُرو َن" [البقرة 55 :ـ . ]56
صةُ الهذين خرجوا من دايرهم ،وهم ألوف ،خرجوا حذر ِ
صة الذي
املوت ،فأماهتم هللا مثُه أحياهم ،وق ه
وق ه
م هر على قرية وهي خاوية على عروشها ،فأماته هللا مائة ٍ
صة إحياء الطيور امليِّ ِتة
عام مثُه بعثه ،وق ه
ِ
ِ
العجيب ،وهو
الشأن
إلبراهيم -عليه الصالة والسالم .-إذًا فليست هي القصةَ الوحيدةَ يف هذا
ِ
السورةَ من ِ
السوِر
كن أن يُقال يف
أوائل ُّ
مناسبة تسميتها هبذا االسم :أ هن هذه ُّ
إحياءُ املوتى والذي ُمي ُ
أحكام ِ
ِ
ِ
ِ
هللا أن تُن هف َذ،
األمر يف
املدنيهة ،والعهد املدينُّ كان فيه إقرار كث ٍري من األحكام الشرعيهة ،وكان ُ
ص ِة البقرةِ اليت فيها التهنبيه واإلعالم ِ
بشأن من تل هكأ يف
عرتض عليها؛
فأخرب هللاُ بق ه
هر فيها أو يُ َ
ُ
َ
وال يُتأخ َ
ِ
هدوا وتعنهتوا يف ِ
ِ
ِ
هد هللاُ عليهم ،إذ لو
تنفيذ أم ِر هللا؛ شد َ
ائيل لَ هما شد ُ
االستجابة ألحكام هللا ،فإ هن بين إسر َ
ي بقرةٍ ،ألجزأهم ذلك ،ولكانوا بذلك مستجيبّي ألم ِر ِ
أول أم ِر ِ
ذحبوا يف ِ
هللا ،ويف هذه
هللا هلم أ ه

ِ ِ
ِ
هدوا يف ِ
ص ِ
تنفيذ
ص ِة ِعظةٌ هأميا ِعظَ ٍة لل ه
الق ه
حابة -رضي هللا عنهم ،-كي ال يرتد ُ
أحكام هللا ،فيش ّد َد هللاُ
عليهم كما شدهد على بين إسرائيل يف ِ
شأن البقرةِ .وحياهتُم -رضي هللا عنهم -مع نبيِّهم -صلى هللا
َ
ِ
ُّ
ِ
ه
هرس وتلقنوه جيّ ًدا ،فلم يكونوا يتأخهرون عن تنفيذ أوام ِر
عليه وسلم -تدل على أهنم َو َعوا هذا الد َ
الَ ه
لم.
شِ
رع ،وهللاُ أع ُ

علي وعليك حبسن الفهم ،وابإلخالص يف
وهذا االستطراد ذكرته لك للفائدة ،أسأل هللا أن مين ه

القول والعمل.
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ما يستحب قراءته من القرآن كل ليلة
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/25هـ
السؤال

أود أن ختربوين جزاكم هللا خرياً عن سور القرآن املستحب قراءهتا كل ليلة ،وما هو جزاء كل سورة؟

وما احلكمة من ذلك؟ وشكراً.
اجلواب

ثبت يف الصحيحّي من حديث أيب مسعود  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
أنه قال" :من قرأ ابآليتّي من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه" البخاري ( ، )5009ومسلم (. )807

وثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما
يقرأ فيهما "قل هو هللا أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب الناس" مث ميسح هبما ما

استطاع من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات)  .أخرجه البخاري ( ، )5017من حديث عائشة -
رضي هللا عنها.-
وجاء يف قصة أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -حينما جعله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على
الصدقة ،قال له الشيطان "إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي "هللا ال إله إال هو احلي

القيوم "....فإنه لن يزال عليك من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح ،فقال النيب  -صلى هللا

عليه وسلم " -صدقك وهو كذوب" أخرجه البخاري ( )3275تعليقاً ،ووصله غريه كما يف فتح

الباري (. )488-487/4

ويف حديث أيب سعيد  -رضي هللا عنه -عند البخاري ( ، )5015وأيب الدرداء  -رضي هللا عنه-

عند مسلم ( ، )811مرفوعاً "أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن" قالوا :وكيف يقرأ ثلث
القرآن؟ قال" :قل هو هللا أحد ،تعدل ثلث القرآن".
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رفع الصوت ابلقرآن قبل اجلمعة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال
ما حكم قراءة القرآن يف يوم اجلمعة؟ هل له أصل يف الشرع؟ وهل ورد أي حديث أو حىت آاثر دلت
على ذلك؟ فأان أقصد تلك القراءة اليت تقرأ ابلسماعة يف كل املساجد قبل اخلطبة بفرتة( ،حيث

يسمع كل الناس وال ينصتون له)  ،فإذا أمكنكم أن تعطوا حديثا أو أقواالً لعلماء تدل على ذلك
فهو مناسب .وجزاكم هللا خريا.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا العمل الذي أشار إليه السائل من رفع الصوت يف السماعات قبل اخلطبة لكي يستمع الناس

إخل ..بدعة ،ومل يرد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-والسنة الواردة عن النيب  -عليه الصالة

والسالم -هي تعظيم هذا اليوم بكثرة العبادة كالذكر ،أو الصالة أو القراءة ،أبن يتقدم اإلنسان إىل
املسجد من بعد طلوع الشمس ،حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب
بقرة ،ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب

دجاجة ،ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ،فإذا حضر اإلمام دخلت املالئكة تستمع

الذكر" البخاري ( ، )881ومسلم (. )850

ويستحب لإلنسان التقدم من بعد طلوع الشمس ،وقال بعض أهل العلم :من بعد صالة الفجر،

لكي يتفرغ للذكر والقراءة والصالة ..إخل ،فيفعل ما هو األخشع لقلبه هذه هي السنة ،وهذا هو

األفضل ،وهذا هو هدي الصحابة  -رضي هللا عنهم.-

وأما رفع الصوت ابلقراءة اليت قد يستمع بعض الناس هلا وقد ال يستمعون إخل ،وقد تشوش عليهم،
فهذا كله حمدث ليس على َه ْدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وال أصحابه -رضي هللا عنهم.-
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االقتباس القرآين
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/18هـ
السؤال

وردت هذه اجلملة يف أحد مواضيع املزاح على أحد املنتدايت ،وعندما اعرتضت عليها أخربين

صاحب املنتدى أنين لست بعاملة دين أو مفتية لكي أعرتض ،وأنين جيب أن أدعم اعرتاضي بفتوى

موثقة ،فهال أجبتموين أفادكم هللا وجزاكم خرياً؟ وهذه هي اجلملة سبب اخلالف (إعالن العرب

للحرب :اي مبارك اذهب أنت وشعبك فقاتال ،إان هاهنا قاعدون) أفيدوان أفادكم هللا وجزاكم خرياً
كثرياً.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد..
املقولة اليت أوردها السائل الكرمي قد تضمنت جزءاً من قوله -تعاىل -يف سورة املائدة" :فاذهب أنت
وربك فقاتال إان هاهنا قاعدون" [املائدة :من اآلية  ]24وهذا التضمّي يندرج حتت ما يسميه أهل

العلم ابالقتباس ،وحقيقته تضمّي الكالم سواء كان شعراً أو نثراً بعض ألفاظ القرآن ال بلفظ قال

هللا ،بل على وجه يتوهم معه أنه غري قرآن ،وحنو ذلك ،وهذا االقتباس قد اختلف فيه أهل العلم

قدمياً ،حىت إن بعض املالكية قد تشدد يف النهي عنه كثرياً ،والصحيح من كالمهم -رمحهم هللا  -أن
االقتباس جائز بشرط أن يكون ذلك يف الكالم الطيب احلسن الذي يراد به هداية الناس ووعظهم

وتوجيههم وحنو ذلك ،كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخلفاؤه ،ومل يزل أهل الفضل من

العلماء واخلطباء والوعاظ يضمنون رسائلهم وخطبهم شيئاً من كالم هللا  -عز وجل ،-أما ما كان

خارجاً عن هذا أبن يكون على سبيل اهلزل واملزاح ،فهذا مما يصان عن مثله القرآن ،قال صاحب

خمتصر الروضة":االقتباس ثالثة أقسام :مقبول ومباح ومردود ،مث ذكر من مجلة القسم املردود تضمّي

آية يف معىن هزل" والذي أشار إليه السائل- ،إن صح أنه ورد يف معرض املزاح وحنوه على حد
قوله ،-فهو مما يندرج ضمن املمنوع وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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قطع القراءة قبل متام املعىن
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/9هـ

السؤال

ما حكم الوقف يف الصالة يف مثل هذه اآلية ( )15من سورة يس ،واآلية ( )18من نفس السورة؟
علماً أن إمام املسجد عندان يف احلي كثرياً ما يقف يف مثل هذه اآلايت بقصد أو بغري قصد؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم

الدين ،أما بعد:
فسؤالك أيها األخ الفاضل غري واضح ،وسأجيب على ما ظهر يل منه ،فأقول:

إن كنت تقصد أنه يقطع قراءته على اآلية اخلامسة عشرة من سورة (يس)  ،وهي قوله تعاىل" :قَالُوا
شر ِمثْـلُنَا وما أَنْـز َل ال هر ْمحَن ِمن َشي ٍء إِ ْن أَنْـتُم إِهال تَك ِ
ْذبُو َن" [يّس ، ]15:مث يركع ،مث يقوم
ََ َ
ْ
َما أَنْـتُ ْم إِهال بَ َ ٌ
ُ ْ ْ

فيقرأ اآلية السادسة عشرة ،وهي قوله تعاىل" :قَالُوا َربُّـنَا يَـ ْعلَ ُم إِ هان إِلَْي ُك ْم لَ ُم ْر َسلُو َن" [يّس . ]16:ويقرأ
سنه ُكم ِمنها ع َذ ِ
يم" [يّس ، ]18:مث
قوله تعاىل" :قَالُوا إِ هان تَطَ هْريَان بِ ُك ْم لَئِ ْن َملْ تَـ ْنـتَـ ُهوا لَنَـ ْر ُمجَنه ُك ْم َولَيَ َم ه ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
يركع ،مث يقوم فيقرأ" :قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم أَإِ ْن ذُ ّكِ ْرُْمت بَ ْل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم ُم ْس ِرفُو َن" [يّس ، ]19:فأقول :إن
يف األمر َس َعةً ،والذي ُّ
يدل على ذلك ما رواه البخاري ( ، )4582ومسلم ( ، )800من حديث
عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -أ هن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمره أن يقرأ عليه سورة
يد و ِج ْئـنا بِك علَى هؤ ِ
الء
ف إِذَا ِج ْئـنَا ِم ْن ُك ِّل أُ هم ٍة بِ َ
النساء ،حىت إذا وصل إىل قوله تعاىل" :فَ َك ْي َ
ش ِه ٍ َ َ َ َ َ ُ
َش ِهيداً" [النساء ]41:قال له :حسبك اآلن ،قال فرأيته ،فإذا عيناه تذرفان.
هِ
ٍِ
ص ُوا
ين َك َف ُروا َو َع َ
وقطع القراءة على هذه اآلية قبل متام املعىن؛ ألن قوله تعاىل" :يَـ ْوَمئذ يَـ َو ُّد الذ َ
ض َوال يَكْتُ ُمو َن ه
اَّللَ َح ِديثاً" [النساء ]42:مرتبط من جهة املعىن مبا قبله،
ال هر ُس َ
س هوى هبِِ ُم األ َْر ُ
ول لَ ْو تُ َ
"اي أَيُّـ َها
والتمام على رأس اآلية هو الوقف التام؛ ألن ما بعدها كالم مستأنف جديد ،وهو قوله تعاىلَ :
هِ
ارى َح هىت تَـ ْعلَ ُموا َما تَـ ُقولُو َن َوال ُجنُباً إِهال َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل َح هىت
آمنُوا ال تَـ ْق َربُوا ال ه
ين َ
صالةَ َوأَنْـتُ ْم ُس َك َ
الذ َ
ضى أَو علَى س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ساءَ فَـلَ ْم َِجت ُدوا
َح ٌد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َ
تَـغْتَسلُوا َوإِ ْن ُك ْنـتُ ْم َم ْر َ ْ َ َ ْ َ َ َ
الم ْستُ ُم النّ َ
ماء فَـتـي همموا ص ِعيداً طَيِباً فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َع ُف ّواً غَ ُفوراً" [النساء، ]43:
َ ً ََ ُ َ
ّ ْ َ ُ ُُ
وهذا العمل منه صلى هللا عليه وسلم حجة يف من قطع قراءته قبل متام املعىن ،وهللا أعلم.
ولكن إن تتبع املعاين ،وقطع عند انقضاء األخبار والقصص ،كما ورد ذلك عن السلف الصاحل من
التابعّي والقراء وغريهم ،فذلك حسن ،بل هو مما يعتين به علماء الوقف واالبتداء.
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التباكي أثناء التالوة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/11هـ
السؤال

كثر يف اآلونة األخرية عدد من املقرئّي ،والذين يتلون القرآن بطريقة بكائية (تشبه البكاء)  ،مما يفقد

التالوة حالوهتا ،وتتحول إىل ما يشبه العويل ،فما رأيكم يف ذلك؟ وجزاكم هللا كل خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،تالوة القرآن من أفضل القرابت؛ بل هي أفضل القرابت املطلقة ،ولتالوة القرآن آداب

منها الرتتيل كما قال تعاىل" :ورتل القرآن ترتيال" [املزمل . ]4 :لكن بغري إفراط ،فليس من الرتتيل
املشروع التقعر يف تالوة القرآن ،وهو ما يسمى ابلتجويد الذي فيه تشديد وتكلف ،فإنه ينبغي أن

تكون القراءة قراءةً سهلة ليس فيها تكلف ،ومما يتأكد على اتيل القرآن أن يتدبر ما يقرأ ،ويكون
ِ
حيسن
اهتمامه بفهم معاين القرآن ،ومما يستحب له أن حيسن صوته؛ بل ينبغي له ويتأكد عليه أن ّ
صوته ابلقرآن دون تكلف ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ليس منا من مل يتغن ابلقرآن" رواه البخاري
( ، )7527ومسلم ( ، )792من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-وأما من خيرتع طريقة خترج

التالوة عن حد االعتدال كتصنع البكاء ،وتكييف القراءة على هذا الوجه -كما جاء يف السؤال أن
تصري التالوة إىل نوع من العويل والصياح -وأان ال أعرف هذه الصفة ،لكن مىت كانت
هذه الطريقة ِّ
قائمة على املبالغة والتكلف فهي مذمومة ،فخري األمور أوسطها ،وهللا أعلم.
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اجلمع بّي آايت يف موىل الكفار
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

كيف اجلمع بّي قوله تعاىل" :وأن الكافرين ال موىل هلم" ،وقوله" :بعضهم أولياء بعض" ،وقوله" :النار

هي موالكم".

اجلواب

تبّي وجه اجلمع بّي هذه اآلايت من خالل النظر يف سياقاهتا واملراد منها:
يل هِ
هِ
صدُّوا َع ْن َسبِ ِ
َض هل
اَّلل أ َ
ين َك َف ُروا َو َ
فاآلية األوىل :من سورة حممد جاءت بعد قوله تعاىل " :الذ َ
أَ ْعما َهلُم واله ِذين آمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ ِ
آمنُوا ِمبَا نُـ ِّز َل َعلَى ُحمَ هم ٍد َو ُه َو ا ْحلَ ُّق ِم ْن َرّهبِِ ْم َك هف َر َع ْنـ ُه ْم
صاحلَات َو َ
َ َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ه
ه
آمنُوا اتهـبَـ ُعوا ا ْحلَ هق م ْن َرّهب ْم
َصلَ َح َاب َهلُ ْم َذل َ
َسيِّئَاهت ْم َوأ ْ
ين َ
ين َك َف ُروا اتهـبَـ ُعوا الْبَاط َل َوأَ هن الذ َ
ك ِأبَ هن الذ َ

ِ هِ
الرقَ ِ
ب ِّ
اَّللُ لِلن ِ
ب ه
شدُّوا
ك يَ ْ
وه ْم فَ ُ
ين َك َف ُروا فَ َ
َك َذلِ َ
اب َح هىت إِ َذا أَثْ َخ ْنـتُ ُم ُ
ض ْر َ
ض ِر ُ
هاس أ َْمثَا َهلُ ْم فَِإ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ ِ
ِ
شاءُ ه
ص َر ِم ْنـ ُه ْم َولَ ِك ْن
ك َولَ ْو يَ َ
اء َح هىت تَ َ
ب أ َْوَز َارَها ذَلِ َ
اَّللُ النْـتَ َ
ض َع ا ْحلَْر ُ
ال َْوَاث َق فَإ هما َمنّاً بَـ ْع ُد َوإ هما ف َد ً
ض واله ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِ ِ
اَّلل فَـلَن ي ِ
لِيَـ ْبـلُو بَـ ْع َ ِ
صلِ ُح َاب َهلُ ْم َويُ ْد ِخلُ ُه ُم
ض هل أَ ْع َما َهلُ ْم َسيَـ ْه ِدي ِه ْم َويُ ْ
يل ه ْ ُ
َ
ض ُك ْم ببَـ ْع ٍ َ َ
َ
هِ
هِ
ص ُروا ه
ين َك َف ُروا فَـتَـ ْعساً َهلُ ْم
ص ْرُك ْم َويُـثَـبِّ ْ
اَّللَ يَـ ْن ُ
آمنُوا إِ ْن تَـ ْن ُ
ين َ
ت أَقْ َد َام ُك ْم َوالذ َ
ا ْجلَنهةَ َع هرفَـ َها َهلُ ْم َاي أَيُّـ َها الذ َ
َض هل أَ ْع َما َهلُ ْم" [حممد. ]8-1:
َوأ َ
ِ
هِ
ك ِأبَ هن ه
ين ال َم ْو َىل َهلُ ْم" [حممد ، ]11:فمما سبق
مث قال تعاىل" :ذَلِ َ
ين َ
آمنُوا َوأَ هن الْ َكاف ِر َ
اَّللَ َم ْو َىل الذ َ
يتبّي أن هللا تعاىل هو انصر املؤمنّي وحافظهم ومعينهم ،وأما الكافرون فليس هلم انصر ينصرهم من

هللا ،وليس هلم حافظ حيفظهم من أمر هللا ،وليس هلم من مينعهم من قضاء هللا ،ألن هللا هو القوي

العزيز.

ِ
وأما اآلية األخرى وهي قوله تعاىل" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا ال تَـت ِ
ض ُه ْم
اء بَـ ْع ُ
هخ ُذوا الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
هص َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
ِ
أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
ّي" [املائدة ، ]51:ففيها هني
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
عن مواالة اليهود والنصارى ،وبيان أن بعضهم يوايل بعضاً ،فمن توالهم فهو منهم ،فالكفار يوايل

بعضهم بعضاً املواالة البشرية ،ولكن ليس هلم من هللا عاصم ،خبالف املؤمنّي الذين يستمدون وال
يتهم من والية هللا العلي الكبري ،الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،الذي ال يعز من

عاداه وال يذل من وااله.

وأما قوله تعاىل" :فَالْيـوم ال يـ ْؤ َخ ُذ ِم ْن ُكم فِ ْديةٌ وال ِمن اله ِذين َك َفروا مأْوا ُكم الن ِ
ِ
س
ََْ ُ
ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ ُ
هار ه َي َم ْوال ُك ْم َوب ْئ َ
ِ
ري" [احلديد ]15:فاملراد أهنا أوىل بكم وأحرى ،وجيوز أن يراد أهنا انصركم ،فتكون على سبيل
ال َْمص ُ
التهكم ،فإهنم ال انصر هلم ،فإن كان هلم انصر فإمنا هو النار ،وإذا كانت النار ال تنصرهم وإمنا هي
عذاب هللا هلم ،فإذن ال انصر هلم.

وهبذا تبّي أن املنفي عن الكفار هو أن يكون هلم ويل ينصرهم من دون هللا أو يرد عنهم املكروه ألن

ذلك إمنا هو هلل تعاىل ،وهللا تعاىل ليس ولياً هلؤالء الكفار ،وأما املثبت من والية الكفار بعضهم

البعض فإمنا هو تعاوهنم فيما يقدرون عليهم مما مكنهم هللا فيه كسائر األسباب مع أهنا والية اتبعة

ملصاحلهم الدنيوية كثرياً ما يتخلون عنها ،إذا تعارضت مع أهوائهم ،وأما يف اآلخرة فليس هلم أولياء

ينصروهنم ،بل يعادي بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً ،ومأواهم النار وبئس املصري ،وهللا أعلم.
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اشرتاط التواتر يف القراءة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/6/7هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فإن مجهور أهل العلم من القراء واألصوليّي على أن القراءات السبع وكذلك العشر متواترة إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم -وقد خالف يف ذلك قلة من أهل العلم منهم أبو شامة واجلزري فيما قاله يفالنشر ،وكذلك الشوكاين ونسب هذا القول إىل املدين واملهدوي كما هو يف نيل األوطار يف أبواب

صفة الصالة ,ابب :احلجة يف الصالة بقراءة ابن مسعود وأيب ،حديث ( ، )722-721وذهبوا إىل
أنه جيوز القراءة أبي قراءة سواء كانت من العشر أم من غريها ما دام صح السند  -مع عدم اشرتاط
التواتر بل يكفي أن يكون آحاداً  -مع موافقتها لرسم املصحف وموافقتها لوجه من العربية ،هناك

عدة أسئلة متعلقة هبذا املوضوع؛ حىت يتم ثبوت إيضاح احلق ،فمن مل يثبت التواتر يف القراءات يقول
ما الدليل على أن السند من أحد القراء -كحمزة أو عاصم مثال -أنه متواتر ،حىت إن الصنعاين قال
(إن الطرف األول من سند هؤالء القراء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو الصحايب كان

أحاداي ،حيث قال إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يدعو أحد الصحابة -رضي هللا عنهم-
ً

ليبلغه القرآن)  .نرجو الرد على هؤالء األئمة مع عزو النقل إىل املصنفات ليتم الرجوع هلا ،وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أوالً :ال بد أن نعتقد مجيعاً أبن القرآن الكرمي وصل إلينا ابلتواتر ،فقد تلقاه الصحابة عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -وتلقاه عن الصحابة  -رضي هللا عنهم -من بعهدهم من التابعّي ،وهكذا..

حىت وصل إلينا كامالً غري منقوص.

اثنياً :من اجملمع عليه عرب العصور اإلسالمية كلها أن القرآن قطعي الثبوت ،ومل يُعرف عن أحد من
املسلمّي إنكاره حلرف واحد من القرآن الذي بّي أيدينا اليوم.

اثلثاً :من املؤكد أن القراءات املنسوبة إىل السبعة وهم :الكوفيون ،عاصم بن أيب النجود ،ومحزة بن

حبيب الزايت ،وعلي بن محزة الكسائي ،وأبو عمر بن العالء البصري ،وعبد هللا بن عامر اليحصيب،
وانفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين ،وعبد هللا بن كثري املكي .أقول من املؤكد أن هذه القراءات

املنسوبة هلؤالء القراء األعالم قراءات صحيحة تلقتها األمة ابلقبول لصحة أسانيدها وموافقتها للغة

العربية وللرسم العثماين اجملمع عليه عن الصحابة الكرام  -رضي هللا عنهم.-
رابعاً :اشرتط أهل العلم ابلقراءات ثالثة شروط لقبول القراءة وهي:

 -1صحة السند.

 -2موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.
 -3موافقة الرسم العثماين ولو احتماالً.
لكن اختلفوا يف اشرتاط التواتر مع الصحة ،فاجلمهور يشرتطون تواتر القراءة ،وبعض العلماء كابن
اجلزري وأيب شامة ،ومجاعة ال يشرتطون ذلك ،ومع ذلك فهؤالء العلماء الذين ال يشرتطون التواتر،

ويكتفون بصحة السند مع الشرطّي اآلخرين ال يطعنون يف شيء من القراءات السبع املعروفة،

وبذلك يصبح اخلالف بينهم وبّي اجلمهور ال مثرة له تستدعي كبري حبث أو جهد يتعلق إبثبات قرآنية
القراءات السبع أو نفيه ،فاألمر حمسوم والقضية حمل تسليم اجلميع ،لكن رمبا كانت مثرة اخلالف

ظاهرة من حيث أمهية اإلجابة عن السؤال التايل:

هل نقبل أي قراءة خارج السبعة إذا استوفت الشروط الثالثة اآلنف ذكرها يف القراءات الثالث

املتممة للعشر؟

واجلواب  -وهللا أعلم -نعم ،علينا أن نقبل كل قراءة اثبتة أبسانيد صحيحة ،وكانت موافقة لوجه من
وجوه اللغة العربية ،وموائمة للرسم العثماين ولو احتماالً ،ومل تكن معلة بعلة قادحة أو شاذة ،إذ من
املعلوم أن أهل العلم قد ردوا كثرياً من األحاديث الصحيحة الشتماهلا على علة قادحة أو شذوذ

بّي .آمل أن تكون الصورة قد وضحت اآلن ،وتبّي لك وجه الصواب يف هذه املسألة املهمة .وهللا

يرعاك.
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من اإلعجاز العلمي :البعوضة وما فوقها
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي .أما بعد..فضيلة الشيخ يتناقل
الشباب هذه األايم رسالة عرب الربيد اإللكرتوين تتحدث عن إعجاز هللا يف خلقه للبعوضة ،وكان مما

سروا قول هللا
ذكر قوهلم :إن هناك حشرة تعيش فوق ظهر تلك البعوضة ،وعليه فإهنم يف الرسالة ف ه
هِ
آمنُواْ فَـيَـ ْعلَ ُمو َن أَنههُ ا ْحلَ ُّق
تعاىل "إِ هن ا هَّللَ الَ يَ ْستَ ْحيِي أَن يَ ْ
ب َمثَالً هما بَـعُ َ
ض ِر َ
ين َ
وضةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها فَأَ هما الذ َ
هِ
ض ُّل بِ ِه َكثِرياً ويـ ْه ِدي بِ ِه َكثِرياً وما ي ِ
اَّلل ِهب َذا مثَالً ي ِ
ِ ِِ
ض ُّل بِ ِه
ين َك َف ُرواْ فَـيَـ ُقولُو َن َماذَا أ ََر َ
ََ ُ
ََ
اد هُ َ َ ُ
من هرّهب ْم َوأَ هما الذ َ
ِِ
ّي" [البقرة . ]26 :على أن املقصود ابآلية هو تلك احلشرة الصغرية .فضيلة الشيخ لو
إِاله الْ َفاسق َ
سر مبا ذكر أعاله؟ ابرك هللا فيكم.
صدق النقل فهل اآلية ميكن أن تُف ه
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
وبعد..

()224/1

فهذا جواب خمتصر ملا سألتموين عنه حول اكتشاف علمي لكائنات حية تفوق البعوضة يف الضآلة
ِ
آمنُواْ
واخلطورة :قال هللا تعاىل" :إِ ّن هللاَ الَ يستحيي أَن يَ ْ
ب َمثَالً ّما بَـ ُع َ
ض ِر َ
ين َ
وضةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها فَأ َّما الّذ َ
ِ
اد هللا بِهَُ َذا مثَالً ي ِ
ِ ِ
ض ّل بِ ِه َكثِرياً َويَـ ْه ِدي
ين َك َف ُرواْ فَـيَـ ُقولُو َن َما َذا أ ََر َ ُ َ َ ُ
فَـيَـ ْعلَ ُمو َن أَنّهُ ا ْحلَ ّق من ّرّهب ْم َوأ َّما الّذ َ
ِِ
بِ ِه َكثِرياً وما ي ِ ِ
ّي" [البقرة , ]26 :وذلك يف معرض احلديث عن القرآن الكرمي،
ض ّل بِه إِالّ الْ َفاسق َ
ََ ُ
شر املؤمنّي ويتحدهى أن
والذي يؤكد فيه "أَنّهُ ا ْحلَ ّق" من عند هللا ويتوعد الكافرين بتلك احلقيقة ،ويب ِّ
ِ
ِ
"وإِن ُك ْنـتُ ْم ِيف َريْ ٍ
ورةٍ ّمن
أييت أحد مبثله ,واستهل احلديث بقوله تعاىلَ :
سَ
ب ممّّا نَـ ّزلْنَا َعلَ َى َع ْبد َان فَأْتُواْ ب ُ
ون ِ
هللا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
مثْلِ ِه وا ْد ُعواْ ُشه َدآء ُكم من ُد ِ
ّي" [البقرة , ]23 :وهذا يعين أن ضرب املثل
صادق َ
َ َ ّ
ْ َ
ّ َ
ابلبعوضة هو من مجلة املتحدى به مما حيمل علما ال يدرك أغواره أحد زمن تنزيله ،وأهنا ذات أثر
خطري يف حياة املخاطبّي ,خاصة أن التعبري "أَنّهُ ا ْحلَ ّق" قد ورد نفسه يف اإلعالن املتحدي بتضمن

القرآن حقائق خفية عن العامل تكشفها األايم بينة على أنه من عند هللا العليم ابخللق؛ وهو قول هللا
ند ِ
هللا ُمثّ َك َفرُْمت بِ ِه من أ َ ِ
تعاىل" :قُل أَرأَيـتُم إِن َكا َن ِمن ِع ِ
ِ ٍ ٍِ
آايتِنَا ِيف
َْ
ْ
ْ
ْ َْ ْ
َض ّل ممّ ْن ُه َو ِيف ش َقاق بَعيدَ .سنُ ِري ِه ْم َ

االَفَ ِ
ّي َهلُم أَنّهُ ا ْحل ّق أَوَملْ يك ِ
اق َوِ َ ِ ِ
ك أَنّهُ َعلَ َى ُك ّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد .أَالَ إِ ّهنُ ْم ِيف ِم ْريٍَة
ْف بَِربّ َ
َ َ َ
ىت يَـتَـبَ َّ ْ
يف أَن ُفسه ْم َح َّ
من لَّق ِ
ط" [فصلت  , ]54-52قال الطاهر بن عاشور( :كانت اآلايت
آء َرّهبِ ْم أَالَ إِنّهُ بِ ُك ّل َش ْي ٍء ِّحمي ُ
ّ
السابقة ثناء على هذا الكتاب املبّي ووصف حال املهتدين هبديه ،والناكبّي عن صراطه وبيان إعجازه
والتحدي به ,ووجه ربطها مبا تقدم ..إقامة احلجة على أحقية القرآن أنه معجز) .
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الداللة العلمية :مل يكن أحد زمن نزول القرآن يدرك أسرار املخلوقات على النحو الذي كشفته اليوم
 بعد جهود مضنية يف اجملاالت العلمية املتنوعة  -الثورة احملمومة لكشف اجملهول ،واليت بدأت بعدنزول القرآن أبكثر من عشرة قرون ,وقد جاءت الكشوف العلمية مؤيدة لعناية القرآن ابلبعوضة

ألمهيتها يف حياة البشر رغم ضآلتها يف عامل األحياء ,وهذا مثل صارخ لتسامي القرآن الكرمي عن

النظرة النسبية يف احلكم على األشياء وتنزهه عن التصورات احملصورة بزمن ،فال خترج يف تعريفها

لألشياء عما هو سائد فيه ,ويف بيئة التنزيل مل يعرف عن البعوضة سوى أهنا غري ذات شأن؛ من مجلة
ما يستحىي من ذكره يف املسائل العظام ,وال جيب أن تلقى أي عناية أو اهتمام ,وبلغت اعتبارها املثل
يف الضآلة واالستحقار ,ألن يف منظورهم( :ليس شيء ..أصغر من البعوضة)  ,وأهنا( :هناية يف القلة

والضعف)  ,فماذا قرر القرآن الكرمي؟ :دفع االستحقار ابلبعوضة يف منظور احلقيقة؛ فكشف العلم
أبهنا ذات خطورة على املخاطبّي وإن مل يدركوها ،وأهنا ليست هناية يف الضآلة كما يتصورون ,بل

هناك ما هو "فَـ ْوقَـ َها" يف الضآلة ويفوقها يف اخلطورة ,وذلك قبل أن تكتشف األمراض اخلطرية اليت
تسببها البعوضة وعوامل الكائنات احلية األدق وغري املرئية ,ومل يكتشف اجملهر ويستخدم ملعاينة

الكائنات الدقيقة إال يف القرن السابع عشر امليالدي ,وهكذا جتاوز القرآن األفق األعلى ملعارف

املخاطبّي لعدة قرون ،ورفع أستار اجملهول مجلة واحدة .ويف نفي االستحياء ابلبعوضة دفع لالستهانة
وبيان لألمهية واخلطورة والتمكّي بقدرات تتحدى املخاطبّي ,و (الفوقية) يف اللغة العلو والزايدة يف

صفة يبينها السياق سيقت من أجلها املقارنة ,قال الفخر الرازي( :أراد مبا فوقها يف الصغر أي مبا هو

أصغر منها ،واحملققون مالوا إىل هذا القول؛ ألن :الغرض هاهنا بيان أن هللا تعاىل ال ميتنع من التمثيل
ابلشيء احلقري ،ويف مثل هذا املوضع جيب أن يكون
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املذكور اثنياً أشد حقارة من األول ..والشيء كلما كان أصغر كان االطالع على أسراره أصعب ،فإذا

كان يف هناية الصغر مل حيط به إال علم هللا تعاىل ،فكان التمثيل به أقوى يف الداللة على كمال احلكمة
من التمثيل ابلشيء الكبري ..وإذا قيل هذا فوق ذلك يف الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه) ,

وقال املاوردي( :فما فوقها) يف الصغر ألن الغرض املقصود هو الصغر .وقال األلوسي( :والزايدة يف
املعىن الذي وقع التمثيل فيه هو الصغر واحلقارة ،فهو تنزل من احلقري لألحقر( ..خاصة أن الفاء

للداللة على ترتب ما بعدها على ما يشري إليه ما قبلها)  .وقال الطاهر بن عاشور( :ولفظ (فوق)
يستعمل يف معىن التغلب والزايدة يف صفة ..ولذلك كان الختياره يف هذه اآلية  -دون لفظ (أقل)

ودون لفظ (أقوى) مثالً  -موقع من بليغ اإلعجاز ،والفاء عاطفة ما فوقها على بعوضة أفادت

تشريكهما يف ضرب املثل هبما( ..أي يف احلكم مع بيان التدرج يف الرتب)  ,وقال السعدي( :املعىن

الذي ضربت فيه مثالً هو القلة واحلقارة ..وال يقال كيف يضرب املثل مبا دون البعوضة وهي النهاية

يف الصغر؟  ,ألن التعقيب على اآلية{ :فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم}  ,وهذا جيعلهم:

يتفكرون فيها ،فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإمياهنم وإال

علموا أهنا حق وما اشتملت عليه حق ،وإن خفي عليهم وجه احلق فيها لعلمهم أبن هللا مل يضرهبا
عبثاً بل حلكمة ابلغة)  ,ويقرر صاحب تفسري مراح لبيد أن نبأ ما دون البعوضة( :ال يسوغ إنكاره
ألنه ليس عبثاً بل هو مشتمل على أسرار)  ,وهكذا يشري القرآن الكرمي إىل ما دون البعوضة من
كائنات ،ويدفع االستهانة هبا قبل اكتشاف الكائنات احلية اجملهرية ،وقدرهتا على إصابة اإلنسان

وغريه من الكائنات األكرب منها حجماً ابألمراض املهلكة .وال يعدل القرآن يف حديثه عن احلق ،وال
خيالف يف بيانه الواقع ,فيعرب ابجلمع عند احلديث عن "الذابب" و"الفراش" و"اجلراد"
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ألن العالمات املوصوفة تشمل الذكر واألنثى ,ولكنه يعدل يف حديثه عن البعوض إىل اللفظ املفرد
املؤنث "بعوضة" ,والعجيب أن األنثى هي ابلفعل اليت تتغذى على الدماء وتنقل األمراض ,أما الذكر
فهو أكرب حجماً ويتغذى فقط على رحيق األزهار ,وهكذا انسب االشتقاق أن البعوضة هي األقل

حجماً واألخطر شأانً .فهذه إضافات علمية ،إذ إن املعرفة ابلبعوضة واألحياء الدقيقة دوهنا ودورها

يف نقل األمراض يستحيل أن يدركها أحد قبل اكتشاف اجملهر ,فلم يعرف دور البعوضة يف نقل طفيل

املالراي مثال إال قبيل بداية القرن العشرين ,فقد مت هكن (الفونس الفريان) من معرفة الطفيل املسبب

للمالراي عام  ,1880ويف عام  1897اكتشف (سري روانلدز روز) انتقال الطفيل عن طريق
البعوضة ,ويف عام  1898مت هكن فريق من الباحثّي من أتكيد دور البعوضة يف نقل املرض ,وقبيل

بداية القرن العشرين كانت هناك عدة فرضيات حتاول تفسري سبب وابء احلمى الصفراء ,ويف عام

 1881افرتض كارلوس فينالي أن الناقل هو البعوض ,وهو ما أكده ميجور والرت عام  1900وأثبته
ويليام جورجاس يف القرن العشرين ,وابلتخلص منه أثناء شق قناة بنما تراجع املرض ,ويف نفس الفرتة

اكتشف ابتريك مانسون طفيل الفالراي الذي يسبب داء الفيل ،وعرف أن الناقل له هو البعوض كما
ينقل طفيل املالراي ,وكلمة "مالراي" إيطالية األصل وتعين اهلواء الفاسد ,وقد بقيت مستخدمة حاليا

كمصطلح اترخيي يعكس االعتقاد اخلاطئ أبن املرض ينتقل لإلنسان عن طريق اهلواء الفاسد ,وذلك
قبل أن يُعرف دور البعوضة يف نقل الطفيليات اجملهرية اليت تسببه .والبعوضة  mosquitoيف

االصطالح العلمي حشرة ضئيلة من ثنائيات األجنحة ,وفم الذكر ماص وليس له أية أجزاء اثقبة
ليمص الدماء ,ولكن األنثى وحدها فمها مصمم على ثقب جلد اإلنسان واحليواانن ذات الدماء

احلارة ،لتتغذى عليها ابعتبارها مصدر غين ابلربوتّي الالزم إلنتاج البيض ,وتفرز األنثى على اجلرح
سوائل من غدهتا
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اللعابية تؤدي إىل االحتقان ،ومتنع جتلط الدم فتجعله ينساب بسهولة إىل فمها ,وإذا كانت حاملة
لكائنات دقيقة تسبب األمراض انتقلت إليها من لسعة سابقة إلنسان أو حيوان مصاب ،فمن
املمكن أن تنقلها مع سوائل الغدة اللعابية وتنشر األمراض يف حميط واسع ,ولذا ليست خطورهتا يف
جمرد طنينها املزعج ،أو لسعاهتا اليت قد تكون مؤملة ومسببة للحكة واالحتقان ،وإمنا فيما تنقل من

كائنات تسبب األمراض الوابئية اخلطرية ،واليت منها طفيل املالراي  Plasmodiumوطفيل

الفالراي الذي يسبب داء الفيل  ,Elephantiasisوعدد من الفريوسات مثل فريوس مرض
احلمى الصفراء  Yellow feverواحلمى املخية  Encephalitisومرض أبو الركب
 Dengue feverواحلمى النازفة  Hemorrhagic feverومحى الوادي املتصدع
 , Rift Valley feverوميتد خطرها إىل عديد من الطيور والثدييات كذلك ,ومن تلك

األمراض مرض دودة القلب  Heartworm diseaseالذي يصيب الكالب خاصة واندراً ما

يصيب اإلنسان ،وهو انتج عن اإلصابة بنوع من طفيليات الفالراي .وتتكون حشرة البعوض من رأس

وصدر وبطن كما هي بقية احلشرات ,وهلا ثالثة أزواج من األرجل الطويلة النحيلة ,وهلا زوج من
األجنحة وعضوين جبوارمها يف موضع زوج آخر ضامر من األجنحة يستخدمان كأعضاء توازن,

وتوجد قشور عديدة على أوردة اجلناحّي تزيد من قدرة اجلناح على الطريان ,وتبيض احلشرة الكاملة

 400 - 100بيضة تفرز منها آليات التوازن البيئي أعداداً قليلة تستطيع إكمال دورة احلياة،
وبلوغ طور النضوج يف مدة قد تبلغ  10 - 7أايم يف بعض األنواع ,وميكنك توقُّع توالد البعوض يف
حدود أسبوعّي من وضع البيض عندما يتوفر املاء؛ ألنه ضروري لفقس البيض وحياة الريقات

والعذارى ,وميكن للبيضة الكمون لفرتات طويلة يف انتظار املاء .وقد تفقس البيضة بعد (واحد -

ثالثة أايم) من وضعها لتتحول إىل يرقة  Larvaومتكث بدورها مخسة أايم  -عدة أسابيع قبل أن
تتحول إىل عذراء  ,Pupaوالريقات أو
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الدعاميص نشطة احلركة ،ولذا تسمى ابهلزازات  ,Wigglersوأتكل بشراهة وتتغذى على
الطحالب واملواد العضوية يف املاء ,وهي من النهم والشراسة ،حبيث إهنا قد تتغذى على يرقات

أمثاهلا ,وتتنفس الريقات عن طريق أنبوب ذيلي وكذلك العذراء ،وعند إاثرهتا أتيت حبركة لولبية ولذا

تسمى ابلبهلوان أو الشقلباظ  ,Tumblersومتكث  3-2يوم قبل أن خترج من غالفها احلشرة
الكاملة وتتهيأ بعد مدة قليلة للتزاوج .وتبلغ أنواع احلشرات  4 - 3مليون على الكوكب ،يوجد

منها أكثر من  3000 - 2000نوع من البعوض ينتشر يف بيئات مناخية خمتلفة ليبلغ كل منطقة
يعمرها اإلنسان وميتد من املناطق االستوائية حىت الدائرة القطبية ،ومن األودية إىل رؤوس اجلبال.

والبعوض ثالثة أنواع رئيسة مهمة وهي:

أوالً :بعوض األنوفيليس  :Anophelesينقل طفيل املالراي وطفيل الفالراي وفريوس احلمى

املخية ,وتقف احلشرة وجسمها مائل على السطح ورأسها لألسفل ,وتضع األنثى البيض فرادى على
سطح املاء ,وجسم الريقات مغمور يف املاء يف وضع أفقي يوازي سطح املاء ,وتتم دورة احلياة يف

حوايل  18يوما ،وقد متتد إىل عدة أسابيع.

اثنيا :بعوض الكيولكس  :Culexينقل طفيل الفالراي وفريوس احلمى الدماغية ,وتقف احلشرة

موازية للسطح ,ويلتصق البيض يف جمموعات كل منها قد يزيد عن  100بيضة ,ومتيل الريقات بزاوية
على سطح املاء ,وتتم دورة احلياة يف  14 - 10يوما.
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اثلثاً :بعوض اإليديز  :Aedesينقل فريوسات احلمى الصفراء ومحى (أبو الركب) واحلمى الدماغية,
فاحلشرة موازية للسطح ومتيل الريقات بزاوية على سطح املاء مثل الكيولكس ,لكنه يتميز عنه

خبصائص منها أن احلشرة عليها قشور فضية ,ويستطيع البيض الصمود لفرتات طويلة من اجلفاف,

وقد تتم دورة احلياة يف عشرة أايم فقط ،وقد تطول إىل عدة أشهر إذا مل يتوفر ماء ,وتوفر املاء

ضروري لفقس البيض وحياة الريقات والعذارى ,والربك واملستنقعات واملزارع املفتوحة من أنسب

مواضع التكاثر ,وميكن لبعض األنواع استخدام املياه املاحلة أو املاء اجلاري ,ويكفي يف بعضها القليل

مثل بقااي مياه املطر املتجمعة يف ثقوب األشجار ،بل رمبا رحيق زهرة إذا تعذر البديل ,ويتكاثر

البعوض عادة ابلقرب من مصادر املاء ,ولكن بعض األنواع ينتقل ملسافات بعيدة عن مكان التوالد،

ولذا ال تنجح كثريا الوسائل الفردية للتخلص من البعوض ،وحيتاج األمر جلهود قومية لتخفيض نسبة
التكاثر ,ويتفق التوزيع اجلغرايف ألكثر املناطق إصابة ابألمراض اليت يسببها البعوض ،مع التوزيع

اجلغرايف للمناطق احلارة ,ويف فصل الشتاء قد تكون البعوضة كامنة يف بعض األنواع يف انتظار فصل

الربيع ،أو قد تكون يف طور البيضة يف انتظار توفر املاء ,وابنتهاء مواسم تكاثر البعوض تقل نسبة

األمراض وتتالشى نوابت الوابء ,ومن وسائل احلماية الشخصية عند تفشي املرض استخدام املواد

الصناعية الطاردة أو الطبيعية ،كمستخلصات نبات النيم ملا فيها من مواد مؤثرة كالساالنّي
 Salanninأو استخدام الشبكات الواقية (الناموسيات)  ,وللحد من تكرر النوابت يف املناطق
املعرضة ينبغي اختاذ احتياطات وقائية عديدة ،منها ردم الربك واملستنقعات أو تربية األمساك اليت

تتغذى على أطوار البعوض يف املاء مثل أمساك اجلامبوزاي  Gambosiaوجايب .Guppy

ويستخدم البعوض قرونه كأدوات لالستشعار ,ومن اجلائز أن تكون كذلك أعضاء للذوق والشم
واستشعار احلركة,

()231/1

والشعريات األكثر كثافة اليت تغطي قرين االستشعار عند الذكر تزيد من كفاءته وقدرته على متييز
أنثى نوعه ,وقد جتمع من األدلة ما يكفي للقناعة أبن قرون االستشعار عند البعوض يف غاية
احلساسية والكفاءة كأدوات استقبال صويت متاثل اآلذان ,خاصة مع اكتشاف انتفاخات عصبية يف
قواعد الشعريات جتعلها تستجيب وتتحرك جتاه أصوات ترددها مياثل تردد طنّي أجنحة األنثى من

نفس النوع ,وعلى سبيل املثال متيز الذبذبة  384هرتز (دورة/اثنية) بعوض احلمى الصفراء ,وتكون
تلك الذبذابت على أشدها عندما يكون قرن االستشعار موجها حنو مصدر الصوت ،وهبذا ميكن

للحشرة بكل بساطة ودقة حتديد اجتاه الصوت أو احلركة اخلفيفة خاصة مع وجود قرنّي .وخيتلف

معدل خفقات األجنحة يف احلشرات املختلفة ,فيتدىن ليبلغ  8خفقات يف الثانية يف بعض الفراشات،

ويرتفع إىل ما يزيد عن  1000خفقة يف الثانية يف بعض احلشرات ,والبعوض من احلشرات السريعة
اخلفقان ،حيث يبلغ حوايل  600خفقة يف الثانية ,وخفقات أجنحة إانث البعوض هي اليت حتدث

الطنّي املعهود ,وقد أثبتت األحباث أنه خيتلف من نوع آلخر فتستطيع الذكور بسهولة متييز اإلانث

من نوعها ،وبذلك تتواصل األجيال يف النوع ذاته ,ومعدل اهتزاز اجلناح يف األنثى يقل قليال عن
الذكر ,وإذا أمكن متييز هذه الذبذابت يف منطقة ما ميكن معرفة األنواع املتواجدة ,بل من املمكن

كذلك اجتذاب الذكور للمصائد والتخلص منها عن طريق أحداث مههمات صناعية متاثل ذبذابت
أجنحة اإلانث من نفس النوع املتواجد ,وحماكاة الطبيعة كتقنية للتخلص من البعوض ميكن توجيهها

كذلك الجتذاب اإلانث عن طريق أجهزة خاصة (مغناطيس البعوض)  ،تطلق حرارة ومواداً متاثل ما

تطلقه ،األجسام واليت منها اثين أكسيد الكربون وخبار املاء يف هواء الزفري ومحض العرق Lactic

 acidوقد تستخدم املصابيح ليالً ,وإذا جنحت تلك احملاوالت يف مناطق انتشار السكان ستكون

كذلك أسلم كثرياً من املبيدات احلشرية

()232/1

كمادة د .د .ت  ،DDTخاصة أهنا تقتل الطيور واحلشرات املفيدة وخترق التوازن البيئي ،ومع
الوقت تتولد ضدها مناعة عند البعوض فتصبح أقل قيمة يف مقاومته .كائنات ضئيلة تتحدى البشر:
قد تسبب لسعة البعوضة حكة موضعية نتيجة الستدعاء اجلسم آلليات التخلص من املواد اليت

تفرزها البعوضة أثناء الوخز ,لكن خطرها احلقيقي يتمثل يف نقل الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض,

فمن املمكن أن تنقل فريوسات قد تغزو اجلهاز العصيب لإلنسان وتسبب االلتهاب السحائي

 Meningitisأو املخي  Encephalitisأو املخي الشوكي Encephalo-

 ,myelitisوالعائل الوسيط عادة يكون حيواانً أو طائراً قد تغذت البعوضة من دمائه امللوثة قبل
مهامجة الضحية اجلديدة ,واحلمى املخية مرض خطري ومن عالماته تصلب الرقبة وصعوبة متايلها

للخلف ،وظهور تشنجات وعدة أعراض عصبية أخرى ،وتصل نسبة الوفيات إىل حوايل  ,%70ويف

احلمى الصفراء حيطم الفريوس اخلالاي الكبدية ،ويؤدي إىل صفراء تصاحب احلمى ومن هنا كان
االسم ,ومحى الوادي املتصدع ينقلها البعوض ويسببها فريوس يصيب املواشي ،وقد يؤدي إىل نفوقها
ومن املمكن أن يصيب اإلنسان ,وتبدأ األعراض حبمى وحساسية من الضوء وآالم عضلية ووهن
شديد ورمبا نزيف ،وقد يؤدي للعمى إذا كتبت النجاة للمريض ,واحلمى املخية من مضاعفات

املرض ,وميكن أن ينتقل لإلنسان عن طريق التعامل مع اللحوم املصابة واملواد اإلخراجية للحيوان
املريض ,وقد سجلت احلاالت األوىل يف كينيا يف منطقة الوادي املتصدع ومن هنا كان االسم ,ولكن

احلاالت املرضية سجلت أيضا يف شرق وجنوب أفريقيا وأخرياً عام  2000يف بلدان آسيوية كاليمن

واململكة العربية السعودية ،ومع ذلك بقي االسم كمصطلح علمي على املرض ,ومرض (أبو الركب)
سببه فريوس ومن أعراضه محى وطفح جلدي وأمل شديد يف املفاصل ،ولذا يسمى محى تكسري العظام

 ,Break-bone feverويتسبب يف دخول حوايل  0.5مليون سنواي إىل املستشفيات ووقوع
آالف الوفيات,
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وقد ظهر شكل للمرض أكثر عنفا بعد احلرب العاملية الثانية يف جنوب شرق آسيا مسي "محى الركب
النازفة" أصاب األطفال وأدى إىل وفيات عديدة ,ويتميز بنزيف حاد من الفم واألنف وظمأ شديد

وصعوبة يف التنفس ,وينتشر اآلن يف أمريكا الوسطى وميتد مشاال حنو الوالايت املتحدة األمريكية ,وقد

سجلت حاالته املرضية يف أكثر من  100دولة ,ويظهر هذا املرض خاصة يف مارس كل عام؛ نتيجة

لتكاثر البعوض يف اجلو احلار صيفاً ,وال يتوفر هلذا املرض حىت اآلن أي لقاح وال يوجد له أي عالج

انجح ,وداء الفيل عبارة عن تورم بعض مناطق اجلسم خاصة مناطق القدمّي والثديّي وكيس الصفن؛
نتيجة انسداد األوعية الليمفاوية بطفيل الفالراي .ويتكاثر طفيل املالراي داخل الكرايت الدموية

احلمراء ,والسبب يف النوابت هو االنفجار اجلماعي لتلك الكرايت املصابة دوراي كل يوم أو يومّي أو
ثالثة تبعا لنوع الطفيل وإطالق مواد غريبة مناعيا هي املسئولة عن دورية األعراض الرئيسية :قشعريرة

وارتفاع يف درجة احلرارة ،مث عرق تتبعه فرتة راحة بّي النوابت ,وتستمر نوبة املالراي يف العادة - 4
 10ساعات ,وتبدأ بعد حوايل  25 - 8يوما من التعرض للبعوض ,والطفيل من النوع فالسيبارم

 P.Falciparumيسبب املالراي اخلبيثة ,وقد مسيت احلالة كذلك لكوهنا تؤدي إىل موت حوايل

 %95من حاالت املالراي ,وبعد تناقص عدد اإلصاابت نتيجة الستخدام مستخرجات نباتية متاثل
الكينّي مثل الكلوروكّي  Chloroquineبدأت الشكوى مع هناية القرن العشرين من قلة
الفاعلية وزايدة عدد اإلصاابت من جديد؛ نتيجة تنامي أنواع من الطفيل ذات مناعة مما حيتم

استخدام بدائل جديدة ,ومن املمكن أن تنتقل املالراي عن طريق استخدام شخص سليم لنفس اإلبرة

الطبية اليت استخدمها شخص مصاب بدون تعقيمها ,مثلما حيدث يف حاالت إدمان املخدرات

ابستخدام اإلبر ،ورمبا ينتقل املرض كذلك عن طريق نقل الدم ,وطبقا لتصرحيات منظمة الصحة

العاملية مازالت املالراي تصيب
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حوايل  400مليون ضحية سنواي على مستوى الكوكب ،وتقتل حوايل  2مليون شخص معظمهم من
األطفال ،وال يوجد لقاح فعال ضدها حىت اآلن .وينتقل مرض اإليدز  .H.I.Vأساسا عن طريق

الفاحشة ولكنه ميكن أن يصيب شخصاً سليماً عن طريق نقل الدم من شخص مصاب ,ومع

اكتشاف املرض وانتشاره السريع اهتمت البعوضة يف نقل الوابء ,لكن فريوس اإليدز ال يستطيع
العيش داخل البعوضة ولذا ال تستطيع أن تنقله من شخص آلخر ,بينما يستطيع طفيل املالراي

العيش داخلها  12 - 9يوما وفريوس احلمى املخية  25 - 10يوما ,والغالب أن فريوس اإليدز
يُهضم يف بطن البعوضة مع وجبة الدم يف حدود  2 - 1يوما حيث ال حتتاج البعوضة خالل تلك

الفرتة إىل وجبة إضافية ,والنقل عن طريق تلوث فم بعوضة مل يتهيأ هلا إكمال وجبتها غري حمتمل؛ ألن

األعداد احلرة للفريوس يف الدم قليلة ال تكفي عمليا لإلصابة هبذه الكيفية ,وهبذا أعفيت البعوضة

من االهتام وكفاها ما تسببه من أمراض.
عجز البشر أمام التحدي:
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إن البعوضة من أخطر اآلفات احلشرية  Pestsومازالت هتدد البشرية ,وإذا مل ميكن التخلص منها
 على األقل حىت اآلن  -فهل ميكن حماولة تغيريها وراثيا حبيث تصبح حشرات غري ضارة ابإلنسانأو احليوان وتكف عن تناول وجبات الدم؟  ,أو يتوقف نقل األمراض عن طريقها؟  ,أو إحداث
تغيريات وراثية يف املادة اجلينية للكائنات الوابئية اليت تنقلها حبيث يتوقف إحداثها لألمراض؟ ,

تعكس مثل تلك التساؤالت اجلريئة اليت يطرحها املختصون العجز حاليا أمام إمكاانت البعوضة،
وحتمل يف طياهتا آفاقا حمتملة من التغري البيئي الذي قد ميتد ليشمل مجيع اآلفات على الكوكب،
والذي ال يعلم اليوم مداه أحد إال هللا سبحانه وتعاىل وحده .ولقد طالت هجمات البعوضة أكثر

الدول تقنية ,وعلى سبيل املثال قد انتشرت فجأة يف أغسطس عام  1995يف نيوجرسي ابلوالايت

املتحدة األمريكية بعوضة عدوانية لسعاهتا مؤملة هتاجم بشراسة حىت يف وضح النهار ,وألن موطنها

األصلي هو آسيا ولعدوانيتها الشديدة وختطيط جسمها تسمى ابلنمر اآلسيوي ,Asian tiger

وهي من نوع اإليديز  ,Aedes albopictusوقد ظهرت ألول مرة يف الوالايت املتحدة عام
 ,1985فقد بدأت انتشارها بعد احلرب العاملية الثانية يف هاواي ومناطق احمليط اهلادئ ،ولكنها
أخرياً و هجهت زحفها حنو الوالايت املتحدة األمريكية ,وتتكاثر تلك البعوضة سريعاً جداً؛ ألهنا ال
حتتاج لكميات ماء كثرية كي يفقس بيضها ،وتكفيها أية بقااي متجمعة يف أواين مهملة كاإلطارات

القدمية للسيارات أو بقااي مياه املطر املتجمعة يف فجوات األشجار ،ولذا تصعب مقاومتها عملياً,
وتستطيع أن تنقل فريوسات مرض (أبو الركب) واحلمى املخية يف اإلنسان واحليوان .ومع خرق
التوازن البيئي بتقلص مساحة الغاابت واملناطق الزراعية وانطالق أدخنة املصانع بكميات وفرية من
الغازات املؤثرة مثل اثين أكسيد الكربون يف اجلو تزداد كمية حرارة الكوكب بنسبة ملحوظة نتيجة
عدم قدرة احلرارة املنعكسة منه
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على اهلروب ,وهذا يسمى أتثري البيت الزجاجي؛ ألنه مياثل ما حيدث يف بيت الزجاج املستخدم
إلنتاج نبااتت حتتاج حلرارة أكثر ,ويتوقع أن يزداد املعدل الوسطي حلرارة الكوكب حوايل 3.5 - 1
درجة مئوية حبلول عام  2100ميالدية ,ولذا يتوقع زايدة أعداد البعوض وارتفاع نسبة األمراض اليت
يسببها ،إذا مل ميكن اختاذ إجراءات وقائية حامسة على مستوى الكوكب ،وتعاون اجلنس البشري يف

مواجهته.
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دعوى عدم إمكانية تطبيق القرآن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

ما رأي فضيلتكم يف هذه العبارة :قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يطبقوا هذا القرآن ال
يستطيعون تطبيقه كامالً ،ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً؟
اجلواب
احلمد هلل ،هذه املقولة دعوى ال دليل عليها ،وهللا تعاىل إمنا أخرب عن عجز اإلنس واجلن أن أيتوا

مبثل القرآن ،ومل خيرب سبحانه وتعاىل عن عجز اإلنس واجلن أن يعملوا هبذا القرآن ،وال ريب أن

جمموع من آمن من اجلن واإلنس قد عملوا بكل ما يف القرآن من األوامر والنواهي ،نعم الواحد من
املؤمنّي ميكن أن يقال إنه عاجز عن العمل بكل ما يف القرآن على وجه التمام ،وهلذا قال سبحانه

وتعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ]16 :فغاية ما يفعله العبد من طاعة هللا ما كان مستطيعاً له

وهذا ما كلفه هللا به ،وهلذا أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ابالقتصاد يف العبادة ،وقال" :يسروا

وال تعسروا ،وبشروا وال تنفروا" أخرجه البخاري ( ، )69ومسلم ( )1734من حديث أنس  -رضي
هللا عنه -وقال" :القصد القصد تبلغوا" أخرجه البخاري ( ، )6463وانظر صحيح مسلم ()2816
 .وقال  -صلى هللا عليه وسلم  " -إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا

وأبشروا " أخرجه البخاري ( ، )39وانظر صحيح مسلم ( ،. )2816واحلاصل أن هذه العبارة

املسؤول عنها من خيال من اخرتعها ،واقتبس لفظ القرآن قالباً هلا ،فكان هبذا خمطئاً لفظاً ومعىن،

وهللا أعلم.
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اإلعجاز العددي يف القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل يف القرآن إعجاز عددي مثل ذكر احلديد ،أو عدد ذكر الرجل واملرأة ،وغريها؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعد ،وبعد:

فالكالم عن مصطلح اإلعجاز العددي حيتاج إىل دارسة وافية ونظر متأمل ،فالكالم حوله كثري

والدراسات املعاصرة متعددة ـ ويف احلق ـ فإن من الصعوبة أن أختصر الكالم يف هذه املسألة ،ألهنا
حتتاج إىل بسط ومزيد إيضاح ،ومع هذا فسأجتهد ُو ْس ِعي أن أختصر الكالم ،وأخلصه يف نقاط مبا
حيضرين ،مع يقيين أن املسألة حتتاج إىل مزيد من البحث والعناية ،وهللا املسئول أن يعصمنا من زلل
الرأي وخطل القول:
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أوال /مصطلح (اإلعجاز العددي) مصطلح متأخر بدأ تداوله يف العصر احلديث ،غري أن الباحث رمبا
وجد عند املتقدمّي ما ميكن أن يسمى إرهاصات له ،واستحضر اآلن مثالّي على ذلك ،أوهلا ما

أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ( )2172والبيهقي يف السنن الكربى ( )213/4واحلاكم يف املستدرك
( )1639وصححه عن ابن عباس قال :كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يدعوين مع أصحاب

حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -ويقول يل :ال تتكلم حىت يتكلموا ،قال :فدعاهم وسأهلم عن ليلة
القدر قال :أرأيتم قول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-التمسوها يف العشر األواخر ،أي ليلة
تروهنا؟ قال :فقال بعضهم :ليلة إحدى ،وقال بعضهم :ليلة ثالث ،وقال آخر :مخس ،وأان ساكت
فقال :ما لك ال تتكلم؟ فقلت :إن أذنت يل اي أمري املؤمنّي تكلمت ،قال فقال :ما أرسلت إليك

إال لتتكلم ،قال :فقلت :أحدثكم برأيي! قال :عن ذلك نسألك ،قال فقلت :السبع ،رأيت هللا ذكر

سبع مساوات ،ومن األرضّي سبعا ،وخلق اإلنسان من سبع ،وبرز نبت األرض من سبع .قال فقال:

هذا أخربتين ما أعلم أرأيت ما ال أعلم ما قولك :نبت األرض من سبع ،قال فقلت ،إن هللا يقول
"شققنا األرض شقا" [عبس ]26:إىل قوله" :وفاكهة وأاب" [عبس ]31:واألب نبت األرض مما

أيكله الدواب وال أيكله الناس ،قال :فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-أعجزمت أن تقولوا كما قال هذا
الغالم الذي مل جيتمع شؤون رأسه بعد ،إين وهللا ما أرى القول إال كما قلت ،قال وقال :قد كنت
أمرتك أن ال تتكلم حىت يتكلموا وإين آمرك أن تتكلم معهم .فابن عباس  -رضي هللا عنهما  -نظر
إىل تكرر رقم سبعة يف عدد من آايت القرآن الكرمي ،مما يدل على أن له معىن خاصا ،فجعله أمارة

يستنبط منها أن ليلة القدر الوارد ذكرها يف قوله تعاىل":إان أنزلناه يف ليلة القدر" [القدر ]1:هي ليلة

السابع من العشر اآلواخر من رمضان ،وهذا ال مينع أن يكون  -رضي هللا عنه -استند يف فهمه إىل
قرائن أخرى.
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والثاين :أننا جند عند بعض املفسرين من السلف ومن بعدهم حماوالت لبيان معىن حروف التهجي اليت
افتتح هبا بعض سور القرآن الكرمي معتمدين يف ذلك على حساب اجلمل (وهو ما كان يعرف عند

العرب قدميا من وضع قيمة رقمية لكل حرف عريب حسب ترتيب (أجبد هوز) ويسمونه :حساب

اجلمل)  ،وانظر يف هذا إىل ما أشار إليه األلوسي وابن عاشور يف تفسريمها رمحهما هللا ،وال يضريان أن

تكون تلك احملاوالت قد أصابت احلق أو أخطأته ،ألن املراد البحث يف نشأة هذا النوع من الدراسة.
إال أن هذا املصطلح قد أحاط ظهوره يف العصر احلديث كثري من الدخل والدخن؛ فاحلساابت
العددية ارتبطت ابلبهائية (وهي أحد الفرق الباطنية الضالة) وعلى تلك احلساابت اعتمد ـ اهلالك ـ

رشاد خليفه يف دعوى النبوة ،وهذا االرتباط مع عوامل أخرى ،جعل كثرياً من الدارسّي يقف من هذا

االجتاه احلادث موقف الريب ،وينزع فيه منزع الشك ،ومن أبرز العوامل ـ أيضا ـ ما اتسمت به كثري
من الدراسات املتعلِّقة ابإلعجاز العددي من مظاهر التكلف وصور التمحل وافتقاد املنهجية املطردة

املنضبطة ،مما ُجيل القرآن الكرمي عنه ،إىل عوامل أخرى رمبا ورد ذكرها يف ثنااي الكالم.

اثنيا :عند النظر يف مصطلح (اإلعجاز العددي) جنده يرتكب من جزأين :اإلعجاز ،والعدد .واألمر

املعجز :هو الشيء الذي ال يُستطاع ويُعجز عنه ،قال يف القاموس عند تعريف املعجزة :هي ما أعجز

وحيصى.
به اخلصم عند التحدي .والعد والعدد :اإلحصاء ،ويُراد به هنا األرقام املعروفة اليت يُعد هبا ُ

وهبذا يظهر أن مصطلح اإلعجاز العددي يراد به ـ وحبسب ما تبّي يل من خالل الدراسات املتعلقة
به ـ أنه(( :ما ورد يف القرآن الكرمي من إشارات إىل حقائق كونية بطريق احلساب العددي))

ومن خالل هذا يتبّي أن مصطلح اإلعجاز العددي يتألف من ركنّي أساسّي:
أوهلما :أن يكون أمراً معجزاً ليس يف مقدور البشر اجمليء مبثله.
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الثاين :أن يكون األمر املعجز معتمدا على األرقام واألعداد.
إن معرفة هذين الركنّي يف مصطلح (اإلعجاز العددي) أمر أساس فلكي ،يصح أن نطلق على ذلك
النوع من الدراسات أهنا من قبيل البيان ملا يف القرآن الكرمي من إعجاز عددي ،فيجب أن يتوفر فيها
هذان الركنان ،األول :أهنا أمر معجز ،والثاين :أهنا تعتمد على لغة األرقام واألعداد.

وهبذا يظهر لنا جليا اخللل الكبري الذي اتسمت به كثري من الدراسات املتعلقة هبذا النوع من
اإلعجاز ،وقد أشار السائل الكرمي إىل مثال على هذا ،وهو تساوي ِذ ْكر الرجل واملرأة يف القرآن

الكرمي أو تساوي ذكر الدنيا واآلخرة ،أو املالئكة والشياطّي ،فهذه أمور ذكرها من كتب يف اإلعجاز
العددي مستشهدا هبا على ما يف القرآن الكرمي من إعجاز عددي ،وهذه األمثلة وحنوها لو ُسلِم
بصواب َع ِدها وانضباطها مع أن فيها نظر ـ فهي ليست مما يندرج ضمن األمور املعجزة اليت ال يُقدر
عليها ،فأنت مثال تستطيع أن تؤلف كتااب ضخما وتتعمد أن تراعي تساوي عدد املرات اليت تذ ُكر
فيها لفظ الرجل واملرأة ،أو لفظ الدنيا واآلخرة ،أو لفظ املالئكة والشياطّي ،فمثل هذا ال خالف أنه

يف مقدور كل أحد أن يفعله ،وإذاً فهو ليس أمراً معجزا ،فال يصح أن يدرج يف البحوث املتصلة
ابإلعجاز العددي .ألهنا غري معجزة أصالً ،ورمبا ازداد األمر وضوحاً يف الفقرة الرابعة.
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اثلثا /أما ما يتعلق ابحلكم الشرعي على هذا النوع من الدراسات احلديثة ،فقد أبدى كثري من

املختصّي يف الدراسات القرآنية حتفظهم الشديد على هذا النوع من البحوث املتصلة ابلقرآن الكرمي،
بل رأينا املبالغة يف النكري على القائلّي به والداعّي إليه ،حىت خرج البحث عن املسار العلمي إىل
نطاق يتعلق ابألشخاص ،وهذا شطط ال موجب له .ورمبا أثر يف هذا ما أحاط نشأته من إشكاالت

وما اتسمت به كثري من دراساته ابلتكلف والتمحل ـ كما سبق اإلشارة إليه ـ إننا قبل أن نطلق احلكم

الشرعي على هذه املسألة جيب أن نطرح سؤاالً منهجياً مهماً وهو :هل هذه (األعداد املعجزة) اليت

يُذكر أهنا يف القرآن الكرمي ،واليت تشري إليها البحوث والدراسات املعاصرة جائزة الوقوع عقالً ،حبيث
ال ميتنع وقوعها عقال يف القرآن الكرمي ،ومبعىن آخر هل هناك ما مينع من ورود أرقام وأعداد حتسب

بطريقة ما فتدل على حقائق علمية وكونية ،إن هذا سؤال جوهري ،اإلجابة عليه بشكل علمي تزيل
كثرياً من احلرج ،وترفع كثرياً من اللبس يف هذه املسألة ،والظاهر عندي أن هذا األمر جائز الوقوع

عقالً؛ ألنه ال يوجد ما حييل وقوعه ال من حيث نصوص الشرع ،وال من حيث جراين العادات

والسنن ،كما أنه تعاىل ال يعجزه شيء وال يعزب عنه مثقال ذرة ،وعدم وجود املانع دليل على اجلواز

قطعا ،على أنه ال تالزم بّي اجلواز العقلي والوقوع الفعلي ،إذ ليس كل ما جيوز عقالً يقع فعالً ،وهذا
ال إشكال فيه حبمد هلل.
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ابتداء،
ومىت صار بنا البحث إىل التسليم جبواز وقوعه عقالً ،فال معىن للقول مبنعه واحلكم بتحرميه
ً

ألنه ممكن الوقوع ،ومىت ما وقع صار ذات الوقوع دليالً على جوازه شرعا ،مثال ذلك :حينما نقول:

جيوز عقالً ورود إشارة يف القرآن الكرمي إىل إحدى احلقائق الكونية اليت كشفها العلم احلديث ،فال
يلزم منه أن ترد يف القرآن الكرمي ،لكن مىت ما وردت كان ذلك الورد بعينه يف القرآن دليالً على

جواز البحث القرآين يف مثل هذه املسائل شرعا وصحة القول هبا ،وكذا احلال هنا يف املسألة حمل
البحث ،وهذا جيعلنا على حذر من املسارعة إىل اإلنكار والتحرمي هلذا النوع من الدراسات ،معتمدين

يف ذلك على ما نراه من دراسات جانبت الصواب؛ ألن اإلنكار والتحرمي سيذهب ُسدى مبجرد أن

تظهر دراسة علمية رصينة تكشف داللة احلساب العددي يف القرآن الكرمي على حقيقة علمية ما ،ال
سبيل إىل ردها أو التشكيك فيها ،إال بنوع من املكابرة.

ـ ويف احلق ـ فال تالزم بّي القول جبواز هذا النوع من الدراسة من حيث النظر العقلي وتصحيح

البحوث املوجودة اليوم ،بل فيها ما هو ابطل قطعاً ،وفيها ما دون ذلك مما حيتاج إىل مزيد من النظر،

وإمنا املقصود حبث هذه املسألة حبثاً علمياً جمرداً عن تطبيقاهتا احلالية.
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رابعا /من املسائل املهمة اليت وقع خلل كبري نتيجة عدم الوعي هبا ،أن كثرياً من الدراسات ذات

الصلة مبوضوع اإلعجاز العددي ،ال تفرق بّي ما توفر فيه ركنا األمر املعجز ـ كما تقدم يف الفقرة

الثانية ـ وبّي ما أخل هبذين الركنّي أو أحدمها ،فأدخلوا بعض احلساابت العددية اليت توصلوا هلا وفق

عملية حسابية معينة ضمن إطار اإلعجاز ،وهذا إخالل يف املنهج ،وقد َم ّر قريبا يف الفقرة الثانية

ضرب بعض األمثلة على هذا األمر ،ومن األمثلة كذلك قول بعضهم :إن لفظة اجلهر ورد يف القرآن

( )16مرة ،مساواي لفظ العالنية ،ولفظ إبليس وردت ( )11مرة ويساويه لفظ االستعاذة ابهلل ،ولفظ
الرغبة بلغ ( )8مرات ويساويه لفظ الرهبة ،فهذه وأمثاهلا ـ كما مر ـ ليست أمرا معجزا ال يُقدر عليه؛
ألن كل أحد يقدر على هذا ،وإذاً فمثل هذه التوافقات العددية يف القرآن الكرمي ليست من

اإلعجاز ،وميكن أن نطلق عليها مصطلح الظاهرة العددية يف القرآن الكرمي ،فهي حقيقة ظواهر
عددية يف القرآن الكرمي ،وليست أمراً معجزاً يدرج ضمن حبوث اإلعجاز العددي ،وعليه فيجب أن
يفرق بّي الظاهرة العددية يف القرآن وبّي اإلعجاز العددي فيه.

وال يفهم من هذا النهي عن االشتغال مبثل هذه الظواهر العددية ،ذلك أن السلف قدمياً أحصوا

حروف القرآن الكرمي بشكل دقيق ،وتفننوا يف ذلك وشققوا املسائل فيه وفرعوا ،فلنا فيهم أسوة،

وإمنا أردت القول إهنا ليست من ضمن البحث اإلعجازي يف القرآن الكرمي.
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خامسا /من خالل ما قرأته من دراسات تتعلق مبوضوع اإلعجاز العددي ظهر يل بشكل جلي ـ
وأعتقد أن كثرياً من املختصّي يشاركونين هذا الرأي ـ أن هذا النوع من الدراسات يفتقر إىل املنهجية

العلمية اليت حتكم مساره وتضبط أحباثه ،وال سيما أن هذا النوع من الدراسات قد يتأثر مبقررات عند
الباحث سابقة لدراسته ،قد جتعله ـ حىت من غري قصد ـ يتحكم يف مسار البحث واجتاه الدراسة ،ومن

صور افتقاد املنهجية اعتماد بعض الدراسات على بعض املسائل اخلالفية املتصلة ابلقرآن الكرمي اليت
مل يزل اخلالف فيها بّي أهل العلم قائماً ،حنو رسم املصحف وترتيب السور ،حيث وجدت أن بعض

من كتب يف هذا اجملال يصرح بشكل واضح أنه ينطلق يف أحباثه من اعتبار رسم املصحف أمراً
توقيفياً ،وهذه املسائل اخلالفية وإن كان املرء رمبا يرجح فيها قوال ما ،فمن الصعب أن جيعل اختياره

وترجيحه أساسا منهجيا يُبىن عليه دراسات علمية ،بل قد رأيت من تلك الدراسات ما يعتمد على

بعض ما أُحدث يف رسم املصحف الشريف من األحزاب واألجزاء ،وهذا خالل منهجي خطري؛ ألن
هذه األحزاب واألجزاء أمور حادثة من صنع البشر ،بل هي خمالفة ملا كان عليه الشأن يف عصر

النبوة ،حيث اشتهر أن القرآن الكرمي كان يقسم إىل الطوال واملئّي واملثاين واملفصل ،فهذه األمور
احملدثة يف رسم املصحف ليس هلا العصمة اليت لكالم هللا حىت يبىن عليها وجتعل مأخذا ومنزعا ملا

يسمى ابإلعجاز العددي؛ ألن الباحث ينطلق مما للقرآن الكرمي من عصمة ابعتباره كالم هللا جل
وعال ،فيجعله دليال يرشده إىل حقائق كونية أو مسائل غيبية ،ولوال هذه العصمة مل يصح استدالله،
فكيف يساوى هذا مبا هو من اجتهاد البشر وصنعهم.
ومن األمثلة اليت نُ َذكِر هبا هنا ما تردد كثرياً بعد األحداث اليت وقعت يف أمريكا ،واستدالل بعضهم
عليها مبا ورد يف سورة التوبة ،معتمدين يف جزء من قوله على هذه األجزاء واألحزاب.
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ومما يذكر يف هذا الصدد ،أن تكون الدراسات اليت يتوصل هلا الباحث ذات قيمة علمية ،أي أن
تكون ذات معىن علمي مفيد مهما كان جماله ،سواء ،شرط أن تكون ذات قيمة علمية أو فائدة
عملية ،وإال كانت عبثا ينزه كالم هللا عنه ،وتصان الدراسات املتعلقة به عن مثله ،وهاك مثاالً ذكره

ستهل بـ
أحد أشهر املهتمّي ابلدراسات العددية يف القرآن الكرمي حيث يقول :إ ّن سورة النمل تُ ّ

مرة ،وهذا هو ترتيب سورة النمل يف
(طس) وقد لفت انتباهنا أ ّن حرف الطاء يتكرر يف السورة ّ 27

املصحف ،وأ ّن تكرار حرف السّي يف سورة النمل هو  93وهذا هو عدد آايت السورة ،وأن اجملموع

هو 120 = )93 +27( :وهذا هو ُمجّل كلمة (منل) " أ .هـ كالمه ،ويريد بقوله (مجل) أي حساب
اجلمل الذي تقدم بيانه ،فهذا املثال على فرض التسليم بصحة ما تضمنه من أرقام وحساب ،فإن

احملصلة النهائية له ليست ذات قيمة علمية أو عملية ،فضالً عن أهنا ليست أمراً معجزاً يف ذاهتا،
فأين هذا من وصف ربنا جل وعال لكتابه الكرمي بقوله( :إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم) .

سادسا /وأخرياً أود أن أختم هذا الكالم بذكر بعض التنبيهات.

أوهلا :جيب أن ال يغيب عن النظر وحنن ندرس ما يف القرآن الكرمي من تلك اإلشارات الكونية أو
الغيبية ،أن القرآن الكرمي مل ينزل ليكون كتاب علوم كونية أو داللة على حوادث غيبية ،بل هو كما

أخرب جل وعال كتاب هداية وبيان وإيضاح ورشاد ،فال يضري القرآن الكرمي أن ال يوجد فيه شيء من
تلك املسائل ،إذاً فنحن لسنا حباجة إىل أن نتكلف أمراً مل يدل عليه القرآن الكرمي بشكل جلي.
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اثنيا /رأينا بعض الدراسات اليت تتعلهق مبسائل غيبية أوحوادث مستقبلة ـ ويف احلق ـ فهذا دحض
مزلة ،ومسلك خطر ،ال ُأتمن فيه السالمة ،ومل يزل الدجل واإلفك يقرتن مبا اتصل ابلغيبيات واألمور
املستقبلة من حبوث ودراسات ،ومسائل الغيب قد حجبها هللا عن عباده إال من ارتضى من رسله،
فينبغي أن تنزه البحوث املتعلقة ابلقرآن الكرمي عن اخلوض يف هذا البحر اللجي.

اثلثا :كثري من احملاوالت اليت نراها اليوم يقوم هبا أانس فيهم غريه وحمبة هلذا الدين ،لكنهم ليسوا على

علم راسخ ابلقران الكرمي ،وال معرفة ابألدلة الشرعية واألصول املرعية ،وأهل العلم جممعون على أن

الناظر يف كالم هللا عز وجل ـ حىت جيوز له الكالم فيه ـ ال بد أن يستجمع أموراً معروفة وحيقق شروطاً
معلومة ،ومن نتائج اخللل يف هذا اجلانب والقصور فيه ،أننا رأينا بعض الدراسات تنطلق من قناعات
سابقة يف أمر ما ،تكون حكما على القرآن الكرمي ،حىت إنك ترى الباحث يتكلهف ويتم هحل يف
البحث واالستنتاج حىت يصل إىل تلك النتيجة املقررة عنده سلفا.

تبّي لك أن مسألة اإلعجاز العددي أمر جائز الوقوع عقالً،
وأخريا فلعلك ـ أيها السائل الكرمي ـ قد ه
والتمحل يف اإلحباث ذات
وال يوجد ما مينع من ورود ما يؤيده يف القرآن الكرمي ،غري أن التكلُّف
ُّ

الصلة وافتقاد املنهجية شابت كثرياً من تلك الدراسات ،مما جيعل املرء على حذر من قبوهلا مطلقا

دون فحص ونظر.

هذا ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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السور اليت جاءت أحاديث صحيحة يف فضلها
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/23هـ
السؤال

ما هي السور اليت ورد يف فضائلها أحاديث صحيحة؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فلإلجابة عن هذا السؤال نضع النقاط التالية:

أوالً :موضوع فضائل القرآن الكرمي وسوره وآايته قد ألف فيه العلماء قدمياً وحديثاً تصانيف مستقلة،
ومن أجود هذه التآليف كتاب فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم ،وفضائل القرآن للنسائي،
ومن كتب املعاصرين كتاب (موسوعة فضائل سور وآايت القرآن) للشيخ حممد بن رزق الطرهوين،

وهو كتاب معترب يف اببه.

اثنياً :وردت أحاديث متعددة يف فضائل لبعض السور ،ومن هذه السور :سورة الفاحتة والبقرة ،وآل

عمران ،واألنعام ،واإلسراء ،والكهف ،وامللك ،والزلزلة ،والكافرون ،والصمد ،والفلق ،والناس ،وهذا
على سبيل املثال ال احلصر.

اثلثاً :وردت أحاديث يف فضل سورة واحدة ،ووردت أحاديث فيها بيان فضيلة سورتّي أو أكثر،

فمن األول قوله  -صلى هللا عليه وسلم -عن الفاحتة" :والذي نفسي بيده ما أنزلت يف التوراة ،وال
يف اإلجنيل ،وال يف الزبور ،وال يف الفرقان مثلها ،وإهنا سبع من املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيته"

رواه الرتمذي ( ، )2875وأصله يف البخاري ( )4704من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه-

وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم
( )780من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه.-
ومن املثاين ما جاء يف حديث أيب أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه  -عن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو
كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما ،اقرؤوا سورة البقرة ،فإن
أخذها بركةُ ُُ ٌُ ،وتركها حسرةٌ ُُ ،وال تستطيعها البطلة" رواه مسلم ( . )804وهللا أعلم.
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تفسري البيضاوي
اجمليب د .عبد اللطيف بن إبراهيم احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل تفسري البيضاوي من التفاسري املوثوق هبا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

تفسري البيضاوي تفسري متوسط احلجم مجع فيه صاحبه -رمحه هللا -بّي التفسري والتأويل على
مقتضى قواعد اللغة العربية ،وقد اختصره من تفسري الكشاف للزخمشري ،وترك ما فيه من

اعتزاالت ،وأحياانً يذهب إىل ما قال صاحب الكشاف.

ومجلة القول :إن تفسري البيضاوي من أمهات كتب التفسري ،اليت ال يستغين عنها الباحث املتخصص
يف التفسري أو طالب العلم املتمكن؛ الذي مييز الغث من السمّي.

أما غري املتخصص فأنصحه بقراءة تفسري ابن كثري ،أو اختصاره حملمد نسيب الرفاعي ،وغريه من
كتب التفسري املوجزة ،وهللا املوفق.
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القول أبن للقرآن ظاهراً وابطناً
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

ما معىن القول أبن القرآن له ظاهر وابطن؟ وما حكم من قال به؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فهذا القول من أقوال الباطنية ،املعروف من اترخيهم وسريهم العمل على هدم الشرائع عموماً وشريعة
اإلسالم على وجه اخلصوص ،وقد كتب زعيم هلم يدعى عبيد هللا بن احلسن القريواين إىل سليمان بن

احلسن بن سعيد اجلنايب رسالة طويلة جاء فيها (وإين أوصيك بتشكيك الناس يف القرآن والتوراة

والزبور واإلجنيل وتدعوهم إىل إبطال الشرائع ،وإىل إبطال املعاد والنشور من القبور ،وإبطال املالئكة

يف السماء ،وإبطال اجلن يف األرض )..انظر الفرق بّي الفرق ص .280
والباطنية يقولون( :إن للقرآن ظاهراً وابطناً واملراد ابطنه دون ظاهره املعلوم من اللغة ،ونسبة الباطن

إىل الظاهر كنسبة اللب إىل القشر ،واملتمسك بظاهره معذب  ...وابطنه مؤد إىل ترك العمل بظاهره)

.

وقد ذكر الشاطيب يف االعتصام  68/2أن اعتماد فعل هذه الفرق على التأويل إمنا أرادوا به ضرب

شوكة اإلسالم يف أتويل الشرائع على وجوه تعود إىل قواعد أسالفهم.

وحاصل القول أن دعوى أن للقرآن ظاهراً وابطناً ،وأن املراد ابطنه دون ظاهره من أبطل األقوال اليت
فصل القول يف إبطاهلا العلماء وردوا مزاعمها منذ نشأهتا ،وانظر للمزيد الكتب اليت عنيت بدراسة

الفرق وامللل ،وانظر كتاب التفسري واملفسرون ،حملمد حسّي الذهيب ج 240/ 2وهللا املوفق.
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االتكاء على رفوف املصاحف

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/27هـ
السؤال

ما حكم استدابر املصحف؟ حيث إن بعض اإلخوة -خاصة يف املساجد -يستندون بظهورهم على
املصاحف املوجودة على الرفوف ،وهل جيب ترك مسافة فاصلة بّي ظهر الشخص واملصاحف؟

اجلواب

احرتام املصحف واجب؛ ألنه حيتوي على كالم هللا  -جل وعال -الذي هو خري الكالم ،الذي ال

ميسه إال املتطهر من مجيع األحداث واألجناس ،وأما كون اإلنسان يستند إىل رفوف فيها مصاحف

فأرجو إن شاء هللا أال شيء يف ذلك ،إذا كان مل يقصد احتقارها ابالستدابر ،وإمنا وضعت هكذا

خلف املصلّي ،واتكأ على الرفوف ومل يتكئ على املصاحف ،فاملصحف ال يُتكأ عليه وال يستند

عليه ،وإمنا على األرفف وحنوها ،فأرجو إذا كان هبذه الصورة أال شيء فيه ،أما أن يتكئ على
املصاحف فال؛ ألن هذا فيه نوع استهانة هبا .وهللا ويل التوفيق.
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رفض أبوها حضورها حلقات التحفيظ ،فهل تعصيه؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/27هـ

السؤال

أحضر حلقات القرآن الكرمي والتفسري -بدون علم والدي؛ ألنه ال يرى تعلم املرأة ذلك ،وقد
كثريا من القرآن ،وبدأت أدرسه ،هل ترون جواز استمراري يف ذلك ابلنظر لعدم علم والدي
تعلمت ً

عن ذلك؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
االهتمام حبفظ القرآن وتفهمه ،ومعرفة تفسريه ،هذا من أساسيات الدين ،والقرآن هو خري كتاب،
وخري كالم ،وفيه الكالم العدل ،واحلكم ابحلق ،والداللة على اهلدى والرشاد ،وحفظ اإلنسان لقدر

يقرؤه يف صالته أمر واجب ،وحتم على كل مسلم ومسلمة ،واهتمام اإلنسان رجالً أو امرأة حبفظه

من عالمات التوفيق والسعادة له ،وأما كون ذلك بدون علم والدها ،فإذا كان خروجها من منزهلا

يعرضها خلطر وفتنة ،أو إحلاق ضرر هبا ،فإنه ال جيوز هلا اخلروج ،وإذا كان ال يرتتب عليه شيء من

األضرار واملفاسد فال أبس خبروجها ألجل أن حتفظ القرآن يف مكان مصون ،وال تتعرض فيه للفتنة،
وهبذه املناسبة أنصح السائلة أن حتاول إقناع والدها أبمهية حفظها للقرآن هي وغريها من أهلها

وغريهم ،بل وهو ،وأن حفظ القرآن ينبغي أن يهتم به اجلميع؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
شفيعا ألصحابه يوم
َ
ريُك ْم َمن ت َعلهم ال ُقرآ َن وعلهمه" .أخرجه البخاري ( ، )5027والقرآن أييت ً
"خ ْ ُ

القيامة ،تقدمه البقرة وآل عمرانُ ،حتَا هجان َعن صاحبهما .انظر صحيح مسلم ( . )805ويقال يوم
ك ِعن َد ِ
آخ ِر ٍ
آية
نت تُـ َرتِّ ُل يف الدُّنيا؛ فإ هن َم ْن ِزلَتَ َ
وار َقَ ،وَرتِّ ْل َك َما ُك َ
القيامة حلافظ القرآن" :اقـ َْرأْ ْ

ؤها" .أخرجه أمحد ( )6799والرتمذي ( . )2914وابهلل التوفيق.
تَـ ْق َر َ
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فضائل سورة املزمل
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل هناك فضائل زائدة لقراءة سورة املزمل؟ البعض يقولون إن قراءهتا مائة مرة يكون معها فضائل

أخرى.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
مل أقف على دليل صحيح يدل على فضيلة خاصة لقراءة سورة املزمل ،كما مل أقف على دليل
صحيح أو ضعيف يدل على فضيلة لتكرارها بعدد معّي كمائة مرة ،كما يف السؤال.

ِ
املزم ِل دفَع هللاُ عنه
وجاء يف حديث موضوع مكذوب على النيب صلى هللا عليه وسلم" :من قرأ سورةَ ّ
العسر يف الدنيا ِ
واآلخرةِ".أخرجه ابن مردويه يف تفسريه ،والواحدي يف الوسيط-كما يف ختريج
ُ َْ
الكشاف  .113-112/4وهذا ال يصح ،فقد اعرتف راويه أبنه كذب ووضعه لريغب الناس يف
القرآن!.
س َر
وقد وقفت على حديث متعلق جبملة من آية سورة املزمل األخرية وهي قوله تعاىل( :فَاقـ َْرُؤوا َما تَـيَ ه
ِم ْنهُ) [املزمل . ]20:قال ابن كثري يف تفسريه ( : )44/4وقال الطرباين ( : )10940حدثنا أمحد بن
سعيد بن فرقد اجلدي :حدثنا أبو محة حممد بن يوسف الزبيدي :حدثنا عبد الرمحن بن طاوس ،من

ولد طاوس ،عن حممد بن عبد هللا بن طاوس ،عن أبيه ،عن طاوس ،عن ابن عباس ،عن النيب صلى
س َر ِم ْنهُ)  .قال":مائة آية ".
هللا عليه وسلم( :فَاقـ َْرُؤوا َما تَـيَ ه
وقال ابن كثري :هذا حديث غريب جدًّا مل أره إال يف معجم الطرباين رمحه هللا تعاىل .وقال اهليثمي يف

جممع الزوائد ( : )130/7رواه الطرباين ،وفيه عبد الرمحن بن طاوس ،ومل أعرفه ،وبقية رجاله وثقوا.

أيضا.
ا .هـ .فاحلديث ضعيف ً

والذي يظهر أن التكرار مائة مرة منكر؛ ملخالفته املعهود من نصوص الشرع الدالة على فضائل سور

وآايت وغالبها ليس فيه تكرير ،وما وجد فيه تكرير آلي القرآن أو سوره ،فليس أكثر من ثالث
مرات إذ مل يصح تكرار شيء من القرآن فوق ذلك وهللا أعلم.

وعليه ،فاألصل يف قراءة سورة املزمل احلديث العام يف فضيلة قراءة القرآن ،وهو عن عبد هللا بن
مسعود ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من قَـرأ حرفًا ِمن كِت ِ ِ
اب هللا فَـلَهُ
َ ْ َ َْ ْ َ
والم حر ٌ ِ
فِ ،
ِِ
ف".
سنَةٌ ،واحلسنةُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَ ِاهلَا ،ال أَقُ ُ
يم َح ْر ٌ
ف َح ْر ٌ
ول (امل) َح ْر ٌ
ولك ْن أَلِ ٌ
ف َ ٌ َْ
ف وم ٌ
به َح َ
أخرجه الرتمذي ( )2910وقال :حديث حسن صحيح غريب.
ومن السور اليت ثبت أن هلا فضائل خاصة أبدلة صحيحة :سورة الفاحتة ،والبقرة ،وآل عمران،

والكهف ،وامللك ،واإلخالص ،واملعوذاتن [أعين سوريت :الفلق والناس]  ،ومن اآلايت :آية الكرسي

[البقرة  ، ]255واآليتان من آخر البقرة [ . ]286-285وفقنا هللا وإايك التباع الصحيح من سنة
حممد صلى هللا عليه وسلم وترك ما سواه.
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ختم القرآن كتابةً ابملنتدايت

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شاع وجود الكثري من املنتدايت واختلفت من حيث احملتوى ،سؤايل -جزاكم هللا كل اجلزاء -إنه

خالل تواجدي أبحد املنتدايت الحظت وجود مواضيع حتت عنوان (فلنختم القرآن هبذا املنتدى) ،

علماً أبن املنتدى منتدى عام ،توجد فيه أقسام متعددة ،علماً أبن الكاتب لعدد من آايت القرآن
الكرمي قد ال يكون مبوضع طهارة،

فهل جيوز طرح مثل تلك املواضيع مع جواز املشاركة فيها؟ جزاكم هللا ووفقكم ملا فيه خري هلذه
األمة.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

إذا كان الغرض من ختم القرآن ابملنتدى املذكور هو حتفيز املشاركّي على التعاون على حفظ كتاب
هللا ،واستحضار اآلايت فال يظهر يل هبذا الفعل حمذور ،وال يضر كتابة اآلايت بال طهارة؛ ألن
املمنوع عند بعض العلماء مس املصحف الشريف بال طهارة ،أما كتابة اآلايت وتالوهتا ملن تلبس

حبدث أصغر فال شيء يف ذلك ،وفقك هللا وأعانك .والسالم عليك.
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قراءة القرآن بعد الصالة
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

أان أقوم بقراءة القرآن بعد الصالة فهل ذلك بدعة؟ كما أين أكثر من قراءة سورة يس؛ ألهنا تساوي
قراءة القرآن عشر مرات فهل ذلك بدعة؟

اجلواب

السنة بعد الصلوات قراءة األذكار الواردة ،وقراءة القرآن يف كل وقت ال أبس هبا ،وأفضل ذلك يف

"وقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُهوداً" [اإلسراء :من اآلية. ]78
الفجر لقوله تعاىلَ :

واإلكثار من قراءة يس أمر طيب ،بشرط أال يهجر بقية القرآن ،فقد روى أهنا قلب القرآن وأهنا تقرأ
عند املوتى ،وأنه يغفر لقارئها يف ليلة ابتغاء وجه هللا.
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كتابة اآلايت على التحف
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/06/24هـ
السؤال

ما حكم عمل البنات يف (البازارات) يف بيع كل من :أوراق الربدي  -خرطوشة تعلهق يف سلسلة أو

ميدالية  -متاثيل فرعونية  -مشاغ ـ جالليب ـ فضيات بعضها مكتوب عليه آايت قرآنية ،وبعضها
مرسوم عليه فراعنة؟ وماذا لو جتنهبت بيع التماثيل أو املرسوم عليه فراعنة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

البنت ضرورة للخروج للعمل ،كأن مل يكن هلا من يكفيها مؤنة احلياة ،فعليها االلتزام
أوالً :إذا دعت َ

ابآلداب الشرعية ،كلبس احلجاب الشرعي ،وأن تراعي عدم االختالط ابلرجال األجانب عنها؛ درءاً
لفتنة االختالط ،وأال تعمل يف جمال حم هرم،
اثنياً :العمل يف هذه (البازارات) إذا انطبقت عليه الشروط الشرعية السابقة فال أبس ،لكن بشرط
جتنب بيع التماثيل ،فبيع مثل ذلك ال جيوز؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا ورسوله
حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام" ،قالوا :اي رسول هللا :أرأيت شحوم امليتة فإهنا يطلى هبا

السفن ،ويدهن هبا اجللود ،ويستصبح هبا الناس؟ فقال" :ال ،هو حرام" .مث قال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -عند ذلك" :قاتل هللا اليهود؛ إن هللا ملا ح هرم شحومها مجلوها مث ابعوها وأكلوا مثنها"
صحيح البخاري ( ، )2236صحيح مسلم (. )1581

أما بيع ما سوى ذلك فاألصل اإلابحة ،وللمرأة املسلمة أن تبيع وتشرتي وال حرج.

أما كتابة بعض آايت القرآن الكرمي على الدراهم والداننري وبيع ذلك فال ينبغي؛ خشية االمتهان،

فقد صدرت فتوى من دار اإلفتاء مبصر ،بتاريخ  3من يوليو 1969م جاء فيها" :تكره كتابة القرآن

وأمساء هللا تعاىل على الدراهم واحملاريب واجلدران وما يفرش" (الفتاوى اإلسالمية -جملد 5صـ)1632

.

وجاء يف الفتاوى اإلسالمية أيضاً (جملد 5صـ " : )1634تكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم
والداننري؛ ألن يف ذلك تعريضاً ملسها أثناء تدواهلا من اجلنب واحلائض والنفساء واحملدث وغريهم،
وليست هناك ضرورة تدعو إىل ذلك" .وهللا أعلم.
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مل قالوا (أنزل من بعد موسى) ومل يذكروا عيسى
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال
ِ ِ
صتُوا فَـلَ هما قُ ِ
ضروهُ قَالُوا أَنْ ِ
ِ
ض َي َوله ْوا إِ َىل
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
"وإِ ْذ َ
َ
ك نَـ َف ًرا م َن ا ْجل ِّن يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرَءا َن فَـلَ هما َح َ ُ
ِ
ِ
ِ
قَـوم ِهم م ْن ِذ ِرين قَالُوا اي قَـومنَا إِ هان َِمسعنَا كِتَااب أُنْ ِز َل من بـع ِد موسى م ِ
ّي يَ َديْ ِه يَـ ْه ِدي إِ َىل ا ْحلَ ِّق
ص ّدقًا ل َما بَ ْ َ
ْ َْ ُ َ ُ َ
َ َْ
ْ ً
ْ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َو َءامنُوا بِه يَـ ْغف ْر لَ ُك ْم م ْن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُك ْم م ْن َع َذ ٍ
َوإِ َىل طَ ِر ٍيق ُم ْستَق ٍيم َاي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي ه
اب
ْ
أَلِ ٍيم" [األحقاف. ]31-29:
ملاذا مل يقولوا"من بعد عيسى" والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فهذه اآلية الكرمية اليت ذكرها السائل الكرمي تضمنت خرباً عما جرى بّي اجلن الذين استمعوا آلايت
من القرآن الكرمي ،فذكروا وصفّي للقرآن ،أحدمها :أنه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،والثاين:

أنه أنزل من بعد موسى  -عليه السالم  ،-وسبب قوهلم" :من بعد موسى" مع أن عيسى  -عليه
السالم  -كان أقرب ملبعث حممد عليهم -الصالة والسالم ،-قد حاول أهل العلم من املفسرين

توجيهه ،فأشار كثري منهم ـ كالبغوي ،والرازي ،وأيب السعود ،وغريهم ـ إىل أن ذلك النفر من اجلن كان

على دين موسى -عليه السالم ،-واعتمدوا يف ذلك على أثر يذكر عن قتادة -رمحه هللا ،-وقد

حبثت عنه مسندا يف مظانه فلم أجده فال أستطيع اجلزم بصحة نسبته إليه ،على أنه إن صحت نسبته

إليه فتوجيه اآلية اعتمادا عليه حمل نظر؛ الحتمال أن يكون قاله ابجتهاده معتمدا يف ذلك على

مصادر ليست معصومة كرواايت أهل الكتاب مثال ،ذلك أن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة
تقوي القول بضعف هذا التوجيه ملا قد تقرر عند أهل العلم؛ أن من خصائص نبينا حممد  -صلى هللا

عليه وسلم -أنه بعث للثقلّي اإلنس واجلن ،وأن من كان قبله من األنبياء كان يبعث إىل قومه

خاصة ،ففي احلديث الذي أخرجه البخاري ( )335ومسلم ( )521وغريه عن جابر بن عبد هللا -

رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء
قبلي :نصرت ابلرعب مسرية شهر ،وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأميا ٍ
رجل من أميت أدركته

الصالة فليصل ،وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ،وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل
الناس كافة" ،ويف لفظ عند البزار" :وبعثت إىل اإلنس واجلن" قال ابن عبد الرب -رمحه هللا :-ال
خيتلفون ـ أي أهل العلم ـ أنه  -صلى هللا عليه وسلم -بعث إىل اإلنس واجلن ،وهذا مما فضل به على

األنبياء" أ .هـ وحكى اإلمجاع أيضا ابن قتيبة يف أتويل مشكل احلديث يف سياق رده على النظام
املعتزيل.
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واملقصود أن هذا التوجيه املذكور حمل نظر ،وأحسن منه ما أورده ابن كثري والسمعاين يف تفسرييهما،
وحاصله أن شريعة عيسى  -عليه السالم -جاءت متممة لشريعة موسى  -عليه السالم -مل خترج
عنها بكثري شرائع ،بل كان غالبها رقائق ومواعظ؛ فألجل هذا ذكروا موسى  -عليه السالم  -ومل

يذكروا عيسى عليهما السالم ،قال ابن كثري -رمحه هللا " :-ومل يذكروا عيسى  -عليه السالم  -ألن

عيسى  -عليه السالم -أنزل عليه اإلجنيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحرمي ،وهو
يف احلقيقة كاملتمم لشريعة التوراة ،فالعمدة هو التوراة ،فلهذا قالوا :أنزل من بعد موسى  -عليه

السالم ،-وهكذا قال ورقة بن نوفل حّي أخربه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بقصة نزول جربيل -
عليه السالم -فقال :بخ بخ هذا الناموس الذي نزل هللا على موسى" رواه البخاري ( )4ومسلم

( )160من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -أ .هـ هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.
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إهداء ثواب قراءة القرآن لألم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

أمي امرأة أمية ،ال تعرف القراءة وال الكتابة ،وقد ختمت القرآن وتصدقت به عليها ،ودائماً كلما
أقرأ أتصدق عليها ،فهل جيوز ويقبله هللا؟ وجزاكم هللا عين خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
قراءة القرآن وإهداء ثوابه حلي أو ميت مسألة داخلة يف قضية إهداء ثواب القرابت والطاعات ،فمن

أهل العلم من منعها إال ما قام الدليل على جوازه واإلذن به كالصدقة واحلج وقضاء صوم النذر عن

امليت وحنوه ،ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً يف العبادات املالية والبدنية وهو مذهب احلنابلة وهو أوسع
املذاهب يف هذه املسألة ،وعلى كل حال فالقول جبوازه ال يعين أفضليته ومشروعيته بذاته وإمنا جوازه

فقط ،والذي أنصح به السائلة أن تسعى ملا هو أكثر أجراً وأعظم نفعاً وهو الدعاء الذي هو مشروع

ابالتفاق للغري حياً أو ميتاً ،وهو املنصوص عليه يف احلديث الصحيح" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه
عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له" ،وكذلك الصدقة

عنها ،مث أنصحك أيضاً مبحاولة تعليمها بعض السور القصرية وحتفيظها هلا والتدرج يف ذلك؛ حىت

تعتاد على قراءة القرآن وميتلئ جوفها به وحييا به قلبها ،وتسلم من الوصف املرتتب على اجلوف

اخلايل من القرآن" :كالبيت اخلرب" رواه الرتمذي ( )2913وغريه من حديث ابن عباس  -رضي هللا

عنهما  ،-ومن تشبيهه ابمليت "مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت" رواه
البخاري ( ، )6407ومسلم ( )779من حديث أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه .-
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عالمات الرتقيم يف كتابة القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/4/25

السؤال

وأان أقرأ أحد املواضيع عن الصالة وأمهيتها أورد الكاتب هذه اآلية هبذا الشكل":كل نفس مبا
كسبت رهينة إال أصحاب اليمّي يف جنات يتساءلون عن اجملرمّي ما سلككم يف سقر؟ قالوا :مل نك
من املصلّي" ،فهل جيوز عند كتابة أي آيه قرآنية كتابة عالمات االستفهام عند اآلية اليت أتيت مبعىن

سؤال أو إضافة نقطتّي إىل غري ذلك ،أم أن هذا يعد زايدة يف القرآن؟ أفيدوان رمحكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
كتابة عالمات الرتقيم كاليت أشار إليها السائل وحنوها عند كتابة آية من القرآن الكرمي فيه تفصيل،

فإن كان ذلك يف كتابة املصحف مجيعه فإن بعض أهل العلم يشدد يف مثل هذا ومينع منه ،من ابب
حياطة القرآن الكرمي وسداً للذريعة اليت رمبا أفضت إىل التبديل يف القرآن الكرمي أو التغيري ،أما إن

كانت الكتابة جلزء من القرآن كآية وحنوها يف مقام التعليم والتدريس وما يف هذا املعىن ،فهذا أرجو

أال أبس به؛ ألنه من ابب التوضيح وإفهام القارئ ،وقد سبق للسلف -رمحهم هللا تعاىل -أن وضعوا
ما يعرف بنقط املصحف للتفريق بّي احلروف ،كالعّي والغّي والفاء والقاف ،ووضعوا ما يعرف

بشكل املصحف كالفتحة والكسرة ،وقصدهم يف ذلك ضبط لفظ القرآن الكرمي وعصمة اتليه من

اخلطأ عند القراءة ،كما وضعوا األجزاء واألحزاب لتيسري حفظه وضبطه ،ومثل هذا ال يعد زايدة يف
القرآن الكرمي؛ ألن حقيقة الزايدة إمنا تكون بتغيري حروفه زايدة أو نقصاً ،وهللا أعلم.
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إهداء ترمجات معاين القرآن للكفار
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/8هـ

السؤال

ما حكم من أعطى نسخة مرتمجة للقرآن -لغري املسلمّي-؛ ليطلعوا عليها؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الكتب اليت تتضمن ترمجة معاين القرآن الكرمي ليس هلا حرمة خاصة كاليت للقرآن الكرمي ،حبيث ال
ميسها إال املطهرون بل هي يف حقيقة األمر مثل كتب التفسري ،لكنها بلغة غري العربية ،وعليه فال

حرج من أن تعطى لغري املسلمّي ،ال سيما إذا رجي انتفاعهم هبا ،إال أن يعلم املرء أن آخذها من

غري املسلمّي ميتهنها وحنو ذلك ،فعندئذ ال جيوز إعطاؤه واحلالة هذه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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االجتماع لقراءة القرآن على الشبكة
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/19هـ

السؤال

هل جيوز أن جيتمع األخوات على الشبكة يف رمضان لقراءة القرآن؟ أم يكون هذا بدعة؟

اجلواب

نساء ال يستمع هلن غري
االجتماع على قراءة القرآن عمل مشروع ،سواء أكان اجملتمعون رجاالً ،أو ً
حمرم هلن ،وسواء أكان مباشراً ،أم غري مباشر عرب الشبكة؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان

جيتمع مع أصحابه  -رضي هللا عنهم  -على القراءة كما اجتمع مع ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف
احلديث املتفق عليه البخاري ( ، )4582ومسلم ( ، )800بل وحض على ذلك يف احلديث الذي

رواه مسلم ( )2699عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
" وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده" وبوب عليه النووي يف رايض الصاحلّي
فقال ":ابب استحباب االجتماع على القراءة".
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ختم القرآن مساءً أو صباحاً
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وحنن يف شهر رمضان شهر القرآن مسعت أن ختم القرآن يف بداية املساء أفضل ووجه التفضيل أن
املالئكة تصلي عليك حىت تصبح -ألننا يف الشتاء وليل الشتاء أطول ،-السؤال :ما صحة هذا

الكالم؟ وإن كان صحيحاً فمىت الوقت احملدد لنيل فضل املساء بعد الغروب أم قبله؟ وما دليل
ذلك؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما ذكر السائل من أن ختم القرآن يف أول املساء أفضل لصالة املالئكة على القارئ ال أعلم أنه قد

ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيه شيء ،لكن قد وردت آاثر عن بعض السلف -رمحهم

هللا -تدل على أن املالئكة تصلي على قارئ القرآن ،فإن كان يقرؤه هناراً صلت عليه حىت ميسي،
وإن كان يقرؤه ليالً صلت عليه حىت يصبح ،ولذا كانوا يستحبون أن يكون ختم القرآن الكرمي يف

أول النهار أو أول الليل ،حىت يستغرق تسبيح املالئكة وقتاً النهار كله أو الليل كله ،فقد ثبت عند

الدارمي ( )3518من طريق األوزاعي عن عبدة بن أيب لبابة موقوفاً عليه قال":إذا ختم الرجل

القرآن بنهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي ،وإن فرغ منه ليالً صلت عليه املالئكة حىت يصبح"،

وله أي الدارمي

( )3526من حديث طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بسند ضعيف قال":إذا وافق

ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه

املالئكة حىت ميسي فرمبا بقي على أحدان الشيء فيؤخره حىت ميسي أو يصبح" وله (- )3520
أيضاً -من حديث األعمش عن إبراهيم النخعي قال :إذا قرأ الرجل القرآن هناراً صلت عليه املالئكة
حىت ميسي وإن قرأه ليالً صلت عليه املالئكة حىت يصبح .قال سليمان -يريد األعمش :-فرأيت
أصحابنا يعجبهم أن خيتموه أول النهار وأول الليل .وسنده صحيح ،وهذه اآلاثر عن السلف -

رمحهم هللا -يستأنس هبا يف هذه املسألة ،قال ابن قدامة يف املغين مقرراً هذا :قال أبو داود :وذكرت

ألمحد قول ابن املبارك :إذا كان الشتاء فاختم القرآن يف أول الليل ،وإذا كان الصيف فاختمه يف أول
النهار ،فكأنه أعجبه ،وذلك ملا روي عن طلحة بن مصرف ،قال :أدركت أهل اخلري من صدر هذه

األمة يستحبون اخلتم يف أول الليل ويف أول النهار ،يقولون :إذا ختم يف أول الليل صلت عليه

املالئكة حىت يصبح ،وإذا ختم يف أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي ،وقال النووي -حيكي
مشروعيته -يف كالمه عن ختم القرآن :يستحب كونه يف أول الليل وأول النهار ،وهللا أعلم.
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القراءة الصامتة للقرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

ما حكم قراءة القرآن قراءة صامته؟ وهل البد من حتريك اللسان والشفتّي؟ أرجو التوضيح مع ذكر

الدليل.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :قراءة القرآن الكرمي قراءة صامتة فيه تفصيل فإن
كان القارئ يقرأ يف غري الصالة فال أبس بذلك ،وأما إن كان يقرأ يف الصالة فالبد أن حيرك لسانه

ابلقراءة ،وال جيزئه أن يقرأ قراءة صامتة أبن يعرض آايت القرآن على قلبه ،ألن القراءة هي فعل

اللسان وذلك إبقامة احلروف ،فال جيزئ إال بتحريك اللسان والشفتّي ،بل ذهب أكثر أهل العلم من
احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه البد مع حتريك اللسان أن يسمع نفسه ،وذهب املالكية إىل أنه ال

يشرتط إمساع نفسه ،وهو الصحيح؛ ألن إمساع النفس قدر زائد عن القراءة ،وهللا أعلم.
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هل فسر الرسول القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال

السالم عليكم.

كنت جالسا عند أحد األصدقاء فسألين أحد اجلالسّي سؤاالً احتار به ذهين وجعلين يف شبه :قال يل

هل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فسر القرآن كامالً؟ طبعاً قلت له نعم والدليل على ذلك

التفاسري املوجودة ابن كثري وغريها ،فرد علي كأن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يبّي كل ما يف

القرآن بدليل أنه إىل اآلن وكل يوم يظهر لنا إعجاز علمي جديد يف القرآن.
والسالم عليكم .وهذا ابختصار للكالم الذي دار نرجو منكم اإلفادة.

اجلواب

مل يفسر الرسول كل لفظة أو آية من القرآن وإمنا فسر ما قد يكون فيه خفاء على الصحابة -رضوان

هللا عليهم ،-وقد يسأل الصحابة عما يشكل عليهم فيبينه هلم الرسول كما سأل الصحابة عن الظلم
املقصود يف قوله تعاىل":الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم" [األنعام ]82 :وأما أنه -صلى هللا عليه

وسلم -بّي كل كلمة أو كل آية فهذا مل حيصل ألنه لو حصل لنقله لنا الصحابة -رضي هللا عنهم-
ومل يكن الصحابة حيتاجون لذلك ألهنم عرب والقرآن نزل بلسان عريب مبّي وحّي جاء عصر التابعّي

وخفي عليهم بعض معاين اآلايت فسرها هلم الصحابة مبا علموه من رسول هللا -عليه الصالة
والسالم -ومبا فهموه من لغة العرب وما أدركوه من نزول اآلايت وأحوال من نزلت عليهم.

وأما فيما يتعلق مبا يسمى اإلعجاز العلمي فما كان منه صحيحاً وموافقاً لآلايت فليس معىن اآلية

متوقفاً عليه بل معىن اآلية العام معلوم منذ عصر الصحابة ،وجاءت مثل هذه الكشوف لتزيد من

وضوح اآلية وتعمق من داللتها كما قال تعاىل":سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبّي هلم أنه

احلق" [فصلت ، ]53 :وهللا أعلم.
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كالم هللا عز وجل
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/14هـ

السؤال

السالم عليكم.

القرآن هو كالم هللا وغري خملوق ،فهل يعين هذا أنه ليس له بداية وال هناية مثل هللا -عز وجل-؟
وإذا كان األمر كذلك فكيف نفهم أن هللا يتكلم مىت شاء؟ فمثالً عندما تكلم إىل موسى أمل يكن

لكالمه ذاك بداية وهناية؟ وإذا كان له بداية وهناية أال يعين ذلك أنه خملوق أرجو اإلجابة إلزالة

حرييت.

اجلواب

احلمد هلل ،القرآن هو كالم هللا الذي أنزله على حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-وهو احملفوظ يف

صدور املؤمنّي "بل هو آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم" [االعنكبوت ]49:وهو املكتوب
يف املصاحف املبدوء بسورة الفاحتة املختوم بسورة الناس ،وهذا القرآن عند أهل السنة وهو احلق،
منزل من عند هللا غري خملوق منه بدأ ،أي إنه تعاىل تكلهم به حقيقة وبلغه جربيل وهو الروح األمّي

وهو روح القدس بلغه حملمد  -صلى هللا عليه وسلم -كما قال تعاىل" :نزل به الروح األمّي على

قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبّي" [الشعراء ، ]194-193 :وقال تعاىل" :قل نزله روح

القدس من ربك ابحلق" [النحل ]102 :نعم والقرآن له بداية وهناية وليس القرآن كل كالم هللا ،بل
التوراة واإلجنيل والزبور اليت أنزهلا هللا على موسى وعيسى وداود  -عليهم الصالة والسالم -هي

أيضاً كالم هللا ،وكالم هللا ال حيصى عدداً أبداً ،كما قال تعاىل" :قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا" [الكهف ]109 :وقال" :ولو أن ما يف

األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا" [لقمان، ]27 :
فجنس كالم هللا ال هناية له وال بداية له مبعىن أن هللا مل يزل يتكلم إذا شاء مبا شاء كيف شاء ،وال

يزال كذلك ،وأما آحاد الكالم مثل تكليمه ملوسى وندائه لألبوين وتكليمه للمالئكة وكل هذا له
بداية وهناية ،وأساس هذا أنه يتكلم سبحانه وتعاىل مبشيئة هذا كله مذهب أهل السنة ،وأما

املخالفون ألهل السنة من سائر الطوائف فلهم يف كالم هللا مذاهب فمنهم من يقول :إن هللا تعاىل ال
يتكلم ،وكل ما يضاف إليه من الكالم فهو خملوق وهذا قول املعتزلة ،ومنهم من يقول :إن كالم هللا

معىن نفسي ليس حبرف وال صوت وهو قدمي فال تتعلق به املشيئة وهذا قول األشاعرة ،واملذهبان

ابطالن ،فالقرآن على قول املعتزلة كالم خلقه هللا مل يصدر من ذاته سبحانه وتعاىل ،وعلى قول

األشاعرة هو عبارة عن ذلك املعىن النفسي وليس هو يف احلقيقة كالماً هلل ،وما ذكرت أيها السائل
من اإلشكال ،إذ كيف جيمع بّي كون القرآن قدمياً ،أو أن كالم هللا قدمي وبّي كالم هللا ملوسى،

ومعلوم أن له بداية وهناية؟ هذا اإلشكال ال يرد على مذهب أهل السنة الذي تقدم تفصيله ،وإمنا
يرد على قول األشاعرة ،وعلى مذهب األشاعرة موسى مل يسمع كالم هللا من هللا وإمنا مسع كالماً
خلقه هللا عبارة عن املعىن النفسي القائم ابهلل  -سبحانه وتعاىل -وتقدم أن قول األشاعرة يف كالم هللا
قول ابطل خمالف للعقل وداللة الشرع فاحلق ال يتناقض ،وإمنا التناقض هو من خصائص املذاهب

الباطلة ،فيظهر أنك أيها السائل مل تعرف املذهب احلق يف كالم هللا ،فلذلك وقع يف ذهنك هذا

اإلشكال ،وهو حبمد هللا غري وارد على مذهب أهل السنة واجلماعة وهو مذهب السلف الصاحل من

الصحابة والتابعّي ،وهو الذي تقتضيه األدلة العقلية والنقلية واحلمد هلل على نعمة اإلسالم ونعمة
السنة نسأل هللا أن يثبتنا عليهما حىت نلقاه ،وهللا أعلم.
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اختالف مصاحف الصحابة رضي هللا عنهم
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/11هـ

السؤال

تعرضت ملوقف أصابين ابحلرية والدهشة معاً ،فأان أعرف شخصاً إجنليزايً أعطاين ورقة مطبوعة من
موقع على اإلنرتنت ،وفيها شبهات كثرية على اإلسالم ،فالورقة عبارة عن ترمجة جملموعة من

األحاديث يف البخاري ومسلم أبرقامها ،مرتمجة ابللغة اإلجنليزية ،ويقوم املوقع بشرحها بطريقة توحي
ملن يقرؤها أن القرآن الكرمي قد مت حتريفه ،وأنه كان هناك مصاحف خاصة لبعض الصحابة الكرام -

رضي هللا عنهم ،-ابلتحديد

عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه ،-ختتلف عن مصحف عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه،-

والذي اتفق عليه املسلمون أمجعون ،والذي هو موجود أبيدينا اآلن ،فمثال :هناك حديث يف البخاري

مكتوب يف الورقة أبنه يف اجمللد السادس ،حديث رقم
( ، )468عن أن قوماً من الصحابة  -رضي هللا عنهم -ذهبوا أليب الدرداء -رضي هللا عنه،-

فسأهلم عمن يستطيع قراءة سورة الليل كما كان يقرؤها عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه-؟

فأشاروا إىل علقمة ،الذي قرأ "والذكر واألنثى" بدال من "وما خلق الذكر واألنثى" ،وقال إنه لن يتبع
من يقرأها بغري هذا ،وأيضا حديث آخر يف البخاري ،مكتوب أبنه حديث رقم ( ، )60صفحة

( ، )46يف اجمللد السادس ،عن
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ابن الزبري  -رضي هللا عنهما -أنه قال لسيدان عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -عن أن هناك آية
يف سورة البقرة قد مت تغيريها آبية أخرى ،أعتقد أهنم يقصدون آية عن الذين يتوفون ويرتكون
زوجاهتم -،عذراً فأان ال أحفظ اآلية  -فإجابه عثمان  -رضي هللا عنه -أبن يرتك اآلية مكاهنا ،فهو
لن يغري أي شيء عن مكانه ،والعديد من األقوال األخرى عن أشياء من هذا القبيل ،وعن وجود

اختالف بّي املسلمّي وقت مجع القرآن ،أرجو من سيادتكم التكرم ابلرد علي ،حيث إنين قد
فوجئت وقتها ومل أستطع أن أرد على هذا الشخص ،وأان ال أريد أن يكون يف قليب أي شبهة على

ديين ،وال أريد أن يوسوس يل الشيطان أبشياء تبعدين عن هللا ،أفيدوين إبجابة سريعة ابهلل عليكم عن
كل نقطة ذكرهتا يف سؤايل ،ومعذرة لإلطالة.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وأصلي وأسلم على رسول هللا ،وبعد :أخي يف هللا :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اعلم  -وفقك هللا وحفظك -أن القرآن الكرمي كتاب هللا املقدهس ،ودستوره املنزل الذي ال أيتيه

الباطل من بّي يديه ،وال من خلفه ،وقد وصلنا كامالً غري منقوص ،مل خيرم منه حرف واحد ،كيف
وقد قال هللا" :إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" [احلجر ، ]9:وقد أمجع املسلمون على أن

القرآن الذي بّي أيدينا هو القرآن املنزل على حممد  -صلى هللا عليه وسلم -بتمامه وكماله ،من غري
زايدة وال نقصان.
وقد كان لبعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -مصاحف خاصة هبم ،كتبوها ألنفسهم بقصد احلفظ

واملذاكرة ،ورتبوها ابجتهادهم اخلاص أحياانً وليس يف ذلك مانع شرعي؛ ألن القرآن يف مصاحفهم

مجيعاً ،وهو مل يتغري ،أو يتبدل ،وإن اختلف الرتتيب.

أرأيت لو أن إنساانً اليوم أراد حفظ سورة البقرة ،وسورة النساء فكتبها أو صورها ،ومجعها يف ملزمة
واحدة ،فهل يقول أحد ابلتحرمي؟!.

أو هل يزعم أحد بوجود تناقض بّي ما صفه هذا اإلنسان من اجلمع والرتتيب مع املصحف العثماين
املعروف؟!
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اجلواب :كال فليس مثة حرمة أو تناقص ،مث اعلم أن عثمان  -رضي هللا عنه -حّي مجع القرآن أقره
كل الصحابة  -رضي هللا عنهم -على فعله ،وأمجعوا عليه مبا فيهم ابن مسعود ،وأبو الدرداء-
رضي هللا عن اجلميع.

وأما ما نقل عن ابن مسعود وأيب الدرداء -رضي هللا عنهما -من قراءة "الذكر واألنثى" فاإلسناد
إليها من أصح األسانيد ،والرواية أخرجها الشيخان كالمها وليس البخاري فقط .ففي البخاري
( )6278ومسلم ( )824بيد أهنا قراءة منسوخة إلمكانية النسخ شرعاً وعقالً ،قال هللا" :ما ننسخ
من آية أو ننسها أنت خبري أو مثلها [ " ...البقرة ، ]106:ولعل النسخ مل يبلغ هذين الصحابيّي

اجلليلّي  -رضي هللا عنهما.-

قال احلافظ ابن حجر  -رمحه هللا :-ولعل هذا مما نسخت تالوته ،ومل يبلغ النسخ أاب الدرداء ومن

ذكر معه -رضي هللا عنهم ،-والعجب من نقل احلفاظ من الكوفيّي هذه القراءة عن علقمة وعن ابن
مسعود  -رضي هللا عنه -وإليها تنتهي القراءة ابلكوفة ،مث مل يقرأ هبا أحد منهم ،وكذا أهل الشام

محلوا القراءة عن أيب الدرداء ومل يقرأ أحد منهم هبذا ،فهذا مما يقوي أن التالوة هبا نسخت ،ا .هـ
الفتح (. )707/8

وأما اآلية األخرى اليت سألت عنها فهي قوله تعاىل" :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية

ألزواجهم متاعاً إىل احلول غري إخراج [ " ...البقرة . ]240:وهي آية منسوخة حكماً ابقية تالوة؛
ألن النسخ أنواع منها:

( )1أن ينسخ اللفظ واحلكم.
( )2أن ينسخ اللفظ ويبقى احلكم.

( )3أن ينسخ احلكم ويبقى اللفظ مثل عدة املتوىف زوجها يف اآلية السابقة ،فقد كانت العدة حوالً
كامالً ،فنسخت إىل أربعة أشهر وعشرة أايم ،كما يف قوله تعاىل" :والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجاً يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشراً "..اآلية وكلتامها يف البقرة [اآلية. ]234:

()271/1

وهبذه املناسبة أنصح األخ السائل وغريه أال يراتدوا تلك املواقع املشبوهة يف شبكة اإلنرتنت ،أو
غريها مما سخره أعداء الدين إللقاء الشبهة وتشكيك الشباب وغريهم يف دينهم ،واقتناص الفرص
لبلبلة األذهان وترويج الشائعات املغرضة ،واآلراء املسمومة.

وليس للعامة من أبناء األمة إقحام أنفسهم يف أتون تلك املواقع ،أو قراءة ما يكتبه املالحدة والكفرة

واملنافقون بقصد التشكيك واإلفساد حفاظاً على دينهم ورعاية لعقائدهم .وهللا املسؤول أن حيفظ
علينا ديننا ،ويكبت عدوان إنه مسيع قريب .وفقك هللا وأعانك والسالم عليكم.
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أخطاء (يف ظالل القرآن)
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/15هـ
السؤال

هل يوجد حقاً يف كتاب ظالل القرآن مسوم جيب احلذر منها

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد ،فإن كتاب (يف

ظالل القرآن) لسيد قطب (رمحه هللا) كغريه من كتب البشر ال خيلو من املآخذ ،ومن أبرزها ما يلي:

-

( )1لقد نشأ سيد قطب أديباً وشاعراً ورمبا غلب عليه األسلوب األديب يف بعض األحيان يف كتابه
(يف ظالل القرآن)  ،وخرج ببعض الكلمات والعبارات اليت ختالف منهج السلف.

( )2وقع سيد قطب -رمحه هللا -ببعض التأويالت على منهج املعتزلة واألشاعرة لبعض الصفات،
ومنها على سبيل املثال كالمه حول قوله  -تعاىل " :-الرمحن على العرش استوى" [طه ]5 :قال

أبن االستواء كناية عن اهليمنة ،وهذا خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة .وكذلك ما ذهب إليه يف
أتويل صفة اليد ،والقبضة ،والفوقية وحنوها.

( )3تردده يف إثبات بعض الصفات هلل  -تعاىل  ،-مثل صفة الوجه.
( )4قلة االعتماد على النصوص الشرعية واآلاثر عن السلف يف بيان معىن اآلايت.

( )5كتابه (يف ظالل القرآن) ليس تفسرياً ابملعىن الصحيح ،بل هو حديث حول اآلايت يف جوانب
دعوية وإميانية وحنوها.

ومع هذه امللحوظات فال يعين ذلك أن نرتكه ابلكلية بل فيه خري كثري ،لكن يتنبه فيه من جانب
الكالم على صفات هللا  -عز وجل .-

()273/1

القصص القرآين
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

هل مت حبث القصص القرآين يف رسائل املاجستري والدكتوراه؟ وإن كان كذلك فأرجو تزويدي أبمساء

بعضها ،وشكراً وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فقد اشتمل القرآن الكرمي على أحسن القصص وأفضلها ،كما أخرب بذلك ربنا تبارك وتعاىل ،حيث

قال" :حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن" [يوسف . ]3:وقد ورد يف هذه

القصص خرب من كان قبلنا من األمم وأحواهلم مع أنبيائهم ورسلهم ،وأمران هللا سبحانه وتعاىل ابلتدبر
يف هذه القصص ،وأخذ العظة والعربة مما جاء فيها من أخبار وأحكام ،وامتثاالً هلذه األوامر الكرمية
قام كثري من العلماء والباحثّي بدراسة هذه القصص املختلفة واستنباط العرب ،والدروس ،والفوائد

اليت اشتملت عليها يف سور القرآن الكرمي ،وقد كانت مؤلفاهتم وحبوثهم تدور حول ثالثة مطالب:

األول :دراسة القصص القرآين بشكل عام ،وبيان مرتكزات هذه القصص وأساليبها األدبية
والبالغية ،وكيفية االستفادة منها ،من دون الرتكيز على قصة معينة.

الثاين :دراسة قصة معينة من قصص القرآن الكرمي ،وذلك جبمع اآلايت اليت حتدثت عن هذه القصة
يف كل سور القرآن الكرمي ،كدراسة قصة موسى عليه السالم كما وردت

يف القرآن الكرمي.

الثالث :دراسة القصص القرآين الوارد يف سورة معينة ،كدراسة القصص القرآين الوارد يف سورة

األعراف مثالً.
ومن أراد االطالع على هذه القصص فعليه بكتاب هللا تعاىل ،حيث اشتمل على أحسن القصص

أبسلوب فريد ،وبالغة منقطعة النظري ،فيقرؤها اإلنسان ويتدبرها وأيخذ العظة والعربة مما جاء فيها،
ويستفيد مما كتبه العلماء يف تفاسريهم ،حيث اهتم كثري من املفسرين بقصص القرآن الكرمي ،وبينوها

واستنبطوا منها الدروس والعرب ،وحنو ذلك مما هو مهم يف هذا الباب.

أما الرسائل اجلامعية املؤلفة يف جمال القصص القرآين فهي كثرية ،ومنها على سبيل املثال الرسائل

اآلتية :عنوان الرسالة اسم الباحث املرحلة اجلامعية التاريخ.

( )1اجلانب القصصي يف القرآن الكرمي ،عمر حممد ابحاذق ،ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية
يف املدينة املنورة 1403هـ.

( )2القصص يف القرآن الكرمي ،مرمي بنت عبد القادر السباعي ،دكتوراه ،جامعة أم القرى
يف مكة املكرمة 1404هـ.
( )3القصص القرآين الكرمي بّي اآلابء واألبناء ،عماد زهري حافظ ،ماجستري ،جامعة أم القرى يف
مكة املكرمة 1408هـ.

( )4قصة آدم عليه السالم كما يصورها القرآن الكرمي ،علوية بنت عبد الرمحن كلننت1402 ،هـ.
( )5قصة نوح عليه السالم كما يصورها القرآن الكرمي ،علي بن عبد هللا طوجبي1402 ،هـ.
( )6العربة من قصة موسى عليه السالم يف القرآن ،حممد خري عدوي 1400هـ.
( )7الدعوة والعقيدة يف قصة موسى عليه السالم ،سليمان بن طلق احلازمي1410 ،هـ.

( )8دعوة سيدان شعيب عليه السالم يف القرآن الكرمي ،حسّي بن عبد القادر مصطفى ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 1403هـ.

( )9القصص القرآين بّي املفسرين واملؤرخّي ،شاكر بن جدعان جبل ،جامعة بغداد 1998م
( )10األهداف الرتبوية يف القصص القرآين ،مدهش علي خالد أمحد ،جامعة أم القرى 1409هـ.
( )11التناسق الفين يف القصص القرآين ،أمحد إمساعيل نوفل ،جامعة األزهر 1975م.

( )12قصص النساء يف القرآن الكرمي والدروس والعرب واألحكام املستفادة منها ،حممد بن انصر
احلميد ،دكتوراه ،اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.
وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نسيان بعض القراءات
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

ما حكم نسيان الرواايت ملن حفظ بعض الرواايت يف القرآن؟ مع العلم أبنه مل يتلقها عن مشايخ بل

عن طريق كتاب يوضح الفروقات بينها وبّي حفص.
اجلواب

حكم نسيان الرواايت فرع حلفظ فروع العلم ،وال أيمث اإلنسان بذلك؛ بل وال أيمث من حفظ القرآن مث

نسيه ألن إسناد احلديث شديد الضعف (انظر سنن سعيد بن منصور ( 87/1ح( 18فقد مجع

احملقق طرق احلديث)  ،وميكن أن حتمل على نسيان القرآن بسبب اإلعراض عنه وهجر العمل به

وحنو ذلك ،فهذا ال شك أنه فاعل إمثاً عظيماً ،وأما من نسيه ال عن إعراض بل لتزاحم األعمال وهو
يرغب يف مواصلة احلفظ فهذا ال أيمث إن شاء هللا.

وال شك أن العلم حيتاج إىل مدارسة ومراجعة ومذاكرة وإال جاء عليه داء النسيان ،وقد جاء حتديد
مراجعة القرآن أو قراءته يف قصة عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -يف مدة أقصاها
أربعّي ،فال ينبغي التقاصر عن قراءة القرآن فيها انظر ما رواه الرتمذي ( )3570وأبو داود

( )1395وأصله يف البخاري ( ، )1978ومسلم ( )1159وهللا أعلم.
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إشكاالت لغوية يف بعض اآلايت
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/16هـ

السؤال

وصلتين هذه الرسالة وأريد الرد عليها:

بسم األب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمّي

إىل اإلخوة املسلمّي السالم والتحية ،نرجو من اإلخوة املسلمّي اإلجابة عن هذه األسئلة اللغوية:
ِ
ِ
ين
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
( )1رفع املعطوف على املنصوب س  :106جاء يف سورة املائدة " 69 :5إِ هن الذ َ
صابِئُو َن" ،وكان جيب أن ينصب املعطوف على اسم إن فيقول والصابئّي كما فعل هذا يف
ادوا َوال ه
َه ُ
سورة البقرة  62 :2واحلج .17 :22
ِ
"ال يـنَ ُ ِ
ّي" .وكان جيب
ال َع ْهدي الظهال ِم َ
( )2نصب الفاعل س  :107جاء يف سورة البقرة َ َ 124 :2
أن يرفع الفاعل فيقول :الظاملون.
ِ
يب ِم َن
( )3تذكري خرب االسم املؤنث .س  :108جاء يف سورة األعراف " 56 :7إِ هن َر ْمحَةَ هللا قَ ِر ٌ
ِ
ّي" .وكان جيب أن يتبع خرب إن امسها يف التأنيث فيقول :قريبة.
املُ ْحسنِ َ
يت َع ْش َرةَ
"وقَطه ْعنَ ُ
( )4أتنيث العدد ومجع املعدود .س  :109جاء يف سورة األعراف َ 160 :7
اه ْم اثْـنَ َ ْ

َسبَاطاً أ َُمماً" ،وكان جيب أن يذكر العدد وأييت مبفرد املعدود
أْ

فيقول :اثين عشر سبطاً.
صم ِ
ِ
ان
( )5مجع الضمري العائد على املثىن .س  :110جاء يف سورة احلج " 19 :22هذان َخ ْ َ
املثىن فيقول خصمان اختصما يف رهبما.
ص ُموا ِيف َرّهبِِ ْم" ،وكان جيب أن يث ّين الضمري العائد على ّ
ا ْختَ َ

ضتُ ْم
"و ُخ ْ
( )6أتى ابسم املوصول العائد على اجلمع مفرداً .س  :111جاء يف سورة التوبة َ 69 :9
َك ِ
اضوا" .وكان جيب أن جيمع اسم املوصول العائد على ضمري اجلمع فيقول :خضتم كالذين
الذي َخ ُ
خاضوا.
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"وأَنْ ِف ُقوا ِممها
( )7جزم الفعل املعطوف على املنصوب .س  :112جاء يف سورة املنافقون َ 10 :63
ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ص هد َق َوأَ ُك ْن ِم َن
ت فَـيَـ ُق َ
يب فَأَ ه
َح َد ُك ُم املَْو ُ
ول َر ِّ
ب لَ ْوالَ أَخ ْهرتَِين إِ َىل أ َ
َرَزقـْنَا ُك ْم م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن َأيِْيتَ أ َ
ّي" وكان جيب أن ينصب الفعل املعطوف على املنصوب فأَصدق وأَكون.
ال ه
صاحلِِ َ

"مثَـلُ ُه ْم َك َمثَ ِل
( )8جعل الضمري العائد على املفرد مجعاً س  :113جاء يف سورة البقرة َ 17 :2
ِ
ب هللاُ بِنُوِرِه ْم" ،وكان جيب أن جيعل الضمري العائد على
اء ْ
استَـ ْوقَ َد َانراً فَـلَ هما أ َ
الذي ْ
ت َما َح ْولَهُ َذ َه َ
َض َ

املفرد مفرداً فيقول :استوقد  ...ذهب هللا بنوره.

( )9نصب املعطوف على املرفوع .س  :114جاء يف سورة النساء " 162 :4لَ ِك ِن ال هر ِ
اس ُخو َن ِيف
ِ ِ
ِ
ك واملُِق ِ
ّي ال ه
ص َالةَ َواملُْؤتُو َن ال هزَكاةَ
العل ِْم ِم ْنـ ُه ْم َواملُْؤِمنُو َن يُـ ْؤِمنُو َن ِمبَا أُنْ ِز َل إِلَْي َ
يم َ
ك َوَما أُنْ ِز َل م ْن قَـ ْبل َ َ
هلل واليـوِم ِ
ِ
ِ
َجراً َع ِظيماً .وكان جيب أن يرفع املعطوف على املرفوع
اآلخ ِر أُولَئِ َ
ك َسنُـ ْؤتِي ِه ْم أ ْ
َواملُْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
فيقول :واملقيمون الصالة.

ِ
اء
اء بَـ ْع َد َ
ض هر َ
( )10نصب املضاف إليه .س  :115جاء يف سورة هود َ 10 :11ولَئ ْن أَذَقـْنَاهُ نَـ ْع َم َ
ور .وكان جيب أن جي هر املضاف إليه فيقول :بعد ضر ِاء.
ب ال ه
َم ه
سيِّئَ ُ
ِح فَ ُخ ٌ
ات َع ِّين إِنههُ لََفر ٌ
س ْتهُ لَيَـ ُقولَ هن ذَ َه َ
هار إِهال
( )11أتى جبمع كثرة حيث أريد القلة .س  :116جاء يف سورة البقرة " 80 :2لَ ْن متََ ه
سنَا الن ُ

ود ًة" ،وكان جيب أن جيمعها مجع قلة حيث إنه أراد القلة فيقول :أايماً معدودات.
أ هَايماً َم ْع ُد َ
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ِ
ب
( )12أتى جبمع قلة حيث أريد الكثرة .س  :117جاء يف سورة البقرة  183 :2وُ " 184كت َ
الذ ِ
ِ
ودات" ،وكان جيب أن جيمعها مجع كثرة ،حيث إن
ين م ْن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعله ُك ْم تَـتهـ ُقو َن أ هَايماً َم ْع ُد َ
َعلَى َ
املراد مجع كثرة عدته  30يوماً فيقول :أايماً معدودة.
"وإِ هن
( )13مجع اسم علم حيث جيب إفراده .س  :118جاء يف سورة الصافات َ 132-123 :37
ِ
ِ
اسّي  ...إِنههُ ِمن ِعب ِ
ِ
اد َان املُْؤِمنِّي" ،فلماذا قال :إلياسّي ابجلمع
ّي َ ...سالَ ٌم َعلَى إِلْيَ َ
اس لَ ِم َن املُْر َسل َ
ْ َ
إلْيَ َ
عن إلياس املفرد؟ فمن اخلطأ لغوايً تغيري اسم العلَم حباً يف السجع املتكلهف .وجاء يف سورة التّي
ِ
ّي و ِ
ِ 3-1 :95
ّي َو َه َذا البَـلَ ِد األ َِم ِ
ّي" ،فلماذا قال" :سينّي" ابجلمع عن
الزيْـتُون َوطُوِر سينِ َ
"والتّ ِ َ َ
َ
سيناء؟ فمن اخلطا لغوايً تغيري اسم العلَم حباً يف السجع املتكلف.
( )14أتى ابسم الفاعل بدل املصدر س  :119جاء يف سورة البقرة " 177 :2لَْيسَ ِ
الربه أَن تُـ َولُّوا
َ
هلل واليـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر واملَالئِ َك ِة و ِ
الكتَ ِ
وه ُك ْم قِبَل املَ ْش ِر ِق َواملَغْ ِر ِ
ّي"،
ب َولَ ِك هن ِ ه
ُو ُج َ
اب َوالنهبِيِّ َ
آم َن ِاب َ َ ْ
الرب َم ْن َ
َ
َ
َ
والصواب أن يُقال :ولكن الرب أن تؤمنوا ابهلل؛ ألن الرب هو اإلميان ال املؤمن.
"واملُوفُو َن بِ َع ْه ِد ِه ْم إِذَا
( )15نصب املعطوف على املرفوع .س  :120جاء يف سورة البقرة َ 177 :2
صابِ ِرين ِيف البأْس ِاء وال ه ِ ِ
ّي البَأ ِ
ْس" ،وكان جيب أن يرفع املعطوف على املرفوع
َع َ
ض هراء َوح َ
اه ُدوا َوال ه َ َ َ َ
فيقول :واملوفون  ...والصابرون.
( )16وضع الفعل املضارع بدل املاضي .س  :121جاء يف سورة آل عمران " 59 :3إ ّن مثَل

آدم خلقه من تر ٍ
اب مث قال له كن فيكون" .وكان جيب أن يعترب املقام الذي
عيسى عند هللا كمثَل َ
يقتضي صيغة املاضي ال املضارع فيقول :قال له كن فكان.
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َمجَ ُعوا أَ ْن
( )17مل أيت جبواب ملّا .س  :122جاء يف سورة يوسف " 15 :12فَـلَ هما ذَ َهبُوا بِ ِه َوأ ْ
ِ
ِ
هه ْم ِأب َْم ِرِه ْم هذا َو ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن" .فأين جواب ملّا؟ ولو
ب َوأ َْو َح ْيـنَا إِلَْيه لَتُـنَـبِّئَـنـ ُ
َْجي َعلُوهُ ِيف غَيَابَة اجلُ ِّ
حذف الواو اليت قبل أوحينا الستقام املعىن.

( )18أتى برتكيب يؤدي إىل اضطراب املعىن س  :123جاء يف سورة الفتح  8 :48و" 9إِ هان
ِ
ِ
أَرسلْن َ ِ
اهداً ومب ِّ ِ
هلل ورسولِ ِه وتُـع ِّزروهُ وتُـوقِّروهُ وتُسبِحوهُ بكْرةً وأ ِ
َصيالً" ،وهنا
َْ َ
اك َش َ ُ َ
شراً َونَذيرا لتُـ ْؤمنُوا ِاب َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ َ
ترى اضطراابً يف املعىن بسبب االلتفات من خطاب حممد  -صلى هللا عليه وسلم-إىل خطاب غريه؛
"تعزروه وتوقروه" عائد على الرسول املذكور آخراً ،ويف قوله:
وألن الضمري املنصوب يف قولهّ :

"تسبحوه" عائد على اسم اجلاللة املذكور أوالً .هذا ما يقتضيه املعىن .وليس يف اللفظ ما يعينه تعييناً
يزيل اللبس ،فإن كان القول":وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالً" عائداً على الرسول يكون

كفراً ،ألن التسبيح هلل فقط .وإن كان القول":تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالً" عائداً على هللا

يكون كفراً ،ألنه -تعاىل -ال حيتاج ملن يعزره ويقويه!!

( )19أتى ابسم مجع بدل املثىن .س  :130جاء يف سورة التحرمي " 4 :66إِ ْن تَـتواب إِ َىل ِ
هللا فَـ َق ْد
َُ
.موجه حلفصة وعائشة  -رضي هللا عنهما.-
صغَ ْ
ت قُـلُوبُ ُك َما" .واخلطاب (كما يقول البيضاوي) ّ
َ
فلماذا مل يقل صغا قلباكما بدل "صغت قلوبكما" إذ إنه ليس لالثنتّي أكثر من قلبّي؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وبعد :فسيكون اجلواب  -إبذن هللا -جممالً ومفصالً ،فأما اإلمجال فأقول:
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ال ريب أن أعداء هذا الدين ال أيلون جهداً يف حماولة النيل من إسالمنا وعقيدتنا ،وقرآننا العظيم،

وقد سخروا طاقاهتم وعلمائهم لتشكيك املسلم العادي يف دينه ،وكتاب ربه ،ومن ذلك ما ورد من
هذه األسئلة اليت حاولوا من خالهلا وصم القرآن ابلنقص والعيب ،ورميه مبصادمة القواعد النحوية

املعتربة عند العلماء.

ونسي هؤالء عظمة اللغة العربية وسعتها واستيعاهبا لوجوه عديدة يف األلفاظ ،واملعاين ،واملباين،
واألوجه النحوية ،واإلعرابية.

ولو فقه هؤالء املشككون لغة العرب ودرسوا فنوهنا ،وأصوهلا ،واشتقاقاهتا ،وقواعد النحو ،والصرف

ووجوه اإلعراب ،وطالعوا دواوين الشعر يف عصور االحتجاج لرأوا بطالن كل ما أوردوه من
اإلشكاالت املوهومة ،كما سيأيت بيانه بعد قليل حبول هللا وقوته.

مث هاهنا تنبيهان قبل الشروع يف اجلواب املفصل أوهلما :أن هذه التسمية اليت صدر هبا رسالة القوم
هي من بدعهم الشركية ،حيث جعلوا عيسى -عليه السالم -وروح القدس وهو جربيل -عليه

السالم -إهليّي متساويّي هلل -تعاىل ،-وهي عقيدة التثليث املشؤومة اليت يؤمن هبا النصارى تعاىل هللا
عما يفعله ويقوله هؤالء الكافرون.

اثنيهما :قوهلم إىل اإلخوة املسلمّي ،فاحلقيقة أننا حنن املسلمّي نربأ من إخوة هؤالء النصارى فهم

ليسوا لنا إبخوة وحنن نربأ إىل هللا من أخوهتم ،بل هم أعداؤان وبغضاؤان حىت يسلموا هلل الواحد األحد

الفرد الصمد.

وأما اجلواب املفصل فإليك بيانه وهللا املستعان:
السؤال األول:

إن رفع "الصابئون" [املائدة ]69:على نية التأخري وتقديره وال هم حيزنون والصابئون كذلك ،فهو
مبتدأ ،واخلرب حمذوف ومثله :فإين وقيار هبا لغريب ،أي :فإين لغريب وقيار هبا كذلك .وهناك أتويالت

أخرى أعرضت عن ذكرها اختصاراً.
السؤال الثاين:
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وأما نصب "الظاملّي" يف قوله -تعاىل" -ال ينال عهدي الظاملّي" فألن (الظاملّي) مفعول به وليس
فاعالً والتقدير :ال يصل عهدي الظاملّي ،يف عهدي فاعل وليس مفعوالً به كما توهم السائل.

السؤال الثالث:

وأما تذكري قريب ،يف قوله" :إن رمحة هللا قريب من احملسنّي" [األعراف ، ]56 :فلذلك عدة
أتويالت وكلها سائغة يف لغة العرب فمن ذلك:

( )1ذكرت :قريب ،على النسب كما يقال :امرأة طالق ،فالتقدير إن رمحة هللا ذات قرب.
( )2وميكن أن يقال :أراد املكان ،أي :إن مكان رمحة هللا قريب.
( )3أن قريب ،فعيل مبعىن مفعول كما يقال :كن خطيباً.
السؤال الرابع:
وأما اعرتاض السائل على مجع (أسباطاً) يف قوله -تعاىل" :-وقطعناهم اثنىت عشرة أسباطاً أمماً"
[األعراف ، ]160 :وزعمه وجوب تذكري العدد وإفراد أسباطاً ،فاجلواب:

أن قطعنا مبعىن :صريان فيكون اثنىت عشرة ،مفعوالً اثنياً ،والتأنيث ابعتبار التقطيع آل إىل تصيريهم
قطعاً مجع قطعة.

وأما مجع أسباطاً فألهنا بدل من اثنيت عشرة ال متييز.
السؤال اخلامس:

وأما مجع الضمري يف اختصموا يف قوله -تعاىل" :-هذان خصمان اختصموا يف رهبم" [احلج]19 :

فذلك محالً على املعىن؛ ألن كل خصم عبارة عن فريق يضم عدداً من األشخاص فروعي تعدد
األشخاص ال تثنية اخلصم.

والتقدير :هذان فريقان :فريق املؤمنّي وفريق الكافرين ،املؤمنون مجاعة والكافرون مجاعة أيضاً.
السؤال السادس:

وأما إفراد االسم املوصول يف قوله -تعاىل" :-وخضتم كالذي خاضوا" [التوبة ، ]69 :فاجلواب :أن
الذي جنس والتقدير :خوضاً كخوض الذين خاضوا.
السؤال السابع:

وأما جزم وأكن ،يف قوله -تعاىل" :-لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلّي"
[املنافقون . ]63 :ففي وأكن قراءة أخرى ابلنصب (وأكو َن) قرأ هبا أبو عمرو البصري من السبعة.

وأكن محالً على املعىن إي :إن أخرتين أكن.
وقرأ اجلمهور ابجلزم ْ
السؤال الثامن:
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وأما مجع الضمري يف نورهم يف قوله -تعاىل" :-مثلهم كمثل الذي استوقد انراً فلما أضاءت ما حوله

ذهب هللا بنورهم" [البقرة ]17 :فاجلواب :أن الذي مفرد ابللفظ واملعىن على اجلمع ،ووجه وقوع
املفرد موقع اجلمع أنه أريد به اجلنس مثل :من فيعود إليه الضمري اترة بلفظ املفرد ،واترة بلفظ

اجلمع.

السؤال التاسع:
وأما نصب املقيمّي يف قوله -تعاىل :-واملقيمّي الصالة واملؤتون الزكاة واملؤمنون ابهلل [ " ...النساء:

 ، ]162فاجلواب :أن نصبها ابعتبارها مفعول به ملفعول حمذوف تقديره :وأخص املقيمّي.
السؤال العاشر:
وأما نصب ضراء يف قوله" :ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته"

[هود ، ]10 :فألهنا ممنوعة من الصرف للتأنيث مثل :صحراء واملمنوع من الصرف خيفض ابلفتحة.
السؤال احلادي عشر:
وأما قوله":معدودة" ،يف قوله -تعاىل" :-لن متسنا النار إال أايماً معدودة" [البقرة ، ]80 :فهذا

استثناء مفرغ فأايماً منصوب على الظرف ابلفعل قبله والتقدير :لن متسنا النار أبداً إال أايماً قالئل،

حيصرها العد ،ألن العد حيصر القليل.

السؤال الثاين عشر:

وأما قوله" :معدودات" ،يف قوله -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  ...أايماً
"معدودات" فإن معدودات صفة ،ومجع صفة ما ال يعقل ابأللف والتاء مطرد حنو هذا ،وحنو قوله:
"وقدور راسيات" [سبأ ، ]13 :وقوله":أايم معلومات" [احلج. ]28 :

السؤال الثالث عشر:

وأما قوله "الياسّي" يف قوله -تعاىل" :-سالم على إل ايسّي"[ ،الصافات ]13 :فيمكن أن يقال:
إل يعين :آل وأهل ايسّي.
أو يقال :سالم على اجلماعة املنسوبّي إللياس ،وهو نيب كرمي -صلى هللا عليه وسلم -مثل:

األشعرون نسبة إىل األشعري ،وكان حقه أن يقال :األشعريون ،فإلياسّي ،على هذا القول مجع إلياس

فحذفت ايء النسبة ختفيفاً كما ذكران يف (األشعرون)  ،وأما سينّي فليست مجعاً لـ سيناء ،كما توهم
السائل بل هي لغة أخرى لـ سيناء.

السؤال الرابع عشر:
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وأما اعرتاض السائل على مجلة "ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة" [البقرة، ]177 :
حيث زعم الصواب أن يقال :ولكن الرب أن تؤمنوا فاجلواب :أن التقدير :ولكن الرب بر من آمن
فحذف املضاف ،وإمنا احتيج إىل هذا التقدير؛ ألن الرب مصدر "ومن آمن" جسم وعّي واألجسام ال

تكون خرباً عن املصادر ،وال املصادر خرباً عن األجسام.
السؤال اخلامس عشر:

وأما نصب الصابرين ،يف قوله -تعاىل":-واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء " ...

[البقرة ، ]177 :فقد تقدم جواب مشابه عن السؤال التاسع ونعيده ،فأقول :نصبت بتقدير فعل
حمذوف تقديره :وأخص الصابرين أو على املدح .وهللا أعلم.

السؤال السادس عشر:

وأما قوله" :مث قال له كن فيكون" يف اآلية الكرمية" :إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من

تراب مث قال له كن فيكون" [آل عمران ، ]59 :فاملعىن فيكون كما أيمر هللا فيكون حكاية للحال
اليت يكون عليها آدم ،وجيوز أن يكون فيكون ،مبعىن فكان وعلى هذا أكثر املفسرين والنحويّي.

السؤال السابع عشر:
وأما حذف جواب ملا ،يف قوله "فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب [ " ...يوسف:

 ، ]15فاجلواب حمذوف تقديره :ع هرفناه أو حنو ذلك وبعض العلماء يقولون اجلواب :أوحينا والواو
زائدة إعراابً وهو مذهب الكوفيّي.

السؤال الثامن عشر:

ليس فيما ذكره املعرتض أدىن لبس ملن فهم اللغة العربية واخلطاب العريب يف قوله -تعاىل" :-إان
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا ابهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال" [الفتح:

 ، ]9-8فيجوز محل الضمائر كلها على هللا -تعاىل ،-وجيوز أن يكون األوالن عائدين على الرسول
 -صلى هللا عليه وسلم -واألخري عائداً على هللا -تعاىل -ألن التسبيح خاص به ،والعريب املسلم

يعي هذا فال إشكال فيه.
السؤال التاسع عشر:

وأما اجلمع يف قلوبكما ،يف قوله -تعاىل" :-فقد صغت قلوبكما" [التحرمي ]4 :فسائغ لغة أن يعرب
ابجلمع عن املثىن؛ ألن التثنية مجع فأقل اجلمع اثنان.
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هل تشرتط لتدريس القرآن أخذ اإلجازة فيه
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

هناك أحد علماء التجويد عندان يقول أبنه ال جيوز ملن ليس لديه سند متصل ابلقرآن إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم ،ومل يعرض القرآن على شيخ قارئ فيجيزه فيه ،ال جيوز له قراءة القرآن وال تدريسه،
ولدينا يف بالدان حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي يدرس فيها بعض الشباب الصاحل غري أهنم ليسوا

على ما ذكر ذلك الشيخ .فهل ما قاله صحيح؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

من قال :ال جيوز إقراء القرآن وال قراءته إال إبجازة وإسناد فهو خمطئ ،جاهل مبذهب السلف ،ويذكر
عن بعض املتأخرين اشرتاط ذلك ملن أراد اإلقراء ،ال القراءة ،فإن اشرتاط اإلجازة للقراءة ال يقوله

عاقل ،وال ميكن تصور إجازة إال بعد قراءة ،وأظن مسألة القراءة زايدة من السائل ،فهمها خطأ ،مل
يقل هبا معلم التجويد املذكور ،واملقصود :أن اشرتاط ذلك والتعسري على الناس مبثل هذا ليس من
س ْرَان الْ ُق ْرآ َن لِل ِّذ ْك ِر" [القمر:
"ولََق ْد يَ ه
احلق يف شيء ،فإن هللا يسر للناس الذكر ،تالوة ،وحفظاً فقالَ :

من اآلية ، ]17وكان يف الصحابة -رضي هللا عنهم -العريب والعجمي ،وفيهم األعرايب ،وكل يقرأ مبا
تيسر له ،ويقول هلم" :اقرءوا فكل حسن" أبو داود ( )830وأمحد ( )14849واحلديث صحيح،

بل أنزل القرآن على سبعة أحرف (لغات)  ،تيسرياً عليهم ودفعاً للمشقة ،ومل يكن منهم وال بعدهم
من أهل القرون األوىل من جييز ،وال جياز إبسناد ،وقد رد السيوطي يف كتاب (اإلتقان) على من

يشرتط ذلك ،وتفصيل ذلك يطول ،وقد جرت بيين وبّي بعض الناس مباحثة يف هذا ،وكان مما قلته

له هذه األبيات اليت منها:

قالوا :اإلجازة من شيوخ *** الذكر شرط يف القراءة

قلت :السالم عليكم*** رفقاً بنا ما ذي اجلراءة

هل كان ألسالف األوائل *** قبل عام التسعماءة
ال يقرؤون بغريها *** أين التثبت والرباءة؟

من يعشق التقليد يوماً ًُ *** يرجع التقليد داءه

وهللا املوفق.
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إمام متساهل يف أحكام التجويد

اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/19هـ
السؤال

إمام مسجدان متساهل يف أحكام التجويد ،وخاصة يف السكتات اخلفيفة مثال .فكيف ميكن توجيهه

إذا اعتربان هذا العمل خطأ منه؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم

الدين ،أما بعد:

فإن كان يستطيع تعلم أحكام التجويد ،فاألوىل له أن يتعلم هذا العلم ِّ
ليقوم قراءته ،ويضبطها ،أما

متس عربية القرآن ،فهذا ممن ال يصلح للصالة ابلناس ،فاألوىل أن ال يصلي
إذا كانت أخطاؤه جلية ُّ

ابلناس .وأما السكتات اليت ذكرت ،فإن كان يقرأ من طريق حفص عن عاصم ،فله سكتات أربع
ِِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملْ
مشهورة ،وهي :السكت على (عوجا) من قوله تعاىل" :ا ْحلَ ْم ُد هَّلل الهذي أَنْـ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ

َْجي َع ْل لَهُ ِع َو َجا" [الكهف . ]1:والسكت على (مرقدان) من قوله تعاىل" :قَالُوا َاي َويْـلَنَا َم ْن بَـ َعثَـنَا ِم ْن
ِ
ص َد َق ال ُْم ْر َسلُو َن" [يّس. ]52:والسكت على (بل) من قوله تعاىل:
َم ْرقَد َان َه َذا َما َو َع َد ال هر ْمحَ ُن َو َ
ْسبو َن" [املطففّي ، ]14:والسكت على (من) من قوله ِ
ِ
ِِ
يل
" َك هال بَ ْل َرا َن َعلَى قُـلُوهب ْم َما َكانُوا يَك ُ
َ
َ
"وق َ
من ر ٍ
اق" [املدثر . ]27:ومن قرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فليس له أن يرتك هذه
َْ َ
السكتات ،وإن كان يعلمها فال شيء عليه ،وهللا أعلم .وابجلملة ،فاألوىل ملثل هذا الذي تقلهد
ِ
وحيسن قراءته ،وهللا املوفق.
اإلمامة للناس أن يتعلم التجويد ّ
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التفسري الكبري للرازي
اجمليب د .عبد اللطيف بن إبراهيم احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل عن التفسري الكبري للرازي ،مل عدهه العلماء من التفاسري املنحرفة؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ميكن القول أبن الرازي  -رمحه هللا -من األشاعرة املتكلمّي ،وتفسريه( :مفاتيح الغيب) املسمى

ابلتفسري الكبري فيه لطائف لغوية دقيقة ،ونكت إعجازية من البالغة القرآنية واحلقائق الشرعية ،إال

أن فيه مآخذ منها :قلة استشهاداته ابألدلة الشرعية ،وعدم متحيص الصحيح من الضعيف ،وإقحامه
للعقالنية والفلسفة ،والعلوم الرايضية والطبيعية ،وكتابه( :مفاتيح الغيب) أشبه مبوسوعة يف علم

الكالم ،ويف علوم الكون والطبيعة ،حىت كادت أن تقلل من أمهية الكتاب كتفسري للقرآن العظيم -
كما يقول بعض أهل التفسري.-

وقال احلافظ ابن حجر عنه يف (لسان امليزان) ( :كان يعاب إبيراد الشبهة الشديدة ،ويقصر يف

حلها ،حىت قال بعض املغاربة :يورد الشبهة نقداً ،وحيلها نسيئة) .

وأنصح القارئ غري املتخصص واملتمكن يف علوم الشريعة بعدم قراءته ،وميكن الرجوع إىل غريه من
التفاسري املوثوقة وامليسرة.
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قراءة سورة اإلخالص ثالاثً هل تعدل ختم القرآن؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/08/27هـ
السؤال

أخرج البخاري يف صحيحه َعن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
ي -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُجالً َِمس َع َر ُجالً يَـ ْق َرأ" ُ:قُ ْل ُه َو
ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
ِ
ِ
َصبَح َجاء إِ َىل ر ُس ِ
صلهى ه
ول ه
ه
ك لَهَُ ،وَكأَ هن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَ َذ َك َر ذَل َ
اَّلل َ -
اَّللُ أ َ
َح ٌد" يُـ َر ّد ُد َها ،فَـلَ هما أ ْ َ َ َ
ال رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ال هر ُجل يَـتَـ َق ُّ
ث
"واله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ إِ ههنَا لَتَـ ْع ِد ُل ثُـلُ َ
ول ه َ
اهلَا ،فَـ َق َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :-
َ
ِ
الْ ُق ْرآن" .فهل يكفي أن نقرأ سورة اإلخالص ثالث مرات يف اليوم بدالً من قراءة أجزاء كثرية من

القرآن؟ وهل جيب التسمية عند كل قراءة للسورة إذا قرأهتا ثالث مرات متتابعةً؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

يف هذا احلديث دليل على فضل( :قُ ْل ُه َو ه
َح ٌد)  ،وبيان أهنا تعدل ثلث القرآن الكرمي ،قال
اَّللُ أ َ

بعض أهل العلم" :هي ثلث القرآن ابعتبار معاين القرآن الكلية ،ألنه أحكام ،وأخبار ،وتوحيد ،وقد

اشتملت هي على القسم الثالث ،وهو أشرف املعارف وأفضلها ،فكانت ثلثاً هبذا االعتبار،
َج َز ٍاء فجعل (قُ ْل ُه َو ه
َح ٌد)
ويستأنس هلذا بقوله صلى هللا عليه وسلم" :إِ هن هللاَ َج هزأَ ال ُق ْرآ َن ثَالَثَةَ أ ْ
اَّللُ أ َ
ج ْزءاً ِمن أَجز ِاء ال ُقر ِ
آن" [فتح الباري (. ] )61/9
ُ
ْ َْ ْ
وقال أبو العباس بن سريج ملا سئل عن معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :قل هو هللا أحد تعدل
ثلث القرآن" ،فقال" :معناه أنزل القرآن على ثالثة أقسام :ثلث منها األحكام ،وثلث منها وعد

ووعيد ،وثلث منها األمساء والصفات ،وهذه السورة مجعت األمساء والصفات " [ينظر :جمموع
الفتاوى (. ] )103/17
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وقال القرطيب " :اشتملت هذه السورة على امسّي من أمسائه تعاىل يتضمنان مجيع أوصاف كماله
تعاىل ,مل يوجدا يف غريها من السور ومها "األحد"" ،الصمد"؛ ألهنما يدالن على أحادية الذات
املقدسة املوصوفة جبميع أوصاف الكمال ،وبيان ذلك أن "األحد" يشعر بوجوده اخلاص الذي ال
يشاركه فيه غريه ،وأما "الصمد" :فهو املتضمن جلميع أوصاف الكمال ،فإن "الصمد" هو الذي

انتهى سؤدده حبيث يصمد إليه يف احلوائج كلها ،أي يقصد ،وال يصح ذلك حتقيقاً إال ممن حاز مجيع
خصال الكمال حقيقة ،وذلك ال يكمل إال هلل -تعاىل -فهو األحد الصمد الذيَ ( :ملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد
َح ٌد)  ،فقد ظهر أن هلذين االمسّي من مشول الداللة على هللا تعاىل وصفاته ما ليس
َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُفواً أ َ
لغريمها من األمساء ،وأهنما ليسا موجودين يف شيء من سور القرآن ،فظهرت خصوصية هذه السورة
أبهنا ثلث القرآن" [املفهم (. ] )442 -441/2
وقد ورد يف فضل هذه السورة أحاديث أخرى ،منها :حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -يف
ِ
ٍ
صالهتِِ ْم
الصحيحّي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بَـ َع َ
ث َر ُجالً َعلَى َس ِريهةَ ،وَكا َن يَـ ْق َرأُ ْ
ألص َحابِه ِيف َ
ول هِ
ِ ِ
ك لِر ُس ِ
فَـيَ ْختِ ُم بـ (قُ ْل ُه َو ه
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -فَـ َق َ
"سلُوهُ
الَ :
اَّللُ أَ َح ٌد) فَـلَ هما َر َج ُعوا ذُك َر ذَل َ َ
أل ِ ٍ
ول هِ
ص َفةُ ال هر ْمح ِن ،فَأ ََان أ ِ
ال :أل هَهنَا ِ
اَّلل
ال َر ُس ُ
ب أَ ْن أَقـ َْرأَ ِهبَا ،فَـ َق َ
سأَلُوهُ فَـ َق َ
ُح ُّ
صنَ ُع َذلِ َ
َ
َي َش ْيء يَ ْ
ّ
ك؟ " فَ َ
ِ
ربوهُ أَ هن ه
اَّللَ ُحيبُّهُ" أخرجه البخاري ( ، )7375ومسلم (. )813
-صلى هللا عليه وسلم" :-أَ ْخِ ُ
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وهذه السورة املباركة إذا قرأها املسلم حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن ،ولكن ال يكتفى
بتالوهتا ثالث مرات عن تالوة بقية القرآن ،وذلك لتنوع الثواب واألجر ،وحاجة املسلم إىل قراءة

بقية القرآن ملا فيه من األحكام والقصص اليت حيتاج املسلم إىل تدبرها واالنتفاع مبا تضمنته من أوامر
ونواهٍ وتوجيهات حىت يعبد هللا على بصرية وهدى ،ويوفق لالستقامة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -
رمحه هللا  :-فإذا قرأ اإلنسان "قل هو هللا أحد" حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن ،لكن ال

جيب أن يكون الثواب من جنس الثواب احلاصل ببقية القرآن ،بل قد حيتاج إىل جنس الثواب

احلاصل ابألمر والنهي والقصص ،فال تسد (قل هو هللا أحد) مسد ذلك وال تقوم مقامه ....،بل

يبقى فقرياً حمتاجاً إىل ما يتم به إميانه من معرفة األمر والنهي والوعد والوعيد ،ولو قام ابلواجب عليه
فاملعارف اليت حتصل بقراءة سائر القرآن ال حتصل مبجرد قراءة هذه السورة ،فيكون من قرأ القرآن

كله أفضل ممن قرأها ثالث مرات من هذه اجلهة لتنوع الثواب ،وإن كان قارىء (قل هو هللا أحد)
ثالاثً حيصل له ثواب بقدر ذلك الثواب ،لكنه جنس واحد ليس فيه األنواع اليت حيتاج إليها العبد،

كمن معه ثالثة آالف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل ثالثة آالف دينار ،فإن هذا
معه ما ينتفع به يف مجيع أموره ،وذاك حمتاج إىل ما مع هذا وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا ،وكذلك
لو كان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثالثة آالف دينار فإنه حمتاج إىل لباس ومساكن وما يدفع
به الضرر من السالح واألدوية وغري ذلك مما ال حيصل مبجرد الطعام[ " .جمموع الفتاوى

(. ] )138/17

والبسملة عند افتتاح كل سورة مستحبة إال عند قراءة سورة التوبة ،هذا وهللا أعلم.
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آية الرجم املنسوخة
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

هل هنالك آية تسمى آية الرجم حذفت من القرآن؟ إن كان ذلك صحيحاً نرجوكم أن توضحوا لنا

احلكمة من ذلك ،وهل هناك آايت أخرى حذفت؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده :أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فنقول وابهلل التوفيق نعم هناك آية يف كتاب هللا عز وجل تسمى آية الرجم مل حتذف ولكن العبارة

الصحيحة أهنا نسخت لفظاً وبقي حكمها وهذا أمر مقرر شرعاً وهو نسخ اللفظ وبقاء احلكم

وهونوع من أنواع النسخ يف القرآن أخرج البخاري يف صحيحه 2503/6حديث ( )6441حدثنا

علي بن عبد هللا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال عمر
 -رضي هللا عنه  -لقد خشيت أن يطول ابلناس زمان حىت يقول قائل ال جند الرجم يف كتاب هللا

فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا أال وإن الرجم حق على من زىن وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان

احلبل أو االعرتاف قال سفيان كذا حفظت أال وقد رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده،
ابب :رجم احلبلى من الزان إذا أحصنت.
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وأخرج البخاري ( )2504/6أيضا من حديث عمر رضي هللا عنه أنه قام فأثىن على هللا مبا هو أهله
مث قال أما بعد فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها بّي يدي أجلي فمن عقلها
ووعاها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن يكذب علي
إن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل هللا آية الرجم

فقرأانها وعقلناها ووعيناها رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده فأخشى إن طال ابلناس
زمان أن يقول قائل وهللا ما جند آية الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا) .

وأخرج مسلم1317/3 :حديث ( )1691عن عمر رضي هللا عنه أنه قال وهو جالس على منرب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا قد بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق وأنزل عليه الكتاب
فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأانها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا
بعده فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائل ما جند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة

أنزهلا هللا وإن الرجم يف كتاب هللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو
كان احلبل أو االعرتاف وأخرج ابن حبان يف صحيحه 274/10:أخربان حممد بن احلسن بن مكرم
ابلبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص األابر عن منصور عن عاصم بن أيب النجود

عن زر بن حبيش قال لقيت أيب بن كعب  -رضي هللا عنه  -فقلت له إن ابن مسعود  -رضي هللا
عنه  -كان حيك املعوذتّي من املصاحف ويقول إهنما ليستا من القرآن فال جتعلوا فيه ما ليس منه

قال أيب قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة األحزاب من آية
قال قلت ثالاث وسبعّي قال أيب والذي حيلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأان فيها آية

الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم".
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وأخرج احلاكم يف مستدركه 450/2أخربان أبو العباس أمحد بن هارون الفقيه حدثنا علي بن عبد
العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أيب بن كعب رضي هللا
عنه قال كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها
البتة" هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

وأخرج أيضا يف 400/4حديث ( )8068قال حدثنا أمحد بن كامل القاضي ثنا حممد بن سعد
العويف ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال وحدثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا أبو النعمان حممد

بن الفضل ثنا محاد بن زيد مجيعا عن عاصم عن زر قال قال يل أيب بن كعب  -رضي هللا عنه -

وكان يقرأ سورة األحزاب قال قلت ثالاث وسبعّي آية قال قط قلت قط قال لقد رأيتها وإهنا لتعدل
البقرة ولقد قرأان فيما قرأان فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز
حكيم" هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

وأخرج أيضا برقم ( )8069قال :أخربان أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا حممد بن موسى

الباشاين ثنا علي بن احلسن بن شقيق أنبأ احلسّي بن واقد ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس

رضي هللا عنهما قال من كفر ابلرجم فقد كفر ابلقرآن من حيث ال حيتسب قوله -عز وجل" -اي
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبّي لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب" [املائدة ]15:فكان الرجم

مما أخفوا هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

أخرج أيضا حديث برقم ( )8070قال :حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ حممد بن عبد هللا بن
عبد احلكم أنبأ بن وهب أخربين الليث بن سعد عن سعيد بن أيب هالل عن مروان بن عثمان عن أيب
أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخربته قالت لقد أقرأان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية الرجم
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة مبا قضيا من اللذة" هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
هبذه السياقة
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وأخرج أيضاً برقم ( )8071فقال :حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا احلسّي بن حممد بن زايد ثنا
حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن

كثري بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن اثبت  -رضي هللا عنهما  -يكتبان املصاحف فمرا
على هذه اآلية فقال زيد  -رضي هللا عنه  -مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :مث "الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة" فقال عمرو  -رضي هللا عنه  -ملا نزلت أتيت النيب صلى هللا عليه

وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال له عمرو أال ترى أن الشيخ إذا زىن وقد أحصن جلد ورجم

وإذا مل حيصن جلد وأن الثيب إذا زىن وقد أحصن رجم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

فهذه اآلية اليت ذكرت ثبت أهنا كانت فيما أنزل من القرآن مث نسخ لفظها وبقي حكمها ،وأما
احلكمة من ذلك فقد نعلمها وقد ال نعلمها لكن إذا مل نعلمها فالواجب علينا التسليم

والنسخ أمر مقرر شرعاً:
يقول هللا جل وعال "ما ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منه أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء
قدير" [البقرة . ]106

وقال "وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهم ال يعلمون" [النحل

. ]101

ومن احلكم اليت ذكرها أهل العلم للنسخ  -1اللطف والتخفيف بعد التشديد والتغليظ قال تعاىل
"اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتّي".......

[األنفال ]66:فنسخ لقاء الواحد من املسلمّي للعشرة من املشركّي إىل لقاء الواحد لإلثنّي.

-2العقوبة واجملازاة على جرائم املكلفّي كما يف قوله  -تعاىل " -فبظلم من الذين هادوا حرمنا
عليهم طيبات أحلت هلم[ "...........النساء. ]160
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 -3التكرمي للمكلف وطلب رضاه وما تطيب به نفسه كما يف قوله -تعاىل" -قد نرى تقلب وجهك
يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام ".......اآلية [البقرة، ]144:

وقد كان يستقبل بيت املقدس لكنه كان يكره استقبال قبلة اليهود وحيب استقبال قبلة إبراهيم -
عليه السالم  -فنسخ هللا -سبحانه -ما كرهه مبا رضيه من القبلتّي كرامة له -صلى هللا عليه

وسلم.-

-4املصلحة املبنية على ما تقدم من السهولة بعد الصعوبة وختفيف التكليف لكونه أقرب لالستجابة
استصالحا للمكلفّي

 -5وقد يكون ابتالء من هللا -عز وجل -وال يبّي وجه األصلح فيه إذ له -عز وجل -فعل ما
يشاء كما يف قوله -عز وجل" -سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها"
فأجاهبم بقوله "قل هلل املشرق واملغرب"اآلية[ ،البقرة. ]142:
فأخرب أنه ميلك املشرق واملغرب فله أن يوليهم إىل أي جهة

وعلل ابالبتالء يف قوله" :وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على
عقبيه" [البقرة ]143:فهذا نسخ لالبتالء واالختبار.

والنسخ ابب واسع من أبواب أصول الفقه ينظر يف هذا الواضح يف أصول الفقه أليب الوفاء ابن

عقيل243/1وما بعدها

والذي ينبغي أن يعلم أن الرجم حكم اثبت أيضا ابلسنة الصحيحة يف حق الزاين احملصن إذا ثبت
عليه ذلك إبقراره املعترب شرعا أو ابلبينة املعتربة شرعا وتوافرت بقية شروطه املفصلة يف كتب الفقه
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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القراءات العشر
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/04هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فقد أحببت السؤال خبصوص القراءات املتسلسلة للقرآن الكرمي أن عددها عشرة قراءات ،وأمتىن أن
تعلموين كيف يتم التفريق بينها ،إضافة إىل سبب عدم كتابة هذه القراءات ،وكيف ميكن للمسلم أن

يتعلمها ،وما السبيل لذلك؟ .وجزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

 القراءات القرآنية مجع قراءة ،والقراءة :هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء يف النطقابلقرآن الكرمي .والقراءات القرآنية الصحيحة هي املتلقاة أبسانيد صحيحة إىل النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -مع اجتماع ابقي الشروط اليت ذكرها العلماء لذلك .ومن أمثلة القراءات القرآنية قوله تعاىل:

"مالك يوم الدين" [الفاحتة ، ]4:ويف قراءة" :ملك يوم الدين" ،ومن أمثلتها قوله تعاىل" :وهلم عذاب

أليم مبا كانوا يكذبون" [البقرة ، ]10:ويف قراءة" :يك ّذبون" ،ومن أمثلتها قوله تعاىل" :اي أيها الذين
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" [احلجرات ، ]6:ويف قراءة" :فتثبتوا".

 والقراءات القرآنية تناقلها األئمة القراء ،وهي مثبتة يف كتب أهل العلم ،ولكن ال يسوغ مجعها يفمصحف واحد؛ ألنه يؤدي إىل التشويش والتلبيس ،ومن أراد تعلُّم هذه القراءات فعليه أن يتلقاها
من األئمة القراء الذين تلقوا هذه القراءات عمن قبلهم ،كما أنه من املمكن أن يستفيد من كتب

أهل العلم املصنفة يف القراءات ككتاب التيسري أليب عمر الداين والنشر يف القراءات العشر البن
اجلزري .وهللا أعلم.
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علماء اإلغريق واكتشاف مراحل اجلنّي
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/05/1هـ
السؤال

هل صحيح أن علماء اإلغريق القدامى مثل أرسطو اكتشفوا كيف يتم تكوين اجلنّي يف بطن أمه؟ أي

قبل نزول القرآن على سيدان حممد -صلى هللا عليه وسلم-؟ ألن هناك شخصاً هندوسياً حتدى

القرآن ،وأبطل كون القرآن كتاابً علمياً ،وأنه سبق الكثري من العلوم احلالية يف اكتشافاته مثل تكوين

اجلنّي .والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

خبصوص السؤال عن احلقائق العلمية املتعلقة خبلق اجلنّي ،واليت كشفها القرآن الكرمي هل كان يعرفها
أحد زمن التنزيل؟؛

بديهي أن تسمع من املشككّي مغالطات آملّي التشويش على غري العارفّي ابحلقائق ,ويكفي أن خنبة
من كبار املختصّي يف العامل يف علم األجنة قد هبرهتا األوصاف العلمية الدقيقة يف القرآن ،فشاركت

معنا يف العديد من املؤمترات العلمية الدولية ،مقررة سبق القرآن للمعارف البشرية ،ومعرتفة أنه ليس
بقول بشر ,ومن هؤالء (كيث مور)  Keith Mooreرئيس قسم التشريح وعلم األجنة جبامعة
(تورنتو) يف كندا ,ولك أن تطالع كتابه ابإلجنليزية حول ختلق اجلنّي البشري The

 Developing Humanلتجد أمامك مقابل حقائق علم األجنة املكتشفة حديثاً على يد
أشخاص معروفّي نفس الدالالت يف القرآن ،لتشهد للكتاب الكرمي ابلتنزيل.
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عاش املفكر اإلغريقي أرسطو Aristotleيف القرن الرابع قبل امليالد ,وقد أصاب شهرة واسعة؛
نتيجة لتأمالته يف كثري من الظواهر الطبيعية قبل اكتشاف اجملهر يف القرن السابع عشر ,وله

مسامهات جتريبية يف وصف تطور جنّي الدجاجة وغريها ابلعّي اجملردة ،حىت إن البعض يعتربه واضع
أساس علم األجنة ,ومع ذلك فقد جاءت الثورة العلمية احلديثة ابتداء من القرن السابع عشر

مبكتشفات نقضت معتقداته ,ومن ذلك اعتقاده بتخلق اجلنّي من دم احليض نتيجة لالحتاد مع

السائل املنوي ,وليس هو أول من وصف تطور جنّي الدجاجة من اإلغريق فقد سبقه (أبو قراط)

 Hippocratesحبوايل قرن عدا كثري من اجتهاداته يف الطب ،حىت إن كثرياً ممن حياول من

الغربيّي قصر نسبة اتريخ العلوم على أسالفه يعتربه أاب الطب ,ورمبا كان (جالن)  Galenالذي

عاش يف القرن الثاين قبل امليالد أكثر دقة من أرسطو يف كثري من أوصاف أجنة احليوان ابلعّي اجملردة,

ويف العصور الوسطى قبل عصر النهضة عاشت أورواب يف كساد علمي مل يتجاوز كثريا ترديد أفكار

اإلغريق ,ولذا يتعجب الربوفيسور (كيث مور) يف كتابه من وفرة وآتزر احلقائق العلمية املتعلقة خبلق

اجلنّي يف القرآن ,فيقول" :مل تُضف يف العصور الوسطى معلومات ذات قيمة يف جمال ختلق اجلنّي,

ومع ذلك قد سجل القرآن يف القرن السابع وهو الكتاب املقدس عند املسلمّي أن اجلنّي البشري
ابتداء مما مياثل يف الرتكيب
يتخلق من أخالط تركيبية من الذكر واألنثى ,مع بيان ختلق اجلنّي يف أطوار
ً

قطرية أو نطفة تنغرس وتنمو يف الرحم كالبذرة ..ومع وصف اجلنّي يف أول مرحلة مبا مياثل العلقة

 Leechاليت تعيش على مص دماء الغري ،مث مما مياثل كتلة ممضوغة مبا فيها من عالمات أسنان
وانبعاجات وهو ما يتفق متاما مع تطور األعضاء يف املرحلة التالية ,وإذا أردت مزيدا من األوصاف

العلمية يف القرآن يف جمال علم األجنة فإين أحيلك إىل كتايب طبعة  ,..1986مع العلم أن أول من
درس جنّي الدجاجة
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ابستخدام عدسة بسيطة هو (هاريف)  Harveyعام  ,1651ودرس كذلك أجنة األيل Deer

ولصعوبة معاينة املراحل األوىل للحمل استنتج أن األجنة ليست إال إفرازات رمحية ,ويف عام 1672

اكتشف جراف  Graafحويصالت يف املبايض ما زالت تسمى ابمسه Graafian Follicles
وعاين حجريات يف أرحام األرانب احلوامل متاثلها ،فاستنتج أن األجنة ليست إفرازات من الرحم وإمنا
من املبايض ,ومل تكن تلك التكوينات الدقيقة اليت عاينها (جراف) سوى جتاويف يف كتل اخلالاي

اجلنينية األولية  ,Blastocystsويف عام  1675عاين مالبيجي  Malpighiأجنة يف بيض

دجاج ظنه غري حمتاج لعناصر ختصيب من الذكر ،واعتقد أنه حيتوى على كائن مصغر ينمو وال يتخلق

يف أطوار ,وابستخدام جمهر أكثر تطوراً اكتشف هام  Hammوليفنهوك Leeuwenhoek
احلوين املنوي لإلنسان للمرة األوىل يف التاريخ عام 1677ولكنهما مل يدركا دوره احلقيقي يف

اإلجناب ،وظنا أيضاً أنه حيتوي على اإلنسان مصغراً لينمو يف الرحم بال أطوار ختليق ,ويف عام

 1759افرتض وولف  Wolffتطور اجلنّي من كتل أولية التكوين ليس هلا هيئة الكائن املكتمل,

ابتداء ،واستقرت هنائيا حقيقة
وحوايل العام  1775انتهى اجلدل حول فرضية اخللق املكتمل
ً

التخليق يف أطوار وأكدت جتارب إسباالنزاين  Spallanzaniعلى الكالب على أمهية احلوينات
املنوية يف عملية التخليق ..وقبله سادت الفكرة أبن احلوينات املنوية كائنات غريبة متطفلة ،ولذا

مسيت حبيواانت املين  ,Semen Animalsويف عام  1827بعد حوايل  150سنة من

اكتشاف احلوين املنوي عاين (فون بري)  von Baerالبويضة يف حويصلة مبيض إحدى الكالب,

ويف عام  1839أتكد شليدن  Schleidenوشوان  Schwannمن تكون اجلسم البشري من
وحدات بنائية أساسية حية ونواجتها ،ومسيت تلك الوحدات ابخلالاي  Cellsوأصبح من اليسري

الحقا تفهم حقيقة التخلق يف أطوار من خلية خمصبة انجتة عن االحتاد بّي احلوين املنوي والبويضة..
ويف عام  1878اكتشف فليمنج
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 Flemmingالفتائل الوراثية  Chromosomesداخل اخلالاي ,ويف عام  1883اكتشف
بينيدن  Benedenاختزال عددها يف اخلالاي التناسلية ,ويف القرن العشرين مت التحقق هنائيا من
احتواء اخللية البشرية األوىل  Zygotعلى العدد الكامل من تلك األخالط الوراثية من الذكر ومن

وعرف عددها".
األنثى ُ

هذا هو اتريخ اكتشاف تلك احلقائق اليت سبق القرآن وذكرها قبل اكتشافها بقرون ,فكيف حملقق أن

جيهلها أو يتجاهلها ويعارض احلقيقة إال ويتهمه التاريخ والعلم ابجلهل أو احليدة عن اإلنصاف! ,
يقول العلي القدير" :ما لَ ُكم الَ تَـرجو َن ِِّ
َّلل َوقَاراًَ .وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَط َْواراً" [نوح13 :و , ]14ويقول عز
ّ ْ ُْ
ّي هللا -تعاىل-
اس إِ ّان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَ َى" [احلجرات , ]13 :قال القرطيب" :بَه َ
وجلَ :
"أيَيّـ َها النّ ُ
يف هذه اآلية أنه خلق اخللق من الذكر واألنثى ،وقد ذهب قوم من األوائل إىل أن اجلنّي إمنا يكون
من ماء الرجل وحده ،ويرتىب يف رحم األم ويستمد من الدم الذي يكون فيه ..والصحيح أن اخللق إمنا
يكون من ماء الرجل واملرأة هلذه اآلية فإهنا نص ال حيتمل التأويل" ,ويقول عز وجل" :إِ ّان َخلَ ْقنَا
شا ٍج" [اإلنسان , ]2 :قال الشوكاين" :وأمشاج صفة لنطفة وهي مجع مشج أو
نسا َن ِمن نّطْ َف ٍة أ َْم َ
ا ِإل َ
مشيج وهي األخالط واملراد نطفة الرجل ونطفة املرأة واختالطهما" ,وقال ابن القيم" :اجلنّي خيلق
من ماء الرجل وماء املرأة خالفا ملن يزعم من الطبائعيّي أنه إمنا خيلق من ماء الرجل وحده ,إن فيض

التفاصيل العلمية يف القرآن ،واليت يستحيل أن يدركها بشر زمن التنزيل هي بعض دالئل النبوة
اخلامتة اليت تسطع اليوم أمام الناهبّي.
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ملاذا مل يفسر الرسول القرآن درءاً للخالف؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/03/10هـ
السؤال

ملاذا مل يفسر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -القرآن كلمة كلمة؟ أمل يكن ذلك محاية لكتاب هللا من

حماوالت البشر لتفسريه كلٌّ كما يرى ،مما أدى -يف رأيي -إىل تفريق امللتفّي حوله كل يدعي صحة

تفسريه ،وخاصة يف عصران احلايل ،وكلٌّ يستند إىل تفسري البشر املقربّي من الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -أي الصحابة وكأهنم بشر مقدسّي؟

وأخطر مثال لذلك ما حيدث بّي علماء السنة وعلماء الشيعة وكالمها يكفر اآلخر ويدعو أتباعه إىل
قتل اآلخر وهنا أسأل :أين احلقيقة بّي الفريقّي ،وخاصة فيما خيص األحاديث النبوية؟

وملاذا مل يوجه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الصحابة بضرورة كتابة وتدوين القرآن وكذلك

األحاديث؛ حىت ميكنه تدقيقها بنفسه ،وقطع الطريق على املدلسّي  ...والغريب أن ذلك مت بعد
موته بقليل بشأن القرآن ،وبعد مدة طويلة بشأن األحاديث ،مما أدى إىل دخول عوامل أخرى أثرت

يف دقة التدوين ،وتعلمون ذلك مما يشاع من قرآن لدى الشيعة خمتلف قليال عن قرآن السنة ،واألمر
أوضح يف األحاديث؟ أرجو أن ال يفهم تساءيل على أنه رغبة يف هدم اإلسالم ،بل على العكس إنه
نقد يهدف إىل تزويد املدافعّي عن اإلسالم أبجوبة مقنعة ألسئلة تواجههم من خالل وسائل تبادل

املعلومات يف عصران احلايل.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فقد عرض السائل الكرمي يف سؤاله لعدد من املوضوعات ،ويف بعض ما أورده مسائل كبار ،رمبا مل
ميكن استيعاهبا يف هذه اإلجابة ،فأرجو أن يكون فيما أذكره ما يفي مببتغى السائل ،ويضع يده على

طريق الصواب.
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فأما سؤالك عن عدم تفسري النيب -صلى هللا عليه وسلم -للقرآن ،فيغلب على ظين أن الذي
محلك على مثل هذا السؤال ما رأيت من اختالف واسع بّي املنتسبّي إىل اإلسالم ،فظننت أنه لو
كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -فسر القرآن كامال لكان عصم األمة من هذا االختالف،
واجلواب على هذا من جانبّي:

أوهلما :أن االختالف بّي البشر سنة ابقية ،هي من لوازم وجودهم واجتماعهم ،وهي قدر هللا
السابق ،وله يف ذلك احلكمة البالغة ،واملشيئة النافذة ،وهو تعاىل يعلم أن هذا االختالف سيقع من
الناس ،ولو شاء مل يكن ذلك ،وإمنا أراد عز وجل ذلك؛ ليعلم هبذا من يطيعه ممن يعصيه ،ويبتلي

عباده لينظر من يعظم أمره ممن يتعداه ،وهلذا خلق اإلنس واجلن ،وأوجد اجلنة والنار ،وأرسل الرسل،

وأنزل الكتب.

ولو طردان هذا الذي تقول يف مسألة اختالف املسلمّي ،جلاز لنا أن نسأل :مل قدر هللا اختالف الناس

أصال ،بّي مؤمن وكافر ،وبر وفاجر؟

أجبت عن هذا السؤال واإليراد ،وبينت حكمة هذا االختالف ،كان ما قلتَه هو اجلواب عما
ومىت
َ

استشكل عليك ،ذلك أن هللا -عز وجل -لو شاء هلدى الناس مجيعا ،فكانوا أمة واحدة ،ال خالف
ِ
ِ
لكن ي ِ
شاءُ َويَـ ْه ِدي َمن يَ َ
ض ُّل َمن يَ َ
"ولَ ْو َشاء هللاُ َجلََعلَ ُك ْم أُ همةً َواح َدةً َو ُ
بينها ،كما قال عز وجلَ :
شاءُ
َولَتُ ْسأَلُ هن َع هما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [النحل ، ]93:ولكن هللا -تعاىل -أراد أن يبتلي عباده ،ليعلم املؤمن
من الكافر ،والرب من الفاجر.
فمهما يكن من بذل لألسباب املانعة من اخلالف ،فإنه ال بد أن يقع بّي األمة اختالف وافرتاق ،كما
أخرب بذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح الذي أخرجه أبوداود (، )4596

والرتمذي ( )2640وغريمها ،من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم" :-تفرقت اليهود على إحدى وسبعّي ،أو اثنتّي وسبعّي فرقة ،والنصارى مثل ذلك،
وتفرتق أميت على ثالث وسبعّي فرقة".
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اثنيهما :جيب لفت نظرك الكرمي ،إىل أن اخلالف بّي أهل اإلسالم يف فهم كالم هللا وسنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم -وإن كان واسعا -فإنه حبمد هلل مل يوجب شقاقا وال نزاعا؛ ألنه بقي يف دائرة البحث
العلمي والنظر الفقهي ،الذي تتعدد فيه الرؤى وتتنوع االعتبارات ،وهؤالء صحابة رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -وسلف األمة من القرون املفضلة ،مث من تبعهم من علماء املسلمّي وأئمة الدين ،مل
يقع بينهم شقاق أو نزاع ،خيرج عن دائرة االجتهاد والنظر يف فهم كالم هللا وكالم رسوله -صلى هللا

عليه وسلم ،-ألهنم متفقون على أصول االعتقاد ،وأصول العبادة ،وأمهات املسائل الشرعية،
واخلالف الذي وقع بينهم سائغ يف أصله ،مل يوجب أن يضلِّل أو يُـبَ ِّدع بعضهم بعضا.
وأما ما وقع فيه أهل البدعة والضاللة ،الذين أتولوا كتاب هللا على غري وجهه ،فإن من املهم أن تعلم
-أخي السائل -أن هذا اخلالف مل يكن من جهة غموض داللة القرآن والسنة ،وعدم فهم مراد

صلوا عليها أصوهلم،
الشارع فيهما ،بل هم أانس اعتقدوا عقيدة هبوى أنفسهم ،وبنوا عليها رأيهم ،وأ ه
مث طلبوا الدليل هلا ،فلما أعياهم ذلك بدأوا أيولون كالم هللا ،وحيرفون الكالم عن مواضعه ،ومن

كانت هذه حاله فلن يردعهم عن ضالهلم تفسري النيب-صلى هللا عليه وسلم -جلميع القرآن ،ولو
مقتصرا
فعل ،وخذ على سبيل املثال ،من أنكر سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -مجلة وتفصيال،
ً
على القرآن الكرمي ،ممن يسمون أنفسهم ـ كذاب ـ (قرآنيون) فهؤالء يردون سنة النيب -صلى هللا عليه
وسلم -من أصلها ،وال يقبلون شيئا منها ،وإن كانت اثبتة ،فإذاً لو فسر النيب -صلى هللا عليه
وسلم -كامل القرآن كلمة كلمة ،مل مينعهم ذلك من خمالفة املسلمّي.
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ومثال آخر :تلك الفرق الباطنية املتعددة ،اليت تقوم أساسا على تفسريات ابطنية ،ختالف الظاهر

املدرك ،وال جتري على لغة العرب ونسقها ،فضال عن خمالفتها إلمجاع علماء املسلمّي ،فمثل أولئك
البد أن يقع خالف معهم ،ألن أسس االستدالل والفهم وااللتزام غري مشرتكة ،فالبد أن تكون
النتيجة غري متفقة.

ويف هذا السبيل اخلالف الذي أشرت إليه يف سؤالك ،بّي أهل السنة والشيعة ،فاخلالف بّي الفريقّي

ليس خالفا يف فهم آية من كتاب هللا ،أو استدالل حبديث من أحاديث رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم ،-أو فرع من فروع الشريعة ،بل اخلالف معهم أعمق من هذا ،إنه خالف يف أصول االعتقاد،
ومصادر التلقي ،ومنهج االستدالل ،مما جيعل اخلالف منظومة فكرية كاملة ،فلو كتب النيب -صلى
هللا عليه وسلم- ،-كما تقول أنت -سنته كاملة ،وضبطها وراجعها ،ملا أغىن ذلك يف اخلالف مع

الرافضة -وهم غالة الشيعة -ألهنم يقدحون يف كل الصحابة ،إال نفرا قليال جدا ،ال يبلغ العشرة

منهم ،فلو جئتهم بسنته مكتوبة ،وقلت :هذا ما كتبه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛ ملا قبلوها،

زاعمّي أن من كتبها ونقلها -وهم الصحابة -رضي هللا عنهم -قد غريوا وبدلوا ،بل هذا ما وقع

فعال يف كتاب هللا -وقد أشرت أنت إىل ذلك -فمع أنه كان قد كتب عند رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم ،-وحفظ وضبط ،فلم يغن شيئا عند أهل الغلو منهم ،فزعموا نقص القرآن وحتريفه.

وأما ما ذكرته من مسألة التلقي عن الصحابة واالحتجاج أبقواهلم ،فهي مسألة أصولية بسطت يف

حملها من كتب األصول وهلا قيود وضوابط ،ومن املهم أن تعلم أن االحتجاج أبقواهلم ،ليس ألهنم
بشر مقدس ال خيطئ ،بل هم خيطئون ويصيبون ،ويؤخذ من قوهلم ويرد ،ال خيتلف يف ذلك أهل
العلم ،وإمنا كان ألقواهلم يف تفسري كالم هللا تعاىل مزية عن غريهم ألمور ،من أمهها:
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أوال :أهنم أهل اللسان الذين نزل به القرآن الكرمي ،فهم أهل العربية الناطقون هبا ،فمن املعقول أن
وع َرف مراده.
يكونوا أوىل َم ْن فهم كالم هللاَ ،

اثنيا :أهنم قد عايشوا التنزيل ،وشهدوا مواقع نزول القرآن ،وما احتف بذلك النزول من حوادث،
وهذه مزية جتعلهم أعلم مبعاين الكالم ،ومراد املتكلم به.
اثلثا :أهنم لصحبتهم للنيب -صلى هللا عليه وسلم -وطول مالزمتهم له ،كانوا أعلم الناس هبذه

الشريعة ،وأدرى األمة مبراد الشارع.

هلذه األسباب ،وغريها مما مل أشر إليه ،فال خيتلف أهل اإلسالم؛ أهنم املقدمون على من سواهم ،وأن
قوهلم حجة على من بعدهم.

وأما مسألة الدقة يف التدوين فال أدري ما قصدك هبا ،ألنه ال توجد أمة على وجه األرض ،حفظت
سنة نبيها وآاثر سلفها ،كما فعلت هذه األمة ،على حنو يدل أن ذلك من توفيق هللا تعاىل هلا،

وهدايته إايها ،حىت سلكت هذا السبيل ،وبنظرة خاطفة إىل دواوين السنة ،واملؤلفات اخلادمة هلا،
تدرك مدى اجلهد العلمي الضخم ،الذي بذله علماء السنة ،وأساطّي الدين ،حىت حفظوا لنا سنة

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أبمساء رواهتا كلهم ،على اختالف بلداهنم ،وتنوع أعصارهم،

وتفاوت درجاهتم يف العدالة واحلفظ ،بشكل مذهل معجب ،مع العناية الفائقة بتمييز الصحيح من
الضعيف ،واملقبول من املردود.

ومع هذا التدوين والكتابة الدقيقة ،فلم يكن االعتماد على هذا فقط ،بل هناك حفظ الصدور،

حيث اشتهر يف اتريخ تدوين السنة ،عدد ضخم من احلفاظ املتقنّي ،الذين تربو حمفوظاهتم من اآلاثر

والسنن أبسانيدها ،عن عشرات األلوف ،بل وبعضهم مئات األلوف ،ولذا فال شك عند علماء

املسلمّي ،أن سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد حفظت لنا ،حفظا متقنا ،نعلم معه ومنيز
به ،ما قاله الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مما ُكذب عليه ونسب إليه.
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وبقي أن أقول -أيها السائل الكرمي :-ليس بّي يدي طالب احلق ،الباحث عن اهلدى والنور ،أو
حىت من يدافع عنه ،إال أن جيتهد وسعه ،وخيلص النية هلل تعاىل ،ويسأله اهلداية ملا اختلف فيه من

احلق ،وهللا املوفق للصواب ،اهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه.
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حتزيب القرآن الكرمي

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/27هـ
السؤال

أرجو التفضل ابإلفادة عن تقسيم القرآن الكرمي إىل أجزاء ،وأحزاب ،وأرابع ،مىت مت ذلك؟ ومن

الذي قام به؟ وعلى أي أساس؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

مر املصحف الشريف مبراحل متعددة قبل أن يصل إلينا حبليته املوجودة بّي أيدينا اآلن ،وقد
لقد ّ

وع ْسب النخل
كان القرآن الكرمي يف عصر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مفرقاً ،يف األلواحُ ،

واألكتاف ،وغريها مما تيسر آنذاك ،مث حصل مجع القرآن يف عهد الصديق  -رضي هللا عنه ،-مث

مجع اجلمع األخري ،يف عهد عثمان  -رضي هللا عنه -ألسباب وظروف معلومة ،يطول شرحها ،وظل
القرآن يف عصر الصحابة  -رضي هللا عنهم -غري منقوط أو مشكوك حىت اضطر املسلمون إىل نقطه

وضبطه ابلشكل حّي كثر اللحن وشاع اخلطأ ،وقيل :أول من نقطه هو أبو األسود الدؤىل وقيل :بل

حيىي بن يعمر ،وقيل :غري ذلك ،وكان بداية حتزيبه بشكله املعروف اآلن يف عهد احلجاج بن يوسف

الثقفي كما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )409/13ومما هو جدير ابلذكر أن

حتزيب الصحابة  -رضي هللا عنه -كان ابلسور وهو أفضل وأحسن من حتزيبه احلايل الذي ال خيلو

من بعض الوقوفات على كلمات أو آايت ذات صلة وثيقة مبا بعدها ،كما أشار السائل .وهللا أعلم.
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اإلعجاز العلمي للقرآن
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

ما حكم ما يسمى ابإلعجاز العلمي للقرآن؟ ،وأعين بذلك تفسري آايت القرآن الكرمي بقوانّي العلوم

الطبيعية (كالكيمياء ،والطب ،واجليولوجيا ،والفلك ،وحنوها)  ،هل هو جائز إبطالق؟ أم ممنوع
إبغالق؟ أم هناك ضوابط وقواعد؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:
لقد ادخر القرآن الكرمي كثرياً من اآلايت لألجيال يف عبارات معلومة األلفاظ ،لكن الكيفيات
ِ ِ
ّي َولَتَـ ْعلَ ُم هن نَـبَأَهُ بَـ ْع َد ِح ٍ
ّي"
واحلقائق ال تتجلى إال حيناً بعد حّي ,يقول تعاىل" :إِ ْن ُه َو إِهال ذ ْك ٌر لل َْعالَ ِم َ

(ص 87و , )88وقد فسر الطربي معىن احلّي بقوله( :فال قول فيه أصح من أن يطلق كما أطلقه هللا

من غري حصر ذلك على وقت دون وقت)  ,فلكل نبأ يف القرآن زمن يتحقق فيه ،فإذا جتلى احلدث

ماثال للعيان أشرقت املعاين ،وتطابقت دالالت األلفاظ والرتاكيب مع احلقائق ,وهكذا تتجدد معجزة
ت َعلَْي ُك ْم بَِوكِ ٍ
يل
ب بِ ِه قَـ ْوُم َ
ك َو ُه َو ا ْحلَ ُّق قُ ْل لَ ْس ُ
"وَك هذ َ
القرآن على طول الزمان ,يقول العلي القديرَ :
ف تَـ ْعلَ ُمو َن" [األنعام , ]67-66 :ونقل ابن كثري عن ابن عباس -رضي هللا
لِ ُك ِّل نَـبٍَإ ُم ْستَـ َق ٌّر َو َس ْو َ
عنهما -تفسريه للمستقر بقوله( :لكل نبأ حقيقة أي لكل خرب وقوع ولو بعد حّي)  ,وقد تردد هذا

الوعد كثريا يف القرآن الكرمي أبساليب متعددة كما يف قوله -تعاىل" -مث إن علينا بيانه" [القيامة:

 , ]19وقوله" :سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبّي هلم أنه احلق" [فصلت, ]53 :

وقوله" :وقل احلمد هلل سرييكم آايته فتعرفوهنا" [النمل , ]93 :قال ابن حجر( :ومعجزة القرآن

مستمرة إىل يوم القيامة ،وخرقه للعادة يف أسلوبه ،ويف بالغته ،وإخباره ابملغيبات ،فال مير عصر من
العصور إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون يدل على صحة دعواه)  ,قال حممد رشيد رضا:
(ومن دالئل إعجاز القرآن أنه يبّي احلقائق اليت مل يكن يعرفها أحد من املخاطبّي هبا يف زمن تنزيله

بعبارة ال يتحريون يف فهمها واالستفادة منها جمملة ،وإن كان فهم ما وراءها من التفصيل الذي يعلمه
وال يعلمونه يتوقف على ترقي البشر يف العلوم والفنون اخلاصة بذلك)  ,وقال جوهري( :أما قولك
آايِيت فَ َال
كيف عميت هذه احلقائق على كثري من أسالفنا؟  ,فاعلم أن هللا هو الذي قالَ :
"سأُ ِري ُك ْم َ
ِِ
ِ ِ
وهنَا" ,إن هللا ال خيلق األمور إال يف أوقاهتا
آايتِِه فَـتَـ ْع ِرفُ َ
"وقُ ْل ا ْحلَ ْم ُد هَّلل َس ُِريي ُك ْم َ
تَ ْستَـ ْعجلُون" ،وقالَ :
املناسبة ،وهذا الزمان هو أنسب األزمنة) " ,واملدار على الفهم ،والفهم يف كل زمان حبسبه ،وهذا
زمان انكشاف بعض احلقائق)  .ويف قوله -تعاىل" :-سأُ ِري ُكم آايِيت فَ َال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" [األنبياء]37 :
ْ
َ ْ َ

 ،قال ابن عاشور( :وعد أبهنم سريون آايت هللا يف نصر الدين)  ,وهي كما قال الرازي( :أدلة
التوحيد وصدق الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ولذلك قال -سبحانه":-فَ َال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" أي أهنا
ْ
ستأيت ال حمالة يف وقتها)  ,واستعجال املنكرين يعين كما قال الشيخ طنطاوي( :استبعاد ما جاء يف
هذه اآلايت من األمور العلمية اليت أوضحها علماء العصر احلاضر ،فهم يستبعدوهنا طبعاً؛ ألهنم ال
يعقلوهنا ،فقال هللا -تعاىل -ال تستبعدوا أيها الناس "سأُ ِري ُكم آايِيت فَ َال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" ،فإذا مل تفهمها
ْ
َ ْ َ
أمم سابقة ..سيعرفها من بعدهم ،فقد ادخران هذه األمور ألمم ستأيت؛ لتكون هلم آية علمية على

صدقك فتكون اآلايت دائما متجددة)  ,قال حممد رشيد( :والكالم يف وجوه إعجاز القرآن واجب
شرعاً ،وهو من فروض الكفاية ،وقد تكلم فيه املفسرون واملتكلمون ،فإن كان ذلك قد وىف حباجة
(تلك) األزمنة ..فهو ال يفي حباجة هذا الزمان ،إذ هي داعية إىل قول أمجع ،وبيان أوسع ،وبرهان

أنصع يف أسلوب أجذب للقلب ،وأخلب للب ،وأصغى لألمساع ،وأدىن إىل اإلقناع)  ,هذا ما قاله
احملققون ،ولكنه ال يعين تعريض كتاب هللا للمؤاخذة بسوء فهم للنصوص ،وحتريفها عن داللتها
لتلتقي مع حقيقة علمية ،أو االنتصار لفرضية مل تؤيدها الوقائع بعد لتلتقي مع داللة نصية أو

استنباطية ,تلك هي أهم أصول التحقيق ,وهللا أعلم.
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حكم الزاين والزانية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

السالم عليكم
ما حكم الزاين والزانية يف القرآن الكرمي ،وأي اآلايت اليت تدل على الرجم حىت املوت أمام املأل؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الزاين ال خيلو إما أن يكون بكراً -وهو الذي مل يتزوج -أو حمصناً وهو الذي وطئ يف نكاح صحيح،

فأما إذا كان بكراً مل يتزوج فإن حده جلد مائة ،لقول هللا -تعاىل" :-الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد

منهما مائة جلدة وال أتخذكم هبما رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وليشهد عذاهبما

طائفة من املؤمنّي" [النور ، ]20 :هذا ما ورد يف القرآن يف حكم الزاين البكر ،وجاء يف السنة أنه
يغرب سنة مع اجللد ،وذلك فيما رواه البخاري يف كتاب األحكام ( ، )7195ومسلم يف كتاب

احلدود ( )1698من رواية الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة وزيد
بن خالد اجلنهي  -رضي هللا عنهما -قاال :جاء رجل إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
أنشدك هللا إال قضيت بيننا بكتاب هللا ،فقام خصمه وكان أفقه منه فقال :صدق ،اقض بيننا بكتاب

هللا ،وأذن يل اي رسول هللا ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-قل" فقال :إن ابين هذا كان عسيفاً
 يعين أجرياً -على هذا فزىن ابمرأته ،فافتديت منه مبائة شاة وخادم ،فسألت أهل العلم فأخربوينأن على ابين جلد مائة وتغريب عام ،وأن على امرأة هذا الرجم ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم:-

"والذي نفسي بيده ألقضّي بينكما بكتاب هللا -جل ذكره -املائة واخلادم رد عليك ،وعلى ابنك
جلد ،وتغريب عام ،واي أنيس أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعرتفت فارمجها ،فاعرتفت فرمجها"،

ويف هذا احلديث داللة على تغريب الزاين عام مع جلد مائة ،كما يف اآلية ،وهبذا قال مجهور أهل

العلم يف حق الزاين البكر ،وهذا القول هو املأثور عن مالك والشافعي وأمحد ،أما أبو حنيفة  -رمحه

هللا -فريى أن التغريب مرده إىل اإلمام ،إن شاء غرب وإن شاء مل يغرب ،ويف هذه املسألة نزاع طويل
حر
وتفصيل ليس هذا حمل بسطه ،وأما إذا كان الزاين حمصناً ،وهو الذي وطئ يف نكاح صحيح وهو ّ
ابلغ عاقل فحده الرجم ،حلديث أيب هريرة وزيد بن خالد  -رضي هللا عنهما -السابق ،وألحاديث

أخرى ،منها ما أخرجه البخاري يف احلدود ( ، )6829ومسلم يف احلدود أيضاً ( ، )1691عن ابن

عباس  -رضي هللا عنهما -قال" :جلس عمر  -رضي هللا عنه -على املنرب ،فأثىن على هللا مبا هو

أهله ،مث قال" :أما بعد :فإن هللا بعث حممداً  -صلى هللا عليه وسلم -ابحلق ،وأنزل عليه الكتاب،

فكان مما أنزل هللا آية الرجم ،فقرأانها ووعيناها وعقلناها ،رجم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
،ورمجنا بعده ،فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائل :وهللا ما جند آية الرجم يف كتاب هللا،

فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا ،والرجم يف كتاب هللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء

إذا قامت البينة ،أوكان احلبل أو االعرتاف"،وقوله :كان مما أنزل هللا آية الرجم ،املراد هبذه اآلية
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها) .

وعن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن كثري بن الصلت ،قال :قال زيد بن اثبت  -رضي هللا

عنه :-مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة"

قال عمر  -رضي هللا عنه -ملا أنزلت ،أتيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقلت :أكتبنيها -
قال شعبة -كأنه كره ذلك ،فقال عمر  -رضي هللا عنه -أال ترى أن الشيخ إذا مل حيصن جلد؟ وأن
الشاب إذا زىن وقد أحصن رجم؟ ،وقد ساق بعض طرق هذا احلديث ابن كثري يف تفسريه

( )162/10مث قال :وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ،ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة
فنسخ تالوهتا ،وبقي حكمها معموالً به وهلل احلمد.

وأما اآلية اليت تدل على الرجم حىت املوت فهي قول هللا تعاىل" :والاليت أيتّي الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ،فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت ،حىت يتوفاهن املوت أو جيعل هللا
هلن سبيال" [النساء. ]15 :

قال البغوي  -رمحه هللا  -يف تفسريه ( )405/1قوله" :فإن شهدوا فأمسكوهن" فاحبسوهن يف
البيوت "حىت يتوفاهن املوت أو جيعل هللا هلن سبيال" وهذا كان يف أول اإلسالم قبل نزول احلدود،

وكانت املرأة إذا زنت حبست يف البيوت حىت متوت ،مث نسخ ذلك يف حق البكر ابجللد والتغريب،
ويف حق الثيب ابجللد والرجم" اهـ .اجلواب خمتصراً .وهللا سبحانه أعلم.
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حول مصحف عبد هللا بن مسعود
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/24هـ

السؤال

السالم عليكم
مسعت أن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه مل يدخل سوريت الفلق والناس يف مصحفه ،ما سبب

ذلك؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما أشار إليه السائل الكرمي عن ابن مسعود رضي هللا عنه صحيح ،إذ روي ذلك عنه أبسانيد حسان،
فقد أخرج ابن حبان ( )797وغريه عن زر بن حبيش قال :لقيت أيب بن كعب رضي هللا عنه فقلت
له" :إن ابن مسعود رضي هللا عنه كان حيك املعوذتّي من املصاحف ويقول :إهنما ليستا من القرآن

فال جتعلوا فيه ما ليس منه  ...احلديث" ،وأخرج الطرباين يف الكبري ( )9151عن أيب عبد الرمحن

السلمي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه كان يقول :ال ختلطوا ابلقرآن ما ليس فيه ،فإمنا مها

معوذاتن تعوذ هبما النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"
وكان عبد هللا رضي هللا عنه ميحومها من املصحف .وأخرج الطرباين يف الكبري ( )9148عن عبد

الرمحن بن يزيد قال :رأيت عبد هللا رضي هللا عنه حيك املعوذتّي ،ويقول :مل تزيدون ما ليس فيه ،ويف
لفظ عنده :ليستا من كتاب هللا.

وقد اختلف األئمة قدميا يف هذا املروي عن ابن مسعود رضي هللا عنه فمنهم من رد الرواية عنه

وضعفها بل وابلغ يف إنكارها كصنيع ابن حزم رمحه هللا ،ومنهم من صحح الرواية واعتذر عنها مبا ال
خيلو من ضعف ،كصنيع الباقالين رمحه هللا ،وبكل حال فإن هذا املروي عن ابن مسعود رضي هللا

عنه اجتهاد منه ،حبسب ما انتهى إليه علمه ،إذ ظن أهنما دعاء كان النيب -صلى هللا عليه وسلم-
يتعوذ هبما ،يدل على ذلك ما رواه الطرباين يف الكبري ( )9152عن علقمة عن عبد هللا رضي هللا

عنه أنه كان حيك املعوذتّي من املصاحف ،ويقول( :إمنا أمر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن
يتعوذ هبما ومل يكن يقرأ هبما) وهذا منه رضي هللا عنه اجتهاد حبسب ما انتهى إليه علمه ،وهو بشر

غري معصوم يصيب وخيطئ ،كما يصيب البشر وخيطئون ،وال عصمة لقول أحد بعد النيب  -صلى هللا

عليه وسلم ،-ولذا رأينا الصحابة رضي هللا عنهم مل يقروه على قوله بل خالفوه ،وأمجعوا على إثبات
املعوذتّي يف املصحف اإلمام ويف سائر املصاحف اليت أُرسلت إىل األمصار ،ومل ينقل عن أحد من

الصحابة رضي هللا عنهم أنه اتبع ابن مسعود رضي هللا عنه على قوله هذا ،بل رأينا أيب بن كعب

رضي هللا عنه خيالفه يف ذلك استنادا إىل ما ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقد أخرج أمحد

( )21186وغريه بسند صحيح عن زر بن حبيش قال :قلت أليب بن كعب رضي هللا عنه :إن ابن
مسعود رضي هللا عنه كان ال يكتب املعوذتّي يف مصحفه! فقال :أشهد أن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -أخربين أن جربيل عليه السالم قال له" :قل أعوذ برب الفلق" فقلتها ،فقال" :قل أعوذ
برب الناس" فقلتها ،فنحن نقول ما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ومن املتقرر؛ أن من حفظ

وعلم ،حجة على من مل حيفظ ومل يعلم ،فابن مسعود رضي هللا عنه مل حيفظ ومل يعلم هاتّي السورتّي،
وغريه من سائر الصحابة رضي هللا عنهم علمها وحفظها فاحلجة هلم عليه ،وكذلك مل ينقل عن أحد
من تالميذ ابن مسعود رضي هللا عنه ـ مع كثرهتم وجاللة قدرهم ـ أنه اتبعه على قوله هذا ،بل ثبت

عن بعضهم خمالفته صراحة فقد روى ابن أيب شيبة ( )30197عن النخعي قال :قلت لألسود بن
يزيد ـ وكان من أعلم أصحاب ابن مسعود رضي هللا عنه من القرآن مها؟ قال :نعم ،يعين املعوذتّي.

وفوق هذا أن إمجاع األمة كلها من عهد الصحابة رضي هللا عنهم إىل يومنا على إثبات هاتّي

السورتّي أبلغ دليل على خطأ هذا القول ،ومع هذا فقد ثبتت أحاديث عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -يف املعوذتّي خصوصا تدل على أهنما من القرآن الكرمي ،وأهنما أنزلتا كما أنزل القرآن

الكرمي ،فقد أخرج النسائي ( )953وغريه بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنزل علي آايت الليلة مل يُر مثلهن قط "قل أعوذ برب الفلق" و
"قل أعوذ برب الناس" ،وأخرج أمحد ( )17341وغريه بسند صحيح عنه أيضا أنه قال اتبعت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئين سورة هود أو
سورة يوسف فقال" :لن تقرأ شيئا أبلغ عند هللا من "قل أعوذ برب الفلق" "قل أعوذ برب الناس".

فاحلمد هلل الذي حفظ كتابه من التبديل وصانه من التغيري ،هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()309/1

إهداء قراءة القرآن للميت
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

هل جيوز إهداء قراءة القرآن للميت وإذا كان كذلك هل جيوز أن ندعو ألنفسنا عند دعاء اخلتمة

اليت نريد إهدائها ويكون الدعاء مستجاابً كم لو كانت لنا؟

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك فنذكر لك فيما يلي

نص السؤال واإلجابة:

س :والديت أمية ال تقرأ وال تكتب ،فهل جيوز يل قراءة القرآن الكرمي وصالة النوافل وإهداء ثواب
ذلك هلا .وإذا كان ال جيوز ،فما هي األمور اليت ميكن أن أهدي ثواهبا إليها؟ وجزاكم هللا خرياً.
ج :ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصالة والقراءة عن الغري سواء كان حياً أو ميتاً،

والعبادة توقيفية ال يشرع منها إال ما دل الشرع على شرعيته ،ولكن يشرع لك الدعاء هلا والصدقة

عنها ،واحلج عنها والعمرة إذا كانت كبرية السن ال تستطيع احلج والعمرة[ .جمموع فتاوى ومقاالت
متنوعة ،أتليف الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ،-ج 9صـ. ]321
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القرآن  ...ودعوى اإلهبام
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/8هـ

السؤال

السالم عليكم

صديق نصراين يقول -والعياذ ابهلل :-إن القرآن مبهم ،حيث إنه ابملقارنة ابإلجنيل حنتاج حنن

املسلمّي للنظر يف كتاب آخر نسميه (التفسري) ملعرفة ما حدث من تفاصيل عندما نزلت اآلية،

أذكر عندما قال ملوسى لقومه" :اي قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العجل فتوبوا إىل
وكمثال ُ

ابرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم" ،ومل يكن

رسول هللا حممد -صلى هللا عليه وسلم -هناك ،والقصة خبصوص اآلية أعاله مذكورة يف التفسري،
فسألين هذا النصراين :ما هي مصادر التفسري جبانب اإلجنيل؟ ألن هذه القصة بتمامها مذكورة يف

اإلجنيل ،وأهنم بدالً من العجل احلي جعلوا عجالً من ذهب ولؤلؤ ،وتفاصيل عن السامري الذي دعا

بين إسرائيل لعبادة صنم ،أان أؤمن ابلقرآن وأصدق به ،وال أحتاج كتاابً آخر لتوضيح األمور ،لكن يف
هذا الوضع أرى أننا حباجة للنظر يف الكتب األخرى ملعرفة ما جرى .فما هي صحة الكتب األخرى

اليت تتكلم يف هذه الوقائع؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب عن هذا اإلشكال الذي أُورد على السائل الكرمي يقتضي ذكر مقدمتّي ،فهمهما يعّي على
دفع هذه الشبهة:
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األوىل :لقد نزل القرآن الكرمي بلغة العرب ،وجرى على أساليبهم ،ومعهود خطاهبم يف الكالم،
فالعريب الذي مل تتأثر سليقته العربية ابختالطه ابألعاجم ال حيتاج يف فهم أكثر (ألفاظ القرآن الكرمي)
إىل بيان وتفسري؛ ألنه انزل بلغته وبلسانه ،ولذا رأينا قلة التفسري املروي عن الصحابة -رضي هللا

عنهم -والتابعّي ،وإن كان يف التابعّي أكثر ،وإمنا توسع الناس يف تفسري ألفاظ القرآن الكرمي بعد
ظهور العجمة وضعف السليقة العربية ،بدخول األعاجم يف اإلسالم وأتثريهم على اللسان العريب.
وعلى هذا؛ فإن أكثر آايت القرآن الكرمي واضحة املعىن من جهة األلفاظ ،وإمنا أشكل على الناس
فهمها بعد أن ضعف اللسان العريب.
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الثانية :من املهم جدا أن ندرك طبيعة منهج القرآن الكرمي يف عرض القصص واحلوادث اليت وقعت
يف األمم املاضية ،فالقرآن الكالم ـ وهو كالم ربنا ـ ليس كتااب أترخييا يعتين بسرد الوقائع بتفصيالهتا

الدقيقة وجزيئاهتا الصغرية ،بل هو فوق هذا كله وأعظم ،إنه كتاب هداية وإرشاد ،يهدي كما وصفه
املتكلم به -جل وعال" :-لليت هي أقوم" [اإلسراء :من اآلية  ، ]9ويقول تعاىل ـ أيضاً ـ يف وصفه:

"قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنّي" [يونس ، ]57:فالقرآن

الكرمي مل يورد هذه الوقائع من أجل سردها سرداً قصصياً فقط ،إمنا كان اهلدف من ذكرها أخذ العربة
مبا وقع لألمم املاضية ،واالستفادة من جتارهبم فيما يقع لنا يقول -تعاىل" :-قل سريوا يف األرض

فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل" [الروم ]42:وإذا؛ فال يذكر القرآن من تلك احلوادث إال ما

تدعو احلاجة لبيانه ،مما يساعد على أخذ العربة واهلداية من تلك احلادثة أو القصة ،فال جند يف القرآن
الكرمي ذكر كثري من األمساء اليت حيكي خربها وال أمساء األمم وال تواريخ احلوادث؛ ألهنا ال تؤثر وال

متنع أخذ العربة منها ،وخذ مثال؛ قصة أصحاب الكهف ،جند حديث القرآن عنها وذكره هلا مقتصرا
على ما حيقق الغاية املتمثلة يف أخذ العربة من تلك القصة ،ولذا مل يذكر تعاىل أمساءهم وال زمن القصة
وال اسم القرية اليت كانوا فيها؛ ألهنا ال تؤثر يف اهلدف الذي سيقت من أجله.
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وعلى هذا فدعوى أن القرآن مبهم فيما يتعلق ابحلوادث والقصص عارية عن الصحة ،وذلك أننا
نقطع جازمّي أبننا لسنا حباجة إىل أي تفاصيل زائدة عما يف القرآن الكرمي من أجل أخذ العربة،
فنحن نستطيع أن نفهم القصة أو احلادثة بشكل عام ،ونستطيع أيضا أن نستلهم اهلداايت من خالهلا
مقتصرين على ما ورد ذكره يف القرآن الكرمي فقط؛ ألن ما مل يذكر يف القرآن الكرمي من تلك

التفاصيل واجلزئيات ال خيدم اهلدف والغاية اليت من أجلها سيقت ،وبعبارة أكثر دقة وموضوعية ال

يؤثر عدم ذكرها يف حتقق اهلدف والغرض.

وأما سؤالك ـ بناء على ما أورده عليك ذلك النصراين ـ عن مصادر التفسري فقد تكلم أهل العلم عن
ذلك بكالم طويل أذكر لك أبرز ما هنالك خمتصرا:

أوهلا :القرآن الكرمي ذاته ،فهو أوىل ما فسر القرآن به .وأما املصدر الثاين فهو ما ورد عن النيب-
صلى هللا عليه وسلم -من قول أو فعل أو تقرير يتعلق مبعىن آية وفهم املراد هبا ،يقول -تعاىل" :-

وأنزلنا إليك الذكر لتبّي للناس ما نزل إليهم" [النحل :من اآلية  . ]44ومن املصادر أيضا الصحابة

رضي هللا عنهم ،-وكوهنم من مصادر التفسري ألمور؛ فهم أهل اللغة إذ القرآن نزل بلغتهم ،وفضالعن هذا فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -بّي أظهرهم يسمعون منه ويتلقون عنه ويسألونه ،مث إن

القرآن الكرمي نزل عليهم فهم أعلم الناس أبسباب نزوله وما احتف به من وقائع ومناسبات .وأييت

بعد الصحابة  -رضي هللا عنهم -التابعون هلم إبحسان فهم أقرب الناس بعد الصحابة لزمن الوحي
العجمة فيهم أقل ممن جاء بعدهم.
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ومن مصادر التفسري ـ أيضا ـ أخبار أهل الكتاب ورواايهتم املتعلقة ابحلوادث اليت وقعت ألنبيائهم
ومن عاصرهم ،أو األمور الغيبية املستقبلية وحنوها ،غري أنه مما جيدر التأكيد عليه أن هذا املصدر
ليس يف قيمة املصادر اليت قبله وال يوازيها من جهتّي؛ األوىل :من جهة مقدار ما أخذ عنهم ،فهو

قليل ابلنسبة إىل مقدار التفسري .والثانية :من جهة الثقة به واالعتماد عليه ،فقد تقرر عند أهل العلم

أن أخبار أهل الكتاب ـ مما مل يثبت عندان بطالهنا أو صواهبا ـ تروى دون اجلزم بصحتها أو بطالهنا،
ولذا وجدان أئمة التفسري وأهل التحقيق أقلوا كثريا من النقل عنهم ،بل وحذروا من ذلك ،يقول شيخ
اإلسالم ابن تيمية عن الرواايت اإلسرائيلية( :وما مل يعلم حكمه يف شرعنا ال يصدق وال يكذب

وغالبه ال فائدة فيه) أ .هـ.

وأما سؤالك عن الكتب اليت تكلمت على هذه فهناك من الكتب من ابلغت وأكثرت من سرد
تفاصيل القصص اليت وردت يف القرآن الكرمي ،وهذه املبالغة أوقعت يف ذكر الغث والسمّي
والصحيح والسقيم ،حىت كان بعضهم ينقل بال متييز مما جيب أن يصان تفسري كالم هللا عن مثله

كتفسري الثعليب واخلازن ،وغالب كتب التفسري تنقل تلك التفاصيل على حنو خمتصر ،وأفضل ما
أنصحك به فيما يتعلق هبذا األمر كتاب تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري -رمحه هللا -؛ فهو
فارس احللبة ال يشق غباره ،أدرك قصب السبق غري منازع.
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وبعد فبقي أن ألفت نظرك إىل أن وجود اإلهبام يف القرآن الكرمي ليس أمرا يعاب وجوده إبطالق ،بل
رمبا كان أمرا حممودا حيث يعرف به العامل من اجلاهل ،ولو تساوى الناس يف فهمه فأي فضيلة تكون،
بل حىت هذه األانجيل اليت بّي أيديهم ال يزعم أهلها أهنا قد حوت من التفاصيل ما ال حتتاج معه إىل

بيان ،بل املقطوع به يقينا أن فيها من اإلمجال ما حتتاج معه إىل بيان وتفصيل ،وفوق هذا؛ فأكثر هذه
األانجيل ـ كما يعلم ذلك املختصون ـ عبارة عن شروح وهوامش كتبت على النص املوحى به .هذا
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند القراءة يف الصالة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/15هـ
السؤال

حينما نصلي ويتلو اإلمام آايت من القرآن فيها ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم ،يقع ضجيج من
املصلّي ألهنم يصلون على النيب عليه الصالة والسالم -يف الصالة.

جهرا؟ أو نصلي على نبينا صلى هللا
سؤايل :هل جيوز أن نصلي على نبينا صلى هللا عليه وسلمً -

واضحا .وأعانكم هللا .والسالم عليكم.
جوااب
ً
عليه وسلم -يف السر؟ وأرجو من فضيلتكم ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
استَ ِمعواْ لَهُ وأ ِ
يقول احلق يف حمكم التنزيلِ َ :
َنصتُواْ لَ َعله ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن) [األعراف:
ىء الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ ُ
َ
(وإذَا قُ ِر َ
 . ]204وعلى ذلك فالواجب االستماع إىل كتاب هللا وتدبر آايته ،وعدم التشويش على املصلّي؛
امتثاالً لألمر الكرمي املذكور يف اآلية ،ومل يرد فيما أعلم أنه صلى هللا عليه وسلم أو أحد من صحابته،
رضي هللا عنهم ،كانوا يصلون على النيب صلى هللا عليه وسلم -يف الصالة إذا ورد ذكره صلى هللا

عليه وسلم يف آية من كتاب هللا .وهللا أعلم.
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تطور اجلنّي كما حكاه القرآن
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

السالم علبكم ورمحته وبركاته.

أريد من فضيلتكم إعطائي تفسرياً علمياً دقيقاً عن تطور اجلنّي يف بطن األم كما جاء يف القرآن ،مع

ما جاء يف العلم احلديث ،وهل هو متوافق مع العلم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إجابة على السؤال حول مراحل تطور اجلنّي البشري يف القرآن الكرمي ،ومدى تطابقها مع املعطيات
العلمية احلديثة؛ أقول مستعينا ابهلل العلي العظيم ،القادر وحده على كل شيء:

ليس غرض القرآن أن يعطي املخاطب درساً يف علم األجنة على حنو املقررات الدراسية اليوم ,وإمنا

ميد بصره يف نظرة أوسع من آفاق املألوف تعيده إىل البداية ،حيث مل يكن شيئاً لتقوده إىل اليقّي
ك َش ْيئاً" [مرمي, ]67 :
سا ُن أ َّان َخلَ ْقنَاهُ ِمن قَـ ْب ُل َوَملْ يَ ُ
بقدرة هللا؛ يقول العلي القدير" :أ ََوالَ يَ ْذ ُك ُر إ ِإلنْ َ
ويف ثنااي العرض ترد يف عفوية مجلة من احلقائق اليت مل يكن يعلم هبا أحد زمن التنزيل؛ يقول العلي
القدير" :هل أَتَى علَى ا ِإلنس ِ ِ
ِ
نسا َن ِمن نّطْ َف ٍة
َْ َ َ
ان ح ٌ
ّي ّم َن ال ّد ْه ِر َملْ يَ ُكن َش ْيئاً ّم ْذ ُكوراً .إ ّان َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
َ
اج نّـ ْبـتَلِ ِيه فَجعلْنَاهُ َِمسيعاً ب ِ
صرياً" [اإلنسان , ]2-1 :فلم يكن يعلم أحد بتكون اجلنّي من بويضة
شٍ
أ َْم َ
ََ
َ
خمصبة  Fertilized eggمتاثل "نطفة" أي قطرة ماء غاية يف الضآلة ،ذات أخالط حتتوي على
مكوانت وراثية من األبوين؛ نسميها اليوم كروموزومات .Chromozomes
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ويكفيك أن تعرف أن اإلدراك بتكون اجلنّي من أخالط من اجلنسّي؛ أي أمشاج ,مل يتحقق إال بعد
عقود من اكتشاف اجملهر يف القرن السابع عشر ,وأول من استخدم عدسة بسيطة يف دراسة أجنة
الدجاج هو هاريف  Harveyعام 1651م ،ولصعوبة معاينة املراحل األوىل استنتج أن األجنة

ليست إال إفرازات رمحية ,ويف عام  ،1672اكتشف جراف  Graafحويصالت املبايض

 Graafian Folliclesوعاين حجريات يف أرحام األرانب احلوامل متاثلها ،فاستنتج أن األجنة
ليست إفرازات من الرحم وإمنا من املبايض ,ومل تكن تلك التكوينات الدقيقة اليت عاينها جراف

سوى جتاويف يف كتل اخلالاي اجلنينية األولية  ,Blastocystsويف عام 1675م عاين مالبيجي

 Malpighiأجنة يف بيض الدجاج ،واعتقد أبنه حيتوى على كائن مصغر ينمو يف احلجم فحسب،
وال يتخلق يف أطوار ,وابستخدام جمهر أكثر تطوراً اكتشف هام  Hammوليفنهوك

 Leeuwenhoekاحلوين املنوي عام 1677م ،وظنا أيضاً أنه حيتوي على اإلنسان مصغراً ,ويف

عام 1827م عاين فون بري  von Baerالبويضة ,وأخرياً انتهى اجلدل حول فرضية اخللق

املكتمل ،وأتكدت أمهية كل من احلوينات املنوية والبويضة ،واستقرت حقيقة التخلق يف أطوار ,ويف

عام 1878م اكتشف فليمنج  Flemmingالكروموزومات ,ويف القرن العشرين مت التحقق هنائياً
من احتواء البويضة املخصبة على تلك األخالط الوراثية ،والتخلق من الذكر واألنثى [ The
Developing Human, Keith L. Moore, Fourth ed.,1988,
. ].Saunders Comp., Toronto, P: 7-11, 14

وبديهي أن يسعى املعاند إىل التهرب من احلجج بكل وسيلة ممكنة ,لكن أتكيد القصد يف البيان
ابلتثنية يغلق عليه األبواب ،فرتمسه املخيلة مغلق العينّي عن احلقيقة الساطعة ,يقول العلي القدير:
بّي هللا -تعاىل -يف هذه
اس إِ ّان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَ َى" [احلجرات , ]13 :قال القرطيب :ه َ
َ
"أيَيّـ َها النّ ُ
اآلية أنه خلق اخللق من الذكر واألنثى..
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وقد ذهب قوم من األوائل إىل أن اجلنّي إمنا يكون من ماء الرجل وحده ،ويرتىب يف رحم األم،
ويستمد من الدم الذي يكون فيه ..والصحيح أن اخللق إمنا يكون من ماء الرجل واملرأة هلذه اآلية؛

فإهنا نص ال حيتمل التأويل" [تفسري القرطيب ج 16 :ص342 :و. ].343
ويف قوله تعاىل" :فَجعلْنَاهُ َِمسيعاً ب ِ
صرياً"؛ سبقت وظيفة السمع يف مقام بيان أطوار التخليق وظيفة
ََ
َ

البصر ,ووظيفة السمع خالل تكون اجلنّي تسبق ابلفعل وظيفة البصر ،حيث تبدأ العمل ابتداء من
الشهر اخلامس بينما يتأخر البصر ,فهل هي مصادفة أن يتفق النظم مع الواقع ،أم هو اإلحكام يف
البيان والبينة على التنزيل؟ وهكذا كلما غصت أكثر حنو األغوار ،كان رصيدك أكثر من دالئل

اإلحكام يف البيان املوافق احلقيقة من كل وجه.

ولصعوبة الرؤية يف اجملاهر األولية رسم داليمباتيوس  Dalempatiusاإلنسان كامالً داخل رأس

احلوين املنوي عام 1699م ,أي قبل بداية القرن  18بعام واحد فقط ,بدون إدراك لتخلق اجلنّي

من األبوين يف أطوار ,بينما يعلن القرآن الكرمي -جبالء -منذ القرن السابع امليالدي بتخلق اجلنّي يف
أطوار ,يقول العلي القدير? :ما لَ ُكم الَ تَـرجو َن ِِّ
َّلل َوقَاراًَ .وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَط َْواراً? [نوح. ]14-13 :
ّ ْ ُْ
وقد تتالحق املشاهد يف سرعة خاطفة لتربز النقالت الواسعة يف إجناز املشروع اخللقي والقدرة الفائقة

وفق تقدير غاية يف اإلحكام من مكوانت ضئيلة ،ليس هلا يف مرأى العّي وجود ,فتتجلى القدرة
ِ
نسا ُن َمآ
املبدعة يف جالء يعمق اليقّي بقدرة اخلالق وإمكان البعث ,يقول العلي القدير" :قُت َل ا ِإل َ
أَ ْك َفرهِ .من أَي َش ٍ
يء َخلَ َقهُِ .من نّطْ َف ٍة َخلَ َقهُ فَـ َق ّدرهُ ُمثّ ِ
س َرهُ" [عبس , ]20-17 :ولكن
َُ ْ ّ
َ
يل يَ ّ
ّ
السب َ
العجيب أن تتخفى احلقائق يف ثنااي العرض فال يكاد يلمحها إال العاملون ,فبعد تكون البويضة
امللقحة مباشرة يتكون الربانمج الوراثي ،وتقدر ابلفعل مسات اجلنّي.
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ويرجع القرآن ابإلنسان إىل أصول أولية للبويضة املخصبة حنو السائل املنوي املماثل للماء عديد
النطف ،وأصول جيولوجية أبعد كالطّي ،ليدرك أن معرفة هللا وعبادته هي القصد من كل تكوين,
ٍ
ِ
ْق ا ِإلنْس ِ
ان ِمن ِط ٍ
ّيُ .مثّ َج َع َل نَ ْسلَهُ ِمن
يأْ
يقول العلي القدير" :الّذ َ
س َن ُك ّل َش ْيء َخلَ َقهُ َوبَ َدأَ َخل َ َ
َح َ
سالَلَ ٍة من م ٍ
آء ّم ِه ٍ
ّي" [السجدة :من . ]8-7
ُ ّ ّ
وندرك اليوم أمهية املين يف اإلجناب ,ونعرف أن خنبة أو ساللة هي اليت تنجح ابلفعل يف بلوغ
البويضة ,ويرجع القرآن ابإلنسان إىل أصل ضئيل يف مرأى العّي ،وميضى به حنو قاع الضآلة ،مث ينقله
فجأة إىل وليد مكتمل القسمات ليشهد ابلقدرة املفزعة ,يقول العلي القدير" :أََمل َخنْلُق ّكم من م ٍ
آء
ّ ّ
ْ
ّي .إِ َىل قَد ٍر معلُ ٍ
ِ
وم .فَـ َق َدرَان فَنِ ْعم الْ َق ِ
ّم ِه ٍ
اد ُرو َن" [املرسالت ، ]23-20 :ويف
ّي .فَ َج َعلْنَاهُ ِيف قَـ َرا ٍر ّمك ٍ َ َ ّ ْ
ْ
َ
اهم ممّّا يَـ ْعلَ ُمو َن" [املعارج ]39 :؛ يشري إىل اإلهبام بضآلة األصل،
قوله تعاىلَ " :كالّ إِ ّان َخلَ ْقنَ ُ

ويضاعف اإلعراض قدر اجلرمية ،وجيعل املتهم شاهد عيان يعرف بنفسه احلكم.

وال يقوم ابإلخصاب إال مكون منوي واحد من السائل املنوي املماثل للماء عديد النطف (حوايل
ين
رت َك ُس ًدى .أََملْ يَ ُ
 60مليون\ ميلليليرت)  ,يقول العلي القدير" :أ َْ
نسا ُن أَن يُ ْ َ
سُ
ب ا ِإل َ
َحي َ
ك نُطْ َفةً ّمن ّم ِ ّ
ىن" [القيامة , ]37-36 :واملدهش أن يعدل القرآن يف وصف مكوانت املين املماثل للماء إىل
ميُْ ََ
اسم الفاعل "دافق" بدال من اسم املفعول قبل أن نعاين ابجملهر حركته الذاتية ,يقول تعاىل" :فَـلْيَنظُ ِر
نسا ُن ِم ّم ُخلِ َقُ .خلِ َق ِمن ّم ٍاء َدافِ ٍق" [الطارق. ]6-5 :
ا ِإل َ
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وحيتوي احلوين املنوي على نصف عدد الكروموزومات ،وحتتوي البويضة على النصف املكمل,
واحلوينات إما أن تكون ذات شارة أتنيث؛ لوجود كروموزوم اجلنس فيها على هيئة ( )Yأو تكون
ذات شارة أتنيث لوجوده على هيئة ( )Xبينما ال متلك البويضة إال شارة أتنيث ,ولذا يرجع حتديد
الزْو َج ْ ِ
ّي ال ّذ َك َر َواالُنثَ َىِ .من
"وأَنّهُ َخلَ َق ّ
جنس اجلنّي إىل املين فحسب ,وهو ما تطالعه يف قوله تعاىلَ :
ٍِ
ىنُ .مثّ َكا َن َعلَ َقةً فَ َخلَ َق
ىن" [النجم , ]46-45 :وقوله تعاىل" :أََملْ يَ ُ
ك نُطْ َفةً ّمن ّم ِ ّ
ين ميُْ ََ
نّطْ َفة إذَا متُْ ََ
ِ
الزْو َج ْ ِ
ّي ال ّذ َك َر َواالُنثَ َى" [القيامة. ]39-37 :
ى .فَ َج َع َل م ْنهُ ّ
س ّو َ
فَ َ
ويبّي القرآن ابلتفصيل تباين أطوار تكون اجلنّي يف تعبريات وصفية ابلغة اإلحكام ,يقول العلي
ّيُ .مثّ َج َعلْنَاهُ نُطْ َفةً ِيف قَـ َرا ٍر ّم ِك ٍ
"ولََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإلنْسا َن ِمن ُسالَلَ ٍة ّمن ِط ٍ
ّيُ .مثّ َخلَ ْقنَا النّطْ َفةَ
القديرَ :
َ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنا الْم ْ ِ
ِ
ار َك
َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا ال َْعلَ َقةَ ُم ْ
ام َحلْماً ُمثّ أَن َ
شأ َْانهُ َخلْقاً َ
س ْوَان الْعظَ َ
َ ُ
آخ َر فَـتَـبَ َ
ضغَةَ عظَاماً فَ َك َ
هللا أَحسن ْ ِِ
ّي" [املؤمنون . ]14-12
اخلَالق َ
ُ ْ َُ
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ومشهد حماكمة املعاند مألوف خالل عرض مثل تلك احلقائق فضحاً ملا يف طويته من مكابرة وعناد,

وترى غالباً ذلك الناكر يف زاوية من املخيلة يرتقب إصدار احلكم يشاهد مع احلضور دالئل التنزيل,

ويف احملاكمة جيعلك التعبري تعجب من اجلسارة وجسامة اجلرمية آمال أن ينال اجملرم أقصى عقوبة
سا َن ِمن نّطْ َف ٍة فَِإذَا ُه َو
خاصة مع النقلة العاجلة اليت جتلي عناية هللا وقدرته ,يقول تعاىلَ :
"خلَ َق ا ِإلنْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم
يم ّمبِ ٌ
نسا ُن أَ ّان َخلَ ْقنَاهُ من نّطْ َفة فَِإذَا ُه َو َخص ٌ
َخص ٌ
ّي" [النحل , ]4 :ويقول تعاىل" :أ ََوَملْ يَـ َر ا ِإل َ

ّي" [يس  , ]77حقائق مبهرة ،وأتلق يف مهابة ,فأين املهرب إذن!  ,يقول العلي القدير" :فَأيْ َن
ّمبِ ٌ
تَ ْذهبو َن .إِ ْن هو إِالّ ِذ ْكر لّلْعالَ ِمّي .لِمن َش ِ
ِ
يم" [التكوير. ]28-26 :
َُ
ٌ َ َ َ
َُ
َ
آء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ
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مجع القرآن وفقد آية األحزاب
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/07/23هـ

السؤال

أرجو شرح رواية اإلمام البخاري يف مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان -رضي هللا عنه-

وفيها :قال زيد بن اثبت -رضي هللا عنه :-حّي نسخنا املصحف التمسنا آية يف سورة األحزاب،
فوجدانها عند خزمية بن اثبت األنصاري" :من املؤمنّي رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه".
فهل معىن ذلك أن هذه اآلية مل تكتب يف عهد أيب بكر -رضي هللا عنه -وهل هي متواترة ،حيث

اقتصروا على خزمية -رضي هللا عنه-؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

ِ ِ
ِ ِ
يم بْ ِن َس ْع ٍد:
احلديث املذكور أخرجه البخاري ( )4986قالَ :ح هدثَـنَا ُم َ
يلَ ،ع ْن إبْـ َراه َ
وسى بْ ُن إ ْمسَاع َ
ت-رِ
اق ،أَ هن َزيْ َد بْن َاثبِ ٍ
سبه ِ
َح هدثَـنَا ابْ ُن ِش َه ٍ
ض َي ه
يل أَبُو
اَّللُ َع ْنهُ -قَ َ
ابَ ،ع ْن ُعبَـ ْي ِد بْ ِن ال ه
ال :أ َْر َس َل إِ َه
َ
َ
اخلَطه ِ ِ
ال أَبو ب ْك ٍر -ر ِ
ض َي ه
بَ ْك ٍر َم ْقتَ َل أ َْه ِل الْيَ َم َام ِة ،فَِإذَا عُ َم ُر بْ ُن ْ
اَّللُ َع ْنهُ :-إِ هن عُ َم َر أ ََاتِين،
اب ع ْن َدهُ .قَ َ ُ َ
َ
شى أَ ْن يست ِح هر الْ َق ْتل ِابلْ ُق هر ِاء ِابلْمو ِ
ال :إِ هن الْ َق ْتل قَ ْد استَح هر يـوم الْيمام ِة بِ ُق هر ِاء الْ ُقر ِ
اط ِن
فَـ َق َ
آنَ ،وإِِّين أَ ْخ َ
َ َْ
ْ َ َْ َ ََ َ
ْ
ََ
ُ
َ
فَـي ْذه ِ ِ
آن ،وإِِّين أَرى أَ ْن َأتْمر ِجبم ِع الْ ُقر ِ
ِ
ْت لِ ُع َم َرَ :ك ْي َ
آن ،قُـل ُ
ف تَـ ْف َع ُل َش ْيـئًا َملْ يَـ ْف َعلْهُ
َُ َ ْ ْ
ب َكثريٌ م ْن الْ ُق ْر َ َ
َ َ َ
ِ
ول هِ
اَّلل َخ ْري .فَـلَم يـز ْل ُعمر يـر ِ
صلهى ه
اج ُع ِين َح هىت َش َر َح
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-؟! قَ َ
َر ُس ُ
اَّلل َ -
ال ُع َم ُرَ :ه َذا َو ه ٌ ْ َ َ َ ُ ُ َ
ه
اب َعاقِ ٌل ال
ال َزيْ ٌد :قَ َ
ك اله ِذي َرأَى ُع َم ُر .قَ َ
ك َر ُج ٌل َش ٌّ
ال أَبُو بَ ْك ٍر :إِنه َ
ت ِيف ذَلِ َ
ص ْد ِري لِ َذلِ َ
كَ ،وَرأَيْ ُ
اَّللُ َ
امجعه .فَـو هِ
ت تَكْتب الْوحي لِرس ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
اَّلل
ول ه َ
نَـته ِه ُمكَ َ،وقَ ْد ُك ْن َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَـتَـتَـبه ْع الْ ُق ْرآ َن فَ ْ َ ْ ُ َ

ال ما َكا َن أَثْـ َقل َعلَ هي ِممها أَمرِين بِ ِه ِمن مجَْ ِع الْ ُقر ِ
ِ ِ
ف تَـ ْف َعلُو َن
ْتَ :ك ْي َ
آن .قُـل ُ
ْ
لَ ْو َكله ُف ِوين نَـ ْق َل َجبَ ٍل م ْن ا ْجلبَ ِ َ
ْ
ََ
َ
ِ
ول هِ
اَّلل َخ ْري ،فَـلَم يـز ْل أَبو ب ْك ٍر يـر ِ
صلهى ه
اج ُع ِين
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-؟! قَ َ
َش ْيـئًا َملْ يَـ ْف َعلْهُ َر ُس ُ
اَّلل َ -
الُ :ه َو َو ه ٌ ْ َ َ ُ َ ُ َ
اَّلل ص ْد ِري لِله ِذي َشرح لَهُ ص ْدر أَِيب ب ْك ٍر و ُعمر -ر ِ
ض َي ه
ت الْ ُق ْرآ َن
اَّللُ َع ْنـ ُه َما ،-فَـتَـتَـبهـ ْع ُ
َح هىت َش َر َح هُ َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ
ال ،ح هىت وج ْد ُ ِ
َمجعه ِمن الْعس ِ ِ ِ
آخر س ِ ِ
ص ُدوِر ِّ
ي،
ورة التـ ْهوبَة َم َع أَِيب ُخ َزْميَةَ ْاألَنْ َ
ب َواللّ َخاف َو ُ
الر َج ِ َ َ َ
صا ِر ِّ
ت َ ُ َ
أ َْ ُ ُ ْ ُ ُ
َج ْدها مع أَح ٍد غَ ِريهِ" :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اء َة،
َملْ أ ِ َ َ َ َ ْ
َ َ ْ َُ
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
ُّم َ " ...ح هىت َخامتَة بَـ َر َ
الصح ُ ِ
ت ُعمر -ر ِ
اَّلل ،مثُه ِع ْن َد ُعمر حياتَهُ ،مثُه ِع ْن َد ح ْف َ ِ ِ
ض َي
فَ َكانَ ْ
ف ع ْن َد أَِيب بَ ْك ٍر َح هىت تَـ َوفهاهُ هُ
َ َ ََ
ت ُّ ُ
َ
صةَ ب ْن َ َ َ
ه
اَّللُ عنهما.-
تَِ ،مسع َزيْ َد بْن َاثبِ ٍ
اب :وأَ ْخ َربِين َخا ِرجةُ بْن َزيْ ِد بْ ِن َاثبِ ٍ
ِ ٍ
قال البخاري :قَ َ
ت قَ َ
ت آيَةً
ال :فَـ َق ْد ُ
َ
َ
َ ُ
ال ابْ ُن ش َه َ َ
ول هِ
ِمن ْاألَحز ِ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يَـ ْق َرأُ ِهبَا،
َمسَ ُع َر ُس َ
تأْ
ص َح َ
ف قَ ْد ُك ْن ُ
س ْخنَا ال ُْم ْ
اب ح َ
ْ َْ
اَّلل َ -
ّي نَ َ
ِ
ت ْاألَنْصا ِر ِ ِ
اها فَـوج ْد َان َها مع ُخ َزْميَةَ بْ ِن َاثبِ ٍ
اه ُدوا ه
ّي ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَْي ِه
ص َدقُوا َما َع َ
ي " :م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
ََ
فَالْتَ َم ْسنَ َ َ َ
َ ّ
" فَأَ ْحل ْقناها ِيف س ِ
صح ِ
ف.
َََ
ورهتَا ِيف الْ ُم ْ َ
ُ َ
كان زيد  -رضي هللا عنه  -ال يكتفي يف مجعه للقرآن ابحلفظ دون الكتابة ،وكان ال يقبل من ٍ
أحد
شيئاً حىت يشهد شاهدان ،وملا مجع القرآن مل جيد آخر براءة مكتوبة إال عند أيب خزمية بن أوس،

وكذلك آية األحزاب مل جيدها مكتوبة إال عند خزمية بن اثبت ذي الشهادتّي ،ومعىن هذا أنه مل جيد

فقدت
هذه اآلايت مكتوبة وإال فهي حمفوظة يف صدور الصحابة ،ويدل على ذلك قول زيد نفسه:
ُ
آية من سورة األحزاب ،....فإن تعبريه بلفظ " فقدت " يشعر أبنه كان حيفظ هذه اآلية ،وأهنا كانت
معروفة له ،غري أنه فقدها مكتوبة .وهذا ال ينفي أن تكون هذه اآلايت متواترة ،وحنن حبمد هللا لدينا
دليل قطعي على أن هذا القرآن حمفوظ حبفظ هللا ،قال هللا عز وجل " :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ
َحلَافِظُو َن" هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يف القرآن العظيم كلمات أعجمية؟
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل يف القرآن الكرمي كلمات غري عربية ،أقصد أصلها غري عريب؟ شكر هللا لكم ونفع بعلمكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اختلف العلماء على أحوال:

 -1ال يوجد يف القرآن.
 -2يوجد.

 -3اختار مجع من احملققّي أن يف القرآن كلمات ،وإن كانت أصلها غري عريب إال أن العرب يف

استعماهلا عربتها ،فأصبحت كلمات عربية مستعملة عند العرب ،وعلى القول األول فإن قوله تعاىل:

"قرآان عربياً" أن املقصود أصل تنزيله وأكثره ،وإذا كانت فيه كلمات يسرية غري عربية فإهنا ال خترجه

عن أصل كونه عربياً ،وأما إذا قلنا إنه ال توجد يف القرآن كلمة غري عربية ،أو أن العرب قد عربتها
ابستعماهلا ،فإن اآلية واضحة الداللة على هذين القولّي يف كون القرآن عربياً .وهللا أعلم.
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مىت كتب القرآن الكرمي؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن معاضة الشهري
املشرف العام على شبكة التفسري والدراسات القرآنية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هذا سؤال هام :أان أعيش يف أمريكا ،وقد سألين سائل إذا كان القرآن كتب على عهد النيب -صلى

هللا عليه وسلم -أم بعد وفاته؟ أرجو تقدمي جواب مفصل؛ لكي أقنع هذا الشخص ابلدخول يف
اإلسالم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
ب يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد كان ظهور اإلسالم يف مكة
القرآن الكرمي كله ُكت َ
إيذاانً بنهضة كتابية عظيمة ،تتمثل يف حرص النيب -صلى هللا عليه وسلم -على تدوين القرآن الكرمي
منذ بدء نزوله ،وتعلم الصحابة  -رضي هللا عنهم -للكتابة.

واألدلة على أن القرآن الكرمي كتب كله بّي يدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -كثرية على ذلك

منها:

 -1يف قصة إسالم عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه ،-أنه ذهب لبيت أخته فاطمة بنت اخلطاب

وهي مع زوجها -رضي هللا عنهما ،-يقرأُ هلما سورة طه خباب بن األرت رضي هللا عنه من صحيفة
مكتوبة ،وهي صحيفة من صحف كثرية كان يكتب فيها القرآن الكرمي يف أول اإلسالم يف مكة ،مث
بعد ذلك يف املدينة.
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 -2هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن كتابة غري القرآن يف أحاديث كثرية ،منها ما رواه اإلمام
مسلم يف صحيحه (" : )3004الَ تَ ْكتُـبوا َع ِين َش ْيـئًا إِاله الْ ُقرآ َن فَمن َكتَب َع ِين َش ْيـئًا غَ ْري الْ ُقر ِ
آن
ْ َْ َ ّ
ُ ّ
َ ْ

فَـلْيَ ْم ُحهُ " وهذا لفظ أمحد ( . )11142وهذا حث من النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأمر بكتابة

القرآن ،ودليل على عناية الصحابة  -رضي هللا عنهم -بكتابة الوحي ،وأهنم قد جتاوزوا تدوين القرآن

إىل تدوين كالم النيب -صلى هللا عليه وسلم -مما دعاه عليه الصالة والسالم أن ينهاهم عن كتابة

شيء غري القرآن.

 -3عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :قلت لعثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -ما محلكم
أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من املئّي فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما بسم
هللا الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطوال؟

فقال عثمان -رضي هللا عنه :-كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مما أييت عليه الزمان وهو

ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول

ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه اآلية فيقول ضعوا هذه اآلية

يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا)  .أخرجه الرتمذي ( )3086وأبو داود ( )786والنسائي يف

السنن الكربى ( )8007والبيهقي يف السنن الكربى ( )42/2وأمحد ( . )376فهذا دليل على أن

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -كان أيمر بكتابة كل ما ينزل عليه من القرآن مباشرة.
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 -4أخرج أبو داود ( )2507وغريه عن زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه -قال( :كنت إىل جنب
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم
 -على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ُس ِّري عنه

فقال":اكتب" .فكتبت يف كتف" :ال يستوي القاعدون من املؤمنّي" "واجملاهدون يف سبيل هللا " ...

إىل آخر اآلية [النساء . ]95:فقام ابن أم مكتوم  -رضي هللا عنه -وكان رجال أعمى ملا مسع فضيلة
اجملاهدين فقال اي رسول هللا فكيف مبن ال يستطيع اجلهاد من املؤمنّي؟ فلما قضى كالمه غشيت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها يف املرة
الثانية كما وجدت يف املرة األوىل مث ُس ِّري عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال":اقرأ اي زيد".

فقرأت" :ال يستوي القاعدون من املؤمنّي" ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":غري أويل
َين
الضرر "..اآلية كلها .قال زيد  -رضي هللا عنه -فأنزهلا هللا وحدها فأحلقتها واله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لَ َكأِّ
أَنْظُر إِىل مل ِ ِ
ص ْد ٍع ِيف َكتِف . ) ...
ْحق َها ع ْن َد َ
ُ ُ َ
ويف الصحيحّي البخاري ( ، )2831ومسلم ( )1898عن الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه -قال:
" ملا نزلت "ال يستوي القاعدون من املؤمنّي" دعا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -زيدا  -رضي

هللا عنه -فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن أم مكتوم  -رضي هللا عنه -ضرارته فنزلت" :ال يستوي
القاعدون من املؤمنّي غري أويل الضرر  " ...اآلية [النساء. ]95:

وهذا دليل صريح على أن القرآن كان يكتب مباشرة بعد نزوله على النيب صلى هللا عليه وسلم.
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 -5آايت كثرية تدل على معرفة العرب للكتابة وشيوعها بينهم ،فقد وردت مادة كتب وما اشتق
منها يف القرآن الكرمي أكثر من ثالمثائة مرة ( ، )300ووردت مادة قرأ وما اشتق منها حنواً من مثانّي

مرة ( ، )80ووردت مادة خط وأمساء أدوات الكتابة :القلم ،والصحف ،والقرطاس ،والرق .مما يعين
أن كل هذه األمور مما يعرفه العرب املخاطبون ابلقرآن الكرمي ،وليست جمرد معرفة ساذجة كما يزعم
بعض الباحثّي ،بل معرفة شائعة بينهم.
 -6بلغ عدد الذين يكتبون للنيب -صلى هللا عليه وسلم -ثالثة وأربعّي كاتباً ،وكان بعضهم منقطعاً
لكتابة القرآن خاصة ،ومن أشهرهم :عثمان بن عفان ،وعلي بن أيب طالب ،وأيب بن كعب ،وزيد بن
اثبت ،وعبد هللا بن سعد بن أيب سرح ،وحنظلة بن الربيع -رضي هللا عنهم مجيعاً  .-وكان أول من

كتب للنيب -صلى هللا عليه وسلم -من قريش هو عبد هللا بن سعد بن أيب سرح -رضي هللا عنه-
وأول من كتب له من األنصار أيب بن كعب -رضي هللا عنه .-
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وجيب التفريق بّي كتابة القرآن وتدوينه كله يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وبّي مجعه يف
مصحف واحد بعد وفاته ،أما عن التدوين فالقرآن كله كتب بّي يدي النيب صلى هللا عليه وسلم كما

تقدم ،وأما عدم تدوين القرآن الكرمي يف مصحف جامع فهذا يرجعه العلماء إىل عدم احلاجة إليه يف

هذا العصر لوجود النيب -صلى هللا عليه وسلم -مرجعا للناس ،إضافة إىل نزول القرآن مفرقاً منجماً
حبسب الوقائع واألحداث ،وما قد يعرتيه من النسخ .ويف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن
للصحابة  -رضي هللا عنهم -القراء مرجع سوى احملفوظ يف صدر النيب -عليه الصالة والسالم،-
مكتواب يف الرقاع وغريها فلم يكن مما يرجع إليه
وهو األصل الذي يُرجع إليه عند التنازع ،أما ما كان
ً
الناس ،مع وفرته وصحته وصوابه ،وكذلك يف عهدي أىب بكر وعمر -رضى هللا عنهما -كان

االعتماد على احلفظ يف الصدور هو املعول عليه دون الكتابة؛ ألهنا كانت مفرقة ،ومل تكن جمموعة،
ولذلك استنكر أبو بكر على عمر  -رضي هللا عنهما -عندما أشار عليه جبمع القرآن .وكانت

حظوظ الصحابة -رضي هللا عنهم ،-من حفظ القرآن متفاوتة ،فكان منهم من حيفظ القدر اليسري،
ومنهم من حيفظ القدر الكثري ،ومنهم من حيفظ القرآن كله .وهم مجع كثريون مات منهم يف موقعة
اليمامة يف خالفة أيب بكر  -رضي هللا عنه  -سبعون حافظًا للقرآن -رضي هللا عنهم ،-وكانوا

يسمون حفظة القرآن بـ (ال ُق هراء (.
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وملا قتل سبعون رجالً من ح هف ِ
اظه دعت احلاجة إىل مجع ما كتب مفرقًا يف مصحف واحد يف منتصف
ُ

خالفة أيب بكر  -رضي هللا عنه  -ابقرتاح من عمر -رضي هللا عنه.-وبعد وفاة أيب بكر  -رضي هللا
عنه  -تسلم املصحف عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه ،-وبعد وفاته ظل املصحف يف حوزة ابنته

أم املؤمنّي حفصة -رضي هللا عنها ،-ويف هذه الفرتة كان حفظ القرآن يف الصدور هو املتبع كذلك.
وانضم إىل ُح هفاظه من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -بعد انتقال النيب -عليه الصالة والسالم  -إىل
الرفيق األعلى ،التابعون من الطبقة األوىل ،وكانت عالقتهم بكتاب هللا هي احلفظ بتفاوت حظوظهم

فيه قلة وكثرة ،وحفظًا للقرآن كله ،وممن اشتهر منهم حبفظ القرآن كله التابعي الكبري احلسن البصري
-رضي هللا عنه -وآخرون .كان هذا أول مجع للقرآن ،والذي مت فيه هو مجع الواثئق اليت كتبها كتبة

الوحي يف حضرة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-مبعىن تنسيق واثئق كل سورة مرتبة آايهتا على

نسق نزوهلا ،وال معىن هلذا اجلمع إال هذا ،وإطالق وصف املصحف عليه إطالق جمازي .والغاية منه

مرجعا موثوقًا به عند اختالف احلفاظ.
أن يكون ً

ومما جيب التنبيه إليه مرات أن اجلمع يف عهد أيب بكر وعثمان -رضي هللا عنهما  -مل يضف شيئًا أو

الء منه على
حيذفه من تلك الواثئق اخلطية ،اليت مت تدوينها يف حياة النيب -عليه الصالة والسالم -إم ً
كتبة وحيه األمناء الصادقّي .فاجلمع يف عهد أيب بكر وعثمان  -رضي هللا عنهما -مل يُ ْد ِخ ُِ ُِ ُِ ُِال
على رسم اآلايت وال نطقها أي تعديل أو تغيري أو تبديل ،ويف كل األماكن والعصور واكب حفظ

القرآن تدوينه يف املصاحف ،وبقي السماع هو الوسيلة الوحيدة حلفظ القرآن على مدى العصور حىت
اآلن وإىل يوم الدين ومع كثرة انتشار الطباعة اليوم ،وكثرة املصاحف ،إال أن هذا ال يغين عن األخذ

عن القراء املتقنّي ،وهذا من خصائص القرآن الكرمي.
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وينبغي أن ينبه إىل أن هذا التدوين أو اجلمع املبكر للقرآن كان وما يزال هو األصل الثابت الذي
قامت على أساسه كل املصاحف فيما بعد ،حىت عصران احلايل .وهذه الفرتة الراشدة اليت سبقت مجع
القرآن يف خالفة أيب بكر -رضى هللا عنه ،-مل تكن فرتة إمهال للقرآن ،كما يزعم بعض خصوم

القرآن من املبشرين واملستشرقّي وامللحدين بل العكس هو الصحيح ،كانت فرتة عناية شديدة

ابلقرآن اعتمدوا فيها على السماع من احلفظة املتقنّي حلفظ القرآن وتالوته ،واحلفظ املتقن يف

الصدور والسماع مها أقدم الوسائل حلفظ وتالوة كتاب هللا العزيز .وسيظالن هكذا إىل يوم الدين.
وهللا أعلم.
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(املنجيات السبع) !
اجمليب د .حممد أبو رحيم
أستاذ الشريعة يف جامعة العلوم التطبيقية ساب ًقا
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/29هـ

السؤال

وردتين رسالة جاء فيها إذا مررت بضيق نتيجة مشكلة أو كرب فعليك قراءة السبع اآلايت املنجيات
وأنت على يقّي أبن الفرج ال أييت إال من عند هللا سبحانه وتعاىل .السبع اآلايت املنجيات" :قل لن

يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالان وعلى هللا فليتوكل املؤمنون"" .وإن ميسسك هللا بضر فال كاشف

له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم"" .وما من

دابة يف األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبّي"" .إين توكلت على
هللا رىب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم"" .وكأين من دابة ال
حتمل رزقها هللا يرزقها وإايكم وهو السميع العليم"" .ما يفتح هللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما
ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم"" .ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض

ليقولن هللا قل أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادين هللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين
برمحة هل هن ممسكات رمحته قل حسيب هللا عليه يتوكل املتوكلون".

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيد اخللق حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
آن ما هو ِش َفاء ور ْمحةٌ لِّل ِ
ِ
ِ
ّي)
ْم ْؤمنِ َ
(ونُـنَـ ِّز ُل م َن الْ ُق ْر َ ُ َ ٌ َ َ َ ُ
فإن القرآن من جهة العموم فيه شفاء؛ قال تعاىلَ :
ِِ
آمنُوا ُه ًدى َو ِش َفاءٌ) [فصلت. ]44 :
ين َ
[اإلسراء . ]82 :وقال تعاىل( :قُ ْل ُه َو للهذ َ

حكما أن القرآن
وقد كان من هديه صلى هللا عليه وسلم؛ الفزع إىل الصالة عندما حيزبه أمر ،ومعلوم ً

يدخل فيها.

أما ختصيص هذه اآلايت والنص على أهنا من املنجيات من الكرب فيحتاج إىل نص من كتاب أو
سنة؛ ألهنا أمور توقيفية .وليس يف الكتاب ما يدل على ختصيصها جمتمعة أو متفرقة ،وكذا السنة،

فيما أعلم.

نصا أو معىن فكثرية ،منها بعض ما ورد على لسان
أما اآلايت الواردة يف إثبات التفريج هلل وحده ًّ
ضطَهر إِذَا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
وء) [النمل . ]62
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
الس َ
السائل ،ومنها قوله تعاىل( :أَ همن ُجي ُ
ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسلم ،يف قوله تعاىلُ ( :ك هل يَـ ْوٍم ُه َو ِيف َشأ ٍْن) [الرمحن . ]29 :قال:
من شأنه؛ أن يغفر ذنبًا ،ويفرج كراب ،ويرفع قوما ،وخيفض آخرين .أخرجه ابن ماجة ( ، )202وقد
ثبت من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أدعية عند الكرب منها :عن ابن عباس -رضي هللا
عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يقول عند الكرب" :ال اله إال هللا العظيم احلليم،
ال اله إال هللا رب العرش العظيم ،ال اله إال هللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي.

أخرجه البخاري ( )6346ومسلم (. )2730

َح ًدا
َص َ
وعن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ " :-ما أ َ
اب أ َ
ك َان ِ
قَ ُّ
صيَ ِيت بِيَ ِد َك َم ٍ
ك َع ْد ٌل
ط َه ٌّم َوَال َح َز ٌن فَـ َق َ
اض ِ ه
ْم َ
ال الله ُه هم إِِّين َع ْب ُد َك َوابْ ُن َع ْب ِد َك َوابْ ُن أ ََمتِ َ
يف ُحك ُ
ك َمسهي َ ِ ِ
ك
ِه
ك أ َْو أَنْـ َزلْتَهُ ِيف كِتَابِ َ
َح ًدا ِم ْن َخل ِْق َ
سَ
َسأَلُ َ
يف قَ َ
اس ٍم ُه َو لَ َ ْ
ك بِ ُك ِّل ْ
ضا ُؤ َك أ ْ
ك أ َْو َعله ْمتَهُ أ َ
ت به نَـ ْف َ
ت بِ ِه ِيف ِعل ِْم الْغَي ِ ِ
ِ
اب
استَأْثَـ ْر َ
ْ
أ َْو ْ
ص ْد ِري َوج َال َء ُح ْزِين َوذَ َه َ
ور َ
ب ع ْن َد َك أَ ْن َجتْ َع َل الْ ُق ْرآ َن َربِ َ
يع قَـلِْيب َونُ َ
ول هِ
اَّلل َمهههُ وح ْزنَهُ وأَب َدلَهُ م َكانَهُ فَـرجا قَ َ ِ
ِ ِ
ال بَـلَى
اَّلل أ ََال نَـتَـ َعله ُم َها فَـ َق َ
يل َاي َر ُس َ
ًَ
ب هُ َ ُ َ ْ َ
َمهّي إ هال أَ ْذ َه َ
ال فَق َ
يَـ ْنـبَ ِغي لِ َم ْن َِمس َع َها أَ ْن يَـتَـ َعله َم َها" .أخرجه أمحد ( )3712وصححه أمحد شاكر .وهللا املوفق.
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(إان أنزلناه يف ليلة القدر)
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قرأت تفسري اآلية األوىل من سورة القدر( :إان أنزلناه يف ليلة القدر)  .ويف التفسري :إن القرآن الكرمي

نزل مجلة إىل السماء الدنيا ،ومن املعروف أنه نزل ُمنَ هج ًما ،وعندما يكون يف مكان ما ليل ،فقد يكون

خريا.
يف اآلخر هنار ،أرجو التوضيح .وجزاكم هللا ً
اجلواب

بسم هللا ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

قد جاء عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،أن القرآن الكرمي أنزل إىل بيت العزة يف السماء الدنيا يف

منجما على قلب الرسول صلى هللا عليه وسلم .انظر ما رواه احلاكم يف املستدرك
ليلة القدر ،مث نزل ً

( . )2881والليل املراد هنا هو ليل مكة ،حيث إهنا مهبط الوحي أول ما نزل ،وال إشكال يف
ذلك .وهللا أعلم.
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قراءة الفاحتة يف االجتماع

اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/05/1هـ

السؤال

ما حكم قراءة سورة الفاحتة قبل عقد االجتماعات العامة؟ أرجو تفصيل احلكم ،مع التكرم ببيان

الدليل؛ حىت يكون معنا حجة شرعية.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تستحب القراءة مطلقاً بشكل مطلق ال بقيد مكاين معّي ،وال زماين ،وهللا  -سبحانه وتعاىل -يقول:

"فاقرأوا ما تيسر من القرآن" ويف نفس اآلية" :فاقرأوا ما تيسر منه" [املزمل ، ]20 :فقراءة القرآن

فيها ثواب عظيم؛ ألن هللا  -سبحانه وتعاىل -يعطيك مقابل كل حرف عشر حسنات وال أقول (أمل)
حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف" أو كما قال  -عليه الصالة والسالم -فيما رواه

الرتمذي ( )2910من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -ويف احلديث الذي يرويه الرتمذي

( )2926عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال" :من شغله القرآن وذكري عن مسأليت
أعطيته أفضل ما أعطي السائلّي" ،إذاً قراءة القرآن هي من فضائل األعمال ومستحباهتا ،أما كون

ذلك قبل االجتماعات ،أو بعد االجتماعات ،أو أثناءها فهذا مل يرد فيه النص ،فإذا فعله اإلنسان،

وهو يعتقد أنه سنة من السنن ،أو فريضة من الفرائض فهذا خالف الشرع ،وإذا كان يقرأه تربكاً
ابلقرآن الكرمي فهذا ال أبس به  -إن شاء هللا -على الصحيح الذي خنتاره ،واملسألة فيها اخلالف
الوارد على ما يسمى ابلبدعة اإلضافية ،وكثري من املالكية يكرهون البدعة اإلضافية ،وعند بعض

العلماء املسألة ترجع إىل الدليل العام ،فما مشله الدليل العام من اإلابحة ،أو االستحباب ،كما يرى
الشافعية والعز بن عبد السالم ،وكذلك القرايف من املالكية ،فاملسألة  -إن شاء هللا -ال أبس هبا،
مبعىن أنه ال ينبغي أن توجد خالفاً بّي املسلمّي" ،ال تباغضوا وال حتاسدوا ،وال تدابروا  " ...احلديث
رواه البخاري ( ، )6065ومسلم ( )2559عن أنس -رضي هللا عنه -فمن أراد أن يقرأ فال مننعه

أن يقرأ الفاحتة.

لكن ال تقول :إهنا من السنن أو أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يبدأ هبا ،هذا ليس صحيحاً،
لكن مع ذلك إذا قرأت الفاحتة تربكاً هبا ،وطلباً ملا عند هللا من األجر والثواب ،فهذا أمر ال أبس به
-إن شاء هللا.-

()335/1

طريق إثبات عدم حتريف القرآن

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل ابإلمكان أن نثبت أن القرآن غري حمرف ملن ال يؤمن به مثل املسيحي مثالً؟ .وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
وجود مصحف واحد يف مجيع العامل يف مكة وإسرائيل والصّي وأمريكا ،وهكذا يف مجيع دول العامل

دليل على حفظه من التحريف.

أما نسخ التوراة واإلجنيل فال ختلو من اختالف وتناقض ،وعليك بقراءة كتاب( :إظهار احلق)  ،فقد

عرض كثرياً من اختالفات تلك النسخ.

أما القرآن فقد حفظه هللا  -عز وجل -وعندما أراد (موريس بوكاي النصراين) أن يدرس القرآن ليبّي

عدم صحته ،انتهى إىل اإلسالم ،وأكد أنه الكتاب الوحيد الذي بقي كما أنزل .راجع كتابه الذي
يقارن فيه بّي القرآن والتوراة واإلجنيل .وهللا املوفق.

()336/1

كيفية مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان -رضي هللا عنه-
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/06/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

كيف مت مجع القرآن الكرمي يف عهد سيدان عثمان -رضى هللا عنه-؟ وهل كان مجعاً أم نسخاً
للمصحف الذي كان موجوداً يف عهد سيدان أيب بكر الصديق -رضى هللا عنه-؟ وهل شارك زيد بن

اثبت -رضي هللا عنه -يف املرتّي؟ .أرجو اإلفادة أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وبعد:

فعن أنس  -رضي هللا عنه" -أن حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه -قدم على عثمان  -رضي هللا

عنه -وكان يغازي أهل الشام يف أرمينية وأذربيجان مع أهل الطرق ،فأفزع حذيفة -رضي هللا عنه-
اختالفهم يف القراءة ،فقال لعثمان -رضي هللا عنه" :-أدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود

والنصارى ،فأرسل إىل حفصة -رضي هللا عنها -أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها من املصاحف ،مث
نردها إليك ،فأرسلت هبا حفصة -رضي هللا عنها -إىل عثمان  -رضي هللا عنهما -فأمر زيد بن
اثبت وعبد هللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام  -رضي هللا عنهم-

فنسخوها يف املصاحف ،وقال عثمان  -رضي هللا عنه -للرهط القرشيّي الثالثة :إذا اختلفتم أنتم

وزيد بن اثبت -رضي هللا عنه -يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه إمنا نزل بلساهنم

ففعلوا ،حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان -رضي هللا عنه -الصحف إىل حفصة -
رضي هللا عنها -وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا ،وأمر مبا سواه من القرآن من كل صحيفة

أو مصحف أن حيرق ،قال زيد  -رضي هللا عنه :-آية من األحزاب حّي نسخنا املصحف قد كنت
أمسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقرأ هبا ،فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن اثبت
األنصاري-رضي هللا عنه" :-من املؤمنّي رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه" [األحزاب]23 :
فأحلقناها يف سورهتا يف املصحف) رواه البخاري (. )4988

وهذا اجلمع الذي حصل يف عهد عثمان  -رضي هللا عنه -مل يعتمد على النسخ اجملرد ملا مجع يف

عهد أيب بكر  -رضي هللا عنه ،-بل اتسم مبزيد توثيق وتدقيق ،كما أنه مجع يف مصحف واحد مرتب
اآلايت والسور ،كما هو احلال يف املصحف الذي بّي أيدينا ،بينما ال يظهر أن اجلمع الذي كان يف
عهد أيب بكر -رضي هللا عنه -قد اعتىن برتتيب السور وإمنا جبمعها ،كما أن اجلمع األخري كان مجعاً
على حرف واحد من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن على الصحيح من أقوال العلماء كما يظهر
من قول عثمان  -رضي هللا عنه -للرهط القرشيّي الثالثة-رضي هللا عنهم -إذا اختلفتم أنتم وزيد

بن اثبت-رضي هللا عنه -يف شيء يف القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،فإنه إمنا نزل بلساهنم.

وأما ابلنسبة ملشاركة زيد -رضي هللا عنه -يف اجلمع فإنه قد شارك يف املرتّي كما ثبت يف البخاري،
وليس يف ذلك ما يستنكر ،ذلك أنه كان يتمتع بقدرات متكنه من هذا العمل اجلليل ،وقد كان قيامه

ابجلمع األول مرجحاً ملشاركته يف اجلمع الثاين ،وذلك أنه قد أضحى عنده من القدرة واألهلية واخلربة
ما ميكنه من ذلك ،كما أن يف اختيار أفضل األمة ومها أبو بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -له دليل
على جدارته هبذا العمل ،وقدرته عليه أكثر من غريه ،كما أنه يف اجلمع الثاين مل يقم هبذا العمل

لوحده ،وإمنا شاركه معه غريه؛ كما يف احلديث السابق .وهللا أعلم.

()337/1

اختالف بعض األلفاظ يف قصص القرآن املتكررة
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وخصوصا عندما أمر على قصص القرآن يرد
فسؤايل ،عفا هللا عنكم :أين عندما أقرأ القرآن الكرمي،
ً

مثال -هذه القصة وقعت مرة واحدة ،وأجد التعبريات القرآنية خمتلفة مما
يف ذهين إشكال وهو أنً -

مثال يقول هللا تعاىل ،عن موسى( :إذ رأى انرا
أي األلفاظ قيلت ،مع أن املعىن واحدً ،
يشكل علي ُّ
انرا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى) [طه. ]10 :
فقال ألهله امكثوا إين آنست ً

بينما يقول يف سورة النمل( :إين آنست انرا سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم

تصطلون)  .وقال يف سورة القصص( :آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار)  .واألمثلة على هذا كثرية
وال ختفى عليكم ،فهل هذا من املتشابه الذي جيب اإلمساك عنه؟ أم أن هللا تقدس وعال يروي ذلك
ابملعىن؟ أم ماذا؟ أفيدوان مأجورين وابرك هللا يف علمكم ونفع بكم ،آمّي .والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فليس ما سأل عنه السائل من املتشابه الذي ال يعقل معناه أو املراد به ،بل هذا التنوع يف العبارات

هو ألن اآلايت تدل على أكثر من معىن ،ففي كل آية يربز معىن من املعاين ،ومن املعلوم أن موسى

عليه السالم ،أو فرعون مل يتكلما ابللغة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي ،وإمنا جاء التعبري يف

فمثال القبس أو شهاب القبس ،أو جذوة النار تدل على
القرآن عن املعاين اليت ذكروها كما هيً ،
شيء واحد ،فال اختالف بينها ،وإن كانت كل آية تشري إىل معىن زائد غري ما أشارت إليه اآلية

تناقضا ،بل جتد بينها تواف ًقا،
األخرى ،ولذلك ال جتد بّي هذه اآلايت وإن اختلفت ألفاظها تضادًّا أو
ً
مع أن كل آية تشري إىل معىن زائد حبسب سياقها .وهللا أعلم.

()338/1

االهتزاز أثناء التالوة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/03هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما حكم االهتزاز وحتريك اجلسم أثناء اجللوس وتالوة القرآن الكرمي؟ البعض يقول بتحرمي ذلك؛ ألن

فيه تشبهاً ابليهود.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ابلنسبة لتحريك اجلسم واالهتزاز هذا مل يرد عن النيب  -عليه الصالة والسالم -وال عن صحابته -

رضي هللا عنهم -فاألحسن ترك مثل ذلك ،وإن اعتقد هذا الذي يهتز أنه سنة وأنه يتقرب بذلك
فهو يعد بدعة؛ ألن العبادات توقيفية ،وأما القول أبن هذا من عمل اليهود فهذا ال أعرفه .وهللا
أعلم.

()339/1

تالوة القرآن أم الصالة به
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/11هـ

السؤال

هل قراءة القرآن يف الصالة النافلة واإلطالة فيه أفضل ،أم قراءته يف غري الصالة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إطالتك يف قراءة القرآن يف صالة النافلة أفضل من قراءتك بدون صالة؛ ألنك جتمع بّي الصالة

والقراءة ،واإلطالة يف القرآن ابلصالة تدخل حتت قوله تعاىل" :وقوموا هلل قانتّي" [البقرة، ]238 :
وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم -كثرياً ما يطيل القراءة يف الصالة حىت تتفطر قدماه ،ورمبا قرأ يف
الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران.

()340/1

احلكمة من تكرار القصص القرآين
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

ما احلكمة من تكرار نفس القصة يف العديد من سور القرآن مثل قصة موسى عليه السالم ،وفرعون؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فتكرار القصص يف القرآن الكرمي ،يرتكز بشكل أساس على عدد من القصص ،اليت أعيد ذكرها يف

القرآن الكرمي ،وهي قصة آدم ،ونوح ،وعاد ،وهود ،وإبراهيم ،ولوط ،وشعيب ،وموسى ،فهذه أبرز

القصص اليت وردت يف القرآن الكرمي وتكرر ذكرها فيه ،وميكن إدراك بعض احلكمة من هذا التأكيد
على تلك القصص بعينها ،وإعادة القول فيها مرة بعد أخرى ،عند التأمل يف طبيعة تلك القصص،
ومضموهنا.

أنواعا من االحنراف ،الذي يظهر يف
إن املتأمل يف هذه القصص ،جيد كل قصة منها أبحداثها تعاجل ً
اجملتمعات البشرية ،ابعتبارها جتمعات إنسانية ،بغض النظر عن جنسها ،وبيئتها الزمانية واملكانية،

وهذا النوع من الضالل عن احلق ،واالحنراف عن الصراط املستقيم ،الذي أشارت إليه قصص القرآن

فمثال :قصة فرعون مع موسى -وقد أشار إليها السائل-
الكرمي ،مل يزل يتكرر يف اجملتمعات البشريةً ،
نوعا من االحنراف الذي يورثه عز السلطة ونشوة القوة ،حىت تبلغ بصاحبها درجة من االحنراف
متثل ً

فضال عن الكرب والبطر
تصل به إىل أن يكذب أكرب كذبة عرفتها البشرية ،فيقول :أان ربكم األعلىً .
واألشر ،وحنن مل نزل نرى هذا املثل يتكرر على تعاقب الزمان ومر العصور ،ولذا رأينا أن هللا تعاىل

أمرا ظرفيًّا آنيًّا يكون مث يزول ،بل هي صورة
أعاد ذكر هذه القصة يف أكثر من موضع ،فهي ال تعاجل ً
مل تزل تتكرر مرة بعد أخرى ،وكذا الشأن يف ابقي القصص اليت أعيد ذكرها يف القرآن الكرمي ،فكل

نوعا من االحنراف الذي تشهده اجملتمعات البشرية يف كل العصور .وإذًا :فتكرار مثل هذه
منها تعاجل ً
القصص ،والتأكيد عليها ،وإعادهتا مرة بعد أخرى ،هو مما تقتضيه احلكمة ،فالناظر يف هذه القصص
يتمثل املنهج األمثل يف مواجهة هذه االحنرافات على منهج األنبياء عليهم السالم.

وفضالً عن هذا ،فقد متيز كل موضع ذكرت فيه تلك القصص ،أبنه يعتين جبانب من جوانب أحداث
القصة ،ويلقي الضوء على زاوية من زواايها ،على حنو ال يوجد يف املوضع اآلخر ،الذي تذكر فيه

القصة ،على معىن :أن السياقات اليت ترد فيها القصة ،ختتلف ابختالف موضعها الذي تذكر فيه،

واختالف السياقات يورث -والبد -اختالفًا يف املعاين اليت تستفاد منها ،وهذا ما يؤكد ما قرره أهل
العلم من أن القصة ال تتكرر على حنو حريف ،بل هلا يف كل موضع ذكرت فيه ما مييزها ،وجيعلها

موضعا الستنباط هداايت وعظات جديدة ،وبعد هذا فقصص القرآن الكرمي ،مظهر من مظاهر
ً

اإلعجاز البياين ،فالقصة الواحدة ترد يف القرآن الكرمي ،بسياقات وألفاظ متعددة ،بتعدد املواضع
اليت ترد فيها ،وهذا من كمال البالغة وعظيم البيان.

وهللا أعلم .وصلى هللا على وسلم على نبينا حممد.

()341/1

شبهة حول قوله تعاىل" :وأنزل لكم من األنعام " ...
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/06هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()342/1

فيما يلي مقال نشر على أحد مواقع اإلنرتنت ،يش ّكك يف القرآن وإعجازه ،أرجو من فضيلتكم
قراءته والرد عليه :قال أشهر علماء العامل يف مؤمترات اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي الدكتور

(اسرتوخ) وهو من أشهر علماء وكالة انسا األمريكية للفضاء ،قال :لقد أجرينا أحبااث كثرية على

معادن األرض وأحبااثً معملية ،ولكن املعدن الوحيد الذي حيري العلماء هو احلديد ،قدرات احلديد هلا
تكوين مميز ،إن اإللكرتوانت والنيرتوانت يف ذرة احلديد لكي تتحد فهي حمتاجة إىل طاقة هائلة تبلغ
أربع مرات جمموع الطاقة املوجودة يف جمموعتنا الشمسية ،ولذلك فال ميكن أن يكون احلديد قد
َنزلْنَا
"وأ َ
تكون على األرض ،وال بد أنه عنصر غريب وفد إىل األرض ومل يتكون فيها ،قال تعاىلَ :
ِ ِِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ ِابلْغَْي ِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
ب إِ هن ه
هاس َولِيَـ ْعلَ َم ه
ي َع ِز ٌيز"
اَّللَ قَ ِو ٌّ
اَّللُ َمن يَ ُ
ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ

[احلديد ]25 :املصدر (األدلة املادية على وجود هللا) لفضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي ،يتصور
املسلمون أبن قرآهنم حيوي معجزات علمية حديثة ،وهم يف حماولتهم تلك يلوون عنق اللغة العربية

وجيعلون القرآن ينطق مبا مل خيطر على ابل كاتبه ،يف مثالنا هذا حول املعجزة املزعومة يف القرآن أبن
احلديد أتى إلينا من الفضاء اخلارجي جند احملاولة اخلائبة من املسلمّي مفضوحة متاماً بال سرت أو

أستار ،ألن القرآن نفسه ينقضها نقضاً واضحاً ،تقول سورة احلديد" :وأنزلنا احلديد" ،وحياول مسلم

هذا العصر أن يقول لنا أبن مقصد القرآن أبن احلديد أنزل من السماء ومل يتكون على األرض،

ولكين جيب أن أتوقف عند آية مشاهبة وأفحصها هي األخرى ،تقول سورة الزمر اآلية " :6وأنزل

لكم من األنعام مثانية أزواج" ،يقول ابن كثري يف تفسري اآلية :وقوله تعاىل "وأنزل لكم من األنعام مثانية
أزواج" أي وخلق لكم من ظهور األنعام مثانية أزواج وهي املذكورة يف سورة األنعام ،مثانية أزواج من
الضأن
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اثنّي ،ومن املعز اثنّي ،ومن اإلبل اثنّي ،ومن البقر اثنّي.
إذاً من الواضح لنا متاماً أبن هذه األنعام ليست إال حيواانت :إبل ،بقر ،ضأن ،معز .إذًا وجب علي
األميان أبن "أنزلنا احلديد" تعين نزوله من الفضاء اخلارجي إىل األرض (خمالفاً كل تفاسري ثقات

املفسرين لآلية) جيب علي أن أؤمن أبن اإلبل ،البقر ،الضأن ،املعز كلهم قد هبطوا إىل أرضنا من

الفضاء اخلارجي أيضاً .ألن القرآن يقول" :وأنزل لكم" .أو إذا قلت أبن معىن "وأنزل لكم من

األنعام" ،هو خلق لكم من األنعام .إذًا جيب أن أسلم أبن "أنزلنا احلديد" تعين أيضا خلقنا احلديد.
وإذا مل تعجبك هذه املقارنة ،قارن أنت بنفسك آية احلديد إىل األعراف (" : )26اي بين آدم قد

أنزلنا عليكم لباساً" ال تقل يل أبن اللباس (وهو املالبس) قد هبطت علينا من السماء أيضاً؟! إذا مل
يعجبك كالمي راجع تفاسري القرآن بنفسك.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:
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جوااب على السؤال حول تباين داللة لفظ (اإلنزال) يف موضعّي يف القرآن الكرمي بّي اإلنزال احلسي

للحديد واإلنزال املعنوي لألنعام وللقرآن وما شابه تبعا للسياق وكليهما حقيقة واقعة؛ أقول مستعينا

ابهلل تعاىل :إن ظاهرة تباين داللة اللفظ تبعا للسياق من اخلصائص األساسية يف لغات التخاطب وهي
أجلى ما تكون يف لغة القرآن الكرمي ,ومساها اللغويون "الوجوه" ,والدالالت املعجمية لنفس اللفظ ال
يتحدد إحداها إال من خالل السياق ,وكمثال على ذلك قوله تعاىل( :بـ َقرةٌ الّ ذَلُ ٌ ِ
ض َوالَ
األر َ
ري ْ
ول تُث ُ
ََ
ث) [البقرة ]71:؛ فليس املراد هنا بلفظ (األرض) الكرة األرضية ألن املقام يتعلق
تَ ْس ِقي ا ْحلَْر َ

مبشهد معلوم وهو إاثرة بقرة للغبار ولذا يستقيم أن يكون املراد بلفظ (األرض) هو الرتبة ,ويف قوله
ب إِ َىل السم ِ
ِ ِ
ِ
سبَ ٍ
آء ُمثّ لْيَـ ْقطَ ْع فَـ ْليَـ ْنظُْر
(من َكا َن يَظُ ّن أَن لّن يَ ُ
تعاىلَ :
َّ
نص َرهُ هللاُ ِيف ال ّدنْـيَا َواالَخ َرة فَـلْيَ ْم ُد ْد ب َ
ِ
ظ) [احلج ]15 :؛ ليس املراد بلفظ (السماء) هنا مطلق الكون أو اجلو الذي
َب َك ْي ُدهُ َما يَ ِغي ُ
َه ْل يُ ْذه َّ
يعلوان ألن املقام يتعلق مبشهد معلوم وهو مشنوق مربوط إىل ما يعلوه وهو السقف عادة.
ومن يتتبع مدار لفظ (أنزلنا) يف القرآن الكرمي جيده متعلقا أبمر جلل استوجب التعبري ابلتعظيم ,ويف

مقام النعمة جيد أن فيض الطيف الداليل يتباين من مقام إىل آخر بّي احلسي واملعنوي مع قاسم

مشرتك من الدالالت مثل التفضل واإلنعام من العلي القدير وسبق التقدير من احلكيم العظيم إىل
احملتاج الضئيل مبا يستوجب االمتنان والتعظيم ,ويف مقام النقمة يتجلى معىن االقتدار والتهويل.
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(اي
والداللة احلسية يف (أنزلنا) ال تُستبعد إال بقرائن صارفة وال تنفي الداللة املعنوية ,ويف قوله تعاىلَ :
آء ُك ْم بُـ ْرَها ٌن ّمن ّربّ ُك ْم َوأَنْـ َزلْنَآ إِلَْي ُك ْم نُوراً ّمبِينا) [النساء ]174 :؛ يتعلق املقام
أَيّـ َها النّ ُ
اس قَ ْد َج َ
بوصف القرآن كنعمة تستوجب االمتنان ملا فيه من رمحة للبشرية فناسبه تعبري (اإلنزال)  ,وهو كقوله
اج) [الزمر ]6:؛ وأجناسها على النحو التايل :الضأن واملعز
َنز َل لَ ُك ْم ّم َن األنْـ َع ِام َمثَانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
(وأ َ
تعاىلَ :
واإلبل والبقر ,ومتثل حلومها وألباهنا أهم مصادر الغذاء لسكان البادية ,وتعبري (اإلنزال) يكشف

(و َج َع َل لَ ُك ْم
مدى الرمحة واإلنعام يف إجياد تلك املواشي املعرب عنها بلفظ (األنعام)  ,ويف قوله تعاىلَ :
ِ
من جلُ ِ
ود األنْـ َع ِام بُـيُواتً تَ ْستَ ِخ ّف َ
َص َوافِ َها َوأ َْوَاب ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَهآ أ ََاثاثً
وهنَا يَـ ْوَم ظَ ْعنِ ُك ْم َويَـ ْوَم إِقَ َامتِ ُك ْم َوم ْن أ ْ
ّ ُ
ِ
َوَمتَاعاً إِ َىل ح ٍ
ّي) [النحل ]80:؛ منافع إضافية غري اللحوم واأللبان وهي منتجات اجللود كالصوف
َ
يف زمهرير الصحراء ,ولبيان هذا اإلنعام يف اللباس خاصة انسب التعبري عن هذا (اجلعل) بلفظ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم
ين َ
آد َم قَ ْد أ َ
(اإلنزال) ضمن مصادر اللباس يف اتريخ البشرية؛ وذلك يف قوله تعاىلَ :
(ايبَِ َ
لِبَاساً يُـ َوا ِري َس ْو َءاتِ ُك ْم) [األعراف ، ]26:ولذا فقد أصاب املفسرون يف توجيه داللة لفظ (اإلنزال)
يف مثل هذا املقام إىل معاين كاإلنعام واجلعل واإلجياد.
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ِ ِِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلنّ ِ
اس) [احلديد ]25 :؛ فيستقيم محل لفظ
(وأ ْ
َنزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
أما يف قوله تعاىلَ :
(اإلنزال) على األصل وهو الداللة احلسية ابعتبار تعلق املقام هنا خبلق األرض جمليء بيان إنزال

احلديد وهو من أثقل مكوانت األرض يف مقابل بيان إخراج املواد األخف من األرض حنو السطح يف
ِ
اها)
اهاَ .وا ْجلِبَ َ
ض بَـ ْع َد َذلِ َ
ال أ َْر َس َ
آء َها َوَم ْر َع َ
ك َد َح َ
األر َ
(و ْ
قوله تعاىلَ :
اها .أَ ْخ َر َج م ْنـ َها َم َ
[النازعات , ]32-30:وهذا ما يتفق متاما مع املعرفة احلديثة خبروج كل ما أدى يف النهاية إىل وجود
اها) بعد التهيئة بتكثف أخبرة املاء
(م ْر َع َ
مظاهر احلياة من نبات وحيوان املعرب عنها ابللفظ اجلامع َ

وانقشاع دخان الرباكّي يف مقابل هبوط أثقل املواد ممثلة ابحلديد حنو لب األرض الذي يتكون معظمه

ابلفعل من احلديد ,وانسب اقتصار نزول احلديد على ما دون اجلو اخللو من اإلضافة (من السماء)

َنز َل لَ ُك ْم ّم َن
(وأ َ
اليت الزمت يف مواضع عديدة بيان نزول املاء من السحب يف اجلو حنو قوله تعاىلَ :
ِ
آء) [النمل , ]60 :ويتفق هذا مع تكون األرض من طبقات يعلو بعضها بعضا أخفها
الس َمآء َم ً
ّ
األعلى وأثقلها هو ما فيها يف الباطن ,وتلك احلقيقة العلمية يتضمنها بيان أحداث هناية األرض
ِ
(وإِذَا
األر ُ
(وأَ ْخ َر َجت ْ
ض أَثْـ َقا َهلَا) [الزلزلة ، ]2:ويف قوله تعاىلَ :
املعلومة لدينا اليوم يف قوله تعاىلَ :
ت .وأَلْ َق ْ ِ
ّت) [اإلنشقاق3:و ]4؛ فالوصف متعلق ابألرض املعهودة حاليا
يها َوَختَل ْ
ت َما ف َ
األر ُ
ْ
ض ُم ّد ْ َ
ألن ضمري (أثقاهلا) وضمري (ما فيها) عائد قطعا عليها نفسها.
نزول احلديد حنو الباطن عند تكون األرض
مع خروج املواد األخف يف اجتاه السطح

(املصدر كتاب فرانك برس :علوم األرض)

تتكون األرض من طبقات بعضها فوق بعض
وتتزايد الكثافة مع العمق ومعظم اللب حديد.
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وتتميز ذرة احلديد بقوة ترابط شديدة مدهشة قد ال تكفي حرارة ابطن مشسنا لتكوهنا مما فتح اباب
لفرضية تكونه خارج النظام الشمسي يف قلب جنم جماور أعظم كتلة انفجر وتناثرت مكوانته ,وتدخل
ذرة احلديد يف تركيبات حيوية غاية يف األمهية ابلنسبة لألحياء مثل مركب هيموجلوبّي الدم ,وتولد

حركة احلديد يف لب األرض أغلفة مغناطيسية حتمي األحياء من خطر الرايح الشمسية ,وكل تلك
ِ ِِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلنّ ِ
اس ( ,هذا وهللا تعاىل أعلم.
احلقائق جيملها قوله تعاىلَ ):وأ ْ
َنزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
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أول تسمية القرآن ابملصحف
اجمليب د .عبد الرمحن بن معاضة الشهري

املشرف العام على شبكة التفسري والدراسات القرآنية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/02/25هـ

السؤال

هل صحيح أن الصديق -رضي هللا عنه -هو من أطلق اسم املصحف على القرآن الكرمي؟ وهل هذا
يعين أن كلمة املصحف مل تكن يف قاموس العرب قبل ذلك؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

قال الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآن (( : )377/1ذكر املظفري يف اترخيه :لَ هما َمج َع أبو
ِ
الس ْف َر .فكرهوه ِمن
بعضهمَ :مسُّوهُ إِ ْجنيالً .فَكرهوه .وقال ُ
بكر القرآ َن قالَ :مسُّوهُ .فقال ُ
بعضهمَ :مسُّوهُ ّ
يهود .فقال ابن م ٍ
فسموهُ ِبه) .
فُّ ،
ص َح َ
للحبَ َ
سعود :ر ُ
ش ِة كِتَاابً يدعونهُ املُ ْ
أيت َ
َُ
فهذه الرواية إن صحت تدل على أن صاحب الرأي بتسمية املصحف هبذا االسم هو عبد هللا بن
مسعود رضي هللا عنه ،وقد وافقه الصحابة واستمر إىل اليوم .وكالم ابن مسعود يدل على أن

التسمية حبشية األصل ،غري أين مل أجد من ذكر كلمة مصحف يف كتب (املَُع هرب) يف اللغة مثل

اجلواليقي واملُحيب وغريهم ،وذلك ألن أصل الكلمة وهي مادة (صحف) عربية معروفة.
صح ٍ
وصحيفة فهي معروفة عند العرب ِمبَعىن الشيء الذي يكتب فيه من الورق وحنوه،
ف َ
أَ هما كلمةُ ُ ُ
ومن ذلك قول لقيط بن يعمر اإلايدي وهو شاعر جاهلي مات قبل اإلسالم ،وقد بعث هبذه األبيات
زو ال ُفرس:
لتحذير قومه قبيلة إايد العربية غَ َ
الصحيفة من لَ ٍ
ِ
قيط *** إىل من يف اجلزيرةِ من ِ
إايد
الم يف
َس ٌ
ِ
للصح ِ
املكتوبة بّي الدفتّي .وقد ذكره اللغويون يف معامجهم ،كاخلليل
ف
ف فهو
ص َح ُ
وأَ هما املُ ْ
اجلامع ُ ُ
ُ
بن أمحد يف العّي ،فقد ذكر املصحف فقالُِ :
ف ،أي ُجعِ َل جامعاً
ُص ِح َ
ص َح ُ
ف ُم ْ
(مسّ َي املُ ْ
ص َحفاً ألنهه أ ْ
للص ُحف املكتوبة بّي ال هدفهـتَ ّْي) .
ُ
ِ
ف .قال الفراء :وقد استثقلت
ص َح ُ
ص َح ُ
ف وامل ْ
ومن ذلك قول اجلوهري يف مادة (صحف) ( :واملُ ْ
فِ ،
عِ ،
ِ
ٍ
ف،
الض همةَ يف
ومط َْر ٌ
حروف فكسروا ميمها وأصلها ُّ
ص َح ٌ
وخمْ َد ٌ
العرب َ
الضم ،من ذلك م ْ
ُ
ِ
ِ
وجمس ٌد :ه
ف أي ُجعِ َل يف
ف أن مجعت فيه
الصحف ،وأُطْ ِر َ
ُ
ُص ِح َ
ألهنا يف املعىن مأخوذة من أ ْ
ومغْ َزٌلَ ْ ،
ِ
ُج ِس َد أُل ِ
ف
ص َح ُ
ْص َق ابجلسد)  .وقال الصاغاين يف كتابه العباب الزاخر( :واملَ ْ
ْ
طرفيه َعلَمان ،وأ ْ

ف -ابحلركات الثالث -عن ثعلب قال :والفتح لغة صحيحة فصيحة) .
ص َح ُ
ص َح ُ
ف واملُ ْ
واملِ ْ
تعرف لفظةَ املُ ِ
ِ
ص ُحفاً مكتوبةً ،وإِ همنا هو
صحف ِمبعىن
ومل تكن
العرب ُ
مع بّي دفتيه ُ
ُ
الكتاب الذي َجي ُ
ِ
ِ
َصبح َعلَ َماً على
اسم َ
أطلق على القرآن الكرمي بع َد َمجعه بّي الدفتّي يف عهد أيب بكر الصديق ،وأ َ
ٌ
ِ
صاحف .وقد تكون التسمية هذه نسبت أليب
صحفُ ،
أت املُ َ
القرآن الكرمي .فيقال :قر ُ
مع على َم َ
وجي ُ
بكر ابعتبار حصوهلا يف زمنه رضي هللا عنه ،كما مسي املصحف الذي مجع يف عهد عثمان ابملصحف
العثماين وإن مل يكن هو الذي كتبه بيده رضي هللا عنه .وقد حبثت يف الكتب املصنفة يف األوائل مثل

املصحف هبذا
كتاب العسكري ومعجم األوائل لفؤاد السيد ،فلم أجد من أشار إىل أول من َمسهى
َ
االسم ،فلعله ِممها فاهتم ،أو هأهنم مل جيدوا نصاً صحيحاً يف ذلك.

وقد بدأ الشعراء يستخدمونه يف شعرهم على قلة يف ذلك العهد مث كثر بعد ذلك يف شعر شعراء بين
أمية وبين العباس.

املري الذبياين ،وهو شاعر خمضرم أدرك اجلاهلية ،وقال يوم
ومن ذلك قول احلصّي بن محام الفزاري ّ

صفّي:

ف املَ ِ
ف
ربُهم *** َو َح ّىت أَ َش هرت ِابألَ ُك ِّ
صاح ُ
فَما بَ ِرحوا َح ّىت َرأى َ
اَّللُ َ
صَ
يعين رفع املصاحف على أسنة الرماح يف القصة املشهورة ،وقال العجاج التميمي وهو شاعر خمضرم
وذكر املصحف:
ِ
الناس وأَهل احل هك ِم *** ومستَـ َق هر املُصح ِ
ف املَُرقهِم
َ
َُ
روةَ ِ َ َ ُ
َوذ َ
ِ
ِ
نه ُم ُم َك هرِم
عن َد َكر ٍمي م ُ
وأما يف عصر بين أمية فمن ذلك قول العرجي األموي:
ِ
ب
َنع ُ
شر ُ
لَهُ َم َع النَعت الهذي *** أ َ
ت لَو ٌن ُم َ
ِ
َكور ِق املَ ِ
ب
َ
ََ
صحف قَد *** أُجرى َعلَيه ال َذ َه ُ
وقال أعشى مهدان األموي:

ِ ِ
ض ِمنته املَ ِ
ف
بت َ
صاح ُ
آل ُحمَ همد *** وآثَ ُ
مرٌؤ أَحبَ ُ
رت َوحياً ُ ّ َ ُ
َوإ ّين ا ُ
وقال الطرماح بن حكيم من شعراء اخلوارج وهو أموي العصر:
ولَ ِكن أ ِ
َرض خائِ ِ
َحن يَومي َشهيداً َو ُعقبَة *** يُصابو َن يف فَ ٍّج ِم َن األ ِ
ف
َ
وعود ما يف املَ ِ
نياهم فارقوا األَذى *** وصاروا إِىل م ِ
صاح ِ
ف
َ
َ
فارقوا ُد ُ ُ َ
إِذا َ
وقال الفرزدق:
وت فَـلَم تَرتك َعلى األ ِ ِ
نت ِمن أَحيائِنا ُكله خائِ ِ
ف
َمسَ َ
آم َ
َرض انكثا *** َو َ
ُ
نص ٍر يتلو كِتاب املَ ِ
رت ُز َ ِ
ِ
صاح ِ
ف
دين َوكِ َ
أَبَ َ
َ
دهتُم *** ِمبُستَ َ
حوف املُلح َ
وقال الفرزدق أيضاً:
سالم ما يف املَ ِ
عجل ِ
ِ
ِ
ِ
صاح ِ
ظ لِ ِإل ِ
ف
القرى *** َوَحي َف ُ
ُه َو املان ُع اجلريان َواملُ ُ
وأما يف العصر العباسي فقد كثر ذكره املصحف يف أشعار الشعراء ،ومن ذلك قول أيب متام:
َبدال إِذا أ َّموا ِهبا *** ملمومةً َع ِملوا ِمبا يف املُصح ِ
فأ ٍ
ف
ِأبَ ُك ِّ
َ
َ َ
وقال ابن املعتز:
ويث ُقب اجلِل َد وراء املُطر ِ
ف *** حىت تَرى ِ
كل املِصح ِ
ش ِ
ف
فيه َك َ
َّ
َ
ََ ُ
َ َ َ
وقال البحرتي:

ِِ
َهل املُصح ِ
اهم ِع هز أ ِ
لت ِاب ِإل ِ
ف
َنز َ
جنيل مثُه ِأبَهله *** ذُّالً أَر ُ
أَ
َ
وهذا يؤكد إن شاء هللا أن لفظة املصحف لفظة استحدثت يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
ُِمسّي هبا القرآن الكرمي بعد َمجعه بّي الدفتّي ،وأصبحت َعلَ َماً عليه.
وهللا أعلم.
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التشكيك يف وجود اإلعجاز العلمي يف القرآن
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كيف ميكن الرد على من يشككون يف اإلعجاز العلمي يف القرآن ويقولون مثالً أن ذكر أطوار منو

اجلنّي مثالً ذكر قبالً يف التوراة وحممد -صلى هللا عليه وسلم -مل أيت جبديد؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:

أقول مستعينا ابهلل تعاىل:

ليس اندرا أن يوجد من يعمل على وأد احلقيقة عن إدراك التزاما مبوروث اآلابء حىت لو شابه التناقض
وعابه اخللل ,ولكن النادر أن ينربي حمقق للنقد املوضوعي واالعرتاف ابحلقيقة وإن خالفت اإلرث

الطائفي ,ويف يقظة جريئة بّي ركام التقليد اعرتف احملقق الفرنسي موريس بوكاي بسبق القرآن الكرمي
يف تسجيل كثري من احلقائق يف ميادين علمية خمتلفة بال خطا واحد بينما مل تثبت املدوانت اليت

تنسب للوحي للنقد العلمي ,وهكذا انل بكتابه "القرآن واإلجنيل يف ضوء العلم احلديث" شهرة

واسعة ورفعه صدقه وجرأته إىل مصاف األعالم.

ويف التماعة ال ختلو من جرأة كذلك يف كتاب "دليل إىل قراءة الكتاب املقدس" املنشور يف 12

تشرين الثاين عام  1982واملطبوع ابلعربية يف بريوت؛ كتب احملقق الفرنسي األب أسطفان شربنتييه

قائال" :إن الكتاب املقدس ال سيما العهد القدمي كتاب حمري ,نعلم قبل أن نفتحه أنه الكتاب املقدس

عند اليهود واملسيحيّي ونتوقع أن جند فيه كالم هللا غري ممزوج أبي شيء ..وعندما نفتحه جند فيه
قصصا من ماضي شعب صغري ,قصصا كثريا ما تكون ال فائدة فيها ,ورواايت ال نستطيع أن نقرأها

بصوت مرتفع دون أن خنجل؛ وحرواب واعتداءات ,وقصائد ال حتملنا على الصالة وإن مسيناها

مزامري ,وفضائح أخالقية قدمية ختطاها الزمن وكثريا ما هي مبغضة للنساء" ص " ,8وكذلك فإن

أسفار الكتاب املقدس كثريا ما تبدو لنا مبتذلة وال فائدة هلا" ص  ,8ويف احلقيقة قد شارك الكاتب

يف فضل جرأة االعرتاف عدد من أعالم الطائفة هم املرتجم :األب صبحي محوي اليسوعي ,واملقدم

األب أنطوان أودو اليسوعي أستاذ الكتاب املقدس جبامعة القديس يوسف يف بريوت ,واملوافق على
النشر النائب الرسويل :بولس ابسيم ,وما يهمنا يف أقوال األب أسطفان شربنتييه فيما يتعلق ابجلوانب
العلمية عامة أو احلقائق اليت فاض هبا القرآن الكرمي هو اعرتافه جبرأة قائال" :قد جند يف الكتاب

املقدس كثريا من األمور غري املطابقة للواقع" ص ,9ولو تناول أي إنسان يرغب يف معرفة احلقيقة
مجيع ما ينسب للوحي من مدوانت تسبق القرآن فلن جيد شيئا خاصة يف جمال علم األجنة؛ فمن أين

إذن ذلك الفيض غري املسبوق من احلقائق العلمية يف القرآن الكرمي قبل أن يبزغ عصر الكشوف
العلمية أبكثر من عشرة قرون إذا كان ما يسبقه انقص ومغلوط!.
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العزوف عن حفظ القرآن خشية نسيانه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/05/14هـ

السؤال

كثري من الشباب يريدون حفظ القرآن؛ ملا يف ذلك من األجر والثواب ،ولكنهم ال يفعلون؛ بسبب

احلديث الذي فيه أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -اطلع على حسنات أمته وذنوهبا حىت القذاة

خيرجها الرجل من املسجد ،فما وجد ذنباً أعظم من رجل أويت آية من القرآن مث نسيها ،فالبعض
يتهيب التوسع يف حفظ القرآن من أجل ذلك .فماذا نقول هلؤالء؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذا وسوسة من الشيطان؛ ليصد املؤمنّي عن حفظ القرآن ،ولو أخذ كل أحد هبذه الطريقة ما أقدم

أحد على عمل صاحل يعزم على املداومة عليه ،ولرتكه خشية أن ميل وينقطع عنه ،وعلى املسلم أن
حيسن النية ،فمن أحسن النية وأخلص العمل هلل كان قمناً أن يعينه هللا عليه ،ومن حفظ شيئاً من

القرآن بنية صاحلة فهو مأجور -إن شاء هللا ،-وال يضيع أجر حفظه حىت لو نسي شيئاً من ذلك.

ومن نسي شيئاً من القرآن لعذر أو لكثرة الصوارف والشواغل اليت تفرضها ظروف احلياة وطلب

املعيشة ،فهو يف ذلك معذور إن شاء هللا .املهم أال يلتفت إىل هذه املخاوف اليت يثريها له الشيطان

ليصرفه عن هذه القرابت.
وأما احلديث الذي يشري إليه السائل ،فقد رواه ابن خزمية يف صحيحه ( ، )1297والرتمذي

( ، )2916وأبو داود ( ، )461عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه ،-لكنه حديث ضعيف ،قال
الرتمذي :حديث غريب ،وضعهفه األلباين ،واستغربه البخاري .وضعهفه ابن عبد الرب يف التمهيد

(. )136/14

وقال ابن عيينة :النسيان املذموم هو ترك العمل به ،وليس من انتهى حفظه وتفلهت منه ٍ
بناس إذا

عمل به ،ولو كان كذلك ما نسي شيئاً منه ،قال تعاىل" :سنقرئك فال تنسى إال ما شاء هللا" (شرح
الزرقاين  )2/17على موطأ مالك .وهللا املوفِّق.
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رسالة جوال يف فضائل سور القرآن
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/30هـ

السؤال

أرسل يل أحدهم رسالة جوال هذا نصها" :سورة الفاحتة متنع غضب هللا ،وسورة الكوثر متنع
اخلصومة ،وسورة الكافرون متنع الكفر عند املوت ،وسورة اإلخالص متنع النفاق ،وسورة الفلق متنع

احلسد ،وسورة الناس متنع الوسواس ،أرسلها إىل مخسة غريك أمانة يف ذمتك إىل يوم القيامة"،

وسؤايل :ما صحة الفضائل اليت وردت يف الرسالة ،وهل أان آمث يف عدم إرسال هذه الرسالة؟!
اجلواب

أما هذه الفضائل الواردة يف سور القرآن ،فمثلها ال يقال ابلرأي ،بل ال بد هلا من خري اثبت عن

املعصوم -صلى هللا عليه وسلم ،-وال يوجد شيء من ذلك فيما نقله السائل ،بل كل ذلك كذب.

وليعلم أن أكثر األحاديث الواردة يف فضائل السور ال تصح ،فالذي صح منها قليل ابلنسبة ملا ورد

من األحاديث يف هذا الباب.

ولقد ذكرتين هذه الرسالة أبحاديث الكذابّي الذي يضعون احلديث ،ويكذبون على الرسول -صلى

هللا عليه وسلم -لريغبوا الناس يف القرآن!
فما أعظم جنايتهم! وما أعظم فريتهم! يكذبون على الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وينسبون إليه

ما مل يقله!

وقد روى أبو جعفر العقيلي يف "الضعفاء"  156/1عن ابن املبارك  -وذكر عنده احلديث الذي
ذكر فيه فضائل سور القرآن من الفاحتة إىل البقرة -فقال :أظن الزاندقة وضعته.
فانظر كيف جعل هذا اإلمام اجلليل مثل هذا العمل من قبيل الزندقة؟!
وتعظم إساءة هذا املرسل وأمثاله إبحراج اآلخرين وأتثيمهم مبثل هذه العبارات "أرسلها إىل مخسة
غريك أمانة يف ذمتك إىل يوم القيامة"!! أحش ًفا ،وسوء كيلة؟!

فليتق هللا هؤالء -الذين قد يدفعهم حب اخلري ملثل هذه العمل املنكر.-

ومن جاءته مثل هذه الرسالة ،أو وقف على شيء من هذه الفضائل ،فال يصح له التسرع يف

اإلرسال حىت يسأل أهل العلم ،ويتأكد من صحة ما يرسل.
كما ينبغي البعد واحلذر من إلزام الناس مبثل تلك العبارات اليت وردت يف السؤال لو كان ما فيها
حق ،فكيف هبا وما فيها ليس عليه أاثرة من علم؟!.
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الكون بّي االتساع واالنكماش
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/11هـ
السؤال

يقول القرآن إن الساعة قريبة ،بينما يؤكد دعاة اإلعجاز العلمي ما يقوله الفيزايئيون من أن الكون يف
اتساع دائم ،فما تفسري ذلك؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا؛ وبعد:

جوااب على السؤال حول حالة الكون اآلن( :هل هو يف اتساع مستمر إىل أن تضم جوانبه فجأة ،أم

هو يف ارتداد قد بلغتنا عالماته ,وهل اجلواب يف القرآن والعلم سواء) ؛ أقول مستعينا ابلعلي القدير
سائله -سبحانه وتعاىل -العون والتوفيق:
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أعلن أدوين هبل  Edwin Hubbleيف العام  1929مالحظة كانت حجر األساس يف املفهوم

احلديث حول طبيعة الكون وتطوره ,فقد الحظ أن اجملرات العظمى تبدو يف احنسار ،وكلما زاد بعدها
زاد معدل االحنسار مما يعين أن مادة الكون يف املاضي البعيد كانت يف حيز ضئيل تزايد ابالتساع كما
تتباعد املواد عند االنفجار ,ولذا انلت تسمية "االنفجار العظيم  "Big Bangقبوال واسعا يف

تفسري نشأة الكون وتشكل مكوانته ابالتساع  ,Expansionومعدل احنسار اجملرات قيمته اثبتة
وفقا لبعدها ويسمى (اثبت هبل) وتقديره حاليا حوايل )20-30( 24 :كم /اثنية ،ولذا ميكن

استنتاج عمر الكون (عمر الكون = سرعة الضوء\اثبت هبل×مليون) وهو حوايل-10( 12.5 :

 )15بليون سنة ,وملا كانت فكرة مركزية األرض للكون قد دفعتها مشاهدات سابقة فلم يبق إال
قبول مبدأ التجانس  Uniformityيف تباعد اجملرات أو اقرتاهبا حبيث يعاين املراقب من أي
موقع يف الكون نفس ما يعاينه املراقب على األرض ,وملا كان الكون حاداث وليس أزليا والتوسع

املعاين يعكس حالة اجملرات العظمى يف املاضي البعيد عندما صدر الضوء احملدود السرعة منها منذ

باليّي السنّي فليس مستبعدا أن يكون بناء الكون آيل لالهنيار والزوال خاصة أن اجملرة األقرب على
سبيل املثال وهي اجملرة املسلسلة  Andromedaتبدو يف اقرتاب بسرعة حوايل 300

كم\اثنية ,فإذا كان التجانس مقبوال يف ابتعاد اجملرات واقرتاهبا فليس مستبعدا أن يكون الكون حاليا
ينطوي يف انكماش بلغتنا شواهده من الطرف األقرب ،ومل تصلنا بعد من اجملرات األعظم إال شواهد

االحنسار يف املاضي نتيجة لبعدها الشديد ,والقول إذن أبن الكون يف اتساع مستمر يغفل عن اقرتاب
أقرب اجملرات والسرعة احملدودة للضوء القادم من اجملرات األعظم ذات األبعاد اهلائلة ،وهو يف جانب
وهم أزلية املادة والتشكيك يف مبدأ حدوث الكون واستبعاد هنايته.
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واكتشاف أدوين هبل أبن الكون يبدو يف توسع مما حيتم أن تكون له بداية قد أزعج فئة متيل لإلحلاد،
فحاولوا التشويش عليه هتراب من مبدأ اخللق بفرضيات جيمعها وهم سرمدية الكون حتت مسمى احلالة

الثابتةٍ  ,Steady stateولو كان الكون ذا بداية أكرب كثافة وأكرب حرارة نتيجة النضغاط املادة

يف حيز ضئيل ألصدر يف كل اجتاه أشعة تدل على درجة احلرارة اهلائلة ،تلك اليت ال يبلغها اليوم قلب
أي جنم مهما بلغت عظمته ,ولذا جاءت الضربة القاصمة لتلك الفرضيات قبل هناية القرن املاضي،

فتوارت إىل األبد عندما اكتشف أرنو بنزايس  Arno Penziasوروبرت ويلسون Robert
 Wilsonتلك األشعة عام  1964بغري قصد ,وحتتمت البداية بال منافس وتزامحت االحتماالت
حول كيفيتها ,واعرتف الفيزايئي هاوكنج قائال" :إن كوان ذا بداية يستحيل مطلقا أن يكون بال

خالق" ,فوحدة البداية تقطع بوجود اخلالق ،وابلطبع وحدته انهيك عن التصميم املتقن والنظام
الثابت الذي أقر هاوكنج أنه "عماد اتريخ العلم التجرييب أمجعه".

ويبحث الفيزايئيون -حالياً -عن أدلة تكشف هناية الكون ,وأحد األساليب لتأييد احتمال

االنكماش أو الكون املغلق  Closed universeاصطالحا هو جتاوز القيمة احلرجة للكثافة

الوسطية للمادة يف الكون وقيمتها 29-10 :جم\سم3؛ أي ما يعادل حوايل  5ذرات أيدروجّي يف

املرت املكعب ،وهي يف حدود القيمة احملسوبة حاليا للمادة املنظورة ,وللمقارنة تبلغ قيمة كثافة املاء 1
جم\سم 3أي ما يعادل حوايل  500بليون بليون بليون ذرة أيدروجّي يف املرت املكعب ,واملعتقد
حاليا وجود مادة غري منظورة بكميات هائلة تسمى املادة السوداء  Black matterترجح

انكماش الكون.
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وكلما انكمش الكون تزايدت كثافته ،ومع تالشي املسافات تصبح ال هنائية ,ولكن تالشي املسافة
يعين انعدام املادة حبيث تتالشي الكثافة ,وهذا يعين توقف القوانّي وبلوغ حالة يستوي فيها العدم
والوجود يف حلظة الفناء العظيم ،وهي متاثل متاما حلظة اخللق العظيم حيث وجدت مادة الكون فجأة

من عدم ,تلك اللحظة املبهرة تسمى -فيزايئياً -حلظة التفرد  Singularityلتوحد كافة تنوعات
املادة يف بنية أساسية واحدة ,واللحظة اليت حيتمل إعمال قوانّي الفيزايء عندها أو قبلها تسمى

الكثافة عندها كثافة بالنك  Planck densityوتبلغ  93 10جم\سم 3أو ما مياثل 100
بليون جمرة مكدسة يف حيز ضئيل ال يتجاوز مداه  35-10مرت (مسافة بالنك) عندما كان عمر
الكون  43-10اثنية (زمن بالنك)  ,ولك أن تقول إنه كان عدما عند اللحظة صفر فال تعمل

قوانّي الفيزايء إال مع توفر املادة بعد أجزاء ضئيلة للغاية من أول اثنية ,فصفحة الكون ليست أبدية،
وإمنا ضمن منظومة طوي بعضها الزمن والبعض مل يظهر بعد للوجود ،وإمنا الكون ينحين على نفسه
وينطوي يف امتداد مستمر حنو هنايته إن شئت التعبري ابالستمرار ,والتعبري األدق أن يقال :إنه كان

حّي البناء يف اتساع كما ترتفع طوابق البيت حّي البناء ،وعندما حتّي ساعته يُعكس االجتاه ليعود

ألصل حالته ,والقول إذن أبن الكون يف اتساع مستمر يغفل عن قوانّي تطوره ،ومياثل القول ابخللق

الفجائي للكائنات بال أطوار.
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وقد بلغ التمثيل يف القرآن الكرمي حلقائق الكون اخلفية زمن التنزيل الغاية يف الدقة والوفرة
واالستيعاب مبا ال يعارض حقيقة مكتشفة والقمة يف التلطف مبا ال يلفت عن غرض ,فوصف الكون
ابلبناء ،وجاء بتعبري السماء الدال على العلو ابلنسبة للمتطلع من األرض يف مرونة حيدد مداه

السياق ,وجعل بروج النجوم لبنات والوجود آفاق بتعبري السماوات ,ووظف دالالت لفظ السماء

لتشمل طيفا واسعا من الكياانت اليت متتد فوق سطح األرض ولذا طاهلا فرع شجرة يف قوله تعاىل:
ضرب هللا مثَالً َكلِمةً طَيـبةً َك َ ٍ ٍ
الس َم ِاء" [إبراهيم:
"أََملْ تَـ َر َك ْي َ
َصلُ َها َاثبِ ٌ
ش َجرة طَيّـبَة أ ْ
َ َّ
ف ََ َ ُ َ
ت َوفَـ ْر ُع َها ِيف ّ
 ، ]24وبعيدا عن تصورات الكيفية قبل استقرار احلقائق فإن القرآن حاسم يف جعل تنوعات

التجمعات النجمية ابسم الربوج فوق عامل الكواكب األدىن ،حيث تسبح الشمس والقمر يف حميط
ِ ِ
وج" [الربوج , ]1 :وقرائن السياق قد تدل على
ْرب ِ
الوجود حولنا يف قوله تعاىلَ :
"و ّ
الس َماء ذَات ال ُُ
اإلطالق فتمد داللة لفظ السماء لتستوعب الكون الفيزايئي  Physical universeأمجعه.
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وال يفوتك أن التعبري عن التوسع حّي البناء برفع السماء متثيال جاء فيه فعل (الرفع) بصيغة املاضي

بال استثناء مما يقصر االتساع على وقت البناء ،ويعارض القول ابستمراره إىل اآلن ,يقول تعاىل" :أَفَالَ
ف ُخلِ َق ْ ِ
يَنظُُرو َن إِ َىل ا ِإل ِ
ت" [الغاشية 17و ، ]18ويقول تعاىل:
الس َم ِاء َك ْي َ
ف ُرفِ َع ْ
بل َك ْي َ
تَ .وإ َىل ّ
ِ
ّذي رفَع السماو ِ
"والسماء رفَـع َها وو َ ِ
ات بِغَ ِْري َع َم ٍد
ض َع الْم َيزا َن" [الرمحن ، ]7 :ويقول تعاىل" :هللاُ ال َ َ ّ َ َ
َ ّ َ َ َ َ ََ
"خلَ َق
تَـ َرْو َهنَا" [الرعد ، ]2:وجاء التعبري عن الرفع بلفظ اخللق بياان لتكامل البناء يف قوله تعاىلَ :
السماو ِ
ات بِغَ ِْري َع َم ٍد تَـ َرْو َهنَا" [لقمان ، ]10 :إنه عمل كامل ميكن معاينته اليوم ،ولذا ورد بيان خلقه
َّ َ
ِ
اهاَ .رفَ َع مسَْ َك َها
الس َماءُ بَـنَ َ
بفعل (البناء) ابملاضي كذلك بال استثناء ,يقول تعاىل" :أَأَنتُ ْم أَ َش ّد َخلْقاً أَم ّ
ِ
اها" [ق:
الس َم ِاء فَـ ْوقَـ ُه ْم َك ْي َ
ف بَـنَـ ْيـنَ َ
س ّو َاها" [النازعات27 :و ، ]28ويقول تعاىل" :أَفَـلَ ْم يَنظُُرَواْ إ َىل ّ
فَ َ
ِ
اها ِأبَيْ ٍد َوإِ ّان
الس َما َء بَـنَـ ْيـنَ َ
الس َماء َوَما بَـنَ َ
اها" [الشمس ، ]5 :ويف قوله تعاىلَ :
 ، ]6ويقول تعاىلَ :
"و ّ
"و ّ
وسعو َن" [الذارايت ]47 :؛ فعل (البناء) ابملاضي يفيد التكامل ،ويرجح أن (م ِ
ِ
وس ُعو َن) أي
لَ ُم ُ
ُ
"علَى الْم ِ
وس ِع قَ َد ُره" [البقرة ، ]236 :أي القادر خاصة أنه غري
قادرون على إعادته كقوله تعاىلُ َ :
(م َو ِّس ُعون) أي نوسعها دوما.
ُ
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فهل الكون يف القرآن يف ارتداد؟؛ هذا هو صريح اآلايت ،فاملوعد قريب والكون كله كمثقلة على
وشك الوضع ،واألمر قد أتى ومل يصل بعد أتكيدا لتقدير سرعته ،وال دليل على أن سرعة االنتقال
عند هناية الكون ستصبح حلظية فجأة وخترق قانوان يشهد بوحدة التقدير ,وإذا كنا نشاهد األطراف

البعيدة يف احنسار فذلك حاهلا يوم أن انطلق يف املاضي السحيق الضوء املرصود اآلن ،أما حاهلا آنيا
فال يعلم به أحد سوى هللا تعاىل وحده ,أليس الضوء مقدر السرعة؟ فكيف نقرأ إذن رسالة ُس ِطَّرت
منذ باليّي السنّي عند تشييد الطوابق قبل اكتمال ارتفاع هيكل البناء وكأهنا ُكتِبَت اآلن؟  ,وإن

شئت أن تنال ما تستحقه احلقيقة من فزع فاسأل اجلريان من اجملرات يف أقرب اآلفاق ختربك أقرهبن

على بعد  2مليون سنة ضوئية أهنا تقرتب مسرعة ،وال نعلم شيئا عنها اآلن ,ومل يقل القرآن إن
الكون يف اتساع مستمر ,وقوله تعاىل" :والسماء بـنَـيـنَاها ِأبَي ٍد وإِ ّان لَم ِ
وس ُعو َن" [الذارايت ]47 :؛ ال
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
"م َو ِّس ُعون"
يعين دوام التوسع بعد تكامل البناء ،وإال ما كانت للنهاية ساعة ,ويف اللغة اسم الفاعل ُ
(بضم امليم وفتح الواو وتشديد وكسر السّي) يعين دوام التوسعة ،ولكن الذي يف اآلية "م ِ
وس ُعون"
ُ
(بضم امليم وتسكّي الواو وكسر السّي) ويعين دوام القدرة ,والقدرة يف مقام اخللق تعين إعادته.
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وأصل اللفظ (م ِ
وس ُعون) أي لذو سعة متثيال للقدرة واالستطاعة ابالمتداد يف املكان وتكشف قرائن
ُ
السياق ماهية السعة ,فتشمل أحواال كسعة املكان وسعة الرزق وسعة الثراء وسعة القوة والقدرة

واالستطاعة ،ويف مقام خلق الكون تعين القوة والقدرة واالستطاعة على إعادته وتتضمن الداللة على
ابلغ سعة امتداده وعظمته إيغاال يف بيان االقتدار فتعين ضمنا التوسعة اهلائلة حّي البناء ,قال ابن

جزي" :وسع يسع سعة من االتساع ضد الضيق ،والسعة الغىن ،والواسع اسم هللا تعاىل ،أي واسع
العلم والقدرة والغىن والرمحة" ,وقال البغوي( " :وإان ملوسعون) قال ابن عباس -رضي هللا تعاىل

عنهما -لقادرون" ,وقال الزخمشري( " :وإان ملوسعون) لقادرون من الوسع وهو الطاقة" ,وقال ابن
حجر" :قوله ملوسعون أي لذو سعة ،وكذلك (على املوسع قدره) يعين يف قوله تعاىل (ومتعوهن على

املوسع قدره) أي من يكون ذا سعة ..يعين القوي وروى ابن أيب حامت من طريق ابن أيب جنيح قال

(وإان ملوسعون) قال أن خنلق مساء مثلها" ,وقال السمعاين" :قال جماهد معناه يسع قدرتنا أن ختلق
مساء مثلها" ,وقال الرازي" :وبناء السماء دليل على القدرة على خلق األجسام اثنيا كما قال تعاىل:
ِ
ِ
اوات واألرض بَِق ِ
اد ٍر َعلَ َى أَن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُهم بَـلَ َى َو ُه َو ْ
يم) [يس:
الس َم ِ َ ْ َ
س الَذي َخلَ َق ّ
اخلَالّ ُق ال َْعل ُ
(أ ََولَْي َ
. ]81
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ت ْاآل ِزفَةُ" [النجم , ]57 :ويقول
والقرآن الكرمي يؤكد على قرب ساعة امليعاد؛ يقول تعاىل" :أَ ِزفَ ْ
تعاىل" :اق َْرتب لِلن ِ ِ
ضو َن" [األنبياء , ]1 :ويقول تعاىل" :فَـ َه ْل يَـنْظُُرو َن
س ُاهبُ ْم َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة ُم ْع ِر ُ
ََ
هاس ح َ

ك َع ِن الس َ ِ
ِ
اها
إِهال ال ه
اء أَ ْش َراطُ َها" [حممد" , ]18 :يَ ْسأَلُونَ َ
سَ
اعة أ َّاي َن ُم ْر َس َ
ّ
اعةَ أَ ْن َأتْتيَـ ُه ْم بَـغْتَةً فَـ َق ْد َج َ
قُل إِ ّمنَا ِعل ِ
ِ
األر ِ
ض الَ َأتْتِي ُك ْم إِالّ بَـ ْغتَةً
ّيها لَِوقْتِ َها إِالّ ُه َو ثَـ ُقلَ ْ
ْم َها ع ْن َد َرّيب الَ ُجيَل َ
الس َم َاوات َو ْ
ُ
ت ِيف ّ
ْ
ك ح ِفي ع ْنـها قُل إِ ّمنَا ِعلْمها ِعن َد ِ
هللا َو َل َُكِ ّن أَ ْكثَـ َر النّ ِ
اس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن" [األعراف:
يَ ْسأَلُونَ َ
َُ
ك َكأَنّ َ َ ّ َ َ ْ
 ، ]187ويف كل هذا كما قال ابن كثري وغريه (رمحهم هللا مجيعا) " :خيرب تعاىل عن اقرتاب الساعة
وفراغ الدنيا وانقضائها ،كما قال تعاىل" :أَتَى أَمر هِ
اَّلل فَ َال تَ ْستَـ ْع ِجلُوهُ" [النحل ," ]1 :فكيف يُستبعد
ُْ
إذن أن يكون الكون يف ارتداد والقوى متضي مسرعة ال حتتاج مزيد استعجال ليكتمل طي كل
الس ِج ّل لِ ْل ُكتُ ِ
ب َك َما بَ َدأْ ََن أ َّو َل َخل ٍْق نِّعي ُدهُ
الس َماءَ َكطَ ّي ّ
الصفحات!  ,كما قال تعاىل" :يَـ ْوَم نَطْ ِوي ّ
ِِ
ّي" [األنبياء ، ]104 :والسجل مسطح يُطوى حيوي كل الصفحات ،وال
َو ْعداً َعلَْيـنَا إِ ّان ُكنّا فَاعل َ
يظهر منه سوى طرفه القريب ،وهو أدق وصف للكون املرتابط البناء املنحين احملجوب ,وأما بدء

اخللق فحقيقة ساطعة قضت إىل األبد على فرضية الكون األزيل ابسم احلالة الثابتة ،وزيفت مستنداً
مزعوماً فطواه الزمن ,وتصريح القرآن ابلتوسع الكوين -قبل أن يدركه بشر بقرون -دليل حاسم على

التنزيل.
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قصة حتريق عثمان -رضي هللا عنه -للمصاحف
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/25هـ

السؤال

أان مسلمة ملتزمة ،وعن فهم واحلمد هلل ،املشكلة أنين مقتنعة أن هللا ال يريدين أن أكون مسلمة جملرد
أين ولدت مسلمة ،فإن مل أتفكر ،فما الفرق بيين وبّي املسيحيّي ،أو حىت املشركّي الذين يعيب هللا

عليهم اتباعهم دين آابئهم دون تفكري؟ لذلك بدأت أقرأ عن املسيحية وأستمع للطرفّي ،واملشكلة
أنين أريد أن أكون حمايدة ،مما جيعلين يف موقف شك يف كل شيء إال وجود هللا اخلالق عز وجل ،هل

ما أفعله حرام وأان مقتنعة من أنه حقي أن أختار اإلسالم ديناً ،وليس أن يفرض علي كما يرضى

اليهود والنصارى.

واألمر اآلخر أرجو توضيح قصة حرق عثمان للمصاحف ،وما هي القراءات؟ شكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

يقول هللا تعاىل" :ال إكراه يف الدين قد تبّي الرشد من الغي فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد

استمسك ابلعروة الوثقى ال انفصام هلا وهللا مسيع عليم " [البقرة. ]256:
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فاختيار الدين راجع لقرار اإلنسان ،ولذلك مل جيرب اإلسالم أحداً على الدخول فيه ومل حيارب أحداً
على الدخول يف اإلسالم ،وإمنا حارب من يقف بينه وبّي تبليغه للناس ،أو من يقف يف طريق الناس
الختاذ قرارهم يف اإلسالم أو عدمه ،ولذلك بعد الفتوحات اإلسالمية ترك الناس على أدايهنم اليت

كانوا عليها قبل اإلسالم ،فمن شاء دخل فيه ومن شاء بقي على دينه ،وهلم مجيع احلقوق ،ولكن

بعد تبيّي احلق يتحمل اإلنسان مسؤولية قراره الديين والدين الذي ارتضاه لنفسه ،ويتحمل خطأه إن

كان أخطأ يف اآلخرة ،أو يفوز ابلنعيم األبدي إذا أحسن اختيار القرار الصحيح ،وليس هذا يف
اإلسالم فحسب ،بل حىت يف اليهودية والنصرانية ،بل يف املسيحية الوضع أشد ،فال يعذر أحد جبهله
كما هو معروف يف يوم الدينونة ،يوم يدين املسيح العامل على حسب اعتقادهم .أما يف اإلسالم فقد

يعذر اإلنسان جبهله ،أو غريه من األعذار اليت قررها اإلسالم يف شرائعه.

وأما ما يتعلق ابلبحث بّي الفروق بّي اإلسالم وغريه من الدايانت فهذا ليس واجباً على املسلم ،بل
يكفي يف املسلم إذا أراد أن يعرف الفروق بّي الدايانت أن يقرأ القرآن الكرمي ،ففيه كل شيء عن

أحوال الدايانت السابقة ،وأيضاً فيه الرد عليها وبيان فسادها ،وال أفضل من التعبري الرابين يف بيان

سر لبيان
احلق ورد الباطل .واألفضل يف ذلك قراءة القرآن بتفهم وتدبر ،والوقوف على بيان مي ه

ألفاظه.
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ومهمة البحث يف أقوال أهل الدايانت األخرى من خالل كتبهم ومراجعهم فهذا ليس فيه فائدة؛ ألن
هللا أغناان ابلقرآن عن ذلك وهو أصدق احلاكمّي ،ولكن هذه املهمة ممكن أن تكون خاصة أبهل

العلم ،ممن يقوم ابلدعوة يف صفوف املخالفّي أو مناقشتهم يف معتقداهتم ،وهذه ال ينبغي اإلقدام
عليها إال ممن وثق يف قوة حجته وقوة إميانه ويقينه وتصديقه ،ألنه قد يتعرض للفتنه والشبهات،

والنيب -صلى هللا عليه وسلم -كان كثرياً ما يدعو بقوله" :اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك"
أخرجه الرتمذي (. )2140

وأما الوصول إىل الشك يف كل شيء إال يف وجود اخلالق ،فال شك أنه حرام يف كل الدايانت،
والشك ال يغين من احلق شيئاً ،والشك ضده اإلميان وهو التصديق ،أي التصديق بكل ما جاء عن

خرب الصادق النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،وعلى هذا من شك فمعناه أنه ليس مؤمناً؛ ألن
اإلميان هو التصديق ،فاهلل أغناان عن النظر يف كالم املسيحيّي مما ساقه هو يف كتابه ،فاألفضل
الوقوف عنده.

أما السؤال عن موضوع إحراق املصاحف فهذه شبهه يرددها املسيحيون للتشكيك يف القرآن
الكرمي ،وخالصتها الصحيحة:
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أنه يف عهد عثمان  -رضي هللا عنه  -وعلى التحديد عام ثالثّي للهجرة أخذت مهمة تعليم القرآن
اليت كانت موكولة إىل القراء تتعرض خلطر اختالف القراءات ابختالف القراء املعلمّي ،وقول كل
منهم إن قراءته هي األدق ،وخصوصاً بعد توسع الفتوحات اإلسالمية ،ودخول كثري من غري العرب

يف اإلسالم ،ومضى حذيفة بن اليمان الذي كان رفيق سعيد بن العاص يف فتح أذربيجان ،وأعلن عن
ختوفه من أن خيتلف الناس على القرآن ،ومضى حذيفة إىل عثمان فأخربه مبا رأى ،وهو يقول :أان

النذير العراين فأدركوا األمة .واستجاب حلذيفة ،وقرر عثمان نسخ مصحف إمام ،فأرسل إىل حفصة

يطلب منها املصاحف اليت كان قد نسخها أبو بكر فأرسلتها ،وأمر زيداً ليقوم ابملهمة اليت قام هبا
أايم أىب بكر ،وضم إليه عبد هللا بن الزبري وسعيد بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام،

وقال هلم ،إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش ففعلوا .وبعد أن نسخوا املصحف ر هد عثمان إىل حفصة
نسختها ،وأرسل إىل كل أفق مبصحف وحرق ما سوى ذلك انظر صحيح البخاري (. )4988
وحدد عثمان  -رضي هللا عنه  -مع ال ُكتّاب  -رضي هللا عنهم  -األسس واملنهج الذي يعتمدون
عليه يف نسخ املصاحف العثمانية ،وهي:

 -1ال يكتب شيء إال بعد التحقق من أنه قرآن.

 -2ال يكتب شيء إال بعد العلم أبنه استقر يف العرضة األخرية اليت عرضها جربيل على النيب صلى

هللا عليه وسلم.

 -3ال يكتب شيء إال بعد التأكد أنه مل ينسخ.

 -4ال يكتب شيء إال بعد عرضه على مجع من الصحابة.
 -5إذا اختلفوا يف شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش.
 -6حيافظ على القراءات املتواترة ،وال تكتب قراءة غري متواترة.

 -7اللفظ الذي ال ختتلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة.
فالضوابط اليت حددها عثمان -رضي هللا عنه -ال جتعل جماالً للشك يف أن الذي بّي أيدي املسلمّي

اليوم إمنا هو عّي القرآن الذي أنزل على حممد -صلى هللا عليه وسلم.-
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وما فعله اخلليفة عثمان -رضي هللا عنه -كان حمل الرضى من األمة ومن مجيع الصحابة .وهذا
خالصة ما فعله اخلليفة عثمان رضي هللا عنه ،مع العلم أن بعض املسيحيّي يزيدون وينقصون يف هذه
القصة ،وأيخذون بعض األقوال الشاذة ،ويربزوهنا على أهنا احلقيقة ،وهذا خمالف للمنهج العلمي كما
هو معروف ،فاملنهج العلمي أال يؤخذ من اخلصم إال ما صح عند اخلصم نفسه ،وهكذا.

وأما عن القراءات فهي تعين كيفية النطق بكلمات القرآن ،وغالبها يف أداء التالوة وكيفية النطق

صر والتليّي ،وهلم جرا ،وليس معناها آايت
بكلماهتا كاإلدغام واإلظهار والتَفخيم والرتقيق واملَد وال َق ْ
جديدة ،أو قرآن جديد.

تقديرا ،ووافقت اللغة
وضابط القراءات املقبولة :كل قراءة وافقت أحد املصاحف العثمانيّة ،ولو ً

إنكارها.
العربية ولو بوجه ّ
وصح إسنادها ،ـ فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردُّها وال حيل ُ
وسبب تعدد القراءات مرجعه إىل النقل واللغة العربية ،فليس ألحد أن يقرأ القرآن برأيه اجملرد ،بل

القراءة سنة متبعة ،مبعىن أن القراءة توقيفية أي مردها إىل الشارع احلكيم ،فمىت ثبت أن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قرأ هبا جازت ،وإال فال.
وهللا أعلم.
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هل تلقى جربيل القرآن عن اللوح احملفوظ؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/19هـ

السؤال

هل هذه العبارة صحيحة( :تلقى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -القرآن عن جربيل -عليه

السالم -عن اللوح احملفوظ ،عن رب العزة؟)
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

مذهب أهل السنة واجلماعة أن القرآن كالم هللا تكلهم به وألقاه إىل جربيل الروح األمّي ،فنزل به

فأوحاه إىل حممد -صلى هللا عليه وسلم -فألقاه على مسعه وقلبه ،فابتداء نزول القرآن على النيب -

صلى هللا عليه وسلم -من ربه بواسطة الرسول الكرمي جربيل ،قال هللا تعاىل( :وإنه لتنزيل رب العاملّي
نزل به الروح األمّي على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبّي) [الشعراء. ]195-192 :

وقال تعاىل( :قل نزله روح القدس من ربك ابحلق) [النحل . ]102 :وقال تعاىل( :إنه لقول رسول
كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكّي) [التكوير ، ]20-19 :وقال تعاىل( :تنزيل الكتاب من هللا
العزيز احلكيم) [الزمر. ]1 :

وهذه العبارة املذكورة يف السؤال تقتضي أن جربائيل -عليه السالم -مل يسمع القرآن من هللا ،وإمنا

أخذه من اللوح احملفوظ.

نعم القرآن مكتوب يف اللوح احملفوظ ،واللوح احملفوظ هو أم الكتاب ،كما قال تعاىل( :إان جعلناه

قرآان عربيا لعلكم تعقلون وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) [الزخرف . ]4-3 :وقال تعاىل:
(بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ) [الربوج. ]22-21 :

وهبذا يتبّي أن العبارة غري صحيحة؛ ملا تتضمنه من املعىن الفاسد ،وهو أن جربيل مل يسمع القرآن من
هللا ،وهذا مذهب أهل البدع من اجلهمية واملعتزلة ومن تبعهم من األشاعرة وغريهم ،يقولون :إن هللا
ال يتكلم وهذا القرآن خملوق ،بل كل كالم يضاف إىل هللا فهو خملوق ،واألشاعرة يقولون :إن كالم

معىن نفسي قدمي ال يُسمع منه وال تتعلق به مشيئته ،وهذا القرآن املكتوب يف املصاحف ،املتلو
هللا ً

ابأللسن ،احملفوظ املسموع هو عبارة عن املعىن النفسي.

وحقيقة قوهلم أن هذا القرآن خملوق ،فشاهبوا بذلك املعتزلة ،وهذه مذاهب مبتدعة ابطلة مناقضة

للعقل والشرع ،ومناقضة ملذهب أهل السنة واجلماعة من السلف الصاحل من الصحابة والتابعّي -
رضوان هللا عليهم -وهللا أعلم.
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هل قرأ ابن مسعود هذه اآلية هكذا؟!
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/24هـ
السؤال

السالم عليكم
ذكر احلافظ الزيلعي يف كتاب "نصب الراية" رواية عن مؤلف كتاب "التنقيح" ان عبد هللا بن مسعود

رضي هللا عنه -نسي كيف كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يتلو قول هللا تعاىل" :وما خلق الذكرواألنثى" فما صحة ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة السالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله الغر امليامّي ،وبعد:
فقد ذكر هذا القول الزيلعي يف نصب الراية ( ، )402-397/1نقالً عن كتاب تنقيح التحقيق البن

عبد اهلادي ،وهو فيه ( )778/2نقالً عن اإلمام أيب بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري
الصبغي (ت342هـ) .
ِّ

وهو قول ذكره هذا اإلمام ليُقابل به قَـ ْو َل من ر هد رفع اليدين يف الصالة قبل الركوع وبعد التشهد

األول ،وهو اثبت من حديث عدد من الصحابة ،ذكر البخاري يف جزء (رفع اليدين) أهنم سبعة عشر
ّ

صحابياً ،فأراد ذلك الر ُّ
جملرد أن ابن مسعود -رضي هللا عنه -مل حيفظ عن رسول
اد أن يدفع هذا ُكله ّ

هللا -صلى هللا عليه وسلم -إال رفعاً واحداً عند تكبرية اإلحرام.

يردعه ،وهو أن هذا النقل عن ابن مسعود -رضي هللا
فأراد هذا اإلمام أن يُقابل غُلُ هو هذا الرا ّد بقول ُ

عنه -لو ثبت (ألن يف ثبوته خالفاً)  ،فيبقى احتمال نسيان ابن مسعود -رضي هللا عنه -وارداً.
فإن قيل :كيف ينسى ابن مسعود -رضي هللا عنه -هذا األمر املشهور من أمر الصالة املتكررة أمامه
من فعل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
الصبغي :أن ابن مسعود -رضي هللا عنه -نسي ما ال ينساه أح ٌد،
فيُجاب عليه مبا ذكره أبو بكر ِّ
مبعىن أن احلافظ القوي احلفظ قد ينسى ما ال ينساه أحد ،كما أ ّن الذكي الشديد الذكاء قد يغفل

ويستغلق عليه ما ال يستغلق على بُلداء اخللق أحياانً.
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هذا هو قول هذا اإلمام ،وهو قول غري مرضي ،وبيان ذلك كاآليت:
 -1أما تطبيق ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف الركوع ،وهو أن يشبك بّي أصابع ك ّفيه ،ويضعهما

بّي فخذيه ،وأنه مل يكن أيخذ بركبته ،وهو اثبت من فعله وحثه عليه ،كما يف صحيح مسلم ()534
 .فهو حممول على أنه كان يرى جواز التطبيق ،وجواز األخذ ابلركب ،ال على النسيان ،إذ كيف

ينسى هيئة الصالة وسبع عشرة ركعة يصليها مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومع أيب بكر
وعمر -رضي هللا عنهما.-
ِ
خشي -
أما ما جاء من حثّه على هذا الفعل ،فال يقطع أبنه كان ال ُجيَ ِّوُز األخذ ابلركب ،ولكنه ّ
عدم جواز التطبيق ،ورأى كثرة اآلخذين ابلركب وغلبتهم ،فرأى
حسب اجتهاده يف املسألة -أن يُظ هن ُ
ليتقرر جوازه عند الناس.
أن حيث على التطبيقّ ،

ولوال أن هذا االجتهاد كان سائغاً يف زمن الصحابة ،وإن كان عندهم مرجوحاً ملا سكتوا عنه،
صحة فعله هذا.
احلجة بعدم ّ
وأللزموه ّ

وأما وضع املرافق يف السجود ،فهو اثبت أيضاً عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أخرجه ابن أيب
ّ -2
عظام بين آدم
شيبة يف املصنف ( ، )2676 ،2670إبسنادين صحيحّي عنه ،أنه قالُ :
"هيّئت ُ
للسجود ،فاسجدوا حىت ابملرافق" ،وأحد اإلسنادين اقتصر على العبارة األخرية.

وهذا القول ليس شاذاً غريباً ،والبن مسعود -رضي هللا عنه -من يوافقه من السلف ،كما تراه يف

املصنّف البن أيب شيبة (. )106-104/2

وإذا محل قول ابن مسعود هذا على اجلواز عند اإلعياء والتعب من طول السجود ،فهو قول وجيه

ألهل العلم.

وأما أن ابن مسعود -رضي هللا عنه -كان يقرأ سورة الليل" :والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى
ّ -3

اثبت عنه يف صحيح البخاري
والذكر واألنثى" دون أن يقرأ "وما خلق الذكر واألنثى" فهو أيضاً ُ
( ، )6278 ،4944 ،4943 ،3761 ،3743 ،3742ويف صحيح مسلم (. )824
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ولكن ّأوالً :مل ينفرد هبا ابن مسعود -رضي هللا عنه -بل وافقه على ذلك أبو الدرداء -رضي هللا

عنه -كما يف الصحيحّي (املواضع السابقة) .

وهذا ّ
يدل على أن هذه القراءة إحدى األحرف السبعة اليت تنزل هبا القرآن ،وليست خطأ وال نسياانً
من هذين الصحابيّي اجلليلّي القارئّي -رضي هللا عنهما.-
ولكن بعد أن مجع عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -األمة على مصحف واحد ،خشية أن ال تعي ما

وعاه الصحابة -رضوان هللا عليهم -من شأن األحرف السبعة ،وأمجع الصحابة على قبول فعله هذا،
وأمجعت األمة عليه ،أصبح من غري اجلائز أن يُقرأ بغري ما يف املصحف العثماين ،وأصبحت موافقة
ِ
ٍ ٍ
يفس ُر ثبوت
القراءة ملصحفه شرطاً من شروط ثالثة لقبول صحة القراءة عند مجيع األمة .وهذا ما ّ
قراءة ابن مسعود وأيب الدرداء كليهما لسورة الليل ،كما يف املصحف "وما خلق الذكر واألنثى"

ابلتواتر عنهما؛ ألهنما اثنان ممن اتصلت أساني ُد ال ُق ّراء هبم من الصحابة -رضي هللا عنهم.-

ط املصحف ،وتركهما القراءة األخرى ،يدل على
فقراءة ابن مسعود وأيب الدرداء ابلقراءة املوافقة خل ّ

أهنما تركاها ملا خالفت إمجاع الصحابة -ومها منهم -على مصحف عثمان -رضي هللا عنه.-

والشاهد :أن ابن مسعود -رضي هللا عنه-مل يقرأ بتلك القراءة نسياانً ،وال تركها نسياانً بل قرأ هبا
قبل إمجاع األمة على مصحف عثمان ،وتركها بعد إمجاعها عليه.

()370/1
الصبغي يف تقريره هلذه املسائل ،وأهنا نسيا ٌن من ابن مسعود -رضي
ومع هذا كله ،ومع خطأ أيب بكر ِّ

هللا عنه -إال أنه يصح أن ُْحيتَ هج هبا على من خالف الثابت عن العدد الوفري من الصحابة -رضي هللا

عنهم -يف رفع اليدين قبل الركوع وبعده؛ أبن ابن مسعود -رضي هللا عنه -مل يكن يفعله ،أو مل يكن
يعلم به .وذلك أبن يقال له :أنت ختالف الظاهر من تلك الرواايت الثالث عن ابن مسعود يف الركوع

والسجود والقراءة ،وأوجدت لذلك التخرجيات والتأويالت الصحيحة ،فلماذا ال تفعل ذلك مع

رواية ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف مسألة رفع اليدين؟!
وثبوت خالفها للراجح الئح واضح.
ُ

األم ( ، )189-184/7حيث ذكر مسائل عديدة ،منها مسألة
وهذا هو ما فعله اإلمام الشافعي يف ّ
تطبيق الركوع ،ووضع املرافق يف السجود ،مما يقول به ابن مسعود -رضي هللا عنه -وخالفه احلنفيّة.
ليذ هكرهم أن خمالفة ابن مسعود -رضي هللا عنه -إذا جاء الدليل خبالف قوله ،أو الرواية أقوى مما
ُروي عنه ،ليس أمراً جديداً على الفقه ،وال على فقههم هم أنفسهم ،فال ينبغي أن تكون خمالفته

جمردةً دليالً على جمانبة الصواب.
ّ

هذا وهللا أعلم .واحلمد هلل على أفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله.
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اإلعجاز العلمي يف قوله "إذا بلغ مغرب الشمس " ...
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/11/03هـ

السؤال

يؤرقين تفسري اآلية ( )86من سورة الكهف" :حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عّي
محئة "....رجاء التفسري يف ضوء احلقائق العلمية املسلهم هبا حالياً.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ب ِيف َع ْ ٍ
ش ْم ِ
ّي
ب ال ّ
س َو َج َد َها تَـ ْغ ُر ُ
ىت إِ َذا بَـلَ َغ َم ْغ ِر َ
فجوااب على السؤال حول معىن قوله تعاىلَ :
"ح َّ
َِ
محئَ ٍة" [الكهف , ]86:ومدى مطابقته للواقع؛ أقول مستعينا ابهلل -تعاىل -سائله العون والتوفيق:
( )1يف أعماق البحار شقوق تدفع حبمم حامية ملتهبة:
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اكتشف علماء اجليولوجيا حديثا أن القشرة األرضية مقسمة بشبكة من الصدوع العميقة إىل قطع
لوحا ( )Plateابإلضافة إىل عدة ألواح صغرية تسمى لوحيات
متجاورات يسمى كل منها ً

( , )Plateletsوتطفو هذه األلواح على طبقة شبه منصهرة ،وتصعد الصهارة ( )Magmaمن
بينها يف قيعان احمليطات ،لتضيف مادة جديدة إىل كل لوحّي متجاورين ،وابلزايدة من طرف تنقص
األلواح من الطرف اآلخر دوما ابالنثناء حتت طرف األلواح اجملاورة ,وهكذا تبّي متيز وجود صدوع

عميقة يف منتصف احمليطات ( )Mid-Oceanic Riftsمتتد لتغطي القشرة األرضية أبكملها،
وقد يصل عمقها إىل حوايل (150كم) بعمق القشرة ذاهتا يف أمسك منطقة ,وتبّي كذلك أن مجيع

القارات املعلومة اليوم وما مييزها من جبال تتحرك حبركة األلواح اليت حتملها متقاربة أو متباعدة عن

بعضها البعض حركة بطيئة ،لتحقق مسافة ال تتجاوز عدداً قليالً من السنتيمرتات كل سنة ،ولكنها

حركة مستمرة ,فمثالً يتسع شق البحر األمحر بنسبة ( 3سم) يف السنة ،وشق خليج كاليفورنيا بنسبة

(6سم) يف السنة ،ويعتقد حاليا أبن القارات الشابة كانت متكتلة مع بعضها البعض منذ حوايل
( )200مليون سنة ،لتكون قارة وحيدة ضخمة وسط حميط واحد ,ومع انقسامها مسي الصدع
األصلي

()373/1

بصدع املنتصف األطلنطي ( )Mid-Atlantic Ridgeومازال إىل اليوم ميثل منطقة نشطة
بركانياً ,ويف مناطق الوداين العميقة يف منتصف احمليطات ( )Mid-Ocean Riftsحيث تلتقي

األلواح القارية تتوقد األعماق بنريان ال يقدر ماء احمليطات كله على إطفائها ,وتبلغ درجة احلرارة يف
ك
اب َربّ َ
"والْبَ ْح ِر ال َْم ْس ُجوِر .إِ ّن َع َذ َ
تلك املناطق الربكانية النشطة األلف درجة مئوية ,ويف قوله تعاىلَ :
لََواقِ ٌع" [الطور6:و ]7ترجع عظمة القسم على املقسوم به كدليل على الوحي ,ولفظ (البحر) اسم
جنس يعين البحار العظيمة يف سياق نظرة مشولية للعامل حاليا تنذر خبرابه مستقبال يف جواب القسم
ك لََواقِ ٌع" ,ووصف البحر بلفظ (املسجور) يعين أن قاعه ملتهب يتقد ابلنريان ،كما يف
اب َربّ َ
"إِ ّن َع َذ َ
"مثّ ِيف النّا ِر يُ ْس َج ُرو َن" [غافر ]72:أي توقد حتتهم ،ألن (السجر) هو اإليقاد يف التنور.
قوله تعاىلُ :
ِ
ت" [التكوير ]6 :فيعين أن نريان القاع حمجوزة وينذر ابندفاعها
ار ُس ّج َر ْ
"وإِذَا الْب َح ُ
وأما قوله تعاىلَ :
لتصبح منظورة الحقاً بياانً لدمار العامل مستقبالً ,ومل تعرف صدوع منتصف احمليط (Mid-

 )OceanRiftsإال بعد احلرب العاملية الثانية خالل نظرية األلواح التكتونية ( Tectonic

 )Platesاليت صيغت يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن املاضي فقط.

ومن الناحية العلمية متثل تلك الصدوع امللتهبة املتصلة واملمتدة عميقا أبرز معلم لقشرة األرض ,ولذا
ض ذَ ِ
األر ِ
"والْبَ ْح ِر ال َْم ْس ُجوِر" يعترب سبق
ات ّ
"و ْ
الص ْد ِع" [الطارق ]12:وقوله تعاىلَ :
يف قوله تعاىلَ :
القرآن ابإلشارة إىل هذه احلقائق املخبوءة عميقا حتت سطح احمليطات دليالً جازماً على أنه كالم هللا

العليم احلكيم.

( )2مشهد غروب الشمس يف البحر مبين على رأي العّي:
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الواقع أن جرم الشمس أكرب كتلة وحجما من كواكبها وأقمارها جمتمعة ،حيث حيوي وحده ما يقدر
فلكيا بنسبة ( )%99.86من كتلة النظام الشمسي ,وتبلغ كتلتها ( 10( × )1.99أس  )30كجم
[ولالختصار يصطلح رايضيا ابألس لتضاعيف األعداد ,والقيمة ( 10أس  )3تعين  1أمامه 3

أصفار ( )1000وكذلك القيمة ( 10أس  )30تعين  1أمامه  30صفراً] ،
أي ( )333.1325ألف مرة قدر كتلة األرض اليت تبلغ ( 10( × )5.9736أس  )24كجم,
ويبلغ متوسط نصف قطر الشمس حوايل ( )696ألف كم ،بينما يبلغ نصف قطر األرض

( )6371.3كم ,ونظراً لضخامة الشمس ميكن أن تستوعب حوايل ( )1.3مرة قدر حجم كوكب

األرض ,ومع أن قرص الشمس يبدو كالقمر حجما قطع القرآن أبنه حقيقة أكرب على لسان نيب هللا
ال َه َُذَا َرّيب َه َُذَآ
س َاب ِزغَةً قَ َ
إبراهيم (عليه السالم) حماججا قومه يف قوله تعاىل" :فَـلَماّ َرأَى ال ّ
ش ْم َ
أَ ْكرب فَـلَمآ أَفَـلَت قَ َ ِ
يءٌ ممّّا تُ ْش ِرُكو َن" [األنعام ، ]78:وال يتوهم إذن أن القرآن يقرر أن
ْ
َُ ّ
ال يَـ َق ْوم إِ ّين بَ ِر َ
ب ِيف َع ْ ٍ
ّي
(و َج َد َها تَـغْ ُر ُ
جرم الشمس صغري حىت هتبط حقيقة يف حبر من حبار األرض؛ ألن التعبري َ
محئَ ٍة) قائم على النسبة لسكان األرض كما ترى العّي ،حنو قوله تعاىل" :قَ َ ِ ِ
َِ
يم فَِإ ّن هللاَ َأيِْيت
ال إبْـ َراه ُ
س ِمن الْم ْش ِر ِق فَأ ِ
ْت ِهبَا ِم َن ال َْم ْغ ِر ِ
ب" [البقرة ، ]258:وعلى هذا اتفق اجلمع الغفري من
ِابل ّ
ش ْم ِ َ َ
املفسرين سلفا وخلفا؛ قال ابن اجلوزي" :رمبا توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم قدرها تغوص

بذاهتا يف عّي ماء وليس كذلك ..وإمنا وجدها تغرب ..كما يرى راكب البحر الذي ال يرى طرفه أن
الشمس تغيب يف املاء ،وذلك ألن ذا القرنّي انتهى إىل آخر البنيان" [زاد املسري لعبد الرمحن بن

علي بن حممد اجلوزي املتوىف سنة ( 597هـ)  ,املكتب اإلسالمي بريوت ( 1404ط, )3
(ج5ص. ] )186
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وقال البيضاوي" :بلغ ساحل احمليط فرآها كذلك إذ مل يكن( ..أمام) بصره غري املاء ،ولذلك قال
(وجدها تغرب)  ،ومل يقل (كانت تغرب) " [أنوار التنزيل وأسرار التأويل أليب سعيد عبد هللا بن عمر
الشريازي البيضاوي املتوىف (سنة  791هـ)  ,دار الفكر بريوت (( , )1416ج3ص. ] )520

وقال الرازي" :الشمس أكرب من األرض مبرات كثرية ،فكيف يعقل دخوهلا يف عّي من عيون األرض..
(و) أول الليل عند أهل املغرب هو أول النهار الثاين عند أهل املشرق ,بل ذلك الوقت الذي هو

أول الليل عندان فهو وقت العصر يف بلد ،ووقت الظهر يف بلد آخر ،ووقت الضحى يف بلد اثلث،
ووقت طلوع الشمس يف بلد رابع ،ونصف الليل يف بلد خامس ،وإذا كانت هذه األحوال معلومة

بعد االستقراء واالعتبار ،وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة يف كل هذه األوقات كان الذي يقال أهنا

تغيب (حقيقة) يف الطّي واحلمئة كالما على خالف اليقّي ,وكالم هللا –تعاىل -مربأ عن هذه التهمة
فلم يبق إال أن يصار إىل التأويل" [التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب البن خطيب الري فخر الدين

حممد بن عمر الرازي املتوىف (سنة  606هـ)  ,دار الكتب العلمية بريوت (, )1421
(ج21ص. ] )142

ّي َِ
ب ِيف َع ْ ٍ
محئَ ٍة)  ..يف رأي العّي" [معامل التنزيل للحسن بن
(و َج َد َها تَـ ْغ ُر ُ
وقال البغوي" :معىن قولهَ :
سعيد الفراء البغوي املتوىف (سنة  516هـ)  ,دار املعرفة بريوت ( 1407ط) ( ,ج3ص. ] )179
وقال أبو حيان" :أي فيما ترى العّي" البحر احمليط أليب حيان يف تفسري اآلية.
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وقال القرطيب" :ليس املراد أنه انتهى إىل الشمس مغراب ومشرقا حىت وصل إىل جرمها ومسها؛ ألهنا
مع السماء حول األرض من غري أن تلتصق ابألرض وهي أعظم من أن تدخل يف عّي من عيون

األرض ،بل هي أكرب من األرض أضعافا مضاعفة ،بل املراد أنه انتهى إىل آخر العمارة من جهة
املغرب ومن جهة املشرق فوجدها يف رأي العّي تغرب يف عّي محئة ،كما أان نشاهدها يف األرض

ٍ
ش ْم ِ
ىت إِ َذا بَـلَ َغ َمطْلِ َع ال ّ
س َو َج َد َها تَطْلُ ُع َعلَ َى قَـ ْوم ّملْ
امللساء كأهنا تدخل يف األرض ،وهلذا قالَ :
"ح َّ
َْجنعل ّهلم من ُد ِ
وهنَا ِس ْرتاً" [الكهف ، ]90:ومل يُرد أهنا تطلع عليهم أبن متاسهم وتالصقهم ،بل أراد
َ ُْ ّ
أهنم أول من تطلع عليهم" [اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب
املتوىف (سنة  671هـ)  ,دار الشعب القاهرة (1372ط( , )2ج11ص. ] )49

وقال السعدي " :أعطاه هللا ما بلغ به مغرب الشمس ،حىت رأى الشمس يف مرأى العّي كأهنا تغرب
يف عّي محئة أي سوداء ،وهذا هو املعتاد ملن كان بينه وبّي أفق الشمس الغريب ماء رآها تغرب يف

نفس املاء وإن كانت يف غاية االرتفاع" [تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن

انصر السعدي املتوىف (سنة  1376هـ)  ,مؤسسة الرسالة (بريوت ( , )1421ص. ] )485

()377/1
ش ْم ِ
س) أي منتهى األرض من جهة املغرب ،حبيث ال يتمكن
ب ال ّ
ىت إِذَا بَـلَ َغ َم ْغ ِر َ
وقال األلوسيَ " :
(ح َّ

أحد من جماوزته ،ووقف كما هو الظاهر على حافة البحر احمليط الغريب الذي يقال له أوقيانوس( ..و)

جرم الشمس أكرب من جسم األرض أبضعاف مضاعفة ،فكيف ميكن دخوهلا يف عّي ماء يف األرض؟
وهو مدفوع أبن املراد :وجدها يف نظر العّي كذلك إذ مل ير هناك إال املاء ،ال أهنا كذلك حقيقة،

وهذا كما أن راكب البحر يراها إذا مل ير الشط كأهنا تطلع من البحر وتغيب فيه إذا مل ير هناك إال

املاء ال أهنا كذلك حقيقة ،والذي يف أرض ملساء واسعة يراها أيضا كأهنا تطلع من األرض وتغيب

فيها ..فالشمس على ما هو احلق مل تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين حبسب آفاقهم..

ويدل على ما ذكر ما أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه وأبو الشيخ يف العظمة عن ابن عباس –رضي
هللا عنهما -قال :الشمس مبنزلة الساقية جتري ابلنهار يف السماء يف فلكها ،فإذا غربت جرت ابلليل
يف فلكها حتت األرض حىت تطلع من شرقها وكذلك القمر" [روح املعاين لشهاب الدين األلوسي

املتوىف (سنة  1270هـ)  ,دار إحياء الرتاث العريب بريوت (ج16ص. ] )31

وأوجز سيد قطب فهم املفسرين -رمحهم هللا تعاىل أمجعّي -بقوله" :ومغرب الشمس هو املكان
الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء األفق ،وهو خيتلف ابلنسبة للمواضع ،فبعض املواضع
يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل ،ويف بعض املواضع يرى أهنا تغرب يف املاء كما يف

احمليطات الواسعة والبحار ،ويف بعض املواضع يرى أهنا تغرب يف الرمال إذا كان يف صحراء مكشوفة
ب حىت وصل إىل نقطة على شاطئ احمليط
على مد البصر ,والظاهر من النص أن ذا القرنّي غَ هر َ

األطلسي ،وكان يسمى حبر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده ،فرأى الشمس تغرب فيه" [يف

ظالل القرآن لسيد قطب املتوىف (سنة  1386هـ)  ,طبعة دار الشروق] .
( )3شقوق أعماق احمليطات تدفع بصهارة حارة تسود ابلتربد:

()378/1

قال األلوسي" :وجدها أي الشمس (تغرب يف عّي محئة) أي ذات محأة وهي الطّي األسود ..وقرأ
عبد هللا وطلحة بن عبيد هللا وعمرو بن العاص وابنه عبد هللا وابن عمر ومعاوية واحلسن وزيد بن

علي وابن عامر ومحزة والكسائي (حامية)  ..أي حارة" [روح املعاين لأللوسي (ج16ص. ] )31
وقال الصنعاين" :عن احلسن يف قوله تعاىل (محئة) قال حارة" [تفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعاين

املتوىف (سنة  211هـ)  ,مكتبة الرشد الرايض (( , )1410ج2ص. ] )410

وقال ابن عاشور( " :حامية)  ..أي حارة ،من احلمو وهو احلرارة" [التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن
عاشور املتوىف (سنة  )1393هـ ,الدار التونسية (1984م)  ,صفحة. ] )2573( :

وقال الطربي" :والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال :إهنما قراءاتن ..ولكل واحدة منهما
وجه صحيح" [تفسري حممد بن جرير الطربي املتوىف (سنة  310هـ)  ,دار الفكر بريوت (, )1405

(ج16ص. ] )11

وقال الرازي" :فجائز أن تكون العّي جامعة للوصفّي مجيعا" [التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب

للرازي (ج21ص. ] )142

ومبثلهما قال النحاس [معاين القرآن أليب جعفر أمحد بن إمساعيل النحاس املتوىف (سنة  338هـ) ,
جامعة أم القرى مكة املكرمة (( , )1409ج4ص. ] )288

( )4الشقوق امللتهبة يف قيعان احمليطات هي أبرز معاملها:

قال الشنقيطي" :قال ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسريه :أي رأى الشمس تغرب يف البحر احمليط..

ومقتضى كالمه أن املراد ابلعّي يف اآلية البحر احمليط ..والعّي تطلق يف اللغة على ينبوع املاء ..فاسم
العّي يصدق على البحر لغة ..وكون من على شاطئ احمليط الغريب يرى الشمس يف نظر عينه تسقط
يف البحر أمر معروف ،وعلى هذا التفسري فال إشكال يف اآلية ،والعلم عند هللا تعاىل" [أضواء البيان

حملمد األمّي بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي املتوىف (سنة  , )1393دار الفكر بريوت
( 1415هـ) ( ,ج3ص. ] )341

()379/1

وقال القرطيب" :قال القتيب :وجيوز أن تكون هذه العّي من البحر" [اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب
(ج11ص. ] )49
ومبثله قال أبو حيان والنحاس ,ومقتضى كالمهم أن تلك العيون من لوازم احمليطات وأهنا متصلة ،ويف

كل حميط عّي حامية محئة مما يتفق مع وجود فوهات تدفع حبمم الصخور النارية الداكنة خاصة يف

احمليط الغريب أو األطلسي ,وعلى هذا الوجه يكون يف التعبري إجياز حذف اكتفاء بشهرة معلوم ،وهو

مشهد غروب الشمس ابحمليط ،وعرب عن احمليط بالزمه الذي مل تشاهده عّي وهو شقوق قاعه ,وال
أيىب السياق التقدير (وجدها تغرب يف مرأى العّي يف حميط ذي عّي محئة) ؛ أي يطفح قاعه مبواد
صخرية انرية سوداء من عيون متصلة بطول احمليط ,واحتمل األلوسي كال الوجهّي بقوله" :املراد

ابلعّي احلمئة إما عّي يف البحر أو البحر نفسه ،وتسميته عينا مما ال أبس به" [روح املعاين لأللوسي
(ج16ص. ] )32

واملعىن أن البحر احمليط نفسه أو شق يف قاعه يدفع على الدوام مبواد ملتهبة قامتة وهو ما يتفق مع

الواقع ابلفعل ,وخص القرآن للمحيط الغريب أو األطلسي ابلبيان يتفق مع كونه احمليط املتميز
ابلصدع األصلي واألعظم عندما كانت القارات كلها متصلة يف قارة واحدة ,وعلى هذا الوجه يتضمن
النص الكرمي إخباراً بغيب ال يعلمه بشر زمن الوحي يصف خفااي أعمق مما شاهده ذا القرنّي ،وما
يشاهده مجيع الناس على سواحل احمليطات عند الغروب ,وهللا تعاىل أعلم.

()380/1

السنة النبوية وعلومها

()381/1

وافدة النساء
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/7/24

السؤال

ما رتبة احلديث الذي رواه البيهقي يف شعب اإلميان " أن أمساء بنت يزيد األشهلية األنصارية أتت
النيب فقالت :إين وافدة النساء إليك  ...إىل قوله  -صلى هللا عليه وسلم  :-انصريف ..من خلفك

من النساء ....هتلل وتكرب استبشاراً " ،أفتوان مأجورين.

اجلواب

أيها األخ السائل :أشكر لك حرصك على معرفة صحة احلديث من ضعفه ،يف الوقت الذي يتهاون

فيه كثري من الناس هبذه القضية مع أمهيتها ،فزادك هللا هدى وتوفيقاً.
أما ما سألت عنه  -وفقك هللا  -من احلديث ،فقد رواه البيهقي يف " شعب اإلميان " ()248/15
رقم احلديث 8369عن وافدة األنصار ،فهو مروي من حديث أمساء بنت يزيد األنصارية رضي هللا
عنها ،ومن حديث ابن عباس رضي هللا عنه.

فأما حديث أمساء ،ففي سنده عبد هللا بن سعيد الساحلي ،وقد حبثت عنه كثرياً فلم أجد له ترمجة

تبّي حاله ،وعليه فهو يف عداد اجملاهيل؛ إذ لو كان معروفا ابلرواية مل تغفله كتب الرتاجم على كثرهتا.
ّ

وأما حديث ابن عباس -رضي هللا عنه -فضعيف اإلسناد جداً؛ ألنه من رواية رشدين بن كريب.
قال عنه اإلمامان أمحد والبخاري :منكر احلديث ،وهللا أعلم.

()382/1

حديث  ...هل أنشره يف اإلنرتنت؟!
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/7/24

السؤال

ما صحة هذا احلديث؟ وهل تنصحوين بنشره إذا كان صحيحاً يف املنتدايت؟

قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من قال حّي يصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله
احلمد حيي ومييت وهو على كل شئ قدير " عشر مرات كتب هللا بكل واحدة قاهلا عشر حسنات،
وحط هللا عنه عشر سيئات ،ورفعه هللا هبا عشر درجات ،وكن له كعشر رقاب ،وكن له مسلحة من

أول النهار إىل آخره ومل يعمل يومئذ يقهرهن" ،وحّي ميسي له مثل ذلك.
اجلواب

السالم عليك ورمحته وبركاته ،وبعد ،فبّي يدي جواب سؤالك ،فإين أمحد لك أمرين دلت عليهما

مسألتك:

أوهلما :حرصك على نشر اخلري ،وداللة إخوانك املسلمّي عليه ،من خالل نشر هذا احلديث يف

املنتدايت اليت طفحت بفضول القول ومكرور الكالم.

واثنيهما :تثبتك يف عملك ،وسؤالك عن صحة اخلرب قبل نشره ،وخرياً صنعت إذ سألت ،وقد
أحسن من انتهى إىل ما علم.

زادك هللا بصرية وهدى ،وجعلك من مفاتيح اخلري ودعاة احلق ،مث إين أختصر لك اجلواب اختصاراً يف

نقاط:

األوىل :هذا احلديث هبذا اللفظ أخرجه أمحد يف (املسند  )23568من حديث أيب أيوب األنصاري

 -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال " :من قال حّي يصبح ال إله إال هللا

وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) كتب هللا
له بكل واحدة قاهلا عشر حسنات ،وحط عنه هبا عشر سيئات ،ورفعه هللا هبا عشر درجات ،وكن له

يقهرهن ،فإن قال حّي
كن له مسلحة من أول النهار إىل آخره ،ومل يعمل يومئذ عمالً
ّ
كعشر رقاب ،و ّ
ميسي فمثل ذلك " وهو حديث صحيح.

وهو عند البخاري ( )6404خمتصراً ،مبعناه ،وفيه " كان كمن أعتق رقبة من ولد إمساعيل " ،وعند

مسلم ( )2693مبعناه خمتصراً ،وقال ":كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل ".

اثنياً :جاء معىن احلديث عن مجع من الصحابة منهم :أبو هريرة ،ومعاذ بن جبل ،وأبو أمامة ،وعبد
الرمحن بن غنم ،وأبو عياش ،وغريهم.

وانظرها يف (الرتغيب والرتهيب)  ،ابب (الرتغيب يف أذكار يقوهلا بعد صالة الصبح) و (سلسلة

األحاديث الصحيحة) رقم (. )2563

اثلثاً :اختلفت الرواايت يف عدد الرقاب اليت تعدل هذا الذكر ،قال احلافظ يف (الفتح)  " :واختالف
هذه الرواايت مع احتاد املخرج يقتضي الرتجيح بينها ،فاألكثر على ذكر أربعة ".

رابعاً :ظاهر إطالق احلديث أن األجر حيصل ملن قال هذا التهليل يف اليوم متوالياً أو متفرقاً يف

جملس ،أو جمالس يف أول النهار أو آخره ،لكن األفضل أن أييت به أول النهار متوالياً ،ليكون له حرزاً
مجيع هناره ،وكذا يف أول الليل ليكون له حرزاً يف مجيع ليله.
خامساً :ترتب هذا الثواب العظيم على هذا الذكر دليل على شرفه ،وفضله ،وعظيم ما احتواه من
املعاين ،ففيه توحيد هللا  -جل جالله  -بقوله( :ال إله إال هللا)  ،وأتكيد هذا التوحيد بقوله( :ال

شريك له)  ،ومتجيده  -جل وعال  -بقوله( :له امللك)  ،ومحده -سبحانه وتعاىل  -بقوله( :له
احلمد)  ،والثناء عليه وتعظيمه  -سبحانه  -بقوله( :وهو على كل شيء قدير) .

فمن قال هذا الذكر فقد وحد ربه ،وجمّده ،ومحده ،وعظّمه ،وأثىن عليه ،وهو  -سبحانه  -أهل
الثناء واجملد ،جل ربنا وتعاىل وتقدس.

سادساً :ما ذكر يف هذا احلديث من ثواب هذا الذكر ليس حصراً للثواب ،وإمنا ذكر لبعضه ،وللذكر

فوائد ومثرات طيبة مباركة من أجلّها :ذكر املوىل  -جل وتقدس  -لعباده الذين يذكرونه" :فاذكروين

أذكركم " فهل مثة شرف هلذا املخلوق الضعيف أعظم من أن يذكره مالك امللك يف املأل األعلى؟ كما
يف احلديث القدسي " وإن ذكرين يف م ٍإل ذكرته يف مأل خري منهم " .أخرجه البخاري (. )7405
وارجع  -زادك هللا توفيقاً وهدى  -إىل مقدمة (الوابل الصيّب) لإلمام الرابين ابن القيم ،فإنه
سيوقفك على فوائد جمتناة يف فضل الذكر يفصلها لك بِنَـ َفس العامل املتألّه الذي عرف فوصف ،وذاق
طعم املناجاة والذكر ،فأخرب عنها خرب العارفّي.

سابعاً :يف هذا احلديث مشهد من مشاهد كرم هللا وجوده ،وسعة فضله ،حيث يعطي هذا العطاء

الغامر ثواابً لعمل يسري ال أيخذ من جهدك ووقتك إال أقل القليل ،ولكنه عطاء الكرمي الغين ،كما أن
فيه داللة على ابب من أبواب اخلري ،وطريق من طرق كسب الثواب ،وكان من فضل هللا  -جل

جالله  -أن ّنوع طرق اخلري ويسرها ،حىت جيد كل ما يناسبه ويقدر عليه ،وقد بوب النووي ـ رمحه هللا
ـ يف كتابه املاتع (رايض الصاحلّي) ابب يف كثرة طرق اخلري ،وألف احلافظ الدمياطي كتابه احلفيل

(املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل) فجمع فيه فأوعى من األحاديث الدالة على أنواع من أعمال

اخلري مثاب عليها بعظائم األجور ،وهو لك مفيد إذا رجعت إليه مع التثبت من صحة األحاديث
املذكورة فيه.

جعلنا هللا وإايك من املسارعّي إىل اخلريات ،ورزقنا إخالص القصد ،وصدق القول ،وصالح العمل،
وهللا أعلم.

()383/1

هذا حديث موضوع
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/8/3
السؤال

وجدت احلديث التايل وأريد أن أعرف معناه ومدى صحته من إحدى املنتدايت عن أيب هريرة رفعه
قال(( :كلم هللا هذا البحر الغريب ،وكلم البحر الشرقي ،فقال للغريب :إين حامل فيك عباداً من

عبادي ،فكيف أنت صانع هبم؟)) قال أغرقهم قال :أبسك يف نواحيك ،وحرمه احللية والصيد

وكلم هذا البحر الشرقي ،فقال :إين حامل فيك عباداً من عبادي ،فما أنت صانع هبم؟ ((قال:

أمحلهم على يدي ،وأكون هلم كالوالدة لولدها ،فأاثبه احللية والصيد .مث قال ال تعلم أحداً)) جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

مكذوب على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ال جتوز نسبته إليه -صلى هللا
أوالً :احلديث موضوع
ٌ
عليه وسلمٍ -
حبال من األحوال.
وبيان ذلك أن احلديث ابللفظ الذي ذكره السائل أخرجه البزار يف مسنده (كما يف كشف األستار
البزار 266 - 265/2 :رقم  ، )1669من طريق عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر ،عن
عن زوائد ّ
البزار
سهيل بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن أيب هريرة مرفوعاً إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -مث قال ّ
"تفرد به عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة :عب ُد الرمحن ،وهو منكر احلديث وقد رواه سهيل،
عقبهّ :
عن النعمان بن أيب عياش ،عن عبد هللا بن عمرو موقوفاً)) .
سبب رِّد احلديث:
فهنا قد ه َ
بّي البزار َ
رجل متهم ابلكذب هو عبد الرمحن بن عبد هللا العمري حىت قال اإلمام أمحد
فهو من جهة :يرويه ٌ

(كما يف العلل ومعرفة الرجال :رقم " : )4364أحاديثه مناكري ،كان ك ّذاابً" ،وكفى مبن ك ّذبه اإلمام

أمحد  -على ورعه وإنصافه  -سوءاً.
عامة أهل العلم :كالعقيلي يف الضعفاء ( ، )748/2وابن حبّان يف
ولذلك أنكر هذا احلديث عليه ّ

اجملروحّي ( ، )54-53/2وابن عدي يف الكامل يف معرفة ضعفاء احمل ّدثّي ( ، )277/4وابن اجلوزي
ٍ
حديث أُنكر
أفظع
يف العلل املتناهية (رقم  . )33بل إن ابن عدي ملا أورده ،قال بعد إيراده" :هو ُ

عليه".

مث هو من ٍ
جهة أخرى إمنا يُروى من حديث عبد هللا بن َعمرو بن العاص عن كعب األحبار ،أو من
حديث عبد هللا بن َعمرو من كالمه ال يرفعه إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم( .-كما تراه يف

املصادر األتيه :السنن لسعيد بن منصور (رقم  ، )2389واتريخ بغداد للخطيب (-233/10

 ، )235والعلل املتناهية البن اجلوزي (رقم . )36 ،35
وهذا يعين أن احلديث من اإلسرائيلياتّ ،إما أن عبد هللا بن َعمرو بن العاص أخذه عن كعب

بعض أخبار ُكتُب
س َن إسالمهم ،فكانت تُنقل عنه ُ
األحبار ،وهو من علماء اليهود الذين أسلموا َ
وح ُ
أهل الكتاب .وإما أن عبد هللا بن َعمرو أخذ هذا اخلرب عن كتب بين إسرائيل مباشرة ،وإىل ذلك مال
ابن كثري يف كتابه (البداية والنهاية )52/1وهبذا نعلم أن هذا احلديث إمنا هو من اإلسرائيليات ،وهي
األخبار عن التوراة واإلجنيل وغريمها من كتب اليهود والنصارى .واملسلمون يؤمنون أبن هللا  -عز

وجل  -أنزل التوراة على موسى عليه السالم واإلجنيل على عيسى عليه السالم وأنزل ُكتباً أخرى

على أنبيائه عليهم السالم ،بل هذا أحد أركان اإلميان عند املسلمّي ،كما قال تعاىل" :آمن الرسول
مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بّي ٍ
أحد من رسله" ،وقال
ٌ
صلى هللا عليه وسلم -ملا سأله جربيل عليه السالم عن اإلميان" :أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبهورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه ِّ
وشره" أخرجه مسلم ( )8من حديث عمر ،لكن كما يؤمن
املسلمون بذلك ،وال يصح إمياهنم إال به ،فإهنم يؤمنون كذلك أن هذه الكتب قد ُح ّرفت وبُ ِّدلت،
وأعظم ما ُح ِّرف فيها عقيدة التوحيد ،كما قال تعاىل" :وقد كان فري ٌق منهم يسمعون كالم هللا مث
"فويل للذين يكتبون الكتاب أبيديهم مث
حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" وقال سبحانه:
ٌ
وويل هلم مما يكسبون" وقال
فويل هلم مما كتبت أيديهم ٌ
يقولون هذا من عند هللا ليشرتوا به مثناً قليالً ٌ

عز وجل " :من الذين هادوا ُحي ّرفون الكلم عن مواضعه"
ِ
الع ْدل واحداً من أعظم
ومع ذلك ُكلّه فألن هذا الدين دين هللا عز وجل ،فقد جعل هللا تعاىل َ
خصائصه "ومتّت كلمةُ ربِّك صدقاً وعدالً ال ُمب ّدل لكلماته وهو السميع العليم " وقياماً بفريضة
وبناء على األدلة اليت جاءت يف موضوع اإلسرائيليات ،ومبالحظة واقع هذه
العدل واإلنصاف ً
اإلسرائيليات فقد قسم العلماء اإلسرائيليات إىل ثالثة أقسام:

األول :ما نؤمن مبضمونه ونص ّدق به ،وهو ما وافق القرآن والسنة وحنن يف هذا القسم ُمستغنون مبا

عما لديهم.
لدينا ّ

الثاين :ما نك ُذبه ونقطع بتحريفه ،وهو ما خالف الكتاب والسنة.

الثالث :ما قال فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم" -ال تص ّدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم" أخرجه

البخاري ( ، )4485وهو مامل جند يف الكتاب والسنة دليالً على صدقه أو على كذبه ،وهذا القسم

هو الذي قال فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-ح ّدثوا عن بين إسرائيل وال حرج"أخرجه أبو داود

( )3662من حديث أيب هريرة .وغالب اإلسرائيليات الثابتة عن السلف ،أو املذكورة يف كتب أئمة

السنة (كتفسري الطربي وابن كثري) هي من القسم األول والثالثّ .أما القسم الثاين فال يذكروهنا غالباً
إال مع بيان بطالهنا ،وخمالفتها للحق الوارد يف الكتاب والسنة واحلديث الذي يسأل عنه السائل هو

دليل بصدقه ،وال
من القسم الثالث ،ولذلك ح ّدث به عبد هللا بن عمرو (رضى هللا عنه) فليس لدينا ٌ
دليل بكذبه وهو إن كان قد ُرفع احلرج عن التحديث به ،إال أن االنشغال بغريه مما قد يقع احلرج

بسبب اجلهل به أ َْو َىل وأح ّق ،كفرائض اإلسالم وسننه وهللا ينفعنا وإايكم ابلعلم النافع ،وييسر لنا

مجيعاً العمل املتقبهل الصاحل .وهللا أعلم.

()384/1

معىن حديث " إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل "
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
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التاريخ 1422/8/3

السؤال

هل مقولة " :إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل " هو حديث صحيح ،أو قاعدة فقهية تتبع ،أم
ماذا؟ وما معناها؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد فاملقولة املذكورة

حديث صحيح :ابللفظ املذكور يف (صحيح ابن حبّان رقم  ، )1183ويف (صحيح مسلم رقم
ٌ

س اخلتا ُن اخلتا َن ،فقد وجب الغُسل" .وأصل احلديث
 )349بلفظ" :إذا جلس بّي شعبها األربع ،وم ه
متفق عليه مبعناه( .صحيح البخاري رقم . )291

ال ماء الرجل أو املرأة ،وإمنا جيب الغُ ْسل
وب الغُ ْسل من اجلنابة ال يُشرتط فيه إنز ُ
واملعىن :أن ُو ُج َ

مبجرد اإليالج ،ويكفي يف اإليالج املوجب للغُ ْسل إدخال حشفة ذكر الرجل يف فَـ ْرج املرأة.
ّ

فاملقصود ابخلتانّي :ختان الرجل وختان املرأة ،أي موضع اخلتان من كل ٍ
واحد منهما ،وهللا أعلم،
واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

()385/1

أحاديث األذان واإلقامة يف أذن املولود
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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التاريخ 1422/6/1

السؤال

ما صحة أحاديث األذان واإلقامة يف أذن املولود؟

اجلواب

قد ورد يف هذا الباب أحاديث بعضها موضوع ،وبعضها ضعيف ،وأجود ما ورد يف الباب -حسب
علمي -حديث أيب رافع -رضي هللا عنه -قال(( :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم أذّن يف
أذن احلسن بن علي حّي ولدته فاطمة ابلصالة)) أخرجه أمحد  ،9/6وأبو داود (، )5105

والرتمذي ( )1514وقال :حسن صحيح .ورواه غريهم .ولكنه ضعيف اإلسناد؛ ألن مداره على
عاصم بن عبيد هللا ،وهو ضعيف احلديث.

وقد أورد العالمة ابن القيم يف الباب الرابع من كتابه (حتفة املودود أبحكام املولود) ثالثة أحاديث يف
هذا املوضوع ،أحسنها حديث أيب رافع على ضعفه ،مث ذكر احلكمة من استحباب بعض أهل العلم

التأذين يف أذنه ّأول ما يولد.

والذي يظهر أنه إذا مل تثبت بذلك األحاديث املرفوعة ،وال اآلاثر املوقوفة فال ينبغي فعله ،ومن

استحبه من أهل العلم فالظاهر أنه مل يقف على ضعف األحاديث الواردة يف الباب ،وهللا أعلم.

()386/1

ارتداد أم جحود
اجمليب د .سعد بن عبد هللا احلميد
أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود
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التاريخ 1422/4/7
السؤال

ما صحة حديث إرتداد بعض الصحابة عقب حادثة اإلسراء واملعراج بعد إخبار النيب صلى هللا عليه
وسلم هلم هبا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإنه ال يصح أن أحداً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ارت ّد بعد حادثة اإلسراء ،ومل يرد ذلك

صراحة إال يف حديث منكر أخرجه احلاكم (62/3و )63وغريه من طريق حممد بن كثري الصنعاين،

عن معمر بن راشد ،عن ابن شهاب الزهري ،عن عروة ،عن عائشة قالت :ملّا أسري ابلنيب صلى هللا

عليه وسلم إىل املسجد األقصى ،أصبح يتحدث الناس بذلك ،فارت ّد انس ممن كانوا آمنوا به

وص ّدقوه … احلديث قال احلاكم( :هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي ومل خيرجاه؛ فإن حممد
بن كثري صدوق)  ،واحلاكم كما هو معلوم انتُقد كثرياً على أحكامه على األحاديث يف "املستدرك"،
ويظهر انتقاده هنا بوضوح .فإن حممد بن كثري هذا مل خيرج له أحد الشيخّي شيئاً ،ومع هذا فهو

مضعف من قبل حفظه ،ويشتد ضعفه إذا روى عن معمر ،وهذا من روايته عنه .قال عبد هللا بن
َ

فضعفه جداً ،وض ّعف حديثه عن معمر جداً ،وقال :هو منكر
اإلمام أمحد :ذكر أيب حممد بن كثري ّ
احلديث ،وقال :يروي أشياء منكره .أ .هـ من "هتذيب الكمال" ( . )331/26والصواب يف هذا

احلديث :رواية ابن جرير له يف تفسريه ( )335/17عن ابن شهاب الزهري ،عن ابن املسيب وأيب
سلمة بن عبد الرمحن مرسالً ،واملرسل من أنواع الضعيف ،ومع ذلك فذكر االرتداد مل يرد من قوهلما،
وإمنا ذكره عبد هللا بن وهب من قوله ،وابن وهب هو الرواي للحديث عن يونس بن يزيد ،عن

الزهري.

فإن قيل :ورد خرب االرتداد أيضاً يف حديث ابن عباس عند اإلمام أمحد ( 374/1رقم ، )3546

والنسائي يف "الكربى" ( ، )11383وغريمها ،وصححه ابن جرير الطربي يف "هتذيب اآلاثر" (، )17
وابن كثري يف "التفسري" (. )26/5
فاجلواب :أن هذا احلديث ليس فيه داللة على أهنم كانوا مؤمنّي ،ولفظه عند هؤالء" :فقال انس:

حنن ال نصدق حممداً مبا يقول ،فارت ّدوا كفاراً ،فضرب هللا أعناقهم مع أيب جهل " . .احلديث.

فقوله" :فارتدوا كفاراً" ال يدل على أهنم كانوا مؤمنّي ،وإمنا يدل على أهنم بعد أن رأوا هذه اآلية

العجيبة؛ وهي أهنم حت ّدوا النيب صلى هللا عليه وسلم أن يثبت صدقه يف أنه أسري به إىل بيت

املقدس ،مث رجع يف ليلة ،فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم يصف هلم بيت املقدس وصفاً دقيقاً ،وهم
يعلمون أنه مل يره ،وأخربهم بعريهم اليت يف الطريق ،وهذه آية عظيمة تستوجب من كفار مكة اإلميان

بصدق نبوته  ،rولكنهم مع هذا كله قالوا :حنن ال نصدق حممداً مبا يقول ،فبدالً من اإلميان ارت ّدوا
إىل كفرهم ،وابقي الرواايت اليت ذكرت يف هذه احلادثة من غري هذا الطريق تدل على ما ذكرته،

فليس فيها ذكر االرتداد ،فضالً عن التصريح بردة بعض من كان آمن ،على أن سند احلديث حيتاج

إىل أتمل ،يشعر به قول ابن جرير الطربي يف املوضع السابق من "هتذيب اآلاثر"" :وهذا خرب عندان

صحيح سنده ،وقد جيب أن يكون على مذهب اآلخرين سقيماً غري صحيح؛ لعلل :إحداها :أنه خرب
ال يعرف له خمرج يصح عن ابن عباس  -على ما روي عن هالل بن خباب ،عن عكرمة ،عنه  -إال

من هذا الوجه ،وإن كان قد روى بعض ذلك عن عكرمة ،من غري حديث هالل بن خباب )). .اخل
ما قال ،واملهم منه ذكر العلة األوىل هذه فاحلديث يرويه هالل بن خبّاب ،عن عكرمة ،عن ابن

عباس .وأحاديث اإلسراء وردت عن مجع من الصحابة رضي هللا عنهم استوعب ذكرهم احلافظ ابن

كثري يف أول سورة اإلسراء ،ومنهم ابن عباس رضي هللا عنهما ،ومل يرد يف حديث أي منهم ذكر الر ّدة
إال يف طريق عائشة الذي تقدم الكالم عنه ،أو يف هذه الرواية .وقد روي احلديث عن ابن عباس من

مخس طرق  -على ما ذكر ابن كثري  ،-وبعضها يف الصحيح ،وليس يف شيء منه هذه الطرق ذكر
الر ّدة ،إال يف رواية عكرمة .ومل جند هذه الرواية مروية عن عكرمة إال من طريق هالل بن خبّاب،
وتالميذ عكرمة الذين رووا عنه السنّة كثر ،ومل يرو أحد منهم هذا الذي رواه هالل بن خبّاب ،وهم
خمرجة يف الصحيح عنه ،وأما هالل بن خبّاب فأعرض
أكثر مالزمة لعكرمة من هالل ،وأحاديثهم ّ
تغري قبل موته بسبب كرب سنّه ،ومثله ال حيتمل منه
صاحبا الصحيح عن إخراج حديثه ابملرة ،ألنه ّ
التفرد هبذه الرواية ،وفيها ما تقدم ذكره مما ينكر عليه من لفظها.
ُّ

فهذا ما يتعلق ابلرواية من حيث السند ،أمن نقدها من حيث املنت فهي منكرة لألسباب التالية- :

( )1حديث أيب سفيان مع هرقل ،وفيه سؤال هرقل أليب سفيان  -وكان حّي ذلك مشركا  -هل

يرتد أح ٌد منهم  -يعين أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  -سخطة لدينه بعد أن يدخلة قال أبو
أقر أبو سفيان بذلك ،بل كان يقول
سفيان :ال ،فلو كانت حادثة االرتداد عن اإلميان صحيحة ملا ّ

له :نعم هناك من ارت ّد عن اإلميان به ملا حصل كذا وكذا.

( )2يف منت هذا احلديث من هذا الطريق ألفاظ أخرى منكرة تدل على عدم ثبوته؛ كقوله" :ورأى

الدجال يف صورته رؤاي عّي ،ليس رؤاي منام ،" . .وذكر صفته ،فلو كان صلى هللا عليه وسلم رآه يف

تلك الليلة؛ ملا التبس األمر عليه اببن صيّاد بعد أن هاجر إىل املدينة ،بل كان يعرفه بعد أن رآه رأي
العّي ،وابألخص ما ذكر يف احلديث من عالماته اليت ال ختفي ،ومنها قوله" :رأيته فيلمانيهاً أقمر ِه َجاانً
ي ،كأن شعر رأسه أغصان شجرة" ،وبعض هذه األوصاف من أهنا
إحدى عينيه قائمة كأهنا كوكب ُد ِّر ّ

مل تكن يف ابن صياد ،كذكر العّي؛ فإن عينه كانت يف زمن النيب rسليمة ،وإمنا نَـ َفرت بعد ذلك كما
يدل عليه حديث ابن عمر عند مسلم يف "صحيحه" (. )2932
ّ

( )3إن الصحابة كانوا وقت حادثة اإلسراء قلة قليلة معروفون أبمسائهم وأمساء آابئهم وحفظت لنا
كل احلوادث اليت مرت هبم يف تلك الفرتة ،فنقل إلينا خرب إسالمهم وتعذيبهم وهجرهتم األوىل
والثانية إىل احلبشة ومن مات منهم ومن ولد له كل ذلك ابسم ٍ
كل منهم ،فال يعقل أن حيدث ألحد
منهم هذا احلدث وهو الردة عن اإلسالم ،مث ال ينقل لنا اسم أحد من هؤالء املرتدين ،فلم يسمي لنا

من طريق صحيح أو ضعيف ،أسم شخص على أنه ممن ارتد بعد حادثة اإلسراء .ومعلوم أنه ال ميكن
أحدث أقل من هذا شأانً ويرتك ذكر ذلك.
أن تنقل لنا
ٌ

( )4أن كل مؤمن برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم يؤمن أبن جربائيل ينزل من السماء على قلب
حممد صلى هللا عليه وسلم يف حلظة ،فكيف يستبعد أن يُسرى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل بيت

املقدس يف ليلة .ولذلك نقل هذا املعىن عن أيب بكر -رضى هللا عنه -يف حماجته للمشركّي ،وأنه قال
فعلِ َم من ذلك كله عدم صحة
هلم أان أصدقه فيما هو أعظم من ذلك خبرب السماء أيتيه يف حلظةُ .
هذه احلادثة ،ولشهرهتا أطلنا القول فيها تصحيحاً ألحداث السرية وبياانً للحق وهللا أعلم.

()387/1

ما صحة هذا احلديث. .
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/7/22

السؤال

من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ،ألبس والداه اتجا يوم القيامة ،ضوءه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت

الدنيا لو كانت فيكم ،فما ظنكم ابلذي عمل هبذا؟ "

اجلواب

أخرجه أبو داود ح ( ، )1453وأمحد  440 /3وغريمها وهو ضعيف اإلسناد جداً ،ألن فيه زابن
بن فائد ،وهو ضعيف احلديث ويف روايته عن سهل بن معاذ ـ وهو شيخه يف هذا احلديث ـ ضعف
شديد ،كما نبه على ذلك ابن حبان يف " اجملروحّي " .313 /1
وقد ورد معىن هذا احلديث أيضاً عند الطرباين يف " األوسط " من حديث أيب هريرة ح ()5764
وهو أيضاً ال يصح ،ألن مداره على شريك وهو سئ احلفظ ،وقد تفرد به ،كما نص على ذلك

الطرباين رمحه هللا تعاىل.

()388/1

خرب عائشة يف قتل عثمان

اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/8/25هـ
السؤال

هل األحاديث الواردة صحيحة :فتوى عائشة بقتل عثمان "اقتلوا نعثالً فقد كفر" ،ونعثل اسم

لشخص يهودي" ،اقتلوا نعثالً فقد كفر" أي عثمان ،راجع ،اتريخ الطربي ( ، )459/4الكامل يف

التاريخ البن األثري اجلزري ( ، )209/3تذكرة اخلواص للسبط ابن اجلوزي صـ  ،64-61اإلمامة

والسياسة البن قتيبة ( ، )49/1وفيه "فجر" بل كفر .السرية احللبية لعلي برهان الدين (، )286/3
اتريخ بن أعشم صـ  ،155النهاية البن اجلوزي ( ، )80/5اتج العروس من شرح القاموس للزبيدي

( ، )141/8لسان العرب (. )193/14
اجلواب

اخلرب الذي أشار إليه السائل ال يثبت عن عائشة  -رضي هللا عنها.-

وقد أخرجه الطربي يف اترخيه  459/4من طريق سيف بن عمر الضيب ،وهو متفق على تضعيفه وقد
تفرد به ،وعليه فال يثبت عن عائشة  -رضي هللا عنها -كيف وهي اليت روت بعض األحاديث يف

فضل عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -وخرجت يف وقعة اجلمل للمطالبة بدمه  -رضي هللا عنهم
أمجعّي_ .وهللا أعلم.

()389/1

صحة قصة عمر مع أم كلثوم بنت علي
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1427/04/18هـ

السؤال

قرأت أن عليا -رضي هللا عنه -أرسل ابنته أم كلثوم إىل عمر -رضي هللا عنه -بغرض الزواج هبا.

ويف رواية ذُكر أن عمر كشف ثوهبا ونظر إىل ساقيها!!
أرجو بيان صحة هذه الرواية مع املرجع؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاألثر املروي أن عمر -رضي هللا عنه -كشف ساق أم كلثوم بنت علي -رضي هللا عنهم -مل يصح،
بل هو منقطع ،فإن األثر قد رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )163/6وسعيد بن منصور (، )147/1
كالمها من طريق حممد بن علي بن احلسّي بن علي بن أيب طالب ،قال :خطب عمر  ...احلديث.
وسبب انقطاعه أن حممد بن علي مل يدرك عمر وال عليا -رضي هللا عنهما.

وروي من طريق أخرى منقطعة ،وهي طريق األعمش ،أن عمر -رضي هللا عنه -خطب  ...احلديث.

رواه عبد الرزاق -أيضاً ، )163/6( -واألعمش مل يسمع أحداً من صغار الصحابة ،فكيف بعمر
-رضي هللا عنه-؟!.

تنبيه :وقع يف التلخيص احلبري ( )147/3أن راوي األثر هو حممد بن علي بن احلنفية ،والذي رأيته
يف املصدرين السابقّي هو أبو جعفر حممد بن علي بن احلسّي بن علي بن أيب طالب ،وليس حممد بن

احلنفية ،فإن ابن احلنفية مشهور بكنيتّي :أيب القاسم ،وأيب عبد هللا ،وال يعرف أنه يكىن أبيب جعفر،
ينظر :هتذيب الكمال (. )148/26

وملا كان الشوكاين ينقل كثرياً من "التلخيص" يف كتابه "نيل األوطار" ،فقد وقع يف الوهم نفسه الذي

وقع للحافظ ،وهللا أعلم.

()390/1

صحة حديث" واضربوهم عليها لعشر"
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1427/05/03هـ

السؤال

يف بلدي كثر ممن ينكر أحاديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم! هؤالء اجلهال ينكرون حديث "مروا

أوالدكم ابلصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر" .يقولون :الرسول أرسل رمحة ،والقلم مرفوع عن

األطفال ،فكيف أيمر بضرهبم؟ سؤايل :أوالً ما صحة هذا احلديث؟ اثنياً :هل ضرب الرسول عليه
الصالة والسالم األطفال يف حياته الطاهرة؟ وإذا ضرب ،ملاذا وكيف؟ اثلثا :كيف جنيب هؤالء؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاحلديث املذكور هو من حديث عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وهذا إسناد حسن عند أكثر أهل العلم على اختالف بينهم يف ذلك ،لكن بشرط ثبوت
اإلسناد عن عمرو بن شعيب ،وهنا قد رواه عنه راو فيه كالم واتبعه آخر ضعيف ،وقد قواه بعض

أهل العلم خصوصاً أن له ما يشهد له .ومع ذلك هو ال خيلو من ضعف [ (املسند) (. ] )6689

املهم يف هذا أن من تكلم يف هذا احلديث من جهة إسناده فله وجه ،أما من رده ملوجب رأي رآه هو
دون أن يعترب صحته وعدمها ،فليس هذا بصحيح .فإن ضرب التأديب سواء لألطفال أو لغريهم

كالنساء ،إمنا جيوز ابلقدر الذي حيصل به املقصود ،مث هو ضرب خفيف غري مربح يراد به التأديب
وليس التعذيب.

وال أعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ضرب أحداً ال طفالً وال امرأة فإنه كان رحيماً رفيقاً .ولكن

هذا ال مينع من الضرب عند احلاجة فعمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -كانت له درة حيملها ،وهللا

مربح.
قد أذن بضرب املرأة إذا خيف نشوزها .ضرابً غري ِّ
وهؤالء املخالفون هنا يبّي هلم ،فإن كان خالفهم نشأ عن جهل فتوضح هلم السنة ،وإن كان عن
اتباع هوى ،فيوعظون ،ويذكرون ،وتقام عليهم احلجة ،وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

()391/1

حديث" :من مات ومل يعرف إمامه"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/05/08هـ
السؤال

يقول الرسول الكرمي -صلى هللا عليه وسلم" :-من مات ومل يعرف إمامه مات ميتة اجلاهلية" ،أان
بصراحة ال أعرف من هو إمامي؟ هل إذا مت أعترب من اجلاهلّي؟ وما السبيل ألعرف إمامي؟

اجلواب

احلمد هلل ،هذا احلديث ال أصل له عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فهو حديث موضوع

مكذوب ،وهو من وضع الرافضة؛ ألن الرافضة يرون أن معرفة اإلنسان إلمامه أو معرفة املكلف

لإلمام كمعرفته للرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-فكما جيب على كل إنسان معرفة الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -واإلقرار برسالته ،فكذلك عند الرافضة جيب على كل مكلف أن يعرف اإلمام
واألئمة عندهم اثنا عشر أوهلم :علي  -رضي هللا عنه ،-وآخرهم اإلمام حممد بن احلسن العسكري،

الذي يزعمون أنه دخل سرداب سامراء ،وهو ابن مخس أو ست سنّي ،وأنه سيخرج يف آخر الزمان،
وهم ينتظرونه ،وهذا من محاقات الرافضة ،ويسمونه اإلمام املنتظر ،وإمام الزمان ،واإلمام املعصوم،

وهو يف احلقيقة اإلمام املعدوم املزعوم ،والرافضة تزعم العصمة لألئمة االثين عشر ،وهبذا يرفعوهنم إىل
منزلة األنبياء ،بل رمبا فضلهم بعضهم على األنبياء ،فال تغرت أيها السائل هبذا احلديث وأمثاله من
املوضوعات ،وإذا مسعت حبديث فعليك أن تسأل أهل العلم عن ثبوته عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فإنه قد وضع الكذابون على الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أحاديث كثرية ضل هبا كثري
من الناس ،والذي دلت عليه السنة الصحيحة أن اإلنسان يسأل يف قربه عن ربه ودينه ،ونبيه ،وال

يسأل عن إمامه ،وإمام كل مسلم هو الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-وأنت حبمد هللا تعرفه،

فعليك أن حتقق إميانك به بتحقيق متابعته وطاعته ،وحمبته  -صلى هللا عليه وسلم ،-فإنه صلى هللا
عليه وسلم -سيد املرسلّي وإمام املتقّي ،جعلنا هللا منهم مبنه وكرمه .وهللا أعلم.

()392/1

احنسار الفرات عن جبل من ذهب
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/3/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،هل تعد املعركة القائمة اآلن -يف العراق اجلريح -مصداقاً ملا يف

حديث الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما معناه (سيتقاتل على جبل من ذهب إىل تسعة
وتسعّي)  ...إىل آخر احلديث؟ خصوصاً أن الدول احملاربة اآلن كثرية ،وكذلك الدول األخرى اليت

أرسلت القوات ،أو اليت أيدت أمريكا وبريطانيا هل هي بداية لذلك؟ وجزاكم هللا خرياً وأحسن إليكم

ورفع منزلتكم يف الدنيا واآلخرة ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
أقول وابهلل التوفيق:

صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل
من ذهب يقتتل الناس عليه ،فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ،ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أان

الذي أجنو" أخرجه البخاري ( )2894ومسلم ( ، )2895واللفظ له.

فهذا احلديث واضح منه أن هذا الذي يقتتل عليه هو معدن صلب يكون كاجلبل ،بل قد مساه النيب
صلى هللا عليه وسلم ذهباً ،فهو الذهب املعروف ،وال يصح محله على النفط.

أما مىت سيقع ذلك؟ فاهلل أعلم؛ إال أننا جنزم أنه سيقع كما أخرب الصادق املصدوق -صلى هللا عليه
وسلم -يف مستقبل الزمان ،الذي قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً.

وهنا أحذر من التعجل وعدم التثبت يف تنزيل أحاديث الفنت وأشراط الساعة واملالحم على الواقع،

كما أنين أحذر من تعطيل معانيها وعدم االستفادة منها يف تصور املستقبل ،أو تفسري الواقع إذا

كانت تتعلق ابلواقع يقيناً .وهللا أعلم واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

ومن وااله.

()393/1

قراءة سورة هود يوم اجلمعة
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/5/22هـ

السؤال

هل ورد شيء صحيح عن قراءة سورة هود يف يوم اجلمعة؟ أي هل كان هذا من فعل الرسول -صلى
هللا عليه وسلم ،-أفيدوان ابرك هللا فيكم ،ألنين كنت أظنها واردة ،وأان أداوم عليها كل مجعة ،واآلن
أخاف أن تكون هذه خمالفة ملا كان يفعله الرسول  -صلى هللا عليه وسلم .-وجزاكم هللا خرياً على

ما تقومون به من جمهودات.

اجلواب

احلديث الذي تشري إليه نصه" :اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة" أخرجه الدارمي يف سننه ج2:ص:
 )3403( 545و ( ، )3404والبيهقي يف شعب اإلميان ج 2ص ،472 :وهو على أحسن

األحوال مرسل عن كعب األحبار -رضي هللا عنه ،-وعليه فاحلديث ضعيف ال يثبت ،ومل يصح من
األحاديث فيما يقرأ يوم اجلمعة يف غري صالة فجرها ومجعتها إال سورة الكهف ،وهللا أعلم ،وفقنا هللا

وإايك لتحري السنة والتثبت من األحاديث.

فائدة قال ابن حجر :واعلم أن املتبادر إىل أكثر األذهان أنه ليس املطلوب قراءته ليلة اجلمعة ويومها
إال الكهف وعليه العمل يف الزوااي واملدارس وليس كذلك ،فقد وردت أحاديث يف قراءة غريها يومها

وليلتها منها ما رواه التيمي يف الرتغيب":من قرأ سورة البقرة ،وآل عمران يف ليلة اجلمعة كان له من
األجر كما بّي البيداء -أي األرض السابعة -وعروابً -أي السماء السابعة "-وهو غريب ضعيف

جداً ،وما رواه الطرباين يف األوسط ( )6157عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -مرفوعاً":من قرأ

السورة اليت يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة -صلى هللا عليه -ومالئكته حىت تغيب الشمس" ،قال

ابن حجر :وفيه طلحة بن زيد ضعيف جداً؛ بل نسب للوضع ،وخرب أيب داود يف فضائل القرآن عن

احلرب -رضي هللا عنه":-من قرأ سورة يس والصافات ليلة اجلمعة أعطاه هللا سؤله" ،وفيه انقطاع،

وخرب ابن مردويه عن كعب -رضي هللا عنه -يرفعه":اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة" قال ابن حجر:
مرسل سنده صحيح ،انظر فيض القدير ج6 :ص.199 :

()394/1

حديث اشرتاط الطواف للتحلل يوم النحر
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/8/11هـ
السؤال

يوجد حديث أخرجه احلاكم وأبو داود والبيهقي ،وفيه "هذا يوم رخص فيه لكم إذا رميتم اجلمرة
وحنرمت اهلدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إال النساء حىت تطوفوا ابلبيت ،فإذا

أمسيتم ومل تفيضوا صرمت حرما كما كنتم أول مرة حىت تفيضوا ابلبيت" .وقد صحح اإلمام األلباين

هذا احلديث وقال به ،وسبقه اإلمام النووي يف اجملموع ،واعتذر عنه أبن اإلمجاع انعقد على خالفه،
وأبن ذلك اإلمجاع دل على انسخ هلذا احلديث.

فما رأي فضيلتكم ابلعمل هبذا احلديث؟ علماً َُ أن مذاهب األئمة على خالفه ،وإن قلتم به فما

حكم من حتلل من مالبس اإلحرام؟ ولكنه مل يطف إال يف اليوم التايل ليوم النحر.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هذا احلديث قد قال فيه البيهقي -رمحه هللا( :-ال أعلم أحداً من الفقهاء قال به) .

وقد ضعفه ابن حزم رمحه هللا ،ومن صححه فقد رأى أنه خمالف لإلمجاع ،كما ذكر النووي -رمحه
هللا.-

والذي يظهر يل -وهللا أعلم -أن هذا احلديث ال خيلو من ضعف أو شذوذ ،وإذا أردت االستزادة يف
شأن الكالم على هذا احلديث فارجع إىل كتاب (املسائل املشكلة من مناسك احلج والعمرة) لـ د/

الصبيحي ،فهو من خري ما وقفت عليه يف دراسة هذا احلديث وبيان ما فيه ،وهللا أعلم.

()395/1

سؤال اليهود للرسول عن الصلوات
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/5/26هـ
السؤال

سالم هللا عليكم ،أود أن أأتكد من صحة هذا احلديث أو ضعفه ،وأرجو اإلفادة ،وجزاكم هللا خرياً،
يف حفظ هللا.
روي عن سيدان علي  -رضي هللا عنه  -بينما كان الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -جالساً بّي

األنصار واملهاجرين إذ أتى إليه مجاعة من اليهود فقالوا له :اي حممد إان نسألك عن كلمات أعطاهن
هللا تعاىل ملوسى بن عمران ال يعطاها إال نيب مرسل أو ملك مقرب ،فقال النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -سلوا ،فقالوا اي حممد أخربان عن هذه الصلوات اخلمس اليت افرتضها هللا على أمتك؟ فقال
النيب أما صالة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربه ،وأما صالة العصر فإهنا الساعة اليت
أكل فيها آدم عليه السالم من الشجرة ،وأما صالة املغرب فإهنا الساعة اليت اتب هللا على آدم -

عليه السالم  -فيها ،فما من مؤمن يصلي هذه الصالة حمتسباً مث يسأل هللا تعاىل شيئاً إال أعطاه إايه،

وأما صالة العتمة فإهنا الصالة اليت صالها املرسلون قبلي ،وأما صالة الفجر فإن الشمس إذا طلعت
تطلع بّي قرين الشيطان ويسجد هلا كل كافر من دون هللا ،قالوا له صدقت اي حممد فما ثواب من

صلى؟ قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أما صالة الظهر فإهنا الساعة اليت تسعر فيها جهنم فما
من مؤمن يصلي هذه الصالة إال حرم هللا تعاىل عليه لفحات جهنم يوم القيامة ،وأما صالة العصر
فإهنا الساعة اليت أكل آدم  -عليه السالم  -فيها من الشجرة فما مؤمن يصلي هذه الصالة إال
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه مث تال قوله تعاىل" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى".

وأما صالة املغرب فإهنا الساعة اليت اتب هللا فيها على آدم  -عليه السالم  -فما من مؤمن يصلي
هذه الصالة حمتسباً مث يسأل هللا تعاىل شيئاً إال أعطاه إايه ،وأما صالة العتمة فإن القرب ظلمة ويوم
القيامة ظلمة فما من مؤمن مشى يف ظلمة الليل إىل صالة العتمة إال حرم هللا عليه وقود النار،

ويعطى نوراً جيوز به على الصراط ،وأما صالة الفجر فما من مؤمن يصلي الفجر أربعّي يوماً يف مجاعة
إال أعطاه هللا براءتّي براءة من النار وبراءة من النفاق ،قالوا صدقت اي حممد.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :أقول وابهلل

التوفيق:

احلديث املذكور حديث ظاهر النكارة والتصنُّع ،ومالمح الوضع ظاهرة عليه ،فال جتوز نسبته إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابإلمجاع يف مثله ،بل اجلزم بنسبته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مع

العلم ببطالنه من أكرب الكبائر؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :من حدث عين حديثاً وهو يرى أنه

كذب فهو أحد الكذابّي" .رواه الرتمذي ( ، )2662وابن ماجة
( )41من حديث املغرية بن شعبة -رضي هللا عنه.-

ومع ذلك فال شك أن فضل الفروض اخلمسة من الصلوات اثبت معلوم من الدين ابلضرورة ،وهي

دل على ذلك الكتاب وصحيح السنة واإلمجاع ،وهللا أعلم.
أفضل القرابت بعد حتقيق التوحيدّ ،
واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()396/1

ما معىن "النساء انقصات عقل ودين"
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/8/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما مدى صحة احلديث املنقول عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وهو":النساء انقصات عقل

ودين"؟ وإن كان صحيحاً فما هو نص احلديث؟ وما هي مناسبته؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخي الفاضل :احلديث صحيح ،وروي من طرق متعددة ،وصيغته هي" :عن أيب سعيد اخلدري -

رضي هللا عنه -قال :خرج رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف أضحى أو فطر؛ أي يوم عيد

األضحى أو عيد الفطر إىل املصلى ،فمر على النساء فقال :اي معشر النساء تصدقن فإين رأيتكن
أكثر أهل النار ،فقلن :ومب اي رسول هللا قال :تكثرن اللعن وتكفرن العشري ،ما رأيت من انقصات

عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ،قلن وما نقصان ديننا وعقلنا اي رسول هللا؟ قال
أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن :بلى :قال فذلك من نقصان عقلها ،أليس إذا

حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن :بلى ،قال :فذلك من نقصان دينها" ،وقد ورد احلديث  32مرة يف
كتب السنة وشروحها ،راجع البخاري ج 2ص  531رقم ( ، )1393ح  2ص  ،941رقم

( ، )2515( ، )298وصحيح مسلم من رواية عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -مع خالف يف
بعض األلفاظ ،ويف املستدرك حـ  4ص ،645رقم ( ، )8783وسنن الرتمذي حـ  5ص 10رقم
( ، )2613وسنن ابن ماجة حـ  2ص  ،1306رقم ( ، )4003ومسند أمحد حـ  2ص  ،26رقم

( ، )5343وسنن أيب داود حـ  4ص  219وابن خزمية حـ 3ص  ،268رقم ( ، )2045وغري ذلك
من كتب السنة.

مناسبة احلديث :الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يلفت نظر املسلمّي إىل إكمال جوانب النقص يف
العبادة ،وإذا كانت بعض السيدات ال يصلّي لظروف خاصة ،فإن الصدقة جترب النقص يف غري
الفرائض.

واحلديث فيه مدح للنساء أكثر من كونه ذماً هلن ،ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أكد على
قدرة النساء يف السيطرة على عقول وقلوب الرجال ،فهن أقوى أتثرياً على الرجل من أتثري الرجل

عليهن.

وعلينا حنن املسلمّي أن ال أنخذ حبديث واحد ورد حبق النساء ونرتك سائر آايت القرآن اليت كرمت
املرأة كالرجل ،وامتدحتها كما امتدحت الرجل ،وكذلك األحاديث النبوية اليت أثنت على املرأة يف كل

مرحلة من مراحلها ،وأوجبت برها وحسن معاملتها ،سواء أكانت بنتاً أو أختاً ،أو زوجة ،أو أماً..إخل
 ...وهللا أعلم.

()397/1

حديث توسل األعمى ابلنيب
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/2/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
سؤايل خبصوص احلديث الشريف "أن رجالً ضرير البصر أتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال

ادع هللا يل أن يعافيين ،فقال إن شئت أخرت لك ،وهو خري وإن شئت دعوت فقال ادعه ،فأمره أن
يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتّي ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك مبحمد نيب

الرمحة اي حممد إين قد توجهت بك إىل ريب يف حاجيت ،هذه لتقضى اللهم شفعه يف" وإسناده صحيح.
السؤال هو :أليس يف هذا احلديث سؤال برسول هللا -عليه الصالة والسالم -وهو شيء منهي عنه؟
سؤايل سؤال اجلاهل ال املعرتض.

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئل فضيلة الشيخ عن هذا احلديث :أ ّن أعمى أتى إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي
رسول هللا ادع هللا أن يكشف عن بصري .قال" :أو أدعك" ،قال :اي رسول هللا إنه قد شق علي

ذهاب بصري ،فقال":فانطلق فتوضأ مث صلى ركعتّي مث قل" :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا
حممد - ،صلى هللا عليه وسلم -نيب الرمحة اي حممد إين أتوجه بك إىل ريب فيقضي حاجيت" ما صحة

هذا وما معناه؟

فأجاب قائالً :هذا احلديث اختلف أهل العلم يف صحته ،فمنهم من قال إنه ضعيف ،ومنهم من قال
إنه حسن ،وقد رواه الرتمذي ( ، )3578وقال حسن صحيح غريب ،وصححه األلباين  -رمحه

هللا ،-ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظ ،فإن هذا احلديث معناه أن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم -أمر هذا الرجل األعمى أن يتوضأ ويصلي ركعتّي؛ ليكون صادقاً يف طلب شفاعة النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -له ،وليكون وضوؤه وصالته عنواانً على رغبته يف التوسل ابلنيب  -صلى

هللا عليه وسلم -والتوجه به إىل هللا  -سبحانه وتعاىل،-فإذا صدقت النية وصحت وقويت العزمية

فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يشفع له إىل هللا  -عز وجل ،-وذلك أبن يدعو النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -له فإن الدعاء نوع من الشفاعة ،كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجالً ال يشركون

ابهلل شيئاً إال شفعهم هللا فيه" مسلم ( ، )948فيكون معىن هذا احلديث أن هذا األعمى يطلب من

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن يدعو هللا له ،ألن هذا الدعاء نوع شفاعة .أما اآلن وبعد موت

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فإن مثل هذه احلال ال ميكن أن تكون لتعذر دعاء النيب  -صلى هللا
عليه وسلم -ألحد بعد املوت ،كما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -إذا مات العبد انقطع عمله
إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له" مسلم ( ، )1631والدعاء

ال َربُّ ُك ُم
"وقَ َ
بال شك من األعمال اليت تنقطع ابملوت ،بل الدعاء عبادة كما قال هللا  -تعاىل َ :-
ا ْدع ِوين أَست ِجب لَ ُكم إِ هن اله ِذين يست ْكِربو َن عن ِعبادِيت سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين" [غافر ، ]60:وهلذا
ُ
َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ََ
َْ ْ ْ
هم َداخ ِر َ
ََ َ
مل يلجأ الصحابة -رضي هللا عنهم -عند الشدائد وعند احلاجة إىل سؤال النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -أن يدعو هللا هلم ،بل قال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -حّي قحط املطر "اللهم إان كنا
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون" البخاري ( ، )1010وطلب
من العباس  -رضي هللا عنه -أن يدعو هللا  -عز وجل -ابلسقيا فدعا فسقوا .وهذا يدل على أنه
ال ميكن أن يطلب من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعد موته أن يدعو ألحد ،ألن ذلك

متعذر النقطاع علمه مبوته صلوات هللا  -وسالمه عليه ،-وإذا كان ال ميكن ألحد أن يطلب من

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فإنه ال ميكن  -ومن ابب أوىل  -أن يدعو أحد النيب  -صلى هللا
عليه وسلم -نفسه بشيء من حاجاته أو مصاحله ،فإن هذا من الشرك األكرب الذي ال يغفره هللا،
ون هِ
ع ِمن ُد ِ
ك َوال
اَّلل َما ال يَـ ْنـ َف ُع َ
"وال تَ ْد ُ ْ
والذي حرم هللا على من اتصف به اجلنة ،قال هللا  -تعاىلَ :-
ك إِذاً ِمن الظهالِ ِمّي" [يونس ]106:وقال  -تعاىل" -فَال تَ ْدع مع هِ
آخ َر
اَّلل إِ َهلاً َ
ْت فَِإنه َ
يَ ُ
ض ُّر َك فَِإ ْن فَـ َعل َ
َ
ُ ََ
َ
فَـت ُكو َن ِمن الْمع هذبِّي" [الشعراء ، ]213:وقال هللا  -عز وجل" :-ومن ي ْدع مع هِ
آخ َر ال
اَّلل إِ َهلاً َ
َ
َ َُ َ
ََ ْ َ ُ َ َ
ِِ ِ ه ِ
سابُهُ ِع ْن َد َربِِّه إِنههُ ال يُـ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن" [املؤمنون . ]117:وقال  -تعاىل" -إِنههُ َم ْن
بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
اَّلل علَي ِه ا ْجلنهةَ ومأْواه النهار وما لِلظهالِ ِم ِ
ِ
صا ٍر" [املائدة :من اآلية، ]72
َ
ّي م ْن أَنْ َ
يُ ْش ِر ْك ِاب هَّلل فَـ َق ْد َح هرَم هُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
فاملهم أن من دعا رسول هللا  -صلى هللا عله وسلم -بعد وفاته أو غريه من األموات لدفع ضرر أو
جلب منفعة فهو مشرك شركاً أكرب خمرجا عن امللة ،وعليه أن يتوب إىل هللا سبحانه وتعاىل ،وأن يوجه
الدعاء إىل العلي الكبري ،الذي جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ،وإين ألعجب من قوم

يذهبون إىل قرب فالن وفالن يدعونه أن يفرج عنهم الكرابت وجيلب هلم اخلريات ،وهم يعلمون أن

هذا الرجل كان يف حال حياته ال ميلك ذلك فكيف بعد موته؟! بعد أن كان جثة ،ورمبا يكون رميماً
قد أكلته األرض ،فيذهبون يدعونه ويرتكون دعاء هللا  -عز وجل ،-الذي هو كاشف الضر وجالب

ال ربُّ ُكم ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ب
َستَج ْ
النفع واخلري ،مع أن هللا -تعاىل  -أمرهم بذلك وحثهم عليه ،فقالَ :
"وقَ َ َ ُ
ك ِعب ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
يب َد ْع َوةَ
لَ ُك ْم" [غافر :من اآلية . ]60وقال  -تعاىلَ ":-وإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
هاع إِذَا َد َع ِ
ان" [البقرة :من اآلية. ]186
الد ِ
ضطَهر إِذَا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
اء
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
وء َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
وقال تعاىل منكراً على من دعا غريه":أَ هم ْن ُجي ُ
الس َ
ض أَإِلَهٌ مع هِ
األ َْر ِ
اَّلل" [النمل ، ]62:أسأل هللا تعاىل أن يهدينا مجيعاً صراطه املستقيم.
ََ
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا] )348/2( -

()398/1

صحة حديث يف االحرتاس
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/4/11هـ
السؤال

ما مدى صحة احلديث الطويل القائل":بسم هللا الرمحن الرحيم ،بسم هللا وابهلل ،بسم هللا خري األمساء،
بسم هللا رب األرض والسماء ،بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء ،هللا

أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ،وأعز وأجل مما أخاف وأحذر ،اللهم إين أستجريك وأحتجب بك من
كل شيء خلقته وأحرتس بك من مجيع خلقك  " ...سبع مرات؟
اجلواب

احلديث أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة برقم ( )346من حديث أابن بن أيب عياش عن أنس
-رضي هللا عنه -قال :كتب عبد امللك إىل احلجاج بن يوسف أن انظر إىل أنس بن مالك خادم

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فادن جملسه وأحسن جائزته وأكرمه قال :فأتيته فقال يل :ذات
يوم اي أاب محزة إين أريد أن أعرض عليك خيلي فتعلمين أين هي من اخليل اليت كانت مع رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فعرضها فقلت شتان ما بينهما فإهنا كانت تلك أرواثها وأبواهلا وأعالفها أجرا
فقال احلجاج :لوال كتاب أمري املؤمنّي فيك لضربت الذي فيه عيناك فقلت :ما تقدر على ذلك

قال :ومل؟ قلت :ألن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -علمين دعاء أقوله ال أخاف معه من شيطان

وال سلطان وال سبع قال :اي أاب محزة علمه ابن أخيك حممد بن احلجاج فأبيت عليه فقال :البنه إيت

عمك أنساً فسله أن يعلمك ذلك قال أابن :فلما حضرته الوفاة دعاين فقال :اي أمحر إن لك إيل

انقطاعا وقد وجبت حرمتك وإين معلمك الدعاء الذي علمين رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

فال تعلمه من ال خياف هللا -عز وجل -أو حنو ذلك قال :تقول" :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب بسم
هللا على نفسي وديين بسم هللا على كل شيء أعطانيه ريب بسم هللا خري األمساء بسم هللا الذي ال

يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء بسم هللا افتتحت وعلى هللا توكلت ،هللا ريب ال أشرك به

أحداً أسألك اللهم خبريك من خريك الذي ال يعطيه أحد غريك عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك

اجعلين يف عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم ،اللهم إين أحرتس بك من شر مجيع كل

ذي شر خلقته وأحرتز بك منهم وأقدم بّي يدي بسم هللا الرمحن الرحيم "قل هو هللا أحد هللا الصمد

مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد" ومن خلفي مثل ذلك وعن مييين مثل ذلك وعن يساري مثل
ذلك ومن فوقي مثل ذلك" وهذا احلديث إسناده ضعيف جداً؛ ألنه من رواية أابن وهو مرتوك

احلديث كما قال احلافظ يف التقريب ،وعلى هذا فال يصح هذا احلديث ،وهللا أعلم.

()399/1

أحاديث فضل فاطمة
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/2/19هـ

السؤال

ما مدى صحة األحاديث التالية؛ ألين أقرأ عنها ألول مرة:

(" )1إذا كان يوم القيامة اندى مناد اي أهل اجلمع غضوا أبصاركم حىت متر فاطمة".
(" )2إذا اشتقت إىل رائحة اجلنة مشمت رقبة فاطمة".
( )3إذا اشتقت إىل مثار اجلنة قبلت فاطمة" ،أول مرة أمسع هبذه األحاديث أفيدوين مأجورين.
اجلواب

هذه األحاديث كلها موضوعة وال يصح نسبتها إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فأما األول

فأخرجه متام يف فوائده ( )1491وابن حبان يف اجملروحّي ( )190/2وابن عدي يف الكامل (، )5/5
وغريهم من طريق العباس بن الوليد الضيب عن خالد الواسطي عن بيان عن الشعيب عن أيب جحيفة

عن علي بنحوه.

وقال ابن عدي :وهذا احلديث هبذا اإلسناد منكر ،ال أعلم قد رواه عن خالد غري عباس هذا ،وقال
ابن حبان عن العباس :يروي العجائب ال جيوز االحتجاج به حبال.

وذكر هذا احلديث ابن اجلوزي يف املوضوعات والسيوطي يف الآليل وحكما عليه أبنه موضوع،
ولالستزادة يراجع ختريج حمقق فوائد متام (. )313/4

وأما احلديثان الثاين والثالث فهما حلديث واحد أورده السيوطي أيضاً يف الآليل املصنوعة ()394/1
ونقل عن غري واحد من األئمة تضعيفهم له ،ومن ذلك قول الذهيب :هذا كذب جلي وهو من وضع

مسلم الصفار.

وقال يف امليزان :هذا حديث موضوع.
ومقام فاطمة  -رضي هللا عنها وأرضاها -أعلى من أن يشاد هبذه األحاديث املوضوعة والواهية،

فهي سيدة نساء العاملّي ،وهي بضعة من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يريبه ما يريبها ،وحيزنه

ما حيزهنا ،وأول أهله حلوقاً به ،فصلوات هللا وسالمه وبركاته على حممد وذريته وأزواجه وآله وصحبه.
واخلالصة أن هذه األحاديث موضوعة وال تثبت ،وهللا أعلم.

()400/1

صحة حديث "من ترك ثالث مجع هتاوانً " ...
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

السالم عليكم
ما هو نص احلديث الذي ذكر فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن من ال حيضر ثالث صلوات

مجعة متتالية فهو كافر؟ وهل احلديث صحيح؟ وما هو قول العلماء يف احلكم املستنبط من هذا

احلديث؟ وما هي االستدالالت على هذا احلكم؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلديث ليس كما ذكر يف السؤال ،وإمنا لفظه " من ترك ثالث مجع هتاوانً هبا طبع هللا على قلبه"
أخرجه أبو داود يف سننه ،ابب التشديد يف ترك اجلمعة حـ ( - )1052عن مسدد عن حيىي بن

عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أيب اجلعد الضمري ،قال أبو داود( :وكانت له صحبة) .

وأخرجه أيضاً أمحد يف مسنده ( ، )425 - 424/3والرتمذي يف جامعه يف الصالة ،ابب ما جاء يف
ترك اجلمعة من غري عذر حـ ( ، )500والنسائي يف سننه  ،88/ 3ابب التشديد يف التخلف عن

اجلمعة ،والدارمي ( ، )369/1والبيهقي ( ، )172/3واحلاكم ( .. )280/1كلهم من طريق حممد
بن عمرو به واحلديث صححه ابن خزمية حـ ( ، )1857وابن حبان حـ ( )2786كما يف صحيحيهما
وقد جاء من حديث جابر رواه ابن ماجة يف سننه حـ ( ، )1126وأمحد يف مسنده بلفظ ":من ترك

اجلمعة ثالاثً من غري ضرورة طبع هللا على قلبه " .وصححه احلاكم يف مستدركه ()292/1
والبوصريي يف مصباح الزجاجة.

وقد جاء أيضاً من حديث عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه ابللفظ السابق ،رواه أمحد يف مسنده حـ

( )22558لكن احملفوظ كما قال أبو حامت يف العلل ( )203/1أنه من رواية عبد هللا بن أيب قتادة
عن جابر.

واحلكم املستنبط من احلديث ،التشديد يف ترك اجلمعة كما بوب بذلك أبو داود والنسائي وغريمها

على هذا احلديث ،وقال ابن حبان يف صحيحه ( )26/7على هذا احلديث ":ابب صالة اجلمعة،

ذكر طبع هللا جل وعال على قلب التارك إتيان اجلمعة على سبيل التهاون هبا عند املرة الثالثة ".

وقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه حـ ( ، )865يف اجلمعة ،ابب التغليظ يف ترك اجلمعة ،عن عبد
هللا بن عمر وأيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال ":لينتهّي أقوام عن
ودعهم اجلمعات ،أو ليختمن هللا على قلوهبم ،مث ليكونن من الغافلّي".

()401/1

حديث":إين واإلنس واجلن يف نبأ عظيم " ...
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

ما مدى صحة هذا احلديث القدسي؟ وأين أجده يف كتب احلديث؟ "إين واإلنس واجلن يف نبأ عظيم

أخلق ويعبد غريي ،خريي إىل العباد انزل وشرهم إيل صاعد  " ...إىل آخر احلديث.

اجلواب

هذا احلديث أخرجه الطرباين يف مسند الشاميّي ( )93/2رقم ( )974ومن طريقه ابن عساكر يف

اتريخ دمشق (. )77/17

وأخرجه أيضاً البيهقي يف شعب اإلميان ( )134/4رقم (( )4563طبعة دار الكتب العلمية) وعبد
الغين املقدسي يف كتاب التوحيد صـ ( )85رقم (. )89

كلهم من طريق بقية بن الوليد ،عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري ،وشريح بن

عبيد احلضرميان ،عن أيب الدرداء -رضي هللا عنه -حنوه.

وحكم الشيخ األلباين على احلديث ابلضعف يف السلسلة الضعفية رقم ( )2371ويف ضعيف اجلامع

رقم (. )4052

()402/1

صحة حديث :إحياء ليلة العيد
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/9/29هـ

السؤال

ما صحة حديث من قام ليليت العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب؟

اجلواب

هذا احلديث رواه ابن ماجه ح ( )1782من طريق بقية بن الوليد ،عن ثور بن يزيد ،عن خالد بن

معدان ،عن أيب أمامة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :من قام ليليت العيدين ،مل ميت قلبه
يوم متوت القلوب".

ويف سنده بقية بن الوليد ،وهو وإن كان ثقة ،إال أنه يدلس ويكثر من ذلك عن الضعفاء
واملرتوكّي ،وهو هنا مل يصرح ابلسماع ،وقد رواه الطرباين يف "األوسط" من طريق عمر بن هارون ،عن

ثور به ،إال أنه جعله من مسند عبادة بن الصامت.

وعمر بن هارون هذا ،ال يبعد ـ وهللا أعلم ـ أن يكون هو شيخ بقية بن الوليد يف احلديث السابق،

واختالف خمرج احلديث من سوء حفظه ،بل قال عنه ابن مهدي ،وأمحد ،والنسائي :مرتوك ،وكذبه

ابن معّي وصاحل بن حممد البغدادي ـ كما يف "امليزان" ،228/3وقد صحح اإلمام الدارقطين وقف
هذا احلديث على مكحول ،كما ذكره ابن حجر يف "التلخيص" .80/2

واحلديث بال شك فيه نكارة من جهة املنت أيضاً ،فإن من املقطوع به أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل
حيي ليلة النحر يف حجته ،بل قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ يف سياق حجته صلى هللا عليه وسلم يف زاد

املعاد " :247 /2وال صح عنه يف إحياء ليليت العيد شيء ".

وخالصة القول أن هذا احلديث ضعيف جداً إن مل يكن موضوعاً ،وقد ورد حنو هذا احلديث
حديثان موضوعان ،فينظر السلسلة الضعيفة رقم (. )520،522

ومع ذلك ،فمن كانت عادته قيام الليل ،فإن إحياءه لليل جرايً على عادته ال إشكال يف

جواز عمله؛ وإمنا املقصود هبذا احلديث من يعمد إىل إحيائها اتكاءا على هذا احلديث الضعيف

جداً ،وهللا أعلم.

()403/1

صحة حديث :يوم العيد يوم اجلوائز
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/30

السؤال

ما صحة حديث يوم العيد يوم اجلوائز؟

اجلواب

هذا احلديث يروى أنه " :إذا كان يوم الفطر وقفت املالئكة على أفواه الطرق ،واندت:

اي معشر املسلمّي! اغدوا إىل رب رحيم ،أيمر ابخلري ويثيب عليه اجلزيل ،أمركم فصمتم
،وأطعتم ربكم ،فاقبلوا جوائزكم ،فإذا صلوا العيد ،اندى مناد من السماء :ارجعوا إىل
منازلكم راشدين ،فقد غفرت ذنوبكم كلها ،ويسمى ذلك اليوم :يوم اجلوائز "

خرجه سلمه بن شبيب يف كتابه (فضائل
قال احلافظ ابن رجب يف لطائف املعارف (ّ : )374

رمضان) وغريه ويف إسناده مقال ،وقد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -موقوفاً بعضه ،وقد روي معناه مرفوعاً من وجه أخر فيها ضعف " ا .هـ.

وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم " :97/1وهذا احلديث رويناه يف كتاب املستقصى يف فضائل
املسجد األقصى تصنيف احلافظ أىب حممد بن عساكر الدمشقي -رمحه هللا." -

ومل أقف على سند هلذا احلديث ليتسىن احلكم عليه ،ولكن ما من شك لدى املشتغلّي هبذا العلم

الشريف ،أن احلديث إذا مل يكن يف دواوين اإلسالم املعروفة ،فهو مظنة الضعف ،فكيف به إذا مل

يوجد وال يف الكتب اليت هي من مظان الضعاف والغرائب؟ هذا أبعد وأبعد من الصحة ،وهللا أعلم.

()404/1

هل هذا احلديث صحيح؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/28
السؤال

ما صحة احلديث اآليت :ما رواه أمحد  -رمحه هللا  -عن أيب الدرداء  -رضي هللا عنه  -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -قال " :من توضأ فأسبغ الوضوء ،مث صلى ركعتّي يتمهما أعطاه هللا ما سأل

معجالً ،أو مؤخراً "؟

اجلواب

أخرج اإلمام أمحد ( ، )442/6والدارقطين ،يف األفراد (كما يف أطرافه رقم  )4617احلديث
املرئي
املسؤول عنه ،فقال اإلمام أمحد " :حدثنا حممد بن بكر ،قال :حدثنا ميمون (يعين أاب حممد َ

التميمي) قال :حدثنا حيىي بن أيب كثري ،عن يوسف بن عبد هللا بن سالم ،قال صحبت أاب الدرداء
أتعلم منه ،فلما حضره املوت ،قالِ :
آذن الناس مبويت ،فآذنت الناس مبوته ،فجئت وقد ُملئ الدار
وما سواه قال :فقلت :قد آذنت الناس مبوتك ،وقد ُملئ الدار وما سواه ،قال :أخرجوين ،فأخرجناه،

قال أجلسوين ،فقال :أجلسناه فقال :أيها الناس ،إين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
يقول :من توضأ فأسبغ الوضوء ،مث صلى ركعتّي يُتِ هم ُهما ،أعطاه هللا ما سأل ُم َع هجالً أو مؤ هجالً .قال
أبو الدرداء :اي أيها الناس ،إايكم واإللتفات يف الصالة ،فإنه ال صالة مللتفت ،فإن غُلبتم يف التطوع،
َب يف الفريضة ".
فال تُـ ْغلَ ُّ
الربساين به .لكن أخرجه احملاملي يف أماليه
بتفرد حممد بن بكر ُْ
وإسناده حسن ،وقد حكم الدارقطين ّ

(رقم  ، )71من طريق حممد بن بكر الربساين ،لكن بتسمية الراوي ،من يوسف بن عبد هللا بن

سالم ،حيىي بن أيب هيثم  -وهو العطار  -أح ُد الثقات ،وهو املعروف ابلرواية عن يوسف بن عبد

هللا ،كما يف هتذيب الكمال (. )436/32

حسن اإلسناد.
فاحلديث على ًّ
أي من الوجهّي ُ

وللحديث َو ْجهٌ آخر حسن اإلسناد أيضاً ،من طريق صدقة بن أيب سهل ،عن كثري بن يسار ،عن
يوسف بن عبد هللا بن سالم ،عن أيب الدرداء ،قال مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

[شك سهل] ُحيسن فيهن
يقول " :من توضأ فأحسن الوضوء ،مث قام فصلى ركعتّي أو أربع ركعات ّ
الركوع والسجود واخلشوع ،مث استغفر هللا ،غفر له " أخرجه اإلمام أمحد وابنه عبد هللا يف زوائده

( )420/6وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين (رقم  )2040والطرباين يف الدعاء (رقم  )1848لكن
أشهر رجاالً ،ومتنه أضبط لفظاً .وهللا أعلم.
اإلسناد األول ُ

()405/1

أفطران مث أقلعت الطائرة فرأينا الشمس
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

يف شهر رمضان يكون إقالع بعض الرحالت وقت أذان املغرب فنفطر وحنن على األرض ،وبعد

اإلقالع واالرتفاع عن مستوى األرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً ،فهل منسك أم نكمل إفطاران؟

اجلواب

أكمل إفطارك ،والمتسك؛ ألنك أفطرت مبقتضى الدليل الشرعي؛ لقوله -تعاىل ":-مث أمتوا الصيام
إىل الليل " [البقرة ، ]187:وقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أقبل الليل من هاهنا ،وأشار إىل
املشرق وأدبر النهار من هاهنا ،وأشار إىل املغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ/حممد بن عثيمّي-رمحه هللا -فتوى رقم (. )1174

()406/1

صحة حديث استياك النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو صائم
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/6
السؤال

ما صحة حديث " :رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يستاك ماال أحصي وهو صائم "

اجلواب

هذا احلديث رواه أبو داود  -وغريه كما سيأيت ،فقال يف ( )768/2ابب السواك للصائم ح

( : )2364حدثنا حممد بن الصبّاح ،حدثنا شريك /ح ،/وحدثنا مسدد ،حدثنا حيىي عن سفيان ،عن

عاصم بن عبيد هللا ،عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة ،عن أبيه قال ":رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم  -يستاك وهو صائم" ،زاد مسدد" :ما ال أعد وال أحصي".

خترجيه:

أخرجه (الرتمذي  )104/3ابب ما جاء يف السواك للصائم ح ( ، )725و (أمحد ،248/3

 ، )445،446و (ابن أيب شيبة  )295/2ح ( )9148و (احلميدي  )77/1ح (( )141ابن

خزمية  248 )/3ح ( ، )2007و (البخاري (تعليقاً)  ، )39/2ابب سواك الرطب واليابس
للصائم ،عن عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  -بصيغة التمريض.

احلكم عليه:
إسناد احلديث ضعيف من أجل عاصم -كما سبق بيان حاله  -ولذا قال أبو جعفر العقيلي يف

(الضعفاء  - )334/3عقب إخراجه احلديث من طريق الثوري عن عاصم " :وال يروى بغري هذا
اإلسناد ،إال إبسناد لّي " ا .هـ .وقال الدارقطين عقب إخراجه احلديث ( )162/2ح ()2344
"عاصم بن عبيد هللا غريه أثبت منه " ا .هـ وقال  -كما يف (إحتاف املهرة البن حجر )393/6

"عاصم ليس بقوي " ا .هـ وقد سقط هذا الكالم من املطبوع.

وقال (البيهقي  )272/4ملا أخرجه من طريق عاصم " :عاصم ليس ابلقوي " ،ويف موضع آخر قال
عن عاصم  " :12/2ضعيف " ،وقال يف  " :24/10رواايت عاصم فيها ضعيف " .وأشار ابن عبد
الرب إىل تضعيفه بقوله يف (االستذكار  " : )254/10وقد روي عنه " ..ا .هـ .وقال املنذري يف

(اختصار سنن أيب داود  - )241/3عقب حكاية حتسّي الرتمذي  " -ويف إسناده عاصم بن عبيد
هللا ،وقد تكلم فيه غري واحد " .وقال ابن حجر يف (التغليق  : )159/3وأما إمام أهل الصنعة حممد

بن إمساعيل فعلق حديثه بصيغة التمريض للّي فيه " ا .هـ ومع ذلك فقد حسن إسناده احلافظ يف
(التلخيص . )62/1
وأما ابن خزمية فقد قال عقب إخراجه له " :وأان برئ من عهدة عاصم - ..مث قال  ":-كنت ال

أخرج حديث عاصم بن عبيد هللا يف هذا الكتاب ،مث نظرت فإذا شعبة والثوري قد رواي عنه وحيىي بن

سعيد وعبد الرمحن بن مهدي ،ومها إماما أهل زماهنما قد رواي عن الثوري عنه ،وقد روى عنه مالك

خرباً يف غري املوطأ "ا .هـ.

ومبا سبق يعلم أن يف حتسّي الرتمذي وابن حجر يف (التلخيص  )62/1له نظر ،وهللا أعلم ومل أقف

على ما يشهد ملا دل عليه حديث الباب من كثرة السواك للصائم إال أنه جاء حديث عن عائشة

مرفوعاً " :من خري خصال الصائم السواك " وهو حديث ضعيف؛ ألنه من رواية جمالد بن سعيد ،عن
الشعيب ،عن مسروق ،عن عائشة  -رضي هللا عنها  -وجمالد ليس ابلقوي ،ويف روايته عن الشعيب -

خاصة  -ضعف  -كما نص عليه اإلمام أمحد  -رمحه هللا  -فينظر مجلة كبرية من أقوال األئمة فيه
يف ترمجته عند العقيلي يف (الضعفاء  )233/4ولذا قال ابن حجر يف (التلخيص) عن هذا احلديث
( " : )68/1ضعيف " وال ختلو أحاديث الباب  -اليت وقفت عليها  -من ضعف وبعضها شديد

الضعف.
وبعد :فإن ضعف األحاديث الواردة يف الباب ،ال يعين عدم مشروعية السواك للصائم ،بل املشروعية
اثبتة ابألحاديث العامة اليت تدل على مشروعية السواك يف كل وقت كحديث ":لوال أن أشق على

أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة " أخرجه البخاري ح ( )887ومسلم ح ( . )252وقد حكى
ابن القيم  -رمحه هللا  -استحباب السواك يف كل وقت عن أكثر العلماء ،كما يف (هتذيب السنن
. )241/3

ولعل من املناسب هنا أن أشري إىل أشهر حديثّي متسك هبما  -فيما أعلم  -من كره السواك بعد

الزوال:

احلديث األول:

حديث علي وخباب  -رضي هللا عنهما  -الذي أخرجه (البزار  )83-82/6ح ()2138،2137

والطرباين يف (الكبري  )78/4ح ( ، )3696والدارقطين يف (السنن  )204/2والبيهقي يف (الكربى
 )274/4من طريق كيسان أيب عمر القصار ،عن يزيد بن بالل ،عن علي  -رضي هللا عنه  ،-وثنا
كيسان عن عمرو بن عبد الرمحن ،عن خباب  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -قال " :إذا صمتم فاستكاوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه ابلعشي

إال كان نوراً بّي عينيه يوم القيامة " .هذا لفظ الطرباين ،وقال بعده " :مل يرفعه علي " أي :أنه موقوف

على علي  -رضي هللا عنه  -من قوله ،وهذا احلديث مداره  -كما ترى  -على كيسان أيب عمر
القصار ،وقد ضعفه أمحد وابن معّي والساجي وقال الدارقطين" :ليس ابلقوي" ،كما يف (هتذيب

التهذيب . )396/8وقال الدارقطين  -عقب إخراجه احلديث يف سننه " :-كيسان أبو عمر ليس
ابلقوي ومن بينه وبّي علي غري معروف " ،ووافقه على ذلك الذهيب يف هتذيبه للسنن الكربى للبيهقي

 1650/4ح ( ، )7203وضعفه ابن حجر يف (التلخيص . )62/1
احلديث الثاين:

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أخرجه (الدارقطين  ، )203/2و (البيهقي  )274/4من طريق

عمرو بن قيس ،عن عطاء عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال" :لك السواك إىل العصر ،فإذا

صليت العصر فألقه ،فإين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول " :خلوف فم الصائم
أطيب عند هللا من ريح املسك " ،ويف إسناده عمرو بن قيس ،قال عنه ابن حبان يف (اجملروحّي
 )85/2يروي عن عطاء ،وكان فيه دعابة ،ويقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ال يشبه حديث

األثبات " ،ولذا قال الذهيب يف تعليقه على سنن (البيهقي  )1651-1650/4ح (" : )7204
عمرو واهٍ "

()407/1

صحة حديث "أفطر احلاجم واحملجوم "
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/7

السؤال

نرجو بيان درجة حديث " :أفطر احلاجم واحملجوم "

اجلواب

هذا احلديث روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من طرق كثرية ،لكن أصح ما ورد فيها بنص
مجع من األئمة حديثان ،ومها:

احلديث األول :حديث ثوابن  -رضي هللا عنه -
وقد أخرجه أبو داود :وغريه من األئمة كما سيأيت :قال أبو داود 770/2 :ابب يف الصائم حيتجم ح

( )2367حدثنا مسدد ،حدثنا حيىي عن هشام /ح /حدثنا أمحد بن حنبل ،حدثنا حسن بن موسى،
حدثنا شيبان مجيعاً ،عن حيىي ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،يعين الرحيب ،عن ثوابن عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  " :-أفطر احلاجم واحملجوم ".

قال شيبان :أخربين أبو قالبة ،أن أاب أمساء الرحيب حدثه أن ثوابن موىل رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -أخربه أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وقبل أن أذكر خترجيه والكالم عليه مفصالً،
أذكر خالصة ما ظهر يل يف هذا البحث وهي كما يلي:
 01أن احلديث روي عن ثوابن من أربعة طرق ،وأن هذه الطرق أكثرها معل ،وأقواها الطريق اليت
رواها مسدد ،عن حيىي القطان ،عن هشام الدستوائي ،عن حيىي ابن أيب كثري ،عن أيب قالبة عن أيب

أمساء الرحيب ،عن ثوابن  -رضي هللا عنه _

 02أن أكثر أئمة احلديث كأمحد والبخاري والدارمي وغريهم على تصحيح احلديث وخالف يف ذلك

إمامان ،ومها :حيىي بن معّي وأبو حامت الرازي ،ولعل سبب إعالهلما له هو ما وقع فيه من اضطراب
سيأيت اجلواب عنه -إن شاء هللا.-

 03أن تصحيح احلديث ال يكفي يف احلكم به وحده على مسألة احلجامة للصائم ،ألن؛ يف املسألة
أحاديث كثرية تدل على أن هذا احلديث منسوخ وإبمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه
املسألة من كتب الشروح ،والفقه مع اإلشارة إىل أن مذهب مجاهري أهل العلم على عدم الفطر
ابحلجامة.

ختريج احلديث:
احلديث يف مسند أمحد 283/5

وأخرجه النسائي يف (الكربى  ، )217/2ابب ذكر االختالف على أيب قالبة ح ( )3137وأمحد
( )282/5ويف ( )277/5و (الدارمي  )440/1ح ( )1682واحلاكم ( )427/1من طرق عن

هشام الدستوائي به بنحوه إال أن يف حديث أصحاب هشام مجيعاً  -سوى ابن علية -قصة يف أوله.

وأخرجه (ابن ماجه  )537/1ابب ما جاء يف احلجامة للصائم ح ( )1680و (عبد الرزاق

 )209/4ح ( )7522و (أمحد  )280/5و (ابن خزمية  )226/3ح ( )1962وا (بن حبان

 )301/8ح ( )3532و (احلاكم  )427/1من طرق عن حيىي بن أيب كثري به بنحوه ويف حديث
بعضهم قصة .وأخرجه النسائي يف (الكربى  )217/2ح ( )3139من طريق عاصم بن هالل ،ويف

ح ( )3140،3141من طريق عباد بن منصور .ويف ح ( )3142من طريق جرير بن حازم .ويف ح
( )3143من طريق محاد بن زيد ،ويف ح ( )3144من طريق ابن عيينة وعبد الرزاق  209/4ح
( )7519عن معمر ،ستتهم (عاصم ،وعباد ،وجرير ،ومحاد ،وابن عيينه ،ومعمر) عن أيوب ،عن أيب
قالبة به بنحوه إال أن عباد بن منصور اضطرب فجعله مرة كحديث الباب ،ومرة جعله عن أيب

قالبة ،عن أيب األشعث ،عن شداد ،ويف حديث جرير :عن أيب قالبة عن شداد وثوابن ،مل يذكر أاب

أمساء ،وقال جرير :عرضت على أيوب كتاابً أليب قالبة ،فإذا فيه :عن شداد وثوابن هذا احلديث،

قال :عرضته عليه فعرفه ،ويف حديث محاد وابن عيننه :عن أيب قالبة عن شداد فحسب ،ليس فيه
أبو أمساء وال ثوابن ،ويف حديث معمر :عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث ،عن أيب أمساء عن شداد ويف

حديث عاصم :عن أيب قالبة عن أيب أمساء ،عن شداد وأخرجه النسائي يف (الكربى  )216/2ابب
من الشيخ؟ ح ( )3136من طريق راشد بن داود ،و (أمحد  )282/5ومن طريقه (أبو داود

 )772/2ح ( )2370و (النسائي )216/2

ح ( )3135،3134من طريق عن ابن جريج .و (أبو داود  )273/2ح ( )2371و (النسائي
 )216/2ح ( )3135من طرق العالء بن احلارث و (النسائي  )217/2ح ( )3137من طريق

سعيد بن عبد العزيز ثالثتهم (ابن جريج ،والعالء ،وسعيد) عن مكحول .كالمها (راشد ،ومكحول)
عن أيب أمساء الرحيب به بنحوه ،ويف حديث ابن جريج ،وسعيد بن عبد العزيز عن شيخ من احلي،

وقد مساه العالء بن احلارث يف حديثه وأنه مكحول  ,وأخرجه (النسائي  )221/2ح ( )3157من

طريق مهام بن حيىي ويف  222/2ح ( )3158وأمحد  ،282/5من طريق ابن أيب عروبة و (أمحد

 )286/5من طريق شعبة ،ثالثتهم (مهام ،وابن أيب عروبة ،وشعبة) عن قتادة ،عن شهر بن حوشب
عن عبد الرمحن بن غنم و (النسائي يف  ، )222/2ابب االختالف على خالد احلذاء ح ()3159

 ،والطرباين يف " الكبري "  91/2ح ( )1406من طريق بكري بن أيب السميط ،عن قتادة عن سامل بن
أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة ،والنسائي يف  222/2ح ( )3160و (ابن خزمية  )236/3ح

( ، )1984والطرباين يف (األوسط  )153/57ح ( )4720من طريق الليث ،عن قتادةن عن

احلسن .ثالثتهم (ابن غنم ،ومعدان ،واحلسن) عن ثوابن به بنحوه ،إال أن مهاماً مل يذكر عبد الرمحن

بن غنم ،بل جعله عن شهر عن ثوابن.
دراسته واحلكم عليه:

إسناد أيب داود صحيح ،وما خيشى من إرسال أيب قالبة زال بتصرحيه ابلسماع كما نقل ذلك أبو داود
عن شيبان عن أيب قالبة نفسه ،وأما ما وقع يف حديث ابن جريج وسعيد بن عبد العزيز من قوهلما:

صرح العالء بن احلارث يف روايته عن مكحول أبنه أبو أمساء الرحيب ،وقد
عن شيخ من احلي ،فقد ّ

نص على امسه أيضاً أبو حامت  -كما يف (العلل) البنه  238/1ولذلك جعل املزي يف (التحفة

 )143/2حديث ثوابن هذا فيما رواه عنه أبو أمساء حيث أحال عليه عند قوله" :حديث شيخ من

احلي" .وقد تبّي من التخريج السابق أن احلديث رواه عن ثوابن أربعة:

 01أبو أمساء الرحيب ،وعنه ثالثة :مكحول ،وراشد بن داود ،وأبو قالبة ،وقد اختلف على أيب

قالبة:

أ .فرواه حيىي بن أيب كثري ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء عن ثوابن

ب .ورواه أيوب ،عن قالبة ،واختلف عليه:
 -فرواه عباد بن منصور ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،عن ثوابن.

 ورواه عباد نفسه ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث الصنعاين ،عن شداد ،عن أوس.-ورواه جرير بن حازم ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن شداد وثوابن ،مرسالً ،فلم يذكر أبو قالبة

أحداً بينه وبّي ثوابن وال شداد.

ورواه محاد بن زيد ،وابن عيينة ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن شداد فأرساله عن أيب قالبة.-ورواه معمر ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث ،عن أيب أمساء ،عن شداد

-ورواه عاصم بن هالل ،عن أيب أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،عن شداد.

أما رواية عباد بن منصور ،فقد قال عنها النسائي ( " : )217/2عباد بن منصور مجع بّي احلديثّي،
فقال :عن أيب أمساء ،عن ثوابن ،عن أيب األشعث عن شداد " :مث قال عقب ذلك (" : )218/2

وعباد بن منصور ليس حبجة يف احلديث ،وقيل إن رحيان بن سعيد  -الراوي عنه  -ليس بقدمي

مفسر بقوله يف (الضعفاء) ص ( )214رقم ()414
السماع منه " .وقول النسائي هنا( :ليس حبجة) ٌ
 " :ضعيف ،وكان أيضاً قد تغري " ا .هـ .أما رواية معمر ،فهي من روايته عن البصريّي ،وهي متكلم
فيها عند األئمة  -كما يف ترمجته من (هتذيب الكمال  . )303/28وأما رواية جرير ،فجرير وإن

كان ثقة ،إال أن اإلمام أمحد قال  -كما يف شرح علل الرتمذي  " - 699/2يروي عن أيوب

عجائب " ا .هـ ،ومع ذلك فقد خولف من قبل محاد بن زيد ،وسفيان ،ومحاد خاصة ـ من أثبت

الناس يف أيوب ،كما نص على ذلك مجع من األئمة  -كما يف شرح العلل  -699/2ولذلك أشار

النسائي إىل ترجيح رواية محاد بن زيد على غريه بقوله  -يف (السنن الكربى  " : )218/2اتبعه محاد
بن زيد على إرساله عن شداد وهو أعلم الناس أبيوب"ا .هـ وأما رواية عاصم ،فعاصم قال عنه أبو
زرعه  -كما يف أسئلة الربذعي له ( " :- )536/2حدث عن أيوب أبحاديث مناكري" ا .هـ فلعل

هذا منها ،وهللا أعلم.

وهناك اختالف أوسع من هذا على أيوب ،سيأيت ذكره يف حديث شداد التايل  -إن شاء هللا تعاىل -
فتبّي إذاً أن الراجح عن أيوب ،هو ما رواه محاد بن زيد ،وابن زيد ،وابن عيينه ،واتبعهما جرير بن
حازم على بعض ذلك ،عن أيوب عن أيب قالبة عن أيوب ،فرجع حديث أيوب إىل حديث شداد،

وسيأيت الكالم على حديث شداد يف احلديث التايل  -إن شاء هللا تعاىل  .-أما بقية الراوة عن ثوابن
فهم ثالثة ،وهم:

 01معدان بن أيب طلحة :وقد رواه عنه سامل بن أيب اجلعد ،وعن سامل ،بكري بن أيب السميط.
 02احلسن البصري :وقد رواه عنه قتادة ،وعن قتادة ،الليث بن سعد

وقد سئل أبو حامت الرازي  -كما يف (العلل) البنه ( )226/1عن طريق الليث فقال ":هذا خطأ،
رواه قتادة ،عن احلسن ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهو مرسل ورواه أشعب بن عبد امللك
عن احلسن ،عن أسامة بن زيد " ا .هـ .وقال النسائي عن هذين الطريقّي " :ما علمت أحداً اتبع

الليث ،وال بكري بن أيب السميط على روايتهما ،وهللا أعلم " ا .هـ وقال ابن خزمية " :احلسن مل يسمع
من ثوابن " ا .هـ وقال الطرباين يف (األوسط)  " :مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن احلسن عن ثوابن

إال الليث بن سعد " ا .هـ.
 03عبد الرمحن بن غنم :قد رواه عنه شهر بن حوشب وعن شهر ،قتادة واختلف عليه:

أ .فرواه ابن أيب عروبة ،وشعبة ،عن قتادة ،عن شهر ،عن عبد الرمحن بن غنم ،عن ثوابن.

ب .ورواه مهام بن حيىي ،عن قتادة ،عن شهر ،عن ثوابن ،ليس فيه ذكر عبد الرمحن بن غنم.
وقد قال أبو حامت  -كما يف (العلل) البنه ( " - )226/1وأما حديث ثوابن ،فإن سعيد بن أيب

عروبة يرويه عن قتادة ،عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن ثوابن عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم  -ورواه بكري بن أيب السميط ،عن قتادة ،عن سامل بن أيب اجلعد ،عن معدان بن أيب
طلحة ،عن ثوابن ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ورواه يزيد بن هارون ،عن أيوب أيب العالء،
عن قتادة ،عن شهر بن حوشب عن بالل عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ورواه قتادة عن أيب

قالبة ،عن أيب أمساء ،عن ثوابن عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " -ا .هـ.

وكالم اإلمام أيب حامت ،يشري إىل أن يف احلديث اضطراابً ،وأن قتادة اختلف عليه يف ذلك كثرياً،
وميكن أن يقال :إن هذا االضطراب الذي وقع يف الطرق إىل شهر ،إمنا هي من شهر نفسه ،ألنه
متكلم يف حفظه وضبطه ،كما يف ترمجته من (هتذيب الكمال  . )587/12وهللا أعلم.

وبناء على ما تقدم من نقد الطرق إىل ثوابن فإهنا كلها معلولة سوى الطريق األوىل اليت أخرجها أبو
داود .وقد صحح حديث الباب مجع من األئمة ،منهم:

 01ابن املديين ،كما نقله عنه الرتمذي يف (العلل الكبري) ص ()123
 02أمحد :ففي مسائل أيب داود ص ( )311قال أمحد " :كل شيء يروى عن ثوابن فهو صحيح،
يعين حديث مكحول هذا " ا .هـ.

ويف مسائل ابنه عبد هللا ( )626/2قال :شيبان مجع احلديثّي مجيعاً ،يعين :حديث ثوابن ،وحديث

شداد بن أوس " ا .هـ وقد نص أمحد على احلديثّي  -أي ثوابن وشداد  -كما يف (طبقات احلنابلة

 )206/1ويف مسائل (ابن هانئ  )131/1نص على أن أقوى حديث عنده هو حديث ثوابن .ونقل
ابن حجر يف (الفتح  )209/4عن عثمان الدرامي أنه قال " :صح حديث أفطر احلاجم واحملجوم،

من طريق ثوابن ،وشداد ،قال :ومسعت أمحد يذكر ذلك ،وملا قيل ألمحد :إن حيىي بن معّي قال :ليس

فيه شيء يثبت ،قال :هذه جمازفة " انتهى بتصرف "
 03عثمان الدرامي ،وقد تقدم آنفاً.
 04البخاري :نقله الرتمذي يف (العلل الكبري) ص (، )122فأورد الرتمذي عليه ما فيه من
االضطراب؟ فقال :كالمها عندي صحيح؛ ألن حيىي بن أيب كثري ،روى عن أيب قالبة عن أيب أمساء،

عن ثوابن ،وعن أيب األشعث ،عن شداد بن أوس ،روى احلديثّي مجيعاً ا .هـ .قال ابن حجر معلقاً
على ذلك يف (الفتح  )209/4يعين فانتفى االضطراب ،وتعّي اجلمع بذلك " ا .هـ.
( 05ابن خزمية . )226/3

( 06ابن حبان . )301/8
( 07احلاكم . )427/1

 08ابن حزم يف (احمللى . )203/6

 09النووي يف (اجملموع . )350-349/6
 010شيخ اإلسالم بن تيمية يف (جمموع الفتاوى . )255/25
011ابن القيم :كما يدل عليه كالمه يف (هتذيب السنن  )243/3وما بعدها وغريهم من أهل العلم
 -رمحهم هللا مجيعاً -

وكالم اإلمام أيب حامت الرازي يف (العلل) البنه (، )249/1يدل على أن احلديث عنده غلط ،حيث

قال  -ملا سئل عن حديث رافع بن خديج " أفطر احلاجم واحملجوم " الذي روى من طريق معمر،

عن حيىي بن أيب كثري ،عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع  -قال رمحه
هللا " :إمنا يروي هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء عن ثوابن ،واغرت

أمحد بن حنبل أبن قال :احلديثان عنده ،وإمنا يروى بذلك اإلسناد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -أنه هنى عن كسب احلجام ومهر البغي ،وهذا احلديث يف يفطر احلاجم واحملجوم عندي ابطل " ا.

هـ.

ومراد أيب حامت  -رمحه هللا  -أن الراجح يف حديث رافع هو قوله -صلى هللا عليه وسلم " -كسب
احلجام خبيث " الذي أخرجه مسلم وغريه أنه " أفطر احلاجم واحملجوم " .وأما رد أيب حامت هلذا

احلديث كله  -كما يفهم من كالمه  -فلعل سبب رده هو أنه يرى أن احلديث مضطرب اإلسناد ،إال
نص بعضهم على أن احلديث عن ثوابن وشداد  -حمفوظ
أن أاب حامت خولف من بعض األئمة الذي ّ

ال اضطراب فيه كما تقدم آنفاً .-وهللا أعلم.
احلديث الثاين :حديث شداد بن أوس:

والبحث فيه كالبحث يف سابقه من حيث كثرة االختالف فيه ،وطول الكالم عليه ،ولذا سأكتفي عن
إيراده حبديث ثوابن  -رضي هللا عنه  -وما حصل فيه من تفصيل ،إال أنه حيسن هنا أن أجيب على
إيراد قد يورده بعض الفضالء ،أال وهو :أال حيتمل أن حديث ثوابن ،وشداد كالمها مضطرب؛ ألن

مدار احلديثّي على رجل واحد ،وهو أبو قالبة؟

واجلواب :أنه تقدم من كالم اإلمام أمحد ،والبخاري  -يف حديث ثوابن السابق  -ما يبّي أن كال
احلديثّي حمفوظ ،وقد تبعهما على هذا اجلواب؛ (ابن حبان  ، )303/8و (احلاكم ، )427/1وابن
حجر يف (الفتح  ، )209/4بل يقال :إن مجيع األئمة الذين ثبت عنهم تصحيح احلديثّي يقولون

بذلك ،إذ لو ثبت االضطراب يف احلديث عند أحدهم ،مل يقل بتصحيح احلديثّي.

هذا وقد صحح حديث شداد هذا مجع من األئمة ،ومنهم من تقدم ذكرهم يف حديث ثوابن وهم:

ابن املديين ،وأمحد ،وعثمان الدارمي ،والبخاري ،وابن خزمية ،وابن حبان ،واحلاكم ،وغريهم ،ويضاف

إليهم هنا :اإلمام إسحاق بن راهوية ،كما نقله احلاكم ( ، )428/1حيث قال " :هذا إسناد صحيح،
تقوم به احلجة ،وهذا احلديث قد صح أبسانيد ،وبه نقول ا .هـ ،وكذا صححه أبو جعفر العقيلي يف

(الضعفاء  )456/4وهللا تعاىل أعلم.

بقي أن يقال :إن تصحيح احلديث ،ال يكفي يف احلكم به وحده على مسألة احلجامة للصائم؛ ألن يف
املسألة أحاديث كثرية جعلت أهل العلم خيتلفون يف حكم الفطر ابحلجامة؟ فمنهم من يرى أن هذا

احلديث منسوخ ،وأن احلجامة ال تفطر كما هو مذهب مجاهري أهل العلم ،ومنهم من أخذ حبديث
الباب فقال :إن احلجامة تفطر ،وهو املشهور من مذهب احلنابلة ،ونصره من فقهاء احلديث ابن
خزمية ،وابن املنذر ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  -رحم هللا اجلميع .-

ويف املسألة تفاصيل عند بعضهم من حيث تعليق احلكم بتأثري احلجامة على إضعاف الصائم وعدمه،
وإبمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه املسألة من كتب الشروح ،والفقه ،ومنها:

(املغين البن قدامه ( ، )350/4البحر الرائق  ، )294/2و (شرح الزرقاين على خمتصر خليل

 ، )92/1و (فتح الباري  )205/4عند شرح الباب رقم ( )32من كتاب الصيام ،وهو :ابب
احلجامة والقئ للصائم .وهللا أعلم.

()408/1

صحة حديث دعوة الصائم عند فطره
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/9
السؤال

ما صحة حديث(( :ثالثة ال تر ّد دعوهتم  )) ...وذكر منهم(( :والصائم حىت يفطر)) ؟
اجلواب

حديث " :ثالثة ال ترد دعوهتم :" ...

هذا احلديث رواه اإلمام (الرتمذي  )580/4كتاب صفة اجلنة ،ابب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها ح

( )2526فقال:

حدثنا أبو كريب ،حدثنا حممد بن فضيل ،عن محزة الزايت ،عن زايد الطائي ،عن أيب هريرة -رضي

هللا عنه -قال :قلنا اي رسول هللا ،مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا ،وزهدان يف الدنيا ،وُكنها من أهل

اآلخرة ،فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا ،ومشمنا أوالدان أنكران أنفسنا ،فقال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم" :لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك ،لزارتكم املالئكة يف
بيوتكم ،ولو مل تذنبوا جلاء هللا ٍ
مم ُخلِق
خبلق جديد كي يذنبوا فيغفر هلم " ،قال :قلت اي رسول هللا ّ
اخللق؟ قال" :من املاء " ،قلنا :اجلنة ما بناؤها؟ قال " :لبنة من فضة ولبنة من ذهبِ ،
ومالطها
وخيلهد وال
املسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتها الزعفران ،من دخلها ينعم وال ييأسُ ،
ميوت ،ال تبلى ثياهبم ،وال يفىن شباهبم"،مث قال ":ثالثة ال ترد دعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم حّي

يفطر ،ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغمام ،وتفتح هلا أبواب السماء ،ويقول الرب -عز وجل:-
وعزيت ألنصرنه ِ
ك ولو بعد حّي ".

قال أبو عيسى :هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي ،وليس هو عندي مبتصل ،وقد روي هذا
ٍ
إبسناد آخر عن أيب ُمدلهة ،عن أيب هريرة ،عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
احلديث
وقبل أن ذكر الكالم عليه مفصالً ،أذكر خالصة احلكم ،فأقول:
 -1احلديث مداره ـ على الراجح ـ على أيب مدلة ،عن أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
 -2إن أاب مدلة يف عداد اجملاهيل ،ومل يتابعه أحد فيما وقفت عليه.

 -3أنه قد ورد معىن هذا احلديث عن أنس -رضي هللا عنه -وفيه ضعف ـ كما سأبينه ـ.
 -4أن األحاديث الواردة يف إجابة دعوة املسافر ـ وإن كانت ضعيفة ـ إال أن ذلك ال يعين ترك

الصائم للدعاء ،فإن الدعاء مشروع يف كل وقت ،بل دعاء اإلنسان عند تلبسه ابلعبادة أرجى يف

اإلجابة ،وهللا أعلم.
خترجيه:

*أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" ( )380ح ( )1075عن محزة الزايت ،عن سعد الطائي ،عن ر ٍ
جل،

عن أيب هريرة به بنحوه ،فس همى شيخ محزة :سعداً.
*وأخرجه (الرتمذي  )539/5يف الدعوات ،ابب يف العفو والعافية ح ( )3598من طريق عبد هللا
بن منري ،و (ابن ماجة  )557/1ابب الصائم ال ترد دعوته ح ( ، )1752و (أمحد )443،477/2
من طريق وكيع ،و (الدارمي يف  )789/2ح ( )2717عن أيب عاصم النبيل ،ثالثتهم (ابن منري،

ووكيع ،وأبو عاصم) عن سعدان بن بشر ،والطيالسي ص ( ، )337وأمحد  304/2عن أيب كامل،
وأيب النضر ،وأمحد  305/2عن حسن بن موسى ،والطرباين يف "الدعاء" ( )1414/3ح ()315

من طريق أمحد بن يونس ،و (ابن حبان  )214/8ح ( ، )3428ويف  396/16ح ( )7387من

طريق فرح  -ابحلاء املهملة  -ابن رواحة ،ستتهم (الطيالسي ،وأبو كامل ،وأبو النضر ،وحسن،

وأمحد بن يونس ،وفرح) عن زهري بن معاوية ،و (ابن خزمية  )199/3ح ( )1901من طريق حممد
بن عبد الرمحن احملاريب ،عن عمرو بن قيس املالئي ،ثالثتهم (سعدان ،وزهري ،وعمرو) عن أيب جماهد
سعد بن عبيد الطائي ،عن أيب مدلّة ،عن أيب هريرة به بنحوه ،إاله أن وكيعاً ،والطيالسي ،وعمرو بن
قيس اقتصر حديثهما على قوله( :ثالثة ال ترد دعوهتم  ...اخل)  ،ويف املوضع الثاين  -عند (أمحد

 - )477/2قال وكيع يف حديثه( :الصائم ال ترد دعوته) فحسب ،ويف املوضع األول عند أمحد عن
وكيع ( )443/1اقتصر حديثه على قوله( :اإلمام العادل ال ترد دعوته) فحسب ،ولفظ حديث فرح
يف املوضع األول حنو حديث الطيالسي وعمرو املالئي ،واقتصر حديث أيب عاصم على صفة بناء

اجلنة.
*وأخرجه (البزار  )38/4ح ( - )3139كشف  -من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك،
عن أبيه ،عن جده ،عن أيب هريرة بنحوه ،إاله أنه قال" :واملسافر حىت يرجع" بدالً من "اإلمام

العادل".

احلكم عليه:
وقد تبّي من التخريج أن احلديث رواه عن أيب هريرة اثنان ،ومها :زايد (أو سعد) الطائي  -كما سيأيت

حتريره  -وأبو مدلة ،ولكن عند التأمل والنظر يتبّي أهنما واحد ،وبيان ذلك أن يقال:

إن حممد بن فضيل ،رواه عن محزة الزايت ،عن زايد الطائي ،عن أيب هريرة ،وخالفه ابن املبارك ،فرواه

عن محزة عن سعد الطائي  -الذي هو أبو جماهد  -حدثه ،عن رجل ،عن أيب هريرة فذكره بنحوه،

ورواية ابن املبارك أرجح من وجهّي:

األول :أن ابن املبارك ثقة ثبت فقيه عامل  -كما يف التقريب ( ، )320وابن فضيل ليس يف منزلته،
على أن يف روايته خمالفةً أخرى ـ كما سيأيت ـ.

الثاين :أن الرواة اآلخرين عن أيب جماهد رووه كذلك عنه عن أيب مدلة ،فعاد حديث محزة إىل رواية

اجلماعة.

ومثة خمالفة أخرى من ابن فضيل البن املبارك يف إسناده ،وهو أن ابن فضيل قد أسقط الواسطة بّي
أيب هريرة وزايد الطائي ،بينما رواه ابن املبارك بذكر الواسطة.
وقد سئل الدارقطين ـ كما يف (العلل  )235/11ـ عن هذا احلديث فقال  -بعد إشارته إىل الرواة عن

أيب جماهد الذين سبق ذكرهم " :-ورواه محزة الزايت ،عن سعد الطائي أيب جماهد ،وقال :عن رجل،
عن أيب هريرة ،وأحسبه مل حيفظ كنيته ،فقال :عن رجل ،وأراد أاب مدلهة ،وهللا أعلم ،واحلديث حمفوظ"
اهـ.

فاإلمام الدارقطين ،مل يشر إىل خمالفة ابن فضيل يف إسناده ،فكأنه مل يلتفت إليها ،وإمنا أشار إىل رواية

ابن املبارك فحسب ،وإىل هذا أشار الرتمذي بقوله عن الطريق اليت رواها ابن فضيل ":هذا حديث
ليس إسناده بذاك القوي ،وليس هو عندي مبتصل ،وقد روي هذا احلديث إبسناد آخر عن أيب
مدلهة ،عن أيب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
فكأنه يقول  -رمحه هللا  :-إن هذا هو احملفوظ يف حديث أيب مدلة عن أيب هريرة ،وأن تسمية زايد

وهم ،وهبذا ميكن أن تفسر كلمة الدارقطين بقوله" :واحلديث حمفوظ" أي من حديث أيب مدلة عن
ْ
أيب هريرة ،وهللا أعلم.

وإذا تبّي أن مدار احلديث على أيب جماهد ،عن أيب مدلة ،عن أيب هريرة ،فقد حسنه الرتمذي ح

(، )3598وصححه ابن خزمية ،وابن حبان ،وحسنه ابن حجر  -كما يف "الفتوحات الرابنية" البن
عالن (.- )338/4

وابن خزمية  -رمحه هللا  -قد صحح احلديث من طريق حممد بن عبد الرمحن احملاريب عن عمرو بن
قيس املالئي ،عن أيب جماهد به ،وقد قال الدارقطين  -كما يف (أطراف الغرائب  ":- )297/5تفرد
به احملاريب حممد بن عبد الرمحن ،عن عمرو بن ٍ
قيس بطوله ،وروي عن قُـ هران بن متام ،عن عمر بعضه"

اهـ.

وأبو مدلهة  -الذي مدار احلديث عليه  -قال عنه ابن املديين  -كما يف (هتذيب التهذيب

 " :- )204/12أبو مدلة موىل عائشة ال يعرف امسه ،جمهول ،مل يرو عنه غري أيب جماهد" اهـ.

ويف التقريب ( : )671مقبول ،ومثل هذا ال حيسن حديثه ،خاصةً وأنه مل يتابع  -فيما وقفت عليه
 -وهللا أعلم.

وفيما يتعلق ابلطريق اليت أخرجها البزار ،فهي ال تصلح ،ألن يف إسنادها إبراهيم بن خيثم ،قال عنه
النسائي" :مرتوك" كما يف "امليزان" .30/1

وهذا احلديث قد اشتمل على عدة فقرات ،إاله أنين مل أجد ما يشهد له هبذا السياق ،وأما املعىن
الذي ألجله ذكر احلديث ههنا هذا احلديث وهو قوله" :ثالث دعوات  ...ومنها :والصائم حىت

يفطر" فقد وقفت على حديث أخرجه (البيهقي  ، )345/3والضياء يف (املختارة  )74/6ح

( )2057من طريق إبراهيم بن بكر املروزي ،عن عبد هللا بن بكر السهمي ،عن محيد الطويل ،عن
أنس -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم " :-ثالث دعوات ال ترد :دعوة

الوالد ،ودعوة الصائم ،ودعوة املسافر ".

ويف إسناده إبراهيم بن بكر ،مل أظفر له -بعد البحث  -برتمجة ،مع أنه يف طبقة اإلمام أمحد بن
حنبل؛ ألن عبد هللا بن بكر السهمي يف طبقة شيوخ أمحد ،فقد تويف سنة 208هـ ،كما يف التقريب

( ، )293ومثل هذا لو كان مشهوراً ،أو له عناية ابحلديث لرتمجه األئمة أو بعضهم ،ولكن مل أجد
شيئاً من هذا ،إاله أن ابن اجلوزي قال  -كما نقله عنه الذهيب يف "امليزان" ":- 24/1وإبراهيم بن

بكر ستة ،ال نعلم فيهم ضعفاً سوى هذا " يعين الشيباين األعور ،قال الذهيب معلقاً ":قلت :ولو

مساهم ألفادان ،فما ذكر ابن أيب حامت منهم أحداً " اهـ ،فكلمة الذهيب فيها رٌد لكلمة ابن اجلوزي؛

ألهنم لو كانوا معروفّي حبمل العلم لرتمجهم األئمة.

ويف اإلسناد أيضاً عنعنة محيد ،وهو كثري التدليس حىت قيل إن معظم ما يرويه عن أنس ،رواه بواسطة
اثبت وقتادة  -كما يف تعريف أهل التقديس ( - )133،134ومل أقف على غري هذا احلديث.

()409/1
صحة حديث (صوموا ِ
تص ُّحوا)
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/2
السؤال

نرجوا بيان صحة حديث :صوموا ِ
تص ُّحوا:

اجلواب

هذا احلديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -منهم:

 01أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أخرج حديثه العقيلي يف " الضعفاء "  92/2يف ترمجة زهري بن
حممد التميمي ،والطرباين يف " األوسط "  213/8ح ( )8312من طريق زهري بن حممد ،عن سهيل
بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -بلفظ " :اغزوا تغنموا ،وصوموا تصحوا،

وسافروا تستغنوا ".

قال العقيلي عقب إخراجه " :ال يتابع عليه إال من وجه فيه لّي ".

وقال الطرباين " :مل ير ِو هذا احلديث عن سهيل هبذا اللفظ إال زهري "

وضعفه العراقي يف " ختريج اإلحياء" 115/3

 02علي  -رضي هللا عنه  -أخرجه ابن عدي يف " الكامل "  357/2من طريق حسّي بن عبد هللا
بن ضمرية بن أيب ضمرية ،عن أبيه عن جده ،عن علي  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  " :-صوموا تصحوا " وإسناده اتلف؛ ألن حسيناً هذا مرتوك احلديث كما قاله
أمحد والنسائي وغريمها ،وقال عنه البخاري :منكر احلديث ،كما ذكر ذلك ابن عدي عنهم.

 03عن ابن عباس  -رضي هللا عنه  :-أخرجه ابن عدي يف " الكامل "  57/7من طريق هنشل بن
سعيد عن الضحاك ،عن ابن عباس  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 " :سافروا تصحوا ،وصوموا تصحوا ،واغزوا تغنموا ".وإسناده ضعيف جداً ،إن مل يكن موضوعاً؛ ألن هنشل بن سعيد قال عنه ابن راهويه :كان كذاابً،
وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وخالصة القول:

أن احلديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-وال يصح منها عن املعصوم  -صلى

هللا عليه وسلم  -شيء ،وال يعين ذلك بطالن معناه؛ ألن األطباء يتحدثون كثرياً عن فوائد الصيام
الصحية ،وهو أمر مشاهد ومعروف ،بل هو  -أي الصيام  -من األساليب اليت يستخدمها بعض

األطباء لعالج بعض األعراض ،ولكن هنا ينبغي التنبُّه ألمرين:

األول :أن احملدثّي يهتمون ببيان صحة احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وهل هو اثبت

عنه من ذلك الطريق أم ال؟ وقد يكون معناه صحيحاً ،أو صح موقوفاً عن بعض الصحابة  -رضي

هللا عنهم  -إال أن صحة املعىن أو ثبوته عن الصحايب شيء ،وصحة نسبته للنيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -شيء آخر.

الثاين :أن بعض الناس حينما يتحدث عن فوائد بعض العبادات الصحية أو الطبية ،يوغل يف ذلك

ويبالغ مبالغة غري حممودة ،حىت إنه ليخيل لبعض املستمعّي أن تلك العبادة إمنا شرعت هلذه الفوائد
الطبية أو تلك ،وهذا خطأ! ألن الغاية العظمى من مشروعية العبادات هي تعبيد الناس لرب العاملّي
 -جل جالله  -وحصول التذلل له -سبحانه -وزايدة اإلميان ابإلقبال عليه  -تبارك وتعاىل ،-

وحصول التأسي ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي شرع وبّي ألمته هذه العبادات العظيمة..

نعم ،يف العبادات فوائد صحية وبدنية ،لكنها تبع ،وليست أصالً ،فينبغي أن تعطى حجمها الالئق

هبا ،وهللا أعلم.

()410/1

صحة حديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/4
السؤال

ما صحة حديث " :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته"؟

اجلواب
هذا اللفظ هو جزء من حديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وحديث بعضهم

يف الصحيحّي ،ولذا فسأقتصر على ذكر اثنّي منهم ،ومها :أبو هريرة ،وابن عمر -رضي هللا عنهما
.-

فأما حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  :-فأخرجه (البخاري  )32/2ح ( ، )1909و (مسلم
 )762/2ح ( )1081وأما حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -فأخرجه (البخاري  )30/2ح
( ، )1900و (مسلم  )759/2ح (. )1080

()411/1

صحة حديث "إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/5

السؤال

نرجو منكم بيان درجة حديث " :إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب جهنم،

وسلسلت الشياطّي "
اجلواب

هذا احلديث متفق على صحته من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -فقد أخرجه (البخاري

 )30/2ح ( ، )1899و (مسلم  )758/2ح ( . )1079ولفظ البخاري " :إذا دخل شهر

رمضان فتحت أبواب السماء ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت الشياطّي" ولفظ مسلم " إذا جاء
رمضان فتحت أبواب اجلنة ويف لفظ (الرمحة)  -وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطّي".

()412/1

مىت حيكم الباحث على األحاديث؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1423/6/22

السؤال

مىت حيكم طالب العلم املتخصص يف علم احلديث على حديث ما ابلصحة
أو الضعف؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

ح ّده ،أما بعد:

فأقول وابهلل التوفيق:
إن الطالب الذي يتخصص يف علوم السنة النبوية قد يكون يف مراحل طلبه األوىل ،وقد يكون جتاوز

ذلك ،وال أقصد بذلك الزمن أو املراحل التعليمية والشهادات واأللقاب ،فكم من رجل ميضي عمره

ويشيخ يف السن ومل يزل يف أوىل مراحل الطلب ،وكم من دكتور يف علوم السنة وملا يزل يف أوىل تلك

املراحل.

ولكين قصدت مراحل التعليم احلقيقية اليت يرتقى من خالهلا طالب العلم ،حىت يصل إىل احلد الذي
ُميكن الطالب فيه أن يفهم مآخذ األحكام على األحاديث وطريقة الوصول إليها ،وكنت قد ذكرت
يف مناسبة قدمية السلم التعليمي الذي إذا سار عليه طالب علم احلديث ،رجي له أن يصل إىل حد

اإلفادة ،وميكن أن أضع ضابطاً إمجالياً للحد الذي إذا بلغه طالب العلم يكون معه متأهالً للحكم

على األحاديث بدراسة أسانيدها ،وهو أن تكون غالب أحكامه صواابً ويعرف أن غالب أحكامه

صواب ،أبن توافق أحكامه -غالباً -أحكام األئمة املعتمدين ،ال تقليداً ،ولكن اتباعاً وفهماً لدليل

احلكم.

فإذا وصل الطالب إىل هذا احلد ،حق له أن حيكم على األحاديث اليت يظهر له فيها وجه احلكم،
ويبقى أنه ال بد أن يقف على أحاديث ال يظهر له فيها وجه احلكم ،فال ينسى حينها أن يقول :ال

أدري.

مث إن األحاديث اليت حيكم عليها املتأخر من املتخصصّي يف علوم السنة تنقسم قسمّي:
األول :األحاديث اليت سبق إىل احلكم عليها بنحو حكمه عليها -صراحة أو تلميحاً -من إمام

متقدم من النقاد املعتربين ،فهذه يكون حكمه عليها شامالً اإلسناد واملنت؛ ألن الناقد املتقدم قد قام

مبا يعجز عنه املتأخر من نفي وجود العلل اخلفية عند احلكم على احلديث ابلصحة ،أو نفي وجود
املتابعة املقوية للحديث عند احلكم عليه ابلضعف.

الثاين :األحاديث اليت مل يُسبق إىل احلكم عليها ،وهذه ليكن حكمه عليها مقتصراً على اإلسناد
وحده دون املنت؛ ألن املتأخرين مل تتحقق فيهم أهلية االستقالل ابحلكم على املنت.

وقد سبق اجلواب يف هذا املوقع عن الفرق بّي احلكم على اإلسناد واحلكم على املنت ،وبينت يف
اجلواب إفادة احلكم على اإلسناد وحده ،وأهنا تقيم احلجة ابحلديث احملكوم على إسناده ابلقبول -

صحة أو حسناً ،-وأهنا أيضاً إفادة بعدم الثبوت وعدم القبول للحديث احملكوم على إسناده

ابلضعف ،هذا وهللا أعلم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي،
وعلى آله وأصحابه والتابعّي.

()413/1

حديث ابطل
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/11/14
السؤال

قرأت حديثاً شريفاً ولكنين غري متأكدة من صحته ،واحلديث هو :قال الرسول الكرمي  -صلى هللا

عليه وسلم  -لعلي بن أيب طالب -رضي هللا عنه :-اي علي ال تنم قبل أن أتيت خبمسة أشياء هي:
قراءة القرآن كله ،والتصدُّق أبربعة آالف درهم ،وزايرة الكعبة ،وحفظ مكانك يف اجلنة ،ورضاء

اخلصوم .فقال علي  -كرم هللا وجهه  :-كيف ذلك اي رسول هللا؟ " فقال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم :-أما تعلم أنك إذا قرأت (قل هو هللا أحد) إىل آخره ثالث مرات فقد قرأت القرآن كله،

وإذا قرأت (سورة الفاحتة) أربع مرات فقد تصدقت أبربعة آالف درهم ،وإذا قلت (ال إله إال هللا حيي
ومييت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات فقد زرت الكعبة ،وإذا قلت (ال حول وال قوة إال ابهلل

العلي العظيم) عشر مرات فقد حفظت مكانك يف اجلنة ،وإذا قلت (أستغفر هللا العظيم الذي ال إله
إال هو احلي القيوم وأتوب إليه) فقد أرضيت اخلصوم .أرجو من حضرتكم معرفة ما إذا كان هذا

احلديث صحيحاً أم أنه موضوع؟

اجلواب

جواابً على سؤال السائلة عن حديث " :اي علي ،ال تنم قبل أن أتيت خبمسة أشياء ،هي :قراءة القرآن

كله ،والتصدُّق أبربعة آالف درهم ،وزايرة الكعبة ،وحفظ مكانك يف اجلنة ،ورضاء اخلصوم )..إىل
آخره.

فأقول إن هذا احلديث حديث ابطل ال أصل له ،وفيه من عالمات الوضع ما ال خيفى على أهل

العلم ،مع أنه قد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن قراءة سورة اإلخالص " :قل هو هللا
أحد " تعدل ثلث القرآن انظر ما رواه البخاري ( )5013ومسلم ( ، )811وصح عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -يف فضل سورة الفاحتة أحاديث متعددة انظر ما رواه البخاري ()4474

ومسلم ( ، )806وكذلك صح يف صنوف الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبري وغري ذلك
أحاديث ووردت فيها نصوص ،لكن هذا احلديث املسؤول عنه هبذا اللفظ وهبذه املقادير واألجور

واخلصائص ال يصح ،ويف هذا السياق فإين أنبه إىل أن هناك كتاابً يتضمن وصااي من النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -لعلي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -وقد طُبع مراراً أنه كتاب مكذوب على نبينا

 -صلى هللا عليه وسلم  ،-جيب احلذر منه وحتذير الناس منه .وقد نبّه العلماء على كذب غالب

علي -
الوصااي املنسوبة إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -زوراً وهبتاانً واملو هجهة  -بزعمهم -إىل ّ

رضي هللا عنه  -مبدوءة بعبارة " :اي علي " حىت قال بعض أهل العلم " :إن وصااي علي املص ّدرة بياء

النداء كلها موضوعة غري قوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-اي علي ،أنت مين مبنزلة هارون من

موسى ،إال أنه ال نيب بعدي " فقد رواه أمحد ( )27467وانظر ما رواه البخاري ( )3706ومسلم
( )2404وإن كان يف هذا احلصر نظر ،لكن يبقى أن غالب هذه الوصااي مكذوب ،فعلى املسلم أن
حيذر من أمثال هذه األحاديث وأن يسأل عنها أهل العلم.

ومن هذه الوصااي ما أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات (رقم  )1678 ،1677والصنعاين يف

املوضوعات (رقم  ، )9،8والسيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة (- 373/2
 ، )376واألسرار املرفوعة ملال علي القارئ (رقم  )614واملصنوع يف معرفة احلديث املوضوع له
أيضاً (رقم  )436والتنكيت واإلفادة البن ِمهّات ( . )45-44وهللا أعلم .واحلمد هلل والصالة
والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()414/1

صحة حديث :فرعون هذه األمة
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/11/21

السؤال

ما صحة قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب جهل "إنه فرعون هذه األمة " عندما أخربه
ابن مسعود عن قتله إايه ،فإن كان صحيحاً كيف يكون أبو جهل من أمة حممد  -صلى هللا عليه

وسلم  -وقد مات كافراً ،ومن املعلوم أنه إذا أطلق لفظ "أمة حممد " قصد به املسلمون دون غريهم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

حده .أما بعد.

فجواابً عن سؤال القائل " :ما صحة قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب جهل " إنه فرعون
هذه األمة " ..يعين السائل :هل ثبت ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مث يسأل عن وجه
وصف أيب جهل أبنه فرعون هذه األمة ،مع أن أمة حممد هم املسلمون فقط دون غريهم .فأقول

وابهلل التوفيق:

أوالً :احلديث املذكور أخرجه اإلمام أمحد (رقم  )4247 ،4246 ،3825 ،3824وأبو داود

خمتصراً ليس فيه موطن الشاهد (رقم  ، )2716والنسائي يف السنن الكربى خمتصراً (رقم )8617

وغريهم من طريق أيب عبيدة عامر بن عبد هللا بن مسعود ،عن أبيه  -رضي هللا عنه  -بقصة مقتل أيب

جهل يوم بدر ،وفيه قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " -هذا فرعون هذه األمة " .غري أن أاب

عبيدة مل يسمع من أبيه كما عليه عامة من تكلم يف هذا اإلسناد من أهل العلم ،وانظر البحث القوي
للشيخ أيب إسحاق احلويين يف هذه املسألة اإلسنادية املذكورة يف كتابه( .النافلة يف األحاديث

الضعيفة والباطلة  31 26/1رقم  )6ولذلك قال ابن حزم يف احمللى ( )389/9عن هذا احلديث "
إسناده متكلم فيه " وللحديث متابعات كلها ال تصح ،ومرجعها إىل أن تكون ومهاً عن الرواية

السابقة كما بّي ذلك النسائي يف الكربى (رقم  )5961والدارقطين يف العلل ( 295-294/5رقم

 )893والبيهقي يف الكربى ( )93-92/9مع أن أصل قصة مقتل أيب جهل اثبت صحيح لكن دون
ذكر الكلمة املسؤول عنها  -فانظر صحيح البخاري

(رقم )3141،3964،3963،3962،3961وصحيح مسلم (رقم . )1800
ومع ما ذكرانه من الكالم يف إسناد هذا اخلرب إال أنه قابل للتحسّي ،لعلم أيب عبيدة أببيه وتقصيه
سن أحاديث أيب عبيدة عن أبيه.
ألحواله ،ولذلك كان الرتمذي غالباً ما ُحيَ ه

واخلالصة :أن هذه اللفظة اثبتة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم.

اثنياً :أما ما استشكله السائل من وصف أيب جهل بكونه من هذه األمة ،فجوابه أن األمة يف اللغة
أمر ،ما إما دين واحد ،أو زمان واحد ،أو مكان واحد ،أو نسب
تطلق على كل مجاعة جيمعها ٌ

واحد ،وغري ذلك .أما أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فيقول اإلمام النووي يف هتذيب األمساء
ٍ
صدهق النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
واللغات ( " : )11/3لفظة األمة تطلق على معان منها :من َ
وآمن مبا جاء به واتبعه فيه ،وهذا هو الذي جاء مدحه يف الكتاب والسنة كقوله  -تعاىل" :-
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً " و " كنتم خري أمة " وكقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-شفاعيت ألميت
ث إليهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم
" وقوله " :أتيت أميت غُراً حمجلّي " وغري ذلك ،ومنها من بُ ِع ُِ َ
 من مسلم وكافر ،ومنه قوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-والذي نفس حممد بيده ال يسمع يبأحد من هذه األمة :يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به إال كان من أصحاب

النار " رواه مسلم يف صحيحه (رقم  )153يف كتاب اإلميان.

وهذان القسمان من أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -مها اللذان اصطلح العلماء على تسميتهما
أبمة اإلجابة (وهم املسلمون) وأمة الدعوة (وهم كل أهل امللل ممن أدرك بعثة النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -أو جاء بعدها إىل قيام الساعة) .

ومن العلماء من يقسم أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل ثالثة أقسام :أمة االتباع (وهم أهل
العمل الصاحل من املسلمّي) وأمة اإلجابة (وهم مطلق املسلمّي) وأمة الدعوة (وهم من عداهم ممن

بُعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إليهم) كما تراه يف فتح الباري البن حجر (. )411/11

وعلى هذا فإمنا وصف أبو جهل أبنه فرعون هذه األمة ألنه من أمة الدعوة أي من األمة املطالبة

ابإلميان بدين اإلسالم الذي بعث به النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وليس يف هذه اإلضافة إىل أمة
حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -أي تشريف ،إمنا التشريف يكون ملن كان من أمة اإلجابة واالتباع

فقط دون أمة الدعوة .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل وال حول وال قوة إال ابهلل ،وهللا أعلم .واحلمد
هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()415/1

صحة حديث "رحم هللا امرأً صلى قبل العصر أربعاً"
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

ما صحة احلديث " :رحم هللا امرأً صلى قبل العصر أربعاً ".

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

حديث " :رحم هللا امرأً صلى قبل العصر أربعاً" من األحاديث اليت اختلف فيها ،واحلكم عليه فيه

دقة ابلغة  ,والذي أميل إليه التوقف فيه .فقد أخرجه اإلمام أمحد ( ، )5980وأبو داود (، )1265

والرتمذي ( )430وقال :حديث غريب حسن ( ، )430وابن خزمية يف صحيحه ( ، )1193وابن

حبان يف صحيحه (، )2453كهلم من طريق أيب داود الطيالسي عن حممد بن إبراهيم بن مسلم بن

مهران بن املثىن عن جدهه أيب املثىن مسلم بن املثىن ،عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما ،-عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  .-وسبب اخلالف هو شيخ أيب داود الطيالسي :حممد بن إبراهيم بن مسلم

فإنه تفرد أبحاديث عن جدهه ،منها هذا احلديث ،والتفرد يُلزم التثبت يف الرواية ،بل رمبا يف الراوي

نفسه ،خاصة مع قلة حديث مثل هذا الراوي ،ويُنظر هل يقع يف ضبطه وإتقانه ما جيرب تفرده؟ وهل
طبقته حتتمل أن يتفرد مبا تفرد به؟ فذهب الرتمذي وابن خزمية وابن حبان إىل قبول حديثه ،وهذا

يقتضي أهنم قد قبلوا روايته ورأوه أهالً لضبط ما نقل ،يف حّي قال الفالس :أنه ذكر لعبد الرمحن بن

مهدي حديثاً تفرد به هذا الراوي عن جده عن ابن عمر يف الوتر ،قال " :فأنكره ،ومل يرض الشيخ "
وسئل
واتبعه الفالس فقال عنه ":روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة يف السواك وغريه "ُ .

أبو زرعة الرازي عنهُ ،مع هرفاً يف السؤال أبنه الذي روى عن جده عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما-

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-من صلى قبل العصر" فقال أبو زرعة " :واهي احلديث " ومل يرد
شيء من هذه األقوال يف هذا الراوي يف ترمجته يف هتذيب التهذيب ( )17-16/9وإمنا ورد يف

اجلرح والتعديل ( )78/8والكامل البن عدي ( )243/6وقد أورد ابن عدي كلمة ابن مهدي يف
ترمجة هذا الراوي ،وأخرج له ثالثة أحاديث وكان منها حديثه هذا مث قال " :وحممد بن مسلم بن

مهران " هذا ليس له من احلديث إال اليسري ،ومقدار ماله من احلديث ال يتبّي صدقه من كذبه "
وهذا الذي ذهب إليه ابن عدي هو ما أرجحه ،وهو التوقف عن احلكم على الراوي وعلى حديثه.
وهللا أعلم ابلصواب .واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى
آله وأصحابه والتابعّي.

()416/1

صحة حديث "كل عمل ابن آدم له يؤجر عليه إال البناء"
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/12/4

السؤال

ما مدى صحة حديث " كل عمل ابن آدم له يؤجر عليه إال البناء" ،وما هو فقه احلديث -إن

صح ،-وكيف اجلمع بينه وبّي األحاديث اليت تدل على أجر املسلم فيما ينفقه على أهله.
اجلواب

احلديث الذي أشار إليه السائل هو ما ورد عن خباب  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال " :يؤجر الرجل يف نفقته كلها إال الرتاب" ،ويف رواية " :إال البناء " ،واحلديث أخرجه
أمحد إبسناد رجاله ثقات ،كما أخرجه الرتمذي ،وقال" :هذا حديث حسن صحيح" ،وانظر متام

خترجيه يف هامش املسند (طبعة مؤسسة الرسالة  ،539/34رقم  ، )21059ومعىن احلديث حممول
على ما ال حاجة لإلنسان فيه.

قال احلافظ ابن حجر بعد إشارته هلذا احلديث ،وحنو مما ورد يف معناه ،قال":وهذا كله حممول على ما

ال متس احلاجة إليه مما ال بد منه للتوطن ،وما يقي الربد واحلر"( .فتح الباري  ،95/11احلديث رقم
 ، )6302وقال املباركفوري يف شرحه على الرتمذي" :وهذا يف بناء مل يقصد به قربة أو كان فوق
احلاجة".

وملا تقدم فال معارضة بينه وبّي ما ذكره السائل من أنه قد يفهم منه تعارض هذا احلديث مع
األحاديث الدالة على أجر املسلم فيما ينفقه على أهله؛ ألن البناء الذي يبنيه الرجل له وألهله مما

يريد به االستقرار فيه ،وغري ذلك مما هو معلوم من حاجة اإلنسان للبناء ،فهذا كله داخل يف النفقة

على األهل ،ولعله أن ال حيرم األجر  -إن شاء هللا  ،-وخاصة مع االحتساب يف ذلك ،وهللا أعلم.

()417/1

صحة حديث "من زار قربي وجبت له شفاعيت"
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/12/6
السؤال

ما صحة احلديث الذي يقول ":من زار قربي وجبت له شفاعيت"؟

اجلواب

أوالً :يشكر األخ السائل على حرصه على البحث عن درجة احلديث إذ ليس كل حديث يف الكتب

يكون صحيحاً ،فيجب على املسلم قبل أخذ احلديث التأكد من صحته.

اثنياً :هذا احلديث هو فقرة من حديث موضوع ،قال ابن عبد اهلادي":هو حديث موضوع مكذوب
خمتلق مفتعل مصنوع من النسخة املوضوعة املكذوبة امللصقة بسمعان املهدي قبح هللا واضعها ...

" ،وللحديث رواية أخرى رواها أبو داود الطيالسي ( ، )65ورواها البيهقي يف (الشعب والسنن) مث

قال يف (السنن)  ":إسناد جمهول" (. )245/5

اثلثاً :زايرة القبور مشروعة ما مل ينشئ هلا سفراً ،فأما السفر للزايرة فال جيوز قال -صلى هللا عليه

وسلم ":-كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها" رواه مسلم ( )977من حديث بريدة بن احلصيب
رضي هللا عنه ،-وقال  -صلى هللا عليه وسلم  ":-ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجديهذا ،واملسجد احلرام ،واملسجد األقصى" متفق عليه عند البخاري ( )1189ومسلم ( )827من

حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه.-
رابعاً :زايرة مسجد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مستحبة ،مث بعد ذلك يزور قربه  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-وهللا املوفق.

()418/1

صحة حديث" تعلموا السحر وال تعملوا به"
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/12/27

السؤال

ما صحة احلديث الذي يقول ":تعلموا السحر وال تعملوا به"؟
اجلواب

سئل الشيخ /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -عن هذا احلديث ،نذكر لك فيما يلي نص السؤال

واإلجابة:

السؤال :ما صحة حديث مسعته عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-تعلموا السحر وال تعملوا

به"؟

اجلواب:

هذا احلديث ابطل ال أصل له ،وال جيوز تعلم السحر وال العمل به ،وذلك منكر بل كفر وضالل،

وقد بّي هللا إنكاره للسحر يف كتابه الكرمي يف قوله -تعاىل ":-واتبعوا ما تتلوا الشياطّي على ُملك

سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطّي كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكّي ببابل
هاروت وماروت وما يعلمان من ٍ
أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به
ُ
بّي املرء وزوجه وما هم بضارين به من ٍ
أحد إال إبذن هللا ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا
ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أهنم آمنوا

واتقوا ملثوبة من عند هللا خريٌ لو كانوا يعلمون " [البقرة ، ]103-102:فأوضح -سبحانه -يف

هذه اآلايت أن السحر كفر ،وأنه من تعليم الشياطّي ،وقد ذمهم هللا على ذلك وهم أعداؤان ،مث بّي

أن تعليم السحر كفر ،وأنه يضر وال ينفع ،فالواجب احلذر منه؛ ألن تعلم السحر كله كفر ،وهلذا
أخرب عن امللكّي أهنما ال يعلمان الناس حىت يقوال للمتعلم إمنا حنن فتنة فال تكفر ،مث قال " :وما هم

بضارين به من أحد إال إبذن هللا " فعلم أنه كفر وضالل ،وأن السحرة ال يضرون أحداً إال إبذن هللا،

واملراد بذلك إذنه -سبحانه -الكوين القدري ال الشرعي الديين؛ ألنه -سبحانه -مل يشرعه ومل أيذن

فيه شرعاً ،بل حرمه وهنى عنه ،وبّي أنه كفر ومن تعليم الشياطّي ،كما أوضح -سبحانه -أن من

اشرتاه ،أي :اعتاضه وتعلمه ليس له يف اآلخرة من خالق؛ أي :من حظ وال نصب ،وهذا وعيد

عظيم ،مث قال -سبحانه ":-ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون" ،واملعىن :ابعوا أنفسهم

للشيطان هبذا السحر ،مث قال -سبحانه ":-ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند هللا خري لو كانوا
يعلمون" فدل ذلك على أن تعلم السحر والعمل به ضد اإلميان والتقوى ومناف هلما ،وال حول وال

قوة إال ابهلل.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا ( -اجلزء 6ص
] )371

()419/1

بطالن حديث أوس يف التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/11/14هـ
السؤال

قرأت هذا احلديث يف مقدمة سنن الدارمي ،وقد ذكر يل أن الدارمي من علماء احلديث ،أفال يدل

على جواز التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -خاصة وأن الذي أمرهم بذلك السيدة عائشة -
رضي هللا عنها-؟

عن أيب اجلوزاء أوس بن عبد هللا قال" :قحط أهل املدينة قحطاً شديداً ،فشكوا إىل عائشة فقالت:

"انظروا قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -فاجعلوا منه كوى إىل السماء حىت ال يكون بينه وبّي

السماء سقف ،قال :ففعلوا فمطران مطراً حىت نبت العشب ،ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم
فسمي عام الفتق.

اجلواب

ال شك أن الدارمي -رمحه هللا -من علماء احلديث ومن أصحاب الكتب املصنفة فيه ،ولكن ال
تالزم بّي عدالة وإمامة اجلامع لألحاديث يف مصنف ،وبّي صحة كل ما ورد فيه؛ ألنه يذكر
األحاديث أبسانيدها ،ويستطيع الباحث عن صحتها بعد ذلك أن يعرف هل هي صحيحة أو ال من

خالل البحث؟

فهذا احلديث أخرجه الدارمي يف سننه رقم ( )92ابللفظ املذكور يف السؤال ،ولكن احلديث فيه علل
من حيث اإلسناد ومن حيث املنت ،فأما من حيث اإلسناد:

-1فيه سعيد بن زيد ،نقل العقيلي يف الضعفاء عن حيىي بن معّي أنه ضعيف ،وأنه ليس بشيء،
وضعفه حيىي بن سعيد.

فإذا انفرد يف مثل هذا احلديث فهذه علة قوية.

-2فيه أبو النعمان :حممد بن الفضل امللقب بعارم ،قال فيه احلافظ يف التقريب :ثقة ثبت تغري يف
آخر عمره ،وقد نص على اختالطه البخاري وأبو حامت والعقيلي والنسائي والدارقطين.

-3فيه عمرو بن مالك النكري قال فيه ابن حبان :خيطئ ويغرب ،وقال يف الكامل يف الضعفاء:
منكر احلديث عن الثقات ويسرق احلديث ،وقال ابن حجر يف التقريب :صدوق له أوهام ،وإن كان

قد نقل يف التهذيب من الطعن فيه ما يظهر للناظر أنه أدىن مرتبة من قوله صدوق له أوهام ،وهللا

أعلم.

وأما من حيث املنت:

-1ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد على البكري ،وما روي عن عائشة -رضي هللا عنها -من
فتح الكوة من قربه إىل السماء لينزل املطر فليس بصحيح ،وال يثبت إسناده ،ومما يبّي كذب هذا أنه
يف مدة حياة عائشة -رضي هللا عنها -مل يكن للبيت كوة ،بل كان ابقياً كما كان على عهد النيب -

صلى هللا عليه وسلم ،-بعضه مسقوف وبعضه مكشوف ،وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت يف

الصحيحّي البخاري ( )545ومسلم ( )610عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -صلى العصر والشمس يف حجرهتا مل يظهر الفيء من حجرهتا ،ومل تزل احلجرة كذلك يف
مسجد الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن حينئذ دخلت احلجرة النبوية يف املسجد ،مث إنه بين

حول حجرة عائشة -رضي هللا عنها -اليت فيها قرب جدار عال ،وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها
من ينزل إذا احتيج إىل ذلك ألجل كنس أو تنظيف ،وأما وجود الكوة يف حياة عائشة -رضي هللا

عنها -فكذب بّي ،ولو صح ذلك لكان حجة ودليالً على أن القوم مل يكونوا يقسمون على هللا،
وإمنا فتحوا على القرب لتتنزل الرمحة عليه ،ومل يكن بدعائه أو بعلمه ،فإن هللا -تعاىل -حيب أن

نتوسل إليه ابإلميان والعمل والصالة والسالم على نبيه -صلى هللا عليه وسلم -وحمبته وطاعته

ومواالته ،فهذه هي األمور اليت حيب هللا أن نتوسل هبا إليه.

-2أن هذا األثر فيه غرابة؛ ألن فتح السقف على القرب كيف يكون له أثر يف نزول املطر؟! فهل
املقصود أن يكون القرب حينئذ أقرب إىل هللا؟ فكيف يقال هذا والنيب -صلى هللا عليه وسلم -كان

يقول عند وفاته" :يف الرفيق األعلى يف الرفيق األعلى" ،كما يف الصحيحّي البخاري ()4451

ومسلم ( )2192من حديث عائشة -رضي هللا عنها-؟ فمنزلته -عليه الصالة والسالم -أعلى من
أن يتصور أن حيول بينه وبّي قربه من ربه سقف احلجرة فضالً عن غريه.

وإن كان املقصود أن ينزل املطر على قربه ،فإذاً كان قربه حباجة إىل تنزل الرمحة عليه كما أشار إىل

ذلك ابن تيمية ،مع أن تنزل املطر على قربه ال يظهر كونه سبباً لالستسقاء.

-3أن من يستدل هبذا األثر إمنا يستدل به على التوسل بذات النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما

هو وارد يف السؤال أيضاً.
وهذا االستدالل ال يستقيم حىت مع صحة األثر ،ولو كان ابتفاق الصحابة -رضي هللا عنهم،-
وذلك أن األثر ليس فيه إال فتح الكوى ،فليس فيه أن أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -أمرهتم
ابلتوسل بذاته -عليه الصالة والسالم -وقالت :قولوا :اللهم اسقنا بنبيك أو جباهه وحنو ذلك.

-4أن هذا األثر -على فرض صحته -هو من قبيل املوقوف عن عائشة -رضي هللا عنها ،-وحينئذ
فقد يكون اجتهاداً منها يف هذه املسألة مل ينقل عن غريها مثله ،ومن استقرأ ما جاء عن الصحابة -
رضي هللا عنهم -تبّي له أهنم مل يكونوا يتوسلون بذات النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-مع أهنم

أصدق الناس له حباً وأكملهم له اتباعاً ،بل كانوا يتوسلون بدعائه -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته،
وأما بعد مماته فكانوا يدعون هللا مباشرة ،أو يطلبون ممن يرونه أصلح منهم وأتقى هلل وأقرب إليه أن

يدعو هلم كما يف قصة عمر -رضي هللا عنه -يف توسله ابلعباس -رضي هللا عنه -حّي قحطوا وذلك

بطلب الدعاء منه ،وهذا يف البخاري ( )1010من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-وكذلك طلبه من
أويس القرين أن يدعو له ،وهذا يف مسلم ( )2542من حديث أُسري بن جابر -رضي هللا عنه،-

وكما طلب معاوية -رضي هللا عنه -من يزيد بن األسود أن يدعو يف االستسقاء.

وهذا يدل على أهنم مل يكونوا يتوسلون بذات النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-إذ لو كانوا يرون

التوسل به جائزاً ما عدلوا عنه إىل غريه ،بل إن عمر -رضي هللا عنه -وهو من هو يف العلم والدين
والفضل مل يتوجه إىل قرب املصطفى -عليه الصالة والسالم -عند االستسقاء ،بل إمنا طلب من

العباس -رضي هللا عنه -الدعاء ،وكان هذا مبجمع من الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ومع ذلك مل
ينقل أن أحداَ ًُ منهم أرشده إىل غري ما فعله (سبق خترجيه) .

فلو فرض ثبوت النقل عن أحد من الصحابة -رضي هللا عنهم -خبالف ذلك كما يف هذا األثر عن

عائشة -رضي هللا عنها -لو صح ،وكما ورد يف أثر آخر أيضاً مل يثبت عن عثمان بن حنيف -رضي

هللا عنه -فهذا ال يقاوم ما ثبت عن مجهورهم من ترك ذلك ،وما زال بعض الصحابة -رضي هللا

عنهم -يقول القول وال يوافق عليه سائرهم ،كما كان ابن عمر -رضي هللا عنهما -يغسل عينيه يف

الوضوء .وكما كان أبو هريرة -رضي هللا عنه -يغسل ذراعيه حىت يبلغ اإلبط ،وكقول ابن عباس يف
العول وبعض مسائل الفرائض وغري ذلك .بل عائشة -رضي هللا عنها -جاء عنها بعض مسائل مل

يوافقها عليها سائر الصحابة -رضي هللا عنهم -وعامة األمة كثبوت احملرمية برضاع الكبري وغريها.
وقول الصحايب إمنا يكون حجة حّي يوافقه بقية الصحابة -رضي هللا عنهم -فيصبح إمجاعاً .أو ال
ينقل عن غريه خمالفة له ،أو ال يعرف له خمالف ،فقوله حينئذ حجة عند طوائف من أهل العلم.

-5أن هذا األثر لو صح أو صح غريه مما يدل على التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-واعتقد
الناظر صحة تلك األدلة ،وأنه ال معارض هلا فينبغي حينئذ أن يقتصر على التوسل ابلنيب -صلى هللا

عليه وسلم -دون غريه ،فإن إحلاق غريه به ال يصح حبال ،وال ميكن االستدالل له بذات األدلة؛ ملا
لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من اخلصوصية واملنزلة اليت ال يشاركه -بل وال يدانيه -فيها
غريه.

وهذا على فرض صحة األدلة وسالمتها من املعارض ،مع أان قد بينا خالف ذلك ،وليس ألحد حّي
يتبّي له احلق أن حييد عنه إىل غريه ،وقد تبّي له ضعف دليله ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا

حممد وآله وصحبه.

()420/1

أحاديث شهر رجب
اجمليب حممد بن انصر السلمي

القاضي يف وزارة العدل

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/07/06هـ
السؤال

حفظكم هللا اي شيخ :أود معرفة صحة هذه األحاديث األربعة ،وحبذا اي شيخنا إعطائي مصدر
تضعيفها؛ لكي يتسىن يل البحث يف األحاديث املوضوعة والضعيفة يف شهر رجب.

األحاديث هي كالتايل:

( )1رجب شهر هللا وشعبان شهري ورمضان شهر أميت.
( )2عن علي -رضي هللا عنه :-من صام يوماً من رجب كتب هللا له صوم ألف سنة ،ومن صام منه
سبعة أايم أغلقت عنه أبواب جهنم ،ومن صام منه مخسة عشر يوماً بدلت سيئاته حسنات ،واندى
مناد من السماء :قد غفر لك فاستأنف العمل.

( )3إن يف اجلنة هنراً يقال له رجب .من صام يوماً من رجب سقاه هللا من ذلك النهر.
( )4من صام ثالثة أايم من شهر حرام كتب هللا له عبادة تسعمائة سنة.
وجزاكم هللا كل خري اي شيخنا على كل ما بذلتم وماتبذلون.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
اعلم -وفقين هللا وإايك -أنه ملا كثر اختالف الناس يف هذا الشهر املسمى برجب ،وق هل العارف به
املتكلم فيه مبا وجب ،حىت قال بعضهم يف هناره بفضيلة صيامه ،ونزع بعضهم يف ليله إىل االعتناء

بقيامه ،وجعله من ال يدري مفضالً على الشهور ،وزاده فضيلة على األربعة احلرام يف املذكور ،وملا

تعّي على أهل
كثر اخللط يف ذلك بّي العوام ،ومل يكن من اخلواص من يعرف ما فيه من الكالم ،ه

العلم ( )1بيان احلق يف هذا الشهر املذكور.

فأقول :إن َه ْدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف الشهور حمفوظ منقول ،حفظه عنه أصحابه

الكرام  -رضي هللا عنهم -يف أحاديث صحيحة كثرية ،جاءت يف الصحاح ،والسنن،
واملسانيد....إخل.

ومل يكن له يف ذلك هدي خاص يف رجب ،ولو كان له فيه هدي لنقله إلينا أصحابه  -رضي هللا

صاص أبوا إال أن يلصقوا ابلسنة
عنهم -كما نقلوه يف أشهر أخرى .لكن الوضاعّي من الوعهاظ ،والق ه
ما ليس منها ،فألصقوا فيها من األحاديث الدالة على فضيلة شهر رجب ،وفضيلة الصالة فيه

والصيام ،وما علموا أن هلذا الفن فرسانه فذبوا عن حياض السنة وحاموا عن محاها ،ولكن العجب

كل العجب ممن شم رائحة العلم ابلسنن أن يغرت مبثل هذه األحاديث ،فريويها ويعمل مبقتضاها ،وما

علم أن هذه األحاديث ابطلة منكرة ،وأن كل حديث يف صوم رجب ،وصالة بعض الليايل فيه كذب
مفرتى ،كما ذكر ذلك غري واحد من أهل العلم.
قال ابن رجب  -رمحه هللا -يف اللطائف (( : )194/1مل يصح يف شهر رجب صالة خمصوصة ختتص
به ،واألحاديث املروية يف فضل صالة الرغائب يف أول ليلة مجعة من شهر رجب كذب وابطل ال
تصح ،وهذه الصالة بدعة عند مجهور العلماء ،وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء املتأخرين من

احلفاظ أبو إمساعيل األنصاري ،وأبو بكر السمعاين وأبو الفضل بن انصر ،وأبو الفرج ابن اجلوزي.
ومل يصح يف فضل صوم رجب خبصوصه شيء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وال عن أصحابه -
رضي هللا عنهم )-ا .هـ.

وقال اإلمام أبو العباس ابن تيمية (( : )29/25وأما صوم رجب خبصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل
موضوعة ،ال يعتمد أهل العلم على شيء منها ،وليست من الضعيف الذي يروى يف الفضائل ،بل
عامتها من املوضوعات املكذوابت)  .ا .هـ.

وقال ابن القيم يف املنار املنيف (( : )96وكل حديث يف ذكر صوم رجب وصالة بعض الليايل فيه
فهو كذب مفرتي)  .مث ساق  -رمحه هللا -بعض األحاديث يف ذلك.

وقال ابن حجر يف تبيّي العجب (( : )23مل يرد يف فضل شهر رجب -وال يف صيامه ،وال صيام
شيء منه معّي ،وال يف قيام ليلة خمصوصة فيه -حديث صحيح يصلح للحجة ،وقد سبقين إىل اجلزم

بذلك اإلمام أبو إمساعيل اهلروي احلافظ) .

وقال يف موطن آخر (( : )33األحاديث الواردة يف فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه
صرحية ،فهي على قسمّي ضعيفة وموضوعة) .

وقال( :وورد يف فضل رجب من األحاديث الباطلة أحاديث ال أبس ابلتنبيه عليها لئال يغرت هبا) ا .هـ

(ص. )40

وممن ذكر أنه ال يصح يف الباب شيء :اإلمام ابن دحية الكليب ،وأبو الفضل بن انصر وغريهم كثري،

واألحاديث اليت جاء السؤال عنها :كحديث:

(" )1رجب شهر هللا وشعبان شهري ورمضان شهر أميت" ،فقد جاء من حديث أيب سعيد اخلدري،
وأنس بن مالك  -رضي هللا عنهما -فأما حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه :-فأخرجه ابن
اجلوزي يف املوضوعات ( ، )576/2وابن عراق يف التنزيه ( )151/2من طريق حممد بن احلسن
النقاش :حدثنا أبو عمرو أمحد بن العباس الطربي :حدثنا الكسائي :حدثنا أبو معاوية :حدثنا

األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن أيب سعيد به ،وذكر حديثاً طويالً يف فضل صيام رجب.

قال ابن اجلوزي( :هذا حديث موضوع على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -والكسائي ال يعرف

والنقاش متههم) .

وقال ابن حجر يف تبيّي العجب ( : )23وهلو سند مركب… والعهدة يف هذا اإلسناد على النقاش،
والنقاش هذا هو مؤلف كتاب "شفاء الصدور" وقد مأل أكثره ابلكذب والزور.

قال اخلطيب احلافظ أبو بكر بن اثبت البغدادي يف اترخيه ( : )602/2بل هو شقاء الصدور .مث
ذكر كالم الناس يف النقاش واهتامهم له ابلوضع ،ومن ذلك ما قال اخلطيب فيه :من أن أحاديثه

مناكري أبسانيد مشهورة ،وقال طلحة بن حممد بن جعفر احلافظ :كان النقاش يكذب يف احلديث
والغالب عليه القصص.
وقال الربقاين :كل حديثه منكر .والكسائي هذا غري معروف قال احلافظ يف تبيّي العجب( :ال يدرى
من هو ،وليس هو علي بن محزة املقدسي ،فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثري) .

وله طريق آخر :أخرجه السهمي يف اتريخ جرجان ( ، )225فقال :حدثنا أبو علي احلسن بن أمحد
بن حيىي الثقفي :حدثنا حممد بن إبراهيم املقري :حدثنا أبو عبد هللا سختويه بن اجلنيد :حدثنا عبيد
هللا بن موسى :حدثنا عثمان بن األسود ،عن عطية ،عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -به.
وهو حديث مسلسل ابجملاهيل والضعفاء .وللحديث طرق أخرى واهية ذكرها ابن حجر يف تبيّي

العجب.

وأما حديث أنس ،فأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ، )436/2وأبو شامة املقدسي يف الباعث
على إنكار البدع واحلوادث ،والكناين يف فضل رجب ،وابن عراق يف تنزيه الشريعة ،من طريق عبد
الرمحن بن حممد بن إسحاق بن منده ،عن أيب احلسّي علي بن عبد هللا بن جهضم ،عن علي بن
حممد بن سعيد البصري ،عن أبيه ،عن خلف بن عبد هللا -وهو الصغاين  -عن محيد الطويل عن

أنس به ،وفيه ذكر صالة الرغائب.

قال ابن اجلوزي :هذا حديث موضوع على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقد اهتموا به ابن
جهضم ونسبوه إىل الكذب ،ومسعت شيخنا عبد الوهاب احلافظ يقول :رجاله جمهولون ،وقد فتشت

عليهم مجيع الكتب ،فما وجدهتم ،زاد الذهيب بل لعلهم مل خيلقوا.

قلت :ابن جهضم هذا متهم بوضع احلديث ،قاله الذهيب يف امليزان ( ، )142/3وقد استوىف احلافظ
اللكنوي يف (اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة) الكالم على هذا احلديث فعد إليه.

وله طريق آخر أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( )396/7من طريق نوح بن أيب مرمي عن زيد العمي
عن يزيد الرقاشي عن أنس به.

قال البيهقي( :هذا إسناد منكر)  .وهو حديث مسلسل ابلضعفاء واملرتوكّي.

( )2وحديث علي  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن شهر رجب شهر

عظيم من صام فيه يوماً كتب هللا له صوم ألف سنة"  ...احلديث .أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات
( ، )578/2وابن شاهّي يف الرتغيب والرتهيب ،من طريق إسحاق بن إبراهيم اخلتلي قال :حدثنا

احلسّي بن علي بن يزيد الصدائي :حدثنا أيب :حدثنا هارون بن عنرتة عن أبيه عن علي بن أيب طالب

 -رضي هللا عنه -به.

قال ابن اجلوزي :هذا حديث ال يصح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم.-

قلت :هذا احلديث مسلسل ابجملاهيل الضعفاء واملرتوكّي .فإسحاق بن إبراهيم اخلتلي ضعيف

احلديث .امليزان ( ، )180/1وعلى بن يزيد الصدائي قال عنه الذهيب :اتلف .وهارون بن عنرتة قال
عنه ابن حبان :منكر احلديث جداً يروي املناكري الكثرية ،حىت يسبق إىل قلب املستمع هلا أنه املتعمد

لذلك من كثرة ما يروي مما ال أصل له ،وال جيوز االحتجاج به حبال .وقد ذكر هذا اخلرب ابن حجر يف
تبيّي العجب ،واهتم به إسحاق بن إبراهيم اخلتلي ،وقال السيوطي يف الآليل( :ال يصح ،وهارون بن

عنرتة يروي املناكري)  .وعده الشوكاين يف الفوائد اجملموعة من املنكرات.

( )3وحديث" :إن يف اجلنة هنراً يقال له رجب ،من صام يوماً من رجب سقاه هللا من ذلك النهر"

أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( ، )8300وابن شاهّي يف الرتغيب والرتهيب ،ومن طريقه اخلالل

يف فضل رجب (ق/103 :أ)  ،والديلمي ( ، )281/2/1وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ()555/2
 ،واألصبهاين يف الرتغيب والرتهيب ( ، )1847والذهيب يف امليزان ( ، )189/4من طريق منصور
بن يزيد األسدي عن موسى بن عمران عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -به.

قال ابن اجلوزي :ال يصح وفيه جماهيل ال ندري من هم .وقال الذهيب :ومنصور ال يعرف واخلرب
ابطل ،وقد أورده األلباين  -رمحه هللا -يف الضعيفة رقم ( ، )1898وقال( :حديث ابطل) .

( )4وحديث" :من صام ثالثة أايم من شهر حرام كتب هللا له عبادة تسعمائة سنة".

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ، )1789والبيهقي يف فضائل األوقات ( ، )308واخلطيب يف

املوضح ( ، )118/1وابن عساكر يف اترخيه ( ، )116/19وابن اجلوزي يف العلل املتناهية

( )554/2من حديث أنس -رضي هللا عنه -بلفظ" :من صام ثالثة أايم من شهر حرام :اخلميس
واجلمعة والسبت؛ كتب له عبادة تسعمائة عام".
وعندالطرباين بلفظ" :عبادة سنتّي" .وروي أبلفاظ أخر.

ويف إسناده مسلمة بن راشد ،قال أبو حامت :مضطرب احلديث .وقال األزدي :ال حيتج به .وأورده

األلباين يف الضعيفة ( . )4611وهللا أعلم.
__________

( )1مقدمة كتاب (أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعّي يف رجب) البن دحية الكليب.

()421/1

حديث صالة األبرار
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/6/30هـ
السؤال

الرجاء التفضل بتعليق فضيلتكم بيان املقصود بقوله" :فصلى ركعتّي" يف حديث أيب أمامة الذي
أخرجه الطرباين يف الكبري:

عن أيب أمامة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":من توضأ مث أتى املسجد فصلى ركعتّي قبل

الفجر مث جلس حىت يصلي الفجر كتبت صالته يومئذ يف صالة األبرار وكتب يف وفد الرمحن".

قوله":فصلى ركعتّي قبل الفجر" هل سنة الفجر أو قيام الليل أو حتية املسجد أو ركعتّي هلما ثواب
معّي؟.

حديث عثمان مرفوعا "من توضأ مثل هذا الوضوء مث أتى املسجد فركع ركعتّي مث جلس غفر له ما

تقدم من ذنبه وال تغرتوا"( .صحيح) انظر صحيح اجلامع.

الظاهر يف هذا أن املراد بقوله":فصلى ركعتّي" هي سنة الفجر.

أن أكثر األحاديث الواردة يف قوله":ركعتّي قبل الفجر" املراد هبا سنة الفجر.

كما يف مسند أمحد :عن عائشة -رضي هللا عنها :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا
صلى ركعتّي قبل الفجر رمبا اضطجع.

وكما روى النسائي يف سننه عن مالك بن ربيعة السلويل ،قال :كنا مع رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يف سفر ،فأسرينا ليلة ،فلما كان يف وجه الصبح ،نزل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-
فنام ،وانم الناس ،فلم يستيقظ إال ابلشمس قد طلعت علينا ،فأمر رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -املؤذن ،فأذن ،مث صلى ركعتّي قبل الفجر ،مث أمره ،فأقام ،مث صلى ابلناس ،مث حدثنا ما هو
كائن ،حىت تقوم الساعة .وعند النسائي من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -الذي فيه "مث

أتيته فقمت عن يساره فتناولين بيده فأقامين عن ميينه فصلى ثالث عشرة ركعة مث اضطجع حىت

جاءه بالل -رضي هللا عنه -فأذن ابلصالة فقام فصلى ركعتّي قبل الفجر".

قال املباركفوري يف حتفة األحوذي يف (ابب ما جاء يف الوتر بركعة  )454/2قوله":أطيل يف ركعيت
الفجر" املراد بركعيت الفجر سنة الفجر ،ويف رواية البخاري :قلت البن عمر أرأيت الركعتّي قبل

صالة الغداة أطيل فيهما القراءة.

وأما معىن قوله صالة األبرار :فقال املناوي يف فيض القدير اجلزء الرابع يف حديث (صالة األبرار
ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت (عن عثمان بن أيب سودة مرسال( .ضعيف) انظر

حديث رقم 3508 :يف ضعيف اجلامع) .
(صالة األبرار) لفظ هذه الرواية كما حكاه املؤلف (أي السيوطي) يف خمتصر املوضوعات ،وكذا غريه
صالة األوابّي وصالة األبرار (ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت من بيتك) أي :من حمل

إقامتك بيتاً أو غريه ،فهااتن الركعتان سنة للدخول واخلروج.

وبّي أحاديث
على أنه صححه األلباين رمحه هللا يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( )241-240/1ه

أفضلية صالة السنة الراتبة يف البيت؛ ألن لكل منهما أجراً خاصاً به.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

ح ّده .أما بعد:

فجواابً على السؤال أقول وابهلل التوفيق:

احلديث املسؤول عنه منكر سنداً ومتناً.
فقد أخرجه الطرباين يف الكبري (رقم  ، )7766ومسند الشاميّي (رقم  )1229-525من طريق

إمساعيل بن إبراهيم بن هود ،عن حممد بن يزيد الكالعي الواسطي ،عن عاصم بن رجاء بن حيوة،

عن عروة بن ُرومي ،عن القاسم بن عبد الرمحن الشامي ،عن أيب أمامة  ...به مرفوعاً.
قلت :فيه إمساعيل بن إبراهيم بن هود -وينسب إىل جده -الواسطي ،موىل قريش أبو إبراهيم

الضرير( ،ت 243هـ) خمتلف فيه ،لكن األرجح أنه ضعيف ،فانظر (لسان امليزان 102-101/1
رقمه . )1125

مث هو خمالف يف إسناده :فقد أخرجه عبد الرزاق (رقم  )4783عن األوزاعي ،عن عروة بن ُرومي،
قال":من صلى ركعيت الفجر ،وصلى الصبح يف مجاعةُ ،كتبت صالته يومئذ يف صالة األوابّي ،وُكتب
يومئذ يف وفد املتقّي".

وأخرجه أبو نعيم يف احللية ( )122/6من وجه آخر عن األوزاعي مبثله ،مث تعقبه ابإلشارة إىل خمالفته
حلديث عاصم بن رجاء بن حيوة.

وال شك أن األوزاعي وحديثه أرجح وأصح إسناداً.
مث هو خيتلف يف متنه عن منت احلديث املرفوع ،مما يدل على نكارة منت احلديث املسؤول عنه أيضاً،

حيث إن هذا احلديث يدل على أن الركعتّي األوىل هي سنة الفجر ،وليس فيه أهنا كانت يف املسجد،

وأن الركعتّي الثانية هي فريضة الفجر يف مجاعة ،ولو صح احلديث املسؤول عنه ،فيحمل على حتية
املسجد بعد أداء راتبته يف البيت.

وأما فقه املسألة :فقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز صالة النافلة غري راتبة الفجر قبل فريضة،

بشرط أال يتخذ ذلك سنة ،كما يف جمموع الفتاوى (. )205/23
وأما ما نقله السائل من تصحيح األلباين -عليه رمحة هللا -للحديث ،يف صحيح الرتغيب والرتهيب،
فلم أجده فيه ،بل وجدت نقيضه ،فقد أورده يف ضعيف الرتغيب والرتهيب ( 126-125/1رقم

 , )228مشرياً يف احلاشية إىل أنه كان قد حسنه ،مث رجع عن ذلك إىل احلكم بنكارته.

هذا وهللا أعلم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله

وأصحابه والتابعّي.

()422/1

خرب :رجم القردة للزانية
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/2/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
روى البخاري يف صحيحه كتاب مناقب األنصار أن أحد الصحابة -رضوان هللا عليهم -مر على

قردة قد زنت وقد اجتمع حوهلا قردة يرمجوهنا فرمجها معهم ،فما حكم هذا احلديث؟ مع العلم أن
ابن عبد الرب -رمحه هللا -قال عنه :حديث موضوع.

وهل يقبله العقل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
( )1إن َع ْمر بن ميمون ليس صحابياً إمنا هو اتبعي.

( )2إن هذا احلديث ليس حديثاً مرفوعاً ،إمنا هي قصة من قسم املقطوع حسب اصطالح علماء
مصطلح احلديث.

( )3هذه القصة ذكرها البخاري تعليقاً ألن أغلب رواايته -رمحه هللا -عن نعيم بن محاد تعليقا ً،كما
حكى ذلك احلافظ يف الفتح جملد ( )160/7وحديث ( )3849ولعل هذا منها.

( )4قال السائل :وهل هذا يعقل؟ فنقول :شرعنا جاء مبا تدركه العقول ومبا ال تدركه العقول ،لكنه مل
يرد فيه ما تستحيله العقول.

( )5هذه القصة مل يكن فيها تشريع إمنا هي حكاية صورة وقعت من هذا املخلوق أشبهت ما يقع من
املكلفّي من اجلن واإلنس الذين نزل التشريع فيهم.

( )6ملّا ذكر ابن عبد الرب هذه القصة استخرج منها حكمّي ،أحدمها :إضافة الزان إىل غري املكلفّي.
واثنيهما :إقامة احلد على من وقع منه ذلك من البهائم .وقال :هذا منكر عند أهل العلم.

(االستيعاب  . )1206-5/3وأجاب احلافظ أبنه ال يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزان والرجم

أن يكون ذلك زان حقيقة وال حداً وإمنا أطلق ذلك عليه لشبهه به ،فال يستلزم ذلك إيقاع التكليف

على احليوان.

( )7حكاية السائل عن ابن عبد الرب أنه قال :هذا حديث موضوع ،قول ابطل ألمور ثالثة :أحدها:
إنه ال يوجد يف صحيح البخاري حديث موضوع إبمجاع أهل العلم .واثنيها :أن ابن عبد الرب مل يقل

ذلك وإمنا قال استنكرها أهل العلم .واثلثها :أن احلديث املوضوع هو التقول على رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -مبا مل يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير ،وليس يف القصة املذكورة شيء من ذلك.
( )8إن هذه القصة ال جيوز االستدالل هبا على إثبات حكم من األحكام على أي نوع من
املخلوقات عدا املكلفّي من اجلن واإلنس.

( )9قد ورد يف الصحيح وغريه شيء من احلكاايت والقصص اليت ال يراد منها التشريع يف إثبات
حكم أو نفيه كما ورد عن أخبار بين إسرائيل وقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-حدثوا عن بين
إسرائيل وال حرج" ،البخاري ( ، )3461وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()423/1

حديث :من وضع يده على امرأة ال حتل له..
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/2/28هـ

السؤال

السالم عليكم ،نرجو إفادتنا بدرجة هذا احلديث:

من وضع يده على امرأة مل حتل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه ،فإن قبلها قرضت

شفتاه يف النار ،فإن زىن هبا نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة ،وقالت :أان للحرام ركبت ،فينظر
هللا  -تعاىل -إليه بعّي الغضب ،فيقع حلم وجهه فيكابر ،ويقول :ما فعلت ،فيشهد عليه لسانه

فيقول :أان مبا ال حيل نطقت ،وتقول يداه ،أان للحرام تناولت ،وتقول عيناه أان للحرام نظرت ،وتقول

رجاله :أان للحرام مشيت ،ويقول فرجه ،أان فعلت ،ويقول احلافظ من املالئكة :وأان مسعت ،ويقول

اآلخر :وأان كتبت ويقول هللا  -تعاىل -وأان اطلعت وتسرتت ،مث يقول هللا  -تعاىل" -اي مالئكيت
خذوه ومن عذايب أذيقوه ،فقد اشتد غضيب على من قل حياؤه مين".
اجلواب

مل أقف على من أخرج هذا احلديث هبذا اللفظ وليت أن السائل ذكر من أي مصدر جاء به .وإن

كان لفظه ال يشبه كالم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو أشبه بكالم القصاص والوعاظ وسياقه

هبذا اللفظ يشبه األحاديث املوضوعة .ولكن ورد عدة أحاديث صحيحة يف الرتهيب من الزان ويف أن
زان العّي النظر وزان اليد البطش  ...إخل وكذا يف الرتهيب من اخللوة ابألجنبية .وفيها غنية عن هذه

األحاديث الغريبة واليت تكون عادة ضعيفة أو موضوعة.

()424/1

حديث (ما نزل بالء إال بذنب)
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1423/7/25هـ

السؤال

هناك أثر يقول":ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة" ،فهل هذا األثر حديث أم قول ألحد
السلف؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله وأصحابه والتابعّي،

أما بعد:

فجواابً على سؤالك أقول  -وابهلل التوفيق :-احلكمة القائلة "ما نزل بالء إال بذنب ،وال رفع إال

بتوبة " ،مل أجده من كالم النيب -صلى هللا عليه وسلم -وإمنا وجدته مروايً عن العباس بن عبد

املطلب عم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه  -فأخرج الدينوري يف (اجملالسة رقم

 ، )727وابن عساكر يف (اتريخ دمشق  -جملد ترمجة العباس  -رضي هللا عنه ، )185 - 184 -
أبسانيد واهية شديدة الضعف ،أنه كان من ضمن دعاء العباس يف استسقائه" :اللهم إنه مل ينزل بالء
إال بذنب ،ومل يكشف إال بتوبة".
إال أن هذه احلكمة حق ال مرية فيها ،وتواترت نصوص الكتاب والسنة يف الداللة عليها ،فكل

عقوابت هللا -تعاىل -العامة لألمم املذكورة يف كتاب هللا -تعاىل -كانت بسبب الكفر واملعاصي ،ويف
هِ
ذلك يقول هللا -تعاىلَ ":-ك َدأْ ِ ِ ِ
اَّللُ بِ ُذنُوهبِِ ْم َو ه
َخ َذ ُه ُم ه
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم َك هذبُوا ِآب َايتِنَا فَأ َ
اَّللُ
ب آل ف ْر َع ْو َن َوالذ َ

ِ ِ ِ
َش ِدي ُد ال ِْع َقا ِ
هاه ْم
ب" [آل عمران ، ]11:وقال -تعاىل":-أََملْ يَـ َرْوا َك ْم أ َْهلَكْنَا م ْن قَـ ْبل ِه ْم م ْن قَـ ْر ٍن َم هكن ُ
ِ
ِ
ِيف األ َْر ِ
اه ْم
ض َما َملْ ُمنَ ِّك ْن لَ ُك ْم َوأ َْر َسلْنَا ال ه
ار َجتْ ِري م ْن َحتْتِ ِه ْم فَأ َْهلَكْنَ ُ
اء َعلَْي ِه ْم م ْد َراراً َو َج َعلْنَا األ َْهنَ َ
س َم َ
ِِِ
ض
بِ ُذنُوهبِِ ْم َوأَنْ َ
شأ َْان ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم قَـ ْرانً َ
ين يَ ِرثُو َن األ َْر َ
ين" [األنعام ، ]6:وقال -تعاىل":-أ ََوَملْ يَـ ْهد للهذ َ
آخ ِر َ
اه ْم بِ ُذنُوهبِِ ْم َونَطْبَ ُع َعلَى قُـلُوهبِِ ْم فَـ ُه ْم ال يَ ْس َم ُعو َن" [األعراف]100:
ِم ْن بَـ ْع ِد أ َْهلِ َها أَ ْن لَ ْو نَ َ
َص ْبـنَ ُ
شاءُ أ َ

 ،وبّي هللا -تعاىل -أثر اإلميان والتقوى واالستغفار يف حصول اخلري ألهل األرض ،فقال -تعاىل-
":ولَو أَ هن أ َْهل الْ ُقرى آمنُوا واتهـ َقوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
س َم ِاء َواأل َْر ِ
َخ ْذ َان ُه ْم
ات ِم َن ال ه
ض َولَ ِك ْن َك هذبُوا فَأ َ
َ َ َ َ ْ
َْ
ْ ََ
ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْت
ْسبُو َن" [ألعراف ، ]96:ويف دعوة نوح -عليه السالم -يقول -تعاىل":-فَـ ُقل ُ
َ
ِ
ِ
ّي وَْجيعل لَ ُكم جن ٍ
ِ
هات
استَـغْ ِف ُروا َربه ُك ْم إِنههُ َكا َن غَ هفاراً ،يُـ ْر ِس ِل ال ه
ْ
اء َعلَْي ُك ْم م ْد َراراًَ ،وميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَن َ َ َ ْ ْ َ
س َم َ
ِ
"وَم ْن يَـته ِق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً َويَـ ْرُزقْهُ م ْن
َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أ َْهنَاراً" [نوح ، ]12 -10 :وقال -تعاىلَ :-
ِ
ب" [الطالق . ]3 - 2 :إىل غري ذلك من آايت كثرية جداً ،ويف الصحيحّي (صحيح
َح ْي ُ
ث ال َْحيتَس ُ
البخاري رقم ( ، )7507وصحيح مسلم ( ، )2758يف احلديث القدسي ،أن هللا -تعاىل-
يقول":أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رابً يغفر الذنب ،وأيخذ ابلذنب ." ...

وعن ثوابن  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن الرجل ليحرم

الرزق ابلذنب يصيبه  " ...أخرجه ابن ماجة (رقم  ، )4022 ،90وابن حبان يف صحيحه ()872

 ،واحلاكم وصححه ( )493/1قال البوصريي يف (مصباح الزجاجة رقم ": )33سألت شيخنا أاب

الفضل العراقي  -رمحه هللا  -عن هذا احلديث ،فقال :هذا حديث حسن".
وهو كما قال العراقي ،فأقل أحواله احلسن.

ويف حديث بعض أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :لن يهلك الناس حىت يعذروا
من أنفسهم" أخرجه اإلمام أمحد ( )293/5( )260/4وأبو داود رقم ( )4347إبسناد صحيح،

ويف تفسري قوله -صلى هللا عليه وسلم":-حىت يعذروا" قال أبو عبيد يف غريب احلديث ()131/1
يقول":حىت تكثر ذنوهبم وعيوهبم".

وعن جبري بن نفري  -رضي هللا عنه  -قال :ملا فتحت مدائن قربس وقع الناس يقتسمون السيب
ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض فتنحى أبو الدرداء مث احتىب خبمائل سيفه ،فجعل يبكي

فأتيته ،فقلت :ما يبكيك اي أاب الدرداء؟! أتبكي يف يوم أع هز هللا فيه اإلسالم وأهله وأذل فيه الكفر

وأهله؟!! فضرب على منكبيه ،مث قال :ثكلتك ُّأمك اي جبري ابن نفري!! ما أهون اخللق على هللا إذا

تركوا أمره!!! بينما هي ّأمةُ قاهرة ظاهرة على الناس ،هلم امللك ،حىت تركوا أمر هللا ،فصاروا إىل ما

ترى ،وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عّي هللا ،وليست هلل هبم حاجة" أخرجه اإلمام

أمحد يف (الزهد رقم  ، )762وسعيد بن منصور يف سننه  -واللفظ له  291 - 290/2( -رقم

 ، )2660وابن أيب الدنيا يف (العقوابت رقم  )2إبسناد صحيح.

أسأل هللا -تعاىل -أن يوفقنا ملا رضيه ،وأن جيعل أعمالنا خالصة له ،وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()425/1

صحة حديث" :العنوهن فإهنن ملعوانت"
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/8/17هـ
السؤال

احلديث الشهري الذي أوله :صنفان من أهل النار مل أرمها ،هل وردت يف آخره عبارة "العنوهن فإهنن

ملعوانت"؟ وما املقصود هبا؟ وملاذا مل أيمران النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابلدعاء هلم ابلرمحة
واهلداية؟
اجلواب

احلديث املشهور" :صنفان من أميت "..حديث صحيح أخرجه مسلم وابن حبان وغريمها من رواية أيب

هريرة  -رضي هللا عنه .-ولكن مل يرد فيه لفظ "العنوهن" احلديث.

وهذه اللفظة وردت يف حديث آخر عند أمحد ( )223/2وابن حبان برقم ( ، )5703واحلاكم
( ، )436/4والطرباين يف الصغري ( ، )1125من رواية عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما.-

ولكن يف إسنادهم مجيعاً عبد هللا بن عباس القتيباين وهو ضعيف ،وعليه فال تثبت هذه اللفظة،
إضافة إىل معارضتها لألحاديث الكثرية اليت هنت عن لعن املسلم .وهللا أعلم.

()426/1

"استفت قلبك وإن أفتوك"
اجمليب د .أنيس بن أمحد طاهر

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أسأل عن عبارة (استفت قلبك وإن أفتوك)

( )1هل من حديث صحيح ورد عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أم ال؟.
( )2هل املقصود هبذه العبارة أنين إذا كنت أعتقد أن هذا األمر حالل وأفتاين أهل العلم حبرمته فإنين
أترك فتوى أهل العلم ،وأعمل مبا أشعر به بقليب؟.

( )3نرجو إيضاح معىن هذا احلديث إذا كان صحيحا واملقصود به؟
جزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

هذا احلديث أخرجه أمحد ( ، )18006والدارمي ( ، )2575وغريمها ،من حديث وابصة بن معبد
-رضي هللا عنه -وحسنه النووي وغريه.

وهناك حديث صحيح آخر وهو" :الرب هو ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس ،واإلمث ما حاك
يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" ،وهو حيمل املعىن نفسه ،واملراد به أن القلب يطمئن بعد

معرفة حكم القرآن والسنة يف هذا األمر ،فإذا كان حالالً وكان مما يرضي هللا  -تبارك وتعاىل  -فإن

النفس املؤمنة تطمئن إىل هذا ،وأما إذا كان فيه حرام أو كانت فيه شبهة فغالباً ما يقع عدم السكينة

يف األمور املشتبهة ،فالرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :الرب ما اطمأن إليه القلب" ،والغالب

أن الرب يطمئن إليه القلب ،والرب أول ما يدخل فيه ما أحله هللا  -تبارك وتعاىل  -يف كتابه وأابحه

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف سنته ،وأما اإلمث أو املشتبه الذي يشتبه على اإلنسان حتليله أو
حترميه فهذا يقع يف النفس منه ما يقع من االضطراب وعدم السكينة وعدم الطمأنينة ،وهذا هو املراد
ابالستفتاء للقلب ،ليس مبعىن ما يدعيه ويعتقده بعض من احنرفت عقيدهتم عن أهل السنة واجلماعة

من أن اإلنسان ال يعلم حالالً وال حراماً وال سنة وال بدعة ،ولكن يرتك لقلبه العنان ابختيار ما خيتاره
ويف حمبة ما حيب ويف كراهة ما يكره ،هذا يؤدي إىل ضالل مبّي ،وهو ما يقع فيه بعض طوائف

الصوفية هداهم هللا ،من قوهلم :حدثين قليب عن ريب ،وما شابه ذلك ،ولكن احلديث يدل على أن
قلب املؤمن كما يقال دليله ،ولكن ابإلميان والتوحيد والعلم ،وإمنا العلم ابلتعلم.

()427/1

صحة حديث" :من مات يوم اجلمعة " ...
اجمليب د .سعد بن عبد هللا احلميد
أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/1/15هـ

السؤال

ما صحة حديث أن من مات ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة وقاه هللا عذاب القرب؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذا ختريج حلديث" :ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه هللا فتنة القرب" ،وبيان

لدرجته اليت خالصتها :أنه حديث ضعيف ،ال يصح من طريق ،وال يتقوى مبجموع طرقه ،وهذا ظاهر
صنيع البخاري -رمحه هللا -؛ حّي ترجم يف كتاب اجلنائز من "صحيحه" ( -253/3الفتح) بقوله:
(ابب موت يوم اإلثنّي)  ،مث أخرج برقم ( )1387حديث موت أيب بكر -رضي هللا عنه ،-فقال:

حدثنا ُم َعلّى بن أسد؛ قال :حدثنا ُو َه ْيب ،عن هشام ،عن أبيه ،عن عائشة -رضي هللا تعاىل عنها-

قالت :دخلت على أيب بكر -رضي هللا عنه ،-فقال :يف كم َك ّف ْنتم النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟
قالت :يف ثالثة ٍ
أثواب ٍ
بيض َسحولِيّة ،ليس فيها قميص وال عمامة .وقال هلا :يف أي يوم تويف رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ قالت :يوم اإلثنّي ،قال :فأي يوم هذا؟ قالت :يوم اإلثنّي ،قال :أرجو
ع من زعفران ،فقال :اغسلوا ثويب
ميرض فيه به َر ْد ٌ
فيما بيين وبّي الليل ،فنظر إىل ثوب عليه كان ّ
ِ
ِ
احلي أح ّق ابجلديد من امليت،
هذا ،وزيدوا عليه ثوبّي فك ّفنوين فيها .قلت :إن هذا َخلق ،قال :إن ّ
ودفِن قبل أن يصبح.
للم ْهلَة .فلم يُـتَـ َو ّ
ف حىت أمسى من ليلة الثالاثءُ ،
إمنا هو ُ
قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري  : )253/3قوله" :ابب موت يوم اإلثنّي" :قال الزين ابن
املنري :تعيّي وقت املوت ليس ألحد فيه اختيار ،لكن يف التسبب يف حصوله مدخل؛ كالرغبة إىل هللا
ِّ

لقصد التربك ،فمن مل حتصل له اإلجابة أثيب على اعتقاده .وكأن اخلرب الذي ورد يف فضل املوت يوم
اجلمعة مل يصح عند البخاري ،فاقتصر على ما وافق شرطه ،وأشار إىل ترجيحه على غريه .واحلديث

الذي أشار إليه [يعين :ابن ال ُْمنَِّري] أخرجه الرتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما-
مرفوعا" :ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه هللا فتنة القرب" ،ويف إسناده ضعف،
ً
وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس -رضي هللا عنه -حنوه وإسناده أضعف .اهـ.

وقال العيين يف "عمدة القاري" ( : )218 / 8أي :هذا ابب يف بيان فضل املوت يوم اإلثنّي .فإن
قلت :ليس ألحد اختيار يف تعيّي وقت املوت ،فما وجه هذا؟ قلت :له مدخل يف التسبب يف
حصوله؛ أبن يرغب إىل هللا لقصد التربك ،فإن أجيب فخري حصل ،وإال يثاب على اعتقاده .اهـ.

وقال عن مناسبة احلديث للرتمجة( :مطابقته للرتمجة :من حيث إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
كانت وفاته يوم اإلثنّي ،فمن مات يوم اإلثنّي يرجى له اخلري ملوافقة يوم وفاته يوم وفاة النيب -

صلى هللا عليه وسلم ،-فظهرت له مزيّة على غريه من األايم هبذا االعتبار  ، ) ...مث ذكر حديث

عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -الذي ذكره ابن حجر ،مث قال( :فلذلك مل يذكره
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه) .

وحديث فضل املوت يوم اجلمعة هذا ورد من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ،وأنس ،وجابر -
رضي هللا عنه.-

أما حديث عبد هللا بن عمرو :فأخرجه اإلمام أمحد يف (املسند  ، )169/2والرتمذي يف "اجلامع"
( )1074والطحاوي يف (شرح مشكل اآلاثر ص ، )277وابن منده يف "تعزية املسلم ص )108من
طريق هشام بن سعد ،عن سعيد ابن أيب هالل ،عن ربيعة بن سيف ،عن عبد هللا بن عمرو؛ قال:

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه هللا
فتنة القرب".

وأخرجه عبد الرزاق يف (املصنف  )5596عن ابن جريج ،عن ربيعة بن سيف ،عن عبد هللا بن عمرو
-رضي هللا عنهما -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :برئ من فتنة القرب".

وابن جريج معروف ابلتدليس ،ومل يصرح هنا ابلسماع.

قال الرتمذي( :هذا حديث غريب) ؛ يعين أنه ضعيف ،يوضحه قوله بعد ذلك( :وهذا حديث ليس
إسناده مبتصل؛ ربيعة بن سيف إمنا يروي عن أيب عبد الرمحن ا ْحلُبُلي ،عن عبد هللا بن عمرو-رضي

مساعا من عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما. )-
هللا عنهما ،-وال نعرف لربيعة بن سيف ً
وقد خولف هشام بن سعد يف هذا اإلسناد ،فرواه الليث بن سعد ،واختلف عليه.

فأخرجه الطحاوي يف (شرح املشكل ص  )279من طريق يونس بن عبد األعلى ،عن عبد هللا بن

وهب ،عن الليث ،عن ربيعة بن سيف :أن عبد الرمحن بن قحزم أخربه :أن ابنًا لفياض بن عقبة تويف

يوم مجعة ،فاشتد وجده عليه ،فقال له رجل من أهل الصدق :اي أاب حيىي ،أال أبشرك بشيء مسعته من

عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -مسعته يقول :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول
 ، ...فذكره.

مث أخرجه الطحاوي ( )280فقال :حدثنا حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم؛ حدثنا أيب وشعيب بن

الليث ،عن الليث؛ حدثنا خالد _ يعين ابن يزيد _ ،عن ابن أيب هالل ،عن ربيعة بن سيف :أن عبد
الرمحن بن قحزم أخربه :أن ابنًا لفياض بن عقبة ،مث ذكر مثله سواء.

وأخرجه البيهقي يف "إثبات عذاب القرب ص  )155من طريق يعقوب بن سفيان عن أيب صاحل عبد

هللا بن صاحل كاتب الليث وأيب بكر _ غري منسوب _ ،كالمها عن الليث مبثل رواية ابن عبد احلكم.
أعل احلديث ّأوالً ( )250 /1مبثل إعالل الرتمذي ،مث قال :عن هذا اإلسناد( :وزاد
وكان الطحاوي ّ
[يعين ابن عبد احلكم] على يونس يف إسناده إدخاله بّي الليث وبّي ربيعة بن سيف :خالد بن يزيد

وسعيد ابن أيب هالل ،وهو أشبه عندان ابلصواب _ وهللا أعلم _ ،فوقفنا بذلك على فساد إسناد

هذا احلديث ،وأنه ال جيوز ملثله إخراج شيء مما يوجب حديث عائشة -رضي هللا عنها -دخوله فيه)

.
وحديث عائشة -رضي هللا عنها -الذي ذكره الطحاوي هو احلديث األصل الذي أورده يف أول

الباب ،وهو قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن للقرب لضغطة ،لو كان أحد انجيًا منها؛ جنا سعد بن

ضعف حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -الذي فيه" :وقاه هللا فتنة القرب".
معاذ" ،وألجله ّ

ومع ما تقدم من العلل :فإن ربيعة وإن كان صدوقًا ،فإنه ضعيف من قبل حفظه ،فقد قال عنه

البخاري يف (التاريخ الكبري (( : )290/3عنده مناكري))  ،وقال يف (األوسط) ((( : )1464وروى
ربيعة بن سيف املعافري اإلسكندراين أحاديث ال يتابع عليه))  ،وقال النسائي يف رواية(( :ليس به

أبس))  ،وقال يف أخرى(( :ضعيف))  ،وقال الدارقطين يف (سؤاالت الربقاين ص (( : )153صاحل))

كثريا))  ،وقال ابن يونس(( :يف حديثه
 ،وذكره ابن حبان يف (الثقات  ، )301/6وقال(( :خيطئ ً

مناكري))  ،وقال العجلي يف (اترخيه) ((( : )463ثقة))  .انظر (هتذيب التهذيب ص. )221 /3

وقد ع ّد الذهيب هذا احلديث من مناكري هشام بن سعد ،حّي قال يف (امليزان ( : )81/7ومن مناكريه
ما ساق الرتمذي له عن سعيد بن أيب هالل عن ربيعة بن سيف  ، ) ...مث ذكر هذا احلديث.

وله طريق آخر عن عبد هللا بن عمرو-رضي هللا عنهما :-أخرجه اإلمام أمحد (176/2و 220رقم
 6646و ، )7050وعبد بن محيد ( )323والطرباين يف (األوسط ، )3107 ،والدارقطين يف

"الغرائب واألفراد" كما يف (أطرافه ، )3585 ،وابن منده يف (تعزية املسلم ص  106و ، )107
والبيهقي يف (إثبات عذاب القرب ،ص  )156من طريق معاوية بن سعيد التجييب ،عن أيب قَبيل ،عن

عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما-قال قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من

مات يف يوم اجلمعة _ أو ليلة اجلمعة _ ُوقي فتنة القرب".

قال الدارقطين( :تفرد به معاوية بن سعيد ،عن أيب قبيل) .

وسنده ضعيف؛ فيه معاوية بن سعيد التجييب ومل يوثق من إمام معترب ،وإمنا ذكره البخاري يف (اترخيه

 334 / 7رقم  ، )1441وابن أيب حامت يف (اجلرح والتعديل  384/8رقم  ، )1755وسكتا عنه،
وذكره ابن حبان يف (الثقات  )166/9وقال( :من أهل مصر يروي املقاطيع)  ،ولذا قال عنه ابن

حجر يف (التقريب ( : )6757مقبول) .

وروي موقوفًا على عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما :-أخرجه البيهقي يف "إثبات عذاب القرب ص

 )157من طريق ابن وهب؛ أخربين ابن هليعة ،عن سنان بن عبد الرمحن الصديف :أن عبد هللا بن
عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -كان يقول :من تويف يوم اجلمعة _ أو ليلة اجلمعة _ ُوقي

الفتان.

وأما حديث أنس بن مالك -رضي هللا عنه :-فأخرجه أبو يعلى ( _ )4113ومن طريقه ابن عدي

يف "الكامل ص  _ )92 /7من طريق عبد هللا بن جعفر ،عن واقد بن سالمة ،عن يزيد بن أابن
الرقاشي ،عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من
مات يوم اجلمعة وقي عذاب القرب".

وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه يزيد بن أابن الرقاشي ضعيف كما يف "التقريب ص . )7683

أيضا .انظر لسان امليزان
والراوي عنه واقد _ ويقال :وافد (ابلفاء) _ ابن سالمة وهو ضعيف ً
 215/6رقم . )754

أيضا كما يف "التقريب
والراوي عنه عبد هللا بن جعفر يظهر أنه والد علي بن املديين ،وهو ضعيف ً
. )3255

وله طريق أخرى أخرجها ابن منده يف "تعزية املسلم  )109من طريق احلسّي ابن علوان ،عن أابن بن
أيب عياش ،عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال
ينجو من ضغطة القرب إال شهيد أو مصلوب أو من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة".
لكنها متابعة أوهى من سابقتها ،فاحلسّي بن علوان كذاب يضع احلديث كما يف (الكامل) البن عدي

(. )359/2

وأابن ابن أيب عياش مرتوك كما يف "التقريب ص . )142

وأما حديث جابر -رضي هللا عنه :-فأخرجه أبو نعيم يف "احللية  )155/3من طريق عمر بن موسى
بن الوجيه ،عن حممد بن املنكدر ،عن جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم" :-من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة أجري من عذاب القرب ،وجاء يوم القيامة عليه طابع

الشهداء".

أيضا .انظر "لسان امليزان . )333_332/4
ويف سنده عمر بن موسى بن وجيه وهو يضع احلديث ً
وللحديث طرق أخرى مراسيل وفيها جماهيل ،ال يعتضد بشيء منها ،وهللا أعلم.

()428/1

الصيام يف شدة احلر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/9/9هـ
السؤال

أريد صيام يوم االثنّي القادم وهو حسب التقومي املوجود لدي أطول هناراً يف هذه السنة .وقد قرأت

أنّه من صام يف يوم طويل شديد احلرارة إمياان واحتسااب لوجه هللا الكرمي وقاه هللا تعاىل حر املوقف يوم
القيامة ،وأظله وسقاه بصيامه هذا اليوم احلار ،وأدخله جنته برمحته .سؤايل:

( )1كيف يكون العمل إمياانً واحتساابً؟
تقول عنه؟
( )2هل ما قرأت عنه وارد عن الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -أم أنه ّ

( )3إذا كان صحيحاً فكيف تكون نية الصيام ألكون قد صمت إمياان واحتسااب؟ .ولكم جزيل
الشكر وأرجو لكم دوام التقدم والنجاح.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

أقول :أما ابلنسبة للحديث املشار إليه يف السؤال ،فلم أعثر عليه يف كتب السنة هبذا اللفظ ،وال

هبذا املعىن ،وإمنا جاء بنحوه بسند ضعيف  -يف مستدرك احلاكم ( )530/3من طريق عبد هللا بن
املؤمل عن عطاء عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما " -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -استعمل
أاب موسى على سرية البحر ،فبينما هي جتري هبم يف البحر يف الليل ،إذ انداهم مناد من فوقهم :أال

أخربكم بقضاء قضاه هللا على نفسه ،أنه من يعطش هلل يف يوم صائف ،فإن حقاً على هللا أن يسقيه

يوم العطش األكرب" مث قال احلاكم يف املستدرك (" : )530/3هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل

خيرجاه" أهـ فتعقبه اإلمام الذهيب يف التخليص ،وقال" :إن املؤمل ضعيف" أ .هـ وهو كما قال ،وال

سيما فيما انفرد به كما قاله ابن حبان يف اجملروحّي ( ، )28-27/2وعبارته" :عبد هللا بن املؤمل

املخزومي شيخ من أهل مكة كان قليل احلديث ،منكر الرواية ،ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد ...
"أهـ مث ذكر من رواايته هذا احلديث ،وقال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب (ص" : )384 :ضعيف
احلديث " كما يف ترمجته برقم (. )3648

ومع هذا ،فقد ذكر املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )51/2هذا احلديث من رواية البزار عن ابن
عباس  -رضي هللا عنهما  -مرفوعاً بدون إسناد ،مث قال" :رواه البزار إبسناد حسن  -إن شاء هللا -
ورواه ابن أيب الدنيا من حديث لقيط عن أيب بردة عن أيب موسى  -رضي هللا عنه -بنحوه ،إال أنه

قال فيه" :قال :إن هللا تعاىل قضى على نفسه أنه من عطش نفسه هلل يف يوم حار ،كان حقاً على هللا

أن يرويه يوم القيامة ،قال :وكان أبو موسى -رضي هللا عنه -يتوخى اليوم الشديد احلر ،الذي يكاد

اإلنسان أن ينسلخ فيه حراً ،فيصومه" أ .هـ .وقد علق اهليثمي يف جممع الزوائد ( )183/3على رواية
البزار بقوله" :رواه البزار ،ورجاله موثوقون" أهـ ومل أعثر على هذا احلديث يف مسند البزار املطبوع،

للنظر يف إسناده ،وبكل حال ،فاألحاديث الصحيحة الواردة يف فضل الصيام كثرية ،ومنها قول نبينا

 -صلى هللا عليه وسلم " -من صام يوماً يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعّي خريفاً" أخرجه

البخاري ( ، )2840ومسلم ( )1153من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -ويف

صحيح البخاري ( )671/2ومسلم ( )808/2عن سهل بن سعد  -رضي هللا عنه  -عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن يف اجلنة ابابً يقال له الراين يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال

يدخل منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ،ال يدخل منه أحد غريهم "....احلديث ،قال

العيين يف عمدة القاري ( )262/10يف معرض تفسريه للفظ (الراين) ما نصه ... " :مشتق من الري
الكثري ،الذي هو ضد العطش ومسي بذلك :ألنه جزاء الصائمّي على عطشهم وجوعهم ،واكتفى
بذكر الري عن الشبع ألنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه ،وأفرد هلم هذا الباب إكراماً هلم،

واختصاصاً؛ وليكون دخوهلم اجلنة غري متزامحّي ،فإن الزحام قد يؤدي إىل العطش" أهـ.

وهذا ابلنسبة للحديث املشار إليه وما يتعلق به من أحاديث ،وهبذا يتبّي أن اللفظ املذكور " ...

إمياانً واحتساابً  ...ال وجود له يف ذلك احلديث ،فيما وقفت عليه.

وقد جاء هذا اللفظ يف أحاديث أخرى صحيحة ،ومنها ما أخرجه البخاري ( )672/2ومسلم

( )523/1عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من
صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه  " ...احلديث.

ومعىن قوله" :إمياانً واحتساابً" أي :تصديقاً بوعد هللا ابلثواب عليه ،وطلباً لألجر ال لقصد آخر من

رايء أو حنوه كما أشار إىل هذا املعىن احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( )251/4وهبذا يعلم أن نية

الصيام تكون ابلقلب ،وذلك أبن يكون قصده من الصيام التقرب إىل هللا سبحانه هبذا العمل
الصاحل ،وهو الصيام ألجل كسب رضا هللا سبحانه وما يرتتب عليه من ثواب يف اآلخرة ،وهللا أعلم.

()429/1

أحاديث املهدي
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/13هـ

السؤال

سؤايل عن املهدي املنتظر ،هل أحاديث املهدي ضعيفة كلها أم صحيحة كلها؟ أم يوجد هناك
الضعيف والصحيح؟ وإن كان هناك أحاديث صحيحة يف املهدي فهال مسحتم إبيرادها ،وإن كانت

كل أحاديثه ضعيفة فهل نستنتج من ذلك أن أمر املهدي هو من املظنوانت؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ورد يف املهدي أحاديث كثرية ،منها ما هو مرفوع إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومنها ما هو
موقوف على الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-وقد ذكر مجاعة من أهل العلم أن أحاديث املهدي
بلغت حد التواتر املعنوي (انظر :اإلشاعة ألشراط الساعة للربزخي صـ ( )87ولوامع األنظار البهية

( )84/2للسفاريين ،واإلذاعة للقنوجي صـ (. )112

قال الشوكاين":األحاديث يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر اليت أمكن الوقوف عليها منها مخسون

حديثاً ،فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب ،وهي هلا حكم الرفع ،إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل
ذلك"( .اإلذاعة للقنوجي صـ ( )113نقالً عن كتاب الشوكاين (التوضيح) .

ومن األحاديث الصحيحة ما يلي:

 .1عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":خيرج يف
آخر أميت املهدي ،يسقيه هللا الغيث ،وخترج األرض نباهتا ،ويعطى املال صحاحاً ،وتكثر املاشية،

وتعظم األمة ،يعيش سبعاً أو مثاين (يعين حججاً) -يعين :سبع أو مثان سنّي ."-أخرجه احلاكم

( )557/4هبذا اللفظ وقال :صحيح ،وأخرجه أبو داود ( ، )4284وأمحد ( )37/3بنحوه ،قال
ابن القيم على سند أيب داود :إسناده جيد .وقال األلباين يف (السلسلة الصحيحة  : )336/2سنده

صحيح.

 .2وعن علي قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-املهدي منا -أهل البيت -يصلحه هللا
يف ليلة" أخرجه أمحد ( ، )58/2وقال أمحد شاكر :إسناده صحيح ،وأخرجه ابن ماجه (. )1367

 .3وعن أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

يقول":املهدي من عرتيت من ولد فاطمة" أخرجه أبو داود ( )4283وابن ماجة ( ، )1368وقال

األلباين يف صحيح اجلامع ( : )6610صحيح.

 .4وعن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-لو مل يبق من

الدنيا إال يوم لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجل مين أو من أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم

أبيه اسم أيب" ويف رواية":ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً" .أخرجه أبو داود يف ابب

ذكر املهدي ( ، )4281وقال األلباين :صحيح .انظر صحيح اجلامع الصغري (. )5180

 .5وعن جابر قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-يكون يف آخر أميت خليفة حيثي املال
حثياً ال يعده عدا " قال اجلريري -أحد رواة احلديث :-قلت أليب نصرة وأبو العالء :أتراين أنه عمر
بن عبد العزيز؟ فقاال" :ال" أخرجه مسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة من صحيحه ( 38/18مع
شرح النووي)  .وهذا احلديث وإن مل يصرح أبن هذا اخلليفة هو املهدي إال أن أكثر العلماء ذكروا
أن املراد به املهدي كما جاء يف رواايت وأحاديث أخرى أنه يف زمن املهدي يكثر املال  ...إخل.

هذه هي أشهر األحاديث الصحيحة يف هذا الباب وهناك أخرى لكنها أقل منها يف الصحة ،وكل من
ألف يف أشراط الساعة فإنه يذكرها ويستدل هبا .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()430/1
اها ِأبَيْ ٍد) من ابب التأويل؟
(وال ه
س َماء بَـنَـ ْيـنَ َ
هل تفسري ابن عباس هلذه َ
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/09/28هـ

السؤال

ما صحة نسبة هذه اآلاثر إىل ابن عباس ،رضي هللا عنهما:
اها ِأبَيْ ٍد) [الذارايت . ]47:قال :أي بقوة عظيمة( .رواه
(وال ه
س َماء بَـنَـ ْيـنَ َ
 -1يف قول هللا تعاىلَ :

الطربي وذكره سفيان الثوري وقتادة) .
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
 -2يف قوله تعاىل :ه
ض) [النور . ]35:أوهلا ابن عباس ابهلادي الذي خيلق
ور ال ه َ َ
(اَّللُ نُ ُ
اهلداية( .رواه الطربي) .
ف َعن س ٍ
اق) [القلم . ]42:أوهلا ابن عباس ،رضي هللا عنهما،
ش ُ
 -3يف قوله تعاىل( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
ابشتداد األمور يف يوم القيامة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
هذه اآلاثر الثالثة مما رواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،ومن املعلوم أن علي
بن أيب طلحة له نسخة مشتملة على تفسري ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وقد أثىن عليها العلماء؛

ألهنا من أجود الطرق وأصحها عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال اإلمام أمحد :مبصر صحيفة يف
كثريا.
التفسري ،رواها علي بن أيب طلحة ،لو رحل رجل فيها إىل مصر قاص ًدا ،ما كان ً
وقال احلافظ ابن حجر :وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث ،رواها عن معاوية بن
صاحل ،عن علي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وهي عند البخاري عن أيب صاحل،
كثريا فيما يعلقه عن ابن عباس.
وقد اعتمد عليها يف صحيحه ً

وقال احلافظ السيوطي :وقد ورد عن ابن عباس يف التفسري ما ال حيصى كثرة ،وفيه رواايت وطرق
خمتلفة ،فمن جيدها طريق علي بن أيب طلحة عنه.

وتنظر هذه اآلاثر يف صحيفة علي بن أيب طلحة اليت مجعها بعض الباحثّي (ص،466 ،375 :
 ، )496وليس ما جاء عن ابن عباس من ابب التأويل ،بل فهم منها ابن عباس ،رضي هللا عنهما،
نصا يف الصفات ،إذ ال يعرف عن الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أتويل شيء من نصوص
أهنا ليست ًّ
الصفات ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إن مجيع ما يف القرآن من آايت الصفات فليس عن

الصحابة ،رضي هللا عنهم ،اختالف يف أتويلها ،وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة ،رضي هللا

عنهم ،وما رووه من احلديث ،ووقفت من ذلك على ما شاء هللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار

أكثر من مائة تفسري فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أنه أت هول شيئًا
من آايت الصفات أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم املعروف ....ومتام هذا أىن مل

ف َعن س ٍ
اق)  .فروى عن ابن عباس ،رضي هللا
ش ُ
أجدهم تنازعوا إال يف مثل قوله تعاىل( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ

عنهما ،وطائفة أن املراد به الشدة ،أن هللا يكشف عن الشدة يف اآلخرة ،وعن أىب سعيد وطائفة أهنم
عدوها يف الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد يف الصحيحّي ،وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل
ف َعن س ٍ
اق)  .نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا ومل
ش ُ
على أن هذه من الصفات فإنه قال( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
يقل عن ساقه ،فمع عدم التعريف ابإلضافة ال يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر ،ومثل هذا ليس
بتأويل ،إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف .ينظر :جمموع الفتاوى

أيضا :مث قول من قال من السلف :هادي أهل السموات واألرض .ال مينع أن
( . )394/6وقال ً

سر من األمساء أو
نورا ،فإن من عادة السلف يف تفسريهم أن يذكروا بعض صفات املُف ه
يكون يف نفسه ً
بعض أنواعه ،وال يناىف ذلك ثبوت بقية الصفات للمس همى بل قد يكوانن متالزمّي وال دخول لبقية
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض)  :هادى أهل السماوات واألرض .كالم
ور ال ه َ َ
األنواع فيه .....فقول من قال( :نُ ُ

هاداي هلم ،أما أهنم نفوا ما سوى ذلك
صحيح ،فإن من معاين كونه نور السماوات واألرض أن يكون ً
فهذا غري معلوم ،وأما أهنم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال :إن ربكم ليس عنده ليل

وال هنار ،نور السماوات من نور وجهه .وقد تقدم عن النيب صلى هللا عليه وسلم من ذكر نور وجهه،
وىف رواية (النور) ما فيه كفاية .ينظر :جمموع الفتاوى ( . )390/6واحلاصل أن بعض اآلايت

نصا يف الصفات ،فتفسر مبا يفهم من
واألحاديث يفهم من سياقها والقرائن احملتفة هبا أهنا ليست ًّ
املقصود هبا مثل قوله تعاىل( :فَـثَ هم وجه ِ
س َاي
هللا) [البقرة . ]115:ومثل قوله تعاىل( :أَن تَـ ُق َ
َ ُْ
ول نَـ ْف ٌ
نب هِ
طت ِيف َج ِ
ت
اَّلل) [الزمر . ]56:وقوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ
َح ْس َرتَى علَى َما فَـ هر ُ
أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما فَـ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن) [يس. ]71:
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما) :
قال احلافظ ابن رجب -معل ًقا على قوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ
وليس املراد هنا الصفة الذاتية -بغري إشكال -وإال استوى خلق األنعام وخلق آدم عليه السالم.
فتح الباري البن رجب ( . )7/1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والصواب يف كثري من آايت

الصفات وأحاديثها :القطع ابلطريقة الثابتة كاآلايت واألحاديث الدالة على أن هللا سبحانه وتعاىل-
فوق عرشه ،ويعلم طريقة الصواب يف هذا وأمثاله ،بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك؛ داللة

ال حتتمل النقيض ،وىف بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض ،وتردد املؤمن يف ذلك
(وَمن هملْ َْجي َع ِل ه
ورا فَ َما لَهُ ِمن نُّوٍر) [النور . ]40:ينظر:
اَّللُ لَهُ نُ ً
هو حبسب ما يؤاته من العلم واإلميانَ ،
جمموع الفتاوى ( . )117/5هذا وهللا أعلم.

()431/1

صحة أثر ابن عباس يف احلكم
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما صحة األثر املنسوب إىل ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة
"وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن"؛ أنه قال" :كفر دون كفر".
اَّللُ فَأُولَئِ َ
َ
وهل األثر الضعيف إذا اجتمعت له شواهد ومتابعات ضعيفة أخرى تقويه؟
أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
أما األثر املنسوب إىل ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-فهو مشهور عنه ،وله عن ابن عباس طرق

كثرية ،بعضها ضعيف ،وبعضها قوي ،وأقواها ما رواه اإلمام حممد بن نصر املروزي يف "تعظيم قدر

الصالة"  521/2رقم ( ، )570،571وابن جرير الطربي  256/6من طريق ابن طاووس ،عن أبيه
عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -وسنده صحيح ،ومما يؤيد ثبوته عن ابن عباس ،شهرته عن
أصحابه كعطاء ،وطاووس ،كما نقل ذلك ابن نصر ،وابن جرير.

ولكن هلذا األثر فقه ونظر وتوضيح ،وهو مبسوط يف مواضعه ،ومنها :رسالة حتكيم القوانّي ،للشيخ
حممد بن إبراهيم -رمحه هللا[-نشرته دار الوطن وغريها]  ،وكتاب الشيخ د .عبد الرمحن احملمود:

احلكم بغري ما أنزل هللا ،أحواله وأحكامه (نشرته دار طيبة)  ،وكذلك كتاب :نواقض اإلميان القولية
والعملية ،للشيخ د .عبد العزيز العبد اللطيف (نشرته دار الوطن) .

()432/1

بول الكالب يف مسجد الرسول
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/2/17هـ
السؤال

ورد حديث كانت الكالب تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وما
كانوا يرشون عليها شيئا ً،فما صحة هذا احلديث؟ وهل يدل على أن بول الكالب طاهر؟ وما

اجلمع بينه وبّي حديث إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن ابلرتاب؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
هذا احلديث صحيح ،أخرجه البخاري معلهقاً بصيغة اجلزم ( ، )174ووصله أبو داود يف سننه

( ، )382والبيهقي يف السنن الكربى ( ، )242/1وصححه البيهقي والنووي كما يف اجملموع
(. )585/2

وظاهره يدل على طهارة بول الكالب ،ولكن أجيب عن االستدالل به لذلك بعدة أجوبة:

اجلواب األول :إن ذلك كان أول األمر؛ إذ جاء يف رواية أيب داود قول ابن عمر -رضي هللا عنهما-

فىت
وهو راوي احلديث ـ :كنت أبيت يف املسجد يف عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وكنت ً
َع ِزابً ،وكانت الكالب تبول ......احلديث.
مث ورد األمر بتكرمي املساجد ،وتطهريها ،وجعل األبواب عليها.
ٍ
جواب وأقواه ،وهو ما ارتضاه ابن حجر من األجوبة على االستدالل هبذا احلديث) .
(وهذا أحسن

اجلواب الثاين :املراد أهنا كانت تبول خارج املسجد يف مواطنها ،مث تقبل وتدبر يف املسجد ،إذ مل يكن
عليه يف ذلك الوقت غلق ،ويبعد أن ترتك الكالب تنتاب املسجد حىت متتهنه ابلبول فيه.

اجلواب الثالث :إهنم مل يكونوا ير ّشون شيئاً من املسجد؛ ألن مكان بول الكالب خفي عليهم ،لكن

من علمه وجب عليه غسله.
وعلى كل ٍ
حال فال يسوغ ترك حديث الولوغ الشهري الصحيح الصريح ملثل هذا احلديث احملتمل،
والدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()433/1

وصية النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبهل بيته
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/2/16هـ

السؤال

وردت علينا هذه الشبهة من رافضي وحيث إهنا حتتاج إىل متخصص يف علم احلديث فأرجو التكرم
ابإلجابة عنها من متخصص.

يقول الرافضي ":عندما يقول الشيعة أبن رسول هللا -صلى هللا عليه وآله -أوصى األمة ابلتمسك

بعرتته مع القرآن يصر البعض دون خجل وخشية هلل تعاىل أن حيرف احلقائق ،ويصر على الكذب

والتشويه ،ويتمسك خبرب غري صحيح موضوع على لسان رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم -

وهو" :إين اترك لكم كتاب هللا وسنيت" وما ذلك إال حماربة هلل تعاىل ،ولرسوله -عليه الصالة
والسالم ،-وألهل بيت رسوله األطهار.
ولنناقش تلك الكذبة املفضوحة:

أي سنة تركها رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله  -بعد وفاته؟ هل كانت سنته مكتوبة مدونة حىت

يتسىن للمسلمّي التمسك هبا ،السيما وأن كتابة احلديث كان منهيا عنها حىت سنيّي طويلة بعد وفاة

رسول هللا -صلى هللا عليه وآله ،-وكان لعمر بن اخلطاب مقولة شهرية مينع فيها تدوين السنة حىت
ال ختتلط ابلقرآن.

أسأل اجلميع سؤاالً واضحاً وحمدداً :هل ورد هذا احلديث املوضوع يف واحد من الكتب الستة

املشهورة عندكم؟

* ففي (املوطأ) جاء فيه ما نصه":وح ّدثين عن مالك أنه بلغه أن رسول هللا -صلى هللا عليه [وآله]

وسلم -قال :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما ،كتاب هللا وسنة نبيه" (( . )1املوطأ :2

 899حديث . )3

وها أنت ترى أبن احلديث ال سند له :وقد قال السيوطي بشرحه« :وصله ابن عبد الرب من حديث
كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف ،عن أبيه ،عن جده» (تنوير احلوالك يف شرح موطأ مالك :3

)93

وقال احلاكم :حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكري.
*وأما يف املستدرك فقد أخرجه من طريق ابن أيب أويس عن عكرمة عن ابن عباس -رضي هللا

عنهما ،-مث قال" :وقد وجدت له شاهداً من حديث أيب هريرة" فأخرجه عنه من طريق صاحل بن
موسى الطلحي (املستدرك على الصحيحّي . )93 :1

هكذا رأيتم أيها اإلخوة حال هذا احلديث املوضوع ،والذي وضع قبالة احلديث الصحيح الوارد عن
رسول هللا -صلى هللا عليه وآله ،-وهو":أال أيها الناس إ همنا أان بشر يوشك أ ْن أييت رسول ريب

فأُجيب ،وأان اترك فيكم الثقلّي :أ هوهلما كتاب هللا فيه اهلدى والنور ،وأهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل

بييت".

إين اترك فيكم ما إ ْن متسكتم به لن تضلوا بعدي :كتاب هللا ع هز وج هل حبل ممدود من
ويف لفظ آخرِّ :
علي احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين
السماء إىل األرض ،وعرتيت أهل بييت ،ولن يفرتقا حىت يردا ه

فيهما.

(انظر :سنن الرتمذي  662 :5و  663صحيح مسلم  2408 ,1873 :4مسند أمحد 17 :3

و ،181 :5مستدرك احلاكم  ،109 :3أُسد الغابة  ،12 :2السرية احللبية  ،336 :3جممع الزوائد
 163 :9الصواعق احملرقة)230 :

وهو حديث تواتر نقله عن الصحابة والتابعّي ،حىت إن ابن حجر املكي مثالً قال« :إ ّن حلديث
التمسك بذلك طرقاً كثريةً وردت عن نيف وعشرين صحابّياً".
ّ
رغم أن التتبع يظهر أبهنا بلغت نيفاً وثالثّي صحابيًّا ،ولكن ال يهم.
انتهى كالم الرافضي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

ح ّده .أما بعد:

فجواابً على السؤال أقول وابهلل التوفيق:

إن احلديث املذكور أورده اإلمام مالك يف املوطأ بالغاً (معلقاً) غري متصل ،رقم ( ، )2618ووصله

لدي وإن كان من
بعض أهل العلم من طرق ال تصح ،وليس يف طرقه ما يُقوي بعضها ،هذا ما يرتجح ّ

أهل العلم من صحح أو قبل بعضها ،بل منهم من اعتربه مستغنياً بشهرته عن اإلسناد ،كابن عبد الرب

يف التمهيد (. )331/24

لكن يل مع كالم ذلك الرافضي وقفات ،لن أستوعب فيها إال أهم ضالالته وتلبيساته:

األوىل :اعتباره احلديث موضوعاً ،هذا ال يُقبل منه وال من غريه ،بل احلديث ضعيف فقط ،فبالغات
اإلمام مالك ،وإن كانت ضعيفة حىت نقف على إسنادها ،فهي من أقوى املنقطعات.

ومع ذلك :فمعىن احلديث اثبت ابلكتاب وصحيح السنة ،فاآلايت اآلمرة بطاعة النيب -صلى هللا

عليه وسلم -واحملذرة من معصيته واحلاثة على االقتداء به والرجوع إىل سنته أكثر من أن حتصى،
وكذلك أحاديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -الثابتة عنه.
الثانية :أن هذا الرافضي لبِس لباس املكتشف ألمر خفي على أهل السنة ،وكأنه قد عرف ما مل

يعرفوه!
أمل ِ
يكفه أن احلديث مل خيرجه أحد من أصحاب أمهات كتب السنة عند أهل السنة كما ذكر هو،
ليعلم أن أهل السنة كانوا أدرى بضعفه منه؟!

ولئن صحح احلاكم (وكان فيه تشيع) بعض طرقه ( ، )93/1فإن احلاكم عند أهل السنة ال يُقلد يف
أحكامه ما دام قد ابن لنا ما يدل على خالف حكمه ،مع إمامته ،هذا ما نص عليه أهل السنة يف

كتب علوم احلديث.
على أن ابن عدي ،وهو من أئمة السنة ،وقد تويف قبل هذا الرافضي أبلف سنة (حيث تويف سنة

365هـ)  ،قد أورد إحدى طريقي احلديث عند احلاكم يف كتابه (الكامل يف معرفة ضعفاء احملدثّي
وعلل احلديث  ، )69/4مبيناً ضعف روايته ونكارة إسناده.

ولئن خالف بعض أهل السنة يف تضعيف هذا احلديث ،فصححه ،أو احتج به ،فلم يكن ذلك منهم
ألهنم يريدون رد حديث الوصية ابلعرتة!! بل هذه الدعوى هي الكذبة املفضوحة!!! فهذا احلاكم

الذي صحح احلديث املسؤول عنه ،قد صحح أيضاً حديث العرتة ( ، )110-109/3وهذا اإلمام
مسلم خيرج حديث العرتة يف صحيحه (رقم  ، )2408دون احلديث املسؤول عنه ،وأخرج حديث

العرتة مجاعة من أهل السنة وصححوه.

ط؟!
فلماذا يدعي هذا الرافضي ما ليس له ،ويتشبع مبا مل يُع َ
بل هذه بضاعتنا ردت إلينا ،وهو دخيل فيها دعي عليها!

وهذا يبّي أن تصحيح من صحح احلديث املسؤول عنه أو احتجاجه به من أهل السنة مل يكن بقصد

تضعيف ورد حديث الوصية ابلعرتة ،كما ادعاه ذلك الرافضي ،بل هو راجع إىل أحد سببّي :األول:
اختالف االجتهاد ،حيث إن يف احلديث خالفاً -كما تقدم ،-وهذا أمر غري مستنكر .الثاين :أنه

انشئ عن عدم اطالع على علم احلديث عند بعض احملتجّي به ،ممن ليس ختصصه احلديث وال علم

له به من أتباع السنة ،ومثل هذا يوجد يف كل امللل والفرق.
وإن كان الواجب -حينها -على هذا الذي ال علم عنده ابلسنة من أهل السنة أن يسأل أهل العلم

هبا ،كما فعل هذا السائل الذي طلب اإلجابة هلذا الرافضي -وفقه هللا تعاىل.-

الثالثة :أن هذا الرافضي قد اعتاد أن يلبس ثويب زور!! فكما حاول أن يوهم أنه عرف ما مل يعرفه
أهل السنة ابلنسبة للحديث املسؤول عنه ،فإنه أخذ يوهم حنو ذلك يف حديث الوصية ابلعرتة ،وكأنه
هو وأمثاله من الرافضة أول من عرف صحته!!!

فحديث العرتة صححه وحسنه من أئمة السنة -كما سبق -عدد منهم ،ومنهم اإلمام مسلم (رقم
 ، )2408والرتمذي (رقم  ، )3788-3786وابن خزمية (رقم  ، )2357واحلاكم (-109/3

 )148-110وغريهم.

لكن الفرق بّي أهل السنة والرافضة يف حديث العرتة ،أن الرافضة يعتربونه دليالً على عصمة أهل

بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم( -وهو معتقد ابطل يصادم الكتاب والسنة واإلمجاع)  ،وأما أهل
السنة فيعتربونه دليالً على حق آل بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابإلكرام واحملبة والتقدير

واحتمال اخلطأ منهم والعفو عن إساءهتم وعلى عدم إهانتهم أو إيذائهم أو إنكار حقوقهم ،حيث إن

أصح ألفاظ حديث العرتة ،وهو لفظ صحيح مسلم ( ، )8408ليس فيه أكثر من هذه املعاين
الصحيحة ،فلفظه":وأان اترك فيكم ثقلّي :أوهلما :كتاب هللا فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب هللا،
واستمسكوا به" فحث على كتاب هللا ورغب فيه .مث قال":وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت،

أذكركم هللا يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت" مث ّبّي زيد بن أرقم -رضي هللا عنه -وهو راوي

احلديث -أن أهل بيته هم :أزواجه أمهات املؤمنّي ،وآل علي وآل عقيل وآل جعفر أبناء أيب طالب،
وآل العباس بن عبد املطلب- ،رضي هللا عنهم أمجعّي.-
وأهل السنة هم أعرف الناس حبق آل البيت ،وأن حتقيق هذا احلق من جليل شعب اإلميان ،وهذا

إمام أهل السنة قاطبة ،خليفة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أبو بكر الصديق -رضي هللا عنه-
يقول -كما يف صحيح البخاري رقم (":- )4241-4036-3712والذي نفسي بيده لقرابة

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحب إيل أن أصل من قرابيت" ،ويقول -رضي هللا عنه -كما يف

صحيح البخاري رقم (": )3713ارقبوا حممداً -صلى هللا عليه وسلم -يف أهل بيته" ويُفدي احلسن

بن علي -رضي هللا عنهما -أببيه ،فيقول -رضي هللا عنه -كما يف صحيح البخاري رقم (-3542
 )3750وهو حامل للحسن على عاتقه":أبيب شبيه ابلنيب ،ال شبيه بعلي" وعلي -رضي هللا عنه-

يضحك.

وال ينكر أهل السنة أن آل بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد بُغي عليهم وظلموا ،كما ال

جيهلون أنه قد أُفرط يف حمبتهم ،وغُلي يف شأهنم ،وأن الناس فيهم بّي إفراط وتفريط ،إال ما كان من
أهل السنة ،الذين عرفوا هلم حقهم ،وحققوه قوالً وعمالً -ال قوالً بغري عمل -بغري غلو وال جفاء.

فما هلذا الرافضي أن يدخل بّي آل البيت وأنصارهم حقاً من أهل السنة؟!!
فما خان آل البيت إال أنتم!! وكما رفضكم أَ هولوان يرفضكم ِ
آخروان!!!
ُ
وهللا اهلادي إىل سواء السبيل .وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله
وأصحابه ومن واله.

()434/1

"أنت ومالك ألبيك"
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/10/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فت من األوالد والبنات تسعة ،وبعدها تزوج أيب وأعطى كل مصاغ
عاما ،وخله ْ
أمي متوفاة منذ ً 30
املرحومة أمي لزوجته اجلديدة ،وعشنا وعاش اجلميع ،وهللا أعلم كيف عشنا حنن أوالد املرحومة،

وخلفت زوجة أيب من األوالد والبنات  ،13وبضغط من زوجة أيب تريد كل شيء ألوالدها ،أيب

ودائما .ما تفسري" :أنت
واحلمد هلل كان وضعه املادي جي ًدا ،ولكن كان حيب أن أيخذ منا لآلخرين ً
ومالك ألبيك؟ ".
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ك ألبيك" .أخرجه أبو داود ( )3530وابن ماجه (. )2292
"أنت ومالُ َ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :

يعين أنه جيوز لألب أن أيخذ أو يتملك من مال ابنه ما يشاء ،لكن بشرط أال يضر االبن ،وذلك أبن
أيخذ األب ما حيتاجه االبن أو يضطر إليه ،وذلك مثل أن أيخذ األب أاثث بيت االبن املضطر إليه،

مضطرا إليه ،لكنه حباجة إليه ،أو أيخذ منه ماالً هو حمتاج إليه ،أو حنو ذلك فمثل هذه
أو يكون ليس
ًّ
األشياء ليس لألب أن أيخذها من ابنه.

وأما ما ذكرته من أن والدك يعطي إخوتك من زوجته الثانية أكثر منكم ،فهذا ال جيوز ،وجيب على
تبّي ألبيك بلطف وحكمة أن هذا أمر ال جيوز ،أو تطلب من
األب أن يسوي بّي أوالده ،ولعلك ِّ
غريك مثل أعمامك أو غريهم ممن يناسب أن يبّي ألبيك ذلك؛ لعله يقبل منه ويرجع إىل العدل

بينكم .وهللا أعلم.

()435/1

صحة حديث" :خري أميت يف املدن"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/10/06هـ

السؤال

أرجو إفاديت عن صحة حديث" :خري أميت يف املدن ".
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد حبثت عن هذا احلديث فلم أجده ،ولكن معناه -من حيث اجلملة -صحيح ،أعين أن أهل

املدن والقرى -يف الغالب -خري من أهل البوادي ،وذلك ألمور ،منها:

 -1أن األنبياء كلهم بعثوا من القرى -أي من احلواضر -كما قال سبحانه" :وما أرسلنا من قبلك
إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى [ " ...يوسف ، ]109:ومل يبعث هللا نبياً قط من البادية.
 -2أهل احلواضر واملدن أكثر علماً ابلشرع ،وأقرب إىل التدين من أهل البوادي من األعراب

وأمثاهلم ،كما قال سبحانه وتعاىل" :األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل هللا
على رسوله وهللا عليم حكيم" [التوبة. ]97:

 -3أن أهل املدن ألّي عريكة ،وأمسح خلقاً ،وأكثر تساحماً ،وأقرب إىل العفو.

وال يعين هذا التفضيل املطلق ،فإنه ما من شك أن يف أهل البادية فضالء ،ويف أهل البوادي من كرمي
األخالق ما قد ال يوجد عند بعض أهل املدن ،وقد أنصفهم خالقهم سبحانه وتعاىل؛ فقال عنهم:

"ومن األعراب من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قرابت عند هللا وصلوات الرسول أال إهنا

قربة هلم سيدخلهم هللا يف رمحته إن هللا غفور رحيم" [التوبة. ]99:

وأوكد على أن هذا ال يبيح نسبة هذا احلديث إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -حىت يثبت عنه -

صلى هللا عليه وسلم -إبسناد حيتج مبثله ،وهللا أعلم.

()436/1

عدم قبول صالة شارب اخلمر
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1424/5/7هـ
السؤال

هل صحيح أن من شرب مخراً وسكر ال تقبل الصالة منه ملدة أربعّي يوماً ،وأنه إن مات خالل

األربعّي يوماً يكون كعابد وثن ،وردت تلك األحاديث يف كتاب (الكبائر) للذهيب يف موقع الوراق؟.

اجلواب

جواابً عن سؤال من سأل عن صحة حديث فيه أن من شرب مخراً وسكر ال تقبل منه صالة ملدة

أربعّي يوماً ،وأنه إن مات خالل األربعّي يوماً يكون كعابد وثن ،وعزاه السائل إىل كتاب (الكبائر)
للذهيب ،أقول وابهلل التوفيق:

صح من حديث عبد هللا بن َعمرو  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

قال " :من شرب اخلمر فسكر مل تُقبل له صالة أربعّي صباحاً ،فإن مات دخل النار ،فإن اتب اتب

هللا عليه ،فإن عاد فشرب فسكر ،مل تُقبل له صالة أربعّي صباحاً فإن مات دخل النا ر ،فإن اتب
اتب هللا عليه ،فإن عاد فشرب فسكر مل تُقبل له صالة أربعّي صباحاً ،فإن مات دخل النار ،فإن

اتب اتب هللا عليه ،فإن عاد الرابعة كان حقاً على هللا أن يسقيه من طينة اخلَبال يوم القيامة " قالوا:

اي رسول هللا ما طينة اخلبال؟ قالُ " :عصارة أهل النار " ـ أخرجه اإلمام أمحد (رقم ،6659 ،6644
 ، )6773،6854والنسائي (رقم ، )5670 ،5664وابن ماجة (رقم  ، )3377وابن خزمية (رقم

 ، )939وابن حبان (رقم  ، )5357واحلاكم وصححه ( ، )146/4( )257 ،31-30/1وأما
ض ْع ُفه من مجيع
حديث ":مدمن اخلمر كعابد وثن " فقد اختلف فيه تصحيحاً وتضعيفاً ،والراجح َ

وجوهه ،فانظر (العلل) البن أيب حامت (رقم  ، )1591 ،1553و (التاريخ الكبري) للبخاري

( ، )515/3( )129/1و (شعب اإلميان) للبيهقي (13-12/5رقم ، )5598 - 5597
(والعلل املتناهية) البن اجلوزي (رقم  ، )1121-1116وأما من صححه كابن حبان (رقم )5347

 ،والضياء ( )330/10فتأولوا احلديث وفسروه أبقوال:

منها :أن املشبه بعابد الوثن هو املستحل له املعتقد أنه حالل مع علمه بتحرمي هللا تعاىل له (وهو
تفسري ابن حبان له) .

ومنها :أن وجه الشبه ،هو :حبوط عمله كحبوط عمل الكافر ،أي أنه ال يُثاب على القرابت (وهو
تفسري طاووس بن كيسان أحد علماء التابعّي ،كما يف (اجملتيب) للنسائي رقم . )5665

ومنها :أن املدمن والكافر سواءٌ يف مطلق التعذيب ابلنار ،وال يلزم استواؤمها يف كل شيء ،فإن
الكافر خملّد يف النار ،وأما ُعصاة املؤمنّي فال خيلدون ،مث هم ُمعرضون لعفو هللا ورمحته.

ومنها :أن مدمن اخلمر يف اتباعه هلواه وخمالفته أمر هللا -تعاىل -كعابد الوثن ،وقد قرن هللا  -تعاىل-

بّي اخلمر وعبادة األواثن ،فقال  -تعاىل " :-اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب
واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " [املائدة. ]90 :

ومنها :أن تعلق قلب مدمن اخلمر ابخلمر يشبه تعلق قلب عابد الوثن ابلوثن ،كما قال  -تعاىل -عن
اليهود " :وأُشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم" [البقرة. ]93 :

وعلى هذه املعاين ُحيمل قول عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنه  " :-من شرب اخلمر فلم يِْن ِ
تش مل

تقبل له صالةٌ ُُ ما دام يف جوفه أو عروقه منها شيءُ ُُ ٌُ ،وإن مات مات كافراً ،وإن انتشى مل تقبل

له صالة أربعّي ليلة ،وإن مات فيها مات كافراً " أخرجه النسائي (رقم  ، )5668وأما عزو السائل
للحديث إىل كتاب (الكبائر) للذهيب ،فهذه فرصة للتنبيه على أمر مهم خبصوص هذا الكتاب ،فإن

كتاب (الكبائر) طبع عدة طبعات ،ومنه نسخة طبعت بتحقيق الشيخ حممد عبد الرزاق محزة  -رمحه

هللا  ،-وبتحقيق عبد الرمحن فاخوري ،وطُبع بتحقيق غريمها وهي طبعات ال ُمتثل كتاب الذهيب يف
وبّي ذلك واستدل له األستاذ حمي
شك كبري ،ه
(الكبائر) ففي نسبة تلك الطبعات لإلمام الذهيب ٌ
الدين مستو يف الطبعة اليت بتحقيقه لكتاب (الكبائر) للذهيب ،وطبعته هذه هي اليت متثل كتاب

الذهيب فعالً.
وقد نظرت يف كتاب (الكبائر) للذهيب بتحقيق حميي الدين مستو ،فلم أجد فيها احلديث املسؤول
عنه!  ،وليس هذا أبول حديث ضعيف أو ٍ
ابطل يوجد يف الطبعة املنسوبة خطاً للذهيب ،ففيها -

غريه -كثري!! .وهللا أعلم.

()437/1

حديث األعرايب يف الطواف
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
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التاريخ 1424/5/22هـ

السؤال

بينما النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الطواف ،إذ مسع أعرابياً يقول :اي كرمي ،فقال النيب -صلى

هللا عليه وسلم -خلفه :اي كرمي ،فمضى األعرايب إىل جهة امليزاب ،وقال :اي كرمي ،فقال النيب -صلى
هللا عليه وسلم -خلفه :اي كرمي ،فالتفت األعرايب إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال :اي صبيح
الوجه ،اي رشيق القد ،أهتزأ يب لكوين أعرابياً؟ وهللا لوال صباحة وجهك ،ورشاقة قدك لشكوتكم إىل

حبييب حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-تبسم النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال :أما تعرف نبيك
اي أخا العرب؟ قال األعرايب :ال ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم :-فما إميانك به؟ قال :آمنت
بنبوته ومل أره ،وصدهقت برسالته ومل ألقه ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم :-اي أعرايب اعلم أين نبيك
يف الدنيا ،وشفيعك يف اآلخرة فأقبل األعرايب يقبل يد النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال النيب -

صلى هللا عليه وسلم :-مه اي أخا العرب ال تفعل يب كما تفعل األعاجم مبلوكها ،فإن هللا -سبحانه

وتعاىل -بعثين ال متكرباً وال متجرباً ،بل بعثين ابحلق بشرياً ونذيراً ،فهبط جربيل على النيب -صلى هللا
عليه وسلم ،-وقال له :اي حممد السالم يقرئك السالم ،وخيصك ابلتحية واإلكرام ،ويقول لك :قل

لألعرايب ،ال يغرنه حلمنا وال كرمنا ،فغداً حناسبه على القليل والكثري ،والفتيل والقطمري ،فقال

األعرايب :أو حياسبين ريب اي رسول هللا ،قال :نعم حياسبك إن شاء ،فقال األعرايب :وعزته وجالله إن
حاسبين ألحاسبنه ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-وعلى ماذا حتاسب ربك اي أخا العرب؟
قال األعرايب :إن حاسبين ريب على ذنيب حاسبته على مغفرته ،وإن حاسبين على معصييت حاسبته

على عفوه ،وإن حاسبين على خبلي حاسبته على كرمه ،فبكى النيب -صلى هللا عليه وسلم -حىت
ابتلت حليته ،فهبط جربيل -عليه السالم -على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال :اي حممد،

السالم يقرئك السالم ،ويقول لك :اي حممد قلل من بكائك ،فقد أهليت محلة العرش عن تسبيحهم.
قل ألخيك األعرايب ال حياسبنا وال حناسبه ،فإنه رفيقك يف اجلنة .فما أصل هذا احلديث ،وما مدى

صحته

اجلواب
إن احلديث املذكور يصلح مثاالً لألحاديث اليت تظهر فيها عالمات الوضع والكذب ،وفيه من ركاكة
ش ُّ
ك من له معرفة ابلسنة النبوية وما هلا من اجلاللة
اللفظ ،وضعف الرتكيب ،ومسج األوصاف ،وال يَ ُ

واجلزالة أنه ال ميكن أن يكون حديثاً صحيحاً اثبتاً عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ومل أجده هبذا
اللفظ ،وليت أن السائل خيربان ابملصدر الذي وجد فيه هذا احلديث ليتسىن لنا حتذير الناس منه.

على أن أاب حامد الغزايل  -على عادته رمحه هللا  -قد أورد حديثاً ابطالً يف (إحياء علوم الدين

 )130/4قريباً من مضمونه من احلديث املسؤول عنه ،وفيه أن أعرابياً قال لرسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -اي رسول هللا من يلي حساب اخللق يوم القيامة؟ فقال  -صلى هللا عليه وسلم :-هللا

 تبارك وتعاىل ،-قال :هو بنفسه؟ قال :نعم ،فتبسم األعرايب ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم :-م همضحكت اي أعرايب؟ قال :إن الكرمي إذا قدر عفا ،وإذا حاسب سامح ..إىل آخر احلديث.
وقد قال العراقي عن هذا احلديث":مل أجد له أصالً" ،وذكره السبكي ضمن األحاديث اليت مل جيد هلا

إسناداً (ختريج أحاديث اإلحياء :رقم  ،3466وطبقات الشافعية الكربى ، )364/6 :ومع ذلك
فالنصوص الدالة على سعة رمحة هللا -تعاىل -وعظيم عفوه -عز وجل ،-وقبوله لتوبة التائبّي،

واستجابته الستغفار املستغفرين كثرية يف الكتاب وصحيح السنة.

قال  -تعاىل":-وإين لغفار ملن اتب وآمن وعمل صاحلاً مث اهتدى" [طه ، ]82:وقال  -تعاىل-

":وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون" [الشورى ، ]25:وقال -

تعاىل":-ورمحيت وسعت كل شيء " [األعراف. ]156 :

ويف الصحيحّي البخاري ( )7554ومسلم ( )2751من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":إن هللا كتب كتاابً قبل أن خيلق اخللق إن رمحيت سبقت غضيب"،

وهللا أعلم.

()438/1

هل بىن الصحابة مسجداً على قرب أيب بصري؟
اجمليب د .سعد بن عبد هللا احلميد

أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/06/14هـ
السؤال

اطلعت يف بعض املواقع على حديث منسوب إىل مغازي موسى بن عقبة ،أن أاب بصري-رضي هللا

عنه -ملا تويف ُدفن بسيف البحر ،وبين على قربه مسجد ،فما درجة صحة هذا احلديث؟ وهل يصلح
دليالً على جواز بناء املساجد على القبور؟ أفيدوان أفادكم هللا ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذا احلديث املشار إليه رواه موسى بن عقبة ،كما يف "االستيعاب" البن عبد الرب (-1613/4

 ، )1614و"االكتفاء" للكالعي ( ، )184/2و"اتريخ اإلسالم" للذهيب ( ، )400/2و"فتح

الباري" البن حجر (. )351/5

ومن طريق موسى بن عقبة أخرجه البيهقي يف "دالئل النبوة" ( )175 -172/4فقال :أخربان أبو
الع ْبدي ،قال :حدثنا القاسم بن عبد هللا
احلسّي بن الفضل القطان ،قال :أخربان أبو بكر بن عتهاب َ

بن املغرية ،قال :حدثنا إمساعيل بن أيب أويس ،قال :حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة ،عن موسى
بن عقبة.

(ح)  ،وأخربان أبو عبد هللا احلافظ ،قال :أخربان إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ،قال :حدثنا
َج ِّدي ،قال :حدثنا إبراهيم بن املنذر ،قال :حدثنا حممد بن فُـلَيح ،عن موسى بن عقبة ،عن ابن
شهاب  -وهذا لفظ حديث القطان  ،-قال :وملا رجع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل
املدينة انفلت رجل من أهل اإلسالم من ثقيف  -يقال له :أبو بصري بن أسيد بن جارية الثقفي -

من املشركّي  ، ...فذكر قصة أيب جندل وأيب بصري -رضي هللا عنهما -املشهورة ،وكيف قتل أبو

بصري أحد الرجلّي اللذين أخذاه من النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-مث خرج حىت أتى سيف البحر،
وكيف انفلت أبو جندل بن سهيل من قريش ،فلحق أبيب بصري ،فجعل ال خيرج من قريش رجل قد
أسلم إال حلق أبيب بصري ،حىت اجتمعت منهم عصابة ،فما مسعوا بِ ِع ٍري خرجت لقر ٍ
يش إىل الشام إال
اعرتضوا هلا فقتلوهم وأخذوا أمواهلم ،فأرسلت قريش إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -تناشده أن

يرسل إىل أيب بصري وأصحابه  ، ...ويف آخره قال" :وكتب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل أيب

جندل وأيب بصري أيمرهم أن يقدموا عليه ،وأيمر من معهما ممن اتبعهما من املسلمّي أن يرجعوا إىل
بالدهم وأهليهم ،وال يعرتضوا ألح ٍد م هر هبم من قر ٍ
يش وعرياهنا ،فقدم كتاب رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -زعموا -على أيب جندل وأيب بصري ،وأبو بصري ميوت ،فمات وكتاب رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -يف يده يقرؤه ،فدفنه أبو جندل مكانه ،وجعل عند قربه مسج ًدا".

وأخرجه ابن عساكر يف "اتريخ مدينة دمشق" ( )300-299/25من طريق البيهقي السابق ،ومن
طريق اخلطيب البغدادي ،عن أيب احلسّي بن الفضل القطان شيخ البيهقي ،به.

والشاهد من هذه القصة :قوله" :وجعل عند قربه مسج ًدا".

وهذا ليس فيه داللة على جواز بناء املساجد على القبور؛ ألمرين:

األول :أن هناك فرقًا بّي قوله« :على قربه»  ،وقوله« :عند قربه»  ،فاملنهي عنه هو« :بناء املساجد

على القبور»  ،وليس «عند القبور» ؛ ملا جاء يف حديث عائشة -رضي هللا عنها :-أن أم حبيبة وأم
سلمة -رضي هللا عنها -ذكرات كنيسة رأينها ابحلبشة فيها تصاوير ،فذكرات للنيب -صلى هللا عليه

وصوروا فيه
وسلم ،-فقال" :إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسج ًدا ،ه

تلك الصور ،فأولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة" .أخرجه البخاري ( ، )427ومسلم (. )528

ومن املعلوم أن قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وصاحبيه -رضي هللا عنهما -عند مسجده ،ولو
كان ذلك غري جائز ملا قُِربوا هناك ،فكان األوىل هبذا الْمستَ ِد ِّل أن ِ
يستد هل هبذا الذي هو أقوى
ُْ
وأصرح!!

ولكن الذي يظهر يل أنه وقع على خطأ جاء يف املوضع السابق من "االستيعاب" البن عبد الرب ،فإن

اللفظ عنده هناك جاء هكذا« :فدفنه أبو جندل مكانه ،وصلى عليه ،وبىن على قربه مسج ًدا» .

وطريقة أهل السنة يف مثل هذه املواضع أهنم أيخذون ابحملكم ،ويردون إليه املتشابه ،فقد نقل هذا

النص عن موسى بن عقبة عدد من أهل العلم ،وكلهم قالوا« :عند قربه»  ،ومنهم الكالعي،
والذهيب ،وابن حجر ،وكذا رواه عنه البيهقي وابن عساكر إبسناديهما كما سبق ،ومل أجد من ذكر أن
موسى بن عقبة قال يف روايته« :على قربه»  ،سوى ما جاء يف كتاب ابن عبد الرب ،وهذا حيتمل أن
يكون خطأً من الطباعة ،فال بُ هد من مراجعة نسخ الكتاب اخل ِطّيهة ،فإن وجد فيها كذلك فلَ َعلهه
معصوما من الزلل ،وقد ذكر هو
ساخ ،ورمبا كان من ابن عبد الرب نفسه؛ فإنه ليس
تصحيف من النُّ ه
ً
هيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الصالة ،مث قال:
يف "كتاب االستذكار" ( : )521/1حديث سهو الن ّ

فغريهم
«ويف هذا احلديث بيا ُن أن أح ًدا ال يسلم من الوهم والنسيان؛ ألنه إذا ََ
اعرتى ذلك األنبياءُ ،
بذلك أحرى» .

ونبهه يف "كتاب التمهيد" ( )366/1على خطأ وقع فيه ابن شهاب الزهري بقوله« :ال أعلم أح ًدا من
عول على حديث ابن شهاب يف قصة ذي اليدين؛ الضطرابه فيه،
أهل العلم واحلديث املصنِّفّي فيه ه
عظيما يف هذا الشأن ،فالغلط ال يسلم منه أح ٌد،
وأنه مل يُتِ هم له ً
إسنادا وال متنًا ،وإن كان ً
إماما ً

هيب -صلى هللا عليه وسلم. »-
والكمال ليس ملخلوق ،و ُّ
كل أحد يؤخذ من قوله ويُ َ
رتك ،إال الن ّ

األمر الثاين :أن موسى بن عقبة رواه عن الزهري مرسالً ،واملرسل ضعيف كما هو مقرر عند أهل

احلديث ،فال تقوم هبذه الرواية حجة.

ويزداد ضعف هذه الرواية بكوهنا من مراسيل ابن شهاب الزهري ،فإهنا رديئة عند طائفة من أهل

العلم ابحلديث.

قال ابن أيب حامت يف "املراسيل" (ص" : )3حدثنا أمحد بن سنان؛ قال :كان حيىي بن سعيد القطان ال
يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ،ويقول :هو مبنزلة الريح".

أيضا« :قرئ على عباس الدوري ،عن حيىي بن معّي قال :مراسيل الزهري ليس بشيء» .
وقال ً

وروى ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" ( )368/55عن أيب قدامة عبيد هللا بن سعيد قال :مسعت حيىي

شر من مرسل غريه؛ ألنه حافظ ،وكلما قدر أن
بن سعيد [يعين :القطان] يقول« :مرسل الزهري ٌّ
ي ِ
س ِّميَه» .
س ّم َي َمسهى ،وإمنا يرتك من ال حيسن أو يستجيز أن يُ َ
َُ
أيضا هو واخلطيب البغدادي يف "الكفاية" (ص )386من طريق أمحد بن أيب شريح الرازي،
وروى ً
اب عن أهل السنة ،واملنكر على أهل البدعة
قال :مسعت أاب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي ال هذ ه
 -رضوان هللا عليه ورمحته  -يقول« :إرسال الزهري عندان ليس بشيء ،وذلك هأان جنده يروي عن

سليمان بن أرقم» .

ويف لفظ؛ قال :مسعت الشافعي يقول« :يقولونُ :حنايب ،ولو حابَـ ْينا حلابينا الزهري! وإرسال الزهري
ليس بشيء ،وذاك أان جنده يروي عن سليمان بن أرقم» .

وسليمان بن أرقم هذا مرتوك احلديث ،كما قال أبو داود وأبو حامت والرتمذي وأبو أمحد احلاكم
والدارقطين وغريهم ،وقال البخاري :تركوه .انظر "هتذيب التهذيب" (. )148/4

أيضا ( )369/55عن علي بن املديين ويعقوب بن شيبة أهنما قاال« :مرسالت
وروى ابن عساكر ً
الزهري رديئة» .

وملا أورد احلافظ الذهيب يف "سري أعالم النبالء" ( )339/5بعض هذه األقوال؛ قال« :قلت :مراسيل
الزهري كاملعضل؛ ألنه يكون قد سقط منه اثنان ،وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحايب فقط،
ولو كان عنده عن صحايب ألوضحه ،وملا عجز عن وصله ،ولو أنه يقول :عن بعض أصحاب النيب -
صلى هللا عليه وسلم ،-ومن َع هد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وحنومها،
فإنه مل يَ ْد ِر ما يقول ،نعم مرسله كمرسل قتادة وحنوه» .
هذا ،وقد روى البخاري يف "صحيحه" ( 2731و )2732أصل قصة أيب بصري وأيب جندل ومن

معهم رضي هللا عنهم ،ومل يذكر هذه اللفظة أصالً ،ال بلفظ «عند قربه»  ،وال غريه ،ورواه متصالً،
فقال :حدثين عبد هللا بن حممد ،حدثنا عبد الرزاق .أخربان معمر ،قال :أخربين الزهري ،قال :أخربين

حديث صاحبه  -قاال:
ص ِّد ُق ُك ُّل واحد منهما
َ
عروة بن الزبري ،عن املسور بن خمرمة ومروان  -يُ َ

خرج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -زمن احلديبية  ، ...فذكر حديث صلح احلديبية بطوله ،وفيه
قصة أيب جندل وأيب بصري -رضي هللا عنهما -املشهورة ،وكيف قتل أبو بصري أحد الرجلّي اللذين

أخذاه من النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-مث خرج حىت أتى سيف البحر ،وكيف انفلت أبو جندل بن

سهيل من قريش ،فلحق أبيب بصري ،فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق أبيب بصري ،حىت
اجتمعت منهم عصابة ،فما مسعوا بِ ِع ٍري خرجت لقر ٍ
يش إىل الشام إال اعرتضوا هلا فقتلوهم وأخذوا
أمواهلم ،فأرسلت قريش إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -تناشده ابهلل والرحم أن يرسل إىل أيب بصري

وأصحابه :فمن أاته فهو آمن ،فأرسل النيب -صلى هللا عليه وسلم -إليهم ،فأنزل هللا تعاىل( :وهو

الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) حىت بلغ( :احلمية محية

اجلاهلية) [الفتح ، ]26 :وكانت محيتهم أهنم مل يقروا أنه نيب هللا ،ومل يقروا ببسم هللا الرمحن الرحيم،

وحالوا بينهم وبّي البيت.

هكذا رويت هذه القصة ابإلسناد املتصل ،ومل تذكر فيها وفاة أيب بصري -رضي هللا عنه -وال أنه بين
على قربه مسجد.

مث إن البخاري روى احلديث ( )2733عقب هذه الرواية تعلي ًقا ،فقال :وقال عقيل عن الزهري .قال

عروة :فأخربتين عائشة :أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان ميتحنهن ،وبلغنا أنه ملا أنزل هللا
-تعاىل -أن يردوا إىل املشركّي ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم ،وحكم على املسلمّي أن ال

ميسكوا بعصم الكوافر :أن عمر طلق امرأتّي .وما نعلم أح ًدا من املهاجرات ارتدهت بعد إمياهنا ،وبلغنا
مهاجرا يف املدهة ،فكتب
أن أاب بصري بن أسيد الثقفي قدم على النيب -صلى هللا عليه وسلم -مؤمنًا
ً

األخنس بن شريق إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يسأله أاب بصري ،فذكر احلديث .اهـ ،وانظر
(. )4182

وأوضح احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري" ( )351/5مراد البخاري بصنيعه هذا فقال« :قوله" :قال

عقيل ،عن الزهري" تقدم موصوالً بتمامه يف أول الشروط .وأراد املصنف إبيراده :بيان ما وقع يف
رواية معمر من اإلدراج .قوله" :وبلغنا" هو مقول الزهري ،وصله ابن مردويه يف تفسريه من طريق

أيضا ،واملراد به :أن قصة أيب بصري
عقيل .وقوله" :وبلغنا أن أاب بصري  " ...إخل ،هو من قول الزهري ً

معمرا على
يف رواية عقيل من مرسل الزهري ،ويف رواية معمر موصولة إىل املسور ،لكن قد اتبع ً

وصلها ابن إسحاق كما تقدهم ،واتبع عقيالً األوزاعي على إرساهلا ،فلعل الزهري كان يرسلها اترة،

أيضا.
ويوصلها أخرى ،وهللا أعلم»  .وانظر "فتح الباري" (ً )455/7

وخالصة ما تقدهم :أنه مل يثبت يف شيء من طرق هذا احلديث الصحيحة ذكر وفاة أيب بصري -

وامسهُ :ع ْتـبَة بن أَسيد بن جارية  -رضي هللا عنه بسيف البحر ،وأنه بُين عند قربه مسجد ،وورد يف

طريق مرسلة ضعيفة أرسلها الزهري  -وانفرد هبا عن الزهري موسى بن عقبة « :-فدفنه أبو جندل

مكانه ،وجعل عند قربه مسج ًدا»  ،وهذه اللفظة لو ثبتت مل يكن فيها ُح هجة ،فاملنهي عنه هو« :بناء
املساجد على القبور»  ،وليس «عند القبور»  ،فكيف وهي مل تثبت؟!! وهللا أعلم.

()439/1

حديث "من أخذ األجر حاسبه هللا ابلعمل"
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/1هـ

السؤال

كتب يل أحد اإلخوة حديثاً بدأ فيه بقوله :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من أخذ األجر
حاسبه هللا ابلعمل" ،فهل هذا حديث أو جزء من حديث؟ وما درجة صحته إن كان حديثاً؟ أم هو
من كالم الناس الدارج على ألسنتهم؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

مل أجد شيئاً هبذا اللفظ ،ولكن األحاديث الواردة يف وجوب أداء حقوق الناس والنهي عن إضاعتها
وبيان عظيم العقوبة ملن ضيعها ومل يؤدها كما أمر هللا كثرية جداً ،منها ما رواه مسلم يف صحيحه يف

كتاب الرب والصلة (ح )2582عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم " :-لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرانء " ،ومنها ما
رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب املظامل ح ( )2449عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال " :من كانت عنده مظلمة ألخيه ،من عرضه أو من شيء ،فليتحلله منه
اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل يكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ،"..ويف صحيح البخاري أيضاً يف كتاب فرض اخلمس

ح ( )3118عن أيب األسود عن ابن أيب عياش عن خولة األنصارية رضي هللا عنها قالت :مسعت

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول " :إن رجاالً يتخوضون يف مال هللا بغري حق فلهم النار يوم

القيامة ".

ويف صحيح مسلم ،يف كتاب الرب والصلة ح ( )2581عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب

هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ":-أتدرون من املفلس؟ قالوا:
" املفلس فينا من ال درهم له وال متاع " فقال" :إن املفلس من أميت من أييت يوم القيامة بصالة

وصيام وزكاة ،وأييت قد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا،
فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته ،قبل أن يقضى ما عليه ،أخذ من
خطاايهم فطرحت عليه ،مث طرح يف النار ".

وغري ذلك من األحاديث الكثرية ،وكل هذه األحاديث اليت ذكرت صحيحة اثبتة وفيها غنية عن ما
مل يصح ،ومجيعها دلت على التشديد يف حقوق الناس وأمواهلم ،ووجوب التخلص من هذه احلقوق

وإعطائها أصحاهبا قبل أن ال يكون دينار وال درهم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()440/1

معىن( :كان هللا وال مكان)
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال
السالم عليكم.

كنت قد تكلمت مع بعض املخالفّي لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف مسألة االستواء ،فقال يل كالماً
ونسبه لعلي -رضي هللا تعاىل عنه ،-وهو أن هللا كان؛ وال مكان؛ وهو على ما كان عليه كان ،فهل
نسبة هذا الكالم لعلي  -رضي هللا عنه -صحيحة ،وما معىن هذا الكالم.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله .أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فهذا الكالم ال تصح نسبته إىل علي -رضي هللا عنه -وال غريه من الصحابة -رضوان هللا عليهم-

وإمنا تكلم هبذا بعض املتأخرين من املتكلمّي ،فقالوا( :كان هللا وال مكان وال زمان ،وهو اآلن على

ما عليه كان)  ،ومرادهم بذلك نفي حقيقة االستواء على العرش ونفي علو هللا بذاته ،ونفي نزوله إىل
السماء الدنيا على ما يليق جبالله ،وهذا من تقوهلم على هللا بال علم ومن السجع املتكلف الذي

أرادوا به معارضة النصوص ونفي داللتها على إثبات بعض صفات هللا ،والثابت هو قوله صلى هللا
عليه وسلم من حديث عمران بن حصّي مرفوعاً بلفظ "كان هللا ومل يكن شيء قبله" ،ويف لفظ "ومل
يكن شيء معه ،وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شيء مث خلق السماوات واألرض" رواه

البخاري ( ، )3192فحرف املالحدة االحتادية امل ّدعون للتحقيق والعرفان لفظ احلديث فأوردوه

بلفظ" :كان هللا ومل يكن شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان" ،وهذه الزايدة كذب مفرتى على

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وقد اتفق أهل العلم ابحلديث على أن هذه الزايدة موضوعة

خمتلقة ،وملزيد البيان حول هذه املقولة انظر فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( . )278-272/2وهللا
املوفق.

()441/1

حديث" :أنتم أعلم أبمر دنياكم"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابلنسبة لرواية( :أنتم أعلم أبمر دنياكم) اليت عند مسلم -رمحه هللا -هناك رجل يزعم:

 -1أهنا موضوعة بناء على إسنادها.

 -2أن معناها ابطل؛ ألهنا على زعمه:
أ  -مقيدة ابهلل فيكون معناها أنتم أعلم أبمر دنياكم من هللا.

ب  -مطلقة فيكون معناها -على زعمه -أنتم أعلم أبمر دنياكم من هللا ورسوله  -صلى هللا عليه

وسلم -واملالئكة ،واجلن  ...اخل ،ويرفض رفضاً شديداً أن يكون املقصود هبا الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -فما رأي فضيلتكم يف تفكري ذلك الرجل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

قصة أتبري النخل أخرجها اإلمام مسلم من حديث غري واحد من الصحابة  -رضي هللا عنهم:-

ت َم َع ر ُس ِ
ول
 -1أخرجها ح ( )2361من حديث طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :م َر ْر ُ َ
ِ
هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -بَِق ْوٍم َعلَى ُر ِ
صلهى ه
ؤوس النه ْخ ِل ،فَـ َق َ
صنَ ُع َه ُؤَالء؟ " فَـ َقالُوا :يُـلَ ِّق ُحونَهُ
"ما يَ ْ
اَّلل َ -
الَ :
ول هِ
صلهى ه
ك َش ْيـئًا
ال َر ُس ُ
َْجي َعلُو َن ال هذ َك َر ِيف ْاألُنْـثَى فَـيَـ ْل َق ُح ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ " :-ما أَظُ ُّن يُـغْ ِين ذَلِ َ
اَّلل َ -
ول هِ
صلهى ه
ال" :إِ ْن َكا َن
" قَ َ
ك فَـ َق َ
رب َر ُس ُ
ربوا بِ َذلِ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-بِ َذلِ َ
اَّلل َ -
ك فَ ََ
ال :فَأُ ْخِ ُ
رتُكوهُ ،فَأُ ْخِ َ
ت ظَنًّا .فَ َال تُـ َؤ ِ
اخ ُذ ِوين ِابلظه ِن؛ ولَ ِكن إِذَا ح هدثْـت ُكم عن هِ
اَّلل َش ْيـئًا
يَـ ْنـ َف ُع ُه ْم ذَلِ َ
صنَـعُوهُ ،فَِإِّين إِ همنَا ظَنَـ ْن ُ
ك فَـلْيَ ْ
َ ُ ْ َْ
ّ َ ْ
فَ ُخ ُذوا بِ ِه فَِإِين لَن أَ ْك ِذب علَى هِ
اَّلل َ -ع هز َو َج هل."-
َ َ
ّ ْ
ِ
صلهى ه
يب ه
اَّللُ َعلَْي ِه
 -2ومن حديث رافع بن خديج  -رضي هللا عنه -ح ( )2362قال :قَ ِد َم نَِ ُّ
اَّلل َ -
صنَـعُو َن؟ " قَالُواُ :كنها
َو َسله َم-ال َْم ِدينَةََ ،و ُه ْم َأيْبُـ ُرو َن النه ْخ َل ،يَـ ُقولُو َن يُـلَ ِّق ُحو َن النه ْخ َل ،فَـ َق َ
"ما تَ ْ
الَ :
صنَـ ُعهُ ،قَ َ ه
ك لَهُ،
ت ،قَ َ
ص ْ
ض ْ
ال :فَ َذ َك ُروا ذَلِ َ
رتُكوهُ فَـنَـ َف َ
نَ ْ
ت أ َْو فَـنَـ َق َ
ريا" ،فَ ََ
ال :لَ َعل ُك ْم لَ ْو َملْ تَـ ْف َعلُوا َكا َن َخ ْ ً
ش ٌر
فَـ َق َ
ش ْي ٍء ِم ْن َرأْ ٍي فَِإ همنَا أ ََان بَ َ
ش ْي ٍء ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَ ُخ ُذوا بِ ِهَ ،وإِذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َ
ش ٌر إِذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َ
ال" :إِ همنَا أ ََان بَ َ
ال ِع ْك ِرَمةُ أ َْو َْحن َو َه َذا.
" قَ َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -م هر بَِق ْوٍم
 -3من حديث أنس -رضي هللا عنه -ح ( )2363أَ هن النِ ه
هيب َ -
ِ
"ما لِنَ ْخلِ ُك ْم؟ " قَالُوا:
يُـلَ ِّق ُحو َن فَـ َق َ
يصا ،فَ َم هر هبِِ ْم ،فَـ َق َ
صلُ َح" قَ َ
ال :فَ َخ َر َج ش ً
ال" :لَ ْو َملْ تَـ ْف َعلُوا لَ َ
الَ :
ال " :أَنْـتُ ْم أَ ْعلَ ُم ِأب َْم ِر ُدنْـيَا ُك ْم ".
ْت َك َذا َوَك َذا ،قَ َ
قُـل َ
 هذه القصة ظاهرة الداللة أنه صلى هللا عليه وسلم قد خاطب أصحابه -رضي هللا عنهم -حينماوجدهم يؤبرون النخل ،فظن أن هذا ال يفيد شيئاً ،والصحابة -رضي هللا عنهم -فهموا أنه صلى هللا
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-مل ينههم عن التلقيح،
عليه وسلم هناهم عن ذلك فرتكوا التأبري ،والرسول َ -
لكن هم غلطوا يف ظنهم أنه هناهم.
وظنه عليه الصالة والسالم يف أمور املعايش وخربات احلياة كغريه ،فال ميتنع وقوع مثل هذا وال نقص

يف ذلك ،قال القرطيب" :وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ما أظن ذلك يغين شيئاً " يعين به اإلابر ،إمنا
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-هذا؛ ألنه مل يكن عنده علم ابستمرار هذه العادة ،فإنه مل يكن ممن
قال النيب َ -
عاىن الزراعة ،وال الفالحة ،وال ابشر شيئاً من ذلك ،فخفيت عليه تلك احلالة " .املفهم (. )168/6
وقال النووي" :قال العلماء :ومل يكن هذا القول خرباً وإمنا كان ظناً؛ كما بينه يف هذه الرواايت،

قالوا :ورأيه صلى هللا عليه وسلم يف أمور املعايش وظنه كغريه فال ميتنع وقوع مثل هذا ،وال نقص يف

ذلك ،وسببه تعلق مهمهم ابآلخرة ومعارفها ،وهللا أعلم " شرح النووي لصحيح مسلم (. )116/15
 -هذه القصة وقعت مرة واحدة ،وقد تعددت ألفاظها ،مما يشعر بدخول الرواية ابملعىن يف بعض

سياقاهتا ،واإلمام مسلم قدم حديث طلحة  -رضي هللا عنه -يف الرتتيب ،ولعل ما جاء يف سياقه
ش ْي ٍء ِم ْن َرأْ ٍي
"وإِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َ
مقدم على غريه مث ثىن برواية عكرمة بن عمار عن رافع بن خديج وفيهَ :
ش ٌر ".
فَِإ همنَا أ ََان بَ َ
قال النووي  -رمحه هللا  " :-لفظة الرأي إمنا أتى هبا عكرمة على املعىن لقوله يف آخر احلديث قال
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-حمققاً " ،وينظر إكمال املعلم
عكرمة :أو حنو هذا ،فلم خيرب بلفظ النيب َ -
(. )334/7
مث ذكر اإلمام مسلم السياق الثالث ،وهو من طريق محاد بن سلمة ،وكان محاد خيطئ ،وهذا السياق

هو الذي فيه" :أنتم أعلم أبمور دنياكم" ،وبعض الناس اختذ من قوله" :أنتم أعلم أبمور دنياكم" ذريعة

للتنصل من أحكام اإلسالم املتعلقة ابلدنيا مثل املعامالت وحنوها ،ومن املعلوم أن تشريعات اإلسالم
وأحكامه جاءت لتحكم حياة الناس يف مجيع شؤوهنم من عبادات ومعامالت وأحكام أسرية ،وغري
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف
ذلك ،قال هللا -تعاىل" :-فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ت ويسلِّموا تَسلِيماً" ،وقال تعاىل" :إِ هان أَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ّي
أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها قَ َ
َ ْ
اب ِاب ْحلَ ِّق لتَ ْح ُك َم بَ ْ َ
ك الْكتَ َ
ض ْي َ َ ُ َ ُ ْ
اليت ونُ ِ
ْخائِنِ َ ِ
الن ِ
اك ه
اي َوممََ ِايت
هاس ِمبَا أ ََر َ
اَّللُ َوال تَ ُك ْن لِل َ
ّي َخصيماً" ،وقال عز وجل" :قُ ْل إِ هن َ
سكي َو َحمْيَ َ
ص ِ َ ُ
ِِ
ّي" .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
ب ال َْعالَ ِم َ
هَّلل َر ِّ
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صحة حديث أحب النساء إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/11/28هـ

السؤال

أرجو بيان صحة احلديث التايل:

روي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مر على زوجاته يف ليلة ،وقدم هلن خوامت ،وقال" :أحبك

أكثر ،ويف اليوم التايل اجتمع هبن كلهن ،وقال :أتدرين من أحب أكثر؟ فسألت أمهات املؤمنّي -
رضي هللا عنهن :-من؟ فقال :اليت أحبها أكثر هي من أعطيتها خامتاً.
اجلواب

ٍ
وتقص -والثابت يف هذا
هذا األثر ،ليس موجوداً يف كتب السنة املشهورة  -كما تبّي يل بعد حبث
الباب ،ما رواه البخاري يف الفضائل ( ، )3662ويف املغازي ( )4358عن خالد احلذاء عن أيب

عثمان أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعث عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه -على جيش
ذات السالسل ،قال :فأتيته فقلت :أي الناس أحب إليك؟ قال" :عائشة" قلت :من الرجال؟ قال:

"أبوها".

وهذا احلديث صحيح صريح الداللة على أن أحب نساء النيب -صلى هللا عليه وسلم -إليه عائشة
 -رضي هللا عنها ،-يؤيده أحاديث أخرى كثرية ،منها ما رواه البخاري يف صحيحه يف الفضائل

( )3774عن أيب أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ملا كان يف مرضه
جعل يدور يف نسائه ويقول" :أين أان غداً؟ أين أان غداً؟ " حرصاً على بيت عائشة  -رضي هللا

عنها -قالت عائشة  -رضي هللا عنها :-فلما كان يومي سكن.

ويف البخاري أيضاً يف الفضائل ( ، )3775عن هشام عن أبيه قال :كان الناس يتحرون هبداايهم يوم

عائشة  -رضي هللا عنها ،-قالت عائشة  -رضي هللا عنها" :-فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة -

رضي هللا عنها -فقلن :اي أم سلمة :وهللا إن الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة  -رضي هللا عنها-
وإان نريد اخلري كما تريده عائشة  -رضي هللا عنها -فمري رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن

أيمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان ،أو حيثما َد َار ،قالت :فذكرت ذلك أم سلمة  -رضي هللا
يل ذكرت له ذلك ،فأعرض
عين ،فلما عاد إ ه
عنها -للنيب -صلى هللا عليه وسلم -قالت :فأعرض ِّ

عين ،فلما كان يف الثالثة ذكرت له ،فقال" :اي أم سلمة ال تؤذيين يف عائشة ،فإنه وهللا ما نزل علي
ِّ
الوحي وأان يف حلاف امرأة منكن غريها" .وهللا سبحانه أعلم .اهـ.

()443/1

ضعف أحاديث التباكي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

ذكر أحد الفضالء يف ٍ
كتاب له عن البكاء والتباكي أن أحاديث احلث على التباكي كلها ضعيفة وأن
االتباكي من النفاق ،فما وجهة نظركم يف هذا الكالم؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد

نعت هللا -عز وجل -عباده املؤمنّي املتدبرين لكالمه املتفكرين يف معانيه بوجل القلب ورقته
َحسن ا ْحل ِد ِ
وخشوعه وجراين الدمع عند مساعه وتالوته فقال -تعاىل " :-ه
ش ِاهباً
يث كِتَاابً ُمتَ َ
اَّللُ نَـ هز َل أ ْ َ َ َ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
اَّلل" [الزمر، ]23:
ين خيَْ َ
َمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
ّي ُجلُ ُ
ش ْو َن َرههبُ ْم مثُه تَل ُ
ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
ود الذ َ
وقال -تعاىل" :-إِ هن اله ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم ِمن قَـ ْبلِ ِه إِذَا يـ ْتـلَى َعلَْي ِهم َِخي ُّرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
ان ُس هجداً َويَـ ُقولُو َن
َ ْ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
شوعاً" [اإلسراء-107:
ُس ْب َحا َن َربِّنَا إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِّنَا لَ َم ْف ُعوالً َوَخي ُّرو َن ل ْألَ ْذقَان يَـ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
 ، ]109قال عبد األعلى التيمي( :من أويت من العلم ما ال يبكيه فليس خبليق أن يكون أويت علماً
هِ
ِ
ْم ِم ْن قَـ ْبلِ ِه إِذَا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم....
ينفعه؛ ألن هللا -تعاىل -نعت العلماء فقال" :إِ هن الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
"وتال اآليتّي.

ول تَـرى أَ ْعيـنـهم تَِف ِ
ِ
ِ
هم ِع [ " ...املائدة، ]83:
يض م َن الد ْ
ُ
"وإِ َذا َمس ُعوا َما أُنْ ِز َل إِ َىل ال هر ُس َ ُ َ ُ ْ
وقال -تعاىلَ :-
ويف الصحيحّي البخاري ( ، )4582ومسلم ( )800من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
ك
ْتَ :اي َر ُس َ
ال ِيل َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
اَّلل أَقـ َْرأُ َعلَْي َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -اقـ َْرأْ َعلَ هي الْ ُق ْرآ َن فَـ ُقل ُ
اَّلل َ -
َمسَعهُ ِمن غَ ِْريي ،فَـ َقرأْ ُ ِ
ف إِذَا ِج ْئـنَا
ك أُنْ ِز َل؟ قَ َ
ت" :فَ َك ْي َ
َو َعلَْي َ
اء َح هىت إِذَا بَـلَغْ ُ
ال :إِِّين أَ ْشتَ ِهي أَ ْن أ ْ َ ْ
سَ
َ
ت النّ َ
ِ
ش ِه ٍ
ت َرأْ ِسي أ َْو غَ َم َزِين َر ُج ٌل إِ َىل
ِم ْن ُك ِّل أُ هم ٍة بِ َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ك َعلَى َه ُؤَالء َش ِهي ًدا" [النساءَ ]41:رفَـ ْع ُ
ت ُدم َ ِ
ج ْنِيب فَـرفَـع ُ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
َ ْ
يل " ،قال ابن بطال " :وإمنا بكى َ -
ت َرأْسي فَـ َرأَيْ ُ ُ
َ
وعهُ تَس ُ
عند هذا ألنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة ،وشدة احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بتصديقه
واإلميان به ،وسؤاله الشفاعة هلم لريحيهم من طول املوقف ،وأهواله ،وهذا أمر حيق له طول البكاء

واحلزن " ،واقتدى الصحابة -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم من سلف هذه األمة رضي هللا عنهم
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يف ذلك فكانوا عند قراءة القرآن أو مساعه يغلبهم الوجل أو
ابلرسول َ -
البكاء أبدب وخشية.
صلهى ه
اَّللُ َعلَيْ ِه
 -ففي صحيح مسلم ( )418من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أن النيبَ -

ول هِ
ص ِّل ِابلن ِ
اَّلل
ْتَ :اي َر ُس َ
هاس " قَالَ ْ
ت ،فَـ ُقل ُ
َو َسله َم -قال يف مرضه الذي تُويف فيهُ " :م ُروا أ ََاب بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ول هِ
إِ هن أَاب ب ْك ٍر رجل أ ِ
ِ
اَّلل إِ هن
هاس ،....ويف رواية قالتَ :اي َر ُس َ
َس ٌ
يف َوإِنههُ َم َىت يَـ ُق ْم َم َق َام َ
ك َال يُ ْسم ْع الن َ
َ َ َُ ٌ
ك َد ْم َعهُ ".
أ ََاب بَ ْك ٍر َر ُج ٌل َرقِي ٌق إِذَا قَـ َرأَ الْ ُق ْرآ َن َال ميَْلِ ُ
 ويف صحيح البخاري ( )3905من حديث عائشة -رضي هللا عنها -حّي ذكرت خروج أيب بكر رضي هللا عنه -إىل أرض احلبشة ،مث رجوعه ،ودخوله يف جوار ابن الدهغنة ،قالت :مثُه بَ َدا ِألَِيب بَ ْك ٍرِ
فَابْـتَىن مس ِج ًدا بِِفنَ ِاء َدا ِرهِ ،وَكا َن يصلِّي فِ ِيه ويـ ْقرأُ الْ ُقرآ َن ،فَـين َق ِذ ُ ِ ِ
ّيَ ،وأَبْـنَا ُؤ ُه ْم،
ساءُ ال ُْم ْش ِرك َ
َ َُ
َ
ََ َ ْ
َ َْ
ف َعلَْيه ن َ
ِ
ِ ِ
ك َع ْيـنَـ ْي ِه إِذَا قَـ َرأَ الْ ُق ْرآ َن....
اء َال ميَْلِ ُ
َو ُه ْم يَـ ْع َجبُو َن م ْنهُ َويَـ ْنظُُرو َن إلَْيهَ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر َر ُج ًال بَ هك ً
 وملا قدم أهل اليمن يف زمان أيب بكر -رضي هللا عنه -فسمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو بكر -رضي هللا عنه " :-هكذا كنا مث قست القلوب "

 وعن عبد هللا بن شداد أنه قال " :مسعت نشيج عمر  -رضي هللا عنه ،-وأان يف آخر الصف،وهو يقرأ سورة يوسف" :إِ همنَا أَ ْش ُكو بـثِّي وحزِين إِ َىل هِ
اَّلل" [يوسف]86:
َ َ ُْ
"وإِ ْن تُـ ْب ُدوا َما ِيف أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَو ُختُْفوهُ
 وعن سامل بن عبد هللا أن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قرأَ :ُحي ِ
اس ْب ُك ْم بِ ِه ه
اَّللُ" [البقرة ]284:اآلية فدمعت عيناه.
َ
 وعن عبد هللا بن رابح عن صفوان بن حمرز أنه كان إذا قرأ هذه اآلية بكى حىت أرى قصص زورههِ
ي ُم ْنـ َقلَ ٍ
ب يَـ ْنـ َقلِبُو َن" [الشعراء. ]227:
ين ظَلَ ُموا أَ ه
سيندق " َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
 وعن إبراهيم التيمي قال " :لقد أدركت ستّي من أصحاب عبد هللا يف مسجدان هذا أصغرهمال َذ هرةٍ
احلارث بن سويد ،ومسعته يقرأ" :إِ َذا ُزلْ ِزلَ ِ
ض ِزل َْزا َهلَا " ......حىت بلغ "فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ت ْاأل َْر ُ
َخ ْرياً يَـ َرهُ" [الزلزلة ]7:قال :فبكى مث قال :إن هذا اإلحصاء شديد"..
 وقال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه " :-ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناسانئمون ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،وحبزنه إذا الناس يفرحون ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبصمته

إذا الناس خيلطون ،وخبشوعه إذا الناس خيتالون ،وينبغي حلامل القرآن أن يكون ابكياً حمزوانً حليماً
حكيماً"....
 -وعن أيب رجاء قال " :كان هذا املكان من ابن عباس  -رضي اله عنهما  -جمرى الدموع مثل

الشراك البايل

من الدموع "( .أخرج هذه اآلاثر ابن أيب شيبة يف مصنفه (. )224/7

ومن خالل ما سبق يتضح ما كان عليه السلف من تدبر للقرآن وحسن فهمه واستحضارهم ملعانيه

وخشوعهم عند مساعه وتالوته فيغلبهم الوجل أوالبكاء من غري تكلف وال تصنع خبالف أهل البدع
الذين يتصارخون عند مساع القرآن ،ويتكلفون ما ليس فيهم ويتصنعون الصعق والغشيان عليهم.

ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
ش ْو َن َرههبُ ْم
وقد بدأ ظهور هذا يف زمن الصحابة ،قال قتادة يف قوله تعاىل " :تَـ ْق َ
ين خيَْ َ
ُ
ود الذ َ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
اَّلل[ "..الزمر ]23:قال " :هذا نعت أولياء هللا -تعاىل ،-نعتهم
ّي ُجلُ ُ
مثُه تَل ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
هللا فقال :تقشعر جلودهم ،وتبكي أعينهم ،وتطمئن قلوهبم إىل ذكر هللا تعاىل ،ومل ينعتهم هللا تعاىل
بذهاب عقوهلم ،والغشيان عليهم ،إمنا هذا يف أهل البدع ،وإمنا هو من الشيطان) .

وعن عبد هللا بن عروة بن الزبري  -رضي هللا عنه ،-قال " :قلت جلديت أمساء  -رضي هللا عنها -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -إذا قرأوا القرآن؟ قالت :كانوا كما
كيف كان يصنع أصحاب رسول هللا َ -
نعتهم هللا -عز وجل :-تدمع أعينهم ،وتقشعر جلودهم ،قلت :فإن انساً ههنا إذا مسعوا ذلك
أتخذهم غَ ْشية؟  ،فقالت :أعوذ ابهلل من الشيطان ".

وأما األحاديث الواردة يف األمر ابلتباكي فهي ضعيفة من جهة أسانيدها ،ومنها :ما أخرجه ابن ماجه
ول هِ
( )1327من حديث َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقه ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ت َر ُس َ
اص رضي هللا عنه قالَِ :مس ْع ُ
اَّلل َ -
ِ
ِ ٍ
َو َسله َم -يَـ ُق ُ
ول إِ هن َه َذا الْ ُق ْرآ َن نَـ َز َل حبُ ْزن فَِإذَا قَـ َرأْمتُُوهُ فَابْ ُكوا فَِإ ْن َملْ تَـ ْب ُكوا فَـتَـبَا َك ْوا َوتَـغَنـ ْهوا بِه فَ َم ْن َملْ
ِِ
س ِمنها " ففي إسناده إمساعيل بن رافع وهو مرتوك.
يَـتَـغَ هن به فَـلَْي َ

وما أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )22:من حديث عبد امللك بن عمري أن رسول هللا -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قال " :إين قارئ عليكم سورة فمن بكى فله اجلنة ،فقرأها فلم يبك أحد ،مث
َ
أعاد الثانية ،مث الثالثة ،فقال :ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا " ،وهذا احلديث مرسل وفيه عبد الرمحن بن
إسحاق وهو ضعيف..

وأخرج البيهقي حديثاً يف الشعب ( )19/5يف األمر ابلتباكي من حديث جرير بن عبد هللا البجلي
وقال :هذا إسناد ضعيف مبرة

وهذه األحاديث على فرض ثبوهتا حممولة على أن التباكي مندوب إليه ،ومعناه أن يتدبر القارئ آايت
القرآن ويستحضر معانيها مع احلرص على اخلشوع ،وليس املقصود ما يفعله بعض القراء من تصنع

البكاء وتكلفه ،فالبكاء الصادق ما جيلبه التدبر آلايت القرآن وهذا الذي كان عليه السلف رضي
هللا عنهم .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
ضعف أحاديث التباكي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

ذكر أحد الفضالء يف ٍ
كتاب له عن البكاء والتباكي أن أحاديث احلث على التباكي كلها ضعيفة وأن
االتباكي من النفاق ،فما وجهة نظركم يف هذا الكالم؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد
نعت هللا -عز وجل -عباده املؤمنّي املتدبرين لكالمه املتفكرين يف معانيه بوجل القلب ورقته
َحسن ا ْحل ِد ِ
وخشوعه وجراين الدمع عند مساعه وتالوته فقال -تعاىل " :-ه
ش ِاهباً
يث كِتَاابً ُمتَ َ
اَّللُ نَـ هز َل أ ْ َ َ َ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
اَّلل" [الزمر، ]23:
َمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
ين خيَْ َ
ّي ُجلُ ُ
ش ْو َن َرههبُ ْم مثُه تَل ُ
ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
ود الذ َ
وقال -تعاىل" :-إِ هن اله ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم ِمن قَـ ْبلِ ِه إِ َذا يـ ْتـلَى َعلَْي ِهم َِخي ُّرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
ان ُس هجداً َويَـ ُقولُو َن
َ ْ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شوعاً" [اإلسراء-107:
ُس ْب َحا َن َربِّنَا إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربّنَا لَ َم ْف ُعوالً َوَخي ُّرو َن ل ْألَ ْذقَان يَـ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
 ، ]109قال عبد األعلى التيمي( :من أويت من العلم ما ال يبكيه فليس خبليق أن يكون أويت علماً
هِ
ِ
ْم ِم ْن قَـ ْبلِ ِه إِذَا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم....
ينفعه؛ ألن هللا -تعاىل -نعت العلماء فقال" :إِ هن الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
"وتال اآليتّي.
ول تَـرى أَ ْعيـنـهم تَِف ِ
ِ
ِ
هم ِع [ " ...املائدة، ]83:
يض م َن الد ْ
ُ
"وإِذَا َمس ُعوا َما أُنْ ِز َل إِ َىل ال هر ُس َ ُ َ ُ ْ
وقال -تعاىلَ :-
ويف الصحيحّي البخاري ( ، )4582ومسلم ( )800من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
ك
ْتَ :اي َر ُس َ
ال ِيل َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
اَّلل أَقـ َْرأُ َعلَْي َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -اقـ َْرأْ َعلَ هي الْ ُق ْرآ َن فَـ ُقل ُ
اَّلل َ -
َمسَعهُ ِمن غَ ِْريي ،فَـ َقرأْ ُ ِ
ف إِ َذا ِج ْئـنَا
ك أُنْ ِز َل؟ قَ َ
ت" :فَ َك ْي َ
َو َعلَْي َ
اء َح هىت إِ َذا بَـلَ ْغ ُ
ال :إِِّين أَ ْشتَ ِهي أَ ْن أ ْ َ ْ
سَ
َ
ت النّ َ
ِ
ش ِه ٍ
ت َرأْ ِسي أ َْو غَ َم َزِين َر ُج ٌل إِ َىل
ِم ْن ُك ِّل أُ هم ٍة بِ َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ك َعلَى َه ُؤَالء َش ِهي ًدا" [النساءَ ]41:رفَـ ْع ُ
ت ُدم َ ِ
ج ْنِيب فَـرفَـع ُ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
َ ْ
يل " ،قال ابن بطال " :وإمنا بكى َ -
ت َرأْسي فَـ َرأَيْ ُ ُ
َ
وعهُ تَس ُ
عند هذا ألنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة ،وشدة احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بتصديقه
واإلميان به ،وسؤاله الشفاعة هلم لريحيهم من طول املوقف ،وأهواله ،وهذا أمر حيق له طول البكاء

واحلزن " ،واقتدى الصحابة -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم من سلف هذه األمة رضي هللا عنهم
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يف ذلك فكانوا عند قراءة القرآن أو مساعه يغلبهم الوجل أو
ابلرسول َ -
البكاء أبدب وخشية.
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
 -ففي صحيح مسلم ( )418من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أن النيبَ -

ول هِ
ص ِّل ِابلن ِ
اَّلل
ْتَ :اي َر ُس َ
هاس " قَالَ ْ
ت ،فَـ ُقل ُ
َو َسله َم -قال يف مرضه الذي تُويف فيهُ " :م ُروا أ ََاب بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ك َال يس ِمع النهاس ،....ويف رواية قالت :اي رسو َل هِ
إِ هن أَاب ب ْك ٍر رجل أ ِ
َس ٌ ِ
اَّلل إِ هن
َ َُ
يف َوإنههُ َم َىت يَـ ُق ْم َم َق َام َ ُ ْ ْ َ
َ َ َُ ٌ
ك َد ْم َعهُ ".
أ ََاب بَ ْك ٍر َر ُج ٌل َرقِي ٌق إِذَا قَـ َرأَ الْ ُق ْرآ َن َال ميَْلِ ُ

 ويف صحيح البخاري ( )3905من حديث عائشة -رضي هللا عنها -حّي ذكرت خروج أيب بكر رضي هللا عنه -إىل أرض احلبشة ،مث رجوعه ،ودخوله يف جوار ابن الدهغنة ،قالت :مثُه بَ َدا ِألَِيب بَ ْك ٍرِ
فَابْـتَىن مس ِج ًدا بِِفنَ ِاء َدا ِرهِ ،وَكا َن يصلِّي فِ ِيه ويـ ْقرأُ الْ ُقرآ َن ،فَـين َق ِذ ُ ِ ِ
ّيَ ،وأَبْـنَا ُؤ ُه ْم،
ساءُ ال ُْم ْش ِرك َ
َ َُ
َ
ََ َ ْ
َ َْ
ف َعلَْيه ن َ
ِ
ِ ِ
ك َع ْيـنَـ ْي ِه إِذَا قَـ َرأَ الْ ُق ْرآ َن....
اء َال ميَْلِ ُ
َو ُه ْم يَـ ْع َجبُو َن م ْنهُ َويَـ ْنظُُرو َن إلَْيهَ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر َر ُج ًال بَ هك ً
 وملا قدم أهل اليمن يف زمان أيب بكر -رضي هللا عنه -فسمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو بكر -رضي هللا عنه " :-هكذا كنا مث قست القلوب "

 وعن عبد هللا بن شداد أنه قال " :مسعت نشيج عمر  -رضي هللا عنه ،-وأان يف آخر الصف،وهو يقرأ سورة يوسف" :إِ همنَا أَ ْش ُكو بـثِّي وحزِين إِ َىل هِ
اَّلل" [يوسف]86:
َ َ ُْ
"وإِ ْن تُـ ْب ُدوا َما ِيف أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَو ُختُْفوهُ
 وعن سامل بن عبد هللا أن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قرأَ :ُحي ِ
اس ْب ُك ْم بِ ِه ه
اَّللُ" [البقرة ]284:اآلية فدمعت عيناه.
َ
 وعن عبد هللا بن رابح عن صفوان بن حمرز أنه كان إذا قرأ هذه اآلية بكى حىت أرى قصص زورههِ
ي ُم ْنـ َقلَ ٍ
ب يَـ ْنـ َقلِبُو َن" [الشعراء. ]227:
ين ظَلَ ُموا أَ ه
سيندق " َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
 وعن إبراهيم التيمي قال " :لقد أدركت ستّي من أصحاب عبد هللا يف مسجدان هذا أصغرهمال ذَ هرةٍ
احلارث بن سويد ،ومسعته يقرأ" :إِذَا ُزلْ ِزلَ ِ
ض ِزل َْزا َهلَا " ......حىت بلغ "فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ت ْاأل َْر ُ
َخ ْرياً يَـ َرهُ" [الزلزلة ]7:قال :فبكى مث قال :إن هذا اإلحصاء شديد"..

 وقال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه " :-ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناسانئمون ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،وحبزنه إذا الناس يفرحون ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبصمته

إذا الناس خيلطون ،وخبشوعه إذا الناس خيتالون ،وينبغي حلامل القرآن أن يكون ابكياً حمزوانً حليماً
حكيماً"....
 -وعن أيب رجاء قال " :كان هذا املكان من ابن عباس  -رضي اله عنهما  -جمرى الدموع مثل

الشراك البايل

من الدموع "( .أخرج هذه اآلاثر ابن أيب شيبة يف مصنفه (. )224/7
ومن خالل ما سبق يتضح ما كان عليه السلف من تدبر للقرآن وحسن فهمه واستحضارهم ملعانيه

وخشوعهم عند مساعه وتالوته فيغلبهم الوجل أوالبكاء من غري تكلف وال تصنع خبالف أهل البدع

الذين يتصارخون عند مساع القرآن ،ويتكلفون ما ليس فيهم ويتصنعون الصعق والغشيان عليهم.
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
ش ْو َن َرههبُ ْم
ين خيَْ َ
وقد بدأ ظهور هذا يف زمن الصحابة ،قال قتادة يف قوله تعاىل " :تَـ ْق َ
ُ
ود الذ َ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
اَّلل[ "..الزمر ]23:قال " :هذا نعت أولياء هللا -تعاىل ،-نعتهم
ّي ُجلُ ُ
مثُه تَل ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
هللا فقال :تقشعر جلودهم ،وتبكي أعينهم ،وتطمئن قلوهبم إىل ذكر هللا تعاىل ،ومل ينعتهم هللا تعاىل

بذهاب عقوهلم ،والغشيان عليهم ،إمنا هذا يف أهل البدع ،وإمنا هو من الشيطان) .

وعن عبد هللا بن عروة بن الزبري  -رضي هللا عنه ،-قال " :قلت جلديت أمساء  -رضي هللا عنها -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -إذا قرأوا القرآن؟ قالت :كانوا كما
كيف كان يصنع أصحاب رسول هللا َ -
نعتهم هللا -عز وجل :-تدمع أعينهم ،وتقشعر جلودهم ،قلت :فإن انساً ههنا إذا مسعوا ذلك
أتخذهم غَ ْشية؟  ،فقالت :أعوذ ابهلل من الشيطان ".

وأما األحاديث الواردة يف األمر ابلتباكي فهي ضعيفة من جهة أسانيدها ،ومنها :ما أخرجه ابن ماجه
ول هِ
( )1327من حديث َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقه ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ت َر ُس َ
اص رضي هللا عنه قالَِ :مس ْع ُ
اَّلل َ -
ِ
ِ ٍ
َو َسله َم -يَـ ُق ُ
ول إِ هن َه َذا الْ ُق ْرآ َن نَـ َز َل حبُ ْزن فَِإذَا قَـ َرأْمتُُوهُ فَابْ ُكوا فَِإ ْن َملْ تَـ ْب ُكوا فَـتَـبَا َك ْوا َوتَـغَنـ ْهوا بِه فَ َم ْن َملْ
ِِ
س ِمنها " ففي إسناده إمساعيل بن رافع وهو مرتوك.
يَـتَـغَ هن به فَـلَْي َ
وما أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )22:من حديث عبد امللك بن عمري أن رسول هللا -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قال " :إين قارئ عليكم سورة فمن بكى فله اجلنة ،فقرأها فلم يبك أحد ،مث
َ
أعاد الثانية ،مث الثالثة ،فقال :ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا " ،وهذا احلديث مرسل وفيه عبد الرمحن بن
إسحاق وهو ضعيف..

وأخرج البيهقي حديثاً يف الشعب ( )19/5يف األمر ابلتباكي من حديث جرير بن عبد هللا البجلي
وقال :هذا إسناد ضعيف مبرة

وهذه األحاديث على فرض ثبوهتا حممولة على أن التباكي مندوب إليه ،ومعناه أن يتدبر القارئ آايت

القرآن ويستحضر معانيها مع احلرص على اخلشوع ،وليس املقصود ما يفعله بعض القراء من تصنع
البكاء وتكلفه ،فالبكاء الصادق ما جيلبه التدبر آلايت القرآن وهذا الذي كان عليه السلف رضي
هللا عنهم .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()444/1

أول الشاربّي من حوضه صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

لقد مسعت كالما من بعض الناس ،وأود أن أعرف ما مدى صحته ،قالوا :إن أول من يشرب من

حوض النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-هم أهل اليمن؟ ما مدى صحة هذا الكالم? إذا كان صحيحا
ملاذا أهل اليمن ابلضبط؟

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فقد روى اإلمام مسلم  -رمحه هللا تعاىل  -يف صحيحه ( ، )2301كتاب الفضائل ،ابب إثبات

نيب هللا صلى هللا عليه
حوض نبينا -صلى هللا عليه وسلم -وصفاته ،عن ثوابن -رضي هللا عنه -أن ه
ِ
ض عليهم".
الناس ألهل اليمن ،أضرب بعصاي حىت يرف ه
وسلم قال" :إين لَب ُع ْقر حوضي أذود َ
قال اإلمام النووي -رمحه هللا  -يف شرحه هلذا احلديث( :ومعناه :أطرد الناس عنه من غري أهل اليمن

ض على أهل اليمن .وهذه كرامة ألهل اليمن يف تقدميهم يف الشرب منه ،جمازاةً هلم حبسن
لريف ه

صنيعهم وتق ّدمهم يف اإلسالم ،واألنصار من أهل اليمن ،فيدفع غريهم حىت يشربوا ،كما َدفَعوا يف

(يرفض عليهم)  :أي يسيل
أعداءه ،واملكروهات .ومعىن
الدنيا عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ّ
َ

عليهم ،وهبذا يظهر صحة الكالم املذكور ألن احلديث صحيح ،ويف كالم النووي رمحه هللا بيان لكون
أهل اليمن أول من يشرب من احلوض وسبب ذلك .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملّي.

()445/1

اشرتاط اخلالفة يف ولد فهر بن مالك
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .أما بعد:
لقد قرأت كتاب مجهرة أنساب العرب البن حزم ،واستشهد فيه حبديث لرسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم  -أنه ال جتوز اخلالفة إال يف ولد فهر بن مالك أي قريش ،فهل هذا احلديث صحيح؟ وإن كان
صحيحا فما هي آاثره يف العصر احلديث لتفريق الصادق من الدعي ،السيما وأن علم األنساب قد

أمهل ،أرجو منكم اإلفادة أفادكم هللا فأان ابحث يف العلوم السياسية أحاول املوازنة بّي اجلديد من

األفكار ابلرجوع إىل األصل أي القرآن والسنة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

مل أجد يف كتب احلديث املشهورة حديثا فيه النص على أن اخلالفة ال جتوز إال يف ولد فهر بن مالك،

والثابت يف هذا الباب ،ما رواه البخاري ( )3501ومسلم ( )1820عن عبد هللا بن عمر  -رضي
هللا عنهما  -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي اثنان"

وعند مسلم (" : )1820ما بقي من الناس اثنان" ،وروى البخاري ( )3496ومسلم ( )1818عن

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-الناس تبع لقريش يف
هذا الشأن ،مسلمهم تبع ملسلمهم ،وكافرهم تبع لكافرهم ".

وروى البخاري ( )7223ومسلم ( )1821عن جابر بن مسرة  -رضي هللا عنه  -قال :مسعت
رسول اله  -صلى هللا عليه وسلم يقول" :يكون اثنا عشر أمرياً كلهم من قريش".

وروى البخاري يف صحيحه ( )3500عن معاوية  -رضي هللا عنه  -قال" :إن هذا األمر يف قريش
ال يعاديهم أح ٌد إال كبه هللا يف النار على وجهه ما أقاموا الدين" ويف رواية "الصالة ".

وهذه األحاديث كلها صحيحة اثبتة عند أهل العلم ،قال القاضي عياض :املراد ابألئمة يف هذه

األحاديث اخللفاء .وقال ابن حجر  -رمحه هللا  -يف الفتح  13/126يف املراد بقوله ":ال يزال هذا
األمر -أي اخلالفة ،-وقال  -رمحه هللا  -عن رواية مسلم ( )1820ال يزال هذا األمر يف قريش ما
بقي من الناس اثنان " :ليس املراد حقيقة العدد ،وإمنا املراد به انتفاء أن يكون األمر يف غري قريش
وحيتمل أن حيمل املطلق على املقيد يف احلديث األول ويكون التقدير :ال يزال هذا األمر أي ال
يسمى ابخلليفة إال من كان من قريش ،وحيتمل أن يكون بقاء األمر يف قريش يف بعض األقطار دون

بعض ".

وقال الكرماين يف شرحه على البخاري ":مل خيل زمان عن وجود خليفة من قريش إذ يف املغرب خليفة
منهم على ما قيل."....

وقد ذكر ابن حجر  -رمحه هللا  -عن بعض الشراح قوالً اثلثاً وهو :أنه ليس املراد أن الفضل ال

يكون إال للقرشي ،إمنا املراد أنه كونه قرشياً من أسباب الفضل ،وأما طريق إثبات النسب لقريش فقد

ذكر الفقهاء وعلماء النسب أنه يكون أبحد ثالثة أمور:

 - 1االستفاضة والشهرة بذلك ال سيما إذا كان ذلك مستفيضاً عند علماء األنساب.
 - 2أن ينص عليه إمام معترب من أئمة النسب.

 - 3أن يشهد بذلك اثنان من االثبات الثقات .والطريقان األوالن مها املعتمدان عند أهل العلم.
وهللا اعلم.

()446/1

توبة صاحب البدعة
اجمليب حممد بن انصر السلمي

القاضي يف وزارة العدل

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

أرجو بيان صحة هذا احلديث" :إن هللا ال يقبل توبة صاحب بدعة حىت يتوب" (رواه الطرباين وغريه)

 ،كما أرجو بيان صحة القول التايل لإلمام الشافعي" :من كان يظن أنه يستطيع أن يبتدع يف الدين

أبفضل مما جاء به النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو مشرع ،وكأنه ينافس هللا عز وجل ،فلو كان

ذلك جائزاً يف اإلسالم لتقدم املفكرون وليس علماء الشرع بدين جديد ولضل الناس".

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

حديث" :إن هللا ال يقبل توبة صاحب بدعة حىت يتوب" ،أقول :أخرج حنوه أبو الشيخ يف اتريخ

أصبهان ( ، )259والطرباين يف األوسط ( ، )4202واهلروي يف ذم الكالم ( ، )960والبيهقي يف
شعب اإلميان ( ، )513/12واملقدسي يف املنار ( ، )2054كلهم عن طريق هارون بن موسى

الفروي عن أيب ضمرة أنس بن عياض عن محيد الطويل عن أنس  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن حجز ويف لفظ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة" ،وهذا

احلديث تفرد به هارون بن موسى الفروي ،وإن كان ثقة كما وصفه بذلك الدارقطين وغريه ،إال أنه ال
يقبل منه ما يتفرد به ال سيما مثل هذا ،وقد عد الذهيب  -رمحه هللا -يف امليزان ( )287/4هذا

احلديث من منكراته وقال :هذا منكر.

والسبب يف ذلك  -والعلم عند هللا -أن هارون بن موسى تفرد هبذا اخلرب ،والتفرد من عالمات
املنكر ال سيما إذا كان املتفرد ابحلديث من أهل الطبقات النازلة ،وهو من دون عصر التابعّي بعد

أن استقرت الرواية وعرفت خمارجها ،قال اإلمام الذهيب يف املوقظة ( ، )78-77بعد أن ذكر أسامي
مجلة من احلفاظ ،قال :فهؤالء احلفاظ الثقات ،إذا انفرد الرجل منهم من التابعّي فحديثه صحيح،
وإن كان من األتباع قيل :صحيح غريب ،وإن كان من أصحاب األتباع قيل :غريب فرد ،ويندر

تفردهم ،فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث ،ال يكاد ينفرد حبديثّي أو ثالثة ،ومن كان بعدهم،

فأين ما ينفرد به؟ ما علمته يوجد ،مث قال :وقد يسمي مجاعة من احلفاظ احلديث الذي ينفرد به مثل
هشيم وحفص بن غياث منكراً ،مث قال :فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة ،أطلقوا النكارة

على ما انفرد به ،مثل عثمان ابن أيب شيبة وأيب سلمة التبوذكي ،وقالوا :هذا منكر ،قلت :وهارون

بن موسى الفروي من هذه الطبقة ،وقد تفرد هبذا اخلرب وليس هو ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته
وحديثه.

قال ابن رجب يف شرح العلل ( ، )582/2وأما أكثر احلفاظ املتقدمّي ،فإهنم يقولون يف احلديث إذا
انفرد به واحد ،وإن مل يرو الثقات خالفه إنه ال يتابع عليه ،وجيعلون ذلك علة فيه ،اللهم إال أن

يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه ،ورمبا يستنكرون بعض تفردات

الثقات الكبار أيضاً ،"..وقد ذكر املعلمي  -رمحه هللا -هارون بن موسى هذا يف حديث ذكره

الشوكاين يف الفوائد مث قال :تفرد به هارون بن موسى وهارون شيخ ال يقبل منه ما يتفرد به ال سيما

مثل هذا ص ( ، )503قلت :واتبع هارون حممد بن عبد الرمحن القشريي ،أخرجه ابن أيب عاصم يف

السنة رقم (، )37وابن عدي يف الكامل ( ، )505/7من طريق بقية بن الوليد عن حممد بن عبد

الرمحن القشريي به ،وحممد بن عبد الرمحن القشريي :قد قال فيه أبو الفتح األزدي ،كذاب مرتوك

احلديث ،وقال الدارقطين :مرتوك ،وقال ابن عدي :منكر احلديث ،وقال الذهيب :فيه جهالة وهو
متهم ليس بثقة .ذكر ابن عدي حديثه هذا قال :وهذه األحاديث حملمد بن عبد الرمحن القشريي

أبسانيد كلها مناكري هبذا اإلسناد /وفيها ما متنه منكر وحممد هذا جمهول وهو من جمهويل شيوخ بقية،

وانظر كالم ابن اجلوزي حول هذا احلديث يف العلل املتناهية ( ، )145/1وأخرج حنوه ابن وضاح يف
البدع والنهي عنها رقم ( )156من طريق بقية عن حممد بن عبد الرمحن القشريي عن هشام عن
احلسن مرسالً ،ويف إسناده القشريي وقد تقدم أنه مرتوك احلديث.

()447/1

حديث" :ثالث جدهن جد"..
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/07/06هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

مشاخينا الكرام واإلخوة يف موقع (اإلسالم اليوم) -جزاكم هللا خرياً.-

ما صحة احلديث الوارد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -القائل" :ثالث جدهن جد وهزهلن جد".
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
حديث" :ثالث جدهن جد وهزهلن جد؛ النكاح والطالق والعتق" .رواه أبو داود (، )2194

والرتمذي ( ، )1184وابن ماجة ( ، )2039وسعيد بن منصور ( ، )1603وابن اجلارود يف

(املنتقى ( ، )712والطحاوي ( ، )98/4والدارقطين (256/3و ، )257و (، )19-18/4
واحلاكم ( ، )198/2والبيهقي ( ، )341-340/7والبغوي ( )219/9كلهم من طريق عبد الرمحن
بن حبيب عن عطاء بن أيب رابح عن يوسف بن ماهك عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -به.

قال الرتمذي ( )171/4هذا حديث حسن غريب  ...اهـ ،وأقره املنذري يف خمتصر السنن

(. )119/3

وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وعبد الرمحن بن حبيب من ثقات املدنيّي ومل خيرجاه .اهـ .وتعقبه
الذهيب فقال :فيه لّي 0اهـ.

وعبد الرمحن بن حبيب بن أردك املدين ،قال النسائي :منكر احلديث .وذكره ابن حبان يف الثقات،
وجهله القطان يف كتابه " بيان الوهم واإليهام" ( . )510-509/3وتعقبه الذهيب فقال يف النقد

(ص  : )98قال النسائي :منكر احلديث .اهـ .وكذا قال يف التنقيح (. )207/2

وملا نقل احلافظ ابن حجر يف " التلخيص احلبري" ( )336/3تصحيح احلاكم قال :وهو من رواية عبد

الرمحن بن حبيب بن أردك ،وهو خمتلف فيه .قال النسائي :منكر احلديث .ووثقه غريه فهو على هذا

حسن .اهـ.

وملا نقل األلباين رمحه هللا يف "اإلرواء" ( )225/6قول احلافظ ابن حجر" :ووثقه غريه" .قال :ليس

حبسن؛ ألن الغري املشار إليه إمنا هو ابن حبان ال غري ،وتوثيق ابن حبان مما ال يوثق به إذا تفرد به،

كما بينه احلافظ يف مقدمة اللسان ،وهذا إذا مل خيالف ،فكيف وقد خالف هنا النسائي يف قوله فيه:
منكر احلديث ،ولذلك رأينا احلافظ مل يعتمد على توثيقه يف كتابه اخلاص ابلرجال (التقريب)  ،فالسند

ضعيف وليس حبسن عندي وهللا أعلم .اهـ.

ورواه ابن عدي يف الكامل ( )5/6قال :حدثنا زيد :ثنا مسعود :ثنا عمر بن أيوب :ثنا غالب عن

احلسن عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ثالث ليس فيهن

لعب من تكلم بشيء منهم العباً فقد وجب عليه الطالق والعتاق والنكاح".

وهذا احلديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه غالب بن عبيد هللا العقيلي اجلزري وهو ضعيف ،بل قال أبو

حامت والنسائي :مرتوك .اهـ.
وهلذا قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ( : )91/2ويف إسناده غالب بن عبد هللا وهو مرتوك .اهـ.
واخلالصة أن احلديث الوارد يف السؤال ضعيف .وهللا أعلم.

()448/1
اها ِأبَيْ ٍد)
(وال ه
س َماء بَـنَـ ْيـنَ َ
تفسري ابن عباس لقوله تعاىلَ :
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال

ما صحة نسبة هذه اآلاثر إىل ابن عباس ،رضي هللا عنهما:
اها ِأبَيْ ٍد) [الذارايت . ]47:قال :أي بقوة عظيمة( .رواه
(وال ه
س َماء بَـنَـ ْيـنَ َ
 -1يف قول هللا تعاىلَ :

الطربي وذكره سفيان الثوري وقتادة) .
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
 -2يف قوله تعاىل :ه
ض) [النور . ]35:أوهلا ابن عباس ابهلادي الذي خيلق
ور ال ه َ َ
(اَّللُ نُ ُ

اهلداية( .رواه الطربي) .

ف َعن س ٍ
اق) [القلم . ]42:أوهلا ابن عباس ،رضي هللا عنهما،
ش ُ
 -3يف قوله تعاىل( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
ابشتداد األمور يف يوم القيامة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
هذه اآلاثر الثالثة مما رواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،ومن املعلوم أن علي
بن أيب طلحة له نسخة مشتملة على تفسري ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وقد أثىن عليها العلماء؛

ألهنا من أجود الطرق وأصحها عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال اإلمام أمحد :مبصر صحيفة يف
كثريا.
التفسري ،رواها علي بن أيب طلحة ،لو رحل رجل فيها إىل مصر قاص ًدا ،ما كان ً
وقال احلافظ ابن حجر :وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث ،رواها عن معاوية بن

صاحل ،عن علي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وهي عند البخاري عن أيب صاحل،
كثريا فيما يعلقه عن ابن عباس.
وقد اعتمد عليها يف صحيحه ً

وقال احلافظ السيوطي :وقد ورد عن ابن عباس يف التفسري ما ال حيصى كثرة ،وفيه رواايت وطرق
خمتلفة ،فمن جيدها طريق علي بن أيب طلحة عنه.

وتنظر هذه اآلاثر يف صحيفة علي بن أيب طلحة اليت مجعها بعض الباحثّي (ص،466 ،375 :

 ، )496وليس ما جاء عن ابن عباس من ابب التأويل ،بل فهم منها ابن عباس ،رضي هللا عنهما،
نصا يف الصفات ،إذ ال يعرف عن الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أتويل شيء من نصوص
أهنا ليست ًّ

الصفات ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إن مجيع ما يف القرآن من آايت الصفات فليس عن

الصحابة ،رضي هللا عنهم ،اختالف يف أتويلها ،وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة ،رضي هللا
عنهم ،وما رووه من احلديث ،ووقفت من ذلك على ما شاء هللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار

أكثر من مائة تفسري فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أنه أت هول شيئًا
من آايت الصفات أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم املعروف ....ومتام هذا أىن مل
ف َعن س ٍ
اق)  .فروى عن ابن عباس ،رضي هللا
ش ُ
أجدهم تنازعوا إال يف مثل قوله تعاىل( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
عنهما ،وطائفة أن املراد به الشدة ،أن هللا يكشف عن الشدة يف اآلخرة ،وعن أىب سعيد وطائفة أهنم
عدوها يف الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد يف الصحيحّي ،وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل
ف َعن س ٍ
اق)  .نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا ومل
ش ُ
على أن هذه من الصفات فإنه قال( :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
يقل عن ساقه ،فمع عدم التعريف ابإلضافة ال يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر ،ومثل هذا ليس
بتأويل ،إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف .ينظر :جمموع الفتاوى

أيضا :مث قول من قال من السلف :هادي أهل السموات واألرض .ال مينع أن
( . )394/6وقال ً

سر من األمساء أو
نورا ،فإن من عادة السلف يف تفسريهم أن يذكروا بعض صفات املُف ه
يكون يف نفسه ً
بعض أنواعه ،وال يناىف ذلك ثبوت بقية الصفات للمس همى بل قد يكوانن متالزمّي وال دخول لبقية
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض)  :هادى أهل السماوات واألرض .كالم
ور ال ه َ َ
األنواع فيه .....فقول من قال( :نُ ُ
هاداي هلم ،أما أهنم نفوا ما سوى ذلك
صحيح ،فإن من معاين كونه نور السماوات واألرض أن يكون ً
فهذا غري معلوم ،وأما أهنم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال :إن ربكم ليس عنده ليل

وال هنار ،نور السماوات من نور وجهه .وقد تقدم عن النيب صلى هللا عليه وسلم من ذكر نور وجهه،
وىف رواية (النور) ما فيه كفاية .ينظر :جمموع الفتاوى ( . )390/6واحلاصل أن بعض اآلايت

نصا يف الصفات ،فتفسر مبا يفهم من
واألحاديث يفهم من سياقها والقرائن احملتفة هبا أهنا ليست ًّ
املقصود هبا مثل قوله تعاىل( :فَـثَ هم وجه ِ
س َاي
هللا) [البقرة . ]115:ومثل قوله تعاىل( :أَن تَـ ُق َ
َ ُْ
ول نَـ ْف ٌ
نب هِ
طت ِيف َج ِ
ت
اَّلل) [الزمر . ]56:وقوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ
َح ْس َرتَى علَى َما فَـ هر ُ
أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما فَـ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن) [يس. ]71:
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما) :
قال احلافظ ابن رجب -معل ًقا على قوله تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ
وليس املراد هنا الصفة الذاتية -بغري إشكال -وإال استوى خلق األنعام وخلق آدم عليه السالم.
فتح الباري البن رجب ( . )7/1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والصواب يف كثري من آايت

الصفات وأحاديثها :القطع ابلطريقة الثابتة كاآلايت واألحاديث الدالة على أن هللا سبحانه وتعاىل-
فوق عرشه ،ويعلم طريقة الصواب يف هذا وأمثاله ،بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك؛ داللة
ال حتتمل النقيض ،وىف بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض ،وتردد املؤمن يف ذلك
(وَمن هملْ َْجي َع ِل ه
ورا فَ َما لَهُ ِمن نُّوٍر) [النور . ]40:ينظر:
اَّللُ لَهُ نُ ً
هو حبسب ما يؤاته من العلم واإلميانَ ،
جمموع الفتاوى ( . )117/5هذا وهللا أعلم.

()449/1

األحاديث الضعيفة يف كتاب (قصص األنبياء)
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/3/29هـ

السؤال

هل يوجد أحاديث ضعيفة يف كتاب ابن كثري (قصص األنبياء؟) .

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذا الكتاب كغريه من كتب التاريخ اليت مل يشرتط مؤلفوها أن ال يذكروا إال صحيحاً ،وكتب التاريخ
عامة يكون فيها الصحيح ويكون فيها الضعيف بل واملوضوع ،ومن املؤلفات اليت يكثر فيها

املوضوعات واألخبار اإلسرائيلية  -قصص األنبياء للثعليب ،وتنبيه الغافلّي للسمرقندي ،وقرة العيون

له أيضا ،وبدائع الزهور يف وقائع الدهور البن إايس  ،-وكتاب إحياء علوم الدين للغزايل  ،-ومن
التفاسري املشهورة :تفسري الزخمشري ،وتفسري النسفي  ،-وتفسري البيضاوي ،وغريها كثري ،وعلى

القارئ أن حيذر أخذ احلديث من غري أهله ،وأن يسأل أهل احلديث عما يشكل عليه منها ،وليعلم

أن مجلة املؤلفّي يف التاريخ والتفسري والرقائق  -حىت الفقه واحلديث أحياان  -مل يشرتطوا أن ال
يذكروا إال حديثا صحيحاً إال ما ندر منهم كصاحيب الصحيح البخاري ومسلم وابن خزمية وابن حبان
وقالئل من املصنفّي ،وقد أجاز بعض أهل العلم ذكر احلديث الضعيف من غري بيان ضعفه لكن

شرطوا لذلك شروطاً:
األول :أن يكون احلديث يف القصص أو املواعظ أو فضائل األعمال أو حنو ذلك مما ال يتعلق
ابلعقائد وال ابحلالل واحلرام.
اثنياً :أن يكون مندرجاً حتت أصل عام يف الشريعة.

اثلثاً :أن ال يكون موضوعاً وال ضعيفاً ضعفاً شديداً.
قال عبد الرمحن بن مهدي  -فيما أخرجه البيهقي يف املدخل " :إذا روينا عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -يف احلالل واحلرام واألحكام الشرعية شددان يف األسانيد ،وانتقدان الرجال ،وإذا روينا يف
الفضائل والثواب والعقاب سهلنا يف األسانيد وتساحمنا يف الرجال".

وقال أمحد  -يف رواية امليموين عنه( :األحاديث الرقائق حيتمل أن يتساهل فيها حىت جييء شيء فيه

حكم) .

وقال يف رواية الدوري عنه( :ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه األحاديث ،يعين املغازي وحنوها ،وإذا

جاء احلالل واحلرام أردان قوماً هكذا  -وقبض أصابع يديه األربع) .

ومسألة رواية احلديث الضعيف يف غري ابب األحكام ،مسألة نزاع وخالف بّي أهل العلم قدمياً
وحديثاً .يرجع فيها إىل ما كتبه أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا يف الفتاوى

.68-65/18

ولشيخنا الدكتور /عبد الكرمي اخلضري -حفظه هللا -مؤلف نفيس يف هذا املوضوع فلريجع إليه.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()450/1

درجة حديث" :سبعة يلعنهم هللا تعاىل " ...
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

ِ
هار مع
يام ِةُ ،
ويقولُ :
"س ْبـ َعةٌ يَـل َْعنُـ ُهم هللاُ تعاىل وال يَنظُُر إليهم َ
يوم الق َ
ما صحة حديثَ :
ادخلوا الن َ
هاخلِّي :ال َف ِ
الد ِ
األم وبنتِها ،وانكح ِ
ِ
يدهِ ،إاله
اع ُل
البهيمة،
واملفعول به -يعين اللواط -وانكِ ُح
ُ
وانكح ِّ
ُ
ُ
صحيحا ،ملاذا مل يستدل به العلماء على حرمة فعل العادة السرية؟ وما درجة
أ ْن يتُوبُوا" .مث إن كان
ً
س ُخ يف
انتساب هذا القول البن عباس ،رضي هللا عنهما" :أن
ه
اللوطي إذا مات من غري توبة فإنه ُمي َ
ق ِربه ِخنز ًيرا" .وهل حنن ،أهل السنة واجلماعة ،نؤمن ابملسخ؟!

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
احلديث ضعيف ،ضعفه ابن حجر العسقالين وغريه ،وأما ما ذكرت من األثر عن ابن عباس ،رضي

مرفوعا أبو الفتح األزدي يف كتاب الضعفاء ،كما يف لسان امليزان ،446/1
هللا عنهما -فقد أخرجه
ً

وكشف اخلفاء  ،532/2وهو ال يثبت؛ ومعناه ال يصح ،فما وجه الزجر يف املسخ بعد الدفن ،وليس
له نظائر يف الشرع ،وأما سؤالك عن اإلميان ابملسخ ،فاملسخ أوقعه هللا يف أمة من اليهود ،كما يف
ِ
ِ
ّي) ] البقرة :من اآلية .[ 65وسيقع يف قوم من هذه األمة
قوله سبحانه( :فَـ ُقلْنَا َهلُ ْم ُكونُواْ ق َر َدةً َخاسئِ َ
يستحلون احلَِر ،واحلرير ،واخلمر ،واملعازف ،ميسخون قردة وخنازير ،رواه البخاري ( )5590من
حديث أيب مالك األشعري .وهللا أعلم.

()451/1

هل ورد شيء يف تفضيل الشباب على الشيوخ؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :بعثين هللا عز وجل وصدقين الشباب وكذبين
الشيوخ" .أو حنو هذا املعىن ,وهل ثبت يف فضل الشباب شيء؟ أرجو منكم التكرم ابإلجابة عن هذا

السؤال ،ونتمىن أن يكون اجمليب هو الشيخ القناص أو الشيخ حامت العوين لتخصصهما يف هذا الفن.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا احلديث مل أقف عليه بعد البحث الواسع يف كتب السنة وغريها من املصادر ،ولكن من املعلوم

أن الشباب أسرع استجابة وأقبل للحق من الشيوخ ،فكثري من السابقّي األولّي ممن استجاب لدعوة
ك
(حن ُن نَـ ُق ُّ
اإلسالم كانوا من الشباب ،قال احلافظ ابن كثري -رمحه هللا -عند قوله تعاىلَْ :
ص عَلَْي َ
ِ
آمنُوا بَِرّهبِِ ْم َوِز ْد َان ُه ْم ُه ًدى) [الكهف . ]13:قال :فذكر تعاىل أهنم فتية ،وهم
نَـبَأ َُه ْم ِاب ْحلَ ِّق إِ ههنُ ْم ف ْتـيَةٌ َ
الشباب ،وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا يف دين الباطل ،وهلذا
شبااب ،وأما املشايخ من قريش
كان أكثر املستجيبّي هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلمً -

فعامتهم بقوا على دينهم ،ومل يسلم منهم إال القليل ،وهكذا أخرب تعاىل عن أصحاب الكهف أهنم
شبااب[ .تفسري ابن كثري (. ] )75/3
كانوا فتية ً

وقال أبو محزة الشاري اخلارجي يف خطبته املشهورة :اي أهل احلجاز ،قد بلغين أنكم تعريونين

شبااب؟
أبصحايب وتزعمون أهنم شباب ،وحيكم! وهل كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ً

 ...أخرجه الفاكهي (. )1909
ول هِ
وع ْن ابْ ِن َعبه ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ْوَم بَ ْد ٍرَ :م ْن فَـ َع َل َك َذا َوَك َذا فَـلَهُ ِم ْن النهـ َف ِل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
َ
اَّلل َ
ال :فَـتَـ َقد ِ
ِ
وها ،فَـلَ هما فَـتَ َح ه
ال
اَّللُ َعلَْي ِه ْم قَ َ
َك َذا َوَك َذا .قَ َ
رب ُح َ
َ
هم الْف ْتـيَا ُن َولَ ِزَم ال َْم ْشيَ َخةُ ال هر َاايت فَـلَ ْم يَ ْ َ

ال َْم ْشيَ َخةُُ :كنها ِر ْد ًءا لَ ُك ْم ،لَ ْو ْاهنََزْمتُ ْم لَِف ْئـتُ ْم إِلَْيـنَا فَ َال تَ ْذ َهبُوا ِابل َْم ْغنَ ِم َونَـ ْبـ َقى .فَأ ََىب ال ِْف ْتـيَا ُنَ ،وقَالُوا:
ال ِهِ
ول هِ
ك َع ْن ْاألَنْـ َف ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم لَنَا .فَأَنْـ َز َل ه
صلهى ه
َّلل
ال قُ ْل ْاألَنْـ َف ُ
َج َعلَهُ َر ُس ُ
اَّللُ( :يَ ْسأَلُونَ َ
اَّلل َ
ِ
ِ
وال هر ُس ِ
ّي لَ َكا ِرُهو َن)
ك ِم ْن بَـ ْيتِ َ
ك َربُّ َ
ول) إِ َىل قَـ ْولِ ِهَ ( :ك َما أَ ْخ َر َج َ
ك ِاب ْحلَ ِّق َوإِ هن فَ ِري ًقا م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
[األنفال . ]5-1:أخرجه أبو داود ( )2737والنسائي يف السنن الكربى (. )11197
وكان العلماء يف تعليمهم وتدريسهم يعتنون ابلشباب ،وحيرصون عليهم؛ لكوهنم أقدر من غريهم على
محل العلم وتبليغه ،حيث يتوفر فيهم القوة والنشاط ،وحدة الذهن ،وصفاء النفس ،وصدق الرغبة،

وقوة احلافظة ،فعن أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه ،أنه كان إذا رأى الشباب قال :مرحبًا بوصية
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ أوصاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نوسع لكم يف اجمللس،

احلديث ،فإنكم خلوفنا ،وأهل احلديث بعدان .وكان يقبل على الشاب يقول له :اي ابن
وأن نُفهمكم
َ
أخي ،إذا شككت يف شيء فسلين حىت تستيقن ،فإنك إن تنصرف على اليقّي أحب إيل من أن
تنصرف على الشك .أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (. )1741

علما إال وهو
وعن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال :ما بعث هللا نبيًّا إال وهو شاب ،وال أويت عامل ً
شاب .أخرجه الطرباين يف األوسط ( . )6421وكان احلسن يقول :قَ ِّدموا إلينا أحداثكم ،فإهنم أفرغ
قلواب ،وأحفظ ملا مسعوا ،فمن أراد هللا أن يتمه له أمته .وقال مالك بن دينار :إمنا اخلري يف الشباب.
ً

وعن سعيد بن رمحة األصبحي قال :كنت أسبق إىل جملس عبد هللا بن املبارك بليل ،معي أقراين ،ال

يسبقين أحد ،وجييء هو مع األشياخ ،فقيل له :قد غلبنا عليك هؤالء الصبيان .فقال :هؤالء أرجى
عندي منكم ،أنتم كم تعيشون؟ وهؤالء عسى هللا أن يَـ ْبـلُغ هبم .قال سعيد :فما بقي أحد غريي.

يوما محاد بن سلمة وبّي يديه صبيان حيدثهم ،فجلسنا إليه حىت
وعن حيىي بن محيد الطويل قال :أتينا ً
فرغ فقلنا له :اي أاب سلمة ،حنن مشايخ أهلك ،قد جئناك ،تركتنا وأقبلت على هؤالء الصبيان! قال:
رأيت فيما يرى النائم كأين على شط هنر ،ومعي ُدلَيهة أسقي فَ ِسيالً فَتأ هولْتُهُ هؤالء الصبيان .وملا كلف

اب َعاقِ ٌل
ك َر ُج ٌل َش ٌّ
أبو بكر ،رضي هللا عنه ،زيد بن اثبت ،رضي هللا عنه ،جبمع القرآن ،قال له :إِنه َ
ت تَكْتب الْوحي لِرس ِ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
امجَ ْعهُ  ...أخرجه
ّم -فَـتَـتَـبه ْع الْ ُق ْرآ َن فَ ْ
َوَال نَـته ِه ُم َ
ول ه َ
كُ ،ك ْن َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َ
البخاري ( . )4679قال احلافظ ابن حجر :ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك :كونه
شااب فيكون أنشط ملا يطلب منه ،وكونه عاقالً فيكون أوعى له ،وكونه ال يتهم فرتكن النفس إليه،
ًّ

وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له ،وهذه الصفات اليت اجتمعت له قد توجد يف غريه

لكن مفرقة[ .فتح الباري (. ] )13/9

والشاب إذا وفق لالستقامة والثبات على الدين ،وسلوك مسلك االعتدال والوسط ،والبعد عن
الغلو واإلفراط؛ فهو على خري عظيم ،فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن من السبعة الذين

شأ يف طَاع ِة ِ
هللا .أخرجه البخاري ( ، )660ومسلم
يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظله إال ظله ًّ
شااب نَ َ
َ
ب ِم ْن ال ه
( . )1031ويف احلديث اآلخر" :إِ هن ه
ص ْبـ َوةٌ" .أخرجه
س ْ
ش ِّ
ت لَهُ َ
اَّللَ َع هز َو َج هل لَيَـ ْع َج ُ
اب لَْي َ

أمحد ( . )17371والشباب مبا أعطاهم هللا من القوة والنشاط واحلماس حباجة إىل االستفادة من

حكمة الشيوخ ،وجتارهبم يف احلياة ،وحسن نظرهم يف العواقب ومآالت األمور ،وهلذا ملا أعطى النيب

انسا من األنصار قالوا:
صلى هللا عليه وسلم -املؤلفة قلوهبم يوم حنّي من أموال هوازن ،ومسع أن ً
يث
شا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ،فلما مجعهم قالَ " :ما َح ِد ٌ
يغفر هللا لرسول هللا ،يعطي قري ً
ول هِ
س ِمنها
صا ِر :أَ هما ذَ ُوو َرأْيِنَا َاي َر ُس َ
بَـلَغَِين َع ْن ُك ْم؟ " .فَـ َق َ
ال لَهُ فُـ َق َهاءُ ْاألَنْ َ
اَّلل فَـلَ ْم يَـ ُقولُوا َش ْيـئًاَ ،وأَ هما أ َُان ٌ
ِ
َسنَا ُهنُ ْم ،قَالُوا :يَـغْ ِف ُر ه
ول
ال َر ُس ُ
رتُكنَاَ ،و ُسيُوفُـنَا تَـ ْقطُُر ِم ْن ِد َمائِ ِه ْم .فَـ َق َ
اَّللُ لَِر ُسولِ ِه يُـ ْع ِطي قُـ َريْ ً
َحديثَةٌ أ ْ
شا َويَ ْ ُ
ِ
صلهى ه
ب
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :فَِإِّين أُ ْع ِطي ِر َج ًاال َح ِديثِي َع ْه ٍد بِ ُك ْف ٍر أ ََأتَلهُف ُه ْم ،أَفَ َال تَـ ْر َ
ا هَّلل َ
ض ْو َن أَ ْن يَ ْذ َه َ
اَّلل؟ فَـو هِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اَّلل لَ َما تَـ ْنـ َقلِبُو َن بِ ِه َخ ْريٌ ِممها يَـ ْنـ َقلِبُو َن بِ ِه" .فَـ َقالُوا:
هاس ِاب ْأل َْم َوال َوتَـ ْرج ُعو َن إِ َىل ِر َحال ُك ْم ب َر ُسول ه َ
الن ُ
ول هِ
ِ
اَّلل ،قَ ْد ر ِ
ربوا َح هىت تَـ ْل َق ْوا ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَِإِّين
ضينَا .قَ َ
بَـلَى َاي َر ُس َ
ال" :فَِإنه ُك ْم َستَ ِج ُدو َن أَثَـ َرةً َشدي َدةً فَ ْ
َ
اصِ ُ
َعلَى ا ْحلَْو ِ
صلهى
ض" .قَالُواَ :سنَ ْ
رب .أخرجه البخاري ( ، )3147ومسلم ( . )1059وملا ذكر النيب َ
صِ ُ
ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -اخلوارج وصفهم حبداثة األسنان ،وسفاهة األحالم ،ففي حديث علي رضي هللا عنه
ِ
قال :مسعت رسول هللا صلهى ه ِ
اث ْاألَسنَ ِ
ِ
ان،
َح َد ُ ْ
ج ِيف آخ ِر ال هزَمان قَـ ْوٌم أ ْ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم يقولَ " :سيَ ْخ ُر ُ
ِ
ْربيهِة ،يـ ْقرءو َن الْ ُقرآ َن َال ُجيَا ِوُز حنَ ِ
ِ
ُس َف َهاء ْاأل ْ ِ
اج َرُه ْم ،ميَُْرقُو َن ِم ْن ال ِّدي ِن
َ
ْ
َح َالم ،يَـ ُقولُو َن م ْن َخ ِْري قَـ ْول ال َِ َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ًرا ل َم ْن قَـتَـلَ ُه ْم ع ْن َد ه
اَّلل يَـ ْوَم
َك َما ميَُْر ُق ال ه
وه ْم فَاقْـتُـلُ ُ
س ْه ُم م ْن ال هرميهة ،فَِإذَا لَقيتُ ُم ُ
وه ْم ،فَِإ هن ِيف قَـ ْتل ِه ْم أ ْ
ال ِْقيَ َام ِة " .أخرجه البخاري ( ، )3611ومسلم (. )1066
ويؤخذ من هذا أن حداثة السن مظنة للوقوع يف اخلطأ والزلل والغلو يف الدين إذا مل تقرتن ابلعقل

والعلم والفقه يف الدين ،والبعد عن التسرع ،واألخذ عن العلماء الرابنيّي الراسخّي يف العلم،
والتأسي هبم ،والوقوف عند كالمهم .وهللا أعلم.

()452/1

شبهة يف جتويز البدعة
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم  ...وبعد:

قرأت يف فتح الباري تعلي ًقا البن حجر -رمحه هللا -على حديث( :حدثنا عبد هللا بن مسلمة ،عن

مالك ،عن نعيم بن عبد هللا اجملمر ،عن علي بن حيىي بن خالد الزرقي ،عن أبيه ،عن رفاعة بن رافع

الزرقي ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فلما رفع رأسه من الركعة قال" :مسع هللا ملن محده" .قال

كثريا طيبًا مبارًكا فيه)  .فلما انصرف قال" :من املتكلم؟ " .قال:
رجل وراءه( :ربنا ولك احلمد مح ًدا ً

أان .قال" :رأيت بضعة وثالثّي مل ًكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول" .قول استدل به على جواز إحداث

ذكر يف الصالة غري مأثور إذا كان غري خمالف للمأثور)  .وسؤايل هو :أال خيالف قول ابن حجر هذا-
أومن نقل عنه هذا القول -حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :كل حمدثة بدعة"؟ وعلى قوله

خريا.
فهل جيوز يل أن أحدث ً
دعاء جدي ًدا يف الصالة؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

أقول ،وابهلل التوفيق والسداد:

حديث رفاعة بن رافع ،رضي هللا عنه ،يف صحيح البخاري (. )799
(واستدل به على جواز إحداث ذكر يف الصالة
ّ
وأما قول احلافظ ابن حجر يف الفتح (: )335/2
ّ
غري مأثور إذا كان غري ٍ
خمالف للمأثور)  .فليس فيه خمالفةٌ لقوله صلى هللا عليه وسلمُ " :ك ُّل ُْحم َدثٍَة

ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا
ب ْد َعةٌ" .أل ّن احلافظ مل ُجي ّوز املداومة على هذا الذكر دون توقيف من ّ
تعر ٍ
داوم عليه املصلّي أو مل يداوم
نقل جواز الذكر بغري املأثور يف الصالة دون ُّ
ض لكون هذا الذكر َ
عليه.

ِ
عارضا من غري مداومة عليه وال كان
ذكرا ً
والذي يُ ّ
رج ُح أن احلافظ إمنا نقل اجلواز ً
بناء على أنه كان ً

قصة هذا احلديث قد وقعت للصحايب الذي رواه ،وهو رفاعة بن
رجح أن ّ
بقصد املداومة عليه ،أنه ّ

مصر ًحا به عند أيب داود
رافع ،رضي هللا عنه ،وأنه قال هذا الذكر بعد أن عطس يف صالته ،كما جاء ّ

( ، )773والرتمذي ( ، )404والنسائي ( ، )931ومجع احلافظ بّي حديث البخاري وحديث هؤالء
بقوله( :واجلواب أنه ال تعارض بينهما ،بل ُحيمل على أن عطاسه قد وقع عند رفع رأس رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم) .

الع ُروض والندرة ،ال على وجه
وبناء على ذلك :فاحلافظ إمنا نقل جواز ذك ٍر غ ِري مأثور على َو ْجه ُ
ً
التكرار أو املداومة.

يتخرج على قول من ُجييز الذكر بغري املأثور ،يف صالة
وهذا ليس من االبتداع يف شيء ،وهو ّ

عامة أهل العلم[ :انظر :بداية اجملتهد البن رشد
الفرض ،إذا كان من دعاء اآلخرة ،وهو قول ّ

( ، )92/1واملغين البن قدامة ( ، )239 -237/2والشرح الكبري للحفيد مع اإلنصاف يف حاشيته
(. )633 -626 ،560 -553/3

بل ظاهر احلديث يدل على أكثر من ذلك ،كما قال ابن عبد الرب يف التمهيد (( : )199/16ويف
حديث هذا الباب ٍ
أيضا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكالم تفسد به
ملالك ً
مستحب مرغوب فيه) .
الصالة ،وأنه كله حممود يف الصالة املكتوبة والنافلة،
ٌّ

ولذلك فليس يف كالم احلافظ ابن حجر مؤاخذة عندي ،ال من جهة أنه نقله عن غريه فقط ،وإمنا من

ابتداع ذكر يف الصالة جائز؛ ألن الذكر بغري املأثور ،إذا مل يكن على جهة
جهة أنه ال يدل على أن
َ

يتوهم الناس أنه مأثور أو أنه
املداومة واالعتياد عليه ،وال على وجه ّ
احلث عليه ،وأمر الناس به حىت َ

مستحب على التخصيص -ال َو ْجهَ للقول ببدعيّته.
ٌّ
وهللا أعلم .واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()453/1

حديث" :يضحك هللا إىل رجلّي " ...
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/6/4هـ

السؤال

السالم عليكم.
هناك حديث يذكر أن هللا يضحك إىل ثالثة أشخاص ،فعالم يدل من يضحك هللا إليه؟

ومن هم هؤالء النفر؟ مسعت أن منهم من يرتك زوجته يف الليل ليتهجد ،وهل ينطبق ذلك أيضاً على

املرأة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

روى ابن ماجة ( )200وأمحد ( )11352من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن هللا ليضحك إىل ثالثة للصف يف الصالة ،وللرجل
يصلي يف جوف الليل ،وللرجل يقاتل أراه قال :خلف الكتيبة" وهذا احلديث ال يصح؛ ألن يف

سنده( :جمالد بن سعيد) ضعيف ،والصحيح" :يضحك هللا إىل رجلّي يقتل أحدمها اآلخر يدخالن
اجلنة ،يُقاتل هذا يف سبيل هللا فيُقتل مث يتوب هللا على القاتل فيستشهد" رواه البخاري ()2826

ومسلم ( )1890من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-وضحك هللا  -عز وجل -للشخص
دليل الرضا عنه ،وإذا رضي هللا عنه أكرمه وأدخله اجلنة .وهللا أعلم.

()454/1

مروايت حديث "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين " ...
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/11/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما صحة هذا احلديث" :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق  ." ...قيل من هم وأين هم؟ قال:

"هم يف بيت املقدس" .أو كما قال ،ال أحفظ احلديث ،ولكن هل هم فعالً الذين يف بيت املقدس؟

خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
ال أَبُو َع ْبد
هذا احلديث ابلسياق الذي ذكره السائل يف مسند اإلمام أمحد ( )22320وجاد ًة؛ قَ َ

ت ِيف كِتَ ِ
ض ْم َرةَُ ،ع ِن
اب أَِيب ِخبَ ِّ
ط يَ ِدهَِ :ح هدثَِين َم ْه ِد ُّ
ي بْ ُن َج ْع َف ٍر ال هرْملِ ُّيَ ،ح هدثَـنَا َ
(و َج ْد ُ
ال هر ْمحَ ِنَ :
امسه َحيىي بن أَِيب عم ٍرو -عن عم ِرو ب ِن عب ِد هِ
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ض َرِم ّيَِ ،ع ْن أَِيب أ َُم َامةَ قَ َ
س ْيـبَ ِِ
ال ه
اَّلل ا ْحلَ ْ
َ ْ َ ْ ْ َْ
اينَّ -و ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
"ال تَـز ُ ِ ِ
هِ
ِ
ِ ِ
ض ُّرُه ْم َم ْن
ين َال يَ ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ َ :
ال طَائ َفةٌ م ْن أُ هم ِيت َعلَى ا ْحلَِّق ظَاه ِر َ
ين لَ َع ُد ِّوه ْم قَاه ِر َ
ول ا هِ
َخالََفهم إِهال ما أَص َاهبم ِمن َألْواء ح هىت أيْتِيـهم أَمر هِ
َّللَ ،وأَيْ َن ُه ْم؟
ك" .قَالُواَ :اي َر ُس َ
اَّلل َو ُه ْم َك َذلِ َ
ُ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
ِ
اف بـ ْي ِ
ال" :بِبـ ْي ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
س" .ويف إسناده عمرو بن عبد هللا السيباين احلضرمي ،مل
قَ َ َ
س َوأَ ْكنَ َ
يوثقه غري ابن حبان والعجلي.
وللحديث شاهد من حديث ُم هرة بن كعب البهزي ،رضي هللا عنه ،أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم
ِ
ِ
ِ
حىت َأيِْيت
"ال تَـ َز ُ
بّي األَ َكلَ ِة ه
يقولَ :
ال طائِفةٌ من أُ هميت َعلَى احلَ ِّق ظاه ِرين على َمن َان َوأ َُه ْمَ ،و ُه ْم كا ِإل َانء َ
ِ
ك" .قلنا :اي رسول هللا ،وأين هم؟ قال" :أبَ ْكن ِ
اف ِ
بيت املَْق ِد ِ
س" .أخرجه الطرباين
وه ْم َك َذلِ َ
َ
أ َْم ُر هللا ُ
. )754( 317/20
ال ِعصابَةٌ ِمن
"ال تَـ َز ُ
ومن حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
أُ هميت يقاتِلو َن علَى ِ ِ
أبواب ِ
وما َح ْولَهُ ،وعلَى ِ
بيت املَْق ِد ِ
ض ُّرُهم ِخ ْذال ُن
وما َح ْولَهَُ ،ال يَ ُ
س َ
أبواب د َم ْش َق َ
ُ
ِ
اعةُ" .أخرجه أبو يعلى ( ، )6417والطرباين يف
وم ال ه
سَ
َمن خ َذهلم ،ظَاه ِرين علَى احلَ ِّق إىل أ ْن تَـ ُق َ

األوسط ( ، )47وابن عدي يف الكامل .84/7
ِ
اف بـ ْي ِ
وأصل احلديث يف الصحيحّي دون قوله" :بِبـ ْي ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
س" .من حديث
َ
س َوأَ ْكنَ َ
ِ
ول هِ
ِ
ِ
صلهى ه
ين َعلَى
ول" :لَ ْن يَـ َز َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ريةِ ،قَ َ
الَِ :مس ْع ُ
اَّلل َ
ال قَـ ْوٌم م ْن أُ هم ِيت ظَاه ِر َ
ال ُْمغ َ
ِ
اَّلل وهم ظَ ِ
ِ
الن ِ
اه ُرو َن" .البخاري ( ، )3640ومسلم (. )1921
هاس َح هىت َأيْتيَـ ُه ْم أ َْم ُر ه َ ُ ْ
ولَ " :ال يَـ َزا ُل
هيب صلى هللا عليه وسلم يَـ ُق ُ
ت النِ ه
وأخرجاه من حديث معاوية ،رضي هللا عنه ،قالَِ :مس ْع ُ
ض ُّرهم من َخ َذ َهلم وَال من َخالََفهم ح هىت أيْتِيـهم أَمر هِ
ِمن أُ هم ِيت أُ همةٌ قَائِمةٌ ِأبَم ِر هِ
اَّلل َو ُه ْم َعلَى
َ ْ
اَّلل َال يَ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُْ
ِ
ال ُم َعاذٌَ :و ُه ْم ِابل ه
شأِْم.
ك بْ ُن ُخيَام َر :قَ َ
ال عُ َم ْري بن هاين -الراوي عن معاوية :-فَـ َق َ
ك" .قَ َ
ال َمالِ ُ
ذَلِ َ
ولَ :و ُه ْم ِابل ه
شأِْم .البخاري ( )3641ومسلم
ك يَـ ْز ُع ُم أَنههُ َِمس َع ُم َعا ًذا يَـ ُق ُ
فَـ َق َ
ال ُم َعا ِويَةَُ :ه َذا َمالِ ٌ
(. )1037
ول هِ
اَّلل صلى هللا عليه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وأخرجه مسلم ( )1920من حديث ثوابن ،رضي هللا عنه ،قَ َ
ض ُّرهم من َخ َذ َهلم ح هىت أيِْيت أَمر هِ
"ال تَـز ُ ِ ِ
ِ
اَّلل َو ُه ْم
وسلمَ َ :
ال طَائ َفةٌ م ْن أُ هم ِيت ظَاه ِر َ
ين َعلَى ا ْحلَِّق َال يَ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ك".
َك َذلِ َ
هيب صلى هللا عليه وسلم أَنههُ
وأخرجه مسلم ( )1922من حديث جابر بن مسرة ،رضي هللا عنهَ ،ع ْن النِ ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال" :لَن ي ْربح َه َذا ال ِّد ِ
اعةُ".
وم ال ه
سَ
صابَةٌ م ْن ال ُْم ْسل ِم َ
ين قَائ ًما يُـ َقات ُل َعلَْيه ع َ
ّي َح هىت تَـ ُق َ
قَ َ ْ َ َ َ
ُ
ول هِ
اَّلل
ت َر ُس َ
وأخرجه مسلم ( )1923من حديث جابر بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،قالَِ :مس ْع ُ

"ال تَـز ُ ِ ِ
ِ
ِ
ين إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة".
صلى هللا عليه وسلم يَـ ُق ُ
ولَ َ :
ال طَائ َفةٌ م ْن أُ هم ِيت يُـ َقاتلُو َن َعلَى ا ْحلَ ِّق ظَاه ِر َ
ِ
صٍْ
ّي ،رضي هللا
وأخرج أبو داود ( ، )2484واإلمام أمحد ( ، )19851من حديث ع ْم َرا َن بْ ِن ُح َ
"ال تَـز ُ ِ ِ
ول هِ
ِ
ين َعلَى َم ْن
عنه ،أَ هن َر ُس َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَالَ َ :
ال طَائ َفةٌ م ْن أُ هم ِيت َعلَى ا ْحلَ ِّق ظَاه ِر َ
ِ
َانوأَهم ح هىت أيِْيت أَمر هِ
س َالم" .وأخرج اإلمام أمحد
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َعلَْي ِه ال ه
اَّلل تَـبَ َ
َ ُ ْ َ َ َ ُْ
ار َك َوتَـ َع َاىل َويَـ ْن ِز َل ع َ
ول هِ
( ، )8274من حديث أَِيب ُهريْـرَة ،رضي هللا عنهَ ،ع ْن ر ُس ِ
"ال
اَّلل صلى هللا عليه وسلم أَنههُ قَا َلَ :
َ
ََ
ِ
ِ
يـز ُ ِ
ف َم ْن َخالََف ُه ْم َح هىت
ض ُّرُه ْم خ َال ُ
صابَةٌ َعلَى ا ْحلَ ّقَ ِ،وَال يَ ُ
ال هلَ َذا ْاأل َْم ِر -أ َْو َعلَى َه َذا ْاأل َْم ِر -ع َ
ََ
أيْتِيـهم أَمر هِ
اَّلل".
َ َ ُ ْ ُْ

متواترا فقد رواه ما يقرب من
وهذا احلديث من األحاديث املستفيضة املشهورة ،بل ميكن أن يكون ً

عشرين صحابيًّا ،رضي هللا عنهم ،وفيه بشارة هلذه األمة احملمدية ببقاء واستمرار وجود طائفة من هذه
األمة على احلق إىل أن أييت أمر هللا ،ال يضرهم خالف املخالف ،وال خذالن اخلاذل .واملتأمل يف هذه

األحاديث جيد أن بعضها حدد هذه الطائفة ببيت املقدس ،وبعضها ابلشام ،وبعضها أطلق ومل حيدد،
وال خالف بينها إبذن هللا ،حيث ميكن توجيه حتديد الطائفة ابلشام وبيت املقدس على ما يكون قبل

قيام الساعة ،حيث تدل النصوص الكثرية على أن معظم األحاديث املتعلقة ابملهدي وعيسى وحنومها

من أحداث الساعة إمنا تكون ابلشام ،فيكون قوله" :ببيت املقدس" .أي حال إتيان األمر.

قال احلافظ ابن حجر فيما نقله عن الطربي( :املراد ابلذين يكونون ببيت املقدس الذين حيصرهم

الدجال إذا خرج ،فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال ،ويظهر الدين يف زمن عيسى ،مث بعد موت

عيسى هتب الريح املذكورة ،فهذا هو املعتمد يف اجلمع ،والعلم عند هللا تعاىل )....ينظر :فتح الباري
(. )294/13

وأما األحاديث اليت دلت على وجود الطائفة املنصورة ومل يرد فيها التحديد فتحمل على إطالقها،

وهللا أعلم ،ويؤخذ منها وجود هذه الطائفة وال يلزم أن تكون حمددة مبكان ،قال اإلمام النووي( .وأما

هذه الطائفة فقال البخاري :هم أهل العلم .وقال أمحد بن حنبل :إن مل يكونوا أهل احلديث فال
أدري من هم .وقال القاضي عياض :إمنا أراد أمحد أهل السنة واجلماعة ومن يعتقد مذهب أهل
احلديث . ) ...

أيضا( :وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بّي أنواع املؤمنّي منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء
وقال ً

ومنهم حمدثون ومنهم زهاد وآمرون ابملعروف وانهون عن املنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلي ،ر
وال يلزم أن يكونوا جمتمعّي بل قد يكونون متفرقّي يف أقطار األرض  ) ...ينظر :شرح النووي على

مسلم (. )67/13

()455/1

هل جتاب دعوة الساهي يف دعائه؟
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/01/12هـ

السؤال

السالم عليكم.

مسعت من أحد الوعاظ أن من دعا بشيء وعقله يف شيء آخر أي أنه ساهٍ يف دعائه ال جييب هللا

مر على رجل يدعو ربه فطلب من موسى-عليه
دعاءه ،وقال الواعظ إن موسى -عليه السالمّ -

السالم -أن يدعو له حىت جييبه هللا ،فقال له ربه :إن الرجل يدعو وعقله يف غنمه وأن لو كان عقله
معي ألجبته .هل هذا صحيح؟ وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،جميب السائلّي ،وحبيب التائبّي ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد النيب اهلادي
األمّي وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

أوالً :أدعو هللا لك ـ اي أختنا الكرمية ـ أن حيقق لك اخلري حيث كان ،وأن يهيئ لك من أمرك رشدا،
وأن يهدينا وإايك إىل ما فيه رضاه.

اثنيًا :مل أجد هذه الرواية اليت جاءت يف سؤالك الكرمي يف أي من كتب احلديث املعروفة ،إال رواية

ضعيفة ساقها األلباين ـ رمحه هللا ـ يف السلسلة الضعيفة برقم ( )317وجاء فيها "إن موسى بن عمران
مر برجل وهو يضطرب ،فقام يدعو له أن يعافيه ،فقيل له :اي موسى إنه ليس الذي يصيبه خبط من

جوع نفسه يل فهو الذي ترى ،إين أنظر إليه كل يوم مرات أتعجب من طاعته يل ،فمره
إبليس ،ولكنه ه
فليدع لك فإن له عندي كل يوم دعوة".

اثلثًا :هناك آداب وشروط للدعاء ،كما أن هناك موانع إلجابة الدعاء ،وإليك ـ أخيت الكرمية ـ بعض
ما يتعلق هبذا:

قال سهيل بن عبد هللا التّسرتي :شروط الدعاء سبعة :التضرع واخلوف والرجاء واملداومة واخلشوع

والعموم وأكل احلالل.

وقال ابن عطاء :إن للدعاء أركاانً وأجنحةً وأسباابً وأوقااتً .....فإن وافق أركانه قوي ،وإن وافق

أجنحته طار يف السماء , ،وإن وافق مواقيته فاز ،وإن وافق أسبابه جنح ،..وأركانه حضور القلب

والرأفة واالستكانة واخلشوع ،وأجنحته الصدق ،ومواقيته األسحار ،وأسبابه الصالة على النيب حممد
صلى هللا عليه وسلم.

وقد روى البخاري ( ، )6338ومسلم ( )2678واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك -رضي هللا
عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة ،وال يقول هن:

اللهم إن شئت فأعطين فإنه ال مستكره له" ،ويف املوطأ ( ، )494وصحيح البخاري (، )6339

ومسلم (" : )2679اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ارمحين إن شئت".

فال بد من العزم يف املسألة واالجتهاد يف الطلب ويكون على رجاء من اإلجابة وال َميل وال يَسأم وال

يَقنط من رمحة هللا اليت وسعت كل شيء فإنه يدعو كرمياً ،وقد قال يف هذا املعىن سفيان بن عينية:

(ال مينع هن أحداً ًُ من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن هللا تعاىل قد أجاب شر اخللق إبليس حّي دعاه
قال رب فانظرين إىل يوم يبعثون قال فإنك من املنظرين) .

واملؤمن موضعه من ربه أقرب فكان ال بد من حسن الظن ابهلل عز وجل حّي يدعوه ويطلب منه،

ففي كل فعل وأداء وأمر وهني حيسن الظن ابهلل؛ أبن يقبله ويتقبل منه ،وقد أخرج مسلم ()2877

يف هذا املعىن أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن

ابهلل".

وحسن الظن وطهارة القلب وصفاؤه ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض فال ميكن أن يوجد حسن
وحسن ظنه
الظن وتنتفي طهارة القلب فالقلب الداعي لربه العابد له املؤمتر مبا أمر يدعو ويطلبُ ،

بربه أن يستجيب ،يوضح ذلك ما روى شهر بن حوشب أن أم الدرداء -رضي هللا عنه -قالت له:

اي شهر أال جتد القشعريرة؟ قلت :نعم ،قالت :فادع هللا؛ فإن الدعاء مستجاب عند ذلك.

وحسن الظن إن متازجا أنتجا (الرضا)  ،والرضا هو اطمئنان القلب لقضاء هللا -عز
وطهارة القلب ُ

وجل ،-وحّي يدعو من اطمأن قلبه ورضي كان دعاؤه مناجاة لربه ،وصدق هللا العظيم ه
?اَّللُ نَـ هز َل
ِ
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ ه ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
وهبُ ْم إِ َىل
ين خيَْ َ
ش ِاهباً َمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
يث كِتَاابً ُمتَ َ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُ
ّي ُجلُ ُ
ش ْو َن َرههبُ ْم مثُه تَل ُ
ُ
أْ ََ َ
ود الذ َ
شاء ومن ي ْ ِ
ِذ ْك ِر هِ ِ
ك ه َدى هِ ِ ِ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد? [الزمر. ]23:
اَّلل ذَل َ ُ
ْ
اَّلل يَـ ْهدي بِه َم ْن يَ َ ُ َ َ ْ ُ
ضل ِل هُ َ
والبد يف النهاية من حضور القلب والعقل يف الدعاء فقد قال صلى هللا عليه وسلم" :اعلموا أن هللا
ال يستجيب دعاء من قلب غافل الهٍ" الرتمذي (. )3479

()456/1

حديث الصيحة إذا وافق نصف رمضان يوم مجعة
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1425/09/11هـ

السؤال

وردت بعض األحاديث يف كتاب (هرجمدون) اليت تتحدث عن موافقة يوم اجلمعة للنصف من

رمضان ،فإنه ستحدث صيحة يف رمضان ،ومعمعة يف شوال ،وأشياء كثرية ،فما مدى صحة هذه
األحاديث؟ وما املوقف الصحيح جتاهها؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:

ِ
يصح منها شيء.
هلذا احلديث ألفا ٌ
ظ متع ّددة ،ورواايت ع ّدة ،وكلّها ال ّ

 -1فمنها حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه :-أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت (رقم  ، )638ومن
طريقه الشاشي يف مسنده (رقم  ، )837وأبو الشيخ يف الفنت (كما يف الآللئ املصنوعة للسيوطي
. )386/2

خمتلف فيه بّي الضعف والضعف الشديد ،ويف
ويف إسنادهم حممد بن اثبت بن أسلم البناين ،وهو
ٌ

أيضا من ال يُعتمد.
اإلسناد إليه ً
 -2حديث فريوز الديلمي (ويف صحبته خالف)  :أخرجه الطرباين يف الكبري ( ، )332/18وأبو

َعمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت (رقم  ، )518واجلورقاين يف األابطيل واملناكري (رقم ،468

 ، )469وابن اجلوزي يف املوضوعات (رقم . )1687

وبّي اجلورقاين وابن اجلوزي ش ّدة ضعفه ،بل حكم عليه ابن اجلوزي ابلوضع.
ّ

 -3حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وله عنه طُرق:
أ -أخرجه نعيم بن محاد (رقم  ، )628ومن طريقه احلاكم يف املستدرك (، )518-517/4
واجلورقاين يف األابطيل (رقم . )470

ضعفه احلاكم ،وأنكره اجلورقاين ،وك ّذبه ابن اجلوزي، )462-461/3( -
وفيه مسلمة بن علي ،وبه ّ

ط مرتوك".
وتعقبه الذهيب يف تلخيص املستدرك بقوله عن مسلمة" :بل هو ساق ٌ

ب -أخرجه العقيلي يف الضعفاء  -يف ترمجعة عبد الواحد بن قيس 807/3( -رقم  ، )1014وابن
اجلوزي يف املوضوعات (رقم  )1686؛ من طريق عنبسة بن أيب صغرية ،عن األوزاعي عن عبد
الواحد بن قيس عن أيب هريرة.
وعنبسة اهتّمه الذهيب ،ودافع عنه ابن حجر (اللسان  ، )242/6وعبد الواحد مل يسمع من أيب
خمتلف فيه بّي تضعيف شديد وتوثيق.
هريرة ،وهو
ٌ

ونكارة هذا احلديث ال تعدو أحدمها ،وأظن املتّهم به عنبسة ،كما مال إليه الذهيب.

ج -أخرجه الطرباين يف األوسط (رقم  )516من طريق نوح بن قيس عن البخرتي بن عبد احلميد
عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة .وقال الطرباين عقبه" :مل يرو هذا احلديث عن شهر إال البخرتي،

تفرد به نوح بن قيس".
ّ

والبخرتي -ابخلاء املعجمة ،أو املهملة -جمهول ،وقد قال اهليثمي يف جممع الزوائد (" : )210/7مل
أعرفه".

وروي موقوفًا على أيب هريرة :أخرجه نعيم بن محاد (رقم  ، )645عن شيخ من الكوفيّي عن
دُ -
ليث بن أيب سليم عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة.

وعلّقه اجلورقاين يف األابطيل واملناكري (رقم  ، )471وابن اجلوزي يف املوضوعات ( ، )461/3من
طريق إمساعيل بن عياش عن ليث بن أيب سليم به.
إهبام شيخ نُـ َعيم بن محاد ،وما يف ليث من ضعف احلفظ.
ويف اإلسناد األول ُ

وليث
ويف اإلسناد الثاين :فوق التعليق ،أن حديث إمساعيل بن عياش عن غري الشاميّي ضعيفٌ ،
ليس شاميًّا.
مع نكارة املنت يف كليهما.

 -4حديث عبد هللا بن َعمرو (وفيه جزء مرفوع وجزء موقوف عليه)  :أخرجه نعيم بن محاد (رقم

 ، )987 ،986 ،632 ،631ومن طريقه احلاكم يف املستدرك ساكتًا عليه دون تصحيح
(. )502/4

فتع ّقبه الذهيب بقوله عن رجال أحد طريقيه" :سنده ساقط ،وحممد أظنّه املصلوب".

قلت :ويف إسناده أبو يوسف الكويف مث املقدسي (انظر :الفنت لنعيم بن محاد رقم  ، )599مل أستطع
متييزه ،ففيه جهالة عندي ،مع نكارة حديثه.
مقطوعا على بعض التابعّي ،وهم:
وقد ُروي احلديث مرسالً
ً

يصح عنه.
 -1سعيد بن املسيب مقطوعاً :أخرجه نعيم بن محاد (رقم  ، )629وال ّ

 -2شهر بن حوشب :أخرجه نعيم بن محاد (رقم  ، )630وأبو َعمرو الداين يف السنن الواردة يف

الفنت (رقم  )519مرسالً ،ويف إسناده عنبسة بن عبد الرمحن بن عنبسة القرشي ،وهو مرتوك متّهم
ابلوضع.
وأخرجه نعيم من محاد (رقم  )652مقطوعاً ،وال يصح عنه أيضاً.
 -3مكحول الشامي مرسالً :أخرجه نعيم بن محاد (رقم  )626عن رشدين بن سعد ،عن ابن هليعة،

عن عبد الوهاب بن خبت ،عن مكحول .ورشدين بن سعد وابن هليعة فيهما ضعف مشهور ،مع
ضعف اإلرسال من مكحول أيضاً.
 -4وكثري بن ُم ّرة :أخرجه نعيم بن محاد (رقم . )653 ،650 ،647 ،637
 -5وكعب األحبار :أخرجه نعيم بن محاد (رقم . )643 ،622

فيبدو أن مرجع هذا اخلرب أنه من اإلسرائيليّات ،بدليل ذكر كعب األحبار له .مث أخذه عنه الك ّذابون

واملغ ّفلون ورّكبوا له األسانيد السابقة.

مكذوب على رسول هللا -
ولذلك فقد تتابع العلماء على احلكم على هذا احلديث ابلوضع ،وأنه
ٌ
صلى هللا عليه وسلم ،-ومن هؤالء العلماء:

 -1العقيلي يف الضعفاء ،حيث قال عقب أحد طرقه السابقة:
"ليس هلذا احلديث أصل من حديث ثقة ،وال من وجه يثبت".

 -2واجلورقاين يف األابطيل واملناكري.
 -3وابن اجلوزي حيث أورده يف املوضوعات.

 -4والذهيب (كما سبق عنه)  ،وكما يف امليزان ( )675/2يف ترمجة عبد الواحد بن قيس.
 -5وابن القيّم يف املنار املنيف (رقم . )212

 -6وعمر بن بدر املوصلي يف املغين عن احلفظ والكتاب ،كما يف ُجنّة املراتب (رقم . )95
 -7ومال علي القاري يف األسرار املرفوعة (. )450
 -8والعجلوين يف كشف اخلفاء (. )569/2

صرح بقبوله ،كما يف الآللئ املصنوعة (-386/2
ّأما السيوطي فخالف يف احلكم عليه ابلوضع ،ومل يُ ّ

 ، )389والنكت البديعات (رقم  ، )271واتبعه على ذلك ابن عراق -كعادته -يف تنزيه الشريعة
املرفوعة (. )348-347/2

واحلديث واضح البطالن ،ولذلك ضرب ابن القيم به وأبمثاله املثل على األحاديث الظاهرة الكذب.
وما أحسن ما تع ِّقب به اجلورقاين بعض الطرق السابقة ،حيث هبّي عللها اإلسناديّة ،مث أورد حديث

أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال:

وص ّفدت الشياطّي" ،وهو حديث متفق
"إذا جاء رمضان فُتحت أبواب اجلنّة ،وغُلّقت أبواب النارُ ،
ٍ
خمصوص
وحديث آخر مبعناه" :وهذا الشهر شهر رمضان
صحته .مث قال عقب هذا احلديث
على ّ
ٌ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أُمته هبذه الفضائل اليت ذكرها يف هذا
ابلربكة واخلري والرمحة ،بَ ّ
ش َر ُّ
ديث واهٍ
الصحاح .فال جيوز ال ّذهاب عن احلديث الصحيح إىل ح ٍ
احلديث وغريه من األحاديث ِّ
ابطل ،ليس لسنده قِوام وال حلقيقته نظام"( .األابطيل للجورقاين . )88/2

وصدق (رمحه هللا) وبَـ هر.

هذا وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()457/1

السفر ابلقرآن إىل بالد الكفار

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية
ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/01/07هـ

السؤال

ما صحة هذا احلديث( :عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو)  ،وقد قيل يل أن هذا النهى يف حالة ما إذا خيف وقوعه
أبيدي العدو ،فكيف يصح هذا مع أن احلديث غري مقيد بشرط؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذا احلديث صحيح رواه الشيخان البخاري ( ، )2990ومسلم ( )1869وغريمها ،والنهي مقيد
مبا إذا خيف على القرآن أن تنتهك حرمته من قبل العدو ،تبّي ذلك رواية مسلم ،عن عبد هللا بن

عمر  -رضي هللا عنهما -عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان ينهى أن يسافر ابلقرآن إىل

أرض العدو خمافة أن يناله العدو ،وعليه فإذا مل خيف على القرآن أن ميتهن ،فال شيء يف السفر به،
خاصة ملن ال حيفظ القرآن ،فهو حمتاج إىل تالوته وعدم هجره .وهللا أعلم.

()458/1

أسانيد (اتريخ الطربي)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل كل األسانيد واألحاديث الواردة يف كتاب اإلمام الطربي (اتريخ األمم وامللوك) صحيحة؟ إن كان

قليل منها غري صحيح أو أقل من مرتبة الصحيح فكيف أأتكد وأعرف ذلك؟ سبب سؤايل هو أين
قرأت يف اجمللد األول للطربي فوجدت أسانيد للصحايب اجلليل عبد هللا بن العباس ،رضي هللا عنهما،
ولكعب األحبار قد أاثرت الشك لدي ،ابلذات حينما قرأت يف فصل خلق األرض والشمس

والقمر ,والعّي احلمئة .ونرتك لسماحتكم اإلجابة ,والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله .وبعد:

حممد بن جرير الطربي ( 310 - 224هـ) أحد األئمة املشهورين يف التفسري والفقه والتاريخ،
واشتهر بكتابيه يف التفسري والتاريخ ،وكتابه يف التاريخ من أوسع الكتب التارخيية وأكثرها مشوالً
لألحداث والوقائع ،ومل يلتزم الصحة فيما يذكره من الرواايت واألخبار ،ولكنه أوردها مسندة وترك
احلكم للقارئ ،على منهج وطريقة :العهدة على الرواة ،ومن أسند فقد أحال .قال يف مقدمته :فما
يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرانه عن بعض املاضّي ،مما يستنكره قارئه ،أو يستشنعه سامعه ،من

وجها من الصحة وال معىن يف احلقيقة ،فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك من قبلنا ،وإمنا
أجل أنه مل يعرف له ً
أُيت من قبل بعض انقليه إلينا ،ه
وأان إمنا أدينا ذلك على حنو ما أُ ِّدي إلينا .ينظر :اتريخ الطربي ()8/1

 .وقد وقع يف اترخيه كثري من األخبار الواهية واإلسرائيليات املنكرة ،واألحاديث املوضوعة والضعيفة،
وجند يف اتريخ الطربي االعتماد على كتب األخباريّي املطعون يف عدالتهم واملتكلم فيهم ،من أمثلة:

سيف بن عمر التميمي (ت  170هـ)  ،وأيب خمنف لوط بن حيىي (ت  157هـ)  ،وعلي بن حممد

املدائين ( 225هـ)  ،وحممد بن عمر الواقدي ( 207هـ)  ،وغريهم ،ويصعب التعامل مع اتريخ

الطربي لغري املتخصصّي الذين يستطيعون التمييز بّي صحيح األخبار وسقيمها ،وهلذا أنصح السائل
أن تكون مطالعته يف كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثري لعنايته ابنتقاء الرواايت واألخبار ونقد

كتاب أذكر فيه بعون هللا
املروايت ،حيث ذكر منهجه يف مقدمته ( ، )6 /1قال :أما بعد :فهذا ٌ

سره هللا تعاىل حبوله وقوته من ذكر مبدأ املخلوقات من خلق العرش والكرسي
وحسن توفيقه ما ي ه

والسموات واألرضّي وما فيهن وما بينهن من املالئكة واجلان والشياطّي ،وكيفية خلق آدم عليه

السالم وقصص النبيّي ،وما جرى جمرى ذلك إىل أايم بين إسرائيل ،وأايم اجلاهلية حىت تنتهي النبوة

إىل أايم نبينا حممد صلوات هللا وسالمه عليه ،فنذكر سريته كما ينبغي فتشفي الصدور والغليل وتزيح

الداء عن العليل ،مث نذكر ما بعد ذلك إىل زماننا ،ونذكر الفنت واملالحم وأشراط الساعة ،مث البعث
والنشور وأهوال القيامة ،مث صفة ذلك وما يف ذلك اليوم وما يقع فيه من األمور اهلائلة ،مث صفة النار
مث صفة اجلنان وما فيها من اخلريات احلسان ،وغري ذلك وما يتعلق به ،وما ورد يف ذلك من الكتاب

والسنة واآلاثر واألخبار املنقولة املقبولة عند العلماء وورثة األنبياء اآلخذين من مشكاة النبوة

املصطفوية احملمدية على من جاء هبا أفضل الصالة والسالم ،ولسنا نذكر من اإلسرائيليات إال ما أذن
الشارع يف نقله مما ال خيالف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو القسم الذي ال يصدق

وال يكذب مما فيه بسط ملختصر عندان أو تسمية ملبهم ورد به شرعنا مما ال فائدة يف تعيينه لنا،

فنذكره على سبيل التحلي به ال على سبيل االحتياج إليه واالعتماد عليه وإمنا االعتماد واالستناد

على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهما صح نقله أو حسن ،وما كان فيه ضعف

نبينه ،وابهلل املستعان وعليه التكالن.

أيضا إىل العناية بكتب السنة مثل الكتب الستة ومسند أمحد والسيما الصحيحّي ،مع
وأُرشد السائل ً
الرجوع إىل شرحيهما مثل فتح الباري للحافظ ابن حجر ،وشرح النووي على مسلم ،وأما من أراد

دراسة أسانيد اتريخ الطربي فعليه الرجوع إىل كتب الرجال ملعرفة مراتبهم ومنزلتهم ،وكتب الرجال
كثرية ،منها املتقدمة واملتأخرة ،ومنها املطولة واملختصرة مثل :التاريخ الكبري للبخاري ،اجلرح

والتعديل البن أيب حامت ،طبقات ابن سعد ،كتاب الثقات البن حبان ،واجملروحّي له ،الكامل البن

عدي ،الضعفاء الكبري للعقيلي ،امليزان للذهيب ،هتذيب الكمال للمزي ،وهتذيب التهذيب البن
حجر ،وغريها من الكتب اليت صنفت يف الرجال ،وميكن االستفادة يف البحث عن الرجال من برامج

احلاسب مثل :املكتبة األلفية ،املوسوعة الذهبية ،موسوعة الكتب التسعة ،وعلى الدارس لألسانيد

التأكد من مواضع االتصال واالنقطاع ،وذلك ابلرجوع إىل كتب املراسيل مثل :املراسيل البن أيب

أيضا الرجوع إىل كتب العلل للنظر يف احملفوظ من
حامت ،جامع التحصيل للعالئي ،وغريمها ،وعليه ً

الرواايت وغري احملفوظ ،وعلى كل حال فدراسة األسانيد فن له أصوله وقواعده ،وميكن االستفادة

من الكتب اليت ألفت يف هذا الفن ،وهي متوفرة يف املكتبات ،ويوجد ألساتذة اجلامعات مذكرات يف
هذه املادة حيث إن مادة دراسة األسانيد تدرس يف كليات أصول الدين ،ويف برانمج املاجستري
والدكتوراه يف ختصصات السنة وعلومها .وهللا أعلم.

()459/1

حديث "من محل جنازة فليتوضأ"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1426/04/17هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :ما صحة حديث "من محل جنازة فليتوضأ ،ومن غسلها فليغتسل؟ ".

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه الطيالسي ( ، )2314وابن أيب شيبة (، )11153،12000

وأمحد ( ، )9862والبيهقي ( )303/1من طريق ابن أيب ذئب ،عن صاحل موىل التوأمة ،قال :مسعت
سل ميتاً فليغتسل".
أاب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من غ ه
ويف هذا اإلسناد :صاحل موىل التوأمة ،وهو صدوق اختلط

وقد اختلف يف رفع هذا احلديث ووقفه ،وأشار غري واحد من األئمة -منهم اإلمام أمحد والبخاري
وأبو حامت -إىل أن احملفوظ وقف احلديث على أيب هريرة رضي هللا عنه.

وللحديث طرق أخرى يطول املقام ببسطها [ينظر :البدر املنري (. ] )543 - 524/2
وقد ذكر غري واحد من األئمة أنه ال يصح يف هذا الباب شيء ،منهم اإلمام أمحد ،وعلي بن املديين،

والذهلي

وقال الرتمذي" :سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث ،فقال :إن أمحد بن حنبل وعلي

بن عبد هللا قاال :ال يصح يف هذا الباب شيء " [ينظر :علل الرتمذي ( ، )142/1سنن البيهقي

(. ] )302/1

ويف سنن البيهقي (" : )302/1قال حممد بن حيىي :ال أعلم فيمن غسل ميتاً حديثاً اثبتاً ،ولو ثبت

لزمنا استعماله".

وقال البيهقي ( )302/1بعد أن ذكره موقوفاً " :هذا هو الصحيح موقوفاً على أيب هريرة كما أشار

البخاري".

ويتلخص مما سبق أن احلديث موقوف على أيب هريرة -رضي هللا عنه -وعلى هذا فال ينهض

سل امليت ،وقد ذهب بعض العلماء إىل استحباب
لالستدالل به على وجوب الغسل على من غَ ه

الغسل ملن غسل ميتاً ،وهذا قول الشافعي وإسحاق واألحناف ،ورواية عن اإلمام أمحد وعليها

املذهب ،ويف رواية أخرى ال يستحب ،وهللا أعلم.

()460/1

صحة حديث (اللهم ابرك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1426/07/03هـ

السؤال

ما صحة حديث" :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل رجب قال :اللهم ابرك لنا يف رجب

وشعبان وبلغنا رمضان".
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالة على رسول هللا ،وبعد:
هيب صلهى ه ِ
ال :الله ُه هم َاب ِر ْك لَنَا ِيف َر َج ٍ
ب َو َش ْعبَا َن
ب قَ َ
حديثَ " :كا َن النِ ُّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم إِ َذا َد َخ َل َر َج ٌ
ضا َن".
"واب ِر ْك لَنَا ِيف َرَم َ
َوبلغنا َرَم َ
ضا َن" .ويف روايةَ :

أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند ( ، )2346والبزار يف مسنده- ،كما يف كشف األستار

( ،- )616وابن السين يف عمل اليوم والليلة ( ، )658والطرباين يف األوسط ( ، )3939ويف

الدعاء ( ، )911وأبو نعيم يف احللية ( ، )269/6والبيهقي يف الشعب ( ، )3534ويف كتاب
فضائل األوقات ( ، )14واخلطيب البغدادي يف املوضح ( ، )473/2وابن عساكر يف اترخيه

( ، )57/40من طريق زائدة بن أيب الرقاد عن زايد النمريي عن أنس.
وهذا إسنا ٌد ضعيف :زائدة بن أيب الرقاد :قال البخاري والنسائي :منكر احلديث ،وقال أبو داود :ال

أعرف خربه ،وقال أبو حامت :حيدث عن زايد النمريي عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ،وال ندري منه

أو من زايد ،وقال الذهيب :ضعيف ،وقال احلافظ ابن حجر :منكر احلديث [ينظر :التاريخ الكبري

( ، )433/3اجلرح ( ، )613/3اجملروحّي ( ، )308/1امليزان ( ، )65/2التهذيب (، )305/3

التقريب (. ] )256/1

وزايد بن عبد هللا النمريي البصري :قال ابن معّي :ليس بشيء ،وضعفه أبو داود ،وقال أبو حامت:

يكتب حديثه وال حيتج به ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :خيطئ ،مث ذكره يف اجملروحّي ،وقال:
منكر احلديث يروي عن أنس أشياء ال تشبه حديث الثقات ،ال جيوز االحتجاج به ،وقال الذهيب:
ضعيف ،وقال احلافظ :ضعيف [ينظر :اتريخ ابن معّي ( ، )179/2اجلرح ( ، )536/3الكامل

( ، )1044/3امليزان ( ، )65/2التهذيب (. ] )378/3

وقد تفرد زائدة بن أيب الرقاد هبذا احلديث عن زايد النمريي ،قال الطرباين يف األوسط" :ال يروى هذا
احلديث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إال هبذا اإلسناد ،تفرد به زائدة بن أيب الرقاد".
وقال البيهقي " :تفرد به النمريي وعنه زائدة بن أيب الرقاد ،قال البخاري :زائدة بن أيب الرقاد عن
زايد النمريي منكر احلديث".

وقد أشار غري واحد من العلماء إىل ضعف إسناد هذا احلديث منهم :النووي يف األذكار (، )547
وابن رجب يف لطائف املعارف (ص ، )143واهليثمي يف اجملمع ( ، )165/2والذهيب يف امليزان

( ، )65/2وابن حجر يف تبيّي العجب (. )38
وحيسن اإلشارة مبناسبة ختريج هذا احلديث إىل أنه مل يثبت يف فضل شهر رجب وال يف صيامه وال قيام
ليلة خمصوصة منه حديث صحيح ،قال احلافظ ابن حجر يف تبيّي العجب مبا ورد يف شهر رجب

(ص" : )23مل يرد يف فضل شهر رجب ،وال يف صيام شيء منه معّي ،وال يف قيام ليلة خمصوصة فيه

حديث صحيح يصلح للحجة ،وقد سبقين إىل اجلزم بذلك اإلمام أبو إمساعيل اهلروي احلافظ ،رويناه
عنه إبسناد صحيح ،وكذلك رويناه عن غريه".
وقال احلافظ ابن رجب يف لطائف املعارف (ص " : )140فأما الصالة فلم يصح يف شهر رجب

صالة خمصوصة ختتص به ،واألحاديث املروية يف فضل صالة الرغائب يف أول ليلة مجعة من شهر

رجب كذب وابطل ال تصح ،وهذه الصالة بدعة عند مجهور العلماء ،وممن ذكر ذلك من العلماء
املتأخرين من احلفاظ :أبو إمساعيل األنصاري ،وأبو بكر بن السمعاين ،وأبو الفضل بن انصر ،وأبو

الفرج بن اجلوزي ،وغريهم ،وإمنا مل يذكرها املتقدمون ألهنا أحدثت بعدهم ،وأول ما ظهرت بعد
األربعمائة فلذلك مل يعرفها املتقدمون ومل يتكلموا فيها ،وأما الصيام فلم يصح يف فضل رجب

خبصوصه شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه ....وقد روي أنه كان يف شهر رجب

حوادث عظمية ،ومل يصح شيء من ذلك ،فروي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ولد يف أول ليلة
منه ،وأنه بعث يف السابع والعشرين منه ،وقيل :يف اخلامس والعشرين ،وال يصح شيء من ذلك،

وروي إبسناد ال يصح عن القاسم بن حممد أن اإلسراء ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يف السابع

والعشرين من رجب ،وأنكر ذلك إبراهيم احلريب وغريه".

()461/1

استغاثة زينب أخت احلسّي يوم كربالء
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/07/22هـ
السؤال

يف قصة كربالء ذكر بعضهم أن زينب أخت اإلمام احلسّي -رضي هللا عنه -حفيدة رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -اندت" :اي حممد اي حممد قد هلك أهلك اليوم" أو شيء من هذا القبيل .فما
مدى صحة هذه الرواية؟

وإذا ص هحت ،فما توضيح أهل السنة واجلماعة لقوهلا؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

الرواية املذكورة أخرجها الطربي يف اترخيه ( ، )455/5من رواية أيب خمنف ،قال :حدثين أبو زهري
العبسي ،عن قرة بن قيس التميمي ،قال :نظرت إىل تلك النسوة ملا مررن حبسّي وأهله وولده ِ
ص ْح َن

ولطمن وجوههن ،قال :فاعرتضتهن على فرس ،فما رأيت منظراً من نسوة قط كان أحسن من منظر

رأيته منهم ذلك اليوم ،قال :فما نسيت من األشياء ال أنس قول زينب ابنة فاطمة حّي مرت أبخيها

احلسّي صريعاً وهي تقول :اي حممداه اي حممداه صلى عليك مالئكة السماء ،هذا احلسّي ابلعراء

مرمل ابلدماء ،مقطع األعضاء ،اي حممداه وبناتك سبااي ،وذريتك مقتلة ،تسفي عليها الصبا ،قال:

فأبكت وهللا كل عدو وصديق.
وأبو خمنف هو :لوط بن حيىي ،وهو شيعي ضعيف احلديث ،أمجع نقاد احلديث على تضعيفه ،بل

على تركه وأنه ال يعتد بروايته ،وال ريب أن مقتل احلسّي -رضي هللا عنه -حيزن له كل مسلم ،وهو
ت َش ِ
اه ًدا البن عُ َم َر -
مصيبة عظيمة ،أخرج البخاري ( )5994بسنده عن ابْ ِن أَِيب نـُ ْع ٍم ،قَ َ
الُ :ك ْن ُ
الِ :من أ َْه ِل الْعِر ِ
رضي هللا عنهماَ -و َسأَلَهُ َر ُج ٌل َع ْن َدِم الْبَـ ُع ِ
ال :انْظُُروا
اق ،قَ َ
وض فَـ َق َ
الِ :ممه ْن أَنْ َ
ت؟ فَـ َق َ ْ
َ
إِ َىل َه َذا يَ ْسأَلُِين َع ْن َدِم الْبَـ ُع ِ
صلهى ه
صلهى
ت النِ ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ ،-و َِمس ْع ُ
هيب َ -
هيب َ -
وض َوقَ ْد قَـتَـلُوا ابْ َن النِ ِّ
اي ِم ْن ُّ
ه
الدنْـيَا".
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يَـ ُقولُ ُ:
"مهَا َرْحيَانَـتَ َ
واحلسّي  -رضي هللا عنه  -من سادات املسلمّي وعلماء الصحابة ،وابن بنت رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -اليت هي أفضل بناته ،وكان عابداً شجاعاً سخياً ،وقد أسرف الرافضة يف إظهار اجلزع

واحلزن ملقتل احلسّي ،وأحدثوا كثرياً من البدع الشنيعة يوم عاشورا إحياءً لذكرى مقتل احلسّي -رضي

هللا عنه ،-قال احلافظ ابن كثري" :فكل مسلم ينبغي له أن حيزنه قتله رضي هللا عنه ،ولكن ال حيسن
تصنع ورايءٌ ،وقد كان أبوه أفضل منه،
ما يفعله الشيعة من إظهار اجلزع واحلزن الذي لعل أكثره ٌ

فقتل وهم ال يتخذون مقتله مأمتا كيوم مقتل احلسّي ،فإن أابه قتل يوم اجلمعة وهو خارج إىل صالة
الفجر يف السابع عشر من رمضان سنة أربعّي ،وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة

حمصور يف داره يف أايم التشريق من شهر ذي احلجة سنة ست وثالثّي ،وقد
واجلماعة ،وقد قتل وهو
ٌ

ذبح من الوريد إىل الوريد ،ومل يتخذ الناس يوم قتله مأمتاً ،وكذلك عمر بن اخلطاب وهو أفضل من
عثمان وعلي ،قتل وهو قائم يصلي يف احملراب صالة الفجر ويقرأ القرآن ومل يتخذ الناس يوم قتله

مأمتاً ،وكذلك الصديق كان أفضل منه ومل يتخذ الناس يوم وفاته مأمتا ،ورسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -سيد ولد آدم يف الدنيا واآلخرة ،وقد قبضه هللا إليه كما مات األنبياء قبله ،ومل يتخذ أحد
يوم موهتم مأمتا يفعلون فيه ما يفعله هؤالء اجلهلة من الرافضة  ...وأحسن ما يقال عند ذكر هذه

املصائب وأمثاهلا ما رواه علي بن احلسّي عن جده رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ما

من مسلم يصاب مبصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث هلا اسرتجاعا إال أعطاه هللا من األجر
مثل يوم أصيب هبا" [البداية والنهاية (. ] )203/8
وقال يف موضع آخر" :وقد أسرف الرافضة يف دولة بين بويه يف حدود األربعمائة وما حوهلا فكانت

الدابدب  -أي الطبل  -تضرب ببغداد وحنوها من البالد يف يوم عاشوراء ،ويُذر الرماد والتَب يف

كثري منهم ال
الطرقات واألسواق ،وتعلق املسوح على الدكاكّي ،ويظهر الناس احلزن والبكاء ،و ٌ
يشرب املاء ٍ
ليلتئذ موافقةً للحسّي؛ ألنه قتل عطشان مث خترج النساء حاسر ٍ
ات عن وجوههن ينحن

ويلطمن ُوجوههن وصدورهن حافيات يف األسواق إىل غري ذلك من البدع الشنيعة " ،هذا وهللا أعلم.
َ

()462/1

حديث مسح ظهر آدم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/09/14هـ

السؤال

قرأت حديثاً أن هللا -تعاىل -مسح ظهر آدم عليه السالم.

وهناك أسانيد كثرية هلذا احلديث ،لكنين أعلم أن مجيع هذه الرواايت ضعيفة .فهل هناك أي حديث

صحيح يف هذه املسألة؟ أو على األقل هل جمموع هذه الرواايت جتعله حسناً لغريه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فقد أخرب هللا -سبحانه وتعاىل -يف كتابه أنه استخرج ذرية بين آدم من أصالهبم شاهدين على
َخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِّريهـتَـ ُه ْم
ك من بَِين َ
(وإِ ْذ أ َ َ
أنفسهم أن هللا رهبم ومليكهم ،قال عز وجلَ :
ِِ
ِ ِ
ّي)
َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس َ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد َان أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ هان ُكنها َع ْن َه َذا غَافل َ
[األعراف. ]172:
واختلف املفسرون يف معىن اإلشهاد املذكور يف اآلية على قولّي:

-1أن اإلشهاد يف اآلية هو أن هللا فطرهم على التوحيد ،وجبلهم على اإلميان وجعل لديهم
ك لِل ِّدي ِن َحنِيفاً فِطْرةَ هِ ه
هاس َعلَْيـ َها َال
االستعداد لقبوله ،قال سبحانه وتعاىل( :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
تَـب ِديل ِخلَل ِْق هِ
اَّلل َذلِ َ ِ
ين الْ َقيِّ ُم َولَ ِك هن أَ ْكثَـ َر الن ِ
هاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن) [الروم ، ]30:ويف الصحيحّي
ك ال ّد ُ
ْ َ
[البخاري ( ، )1385ومسلم ( ] )2658من حديث أَِيب ُهريْـرَة -ر ِ
ض َي ه
هيب
ال :قَ َ
اَّللُ َع ْنهُ -قَ َ
ال النِ ُّ
ََ َ

ود يولَ ُد َعلَى ال ِْفطْرةِ فَأَبـواهُ يـه ِو َدانِِه أَو يـنَ ِ ِِ
صلهى ه ٍِ
ِ
سانِِه".
ْ ُ ّ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ " :-ك ُّل َم ْولُ ُ
َ ََ َُ ّ
ص َرانه أ َْو ميَُ ّج َ
ول هِ
ِ
اض ب ِن ِمحَا ٍر الْمج ِ
اَّلل
اش ِع ِّي -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُس َ
ويف صحيح مسلم ( )2865من حديث عيَ ِ ْ
َُ
ٍ
صلهى ه
ُعلِّ َم ُك ْم َما َج ِهلْتُ ْم ِممها َعله َم ِين
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
ال ذَ َ
ات يَـ ْوم ِيف ُخطْبَتِ ِه" :أ ََال إِ هن َرِّيب أ ََم َرِين أَ ْن أ َ
َادي حنـ َفاء ُكلههم ،وإِ ههنُم أَتَـ ْتـهم ال ه ِ
ت ِعب ِ
يَـ ْوِمي َه َذاُ ،ك ُّل َم ٍ
ّي
شيَاط ُ
ال َحنَلْتُهُ َعبْ ًدا َح َال ٌلَ ،وإِِّين َخلَ ْق ُ َ
َُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
ْت َهلُ ْم َوأ ََم َرْهتُ ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا ِيب َما َملْ أُنْ ِز ْل بِ ِه ُس ْلطَ ًاان " ...
اجتَالَْتـ ُه ْم َع ْن ِدينِ ِه ْمَ ،و َح هرَم ْ
َحلَل ُ
ت َعلَْي ِه ْم َما أ ْ
فَ ْ
احلديث.
 -2تفسري اإلشهاد مبا ورد يف بعض األحاديث واآلاثر الدالة على أن هللا -عز وجل -استخرج ذرية

آدم من صلبه ،وأشهدهم أنه رهبم ومعبودهم ،ففي الصحيحّي [البخاري ( ، )3334ومسلم
( ] )2805من حديث أنس -رضي هللا عنه" :-إِ هن ه
ك َما
اَّللَ يَـ ُق ُ
ول ِأل َْه َو ِن أ َْه ِل النها ِر َع َذ ًااب :لَ ْو أَ هن لَ َ
ٍ
ِيف ْاأل َْر ِ
ت ِيف
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
ت تَـ ْفتَ ِدي بِ ِه؟ قَ َ
ال :فَـ َق ْد َسأَلْتُ َ
ك َما ُه َو أ َْه َو ُن ِم ْن َه َذا َوأَنْ َ
ض ِم ْن َش ْيء ُك ْن َ
صل ِ
ش ْر َك" .ووردت أحاديث فيها تفصيل هذا اإلشهاد الذي
ت إِهال ال ِّ
آد َم أَ ْن َال تُ ْش ِر َك ِيب فَأَبَـ ْي َ
ْب َ
ُ
استُ ِخرجوا من صلب آدم عليه السالم ،وهذه األحاديث ال ختلو من كالم،
أُخذ على بين آدم حينما ْ
ومن تلك األحاديث ما أييت:

َخ َذ ه
هيب -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
ال" :أ َ
اَّللُ
 -1حديث ابن عباس -رضي هللا عنهماَ -ع ْن النِ ِّ
ِ
ٍ
آدم بِنَـعما َن (يـع ِين َعرفَةَ)  ،فَأَ ْخرج ِمن ِ
ِ
ّي يَ َديْ ِه َكال هذ ِّر،
ص ْلبِه ُك هل ذُ ِّريهة ذَ َرأَ َها فَـنَـثَـ َرُه ْم بَ ْ َ
ََ ْ ُ
الْميثَا َق م ْن ظَ ْه ِر َ َ ْ َ َ ْ َ
ِِ
ِ ِ
ّي،
مثُه َكله َم ُه ْم قِبَ ًال قَ َ
ال :أَلَ ْس ُ
ت بَِربِّ ُك ْم؟ قَالُوا :بَـلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَـ ُقولُوا يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ هان ُكنها َع ْن َه َذا غَافل َ
آاب ُؤَان ِم ْن قَـ ْب ُل َوُكنها ذُ ِّريهةً ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِمبَا فَـ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َن" .أخرجه أمحد
أ َْو تَـ ُقولُوا إِ همنَا أَ ْش َر َك َ
( ، )2327عن حسّي بن حممد ،عن جرير بن حازم ،عن كلثوم بن جرب ،عن سعيد بن جبري ،عن
ابن عباس -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

ورجال هذا اإلسناد ثقات ،ولكن احلديث أُعل ابلوقف ،قال احلافظ ابن كثري " :وقد رواه عبد
الوارث ،عن كلثوم بن جرب ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،فوقفه.

وكذا رواه إمساعيل بن علية ووكيع ،عن ربيعة بن كلثوم بن جرب ،عن أبيه ،به.
وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أيب اثبت وعلي بن بذمية ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن

عباس.

وكذا رواه العويف وعلي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس ،فهذا أكثر وأثبت وهللا أعلم" [تفسري ابن كثري

(. ] )347/2

وقال النسائي بعد إخراجه للحديث يف السنن الكربى (" : )347/6وكلثوم هذا ليس ابلقوي،
وحديثه ليس ابحملفوظ"

َخ َذ ربُّ َ ِ
ِِ ِ
ِ
آد َم
ك م ْن بَِين َ
(وإِ ْذ أ َ َ
 -2حديث عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -أنه ُسئ َل َع ْن َهذه ْاآليَةَ :
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمُ -سئِ َل َع ْنـ َها،
ت َر ُس َ
ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم)  ،فَـ َق َ
ال ُع َم ُر -رضي هللا عنهَِ :-مس ْع ُ
اَّلل َ -
ِ
ال" :إِ هن ه
ت
استَ ْخ َر َج ِم ْنهُ ذُ ِّريهةً ،فَـ َق َ
فَـ َق َ
الَ :خلَ ْق ُ
اَّللَ َ -ع هز َو َج هلَ -خلَ َق َ
س َح ظَ ْه َرهُ بِيَ ِمينِه فَ ْ
آد َم ،مثُه َم َ
ِ
َه ُؤَال ِء لِل َ ِ ِ
ت َه ُؤَال ِء لِلنها ِر
استَ ْخ َر َج ِم ْنهُ ذُ ِّريهة ً،فَـ َق َ
الَ :خلَ ْق ُ
س َح ظَ ْه َرهُ فَ ْ
ْجنهة َوب َع َم ِل أ َْه ِل ا ْجلَنهة يَـ ْع َملُو َن مثُه َم َ
ول هِ
ول ه ِ
صلهى ه
ال َر ُس ُ
يم ال َْع َم ُل؟ فَـ َق َ
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُس َ
َوبِ َع َم ِل أ َْه ِل النها ِر يَـ ْع َملُو َن" .فَـ َق َ
اَّللُ
اَّلل َ -
اَّلل ِ،فَف َ
اَّلل َع هز وج هل إِذَا َخلَ َق الْعب َد لِل ِ
ِ
وت َعلَى َع َم ٍل
استَـ ْع َملَهُ بِ َع َم ِل أ َْه ِل ا ْجلَن ِهة َح هىت ميَُ َ
ْجنهة ْ
َْ َ
َعلَْيه َو َسله َم" :-إِ هن هَ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِم ْن أَ ْعم ِ
وت
استَـ ْع َملَهُ بِ َع َم ِل أ َْه ِل النها ِر َح هىت ميَُ َ
ال أ َْه ِل ا ْجلَنهة فَـيُ ْدخلَهُ بِه ا ْجلَنهةََ ،وإِذَا َخلَ َق ال َْع ْب َد للنها ِر ْ
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
هار" .أخرجه مالك يف املوطأ ( ، )1395ومن طريقه أبو
َعلَى َع َم ٍل م ْن أَ ْع َمال أ َْه ِل النها ِر فَـيُ ْدخلَهُ به الن َ
داود ( ، )4081والرتمذي ( ، )3001وأمحد ( ، )311عن زيد بن أيب أنيسة ،أن عبد احلميد بن
عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أخربه عن مسلم بن يسار اجلهين ،أن عمر بن اخلطاب -رضي هللا

عنه." ... -

وهذا اإلسناد ضعيف ،مسلم بن يسار اجلهين مل يسمع من عمر ،ومل يوثقه غري ابن حبان والعجلي،
ومل يرو عنه غري عبد احلميد بن عبد الرمحن فهو يف عداد اجملاهيل.

وذكر يف بعض الطرق بّي مسلم بن يسار رجل وهو :نعيم بن ربيعة ،وهو جمهول احلال .وقال ابن

عبد الرب يف التمهيد (" : )3/6هذا احلديث منقطع هبذا اإلسناد؛ ألن مسلم بن يسار هذا مل يلق

عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه.-

مث قال :زايدة من زاد يف هذا احلديث نعيم بن ربيعة ليست حجة؛ ألن الذي مل يذكره أحفظ ،وإمنا
تقبل الزايدة من احلافظ املتقن.

ومجلة القول يف هذا احلديث أنه حديث ليس إسناده ابلقائم؛ ألن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة

كليهما غري معروفّي حبمل العلم ،ولكن معىن هذا احلديث قد صح عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -من وجوه كثرية اثبتة يطول ذكرها".

 -3حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :وإذ
أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرايهتم ،قال" :أخذوا من ظهره كما يؤخذ ابملشط من الرأس،

فقال هلم( :ألست بربكم قالوا بلى)  ،قالت املالئكة( :شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا

غافلّي)  .أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )110/ 6من طريق أمحد بن أيب طيبة ،عن سفيان بن سعيد،

عن األجلح ،عن الضحاك ،عن منصور ،عن جماهد ،عن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما.-

وأُعل هذا احلديث ابلوقف ،قال احلافظ ابن كثري" :أمحد بن أيب طيبة هذا هو :أبو حممد اجلرجاين،
قاضي قومس كان أحد الزهاد ،أخرج له النسائي يف سننه ،وقال أبو حامت الرازي :يكتب حديثه،

وقال ابن عدي :حدث أبحاديث كثرية غرائب.

وقد روى هذا احلديث عبد الرمحن بن محزة بن مهدي ،عن سفيان الثوري ،عن منصور ،عن جماهد،

عن عبد هللا بن عمرو.

وكذا رواه جرير ،عن منصور ،به ،وهذا أصح ،وهللا أعلم".

وقال أيضاً بعد أن ساق عدداً من األحاديث واآلاثر الواردة يف أخذ الذرية من صلب آدم عليه

السالم ،قال" :فهذه األحاديث دالة على أن هللا -عز وجل -استخرج ذرية آدم من صلبه ،وميز

بّي أهل اجلنة وأهل النار ،وأما اإلشهاد عليهم هناك أبنه رهبم ،فما هو إال يف حديث كلثوم بن جرب،
عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،ويف حديث عبد هللا بن عمرو وقد بينا أهنما موقوفان ال

مرفوعان ،كما تقدم ،ومن مث قال قائلون من السلف واخللف :إن املراد هبذا اإلشهاد ،إمنا هو فطرهم
على التوحيد ،كما تقدم يف حديث أيب هريرة وعياض بن محار اجملاشعي ،ومن رواية احلسن البصري

عن األسود بن سريع ،وقد فسر احلسن اآلية بذلك ،قالوا :وهلذا قال( :وإذ أخذ ربك من بين آدم)
 ،ومل يقل من آدم (من ظهورهم)  ،ومل يقل من ظهره (ذريتهم) أي جعل نسلهم جيال بعد جيل وقران
بعد قرن ،كقوله تعاىل( :وهو الذي جعلكم خالئف األرض)  ،وقال( :وجيعلكم خلفاء األرض) ،

وقال( :كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين)  ،مث قال (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى)
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلّي له حاالً وقاالً والشهادة اترة تكون ابلقول ،كقوله( :قالوا شهدان

على أنفسنا) اآلية ،واترة تكون حاال كقوله تعاىل( :ما كان للمشركّي أن يعمروا مساجد هللا شاهدين

على أنفسهم ابلكفر) أي حاهلم شاهد عليهم بذلك ال أهنم قائلون ذلك ،وكذا قوله تعاىل( :وإنه على
ذلك لشهيد) كما أن السؤال اترة يكون ابلقال ،واترة يكون ابحلال ،كقوله( :وآاتكم من كل ما

سألتموه)  .قالوا :ومما يدل على أن املراد هبذا هذا أن جعل هذا اإلشهاد حجة عليهم يف اإلشراك،

فلو كان قد وقع هذا -كما قال من قال -لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ،فإن قيل :إخبار

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -به كاف يف وجوده ،فاجلواب :أن املكذبّي من املشركّي يكذبون

جبميع ما جاءهتم به الرسل من هذا وغريه ،وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة اليت
فطروا عليها من اإلقرار ابلتوحيد ،وهلذا قال( :أن تقولوا) أي لئال تقولوا يوم القيامة (إان كنا عن هذا)
أي التوحيد (غافلّي أو تقولوا إمنا أشرك آابؤان) " [ينظر :تفسر ابن كثري (. ] )347 -345/2

()463/1

درجة حديث" :من قرأ الفاحتة لن يرى الفقر أبداً"
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/10/25هـ
السؤال

روي أن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أخرب أبنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

يقول" :من قرأ سورة الفاحتة يف الليل لن يرى الفقر أبداً" ،فما مدى صحة هذه الرواية؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

صح يف فضل هذه السورة أحاديث عدة ،بل
فهذا حديث ال يصح يف فضل سورة الفاحتة ،مع أنه قد ّ

صح عنه -صلى هللا عليه وسلم -أهنا أفضل سورة يف القرآن.
ّ

واملروي عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -بنحو هذا املعىن إمنا ورد يف سورة الواقعة ،ال يف سورة
ُّ

الفاحتة ،وهو مع ذلك حديث ال يصح أيضاً ،كما بّي ذلك اإلمام أمحد ،حيث حكم على حديث

ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف سورة الواقعة أنه حديث منكر .املنتخب من العلل للخالل

(ص )117-116رقم ( . )49وهللا أعلم.

واحلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله وصحبه والتابعّي.

()464/1

درجةُ حديث" :واقرأ وأنت ساجد الفاحتة سبع مرات"
اجمليب د .بندر بن انفع العبديل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

اجلواد :عن النيب-صلّى هللا
قرأت يف كتاب "ال ّدعاء املستجاب من احلديث والكتاب" ألمحد عبد ّ

كل ركعتّي .فإذا
ّيهن من ليل أو هنار،
ّ
عليه وسلّم -أنّه قال" :اثنيت عشرة ركعة تصل ّ
وتتشهد بّي ّ
وصل على النيب -صلّى هللا عليه وسلّم -واقرأ
ّ
تشهدت يف آخر صالتك ،فأثن على هللا ّ
وجلِّ ،
عز ّ
مرات ،وقل" :ال إله إالّ هللا وحده ال
مرات ،وآية الكرسي سبع ّ
وأنت ساجد (فاحتة الكتاب) سبع ّ

إين أسألك
مرات .مثّ قل" :اللهم ّ
كل شيء قدير" عشر ّ
شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على ّ

الرمحة من كتابك ،وامسك األعظم ،وج ّدك األعلى ،وكلماتك
مبعاقد ّ
العز من عرشك ،ومنتهى ّ

التّامة" .مثّ سل حاجتك ،مثّ أرفع رأسك ،مثّ سلّم مييناً ومشاالً" رواه احلاكم عن ابن مسعود رضي هللا

عنه.

النيب -صلّى هللا
مثّ بعد توضيح هذه ّ
الصالة روى الكاتب عن ابن عبّاس -رضي هللا عنهما -أ ّن ّ

عليه وسلّم -هنى عليًّا عن القراءة وهو راكع أو ساجد!
وأسئليت هي:

الصالة ،وهل هذا ال يتناىف مع احلديث املذكور أعاله
السجود يف ّ
 -1كيف جتوز قراءة القرآن أثناء ّ

عن النّهي؟
السجود من دون
 -2فهمت أنّه بعد التّ ّ
السالم بعد ّ
شهد يقع سجود ،مثّ دعاء ،مثّ سالم .فهل جيوز ّ
تشهد آخر؟
ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا احلديث وهو حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -أخرجه ابن اجلوزي يف "املوضوعات" من

طريق احلاكم ( ، )1029ومل أقف عليه يف "املستدرك" للحاكم .وأورده السيوطي يف "الآللئ
املصنوعة" ( ، )68/2وابن عراق يف "تنزيه الشريعة" (. )112/2

وقال ابن اجلوزي بعد إخراجه :هذا إسناد موضوع بال شك ،وإسناده خمبهط كما ترى ،ويف إسناده

وخا مل
عمر بن هارون ،قال حيىي :كذاب ،وقال ابن حبان :يروي عن الثقات املعضالت ،ويدهعي شي ً
يرهم .وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم النهي عن القراءة يف السجود ا .هـ.

فاحلديث موضوع سنداً ،منكر متناً؛ ملخالفته لألحاديث الصحيحة يف هنيه صلى هللا عليه وسلم عن

القراءة يف الركوع والسجود.

وأما حديث ابن عباس فهو اثبت يف "صحيح مسلم" ( )479أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
ِ
فعظموا فيه الرب عز وجل ،وأما السجود
"أال وإين هنيت أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ،فأما الركوع ّ
فاجتهدوا يف الدعاء ،فَـ َق ِم ٌن أن يستجاب لكم" .وهللا املوفق.

()465/1
س ربكم قِبَل اليمن)
درجة حديث (أجد نَـ َف َ
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1426/10/24هـ

السؤال

ِ ِ
بل اليمن"،
س ربكم م ْن ق َ
هناك حديث يروى عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول فيه" :أجد نَـ َف َ

فماذا يعين هذا احلديث؟ هل يعين أن هناك صفة تنفس هلل عز وجل؟ وهل يشعر من يذهب إىل

اليمن بذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

ِ
ام بْ ُن
فاحلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( ، )10978قالَ :ح هدثَـنَا ع َ
صُ
َخالِ ٍدَ :ح هدثَـنَا َح ِر ٌيزَ ،ع ْن َشبِ ٍ
الَ :اي أ ََاب
يب أَِيب َرْو ٍح ،أَ هن أَ ْع َرابِيًّا أَتَى أ ََاب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -فَـ َق َ
ِ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ال :قَ َ
يث ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَ َذ َك َر ا ْحلَ ِد َ
ال :النِ ُّ
هيب َ -
هيب َ -
ُه َريْـ َرَة َح ّدثْـنَا َع ْن النِ ِّ
ٍ ِ
ِ ِ
َو َسله َم" :-أ ََال إِ هن ِْ
س َربِّ ُك ْم ِم ْن قِبَ ِل الْيَ َم ِن".
اإلميَا َن ميََان َوا ْحلك َ
ْمةَ ميََانيَةٌ َوأَج ُد نَـ َف َ
وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميّي ( )1083من طريق علي بن عياش احلمصي ،عن حريز بن

عثمان به.
وأصل احلديث يف الصحيحّي بلفظ" :جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة ،اإلميان ميان ،والفقه ميان،

واحلكمة ميانية ".

وقوله" :وأجد نفس ربكم من قبل اليمن" زايدة تفرد هبا شبيب أبو روح ،ومل يوثقه غري ابن حبان.
وعلى تقدير ثبوت هذه الزايدة ،فمعناها أي تفريج هللا وتنفيسه من قبل اليمن .واملراد أن هللا -

سبحانه وتعاىل -نفس الكرب عن نبيه -صلى هللا عليه وسلم -أبهل اليمن ،وهم األنصار ،قال ابن
نت يف شدة وكرب وغم من أهل مكة ،ففرج هللا
قتيبة" :وهذا من الكناية؛ ألن معىن هذا أنه قالُ :ك ُ

عين ابألنصار ،يعين أنه جيد الفرج من قبل األنصار وهم من اليمن ،فالريح من فرج هللا تعاىل وروحه،

كما كان األنصار من فرج هللا تعاىل" [ينظر :أتويل خمتلف احلديث ص (. ] )143

قال القرطيب يف تفسريه ( " : )212/20روي أنه -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إين ألجد نفس

ربكم من قبل اليمن" ،وفيه أتويالن :أحدمها :أنه الفرج لتتابع إسالمهم أفواجاً ،والثاين :معناه أن هللا

تعاىل نفس الكرب عن نبيه -صلى هللا عليه وسلم -أبهل اليمن وهم األنصار".
(ع َىن به األنصار؛ أل هن ه
وهم
وقال ابن األثري يف النهاية (َ : )203/5
ب عن املؤمنّي ُ
اَّلل نَـ هفس هبم ال َك ْر َ
ميََانُون ه
ألهنم من األ ْزد) هذا وهللا أعلم.

()466/1

هل األكل من ضيافة املريض تنقص األجر
اجمليب د .بندر بن انفع العبديل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال

كنا يف عيادة مريض ،فقدم لنا أهل املريض طعاما للضيافة فأىب أحدان من األكل حبجة أنه يوجد

حديث ملخصه أن من أكل عند مريض فذلك هو ثوابه من تلك العيادة لذلك املريض!
السؤال :هل ورد يف هذا اخلصوص حديث؟ وما درجة صحته؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم ورد حديث أيب أمامة -رضي هللا عنه -مرفوعاً" :إذا عاد أحدكم مريضاً ،فال أيكل عنده شيئاً،
فإنه حظُّه من عيادته" أخرجه الديلمي يف "مسند الفردوس" (. )1207/1
وإسناده ضعيف جداً ،ألن يف سنده عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي ،وهو مرتوك ،وك هذبه ابن معّي،
كما يف التقريب" (ص. )666

وعليه فالصحيح جواز األكل عند املريض ،وأن ذلك ال ينقص من ثواب عيادته .بل رمبا يكون
األكل أحياانً مما يُدخل السرور عليه فيندب حينئذ .وهللا املوفق.

()467/1

درجة حديث "علموهم الصالة يعلموكم الدعاء"
اجمليب د .خالد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1427/04/05هـ

السؤال

سألت فضيلتكم عن حكم مناجاة قصرية لئن سألتين اي رب يوم القيامة عن ذنيب لنسألنك عن

رمحتك ولئن سألتين اي رب عن تقصريي فلنسألنك عن عفوك ولئن قذفتين يف النار ألخربن أهل النار

أين أحبك كفاين عزا أن تكون يل راب وكفاين فخرا أن أكون لك عبدا فأجبتوين أبن حكم مثل هذه
املناجاة أهنا بدعه ،وهي من طرق تعبد الصوفية ،فسؤايل اآلن هل يشمل ذلك إرفاق دعاء أو مناجاة
بنية إطالع اإلخوان على دعاء أو مناجاة مل يطلعوا عليها لسبب أو آلخر ،وهل يشمل هذا احلكم

نية التعليم كما ورد يف أهل عسري واليت هذه قصتهم اليت ذكرها الرحالة ابن بطوطة:

هلم صدق نية ،وحسن اعتقاد وهم إذا طافوا ابلكعبة يتطارحون عليها الئذين جبوارها ،متعلقّي
أبستارها ،داعّي أبدعية تعتصر لرقتها القلوب ،وتدمع العيون اجلامدة ،فرتى الناس حوهلم ابسطي

أيديهم مؤمنّي على أدعيتهم وال ميكن لغريهم الطواف معهم ،وال استالم احلجر لتزامحهم على ذلك.
ومبثل ذلك وصفهم ابن جبري يف موسم حج عام ( )579هـ وذكر أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ذكرهم وأثىن عليهم خرياً ،وقال" :علموهم الصالة يعلموكم الدعاء " ،وأضاف :ودعاءهم" :كثري

التجشيع للنفوس" .أفيدوان أفادكم هللا  ,فاجلميع حريص على طاعة هللا أوال ،ودمتم حبفظ هللا.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،وبعد:

فبادئ ذي بدء إنين مل أطلع على هذا السؤال سابقاً ولكن ال أبس من بعض اإليضاح عل هللا أن

ينفع به..

فأقول وابهلل التوفيق وهو املعّي على التحقيق:

أوال :فأحسن الدعاء هو ما أرشد إليه املصطفى صلى هللا عليه وسلم من جوامع الدعاء وأكمله

وأحسنه ،كما ثبت ذلك يف الكتاب والسنة ،ومن أراد ذلك فهو يسري ومطبوع يف كتب األذكار اليت

عين هبا علماء احلديث من أهل السنة واجلماعة ،وهلل احلمد.

اثنياً :إن الدعاء املذكور يف السؤال منه ما هو حسن ومنه ما دون ذلك ،كأن يكون غري مشروع يف

أقل أحواله ،ومن ذلك اجلرأة يف قول السائل "ألسألنك  ...ألسألنك  ...ألسألنك" ،ويف ذلك اليوم
ك
العصيب ال يسأل اخلالق العظيم بل املسؤول هو املخلوق الضعيف ،كما قال عز من قائل" :فَـ َوَربِّ َ
ِ
ِ
ِ
ّي َع هما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [احلجر . ]92:وقال تعاىل" :يَـ ْوَمئِ ٍذ يَـتهبِ ُعو َن الدهاع َي َال ع َو َج لَهُ
هه ْم أَ ْمجَع ْ َ
لَنَ ْسأَلَنـ ُ
اعةُ إِهال من أ َِذ َن لَهُ ال هر ْمحَن ور ِ
سا يَـ ْوَمئِ ٍذ هال تَن َف ُع ال ه
ض َي
َو َخ َ
ات لِل هر ْمحَ ِن فَ َال تَ ْس َم ُع إِهال َ ْ
َص َو ُ
ش َف َ
ش َعت ْاأل ْ
َْ
ُ ََ
مه ً
ِ
ِ ِ
ِ
لَهُ قَـوًال يـعلَم ما ب ْ ِ
ِ
ِ
اب
ْ َْ ُ َ َ َ
ْح ِّي الْ َقيُّوم َوقَ ْد َخ َ
ّي أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوَال ُحييطُو َن بِه عل ًْما َو َعنَت ال ُْو ُجوهُ لل َ
َم ْن َمحَ َل ظُل ًْما" [طه. ]111-108:
اثلثا :ابلنسبة لكالم ابن جبري الرحالة فهو على ظاهره من رقة وخشوع أهل اليمن وإخباهتم ،وهذا

من حسناهتم ،كما أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -صحيح البخاري ( ، )4388وصحيح مسلم

( . )52وال يلزمنا إن خالف أحد من الناس أو جاء مبا يوهم أن جنتنب ذلك وأن نبّي أنه خمالف
هلدي النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

رابعاً :ما ذكره السائل من دعاء أهل عسري مل يذكر لنا هل هو اثبت أم ال ومن أين جاء به ومن أي
الكتب قرأه؟؟ ،وقد حبثت عنه يف كتب السنة قاطبة فلم أجد له أثراً ..والواجب التثبت قبل أن
ننسب كالما للنيب األعظم -صلى هللا عليه وسلم.-

خامسا :احلديث دراية يدل على أنه ال يثبت -وهللا أعلم -ألن الصحابة رضوان هللا عليهم هم

الذين يعلمون الناس الدين وقد ابتعثهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل اليمن لتعليم الناس أمور

دينهم كما يف حديث معاذ صحيح البخاري ( ، )1458وصحيح مسلم ( . )19فكيف يعلم اجلاهل
املتعلم للصالة والدين أمور الدين األخرى اليت هو أحوج لتعلمها ملن هو أعلم منه ابألصول
والفروع؟؟

سادساً :نشكر للسائلة احلرص على تعلم أمور دينها وتوخي اتباع السنة يف عباداهتا ونسأل هللا لنا

وهلا اتباع سنة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -واحلمد هلل رب العاملّي.

()468/1

حديث فتح القسطنطينية
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1427/04/16هـ
السؤال

ما صحة حديث" :إنكم ستفتحون القسطنطينية ،فأفضل قائد هو قائد جيش الفتح ،واجليش هو

أفضل اجليوش".
علماً أن احلديث مذكور يف اجلامع الصغري ،ويف مستدرك احلاكم ،فهل هناك أي شك يف صحة هذا
احلديث؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وضعفه مجاعة
هذا احلديث خمتلف فيه بّي العلماء ،وقد صححه احلاكم ،وحسنه ابن عبد الربّ ،
آخرون ،كاأللباين وهو األقرب ،جلهالة أحد رواته ،وهو عبد هللا بن بشر اخلثعمي.

وقد حتقق فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماين حممد الفاتح -رمحه هللا -وقد جاء يف صحيح
مسلم ما يدل على أن القسطنطينية ستفتح مرة أخرى قبل قيام الساعة ،فقد روى مسلم ()2897

عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :مسعتم مبدينة جانب منها يف
الرب وجانب منها يف البحر" .قالوا :نعم اي رسول هللا!  ...احلديث ،وفيه" :فيفرج هلم فيدخلوها
فيغنموا".

()469/1

صحة حديث "القرآن أعظم شفاعة"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1427/03/11هـ
السؤال

أرجو بيان صحة احلديث الذي معناه :يوم القيامة لن يكون أعظم شفاعة عند هللا من القرآن ،ال نيب

وال ملَك".

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاللفظ الذي سألت عنه -من كون القرآن هو أعظم شافع ،وأنه أعظم من شفاعة كل نيب وملك -مل
أجده ،ويف صحة ذلك نظر ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أعطي أنواعاً من الشفاعة عظيمة،
اختص منها بثالث ،وشاركه غريه من األنبياء والصاحلّي واملالئكة بثالث.

وقد جاء يف السنة يف بيان شفاعة القرآن أحاديث ،أشهرها حديثان:

األول :حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :الصيام والقرآن يشفعان للعبد" .أخرجه أمحد ( ، )6626واحلاكم (، )554/1
وغريمها .وصححه احلاكم وحسنه املنذري ،ولينه الذهيب ،وقوله أصح.

الثاين :ما رواه مسلم يف صحيحه ( )804من حديث أيب أمامة الباهلي -رضي هللا عنه -قال:

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :اقرأوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه،

اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ،أو كأهنما غيايتان،

أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما ،اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها
حسرة وال تستطيعها البطلة" .قال معاوية -أحد رواة احلديث :-بلغين أن البطلة :السحرة .وهللا

املوفق.

()470/1

اختالف احلكم على احلديث ،بّي املتقدمّي واملتأخرين
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1422/5/6
السؤال

أحياانً جند بعض األحاديث اليت حكم عليها علماء احلديث قدمياً ابلضعف كابن حبان ،وأيب حامت،
وابن خزمية وغريهم .وهذه األحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون ابلتصحيح أو العكس.

فلمن يكون الرتجيح؟

فهناك من يقول أنخذ قول العلماء األوائل؛ ألهنم أقرب عهداً برواة احلديث ،وابلسلف الصاحل.

يؤت أولئك.
وهناك من يقول إن الرتجيح للمعاصرين؛ ألهنم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما مل َ

نرجو التوضيح.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكالم فيها أخرياً ،ولعلي أمجل اجلواب يف ست نقاط.

األوىل :ال ريب أن األصل هو التعويل والرجوع إىل األئمة املتقدمّي ،وهذا ليس خاصاً بعلم احلديث
بل يف كل فن من علوم الشريعة.

الثانية :من حيث العموم فأئمة احلديث املتقدمون أعلم من املتأخرين ،وأد ّق نظراً ،وأقرب عهداً
بعصور الرواية والتدوين؛ فقد شاهدوا مجعاً غفرياً من محلة اآلاثر ورواة األسانيد ،ووقفوا على كتبهم
فتحصل عندهم ،وهتيأ هلم من ملكة النقد ،والقدرة على التمحيص ما مل
وأصوهلم اليت يروون منها،
ّ
يتهيأ لغريهم ممن أتى بعدهم ،خاصة يف أدق وأجل علوم احلديث ،وهو علم (العلل) الذي برز فيه

مجع من األئمة الكبار كابن املديين ،وأمحد ،والبخاري ،ومسلم ،والنسائي ،والدارقطين ،وغريهم.

الثالثة :إذا تقرر أن األئمة املتقدمّي هلم من املزااي واخلصائص ما ليس لغريهم ممن أتى بعدهم ،فإنه
جيب التسليم لقوهلم إذا اتفقوا ومل ينقل عنهم اختالف ،ولو خالفهم بعض املتأخرين ،يقول احلافظ
ابن حجر رمحه هللا:

((فمىت وجدان حديثاً قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله ،فاألوىل تباعه يف ذلك ،كما

نتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه)) (انظر :النكت )711/2

وللعالئي ،وابن كثري ،والسخاوي رمحهم هللا كالم يدور حول هذا املعىن ،فينظر :اختصار علوم

احلديث ،79 :وفتح املغيث .237/1
الرابعة :هذا الذي سبق فيما إذا اتفق املتقدمون على احلكم على احلديث ابلصحة أو الضعف ،فأما
إذا اختلفوا ،فإن كان الشخص قادراً على املقارنة والرتجيح أخذ مبا تطمئن إليه نفسه ،وإن كان ال
يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم هبذا الشأن ،كما ّبّي ذلك غري واحد من احلفاظ املتأخرين كالعالئي
رمحه هللا( .ينظر :فتح املغيث )236/1

اخلامسة :أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول املعاصرين لكوهنم أوتوا من سبل البحث

والتحقيق ما مل يكن لألوائل ،فاحلقيقة أن هذا الكالم ال يصدر ممن له أدىن اطالع ومعرفة أبقدار
األئمة ،وما آاتهم هللا عز وجل من سعة االطالع العجيب ،والفهم الدقيق ،والنظر العميق يف

األحاديث ،وطرقها وعللها ،ومعرفة أحوال رواهتا على وجه الدقة .ويكفي أن يعلم السائل الكرمي أن
املتأخرين مل يظفروا بكثري من الطرق اليت كانت معروفة عند األئمة.
مث أين يقع علم املتأخرين الذين علم كثري منهم يف كتبه ،مع علم األئمة املتقدمّي الذين أكثر علمهم
حمفوظ يف صدورهم ،أيتون به مىت شاؤوا؟!

وال ريب أن هذا كلّه ال يعين انتقاص أقدار العلماء املتأخرين  -ومنهم املعاصرون  -حاشا وهللا ،بل
هلم فضل وأثر كبري يف نفع األمة ،وخدمة السنة ،وإمنا املقصود بيان منازل أولئك األئمة ومعرفة

أقدارهم على وجه اإلجياز الشديد.
السادسة:
أن السائل  -ابرك هللا فيه  -قرن يف سؤاله بّي ثالثة من األئمة وهم :أبو حامت الرازي ،وابن خزمية،

وابن حبان.

ومع االتفاق على جاللة هؤالء األئمة إالّ أن أهل العلم ابحلديث يقدمون أاب حامت على ابن خزمية،
كما يقدمون ابن خزمية على تلميذه ابن حبان رحم هللا اجلميع.

فأبو حامت له طريقة متميزة يف النقد على مشرب األئمة الكبار :أمحد ،والبخاري ،وأيب داود،
والنسائي ،وغريهم.

وابن خزمية مع موافقته يف كثري من األحيان ملشرب األئمة ،إالّ أنه أحياانً  -مع تلميذه ابن حبان -
هلما طريقة يف النقد ال يوافقهما عليها األئمة الكبار ،ومن سار على طريقتهم.

ضل بعضهم على بعض يف العلم
ومقصودي من هذا التنبيه أن تُعلم أقدار األئمة ،وأن هللا تعاىل ف ّ
والفهم ،ينبغي أن يالحظ هذا ويعترب عند النظر يف كالمهم ،وهللا أعلم.

()471/1

بّي أمهات املؤمنّي رضي هللا عنهن
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/06/24هـ

السؤال

إىل فضيلة الشيخ - :حفظه هللا  -كيف جنمع بّي هذين احلديثّي؟ احلديثان ابملعىن :أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -دخلت عليه إحدى أمهات املؤمنّي ومعه غريها منهن ،فجعلت تسبها ،فقال عليه
الصالة والسالم لليت عنده :دونك فانتصري".

واآلخر :أن إحدى زوجاته عليه الصالة والسالم جعلت تسب أخرى منهن وهي صامتة ،مث أخذت

ترد عليها ،فقال" :كان ملك يذب عنك فلما تكلمت ذهب وتركك".
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

احلديث األول أخرجه ابللفظ املذكور اإلمام أمحد إبسناد حسن ( )24664من حديث عائشة -
ت لِر ُس ِ
ول
ب بِغَ ِْري إِ ْذ ٍن َو ِه َي غَ ْ
ت َح هىت َد َخلَ ْ
"ما َعلِ ْم ُ
رضي هللا عنها -قالتَ :
ت َعلَ هي َزيْـنَ ُ
ض َىب ،مثُه قَالَ ْ َ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ك بُـنَـيهةُ أَِيب
ك إِذَا قَـلَبَ ْ
ت لَ َ
َح ِسبُ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم :-أ ْ
ه َ
"دونَ ِ
صلهى ه
ك
ت َع ْنـ َها َح هىت قَ َ
يل فَأَ ْع َر ْ
ت إِ َه
بَ ْك ٍر ذُ َريَِّع ْيـ َها مثُه أَقْـبَـلَ ْ
ال النِ ُّ
ضُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمُ :-
هيب َ -
فَانْـتَ ِ
ِ
صلهى
ت النِ ه
س ِري ُق َها ِيف فَ ِم َها َما تَـ ُر ُّد َعلَ هي َش ْيـئًا فَـ َرأَيْ ُ
ص ِري" ،فَأَقْـبَـل ُ
هيب َ -
ْت َعلَْيـ َها َح هىت َرأَيْـتُـ َها قَ ْد يَب َ
ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-يَـتَـ َهله ُل َو ْج ُههُ .وهذا احلديث أصله يف الصحيحّي البخاري ( ، )2581ومسلم
صلهى ه
اَّللُ
هيب َ -
( )2442بسياق مطول من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت " :أ َْر َس َل أَ ْزَو ُ
اج النِ ِّ
ول هِ
ول هِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهم -إِ َىل ر ُس ِ
ت ر ُس ِ
ِ ِ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
اَّلل َ -
اَّلل َ -
َ
َعلَْيه َو َسله َم-فَاط َمةَ ب ْن َ َ
َ َ
ول هِ
ك أ َْر َسلْنَ ِين
تَ :اي َر ُس َ
ت َعلَْي ِه َو ُه َو ُم ْ
ضطَ ِج ٌع َم ِعي ِيف ِم ْر ِطي فَأ َِذ َن َهلَا فَـ َقالَ ْ
استَأْذَنَ ْ
اج َ
فَ ْ
اَّلل إِ هن أَ ْزَو َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ال َهلَا َر ُس ُ
ت :فَـ َق َ
ك ال َْع ْد َل ِيف ابْـنَ ِة أَِيب قُ َحافَةَ َوأ ََان َساكِتَةٌ قَالَ ْ
ك يَ ْسأَلْنَ َ
إِلَْي َ
اَّلل َ -
ت فَـ َقام ْ ِ ِ
ت ُِحتبِّي ما أ ِ
ت بـلَى قَ َ ِ ِ ِ
ِ
ّي
ُح ُّ
ت فَاط َمةُ ح َ
َو َسله َم-أ ْ
ال :فَأَحِّيب َهذه قَالَ ْ َ
ب؟ فَـ َقالَ ْ َ
َي بُـنَـيهةُ أَلَ ْس ّ َ َ
ول هِ
َِمسع ْ ِ
ك ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
ت إِ َىل أَ ْزَو ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-فَـ َر َج َع ْ
هيب َ -
اَّلل َ -
َ
ت ذَل َ َ
اج النِ ِّ
ِ
اَّلل َعلَي ِه وسلهم-فَـ ُقلْن َهلا ما نـُر ِ
اك أَ ْغنَـ ْي ِ
اَّلل  َ -ه
ول ه
ت
ال َهلَا َر ُس ُ
ت َوِابله ِذي قَ َ
ربْهتُ هن ِابله ِذي قَالَ ْ
فَأَ ْخ ََ
َ َ َ َ
صلى هُ ْ َ َ َ
عنها ِمن َشي ٍء فَارِج ِعي إِ َىل رس ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ك ال َْع ْد َل
ك يَـ ْن ُ
ش ْدنَ َ
اج َ
ول ه َ
َ ْ ْ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم-فَـ ُق ِويل لَهُ إِ هن أَ ْزَو َ
َُ
اطمةُ و هِ
ِيف ابـن ِة أَِيب قُحافَةَ ،فَـ َقالَ ْ ِ
ِ ِ
صلهى
ت َعائِ َ
يها أَبَ ًدا ،قَالَ ْ
َْ
اَّلل َال أُ َكلّ ُمهُ ف َ
هيب َ -
َ
شةُ فَأ َْر َس َل أَ ْزَو ُ
ت فَ َ َ
اج النِ ِّ
ه ِ ه
ت َج ْح ٍ
صلهى ه
سا ِمي ِين
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -و ِه َي الهِيت َكانَ ْ
ب بِْن َ
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -زيْـنَ َ
ت تُ َ
ش َزْو َج النِ ِّ
ِ ِ
ول هِ
ِم ْنـ ُه هن ِيف الْم ْن ِزلَ ِة ِع ْن َد ر ُس ِ
ُّ
صلهى ه ِ ه
ب
اَّلل َ -
َ
َ
ريا ِيف ال ّدي ِن م ْن َزيْـنَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -وَملْ أ ََر ْام َرأَةً قَط َخ ْ ً

َّلل وأَص َد َق ح ِديثًا وأَو ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ص هد ُق
ص َدقَةً َوأَ َش هد ابْت َذ ًاال لنَـ ْفس َها ِيف ال َْع َم ِل الهذي تَ َ
ص َل لل هرح ِم َوأَ ْعظَ َم َ
َوأَتْـ َقى ه َ ْ َ َ ْ َ
ِ
اَّلل تَـع َاىل ما َع َدا سورةً ِمن ِحدهةٍ َكانَ ْ ِ
بِ ِه وتَـ َق هر ِ
ت
استَأْذَنَ ْ
ِع ِم ْنـ َها الْ َف ْيـئَةَ ،قَالَ ْ
يها تُ ْسر ُ
ت فَ ْ
تفَ
َ ُ
ََْ ْ
ب بِه إِ َىل ه َ َ
اَّلل علَي ِه وسلهم-ورسو ُل هِ
ول هِ
َعلَى ر ُس ِ
صلهى ه
شةَ ِيف ِم ْر ِط َها
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -م َع َعائِ َ
اَّلل َ -
اَّلل َ -
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
ت فَ ِ
ول ه
صلهى ه
ت َاي
اط َمةُ َعلَْيـ َها َو ُه َو ِهبَا ،فَأ َِذ َن َهلَا َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-فَـ َقالَ ْ
َعلَى ا ْحلَالَ ِة الهِيت َد َخلَ ْ
اَّلل َ -
ول هِ
ت
َر ُس َ
استَطَالَ ْ
ت مثُه َوقَـ َع ْ
ك ال َْع ْد َل ِيف ابْـنَ ِة أَِيب قُ َحافَةَ قَالَ ْ
ك يَ ْسأَلْنَ َ
ك أَ ْر َسلْنَ ِين إِلَْي َ
اج َ
ت ِيب فَ ْ
اَّلل إِ هن أَ ْزَو َ
ول هِ
ِ
صلهى ه ِ ه
رب ْح
ب َر ُس َ
يها قَالَ ْ
ب طَ ْرفَهُ َه ْل َأيْذَ ُن ِيل ف َ
اَّلل َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -وأ َْرقُ ُ
َعلَ هي َوأ ََان أ َْرقُ ُ
ت :فَـلَ ْم تَ ْ َ
ول هِ
اَّلل َعلَْي ِه وسلهمَ -ال يكْرهُ أَ ْن أَنْـتَ ِ
ت ِهبَا
ت أَ هن َر ُس َ
ص َر ،قَالَ ْ
ب َح هىت َع َرفْ ُ
ت :فَـلَ هما َوقَـ ْع ُ
صلهى هُ
اَّلل َ -
َزيْـنَ ُ
ََ َ
َ َ
ول هِ
صلهى ه
س َم إِ ههنَا ابْـنَةُ أَِيب
ال َر ُس ُ
ت فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -وتَـبَ ه
ت َعلَْيـ َها ،قَالَ ْ
َملْ أَنْ َ
ش ْبـ َها َح هىت أ َْحنَْي ُ
اَّلل َ -
اَّلل بن عثْما َن ح هدثَنِ ِيه عن عب ِد هِ
ِ
ب ْك ٍر وح هدثَنِ ِيه ُحمَ هم ُد بن عب ِد هِ
ار ِك َع ْن
اَّلل بْ ِن قُـ ْه َزا َذ قَ َ
َ ْ َْ
ْ ُ َْ
َ
َ
ال َع ْب ُد ه ْ ُ ُ َ َ
اَّلل بْ ِن ال ُْمبَ َ
الز ْه ِر ِي ِهب َذا ِْ ِ ِ
ش ْبـ َها أَ ْن أَثْ َخ ْنـتُـ َها
ري أَنههُ قَ َ
ت ِهبَا َملْ أَنْ َ
ال فَـلَ هما َوقَـ ْع ُ
س َع ْن ُّ ّ َ
اإل ْسنَاد مثْـلَهُ ِيف ال َْم ْع َىن ،غَ ْ َ
يُونُ َ

غَلَبَةً " واللفظ ملسلم.

واحلديث الثاين :حديث حسن ،قد رواه مجاعة من الصحابة ،فقد أخرجه أمحد ( )23796من
ال رسو ُل هِ
ُّعم ِ
صلهى ه
ال
ب َر ُج ٌل رجالً ِع ْن َدهُ قَ َ
ان بْ ِن ُم َق ِّر ٍن قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -و َس ه
اَّلل َ -
ال :قَ َ َ ُ
حديث النـ ْ َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم " :-أ ََما إِ هن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
س َال ُم قَ َ
وب يَـ ُق ُ
ك ال ه
ول َعلَْي َ
اَّلل َ -
فَ َج َع َل ال هر ُج ُل ال َْم ْسبُ ُ
ك
َح ُّق بِ ِهَ ،وإِذَا قَ َ
ك َه َذا قَ َ
َملَ ًكا بَـ ْيـنَ ُك َما يَ ُذ ُّ
ال لَهُ َعلَْي َ
ك ُكله َما يَ ْشتُ ُم َ
ب َع ْن َ
ت َوأَنْ َ
ال لَهُ بَ ْل أَنْ َ
تأَ
َح ُّق بِ ِه" وأخرجه اإلمام أمحد ( )9622من حديث أيب هريرة رضي هللا
س َال ُم قَ َ
ال ه
ال َال بَ ْل لَ َ
ك أَنْ َ
تأَ
ِ
صلهى ه ِ ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
س ،فَ َج َع َل النِ ُّ
عنه أَ هن َر ُج ًال َشتَ َم أ ََاب بَ ْك ٍر َوالنِ ُّ
هيب َ -
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -جال ٌ
هيب -صلهى ه ِ
ِِ
ِ
ِ
ه
ام
ب َويَـتَـبَ ه
س ُم فَـلَ هما أَ ْكثَـ َر َر هد َعلَْيه بَـ ْع َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -وقَ َ
ب النِ ُّ َ
ض قَـ ْوله ،فَـغَض َ
َو َسل َم-يَـ ْع َج ُ
ول هِ
ت جالِس فَـلَ هما ر َد ْد ُ ِ
ض قَـولِ ِه غَ ِ
ت
ال َاي َر ُس َ
فَـلَ ِح َقهُ أَبُو بَ ْك ٍر فَـ َق َ
ض ْب َ
ت َعلَْيه بَـ ْع َ ْ
َ
اَّلل َكا َن يَ ْشتُ ُم ِين َوأَنْ َ َ ٌ
ك فَـلَ هما ر َد ْد َ ِ
ض قَـ ْولِ ِه َوقَ َع ال ه
ش ْيطَا ُن فَـلَ ْم أَ ُك ْن
ت قَ َ
ك َملَ ٌ
ك يَـ ُر ُّد َع ْن َ
ال إِنههُ َكا َن َم َع َ
َوقُ ْم َ
ت َعلَْيه بَـ ْع َ
َ
ضي ع ْنـها ِهِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ
ش ْيطَ ِ
ْع َد َم َع ال ه
َّلل
ان مثُه قَ َ
الَ " :اي أ ََاب بَ ْك ٍر ثََال ٌ
ث ُكلُّ ُه هن َح ٌّق َما م ْن َع ْبد ظُل َم ِمبَظْلَ َمة فَـيُـ ْغ ِ َ َ
ألَقـ ُ
َع هز ه
ص َرهُ "....احلديث ،وأخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )419من حديث
َع هز َو َج هل إِهال أ َ
اَّللُ ِهبَا نَ ْ
ابن عباس رضي هللا عنهما -وأخرجه عبد الرزاق مرسالً ( )20255من حديث زيد بن أثيع .ومن
خالل استعراض هذه األحاديث يتبّي أن السباب وقع بّي رجلّي ،ويف بعض هذه األحاديث أن

املسبوب أبو بكر -رضي هللا عنه ،-وليس كما ورد يف السؤال أن السباب كان بّي زوجتّي من
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-وهللا أعلم .وال تعارض بّي احلديثّي ،فيجوز لإلنسان أن
أزواج الرسول َ -
ينتصر ممن ظلمه كما فعلت أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -مع أم املؤمنّي زينب رضي هللا عنها
حينما انلت منها ،وتطاولت عليها ابلكالم ،ولكن العفو والصفح أفضل إذا مل يكن يف االنتصار

مصلحة أكرب ،قال هللا -عز وجل" :-واله ِذين إِ َذا أَص َاهبم الْبـغْي ُهم ينتَ ِ
ص ُرو َن َو َج َزاء َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ ِّمثْـلُ َها
َ ُُ َ ُ ْ َ
َ َ
ِ
فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ك َما َعلَْي ِهم ّمن
اَّلل "إِنههُ َال ُِحي ُّ
ص َر بَـ ْع َد ظُ ْلمه فَأ ُْولَئ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ب الظالم َ
ّي َولَ َم ِن انتَ َ
َسبِ ٍ
يل" [الشورى ، ]41-39 :واالنتصار مشروط بشرطّي:

 -1القدرة على ذلك ،فإذا كان عاجزاً أو كان االنتصار يفضي إىل عدوان زائد أو مفسدة أكرب ترك،
وهو أصل النهي عن الفتنة.

 -2أال يعتدي .قال هللا عز وجل" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ُكونُوا قَـ هو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط َوال َْجي ِرَمنه ُك ْم
َ َُ
َ َ
َ
ّي هَّلل ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ هن ه ِ
ب لِلتهـ ْق َوى َواتهـ ُقوا ه
ري ِمبَا تَـ ْع َملُو َن" ،وقال النيب
َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أ هَال تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
اَّللَ َخب ٌ
ِ
ِ
ِ
وم" أخرجه مسلم
-صلى هللا عليه وسلم" :-الْ ُم ْستَـبهان َما قَ َاال فَـ َعلَى الْبَاد ِئ َما َملْ يَـ ْعتَد ال َْمظْلُ ُ

( )2587من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وعلى هذا فاملباح يف االنتصار أن يرد مثل ما قال
اجلاين ،أو يقاربه ألنه قصاص ،فلو قال له :اي كلب  -مثالً  -فاالنتصار أن يرد عليه بقوله :بل هو
الكلب .وهكذا فال يتجاوز املنتصر يف السباب وغريه .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()472/1

إقرارات النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1424/9/14هـ
السؤال

ذكر القاضي أبو يعلى يف العدة أن تقرير النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حلكم يستفاد منه اترة اجلواز

واترة الوجوب ،فهل هناك مثال للوجوب؟.

اجلواب

التقرير هو :سكوت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن إنكار قول أو فعل قيل ،أو فُعل بّي يديه،
أو يف عصره وعلم به ،وهذا التقرير كاشف عن حكم القول أو الفعل ،فرتك النكري على الفاعل ،أو

القائل بيان حلكم الفعل ،ومثال اإلقرار الذي يفيد الوجوب أن يشاهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -من يفعل فعالً على جهة الوجوب فيقره عليه برتك اإلنكار عليه فيدل على وجوبه ،كما أقر النيب

 -صلى هللا عليه وسلم  -أصحابه يف مرض موته على الصالة قياماً خلفه وهو جالس ،انظر ما رواه

البخاري ( ، )687ومسلم ( )418مع أنه قد تقدم قوله  -عليه الصالة والسالم  -يف حكم متابعة
اإلمام واالقتداء بفعله " :وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً " مسلم ( ، )413فدل إقراره هلم على

القيام على نسخ القعود خلف اإلمام القاعد ،وإعادة األمر إىل ما كان عليه ،وهو الوجوب؛ ألن

القيام يف الصالة فرض مع القدرة لقوله  -تعاىل " :-وقوموا هلل قانتّي" [البقرة. ]238 :

()473/1

الفرق بّي القرآن واحلديث القدسي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال

ما الفرق بّي احلديث القدسي والقرآن؟ حيث إنين أعتقد أن احلديث القدسي معىن من هللا ولفظاً من

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-إال أنين فوجئت أن هناك من يقول إن هذا من أقوال األشاعرة،

وأن الصحيح أن احلديث القدسي لفظاً ومعىن من هللا ،فإذا كان كذلك هل معىن هذا أن كالم هللا
على درجات منه الفصيح ومنه الرديء ،أستغفر هللا  -حيث إن القرآن  -بال شك  -أفصح من

احلديث القدسي أفيدوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلديث القدسي هو الذي يسنده النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل ربه عز وجل  -والقدسي
نسبة للقدس وهو التنزيه والتعظيم والتكرمي ،وبّي احلديث القدسي والقرآن عدة فروق :منها.

 .1أن القرآن الكرمي كالم هللا لفظاً ومعىن ،أما احلديث القدسي فذهب بعض أهل العلم إىل أنه كالم

هللا لفظاً ومعىن لكنه خيتلف عن القرآن يف طريقة تبليغه وعن الواسطة فيه وهو جربيل عليه السالم،
حبيث يكون ابإلهلام أو اإللقاء يف الروع أو حال املنام أو غريها من طرق الوحي غري اجمللى ،وذهب
آخرون إىل القول املشهور وهو أن احلديث القدسي معناه من هللا ولفظه من الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -واختاره عامة املؤلفّي يف القرآن وعلومه ،وكون األشاعرة يقولون به ال يعين موافقته

لطريقتهم يف صفة الكالم.

ومن الفروق أيضاً:
 .2أن القرآن متواتر كله فهو قطعي الثبوت ،أما احلديث القدسي فمنه الصحيح والضعيف

واملوضوع ،ووصفه بقدسي راجع إىل منزلته فال يعين ابلضرورة ثبوت كل مروي فيه ،إذ إن موضوع
الصحة والضعف املدار فيه على السند وقواعد القبول والرد املعروفة عند احملدثّي.

 .3أن احلديث القدسي جتوز روايته ابملعىن ،أما القرآن فال جيوز فيه ذلك.

 .4أن القرآن متعبد بتالوته فكل حرف حبسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا كما يف احلديث الذي رواه
الرتمذي ( )2910وغريه عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه .-
 .5القرآن معجز بلفظه ومعناه ،أما احلديث القدسي فليس كذلك.

 .6القرآن حتدى هللا به العرب  -بل العاملّي  -أن أيتوا مبثله ،وأما احلديث القدسي فليس فيه حتد،
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()474/1

جرح العدل الضابط
اجمليب بكر خباري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1423/6/10هـ
السؤال

إذا كان أحد رواة احلديث عدالً ضابطاً عند مجهور احملدثّي مث يقوم أحد علماء اجلرح والتعديل

كاإلمام الذهيب -رمحه هللا -بتجريح هذا الراوي

سر ،فهل يقدم يف هذه احلالة اجلرح على التعديل أم العكس؟
جرحاً غري مف ه

اجلواب

بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن علماء املصطلح عقدوا مباحث يف تعارض اجلرح والتعديل وكذا علماء األصول ،وتباينت

مذاهبهم يف ذلك ،والذي حيسن بطالب العلم معرفته:

أنه ما من قاعدة إال وهلا مستثنيات ،وال يقدح هذا يف كوهنا قاعدة؛ ألهنا قواعد استقرائية ،وإمنا
القواعد اليت تنقض ابملستثنيات القواعد العقلية.

وأنه ما من عام إال وقد خص ،وحىت هذه القاعدة قد خصت بقوله -تعاىل":-إن هللا بكل شيء

عليم" [األنفال. ]75:

واحلاجة إىل هذه املقدمة املختصرة ماسة عند التعامل مع قواعد العلماء يف اجلرح والتعديل؛ ألهنا
استقراء واستنتاج لتصرفات أئمة هذا الشأن ،ولذا يقع التباين بّي التقعيد والتطبيق ،فيلزم النظر يف
كل را ٍو نظراً مستقالً مع استصحاب قواعد أهل العلم ،وأما ما خيص ذات السؤال فيظهر منه أنه
سؤال افرتاضي وهو حمتمل ألمرين:

األمر األول :كون املوثقّي مجهور ،أي أنه وجد هلم خمالف ،وحينئذ فللناظر أن يرجح ما يراه أقرب
إىل الصواب مراعياً القواعد والقرائن يف ذلك الراوي.

األمر الثاين :كون املوثقّي مجيع من وقف عليهم الباحث حبيث يغلب على ظنه اتفاقهم وخاصة إذا
كان منهم أئمة هذا الشأن وحين ٍ
ئذ إذا كان جرح من بعدهم جممالً فله اجتهاده ،ولنا أن نتبع من

ف من األئمة فإن رأي اجلماعة مقدم على رأي الفرد خاصة إذا كانوا أعلم وأقرب لزمن الرواية،
َسلَ َ

وهللا -تعاىل -أعلم.

()475/1

قبول رواايت الصحابة
اجمليب بكر خباري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

السالم عليكم.
ذكرت عدة مصادر قصة أليب بكرة -
عندي سؤال عن الصحايب أيب بكرة  -رضي هللا عنه :-
ْ

رضي هللا عنه  -مع صحايب آخر هو املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه  -ملخصها :أن أاب بكرة -
رضي هللا عنه  -مع اثنّي من إخوته اهتموا املغرية ابلزىن أايم عمر -رضي هللا عنه ،-وملا أنكر أخ هلم

رابع رؤيته لإليالج ،أقيم حد القذف على اإلخوة مبا فيهم أبو بكرة  -رضي هللا عنه  -الذي رفض

إعالن التوبة وأصر على اهتامه للمغرية  -رضي هللا عنه  .-هذه الراوية وردت يف (وفيات األعيان)
البن خلكان( ،سري األعالم) للذهيب وغريها ،هناك كتب أخرى أشارت للواقعة دون إسهاب.

السؤال هو :ملاذا قبلت رواية احلديث عن طريق أيب بكرة واملغرية  -رضي هللا عنهما -؟ أبو بكرة -
رضي هللا عنه ُ -ح ّد للقذف ،واملغرية  -رضي هللا عنه -وضع نفسه موضع الشبهات ،وعلى الرغم
من ذلك جند هلم أحاديث حىت يف صحيح البخاري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فقد أجاب ابن حجر يف الفتح ( )256/5عند ذكر البخاري للقصة يف صحيحه يف ابب :شهادة
القاذف والسارق والزاين من كتاب الشهادات ،قال :وقد حكى اإلمساعيلي يف "املدخل" أن بعضهم

استشكل إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه هبا مع كونه احتج حبديث أيب بكرة  -رضي هللا عنه

 يف عدة مواضع ،وأجاب اإلمساعيلي ابلفرق بّي الشهادة والرواية ،وأن الشهادة يطلب فيها مزيدتثبت ال يطلب يف الرواية كالعدد واحلرية وغري ذلك ،واستنبط املهلب من هذا أن إكذاب القاذف

نفسه ليس شرطاً يف قبول توبته؛ ألن أاب بكرة  -رضي هللا عنه  -مل يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل
املسلمون روايته وعملوا هبا.

ومعىن كالم املهلب أن قبول شهادة القاذف متوقفة على إكذاب نفسه ،فلما مل يكذب أبو بكرة

نفسه مل تقبل شهادته ،والرواية متعلقة ابلعدالة ،والعدالة متعلقة ابلتوبة ،وال ارتباط بّي التوبة
وإكذاب النفس ،وقد قال -تعاىل -بعد ذكر حكم القاذف":إال الذين اتبوا من بعد ذلك"

[النور ، ]5:فإن قيل :كيف يكون عدالً وال تقبل شهادته؟ فاجلواب :أن بّي الرواية والشهادة فرقاً،
فالشهادة يطلب فيها العدد وال تقبل شهادة الواحد وإن كان عدالً ،ولذا احتجنا إىل تتميم النصاب
ابليمّي املكملة ،وال تقبل شهادة ذي الظنة واجلنة وال شهادة الفرع ألصله والعكس مع قبول

روايتهم.
ومما جيدر التنبيه عليه أن هللا -تعاىل -يق ّدر على بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم  -شيئاً من

الذنوب ،وله يف ذلك حكم منها :بيان التشريع وتنزل األحكام ،ومعرفة كيفية تطبيقها ،فلو مل تقع

الفتنة بّي الصحابة -رضي هللا عنهم -ما عرفنا أحكام البغاة ،فهي إمنا عرفت من تصرفاهتم -رضي

هللا عنهم -يف الفتنة ،وكذا تطبيق أحكام القذف والقاذف اليت بينها عمر -رضي هللا عنه -يف هذه

القصة ،وأما من وقعت منهم تلك األشياء فلهم من سابقة الصحبة واجلهاد مع النيب -صلى هللا عليه
وسلم -ونصرته ،واحلسنات املكفرة واإلميان والتوبة ما ميحو هللا به السيئات ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()476/1

حال املستظل بن حصّي األزدي
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/10/25هـ

السؤال

أثرا عن عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه -رجاله ثقات إال املستظل بن
روى احلاكم يف مستدركه ً

خصوصا أنه ليس من رجال كتب السنة ،وال من رجال (تعجيل املنفعة)
احلصّي أبو امليثا ،فما حاله؟
ً

أو (لسان امليزان) .
اجلواب

هذا الراوي هو :املستظل بن حصّي األزدي البارقي ،أبو ميثاء الكويف ،وهو اتبعي قدمي ،حىت ذُكر
وع هد من املخضرمّي ،كما جتده يف اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصاحبة
يف الصحابة خطأُ ،
مللغطاي (رقم ، )9506:واإلصابة البن حجر ( ، )290/6وتذكرة الطالب املعلم مبن يقال إنه
خمضرم لربهان الدين احلليب (. )26

مسع عمر بن اخلطاب ،وعلي بن أيب طالب ،وحذيفة بن اليمان ،وجرير بن عبد هللا البجلي ،ويقال:

أيضا.
ذر ً
عن أيب ّ

وروى عنه شبيب بن غردقة البارقي [وهو اتبعي ثقة من رجال اجلماعة] ذكره البخاري يف التاريخ

جرحا أو تعديالً.
الكبري ( ، )62/8وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ( ، )429/8ومل يذكر فيه ً
لكن ترجم له ابن سعد يف الطبقات ( ، )250/8وقال عنه" :كان ثقة قليل احلديث".
وقال عنه العجلي (رقم" : )1706:كويف اتبعي ثقة".
وذكره ابن حبان يف الثقات (. )462-463/5

وأخرج له احلاكم يف املستدرك ( ، )428/4وصحح إسناد حديثه.

جرحا أو تعديالً" :إن صحح له كالدارقطين
وقد قال الذهيب يف املوقظة ( )78عمن مل جند فيه ً

واحلاكم ،فأقل أحواله ُحسن حديثه" .فكيف مبن وجدان فيه توثي ًقا دون جرح؟!
مصححا له بذلك (398/1رقم. )281
أيضا الضياء يف املختارة
وأخرج له ً
ً

فرجل من طبقة هذا التابعي الكبري املخضر ،يف جاللة هذه الطبقة وفضلها ،ويوثقه أولئك األئمة

ابلقول الصريح ،وابلفعل املقتضي للتوثيق ،ومل جيرحه أحد ال شك أنه ثقة.

وانظر لتكملة مصادر عناصر ترمجته وضبط كنيته الكتب التالية :اجلعدايت أليب قاسم البغوي

(رقم ، )2386-2385:ومسند البزار (341-340/7رقم ، )2938والكىن ملسلم (، )110
واملعجم الكبري للطرباين (348-347/2رقم44/3 ،2457رقم ، )2631واملعجم الوسيط
(رقم ، )371واملؤتلف واملختلف للدارقطين ( ، )21-7/4واإلكمال البن ماكوال (، )307/7
وتوضيح املشتبه البن انصر الدين ( ، )323-322/8واتج العروس للزبيدي (ميث . )366/5

()477/1

توثيق ابن حجر
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

السالم عليكم.

هلل احلمد واملنة فقد أشرفت على موسوعة احلافظ ابن حجر العسقالين يف األحاديث اليت حكم

عليها احلافظ يف مجيع مؤلفاته ،وخرجت املوسوعة عن مؤسسة احلكمة يف ستة جملدات كبار ،ورغم ما
هبا من أخطاء يف الطباعة أو غري ذلك فيبقى جهداً به من اخلري ما به ،واليوم وقد شرعت -وهلل

احلمد -مبوسوعة الرجال الذين تكلم عليهم احلافظ ابن حجر ،وقد شارفت على االنتهاء من اجلمع،
وفكرة املوسوعة هي:

( )1جرد الكالم املوجود يف مجيع مؤلفات احلافظ املطبوعة حول الرجال.
( )2ال يدخل يف هذه املوسوعة كالم احلافظ يف (التهذيب ،التقريب ،تعجيل املنفعة ،اللسان ،اإليثار
مبعرفة رواة اآلاثر) .

واكتفيت بذكر إحالة على هذه املؤلفات ،أما الكالم يف غري هذه املؤلفات فقد ذكرته بنصه ،وقد

حتصل لنا فوائد كثرية أذكر منها مثاالً ال حصراً:

 .1الكالم على رواة مل يتكلم احلافظ حوهلم يف املؤلفات السالفة.
 .2إضافة معلومات جديدة حول الرواة.

 .3معلومات دقيقة تنفع يف علم العلل ومقارانت دقيقة.

السؤال :يف مواضع كثرية يذكر احلافظ أن هذا احلديث رجاله ثقات ،أو عبارة وثقوا ،أو سنده

صحيح.
هل أحبث يف هذه األسانيد ،وأذكر الرجال الذين أشار هلم احلافظ؟ وسبب سؤايل :أين وجدت

احلافظ يذكر هذه العبارة ويعين هبا طرف السند لثالثة أو أربعة رجال ،أما شيوخ الراوي كالطرباين أو

الطربي فال يدخلون يف شرطه ،وأان حمتار هل أعد هؤالء من شرط الكتاب أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى
ح ّده ،أما بعد:

فأقول وابهلل التوفيق:
إذا قال احلافظ أو غريه من العلماء عن إسناد":رجاله ثقات" ،أو "سنده صحيح" فاألصل أهنا تدل

على أن رجال اإلسناد كلهم ثقات عند القائل ،إال إذا استثىن أحداً صراحة ،أو دل سياق كالمه

على استثناء أحد منهم ،وأما إذا قال":وثقوا" فال يلزم من ظاهر هذه العبارة أن يكونوا ثقااتً عند

قائلها ،ولكن يلزم أن يكون القائل قد علم أنه مل خيل أحد منهم من توثيق ،ولو من واحد ،ولو كان

خمالفاً لغريه بتضعيف.

لذلك أنصح السائل مبا يلي:

( )1أن ينقل يف ترمجة مجيع رجال اإلسناد عبارة احلافظ اليت ذكرها ،إال من استثناه صراحة ،أما من
مل يستثنِ ِه صراحة فإنه ينقل العبارة فيه ،لكن إن رأى أن ينبِّه على داللة االستثناء اليت الحت له يف
حاشية الكتاب ،أو أن ينبه يف مقدمة كتابه على أمهية الرجوع إىل سياق كالم احلافظ الحتمال خروج
الراوي عن أن يكون مقصوداً يف كالم احلافظ حىت ال يُفهم كالم احلافظ بغري مراده ،فهذا حسن،

وبذلك تربأ ُعهدة السائل ،ومل يُفوت فائدة (ولو حمتملة) !

( )2وختفيفاً على السائل ما ال طائل حتته ،فإين أنصحه أبال يذكر تلك العبارات من عبارات التوثيق
الضمين يف األئمة املشهورين الذين أغنت شهرهتم ابإلمامة عن نقل أمثال تلك العبارات فيهم.

وفق هللا السائل لكل خري ،وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله
وصحبه ومن وااله.

()478/1

وصف احلسن البصري ابلتدليس
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1426/02/26هـ

السؤال

هل صحيح أن أحداً من املتقدمّي مل يصف احلسن البصري ابلتدليس غري النسائي؟ وأن إعالل
حديثه ابلتدليس ال يعرف إال عند املتأخرين؟ وأن هذا غري سديد؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
أقول وابهلل التوفيق:

لقد وصف احلسن البصري ابلتدليس غري واحد من أئمة النقد ،كخلف بن سامل (ت231هـ) ،
والنسائي ،وابن حبان ،واحلاكم .غري أن تدليس احلسن البصري الذي أكثر منه وكان له أثر يف قبول

عنعنته هو من نوع رواية الراوي عمن عاصره ومل يسمع منه ،وهو النوع الذي مساه احلافظ ابن حجر:
(املرسل اخلفي)  ،وفرق بينه وبّي (التدليس)  .وهذا التفريق خطأ مل يسبق احلافظ ابن حجر إليه،

والعلماء قبله خبالفه.

وهذا النوع من التدليس (وهو رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه)  ،يقتضي أن ال تقبل عنعنة املكثر
منه عمن روى عنه حىت نعلم أنه قد مسع من روى عنه ،ولو يف حديث واحد من أحاديثه عنه،

لنضمن أن هذا الراوي قد مسع من هذا الشيخ ،وأنه يف روايته عنه ليس من قبيل ما عرفناه عنه من
أنه يروي عمن عاصره ومل يلقه .فإذا ثبت السماع (ولو يف حديث واحد) من ذلك الشيخ محلنا

عنعنته عنه بعد ذلك على السماع.

هذا هو حكم هذا النوع من التدليس ،وهو حكم مل ينص عليه أحد يف كتب علوم احلديث؛ إال أين

استنبطته من تصرفات أئمة النقد ،ومن غري ذلك .وقد بسطت الكالم عنه يف كتايب (املرسل اخلفي

وعالقته ابلتدليس)  ،واستفاد هذا احلكم منه أهل زماننا ،مع العزو أحياانً ،ودون عزو أحياانً أخرى.
وإذا كان هذا هو نوع تدليس احلسن البصري ،وذا هو حكمه ،فإن القول أبن العلماء مل يكونوا

يعلون األحاديث املعنعنة للحسن بذلك قول جمانب للصواب كل اجملانبة ،فما زال العلماء يتوقفون

يف مساع احلسن ممن روى عنه ،حىت يثبت عندهم مساعه ،لتدليسه هذا النوع من التدليس .كما تراه
موسعاً بيانه يف كتايب املشار إليه .نعم إطالق..القول برد عنعنة احلسن ،حىت عمن عرفناه بلقائه

ومساعه منه ،ال أعرفه عن أحد من أئمة النقد املتقدمّي ،بل واضح أحكامهم وتطبيقاهتم خبالفه .وهللا
أعلم .واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()479/1

التفريق بّي السنة والعادة
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

ابلنسبة لوضع اإلمثد للعينّي أو تطويل الشعر أو أكل الثريد وغريها ,هل هي عادات حيبها النيب
صلى هللا عليه وسلم ,أم عبادات نؤجر إذا اتهبعناه فيها؟.
اجلواب

هذه األمور بعض العلماء اعتربها من العادات ،وبعض العلماء قال :إن الوصف هو املطلوب فيه
االقتداء ،مبعىن أن الطريقة اليت وضع هبا اإلمثد يف عينه ،أو الطريقة اليت أكل هبا هي اليت تعترب من
الشرع ،وهلذا قال صاحب مراقي السعود يف نظم مجع اجلوامع :وفعله املركوز يف اجلبلة *** كاألكل

والشرب فليس ملة

من غري نفي الوصف ،أي أن األفعال املركوزة يف اجلبلة أي األفعال الطبيعية ليست شرعاً ،إال أننا إذا
حملنا الوصف أي :الطريقة اليت أتى هبا ابلفعل نقول :إن هذه الطريقة يستحب لإلنسان أن يسلكها

إذا كان يريد أن يضع إمثداً يف عينه ،فعليه مثالً أن ينظر إىل الطريقة اليت كان النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -يضع اإلمثد يف عينه ويبدأ ابليمىن  ...إخل ،ولكن العلماء خيتلفون يف بعض األفعال هل هي

من العبادات أم من العادات ،كحجه  -صلى هللا عليه وسلم  -راكباً انظر ما رواه مسلم ()1218
من حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -وكضجعة الفجر ،أي :أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -كان يضجع بعد ركعيت السنة بينها وبّي صالة الفجر انظر ما رواه البخاري (، )626

ومسلم ( )736من حديث عائشة -رضي هللا عنها -فهنا خيتلف العلماء فبعضهم قال هذه من
العبادة ،وبعضهم قال إهنا من العادة ،فذهب اإلمام أمحد إىل أهنا مستحبة ،وذهب اإلمام مالك إىل
غري ذلك ،وقال :إهنا من العادات ،وهلذا قال يف مراقي السعود أبن هذه األشياء خيتلف فيها:

واحلج راكباً عليه جيري *** كضجعة بعد صالة الفجر

فاألمر سهل إن شاء هللا ،ومن شاء أن يفعله فذلك خري ،ومن تركه فال شيء عليه إن شاء هللا.

()480/1

حول حفظ أيب هريرة -رضي هللا عنه-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/11/10هـ
السؤال

كثريا ،فال تكون األحاديث
قرأت أن ذاكرة أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،مل تكن جيدة ،وأنه كان ينسى ً

جزءا من كامل النص وأرجو أن ختربوين عن صحة ذلك من
اليت يرويها صحيحة ،وسأنقل لكم ً

وأيضا أريد معرفة منزلة اإلمام الزركشي بّي أهل السنة واجلماعة ،وأن عائشة ،رضي هللا عنها،
عدمهً ،
انزعت يف كثري من أحاديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،وقررت يف كثري من األحيان أنه ال يسمع

وأيضا ذكر العسقالين نقالً
جي ًدا ،وأنه عندما يُسأل يعطي أجوبة خاطئة (الزركشي صفحة ً ، )116
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،يف مناقب اخلليفة عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،قولَه" :نريد أن
نقول أشياء كثرية لكننا خناف من هذا الرجل (عمر)  .اإلصابة للعسقالين (جملد  ،7صفحة . )44

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
ما قرأته عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه -غري صحيح ،وهذا كالم بعض املغرضّي الذين يريدون النيل

من أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،والتشكيك فيه؛ حىت يتسىن هلم التشكيك يف األحاديث اليت رواها عن
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم -ابحلرص على احلديث .انظر

صحيح البخاري ( . )99وشهد له الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ابحلفظ والضبط ملا حي ِّدث به ،قال

روى احلديث يف عصره)  .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :هو
اإلمام الشافعي( :أبو هريرة أحفظ َمن َ
درسا ،فكانت مهته منصرفة إىل
حافظ األمة على اإلطالق ،يؤدي احلديث كما مسعه ويدرسه ابلليل ً
احلفظ وتبليغ ما حفظه كما مسعه) [جمموع الفتاوى ( ، ] )94 /4وقد سبق أن فصلت القول يف

هذه القضية واإلجابة عن الشبهات اليت أثريت حول أيب هريرة ،رضي هللا عنه -يف جواب نشر يف
املوقع فراجعه إن شئت .وأما كون عائشة ،رضي هللا عنها ،قد استدركت على أيب هريرة ،رضي هللا

عنه ،فعائشة ،رضي هللا عنها ،استدركت على أيب هريرة وغريه من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،مثل:
علي بن أيب طالب ،وعبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وعبد هللا بن مسعود ،رضي
هللا عنهم ،وهذا حسب اجتهادها ،وقد يكون الصواب معها يف بعض ما استدركته ،وقد يكون

الصواب واحلق مع غريها ،وهذه قضااي اجتهادية بّي الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتفصيل يف كل

قضية يطول.

أما اإلمام الزركشي ،فهو :حممد بن عبد هللا بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين،
مصري املولد والوفاة ،ولد سنة ( 745هـ)  ،وأخذ عن الشيخّي :مجال الدين األسنوي ،وسراج

الدين البلقيين ،ورحل إىل حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين األذرعي ،ومسع احلديث بدمشق
ودرس وأفىت ،وكان أكثر اشتغاله ابلفقه وأصوله وعلوم
فقيها أصوليًّا أديبًا ً
وغريها ،وكان ً
فاضالّ ،

احلديث والقرآن والتفسري ،وقد ترك فيها أكثر من ثالثّي مصن ًفا ،ومن أشهر مؤلفاته :الربهان يف

علوم القرآن ،التذكرة يف األحاديث املشتهرة ،النكت على ابن الصالح ،وغريها .تويف مبصر سنة
( 794هـ)  .وقد سبقه إىل التأليف يف هذا املوضوع -وهو مجع ما استدركته عائشة على الصحابة-
أبو منصور عبد احملسن حممد بن على الشيحي البغدادي (ت 489هـ)  ،والكتاب مطبوع بعنوان:

جزء فيه استدراك أم املؤمنّي عائشة على الصحابة ،رضي هللا عنهم .ينظر :ترمجة اإلمام الزركشي يف:
شذرات الذهب (. )336 - 335/6

وأما ما نقل عن عمر ،رضي هللا عنه ،فمن املعروف أن عمر رضي هللا عنه كان يشدد على الصحابة،
رضي هللا عنهم ،يف التحديث من ابب االحتياط للسنة ،والتثبت يف النقل ،خشية أن يؤدي التوسع

يف الرواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الوقوع يف اخلطأ والوهم ،وقصة عمر مع أيب موسى

وسى
األشعري ،رضي هللا عنهما ،مشهورة ،فقد روى اإلمام مسلم (َ )2154ع ْن أَِيب بُـ ْر َد َةَ ،ع ْن أَِيب ُم َ
اخلَطه ِ
وسى إِ َىل ُع َم َر بْ ِن ْ
س َال ُم َعلَْي ُكمَ ،ه َذا
اب ،رضي هللا عنهم ،فَـ َق َ
ي ،قَ َ
ال :ال ه
اء أَبُو ُم َ
ْاألَ ْش َع ِر ِّ
الَ :ج َ
عب ُد هِ
اَّلل بْ ُن قَـ ْي ٍ
س َال ُم َعلَْي ُك ْمَ ،ه َذا
س .فَـلَ ْم َأيْذَ ْن لَهُ ،فَـ َق َ
وسى ،ال ه
ال :ال ه
َْ
س َال ُم َعلَْي ُكمَ ،ه َذا أَبُو ُم َ
هك؟ ُكنها ِيف
ص َرف َ،فَـ َق َ
وسىَ :ما َرد َ
ْاألَ ْش َع ِر ُّ
ي .مثُه انْ َ
اء ،فَـ َقالَ َ:اي أ ََاب ُم َ
الُ :ر ُّدوا َعلَ هيُ ،ردُّوا َعلَ هي .فَ َج َ

ول هِ
ولِ :
ك َوإِهال
اَّلل صلى هللا عليه وسلم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ُش ْغ ٍل .قَ َ
"اال ْستِْئ َذا ُن ثََال ٌ
ث ،فَِإ ْن أ ُِذ َن لَ َ
الَِ :مس ْع ُ
ال
وسى ،رضي هللا عنه ،قَ َ
فَ ْارِج ْع" .قَ َ
ْت َوفَـ َعل ُ
ال لَتَأْتِيَ ِّين َعلَى َه َذا بِبَـيِّنَ ٍة َوإِهال فَـ َعل ُ
ب أَبُو ُم َ
ْت .فَ َذ َه َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اء ِابل َْع ِش ِّي
ُع َم ُر :إ ْن َو َج َد بَـيّنَةً َجت ُدوهُ ع ْن َد الْم ْن َِرب َعشيهةًَ ،وإ ْن َملْ َجي ْد بَـيّنَةً فَـلَ ْم َجت ُدوهُ .فَـلَ هما أَ ْن َج َ
ال :نَـ َع ْم ،أُ َهيب بْ َن َك ْع ٍ
الَ :اي أ ََاب
الَ :ع ْد ٌل .قَ َ
ب .قَ َ
ت؟ قَ َ
وسىَ ،ما تَـ ُق ُ
َو َج ُدوهُ ،قَ َ
ول؟ أَقَ ْد َو َج ْد َ
الَ :اي أ ََاب ُم َ
ول هِ
اخلَطه ِ
ك َاي ابْ َن ْ
اب ،فَ َال
اَّلل صلى هللا عليه وسلم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َه َذا؟ قَ َ
الطَُّف ْي ِلَ ،ما يَـ ُق ُ
ول َذلِ َ
الَِ :مس ْع ُ
ال :سبحا َن هِ
ول هِ
اب ر ُس ِ
ت َش ْيـئًا
اَّلل! إِ همنَا َِمس ْع ُ
تَ ُكونَ هن َع َذ ًااب َعلَى أ ْ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم .قَ َ ُ ْ َ
َص َح ِ َ
ت .هذا وهللا أعلم.
ت أَ ْن أَتَـثَـبه َ
َحبَـ ْب ُ
فَأ ْ
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منزلة أئمة النقد
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1424/7/2هـ

السؤال

عندي سؤال خيتص بكتب الرجال ،كيف نعلم أن مؤلفي تلك الكتب مل يكذبوا فيما ذكروه عن

الرواة فينسبون الكذب إىل الصادق؟ كيف نتيقن من عدالة الذين يقومون ابجلرح والتعديل؟ يف

إمكان الشيعي أن يزعم أن علماءان كذابون وأن الراوي اجملروح يف كتبهم صادق يف واقع األمر ،كيف
نرد عليهم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:

إن هذا املشكك الذي أشار إليه السائل ينحو منحى الشكاك الذين ال يرون شيئاً من األدلة قائماً
بشيء من االستدالل ،الذين إذا أطردوا يف منهجهم هذا آل هبم األمر إىل الشك يف املوجودات

واحملسات كلها ،وقد وصل األمر ببعضهم إىل ذلك فعالً ،قدمياً وحديثاً.
فما الفرق بّي هذا التشكيك وتشكيك من يقول :إن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -مل يكن

من جلة أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأن يزعم أنه قد اختلق له ما يدل على ذلك ...
إبمكان كل أحد أن يفرتض هذه االفرتاضات اليت ال ترجع إىل عقل وال تعرف الرباهّي؛ وإال :فهل

حيتاج النهار إىل دليل.

لقد كان أئمة اجلرح والتعديل يعيشون بّي الناس ،ويعاشروهنم ،ومل يكونوا حمجوبّي يف سراديب.
فعرفهم الناس كما يعرفون الناس ،بل كما يعرفون رؤوس الناس ،فقد كانوا أئمة ينظر إليهم ،ويقتدى

هبم ،وحيتكم إليهم ،ويتناقل الناس أخبارهم ،ويروون أقواهلم ،ويستشهدون آبرائهم .مث هم مع ذلك
تصدوا للكالم يف رواة السنة جرحاً وتعديالً ،وهو ٍ
تصد صعب ،وتصدر له تبعاته وأخطاره ،وأنظار
الناس وألسنتهم ملن تصدى له متوجهة ،خاصة من تكلم فيه وجرح ،أو من ميت له بصلة قرابة أو

متذهب أو أي صلة تدعو لالنتصار له .مث ميوت هؤالء العلماء الذين جرحوا وعدلوا ،وتبقى أقواهلم

على تعاقب األجيال وتقلب األحوال ،ومع ذلك كله فلم يستطع أحد ممن يف عصرهم (أو بعدهم)
أن يتهمهم يف عدالتهم ودينهم ،كما يريد هذا املشكك أن يتهمهم به ،مع كل دواعي اشتهار ذلك

عنهم لو كان فيهم شيء من ذلك ،وحاشاهم منه!!
لقد استفاضت عدالة أولئك العلماء وتواترت أخبار داينتهم وعظيم ورعهم يف زمنهم وبعد زمنهم.
والتواتر من أقوى األدلة ،كما تواتر الناس على وجود الصّي ،فنحن نصدق هبا وإن مل نرها .وهذا

أمر متفق عليه مجيع العقالء ،ومل خيالف فيه إال قوم من املرضى بداء الشك .مث قد قامت أدلة أخرى

كثرية ال ميكن أن حتصى على متام ورعهم وعلى صدقهم يف حتري احلق ،دون حماابة ألحد ،أو اعتداء
على أحد .حيث منهم من جرح أابه ،ومنهم من جرح ابنه ،وصديقه ،وقريبه .ويف املقابل :أثنوا على
من يستحق الثناء عليه ممن خيالفهم يف املذهب ،وأثنوا عليهم مبا فيهم من اخلري ،مع تنبيههم على

خطئهم أو بدعتهم .وأقواهلم يف ذلك شهرية كثرية ،ليست حتتاج إىل ضرب أمثلة .وإمنا على املشكك
أن يرجع إىل أقواهلم ،إن كان قصده معرفة احلق بدليله.

ولكن ال أبس أبن أضرب مثاالً واحداً ،فهذا اإلمام ابن خزمية يقول عن عباد بن يعقوب الرواجين،

وهو من علماء الشيعة وغالة الرافضة" :حدثين الصدوق يف حديثه املتهم يف دينه"!! هذا مثال واحد
من ألوف األمثلة عن صدق وورع أئمة اجلرح والتعديل ،وعلى كمال إنصافهم حىت ملن خالفهم.

وأخرياً أقول :إن مآل كالم هذا املشكك التشكيك يف دين اإلسالم كله؛ ألن السنة  -وهي بيان

القرآن ووحي هللا معه  -إمنا عرفناها من طريق هؤالء العلماء ،فالطعن فيهم طعن يف القرآن والسنة!!
وعليه فإن كان هذا املشكك بلغ به األمر إىل حد الشك يف أصل الدين ،فيتبدأ معه من أوىل

اخلطوات:
فأوالً :نثبت له نبوة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من خالل دالئل نبوته يف القرآن والسنة

وغريمها.

إذا أقر بذلك تبّي له أن هذا يلزمه بتصديق أن القرآن كالم هللا تعاىل ،منزل من ربنا عز وجل إىل

رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم.-

فإذا أقر بذلك ،بينها له أن ذلك يلزمه ابعتقاد حفظ السنة ،من جهتّي :وهي أن القرآن قد وعد هللا

فيه حبفظه "إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" ،وحفظ القرآن ال يتم إال حبفظ السنة ،ألن السنة
هي املفسرة للقرآن ،حيث إن بيان القرآن إحدى أعظم وظائف النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-

كما قال تعاىل" :وأنزلنا إليك الذكر لتبّي للناس ما نزل إليهم".

واجلهة الثانية :أن القرآن أمر يف آايت كثريات بطاعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وابلتحذير من

خمالفته ،وحث على أن نتخذه قدوة وأسوة ،وهذه األوامر ستكون تكليفاً مباال يستطاع فيما لو

ضاعت السنة ،وال يصح شرعاً وعقالً أن يكلف هللا نفساً إال وسعها؛ فدل ذلك على أن السنة
حمفوظة والبد.

فإذا أقر بوجوب حفظ السنة ،سألناه هل بلغتنا السنة إال جبهود هؤالء العلماء؟! وهل عرفنا
صحيحها من سقيمها إال من خالل علمهم وأحكامهم؟!

فلو كان أولئك العلماء على ما ادعى ذلك املشكك لزم ضياع السنة ،وهذا ما فرغنا من كونه

مستحيالً آنفاً .فلم يبق أن أولئك العلماء على ضد ما ادعاه ذلك املشكك ،وأهنم حفظوا السنة،

وميزوا بّي صحيحها وسقيمها ،وفرقوا بّي مقبول رواهتا ومردودهم.

إذن خرجنا أن أولئك العلماء ال جيوز فيهم أن يكونوا كما ادعاه ذلك املشكك شرعاً وعقالً.
واجملال يتسع فيه املقال ،لكن الوقت أمثن من أن منضيه يف الرد على كالم من ال يرجع إىل دليل ،وال

يعرف صحة برهان.

وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وهللا أعلم.
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األخذ أبحاديث اآلحاد يف العقائد
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حديث اآلحاد يؤخذ به يف العقائد ،ما حكم منكر نزول سيدان عيسى عليه السالم؟ جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:

أما خرب اآلحاد الذي يصححه أهل احلديث ويقبلونه فهو حجة يف العقائد واألحكام ،إبمجاع

الصحابة -رضي هللا عنهم  -والتابعّي واتبعيهم ،إذ كانوا  -رضي هللا عنهم -يروون أحاديث اآلحاد
يف العقائد ،ويعتقدون مبا تضمنته من العقائد واألخبار الغيبية ،وال يفرقون بينها وبّي أحاديث
األحكام يف شروط القبول وأسباب الرد ،بل يوجبون يف أحاديث العقائد ما يوجبونه يف أحاديث

األحكام من التثبت والتحري.

وقد قال اإلمام الشافعي يف كتابه (الرسالة) ( :ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم اخلاصة:

أمجع املسلمون قدمياً وحديثاً على تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه ،أبنه مل يعلم من فقهاء املسلمّي
أحد إال وقد ثبته جاز يل .ولكن أقول :مل أحفظ عن فقهاء املسلمّي أهنم اختلفوا يف تثبيت خرب

الواحد ،مبا وصفت من أن ذلك موجود على كلهم) الرسالة للشافعي ( 458-457رقم -1248

. )1249

وقال ابن عبد الرب األندلسي الفقيه املالكي الشهري (ت463هـ)  ،وهو يتكلم عن خرب اآلحاد

وموقف العلماء منه( :وكلهم يدين خبرب الواحد العدل يف االعتقادات ،ويعادي ويوايل عليها ،وجيعلها

شرعاً وديناً يف معتقده ،على ذلك مجيع أهل السنة) ( .التمهيد البن عبد الرب. )8/1

وقال ابن قيم اجلوزية (ت )751وهو يرد على من مل حيتج خبرب اآلحاد يف العقائد من أهل البدع،

(وأما املقام الثامن :وهو انعقاد اإلمجاع املعلوم املتيقن على قبول هذه األحاديث ،وإثبات صفات

الرب -تعاىل-هبا .فهذا ال يشك فيه من له أقل خربة ابملنقول .فإن الصحابة  -رضي هللا عنهم-
هم الذين رووا هذه األحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض ابلقبول ،ومل ينكرها أحد منهم على من
رواها ،مث تلقاها عنهم مجيع التابعّي ،من أوهلم إىل آخرهم ( " ...خمتصر الصواعق املرسلة البن
وبناء على ذلك :فإن رد خرب اآلحاد يف العقائد منهج بدعي خيالف إمجاع أهل
القيمً . )577( :

السنة واجلماعة.

بل إن رد خرب اآلحاد يف العقائد يؤول إىل رد السنة كلها ،كما قال اإلمام أبو حامت ابن حبان
(ت354هـ)  ،يف مقدمة صحيحة( :فأما األخبار فإهنا كلها أخبار آحاد)  ،إىل أن قال( :وأن من
تنكب عن قبول أخبار اآلحاد ،فقد عمد إىل ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إال من رواية

اآلحاد) ( .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، )156/1( :وأما إنكار نزول عيسى -عليه
السالم -يف آخر الزمان ،فال شك أنه خطأ كبري ،ال يكون إال عن جهل بنصوص الكتاب والسنة

الواردة يف ذلك ،أو عن منهج مبتدع يف طريقة التعامل مع أدلة القرآن والسنة ،لن يكون إنكار نزول

عيسى -عليه السالم -معه أول ضالالته ومنكرات آرائه املبنية عليه ،وال آخرها.

ولقد جاء ما يدل على نزول عيسى عليه السالم يف القرآن الكرمي ،يف ثالث آايت منه ،وهي:
"وإِ ْن ِم ْن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إِهال لَيُـ ْؤِمنَ هن بِ ِه قَـ ْب َل َم ْوتِِه َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهيداً"
قوله -تعاىلَ :-
[النساء ، ]159:ومعىن اآلية :ليس أحد من اليهود والنصارى إال وسيؤمن قطعاً وجزماً بعيسى -
عليه السالم ،-عبد هلل -تعاىل -ورسوالً منه -سبحانه ،-وذلك سيكون قبل موت عيسى -عليه

السالم ،-ومعلوم أن هذا مل يقع حىت اآلن ،مما يعين أنه مما سوف يقع فيما نستقبله من الزمان.
ِ
اع ِة" [الزخرف :من اآلية ، ]61لقد كانت اآلايت قبل هذه اآلية
ْم لِل ه
سَ
"وإِنههُ لَعل ٌ
وقوله -تعاىلَ :-

تتحدث عن عيسى -عليه السالم ،-فالضمري يف هذه اآلية يعود إليه -عليه السالم .-واملعىن :إن

عيسى -عليه السالم -شرط وعالمة من عالمات الساعة اليت تعلم هبا ،فسمي الشرط علماً حلصول
ِ
هاس ِيف ال َْم ْه ِد َوَك ْهالً" [آل عمران . ]46 :ووجه داللة هذه
العلم به .وقوله -تعاىلَ :-
"ويُ َكلّ ُم الن َ
اآلية على نزول عيسى -عليه السالم -أن هللا -تعاىل -عدد بعض خصائص عيسى -عليه

السالم -ودالئل نبوته ،فكان منها كالمه يف املهد وهو رضيع ،وكالم الرضيع من اخلوارق الدالة على
النبوة وال شك .فما هو وجه ذكر كالمه وهو كهل ،والكهولة سن بداية ظهور الشيب ،واألصحاء

كلهم يتكلمون يف هذا السن؟! إن ذكر الكالم يف سن الكهولة يف سياق ذكر خصائص عيسى -

عليه السالم ،-واخلوارق اليت تدل على نبوته فيه إشارة واضحة إىل أن هذا الكالم سيكون يف حالة
تكون معها إحدى خصائصه أيضاً الدالة على نبوته ،وهذه احلالة مل تقع فيما مضى من حياته اليت
كان فيها بّي الناس ،وذلك مما ال خيالف فيه اليهود والنصارى واملسلمون .فلم يبق إال أن هذه

اخلصيصة ستتحقق فيما نستقبل من الزمان ،وهذا يعين أن عيسى -عليه السالم -سيعود بّي الناس،

لتتحقق له هذه املعجزة ،وهي كالمه كهالً.
ومع هذه اآلايت فهناك أحاديث صحيحة كثرية يف نزول عيسى -عليه السالم ،-ومنها أحاديث
أخرجها البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،اللذين مها أصح الكتب بعد كتاب هللا ،وهي أحاديث

تلقتها األمة ابلقبول ،فهي مفيدة لليقّي ،حىت عند أهل البدع من أهل الكالم ،الذين ال حيتجون

أبخبار اآلحاد يف العقائد ،بل لقد وصفت أحاديث نزول عيسى عليه السالم ابلتواتر ،ووصفها بذلك
مجع كبري من أهل العلم ،ومنهم:

( )1ابن جرير الطربي (ت310هـ) يف تفسري ( )451/5يف تفسري اآلية ( )55من سورة آل عمران.
( )2وأبو الوليد ابن رشد املالكي (ت520هـ) يف البيان والتحصيل (. )255/18
( )3وعبد احلق بن عطية املالكي (ت541هـ) يف تفسريه ( ، )308يف تفسري اآلية ( ، )55من سورة
آل عمران.

( )4وابن كثري (ت774هـ)  ،يف تفسريه ( ، )236/7يف تفسري اآلية ( )61من سورة الزخرف.

( )5والشوكاين (ت1250هـ)  ،له كتاب( :التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر والدجال واملسيح) .
( )6والكتاين (1345هـ)  ،فقد ذكره يف كتاب :نظم املتناثر من احلديث املتواتر (رقم . )291
( )7وحممد أنور شاه الكشمريي (ت1352هـ)  ،له كتاب :التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح.

ولذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إىل تكفري من أنكر نزول عيسى -عليه السالم ،-مع علمه
ابلنصوص الواردة يف ذلك ،كما ذهب إليه العالمة حممود شكري األلوسي البغدادي (ت1342هـ) ،

يف تفسريه (روح املعاين)  ،يف تفسري اآلية رقم ( )44من سورة األحزاب (. )34/22

وال شك أن التكفري له شروط ،وال يفقهها كل أحد .لكن هذا كله يدل على بعد إنكار نزول عيسى

عليه السالم -عن الصواب ،وأن على قائل ذلك الرجوع إىل احلق ،وأن ال يتكلم إال بعلم ،وأنيسلم لنصوص الوحيّي :الكتاب والسنة.

هدى هللا اجلميع إىل مرضاته ،وبلغنا أعايل جناته .وهللا أعلم واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول
هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()483/1

هل يف البخاري أحاديث ضعيفة
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1424/12/24هـ

السؤال

هل صحيح أن الشيخ األلباين وجد أحاديث ال ترقى إىل الصحة يف صحيح البخاري؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد :أقول وابهلل

التوفيق:

نعم ..لقد ضعهف الشيخ األلباين أحاديث قليلة جداً يف صحيح البخاري ،ولكن ال يلزم من تضعيف

الشيخ هلا أن تكون ضعيفة ابلفعل ،بل قد تكون صحيحة كما ذهب إىل ذلك البخاري من قبل ،وقد

تكون ضعيفة فعالً .فتضعيف الشيخ األلباين  -عليه رمحة هللا -اجتهاد منه ،قابل للقبول والرد.

لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحّي (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة ،إال

أحاديث يسرية انتقدها بعض النقاد الكبار ،الذين بلغوا رتبة االجتهاد املطلق يف علم احلديث .وأن

ما سوى تلك األحاديث اليسرية ،فهي متلقاة ابلقبول عند األمة مجيعها.
وبناء على ذلك :فإن احلديث الذي يضعفه الشيخ األلباين يف صحيح البخاري له حالتان :األوىل :أن
يكون ذلك احلديث الذي ضعفه األلباين قد سبقه إىل تضعيفه إمام جمتهد متقدم ،فهذا قد يكون

حكم الشيخ األلباين فيه صواابً ،وقد يكون خطأ ،وأن الصواب مع البخاري.

الثانية :أن يكون احلديث الذي ضعفه األلباين مل يسبق إىل تضعيفه ،فهذا ما ال يقبل من الشيخ -

رمحه هللا-؛ ألنه عارض اتفاق األمة على قبول ذلك احلديث (كما سبق)  .وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()484/1

معىن اجلرح والتعديل ومن يقوم به

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/1/15هـ
السؤال

ارجو أن توضحوا يل ابختصار ما معىن( :اجلرح والتعديل؟) ومن يقوم به؟ ومن أين جاء؟ مع األدلة.

اجلواب

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -وبعد:
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا َ -

اجلرح يف اللغة :التأثري يف اجلسم ابلسالح وحنوه ،يقال :جرحه جرحاً إذا أثر فيه ،ويكون اجلرح معنوايً
فيقال :جرحه بلسانه أي :شتمه ،وسبه ،وقال بعض أئمة اللغة( :اجلُرح -ابلضم  -يكون يف األبدان

ابحلديد وحنوه ،واجلَرح  -ابلفتح  -يكون ابللسان يف املعاين واألعراض وحنوها.

وقد استعمل احملدثون اجلرح يف نقد الرواة واملقصود به :وصف الراوي مبا يقتضي تليّي روايته أو

تضعيفها أو ردها ،مثل قوهلم :لّي احلديث ،سىيء احلفظ ،جمهول ،مرتوك ،متهم ابلكذب ،كذاب،

وضاع.

والتعديل يف اللغة :التسوية ،وتقومي الشيء وهو ضد اجلور ..والتعديل عند احملدثّي :وصف الراوي مبا
يقتضي قبول روايته ،مثل قوهلم :ثقة متقن ،ثقة ثبت ،ثقة ،حجة ،صدوق ،ال أبس به ،وذلك إذا

حتقق فيه شرطان مها :عدالة الراوي وضبطه ،كما أن جرح الراوي يكون بسبب اختالل هذين
الشرطّي أو أحدمها ....واملراد ابلعدالة :ملكة حتمل املرء على مالزمة التقوى واملروءة ،واملراد

ابلتقوى :اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة ،وأما املروءة فآداب حتمل اإلنسان

الع ْرف ،وذلك خيتلف
على الوقوف عند حماسن األخالق ومجيل العادات ،ويرجع يف معرفتها إىل ُ
ابختالف األشخاص والبلدان.

واملراد ابلضبط :الضبط نوعان مها :ضبط الصدر وضبط الكتاب ،فضبط الصدر :أن يكون الراوي
يقظاً غري ُمغَ هفل بل حيفظ ما مسعه ويُـثْبِتُه ،حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء ،مع علمه مبا حييل
املعاين إن روى ابملعىن.

وضبط الكتاب :صيانته لديه منذ مسع فيه وصححه إىل أن يؤدي منه ،واألدلة على اعتبار العدالة
هِ
آمنُوا
ين َ
والضبط يف الرواة :األصل يف اعتبار عدالة الراوي قوله -تعاىلَ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبأٍ فَـتَـبـيهـنُوا أَ ْن تُ ِ
صيبُوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي" [احلجرات]6 :
َ َ
ََ ْ
 ،ووجه الداللة أن اآلية نص يف وجوب التبّي والتثبت من حقيقة خرب الفاسق.
واألصل يف اعتبار الضبط احلديث املشهور" :نضر هللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وحفظها وبلهغها فرب
حامل فقه إىل من هو أفقه منه" .....احلديث أخرجه الرتمذي ( )2580وغريه من حديث ابن
مسعود -رضي هللا عنه ،-ويف بعض رواايته ...." :مسع منا شيئاً فبلغه كما مسع" عند الرتمذي
( ، )2657ووجه الداللة:

( )1أن قوله -صلى هللا عليه وسلم( :-فحفظها) نص على احلفظ ،وهو يشمل احلفظ يف الصدر

ويف الكتاب.

( )2وقوله " :فبلغه كما مسع " نص على اعتبار الضبط عند األداء ،وجرح الرواة بقدر احلاجة ال يعد
من الغيبة احملرمة إبمجاع املسلمّي ،بل هو واجب إذ يرتتب عليه متيز ما يقبل من األحاديث ،وما يرد
منها ،ومن األدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي :ما أخرجه البخاري ( ، )6032ومسلم ()2591

من حديث عائشة -رضي هللا عنها :-أن رجالً استأذن على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فلما رآه
قال" :بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية"فلما جلس تَطَله َق النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف
وجهه وانبسط إليه ،فلما انطلق الرجل قالت عائشة -رضي هللا عنها :-اي رسول هللا حّي رأيت
الرجل قلت له كذا وكذا مث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-اي عائشة مىت عهدتين فاحشاً؟ إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء
شره " ويف رواية عند مسلم " :اتقاء فحشه ".

ووجه الداللة :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -تكلم يف ذلك الرجل على وجه الذم ملا كان يف
ذلك مصلحة شرعية ،وهي التنبيه إىل سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله " :إن شر الناس
عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه " سبق خترجيه ،ولذلك تطلق يف وجهه وانبسط

إليه مداراة له ال مداهنة ،وتثبت عدالة الراوي أبحد أمرين:

األمر األول :االستفاضة أبن يشتهر الراوي ابلصدق واألمانة واالستقامة ،ويعرف ابلضبط واإلتقان
والعلم ،مثل األئمة األعالم كمالك وأمحد والشافعي ،ومن جرى جمراهم يف نباهة الذكر ،واالشتهار

ابلصدق والبصرية والفهم.
األمر الثاين :تنصيص األئمة على عدالة الراوي ،ويكفي تعديل اإلمام الواحد على القول الراجح

قياساً على قبول خرب الراوي الثقة عند تفرده ،ويعرف األئمة عدالة الراوي بتتبع سريته وحياته ،وهذا
يقوم به من عايش هذا الراوي ،وقد يستدل على عدالة الراوي بتمعن أحاديثه ،وأما ضبط الراوي

فيعرف بعرض رواايته على أقرانه ممن يروي عن شيخه ،فإذا وافق الثقات صار ضابطاً ،وإذا خالفهم

اختل ضبطه ،وهو درجات ،وقد يعرف ضبط الراوي ابختباره مباشرة من قبل أحد األئمة ،والذي

يقوم ابختبار ضبط الراوي ومعرفته لعدالته هم أئمة اجلرح والتعديل :كأمحد ،وابن معّي ،وابن املديين،

والبخاري وغريهم ،فاإلمام أمحد أو غريه من األئمة مثالً عندما يقول :فالن يف أحاديثه اضطراب
يكون عرف ذلك بتتبع مروايته ودراسة أحاديثه .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()485/1

قوهلم( :إسناده صحيح) هل يلزم منه تصحيحهم للحديث؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1425/11/04هـ
السؤال

علمت من مقدمة ابن الصالح أن قول احملدث( :إسناده صحيح)  .ال يدل على صحة احلديث

قطعا عند احملدث وإال لقال( :صحيح)  .ورد عليه ابن حجر يف النكت على ابن الصالح أبن هذا
ً
ليس شأن كل احملدثّي وأنه جيب الرجوع ملا اطردت عليه عادة كل حمدث على حدة .وأسأل اآلن:

هل إذا قال األلباين :إسناده صحيح رجاله ثقات .يعين أن احلديث صحيح عنده؟ ابرك هللا فيك.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
نعم ذكر ابن الصالح أن قول احملدث( :هذا حديث صحيح اإلسناد أو حسن اإلسناد)  .دون

قوهلم( :هذا حديث صحيح (أو حديث حسن)  .ألنه قد يقال :هذا حديث صحيح اإلسناد .وال
يصح ،لكونه شاذًّا أو معلوالً [ ...مقدمة ابن الصالح (ص . ] )38 :وتعقبه احلافظ ابن حجر أبن

هذا ال يطرد مع كل حمدث بل حيتاج إىل استقراء طريقة كل حمدث والنظر فيها ،ولكن ذكر السيوطي
عن احلافظ ابن حجر أنه قال( :والذي ال أشك فيه أن اإلمام ال يعدل عن قوله صحيح إىل قوله

صحيح اإلسناد إال ألمر ما) [تدريب الراوي (. ] )161/1

كثريا من األئمة املتأخرين إذا قيدوا التصحيح أو التحسّي
وهذا الذي ذكره احلافظ جيد ،فإن ً
ابإلسناد ،فإهنم يقصدون توفر ثالثة شروط وهي :عدالة الراوي ،ضبطه ،اتصال السند.

قال السخاوي( :قد يصح السند أو حيسن الستجماع شروطه من االتصال ،والعدالة ،والضبط دون

املنت لشذوذ أو علة[ )....فتح املغيث (. ] )106/1
بل ذكر السخاوي أن من احملدثّي والفقهاء من حيكم بصحة احلديث أو حسنه على وجه اإلطالق
قبل النظر يف سالمته من الشذوذ والعلة ،وقد انتقد هذا املسلك فقال( :وأما من مل يتوقف من

صحيحا ،مث إن ظهر شذوذ أو علة رده -فشاذ،
احملدثّي والفقهاء يف تسمية ما جيمع الشروط الثالثة
ً

وهو اسرتواح حيث حيكم على احلديث ابلصحة قبل اإلمعان يف الفحص عن تتبع طرقه اليت يعلم هبا

وإثباات فضالً عن أحاديث الباب كله اليت رمبا احتيج إليها يف ذلك) [فتح املغيث
الشذوذ والعلة نفيًا ً

(. ] )17/1

كثريا ما يصحح األسانيد ،وال يشرتط سالمتها من العلة،
ولو نظران يف طريقة احلاكم يف املستدرك فإنه ً
وقد نص على هذا يف املقدمة حيث قال( :وقد سألين مجاعة من أعيان أهل العلم هبذه املدينة

كتااب يشتمل على األحاديث املروية أبسانيد حيتج حممد بن إمساعيل ومسلم بن
وغريها ،أن أمجع ً
حجاج مبثلها ،إذ ال سبيل إىل إخراج ما ال علة له . )....وقال( :وأان أستعّي ابهلل على إخراج

أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مبثلها الشيخان رضي هللا عنهما أو أحدمها ،وهذا شرط الصحيح
عند كافة فقهاء أهل اإلسالم أن الزايدة يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولة . ) ...

وكذلك الضياء املقدسي يف (املختارة) فإنه يصحح أحاديث ،وال يشرتط سالمتها من العلة ،وقد نص

على هذا يف املقدمة حيث قال( :هذه أحاديث اخرتهتُا مما ليس يف البخاري ومسلم ،إال أنين رمبا
البخاري معله ًقا ،ورمبا ذكران أحاديث أبسانيد جياد هلا علهةٌ[ ).....األحاديث
ذكرت بعض ما أورده
ُّ
ُ

املختارة (] )70 -69/1
وقال ابن القيم( :وقد ُعلِم أن صحة اإلسناد شرط من شروط صحة احلديث وليست موجبة لصحة
احلديث ،فإن احلديث الصحيح إمنا يصح مبجموع أمور منها :صحة سنده ،وانتفاء علته ،وعدم
شذوذه ونكارته ،وأاله يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم) [الفروسية البن القيم ص (] )64

.

وأما ما يتعلق خبصوص الشيخ األلباين ،فقد أشار يف مقدمة متام املنة إىل أن إطالق الصحة على

اإلسناد يقصد هبا استيفاء الشروط اخلمسة ،فعلى هذا ال فرق عنده بّي إسناده صحيح أو حديث

صحيح ،قال رمحه هللا( :قول بعض احملدثّي يف حديث ما( :رجاله رجال الصحيح) أو( :رجاله ثقات)
أو حنو ذلك ال يساوي قوله( :إسناده صحيح) ؛ فإن هذا يثبت وجود مجيع شروط الصحة اليت منها
السالمة من العلل . )....ومن املعلوم أن الشيخ -رمحه هللا -يغلب على طريقته يف التحسّي أو

التصحيح اإلطالق دون التقيد ابإلسناد .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()486/1

السنن املؤكدة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/08/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :ما هي السنن املؤكدة؟ ولو تكرمتم أعطوين أمثلة عليها ،وهل إذا مل يؤدها الشخص يكون

عليه إمث؟ أرجو اإلسهاب يف ذلك مع ذكر أقوال األئمة ،وجزاكم هللا خرياً على هذا املوقع الطيب.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن السنة كما يعرفها أهل العلم :ما يُثاب فاعلها وال يُعاقب اتركها ،وهلا أمثلةٌ عديدة ،منها :السنن

الرواتب ،والوتر ،والسواك ،واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق ،وختليل األصابع ،وإفطار الصائم على
مت ٍر ،وتكرار احلج والعمرة ،والصدقة غري الزكاة ،ومساعدة احملتاجّي من الناس ،وحنو ذلك .إال أن
هذه السنن ليست على ٍ
درجة واحدةٍ ،بل بعضها أقوى من بعض مع اشرتاكها يف أفضلية الفعل،

وعدم املعاقبة على الرتك ،ولذلك قسم أهل العلم السنن قسمّي :سنن مؤكدة ،وسنن غري مؤكدة.
والذي يعنينا هنا السنن املؤكدة ،وهي كما يعرفها أهل العلم :ما فعله الرسول  -صلى هللا عليه
وسلم ;-وواظب على فعله ،كالسنن الرواتب ،والوتر ،وصالة العيدين عند ٍ
طائفة من أهل العلم،

وقراءة السورة بعد الفاحتة يف الصالة ،وسجود التالوة ،وقيام الليل ،واألضحية ،وصالة الكسوف،
وصالة االستسقاء ،وركعتا الطواف ،وإبداء السالم ،وعيادة املريض ،والتسبيح ،والتحميد ،والتهليل،

والتكبري .هذا هو املشهور عند أهل العلم يف معىن السنة املؤكدة ،وخالصته أن فاعلها يستحق
الثواب ،واتركها ال يستحق العقاب.

تفسري آخر للسنة املؤكدة ،فهم يعنون هبا الواجب ،يقول الكاساين يف بدائع
إال أن األحناف هلم
ٌ

الصنائع (....« : )155/1ألن السنة املؤكدة ,والواجب سواء ,خصوصا ما كان من شعائر

اإلسالم»  ،وال شك أن السنة هبذا املعىن ختتلف عن املعىن املتقدم ذكره ،وذلك من حيث األثر

املرتتب على تركها ،فإن اترك السنة املؤكدة ابملعىن األول ال أيمث ،لكن اترك السنة ابملعىن املشهور
عند األحناف أيمث؛ ألهنا مثل الواجب ،والواجب يعاقب اتركه كما هو معلوم ،ومن أمثلة السنة

املؤكدة عند األحناف :صالة اجلماعة ،فإهنم يصرحون أبهنا سنة مؤكدة ،وليس معىن هذا أهنم جييزون
التخلف عنها ،ولكنهم يعنون ابلسنة املؤكدة الواجب كما صرحوا هم به ،ولذلك فإهنم ال جييزون

التخلف عن صالة اجلماعة من غري عذر.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()487/1

الشك يف أحاديث الصحيحّي
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1427/04/25هـ

السؤال

هل جيوز رفض حديث وارد يف صحيح البخاري أو يف صحيح مسلم على ضوء احلجج التالية:

 -1الشك يف رواية احلديث.

 -2القبول أبن احلديث صحيح ،لكن بسبب عدم التمكن من فهمه ،أو أنه يعارض حديثاً صحيحاً
آخر فيتأتى رفضه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن التعامل مع الصحيحّي الذي ورد طرف منه يف السؤال جيب التفريق فيه بّي من له دراية بعلم
احلديث وأهليته ،وبّي عامة الناس ،بل رمبا يقال حىت من طلبة العلم الذين ليس لديهم األهلية يف

علم احلديث.

فأما املشتغلون بعلم احلديث فهؤالء هلم أن يناقشوا قبول أي حديث حىت وإن كان يف الصحيحّي،

ببدع من القول ،وإمنا على ضوء القواعد احلديثية املعروفة ،ومن خالل كالم من تقدم من
ولكن ليس ٍ

أهل العلم ،وقد أشار احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -إىل ذلك يف (مقدمة فتح الباري) وذكر أمثلة من
األحاديث املنتقدة على الصحيح ،واإلجابة عنها.
ومن أوائل من انتقد بعض أحاديث الصحيحّي اإلمام الدارقطين -رمحه هللا -يف (اإللزامات والتتبع)

.

ومع هذا الذي ذكرت فإنين أنبه إىل أمور:

 -1أن طالب العلم ال ينبغي له التعجل يف هذا الباب واالستقالل ابحلكم ،فإن للصحيحّي من

املنزلة وتلقي األمة هلما ابلقبول ما ليس لغريمها ،ولذا فإنك جتد من علماء احلديث من مل يسلّم هبذه

االنتقادات كلها سوى مواضع يسرية منها كابن الصالح ،والنووي ،وابن حجر وآخرين.

 -2أن االنتقاد الوارد على الصحيحّي إمنا هو يف أحاديث معدودة نسبتها ضئيلة إىل جانب جمموع
ما فيهما ،ومع ذلك فكثري منها قد أجيب عنه كما تقدم.
-3أن ما ميكن انتقاده على الصحيحّي يكاد أن يكون قد فرغ منه ،فقد مضى على أتليف

الصحيحّي أكثر من ألف عام ،وما من حديث قد يتطرق إليه االنتقاد إال ذُكر خالل هذه املدة،

وستجد يف املقابل من جييب عن االنتقاد سواء كان ذلك من جهة السند أو املنت.

- -4وهو أمر مهم -أن الغالب يف االنتقادات الواردة كانتقادات الدارقطين -رمحه هللا -إمنا هو من

جهة السند الذي ساقه صاحب الصحيح ،مع أن منت احلديث اثبت من طرق أخرى ،وكثري منها
يسلّم به ِ
املنتقد كالدارقطين .فإذاً ال يلزم من توجيه االنتقاد إىل حديث ما يف أحد الصحيحّي عدم
ثبوته من وجه آخر.

 -5أن النظر العقلي احملض ور ّد الرواايت الصحيحة بدعوى خمالفتها للعقل -فحسب -ليس من

منهج أهل السنة ،فإهنم -وإن كانوا قد يناقشون املنت منفرداً عن السند -بيد أهنم ال يطلقون العنان
للعقل اجملرد كي ير ّد ما شاء من صحيح املنقول ،وإمنا تَ ِر ُد املناقشة عندهم يف املنت -حّي يقتضي

احلال ذلك -على ضوء النصوص األخرى والقواعد احلديثية واألصولية والفقهية.

ولئن كان هذا يف شأن أهل العلم ،فهو يف حق العامة أوىل ،إذ ليس هلم أن يردوا األحاديث بدعوى
عدم موافقتها للعقل ،وأي عقل هذا الذي يتحاكم إليه؟ فإن عقول الناس وفهومهم خمتلفة متفاوتة!

هذا ما يتعلق ابملتخصصّي يف هذا العلم أما غريهم -ال سيما عامة الناس -فال ينبغي هلم اخلوض يف
قضية القبول والرفض ملا يف الصحيحّي ،بل عليهم أن أيخذوا ابألصل ،وهو :قبول ما يف

الصحيحّي ،لتلقي األمة هلما ابلقبول والتسليم بصحة ما فيهما يف اجلملة.

أما ما أشري إليه يف السؤال فإمنا ينظر فيه أهل االختصاص املشار إليهم أوالً ،مع أن التعبري األصح

بدالً من (الشك يف رواية احلديث) (نقد الرواية)  ،وأما عدم التمكن من فهم احلديث فليس عذراً يف

رفضه ،بل يرجع إىل أهل العلم يف فهمه من خالل الكتب أو السؤال ،كما أن خمالفة حديث آلخر ال

يلزم منها الرفض ألحدمها ور ّد ما فيه ،بل جترى عليهما قواعد أهل العلم يف األحاديث اليت ظاهرها
التعارض ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()488/1

هل خمالفة الصحايب للسنة تدل على نسخها؟!
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1426/09/29هـ

السؤال

إذا خالف فعل بعض الصحابة أو التابعّي أو اتبعي التابعّي أمراً من سنة النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فهل جيوز أن نستند على هذا الفعل ،ونقول :إن الذي ورد عن النيب -صلى هللا عليه
وسلمُ -سنة منسوخة؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأود أن أقول -قبل اإلجابة عن هذا السؤال -إن خمالفة الصحايب -فضالً عمن دونه من فضالء

هذه األمة من التابعّي ،واتبعي التابعّي ،للسنة -ال تكون إال لعذر ،وال ميكن إلمام من أئمة الدين

أن يتعمد خمالفة السنة ،كما بّي ذلك جبالء شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف كتابه القيم "رفع

املالم عن األئمة األعالم" ،حيث ّبّي أعذار العلماء الذين ثبتت عنهم خمالفة السنة.

أما ما يتصل بسؤال األخ عن خمالفة الصحايب ،أو التابعي ،أو اتبع التابعي للسنة ،فهل تكون تلك

السنة منسوخة؟

فيقال :ذيول هذا اجلواب طويلة ،وهي تتصل مبسائل حديثية ،ومسائل أصولية:
أما احلديثية :فهي خمالفة الصحايب للسنة ،فهل هذه املخالفة ملا رواه هو أم غريه؟

فإن كانت املخالفة ملا رواه هو ،فينظر يف نقد األئمة للمرفوع واملوقوف ،فإنه -وابلتتبعُ -وجد أهنم

ينظرون إىل هذه الصورة أبحد ثالثة طرق:

إما أن يضعفوا املرفوع ابملوقوف ،أو ابلعكس ،أو يصححوا كال الوجهّي ،وتفصيل ذلك ليس هذا

موضعه.

فينظر يف ثبوت ذلك ،مث بعد ذلك ينظر إليه من اجلهة األخرى ،وهي اجلهة األصولية:

فبعض صور سؤال األخ هلا صلة مبا يعرف مبسألة اإلمجاع السكويت ،ومدى حجيته ،وهل هي خاصة
ابلصحابة ،أم عامة يف مجيع اجملتهدين؟!

فإن كان املخالف من الصحابة أو من دوهنم ،قد خالفه غريه من أقرانه ،فال حجة فيه بال ريب،
فضال عن أن يكون انسخاً للسنة الثابتة.

وإن كان الصحايب قال قوالً خيالف سنة مروية ،مث ينتشر عنه ،وال يُعلم أن أحداً خالفه ،أو أنكر

عليه ،فهل يعترب هذا القول حجة الحتمال كونه اطلع على انسخ؟.

ويف هذه الصور خالف -أيضاً -لكن الراجح -كما هو قول اجلمهور -أنه ال يعترب قوله دليالً على
أنه اطلع على انسخ ،الحتماالت كثرية.

قال احلافظ العالئي -رمحه هللا -يف كتابه القيم (إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة)  ،ص (: )91
"والذي ذهب إليه مجهور العلماء أنه ال يعدل عن اخلرب الظاهر ،أو النص إىل مذهب الراوي -وإن

قلنا إن مذهب الصحايب حجة -ألن مذهب الصحايب إمنا يكون حجة إذا مل يعارضه قول النيب -
صلى هللا عليه وسلم -وظن كونه اطلع على انسخ ،أو دليل يرتجح على هذا اخلرب -وإن كان

منقدحاً -فهو مرجوح ،ملا سيأيت من االحتماالت اليت تعارضه ،والظن املستفاد من اخلرب أرجح منه
 " ...مث ذكر االحتماالت ،وميكنك مراجعتها هناك ،وينظر :إرشاد الفحول للشوكاين (. )113

()489/1

أقوى األسانيد عند الشافعي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

ما هي أقوى أسانيد اإلمام الشافعي اليت استخدمها؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
تلقى اإلمام حممد بن إدريس الشافعي املطليب ( 150هـ  204 -هـ) مروايته احلديثية عن مجاعة من
أئمة احلديث ،ومن أبرزهم اإلمام مالك بن أنس (ت  179هـ) إمام دار اهلجرة ،حيث مسع منه
املوطأ ،وقد قال اإلمام البخاري :أصح األسانيد كلها مالك عن انفع عن ابن عمر -رضي هللا

عنهما( .-علوم احلديث البن الصالح ص ، )16:واإلمام الشافعي روى عن مالك من هذا الطريق

أحاديث كثرية ،فقد روى مالك عن انفع يف املوطأ مثانّي حديثاً ،وهذه كلها رواها الشافعي؛ ألنه مسع
املوطأ من مالك كما سبق ،قال أبو منصور :أجل األسانيد :الشافعي عن مالك عن انفع عن ابن

عمر -رضي هللا عنهما ،-واحتج إبمجاع أصحاب احلديث على أنه مل يكن يف الرواة عن مالك أجل
من الشافعي -رضي هللا عنهم أمجعّي.-
وينظر بعض مروايت الشافعي هبذا اإلسناد يف مسنده (رقم،683،789 ،682 ،213 ،164 :

 )،966ينظر :علوم احلديث البن الصالح ص ،16:جتريد التمهيد ص ،170:النكت البن حجر
( ، )262/1مسند اإلمام الشافعي الذي مجعه أبو العباس بن يعقوب األصم (ت  346هـ) ورتبه
حممد عابد السندي .هذا وهللا املوفق ،واهلادي إىل سواء السبيل.

()490/1

مصطلحات حديثية
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1425/07/27هـ

السؤال

بسم هللا الرمحان الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا معاين هذه الكلمات ،اليت تبّي نوع أو إسناد احلديث :حديث

غريب ,مرسل ,موقوف ,مرفوع ,منكر ,حسن ,ال أبس به ,حسن غريب ,صحيح اإلسناد ,منقطع,

حسن صحيح ,وضعيف ،وهل يعمل أبمثال هذه األحاديث؟ نرجو من فضيلتكم توضيح وشرح هذه

الكلمات .وفقكم هللا ملا فيه اخلري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فهذا بيان املصطلحات احلديثية اليت سأل عنها  -السائل -وهي:
 -1حديث غريب :احلديث الغريب هو الذي تفرد بروايته را ٍو واحد ،وهذه الغرابة قد تكون مطلقة،
وقد تكون نسبية ،فالغريب املطلق هو ما كانت الغرابة يف أصل سنده ،يعين أبن ال يكون هلذا

احلديث إال خمرج واحد ،فليس له طريق آخر.

وأما الغريب النسيب فهو ما كانت الغرابة يف أثناء سنده ،يعين له طرق متعددة ،ويف أثناء بعضها
وقعت الغرابة ،وهي التفرد.

واحلديث الغريب داخل حتت تقسيم احلديث ابعتبار طرقه ،وهذا التقسيم ليس من حيث الصحة

وعدمها ،فقد يكون احلديث غريباً ،ويكون إسناده صحيحاً جيب العمل به ،مثل حديث" :إمنا

األعمال ابلنيات" رواه البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907عن عمر -رضي هللا عنه ،-وقد يكون

إسناد احلديث الغريب ضعيفاً ال يعمل به ،وهذا كثري.

 -2مرسل :أصل اإلرسال االنقطاع ،فما كان من احلديث مرسالً فهو منقطع ،ولكن اشتهر إطالق
ذلك على ما رفعه التابعي إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

واحلديث املرسل يف أصله ضعيف لالنقطاع الذي فيه ،ولكن املراسيل تتفاوت ،فمنها مراسيل قوية

كمراسيل سعيد بن املسيب ،ومنها غري ذلك ،وقد حيتف ابملرسل ما جيعله صاحلاً لالحتجاج

واالستدالل عند كثري من أهل العلم ،ومنهم من حيتج به مطلقاً ،ومنهم من ال حيتج به أبداً ،وهلذه
املسألة تفاصيل تنظر يف مظاهنا.

 -3احلديث املوقوف :هو ما نسب إىل الصحايب من قوله أو فعله أو تقريره ،وقد يكون اإلسناد إليه
صحيحاً ،وقد يكون ضعيفاً ،وقول الصحايب إن خالف نصاً صحيحاً فليس حبجة ،وإن خالفه

صحايب آخر فهي مسألة خالفية ينظر فيها ،وأما إذا اتفق الصحابة  -رضي هللا عنهم -على شيء

فهو حجة جيب العمل به.

 -4مرفوع :احلديث املرفوع هو ما أضيف إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -من قول أو فعل أو
تقرير أو صفة ،مث قد يكون صحيحاً جيب العمل به ،وقد يكون ضعيفاً ال جيب العمل به.

 -5منكر :احلديث املنكر يطلق على أنواع من احلديث؛ منها :احلديث الذي خالف فيه الراوي

الضعيف من هو أوثق منه ،كما يطلق على احلديث الذي ينفرد به راو فاحش الغلط ،أو حنو ذلك

وإن مل يكن فيه خمالفة ،بل قد يطلق على حديث الصدوق أو حنوه إذا علم أنه غلط فيه ،وقد قال

اإلمام أمحد بن حنبل :املنكر أبداً منكر ،فاحلديث املنكر ال يصح العمل به وال االحتجاج.

 -6حسن :احلديث احلسن اشتهر يف كتب املصطلح تقسيمه قسمّي:

 -1احلسن لذاته :وهو ما توفرت فيه شروط احلديث اخلمسة ،إال أن راويه أخف ضبطاً من راوي

احلديث الصحيح.

 -2احلسن لغريه :وهو احلديث الذي فيه ضعف غري شديد ،مثل احلديث املرسل إذا جاء ما
يعضده ،على تفصيل يف االعتضاد مىت يكون ،ومب يكون ،ومبحث احلديث احلسن مبحث فيه

غموض ،وأشهر من ذكر هذا املصطلح واستعمله هو اإلمام الرتمذي ،وقد اشرتط يف احلديث احلسن
ثالثة شروط نص عليها يف خامتة كتابه ،وهي:
أ -أال يكون فيه راو متهم.

ب -وأال يكون شاذاً.
ج -وأن يروى حنوه من غري وجه.

وأما العمل به فاملشهور يف كتب املصطلح أن احلديث احلسن داخل يف دائرة القبول جيب العمل به،

ولكن هذا ليس على إطالقه ،خصوصاً يف كالم الرتمذي ،فإن شروطه الثالثة املذكورة ال يلزم منها

القبول.

 -7حسن غريب :سبق معىن احلسن ومعىن الغريب ،وهذا املصطلح إمنا يكثر من ذكره اإلمام
الرتمذي ،وليس بّي احلسن والغرابة تعارض على مصطلح الرتمذي ،فاحلسن توفرت فيه شروطه

الثالثة السابقة ،وغرابته أن إسناده فرد من الوجه الذي ذكره ،وال يعين ذلك أنه ال يروى من وجه
آخر ،ولذا فرمبا قال بعد ذلك :ال نعرفه من هذا الوجه إال من حديث فالن ،وما حكم عليه

الرتمذي هبذا احلكم ليس يلزم من شروطه السابقة أن يكون اثبتاً ،بل الظاهر خالف ذلك ،ولو كان

عنده اثبتاً لقال :حسن صحيح غريب ،ولكن اختالف نسخ الرتمذي يف هذا كثري ،فيجب التحقق
من صحة النسخة.

 -8ال أبس به :الظاهر أن هذا قريب من معىن احلسن على املشهور ،وهو ما كان مقبوالً ولكنه دون
الصحيح ،وقد يكون لبعض األئمة اصطالح خيصه يف هذه العبارة ،هذا إذا كانت هذه العبارة يف
حكم على احلديث ،أما إذا كانت يف احلكم على را ٍو فهي تعين أنه متوسط من صدوق أو حنو ذلك،

وبعض األئمة -كابن معّي  -تعين عنده التوثيق ،وهللا أعلم.
 -9صحيح اإلسناد :الصحيح ما توفرت فيه شروط مخسة متفق عليها بّي األئمة ،وهي :عدالة

الرواة ،ومتام ضبطهم ،واتصال اإلسناد ،والسالمة من الشذوذ ،والسالمة من العلة القادحة ،ولكن
يستعمل بعضهم قوله :صحيح اإلسناد فيما توفرت فيه الشروط الثالثة األوىل فقط ،وهذه خطوة

أوىل ال يصح االعتماد عليها حىت تستعمل اخلطوة الثانية ابلسالمة من الشذوذ والعلة القادحة ،وإمنا
يلجأ إىل ذلك بعضهم حلال االستعجال أو عدم الكتب أو عدم القدرة ،أو غري ذلك ،وقد حصل
من أجل ذلك تشويش وإيهام فينبغي فهم ذلك ،وما كان من احلديث صحيحاً فيجب العمل به ،أما

إذا كان هذا احلكم لتوفر الشروط الثالثة األوىل فقط ،فال جيب العمل به حىت يتحقق من سالمته من

الشذوذ والعلة القادحة ليكون صحيحاً.
 -10منقطع :هو ما مل يتصل إسناده يف أي مكان كان هذا االنقطاع ،واشتهر يف كتب املتصل

التفريق بّي أنواع املنقطع املشهورة ،اإلرسال ،وقد سبق ،والتعليق وهو ما حذف أول إسناده من
جهة املصنف ،واملعضل وهو ما سقط منه رجالن فأكثر على التوايل ،فاملنقطع هو ما سوى ذلك،

مع صحة إطالق اسم املنقطع على مجيع هذه األقسام كما هو املستعمل عند أئمة احلديث األولّي،
واحلديث املنقطع ليس بصحيح فال جيب العمل به.

 -11حسن صحيح :هذا املصطلح أكثر منه الرتمذي ،وقد وقع لألئمة كالم كثري يف معناه،

والصحيح فيه ما حققه احلافظ ابن رجب شارح جامع الرتمذي ،ومفاد ذلك أن احلسن الصحيح
توفرت فيه شروط احلسن الثالثة السابقة عند الرتمذي مع شروط احلديث الصحيح املشهورة عند

مجيع األئمة ،ومعلوم أنه ليس يف شروط احلسن زايدة ،إال أنه يروى من غري وجه ،فيضاف هذا

الشرط إىل شروط الصحيح ليكون احلديث حسناً صحيحاً ،وهبذا يكون احلسن الصحيح أعلى مما
قيل فيه :صحيح فقط؛ لزايدته شرطاً سادساً على شروط الصحيح ،وال شك أنه جيب العمل

ابحلديث احلسن الصحيح لثبوته.

 -12ضعيف :احلديث الضعيف :هو ما فقد شرطاً من شروط قبول احلديث السابقة .وهللا أعلم،
وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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مروايت الواقدي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1426/08/16هـ
السؤال

حصل عندي إشكال :وهو أين عندما أقرأ يف سرية النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو يف سري السلف

أجد الكثري منقوالً عن اإلمام الواقدي ،وعندما نرى كالم األئمة عنه جند أهنم جممعون على ضعفه،

فكيف نوفق؟ وكيف ميكن أن يتساهل يف السرية واألحكام تؤخذ منها؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

الواقدي هو :حممد بن عمر بن واقد الواقدي األسلمي موالهم ،أبو عبد هللا املدين ،القاضي ،أحد
األعالم ،ولد سنة ( 130هـ)  ،وتويف سنة ( 207هـ)  ،واتفق أئمة النقد على أنه مرتوك ،قال
الذهيب" :استقر اإلمجاع على وهن الواقدي" ،وقد عرف عن الواقدي سعة حفظه لألخبار والسري

واملغازي واحلوادث وأايم الناس ،وهلذا جند أن األئمة الذين كتبوا يف التاريخ واملغازي واألخبار

احتاجوا إىل ما عند الواقدي ،فأوردوا شيئاً كثرياً من طريقه ،ومن أمثال هؤالء :الذهيب ،وابن كثري،

وابن حجر ،قال ابن كثري :والواقدي  -رمحه هللا  -عنده زايدات حسنة وأتريخ حمرر غالباً ،فإنه من

أئمة هذا الشأن الكبار ،وهو صدوق يف نفسه مكثار".

وقال الذهيب" :وقد تقرر أن الواقدي ضعيف ،حيتاج إليه يف الغزوات والتأريخ ".

وقال يف موضع آخر" :الواقدي مجع فأوعى ،وخلط الغث ابلسمّي واخلرز ابلدر الثمّي فاطرحوه
لذلك ،ومع هذا فال يستغىن عنه يف املغازي وأايم الصحابة وأخبارهم[ " .ينظر :سري أعالم النبالء

(. ] )454/9

ويظهر من صنيع هؤالء األئمة أن الواقدي يؤخذ عنه ما عرف اختصاصه به وهو املغازي والسري

واألخبار ،ولكن حيتاط فيما إذا تضمنت املروايت عنه أشياء يف العقائد أو األحكام والشريعة،
وكذلك عند االختالف يرجح مروايت من كان أوثق منه ،وهللا أعلم.

()492/1

معىن قول الرتمذي" :حسن صحيح غريب"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل
التاريخ 1426/11/01هـ

السؤال

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه خرج مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -فسمع رجالً يتلو:

"قل هو هللا أحد" ،فقال" :قد أوجبت" .فقلت :ما أوجبت؟ فقال" :اجلنة" .رواه الرتمذي وغريه من
طريق اإلمام مالك ،وقال الرتمذي :حسن صحيح غريب ،ال نعرفه إال من رواية مالك.

السؤال :ما معىن قول الرتمذي" :حسن صحيح غريب"؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه الرتمذي (، )2897قال الرتمذي :حدثنا أبو

كريب :حدثنا إسحاق بن سليمان ،عن مالك بن أنس ،عن عبيد هللا بن عبد الرمحن ،عن أيب حنّي

موىل آلل زيد بن اخلطاب ،أو موىل زيد بن اخلطاب ،عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :أقبلت مع

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فسمع رجال يقرأ" :قل هو هللا أحد هللا الصمد" فقال رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم" -وجبت" ،قلت :ما وجبت؟ قال" :اجلنة".

حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث مالك بن أنس ،وأبو حنّي
قال أبو عيسى :هذا
ٌ

هو عُبيد بن حنّي.

ومعىن قول الرتمذي :حسن صحيح أي أن احلديث توفرت فيه شروط الصحة ،وهي :عدالة الرواة،

ومتام ضبطهم ،واتصال السند والسالمة من الشذوذ والعلة القادحة ،وهي الشروط اخلمسة املعروفة.
ووصف الرتمذي له ابحلسن مع الصحة من ابب التأكيد على صحة احلديث ،وترادف العبارة السيما
وأن بعض األئمة املتقدمّي يصفون احلديث احلسن ابلصحة.

قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا" :-واختار بعض من أدركنا أن اللفظّي -يعين احلسن والصحيح-
عند الرتمذي مرتادفان ،ويكون إتيانه ابللفظ الثاين بعد األول على سبيل التأكيد ،كما يقال :صحيح
اثبت ،أو جيد قوي ،أو غري ذلك" [ينظر النكت على ابن الصالح (. ] )478/1

وقال ابن دقيق العيد" :إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ،وتلك الصفات درجات بعضها
فوق ٍ
بعض ،كالتيقظ واحلفظ واإلتقان مثالً ،فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثالً وعدم التهمة
ابلكذب ال ينافيه وجود ما هو أعلى منه كاحلفظ واإلتقان ،فإذا وجدت الدرجة العليا مل يناف ذلك

وجود الدنيا ،كاحلفظ مع الصدق ،فيصح أن يقال يف هذا :إنه حسن ابعتبار وجود الصفة الدنيا،

وهي الصدق مثالً ،صحيح ابعتبار الصفة العليا ،وهي احلفظ واإلتقان" [ينظر :االقرتاح ص ()176
].

وأما وصف الرتمذي له ابلغرابة ،فاملقصود أن هذا احلديث ليس له إال طري ٌق واحد ،فمداره على

مالك بن أنس .وهلذا قال :ال نعرفه إال من حديث مالك بن أنس.

وللعلماء أقوال أخرى يف توجيه مجع الرتمذي بّي احلسن والصحة يف وصف احلديث منها:

 -1أن ذلك بسبب الرتدد احلاصل من اجملتهد يف راوي احلديث ،هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو
قصر عنها؟.

ف ٍ
قال احلافظ ابن حجر" :فإن ُمجعا أي الصحيح واحلسن يف وص ٍ
واحد ،كقول الرتمذي وغريه"

حديث حسن صحيح "فللرتدد احلاصل من اجملتهد يف الناقل ،وهل اجتمعت فيه شروط الصحة أو

قصر عنها ،وهذا حيث حيصل منه التفرد بتلك الرواية.
وعرف هبذا جواب من استشكل اجلمع بّي الوصفّي ،فقال :احلسن قاصر عن الصحيح ،ففي اجلمع

بّي الوصفّي إثبات لذلك القصور ونفيه.

وحمصل اجلواب :أن تردد أئمة احلديث يف حال انقله اقتضى للمجتهد أال يصفه أبحد الوصفّي،

فيقال فيه :حسن ابعتبار وصفه عند قوم ،صحيح ابعتبار وصفه عند قوم ،وغاية ما فيه أنه حذف

منه حرف الرتدد؛ ألن حقه أن يقول" :حسن أو صحيح" ،وهذا كما حذف حرف العطف من الذي
بعده ،وعلى هذا فما قيل فيه :حسن صحيح دون ما قيل فيه :صحيح ،ألن اجلزم أقوى من الرتدد،

وهذا حيث التفرد" [ينظر :نزهة النظر ص. ]66 :
وهذا التوجيه بعد أن ذكره احلافظ يف كتابه النكت عن بعض املتأخرين ،قال" :ويتعقب هذا أبنه لو

أراد ذلك ألتى ابلواو اليت للجمع ،فيقول" :حسن وصحيح" أو أتى بـ "أو" اليت هي للتخيري أو
الرتدد ،فقال" :حسن أوصحيح".

مث إن الذي يتبادر إىل الفهم أن الرتمذي إمنا حيكم على احلديث ابلنسبة إىل ما عنده ال ابلنسبة إىل
غريه ،فهذا يقدح يف هذا اجلواب ويتوقف -أيضاً -على اعتبار األحاديث اليت مجع الرتمذي فيها بّي
الوصفّي ،فإن كان يف بعضها ما ال اختالف فيه عند مجيعهم يف صحته ،فيقدح يف اجلواب -أيضاً-
لكن لو سلم هذا اجلواب من التعقب لكان أقرب إىل املراد من غريه ،وإين ألميل إليه وأرتضيه"

[ينظر :النكت على ابن الصالح (. ] )477/1

 -2أنه حسن ابعتبار إسناد ،وصحيح ابعتبار إسناد آخر ،وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد ،قال ابن الصالح" :إن ذلك راجع إىل اإلسناد ،فإذا روي احلديث الواحد إبسنادين
أحدمها إسناد حسن ،واآلخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه "حديث حسن صحيح" .أي:
إسناد ،وصحيح ابلنسبة إىل ٍ
أنه حسن ابلنسبة إىل ٍ
إسناد آخر" [ينظر :علوم احلديث ص. ]39 :
وقد تعقب هذا ابن رجب ،فقال" :إن الرتمذي إذا مجع بّي احلسن والصحة فمراده أنه روى
إبسنادين :أحدمها حسن ،واآلخر صحيح.

وهذا فيه نظر ،ألنه يقول كثرياً" :حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه".
 -3أن املقصود أن احلديث بّي الصحة واحلسن ،قال ابن كثري" :والذي يظهر يل

أنه يُش ِرب احلكم ابلصحة على احلديث كما يُش ِرب احلسن ابلصحة ،فعلى هذا يكون

ما يقول فيه" :حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من احلسن ودون الصحيح ،ويكون حكمه على

احلديث ابلصحة احملضة أقوى من حكمه عليه ابلصحة مع احلسن ،وهللا أعلم" [اختصار علوم
احلديث ص. ]47 :

وتعقب ابن رجب هذا القول فقال" :ومن املتأخرين من قال :إن "احلسن الصحيح" عند الرتمذي
دون "الصحيح" املفرد ،فإذا قال" :صحيح" فقد جزم بصحته ،وإذا قال" :حسن صحيح" فمراده

أنه مجع طرفاً من الصحة وطرفاً من احلسن ،وليس بصحيح حمض ،بل حسن مشوب بصحة ،كما

يقال يف املز :إنه حلو حامض ،ابعتبار أن فيه حالوة ومحوضة وهذا بعيد جداً ،فإن الرتمذي جيمع
بّي احلسن والصحة يف غالب األحاديث الصحيحة املتفق على صحتها ،واليت أسانيدها يف أعلى

درجة الصحة ،كمالك عن انفع عن ابن عمر ،والزهري عن سامل عن أبيه ،وال يكاد الرتمذي يفرد

الصحة إال اندراً ،وليس ما أفرد فيه الصحة أبقوى مما مجع فيه بّي الصحة واحلسن" [ينظر :شرح

علل الرتمذي (. ] )393 -392/1

وتعقب احلافظ قول ابن كثري ،فقال" :قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم اثلث وال قائل به ،مث إنه

يلزم عليه أن ال يكون يف كتاب الرتمذي حديث صحيح إال النادر؛ ألنه قل ما يعرب إال بقوله :حسن
صحيح" [النكت على ابن الصالح (. ] )477/1

فهذه خالصة أجوبة أهل العلم عن اجلمع بّي احلسن والصحة ،والرتمذي مل ينص على قصده هبذا

االصطالح ،ولكن فسر احلسن أبن ال يكون يف إسناده متهم ابلكذب ،وال يكون شاذاً ،ويروى من

غري وجه حنوه .فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن[ ".شرح علل الرتمذي ()384/1

].

وهلذا فيمكن أن يرجع يف املراد ابحلسن ملا ذكره ،قال ابن رجب" :فعلى هذا :احلديث الذي يرويه

الثقة العدل ،ومن كثر غلطه ،ومن يغلب على حديثه الوهم ،إذا مل يكن أحد منهم متهماً كله حسن
بشرط أن ال يكون شاذاً خمالفاً لألحاديث الصحيحة ،وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه

متعددة .فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول احلفاظ فاحلديث حينئذ حسن صحيح ،وإن كان

مع ذلك من رواية غريهم من أهل الصدق الذين يف حديثهم وهم وغلط -إما كثري أو غالب عليهم-
فهو حسن ،ولو مل يرو لفظه إال من ذلك الوجه ،ألن املعترب أن يروى معناه من غري وجه ،وال نفس

لفظه.

وعلى هذا :فال يشكل قوله" :حديث حسن غريب" ،وال قوله" :صحيح حسن غريب ال نعرفه إال
من هذا الوجه" ،ألن مراده أن هذا اللفظ ال يُعرف إال من هذا الوجه ،لكن ملعناه شواهد من غري

هذا الوجه ،وإن كانت شواهده بغري لفظه.

وهذا كما يف حديث "األعمال ابلنيات" ،فإن شواهده كثرية جداً يف السنة ،مما يدل على أن املقاصد
والنيات هي املؤثرة يف األعمال ،وأن اجلزاء يقع على العمل حبسب ما نوي به ،وإن مل يكن لفظ

حديث عمر مروايً من غري حديثه من وجه يصح".

وحيتمل أن يقال :إن الرتمذي أراد ابحلسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة ،قال احلافظ ابن رجب:

"إن الرتمذي إمنا أرد ابحلسن ما فسره به ،إذا ذكر احلسن جمرداً عن الصحة ،فأما احلسن املقرتن

ابلصحيح فال حيتاج إىل أن يروى حنوه من غري وجه ،ألن صحته تغين عن اعتضاده بشواهد أخر.

وهللا أعلم" [شرح علل الرتمذي (. ] )386 -384/1
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التعويل على منهج املتقدمّي يف تصحيح األحاديث
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل يف مصطلح احلديث واجلرح والتعديل

التاريخ 1427/05/04هـ
السؤال

أحد ِ
أان أَطْلُب العلم عند ِ
طلبة ِ
العلم يف مدينتنا ،إال أنه كثريا ما يرد أحاديث صححها الشيخ
ُ َ

ِج واح ًدا ،حىت وإن كانت من الثقات،
األلباين ،ويضعف أي زايدة على الصحيحّي إذا كان املُ ْخر ُ

ويقول :أان أتبع منهج املتقدمّي ،ويقول :إن املتأخرين متساهلّي يف التصحيح ،وأن املتقدمّي هم أهل

الصنعة.

أرجو توجيهي يف هذه املسألة بتفصيل (منهج املتقدمّي واملتأخرين) ؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فبالنسبة ملا ذكرته من حال شيخك الذي تطلب العلم عنده ،ويرد كثرياً من تصحيحات الشيخ

األلباين -رمحه هللا ،-ويضعف أي زايدة على الصحيحّي إذا كان املخرج واحداً -وإن كان من

الثقات -ويعزو ذلك إىل منهج املتقدمّي ،فأقول:

كثر احلديث عن منهج املتقدمّي واملتأخرين يف اآلونة األخرية ،وظهرت دعوة قوية للرجوع إىل طريقة
املتقدمّي ،وكأي دعوة تصحيحية يف أي منهج علمي أو دعوي ،ينقسم الناس يف ذلك إىل ثالثة

أقسام:

غال يف الطرح وطريقة الدعوة ،وقسم ٍ
قسم ٍ
جاف ومعارض ،وقسم متوسط بّي ذلك.

والصواب -فيما أرى -مع املتوسطّي ،الذين يدعون إىل التعويل على منهج املتقدمّي ،مع االعتدال
يف الطرح ،واألدب يف النقاش ،واالستفادة من جهود العلماء املتأخرين ،والبناء عليها -مهما أمكن-

بدالً من هدمها.

والذي خيشى من هذا االندفاع احلاصل اآلن -يف مسألة املتقدمّي واملتأخرين -هو أنه بدأت تظهر
مقاالت وآراء جريئة وجازمة ،وذلك إبصدار أحكام كلية يف مسائل هي من أدق مسائل هذا الفن

ونسبتها إىل األئمة املتقدمّي ،مع أن البحث العلمي الدقيق ال يساعد على قبوهلا ،كمسائل

التدليس ،واجلهالة ،واالتصال واالنقطاع ،وحنو ذلك.

وقد كتبت سابقاً -كما كتب بعض أهل العلم -مقاالت وأجوبة حول هذه املسألة طرحت يف هذا
املوقع ،ويف غريه من امللتقيات العلمية ،كملتقى أهل احلديث ،فأوصيك ابلرجوع إليها لالستفادة

منها ،وابهلل التوفيق.
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اجلواب عما أشكل يف حديث "سجود الشمس"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/05/09هـ

السؤال

يف الصحيحّي عن أيب ذر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أتدري
أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت :ال .قال :إهنا تنتهي فتسجد حتت العرش ،مث تستأذن،

نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل
فيوشك أن يقال هلا :ارجعي من حيث جئت ،وذلك حّي ال ينفع ً

أو كسبت يف إمياهنا خرياً".

أاثر هذا احلديث يف قليب شبهة! إذ يفهم منه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يتكلم من
منطلق أن األرض مسطحة واثبتة ،والشمس هي اليت تدور حوهلا ،خترج من املشرق ،وتغرب من

املغرب ،أرجو توضيح ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأشكرك -أخي -على طرح مثل هذه األسئلة ،والبحث عن خمرج ملا يقع يف القلب من الشبه ،فإن

العبد إذا أمهل السؤال عن مثل هذه األمور ،رمبا أدت به إىل هناايت خطرية يدخل منها الشيطان
على قلب العبد؛ فَ ِ
يفس ُد عليه دينه.
أما ابلنسبة ملا سألت عنه ،فجوابه فيما يلي:

 -1اعلم -وفقين هللا وإايك ملا حيبه ويرضاه -أنه إذا صح اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فال ميكن أبدا أن يكون معارضاً ملا هو كائن يف الواقع ،بل إما أن فهمنا للواقع غري صحيح ،أو

فهمنا للنص غري صحيح ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ال خيرب إال ابحلق ،وأخبار الوحي -كتاابً
وسنة -ال ميكن أن يدخلها اخلطأ.
فيبقى األمر -يف حقنا -هو :وجوب النظر فيما يزيل هذا اإلشكال الذي وقع يف نفوسنا.

 -2اعلم -وفقك هللا -أن ظواهر الكتاب والسنة تكاد تصل إىل حد الصراحة -وأؤكد على كلمة

ظواهر -يف أن احلركة إمنا تصدر من الشمس ال من األرض ،ومن ذلك هذا احلديث ،ومنه -أيضاً-
آايت كثرية يف كتاب هللا تعاىل ،أذكرها اآلن؛ ليتضح لك هذا املعىن بشكل جلي:
أ -قوله تعاىل" :فَـلَ هما َرأَى ال ه
س َاب ِزغَةً" [األنعام. ]78:
ش ْم َ
فنسب البزوغ هلا.

"وتَـ َرى ال ه
ات
س إِذَا طَلَ َعت تَـ َز َاوُر َعن َك ْه ِف ِه ْم ذَ َ
ب -قوله تعاىل -يف قصة أصحاب الكهفَ :-
ش ْم َ
الْيَ ِم ِ
ش َمال" [الكهف. ]17:
ات ال ِّ
ض ُه ْم َذ َ
ّي َوإِ َذا غَ َربَت تَـ ْق ِر ُ
فهذه أربعة أفعال نسبت إىل الشمس :الطلوع ،والغروب ،والتزاور والقرض.
ّي َِ
ب ِيف َع ْ ٍ
ش ْم ِ
ب ال ه
محئَ ٍة".
س َو َج َد َها تَـغْ ُر ُ
"ح هىت إِذَا بَـلَ َغ َمغْ ِر َ
ج -ويف قصة ذي القرنّي يقول تعاىلَ :
ش ْم ِ
"ح هىت إِذَا بَـلَ َغ َمطْلِ َع ال ه
س َو َج َد َها تَطْلُ ُع"[ .الكهف. ]90-86:
إىل قوله َ
فنسب الغروب والطلوع إليها.

"وال ه
ك تَـ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِيم" إىل قوله
س َجتْ ِري لِ ُم ْستَـ َق ٍّر َهلَا ذَلِ َ
د -ومن أصرح األدلة قوله تعاىلَ :
ش ْم ُ
ِ
هها ِر وُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ِ
ه
"ال ال ه
ك يَ ْسبَ ُحو َن"
سبحانهَ :
س يَـ ْنـبَغي َهلَا أَن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر َوَال الل ْي ُل َساب ُق النـ َ َ
ش ْم ُ
[يس. ]40-38:

فنسب اجلري واإلدراك للشمس.

ت ِاب ْحلِ َج ِ
اب"
"ح هىت تَـ َو َار ْ
هـ -ويف قصة سليمان عليه الصالة والسالم ،قال هللا تعاىل عنهاَ :
[ص. ]32:

أي أن الشمس غربت ،فنسب التواري إليها.
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فأنت ترى -وفقك هللا -أن نسبة هذه األفعال كلها للشمس ظاهر يف أهنا تتحرك.
إذا علم ذلك ،فاعلم أن القرآن مل ينف أن األرض تتحرك ومل يثبت ذلك -أيضاً ،-وعليه فال تعارض
بّي القرآن والواقع العلمي الذي يثبت حركة األرض ،ويكون ما ذكر -من نسبة األفعال إىل

الشمس -هو ابعتبار نظر العّي هلا.

 -3فيما خيص سجود الشمس ،وذهاهبا وسجودها حتت العرش .وكيفية تصوره مع أهنا إمنا تغرب عنا
لتشرق على آخرين ،فاجلواب عنه سهل -حبمد هللا -وذلك من وجهّي:

األول :إنه ال مانع أن تكون الشمس يف حالة سجود دائم لرهبا -عز وجل ،-وهذا ليس بغريب إذا
تصورت أن كل ما يف السماوات واألرض يسجد هلل ،وأن سجود كل شيء حبسبه ،كما قال تعاىل:
سمو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ال َوال ه
ض َوال ه
"أََملْ تَـ َر أَ هن ه
ش َج ُر
وم َوا ْجلِبَ ُ
ُّج ُ
س َوالْ َق َم ُر َوالن ُ
اَّللَ يَ ْس ُج ُد لَهُ َمن ِيف ال ه َ َ
ش ْم ُ
ِ
اب وَكثِري ِمن الن ِ ِ
اَّللُ فَ َما لَهُ ِمن ُم ْك ِرٍم إِ هن ه
اب َوَمن يُ ِه ِن ه
اَّللَ يَـ ْف َع ُل َما
هاس َوَكثريٌ َح هق َعلَْيه ال َْع َذ ُ
َوالد َ
هو ُّ َ ٌ َ
شاءُ" [احلج. ]18:
يَ َ
ومن املعلوم أن سجود اآلدميّي ليس كسجود السماوات واألرض وبقية هذه املخلوقات العظيمة اليت
ذكرها هللا تعاىل يف هذه اآلية ،والفعل املضارع يفيد التجدد واالستمرار.

وال عجب فاملالئكة -وهم خملوقون يتكلمون ويبصرون ويقومون بوظائف جليلة -يقول هللا عنهم:
ار َال يَـ ْف ُرتُو َن" [األنبياء . ]20:فإذا كان هذا يف حق هذه املخلوقات اليت
سبِّ ُحو َن اللهْي َل َوالنـ َ
هه َ
"يُ َ
كلفت ببعض الوظائف فما ظنك ابجلمادات؟! هي من ابب أوىل يف دميومة سجودها هلل تعاىل ،ومنها
الشمس ،فهي يف حالة سجود واستئذان دائمّي يف شروقها وغروهبا.
فإن قلت :إن قوله يف احلديث" :مث تذهب تسجد" مشعر أبن هناك سجود غري السجود العام الذي

دلّت عليه اآلية؟!

فاجلواب :هذا الذي ذُكر يف اإليراد حمتمل ،واملخرج منه أن يقال:

إن جمرد غروب الشمس عن أعيننا يف قطر من األقطار هو يف الوقت ذاته سجود هلا ،وإن كانت

تظهر على آخرين ،وهذا تصوره غري عسري -حبمد هللا ،-ونظريه ما يقال عن كسوف الشمس ،فإنك
تعلم -وفقك هللا -أن الشمس قد تنكسف عن ٍ
بلد ،بينما بلدان أخرى ال حيصل فيها كسوف ،مع

أن األرض واحدة والشمس واحدة ،فإذا كان هذا متصوراً يف األمور احملسوسة ،فتصوره يف األمور
الغيبية املعنوية من ابب أوىل.

الثاين :أن الشمس إمنا هي -يف هذا الكون العظيم -جرم صغري ،فأينما سجدت فهي ساجدة حتت

عرش الرب -عز وجل.-

هذا مبلغ علمي يف هذه املسألة ،وأرجو أن نتخلص هبذا اجلواب -مع ما سأذكره لك الحقاً -من

هذا اإلشكال ،فإن انشرح صدرك هلذا اجلواب فاحلمد هلل ،وهذا هو املطلوب ،وإال فعلينا -مجيعاً-
أن نؤمن ونصدق وإن مل تدرك عقولنا احلقيقة ،ونقول :صدق هللا ورسوله ،مبتعدين بذلك عن مسالك
بعض الناس الذين جعلوا عقوهلم حاكمة على النصوص ،من أمثال املعتزلة أو من أتثر مبسلكهم،
يطعنون يف هذا احلديث حبجة أنه خرب آحاد!!
وما أعظم جناية هؤالء على الشريعة! وإنين ألتعجب منهم هل أحاطت عقوهلم ابلغيب؟!
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أليسوا جيهلون كنه وحقيقة الروح اليت بّي جنوهبم؟! فكيف يتصورون أهنم البد أن يفهموا وجهة كل
نص من النصوص اليت تتحدث عن األمور الغيبية سواء يف الدنيا ،أو يف اآلخرة؟!

وكم من األحاديث اليت تتحدث عن أمور غيبية لو حكمنا فيها عقولنا القاصرة لعجزان عن إدراكها،
ولكن معاذ هللا أن جنعل عقولنا حاكمة على خرب هللا ورسوله ،بل نقول يف ابب األخبار :آمنا

وصدقنا .ويف ابب األحكام :مسعنا وأطعنا .وسيأيت يف الفقرة التالية مزيد إيضاح هلذه املسألة العظيمة.

 -4مثة قاعدة تذكر يف هذا الباب -أعين ابب اإلشكاالت اليت ترد يف النصوص مع الواقع وغريه -
وهي قاعدة تريح قلب املؤمن إذا أخذ هبا ،وهي :أنه إذا مل تزل عنك الشبهة -مع صحة النص

الشرعي -فعليك ابلتسليم والتصديق ولو مل تفهم ،فإن هذه هي حقيقة العبودية ،وقل -كما قال
ول ِمبَا أُنْ ِز َل إِلَي ِه ِمن ربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب هِ
َّلل َوَم َالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه
"آم َن ال هر ُس ُ
َّ َ ُ ُ
ْ
خيار هذه األمةَ :-
ََ
َال نُـ َف ِر ُق بّي أ ٍ ِ
ِِ
ك ربهـنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري" [البقرة. ]285:
ّ َْ َ َ
َحد من ُر ُسله َوقَالُوا َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
ك الْكِت ِ
ِ
اب م ْنهُ
بل هذه طريقة الراسخّي يف العلم الذين أثىن هللا عليهم بقولهُ :
"ه َو الهذي أَنْـ َز َل َعلَْي َ َ َ

ات فَأَ هما اله ِذين ِيف قُـلُوهبِِم َزي ٌغ فَـيـتهبِعو َن ما تَ َ ِ
ات ه هن أ ُُّم ال ِ
ْكتَ ِ
آاي ٌ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
شابَهَ م ْنهُ
ت ُْحم َك َم ٌ ُ
ْ ْ َ ُ َ
َ
َ
ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنها بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ْندِ
اَّلل وال هر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
اء َأتَ ِويله َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إ هال هُ َ
اء الْف ْتـنَة َوابْتغَ َ
ابْتغَ َ
َربِّنَا َوَما يَ هذ هكر إِهال أُولُو ْاألَلْبَ ِ
ت
اب َربهـنَا َال تُ ِز ْ
ك َر ْمحَةً إِنه َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ك أَنْ َ
غ قُـلُوبَـنَا بَـ ْع َد إِ ْذ َه َديْـتَـنَا َو َه ْ
ُ
هاب" [آل عمران. ]8-7:
ال َْوه ُ

ولقد ضرب الصحابة أروع األمثلة يف االنقياد والتسليم ،وإن كان األمر يف أول وهلة على غري ما
هتواه نفوسهم ،أومل يفهموا الغرض منه ،وإليك مثاالً واحداً جيلي هذه املعاين ،ففي الصحيحّي أن

ظهري بن رافع ،وهو عم رافع بن خديج -رضي هللا عنهما -ملا بلغه أن النيب صلى هللا عليه وسلم

هنى عن صورة معينة من صور املزارعة ،قال :لقد هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لنا
رافقاً -يعين فيه رفق بنا -قال رضي هللا عنه :وطواعية هللا ورسوله أنفع لنا .صحيح البخاري

( ، )2339وصحيح مسلم (. )1548

وملا ح ّدث النيب صلى هللا عليه وسلم حبديث الدجال ،قال الصحابة -رضي هللا عنهم :-وما لبثه يف
األرض؟ قال" :أربعون يوماً :يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أايمه كأايمكم" .قلنا :اي
رسول هللا :فذلك اليوم الذي ٍ
كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال" :ال ،اقدروا له قدره" .صحيح

مسلم (. )2937

()497/1

فانظر إىل عمق علم الصحابة -رضي هللا عنهم ،-كيف مل يقولوا :كيف يكون اليوم كسنة ،أو كشهر،
أو كجمعة؟ ألهنم يعلمون أن من جعل اليوم (24ساعة)  ،قادر على جعله أسبوعاً (168ساعة) ،

وقادر على جعله شهراً ( 720ساعة)  ،وهكذا ،بل سألوا عما خيصهم ،وهو أمر دينهم ،سألوا عن
صالهتم! فرضي هللا عنهم وأرضاهم ،ما أعمق علمهم ،وأقوى تصديقهم! نسأل هللا تعاىل أن يرزقنا
السري على طريقتهم يف العلم والعمل ،وأن جيمعنا هبم يف اجلنة حببنا إايهم ،وهللا تعاىل أعلم.

()498/1

اجلمع بّي حديث" :ال نُـ َورث" ووراثة سليمان لداود!

اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/04/11هـ

السؤال

أت يف بعض التفاسري أن سليمان ورث من داود عليهما
هل ميكن أن يرتك نيبٌّ تركةً من املال؟ فإين قر ُ

السالم ألف حصان؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،وبعد:
فاجلواب على هذا السؤال يف ثالث مسائل:

 -1نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ال يورث كما دل على ذلك احلديث الصحيح ،يف البخاري

( ، )3093ومسلم ( )1758أنه قال" :ال نورث ما تركنا صدقة" وهبذا عمل أبو بكر والصحابة -
رضي هللا عنهم -فيما خلفه النيب صلى هللا عليه وسلم فإهنم عملوا فيه أبمره صلى هللا عليه وسلم،
حيث قال" :ال يقتسم ورثيت ديناراً وال درمها ،ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي ،فهو صدقة"
رواه البخاري ( ، )2776ومسلم (. )1760

 -2أما فيما يتعلق بباقي األنبياء عليهم السالم فإن مجهور أهل العلم على أن حكمهم كحكم نبينا
حممد صلى هللا عليه وسلم ،لقوله" :إان معاشر األنبياء ال نورث" أخرجه أمحد ( )9593وأصله يف

الصحيحّي ،وذهب بعض أهل العلم كابن ُعليهة إىل أن هذا احلكم خاص مبحمد صلى هللا عليه
ث ِم ْن ِ
آل
وسلم ،وأن غريه من األنبياء يورثون ،ومما استدل به قوله تعاىل حكاية عن زكراي "يَ ِرثُِين َويَ ِر ُ
ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َد" [النمل. ]16:
"وَوِر َ
يَـ ْع ُق َ
وب" [مرمي ]6:وقولهَ :
والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن سائر األنبياء ال يورثون؛ للحديث السابق ،وأما اآلايت
السابقة فهي حممولة على أن املراد هبا وراثة العلم ،واحلكمة ،وامللك ،ال وراثة املال.

 -3وما ذكره السائل من أن سليمان ورث من داود ألف حصان ،فإن هذا من أخبار بين إسرائيل
اليت ال يصح االعتماد عليها .وهللا أعلم.

()499/1

الفرار من مرض االلتهاب الرئوي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/2/24هـ
السؤال

انتشر عندان يف شرق آسيا مرض االلتهاب الرئوي ،وهذا املرض قاتل ،وينتشر انتشاراً سريعاً عن

طريق التنفس ،وحىت اآلن توجد  2000حالة إصابة ،منهم  80توفوا هبذا املرض ،فهل جيوز الفرار

خوفاً من العدوى؟ وهل نشبهه ابلطاعون؟ ويف احلديث كما تعلمون قال الرسول -صلى هللا عليه

وسلم":-إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه"؛ يعين
الطاعون ،فهل منع الفرار يف احلديث لعدم نقل العدوى ملنطقة أخرى ،أو هو لعدم الفرار من قدر

هللا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد روى أسامة بن زيد -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":إذا مسعتم
ابلطاعون يف أرض فال تدخلوها ،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها" صحيح البخاري

( ، )5728صحيح مسلم (. )2218
واملراد ابلطاعون كل مرض عام أو وابء ينتشر يف جهة من األرض ،فيشمل املرض املسؤول عنه

والفرار منه منهي عنه ،ويف بعض رواايت احلديث":فال خترجوا منها فراراً" ،وأخرج أمحد ()14478
 ،واأللباين يف الصحيحة ( )1292عن عائشة -رضي هللا عنها -بسند حسن مرفوعاً":الفار من

الطاعون كالفار من الزحف" ،وروى البخاري ( )5734عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال":ليس عبد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إال ما
كتبه هللا له ،إال كان له مثل أجر الشهيد".

وقد التمس العلماء علالً هلذا النهي ذكر مجلة منها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (، )200/10

منها :ضياع مصلحة املريض لفقد من يتعاهده حياً وميتاً ،وإدخال الرعب يف قلوب الناس خاصة من
مل يفر ،ونقل املرض إىل بقاع أخرى ،وهذا األخري له حظ كبري من النظر ،وهو ما ذكره ابن القيم يف

زاد املعاد ( ، )43/4وأما اخلروج من أرض الطاعون لغري الفرار بل لعارض كتجارة وعمل معتادين
فال أبس به إذا كان سليماً من املرض وأمن أن ينقل العدوى حبمله للمرض.

وليستغل كل مسلم إقامته يف بلد الوابء حبمل النفس على الثقة ابهلل والتوكل عليه والصرب على قضائه

والرضا به ،وتذكر األجر فيه ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":الطاعون شهادة لكل مسلم"
صحيح البخاري ( ، )5732صحيح مسلم ( ، )1961وهللا املوفق.

()500/1

قبول التوبة بعد خروج الدجال
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

أود أن أسأل فضيلتكم عن توجيهكم هلذا احلديث:
قال اإلمام مسلم -رمحه هللا :-حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب قاال حدثنا وكيع ح

وحدثنيه زهري بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق مجيعاً عن فضيل بن غزوان ح وحدثنا أبو

كريب حممد بن العالء واللفظ له حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة  -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن
آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خرياً طلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األرض" .ورواه

الرتمذي -رمحه هللا -قال :حدثنا عبد بن محيد حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أيب
حازم عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":ثالث إذا خرجن مل
ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل اآلية ،الدجال والدابة وطلوع الشمس من املغرب أو من

مغرهبا" قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح وأبو حازم هو األشجعي الكويف وامسه سلمان
موىل عزة األشجعية .حيث جند احلديث رواه أمحد بنفس إسناد مسلم ،ولكن بلفظ آخر :حدثنا

وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان الضيب عن أيب حازم عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ثالث إذا خرجن مل ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو

كسبت يف إمياهنا خريا؛ طلوع الشمس من مغرهبا والدخان ودابة األرض" وهذا احلديث الظاهر من

خالل السند أنه صحيح اإلسناد وهو موافق لألحاديث الصحيحة اليت تدل على أن التوبة تقبل بعد

خروج الدجال ،حيث خيرج املسيح -عليه السالم -بعد خروج الدجال ويقتل الدجال وال يقبل من

أهل الكتاب إال اإلميان ،فدل على أن التوبة تقبل بعد خروج الدجال ،وهذا يتعارض مع رواية مسلم

والرتمذي أن التوبة ال تقبل بعد خروج الدجال .فما توجيهكم هلذا؟ حفظكم هللا ورعاكم.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
أقول وابهلل التوفيق:

بعد النظر يف ألفاظ احلديث ،وما جاء عند اإلمام أمحد يف مسنده من استبدال لفظ (الدخان) بـ

(الدجال) ترجح عندي أن لفظ (الدجال) أصح من جهة الرواية؛ التفاق مصادر متعددة على ذكره،
دون لفظ (الدخان)  ،وتوجيه هذا االختالف أنه رمبا كان من قبل راوي املسند عن عبد هللا بن اإلمام
أمحد ،وهو القطيعي ،فقد ذكرت له أخطاء يف روايته للمسند لعل هذا أحدها ،خاصة أن احتمال

تصحيف (الدجال) إىل (الدخان) احتمال وارد ،لتشابه الكلمتّي يف اخلط.

()501/1

أما اإلشكال يف املعىن ،من جهة أن ابب التوبة ال يُغلق بعد خروج الدجال ،فحله يظهر من حديث
صحيح آخر ،وهو حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه

قال":ابدروا ابألعمال ستاً :الدجال ،والدخان ،ودابة األرض ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،وأمر

العامة ،وخويصة أحدكم" أخرجه مسلم رقم ( . )2947واملقصود أبمر العامة :قيام الساعة ،وأما
خويصة أحدان :فهو املوت ،أما املراد ابملبادرة ابألعمال ،أي :املسابقة ابألعمال الصاحلة ،واملسارعة

ابغتنام الوقت قبل هذه األمور الستة اليت هي دواه ومصائب عظام ،تُلهي اإلنسان عن العمل
الصاحل وتشغله ،أو ال يوفق إليه من مل يسبق له قدم ثبات على اهلدى واحلق ،فيفنت عن التوبة

والعمل الصاحل ،ال ملانع ،ولكن لضعف إميانه الذي ال يصمد أمام هذه الدواهي ،ومن هذه األمور
الستة ما ال تقبل بعدها التوبة ،لو حاوهلا أحد من شاهدها ،وهي :طلوع الشمس من مغرهبا ،وقيام
الساعة ،وغرغرة املوت.

وانظر :املفهم للقرطيب ( 308/7رقم  )2842وشرح الطييب على املشكاة (3449-3448/11

رقم . )4565

وعليه فيكون معىن احلديث املسؤول عنه :أن تلك األمور الثالثة ،إذا وقعت هبتت الناس وحريهتم،

فلم يقو على التوبة والثبات إال من حسن عمله وصح توكله على هللا تعاىل ،وال يعارض ذلك أن من
هذه األمور الثالثة ما ضم إىل ذلك أنه ال تقبل معه التوبة ،كطلوع الشمس من مغرهبا ،وال يعارض

ذلك أيضاً أن من هذه األمور ما إذا زال وانتهى وجوده ،مل تبق حريته وفتنته بعد زواله ،فيمكن الناس
بعدها التوبة والعمل الصاحل ،إذا قدر هلم أال ميوتوا يف زمن الفتنة والتحري ،كما قد حيصل يف فتنة

الدجال.

هذا ما ظهر يل ،وهللا أعلم.
واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

حده.

()502/1

معىن (أعمار أميت بّي الستّي ) ...
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

خبصوص حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-أعمار أميت ما بّي الستّي والسبعّي" ما املقصود
أبميت؟ وهل تشمل يف عصران هذا املسلم والكافر؟ وملاذا الستّي والسبعّي؟ وملاذا يعمر األوروبيون؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فهذا احلديث رواه أبو هريرة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":أعمار أميت ما بّي الستّي
إىل السبعّي وأقلهم من جيوز ذلك" وهو حديث صحيح أخرجه الرتمذي

حسن إسناده
( ، )3550وابن ماجة ( ، )4236وابن حبان ( ، )96/2واحلاكم ( ، )427/2وقد ّ
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( ، )244/11وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب،

وللحديث شاهد من حديث أنس حنوه إال أنه قال":وأقلهم الذين يبلغون الثمانّي" أخرجه أبو يعلى

( ، )283/5وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ، )757واملراد ابألمة يف احلديث أمة
الدعوة فشمل املسلم والكافر.

واملراد ابلستّي والسبعّي إما أن العقد على طريقة من يلغي الكسر بّي العقود فيقول :ملن كان عمره
مخسة وستّي عمره ستون ،أو أن السبعّي انتهاء الغاية.
وأما ملاذا فهذا قدر هللا تعاىل الذي كتبه على عباده ال يسأل عما يفعل وهم يُسألون ،وقد التمس

بعضهم حكمة لذلك أن تقل األعمار فيسهل احلساب (فيض القدير للمناوي
(. )11/2

وأما األوروبيون فإن متوسط أعمارهم ال يتجاوز إىل الثمانّي فآخر تقرير ملتوسط األعمار يف البلدان
املتقدمة أنه بّي السبعّي والست وسبعّي حسب ما صدر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة

اليونسيف (وضع األطفال يف العامل صـ ، )88وهذا مصداق للحديث على االعتبار األول الذي
دلت عليه رواية أنس .ولو زاد متوسط األعمار عن ذلك -كما تشري إليه بعض الدراسات نظراً
للتحسن املطرد يف مستوى اخلدمات الصحية -فهذا ال يعارض احلديث أيضاً إذ هم من القلة اليت

جتوز السن املذكور وتبقى أمم أخرى ال تصل إليه من احلاضرة مع قرون كثرية ماضية ،وفق هللا اجلميع
هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله.

()503/1

معىن كلمات هللا التامات
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/04/03هـ
السؤال

ما هي كلمات هللا التامة اليت نتعوذ هبا ،واليت ذكرت يف حديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم.-

اجلواب

نعم صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أمره أبن يستعاذ بكلمات هللا التامات يف الصباح

واملساء ،وعندما ينزل اإلنسان منزالً ،بدالً مما كان يفعله املشركون يف اجلاهلية من االستعاذة ابجلن،

حيث كان أحدهم إذا نزل وادايً قال :أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ،فأبدهلا النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -ابالستعاذة ابهلل  -عز وجل -واللجوء إليه ،فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه
( ، )3708عن خولة بنت حكيم -رضي هللا عنها -قالت :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -يقول":من نزل منزالً فقال :أعوذ بكلمات هللا التامات ،من شر ما خلق ،مل يضره شيء حىت
يرحل من منزله ذلك" ،وقد اختلف العلماء يف املراد بكلمات هللا التامات على قولّي القول األول:

أهنا أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى أبن يستعيذ أبمسائه فيقول :أعوذ ابلسميع العليم ،أو بصفاته

فيقول :أعوذ برمحة هللا وقوة هللا وكربايء هللا ،والقول الثاين :أن املراد بكلمات هللا هو القرآن الكرمي،
فإن القرآن كالمه ،تكلم به سبحانه ونزل به جربيل على حممد صلى هللا عليه وسلم ،ووصفت

الكلمات ابلتامات ألهنا ساملة من العيوب والنقائص اليت تعرتي أمساء وصفات البشر على القول

األول ،وعلى القول الثاين فالقرآن سامل من النقص والعيوب اليت تعرتي كالم البشر ،لذا أعجز العرب
مع فصاحتهم وبالغتهم أن أيتوا مبثل أقصر سورة فيه ،وسأسوق لك ما ذكره الشيخ عبد الرمحن بن

حسن يف شرح كتابه فتح اجمليد؛ حيث قال :شرع هللا ألهل اإلسالم أن يستعيذوا به بدالً عما يفعله
أهل اجلاهلية من االستعاذة ابجلن ،فشرع هللا للمسلمّي أن يستعيذوا أبمسائه وصفاته ،قال القرطيب:
قيل :معناه الكامالت اليت ال يلحقها نقص وال عيب ،كما يلحق كالم البشر ،وقيل :معناه :الشافية

الكافية ،وقيل :الكلمات هنا هي القرآن ،فإن هللا تعاىل قال عنه أبنه "هدى وشفاء" [فصلت]44 :

 ،وهذا األمر على جهة اإلرشاد إىل ما يدفع به األذى ،وملا كان ذلك استعاذة بصفات هللا تعاىل كان
من ابب املندوب إليه املرغب فيه ،وعلى هذا فحق املستعيذ ابهلل أو أبمسائه وصفاته ،أن يصدق هللا
يف التجائه إليه ،ويتوكل يف ذلك عليه وحيضر ذلك يف قلبه ،فمىت فعل ذلك وصل إىل منتهى طلبه

ومغفرة ذنبه.

()504/1

قلت :ومبا أن هذه العبارة وهي قوله  -صلى هللا عليه وسلم "-أعوذ بكلمات هللا التامات من شر
ما خلق" حصن حصّي ،ومحى مكّي ،من نزغات الشيطان ،ومن شياطّي اإلنس واجلان ،فأرشدك اي

أخيت إىل بعض النصوص من كتاب هللا ،وسنة رسوله -عليه الصالة والسالم ،-فهي حصن املسلم
كآية الكرسي ،وقل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس ،يقول املسلم هذا ثالث مرات يف

الصباح واملساء ،ويقول أيضاً بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء ،وهو

السميع العليم ،وأعوذ بكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر ،وأعوذ بكلمات هللا التامة
من كل شيطان وهامة ومن كل عّي المة ،وحيسن االلتجاء إىل هللا  -عز وجل -ويكثر من قراءة

القرآن واألوراد الواردة عند النوم واالستيقاظ ودخول البيت واخلروج منه وعند األكل والشرب،
والوضوء وغري ذلك.
 -وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.-

()505/1

حىت أهل مكة حيرمون من مكة
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1423/11/12هـ
السؤال

ما معىن قوله -:صلى هللا عليه وسلم" -حىت أهل مكة حيرمون من مكة" بعد أن قال -:صلى هللا

عليه وسلم" -من أراد احلج والعمرة" يف الرواية الصحيحة البن عباس رضي هللا عنهما؟
اجلواب

معناه أن كل من أراد احلج والعمرة وكان منزله دون املواقيت حيرم من منزله ،حىت أن أهل مكة
حيرمون لنسكهم من مكة ،وهو عام يف احلج والعمرة ،ولكنه خصصه حديث أمره  -صلى هللا عليه

وسلم -عائشة رضي هللا عنها أن تعتمر من التنعيم ،لكونه أدىن احلل من احلرم ،فصار احلديث الذي
سألت عن معناه حمموالً على من حيج أو يعتمر وهو دون املواقيت املسماة يف األحاديث ،وخارج

حدود احلرم ،وعلى من حيرم ابحلج مفرداً أو ابحلج والعمرة قراانً أو حيج ممن متتع ابلعمرة إىل احلج ال

على من حيرم ابلعمرة فقط ،استثنائها حبديث عائشة ،عمالً ابألحاديث الواردة يف النسك كلها دون
نظر إىل قياس أو خصوصية لعائشة أو غريها.

وابهلل التوفيق  -وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (] )150-149/11

()506/1

حديث":ولد صاحل يدعو له"
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/2/3هـ

السؤال

السالم عليكم.
أرجو إفاديت يف حديث "وولد صاحل يدعو له" هل منها العمرة عن الوالدين املتوفّي؟ أي العمرة

النفل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

دعاؤك لوالديك ،وعملك ما تدخله النيابة من القرب كاحلج والعمرة والصدقة ينفع والديك إبذن
هللا ،ويكون من متام برك هبما ،فقد جاء رجل إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول هللا

هل بقي من بر أبوي شيء بعد موهتما ،قال -عليه الصالة والسالم":-نعم الصالة عليهما،

واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدمها ،وصلة الرحم اليت ال توصل إال هبما ،وبر صديقهما" أبو داود

( ، )5142وابن ماجة ( ، )3664وأمحد (. )16059

"وصل عليهم إن صالتك سكن هلم" [التوبة ، ]103 :واملراد :أدعو هلم ،وكان -عليه الصالة
والسالم -يدعو ملن جاء بصدقته ،وهللا أعلم.

()507/1

معىن حديث "إن هللا ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر "
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1422/11/7
السؤال

ما معىن حديث " ينصر الدين ابلرجل الفاجر" ،وما درجة صحته؟

اجلواب
احلديث يف البخاري ومسلم فهو صحيح بال شك ،ولفظه " :إن هللا ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر

" انظر البخاري (رقم  ، )3062ومسلم (رقم  ، )111ومعىن احلديث يببينه ما ورد يف سببه ،وهو

أن رجالً ممن قاتل مع املسلمّي يف إحدى املعارك ملا أصيب قام وقتل نفسه ،فقال النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -ذلك ،فمعناه أن هللا  -عز وجل  -قد جيعل من أفعال بعض الناس سبباً لنصرة هذا
الدين وإن مل يكن قصد ذلك الشخص هذه النصرة ،ولو مل يكن هذا الشخص مؤمناً ،وقال بعض
شراح احلديث :إن معىن الرجل الفاجر يشمل الكافر ،وقال بعض شراح احلديث :إن معىن الرجل

الفاجر يشمل الكافر واملسلم الذي عنده بعض املعاصي.
وعلى هذا فاملسلم العاصي والفاسق قد حيدث هللا على أيديهم ما يكون سبباً يف نصرة هذا الدين،

ويف هذا إشارة إىل أن العاصي والفاسق ينبغي أن ال حيتجوا بسبب عصياهنم بعدم العمل هلذا الدين،
وهللا أعلم.

()508/1

حديث":خلق هللا آدم على صورته " ...
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1423/11/17هـ
السؤال

ما هو الراجح يف تفسري قوله -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم":-خلق هللا آدم على صورته ،طوله

ستون ذراعاً" رواه البخاري؟

اجلواب

هذا من أحاديث املتشابه اخلاص الذي يعلم من وجه دون وجه ،فيعلم من جهة املعىن دون الكنه

والكيف أو احلقيقة.

ومعلوم أنه ال يراد به الظاهر الذي فيه التمثيل بصفات املخلوقّي أو ما هو من خصائصهم ،ألن هللا
سبحانه وتعاىل "ليس كمثله شيء" [الشورى ، ]11:و"مل يكن له كفواً أحد" [اإلخالص ]4:وقد
وسع كرسيه السماوات واألرض ،والسماوات واألرض ابلنسبة للكرسي -الذي هو موضع قدميه

سبحانه -كحلقة ملقاة يف فالة فما ظنك برب العاملّي.

ال أحد حييط به وصفاً وال ختيالً فمهما ختيل اإلنسان من عظمة هلل فاهلل أعظم من ذلك ،فيحمل
احلديث على أن املراد خلق آدم على صورته تعاىل من حيث اجلملة ،وجمرد كونه على صورته ال

يقتضي املماثلة ،فقد ورد يف احلديث":إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر ،مث
الذين يلوهنم على أضوأ كوكب يف السماء" مسلم ( )2834وال يلزم من ذلك أن تكون هذه الزمرة

مماثلة للقمر ألن القمر أكرب من أهل اجلنة بكثري ،فإهنم يدخلون اجلنة طوهلم ستون ذراعاً فليسوا مثل

القمر من كل وجه ،فاملؤمن العاقل يدرك أن هناك قدراً مميزاً هذا عن هذا.

وذكر العلماء قوالً آخر وهو :أن هللا خلق آدم على صورة اختارها وأضافها إىل نفسه  -تعاىل-

تكرمياً وتشريفاً ،والراجح األول ،وهللا أعلم.

()509/1

معىن حديث" :خري اجملالس ما استقبل به القبلة"
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1423/3/3هـ

السؤال

ما معىن حديث" :خري اجملالس ما استقبل القبلة"؟ آمل اجلواب ابلتفصيل.
اجلواب

حديث" :خري اجملالس ما استقبل به القبلة" ،من األحاديث املشتهرة على األلسنة ،ولذلك أورده

السخاوي يف كتابه املهم يف اببه( :املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة)

(رقم )153بلفظ" :أكرم اجملالس ." ...

وللحديث طرق متعددة وشواهد:

وأشهر رواايته حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-لكن اإلسناد إليه شديد الضعف ،وحكم عليه
ابلبطالن ،كما تراه يف أحاديث الشيوخ الثقات أليب بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري وحاشية

حتقيقه (رقم. )173
وخري أسانيده ما أخرجه الطرباين يف (األوسط رقم ، )2375من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه،-

قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن لكل شيء سيداً ،وإن سيد اجملالس قبالة القبلة".
فقد وصفه السخاوي بقوله" :سنده حسن" ،وهو كما قال ،فشيخ الطرباين الذي قد يتمسك من
يضعف احلديث به لتضعيفه ،وهو إبراهيم بن حممد بن عرق احلمصي ،الصواب فيه أنه مقبول

احلديث ،وابقي رجال اإلسناد معروفون مقبولون.

لكن يبقى التفرد الذي يف إسناده ،أخشى أن يؤتى اإلسناد من قِبَلِ ِه.

وقد يشري إىل عدم صحة احلديث مرفوعاً من مجيع وجوهه ،ما نقله السخاوي عن ابن حبان أنه

حكم على احلديث ابلوضع ،وقال" :وقد كانت أحواله -صلى هللا عليه وسلم -يف مواعظ الناس أن

خيطب وهو مستدبر القبلة" ،لكن السخاوي تعقبه بقوله :كذا قال! وما استدل به ال ينهض للحكم
ابلوضع ،إذ استدابره -صلى هللا عليه وسلم -القبله؛ ليكون مستقبالً ملن يعلمه أو يعظه ممن بّي

يديه".

وإن كنت ال أجرؤ على احلكم على احلديث ابلقبول ،إال أين ال أحكم بعدم صحة معناه ،وأن
استقبال القبلة يف اجملالس ،وخاصة جمالس العبادة ،مثل :عند الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتعليم

وحنو ذلك ،أمر دلت النصوص املتفرقة على استحسانه ،وجاءت آاثر السلف على اتباعه.

فالقبلة هي اجتاه أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتّي ،وهي الصالة حىت أطراف األصابع تستقبل هبا

القبلة يف السجود ،وإشارة اإلصبع يف التشهد( .صحيح البخاري رقم)828

ويف احلج :حيج البيت (وهي القبلة)  ،ويطوف هبا ،ويهل حّي يهل ابحلج مستقبالً هلا (صحيح

البخاري رقم ، )1553ويستقبل القبلة على الصفا واملروة للذكر والدعاء ،وكذلك يف عرفة ،وعند

املشعر احلرام مبزدلفة (صحيح مسلم رقم ، )1218ويوجه اهلدي عند النحر إىل القبلة (موطأ مالك

رقم ، )1112وبعد رمي اجلمرة الصغرى والوسطى يتوجه البيت ابلدعاء (صحيح البخاري
رقم)1751،1752،1753

ويف االستسقاء تستقبل القبلة عند الدعاء (صحيح البخاري رقم ،1005،1028وصحيح مسلم
رقم. )894

وعند االبتهال ابلدعاء ،كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم بدر (صحيح مسلم رقم)1763
.
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وحىت يدفن املسلم ،يوجه إىل القبلة كما فُ ِعل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -وصاحبيه -رضي هللا

عنهما ،-وكما هو حال مجيع مقابر املسلمّي قدمياً وحديثاً ،وهذا كله يدل على تكرمي هذه اجلهة
حىت يف غري الصالة.

ويدل على أن تكرمي هذه اجلهة مقصد شرعي :النهي الصريح الصحيح عن استقبال القبلة أو

استدابرها عند قضاء احلاجة (صحيح البخاري رقم  ،144وصحيح مسلم رقم. )264،265
ولذلك فقد جاء عن مجع من السلف استحباب اجللوس مستقبل القبلة.

ففي املصنف البن أيب شيبة ( )675/8إبسناد صحيح" :أن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه-

جلس مستقبل القبلة" ،وأورده ابن أيب شيبة مع آاثر أخرى ،حتت ابب (من كان يستحب إذا جلس

أن جيلس مستقبل القبلة) .
وانظر أيضاً( :األدب املفرد للبخاري (رقم ، )1137وأدب اإلمالء واالستمالء للسمعاين رقم)119
.

ويظهر من ذلك أن املقصود من هذا احلديث مطلب شرعي صحيح ،وهو تكرمي جهة القبلة،
واحلرص على اجللوس ابستقباهلا يف حال اجملالس الفاضلة.

وقد عرب املناوي يف (فيض القدير  )512/2عن ذلك تعبرياً حسناً ،فقال" :يشري إىل أن كل حركة

وسكون من العبد على نظام العبودية ،حبسب نيته ،يف يقظته ومنامه ،وقعوده وقيامه ،وشرابه وطعامه،
تشرف حالته بذلك ،فيتحرى القبلة يف جملسه ،ويستشعر هيئتها ،فال يعبث ،فيسن احملافظة على

استقباهلا" ،وهللا أعلم.

()511/1

معىن حديث" :لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم"..
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1423/10/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة وبركاته.
أرجو منكم تفسري هذا احلديث الذي رواه مسلم" :والذي نفسي بيده ،لو مل تذنبوا ،لذهب هللا بكم،

وجلاء بقوم يذنبون ،فيستغفرون هللا تعاىل فيغفر هلم" .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ليس هذا احلديث تسلية للمنهمكّي يف الذنوب كما يتومهه بعض الناس ،ولكنه لبيان عفو هللا -

تعاىل  -لريغب املسيء يف التوبة ،واملعىن لو كنتم جمبولّي على ما جبلت عليه املالئكة من عدم

مقارفة الذنوب جلاء بقوم يذنبون فيستغفرون ،وذلك أن من أمساء هللا الغفار احلليم التواب العفو

وهذا يقتضي غفران الذنوب واحللم عنها ،وقبول التوبة من العاصي والعفو عنه ،وهذا من حكمة هللا
تعاىل ،فإن هللا خلق اإلنسان وفيه مشوخ وعلو وترفع وإعجاب بنفسه ،فقدر له من الذنوب ما يوقظه

به إذا انشغل عنه ،إذ يوجب له الشعور ابلذنب االعرتاف ابهلل وبعبوديته له ،فينتكس رأسه بعد

العجب ومييل إىل الندم واألسف ويسعى إىل حصول التوبة واالستغفار لتحصيل عفو هللا ،وهللا حيب
العفو ،وانظر إىل كالم نفيس البن القيم يف كتاب طريق اهلجرتّي يف حكمة تقدير املعاصي على بين

آدم.
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معىن حديث "ليبلغن هذا الدين"
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما يقول فضيلتكم فيمن يشكك يف حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ليبلغن هذا الدين ما

بلغ الليل والنهار وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هللا هذا الدين" حبجة أن هناك أماكن يف
جماهيل إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية مل يصل إليها الدين اإلسالمي بعد على الرغم من مرور أكثر

من ألف وأربعمائة عام على بعثة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -وأن هناك كثرياً من البيوت مل
يدخلها اإلسالم قد هدمت خالل تلك األعوام؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق:

أوالً :إن هذا احلديث صحيح واثبت وصححه األلباين يف السلسلة حتت رقم احلديث ( )3جملد ()1

وأخرجه اإلمام أمحد عن متيم الداري جملد ( )4صـ ( )103وعن مقداد بن األسود جملد ( )6صـ ()4

وإسناده صحيح على شرط مسلم ،وأخرجه ابن منده يف اإلميان ( )1085والبيهقي يف السنن
( )181/9وأخرجه البخاري يف التاريخ ( ، )150/2ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ
( )231/2والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر

( )6155واحلاكم ( )430/4وأخرجه الطرباين يف الكبري ( )1280وأورده اهليثمي يف اجملمع
( ، )14/6وقال رواه أمحد والطرباين ورجال رجال الصحيح.

اثنياً :أن تشكيك األعداء هبذا الدين ومصادره ليس أمراً جديداً فإهنم ما فتئوا يشككون فيه منذ بدء

نزول الوحي على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومل يكن التشكيك مقتصراً على سنة رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -بل يشككون يف القرآن املعجز الذي أعجز الفصحاء والبلغاء أن أيتوا

بسورة من مثله مع حتدي هللا هلم.

اثلثاً :أن من املعلوم واجملزوم به أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم"-وما ينطق عن اهلوى إن هو إال

وحي يوحى" [النجم ]4-3 :فإذا صح ثبوت اخلرب إليه فهو حق ال مرية فيه واإلميان مبا دل عليه
اخلرب واجب.

رابعاً :هذا احلديث ليس بينه وبّي الواقع الذي أشار إليه السائل تعارض وال ٍ
تناف وال جمال للغمز يف

سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

()2/2

خامساً :جوابنا على استشكال املستشكل أن احلديث ال يدل على أن أهل األرض يدخلون يف

اإلسالم مجيعاً وقد دل على ذلك القرآن الكرمي حيث يقول هللا عز وجل":ولو شاء ربك آلمن من يف

األرض كلهم مجيعاً أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنّي" [يونس ]99 :ومعىن احلديث أن خرب
هذا الدين وشيوعه ينتشر انتشاراً كثرياً وأن ذكره سيصل كل بيت وهذا متحقق بوسائل اإلعالم

واء
املقروءة واملسموعة واملرئية فإن خرب اإلسالم يدخل يف كل بيت حىت يف جماهل أفريقيا وأمريكا س ً
كان وصول اخلرب من طريق أهل اإلسالم للدعوة إليه أو من طريق أعدائه للتحذير منه ،وهذا

حمسوس وملموس ومل يرد يف احلديث أن كل فرد من أهل البيت يدخل يف الدين ،وإمنا الذي دل عليه

احلديث دخول الدين يف البيت وهذا يعين دخول اخلرب ،ودخول الدين غري الدخول فيه وإمنا تضمن

احلديث البشارة أبن هذا الدين سينتشر انتشاراً كثرياً كما جاء يف احلديث الصحيح قوله -صلى هللا

عليه وسلم":-إن هللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا وأن ملك أميت سيبلغ ما زوى يل منها"
مسلم ( )2889وملك األمة على هذه الرقعة الكبرية من األرض ال يلزم منه إسالم مجيع أفراد من

يعيش عليها بل يوجد منهم من مل يدخل يف اإلسالم ،ولذلك شرعت اجلزية على من بقي من اليهود
والنصارى واجملوس بّي أظهر املسلمّي.

وقال األلباين -رمحه هللا -حول هذا احلديث عبارة مجيلة ونصها "ومما ال شك فيه أن حتقيق هذا
االنتشار يستلزم أن يعود املسلمون أقوايء يف معنوايهتم ومادايهتم وسالحهم حىت يستطيعوا أن يتغلبوا
على قوى الكفر والطغيان وهذا ما يبشران به احلديث.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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راب العباس بن عبد املطلب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1424/9/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ورد يف خطبة الوداع قول الرسول -عليه الصالة والسالم" :-وإن راب اجلاهلية موضوع  ...وأول ما

أبدأ به راب عمي العباس بن عبد املطلب" ماذا يقصد براب العباس أو ما هو راب العباس الذي ألغاه
النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ أسأل هللا أن حيفظكم ويرعاكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد :فاجلواب:

أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال يف احلديث املذكور"وإن راب اجلاهلية موضوع كله وأول راب

أضع رابان راب العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله" مسلم ( ، )1218قال النووي يف شرحه هلذا
احلديث يف هذه اجلملة إبطال أفعال اجلاهلية وبيوعها ،وقوله يف الراب إنه موضوع كله ،معناه الزائد

على رأس املال ،كما قال تعاىل "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" [البقرة ، ]275 :وهذا الذي ذكرته
إيضاحاً ،وإال فاملقصود مفهوم من نفس لفظ احلديث ،ألن الراب هو الزايدة ،فإذا وضع الراب فمعناه

وضع الزايدة ،واملراد ابلوضع الرد واإلبطال ،انتهى كالمه -رمحه هللا -قلت وراب العباس الذي ألغاه

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -هو من راب اجلاهلية الذي قال فيه الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم" -وإن راب اجلاهلية موضوع كله" (سبق خترجيه)  ،والراب إذا وضع يبقى رأس املال ملالكه ،كما
قال تعاىل" :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تَظلمون وال تُظلمون" (سبق خترجيها)  ،وهللا أعلم
وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي.
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امللك العضوض وامللك اجلربي
اجمليب د .عبد هللا بن وكيل الشيخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/4/14هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :حفظه هللا آمل من فضيلتكم شرح احلديث اآليت :تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن
تكون ،مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ،مث تكون خالفة على منهاج النبوة ،فتكون ما شاء هللا أن

تكون ،مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ،مث تكون ملكاً عاضاً ،فيكون ما شاء هللا أن تكون ،مث يرفعها

هللا إذا شاء أن يرفعها ،مث يكون ملكاً جربايً ،فتكون ما شاء هللا أن تكون ،مث يرفعها إذا شاء أن

يرفعها ،مث تكون خالفة على منهاج النبوة ،مث سكت .رواه أمحد  :4/273ثنا سليمان بن داود

الطيالسي :ثنا داود بن إبراهيم الواسطي :ثنا حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال :كنا قعوداً يف

املسجد _ وكان بشري رجالً يكف حديثه _ فجاء أبو ثعلبة اخلشين ،فقال :اي بشري بن سعد! أحتفظ

حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف األمراء؟ فقال حذيفة :أان أحفظ خطبته .فجلس أبو

ثعلبة ،فقال حذيفة( :فذكره مرفوعاً)  .قال حبيب :فلما قام عمر بن عبد العزيز  -وكان يزيد بن

النعمان بن بشري يف صحابته  -فكتبت إليه هبذا احلديث أذكره إايه ،فقلت له :إين أرجو أن يكون

أمري املؤمنّي  -يعين :عمر  -بعد امللك العاض واجلربية .فأدخل كتايب على عمر بن عبد العزيز،

فسر به وأعجبه( .واحلديث حسن على أقل األحوال إن شاء هللا تعاىل) ( ،ومن البعيد عندي محل

احلديث على عمر بن العزيز؛ ألن خالفته كانت قريبة العهد ابخلالفة الراشدة ،ومل يكن بعد ملكان:

ملك عاض وملك جربية وهللا أعلم .مالحظة :أرجو بيان معىن كلمة ملكاً عاضاً وجربايً.
اجلواب

هذا احلديث حسن أخرجه أمحد ( 355/30حديث  ، )18406والبزار والطرباين يف األوسط

( )6577وسند أمحد حسن فيه داود بن إبراهيم الواسطي روى عنه الطيالسي ووثقه وذكره ابن
حبان يف الثقات [يراجع حتقيق املسند طبعة الرسالة (. ] )355/30

وهذا احلديث خرب منه  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أمر أمته وأهنا متر خبمس أحوال:
احلالة األوىل :حال النبوة وهو أكمل أحواهلا حيث يوجد نبيها  -عليه السالم  -ويتنزل الوحي إليه،
ويرشد األمة إىل احلق واخلري.

واحلالة الثانية :خالف على منهاج النبوة ،وهي تلك الفرتة الذهبية من عمر هذه األمة ،وقد جاء

حتديدها يف احلديث الذي رواه سفينة موىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :مسعت رسول
 صلى هللا عليه وسلم  -يقول :اخلالفة ثالثون عاماً مث يكون بعد ذلك امللك ،قال سفينة :أمسك؛خالفة أيب بكر سنتّي ،وخالفة عمر عشر سنّي ،وخالفة عثمان اثنيت عشرة سنة وخالفة علي ست

سنّي" رواه أمحد (حديث  )21919وأبو داود ( ، )4647والرتمذي ( )2226وابن حبان

( )6943وغريهم ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن ،وإمنا مسيت هذه الفرتة ابخلالفة كما يف بعض
الرواايت ،وخبالفة النبوة يف رواايت أخرى ،ألن اخللفاء صدقوا هذا االسم أبعماهلم ،ومتسكوا بسنة

نبيهم  -صلى هللا عليه وسلم  ،-والتزموا الشرع يف أحكامهم ،كما قاله محيد بن زجنوية فيما نقله
عنه البغوي يف شرح السنة.
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احلالة الثالثة :امللك العضوض وهو الذي يصيب الرعية فيه عسف وظلم ،كأنه معضوض فيه عضاً،
ويقال عضوض بضم العّي وأعضاد مجع عض وهو اخلبيث الشرس.
احلالة الرابعة امللك اجلربي وهو الذي يكون فيه عتو وقهر.

احلالة اخلامسة :خالفة على منهاج النبوة وقد سبق بيان معىن كوهنا على منهاج النبوة.
وهذا احلديث وما يف معناه يبّي فضل اخلالفة على امللك ملا يف امللك من النقص من بعض الوجوه،

ولذا ملا خري هللا نبيه  -عليه السالم  -بّي أن يكون ملكاً أو يكون عبداً رسوالً اختار  -صلى هللا

عليه وسلم  -أن يكون عبداً رسوالً؛ كما جاء ذلك يف حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -الذي
أخرجه أمحد ( ، )7160وابن حبان يف صحيحه ([ )6365السلسة الصحيحة حديث رقم

 ، ]1002وقد روى ابن سعد أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -سأل سلمان  -رضي هللا
عنه عن الفرق بّي اخلليفة وامللك؟ فقال سلمان  -رضي هللا عنه -إن أنت جبيت من أرض

املسلمّي درمهاً أو أقل أو أكثر مث وضعته يف غري حقه فأنت ملك ،أما اخلليفة فهو الذي يعدل يف

الرعية ،ويقسم بينهم ابلسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهل بيته ،والوالد على ولده ،ويقضي

بينهم بكتاب هللا " [الطبقات الكربى . ]306/3

على أنه مما ينبغي أن ينتبه له أن هذه األحكام يف امللك إمنا هي يف اجلملة وإال فقد حيصل من بعض
امللوك من اتباع السنة ونشر الشريعة واجلهاد يف سبيل هللا مثل ما حيصل يف زمن اخللفاء ،كما كان يف

عهد عمر بن عبد العزيز وبعض امللوك من بعده ،مث إنه جيوز إطالق اخلليفة على امللوك من بعد

اخللفاء الراشدين  -رضي هللا عنهم ،-وإمنا اختص اخللفاء الراشدون -رضي هللا عنهم -بكمال
اخلالفة ،فقد روى الشيخان من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -مرفوعا " كانت بنو إسرائيل

تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي ،وستكون خلفاء فيكثرون ،قالوا :فما

أتمران؟ قال :فُوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم [البخاري

( - )3455الفتح  ،495/6مسلم حديث رقم  ، ]1842وعلى كل ففي احلديث بشارة هلذه

األمة أنه سيكون يف آخرها خالفة النبوة ،فيعز اإلسالم وتعلو رايته وينتشر دين هللا يف األرض ،فعلى
املسلم أن يثق هبذا الوعد الكرمي ،وأن حيدث نفسه ابجلد يف أن يكون من أسباب حتقق هذا الوعد.

وما ذكره السائل من استبعاد أن يكون عمر بن عبد العزيز من اخللفاء بعد فرتة امللكّي حق ،خاصة
وأن اخلالفة األخرية اليت على منهاج النبوة هي خامتة هذه األمة أو قرب خامتتها ،فلعل سروره -

رضي هللا عنه  -ملا ستكون عليه خامتة األمة.

للتوسع [جمموع الفتاوى  18/35وما بعدها ،حتفة األحوذي  70/9وما بعدها ،عون املعبود
. )397/13

()6/2

حديث األعمى (ال أجد لك رخصة) وختلف املعذور عن اجلماعة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1424/10/9هـ

السؤال

مما أشكل علي ابلنسبة حلديث األعمى الذي أمره الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلصالة يف
املسجد بعد أن سأله "هل تسمع النداء" فأجاب بنعم ،ما جاء فيه من قرائن كثرية تدل على ُّ
تعذر

الصالة يف املسجد هلذا األعمى ،فقد جاء يف احلديث أنه أعمى ،وال جيد من يقوده ،وأن بينه وبّي
املسجد وادايً أو حنو هذا فيه سباع وعقبات ،ومن املعلوم أن الشرع خ هفف على من أصابه مطر يبل
الثياب وحيدث الوحل أبن يصلي يف بيته ،فكيف هبذا األعمى الذي اجتمعت فيه املوانع كلها؟

وسؤايل هل من املمكن إزالة هذا اإلشكال ،فهل هذا احلديث صحيح أصالً (ألن الكثريين

يستشهدون به) ؟ وهل هو منسوخ (ألين مسعت بعض العلماء يقول إن األعمى عليه أن يستأجر من
يقوده للمسجد) ؟ الرجاء إزالة هذا اإلشكال مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إن حديث ابن أم مكتوم األعمى قد ورد بعدة رواايت ،فقد رواه مسلم ( )653وغريه ،وجاء فيه أنه
ليس له قائد يالزمه ،وأنه يسمع النداء ،ويف بعض الرواايت بينه وبّي املسجد أشجار وخنيل،

والرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا قال له :أتسمع النداء قال :نعم ،قال" :أجب فإين ال أجد

لك رخصة" ،قال النووي يف اجملموع شرح املهذب ( ، )192/4بعد ما ذكر أن حديث األعمى من
أدلة القائلّي أبن اجلماعة فرض عّي ،قال يف اإلجابة عنه :وأما حديث األعمى فجوابه ما أجاب عنه

األئمة احلفاظ الفقهاء :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية واحلاكم أبو عبد هللا والبيهقي ،قالوا ال

داللة فيه لكوهنا فرض عّي ،ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -رخص لعتبان حّي شكا بصره أن

يصلي يف بيته وحديثه يف الصحيحّي البخاري ( ، )425ومسلم ( )33قالوا وإمنا معناه ال رخصة
لك تلحقك بفضيلة من حضرها ،انتهى.
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أقول وحديث عتبان املذكور جاء فيه أنه جاء إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال اي رسول هللا
إين قد أنكرت بصري وأان أصلي لقومي فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيين وبينهم ومل أستطع
أن آيت مسجدهم فأصلي هلم ،وودت أنك اي رسول هللا أتيت تصلي يف مصلى فأختذه مصلى ،فقال -

صلى هللا عليه وسلم " :-أفعل إن شاء هللا  " ...احلديث ،وقد فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
فصلى يف مكان يف بيته ،قلت وأرى أن اجلواب الذي ذكره النووي عن بعض األئمة عن حديث ابن

أم مكتوم األعمى ،واالستدالل حبديث عتبان غري مقنع ،للفرق بّي مضمون كل من احلديثّي يف

نظري ،فابن أم مكتوم جاء يطلب رخصة مستمرة ليصلي يف بيته فلم يرخص له ،وعتبان ذكر يف طلبه
أنه إذا كانت األمطار سال الوادي وحال بينه وبّي مسجد قومه ....اخل فصلى النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -يف مكان يف بيته ليصلي فيه النوافل مطلقاً والفريضة عند احلاجة ،وهذا هو اجلواب

عن اإلشكال الوارد يف السؤال؛ كيف مل يعذر هذا األعمى  ...يف ترك اجلماعة ،وجاء العذر يف حال

املطر الذي يبل الثياب أو الوحل ،وذلك ملا تقدم من الفرق بّي العذر املستمر لعذر األعمى ،والعذر
الطارئ كاملطر والوحل ،وكاجلمع والقصر لعذر السفر وغري ذلك .وهللا أعلم.
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معىن "حىت حيب ألخيه"
اجمليب حممد بن عبد احملسن املطلق

مدرس العلوم اإلسالمية بثانوية صقلية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1424/5/14هـ

السؤال

لقد استمعت إىل جزء من حماضرة ألحد املشايخ يف إحدى اإلذاعات ،وقد كان يتحدث عن حديث
"ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" ،ففسر معىن األخ أبنه ليس أخا اإلسالم وإمنا

األخ يف اإلنسانية ككل ،ابلتايل ال يؤمن أحد حىت حيب للكافر مثالً اهلداية ،وعليه كيف ميكن أن

نوفق بّي هذا املعىن ،وبّي ما الدعاء على الكفار؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:

فإن لفظ األخوة يف احلديث الذي ذكرتيه املراد به هو أخوة الدين؛ ألن الكافر ليس أخاً لنا يف

الدين ،قال تعاىل "إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات ، ]10 :وهذا أسلوب حصر ،فحصر األخوة يف
املؤمنّي ،وقال تعاىل عن الكفار كما يف سورة التوبة" :فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم

يف الدين" [التوبة ، ]11 :فيفهم من اآلية أن املشركّي إذا مل يتوبوا من شركهم ويقيموا الصالة ويؤتوا
الزكاة فليسوا إخوة لنا يف الدين ،وليس يف الدين والء يقوم على اإلنسانية ،وهذا املصطلح أحدثه
الغربيون ليقربوا بّي الدين اإلسالمي والنصرانية واليهودية ،وما ورد من إطالق لفظ األخوة على

الكفار يف سورة الشعراء واألعراف من قبل بعض األنبياء كقوله  -تعاىل " :-وإىل عاد أخاهم هودا"

[األعراف ، ]65 :وقوله تعاىل" :وإىل مدين أخاهم شعيبا" [األعراف ، ]85 :فهذا من ابب القرابة
من جهة النسب ،فهو أخوهم من النسب ،ألنه من قبيلتهم ،حيث كانت األنبياء تبعث يف أقوامهم،

ومما يوضح أن هؤالء الكفرة ليسوا إخوة لنا يف الدين ،بل هم شر اخلليقة كما يف قوله  -تعاىل :-
"إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركّي يف انر جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية" [البينة:

 ، ]6ومن أصول الدين الوالء والرباء؛ الوالء للمؤمنّي والرباءة من املشركّي ،بل إن إبراهيم -عليه

السالم -تربأ من املشركّي قبل الرباءة من الشرك؛ كما ذكر هللا ذلك يف سورة املمتحنة ،لكن ال مينع
هذا من اإلحسان إىل الكفرة الذين مل يقاتلوان ،ومل يظاهروا على إخراجنا ،خاصة إذا كانوا أقارب،

كما يف سورة املمتحنة ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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معىن حديث "العبادة يف اهلرج كهجرة إيل"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/7/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فضيلة الشيخ :قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم-فيما معىن احلديث "العبادة يف اهلرج كهجرة إيل"

( )1ما هو اهلرج؟

( )2وهل القيام أبي عبادة سواء كانت فرضاً ،أم انفلة ،أو ذكراً من األذكار ،أو غري ذلك يكون

كاهلجرة؟

( )3وهل ورد يف الوحيّي ذكر ألجر اهلجرة؟

( )4ملاذا كانت العبادة يف اهلرج هبذا األجر؟ أو ملاذا حرص املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -على
احلث عليها يف اهلرج؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

هذا احلديث أخرجه مسلم ( ، )2948واإلمام أمحد ( ، )20298والرتمذي
( )220من حديث معقل بن يسار -رضي هللا عنه ،-قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
ِ
يل" ،وعند اإلمام أمحد " :العمل يف اهلَْر ِج " ...
"العبَادة يف اهلَْر ِج ك ِه ْجرةٍ إ ه

وه هر َج الناس :اختلطوا
اهلَْرج :أصل اهلرج يف اللغة االختالط ،ومنه هرج الرجل يف حديثه خلطَ ،

واختلفوا ،واملراد به يف احلديث :القتل والفنت .وقد شبهه النيب -صلى هللا عليه وسلم -العبادة يف

اهلرج -وهو زمن ظهور الفنت والقتل ،واختالط أمور الناس  -ابهلجرة إليه عليه الصالة والسالم،
ووجه الشبه :أن املهاجر قد ف هر بدينه من دار الكفر وأهله إىل دار اإلميان وأهله ،واملتعبد يف اهلرج قد
سك بدينه ،واتبع ما حيبه هللا ويرضاه ،وجتنب ما يسخطه ،ونبذ ما
اعتصم بعبادة ربه من الفنت ،ومت ه
يكون عليه الناس يف زمن الفنت من اتباع األهواء واآلراء املنحرفة ،اليت تصد عن دين هللا.

وهناك معىن آخر :وهو ما حيصل يف زمن الفنت ،من انشغال الناس وغفلتهم عن العبادة؛ حبيث ال
يتفرغ هلا إال القليل من الناس ،فبذلك يعظم أجرها وثواهبا ،مث ما يكون يف لزوم العبادة من زايدة

اإلميان ،ورسوخ اليقّي الذي يظهر أثره على املتعبد فتحصل له العصمة -إبذن هللا -من الفنت ،وهلذا
قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ابدروا ابألعمال فتناً كقطع الليل املظلم .يصبح الرجل مؤمناً

وميسي كافراً ،أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً .يبيع دينه ٍ
بعرض من الدنيا" أخرجه مسلم ح (، )118

والعبادة  -املنوه بفضلها يف زمن اهلرج  -يدخل فيها مجيع أنواع العبادة من الصالة ،والصيام،
والصدقة ،واحلج ،والعمرة ،والذكر ،وقراءة القرآن ،وغري ذلك.

وأما عن فضل اهلجرة ،فقد ورد يف القرآن والسنة ما يدل على فضلها ومنزلتها ،وامتداح أهلها قال
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َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
[التوبة ]100:وقال تعاىل" :إِ هن الهذين َ ه
اه ُدوا ِيف َسبِ ِ
يل ه
ك يَـ ْر ُجو َن
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َر ْمحَ َ
اَّلل َو هُ ٌ
ور َرح ٌ
وورد يف السنة أحاديث كثرية تدل على فضل اهلجرة وعظيم ثواهبا ،وتكفريها للذنوب ومن ذلك :ما
أخرجه مسلم ( )121من حديث عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه -عندما جاء يبايع رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -وأراد أن يشرتط ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :أما علمت أن

اإلسالم يهدم ما كان قبله؟ وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها  ،" ...وكذلك ما أخرجه مسلم ()116

من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي -رضي هللا عنه -عندما هاجر إىل النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -ومعه رجل آخر من قومه فقتل هذا الرجل نفسه ،فرآه الطفيل يف املنام يف هيئة حسنة ،فقال
له :ما فعل هللا بك؟ فقال :غفر يل هبجريت إىل نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-وما أخرجه النسائي
( )780من حديث أيب مسعود  -رضي هللا عنه -قال :قال لنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا وأقدمهم قراءة فإن كانوا يف القراءة سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة ،" ...

وما جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )1296ومسلم ( )1628من حديث سعد بن أيب وقاص -

رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :اللهم امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم
على أعقاهبم ،".....وهذا يدل على فضل اهلجرة ،وحرص النيب -صلى هللا عليه وسلم -على
أصحابه كي يفوزوا بفضلها ،وال يفوهتم ما ادخر هللا هلم من أجلها من أجر عظيم وثواب جزيل .هذا

وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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اجلرس يف البيت
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

ما حكم اجلرس عند دخول البيت؟ وهل يدخل ضمن هذا احلديث (ال تدخل املالئكة بيتاً فيه

اجلرس) ؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ورد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه جرس" رواه أبو

داود ( ، )4231وأمحد ( )25521من حديث عائشة  -رضي هللا عنها ،-واملراد ابملالئكة هنا
مالئكة الرمحة وحنوهم ،وجاء التعليل لذلك أبن اجلرس من مزامري الشيطان ،واملالئكة بضده ،لكن

ملا دعت احلاجة إىل وضع ما ينبه خصوصاً مع اتساع البيوت ،لذا فإنه ينبغي لإلنسان أن يتخذ منبهاً
من غري األجراس أو املوسيقى؛ لئال يكون داخالً ضمن النهي الوارد يف هذا احلديث .وابهلل التوفيق.
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هل الكراهية للحديث بعد العشاء مطلقة!
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/05/29هـ
السؤال

مسعنا أنه ينبغي النوم بعد صالة العشاء  ,فهل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يكره النوم قبل العشاء ،واحلديث بعدها .ففي

الصحيحّي عن أيب برزة األسلمي -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يكره
النوم قبل العشاء ،واحلديث بعدها صحيح البخاري ( ، )547وصحيح مسلم (. )647

وقد ذكر العلماء علة ذلك ،منها ما قاله القاضي عياض ،والنووي ،وابن حجر وملخصه :أن سبب

كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها ابستغراق النوم ،أو لفوات وقتها املختار واألفضل ،ولئال
يتساهل الناس يف ذلك ،فيناموا عن صالهتا مجاعة.

وسبب كراهة احلديث بعدها أنه يؤدي إىل السهر ،وخياف منه غلبة النوم عن قيام الليل ،أو الذكر

فيه ،أو عن صالة الصبح يف وقتها اجلائز ،أو يف وقتها املختار أو األفضل .وألن السهر يف الليل،
سبب للكسل يف النهار عما يتوجب من حقوق الدين ،والطاعات ،ومصاحل الدنيا.

مث إن املكروه من احلديث بعد العشاء هو ما كان يف األمور اليت ال مصلحة فيها ،أما ما فيه مصلحة

وخري فال كراهة فيه؛ وذلك كمدارسة العلم ،وحكاايت الصاحلّي ،وحمادثة الضيف ،والعروس

للتأنيس ،وحمادثة الرجل أهله وأوالده للمالطفة واحلاجة ،وحمادثة املسافرين حبفظ متاعهم أو أنفسهم،
واحلديث يف اإلصالح بّي الناس ،والشفاعة إليهم يف خري ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،

واإلرشاد إىل مصلحة وحنو ذلك .فكل هذا ال كراهة فيه .وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه
والباقي يف معناه  ...مث كراهة احلديث بعد العشاء املراد هبا بعد صالة العشاء ال بعد دخول وقتها.
واتفق العلماء على كراهة احلديث بعدها إال ما كان يف خري ،كما ذكرانه .وهللا أعلم.
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حديث"رأيت ريب يف أحسن صورة"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

السالم عليكم.

أريد شرحاً حلديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -الذي ورد فيه قوله" :رأيت هللا يف أحسن

صورة ،"..ولعل هذه اجلملة اليت أحتاج شرحاً هلا ابلتفصيل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
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اجلملة املذكورة يف السؤال وردت يف حديث معاذ  -رضي هللا عنه ،-واحلديث أخرجه اإلمام أمحد
يف املسند ( )243/5ح ( )22162قال :حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ،حدثنا جهضم  -يعين
اليمامي -حدثنا  -حيي يعين بن أيب كثري -حدثنا زيد يعين بن أيب سالم -عن أيب سالم -وهو زيد

بن سالم بن أيب سالم نسبه إىل جده -أنه حدثه عبد الرمحن بن عياش احلضرمي عن مالك بن خيامر
أن معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه -قال -احتبس علينا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ذات

غداة عن صالة الصبح ،حىت كدان نرتاءى قرن الشمس ،فخرج رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

سريعاً فثوب ابلصالة وصلى وجتوز يف صالته ،فلما سلم قال" :كما أنتم على مصافكم" ،مث أقبل
إلينا فقال" :إين سأحدثكم ما حبسين عنكم الغداة ،إين قمت من الليل ،فصليت ما قدر يل،

فنعست يف صاليت حىت استثقلت فإذا أان بريب  -عز وجل -يف أحسن صورة ،فقال اي حممد :أتدري
فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت :ال أدري اي رب قال :اي حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت :ال
أدري رب فرأيته وضع كفه بّي كتفي حىت وجدت برد أانمله بّي صدري فتجلى يل كل شيء

وعرفت ،فقال :اي حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت :يف الكفارات ،قال :وما الكفارات؟ قلت:
نقل األقدام إىل اجلمعات وجلوس يف املساجد بعد الصالة ،وإسباغ الوضوء عند الكريهات ،قال:

وما الدرجات؟ قلت :إطعام الطعام ،ولّي الكالم ،والصالة والناس نيام ،قال :سل ،قلت :اللهم إين

أسألك فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،وحب املساكّي ،وأن تغفر يل وترمحين ،وإذا أردت فتنة يف

قوم ،فتوفين غري مفتون ،وأسألك حبك ،وحب من حيبك ،وحب عمل يقربين إىل حبك" وقال رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إهنا حق فادرسوها وتعلموها" أخرجه الرتمذي ح ( ، )3235وقال:
حديث حسن صحيح ،وسألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث ،فقال :هذا حديث حسن

صحيح .وصححه اإلمام أمحد كما يف التهذيب ( : )205/6والرؤية املذكورة يف احلديث رؤاي منام ال
يقظة ،وهذا ظاهر من قوله يف احلديث" :فنعست يف صاليت حىت استثقلت  " ...ويف املسند" :حىت

استيقظت" ،وقال احلافظ ابن كثري -بعد أن أورد احلديث( :-فهذا حديث املنام املشهور ومن جعله

يقظة فقد غلط)  ،وأما ما جاء يف هذا احلديث من وصف النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لربه ،فهو
حق جيب اإلميان به من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه ،كما قال -عز وجل -عن نفسه" :ليس

كمثله شيء وهو السميع البصري" [الشورى من اآلية ، ]11 :قال احلافظ ابن رجب" :وأما وصف
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لربه عز وجل مبا وصفه به فكل ما وصف النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -به ربه عز وجل فهو حق وصدق جيب اإلميان والتصديق به كما وصف هللا عز وجل به

نفسه مع نفي التمثيل عنه ،ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه عليه فليقل كما مدح هللا

تعاىل به الراسخّي يف العلم وأخرب عنهم أهنم يقولون عند املتشابه" :آمنا به كل من عند ربنا" [آل

عمران من اآلية ، ]7 :وكما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف القرآن" :وما جهلتم منه فكلوه
إىل عامله" خرجه اإلمام أمحد ( ، )6702وال يتكلف ما ال علم له به فإنه خيشى عليه من ذلك

اهللكة ،وقد أفرد احلافظ ابن رجب  -رمحه هللا -شرح احلديث يف كتاب مستقل ،وهو:

"اختيار األوىل يف شرح حديث املأل األعلى" ،وهو كتاب نفيس توسع فيه ابن رجب يف شرح
احلديث ،فيحسن الرجوع إليه .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يقتضي حديث" :سياحة أميت اجلهاد" حترمي السياحة للنزهة؟!

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/8/5هـ
السؤال

السالم عليكم.

يدهعي بعض الناس أن السفر لغرض السياحة حم هرم ،وهم يستندون يف دعواهم على حديث" :سياحة
أميت اجلهاد يف سبيل هللا" نرجو التكرم إبيضاح األمر ابلتفصيل على ضوء احلديث أعاله.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

السياحة املنهي عنها يف بعض األحاديث واآلاثر ،واليت ذمها أهل العلم يف القدمي ليست ابلسياحة

العبّاد والزهاد ،وهي الذهاب يف األرض للتعبد
اليت تعارف الناس عليها اليوم ،ولكنها سياحةُ ُ

والرتهب واعتزال الناس ،وقد كانت هذه السياحة مما يتعبد به رهبان النصارى.

ابب يف النهي عن السياحة (سنن أيب داود /كتاب
وقد عقد أبو داود -رمحه هللا -يف سننه ابابً مساهٌ :
اجلهاد) وأورد فيه حديث أيب أمامة  -رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا! ائذن يل يف

السياحة .فقال" :إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا" .كما أخرجه احلاكم  83/2وصححه،

والبيهقي  ،161/9وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود (. )2172

قال ابن تيمية (جمموع الفتاوى (( : )642/10السياحة يف البالد لغري قصد شرعي ،كما يفعله بعض
أمر منهي عنه)  ،قال اإلمام أمحد:
النساك ـ أي ذهاهبم يف األرض للتعبد والرتهب واعتزال الناس ـ ٌ
(ليست السياحة من اإلسالم يف شيء ،وال هي من فعل النبيّي والصاحلّي) أهـ.

وقال ابن كثري يف تفسريه "عند تفسريه لآلية  112من سورة التوبة"( :وليس املراد من السياحة ما قد
يفهمه بعض من يتعبد مبجرد السياحة يف األرض والتفرد يف شواهق اجلبال والكهوف والرباري ،فإن
هذا ليس مبشروع إال يف أايم الفنت والزالزل يف الدين) أهـ.

ويقابل هذه السياحة املذمومة سياحةٌ شرعية مستحبة ،ندب هللا إليها ابلثناء على أهلها يف كتابه ،كما
سِ
اج ُدو َن" [التوبة :من اآلية]112
سائِ ُحو َن ال هراكِ ُعو َن ال ه
يف قوله تعاىل" :التهائِبُو َن ال َْعابِ ُدو َن ا ْحلَ ِام ُدو َن ال ه
ات ثَـيِب ٍ
ٍ ِ ٍ
ويف وقولهٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ :
ات َوأَبْ َكاراً" [التحرمي :من
"م ْسل َمات ُم ْؤمنَات قَانتَات َاتئبَات َعابِ َدات َسائ َح َّ
ُ
اآلية. ]5
وذهب مجهور املفسرين إىل أن املقصود هبذه السياحة هو الصيام ،روي ذلك عن ابن عباس وعائشة

 -رضي هللا عنهم -وجماهد وسعيد بن جبري وعطاء بن أيب رابح والضحاك وابن عيينة وغريهم.

ذمها أهل
وعلى ما تقدم فإن كل سياحة رغب إليها القرآن فهي التقرب إىل هللا ابلصيام ،وكل سياحة ّ

العلم السابقون فهي سياحةُ العُبّاد والزهاد ،وهي الذهاب يف األرض للتعبد والرتهب واعتزال الناس.
للتنزه والفرجة واالستمتاع وما
وأما السياحة مبفهومها املعاصر وعرف الناس اليوم واليت تعين السفر ّ

حادث ال يصح أن تُ ّنزل عليه النصوص اليت سيقت فيها السياحة مدحاً أو ذماً.
إىل ذلك فمصطلح
ٌ
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وظاهر من صورة السياحة مبفهومها املعاصر أهنا مندرجة يف حكم السفر ،فإن كانت السياحة بقصد
ٌ
تكاب ملعصية ،وهذا ما يسمى
مباح إىل مكان ال حيرم قصده فهي سياحة مباحة حىت وإن ختللها ار ٌ

عند الفقهاء ابملعصية يف السفر ،وهو أن يكون أصل السفر مباحاً لكن ارتكب املسافر أثناءه معصيةً
ما ،أما العاصي بسفره فهو الذي أنشأ السفر لقصد حمرم؛ كارتكاب فاحشة أو إبرام ٍ
عقد ربوي مثالً،

وهذا (العاصي بسفره) هو الذي حيرم عليه يف قول كثري من أهل العلم أن يرتخص بشيء من رخص
السفر؛ ألن الرخص ـ عندهم ـ ال تُستباح ابملعصية.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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شرح" :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

السالم عليكم.

هناك حديث" :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة" .أريد توضيح احلكم املستفاد من هذا

خريا.
احلديث ،وهل هناك أي اختالف بّي العلماء هبذا الشأن؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه مسلم ( ، )710والرتمذي ( ، )421والنسائي ( ، )865من
ِ
هيب صلى هللا عليه وسلم قَ َ
ت ال ه
ص َالةَ
يم ْ
ص َالةُ فََال َ
ال" :إِذَا أُق َ
حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ ،رضي هللا عنهَ ،ع ْن النِ ِّ
إِهال ال َْمكْتُوبَةُ ".
واحلديث يدل على النهي عن االشتغال ابلنافلة بعد الشروع يف إقامة الصالة ،سواء كانت النافلة
راتبة الفجر أو غريها ،وقد جاء يف رواية( :قِيل :اي رسول هِ
يت
يت الْ َف ْجر؟ قَ َ
َ َ َُ
الَ :
"وَال َرْك َع َ ْ
اَّللَ ،وَال َرْك َع َ ْ

وحسن إسنادها احلافظ يف الفتح ()149/2
الْ َف ْج ِر" .أخرجها ابن عدي  246/7والبيهقي ّ 483/2
.

وقد أنكر النيب صلى هللا عليه وسلم على من صلى ركعيت الفجر وقد أقيمت الصالة ،ففي
ِ ِ
ك بْ ِن ُحبَْيـنَةَ ،ر ِ
اَّلل بْ ِن مالِ ِ
ض َي ه
اَّللُ
الصحيحّي :البخاري ( ، )663ومسلم ( ، )711من حديث َع ْبد ه َ
َ
ول هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم م هر بِرج ٍل ي ِ
ِ
ش ْي ٍء
َع ْنهُ ،أَ هن َر ُس َ
ص َالةُ ُّ
الص ْب ِح ،فَ َكله َمهُ بِ َ
يم ْ
َ َُ ُ َ
ت َ
صلّيَ ،وقَ ْد أُق َ
ول هِ
ال
ال :قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم؟ قَ َ
ك َر ُس ُ
ولَ :ماذَا قَ َ
َحطْنَا نَـ ُق ُ
ال لَ َ
َال نَ ْد ِري َما ُه َو ،فَـلَ هما انْ َ
ص َرفْـنَا أ َ
ك أَ ْن ي ِ
ِ
الص ْب َح أ َْربَـ ًعا".
َح ُد ُك ْم ُّ
ِيل" :يُوش ُ ُ َ
صلّ َي أ َ
وقال أبو بكر األثرم :سئل أمحد بن حنبل ،وأان أمسع ،عن الرجل يدخل املسجد واإلمام يف صالة
ِ
ت
يم ْ
الصبح ومل يركع الركعتّي؟ فقال :يدخل يف الصالة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إِ َذا أُق َ
الات ِن َم ًعا" .أخرجه الرتمذي ()422
ال ه
ص َالةَ إِهال ال َْمكْتُوبَةُ " .واحتج ً
َص َ
أيضا بقوله" :أ َ
ص َالةُ فَ َال َ
[التمهيد (. ] )74/22
وقد أشار غري واحد من األئمة إىل احلكمة من هذا النهي ،قال النووي ،رمحه هللا( :احلكمة فيه أن
يتفرغ للفريضة من أوهلا فيشرع فيها عقب شروع اإلمام ،واحملافظة على مكمالت الفريضة أوىل من

التشاغل ابلنافلة) .

وقال القاضي عياض ،رمحه هللا( :وفيه حكمة أخرى :وهو النهي عن االختالف على األئمة)  .شرح

النووي على مسلم (. )230 /5

وأابح بعض العلماء صالة ركعيت الفجر ولو بعد إقامة الصالة ،منهم من قيد ذلك أبال تفوته الركعة
األوىل ،ومنهم من قيده أبال تفوته الركعة الثانية ،ومنهم من قيده أبال يكون ذلك يف املسجد بل

يكون خارج املسجد ،قال مالك :إذا كان قد دخل املسجد فليدخل مع اإلمام وال يركعهما ،وإن
كان مل يدخل املسجد فإن مل خيف أن يفوته اإلمام بركعة فلريكع خارج املسجد ،وال يركعهما يف شيء

من أفنية املسجد.

وقال الثوري :إن خشي فوت ركعة دخل معهم ومل يصلهما ،وإال صالمها وإن كان قد دخل املسجد.
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وقال األوزاعي :إذا دخل املسجد يركعهما إال أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة اآلخرة ،فأما الركعة
األوىل فريكع وإن فاتته.

وقال أبو حنيفة وأصحابه :إن خشي أن تفوته الركعتان وال يدرك اإلمام قبل رفعه من الركوع يف

الثانية دخل معه ،وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعيت الفجر خارج املسجد مث يدخل مع اإلمام.

وقد استدلوا بدليلّي:

 -1أن ركعيت الفجر من السنن املؤكدة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يواظب عليها .انظر

صحيح البخاري ( )1163ومسلم (. )724
 -2ما روي عن ابن مسعود ،ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َع ْنهُ ،أنه جاء واإلمام يصلي الفجر ،فصلى ركعتّي إىل سارية،
َ
ومل يكن صلى ركعيت الفجر .أخرجه عبد الرزاق ( . )4021وما روي عن ابن عمر ،رضي هللا
عنهما ،أنه دخل املسجد والناس يف الصالة ،فدخل بيت حفصة ،رضي هللا عنها ،فصلى ركعتّي ،مث
خرج إىل املسجد فصلى .أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد (. )75 /22

واألوىل األخذ مبا دل عليه عموم احلديث أنه إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ،والسنة هي

احلجة عند التنازع.

وإذا تقرر ما سبق من النهي عن الشروع يف النافلة بعد مساع اإلقامة ،فهل يقطع النافلة من كان
داخالً فيها بعد إقامة الصالة؟ من العلماء من قال بقطع النافلة عند مساع اإلقامة لعموم قوله صلى
ِ
ص َالةَ إِهال ال َْمكْتُوبَةُ ".
ت ال ه
يم ْ
ص َالةُ فَ َال َ
هللا عليه وسلم" :إِذَا أُق َ
ٍ
حينئذ يف صالة عند إقامة الصالة.
ص َالةَ " .حيتمل أن يراد :فال يشرع
قال العراقي( :إن قوله " :فَ َال َ
وحيتمل أن يراد :فال يشتغل بصالة ،وإن كان قد شرع فيها قبل اإلقامة ،بل يقطعها املصلي إلدراك
فضيلة التحرمي ،أو أهنا تبطل بنفسها ،وإن مل يقطعها املصلي .حيتمل كال من األمرين) [ .ينظر :نيل
األوطار (. ] )97/3

شارعا
وخص بعض العلماء النهي يف احلديث عن الشروع يف النافلة بعد مساع اإلقامة ،أما من كان ً

فيها قبل اإلقامة فال يشمله النهي ،وله أن يتمها بشرط أن ال تفوته اجلماعة ،وبعضهم مل يشرتط
(وَال تُـ ْب ِطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم) [حممد . ]33 :وميكن اإلجابة عن اآلية
ذلك ،واستدلوا بعموم قوله تعاىلَ :
أبهنا عامة واحلديث خاص ،فيخصص ما تضمنه احلديث من عموم اآلية ،مث إن سياق اآلية يدل على

أن املقصود ابإلبطال املعصيةُ من الشرك وغريه الذي يؤدي إىل إبطال العمل.

والذي يظهر  -وهللا أعلم  -أن املصلي إذا كان يف انفلة ومسع اإلقامة فإن أمكنه أن يتمها خفيفة
ويدرك أول الصالة مع اإلمام حبيث ال تفوته الركعة األوىل من الصالة فله ذلك ،وإذا قطعها أخ ًذا
بعموم احلديث فال حرج .وهللا أعلم .هذا وهللا املوفق ،واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يف هذا ما يقدح يف عدالة الصحابة؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1426/02/24هـ

السؤال

السالم عليكم.

أرجو التكرم بشرح احلديث الذي يف البخاري عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :لددان النيب -

صلى هللا عليه وسلم -يف مرضه ،فجعل يشري إلينا أن ال تلدوين ،فقلنا :كراهية املريض للدواء ،فلما
أفاق قال" :أمل أهنكم أن تلدوين؟ " قلنا :كراهية املريض للدواء ،فقال" :ال يبقى أحد يف البيت إال لد
وأان أنظر إال العباس فإنه مل يشهدكم" .فإن الشيعة يستدلون به على لعن الصحابة-رضي هللا عنهم-

.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شةُ -
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )4458ومسلم ( )2213من حديث َعائِ َ
ِ
ِِ
ري إِلَْيـنَا أَ ْن َال
رضي هللا عنها -قالت :لَ َد ْد َان النيب -صلى هللا عليه وسلمِ -يف َم َرضه ،فَ َج َع َل يُش ُ
ُّوين ،فَـ ُقلْناَ :كر ِاهيةُ الْم ِر ِ ِ
ال" :أََملْ أ َْهنَ ُك ْم أَ ْن تَـلُد ِ
تَـلُد ِ
هو ِاء ،فَـلَ هما أَفَا َق قَ َ
ُّوين؟ " قُـلْنَاَ :ك َر ِاهيَةَ
يض للد َ
َ َ َ َ
الْم ِر ِ ِ
ِ
ِ ِ
اس فَِإنههُ َملْ يَ ْش َه ْد ُك ْم".
هو ِاء ،فَـ َق َ
الَ :
"ال يَـ ْبـ َقى أ َ
يض للد َ
َ
َح ٌد ِيف الْبَـ ْيت إ هال لُ هد َوأ ََان أَنْظُُر إ هال ال َْعبه َ

وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه ( )9754وأمحد ( )27469من حديث أمساء بنت عميس-رضي هللا

عنها -قالت :أول ما اشتكى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف بيت ميمونة-رضي هللا عنها-
فاشتد مرضه حىت أغمي عليه ،قال :فتشاور نساؤه يف لده فلدوه ،فلما أفاق قال" :هذا فعل نساء

جئن من هؤالء  -وأشار إىل أرض احلبشة  -وكانت أمساء بنت عميس-رضي هللا عنها -فيهن قالوا:
كنا نتهم بك ذات اجلنب اي رسول هللا ،قال" :إن ذلك لداء ما كان هللا ليقذفين به ال يبقّي يف البيت
أحد إال الت هد إال عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -يعين عباسا  -فلقد التدت ميمونة-رضي هللا
عنها -يومئذ وإهنا لصائمة لعزمية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم[ .-صحح إسناده احلافظ يف

الفتح (. ] )148/8

ومعىن احلديث ظاهر وهو أن بعض الصحابة-رضي هللا عنهم -ممن كان موجوداً عنده يف مرضه أراد

أن يداوي النيب -صلى هللا عليه وسلم-عن طريق اللد.

واللد معناه :أن ُجيعل يف جانب فم املريض دواء بغري اختياره.

وقد جاء يف رواية أمحد يف فضائل الصحابة ( )1754أهنم أذابوا قسطاً بزيت فلدوه به.

وعند ابن سعد  236-235/2من طريق الواقدي  -وهو ضعيف  :-قال :فبما لددمتوين؟  ،قالوا
ابلعود اهلندي وشيء من ٍ
ورس ،وقطرات زيت ،وذلك ألن الصحابة-رضي هللا عنهم -ظنوا أن به
ذات اجلنب ،وهو ورم حار يعرض يف الغشاء املستبطن ،فلدوه مبا يرونه مالئماً لدائه ومرضه ،وهناهم

النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك؛ ألنه كان غري مالئم ملرضه ،ولكنهم مل يستجيبوا ،حلملهم

هني الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هلم على كراهية املريض للدواء ،فأقدموا على لده ،فعند ذلك
أراد النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يؤدهبم لرتكهم امتثال هنيه صلى هللا عليه وسلم.
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وأما العباس  -رضي هللا عنه  -فلم يشهد املوقف بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث:
"فَِإنههُ َملْ يَ ْش َه ْد ُك ْم" ،فلذلك استثناه النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

وليس يف احلديث غض من قدر الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فما فعلوه هو من متام شفقتهم على

النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وكمال حمبتهم له ،حيث رغبوا أن يبذلوا ما يستطيعون من أسباب

لكي يستعيد النيب -صلى هللا عليه وسلم -عافيته ،ولكن اجتهادهم محلهم على أتويل هني النيب -
صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك ،وأنه قال ذلك من ابب كراهية املريض للدواء ،وأن املريض ولو كره
الدواء يلزم به وحيمل عليه ،وملا أمرهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يلد مجيع من يف البيت،
ابدروا إىل ذلك فلم يبق أحد يف البيت إال لد.

والصحابة  -رضي هللا عنهم  -هم سادة األمة فضالً وعلماً ومنزلة ،وكيف يستجيز أح ٌد سبهم

والنيل منهم وهم خري القرون وأفضل األمة بعد نبيها عليه الصالة والسالم ،وقد قال النيب -صلى
"ال تَسبُّوا أَصح ِايب فَـلَو أَ هن أَح َد ُكم أَنْـ َف َق ِمثْل أ ٍ
َح ِد ِه ْم َوَال
ْ
َْ
ُحد ذَ َهبًا َما بَـلَ َغ ُم هد أ َ
َ ُ
َ ْ
هللا عليه وسلمُ َ :-
نَ ِ
صي َفهُ" أخرجه البخاري ( )3673ومسلم ( )2541من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه-
.

ومن املعلوم أن الصحابة-رضي هللا عنه -كلهم عدول ،كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة
وإمجاع من يعتد إبمجاعهم من األمة ،والطعن يف عدالتهم وتنقصهم من مسات أهل الزندقة والضالل،

قال أبو زرعة الرازي( :إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -حق ،والقرآن حق ،وما جاء به حق،
وإمنا أدى ذلك كله إلينا الصحابة-رضي هللا عنهم ،-وهؤالء الزاندقة يريدون أن جيرحوا شهودان
ليبطلوا الكتاب والسنة ،فاجلرح هبم أوىل) .
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وقال اخلطيب( :عدالة الصحابة-رضي هللا عنهم -اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم ،وإخباره عن طهارهتم
ت لِلن ِ
ك
ري أُ هم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
"وَك َذلِ َ
واختياره هلم يف نص القرآن ،فمن ذلك قوله تعاىلُ " :ك ْنـتُ ْم َخ ْ َ
هاس" .وقولهَ :
ِ
ول َعلَْي ُكم َش ِهيداً" .وقوله" :لََق ْد ر ِ
اء َعلَى الن ِ
ض َي ه
هاس َويَ ُكو َن ال هر ُس ُ
اَّللُ
ْ
َ
َج َعلْنَا ُك ْم أُ همةً َو َسطاً لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
ِ
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إيرادها ويطول تعدادها  ، ...ومجيع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ،وال حيتاج أحد منهم مع تعديل
هللا -تعاىل -له إىل تعديل ٍ
أحد من اخللق له ،على أنه لو مل يرد من هللا -عز وجل -ورسوله-صلى
هللا عليه وسلم -فيهم شيء مما ذكرانه ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد ،ونصرة
اإلسالم ،وبذل املهج واألموال ،وقتل اآلابء واألوالد ،واملناصحة يف الدين وقوة اإلميان واليقّي،

القطع على عدالتهم واالعتقاد لنزاهتهم وأهنم أفضل من مجيع اخلالفّي بعدهم ،واملعدلّي الذين جييؤن
من بعدهم ،هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء) [الكفاية يف علم الرواية ص:

 ،48-46واإلصابة يف متيز الصحابة (. ] )11 /1

وقال ابن الصالح( :للصحابة أبسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم ،بل ذلك

أمر مفروغ منه؛ لكوهنم على اإلطالق معدلّي بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع
من األمة)  .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()21/2

احلكمة يف عدم االسرتقاء
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

ملاذا خص النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف السبعّي ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال
عقاب "وال يسرتقون" دون سائر أنواع االستطباب؟

اجلواب
احلمد هلل ،االسرتقاء هو طلب الرقية من الغري ،وسؤال الغري فيه ميل إىل املخلوق واحتياج إليه وقد

دلت النصوص على أن من كمال التوحيد عدم سؤال الناس ،وقد ابيع النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -مجاعة من أصحابه  -رضوان هللا عليهم  -على أمور منها :أال يسألوا الناس شيئاً حىت كان

أحدهم يسقط سوطه فينزل من على دابته فيأخذه وال يسأل أحداً أن يناوله إايه كما جاء يف صحيح

مسلم ( ، )1043ويف ذلك حتقيق استغناء العبد عن املخلوقّي ،فاالسرتقاء تركه أوىل ،وأما إذا رقى

اإلنسان نفسه أو رقاه أخوه متربعاً دون طلب فإنه ال كراهة يف ذلك .إمنا املكروه أن يطلب اإلنسان
الرقية من الغري ،كما يدل عليه لفظ االسرتقاء ،فإن السّي والتاء يف الفعل تدل على الطلب

كاالسرتقاء واالستعانة وما أشبه ذلك ،فهؤالء السبعون ألفاً من كمال توحيدهم وكمال استقامتهم

حتقيق مقام التوكل على هللا وذلك ابجتناب كل ما ينافيه أو ينقصه ومن ذلك أهنم يرتكون األسباب

املتضمنة ملا ينقص كمال التوكل عليه سبحانه وتعاىل وهلذا قال يف وصفهم "ال يسرتقون وال يتطريون
وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون" أخرجه البخاري
( ، )5705ومسلم ( ، )220وهللا أعلم.

()22/2

معىن "من خاف أدجل " ...
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1424/9/17هـ

السؤال

ما معىن قوله  -صلى هللا عليه وسلم ( :-من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل) ؟

اجلواب

معىن احلديث أن من خاف من عدو وحنوه أدجل ،ومعىن أدجل أي سار أول الليل ،فإذا سار أول الليل
بلغ منزله ومأمنه.

قال املنذري :ومعىن احلديث أن من خاف ألزمه اخلوف إىل السلوك إىل اآلخرة ،واملبادرة ابألعمال

الصاحلة خوفاً من القواطع والعوائق ،وقال الرامهرمزي يف أمثال احلديث :ومعناه من خاف النار جد
يف العمل ،ومن جد يف العمل وصل إىل اجلنة ،فجعل خائف النار مبنزلة املسافر الذي خياف فوت

املنزل فريحل مدجلاً .انتهى.

وللحافظ ابن رجب احلنبلي كتاب جيد يف شرح هذا احلديث ،أنصح السائل بقراءته وامسه :احملجة يف
سري الدجلة ،وهللا أعلم.

()23/2

معىن حديث" :األئمة من قريش"
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

ما هو تفسري قول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-األئمة من قريش" وشكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فهذا احلديث املتفق على صحته من األحاديث املتواترة فرواه أمحد ( )19278 - 12489واحلاكم
يف املستدرك ( )6962وغريمها ،وقد ذكر احلافظ ابن حجر أنه مجع طرقه عن حنو أربعّي صحابيًّا -
رضي هللا عنهم ،-فتح الباري ( ، )32/7وقد انعقد اإلمجاع على اشرتاط القرشية يف اخلليفة الذي

خيتاره أهل احلل والعقد إماماً للمسلمّي ،حكى هذا اإلمجاع النووي والقاضي عياض ،واملاوردي،

وغريهم ،ومل خيالف يف ذلك إال ما حكي عن بعض اخلوارج ،وبعض املتكلمّي ،وقلة من املعاصرين.

أما تفسريه فهو من ظاهره ،وهو أنه يشرتط يف اخلليفة العام للمسلمّي أن يكون قرشياً ،قال النووي:
(هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن اخلالفة خمتصة بقريش ،ال جيوز عقدها ألحد من

غريهم ،وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة -رضي هللا عنهم -والتابعّي ،فمن بعدهم

ابألحاديث الصحيحة) أ .هـ ،شرح مسلم ( ، )200/12وقد اشرتط ذلك األئمة األربعة ،وقال به
اإلمام أبو حنيفة يف رواية زرقان عنه (أصول الدين ص ، )275وقال اإلمام مالك :وال يكون اإلمام
إال قرشياً وغريه ال حكم له إال أن يدعو إىل اإلمام القرشي)  ،أحكام القرآن البن العريب

( ، )1721/4ونص على ذلك الشافعي يف األم ( ، )143/1وقال اإلمام أمحد يف رواية
االصطخري :اخلالفة يف قريش ما بقي من الناس اثنان ليس ألحد من الناس أن ينازعهم فيها ،وال
خيرج عليهم ،وال يُقر لغريهم هبا إىل قيام الساعة) طبقات احلنابلة (. )26/1

لكن هذا الشرط ال يشرتط يف والية األقاليم ،وال يشرتط إال عند االختيار من أهل احلل والعقد ،أما

اإلمام املتغلب الذي غلب على احلكم ابلقوة فال يشرتط فيه القرشية؛ بدليل قول النيب  -صلى هللا

عليه وسلم" :-امسعوا وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" رواه البخاري

( )693من حديث أنس  -رضي هللا عنه  ،-فاحلديث أوجب الطاعة لكل إمام ،وإن كان عبداً
حبشيًّا .وهللا أعلم.

()24/2

إن يك يف أميت حمدثون فإنه عمر
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

ما معىن حديث (إن يكن منكم حمدثون  ...فإنه عمر) ؟ وهل من املمكن أن يعلم أحد من الناس

الغيب املستقبل (غري نيب) ؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد:

هذا احلديث أخرجه البخاري ح ( )3689من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم " :لقد كان فيما قبلكم من األمم انس حمدثون،

فإن يك يف أميت أحد فإنه عمر " وأخرجه مسلم ح ( )2398من حديث عائشة رضي هللا عنها.
احملدثون  -بفتح الدال  :-مجع حمدث ،وهو امللهم ،هبذا فسره ابن وهب كما يف صحيح مسلم ،ويف
مسند احلميدي  -عقب حديث عائشة رضي هللا عنها  :-احملدث امللهم ابلصواب الذي يلقى على
فيه .واملعىن :أهنم يلقى يف قلوهبم الصواب واحلق فيجري على ألسنتهم ،وخيربون ابلشيء فيقع كما

أخربوا ....وفسره بعض العلماء أبن معناه أهنم مصيبون فيما يظنون من نوع الفراسة والتوسم ...

وخص عمر رضي هللا عنه هبذا لكثرة ما وقع له يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم من املوافقات اليت
نزل القرآن مطابقاً هلا ،ووقع له بعد النيب صلى هللا عليه وسلم أشياء عديدة حدث هبا فأصاب كما

يف قصة :اجلبل اي سارية. .وقد بّي النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث وجود احملدثّي يف األمم

السابقة ،وعلق وجودهم يف هذه األمة بـ " إن " الشرطية ،مع أهنا أفضل األمم وأكرمها عند هللا- ،

هذا وهللا أعلم  -الحتياج األمم قبلنا إليهم يف إصابة احلق حيث ال يكون حينئذ فيهم نيب ،واستغناء
هذه األمة ابلقرآن والسنة ،هلذا ال يؤخذ بقول أحد حمدث وال ملهم حىت يعرض على الكتاب

والسنة .وأما السؤال عن الغيب املستقبل ،وهل يعلمه غري نيب؟ فيجاب أبن الغيب احلقيقي ،وهو ما
ال ميكن أن تدركه احلواس والعقول ،فهذا على مرتبتّي:

 -1املرتبة األوىل :ما استأثر هللا بعلمه ،فهذا ال يطلع عليه أحد ال نيب مرسل وال ملك مقرب ،كعلم
الساعة وسائر األمور اخلمسة اليت هي مفاتح الغيب ،قال سبحانه " :وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها
إال هو[ ".......األنعام]59 :
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 -2ما مل يرد فيه نص صريح أن هللا سبحانه قد كتمه عن اخللق مجيعا ،فله سبحانه أن يطلع من
يشاء من رسله على ما شاء منه ،قال سبحانه " :عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً إال من ارتضى
من رسول فإنه يسلك من بّي يديه ومن خلفه رصدا " سورة [اجلن ، ]27 -26 :وقال سبحانه" :
وما كان هللا ليطلعكم على الغيب ولكن هللا جيتيب من رسله من يشاء[ " .....آل عمران، ]179 :
فالرسل عليهم الصالة والسالم ال يعلمون شيئا من الغيب إال ما أطلعهم هللا عليه ....قالت عائشة
رضي هللا عنها " :من زعم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب مبا يكون يف غد فقد أعظم على

هللا الفرية ،وهللا تعاىل يقول " قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال هللا " [النمل]65 :

أخرجه مسلم (. )177وهلذا نعرف ضالل من يدعي شيئا من علم الغيب الذي استأثر به هللا ،أو مل
ميكن اخللق من أسباب معرفته مثل ما يدعيه املنجمون والكهنة وغريهم من علم الغيب.

()26/2

معىن "يقادون إىل اجلنة يف السالسل"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/9/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " :-عجب ربنا  -عز وجل  -من قوم يقادون إىل اجلنة يف
السالسل" رواه البخاري وأمحد وأبو داود ،ما معىن احلديث ،مع ذكر أمثلة للتوضيح؟ والسالم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد:
احلديث أخرجه البخاري ح ( )3010بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت أاب القاسم
صلى هللا عليه وسلم يقول " :عجب ربنا من قوم يقادون إىل اجلنة يف السالسل " وأخرجه ح

( )4557بلفظ " :كنتم خري أمة أخرجت للناس " ،قال :خري الناس للناس ،أتتون هبم يف السالسل

يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم" .ومعىن احلديث أن األسارى الذين يؤتى هبم إىل بالد اإلسالم

وهم مقيدون ابلسالسل مين هللا عليهم ابإلسالم فيدخلون اجلنة  ...ويكون دخوهلم يف اإلسالم عن
طواعية واختيار بعد ما يعلمون أنه احلق ،فما حصل هلم من األسر والتقييد سببا ملا حتقق هلم من

اخلري .وذكر بعض العلماء :أن ذكر السالسل ليس مقصوداً وإمنا املراد أهنم يقادون إىل داير اإلسالم
مكرهّي فيدخلون يف اإلسالم ،وقد حصل يف غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم والفتوحات

اإلسالمية أن املسلمّي أيتون ابلسبااي من املشركّي من غري أن يكونوا مسلسلّي أو مقيدين ،فإذا

عرفوا اإلسالم ومسعوا القرآن أسلموا  ...وميكن أن يقال إن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر يف هذا

احلديث طائفة من األسارى يؤتى هبم على الصفة املذكورة ،وهذا دليل على شدة نفورهم وكراهيتهم

للمسلمّي ومع هذا فيدخلون يف اإلسالم حينما يعلمون أنه احلق وخيالط اإلميان بشاشة قلوهبم.

ويؤخذ من احلديث أن هللا سبحانه وتعاىل إذا أراد ابلعبد خرياً هيأ له األسباب اليت توصله إليه وتدله

عليه وإن كان كارهاً هلذه األسباب ،فرمبا أراد شخص  -على سبيل املثال  -أن ينتقل من بلد إىل
بلد وهو كاره فيجد يف البلد الذي انتقل إليه رفقة طيبة من أهل اخلري والصالح فينتفع بصحبتهم

وتتغري حاله إىل األفضل واألحسن ،ورمبا تزوج شخص امرأة ومل حيبها ولكنه أمسكها ومل يطلقها

فحصل له منها ذرية طيبة صاحلة ،وهلذا قال هللا عز وجل ":فإن كرهتهموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً
وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً " سورة النساء آية 19
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مفهوم الولد يف حديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله"....
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/08/17هـ
السؤال

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث .منها ولد
صاحل يدعو له".

السؤال املطروح :هل الولد املقصود يف احلديث الشريف هو الولد من الصلب أم الولد بشكل عام؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
فمعىن احلديث أن عمل امليت ينقطع مبوته ،وينقطع جتدد الثواب له إال هبذه األشياء الثالثة؛ لكونه
كان سببها ،فإن الولد من كسبه ،وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف ،وكذلك الصدقة

اجلارية وهي الوقف ،وعلى هذا فالولد الصاحل يف احلديث هو ولد اإلنسان من صلبه ،ولكن إذا
صدر الدعاء من املسلم ألخيه املسلم أو ملن له فضل عليه يف تربية أو تعليم أو إحسان ،فإن الدعاء

ينتفع به امليت ،وهلذا أثىن هللا -سبحانه وتعاىل -على املؤمنّي الذين أيتون بعد إخواهنم ويدعون هلم:
ِ ِِ
ِ ِ هِ
ِ
هِ
وان ِاب ِْإلميَ ِ
ان َوَال َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبِنَا
ين َسبَـ ُق َ
َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربهـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
(والذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أَيُّـ َها
ك َرُؤ ٌ
يم) [احلشر ، ]10 :ويف دعاء التشهد" :ال ه
س َال ُم َعلَْي َ
آمنُوا َربهـنَا إِنه َ
ين َ
وف هرح ٌ
غ ّالً لّلهذ َ
اد هِ
هيب ور ْمحةُ هِ
س َالم َعلَيـنَا و َعلَى ِعب ِ
ت ُك هل َع ْب ٍد
ّي ،فَِإنههُ إِذَا قَ َ
اَّلل ال ه
َصابَ ْ
ال ذَلِ َ
النِ ُّ َ َ َ
صاحلِِ َ
كأ َ
َ
اَّلل َوبَـ َرَكاتُه ُ،ال ه ُ ْ َ
س َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض" البخاري (. )5876
صالِ ٍح ِيف ال ه
َ
ِ
ِ
صلهى ه
ول ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
هر َداء -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّللُ
اَّلل َ -
وأخرج مسلم ( )2732من حديث أَِيب الد ْ
علَي ِه وسلهم" :-ما ِمن عب ٍد مسلِ ٍم ي ْدعو ِأل ِ
َخ ِيه بِظَ ْه ِر الْغَْي ِ
ك ِمبِثْ ٍل".
ب إِهال قَ َ
كَ :ولَ َ
ال ال َْملَ ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ُ
ال:
و ُشرع دعاء املسلم لألموات من املسلمّي إذا مر ابملقربة ،ففي حديث بُـ َريْ َدةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
َكا َن رسول هِ
صلهى ه
س َال ُم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يُـ َعلِّ ُم ُه ْم إِذَا َخ َر ُجوا إِ َىل ال َْم َقابِ ِر ،فَ َكا َن قَائِلُ ُه ْم يَـ ُق ُ
ول :ال ه
اَّلل َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي َوالْ ُم ْسل ِم َ ِ ِ
َل ه
اء ه
اَّللَ لَنَا َولَ ُك ْم ال َْعافِيَةَ "
َسأ ُ
اَّللُ لََالح ُقو َن أ ْ
َعلَْي ُك ْم أ َْه َل ال ّد َاي ِر م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
ّي َوإ هان إ ْن َش َ
أخرجه مسلم (. )975

ت
وكذلك الدعاء للميت عند الصالة عليه ،ففي حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
الَِ :مس ْع ُ
ول هِ
ول" :إِذَا صلهيـتم علَى الْميِ ِ ِ
صلهى ه
اء" أخرجه أبو
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يَـ ُق ُ
َر ُس َ
صوا لَهُ الد َ
َ ْ ُ ْ َ َّ
ت فَأَ ْخل ُ
اَّلل َ -
ُّع َ

داود (. )2784
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ول هِ
ٍِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -علَى
صلهى َر ُس ُ
ويف حديث َع ْو َ
اَّلل َ -
ف بْ َن َمالك -رضي هللا عنه -قالَ :
ف َع ْنهُ َوأَ ْك ِرْم نُـ ُزلَهُ َوَو ِّس ْع
ْت ِم ْن ُد َعائِِه َو ُه َو يَـ ُق ُ
ول" :الله ُه هم ا ْغ ِف ْر لَهُ َو ْارمحَْهُ َو َعافِ ِه َوا ْع ُ
ازةٍ فَ َح ِفظ ُ
َجنَ َ
ض ِم ْن ال هدنَ ِ
ْربِد َونَـ ِّق ِه ِم ْن ْ
ُم ْد َخلَهُ َوا ْغ ِسلْهُ ِابل َْم ِاء َوالثهـل ِ
اخلَطَ َااي َك َما نَـ هق ْي َ
سَ ،وأَبْ ِدلْهُ
ب ْاألَبْـيَ َ
ت الثـ ْهو َ
ْج َوال ََ
دارا َخريا ِمن دا ِرهِ وأ َْه ًال َخريا ِمن أ َْهلِ ِه وَزوجا َخريا ِمن َزو ِج ِه ،وأَ ْد ِخلْه ا ْجلنهةَ وأ ِ
َع ْذهُ ِم ْن َع َذ ِ
اب الْ َق ِْرب أ َْو
ًْ ْ
َ ْ ً ًْ ْ ْ َ ُ َ َ
َ ً ًْ ْ َ َ

ِم ْن َع َذ ِ
ت" .أخرجه مسلم (. )963
اب النها ِر ،قَ َ
ت أَ ْن أَ ُكو َن أ ََان َذلِ َ
ك ال َْميِّ َ
الَ :ح هىت متََنـ ْهي ُ

وهذا كله يدل على انتفاع املسلم بدعاء أخيه املسلم ،وأن ثواب الدعاء والصدقة يصل إىل

األموات ،وهللا أعلم.
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شرح حديث "اللهم لك احلمد أنت نور السماوات " ...
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/06/06هـ
السؤال

كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يدعو يف الليل" :اللهم لك احلمد أنت رب السموات واألرض،
لك احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن ،لك احلمد أنت نور السموات  ...أنت إهلي ال
إله غريك" أرجو شرح احلديث.

اجلواب

السالم عليكم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )1120ومسلم ( )769من حديث ابْ َن َعبه ٍ
اس
هيب -صلهى ه ِ
ر ِض َي ه
ال " :الله ُه هم
ام ِم ْن اللهْي ِل يَـتَـ َه هج ُد قَ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما -قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -إِذَا قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ َ
َ
سمو ِ
سمو ِ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَم ْن
ك ُمل ُ
ك ا ْحلَ ْم ُد ،لَ َ
ض َوَم ْن فِي ِه هنَ ،ولَ َ
لَ َ
ْك ال ه َ َ
ت قَـيّ ُم ال ه َ َ
سمو ِ
سمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات
ت َملِ ُ
ضَ ،وَم ْن فِي ِه هنَ ،ولَ َ
فِي ِه هنَ ،ولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ
ت نُ ُ
ور ال ه َ َ
ك ال ه َ َ
َو ْاأل َْر ِ
هار َحقٌّ،
ت ا ْحلَ ُّق َوَو ْع ُد َك ا ْحلَقَُّ ،ولَِقا ُؤ َك َحقٌَّ ،وقَـ ْولُ َ
ضَ ،ولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ
ك َحقٌَّ ،وا ْجلَنهةُ َحقٌَّ ،والن ُ
صلهى ه
ت
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -حقٌَّ ،وال ه
ت َوبِ َ
اعةُ َحقٌّ .الله ُه هم لَ َ
آم ْن ُ
َسلَ ْم ُ
سَ
كأْ
َوالنهبِيُّو َن َح ٌّق َو ُحمَ هم ٌد َ -
ك َ
ِ
تَ ،وَما
ت َوَما أَخ ْهر ُ
ت َوإِلَْي َ
ت َوبِ َ
ْت َوإِلَْي َ
َو َعلَْي َ
هم ُ
ك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
ك أَنَـ ْب ُ
ك تَـ َوهكل ُ
ت ،فَا ْغف ْر ِيل َما قَد ْ
ك َخ َ
ِ
ري َك".
َس َر ْر ُ
ت ال ُْم َؤ ِّخ ُر َال إِلَهَ إِهال أَنْ َ
ت ال ُْم َق ِّد ُم َوأَنْ َ
ت َوَما أَ ْعلَْنت ُ،أَنْ َ
أْ
ت أ َْو َال إلَهَ غَ ْ ُ
شرح احلديث:

ام ِم ْن اللهْي ِل يَـتَـ َه هج ُد" :أي إذا قام إىل الصالة من جوف
قول ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-إِ َذا قَ َ

الليل ،وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إىل الصالة.
ك ا ْحلَ ْم ُد" :معىن احلمد :الثناء على هللا -تبارك وتعاىل -ملا
قوله صلى هللا عليه وسلم" :الله ُه هم لَ َ

اتصف به من صفات الكمال واجلالل واجلمال ،ولنعمه وآالئه على عباده ،فهو املستحق للحمد

دون سواه و "ال" يف احلمد لالستغراق ،أي مجيع أصناف احلمد له سبحانه وتعاىل.
سمو ِ
ِ
ات" :من صفاته سبحانه القيام والقيِّم والقيُّوم ،ومعىن ذلك
قوله صلى هللا عليه وسلم" :قَـيّ ُم ال ه َ َ
قيم ألهل السموات واألرض،
أن هللا -سبحانه وتعاىل -هو القائم بنفسه الدائم الذي ال يزول ،وهو ٌ
القائم بتدبريهم وأرزاقهم وتصريف أحواهلم ،املطلع على أعماهلم ،وسوف جيازيهم وحياسبهم ،قال
قائم على كل ٍ
نفس مبا كسبت) [آل عمران. ]39:
تعاىل( :أفمن هو ٌ
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سمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض" :من صفات هللا -تبارك وتعاىل -النور،
قوله صلى هللا عليه وسلم" :أَنْ َ
ت نُ ُ
ور ال ه َ َ
ومنه اشتق اسم النور الذي هو أحد األمساء احلسىن ،وقد أضاف هللا -سبحانه وتعاىل -النور إىل
نفسه إضافة الصفة إىل موصوفها يف قوله تعاىل( :وأشرقت األرض بنور رهبا) [الزمر ، ]69:ومن

معاين قوله" :أنت نور السموات واألرض" أنه هادي أهل السموات واألرض ،وأنه منور السموات
واألرض وخالق نورمها.

ت ا ْحلَقُّ" :من أمسائه تبارك وتعاىل :احلق ،فهو احلق املبّي يف ذاته
قوله صلى هللا عليه وسلم" :أَنْ َ

وصفاته ال شك وال ريب يف وجوده ،فهو واجب الوجود الذي ال تنبغي األلوهية والربوبية إال له ال

شريك له ،وما سواه من اآلهلة واملعبودات ابطل زائل.

"وَو ْع ُد َك ا ْحلَقُّ" :أي وعدك اثبت ال يتخلف ،وعرفه ونكر ما بعده ألن
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :
وعده خمتص ابإلجناز دون وعد غريه والتنكري يف البواقي (لقاء  -قول) للتعظيم ،واللقاء وما ذكر
بعده داخل حتت الوعد ،لكن الوعد مصدر وما ذكر بعده هو املوعود به ،وحيتمل أن يكون من

اخلاص بعد العام ،كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد اخلاص.
"ولَِقا ُؤ َك َحقٌّ" :فيه اإلقرار ابلبعث بعد املوت ،وهو عبارة عن مآل اخللق
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :
يف الدار اآلخرة ابلنسبة إىل اجلزاء على األعمال.
هار َحقٌّ" :فيه إشارة إىل أهنما موجوداتن.
"وا ْجلَنهةُ َحقٌَّ ،والن ُ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َحقٌّ" :خصه ابلذكر تعظيماً له.
"و ُحمَ هم ٌد َ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :

اعةُ َحقٌّ" :أي يوم القيامة وأصل الساعة القطعة من الزمان،
"وال ه
سَ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :

وإطالق اسم احلق على ما ذكر من األمور معناه أنه ال بد من كوهنا ،وأهنا مما جيب أن يصدق به،

وتكرار لفظ حق للمبالغة يف التأكيد.
ت" :أي صدقت،
"وبِ َ
قوله صلى هللا عليه وسلم" :الله ُه هم لَ َ
آم ْن ُ
َسلَ ْم ُ
كأْ
ك َ
ت" :أي انقدت وخضعتَ ،
ك
ك أَنَـ ْب ُ
ك تَـ َوهكل ُ
"وبِ َ
"وإِلَْي َ
"و َعلَْي َ
ت" :أي رجعت إليك يف تدبري أمريَ ،
ْت" :أي فوضت األمر إليكَ ،
َ
ت" :أي كل من جحد
ك َحا َك ْم ُ
"وإِلَْي َ
اص ْم ُ
َخ َ
ت" :أي مبا أعطيتين من الربهان ومبا لقنتين من احلجةَ ،

احلق حاكمته إليك ،وجعلتك احلكم بيننا ال من كانت اجلاهلية تتحاكم إليه من كاهن وحنوه.
قوله صلى هللا عليه وسلم" :فَا ْغ ِف ْر ِيل" :قال ذلك مع كونه مغفوراً له إما على سبيل التواضع واهلضم
لنفسه وإجالالً وتعظيماً لربه ،أو على سبيل التعليم ألمته لتقتدي به ،واألوىل أنه جملموع ذلك.

ت َوَما
َس َر ْر ُ
"وَما أَخ ْهر ُ
هم ُ
"وَما أ ْ
"ما قَد ْ
قوله صلى هللا عليه وسلمَ :
ت" :عنهَ ،
ت" :أي قبل هذا الوقتَ ،

ت" :أي أخفيت وأظهرت ،أو ما حدثت به نفسي وما حترك به لساين.
أَ ْعلَْن ُ
ت ال ُْم َؤ ِّخ ُر" :أي أن هللا -سبحانه وتعاىل -يق ِّدم من شاء
ت ال ُْم َق ِّد ُم َوأَنْ َ
قوله صلى هللا عليه وسلم" :أَنْ َ
من عباده بتوفيقه ،ويؤخر من شاء خبذالنه ،وينزل األشياء منازهلا ،يقدم من شاء من خملوقاته ويؤخر.
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وهذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصالة والسالم ،تضمن محد هللا والثناء عليه أبمسائه
وصفاته احلسىن الدالة على عظمته وجالله وكماله وإحاطته خبلقه ،ويف هذا الدعاء إظهار العبودية
هلل ،والتأله وتفويض األمور إليه ،واإلقرار بذكر اإلميان ابألمور الغيبية اليت هي أصول اإلميان وأركانه
مثل اإلميان ابهلل والنبيّي واليوم اآلخر واجلنة والنار ،وتقدمي الثناء على هللا قبل طلب املغفرة.

فحري ابملسلم أن يتضرع إىل هللا هبذا الدعاء الكرمي اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم .هذا وهللا
أعلم.
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هل يف حديث "ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء" استهانة هبن؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

أرجو من حضرتكم إيضاح وتفسري املعىن يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم":ما تركت بعدي فتنة

أشد على الرجال من النساء" وأرجو أن يكون ذلك إبسهاب؛ ملا قد يبدو من ظاهر احلديث من أنه

استهانة حبق النساء وتقليل من شأهنن  ...وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعد:

احلديث املذكور يف السؤال أخرجه البخاري ح ( )5096من حديث أُسامةَ بْن َزيْ ٍد ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َع ْنـ ُه َما
ََ
َ
الر َج ِ
َض هر َعلَى ِّ
صلهى ه
ال
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم قَ َ
ت بَـ ْع ِدي فِ ْتـنَةً أ َ
":ما تَـ َرْك ُ
هيب َ
ال َ
َع ْن النِ ِّ
ِ ِ
س ِاء" وأخرجه مسلم ح ( )2742من حديث أَِيب َسعِي ٍد ْ
ي رضي هللا عنه َع ْن
اخلُ ْد ِر ِّ
م ْن النّ َ
ِ ِ
الدنْـيا حلْوةٌ َخ ِ
ض َرةٌ َوإِ هن ه
صلهى ه
ف
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
يها فَـيَـ ْنظُُر َكيْ َ
اَّللَ ُم ْستَ ْخل ُف ُك ْم ف َ
هيب َ
ال":إِ هن ُّ َ ُ َ
النِ ِّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الدنْـيَا َواتهـ ُقوا النِّس ِ
تَـ ْع َملُو َن فَاتهـ ُقوا ُّ
س ِاء" ومعىن احلديث
يل َكانَ ْ
ََ
ت ِيف النّ َ
اء فَإ هن أَ هو َل ف ْتـنَة بَِين إ ْس َرائ َ
التحذير من الفتنة ابلنساء ،وذلك أن هللا سبحانه وتعاىل ركب يف طبيعة الرجل امليل إىل املرأة
ب ال ه ِ ِ ِ
سبحانه":زيِّ َن لِلن ِ
س ِاء[ "......آل عمران :اآلية]14
وحمبتها ،كما قال
هاس ُح ُّ
ُ
ش َه َوات م َن النّ َ
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فإذا كان هذا فيما أابحه هللا من الزواج فهو مطلوب ،وقد امنت هللا به على عباده ،قال سبحانه":
ِ
َو ه
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق
اَّللُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً [ " ...النحل :اآلية ، ]72وقال
سبحانه":وم ْن َ
َ
لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً َوَر ْمحَةً[ "....الروم :اآلية ، ]21ورغب
النيب صلى هللا عليه وسلم يف الزواج وحث عليه ،ملا حيصل فيه من غض البصر وحتصّي الفرج وبقاء
النسل ،ففي الصحيحّي البخاري ( )5065ومسلم ( )1400من حديث عبد هللا بن مسعود رضي

اب من استطَ ِ
ال لَنا رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ش َر ال ه
اء َة
":اي َم ْع َ
شبَ ِ َ ْ ْ َ َ
ول ه َ
هللا عنه قال :قَ َ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َ
اع م ْن ُك ْم الْبَ َ
فَـ ْليـتـزهوج فَِإنهه أَغَ ُّ ِ
ص ْوِم فَِإنههُ لَهُ ِو َجاءٌ" ،ويف مسلم
ص ُن لِ ْل َف ْر ِج َوَم ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَـ َعلَْي ِه ِابل ه
ََ َ ْ ُ
ص ِر َوأ ْ
َح َ
ض للْبَ َ
َح ُد ُك ْم
صلهى ا هَّلل َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ُق ُ
ت النِ ه
( )1403من حديث جابر رضي هللا عنه قالَِ :مس ْع ُ
هيب َ
ول":إِذَا أ َ
ك يَـ ُر ُّد َما ِيف نَـ ْف ِس ِه" ،وأما إذا كان
أَ ْع َجبَـ ْتهُ ال َْم ْرأَةُ فَـ َوقَـ َع ْ
ت ِيف قَـ ْلبِ ِه فَـ ْليَـ ْع ِم ْد إِ َىل ْام َرأَتِِه فَـلْيُـ َواقِ ْع َها فَِإ هن ذَلِ َ
امليل واحملبة وقضاء الشهوة عن الطرق احملرمة فاملرأة تكون فتنة للرجل حيث أوقعته فيما حرم هللا،
ِ
ِ ِ
ِ
صنِّي غَ ْري م ِ ِ
ِ
ّي " ...
وهلذا قال
سافح َ
َ
سبحانه":وأُح هل لَ ُك ْم َما َوَراءَ ذَل ُك ْم أَ ْن تَـ ْبـتَـغُوا أب َْم َوال ُك ْم ُْحم َ َ ُ َ
ِ
ِ
ات وطَع ِ
اب ِحلٌّ لَ ُكم
ام الهذي َن أُوتُوا الْكتَ َ
[النساء :اآلية ، ]24وقال سبحانه":الْيَـ ْوَم أُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم والْمحصن ُ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
ِ ِ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم إِذَا
ُْ َ ُ ْ َ َ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ ْ
ات م َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ّي َوال ُمتهخذي أَ ْخ َدان[ "....املائدة ، ]5:وقد تكون الزوجة
آتَـ ْيـتُ ُم ُ
سافح َ
ورُه هن ُْحمصن َ
وه هن أ ُ
ُج َ
ّي غَ ْ َ
ري ُم َ
فتنة لزوجها إذا صرفته عن طاعة هللا ،أو أمرته مبعصية هللا سبحانه وتعاىل ،مثل أن حتمله على قطيعة
أرحامه ،أو حتمله على التساهل يف ترك أوامر هللا مثل الصالة أو الزكاة أو اجلهاد وحنو ذلك ،وهلذا
ِ
قال سبحانه وتعاىل":اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا إِ هن ِمن أَ ْزو ِ
وه ْم " ...
اح َذ ُر ُ
اج ُك ْم َوأ َْوالد ُك ْم َع ُد ّواً لَ ُك ْم فَ ْ
َ َ
ْ َ
َ
[التغابن :اآلية. ]14
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وحث النيب صلى هللا عليه وسلم على اختيار الزوجة الصاحلة اليت تعّي زوجها على االستقامة واخلري
وحتفظه يف نفسها وماله ،ففي الصحيحّي البخاري ( )5090ومسلم ( )1466من حديث أَِيب ُه َريْـ َرَة
ِ ِ ِ
صلهى ه
سبِ َها َو ِجلَ َم ِاهلَا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
هيب َ
ال ":تُـ ْن َك ُح ال َْم ْرأَةُ أل َْربَ ٍع ل َماهلَا َوحلَ َ
رضي هللا عنه َع ْن النِ ِّ
اك" ،ويف صحيح مسلم ( )1467من حديث عب ِد هِ
ولِ ِدينِ َها فَاظْ َفر بِ َذ ِ
اَّلل بْ ِن َع ْم ٍرو
ت يَ َد َ
ات ال ِّدي ِن تَ ِربَ ْ
َْ
ْ
َ
ول هِ
":الدنْـيَا َمتَاعٌ َو َخ ْريُ َمتَ ِاع ُّ
ال ُّ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
رضي هللا عنهما أَ هن َر ُس َ
الدنْـيَا ال َْم ْرأَةُ
اَّلل َ
صِ
احلَةُ" ،وهنى هللا سبحانه وتعاىل املرأة عن التربج وإظهار الزينة لغري حمارمها؛ حىت ال تكون فتنة
ال ه

للرجل ،وأمرها ابلعفاف واحلشمة وغض البصر.
ضن ِمن أَب ِ
ِ
قال تعاىل":وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِال َما ظَ َه َر
ات يَـغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
َ ْ ُ
ْن فُـ ُرو َج ُه هن َوال يُـ ْبد َ
صا ِره هن َوَْحي َفظ َ
ِ
ض ِربْن ِخبُم ِرِه هن َعلَى جيوهبِِ هن وال يـ ْب ِدين ِزينَـتَـ ُه هن إِال لِبـعولَتِ ِه هن أَو ِ
آاب ِء بُـعُولَتِ ِه هن أ َْو
ُُ
آابئ ِه هن أ َْو َ
ْ َ
م ْنـ َها َولْيَ ْ َ ُ
ُُ َ ُ َ
أَبـنَائِ ِه هن أَو أَبـنَ ِاء بـعولَتِ ِه هن أَو إِ ْخواهنِِ هن أَو ب ِين إِ ْخواهنِِ هن أَو ب ِين أ َ ِِ
ِ
ت أ َْميَا ُهنُ هن
سائِ ِه هن أ َْو َما َملَ َك ْ
ْ
ْ ْ ُُ
ْ َ
ْ َ
َ
ْ َ
َخ َواهت هن أ َْو ن َ
ِ هِ
ِ
ِ ِ
ُويل ِ
األ ْربَِة ِمن ِ ِ
ّي غَ ِْري أ ِ
ض ِربْ َن
سا ِء َوال يَ ْ
أَ ِو التهابِع َ
َ ّ
الر َجال أَ ِو الطّْف ِل الذ َ
ين َملْ يَظ َْه ُروا َعلَى َع ْوَرات النّ َ

ِأبَرجلِ ِه هن لِيـعلَم ما خيُْ ِفّي ِمن ِزينتِ ِه هن وتُوبوا إِ َىل هِ
اَّلل َِ
مجيعاً أَيُّـ َها ال ُْم ْؤِمنُو َن لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" [النور]31:
َ ْ َ َ ُ
ُْ َ َ
ُْ
ربج ا ْجل ِ
صالةَ وآتِّي ال هزَكاةَ وأ ِ
اهلِيه ِة ْاأل َ ِ
َط ْع َن ه
 ،وقال
تعاىل":وقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك هن َوال تَ َه
ُوىل َوأَق ْم َن ال ه َ َ
اَّللَ
رب ْج َن تَ َُّ َ َ
َ
َ

َوَر ُسولَهُ[ "....األحزاب :اآلية ]33واملرأة حينما ختالف ما شرع هللا سبحانه وتعاىل ،وتنحرف عن
الصراط املستقيم تكون فتنة للرجال ،وقد وقع ما حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم منه من فتنة

الرجال ابلنساء ،وهي من أعظم الفنت اليت تفاقم خطرها ،وعظم خطبها ،ولعل من املناسب أن أذكر
بعض مظاهر الفتنة ابملرأة يف زماننا احلاضر:

 )1سفور النساء وتربجهن يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية ،مما ترتب عليه إطالق النظر إليهن وإاثرة
الغرائز وثوران الشهوة والوقوع فيما حرم هللا واالفتتان هبن .وكما قيل:

فسالم
نظرةٌ ،فابتسامةٌ،
ٌ
ُ
فكالم ،فموع ٌد فلقاءُ
 )2تفننت وسائل اإلعالم أبنواعها من تلفاز وفضائيات وفيديو وجمالت وكتب يف عرض صور النساء
اخلليعة وشبه العارية مما مل يوجد يف عصر مضى ،وأصبحت الفتنة هبن عظيمة ،حيث تعلق كثري من

الرجال بصورهن وافتتنوا هبن.
 )3كثر االختالط بّي اجلنسّي يف كثري من جماالت األعمال ،مما أدى إىل حصول الفتنة ابلنساء اليت
ح هذر منها النيب صلى هللا عليه وسلم.
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واحلاصل أن احلديث ال يفهم من ظاهره االستهانة حبق املرأة ،وحاشا كالم النيب صلى هللا عليه وسلم
أن يشتمل على مثل هذا ،كيف واإلسالم رفع شأن املرأة وأعلى مكاهنا ،فهي األم والبنت واألخت
والزوجة ،والنساء شقائق الرجال كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود
والرتمذي ،ولكن احلديث ح هذر الرجال أن حيملهم ما جيدونه من احملبة وامليل إىل املرأة يف الوقوع فيما
حرم هللا ،وهو متضمن حتذير املرأة من إظهار زينتها للرجال األجانب فتكون سبباً يف فتنتهم.

وقد مسى هللا سبحانه األوالد واألموال فتنة ،ألن هذه األشياء حمبوبة للنفس ،فإذا أدت إىل الوقوع
فيما حرم هللا أو ترك ما أوجب هللا تكون فتنة ،قال سبحانه وتعاىل":إِ همنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوال ُد ُك ْم فِ ْتـنَةٌ " ...
ِ
ريتُ ُك ْم
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَ ُاؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
[التغابن :اآلية ، ]15وقال سبحانه":قُ ْل إِ ْن َكا َن َ
اج ُك ْم َو َعش َ
ِ ِ
اَّلل ورسولِ ِه و ِجه ٍ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
اد ِيف
ض ْو َهنَا أَ َح ه
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
ب إِلَْي ُك ْم م َن ه َ َ ُ َ َ
وها َوجتَ َ
َوأ َْم َو ٌ َ ُ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ

ِِ
ِ
ِ ِِ
اَّللُ ِأب َْم ِرهِ َو ه
صوا َح هىت َأيِْيتَ ه
ّي" [التوبة ، ]24:هذا وهللا املوفق
اَّللُ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
رتبه ُ
َسبيله فَ ََ

واهلادي إىل سواء السبيل.

()36/2

حديث األخفياء األتقياء
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1425/1/4هـ

السؤال

أريد شرحاً وافياً هلذا احلديث وما درجته:

"إن هللا حيب األخفياء األحفياء األتقياء األبرايء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا وإذا حضروا مل يعرفوا،

قلوهبم مصابيح اهلدى خيرجون من كل فتنة عمياء مظلمة".
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فإن احلديث املسؤول عنه وهو حديث" :إن هللا حيب األبرار األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل
يفتقدوا  ...إخل "..قد أخرجه ابن ماجة يف سننه برقم )3989( :ولفظه :عن عمر بن اخلطاب -

رضي هللا عنه -أنه خرج يوماً إىل مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فوجد معاذ بن جبل -

رضي هللا عنه -قاعداً عند قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يبكي ،فقال :ما يبكيك؟ قال :يبكيين

شيءٌ مسعته من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
شرك ،وإن من عادى هلل ولياً ،فقد ابرز هللا ابحملاربة ،إن هللا حيب األبرار األتقياء
"إن يسري الرايء ٌ

األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا ،وإن حضروا مل يدعوا ومل يعرفوا ،قلوهبم مصابيح اهلدى ،خيرجون

من كل غرباء مظلمة".

وهذا احلديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه :عبد هللا بن هليعة ،وهو ضعيف ،ومعىن قوله" :األخفياء" مجع

خفي ،وهو املعتزل عن الناس الذي خيفى عليهم مكانه ،وال يعرف من بينهم.

وقوله" :مل يفتقدوا" أي :ما يلتفت أحد إىل معرفة حاهلم ومكاهنم ،وال ينظر أحد إىل أهنم أحياء أو
أموات.

وقوله" :مل يدعوا" أي :إىل اجملالس واألمور املهمة لقلة شأهنم وعدم اكرتاث الناس هبم وبرأيهم.
وقوله" :غرباء" أي :مشكلة وبليِّة شديدة.

وقد جاء يف معىن هذا احلديث الضعيف حديث آخر صحيح وهو ما روى مسلم يف صحيحه برقم:

( ، )2965عن عامر بن سعد  -رضي هللا عنه -قال :كان سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -يف
إبله ،فجاءه ابنه عمر ،فلما رآه سعد -رضي هللا عنه ،-قال :أعوذ ابهلل من شر هذا الراكب ،فنزل،
فقال له :أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صدره،

فقال :اسكت ،مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن هللا حيب العبد التقي الغين

اخلفي".

ومعىن قوله" :اخلفي" قال النووي" :أي :اخلامل املنقطع إىل العبادة واالشتغال أبمور نفسه" ويف هذا
احلديث حجة ملن يقول :اعتزال الناس أفضل من االختالط هبم ،ويف املسألة خالف سبق بيانه ،ومن
قال بتفضيل االختالط قد يتأول هذا احلديث على االعتزال وقت الفتنة وحنوها.

وقوله  -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث" :الغين" قال النووي( :املراد ابلغىن غىن النفس ،هذا هو
الغىن احملبوب)  ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ولكن الغىن غىن النفس" رواه البخاري ()6446

ومسلم ( )1051من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وذهب القاضي عياض إىل أن املراد الغىن
ابملال ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()37/2

معىن "فليستنثر ثالاثً فإن الشيطان يبيت على خيشومه"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/10/28هـ
السؤال

ما معىن احلديث التايل" :إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثالاثً فإن الشيطان يبيت على
خيشومه"؟ وملاذا ينام الشيطان على خيشومه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فاحلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )3295ومسلم ( )238من حديث أيب هريرة
صلهى ه
َح ُد ُك ْم ِم ْن َمنَ ِام ِه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
استَـ ْيـ َق َ
ال" :إِذَا ْ
هيب َ -
ظ أ َُراهُ أ َ
 رضي هللا عنه َ -ع ْن النِ ِّشِ
ضأَ فَـلْيَ ْستَـ ْنثِ ْر ثََال ًاث فَِإ هن ال ه
فَـتَـ َو ه
وم ِه" .اخليشوم :بفتح اخلاء املعجمة وبسكون
ت َعلَى َخ ْي ُ
ش ْيطَا َن يَبِي ُ
الياء التحتانية وضم املعجمة وسكون الواو هو األنف.
وقوله :فإن الشيطان يبيت على خيشومه :حيتمل أحد أمرين:

 -1أن يكون هذا على ظاهره ،وأن الشيطان يبيت يف هذا املكان ،وخيتار الشيطان هذا املكان ألن

اخليشوم حمل األذى والقذارة ،قال ابن القيم -رمحه هللا" :-ويف مبيت الشيطان على اخليشوم سر

يعرفه من عرف أحكام األرواح ،واقرتان الشياطّي ابحملال اليت تالبسها ،فإن الشيطان خبيث يناسبه
اخلبائث ،فإذا انم العبد مل ير يف ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه يف املبيت" [ينظر حاشية

ابن القيم على سنن أيب داود (. ] )85/1

 -2وحيتمل أن يكون املعىن أن ما يكون يف األنف من األذى والقذارة يوافق الشيطان ،ألن

الشياطّي خبيثة ،وتكون يف األماكن اخلبيثة ،فيشرع للنائم إذا استيقظ أن ينظف أنفه ابالستنثار،
وهو جذب املاء إىل األنف مث إخراجه ،قال القاضي عياض" :حيتمل أن يكون ذلك على حقيقته،
وأن يكون على االستعارة ،فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة اخلياشيم قذارة توافق الشيطان" ينظر:

شرح النووي على مسلم (. )127/3

وظاهر احلديث أن هذا يتناول كل انئم ،وحيتمل أن يكون خمصوصاً مبن مل حيصن نفسه بشيء من

الذكر عند النوم ،مثل قراءة آية الكرسي.

قال احلافظ ابن حجر" :ظاهر احلديث أن هذا يقع لكل انئم ،وحيتمل أن يكون خمصوصاً مبن مل

حيرتس من الشيطان بشيء من الذكر حلديث أيب هريرة ،فإن فيه" :فكانت له حرزاً من الشيطان"

وكذلك آية الكرسي ،وقد تقدم فيه" :وال يقربك شيطان" ،وحيتمل أن يكون املراد بنفي القرب هنا
أنه ال يقرب من املكان الذي يوسوس فيه وهو القلب ،فيكون مبيته على األنف ليتوصل منه إىل

القلب إذا استيقظ ،فمن استنثر منعه من التوصل إىل ما يقصد من الوسوسة فحينئذ فاحلديث متناول
لكل مستيقظ" فتح الباري ( ، )343/6وهللا أعلم.

()38/2

أفضل دينار ينفقه الرجل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1425/1/30هـ
السؤال

جاء يف احلديث" :أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،ودينار ينفقه الرجل على دابته يف
سبيل هللا ،ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل هللا" ،قال أبو قالبة :وبدأ ابلعيال ،مث قال أبو قالبة:

وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم ،أو ينفعهم هللا به ويغنيهم ،صحيح
مسلم (. )994

ويف حديث آخر" :أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،ودينار ينفقه على فرس يف سبيل

هللا ،ودينار ينفقه الرجل على أصحابه يف سبيل هللا".
السؤال :هل احلديث يفيد التساوي يف األجر للثالثة األصناف ،أم يفيد األفضلية؟ أي :األول

اإلنفاق على العيال ،والثاين على الفرس ،والثالث اإلنفاق يف سبيل هللا .أفيدوان -جزاكم هللا كل

خري.-
اجلواب
جاء جواب هذا اإلشكال يف حديث آخر رواه مسلم أيضاً يف صحيحه ( )995من طريق جماهد عن

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :دينار أنفقته يف سبيل

هللا ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به على مسكّي ،ودينار أنفقته على أهلك ،أعظمها أجراً
الذي أنفقته على أهلك".
فهذا احلديث صريح الداللة يف أن اإلنفاق على األهل هو أفضل هذه األنواع ،وأعظمها أجراً ،بل

إن اإلنفاق على األهل واجب ،قال الطربي( :اإلنفاق على األهل واجب ،والذي يعطيه يؤجر على
ذلك حبسب قصده ،وال منافاة بّي كوهنا واجبة ،وبّي تسميتها صدقة ،بل هي أفضل من صدقة
التطوع)  ،وقال املهلب" :النفقة على األهل واجبة ابإلمجاع" .وقال البخاري -رمحه هللا( -ابب

وجوب النفقة على األهل والعيال)  ،وذكر حتته حديث رقم ( )5355عن أيب هريرة  -رضي هللا

عنه :-إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :أفضل الصدقة ما ترك غىن ،واليد العليا خري من
اليد السفلى ،وابدأ مبن تعول  " ...احلديث ،واألحاديث الواردة يف فضل اإلنفاق على األهل

والعيال كثرية ،منها ما رواه البخاري ( )2742ومسلم ( )1628من طريق عامر بن سعد عن أبيه
سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-إنك إن
تدع ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ،وإنك مهما أنفقت من نفقة فإهنا صدقة،

يف امرأتك  " ...احلديث .ومنها ما رواه البخاري ( )5351من طريق عبد هللا
حىت اللقمة ترفعها إىل ّ
بن زيد عن أيب مسعود األنصاري  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا
أنفق املسلم نفقة على أهله  -وهو حيتسبها  -كانت له صدقة".

أما الديناران اآلخران املذكوران يف احلديث الوراد يف السؤال "دينار ينفقه على فرس يف سبيل هللا،

ودينار ينفقه الرجل على أصحابه يف سبيل هللا  " ...احلديث رواه مسلم ( )994من حديث توابن -

رضي هللا عنه  -فالتفضيل بينهما راجع إىل مقدار منفعتهما يف اجلهاد يف سبيل هللا ،فأيهما كان أعظم
نفعاً فهو أعظم أجراً .وهللا أعلم.

()39/2

حديث افرتاق األمة على ثالث وسبعّي فرقة

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/11/27هـ
السؤال

أرجو التكرم بشرح األحاديث اليت تتكلم عن تفرق املسلمّي إىل  73فرقة مجيعها يف النار ما عدا

واحدة ،فمن هي تلك الفرقة؟ وهل ينطبق احلديث فقط على تلك الفرق اخلارجة من ملة اإلسالم
مثل :األمحدية والبهائية والعلوية؟ (هذا ما نصت عليه إحدى اجملالت)  ،وما معىن كلمة( :فرقة)

املذكورة يف احلديث .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فإنه يصعب الشرح مفصالً ألحاديث افرتاق األمة يف مثل هذا اجلواب ،غري أين سأبّي لك ما يتسع

املقام لبيانه ،وأحيلك على ما جتده يف ثنااي هذا اجلواب من املراجع ،فأقول ومن هللا أستمد العون

والتوفيق:

أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن وقوع االفرتاق واألهواء يف هذه األمة وحذر منه ،ومن ذلك
ما ورد يف حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :تفرتق
اليهود على إحدى وسبعّي فرقة أو اثنتّي وسبعّي فرقة ،والنصارى مثل ذلك ،وتفرتق أميت على

ثالث وسبعّي فرقة" ،رواه أبو داود ( )4596وابن ماجة ( )3991والرتمذي ( )2640وقال:

حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم قدمياً وحديثاً يف الفرق الثنتّي والسبعّي اهلالكة من هي ،ومن يدخل فيها من
الفرق اليت ظهرت ،ومن خيرج ،وهل ميكن تعيينها نوعاً وعدداً وإحصاؤها على سبيل احلصر

والتحديد.

أما الفرقة الناجية فليست موضع خالف بّي أهل العلم  -وهلل احلمد  ،-فقد جاء تعيينها ابلوصف

حيث وصفها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أبهنا من كان على ما عليه الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم.-

وقد اجتهد بعض أهل العلم يف تعيّي أصول الفرق اهلالكة وتقسيم عددها على أصول الفرق الكربى

يف زماهنم ،قال ابن تيمية  -رمحه هللا :-وهلذا قال عبد هللا بن املبارك ويوسف بن أسباط وغريمها،
أصول البدع أربعة :الشيعة ،واخلوارج ،والقدرية ،واملرجئة ،قالوا :واجلهمية ليسوا من الثنتّي وسبعّي
فرقة ،انظر جمموع الفتاوى (. )447/17

كما حاول بعضهم تسمية الثنتّي وسبعّي فرقة وحتديدها كما فعل ذلك البغدادي يف كتابه الفرق بّي
الفرق ،والشهرستاين يف كتابه امللل والنحل ،والسكسكي يف كتابه الربهان ،وامللطي يف كتابه التنبيه

والرد ،وابن اجلوزي يف كتابه تلبيس إبليس وغريهم.
وميكن القول أبن الفرقة يصدق عليها وصف املفارقة ألهل السنة واجلماعة يف حالتّي:

إحدامها :فيما إذا خالفت أهل السنة واجلماعة يف أصل كلي أو قاعدة كلية من قواعد الشرع.

اثنيتهما :فيما إذا خالفت يف فروع كثرية وجزئيات كثرية خمرجة عن مسة أهل السنة وهديهم كبدع

الشعائر والعبادات ،إذا كثرت ،وانظر يف ذلك االعتصام للشاطيب ج ( ، )201-200/2وانظر
مقدمات يف األهواء واالفرتاق والبدع للدكتور انصر العقل ص.35-34
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على أنه ينبغي أن يعلم أن الفرق الثنتّي والسبعّي اهلالكة كلهم من أهل الوعيد املستحقّي دخول
النار بنص احلديث ،لكن ال يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم كفاراً ،كما أهنم ليسوا كلهم خارجّي عن

امللة ،قال ابن تيمية  -رمحه هللا( :-ومن قال إن الثنتّي وسبعّي فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل

عن امللة فقد خالف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة  -رضوان هللا عليهم أمجعّي -بل وإمجاع
األئمة األربعة وغري األربعة ،فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتّي وسبعّي فرقة ،وإمنا يكفر

بعضهم بعضاً ببعض املقاالت)  ،انظر جمموع الفتاوى (. )218-217/7
َ

وقال أيضاً :وأما من يقول ببعض التجهم كاملعتزلة وحنوهم الذين يدينون بدين اإلسالم ابطناً وظاهراً
فهؤالء من أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم -بال ريب ،وكذلك من هو خري منهم كالكالبية
والكرامية ،وكذلك الشيعة املفضلّي لعلي  -رضي هللا عنه -ومن كان منهم يقول ابلنص والعصمة

مع اعتقاده بنبوة حممد  -صلى هللا عليه وسلم-ابطناً وظاهراً ،وظنه أن ما هو عليه هو دين اإلسالم
فهؤالء أهل ضالل وجهل ،ليسوا خارجّي عن أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -بل هم من الذين

فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ،انظر جمموع الفتاوى ( ، )448/17فليتنبه الفطن اللبيب إىل ضرورة معرفة
الضوابط اليت حيكم هبا على املعّي ببدعة أو فسق .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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حديث" :ستكون أمراء  " ...وحكام اليوم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

ما معىن حديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-ستكون أمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف برئ،

ومن أنكر سلم ،ولكن من رضي واتبع قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا" ،وهل ينبطق على

حكامنا اليوم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
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ول هِ
اَّلل -
احلديث املذكور أخرجه مسلم ( )1854من حديث أُِّم َسلَ َمةَ  -رضي هللا عنها -أَ هن َر ُس َ
صلهى ه
ئ َوَم ْن أَنْ َك َر َسلِ َم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم َُ -قَ َ
"ستَ ُكو ُن أ َُم َراءُ فَـتَـ ْع ِرفُو َن َوتُـ ْن ِك ُرو َن فَ َم ْن َع َر َ
ف بَ ِر َ
َ
الَ :
ولَ ِكن من ر ِ
ض َي َوَاتبَ َع قَالُوا :أَفََال نُـ َقاتِلُ ُه ْم؟ قَ َ
الَ :ال َما َ
صله ْوا" .وقوله يف احلديثَ :
َ ْ َْ َ
"ستَ ُكو ُن أ َُم َراءُ
ون" أي :يعمل األمراء أعماالً منها ما تعرفون كونه معروفاً ،ومنها ما تعرفون كونه
فَـتَـ ْع ِرفُو َن َوتُـ ْن ِك ُر َ

منكراً .....أي :أن أفعاهلم منها ما يكون حسناً موافقاً للشريعة ،ومنها ما يكون قبيحاً خمالفاً
ئ" ،والرواية األخرى يف مسلم أيضاً" :فمن كره فقد برئ" .ومعناه:
للشريعة..وقوله" :فَ َم ْن َع َر َ
ف بَ ِر َ

فمن كره ذلك املنكر فقد برئ من إمثه وعقوبته ،وهذا يف حق من ال يستطيع إنكاره بيده وال لسانه،
"وَم ْن أَنْ َك َر َسلِ َم" .أي :من أنكر ابللسان تلك األفعال القبيحة إذا استطاع
فيكره بقلبه ..وقولهَ :
ذلك فقد سلم من اهلالك ..وحيتمل أن يكون اإلنكار أيضاً ابلقلب ،ويكون املعىن :اعتقد اإلنكار
بقلبه ،وقد جاء يف رواية يف صحيح مسلم" :أي :من كره بقلبه وأنكر بقلبه" ،قال القرطيب :أي
ومن كان كذلك فقد سلم
اعتقد اإلنكار بقلبه ،وجزم عليه حبيث لو متكن من إظهار اإلنكار ألنكرهَ .

من ُمؤاخذة هللا -تعاىل -على اإلقرار على املنكر .وهذه املرتبة هي رتبةُ َمن مل يقدر على تغيري املنكر
ال ابللسان ،وال ابليد ،وهي اليت قال فيها -صلى هللا عليه وسلم" :-وذلك أضعف اإلميان" أخرجه

مسلم ( )49من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -ويف احلديث اآلخر" :وليس وراء ذلك
"ولَ ِك ْن
من اإلميان حبة خردل" رواه مسلم ( )50من حديث أيب مسعود -رضي هللا عنه ،-وقولهَ :
من ر ِ
ض َي َوَاتبَ َع ".....أي :من رضي املنكر ،واتبع عليه فعليه اإلمث والعقوبة واملؤاخذة .قال النووي:
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ضا بِه ،أ َْو ِأب هَال
وفيه َدليل َعلَى أَ هن َم ْن َع َج َز َع ْن إِ َزالَة ال ُْم ْن َكر َال َأي َْمث ِمبُ َج هرد ُّ
الس ُكوت .بَ ْل إِ همنَا َأيْ َمث ِابل ِّر َ
صله ْوا "..أي :ما أقاموا
يَك َْرههُ بَِق ْلبِ ِه أ َْو ِابل ُْمتَابَـ َع ِة َعلَْي ِه .وقوله يف احلديث" :أَفَ َال نُـ َقاتِلُ ُه ْم؟ قَ َ
الَ :ال َما َ
الصالة يف الناس ،ويف حديث عوف بن مالك -رضي هللا عنه -كما سيأيت" :ال ما أقاموا فيكم

الصالة" رواه مسلم ( )1855قال النووي" :ال جيوز اخلروج على اخللفاء مبجرد الظلم أو الفسق ،ما
مل يغريوا َشيئاً من قواعد اإلسالم ".وقال شيخ اإلسالم" :هذا يبّي أن األئمة هم األمراء والة األمور،

وأنه يُكره ويُنكر ما أيتونه من معصية هللا ،وال تنزع اليد من طاعتهم ،بل يطاعون يف طاعة هللا ،وأن

منهم خياراً وشراراً".
وقد دلت أحاديث أخرى على ما دل عليه حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها -من ترك اخلروج على

أئمة اجلور

()43/2

ما مل يوجد منهم كفر بواح ،والسمع والطاعة ما مل أيمروا مبعصية - .ففي صحيح مسلم ()1855
اَّلل علَي ِه وسلهم -قَ َ ِ
ول هِ
من حديث عو ِ
ف بْ ِن مالِ ٍ
ك -رضي هللا عنهَ -ع ْن ر ُس ِ
اَّلل  َ -ه
ار
َْ
َ
َ
ال " :خيَ ُ
صلى هُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ هِ
أَئِ همتِ ُكم اله ِذين ُِحتبُّ َ ِ
وهنُ ْم
ض َ
ين تُـ ْب ِغ ُ
صلُّو َن َعلَْي ُك ْم َوتُ َ
وهنُ ْم َوُحيبُّونَ ُك ْمَ ،ويُ َ
ْ َ
صلُّو َن َعلَيْ ِه ْمَ ،وش َر ُار أَئ همت ُك ْم الذ َ
ِ
ِ
ِ
ول ه
الَ ":ال َما أَقَ ُاموا
س ْيف؟ فَـ َق َ
يلَ :اي َر ُس َ
ضونَ ُك ْمَ ،وتَـل َْعنُ َ
اَّلل أَفَ َال نُـنَابِ ُذ ُه ْم ِابل ه
َويُـ ْب ِغ ُ
وهنُ ْم َويَـل َْعنُونَ ُك ْم " ق َ
ِ
ِ
اع ٍة " ويف
فِي ُك ْم ال ه
ص َالةََ ،وإِذَا َرأَيْـتُ ْم م ْن ُوَالتِ ُك ْم َش ْيـئًا تَك َْرُهونَهُ ،فَا ْك َرُهوا َع َملَهَُ ،وَال تَـ ْن ِز ُعوا يَ ًدا م ْن طَ َ
الصحيحّي البخاري
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ص ِام ِ
ول
الَ :ابيَـ ْعنَا َر ُس َ
ت -رضي هللا عنه -قَ َ
ادةَ بْ ِن ال ه
( ، )7199ومسلم ( )1842من حديث ُعبَ َ
هِ
ِ
سم ِع والطهاع ِة ِيف الْم ْن َ ِ
صلهى ه
ِع ْاأل َْم َر أ َْهلَهُ،
شط َوال َْمك َْرهَ ،وأَ ْن َال نُـنَاز َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهمَ َُ -علَى ال ه ْ َ َ
اَّلل َ -
َ
اف ِيف هِ
اَّلل لَ ْوَمةَ َالئٍِم" زاد يف رواية عندمها بعد قوله" :وأال
وم أ َْو نَـ ُق َ
ول ِاب ْحلَ ِّق َح ْيـثُ َما ُكنهاَ ،ال َخنَ ُ
َوأَ ْن نَـ ُق َ

ننازع األمر أهله" قال " :إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان "ويف الصحيحّي البخاري
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
هيب َ -
( ، )3455ومسلم ( )1842من حديث أ ََيب ُه َريْـ َرَة -رضي هللا عنهَ -ع ْن النِ ِّ
الَ " :كانَ ْ ِ ِ
يب بَـ ْع ِدي،
َو َسله َم -قَ َ
وس ُه ْم ْاألَنْبِيَاءُ ُكله َما َهلَ َ
يبَ ،وإِنههُ َال نَِ ه
يب َخلَ َفهُ نَِ ٌّ
ك نَِ ٌّ
س ُ
يل تَ ُ
ت بَـنُو إ ْس َرائ َ
ِ
وه ْم َح هق ُهم ْ،فَِإ هن ه
َو َستَ ُكو ُن ُخلَ َفاءُ تَ ْكثُـ ُر قَالُوا :فَ َما َأت ُْم ُرَان؟ قَ َ
ال :فُوا بِبَـ ْيـ َعة ْاألَ هو ِل فَ ْاألَ هو ِلَ ،وأَ ْعطُ ُ
اَّللَ
اه ْم" ويف الصحيحّي البخاري ( ، )7053ومسلم ( )1849من حديث ابْ ِن
اس َ ْرت َع ُ
َسائِلُ ُه ْم َع هما ْ
ول هِ
اس  -رضي هللا عنهماَ -ع ْن ر ُس ِ
َعبه ٍ
صلهى ه
الَ ":م ْن َك ِرَه ِم ْن أ َِم ِريهِ َش ْيـئًا،
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
اَّلل َ -
َ
ات ِميتةً ج ِ
ان ِش ْربا فَم َ ِ
الس ْلطَ ِ
فَـلْيَ ْ ِ ِ ِ
َح ٌد ِم ْن الن ِ
اهلِيهةً"
هاس َخ َر َج ِم ْن ُّ
ات َعلَْيه إِهال َم َ َ َ
سأَ
ً َ
ص ْرب َعلَْيه ،فَإنههُ لَْي َ
ول هِ
اَّلل
ويف صحيح مسلم ( )1846من حديث َسلَ َمةُ بْ ُن يَ ِزي َد ا ْجلُْع ِف ُّي  -رضي هللا عنه -أنه سأل َر ُس َ

يب هِ
صلهى ه
وان
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم َُ -فَـ َق َ
ت إِ ْن قَ َام ْ
وان َح هق ُه ْم َوميَْنَـ ُع َ
ت َعلَْيـنَا أ َُم َراء ُ،يَ ْسأَلُ َ
اَّلل أ ََرأَيْ َ
الَ :اي نَِ ه
 َث
ض َع ْنهُ ،مثُه َسأَلَهُ ِيف الثهانِيَ ِة أ َْو ِيف الثهالِثَ ِة فَ َج َذبَهُ ْاألَ ْش َع ُ
ض َع ْنهُ ،مثُه َسأَلَهُ ،فَأَ ْع َر َ
َح هقنَا ،فَ َما َأت ُْم ُرَان؟ فَأَ ْع َر َ
ول هِ
ِ
َطيعوا فَِإ همنَا َعلَْي ِهم ما ُِ
بْ ُن قَـ ْي ٍ
صلهى ه
محّلُوا َو َعلَْي ُك ْم
ال َر ُس َ
س ،ف َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهمْ :َُ -
امسَ ُعوا َوأ ُ
اَّلل َ -
َْ
ما ُِ
محّلْتُ ْم " .ويف الصحيحّي البخاري ( ، )7084ومسلم ( ))1847من حديث حذيفة بن اليمان
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ه
ول ه
اَّللُ خبَ ٍْري ،فَـنَ ْح ُن فيه فَـ َه ْل م ْن َوَراء َه َذا ْ
اخلَ ِْري
رضي هللا عنه -قالَ :اي َر ُس َاَّلل إِ هان ُكنها بِ َ
ش ٍر ّ،فَ َج َ
ك ال ه
ك ْ
اخلَِْري َش ٌّر؟
َش ٌّر؟ قَ َ
ري؟ قَ َ
ْت :فَـ َه ْل َوَراءَ ذَلِ َ
اء ذَلِ َ
ال" :نَـ َع ْم" قُـل ُ
ال" :نَـ َع ْم" قُـل ُ
ش ِّر َخ ٌْ
ْتَ :ه ْل َوَر َ
ِ ِ
ِ
ِ
وم
ف؟ قَ َ
قَ َ
ال" :نَـ َع ْم" قُـلْتَ ُ:ك ْي َ
سن ِهيتَ ،و َسيَـ ُق ُ
ال" :يَ ُكو ُن بَـ ْعدي أَئ همةٌ َال يَـ ْهتَ ُدو َن هبُ َد َ
ايَ ،وَال يَ ْستَـنُّو َن ب ُ
ول هِ
وهبم قُـلُوب ال ه ِ
ّي ِيف جثْم ِ
ان إِنْ ٍ
فِي ِه ْم ِر َج ٌ
ت
َصنَ ُع َاي َر ُس َ
س" قَ َ
ْتَ :ك ْي َ
اَّلل إِ ْن أَ ْد َرْك ُ
ال :قُـل ُ
فأ ْ
ُ
ال قُـلُ ُُ ْ
شيَاط ِ ُ َ
ِ
امسع وأ ِ
ِ
َط ْع" وقد أخذ مبا دلت
ك؟ قَ َ
َذلِ َ
يع لِ ْأل َِم ِري َوإِ ْن ُ
ض ِر َ
ال" :تَ ْس َم ُع َوتُط ُ
ب ظَ ْه ُر َكَ ،وأُخ َذ َمالُك َ،فَ َْ ْ َ
عليه هذه األحاديث مجهور أهل السنة واجلماعة ،فذهبوا إىل حترمي
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اخلروج على أئمة الظلم واجلور ما مل حيصل منهم كفر بواح..قال اإلمام أمحد " :والسمع والطاعة
لألئمة وأمري املؤمنّي الرب والفاجر ومن ويل اخلالفة ،فاجتمع الناس عليه ،ورضوا به"وقال اإلمام

الطحاوي" :وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن جاروا ،وال ندعو عليهم وال ننزع يداً من

طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة هللا -عز وجل -فريضة ما مل أيمروا مبعصية ،وندعو هلم ابلصالح

واملعافاة" وقال ابن أيب العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية " :وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فألنه
يرتتب على اخلروج عن طاعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل من جورهم ،بل يف الصرب على جورهم
تكفري السيئات ومضاعفة األجور" وقال ابن بطال" :وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان

املتغلب واجلهاد معه ،وأن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكّي

الدمهاء ..ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح" وقال شيخ اإلسالم" :

استقر أمر أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة؛ لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم ،-وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم ،وأيمرون ابلصرب على جور األئمة وترك قتاهلم"
وقال" :وإن ما أمر به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من الصرب على جور األئمة ،وترك قتاهلم

واخلروج عليهم هو أصلح األمور للعباد يف املعاش واملعاد ،وإن من خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً مل

حيصل بفعله صالح بل فساد "وقال أيضاً " :إن امللك الظامل ال بد أن يدفع هللا به من الشر أكثر من

ضرر
ظلمه ،وقد قيل :ستون سنة إبمام ظامل خري من ليلة واحدة بال إمام .وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ٌ
يف الدين ،كاملصائب تكون كفارة لذنوهبم ،ويثابون عليها ،ويرجعون فيها إىل هللا ،ويستغفرونه،
ويتوبون إليه ،وكذلك ما يسلط عليهم من العدو ..وهلذا أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقتال من
يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كاخلوارج ،وأمر ابلصرب على جور األئمة ،وهنى عن قتاهلم
واخلروج عليهم" ،وكالم األئمة يف هذا املوضوع كثري يطول املقام بذكره ،ولعل فيما ذكرته كفاية،
وينبغي اإلشارة إىل أن حرمة اخلروج على أئمة اجلور ال تعين عدم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

وإظهار الشرع وإعالء كلمة احلق حبسب االستطاعة ،وقد سبق يف حديث عبادة -رضي هللا عنه-
ول هِ
صلهى ه
ش ِط َوال َْمك َْرِهَ ،وأَ ْن َال
قالَ " :ابيَـ ْعنَا َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -علَى ال ه
اع ِة ِيف ال َْم ْن َ
س ْم ِع َوالطه َ
اَّلل َ -
اف ِيف هِ
اَّلل لَ ْوَمةَ َالئٍِم "ويف حديث أَِيب
وم أَ ْو نَـ ُق َ
ول ِاب ْحلَ ِّق َح ْيـثُ َما ُكنهاَ ،ال َخنَ ُ
نُـنَاز َ
ِع ْاأل َْم َر أ َْهلَهَُ ،وأَ ْن نَـ ُق َ
ال رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
س ِع ٍ
ضل ا ْجلِه ِ
يد ْ
ي -رضي هللا عنه -قَ َ
اد َكلِ َمةُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم " :-أَفْ َ ُ َ
ول ه َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
َع ْد ٍل ِع ْن َد س ْلطَ ٍ
ان َجائِ ٍر " أخرجه الرتمذي ( )4001ولكن األمر والنهي حيتاج إىل الرفق والصرب
ُ
والعلم واحلكمة .....قال بعض السلف :ال أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر إال من كان فقيهاً فيما

أيمر به ،فقيهاً فيما ينهى عنه ،رفيقاً فيما أيمر به ،رفيقاً فيما ينهى عنه ،حليماً فيما أيمر به ،حليماً
فيما ينهى عنه" ،وأما إذا ظهر من

()46/2

احلاكم كفر بواح قام عليه الربهان وجب اخلروج مع القدرة ،ويدل على هذا ما تقدم يف حديث عبادة
بن الصامت -رضي هللا عنه" :-إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان " ،وألنه ال والية

للكافر على املسلم ،واملخاطب يف ذلك األمة ممثلة أبهل احلل والعقد  ...قال القاضي عياض" :

كفر وتغيري للشرع أو بدعة
أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر ،وعلى أنه لو طرأ عليه ٌ

مكفرة خرج عن حكم الوالية ،وسقطت طاعته ،ووجب على املسلمّي القيام عليه وخلعه ،ونصب

إمام عادل إن أمكنهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك وجب عليهم القيام خبلع الكافر " وينبغي هنا اإلشارة
إىل الفرق بّي احلكم على القول أو الفعل ابلكفر وتكفري املعّي ،فقد حيكم على القول أو الفعل أبنه
كفر ويتوقف يف تكفري املعّي ،قال ابن تيمية يف تكفري اخلوارج والروافض وحنوهم ممن يقول ابلكفر،

ويفعل أفعاالً من جنس أفعال الكفار " :الصحيح أن هذه األقوال اليت يقولوهنا ،اليت يعلم أهنا خمالفة
ملا جاء به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كفر ،وكذلك أفعاهلم اليت هي من جنس أفعال الكفار

ابملسلمّي هي كفر أيضاً .....ولكن تكفري الواحد املعّي منهم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت

شروط التكفري وانتفاء موانعه ،فإان نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفري والتفسيق ،وال حنكم
للمعّي بدخوله يف ذلك العام حىت يقوم فيه املقتضي الذي ال معارض له" .هذا وهللا املوفق واهلادي
إىل سواء السبيل.
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هل الولد وماله ألبيه مطلقاً؟!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال

أان رجل قد كتبت كتايب على فتاة ،هذه الفتاة أبوها يف غاية الطمع ،وشعاره يف احلياة (االبن وماله
ألبيه)  ،وقد أخذ زوجيت قبل أن يوافق على خطبيت هلا إىل أحد املصارف ،وجعلها أتخذ ديناً ربوايً له

هو.

وسؤايل هو :أليس من حق الزوج أن يعرف بكل تصرفات زوجته اليت تريد أن تقدم عليها؟

اثنياً :أوليس حراماً أن أيخذ هذا األب ابنته إىل البنك رغماً عنها وهي رافضة كل الرفض أخذ النقود

من البنك ،خصوصاً ًُ وأن البنك ربوي؟

اثلثاً :هل احلديث" :االبن وماله ألبيه" جييز له أن أيخذ منها ما يشاء؟ وإن كانت اإلجابة بنعم ،فأان

ال أوافقكم ،خصوصاً أبن املال الذي ستأخذه زوجيت هو مال ليس هلا؛ ألهنا مل تستحقه بعد ،وإمنا
هو عبارة عن مال مستقبلي مل جتنه ،وهللا وحده يعلم هل ستعيش هي أو أي شخص آخر حىت

تستحقه أم ال.

رابعاً :هل رغبة األب يف الذهاب إىل احلج جتيز له ما يقدم على فعله؟

أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أما خبصوص حكم متلك األب من مال ولده ،فقد اختلف العلماء يف ذلك ،قال ابن قدامة  -رمحه

هللا تعاىل( :-ولألب أن أيخذ من مال ولده ما شاء ،ويتملكه مع حاجة األب إىل ما أيخذه ،ومع
عدمها صغرياً كان الولد أو كبرياً ،بشرطّي أحدمها أال جيحف ابالبن وال يضربه ،وال أيخذ شيئاً
تعلقت به حاجته.

الثاين :أال أيخذ من مال ولده فيعطيه اآلخر؛ نص عليه أمحد يف رواية إمساعيل بن سعيد ،وذلك ألنه
ممنوع من ختصيص بعض ولده ابلعطية من مال نفسه ،فألن مينع من ختصيصه مبا أخذ من مال ولده

اآلخر أوىل ،وقد روي أن مسروقاً زوج ابنته بصداق عشرة آالف ،فأخذها وأنفقها يف سبيل هللا،

وقال للزوج جهز امرأتك ،وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي( :ليس له أن أيخذ من مال ولده إال
بقدر حاجته؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة

يومكم هذا ،يف شهركم هذا") رواه مسلم ( )1218من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما-
.

وروي عن احلسن أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كل أحد أحق بكسبه من والده وولده
والناس أمجعّي" رواه سعيد يف سننه ،والبيهقي يف السنن الكربى ( )319/10وهذا نص.

وروي أن النيب -صلى هللا عليه سومل -قال" :ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه" رواه
الدارقطين يف سننه ( ، )2522وأمحد ( )20172؛ وألن ملك االبن اتم على مال نفسه فلم جيز
انتزاعه منه ألنه تعلقت به حاجته ،ولنا ما روت عائشة  -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" -إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ،وإن أوالدكم من كسبكم" أخرجه النسائي

( ، )4450وأبو داود ( ، )3528وابن ماجة ( )2290الرتمذي ( ، )1358وقال :حديث حسن.
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وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :جاء رجل إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
إن أيب اجتاح مايل ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :أنت ومالك ألبيك" رواه الطرباين يف معجمه مطوالً،
ورواه غريه وزاد" :إن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من أمواهلم" انظر ما رواه أبو داود ()3530
 ،وابن ماجة ( ، )2292وغريمها.

وروى حممد بن املنكدر ،واملطلب بن حنطب ،قال :جاء رجل إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

فقال :إن يل ماالً وعياالً ،وأليب مال وعيال ،وأيب يريد أن أيخذ مايل ،فقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-أنت ومالك ألبيك" انظر ما رواه ابن ماجة ( )2291من حديث جابر -رضي هللا عنه-؛
وألن هللا -تعاىل -جعل الولد موهوابً ألبيه فقال" :ووهبنا له إسحاق ويعقوب" [األنعام، ]84 :

وقال تعاىل" :ووهبنا له حيىي" [األنبياء ، ]90 :وقال زكراي" :هب يل من لدنك ولياً" [مرمي، ]5 :
وقال إبراهيم" :احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق" [إبراهيم ، ]39 :وما كان

موهوابً له كان له أخذ ماله كعبده ،وقال سفيان بن عيينة يف قوله" :وال على أنفسكم أن أتكلوا من
بيوتكم أو بيوت آابئكم" [النور ، ]61 :مث ذكر بيوت سائر القراابت إال األوالد مل يذكرهم؛ ألهنم

دخلوا يف قوله" :بيوتكم" [النور :من اآلية ، ]61 :فلما كانت بيوت أوالدهم كبيوهتم مل يذكر بيوت
أوالدهم؛ وألن الرجل يلي مال ولده تولية فكان له التصرف فيه كمال نفسه ،وأما أحاديثهم

فأحاديثنا ختصها وتفسرها؛ فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -جعل مال االبن ماالً ألبيه؛ بقوله:

"أنت ومالك ألبيك" (سبق خترجيه)  ،فال تنايف بينهما ،وقوله" :أحق به من والده وولده" مرسل مث
يدل على ترجيح حقه على حقه ال على نفي احلق ابلكلية ،والولد أحق من الوالد مبا تعلقت به

حاجته .ا .هـ املغين (. )395/5

وحيرم على األب وغريه أن يقرتض ابمسه أو ابسم غريه قرضاً ربوايً من بنك أو فرد أو غريمها؛ قال
ِ
هِ
ين َأيْ ُكلُو َن ِّ
وم اله ِذي يَـتَ َخبهطُهُ ال ه
ك ِأب هَهنُ ْم
س ذَلِ َ
ومو َن إِهال َك َما يَـ ُق ُ
الراب ال يَـ ُق ُ
تعاىل" :الذ َ
ش ْيطَا ُن م َن ال َْم ِّ
اَّللُ الْبَـ ْي َع َو َح هرَم ِّ
قَالُوا إِ همنَا الْبَـ ْي ُع ِمثْ ُل ِّ
َح هل ه
ف
الراب فَ َم ْن َجاءَهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِِّه فَانْـتَـ َهى فَـلَهُ َما َسلَ َ
الراب َوأ َ
وأَمره إِ َىل هِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن" [البقرة. ]275:
اد فَأُولَئِ َ
اَّلل َوَم ْن َع َ
َ ْ ُُ
كأ ْ
اب النها ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
وحلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اجتنبوا السبع
املوبقات ،قالوا اي رسول هللا :وما هن؟ قال :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم هللا إال

ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت" رواه

البخاري ( ، )2767ومسلم ( . )89وهللا -تعاىل -أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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حديث "تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء"
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1426/04/24هـ
السؤال

ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء" رواه

مسلم ( )250فما املراد من احلديث؟ وهل الزايدة يف الغسل على املرفقّي والكعبّي جائزة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املراد هبذا احلديث -وغريه مما جاء يف معناه -هو إسباغ الوضوء أي تعميم العضو ابملاء ،ال أن املراد
بذلك هو الزايدة على ما جاءت به السنة ،فال يشرع له أن يزيد على املرفق يف غسل اليد ،حىت

يغسل شيئاً من العضد ،وكذا ال يشرع له أن يزيد يف غسل القدم حىت يغسل شيئاً من الساق ،وهذا
هو مذهب مجاهري أهل العلم؛ ألنه مل يرد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا أعلم.
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حديث الثقلّي :كتاب هللا وعرتة النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/6/9هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

آابئي العلماء- :حفظكم هللا وأبقاكم.-
أان حمتار يف حديث الثقلّي ،فال أدرى أيهما أصح :هل هو كتاب هللا وعرتتى؟ أم كتاب هللا وسنيت؟

أخرجوين من حرييت ،جزاكم هللا عين وعن املسلمّي خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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املراد ابلثقلّي مها :كتاب هللا -تعاىل ،-وأهل بيته صلى هللا عليه وعلى آل بيته الطيبّي وسلم ،كما
ثبت ذلك يف صحيح مسلم ( ، )2408وغريه من حديث يزيد بن حيان ،قال :انطلقت أان وحصّي
بن سربة ،وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه ،-فلما جلسنا إليه قال له حصّي( :لقد

لقيت اي زيد خرياً كثرياً ،رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومسعت حديثه ،وغزوت معه،

وصليت خلفه ،لقد لقيت اي زيد خرياً كثرياً ،حدثنا اي زيد ما مسعت من رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم ،-قال :اي ابن أخي :وهللا لقد كربت سين ،وقدم عهدي ،ونسيت بعد الذي كنت أعي من

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-فما حدثتكم فاقبلوا ،وما ال فال تكلفونيه ،مث قال :قام رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوماً فينا خطيباً مباء يدعى مخاً -بّي مكة واملدينة -فحمد هللا ،وأثىن
عليه ،ووعظ ،وذكر ،مث قال" :أما بعد :أال أيها الناس فإمنا أان بشر يوشك أن أييت رسول ريب

فأجيب ،وأان اترك فيكم ثقلّي :أوهلما كتاب هللا ،فيه اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا
به ،فحث على كتاب هللا ورغب فيه ،مث قال وأهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل
بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت") احلديث  ...قال النووي -رمحه هللا -يف شرح مسلم (: )180/15

قال العلماء :مسيا ثقلّي لعظمهما ،وكبري شأهنما ،وقيل لثقل العمل هبما .ولتعلم  -أخي السائل -أن
الوصية بكتاب هللا -تعاىل -متضمنة للوصية ابلسنة ،ولو مل ينص عليها؛ ألن املسلم ال ميكنه أن

يطبق ما يف القرآن من أوامر على الوجه الصحيح من غري السنة ،فالصالة  -مثالً -أمران هبا ،وكذا

الزكاة ،وكذا احلج وغريها من العبادات ،فمن استغىن عن السنة ،فلن يستطيع أن يصلي على الوجه
املطلوب ،وهذا ظاهر ،ويدل هلذا التالزم قوله -تعاىل" :-وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه
فانتهوا واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" [احلشر :من اآلية  ، ]7وهبذه اآلية كان السلف من

الصحابة  -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم يستدلون على تالزمهما ،كما يف الصحيحّي البخاري

( ، )4886ومسلم ( )2125من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قال :لعن هللا الوامشات

واملستومشات ،والنامصات ،واملتنمصات ،واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا ،قال :فبلغ ذلك

امرأة من بين أسد يقال هلا :أم يعقوب ،وكانت تقرأ القرآن ،فأتته فقالت :ما حديث بلغين عنك أنك
لعنت الوامشات واملستومشات ،واملتنمصات ،واملتفلجات للحسن ،املغريات خلق هللا؟ فقال عبد هللا:

"وما يل ال ألعن من لعن رسول هللا وهو يف كتاب هللا" ،فقال املرأة" :لقد قرأت ما بّي لوحي
املصحف فما وجدته" ،فقال :لئن قرأتيه لقد وجدتيه ،قال هللا  -عز وجل" :-وما أاتكم الرسول
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ]7 :احلديث ..وهللا أعلم.

()52/2
معىن حديث التبايعِ ،
العينة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

أرجو التكرم بشرح احلديث التايل:

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم
اجلهاد ،سلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حىت تراجعوا إىل دينكم"- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلديث املذكور رواه أبو داود ( ، )3462وأمحد ( )4810من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما
 -والعينة أن يشرتي سلعة نقداً بدون ما ابع به نسيئة ،فهذه مسألة العينة ،وهي حمرمة؛ ألهنا ذريعة

إىل الراب ،مثاهلا أن يبيع بيته مبائة ومخسّي ألف رايل نسيئة ،مث يشرتيه منه مبائة ألف رايل نقداً فكأنه
أقرض مائة مبائة ومخسّي ،وقوله" :وأخذمت أذانب البقر" ،كناية عن االشتغال ابحلرث عن اجلهاد،

حيث صاروا ميشون خلف أذانب البقر ،بعد أن كانوا يركبون ظهور اخليل ،وقوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ورضيتم ابلزرع" ،أي :تكون مهتكم وغايتكم وهنمكم ،وقوله  -صلى هللا عليه وسلم:-

"وتركتم اجلهاد" ،أي :املتعّي فعله يف زمن يكون على الناس فيه فرض عّي ،وقوله" :سلط هللا عليكم

ذالً" ،أي :صغاراً ومسكنة ،وال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم" ،أي :ال يزيله ،وال يكشفه

عنكم حىت ترجعوا إىل االشتغال أبمور دينكم ،وليس معىن احلديث النهي عن االشتغال ابلزرع ،فإن

احلرث واالشتغال به من أطيب الكسب والعمل ،بل ورد فيه نصوص ليس هذا موضع بسطها ،حىت
قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه أمحد ( )12569من حديث أنس -رضي هللا عنه-
"إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حىت يغرسها فليفعل".

()53/2

معىن (وحق العباد على هللا أال يعذهبم ) ...
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

السالم عليكم.

يف احلديث الذي ذكر فيه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بّي حقوق هللا على الناس وحقوق
الناس على هللا .وقد ورد يف احلديث أن للناس حق على هللا إذا عبدوه وحده ومل يشركوا به شيئا فلن

يعذهبم .شخص يقول " :وددت أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :سيكافئهم بدال من
قوله :لن يعذهبم فكيف أرد عليه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ورد يف الصحيحّي البخاري ( )7373ومسلم ( )30يف قصة إرداف النيب -صلى هللا عليه وسلم-

ملعاذ بن جبل  -رضي هللا عنه ،-واحلديث مشهور ومعروف ،وقد ّبّي النيب -صلى هللا عليه وسلم-

فيه حق هللا -عز وجل ،-على العباد مث حق العباد على هللا-عز وجل -وحق العباد على هللا -عز

وجل -أالّ يعذهبم إذا قاموا حبقه ،وهذا النص حممول على أن هللا -عز وجل -ال يعذب العباد إذا

قاموا بشهادة ال إله إال هللا ومبقتضياهتا وحقوقها ،وسلموا من الشرك بقسميه األكرب واألصغر ومن

البدع واألهواء ومن املعاصي والذنوب .فهؤالء هلم األمن التام واالهتداء التام ويدخلون اجلنة ،وأما

من تلبس بشيء من الذنوب واملعاصي فهو حتت املشيئة إن شاء هللا عز وجل عذبه بقدر ذنوبه وإن
شاء جتاوز عنه مث مآله إىل اجلنة ،فهذا النص" :أالّ يعذهبم" ،حممول على من قال ال إله إال هللا ومل
ميت مصراً على ذنب ،أو قاهلا بصدق ويقّي مث مات على ذلك.

()54/2

وأما قول املعرتض :وددت أن الرسول -صلى هللا عليهم وسلم -قال" :سيكافئهم" بدل من قوله:
"أالّ يعذهبم" فهذا الكالم خطأ عظيم من القائل وخيشى على هذا القائل ،فهذا استدراك على حكم

الشارع ،وهو جهل من القائل ،فقوله :لو أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يعرب بـ"يكافئهم" هذا

قول مردود فالنيب-صلى هللا عليه وسلم -هو أعلم الناس ،وهو أعلم مبا خيرب به عن رب العاملّي

وهو مؤمتن على ذلك ،والنيب-صلى هللا عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى وهو معصوم ابإلمجاع فيما
يتعلق بتبليغ الشرع .وهذا الكالم جهل من القائل وال ينبغي له أن يكون مستدركاً على الشارع

متعقباً عليه بل يكون حاله مع الشرع حال التسليم واالنقياد والقبول ملا جاء به النيب-صلى هللا عليه

وسلم -وهذا من شروط شهادة أالّ إله إال هللا ،وجعل أمور الشرع جماالً لالنتقاد والكالم فيها ال

شك أنه مسلك خطري ،ابإلضافة إىل ما فيه من تضييع األوقات وصرف الكالم مبا ال يعود ابلنفع
على العبد بل يعود عليه ابلضرر احملض .واألمة يف األزمنة األخرية اعتادت أن تتكلم كثريا وال تفعل

إال القليل ،واجلدل ال خري فيه فكيف إذا كان اجلدل يف أمور حمسومة من قبل الشارع .فينبغي للقائل
أن يصرف وقته فيما يعود عليه ابلنفع وأن حيرص على زايدة إميانه ويكون موقفه من الشرع موفق
املسلم املنقاد الراضي مبا جاء ،ال موقف املنتقد املستدرك .وعلى السائل أن يرتك جدال هذا

الشخص القائل ،فجميل بن زيد قال لإلمام مالك :الرجل يكون عاملاً ابلسنة خيرب هبا ،قال :نعم،

قال جيادل هبا ،قال :ال .فهذا املسلك مشهور عند أهل العلم عدم اجملادلة مع أهل الباطل يف األصل

وإن كانت توجد استثناءات ليس هذا حملها ،وهللا أعلم.

()55/2

املقصود مبوجبات الرمحة يف "اللهم أسألك موجبات رمحتك"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/12/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ورد يف الدعاء املأثور" :اللهم أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك" .فما هي موجبات رمحة هللا

وعزائم مغفرته سبحانه وتعاىل؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

الدعاء الوارد يف السؤال جاء ضمن احلديث املعروف حبديث صالة احلاجة؛ أخرجه الرتمذي ()479
ول هِ
 ،وابن ماجه ( ، )1384من حديث عب ِد هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بْ ِن أَِيب أ َْو َىف قَ َ
َْ
اَّلل َ
اَّلل حاجةٌ أَو إِ َىل أ ِ
ِ
ص ِل رْك َعتَ ْ ِ
آد َم فَـ ْليَـتَـ َو ه
ّي ،مثُه
"م ْن َكانَ ْ
ضأْ فَـلْيُ ْح ِس ِن ال ُْو ُ
َح ٍد م ْن بَِين َ
ت لَهُ إِ َىل ه َ َ ْ
َ
َ
ض َ
وء ،مثُه لْيُ َ ّ َ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،مثُه لْيَـ ُق ْلَ :ال إِلَهَ إِهال ه
صلهى ه
لْيُـثْ ِن َعلَى ه
يم الْ َك ِرميُُ ،س ْب َحا َن
اَّلل َولْيُ َ
هيب َ
اَّللُ ا ْحلَل ُ
ص ِّل َعلَى النِ ِّ
ِ
ِِ
هِ
ب الْعر ِ ِ
ِ
وجب ِ
َسأَلُ َ ِ
يمةَ
ك َو َع َزائِ َم َم ْغ ِف َرت َ
ات َر ْمحَتِ َ
ّي ،أ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
ش ال َْعظ ِيم ،ا ْحلَ ْم ُد هَّلل َر ِّ
ك ُم َ
اَّلل َر ِّ َ ْ
كَ ،والْغَن َ
ضا
ِم ْن ُك ِّل بٍِّر َوال ه
س َال َمةَ ِم ْن ُك ِّل إِ ٍْمثَ ،ال تَ َد ْ
ك ِر ً
اجةً ِه َي لَ َ
ع ِيل ذَنْـبًا إِهال غَ َف ْرتَهُ َوَال َمهًّا إِهال فَـ هر ْجتَهُ َوَال َح َ
ض ْيـتَـ َها اي أَرحم ال هر ِِ
ِ
ّي".
امح َ
إ هال قَ َ َ ْ َ َ
يب ،ويف إسناده ٌ
بن عبد الرمحن يض هعف يف احلديث وفائِ ٌد
قال الرتمذي( :هذا
ٌ
حديث غر ٌ
مقال ،فائ ُد ُ
الو ْرقَ ِاء)  .فاحلديث ضعيف.
هو أبو َ
وله شاهد من حديث أنس وأيب الدرداء ،رضي هللا عنهما ،ومها ضعيفان [ينظر :كالم احلافظ ابن

حجر على هذه األحاديث يف الفتوحات الرابنية (. ] )298/4
ِ
"موجبات رمحتك" :أي األفعال واخلصال واألقوال اليت تكون سببًا لنيل رمحة هللا
ومعىن قوله:
ودخول جنته .ويدخل يف ذلك :اإلميان ابهلل ورسوله ،عليه الصالة والسالم ،وتقوى هللا وطاعته،
ٍ
سأَ ْكتُـبُـ َها
(وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
وحسن االتباع لرسوله صلى هللا عليه وسلم ،قال هللا عز وجلَ :
ت ُك هل َش ْيء فَ َ

ِ ِ
هِ
هِ
ِِ
هيب ْاأل ُِّم هي ) ...
ين يَـتهبِ ُعو َن ال هر ُس َ
ول النِ ه
ين ُه ْم ِآبايتنَا يُـ ْؤمنُو َن* الذ َ
ين يَـتهـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن ال هزَكا َة َوالذ َ
للهذ َ

[األعراف . ]156 ،157 :ومقصود هذا الدعاء أن يوفق العبد لألخذ ابألسباب اليت توجب رمحة
هللا .وعزائم مغفرته :مجع عزمية ،ومعىن هذا الدعاء أن يوفق العبد ألعمال صاحلة تتعزم وتتأكد هبا
مغفرة هللا سبحانه وتعاىل .هذا وهللا أعلم.

()56/2

حديث( :الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم ) ...
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/05/10هـ

السؤال

حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال
خيالط الناس وال يتحمل أذاهم" رواه الرتمذي وابن ماجة ،هل املقصود بـ (الناس) يف احلديث

املبتدعة؟ وما معىن احلديث؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلديث هو حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما" -املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري
من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم" ،واحلديث رواه الرتمذي ( ، )2507وابن

ماجة ( )4032من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-وهو من أحاديث بلوغ املرام ،واأللف
والالم يف الناس لالستغراق فاملراد ابلناس اجلنس ،دون ختصيص الناس بنوع معّي.

ومعىن احلديث :أن املؤمن الذي خيالط الناس ،ويدعوهم إىل اخلري ،ويدعوهم إىل اإلسالم ،ويصرب
على ما يناله من أذى يف سبيل دعوهتم ،وإيصال اخلري إليهم خري من املؤمن الذي ينعزل عن الناس؛
ألن األول صاحب نفع متعد ،والثاين صاحب نفع خاص ،فاحلديث عام يف مجيع الناس .وهللا أعلم.
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ما جدوى العمل إذا كان "ال يدخل أحد اجلنة بعمله"!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد من فضيلتكم أن تشرحوا يل قول الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم" :ال يدخل أحد اجلنة

بعمله" .أو كما صح عنه صلى هللا عليه وسلم ,وقوله" :أبو بكر يف اجلنة ،وعمر يف اجلنة ،وعثمان يف
اجلنة " ...إخل .حىت يكمل العشرة املبشرين ابجلنة ،فالرسول عليه الصالة والسالم استدل على

دخول أيب بكر ،رضي هللا عنه ،اجلنة ملا رآه منه من حسن اخللق ومن صاحل األعمال فشهد له يف

اجلنة ،وكذلك التسعة الباقّي ،رضي هللا عنهم أمجعّي ،فكيف نوفق بّي احلديث األول والثاين؟

أفيدوان جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
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احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )5673ومسلم ( )2816من حديث أيب هريرة،
ِ
ول هِ
صلهى ه
َح ًدا َع َملُهُ ا ْجلَنهةَ".
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
رضي هللا عنه ،قَ َ
الَِ :مس ْع ُ
اَّللَ ،
ول" :لَ ْن يُ ْدخ َل أ َ
ول هِ
ٍ
"الَ ،وَال أ ََان إِهال أَ ْن يَـتَـغَ هم َدِين ه
س ِّد ُدوا َوقَا ِربُوا َوَال
اَّلل؟ قَ َ
ت َاي َر ُس َ
الَ :
اَّللُ بَِف ْ
قَالُواَ :وَال أَنْ َ
ض ٍل َوَر ْمحَة ،فَ َ
اد َخ ْ ِ ِ
هّي أَح ُد ُكم الْمو َ ِ ِ
ِ
ه
ه
ب" .وهذا
يَـتَ َمن َ ه َ ْ َ ْ
رياَ ،وإ هما ُمسيئًا فَـلَ َعلهُ أَ ْن يَ ْستَـ ْعت َ
ت؛ إ هما ُحمْسنًا فَـلَ َعلهُ أَ ْن يَـ ْز َد َ ً
احلديث يدل على أن دخول اجلنة ال يكون مبجرد العمل ،بل لوال رمحة هللا وفضله ملا دخل اجلنة
أحد؛ ألن األعمال مهما بلغت ال تُقا ِوم نِعم ِ
هللا اليت أنعم هبا على عباده؛ حيث أوجدهم من العدم،
ََ
ورزقهم من الطيبات ،وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وابطنة ،وهداهم إىل اإلميان ،ووفقهم لألعمال

ِِ
ِِ
الصاحلة ،ويف احلديث" :لَ ْو أَ هن ه
ري ظَ ٍِامل َهلُ ْم َولَ ْو َر ِمحَ ُه ْم
اَّللَ َع هذ َ
ب أ َْه َل َمسََواته َوأ َْه َل أ َْرضه لَ َع هذ َهبُ ْم َو ُه َو غَ ْ ُ
ريا ِم ْن أَ ْع َماهلِِ ْم  ." ...أخرجه أمحد ( )21589وأبو داود ( . )4699وعلى هذا
َكانَ ْ
ت َر ْمحَتُهُ َهلُ ْم َخ ْ ً
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم،
فدخول اجلنة ليس ً
عوضا عن العمل وال مقابلة به ،فمن شهد له النيبَ ،

بدخول اجلنة ومنهم العشرة املبشرون ابجلنة ،فدخوهلم اجلنة برمحة هللا وفضله ،ولكن أعماهلم الصاحلة
سبب لدخوهلم اجلنة ،قال هللا تعاىل( :ا ْد ُخلُوا ا ْجلَنهةَ ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن) [النحل . ]32 :وقال تعاىل:
هِ
ك ا ْجلَنهةُ الهِيت أُوِرثْـتُ ُم َ ِ
آمنُوا
(وتِْل َ
ين َ
َ
وها مبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن) [األعراف . ]43 :وقال تعاىل( :أَ هما الذ َ
و َع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
هات ال َْمأ َْوى نُـ ُزًال ِمبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن) [السجدة . ]19 :وقال تعاىلُ ( :كلُوا
ات فَـلَ ُه ْم َجن ُ
ص َ
َ
َوا ْش َربُوا َهنِيئًا ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن) [الطور . ]19 :فالباء الواردة يف اآلايت هي ابء السببية ،أي أن هللا
سبحانه وتعاىل يدخل عباده املؤمنّي اجلنة بسبب أعماهلم .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه هللا،

بعد أن ذكر هذه النصوص ونظائرها( :فبّي هبذه النصوص أن العمل سبب للثواب ،والباء للسبب

كما يف مثل قوله تعاىل" :فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات" ،وقوله" :وما أنزل هللا من

السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا" ،وحنو ذلك مما يبّي به األسباب ،وال ريب أن العمل
الصاحل سبب لدخول اجلنة وهللا قدر لعبده املؤمن وجوب اجلنة مبا ييسره له من العمل الصاحل كما
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
قدر دخول النار ملن يدخلها بعمله السيئ كما يف الصحيحّي عن النيب َ -
قال" :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار" .قالوا اي رسول هللا :أفال

نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال" :ال ،اعملوا فكل ميسر ملا خلق له" ،أما من كان من أهل

السعادة فسييسره لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسره لعمل أهل الشقاوة،
وقال إن هللا خلق للجنة أهال وخلقها هلم وهم يف أصالب آابئهم وبعمل أهل اجلنة يعملون وخلق
للنار أهال وخلقها هلم
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وهم يف أصالب آابئهم وبعمل أهل النار يعملون" .وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن
السبب ال يستقل ابحلكم فمجرد نزول املطر ليس موجبا للنبات بل ال بد من أن خيلق هللا أمورا
أخرى ويدفع عنه اآلفات املانعة فريبيه ابلرتاب والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده فالنبات حمتاج
مع هذا السبب إىل فضل من هللا أكرب منه ،وأما قوله صلى هللا عليه وسلم" :لن يدخل أحد منكم

اجلنة بعمله" .قالوا :وال أنت اي رسول هللا؟ قال" :وال أان إال أن يتغمدين هللا برمحة منه وفضل" .فإنه

ذكره يف سياق أمره هلم ابالقتصاد قال" :سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل اجلنة

بعمله" .وقال" :إن هذا الدين متّي وإنه لن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا

ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة والقصد القصد تبلغوا" .فنفى هبذا احلديث ما قد تتومهه النفوس
من أن اجلزاء من هللا عز وجل على سبيل املعاوضة واملقابلة كاملعاوضات اليت تكون بّي الناس يف

الدنيا فإن األجري يعمل ملن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق املعاوضة إن زاد زاد أجرته
وإن نقص نقص أجرته وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن ،فنفى صلى هللا عليه وسلم
أن يكون جزاء هللا وثوابه على سبيل املعاوضة واملقابلة واملعادلة ،والباء هنا كالباء الداخلة يف

املعاوضات كما يقال :استأجرت هذا بكذا وأخذت أجريت بعملي ......وإذا تبّي ذلك أفاد هذا

احلديث أال يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم هللا عليه وإحسانه إليه يف العمل وأنه ال يستكثر العمل
فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن مل يرمحه هللا ويعف عنه ويتفضل عليه مل يستحق به شيئا"[ .رسالة ابن
تيمية يف دخول اجلنة (ص. ] )50 - 47 :

وينظر[ :رسالة ابن تيمية يف دخول اجلنة ،مفتاح دار السعادة ( ، )10 ،8/1ومدارج السالكّي
( )96 ،94/1البن القيم ،فتح الباري البن حجر ( . ] )297 - 294/11هذا وهللا أعلم.
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فوائد من حديث األعرايب الذي ابل يف املسجد

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/03/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حتدثت مع أحد الشباب حول كون أحاديث املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -صاحلة للتطبيق يف
كل زمان ومكان ،ومضمون كالمه أن هناك أحاديث قاهلا الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أصبحت
اآلن غري صاحلة للتطبيق؛ حيث إن املادايت قد تغريت يف ظل احلضارة احلديثة والتطور املادي،

فيقول هو :إن حديث األعرايب الذي ابل يف املسجد غري ممكن احلدوث اليوم؛ حيث إن املساجد

عما كان عليه احلال يف عهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فهو ينطلق من هذا
أصبحت ختتلف ّ
األساس ليقول :إن هذا احلديث -على سبيل املثال -أصبح وجوده يف مناهج التعليم ويف الكتب

األخرى جمرد حشو على حد تعبريه ،كما أنه يقول :إن هناك أحاديث كثرية على هذا النحو مما تغري

احلال عما كان عليه يف عهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-إذن هي ال حتدث فهي جملرد احلفظ
فقط ،أو ال داعي لتعليمها للجيل اجلديد على حد زعمه .فما ردكم على ذلك؟ .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فهذا الذي جرى بينك وبينه جدال حول أحاديث النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-إمنا أُيت يف احلقيقة
من جهله ابلسنة ،وما أكثر جنسه ولونه يف هذا العصر!

وعلى سبيل املثال فحديث األعرايب هذا ،نظر إليه من حيث الشكل ،وغفل عن املضمون ،فالبناء
وإن اختلف يف شكله على مر العصور ،ولكن املسجد يبقى هو املسجد يف أحكامه ،وما جيب له من

حرمة ،إخل ...

علماً أن كثرياً من املساجد اليوم السيما الواقعة يف البالد الفقرية أو يف القرى واهلجر ،هي على احلال
اليت عليها املساجد القدمية من بنائها ابلطّي وفرشها ابحلصباء ،كما هو احلال يف بعض البالد

اإلفريقية وغريها ،فلماذا اختزل هذا األخ املساجد كلها يف أحناء العامل يف الواقع الذي يعيشه هو ،أو
تعيشه أكثر الدول؟
وعوداً على ذي بدء ،أقول :لقد استنبط علماؤان األجالء فوائد كثرية جداً من حديث األعرايب هذا،
وقبل أن أسرد بعضاً من هذه الفوائد ،فإين أسوق احلديث بنصه كما جاء يف صحيح مسلم ()285

:

عن أنس -رضي هللا عنه -قال :بينما حنن يف املسجد مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذ جاء
أعرايب ،فقام يبول يف املسجد ،فقال أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمَ :-م ْهَ ،م ْه ،فقال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تزرموه -يعين :اتركوه ال تقطعوا عليه بوله -دعوه" ،فرتكوه
حىت ابل ،مث إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -دعاه ،فقال له" :إن هذه املساجد ال تصلح

لشيء من هذا البول وال القذر ،وإمنا هي لذكر هللا عز وجل ،والصالة وقراءة القرآن" .فأمر رجالً من

القوم ،فجاء بدلو من ماء ،فشنه عليه.

ويف لفظ للبخاري ( : )220أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ألصحابه" :دعوه وهريقوا على
بوله َس ْجالً -يعين :دلواً -من ماء ،أو ذنوابً من ماء؛ فإمنا بعثتم ميسرين ،ومل تبعثوا معسرين".

هذا هو احلديث ،وإليك بعض الفوائد املستقاة من هذا احلديث ،واليت تفيد املسلم وهتمه يف كل
عصر:
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فأوالً :فيه حسن خلقه صلى هللا عليه وسلم ،ورأفته ابملتعلم ولطفه به ،وهكذا ينبغي أن يكون املعلم
واملريب ِ
والعامل واملسؤول يف كل عصر ومصر ،ينبغي أن يتحلى ابألخالق الفاضلة ،وابآلداب الكرمية
مع الناس ،حىت ولو وقع منهم سلوك مشّي ،كما وقع من هذا األعرايب.

واثنياً :فيه وجوب الرفق ابجلاهل ،وعدم التعنيف عليه ،وأنه جيب التفريق يف املعاملة بّي من يقع يف
املنكر وهو عامل به مصر عليه ،وبّي من يقع فيه وهو جاهل به ،وأن الداعية والعامل ينبغي أن يكون

ميسراً ال معسراً ،يف حدود الشرع.

واثلثاً :فيه بيان تعظيم املساجد ،ووجوب احرتامها ،وتنزيهها عن األقذارًّ ،أاي كان بناؤها؛ وهلذا قال

النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هذه املساجد ال يصلح فيها شيء من هذا البول وال القذر ...
" .فلفظ (املساجد) هو من صيغ العموم؛ فتعم كل مسجد يف القدمي أو يف احلاضر ،فال جيوز البول
فيها ،وال تقذيرها أبي لون من ألوان القاذورات ،سواء ابلبصاق فيها  -كما يفعله بعض الناس اليوم،

حيث يبصق يف ساحة املسجد الواقعة داخل السور -أو إبلقاء النفاايت واملناديل داخل أروقة
املسجد  ...إخل.

والتعبري ابلقذر يف احلديث يشمل كل ما يتقذر منه الناس ،وخيالف الذوق العام ،وينايف حرمة
املسجد.
ورابعاً :فيه داللة على جناسة بول اآلدمي ،وهو حمل إمجاع عند أهل العلم ،كما حكاه الصنعاين يف
سبل السالم ( ، )25/1وغريه.

وخامساً :فيه تقرير قاعدة عظيمة يف الدين ،وهي (دفع أعظم املفسدتّي ابرتكاب أدانمها)  ،فالنيب

صلى هللا عليه وسلم -حّي ترك هذا األعرايب حىت يتم بوله ،كان ذلك ألجل أال يرتتب على منعهفيلوث ثيابه وبدنهِّ ،
أن يقوم ِّ
ويلوث أجزاء أخرى من املسجد فيؤدي إىل انتشار النجاسة ،وتنجيس

مكان واحد أخف من تنجيس أماكن متفرقة من املسجد ،وهذه القاعدة الشرعية أشار إليها املازري،
وكما يف شرح الزرقاين ( ، )190/1ويتخرج على هذه القاعدة ما ال حيصى من النوازل الفقهية يف
ابب السياسة الشرعية ،ويف ابب املعامالت املالية املعاصرة ،ويف ابب الطب احلديث ،وغريها من

األبواب ،ومن ذلك على سبيل املثال انزلة رفع أجهزة اإلنعاش عند املوت الدماغي يف بعض صوره
اجلائزة ،فاحلاصل أن هذه القاعدة قد استنبطت من عدة نصوص ،ومنها هذا احلديث النبوي

الشريف.

وسادساً :فيه جواز التمسك ابلعموم حىت يظهر دليل التخصيص ،وهي مسألة أصولية مشهورة،

ويرتتب عليها فوائد كثرية ،ليس هذا اجلواب حمل بسطها.

وسابعاً :فيه وجوب إزالة املفاسد عند زوال املانع؛ ألمره صلى هللا عليه وسلم صحابته بصب املاء

عند فراغه من البول.

واثمناً :فيه أن املاء أداة من أدوات التطهري ،وأنه ال يشرتط حفر األرض إذا وقعت عليها النجاسة،

خالفاً للحنفية.

واتسعاً :فيه أنه ال ينبغي قطع البول على من شرع فيه؛ ملا قد يؤدي إليه من مفاسد صحية ،ورمبا

جاء الطب احلديث مبا يؤيد هذا ،فقد اكتشف الطب احلديث علوماً كثرية ،كان قد ذكرها القرآن

الكرمي ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -أو أشار إليها قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة.
ومنها ،وهي الفائدة العاشرة:
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أنه ال جيوز البول يف األماكن اليت يراتدها الناس ،إما للعبادة كاملساجد  -كما يف هذا احلديث ،-وإما

للجلوس والراحة كمواطن الظل ،وإما الختاذها طريقاً  ...ولذا قال صلى هللا عليه وسلم" :اتقوا
اللعانّي ..الذي يتخلى يف طريق الناس ،أو يف ظلهم" أخرجه مسلم يف صحيحه (. )269

ويف سنن أيب داود ( )26وابن ماجه ( )328عن معاذ بن جبل -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :اتقوا املالعن الثالثة :الرباز يف املوارد  -يعين موارد املاء -وقارعة الطريق،
والظل".

ويف هذا يقول الدكتور علي البار :بعض الدول اإلسالمية تشكو من داء البلهارسيا ،وتنفق الدولة

سنوايً ما يقارب املليار يف حرب هذا املرض ،فلم تستطع القضاء عليه ،وفشلت فشالً ذريعاً ،بينما

حديث واحد من أحاديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حيل اإلشكال ،ويقضي على البلهارسيا

من أصلها ،وحيل مشكلة عويصة جداً ،ملا تسببه من سرطان املثانة ،وتعمل مضاعفات يف الكلى ،كل

هذا ميكن جتنبه ابتباع هدي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عندما منع التبول والتغوط يف املوارد،

وقارعة الطريق  ...انتهى من (اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ملؤلفه صاحل رضا . )482/1

وال شك أننا هبذه النصوص الشرعية ،وابمتثالنا هلذه التوجيهات النبوية سنرتقي أبخالقنا ،ونسمو
مببادئنا وقيمنا ،ونساهم يف احملافظة على نظافة جمتمعنا من كل ما يكدر صفوه ظاهراً وابطناً ،كما
نساهم يف احملافظة على البيئة من كل تلوث يؤدي إىل األمراض واألسقام .وهللا -تعاىل -أعلم.

()63/2

املقصود ابلكمأة وحكم التداوي هبا
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/04/16هـ

السؤال

أود أن أسألكم عن معىن هذا احلديث ،وإن كان صحيحاً فكيف تتم االستفادة منه؟ أي كيف

أستطيع احلصول على مائها ،يقول صلى هللا عليه وسلم( :إن صح احلديث) "الكمأة من املن,

وماؤها شفاء للعّي" .وهل توجد أحاديث أخرى تبحث يف شفاء العّي؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )5708ومسلم ( )2049من حديث س ِع ِ
يد بْ ِن
َ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
َزيْ ٍد -ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َع ْنهُ -قَ َ
ول ه َ
ال :قَ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :الْ َك ْمأَةُ م ْن ال َْم ِّن َوَما ُؤ َها ش َفاءٌ
َ
لِل َْع ْ ِ
ّي" ،والكمأة نبات يكون يف جوف األرض ،ينبت بعد نزول املطر وتنفلق عنه األرض ،ويشتهر
ابسم :الفقع ،ومعىن قوله" :من املن" أي هو مما امنت هللا -سبحانه وتعاىل -به من غري جهد من

اإلنسان ،حيث ال يد لإلنسان يف استنباته ،فهو من هذه احليثية شبيه ابملن الذي أنزله هللا -سبحانه

وتعاىل -على بين إسرائيل ،حيث كان الطل يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلواً ،ومعىن قوله:
"ماؤها شفاء للعّي" ظاهره أن ماءها يعصر ويكحل به العّي بعد أن تشوى على النار.

وللعلماء أقوال أخرى ،قال احلافظ ابن القيم" :وقوله صلى هللا عليه وسلم يف الكمأة" :وماؤها شفاء

للعّي" فيه ثالثة أقوال :أحدها :أن ماءها ُخيلط يف األدوية اليت يُعاجل هبا العّي ،ال أنه يستعمل وحده،

ذكره أبو عبيد.

ِ
ِ
ِ
يب فضالته ورطوبته
الثاين :أنه يُستعمل حبتا بعد شيّ َها ،واستقطار مائها ألن النار تُلطّفه وتنضجه ،وتُذ ُ
املؤذية وتبقي املنافع.

أول قطر ينزل إىل األرض ،فتكون
الثالث :أن املراد مبائها املاء الذي حيدث به من املطر ،وهو ُ
اإلضافة إضافة اقرتان ،ال إضافة جزء ،ذكره ابن اجلوزي ،وهو أبعد الوجوه وأضعفها

وقيل :إن استعمل ماؤها لتربيد ما يف العّي ،فماؤها جمرداً شفاء ،وإن كان لغري ذلك فمركب مع

غريه،

وقال الغافقي :ماء الكمأة أصلح األدوية للعّي ،إذا عُ ِج َن به اإلمثد وا ُكتحل به ِّ
ويقوي أجفاهنا ،ويزي ُد
الروح الباصرة قوةً ِ
وحدة ،ويدفع عنها نزول النوازل " [زاد املعاد (. ] )365/4
َ
وقد أجريت أحباث استخدم فيها ماء الكمأة يف عالج (الرتاكوما) مع مركبات أخرى فكانت نتائجه
جيدة [ينظر :موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص ( ، )831 -826ليوسف احلجاج

أمحد] ،
ولكن ال ينبغي للمريض أن يُقدم على استخدام ماء الكمأة حىت يسأل أهل اخلربة واملعرفة ليتبّي هل
يناسبه أم ال ،ألنه رمبا يكون احلديث من العام املخصوص ،أي أن ماء الكمأة يصلح لبعض أمراض

العيون دون األخرى ،وقد ورد يف السنة احلث على االكتحال ابإلمثد ،فأخرب النيب -صلى هللا عليه
ول هِ
اَّلل صلى هللا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وسلم -أنه جيلو البصر وينبت الشعر ،فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قَ َ
عليه وسلم" :اكتحلوا ِْ ِ ِ
ت ال ه
ش ْع َر" ،أخرجه الرتمذي ( ، )1757وقال:
ص َر َويُـ ْنبِ ُ
ابإل ْمثد ,فإنه َْجيلُو الْبَ َ
حديث حسن غريب

()64/2
ِ
ِ
ول هِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -يَـ ُق ُ
الَِ :مس ْعت َر ُس َ
وع ْن َجابِ ٍر قَ َ
ولَ :
َ
"علَْي ُك ْم ِاب ِْإل ْمثِ ِد ع ْن َد النـ ْهوم فَِإنههُ
ت ال ه
ش ْع َر" أخرجه ابن ماجه (. )3496
ص َر َويُـ ْنبِ ُ
َْجيلُو الْبَ َ
واإلمثد حجر معروف أسود يضرب إىل احلمرة يكون يف بالد احلجاز ،وأجوده ما يؤتى به من
أصفهان ،وأجوده السريع التفتت الذي لفتاته بصيص ،وداخله أملس ليس فيه شيء من األوساخ،

قال احلافظ ابن القيم" :اإلمثد ينفع العّي ويقويها ،ويشد أعصاهبا ،وحيفظ صحتها ،وينقي أوساخها،

وهو أجود أكحال العّي السيما للمشايخ ،والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من

املسك" [زاد املعاد ( ، )283/4وينظر :الطب من الكتاب والسنة ملوفق الدين عبد اللطيف

البغدادي (ت  629هـ) ]

وعلى من يريد استخدام اإلمثد التأكد من سالمته من الغش ،حيث يوجد يف األسواق أكحال

مغشوشة ،ففي دراسة ملستشفى امللك خالد لطب العيون ابلرايض عن الكحل املوجود يف أسواق

الرايض (عام 1986م) وجد الباحثون نوعّي من الكحل ،وكال النوعّي ملوث ابلبكرتاي العضوية
والفطرايت ،كما وجدوا أن الكحل مغشوش مبواد أخرى غري اإلمثد ،مثل الرصاص .هذا وهللا أعلم.
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معىن " :وال يسرتقون "
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/03/11هـ
السؤال

ما املقصود يف حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-وال يسرتقون" عندما ذكر صفات السبعّي

أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب؟ وهل يدخل حتت املعىن من يذهب للعالج ابلرقية الشرعية
عند الشيوخ؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن املعىن املراد من قوله صلى هللا عليه وسلم" :وال يسرتقون" أخرجه البخاري ( )5705ومسلم

( )220هو أهنم ال يطلبون الرقية من غريهم ،يعين :ال يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم ،وليس املعىن

أهنم يرفضون الرقية ،ولذا قال" :يسرتقون" ،ومل يقل( :يرقون)  ،فاللفظ األول دال على طلب الفعل،

وهذا خبالف اللفظ الثاين ،وهلذا كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يرقي ،ورقاه جربيل  -عليه
السالم -انظر صحيح مسلم ( ، )2185وعائشة  -رضي هللا عنها -انظر صحيح البخاري
( )5016ومسلم ( ، )2192وهذا دليل على مشروعية الرقية.

واحلديث املشار إليه يف السؤال دليل على عدم استحباب طلب الرقية  -ومنه الذهاب إىل القراء-

ملا يف طلبها من تفويت كمال التوُّكل على هللا ،وملا يؤدي إليه من التعلّق بغري هللا تعاىل ،كما هو
مشاهد يف هذا العصر ،وهذا ال يعين عدم األخذ ابآلايت .وهللا تعاىل أعلم.
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حديث من بلغه عين ثواب عمل فعمله حصل له أجره ...
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1426/04/01هـ

السؤال

ما رأي علمائنا يف الرواايت الواردة اليت نصها من بلغه عين ثواب عمل فعمله حصل له أجره ،وإن مل
أكن قلته؟ فهل هذه القاعدة اتمة عندان ،من أنه من بلغه ثواب على عمل ما فعله اإلنسان برجاء

ذلك الثواب فإنه حيصل عليه ،وإن مل يقله النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه احلسن بن عرفة العبدي يف جزئه ص ، )63( 78 :قال:

حدثنا أبو يزيد خالد بن حيان الرقي ،عن فرات بن سليمان ،وعيسى بن كثري- ،كليهما -عن أيب

رجاء ،عن حيىي بن أيب كثري ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن جابر بن عبد هللا ،قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم " :من بلغه عن هللا -عز وجل -شيء فيه فضل ،فأخذه إمياانً به ،ورجاء

ثوابه ،أعطاه هللا -عز وجل -ذلك ،وإن مل يكن كذلك".

ومن طريقه اخلطيب يف اترخيه ( ، )296/8وابن اجلوزي يف املوضوعات (. )258/1

ويف إسناد احلديث أبو رجاء ،وقد رمي ابلكذب ،قال حيىي بن معّي" :كذاب" ،وقال السخاوي يف
املقاصد احلسنة (ص " : )405خالد وفرات فيهما مقال ،وأبو رجاء ال يعرف" .قال ابن اجلوزي:
"هذا حديث ال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".

وأخرجه أبو الشيخ يف مكارم األخالق كما يف املقاصد (ص  ، )405من طريق بشر بن عبيد هللا،
حدثنا محاد ،عن أيب الزبري ،عن جابر ،مرفوعاً .وبشر مرتوك.

وأخرج أبو يعلى املوصلي يف مسنده ( ، )3443ومن طريقه ابن عدي يف الكامل (، )59/2

والطرباين يف املعجم األوسط ( ، )5129من طريق بزيع أيب اخلليل عن اثبت عن أنس بن مالك،
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من بلغه عن هللا فضيلة فلم يصدق هبا ،مل ينلها" .وبزيع
ضعيف جداً.
وأخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( ، )22/1من طريق أيب معمر عن أنس بن مالك
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلفظ" :من بلغه عن هللا فضل فأخذ بذلك الفضل الذي

بلغه أعطاه هللا ما بلغه ،وإن كان الذي حدثه كاذابً".
وأبو معمر عباد بن عبد الصمد ،قال أبو حامت" :ضعيف جداً" ،وقال ابن حبان يف اجملروحّي" :روى
عن أنس نسخة أكثرها موضوعة".

وهذا احلديث ال يستقيم من جهة املعىن ألمرين:

 -1خيالف ما دلت عليه األدلة من وجوب التثبت واالحتياط يف قبول األخبار.

 -2أن العمل هبذا احلديث يؤدي إىل العمل أبشياء ال تثبت ،فيحصل الوقوع يف البدع واملخالفات
ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرَان فَـ ُه َو َر ّد" أخرجه
الشرعية ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ " :م ْن َعم َل َع َم ًال لَْي َ
مسلم ( . )1718هذا وهللا أعلم.

()67/2

معىن" :ال حول وال قوة إال ابهلل"
اجمليب د .عبد العظيم بن إبراهيم املطعين
رئيس قسم التفسري واحلديث بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1426/08/06هـ

السؤال

أرجو معرفة معىن قول" :ال حول وال قوة إال ابهلل" وإن وجد شرح لألذكار املختلفة أرجو التفضل
إبفاديت به؛ حىت أمتكن من تدبر املعىن يف أثناء الذكر ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :فإن كلمة "ال حول وال قوة إال ابهلل"

من أعظم الكلمات اليت يتوجه هبا العبد إىل ربه ،ففيها من التفويض والتوكل والرباءة من كل شيء،

واالستناد يف كل شيء على من له القوة مجيعاً ـ سبحانه ـ وقد جاء يف فضلها أحاديث ،منها ما رواه

مسلم ( )2696عن سعد بن أيب وقاص ـ رضي هللا عنه ـ قال :جاء أعرايب إىل رسول هللا ـ صلى هللا

عليه وسلم ـ فقال :علمين كالماً أقوله .قال" :قل :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،هللا أكرب كبرياً،
واحلمد هلل كثرياً ،وسبحان هللا رب العاملّي ،ال حول وال قوة إال ابهلل العزيز احلكيم" .قال :فهؤالء
لريب ،فما يل؟ قال" :قل :اللهم اغفر يل ،وارمحين ،واهدين ،وارزقين".

وروي عنه صلى هللا عليه وسلم " :أكثروا من قول ال حول وال قوة إال ابهلل ،فإهنا تَ ْدفَ ُع تسعةً
ُ
الضر أدانها اهلم" رواه الطرباين يف األوسط ( )3541عن جابر -رضي هللا عنه.
وتسعّي ابابً من ُ
َ

وروي عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :كنت عند النيب -صلى هللا عليه وسلم-فقلتها ،فقال:
ُ
"تدري ما تفسريها؟ " .قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال" :ال حول عن معصية هللا إال بعصمة هللا ،وال

قوة على طاعة هللا إال بعون هللا" أخرجه البزار يف مسنده ( ، )2004والبيهقي يف الشعب (. )664
وقال يف شرح العقيدة الطحاوية" :وأفعال العباد خلق من هللا ،وكسب من العباد ،ومل يكلفهم هللا
تعاىل إال ما يطيقون ،وال يطيقون إال ما كلفهم ،وهو تفسري "ال حول وال قوة إال ابهلل" .نقول ال حيلة

ألحد وال حركة ألحد وال حتول ألحد من معصية هللا إال مبعونة هللا ،وال قوة ألحد على إقامة طاعة
هللا والثبات عليها إال بتوفيق هللا .وكل شيء جيري مبشيئة هللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدره .غلبت

مشيئته املشيئات كلها ،وغلب قضاؤه احليل كلها ،يفعل ما يشاء وهو غري ظامل أبداً ،تقدهس عن كل
سوء وحّي ،وتنزه عن كل عيب وشّي "ال يسأل عما يفعل وهم يسألون".

أما كتب األذكار وشروحها فعديدة منها:

( )1األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار  -اإلمام النووي.
( )2رايض الصاحلّي  -النووي  -شرح الشيخ ابن عثيمّي.
( )3حتفة الذاكرين  -اإلمام الشوكاين.

( )4الوابل الصيب  -اإلمام ابن القيم.
جعلنا هللا وإايك من الذاكرين ..وهللا أعلم.
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معىن" :اللهم اغسله ابملاء والثلج والربد"
اجمليب د .عبد العظيم بن إبراهيم املطعين
رئيس قسم التفسري واحلديث بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1426/10/24هـ
السؤال

ما معىن" :اللهم اغسله ابملاء والثلج والربد"؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،وبعد:

فما ذكرت أخي الفاضل يف سؤالك هو جزء من أحد أدعية النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف افتتاح

الصالة؛ فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه قال :أبيب وأمي اي رسول هللا! أرأيت إسكاتك بّي
التكبري والقراءة ما تقول؟ قال" :أقول :اللهم ابعد بيين وبّي خطاايي كما ابعدت بّي املشرق

واملغرب ،اللهم نقين من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،اللهم اغسل خطاايي ابملاء
والثلج والربد".

أخرجه البخاري يف صحيحه ,كتاب األذان ،ابب ما يقول بعد التكبري ( , )744ومسلم يف

صحيحه ،كتاب املساجد ،ابب ما يقال بّي تكبرية اإلحرام والقراءة (. )598

أما معىن هذا الدعاء املبارك فقد ذكره صاحب كتاب "املنهل العذب "..فقال:
"اللهم ابعد بيين وبّي خطاايي كما ابعدت بّي املشرق واملغرب" :املباعدة بّي املشرق واملغرب هي

غاية ما يبالغ فيه الناس ،والغرض من هذا التشبيه امتناع االقرتاب من الذنوب كامتناع اقرتاب

املشرق من املغرب ،املعىن :ابعد بيين وبّي فعل اخلطااي حبيث ال أفعلها ,وابعد بيين وبّي عقوبتها إن
فعلتها" ،اللهم نقين من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس" :املراد اخلطااي والذنوب اليت

فعلها فينقى منها ,وهذا التشبيه لقوة التنقية ،أي :اللهم طهرين من خطاايي طهارة كاملة ,وأزهلا عين
كما يطهر الثوب األبيض من الوسخ ,ووقع التشبيه ابلثوب األبيض ,ألن ظهور النقاء فيه أشد

وأكمل لصفائه ,خبالف غريه من األلوان ,وبعد التنقية قال" :اللهم اغسل خطاايي ابملاء والثلج
والربد " فبان أن املراد ابملباعدة أي :أن ال أفعل اخلطااي ,مث إن فعلتها فنقين منها ,مث أزل آاثرها

بزايدة التطهري ابملاء والثلج والربد ,وكأنه جعل اخلطااي مبنزلة جهنم؛ لكوهنا مسببة عنها ,فعرب عن
إطفاء حرارهتا ابلغسل ,وابلغ فيه ابستعمال املربدات ,ترقياً عن املاء إىل أبرد منه( .املنهل العذب

(. )195 ،194/5
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صحة حديث" :ال ينظر هللا المرأة ال تشكر لزوجها"
اجمليب د .عبد هللا بن حممد احلكمي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقا

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1426/08/16هـ

السؤال

ما معىن حديث الرسول عليه الصالة والسالم" :ال ينظر هللا المرأة ال تشكر لزوجها" .وهل هذا
صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن واله ،وبعد:

فهذا احلديث أخرجه النسائي يف سننه الكربى ( ، )9086،9087والبزار يف مسنده -كما يف
"كشف األستار" (- )1460واحلاكم ( )190/2وقال صحيح اإلسناد ،وأقره الذهيب ،والبيهقي يف
سننه الكربى ( ، )294/7من طرق عن قتادة ،عن سعيد بن املسيب عن عبد هللا بن عمرو بن

العاص -رضي هللا عنهما ،-وله تتمة ،قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-وهي ال تستغين عنه".
واحلديث صحيح مبجموع طرقه ،وقد صححه مجع من أهل العلم.

ومعىن احلديث واضح ،وقد أورده أهل العلم يف أبواب عشرة النساء ،وهو يدل على أن الشكر من

حقوق الرجل على زوجته ،واألحاديث يف حقوق الرجل على زوجته كثرية ،أُفردت فيها الكتب
املستقلة ،وكذلك حقوق املرأة على زوجها وردت هبا األحاديث الثابتة الكثرية.

وفق هللا الزوجّي إىل العشرة الطيبة الكرمية ،اليت يستقيم هبا صالح األسرة وسالمتها من التفكك،

وصلى هللا وسلم على خري خلقه.
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عندي إشكال يف حديث "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً"!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1427/04/11هـ
السؤال

حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريا وملا تلذذمت

ابلنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون".

 -1هل يعين أن الصحابة لو علموا ما علم النيب صلى هللا عليه وسلم لكانوا أشد خوفاً هلل منه؟

 -2لقد علم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ما مل يعلموا ،ومع ذلك تلذذ ابلنساء على الفرش ،ومل

خيرج إىل الصعدات جيأر؟ نرجو التوضيح وإزالة اإلشكال ،وإحالتنا إىل مرجع مقروء يفيد يف ذلك.

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن احلديث املذكور يف السؤال قد رواه ابن ماجه ( ، )4190والرتمذي ( ، )2312وقال :حسن

غريب.

وقد ذكره األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ،وأوله يف الصحيحّي.
واجلواب على القول بصحة احلديث ما أييت:
أما السؤال األول :فجوابه أن نقول :حاشا هلل أن يكون الصحابة -رضي هللا عنهم -لو علموا ما

علم النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يكونوا أشد خوفا هلل منه ،وهو القائل" :وهللا إين ألخشاكم هلل
وأتقاكم له" أخرجه البخاري ( ، )5063ومسلم ( . )1401وهذا مما ال خيتلف فيه اثنان.

أما السؤال الثاين :فجوابه أن احلديث املذكور فيه إخباره صلى هللا عليه وسلم أبمور خميفة قد ال
يطيقها البشر لو علموها؛ لكن نقول ابلفرق بّي النيب -صلى هللا عليه وسلم -وبّي غريه من الناس،

يف صربه ،وحتمله ،وأخالقه ،وكافة أحواله ،فله خصائص كثرية ال حتصى ،ومن تلك اخلصائص اليت هلا
اد َك"
"وُك ًّال نَـ ُق ُّ
ك ِم ْن أَنْـبَ ِاء ُّ
ص َعلَيْ َ
الر ُس ِل َما نُـثَـبِّ ُ
ت بِ ِه فُـ َؤ َ
عالقة ابملوضوع :تثبيت هللا له قال تعاىلَ :
اد َك َوَرتهـلْنَاهُ تَـ ْرتِ ًيال" [الفرقان . ]32:وأيضاً قد
[هود . ]120:وقال تعاىل " َك َذلِ َ
ك لِنُـثَـبِّ َ
ت بِ ِه فُـ َؤ َ
اَّلل يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
هاس" [املائدة . ]67:وصح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه
ص ُم َ
"و هُ َ
عصمه هللا قال تعاىلَ :
كان يواصل يف الصوم ،فرغب الصحابة يف ذلك فنهاهم ،وقال" :إىن لست كهيئتكم" ،ويف رواية
"لست مثلكم ،إين أبيت أطعم وأسقى" .صحيح البخاري ( )7299،1922وصحيح مسلم

( . )1103،1102وثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :نصرت ابلرعب مسرية شهر".

صحيح البخاري ( ، )335وصحيح مسلم ( . )521وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
"تنام عيناي وال ينام قليب" صحيح البخاري (. )3569

وخصائصه صلى هللا عليه وسلم أكثر من أن حتصر ،وفيها مؤلفات .وعلى السائل وغريه أن يرجع إىل

تلك املؤلفات.
هذا وقد عقد العالمة البهويت يف كتابه (كشاف القناع) فصالً يف خصائصه صلى هللا عليه وسلم مبا

يقرب من أربع عشرة صفحة ( )37-23/5يف أول كتاب النكاح ،وكان آخر ما قال" :وخصائصه

صلى هللا عليه وسلم ال تنحصر فيما ذُكر ،وفيها كتب مشتملة على بعضها" .انتهى.
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هذا ومما يزيل اإلشكال أيضاً أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،صاحب رسالة عازم على تبليغها

وإظهارها ،وهلذا روي عنه أنه قال" :وهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أترك
هذا األمر ما تركته حىت يظهره هللا أو أهلك دونه" اتريخ الطربي ( ، )315/2وسرية ابن هشام

( ، )285-284/1والسلسلة الصحيحة ( ، )92والضعيفة ( . )909وإذا كان األمر كذلك ،فهل
"اي أَيُّـ َها ال ُْم هدثُِّر قُ ْم
يليق بصاحب هذه الرسالة أن خيرج إىل الصعدات جيأر ،ويرتك ما َمحهلَهُ ربه القائل َ
فَأَنْ ِذ ْر" [املدثر. ]1:
هذا ومن اطلع على سرية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وما يلقاه من الشدة عند تبليغ رسالة ربه،
وعند نزول الوحي ،عرف أنه -صلى هللا عليه وسلم -ليس كغريه من الناس كما تقدم إيضاحه.
وجاء يف صحيح مسلم ( )2867يف قصة مرور النيب صلى هللا عليه وسلم ببعض القبور قال" :إن

هذه األمة تبتلى يف قبورها ،فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع

منه" ،مث أقبل علينا بوجهه ،فقال ... " :تعوذوا ابهلل من عذاب القرب ." ...

قلت فهذا احلديث يدل على ما ذكرته من وجود الفرق بّي املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -وبّي
غريه من الناس ،فاهلل سبحانه قد أطلعه على عذاب القرب ،وأمسعه ،وكان ابإلمكان أن يدعو ربه ألمته
أن يسمعها ما يسمع ،لكنه صلى هللا عليه وسلم امتنع عن ذلك لسبب ذكره صلى هللا عليه وسلم

بقوله" :لوال أن ال تدافنوا" ومعلوم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد دفن كثرياً من أصحابه ،فما

منعه اطالعه على عذاب بعض أهل القبور من الدفن ،بينما يراه صلى هللا عليه وسلم يف أمته مانعاً،

مما يدلك على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس كغريه من الناس ،فاهلل سبحانه قد ثبت فؤاده

وقوى إميانه ،فال يقاس عليه غريه مطلقاً.
صوااب
هذا ما أردت إيضاحه حول هذا السؤال املهم ،وهذا هو رأيي حول هذا اإلشكال ،فإن كان ً
فمن هللا ،وإن كان خطأ فمين ،ومن الشيطان ،وهللا بريئ منه ورسوله.

وهللا أعلم وصلى هللا علي نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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كيف أجتنب اجملاهرة ابملعصية وانتهاكها يف السر؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال

ورد يف قول صلى هللا عليه وسلم" :كل أميت معاىف إال اجملاهرين" .وكذلك حديث العبد الذي أييت

هباء منثوراً ،فكيف نتجنب اجملاهرة والعصيان ابلسر ،سيما
يوم القيامة حبسنات كاجلبال مث جيعلها هللا ً

وأنتم تعلمون أن اإلنسان ليس معصوماً من اخلطأ والعصيان.

حيث أين قد ابتليت ابملعاصي يف السر ،مث أتوب منها ،لكن بعد وقت أرجع إىل ذلك الذنب ،فما

هو احلل جزيتم خرياً؟
اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وإايك أسباب سخطه وغضبه ،واجب املسلم عند
أخي السائل وفقك هللا ملا حيب ويرضى ،وجنبنا ّ
توهم التعارض بّي اآلايت واألحاديث ،أن جيمع بعضها إىل بعض ،ويستقصي مجيع النصوص يف

املوضوع الواحد ،حىت يكون تصوره له صحيحا ،فحديث النهي عن اجملاهرة ابملعاصي أصح وأثبت،
وقد رواه البخاري ( )6069ومسلم ( )2990عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :كل أميت معاىف إال اجملاهرين ،وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل ابلليل عمالً ،مث

يصبح وقد سرته هللا عليه ،فيقول :اي فالن :عملت البارحة كذا وكذا ،وقد ابت يسرته ربه ،ويصبح

يكشف سرت هللا عنه.

وأما حديث ثوابن -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :ألعلمن أقواماً من

أميت أيتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال هتامة بيضا ،فيجعلها هللا هباء منثوراً" .قال ثوابن :اي
رسول هللا :صفهم لنا جلهم لنا؛ أن ال نكون منهم وحنن ال نعلم .قال" :أما إهنم إخوانكم ومن

جلدتكم وأيخذون من الليل كما أتخذون ،ولكنهم قوم إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها" .وهذا
احلديث مل يروه إالّ ابن ماجة ( )4245وقد طعن العلماء يف األحاديث اليت يتفرد هبا ،وقد يصححه
هاس وال يست ْخ ُفو َن ِمن هِ
ِ
اَّلل
بعض املتأخرين ،وقد يستدل البعض بقول هللا عز وجل" :يَ ْستَ ْخ ُفو َن م َن الن ِ َ َ ْ َ
َ
ضى ِم َن الْ َق ْو ِل َوَكا َن ه
اَّللُ ِمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحميطاً" [النساء ، ]108:وهو
َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يُـبَـيِّتُو َن َما ال يَـ ْر َ
مبعناه ،لكن هللا تعاىل مل يذكر حبوط العمل يف اآلية.
وعلى فرض صحة احلديث فال تعارض بينه وبّي حديث النهي عن اجملاهرة إذا أدركنا مراد رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -فإن اجملاهرة ابملعاصي إمثها عظيم وذنبها كبري ،لداللتها على االستهانة

ابلذنب واملعصية ،وتشجيع اآلخرين عليها.
وحيمل حديث ثوابن -رضي هللا عنه -على من يكون هذا حاله دائما ،مبعىن أنه ال يبايل ابلوقوع يف
احملرمات مىت خال هبا ،وال يقيم وزان لرقابة هللا واطالعه عليه ،وأما ارتكاب املعاصي يف اخللوات

أحياان ،فال يكاد يسلم منه أحد ،إالّ من عصمه هللا .نسأل هللا أن يعامل اجلميع بفضله.

ومعلوم أن من دعاء املؤمنّي االستغفار من الذنوب (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران)

ويف األحاديث األخرى"  ...اي ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطااي ،مث لقيتين ال تشرك يب
شيئا ،ألتيتك بقراهبا مغفرة" .جامع الرتمذي ( )3540وفضائل التوبة دالة على أن العباد من شأهنم

اخلطأ والذنب" .كل بين آدم خطاء ،وخري اخلطائّي التوابون".

والشك أن املؤمن حيي ال حيب أن جياهر مبعصيته ،وهو حّي يرتكب املعصية سرا -لغلبة الشيطان
والنفس األمارة ابلسوء -يرجو مغفرة ربه ورمحته ،فيعود سريعا لالستغفار والتوبة.

أسأل هللا أن يوفقنا مجيعا للتوبة النصوح.
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حديث "من عاشر قوماً أربعّي يوماً " ...
اجمليب د .علي بن عبد العزيز العمرييين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1427/03/20هـ

السؤال

يقول -صلى هللا عليه وسلم" :-من عاشر قوماً أربعّي ليلة صار منهم" فإذا اضطررت للبقاء يف دولة

غربية أكثر من أربعّي ليلة ،فهل معىن هذا أين أصبحت منهم ،وفقاً ًُ ًُ َُ حلديث الرسول -صلى هللا

عليه وسلم-؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله" ،أخرجه أبو داود

يف اجلهاد ( ، )787ويف لفظ عند احلاكم (" : )2674ال تساكنوا املشركّي وال جتامعوهم ،فمن
ساكنهم ،أو جامعهم فليس منا".
وقد قسم العلماء املقيم يف البالد غري اإلسالمية إىل ثالثة أقسام:

 -1أن يقيم عندهم رغبة واختياراً لصحبتهم ،أبن يرضى ما هم عليه من الدين ،أو يعاوهنم على
املسلمّي ،فهو منهم وقد كفر ابهلل ورسوله.

 -2أن يقيم عندهم ألجل مال أو ولد أو بالد ،وال يعينهم على املسلمّي ،فهذا آمث يف اإلقامة
معهم ،وبصفة خاصة إذا كان ال يستطيع أن يظهر دينه مع قدرته على اهلجرة.
 -3من ال حرج عليه يف اإلقامة بّي أظهرهم ،فإن كان مظهراً لدينه ،ال جيد حرجاً من ذلك .فإنه ال
جتب عليه اهلجرة وال يكون آمثاً ،أما إن أقام عندهم مستضعفاً ،فقد استثناه هللا تعاىل :فقال" :إِهال
ال والنِ ِ
ِ
الْمستَ ْ ِ
ِ
ّي ِمن ِ ِ
يعو َن ِحيلَةً َوَال يَـ ْهتَ ُدو َن َسبِ ًيال" فمن كانت هذه
ساء َوالْ ِولْ َدان َال يَ ْستَط ُ
ُْ
ض َعف َ َ ّ
الر َج َ ّ َ
ِ
اَّللُ أَ ْن يَـ ْع ُف َو َع ْنـ ُه ْم َوَكا َن ه
سى ه
ورا" [النساء . ]99-98:وما ذكره
حاله "فَأُولَئ َ
اَّللُ َع ُف ًّوا غَ ُف ً
ك َع َ
السائل على أنه من احلديث مشهور بّي الناس ،وال أعرفه واملعىن واحد .وابهلل التوفيق.
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معىن حديث "إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر"
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1427/05/09هـ

السؤال

ما معىن احلديث "إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر" ورضيتم ابلزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا
عليكم ذال ،ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

قال الشوكاين يف نيل األوطار ( : )318/5عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال" :إذا ضن الناس ابلدينار والدرهم ،وتبايعوا ابلعينة ،واتبعوا أذانب البقر ،وتركوا اجلهاد يف

سبيل هللا؛ أنزل هللا هبم بالء فال يرفعه حىت يراجعوا دينهم" رواه أمحد ،وأبو داود ولفظه" :إذا تبايعتم
ابلعينة ،وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اجلهاد؛ سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت
ترجعوا إىل دينكم" .احلديث أخرجه أيضاً الطرباين وابن القطان وصححه ،قال احلافظ يف بلوغ املرام:

ورجاله ثقات.

شرح احلديث :قال الرافعي :وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غريه بثمن مؤجل ،ويسلمه إىل املشرتي،
مث يشرتيه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر .انتهى.

قوله" :واتبعوا أذانب البقر" املراد :االشتغال ابحلرث ،ويف الرواية األخرى" :وأخذمت أذانب البقر
ورضيتم ابلزرع" ،وقد ُِ
مح َل هذا على االشتغال ابلزرع يف زمن يتعّي فيه اجلهاد.
قوله" :وتركوا اجلهاد" .أي املتعّي فعله.
قوله" :ذال" بضم الذال املعجمة وكسرها ،أي صغارا ومسكنة ،وسبب هذا الذل -وهللا أعلم -أهنم
ملا تركوا اجلهاد يف سبيل هللا الذي فيه عز اإلسالم وإظهاره على كل دين؛ عاملهم هللا بنقيضه ،وهو

إنزال الذلة هبم ،فصاروا ميشون خلف أذانب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور اخليل اليت هي
أعز مكان.

قوله :حىت ترجعوا إىل دينكم :فيه زجر بليغ ألنه نَـ هز َل الوقوع يف هذه األمور منزلة اخلروج من الدين.

وهللا أعلم.

()75/2

تساؤالت حول حديث الواهبة نفسها
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية

التاريخ 1427/05/14هـ
السؤال

قرأت رواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف إحدى املواقع ،فأاثرت يف نفسي بعض التساؤالت؟

تقول الرواية :ذهب رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وجلس عنده ،فجاءت امرأة إىل الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،ووقفت عنده ،وقالت :اي رسول هللا! جئت أهب نفسي لك ،أريدك أن

تتزوجين ،فنظر إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وصعد النظر وصوبه كأهنا ما أعجبته فسكت

قليالً ،فجاء رجل من عنده ،وقال :اي رسول هللا! زوجنيها إذا مل يكن لك هبا حاجة ،فقال له الرسول
عليه السالم" :احبث عن مهر  ." ...إىل آخر الرواية.

السؤال الذي دار يف ذهين هو عندما جاءت هذه املرأة إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ورفضها؛

ألهنا مل تعجبه وأعتقد جلماهلا القليل ،هل الرسول صلى هللا عليه وسلم يبحث عن اجلمال قبل الدين؟
وهو القدوة ،وقد قال" :اظفر بذات الدين تربت يداك" .أليس األوىل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم

أن ينظر إىل دينها أوال؟

الشبهة الثانية اليت دارت يف نفسي :وجود ذلك الصحايب مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
كيف كشفت املرأة عن وجهها أمامه وهو غري معين ابألمر ألهنا جاءت للرسول فقط؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا احلديث الذي ذكرتِِه -اي ابنيت -يسميه العلماء حديث الواهبة نفسها ،وهو اثبت يف
الصحيحّي من حديث سهل بن سعد -رضي هللا عنه -صحيح البخاري ( ، )5030وصحيح
مسلم ( . )1425وال إشكال فيما ذكرت -حبمد هللا:-

أما الشبهة األوىل :فإنك قلت يف سؤالك :أعتقد جلماهلا القليل! وهذا جمرد ظن ،فال يصلح أن تبين

عليه حكماً ،أو شبهة ،خاصة وأن األمر متعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.

مث لو فرضنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرغبها لقلة مجاهلا ،فليس يف ذلك ما يدعو إىل
االستغراب أو سوء الظن ،فإن اجلمال من مطالب الفطرة اليت أقرهتا الشريعة ،كما يف حديث أيب

هريرة -املتفق عليه" :-تنكح املرأة ألربع  ." ...وذكر منها" :وجلماهلا" صحيح البخاري (، )5090

وصحيح مسلم ( . )1466والرسول صلى هللا عليه وسلم بشر من الناس يعجبه اجلمال.
وأما كونه يبحث عن اجلمال قبل الدين فليس األمر كما ِ
ظننت -اي ابنيت -لسببّي:
األول :ألن هذه املرأة معلومة الدين والعفة ،ومعلومة النسب -أيضاً -لذا مل يسأل عنهما ،فمجتمع

املدينة صغري ،ال يكاد خيفى فيه أمر أحد صالحاً وفساداً ،فلم يبق إال املطلب األخري وهو اجلمال -
على فرض أن هذا هو السبب يف الرفض.-

الثاين :أن املرأة قد تكون من أمجل النساء ،ولكن ال يقع حبها يف القلب ،وال توجد الراحة من قبل

أمر معروف ال ينكره أحد ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم" :األرواح جنود جمندة ،ما
الرجل هلا ،وهذا ٌ

تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" .رواه مسلم ( )2638موصوالً من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه ،-والبخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ،ابب األرواح جنود جمندة ،تعليقاً من حديث

عائشة -رضي هللا عنها.-

وكم من امرأة اشتهرت ابجلمال طلقت من أول أايم زواجها ،لعدم وجود االئتالف واحملبة بّي

الزوجّي.
وههنا مسألة ،وهي :هل األوىل لإلنسان أن يسأل عن اجلمال أوالً أم عن الدين؟

الذي يظهر يل أنه يسأل عن اجلمال أوالً ،فإن كان كما حيب ،سأل عن الدين حىت إذا كان الدين

غري مرضي ر ّدها؛ ليُـ ْعلَ َم أنه ر ّدها من أجل دينها ،ال من أجل مجاهلا.

وأما الشبهة الثانية :فهذا احلديث حممول على أنه كان قبل نزول آية احلجاب ،وبذلك يزول

اإلشكال ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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اجلمع بّي حديث "من قُتل دون نفسه" وفتنة عثمان
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 1427/04/09هـ

السؤال

شاهدان اليوم على إحدى القنوات الفضائية من يقول :إنه إذا أقتحم أحد ما منزالً ما وشهر على

صاحبه سالحا وأراد قتله فال يدافع عن نفسه ليموت شهيداً ،بسبب أن املسلم ال جيوز أن يرفع يف

وجه أخيه السالح بل يدعه يقتله ليلقى هلل -عز وجل -شهيداً وليدخل القاتل النار وخيلد فيها.
واستدل حبادثة سيدان عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -فهل هذا يعقل؟! وأين حنن من حديث

الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-من مات دون عرضه فهو شهيد  " ...إىل آخر احلديث الشريف،
فهل ندع الغوغاء يقتحمون علينا دوران ويعتدون علينا وحنن نسلمهم رقابنا دون أن ندافع على
أنفسنا؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فلإلنسان أن يدفع عن نفسه أو أهله أو ماله إذا اعتدي عليه ،بل قال بعض أهل العلم :إنه يلزمه

ذلك ،والدليل قوله تعاىل" :وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" [البقرة ]195:ومن استسلم للصائل
الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إىل التهلكة ووقع فيما هنى هللا عنه ،وملا رواه مسلم يف صحيحه

( )140عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :جاء رجل إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي
رسول هللا :أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال" :فال تعطه مالك" .قال :أريت إن قاتلين؟ قال:
"قاتله" .قال :أرأيت إن قتلين؟ قال" :فأنت شهيد" .قال :أرأيت إن قتلته؟ قال" :هو يف النار".

أما ما ذكره السائل من أن املسلم ال جيوز أن يرفع يف وجه أخيه السالح ،فمعناه أن يبتدئ هو برفع

السالح على أخيه ومن غري سبب يقتضي ذلك.

وأما ما ذكره من االستدالل حبادثة عثمان -رضي هللا عنه -فنقول :ذكر بعض أهل العلم أنه يستثىن
األرت -رضي هللا عنه -عن رسول
من وجوب دفع الصائل حال الفتنة ،مستدلّي حبديث خباب بعد ِّ

هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه ذكر فتنة القاعد فيها خري من القائم ،والقائم فيها خري من املاشي،
واملاشي فيها خري من الساعي .قال" :فإذا أدركت ذلك فكن عبد هللا املقتول وال تكن عبد هللا

القاتل" أخرجه أمحد ( ، )20154ويف حديث أيب ذر رضي هللا عنه :يف ذكر الفتنة قال" :تلزم

علي بييت؟ قال :إن يبهرك شعاع السيف ،فألق ثوبك على وجهك ،يبوء
بيتك" .قلت :فإن دخل ه

إبمثك وإمثه" .أخرجه أمحد ( ، )20362وأبو داود ( . )4261واستدلوا أيضاً أبن عثمان -رضي

هللا عنه -مل يدفع الذين خرجوا عليه عن نفسه ،وهنى الصحابة أن يدفعوا عنه.

هذا والذي أراه أن الفتنة إذا ترتبت على املدافع فإنه يرتتب عليها شر أكرب أو كانت املدافعة ال

جتدي لكثرة الغوغاء ففي هذه احلال ال جيب الدفع ،وإال وجب الدفع؛ ملا تقدم من األدلة ،وحتمل

النصوص الواردة يف ذلك على هذه احلال ،وكذلك ما ورد عن عثمان -رضي هللا عنه -ألن عثمان
-رضي هللا عنه -رأى أن أهل املدينة لو دافعوا ال لتهمها هؤالء اخلارجون ألهنم عدد كبري ال طاقة

ألهل املدينة مبدافعتهم.

بينما يرى بعض أهل العلم أنه يلزم الدفع مطلقاً وأن األحاديث الواردة يف ذلك فيما إذا كان
اإلنسان ال يستطيع املدافعة حيث فال فائدة يف تلك املدافعة .وهللا أعلم.
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صحة حديث( :العنوهن فإهنن ملعوانت! )..
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

هل ورد حديث صحيح عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مبا معناه( :أييت يف آخر الزمان أن
يركب الرجل املياثر وزوجته بقربه وفيهم خري) ويف آخر احلديث العنوهن فإهنن ملعوانت (أي الزوجة)

وما هي مناسبة احلديث؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أقول وابهلل التوفيق :احلديث الذي أشار إليه السائل ،هو ما روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص -
رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :سيكون يف آخر هذه األمة رجال يركبون
على املياثر ،حىت أيتوا أبواب املساجد ،نساؤهم كاسيات عارايت ،على رؤوسهن كأمسنة البخت

العجاف ،العنوهن فإهنن معلوانت "..احلديث .أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )436/4واللفظ له،
وأمحد ( ، )223/2وابن حبان ( )64/13رقم ( ، )5753والطرباين يف املعجم الكبري القسم الثاين
من اجلزء  ،13رقم ( ، )156ويف األوسط ( ، )154/10رقم ( ، )9327ويف الصغري رقم

( . )1125كلهم من طريق عبد هللا بن عياش بن عباس القتباين ،عن أبيه ،عن عيسى بن هالل،
وأيب عبد الرمحن احلبلي ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما ،-حنوه .وهذا احلديث
إسناده ضعيف ،فمداره على عبد هللا بن عياش ،وهو ضعيف ،ضعفه عدد من األئمة .ولكن لبعض

ما ورد فيه شاهد صحح ،وهو إخباره  -صلى هللا عليه وسلم -بظهور نساء كاسيات عارايت ،فقد

أخرج مسلم يف صحيحه ( ، )125( ، )2128وغريه من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
ومعىن كاسيات عارايت :قال ابن األثري :معىن احلديث أهنن كاسيات من نعم هللا ،عارايت من

الشكر ،وقيل :هو أن يكشفن بعض جسدهن ،ويسدلن اخلمر من ورائهن ،فهن كاسيات كعارايت،

وقيل :أراد أهنن يلبسن ثياابً رقاقاً يصفن ما حتتها من أجسامهن ،فهن كاسيات يف الظاهر ،عارايت يف
املعىن .واخلالصة أن احلديث ابللفظ الذي أشار إليه السائل ال يثبت ،ولكن ورد لبعضه شاهد

صحيح .وهللا أعلم.
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تصحيح احلاكم وموافقة الذهيب
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

كيف ميكن احلكم مبوافقة اإلمام الذهيب من عدمها لتصحيح اإلمام احلاكم يف مستدركه على

الصحيحّي ،من خالل تعليقاته على األحاديث؟ فإنه أحياانً يقول :صحيح .ويسكت ,وأحياانً ينتقد,

وأحياانً ال يعلق شيئاً بل يكتفي ابلصمت! .مث هو يف البداية مل يذكر منهجه يف التعليق على
املستدرك ,وهل ميكن أن تعتمد أحكامه يف هذا التعليق؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله .أما بعد..
أقول وابهلل التوفيق :إن اإلمام الذهيب قد قام ابختصار (املستدرك)  ،كما قام ابختصار كتب أخرى

كثرية ،واألصل يف االختصار أالّ يكون فيه إضافة من خمتصره ،بل يقتصر على بعض ما يف أصله،

دون زايدة ،لكن اإلمام الذهيب مل يكن خيلي خمتصراته من تعقبات وفوائد ينشرها يف الكتاب ،وهي
خارجة عن أصل شرط الكتاب ،بل هي فضلة يتربع هبا الذهيب على املستفيدين ،فتأيت هذه

سر.
اإلضافات على غري قاعدة مطردة ،بل أتيت كيفما اتفق وتي ه

أضف إىل ذلك األصل :أن الذهيب مل يذكر عبارة صرحية أبنه إن نقل حكم احلاكم وسكت عليه

يكون موافقاً له ،أو أنه ال يكون خمالفاً له إال إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إىل الذهيب

ال بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن ،أما والظن الغالب خبالف تلك النسبة ،فال تصح.

وواضح من خالل كتاب الذهيب أنه إمنا ينقل عقب كل حديث حكم احلاكم عليه ،مث إذا أراد أن

يتعقبه قدم التعقب بقوله( :قلت)  ،وعلى هذا فكل ما خال عن كلمة (قلت)  ،فليس هو إال رأي

احلاكم.
أما االستدالل بتعقيب الذهيب على أن سكوته يدل على اإلقرار ،فهو استدالل ضعيف؛ ألنه خالف

األصل يف عمل املختصر ،الذي ال يعدو سكوته أن يكون نقالً ملا يف األصل.

ويدل على أن الذهيب مل يلتزم التعقب يف كل ما خيالف فيه احلاكم  -سوى ما سبق -األمور التالية:

-قال الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" يف ترمجة احلاكم ،جملد (401هـ420 -هـ)  ، )132( -وهو

يتحدث عن (املستدرك) ":ففي املستدرك مجلة وافرة على شرطهما ،ومجلة كبرية على شرط أحدمها.

لعل جمموع ذلك حنو النصف ،وفيه حنو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء ،أو له علة .وما بقي،
وهو حنو الربع ،فهو مناكري وواهيات ال تصح ،ويف بعض ذلك موضوعات ،قد أعلمت هبا ملا
اختصرت هذا املستدرك ،ونبهت على ذلك".
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فهذا النص يدل على أن الذهيب مل يعنت ببيان كل الواهيات ،وإمنا اعتىن ابلتعليق على بعضها،

وخاصة املوضوعات .أال ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكري وواهيات ،يف حّي أنه مل يتعقب إال قدر
مثن الكتاب ،حيث إن عدد أحاديث احلاكم يبلغ ( ، )9045وعدد تعقبات الذهيب ()1182
حديثاً ،يف حّي أن ربع أحاديث كتاب احلاكم هو ( ، )2261وهذه اإلحصائية مستفادة من مقدمة
وبناء على ذلك فإن الذهيب كان يعلم بوجود
حتقيق خمتصر استدراك الذهيب البن امللقن (ً ، )9/8
ِ
ض ْع ِ
ف األحاديث اليت تعقبها يف املستدرك من الواهيات ،وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعترب

سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع املستدرك عند الذهيب -سوى الربع األول ،-أحاديث ظاهرها

الصحة ،وهلا علل خفية تقدح يف صحتها ،وعلى هذا :فالذهيب كان يعلم أنه مل يتعقب إال قدر ربع
األحاديث املنتقدة عنده هو ،فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!

ومما يشهد لذلك أيضاً :انتقاد الذهيب لغريما حديث يف املستدرك ،يف غري املختصر من كتبه األخرى،
مع سكوته عنه يف املختصر ،ومن ذلك:

( )1فلما صحح احلاكم حديثا ( ، )545-544/1وسكت عنه الذهيب يف املختصر ،ذكره يف

امليزان ( 136/1رقم  )547حاكماً عليه ابلبطالن ،مث قال" :قال احلاكم :صحيح اإلسناد .قلت:
كال .قال :فرواته كلهم مدنيون .قلت :كال .قال :ثقات .قلت :أان أهتم به أمحد".

( )2وصحح احلاكم حديثاً آخر ( ، )545/2وسكت عنه الذهيب يف املختصر ،لكنه قال يف امليزان
( 179/3رقم ": )6042صححه احلاكم ،وهو حديث منكر كما ترى".

العلُو للعلي
( )3وصحح احلاكم حديثاً اثلثاً ( ، )493/2وسكت عنه الذهيب يف املختصر ،وقال يف ُ

العظيم ( 593/1رقم " : )146شريك وعطاء فيهما لّي ،ال يبلغ هبما رد حديثهما ،وهذه بلية حتري
السامع ،كتبتها استطراداً للتعجب ،وهو من قبيل امسع واسكت".

وبعد هذا كله ،لئن أص هر من فرط منه رأي سابق يف هذه املسألة ،على أن سكوت الذهيب عن تعقب

احلاكم إقرار منه وموافقة ،أقول له :ما قيمة هذا اإلقرار؟ وقد صرح الذهيب أبن خمتصره للحاكم يعوزه

عمل وحترير ،كما يف السري ( ، )176/17وبلغ هذا اإلعواز إىل حد أنه مل يتعقب إال حنو ربع ما

يستحق التعقب عنده .إن اإلصرار على ذلك الرأي إن هو إال شّي للذهيب ال زين ،ومتسك حببل
رث غري متّي!!!

وهذا التقرير أبدلته -ال شك -أنه أوىل من تقليد بعض أهل العلم ،الذين اعتربوا جمرد سكوت
الذهيب إقراراً ،كالسيوطي يف النكت البديعات ( ، )197واملناوي يف فيض القدير ،واحلسيين يف
البيان والتعريف ،وغريهم من العلماء املعاصرين.

وهللا أعلم ،واحلمد هلل وحده - ،وصلى هللا وسلم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن اتقى
حده.-
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الدعاء بطول العمر

اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/30هـ
السؤال

كيفية اجلمع بّي دعاء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خلادمه أنس بطول العمر كما ثبت هذا

عند أصحاب السنن وبّي هنيه لزوجته أم حبيبة -رضي هللا عنها -كما ثبت يف صحيح مسلم عندما
قالت :اللهم متعين بزوجي رسول هللا وأبيب أيب سفيان وأخي معاوية؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
أقول وابهلل التوفيق:

إن الدعاء من األسباب اليت حتقق املقصود إبذن هللا تعاىل ،بل هو -إذا استتم شروط االستجابة-

أعظم األسباب على اإلطالق؛ ألنه طلب من مسبب األسباب وحمقق الغاايت ،وهو هللا تعاىل ،وهو

القائل":ادعوين أستجب لكم" [غافر. ]60 :

فكما أن األرزاق وعافية األبدان والسعادة أمور مقدرة ،ومل يناف ذلك طلبها ابألسباب املشروعة،

فكذلك طلبها ابلدعاء ال ينايف اإلميان بكوهنا مقدرة يف علم هللا تعاىل من األزل ،واألعمار من مجلة
األمور املقدرة أيضاً ،يشرع أن تُـتّبع األسباب املشروعة (ومنها الدعاء) إلطالتها ومد أجلها.

وأما ما جاء يف حديث أم حبيبة يف صحيح مسلم رقم ( )2663أهنا دعت فقالت":اللهم متعين

بزوجي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وأبيب أيب سفيان ،وأبخي معاوية :فقال النيب -صلى هللا
عليه وسلم :-قد سألت هللا آلجال مضروبة وأايم معدودة وأرزاق مقسومة ،لن يعجل شيئاً قبل حله،
أو يؤخر شيئاً عن حله .ولو كنت سألت هللا أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القرب كان خرياً
وأفضل" فلهذا احلديث توجيهان:

األول :إما أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -علم ابلوحي أن أعمار الذين دعت هلم أم حبيبة لن يزاد
عليها بدعائها ،فنهاها عن ذلك لذلك.

الثاين :وإما أنه قصد أن يرشدها إىل ما هو خري هلا وأفضل من أن تدعو بزايدة األعمار والتمتع هبا يف

الدنيا ،وهو الدعاء ابلنجاة من عذاب النار وعذاب القرب.

وهذا املبحث من مباحث القدر الكربى ،وله عالقة بتفسري قول هللا تعاىل":ميحو هللا ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب" [الرعد ، ]39:وقد تكلم عنه املازري (تـ 536هـ) يف املعلم بفوائد مسلم بكالم
جامع نقله عنه من جاء بعده ( )186-184/3فانظر :إكمال املعلم للقاضي عياض (-153/8

 ، )156واملفهم للقرطيب ( )682-681/6وشرح النووي ( ، )454-452/8وهللا أعلم ،واحلمد
هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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التأسي ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/20
السؤال

هل اتباع السنة يعين تقليد النيب الكرمي -صلى هللا عليه وسلم -يف كل أفعاله حىت يف األكل

وامللبس؟
اجلواب

األصل متابعة األمة لنبيها -صلى هللا عليه وسلم -يف أفعاله وأقواله وأحواله ،فقد جعل هللا هلا قدوة،
فقال" :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر" [األحزاب. ]21:

قال ابن كثري ":هذه اآلية أصل كبري يف التأسي برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أقواله وأفعاله
وأحواله" [تفسري ابن كثري . ]483/3

مث إن أفعاله -صلى هللا عليه وسلم -من سنته عند مجيع العلماء ،وقد أمر -صلى هللا عليه وسلم-
بلزوم سنته.

ولكن أفعاله -صلوات هللا وسالمه عليه -عند أهل العلم أنواع من حيث دالالهتا على مشروعية
ذلك الفعل لألمة ،فهي على أقسام ثالثة:
القسم األول :ما فعله -صلى هللا عليه وسلم -مبقتضى اجلبلة ،أي :احلاجة العادية اليت طبع عليها

البشر كقيامه وقعوده وأكله وشربه ،وهذا األصل فيه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يقصد به
التشريع والتعبد فهذا ال يطالب املكلف ابالقتداء به -صلى هللا عليه وسلم -فيه فيقوم اإلنسان

ويقعد ويشرب حبسب حاجته هو هلذه األفعال ،سواء وافق فيها فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم-
أم مل يوافقه.

وقد ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أنه إن أتسى به مت ٍ
أس فال أبس ،وإن تركه ال رغبة عنه وال

اقتداء بفعله -صلى هللا عليه وسلم -لكن
استكباراً فال أبس ،فقد جاء عن الشافعي أنه شرب قائماً
ً
ما ورد عنه -صلى هللا عليه وسلم -يف هذه األفعال مما هو زائد عن أصل الفعل ودل دليل على

حكم له آخر فإنه أيخذ ذلك احلكم ،فصفة األكل والشرب من التسمية واستعمال اليمّي واحلمد

عند االنتهاء وآداب اجملالسة على الطعام كلها مشروعة حبسب األدلة وجوابً أو استحباابً.

والنوم مستقبل القبلة وعلى جانبه األمين وقول الذكر عند النوم كلها مشروعة وهي أمر زائد عن

أصل فعل النوم.

ويلحق هبذا ما فعله -صلى هللا عليه وسلم -حبكم االتفاق ومل يقصده مثل :أن ينزل مبكان ويصلي

فيه لكونه نزله ال قصداً منه الصالة والنزول فيه فإن ختصيص ذلك املكان ابلصالة ال يكون أتسياً به
-صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه مل يقصد ذلك املكان ابلعبادة.

القسم الثاين :األفعال اليت دل الدليل على أنه -صلى هللا عليه وسلم -خمتص هبا كاجلمع بّي أكثر
من أربع من النساء ،والوصال يف الصوم فإنه ال يشرع ٍ
ألحد أن يتأسى به -صلى هللا عليه وسلم -يف
ذلك.

القسم الثالث :أفعاله -صلى هللا عليه وسلم -اليت يبّي هبا التشريعات اجململة كبيانه ابلفعل للصالة

اليت جاءت جمملة يف كتاب هللا ،وبيانه للحج والزكاة والصوم وحنو ذلك ،فهذه األفعال أتخذ حكم

ما بينته ،فإن بينت واجباً فهي واجبة ،وإن بينت مندوابً فهي مندوبة.

يراجع هذا األمر الكتب التالية[ :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ،409/10 ،280/1الفقيه واملتفقه

 349/1وما بعدها ط :عادل العزازي ،شرح الكوكب املنري  178/2وما بعدها ،معامل أصول الفقه
حملمد بن حسّي اجليزاين . ]131

()82/2

اخللع وطلب الطالق
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/23هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أرجو من فضيلتكم التوضيح ،كيف ميكننا أن جنمع حديث امرأة اثبت بن قيس  -رضي هللا عنهما-

الذي رواه البخاري عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وحديث ثوابن  -رضي هللا عنه  -عن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

أميا امرأة سألت زوجها طالقاً من غري أبس فحرام عليها رائحة اجلنة ،رواه أبو داود والرتمذي

وحسنه ،والبيهقي وفيه قال :وإن املختلعات هن املنافقات  ...جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

اجلمع من لفظ احلديث ،فإن حديث ثوابن  -رضي هللا عنه -النهي فيه عن سؤال املرأة زوجها

الطالق من غري أبس ،وأما حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -يف امرأة اثبت بن قيس  -رضي
هللا عنهما -فإهنا طلبت الطالق من ٍ
أبس ،ذلك أبهنا قالت للرسول  -صلى هللا عليه وسلم :-

"ولكين ال أطيقه" رواه البخاري ( )5275وورد يف مسند اإلمام أمحد ( )16095قوهلا" :إين ال أراه
فلوال خمافة هللا  -عز وجل  -لبزقت يف وجهه" ويف رواية للبخاري (" )5273ولكين أكره الكفر يف

اإلسالم".

فإذا خشيت املرأة ببقائها مع زوجها الوقوع يف احملاذير الشرعية من عصيانه وعدم إجابته إىل الفراش

فال جناح عليها أن تطلب الفراق ،قال تعاىل ... " :إال أن خيافا أال يقيما حدود هللا [ " ...البقرة:
 ]229قال طاووس :أال يقيما حمدودة فيما افرتض لكل واحد منهما على صاحبه يف العشرة
والصحبة.

()83/2

هل االحتالم من الشيطان؟

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

هل ورد حديث صحيح يدل على أن االحتالم من الشيطان؟

اجلواب
ال أعلم يف ذلك حديثاً صحيحاً والذي وقفت عليه يف هذا ،حديث رواه الطرباين يف املعجم الكبري

( )225/11واألوسط ( )91/8واللفظ له ،وابن عدي يف الكامل ( )92/3من حديث ابن عباس
-رضي هللا عنهما -قال":ما احتلم نيب قط إمنا االحتالم من الشيطان".

وهذا احلديث ضعفه ابن دحية كما نقله ابن امللقن يف غاية السول ( )290وهو كما قال؛ ألن يف

سنده عبد العزيز بن أيب اثبت ،قال عنه البخاري وأبو حامت :منكر احلديث ،وزاد أبو حامت :جداً،
وقال النسائي :مرتوك احلديث ،كما يف التهذيب البن حجر (. )308/6
ومع ضعفه الشديد :اختلف عليه يف رفعه ووقفه.

وقد ذكر بعض العلماء أن عدم االحتالم من خصائص النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ويف هذا نظر
حىت يثبت به األثر ،وال يلزم أن يكون املين من تالعب الشيطان ،بل هو فيض زايدة املين خيرج يف
وقته ،ينظر :شرح مسلم للنووي ( ، )199/3وهللا أعلم.

()84/2

رفع اليدين عند قرب النيب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/15هـ

السؤال

هل ثبت يف السنة شيء عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أهنم كانوا يرفعون أيديهم عند قرب النيب

صلى هللا عليه وسلم عند السالم؟ وما حكم ذلك يف الشرع؟ وما حكم اإلطالة يف السالم؟ وما حكم

اجللوس مستقبالً قرب النيب صلى هللا عليه وسلم؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

الوارد عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -أنه إذا جاء للسالم على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

يقف إىل قرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيقول :السالم عليك اي رسول هللا ،مث يقول السالم
عليك اي أاب بكر ،مث يقول :السالم عليك اي عمر اي أبت انظر ما رواه مالك يف املوطأ (، )406

وينصرف ،ومل ينقل عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فيما أعلم أهنم كانوا يرفعون أيديهم أو يقفون
أحب أن يدعو فيتوجه إىل القبلة ،ويدعو هللا
طويالً وإمنا يسلمون وينصرفون ،قال بعض السلف إذا ه

أحب من خريي الدنيا واآلخرة كعادته دائماً وأبداً ،يف دعائه يستقبل القبلة.
مبا ه

()85/2

إنكار السنة بدعوى أن هللا مل يتعهد حبفظها
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم من كذب أبحاديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -حمتجاً أبن هللا تعاىل مل يتعهد حبفظها

علي ،وحيتج أيضاً أبننا لو فتحنا هذا الباب الحتج أصحاب الدايانت األخرى
كالقرآن ،فال تثريب ّ
أيضاً على ما لديهم من املنقول ،فهذه شبهة قامت يف نفوس مجاعة من املسلمّي يف بلدان ،فنرجو
تزويدان ابجلواب؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى

حده.

أما بعد :أقول وابهلل التوفيق:
إن السنة النبوية حمفوظة حبفظ هللا تعاىل لدينه وكتابه القرآن الكرمي ،وعلى ذلك إمجاع املسلمّي.

أما من شك أو شكك يف ذلك ،فإان نقول له :إما أنك مسلم ،أو لست مبسلم .فإن كنت مسلماً
لك جواب ،وإن كنت غري ذلك فلك جواب آخر.
أما املسلم فإان نقول له :يدل على حفظ هللا تعاىل للسنة أمور كثرية منها ما يلي:
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
أوالً :قال هللا تعاىل" :ومن يـبـتَ ِغ غَ ْري اإلس ِ ِ
ين" [آل
َ َ ْ َْ
َ ْ
اخلَاس ِر َ
الم ديناً فَـلَ ْن يُـ ْقبَ َل م ْنهُ َو ُه َو ِيف َ َ
ول هِ
ّي َوَكا َن
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النهبِيِّ َ
"ما َكا َن ُحمَ هم ٌد أ ََاب أ َ
عمران . ]85:وقال تعاىلَ :
ٍ ِ
ه
"ه َو اله ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِاب ْهلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْيء َعليماً" [األحزاب . ]40:وقال تعاىلُ :
لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ال ُْم ْش ِرُكو َن" [التوبة . ]33:فدلت هذه اآلايت أن دين اإلسالم هو
آخر الشرائع ،وأنه ال يقبل هللا تعاىل من العاملّي سواه ،وأنه سيبقى إىل قيام الساعة.
وال شك أن بقاء هذا الدين يعين حفظ شرائعه وأحكامه ،وعلى رأس ذلك أركان اإلسالم.

ومن املعلوم أن الصالة .إمنا جاء يف القرآن األمر إبقامتها أمراً جممالً ،دون بيان أعدادها وشروطها

وأركاهنا وواجباهتا وسننها ،وأن ذلك كله إمنا ورد يف السنة مفصالً مبيناً ،فكيف نؤمن ببقاء دين هللا

تعاىل ،لو اعتقدان ضياع السنة ،اليت ال بقاء هلذا الركن العظيم من أركان اإلسالم بدوهنا؟! وقل مثل

ذلك يف الزكاة والصيام واحلج وغريها من األحكام؛ حيث إن تفاصيل أحكام ذلك كله مل أتت يف

القرآن الكرمي ،إمنا جاء يف السنة ،وعلى هذا فلو اعتقدان ضياع السنة فقد كذبنا القرآن الذي أخربان

ببقاء هذا الدين وحفظه؛ ألن يف ضياعها ضياع الدين كله!!
اثنياً :يقول هللا تعاىل" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن" [احلجر ، ]9:وال شك أن الذكر يف هذه
اآلية هو القرآن الكرمي ،وهذا وعد من هللا عز وجل حبفظ كتابه.
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ِ
اب أَنْـ َزلْنَاهُ
ومن املعلوم أن القرآن إمنا أنزله ربنا عز وجل لنفهم معانيه ولنتدبره ،كما قال تعاىل" :كتَ ٌ
ك مب ِ
آايتِِه َولِيَـتَ َذ هكر أُولُو األَلْبَ ِ
[ص . ]29:وقال سبحانه "أفال يتدبرون القرآن"
اب" ّ
ار ٌك ليَ هدبهـ ُروا َ
إِلَْي َ ُ َ َ
َ

[النساء . ]82 :واملقصود من التدبر هو العمل أبحكامه واالهتداء بنوره وعبادة هللا تعاىل على وفق
مراده سبحانه ،وقد بّي لنا ربنا عز وجل أن بيان القرآن وتفسريه موكول إىل النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  ،-وأن ذلك التفسري والبيان هو أعظم وظيفة للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وألجل ذلك
أنزل عليه القرآن ،ليبلغه حروفاً ومعاين وذلك كله يف قوله تعاىل" :وأَنْـزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
هاس َما
َ ََ ْ
ك ال ّذ ْك َر لتُـبَِّ َ
نُـ ِز َل إِلَي ِهم ولَعلههم يـتَـ َف هكرو َن" [النحل :من اآلية . ]44ويف قوله سبحانه" :وما أَنْـزلْنَا َعلَي َ ِ
اب
ْ
ََ َ
ك الْكتَ َ
ّ ْ ْ َ َ ُْ َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
هِ
دى َوَر ْمحَةً ل َق ْوم يُـ ْؤمنُو َن" [النحل. ]64:
إِهال لتُـبَِّ َ
ّي َهلُُم الذي ا ْختَـلَ ُفوا فيه َو ُه ً
ولذلك فإن تعهد هللا تعاىل حبفظ القرآن يتضمن التعهد حبفظ بيانه من السنة النبوية؛ ألن حفظ
القرآن لن يتم بغري حفظ ألفاظه ومعانيه ،ومعانيه ال تعرف إال ابلسنة ،فدل ذلك على حتقيق حفظ

السنة حبفظ القرآن.

بل إن حفظ معاين القرآن اليت جاءت هبا السنة أهم من حفظ حروفه مع تضييع معانيه؛ ألن املقصود
من حفظ القرآن العمل مبقتضاه ،وال يعمل مبقتضاه إذا مل تعرف معانيه ،ولذلك فال يتحقق حفظ
القرآن بغري حفظ السنة .وهذا هو الذي جعل العلماء من قدمي يذكرون أن قوله تعاىل" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا
ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن" [احلجر ]9 :كما يتضمن الوعد حبفظ القرآن ،فهو يتضمن الوعد حبفظ
السنة النبوية أيضاً.
اثلثاً :لقد جاء يف آايت كثرية جداً يف القرآن الكرمي األمر بطاعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

َطيعوا ه ِ
ِ
هِ
ول َوأ ِ
ُويل األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم" [النساء :من
يعوا ال هر ُس َ
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
كقوله تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ

اآلية . ]59وكقوله تعاىل" :من يطع الرسول فقد أطاع هللا" [النساء . ]80 :ونفى تعاىل اإلميان عمن
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما
مل يقبل حكم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال تعاىل" :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
سلِّ ُموا تَ ْسلِيماً" [النساء. ]65:
َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
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وأمر ابلرجوع إىل كتابه الكرمي وإىل سنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -عند التنازع ،فقال تعاىل:
ِ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردُّوه إِ َىل هِ
َطيعوا ه ِ
ِ
هِ
ول َوأ ِ
اَّلل
يعوا ال هر ُس َ
ْ ُ ُ
آمنُوا أ ُ
اَّللَ َوأَط ُ
ين َ
ُويل ْاأل َْم ِر منْ ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ ُ ْ
َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
وال هر ُس ِ
ول" [النساء . ]59:وحذر تعاىل من خمالفة أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال عز
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
يم" [النور :من
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُصيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُصيبَـ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
وجل" :فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
"وَم ْن يَـ ْع ِ
ص ه
ضالالً ُمبِيناً" [األحزاب :من اآلية. ]36
ض هل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
اآلية . ]63وقال تعاىلَ :
اَّلل ورسولَهُ فَِإ هن لَهُ َانر جهنهم َخالِ ِد ِ
"وَم ْن يَـ ْع ِ
يها أَبَداً" [اجلن :من اآلية. ]23
ين ف َ
ص هَ َ َ ُ
وقال سبحانهَ :
َ
َ ََ َ
ول هِ
وحثنا سبحانه أن نقتدي ابلنيب  -صلى هللا يف قوله تعاىل" :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر ه
لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّللَ َكثِرياً" [األحزاب. ]21:
فهذه األوامر اإلهلية وغريها مما هو يف معناها كثري جداً يف كتاب هللا تعاىل ،كيف ستطبق لو مل حتفظ
السنة؟! كيف سنطيع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ وكيف سننتهي عن خمالفة أمره؟ وكيف
سنعرف هديه لنقتدي به فيه؟ لو أن السنة غري حمفوظة!!

إن اعتقاد ضياع السنة يعين أن تلك اآلايت (مجيعها وغريها مما هو يف معناها) ال فائدة منها وال معىن
ف ه
اَّللُ نَـ ْفساً إِال
هلا؛ ألهنا تكليف مبا ال يستطاع!! واحلاصل أن ربنا  -عز وجل  -قال" :ال يُ َكلِّ ُ
ُو ْس َع َها" [البقرة :من اآلية. ]286
وبذلك نضيف وجهاً جديداً ودليالً آخر على أن حفظ القرآن ال يتحقق بغري حفظ السنة؛ ألن تلك
اآلايت اآلمرة بطاعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -واحملذرة من معصيته واحلاثة على االحتكام إليه
واالقتداء بسنته لن ميكن العمل هبا إذا مل حتفظ السنة!!!
وهلذا كله كان التشكيك يف السنة تشكيكاً يف القرآن الكرمي ،وهذا ال يقع من مسلم أبداً ،إال أن
يكون جاهالً ،واجلاهل ال يعذر بعد أن تقوم عليه احلجة هبذه األدلة اآلنفة الذكر.

أما غري املسلم :وهو الذي إذا احتججنا عليه مبنقوالتنا (وهي القرآن والسنة) احتج علينا بنقوالته،

كما جاء يف السؤال؛ فإننا ال نبدأ خطابه ابألدلة السابقة؛ ألنه ال يؤمن ابلقرآن أصالً وإمنا نبدأ

بدعوته إىل اإلسالم ،وإبثبات نبوة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -من خالل دالئل نبوته عليه

الصالة والسالم املتعددة :كإعجاز القرآن الكرمي املتنوع الوجوه :يف بالغته ،وتشريعاته ،وإخباره

ابملغيبات ،وسبقه العلمي الكوين (املسمى ابإلعجاز العلمي)  ،وكإعجاز السنة النبوية كذلك ،وبيان

بشارات األنبياء به  -صلى هللا عليه وسلم  ،-واليت مع حتريف اليهود والنصارى لكتبهم ،ومع
إخفائهم لكثري منها مل يزل فيها إىل اليوم ما يدل على ذلك  ...إىل غري ما سبق من دالئل نبوته -

صلى هللا عليه وسلم.

فإذا ما صدق وآمن ابهلل رابً وابإلسالم ديناً ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوالً ونبياً ،بيهنا له ابألدلة
املتقدمة حفظ هللا  -تعاىل  -للسنة النبوية.
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ولذلك فلسنا خنشى إن احتججنا مبنقوالتنا من احتجاج أصحاب الدايانت األخرى علينا مبنقوالهتم؛
ألن األمر ليس مبجرد الدعاوى ،وإمنا األمر ابحلجة والربهان؛ فشتان شتان بيننا وبّي من خيالفنا يف
الدين!!

وهذا هو مصدر قوتنا  -حنن املسلمّي  -أننا أصحاب احلق املطلق على هذه األرض ،ولدينا األدلة
القاطعة على ذلك كله ،ولوال ذلك ملا بقت لإلسالم واملسلمّي ابقية ،مع كثرة أعدائنا ،وتكالبهم

علينا ،وشراسة حرهبم ضدان.

إن ديننا احلق؛ ألنه دين هللا تعاىل الذي ال إله إال هو وحده ال شريك له ،وأدلة هذه الدعوى عندان
بصر أبناء املسلمّي هبا
كثرية ،كافية إلميان أهل األرض كلهم .لكن من يبلغها ألهل األرض؟! بل من يُ ِّ
قبل غريهم؟ هذا ما يسعى إليه الناصحون لدينهم ،الغيورون على أبناء ملتهم ،احلريصون على هداية
الناس كلهم إىل ما فيه سعادهتم يف الدنيا واآلخرة .هذا وهللا أسأل أن يهدينا مجيعاً صراطه املستقيم.

وهللا أعلم.

واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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أحاديث اإلفطار
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/1هـ
السؤال

ما هي األحاديث الواردة عند اإلفطار؟

اجلواب
أحاديث الدعاء عند اإلفطار:

ورد يف هذا الباب مجلة من األحاديث ،كلها ال ختلو من مقال ،منها:

( )1حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -الذي أخرجه ابن ماجة
( )1753من طريق إسحاق بن عبيد هللا املدين ،قال :مسعت عبد هللا بن أيب مليكة يقول :مسعت

عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما -يقول :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إن
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" .قال ابن أيب مليكة :مسعت عبد هللا بن عمرو يقول إذا أفطر :اللهم

إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل .وقد أخرجه احلاكم ( )422/1وغريه.

( )2حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما :-أخرجه أبو داود ( )765/2ابب :القول عند اإلفطار
( )2357من طريق مروان -يعين ابن سامل املقفع -قال :رأيت ابن عمر -رضي هللا عنهما -يقبض
على حليته ،فيقطع ما زاد على الكف ،وقال :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا أفطر
قال":ذهب الظمأ وابتلت العروق ،وثبت األجر إن شاء هللا".

( )3عن أنس -رضي هللا عنه -قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا أفطر قال ":بسم هللا،
اللهم لك صمت ،وعلى رزقك أفطرت" رواه الطرباين يف األوسط ( ، )7549ويف الباب أحاديث
أخرى ،لكنها ضعيفة جداً.
ويف الباب أيضاً آاثر عن بعض السلف يف الدعاء عند الصوم ومنها:

أثر الربيع بن خثيم ،وهو ثقة عابد خمضرم ،فقد كان يقول":احلمد هلل الذي أعانين فصمت ،ورزقين

فأفطرت" .أخرجه ابن فضيل يف كتاب (الدعاء) وعند ابن أيب شيبة يف املصنف ( )9744عن حصّي
بن عبد الرمحن السلمي قال :كان الربيع بن خثيم يقول :فذكره.
وهذا يدل على شهرة هذا األمر عند السلف -رمحهم هللا تعاىل ،-والعمل عليه جار عند األمة منذ

األعصار األوىل ،ويف القرآن الكرمي إشارة إىل هذه املسألة ،يقول احلافظ ابن كثري -رمحه هللا -حّي

قال عند تفسري قوله -تعاىل":-وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"
[البقرة : )208/1( ]186:ويف ذكره تعاىل هذه اآلية الباعثة على الدعاء متخللة بّي أحكام

الصيام إرشاد إىل االجتهاد يف الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر ،كما رواه اإلمام أبو داود

الطيالسي يف مسنده  " ...مث ذكر مجلة من األحاديث السابقة.
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حديث (إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها)
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/1هـ
السؤال

مسعت حديثاً عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -معناه :يوم القيامة أييت أانس أبعمال مثل جبل
هتامة ،جيعلها هللا هباء منثوراً ،أريد نص احلديث كامالً وشرحاً له.

اجلواب

إىل أخي الكرمي :عبد هللا حفظه هللا.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد :فهذا نص احلديث الذي تريده.

عن ثوابن -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :ألعلمن أقواماً من أميت
أيتون حبسنات أمثال جبال هتامة بيضاء فيجعلها هللا هباء منثوراً أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم
وأيخذون من الليل كما أتخذون ولكنهم قوم إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها" رواه ابن ماجة.

وصححه األلباين  -رمحه هللا  -يف صحيح اجلامع (. )3-5

ومعىن احلديث أنه أييت أانس يوم القيامة من بين قومنا يتكلمون بلغتنا نعرفهم ويعرفوننا ،ولكن هللا
جيعل أعماهلم هباء منثوراً تضيع عليهم وخيسروهنا فال تنفعهم أعماهلم فيكونون من أهل النار ،ملاذا؟

ألهنم قوم فجار ماكرون فهم أمام الناس من املصلّي احملافظّي ،أما إذا غابوا عن الناس فجروا ومكروا
فلم يرعوا هللا وقارا ،ومل يستحوا من رهبم يف الوقوع يف احملرمات وانتهاك األعراض من السب والغيبة

والنميمة ،والظلم ،والتعدي ،على حقوق اآلخرين ،كما قال تعاىل" :يَ ْستَ ْخ ُفو َن ِم َن الن ِ
هاس َوال
يست ْخ ُفو َن ِمن هِ
ضى ِم َن الْ َق ْو ِل َوَكا َن ه
اَّللُ ِمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحميطاً"
اَّلل َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يُـبَـيِّتُو َن َما ال يَـ ْر َ
َ َْ
َ
[النساء ، ]108:وكما يف حديث املفلس الذي أييت بصالة وصدقة وصيام وأييت وقد شتم هذا،
وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وضرب هذا ،وسفك دم هذا ،فيؤخذ هلذا من حسناته ،وهذا من

حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاهتم فطرحت عليه فطرح يف النار"
رواه مسلم ،نعوذ ابهلل من اخلسران.
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رد حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/21هـ
السؤال

السؤال :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا عليه الصالة والسالم" :ال أعرفن أحداً
منكم أاته عين حديث وهو متكئ يف أريكته فيقول :اتلوا علي به قرآان ،وما جاءكم عين من خري قلته

أو َمل أقله ,فأان أقوله ,وما آاتكم عين من شر ,فأان ال أقول الشر" مسند اإلمام أمحد (, )8787

والرتمذي.

وقوله عليه الصالة والسالم" :إذا مسعتم احلديث عين ,تعرفه قلوبكم ,وتلّي له أشعاركم وأبشاركم,

وترون أنه منكم قريب  ,فأان أوالكم به  ,وإذا مسعتم احلديث عين ,تنكره قلوبكم ,وتنفر عنه أشعاركم
وأبشاركم ,وترون أنه منكم بعيد ,فأان أبعدكم منه" ابن حبان ,مسند اإلمام أمحد.

ومن ر هد حديثاً عين ,فليتبوأ
"من كذب علي متعمداً ,فليتبوأ بيتاً يف النار َ
وقوله عليه الصالة والسالمَ :

ومن ر هد حديثاً بلغه عين فأان خماصمه يوم القيامة ,وإذا بلغكم عين حديث ,وَمل تعرفوه,
بيتاً يف النارَ ,
فقولوا هللا أعلم" الطرباين يف املعجم الكبري (. )6163

"من بلغه عين حديث ,فكذب به ,فقد كذب ثالثة :هللا ,ورسوله ,
وقوله عليه الصالة والسالمَ :
والذي حدث به" الطرباين يف األوسط (. )7596

وقوله عليه الصالة والسالم" :عسى أن يكذبين رجل وهو متكئ على أريكته ,يبلغه احلديث عين,
فيقول :ما قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -دع هذا وهات ما يف القرآن" أبو يعلى يف

املسند (. )1813

وقوله عليه الصالة والسالم":من بلغه عن هللا فضيلة فلم يصدق هبا َمل ينلها" الطرباين يف األوسط
(. )5129

فضيلة الشيخ :هل نستطيع أن حنكم هبذه األدلة على أن املصطلحات النبوية أو األحاديث النبوية

"من كذب
كلها صحيحة؟ وأن َمن كذب على النيب -عليه الصالة والسالم -يعود إمثه على الراويَ :
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" ,وهل نستطيع أن نقول إن مجيع ما يف كتب السنن الثمانية

صحيحة؟ ألن أصحاهبا اشرتطوا على أنفسهم صحة األحاديث اليت يف كتبهم ،ورمبا نثقل عليكم؛

نريد رداً علمياً على هذه الشبهة ,وهذا مما عهدانه منكم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وبعد:
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السنة املطهرة حجة ابتفاق العلماء سواء منها ما كان على سبيل البيان للقرآن أو على سبيل
االستقالل ،وقد دلت األدلة املستفيضة من القرآن والسنة على وجوب اتباع النيب  -صلى هللا عليه

وسلم ،-والتحذير من خمالفة أمره وهنيه عليه الصالة والسالم ،قال هللا تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا
أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم

تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال" [النساء ، ]59 :قال ميمون بن مهران( :الرد

إىل هللا هو الرجوع إىل كتابه ،والرد إىل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -هو الرجوع إليه يف حياته

وإىل سنته بعد مماته)  ،وقال تعاىل" :قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا" [آل عمران من اآلية:

 ، ]31وقال تعاىل" :من يطع الرسول فقد أطاع هللا" [النساء من اآلية  ، ]80فقد جعل طاعة

رسوله -صلى هللا عليه وسلم -من طاعته سبحانه ،وحذر من خمالفته فقال" :فليحذر الذين خيالفون
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" [النور من اآلية  ، ]63فلوال أن أمره حجة والزم

ملا توعد على خمالفته ابلنار ،وقال سبحانه وتعاىل" :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان
يرجو هللا واليوم اآلخر" [األحزاب من اآلية  ، ]21وقال سبحانه" :فال وربك ال يؤمنون حىت

حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء]65 :

وقال سبحانه وتعاىل" :وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر من اآلية، ]7 :

وقد فهم الصحابة  -رضوان هللا عليهم -من هذه اآلايت وجوب الرجوع إىل السنة واالحتجاج هبا،
روى البخاري يف صحيحه عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -قال" :لعن هللا الوامشات

واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا ،فقالت أم يعقوب :ما هذا؟ قال
عبد هللا :وما يل ال ألعن من لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف كتاب هللا ،قالت :وهللا لقد
قرأت ما بّي اللوحّي فما وجدته ،فقال :وهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه ،قال هللا تعاىل" :وما آاتكم
الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر من اآلية ، ]7 :أخرجه البخاري ح (، )4886

وحينما بعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم -معاذاً -رضي هللا عنه -إىل اليمن قال له" :مب تقضي إذا
عرض لك قضاء؟ قال :بكتاب هللا ،قال :فإن مل جتد؟ قال :بسنة رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم ،-قال :فإن مل جتد؟ قال :أجتهد رأيي وال آلو فضرب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف
صدره ،وقال :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي هللا ورسوله ".أخرجه أبو داود ح
(. )3592
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وأما األحاديث الدالة على وجوب اتباع السنة فكثرية منها ما رواه أبو داود يف سننه عن املقدام بن

معد يكرب  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أال إنين أوتيت الكتاب
ومثله معه ،أال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول :عليكم ابلقرآن فما وجدمت فيه من حالل
فأحلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه ،أال ال حيل لكم احلمار األهلي ،وال كل ذي انب من

السباع ،وال لقطة معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ،ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ،فإن مل يقروه
فعليه أن يعقبهم مبثل قراه" أخرجه أبو داود ح (، )4604قال اخلطايب( :وقوله :يوشك رجل

شبعان "..حيذر هبذا القول من خمالفة السنن اليت سنها مما ليس له من القرآن ذكر على ما ذهبت إليه

اخلوارج والروافض فإهنم متثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن اليت قد ضمنت بيان الكتاب فتحريوا
وضلوا ،وأراد بقوله متكئ على أريكته أن من أصحاب الرتفه والبدعة الذين لزموا البيوت ومل يطلبوا

العلم من مظانه) معامل السنن ( ، )298/4ويف حديث العرابض بن سارية  -رضي هللا عنه مرفوعاً:
"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدين عضوا عليها ابلنواجذ" رواه أبو داود ح (، )4607

والرتمذي ( )2676وقال حديث حسن صحيح ،وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -خطب يف حجة الوداع فقال" :قد يئس الشيطان أن يعبد أبرضكم ولكنه

رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما حتاقرون من أعمالكم فاحذروا اي أيها الناس إين قد تركت فيكم ما

إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً" :كتاب هللا وسنة نبيه" أخرجه مالك يف املوطأ ( ، )899/2واحلاكم

ح ( )318واللفظ له.
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وملكانة السنة من الدين ومنزلتها من القرآن الكرمي ُعين الصحابة  -رضي هللا عنهم -حبديث النيب -
صلى هللا عليه وسلم ،-فحفظوا كالمه صلى هللا عليه وسلم ،-ووعوا ما شاهدوا من أفعاله وأحواله،

وأحاطوا علماً ابلظروف واملالبسات اليت قيلت فيها هذه األحاديث ،وقد بلغ من حرصهم على مساع
الوحي والسنن من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أهنم كانوا يتناوبون يف هذا السماع ،روى

البخاري يف صحيحه عن عمر  -رضي هللا عنه -قال" :كنت أان وجار يل من األنصار يف بين أمية
بن زيد وهي من عوايل املدينة ،وكنا نتناوب النزول على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ينزل
يوماً وأنزل يوماً ،فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه ،وإذا نزل فعل مثل ذلك" أخرجه
البخاري ح ( ، )89وكان إذا قدم على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وفد وعلمهم من القرآن

والسنة أوصاهم أبن حيفظوا ويبلغوا ،ففي صحيح البخاري أنه  -صلى هللا عليه وسلم -قال لوفد

بين عبد القيس" :احفظوه وأخربوه من وراءكم" أخرجه البخاري ح (، )87ويف حديث مالك بن

حويرث قال" :ارجعوا إىل أهلكم فعلموهم" أخرجه البخاري ح ( ، )685ومسلم ( ، )674وتثبت
الصحابة واحتاطوا يف قبول األخبار عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مسرتشدين بكتاب هللا  -عز

وجل -الذي أمر ابلتثبت يف قبول األخبار قال سبحانه وتعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا" ،ويف قراءة" :فتثبتوا" [احلجرات من اآلية ، ]6 :ومستضيئّي بسنة النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -اليت حذرت من الكذب على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فكان أبو بكر -
رضي هللا عنه -أول من احتاط يف قبول األخبار عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-روى ابن
شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر  -رضي هللا عنه -تلتمس أن تورث ،فقال

أبو بكر :ما أجد لك يف كتاب هللا شيئاً ،وما علمت أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ذكر لك

شيئاً ،مث سأل الناس؟ فقام املغرية فقال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يعطيها السدس

فقال له أبو بكر :هل معك أحد؟ فشهد حممد بن مسلمة مبثل ذلك فأنفذه هلا أبو بكر  -رضي هللا

عنه -أخرجه أبو داود ح ( ، )2894والرتمذي ح ( ، )2100وابن ماجة ح ( ، )2724وتثبت

عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -أيضاً يف قبول األخبار ،من ذلك ما رواه اإلمام البخاري عن أيب
سعيد اخلدري ،قال" :كنت يف جملس من جمالس األنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ،فقال:

استأذنت على عمر ثالاثً فلم يؤذن يل فرجعت فقال :ما منعك؟ قلت استأذنت ثالاثً فلم يؤذن يل

فرجعت ،وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا استأذن أحدكم ثالاثً فلم يؤذن له فلريجع"،
فقال وهللا لتقيمن عليه بينة ،أمنكم أحد مسعه من النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقال أيب بن

كعب :وهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم ،فكنت أصغر القوم ،فقمت معه فأخربت عمر أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال ذلك" فقال عمر أليب موسى :أما إين مل أهتمك ،لكن خشيت أن يتقول
الناس على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-أخرجه البخاري ح ( ، )6245ومسلم ح

( ، )2153ومالك يف املوطأ (، )964/2وقوله" :أما إين مل أهتمك  " ...ليس يف الصحيحّي وهو
عند مالك يف املوطأ ،ويف رواية ملسلم أن أيب بن
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كعب قال :اي ابن اخلطاب ال تكونن عذاابً على أصحاب رسول هللا ،قال عمر :سبحان هللا إمنا

مسعت شيئاً فأحببت أن أتثبت" ،وروى مسلم عن املسور بن خمرمة قال :استشار عمر بن اخلطاب -
رضي هللا عنه -الناس يف مالص املرأة فقال املغرية بن شعبة :شهدت النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
قضى فيه بغرة :عبد أو أمة ،قال :فقال عمر ائتين مبن يشهد معك ،قال :فشهد له حممد بن
مسلمة ،أخرجه مسلم ح ( ، )1689واملالص :هو جنّي املرأة ،والغرة :العبد واألمة ،وما ورد عن

الصحابة -رضي هللا عنهم -من التثبت يف قبول األخبار كثري ال يتسع املقام لبسطه وقد سار على
منهج الصحابة -رضي هللا عنهم -التابعون ،ومن بعدهم فاعتنوا ابألسانيد وفتشوا عن محلة األخبار
ونقلة اآلاثر ،فنقدوا الرجال وميزوا الثقات من غريهم ،قال ابن سريين( :إن هذا العلم دين فانظروا

عمن أتخذون دينكم)  ،ويف رواية عنه أنه قال( :إن هذا احلديث دين فلينظر الرجل عمن أيخذ
دينه) قال عبد هللا بن املبارك( :اإلسناد عندي من الدين ،لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ،فإذا

قيل له من حدثك؟ بقي) وقال سفيان الثوري( :اإلسناد سالح املؤمن ،إذا مل يكن معه سالح فبأي
شيء يقاتل؟)  ،وقال األوزاعي( :ما ذهاب العلم إال ذهاب اإلسناد)  ،وقد درس األئمة هذه

األسانيد ونظروا يف أحوال الرواة من خالل قواعد وأصول علوم احلديث ،فميزوا املقبول من
األحاديث من املردود واحملفوظ من الشاذ واملعلل.

()96/2

وهبذه اجلهود املباركة حفظت السنة ،ومتيز الصحيح من الضعيف ،ولعله اتضح هبذا أنه ليس كل ما
نسب إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقبل ويؤخذ به ،بل ال بد من معرفة ثبوته عن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم ،-وذلك لوجود الوضع يف السنة ،وألن السنة نقلت عن طريق رجال األسانيد ،ومحلة
األخبار فيهم الثقات وغري الثقات ،والثقات يتطرق إىل حديثهم الوهم واخلطأ ،وهذا أمر ظاهر

والذين صنفوا يف السنة من األئمة منهم من اشرتط الصحة فيما يورده من األحاديث كالبخاري

ومسلم ،ومن بعدمها كابن خزمية وابن حبان ،ولكن كتابيهما ال يبلغا مبلغ كتايب الشيخّي ،ومنهم من

مل يشرتط الصحة ،لكن غالب ما يذكر الصحيح ،وما قاربه وما فيه بعض ضعف ،وهذا مثل بقية

الكتب الستة وهي السنن األربع :سنن أيب داود والنسائي ،والرتمذي ،وابن ماجة ،وهذه الكتب مع
الصحيحّي تسمى الكتب الستة ،ومثلها موطأ مالك ومسند اإلمام أمحد ،فهذه املصنفات ونظائرها
من كتب السنة أورد األئمة فيها أمثل ما وقفوا عليه من املتون واألسانيد وما يصلح لالحتجاج

واالستشهاد ألهنم ألفوها للعمل مبا جاء فيها ،ولتكون مرجعاً لألمة ،قال أبو داود يف رسالته إىل أهل
مكة يف وصف سننه( :،فإنكم سألتم أن أذكر لكم األحاديث اليت يف كتاب السنن ،أهي أصح ما

عرفت يف الباب؟ ووقفت على مجيع ما ذكرمت ،فاعلموا أنه كذلك كله.....وهو كتاب ال ترد عليكم
سنة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إبسناد صاحل إال وهي فيه  ...وال أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم
للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب  ...وما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ،ومنه

ما ال يصح سنده وما مل أذكر فيه شيئاً فهو صاحل وبعضها أصح من بعض)  ،وقال اإلمام أمحد عن

املسند( :إن هذا الكتاب قد مجعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة ومخسّي ألفاً ،فما اختلف املسلمون

فيه من حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فارجعوا إليه ،فإن كان فيه وإال فليس حبجة) ،

وهذا القول من اإلمام أمحد املقصود به  -وهللا أعلم -أصول األحاديث ،فإنه ما من حديث غالباً
إال وله أصل يف املسند ،وقال أيضاً" :قصدت يف املسند احلديث املشهور ....ولو أردت أن أقصد
ما صح عندي ،مل أرو من هذا املسند إال الشيء بعد الشيء ،ولكنك اي بين تعرف طريقيت يف

احلديث لست أخالف ما ضعف إذا مل يكن يف الباب ما يدفعه) خصائص املسند أليب موسى املديين

ضمن مسند اإلمام أمحد ( ، )27/1واحلاصل :أن هذه املصنفات هي كتب األصول اليت ينبغي

العناية هبا والرجوع إليها ،وهناك مصنفات يف السنة مل يقصد مؤلفوها ما قصده هؤالء األئمة بل هي

مشتملة ،على الغرائب واملناكري  ...وهذه يتعامل معها املتمكن يف علم احلديث ،يقول احلافظ ابن

رجب  -رمحه هللا  -بعد كالم نقله عن اخلطيب حيذر فيه من تتبع األحاديث الغرائب( :-وهذا

الذي ذكره اخلطيب حق ،وجند كثرياً ممن ينتسب إىل احلديث ال يعتين ابألصول الصحاح كالكتب

الستة وحنوها ،ويعتين ابألجزاء الغريبة ومبثل مسند البزار ،ومعاجم الطرباين ،أو أفراد الدارقطين ،وهي
جممع الغرائب واملناكري "شرح علل الرتمذي ( ، )409/1واألحاديث اليت ذكرها السائل  -وفقه هللا
 -يف سؤاله منها ما يصح ،ومنها ما ال يصح ،وهي تدل على حجية السنة ووجوب اتباع النيب -

صلى هللا عليه وسلم ،-ومتضمنة لوجوب التثبت يف قبول األحاديث ألن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -حذر من الكذب عليه وال يكون التحذير إال من أمر خيشى وقوعه ،وقد حصل هذا وبذل
األئمة جهوداً كبرية لكذب عن السنة ومتيز املقبول من املردود .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء

السبيل.
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األخذ ابحلديث احلسن يف العقائد
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/13هـ

السؤال

احلديث اآلحاد يؤخذ ابلعقائد ،فما حكم احلديث احلسن بذلك؟ هل يؤخذ أيضاً أم ال؟ (أي يؤخذ

فيه ابلعقيدة)  ،أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،احلديث احلسن هو من اآلحاد ،وأحاديث اآلحاد هي خالف املتواتر ،وعند أهل السنة أن

كل ما ص هح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وجب األخذ به يف العقائد ويف األعمال ،أي يف مجيع
مسائل الدين العلمية والعملية ،وإن كانت األحاديث متفاوتة يف درجة القبول ،لكن كل ما توافرت

فيه شروط القبول وجب العمل به ،والقول أبن اآلحاد ال يستدل هبا يف مسائل االعتقاد هو من

األقوال املبتدعة ،وهو خالف ما عليه الصحابة والتابعون ومن سار على هنجهم من أهل السنة

واجلماعة ،فتفريق السائل بّي احلسن واآلحاد هو خطأ ،بل هو كما ذكر أن احلديث احلسن هو من
نوع اآلحاد ،فأحاديث اآلحاد منها الصحيح واحلسن والضعيف فليُنتبه لذلك ،وهللا أعلم.
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احلكمة من استحباب النوم على الشق األمين
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/12هـ

السؤال

السالم عليكم.
من السنة عند النوم ،النوم على اجلهة اليمىن .فما احلكمة منها؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من قوله وفعله استحباب النوم على الشق األمين؛ ومن ذلك

حديث الرباء بن عازب -رضي هللا عنه -قال :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا أتيت

مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ،مث اضطجع على شقك األمين ،مث قل اللهم أسلمت وجهي إليك،

وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك،
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنبيك الذي

أرسلت؛ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به" قال فرددهتا على النيب

صلى هللا عليه وسلم -فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت :ورسولك ،قال :ال،ونبيك الذي أرسلت " أخرجه البخاري ( ، )247ومسلم (. )2710

أما احلكمة فالشك أبن هلذا حكمة ،ولكن إذا مل يرد النص هبا فال نستطيع اجلزم بشيء إال أان نقول
مسعنا وأطعنا .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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لعن املخنثّي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/23هـ

السؤال

السالم عليكم.

كثريا ،وهو عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-
سؤال قد حريين ً
خمنثى الرجال الذين يتشبهون ابلنساء ،واملرتجالت من النساء املتشبهات ابلرجال ،واملتبتلّي من

الرجال الذين يقولون :ال نتزوج .واملتبتالت من النساء الاليت يقلن ذلك.

السؤال :ملاذا لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -هؤالء األصناف ،مع أن القتل والزان أشد من
ذلك؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر ،كما قال سبحانه( :إِ ْن َجتْتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِّف ْر َعنْ ُك ْم
سيِئَاتِ ُكم ونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخ ًال َك ِرميًا) [النساء . ]31:وكقوله تعاىل :ه ِ
ين َْجيتَنِبُو َن َكبَائَِر ْاإل ِْمث
ُْ
َ
َّ ْ َ
(والذ َ
ِ
هِ
ِ
ِ
ين َْجيتَنِبُو َن َكبَائَِر ْاإل ِْمث
َوالْ َف َواح َ
ش َوإِ َذا َما غَضبُوا ُه ْم يَـ ْغف ُرو َن) [الشورى . ]37:وقوله تعاىل( :الذ َ
ِ
ات ْ
س،
ش إِهال الله َم َم) [النجم :من اآلية . ]32وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال ه
صلَ َو ُ
َوالْ َف َواح َ
اخلَ ْم ُ
ِ
ب الْ َكبَائَِر" .أخرجه مسلم
ضا َن ُم َك ِّف َر ٌ
ضا ُن إِ َىل َرَم َ
َوا ْجلُ ُم َعةُ إِ َىل ا ْجلُ ُم َع ِةَ ،وَرَم َ
ات َما بَـ ْيـنَـ ُه هن إذَا ا ْجتَـنَ َ
( )233من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،فقد دلت هذه النصوص على انقسام الذنوب إىل
صغائر وكبائر ،وقد تنوع وصف الكبائر يف نصوص الكتاب والسنة ،فتارة يلعن مرتكبها واترة يتوعد

مرتكبها ابلنار أو الغضب ،أو منع دخول اجلنة أو شم رائحتها ،أو يكون على مرتكبها حد يف الدنيا

أو عقوبة يف اآلخرة.

فإذا ورد اللعن يف حق مرتكب بعض الكبائر وبعضها مل يوصف مرتكبها ابللعن وهي أشد ،فال نقول:
ملاذا مل يلعن مرتكبها؟ ألن تلك الذنوب قد جاء يف حق مرتكبها ما هو مثل اللعن أو أشد.
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والزان والقتل قد رتبت عليهما أشد العقوابت يف الدنيا واآلخرة ،ففي الدنيا قتل الزاين احملصن وجلد
الزاين غري احملصن وتغريبه ،ويف اآلخرة وعد بدخول النار ،والقاتل عوقب يف الدنيا ابلقتل ،ويف اآلخرة
توعد ابلنار واللعن والغضب ،قال تعاىل( :واله ِذين ال ي ْدعو َن مع هِ
س الهِيت
اَّلل إِ َهلًا َ
َ َ َ ُ ََ
آخ َر َوال يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
َح هرَم ه
(وَم ْن يَـ ْقتُ ْل
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل َذلِ َ
ك يَـل َ
ْق أ ََاث ًما) [الفرقان . ]68:وقال سبحانهَ :
ِ
م ْؤِمنًا متَـع ِم ًدا فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب ه
يما) [النساء]93:
اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
هم َخال ًدا ف َ
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
يها َوغَض َ
ُ ُ َّ ََ َ َ ُ
 .واحلديث املذكور يف السؤال أخرجه أمحد ( ، )7891من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :لَ َع َن
ول هِ
"خمَنهثِي ِ ِ ه ِ
شبهـ ُهو َن ِابلنِّس ِاء ،والْم َ ِ ِ ِ ِ
س ِاء
َر ُس ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمُ -
ين يَـتَ َ
َ َ َُ
الر َجال الذ َ
ّ
رت ّج َالت م ْن النّ َ
ال ،والْمتَـبـتِّلِّي ِمن ِ ِ ه ِ
ِ ِ ِ ِ
ّي ِاب ِ ِ
الْمتَ َ ِ
س ِاء ه
الالئِي
ين يَـ ُقولُو َنَ :ال نَـتَـ َزهو ُ
ُ
الر َجال الذ َ
لر َج َ ُ َ َ ْ ّ
شبّ ِه َ ّ
جَ .وال ُْمتَـبَـتّ َالت م ْن النّ َ
ول هِ
ِ
اب ر ُس ِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َح هىت
ب الْ َف َالةِ َو ْح َدهُ" .فَا ْشتَ هد ذَلِ َ
ْن ذَلِ َ
ك َعلَى أ ْ
َص َح ِ َ
يَـ ُقل َ
كَ ،وَراك َ
ك ِيف وج ِ
ِ
ت َو ْح َدهُ".
وه ِه ْمَ ،وقَ َ
ال" :الْبَائِ َ
ْ
استَـبَا َن ذَل َ ُ ُ
وما جاء يف هذا احلديث من لعن املتشبهّي من الرجال ابلنساء واملتشبهات من النساء ابلرجال
صحيح ،فقد جاء من طرق عديدة من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،وله شاهد من حديث ابن
عباس رضي هللا عنهما .أخرجه البخاري ( )5885وغريه .واحلكمة من لعن املتشبهّي واملخنثّي ملا يف
فعلهم من تغيري خلق هللا ،فالرجل يظهر نفسه بصورة املرأة ،واملرأة تظهر نفسها بصورة الرجل ،وقد
ات َخلْق ِ
هللا" .أخرجه البخاري
جاء يف لعن الواصالت تعليل اللعن بقوله يف احلديث" :املُغَِّري ِ َ

( )4886ومسلم ( ، )2125من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .وأما لعن املتبتلّي وما
ذكر بعده يف احلديث فهذا ضعيف ،فقد رواه أمحد من طريق :طيب بن حممد ،عن عطاء بن أيب
رابح ،عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،وطيب بن حممد جمهول ،وأورده البخاري يف التاريخ الكبري

 ،362/4وقال :ال يصح .وقد جاءت األحاديث ابلنهي عن التبتل وعن الوحدة يف السفر وأن

يبيت الرجل وحده .وهللا أعلم.
هذا ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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حكم من ينكر السنة
اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/09/13هـ

السؤال

لدي ثالثة استفسارات .أوالً :ما احلكمة يف إابحة تعدد الزوجات؟

اثنياً :لو أراد شخص ما الدخول يف اإلسالم ،ما هي أقصر الطرق وأيسرها؟

اثلثاً :قال يل شخص مسلم :أان ال أؤمن بكل ما جاء من أحاديث يف قولكم هذا؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة الرضا حبكم هللا ،والتسليم بقدره ،والعلم اجلازم أبن هللا عليم

حكيم ،عليم خبلقه حكيم يف شرعه ،ال يشرع لعباده إال ما فيه صالح أوالهم وأخراهم ،وقد استفاد
العلماء من قوله -عز وجل -ملرمي ملا سألت من احلمل" :قال كذلك قال ربك" فيكفي أن هللا -عز

وجل -قال ،ويف هذا إرشاد إىل وجوب التسليم حبكم هللا وقضائه.

مث ّبّي هلا احلكمة من هذا احلمل بقوله "ولنجعله آية للناس" ،مث ختم اآلية ابلقضاء أيضاً ،فقال:

"وكان أمراً مقضياً" [مرمي ، ]21:فبدأ اآلية بوجوب التسليم حلكم هللا ،مث بّي هلا احلكمة ،مث ختمها
بوجوب الرضا بقضاء هللا جل وعال.

وبعد هذا نقول لألخ السائل :إن أهل السنة واجلماعة جممعون على أنه ال حيق للرجل أن جيمع يف

عصمته أكثر من أربع نسوة ،وأما من غري مجع فيمكن الزايدة على أربع ،وقد حفظ لنا التاريخ من
تزوج أكثر من مائة امرأة ،كما يف كتب الرتاجم ،وأما عن احلكمة من تقييد احلد األعلى للزوجات

أبربع فلم أقف خبصوصه على كالم أحد من أهل العلم .مث إن السؤال عن احلكمة من العدد ًّأاي كان
غري ٍجمد ،فصالة الظهر مثالً ملاذا كانت أربع ركعات ومل تكن مخساً أو ثالاثً ،ومثلها ابقي

الصلوات؟ وكذلك الطواف ملاذا كان سبعة أشواط ،وغريها من ذوات العدد.

ومن ذلك النكاح فلو قدر أن هللا شرعه مخساً أو ستاً أو أقل أو أكثر فإن السؤال سيبقى قائماً وال
ٍ
حينئذ إال إىل التسليم بعلم هللا وحكمته وعدله ،وأنه ما شرع هذا العدد إال ملا علمه يف خلقه
مصري

من اخلصائص النفسية واالجتماعية واجلنسية وغريها اليت ال حتتمل الزايدة على هذا العدد.

وأما سؤالك عن أقصر الطرق ملن أراد الدخول يف اإلسالم فهو النطق بكلمة التوحيد ،وهي شهادة

أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،والعمل مبا تقتضيه هذه الكلمة ،فهذا هو أقصر الطرق

وأوحدها للدخول يف اإلسالم.
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عمن ال يقبل من األحاديث الصحيحة إال مبا يوافق العقل أو ما يف ظاهر خري اإلسالم
وأما سؤالك ّ
من املسلمّي فصاحب هذه املقالة على خطر عظيم ،وما ضل من يسمون ابلعقالنيّي إال بتقدمي ما

تستحسنه عقوهلم ويوافق أهواءهم على أحكام الشرع ،ابتداء مبعتزلة العصور األوىل وانتهاء بعقالنيي
العصر ،وهؤالء إمنا أُتوا من قبل أنفسهم والشيطان ،وإال فإن العقل الصريح ال يعارض النقل

الصحيح أبداً ،ومن توهم ذلك فإن الغشاوة والغبش يف عقله هو ،وقد صنف الشيخ تقي الدين ابن

تيمية -رمحه هللا -كتاابً حافالً بّي فيه -جبالء -موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول ،مساه (تعارض
العقل والنقل)  ،مث إن السنة وحي من هللا "وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى" ،والعقل

وصاحبه خملوقان هلل ،فكيف تعارض أحكام هللا أبحد خملوقاته؟.

ورحم هللا اإلمام الشافعي إذ يقول( :إن للعقل حداً ينتهي إليه ،كما أن للبصر حداً ينتهي إليه) .

ولنذكر مثاالً على هذا قصة احلديبية اليت أجاب فيها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خطة قريش
مع أن هذه اخلطة يف ظاهرها شر على املسلمّي وهضم حلقوقهم ،وقد كره بعض الصحابة بنود هذه

اخلطة ،لكنهم أذعنوا وسلموا حلكم هللا ورسوله ،وكانت العاقبة أن جعله هللا فتحاً لإلسالم
واملسلمّي ،والوقائع يف هذا كثرية.

وليعلم قائل هذه املقولة أن قدم اإلسالم ال تثبت إال على االستسالم والتسليم ،وأن القصد األمسى

من التشريع -كما يقول الشاطيب رمحه هللا( :-إخراج املكلف عن داعية اهلوى؛ حىت يكون عبداً هلل

اختياراً كما هو عبد هللا اضطراراً كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" -والذي نفسي بيده ال يؤمن
أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به") .

ومن خذالن هؤالء أهنم رمبا عارضوا بعض األحاديث الصحيحة بعقوهلم -كحديث الذابب -لكن
إذا أثبت الطب والعلم احلديث مصداق هذا املعىن أذعنوا وسلموا لتجارب البشر ،وهذا من قلة

التوفيق واحلرمان وطاعة اهلوى والشيطان ،عصمنا هللا وإايكم من الضالل بعد اهلدى ،وثبتنا ابلقول
الثابت يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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ملاذا النساء أكثر أهل النار؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/1هـ
السؤال

ورد يف احلديث الصحيح أن أكثر أهل النار من النساء ،مث ذكر سببّي لذلك :كوهنن انقصات يف

العقل والدين .مث سألت امرأة عن النقصان يف العقل فأخربها النيب صلى هللا عليه وسلم أن نقصان
عقلها شهادهتا على النصف من شهادة الرجل ،ونقصان دينها تركها للصالة عند احليض.

لكننا نرى من واقع احلياة كثرياً من النساء أعقل من الرجال ،ومسألة احليض هي شيء كما ورد يف

خطاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعائشة -رضي هللا عنها" -كتبه هللا على بنات آدم" .فكيف
حتاسب النساء على شيء مكتوب عليهن؟

أان حديثة التزام بديين ومثل هذه املسائل سببت يل قلقاً لعدة أشهر ،ومل يستطع أهل الدين عندان أن
جييبوين .أرجو التكرم بتقدمي إجابة شافية .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
أوالً :ما ذكرته األخت السائلة من أنه ورد يف احلديث الصحيح أن عامة أهل النار من النساء

صحيح ،بل هو حديث متفق على صحته ،غري أن احلديث جاء بلفظ "أُ ِريتكن أكثر أهل النار".

اثنياً :ما ذكرته من أن الرسول صلى هللا عليه وسلم -ذكر سببّي لذلك كوهنن انقصات عقل ودين
غري صحيح ،بل إنه صلى هللا عليه وسلم ذكر سببّي مها" :كثرة اللعن ،وكفران العشري - ،أي

الزوج -وبناءاً على هذا فالسببان اللذان جعلتهن أكثر أهل النار مها :اللعن ،وكفران الزوج .وجاء
ذكر نقص العقل والدين زايدة على اجلواب يُسميها العلماء ابالستتباع ،ال أهنما السبب يف كوهنن

أكثر أهل النار.

وتتميماً للفائدة أنقل نص احلديث فقد روى البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا

عنه قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أضحى ،أو يف فطر إىل املصلى فمر على النساء،
فقال صلى هللا عليه وسلم" :اي معشر النساء :تصدقن؛ فإين أُ ِريتكن أكثر أهل النار ،فقلن ومب اي
ِ
ب الرجل
رسول هللا؟ قال :تكثرن اللعن ،وتكفرن العشري ،ما رأيت من انقصات عقل ودين أذهب للُ ِّ
احلازم من إحداكن ،قلن وما نقصان ديننا وعقلنا اي رسول هللا؟ قال :أليس شهادة املرأة مثل نصف

شهادة الرجل؟ قلن :بلى ،قال :فذلك من نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل تصل ،ومل تصم؟ قلن:
بلى ،قال :فذلك من نقصان دينها" صحيح البخاري ( ، )304وقد رواه مسلم أيضاً عن ابن عمر
رضي هللا عنهما بلفظ قريب من لفظ البخاري حديث ( )79فاحلديث متفق عليه.
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هذا ،وقول السائلة -يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين -لكننا نرى
من واقع احلياة أن كثرياً من النساء أعقل من الرجال ،ومسألة احليض  ...إىل آخر سؤاهلا جوابه ما

قاله املازري وغريه ،فقد قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم (ج2ص ، )67وما بعدها ما نصه:
(قال اإلمام أبو عبد هللا املازري رمحه هللا :قوله صلى هللا عليه وسلم" :أما نقصان العقل فشهادة

امرأتّي تعدل شهادة رجل" تنبيه منه صلى هللا عليه وسلم على ما وراءه وهو ما نبه هللا تعاىل عليه يف

كتابه بقول تعاىل" :أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى" [البقرة ، ]282:أي أهنن قليالت

الضبط ،قال وقد اختلف الناس يف العقل ما هو؟ فقيل هو العلم ،وقيل بعض العلوم الضرورية ،وقيل
قوة مييز هبا بّي حقائق املعلومات ،هذا كالمه ،قلت :واالختالف يف حقيقة العقل وأقسامه كثري

معروف ،ال حاجة هنا إىل اإلطالة فيه ،واختلفوا يف حمله ،فقال أصحابنا املتكلمون هو يف القلب،
وقال بعض العلماء وهو يف الرأس وهللا أعلم.

وأما وصفه صلى هللا عليه وسلم النساء بنقصان الدين لرتكهن الصالة والصوم يف زمن احليض ،فقد

يستشكل معناه وليس مبشكل ،بل هو ظاهر ،فإن الدين واإلسالم مشرتكة يف معىن واحد ،كما قدمنا
يف مواضع ،وقد قدمنا أيضاً يف مواضع أن الطاعات تسمى إمياانً وديناً ،وإذا ثبت هذا علمنا أن من

كثرة عبادته زاد إميانه ودينه ،ومن نقصت عبادته نقص دينه ،مث نقص الدين قد يكون على وجه أيمث

به؛ كمن ترك الصالة أو الصوم أو غريمها من العبادات الواجبة عليه بال عذر ،وقد يكون على وجه
ال إمث فيه؛ كمن ترك اجلمعة أو الغزو أو غري ذلك مما ال جيب عليه لعذر ،وقد يكون على وجه هو

مكلف به؛ كرتك احلائض الصالة والصوم.

فإن قيل فإن كانت معذورة ،فهل تثاب على الصالة يف زمن احليض؟ وإن كانت ال تقضيها كما يثاب
املريض واملسافر ،ويكتب له يف مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات اليت كان يفعلها يف صحته

وحضره.

فاجلواب :أن ظاهر هذا احلديث أهنا ال تثاب ،والفرق أن املريض واملسافر كان يفعلها بنية الدوام

عليها مع أهليته هلا ،واحلائض ليست كذلك ،بل نيتها ترك الصالة يف زمن احليض ،بل حيرم عليها نية
الصالة يف زمن احليض ،فنظريها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة يف وقت ،ويرتك يف وقت غري ان ٍو
الدوام عليها ،فهذا ال يكتب له يف سفره ومرضه يف الزمن الذي مل يكن يتنفل فيه) انتهى كالم

النووي.

هذا وقول السائلة :ومسألة احليض هي شيء كما ورد يف خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة
رضي هللا عنها كتبه هللا على بنات آدم فكيف حتاسب النساء على شيء مكتوب عليهن؟ انظر ما
رواه البخاري ( ، )294ومسلم (. )1211
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جوابه :أن نقول :ومن الذي قال أبهنا حتاسب على ذلك؟ ليس يف احلديث ما يدل على ذلك ،وما

جاء يف احلديث من أن النساء أكثر أهل النار تقدم ذكر سببه وهو اللعن ،وكفران العشري ال احليض،
وما جاء يف احلديث من وصف املرأة بنقص الدين بّي ذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهنا جتلس
األايم ال تصلي ،وهذا نقص دين فمن كثرت عبادته زاد إميانه ودينه ،ومن نقصت عبادته نقص دينه.
فالكامل مثال انقص عن األكمل ،ومن ذلك احلائض ال أتمث برتك الصالة زمن احليض لكنها انقصة
عمن يصليها على الدوام ،ومن طال عمره وحسن عمله ،وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

وأما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء بنقص العقل فليس معناه نقص أصل العقل ،وإمنا املراد

به قلة ضبط املرأة وضعف ذاكرهتا غالباً ،وهلذا جعل هللا شهادة املرأتّي تقوم مقام شهادة الرجل ،وبّي
سبحانه العلة يف ذلك بقوله" :أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى" [البقرة ، ]282:وهذا

تشريع من احلكيم العليم اخلالق الذي أوجد اخلليقة من العدم قال تعاىل" :أال يعلم من خلق وهو
اللطيف اخلبري" [امللك ، ]14 :وقال تعاىل" :هو أعلم بكم إذا أنشأكم من األرض وإذ أنتم أجنة يف
بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى" [النجم ، ]32 :وهللا سبحانه وتعاىل مل جيعل

املرأة مساوية للرجل يف كل شيء ،قال -تعاىل" :-وليس الذكر كاألنثى" [مرمي ، ]36 :وقال -
تعاىل" :-الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم"

[النساء ، ]34 :وقال تعاىل" :وللرجال عليهن درجة" [البقرة ، ]228 :قال ابن كثري يف تفسريه

(ج 1ص ، )271أي يف الفضيلة واخلَلق ،واخلُلق واملنزلة ،وطاعة األمر ،والقيام ابملصاحل ،والفضل
يف الدنيا واآلخرة" انتهى ،هذا ،وقد جعل هللا  -سبحانه وتعاىل -املرأة على النصف من الرجل يف
عدة أحكام :أحدها الشهادة كما تقدم ،والثاين يف املرياث ،والثالث يف الدية ،والرابع يف العقيقة،
واخلامس يف العتق .وهللا سبحانه خيلق ما يشاء وخيتار ،قال -تعاىل" :-وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما

كان هلم اخلرية" [القصص ، ]68 :ولقد فضل هللا بعض الرسل على بعض؛ قال -تعاىل" :-تلك

الرسل فضلنا بعضهم على بعض" [البقرة ، ]253 :وفضل بعض األماكن على بعض ،وبعض الزمان

على بعض  ...إخل.

هذا وعلى املرء املسلم التسليم ملا جاء عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم من غري تردد وال شك،
قال -تعاىل" :-وما كان ملؤمنة وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم"
[األحزاب ، ]36 :وقال -تعاىل -يف شأن طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم" :فال وربك ال

يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً"
[النساء ، ]65 :هذا ،وأكتفي هبذا القدر من اإلجابة .سائالً هللا تعاىل أن يهدينا صراطه املستقيم،

وأن يثبتنا على دين اإلسالم ،وأن يتوفاان عليه ،وأن يرزقنا التسليم ملا جاء عن هللا وعن رسوله صلى
هللا عليه وسلم ،وأن يعيذان من مهزات الشياطّي إنه على كل شيء قدير ،وأن يرزق األخت السائلة
الثبات على الدين وطمأنينة القلب وحسن اخلتام وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحبه

أمجعّي.
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َخلْق املرأة من ضلع أعوج

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/01/17هـ
السؤال

هل صحيح أن الزوجة خملوقة من ضلع أعوج؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً مع ذكر املراجع من القرآن

والسنة وكتب التفاسري وشروح األحاديث.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )5184،3331ومسلم ( )1468من حديث
ال رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
"استَـو ِ ِ
س ِاء فَِإ هن
أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ ْ ْ :-
ول ه َ
ال :قَ َ َ ُ
صوا ابلنّ َ
ِ
ضلَ ِع أَ ْع َاله ُ،فَِإ ْن َذهب َ ِ
ت ِمن ِ
ضلَ ٍعَ ،وإِ هن أَ ْع َو َج َش ْي ٍء ِيف ال ِّ
َْ
س ْرتَهُ َوإِ ْن تَـ َرْكتَهُ َملْ
ال َْم ْرأَ َة ُخل َق ْ ْ
ت تُق ُ
يمهُ َك َ
استَـو ِ ِ
س ِاء" ،ومعىن احلديث احلث على الرفق ابملرأة واإلحسان إليها ،وطيب
يَـ َز ْل أَ ْع َو َج فَ ْ ْ ُ
صوا ابلنّ َ
معاشرهتا وحسن مراعاهتا ومداراهتا ،وقد بوب عليه البخاري بقوله :ابب املدارة مع النساء ،وقوله:

"خلقت من ضلع" فيه إشارة إىل أهنا خلقت من ضلع آدم ،وقد دل القرآن أن املرأة خلقت من
سوِ
ِ
هِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيـ َها"
الرجل ،قال تعاىلُ :
"ه َو الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
[األعراف ، ]189:قال الطربي( :ويعين بقوله :وجعل منها زوجها ،وجعل من النفس الواحدة ،وهو
آدم زوجها حواء  ، ) ...مث ذكر عن قتادة( :وجعل منها زوجها ،حواء جعلت من أضالعه ،ليسكن

إليها)  ،وقال احلافظ ابن كثري( :ينبه تعاىل على أنه خلق مجيع الناس من آدم عليه السالم ،وأنه خلق
اس اتهـ ُقوا َربه ُك ُم اله ِذي َخلَ َق ُك ْم
منه زوجته حواء مث انتشر الناس منهما  ، ) ...وقال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها النه ُ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها" [النساء ، ]1:قال ابن كثري( :وخلق منها زوجها وهي حواء
م ْن نَـ ْف ٍ َ
عليها السالم خلقت من ضلعه األيسر من خلفه وهو انئم ،فاستيقظ فرآها فأعجبته ،فأنس إليها
وأنست إليه  ، ) ...وقال ابن جرير( :وخلق منها زوجها ،وهي حواء . ) ...
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وذهب بعض العلماء إىل أن قوله يف احلديث( :من ضلع) قصد به املثل أي من مثل ضلع ،وقصد
من هذا التشبيه احلث على الرفق هبا واإلحسان إليها ،وإمساكها ابملعروف ويشهد له ما جاء يف رواية
مسلم" :لن تستقيم لك على طريقة ،فإن استمتعت هبا؛ استمتعت هبا وهبا عوج ،وإن ذهبت تقيمها

كسرهتا ،وكسرها :طالقها" ،ومن املعلوم أن اخلالق جل ثناؤه قد زود كالً من الرجل واملرأة خبصائص

تتناسب واملهمة اليت يقوم هبا كل منهما ،فاملرأة هي احلاضنة واملربية واحلاملة واملرضعة ،وهذه املهمة

حباجة إىل عواطف جياشة ومشاعر مرهفة حىت تستطيع أن تؤدي مهمتها على الوجه األكمل ،وغلبة

هذه العاطفة مع ما يتكرر معها من احمليض والوالدة يولد لديها بعض الضعف من االنفعال النفسي
والشعور ابلضيق فيضعف حتملها فتحتاج إىل مراعاة ،فأرشد النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا
احلديث إىل طبيعة املرأة ،وأهنا حتتاج إىل مراعاة ومداراة وترك التقصي عليها فال تعامل ابلشدة

واحملاسبة الدقيقة على تصرفاهتا ،ولو أن الزوج استحضر هذه الوصية عند تعامله مع امرأته لطابت
حياهتما وعاشا حياة طيبة وعيشة هنيئة بعيدة عن املشاكل واملكدرات ،واإلسالم كما ال خيفى يف

تشريعاته وأحكامه قد أعطى املرأة مكانة عالية ومنزلة رفيعة وحفظ كرامتها وأنوثتها وعفتها وقد
عرض القرآن الكرمي لكث ٍري من شئون املرأة يف أكثر من عشر سور منها سوراتن عرفت إحدامها
بسورة النساء الكربى ،وعرفت األخرى بسورة النساء الصغرى ،ومها سورات :النساء والطالق،

وعرض هلا يف سور :البقرة واملائدة والنور واألحزاب واجملادلة واملمتحنة والتحرمي ،وحظيت املرأة يف

اإلسالم مبكانة مل حتظ هبا يف شرع مساوي سابق وال يف اجتماع إنساين ،ومع هذه املكانة للمرأة يف

تشريعات اإلسالم أييت من يزعم أن اإلسالم هضم حق املرأة ،وجعلها متعة بيد الرجل ،والقرآن
يقول" :وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
وف" [البقرة ، ]228:واحلقيقة أن القضية ال ترجع إىل حق
َْ
َ ُْ
َُ ُ
وعدل ولكن إىل أهواء وشهوات وتقليد ملا يوجد يف البالد الغربية واليت أخرجت املرأة عن وظيفتها
اإلنسانية وأقحمتها يف ميادين ليست هلا وقضت على أنوثتها وعفتها وكرامتها ،والشاهد خري واقع،

إن اإلسالم منح املرأة كل خري وصاهنا من كل شر ،وال منقذ هلا وال حافظ لكرامتها سوى التعاليم

اليت جاءت يف نصوص الوحيّي الكتاب والسنة ،واإلسالم بّي أن املرأة خلقت من الرجل ،وأن خلق
املرأة نعمة ينبغي أن حيمد هللا عليها ،قال تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً
"وم ْن َ
َ
ٍ
ِ
ك َآل ٍ
ايت ل َق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الروم ، ]21:وقال
لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف ذَلِ َ
"و ه
اَّللُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً" [النحل ، ]72:واملرأة يف اإلسالم كالرجل فهي شقيقته
تعاىلَ :
هاس إِ هان َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى
وشريكته ،ومن الرجل واملرأة تعددت القبائل والشعوب َ
"اي أَيُّـ َها الن ُ
َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوابً َوقَـبَائِ َل [ " ...احلجرات ، ]13:واملرأة هي األم ،وقد وضعها اإلسالم موضع
سا َن
"وَو ه
التكرمي واإلجالل ،وجاءت الوصااي ابإلحسان إليهاَ :
ص ْيـنَا ْاإلنْ َ
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ِ
ِ ِ
ّي أ ِ
ك إِ َه ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ري" [لقمان]14:
َن ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
يل ال َْمص ُ
ِ
 ،وقال تعاىل" :وو ه ِ
األنْ ِ ِ ِ ِ
صالُهُ ثَالثُو َن
ساانً َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ ُك ْرهاً َوَو َ
ض َع ْتهُ ُك ْرهاً َومحَْلُهُ َوف َ
ََ
سا َن ب َوال َديْه إ ْح َ
ص ْيـنَا ْ َ
َش ْهراً" [األحقاف ، ]15:واملرأة كالرجل فرض هللا عليها القيام ابلواجبات الشرعية ،وهي كالرجل إذا
ِ
استجابت ألمر هللا" :من ع ِمل ِ ِ
هه ْم
صاحلاً م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَـلَنُ ْحيِيَـنههُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَـنـ ُ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
يع َع َم َل َعام ٍل م ْن ُك ْم
اب َهلُ ْم َرُّهبُ ْم أِّ
س ِن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [النحل" ، ]97:فَ ْ
َج َرُه ْم ِأب ْ
أْ
استَ َج َ
َين ال أُض ُ
َح َ
ِ
ّي والْمسلِما ِ
ِِ
ض ُك ْم ِم ْن بَـ ْع ٍ
ّي
ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى بَـ ْع ُ
ت َوال ُْم ْؤمنِ َ
ض" [آل عمران" ، ]195:إِ هن ال ُْم ْسلم َ َ ُ ْ َ
اش ِعّي و ْ ِ
ات و ْ ِ
ات وال ه ِ ِ
اشع ِ
صابِ ِرين وال ه ِ ِ
ّي وال ه ِ ِ
ِ ِ
والْم ْؤِمنَ ِ
ات
ات َوالْ َقانِتِ َ
اخلَ َ
اخلَ َ َ
صاب َر َ
صادقَات َوال ه َ َ
صادق َ َ
ّي َوالْ َقانتَ َ
َ ُ
ِِ
ِ
والْمتَ ِ ِ
ِ ِ
صائِم ِ
ّي والْمتَص ِّدقَ ِ
ين ه
ات َوال ه
اَّللَ َكثِرياً
ات َوا ْحلَافظ َ
صائِ ِم َ
ص ّدق َ َ ُ َ
َ ُ َ
ّي فُـ ُر َ
ّي َوال ه َ
وج ُه ْم َوا ْحلَافظَات َوال هذاك ِر َ
ِ
ِ
وال هذاكِر ِ
َع هد ه
َجراً َعظيماً" [األحزاب ، ]35:واملرأة مسئولة مسؤولية خاصة عن
ات أ َ
اَّللُ َهلُ ْم َمغْف َرةً َوأ ْ
َ َ
واجباهتا الشرعية ،ومسئولة مسؤولية عامة فيما خيتص ابلدعوة إىل اخلري واألمر ابملعروف ،واإلرشاد
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َأي ُْم ُرو َن
ات بَـ ْع ُ
"وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
إىل الفضائل والتحذير من الرذائل ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
يعو َن ه
ك َس َ ْري َمحُ ُه ُم
يمو َن ال ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
صالةَ َويُـ ْؤتُو َن ال هزَكاةَ َويُط ُ
ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َويُق ُ
ِ
اَّللُ إِ هن ه
ه
يم" [التوبة ، ]71:وللمرأة يف اإلسالم حرية التصرف يف ماهلا ،وهلا حق أن
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
تستأذن يف أمر زواجها ،وهلا أن ترفض وليس لوليها أن يكرهها فيمن ال ترغب فيه ،وهلا نصيبها من
املرياث ،واعتىن اإلسالم بتعليم املرأة وتثقيفها.

واحلاصل أن املتأمل يف هذه الشريعة العظيمة يرى أهنا أحاطت املرأة بتشريعات وأحكام تكمل هبا

كرامتها وسعادهتا ،وتتحقق هلا احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة ،وجيب أن ننظر إىل مجيع ما ورد يف
شأن املرأة ،وال ننظر إىل جزئية مقطوعة عن ابقي التشريعات ،فالنظرة اجلزئية خاطئة ،وهللا أعلم.
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رواية احلديث ابملعىن
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/01هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

ما حكم ذكر احلديث ابملعىن مع تطابق أغلب ألفاظه دون القول :فيما معناه .أو حنوها؟ ال سيما أن
بعض العامة إذا قلت عندهم :فيما معناه .تقالُّوا النصيحة ،بل رمبا صححوا احلديث ابلظن.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
صريا ابملعاين ،عاملًا مبا
رواية احلديث ابملعىن أكثر العلماء على جوازها ملن كان عاملًا بلغات العرب ،ب ً
حييل املعىن وما ال حييله ،قال اإلمام أمحد :ما زال احلفاظ حيدثون ابملعىن .وروي عن احلسن أنه

استدل لذلك أبن هللا يقص قصص القرون السالفة بغري لغاهتا ،وروي عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف،
قال :لقيت عدة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فاختلفوا يف اللفظ ،واجتمعوا يف املعىن.

وقال أبو سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه :كنا جنلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،عسى أن نكون

عشرة نفر ،نسمع احلديث ،فما منا اثنان يؤداينه ،غري أن املعىن واحد .وروي عن ابن مسعود وأيب

الدرداء ،رضي هللا عنهما :أهنم كانوا حيدثون عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث يقولون :أو حنو هذا،
أو شبهه .وكان أنس ،رضي هللا عنه ،يقول :أو كما قال .وعن ابن عون قال :كان إبراهيم النخعي
واحلسن والشعيب أيتون ابحلديث على املعاين .ينظر :الكفاية (ص ، )210 - 204 :احملدث

الفاصل (ص ، )537 -533 :جامع بيان العلم وفضله ( ، )81-78/1شرح العلل (-145/1
 . )149وهذا كله قبل وجود املصنفات والدواوين ،أما بعد وجودها فيتعّي على من ينقل عنها أن
حيافظ على األلفاظ ،وذلك لزوال احلاجة اليت من أجلها ِّ
سوغت الرواية ابملعىن ،حيث كانت السنة

تنقل مشافهة ،قال ابن دقيق العيد :ال تغري األلفاظ بعد االنتهاء إىل الكتب املصنفة سواء روينا فيها

جاراي،
أو نقلنا منها .ينظر :فتح املغيث ( . )147/3وقال ابن الصالح :مث إن هذا اخلالف ال نراه ً
وال أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب ،فليس ألحد أن يغري لفظ شيء من كتاب

مصنف ويثبت بدله لفظًا آخر مبعناه ،فإن الرواية ابملعىن َرخهص فيها من َرخهص ملا كان عليهم من
والنصب ،وذلك غري موجود فيما اشتملت عليه بطون
احلرج
َ
ضبط األلفاظ واجلمود عليها من َ

األوراق والكتب .ينظر :علوم احلديث (ص . )214 :ولكن إذا كان املتحدث يتكلم مشافهة يف

كلمة أو موعظة أو خطبة أو حنو ذلك ،مث استشهد حبديث فال يلزم أن يسوقه بلفظه ،فلو أورده

مبعناه ،وهو عامل مبا حييل املعىن وما ال حييله ،فال أبس ،وال يلزم أن يقول :أو كما قال .وإن قاهلا فهذا

أكمل وأفضل ،ألن الذين نقلوا احلديث ابملعىن مل يلتزموا بذلك ،ولكن إذا كتبت هذه الكلمة أو
اخلطبة ،فيجب أن تراجع األصول حبيث تورد األحاديث أبلفاظها .وهللا أعلم.
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حديث" :إمنا الشؤم يف ثالثة " ...
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد وقفت األايم املاضية على حديث ورد يف السلسة الصحيحة للشيخ األلباين -رمحه هللا -اجمللد

الثاين حتت رقم  788حديث عن الطرية والتشاؤم ،وهذا منت احلديث (ال عدوى وال طرية ,وإمنا
الشؤم يف ثالثة :املرأة والفرس والدار" ،وحسب علمي -البسيط جداً -أنه ال طرية يف اإلسالم،

والسؤال هنا ما الفرق بّي الطرية والتشاؤم؟ وما هو تفسري هذا احلديث؟ وكيف يكون التشاؤم من

هذه الثالثة؟ نريد توضيحاً مفصالً ابرك هللا فيكم هلذا احلديث .جزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
الطرية مأخوذة من زجر الطري ،وكان العرب يزجرون الطري والوحش ويثريوهنا ،فما تيامن منها ،أي

أخذت ذات اليمّي تربكوا به ومضوا يف سفرهم وحاجاهتم ،وما تياسر منها ،أي أخذت ذات الشمال

تشاءموا هبا ورجعوا عن سفرهم وحاجتهم ،فكانت تصدهم يف كثري من األوقات عن مصاحلهم ،مث
استعملوا التطري يف كل شيء فتطريوا من األعور واألبرت وغريمها.

وأما الفأل ،فمعناه التفاؤل مثل أن يكون رجل مريضاً ،فيتفاءل مبا يسمع من كالم مثل أن يسمع

آخر يقول :اي سامل ،أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول :اي واجد ،فيقع يف ظنه أنه يربأ من

مرضه وجيد ضالته ،وقد خص الشرع الطرية مبا يسوء ،والفأل مبا يسر ،وفسر النيب صلى هللا عليه

وسلم الفأل ابلكلمة الصاحلة واحلسنة والطيبة.

وقد دلت األحاديث على نفي الطرية وحترميها وبطالهنا ،وأهنا من الشرك ملا فيها من تعلق القلب بغري
هللا ومنافاة التوكل ،واعتقاد أهنا مؤثرة يف جلب النفع ودفع الضر ،ففي الصحيحّي [البخاري ح

( ، )5754ومسلم ح ( ] )2223من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول " :ال طرية وخريها الفأل " قالوا :وما الفأل اي رسول هللا؟ قال " :الكلمة

الصاحلة يسمعها أحدكم ".

وعن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :الطرية شرك،

الطرية شرك ثالاثً " أخرجه أبو داود ح ( ، )3411وأما حديث " :ال عدوى وال طرية ,وإمنا الشؤم
يف ثالثة :املرأة والفرس والدار" -فقد أخرجه البخاري ح ( ، )5772ومسلم ح ( )2225من

حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما  ،-ويف رواية للبخاري ح ( " : )5753والشؤم يف ثالث :يف
املرأة والدار والدابة " ،ويف رواية أخرى [البخاري ح ( ، )2858ومسلم ح ( " : ] )2225إمنا

الشؤم يف ثالثة :يف الفرس واملرأة والدار " ،ويف رواية ملسلم " :إن كان الشؤم يف شيء ففي الفرس

واملسكن واملرأة " ،ويف رواية أخرى ملسلم " :إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس واملرأة والدار

".

 -وأخرجه البخاري ح ( )2859ومسلم ح ( )2226من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي

هللا عنه  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن كان يف شيء ففي املرأة والفرس واملسكن "
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 وأخرجه مسلم ح ( )2227من حديث جابر  -رضي هللا عنه  -عن رسول هللا صلى هللا عليهوسلم قال " :إن كان يف شيء ففي الربع واخلادم والفرس ".

وقد اختلف العلماء يف توجيه هذا احلديث ،وأجابوا عنه أبجوبة منها:
 -1محل احلديث على ظاهره ،وأنه قد حيصل الشؤم يف هذه الثالث ،ومعىن ذلك أنه رمبا حلق
اإلنسان ضرر وفوات منفعة ،ونزع بركة بتقدير هللا يف سكناه لبعض البيوت ،أو يف زواجه من بعض

النساء ،أو امتالكه لبعض املراكب ،فعند ذلك جيد اإلنسان يف نفسه كراهة هلذه األشياء عند حصول
الضرر ،فإذا تضرر اإلنسان من شيء ،فيشرع له تركه ومفارقته مع اعتقاد أن النفع والضر بيد هللا

سبحانه وتعاىل ،وأن هذه األشياء ليس هلا بنفسها أتثري ,إمنا شؤمها ومينها ما يقدره هللا تعاىل فيها من

خري وشر.

ويف حديث أنس  -رضي هللا عنه  -قال :قال رجل :اي رسول هللا إان كنا يف دار كثري فيها عددان،

وكثري فيها أموالنا ،فتحولنا إىل دار أخرى فقل فيها عددان ،وقلت فيها أموالنا فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم " :ذروها ذميمة " أخرجه أبو داود ح ( ، )3423وقال ابن قتيبة " :وإمنا أمرهم
ابلتحول منها؛ ألهنم كانوا مقيمّي فيها على استثقال لظلها واستيحاش مبا انهلم فيها ،فأمرهم

ابلتحول ،وقد جعل هللا يف غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما انهلم السوء فيه ،وإن كان ال سبب له يف

ذلك ،وحب من جرى على يده اخلري هلم وإن مل يردهم به ،وبغض من جرى على يده الشر هلم وإن مل

يردهم به " (أتويل خمتلف احلديث ص )99 :قال اخلطايب " :اليُمن والشؤم مستان ملا يصيب اإلنسان
من اخلري والشر والنفع والضر ،وال يكون شيء من ذلك إال مبشيئة هللا وقضائه ،وإمنا هذه األشياء

حمال وظروف جعلت مواقع ألقضيته ،ليس هلا أبنفسها وطباعها فعل وال أتثري يف شيء ،إال أهنا ملا
كانت أعم األشياء اليت يقتنيها الناس ،وكان اإلنسان يف غالب أحواله ال يستغين عن دار يسكنها

وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه ،وكان ال خيلو من عارض مكروه يف زمانه ودهره أُضيف اليُمن والشؤم
إليها إضافة مكان وحمل ومها صادران عن مشيئة هللا سبحانه " (أعالم احلديث )1379/2

 -2ومن العلماء من وجه احلديث أبن املقصود ابلشؤم ما يكون يف هذه األشياء من صفات

مذمومة ،فقالوا :إن املراد " بشؤم الدار " ضيقها وسوء جرياهنا وأذاهم ،وقيل :بعدها عن املساجد

وعدم مساع األذان منها وشؤم املرأة :عدم والدهتا وسالطة لساهنا وتعرضها للريب ،وشؤم الفرس :أن
ال يغزى عليها ،وقيل :حراهنا وغالء مثنها ،وشؤم اخلادم سوء خلقه ،وقلة تعهده ملا فوض إليه.
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 -3ومن العلماء من وجه احلديث أبن املراد ابلشؤم هنا عدم التوافق ،كما جاء يف احلديث الذي

أخرجه اإلمام أمحد ح ( )1445من حديث سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم" :من سعادة ابن آدم ثالثة ،ومن شقوة ابن آدم ثالثة ،من سعادة ابن آدم
املرأة الصاحلة واملسكن الصاحل واملركب الصاحل ،ومن شقوة ابن آدم املرأة السوء واملسكن السوء

(اي
واملركب السوء "وقد أشار البخاري إىل هذا التأويل أبن قرن ابالستدالل هبذا احلديث قوله تعاىلَ :

ِ
هِ
اج ُكم وأَو ِ
ِ
الد ُك ْم َع ُد ّواً لَ ُك ْم) (التغابن :من اآلية. )14
آمنُوا إِ هن م ْن أَ ْزَو ْ َ ْ
ين َ
أَيُّـ َها الذ َ
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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هل هناك أحاديث صحيحة مل تصلنا ?!
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/12/22هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل كان يف عصر األئمة األربعة أحاديث صحيحة مل تكتب ومل تصل إلينا استندوا إليها يف فتواهم؟ أم
أن مجيع فتواهم استندوا فيها إىل أحاديث نعرفها اآلن؟ وما مدى أتثري غزو التتار للبالد اإلسالمية

على القضاء على كتب أحاديث مل تصل إلينا يف هذا العصر؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا( ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم)  ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاعلم -أخي الكرمي:

أوال :ينبغي أن تعلم -وفقك هللا -أن آاثر النيب صلى هللا عليه وسلم ،مل تكن يف عصر أصحابه،
ً

رضي هللا عنهم ،وكبار اتبعيهم مدونة يف اجلوامع وال مرتبة ،كما ذكر احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح

الباري ،ألمرين:
أحدمها :أهنم كانوا يف ابتداء احلال قد هنوا عن ذلك -كما ثبت يف صحيح مسلم (- )3004

خشية أن خيتلط بعض ذلك ابلقرآن العظيم.

واثنيهما :سعة حفظهم ،وسيالن أذهاهنم؛ وألن أكثرهم كانوا ال يعرفون الكتابة ،مث حدث يف أواخر

عصر التابعّي تدوين اآلاثر ،وتبويب األخبار؛ ملا انتشر العلماء يف األمصار ،وكثر االبتداع من
اخلوارج والروافض ،ومنكري األقدار.
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فأول من مجع ذلك :الربيع بن صبيح ،وسعيد بن أيب عروبة ،وغريمها ،وكانوا يصنفون كل ابب على
حدة ،إىل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا األحكام ،فصنف اإلمام مالك (املوطأ)  ،وتوخهى فيه
القوي من حديث أهل احلجاز ،ومزجه أبقوال الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وفتاوى التابعّي ،ومن

بعدهم ،وصنف أبو حممد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج مبكة ،وأبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو

األوزاعي ابلشام ،وأبو عبد هللا سفيان بن سعيد الثوري ابلكوفة ،وأبو سلمة محاد بن سلمة بن دينار
ابلبصرة ،مث تالهم كثري من أهل عصرهم يف النسج على منواهلم ،إىل أن رأى بعض األئمة منهم أن

يفرد حديث النيب صلى هللا عليه وسلم خاصة ،وذلك على رأس املائتّي ،فصنف عبيد هللا بن موسى

العبسي الكويف مسن ًدا ،وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسن ًدا ،وصنف أسد بن موسى األموي

مسن ًدا ،وصنف نعيم بن محاد اخلزاعي نزيل مصر مسن ًدا ،مث اقتفى األئمة بعد ذلك أثرهم ،فقل إمام

من احلفاظ إال وصنف حديثه على املسانيد كاإلمام أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وغريهم من

معا كأيب بكر بن أيب شيبة ،قال السيوطي:
النبالء ،ومنهم من صنف على األبواب وعلى املسانيد ً

وهؤالء املذكورون يف أول من مجع ،كلهم من أبناء املائة الثانية ،وأما ابتداء تدوين احلديث فإنه وقع

دون احلديث
على رأس املائة يف خالفة عمر بن عبد العزيز .وأفاد احلافظ يف الفتح ً
أيضا :أن أول من ّ
أبمر عمر بن عبد العزيز -يرمحه هللا -هو حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزهري
املدين ،أحد األئمة األعالم ،وعامل أهل احلجاز والشام ،مث شاع التدوين يف الطبقة اليت تلي طبقة

متتابعا إىل أن ظهر اإلمام البخاري ،وبرع يف علم احلديث،
الزهري ،ومل يزل التأليف يف احلديث ً
وصار له فيه املنزلة اليت ليس فوقها منزلة ،فأراد أن جيرد الصحيح وجيعله يف كتاب على حدة،
ليخلص طالب احلديث من عناء البحث والسؤال ،فألف كتابه املشهور وأورد فيه ما تبينت له

ممزوجا فيها الصحيح بغريه ،حبيث ال يتبّي للناظر فيها درجة احلديث من
صحته ،وكانت الكتب قبله ً

الصحة إال بعد البحث عن أحوال رواته ،وغري ذلك مما هو معروف عند أهل احلديث ،فإن مل يكن له

وقوف على ذلك اضطر إىل أن يسأل أئمة احلديث عنه ،فإن مل يتيسر له ذلك بقي ذلك احلديث

جمهول احلال عنده ،واقتفى أثر اإلمام البخاري يف ذلك اإلمام مسلم بن احلجاج ،وكان من اآلخذين

عنه واملستفيدين منه ،فألف كتابه املشهور الصحيح ،ولُِّقب هذان الكتاابن ابلصحيحّي ،فعظم

انتفاع الناس هبما ،ورجعوا عند االضطراب إليهما ،وألفت بعدمها كتب ال حتصى ،فمن أراد البحث

عنها فلريجع إىل مظان ذكرها.

اثنيًا :اعلم -وفقك هللا -أن الصحيحّي كل ما فيهما جممع على األخذ به وتلقته األمة ابلقبول،
وليس معىن ذلك أن غريمها ال يوجد فيه أحاديث صحيحة ،لذا ألف احلاكم املستدرك على

الصحيحّي ،وقد تعقبه الذهيب ،لكن احلديث إن كان يف غريمها فينبغي التحري والدقة والبحث يف
إسناده ،والتحقق من رجاله ،خبالف احلديث الذي هو يف الصحيحّي.
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اثلثًا :لقد حرص أهل العلم على نقل السنة ،ونقد ما مل يصح منها ،وقد بذلوا يف سبيل ذلك الغايل
والنفيس من أوقاهتم وأمواهلم ،يقول ابن سريين :مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة-

يعين فتنة اخلوارج -قالوا :مسوا لنا رجالكم .فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ،وينظر إىل أهل

البدع فال يؤخذ حديثهم .ويقول عبد هللا بن املبارك :اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء
ما شاء .بل قد تعدى األمر إىل التأليف يف األحاديث املوضوعة املكذوبة ،لبيان عوجها.

كامال ،وال يوجد حديث يرفع إىل النيب
نقال ً
ابعا :أن علينا أن نعتقد أن السنة النبوية قد نقلت إلينا ً
رً

صلى هللا عليه وسلم ،مفقود ،أو أن هناك حديثًا مل يتعرض العلماء له ابلتصحيح أو التضعيف ،أو أن
هناك أحاديث صحيحة اختلطت بغريها ،فخفيت على األمة ،أو غري ذلك من الشبه واألابطيل،

ذلك أن حفظ السنة هو حفظ لدين األمة ،واألمة معصومة من أن تضل شيئًا من أمر دينها ،سواء

بضياعه منها ،أو عدم إابنته للناس ،وإن الشك يف ذلك هلو أمر خطري ينبغي احلذر منه ،وإن فتنة
التتار من الكوارث اليت حلت ابملسلمّي ،يقول ابن األثري يف الكامل( :حادثة التتار من احلوادث

العظمى ،واملصائب الكربى اليت عقمت الدهور عن مثلها إذ عمت اخلالئق وخصت املسلمّي ،فلو

قال قائل :إن العامل منذ خلقه هللا مل يبل مبثلها .لكان صادقًا ،فإن التواريخ مل تتضمن ما يقارهبا ،ومن

أعظم ما يذكرون فعل خبتنصر ببين إسرائيل ببيت املقدس ،فما بيت املقدس ابلنسبة إىل ما خرب

هؤالء املالعّي من مدن اإلسالم ،وما بنو إسرائيل ابلنسبة إىل ما قتلوا من األانم ،فهذه احلادثة اليت
قوما خرجوا من
استطار شررها ،وعم ضررها ،وسارت يف الدنيا سري السحاب استدبرته الريح ،فإن ً

أطراف الصّي فقصدوا كبار املدن والقرى ،فتملكوا ملكها ،وأابدوا أهلها ،كل ذلك يف أقل من سنة،

أمر مل يسمع مبثله)  .لكن مع ما حصل من التتار من شر وويالت ،فال ميكن أن يتخذ مثل ذلك

ذريعة إىل الدس على السنة ،أو التشكيك يف صحتها؛ لألدلة الصرحية على حفظ الدين ،ولعصمة

األمة من أن تضل شيئًا من أمر دينها ،فعلماء األمة الذين سكنوا العراق هلم طالب وتالمذة ،من

وجيال بعد جيل
قران بعد قرنً ،
العراق وغريها ،نقلوا عنهم العلم يف صدورهم وكتبهم ،وتوارثته األمة ً

إىل يومنا هذا ،وهلل احلمد واملنّة.
وختاما ،أنصحك ،أخي الكرمي ،ابالستزادة حول ما أثري حول السنة من شبه ،واجلواب عنها يف كتاب
ً
(زوابع يف طريق السنة) للشيخ صالح الدين مقبول أمحد .وهللا أعلم.
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رواية نعيم بن محاد للفنت
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/18هـ

السؤال

أكثر ما يروي الفنت (نعيم بن محاد)  ،فهل كل ما رواه صحيح؟ خاصة وأنه شيخ البخاري ،عليهما

رمحة هللا.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

ال يقال إن أكثر من يروي أحاديث الفنت نعيم بن محاد ،فإن رواة أحاديث الفنت واملصنفّي فيها خلق

نعيما -رمحه هللا -أفرد مصن ًفا يف الفنت ،ولنعيم أخطاء تتبعها ابن عدي ،وقال :بقية
كثري ،ولكن ً

مقروان.
حديثه مستقيم ،ولكنه جاء يف الفنت مبا مل يتابع عليه ومبا هو منكر ،ومل خيرج البخاري له إال ً

وهللا أعلم.
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التقرب أبوراد مل ترد عن النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/12/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما دليل من يقيدون ذكر هللا يف قوالب حمددة وأبلفاظ معينة ،ويعيبون على بعض الناس أهنم يذكرون

هللا مبا مل يذكره به رسول هللا عليه الصالة والسالم؟ فما املانع من أن أذكر هللا وأتقرب إليه أبذكار

وأوراد مل ترد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مادامت هذه األوراد وتلك األذكار غري خارجة عن
الدين؟ قال هللا تعاىل ،يف كتابه الكرمي( :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا اذْ ُكروا ه ِ ِ
ريا) [األحزاب]41 :
َ َ
َ
اَّللَ ذ ْك ًرا َكث ً
ُ
واسعا؟ ومن ذلك أهنم مينعون ذكر هللا ابمسه املفرد ،وقد قال هللا
 .فاألمر فيه سعة ،فلماذا يضيقون ً
ك بكْرةً وأ ِ
تعاىل( :واذْ ُك ِر ْ ِ
َصيالً) [اإلنسان . ]25 :فما مينع أن أجري على لساين اسم :هللا
اس َم َربّ َ ُ َ َ
َ
هللا هللا..؟ .جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ينحل اإلشكال إذا نظران إىل النيب صلى هللا عليه وسلم نظر املريض ..والراغب يف استكمال

الصحة :إىل الطبيب.

فهذا يتبعان إرشاداته حذو القذة ابلقذة ،ويعتقدان أن من اخلطأ خمالفته يف أدىن شيء ،وعلى هذا

اتفاق البشر ،ابعتبار أنه أدرى أبمور الصحة ،حبكم التخصص..

عن ألحد أن جيتهد ،فيتعاطى دواء مل يصفه الطبيب ،أو يزيد أو ينقص فيه ،لكان حمل اللوم
ولو ّ
والتسفيه.!!..

فهذا احلكم مع طبيب األبدان ،والنيب صلى هللا عليه وسلم طبيب القلوب ..وطبيب األبدان خيطئ،

ويف كثري من األحيان ،أما طبيب القلوب عليه الصالة والسالم فال خيطئ أب ًدا يف عالجه:
ِ
وحى) [النجم. ]4 ،3 :
(وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى* إِ ْن ُه َو إِهال َو ْح ٌي يُ َ
َ

فهذا دليل عقلي على :خطأ اخرتاع نوع من العبادة (كالذكر مثالً) يف هيئة مستحدثة ،إذا مل ينص

الشرع عليه.

والبدعة هي :كل أمر حمدث يف الدين؛ أي ليس عليه نص شرعي ،ومل يفعله النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وال أصحابه من بعده ،ومعلوم أن أحرص الناس على الدين واستكماله ،بعد النيب صلى هللا

عليه وسلم ،هم الصحابة ،فإذا تركوا لوًان من العبادات (كالذكر ابالسم اجملرد ،أو املولد) فإهنم ما

تركوه إال ألنه ليس من الدين ،فإذا أتى من يزعم جوازها ،فهذا اهتام ضمين هلؤالء املصطفّي أهنم

مفرطون !!..وحاشاهم ،فهم الكمل ،وما من خري إال وهم إليه سابقون ،شهد هللا هلم ابخلري والرضى:
(ر ِ
ضواْ َع ْنهُ) [املائدة . ]119 :وما ذاك إال لكمال دينهم ،فما مل يفعلوه فليس من
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
قطعا ،فمن قلدهم فهو مفلح ،ومن عارضهم ،فما يدرى ما حاله.
الدين ً
فانظر :هل ذكروا هللا تعاىل ابالسم اجملرد :هللا ،هللا ،هللا..؟!
َح َد َ ِ
س ِم ْنهُ فَـ ُه َو
"من أ ْ
وقد روي يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
ث يف أ َْم ِرَان َه َذا َما لَْي َ
َردٌّ" .أخرجه البخاري ( )2697ومسلم (. )1718
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فمن جادل ،واعرتض على وصف العبادة احلادثة ،اليت مل تكن يف عهد النبوة ،مع توفر الدواعي
لوقوعها ابلبدعة .فعليه أن يفسر لنا هذا األثر ،وعلى أي شيء ينطبق؟ ومىت يكون العمل بدعة،

ومىت ال يكون؟

يف حقيقة األمر أن ِ
احملدثّي يف األمة أنواع العبادات ،اليت مل تكن يف العهد األول :ليس مثة عمل

شرعا ،وال عقالً.
مردود عندهم ،فكل ما استحسنته عقوهلم ،فهو من الدين!! وهذا غري مقبول ،ال ً
وإال فقل يل بربك عن هؤالء الذين يستحبون الذكر ابالسم املفرد اجملرد (املتصوفة)  :ما العمل الذي

يعدونه بدعة ،مع ما يرتكبونه من بدع ال تُـ َع ُّد وال حتصى؟!
ِ
صاحب ُك ِّل بِ ْد َع ٍة" .أخرجه
جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله" :إِ هن هللاَ َح َجب التهوبةَ َعن

الطرباين يف األوسط (. )4202

ومن هذا قال احلسن البصري( :أىب هللا لصاحب بدعة بتوبة) .
ممنوعا منه)  ،الستمساكه هبا ،لظنه أهنا من
واملعىن أن صاحب البدعة أقل توفي ًقا واهتداء (وليس ً

الدين ،ليس كصاحب املعصية ،الذي يشعر ابإلمث واحلرج ،فهو أقرب للتوبة ،ومن هنا قال سفيان

الثوري( :البدعة أحب إىل الشيطان من املعصية ،فإن املعصية يتاب منها ،والبدعة ال يتاب منها) .
مستدال بقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف
وإذا احتج أحد أبن البدعة منها :احلسن ،والسيئ.
ً

صالة الرتاويح( :نعم البدعة هذه)  .أخرجه البخاري ( . )2010فلنا أن حناجه بقول النيب األعظم
صلى هللا عليه وسلم ،ومن وجب اقتفاء أثره ،وتقدمي قولهُ " :ك ُّل بِ ْد ٍ
ض َاللَةٌ" .أخرجه مسلم
عة َ
( . )867فهذا عام أبلفاظه ،فـ"كل" للعموم ،و"بدعة" نكرة ،والنكرة تعم ،فال يستثىن منها شيء

إذن.

فلو فرضنا أن عمر ،رضي هللا عنه ،قصد ما أرادوه ،فقول النيب صلى هللا عليه وسلم مقدم عليه بال
شك ،فكيف واحلقيقة أن عمر ،رضي هللا عنه ،مل يقصد ما أرادوه؟

فإن عمر ،رضي هللا عنه ،من أشد احملاربّي للبدعة ،وهذا مشهور ،ولو اقتفى هؤالء احملتجون به هنا:

أقواله ،وأفعاله ،وآاثره .ألفسد عليهم كثريا مما استحسنوه من العبادات احملدثة ،مثل التربك ابآلاثر!

 -أليس هو الذي أمر بقطع شجرة الرضوان؟

 -أليس هو الذي هنى عن تتبع آاثر النيب صلى هللا عليه وسلم ،والصالة فيها؟

فعمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،عدو البدع ..فلم يقصد بقوله ما أرادوه ،بل قصد أهنا بدعة نسبة

إىل أهنا مل تفعل منذ وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،والرتاويح ليست بدعة ابالتفاق ،فإن النيب صلى
هللا عليه وسلم فعلها يف حياته -انظر صحيح البخاري ( )924ومسلم ( - )761وال يظن بعمر،
رضي هللا عنه ،أن ختفى عليه هذه املسألة.

أثرا يوضح خطورة االستحداث يف طريقة الذكر ،كما
وخبصوص الذكر ابالسم املفرد أو اجملرد :أسوق ً
افضا ألي نوع من أنواع اإلحداث ،حىت لو د ّق
يعلن عن موقف صريح للصحابة ،رضي هللا عنهم ،ر ً
وصغر ،وهي فتوى من رضي هللا عنهم ،وعن دينهم ،وأمر ابتباعهم:
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روى اإلمام الدارمي يف سننه ( )204أن أاب موسى األشعري ،رضي هللا عنه ،قال البن مسعود ،رضي
ِِ ِ
ِِ ِ
ال:
ريا .قَ َ
(اي أ ََاب َع ْب ِد ال هر ْمحَ ِن ،إِِّين َرأَيْ ُ
هللا عنهَ :
ت ِيف الْ َم ْسجد آن ًفا أ َْم ًرا أَنْ َك ْرتُهُ َوَملْ أ ََر َوا ْحلَ ْم ُد هَّلل إ هال َخ ْ ً
ِ
ِِ
ص َال َةِ ،يف
رتاهُ .قَ َ
فَ َما ُه َو؟ فَـ َق َ
وسا يَـ ْنـتَ ِظ ُرو َن ال ه
الَ :رأَيْ ُ
ال :إِ ْن ِع ْش َ
ت ِيف ال َْم ْسجد قَـ ْوًما حلَ ًقا ُجلُ ً
س ََ
ت فَ َ
ولَ :كِ ِ
ٍ
ِ
ولَ :هلِّلُوا ِمائَةً .فَـيُـ َهلِّلُو َن
ربو َن ِمائَةً ،فَـيَـ ُق ُ
ُك ِّل َح ْل َقة َر ُج ٌل َوِيف أَيْدي ِه ْم َح ً
ربوا مائَةً .فَـيُ َكُِّ
صى ،فَـيَـ ُق ُ ُّ
ِمائَة ً،ويـ ُق ُ ِ ِ
ِ
ار
ْت َهلُ ْم؟ قَ َ
سبِّ ُحو َن ِمائَةً .قَ َ
الَ :ما قُـل ُ
ال :فَ َماذَا قُـل َ
ََ
ْت َهلُ ْم َش ْيـئًا انْتظَ َ
ولَ :سبّ ُحوا مائَةً .فَـيُ َ
ِ
ِ
رأْيِ َ ِ
سنَاهتِِ ْم .مثُه
ار أ َْم ِر َك .قَ َ
ال :أَفَ َال أ ََم ْرَهتُ ْم أَ ْن يَـ ُعدُّوا َسيِّئَاهتِِ ْم َو َ
ض ِم ْن َ
ت َهلُ ْم أَ ْن َال يَض َ
ك َوانْتظَ َ
َ
يع م ْن َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَـ ُعو َن؟
ف َعلَْي ِه ْم فَـ َق َ
ْك ا ْحللَ ِق فَـ َوقَ َ
ض ْيـنَا َم َعهُ َح هىت أَتَى َحلْ َقةً م ْن تل َ
ضى َوَم َ
َم َ
الَ :ما َه َذا الهذي أ ََرا ُك ْم تَ ْ

ِ
ههلِيل والت ِ
ِِ ِ
ض ِام ٌن
يح .قَ َ
ال :فَـ ُعدُّوا َسيِّئَاتِ ُك ْم ،فَأ ََان َ
قَالُواَ :اي أ ََاب َع ْبد ال هر ْمحَ ِنَ ،ح ً
هسب َ
ري َوالتـ ْ َ َ ْ
صى نَـ ُع ُّد به الته ْكب َ
ِ
ِ ِ
ٍ
صلهى
َس َر َ
سنَاتِ ُك ْم َش ْيءٌَ ،و ْحيَ ُك ْم َاي أُ همةَ ُحمَ همدَ ،ما أ ْ
ص َحابَةُ نَبِيِّ ُك ْم َ
ع َهلَ َكتَ ُك ْم! َه ُؤَالء َ
أَ ْن َال يَضي َع م ْن َح َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ه ِ ه
ْس ْرَ ،واله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ ،إِنه ُك ْم لَ َعلَى ِمله ٍة ِه َي
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم ُمتَـ َواف ُرو َنَ ،و َهذه ثيَابُهُ َملْ تَـ ْب َل َوآنيَـتُهُ َملْ تُك َ
ض َاللَ ٍة .قَالُوا :و هِ
أ َْه َدى ِم ْن ِمله ِة ُحمَ هم ٍد أ َْو ُم ْفتَتِ ُحو َاب ِ
اَّلل َاي أ ََاب َع ْب ِد ال هر ْمحَ ِنَ ،ما أ ََر ْد َان إِهال ْ
ال:
ري .قَ َ
ب َ
َ
اخلَ ْ َ
ِ
ول هِ
ٍِ
ْخ ِْري لَن ي ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َح هدثَـنَا أَ هن قَـ ْوًما يَـ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َن َال
صيبَهُ ،إِ هن َر ُس َ
اَّلل َ
َوَك ْم م ْن ُم ِريد لل َ ْ ُ
ُجيا ِوُز تَـراقِيـهم ،و ْامي هِ
اَّلل َما أَ ْد ِري لَ َع هل أَ ْكثَـ َرُه ْم ِم ْن ُك ْم .مثُه تَـ َو هىل َع ْنـ ُه ْم .فَـ َق َ
ال َع ْم ُرو بْ ُن َسلَ َمةََ :رأَيْـنَا َعا همةَ
َ َ َُ ْ َ ُ
ك ا ْحلِلَ ِق يطَ ِ
ههرو ِ
ان َم َع ْ
اخلََوا ِر ِج) .
أُولَئِ َ
اعنُ َ
ُ
وان يَـ ْوَم النـ ْ َ َ
فانظر :كيف صار هؤالء من هذا النوع من الذكر احملدث ،البسيط يف صورته ،اخلطري يف معناه ،إىل

شقاق أعظم ،حيث صاروا من قوم ذمهم النيب صلى هللا عليه وسلم غاية الذم ،وأمر بقتلهم وقتاهلم-

انظر صحيح البخاري ( )3611ومسلم (. )1066
وانظر :كيف مل يُِف ْد هؤالء قص ُدهم الطاعةَ ،وال إرادهتم اخلري ،إذ كانوا على عمل مل يشرع.
فهذا يدلك على عاقبة البدعة ،مهما صغرت.
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ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا)
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
إن الدين قد كمل( :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
[املائدة . ]3 :ومل يكلف هللا تعاىل عباده إبحداث شيء ،وزايدة عبادة .فما ُشرع يعجز اإلنسان عن
اإلتيان به كامالً واستكماله ،لو مكث عمره كله يعمل ..وإذا كان كذلك :فكل عمل حمدث ،يقع
مكان عمل مسنون ،ومن هنا كان ما قاله اإلمام األوزاعي غاية يف الفقه( :ما ابتدع قوم بدعة يف

دينهم إال نزع هللا من سنتهم مثلها ،وال يعيدها إليهم إىل يوم القيامة) .

وأتمل حال الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي ومن تبعهم :هل جتد فيهم هذه احملداثت؟

كال ،ال جتدها إال فيمن بعدهم ،ممن أتخر عن مقامهم ،وخالف سبيلهم ،وحنن إمنا أمران ابتباعهم ،ال

ابتباع من بعدهم ،ممن خالفهم ،ومل يهتد بسنتهم.

إن مما يظهر خطورة البدعة أن صاحبها حيرم من الورود على حوض النيب صلى هللا عليه وسلم ،ففي
ض أَنْـت ِظر من ي ِرد علَ هي ِم ْن ُكم ،فَـو هِ
اَّلل لَيُـ ْقتَطَ َع هن ُد ِوين ِر َج ٌ
ب،
احلديث" :إِِّين َعلَى ا ْحلَْو ِ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َي َر ِّ
ال فَ َألَقُولَ هن :أ ْ
ْ َ
ك َال تَ ْد ِري َما َع ِملُوا بَـ ْع َد َكَ ،ما َزالُوا يَـ ْرِج ُعو َن َعلَى أَ ْع َقاهبِِ ْم" .أخرجه مسلم
ِم ِّين َوِم ْن أُ هم ِيت! فَـيَـ ُق ُ
ول :إِنه َ
(. )2294

ِ
سن ِهيت
يصا على أمته أن جينبهم االبتداع يف الدين ،يقولَ :
وقد كان عليه الصالة والسالم حر ً
"علَْي ُك ْم ب ُ
وسن ِهة ْ ِ
ِِ
ِ
س ُكوا ِهبا و َعضُّوا َعلَْيـ َها ِابلنـهو ِ
اج ِذ ،وإِ هاي ُكم و ُْحم َد َاث ِ
ت ْاألُُموِر؛ فَِإ هن
ين ،متََ ه
اخلُلَ َفاء ال َْم ْهديِّ َ
َُ
َ َْ
َ َ
َ
ّي ال هراشد َ
ض َاللَةٌ" .أخرجه أبو داود ( )4607والرتمذي ( )2676وابن ماجه
ُك هل ُْحم َدثٍَة بِ ْد َعةٌ َوُك هل بِ ْد َع ٍة َ
(. )42
قد جرى الصحابة على ذلك وثبتوا على األمر كما أنزل ،ولذا مر عصرهم وهو أزهى العصور
سبيل ٍ
وأعزها ،يقول أيب بن كعب( :عليكم ابلسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على ٍ
وسنة ذ َكر الرمحن
اقتصادا يف سبيل وسنة
عز وجل ففاضت عيناه من خشية هللا عز وجل فتمسه النار أب ًدا  ...وإن
ً

خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنة)  .أخرجه أمحد يف الزهد ص  ،197وأبو نعيم ،253/1
والاللكائي (. )10

بعد هذا التأصيل حلكم البدعة يف اإلسالم ،جنيب مباشرة على السؤال الوارد فنقول:

 هل الذكر ابالسم اجملرد :هللا ،هللا ،هللا .ورد فعله عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟خريا ملا فرط فيه.
اللهم ،ال .ولو كان ً

 -فهل ورد عن الصحابة رضوان هللا عليهم ،والتابعّي ،واتبع التابعّي؟

خريا ما فرطوا فيه.
اللهم ،ال .ولو كان ً

فعمن ورد
إذًا ،مل يرد عن أهل القرون املفضلة ،الذين دعا النيب صلى هللا عليه وسلم ،هلم ابخلرييةّ ،

إذًا؟
عن مجاعة من املتصوفة ..وهل هؤالء قدوة األمة؟!

هل نرتك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وصحابته ،رضي هللا عنهم ،،لنقتدي جبماعة ال يدرى ما

حاهلم عند هللا تعاىل؟!

فال مستند شرعيًّا هلذا النوع من الذكر ،ال من كتاب وال سنة ،وال من فعل الصحابة.
 -مث ما معىن أن يردد املرء :هللا ،هللا ،هللا؟
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هل هذه مجلة مفيدة ،أم انقصة غري مفيدة؟ وقد علم أن اجلمل الشرعية كلها مجل مفيدة ،ومنها
الدعوات واألذكار ،فمن األذكار :سبحان هللا ،احلمد هلل ،هللا أكرب ،ال إله إال هللا .وكلها مجل مفيدة؛
أي هلا معىن.

وفاعال
فعال ً
وخربا ،أو ً
أما ذكر االسم اجملرد املفرد فال معىن له ،ألنه ليس مجلة اتمة مفيدة :مبتدأ ً
ومفعوال.
ً
ِ
ك
اس َم َربِّ َ
اس َم َربِّ َ
(سبِّ ِح ْ
(واذْ ُك ِر ْ
ك بُك َْرةً َوأَصيالً) [اإلنسان. ]25 :هو مثل قوله تعاىلَ :
وقوله تعاىلَ :
ْاألَ ْعلَى) [األعلى . ]1 :وقوله( :فَ ُكلُواْ ِممها ذُكِر اسم ِ
هللا َعلَْي ِه) [األنعام . ]118 :كلها حتصل جبمل
َ ُْ
مفيدة مثل قوله :سبحان ريب األعلى ،سبحان ريب العظيم ،بسم هللا ،بسم هللا الرمحن الرحيم .وليس
جمردا من اإلضافة.
معىن اآلية ذكر االسم املفرد ً

وعادة الذين يذكرون هذا الذكر ،ينتقلون منه إىل قول :هو ،هو ،هو .فما معىن هذا أيضا؟!
إهنا ألذكار غريبة ،بعيدة كل البعد عن روح اإلسالم ،وأوامره ،وما هي إال مبتدعات ما أنزل هللا هبا

من سلطان.

ويف هذا القدر كفاية إليضاح املقصود ،وقد حصل مطلوب السائل من اإلجابة على سؤاله بكل
التخصيص.
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تبادل التحااي مع غري املسلم
اجمليب فيصل بن أنور بن فؤاد مولوي
قاضي متقاعد

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/07/12هـ
السؤال

هل ميكن لغري املسلم أن حييي بـ "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" ،وهل ميكن للمسلم أن حييي أو

يرد بنفس التحية على غري املسلم؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
 -1نعم ،ميكن لغري املسلم أن حييّي بعبارة (السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته)  ،ولكنه ال ينال األجر
الذي يناله املسلم؛ ابعتبار هذه التحية سنة من سنن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-وغري املسلم

ال يعتقد ذلك.

 -2نعم جيوز للمسلم أن حييي غري املسلم بلفظ السالم ،روي هذا القول عن ابن عباس وابن

مسعود وأيب أمامة وابن حمرييز وعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعيب واألوزاعي والطربي،

واختار هذا القول السيد رشيد رضا يف تفسري املنار ،والشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان.
* وحنن نؤيد هذا القول بناءً على اآلايت الكرمية اليت أتمر ابلسالم بشكل مطلق ومنها:

 -قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيواتً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها"

[النور. ]26 :

 -قوله تعاىل" :وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه ،وقالوا :لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ،سالم عليكم ال

نبتغي اجلاهلّي" [القصص. ]25 :

 -قوله تعاىل ... " :وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً" [الفرقان. ]63 :

رب إ ّن هؤالء قوم ال يؤمنون ،فاصفح عنهم وقل :سالم فسوف يعلمون"
 -قوله تعاىل" :وقيله اي ّ

[الزخرف. ]88 :

 -قوله تعاىل" :قال سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفياً" [مرمي:

. ]47

* وكذلك األحاديث الصحيحة اليت أتمر ابلسالم بشكل مطلق أيضاً أي جتاه مجيع الناس:

 "  ...وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف" متّفق عليه ،البخاري ( ، )12ومسلم (. )39 -ملا خلق هللا آدم ،قال "اذهب على أولئك النفر ،وهم نفر من املالئكة جلوس ،فاستمع ما

حييونك ،فإهنا حتيتك وحتية ذريتك ،فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة هللا) متفق
عليه ،البخاري ( ، )6227( ، )3326ومسلم (. )2841

( -أفشوا السالم )..رواه الرتمذي ( ، )1854وقال حديث حسن صحيح ،وابن حبان يف صحيحه

(. )489

* أما احلديث الصحيح الذي اعتمد عليه مجهور العلماء حىت قالوا بكراهية التحية لغري املسلم

ابلسالم أو حرمتها ،فهو قوله -صلى هللا عليه وسلم":-ال تبدأوا اليهود وال النصارى ابلسالم"..
رواه مسلم ( . )2167فهو يتعلق حبالة حرب كانت قائمة .يؤيّد ذلك رواايت أخرى للحديث وهي

صحيحة أيضاً( :إان غادون على يهود ،فال تبدأوهم ابلسالم) رواه أمحد [ ، ]26695والطرباين

[املعجم الكبري  ]291/22بسند رجاله رجال الصحيح ،وكان هذا يوم غزو بين قريظة .ويف رواية

اثنية ألمحد( :إين راكب غداً إىل يهود ،فال تبدأوهم ابلسالم[ )..املسند  ]17584 ،16844وهو
صحيح كما جاء يف الفتح الرابين .ونقل العسقالين يف فتح الباري رواية البخاري يف األدب املفرد

والنسائي أن النيب -صلى هلل عليه وسلم -قال" :إين راكب غداً إىل اليهود فال تبدأوهم ابلسالم"
[فتح الباري . ]39/11
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هذا الرأي (وهو جواز إلقاء التحية على غري املسلم بلفظ السالم)  ،والذي قال به مجهور كبري من
العلماء داخل املذاهب وخارجها يتأكد ابلنسبة إليك لوجودك خارج داير اإلسالم يف حالة سلم،
وضمن ما يعترب ميثاقاً مع البشر الذين تعيش معهم ،وسواء كنت من أهل تلك البالد أو مقيماً فيها،

وذلك أل ّن مهمتك يف هذه احلالة الدعوة ،واالبتداء ابلتحية من أخالق الدعاة.

 -3أما إذا حياك غري املسلم بلفظ السالم ،فإ ّن الرد عليه يصبح واجباً؛ لقوله تعاىل" :وإذا حييتم

بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها" [النساء ]86 :فندب إىل الفضل وأوجب العدل ،والعدل يف

التحية تقتضي أن يرد عليه نظري سالمه ،كما قال ابن القيم (أحكام أهل الذمة) .

راجع يف هذا املوضوع كتب التفسري لآلايت املشار إليها ،وخاصة تفسري القرطيب -واملنار لرشيد

رضا -وأضواء البيان للشنقيطي ،وراجع كتب شرح األحاديث وخاصة :فتح الباري بشرح صحيح
البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم ،والفتح الرابين على مسند اإلمام أمحد ،وأحكام أهل

الذمة البن القيم.

جزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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صحة نسبة كتاب النزول للدارقطين
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/07/24هـ
السؤال

هل كتاب النزول تثبت نسبته إىل اإلمام الدارقطين؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

كتاب "أحاديث النزول" لإلمام احلافظ أيب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين

البغدادي ( 385هـ) ذُكر ضمن مصنفات الدارقطين ،ونسبته اثبتة له ،ويدل على ذلك ما أييت:

( )1رواية الكتاب ابلسند املتصل إىل املؤلف.

( )2استفادة العلماء منه ،ونسبتهم إايه إىل الدارقطين ،كما فعل احلافظ ابن حجر يف هتذيب

التهذيب ( ، )115/6حيث قال" :وروى الدارقطين حديثاً من طريق عبد احلميد بن سلمة ،وقال:

عبد احلميد بن سلمة وأبوه وجده ال يعرفون ،قال :ويقال :عبد احلميد بن يزيد بن سلمة ،وكذا قال

يف كتاب السنة له يف أحاديث النزول" ،ونسبه إليه أيضاً سزگّي يف اتريخ الرتاث العريب (. )420/1
وقد حقق الكتاب الدكتور :علي بن حممد بن انصر الفقيهي ،ونشر عام ( 1403هـ) .

()125/2

العقائد واملذاهب الفكرية

()126/2

احلكمة من خلق املخلوقات
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األلوهية
التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

ملاذا خلق هللا املخلوقات مع العلم أنه سبحانه ليس حمتاجاً هلم.

اجلواب

"اَّلل اله ِذي َخلَ َق س ْبع َمسَاو ٍ
ات َوِم َن األ َْر ِ
ض ِمثْـلَ ُه هن يَـتَـنَـ هز ُل األ َْم ُر بَـ ْيـنَـ ُه هن
احلمد هلل ،قال هللا تعاىل :هُ
َ َ َ
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأَ هن ه
لِتَـ ْعلَ ُموا أَ هن ه
ط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِعلْماً" [الطالق ]12:وقال تعاىل:
َحاَ َ
اَّللَ قَ ْد أ َ

ِ
"وَما
"اله ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
س ُن َع َمالً" [امللك ، ]2 :وقال سبحانه وتعاىلَ :
َح َ
ِ
ون ما أُ ِري ُد ِم ْنـهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أَ ْن يط ِْعم ِ
ِ
َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون" [الذارايت]57-56:
ُْ ْ
ََ
س إِال ليَـ ْعبُ ُد َ
ُ ُ
ت ا ْجل هن َواألنْ َ
إىل غري ذلك من اآلايت ،فبّي سبحانه وتعاىل أنه خلق اخللق حلكم ابلغة؛ منها االبتالء ،ومنها أن

يعلم العباد ويعرفوا رهبم ،أبنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ،فله احلكمة البالغة

هاس
يف خلقه للسماوات واألرض ومن فيهن وما بينهن ،وهو الغين بذاته على كل ما سواهَ ،
"اي أَيُّـ َها الن ُ
ك علَى هِ
أَنْـتم الْ ُف َقراء إِ َىل هِ
ِ
ْت ِخبَل ٍْق ج ِد ٍ
شأْ ي ْذ ِه ْب ُكم وأي ِ
اَّلل ُهو الْغَِ ُّ ِ
اَّلل
يد َوَما ذَل َ َ
َ
ين ا ْحلَمي ُد إِ ْن يَ َ ُ
ْ ََ
اَّلل َو هُ َ
ُُ َ ُ
بِ َع ِزي ٍز" [فاطر ]17-15:والواجب على العبد أن يؤمن أبن هللا تعاىل حكيم؛ يعين ذو حكمة يف
خلقه وأمره ،ال خيلق شيئاً عبثاً؛ كما قال تعاىل" :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أَهمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثاً َوأَنه ُك ْم إِلَْيـنَا ال تُـ ْر َج ُعو َن
ب ال َْع ْر ِ
فَـتَـ َع َاىل ه
ش الْ َك ِر ِمي" [املؤمنون ، ]116-115:وهللا أعلم.
ك ا ْحلَ ُّق ال إِلَهَ إِال ُه َو َر ُّ
اَّللُ ال َْملِ ُ

()127/2

يف حق هللا تعاىل ،هل يصح العشق؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األلوهية
التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

أيهما أصح :أحب هللا أم أعشق هللا؟ لقد قرأت يف كتاب البن اجلوزي( :تلبيس إبليس بعدم جواز
كلمة عشق هللا)  ،ما التصوف وما الطرق الصوفية؟ جزاك هللا خرياً ًُ َُ.
اجلواب

احلمد هلل ،من مقامات اإلميان القلبية واألحوال اإلميانية حب هللا سبحانه وتعاىل ،وقد مدح هللا
هِ
آمنُوا َم ْن يَـ ْرتَ هد ِم ْن ُك ْم َع ْن
ين َ
سبحانه وتعاىل عباده املؤمنّي أبنه حيبهم وحيبونه ،فقال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ ِِ
ف َأيِْيت ه
اَّللُ بَِق ْوٍم ُِحيبُّـ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ" [املائدة :من اآلية ، ]54وقال تعاىل" :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبُّو َن
س ْو َ
دينه فَ َ
اَّللَ فَاتهبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم ه
ه
اَّللُ" [آل عمران :من اآلية ، ]31هذا هو الذي ورد يف القرآن والسنة ،لفظ
احملبة وكذلك العبادة اليت أمر هللا هبا مجيع الناس حقيقتها كمال الذل والتعظيم ،وكمال احلب،

فأكمل الناس عبودية هلل أكملهم حمبة له ،وأما لفظ العشق فلم يرد يف القرآن وال يف احلديث ،وإمنا

يطلقه اجلهلة ابهلل من الفالسفة والصوفية فإن من عبارات الفالسفة عن هللا( :عشق وعاشق

ومعشوق)  ،ومن عبارات الصوفية أن يقول أحدهم( :إنه عاشق هلل)  ،وهذا لفظ مبتدع ال جيوز

التعبري به عن حمبة هللا ،أوالً :أنه مل يرد يف شيء من النصوص ،والثاين :أنه يدل على احلب املفرط

الذي دافعه الشهوة ،إذاً العشق إمنا يليق ويعرب به عن احلب الذي يكون بّي بعض الناس وبعض،

وأكثر ما يستعمل يف احلب الذي بّي الرجل واملرأة ،إذاً فال جيوز استعمال هذا اللفظ يف حب العبد
وحيب ،كما قال سبحانه وتعاىلُِ :
لربه ،وال يف حب الرب لعبده ،بل نقول :إن هللا ُحيَب ُِ
"حيبُّـ ُه ْم
َوُِحيبُّونَهُ".
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وأما الصوفية فهم طوائف أكثر اهتمامهم ابلعبادة واألذكار وتصفية الباطن ،وهذا ينطبق على

قدمائهم ،وأما املتأخرون فهم يتشبهون ابألوائل ،وهم منحرفون عن طريقهم وضالل الصوفية

وجهاهلم أهل بدع كثرية أخفها األذكار البدعية يف ألفاظها ويف كيفية أدائها وما يقرتن بذلك من
األعمال املنكرة كالرقص والغناء ،وأقبح االعتقادات الصوفية اعتقاد وحدة الوجود وهو أن وجود

الرب عّي وجود كل موجود ،فعند هؤالء املالحدة الكفار أن هذا الوجود املشاهد وغري املشاهد هو
هللا نفسه فال فرق عندهم بّي اخلالق واملخلوق ،والعبد والرب ،وهؤالء عند أهل العلم أكفر من
اليهود والنصارى ،نعوذ ابهلل من اخلذالن .وهللا أعلم.

()129/2

اجلوهر الفرد
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1423/6/22
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل اجلزء الفرد الذي تكلم عنه الفالسفة ورد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية هو ما يسمى يف العلم
احلديث بـ (الذرة) ؟ وهل هناك تعارض بّي نظرية استمرارية اخللق عن طريق اجتماع الذرات وافرتاقها

وبّي إفراد هللا -جل جالله -ابخللق والتصوير؟ أفيدوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

اجلزء هو :ما يرتكب الشيء منه ومن غريه ،سواء كان موجوداً يف اخلارج أو يف العقل أو الذهن ،وهو

أصغر من الكل ،إال أنه قد يكون أبسط منه فيسمى عنصراً أو ركناً أو أصالً ،وقد يكون مساوايً له

يف الرتكيب فيسمى قطعة أو قسماً ،واجلزء الذي ال يتجزأ :جوهر ذو وضع ،ال يقبل القسمة أصالً،
ال قطعاً ،وال كسراً ،وال ومهاً وال فرضاً ،تتألف األجسام من آحاده ابنضمام بعضها إىل بعض ،أثبته
املتكلمون ونفاه الفالسفة.

والذرة يف األصل هي :اجلزء الفرد أو اجلزء الذي ال يتجزأ.
واجلوهر الفرد ذو وضع ال يقبل القسمة أصالً ال قطعاً وال كسراً وال ومهاً وال فرضاً.
ويطلق احملدثون لفظ الذرة على أصغر جزء من عنصر مادي ما ،يصح أن يدخل يف التفاعالت
الكيميائية ،وهذه األجزاء املادية اثبتة الكيفيات منها الذرة الكيماوية وهي أصغر جزء يف العنصر

الكيماوي؛ ألهنم مل يكشفوا حىت اآلن عن جزء أصغر منها  ...إخل.

لكن هللا -سبحانه وتعاىل -خيلق ما يشاء -سبحانه -ابجتماع الذرات أو افرتاقها أو غري ذلك على
كيفية هو يعلمها -سبحانه وتعاىل -فهو املتفرد ابخللق والتصوير ال ندرك وال يدرك أحد كيفية خلقه
فله اخللق وحده وهو اخلالق وحده وعلم كيفية خلقه له -سبحانه -وهذا دليل على عظمة قدرته

وإتقانه وصنعه ،خيلق ما يشاء مىت شاء كيف شاء ،ال أحد يعلم الكيفية وال أحد يقطع على هللا أنه
إذا اجتمعت الذرات أو افرتقت مت اخللق أبداً" ،وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِين َك ْي َ
يم َر ِّ
ال أ ََوَملْ
َ
ال إبْـ َراه ُ
ِ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجبَ ٍل
ال بَـلَى َولَ ِك ْن لِيَط َْمئِ هن قَـلِْيب قَ َ
تُـ ْؤِم ْن قَ َ
ص ْرُه هن إِلَْي َ
ك مثُه ْ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربَـ َعةً م َن الطه ِْري فَ ُ
ِ
ك َس ْعياً َوا ْعلَ ْم أَ هن ه
يم" [البقرة ، ]260:وهللا املوفق.
ِم ْنـ ُه هن ُج ْزءاً مثُه ا ْد ُع ُه هن َأيْتِينَ َ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
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احلكمة يف خلق السموات واألرض يف ستة أايم
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

شيخنا الفاضل أذكركم أننا طلبة يف دولة من دول روسيا السابقة ،آثران حلفظ دين الشباب أن نعمل

حلقات تربوية للشباب العرب والروس الذين اعتنقوا اإلسالم ،ولكن  -ولقلة بضاعتنا من العلم

الشرعي ولوجود بعض املروجّي إلحدى الفرق الضالة -ينتاب شبابنا بعض الشبهات اليت ال جند هلا
إجابة ،فنرجو من هللا -سبحانه -أن يوفقكم لإلجابة عنها:

 -يف مسألة خلق السماوات واألرض يف ستة أايم ،واجلمع بينها وبّي كون أن هللا  -سبحانه -أمره

أن يقول لشيء كن فيكون.
اجلواب

أما خلق السماوات واألرض يف ستة أايم فقد أخرب -تعاىل -عنه يف كتابه العزيز ،يقول -تعاىل" :-إن
ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش" [األعراف، ]54 :

[يونس ]3 :وخلقها يف هذه املدة ال يعارض قوله -تعاىل" :-إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن

فيكون" [يس ]82 :؛ ألن كون الشيء وحدوثه متعلق إبرادة هللا -تعاىل -أن يقع يف هذه املدة

بعينها ،ولو تعلقت إرادة هللا -تعاىل -أبقل من هذا العدد أو أكثر لكان األمر كما أراد -سبحانه

وحبمده -وإن كان طرفة عّي ،وهذه سنته -تعاىل -يف خملوقاته صغريها وكبريها ،ويف حكمة هذا

يقول ابن العريب يف كالم له جيد يف أحكام القرآن عند قوله -تعاىل" :-وواعدان موسى ثالثّي ليلة"

[األعراف ]142 :قال" :ضرب األجل للمواعيد سنة ماضية ،ومعىن قدمي أسسه هللا يف القضااي

وحكم به لألمم وعرفهم به مقادير التأين يف األعمال ،وإن أول أجل ضربه األايم الستة اليت مدها
جلميع اخلليقة فيها ،وقد كان قادراً يف أن جيعل ذلك هلم يف حلظة واحدة؛ ألن قوله لشيء إذا أراده
أن يقول له :كن فيكون ،بيد أنه أراد تعليم اخللق التأين ،وتقسيم األوقات على أعيان املخلوقات،

ليكون لكل عمل وقت" ا .هـ.

ورمبا توجه السؤال بعد هذا عن احلكمة يف تعلق اإلرادة هبذه املدة بعينها دون زايدة أو نقص ،وقد
خاض املتكلمون يف الكشف عن سره مبا ال طائل وراءه ،ولعل هذا من مجلة الغيب الذي خفي
علينا ،وامتدح هللا عباده ابإلميان به.
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كيف خلق هللا الكون؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية
التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

سألين أحد إخواين يف اإلسالم :كيف خلق هللا الكون؟ حاولت أن أجيب مبا أعرف ،لكن هو يريد
وصفاً كيف هللا -سبحانه وتعاىل -عمل املياه واجلبال؟ ومىت كان ذلك؟ يف أي يوم مثالً؟ فأرجو أن
تفيدوان.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
منذ القدم كان هذا الكون العجيب املمتد حولنا حمط تساؤالت اإلنسان وفضوله ،ومن بّي األسئلة،

كيف ظهر هذا الكون إىل الوجود؟ هل هو حادث أم أزيل؟ وما عمره؟ هذه بعض األسئلة اليت كانت
دوماً حمل جدل بّي املؤمنّي مببدأ اخللق وامللحدين الذين ادعوا عدم احتياج الكون إىل خالق؛ ألن
املادة أزلية بزعمهم.

ومل يفت املفكرين املسلمّي بيان تلك املسألة ،ودفع َو ْهم أزلية املادة ،واجلواب على االعرتاضات

الفلسفية ،فقالوا :أبن الذات العلية أزلية ال حيدها حادث عارض كالزمان أو املكان؛ ألن الزمان مبين

على حركة األجرام وتغري املكان ابنتظام ،واحلركة وليدة احلدوث ،وال بد هلا من قدرة أوجدهتا،

وحفظت النظام ،قال ابن تيمية  -رمحه هللا -يف جمموع الفتاوى (( : )588/6الليل والنهار ،وسائر
أحوال الزمان اتبعة للحركة ،فإن الزمان مقدار للحركة ،واحلركة قائمة ابجلسم املتحرك)  ،وقال يف

درء التعارض (( : )155/9وأما قدم شيء من العامل فال دليل لكم عليه ،بل دليلكم يدل على

نقيضه ،فإنه لو كان املفعول مقارانً للفاعل لزم أال حيدث يف العامل شيء ،بينما قال أبو حامد الغزايل
 -رمحه هللا :-أبن الكون حادث ،وأنه مل يكن قبله زمان ،أي أن بدء الزمان واملكان قد وقع مع

خلق الكون؛ ألن الزمان مرتبط ابحلركة ،ولو تصوران أن كل شيء يف هذا الكون قد سكن وتوقف
إذن لتوقف الزمان ،أي :مل يعد هناك زمان ،وهكذا فمن اخلطأ توهم وجود زمان قبل خلق هذا

الكون ،وعندما أشارت النظرية النسبية إىل أن الزمان بُـ ْعد رابع كالطول ،والعرض ،واالرتفاع كان

بديهياً عدم وجوده يف عامل مل ختلق بعد أبعاده األخرى ،وقد جتمع اليوم من األدلة العلمية ما يكفي

للقطع خبلق الكون منذ عدة مليارات من السنّي ،وأن سرمدية املادة وهم ،والدليل العلمي يدفعه،

ولذا قد تالشت اآلن متاماً فرضية احلالة املستقرة )steady state( ،للكون اليت تقول أبن الكون
ال مولد له ،أي :أنه ال هنائي يف الزمان واملكان ،رغم أهنا كانت نظرية مقبولة يف األوساط العلمية

حىت منتصف القرن العشرين.

كم هو عمر األرض؟ وما هو عمر الكون؟ هناك عدة طرق لتقدير العمر ،مثل معدل تزايد ملوحة
البحار لتقدير عمر البحار ،ومعدل حتلل املواد املشعة لتقدير عمر القشرة األرضية ،وعمر النيازك

واألحجار القمرية ،وأما تقدير عمر الكون فيعتمد على معدل تباعد اجملرات أو (اثبت هابل)  ،وعلى
هذا األساس يقدر عمر الكون مبليارات السنّي ،وابستخدام أدق األجهزة يف قياس قيمة اثبت هابل

تقديره حالياً حوايل )2-30( 24 :كم /اثنية ،مما يعطي عمراً للكون حوايل)15-10( 12.5 :
مليار سنة (عمر الكون = سرعة الضوء /اثبت هابل × مليون) .
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واحلقيقة أن جمرد اكتشاف اإلنسان لظاهرة اإلشعاع كان كافياً لدفع وهم أزلية املادة هترابً من اإلقرار
ببدء اخللق الذي يقطع بوجود اخلالق وقدرته ،وأزليته وحده؛ ألنه ما دامت الشمس ومجيع النجوم

األخرى مشتعلة ،وتبعث اإلشعاعات ،إذاً فال بد من وجود بداية هلا؛ ألهنا لو كانت أزلية لنفد
وقودها منذ مليارات السنّي.

وهكذا ساهم علم الفيزايء ( ، )physicsيف توجيه ضرابت أليمة للملحدين قبل أن يوجه هلم

الضربة القاضية بتأكيد بدء اخللق ،وال ميكن جتاهل دور علم الفلك (، )ASTRNOMY

فكالمها قدساهم بطريقة أو أخرى يف معرفة العديد من خصائص األجرام السماوية البعيدة مبا يدفع

أزلية الكون ،فقد كشف (فاستو مالفن سليفر) عام 1913م ،أن بعض األجسام السماوية اليت كان

يعتقد سابقاً أهنا غبار كوين تبعد عنا بسرعة218001( :كم /اثنية)  ،وقد عرف من بعد أن تلك
األجسام مل تكن إال جمرات ،مث أعلن إدوين هابل عام 1929م قانونه القائل أبن اجملرات (خارج
جمموعتنا احمللية)  ،تبدو منحسرة بسرعة تتناسب طرد هايً مع بعدها ،وكان مغزى هذا االكتشاف

مفاجأة كبرية للعلماء؛ ألنه يعين أن الكون قد عاىن من التوسع عند نشأته وسبب حدية سرعة الضوء

ال يعين أنه يتوسع اآلن؛ ألن الضوء القادم حيتاج ألزمنة تتناسب مع األبعاد ،فيحتاج الضوء القادم

من القمر حوايل  1اثنية ،ومن الشمس حوايل  8دقائق ،ومن أقرب جنم حوايل  4.3سنة ،ومن أبعد
ما ميكن رصده سيحتاج ابستخدام أكرب وحدة للزمن عمر الكون أي حوايل 50سنة من سنوات

الشمس (حوايل 250مليون سنة من سنوات األرض) .

وعماد نظرية االنفجار العظيم هو أن انفجاراً قد وقع للمادة األولية للكون مما أدى لتوسعته ،ومن مث
برودته ،ويف اللحظات األوىل من عمر الكون كانت درجة احلرارة هائلة نتيجة لتجمع املادة ،وقد

سادت فيها اجلسيمات األولية اليت متثل لَبَنات الذرات ،مث وجدت الذرات ،منها أتلف الغبار الكوين
الذي نشأت منه فيما بعد اجملرات ،ولو شغهلنا الفيلم عكسيهاً فمن الضروري إذن أن الكون كله كان
مرتكزاً يف البدء يف نقطة صغرية ،ولكنها قد مجعت كل كتلة الكون احلايل ،وبسبب االنضغاط اهلائل

كانت البداية ذات حرارة هائلة ال تبلغها اليوم أعظم النجوم ،ومع كل درجة حرارة يصدر إشعاع ذي
طول موجي حمدد مييزها ،فلو كان هذا التصور صحيحاً فال بد من إشعاع يغمر الكون كله اآلن

يعكس تلك احلرارة اهلائلة ،وهو ما كشفه ابلفعل بنزايس وولسون عام 1965م وأتكد وجود هذا

اإلشعاع عندما أرسلت مؤسسة انسا األمريكية ألحباث الفضاء قمراً صناعياً عام 1989م وهبذا

أصبحت نظرية االنفجار العظيم ( )BIG BANGمقبولة لدى معظم العلماء وأساسها جتمع
مادة أولية يف حيز صغري ،ولك أن تواصل تشغيل الفيلم عكسياً حىت تصل إىل حلظة (اإلبداع

العظيم) اليت ال يسبقها سوى انعدام املادة.
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إن وهم أزلية املادة ال مستند له يف األصل كما هي حال كافة ادعاءات امللحدين اليت تتلبس ثوب
العلم ،ونظرية االنفجار العظيم ليست إال تصوراً وليد جتارب علمية أيدت عملياً بدء اخللق الذي

اندى به رسل هللا ،ابإلضافة إىل جزئيات نظرية قابلة للتعديل وفق معطيات الكشوف العلمية ،وال
خيفى أن التسمية ابالنفجار مهما كانت عظمته فيها بعض التضليل؛ ألهنا تقصر العودة يف تالشي
الكون إىل مادة أولية مكومة وليس إىل جمرد العدم ،وال مربر مقبول لتلك التسمية سوى التهرب

السافر من اخللق من العدم احملض الذي يلزم بوجود اخلالق ،ولكنها مل متنع أحد أعالم الفيزايء وهو

الربوفيسور /ستيفن هاوكنج الربيطاين من االعرتاف أبن وحدة البدء تقطع بوجود اخلالق ،وابلطبع
وحدته انهيك عن التصميم املتقن ،والنظام الذي ميثل كشفه اتريخ العلم التجرييب أبمجعه (اتريخ

موجز للكون هاولنج (ص ، )140 ،122وابملثل قال ألفريد هويل( :تقول نظرية االنفجار الكبري

أبن الكون نشأ نتيجة انفجار كبري ،وحنن نعلم أن كل انفجار يبعثر املادة دون نظام ،ولكن االنفجار

الكبري عمل العكس ،إذ عمل على مجع املادة وفق تصميم وقدرة فريدة لتشكيل اجملرات والنجوم

والتوابع ،ونشأة اإلنسان على هذه األرض ،والنتيجة احلتمية اليت توصل إليها العامل األمريكي جورج
كرنشتاين قد أعلنها بقوله( :كلما دقهقنا يف األدلة اليت يقدمها الكون املفتوح الصفحات أمامنا
واجهتنا على الدوام احلقيقة نفسها ،وهي أن هناك قدرة إهلية خلف بدء اخللق وكافة األحداث) ،

ولكن املدهش أن عالمات بدء اخللق اليت تعلنها رسالة الكون إىل أهل النظر قد أمر القرآن الكرمي

ابلبحث عنها يف قوله -تعاىل" :-قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث هللا ينشئ النشأة
اآلخرة إن هللا على كل شيء قدير" [العنكبوت. ]20 :

()134/2

ملاذا خلق هللا اخللق لعبادته؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

قد يكون السؤال غريباً ولكنه طاملا حريين كثرياً ،أال وهو :إذا كان هللا سبحانه وتعاىل خلقنا لعبادته،

واملالئكة يعبدون هللا من قبلنا ،إذاً فما الداعي خللقنا إذا كان هناك من يقوم هبذا العمل بدالً منا؟

ولكم خالص الشكر والتحيات.
اجلواب

احلمد هلل ،لقد سأل املالئكة رهبم هذا السؤال فرد هللا عليهم بقوله" :إين أعلم ما ال تعلمون" كما
ِ
اعل ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ال َربُّ َ ِ ِ ِ ِ
يها َم ْن يُـ ْف ِس ُد
"وإِ ْذ قَ َ
ض َخلي َفةً قَالُوا أ ََجتْ َع ُل ف َ
ْ
جاء يف سورة البقرة َ
ك لل َْمالئ َكة إِّين َج ٌ
ك ال ِّدماء وَْحنن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال إِِّين أَ ْعلَ ُم َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة، ]30:
ك قَ َ
س لَ َ
فَ
سبّ ُح حبَ ْمد َك َونُـ َق ّد ُ
يها َويَ ْسف ُ َ َ َ ُ َ
ومعىن هذا أن هلل حكماً يف خلق آدم وذريته مهما حيصل منهم من سفك للدماء وإفساد يف األرض،
فيجب التسليم حلكم هللا واإلميان حبكمته البالغة ،كما جيب على اإلنسان أن يقف عند حده ويعرف

قدر نفسه ،فال حيكم على هللا وال يعرتض عليه بعقله القاصر ،بل يسلم األمر هلل راضياً عن تدبريه

مؤمناً أبنه سبحانه أعلم وأحكم ،وجيب أن يكون السؤال بغري هذه الصيغة وهي قولك :ما الداعي،
فإن هذا يشعر ابالعرتاض ،بل ينبغي أن يكون السؤال بنحو :ما احلكمة ،وعلى وجه االسرتشاد

وطلب العلم ،فإن ظهر شيء من حكمة هللا يف خلق الشيء فذلك مما يفتح هللا به على من شاء من

عباده ،وال جيوز أن يتوقف اإلميان حبكمة هللا يف تقديره وتدبريه على معرفتها ،بل نؤمن أبن هلل حكماً
يف أقداره وإن مل نعلمها ،وإن علمنا منها شيئاً فإننا ال حنيط حبكمه علماً قال سبحانه وتعاىل" :وال
حييطون بشيء من علمه" [البقرة ]255 :وقد اعرتف املالئكة لرهبم بقصور علمهم فقالوا" :ال علم
لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم" [البقرة ]32 :وهللا أعلم.
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الفرق بّي الرب واإلله

اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

ما الفرق بّي الرب واإلله؟ وعندما رأى سيدان إبراهيم القمر ،ملاذا قال :هذا ريب .ومل يقل :هذا إهلي؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الرب :هو املريب املالك املتصرف ،واإلله :هو املألوه املعبود ابحملبة واخلوف والرجاء ،وبينهما عموم
وخصوص ،فالرب احلق هو وحده املستحق لأللوهية (العبادة) والعبادة واأللوهية ال يستحقها إال

الرب سبحانه.

وإبراهيم عليه السالم قال" :هذا ريب" .للقمر وللنجم والشمس؛ ألن مقام الربوبية هو املقام األول يف
اإلثبات واملعرفة ،فال ميكن أن تكون األلوهية إال بعد ثبوت الربوبية .وهللا أعلم.

()136/2

هل يصح هذا العبارة( :عرفنا ربنا ابلعقل)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/18هـ

السؤال

خريا.
ما مدى جواز قول القائل( :عرفنا ربنا ابلعقل)  .تفصيالً؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
لقد فطر هللا عباده على معرفته ،فإن اإلنسان بفطرته يعلم أن كل خملوق ال بد له من خالق ،وأن
املُح َدث ال بد له من ُحم ِدث ،وقد ذكر هللا األدلة الكونية من آايت السماوات واألرض على وجوده،

وقدرته ،وعلمه ،وحكمته ،وهلذا يذكر هللا عباده هبذه اآلايت ،وينكر على املشركّي إعراضهم عنها،
ِ ٍ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ضو َن) [يوسف]105:
ض ميَُُّرو َن َعلَْيـ َها َو ُه ْم َع ْنـ َها ُم ْع ِر ُ
(وَكأَيِّ ْن م ْن آيَة ِيف ال ه َ َ
قال تعاىلَ :
.
ُّ
والتفكر؛ وهلذا يقول
وهذه املعرفة احلاصلة ابآلايت الكونية هي من معرفة العقل ،فتحصل ابلنظر
سماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَما َخلَ َق ه
اَّللُ ِم ْن َش ْي ٍء) [األعراف :من
تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ ْنظُُروا ِيف َملَ ُكوت ال ه َ َ
سماو ِ
اآلية . ]185ويقول تعاىل( :أ ََوَملْ يَـتَـ َف هك ُروا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َما َخلَ َق ه
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِهال
ات َو ْاأل َْر َ
اَّللُ ال ه َ َ
ِاب ْحلَ ِّق) [الروم :من اآلية . ]8واآلايت هبذا املعىن كثرية ،ومع ذلك فاملعرفة احلاصلة ابلعقل هي معرفة
إمجالية؛ إذ اإلنسان ال يعرف ربه أبمسائه وصفاته ،وأفعاله على وجه التفصيل ،إال مبا جاءت به
الرسل ،ونزلت به الكتب ،فالرسل -صلوات هللا وسالمه عليهم -جاؤوا بتعريف العباد برهبم أبمسائه

وصفاته وأفعاله ،وهبذا يُعلم أن العقول عاجزة عن معرفة ما هلل من األمساء والصفات ،وما جيب له،

وجيوز عليه على وجه التفصيل ،فطريق العلم مبا هلل من األمساء والصفات تفصيالً هو ما جاءت به
(وَال ُِحييطُو َن بِ ِه
علما مهما بلغوا من معرفة ،كما قال تعاىلَ :
الرسل ،ومع ذلك فال حييط به العباد ً
"ال أ ْ ِ
ت َعلَى
ِعل ًْما" [طه . ]110 :وقال صلى هللا عليه وسلمَ :
اء َعلَْي َ
ت َك َما أَثْـنَـ ْي َ
ك ،أَنْ َ
ُحصي ثَـنَ ً
ك" أخرجه مسلم ( . )486وهبذا يتبّي أن من طرق معرفة هللا طريقّي :العقل ،والسمع ،وهو
نَـ ْف ِس َ
النقل ،وهو ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم من الكتاب والسنة ،وأن من أمسائه وصفاته ما

يعرف ابلعقل والسمع ،ومنها ما ال يعرف إال ابلسمع.

مهتداي هبدى
اتبعا
وهبذه املناسبة حيسن التنبيه إىل أنه جيب حتكيم السمع ،وهو الوحي ،وجعل العقل ً
ً
هللا ،ومن الضالل املبّي أن يعارض النقل ابلعقل ،كما صنع كثري من طوائف الضالل من الفالسفة

واملتكلمّي.

ووفق هللا أهل السنة واجلماعة لالعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،واقتفاء آاثر
السلف الصاحل ،فح ّكموا كتاب هللا ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ووضعوا األمور يف مواضعها،
وعرفوا فضيلة العقل ،فلم يعطلوا داللته ،ومل يقدموه على نصوص الكتاب والسنة ،كما فعل

الغالطون واملبطلون ،فهدى هللا أهل السنة صراطه املستقيم ،فنسأل هللا أن يسلك بنا سبيل املؤمنّي،
وأن يعصمنا من طريق املغضوب عليهم ،والضالّي .وهللا أعلم.

()137/2

هل لتقسيم التوحيد ثالثة أقسام دليل؟
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1426/04/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
حتدى أحد الذين أعلنوا احلرب صراحة على الدعوة السلفية يف بلدي -يف صفحات إحدى اجلرائد-
علماء ودعاة السلفيّي على اإلتيان بنص واحد فقط من القرآن ،أو السنة ،أو كالم السلف يثبت

تقسيم التوحيد إىل توحيد الربوبية ،واأللوهية ،واألمساء والصفات ،معترباً هذا التقسيم من ابب تثليث
النصارى ،وقال :أعطيكم مهلة ست سنوات ،وإن جئتم بدليل واحد ،فأان على استعداد إلعالن

توبيت على صفحات اجلرائد واالعتذار ،فمن جييبه؟
اجلواب

أوالً :العربة ابحلقائق وليس ابلصور ،واملعاين اليت جاءت يف هذا التقسيم صحيحة ،وكلها يشهد هلا

القرآن والسنة.

فتوحيد األلوهية :يعين أن توحد هللا -عز وجل -يف العبادة ،فإن معىن" :إله" أي معبود ،فهذا مساه

ابن تيمية توحيد العبادة ،فهل هذا املعىن صحيح؟ فإن كان صحيحاً فماذا نسميه؟

وتوحيد الربوبية :مشتق من" :الرب" أي اخلالق ،فهل اعتقاد أن هللا -عز وجل -هو املتفرد ابخللق

صحيح؟

وتوحيد األمساء والصفات :أي نوحد هللا -عز وجل -يف أمسائه وصفاته ،ونعتقد أهنا ال تشابه صفات
املخلوق وأمسائه ،فهل هذا املعىن فيه أشكال؟!

اثنياً :سبب التقسيم أن بعض املسلمّي خالف يف بعض هذه األنواع وأقر ببعضها ،فكان احلوار
يقتضي بيان جوانب االتفاق وجوانب اخلالف ،وذلك ال يتم إال هبذا التقسيم.

فكل األمة مقرة بتوحيد الربوبية ،بل املشركون أنفسهم مقرون بتوحيد الربوبية ،قال تعاىل" :ولئن

سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا" [لقمان . ]25 :فهذا اجلانب من جوانب التوحيد

ال تنكره قريش ،فدل على أن النيب-صلى هللا عليه وسلم -جاء يدعوهم لشيء أنكروه وهو توحيد
العبادة معىن "إله" فقال قولوا :ال إله إال هللا ،أي ال معبود ،ومل يرد :ال خالق؛ ألهنم ال ينكرونه.
فإذا جاء أحد من املسلمّي وفسر"ال إله إال هللا" مبعىن ال خالق إال هللا ،فنقول :هذا خطأ يبّي له من

خالل التقسيم هذا  ...إخل

فكان هذا التقسيم مساعداً لبيان جوانب الصواب وجوانب اخلطأ يف العقائد.

وهبذا يتبّي أن التقسيم ال يرتتب عليه تثليث وال تربيع وإمنا لزايدة اإليضاح ،وأما معاين تلك األقسام

فهي واضحة يف تفسري اآلايت يف كتب التفاسري ،فبالرجوع إليها يتضح التقسيم.
وهللا املوفق.

()138/2

كيف أقنعها بوجود هللا!

اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1427/05/07هـ
السؤال

معي طالبة يف الفصل ،وهي تقول :أان أعيش بال دين ،ألين ال أؤمن بوجود إنه! فأقول من خلقك؟،

فتقول :ال أعلم مثلي مثل احليوان ،أقول :والعقل الذي ميزك هللا به عن احليوان؟ تقول :ال أعلم ،حنن

نوع من احليواانت! أرجو أن تبينوا يل كيف أتعامل معها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيظهر أن هذه الطالبة من الصنف الذي يعيش حتت وطأة لواثت فكرية إحلادية ،أو يف بيئة معرضة

عن ذكر هللا ،والبعض يعاين من اضطراب ،وخلل يف العقل والتفكري ،أو وساوس وحنو ذلك ،وهذه

احلاالت النادرة أرى أن ال تكون حمل اهتمام كبري لندرهتا ،وألهنا ال تبحث عن احلقيقة فيما يبدو،

وجمرد اإلشفاق على هذا النوع غالباً إمنا يكون عاطفياً ،ولذا فإين أوصي السائلة أبن ال تذهب نفسها
حسرات ولتتذكر أن هللا تعاىل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم( :فال تذهب نفسك عليهم حسرات)

أيضا وأن القلوب بيد هللا
[فاطر . ]8:وقال" :إنك ال هتدي من أحببت" [القصص . ]56:ولتتذكر ً

يهدي من يشاء.

ويضل من يشاء ،وال يعين ذلك عدم دعوة هؤالء الضالّي .بل يُدعون للحق ،لكن بشيء من الرفق،
وابلقدوة ،وعدم التمادي يف اجلدال .وابحملاجة الفطرية ،والعقلية السهلة ،وميكن أن ينصحوا بقراءة

الكتب املتخصصة اليت ختاطب العقل ،والفطرة ،والوجدان ،وتلفت النظرة إىل آايت هللا يف اإلنسان،
والكون ..وأمهها ترمجة معاين القرآن ،وسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومثل كتاب" :هللا يتجلى

يف عصر العلم" ،وكتاب "اإلنسان ذلك اجملهول" إللكسس كارل وحنومها.

()139/2

خلق الكون يف ستة أايم!
اجمليب د .خالد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية
التاريخ 1427/05/22هـ

السؤال

ملاذا خلق هللا الكون يف ستة أايم؟ وهو سبحانه إذا أراد شيئًا قال له كن ،فيكون؟!

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال شك أن هللا تعاىل له القوة املطلقة واإلرادة املطلقة ،وإذا أراد أمرا ،فإمنا يقول له كن فيكون،

يكون
ويكون األشياء من العدم (أال له اخللق واألمر) [االعراف . ]54 :فباألمر ّ
فبكالمه تعاىل خيلق ّ

وخيلق إىل قيام الساعة.

أما ملاذا مل خيلق الكون ابألمر دون الفعل يف ستة أايم ،فهذا ال ميكن أن نعرفه على وجه احلقيقة إال

على يد نيب معصوم ،وقد انقطع الوحي مبوت رسولنا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن أهل العلم يقولون
إنه فعل ذلك حلكمة عظيمة يعلمها -سبحانه -وقد يعلم البشر شيئا منها.

وميكن أن يقال يف كثري من األمور ما قالته السائلة ،كأن يقال :مبا أن هللا قدر األقدار وعلم أهل

اجلنة والنار ،فلماذا مل خيلقهم مجلة واحدة ويدخلهم إىل مصريهم فورا؟ ويقال :ملاذا أخفى عنا بعض

اخللق كاجلن واملالئكة؟ ويقال ويقال ...

والواجب على املؤمنّي التسليم لنصوص الشرع احلنيف واتباع ما جاء به النيب الكرمي -صلى هللا
عليه وسلم ،-وأما معرفة ما هو من اختصاص ذاته سبحانه وصفاته ،فال سبيل للوصول ،إليه كما
قال سيدان املسيح عيسى عليه السالم "تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم

الغيوب" [املائدة . ]116:وصلى هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()140/2

هل احلنان والعطف من صفات هللا؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1422/7/22
السؤال

هل (احلنان والعطف) من صفات هللا تعاىل؟ وهل جيوز للمسلم أن يدعوا قائالً" :ايرب أنعم علينا

بعطفك وحنانك …" …وجزاكم هللا خرياً
اجلواب

أما العطف فال أعلم أنه ورد يف شيء من النصوص نسبته إىل هللا .وأما احلنان فقد ورد يف املسند

 230/3بسند ضعيف جدا عن أنس مرفوعا ":أن عبداً يف جهنم ينادي ألف سنة اي حنان اي منان

".

ولكن يالحظ أن لفظ العطف يرد يف بعض كالم أهل العلم كمجاهد قد قال يف قوله تعاىل(( :وحناانً
من لدان)) تعطفاً من ربه عليه .وكذا ورد يف كالم ابن القيم بنحو هذا.
فلعله يعترب مما يصح يف اخلرب دون الوصف حيث أن ابب اخلرب أوسع -كما يف القاعدة املقررة -
والعطف قريب معناه من الرمحة.

()141/2

صفة الشم هلل تعاىل..
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1422/7/22

السؤال

هل يصح إثبات صفة الشم هلل تعاىل؟ فقد قال عليه الصالة والسالم (خللوف فم الصائم أطيب عند

هللا من ريح املسك)
اجلواب

أما عن إثبات صفة الشم هلل تعاىل فقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية أن بعض الطوائف أثبتوها

ومنهم من نفاه عن هللا تعاىل ،ومل ينقل شيخ اإلسالم عن مجهور السلف الصاحل إثبات لذلك.

ونوصي السائل ابحلرص على ما ينفع ،وترك التكلف والبحث عما أمسك عن سلفنا الصاحل ،ال

سيما وأن يف التفقه والتعبد أبمساء هللا تعاىل وصفاته الثابتة يف نصوص الوحيّي_ما يكفى ويشفي وهللا

أعلم.
( )1أنظر جمموع الفتاوى 135/6

()142/2

هل هذا من التنجيم؟
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1422/4/9

السؤال

رجل يقول أبنه يستدل حبركة النجوم على بعض األحداث ،مثالً قال ألحد الناس :ازرع يف وقت كذا

أما يف وقت كذا فدع احلرث والزرع ،فإنه لن أيتيك بثمر ،وفعالً حصل ذلك.

اجلواب

االستدالل ابلربوج على مواسم البذر ،والغرس ليس من التنجيم يف شيء ،وهو عمل املسلمّي خلفاً
عن سلف ،وقد أجرى هللا العادة بصالحية كل وقت لبذر أو غرس معّي ،إال أن الذي ال جيوز هنا
اعتقاد أن هلذا النجم أو ذاك أثراً يف حصول الثمر ،أو جودته ،أو نزول املطر أو حنو ذلك.

ومثل هذا يقال يف حتديد وقت تزداد فيه خصوبة الرجل أو املرأة .وقد ضرب الفقهاء أجال للعنّي
قدروه بسنة ،وعللوا لذلك مبرور الفصول األربعة عليه ،فإن مل ينشط يف أحدها فال فائدة يف زايدة

االنتظار.
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حقيقة التجسيد عند السلفيّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1424/2/3هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما حقيقة أن السلفيّي جسدوا هللا جل جالله؟ وهل يعترب ذلك من أبواب الشرك ابهلل؟

اجلواب
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احلمد هلل ،من يقول من الناس إن هللا جسد أو جسم ،أو إن هللا ليس جبسم فإنه حمدث يف صفاته ما
مل يرد يف كتاب هللا وال يف سنة رسوله -عليه الصالة والسالم ،-ولفظ اجلسم أو اجلسد كما يعرب
بعض الناس -مع أنه مل يرد يف صفاته -هو لفظ جممل وقد يراد به حق ،وقد يراد به ابطل ،فمن

تكلم هبذا اللفظ وأمثاله فإن الواجب أن يستفصل عن مراده؛ فإن كان حقاً قبل ما أراد وإن أراد

ابطالً رد ،ومن أجل ذلك ال جيوز إطالق هذه األلفاظ يف صفات هللا ال نفياً وال إثبااتً ،وهذا سبيل
أهل السنة واجلماعة ،ال يصفون هللا إال مبا وصف به نفسه ،أو وصفه به رسوله -عليه الصالة

والسالم ،-وإثبات الصفات اليت جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله -عليه الصالة والسالم -هو

الواجب على كل مسلم يؤمن ابهلل ورسوله -عليه الصالة والسالم ،-فتثبت هلل الصفات مع نفي

التمثيل ونفي العلم ابلكيفية ،ومن قال :إن من يثبت هلل الصفات يكون جمسماً فإنه مفرت فيما يقول،
فأهل السنة الذين يثبتون هلل الصفات كالوجه واليدين ويثبتون علو هللا على خلقه؛ ال يقولون إنه

تعاىل جسم كما ال يقولون إنه تعاىل ليس جبسم ،فال يطلقون هذا اللفظ ال نفياً وال إثبااتً كما تقدم،
وهذه الشبه وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم ،هو الذي محل املعطلة كاملعتزلة على نفي

صفات هللا اليت أخرب هبا سبحانه وتعاىل ،وأخرب هبا رسوله -عليه الصالة والسالم -فضلوا بذلك عن
الصراط املستقيم ،وعارضوا كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -بعقوهلم ،وتنقصوا رب
العاملّي الذي جيب إثبات الكمال له ،وكل ما وصف هللا به نفسه ،أو وصفه به رسوله -عليه الصالة

والسالم -فإنه كمال ال نقص فيه ،وهو اثبت له على ما يليق به سبحانه ،ال مياثل يف ذاته وال يف

صفاته وال أفعاله أحداً من خلقه ،وال مياثله أحد من خلقه ،كما قال سبحانه":ليس كمثله شيء وهو
السميع البصري" [الشورى ، ]11 :وهللا أعلم.
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هللا نور السماوات واألرض
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1423/5/10
السؤال

قوله -سبحانه وتعاىل":-هللا نور السماوات واألرض" هل يعين أن هللا -سبحانه -مثل الشمس؛ ألن

نور األرض هي الشمس؟ أرجو منكم جواابً مفصالً.
اجلواب
من منهج أهل السنة واجلماعة إثبات ما أثبته هللا لنفسه من الصفات ،وما أثبته له رسوله -صلى هللا

عليه وسلم -إثبااتً بال متثيل وتنزيهاً بال تعطيل ،ومن الصفات الثابتة له -سبحانه -صفة النور ،وهي
اثبتة ابلقرآن والسنة.

وعليه فأهل السنة واجلماعة يقولون :إن هللا متصف بصفة النور ،وال يشبهون هذه الصفة بصفات

املخلوقّي.

فليس نروه كنور الشمس ،أو القمر ،أو سائر األنوار ،فاهلل -سبحانه وتعاىل"-ليس كمثله شيء وهو

السميع البصري" [الشورى ، ]11:ال مثيل وال شبيه ال يف ذاته وال يف صفاته ،ففي مجيع الصفات
منهجهم واحد ،كما قال مالك وربيعة":االستواء معلوم ،والكيف جمهول ،والسؤال عنه بدعة"،
أجاب به من سأل عن كيفية استواء الرمحن -سبحانه وتعاىل.-
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روح هللا -تعاىل-

اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال

هل هلل روح؟ وهل صحيح أنه نفخ يف آدم من روحه؟ هل هلل يد أم أهنا صفة معنوية؟

اجلواب

أوالً :هللا -سبحانه وتعاىل -مل يصف نفسه ابلروح ،وإضافته روح آدم عليه السالم إليه يف قوله -
تعاىل":-فَِإذَا س هويـته ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين" [احلجر" ]29:ونفخ فيه من روحه"
َ ُْ ُ َ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
"وَم ْرَميَ
[السجدة ]9:وإضافته -سبحانه -روح عيسى  -عليه السالم  -إليه يف قوله -سبحانهَ :-
ابـن َ ِ
ِِِ ِ
ت بِ َكلِم ِ
ت ِم َن
ات َرِّهبَا َوُكتُبِ ِه َوَكانَ ْ
صنَ ْ
َْ
ت ع ْم َرا َن الهِيت أ ْ
َح َ
ت فَـ ْر َج َها فَـنَـ َف ْخنَا فيه م ْن ُروحنَا َو َ
ص هدقَ ْ َ
ّي" [التحرمي ]12:هذه اإلضافة كاإلضافة يف قوله -سبحانه" :-وطهر بييت للطائفّي
الْ َقانِتِ َ
والقائمّي" [احلج ]26:وقوله  -عز وجل  " -فقال هلم رسول هللا انقة هللا وسقياها"
[الشمس. ]13:

فهذه اإلضافة من إضافة اخللق إليه -سبحانه -على وجه التشريف والتعظيم ،فإن املضاف إىل هللا

نوعان أحدمها :إضافة ما يكون منفصالً عنه قائماً بنفسه أو قائماً بغريه ،فإضافته إىل هللا إضافة خلق
وتكوين ،وال يكون ذلك إال فيما يقصد به تشريف املضاف أو بيان عظمة هللا -تعاىل -لعظم

املضاف فهذا النوع ال ميكن أن يكون من ذات هللا -سبحانه -وال من صفاته إمنا إضافة خملوق إىل

خالقه -سبحانه -ومن هذا النوع إضافة هللا -تعاىل -روح آدم وعيسى إليه -سبحانه ،-وإضافة
البيت والناقة بل كل ما يف السماوات واألرض إليه سبحانه.

الثاين :من املضاف إىل هللا ما ال يكون منفصالً عن هللا بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية كوجهه
ويده ومسعه وبصره واستوائه على العرش ونزوله إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل وحنو

ذلك ،فإضافته إىل هللا -تعاىل -من إضافة الصفة إىل موصوفها.
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اثنياً :هللا -سبحانه وتعاىل -وصف نفسه ابليد يف نصوص متعددة أظهرها "ملا خلقت بيدي"
[ص ]75:وقوله " " بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
شاءُ" [املائدة :من اآلية ]64وإضافة اليدين
ف يَ َ
ان يُـ ْن ِف ُق َك ْي َ
َْ َ َ ُ
هنا من إضافة الصفة إىل موصوفها كما سبق ،فله -سبحانه -كما قال عن نفسه يد على احلقيقة ال
متاثل يد املخلوق؛ ألن ذاته -سبحانه -ال متاثل ذوات املخلوقّي ،فكما أن له ذااتً حقيقة ال متاثل

ذوات املخلوقّي فله يد -كما وصف نفسه -حقيقة ال متاثل أيدي املخلوقّي "القول يف الصفات

كالقول يف الذات" فله يد حقيقة تدل على معىن يليق ابهلل ،كما أن للمخلوق يد حقيقية تليق به،
وهلل املثل األعلى.
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هل رؤية هللا -تعاىل -يف الدنيا ممكنة؟
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1422/12/20

السؤال

لقد دار حديث بيين وبّي املدرس عن رؤية هللا يف الدنيا ،فهل هي مستحيلة أو ممكنة؟ ولقد قرأت

الكثري من األدلة اليت تثبت استحالة رؤية هللا يف الدنيا ،فأفيدوان -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه إىل يوم

الدين ،وبعد:

فالذي عليه مجاهري أهل السنة أن رؤية هللا ابألبصار يف اآلخرة حق ال ريب فيه للمؤمنّي ،وهي أعظم

نعيم هلم يف اجلنة  -جعلنا هللا منهم  ،-واتفقت األمة على أن هللا ال يراه أحد يف الدنيا بعينه،

واختلف يف نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -هل رأى ربه؟ والصحيح وهو ما عليه اجلمهور أنه مل
يره ،والرؤاي يف الدنيا ممكنة ،على الراجح من أقوال أهل العلم ،إذ لو مل تكن ممكنة ملا سأهلا موسى -

عليه السالم .-

وعلى العموم فال ينبغي أن يكثر اجلدال يف أمثال هذه املسائل اليت ال حيكم على املخالف فيها
ببدعة أو ضالل ،وهللا اهلادي إىل صراط مستقيم.
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معىن" :ابئن من خلقه"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1423/9/6هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما معىن قول العلماء عن هللا :ابئن من خلقه؟ وما معىن قوهلم عن القرآن :إليه يعود؟

اجلواب

أما قول أئمة السنة :إنه سبحانه وتعاىل فوق مساواته على عرشه ابئن من خلقه ،معىن ابئن من خلقه:

أي أنه ليس حاالً يف خملوقاته ،ليس هو داخل شيء من خملوقاته ،وال يف ذاته شيء من خملوقاته،

واملراد هبذه العبارة هو نفي احللول يف اجلانبّي ،فليس يف ذات هللا شيء من خملوقاته ،وال يف خملوقاته
شيء من ذاته ،ألنه العلي األعلى فوق كل شيء ،واحللول ينايف ذلك ،وأما قول أهل السنة يف

القرآن :إنه منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود ،املقصود :رفعه يف آخر الزمان ،فإنه يف آخر الزمان
يرفع من الصدور ومن املصاحف فتخلوا األرض من القرآن ،وذلك عند اقرتاب قيام الساعة حّي ال
يبقى لوجود القرآن يف األرض أثر من االنتفاع به ،فال ينتفع به أحد لغلبة الكفر على اخللق ،وأما

أهل اإلميان فيُنزل هللا رحياً تقبض أرواحهم فتخلوا األرض من اخلري وال يبقى فيها إال شرار الناس
وعليهم تقوم الساعة ،نسأل هللا السالمة والعافية.
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أول ما خلق هللا
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1423/9/13هـ

السؤال

جاء يف احلديث الصحيح أن هللا -تعاىل -أول ما خلق القلم أمره أن يكتب ما هو كائن إىل يوم

القيامة ،فهل كون القلم أول خلق خلقه هللا -تعاىل -يستلزم أن هللا قبل خلقه للقلم مل يكن خالقاً أم

كان خالقاً خيلق ما يشاء لو شاء ،ولكن قضت حكمته وشاءت أالّ خيلق شيئاً قبل القلم؟ هذه
إشكالية عند بعض إخواننا ،أرجو أن تتفضلوا ابإلجابة التفصيلية عنها.

اجلواب

اعلم أخي -حفظك هللا -أن العلماء خمتلفون يف أول املخلوقات هل هو القلم أم العرش؟ واألقرب
للصواب أنه العرش؛ حلديث عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":كتب هللا
مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسّي ألف سنة وعرشه على املاء" مسلم

( ، )2653فهذا صريح أن هللا -تعاىل -ملا كتب مقادير اخلالئق ابلقلم الذي أمره أن يكتب يف

اللوح كان عرشه على املاء ،فكان العرش خملوقاً قبل القلم ،وهذا واضح عند التأمل؛ ألن التقدير

وقع عند أول خلق القلم ،أما قوله -صلى هللا عليه وسلم":-أول ما خلق هللا القلم  " ...الرتمذي

( ، )2155أبو داود ( )4700فمعناه أول املخلوقات من هذا العامل توفيقاً بّي األحاديث هذا إذا
كان قوله":أول" ،و"القلم" مرفوعان.

أما إن كان احلديث مجلة واحدة فيكون معناه أنه عند أول خلقه قال له :اكتب ،وهلذا يف بعض

ألفاظ احلديث"ملا خلق هللا القلم قال له :اكتب" ،ويف اللفظ اآلخر":أول ما خلق هللا القلم قال له:

اكتب ." ...
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ومعىن هذه األحاديث "أول ما خلق  " ...املراد هبا اإلخبار عن مبدأ خلق هذا العامل املشهود الذي
خلقه هللا يف ستة أايم وليس املراد منها اإلخبار أبن هللا -تعاىل -كان موجوداً وحده مث ابتدأ إحداث

احلوادث مبعىن :أن هللا صار فاعالً بعد أن مل يكن يفعل شيئاً ،فهذا املعىن ليس بصحيح ،بل

الصحيح -كما سبق -أن معناه اإلخبار عن مبدأ خلق العامل املشهود من السماوات واألرض

وغريمها ،أما ابتداء خلق ما خلقه هللا قبل ذلك فليس يف هذه األحاديث تعرض له ،وهلذا شواهد

ودالئل أخرى كثرية ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()152/2

معىن" :قال هللا وال يزال قائالً"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/1/30هـ
السؤال

نسمع بعض اخلطباء يقولون":قال هللا عز وجل وال يزال قائالً" وبعد ذلك يتلو بعض آايت القرآن

الكرمي ،فما معىن قال تعاىل وال يزال قائالً؟.
اجلواب

احلمد هلل ،ال ينبغي أن يقول اإلنسان عند االستشهاد ببعض آي القرآن أن يقول":وال يزال قائالً"،
بل يقول قال هللا تعاىل ،مث يتلو اآلية أو اآلايت اليت يريد االستشهاد هبا ،فإن قوله":وال يزال قائالً"

لفظ حيتمل معىن ابطالً ،وهو :أن كالم هللا ال تتعلق به مشيئته وال يزال قائال :اي نوح ،اي موسى ،هذا
مذهب معروف لبعض أهل البدع ،يقولون :إن كالم هللا قائم به قيام احلياة ،فلم يزل متكلماً أبعيان

ما يف القرآن من أنواع الكالم خرباً ،أو أمراً ،أو هنياً ،وأهل السنة واجلماعة ينكرون ذلك ،ويقولون:

إنه تعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء مبا شاء ،وكيف شاء ،وأن كالم هللا قدمي النوع حادث اآلحاد،

فالقرآن ال يقال له قدمي؛ ألن هللا تكلم به حّي أنزله ونزل به الروح األمّي ،وتكليمه تعاىل ملوسى إمنا
كان وقت ما جاء موسى مليعاد ربه ،وكذلك ملا كلمه من الشجرة كما قال تعاىل":فلما أاتها نودي
من شاطئ الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن اي موسى إين أان هللا رب العاملّي ...

"اآلايت.

فاملقصود أن قول القائل":إن هللا قال وال يزال قائالً" لفظ حيتمل حقاً وابطالً فيجب اجتنابه ،وهللا

أعلم.
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القرب احلسي واملعنوي من هللا تعاىل
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

أرجو أن تبينوا لنا قول أهل السنة عن قرب العباد من رهبم والرب من عباده ،وهل يكون الشخص

الذي يف أعلى اجلبل أقرب إىل هللا من الذي يف أسفله؟ أرجو إجابيت عن هذه الشبهة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ك ِعب ِ
هاع إِذَا َد َع ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
ان فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِيل
يب َد ْع َوةَ الد ِ
"وإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
قال هللا تعاىلَ :
يب أُج ُ
َولْيُـ ْؤِمنُوا ِيب لَ َعله ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن" [البقرة ، ]186:وهللا تعاىل أعظم وأجل من أن تقاس أحواله على

أحوال خلقه ،ولذلك ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :أقرب ما يكون العبد من

ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء" رواه مسلم ( ، )482من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -مع

أن السجود أخفض من الركوع والقيام يف مقاييس اخللق ،فاهلل تعاىل ليس كمثله شيء ،وال تضرب له
األمثال.

ولذلك ال جيوز افرتاض مثل هذه الشبهة ،فاملسلم إذا عظم هللا تعاىل حق التعظيم ،هتيب من افرتاض
األحوال ،وإذا متادت به اخلياالت واألوهام فليستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،ويقول آمنت ابهلل،

ويستشعر عظمة هللا -تعاىل -بقلبه ومشاعره وجوارحه ويف كل أحواله .وعليه ال ينبغي السؤال يف
حق هللا تعاىل ،وجيب على املسلم كذلك أن يسلم ابلنصوص الثابتة يف أمساء هللا وصفاته وأفعاله،
ويؤمن أبهنا حق على ما يليق جبالل هللا وعظمته سبحانه من غري متثيل وال أتويل.

فاإلنسان ال يدري كيفية نفسه وعقله وروحه وكثري من اخللق ،وهللا أعظم وأجل -تبارك ربنا وتعاىل-

"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" [الشورى. ]11 :
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آخر وقت نزول املوىل سبحانه
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

هل الساعة اليت ينزل فيها هللا -تعاىل -إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل تستمر إىل أذان

الفجر؟ أم أن هلا وقتاً ينتهي قبل األذان؟ أاثبكم هللا.
اجلواب

يستمر الوقت إىل طلوع الفجر ،أو حىت ينصرف القارئ من صالة الفجر ،فعن أيب هريرة -رضي هللا

عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":ينزل ربنا -تبارك وتعاىل -كل ليلة إىل السماء
الدنيا حّي يبقى ثلث الليل اآلخر ،فيقول :من يدعوين فأستجيب له ،من يسألين فأعطيه ،من

يستغفرين فأغفر له ،حىت ينفجر الفجر ،أو حىت يطلع الفجر ،أو حىت ينصرف القارئ من صالة

الفجر" رواه البخاري ( )1145ومسلم ( )758من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-علماً أبن
الوقت ثلث الليل اآلخر ،وليس ساعة كما ورد يف السؤال.
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هل حتمل آايت الصفات هذه على اجملاز؟
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1427/05/29هـ

السؤال

ما موقف أهل السنة واجلماعة من هذا الكالم :املعىن احلريف لقوله تعاىل" :ولتصنع على عيين" ،وقوله

تعاىل ملوسى" :فإنك أبعيننا" ،وقوله تعاىل" :واصنع الفلك أبعيننا" ،فاملعىن احلريف هلذه النصوص أن
اآللة اليت بُين هبا الفعل هي العّي .ولكن ابللغة العربية هذا جماز يعين "حتت إشرافنا" فالبد من
التفسري اجملازي لآلايت ،وأهنا تعين العناية الفائقة واإلشراف!

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأهل السنة واجلماعة من منهجهم يف الصفات إثبات ما أثبته هللا لنفسه ،وأثبت له رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،إثبااتً بال متثيل ،وتنزيها بال تعطيل .ومن الصفات اليت يثبتها أهل السنة واجلماعة

صفة العينّي .هلل فيعتقدون أن هلل عينّي ،على ما يليق جبالله -سبحانه وتعاىل -وقد ذكر ذلك علماء
أهل السنة يف كتبهم املعتمدة ،ونصوا عليه .ومن أدلتهم على إثبات هذه الصفة هذه اآلايت

القرآنية" :جتري أبعيننا" [القمر" ، ]14:ولتصنع على عيين" [طه ، ]39:قوله صلى هللا عليه وسلم
يف الدجال" :إنه أعور وإن ربكم ليس أبعور" .صحيح البخاري ( ، )3057صحيح مسلم ()196

.

فمن زعم أن الذي يظهر من اآلية أن اآللة اليت بين به الفلك هي العّي فزعمه ابطل .فال أحد يفهم

العربية يتبادر إىل ذهنه هذا املعىن .فلعل من يظن هذا الظن من األعاجم .وإذا قيل :إن املراد :اصنع

الفلك مبرأى منا وعناية منا ،فهذا املعىن ال يلغي داللة اآلية على إثبات صفة العّي هلل.

ومثال :عندما يطلب منك إنسان أن تعمل له على عمل ،أو يطلب منك شيئاً فتقول" :على راسي

وعلى عيين" نقول هذا الكالم مبنتهى األدب ،وال يفهم منك أنك ستعمل العمل على رأسك وعلى

عينك.
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وال يفهم إذا مل يفهم ذلك أن ال رأس لك ،وال عّي .وهللا أعلم ،وصلى هللا على سيدان حممد.

()157/2
معىن" :إِاله أَ ْن َأيْتِيَـ ُه ُم ه
اَّللُ ِيف ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َم ِام "

اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ضي األَمر وإِ َىل هِ
ِ
ِ
ِ
"ه ْل يَـ ْنظُُرو َن إِاله أَ ْن َأيْتِيَـ ُه ُم ه
اَّلل
ما معىن قوله تعاىل َ
اَّللُ ِيف ظُلَ ٍل م َن الْغَ َم ِام َوال َْمالئ َكةُ َوقُ َ ْ ُ َ

ور" ،هل أييت هللا سبحانه وتعاىل مع الغمام واملالئكة أم أنه يرسل املالئكة املوكلة حبمل
تُـ ْر َج ُع األ ُُم ُ

الغمام يوم القيامة وأييت هو مبا شاء؟ وهل يكون ذلك يوم احلشر واملؤمنّي والكافرين مع بعض؟ أم

أن ذلك خمصص للمؤمنّي؟ وهل هذه اآلية آية ختويف ووعيد أم أهنا آية رمحة؟ أفيدوان وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاملراد أن هؤالء املكذبّي ما ينظرون إال إتيان هللا يوم القيامة ،فهو استفهام مبعىن النفي املتضمن

لإلنكار ،فهم يف غيهم سادرون ويف شهواهتم غارقون ،ما ينتظرون إال هذا املوقف العصيب يوم

القيامة ،حّي يشفع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عند ربه أن ينزل لفصل القضاء بّي اخلالئق ،بعد
أن يصيبهم من الكرب والشدة شيء عظيم ،فينزل جل وعال مع الغمام  -وهو السحاب األبيض -

وتنزل املالئكة ومحلة العرش والكروبيون.
وهذا املوقف  -كما سبق  -يكون يوم القيامة والناس مجيعاً حمشورون مؤمنهم وكافرهم برهم

وفاجرهم ،وهذه اآلية فيها ختويف شديد للمجرمّي الذين ابرزوا هللا تعاىل ابملعاصي ،وخالفوا أمره
وارتكبوا هنيه ،كما أن فيها طمأنينة للمؤمن الذي حيب لقاء هللا الذي أحسن العمل يف الدنيا فأحسن

الظن بربه عز وجل.

نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا للعمل الصاحل الذي يرضيه ،وأن يتغمدان برمحته إنه غفور رحيم ،وهللا أعلم.
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أمساء هللا الدالة على وصف متعدي وغري متعدي
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1424/7/16هـ

السؤال

ما هي أمساء هللا املتعدية وغري املتعدية؟ وما املقصود ابملتعدي وغري املتعدي؟ أرجو منكم التوضيح

وابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فإن أمساء هللا  -تعاىل  -احلسىن تنقسم من حيث داللتها على الصفات وما يشتق منها إىل قسمّي:
األول :أمساء دلت على وصف متعد  ...وهو ما يصل أثره إىل غريه ،وهذه تتضمن ثالثة أمور:
أ .ثبوت ذلك االسم.

ب .ثبوت تلك الصفة املشتقة من ذلك االسم.

ج .ثبوت حكمها وأثرها ومقتضاها.

ومثال ذلك اسم "السميع" هلل تعاىل ،فهذا االسم اثبت هلل تعاىل ،ويشتق له منه صفة "السمع" فاهلل

 عز وجل  -ذو مسع يسمع به املسموعات كما يثبت هلل تعاىل من ذلك األثر املرتتب على ذلكاالسم وهو الفعل واحلكم وهو أن هللا (يسمع) املسموعات ،قال تعاىل " :قَ ْد َِمس َع ه
اَّللُ قَـ ْو َل الهِيت
ُجتَ ِ
َمسَ ُع َوأ ََرى"
ك ِيف َزْو ِج َها" [اجملادلة :من اآلية ، ]1وقال تعاىل" :قَ َ
ال ال َختَافَا إِنهِين َم َع ُك َما أ ْ
ادلُ َ
[طه ، ]46:وهذا االسم دل على وصف متعد وهو احلكم واألثر لذلك االسم.
الثاين :أمساء دلت على وصف غري متعد  ...وهذا يتضمن أمرين:

أ .ثبوت ذلك االسم .ب .ثبوت الصفة املشتقة من ذلك االسم.

وال يثبت هلل احلكم أو الفعل أو األثر؛ ألنه غري متعد مثل اسم "احلي" فاالسم اثبت هلل تعاىل:
"وتوكل على احلي الذي ال ميوت" [الفرقان ]58:كما يثبت له الصفة املشتقة من ذلك االسم وهي
صفة "احلياة" لكن ال يثبت له احلكم أو األثر أو الفعل؛ ألنه غري متعد فال يقال إن هللا حيىي أو حيا

وعلى هذا فقس.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الضابط يف أمساء هللا احلسىن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

ما الضابط يف أمساء هللا سبحانه وتعاىل فأان طالب علم ،وقد درست يف جامعة اإلمام أن ما أثبته هللا

لنفسه أو أثبته له رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو من أمسائه جل شأنه ،ولكين رأيت أن هذه
القاعدة غري مضطردة ،فقد سألت عاملاً جليالً عن (املسعر) هل هو من أمساء هللا؟ وساق احلديث
الذي فيه "فإن هللا هو املسعر" مث قال إذاً هو من أمساء هللا ،مث سألت عنه عاملاً له مكانته ليطمئن
قليب هلذه القاعدة فزادين منها شكاً ،حيث ذكر احلديث ،مث قال ليس من أمساء هللا! أفتوان ودلوان

على كتاب يف ضبط ذلك ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

القاعدة يف أمساء هللا وصفاته أن كل ما أضيف إىل هللا بصيغة املشتق ،كاخلالق واخلالق والرازق

والرزاق والفتاح فإنه اسم من أمسائه سبحانه وتعاىل ،ومعلوم أن ما ورد يف القرآن من هذا ال خيتلف

الناس يف اعتباره امساً من أمسائه سبحانه وتعاىل؛ كأمسائه املذكورة يف آخر سورة احلشر ،وأمسائه اليت

ختم هبا كثري من اآلايت كالعليم واخلبري واحلكيم والغفور وعامل الغيب وعالم الغيوب والقوي واملتّي،

وهكذا ما ورد يف السنة من األلفاظ اليت أضيفت إىل هللا وهي بصيغة املشتق كما تقدم ،ومن ذلك

اجلميل الرفيق واملسعر والقابض والباسط كما جاء يف ذلك احلديث من قوله  -صلى هللا عليه وسلم
" :-إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرازق" رواه الرتمذي ( ، )1314وأبو داود (، )3451

وابن ماجة ( ، )2200من حديث أنس -رضي هللا عنه -ومن نفى أن يكون ذلك اسم فعليه أن
يذكر الفرق بّي هذه األلفاظ الواردة يف السنة ،وما ورد يف القرآن ،فقوله  -صلى هللا عليه وسلم :-
"إن هللا هو املسعر" سبق خترجيه ،كقوله :إن هللا عليم حكيم ،هذا وهللا أعلم.
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نقل أمساء هللا وصفاته من احلقيقة إىل اجملاز
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

يقول بعض األشاعرة أو املاتريدية أن أهل السنة يثبتون املعىن وينفون الكيفية يف أمساء هللا  -عز

وجل  -وصفاته ،واملرجع يف إثبات املعىن هو اللغة العربية ،وعند الرجوع للمعىن يف اللغة العربية جند
أن املعىن ال يليق ابهلل  -عز وجل  ،-فال أنخذ به ،فنكون بذلك قد خرجنا من احلقيقة إىل اجملاز،
مثال ذلك اليد يف اللغة تطلق على اجلارحة اليت هي جزء مركب يف الشيء ،وهذا املعىن ال ينطبق
على هللا ،ألنه يستلزم منه أن هللا مركب أو أنه يتحيز ،فنقول إن ذلك املعىن اللغوي غري مراد فنكون

بذلك قد خرجنا من احلقيقة إىل اجملاز الذي هو التفويض أو التأويل ،فما هو اجلواب إزاء هذه
الشبهة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
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أهل السنة واجلماعة هلم رأي رشيد وهنج سديد يف أمساء هللا تعاىل وصفاته وأفعاله ،فهم ينطلقون يف
إثبات األمساء والصفات هلل تعاىل من منطلق أن كل ما ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة من أمساء أو
صفات هلل تعاىل أثبتوها له تعاىل من غري تشبيه وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ،على قاعدة (إقرار
وإمرار) أمروها كما جاءت ،معتمدين على قوله تعاىل" :لَي ِ ِ ِ
س ِميع الْب ِ
صريُ"
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو ال ه ُ َ
ْ َ
[الشورى :من اآلية ، ]11ويف هذه اآلية الكرمية رد على املشبهة وعلى املعطلة يف نفس الوقت،
وعلى قوله تعاىل" :قُ ْل أَأَنْـتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم ه
اَّللُ" [البقرة :من اآلية ، ]140وعلى قاعدة (كل ما خيطر
ببالك فاهلل على خالف ذلك)  ،وما مل يرد يف الكتاب أو السنة الصحيحة فإهنم ال يثبتونه ،ليس هلم
منهج آخر ،وال أسد وال آمن من هذا ،لذا فهم يف مأمن من التناقض الذي وقع فيه مجيع أهل البدع

املنطلقّي من منطلقات غري الكتاب والسنة ،عقلية بزعمهم أو لغوية أو غري ذلك ،قال شيخ اإلسالم
رمحه هللا تعاىل( :وهلذا ال يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض

وإما التأويل املخالف ملقتضى اللفظ قانون مستقيم ،فإذا قيل هلم مل أتولتم هذا وأقررمت هذا والسؤال
فيهما واحد؟ مل يكن هلم جواب صحيح فهذا تناقضهم يف النفي  ) ...انظر كتب ورسائل وفتاوى
ابن تيمية يف العقيدة ( ، )26/3ألجل هذا كثر النطاح فيما بّي املبتدعة ،وما يفرون من شيء إال

لزمهم ما أثبتوه ،فهم مجيعاً متفقون على إثبات صفة احلياة هلل تعاىل ،واحلياة اثبتة للمخلوق أيضاً
َحيَـ ْيـنَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُوراً ميَْ ِشي بِ ِه ِيف الن ِ
هاس َك َم ْن َمثَـلُهُ ِيف
بنص القرآن الكرمي قال تعاىل":أ ََوَم ْن َكا َن َم ْيتاً فَأ ْ

ِج ِم ْنـها َك َذلِ َ ِ ِ ِ
ُّ ِ
ين َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [األنعام ، ]122:فإذا ما قيل هلم
س ِخبَار ٍ َ
ك ُزيّ َن ل ْل َكاف ِر َ
الظلُ َمات لَْي َ
ذلك قالوا :حنن نثبت احلياة هلل تعاىل كما
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تليق به ،واحلياة للعبد كما تليق به ،قلنا هلم وكذا سائر األمساء والصفات إذ ال فرق بّي صفة
وأخرى ،فالكالم يف بعض الصفات كالكالم يف البعض اآلخر ،وإال كنتم كمن يفرق بّي املتماثالت
مبجرد اهلوى.

أما ما ذكر من أن أهل السنة واجلماعة ينفون الكيفية وهو ما يعرف ابلتفويض ،فهذا األمر ليس على

إطالقه بل فيه تفصيل:
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فإن كان املراد بنفي الكيفية (التفويض) هو نفي معرفة كنه تلك الصفة وكيفيتها أو االسم فهذا حق

وصدق فإهنم يقولون( :ال يعلم كيف هو إال هو تعاىل)  ،وهلذا قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل

كما يف اجتماع اجليوش اإلسالمية (( )141/1روى ابن بطة عنه يف اإلابنة إبسناده قال إذا قال لك
اجلهمي كيف ينزل فقل كيف يصعد) ويف أقاويل الثقات ملرعي بن يوسف املقدسي قوله( :وما أحسن

ما قال بعضهم إذا قال لك اجلهمي كيف استوى أو كيف ينزل إىل السماء الدنيا أو كيف يداه وحنو

ذلك فقل له كيف هو يف نفسه ،فإذا قال ال يعلم ما هو إال هو وكنه الباري غري معلوم للبشر فقل له
فالعلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية املوصوف ،فكيف ميكن أن تعلم كيفية ملوصوف مل تعلم

كيفيته وإمنا تعلم الذات والصفات من حيث اجلملة على الوجه الذي ينبغي له ،بل هذه الروح قد
علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها ،أفال يعترب العاقل هبا عن

الكالم يف كيفية هللا تعاىل مع أننا نقطع أبن الروح يف البدن ،وأهنا خترج منه وتعرج إىل السماء ،وأهنا

تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة ، )207/1( )..وملا سئل اإلمام مالك
رمحه هللا تعاىل عن االستواء قال( :االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه

بدعة  ، ) ...نقل ذلك عنه يف كثري من كتب العقائد ،قال اإلمام املقدسي يف أقاويل الثقات
(واملشهور عند أصحاب اإلمام أمحد أهنم ال يتأولون الصفات اليت من جنس احلركة كاجمليء واإلتيان

والنزول واهلبوط والدنو والتديل ،كما ال يتأولون غريها متابعة للسلف الصاحل ،قال وكالم السلف يف

هذا الباب يدل على إثبات املعىن املتنازع فيه .قال األوزاعي  -ملا سئل عن حديث النزول  -يفعل

هللا ما يشاء .وقال محاد بن زيد :يدنو من خلقه كيف يشاء قال وهو الذي حكاه األشعري عن أهل
السنة واحلديث .وقال الفضيل بن عياض :إذا قال لك اجلهمي أان أكفر برب يزول عن مكانه فقل
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أان أؤمن برب يفعل ما يشاء .وقال أبو الطيب :حضرت عند أيب جعفر الرتمذي وهو من كبار فقهاء
الشافعية وأثىن عليه الدارقطين وغريه فسأله سائل عن حديث" :إن هللا ينزل إىل مساء الدنيا " ...
رواه البخاري ( ، )7494ومسلم ( )758من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه -وقال له فالنزول
كيف يكون يبقى فوقه علو فقال أبو جعفر الرتمذي النزول معقول والكيف جمهول واإلميان به

واجب والسؤال عنه بدعة ،فقد قال يف النزول كما قال مالك يف االستواء وهكذا القول يف سائر

الصفات ،وقال أبو عبد هللا أمحد بن سعيد الرابطي حضرت جملس األمري عبد هللا بن طاهر وحضر

إسحاق بن راهويه فسئل عن حديث النزول (سبق خترجيه) أصحيح هو قال نعم ،فقال له بعض قواد
األمري :اي أاب يعقوب أتزعم أن هللا ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال له إسحاق :أثبت

احلديث حىت أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فقال له إسحاق :قال هللا تعاىل" :وجاء ربك

وامللك صفاً صفا" [الفجر ]22 :فقال األمري عبد هللا بن طاهر اي أاب يعقوب هذا يوم القيامة فقال

إسحاق :أعز هللا األمري ومن جييء يوم القيامة من مينعه اليوم؟ وقال حرب بن إمساعيل :مسعت

إسحاق بن إبراهيم يقول ليس يف النزول وصف ،قال وقال إسحاق ال جيوز اخلوض يف أمر هللا كما
جيوز اخلوض يف أمر املخلوقّي لقول هللا تعاىل" :ال يسأل عما يفعل وهم يسألون" [األنبياء ]23 :وال

جيوز أن يتوهم على هللا بصفاته وأفعاله بفهم ما جيوز التفكر والنظر يف أمر املخلوقّي ،وذلك أنه

ميكن أن يكون هللا موصوفاً ابلنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إىل السماء الدنيا كما شاء ،وال يسأل

كيف نزوله ألن اخلالق يصنع ما شاء كما شاء  ) ...انظر أقاويل الثقات ( ، )202 – 200/1هذا

هو التفويض احملمود وهو تفويض الكيفية ،وال يسع املؤمن غري هذا ،أما التفويض املذموم فهو
تفويض املبتدعة الضالل الذين يفوضون املعىن ،ويزعمون أهنم ال يفهمون معىن األمساء والصفات
لغوايً ،فال يدرون ما معىن
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السمع وال معىن البصر وال معىن الكالم وال معىن احلياة وال معىن العلم وهكذا ،ويقولون إمنا هي
ألفاظ مبهمة نثبتها كما هي دون أن ندري ما معناها ،وكأن هللا تعاىل خاطبنا بلغة ال ندري ما هي
تعاىل":ولَ ْو َج َعلْنَاهُ قُـ ْرآانً أَ ْع َج ِميّاً لََقالُوا
وتعبدان بفهمها وهذا تكليف بغري املطاق ،وهو خمالف لقوله
َ
هِ
ِ
ِِ
ين ال يُـ ْؤِمنُو َن ِيف آذَاهنِِ ْم َوقـ ٌْر
آايتُهُ أَأَ ْع َج ِم ٌّي َو َع َرِ ٌّ
صلَ ْ
لَ ْوال فُ ِّ
ين َ
ت َ
دى َوش َفاءٌ َوالذ َ
آمنُوا ُه ً
يب قُ ْل ُه َو للهذ َ
ِ
ان ب ِع ٍ
ٍ
ِ
يد" [فصلت ، ]44:لسنا من الزط وال من الرببر ال
مى أُولَئِ َ
ك يُـنَ َ
اد ْو َن م ْن َم َك َ
َو ُه َو َعلَْيه ْم َع ً
ندري لغة القرآن الكرمي الذي أنزله تعاىل بلسان عريب مبّي ،وهذا الكالم ابطل بكل املقاييس
الشرعية والعقلية وغريها ،فنحن نعلم معىن السمع وأنه غري معىن البصر ،ومعىن العلم أنه غري معىن
احلياة ،ومعىن الكالم غري معىن االستواء وهكذا ،لكن نفوض الكيفية ال املعىن وبّي التفويضّي كما

بّي العمى والبصر والضالل واهلدى ،وأما ما ذكره الفاضل من مثال اليد من أهنا تكون جارحة وحنو
ذلك فهذا صحيح لو أن أهل السنة واجلماعة أثبتوا هلل تعاىل األمساء والصفات على ظاهرها دون
"اصِ ْرب َعلَى َما
تنزيه له تعاىل من أن يكون له شبيهاً أو مثيالً ،وللسائل أن جييبين عن معىن قوله تعاىلْ :
ِ
[ص ، ]17:كم أليوب عليه السالم من أيد؟ أم أن
يَـ ُقولُو َن َواذْ ُك ْر َع ْب َد َان َد ُاو َد ذَا ْاألَيْد إِنههُ أَ هو ٌ
اب" ّ
األيدي هنا يراد هبا العلم والقوة وليست اجلارحة؟ وإال لزم أن يكون له عدة ٍ
أايد بنص القرآن الكرمي،
وهذا مامل يقل به أحد من العاملّي ،وما معىن قول العرب :فالن له أايد بيضاء؟ ولفالن عندي يد ال

أنساها؟ هل املعىن على ظاهره؟ أم أن املراد منه أعمال اخلري والرب واملعروف؟ أما يدا اخلالق تبارك

وتعاىل فنثبتها كما نثبت غريها من الصفات الذاتية أو الفعلية بنفس املنهج السابق (إقرار وإمرار) بال
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تشبيه وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ،وقد قال تعاىل يف إثبات صفة يديه" :بل يداه مبسوطتان ينفق
كيف يشاء" [املائدة من اآلية  ، ]64ال نقول جارحة وال نقول مبالغة يف اإلثبات ،وال نقول ليس هلل

تعاىل يدان إيغاالً يف النفي ،بل نقول له يدان تليقان ،كما له تعاىل مسع وبصر وحياة تليق به ،وهللا
يهدي من يشاء إىل سواء السبيل.
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األمساء اإلدريسية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قرأت يف كتاب امسه يف ملكوت هللا مع أمساء هللا ،أتليف الشيخ /عبد املقصود حممد سامل مؤسس

(مجاعة تالوة القرآن الكرمي)  ,قرأت فيه عن األمساء اإلدريسية السهروردية ،للشيخ /شهاب الدين

عمر السهروردي ،وهي من أمساء هللا -تعاىل ،-وقد ذكر املؤلف أن هذه األمساء اشتهرت بسرعة

اإلجابة ,حىت قيل إهنا من أذكار األنبياء السابقّي ,توارثها الذاكرون مع اختالف الرواية حىت وصلت
إىل األمة احملمدية ,فتداولتها جيالً بعد جيل ,وذاع فضلها يف اآلفاق ،وقد ذكر املؤلف أنه تلقاها من
الشيخ /يوسف إمساعيل النبهاين ،كما ذكر الشيخ /عبد املقصود يف كتابه أنه ال ضرر من قراءة

األمساء اإلدريسية يومياً على سبيل الورد ,ويف وقت الشدائد واألزمات ,أو تقرأ إحدى عشر مرة بعد
صالة الفجر ،أرجو إفاديت ونصحي ابلتعريف هبذه األمساء ,وملاذا مسيت ابألمساء اإلدريسية؟ وعن

صحة ما ورد يف هذا الكتاب؟.وجزاكم هللا عنا كل خري.
اجلواب
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احلمد هلل ،أمساء هللا احلسىن إمنا تستمد من كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،فال طريق
للعباد إىل معرفة أمسائه سبحانه إال ابلرجوع إىل ما أنزله هللا على نبيه حممد – صلى هللا عليه وسلم-
من الكتاب واحلكمة ،وهللا قد أغناان بكتابه وسنة رسوله – صلى هللا عليه وسلم -عن كل ما

سوامها ،وكل ما يسمى هللا به مما مل يرد به كتاب وال سنة فال جيوز اعتقاد أنه اسم هلل ،وما يروى عن

األنبياء السباقّي عليهم الصالة والسالم ،والكتب السابقة أحسن أحواله أن يكون من جنس أخبار

بين إسرائيل تعرض على كتاب هللا ،وسنة رسوله – صلى هللا عليه وسلم -فما دل على صدقه

صدقناه ،وما دل على كذبه كذبناه ،وما مل يتبّي فيه هذا وال ذاك توقفنا فيه ،كما قال – صلى هللا

عليه وسلم" :-ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا" :آمنا ابهلل وما أنزل [ " ...البقرة:

 ، ]136رواه البخاري ( )4485من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه ،"-وما ذكرتيه أيتها السائلة
عن هذا الكتاب املسمى (مبلكوت هللا) جيب أن ينظر يف هذه األلفاظ اليت تسمى أو تعرف ابألمساء
اإلدريسية ،ولعلهم يزعمون أهنا مما جاء هبا نيب هللا إدريس عليه السالم ،وما يزعمه هذا املؤلف من
فضل هذه األمساء األظهر أنه من افرتاءات الصوفية وبدعهم ،ومزاعمهم اليت ال يستندون فيها إىل

برهان ،ويؤيد ما ذكرت أن هذه األمساء نسبها مؤلف الكتاب إىل عمر السهروردي ،ويوسف

النبهاين ،فظاهر ما ذكر عنهما أهنما من شيوخ الصوفية فيجب احلذر من هذا الكتاب ،أعين املسمى
مبلكوت هللا ،وعدم االغرتار مبا ادعاه من فضل هذه األمساء واألذكار ،وهذه عادة أصحاب الطرق

يبتدعون أذكاراً ويذكرون هلا فضائل ما أنزل هللا هبا من سلطان ،فعليك أيتها السائلة ابإلقبال على

كتاب هللا ،وسنة رسوله – صلى هللا عليه وسلم ،-وكتب أهل العلم املوثوقّي مثل (رايض الصاحلّي)
 ،و (األذكار) للنووي ،وأمساء هللا- ،وهلل احلمد -موجودة ميسرة يف القرآن ،واقرئي
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قوله تعاىل" :هو هللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم" [احلشر ]22 :إىل

آخر سورة احلشر ،واقرئي آية الكرسي ،ويف ذلك غنية لك عن هذه الكتب اليت تقوم على الدعاوى
الباطلة ،فهي إذاً كتب ضالل وإضالل ،وقاان هللا وإايك شر املضلّي ،وهداان مبنه وكرمه صراطه
املستقيم .وهللا أعلم.
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حفظ أمساء هللا احلسىن وتعيينها

اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/5/2

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أرجو إفاديت عن كيفية احلصول على األمساء احلسىن املضبوطة ،حيث إنين وجدهتا خمتلفة يف أكثر من

كتاب ،حيث حتتوي بعض الكتب على أمساء ال حتتوي عليها بعض الكتب األخرى ،كما أرجو تفسري
سبب ذلك االختالف ،وكيف نستطيع التحقق من صحة األمساء؟ وهل كلها من أمساء هللا احلسىن؟

وكيف أستطيع أن أحفظ تسعة وتسعّي امساً كما ورد يف احلديث عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم
" -إن هلل تسعة وتسعّي امساً ،مائة إال واحداً ،من أحصاها دخل اجلنة ،إنه وتر حيب الوتر".

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم
الدين ،أما بعد:

فأسأل هللا تعاىل أن جيزي اإلخوة املشايخ الفضالء القائمّي على موقع (اإلسالم اليوم) خري اجلزاء
على اجلهد اجلبار الذي يقومون به خدمة لدينهم وأداء للرسالة امللقاة على عواتقهم ،وحيث إهنم قد
أحسنوا يب الظن ،ووجهوا إيل بعض األسئلة العقدية املوجهة إليهم فقد رغبت يف املسامهة معهم

متلمساً قول الشاعر:

أسري خلف ركاب القوم ذا عرج *** مؤمالً َُ كشف ما القيت من عوج
فإن ظفرت هبم من بعد ما سبقوا*** فكم لرب النوى يف ذاك من فرج

وإن بقيت بظهر األرض منقطعاً *** فما على َع َر ٍج يف ذاك من حرج

وخري منه قوله تعاىل :كما يف احلديث القدسي" :هم القوم ال يشقى هبم جليسهم" البخاري ()6408

 ،ومسلم ( )2689متوخياً الصواب فيما أقول راجياً من هللا تعاىل التوفيق والسداد والعمل ابلرشاد،

وأن يستخدمنا لطاعته ويف مرضاته.

يقول السائل أرجو إفاديت عن كيفية احلصول على أمساء هللا احلسىن املضبوطة ...
اجلواب عليه :احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
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أمساء هللا تعاىل كلها حسىن ،واحلسىن صيغة مبالغة من احلسن ،واألصل فيها قوله تعاىل" :وِهِ
َّلل ْاأل ْ
َ
َمسَاءُ
ا ْحلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا وذَروا اله ِذين يـل ِ
َمسَائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [األعراف، ]180:
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
َُْ
َُ
َ َ ُ

وقوله – صلى هللا عليه وسلم " :-إن هلل تسعة وتسعّي امساً مائة إال واحداً من أحصاها دخل اجلنة

"وزاد مهام عن أيب هريرة – رضي هللا عنه  -عن النيب – صلى هللا عليه وسلم" -إنه وتر حيب الوتر"
متفق عليه البخاري ( ، )2736ومسلم (. )2677

وقد انقسم األئمة األعالم يف فهم احلديث السابق إىل فريقّي:

الفريق األول :يرى أن هللا عز وجل ليس له سوى هذا العدد من األمساء ،وأن الغرض من احلديث هو

احلصر لألمساء ابلعدد السابق تسعة وتسعّي ،ومن هؤالء اإلمام أبو حممد بن حزم وآخرون.
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الفريق الثاين :يرى أن هللا تعاىل له أكثر من هذه األمساء الوارد عددها يف احلديث السابق ،وأن املراد
ابحلديث ليس احلصر يف هذا العدد ،بل املراد ابحلديث أن من أحصى هذه األمساء دخل اجلنة ،قال

اإلمام ابن القيم – رمحه هللا تعاىل :-قوله "إن هلل تسعة وتسعّي امساً من أحصاها دخل اجلنة" رواه

البخاري ( ، )2736ومسلم ( ، )2677فالكالم مجلة واحدة وقوله ومن أحصاها دخل اجلنة صفة
ال خرب مستقبل ،واملعىن له أمساء متعددة من شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة ،وهذا ال ينفي أن

يكون له أمساء غريها ،وهذا كما تقول لفالن مائة مملوك وقد أعدهم للجهاد فال ينفي هذا أن يكون

له مماليك سواهم معدون لغري اجلهاد وهذا ال خالف بّي العلماء فيه) انظر :بدائع الفوائد

( )177/1قوله( :فقوله" :إن هلل تسعة وتسعّي امساً من أحصاها دخل اجلنة" ال ينفي أن يكون له
غريها ،والكالم مجلة واحدة أي له أمساء موصوفة هبذه الصفة كما يقال لفالن مائة عبد أعدهم

للتجارة ،وله مائة فرس أعدها للجهاد ،وهذا قول اجلمهور ،وخالفهم ابن حزم فزعم أن أمساءه
تنحصر يف هذا العدد )..انظر شفاء العليل (. )277/2

وهذا الفريق انقسم أيضاً إىل قسمّي:

القسم األول :يرى جواز إطالق أي اسم على هللا تعاىل شريطة أن يدل على الكمال ،وشريطة أن ال

يرد يف الشرع ما مينع من إطالقه ،كاملوجود ،والصانع ،والذات ،وهذا مذهب أهل الضالل من

املبتدعة كاملعتزلة والكرامية والباقالين من األشاعرة ،وال شك يف بطالنه لعموم قوله تعاىل" :قُ ْل إِ همنَا
اإلمث والْبـ ْغي بِغَ ِري ا ْحل ِّق وأَ ْن تُ ْش ِرُكوا ِاب هِ
ِ
ِ
َّلل َما َملْ يُـنَـ ِّز ْل بِ ِه
َح هرَم َرَِّيب الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنـ َها َوَما بَطَ َن َو َْ َ َ َ ْ َ َ

س ْلطَاانً وأَ ْن تَـ ُقولُوا علَى هِ
اَّلل َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [األعراف ، ]33:كما أن أمساء هللا تعاىل توقيفية ال جيوز
َ
ُ
َ
أن نطلق عليه تعاىل إال ما ورد يف الكتاب أو السنة.
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القسم الثاين :يرى أنه ال جيوز أن نطلق على هللا تعاىل إال ما ورد يف الكتاب والسنة حىت لو كان
معناه صحيحاً ،فال يقال (املوجد) بل يقال( :اخلالق) لعدم ورود األول وورود الثاين ،وال يقال

(العاقل) ويقال (احلكيم) وال يقال (السخي) ويقال (الكرمي) وال يقال (الشفيق) ويقال (الرحيم)

وهكذا.

أما معىن من أحصاها دخل اجلنة ففيها ألهل العلم تفصيل هو:

 .1أن املراد من اإلحصاء هو :جمرد العد واحلفظ ،ودعاء هللا تعاىل هبا كلها ،ومل يقتصر يف دعائه على
ِ
آاث َرُه ْم َوُك هل َش ْي ٍء
هموا َو َ
ب َما قَد ُ
بعضها مع اإلميان هبا ،لعموم قوله تعاىل" :إ هان َْحن ُن ُْحن ِي ال َْم ْوتَى َونَكْتُ ُ
ص ْيـنَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ّي" [يّس. ]12:
أْ
َح َ
 .2أن املراد من اإلحصاء هو :اإلطاقة ،كما قال تعاىل" :علم أن لن حتصوه" [املزمل ]20 :أي :لن
تطيقوه ،فمن أحصاها :أي من قام حبقها ،فإذا قال( :احلكيم) سلم جبميع أوامره ،وإذا قال

(القدوس) نزهه عن كل النقائص ،وإذا قال( :الرزهاق) وثق من أن الرزق من عنده تعاىل فلم يتملهق
للخلق  ...وهكذا.

 .3أن املراد من اإلحصاء هو :اإلحاطة ،وهذا مأخوذ من قول العرب :فالن ذو حصاة ،أي عقل
ومعرفة ،فعلى املسلم أن يبذل غاية جهده يف اإلحاطة أبمسائه تعاىل من الكتاب والسنة املطهرة.
 .4أن املراد من اإلحصاء هو :العمل مبقتضى هذه األمساء ،فما يسوغ االقتداء مبعناه اقتدى به

كالغفور ،والرحيم ،والكرمي.

وما خيتص به تعاىل يقر العبد به وخيضع له ،كاجلبار ،واملتكرب ،واألحد.

وما كان فيه معىن الوعد رغب العبد فيه وتطلع إليه ،كالوهاب ،والويل ،واللطيف ،وما كان يف معىن
الوعيد خاف العبد منه وخشيه ،كاملنتقم ،العدل ،والقهار .والذي يبدو يل أن معىن اإلحصاء من هذا

هو كل ما سبق ال واحداً منها.

()174/2

أما كيفية احلصول عليها بطريق مأمونة فال آمن من الكتاب والسنة ،وميكن تتبع هذه األمساء من
خالل الكتاب والسنة ومعرفتها ،علماً أنه مل يرد يف حتديدها عن املعصوم – صلى هللا عليه وسلم –

حديثاً جامعاً هلا ،قال شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل كما يف الفتاوى (( )484 – 482/22أن التسعة

والتسعّي امساً مل يرد يف تعيينها حديث صحيح عن النيب – صلى هللا عليه وسلم  -وأشهر ما عند

الناس فيها حديث الرتمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أيب محزة وحفاظ أهل احلديث

يقولون هذه الزايدة مما مجعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل احلديث ،وفيها حديث اثن أضعف

من هذا رواه ابن ماجة ،وقد روى يف عددها غري هذين النوعّي من مجع بعض السلف ،وهذا القائل

الذي حصر أمساء هللا يف تسعة وتسعّي مل ميكنه استخراجها من القرآن ،وإذا مل يقم على تعيينها دليل
جيب القول به مل ميكن أن يقال هي اليت جيوز الدعاء هبا دون غريها ،ألنه ال سبيل إىل متييز املأمور من
احملظور ،فكل اسم جيهل حاله ميكن أن يكون من املأمور وميكن أن يكون من احملظور ،وإن قيل ال
تدعو إال ابسم له ذكر يف الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعّي.
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الوجه الثاين :أنه أعلى ما يف حديث الرتمذي مثالً ،ففي الكتاب والسنة أمساء ليست يف ذلك

احلديث مثل اسم الرب فإنه ليس يف حديث الرتمذي ،وأكثر الدعاء املشروع إمنا هو هبذا االسم

كقول آدم "ربنا ظلمنا انفسنا" [األعراف ، ]23 :وقول نوح "رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس
يل به علم" [هود ، ]47 :وقول إبراهيم" :ربنا اغفر يل ولوالدي" [إبراهيم ، ]41 :وقول موسى
"رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل" [القصص ، ]16 :وقول املسيح "اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من

السماء" [املائدة ، ]114 :وأمثال ذلك ،حىت إنه يذكر عن مالك وغريه أهنم كرهوا أن يقال اي

سيدي ،بل يقال اي رب ألنه دعاء النبيّي وغريهم كما ذكر هللا يف القرآن ،وكذلك اسم املنان ،ففي

احلديث الذي رواه أهل السنن أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – مسع داعياً يدعو اللهم إين أسألك
أبن لك امللك وأنت هللا املنان بديع السماوات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم فقال

النيب "لقد دعا هللا ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" وهذا رد لقول من

زعم أنه ال ميكن يف أمسائه املنان ،وقد قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه لرجل ودعه قل (اي دليل

احلائرين دلين على طريق الصادقّي واجعلين من عبادك الصاحلّي)  ،وقد أنكر طائفة من أهل الكالم

 -كالقاضي أيب بكر وأيب الوفاء بن عقيل  -أن يكون من أمسائه الدليل ألهنم ظنوا أن الدليل هو

الداللة اليت يستدل هبا ،والصواب ما عليه اجلمهور ،ألن الدليل يف األصل هو املعرف للمدلول ،ولو
كان الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أيضاً فهو دليل من الوجهّي مجيعاً ،وأيضاً فقد ثبت يف

الصحيح عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال" :إن هللا وتر حيب الوتر" البخاري (، )6410

ومسلم ( )2677وليس هذا االسم يف هذه التسعة والتسعّي ،وثبت عنه يف الصحيح أنه قال" :إن
هللا مجيل حيب اجلمال" مسلم ( ، )91وليس هو فيها ،ويف الرتمذي ( ، )2799وغريه أنه قال" :إن
هللا نظيف حيب النظافة"
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وليس فيها ،ويف الصحيح عنه أنه قال" :إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً" مسلم ( ، )1015وليس

هذا فيها ،وتتبع هذا يطول ،ولفظ التسعة والتسعّي املشهورة عند الناس يف الرتمذي (: )3507

"هللا الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب اخلالق البارئ املصور

الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اخلافض الرافع املعز املذل السميع البصري
احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبري احلفيظ املقيت احلسيب

اجلليل الكرمي الرقيب اجمليب الواسع احلكيم الودود اجمليد الباعث الشهيد احلق الوكيل القوي املتّي

الويل احلميد احملصي املبدئ املعيد احمليي املميت احلي القيوم الواجد املاجد األحد .ويروى الواحد

الصمد القادر املقتدر املقدم املؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوايل املتعايل الرب التواب املنتقم

العفو الرؤوف مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام املقسط اجلامع الغين املغين املعطي املانع الضار النافع
النور اهلادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" ،ومن

أمسائه اليت ليست يف هذه التسعة والتسعّي امسه السبوح ،ويف احلديث عن النيب – صلى هللا عليه

وسلم  -أنه كان يقول" :سبوح قدوس" انظر :مسلم ( ، )487وامسه الشايف كما ثبت يف الصحيح

أنه كان يقول" :أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشايف ال شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقماً"
البخاري ( ، )5678ومسلم ( ، )2191وكذلك أمساؤه املضافة مثل أرحم الرامحّي وخري الغافرين
ورب العاملّي ومالك يوم الدين وأحسن اخلالقّي وجامع الناس ليوم ال ريب فيه ومقلب القلوب وغري
ذلك مما ثبت يف الكتاب والسنة ،وثبت يف الدعاء هبا إبمجاع املسلمّي وليس من هذه التسعة

والتسعّي ،الوجه الثالث ما احتج به اخلطايب وغريه وهو حديث ابن مسعود – رضي هللا عنه  -قال:
قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم –" :ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن
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اللهم إين عبدك وابن عبدك ابن أمتك ،انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك ،أسألك
بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف
علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ،ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب مهي إال أذهب

هللا عز وجل مهه وأبدله مكان حزنه فرحاً" قالوا اي رسول هللا ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات

قال":أجل ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن" أمحد ( ، )3712واحلاكم ( ، )510-509/1وابن حبان

( ، )972وغريهم.

وهذا احلديث األخري مما استدل به العلماء على أن هلل تعاىل أكثر من تسعة وتسعّي امساً ،وهللا أعلم

وصلى هللا وسلم وابرك على خري خلقه أمجعّي واحلمد هلل رب العاملّي.
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هل من أمساء هللا :الواجد واملاجد؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1426/05/15هـ
السؤال

هل الواجد واملاجد من أمساء هللا أم ال؟ أفتوين مأجورين.

اجلواب

اسم الواجد واملاجد ذكرمها بعض األئمة والعلماء من ضمن أمساء هللا احلسىن ،كاألصبهاين وابن منده

والبيهقي ،وذلك استناداً منهم على رواية سرد األمساء احلسىن اليت أصلها يف الصحيحّي من حديث

أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هلل تسعة وتسعّي امساً ،مائة

إال واحداً ،من أحصاها دخل اجلنة" صحيح البخاري ( ، )2736وصحيح مسلم (. )2677

وقد وردت رواايت أخرى للحديث بطرق خمتلفة عند الرتمذي ( ، )3507وابن ماجة (، )3861

واحلاكم ( ، )42والبيهقي يف شعب اإلميان ( ، )102وفيها سرد األمساء احلسىن على اختالف بّي
هذه الرواايت يف تعيّي األمساء.

وهذان االمسان املذكوران يف السؤال وردا عند الرتمذي واحلاكم والبيهقي من رواية الوليد بن مسلم،
عن شعيب بن أيب محزة عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة.

واحملققون من أهل العلم على أن هذه الرواية وغريها تعترب مدرجة يف ذلك احلديث ،وليست من كالم

النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقد حكى شيخ اإلسالم -رمحه هللا -كما يف جمموع الفتاوى

( - )379/482،6/22اتفاق أهل املعرفة ابحلديث على أهنا من كالم بعض السلف ،وذهب إىل
ذلك أيضاً اإلمام ابن حزم وابن العريب وابن كثري وابن حجر والصنعاين وابن الوزير واحلسّي املغريب

واأللباين -رمحهم هللا مجيعاً.-

تفرد الوليد بن مسلم هبا -كما قال احلافظ ابن حجر يف الفتح
وليست العلة يف هذه الزايدة ّ
( - )219/11بل لالختالف فيه ،واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج.

وإذا كان احلديث ضعيفاً فال يصح إثباهتما من أمساء هللا احلسىن ،وال أعرف دليالً ملن ذكرمها غري

هذه الرواية.
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يقول ابن القيم -رمحه هللا -يف كتابه املدارج ،يف كالمه على منزلة (الوجود)  " :فأما الواجد فلم
جتيء تسميته به إال يف حديث تعداد األمساء احلسىن ،والصحيح أنه ليس من كالم النيب صلى هللا
عليه وسلم .ومعناه صحيح؛ فإنه ذو الوجد والغىن".
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صيغة اجلمع يف القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1423/6/3

السؤال

يف بعض اآلايت اليت أعجز عن فهمها ،وأسهل مثال":إان أعطيناك الكوثر" (إان) للجمع ،وهللا واحد

أحد فرد صمد.
كيف ذلك ،وكثري من اآلايت حتمل (إان) وكأن جمموعة تكتب القرآن؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

لقد نزل القرآن الكرمي بلغة العرب ،وعلى جماري كالمهم وتراكيب ألفاظهم يقول -تعاىل":-بلسان

عريب مبّي" [الشعراء ]195:ومن األساليب اجلارية على ألسنتهم كثرياً التعبري عن الواحد املفرد

بضمري اجلمع ،وهلذا األسلوب عندهم مقاصد من أشهرها :التعظيم والتفخيم كالذي جيري كثرياً على

ألسنة امللوك والرؤساء من قول أحدهم :أمران بكذا ،وعزمنا على كذا ،وحنو ذلك ،وقد ثبت عن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف مواضع عديدة ما يدل على استعمال هذا األسلوب ،منها :ما

أخرجه البخاري وغريه يف خرب وفاة إبراهيم ولد النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وفيه قال النيب -

صلى هللا عليه وسلم":-إن العّي تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا ،وإان بفراقك اي

إبراهيم حملزونون" البخاري ( )1303ومسلم ( ، )2315ومثل ذلك ما وقع يف خرب أسرى هوازن
كما أخرجه البخاري ( )2308وغريه ملا أراد النيب ردهم إىل أهلهم ،قال":إان ال ندري من أذن منكم
يف ذلك ممن مل أيذن" احلديث ،ويف القرآن الكرمي وردت آايت كثرية على هذا األسلوب كاليت ذكرها

السائل والقصد فيها التعظيم ،وكقوله -تعاىل":-إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" [احلجر، ]9:
هذا وابهلل التوفيق.
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عبارة( :اي معّي)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

أنوه بداية أين وضعت من أهداف بريدي هذا تقدمي خدمة الفتوى لإلخوة واألخوات الذين أعرفهم.
هل قول الرجل (اي معّي) يف دعائه فيه شيء؟ وهل اسم (املعّي) من أمساء هللا؟.

اجلواب
احلمد هلل ،قول الرجل إذا أراد أن يقوم أبمر من األمور :اي معّي ،يقصد رب العاملّي ،فإنه ال أبس به،

فإن العبد ال يقوى على أي أمر من أموره إال أن يعينه هللا ،وخري ما يستعّي فيه العبد ربه ما يقربه إليه

من أنواع الطاعة ،وهي عبادته سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل" :إايك نعبد وإايك نستعّي" [الفاحتة]5:

 ،وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملعاذ  -رضي هللا عنه :-اي معاذ إين أحبك ال تدعن دبر كل
صالة أن تقول" :اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" النسائي ( ، )1303وأبو داود
( )1522وأمحد ( ، )21614وصححه األلباين ،وقال  -صلى هللا عليه وسلم -يف وصيته البن

عباس -رضي هللا عنهما" :-إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل" الرتمذي (، )2516
وأمحد ( )2664وقد صححه األلباين إضافة إىل تصحيح الرتمذي ،وأما كون لفظ (املعّي) امساً هلل
فال أذكر أنه ورد يف شيء من اآلاثر إال أن معناه صحيح كاملنعم ،فإنه سبحانه وتعاىل املنعم جبميع

النعم ،وهو املعّي ملن شاء على ما شاء ،فإنه تعاىل ال حول وال قوة إال به ،وإذا كان هذا اللفظ مل يرد
امساً من أمساء هللا ،فاألوىل أن يقول اإلنسان :اي هللا أعين ،اي قوي ،اي حي ،اي قيوم أعين ،وما أشبه
ذلك؛ كما جاء يف وصية النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملعاذ  -رضي هللا عنه ،-وعلى هذا فال

ينكر على من قال :اي معّي أعين ما دام إنه يقصد االستعانة ابهلل ،لكن يرشد إىل ما هو األفضل.
وهللا أعلم.
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هل (الستري) من أمساء هللا
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/12/25هـ
السؤال

إىل فضيلة الشيخ سلمان- :حفظه هللا:-
قرأت يف بعض املنتدايت أن احلديث الذي يدل على أن من أمساء هللا الستري منقطع بّي عطاء ويعلى
-رضي هللا عنهما ،-وأن تصحيح الشيخ األلباين هلذا احلديث ال يسلم ،فهل هذا الكالم صحيح؟

ولو صح فال يكون اسم الستري من أمساء هللا -سبحانه وتعاىل ،-وإذا كان كذلك فهل يكون من
صفاته؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فأقول وابهلل

التوفيق:
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مما ينبغي أن يعلم أن أمساء هللا -تعاىل -ليست حمصورة بعدد معّي ،يقول الشيخ حممد بن صاحل
العثيمّي  -رمحه هللا -يف القواعد املثلى ص( :14-13أمساء هللا -تعاىل -غري حمصورة بعدد معّي

لقوله  -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث املشهور" :أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك ،أو
أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  " ...احلديث رواه

أمحد ( )3712وابن حبان ( )972يف املستدرك ( )510-509/1واحلاكم ،وهو صحيح ،وما

استأثر هللا تعاىل به يف علم الغيب ال ميكن ألحد حصره وال اإلحاطة به ،فأما قوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-إن هلل تسعة وتسعّي امساً مائة إال واحداً من أحصاها دخل اجلنة" البخاري (، )2736

ومسلم ( ، )2677فال يدل على حصر أمساء هللا هبذا العدد ،ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة:
إن أمساء هللا تسعة وتسعون امساً من أحصاها دخل اجلنة ،أو حنو ذلك)  ،وقال أيضاً( :ومل يصح عن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم-تعيّي هذه األمساء ،واملروي يف تعيينها ضعيف)  ،وأما ما سألت عنه
من درجة احلديث ،فاحلديث خرجه أبو داود يف سننه كتاب :احلمام ،ابب :النهي عن التعري برقم

( )302/4( ، )4012عن عطاء عن يعلى -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

رأى رجالً يغتسل ابلرباز بال إزار ،فصعد املنرب ،فحمد هلل ،وأثىن عليه مث قال" :إن هللا  -عز وجل-

حيي ستري ،حيب احلياء والسرت ،فإذا اغتسل أحدكم فليسترت" وخرجه أبو داود أيضاً يف احلديث بعده
ٌّ

برقم ، )303-302/4( ،4013 :والنسائي ( ، )200/1والبيهقي يف كتاب األمساء والصفات
(ص ، )113واإلمام أمحد يف املسند ( ، )424/4وغريهم.
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ومن احملققّي من صححه كاأللباين ،ومنهم من حسنه ،وأما القول أبن يف إسناده انقطاعاً بّي عطاء

ويعلى -رضي هللا عنه-فإن احلديث قد ورد من طريق آخر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه
-رضي هللا عن -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف سنن أيب داود ،والنسائي ،ومسند اإلمام

أمحد ،وعند البيهقي يف األمساء والصفات.

وكثرياً ما يرد يف عبارات احملققّي من العلماء إيراد هذا وأمثاله يف حق هللا -تعاىل ،-فيقال :إن هللا بر

حيي ستري حيب أهل احلياء والسرت ،عفو حيب من يعفو عن
حيب األبرار ،عدل حيب أهل العدلٌّ ،
عباده ،ويغفر هلم ،صادق حيب الصادقّي ،رفيق حيب الرفق ،جواد حيب اجلود وأهله  ...إخل..

ما يذكر يف حق هللا -تعاىل -من ذلك ،وانظر على سبيل املثال شرح العمدة يف الفقه البن تيمية (/1

 ، )401والوابل الصيب البن القيم ( ، )54/1وشفاء العليل (، )263-105/1وطريق اهلجرتّي
( . )214/1ويقول ابن القيم  -رمحه هللا يف نونيته:

احليي فليس يفضح غريه *** عند التجاهر منه ابلعصيان
وهو ّ
لكنه يلقي عليه سرته *** فهو الستري وصاحب الغفران

وهو احلليم فال يعاجل غريه *** بعقوبة ليتوب من عصيان

انظر شرح قصيدة ابن القيم ( ، )227/2وعلى هذا فال حرج من إيراد هذا يف حق هللا -تعاىل-

وهللا املوفق.
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معىن علو هللا تعاىل
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

أعلم أن العقيدة اإلسالمية هي اإلميان ابهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خريه وشره؛ إال
يدي هلل عز وجل قالت :ملاذا رفعت يديك؟ وملا قلت :هلل
أن قريبة يل قالت يل عندما رأتين أرفع ّ

سبحانه وتعاىل ،قالت يل :وما يدريك أن هللا يف السماء؟ وذكرت يل أقوال وأحاديث كاآليت :قال
سيدان علي كرم هللا وجهه" :كان هللا وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان" .أما أهل احلق فقد

أمجعوا على تنزيه هللا عن املكان واجلهات واحلد والتغري واحلدوث واجللوس والقعود وغريها من

العقائد اليت تبثها املشبهة بّي املسلمّي ،يلي ذكر القول من املذاهب األربعة وغريها على أن أهل

السنة يقولون :هللا موجود بال مكان وال جهة.

( )1قال مصباح التوحيد ومصباح التفريد الصحايب اجلليل واخلليفة الراشد سيدان علي رضي هللا عنه
( 40هـ) ما نصه (( : )1كان -هللا -وال مكان ،وهو اآلن على ما -عليه -كان اهـ .أي بال مكان.
إظهارا لقدرته ال مكاان لذاته" أهـ.
( )2وقال أيضا (" : )2إن هللا تعاىل خلق العرش
ً

( )3وقال أيضا (( : )3من زعم أن إهلنا حمدود فقد جهل اخلالق املعبود" اهـ( .احملدود :ما له حجم
صغريا كان أو كبريا) .

( )4وقال التابعي اجلليل اإلمام زين العابدين علي بن احلسّي بن علي رضي هللا عنهم ( 94هـ) ما
نصه (( : )4أنت هللا الذي ال حيويك مكان" أهـ.
( )5وقال أيضا (( : )5أنت هللا الذي ال حتد فتكون حمدودا) اهـ.
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( )6وقال اإلمام جعفر الصادق ( )6بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسّي رضوان هللا
عليهم ( 148هـ) ما نصه (" : )7من زعم أن هللا يف شيء ،أو من شيء ،أو على شيء فقد أشرك.
إذ لو كان على شيء لكان حمموالً ،ولو كان يف شيء لكان حمصوراً ،ولو كان من شيء لكان حمداثً-
أي خملوقا" أهـ.
( )7قال اإلمام اجملتهد أبو حنيفة النعمان بن اثبت رضي هللا عنه ( 150هـ) أحد مشاهري علماء

السلف إمام املذهب احلنفي ما نصه (" : )8وهللا تعاىل يرى يف اآلخرة ،ويراه املؤمنون وهم يف اجلنة

أبعّي رؤوسهم بال تشبيه وال كميّة ،وال يكون بينه وبّي خلقه مسافة" اهـ.

( )8وقال أيضا يف كتابه الوصية (" : )9ولقاء هللا تعاىل ألهل اجلنة بال كيف وال تشبيه وال جهة حق"

اهـ.

أيضا ( " : )10قلت :أرأيت لو قيل أين هللا تعاىل؟ فقال -أي أبو حنيفة :-يقال له كان
( )9وقال ً
هللا تعاىل وال مكان قبل أن خيلق اخللق ،وكان هللا تعاىل ومل يكن أين وال خلق وال شىء ،وهو خالق

كل شىء" اهـ..

( )10وقال أيضا" : )11( :ونقر أبن هللا سبحانه وتعاىل على العرش استوى من غري أن يكون له

حاجة إليه واستقرار عليه ،وهو حافظ العرش وغري العرش من غري احتياج ،فلو كان حمتاجا ملا قدر

على إجياد العامل وتدبريه كاملخلوقّي ،ولو كان حمتاجا إىل اجللوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان
هللا ،تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا" اهـ.

أرجو الرد على هذه األقوال ،وهل جيب علينا أن ننكر صفة املكان واجلهة كما ورد؟ .حفظكم هللا.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:
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فإن مما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز وسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وأمجع عليه أهل
السنة واجلماعة إثبات صفة العلو هلل تعاىل كما يليق به سبحانه ،وأنه تعاىل على العرش استوى،

استواء يليق جبالله وعظمته ،ال يشبه شيئاً من خملوقاته وال يشبهه شيء من خملوقاته" :ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري" [الشورى. ]11:

أما إنكار رفع اليدين إىل السماء فهو إنكار لفعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف العديد من

املواقف واجلامع العظيمة ،كما حصل منه  -صلى هللا عليه وسلم -أمام عشرات األلوف من
الصحابة  -رضي هللا عنهم -يف عرفة يف حجة الوداع ،وعند اجلمرات ،وعلى الصفا واملروة ،وعند
االستسقاء ،فكان  -صلى هللا عليه وسلم -يرفع يديه إىل السماء يف الدعاء ،ومن أنكر ذلك فقد

رد سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -الفعلية كما تقدم ،والقولية يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم:-

"  ...ميَُ ُّد يديه إىل السماء يقول اي رب اي رب" رواه مسلم ( )1015من حديث أيب هريرة  -رضي

هللا عنه  ،-ويف حديث استحياء هللا من عبده أن يرفع يديه إليه ابلدعاء ،فريدمها صفراً ،انظر ما رواه
الرتمذي ( )3556وأبو داود ( )1488وابن ماجة ( )3865من حديث سلمان الفارسي  -رضي

هللا عنه  -وغريها من األحاديث.
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أما نصوص آايت العلو فأكثر من أن حتصر ،ومنها قوله تعاىل" :أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم
األرض فإذا هي متور [ " ...امللك ]16:ومل يقل سبحانه :أأمنتم من يف كل مكان ،أو من ال يف
مكان ،كما تدعي املنكرة ،وكذلك قوله تعاىل" :إليه يصعد الكلم الطيب [ " ...فاطر ]10:فهل

الصعود إال إىل العلو؟ وكذلك" :تعرج املالئكة والروح إليه" [املعارج ]4:والعروج ال يكون إال إىل

العلو ،وكذلك" :تنزيل الكتاب" [السجدة ]2:من العلو إىل األسفل وغريها من النصوص اليت ال

حتصى ،مث إن دعوى أن هللا ال يف مكان فهذه ال يوصف هبا إال العدم ،ومن قال بذلك يلزمه القول
بنفي وجود هللا تعاىل ،وكذلك ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب –صلى هللا عليه وسلم" :-ملا سأل
اجلارية أين هللا؟ قالت :يف السماء ،قال :من أان؟ قالت :رسول هللا ،قال – صلى هللا عليه وسلم:-

اعتقها فإهنا مؤمنة" رواه مسلم ( )537من حديث معاوية بن احلكم السلمي – رضي هللا عنه ،-

فهذا إقرار من النيب –صلى هللا عليه وسلم -للجارية على جواهبا ،ولو كان ال جيوز أن يقال إن هللا

يف السماء ملا أقرها على جواهبا ،وال جيوز عليه – صلى هللا عليه وسلم -أتخري البيان وقت احلاجة.

واملراد بقولنا :يف السماء ،ليس معناه أن شيئاً من خملوقاته حيويه سبحانه وتعاىل ،ولكن املراد بـ (يف)
هنا مبعىن (على) كما يف قوله تعاىل" :خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون" [النحل، ]50:

وقوله تعاىل" :وهو القاهر فوق عباده" [األنعام ، ]18:فقولنا :هللا يف السماء مبعىن يف العلو أو على
السماء ،وكذلك قولنا ابستواء هللا على العرش فهو استواء يليق جبالله تعاىل كما أخربان به عن نفسه

سبحانه ،وقد قال تعاىل" :قل أأنتم أعلم أم هللا" [البقرة ، ]140:وال يدل ذلك على أن شيئاً من

خملوقاته حيويه أو أنه حمتاج إليه أو حنو ذلك من لوازم استواء املخلوقّي.
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مث إن توجه القلب واليدين إىل السماء عند الدعاء هو من أدلة الفطرة السليمة اليت تثبت ما أثبته
الكتاب والسنة من أن هللا تعاىل يف العلو.
ولذلك ملا قام اجلويين  -أحد كبار املتكلمّي -يقول ما قالته املنكرة على املنرب( :كان هللا وال مكان

وهو على ما كان  ...إخل ، )..قال له رجل من احلاضرين :أخربان اي إمام عن الضرورة اليت جندها يف
قلوبنا فإنه ما قال عارف قط :اي هللا إال وجد يف قلبه ضرورة طلب العلو ال يلتفت مينة وال يسرة،
فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا ،فلطم أبو املعايل على رأسه ونزل وقال :حريين اهلمداين.

أما ما ذكرته املعرتضة من لوازم ابطلة فهذه اللوازم لوازم صفات املخلوقّي من اجللوس والقعود ،أما

هللا تعاىل فليس كمثله شيء.

وما ذكرته من شبه هي شبه املتكلمّي الذين أتثروا بعلم الكالم يف القرن الثالث اهلجري ،ومل تكن

معروفة عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتابعّي وال أتباعهم وال األئمة األربعة ،وإمنا قال هبا
األشاعرة واملعتزلة من املتكلمّي ،وهذا خمالف للكتاب والسنة ،وعقيدة أهل السنة واجلماعة.

وما نقلته من بعض الكتب عن أئمة آل البيت  -رضي هللا عنهم -وعن اإلمام أيب حنيفة فكله كذب
وافرتاء عليهم ،ومل تكن هذه املقوالت معروفة يف زماهنم ،وعليك أخيت السائلة مراجعة كتاب( :العلو
للعلي الغفار لإلمام الذهيب لتقفي على أقوال األئمة الصحيحة عن هذه العقيدة)  .وفقنا هللا وإايك

ملا حيبه ويرضاه وسائر املسلمّي.
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ما الفرق بّي أمساء هللا وصفاته؟
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/8/15هـ
السؤال

ما الفرق بّي أمساء هللا وصفاته ،الكرمي  -مثالً  -اسم من أمساء هللا ،هل هو صفة أيض

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فيمكن فهم

العالقة بّي أمساء هللا وصفاته ابلرجوع إىل القواعد املتعلقة أبمساء هللا وصفاته ومن أحسن املختصرات
النافعة يف ذلك كتاب "القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن" للشيخ حممد بن صاحل العثيمّي

رمحه هللا ،ومما ذكره يف ذلك بيانه أن أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف ،فهي أعالم ابعتبار داللتها على

الذات ،وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه من املعاين ،وهي ابالعتبار األول مرتادفة؛ لداللتها على

مسمى واحد وهو هللا  -عز وجل  -وابالعتبار الثاين متباينة؛ لداللة كل واحد منهما على معناه
اخلاص فاحلي ،والعليم والقدير والسميع والبصري ،والرمحن ،والرحيم ،والعزيز ،واحلكيم كلها أمساء

ملسمى واحد وهو هللا سبحانه وتعاىل ،لكن معىن احلي غري معىن العليم ،ومعىن العليم غري معىن
القدير وهكذا.

ومن القواعد املعينة أيضاً على فهم هذه املسألة معرفة أن ابب الصفات أوسع من ابب األمساء؛

وذلك ألن كل اسم متضمن لصفة؛ وألن من الصفات ما يتعلق أبفعال هللا تعاىل وأفعاله ال منتهى هلا،
كما أن أقواله ال منتهى هلا ،ومن أمثلة ذلك أن من صفات هللا تعاىل اجمليء واإلتيان واألخذ

واإلمساك ،والبطش إىل غري ذلك من الصفات فنصف هللا سبحانه وتعاىل هبذه الصفات على الوجه
الوارد وال نسميه هبا ،فال نقول :إن من أمسائه اجلائي واآليت ،واآلخذ واملمسك ،والباطش والنازل

وحنو ذلك ،وإن كنا خنرب بذلك عنه ونصفه به وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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معىن هللا معنا
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/3/12هـ
السؤال

مسعت يف املذايع يف أحد األايم ،وقد قال الشيخ( :نسأل هللا أن يكون معنا بذاته) فلم أفهم معىن

هذه الكلمة ،وهل هي جائزة شرعاً؟ وما املقصود منها؟.

اجلواب

معية هللا خللقه بعلمه ونصره ،وأتييده ،فهو يعلم السر وأخفى ،وهو مع عباده املؤمنّي ابلنصر،

والتأييد ،واحلفظ ،وال يقال :معنا بذاته؛ ألن املخلوقات ال حتوزه" ،وسع كرسيه السماوات واألرض"
[البقرة" ، ]255:واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوايت بيمينه" [الزمر ، ]67:قال

ابن عباس  -رضي هللا عنهما  :-والسماوات السبع واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال

كخردلة يف يد أحدكم انظر تفسري الطربي ( ، )27823فال يقال :إنه معنا بذاته ،وال يطلب ذلك
يف الدعاء؛ ألن ذلك ليس فيه تعظيم هلل ،فاهلل أكرب وأعظم من خمالطته لعباده ،وهو أعظم من أن
حتوزه املخلوقات فهو فوق مساواته ابئن من خلقه مستو على عرشه كما أخرب عن نفسه.
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هل (القدمي) من أمساء هللا؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

أرجو منكم إفاديت مبا أييت:

أوالً :ورد يف كتاب األذكار للنووي -ابب ما يقول عند دخول املسجد واخلروج منه  -حديث ابن
عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان إذا دخل املسجد
يقول" :أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي ،من الشيطان الرجيم" حسنه النووي..

اثنياً :ويف العقيدة الطحاوية قول املؤلف" :قدمي بال ابتداء دائم بال انتهاء" ،وقول الشارح( :وقد

أدخل املتكلمون يف أمساء هللا تعاىل القدمي ،وليس هو من األمساء احلسىن ،وقد أنكر ذلك كثري من

السلف واخللف)  ،فالسؤال هو عن قوله -صلى هللا عليه وسلم " -وسلطانه القدمي " وقول
الطحاوي " قدمي بال ابتداء"،
( )1فما معىن القدمي يف كل من القولّي؟

( )2إذا أتملنا قول النيب -عليه الصالة السالم  "-أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه
القدمي ،فكل الصفات املذكورة راجعة إما إىل هللا يف األوىل ،أو إىل وجهه يف الثانية ،أو إىل سلطانه يف

الثالثة ،أليست هي كلها إىل هللا يف النهاية؟

( )3وإذا مل يكن كذلك فما معىن" :وسلطانه القدمي"؟ وهل سيزول سلطانه يف النهاية ،أو يبلى أو
سيبقى إىل حّي وجود السلطان الثاين؟

( )4قول املؤلف" :وقد أنكر ذلك كثري من السلف واخللف" فلم احتاج الطحاوي إىل استعمال لفظ
"قدمي" مث زاد "بال ابتداء"؟ أرجو اإلفادة -وهللا جيزيكم خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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القدمي يطلق ويراد به ما تقدم على غريه؛ كقوله –تعاىل" :-حىت عاد كالعرجون القدمي" [يس، ]39:

وقوله" :إنك لفي ضاللك القدمي" [يوسف ، ]95:ويطلق ويراد به القدمي األزيل ،واعلم – ابرك هللا
فيك -أن الذي عليه سلف األمة وأئمتها احملققون أن أمساء هللا – سبحانه – توقيفية فال يسمى هللا
إال مبا مسى به نفسه ،أو مساه به رسوله – صلى هللا عليه وسلم -واسم القدمي مل يرد يف الكتاب

والسنة ،ويغين عنه اسم (األول) الذي ثبت يف الكتاب والسنة ،واإلمجاع ،يقول شيخ اإلسالم( :هذا

اللفظ ال يوجد ال يف كتاب هللا وال يف سنة نبيه – صلى هللا عليه وسلم ،-بل وال جاء اسم القدمي يف

أمساء هللا –تعاىل -وإن كان من أمسائه األول) منهاج السنة ( ، )123/2وعلى هذا فاملمنوع اي أخي
هو تسمية هللا هبذا اللفظ؛ ألن األمساء كما تقدم توقيفية ،وأما يف ابب اإلخبار عن هللا –تعاىل-
فاألمر يف ذلك واسع ،يقول ابن القيم –رمحه هللا( :-ما يطلق على هللا يف ابب األمساء والصفات

توقيفي وما يطلق عليه من األخبار ال جيب أن يكون توقيفياً كالقدمي ،والشيء واملوجود والقائم

بنفسه)  ،بدائع الفوائد ( ، )170/1أما احلديث" :وسلطانه القدمي" رواه أبو داود ( )466من

حديث ابن عمرو – رضي هللا عنهما  -هنا سلطانه –تعاىل -وفرق بّي أمسائه –تعاىل -وأوصاف
صفاته ،واملنع من إطالق هذا االسم على هللا ال يعين نفي معناه الصحيح الذي يدل عليه اسم
(األول)  ،وإمنا املمنوع تسمية هللا –تعاىل -به ،وابلتايل ال يرد ما فهمته من أن نفي ذلك يعين زوال

سلطانه ،فاهلل –تعاىل -قدمي ،وسلطانه قدمي ،أزالً وأبداً ،خنرب بذلك ،لكن ال نعد ذلك من أمساء هللا
–تعاىل -فال نُعبد أحداً له مثل :عبد القدمي ،ومن هنا تدرك مراد شارح الطحاويه حّي ذكر إنكار

السلف واخللف هلذه اللفظة أن ذلك يف ابب األمساء ،وعليه فصاحب املنت حّي قال( :قدمي بال
ابتداء) إن أراد اإلخبار عن هللا فهو جائز ،وإن أراد لتسميته بذلك ،فكالم الشارح يف
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حمله .وفق هللا اجلميع للعلم النافع يف العمل الصاحل.
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التجسيم يف اإلسالم والنصرانية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان مسلم هندي ،وأقوم ابلدعوة ملبشر أمريكي يف موقع ضد اإلسالم.

وقد أخربته عن فقرات التجسيم يف اإلجنيل ومفهوم جتسيد املسيح والتثليث.

وقد أجابين أبن القرآن يذكر آايت جتسيم ،وقَدهم يل آايت من القرآن وبعض أحاديث تصف هللا أبن
له عرش ،وعّي ووجه وساق..اخل .وقد اهتم املسلمّي أبهنم جمسمة بسبب هذه اآلايت.

وقال يف رسالته يل أبن أهل السنة يؤمنون هبذه الصفات هلل وأبهنا على احلقيقة بدون أتويل أو تشبيه
أو تعطيل .وأريد أن أسألكم كيف نوضح صفات هللا لغري املسلمّي؟ إذا قلنا :إن ذلك شيء يليق

جبالله ،وال يستطيع اإلنسان اإلحاطة هبا ..يرد النصارى :وكذلك هللا اختذ ولدا بدون أتويل أو تشبيه

أو تعطيل وال نستطيع اإلحاطة بذلك أيضاً .ما هو أفضل رد على النصارى هبذا الشأن؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

()196/2

ليس يف القرآن الكرمي أو السنة الصحيحة أي صفات هلل  -سبحانه وتعاىل -يظهر فيها نقص،
فأمساء هللا وصفاته كمال ،وهي حسىن" ،وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" [األعراف من اآلية]180 :
 ،وحنن ال نفوض معاين األمساء والصفات بل هي معلومة حبسب لغة العرب ،وهي مفهومة لعامة من

يقرأ القرآن الكرمي ،وإمنا نفوض كيفيات تلك الصفات اليت ال حنيط هبا علماً ،وهذا من كماله سبحانه
"يعلم ما بّي أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علماً" [طه من اآلية ، ]110:فعلى سبيل املثال نعلم

أن هللا -سبحانه عليم ،-وأنه يعلم كل شيء ،وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ،وال خيفى على علمه

شيء ،وأن علمه غري مسبوق جبهل وغري ملحوق بنسيان ،وأما كيفية علمه –سبحانه -فنفوضها إليه

– سبحانه  ،-كما قال اإلمام مالك عن االستواء :االستواء معلوم ،والكيف جمهول ،واإلميان به
واجب ،والسؤال عنه بدعة.

()197/2

وكذلك احلالة لكافة صفاته  -سبحانه -فنعلم أن له -سبحانه -وجهاً ويدين يليقان به -سبحانه

وتعاىل  -وال نعلم كيفيتها .أما عند النصارى من نسبة الولد إىل هللا -سبحانه وتعاىل -فنحن ال

جنادل يف حقيقة ذلك وكيفيته ،وإمنا يف معناه املعقول لدينا ،فهذه العقيدة تنايف توحيد هللا -سبحانه-

واستغناءه عن غريه حيث إن النصارى القائلّي أبلوهية املسيح  -عليه السالم  -أو جاعلوه اثلث
ثالثة ،وجعلوا فيه من الالهوت زعموا ،مل جيعلوا الرب مستغنياً عن خلقه ،بل هو حباجة إىل ذلك

اجلسد املخلوق املولود من مرمي -عليها السالم -واملعلق على خشبة صلباً ،كما أنه حباجة إىل الطعام

والشراب ،وهذا أمر معلوم معقول ليس كأمر حقيقة صفاته -سبحانه ،-إذ أن الولد ليس صفة له -
سبحانه -بل هو منفصل عنه -سبحانه وتعاىل  ،-وما ينسب إىل هللا -سبحانه -من الصفات ليس

شيئاً غريه ،إذ ال تقوم هذه الصفات بنفسها ،وليست هناك صفة بدون موصوف ،وأما ما ينسب إليه
سبحانه -من األعيان كما نسب النصارى الولد فهي ليست صفات له -سبحانه ،-إذ أهنا تقومبنفسها ،وهي غري هللا ،فال قياس ،وقد قال -سبحانه وتعاىل -رداً على النصارى" :ما املسيح ابن

مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كاان أيكالن الطعام انظر كيف نبّي هلم اآلايت

مث انظر أىن يؤفكون" [املائدة ، ]75 :فبدعة الولد ابتدعها النصارى غلواً يف املسيح -عليه

السالم -مل أيت هبا أحد من األنبياء ،وهي معارضة للتوحيد الذي جاء به كل الرسل ،والنصارى
أنفسهم لديهم إشكال يف اجلمع بّي التوحيد وبّي عقيدة التثليث اليت هم مضطربون فيها ،وأىن هلم

اجلمع وهم جيعلون يف املسيح صفات إهلية ،تعاىل هللا عما يقولون علواً كبريا .هذا وهللا أعلى وأعلم،
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الرد على مقولة( :هللا وحده املوجود وال شيء سواه)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال

شخص يقول :هللا وحده املوجود ،وال شيء سواه ،ويدهعي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وأصحابه  -رضي هللا عنهم -عرفوا هذه احلقيقة ،وقدم يل أدلة كثرية من الكتاب والسنة ،أرجو
ردكم على ذلك على ضوء القرآن والسنة.

اجلواب

هللا -سبحانه وتعاىل -هو اخلالق وما سواه خملوق ،وهو الرب وما سواه مربوب ،ودالئل الفطرة
واحلس والعقل والنص ،واإلمجاع بل وسائر الدايانت وامللل على إثبات وجودين خمتلفّي :والوجود
الواجب وهو وجود هللا  -تعاىل  -والوجود املمكن وهو وجود سائر املخلوقات واملوجودات.
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أما زعم أن الوجود شيء واحد ومجيعه راجع إىل هللا ،وأنه ليس يف الكون والوجود إال هللا ،فهذا من
شر أقوال البشر ،وهو عقيدة أصحاب ما يسمى بوحدة الوجود أهل االحتاد وهم من غالة الصوفية،
ومن رموز هذه الطائفة ابن عريب احلامتي وابن سبعّي والقونوي والعفيف والتلمساين وغريهم ،وهو

قول ساقط مرذول ،وأصحابه القائلون به يسترتون به وال يظهرونه ،بل وبعضهم يتربأ منه ظاهراً ،وكل
ما ميكن أن يستدل به أحد على ذلك مما تذكره من أدلة صاحبك فقصارى ذلك الداللة على عظمة

الرب  -تعاىل -وقدرته وقيومته وأزليته ،وأنه -تعاىل  -األول بال ابتداء ،واآلخر بال انتهاء ،وأن

املخلوقات كلها حمدثة خملوقة مسبوقة بعدم وصائرة إىل فناء ،وال يصح أي دعوى ملن يزعم أنه يغىن

بوجود هللا عن وجود سواه ،وال ميكن أبية حال أن يصح له استدالل بوجود هللا على هذه القضية
الظاهرة ،وأرجو من األخ أن يقرأ كثرياً عن هذه املسألة احملسومة عند أهل اإلسالم كله على اختالف
مذاهبهم ،وأال يقع فريسة لبعض أهل الشبهات ،وأن يتصل أبهل العلم ويسأهلم ويناقشهم عما

أشكل عليه .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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حكم الذهاب إىل الرقاة

اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز الذهاب لشخص متدين ال يتعامل ابلسحر ،لكنه يعرف إذا كان الشخص مسحوراً مث خيرب

املسحور ماذا يقرأ من القرآن حلمايته منه؟ مث إنين مسعت أنه من اخلطأ الذهاب إىل أشخاص يعرفون

إذا كنت واقعاً حتت أتثري السحر أم ال ،ماذا نفعل إذا كان هناك بقع من الدم داخل وخارج البيت
فإىل من نذهب إلرشادان؟ وهللا حيفظكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الذهاب إىل الرقاة املوثوقّي يف دينهم وعقيدهتم أمر مباح وحبكم التجربة على املرض واملسحورين فإن
الراقي قد يعرف من خالل أحوال املريض وتصرفاته ،هل هو مسحور أم ال؟ مث يرقيه بعد ذلك

ابلرقية الشرعية آبايت القرآن وما ثبت من األدعية النبوية ،أو أيمره أن يقرأها هو على نفسه ،أما من

يعرف هل اإلنسان مسحور أم ال عن طريق تعلم السحر وتعاطيه والتعامل مع الشياطّي ،فال يصح

الذهاب إليهم أو التداوي عندهم ،ويف املشروع واحلمد هلل غنية ،وكفاية عن احملرم واملمنوع ،ومل جيعل

هللا شفاء أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم -فيما حرم عليها وقد صح عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -حينما سأله األعراب فقالوا :اي رسول هللا أال نتداوى؟ قال" :نعم اي عباد هللا تداووا فإن هللا
داء إال وضع له شفاء  " ...احلديث رواه الرتمذي ( ، )2038وأبو داود ( ، )3855وابن
مل يضع ً
ماجة ( )3436من حديث أسامة بن شريك -رضي هللا عنه -وبقع الدم اليت يف داخل البيت

وخارجه رمبا كانت من أحد أهل البيت ،ورمبا كانت ختييالً من الشيطان وهو كثري وشائع عند من

يشعر ابملرض ،أو الوسواس ،وعلى كل حال أنصحك ابالتصال أبحد طلبة العلم املوثوقّي املقربّي
منك لتطلعهم على حقيقة حالك وطبيعة مرضك .وفقك هللا.
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عدل هللا مع الكفار
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/1/12هـ

السؤال

يسعدين أن أكتب إليكم ,بعد أن ترددت كثرياً حيث أن املوضوع الذي سأطرحه على فضيلتكم أخذ

الكثري من تفكريي ,ومل أجد جواابً شافياً عليه.
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بداية أحب أن أوضح إنين إنسان مسلم موحد ابهلل وأشهد أبنه ال إله إال هو وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله ،كما أؤمن ابليوم اآلخر واجلنة والنار وعذاب القرب ونعيمه ،ووجود املالئكة واجلن

والشياطّي ،كما أؤمن جبميع الرسل واألنبياء الذين قصهم هللا علينا يف الكتاب أو مل يقصصهم،
وابلكتب السماوية املنزلة من عنده ,وأبمساء هللا احلسىن وبصفاته العلى ،وكل ما ذكره سبحانه يف

القرآن الكرمي .نعتقد حنن املسلمّي أبن كل من يشهد أبن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله

سيدخل اجلنة ولو بعد عذابه يف النار حسب أعماله ،كما أننا نعتقد أبن من ال يوحد هللا وال يشهد

أن حممداً عبده ورسوله بعد بعثته -صلى هللا عليه وسلم -لن يدخل اجلنة ،من أمساء هللا احلسىن

"العدل" وأان لدي إميان مطلق يف عدله -سبحانه ,-ومن هنا تعذر لدي فهم سبب االعتقاد الذي

أشرت إليه سابقاً ،هناك من ال يوحد هللا ولكنه يتصف أبخالق عالية قد ال تراها عند كثري من

املسلمّي ،فعلى سبيل املثال األم املسيحية (األم تريزا) واليت أفنت عمرها تداوى فقراء العامل وتوفيت

يف اهلند منذ  5سنوات مضت تقريباً ،والكثري من املصلحّي يف الكثري من أحناء العامل وعلى مر حقب
زمنية كثرية ،فهل سيدخل هللا هؤالء النار خالدين فيها ألهنم مل يكونوا مسلمّي؟ ويدخل عصاة

املؤمنّي اجلنة ولو بعد حّي؟ ألسنا حنن أكثر املسلمّي ,مسلمّي ابلوراثة ,وحىت املتدينّي منا هل كانوا

مسلمّي لو أن آابءهم مل يكونوا مسلمّي؟ أال جند أن كل من لديه دين أو مذهب معّي يؤمن أبنه هو
احلق والشواذ قليل؟ قد تقول يل :إن الكافرين ميتعهم هللا يف دنياهم ,وهذا ليس صحيحاً ,حيث أن

الكفار يف اهلند والصّي وكثري من األقطار األخرى يعانون من فقر شديد ،بل إن أثرايء املسلمّي أشد
نعمة من أكثر الكفرة وامللحدين ،قد تقول يل إنه من واجبنا حنن دعوهتم ,وهذا يتعذر على الكثري

منا ألسباب اللغة ابإلضافة إىل أن هناك أانس خمتصّي يف مثل هذه
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املواضيع وأفنوا أعمارهم يف الدراسات الدينية ،مث هل يستوي الذين ينكرون وجود اخلالق أصالً؟ مع
أولئك الذين يؤمنون ابهلل ,والروح واآلخرة واجلنة والنار إال أهنم يعتقدون خطأ مبا دسه هلم األشقياء

أن هلل ولداً .أخي الفاضل :لقد توجهت هبذا التساؤل لعدد من الشيوخ ولكين مل أجد اجلواب الشايف
واملقنع .هل ابستطاعتك -جزاك هللا خرياً -املساعدة والتوضيح؟.والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:

العدل معىن يتصف به اخلالق –سبحانه -وليس وصفه هبذا كوصف املخلوق ابلعدل؛ ألن هللا ليس
كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته.

وقولك إنك إنسان مسلم موحد ابهلل وتشهد أنه ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله كما تؤمن
ابليوم اآلخر واجلنة والنار وعذاب القرب ونعيمه ووجود املالئكة واجلن والشياطّي ،وتؤمن جبميع

الرسل واألنبياء والكتب املنزلة من هللا وأبمساء هللا احلسىن وبصفاته العال ،وكل ما ذكره سبحانه يف

القرآن الكرمي ،وقولك :نعتقد حنن املسلمّي أبن كل من يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده

ورسوله سيدخل اجلنة -ولو بعد عذاب يف النار حسب أعماله -كما أننا نعتقد أبن من ال يوحد هللا
وال يشهد أن حممداً عبده ورسوله  ...لن يدخل اجلنة.
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هذا كله يدل على أنه جيب عليك أن يكون القول والعمل على هذا وينشرح الصدر به ،وتزول
الشكوك واألوهام وسوء الظن ابهلل –تعاىل ،-ومن ذلك نفي الظلم عن هللا –تعاىل -لقوله –
سبحانه :-يف الظلم الذي حرمه هللا على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله" :وما ظلمناهم" ،وقوله" :وال

يظلم ربك أحداً" [الكهف من اآلية ، ]49 :وقوله" :وما ربك بظالم للعبيد" [فصلت من اآلية:
 ، ]46وقوله" :إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها" [النساء من اآلية]40 :

،وقوله" :قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيال" [النساء من اآلية، ]77 :

ونفى إرادته بقوله" :وما هللا يريد ظلماً للعاملّي" [آل عمران من اآلية ، ]108 :وقوله" :وما هللا يريد

ظلماً للعباد" [غافر من اآلية ، ]31 :ونفى أن خيافه الصلحاء بقوله" :ومن يعمل من الصاحلات
وهو مؤمن فال خياف ظلماً وال هضما" [طه من اآلية، ]112 :وقوله –سبحانه" :-وإمنا توفون
أجوركم يوم القيامة" [آل عمران من اآلية. ]185 :

ويف احلديث القدسي" :إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً" رواه مسلم ( ]2577من
حديث أيب ذر –رضي هللا عنه ،-ومن حقيقة اإلميان ابهلل وكتبه ورسله ،واإلميان مبحمد – صلى هللا

عليه وسلم ،-وبعدل هللا اليقّي أبن الكافر ليس كاملسلم وال يستحق من الثواب ما يستحق املسلم

مهما كان مقصراً بل يثاب املسلم ويعاقب الكافر" :أم جنعل املتقّي كالفجار" [ص من اآلية، ]28 :
"إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم" [االنفطار. ]14-13 :
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إن عذب هللا الكفار ومل يدخلهم اجلنة وأدخلهم النار فهذا هو العدل بل غاية العدل":،ال يستوي
أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون" [احلشر ، ]20:مث أخرب عن تفريقه بّي

عاقبة سعي احملسن وعاقبة سعي املسيء فقال" :فأما من أعطى واتقى وصدق ابحلسىن فسنيسره

لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن فسنيسره للعسرى" [الليل ، ]10-5 :فتضمنت
اآليتان ذكر شرعه وذكر األعمال وجزائها وحكمة القدر يف تيسري هذا لليسرى وهذا للعسرى،
والعبد ميسر أبعماله لغاايهتا "وال يظلم ربك أحدا" [الكهف من اآلية ، ]49 :وذكر للتيسري

لليسرى ثالثة أسباب أحدها إعطاء العبد وحذف مفعول الفعل إرادة لإلطالق والتعميم أي :أعطى
ما أمر به ومسحت به طبيعته وطاوعته نفسه ،وذلك يتناول إعطاءه من نفسه اإلميان والطاعة

واإلخالص والتوبة والشكر ،وإعطاءه اإلحسان والنفع مباله ولسانه وبدنه ونيته وقصده ،فتكون نفسه

نفساً مطيعة ابذلة ال لئيمة مانعة فالنفس املطيعة هي النافعة احملسنة اليت طبعها اإلحسان وإعطاء

اخلري الالزم واملتعدي فتعطي خريها لنفسها ولغريها فهي مبنزلة العّي اليت ينتفع الناس بشرهبم منها،
وسقي دواهبم وأنعامهم وزرعهم ،فهم ينتفعون هبا كيف شاءوا فهي ميسرة لذلك وهكذا الرجل املبارك
ميسر للنفع حيث حل فجزاء هذا أن ييسره هللا لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء.

السبب الثاين :التقوى وهي اجتناب ما هنى هللا عنه وهذا من أعظم أسباب التيسري وضده من
أسباب التعسري فاملتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته ،واترك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور

دنياه تعسر عليه من أمور آخرته حبسب ما تركه من التقوى ،وأما تيسري ما تيسر عليه من أمور الدنيا

فلو اتقى هللا لكان تيسريها عليه أمت ولو قدر أهنا مل تتيسر له فقد يسر هللا له من الدنيا ،ما هو أنفع
له مما انله بغري التقى فإن طيب العيش ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم

الدنيا.
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فهذا حكم هللا وحكمته يف خلقه وأمره وهنيه وعقابه ،فإن الناس تنازعوا يف معىن هذا الظلم تنازعاً
صاروا فيه بّي طرفّي متباعدين ،ووسط بينهما وخيار األمور أوساطها وذلك بسبب البحث يف القدر

وجمامعته للشرع ،إذ اخلوض يف ذلك بغري علم اتم أوجب ضالل عامة األمم ،وهلذا هنى النيب – صلى

هللا عليه وسلم -أصحابه عن التنازع فيه.
"أوملا أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم" [آل عمران]165 :

 ،وهذا ألن هللا حمسن عدل كل نعمة منه فضل ،وكل نقمة منه عدل فهو حمسن إىل العبد بال سبب

منه تفضالً وإحساانً وال يعاقبه إال بذنبه وإن كان قد خلق األفعال كلها حلكمة له يف ذلك فإنه حكيم

عادل يضع األشياء مواضعها" ،وال يظلم ربك أحدا" [الكهف من اآلية ، ]49 :وإذا كان غري هللا

يعاقب عبده على ظلمه وإن كان مقراً أبن هللا خالق أفعال العباد وليس ذلك ظلماً منه فاهلل أوىل أن

ال يكون ذلك ظلماً منه وإذا كان اإلنسان قد يفعل مصلحة اقتضتها حكمته ال حتصل إال بتعذيب
حيوان وال يكون ذلك ظلماً منه فاهلل أوىل أن ال يكون ذلك ظلماً منه.

فقد جوز منكراً ال يصلح أن يضاف إىل هللا –تعاىل -فإن قوله" :أفنجعل املسلمّي كاجملرمّي" [القلم:

 ، ]35استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤالء مثل هؤالء منكر ال جيوز أن يظن ابهلل أنه يفعله فلو كان
هذا وضده ابلنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا.

وقوله" :ساء ما حيكمون" [األنعام ، ]136 :دل على أن هذا حكم سيئ واحلكم السيئ هو الظلم

الذي ال جيوز ،فعلم أن هللا –تعاىل -منزه عن هذا ومن قاله إنه يسوي بّي املختلفّي فقد نسب إليه

احلكم السيئ ،وكذلك تفضيل أحد املتماثلّي بل التسوية بّي املتماثلّي والتفضيل بّي املختلفّي هو
من العدل واحلكم احلسن الذي يوصف به الرب -سبحانه وتعاىل.-

()207/2

والظلم وضع الشيء يف غري موضعه فإذا جعل النور كالظلمة واحملسن كاملسيء واملسلم كاجملرم كان
هذا ظلماً وحكماً سيئاً يقدس وينزه عنه -سبحانه وتعاىل ،-وقال –تعاىل" :-أفحكم اجلاهلية يبغون
ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون" [املائدة ، ]50 :وعند هؤالء لو حكم حبكم اجلاهلية لكان
حسناً وليس يف نفس األمر حكم حسن وحكم غري حسن بل اجلميع سواء ،فكيف يقال مع هذا:

"ومن أحسن من هللا حكماً"؟ فدل هذا النص على أن حكمه حسن ال أحسن منه واحلكم الذي

خيالفه ،وأيضاً فقوله –تعاىل" :-أفنجعل املسلمّي كاجملرمّي" [القلم ، ]35 :وقال تعاىل" :أم جنعل

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقّي كالفجار" [ص ، ]28 :وقال –

اء حمياهم
تعاىل" :-أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سو ً
ومماهتم ساء ما حيكمون" [اجلاثية ، ]21 :إىل غري ذلك.

فدل على أن التسوية بّي هذين املختلفّي من احلكم السيئ الذي ينزه عنه وأن ذلك منكر ال جيوز
نسبته إىل هللا –تعاىل -وأن من جوز ذلك فقد جوز منكراً ال يصلح أن يضاف إىل هللا –تعاىل -فإن
قوله" :أفنجعل املسلمّي كاجملرمّي" [القلم ، ]35 :استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤالء مثل هؤالء

منكراً ال جيوز أن يظن ابهلل أنه يفعله فلو كان هذا وضده ابلنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا.

وأما األم املسيحية تقديساً لنصرانية من النصارى وهم يقدسوهنا وأمثاهلا جلهودها يف التنصري وتوددها
للناس حىت يتعلقوا هبا فيضل هبا أقوام بسبب هذا" :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى
أولياء بعضهم أولياء بعض" [املائدة من اآلية. ]51 :
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وقد يلقب بعض الناس من طوائفهم ابملصلح وهو من أبعد الناس عن اإلصالح ،ولذلك قال هللا عن
هباء منثورا" [الفرقان، ]23 :وقال سبحانه" :وهللا
الكفار" :وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه ً

يعلم املفسد من املصلح" [البقرة ، ]220 :وقال عن املنافقّي" :قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهنم هم

املفسدون ولكن ال يشعرون" [البقرة ، ]12-11 :أما املصلح حقيقة فهو من آمن ابهلل رابً
وابإلسالم ديناً ،ومبحمد  -صلى هللا عليه وسلم -نبياً ورسوال ،ودعوا الناس إىل ذلك ،هؤالء هم من
قال هللا فيهم" :إان ال نضيع أجر املصلحّي" [األعراف من اآلية ، ]170 :وأي عمل ال يكون

خالصاً هلل وعلى وفق الشريعة اليت جاء هبا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ليس إصالحاً مهما
كان .وكيف يدخل اجلنة من ال يقوم ابملهمة اليت خلق من أجلها؟ "وما خلقت اجلن واإلنس إال

ليعبدون" [الذارايت ]56 :أسأل هللا الثبات على احلق وصلى هللا على نبينا حممد.
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لوازم إثبات الصفات هلل

اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/04/07هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يعتقد أهل السنة واجلماعة  -أخذاً مبا يف القرآن والسنة  -أن هلل -تعاىل  -ذااتً ترى
يوم القيامة مبا يليق جبالله تعاىل ،وأنه يتكلم سبحانه بصوت يسمعه املخاطب ،وأن النظر إليه

وخماطبته ومساع كالمه يف الرضى  -من صور النعيم اليت يناهلا املؤمنون يف الدنيا واآلخرة ،ويبقى

السؤال حول ما ورد يف بعض األحاديث التالية:

 -1حديث جبل نعمان" ،إن هللا مسح على ظهر آدم فأخرج من ذريته ." ...
 -2حديث املأل األعلى " أاتين الليلة ريب يف أحسن صورة....وفيه فوضع يده بّي ثديي حىت
أحسست بردها إىل ظهري".

 -3حديث "إن هللا يضع اجلبال على أصبع واألشجار على أصبع  " ...احلديث
 -4حديث " يضع قدمه على النار  " ...احلديث.

فهل ثبت من الزم هذه األحاديث ملساً يليق جبالله تعاىل دون تكييف أو تشبيه؟ أم أن هذا ليس

بالزم؟! نسأل هللا -تعاىل -أن يوفقنا وإايكم للهداية وأن يكتب لنا رضاه ،وأن ينعمنا ابلنظر إليه
سبحانه وخماطبته يف دار كرامته  ...آمّي.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:
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فاعلم -حفظك هللا  -أن اللوازم اليت يقال إهنا تلزم على كالم هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم-
نوعان :أحدها :لوازم صحيحة ،غري منافية لكماله سبحانه ،فالواجب االلتزام هبا وقبوهلا ،كأن يقول

من ينفي الرؤية يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الرب تعاىل يف جهة! ،فنقول :نعم ،هو يف جهة العلو
ابلنسبة للرائّي ،فهم يرون رهبم من فوقهم ،والزم احلق حق .الثاين :لوازم ابطلة :تنايف كماله سبحانه،
فهي ممتنعة يف حقه تعاىل ،وال نسلم أهنا الزمة لنصوص الكتاب والسنة ،وإمنا يدعيها من يزعم أن

ظاهر النصوص تقتضي التشبيه ،وتسبق إىل ذهنه لوثة التمثيل ،فيبادر إىل نفيها فراراً من هذه اللوازم

املزعومة ،وهي ليست بالزم ،كمن يدعي أن إثبات استواء هللا على عرشه يستلزم أن يكون حمتاجاً إىل

العرش ،أو أن يكون هللا أكرب من العرش أو أصغر منه أو مساوايً له ،أو يستلزم املماسة واملالصقة
وحنو ذلك من اإليرادات الناشئة عن التكلف املذموم ،والفهم اخلاطئ أن استواء هللا على عرشه

كاستواء أي جسم على أي جسم ،ومثله أيضاً ما ورده يف هذا السؤال ،فيقال :إن ما أخرب هللا به

عن نفسه من صفات الكمال ونعوت اجلالل قد أضافها إىل نفسه وذاته ،وحيث إن ذاته ال تشبه

الذوات ،فصفاته ال تشبه الصفات ،فهي صفة حقيقية الئقة جبالله ،ال يلزم عليها شيء من اللوازم

الباطلة.

أمل تر أن من ينكر االستواء والرؤية والقدم واليد ،استناداً إىل مثل هذه اللوازم املزعومة ،أنه يف نفس
الوقت يثبت الصفات املعنوية كالعلم ،لو قيل له إن من لوازم العلم احلفظ ،والتذكر ،وحنو ذلك،

لقال :كال! هذا علم املخلوقّي ،وصدق ،فكذلك يقال فيما يدعونه من لوازم ليدفعوا هبا يف حنور

النصوص الصحيحة ،إهنا ال تلزم يف حق اخلالق ،ولو لزمت يف حق املخلوقّي فإن هللا "ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري" [الشورى. ]11 :
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وملا كان لفظ (املماسة) من األلفاظ اجململة اليت مل ترد يف الكتاب والسنة بنفي وال إثبات ،فإنه يتوقف
يف لفظها ،فإن ألفاظ الصفات توقيفية ،وبعض الناس ميكن أن يفهم منه معىن ابطالً ينزه هللا عنه،

وآخرون ميكن أن يتوصلوا بنفيه إىل نفي صفة اثبتة هلل تعاىل ،لذا فإن املتعّي االقتصار على األلفاظ

الشرعية الواردة يف نصوص الكتاب والسنة ،وهجر األلفاظ احملدثة املومهة .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى

هللا على عبده ونبيه حممد وسلم.
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أين هللا؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أسأل سؤاالً ،وأرجو التكرم واإلجابة عليه بوضوح :هل هللا يوجد يف السماء؟ أان أعرف أنه

استوى على العرش ،ولكن أين العرش؟ هل هو يف السماء أي فوقنا؟ مبعىن أين يوجد السماء
السابعة ،هل هي فوق السماء األوىل اليت فوقنا؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسوله األمّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن عقيدة أهل السنة واجلماعة ،عقيدة أهل القرون املفضلة ،سهلة واضحة وضوح الشمس يف رابعة
النهار ،ال لبس فيها وال غموض وال تعقيد ،يفهمها العامل والعامي ،والصغري والكبري ،وإن جاء فيها ما
حتار فيه العقول فهو غري حمال يف ذاته ،وإمنا مرجعه إىل قصور العقل البشري عن إدراك كنه األشياء

وكيفياهتا ،وإن كان يعقل معناها ويتصوره.

والذي جاءت به النصوص الشرعية يف الكتاب والسنة أن هللا -تعاىل -مستو على عرشه ،وقد ورد
ذكره يف سبعة مواضع من القرآن الكرمي ،وورد يف السنة أن عرشه سبحانه هو سقف الفردوس ،وأن

الفردوس هو أعلى اجلنة.

وحّي سأل النيب صلى هللا عليه وسلم اجلارية" :أين هللا ،قالت يف السماء ،أقرها على ذلك وأمر
بعتقها" رواه مسلم ( )537من حديث معاوية السلمي  -رضي هللا عنه  -وأنه -صلى هللا عليه

وسلم  -قال يف دعائه" :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"رواه مسلم ( )2713من حديث أيب
هريرة  -رضي هللا عنه .-
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فهذا ما جيب على املسلم اعتقاده .أما غري ذلك من التفاصيل اليت مل يرد هبا نص وال تعبدان هللا -
تعاىل -هبا فهي من األمور اليت حيرص املسلم على اجتناهبا وعدم اخلوض فيها ،ألن العقل البشري
غري ٍ
مؤهل لذلك ،إذ كيف يعرف املرء حدود السموات ،بداية السماء الدنيا وهنايتها ،مث بداية
السماء الثانية وهنايتها ،مث الثالثة وهكذا  ...فهذه من األمور اليت تشوش على الناس عقائدهم ،فال

أجر يف البحث فيها ،وال وزر على من جهلها .وهللا يعصمنا من الزلل ويلهمنا الصواب يف القول
والعمل.
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"الكربايء ردائي"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/1/10هـ
السؤال

يف احلديث يقول هللا تعاىل" :العز إزاري" ،فهل هناك رداء حقيقة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن هللا يقول" :العظمة إزاري ،والكربايء ردائي،

فمن انزعين واحداً منهما عذبته" أبو داود ( ، )4090وابن ماجة ( ، )4174وأمحد (، )8677

وصححه األلباين ،فيجب اإلميان بذلك وإثبات العظمة والكربايء هلل ،فالكربايء والعظمة صفتان من

صفاته  -سبحانه وتعاىل -فهو العظيم ،وهو العزيز اجلبار املتكرب ،وله الكربايء يف السماوات
واألرض ،وهو العزيز احلكيم ،وال يلزم من إطالق لفظ اإلزار والرداء أن تكون العظمة والكربايء

شيئّي منفصلّي عن هللا سبحانه وتعاىل ،ونقول آمنا ابهلل وما جاء عن هللا على مراد هللا ،ومبا جاء عن

رسول هللا على مراد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا أعلم.
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عبارة" :هللا يلوم من يلومك"
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/06/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد كنت مع أحد اإلخوة يف هللا ،فقال داعياً هللا -سبحانه وتعاىل" :-هللا يلوم من يلومك" فقلت له
بدون علم( :إن هللا ال يلوم) فهل من أفعال هللا -سبحانه وتعاىل -اللوم؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم  -ابرك هللا فيك -أن ابب الصفات يف حق هللا أوسع من ابب األمساء ،ومن صفات هللا ما
يتعلق أبفعاله ،وأفعاله ال منتهى هلا ،كما أن أقواله ال منتهى هلا؛ قال تعاىل" :ولو أن ما يف األرض من

شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزيز حكيم" [لقمان:

 ، ]27ومن املعلوم أيضاً أنه يتوسع يف اإلخبار عن هللا وال يلزم من ذلك جعل ما أخرب به خمرب عن
هللا صفة من صفاته ،وهذا الذي ذكرته يف السؤال أرجو أال حرج فيه ،فقد يقول القائل" :اللهم ال

تلمنا على تفريطنا" أو يقول( :اللهم ال تفضحنا أبفعالنا)  ،أو حنو ذلك ما دام أنه ال يتضمن نقصاً
يف حق هللا كمن يقول( :اللهم ال تظلمنا)  ،فإن هذا ال جيوز؛ ألن هللا ال يظلم ،وإن استطاع اإلنسان
أال يقول إال ما ورد فهو األوىل به واألحرى .وهللا أعلم.
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أصابع الرمحن
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

كم هلل من إصبع -سبحانه وتعاىل-؟ وهل يثبت هلل األمنلة؟ وأستغفر هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
ثبت يف السنة على لسان أعلم اخللق ابهلل -تعاىل -أن هلل أصابع يف قوله -صلى هللا عليه وسلم:-
"إن قلوب بين آدم كلها بّي إصبعّي من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء" أخرجه

مسلم ( )2654وغريه أبلفاظ متقاربة من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -لكن مل يرد يف علمي

يف الكتاب والسنة عدد أصابع الرمحن ،والسؤال عن العدد وعن األمنلة إذا مل يرد ذكر العدد أو

األمنلة ،قد يكون من سؤال الكيفية ،والكيفية ال يعلمها إال هللا ،والسائل استغفر هللا لشعوره بذلك.

وهللا أعلم.
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هل يدعو هللا بـ (اي َستِري) أم بـ (اي ساتر)
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/07/09هـ
السؤال

خريا.
ملاذا األفضل أن يقول الشخص اي ستري وليس اي ساتر؟ .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين،

وبعد:

فإن أمساء هللا عز وجل توقيفية ،مبعىن أن نقف فيها على ما جاء يف كتاب هللا عز وجل ،وسنة نبيه
حممد صلى هللا عليه وسلم ,ال نزيد عليها وال ننقص ،ولذلك فإن املشروع أن يقول الشخص :اي

ستري .وليس اي ساتر؛ ألن األول هو الذي ورد يف السنة الصحيحة ،حيث جاء يف احلديث الذي
رواه اإلمام أمحد يف املسند ( )17970وأبو داود ( )4012والنسائي (" : )406إِ هن هللاَ تعاىل َحيِ ٌّي
ِ
ِ
أح ُد ُكم فلْيَ ْستَِ ْرت" .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
ري ُِحي ُّ
سل َ
والس ْ َ
َست ٌ
احلياء ّ
ب َ
رت ،فإذا ا ْغتَ َ
وصحبه أمجعّي.

()218/2

"استواء هللا على عرشه"
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/3/26هـ

السؤال

هل يصح قول (هللا مستو على العرش بذاته أو حقيقة؟) وهل هذا القول منقول عن السلف
وخصوصاً القرون الثالثة املفضلة؟ أم الصحيح أن يقال :هللا مستو على العرش استواء يليق جبالله

من غري أن نقول بذاته أو حقيقية ،أفتوان مأجورين ،وأؤكد ضرورة اإلتيان مبا يدلل على قول السلف

بذلك إثبااتً أو نفياً .ودمتم ذخراً لإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن ما ورد يف السؤال عبارات ال تعارض بينها ،فمؤداها واحد؛ ألن هللا -تعاىل -فوق مساواته ،مستو
على عرشه بذاته ،ابئن من خلقه حقيقة استواء يليق جبالله ،ولكن بعض هذه األلفاظ أوىل
ابالستعمال من غريها.
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واإلشكال الذي يفهم من السائل أن استعمال لفظ الذات يف هذا املوضع مل يعرف يف الصدر األول،
وهو كذلك ،فإنه من االصطالحات اليت استعملت يف القرن الرابع ،ولعل من أوائل من استعملها
القاضي أبو بكر الباقالين ،والقاضي عبد الوهاب من علماء املالكية ابلعراق ،واستعملها ابن أيب زيد

يف رسالته يف قوله" :وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته" ،وكذلك أبو عمر الطلمنكي من أئمة احلديث

ابألندلس ،ولعل عذرهم يف ذلك مبالغتهم يف الرد على من قال :إن إثبات العلو واالستواء يستلزم

احليز واإلحاطة ،وعلى من قال :أبن هللا -تعاىل -يف كل مكان ،وليس فيما قالوه  -رمحهم هللا-

خمالفة ،وإمنا استعمال األلفاظ اليت جاءت هبا النصوص أوىل ،وذلك مثل من يقول :هللا مستو على
عرشه ،أو فوق عرشه ،فإن مؤدى العبارتّي واحد ،وقد استعمل ابن أيب زيد لفظة فوق يف قوله" :وأنه
فوق عرشه اجمليد بذاته ،وهو يف كل مكان بعلمه  ...إىل أن قال :على العرش استوى ،وعلى امللك

احتوى" ،قال القاضي عبد الوهاب يف شرح الرسالة" :هذه العبارة اآلخرة اليت هي قوله :على العرش

أحب إيل من األوىل اليت هي قوله :وأنه على عرشه اجمليد بذاته؛ ألن قوله :على عرشه ،هو الذي ورد

به النص ومل يرد النص بذكر فوق ،وإن كان املعىن واحداً ،وكان املراد بذكر الفوق يف هذا املوضع أنه
مبعىن على ،إال أن ما طابق النص أوىل أبن يستعمل" ا .هـ .وهللا -تعاىل -أعلم.
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اسم هللا األعظم
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/11/13هـ
السؤال

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.
سؤايل :هل اسم هللا األعظم واحد أم هو متحول حسب احلاجة؟ ألين عندما ربطت األحاديث

الصحيحة الدالة على اسم هللا األعظم مل أجد بينها رابطًا إال كلمة (هللا)  .فكيف نوفق بّي ذلك؟

خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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صلهى ه
ول:
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َر ُج ًال يَ ْد ُعو َو ُه َو يَـ ُق ُ
اسم هللا األعظم ثبت يف حديث بريدة قالَِ :مس َع النِ ُّ
هيب َ
ت ه
ص َم ُد اله ِذي َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد َوَملْ يَ ُك ْن
َح ُد ال ه
َسأَلُ َ
َين أَ ْش َه ُد أَنه َ
اَّللُ َال إِلَهَ إِهال أَنْ َ
ك أَنْ َ
ك ِأبِّ
الله ُه هم إِِّين أ ْ
ت ْاأل َ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
الِ :
اب
َح ٌد .قَ َ
َج َ
"والهذي نَـ ْفسي بِيَده ،لََق ْد َسأ ََل ا هَّللَ ِاب ْمسه ْاألَ ْعظَِم الهذي إِ َذا ُدع َي بِه أ َ
لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
ال :فَـ َق َ َ
َوإِ َذا ُسئِ َل بِ ِه أَ ْعطَى" .أخرجه أبو داود ( )1493والرتمذي ( ، )3475وابن ماجة ( . )3857فمن
العلماء من ح ّدد ،وقال :إنه كما ثبت يف هذا احلديث .ومنهم من قال :اسم هللا األعظم "احلي
وم)
القيوم" .وقد مجع هللا بينهما يف ثالث آايت من كتابه؛ آية الكرسي( :هللاُ َال إِلَهَ إِهال ُه َو احلَ ُّي ال َقيُّ ُ

وم) [ . ]2 ،1ويف
[البقرة . ]255 :ويف أول سورة آل عمران( :آمل* هللاُ َال إِلَهَ إِهال ُه َو احلَ ُّي ال َقيُّ ُ
ِ
ِ
ْح ِّي الْ َقيُّوِم) [ . ]111وقالوا إن هذا فيه مجع بّي امسّي عظيمّي ،اسم
(و َعنَت ال ُْو ُجوهُ لل َ
سورة طهَ :
احلي ،واسم القيوم ،وإليهما ترجع مجيع أمساء هللا احلسىن ،احلي املتصف ابحلياة ،والقيوم املتصف
ابلقيومية ،فهو احلي ،سبحانه وتعاىل ،الذي له احلياة الكاملة ال يعرتيها نوم وال ِسنة ،وال ضعف وال
فساد ،وهو القيوم القائم بنفسه املقيم لغريه .ومن العلماء من قال :كل أمساء هللا عظيمة ،واملراد ابسم
هللا األعظم املراد العظيم وكل أمساء هللا عظيمة .وهللا أعلم.
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هل (الفرد) من أمساء هللا تعاىل؟
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/09/13هـ
السؤال

علما أن أكثر
هل اسم (الفرد) من أمساء هللا تعاىل -اليت ورد عليها دليل من الكتاب أو السنة؟ ً
اخلطباء يستخدمه يف دعائه( :أنت هللا األحد الفرد الصمد) .

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن أمساء هللا تعاىل وصفاته توقيفية ،أي متوقفة على النص ،فإذا وردت يف القرآن أو يف السنة
الصحيحة أثبتناها ،وإذا مل ترد فال يصح لنا أن نثبت امسًا أو صفة مل يرد.

وعليه فإن تسمية هللا جل وعال -ابلفرد ال أصل هلا ،حيث مل يرد به النص ال يف القرآن وال يف السنة

الصحيحة ،وقد ذكر العلماء أن احلديث الوارد فيه ال يصح .وهللا تعاىل أعلم .وملزيد من اإلفادة
انظر :معجم املناهي اللفظية للشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد ،طبعة دار العاصمة (ص-124
 . )125وهللا أعلم.
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هل يلزم من رؤية هللا يف اآلخرة التجسيم؟
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/04/24هـ
السؤال

رؤية هللا يوم القيامة تستلزم أن يكون هلل جسماً..هل هذا الكالم صحيح؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فإن رؤية هللا تعاىل يف الدار اآلخرة هي غاية ما يرجو املؤمن ،وهي أعلى نعيم يف اجلنة ،وقد دل على

ثبوهتا الكتاب والسنة وإمجاع السلف[ ،راجع الباب اخلامس والستّي من حادي األرواح البن القيم،
طلباً لالختصار]  ،واملسلم جيب عليه تلقي أحكام الدين أصوله وفروعه من الكتاب والسنة ،على
وفق منهج السلف ،والتسليم هلل ورسوله يف كل حكم ،وخباصة فيما يتعلق ابهلل تعاىل وصفاته..

وإثبات رؤية املؤمنّي لرهبم يف الدار اآلخرة على الوجه الالئق ابهلل تعاىل ال يستلزم نقصاً يف حقه وال
شيئاً من احملاذير اليت يذكرها نفاة الرؤية ،وذلك لألمور التالية:

أن هللا أخرب يف كتابه أن املؤمنّي يرونه يوم القيامة ،فلو كان إثبات الرؤية يستلزم نقصاً يف كماله أو

أي شيء ال يليق ابهلل سبحانه ملا أثبتها لنفسه ،وقد أمجعت األمة على أنه ال أحد أعلم ابهلل من هللا،

فإثبات رؤيته يوم القيامة على الوجه الالئق به -سبحانه -ال يلزم منه التجسيم وال أي نقص يف
كماله.

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أخرب أن املؤمنّي يرون رهبم يوم القيامة فيما رواه البخاري

( ، )4581ومسلم ( )182من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-وابإلمجاع فإنه ال أحد
من اخللق أعلم ابهلل من رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وال أحد أكمل منه وال أزكى وال أتقى هلل

منه ،ولو كان إثبات رؤية هللا يف اآلخرة يلزم منه نقص يف كمال هللا أو أي حمذور مل يثبت ذلك أعلم

الناس ابهلل وأبرهم وأصدقهم.
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أن السلف الصاحل ويف مقدمتهم الصحابة -رضي هللا عنهم -أمجعوا على إثبات رؤية هللا يف الدار
دل عليه الكتاب والسنة ،ومل يروا يف إثبات ذلك حمذوراً ،وال رأوا أن إثبات الرؤية
اآلخرة ،اتباعاً ملا ّ
يقتضي التجسيم وحنوه من احملاذير.

أن الزعم أبن رؤية هللا تستلزم التجسيم وحنوه من احملاذير فيه استدراك على كتاب هللا وعلى سنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،اللذين أثبتا رؤية هللا دون إخبار أبن إثباهتا يقتضي التجسيم  ...كما أن

فيه سوء أدب مع هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم.-

أن الزعم أبن رؤية هللا تستلزم التجسيم  ...فيه خرق إلمجاع السلف الذين أثبتوا الرؤية على الوجه

الالئق ،دون أن يروا يف ذلك اإلثبات ما يؤدي إىل التجسيم املزعوم.

أن الزعم أبن رؤية هللا تستلزم التجسيم  ...هو مما ألقاه الشيطان من الشبه إىل نفاة الرؤية من املعتزلة
واخلوارج واإلمامية ومن سار على هنجهم ،وقد استندوا إىل تلك الشبه لرد داللة الكتاب والسنة

على إثبات رؤية هللا تعاىل وسائر صفاته  ، ...فالتعلق بذلك من اتباع غري سبيل املؤمنّي ،وفيه سلوك
لطرق أهل الغواية املبتدعّي .نسأل هللا السالمة من ذلك .وهللا أعلم.
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عبارة (اللهم ال تضر أبنائي) !
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل هلل أمساء وردت يف القرآن الكرمي والسنة غري التسع والتسعّي اليت نعرفها؟ وهل إذا دعوان:

(اللهم ال تضر أبنائي)  .هل يف ذلك سوء أدب مع هللا؟ وأان أعلم أن هللا هو النافع الضار ،وال
خريا.
أنسب الضرر إليه ،معاذ هللا ،وجزاكم هللا ً
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األمساء التسع والتسعون املشهورة املتداولة وقع استخراجها من القرآن ابجتهادات لعدد من أهل

العلم ،ولذلك وقع اختالف فيها ،وبعض هذه االجتهادات ال يُوافق على بعض ما عددته امسًا لعدم
وروده يف النصوص مورد االسم ،كالناصر اشتقوه من وصف هللا أبنه ينصر املؤمنّي ،وهذا غري

صحيح فإنه مل يرد إطالقه امسًا على هللا ،وكالنور مل يرد يف القرآن إطالقه امسًا ،بل وص ًفا مضافًا ه
(اَّللُ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) [النور. ]35:
ور ال ه َ َ
نُ ُ
معىن هذا الدعاء( :اللهم ال تضر أبنائي)  .الذي يقصده الناس معىن صحيح ال سوء فيه ،إذ معناه:
مفردا،
(اللهم ال تق ِّدر على أبنائي ما يضرهم)  .ولكن اللفظ غري موفهق؛ ألن الضر ال ينسب إىل هللا ً

مقرتان بنسبة النفع إليه ،فهو النافع الضار -سبحانه -واقرتان الوضعّي جا ٍر جمرى االسم الواحد.
بل ً

وهللا أعلم.
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صفة النفس هلل تعاىل
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1425/07/09هـ
السؤال
السالم عليكم.

أريد أن أسأل عن صفة النفس هلل تعاىل ،كيف هي؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فصفة النفس اثبتة هلل عز وجل ،ابلقرآن والسنة وإمجاع سلف األمة ،قال تعاىل( :وإِ َذا ج َ ه ِ
ين
َ َ
اءك الذ َ

ِ
ِ
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه ال هر ْمحَةَ) [األنعام :من اآلية  . ]54وقال
يُـ ْؤمنُو َن ِآب َايتنَا فَـ ُق ْل َسالَ ٌم َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
تعاىلِ :
ك لِنَـ ْف ِسي)
اصطَنَـ ْعتُ َ
(و ْ
سهُ) [آل عمران :من اآلية . ]28وقال تعاىلَ :
َ
(وُحيَ ّذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
ِ
ِ
ِ
ّي يَ ْذ ُك ُرِين ،إِ ْن
[طه . ]41:وقال صلى هللا عليه وسلمُ :
"يقول هللاُ :أ ََان ع ْن َد ظَ ِّن َع ْبدي ِيبَ ،وأ ََان َم َعهُ ح َ
ذَ َك َرِين ِيف نَـ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ ِيف نَـ ْف ِسيَ ،وإِ ْن ذَ َك َرِين ِيف َم ٍَإل ذَ َك ْرتُهُ ِيف َم ٍَإل ُه ْم َخ ْريٌ ِم ْنـ ُه ْم" .رواه البخاري يف

كتاب التوحيد ( ، )7405ومسلم يف كتاب الذكر ( . )2675وقد وردت نصوص أخرى عديدة يف
هذا.

وقد أمجع السلف على إثبات هذه الصفة ،ومل ينكرها إال أصحاب البدع وأهل األهواء ،كما أنكروا

غريها ،وإثباهتا هلل على ما يليق به من غري تكييف وال متثيل وال تعطيل ،قال اإلمام ابن خزمية  -رمحه

هللا -يف أول كتابه (التوحيد)  :فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعال -يف كتابنا هذا ذكر
عدما ال نفس له( .ص. )11
نفسه ،جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه ،وعز أن يكون ً
وهلذا ،فال جيوز البحث عن كيفيتها ،فالكيف جمهول ،والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف

ذاات حقيقية فله صفات حقيقية مثل :النفس والوجه واليد ،وغريها مما ورد .وهللا
الذات ،فكما أن له ً

أعلم.
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نزول الرب جل وعز واختالف آخر الليل
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

هل نزول ربنا -عز وجل -يف السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل حيدث يف ليل كل بلد؟ فإذا

كان الوقت يف بلدي ليال ويف بلد أخرى هناراً ،فهل ربنا تبارك وتعاىل ابلنسبة يل يف السماء األوىل

وابلنسبة للبلد الثانية يف السماء السابعة؟ وإذا كانت الدنيا ابلنسبة للعرش صغرية جداً كما ورد يف
األحاديث فهل يدل ذلك أن استواء العرش ابلنسبة لألرض يكون بصورة عمومية يفهم منها أن

البالد كلها يف حيز واحد من السماء الدنيا أو السماء السابعة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نيب هللا وبعد:
فقد صح احلديث يف إثبات نزول احلق تبارك وتعاىل إىل مساء الدنيا كل ليلة .صحيح البخاري

( ، )1145ومسلم ( ، )758ورواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من عشرين صحابياً بل قد
بلغ جمموع طرق احلديث ح هد التواتر املفيد للعلم وقد نص العلماء على ذلك .والرسول -صلى هللا

عليه وسلم -قد أخربان بذلك وهو ال خيرب إال حبق فيجب التسليم ولو مل تدرك عقولنا ذلك.

وبثبوت احلديث ثبواتً ال مطعن فيه تثبت صفة النزول هلل كما يليق جبالله سبحانه ،ألن هللا ليس

كمثله شئ ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ،كما دل عليه قوله تعاىل" :ليس كمثله شئ وهو

السميع البصري" [الشورى . ]11:فنزوله ال يشبه نزول املخلوقات أبي وجه من الوجوه .وال جيوز
تكييف نزوله بكيفية معينة.

إن نزول هللا تعاىل ال يتناىف وال يتعارض مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فهو يف حال نزوله
خلو العرش منه
مست ٍو على عرشه وال خيلو منه العرش .وما أتت الشبهة يف السؤال إال من تصور ّ

وهذا هو التكييف املذموم .ونزوله حق واستواؤه حق وال تعارض بينهما فهو العلي يف دنوه والقريب

يف علوه ليس كمثله شئ.
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إن هذه اللوازم اليت يذكرها بعض الناس على نزوله هي لوازم نزول املخلوق أما اخلالق فشأنه أعظم
وأجل من ذلك .وما يلزم على نزول املخلوق ال يلزم على نزول اخلالق سبحانه للقطع بنفي املماثلة
بّي اخلالق واملخلوق.

وكون البالد ختتلف يف حصول ثلث الليل اآلخر وال تتفق حبيث حيصل الثلث يف بلد فإذا انتهى

حصل يف غريه حبيث أن األرض مجيعاً ال ختلو من ثلث ليل ،فهذا صحيح مشاهد ،وكون هذا يلزم
عليه استمرار النزول اإلهلي فال مانع مينع من ذلك إذا علمنا أن نزوله سبحانه ال يلزم منه خلو

العرش منه ،ألن نزوله ليس كنزول املخلوق الذي يلزم منه حركة وانتقال وخلو مكان وما أتت هذه
الشبهة إال من قياس النزول اإلهلي على النزول البشري ،أما إذا علمنا انتفاء املماثلة بّي النزولّي فال

يلزم حينئذ على أحد النزولّي ما يلزم على اآلخر ،فلكل نزوله الالئق به ،فنزول املخلوق يلزم منه

خلو املكان واالنتقال من مكان إىل مكان ،ونزول اخلالق ال يلزم منه ذلك ،فهو مع نزوله مستو على

عرشه ،واجلميع حق على حقيقته ،نؤمن به ،وال نكيفه ،وال نشبهه ،وال نعطله.

وإذا كان نزول احلق سبحانه ال يلزم منه خلو العرش فال مانع من القول ابستمرار النزول نظراً ألن

األرض ال ختلو من ثلث ليل ،ويبقى بعد ذلك الفضل املرتتب على النزول اإلهلي خاصاً مبن أدركهم

ثلث ليلهم دون من سواهم فيكون نزول احلق حبسب ثلث كل ليل نزوالً الئقاً جبالل هللا وعظمته.
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رؤية املنافقّي هلل يوم القيامة
اجمليب د .حممد بن علي السماحي
أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جبامعة القاهرة

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1426/01/03هـ

السؤال

رؤية هللا ألهل احملشر ،هل يراه املؤمنون واملنافقون دون الكفار ،أم يراه املؤمنون والكفار مث حيتجب
عن الكفار ،أم ال يراه إال املؤمنون؟.

اجلواب

ابرك هللا فيك ـ أخي الكرمي ـ فرؤية هللا تعاىل اثبتة ابلكتاب والسنة وإمجاع أهل السنة واجلماعة وهي
العقيدة الصحيحة ،ومن األدلة على ذلك قوله تَـع َاىل" :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َان ِ
ض َرةٌ * إِ َىل َرِّهبَا َان ِظ َرةٌ"
َ
ُ ُ َْ َ
[القيامة ]23 ،22:وهي من أظهر األدلة ،وأما من أىب إال حتريفها مبا يُسميه أتويالً :فتأويل نصوص
املعاد واجلنة والنهار واحلساب أسهل من أتويلها َعلَى أرابب التأويل .وال يشاء مبطل أن يتأول
النصوص ِّ
وحيرفها عن مواضعها إال وجد إِ َىل ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.
وإضافة النظر إِ َىل الوجه الذي هو حمله يف هذه اآلية ،وتعديته أبداة (إىل) الصرحية يف نظر العّي،

يح يف أن هللا أراد بذلك نظر العّي
وإخالء الكالم من قرينة تدل َعلَى خالف حقيقته وموضوعه ،صر ٌ
اليت يف الوجه إِ َىل الرب جل جالله ،فإن النظر له عدة استعماالت ،حبسب صالته وتعديه بنفسه.
فإن عدي بنفسه فمعناه :التوقف واالنتظار ،كقوله" :انْظُر َ ِ
س ِم ْن نُوِرُك ْم" [احلديد ]13:وإن
ُ
وان نَـ ْقتَب ْ
سماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض"
عدي بـ (يف) فمعناه :التفكر واالعتبار ،كقوله" :أ ََوَملْ يَـ ْنظُُروا ِيف َملَ ُكوت ال ه َ َ

[األعراف ]185:وإن عدي بـ (إىل) فمعناه :املعاينة ابألَبصار ،كقوله تعاىل" :انْظُُروا إِ َىل َمثَ ِرهِ إِ َذا أ َْمثَر"
[األنعام ]99:فكيف إذا أضيف إِ َىل الوجه الذي هو حمل البصر؟!
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ال" :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َان ِ
ال :من البهاء
ض َرةٌ" [القيامة ]22:قَ َ
وروى ابن مردويه بسنده إِ َىل ابْ ِن عُ َم َر قَ َ ُ ُ َ ْ َ
ضرت بنوره.
واحلُسن "إِ َىل َرِّهبَا َان ِظ َرةٌ" قال :يف وجه هللا َع هز َو َج هل .عن احلسن قَ َ
ال :نظرت إِ َىل رهبا فنُ ِّ
ال :تنظر إِ َىل وجه رهبا َع هز َو َج ّل.
وقال أبو صاحل عن ابن عباس رضي هللا عنهما "إِ َىل َرِّهبَا َان ِظ َرةٌ" قَ َ
وقال عكرمة" :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َان ِ
ال :تنظر إِ َىل رهبا نظراًَ .
ال :من النعيم" .إِ َىل َرِّهبَا َان ِظ َرةٌ" ،قَ َ
ض َرةٌ" قَ َ
ُ ُ َْ َ
مثُه حكى عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -مثله.

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة واحلديث] اهـ.
اع ِة :أن الرؤية حق
حاوي َ -ر ِمحَهُ هللاُ -أن من اعتقاد ْأهل ُّ
السنّ ِة َوا ْجلَ َم َ
ويثبت اإلمام أبو جعفر الط ّ
ُّ ّ
ار َك َوتَـ َع َاىل يف اجلنة ،فأهل اجلنة املؤمنون -جعلنا هللا وإايكم منهم -يرون رهبم جل وعال عياانً
هلل تَـبَ َ
اء يف احلديث الصحيح انظر صحيح مسلم ( ، )181وسنن ابن ماجه (، )187
ابألبصار ،كما َج َ

وهذا هو النعيم األعلى واألعظم يف اجلنة ،وهو أعظم نعيم يتنعم فيه أهل اجلنة بل هو ألذ من مجيع

أنواع النعيم اليت مل ترها عّي ،ومل تسمع هبا أذن ،ومل ختطر َعلَى قلب بشر ،مثُه يقول( :بغري إحاطة وال
كيفية)  ،أي :أنه ال يستلزم من هذا النظر اإلحاطة.

ار َك َوتَـ َعا َىل" :ال
والذين نفوا الرؤية كاملعتزلة وغريهم قالوا :إن مما يدل َعلَى نفي الرؤية قول هللا تَـبَ َ
صار" [األنعام ]103 :فما دام أن األبصار ال تدركه؛ فهو ال يُرى وما علموا أن هناك فرقاً
تُ ْد ِرُكهُ ْاألَبْ ُ
نسان قد يرى الشيء لكن ال حييط به وال يدرك حقيقته ،والذي نفى هللا
بّي الرؤية واإلدراك ،فإن ا ِإل َ
ار َك َوتَـ َع َاىل -وقوعه هو اإلحاطة به وإدراكه َوال ُِحييطُو َن بِ ِه ِعلْماً" [طه ]110 :فإذا َكا َن العلم ال
تَـبَ َحييط به ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َعا َىل -وجماله أرحب وأوسع من الرؤية -فكيف حتيط به الرؤية؟!
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ال( :وتفسريه
قوله( :وال كيفية) أي :ال نعلم الكيفية اليت يرى هبا املؤمنون رهبم جل وعال ،وكما قَ َ

َعلَى ما أراد هللا تَـ َع َاىل وعلمه) يعين :تفسري الكيفية ال يعلمها إال هللا ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل ،فنحن نؤمن

ابلرؤية وأما كيفية وقوع هذه الرؤية فإن الذي يعلمها هو هللا ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل وحنن ال نعلمها ،وعماد

ال( :كما نطق به كتاب ربنا:
استدالله َكا َن هبذه اآلية وابألحاديث الصحيحة الدالة َعلَى الرؤية ف َق َ
"وجوهٌ يـومئِ ٍذ َان ِ
ض َرةٌ * إِ َىل َرِّهبَا َان ِظ َرةٌ" [القيامة. ]23 ،22:
ُ ُ َْ َ
ِ
ي َ -رمحَهُ
ار َك َوتَـ َع َاىل ،-وهلذا فإن اإلمام البُ َخا ِر ّ
وهي من أوضح وأبّي وأجلى األدلة َعلَى رؤية هللا -تَـبَ َ
هللاُ -يف صحيحه جعل هذه اآلية هي عنوان الباب ،مثُه أورد بعد ذلك أحاديث كثرية يف إثبات رؤية

ار َك َوتَـ َع َاىل -عن عدد من الصحابة الكرام -رضي هللا عنهم :-عن جرير بن عبد هللا البجلي
هللا -تَـبَ َ
( ، )7436وأَِيب ُه َريْـ َرةَ ( ، )7438وأيب سعيد اخلدري ( - )7440رضي هللا عنهم ،-وأورد
ِ ِ
ار َك َوتَـ َع َاىل ،وأما رؤية املنافقّي والكفار رهبم
أحاديث كثرية يف احلشر ويَـ ْوَم القيَ َامة ،تثبت رؤية هللا تَـبَ َ
يوم القيامة فقد اختلف فيها الناس على ثالثة أقوال :أحدها :أن الكفار ال يرون رهبم حبال ال املظهر
للكفر وال املسر له وهو قول أكثر العلماء املتأخرين ،وعليه يدل عموم كالم املتقدمّي هكذا قال
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،واستدلوا أبدلة منها قوله تعاىلَ " :ك هال إِ ههنُ ْم َعن هرّهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ
ون" [املطففّي ، ]15:وقوله تعاىل" :ومن َكا َن ِيف ه ِذهِ أَ ْعمى فَـهو ِيف ِ
َض ُّل
له َم ْح ُجوبُ َ
اآلخ َرةِ أَ ْع َمى َوأ َ
َ
ََ
َ َُ
ِ
ش ُرهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى" [طه ، ]124:وأن الرؤية من
"وَْحن ُ
َسبيالً" [اإلسراء ، ]72:وقوله تعاىلَ :
أعظم كرامات أهل اجلنة وبشارة هلم فلو شاركهم الكفار يف ذلك بطلت البشارة.
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واملذهب الثاين :أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمين هذه األمة ومنافقيها وغربات من أهل الكتاب
وذلك يف عرصة القيامة مث حيتجب عن املنافقّي وهو قول أيب بكر بن خزمية من أئمة السنة واحتجوا
ول هِ
حبديث أيب هريرة-رضي هللا عنه -يف الصحيحّي واللفظ ملسلم " :أَ هن َان ًسا قَالُوا لِر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ
اَّلل َ
َ
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
ارو َن
ال َر ُس ُ
اَّلل َه ْل نَـ َرى َربـهنَا يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَـ َق َ
َعلَْي ِه َو َسله َم َاي َر ُس َ
ض ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َه ْل تُ َ
اَّلل َ
ول هِ
ش ْم ِ
ارو َن ِيف ال ه
اب قَالُوا
س ُد َ
اَّلل قَ َ
ِيف ُرْؤيَِة الْ َق َم ِر لَْيـلَةَ الْبَ ْد ِر قَالُوا َال َاي َر ُس َ
ض ُّ
ال َه ْل تُ َ
وهنَا َس َح ٌ
س لَْي َ
ول هِ
ك َْجي َم ُع ه
ول َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد َش ْيـئًا
هاس يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَـيَـ ُق ُ
اَّلل قَ َ
َال َاي َر ُس َ
ال فَِإنه ُك ْم تَـ َرْونَهُ َك َذلِ َ
اَّللُ الن َ
س ال ه
فَـ ْليَـتهبِ ْعهُ فَـيَـتهبِ ُع َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد ال ه
س َويَـتهبِ ُع َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد الْ َق َم َر الْ َق َم َر َويَـتهبِ ُع َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد
ش ْم َ
ش ْم َ
يت الطهو ِ
ِ
اَّلل تَـبار َك وتَـع َاىل ِيف ص ٍ
ِِ
ِ
يها منَافِ ُق َ ِ
ورتِِه
اغ َ
ورة غَ ِْري ُ
وها فَـيَأْتي ِه ْم هُ َ َ َ َ
يت َوتَـ ْبـ َقى َهذه ْاألُهمةُ ف َ ُ
ص َ
ُ َ
الطهَواغ َ َ
ول أ ََان ربُّ ُكم فَـيـ ُقولُو َن نَـعوذُ ِاب هِ
ِ
ِ
اء َربُّـنَا
َّلل ِم ْن َ
ُ
الهِيت يَـ ْع ِرفُو َن فَـيَـ ُق ُ َ ْ َ
ك َه َذا َم َكانُـنَا َح هىت َأيْتيَـنَا َربُّـنَا فَإ َذا َج َ
َع َرفْـنَاهُ فَـيَأْتِي ِه ْم ه
ب
ورتِِه الهِيت يَـ ْع ِرفُو َن فَـيَـ ُق ُ
ت َربُّـنَا فَـيَـتهبِ ُعونَهُ َويُ ْ
ول أ ََان َربُّ ُك ْم فَـيَـ ُقولُو َن أَنْ َ
ض َر ُ
اَّللُ تَـ َع َاىل ِيف ُ
ص َ

الر ُس ِل
الص َرا ُ
الر ُس ُل َو َد ْع َوى ُّ
هم فَأَ ُكو ُن أ ََان َوأُ هم ِيت أَ هو َل َم ْن ُِجيي ُز َوَال يَـتَ َكله ُم يَـ ْوَمئِ ٍذ إِهال ُّ
ِّ
ط بَ ْ َ
ّي ظَ ْه َر ْي َج َهن َ
يَـ ْوَمئِ ٍذ الله ُه هم َسلِّ ْم َسلِّ ْم " البخاري ( ، )806ومسلم (. )182
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ويف رواية يف الصحيحّي من حديث أيب سعيد -رضي هللا عنه " :-فَـيَـ ُق ُ
ول َه ْل بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَهُ آيَةٌ
اق فَ َال يـبـ َقى من َكا َن يسج ُد ِهِ
ف َعن س ٍ
َّلل ِم ْن تِْل َق ِاء نَـ ْف ِس ِه إِهال أ َِذ َن
فَـتَـ ْع ِرفُونَهُ ِهبَا فَـيَـ ُقولُو َن نَـ َع ْم فَـيُ ْك َ
َْ ُ
َْ َ ْ
ش ُ ْ َ
ِ
اَّلل لَهُ ِاب ُّ ِ
ِ
اء َوِرَاي ًء إِهال َج َع َل ه
اد أَ ْن
اَّللُ ظَ ْه َرهُ طَبَـ َقةً َواح َدةً ُكله َما أ ََر َ
هُ
لس ُجود َوَال يَـ ْبـ َقى َم ْن َكا َن يَ ْس ُج ُد اتَّق ً

يَ ْس ُج َد َخ هر َعلَى قَـ َفاهُ " البخاري ( ، )7440ومسلم (. )183

املذهب الثالث :أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب مث حيتجب عنهم ليعظم عذاهبم ويشتد عقاهبم

وهو قول أيب احلسن بن سامل وأيب سهل بن عبد هللا التسرتي.

والراجح هو القول األول وهو املأثور عن السلف املتقدمّي ،قال ابن تيمية يف الفتاوى :روى ابن بطة

إبسناده عن أشهب قال :قال رجل ملالك :اي أاب عبد هللا هل يرى املؤمنون رهبم يوم القيامة؟ فقال
مالك :لو مل ير املؤمنون رهبم يوم القيامة مل يعري هللا الكفار ابحلجاب ،قال هللا تعاىلَ " :ك هال إِ ههنُ ْم َعن
هرّهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ له َم ْح ُجوبُو َن" .وعن املزين قال :مسعت ابن أيب هرم يقول :قال الشافعي يف كتاب هللا " َك هال
إِ ههنُ ْم َعن هرّهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ له َم ْح ُجوبُو َن" داللة على أن أولياءه يرونه على صفته ،وعن حنبل بن إسحاق
قال :مسعت أاب عبد هللا يعين أمحد يقول :قوله تعاىل " َك هال إِ ههنُ ْم َعن هرّهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ له َم ْح ُجوبُو َن" فال يكون
حجاابً إال لرؤية فأخرب هللا أن من شاء ومن أراد فإنه يراه والكفار ال يرونه ،ومثل هذا الكالم كثري عن
غري واحد من السلف.
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قال القاضي أبو يعلى وغريه :كانت األمة يف رؤية هللا ابألبصار على قولّي :منهم احمليل للرؤية وهم
املعتزلة ،والفريق اآلخر أهل احلق والسلف من هذه األمة متفقون على أن املؤمنّي يرون هللا يف املعاد

وأن الكافرين ال يرونه فثبت هبذا إمجاع األمة  -ممن يقول جبواز الرؤية وممن ينكرها  -على منع رؤية
الكفار هلل وكل قول حادث بعد اإلمجاع فهو ابطل مردود.
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الفرق بّي اإلرادة الكونية والشرعية
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1425/09/04هـ

السؤال

أريد توضيح اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية هلل -تعاىل.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اإلرادة صفة من صفات هللا -عز وجل ،-وهي نوعان:

( )1إرادة كونية خلقية قدرية.
( )2إرادة دينية شرعية أمرية.

وهذا تقسيم عند أهل السنة واجلماعة وهو احلق الذي دلت عليه النصوص ،اإلرادة الكونية اخللقية
عامة للمؤمن والكافر ،وال يتخلف مرادها ،وكل ما يف هذا الكون ،وكل ما يكون ويوجد ،فإن هللا

أراده كوانً وقدراً من خري وشر ،وصحة وعافية ،وعز وإذالل ،وكفر وإميان ،وفقر وغىن ،ومعصية

وطاعة ،وسعادة وشقاوة ،فكل ما يكون يف هذا الكون ال يكون إال بقدرة هللا ،كما أن كل شيء
"اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء" [ ...الزمر :من اآلية ... " ، ]62قُ ِل ه
خلقه هللا ،قال تعاىل :ه
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء
ٍ
هرهُ تَـ ْق ِديراً" [الفرقان :من اآلية ، ]2واإلرادة
"و َخلَ َق ُك هل َش ْيء فَـ َقد َ
[ " ...الرعد :من اآليةَ ، ]16
الكونية تعم املؤمن والكافر ،أما اإلرادة الدينية الشرعية فهي خاصة ابملؤمن ،وهي ترادف احملبة
والرضا.

فاإلرادة الشرعية فيما أراده هللا ورضيه من أحكام ،وتشريع ما شرعه يف الكتاب وعلى لسان نبيه -

صلى هللا عليه وسلم ،-فأمر به وهنى عنه ،كقوله" :وأقم الصالة" ،هذا أمر ديين شرعي أمر هللا

إبقامة الصالة ديناً وشرعاً ،ولكن قد حيصل املراد من اإلرادة الشرعية وقد ال حيصل ،فمن الناس من
أطاع هللا واستجاب ،وأقام الصالة ،ومن الناس من مل يؤمن ومل يستجب ،أما اإلرادة الكونية ،فإنه ال

يتخلف مرادها.
جتتمع اإلراداتن يف حق املؤمن كأيب بكر  -رضي هللا عنه ،-فإن هللا أراد منه اإلميان قدراً وشرعاً.
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وتتخلف يف حق الكافر ،فإن هللا أراد اإلسالم أليب هلب ديناً وشرعاً ،ومل يرده كوانً وقدراً.
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْس ِ
من أمثلة اإلرادة الكونية :قوله  -تعاىل" -فَ َم ْن يُ ِرِد ه
الم َوَم ْن يُ ِر ْد أَ ْن
اَّللُ أَ ْن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
ِ
س َم ِاء [ " ...األنعام :من اآلية ، ]125وقال  -تعاىل
ضيِّقاً َح َرجاً َكأَهمنَا يَ ه
صعه ُد ِيف ال ه
ص ْد َرهُ َ
يُضلههُ َْجي َع ْل َ
اَّللَ َْحي ُك ُم َما يُ ِري ُد" [املائدة :من اآلية ، ]1وقال  -تعاىل ... " -إِ ْن َكا َن ه
...." :إِ هن هاَّللُ يُ ِري ُد أَ ْن
يُـغْ ِويَ ُك ْم ُه َو َربُّ ُك ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن" [هود :من اآلية ، ]34واإلرادة الكونية مرادفة للمشيئة قال -
تعاىل " -لِمن َش ِ
ِ
اء ه
ّي" [التكوير-28:
اَّللُ َر ُّ
شاءُو َن إِهال أَ ْن يَ َ
*وَما تَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
يم َ
شَ
َْ َ
اء م ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
. ]29
أما اإلرادة .....الشرعية فمن أمثلتها قوله  -تعاىل  ... " -يُ ِري ُد ه
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوال يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر
[ " ...البقرة :من اآلية ... " ، ]185إِ همنَا ي ِري ُد ه ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِّه َرُك ْم
ب َعنْ ُك ُم ِّ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
ِ
ض ُّ
الدنْـيَا َو ه
اَّللُ يُ ِري ُد ْاآلخ َرَة [ " ...ألنفال :من
تَطْ ِهرياً" [األحزاب :من اآلية ... " ، ]33تُ ِري ُدو َن َع َر َ
اآلية. ]67
وأما أهل البدع فإهنم مل يقسموا اإلرادة إىل قسمّي فضلوا وأضلوا فاجلربية مل يثبتوا إال اإلرادة الكونية،
واملعتزلة أثبتوا اإلرادة الدينية الشرعية ،ومل يثبتوا اإلرادة الكونية فضلوا ،وهدى هللا أهل السنة

واجلماعة؛ فأثبتوا اإلرادتّي عمالً ابلنصوص ،فكان مذهب أهل السنة واجلماعة هو احلق ووسط بّي

مذهبّي ابطلّي اجلربية الذين ال يثبتون إال اإلرادة الكونية ،واملعتزلة الذين ال يثبتون إال اإلرادة الدينية

الشرعية .وهللا أعلم.

()237/2

معىن حديث ذراع اجلبار
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1426/05/26هـ
السؤال

سؤايل :وجدت يف كتاب السنة البن أيب عاصم حديث أيب هريرة" :غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون

ذراعاً بذراع اجلبار" ،وقد صححه الشيخ األلباين ،وذكر أنه يف السلسلة الصحيحة رقم (. )1105
وقد حبثت حول هذا احلديث ،فوجدت يف الكفاية للخطيب :أخربان أبو أمحد بن حممد بن غالب

الربقاين ،وأبو احلسن بشرى بن عبد هللا الرومي ،قاال :أخربان حممد بن جعفر  ...عن أيب هريرة ،قال:
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ضرس الكافر مثل أحد ،وفخذه مثل البيضاء ،ومقعده من

النار كما بّي قديد ومكة ،وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع اجلبار".

قال اخلطيب :كان يف أصل مساع الربقاين( :بذراع اجلبار عز وجل) وعليه تصحيح ،وهذا يدل على
أنه كان يف األصل الذي نقل منه هكذا.

ونرى أن الكاتب سبق إىل ومهه أن اجلبار يف هذا املوضع هو هللا -تعاىل -وكتب" :عز وجل" ومل يعلم
أن املراد أحد اجلبارين الذين عظم خلقهم ،وأوتوا بسطة يف اجلسم ،كما قال تعاىل" :إن فيها قوماً
جبارين".
وقال ابن حبان :اجلبار ملك ظاهر يقال له اجلبار.

وقال احلاكم :قال الشيخ أبو بكر رضي هللا عنه :معىن قوله :بذراع اجلبار" أي جبار من جبابرة

أعضاء وذراعاً من الناس.
اآلدميّي ممن كان يف القرون األوىل ممن كان أعظم خلقاً وأطول
ً
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وقال البيهقي يف األمساء والصفات :قال بعض أهل النظر يف قوله" :بذراع اجلبار" :إن اجلبار هاهنا مل
يُـ ْع َن به القدمي ،وإمنا عُين به رجل جبار كان يوصف بطول الذراع وعظم اجلسم ،أال ترى إىل قوله:
(كل جبار عنيد)  ،وقال( :وما أنت عليهم جببار)  .وقوله( :بذراع اجلبار) أي :بذراع ذلك اجلبار

املوصوف بطول الذراع ،وعظم اجلسد ،وحيتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويالً يذرع به ،يعرف بذراع
اجلبار ،على معىن التعظيم والتهويل ،ال أ هن له ذراعاً كذراع األيدي املخلوقة.
وقال املنذري :اجلبار ملك ابليمن له ذراع معروف املقدار ،كذا قال ابن حبان وغريه .وقيل ملك

ابلعجم.

ولكن الذي يقع يف نفسي أن هذه اللفظة منكرة ،ولكن ال يتم القطع بذلك إال بنظر أهل البصرية يف

العلل ،فأردان أن أنخذ رأيكم يف هذا احلديث ،أاثبكم هللا ونفع بكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد :فحديث وصف

كثافة وغلظ جلد الكافر يف انر جهنم ،وأنه اثنان وأربعون ذراعاً بذراع اجلبار حديث صحيح،

مجع من أهل العلم .كابن حبان (رقم  ، )7486واحلاكم (. )595/4
صححه ٌ
ّ

عامة مصادر السنة مل يرد عقب لفظة اجلبار عبارات التفخيم والتعظيم والتنزيه اليت ال تليق بغري
ويف ّ

"ج هل امسُه" ،وحنوها إال فيما نقله السائل عن (الكفاية) للخطيب،
هللا عز وجل ،مثل "عز وجل" ،أو َ
ويف كتاب (إبطال التأويالت) للفراء.

ولذلك فقد اختلف أهل العلم يف فَـ ْهم هذا احلديث ،فحمله بعضهم على أنه من أحاديث الصفات،

وأتولوه أتويالً جيعله ليس من أحاديث صفات الباري عز وجل.
ونفى اآلخرون ذلك ّ

يدل
فإيراد ابن أيب عاصم له ضمن أبواب أحاديث الصفات يف كتاب السنة (رقم ّ )624 ،623

على أنه عنده من أحاديث الصفات.

وكذلك أورده أبو يعلى الفراء يف كتابه (إبطال التأويالت) ضمن أحاديث الصفات ،وتكلهم عنه
(. )205-203/1
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عامةُ من وقفت على كالم له يف هذا
وأت هوله آخرون مبا جيعله ليس من أحاديث الصفات ،وعلى هذا ّ
وأخص ابلذكر منهم هنا من ُعرفوا ابتِّباع منهج السلف يف ابب األمساء والصفات اإلهلية،
احلديث،
ّ
كابن قتيبة يف أتويل خمتلف احلديث ( ، )252واألزهري يف هتذيب اللغة ( ، )61/11والذهيب
حيث قال – فيما نقله عنه املناوي يف فيض القدير (" :- )255/4ليس ذا من أحاديث الصفات

يف شيء".

والذي جعله من أحاديث الصفات أثبت به صفة الذراع هلل عز وجل ،لكن دون تشبيه وال جتسيم،
كما أثبت السلف صفة الوجه واليدين .ومل يروا أن يف احلديث ما يدعو إىل حتديد الذراع ،كما مل

صرح به أبو يعلى الفراء يف إبطال التأويالت
يُفض االستواء على العرش إىل التحديد ،وهذا ما ّ

(. )205-204/1

الفراء ،ال يكون يف إثباته يف هذه الصفة حمذوراً؛ ألنه مل يؤ ِّد
َ
وم ْن فهم معىن هذا احلديث على ما ذكره ّ
فر منه املؤولون ،الذين أتولوا احلديث لكي ال يكون من أحاديث
به اإلثبات إىل التشبه ،وهذا هو ما ّ
الصفات أصالً.
أما من مل يفهم من احلديث ذلك ،فيلزمه ّإما تفويض املعىن (وليس هو من مناهج السلف)  ،أو أن
يتأول احلديث.
ّ

أتوله ابن قتيبة بقوله " :وحنن نقول :إن هلذا احلديث خمرجاً حسناً ،إن كان النيب – صلى هللا
وقد ّ
عليه وسلم -أراده ،وهو أن يكون اجلبار –ههنا -امللِك ،قال هللا –تبارك وتعاىل " -وما أنت عليهم

جببار" [ق ]45:أي مبلك ُمسلهط ،واجلبابرة :امللوك ،وهذا كما يقول الناس :هو كذا وكذا ذراعاً
اتم الذراع ،فنُسب إليه".
بذراع امللك ،يريدون :ابلذراع األكرب ،وأحسبه ملكاً من ملوك العجم ،كان ّ
ووافقه على ذلك األزهري يف (هتذيب اللغة)  ،كما سبق.
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وقد افتتح األزهري ما ّدة (جرب) بقوله :قال هللا عز وجل" :إن فيها قوماً جبارين" [املائدة. ]22:
قال أبو احلسن اللحياين :أراد الطول وال ُق هوة و ِ
العظَم ،وهللا أعلم بذلك .قلت :كأنه ذهب به إىل

قوايً،
رجل جبار إذا كان طويالً عظيماً ه
اجلبّار من النخيل ،وهو الطويل الذي فات يد املتناول ،يقالٌ :
تشبيهاً ابجلبار من النخيل".

وقد يستغرب هذا التأويل من مل يكن عارفاً بلغة العرب ،ولعدم استخدام اجلبار لدينا ابملعىن الذي
ذكره األزهري ،لكن من عرف أن اجلبار يف لغة العرب يدل على ذلك املعىن ،ومل يُسلِّط ُع ْرفَه اللغوي
على العرف اللغوي الذي كان يف زمن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مل يستغرب ذلك املعىن ،خاصة

جنس
مع قول ابن فارس يف كتابه مقاييس اللغة ( " : )501/1اجليم والباء والراءٌ :
أصل واحد ،وهو ٌ
والعلُ ّو واالستقامة ،فاجلبّار :الذي طال وفات اليد ،يُقال :فرس جبّار ،وخنلةٌ جبّارة."..
من العظمة ُ
وقال ال َقطامي (يف ديوانه : )351
ِ
ِ
ار
ومن يَـ ْن ِز ْ
ع أرومتَه ألُخرى فذاك لثابت األصل ا ْعت َق ُ
ار
كما الزيتو ُن ال َميه ُ
ار تُـ ْب َدلُهُ ُ
ص َح ُ
از َخنْالً وال اجلَبّ ُ
يقول :من ترك أصله وانتسب لغري أصله ،فهذا ملن كان صحيح النسب مذلّة .كما أن شجر الزيتون
ص َحار
ال ُميكن أن يفارق شجرة الزيتون إىل النخل ،والنهخل الطوال (وهي اجلبّار)  ،ال تستبدهلا ُ

وص َحار بل ٌد ُبع َمان مشهورة بكثرة النخيل.
بغريهاُ ،

وعلى هذا يكون قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-بذراع اجلبار" ْيعين :بذراع الطويل الفائت

الطول.

ظاهر ال إشكال فيه .وهللا أعلم
وهذا أقوى ما يظهر يل من معناه ،وهو ٌ
واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
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هل لتقسيم التوحيد ثالثة أقسام دليل؟
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد الربوبية

التاريخ 1426/04/13هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

حتدى أحد الذين أعلنوا احلرب صراحة على الدعوة السلفية يف بلدي -يف صفحات إحدى اجلرائد-

علماء ودعاة السلفيّي على اإلتيان بنص واحد فقط من القرآن ،أو السنة ،أو كالم السلف يثبت

تقسيم التوحيد إىل توحيد الربوبية ،واأللوهية ،واألمساء والصفات ،معترباً هذا التقسيم من ابب تثليث
النصارى ،وقال :أعطيكم مهلة ست سنوات ،وإن جئتم بدليل واحد ،فأان على استعداد إلعالن

توبيت على صفحات اجلرائد واالعتذار ،فمن جييبه؟

اجلواب

أوالً :العربة ابحلقائق وليس ابلصور ،واملعاين اليت جاءت يف هذا التقسيم صحيحة ،وكلها يشهد هلا

القرآن والسنة.

فتوحيد األلوهية :يعين أن توحد هللا -عز وجل -يف العبادة ،فإن معىن" :إله" أي معبود ،فهذا مساه
ابن تيمية توحيد العبادة ،فهل هذا املعىن صحيح؟ فإن كان صحيحاً فماذا نسميه؟

وتوحيد الربوبية :مشتق من" :الرب" أي اخلالق ،فهل اعتقاد أن هللا -عز وجل -هو املتفرد ابخللق

صحيح؟

وتوحيد األمساء والصفات :أي نوحد هللا -عز وجل -يف أمسائه وصفاته ،ونعتقد أهنا ال تشابه صفات
املخلوق وأمسائه ،فهل هذا املعىن فيه أشكال؟!

اثنياً :سبب التقسيم أن بعض املسلمّي خالف يف بعض هذه األنواع وأقر ببعضها ،فكان احلوار
يقتضي بيان جوانب االتفاق وجوانب اخلالف ،وذلك ال يتم إال هبذا التقسيم.
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فكل األمة مقرة بتوحيد الربوبية ،بل املشركون أنفسهم مقرون بتوحيد الربوبية ،قال تعاىل" :ولئن
سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا" [لقمان . ]25 :فهذا اجلانب من جوانب التوحيد
ال تنكره قريش ،فدل على أن النيب-صلى هللا عليه وسلم -جاء يدعوهم لشيء أنكروه وهو توحيد

العبادة معىن "إله" فقال قولوا :ال إله إال هللا ،أي ال معبود ،ومل يرد :ال خالق؛ ألهنم ال ينكرونه.

فإذا جاء أحد من املسلمّي وفسر"ال إله إال هللا" مبعىن ال خالق إال هللا ،فنقول :هذا خطأ يبّي له من

خالل التقسيم هذا  ...إخل

فكان هذا التقسيم مساعداً لبيان جوانب الصواب وجوانب اخلطأ يف العقائد.

وهبذا يتبّي أن التقسيم ال يرتتب عليه تثليث وال تربيع وإمنا لزايدة اإليضاح ،وأما معاين تلك األقسام
فهي واضحة يف تفسري اآلايت يف كتب التفاسري ،فبالرجوع إليها يتضح التقسيم.

وهللا املوفق.
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هل يف هذا احلديث تشبيه اخلالق ابملخلوق
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1426/04/29هـ
السؤال
السالم عليكم.

قرأت كتاابً يروي فيه مؤلفه عن اإلمام مالك ،أنه قال( :من يصف أن هلل يداً ،ويشري إىل يده هو

(برفعها لكي تُرى) فيجب أن تقطع يده ،وكذلك من شبه بوجهه)  .فلماذا أشار النيب -صلى هللا

عليه وسلم -إىل عينيه وأذنه ،عندما تال قوله تعاىل" :إنه هو السميع البصري"؟ وكذلك ما حيريين هو:
كيف قارن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كالم هللا جبر السالسل على الصخر ،أليس يف املثالّي

أعاله تشبيه؟.
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إن من اإلميان ابهلل -تعاىل -اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه ،ومبا وصفه به رسوله  -صلى هللا
عليه وسلم -من غري حتريف ،وال تعطيل ،ومن غري تكييف ،وال متثيل ،هذا هو منهج أهل السنة

واجلماعة يف صفات هللا -تعاىل ،-فهم يؤمنون هبا إمياانً خالياً من هذه األمور األربعة ،فالتحريف:
تغيري اللفظ واملعىن ،فتحريف املعىن هو تغيريه بصرف اللفظ عن ظاهره بغري دليل ،وهو نوع من

التعطيل.

أما التعطيل :فهو إنكار ما أثبته هللا -تعاىل -لنفسه من األمساء والصفات كلياً أو جزئياً ،بتحريف أو

تعطيل.
جبحود ،فهذا كله
ٌ

أما التكييف :فهو ذكر كيفية الصفة من صفات هللا -تعاىل -وهو حمرم ،وبدعة منكرة ،وقول على

هللا بغري علم؛ ألن هللا  -سبحانه  -وصف نفسه يف كتابه بصفات ،ومل خيربان بكيفيتها.
أما التمثيل :فهو متثيل هللا -سبحانه -خبلقه ،يف ذاته ،أو يف صفاته ،والتمثيل ذكر مماثل للشيء.

وأهل السنة يتربؤون منه ومن التحريف ،والتعطيل ،والتكييف ،قال تعاىل" :ليس كمثله شيء وهو

السميع البصري" [الشورى ، ]11 :فقوله" :ليس كمثله شيء" ردٌّ على املمثلة ،وقوله" :وهو السميع
البصري" رٌد على املعطلة.
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وقال تعاىل" :هل تعلم له مسيا" [مرمي ، ]65 :أي مماثالً ،وقال تعاىل" :ومل يكن له كفوا أحد"

[اإلخالص ، ]4 :وقال تعاىل" :فال جتعلوا هلل أنداداً" [البقرة ، ]22 :أي نظراء مماثلّي ،وقال تعاىل:

"فال تضربوا هلل األمثال" [النحل ، ]74 :فإن قيل :إن هناك أحاديث قد تشتبه علينا ،ونريد اجلواب

الشايف عنها:

أوالً :قوله صلى هللا عليه وسلم" :إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته"

أخرجه البخاري ( ، )7434ومسلم ( ، )633فاجلواب عن ذلك من وجهّي:

األول :أنه ال ميكن أن يقع تعارض بّي كالم هللا –تعاىل -وكالم رسوله –صلى هللا عليه وسلم -الذي

صح عنه أبداً؛ ألن الكل حق من عند هللا -تعاىل -لكن قد يقع التعارض يف فهم البعض ،لقلة

العلم ،أو لقصور الفهم ،أو للتقصري يف البحث والتعلم والتدبر ،أو لسوء القصد والنية ،وبناء على

ذلك فيجب عليك عند االشتباه أن ترد املشتبه إىل احملكم؛ حىت يبقى النص كله حمكماً ،وهذه طريق
الراسخّي يف العلم ،قال تعاىل" :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات [ " ...آل

عمران ، ]7 :وهبذا تسلم أمام هللا.

الثاين :أن احلديث ليس فيه تشبيه للمرئي ابملرئي ،وإمنا فيه تشبيه للرؤية ابلرؤية ،أي ترون ربكم
كرؤيتكم القمر ليلة البدر ،وهلذا أعقبه بقوله" :ال تضامون يف رؤيته" أو" :ال تضارون يف رؤيته"

أخرجه البخاري (. )7440
اثنياً :قوله صلى هللا عليه وسلم " :خلق هللا آدم على صورته" أخرجه البخاري ( ، )6227ومسلم
( ، )2841واجلواب عنه من ثالثة وجوه:

األول - :مبا سبق :-أنه ال ميكن أن يتعارض هذا احلديث مع قوله تعاىل" :ليس كمثله شيء" ،فإن
استطعت اجلمع فافعل ،وإال فقل :إن هللا خلق آدم على صورته ،وأنه سبحانه ليس كمثله شيء،

فأثبت الصورة بدون مماثلة.
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الثاين :أنه ال يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثالً له من كل وجه ،فقد قال صلى

هللا عليه وسلم " :-أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر" أخرجه البخاري (، )3246
ومسلم ( ، )2834فهؤالء البشر ليسوا على صورة القمر من كل وجه ،بل على صورهتم ،لكن يف
الوضاءة واحلسن واجلمال ،وما أشبه ذلك على صورة القمر ،ال من كل وجه.
الثالث :أن اإلضافة يف قوله" :على صورته" من ابب إضافة املخلوق إىل خالقه ،فيعين خلقه على

الصورة اليت اختارها ،واعتىن هبا خلقاً ،وتصويراً ،فإضافة هللا الصورة إليه من ابب التشريف والتكرمي.
وال يعين ذلك نفي الصورة ،فإهنا اثبتة هلل –تعاىل -أبدلة كثرية ،وسيأيت بيان معناها ،أي معىن الصورة

اليت تكون هلل –تعاىل -وتليق جبالله وعظمته.

وهذا الوجه – أعين الوجه الثالث -صحيح ،وله نظري ،لكن الوجه الثاين أسلم منه؛ ألن لظاهر
اللفظ مساغاً يف اللغة ،وإمكاانً يف العقل ،فالواجب محل الكالم عليه ،مع اعتقادان اجلازم أن الصورة
ال يلزم منها مماثلة الصورة األخرى ،وحينئذ يكون األسلم أن حنمله على ظاهره .فإن قيل :ما هي

الصورة اليت هلل –تعاىل -ويكون آدم عليها؟
فاجلواب :أن هللا –تعاىل -له وجه يليق جبالله وعظمته ،وله عينان تليقان جبالله وعظمته ،وله يدان

تليقان جبالله وعظمته ،لكن ال يلزم من أن تكون هذه الصفات مماثلة لصفات اآلدمي ،كما أن الزمرة

األوىل من أهل اجلنة تكون على صورة القمر ،لكن بدون مماثلة ،وهذا ابلنسبة بّي املخلوق

واملخلوق ،فكيف ابألمر إذا كان بّي اخلالق – سبحانه -وبّي املخلوق الذي هو ليس بشيء ابلنسبة

إىل اخلالق -سبحانه" -ليس كمثله شيء".
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ضعاانً
اثلثاً :قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنحتها ُخ ْ
لقوله" :كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك  " ...أخرجه البخاري ( ، )7481ويف لفظ:
"كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك" أخرجه البخاري ( ، )4701ويف لفظ "إذا تكلم هللا تعاىل

ابلوحي مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا " ..أخرجه أبو داود ()4738
.

ومعىن قوله" :كأنه" أي صوت القول يف وقعه على قلوهبم ،حّي مساعه .وقوله" :صفوان" هو احلجر
األملس الصلب ،والسلسلة عليه يكون هلا صوت عظيم .واجلواب عن ذلك بثالثة وجوه:

األول - :كما سبق -أنه ال ميكن أن يقع تعارض بّي كالم هللا وكالم رسوله – صلى هللا عليه وسلم-
؛ ألن الكل حق من عند هللا –تعاىل -فإن استطعت اجلمع فافعل ،وإال فرد املتشابه إىل احملكم؛ حىت

يبقى النص كله حمكماً" ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصري".

الثاين :أن احلديث ليس فيه تشبيه لصوت هللا –تعاىل -بصوت السلسلة على صفوان ،وإمنا فيه

تشبيه مساع املالئكة لصوت هللا –تعاىل -بسماع من يسمع سلسلة على صفوان .أو يقال :إن املراد

تشبيه ما حيصل للمالئكة من الفزع عندما يسمعون كالم هللا –تعاىل -بفزع من يسمع سلسلة على
صفوان .إذاً ليس يف احلديث تشبيه الصوت ابلصوت ،وإمنا فيه تشبيه السماع ابلسماع ،والفزع

ابلفزع ،والوقع ابلوقع ،ولذلك أعقبه بقوله" :ينفذهم ذلك" أي أن الصوت يبلغ منهم كل مبلغ .فإن

أىب أح ٌد وأصر زاعماً أن يف احلديث تشبيهاً للصوت ابلصوت ،قلنا :إن هذا ال يفهم من احلديث،
لكن حىت وإن سلمنا بذلك ،فال يلزم منه أن يكون مماثالً له من كل وجه ،كما سبق وأن بيناه يف

حديث الزمرة األوىل من أهل اجلنة؛ ألن هللا – سبحانه" -ليس كمثله شيء" أبداً ،ال يف ذاته ،وال يف

صفاته ،وال يف أفعاله ،وهذا هو الوجه الثالث.
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رابعاً :أن الرسول – صلى هللا عليه وسلم -قرأ قوله تعاىل" :إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل

أهلها  " ...إىل قوله تعاىل" :إن هللا كان مسيعاً بصرياً" ،فوضع إهبامه على أذنه اليمىن ،واليت تليها
على عينه ،وأبو هريرة –رضي هللا عنه -ملا حدث به فعل ذلك .أخرجه أبو داود بسند صحيح

(. )4728

واجلواب عن ذلك بوجهّي:

األول - :مبا سبق :-أنه إذا اشتبه عليك مثل ذلك ،ومل تستطع اجلمع ،فر ّد املتشابه إىل احملكم،

"ليس كمثله شيء" ،واجزم أنه ال تعارض بّي كالم هللا ،وكالم رسوله – صلى هللا عليه وسلم ،-وأنه
إمنا حصل لك االشتباه لسبب من األسباب املذكورة فيما سبق.

الثاين :أن الرسول – صلى هللا عليه وسلم -فعل ذلك ليؤكد ثبوت هاتّي الصفتّي هلل –سبحانه-

على الوجه الالئق به ،فهو إذاً حتقيق هلما ،وإثبات هلما ابلقول والفعل ،وليس يف احلديث ما يدل
على التمثيل أبداً ،ال من قريب وال من بعيد" ،ليس كمثله شيء".

خامساً :أنه قد ورد يف حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -كيف حيكى رسول هللا –صلى هللا عليه

وسلم -قال" :أيخذ هللا – عز وجل -مساواته وأرضيه بيديه ،فيقول" :أان هللا ،ويقبض صلى هللا عليه
وسلم أصابعه ويبسطها -أان امللك" أخرجه مسلم (. )2788

وجياب عنه ابلوجهّي السابقّي ،وأن املراد بفعل الرسول –صلى هللا عليه وسلم -لذلك ،هو حتقيق
صفة اليدين هلل تعاىل ،وإثباهتا حقيقة على الوجه الالئق به ،وأنه سبحانه يقبض هبما مساواته وأراضيه

حقيقة ،يوم القيامة ،كما قال تعاىل" :وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة

والسماوات مطوايت بيمينه" [الزمر ، ]67 :فإن قيل :هل جيوز ألحد أن يفعل كما فعل الرسول –

صلى هللا عليه وسلم -يف احلديثّي السابقّي؟
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فاجلواب :أن هذا خيتلف حبسب ما يرتتب عليه ،فإذا خشينا أن يتوهم أحد التمثيل فينبغي أن نكف
عن ذلك كما لو كان أمامك عامة ال يفهمون الشيء على ما ينبغي ،وعلى كل فال حاجة إىل أن
نفعل ذلك ما دمنا نعلم أن املقصود هو التحقيق ،مما يعين أن ما فعله الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -إمنا هو مقصود لغريه ،وحينئذ فال حاجة إىل ذلك ،ولكل مقام مقال.
املراجع:

( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.
( )2العقيدة الواسطية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
( )3شرح العقيدة الواسطية ،للشيح حممد بن عثيمّي.
( )4القول املفيد ،للشيخ حممد بن عثيمّي.

( )5فتح اجمليد ،للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ.
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الصفات املشرتكة بّي اخلالق واملخلوق
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات

التاريخ 1426/09/09هـ
السؤال

يقول الشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا -يف كتابه (عقيدة أهل السنة واجلماعة) ما يلي :ال شريك هلل يف
سماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
"ر ُّ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما فَا ْعبُ ْدهُ
ب ال ه َ َ
ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أمسائه وصفاته ،قال تعاىلَ :
ادتِِه َه ْل تَـ ْعلَ ُم لَهُ َِمسيًّا" انتهى كالمه .ال شريك له يف صفاته ،فكيف ذلك وكثري من الناس
اصطَِ ْرب لِ ِعبَ َ
َو ْ
يتصفون ابلكرم وهو من صفات هللا ،وآخرون يتصفون ابحللم وهو من صفات هللا أيضاً؟ .نرجو
التوضيح.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فما نقلتَه من كالم الشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا -حمل إمجاع من علماء اإلسالم ،فصفات هللا -

تعاىل -ال تشابه صفات املخلوقّي" :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" [الشورى. ]11:

أما ما ذكرته من وجود أوصاف يف بعض املخلوقّي ،مثل (الكرم والعلم واحللم) فإن االشرتاك يف

بعض املعاين ال يقتضي التشابه املطلق ،ومثال ذلك أن نقول :يد الباب ويد القط ويد الفيل ويد
اإلنسان ،فهي رغم اشرتاكها اللفظي ال تقتضي التشابه مطلقاً ،ونقول أيضاً :محامة سريعة وطائرة

سريعة ،والفرق بّي حقيقة الصفتّي شاسع جداً ،فإذا كان ذلك يف حق املخلوقّي فهو من ابب أوىل

يف حق اخلالق سبحانه وله املثل األعلى ،والقاعدة يف ذلك أن االشرتاك يف األمساء ال يقتضي التشابه

يف املسميات.
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إثبات األيدي هلل يف قوله "مما عملت أيدينا"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1427/04/05هـ
السؤال

ت أَيْ ِدينَا" حسب إجابة فضيلة الشيخ -حفظه هللا -أنه ال
قال تعاىل" :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ

جيب علينا أتويل هذه اآلية فما معناها الظاهر ،وإذا قلنا :إن معناها الظاهر هو األيدي فسيبدوا لنا
تشبيها؟
تصور وختيل ،فهل يعترب هذا
جتسيما أو ً
ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ت أَيْ ِدينَا" [سورة يس . ]71:يدل على إثبات اليدين
فقول هللا تعاىل" :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُم ِممها َع ِملَ ْ
هلل تعاىل ،وسبب ذكر اليدين بصيغة اجلمع أهنما أضيفتا إىل صيغة اجلمع ،كما قال تعاىل" :فَبِ َما

ت أَيْ ِدي ُك ْم" [الشورى . ]30:ومن قواعد اللسان العريب أن املثىن إذا أضيف إىل ضمري التثنية
سبَ ْ
َك َ

أو ضمري اجلمعُ ،مجع كقوله تعاىل" :فقد صغت قلوبكما" [التحرمي . ]4:وقوله" :فاقطعوا أيديهما"
[املائدة . ]38:ونظري هذه اآلية قوله تعاىل" :جتري أبعيننا" [القمر . ]14:وهذه اآلية أعين " مما

عملت أيدينا" .ال تدل على أن هللا خلق األنعام بيديه كما خلق آدم ،ألنه أسند الفعل إىل األيدي

كقوله" :مبا قدمت أيديكم" [آل عمران . ]182:ومثل هذا األسلوب ال يدل على خصوص فعل
ي" [ص . ]75:فإهنا تدل على أن
ت بِيَ َد ه
"ما َمنَـ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
اليدين خبالف قوله تعاىلَ :
هللا خلق آدم بيديه؛ ألنه أسند الفعل إىل الفاعل وعداه إىل اليدين ابلباء ،وأهل السنة واجلماعة
يثبتون اليدين هلل على ما يليق به وال يكيفون وال ميثلون.

فال تتخيل أيها السائل من صفات هللا أهنا متاثل صفات املخلوقّي فهو سبحانه وتعاىل ليس كمثله

شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله .وهللا أعلم.
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اجلن يف العالج
استخدام ّ

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1422/8/3
السؤال

مس اجلن لإلنس وهل جيوز استخدامهم يف العالج؟
ما حقيقة ّ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد:

جواابً على سؤال السائل :ما حقيقة مس اجلن لألنس وهل جيوز استخدامهم يف العالج؟

فنقول:

أما مس اجلن لإلنس فحقيقة اثبتة دل عليها الكتاب والسنة والواقع .ومل خيالف يف ذلك إال بعض

من يسمون ابلعقالنيّي قدمياً وحديثاً بناء على تقديسهم العقل .علماً أن العقل السليم ال مينع من

ثبوت ذلك ،بل تعدى بعضهم إىل إنكار حقيقة اجلن أصالً وهذه مكابرة.

قال هللا تعاىل" :الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس …".

وقد ثبت ذلك يف أحاديث كثرية صحيحة.

كما يشهد له الواقع ،وأقوال العلماء يف ذلك قدمياً وحديثاً مشهودة ،أما مسألة حكم االستعانة

ابجلن واستخدامهم يف العالج أو غري ذلك فالصحيح أنه ال جيوز حىت وإن كانوا مسلمّي ويف أمر

مباح أو مشروع؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يستعن هبم ال يف اجلهاد ،وال يف اإلخبار عن
أحوال العدو ،وال عن شيء من ذلك مع حاجته املاسة -صلى هللا عليه وسلم -إىل ذلك ،مع أنه

مرسل إليهم عليه الصالة والسالم ،وقد بلغهم رسالة ربه.

وهذا االستخدام من أفعال أهل اجلاهلية .فكانوا إذا نزلوا وادايً أو مكاانً خالياً قالوا :نعوذ بسيد هذا
فحرم اإلسالم ذلك ،قال -تعاىل" -وأنه كان رجال
الوادي من سفهاء قومه … يريدون كبري اجلنّ .

من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً".
وقد أبدهلم النيب -صلى هللا عليه وسلم -خرياً منه فقال -عليه الصالة والسالم " -من نزل منزالً مث
قال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك " رواه

مسلم (. )2708
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ذم هللا الكافرين عليه ،قال -تعاىل" -ويوم حيشرهم مجيعاً
وهذا االستخدام هو من االستمتاع الذي ّ
اي معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللا إن ربك حكيم عليم" فاجلن ال
خيدم اإلنس إال إذا قدم له شيئا ً،وهذا هو استمتاع بعضهم ببعض .كما أن استخدام اجلن يف بعض

األمور املباحة أو الطاعات ذريعة للشرك ،وقاعدة "سد الذرائع" متنع من ذلك ملا فيه من خماطر
جسيمة على عقيدة املسلم.

فعلى املسلم الغيور على دينه البعد عن كل األمور اليت تقدح يف عقيدته وجتره إىل الذنب الذي ال
يغفره هللا تعاىل .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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كيف نثبت وجود املالئكة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1422/6/27
السؤال

هل لكم أن تثبتوا يل أنه يوجد يف هذه الدنيا مالئكة؟

أريد جواابً مقنعاً .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله ،نقول ملن قال ذلك :أتؤمن ابهلل ورسوله

وكتابه؟ فإن قال :نعم أؤمن ابهلل ورسوله وكتابه .نقول :إن هذا يفرض عليك أن تؤمن بكل ما أخرب
هللا به يف كتابه وعلى لسان رسوله ،فإن املالئكة من علم الغيب ،وال طريق للعلم هبم إال خرب الرسل
-صلوات هللا وسالمه عليهم ،-فال طريق للعلم ابملالئكة إال ابلوحي املنزل على رسل هللا وأعظم

ذلك ما أنزله هللا -سبحانه وتعاىل -من الكتاب واحلكمة على حممد -صلى هللا عليه وسلم -وقد
ذكر هللا املالئكة يف كتابه يف مواضع كثرية جداً ،كما يف قصة آدم وإبليس ،وذكر أن اإلميان هبم من
أركان وأصول اإلميان والرب ،وأن الكفر هبم ضالل بعيد كما قال -تعاىل(( :-ومن يكفر ابهلل

ومالئكته وكتبه ورسله فقد ضل ضالالً بعيداً)) كما ّبّي سبحانه وتعاىل يف كتابه وعلى لسان رسوله -
عليه الصالة والسالم -أموراً كثرية عن املالئكة من صفاهتم اخلَلقية واخلُلقية ،واألعمال اليت وكلوا
هبا ،فاإلميان ابملالئكة من أصول اإلميان فمن ينكر وجودهم ،أو يشك يف وجودهم فإنه كافر ابهلل

ورسوله وكتبه ،ولو ادهعى أنه مسلم ،وأؤكد أنه ال طريق إلثبات وجودهم وأحواهلم إال السمع ،أي:

النقل ،وهو كتاب هللا ،وما ص هح من سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

وإن كان القائل ال يؤمن ابهلل ،أو ال يؤمن ابلرسول ،أو ال يؤمن ابلقرآن فللكالم معه مقام آخر ،ال
يتكلم معه يف إثبات املالئكة بل يتكلم معه يف أصل األصول ،وهو اإلميان ابهلل ورسوله وكتابه  ,وهللا

أعلم.
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اجلن والشياطّي ساللة من؟؟
اجمليب د .عبد هللا السبيت
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/تفسري آايت أشكلت
التاريخ 1422/7/22
السؤال

يقول هللا تعاىل (وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة  ...اآلية

اإلنس من بين آدم واجلن من نسل من؟ والشياطّي من نسل من؟ وماذا قال أهل العلم بقوله تعاىل

(أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)

ظاهر قول املالئكة أبن األرض كان يقطنها خملوق مفسد فمن هم؟

اجلواب

الذي يظهر وهللا أعلم أن إبليس هو أبو اجلن وذلك هو ظاهر القرآن وال معارض له مقبول فإن هللا
سبحانه قد أخرب يف كتابه عن إبليس أنه اعرتض على السجود بقوله( :خلقتين من انر وخلقته من

طّي) فهو يتحدث عن خلقه هو ال عن غريه من أب أو جد فأول اجلن خلقا هو إبليس وهو أبوهم
(أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو) كما أن أول اإلنس خلقا هو آدم وهو أبوهم

وإبليس قد خلق قبل آدم (ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محأ مسنون*واجلان خلقناه من قبل

من انر السموم)
قال احلسن البصري رمحه هللا":ما كان إبليس من املالئكة طرفة عّي قط وإنه ألصل اجلن كما أن آدم

أصل اإلنس "قال ابن كثري ":وهذا إسناد صحيح عن احلسن " ( )74/1يف تفسري قوله (وإذ قلنا
للمالئكة اسجدوا آلدم) .

قال ابن القيم_رمحه هللا_:

واسأل أاب اجلن اللعّي أتعرف اخلالق أم أصبحت ذا نكران
وقال ابن حجر يف الفتح ( ": )369/6إبليس أبو اجلن كلهم "
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وكل قول غري هذا غري فإنه معارض لظاهر القرآن كما أن مستنده النقل عن بين إسرائيل فمرة ينسب
إىل حي من املالئكة وأخرى إىل اجلن ولكن اصطفى فكان بّي املالئكة  ...إىل غري ذلك من
األقوال ،واملسألة مسعية ال جمال للرأي فيها ،ومثلها ال يستند فيه على اإلسرائيليات ،وجتدر اإلشارة
إىل أهنا قد وردت جمموعة من الرواايت عن املتقدمّي يف إبليس وكيفية نسبته إىل اجلن ،وحتديد

مهمته ،وذكر عبادته ،وكيفية انتقاله ،إىل السماء وتسميته ،وغري ذلك ،ومصدر ذلك وهللا أعلم
اإلسرائيليات ،قال ابن كثري يف تفسريه ( ": )87/3وقد روي يف هذا آاثراً كثرية عن السلف وغالبها

من اإلسرائيليات ،اليت تنقل لينظر فيها ،وهللا أعلم حبال كثري ،منها ومنها ما قد يقطع بكذبه ملخالفته

احلق الذي أبيدينا ،ويف القرآن غنية عن كل ما عداه من األخبار املتقدمة ،ألهنا ،ال تكاد ختلو من
تبديل وزايدة ونقصان وقد وضع يف هذا أشياء كثرية ".

وحينئذ فال داعي للعدول عن ظاهر القرآن.

وهبذا القول يزول اإلشكال عن كيفية وجود إبليس بّي املالئكة وهو ليس منهم ،فاهلل قد خلقه

وجعله بينهم ،كما أنه خلق آدم وجعله يف اجلنة مث أنزل اجلميع إىل األرض جزاءا وابتالء ،هذا ابلنسبة
أليب اجلن.

وأما ابلنسبة أليب الشياطّي فال بد من مقدمة لبيان ذلك ،فإن لفظ (شيطان) يطلق على إبليس
ويطلق على جنس من اجلن وهم املرة من ذرية إبليس ،ويطلق على املتمرد من اإلنس على أوامر ربه.

فأما إطالقه على إبليس ففي مثل قوله تعاىل (فأزهلما الشيطان عنها) وقوله تعاىل (فوسوس هلما
الشيطان) وقوله تعاىل (ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة) وهذا غالب إطالقه،
فالشيطان علم يف الغالب على إبليس.

وأما إطالقه على جنس من اجلن ففي مثل قوله تعاىل (وما تنزلت به الشياطّي) وقوله تعاىل (هل
أنبئكم على من تنزل الشياطّي) (والشياطّي كل بناء وغواص) (وجعلناها رجوما للشياطّي) وهو ههنا

وصف هلم.
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وأما إطالقه على متمردي اإلنس ففي مثل قوله تعاىل (وكذلك جعلنا لكل نيب عدو شياطّي اجلن
واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا) وهو هنا وصف هلم أيضا.
وحينئذ فال ميكن أن يقال :أبو الشياطّي هو فالن إذ منهم جن ومنهم بشر ،إال أن يكون احلكم

أغليب ،فيقال إبليس أبو الشياطّي ألن غالب الشياطّي منهم وألنه مصدر شيطنتهم وهللا أعلم.

س /هل يدل قول املالئكة (أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ؟

ج /ليس يف اآلية دليل صريح على ذلك؛ إذ رمبا عرفت املالئكة أن هذا اخلليفة سيفسد يف األرض
ويسفك الدماء بوحي من هللا إليها كما نقل معناه ابن كثري عن احلسن البصري يف تفسري اآلية.

وقد ورد يف كتب التواريخ وبعض التفاسري :أهنم علموا ذلك بسبب أعمال من تقدم آدم من اجلن
الذين سكنوا األرض ،وسبق بيان شئ من ذلك السؤال ،السابق وهللا أعلم.
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هل املالئكة أجسام نورانية
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1424/8/25هـ
السؤال

هل املالئكة من أجسام نورانية أم ال؟.

اجلواب
نعم املالئكة خلقوا من نور ،وابن آدم خلق من طّي ،واجلن خلقت من مارج من انر ،وهللا أعلم.
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تلبس اجلن ابإلنس
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

اجلين عندما يتلبهس ابإلنسان؟ مع العلم أن اإلنسان سوف يرفع
السؤال :ما الفائدة اليت يستفيدها ه
عنه القلم يف حالة اجلنون.

أعتقد  -وهللا أعلم  -أن إبليس لبهس على املتعلمّي أبن جعلهم يعتقدون أبن للجن قدرة يستطيعون
هبا الدخول يف األجساد البشرية.

وحنن نعلم علم اليقّي أبن إبليس وجنده دعاة إىل النار ،فال يصح له أن يذهب العقول بتلك
الطريقة ،وقد يقول قائل أبهنا من وسائل حربه ،إذاً ملا كان يف الكفره جمانّي .واألحاديث املستشهد
هبا ال تدل إال على اإلغواء ال اجلنون بسبب اجلن ،كحديث "أن الشيطان جيري من بين آدم جمرى

الدم " فالرجاء العودة على مناسبة احلديث ،شاكراً لكم سعة صدوركم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة السالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فمسألة إنكار تلبُّس اجلن ابإلنس ال يقول هبا إال مكابر؛ ألهنا مسألة تشهد هلا األدلة الشرعية

الصحيحة ،ويدل عليها الواقع واملشاهدة ،وسبق أن أجبنا على سؤال يف هذا املوقع عن هذا
املوضوع ،فيحسن الرجوع إليه.

ومن األدلة الشرعية الدالة على ثبوت التلبس قول هللا  -تعاىل" :-الذين أيكلون الراب ال يقومون إال
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس [ " ...البقرة. ]275 :
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ومن األحاديث ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( )24009من حديث أم أابن بنت الوازع ،عن أبيها
أن جدها الزارع انطلق معه اببن له جمنون –أو ابن اخت له -قال جدي :فلما قدمنا على رسول هللا
–صلى هللا عليه وسلم – قلت إن معي ابناً يل ،أو ابن أخت يل جمنون ،أتيتك به تدعو هللا له قال:
ائتين به قال :فانطلقت به إليه وهو يف الركاب ،فأطلقت عنه ،وألقيت عنه ثياب السفر ،وألبسته

ثوبّي حسنّي وأخذت بيده حىت انتهيت به إىل النيب – صلى هللا عليه وسلم -فقال :ادنه مين،
اجعل ظهره مما يليين ،قال :فأخذ مبجامع ثوبه من أعاله وأسفله فجعل يضرب ظهره حىت رأيت

بياض إبطيه ،ويقول" :اخرج عدو هللا ،اخرج عدو هللا " فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره األول،

مث أقعده رسوله هللا – صلى هللا عليه وسلم – بّي يديه فدعا له مباء فمسح وجهه ودعا له ،فلم يكن

يف الوفد أحد بعد دعوة رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -يفضل عليه ،ومثله احلادثة اليت رواها

اإلمام أمحد يف مسنده ( ، )17549من حديث يعلى بن مرة ،وإخراج النيب –صلى هللا عليه وسلم-

اجلين من الصيب.
ه

يقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( )276/24دخول اجلن يف بدن اإلنسان اثبت ابتفاق أهل السنة

واجلماعة .ويقول :ليس يف أئمة املسلمّي من ينكر دخول اجلن يف بدن املصروع وغريه ،ومن أنكر
ذلك وادهعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع ،وليس يف األدلة الشرعية ما ينفي ذلك،

وقال يف ( )12/19أن ممن أنكر دخول اجلن بدن املصروع طائفة من املعتزلة ،كاجلبائي وأيب بكر
الرازي.

أما ما ذكره السائل من أن إبليس وجنده دعاة إىل النار ،فال يصح أن تذهب العقول بتلك الطريقة.
فنقول :إن دوافع التلبُّس ليست حمصورة يف العداوة فقط .فقد يكون دافع التلبس احلب والعشق

واهلوى ،فبعض اجلن يعشق بعض اإلنس فيتلبس هبم.
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وقد يكون بدافع االنتقام إذا آذاهم اإلنس وهو يشعر أو ال يشعر ،ومل يعتصم بذكر هللا ،وقد يكون
اجلين أحياانً مكرهاً على اإليذاء والتلبُّس؛ حيث جيربه على التلبُّس أحد كربائهم من الشياطّي ،وهذا
ه
يكون عادة عن طريق السحر.

وقد يكون بدافع اإليذاء ،أما ترى أنه يفرح حّي يفرق بّي املرء وزوجه ،وحّي يقطع الرحم؟
إذاً فعداوة الشيطان لإلنسان ليست حمصورة يف إغوائه وصرفه عن الصراط املستقيم ،مع أهنا أغلى

أمانيه ولكنه اإليذاء بشىت أنواع األذى النفسي واجلسدي ،وخاصة إذا مل يتمكن من صرفه عن احلق.
وصرفه عن احلق إما إبيقاعه يف الشرك واخلروج من امللة ،أو إبيقاعه يف البدع أو الذنوب ،فإن مل

يستطع فبصده عن طاعة هللا وإفساد العبادة عليه ،فإن مل يستطع فبإشغاله ابملفضول عن الفاضل.

إىل غري ذلك من الصور .أعاذان هللا من شياطّي اجلن واإلنس مبنهه وكرمه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تكليف اجلن ابلعبادات
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1423/8/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
هل على اجلن تكاليف شرعية كما على اإلنس؟ أي :هل اجلن مكلفون ابلصالة وصيام رمضان؟ ألنه

كما نعرف هناك جن مسلم وآخر كافر ،أفيدوين أفادكم هللا ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
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نعم ،اجلن مكلفون كاإلنس ،وخملوقون للعبادة ،فهم مأمورون ومنهيون ،كما قال -تعاىل":-وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56 :وهم موعودون ومتوعدون ،فمؤمنهم موعود

ابلثواب وكافرهم وعاصيهم متوعد ابلعقاب ،فقد قضى هللا -تعاىل -أن ميأل جهنم من اإلنس واجلن،
كما قال -سبحانه وتعاىل":-ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعّي" [هود]119 :
 ،والصحيح أن مؤمنهم يدخل اجلنة كما يف سورة الرمحن ،واخلطاب فيها للثقلّي (اإلنس واجلن)
َي ِ
آالء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِن" [الرمحن ]13 :يف واحد وثالثّي آية ،ومن ذلك قوله -تعاىل":-
":فَبِأ ِّ
َي ِ
ِِ
ِِ ِ
س َوال َج ٌّ
اه ْم
فَـيَـ ْوَمئِ ٍذ ال يُ ْسأ ُ
آالء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِن*يُـ ْع َر ُ
يم ُ
ان*فَبِأ ِّ
ف ال ُْم ْج ِرُمو َن بس َ
َل َع ْن ذَنْبه إنْ ٌ
َي ِ
فَـيـ ْؤ َخ ُذ ِابلنـ ِ
آالء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِن" [الرمحن ]42- 39 :إىل قوله":وملن خاف
ُ
هواصي َواألَقْ َد ِام*فَبِأ ِّ
َ
مقام ربه جنتان*فبأي آالء ربكما تكذابن" [الرمحن ]78 - 46 :إىل آخر السورة ،ولكن ال ندري

عن كيفية أدائهم للتكاليف الواجبة عليهم؛ ألن هلم طبيعة وخلقة ختتلف عن طبيعة اإلنس وخلقتهم،
لكنهم مكلفون بشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهلذا قرأ النيب -صلى هللا عليه وسلم -القرآن

وجاءه نفر من اجلن واستمعوا القرآن وذهبوا إىل أقوامهم منذرين كما ذكر هللا ذلك يف سوريت
ضروهُ قَالُوا أَنْ ِ
ِ ِ
ِ
صتُوا فَـلَ هما
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
"وإِ ْذ َ
األحقاف واجلنَ ،
ك نَـ َفراً م َن ا ْجل ِّن يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن فَـلَ هما َح َ ُ
ِ
ِ
ِ ه
ين" [األحقاف ]35 - 29 :إىل آخر اآلايت ،وهللا أعلم.
قُض َي َول ْوا إِ َىل قَـ ْوم ِه ْم ُم ْنذ ِر َ
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رؤية اجلن والكالم معهم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1423/1/6

السؤال

هل يستطيع اإلنسان رؤية اجلن أو املالئكة ،مع العلم أين قابلت من يقول إنه يرى اجلن ،وكان معنا
شخص قد لبسه جين وكان يتكلم معه .ما قولكم يف هذا؟ للعلم هذا الشخص ثقة -إن شاء هللا.-

اجلواب

اجلن ال يُرون على صورهم احلقيقية اليت خلقهم هللا -تعاىل -عليها ،قال هللا -تعاىل( :-إنه يراكم هو
وقبيله من حيث ال تروهنم) [األعراف ]27:وقد قال -تعاىل( :-إال إبليس كان من اجلن ففسق عن

أمر ربه) [الكهف. ]50:
ولكن هللا قد جعل هلم القدرة على أن يظهروا يف صور أشخاص وحيواانت وحشرات وغري ذلك،

وقد متثل الشيطان لقريش يف صورة شيخ جندي.

أما مساع أصواهتم وكالمهم على لسان اإلنسي املتلبسّي به فهذا اثبت وواقع .وهللا تعاىل أعلم.

أعاذان هللا من شياطّي اجلن واإلنس .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.

()264/2

مذهب أهل السنة يف املالئكة واجلان
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1423/2/2

السؤال

ما مذهب أهل السنة واجلماعة يف املالئكة واجلان؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إليك كالم مساحة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي يف إجابته على سؤال قريب من سؤالك قال -
رمحه هللا:-

املالئكة :عامل غييب خملوقون ،عابدون هلل -تعاىل ،-وليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء،
خلقهم هللا -تعاىل -من نور ،ومنحهم االنقياد التام ألمره ،والقوة على تنفيذه.

قال هللا -تعاىل ":-ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال
يفرتون" [األنبياء. ]20-19:

وهم عدد كثري ال حيصيهم إال هللا -تعاىل ،-وقد ثبت يف الصحيحّي (البخاري ( )3207ومسلم

( ))2643من حديث أنس -رضي هللا عنه -يف قصة املعراج أن النيب -صلى هللا عليه وسلمُ -رفع
يعودوا إليه آخر ما
له البيت املعمور يف السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا مل ُ
عليهم.
واإلميان ابملالئكة يتضمن أربعة أمور:

األول :اإلميان بوجودهم.

الثاين :اإلميان مبن علمنا امسه منهم ابمسه (كجربيل)  ،ومن مل نعلم امسه نؤمن هبم إمجاالً.
الثالث :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ،كصفة (جربيل)  ،فقد أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه
رآه على صفته اليت ُخلق عليها وله ستمائة جناح قد سد األفق ،أخرجه الرتمذي ( )3278وأمحد

(. )3748
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وقد يتحول امللك أبمر هللا –تعاىل -إىل هيئة رجل ،كما حصل (جلربيل) حّي أرسله –تعاىل -إىل مرمي
فتمثهل هلا بشراً سوايً ،وحّي جاء إىل النيب –صلى هللا عليه وسلم -وهو جالس يف أصحابه جاءه

بصفة رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يُرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه أحد من

الصحابة ،فجلس إىل النيب –صلى هللا عليه وسلم -فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه على

فخذيه ،وسأل النيب –صلى هللا عليه وسلم -عن اإلسالم ،واإلميان ،واإلحسان ،والساعة ،وأماراهتا،
فأجابه النيب –صلى هللا عليه وسلم -فانطلق ،مث قال –صلى هللا عليه وسلم ":-هذا جربيل أاتكم
يعلمكم دينكم" .رواه مسلم (. )8

وكذلك املالئكة الذين أرسلهم هللا –تعاىل -إىل إبراهيم ولوط كانوا يف صورة رجال.
الرابع :اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون هبا أبمر هللا –تعاىل ،-كتسبيحه ،والتعبد له ليالً
وهناراً بدون ملل وال فتور.
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة.

مثل :جربيل األمّي على وحي هللا –تعاىل -يرسله هللا به إىل األنبياء والرسل.
مثل :ميكائيل املوكل ابلقطر ،أي :املطر والنبات.

ومثل :إسرافيل املوكل ابلنفخ يف الصور عند قيام الساعة وبعث اخللق.
ومثل :ملك املوت املوكل بقبض األرواح عند املوت.

ومثل :مالك املوكل ابلنار وهو خازن النار.
ومثل :املالئكة املوكلّي ابألجنة يف األرحام إذا مت لإلنسان أربعة أشهر يف بطن أمه ،بعث هللا إليه

ملكاً وأمره بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد.

ومثل :املالئكة املوكلّي حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها لكل شخص ،ملكان :أحدمها عن اليمّي،

والثاين عن الشمال.

ومثل :املالئكة املوكلّي بسؤال امليت إذا وضع يف قربه أيتيه ملكان يسأالنه عن ربه ،ودينه ،ونبيه.
واإلميان ابملالئكة يثمر مثرات جليلة ،منها:
األوىل :العلم بعظمة هللا –تعاىل ،-وقوته ،وسلطانه ،فإن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق.
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الثانية :شكر هللا -تعاىل -على عنايته ببين آدم ،حيث وهكل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم،
وكتابة أعماهلم ،وغري ذلك من مصاحلهم.
الثالثة :حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة هللا –تعاىل.-

وقد أنكر قوم من الزائغّي كون املالئكة أجساماً ،وقالوا :إهنم عبارة عن قوى اخلري الكامنة يف

املخلوقات ،وهذا تكذيب لكتاب هللا –تعاىل ،-وسنة رسوله –صلى هللا عليه وسلم ،-وإمجاع

املسلمّي.

قال هللا –تعاىل ":-احلمد هلل فاطر السموات واألرض جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث

ورابع" [فاطر. ]1:

وقال ":ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدابرهم" [األنفال ، ]50:وقال":

ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة ابسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم" [األنعام. ]93:
وقال ":حىت إذا فُزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري" [سبأ. ]23:

وقال يف أهل اجلنة ":واملالئكة يدخلون عليهم من كل ابب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار"

[الرعد. ]24-23:

ويف (صحيح البخاري ( )3209ومسلم ( ))2637عن أيب هريرة –رضي هللا عنه -عن النيب –
صلى هللا عليه وسلم -قال ":إذا أحب هللا العبد اندى جربيل إن هللا حيب فالانً فأحبه ،فيحبه

جربيل ،فينادي جربيل يف أهل السماء ،إن هللا حيب فالانً فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،مث يوضع له

القبول يف األرض".

وفيه أيضاً عنه قال :قال النيب –صلى هللا عليه وسلم" :-إذا كان يوم اجلمعة كان على كل ابب من
أبواب املسجد املالئكة يكتبون األول فاألول ،فإذا جلس اإلمام طووا الصحف ،وجاؤوا يستمعون

الذكر" رواه البخاري ( )929ومسلم (. )850

وهذه النصوص صرحية يف أن املالئكة أجسام ال قوى معنوية ،كما قال الزائغون ،وعلى مقتضى هذه

النصوص أمجع املسلمون.
أما اجلن ،فإليك كالم مساحة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي –رمحه هللا تعاىل -حول ما سألت عنه:
س :هل للجن حقيقة؟ وهل هلم أتثري؟ وما عالج ذلك؟
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ج :أما حقيقة حياة اجلن فاهلل أعلم هبا ،ولكننا نعلم أن اجلن أجسام حقيقية ،وأهنم خلقوا من النار
وأهنم أيكلون ويشربون ويتزاوجون ،وهلم ذرية كما قال هللا –تعاىل -يف الشيطان" :أفتتخذونه وذريته
أولياء من دوين وهم لكم عدو" [الكهف ]50:وأهنم مكلفون ابلعبادات ،فقد أرسل إليهم النيب –

عليه الصالة والسالم ،-وحضروا واستمعوا القرآن كما قال هللا –تعاىل" :-قل أوحي إيل أنه استمع

نفر من اجلن فقالوا إان مسعنا قرآانً عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا" [اجلن-1:

 ، ]2وكما قال –تعاىل" :-وإذا صرفنا إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا

أنصتوا فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين قالوا يقومنا إان مسعنا كتاابً أنزل من بعد موسى مصدقاً ملا
بّي يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم" [األحقاف ]30-29:إىل آخر اآلايت ،وثبت عن

النيب –عليه الصالة والسالم -أنه قال للجن الذين وفدوا عليه وسألوه الزاد ،قال" :لكم كل عظم
ذكر اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلماً" مسلم ( ، )450وهم –أعين :اجلن-

يشاركون اإلنسان إذا أكل ومل يذكر اسم هللا على أكله ،وهلذا كانت التسمية على األكل واجبة،
وكذلك الشرب كما أمر بذلك النيب –صلى هللا عليه وسلم ،-وعليه فإن اجلن حقيقة واقعة

وإنكارهم تكذيب للقرآن وكفر ابهلل –عز وجل ،-وهم يؤمرون ،وينهون ،ويدخل كافرهم النار كما
قال هللا –تعاىل" :-قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار كلما دخلت

أمة لعنت أختها" [األعراف ، ]38:ومؤمنهم يدخل اجلنة أيضاً لقوله –تعاىل" :-وملن خاف مقام ربه

جنتان فبأي آالء ربكما تكذابن ذواات أفنان فبأي آالء ربكما تكذابن" [الرمحن ]49-46:واخلطاب
للجن واإلنس ،ولقوله –تعاىل" :-اي معشر اجلن واإلنس أمل أيتكم رسل منكم يقصون عليكم آاييت
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدان على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم
كانوا كافرين"
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[األنعام ]130:إىل غري ذلك من اآلايت والنصوص الدالة على أهنم مكلفون يدخلون اجلنة إذا
آمنوا ويدخلون النار إذا مل يؤمنوا.
أما أتثريهم على اإلنس فإنه واقع أيضاً ،فإهنم يؤثرون على اإلنس؛ إما أن يدخلوا يف جسد اإلنسان
فيصرع ويتأمل ،وإما أن يؤثروا عليه ابلرتويع واإلحياش ،وما أشبه ذلك.

والعالج من أتثريهم ابألوراد الشرعية ،مثل :قراءة آية الكرسي ،فإن من قرأ آية الكرسي يف ليلة مل
يزل عليه من هللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح.

[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي اجلزء األول صـ 290-288واجلزء
اخلامس صـ]119-116
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دخول املالئكة للبيوت
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1423/9/15هـ

السؤال

من املعلوم أن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة ،فمن املقصود من املالئكة؟ وهل معىن ذلك أن
احلسنات ال تكتب يف هذا البيت؟

اجلواب
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إن املالئكة املوكلون حبفظ العبد وحفظ عمله ال يفارقونه وال مينعهم من كتابة احلسنات والسيئات
مانع؛ ألنه عملهم الذي وكلهم هللا به ،وتعبدهم ابلقيام به ،وهم ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما
يؤمرون ،وعلى هذا فالظاهر أن املالئكة الذين ال يدخلون البيت الذي فيه صورة ،أو كلب ،هم

املالئكة الذين يغشون بيوت املؤمنّي ،وحيصل هلم بذلك اخلري والربكة ،فالذين يعلقون يف بيوهتم

الصور يتسببون يف حرماهنم من غشيان املالئكة لبيوهتم وجمالسهم ،ويستبدلونه بغشيان الشياطّي
الذين يضلوهنم ،وهم يف تعليق هذه الصور ،وإظهار املعاصي يهينون املالئكة املوكلّي أبعماهلم ،ولو
قدر -وهللا أعلم -أن احلديث عام يف كل املالئكة ،فإهنم وإن مل يدخلوا البيت على اإلنسان فإن

ذلك ال مينع اطالعهم على أعماله وإن كانوا متباعدين عنه ،كيف وهم يعلمون أعمال قلب العبد،
فيعلمون خواطره ومهومه ،كما يف احلديث الصحيح":إذا هم العبد ابحلسنة فلم يعملها كتبت له

حسنة ،وإن عملها كتبت له عشراً ،وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة -إذا تركها هلل -وإن
عملها كتبت له سيئة" مسلم ( ، )130فهم يعلمون ما يهم به العبد -وهللا أعلم ،-واملقصود هو

التحذير من إجياد الصور يف البيوت ونصبها ،وعلى اإلنسان أن يهتم ابألمر املطلوب منه ،وال يشغل

نفسه ابلبحث عن األمور الغائبة ،واملطلوب من العبد أن ال يعصي ربه ،ومن املعاصي تعليق الصور
يف اجملالس وسائر جوانب املنزل ،وبيت الرسول -عليه الصالة والسالم -ملا وجد فيه قرام عائشة

الذي حيمل تصاوير ،وقد علقته لسرت فرجة يف احلجرة ،مل يدخله جربيل حىت أميط القرام ،وكسر
التمثال ،كسر رأسه حىت كان كهيئة الشجرة ،فهذا يدل على أمهية األمر وخطورته ،وهللا أعلم.
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هل للموت ملك أم مالئكة؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1423/8/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أما بعد:

هل يوجد لكل نفس ملك موكل بقبض الروح؟ أم فقط ملك املوت هو املوكل؟ وهل يوجد له أعوان
من املالئكة؟ كما يف صيغة اجلمع من قوله تعاىل( :وتتوفاهم املالئكة)  .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
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قد وردت آايت القرآن الكرمي متضمنة ما يدل على أن هللا  -تعاىل  -هو الذي يتوىف األنفس كما
اَّلل يـتـو هىف ْاألَنْـ ُف ِ
ضى َعلَْيـ َها
ّي َم ْوِهتَا َوالهِيت َملْ متَُ ْ
ك الهِيت قَ َ
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ ْم ِس ُ
سح َ
يف قوله تعاىل ":هُ َ َ َ
َ
الْمو َ ِ
ك َآل ٍ
ايت لَِق ْوٍم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الزمر ، ]42:وجاءت
س ّم ًى إِ هن ِيف ذَلِ َ
َْ
ت َويُـ ْرس ُل األُ ْخ َرى إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َ
ِ
ك الْمو ِ
ت الهذي
مرة لتدل على أن ملك املوت هو الذي يتوىف األنفس كما يف قوله" :قُ ْل يَـتَـ َوفها ُك ْم َملَ ُ َ ْ
ُوّكِ َل بِ ُك ْم مثُه إِ َىل َربِّ ُك ْم تُـ ْر َج ُعو َن" [السجدة ، ]11:وجاءت أخرى لتدل على أن عدداً من املالئكة
تتوىف األنفسِ َ :
ت تَـ َوفهـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم ال يُـ َف ِّرطُو َن" اآلية[ ،األنعام، ]61 :
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
اء أ َ
"ح هىت إذَا َج َ

وهذه اآلايت وغريها مما هو يف معناها ال تعارض بينها ،فما جاء منها إبسناد التويف إىل هللا  -تعاىل -

فألنه سبحانه هو املتويف لألنفس حقيقة ،وهو  -تعاىل  -خالق املوت واحلياة ،ويقول – جل وعال -
ِ
ور" [امللك ، ]2:وما جاء
" :اله ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
س ُن َع َمالً َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َح َ
منها إبسناد التويف إىل ملك املوت فألنه هو املباشر لقبض األرواح أبمر هللا  -تعاىل  -وتسليطه على

خلقه ،وما جاء منها إبسناد التويف إىل املالئكة؛ فألهنم أعوان ملك املوت يف تويف األرواح وقبضها،

وقد جاء يف األثر عند ابن أيب شيبة وصححه ابن كثري ،عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف قوله:
"توفته رسلنا وهم ال يفرطون" [األنعام ]61 :قال :أعوان ملك املوت من املالئكة انظر :تفسري ابن

كثري ( . )1306/3قال الشنقيطي – رمحه هللا – يف أضواء البيان "فتحصل أن إسناد التويف إىل
ك الْمو ِ
ت اله ِذي ُوّكِ َل بِ ُك ْم " [السجدة ، ]11:ألنه هو
ملك املوت يف قوله هنا "قُ ْل يَـتَـ َوفها ُك ْم َملَ ُ َ ْ
املأمور بقبض األرواح ،وأن إسناده للمالئكة
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يف قوله تعاىل "فكيف إذا توفتهم املالئكة" [حممد ، ]27 :وحنوها من اآلايت ألن مللك املوت أعواانً
يعملون أبمره ،وأن إسناده إىل هللا يف قوله تعاىل " هللا يتوىف األنفس حّي موهتا" (سبق خترجيه) ألن كل
شيء كائنا ما كان ال يكون إال بقضاء هللا وقدره  ،" ...وما قرره  -رمحه هللا  -هو حاصل كالم
مجهور أهل العلم مجعاً بّي اآلايت الكرميات ،وهللا أعلم.
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الكروبيون
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1424/2/17هـ
السؤال

جاء يف كتاب أعالم السنة املنشورة يف تقسيم املالئكة وذكر منهم الكروبيون ،فمن هم؟ وما هو
الدليل على وجودهم؟ وما هي أعماهلم؟

اجلواب

املالئكة خلق من خلق هللا ،وعبيد من عبيد هللا مربوبون مدبرون ،ذكرهم هللا يف كتابه وذكر بعض

صفاهتم اخللقية ،وذكر أصنافهم ،وذكر دوام عبادهتم وطاعتهم لرهبم "يسبحون الليل والنهار ال

يفرتون" [األنبياء ، ]20 :ومن أصناف املالئكة املوكلون بكتابة أعمال العباد واملوكلون حبفظهم،
واملوكلون بقبض األرواح كملك املوت ،وأما الكروبيون فإنه يراد هبم املالئكة املقربون الذين هم حول

العرش كما قال -سبحانه وتعاىل":-الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به"
[غافر ، ]7 :وال أعرف هلم ذكراً هبذا اللفظ إال يف حديث الصور الطويل ،وهو حديث مل يثبت

بطوله ،لكن فيه ذكر أمور اثبتة أبدلة صحيحة ،وحديث الصور ذكره اإلمام ابن كثري يف تفسريه عند

قوله تعاىل":قوله احلق وله امللك يوم ينفخ يف الصور" [األنعام من اآلية ، ]73 :ولكنه ذكرهم فيه
اَّلل ِيف ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمالئِ َكةُ وقُ ِ
ِ
ض َي ْاأل َْم ُر
عند تفسريه قوله تعاىلَ :
"ه ْل يَـ ْنظُُرو َن إِهال أَ ْن َأيْتيَـ ُه ُم هُ
َ
َ َ َ َ
وإِ َىل هِ
ور" (البقرة ، )210:ومل يذكر فيه شيئاً عن الكروبيّي ،فارجع إليه ،وهللا أعلم.
اَّلل تُـ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
َ
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رجال الغيب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1424/5/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كثرياً جرى على ألسنة بعض اخلطباء والوعاظ عن رجال الغيب! فهل هم أانس غائبون عن األنظار؟
أو هم من اجلن؟ وهل ثبت يف بعض الرواايت الصحيحة أن من ضل يف الفالة أو يف الغابة أو

الصحراء أو من انفلتت دابته وضاعت عنه له أن يدعوهم أو يطلب مساعدهتم يف ذلك؟ كأن يقول:
اي رجال الغيب أعينوين! أو يقول :اي عباد هللا احبسوا! أشكركم على إجابتكم فاهلل جيزيكم عين خرياً.
اجلواب
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احلمد هلل ،من العوامل اليت خلقها هللا املالئكة واإلنس واجلن ،فأما املالئكة فهم من عامل الغيب وقد
يتمثلون فيما يشاء هللا ،كما متثل جربيل ملرمي بشراً سوايً ،واملالئكة أضيافا إلبراهيم  -عليه السالم -
 ،وكان جربيل أييت أحياانً إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بصورة رجل غريب أو بصورة دحية
الكليب ،وأما اجلن فهم كذلك من عامل الغيب ،إال أهنم يسكنون مع الناس يف هذه األرض ،وقد

يتمثلون بصور خمتلفة اترة بصورة إنسان ،واترة بصورة حيوان ،وأما إذا كانوا على خلقتهم فإن الناس
ث ال تَـ َرْو َهنُ ْم " [األعراف، ]27:
ال يروهنم كما قال سبحانه وتعاىل" :إِنههُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َح ْي ُ

وأما اإلنس فهم من عامل الشهادة فهم حمسوسون مشاهدون ،وال يكون أحداً من الناس غائباً حبيث

ال يرى يف حال من األحوال ،وعلى هذا فرجال الغيب ليسوا من اإلنس بل هم من اجلن ،ومن اجلن
س يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
رجال ،كما قال سبحانه وتعاىل" :وأَنهه َكا َن ِرج ٌ ِ
وه ْم َرَهقاً"
ال م َن ا ْجلِ ِّن فَـ َز ُ
َ ُ
اد ُ
ال م َن اإلنْ ِ َ ُ
َ
َ

[اجلن ، ]6:وأما من ورد فيهم حديث "إذا أضل أحدكم دابته يف فالة فليقل :اي عباد هللا احبسوا "

فيحتمل أن يكون  -إن صح احلديث املراد هبم املالئكة ،وحيتمل أن يكون املراد هبم اجلن ،ويف اجلن

الصاحلون ومن دوهنم ،كما قال تعاىل" :وأان منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا" ،ومنهم
ِ
اف
آمنها بِ ِه فَ َم ْن يُـ ْؤِم ْن بَِربِِّه فَال َخيَ ُ
"وأ هَان لَ هما َمس ْعنَا ا ْهلَُدى َ
املسلم والكافر ،كما قال سبحانه وتعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َحتَهرْوا َر َشداً " [اجلن]14-13:
َسلَ َم فَأُولَئِ َ
خبَْساً َوال َرَهقاً َوأ هَان منها ال ُْم ْسل ُمو َن َومنها الْ َقاسطُو َن فَ َم ْن أ ْ
 ،فاالعتقاد أن رجال الغيب من اإلنس اعتقاد ابطل ،وهللا أعلم.
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هل وجد اجلن قبل اإلنس
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1425/3/6هـ
السؤال

ما الدليل على وجود اجلن قبل اإلنس بـ  2000عام ،وأهنم طغوا وحوربوا وسكنوا اجلزر؟ وما سبب
اتفاق العلماء على أن أعقل اجلن ال يتجاوز تفكريه تفكري أو عقل صىب بسن  10سنوات من

اإلنس؟ وأن ذلك سبب عدم تقدمهم علينا ،وعدم قدرهتم على تعمري األرض؟ أرجو توضيح

األحاديث أو اآلايت الدالة على ذلك- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
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فقد أورد علماء التفسري رواايت عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن أول من سكن األرض هم
اجلن ،فأفسدوا وسفكوا الدماء ،فبعث هللا إليهم إبليس يف جند من املالئكة ،فقتلهم إبليس حىت
أجلأهم إىل جزائر البحر ،وأطراف اجلبال ،مث خلق آدم فأسكنه األرض ،فذلك قوله -تعاىل" :-إين

جاعل يف األرض خليفة" [البقرة ]30:فاخلليفة من اجلن ،ونقلوا أيضاً رواايت أخرى عن بعض

التابعّي يف هذا املعىن رواها اإلمامان الطربي والبغوي  -رمحهما هللا تعاىل -وقد نقل هذه الرواايت

احلافظ ابن كثري  -رمحه هللا -وضعفها ،وظاهر اآلايت الكرمية يف سورة البقرة :يفهم منه أن هللا -
تعاىل -قضت إرادته أن جيعل آدم وذريته خلفاء األرض ،ليعمروها ابلعبادة والطاعة ،وال يشرتط
لذلك أن يكون خليفة عن اجلن وال عن غريهم ،قال اإلمام البغوي -رمحه هللا :-والصحيح أنه

خليفة هللا يف أرضه إلقامة أحكامه وتنفيذ وصاايه ،واجلن مكلفون كاإلنس ،وكل صنف من خملوقات

هللا -تعاىل -له خصائص ومميزات ،ووظائف قد ختتلف عما للصنف اآلخر ،وال أظن أن الدليل قوي
يف قضية اختالف التفكري ،والقدرة على التعمري؛ ألن القضية تندرج ضمن عامل الغيب ،كما أن ما

جاء عن اجلن الذين سخرهم هللا -تعاىل -لنبيه سليمان  -عليه السالم -يعملون له ما يشاء ،وما
جاء عن قدرة العفريت من اجلن على إحضار عرش بلقيس ،وغري ذلك ،يدل على أن هلم نوعاً من

القدرة على العمل احلضاري واإلبداع املادي ،وإن كان خيتلف عما عند اإلنسان ،وأوثر أال ندخل يف
قضااي األمور الغيبية واليت ال دليل لنا من النص عليها ،وأال نتكلف ما ال علم لنا به ،وما ال طائل

من البحث فيه ،وما ال يرتتب عليه حكم تكليفي .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحب وسلم.
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هل هاروت وماروت مطرودان من اجلنة؟
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

هل امللكان هاروت وماروت اللذان ذكرا يف القرآن الكرمي مطرودان من اجلنة؟ أم حقق هللا هلم
رغبتهما يف النزول إىل األرض؟ هل ميكن أن أحصل على قصتهما ابلتفصيل؟ وهللا املوافق.

اجلواب

ذكرت قصة (هاروت وماروت) يف سورة البقرة آية ، ]102[ :ويف عامة مبسوطات التفسري تفصيل

مطول يف حقيقتهما وحقيقة ما أنزل إليهما ،كتفسري ابن جرير الطربي ،وتفسري
لصتهما ،وخالف ّ
الفخر الرازي ،وتفسري املنار حملمد رشيد رضا ،وخالصة ما قيل فيهما :إهنما ملكان أنزهلما هللا،

تشكال للناس؛ ليتعلموا منهما السحر حىت تكشف أسرار السحر اليت كان يعملها السحرة ،فأراد هللا
تكذيبهم بواسطتهما.

وقيل :مها رجالن تظاهرا ابلصالح ببابل ،كاان يعلمان الناس السحر ،وظن الناس أهنما ملكان نزال
من السماء؛ ملا رأوه فيهما من التقوى ،وبلغ مكر هذين الرجلّي حّي رأاي حسن اعتقاد الناس هبما

أهنما صارا يقوالن لكل من أراد أن يتعلم منهما" :إمنا حنن فتنة فال تكفر" [البقرة ، ]102 :يقوالن
ذلك إليهام الناس أن علمهما إهلي ،وأهنما ال يقصدان إال اخلري ،كما يفعل ذلك كثري من الدجالّي
يف سائر األزمان ،ومسيا ملكّي (بفتح الالم) لتلقيب الناس هلما بذلك ،ويف قراءة احلسن "وما أنزل
على امللكّي" (بكسر الالم) وهذا القول أوفق من الذي قبله.

وأما ما روي من مسخهما وطردمها بعد وقوعهما يف الفاحشة وشرهبما اخلمر بعد أن كاان من
املالئكة ،فذلك من أُكذوابت اليهود واختالقاهتم ،أبطلها احملققون وبينوا زيفها ،ومن أحسن من

خلص أقوال املفسرين وعىن بتصفيتها مجال الدين القامسي 1332هـ يف تفسريه( :حماسن التأويل)

( ، )215-207/2فلريجع إليه .وهللا أعلم.
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كيف متوت الشياطّي؟
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :حتية واحرتاما .وبعد:
تتعدد األسباب واملوت واحد ،هذا ابلنسبة لبين آدم ،فكيف ابلنسبة للشياطّي؟ قال تعاىل:

"وجعلناها رجوماً للشياطّي" ،أي على ما أعتقد النجوم ،هل لك اي شيخ أبن توضح يل كيف تقتل أو
متوت الشياطّي؟ أي هل هم مثل البشر يف املوت؟ وبّي كم ترتاوح أعمار الشياطّي؟ وهل صحيح أن

أكرب الشياطّي هو إبليس؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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مستقر يف عقائد أهل اإلسالم أن اجلن ميوتون ،كما جاء يف احلديث" :أنت احلي الذي ال ميوت،
واجلن واإلنس ميوتون" رواه البخاري ( ، )7383ومسلم ( )2717من حديث ابن عباس -رضي هللا
عنهما ،-ومنهم من ميوت بقطع حارقة من الشهب الثاقبة ،ومنهم من ميوت ابلقتل وابملرض ،وغري

ذلك من أسباب املوت ،وقد يسلمون من بعض أسباب املوت ابإلنسان مثل املوت غرقاً ،فبعضهم
يغوص يف األعماق كما يف قصة سليمان -عليه السالم ،-وبعضهم يطري يف اآلفاق اليت ينعدم فيها

اهلواء ،كما يف قصة اسرتاق السمع ،وبعضهم قد يسلم من آاثر االصطدام ابألشياء الصلبة للطافة
أجسامهم ،وإذا حصل منهم التشكل يف أجسام إنسية أو حيوانية فإهنم يصبحون أسرى هذا
التشكل ،وحيصل هلم من التأثر ابلعوارض مثلما حيصل للجنس الذي تشكلوا به ،كما يف قصة

الصحايب -رضي هللا عنه -الذي استأذن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف الذهاب من اجلهاد
لعروسه فوجد حية على فراشه فقتلها برحمه فوقع صريعاً انظر ما رواه مسلم ( )2236من حديث أيب

سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-وكما يف قصة أيب هريرة  -رضي هللا عنه -مع الذي كان أيكل

الصدقة من اجلن فكاد أيسره ثالث ليال ،انظر ما رواه البخاري ( )2311وعلى كل حال فاجلن
ميوتون أبسباب يشرتكون فيها مع اإلنس ،وقد ينفردون أبسباب تتعلق أبعمارهم فقد تطول ،وورد عن

بعض أهل العلم أهنا من حيث اجلملة أطول من أعمار بين آدم ،أما إبليس فهو طويل العمر ،بوعد
رب فأنظرين إىل يوم يبعثون قال فإنك من املنظرين" [احلجر ، ]37-36 :وهو أكرب
هللا له" :قال ِّ
الشياطّي ومنه تناسل اجلن .وهللا أعلم.
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مصري اجلن يوم القيامة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1424/7/10هـ
السؤال

خلق هللا سبحانه اإلنس واجلن وأطلق عليهما الثقلّي ،ومعىن الثقل أي الوزن ،واإلنسان ذو كتلة

ووزن حمسوس ،ولكن اجلان عكس ذلك ،ومع ذلك مجع مع اإلنس يف صفة واحدة  ...إذاً ما

املقصود ابملعىن هنا؟ ذكر يف سورة الرمحن وصف ليوم القيامة وللحساب وللجزاء مث وصف للجنة
 ، ...وكررت إحدى اآلايت ( )31وخاطب هللا سبحانه فيها الثقلّي ،وكانت هذه أول سورة تذكر
صل ،فهل للجن حساب وعقاب وجزاء؟ وهل يدخل فريق منهم اجلنة وفريق
فيها اجلن بشكل مف ه

النار؟ وهل هلم ما لإلنسان من مزااي؟ وهل يفتنون يف الدنيا كما يفنت اإلنسان؟ وما مصريهم آخر
الزمان؟ هل ينضمون حتت تسمية أشرار اخللق  ...؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد فنقول وابهلل
التوفيق:
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قصر معىن الثقل على الوزن فيه نوع حتكم ،والصواب أن الثقل يطلق على معان عدة ،وقد جاء يف
لسان العرب البن منظور  88/11قوله [وأصل الثقل :أن العرب تقول لكل شيء نفيس خطري

مصون ثقالً ،فسمامها ثقلّي إعظاماً لقدرمها وتفخيماً لشأهنما]  ،وجاء أيضاً[ :ومسى هللا تعاىل اجلن

واإلنس الثقلّيُ ،مسيا ثقالن لتفضيل هللا إايمها على سائر احليوان املخلوق يف األرض ابلتمييز ابلعقل
صا به ،قال ابن األنباري :قيل للجن واإلنس الثقالن ألهنما كالثقل لألرض وعليها]  ،كما
الذي ُخ ه

أنه ال يقتصر مسمى الثقلّي على اجلن واإلنس ،فقد جاء إطالق هذا اللفظ على القرآن وأهل بيت

النيب – صلى هللا عليه وسلم – كما ورد يف صحيح مسلم  /كتاب فضائل الصحابة /ابب فضائل

علي – رضي هللا عنه – حديث رقم ( )2408ج  ،1873/4وفيه "أما بعد :أال أيها الناس فإمنا أان
بشر يوشك أن أييت رسول ريب فأجيب ،وأان اترك فيكم ثقلّي :أوهلما كتاب هللا فيه اهلدى والنور،
فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به" ف ه
حث على كتاب هللا ورغهب فيه مث قال" :وأهل بييت أذكركم هللا

يف أهل بييت  " ...احلديث.

وأما جانب التكليف فإن اجلن خملوقون للغاية اليت خلق اإلنس من أجلها ،قال تعاىل "وما خلقت

اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت. ]56 :
فاجلن على ذلك مكلفون أبوامر ونواهٍ ،فمن أطاع هللا رضي عنه وأدخله اجلنة ،ومن عصى ومترد فله

النار ،ويدل على ذلك نصوص كثرية ،ومن ذلك أن هللا تعاىل يقول يوم القيامة خماطباً كفرة اجلن
ِ
ِ
ش َر ا ْجلِ ِّن َواإلنْ ِ
اء يَـ ْوِم ُك ْم
س أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِم ْن ُك ْم يَـ ُق ُّ
"اي َم ْع َ
واإلنسَ :
صو َن َعلَْي ُك ْم َ
آايِيت َويُـ ْنذ ُرونَ ُك ْم ل َق َ
ِ
ِ ه
َه َذا قَالُوا َش ِه ْد َان َعلَى أَنْـ ُف ِسنَا َوغَ هرْهتُ ُم ا ْحلَيَاةُ ا ُّ
ين"
لدنْـيَا َو َش ِه ُدوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم أَهنُ ْم َكانُوا َكاف ِر َ
[األنعام. ]130:
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ت ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم ِم َن ا ْجلِ ِّن
والدليل على أهنم سيعذبون يف النار قوله تعاىل" :قَ َ
ال ا ْد ُخلُوا ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ت أُ ْخر ِ
يها َِ
ِ
َواإلنْ ِ
ُواله ْم َربهـنَا
ت أُهمةٌ لَ َعنَ ْ
س ِيف النها ِر ُكله َما َد َخلَ ْ
اه ْم أل ُ
مجيعاً قَالَ ْ َ ُ
هارُكوا ف َ
ت أُ ْختَـ َها َح هىت إ َذا اد َ
ِ
ِ ِ
َضلُّ َ ِِ
ال لِ ُك ٍل ِ
ف َولَ ِك ْن ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [األعراف، ]38:
ض ْع ٌ
َه ُؤالء أ َ
وان فَآهت ْم َع َذاابً ض ْعفاً م َن النها ِر قَ َ ّ
ّي ال يـ ْب ِ
ِ
ِ
هم َكثِرياً ِم َن ا ْجلِ ِّن َواإلنْ ِ
ص ُرو َن ِهبَا
س َهلُ ْم قُـلُ ٌ
وب ال يَـ ْف َق ُهو َن هبَا َوَهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
وقولهَ :
"ولََق ْد ذَ َرأْ َان جلََهن َ
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن" [األعراف، ]179:
َض ُّل أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
َوَهلُ ْم آ َذا ٌن ال يَ ْس َم ُعو َن ِهبَا أُولَئِ َ

ِ
ِ
هاس أ ْ ِ
وله":ولَ ْو ِش ْئـنَا َآلتَـ ْيـنَا ُك هل نَـ ْف ٍ
هم ِم َن ا ْجلِن ِهة َوالن ِ
ّي"
َمجَع َ
وق َ
س ُه َد َاها َولَك ْن َح هق الْ َق ْو ُل م ِّين َأل َْم َألَ هن َج َهن َ
[السجدة]13:

وهم مشاركون لإلنس يف جنس التكليف يقول ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى [ 233/4اجلن
مأمورون ابألصول والفروع حبسبهم ،فإهنم ليسوا مماثلّي لإلنس يف احلد واحلقيقة ،فال يكون ما أمروا
به وهنوا عنه مساوايً ملا على اإلنسان يف احلد ،لكنهم مشاركون لإلنس يف جنس التكليف ابألمر

والنهي ،والتحليل والتحرمي ،وهذا ما مل أعلم فيه نزاعاً بّي املسلمّي) .

ومن املعلوم أن النيب حممداً صلى هللا عليه وسلم مرسل إىل اجلن كما أرسل إىل اإلنس قال ابن تيمية

رمحه هللا يف جمموع الفتاوى ( 9/19وهذا أصل متفق عليه بّي الصحابة والتابعّي هلم إبحسان ،وأئمة
املسلمّي وسائر طوائف املسلمّي وأهل السنة واجلماعة وغريهم – رضي هللا عنهم أمجعّي".
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وأما السؤال عن فتنتهم يف الدنيا ومصريهم فظاهر أهنم يف الدنيا كاإلنس يفتنون ويبتلون ،كما أهنم
دل على ذلك عموم قوله تعاىلُ " :ك ُّل من عَلَْيـها فَ ٍ
سيموتون ،ه
ك ذُو ا ْجلَ ِ
الل
ان َويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
َْ َ
َواإل ْك َر ِام" [الرمحن ، ]27-26:مث إهنم سيحاسبون على أعماهلم كما مر ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رؤية املالئكة يف الدنيا
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1423/10/24هـ

السؤال

السالم عليكم ،وبعد:
هل ميكن أن يرى بعض الناس املالئكة يف الدنيا؟

اجلواب

احلمد هلل ،الذي يظهر أن السائل يقصد هل ميكن لبعض الناس أن يرى املالئكة يف الدنيا ،رؤية

املالئكة للناس حاصلة ،ولكن األصل أن الناس ال يرون املالئكة ،لكن ميكن أن يروهم إذا متثلوا بغري

صورهتم اليت ُخلقوا عليها ،وهذا قد حصل للصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-رأوا جربيل يف صورة

دحية الكليب انظر البخاري ( ، )4980مسلم ( ، )2451ويف صورة إنسان غري معروف كما يف

حديث جربيل الطويل حديث عمر  -رضي هللا عنه  -انظر :مسلم ( ، )8وكذلك متثّل جربيل ملرمي

كما قال -تعاىل":-فتمثل هلا بشراً سوايً" [مرمي ، ]17:وكذلك متثل املالئكة إلبراهيم ولوط -عليهم
السالم -يف قصة ضيف إبراهيم ،وأما من بعدهم فال نقول إنه مستحيل ،ألن هللا على كل شيء

قدير ،فيمكن أن يتمثل بعض املالئكة ببعض الناس ،لكن هذا يتوقف على الدليل ،ومن يستطيع أن

يثبت أن ما رآه فالن أو فالن أنه ملك؟ هذا وهللا أعلم.
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االستعانة ابجلن للداللة على املفقود
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1423/11/1هـ
السؤال

ترك جدان تركة خمفية يف بيت لنا قدمي حبثنا عنها ومل جندها ،وتعرفت على شخص أكد وجودها وأنه

يستطيع إخراجها ،علماً أنه يستخدم اجلن ،لكنه أقسم ابهلل أنه ال يشرك ابهلل عندما يستخدمهم وأنه
مل يشرك ابهلل ،هل جيوز يل أن أستخدمه يف إخراجها؟ علماً أنه قال يل :أان وأنت نذهب ألحد

املشايخ ونسأله عن جواز ذلك من عدمه ،ولكنين مل أفعل ،علماً أنين مسعت أنه جيوز ذلك إذا مل

يكن فيه إضرار ابآلخرين ،وهو كذلك إذ الرتكة خاصة بنا وهي كبرية جداً ،آمل الرد علي بسرعة مع

خالص دعوايت ابلتوفيق والسداد.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث عدة أن من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن

شيء فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-واملعروف أن الكهان
إمنا يتلقون ما خيربون به عن الشيطان مما يسرتقه الشيطان من السماء ومما يطلعون عليه من أحوال

الناس ،وعلى ذلك فهذا الذي يدعي أنه يعرف مكان ذلك املال ،وأنه يستعّي ابجلن يف معرفة مكان

هذا املال أو غريه من األمور املخفية الظاهر من حاله أنه كاهن بل هو كاهن ولو زعم أنه ال يشرك
ولو أقسم على ذلك ،فال جيوز إذاً االستعانة به على معرفة مكان هذا املال ،ولكن احبثوا عن أسباب
أخرى وحتروا لعلكم تعثرون على هذه الرتكة دون أن تتوسلوا مبا حرم هللا ،وهلذا نص بعض أهل العلم

يف تعريف الكاهن أنه الذي خيرب ابملغيبات يف املستقبل ويدل على مكان املسروق وعلى الضالة،

فهذا مما حيرتفه الكهان ويسأهلم الناس فيه ،فالواجب على املسلم أن حيرص على سالمة دينه ولو فاته

ما فاته من أمر الدنيا ،وهللا أعلم.
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ك املوت وحده؟
هل الذي يقبض الروح َملَ ُ
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

هل ملك املوت (سيدان عزرائيل) يقبض األرواح مبفرده أم أن ذلك يتم مبعاونّي من املالئكة الكرام،

ويف هذه احلالة فما دورهم ،كيف يقوم هذا امللك بقبض أرواح املاليّي يف حلظة واحدة مثل الكوارث

كالزالزل والرباكّي وانفجار قنبلة ذرية  ...اخل ،هل يتواجد يف حلظة واحدة يف مكانّي؟ وأين تذهب
الروح بعد املوت؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
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قال هللا -تعاىل " :-قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون" [السجدة، ]11:
وقال تعاىل" :الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم" [النحل ، ]28:وقال تعاىل " :الذين تتوفاهم

املالئكة طيبّي" [النحل ]32:ومذهب أهل السنة واجلماعة أن ملك املوت واحد ،وله أعوان كما
هو ظاهر هذه اآلايت وكما دلت على ذلك السنة عن النيب-صلى هللا عيه وسلم -كما يف حديث
الرباء بن عازب -رضي هللا عنه -الطويل الذي رواه أبو داود ( )4753والنسائي ( )2001وابن

ماجة ( )1549وفيه أن ملك املوت يقبض روح العبد ،مث ال تدعها املالئكة الذين معه -مالئكة
الرمحة أو مالئكة العذاب -بل أيخذوهنا ويضعوهنا فيما معهم من الكفن واحلنوط ،مث روح املؤمن

يصعد هبا وتفتح هلا أبواب السماء ،وروح الكفار تغلق دوهنا أبواب السماء كما قال هللا -تعاىل:-
"ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط" اآلية [األعراف]40:
 ،واإلميان مبلك املوت املوكل بقبض أرواح العاملّي ومن معه من املالئكة هو من اإلميان ابملالئكة

الذي هو أحد أصول اإلميان وجيب أن يعلم أن املالئكة أعطاهم هللا من القدرة والتصرف والتدبري ما

ال حتيط به عقول البشر ،فهذا جربيل -عليه السالم -أييت ابلوحي من عند هللا يف حلظات ،وذلك

حّي يُسأل الرسول-صلى هللا عليه وسلم -فال يكون عنده جواب ،فيأتيه اجلواب من عند هللا -

سبحانه -يف احلال ،فال جيوز أن نقيس قدرة ملك املوت على قدرة الناس ،وهللا -سبحانه وتعاىل-
الذي هو على كل شيء قدير هو الذي يعطي القدرة ،فال ميتنع أن جيعل ملك املوت قادراً على

قبض العديد من األرواح بل األلوف أو مئات األلوف يف وقت واحد ،والواجب اإلميان والتسليم مبا
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ،وإن مل تدركه عقولنا وحتيط به ،فأحوال عامل الغيب فوق ما خيطر

ابلبال أو يدور يف اخليال ،فها هي املخرتعات احلديثة اليت خلق هللا أسباهبا وكشفها للعباد وأقدرهم
على التصرف فيها قد
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كانت ضرابً من اخليال ،بل ومل تكن ختطر على البال ،وال تزال ابهرة وحمرية للعقول ،كما يف أجهزة
االتصال واإلعالم اليت تبث األصوات والصور إىل ماليّي أجهزة االستقبال ،فسبحان الذي خلق

هذا الوجود ،وعلم العباد ،وكشف هلم ما شاء من أسرار ،وما هذه ال ُقدرة وهذه العلوم إال شيء يسري
ابلقياس إىل ما يف الغيب ،قال تعاىل " :وما أوتيتم من العلم إال قليال" [اإلسراء ]85:وقد ورد يف

السؤال اسم ملك املوت وأنه عزرائيل وهذه التسمية مشهورة ولكنها مل تثبت .وإمنا الذي ثبت من
أمساء املالئكة جربيل وميكائيل واسرافيل ومالك خازن النار وكذلك منكر ونكري ومها امللكان

املوكالن بسؤال امليت يف قربه .وهللا أعلم.
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رؤية املالئكة هلل تعاىل
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

هناك دليل يستشف منه عدم الرؤية ،وهو قول هللا -تعاىل -يف سورة غافر" :اله ِذ ِ
ش
ين َْحيملُو َن ال َْع ْر َ
َ
ٍ
ِ
ِ ِِ
ومن حولَهُ ي ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ت ُك هل َش ْيء َر ْمحَةً َوعلْماً
آمنُوا َربـهنَا َو ِس ْع َ
ين َ
سبّ ُحو َن حبَ ْمد َرّهب ْم َويُـ ْؤمنُو َن به َويَ ْستَـغْف ُرو َن للهذ َ
ََ ْ َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
اب ا ْجلَح ِيم" [غافر ، ]7:فكلمة يؤمنون به قد تكون
ين َاتبُوا َواتهـبَـ ُعوا َسبِيلَ َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
فَا ْغف ْر للهذ َ
إشارة إىل هذا املعىن ،هل هذا صحيح؟.

اجلواب
احلمد هلل.
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قوله  -سبحانه وتعاىل -عن املالئكة الذين حيملون العرش ،واملالئكة احلافّي ابلعرش ،أهنم يؤمنون به
ال يستلزم نفي رؤيتهم هلل ،أو رؤية بعضهم ،أو رؤية غريهم من املالئكة ،كما أن الرؤية ال تنايف
اإلميان ،وكذلك التكليم من هللا ،فإبراهيم  -عليه الصالة والسالم -رأى كيف حيي هللا املوتى وازداد

بذلك إمياانً ،كما قال -تعاىل" :-وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى
ولكن ليطمئن قليب" اآلية [البقرة ]260:وموسى -عليه الصالة والسالم -كلمه هللا من وراء

حجاب ،فلم ينف عنه ذلك اإلميان ،فاحلاصل أنه ال منافاة بّي اإلميان والرؤية ،ويشهد هلذا أن

موسى  -عليه السالم -طلب من ربه النظر إليه ليزداد إمياانً "قال رب أرين أنظر إليك"

[األعراف ، ]143:نعم الذي ينتفي مع الرؤاي هو اإلميان ابلغيب ابلنسبة هلذا املرئي ،فحملة العرش
ومن حول العرش جيوز أن يكونوا قد رأوا هللا  -سبحانه وتعاىل -فحصل هلم أعلى مراتب اليقّي،
وكذلك املؤمنون إذا رأوا رهبم يوم القيامة انتقلوا من علم اليقّي إىل عّي اليقّي ،فإهنم إذا رأوا هللا

آمنوا به إميان املشاهدة ،وقرت أعينهم بذلك ،نعموا برؤيته  -سبحانه وتعاىل -ومساع كالمه ،قال -
تعاىل" :-وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة" [القيامة . ]23-22:فنسأل هللا لذة النظر إىل وجهه
الكرمي ،وهللا أعلم.
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دواب اجلن!
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1425/08/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

حنن نعرف أن هناك حيواانت سخرها هللا خلدمة اإلنسان واالنتفاع هبا ،فهل هناك حيواانت ختتص

ابجلن فقط دون اإلنسان؟ إذا كانت كذلك فما هي؟ وماذا تسمى؟ وهل ميكن لإلنسان أن يراها؟
حنن ال نتحدث عن احليواانت اإلنسية املعروفة .لكم منا جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخرج مسلم من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قصة إتيان داعي اجلن وذهاب الرسول-
صلى هللا وعليه وسلم -وقراءته عليهم للقرآن -وفيه "وكل بعرة علف لدوابكم" مسلم حديث

( )450أما معرفة أنواع أمساء الدواب فال أعلم يف ذلك شيئاً ،ولكين أرى عدم االشتغال بفضول
العلم واملسائل اليت ال ينبين عليها عمل أو كبري فائدة ،بل هي على حساب أعمال أخرى تفيد

الباحث والسائل ،وقد هنى علماؤان عن التكلف واخلالف حول قضااي فضولية أو افرتاضية .وهللا
أعلم.
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هل آمن اجلن مبوسى عليه الصالة والسالم
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1425/05/04هـ
السؤال

هل هناك من اجلن من آمن برسالة نيب هللا موسى أو عيسى -عليهما السالم -أو غريهم ،أرجو أن

تفيدوان ابآلية أو احلديث إن كاان موجودين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فمن احلقائق اإلميانية الثابتة أن هللا خلق اخللق جنهم وإنسهم لعبادته؛ قال تعاىل" :وما خلقت اجلن
واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ، ]56 :وهللا يرسل رسله ليعلموا الناس كيف يعبدون هللا ،وكيف

يوحدونه ،واألنبياء مجيعاً منهم موسى وعيسى -عليهما السالم ،-وغريهم بعثوا إىل الثقلّي اجلن

واإلنس ،فمنهم من آمن ،ومنهم من كفر ،ولو قرأت سورة اجلن التضح لك األمر؛ قال تعاىل على

لساهنم :ه
"وأان منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا" [اجلن ، ]11 :وقال تعاىل على لساهنم:
"وأان ملا مسعنا اهلدى آمنا به فمن يؤمن بربه فال خياف خبسا وال رهقا" [اجلن ، ]13 :وقال تعاىل:
"وأان منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا" [اجلن . ]14 :وهللا أعلم.
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احتسى ُمساً فمات

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1425/7/13هـ
السؤال

ابن عمي مات بعد أن تناول السم ،ففجعنا مجيعا ،وكان قبل ذلك قد حاول االنتحار ثالث مرات؛

سبب
ألنه كان فاشالً يف عمله وال ينجح يف أي عمل ميارسه ،لكن يف هذه احملاولة األخرية كان هناك ٌ
آخر ،قبل سنة من االنتحار كان خيرب ابستمرار عن امرأة من اجلن تدخل يف جسمه يف الليل ومتارس
اجلماع معه ،ويف صباح اليوم التايل يغتسل ،وكان خيرب أن هذه اجلنية كانت تقول إهنا ستقتله ،لكن

والديه وأقاربه مل يصدقوه ،ومع ذلك أحضروا شيخاً وأخربوه عن وجود اجلن يف البيت ،وطلبوا منه

عمل أشياء كثرية ،فقام بعمل عدة أشياء منها ما هو شرعي وغري شرعي للتخلص من هذه املشكلة،
لكنه أخفق ،وكان سلوكه مع والديه وأهله يف البيت يف بعض األحيان غري طبيعي ،ويتكلم بكالم غري

اعتيادي ،وقبل ثالثة أشهر من موته كان يتهجد يف الليل ويقضي كامل هناره يف الصالة وقراءة
القرآن ،وقد كان مسلماً متديِّناً ،وليس عنده مشاكل سوى هذه املشكلة ،وبعد أن تناول السم وأثناء
نقله إىل املستشفى أخرب أمه أنه ال يعرف كيف حصل ذلك وطلب مساحمته ،يف تلك الليلة تكلم مع

والديه وأقاربه بلطف ،أما أصدقاؤه فيقولون إنه ليس من النوع الذي ينتحر ،وقد كان حيذر كل من
يذكر ذلك أمامه ،وكانت جنازته جيدة.

سؤايل :هل ميكن للجن مهامجة أي بيت؟ وهل ميكن لنساء اجلن اجلماع مع البشر؟ وهل ميكنهم قتل
الناس؟ وهل موت قرييب هذا يعد انتحاراً؟ كيف ميكن أن نساعده بعد موته؟ كيف ميكن أن يدخل
اجلنة؟ هل ميكننا أن ندعو له أو نتصدق عنه أو حنج ونعتمر عنه؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
فما سألت عنه ميكن اإلجابة عنه من جانبّي:
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اجلانب األول :ما يتعلق ابجلن ،وهل ميكنهم مهامجة أي بيت؟ وهل ميكن لنساء اجلن مجاع البشر؟
هل ميكنهم قتل الناس؟ فنقول لك:
اجلن جنس من خملوقات هللا ،خلقهم هللا لعبادته وحده ال شريك له ،كما خلق اإلنس هلذه الغاية؛
حيث قال تعاىل" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ، ]56 :وقد ورد ذكرهم يف

القرآن والسنة كثرياً ،وورد أهنم أصناف منهم مؤمنون ومنهم كفار ،ومنهم عصاة ،ومنهم موحدون ،إىل

غري ذلك من األحكام واألوصاف املتعلقة هبم.

وأما إمكان مهامجتهم لبيوت اإلنس ،فذلك وارد ميكن وقوعه ،وقد يقتلون من يقتلون من البشر ،إما

انتقاماً منه إليذائه إايهم ،وإما بغياً وعدواانً؛ كما حيدث ذلك من البشر فيما بينهم ،وتفاصيل ما

ميكن أن يقع منهم من املس واألذى ،والتلبس ،ومشاركة اإلنس يف طعامهم وشراهبم ،ومساكنهم ،وما
ذكر من أوصافهم كل ذلك موجود يف مظانه من الكتب اليت عنيت بذلك.

وأما ما سألت عنه من مجاع اإلنس ،فقد ذكر بعض أهل العلم ،هذه املسألة واستدلوا على إمكان
وقوع النكاح بّي اإلنس واجلن أن حور اجلنة قال هللا فيهن" :مل يَط ِْمثْـ ُه هن إنس قبلهم وال جان"
[الرمحن ، ]56 :وذكر ابن تيمية – رمحه هللا يف جمموع الفتاوى ( ، )39/19أن ذلك وارد ،وأنه قد
يولد بينهما ولد ،قال( :هذا كثري معروف) ,

وعلى فرض وقوعه فقد كرهه مجع من العلماء كاحلسن وقتادة ،وإسحاق ،واإلمام مالك – رمحه هللا

– ال جيد دليالً ينهى عن مناكحة اجلن غري أنه مل يستحبه ،وعلل ذلك بقوله( :ولكنين أكره إذا
وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك؟ قالت :من اجلن فيكثر الفساد) .
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وذهب قوم إىل املنع من ذلك ،واستدلوا على مذهبهم أبن هللا امنت على عباده من اإلنس أبن جعل
هلم أزواجاً من جنسهم؛ قال تعاىل" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورمحة" [الروم ، ]21 :فلو وقع فال ميكن أن حيدث التآلف واالنسجام بّي الزوجّي

الختالف اجلنسّي فتصبح احلكمة من الزواج الغية ،حيث ال يتحقق السكن واملودة املشار إليهما يف
اآلية.

وعلى أية حال فهذه املسألة على القول بوقوعها تعد من شواذ املسائل ،ولرمبا كان من وقعت له

مغلوابً على أمره ال ميكنه أن يتخلص من ذلك ،وهللا أعلم.

اجلانب الثاين :من سؤالك ،وهو ما يتعلق اببن عمك فالذي يغلب على ظين من وصفك حلاله أنه

مصاب مبرض نفسي انتهى به إىل ما وقع.

وأما كونه يعترب منتحراً فهذا يرجع إىل مدى وضعه النفسي والعقلي حينما وقع منه ذلك ،وعلى أية

حال فهو قد فارق الدنيا وأفضى إىل ما قدم ،وما ميكنكم فعله هو الدعاء له والصدقة عنه ،ولكم أن

حتجوا عنه وتعتمروا؛ فإن ذلك مما ينفعه بعد موته -إبذن هللا تعاىل -وهللا املوفق واهلادي إىل سواء
السبيل.
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وظائف املالئكة
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن
التاريخ 1427/03/04هـ
السؤال

ما عدد املالئكة اليت حتيط ابإلنسان؟ وما هي وظائف املالئكة؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي نبينا حممد اهلادي األمّي ،وبعد:
فاملالئكة أقسام كثرية فمنهم املالئكة "السماويون" ،ومنهم "األرضيون" ،ومنهم "الصافون"،

و"املسبحون" ،كما أن منهم "املدبرون" الذين يدبرون األمر من السماء إىل األرض على ما سبق به
القضاء ،وجرى به القلم اإلهلى .وقد أشار هللا تعاىل إليهم يف آايت كثرية :فقال تعاىل" :وإان لنحن

الصافون وإان لنحن املسبحون" [الصافات ، ]166-165:وقال كذلك" :والنازعات غرقا

والناشطات نشطا والساحبات سبحا فالسابقات سبقا فاملدبرات أمرا" [النازعات . ]5-1:وقد روي
يف األثر :إن مالئكة هللا تعاىل طوائف شىت :منهم املوكلون بتدبري الكائنات ،ومنهم املوكل بقبض
األرواح ،وفريق منهم يكتب احلسنات والسيئات ،وآخر يقوم بتنمية النبااتت.

وقد غصت هبم صفحات السماء ،ويؤيد ذلك ما رواه اإلمام أمحد ( )20539والرتمذي ()2312
وابن ماجة ( )4190من حديث أىب ذر الغفاري رضى هللا عنه ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه

ط ما فيها
وسلم -قال" :إين أرى ما ال ترون ،وأمسع ما ال تسمعون ،أطّت السماء وحق هلا أن تئ ّ
موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل ،وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال

ولبكيتم كثريا وما تلذذمت ابلنساء على الفراش ،وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا تعاىل".

()299/2
وال يعلم أحد إال هللا ما يُكلهف به املالئكة من أعمال ،وما يوكل إليهم من أمور ،فمنهم من حيمل

العرش ،ومنهم الكروبيون ،واملقربون اهلائمون يف جالل هللا املستغرقون يف التسبيح والتحميد والتهليل
(يسبحون الليل والنهار ال يفرتون) ومنهم من يقوم بتنفيذ أوامر هللا يف العباد ،وقد وصفهم هللا -

سبحانه وتعاىل -بقوله" :ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" [التحرمي ، ]6:ومنهم

السياحون الذين قال عنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن هلل مالئكة سياحّي يبلغونين عن
أميت السالم" أخرجه أمحد ( ، )3484والنسائي ( . )1282وهم يستغفرون ملن يف األرض ،ويرجون
رمحة هللا أن تتغمدهم ،ويدعون هلم ابلوقاية من املعاصي والذنوب ،والنجاة من اخلطااي واآلاثم .قال

تعاىل" :واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن يف األرض" [الشورى . ]5:كما أمرهم هللا تعاىل
حبفظ عباده" :له معقبات من بّي يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا" [الرعد. ]11:

واملالئكة مجيع أقسامهم عباد مكرمون ،وهم ليسوا ذكوراً وال إاناثً ،وال أيكلون ،وال يشربون ،وال

ينامون ،وال يتناسلون ،وال يكتب هلم عمل ،ألهنم هم الذين يكتبون أعمال العباد ،فهم ال حياسبون؛
إذ ليس هلم سيئات يسألون عنها ،فلقد عصمهم هللا تعاىل.

وال يعرف عدد املالئكة إال هللا" :وما يعلم جنود ربك إال هو" [املدثر ، ]31:وهم من الكثرة اهلائلة
بقدر ما يقومون به من أعمال جليلة وكثرية ال حصر هلا :من عبادة وتسبيح وهتليل وحتميد واستغفار

ومتجيد ،فضال عما يكلفون به من تنفيذ أوامر اخلالق -جل وعال -يف احلفاظ على خملوقاته ،ومعاونة
اإلنسان يف األرض ،وتسهيل قضاء هللا فيما أبدعه من أكوان ،وتصريف شئون السماء واألرض-

وفق حكمته وما قضت به مشيئته( :وخيلق ما ال تعلمون)  .فإذاً من شئون املالئكة أن حيفظوا
املؤمنّي من السوء ،ويعاونوهم على أمور دنياهم ،ويستغفروا هلم من السيئات.
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وظائف املالئكة املوكلّي ابلعباد
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1426/11/04هـ
السؤال

مسعت بعض الناس يقولون :إن مهام املالئكة الكرام الكاتبّي املوكلّي ابلشخص تتغري يف أوقات
ُ
الفجر واملغرب .فهل هناك أي حديث صحيح هبذا الشأن؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد جاء يف القرآن والسنة الصحيحة بيان أن املالئكة أصناف متعددة ،منهم احلفظة والكتبة

والسيارة اليت تبحث عن حلق الذكر.
فأما كتبة أعمال بين آدم -كما ورد يف سؤالك -فقد جاء حتقيق وصفهم ابلكتبة ،وجاء ذكر تعاقبهم

يف احلديث الصحيح يف صالة الفجر وصالة العصر ،صحيح البخاري ( ، )555وصحيح مسلم
( . )632وال أحسب ذلك تغريا للمهام ،بل تعاقب بّي املالئكة ،ومن األدلة على ذلك:

 -1قوله تعاىل" :وإن عليكم حلافظّي كراما كاتبّي يعلمون ما تفعلون" [االنفطار. ]12-10:
 -2وقوله عز وجل" :وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا" [اإلسراء . ]78:قال ابن عطية:
معناه ليشهده حفظة النهار وحفظة الليل من املالئكة حسبما ورد يف احلديث املشهور من قوله -

صلى هللا عليه وسلم" :-يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة الصبح
وصالة العصر "..احلديث بطوله من رواية أيب هريرة -رضي هللا عنه -وغريه ،وعلى القول بذلك

مضى اجلمهور.

 -3وقوله سبحانه" :إذ يتلقى املتلقيان عن اليمّي وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه
رقيب عتيد" [ق . ]18 ،17:و"املتلقيان" امللكان املوكالن بكل إنسان ،ملك اليمّي الذي يكتب
احلسنات ،وملك الشمال الذي يكتب السيئات.
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قال احلسن :احلفظة أربعة :اثنان ابلنهار ،واثنان ابلليل .قال ابن عطية :ويؤيد ذلك احلديث:
"يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار  " ...احلديث بكامله .وقوله تعاىل" :له معقبات من
بّي يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا" [الرعد ، ]11:قال ابن كثري يف تفسريها :أي للعبد مالئكة
يتعاقبون عليه ،حرس ابلليل ،وحرس ابلنهار ،حيفظونه من األسواء واحلاداثت ،كما يتعاقب مالئكة
آخرون حلفظ األعمال من خري أو شر ،مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،فاثنان عن اليمّي وعن
الشمال يكتبان األعمال ،صاحب اليمّي يكتب احلسنات ،وصاحب الشمال يكتب السيئات،

وملكان آخران حيفظانه وحيرسانه ،واحد من ورائه وآخر من قدامه ،فهو بّي أربعة أمالك ابلنهار،
وأربعة آخرين ابلليل ،حافظان وكاتبان ،كما جاء يف الصحيح" :يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل

ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر ،فيصعد إليه الذين ابتوا فيكم فيسأهلم
وهو أعلم بكم :كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون" .وأزيدك

أخي تفصيالً بثالثة نقول مفيدة عن أئمة أعالم:

األول :قال ابن عبد الرب يف االستذكار يف معىن تعاقب املالئكة :ومعىن احلديث أن مالئكة النهار
تنزل يف صالة الصبح فتحصي على بين آدم ،ويعرج الذين ابتوا فيكم ذلك الوقت ،أي يصعدون..

فإذا كانت صالة العصر نزلت مالئكة الليل ،فأحصوا على بين آدم ،وعرجت مالئكة النهار،
ويتعاقبون هكذا أبداً .انتهى.
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الثاين :سئل شيخ اإلسالم -كما يف جمموع الفتاوى ( :- )252/4هل املالئكة املوكلون ابلعبد هم
املوكلون دائما؟ أم كل يوم ينزل هللا إليه ملكّي غري أولئك؟ وهل هو موكل ابلعبد مالئكة ابلليل

ومالئكة ابلنهار؟ وقوله عز وجل" :وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم

املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون" [األنعام ]61 :فما معىن اآلية؟ فأجاب :احلمد هلل ،املالئكة

أصناف :منهم من هو موكل ابلعبد دائما ،ومنهم مالئكة يتعاقبون ابلليل والنهار ،وجيتمعون يف صالة
الفجر وصالة العصر ،فيسأهلم وهو أعلم هبم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :أتيناهم وهم يصلون،

وتركناهم وهم يصلون .ومنهم مالئكة فضل عن كتاب الناس يتبعون جمالس الذكر .وأعمال العباد

جتمع مجلة وتفصيالً ،فرتفع أعمال الليل قبل أعمال النهار ،وأعمال النهار قبل أعمال الليل ،تعرض

األعمال على هللا يف كل يوم اثنّي ومخيس .فهذا كله مما جاءت به األحاديث الصحيحة .وأما أنه كل

يوم تبدل عليه امللكان فهذا مل يبلغنا فيه شيء وهللا أعلم .انتهى كالم ابن تيمية رمحه هللا.

الثالث :قال حافظ حكمي -رمحه هللا -يف معارج القبول-1" :ومنهم املوكل حبفظ العبد يف حله
وارحتاله ،ويف نومه ويقظته ،ويف كل حاالته وهم املعقبات ،قال هللا تعاىل" :سواء منكم من أسر القول

ومن جهر به ومن هو مستخف ابلليل وسارب ابلنهار له معقبات من بّي يديه ومن خلفه حيفظونه من

أمر هللا إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم" [الرعد ، ]11-10 :وقال تعاىل" :وهو
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة" [األنعام ، ]18 :وقال تعاىل" :قل من يكلؤكم ابلليل

مينت -سبحانه وتعاىل -بنعمته
والنهار من الرمحن" [األنبياء . ]42 :قال ابن كثري :أي :بَ َد َل الرمحن؛ ُّ
على عبيده ،وحفظه هلم ابلليل والنهار ،وكالءتِه وحراستِه هلم بعينه اليت ال تنام .أهـ.
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 -2ومنهم املوكل حبفظ عمل العبد من خري وشر ،وهم الكرام الكاتبون ،وهؤالء يشملهم مع ما

قبلهم قوله عز وجل" :ويرسل عليكم حفظة" [األنعام ، ]61 :وقال تعاىل فيهم" :أم حيسبون أان ال
نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون" [الزخرف ، ]80 :وقال تعاىل" :إذ يتلقى املتلقيان
عن اليمّي وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" [ق  ، ]18-17فالذي عن

اليمّي يكتب احلسنات ،والذي عن الشمال يكتب السيئات وقال تعاىل" :وإن عليكم حلافظّي كراما

كاتبّي يعلمون ما تفعلون" [االنفطار ]10 :وقال احلسن البصري -رمحه هللا تعاىل -وتال هذه اآلية:
"عن اليمّي وعن الشمال قعيد" [ق : ]17 :اي ابن آدم بسطت لك صحيفة ،ووكل بك ملكان

كرميان ،أحدمها عن ميينك واآلخر عن مشالك ،فأما الذي عن ميينك فيحفظ حسناتك ،وأما الذي
عن يسارك فيحفظ سيئاتك ،فاعمل ما شئت ،أقلل أو أكثر حىت إذا مت طويت صحيفتك وجعلت

يف عنقك معك يف قربك حىت خترج يوم القيامة ،فعند ذلك يقول هللا تعاىل" :وكل إنسان ألزمناه طائره
يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"

[اإلسراء ، ]14 :مث يقول :عدل وهللا فيك من جعلك حسيب نفسك .اهـ .ويناسب ذكر املعقبات
واحلفظة ما روى البخاري -رمحه هللا تعاىل -يف ابب قول هللا -عز وجل :-تعرج املالئكة والروح
إليه ..عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال" :يتعاقبون فيكم

مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر ،مث يعرج الذين ابتوا فيكم

فيسأهلم وهو أعلم هبم ،فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم يصلون ،وأتيناهم وهم

يصلون" .ورواه مسلم أيضا ،وفيهما عن أيب موسى -رضي هللا عنه -قال :قام فينا رسول هللا –صلى

هللا عليه وسلم -أبربع كلمات ،فقال" :إن هللا ال ينام ،وال ينبغي له أن ينام ،خيفض القسط ويرفعه،
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار،
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وعمل النهار قبل عمل الليل  " ...احلديث ..واألحاديث يف ذكر احلفظة كثرية .انتهى كالم حافظ
حكمي.

أسأل هللا أن يوفقنا حملاسبة أنفسنا ومراقبتها ،واالستعداد للحساب قبل نزوله ،إنه ويل ذلك ،وصلى

هللا على نبينا حممد.

()305/2

رؤية املالئكة

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابملالئكة واجلن

التاريخ 1427/03/21هـ
السؤال

هل ميكن رؤية نور املالئكة ،ومساع أصواهتم يف هذا الزمن؟!

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فاملالئكة عامل غييب خملوقون من نور ،مكلّفون مبا كلفهم هللا به من العبادات ،خاضعون هلل تعاىل أمت
اخلضوع ،ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،واألصل فيهم أهنم ال يرون ،وقد يشاهدون،

حيث ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -رأى جربيل يف صورته اليت خلق عليها له ستمائة جناح

وقد س ّد األفق ،كما ورد يف البخاري ( )313/6( )3233 ،3232من الصحيح بشرحه فتح

الباري ،وورد أنه جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف صورة رجل شديد بياض الثياب شديد

سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر ،وأنه سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن اإلسالم واإلميان

واإلحسان....إخل يف احلديث املشهور .أخرجه مسلم برقم (. )8
ش ًرا َس ِوًّاي" [مرمي. ]17:
هل َهلَا بَ َ
ومتثل ملرمي يف صورة بشر ،قال تعاىل" :فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
وجاءت املالئكة إىل إبراهيم -عليه السالم -يف صورة بشر ،ومل يعرف أهنم مالئكة حىت كشفوا له

حقيقة أمرهم ،ويف قصة الثالثة من بين إسرائيل األبرص واألقرع واألعمى ،وأن امللك تش ّكل هلم يف

صورة بشر ،كما يف صحيح البخاري ( ، )3464وصحيح مسلم ( )2964وهذه أمور اثبتة

ابلنصوص.

ويبقى أن يعلم أنه ليس كل من ادعى :أنه رأى ملكاً من املالئكة ،أو مسع كالمه يقظة صدقناه ،فما

أكثر من يدعي أنه رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد موته يقظة ،أو رأى جربيل أو اخلضر ،وهو

يف ذلك كله متوهم أو ضال مبتدع أو م ّدع بباطل .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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مىت يؤجر املرء على احلنث يف ميينه؟!
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1425/01/11هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعلم أن من حلف على شيء فإن عليه أن يلتزم مبقتضى ميينه ،لكن مىت يؤجر اإلنسان على خمالفة

ميينه واحلنث فيها؟ وإذا صمت ثالثة أايم كفارة ليميين فهل جيزئ ذلك؟ جزاكم هللا سبحانه وتعاىل

خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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احللف ابهلل أمر عظيم جيب على املسلم أال يتساهل يف شأنه وأال يكثر منه ،بل يقتصر على قدر
احلاجة اليت تدعو لذلك ،وإذا حلف فإن عليه احملافظة على ميينه؛ فإن هللا  -جل وعال -يقول يف

كتابه" :واحفظوا أميانكم" [املائدة ، ]89:وهذا يشمل النهي عن احللف من غري حاجة ،واحملافظة
جير إىل
على اليمّي بعد احللف ،وأال حينث فيها ،لكن إذا ه
تبّي له أن االستمرار يف مقتضى اليمّي ّ
مفسدة ،أو مينع من مصلحة أكرب ،فإنه يشرع له أن يك ِّفر عن ميينه ،وخيالف مقتضاها؛ ملا ثبت يف

احلديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبد الرمحن بن مسرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا حلفت على ميّي فرأيت غريها خرياً منها ،فك ِّفر عن ميينك وأت
الذي هو خري" البخاري ( ، )6622ومسلم ( . )1652وهلذا فإنك إذا رأيت املصلحة يف خمالفة

ميينك ،فإنك مأجور على ذلك وعليك الكفارة ،وال ينبغي للمسلم أن جيعل احللف ابهلل حائالً بينه

وبّي فعل اخلري وصلة القرىب ،ورعاية احلقوق ،وحنو ذلك؛ فإن هللا -تعاىل -يقول" :وال جتعلوا هللا

عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بّي الناس" [البقرة ، ]224:ولكن يف الكفارة تفصيل ذكره

هللا  -جل وعال -يف كتابه يف سورة املائدة ال بد من اعتباره ،حيث قال ج هل ذكره" :ال يؤاخذكم هللا
ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عق ّدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما

تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم

[ " ...املائدة ، ]89:وعلى هذا فإن الكفارة للقادر تكون ابإلطعام أو الكسوة أو العتق ،فإذا عجز
عن ذلك فإنه يكفر ابلصوم ثالثة أايم ،أما من كان مستطيعاً لواحد من الثالثة املتقدمة فإنه ال جيزئه

الصوم ،وعلى ذلك فإن كنت قادراً على الكسوة أو اإلطعام فإن صومك ال يكفي عن الكفارة،

وعليك أن تطعم املساكّي أو تكسوهم .وابهلل التوفيق.
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هل يف هذين البيتّي حمظور شرعي؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1424/12/17هـ

السؤال

هل يف هذين البيتّي حمظور شرعي؟

دع األايم تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء

اي من يعز علينا إن نفارقهم *** وجداننا كل شيء بعدكم عدم
اجلواب
احلمد هلل ،كثرياً ما أييت عند الشعراء من التجاوزات اللفظية واستعمال بعض احملسنات البديعية

واألساليب البالغية ما يكون حمتمالً ألوجه متعددة قد يكون على بعضها ملحوظات عقدية.

والبيت األول قد يفهم منه نسبة األفعال وما يقع من أحداث إىل الزمن وكأنه هو املتصرف استقالالً
من غري تقدير هللا  -تعاىل  -لكن هذا الفهم يوضح انتفاءه الشطر الثاين املثبت للقضاء والقدر.
والذي حيث فيه الشاعر على التسليم لقضاء هللا وقدره مع أنه ليس كل مقضي يرضى به.

فالرضاء والتسليم ابلقضاء منه ما هو واجب كالقضاء والقدر الديين الشرعي ،ومنه ما هو مستحب
فيما إذا وقع القضاء الكوين على خالف إرادة العبد ،ومنه ما هو مباح فيما إذا وقع القضاء الكوين
على وفق مراد العبد ،ومنه القضاء الذي حيرم الرضا به وهو وقوع املعاصي واحملرمات ،فال جيوز

لإلنسان أن يرضى هبا بل عليه بدفع قدر املعصية بقدر التوبة والطاعة وتفصيل ذلك يطول.

وعلى كل فال أرى يف البيت األول أي حمذور عقدي ،خصوصاً أنه قد نسب الفعل إىل احملل وهو

أسلوب من أساليب العربية .ومثله البيت الثاين فهو يصور شدة وجده على فراق أحبابه ،فكأن كل

شيء يوجد عليه بعدهم عدم( ،وشيء) هنا عمومها خمصوص حنو قوله -تعاىل " :-تدمر كل شيء
أبمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم" [األحقاف ]25 :فاملساكن شيء ومع ذلك مل توضع يف
عموم (شيء) الواردة يف اآلية ،وهللا أعلم.
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مواجهة املصائب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1423/4/1

السؤال

حدث أن تغريت أحوال معيشة عائلة كاملة بكل جوانبها منذ ست سنوات ،وهم بّي مسلّم أمره لربه
أبنه بالء من عند هللا ،وآخر يشك أهنا عّي أصابت العائلة بعدما كانت تسمى (العائلة املثالية)

لتآلفهم .كيف يقطع الشك ابليقّي بكوهنا عّي؟ وإن كانت كذلك كيف السبيل لعالجها من البيت
كافة؟
أفيدوان أسكنكم هللا الفردوس األعلى ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وسلم.

قرأت السؤال وآملين احلال اليت وصلت إليها العائلة ،وأرى أن شدة ما حصل قد مضى ،وتسليتم

مبرور الزمن ،وإليك هذه اإلرشادات:

-1الصرب على األقدار املؤملة جزء من اإلميان ابلقدر ،وهو ركن من أركان اإلميان الستة ،ولكم املثوبة

على ذلك والعقىب"إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب" ولكم أيضاً ما ذكر هللا -سبحانه-
ِِ
هِ
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
ِ
ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ
صلَ َو ٌ
اج ُعو َن أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ين إِ َذا أ َ
َ
َصابَـ ْتـ ُه ْم ُمصيبَةٌ قَالُوا إِ هان ه َ
بقوله":الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن" [البقرة ، ]157-156:وصالة الرب -سبحانه -ثناؤه عليكم ورمحته وأنتم
َوأُولَئِ َ
حبوله على الطريق املستقيم ،وهذه غاية املراد (اهلداية) .
-2أن طبيعة احلياة الكدر "لقد خلقنا اإلنسان يف كبد" [البلد ]4:فاإلنسان يكابد يف هذه احلياة
ويتأمل وحيزن بعد الفرح واألنس ،وقد قال الناس" :دوام احلال من احملال".
 -3أن العّي وغريها مما تكون سبباً يف إصابة بعض الناس هي من قدر هللا -سبحانه ،-والبحث يف
حقيقة ما أصابكم بعد مرور هذه املدة ال أبس إن كان لتجنب األسباب ،وإال فال فائدة من إذكاء

األحزان وفتح اجلروح.
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-4ال أبس من جتنب األسباب الثالثة املذكورة يف احلديث الصحيح "إن كان الشؤم يف شيء ،ففي
ثالث :املرأة ،والدابة ،واملسكن" البخاري ( )5094ومسلم ( )2225فقد جيعل هللا -سبحانه-

بعض أقداره بسبب قرب اإلنسان من إحدى هذه األشياء فيقع املكروه فرتك املرأة وتغيري السكن

ومفارقة الدابة والسيارة قد يقطع عن اإلنسان الوساوس.

-5البحث اجلاد واملستقصي لألسباب أايً كانت -وخاصة األسباب املادية -املدركة ابلتأمل،

وإعطائها مكانة يف التحول الذي حصل ،وعدم املبالغة يف حتميل األسباب الغيبية (العّي ،والسحر

 ...وحنومها) إال إذا وقف على أدلة ملموسة ترجح كوهنا سبباً ملا جرى.

-6وبعد ذلك أرى أنه من متام العقل وحسن االستمتاع ابحلياة نسيان ما مضى ،وعدم نكاية اجلروح،
والفأل احلسن مبا يستقبل من األايم والتأقلم على الوضع ،وأن يقنع اإلنسان نفسه أن االجتماع
ابلشكل املاضي وحسن العيش كان مقدراً له كذا من السنّي وانتهت ،فهل انتهت احلياة؟ وكم الذين
أصيبوا يف أمواهلم وأوالدهم فخرجوا بال شيء مث تناسوا ما مضى وأحسنوا الظن ابهلل -سبحانه،-

ومبا يقدم عليهم من األايم فأصبحوا حبال أحسن مما كانوا وأوسع عيشاً ،ولو قرأت ما كتبه السابقون
حول املصائب مثل :كتاب (املنازل والداير) ألسامة بن منقذ وحنوه ،وأتملت يف سري املبتلّي يف

املاضي واحلاضر هلان ما أصابك ،فعندان رجل حي دفن تسعاً من الزوجات ،وكثرياً من األوالد،

وهلك له من املال كثري ،ومتثل بقوله ":فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل هللا وما ضعفوا وما استكانوا

وهللا حيب الصابرين" [آل عمران ]146:أعانك هللا على إغالق منافذ الشيطان من التحزين غري
اجملدي املضعف للهمة ،وأمت عليك النعمة وحسن احلال ،وهللا يكلؤكم حبسن رعايته وعنايته ،والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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اجلرب واالختيار
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1423/8/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنمد هللا-سبحانه وتعاىل -على نعمه اليت ال تعد وال حتصى ،وعليه نتوكل وبه نستعّي ،وأشهد أن ال
إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،بيده اخلري حييي ومييت وهو على كل شئ قدير،

وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله ،عليه الصالة والسالم وعلى آله وصحبه أمجعّي .إخوتنا يف

هللا..كنت قد قرأت على شبكة اإلنرتنت يف موقع لفضيلة الشيخ ابن ابز فتوى كانت رداً على سؤال
يقول " :بعض الناس يقولون :إن كل األعمال اليت يعملها اإلنسان هي من إرادة هللا فنرجو أن

توضحوا لنا :هل اإلنسان خمري أم مسري؟ " وكان أهم ما اسرتعى اهتمامي يف هذه الفتوى هو اآليت" :
واإلنسان خمري؛ ومسري ،خمري ألن هللا أعطاه إرادة ،كما قال  -عز وجل " -ملن شاء منكم أن يستقيم

وما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العاملّي" [التكوير. ]28،29:
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لكن هذه اإلرادة وهذه املشيئة ال تقع إال بعد مشيئة هللا  -سبحانه وتعاىل  -فما يقع يف العباد ،وما
منهم كله مبشيئة من هللا سابقة وقدر سابق ،فاألعمال واألرزاق واآلجال واحلروب وانتزاع ملك،

وقيام دولة ،كله مبشيئة هللا  -سبحانه وتعاىل  -فالطاعات بقدر هللا والعبد مشكور عليها ومأجور،
واملعاصي بقدر هللا والعبد ملوم عليها ومأزور آمث ،واحلجة قائمة ،فاحلجة هلل وحده  -سبحانه ،-

قال  -تعاىل " :-قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم " [األنعام ، ]149:وقال  -سبحانه وتعاىل
" :ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلّي" [األنعام ]35:يقول املفيت يف بدايةفتواه :إن اإلنسان هو خمري ومسري مث ما يلبث أن ينفي صفة التخيري عن اإلنسان ،إذ لو كان ما

خيتاره املرء من عقيدة جيعله منهاجه ،وعمل يؤجر أو يعاقب عليه ،مها مشيئة إهلية سبقت مشيئة
العبد ،فأين إذا هي إرادة العبد وخياره؟ إن ما يقع يف العباد من قضاء وقدر هو من إرادة هللا ،فال

جدال يف ذلك ،ولكن ما يقع منهم من عمل ،صاحلاً كان أم سيئاً ،فكيف يكون من عند هللا؟ بل

كيف يرمى العبد يف النار ما دام ذنبه ليس إبرادته وال ابختياره؟ أمل يقرتن اإلميان ابلعمل يف العديد من
اآلايت الكرمية؟ قال-تعاىل" :-إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون" [التّي]6:

…غري ممنون ،فكيف مين على املرء أبجره عن عمل هو إبرادته؟ جزاكم هللا عنا كل خري ،وجعلكم
ذخراً هلذه األمة ،نريد رداً شافياً يف هذا املوضوع ،مدعوماً ابلنصوص الكرمية.

اجلواب

السؤال عبارة عن إشكال وقع فيه السائل مما مسعه من بعض الفتاوى ،وفيه يقول" :إن ما يقع يف
العباد من قضاء وقدر هو من إرادة هللا فال جدال يف ذلك ،ولكن ما يقع منهم عمالً صاحلاً كان أم

سيئاً فكيف يكون من عند هللا؟ بل كيف يرمى العبد يف النار مادام ذنبه ليس إبرادته وال ابختياره ...

" إخل.
وإجابة على هذا اإلشكال نقول:
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إن اإلميان بقضاء هللا وقدره ركن من أركان اإلميان الستة وهي معلومة من الدين ابلضرورة ،وقد
وردت يف حديث جربيل املشهور عندما سأله عن اإلميان ،فقال ":أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه
ورسله وتؤمن ابلقدر خريه وشره ،قال جربيل :صدقت" مسلم (. )8

وقال  -تعاىل " :-إان كل شيء خلقناه بقدر" [القمر ، ]49 :وروى مسلم يف صحيحه ()2655
عن طاووس قال :أدركت انساً من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقولون ":كل شيء
بقدر .قال :ومسعت عبد هللا بن عمر يقول :كل شيء بقدر حىت العجز والكيس" سبق خترجيه.

والسؤال :ما مراتب اإلميان ابلقدر؟ وكيف يؤمن اإلنسان ابلقضاء والقدر؟

لقد بّي أهل العمل مراتب اإلميان ابلقضاء والقدر ،وإن شئت فقل :أركان اإلميان ابلقضاء والقدر،

وهي:
أوالً :اإلميان بعلم هللا الشامل ملا كان وما سيكون ومامل يكن لو كان كيف سيكون وتعلق علمه

ابملوجود واملعدوم واملستحيل ،واألدلة على ذلك كثرية "لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا
قد أحاط بكل شيء علماً" [الطالق. ]12 :

اثنياً :اإلميان أبن ما علمه هللا  -سبحانه وتعاىل  -أنه سيقع قد كتبه يف اللوح احملفوظ .روى مسلم يف
صحيحه ( )2653عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -يقول" :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسّي ألف سنة " .قال:

"وعرشه على املاء" .وقال  -تعاىل " :-وكل شيء أحصيناه يف إمام مبّي" [يس. ]12:

اثلثاً :اإلميان مبشيئة هللا الشاملة وقدرته النافذة ،فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن .قال هللا  -تعاىل
" :-وما تشاؤون إال أن يشاء هللا " [اإلنسان ]30:وقال  -تعاىل " :-من يشأ هللا يضلله ومن يشأ

جيعله على صراط مستقيم" [األنعام" ، ]39:ولو شاء هللا ما أشركوا" [األنعام. ]107 :
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رابعاً :اإلميان أبن هللا خالق كل شيء فهو خالق اإلنسان وخالق ما يعمله اإلنسان ،قال  -تعاىل :-
"هللا خالق كل شيء" [الرعد" ، ]16:وهللا خلقكم وما تعملون" [الصافات. ]96:
هذه مراتب اإلميان ابلقضاء والقدر ،وهذه عقيدة أهل السنة واجلماعة.

وخالف يف القدر فرقتان:

القدرية :الذين أنكروا القدر ،وقالوا :األمر أنف ،وقد كفرهم الصحابة ،ألهنم أنكروا العلم األزيل،
وزعموا أن هللا ال يعلم ما العباد عاملون ،وجعلوا اإلنسان خالقاً ألفعاله االختيارية ،ومنكرو العلم
القدمي من القدرية ال وجود هلم اليوم ،ولكن القدرية اليوم ينكرون عموم خالقية هللا لكل شيء،

ويزعمون أن اإلنسان خالق ألفعاله االختيارية ،فهم جموس هذه األمة.

اجلربية :وقالوا :إن اإلنسان ال اختيار له وال إرادة له ،بل كل ما يقع من اإلنسان فهو بفعل هللا
حقيقة وال فعل لإلنسان على احلقيقة ،ورتبوا على هذا عدم مسؤولية اإلنسان عن أعماله لعدم

وقوعها منه.

وأهل السنة واجلماعة وسط بّي الفرقتّي ،فيؤمنون بقضاء هللا وقدره ،ويؤمنون بوقوع الفعل من
اإلنسان كما دل على ذلك احلس والواقع ،واإلنسان مسؤول عما يقع منه ،وهلذا يرى أهل العلم أن
الرد على اجلربية أن يضرب ويشتم أحدهم ،فإن اعرتض وقاوم الضارب والشامت وعاتبه فقد نقض

مذهبه يف عدم مسؤولية اإلنسان ،ورجع يف ذلك إىل الفطرة.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال مشابه فأجابت عنه ،فإليك السؤال واإلجابة

س :مضمونه أن نقاشاً دار بّي مجاعتّي ،مبناه عن اإلنسان ،هل هو مسري أو خمري؟ واملطلوب
اإلرشاد إىل الصواب يف ذلك على ضوء الكتاب والسنة.
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فأجابت اللجنة :أوالً :ثبت أن هللا  -تعاىل  -وسع كل شيء رمحة وعلماً وكتب يف اللوح احملفوظ ما
هو كائن إىل يوم القيامة ،وعمت مشيئته وقدرته كل شيء ،بيده األمر كله ال مانع ملا أعطى وال
معطي ملا منع وال راد ملا قضى وهو على كل شيء قدير ،وقد ه
دل على ذلك وما يف معناه نصوص

من الكتاب والسنة ،وهي كثرية معروفة عند أهل العلم ،ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة
ٍ ِ
وجدها ،من ذلك قوله تعاىل" :إِ هن ه ِ
يم" اآلية[ ،العنكبوت ]62:وقوله :ه
"اَّللُ َخالِ ُق
اَّللَ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ٍ
ٍ
ِ
"وَما
ُك ِّل َش ْيء" اآلية[ ،الزمر ، ]62:وقوله" :إِ هان ُك هل َش ْيء َخلَ ْقنَاهُ ب َق َد ٍر" [القمر ، ]49:وقولهَ :

اَّللَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً" [اإلنسان ، ]30:وقوله" :ميَْ ُحوا ه
اَّللُ إِ هن ه
اء ه
اَّللُ َما يَ َ
شاءُو َن إِاله أَ ْن يَ َ
تَ َ
شاءُ
شَ
ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
اب [الرعد ، ]39:وقوله":ما أَصاب ِمن م ِ
ِ
ْكتَ ِ
صيبَ ٍة ِيف األ َْر ِ
ض َوال ِيف أَنْـ ُف ِس ُك ْم إِهال
َ َ َ ْ ُ
َويُـثْب ُ َ
ِ ٍ ِ
ك َعلَى هِ ِ
ك َآل َم َن
"ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
ربأ ََها إِ هن ذَلِ َ
اَّلل يَس ٌ
ري" [احلديد ، ]22:وقولهَ " :
ِيف كتَاب م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن نَ ْ َ
ِ
ض ُكلُّ ُهم َِ
"ولَ ْو ِش ْئـنَا
مجيعاً أَفَأَنْ َ
س َح هىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ ْ
ّي" [يونس ، ]99:وقولهَ :
ت تُ ْك ِرهُ النها َ
َآلتَـ ْيـنَا ُك هل نَـ ْف ٍ
س ُه َد َاها" اآلية[ ،السجدة. ]13 :
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ومما ثبت عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – يف ذلك ما حث على الذكر به عقب الصالة من قول:
"ال إله إاله هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،اللهم ال مانع ملا
أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد" البخاري ( )844ومسلم ( ، )593وكذا

ما جاء يف حديث عمر – رضي هللا عنه – من سؤال جربيل رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم –

عن اإلميان فأجاب النيب – صلى هللا عليه وسلم – بقوله" :اإلميان :أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه

ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره" مسلم ( ، )8فهذه النصوص وما يف معناها تدل على
كمال علمه  -تعاىل  -مبا كان وما هو كائن وتقديره كل شؤون خلقه ،وعلى عموم مشيئته وقدرته،
ما شاءه – سبحانه  -كان وما مل يشأ مل يكن.

اثنياً :ثبت أن هللا حكيم يف خلقه وتدبريه وتشريعه ،رحيم بعباده ،وأنه  -تعاىل  -أرسل الرسل -

عليهم الصالة والسالم  -وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر كالً منهم أن يبلغها أمته ،وأنه  -تعاىل
 مل يكلف أحداً إاله وسعه ،رمحة منه وفضالً ،فال يكلف اجملنون حىت يعقل ،وال الصغري حىت يبلغ،وعذر النائم حىت يستيقظ ،والناسي حىت يذكر ،والعاجز حىت يستطيع ومن مل تبلغه الدعوة حىت

تبلغه ،رمحة منه تعاىل وإحساانً.
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وثبت عقالً وشرعاً الفرق بّي حركة الصاعد على سلم مثالً والساقط من سطح مثالً ،فيؤمر األول

ابملضي إىل اخلري وينهى عن املضي إىل الشر واالعتداء ،خبالف الثاين فال يليق يف شرع وال عقل أن

يوجه إليه أمر أو هني ،وثبت الفرق أيضاً بّي حركة املرتعش ملرضه وحركة من ليس به مرض ،فال يليق

شرعاً وال عقالً أن يوجه إىل األول أمر وال هني فيما يتعلق يف الرعشة ،لكونه ملجأ مضطراً إليه ،بل

يرثى حلاله ويسعى يف عالجه ،خبالف الثاين فقد حيمد كما يف حركات العبادات الشرعية ،وقد ينهى
كما يف حركات العبادة غري الشرعية وحركات الظلم واالعتداء ،فتكليف هللا عباده ما يطيقون فقط

وتفريقه يف التشريع واجلزاء بّي من ذكروا وأمثاهلم دليل على ثبوت االختيار والقدرة واالستطاعة ملن
كلفهم دون من مل يكلفهم.
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مث إن هللا  -تعاىل  -حكم عدل علي حكيم ال يظلم مثقال ذرة ،جواد كرمي يضاعف احلسنات ويعفو
عن السيئات ،ثبت ذلك ابلفعل الصريح والنقل الصحيح فال يتأتى مع كمال حكمته ورمحته وواسع

مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار ملا أيتون وما يذرون وقدرة على ما

يفعلون ،وحمال يف قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذهبم على ما هم إىل فعله ملجؤون وعليه

مكرهون ،وإذاً فقدر هللا احملكم العادل وقضاؤه املربم النافذ من عقائد اإلميان الثابتة اليت جيب

اإلذعان هلا وثبوت االختيار للمكلفّي وقدرهتم على حتقيق ما كلفوا به من القضااي اليت صرح هبا
الشرع وقضى هبا العقل ،فال مناص من التسليم هبا والرضوخ هلا ،فإذا اتسع عقل اإلنسان إلدراك

السر يف ذلك فليحمد هللا على توفيقه ،وإن عجز عن ذلك فليفوض أمره هلل ،وليتهم نفسه ابلقصور
يف إدراك احلقائق فذلك شأنه يف كثري من الشؤون ،وال يتهم ربه يف قدره وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه
 -سبحانه  -هو العلي القدير احلكيم اخلبري" ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على

املرسلّي واحلمد هلل رب العاملّي" [الصافات . ]182-180:وليكف عن اخلوض يف ذلك الشأن
خشية الزلل والوقوع يف احلرية ،وليقنع عن رضا وتسليم جبواب النيب – صلى هللا عليه وسلم –

ألصحابه – رضي هللا عنهم  -ملا حاموا حول هذا احلمى ،فقالوا :اي رسول هللا ،أفال نتكل؟ فقال
هلم" :اعملوا فكل ميسر ملا خلق له" رواه البخاري ( )4949من طرق عن أيب عبد الرمحن السلمي

عن علي بن أيب طالب – رضي هللا عنه – قال :كنا مع رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – يف بقيع
الغرقد يف جنازة فقال" :ما منكم من أحد إاله وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار" ،فقالوا :اي
رسول هللا ،أفال نتكل ،فقال" :اعملوا فكل ميسر ملا ُخلق له" ،مث قرأ قوله تعاىل" :فأما من أعطى

واتقى وصدق ابحلسىن فسنيسره لليسرى" ،إىل قوله تعاىل" :فسنيسره للعسرى" ،ورواه أيضاً مسلم

( )2647وأصحاب
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السنن الرتمذي ( ، )2136وابن ماجة ( ، )78وأمحد (. )621
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

عبد هللا بن قعود [عضو]  ،عبد هللا بن غداين [عضو]
عبد الرزاق عفيفي [انئب رئيس اللجنة]  ،عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز [الرئيس]
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أسباب املصائب
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1423/8/1هـ
السؤال

أان شاب ملتزم منذ سنّي ،ومنذ حوايل سنة ابتليت اببتالءات كثرية ،فأريد أن أعرف السبب ،هل من

ذنب اقرتفته؟ كأن يعاقبين هللا على الذنوب الكبرية ،مثل التثاقل عن الصالة ،أو يعاقبين على التأخر

عن الصالة ،فأعتقد أن هللا يريدين أن أترقى يف إمياين ،هل هذا صحيح؟ وكيف أصرب على العقوابت؟

وكيف يزيلها هللا عين؟
اجلواب

احلمد هلل وبعد ،أخي يف هللا هنيئاً لك هذه النشأة املباركة ،وهذا االلتزام املبكر ،وأرجو أن تكون أحد

السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله  ...وذكر منهم "شاب نشأ يف عبادة ربه"
واحلديث رواه البخاري ( ، )660واللفظ له ،ومسلم (. )1031
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وأما خبصوص السؤال فاعلم  -محاك هللا ووقاك من كل سوء  -أ ّن ما تعانيه هو ضرب من الفتور
الذي قد يعرتي بعض امللتزمّي نتيجة عدم االحرتاز من بعض احملاذير الشرعية ،أو تعاطي بعض

املخالفات ،أو اإلسراف الشديد يف ما أصله مباح ،ممّا يؤدي إىل ضعف اهلمة وغلبة الركون إىل

العرض واملتاع الدنيوي الزائل ،وأنت على علم أب ّن ذا القلب احلي ،واإلحساس املرهف ،املتفاعل مع

كل ساعة يف
كل ممكن لنصرهتا والذب عن دينها ومكانتها سيكون مرتقياً ّ
قضااي أمته ،العازم على فعل ّ

وأما من كان ضعيف
كل البعد عن بواعث الفتور ،ذلك أنه صاحب رسالة وحامل مبدأّ ،
إميانه ،بعيداً ّ

اهلمة ،حمدود الطموح غايته أداء العبادة بصورة رتيبة ،وحركة آلية فما أحراه ابلرتاجع  -عياذاً ابهلل -

 ،فخذ لنفسك  -أخي الكرمي  -ابلعزم والقوة؛ فاهلل يقول " :خذوا ما آتيناكم بقوة" [البقرة]63 :
 ،وكن ذا مهة عالية ،وطموح واسع ،واحذر من التهاون ابلفرائض أو التثاقل عنها؛ حىت ال تزل

قدمك يف وحل اخلطيئة  -ال مسح هللا  -وختلص من الذنوب كلها  -وأنت أدرى هبا  -بتوبة نصوح،
حينها جتد طمأنينة القلب ،وسالمة اخلاطر ،ويهجرك القلق واحلرج والضعف ،وفقك هللا وأعانك.
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معىن اخلوض يف القدر
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1423/6/29هـ
السؤال

أود أن أسأل عن معىن اخلوض يف القدر.

اجلواب

من معاين اخلوض :التلبس ابألمر والتصرف فيه ،وقد يراد به التخليط يف األمر من غري وجهه،

واخلوض من الكالم :ما فيه الكذب والباطل ،ويف القرآن الكرمي" :وإذا رأيت الذين خيوضون يف
آايتنا فأعرض عنهم" (األنعام )68وانظر لسان العرب (147/7مادة "خوض") .

واإلميان ابلقدر أصل من أصول اإلميان الستة املذكورة يف حديث جربيل املشهور البخاري (، )50

مسلم ( ، )9وال يتحقق إميان العبد حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره ،غري أن التعمق يف مسائله واخلوض

فيها على طريقة القدرية واجلربية هو الذي دلت النصوص على التحذير منه ،إذ إن ذلك يورث
االعرتاض على املالك املتصرف ،ويوقع يف احلرية واالضطراب ،وال يصل ابإلنسان إىل اطمئنان

القلب ورضاه ،فهذا هو اخلوض املنهي عنه ،وأما معرفة مراتب اإلميان ابلقدر وأنواع املقادير وأدلة

وجوب اإلميان به ومنهج السلف يف ذلك فإن ذلك مما يقتضيه اإلميان ابلقدر ،وليس من اخلوض
املنهي عنه ،وابهلل التوفيق.
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ملاذا العمل؟
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1424/4/14هـ
السؤال

اإلنسان حياته مقتصرة على ما كتبه هللا له أقصد (املكتوب كما يقال) ؛ هذه الكلمة متداولة كثرياً يف
حياتنا اليومية؛ أحس أن هذه الكلمة جتعلين مقيداً ،يعين ملاذا أتعب روحي وأدرس وأصلي وأفعل
أشياء أخرى ما دام هللا كتب علي أشياء كأن أموت يف حالة مرض أو أموت بسيارة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأوجه أخي السائل -حفظه هللا -إىل أن من أكرب دواعي العلم والنشاط يف حياة املسلم عقيدة
اإلميان ابلقدر ،واليت هي ركن من أركان اإلميان الستة ،وأن اإلميان هبا إضافة إىل أركان اإلميان

األخرى من أقوى احلوافز للمؤمن ،لكي يعمل ويقدم على األمور العظيمة بيقّي وعزم وثبات

واحتساب.

أما دعوى التقيد بسبب هذه الكلمة وهي اإلميان ابملكتوب فهي دعوى ابطلة؛ ألن القرآن والسنة
مملوءان ابألوامر والتوجيهات للمؤمن أبن يعمل الصاحلات ،ويسعى للرزق وعمارة األرض ،وقد كان

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أفضل املتوكلّي ،وسيد الناس أمجعّي؛ يلبس ألمة احلرب وميشي يف
األسواق لالكتساب ،ويعمل األسباب ،مث طبق الصحابة  -رضي هللا عنهم  -توجيهات القرآن

والسنة فعملوا وبذلوا واجتهدوا يف طلب مرضاة هللا ،وجاهدوا وصربوا وفتحوا البالد ،ونشروا الدين

بّي العباد.

هلذا أقول ألخي السائل -ومن على شاكلته -ابذل السبب ،واجتهد وكن متوكالً على هللا معتمداً
عليه ،فاألسباب ال تعطي النتائج إال إبذن هللا ،وحيرم على املسلم ترك األخذ ابألسباب ،وملا سئل
النيب  -صلى هللا عليه وسلم عن الرقى واألدوية هل ترد من قدر هللا شيئاً قال" :هي من قدر

هللا"رواه الرتمذي ( ، )2065وابن ماجة ( ، )3437من حديث يعمر  -رضي هللا عنه -وهللا أعلم
وصلى هللا وسلم على سيدان حممد.
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عبارة( :قصف اآلجال)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1424/5/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كثر عند الناس الكالم يف ما يسمونه بعبارة (قصف اآلجال)  ،ومعناها أن اإلنسان ميوت قبل يومه
املكتوب له ،ال حول وال قوة إال ابهلل ،مثل :االنتحار وحوادث السيارات ،أرجو أن تفتوان يف هذه

املسألة ،وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.
اجلواب
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احلمد هلل ،من أصول اإلميان ،اإلميان ابلقدر خريه وشره ،واإلميان ابلقدر يتضمن اإلميان بعلم هللا
السابق لكل شيء ،وكتابته ملقادير األشياء ،وأن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،وأنه على كل
شيء قدير ،وأنه خالق كل شيء ،ومعىن هذا أن كل ما جيري يف الوجود قد سبق به قدر هللا علماً

وكتابة ،ومت مبشيئته سبحانه وتعاىل ،ومن ذلك موت النفوس ،فال متوت نفس إال أبجلها املكتوب،
وت إِال إبِِ ْذ ِن هِ
":وَما َكا َن لِنَـ ْف ٍ
اَّلل كِتَاابً ُم َؤ هجالً" [آل عمران :من
س أَ ْن متَُ َ
كما قال  -سبحانه وتعاىل َ -

اآلية ، ]145فاهلل سبحانه وتعاىل قد قدر األقدار وضرب اآلجال فال يتقدم أحد على أجله ،وال
ِ
اعةً َوال يَ ْستَـ ْق ِد ُمو َن"
َجلُ ُه ْم فَال يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
يتأخر عن أجله ،كما قال سبحانه وتعاىل" :إِذَا َجاءَ أ َ
[يونس :من اآلية ، ]49فكل من مات أبي سبب من األسباب فقد مات أبجله ،وليس هناك من
ميوت قبل أجله احملتوم ،أبي سبب كان موته بقتل أو انتحار أو أي حادث من احلوادث ،كما بّي

ذلك هللا  -سبحانه وتعاىل  -يف كتابه ،وبينه رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -فاملقتول ميت أبجله مل
يقطع عليه أجله ،خالفاً للمعتزلة ،فإن من قوهلم :أن املقتول مقطوع عليه أجله ،وهذا ابطل خمالف
ملقتضى اإلميان ابلقدر ،وقول القائل :قصف األعمار أو اآلجال يعين قطعها ،وهذا يتضمن أن من

قتل أو انتحر فقد قصم أجله؛ يعين قطع قبل أوانه ،وهذا خمالف لإلميان ابلقدر ،كما دل على ذلك

الكتاب والسنة وإمجاع أهل السنة واجلماعة ،فيجب احلذر من هذه االعتقادات والتصورات الباطلة،
وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ،وهللا أعلم.
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العالقة بّي قضاء هللا وقدره وعمل الشيطان
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1425/2/21هـ

السؤال

إن كل ما حيصل لنا يف هذه الدنيا ليس مصدره واحد عند الناس ،فعند حصول األشياء اجلميلة

واملفرحة نقول احلمد هلل فالسبب هنا مشيئة هللا ،وعند حصول األشياء احملزنة والسيئة نقول سببها

الشيطان -لعنة هللا عليه -وليس قضاء وقدر هللا .والسؤال هنا حول العالقة بّي قضاء هللا وقدره
وعمل الشيطان خاصة على املؤمن فكيف يكون؟ وهل حقاً توجد عالقة بينهما؟ وما عالقة النفس
األمارة ابلسوء هبما؟.

اجلواب

()327/2

احلمد هلل ،من أصول اإلميان ،اإلميان ابلقدر وخريه وشره ،وكل ما جيري يف الوجود من خري وشر من
نعم ومصائب ،ومن إميان وكفر وطاعة ومعصية وغري ذلك من أفعال العباد كل ذلك بقدر هللا ومشيئة
فإنه ال يكون يف ملك هللا ما ال يريد فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،فكل ما يف هذا الوجود مما

وقع ومما سيقع كله قد سبق به علم هللا وكتابه ،وكل ذلك مبشيئته وقدرته – سبحانه وتعاىل،-

فالواجب على العبد أن يؤمن هبذا األصل لكن إن أصابه خري فعليه أن حيمد هللا وال يضيف نعم هللا

إىل نفسه ،أو إىل األسباب اليت كان هلا أثر يف حصول هذه النعمة بل عليه أن يعلق قلبه ابهلل ليشكره

ويذكره" ،وما بكم من نعمة فمن هللا" [النحل ، ]53:وإن أصابته مصيبة فعليه أن يؤمن كذلك أهنا
من قدر هللا ،ولكن عليه أن يذكر األسباب اليت جرت عليه هذه املصيبة ،فإن املصائب من األمراض

أو ذهاب األموال أو ذهاب األحبة تكون ابتالء وامتحاانً ،وتكون جزاء على السيئات كما قال

تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" [الشورى ، ]30:وقال تعاىل" :أوملا أصابتكم

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم" [آل عمران ، ]165:فإذا أصابت
املسلمّي هزمية أو نزلت هبم مصيبة فعليهم أن حياسبوا أنفسهم ويتفقدوا عيوهبم ،وأن يتوبوا من
ذنوهبم وأن يتوجهوا إىل رهبم ،وهذا شأن املؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ،وإن أصابته

ضراء صرب فكان خرياً له ،وهللا تعاىل له احلمد على كل حال؛ على السراء والضراء والشدة والرخاء؛
ألن كل ما جتري به األقدار هو مبشيئته وحكمته – سبحانه وتعاىل -فله احلمد على كل ما يقدره

ويقضيه؛ ألنه تعاىل حيكم عليم يضع األشياء يف مواضعها ،وليس بالزم أن ندرك حكمة هللا يف كل
جزئية وصغرية وكبرية لكن نؤمن أبن هللا حكيم فما خفيت علينا حكمته وهو األكثر فإننا حنيله إىل ما
نؤمن به من كمال حكمته – سبحانه وتعاىل -وال شك أن الشيطان هو الداعي إىل كل شر من
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أفعال العباد فهو الداعي إىل الكفر وهو الداعي إىل املعاصي ،والذنوب واملعاصي سبب ملا يصيب
العبد من املصائب فإذا أصاب اإلنسان مصيبة فعليه أن يصرب ،وأن يستغفر وأن حياسب نفسه،
ويتفكر من أين دخل عليه الشر والبالء؟ حىت يتقيه وحيذر من مداخل الشر ،ومن أعظم ما ينفع من

ذلك التجاء العبد إىل ربه أبن يعصمه من شر الشيطان وأن يعيذه من الكفر والفسوق والعصيان،

فيدعو ربه أبن يوفقه ألسباب السعادة وأن جينبه أسباب الشقاوة.
اللهم حبِّب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا ،و ِّ
كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا من الراشدين،

وهللا أعلم.
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تساؤالت حول القدر
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
وددت أن أسأل عن القضاء والقدر وأفعال اإلنسان ،وما حيدث بينهما من توافق أو تعارض إن صح
التعبري..فمثال :إذا أراد إنسان أذية إنسان آخر فإنه ال يقدر على ذلك إال لو كان مقدراً لذلك

اإلنسان أن يؤذى ،ففي هذه احلالة يكون ذلك األذى أو الضرر فعل حمرم يعاقب عليه من قصد

األذية ،أم يكون قدرا من هللا -تعاىل-؟ أرجو اإلفادة؛ ألنه لدي تعقيد يف فهم التوافق بّي القضاء
والقدر وبّي ما حيصل لإلنسان من أذى اآلخرين ،أعرف أن أذى الناس من قدر هللا ،ولكن ما مدى
االرتباط والتوافق بّي القدر وبّي وقوع أذية البشر؟ .ودمتم ساملّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن اإلميان ابلقضاء والقدر من األصول الستة اليت عليها مدار عقائد الناس ..والقدر سر هللا يف
الكون ،ال يطلع عليه نيب مرسل وال ملك مقرب ،وقد ورد النهي عن اخلوض فيه .والناس أمام القدر

طرفان ووسط ،فمنهم من نفاه مطلقا وجعل أعمال الناس وتصرفاهتم مبحض إرادهتم ،وليست هي

مبخلوقة هلل -تعاىل -وال مقدرة منه .ومنهم من جعل اإلنسان كالريشة يف مهب الريح ،ال صلة له
أبعماله ،وأنه جمرب على فعل ما قدره هللا عليه دون إرادة منه أو اختيار .وتوسط فريق بّي هذين

فأقروا هلل -تعاىل -بتقدير األمور وتدبريها وعلمه هبا وخلقه هلا ،ويف الوقت نفسه جعلوا للعبد إرادة
هبا يقدم على فعل األشياء أو تركها.
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واإلشكال الذي أورده السائل جوابه بسيط ال حيتاج إىل إيراد نصوص ونقل كالم األئمة وال إىل
تفصيل مراتب القضاء وبيان أنواع اإلرادة الشرعية والكونية ،وإليك املثال التايل :شخص و ِ
ضع أمامه
ُ
كأس من عصري إن شاء شرب منه وإن شاء امتنع ،وهو يشعر من نفسه أنه قادر على الشرب أو

االمتناع ،وال يشعر أبدا أنه جمرب على فعل واحد منها ،فإن شرب كان شربه له هو السابق يف علم هللا

يف األزل ،وأن هللا -تعاىل -قد كتبه يف اللوح احملفوظ وأراده من عبده وهو سبحانه خالق هذا الفعل.

وإن امتنع الشخص عن الشرب فكذلك .فإن قيل :كيف يفسر ذلك؟ فاجلواب :أن هذا هو سر هللا

يف خلقه ،ولن يصل العبد إىل إدراك حقيقة ذلك وكنهه مهما أويت من علم .ومثل ذلك يقال يف مجيع

ما أيتيه اإلنسان من أعمال الطاعات واملعاصي .فالقاتل مثال الذي يرتبص ابملقتول وخيطط لتنفيذ
جرميته ،مث ميشي إليها برجليه ويرتكبها بيديه ،فال شك أنه يفعل ذلك إبرادته ومع ذلك فال خيرج
شيء منه عن قضاء هللا وقدره ،وهلل احلكمة البالغة.

قد يقول شخص ولكن قد يقع من اإلنسان شيء وهو ال يريده وال يقصده .فاجلواب أن هذا مل يقع

به التكليف ،وهلذا سقط القصاص عن القاتل خطأ ألنه مل يرده ومل يقصده ،فجاء رفع القلم ،واملراد
اجلناح عن النائم ،واجملنون ،والصغري الذي ال يعقل .وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل هذا من حفظ امللك املوكل ابإلنسان؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1425/11/17هـ
السؤال

السالم عليكم.

أحياان يهم الشخص بفعل شيء ما ،مث فجأة يغري رأيه ،وبسبب ذلك مل تصبه مصيبة ،هل يتم له
ً

ذلك؛ ألن امللك املوكل به حيفظه من احلوادث وحيميه؟ البعض يقول إن هناك حاسة سادسة لدى

اإلنسان .هل هذا صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الشك أن ما يصيب اإلنسان وما يفعله وما يهم به ،وما يعزف عنه وينصرف ،كل ذلك أبمر هللا

وتدبريه الكوين ،وكون اإلنسان يتقدم عن املصيبة أو يتأخر عنها مث تقع بعد ذلك ،فإن ذلك من
ِ
ات ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ري َما
حفظ هللا له؛ قال تعاىل( :لَهُ ُم َع ِّقبَ ٌ ّ َ ْ
ّي يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َْحي َفظُونَهُ م ْن أ َْم ِر هللا إ هن هللاَ الَ يُـغَُِّ
ِ ٍ
اد هللاُ بَِق ْوٍم ُسوءاً فَالَ َم َر هد لَهُ َوَما َهلُم ِّمن ُدونِِه ِمن َوا ٍل) [الرعد:
ريواْ َما ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم َوإِذَا أ ََر َ
ب َق ْوم َح هىت يُـغَُِّ
 . ]11واحلفظ إما أبسباب كونية كفعل األسباب املطلوبة ،وترك األسباب املؤذية املؤدية إىل اهلالك،
وإما أبسباب شرعية كاإلميان والتقوى ،وحفظ حدود هللا ،قال صلى هللا عليه وسلم البن عباس،
ْك ."..أخرجه أمحد ( )2669والرتمذي ( . )2516أما قضية
"اح َف ِظ هللاَ َْحي َفظ َ
رضي هللا عنهماْ :
تنزال ،هل فيها
دليال شرعيًّا أو عقليًّا .مث على فرض وجودها ً
احلاسة السادسة ،فال أعلم يف إثباهتا ً

خاصية ملعرفة ما مل يقع كيف يقع؟! إذن هذه صورة تكهنية للتعرف على الغيبيات .وهللا اهلادي إىل

سواء السبيل.
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عبارة( :يلعن أم احلالة)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

يكثر عند الشباب هذه األايم هذه الصيغة من اللعان (يلعن أم احلالة)  ،فهل قول يلعن أم احلالة

داخل يف سب الدهر؟.

اجلواب

احلمد هلل ،قول القائل :يلعن أم هذه احلالة ،من قبيح الكالم؛ ألنه يتض همن تسخُّط القضاء واحلال

املكروهة من فقر أو هم أو وجع أو شدة حر أو برد ،وكل ذلك بقدر هللا فالواجب على العبد إذا

نزل به شيء مما يكره أن يصرب وأن يسأل ربه العافية ،وأن أيخذ ابألسباب الواقية مؤمناً بقدر هللا

متوكالً عليه مؤمناً بعدله سبحانه وتعاىل وحكمته ،فال جيوز له أن يقبح أو يلعن هذه املكروهات ،فإن
ذلك يتضمن االعرتاض على من قدرها والطعن يف حكمته وهذا يقدح يف إميان العبد يف عدل ربه

وحكمته يف تدبريه وتقديره ،نعوذ ابهلل من قبيح القول والعمل ونسأله الرضا به رابً والرضا عنه يف
أحكامه فإنه تعاىل أحكم احلاكمّي ،وهللا أعلم.
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وساوس خاصة ابلعدالة اإلهلية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

أان فتاة ،أعاين من مأساة الوسواس الذي ال يرتكين أبداً ،وقد كان يشككين يف كل شيء ،ولكين بعد

قراءات عديدة يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة أيقنت متاماً بوجود هللا وابإلسالم ديناً ،وحممد -

صلى هللا عليه وسلم -رسوالً ،ولكن املشكلة الوساوس اخلاصة ابلعدالة اإلهلية ،فدائماً أقول لنفسي:

إن هللا غري عادل؛ ملا حنن فيه من بالء ،فأان أخاف هللا جداً ،ولكين ال أحبه ،واملشكلة األخرى هي
عدم تيقين من مبدأ الثواب والعقاب ابجلنة والنار حىت اصرب على ظلم احلياة .فأرجوكم أريد من ميد

يده لينقذين مما أان فيه؟.
اجلواب
احلمد هلل:
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لقد دل هللا عباده مبا نصب من آايته الكونية ،كالسماوات واألرض وما بينهما ،وكل جزء من هذا
العامل يدل على وجود اخلالق – سبحانه -وقدرته ،وحكمته ،قال – سبحانه وتعاىل" :-إن ربكم هللا

الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً
والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له اخللق واألمر تبارك هللا رب العاملّي"

[األعراف، ]54:وقال –سبحانه وتعاىل" :-ويف األرض آايت للموقنّي ويف أنفسكم أفال تبصرون"
[الذارايت ، ]21-20:فما على وجه األرض من جبال وأهنار ،وأشجار ،وحبار فيها داللة عظيمة
على قدرة اخلالق وحكمته ،وعلمه –سبحانه ،-بل ونفس اإلنسان فيه آايت ابهرات ،ولو ف ّكر

اإلنسان يف خلقه شهد العجائب ،قال –تعاىل" :-ويف أنفسكم أفال تبصرون" [الذارايت، ]21:

وقال –تعاىل" :-أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق هللا السماوات واألرض وما بينهما إال ابحلق وأجل
مسمى وإن كثرياً من الناس بلقاء رهبم لكافرون" [الروم ، ]8:وقال –سبحانه" :-سنريهم آايتنا يف
اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبّي هلم أنه احلق" [فصلت ، ]53:فهذا اإلنسان خملوق من ماء مهّي،

خلقه هللا أطواراً ،وصوره يف رحم أمه ،وركب فيه أعضاءه ،وقواه ،وجعل فيه آالت اإلدراك من

السمع ،والبصر ،والعقل" ،وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع

واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون" [النحل ، ]78:والقرآن مملوء من اإلرشاد إىل آايت هللا الكونية
يف األنفس واآلفاق ،فما أضل اجلاهلّي! وما أجهل امللحدين!.
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فتفكري أيتها السائلة يف آايت هللا ،فإن التفكر الصادق طريق إىل املعرفة" ،إن يف ذلك آلايت لقوم
يتفكرون" [الرعد ]3:فالتفكر يف آايت هللا اخللقية ،وآايت هللا القرآنية يزيد املؤمن إمياانً ،ويقوي به
اليقّي ،ويذهب هللا به الوساوس الشيطانية ،قال – سبحانه وتعاىل" :-إن يف خلق السماوات

واألرض واختالف الليل والنهار آلايت ألويل األلباب الذين يذكرون هللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم
ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا ابطالً سبحانك فقنا عذاب النار" [آل

عمران ، ]191-190:يعين :ما خلقت هذا العامل عبثاً وال لعباً ،بل خلقته ابحلق حلكم ابلغة،
وبقدرة اتمة ،ومشيئة انفذة ،وما دام -أيتها السائلة -أن هللا قد وفقك للنظر فيما يُذكِر من اإلعجاز
العلمي يف القرآن ،وأنه حصل لك بسبب ذلك اليقّي واإلميان ابهلل ،وكتابه ،ورسوله – صلى هللا عليه

وسلم ،-ودين اإلسالم ،فهذه نعمة م هن هللا هبا عليك ،فإنه – سبحانه -هو الذي مين على من يشاء
ابهلداية ،ويؤيت فضله من يشاء ،وهو احلكيم العليم ،كما قال –تعاىل" :-يهدي هللا لنوره من يشاء"

[النور، ]35:وقال –تعاىل" :-ولكن هللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وك هره إليكم الكفر

والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضالً من هللا ونعمة وهللا عليم حكيم" [احلجرات. ]8-7:
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مث اعلمي -أيتها السائلة -أن اخلواطر اليت ترد على القلب مما يعارض اإلميان ابهلل ورسوله – صلى
هللا عليه وسلم ،-واليوم اآلخر ،ال تضر املسلم ما دام أنه يعلم أهنا ابطلة ،ويبغضها ،ويكرهها ،ويتأمل
منها ،والشيطان إذا عجز عن إضالل املسلم ،وإخراجه عن دينه ،اجتهد يف أن يشوش عليه إميانه

إبلقاء الوساوس اليت تزعجه ،وقد جاء رجل إىل النيب –صلى هللا عليه وسلم -فقال" :إين أحدث
أخر من السماء أحب إيل من أن أتكلم به ،فقال – عليه الصالة والسالم:-
نفسي ابلشيء ألن ُّ
"احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة" رواه أمحد ( )2098من حديث ابن عباس – رضي هللا

عنهما  ،-ويف لفظ آخر عند مسلم ( )132من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه  -قال له -
صلى هللا عليه وسلم" :-ذاك صريح اإلميان" ،يعين :كراهة هذا الوسواس ،وبغضه ،والنفرة منه من

صحة اإلميان ،فمثل هذه الوساوس ال تضر املؤمن ما دام أنه اثبت على عقيدته ،مث إنه – صلى هللا

عليه وسلم -أرشد من خطرت له هذه اخلواطر أن يستعيذ ابهلل من الشيطان ،ويقول :آمنت ابهلل

ورسله ،وأن يعرض عن هذه الوساوس ،وال يشتغل هبا ،وال يسرتسل معها ،بل يعرض عنها انظر ما

رواه البخاري ( )3276ومسلم ( )134من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه – وما رواه أمحد
( )21393والطرباين يف الكبري ( )3633من حديث خزمية – رضي هللا عنه .-
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ومما جيب اإلميان به القدر ،فإن اإلميان ابلقدر أحد أصول اإلميان ،ومعىن اإلميان ابلقدر :اإلميان أبن
هللا علم كل شيء بعلمه القدمي ،وكتب ذلك ،كما أخرب يف كتابه ،كما أن من اإلميان ابلقدر اإلميان

أبن كل ما جيري يف هذا الوجود هو مبشيئته – سبحانه -وتدبريه ،وأنه –تعاىل -خالق كل شيء،
فيجب مع اإلميان ابلقدر اإلميان حبكمة هللا ،أن هللا حكيم ،يعين :له احلكمة البالغة فيما خلق وقدر

يف هذا الوجود من خري وشر ،ومن حكمته –تعاىل -ابتالء العباد ،يعين :اختبارهم؛ ليتبّي املؤمن من
الكافر ،واملطيع من العاصي ،والصادق من الكاذب ،كما قال –تعاىل" :-الذي خلق املوت واحلياة

ليبلوكم أيكم أحسن عمالً" [امللك، ]2:وقال –تعاىل" :-أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا
وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبّي"

[العنكبوت ، ]3-2:فيجب اإلميان أبن له يف كل ما يقدره حكمة ابلغة ،علمنا ذلك أو مل نعلم ،بل
ما خيفى على العباد من حكمته –تعاىل -هو أضعاف أضعاف ما يعلمونه ،بل ما يعملونه من حكمته

يف خلقه يسري جداً ،فالعقول ال حتيط به علماً ،قال –تعاىل" :-وما أوتيتم من العلم إال قليالً"
[اإلسراء ، ]85:وقال –تعاىل" :-وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء" [البقرة ، ]255:فإذا

رأى اإلنسان ما يتوهم منه أنه خالف العدل فليتذكر كمال علمه ،وحكمته – سبحانه ،-ويتذكر مع

ذلك قصور عقل اإلنسان عن معرفة أسرار القدر ،فالقدر سر هللا ،ال يعلم العباد منه إال ما علمهم،

ويقر على نفسه ابلعجز والقصور ،هذا األصل عند
ومعىن هذا أن على اإلنسان أن حيسن الظن بربهّ ،
املؤمن أو املؤمنة ،انزاحت عنه الشبهات حلكم هللا وحكمته ،فال يستقر اإلميان إال على مبدأ

التسليم؛ ألن اإلنسان ال ميكن أن يدرك عقله كل شيء .ومما يدخل يف ذلك أقدار هللا اجلارية على
العباد مثل أنه – سبحانه وتعاىل -يُضل ويهدي ،ويُسعد ويشقي ،ويُعز ويذل ،ويُفقر ويغين،
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ويبتلي ويعايف ،ويعطي ومينع ،وخيفض ويرفع ،كما يدخل يف ذلك تنويعه للخلق ،حيث خلق الطويل
والقصري ،واجلميل والدميم ،وفاضل بّي العباد يف عقوهلم وحواسهم ،وخلق – سبحانه وتعاىل-
األضداد ،فخلق الطيب واخلبيث ،والنافع والضار ،كما خلق املالئكة والشياطّي ،والعقول قاصرة

عن معرفة أسرار هذه األقدار ،فال بد من التسليم حلكمته – سبحانه وتعاىل -وعدله يف تدبريه مث إنه

–سبحانه وتعاىل -قد جعل هذه احلياة ميداانً لالبتالء ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب هلداية العباد،

وإخراج من شاء – سبحانه وتعاىل -من الظلمات إىل النور ،قال –تعاىل" :-كتاب أنزلناه إليك

لتخرج الناس من الظلمات إىل النور إبذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد" [إبراهيم ، ]1:وقد قضى
حبكمته أن تكون السعادة والفالح ملن أجاب املرسلّي ،واستقام على صراط هللا الذي هو دينه ،وهو

دين اإلسالم ،وأن يكون الشقاء والضالل ملن كذب الرسل ،وأعرض عن دعوهتم ،قال – سبحانه
وتعاىل" :-قال اهبطا منها مجيعاً بعضكم لبعض عدو فإما أيتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال

يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى" [طه123:
– . ]124

فالناس أمام دعوة الرسل فريقان مؤمن وكافر ،وتقي وفاجر ،وقد أعد هللا ألوليائه املتقّي دار النعيم

املقيم ،وأعد ألعدائه الكافرين عذاب اجلحيم ،فهذه الدنيا دار االبتالء ودار العمل ،والدار اآلخرة

دار اجلزاء قال تعاىل" :فمن يعمل مثقال ذرة خري يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" [الزلزلة]8 ،7:

 ،وقال سبحانه" :يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها

وبينه أمداً بعيداً وحيذركم هللا نفسه وهللا رؤوف ابلعباد" [آل عمران. ]30:
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فأوصيك أيتها السائلة وكل مسلم ابجلد واالجتهاد يف طاعة هللا مع سؤال هللا الثبات ،فإن العبد يف
ضرورة إىل هداية هللا ،ومن دعاء النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اي مقلب القلوب ثبت قليب على
دينك" رواه الرتمذي ( )2140وابن ماجة ( )3834من حديث أنس  -رضي هللا عنه  ،-وأنفع
الدعاء ما علمه هللا عباده ،وفرضه عليهم يف كل صالة ،وهو ما يف سورة الفاحتة" :اهدان الصراط
املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالّي" [اآليتّي. ]7-6:

نسأل هللا أن مين علينا ابهلداية إىل صراطه املستقيم؛ صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي

والصديقّي والشهداء والصاحلّي وحسن أولئك رفيقا ،ذلك الفضل من هللا وكفى ابهلل عليما ،وصلى
هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وهللا أعلم.
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الفرق بّي اإلرادة واملشيئة
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1425/6/9هـ
السؤال

أريد أن أعرف الفرق بّي اإلرادة واملشيئة يف اللغة والدين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

اإلرادة تنقسم قسمّي :إرادة كونية قدرية ،وهي ال تستلزم احملبة ،وال بد أن تقع ،فكل ما يقع يف هذا

الكون من خري وشر ،فهو إبرادة هللا الكونية ومشيئته ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن.
وهناك اإلرادة الشرعية ،وهي تستلزم احملبة ،فكل ما أراده هللا شرعاً فهو حيبه ويرضاه ،ولكن ال
تستلزم الوقوع ،فاهلل يريد اإلميان من الكافر ،ولكن قد ال يقع.

واملشيئة هي اإلرادة الكونية ،وال يعرب عن اإلرادة الشرعية ابملشيئة .وهللا أعلم.
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اإلنسان بّي التسيري والتخيري

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

ري؟!
ري أم ُخمَ هٌ
س هٌ
هل اإلنسان ُم َ
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

املالئكة والشياطّي واإلنس واجلن ،ومجيع ما يف هذا الوجود ،كله خلق هللا ،وكله واقع بتقدير هللا

وقضائه ومشيئته وبقدرته ،فالشياطّي وأعماهلم ،والكفرة وأعماهلم ،ال خروج ألحد منهم عن مشيئته

سبحانه ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وهللا تعاىل خلَق اخلري والشر ،وخلق هذه األضداد

حلكم ابلغة ،منها ما يظهر للعباد ،ومنها ما خيفى عليهم ،وهو األكثر ،فإن عقول العباد ال حتيط مبا
هلل من احلِكم البالغة يف شرعه وقدره ،وقد جعل هللا املالئكة والشياطّي ضدين ،فاملالئكة عباد

مكرمون مطيعون عابدون لرهبم ،حيبون ما حيبه هللا ،ويبغضون ما يبغضه ،ويدعون إىل مراضيه ،حيبون

املؤمنّي ويستغفرون هلم ،والشياطّي أشرار حيبون ما يبغضه هللا ،ويدعون إىل معاصيه والكفر به،

وحيبون الكافرين ويؤذون املؤمنّي ،وهلذا فكل إنسان قد ابتلي بقرين من اجلن يوسوس له ويزين له
ش ْيطَ ِ
القبيح ،وبقرين من املالئكة يزين له اخلري ويدعوه إليه ،وهلذا يُروى يف احلديث" :إِ هن لِل ه
ان لَ همةً
ِ
ش ْيطَ ِ
ْذيب ِاب ْحل ِّق وأَ هما لَ همةُ الْملَ ِ
آدم ولِلْملَ ِ
ان فَِإ َيعا ٌد ِابل ه
ك لَ همةً فَأَ هما لَ همةُ ال ه
ك فَِإ َيعا ٌد ِاب ْخلَ ِْري
َ
ش ِّر َوتَك ٌ َ َ
ِاببْ ِن َ َ َ َ
اَّلل ومن وج َد ْاألُ ْخرى فَـلْيـتـع هو ْذ ِاب هِ
ك فَـ ْليـعلَم أَنهه ِمن هِ
ِ
وتَ ْ ِ
َّلل ِم ْن
َ ََ َ
صدي ٌق ِاب ْحلَ ِّق فَ َم ْن َو َج َد ذَل َ َ ْ ْ ُ ْ
اَّلل فَـلْيَ ْح َم ْد هَ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ْيطَان ال هرج ِيم مثُه قَـ َرأَ( :ال ه
ال ه
شاء) ْاآليَةَ" .أخرجه الرتمذي
ش ْيطَا ُن يَع ُد ُك ْم الْ َف ْق َر َو َأي ُْم ُرُك ْم ِابلْ َف ْح َ
وروي موقوفا عليه.
( )2988من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنهُ -
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وأما هل اإلنسان خمري أم مسري؟ فهذا اللفظ مل يرد يف الكتاب وال يف السنة ،بل الذي داله عليه أن
اإلنسان له مشيئة ويتصرف هبا ،وله قدرة على أفعاله ،ولكن مشيئته حمكومة مبشيئة هللا كما قال
ِ
ِ
ِ
شاء ه
ّي) [التكوير،28:
اَّللُ َر ُّ
شا ُؤو َن إِهال أَن يَ َ
يم * َوَما تَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
تعاىل( :ل َمن َشاء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ

 . ]29فليست مشيئته مستقلة عن مشيئة هللا ،ولفظ :خمري ومسري .ال يصح إطالقهما ،فال يقال:

اإلنسان مسري .وال يقال :إنه خمري .بل البد من التفصيل ،فإن أريد أنه مسري مبعىن أنه جمبور وال
مشيئة له ،وال اختيار ،فهذا ابطل ،وإن أريد أنه مسري مبعىن أنه ميسر ملا خلق له ،وأنه يفعل ما يفعل

مبشيئة هللا وتقديره ،فهذا حق ،وكذلك إذا قيل إنه خمري وأريد أنه يتصرف مبحض مشيئته دون مشيئة
واختيارا وليس مبجرب ،فهذا حق ،وأوسع كتاب
هللا ،فهذا ابطل ،وإن أريد أنه خمري مبعىن أن له مشيئة
ً
تضمن الكالم عن القدر ومراتبه وعن أفعال العباد كتاب (القضاء والقدر واحلكمة والتعليل) لإلمام

ابن القيم -رمحه هللا .وهللا أعلم.
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عبارة( :جنا من املوت أبعجوبة)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1426/01/11هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

خريا.
كثريا( :لقد جنا من املوت أبعجوبة؟)  .وجزاكم هللا ً
ما حكم هذه العبارة ،حيث إين أمسعها ً
اجلواب
احلمد هلل.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املوت والنجاة من املوت الكل بقدر هللا ،ويكون أبسباب معتادة وغري معتادة ،وهي من قدر هللا،

مثارا للعجب ،فمعىن قول القائل :جنا من املوت
واندرا ،فيكون ً
ولكن من األسباب ما يكون غريبًا ً

متوقعا ،وليس مراد من يقول ذلك أن ما حصل من
منتظرا وال ً
أبعجوبة .يعين :بسبب عجيب ما كان ً

النجاة كان مبجرد السبب ،إذا قال ذلك من يؤمن بقدر هللا ،لكن على من قال ذلك أن يتذكر أن
جناته كانت مبشيئة هللا ،وأن السبب الذي جنا به كان بقدر هللا ،وآية من آايت هللا ،وعلى هذا فال

حرج يف هذه العبارة .وهللا أعلم.
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هل ابتالء اخللق يعارض الرمحة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1426/05/18هـ

السؤال

ِ
نفسر رمحة هللا وعدله ،وهو إمنا
كيف نربط بّي علم هللا األول خبلقه ورمحته وعدله وعذابه؟ وكيف ّ
خلق العباد ليبتليهم ،وهل الرمحة تعارض ابتالء اخللق؟.

اجلواب
اي أخي :ينبغي أن تعلم أصوالً يف هذه املسألة:

األول :أن كل ما يقع يف هذا الكون من أفعال هللا -تعاىل ،-ومن أفعال العباد ،واليت هي مبشيئة هللا
-تعاىل -مجيع ذلك مرتبط ابحلكمة التامة ،فمشيئته اتبعة حلكمته ،فهو سبحانه أحكم احلاكمّي،

وهو حيكم ال معقب حلكمه.

الثاين :أن هللا -تعاىل -عدل حيب العدل ،وعدله تعاىل اتم يف أحكامه وأفعاله وقضائه ،وال يظلم ربك

أحداً لكمال عدله سبحانه.

الثالث :أن أفعال هللا -تعاىل -هلا غاايت ،وحكم ،وعلل ال تعود إىل ذات املخلوق ،ونظره وقياسه،

بل هي عائدة وراجعة إىل علم هللا -تعاىل ،-مل يوجب العباد عليه شيئاً ،وال يقاس اخلالق خبلقه ،ال
قياس مشول وال قياس متثيل ،وابلتايل فمنتهى رمحته هو منتهى علمه ،قال تعاىل" :ربنا وسعت كل

شيء رمحة وعلماً" [غافر، ]7:

ووجه رمحته كما يكون يف من يثيبهم يكون أيضاً فيمن يعذهبم بعدله ،وال منافاة بّي الرمحة والعدل،

أال ترى أن إيقاع العذاب والقصاص يف الدنيا على من يستحقه هو عدل وكمال ،وهو أيضاً رمحة له

ابلتطهري ،ولغريه بكف شره ،واستيفائهم حقهم منه ،يقول ابن تيمية -رمحه هللا( :-ومسألة غاايت
أفعال هللا وهناية حكمته مسألة عظيمة ،لعلها أجل املسائل اإلهلية)  .منهاج السنة (. )39/3

()345/2

ويقول ابن قتيبة –رمحه هللا( :-وعدل القول يف القدر أن تعلم أن هللا عدل ال جيور :كيف خلق؟
وكيف قدهر؟ وكيف أعطى؟ وكيف منع؟ وأنه ال خيرج من قدرته شيء ،وال يكون يف ملكوته من
السماوات واألرض إال ما أراد ،وأنه ال دين ألحد عليه وال حق ألحد قبله ،فإن أعطى فبفضل ،وإن

منع فبعدل) .االختالف يف النظر البن قتيبة (ص . )35

الرابع :أن منشأ ضالل اخلائضّي يف القدر هو التسوية بّي اإلرادتّي الكونية والشرعية ،حيث اعتقدوا
أن كل ما شاءه وقدهره فقد أحبه ورضيه ،فنفت اجلربية لذلك أفعال العباد ،وسلبتهم احلرية واالختيار.
ونفت القدرية قدرة هللا ،وتقديره ألفعال العباد؛ لئال يقع ويصدر منه تعاىل الشرور واملعاصي اليت هي

أفعال العباد ،وهذا غاية التحريف واالحنراف يف هذه املسألة اجلليلة .وأهل السنة قاطبة على أنه

تعاىل خلق األشياء كلها وقدهرها ،وأرادها ،فأحب الطاعات واإلميان ،واخلري ،وكره الكفر والفسوق
والعصيان ،قال تعاىل" :إن تكفروا فإن هللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه
لكم" [الزمر ، ]7:وقال" :هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن" [التغابن. ]2:

اخلامس :أن أصل ضالل اخللق هو طلب تعليل أفعال الرب بعلل وحكم راجعة إليهم حيكموهنا

آبرائهم وأقيستهم العقلية ،فما يرونه جمانباً للعدل يف عقوهلم يعللون؟ بوجوبه على هللا تعاىل ،وأن عليه

أن يفعل األصلح ،ومن هنا صار عامة القدرية اخلائضّي يف القدر على طريقة التعليل صاروا مشبهة

يف األفعال ،يقول ابن تيمية – رمحه هللا -يف اتئيته املشهورة( :وأصل ضالل اخللق من كل فرقة ،هو

اخلوض يف فعل اإلله بعلّة) .

السادس :أن احلكمة اتبعة للعلم والقدرة ،فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل ،والرب
–تعاىل -منفرد بكمال العلم والقدرة ،فحكمته متعلِّقة بكل ما تعلّق به علمه وقدره ،كما سبق ذلك

يف األصل األول.
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السابع :أنه ال يلزم من أثبت تعليل أفعال هللا ابحلكم واملصاحل أن يعلم علة كل فعل وأمر ،بل عليه
أن يعتقد أن هلل –تعاىل -يف مجيع أفعاله حكماً جليلة – ظهرت لنا أو خفيت -فاهلل –تعاىل -مل
يطلع خلقه على مجيع حكمه ،بل أعلمهم مبا شاء ،وما خفي عليهم أكثر مما علموه.

ومن هذه األصول وغريها يتبّي لك – أخي -أنه ال تضاد بّي علم هللا وقدره ،وبّي رمحته وعدله،
وكون هذا من الغيب أو ال – كما يف سؤالك ،-فأقول لك :رمحة هللا وعدله آاثرها وأسباهبا ودالئلها
ليست غيباً ،بل هي معلومة لنا يف القرآن والسنة ،وهي داخلة ضمن ما أمران بتدبره ،وكذلك أمساء
هللا وصفاته ما يتعلق مبعانيها ودالالهتا ،ومعرفة هللا وعبادته مبقتضاها هي من الوجه املعلوم لنا،

واملذكور يف دالئل القرآن والسنة.
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أما الكيفيات ملا سبق وتفاصيل احلكم والعلل والغاايت ،فهو ما مل نؤمر مبعرفته وتطلبه ،بل ابلعكس
جاءت األدلة ابملنع من ذلك ،ال ألن العقل حيكم ابستحالته وانتفائه وامتناعه ،ولكن ألن العقل حيار

فيه وال يدركه وال يطيقه ،كما قال تعاىل" :وال حييطون به علماً" [طه ، ]110:فال حنيط علماً ابهلل ال

بذاته وال أبمسائه ،وال بصفاته ،وال أبفعاله ،وال أبقداره ،وال حبكمه ،يقول تعاىل" :ال يُسأل عما يَفعل
وهم يُسألون" [األنبياء ، ]23:وجاء النهي من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن اخلوض ابلقدر
كما يف قوله ... " :وإذا ذكر القدر فأمسكوا" أخرجه احلارث بن أيب أسامة (-742بغية) والطرباين

سنه العراقي وابن حجر والسيوطي ،وص هححه األلباين ،وملا خرج -صلى
يف الكبري ( ، )10448وح ه

هللا عليه وسلم -على الصحابة  -رضي هللا عنهم -يوماً وجد بعضهم يتنازعون يف القدر ،غضب

امحر وجهه ،حىت كأمنا فقئ يف وجنتيه حب الرمان فقال" :أهبذا أمرمت أم هبذا
غضباً شديداً حىت ّ

أرسلت إليكم ،إمنا هلك من كان قبلكم حّي تنازعوا يف هذا األمر عزمت عليكم أال تتنازعوا فيه"

سنه األلباين ،وله شاهد من حديث عمر بن
أخرجه الرتمذي ( )2133من حديث أيب هريرة ،وح ه

اخلطاب  -رضي هللا عنه -بلفظ" :ال جتالسوا أهل القدر وال تفاحتوهم" أخرجه أمحد ( ، )206وأبو
داود ( ، )4710واحلاكم (. )159/1

وهذه األدلة وغريها حممولة عند أهل العلم على النهي عن اخلوض ابلقدر بال علم ،واثنياً :على

االعتماد يف معرفة أسرار القدر على العقل البشري ،واثلثاً :على البحث عن اجلانب اخلفي يف القدر

الذي هو سر هللا يف خلقه ،ورابعاً :على األسئلة االعرتاضية اليت دافعها التعنُّت والتحكم على هللا

تعاىل.
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وأخرياً :أسأل هللا يل ولك العلم النافع ،واليقّي الصادق ،ولعلك تقرأ مزيداً من ذلك يف رسالة ابن
تيمية( :أقوم ما قيل يف القضاء والقدر واحلكمة ،والتعليل)  ،وكتاب ابن القيم (شفاء العليل) ،
والقضاء والقدر للمحمود ،ومثله الدسوقي ،وشرح اتئية ابن تيمية وغريها .وفقك هللا.
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االحتجاج على املعصية ابلقدر والضعف البشري!
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1426/03/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما هي عاقبة من خيطئ ،وينسب اخلطأ إىل قدر هللا؟ كمن يزين مث يقول :إنه ضعيف وزىن ،وليس ذلك

اخلطأ كله مين؛ ألن هللا جعلين ضعيفاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فإن من أصول اإلميان وأركانه اإلميان ابلقضاء والقدر ،خريه وشره ،فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل

يكن ،إال أن ذلك ال يعين أن يرتكب اإلنسان املعاصي والقبائح وحيتج أبن ذلك حمض قدر هللا عليه،
فقد عاب هللا على املشركّي احتجاجهم على شركهم بقدر هللا فقال{ :سيـ ُق ُ ه ِ
ين أَ ْش َرُكواْ لَ ْو َشاء
ََ
ول الذ َ
ِ
ٍ ِ
ك َك هذ ه ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِهم َح هىت ذَاقُواْ َأبْ َسنَا قُ ْل َه ْل
آاب ُؤَان َوالَ َح هرْمنَا من َش ْيء َك َذل َ َ
هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوالَ َ
ب الذ َ
ِ
ِ ِ
صو َن} [األنعام ]148:فلو كان
عن َد ُكم ّم ْن عل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَـتهبِ ُعو َن إِاله الظه هن َوإِ ْن أَنتُ ْم إَاله َختْ ُر ُ
هلم حجة ابلقدر على شركهم ما أذاقهم هللا أبسه!.

فال جيوز لإلنسان أن حيتج بقدر هللا على ما يرتكبه من ذنوب وقبائح صغرية أم كبرية ،وينسب ذلك

إىل هللا تعاىل ،ومن نسب ذلك هلل على جهة اللوم واالحتجاج به على الوقوع يف املعاصي فقد افرتى
ِ ِ
هِ
ب الَ يُـ ْفلِ ُحو َن} [النحل. ]116 :
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
على هللا الكذب ،وهللا يقول{ :إِ هن الذ َ

وتتميماً للفائدة نذكر أن االحتجاج ابلقدر على قسمّي:

القسم األول :ممنوع :وهو االحتجاج به على املعاصي لتربيرها ،وتربير االستمرار فيها ،فهذا ال جيوز،
بل هو من فعل املشركّي ،وبعض العصاة ،والصوفية الغالة.
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قال هللا تعاىل عن املشركّي{ :وقَ َ ه ِ
ين أَ ْش َرُكواْ لَ ْو َشاء هللاُ َما َعبَ ْد َان ِمن ُدونِِه ِمن َش ْي ٍء هْحن ُن َوال
َ
ال الذ َ
ٍ
هِ
ّي}
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَـ َه ْل َعلَى ُّ
آاب ُؤَان َوالَ َح هرْمنَا ِمن ُدونِِه ِمن َش ْيء َك َذلِ َ
الر ُس ِل إِاله الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
َ
ك فَـ َع َل الذ َ
[النحل. ]35:
ٍ
وقال تعاىل{ :سيـ ُق ُ ه ِ
ب
آاب ُؤَان َوالَ َح هرْمنَا ِمن َش ْيء َك َذلِ َ
ك َك هذ َ
ََ
ين أَ ْش َرُكواْ لَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوالَ َ
ول الذ َ
ِ
ِ
ِ
اله ِذ ِ ِ
ْسنَا قُ ْل َه ْل عن َد ُكم ّم ْن عل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَـتهبِ ُعو َن إِاله الظه هن َوإِ ْن أَنتُ ْم
ين من قَـ ْبل ِهم َح هىت َذاقُواْ َأب َ
َ
صو َن} [األنعام. ]148:
إَاله َختْ ُر ُ
وقد جيء إىل عمر بن اخلطاب بسارق ،فقام ليقطع يده ،فقال :اي أمري املؤمنّي إمنا سرقت بقدر هللا،
فقال له :وحنن إمنا نقطع يدك بقدر هللا.
وملا قال أبو عبيدة لعمر :أ ِ
َف ُِ َراراً من قدر هللا؟ فقال :نَِف ُّر من قدر هللا إىل قدر هللا .أخرجه البخاري

( )5729ومسلم (. )2219

القسم الثاين :مشروع :وذلك يف حالّي:

أ -االحتجاج به على املصائب.

ب -االحتجاج به على املعصية بعد التوبة منها ،ومنه احتجاج آدم وموسى.
قال النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-احت هج آدم وموسى ،فقال له موسى :اي آدم أنت أبوان خيهبتنا
وأخرجتنا من اجلنة ،قال له آدم :اي موسى اصطفاك هللا بكالمه ،وخ ه
ط لك بيده ،أتلومين على أمر

علي قبل أن خيلقين أبربعّي سنة؟ فح هج آدم موسى ،فح هج آدم موسى" .ثالاث رواه البخاري
قدهره هللا ه

( )6614ومسلم (. )2652
ففي هذا احلديث:

أ -احت هج آدم ابلقدر على املصيبة ،وهي اخلروج من اجلنة ،ال على الذنب الذي هو األكل من
الشجرة.

ب -أو أنه احت هج ابلقدر بعد التوبة من الذنب؛ لدفع اللوم عنه ،ال على االستمرار يف الذنب.

واخلالصة:

أنه حيتج ابلقدر على املصائب ال على املعايب = (الذنوب) .
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كما أن هناك فرقاً بّي من حيتج ابلقدر على أمر قد مضى ،وهو اندم على فعله ،ويعزم أن ال يعود
إليه ،وبّي من حيتج ابلقدر ليربر استمراره على املعصية ،فاألول مقبول ،والثاين ال يقبل.
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هل أعترب ساخطة على القدر؟!
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر
التاريخ 1427/04/05هـ

السؤال

أان فتاة غري متزوجة أبلغ من العمر ( )21عاماً ,عانيت كثرياً من مسألة الزواج نظراً ملروري بثالثة

إحباطات متتالية ,أخرج منها خبفي حنّي ،ما يتعبين حقيقة هو أين أخشى أن أكون من الساخطّي

على القضاء والقدر وهذا ما ال أطيقه ,كيف ميكنين ضبط هذا األمر حبيث ال أجتاوز حدودي.

أمر آخر هو أن هللا سبحانه وتعاىل يقول" :أان عند ظن عبدي يب" .ورسوله صلى هللا عليه وسلم
يقول" :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل" .فأان عندما أرفع يدي ابلدعاء ،ال أشعر أين حمسنة الظن ابهلل

جل يف عاله! حقيقة ال أعلم كيف هي مشاعري أحتاج إىل نصيحة انصح منكم ،مث كيف ال أعجل؟
أشعر أين يف دوامة.

كذلك بعد الثالث إحباطات اآلنفة الذكر أصبح لدي حالة من التبلد جتاه الدعاء والتضرع هلل

متضايقة جداً وحائرة ويكاد رأسي ينفجر.

أرجو منكم تفصيل اجلواب ويعلم هللا كم سبب يل هذا األمر من معاانة وتعب وحرية ،بينوا يل كيف

يتم اإلميان ابلقضاء والقدر ،وكيف يكون حسن الظن ابهلل ،انصحوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أخيت السائلة أسأل هللا سبحانه وتعاىل لنا ولك التوفيق والسداد.
وما طرحتيه من التساؤالت دليل على ما يف قلبك من اإلميان واخلوف من هللا سبحانه وتعاىل.
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أما ما ذكرت يف سؤالك األول من خشية أن تكوين من الساخطّي على القضاء والقدر ،أقول لك:
اعلمي أنه من طبيعة اإلنسان أن حيصل له شيء من الضيق واحلزن عندما ال يدرك مطلوبه ،كما هي
حالك يف أمر الزواج ،ولكن ال يعين ذلك أنه دليل على عدم اإلميان ابلقضاء والقدر ،امسعي قول

النيب –صلى هللا عليه وسلم -عندما مات ابنه إبراهيم" :إن العّي تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما
يرضي ربنا ،وإان بفراقك اي إبراهيم حملزونون" رواه البخاري ( )1303ومسلم ( . )2315والنيب –
صلى هللا عليه وسلم -هو أكمل األمة يف الرضى ابلقضاء والقدر ،وعليه فإن احلزن الطبيعي ودمع
العّي ال خيل ابإلميان ابلقضاء والقدر ،ولكن الذي خيل به هو اجلزع مبعىن شدة احلزن ،والتلفظ

أبلفاظ ال تليق ،أو متزيق الثياب ،أو ضرب الوجه وحنو ذلك ،أما أنت فلم تذكري شيئاً من ذلك وهلل

احلمد.

ال َربُّ ُك ُم ا ْد ُع ِوين
"وقَ َ
أما سؤالك املتعلق ابلدعاء ،اعلمي أخيت الفاضلة أن هللا سبحانه وتعاىل يقولَ :
ك ِعب ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
أْ ِ
هاع
يب َد ْع َوةَ الد ِ
"وإِذَا َسأَلَ َ َ
َستَج ْ
ٌ
ب لَ ُك ْم" [غافر . ]60:وقال سبحانهَ :
يب أُج ُ
إِذَا َد َع ِ
ان" [البقرة . ]186:فاهلل سبحانه وتعاىل أمر ابلدعاء ووعد ابإلجابة ،فعلى اإلنسان املؤمن
إذا دعا هللا سبحانه وتعاىل خالصاً من قلبه ،أن يستيقن أن هللا سبحانه يستجيب دعاءه ،فاهلل أرحم

الرامحّي ،وهو أكرم األكرمّي.

ولكن البد أن يعلم الداعي أن االستجابة ال تعين حصول املطلوب فقط ،بل هلا صور ثالث :فاهلل
سبحانه وتعاىل إما أن يعجلها له ،وإما يدخرها له يوم القيامة ،وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها.
فالداعي رمبا يعلم ابحلالة األوىل فقط ،وال يعلم ابحلالتّي األخريّي.

وأما معىن ما مل يعجل فقد فسرها رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :يقول دعوت فلم
يستجب يل" .صحيح البخاري ( ، )6340وصحيح مسلم (. )2735
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وحسن الظن ابهلل سبحانه يكون يف أمور كثرية ،تستيقنّي أبن هللا سبحانه وتعاىل سيستجيب دعاءك
اد ه ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى
ين أ ْ
ي الذ َ
وسريمحك ،وسيعافيك وسريزقك ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول" :قُ ْل َاي عبَ َ
أَنْـ ُف ِس ِهم َال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
اَّلل" [الزمر . ]53:وهللا املوفق.
ْ ََ
َ
ْ
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يسب هللا؟
ما الواجب جتاه من ّ

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1422/6/1
السؤال

سب هللا؟
ما حكم من ّ

القضية أن شاابً يقول :إ ّن هذا الرب الذي تعبدونه ال يفيد شيئاً ،علماً أنه يقول هذا الكالم أمام
جمموعة من املوظفّي يف العمل ،ما الواجب علينا جتاه هذا الشخص؟

اجلواب

سب هللا لو ٌن من ألوان الكفر ،فمن يؤمن ابهلل ويؤمن بربوبيته وعظمته ،وأبنه خالقه وخالق كل شيء
ُّ
ال يسبه إال أن يكون يف ٍ
غاية من االنسالخ من العقل والدين.
دال ُّ على
وإطالق هذه العبارة ،وهي ما ورد يف السؤال( :أ ّن هذا الرب الذي تعبدونه ال يفيد شيئاً) ّ

عدم اإلميان بوجود هللا ،وأنه إن كان موجوداً فإنه ال ينفع عابديه ،فال جتب عبادته ،بل ال تليق

يصح فيما يعبده
عبادته؛ ألن من ال يفيد عابديه ال حيسن ابلعاقل أن يعبده .ومثل هذا القول إمنا ّ

املشركون من أصنام؛ حيث إهنا ال تنفع عابديها ،فال جتلب هلم نفعاً وال تدفع عنهم ضراً.
فاحلاصل :أن هذا القائل إن كان يدهعي اإلسالم فهو (مرت ّد)  ،وجيب على من يسمعه أن ينكر عليه،

ويغلظ عليه يف اإلنكار ،ويرفع أمره ملن يقيم عليه حكم الر ّدة .وأقل ما جيب مع اإلنكار عليه ابلقول
وبيان أ ّن هذا ردهة؛ وجوب مقاطعته وعدم جمالسته ،وإن بُلي اإلنسان به يف مكان ٍ
عمل ،فيجب
اإلعراض عنه ،وعدم التسليم عليه ،وعدم تلقيه بشيء من البِشر ،وعدم استقباله أبي كلمة تدل

أقل ما يفعله املسلم مع من ال يرجو
على اهلوادة معه؛ ليستشعر حقيقة جرمه ،وشناعة ما قال ،وهذا ّ

هلل وقاراً.
نسأل هللا السالمة والعافية ،وأن يعيذان من زيغ القلوب.
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الفروق بّي الشرك األكرب واألصغر
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1424/2/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :ما هي الضوابط العامة يف التفريق بّي الشرك األكرب والشرك األصغر؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

الشرك األكرب صاحبه خالد خملد يف النار ،وخارج عن دائرة اإلسالم ،والشرك األصغر صاحبه ال
خيرج عن دائرة اإلسالم ،ولكن الشرك األصغر بعضه أكرب من الكبائر ،وضابط الشرك األكرب صرف

أي نوع من أنواع العبادة لغري هللا ،والعبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه ،من األقوال
ِِ
اليت ونُ ِ
ّي* ال
ب ال َْعالَ ِم َ
اي َوممََ ِايت هَّلل َر ِّ
واألعمال كالصالة والذبح ،والنذر" ،قُ ْل إِ هن َ
سكي َو َْحميَ َ
ص ِ َ ُ
ِ
ّي" [األنعام ، ]163-162:والشرك األصغر كيسري
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
َش ِر َ
ت َوأ ََان أَ هو ُل ال ُْم ْسل ِم َ
الرايء ،واحللف بغري هللا ،وتعليق التمائم والتولة ،وقول القائل لوال فالن لوقع كذا ،والعطف ابلواو
مثل :أان ابهلل وبك وهكذا ،وما شاء هللا وشئت ،ويف حاالت يصبح الشرك األصغر أكرب؛ كمن حيلف

بغري هللا خائفاً من املخلوق أكثر من هللا ،فال حيلف بغري هللا كاذابً ،وحيلف ابهلل كاذابً ،ومن علق متيمة

يعتقد فيها النفع استقالالً من دون هللا فهذا أيضاً شرك أكرب ،وهللا أعلم.
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رمي الودع (التنبؤ ابلغيب)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1424/5/15هـ

السؤال

هل جيوز جمالسة أشخاص يتسلون برمي الودع (التنبؤ ابلغيب) ؟ عن طريق رمي بعض القواقع وغريها
مع العلم أبهنم ال يؤمنون هبا ،وأيضا ال أشاركهم فيها ،إمنا أجالسهم وأشاركهم الضحك؟

اجلواب
رمي الودع ،أو احلجارة ،أو اخلط ابألرض ،أو غريها ،من الطرائق اليت يزعم وقوعها يف مكان معّي،

أو إصابتها هلدف معّي يدل على وقوع شيء يف املستقبل من خري أو شر ،كل ذلك من الكهانة

احملرمة ،وهي ضرب من ضروب الشرك ،ألن علم الغيب من خصائص الربوبية وادعاؤه منازعة للرب

سماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إِال ه
اَّللُ" [النمل :من
يف ذلك ،يقول هللا -تعاىل":-قُ ْل ال يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف ال ه َ َ
ض الْغَْي َ

اآلية ، ]65وأما فعل ذلك على سبيل التسلية فال معىن له حبال ،فصاحبه إن سلم من االعتقاد

الشركي فهو على األقل مشاهباً ألهله يف الفعل الظاهر احملرم ،والتشبه أبفعال الكافرين وأحواهلم حمرم
يف الشريعة ،مث إن ذلك وسيلة متدرجة إىل التشكك يف نتائجها املزعومة ،وقد يصل إىل اعتقاده،

":وقَ ْد
والوسائل هلا أحكام املقاصد ،وابلتايل ال أرى لك مشاركتهم يف هذه اجملالس ،قال -تعاىلَ -
ت هِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُم آاي ِ
نَـ هز َل َعلَْي ُك ْم ِيف الْكِتَ ِ
وضوا
اَّلل يُ ْك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَال تَـ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
ْ َ
يث غَ ِريهِ إِنه ُكم إِذاً ِمثْـلُهم إِ هن ه ِ
ِِ
ّي والْ َكافِ ِرين ِيف ج َهنهم َِ
مجيعاً" [النساء، ]140:
ِيف َح ِد ٍ ْ
ُْ
ْ
اَّللَ َجام ُع ال ُْمنَافق َ َ
َ َ َ

والذي أراه لك وفقك هللا مناصحتهم واملسامهة يف ملء وقتهم مبا يفيدهم وينفعهم يف دينهم ودنياهم،

وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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االستغاثة ابألموات شرك أصغر أم أكرب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

هل ميكن أن تكون االستغاثة ابألموات وطلب الدعاء منهم والنذر لغري هللا من الشرك األصغر؟ أم
هي شرك أكرب على اإلطالق؟ وما هو الضابط يف التمييز بّي الشرك األصغر واألكرب؟.
اجلواب
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احلمد هلل :االستغاثة هي طلب الغوث برفع الشدة من نصر على عدو وتفريج كربة ،أو جلب ما
يضطر إليه العبد من ضرورايته ،وذلك كله ال جيوز طلبه إال من هللا ،فال جتوز االستغاثة ابملخلوق فيما
ال يقدر عليه إال هللا ،وأما االستغاثة ابملخلوق احلي احلاضر فيما يقدر عليه فذلك جائز ،وامليت ال

يقدر على شيء مما يطلب منه ،فاالستغاثة به من فعل املشركّي؛ ألن االستغاثة به تتضمن طلب

احلوائج منه شفاء ،أو نصراً ،أو رزقاً ،أو ولداً ،إذا كان اإلنسان ال يولد له ،وذلك شرك أكرب،

وكذلك النذر ،فالنذر يقصد منه التقرب من املنذور له ،فاملسلم ينذر هلل يريد التقرب إىل هللا مبا نذر،

فإن كان طاعة وجب عليه الوفاء به ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من نذر أن يطيع هللا فليطعه"
البخاري ( ، )6696إذاً فالنذر للميت تقرابً إليه كما ينذر املسلم هلل فذلك شرك أكرب ،وأما الفرق
بّي الشرك األكرب واألصغر ،فالشرك األكرب هو اختاذ املخلوق نداً هلل يف العبادة ،كما قال سبحانه

وتعاىل" :فال جتعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون" [البقرة ، ]22 :وقال" :ومن الناس من يتخذ من دون

هللا أنداداً حيبوهنم كحب هللا" [البقرة ، ]165 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم -البن مسعود -

رضي هللا عنه -ملا سأله" :أي الذنب أعظم ،قال :أن جتعل هلل نداً وهو خلقك" البخاري ()4477
 ،ومسلم ( ، )86وأما الشرك األصغر فهو ما يكون يف األلفاظ كقول الرجل :ما شاء هللا وشئت،

وكاحللف بغري هللا ،ومنه ما يكون ابلقلب كالرايء وكاالعتماد على األسباب ،فذلك كله من الشرك

األصغر ،جنبنا هللا الشرك كله صغريه وكبريه ،وهللا أعلم.

()360/2

الذبح يف رجب لدفع أذى اجلن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1426/07/06هـ

السؤال

ما حكم من يذبح يف شهر رجب من كل سنة بقصد دفع أذى اجلن؟ ويدهعي أنه يذحبها هلل؟ علماً أنه

إذا مل يذبح فإن اجلن تؤذيه.
اجلواب

احلمد هلل وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وآله وصحبه ،الذبح للجن من أنواع الشرك

رجاء هو عبادة لغري هللا ،والذبح هلل من التوحيد،
األكرب ،ألن الذبح لغري هللا تعظيماً وتقرابً خوفاً أو ً
ِِ
اليت ونُ ِ
ب
اي َوممََ ِايت هَّلل َر ِّ
كما قرن هللا النسك والنحر ابلصالة يف قوله " :قُ ْل إِ هن َ
سكي َو َْحميَ َ
ص ِ َ ُ

ك َو ْاحنَ ْر" [الكوثر ، ]2:فهذا الذي يذبح للجن
ص ِّل لَِربِّ َ
ال َْعالَ ِم َ
ّي" [األنعام ، ]162:وقال تعاىل" :فَ َ
هو مشرك ،وإن زعم أنه يذبح هلل ،فالعربة ابملقاصد وابلنيات ،فإذا كانت النية ابطلة وسيئة مل تنفع
الدعاوى الكاذبة ،فاهلل سبحانه وتعاىل يعلم السرائر ،وإذا كان يذبح للجن ألنه إذا مل يذبح هلم

يؤذونه فليس هذا بعذر ،بل عليه أن يستعّي ابهلل ويستعيذ به من شرهم ،وال يطيعهم؛ فإهنم يؤذونه
من أجل أن يعبدهم ويتقرب إليهم ،وقد كان أهل اجلاهلية يستعيذون ابجلن فيتسلطون عليهم من
ال ِمن اإلنس يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
وه ْم
ال م َن ا ْجلِ ِّن فَـ َز ُ
اد ُ
َُ
َ
أجل أن يلجؤوا إليهم كما قال تعاىلَ :
"وأَنههُ َكا َن ِر َج ٌ َ

َرَهقاً" [اجلن ]6:قال بعض املفسرين" :فزادوهم رهقا" ،أي :زاد اجلن اإلنس خوفاً وذعراً ،وقال

بعضهم :زاد اإلنس اجلن كرباً وطغياانً ،فالواجب على هذا الذي يذبح للجن أن يتوب إىل هللا وأن

خيلص الدين هلل وأن ال يذبح إال هلل ،وإذا صح توحيده كفاه هللا شر أعدائه من اجلن واإلنس ،فعليه
أن يتوهكل على ربه ويعتصم به ،ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ،وهللا أعلم.

()361/2

وصف هللا ابلظلم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1424/7/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما ردكم على من يقول( :والعياذ ابهلل) إن هللا ليس بعادل ،إذ كيف يعذب الكافرين الذين نشأوا يف

بالد الكفر على الكفر وماتوا عليه؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،له احلمد وله امللك وهو على كل شيء قدير ،يفعل ما يشاء وهو احلكيم العليم ،ال يسأل
عما يفعل وهم يسألون ،لقد اقتضت حكمته  -سبحانه وتعاىل  -أن يكون اخللق فريقّي مؤمن
ِ
"ه َو اله ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِم ْن ُك ْم َك ِاف ٌر َوِم ْن ُك ْم ُم ْؤِم ٌن َو ه
ري" [التغابن ، ]2:ولو شاء
وكافرُ ،
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن بَص ٌ
ك َآل َم َن َم ْن ِيف
"ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
سبحانه وتعاىل آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً كما أخرب بذلك يف قولهَ :

س أَ ْن تُـ ْؤِمن إِهال إبِِ ْذ ِن هِ
ِ
ض ُكلُّ ُهم َِ
ّي َوَما َكا َن لِنَـ ْف ٍ
اَّلل
مجيعاً أَفَأَنْ َ
هاس َح هىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
ْاأل َْر ِ ْ
َ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ
هِ
َوَْجي َع ُل ِّ
ين ال يَـ ْع ِقلُو َن" [يونس ، ]100-99 :فمن آمن من اخللق فبمشيئته وفضله
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
وحكمته ،ومن كفر فبمشيئته وعدله وحكمته.

()362/2

فإنه تعاىل يهدي من يشاء ويعصم ويعايف فضالً ،ويضل من يشاء وخيذل ويبتلي عدالً ،ولكنه سبحانه

وتعاىل ال يعذب أحداً إال بعدما تقوم عليه احلجة الرسالية ،فمن بلغته دعوة الرسول – صلى هللا عليه

وسلم – ومل يؤمن به ومات على ذلك دخل النار ،ومن مل تبلغه دعوة الرسول – صلى هللا عليه وسلم
"وَما ُكنها
– ومات على حاله فأمره إىل هللا ،حيكم هللا فيه يوم القيامة بعدله ،قال – سبحانه وتعاىل َ :-
ِ
ث َر ُسوالً" [اإلسراء :من اآلية ، ]15:وكل من يدخل النار يعرتف أبنه قد جاءه
ّي َح هىت نَـ ْبـ َع َ
ُم َع ّذبِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها
النذير ومل يؤمن به ،كما قال سبحانه وتعاىل" :تَ َك ُ
اد متََيهـ ُز م َن الْغَْيظ ُكله َما أُلْق َي ف َ
يها فَـ ْو ٌ
أََملْ َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير
ٍ
ض ٍ
اء َان نَ ِذ ٌير فَ َك هذبْـنَا َوقُـلْنَا َما نَـ هز َل ه
الل َكبِ ٍري" [امللك-8:
اَّللُ ِم ْن َش ْيء إِ ْن أَنْـتُ ْم إِهال ِيف َ
قَالُوا بَـلَى قَ ْد َج َ
. ]9

وقال سبحانه وتعاىل" :و ِس َ ه ِ
ِ
ال َهلُ ْم
ت أَبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
وها فُتِ َح ْ
هم ُزَمراً َح هىت إِذَا َجاءُ َ
َ
يق الذ َ
ين َك َف ُروا إ َىل َج َهن َ
ِ
ِ
َخ َزنَـتُـ َها أََملْ أيْتِ ُكم ر ُسل ِم ْن ُكم يَـ ْتـلُو َن َعلَْي ُكم ِ ِ
اء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُوا بَـلَى َولَ ِك ْن
َ ُْ ٌ ْ
ْ َ
آايت َربّ ُك ْم َويُـ ْنذ ُرونَ ُك ْم ل َق َ
ِ
ت َكلِ َمةُ ال َْع َذ ِ
ين" [الزمر. ]71:
َح هق ْ
اب َعلَى الْ َكاف ِر َ

()363/2

فمن ولد يف اإلسالم ونشأ على اإلسالم ومات على اإلسالم فذلك من فضل هللا عليه ،ومن ولد يف
الكفر ونشأ على الكفر وقامت عليه احلجة وأصر على كفره ومات على ذلك كان من أهل النار،
ومن ولد يف الكفر ونشأ على الكفر ومل تبلغه احلجة مل تبلغه دعوة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -

فكما تقدم؛ حكمه حكم أهل الفرتة ،فقد جاء يف أحاديث عدة أن أهل الفرتة واجملانّي والصم

والبكم ميتحنون يوم القيامة مبا يكشف حقائقهم ،فإما أن يكونوا مطيعّي فيكونون من أهل اجلنة ،أو
من عليه ابإلسالم أن ال ينظر إىل القدر
عاصّي فيصريون إىل النار ،والواجب على العبد خصوصاً من ّ

بل يؤمن ابلقدر ،ويؤمن أبن مشيئة هللا انفذة ،ولكن عليه أن يعمل وأيخذ ابألسباب ،كما يصنع مثل

ذلك يف طلب الرزق واتقاء األخطار ،وطلب منافع الدنيا ،وهكذا أمر اآلخرة مبين على األسباب،
فعلى العبد أن أيخذ أبسباب السعادة والنجاة ،وحي ِّذر من أسباب الشقاء واهللكة ،نعوذ ابهلل من
الكفر ابهلل ،ومن سوء اخلامتة ،ونعوذ به من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،ومشاتة

األعداء ،وهللا أعلم.

()364/2

ما يستوجب الكفر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1424/4/23هـ
السؤال

اجلمهور يقول إن املرء يكفر ابلقول والفعل ،وإن مل يعلم أبنه كفر .والنووي يقول إنه ال يكفر إال مبا

يعتقده أو يفعله عاملاً أبنه يوجب الكفر .فنرجو توضيح هذا اإلشكال ومىت يعذر املرء ابجلهل؟

اجلواب

()365/2

احلمد هلل ،أصل اإلميان واإلسالم تصديق القلب واإلقرار ابلشهادتّي ظاهراً وابطناً ،ومعىن هذا أن

أصل الدين هو التوحيد واإلقرار برسالة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فكل ما انقض واحداً من

هذين األصلّي أو مها معاً فإنه كفر ،ولو مل يعلم معتقده ،أو قائله ،أو فاعله أنه كفر ،ما دام أنه يعلم
حترميه وخمالفته للشرع ،فليس من شرط احلكم ابلكفر على من ارتكبه أن يعلم أنه كفر ،لكن الشرط

أن يعلم أنه خمالف ملا جاء به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ونظري هذا أن من فعل كبرية من

كبائر الذنوب فإنه ال يعفيه من تبعة وعقوبة هذا الذنب أن يقول :مل أعلم أهنا كبرية ،أو مل أعلم أنه
ترتتب عليها هذه العقوبة ،وكل مسلم يعلم أن االستهزاء ابلقرآن أو الرسل  -عليهم السالم  -أنه

حرام ،فمن استهزأ ابهلل أو آايته أو رسوله  -عليه الصالة والسالم  -فإنه كافر ،ولو مل يعلم أن ذلك

كفر ،وكذا من سجد لصنم ،فإنه يصري بذلك مشركاً ،ولو مل يعلم أنه شرك خمرج من امللة ،فال يقبل
منه أن يقول :ما ظننت أنه يصل إىل هذه الدرجة يف التحرمي ،وأسباب الردة االعتقادية والقولية

والعملية كثرية ،فمن وقع يف شيء منها عاملاً عامداً كفر ،لكن يعذر املكلف يف األسباب الظاهرة؛
ِِ
"م ْن َك َف َر ِاب هَّلل م ْن بَـ ْع ِد إِميَانِِه إِهال َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَـلْبُهُ
كاألقوال واألفعال إذا أكره عليها ،لقوله تعاىلَ :
ضب ِمن هِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم"
اَّلل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ُمط َْمئ ٌّن ِابإلميَان َولَك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
اب َعظ ٌ
ص ْدراً فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ ٌ َ
[النحل ، ]106:وأما االعتقادات املوجهة للكفر فال يتصور اإلكراه عليها ،ألنه ال سلطان للبشر
إال على ما ظهر من األقوال واألفعال ،فالواجب احلذر من أسباب الكفر ،وقاان هللا منها وثبتنا على
دينه إنه مسيع الدعاء ،وهللا أعلم.

()366/2

الوليمة والذبح يف الدار اجلديدة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1425/09/28هـ

السؤال

السالم عليكم.
شكرا هلل ،وأقوم بذبيحة ،فأجربتين العائلة على ذحبها داخل
يل منزل جديد ،نويت أن أقوم بوليمة ً

طردا للجن والعّي ،فما رأي الشرع يف هذا الصنيع؟ وجزاكم هللا عنا كل خري.
املنزل ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذبح على اسم هللا تبارك وتعاىل عبادة وقربة هلل ،لقوله تعاىل( :قُل إِ هن صالَِيت ونُ ِ
اي َوممََ ِايت
سكي َو َْحميَ َ
ْ
َ َ ُ
ِِ
يك لَهُ) [األنعام. ]162،163:
ّي* الَ َش ِر َ
َّّلل َر ِّ
ب ال َْعالَ ِم َ
ونسكي :ذحبي .والذبح على اسم غري اسم هللا كائنًا من كان شرك أكرب خمرج من امللة ،وليس هناك

مكان أفضل من مكان للذبح إال ما ورد يف الشرع كمكة -كرمها هللا -واملشاعر املخصصة للهدي
كمىن ومزدلفة وسائر احلرم .وهللا أعلم.

()367/2

دفع مال لالستسقاء
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

أان من منطقة عرفت بقلة العلماء ،وأان يف حرية من أمري يف حكم دفع املال إىل من يدعي أنه

يستسقي للناس ،علماً أنه إذا دفع إليهم ماالً سقوا إبذن هللا -عز وجل -وإذا مل يدفع هلم حصل
اجلدب وهلكت املواشي.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

()368/2
ث ِم ْن بَـ ْع ِد َما
"و ُه َو اله ِذي يُـنَـ ِّز ُل الْغَْي َ
فإن هللا وحده هو الذي يتوىل إنزال األمطار ،كما قال تعاىلَ :
يل ا ْحل ِمي ُد" [الشورى ، ]28:وقال تعاىل" :إِ هن ه ِ ِ
اع ِة
ْم ال ه
قَـنَطُوا َويَـ ْن ُ
سَ
ش ُر َر ْمحَتَهُ َو ُه َو ال َْوِ ُّ َ
اَّللَ ع ْن َدهُ عل ُ
"و ُه َو اله ِذي يُـ ْر ِس ُل ِّ
ّي يَ َد ْي َر ْمحَتِ ِه
َويُـنَـ ِّز ُل الْغَْي َ
الرَاي َح بُ ْشراً بَ ْ َ
ث" [لقمان :من اآلية ، ]34وقال تعاىلَ :
ِ ٍ
ت فَأَنْـزلْنَا بِ ِه الْماء فَأَ ْخر ْجنَا بِ ِه ِمن ُك ِل الثهمر ِ
ِ
ات"
َح هىت إِ َذا أَقَـله ْ
ت َس َحاابً ث َقاالً ُس ْقنَاهُ لبَـلَد َميِّ ٍ َ
ْ ّ ََ
ََ َ
[األعراف :من اآلية ، ]57وحينئذ فمن رغب يف نزول املطر فعليه بدعاء هللا سبحانه ،كما فعل
ال َربُّ ُك ُم ا ْد ُع ِوين
"وقَ َ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا كرمي جييب دعاء الداعّي قال سبحانهَ :
أْ ِ
ب لَ ُك ْم" [غافر :من اآلية ، ]60ومن أسباب إنزال هللا املطر كثرة االستغفار مع البعد عن
َستَج ْ

املعاصي ،فإن املصائب تقع بسبب ذنوب العباد كما قال تعاىل" :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍري" [الشورى ، ]30:ومن ظن أن أحداً من البشر يتمكن بنفسه من
سبَ ْ
َك َ
إنزال املطر فإنه على ضاللة ،واعتقاده هذا شرك يف توحيد الربوبية؛ ألن إنزال املطر من أفعال هللا

وتقع أبمره سبحانه ،وحينئذ فصرف شيء من املال هلذا الشخص ليقوم إبنزال املطر يعد عبادة له من
دون هللا؛ ألنه يدفع املال على جهة التذلل واخلضوع مع الرغبة والرهبة ،فتكون عبادة صرفت لغري
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد ه
اَّللَ َوال
هللا ،وهذا من الشرك األكرب املخرج من دين اإلسالم ،قال تعاىل" :قُ ْل إِ همنَا أ ُِم ْر ُ
أُ ْش ِر َك بِ ِه" [الرعد :من اآلية ، ]36وقال سبحانه" :قُل أَفَـغَري هِ
وين أَ ْعب ُد أَيُّـها ا ْجل ِ
اهلُو َن"
اَّلل َأت ُْم ُر ِّ ُ َ َ
ْ َْ
[الزمر ، ]64:وكان الرسل عليهم السالم يدعون أقوامهم إىل أن ال يعبدوا إال هللا ،وكوهنم إذا دفع
هلم املاء نزل املطر ،وإذا

()369/2

مل يدفع هلم املال حصل هلم اجلدب ،ال يدل على صحة فعلهم معه ،بل هذا ابتالء واختبار من هللا
ليعلم املؤمن املوحد الذي يتوجه إىل هللا وحده ممن يكون مشركاً ،ويدل على ذلك أن الدجال أيمر
السماء أن متطر فتمطر ،ومع ذلك فهو دجال كذاب يدعو إىل انر جهنم وجيب تكذيبه ،وحرص

املرء على سالمة آخرته ابلتزام العقيدة الصحيحة أوىل من فائدة دنيوية موهومة حيصل هبا ضياع
اآلخرة واخللود يف انر جهنم ،قال تعاىل" :إِنهه من ي ْش ِر ْك ِاب هِ
َّلل فَـ َق ْد َح هرَم ه
اَّللُ َعلَْي ِه ا ْجلَنهةَ" [املائدة :من
َُْ ُ

اآلية. ]72

وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.

()370/2

هل تصح عبارة( :حنن أبناء هللا ،أو عيال هللا) ؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1424/10/29هـ

السؤال

ص هرح إمام مسجدان لصحيفة البلد":حنن نؤمن أن كلنا أبناء هللا" .تعاىل هللا عما قال ،ذهبت أان وأخ
لإلمام ظانّي أن احملرر كتب ما مل يقل ،ولكن فوجئنا أنه قاهلا مستدالً حبديث":اخللق عيال هللا".

ما صحة هذا احلديث؟ وما حكم التفوه هبذا القول؟ فحديثو العهد ابإلسالم والراغبون ابلتعرف على
اإلسالم سوف أيخذون عقيدة خاطئة مبجرد هذا اللفظ ،وذكران له قوله تعاىل يف سورة املائدة (آية

 )18فكان الرد أن أبناءه ال تعين أبناءه معتمداً على تفسري الطربي ،وكذلك أبدى عدم قبوله
ابلرتاجع عن هذا القول " حنن نؤمن أن كلنا أبناء هللا ".

أيضاً مسى اليهود والنصارى إخوة ،هل جيوز ذلك مستدالً بنية أهنم إخوة يف اإلنسانية؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلّي ،املبعوث رمحةً للعاملّي ،وعلى
آله وأصحابه أمجعّي ،والتابعّي هلم إبحسان إىل يوم الدين .أما بعد:

فجواابً عن سؤال األخ الذي ذكر أن أحد الناس يقول":حنن نؤمن أننا ُكلّنا أبناء هللا" ،حمتجاً حبديث:
" اخللق عيال هللا " ،ويسأل أيضاً عن قول القائل عن اليهود والنصارى :إهنم إخوة للمسلمّي ،يعين

ما مسّاه أبخوة اإلنسانية.

أقول ،وابهلل التوفيق:

ظ شنيع،
أما العبارة املذكورة":حنن نؤمن أننا كلنا أبناء هللا" .فهي عبارة ابطلة لفظاً ومعىن ،فلفظُها لف ٌ
أبي توجيه -ال يصح ،بل هي دعوى كاذبة.
يوهم معىن هو أبطل الباطل ،ومعناها ّ -

()371/2

وصدق رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – إذ
يقول":لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباً شرباً وذراعاً
ّ
بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم" أخرجه البخاري ( )7320ومسلم ( )2669من حديث
أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه ،-فهذه املقالة هي مقالة اليهود والنصارى اليت ك هذهبم هللا تعاىل

عليها ،ور هد عليهم هلذه الدعوى الباطلة منهم ،فقال تعاىل":وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا

وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممّن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك
السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري" [املائدة. ]18 :

قال احلافظ ابن كثري يف تفسريها ( " : )529/2قال تعاىل را ّداً على اليهود والنصارى يف كذهبم

وافرتائهم " وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه " أي حنن املنتسبون إىل أنبيائه ،وهم بنوه

مجع من السلف وأهل العلم قوله تعاىل ":أمل تر إىل الذين يزّكون
وله هبم عناية وهو حيبّنا " وف ه
سر ٌ

أنفسهم بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال انظر كيف يفرتون على هللا الكذب وكفى به إمثاً
مبيناً" [النساء ]50-49 :أن هذه اآلية نزلت يف اليهود والنصارى ،ملّا قالوا :حنن أبناء هللا وأحباؤه،
فرد هللا تعاىل عليهم هذا الثناء منهم ألنفسهم ،مث وصف هذه املقالة منهم أبهنا افرتاء للكذب على

هللا ،وأنه كفى مبثل هذا الكذب إمثاً واضحاً عظيماً.
وأما احلديث الذي احت هج به صاحب تلك املقالة ،فهو حديث شديد الضعف ،كما بّي ذلك ابن

عدي يف الكامل ( ، )154-153/7( ، )342-341/6( ، )162/5وابن حبان يف اجملروحّي

( ، )238/2والنووي يف فتاويه ( )251رقم ( ، )10واهليثمي يف جممع الزوائد ( )191/8واأللباين
يف السلسلة الضعيفة رقم (. )1900

()372/2

على أن لفظ هذا احلديث –أيضاً -خيتلف عن العبارة اليت ذكرها ذلك القائل؛ ألن العيال يف اللغة

مأخوذةٌ من عال يعول ،مبعىن قام ابلكفاية واملؤونة ،فمعىن " :اخللق عيال هللا " :أي أن هللا –تعاىل-

هو الذي يقوم أبرزاقهم وما يُصلح شأهنم .هذا هو معناها اللغوي ،دون أتويل ،وإن كان هذا املعىن
قد خيفى على بعض الناس اليوم؛ الستعماهلم لفظ العيال ُعرفاً مبعىن األبناء.

وأما إطالق القائل عن اليهود والنصارى أبهنم إخوة لنا يف اإلنسانية ،فهي عبارةٌ خطريةٌ ُختالف
ّ

النصوص الكثرية الصرحية يف القرآن والسنة الدالة على الرباءة من الكفار ،كقوله تعاىل " ال جتد قوماً
يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوا ّدون من حا ّد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو

عشريهتم " [اجملادلة ، ]22 :وقوله تعاىل " :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملّي" [املائدة. ]51 :

أضف إىل ذلك أن لفظ األخوة إمنا يُطلق يف اللغة على أخوة النسب القريب (األخوة األشقاء أو

ألب واحد أو أم واحدة)  ،أو على الصديق والصاحب ،وكل هذه ال تنطبق على اليهود والنصارى
ملن ال ُّ
ميت هلم بقرىب النسب (كأن يكون أحد أبويه يهودايً أو نصرانياً أو كالمها) .

ُخوة الدين ،كقوله تعاىل " :إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات]10 :
ويطلق لفظ اإلخوة يف الشرع على أ ّ
 ،وقوله –سبحانه " :-فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين " [التوبة ]11 :بل

جاء اإلسالم إبلغاء أخوة النسب اليت تعين :النصرة والوالية مع اختالف الدين ،كما يف اآلية السابقة
يف سورة اجملادلة ،وكما يف قوله تعاىل " :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آابءكم وإخوانكم أولياء إن

استحبوا الكفر على اإلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون " [التوبة. ]23 :

()373/2

وعلى هذا فلفظ األُخوة (الشرعي) ال جيوز إطالقه على اليهود والنصارى ،وال على مجيع أصناف
الكفار ،وال يصح إطالقه عليهم لغةً أيضاً.
ومثَ ُل هذا القائل :إن اليهود والنصارى إخواننا يف اإلنسانيةَ ،مثَـلُه َمثَل القائل :إن القرود واخلنازير
َ
إخواننا يف احليوانية!!! فهل هذا يقوله أحد ،أو يقبله أحد؟!! .

وهللا اهلادي إىل سواء السبيل ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن

وااله.

()374/2

التربك مبا يوضع على قبور الصاحلّي
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1424/12/26هـ
السؤال
السالم عليكم.

هل بعض الناس الذين يقطعون من القماش األخضر على قبور املشايخ واملؤمنّي ويضعوهنا يف
معصمهم جيوز هلم هذا؟ وأيضا هناك شباب يضعون سالسل من فضة أو ذهب يف رقاهبم فهل هذا

مكروه أيضا؟ .أرجو أن تفيدان ،وشكراً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذين يضعون القماش على القبور مث يضعوهنا يف أيديهم طلباً للربكة ،فإهنم بذلك يقعون يف الشرك،

فطلب الربكة من القبور واألماكن اليت قد تكون جمالس ألحد الصاحلّي واجللوس فيها لطلب النفع
هو الذي كان يفعله املشركون يف الالت والعزى وحنوها.

وقد روى اإلمام أمحد ( )21390والرتمذي ( )2180وغريمها أبسانيد صحيحة عن أيب واقد الليثي
 -رضي هللا عنه -قال" :خرجنا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إىل حنّي ،فمرران بسدرة

وللمشركّي سدرة ينوطون هبا أسلحتهم ،ويعفكون عندها ،فقلنا اي رسول هللا :اجعل لنا ذات أنواط

كما هلم ذات أنواط فقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-هللا أكرب هذا كقول قوم موسى -عليه

السالم":-اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة" [األعراف ]138 :ومعىن سدرة :شجرة ،والسدر شجر النبق
يستظل به ،ومعىن ينوطون هبا :أسلحتهم يعلقوهنا ألجل الربكة ،ومعىن يعكفون عندها :جيلسون طلباً
للربكة أيضاً.

()375/2

شبهات يف جواز دعاء األموات
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

أرسل يل شخص رسالة لالستدالل على جواز دعاء األموات ،ومل أهتم يف هذه الرسالة إال لقصتّي

وردات فيها :القصة األوىل حديث الرجل األعمى الذي قال عنه بعض العلماء إنه صحيح وضعهفه

آخرون ،ويف هذا احلديث أخربه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن يتوضأ ويصلي ركعتّي مث يدعو،
ويف الدعاء يقول" :اي حممد إين أسألك  ،" ...أليس هذا من دعاء الغائب؟ فالنيب  -صلى هللا عليه
وسلم -مل خيربه أن يعود إليه للدعاء ،فالظاهر أنه دعا يف غياب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وملاذا
يقول يف دعائه اي حممد؟ .أرجو اإلجابة على أساس أن احلديث صحيح ،فال يكفي ملقارعة الصوفيّي
أن نقول إن احلديث ضعيف ،ال سيما وقد صححه كثري من كبار العلماء مثل ابن تيمية.

والقصة الثانية :تتعلق مبا ذكره ابن كثري يف تفسريه لآلية  64من سورة النساء ،حيث ذكر أن أعرابياً
جاء إىل قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وألقى بعض أبيات الشعر بطلب املغفرة من النيب -صلى
هللا عليه وسلم ،-أليس هذا نوعاً من الشرك؟ ملاذا أورد ابن كثري هذه القصة الفظيعة يف تفسريه؟

وقد ذكر نفس القصة عند احلديث عن زايرة قرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف الفقه كثري من

العلماء مثل ابن قدامة والنووي يف األذكار .فلماذا يورد العلماء مثل هذه القصة الفظيعة ويسكتون
عنها؟.
اجلواب

()376/2

أوال :ال يتجه العبد ابلدعاء إال إىل هللا؛ ألنه ال يقدر على اإلجابة إال هو سبحانه ،وليس أهال
لإلجابة إال هو ،فليس ذلك من اختصاص أي خملوق ال نيب مرسل وال ملك مقرب ،فاهلل هو الذي

يدعى وحده ،وهو القادر على اإلجابة وحده وله األمر كله؛" :أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف

السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع هللا قليالً ما تذكرون" [النمل ، ]62:فال يدعى إال هو

سبحانه ال غائب وال حاضر وال حي ،وال ميت ،ولذلك أمر العباد بدعائه وحده ،كما يف قوله

سبحانه" :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم" [غافر ، ]60:وما أمران بدعاء غريه ،وقال سبحانه:

"وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" [األعراف ، ]180:وقال تعاىل" :وإذا سألك عبادي عين فإين

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة. ]186:

اثنياً :أما احلديث الذي ذكرته فما علمت وال وجدت يف كتب السنة اليت بّي يدي حديثاً هبذا اللفظ

وال مبعناه ال صحيحاً وال ضعيفاً ،وال بد من إعادة النظر يف نسبته إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
ونسبة قبوله إىل العلماء ابن تيمية أو غريه ،أما إن كان املقصود احلديث الذي رواه الرتمذي

( )3578وصححه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -علم رجالً أن يقول":اللهم إين أسألك وأتوسل
إليك بنبيك حممد نيب الرمحة اي حممد اي نيب هللا إين أتوسل بك إىل ريب يف حاجيت ليقضيها اللهم شفعه

يف" فهو دعاء املسلم ربه متوسالً به  -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته وحضوره ،ال دعاؤه يف مماته

ومغيبه.

اثلثاً :مقارعة أهل البدع ال تكون ابلرأي اجملرد واملناظرات البعيدة عن النص ،خاصة من ينتسب إىل

اإلسالم ويقر ابلقرآن والسنة فإنه جيب أن تكون األدلة منهما يف مقدمة اجلواب على كل بدعة؛ ألنه

ال علم ألحد ابحلق إال ابلكتاب والسنة ،لذلك بعث هللا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وأنزل
عليه القرآن  -وإال ال عربة ألحد وال لقوله بغري ذلك.
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مث كيف يستدل املبتدع أو املخالف بنصوص ينسبها إىل الشرع مث يقول أان أريد اجلواب من غري
ذلك ،هذا تناقض يدل على اجلهل وفساد املعتقد وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
أما القصة الثانية وهي :قوله "ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم" [النساء ]64:يرشد تعاىل العصاة واملذنبّي

إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان أن أيتوا إىل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -فيستغفرون هللا عنده،
ويسألوه أن يغفر هلم فإهنم إذا فعلوا ذلك اتب هللا عليهم ورمحهم وغفر هلم وهلذا قال":لوجدوا هللا

تواابً رحيماً" [النساء ، ]64:وقد ذكر مجاعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ يف كتابه الشامل

احلكاية املشهورة عن العتيب ،قال كنت جالساً عند قرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فجاء أعرايب

فقال السالم عليك اي رسول هللا ،مسعت هللا يقول":ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا
واستغفر هللا هلم الرسول لوجدوا هللا تواابً رحيماً" ،وقد جئتك مستغفراً لذنيب مستشفعاً بك إىل ريب،

مث أنشأ يقول:

فطاب من طيبهن القاع واألكم *** اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه

فيه العفاف وفيه اجلود والكرم *** نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه

مث انصرف األعرايب فغلبتين عيناي فرأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف النوم فقال" :اي عتىب
احلق األعرايب فبشره أن هللا قد غفر له" ،فال نوافق ما تدل عليه من دعاء امليت واالستشفاع به بعد
موته ويف غيابه ،وال ما تضمنته الرؤاي من أن هللا غفر له هبذه األبيات ،وندعو هللا أن يعفو عنا وعن

ابن كثري  -رمحه هللا -وغريه ممن ذكرها ،وليس لنا حماسبة هؤالء الفضالء الذين جيتهدون يف ترغيب
الناس يف اإلقبال على هللا والتزام شرعه ،وإن أخطأوا يف اختاذ الوسيلة املوصلة إىل ذلك ،بل أنخذ ما

وافق الشرع وندع ما خالفه ،وقد أشار ابن كثري  -رمحه هللا -إىل أهنا حكاية من احلكاايت املنامية،
ومل يَب عليها حكماً يف التوسل أو الدعاء وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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بيع األحجار الكرمية ملن يصنع منها أصناماً؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب
التاريخ 1425/05/17هـ
السؤال

أان من الصّي (إيغور)  ،يف بالدان جتار يشرتون (اليشم اليشف) (احلجر الكرمي)  ،فيبيعوهنا إىل

الكفار ،فيصنعون منها األصنام ،يقولون -أي جتار اليشم :-ال يصنعون األصنام من الكل ،بل

يصنعون من الكبار ،ويصنع من سائره زينة للمرأة والدار ,إمنا يصنعون  %60تقريباً ،فبدا يل أن

أسألكم ما حكم هذه التجارة؟ -جزاكم هللا خرياً-والسالم عليكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
بيع هذا احلجر للكفار الذين يصنعون منه األصنام ال جيوز؛ لقوله -تعاىل" :-وال تعانوا على اإلمث

والعدوان" [املائدة ]2 :وليس هناك ذنب أعظم من الشرك ،وقد كان كثري من الصحابة  -رضي هللا
عنهم -حيرمون بيع العنب ملن يتخذه مخراً ،وفتاويهم يف ذلك مشهورة .وال جيوز بيع هذا احلجر حىت

صنَع من بعضه أصنام ،ومن بعضه اآلخر زينةً للنساء؛ ألنه ال ميكن أن مييز بعضه عن بعض،
لو كان يُ ْ

أما إذا كان البائع يعلم أنه لزينة املرأة فقط ال يصنع منه أصنام فهنا جيوز ،وال حرج  -إن شاء هللا-
وهللا أعلم.
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طلب العون من غري هللا تعاىل

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

السالم عليكم.

عندي سؤال عن جواز طلب العون من غري هللا من مثل األنبياء واألولياء ابعتبار كونه من الشرك،

لقد سألت أحد املشايخ عن ذلك فأجابين بقوله :ليس من الشرك طلب العون من النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -أو الويل ،ففي سورة الفاحتة أمران بشيئّي :عبادة هللا وحده ،مث طلب االستعانة ابهلل،

فليس هناك من يستحق العبادة إال هللا ،ولكن ابلنسبة لالستعانة فهناك استعانة حقيقية وأخرى جمازية
فنحن نؤمن أن املعّي احلقيقي هو هللا ،ولكن االستعانة ابلنيب والويل هي استعانة جمازية ،وهم يعينوننا

بعون من هللا .ما هي وجهة نظركم فيما ذكره هذا الشيخ؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
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احلمد هلل ،قال هللا – عز وجل" :-إايك نعبد وإايك نستعّي" أي :ال نعبد غريك وال نستعّي بغريك،

وقال – صلى هللا عليه وسلم -البن عباس – رضي هللا عنهما" :-إذا سألت فسأل هللا ،وإذا

استعنت فاستعن ابهلل  " ...الرتمذي ( ، )2516وأمحد ( ، )2664وقال الرتمذي حسن صحيح،
واألمور اليت يطلب العون فيها نوعان منها ما ال يقدر عليه إال هللا فهذا ال جتوز االستعانة فيه إال ابهلل

كمغفرة الذنوب ،والنجاة من النار ،والتوفيق لإلميان ،وصالح األوالد ،وتيسري األمور ،ومنها ما يقدر
عليه املخلوق ،كإعانة اإلنسان يف محله على دابته ،أو محل متاعه عليها كما يف احلديث" :وتعّي

الرجل يف دابته فتحمله عليها ،أو ترفع له عليها متاعه  ...احلديث" البخاري ( ، )2707ومسلم
( ، )8009وكداللة اإلنسان على الطريق ،ومن ذلك التعاون على الرب والتقوى ،ويدخل يف ذلك
التآمر ابملعروف والتناهي عن املنكر .والنيب والويل مها من البشر ،فهما يف احلياة يقدران على بعض

األمور ،يقدران على اجلهاد وعلى نصر املظلوم ،والدعاء للمؤمنّي عموماً وخصوصاً فتجوز االستعانة

هبم يف مثل هذه األمور ما داموا يف احلياة وأما بعد املوت فإهنم ال يقدرون على شيء من ذلك ،فال
جيوز طلب الدعاء منهم ،وال طلب قضاء احلوائج ،فال يقدرون على نصر مظلوم ،وال على جهاد

عدو ،وهلذا عدل الصحابة – رضي هللا عنهم -بعد موت النيب – صلى هللا عليه وسلم -إىل
االستسقاء ابلعباس – رضي هللا عنه ،-فكانوا يف حياة النيب – صلى هللا عليه وسلم -يستسقون به

كما قال عمر – رضي هللا عنه" :-اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا – صلى هللا عليه وسلم-

فتسقينا ،وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،قال :فيسقون" ،ومل يكن أحد من الصحابة – رضي هللا
عنهم -أييت إىل قرب النيب – صلى هللا عليه وسلم -يسأله الدعاء أو حاجة من احلوائج.

()381/2

فقول هذا الشيخ إن االستعانة نوعان :حقيقية وجمازية ،وأن االستعانة ابألنبياء بعد موهتم استعانة
جمازية ،قوله هذا ابطل ألنه يتضمن جواز االستعانة ابلنيب والويل بعد موهتما ،وهذا هو عمل املشركّي
الذين يدعون املالئكة واألنبياء والصاحلّي ،ويطلبون منهم قضاء احلوائج ،فهذا الشيخ شيخ ضاللة

فيجب احلذر من االغرتار أبقواله ومتويهه ،حيث زعم أن االستعانة نوعان :حقيقة وجمازية ،والصواب
أن االستعانة ابهلل حقيقية ،واالستعانة ابملخلوق فيما يقدر عليه استعانة حقيقية ،ولكن إعانة املخلوق
للمخلوق ما هي إال سبب من األسباب فال يتم هبا املراد إال مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل فيجب الفرق

بّي حق هللا وحق املخلوق ،وقدرة هللا ،وقدرة املخلوق ،فاهلل على كل شيء قدير ،وما شاء كان وما مل

يشأ مل يكن ،وأما املخلوق فقدرته حمدودة ،فقد يشاء ما ال يكون وقد يكون ما ال يشاء ،فاألمر كله
هلل ،وامللك بيده ،واخلري بيده ،وهو الذي يعطي ومينع ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع .وهللا
أعلم.
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الذبح يف املقابر

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/الشرك األكرب

التاريخ 1425/05/16هـ
السؤال

هل جيوز الذبح يف املقابر حبجة صلة امليت؟ وهل يعترب شركاً؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

ال جيوز الذبح يف املقابر أبي حجة ،وإذا ذبح على اسم امليت للتقرب إليه فذلك شرك أكرب خمرج
من ملة اإلسالم؛ لقوله تعاىل" :قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملّي ال شريك له"

[األنعام ، ]163-162 :وإذا مل يكن هبذه الصفة فهو وسيلة إىل الشرك ،فال جيوز .وهللا أعلم.
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طاعة ويل األمر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1423/3/20
السؤال

هل رئيس اجلمهورية له حق الطاعة ابلرغم أنه ال يعمل بشريعة اإلسالم؟ وما العمل إذاً للعودة ابلعمل
هبا؟ أرجو رد فضيلتكم؛ ألن هذا املوضوع قد أاثر جدالً وخالفات بّي مجيع طالب اجلامعة عندان.

اجلواب

كل رئيس أو حاكم ال حيكم بشريعة هللا فهو كافر؛ لقوله -تعاىل" :-ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك
هم الكافرون" [املائدة ، ]44:وقوله" :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال

جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء ، ]65:وليس ملن هذه حاله والية

شرعية على مسلم "ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنّي سبيال" [النساء ، ]141:هذا جواب جممل

لشخص غري معّي.

أما إذا أريد تطبيق هذا احلكم على شخص بعينه حيكم بغري ما أنزل هللا ففي األمر تفصيل ال خيلو من

ثالث حاالت ،هي:

-1إذا كان حيكم بغري ما أنزل هللا من القوانّي الوضعية وهو يعلم حكم هللا يف مسألة أو مسائل،
ويرى أن احلكم فيها مبا أنزل هللا ال يصلح هلذا الزمان فهو كافر كفراً أكرب ينقله عن امللة وإن صلى

وصام وزعم أنه مسلم؛ ألن لسان حاله أو مقاله رد حلكم هللا ،وقد نصب نفسه مشرعاً معه -
سبحانه.-

-2وإن حكم بغري ما أنزل هللا يف أمر ما وهو يعلم حكم هللا ،ويرى أن حكم هللا وحكم غريه من

املتبعّي للطاغوت سواء وهو ابخليار له األخذ أبحدمها مما يراه ينفع نفسه أو ينفع الناس يف زعمه،
فهو كافر كفراً أكرب كالذي قبله متاماً.
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-3إن حكم بغري ما أنزل هللا وهو يعتقد أن حكم هللا أصلح للخلق يف دينهم ودنياهم ،وإمنا حكم
خبالفه متأوالً ،أو جمرباً ،أو مكرهاً ،أو لشهوة عنده فمن هذه حاله ال يكفر كفراً ينقله عن ملة
اإلسالم وهو مرتكب لكبرية من كبائر الذنوب وهذا الذي يسميه العلماء كفراً دون كفر.

والصنفان –األول والثاين -ال جيوز للمسلمّي أن يقبلوا واليتهم حبال ،وهم آمثون بذلك.

أما الصنف الثالث فواجب املسلمّي نصحهم وتوجيههم واإلنكار عليهم ،وإن استطاع املسلمون

عزهلم وتعيّي من هو أصلح منهم جاز هلم ذلك بشرط أمن الفتنة من سفك دماء ،أو انتهاك أعراض،
أو إهدار أموال ،وإذا مل يكن تولية حاكم أصلح من هذا فيجب أن يسمع له ويطاع ما مل أيمر مبعصية

هللا؛ حلديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب يف الصحيحّي (البخاري ( )2955ومسلم (: ))1839

"السمع والطاعة على املرء فيما أحب أو كره إال أن يؤمر مبعصية هللا فإن أمر مبعصية هللا فال مسع وال
طاعة" .وينبغي التنبيه إىل أن كالً من املشرع –الواضع -للقوانّي الوضعية ،واملدافع –احملامي -عنها
مها واحلاكم هبا سواء بسواء ،بل إن املشرع واملدافع عنها ابلباطل أعظم جرماً وكفراً من احلاكم هبا.
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وحديث عبد هللا بن عمر أصل من أصول احلكم حدد فيه الرسول –صلى هللا عليه وسلم -سلطة
احلاكم على احملكوم ،وحفظ للمحكومّي دينهم وعزهتم أمام احلاكم وغريه ،واملراد ابملعصية يف
احلديث ،هي :املعصية الصرحية الواضحة املنصوص عليها يف الكتاب أو السنة ،وليست املعصية –
املختلف فيها -اليت يتأوهلا اآلمر أو املأمور ويتحايل كل منهما ليربر معصيته ،وكثري من احلكومات

اليوم –اليت حتكم ابلقوانّي الوضعية -أتمر شعوهباً أفراداً أو مجاعات أبعمال تسري هبا حياة الناس
كوضع أنظمة للمرور وقوانّي السفر والتجارة والصناعة  ...إخل ،مما فيه مصلحة وال خيالف نصاً
صرحياً يف القرآن أو السنة ،وتلزم هبا الناس وتعاقب من خيالفها أو خيرج عليها بعقوابت مالية أو

بدنية ،ففي مثل هذه احلال جيب على الناس السمع والطاعة؛ ألهنم مل يؤمروا حينئذ مبعصية وإمنا أمروا

بطاعة ،ولكننا -مع األسف -جند كثرياً من الناس ومن الشباب خاصة ال يطيعون فيما أمروا به يف

هذا إذا مل يوافق هواهم أو رغبتهم ،بل إن بعض الناس جيتهد يف التقصري يف أداء ما أمر به ابخلروج

على هذه النظم قربة إىل هللا –سبحانه !-وهذا فهم سقيم وأتول فاسد ترده النصوص الشرعية

كحديث عبد هللا بن عمر هذا ،وحديث عبادة بن الصامت يف الصحيحّي (البخاري ()7199

ومسلم (" : ))1709ابيعنا رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -على السمع والطاعة يف منشطنا
ومكرهنا وأثرة علينا ما مل نؤمر مبعصية فإذا أمران مبعصية فال مسع وال طاعة" ،ومعناه :أن الصحابة

ابيعوا رسول هللا أن يسمعوا ويطيعوا ملن سيتوىل أمرهم على مر الزمان ومجيع األحوال من قوة ،أو

ضعف ،أو حمبة ،أو كراهية ،أو جور ،أو عدل ما مل يؤمروا مبعصية واضحة وصرحية ،فهذه النصوص

النبوية وأمثاهلا ترد هذه التأوالت والتخرصات ،مث لو أخذ هبا لسادت اجملتمع الفوضى ،وانتشر فيه
الظلم والتعدي بّي الناس ،وانتهكت فيه األعراض ،وسلبت فيه األموال....إخل.
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وحّي نقول :جيب أن يسمع ويطاع ملثل هذا احلاكم اآلمر ،ال يعين أنه عادل يف حكمه هذا ،بل قد
يكون ظاملاً متعدايً ،كما حيتمل أن يكون احملكوم -املأمور -ظاملاً أو مظلوماً ،والظلم من كل أحد
وعلى كل أحد حرام" :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً َُ فال تظاملوا"

مسلم ( )2577ولكنه حرام على اآلمر فقط ،أما املأمور فيجب عليه التنفيذ حيث مل يؤمر مبعصية،
مث إن الظلم يف مثل هذه األمور املتأولة أمر تقديري ختتلف فيه األنظار واآلراء والغالب أن املأمور

ينظر لنفسه وحيكم هلا؛ ألنه رمبا يرى أنه مهان فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الواقع عليه صواابً.
ومما يالحظ يف عامة النصوص اليت أتمر ابلسمع والطاعة يف غري معصية أهنا مل تذكر أو تقيد صفة
هذا اآلمر هل هو كافر صريح ،أم متأول ،أم مسلم ظامل ،أم فاسق ،فقد أيمر احلاكم الكافر الصريح

يف كفره بعض املسلمّي أبمر ليس فيه معصية هلل ،كما هو احلال يف األقليات املسلمة يف داير الغرب،

حيث يطالب املسلمون ابلتقيد أبنظمة وقوانّي تلك البالد الكافرة ،وقل مثل ذلك يف كثري من

املسلمّي يف البالد العربية واإلسالمية اليت حتكم حكوماهتا ابلقوانّي الوضعية ،مع احلكم ابلشريعة يف
األحوال الشخصية مثالً املسلمون وإن مل يكونوا أقلية يف دايرهم لكنهم مضيق عليهم فال أيمرون

مبعروف وال ينهون عن منكر ،بل رمبا منعوا من رفع دعواهم إىل احملاكم لرفع األذى والظلم عنهم،
فحال األقليات املسلمة يف داير الغرب وحال املسلمّي املستضعفّي يف دايرهم سواء بسواء ،فواجب

اجلميع السمع واالنقياد إذا أمروا بطاعة ،وجيب عليهم اإلنكار أو االمتناع والرفض إذا أمروا مبعصية.

وأخرياً أنصح السائل وإخوانه ابالبتعاد عن اخلالف واجلدل فيما ال طائل حتته وال ينتج مثرة ،وفق هللا
اجلميع ملا حيبه ويرضاه .آمّي.
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احلكم ابلقوانّي الوضعية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1424/12/24هـ
السؤال

هل هناك فرق يف احلكم بّي احلاكم ابلدستور الوضعي كالقضاة واحلكام وبّي املشرع للقوانّي املخالفة

للشريعة؟
هل يكفي سن قانون واحد خمالف للشريعة أو احلكم به يف القضاء أو االقتصاد أو السياسة اخل ...

للحكم خبروج املشرع أو احلاكم من اإلسالم؟

وهل خيرج النظام املبين أصالً على الشريعة من كونه نظاماً إسالمياً له السمع والطاعة بسبب هذا

املشرع أو احلاكم؟
القانون ،أم أن شرعيته تبقى رغم ما فعله ّ

كيف نرتجم عملياً الكفر ابلدساتري الوضعية واملشرعّي هلا واحلاكمّي هبا ،هل جيب التصريح اللساين

بذلك أم أن الكفر القليب هبم يكفي لتطبيق اآلية" :فمن يكفر ابلطاغوت "..اآلية خاصة إذا علم ما
سيؤدي إليه التصريح ابلرباءة منهم من الضرر؟ ومىت جيب التغيري ابخلروج؟

اجلواب

احلكم بغري ما أنزل هللا كفر ،كما هو صريح القرآن الكرمي قال هللا -تعاىل" :-ومن مل حيكم مبا أنزل

هللا فأولئك هم الكافرون" [املائدة ]44 :وقال -تعاىل":-فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما
شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء ]65 :وقال -تعاىل-

" :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون" [املائدة ]50 :وكل من حكم بغري
ما أنزل هللا فحكم اجلاهلية.

ولكن هذا الكفر خيتلف ابختالف حال احلاكم ،فإن كان هذا احلاكم ممن حيكم ابلشريعة يف سائر

أحكامه ،ملتزم ابحلكم مبا أنزل هللا إال أنه يف قضية معينة ولغرض معّي حكم فيها بغري ما أنزل هللا مع

علمه حبكم هللا -تعاىل -فيها ،واعتقاده بعدم جواز فعله ذلك فهذا كفر أصغر من كبائر الذنوب.
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أما حاالت تشريع القوانّي املخالفة حلكم هللا ورسوله وااللتزام هبا وإلزام الناس ابلتحاكم إليها فهذا
تبديل لشرع هللا وتغيري ألحكامه ،وهذا كفر أكرب ال شك يف ذلك.

"املشرع" ومن حكم هبا ،ومن ألزم الناس ابلتحاكم إليها ومن
سن تلك القوانّي
واحلكم يشمل من ّ
ّ
رضي ابلتحاكم إليها.

أما الذي حيكم ابلشريعة يف جممل أحكامه لكنه حيكم يف بعضها ابلقوانّي املخالفة لشرع هللا -تعاىل-

فهذا حال املنافقّي الذين قال هللا -تعاىل -عنهم" :وإذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق

منهم معرضون وإن يكن هلم احلق أيتوا إليه مذعنّي أيف قلوهبم مرض أم اراتبوا أم خيافون أن حييف هللا
عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون إمنا كان قول املؤمنّي إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن

يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون" [النور. ]51-48 :

أما موقف املسلم من القوانّي املخالفة للشريعة اإلسالمية فهو رفضها وإنكارها والتحذير من احلكم
هبا أو التحاكم إليها ،والسعي بقدر املستطاع إلجياد احملاكم الشرعية اليت حتكم بّي عباد هللا مبا أنزل

هللا.

وإذا كان بّي مسلم ّْي خصومة يف بلد ال توجد فيه حماكم شرعية ،فعليهما أن يصطلحا بينهما ،أو

خيتارا عاملاً شرعياً حيتكمان إليه ويرضيان حبكمه.

وإن أُجرب املسلم ابلتحاكم إليها كأن يكون هو املدعى عليه فالضرورة هلا أحكامها.
بقي أن نشري إىل أن اآلية املذكورة ليست خاصة يف احلاكم بغري ما أنزل هللا ،وإن كان من رؤوس

الطواغيت ،وإمنا تشمل نفي اإلهلية عما سوى هللا ،فاآلية":فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل"

[البقرة ]256 :هي تفسري كلمة التوحيد( :ال إله إال هللا) ومعناها الرباءة من كل معبود سوى هللا،
وإثبات العبادة هلل وحده .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.
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احلكم بغري ما أنزل هللا
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا
التاريخ 1422/11/26

السؤال

استناداً إىل اآلية الكرمية اليت تقول (ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون) ما هو موقف

الشرع يف احلاكم املسلم الذي ال حيكم شرع هللا؟ أفيدوان ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلكم بغري ما أنزل هللا فيه تفصيل ،فمنه ما هو كفر أكرب وهذا هو األصل ،ومنه ما هو دون ذلك
من كفر املعصية وحنو ذلك ،واآلية الكرمية عامة تشمل هذا وذاك.

أما احلاكم املسلم الذي ال حيكم بشرع هللا (وهو الذي يوجه إليه السؤال) :

فإنه إن حكم بغري ما أنزل هللا معرضاً عن دين هللا عمداً من غري أتويل وال إكراه ،وال حنوه من

العوارض العاذرة فهو كافر كفراً أكرب -نسأل هللا العافية.-

أما إن حكم بغري ما أنزل هللا عن جهل ،أو إكراه ،أو أتويل ،أو حنو ذلك من العوارض فهو مرتكب

لكبرية من كبائر الذنوب ،وكفره كفر غري خمرج من امللة وهو ما يسمى ابلكفر األصغر ،أو كفر دون
كفر على حنو وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم -النياحة والطعن ابألنساب أبهنا كفر ،ومعلوم أهنا
ال خترج من امللة ،بل هي من كبائر الذنوب ،وهللا أعلم.
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الفرق بّي األنظمة اإلدارية والقوانّي الوضعية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

ما هو الضابط للتفريق بّي األنظمة اإلدارية وبّي األنظمة اليت تعد من ابب حتكيم القانون الوضعي؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فال شك أن هذه املسألة من املسائل اليت قال فيها ابن القيم  -رمحه هللا ( :-هذا موضع مزلة
أقدام ،ومضلة أفهام ،وهو مقام ضنك ،ومعرتك صعب ،فرط فيه طائفة فعطلوا احلدود وضيعوا

احلقوق ،وجرؤوا أهل الفجور على الفساد ،وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد حمتاجة إىل

غريها ،وسدوا على أنفسهم طرق صحيحة من طرق معرفة احلق والتنفيذ له ،وأفرطت طائفة أخرى
قابلة هذه الطائفة فسوقت من ذلك ما ينايف حكم هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -الطرق

احلكمية ص  ،14 - 13وقال( :وكال الطائفتّي أابنت عن تقصريها يف معرفة ما بعث هللا به رسوله

 عليه السالم  -وأنزل به كتابه ،وأان أقول فيها برأيي وما أراه احلق فإن كان صواابً فاحلمد هلل وإنكان خطأ فأستغفر هللا ،وهللا تعاىل بريء من ذلك ورسوله  -عليه السالم  -ودينه وشرعه.

وأقول التشريع اإلهلي اسم ينتظم كل ما شرع هللا من العقائد واألعمال يف كتابه العزيز ،أو يف سنة
رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم نصاً أو داللة) .
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وهذا شامل لكل ما العباد حباجة إليه يف شؤون حياهتم الدينية والدنيوية من حفظ الدين والنفس
والنسل والعقل واملال ،كما قال تعاىل" :ما فرطنا يف الكتاب من شيء" [األنعام ]38 :وهذا التشريع
هبذا املعىن هو خالص من هللا تعاىل ال جيوز أن ينازع فيه وال يقتصر على موضوع دون آخر فإن هللا

تعاىل قد أراد أن تكون شريعته هي املهيمنة ،وأن ال خيرج عنها البشر يف اجتهاداهتم أو تدابريهم أو
تنظيماهتم ،وهي هبذا املعىن اثبتة ال تتغري بتغري الزمان واملكان ،وال يعين هذا أن تنطق النصوص

الشرعية بكل شيء ،بل الشرط أن ال ختالف ،فإن خولفت على سبيل االستقالل عنها املضاهي هلا
كان ذلك تشريعاً وضعياً اعتدى صاحبه على حق هللا تعاىل ،والتنظيمات اإلدارية وهي ما يسمى عند
املتقدمّي ابلرتاتيب اإلدارية واألحكام السلطانية والسياسية الشرعية فهي اإلجراءات التنفيذية

واالجتهادات البشرية لتحقيق تنفيذ التشريعات اإلهلية واملصاحل الشرعية ،فالتشريع هلل هبذا املعىن
ملزم ال جيوز به االجتهاد وال يسوغ فيه اخلالف خبالف التنظيمات اإلدارية فهي خاضعة لالجتهاد

البشري املتغري واخلالف ،والتغيري فيها سائغ حسب الزمان واملكان واحلال ،وهذه التنظيمات أتخذ

الصبغة الشرعية من حيث إهنا ال تكون إال فيما أابح هللا تعاىل وسكت عنه ،وفوض البشر لالجتهاد
لتحقيقه ،وأهنا ال ختالف وال تضاهي التشريع اإلهلي يف أي صورة من صور املضاهاة واملخالفات،
وعليه فحكمها أن ما كان منها حمقق ملا دل عليه الشرع وإن مل ينطق به وغري ٍ
خمالف له فهذا يعمل
به ،وما كان منها خمالف للشرع فهذا ال جيوز العمل به وال تسويغه .وهللا أعلم.
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اليمّي الدستوري
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1424/6/11هـ
السؤال

اي شيخ ابرك هللا فيك حنن طلبة علم ونسألك ما حكم رجل جيلس أمام حاكم حيكم بغري ما أنزل هللا،

ويضع هذا الرجل املصحف بّي يديه ،والدستور (الذي حيكم بغري الشرع) أمامه مث يقول العبارة
التالية:

(أقسم ابهلل العظيم أن أكون خملصاً للوطن واألمري ،وأن أحرتم الدستور وقوانّي الدولة وأذود عن
حرايت الشعب ومصاحله وأمواله ،وأؤدي أعمايل ابألمانة والصدق  ) ...؟

وقد قال هذا القسم خمتاراً من غري إكراه وال جهل معترب وال أتويل سائغ ،ويقول هذا القسم أمام

املأل :والسؤال هنا هل هذا املقسم مؤمن ابلطاغوت كافراً ابهلل أم كافر ابلطاغوت مؤمناً ابهلل ،ظاهر؟

إذ ال شأن لنا مبا يعتقده يف قلبه ،وما حكم من يرضى هبذا القسم ومل يقسم؟ وجزاك هللا خرياً ونسأل

هللا أن ينفع بكم األمة.
اجلواب

إذا أريد احلكم الشرعي على حاكم معّي ال حيكم بشرع هللا فيجب أن يعلم حالة ذلك احلاكم من
حيث اإلميان بشرع هللا أو ضده ،وهلذا ال ختلو حال احلاكم بغري ما أنزل هللا من ثالث حاالت:

األول :أن حيكم بغري ما أنزل هللا وهو يعلم حكم هللا يف هذه املسألة املعينة ،ويرى أن حكم هللا ال

يصلح هلذا الزمان فهذا كافر كفراً أكرب ينقله عن ملة اإلسالم.

الثانية :إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل وهو يعلم حكم ،هللا ويرى أن حكمه سبحانه وحكم غريه من
القوانّي البشرية سواء ،وله أو لغريه أن خيتار أي احلكمّي فهو كافر كالذي قبله سواء بسواء.
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الثالثة :إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل ،وهو يعتقد أن حكم هللا هو أصلح للعباد يف دينهم ودنياهم،
وإمنا حكم ابلقانون الوضعي جلهله حبكمه ،أو لتأوله أبنه ال خيالف الشرع لشهوة شخصية ففعله هذا
كبرية من كبائر الذنوب ،وهو معصية تقرب من الشرك ولكن ال يكفر هبا ،وهي عند أهل العلم:،

كفر دون كفر ،وهذا النوع الثالث عليه أكثر حكام املسلمّي اليوم ،ومعلوم يف القواعد الشرعية

املقررة :أن املؤاخذة والتأثيم ال تكون مبجرد املخالفة ولكن بتحقق القصد إليها ،فاملتأول يف حقيقة

س
األمر خمطئ غري متعمد للمخالفة ،بل هو يعتقد أنه على حق وموافق لشرع هللا قال تعاىلَ :
"ولَْي َ
َعلَي ُكم جنَ ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم" [األحزاب :من اآلية ، ]5وهذا عام يف كل
ْمت بِ ِه َولَ ِك ْن َما تَـ َع هم َد ْ
يما أَ ْخطَأ ُْ
ْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
ِ
"ربهـنَا ال تُـ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ َْان"
خطأ وقد ثبت يف صحيح مسلم أنه ملا نزل قوله تعاىلَ :
[البقرة :من اآلية ، ]286قال هللا :قد فعلت وأيضاً إن هذا النوع من احلكام يغلب عليهم اجلهل

ابإلسالم وأحكامه ،وتعلق بقلوهبم الشبهة تلو الشبهة ،فرتاه إن دافع عن فعله املنكر دافع بشبهة أو

شهوة ،وحاله غري مك ّذب لقول هللا وليس مستحالً ملخالفة أمره سبحانه فهذا وأمثاله إن أطلق عليه
وصف الكفر مراعاة لظاهر النص يف القرآن "ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون"

[املائدة ، ]44 :فال جترى عليه أحكام الكفار يف الدنيا من عدم التوارث أو الصالة عليه أو الدفن
يف مقابر املسلمّي أو الدعاء له بعد الوفاة وحنوه ،وهلذا البد من التفريق بّي التكفري املطلق وتكفري

املعّي ،فاإلمام أمحد وغريه من علماء السلف رمحهم هللا مل يكفروا كل من دعا إىل القول خبلق

القرآن ،مع إطالقهم أن القول خبلق القرآن كفر ،وهلذا قال علماء السلف :إن التكفري له شروط

وموانع قد تنتفي يف حق املعّي ،وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعّي إال إذا وجدت الشروط

وانتفت املوانع،
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وقال ابن تيمية يف رده على البكري ص( 260 :كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا
أن هللا فوق العرش ملا وقعت حمنتهم :أان لو وافقتكم كنت كافراً ألين أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي
ال تكفرون ألنكم جهال وكان هذا خطاابً لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم

شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم يف قصور معرفة املنقول الصحيح واملعقول الصريح املوافق له) أ.

هـ ،وبناء على هذا نقول شبهات هؤالء احلكام يف هذا العصر هي شبهات أولئك األمراء والقضاة يف
السابق ،واحلجة الشرعية ال تقوم على املخالف عامة يف االعتقاد أو غريه ،مبجرد بلوغه الدليل بل

البد مع ذلك من فهم تلك احلجة جيداً مبعرفة لوازمها إثبااتً ونفياً ،وأظهر دليل على هذا حكم هللا

يف املنافقّي أبن يعاملوا معاملة املسلمّي يف الدنيا ،وإن كانوا يف اآلخرة من أهل اجلحيم؛ كما أخرب هللا
"إِ هن الْمنَافِ ِقّي ِيف الد ِ
َس َف ِل ِمن النها ِر ولَن َِجت َد َهلُم نَ ِ
صريا" [النساء ، ]145:ولقد حدثنا هللا عن
هرك ْاأل ْ
ُ َ
ْ
َ ْ
ْ
َ

املنافقّي الذين صرح هللا بكفرهم يف كتابه وقد عاملهم رسوله – صلى هللا عليه وسلم – معاملة
"ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ هن
املسلمّي لقيامهم بشعائر اإلسالم يف الظاهر وإن أسروا خالفها؛ قال هللا تعاىلَ :
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن ال تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِميَانِ ُك ْم إِ ْن
إِ همنَا ُكنها َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِاب هَّلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ّي" [التوبة ، ]66-65 :فحكام املسلمّي اليوم
نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َع ّذ ْ
ب طَائَِفةَ ِأب هَهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
الذين يؤدون شعائر اإلسالم الظاهرة ،ويف نفس الوقت حيكمون القوانّي الوضعية حكمهم حكم
املنافقّي يف الدنيا ،وهذا موافق ملذهب السلف بعدم تكفري املسلم املعّي إال بعد توفر الشروط
وانتفاء املوانع.
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وسؤال السائل عن حكم املقسم هبذا القسم املنصوص يف السؤال هل هذا املقسم مؤمن ابلطاغوت
كافر ابهلل أو هو كافر ابهلل مؤمن ابلطاغوت؟ مبين على حكم ذلك األمري الذي حيكم ابلقانون
الوضعي املخالف لشرع هللا هل هو كافر كفراً أكرب أو كفرا أصغر أي كفر دون كفر كما يقول ابن

عباس  -رضي هللا عنهما  ،-وهلذا أطلت يف األول (احلاكم) ألنه أساس الثاين (مؤدي القسم) ،
والراضي هبذا احلكم الوضعي أيخذ حكم احلاكم ،واملقسم تبعاً لذلك حسب التفصيل السابق،

والناظر لصيغة السؤال يظهر منه أن السائل مستشرف ومتشوق للحكم ابلكفر على هذا القسم

ولكل من يقسم به ،واألوىل على هذا أن مجلة يف آخر السؤال هي" :وال شأن لنا مبا يعتقده قلبه" مث

ألفاظ القسم أكثرها صحيح ال شيء فيه مثل أقسم ابهلل العظيم أن أكون خملصاً للوطن واألمري..

وأذود عن الشعب وأمواله وأؤدي أعمايل ابألمانة والصدق)  ،ومل يبق من ألفاظه احملتملة غري احرتام

الدستور وقوانّي الدولة وحرايت الشعب) فالدستور وقوانينه ومحاية احلرايت للشعب حيتمل أن تكون
موافقة للشرع وحيتمل أن تكون خمالفة له ،فإن كانت موافقة فاحلمد هلل وإن كانت غري موافقة فينظر

هل قبول احلاكم (األمري) هلا وإلزام الناس هبا عن معرفة ملخالفتها لشرع هللا أم األخذ هبا وتبنيها

نتيجة أتويل لديه أو شهوة عنده؟ إن كان األمر هكذا فيقال أيضاً إن هذا احلكم ليس كفراً ،وال

احلاكم به أو املقسم عليه طاغواتً وإمنا هو خمطئ متأول مل تبلغه احلجة عن فهم وبصرية.
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وأخرياً أحذركم من التسرع يف إصدار األحكام على الناس حكاماً أو حمكومّي متسكاً بظواهر

النصوص دون فقه وتدبر ،فإن هذا فتنة للمتكلم والسامع "والفتنة أكرب من القتل" [البقرة]217 :

كما قال هللا سبحانه ،وأوصيكم ونفسي ابلتزام طريقة السلف يف احلكم على املخالف ،وكما يف

حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنه  -يف البخاري ( ، )4269ومسلم ( )96ملا أهوى ابلسيف
إىل مشرك ليقتله تلفظ املشرك بقول" :ال إله إال هللا" فقتله أسامة  -رضي هللا عنه  -متأوالً أبنه مل

يقل كلمة التوحيد إال تعوذاً من السيف فقال له الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -معاتباً" :أقتلته

بعد أن قال ال إله إال هللا فكيف اي أسامة بال إله إال هللا إذا جاءت حتاجك عند هللا"؟ ومثل هذا يقال
بتكفري احلاكم بغري ما أنزل هللا ،وهو يشهد كلمة التوحيد ويؤدي شعائر اإلسالم الظاهرة فكيف مبن
يكفره وهو يعلم أنه متأول أو جاهل ابحلكم ومل يقم أحد مبناقشته وإقامة احلجة عليه؟! فكيف إذا
جاءت كلمة التوحيد وشعائر اإلسالم الظاهرة كلها حتاج لصاحبها عند هللا يوم القيامة؟! وفق هللا

اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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حتاكم املسلم على القانون الربيطاين

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

إخويت الكرام :أفيدكم أبنين أعمل يف إحدى الشركات ،وقد بدأان التفاوض مع إحدى الشركات

أصروا
العاملية الكربى لتقدمي خدمات فنية لنا ملدة سنتّي تقريبا ،ومببلغ مليون ونصف ،وعند املراجعة ُّ
على أن يكون التحاكم عند االختالف إىل القانون الربيطاين ،ووقعت هذه االتفاقية ،ولقد مت العمل
ابالتفاقية اآلن ،ولكين مسعت أحد املشايخ يقول إن هذا من مبدأ التحاكم إىل غري هللا ،وهللا لقد

كثريا ،وأان مهموم لذلك ،وأان اآلن أريد منكم أن تدلوين على حكم ما قمت به ،وكيف
أثرت علي ً
التعامل مع مثله يف املستقبل؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
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التحاكم ابتداء إىل القوانّي الوضعية الكافرة ال جيوز للمسلم اإلقدام عليه حبال ،ألنه حكم بغري ما
(وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن) [املائدة :من اآلية]45
اَّللُ فَأُولَئِ َ
أنزل أو رضا به وهللا يقولَ :
ِ
(وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
(وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن) [املائدة :من اآليةَ . ]44
َ .
ك هم الْ َف ِ
ه ِ
ك ال يُـ ْؤِمنُو َن َح هىت
اس ُقو َن) [املائدة :من اآلية . ]47ويقول سبحانه( :فَال َوَربِّ َ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ت وي ِ
ُحي ِّكم َ ِ
يما) [النساء]65:
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممها قَ َ
سلّ ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
َ ُ
ض ْي َ َ ُ َ
 .فالتنازع عند االختالف ال جيوز أن يكون إال إىل شرع هللا سبحانه ،وإذا كنت أبرمت العقد مع
الشركة األجنبية جهالً منك ابحلكم الشرعي فعليك التوبة من ذلك وعفا هللا عما سلف ،وال جيوز

لك أن تعود إىل مثله أب ًدا ،سواء يف الشركة اليت تعمل هبا أو يف شركات أخرى كسابك أو غريها،

ويلزمكم الوفاء ابلعقد مدة سراينه لوجود اجلهل ابحلكم عند العقد وحتقق الضرر لو نقض ،يقول هللا
تعاىل( :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود) [املائدة :من اآلية . ]1ويقول( :فَأَِمتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إِ َىل
َ َ
ُ
َ َ ْ
ب الْمت ِهقّي) [التوبة :من اآلية . ]4وقال عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه :إن م ِ
ُمدههتِِ ْم إِ هن ه
قاط َع
اَّللَ ُِحي ُّ ُ َ
َ
ِ
ِ
الشروط .رواه البخاري تعلي ًقا (كتاب الشروط ،ابب :الشروط يف املهر عند عقد
احلقوق عن َد
النكاح)  .فالوفاء ابلشروط والعقود يشمل ما كان بّي املسلمّي بعضهم مع بعض ،أو مع الكفار ،مث

إن التحاكم إىل القانون الربيطاين يف هذه املسألة ،أمر مظنون وغري مؤكد ،حيث من احملتمل أال يقع

خالف بّي الشركتّي ،وإذا كان مل حيصل حتاكم أصالً ،وهذه مجل مربرات بقاء العقد إىل مدته وعدم

نقضه ،أما مبدأ التحاكم إىل
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القانون الوضعي وقبوله والرضا به فقد سبق بيانه .وهللا أعلم.
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حتاكم املسلمّي إىل احملاكم الوضعية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا
التاريخ 1425/07/05هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان إمام مسجد يف إحدى البالد الغربية ،وقد سألين بعض اإلخوة عن حكم رفع اخلصومات إىل

حماكم الكفار الطاغوتية ،فنقلت الفتوى جبواز ذلك إذ ال ميكن اسرتجاع احلق إال به ،مما أدى إىل إاثرة
الفتنة؛ ألن البعض هنا يرى أنه ال جيوز وخيرج من امللة على كل حال ،أفيدوان جزاكم هللا خرياً أبدلة

وتفصيل ،وإشارة إىل املراجع واملصادر حىت نطفئ نريان الفتنة .والسالم عليكم.
اجلواب

إذا كانت اخلصومة واخلالف بّي املسلمّي يف بالد ال حتكم إال ابلطاغوت( ،احلكم بغري ما أنزل هللا)

 ،فال جيوز للمتخاصمّي أن يتقدما بقضيتهما ابتداء إىل قضاء ذلك البلد ،بل يتعّي عليهما أن
يتصاحلا أو حي ِّكما بينهما طرفاً اثلثاً مسلماً يرتضيانه وحنو ذلك ،أما إذا كان أحدمها مسلماً واآلخر

كافراً ،ويتع هذر حصول املسلم على حق إال ابلرفع إىل ٍ
قاض غري مسلم فال أبس للمسلم حينئذ

ابلرتافع إىل القضاء الوضعي ،ال من ابب الرضاء بقضاء الكفار وال ما حيكمون به ،وإمنا الستخالص

احلق لصاحبه ،ويدل على جواز ذلك أمور منها:

( )1وجوب حفظ املال والعرض وسائر احلقوق ،والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة مما هو
معلوم لكل مسلم ،والتفريط هبذه احلقوق إمث.
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( )2ملا كان املسلمون يف العهد املكي مستضعفّي كانوا يتعاملون ويتحاكمون يف حفظ حقوقهم املالية
وغريها وفق األعراف والتقاليد العربية اجلاهلية مما مل ينزل فيه حكم شرعي ،ويدل على ذلك نصوص
ّي ْاألُ ْختَ ْ ِ
ف"
ّي إِهال َما قَ ْد َسلَ َ
"وأَ ْن َجتْ َم ُعوا بَ ْ َ
كثرية من القرآن الكرمي ،كاجلمع بّي األختّي قبل التحرمي َ
ف" [البقرة:
اءهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِِّه فَانْـتَـ َهى فَـلَهُ َما َسلَ َ
[النساء :من اآلية ، ]23ويف أكل الراب" :فَ َم ْن َج َ
من اآلية. ]275
وال شك أن العلة يف جواز ذلك يف هذه املسائل وحنوها هو ضعف املسلمّي وقلتهم أمام الكفار،

فاهلل قادر على أن ينزل أحكامه التفصيلية مبكرة يف عهد االستضعاف ،ولكنه سبحانه مل يفعل ذلك
هِ
ضعِ ُفوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَْجن َعلَ ُه ْم أَئِ همةً َوَْجن َعلَ ُه ُم
استُ ْ
ين ْ
رمحة بعباده ،وحلكمة يعلمها َ
"ونُ ِري ُد أَ ْن َمنُ هن َعلَى الذ َ
ِ
ّي َوُمنَ ِّك َن َهلُ ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض" [القصص. ]6-5:
ال َْوا ِرث َ
( )3إن احلكم بشرع هللا حتت والية الكفار اضطراراً جائز شرعاً الستخالص احلق ورفع الظلم عن
املظلوم وإمنا احملرم عكسه ،وهو أن يتحاكم الناس إىل الطاغوت وهم يستطيعون أن يتحاكموا إىل
صيباً ِمن ال ِ
شرع هللا ،فقد قال هللا يف اليهود والنصارى يف قوله" :أََمل تَـر إِ َىل اله ِذين أُوتُوا نَ ِ
ْكتَ ِ
اب يُـ ْؤِمنُو َن
َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ه
آمنُوا َسبِيالً" [النساء ، ]50:ويقول
ين َ
ين َك َف ُروا َه ُؤالء أَ ْه َدى م َن الذ َ
ِاب ْجل ْبت َوالطهاغُوت َويَـ ُقولُو َن للهذ َ
هِ
ك يُ ِري ُدو َن أَ ْن
ك َوَما أُنْ ِز َل ِم ْن قَـ ْبلِ َ
آمنُوا ِمبَا أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ين يَـ ْز ُع ُمو َن أ هَهنُ ْم َ
عن املنافقّي" :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
ش ْيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يـتَحا َكموا إِ َىل الطهاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه َويُ ِري ُد ال ه
ضالالً بَ ِعيداً"
ضله ُه ْم َ
ُ
َ َ ُ
[النساء. ]60:
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وقد كان فضيلة الشيخ العالمة حممد األمّي الشنقيطي صاحب (أضواء البيان)  ،يتعامل مع احلاكم
الفرنسي يف بالده يف احلكم يف الدماء على وفق الشريعة ،فقد كان الفرنسي يف موريتانيا حيكم

ابلقصاص يف القتل ،وبعد حماكمة ومرافعة طويلتّي يصدر احلكم ،وال ينفذ حىت يقره عاملان من علماء

البلد ،كان الشيخ الشنقيطي  -رمحه هللا -أحدمها ،وخالصة القول أن ما فعله السائل جائز ،ما دام
ال ميكن التصاحل وال حتكيم مسلم بّي اخلصمّي املتنازعّي ،وال ميكن اسرتجاع احلق إال ابلذهاب إىل
احملكمة اليت حتكم ابلقانون الوضعي ،فهذا من ابب االضطرار والضرورة الشرعية ،وال جيوز التنازع

"وال
واالختالف بعد بذل األسباب املمكنة ،ال سيما وأنكم تعيشون بّي ظهراين الكفار ،وهللا يقولَ :
ب ِرحيُ ُك ْم" [األنفال :من اآلية . ]46وهللا أعلم ،وصلى على نبينا حممد.
از ُعوا فَـتَـ ْف َ
تَـنَ َ
شلُوا َوتَ ْذ َه َ
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التكفري ابحلكم بغري ما أنزل هللا
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا
التاريخ 1425/2/28هـ
السؤال

ما حكم حتكيم القوانّي الوضعية؟ وهل ميكن تكفري احلاكم الذي حيكم ابلقوانّي الوضعية بعينه?.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
هذه مسألة شائكة ،فقد كثر فيها القيل والقال ،وصدرت فيها الفتاوى يف القرن املاضي ،وهي مسألة

ينبغي أن يقع فيها التفصيل:

أوالً :إن حتكيم القوانّي الوضعية يف جماالت منصوصة يف الشريعة حتكيماً منافياً لنصوص الشريعة أمر
حرام وكبرية عظيمة ،وهذا أمر ال شك فيه؛ ِ
ِ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
اء ُه ْم"
"وأَن ْ
َ
اَّللُ َوال تَـتهب ْع أ َْه َو َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
س ُن م َن ه
اَّلل ُحكْماً ل َق ْوم يُوقنُو َن"
ْم ا ْجلَاهليهة يَـ ْبـغُو َن َوَم ْن أ ْ
[املائدة :من اآلية" ، ]49أَفَ ُحك َ
َح َ
[املائدة ، ]50:هذا بنص القرآن الكرمي.
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أما التكفري فهو أمر ال يقطع به إال إذا كان مع حكم هذه القوانّي تصريح ابزدراء الشريعة وتنقيصها
واحلط من قدرها ،حبيث يقول الذي يسن هذه القوانّي :إن الشريعة غري صاحلة ،وحنو ذلك من
الكالم ،أما أن يكون مع سن هذه القوانّي اعتقاد أبن الشريعة هي احلق ،وأن ما سواها ليس على

حق ،فمجرد سن القوانّي وحده رمبا لعجز أو جلهل ،أو لتقليد ،فال يكون كفراً ،وهلذا قال ابن عباس
– رضي هللا عنهما -يف قوله –تعاىل" :-ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون"

"وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
اَّللُ
[املائدة ، ]44:قال :كفر دون كفر ،وفسق دون فسق ،يف قوله –تعاىلَ :-
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن" [املائدة :من اآلية ، ]47معناه أنه غري خمرج من امللة ،وهذا هو الذي نراه
فَأُولَئ َ ُ ُ
بناء على نُقول كثرية ،ومنها نُقول عن شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية -رمحه هللا ،-واألظهر فيه
أن الكفر هنا ال يكون خمرجاً من امللة ،وهلذا قال عدي بن حامت – رضي هللا عنه – مسعت رسول هللا
– صلى هللا عليه وسلم – يقرأ يف سورة براءة" :اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرابابً من دون هللا"..

[اآلية ]31:قال( :أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه ،وإذا حرموا

عليهم شيئاً حرموه" رواه الرتمذي ( )3095وغريه .وهذا هو سر عبادهتم هلم ،فهؤالء يغريون هلم

الشرع حيلون ابسم الشرع حبيث حيرمون حالالً نص عليه يف الشرع ،وحيلون حراماً نص على حترميه يف
الشرع ،حبيث ينسبونه إىل الشريعة ،كأن يقول اإلنسان –مثالً -الصالة ليست واجبة يف الشرع،

والصوم ليس واجباً شرعاً ،والزكاة ليست واجبة ،أو إن ارتكاب الفواحش حالل شرعاً ،أما إذا

ارتكب هو هذه الفواحش وترك اآلخرين يرتكبوهنا ،فهذا الفعل حبد ذاته ليس مكفراً؛ خالفاً لبعض

املفتّي واملشايخ يف القرن املاضي الذين أفتوا أبن جمرد الفعل يكون كفراً ،وقد حققنا ذلك يف حبث
مستقل وعنوانه( :التكفري ابحلكم بغري ما
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أنزل هللا)  ،فلرياجع يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،زايدة على ما يرتتب على التكفري من ارتكاب

احلروب والفنت اليت ال تبقي وال تذر ،فاألوىل من ذلك هو توعية الناس وتنبيههم على أمهية الشريعة،
وعلى املصاحل الكبرية اليت توفرها الشريعة احملمدية؛ ألن كثرياً من البالد اإلسالمية كانت مستعمرة
وورثت قوانّي املستعمر ،وابلتايل استمرت على ذلك دون وعي ودون إدراك ،ودون  -أيضاً-
شجاعة لتغيري هذه القوانّي.

إذاً حنن ال نكفر بذلك إذا مل يصحبه ما ذكرانه من االستخفاف واالحتقار للشريعة لفظاً ،أو من
االعتقاد املنحرف ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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تويل املناصب السياسية يف دول ال حتكم ابلشريعة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

ما حكم تويل العلماء املناصب السياسية إذا علموا أنه سوف يلزمهم أن يطبقوا دستور الدولة بدالً
من شريعة اإلسالم؟
اجلواب
إذا كان الدستور املطبق يتواءم مع الشريعة وال يعارضها فعملهم جائز شرعاً ،لكن عليهم أن حيرصوا
عند التطبيق أن ينووا أهنم إمنا يطبقون الشريعة حىت يؤجروا على ذلك.

أما إن كانت هناك خمالفة واضحة للشريعة يف أكثر مواد الدستور فإنه ال جيوز هلم تويل تلك

املناصب.

وإن كان فيها كثري مما يوافق الشريعة وفيها ما خيالف الشريعة فاملسألة اجتهادية ،قابلة للنظر بناء
على قاعدة الرتجيح بّي املصاحل واملفاسد ،فإذا ترجح للمسلمّي حصول مصلحة مشروعة واندفاع
مفسدة كبرية هبذا العمل -وعلى األخص يف جمتمعات األقليات اإلسالمية -فال مانع من مثل هذا

العمل ،وإن ترجحت مفسدته على مصلحته منع وحكم بعدم جوازه ،وعلى كل حال فاملسألة حتتاج

إىل تقدير واجتهاد ممّن له صلة متينة ابلعلم الشرعي وهو مؤهل لالجتهاد والنظر ،وال يصلح أن يقول
شرعا ملثل هذا ،وابهلل التوفيق.
فيها ابجلواز أو املنع من ليس مؤهالً ً
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التحاكم إىل احملاكم الوضعية إذا مل جيد غريها
اجمليب سليمان بن عبد هللا املاجد
القاضي ابحملكمة الكربى ابلرايض

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/احلكم بغري ما أنزل هللا

التاريخ 1427/04/09هـ
السؤال

أقرضت شخصاً مبلغاً من املال ،وأخذ مياطلين ومل يرد إىل اآلن ،وقد مر على ذلك قرابة سنتّي ،فهل
جيوز يل شكايته ،على أين يف بلد غريب والشكاية تكون أمام حمكمة كافرة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيحتاج املسلم يف فصل اخلصومات يف ظل دول كافرة ،أو يف ظل دول حتكم شعوابً مسلمة أبحكام
وضعية إىل معرفة حكم اللجوء إىل حماكم هذه الدول.

فنقول :إن أمكن التحاكم إىل من حيكم ابلشريعة ،ويقر بوجوب حتكيمها ،وأهنا املصدر الوحيد
للتشريع؛ فيحرم يف هذه احلال اللجوء إىل احملاكم اليت ال تقر بوجوب التحاكم للشريعة.

ويكون ذلك بتحكيم من يصلح للفصل يف هذه اخلصومة.

وإن كان ذلك متعذراً فال خيلو األمر من حالّي:

احلالة األوىل :أن يكون ما يطالب به املدعي مما ال تقره الشريعة؛ ففي هذه احلال ال جيوز أن يُلح على

املطلوب ابلسؤال فضالً عن التحاكم إىل مثل هذه احملاكم؛ بل إن هذا من التحاكم إىل الطاغوت
هِ
ك يُ ِري ُدو َن أَن
ك َوَما أُنْ ِز َل ِمن قَـ ْبلِ َ
آمنُوا ِمبَا أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ين يَـ ْز ُع ُمو َن أ هَهنُ ْم َ
الذي قال هللا فيه" :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
ش ْيطَا ُن أَن ي ِ
يـتَحا َكموا إِ َىل الطهاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه َويُ ِري ُد ال ه
ض َال ًال بَ ِعي ًدا"
ضله ُه ْم َ
ُ
َ َ ُ
[النساء . ]60:وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه يكون بذلك -مع علمه ببطالن مطالبته-
مرتداً.
ومثل ذلك يف احلكم :إذا كان املتقدم ال يعلم أن ما يطالب به صحيحاً يف الشريعة أو غري صحيح،
وعليه عند جهله أن يسأل أهل العلم قبل تقدمه إىل هذه احملاكم.
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احلال الثانية :أن يكون ما يطالب به مما تقره الشريعة ،وحيكم به قانون هذا البلد دون زايدة؛ ففي
هذا احلال ال حرج أن يتقدم املسلم إىل حمكمة هذا البلد ليطالب حبقه ،وال يُعترب هذا من التحاكم إىل
الطاغوت؛ ألن املتقدم إمنا أيخذ حقه الذي أقرته الشريعة فقط ،وهذا من شريعة هللا ،وحمكمة البلد

إمنا صارت وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة فقط؛ وذلك مثل استخدام الكفار يف احملاكم املسلمة لتنفيذ

ش َرط وحنوها.
األحكام الشرعية يف ال ُ

ولو قلنا بغري ذلك للزم من ذلك حرج عظيم وضياع للحقوق كبري حىت يف بلدان الشعوب املسلمة

اليت ُحتكم بغري الشريعة؛ إ ْذ ال فرق عندي بّي كافر أصلي ومنتسب إىل اإلسالم كالمها حيكم بغري
حكم الشريعة؛ فإذا مل نقل هبذا ضاعت احلقوق ،وتسلط الظلمة على الصاحلّي.

وإن كان املتقدم يعلم أن هذه احملكمة حتكم أبكثر مما يستحقه املتقدم ففي هذه احلال جيوز التحاكم
إليها ،وعليه عند التنفيذ أن ال أيخذ إال ما يستحقه فقط.

وأقرتح على املسلمّي يف مثل هذه البالد أن ينشئوا مراكز متخصصة للتحكيم يقضي فيها فقهاء يف

الشريعة يكون حكمها ملزماً يف حال تراضي اخلصمّي بتحكيمها -حىت يف القوانّي ،-ويف حال

امتناع أحد اخلصمّي من التحكيم فتصدر رأيها وفق املعطيات اليت تقدم هبا اخلصم اآلخر؛ لتكون

مسوغًا له للجوء إىل احملاكم الوضعية لتحصيل حقه الثابت له يف الشريعة؛ فهذه املراكز تؤدي

غرضّي:

األول :التحكيم يف حال الرتاضي.
الثاين :إعطاء املسلم ما يثبت حقه على سبيل الفتوى؛ ليعلم هو منها أن له مطلباً صحيحاً ،وليقي
هبا عرضه من الطاعنّي.

ويف مسألتنا هذه يقال :إذا مل ميكن األخ السائل أن ُحي ِّكم مسلماً فتنطبق عليه احلال الثانية؛ ألن

وجوب رد القرض مما وافقت فيه القوانّي شرعيةَ اإلسالم؛ فال حرج من تقدم السائل حملكمة هذا
البلد لتحصيل حقه .وهللا تعاىل أعلم.

()409/2

القول بتحريف القرآن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

أرجو منكم تبيّي حكم من يقول بتحريف القرآن وهو مقتنع بذلك متام االقتناع ،والتحريف املقصود
هنا هو ما يقوله بعض علماء الشيعة ،كأن يقولوا :أبن هناك كلمات أسقطت من القرآن الكرمي ،أو

أن أماكن اآلايت قد مت تبديلها وتغيريها.

كما أرجو منكم تبيّي حكم من يؤول القرآن ويفسره على مزاجه اخلاص ،كأن يقال أبن اآلية "ويؤتون
الزكاة وهم راكعون" قد نزلت يف حق سيدان علي كرم هللا وجهه ،جعلها هللا يف ميزان حسناتكم.
اجلواب

()410/2
احلمد هلل ،قال هللا -تعاىل" :-إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن" [احلجر ، ]9:يف هذه اآلية

ضمان من هللا حبفظ ما أنزله على عبده ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وقد حقق هللا وعده أبن

وفق أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حلفظ القرآن جبمعه وكتابته وحفظه يف صدورهم،

وتلقاه التابعون عنهم فكان القرآن بذلك حمفوظاً حبفظه  -سبحانه وتعاىل  ،-فمن زعم أنه قد أُسقط
عما جاء عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -؛ فإنه كافر ،ألن ذلك
شيء من القرآن أو غُِّري ّ
يعارض قوله -تعاىل" :-إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَ ِافظُو َن" [احلجر ، ]9 :فإذا كان أُسقط شيء
منه سورة أو آية مل يكن حمفوظاً ،ومن أتول القرآن وفسره حبسب هواه ومل يكن عن شبه عرضت له
فإنه متالعب بكالم هللا؛ فيكون بذلك كافراً ،وذلك مثل حتريفات ابطنية الرافضة كقوهلم يف قوله -
تعاىل" :-مرج الْب ْحري ِن يـلْتَ ِقي ِ
ان" [الرمحن ]19:علي ،وفاطمة -رضي هللا عنهما -و"خيرج منهما
ََ َ َ َْ َ َ
اللؤلؤ واملرجان" [الرمحن ]22 :احلسن واحلسّي -رضي هللا عنهما -وقوهلم :املراد "بيدا أيب هلب"

تعمد حتريف القرآن يشبه طريقة اليهود ،كما
أبو بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -وغري ذلك .وإن ُّ
أخرب هللا عنهم بقوله" :حيرفون الكلم عن مواضعه" [النساء ، ]46 :وقوله" :أَفَـتَط َْم ُعو َن أَ ْن يُـ ْؤِمنُوا
لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َكالم هِ
اَّلل مثُه ُحيَ ِّرفُونَهُ ِم ْن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة]75:
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َْ
ِ
اَّلل ورسولُهُ واله ِذين آمنُوا اله ِذ ِ
صال َة َويُـ ْؤتُو َن
يمو َن ال ه
 ،وأما من قال :إن قوله سبحانه" :إِ همنَا َوليُّ ُك ُم هُ َ َ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ

ون" [املائدة ، ]55:إهنا نزلت يف علي  -رضي هللا عنه  -حينما تصدق خبامته على
ال هزَكا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
املسكّي وهو راكع ،هذه القصة مل تثبت ،وإن ذكرها بعض املفسرين ،وهي من وضع الشيعة

()411/2

الذين يريدون أن جيعلوا كثرياً من اآلايت جاءت يف شأن علي  -رضي هللا عنه  ،-فيجب التنبه

واحلذر من التصديق للرواايت املكذوبة ،أو الرواايت اليت مل تثبت ابألسانيد الصحيحة ،وكثري مما
يذكر يف أسباب النزول ،إمنا جاء يف رواايت ضعيفة ،وقوله سبحانه وتعاىل" :وهم راكعون" ،يعين:

وهم خاضعون لرهبم متذللون ،فيؤدون فرائض هللا من الصالة والزكاة خاضعّي ،منقادين ألمر هللا،
مؤمنّي بشرعه ،حمتسبّي لثوابه ،وهللا أعلم.

()412/2

برج املولود

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1422/6/27
السؤال

ما رأي اإلسالم فيما يقال :أن لكل مولود يف كل برج (األبراج الفلكية)  ،كربج الدلو مثالً صفات

معينة؟

اجلواب

هذا الزعم هو فقه املنجمّي الذين يربطون احلوادث األرضية بتأثري النجوم والطوالع والربوج ،وهو

ضرب من السحر ورجم ابلغيب ،جاء يف احلديث عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد))

أخرجه أبو داود ( ، )3905وابن ماجة ( . )3726وهو حديث حسن

فالقول :إن هلذه األبراج أتثرياً على صفات املواليد وأحواهلم ،وأخالقهم ،ومستقبلهم ،هو قول ابطل

يف اإلسالم .فكل برج ،أو جنم يولد فيه الطويل والقصري ،والطيب واخلبيث ،والغين والفقري ،يولد فيه

يعمر ،يولد فيه اجلميل والقبيح .فقول املنجمّي يف هذا قول ابطل يف اإلسالم ،وهو
يعمر ومن ال ّ
من ّ

من ادعاء علم الغيب ،وادعاء علم الغيب منازعة هلل -سبحانه وتعاىل -يف قوله(( :قل ال يعلم من يف
السموات واألرض الغيب إال هللا)) .

فعلى املسلمّي أن حيذروا من أولئك الدجالّي الذين يستغلون سذاجة البسطاء ،فيستغفلوهنم،
ويسلبون أمواهلم ،ويفسدون عقائدهم .فاملنجمون من طوائف املفسدين يف األرض ،وال جيوز الذهاب
إليهم وسؤاهلم ،فإن املنجم من العرافّي ويدخل يف اسم العراف ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم:-

((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول ،فقد كفر مبا أنزل على حممد)) أخرجه أمحد ()9536

وهو حديث حسن.

فاحلذر احلذر ،والواجب على املسلم أن يعتصم ابهلل ،وأن حيقق إميانه بربه ،وال يغرت أبولئك املضلّي
واملفسدين .كفى هللا املسلمّي شرهم وصلى هللا وسلم على حممد.

()413/2

قتل الساحر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1422/4/29
السؤال

يف بالد ال حتكم ابلشريعة اإلسالمية هناك ساحر كثر شره على املسلمّي يف تلك البالد وهذا الساحر
من أسرة مسلمة وأهله مسلمون وقد مت نصحه من قبل األخوة هناك ولكنه ال يستجيب وقد ارتد

عن اإلسالم فهل جيوز قتله مع العلم أنه لن يتضرر أحد بقتله ولن يعرف القاتل؟
اجلواب

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن على املشيقح :احلمد هلل وحده الصالة والسالم على من ال

نيب بعده وبعد....

فإن تغيري املنكر ابليد ومن ذلك قتل املفسد املرتد غري معصوم الدم ال يكون آلحاد الناس بل ملن له

السلطة والوالية؛ ألن ذلك قد حيدث من الفتنة أعظم من املنكر الذي ترجى إزالته ،فعلى من رأى
ذلك أن يسعى ابملناصحة ابللسان ،فإن استجيب له وإال بلغ األمر ملن له السلطة والوالية ،فإن

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقيم احلدود مث من بعده خلفاؤه ،فإن أزيل ،وإال استدام كثرة الدعاء

والتضرع إىل هللا عز وجل إبزالته.
وابهلل التوفيق

()414/2

رقية أم شعوذة
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1422/7/22
السؤال

لنا صديقة مرت مبرض قال األطباء أنه نفسي .اشار عليها التداوي ابلرقية الشرعية لدى امرأة قيل

أهنا ترقي فذهب هلا وحصل اآليت:

مدة اإلقامة أسبوع تتمتم بكلمات وعندما سألتها قالت أهي القرآن قالت إن جربائيل أيتيها برائحة
املسك من اجلنة أخرجت من بطن املريضة سائل أسود مث وضعته يف قطعة قماش بيضاء وقالت إنه

بقااي والدة اجلن يف بطن املريضة كانت تتوسل ببعض األولياء الصاحلّي أثناء الرقية تالتدي مالبسها
الداخلية املقلوبة قالت إهنا ختتم القرآن أثناء النوم أثناء هذه الفرتة إزدادت صديقيت سوءا.

هل هذه الرقية شرعية أم ال؟
اجلواب

هذه املرأة اليت تزعم أهنا تداوي ابلرقية الشرعية ،وأن جربيل أيتيها برائحة املسك من اجلنة ،وتتوسل

ببعض األولياء والصاحلّي يف أثناء الرقية إمنا هي مشعوذة اختذت من الدجل والرقى الشركية
واخلرافات وسيلة خلداع الناس ،فال جيوز الذهاب إليها بقصد التداوي ،بل جيب إبالغ أهل احلسبة
حباهلا ليعملوا على كف شرها عن الناس وابهلل التوفيق.

()415/2

هل هذا من التنجيم؟
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/توحيد األمساء والصفات
التاريخ 1422/4/9

السؤال

رجل يقول أبنه يستدل حبركة النجوم على بعض األحداث ،مثالً قال ألحد الناس :ازرع يف وقت كذا

أما يف وقت كذا فدع احلرث والزرع ،فإنه لن أيتيك بثمر ،وفعالً حصل ذلك.

اجلواب

االستدالل ابلربوج على مواسم البذر ،والغرس ليس من التنجيم يف شيء ،وهو عمل املسلمّي خلفاً
عن سلف ،وقد أجرى هللا العادة بصالحية كل وقت لبذر أو غرس معّي ،إال أن الذي ال جيوز هنا
اعتقاد أن هلذا النجم أو ذاك أثراً يف حصول الثمر ،أو جودته ،أو نزول املطر أو حنو ذلك.

ومثل هذا يقال يف حتديد وقت تزداد فيه خصوبة الرجل أو املرأة .وقد ضرب الفقهاء أجال للعنّي
قدروه بسنة ،وعللوا لذلك مبرور الفصول األربعة عليه ،فإن مل ينشط يف أحدها فال فائدة يف زايدة
االنتظار.

()416/2

الرقية بكتابة اآلايت وشرب مائها!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1427/04/19هـ
السؤال

ورد يف إحدى فتاوى ابن تيمية للمريض وملن هو يف شدة أن تكتب له آايت من القرآن الكرمي ابحلرب

على اللوح مث تغسل ابملاء ليختلط احلرب ابملاء مث يشرب املاء .وورد عن ابن عباس أنه ذكر دعاء

معينا ليكتب ويوضع قرب املرأة اليت تعاين

صعوبة يف الوالدة .ويروى عن علي رضي هللا عنه قوله إن هذا الدعاء جيب أن يكتب

ويربط بذراع املرأة ومل ير أعجب منه" [فتاوى ابن تيمية  ، ]65/19وروى تلميذه ابن القيم جواز

استخدام التعويذة عن عدد من السلف مبن فيهم اإلمام أمحد ،وقد ذكر

ابن القيم نفسه تعويذات خمتلفة [زاد املعاد ( ]180/3أرجو التعليق على هذه الفتاوى؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
فالرقية مشروعة ابآلايت القرآنية ،وأبمساء هللا احلسىن ،وما ثبت يف السنة النبوية من األدعية واألذكار

املشروعة ،مع اعتقاد أن الرقية سبب من األسباب ،والشفاء من هللا تعاىل ،وتكون الرقية ابلقراءة

املباشرة على من تراد رقيته ،وجيوز أن ينفث الراقي مع القراءة ،ففي حديث عائشة  -رضي هللا عنها
اَّلل َعلَي ِه وسلهم َكا َن إِذَا أَوى إِ َىل فِر ِ
هيب َ ه
ث فِي ِه َما فَـ َق َرأَ فِي ِه َما
اش ِه ُك هل لَْيـلَ ٍة َمجَ َع َك هف ْي ِه مثُه نَـ َف َ
 أَ هن النِ هَ
َ
صلى هُ ْ َ َ َ
ب الن ِ
(قُ ْل ُه َو ه
اع ِمن
استَطَ َ
س ُح هبِِ َما َما ْ
ب الْ َفلَ ِق) َو (قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
َح ٌد) َو (قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
اَّللُ أ َ
هاس)  ،مثُه ميَْ َ
ِ
ج ِِ
ِ
ِِ
ث م هر ٍ
ِِ
ات .أخرجه البخاري
س ِدهِ ،يَـ ْف َع ُل َذلِ َ
ك ثََال َ َ
سده ،يَـ ْب َدأُ هب َما َعلَى َرأْسه َوَو ْج ِهه َوَما أَقـْبَ َل من َج َ
ََ
( ، )5018ومسلم (. )2192

()417/2
ويف حديث أيب سعيد –رضي هللا عنه -يف قصة رقية اللديغ( :فَانْطَلَق يـ ْت ِفل علَي ِه ،ويـ ْقرأُ (ا ْحلم ُد ِهِ
َّلل
َ َ ُ َ ْ ََ َ َْ
ط ِم ْن ِع َق ٍ
ال ).....أخرجه البخاري ( ، )2276ومسلم (. )2201
ّي) فَ َكأَهمنَا نُ ِش َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َر ِّ

وقد بوب عليهما البخاري بقوله( :ابب النفث يف الرقية) ينظر :البخاري مع الفتح (. )219/10

والنفث شبيه ابلنفخ ،وهو أقل من التفل ،قال ابن القيم –رمحه هللا" :-ويف النفث والتفل استعانة

بتلك الرطوبة واهلواء والنفس املباشر للرقية والذكر والدعاء ،فإن الرقية خترج من قلب الراقي وفمه،
فإذا صاحبها شيء من أجزاء ابطنه من الريق واهلواء والنفس كانت أمت أتثريا وأقوى فعال ونفوذا ...

واملقصود :أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت مبعاين الفاحتة ،واستعانت ابلنفث والتفل قابلت ذلك
األثر الذي حصل من النفوس اخلبيثة فأزالته ،وهللا أعلم" زاد املعاد (. )164/4

واألوىل أن يُقتصر يف الرقية على ما ثبت من القراءة املباشرة على املريض ،وال أبس أن تكون القراءة

مع النفث كما تقدم.

وورد حديث يف القراءة ابملاء وصبه على املريض أو شربه ،ولكن هذا احلديث فيه ضعف ،وهو ما

رواه يوسف بن حممد بن اثبت بن قيس ،عن أبيه ،عن جده اثبت بن قيس -رضي هللا عنه– أن
ول هِ
هاس َعن َاثبِ ِ
ر ُس ِ
صلهى ه
ت
يض ،فَـ َق َ
ْسَ ،ر ه
ال" :ا ْك ِش ْ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َد َخ َل َعلَيه َو ُه َو َم ِر ٌ
اَّلل َ
ب الن ِ ْ
َ
ف الْبَأ َ
ٍ
ِ
َخ َذ تُـرااب من بطْحا َن ،فَجعلَهُ ِيف قَ َد ٍح ،مثُه نَـ َف َ ِ
س بْ ِن مشَه ٍ
بْ ِن قَـ ْي ِ
صبههُ َعلَْي ِه .أخرجه
ث َعلَْيه ِمبَاء َو َ
ََ
اس" .مثُه أ َ َ ً ْ َ َ
أبو داود (. )3387

ويف إسناده :يوسف بن حممد ليس فيه توثيق معترب ،ورواية حممد بن اثبت عن أبيه مرسلة ،قال

احلافظ ابن حجر :والظاهر أن رواية حممد عن أبيه مرسلة ،ألنه قتل يوم اليمامة وهو صغري إال أن
يكون حفظ عن أبيه وهو طفل ،وقد أوردته يف الصحابة على قاعدهتم وال تصح له صحبة.

()418/2

وقد أخذ هبذا احلديث بعض العلماء وقاسوا عليه كتابة اآلايت يف ورقة مث غسلها ابملاء وشرب

املريض له.

وبعد هذه املقدمة نعود إىل ما طلبه السائل الكرمي –وفقه هللا– من التعليق على كالم شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،وابن القيم –رمحهما هللا– وقد تضمن كالمهما أمرين:

 -1كتابة اآلايت يف ورقة مث غسلها يف ماء وسقي املريض هذا املاء ،ويدخل يف هذا
الكتابة للمرأة إذا عسرت والدهتا ،وهذا مل يرد فيه حديث مرفوع عن النيب صلى

هللا عليه وسلم ،وقد استدل شيخ اإلسالم أبثر ابن عباس –رضي هللا عنهما– ومبا
جاء عن اإلمام أمحد –رمحه هللا ،-وورد عن بعض السلف كما ذكر ابن القيم ،ولكن األوىل
االقتصار على ما ورد يف السنة النبوية كما سبق.

وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة :إن كتابة سورة أو آايت من القرآن يف لوح أو طبق أو قرطاس وغسله
ابملاء ،وشرب تلك الغسالة رجاء الربكة ،أو استفادة علم ،أو كسب مال ،أو صحة ،أو عافية ،مل

يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غريه ،وال أنه أذن فيه ألحد من أصحابه ،أو
رخص فيه ألمته مع وجود الدواعي اليت تدعو إىل هذا ،ومل يثبت يف أثر صحيح عن أحد من
الصحابة ،وعلى هذا فاألوىل ترك ذلك ،وأن يستغىن عنه مبا ثبت يف الشريعة من الرقية ابلقرآن

وأمساء هللا احلسىن ،وما صح من األذكار واألدعية النبوية ،وليتقرب إىل هللا مبا شرع ،رجاء التوبة ،وأن
يفرج هللا كربته[ .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )259 ،246/1

 -2تعليق ما كتب من اآلايت على عضد املرأة ،وهذا نقله شيخ اإلسالم عن أحد رواة
احلديث ،وهو علي بن احلسّي بن شقيق ،وقد اختلف السلف يف تعليق الرقى على

املريض إذا كانت من القرآن فرخص فيه بعضهم ،وذهب بعضهم إىل التحرمي ،واستدلوا

()419/2
الرقَى
بعموم األحاديث الواردة يف النهي عن تعليق التمائم ،مثل قوله صلى هللا عليه وسلم" :إِ هن ُّ
همائِ َم َوالتِّ َولَةَ ِش ْر ٌك" أخرجه أبو داود ( )3385من حديث عبد هللا بن مسعود ،وقوله صلى هللا
َوالت َ
ِ
ع ه
يمةً فََال أ ََمته ه
اَّللُ لَهُ" أخرجه أمحد
اَّللُ لَهَُ ،وَمن تَـ َعله َق َو َد َعةً فَ َال َو َد َ
عليه وسلمَ :
"من تَـ َعله َق َمت َ
( )156/4من حديث عقبة بن عامر ،وغري هذا من األحاديث اليت تدل على النهي عن تعليق

التمائم ،وهي أحاديث عامة ،وال خمصص هلا ،فاألوىل ترك تعليق التمائم وإن كانت من القرآن ،ألن
هذا العمل قد يفضي إىل تعليق التمائم احملرمة ،وقد حيصل امتهان هلذه التمائم مثل أن يدخل هبا

احلمام عند قضاء احلاجة ،وإذا كانت هذه التمائم معلقة على األطفال فال يؤمن أن تقع عليها أوساخ
أو جناسات ،هذا وهللا أعلم.

()420/2

رجل يعاجل ابستخدام اجلن
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

يف بلدان رجل يعاجل املس الشيطاين ابستخدام اجلان ،ويقول إن معه أربعّي ألفاً من اجلن املسلم

يساعدونه ،وكان يف البداية يستخدم وسيلة ختاطب معهم ،وهي أن يربط املصحف على سورة معينة

حببل ،مث يقومون بتحريكه أي اجلن ،وبعد اعرتاض أهل الدين استخدم معهم سلسلة مفاتيح حيركوهنا

له ،فاعرتض أهل الدين أيضاً ،فأصبحت وسيلة التخاطب اآلن تشبه الوسوسة أو اإلحياء كأنه

يسمعهم ،مع العلم أنه يتقاضى أجراً على ذلك ،وهو حمافظ على أداء مجيع الصلوات مجاعة،

ويسعى يف سبل اخلري .فما حكم ذلك؟.
اجلواب

الرجل املذكور ظاهر أنه خمرف ومن عباد اجلن ،واألعمال املذكورة تدل على ذلك ،وال يصدق بقوله،
وال ميكن أن اجلن يطيعونه إال إذا قدم هلم ما يرضيهم ،فقد يطيعونه يف بعض مراده ال كله ،والواجب

اإلنكار على من يفعل ذلك أشد اإلنكار ،وإذا أمكن تعزيره من قبل ويل األمر -حىت يرتدع أمثاله-
فهو واجب .وهللا أعلم.

()421/2

تناول الطعام للرقية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/5/26هـ
السؤال

أوالً :أحبكم يف هللا ،سؤايل :عائلة هلم طفل مريض ،دعوان عندهم لقراءة القرآن عليه ،وكنا حوايل
 30شخصاً ،وقد صنعت العائلة طعاماً لنا ،وبعد أن أكلنا وقبل أن نقرأ القرآن ،انزعنا صيب يف
طريقة التالوة ،البعض قال إن علينا أن نقرأ القرآن كامالً ،ألننا  30شخصاً ،فكل شخص يقرأ

جزءاً ،آخرون قالوا إن ذلك بدعة وال نقرأ إال كما ورد يف قراءة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -على
املريض ،هل جيوز تناول الطعام بسبب قراءة جزء أو كامل القرآن؟.

اجلواب

الصواب مع الذين قالوا إن قراءة ثالثّي جزءاً بعدد احلاضرين بدعة ،بل يقرأ حسب ما ورد يف السنة

عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقط ،أما اشرتاط تناول الطعام بسبب القراءة فال حرج فيه
إن شاء هللا.

()422/2

التنجيم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/2/5هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

عرفنا أن السلف كانوا يستعينون ابلنجوم (موافقة زمنية) ليعرفوا أوقات الزرع واحلصاد ،واحلر،

والربد ،وحاليا املد واجلزر ،واخلسوف ،وذلك من عادات ومشاهدات قدمية متوارثة ،ولكن إذا قال
مدع أن عمل السلف كان جيوز أن يقال إن النجم إذا كان كذا ،فإن املولود سيكون
قائل أو ادعى ٍ

ذكراً مثال ،أو أنه سيكون ذكيا أو خجوال أو عصبيا  ...إخل وادعى أن كل ذلك على أساس موافقة
زمنية ال غري ،وشبه فعله هذا بفعل السلف ،وأبن ذلك من مشاهدات وجتارب ،ال ادعاء للغيب،

فكيف يكون الرد عليه حفظكم هللا؟
اجلواب

()423/2

احلمد هلل ،النجوم من آايت هللا السماوية ،قال سبحانه وتعاىل" :وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا

هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا اآلايت لقوم يعلمون" [األنعام ، ]97 :وقال سبحانه:

"وعالمات وابلنجم هم يهتدون" [النحل ، ]16 :فهو سبحانه وتعاىل خلق النجوم لثالث :زينة
للسماء ،ورجوماً للشياطّي ،وعالمات يُهتدى هبا ،وهي مع ذلك من أعظم آايت هللا الدالة على

قدرته وحكمته ورمحته ،فاالستدالل ابلنجوم على معرفة اجلهات ومن ذلك االستدالل هبا على القبلة

أمر مشروع ،وهو اثبت ال خيتلف ،وهللا تعاىل -قد امنت يف ذلك على عباده كما يف اآليتّي

املتقدمتّي ،وعلم النجوم الذي يقال له التنجيم نوعان :علم تسيري ،وعلم أتثري ،فأما علم التسيري

فهو معرفة دالالت النجوم على اجلهات واألوقات ،وهذه الدالالت ال ختتلف من شخص آلخر،
فهي سنن كونية قدرها هللا سبحانه وتعاىل كما قدر سري الشمس والقمر ملعرفة حساب الزمان ،قال
تعاىل" :هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنّي واحلساب"

[يونس ، ]5 :وأما علم التأثري فهو التنجيم املنكر الذي هو ضرب من السحر ،كما يف احلديث
الصحيح" :من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" أبو داود ()3905

 ،ولكنه قال "علما" بدل "شعبة" ،وكذلك رواه ابن ماجة ( ، )3726وكذلك اإلمام أمحد ()2000
 ،بلفظ "ما اقتبس رجل علماً من النجوم إال اقتبس هبا شعبة من السحر" ،ما زاد زاد" ،وقال حمققه
إسناده صحيح ،وقد حسنه األلباين ،واملنجم الذي يستدل حبركة النجوم ومبواقع النجوم على

والسعد والنُحس هو من جنس العراف بل هو عراف ،ويف احلديث الصحيح" :من
احلوادث األرضية ُ

أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد" الرتمذي (، )135

وأبو داود ( ، )3904وابن ماجة ( ، )639وقال األلباين صحيح ،ألن الكاهن والعراف يدعي مبا
يدعيه علم الغيب ،مث إذا قال املنجم إن املولود إذا ولد يف

()424/2

جنم كذا حيصل له سعد أو حنس ،أو أن ذلك عالمة على سعادته أو شقاوته ،فذلك من الرجم
ابلغيب ،وال ميكن أن يعرف ذلك ابلتجربة ،فإنه يولد يف الوقت الواحد وحيدث يف الوقت الواحد

أنواع من األضداد ،فيحدث يف الوقت اخلري والشر ،ويولد يف النجم الواحد من يكون سعيداً ومن

يكون شقياً ومن يكون صاحلاً ومن يكون فاسداً ،وعلى هذا فما أراده السائل من جواز التنجيم احملرم
قياساً على التنجيم الذي هو علم التسيري هو من أبطل القياس ،فهو قياس الباطل على احلق

والكذب على الصدق ،فيجب احلذر من سؤال املنجمّي وتصديقهم ،فإن ذلك ال يكون من بصري
بدينه ،بل وال من عاقل يدرك احلقائق ،وهلذا فعمالء املنجمّي وأهل بضاعتهم هم من اجلهلة ،من

الذين ال يفكرون بعقلوهم ،وليس هلم معرفة مبا يقتضيه شرع هللا من حترمي سؤال العرافّي والكهان
واملنجمّي ،نسأل هللا أن يطهر جمتمعات املسلمّي من مجيع فئات املفسدين ،وهللا أعلم.

()425/2

الرقية ابللغة السرايلية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/3/9هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما هو أصل اللغة السرايلية وسبب استخدام بعض الرقاة (هذه اللغة)  ،أحد أفراد عائليت مصاب

مبس ،وقد جاء أحد الرقاة واستخدم اللغة السرايلية ,وأثناء الرقية ارتفعت يد أحد أفراد عائليت

وأخذت ترجتف ,أريد التأكد من شرعية ما حدث ,وهل الشيخ كان راقياً شرعياً أم مشعوذاً؟ وجزاكم
هللا اخلري.

اجلواب

احلمد هلل ،صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال رقية إال من عّي أو محة" ،البخاري

( ، )5705ومسلم ( ، )220وأنه قال" :من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" ،وقال" :اعرضوا

علي رقاكم ،ال أبس ابلرقى ما مل تكن شركاً" ،مسلم ( )2200فالرقية نوعان :الرقية ابآلايت القرآنية
وأعظم ذلك سورة الفاحتة ،وكذلك سورة اإلخالص واملعوذاتن ،وكذلك الرقية ابألدعية املباحة لقوله

 صلى هللا عليه وسلم" :-ال أبس ابلرقى ما مل تكن شركاً" سبق خترجيه ،اشرتط العلماء يف الرقية أنتكون ابآلايت القرآنية واألدعية النبوية واألذكار املباحة ،وأن تكون ابللغة العربية ،وإذا كانت بلغة

مفهومة يفهمها احلاضرون فأرجو أنه ال أبس هبا.

()426/2

أما إذا كانت بلغة غري مفهومة فال جيوز قبوهلا ،ألنه حيتمل أن تكون مشتملة على ما هو شرك ،وهذا
الراقي الذي رقى املريض بلغة سراينية متهم ،فما الذي محله على العدول عن اللغة العربية أو اللغة
املعروفة ،اليت يعرفها املريض وأهله ،واألحرى أن هذا دجال ،يستعّي ابلشياطّي على مقصوده،

فيجب اإلنكار عليه والتحذير من الرجوع إليه ،وكشف حقيقة أمره حىت ال يغرت به ،وذكر العلماء
أيضاً من شروط الرقية أال يعتمد عليها املريض ألهنا سبب من األسباب ،واالعتماد على األسباب

شرك يف التوحيد ،بل يؤمن أبن الرقية الشرعية سبب يرجو من هللا أن ينفعه به ،وهذا هو الواجب يف

مجيع األسباب ،وهللا أعلم.

()427/2

شعوذة من نوع جديد
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1422/9/25

السؤال

قد وصلتين اليوم هذه الرسالة ،فأفيدوان بشرعيتها ،قال -تعاىل " :-بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين

" [الزمر " ، ]66 :فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون " [األعراف:
 " ، ]157هلم البشرى يف احلياة الدنيا واآلخرة ال تبديل خللق هللا ذلك الفور العظيم " [يونس:

 " ، ]64يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا واآلخرة ويضل هللا الظاملّي ويفعل هللا
ما يشاء " [إبراهيم. ]27 :

مت إرسال هذه اآلايت لتكون جملبة اخلري والفالح ،وقد مت توزيعها بدول العامل تسع مرات ،وستجلب
لك اخلري والفالح بعد أربعة أايم إبذن من وصلها إليك ،وليس األمر بدعة وكذب ،أو اختاذ ابآلايت
الكرمية هراء ،بل سرتى ما يصلك خالل أربعة أايم يف الربيد ،فعليك أن ترسل هذه النسخة من
الرسالة ملن من ذو حباجة إىل اخلري والفالح ،وإايك أن ترسل نقوداً ،إايك إن حتتفظ هبذه الرسالة ،بل
جيب أن تتخلص منها بعد ست وستّي ساعة من قراءتك هلا ،سبق أن وصلت هذه الرسالة إىل أحد
رجال األعمال ،فوزعها فجاءت أخبار صفقة جتارية بسبعّي دينار كوييت زايدة كما يتوقعه ،ووصلت

إىل أحد األطباء فأمهلها فلقي مصرعه حبادث سيارة أدت إىل تشويهه ابلكامل أصبح جثة هامدة؛
ألنه كرب على خالقه وأىب توزيع الرسالة ،فوجئ أحد املقاولّي عندما قرأ الرسالة ،وقام بتوزيع مائة

ومخسّي ألف دينار حبريين؛ ألنه متهل توزيعها فتويف ابنه األكرب حبادث.
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يرجى إرسال عدد مخس وثالثّي رسالة ،فاستبشر مبا يصلك يف اليوم الرابع ،وحيث إن هذه الرسالة
مهمة الطواف حول العامل كله ،جيب توزيعها مخس وثالثّي نسخة مطابقة إىل أصدقائك ،ومعارفك،
وأقرابئك ،وبعد أايم ستفاجأ ابلنتيجة الطبية ،وهللا املوفق.

اجلواب

إن من رمحة هللا هبذه األمة أن أكمل هلم دينهم ،وأمت عليهم نعمته ،ورضي هلم اإلسالم ديناً ،فليسوا

حباجة إىل من يتقدم بّي يدي هللا ورسوله ابعتقاد جديد أو عمل حمدث ،أو كالم مبتدع.
قال هللا -جل شأنه " :-اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بّي يدي هللا ورسوله واتقوا هللا إ هن هللا مسيع
عليم " [احلجرات] .

قال ابن جرير – رمحه هللا  " :-اي أيها الذين أقروا بوحدانية هللا وبنبوة نبيه حممد – صلى هللا عليه

وسلم  " :-ال تقدموا بّي يدي هللا ورسوله " ،يقول :ال تعجلوا بقضاء أمر يف حروبكم أو دينكم قبل
أن يقضي هللا لكم فيه ورسوله فتقضوا خبالف أمر هللا ورسوله " (جامع البيان . )116/26

وقال ابن القيم – عفا هللا عنه  " :-أي ال تقولوا حىت يقول ،ال أتمروا حىت أيمر وال تفتوا حىت يفيت،
وال تقطعوا أمراً حىت يكون هو الذي حيكم فيه وميضيه ،والقول اجلامع يف معىن اآلية :ال تعجلوا بقول
وال فعل قبل أن يقول رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – أو يفعل وقال –تعاىل ":-اي أيها الذين
آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له ابلقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط

أعمالكم وأنتم ال تشعرون ".

فإذا كان رفع أصواهتم فوق صوته سبباً حلبوط أعماهلم ،فكيف تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم

وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ،ورفعها عليه أليس هذا أوىل أن يكون حمبطاً ألعماهلم " (إعالم

املوقعّي. )51/1
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وقال أيضاً " :وقد تويف رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال

ذكر لألمة منه علماً ،وعلمهم كل شيء حىت آداب التخلي ،وآداب اجلماع ،والنوم ،والقيام والقعود،
واألكل والشرب ،والركوب والنزول ،والسفر واإلقامة ،والصمت والكالم ،والعزلة واخللطة ،والغىن

والفقر ،والصحة واملرض ،ومجيع أحكام احلياة واملوت ،ووصف هلم العرش ،والكرسي ،واملالئكة،
واجلن ،والنار واجلنة ،ويوم القيامة وما فيه حىت كأنه رأي عّي ،وعرفهم معبودهم وإهلهم ،أمت تعريف
حىت كأهنم يرونه ويشاهدونه أبوصاف كماله ونعوت جالله ،وعرفهم األنبياء وأممهم ،وما جرى هلم،
وما جرى عليهم معهم حىت كأهنم كانوا بينهم ،وعرفهم من طرق اخلري والشر دقيقها وجليلها ما مل

يعرفه نيب ألمته قبله ،وعرفهم من أحوال املوت ما يكون بعده يف الربزخ ،وما حيصل فيه من النعيم
يعرف به نيب غريه.
والعذاب للروح والبدن ما مل ّ

عرفهم -صلى هللا عليه وسلم -من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد والرد على مجيع فرق الكفر
وكذلك ّ
والضالل ما ليس ملن عرفه حاجة من بعده..وابجلملة فجاءهم خبري الدنيا واآلخرة بُرمته ومل حيوجهم

هللا إىل حد سواه .فكيف يُظن أن شريعته الكاملة اليت ما طرق العامل شريعة أكمل منها انقصة حتتاج

إىل سياسة خارجة عنها تكملها ،أو إىل قياس ،أو حقيقة ،أو معقول خارج عنها ،ومن ظن ذلك فهو

كمن ظن أن ابلناس حاجة إىل رسول آخر بعده "إعالم املوقعّي ."375/4
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وقال العالمة ابن ابز – غفر هللا له  ":-وقال –تعاىل ":-اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم
نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً " وهذه اآلية تدل داللة صرحية على أن هللا –سبحانه -قد أكمل
هلذه األمة دينها ،وأمت عليها نعمته ،ومل يتوف نبيه -عليه الصالة والسالم -إال بعد ما بلّغ البالغ

وبّي لألمة كل ما شرعه هللا هلا من أقوال وأعمال ،وأوضح أ ّن ُّ َُ كل ما حيدثه الناس بعده
املبّيّ ،
وينسبونه إىل الدين اإلسالمي من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثها ولو حسن

قصده (جمموع الفتاوى . )224/1

قلت :وهذه اآلايت اليت ذكرها ابعثوا هذه الرسائل ،وما رتهبوا عليها من الوعد والوعيد والرتغيب

والرتهيب إمنا هو من قبيل اإلرهاب الفكري ،الضغط النفسي إلخضاع الناس ملزاعمهم وأابطيلهم،
وإرغامهم على قبول البدع واحملداثت خوفاً من القادم اجملهول!! وهي طريقة يلجأ إليها املفلسون حّي

تنفذ وسائل السيطرة على اآلخرين بطريق احلوار واإلقناع السليم مبصداقية ما يتبنونه من آراء

ويعرضونه من فلسفات وأفكار!!.

وال نشك طرفة عّي أن ما ذكره هؤالء الدجاجلة واملشعوذين إمنا هو بدعة وضاللة ،وافتيات على

الشارع احلكيم ،وتقدم بّي يدي هللا ورسوله بكل وقاحة وسذاجة ،فضالً عن كوهنا كهانة جديدة،

وضرابً من العرافة البغيضة ،وادعاء لعلم الغيب بكل صلف وغرور وبكل محاقة واستهتار ،وما درى

هؤالء األفاكون أهنم يسنون للناس ُسنهة سيئة يتحملون وزرها ووزر من عمل هبا من بعدهم إىل يوم
القيامة من غري أن ينقص من أوزارهم شيء كما جاء يف الصحيحّي وغريمها ،ومرتكبّي يف الوقت

نفسه انقضاً من نواقض اإلسالم ابدعائهم علم الغيب ضاربّي بصريح القرآن عرض احلائط!! وإال

فكيف يستقيم هلم ما يزعمون ،وهللا يقول ":قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا "،
ويقول " :وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو " ،ويقول " :أم عندهم الغيب فهم يكتبون ".
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وإننا ندعو –وهللا -وحنذر أنفسنا وإخواننا من تصديق هؤالء املشعوذين أو الوقوع يف شباك الكهنة
صح عنه –عليه الصالة السالم -فيما رواه أمحد ( ، )16638ومسلم ()2230
والعرافّي ،فقد ّ
واللفظ له ،أنه  -عليه الصالة والسالم -قال " :من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة

أربعّي يوماً " ،وروى أمحد ( ، )9536والبيهقي ( ، )1358واحلاكم بسند صحيح أن نبينا – صلى
هللا عليه وسلم – قال ":من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد –

صلى هللا عليه وسلم – وصححه احلاكم واأللباين يف (صحيح اجلامع  ، )5815والعراف ،هو :من

يدعي علم الغيب ،وأمثاله من املنجمّي ،وقُـ ّراء الكف ،والفنجان ،وغريها من اخلزعبالت واألابطيل
اليت يلبسوهنا على الناس.

وقد عقد اإلمام أبو بكر الطرطوشي – رمحه هللا – يف كتابه( :احلوادث والبدع) فصالً بعنوان (يف
بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة املسلمّي) مث أورد ما رواه الشيخان " أن النيب –

صلى هللا عليه وسلم – قال " :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ،ولكن يقبضه بقبض
فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ".
العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤوساً جهاالً ُ

مث قال " :فتدبر هذا احلديث فإنه يدل على أنه ال يؤت الناس قط من قبل علمائهم ،وإمنا يؤثون من

قبل أنه إذا مات علماؤهم أفىت من ليس بعامل فيؤتى الناس من قبله ،وقد روي عن مكحول أنه قال:
فساد الدين " ا .هـ.
ِ
الرعاع فسا ٌد الدنيا ،وتفقه السفلة ُ
" تفقهُ
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فاهلل هللا ابلتزام السنة ،واحلذر من البدع واخلرافات ،واإلقبال على العلم الشرعي الصحيح مبجالسة
العلماء الرابنيّي ،وطلبة العلم املخلصّي العارفّي ،ومطالعة كتب السلف ،وسؤال أهل العلم
الراسخّي عما أشكل فهمه ،أو تعذر استيعابه ،واحلذر احلذر كذلك من النشرات املضللة ،والرسائل،

والكتب اجملهولة املصادر ،وأما من التبس عليه أمرها فلم يعرف حقها من ابطلها ،ونفعها من ضررها
صره
فليسأل أهل العلم املوثوق هبم ،وال يفوته قبل هذا وأثناءه وبعده أن يدعو هللا ،ويلح عليه أن يُب ه

يف دينه ،ويُريه احلق حقاً ويرزقه اتباعه ،ويريه الباطل ابطالً ويرزقه اجتنابه ،ويهديه ملا اختلف فيه من
احلق إبذنه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.
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معاجلة املسحور ابلقرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1422/9/8
السؤال

هل توجد طرق للعالج ابلقرآن وهل يعاجل اإلنسان املسحور ابلقرآن.
اجلواب
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أما السؤال عن طرق للعالج ابلقرآن وهل يعاجل املسحور ابلقرآن ،فإن هللا  -تعاىل -قد أخرب عن
كتابه الكرمي أنه شفاء ،يقول  -عز وجل ( :-وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنّي)
(االسراء )82:ويقول  -جل وعال ( :-قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) (فصلت )44 :وهذا
الشفاء شامل لألمراض احلسية (العضوية) واملعنوية (النفسية)  ،ومما يشهد هلذا ما ثبت يف

الصحيحّي وغريمها من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال " :كنّا يف مسري لنا منزلنا،

احلي سليم ،وإن نفران غيب ،فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنّا
فجاءت جارية ،فقالت :إن سيّد ّ
فلما رجع قلنا له :أكنت حتسن رقية أو كنت
أنبنه برقية ،فرقاه فربأ فأمر له بثالثّي شاه ،وسقاان لبنا ّ
ترقي؟ قال :ال ،ما رقيت إال أبم الكتاب ،قلنا :ال حتدثوا شيئاً حىت أنيت ،أو نسأل النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -فلما قدمنا املدينة ذكرانه للنيب  -صلى هللا عليه وسلم ،فقال " :وما يدريه أهنا رقية؟

أقسموا واضربوا يل بسهم " أخرجه البخاري ( )5007ومسلم ( )2201واللفظ للبخاري ،وكذلك

الشأن يف السحر ،بل القرآن الكرمي من أعظم ما يداوى به املسحور ،فيشرع أن يقرأ عليه قل هو هللا
أحد واملعوذات وآية الكرسي ويكثر من قراءة هذه اآلايت ويكررها ،كما يقرأ عليه آايت السحر
املعروفة يف األعراف ويونس وطه ،كما يشرع أيضاً أن يُرقى مبا ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -عند البخاري وغريه من حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه ( :-اللهم رب الناس مذهب

الباس اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقماً) أخرجه البخاري (. )5742

أسباب أذن هللا هبا قد يتخلف أثرها ملانع ما ،كما أن الدواء اجملرب قد
بقي أن يقال :إن ما ذكر
ٌ
يتخلف أثره ،وابهلل التوفيق.
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هل الرقية موهبة وإهلام؟
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/3/17

السؤال

نطرح على فضيلتكم حالة خاصة راجّي منكم توضيح احلكم الشرعي فيها ،هل هي حالل أم حرام؟

وهل جيوز ممارستها أم هي حرام جيب اإلقالع عنها؟ وهي كما يلي :يل ولد يبلغ من العمر ثنيت عشرة

سنة ونصف ،منذ حوايل سنة ظهر عليه ما يلي :إذا مسع القرآن يقرأ أو كان يقرؤه وأغمض عينيه يرى

أشياء ألماكن أو ألشخاص إذا كان يف أي منها أمور شيطانية -والسحر منها -موجودة يف مكان أو
الشخص وضع له سحر يعرف بوجوده ويبطل مفعوله هذا من جهة ،ومن جهة اثنية معاجلة األمراض

ابلنسبة لألشخاص مثل :العظام ,واآلالم اجلسد ,والعجز اجلنسي ,والصلح بّي الزوجّي ,وزواج بعض
اللوايت مل يتزوجن  ...إخل ،ويقوم مبعاجلة ما سبق ذكره ابلرقى بواسطة الزيت أو املاء املقروء عليه ،مع

العلم أنه ال يطلب مقابالً حمدداً ،وإمنا يقبض ما مينح له تلقائياً ،كما أحيط فضيلتكم علما أنه بعد
ظهور هذا األمر عليه اتصلت ببعض األئمة والذين ميارسون الرقية من حفظة القرآن الكرمي

الستفسارهم يف األمر ،وبعد معاينتهم له وجلوسهم معه أكدوا ما يلي :عدم مسه من طرف اجلن،

عدم تعامله مع الشياطّي ،كما أن أحد األئمة قال عنه ما يلي :إن هذه احلالة إهلام من هللا -عز
وجل -هبا له  ,أو هي موهبة منذ الوالدة يف العالج النفسي ،فَلِما سبق بقيت حائراً ,الرجاء منكم
اإلجابة على استفساري شرعاً ,هل حتل ممارستها؟ أم هي حرام جيب االمتناع عنها؟

اجلواب

ما عليه ولدك وما يعمله ليس صحيحاً ،وجيب اإلقالع عنه لعدة أمور:

األول :لعدم موافقته لكتاب هللا وسنة الرسول -صلى هللا عليه وسلم.-
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الثاين :أن ما ذكرته عن ولدك شيء رابك وشككت فيه ويف حله ،وهذا ما يدل عليه مثل حديث
النواس بن مسعان -رضي هللا عنه -قال :سألت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن الرب واإلمث،
فقال" :الرب حسن اخللق ،واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" رواه مسلم

( )2553ويف حديث :وابصة عند أمحد ( )17999وغريه" :وإن أفتاك الناس وأفتوك".

الثالث :أن معرفة مكان السحر وإبطاله ابلكيفية املفهومة من السؤال قد تكون بطريق السحر أيضاً،
وهذا ما يسمى ابلنشرة احملرمة.
الرابع :أن هذا الذي عليه ولدك ليس من اإلهلام الذي ذكره بعض من استفتيتهم ،وال من املواهب

وال يُفطر اإلنسان على مثل هذا ،إمنا يفطر على التوحيد على امللة على الدين ال على مثل هذا.
اخلامس :أن عالج السحر وما يتصل به من التفريق بّي الزوجّي ،يكون بشيئّي:

أحدمها :الرقى الشرعية.

اآلخر :األدوية املباحة اليت جربت يف عالجه ،فمن أجنح العالج وأنفعه الرقى الشرعية ،فقد ثبت أن

الرقية يرفع هللا هبا السحر ويبطله.

وهناك نوع اثلث :وهو العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غريها ،وإتالفها ،وهذا يكون
ابلبحث والتقصي ومعرفة أماكن إقامة وحركة املسحور وحنو ذلك مما يوصل حساً إىل العثور عليه ،ال
ابستعمال الشياطّي وحنو ذلك ،أو التوكل على غري هللا يف معرفة مكان السحر ،فإن ذلك شرك.

ومن الرقية الشرعية اليت تستعمل يف رقي املسحور وغريه :قراءة الفاحتة ،وآية الكرسي ،و"قل اي أيها
الكافرون" ،و"قل هو هللا أحد" ،واملعوذتّي مع آايت السحر يف سورة األعراف من ()119-117

 ،ويف سورة يونس من ( ، )81-79ويف سورة طه من ( ، )68-65هذه اآلايت العظيمات ينفث

هبا يف املاء ،مث بعد ذلك يصب هذا املاء الذي قرأ فيه على ماء أكثر ،مث يغتسل به املسحور ويشرب

منه بعض الشيء ،كثالث حسوات يشرهبا منها ،ويزول السحر -إبذن هللا -ويبطل ويعايف من أصيب

بذلك.
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وقد يوضع يف املاء سبع ورقات خضر من السدر تدق وتلقى يف املاء الذي يقرأ فيه وال أبس بذلك،
وقد ينفع هللا بذلك أيضاً ،والسدر معروف ،وهو :شجر النبق.

وهناك أدوية مباحة من العقاقري املباحة وما يصفه األطباء املؤمتنون احلاذقون ،فيجوز عالج ما ذكرت
يف سؤالك هبا دون التداوي مبا هو حرام ،فإن الرسول –صلى هللا عليه وسلم -قال" :تداووا وال
تتداووا حبرام ،فإن هللا ما أنزل داء إال أنزل له دواء" رواه الرتمذي ( )2038وأبو داود ()3855

وابن ماجة ( )3436وأصل احلديث يف البخاري ( ، )5678وقال" :إن هللا مل جيعل شفاء أميت فيما
حرم عليها" فتح الباري (. )339/1

ويف األدوية الطبيعية واألدعية الشرعية ما فيه كفاية ،ومن األدعية الشرعية" :اللهم رب الناس أزل

البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما" البخاري ( ، )5742ومنها:
"ابسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ،ومن شر كل نفس أو عّي حاسد هللا يشفيك ،ابسم هللا

أرقيك من كل شيء يؤذيك" مسلم ( ، )2186ويكرر ذلك ثالث مرات ،كما ثبت عن النيب –
صلى هللا عليه وسلم( -رواه أمحد ( )25272والرتمذي ( )972وابن ماجة (. )3523

والغالب على من استعمل هذا مع إخالص هلل وتوجهه إىل هللا بطلب الشفاء أنه يعاىف –إبذن هللا،-

وعلى املسحور أو املريض أن يضرع إىل هللا ،وأن يسأله كثرياً أن يشفيه ويعافيه ،وأن يصدق يف طلبه،
وأن يعلم أن ربه هو الذي يشفيه ،وهو الذي بيده الضر والنفع.

والراقي ينبغي له أال يرقي بغري ما ورد يف الشرع ،وأال جيعل فعله ومعاجلته للناس تكسباً أيخذ بذلك

أموال الناس ،وال شهرة قد تسبب يف الغلو فيه والتربك بذاته ،وأن يشعر املريض أبنه يرقيه بكالم هللا

وكالم الرسول –صلى هللا عليه وسلم ،-وأن هذا من األسباب ،وأن النافع الضار هو هللا وحده ال
شريك له.
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وعسى أن يوجه ولدك ويرشد إىل مثل هذا العمل ال إىل غريه ،ونسأل هللا لنا ولكم ولكافة املسلمّي
التوفيق والسداد ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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شيوخ خيربون مبكان املسروق
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1423/3/27
السؤال

ما حكم امرأة تذهب إىل شيخ ،وتسأله عن شيء وقع هلا وهي صائمة؟ وتريد أن تعرف َم ْن الشخص

الذي سرق بيتها؟
اجلواب

من األصول املقررة يف عقيدة املسلم أنه ال يعلم الغيب إال هللا ،قال -تعاىل" :-قل ال يعلم من يف

السماوات واألرض الغيب إال هللا" [النمل ، ]65:وحىت الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وسائر
األنبياء تربؤوا من دعوى علم الغيب ،فال يعلمون من ذلك إال ما جاءهم به الوحي" :قل ال أقول

لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب" [األنعام" ، ]50:قل ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً إال ما

شاء هللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري" [األعراف ]188:فمن ادعى علم الغيب كان

كافراً ،نعم هناك املشعوذون كالكهان والسحرة يدعون علم الغيب ،وقد يصيبون يف أشياء وخيطئون
يف أكثر من ذلك ،بل جاء يف شأن الكهان أن مسرتق السمع من اجلن خيربهم مبا مسع من السماء،

مرة ،وعلى كل حال فال
فيكذب الكاهن معها مئة كذبة ،فيصدقه الناس أبكاذيبه بسبب أنه صدق ّ

جيوز الذهاب ملن يدعي أنه يعرف مكان املسروق فإن هذا من شأن الكهان ،وقد قال -صلى هللا

عليه وسلم" :-من أتى كاهناً فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد -صلى
هللا عليه وسلم "-أبو داود ( )3904وأمحد ( )9290وإن كان هذا املخرب يتظاهر ابلدين واخلري
والصالح ،فإذا كان يدعي أنه يعلم مكان املسروق ،ويعرف أين يكون فالن ،وأين يوجد فالن،

وحيدد مواضعهم مثالً فإنه كذاب أفاك تنزل عليه الشياطّي ،قال -تعاىل" :-هل أنبئكم على من

تنزل الشياطّي تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون" [الشعراء. ]222-221:
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وهبذا يعلم أن مثل هؤالء الكهان ال يصح أن يعرفوا ابسم الشيخ ،أو العامل أو الفقيه ،فإنه وإن ادعى
العلم والصالح دجال ،جيب احلذر منه ،وجيب التحذير من االغرتار مبظهره ،وجيب بيان حقيقة مثل
هؤالء ،وإذا كان لإلنسان قدرة فعليه أن ينكر عليهم ،ومينعهم من إظهار ما عندهم ومن إتيان الناس

إليهم ،فإن الكهانة من أعظم املنكرات ،وكذلك إتيان الكهان ،فمن أقدره هللا وجعل له سلطاانً فعليه
أن يضرب على يد هؤالء ،ويكف شرهم ،ومينع العامة من ارتياد أماكنهم ،وجيب على من لديه علم

يبّي للناس حكم الكاهن ،وإتيان الكهان ،فإن ذلك مما حيول بّي هؤالء املضللّي وبّي ما يريدون،
أن ّ
فإهنم هبذه األعمال اخلبيثة يكونون من املفسدين يف األرض ،والواجب على املسلم أن يسعى يف

اإلصالح ودرء الفساد ،وهللا أعلم.
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معاجلة السحر
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1423/4/22

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أيها الشيخ الفاضل ،أرجو مساعديت يف اإلجابة عن السؤال اآليت :لدينا امرأة تعاين من السحر لعدة

سنوات ،وقد قرأ عليها الكثري من املشايخ األفاضل ،سواء من داخل أو خارج البالد ،وكانوا كلهم
أهل ثقة ال يعاجلون إال ابلقرآن وقد حتسنت ،إال أنه كلما أخرجوا اجلين املوكل ابلسحر أرسل إليها

غريه ،وقد أشار بعضهم إىل أن كون السحر مشروابً ،وهذا يعين أن مادة السحر موجودة يف بطنها،

وهذا الذي جيعل من السهل إرسال إليها جين آخر ،وقد قام بعضهم إبعطائها أعشاابً مسهلة ،وآخر

حاول عن طريق الرتجيع ،وقد نزل دم أسود ،ولكن كانت كل احملاوالت ترهق املريضة وال تستطيع
االستمرار ،السؤال ابلتحديد :هل هناك طريقة يعلمها أحدكم يف إخراج مادة السحر من املعدة،

وذلك منطلقاً من حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-تداووا عباد هللا ،فإن هللا مل ينزل داء إال

أنزل له دواء ،علمه من علمه وجهله من جهله"؟ أفيدوان أفادكم هللا ،فنحن يف حرية من أمرها ،وهل

من نصح يف ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ال أدري -اي أخيت -عن مدى حتققك وجزمك أن ما أصاب هذه املرأة هو نوع من السحر املشروب
أو غريه ،فلرمبا توهم كثري من الناس أن ما أصاهبم هو السحر ،وأنه من نوع كذا وكذا ،وعند التحقق
يتبّي أن األمر على خالف ذلك التوهم ،غري أين أوصيكم وصية حمب مبا يلي:

 -1أن توطّنوا أنفسكم على الصرب واالحتساب ،فالدنيا مرتعة ابملتاعب ،ومن أتمل عظيم مصائب
غريه هانت عليه مصيبته ،واعلموا أن األجر مع الصرب ،وأن هللا مع الصابرين.
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 -2أوصيكم –مع هذا -بتعاطي األسباب املشروعة ،ومن ذلك :البدء أوالً مبراجعة األطباء من

ذوي االختصاص ،فلرمبا يتبّي أن املرض عضوي ميكن معاجلته لدى ذوي االختصاص ،فإن أشاروا
عليكم بعد ذلك مبراجعة املصحات النفسية فافعلوا ،فقد أصبح كثري من الناس مبتلى هبذه األمراض،

ومبراجعتهم للمستشفيات النفسية حيصل عندهم كثري من التحسن ،والعلماء ال يقللون من أمهية

املعاجلة لدى ذوي االختصاص ،فهم يبذلون أسباابً ينفع هللا هبا من يشاء.

 -3إذا حتقق بعد اختاذ األسباب السالفة الذكر أنه سحر فأوصيكم ابلرقى الشرعية املأثورة ،ولن

تعدموا من يفعل ذلك ،فليست األدعية حكراً على شخص دون شخص ،ومن األنفع يف ذلك أن

يتعاطى املريض الرقية بنفسه ،فريقي نفسه بنفسه معتمداً على هللا صادقاً يف التجائه إليه واعتماده
عليه ،ويداوم على ذلك حىت يزول ما به.
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ولسماحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز –رمحه هللا -يف (جمموع فتاويه ومقاالته) توجيه وتنبيه إىل ما
يُتقى به خطر السحر قبل وقوعه ،وبعد وقوعه جتدونه مرفقاً هبذه اإلجابة ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه

ويرضاه  ...قال الشيخ /عبد العزيز بن ابز " :أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه ،فأهم ذلك

وأنفعه ،هو :التحصن ابألذكار الشرعية والدعوات والتعوذات املأثورة ،ومن ذلك :قراءة آية الكرسي

خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار املشروعة بعد السالم ،ومن ذلك قراءهتا عند النوم ،وآية
الكرسي هي أعظم آية يف القرآن الكرمي ،وهي قوله –سبحانه -ه
وم ال
":اَّللُ ال إِلَهَ إِالّ ُه َو ا ْحلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
ِ
ِ
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ّي
ض َم ْن ذَا الهذي يَ ْش َف ُع ع ْن َدهُ إِالّ إبِِ ْذنِه يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ْخ ُذهُ سنَةٌ َوال نَـ ْوٌم لَهُ َما ِيف ال ه َ َ
ِ
ِ
شي ٍء ِمن ِعل ِْم ِه إِالّ ِمبَا َش ِ
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ِ
ض َوال يَـ ُؤ ُ
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ات َواأل َْر َ
أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحييطُو َن بِ َ ْ ْ
اء َوس َع ُك ْرسيُّهُ ال ه َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يم" ،ومن ذلك قراءة "قل هو هللا أحد" ،و"قل أعوذ برب الفلق" ،و"قل
ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
أعوذ برب الناس" ،خلف كل صالة مكتوبة ،وقراءة السور الثالث (ثالث مرات) يف أول النهار بعد
صالة الفجر ،ويف أول الليل بعد صالة املغرب ،ومن ذلك قراءة اآليتّي من آخر سورة البقرة يف أول
ول ِمبَا أُنْ ِز َل إِلَي ِه ِمن ربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب هِ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه
":آم َن ال هر ُس ُ
ْ ْ َّ َ ُ ُ
الليل ،ومها :قوله –تعاىلَ -
ََ
وُكتبِ ِه ورسلِ ِه ال نُـ َف ِر ُق بّي أ ٍ ِ
ِِ
ك ربـهنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري" إىل آخر
ّ َْ َ َ
َ ُ َُ ُ
َحد م ْن ُر ُسله َوقَالُوا َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
السورة ،وقد صح عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية
الكرسي من أوهلا حىت ختتم "هللا ال إله إال هو احلي القيوم" وقال يل ":لن يزال عليك من هللا حافظ
وال
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يقربك شيطان حىت تصبح" رواه البخاري ( ، )2311وصح عنه أيضاً –صلى هللا عليه وسلم -أنه
قال":من قرأ ابآليتّي من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه" البخاري ( )5009واللفظ له ،ومسلم

( ، )807واملعىن –وهللا أعلم :-كفتاه من كل سوء ،ومن ذلك اإلكثار من التعوذ بـ (كلمات هللا
التامات من شر ما خلق) يف الليل والنهار ،وعند نزول أي منزل يف البناء ،أو الصحراء ،أو اجلو ،أو
البحر؛ لقول النيب –صلى هللا عليه وسلم":-من نزل منزالً ،فقال":أعوذ بكلمات هللا التامات من

شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك" مسلم ( ، )2708ومن ذلك أن يقول املسلم
يف أول النهار وأول الليل (ثالث مرات) ":بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف

السماء وهو السميع العليم" الرتمذي ( )3388وأبو داود ( )5088وابن ماجة ( )3869وأمحد
( )446؛ لصحة الرتغيب يف ذلك عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم ،-وأن ذلك سبب للسالمة
من كل سوء ،وهذه األذكار والتعوذات من أعظم األسباب يف اتقاء شر السحر وغريه من الشرور ملن

حافظ عليها بصدق ،وإميان ،وثقة ابهلل ،واعتماد عليه ،وانشراح صدر ملا دلت عليه ،وهي أيضاً من
أعظم السالح إلزالة السحر بعد وقوعه مع اإلكثار من الضراعة إىل هللا ،وسؤاله –سبحانه -أن

يكشف الضرر ويزيل البأس ،ومن األدعية الثابتة عنه –صلى هللا عليه وسلم -يف عالج األمراض من
السحر وغريه –وكان –صلى هللا عليه وسلم -يرقي هبا أصحابه":-اللهم رب الناس أذهب البأس

اشفه أنت والشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً" البخاري ( )5743واللفظ له ،ومسلم

(( )2191يقوهلا ثالاثً)  ،ومن ذلك الرقية اليت رقى هبا جربائيل النيب –صلى هللا عليه وسلم-وهي
قوله":بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عّي حاسد هللا يشفيك بسم هللا

أرقيك" مسلم ( )2186وليكرر ذلك ثالث مرات ،ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضاً ،وهو عالج
انفع للرجل إذا حبس من مجاع أهله أن أيخذ سبع ورقات من
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السدر األخضر فيدقها حبجر أو حنوه ،وجيعلها يف إانء ويصب عليه من املاء ما يكفيه للغسل ،ويقرأ
فيها آية الكرسي ،و"قل اي أيها الكافرون" ،و"قل هو هللا أحد" ،و"قل أعوذ برب الفلق" ،و"قل
وسى
":وأ َْو َح ْيـنَا إِ َىل ُم َ
أعوذ برب الناس" ،وآايت السحر اليت يف سورة األعراف ،وهي قوله –سبحانهَ -
ك َوانْـ َقلَبُوا
صَ
اك فَِإ َذا ِه َي تَـ ْل َق ُ
ف َما َأيْفِ ُكو َن*فَـ َوقَ َع ا ْحلَ ُّق َوبَطَ َل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن*فَـغُلِبُوا ُهنَالِ َ
أَ ْن أَل ِْق َع َ

ال فِرعو ُن ائْـت ِوين بِ ُك ِل س ِ
ِ
اح ٍر
":وقَ َ ْ َ ْ ُ
َ
ّ َ
ين" ،واآلايت اليت يف سورة يونس ،وهي قوله –سبحانهَ -
صاغ ِر َ
وسى َما ِج ْئـتُ ْم بِ ِه
وسى أَلْ ُقوا َما أَنْـتُ ْم ُم ْل ُقو َن*فَـلَ هما أَلْ َق ْوا قَ َ
س َح َرةُ قَ َ
َعلِ ٍيم*فَـلَ هما َجاءَ ال ه
ال ُم َ
ال َهلُ ْم ُم َ
ِ
اَّلل ال ي ِ
ِ
ِ
ِِ
*وُِحي ُّق ه
الس ْح ُر إِ هن ه
اَّللُ ا ْحلَ هق بِ َكل َماتِِه َولَ ْو َك ِرهَ
اَّللَ َسيُـ ْبطلُهُ إِ هن هَ ُ ْ
ين َ
صل ُح َع َم َل ال ُْم ْفسد َ
ّ
ال
وسى إِ هما أَ ْن تُـل ِْق َي َوإِ هما أَ ْن نَ ُكو َن أَ هو َل َم ْن أَلْ َقى*قَ َ
ال ُْم ْج ِرُمو َن" ،واآلايت اليت يف سورة طه ":قَالُوا َاي ُم َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ ِ ه
وسى*قُـلْنَا
س ِيف نَـ ْفسه خي َفةً ُم َ
بَ ْل أَلْ ُقوا فَإ َذا حبَا ُهلُ ْم َوعصيُّـ ُه ْم ُخيَيه ُل إلَْيه م ْن س ْح ِره ْم أَهنَا تَ ْس َعى*فَأ َْو َج َ
سِ
ف ما صنـعوا إِ همنَا صنـعوا َكي ُد س ِ
اح ُر
ال َختَ ْ
اح ٍر َوال يُـ ْفلِ ُح ال ه
ى*وأَل ِْق َما ِيف َميِينِ َ
ف إِنه َ
ك أَنْ َ
ك تَـ ْل َق ْ َ َ َ ُ
ََ ُ ْ َ
ت األَ ْعلَ َ
ث أَتَى".
َح ْي ُ
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وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب منه (ثالث مرات)  ،ويغتسل ابلباقي ،وبذلك يزول الداء -إن
شاء هللا ،-وإن دعت احلاجة الستعماله مرتّي أو أكثر فال أبس حىت يزول الداء ،ومن عالج السحر
أيضاً وهو من أنفع عالجه بذل اجلهود يف معرفة موضع السحر يف أرض أو جبل أو غري ذلك ،فإذا
عرف واستخرج وأتلف بطل السحر ،هذا ما تيسر بيانه من األمور اليت يتقى هبا السحر ويعاجل هبا،

وهللا ويل التوفيق.

وأما عالجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إىل اجلن ابلذبح أو غريه من القرابت فهذا ال جيوز؛ ألنه
من عمل الشيطان ،بل من الشرك األكرب ،فالواجب احلذر من ذلك ،كما ال جيوز عالجه بسؤال

الكهنة والعرافّي واملشعوذين واستعمال ما يقولون؛ ألهنم ال يؤمنون ،وألهنم كذبة فجرة يدعون علم
الغيب ويلبسون على الناس ،وقد حذر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من إتياهنم وسؤاهلم
وتصديقهم -كما سبق بيان ذلك يف أول هذه الرسالة ،-وقد صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أنه سئل عن النشرة ،فقال":من عمل الشيطان" رواه اإلمام أمحد ( )14135واللفظ له،

وأبو داود ( )3868إبسناد جيد ،والنشرة ،هي :حل السحر عن املسحور ،ومراده -صلى هللا عليه

وسلم -بكالمه هذا النشرة اليت يتعاطاها أهل اجلاهلية ،وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله
بسحر مثله من ساحر آخر.
أما حله ابلرقية واملتعوذات الشرعية واألدوية املباحة فال أبس بذلك -كما تقدم ،-وقد نص على

ذلك العالمة ابن القيم ،والشيخ عبد الرمحن بن حسن يف (فتح اجمليد) -رمحة هللا عليهما ،-ونص

على ذلك أيضاً غريمها من أهل العلم.

وهللا املسؤول أن يوفق املسلمّي للعافية من كل سوء ،وأن حيفظ عليهم دينهم ،ويرزقهم الفقه فيه،
والعافية من كل ما خيالف شرعه ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -جـ الثالث صـ
(. ] )281-277

()447/2

رقية احلساسية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1423/11/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل ابنة لديها حساسية يف جلدها وأريد أن أقرأ عليها من القرآن ،فما هي اآلايت واألحاديث الواردة

يف هذا الشأن؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فالذي أنصح لك به هو:

أوالً :الصرب واالحتساب وتوطّي نفسك على حتمل االبتالء فإن لك يف ذلك خرياً إن صربت

واحتسبت.

اثنياً :بذل األسباب الظاهرة واملعروفة من تعاطي العالج عند ذوي االختصاص من األطباء هلذه

األمراض.

اثلثاً :أن تباشر الرقية بنفسك عليها أو ترقي هي نفسها فإن مل يتيسر رقاها من حيسن الرقية ومن

الرقى املشروعة يف ذلك قراءة الفاحتة واملعوذات على املريض ورقية الدعاء الوارد يف صحيح مسلم

( )2186عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن جربيل -عليه السالم -أتى النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فقال ":اي حممد اشتكيت؟ فقال :نعم ،فقال جربيل -عليه السالم:-ابسم هللا أرقيك من كل
شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عّي حاسد هللا يشفيك ابسم هللا أرقيك".

وانظر صحيح مسلم حديث رقم ( )2186كتاب السالم ابب الطب واملرض والرقى (ج)1718/4
 ،وانظر زاد املعاد (. )176/4
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حل السحر ابلسحر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

هل جيوز حل السحر بسحر؟
اجلواب

حل السحر ابلسحر يقتضي الذهاب إىل الساحر ليقوم بفك السحر وإبطاله وهذا ال يتم له إال
ُّ

ابستحضار اجلن ،أي :الشياطّي وطاعتهم ،فإهنم ال يطيعون وال خيدمون إال من يطيعهم مبا يريدون

حلل السحر يتضمن
منه ،فالذي يذهب للساحر ال بد أن يكون راضياً مبا يفعل ،والذي يذهب إليه ّ

العراف والكاهن ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-من
سؤاله وتصديقه ،وهو من نوع الذهاب إىل ّ

أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أُنزل على حممد -صلى هللا عليه وسلم "-رواه

الرتمذي ( ، )135وأبو داود ( ، )3904وابن ماجة ( )639وأمحد ( ، )9536وعلى هذا فال حيل
السحر ابلسحر ،وهللا أعلم.

()449/2

معاجلة املسحور
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا.
شيخنا الفاضل أرجو من هللا أن يصلكم سؤايل هذا وأنتم يف أمت الصحة والعافية ،سيدي لن أطيل

عليكم ،فمشكليت تتلخص يف أخي الذي مل يوفق يف الزواج إىل اآلن ،شيخنا اجلليل إن مشكلتنا يف
زواج أخي يوافق على الزواج يف ابدئ األمر ،حىت إذا أوشك املوضوع إىل التمام رفض بشدة،

وأصبح يف حالة شديدة من الضيق والتعب ،أو أن أهل اخلطيبة يرفضون بعد املوافقة ،مل نشك يف

املوضوع يف ابدئ األمر حىت جاء أحدهم وهو رجل راشد ال يتهم بكذب ،وأخربان أن والده هو من

قام بربط أخي عن الزواج وال نعرف السبب.

اآلن مضى على علمنا ابملوضوع قرابة العشر سنوات ،وحنن حناول عالج أخي دون جدوى وهو
يرفض مناقشة املوضوع أو الذهاب إىل شيخ لعالجه ،شيخنا اآلن وقد جتاوز أخي الثالثة واألربعّي

من عمره ،ذكر لنا شيخ يستطيع القراءة عليه ،فهل جيوز الذهاب إليه؟ وهل علي إمث يف تعريف أهلي
بعنوان هذا الشيخ؟

أفيدوان وجزاكم هللا ألف خري.
اجلواب
احلمد هلل وبعد:

أوالً :إذا كان أخوك مسحوراً فعالً عن الزواج وتريدون عالجه من ذلك ،فإن عالجه من نفسه

ابللجوء إىل هللا  -سبحانه وتعاىل  -ابلدعاء والتضرع مع حسن العبادة إلزالة ضرره وهللا  -سبحانه
ك ِعب ِ
هاع إِ َذا َد َع ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
ان " اآلية،
يب َد ْع َو َة الد ِ
"وإِ َذا َسأَلَ َ َ
ٌ
وتعاىل  -قال وقوله احلق َ
يب أُج ُ
ضطَهر إِذَا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
اء
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
وء َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
الس َ
[البقرة ، ]186:وقال سبحانه" :أَ هم ْن ُجي ُ
ض أَإِلَهٌ مع هِ
ْاأل َْر ِ
اَّلل قَلِيالً َما تَ َذ هك ُرو َن" [النمل]62:
ََ
اثنياً :حل السحر عن املسحور املسمى ابلنشرة على قسمّي:
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األول :أن يكون ابلقرآن الكرمي واألدعية الشرعية واألدوية املباحة ،فهذه ألأبس هبا ملا فيها من
املصلحة وعدم املفسدة ،بل رمبا تكون مطلوبة ألهنا مصلحة بال مضرة.
الثاين :إذا كانت النشرة بشيء حمرم كنقضه السحر بسحر مثله ،فهذا موضع خالف بّي أهل العلم،

فمن العلماء من أجازه للضرورة ،ومنهم من منعه ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -سئل عن
النشرة فقال "هي من عمل الشيطان" رواه أبو داود ،وإسناده جيد.

فإن كان الذي ذكر لك يداوي ابلقرآن واألدعية الشرعية واألدوية املباحة فال أبس ابلذهاب إليه

حلاجة أخيك ،وإن كان ساحراً أو كاهناً أو يعاجل بغري األدوية املباحة واألدعية الشرعية فال يذهب

إليه.

لكن إن كان من فعل السحر أبخيك حياً فليذهب إليه؛ لنقض ما عمل إن مل يرتتب على ذلك

مفسدة شرعية ،وهللا أعلم.
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قراءة األبراج
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1422/11/7
السؤال

كنت جالسة يف املستشفى أقرأ اجلريدة حىت أييت دوري وأدخل على الدكتور ،وخالل تصفحي

للجريدة قدمت إيل ممرضة يبدو من هيئتها ونطقها للغة العربية أهنا أجنبية ،وطلبت مين قراءة األبراج

هلا حىت تعرف حظها يف ذلك اليوم .قلت هلا :إن األبراج حرام ،وأنه ال يعلم الغيب إال هللا ،فقالت:
نعم أان أعرف ذلك ،وستكون آخر مرة أقرأ هبا األبراج ،وبعد إصرارها قرأت هلا ،مع العلم أنين

وضحت هلا أكثر من مرة أنه ال يعلم الغيب إال هللا .اآلن أشعر ابلذنب؛ ألين ساعدهتا على هذا
املنكر ،فهل علي إمث؟ وكيف أتوب من هذا الذنب؟

اجلواب

ال جيوز معاونة أي إنسان على فعل منكر وليس يف األمر جماملة؛ ألن إرضاء رب العاملّي الذي خلقنا

وأوجدان وبيده الكون كله مقدم على رضا كل البشر ،وأما ما فعلته األخت من قراءة األبراج فهو

معصية كفارهتا التوبة ،أي :تندم على ما فعلت ،وتستغفر ،وتتوب ،وتعزم على عدم فعل ذلك

مستقبالً ،ومن اتب اتب هللا عليه ،فاهلل  -عز وجل  -كرمي رحيم يقبل توبة عبده ،ويغفر له إذا
اتب .والتوبة جتب ما قبلها أي :متحوه وتزيله ،وهللا املوفق.
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هل هذه الرقية جائزة؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/10/26هـ

السؤال

هناك رقية للعّي جمربة ،ثبت ابلتجربة املتكررة فائدهتا لكثري من الناس ،وتتلخص يف قراءة الفاحتة سبع
مرات ،وآية الكرسي ثالث مرات ،والقدر ثالث مرات ،واملعوذتّي ثالث مرات ،مث يقول( :أقسمت

عليك أو (حرجت عليك) أيتها العّي الضابطة أو العّي احلاسدة بعزة هللا وقدرته أن خترجي من هذا
اجلسد ،فإن مل خترجي فأنت بريئة من هللا وهللا بريء منك) مث يتلو آايت الشفاء الواردة يف القرآن

مثل" :وإذا مرضت فهو يشفّي ." ...
 -1هل جيوز العمل ابلرقية املذكورة؟

 -2هل قول أقسمت عليك فيها حمظور شرعي؟

 -3يرى البعض أن الرقية مبنية على االجتهاد ،كما جاء يف قصة اللديغ ،فهل هذه منها؟
اجلواب

الرقية اليت ذكرها السائل ال أبس هبا يف اجلملة ،إال قوله( :فأنت بريئة من هللا وهللا بريء منك) فمثل

هذا الكالم ال أعلم ثبوته عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال أحد من السلف ممن يقتدى هبم،
ومثل هذا ال بد أن يكون عن املعصوم -صلى هللا عليه وسلم -وإال كان قوالً على هللا بغري علم،

ويف النهي عن ذلك يقول -تعاىل" :-وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون" [البقرة ]169:فالواجب
تركها ،كما أن السائل ذكر عدداً حمدداً تقرأ به سورة القدر وآية الكرسي ،وال أعلم أن هذا يثبت عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -على أن بعض أهل العلم قد رخهص يف هذا وأمثاله إذا ظهر ابلتجربة
نفعه.
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وأما سؤاله عن الرقية أهي من قبيل االجتهاد ،فإن ظاهر النصوص الواردة عن –النيب صلى هللا عليه
وسلم -تدل على جواز االجتهاد يف الرقية ،فقد أخرج مسلم ( )2200وغريه من حديث عوف بن
مالك –رضي هللا عنه -أن بعض الصحابة –رضي هللا عنهم -سأل النيب –صلى هللا عليه وسلم-

عن الرقى اليت يسرتقون هبا يف اجلاهلية ،وعرضوها عليه قال" :اعرضوا علي رقاكم ،ال أبس ابلرقى ما
مل يكن فيه شرك" فتضمن احلديث اإلذن املطلق يف الرقى ،وقيدها أبال تكون شركاً ،ومثله ما أخرجه

مسلم ( )2199من حديث جابر –رضي هللا عنه -أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -هنى عن

الرقى ،فجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -فقالوا" :اي رسول هللا –صلى

هللا عليه وسلم -إنه كانت عندان رقية نرقى هبا من العقرب ،وإنك هنيت عن الرقى ،قال :فعرضوها

عليه ،فقال :ما أرى أبساً ،من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" .فدل ظاهر هذه النصوص على
جواز ذلك ،حىت ماكان من رقاهم يف اجلاهلية ،بشرط أالّ تتضمن حراماً .على أن أهل العلم شرطوا

جلواز الرقية شرطّي:

ص أهل العلم على عدم جواز الرقية أبلفاظ أعجمية؛ خمافة
األول :أن تكون الرقية أبمر مباح ،ولذا ن ه

أن تتضمن كالماً حمرماً ،قال مالك –رمحه هللا -وقد سئل عن الرقية( :ال أبس بذلك ابلكالم الطيب)
 ،وقال املازري( :ينهى عن الرقى إذا كانت ابللغة العجمية ،أو مبا ال يدرى معناه جلواز أن يكون فيه

كفر)  ،وبقريب منه قال احلافظ العراقي يف طرح التثريب ،وعلى هذا فال جيوز أن تكون الرقية

مشتملة على دعاء غري هللا –تعاىل -أو االستغاثة أبحد من اخللق من اإلنس واجلن أو غريهم ،ومن
ذلك ما يفعله بعض الدجالّي من خلط كالم غري مفهوم أو طالسم ورموز آبايت قرآنية أو أدعية

مأثورة وحنو ذلك مما يلبسون به على الناس.
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الثاين :أن يعتقد املرء أن هذه الرقية ال تؤثر بنفسها ،بل هي كسائر األسباب واألدوية اجملربة اليت أذن
هبا الشرع ،وجعلها -تعاىل -أسباابً حيصل هبا الشفاء ،وإمنا الشفاء حقيقة من هللا -تعاىل ،-يقول -
تعاىل -ذاكراً قول خليله إبراهيم -عليه السالم" :-وإذا مرضت فهو يشفّي" [الشعراء. ]80:
ومما جيب التنبيه عليه أن كثرياً من الناس يتعلهق ابلرقى احمل هرمة حبجة أهنا جمربة ،وأن نفعها ظاهر ،وهذا
من مجلة البالء والفتنة اليت ميتحن هللا هبا عباده ،فإن السحر له أتثري مشاهد وقد ينفع صاحبه كما

أخرب -تعاىل ،-ومع هذا فأقل ما يقال فيه إنه من كبائر الذنوب ،إن مل يكن كفراً خمرجاً من امللة.

بقي أن يقال :إن أعظم الرقى وأبلغها نفعاً ما كان من كالم هللا ،أو تضمنت أمساءه وصفاته ،أو ما

صح عن نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-ومما يؤسف له أن كثرياً من الناس يزهدون فيهما إىل كالم
آحاد البشر ممن قد يكون ال خالق له ،وهذا من اخلذالن وال حول وال قوة إال ابهلل العظيم.
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لبس القالئد اليت فيها ذكر هللا
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/10/17

السؤال

ما حكم لبس القالئد املكتوب فيها اسم هللا أو عبارات أخرى مثل :ما شاء هللا ،وغريها؟
اجلواب

ال ينبغي لبس ما فيه ذكر هللا؛ ألن ذلك يعرضه لالمتهان ،وقد قال أهل العلم إن لبس التمائم من

القرآن يؤدي إىل امتهان ما فيها من ذكر هللا ،فإنه قد يدخل هبا حمل قضاء احلاجة ،وقد تكون

القالدة يف موضع من البدن مستقذر ،فينبغي عدم الكتابة لشيء من أمساء هللا ،أو آايت القرآن على

ما يلبس.

()456/2

اجلمع بّي النهي عن الطرية واالسرتقاء
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/10/12هـ
السؤال

يف حديث الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ذكرت عدة أمور ،ومنها :ال يسرتقون ،وال يتطريون،

واملعروف أن الطرية من الشرك ،والرقية جائزة ،فلماذا قرن بّي هذا وهذا؟

اجلواب

عرف السبعّي ألفاً ابجتناهبم لألمور الثالثة املذكورة،
نعلم أوالً أن الرسول -صلى هللا عليه وسلمّ -

ومعلوم ابلضرورة أن هذا الفضل ال يتحقق مبجرد هذه الرتوك ،وإمنا هذا من قبيل التنبيه ابألدىن على
األعلى ،فإذا كانوا يرتكون املكروه ،وخالف األوىل ،فألن يرتكوا سائر الذنوب ،وحيافظوا على

الواجبات ،وترك احملرمات من ابب أوىل ،فهؤالء السبعون ألفاً ال ريب أهنم من أول السابقّي لدخول
اجلنة ،وقد فسر العلماء السابقّي املسارعّي يف اخلريات أبهنم الذين يفعلون الواجبات واملستحبات،

ويرتكون احملرمات واملكروهات وفضول املباحات ،فيجب أن يعلم ذلك ،فإن كثرياً من الناس يظن أنه
يستوجب هذا الفضل برتك االسرتقاء وحنوه ،وأما ِملَ قرن بّي االسرتقاء وهو جائز والطرية وهي شرك؟
فإن داللة االقرتان كما يقول األصوليون ضعيفة ،فقد جيمع بّي األمرين وإن اختلف حكمهما ملا
بينهما من االشرتاك ،وهذه األمور وإن تفاوت حكمها فإن بينها قدراً مشرتكاً ،وهو حتقيق التوكل،

وهلذا مجع ذلك بقوله" :وعلى رهبم يتوكلون" البخاري ( ، )5705مسلم ( ، )218فهم ال يتعاطون
هذه األمور املنافية للتوكل الواجب أو املستحب ،واألسباب وإن كانت جائزة فال جيوز االعتماد

عليها ،فإن االعتماد على األسباب شرك ،فهذا هو الظاهر -وهللا أعلم -من اجلمع بّي هذه األمور
الثالثة أنه جيمعها حتقيق التوكل ،وهللا أعلم.
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الذهاب للساحر وتعلم السحر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

ما حكم الذهاب إىل الساحر؟ وما حكم طلب علم السحر ،مع اإلميان أبنه سبب فقط.
اجلواب

حل السحر ،فإن الساحر كالعراف
احلمد هلل ،ال جيوز الذهاب للسحرة ،ال لسؤاهلم وال لطلب ّ

والكاهن وقد قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-من أتى كاهناً فسأله عن شيء فصدقه مبا
يقول فقد كفر مبا أنزل هللا على حممد  -صلى هللا عليه وسلم  " -الرتمذي ( )135أبو داود

( )3904ابن ماجة ( )639النسائي يف الكربى ( )8968وأمحد ( ، )9290وكذلك ال جيوز تعلم

السحر فإنه من علم الشياطّي ،وقد أخرب  -سبحانه وتعاىل  -عن اليهود أبهنم يتبعون ما تتلوا
الشياطّي ،قال تعاىل" :واتهـبـعوا ما تَـ ْتـلُوا ال ه ِ
ّي َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن َوَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن َولَ ِك هن
شيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
ِ
ال ه ِ
ِ
الس ْح َر" اآلية[ ،البقرة ]102 :فهو من العلم الذي تلقيه الشياطّي
شيَاط َ
هاس ّ
ّي َك َف ُروا يُـ َعلّ ُمو َن الن َ
على أوليائها ،فال جيوز طلب هذا العلم فإنه يقوم على الشرك والكفر ابهلل ،وهلذا قال سبحانه وتعاىل
ِ ِِ
يف نفس اآلية" :وَما أُنْ ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
َح ٍد َح هىت يَـ ُقوال إِ همنَا
ار َ
ار َ
وت َوَما يُـ َعلّ َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
ّي ببَاب َل َه ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار ِ
ِ
َح ٍد إِال
ّي ال َْم ْرء َوَزْو ِج ِه َوَما ُه ْم بِ َ
َْحن ُن ف ْتـنَةٌ فَال تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعله ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِّرقُو َن بِه بَ ْ َ
ين بِه م ْن أ َ
ض ِّ َ
إبِِ ْذ ِن هِ
اَّلل" اآلية [البقرة. ]102 :
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فدلت اآلية على أن تعلمه موجب للكفر لقوله تعاىل" :وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة
فال تكفر" [البقرة ]102 :فالواجب احلذر من الذهاب للسحرة ،بل الواجب اإلنكار عليهم،

والتبليغ عنهم لتطهري اجملتمع من وجودهم ،فإن وجودهم فساد لألمة ،كما أن الواجب على املسلم

أن يبتعد عن العلوم احملرمة والعلوم الضارة املفسدة للدين ومن شرها علم السحر ،فنسأل هللا سبحانه
وتعاىل العفو والعافية وصالح أحوال املسلمّي مبنه وكرمه ،وهللا أعلم.
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هل جتوز هذه التميمة؟
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
كثريا ،وعندما سألت
يل طفل مل يكمل السنة بعد ،وعندما يهم ابلنوم أالحظ عليه أنه يفز من نومه ً

بعض الزمالء قال يل أحدهم أبن له ولد يف مثل سنه كان مير بتلك احلالة وذهب به إىل أحد املشايخ،

حرزا ،ومن يومها ،وهلل احلمد ،مل يصبه شيء ،فأفيدوين جزاكم
وقال له أبن ولده فيه قرين ،وأعطاه ً

أحياان آية الكرسي وآخر سورة البقرة واملعوذات .وهللا حيفظكم.
علما أبنين أقرأ على ولدي ً
خرياً ،
هللا ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه املسألة ممن يفيد فيها علماء االجتماع والنفس الذين هلم خربة يف ذلك؛ ألن معظم احلاالت اليت
ترد على الصغار أو املراهقّي ترجع إىل نوع التعامل األسري الذي يتم يف البيت ،وكذلك برانمج

وأيضا ما يتعرض له الطفل أو املراهق من مشاهدات مزعجة تستفز األعصاب ،وحتدث ذلك
النومً ،
النوع من اخلفقان.

أما موضوع احلروز واخلطوط وما يعلق يف عنق املصاب ،أو يوضع له يف علبة قريبًا من رأسه ،فهذا

امتحاان ملن توكلوا عليها ،وعلى املسلم واملسلمة أن
ليس من هدي السلف ،وقد يكون الشفاء
ً

يسلك املنهج الصحيح من الرقية الشرعية وقراءة األوراد ،والبحث عن األسباب اليت تسبب هذه
األمور يف الغالب ،ومن مث يسعى إلزالتها كاملنكرات اليت مألت غرف األوالد والصور ،واألغاين

وحنوها ،فهي من أسباب ذلك .وهللا أعلم.
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ماء الرقية للهداية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1423/12/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يوجد شخص منحرف عن طاعة هللا ويضايق أهله وطلبوا أن أحضر ماء رقية مقروء فيه ،وذلك لعل

هللا أن يهديه هل هذا العمل صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فمما ال شك فيه أن الرقية الشرعية دواء لألمراض البدنية والنفسية ،والرقية الشرعية تكون ابلنفث

املباشر من الراقي على املرقي ،وقد أجاز بعض العلماء القراءة يف ماء أو زيت وحنوه ويشرهبا املرقي
أو يدهن هبا.

أما ما ذكر يف السؤال فاألوىل وهللا تعاىل أعلم أن يُلح له يف الدعاء ابهلداية وخاصة يف أوقات حتري
اإلجابة ،كما تتخذ معه وسائل اهلداية بقدر املستطاع كإبعاده عن رفقاء السوء ،واجلو االجتماعي

السيئ واختيار الصحبة الصاحلة له ،إضافة إىل هتيئة مجيع الوسائل املناسبة للهداية وتضييق عوامل
الغواية ،نسأل هللا العلي القدير لنا وله اهلداية ومجيع املسلمّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الرقية قبل أو بعد املرض؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/6/22هـ

السؤال

هل الرقية الشرعية تكون إذا أصيب اإلنسان مبرض أو آفة ،أم أهنا تكون كذلك قبل اإلصابة مبرض

أو عّي أو مس؟
اجلواب

الرقية إمنا تكون حّي يصاب اإلنسان بسبب يستدعي الرقية ،كما يف حديث عمران -رضي هللا
عنه":-ال رقية إال من عّي أو ُمحَ ٍة" رواه البخاري ( ، )5705ومسلم ( ، )220ونصيحيت لألخ

السائل وغريه أن حيرصوا على أوراد الصباح واملساء ،فهي احلصن احلصّي للوقاية من الشيطان ومن

كل سوء ومكروه ،وهي أوراد معروفة مدونة يف كتيبات صغرية يف متناول اجلميع ،كما ينبغي له حّي

أيوي إىل فراشه كل ليلة أن جيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ املعوذات مث ميسح ما استطاع من جسده،
يبدأ هبما من على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات ،وهذا كله من هدي

النيب -صلى هللا عليه وسلم .-انظر ما رواه البخاري ( )5017من حديث عائشة -رضي هللا
عنها.-

()462/2

تعدي أتثري السحر إىل غري املسحور
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/4/25هـ
السؤال

هل ميكن أن يصل أتثري السحر إىل غري املسحور؟ مبعىن أنه مثالً يف سحر الصرف والعطف هل ميكن

إذا وقع السحر على الزوج أن تكون الزوجة هي اليت حتب أو تبغض ..أو العكس؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،الظاهر أن أتثري السحر إمنا يقع على املسحور ،ولكن قد يتضرر به من تربطه ابملسحور
رابطة ،فيحصل له من املسحور من األذى وأنواع الضرر بسبب معاشرة املسحور ،وعلى هذا فإذا

سحر الزوج لتحبيب امرأته أو ليحب امرأته فذلك خيتص به ،وحينئذ يتعلق هبا وحيبها حباً مفرطاً،
ألن حبه هلا بسبب السحر ليس حباً طبيعياً عادايً ،وال يلزم من ذلك أن حتبه امرأته يف الغالب ،بل

قد تبغضه وهو مفتون هبا ،فتعظم املصيبة عليهما معاً ،وكذلك سحر الصرف كما يسمونه ،وهو ما
يفرق به بّي األحبة ،وهو الذي ذكره هللا يف قوله" :فيتعلمون منهما ما يفرقون به بّي املرء وزوجه"

[البقرة ]102 :وهذا من أقبح أنواع السحر؛ ألنه مضاد ملا حيبه هللا ورسوله  -عليه الصالة والسالم
 -من األلفة بّي الزوجّي ،ودوام عشرهتما ،والشيطان وجنوده أحرص ما يكونون على مضادة ما

حيب هللا ،وهم يسعون للفساد واإلفساد ،وهذا سبيل األشرار من اإلنس واجلن ،كفاان هللا شرهم،
ووقاان خطرهم ،وقد شرع هللا لعباده التعوذ من شر كل ذي شر ،ومن السحرة واحلاسدين ،كما يف
قوله تعاىل" :قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفااثت يف

العقد ومن شر حاسد إذا حسد" [الفلق . ]5-1 :وهللا أعلم.

()463/2

حكم الساحر
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

ما حكم الساحر؟ وهل الساحر كافر أم مشرك؟ وما الفرق بّي الكافر واملشرك؟ وهل املشرك خملد

يف النار والكافر يف رمحة هللا؟
اجلواب

الساحر الذي أييت يف سحره مبكف ٍر مرتد كافر ،وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً،
وإن مل يقتل نفساً ففي قتله بسحره خالف ،والصحيح أن يقتل حداً لردته ،ويقتله ويل أمر املسلمّي،

وهذا هو قول أيب حنيفة ومالك وأمحد  -رمحهم هللا  -لكفره بسحره مطلقاً لداللة آية البقرة:
ِ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك هن ال ه ِ
"واتهـبـعوا ما تَـ ْتـلُوا ال ه ِ
ِ
هاس
شيَاط َ
شيَاط ُ
َ َُ َ
ّي َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ّي َك َف ُروا يُـ َعلّ ُمو َن الن َ
ِ
الس ْح َر" [البقرة :من اآلية ، ]102فاآلية دلت على كفر الساحر مطلقاً ،وعند أيب داود (، )3043
ّ

وأصله يف البخاري ( )3156أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -كتب إىل األمصار أن اقتلوا

كل ساحر وساحرة  ، ...وصح عن أم املؤمنّي حفصة  -رضي هللا عنها  -أهنا أمرت بقتل جارية هلا
سحرهتا .رواه مالك يف املوطأ (. )1672

وثبت عند الرتمذي ( )1460عن جندب -رضي هللا عنه -أنه قال" :حد الساحر ضربةٌ ُُ
ابلسيف" ،فهذه األدلة كلها تدل على قتله ردة لكفره ،أما الفرق بّي الساحر واملشرك :فالساحر هو
الذي يعمل العقد والرقى والقراءات والطالسم ليتوصل هبا إىل استخدام الشياطّي فيما يريد ليضر
املسحور ،أو يستعمل أدوية وعقاقري تؤثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله  ...إىل آخر ما
يعمله السحرة ويؤثرون به على الناس ،ومن أقسام السحر ما ال أييت غالباً إال ابلشرك.

()464/2

وأما املشرك :فهو من جيعل هلل نداً ،إما يف أمسائه وصفاته فيسميه أبمساء هللا ويصفه بصفاته ،قال هللا
تعاىلِ ِ :
َمسَاء ا ْحلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا وذَروا اله ِذين يـل ِ
َمسَائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن"
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
"و هَّلل ْاأل ْ ُ ُ ْ َ
َُ
َ َ ُ
َ
[األعراف. ]180:
وإما أن جيعل له نداً يف العبادة :أبن يضرع إىل غريه -سبحانه -من مشس أو قمر أو نيب أو ملك أو

ويل مثالً بقربة من القرب ،أو استغاثة يف شدة أو مكروه أو استعانة فيما ال يقدر عليه إال هللا يف
جلب مصلحة ،أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو حتقيق مطلوب أو حنو ذلك مما هو من

اختصاص هللا ،فكل هذا وأمثاله عبادة لغري هللا واختاذ شريك مع هللا.

وإما أن جيعل هلل نداً يف التشريع أبن يتخذ مشرعاً له سوى هللا أو شريكاً هلل يف التشريع يرتضي

حكمه ويدين به يف التحليل والتحرمي عبادة وتقرابً وقضاء وفصالً يف اخلصومات أو يستحله وإن مل
ون هِ
ِ
"اختَ ُذوا أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَرابابً ِمن ُد ِ
يرده دينا كما قال هللا تعاىل :ه
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُروا
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
اَّلل َوال َْمس َ
إِال لِيـعب ُدوا إِ َهلاً و ِ
احداً ال إِلَهَ إِهال ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع هما يُ ْش ِرُكو َن" [التوبة ، ]31:وأمثاهلا من اآلايت
َ ُْ
َ
واألحاديث.

فهذه األنواع الثالثة هي أعمال املشرك ،وما سبق أعمال الساحر ،وهذا يبّي الفرق بينهما.
والساحر إن كان سحره من استخدام الشياطّي إلضرار املسحور فهو من االستعانة بغري هللا وهو

ردة ،صاحبه من املخلدين يف النار ألنه داخل يف الكفر ،وهللا قال عن الكافرين" :خالدين فيها أبدا"

[النساء. ]169 :

واملشرك كذلك إذا كان شركه خمرجاً عن امللة كما سبق ،والكفر ملة واحدة" ،إن هللا ال يغفر أن

يشرك به" [النساء ، ]48 :وليس يف رمحة هللا منهما إال من اتب وأانب منهما وعمل صاحلاً ،وإن

عمل سوءاً أو كبرية غري ما سبق من الكفر والشرك.

()465/2

ما يفعله العائن إلنقاذ املعّي؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

تعرضت أخيت لإلصابة ابلعّي بسبيب عن غري قصد مين ،وهي اآلن مريضة..ماذا أفعل؟ أفيدوين

أفادكم هللا..أرجو الرد بسرعة.
اجلواب

العّي حق ،ولو شيئاً يسبق القدر لسبقته العّي ،هكذا أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-انظر

صحيح البخاري ( ، )5740وصحيح مسلم ( )2188-2187وهللا تعاىل أمران يف سورة الفلق

ابالستعاذة من شر حاسد إذا حسد ،فاإلصابة ابلعّي هي ضرب من ضروب احلسد ،ولو مل يقصده

اإلنسان مباشرة ،لكنه وقع يف نفسه وحتول إىل إصابة يف الطرف اآلخر ،وقد جاء يف دعاء النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -قوله" :أعوذ بكلمات هللا التامة ،من كل شيطان وهامة ومن شر كل عّي

المة" أخرجه البخاري ( )3371من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-والواجب على اإلنسان
الذي جيد يف نفسه شيء من هذا املرض اخلبيث أن يكثر من ذكر هللا ،وأن يربك إذا رأى ما يعجبه يف

اآلخرين ،فإذا رأى شيئاً يعجبه قال :ما شاء هللا تبارك هللا" ،ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا
ال قوة إال ابهلل" [الكهف ]39 :فينبغي لإلنسان أن ينتبه هلذه األمور ،وجيب عليه ويلزمه أن يدعو

هلذا املصاب ،ويقرأ عليه سورة اإلخالص واملعوذتّي وسورة الفاحتة وآية الكرسي وينفخ على

املصاب ،ويتوضأ للمصاب يف إانء يغسل فيه أعضاء وضوئه ومواطن العرق فيه كإبطيه وحنوه ،ويكون

ذلك إبانء يغتسل به املصاب ،ونسأل هللا  -جل وعال  -العافية من كل سوء.

()466/2

استخدام اجلن لفك السحر
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/4/9هـ

السؤال

ما هو احلكم يف استعمال اجلن لفك السحر ومعرفة مكانه والذي قام به؟ وهناك من يقول إنه إذا مل
يكن هناك أمر خمالف كذبح للجن وخالفه وإمنا هي وسيلة ملعرفة مكان الضرر وإخراجه لكي تنتهي

املأساة .واملسألة على خالف بّي أهل العلم.
اجلواب

هذا املوضوع متعلق مبسألة النشرة ،وهي حل السحر عن املسحور ،وله طريقان:

األول :الرقية الشرعية والتعوذات واألدوية املباحة فهذا طريق مشروع ،وهو حبمد هللا انفع وجمرب،
والرقية الشرعية أمجع العلماء على أهنا جائزة بشروط ثالثة :األول :أن تكون ابلقرآن واألدعية

الصحيحة.

الثاين :أن تكون ابللسان العريب وما يفهم معناه.

الثالث :أال يعتمد عليها بذاهتا ،وإمنا يعتمد على هللا ،فاهلل وحده الشايف ال شفاء إال شفاؤه ،والرقية

سبب من األسباب.
الطريق الثاين للنشرة :حل السحر بسحر مثله عن طريق التقرب إىل الشياطّي ليخدموهم يف حل

السحر ومعرفة موضعه ،فهذه حمرمة بل شرك ابهلل ملا فيها من التقرب إىل الشياطّي ،وقد سئل النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -عن النشرة فقال" :هو من عمل الشيطان" رواه أمحد ( )14135وأبو

داود ( )3868من حديث جابر  -رضي هللا عنه -بسند جيد.

وإن كانت بغري طريق شركي فعامة أهل العلم على التحرمي ،ألهنا وسيلة إليه ،ولعموم حديث جابر -
رضي هللا عنه  -السابق وما جاء عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وملا عند الشياطّي من الكذب
والتلبيس وتغيري احلقائق والكذب على األبرايء إليقاع العداوة والفرقة وفق هللا اجلميع لرضاه.

()467/2

حرز اجلوشن الكبري
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،رأيت بعض الناس يقتنون كتيبات صغرية
حتمل اسم (حرز ِ
اجلوشن الكبري)  ،وقد استغربت منها ،فما احلكم يف اقتنائها واختاذها حرزاً من العّي

وغري ذلك؟ هل تعترب هذه الكتيبات من التمائم؟ علماً أهنا حتتوي على أدعية وأحاديث منسوبة

للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وال أعرف درجة صحتها ،..فأرجو منكم الرد والتوضيح؛ حىت يزول
اللبس ،وإن كانت من البدع ..فهل من نصيحة نوجهها هلؤالء الناس الذين يقتنوهنا دون أن يعلموا

أهنا كذلك؟ أرجو أن يكون السؤال واضحاً ،جزاكم هللا خري اجلزاء ،ووفقكم ملا حيب ويرضى.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فبخصوص السؤال عن الكتيبات الصغرية اليت حتمل اسم( :حرز اجلوشن الكبري) فهذه ال أعرفها ومل

أرها وال أدري ما حمتواها ،ولكن الغالب األعظم يف مثل هذه الكتيبات أهنا من التمائم ،وقد قال -
صلى هللا عليه وسلم " :-من تعلق متيمة فال أمت هللا له" رواه أمحد ( )17404وابن حبان يف
صحيحه ( )6086وغريمها من حديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه  ،-وال ختلو عادة من البدع
إن سلمت من الشرك والعياذ ابهلل.

مث حىت لو كانت آايت قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة فإنه ال جيوز تعليقها وإختاذها حرزاً مبثل هذه
احلالة يف الصحيح من قويل العلماء ،وقد اختلف الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يف املعلق من

القرآن ،واألكثر على منع ذلك ،ملا يرتتب عليه من احملاذير الشرعية ،ومنها دخول اخلالء ابآلايت
القرآنية وغري ذلك من احملاذير.

()468/2

والتحرز من العّي ليس بتعليق التمائم حىت وإن كانت آايت وأحاديث صحيحة ،وإمنا مبا وصف النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -ومبا شرع كقراءة املعوذتّي وآية الكرسي وسورة اإلخالص وحنوها،

وااللتزام ابألوراد الشرعية ،وإن كان املطلوب حتريزه صغرياً ال حيسن القراءة فليقرأ عليه وليه الكبري،
كما كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يعوذ احلسن واحلسّي  " ...رواه البخاري (، )3371

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " -ما تعوذ مبثلهن أحد " رواه النسائي ( )5430وأصله يف مسلم
( )814من حديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنهما .-

ونصيحيت لألخ السائل احلذر من مثل هذه الكتيبات واحلروز اجملهولة ،فهذا أسلم لدينه وأبرأ جلسده،
وأحفظ له من الشياطّي ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()469/2

حتضري األرواح (النورانية)
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/9/21هـ

السؤال

أقرأ يف بعض الكتب عن حتضري األرواح النورانية ،مثل خدام املصحف وخدام أمساء هللا احلسىن،
وهذه حتصل عن طريق اخللوة وإطالق البخور ،هل هذا جائز يف اإلسالم؟ وال يتناىف مع اإلسالم؟ وال

يدخل يف معصية هللا؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فهذا الذي تذكره مما وقفت عليه يف بعض الكتب من حتضري األرواح النورانية عن طريق اخللوة
وإطالق األدخنة من الباطل املبثوث يف كتب الشعوذة والسحر ،وال جيوز التعويل عليه ،وال االلتفات
إليه إال على سبيل الرد والنصح ملن يتعاطى مثل هذه األشياء ،لبيان أن هذا مما يقدح يف العقيدة

ويتناىف مع التوحيد ،ومثله دعاوى القائلّي بتحضري األرواح عن طريق التنومي املغناطيسي ،وهي

دعاوى وأوهام خاض غمارها أانس ،فلما اهتدوا كشفوا عوارها وابن هلم زيفها ،وقد بّي مساحة

الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا ذلك ،وأشار إىل ما ذكره الدكتور حممد حممد حسّي يف كتابه

(الروحية احلديثة حقيقتها وأهدافها)  ،حيث كان ذلك الدكتور ممن خدع هبذه الشعوذة زمناً مث هداه
هللا للحق ،وانظر تفاصيل ذلك يف الكتاب املذكور ،ويف جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد

العزيز بن ابز رمحه هللا (ج ، )316 - 309/3وانظر :املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب
املعاصرة ( ، )1032/2وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()470/2

ما يقال للعائن التقاء عينه؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/5/5هـ
السؤال

هل هناك قول جييب به الشخص عندما يقال له أنت متفوق ،أنت مداوم على صلواتك وإخل بقصد
اإلصابة ابلعّي؟ فإين قد مسعت أنه يقال( :حبس حابس وحجر ايبس وشهاب قابس وردت عّي

العائن عليه) أفيدوان جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فال شك أن العّي حق ،كما أخرب بذلك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ()5740
 ،ومسلم ( )2187من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وقد شرع لنا ما نتحصن به من شياطّي

اجلن واإلنس ،ومن ذلك أوراد الصباح واملساء كتالوة آية الكرسي واملعوذتّي واإلخالص وقد قال -

صلى هللا عليه وسلم -قل" :قل هو هللا أحد واملعوذتّي حّي متسي وحّي تصبح ثالث مرات تكفيك
من كل شيء" أخرجه أبو داود ( ، )5082والرتمذي ( )3575من حديث عبد هللا بن خبيب -

رضي هللا عنه -وقال عن املعوذتّي" :اي عقبة تعوذ هبما فما تعوذ متعوذ مبثلهما" أخرجه أبو داود

( )1463من حديث عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -وقال عن آية الكرسي" :لن يزال عليك من

هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح" أخرجه البخاري ( )2311معلقاً ،ووصله غري واحد .انظر

فتح الباري (. )488-487/4

أما الشخص الذي يعجب ابلشيء وخيشى أن يعّي غريه فيؤذيه ،فعليه أن يربك أي يدعو له ابلربكة
ويقال" :ما شاء هللا تبارك هللا" ،اللهم ابرك له فيه وحنوها ،كما قال  -صلى هللا عليه وسلم " -إذا
رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليربكه فإن العّي حق" أخرجه أمحد
( )15700واحلاكم ( ، )215/4وغريمها من حديث عامر بن ربيعة -رضي هللا عنه.-

()471/2

أما ما مسعه السائل( :حبس حابس  ...اخل) فهذه خرافة يقوهلا املستعينون ابجلن ،وهذا شرك ال جيوز
أن يقال ،وضرره مؤكد وال نفع فيه.
وأنصح األخ السائل بقراءة حصن املسلم وأذكار الكتاب والسنة ،وهو كتيب صغري مشهور فيه خري
كثري يف هذا املعىن.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()472/2

هل من هجر القرآن عدم االستشفاء به؟
اجمليب حممد بن انصر السلمي

القاضي يف وزارة العدل

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

كيف جنمع بّي القول أبن عدم االستشفاء ابلقرآن من أنواع هجر القرآن ,وبّي قول النووي يف
شرحه لصحيح مسلم يف حديث السبعّي ألف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب يف معىن "ال

يسرتقون" (وحاصله أن هؤالء كمل تفويضهم إىل هللا -عز وجل ،-فلم يتسببوا يف دفع ما أوقعه هبم
صلهى هللاُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ففعله
وال شك يف فضيلة هذه احلالة ورجحان صاحبها .وأما تطبب النيب َ -

ليبّي لنا اجلواز ،وهللا أعلم)

وإذا أراد اإلنسان أن يعمل بعمل السبعّي ألف جعلنا هللا وإايكم منهم ماذا يفعل؟ ما هي أعماهلم؟

دلوان عليها مأجورين ،فنحن يف زمن ال ندري خناف من التفريط والغلو وادعوا لنا أن نكون منهم،

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
ما ذكره ابن القيم  -رمحه هللا -من أن من أنواع هجر القرآن ،عدم االستشفاء به حممول على عدم

فعل الرقية بنفسه ،أو بغريه تفضالً وإحساانً.
وهذا هو الذي ذكره شيخ اإلسالم وتبعه على ذلك ابن القيم واختاره ونصره الشيخ سليمان بن عبد
هللا ،وهو التفريق بّي فعل الرقية وبّي طلبها.

ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغريه فضل وإحسان ،وطلبها مكروه قادح يف التوكل .واستدل  -رمحه
هللا -مبا يلي:

( )1ما ورد يف حديث السبعّي ألفاً وفيه "هم الذين ال يسرتقون" أي :ال يطلبون من أحد أن يرقيهم
واحلديث رواه مسلم ( )218عن عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه .-

( )2أنه ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه رقى نفسه وغريه انظر ما رواه البخاري ()4439
ومسلم ( )2192عن عائشة  -رضي هللا عنها  -ومل يثبت عنه أنه كان يسرتقي ،وحاله -صلى هللا
عليه وسلم -من أكمل األحوال.

()473/2

( )3أن هناك فرقاً بّي الراقي واملسرتقي :فاملسرتقي سائل مستعط ملتفت إىل غري هللا بقلبه ،والراقي

حمسن ،وقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" رواه

مسلم ( )2199عن جابر -رضي هللا عنه . .-
وأما ما ورد يف صحيح مسلم ( )220من رواية سعيد بن منصور( :وال يرقون) فقد قرر شيخ
اإلسالم أهنا وهم وغلط من الراوي.

حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يزال اجلهاد حلواً

حضراً ما قطر".

القطر من السماء وسيأيت على الناس زمان يقول فيه قراء منهم :ليس هذا بزمان جهاد ،فمن أدرك
ذلك الزمان فنعم زمان اجلهاد ،قالوا :اي رسول هللا أو أحد يقول ذلك؟ قال :نعم من لعنه هللا

واملالئكة والناس أمجعون".

هذا احلديث إسناده مرسل .وذلك ألن أسلم العدوي مل يسمع من النيب -صلى هللا عليه وسلم-
وهو من كبار التابعّي .روى عن أيب بكر ،ومواله عمر ،وعثمان ،وابن عمر ،ومعاذ بن جبل وأيب

عبيدة  -رضي هللا عنهم -وهو قد أدرك زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ولكنه مل يسمع منه ومل
يره .وهللا أعلم.

()474/2

استعانت ابلسحرة لتص ِرفَه عن غريها ويتزوجها
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

يل صديقة كانت خمطوبة من شخص ففسخ خطوبته معها ،وتعرف على فتاة أخرى ،فلما علمت

صديقيت ابألمر جلأت إىل السحرة ،وفعال قامت ابلتفرقة بينهما ،ورجع معها وتزوجت به ،فما حكم
هذا الزواج الذي يتم عن طريق السحرة؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل -تعاىل،-وبعد:

()475/2

فإن اللجوء إىل السحرة والذهاب إليهم ،وتصديقهم والعمل على ضوء ما يطلبونه أو أيمرونه به من
"وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن
أسباب الكفر والردة عن دين اإلسالم عياذاً ابهلل من ذلك ،قال هللا –تعاىلَ :-
ولَ ِك هن ال ه ِ
ِ
ِ
الس ْحر وَما أُنْ ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
وت َوَما
ار َ
ار َ
شيَاط َ
َ
وت َوَم ُ
ّي ببَاب َل َه ُ
َ
هاس ّ َ َ
ّي َك َف ُروا يُـ َعلّ ُمو َن الن َ
ِ
ِ
ِ
ان من أ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ّي ال َْم ْرء َوَزْو ِج ِه
َحد َح هىت يَـ ُقوال إِ همنَا َْحن ُن ف ْتـنَةٌ فَال تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعله ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِّرقُو َن بِه بَ ْ َ
يُـ َعلّ َم ْ َ
ارين بِ ِه ِمن أَح ٍد إِهال إبِِ ْذ ِن هِ
ِ
رتاهُ َما
اَّلل َويَـتَـ َعله ُمو َن َما يَ ُ
َوَما ُه ْم بِ َ
ْ َ
ض ُّرُه ْم َوال يَـ ْنـ َف ُع ُه ْم َولََق ْد َعل ُموا لَ َم ِن ا ْش ََ
ض ِّ َ
ِ ِ ِِ
ِِ
ٍ ِ
س ُه ْم لَ ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة :من اآلية ]102ويف
س َما َش َرْوا به أَنْـ ُف َ
لَهُ يف ْاآلخ َرة م ْن َخالق َولَب ْئ َ
األحاديث الصحيحة جاء التحذير من السحر ومن أهله والوعيد الشديد ملن ذهب إىل السحرة أو
عمل على تصديقهم؛ ألن الساحر ال يتوصل إىل ما يريده إال بعد أن يصرف شيئاً من العبادة للجن،
وإتيان هؤالء وتصديقهم إقرار هلم على ذلك ،وعليه فإن الوسائل احملرمة ال حيل استخدامها للتوصل

هبا إىل ما أابح هللا –تعاىل -من زواج ،أو أي أمر آخر مما هو مباح يف األصل ،ومعلوم أن الزواج من
أعظم األمور وأخطرها؛ ألنه رابط وثيق ،وقد مساه هللا –تعاىل -ميثاقاً غليظاً ،وهو كما ال خيفى يبىن

عليه استحالل الفرج ،وبه تكون األسرة ومنه ينشأ النسل ،ونقول إنه ال حيل أن يبىن هذا الزواج على

أساس حمرم ،وما بين على ابطل فهو ابطل ،وألن هذا الزواج إذا كان على وسيلة حمرمة فإنه سيكون

مآله إىل الفشل والطالق وكثرة املشاكل ،وهذا أمر معهود ومشاهد وجم هرب ،ولذلك فإنين أنصح

صاحب هذا املوضوع أبن عليه أن يتقي هللا – عز وجل -وأن يبين زواجه على أساس صحيح وهللا

املوفق ،وصل هللا على نبينا حممد

()476/2

وآله وصحبه وسلم.

()477/2

التطهر ملس كتب السحر!

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/8/15هـ

السؤال

هل جيوز مس كتب السحر لغري املتطههر ،مع أهنا حتوي الكثري من اآلايت وأمساء هللا احلسىن -؟.

اجلواب

ما عدا القرآن من الكتب؛ كتب التفسري أو احلديث أو الفقه ال أتخذ حكم القرآن يف عدم جواز
مسها إال ملتطهر ،فاشرتاط الطهارة ملس القرآن خاص به ،وما عداه ال أيخذ هذا احلكم هذا أوالً.
واثنياً :ال جيوز االطالع على كتب السحر أو اقتناؤها أو االحتفاظ هبا نظراً لعظيم الفتنة هبا ،وقد

جاء يف حديث عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من

مسع ابلدجال فَـلْيَنأَ عنه ،فو هللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه ،مما يبعث به من
الشبهات" رواه أبو داود ( )4319وغريه ،وهللا أعلم.

()478/2

الرقية اجلماعية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

السؤال :كثر يف هذه األايم انتشار السحر والعّي واحلسد بّي الناس ،ولقلة عدد الرقاة الشرعيّي

فأصبحت الرقية عليهم متعبة ممانرى ونسمع ،فهل تصح الرقية اجلماعية عليهم يف هذه احلالة؟ وكيف

تكون؟ وهل استخدام مكربات الصوت جائزة يف هذه احلالة؟ .وهللا حيفظكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فال يظهر يل  -وهللا أعلم -املنع من الرقية على الصفة اليت ذكرهتا يف سؤالك إذا دعت احلاجة إىل
ذلك ،لكين أود أن أنبه على أمرين:

أحدمها :أن كثرياً من املرتددين لطلب الرقية من العّي أو السحر هم يف واقع األمر يعانون من أمراض

جسدية ،معروف تشخيصها ومعاجلتها لدى األطباء ،أو أهنم يتومهون أهنم مصابون أبنواع من اآلفات
واألمراض ال حقيقة هلا سوى جمرد الوهم ،وهنا ينبغي التنبيه إىل عدم اجلزم هلؤالء أن أحدهم مصاب

بعّي أو أنه مسحور مع أنه يف واقع األمر مصاب مبرض عضوي معروف تشخيصه وعالجه ،أو أنه

مصاب بوهم أو وسواس ،وهلذا ينبغي نصحهم وتوجيههم إىل أن يتعاطوا األسباب املشروعة واملعروفة
يف معاجلة هذه األمراض عند ذوي االختصاص مع الدعاء وإخالص التوجيه إىل هللا يف طلب املعافاة.
اثنياً :ينبغي أن يوجهوا أيضاً إىل أن يتعاطوا الرقى الشرعية أبنفسهم ألنفسهم ،وذلك بتعلم األذكار
والرقى املشروعة على الصفة املشروعة إذ إن من يرقي نفسه سيكون أخلص يف توجهه وأصدق يف

دعائه لتخليص نفسه وشفائها .وهللا املوفق.
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معاجلة روحانية أم كهانة؟!

اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1426/11/04هـ
السؤال

هل يوجد يف اإلسالم ما يسمى (معاجل روحاين)  ،فأان وجدت موقعاً على اإلنرتنت ملعاجل روحاين ،كل
كالمه ابلقرآن الكرمي ،واألحاديث النبوية ،ويف هذا املوقع يعرض طريقة ميكن لإلنسان أن يكتشف

إن كان معموالً له سحر أو ال ،فهو أييت بشيء من مالبس املريض ،ويقرأ عليها سورة (يس) سبع
مرات ،مث يقول :اي خدام هذه السورة الشريفة بينوا إن كان يب سحر أو ال؟

فأان أريد معرفة مشروعية هذه الطريقة ،وهل هذا الرجل يعترب دجاالً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذه الطريقة غري مشروعة ،فهي من الكهانة والعرافة ،ولو كان الفاعل هلا يتظاهر ابلصالح ويقرأ

القرآن ،سواء سورة يس أو غريها ،ويدعي من يزعم أبهنم خدام السورة فهو ميارس الكهانة أو العرافة

اليت جاء الوعيد يف شأهنا يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا

يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد" .أخرجه أمحد ( ، )9536وأبو داود ( ، )3904والرتمذي
( . )135وقوله" :من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعّي ليلة" .أخرجه مسلم

( . )2230وهذا يدل على أن من سأله فصدقه كفر ،ومن سأله ومل يصدقه مل تقبل له صالة أربعّي
يوماً .وهللا املستعان.
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حتضري خدام القرآن من اجلن
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/11/1هـ

السؤال

السالم عليكم.
ابختصار وجدت رسالة هالين ما كتب فيها من خزعبالت وأحببت أن أرد ،ولكن أحببت الرد عن

طريق شخص تثق الناس يف علمه ،ليكون للكالم أتثري أكرب ،وفيها.
تعلهم حتضري خدام القرآن من اجلن املسلمّي ،واكشف على نفسك أبك سحر أم مس أو نظرة؟

ونبدأ الشرح أوال حتضر من أثرك أو أثر اإلنسان الذي تريد الكشف عنه (األثر يعين قطعة من
مالبسه أو منديل)  ،وحتضر قلماً ،وتعلهم عالمة يف األثر بعد أن تفرد األثر لكي تقدر على قياسه،

وبعد أن تعلم عالمة قس هذا األثر مستخدما كفك ،أي أن تقيس مقدار شرب بكفك (مقدار فتحة
الكف من اإلصبع اخلنصر إىل اإلهبام)  ،وبعد ذلك تعمل عالمة عند آخر الشرب (عند آخر صباع

من القياس)  ،وبذلك تكون أتكدت متاما وعرفت قياس كفك.
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مث تعمل اآليت :تقرأ على هذا األثر سورة اهلمزة كاملة عدد  7مرات ،وتقول بعد أن قرأت السورة 7
مرات توكلوا اي خدام هذه السورة الشريفة ،وبينوا يل حال صاحب هذا األثر ،فإن كان ما به من

اإلنس (أي نظرة أو سحر) فطولوا هذا األثر ،وإن كان ما به من اجلن (أي نظرة من جن أو مس من
جن) فقصروا هذا األثر ،وإن كان من هللا (أي ليس به ال سحر وال نظرة وال مس) فأبقوه على حاله

(أي على نفس القياس الذي قسته)  ،وبعد ذلك قيسوا األثر فإن طال قليال مبقدار نص عقلة أصبع

أو عقلة كاملة فإن بك نظرة أو سحر ،وإن أردت أن تعرف هل بك نظرة من اإلنس أم سحر تفعل
ما فعلت سابقا ،وتقرأ السورة  7مرات مرة أخرى بعد أن تقيس األثر متاماً وتعرف القياس ،وتقول

بعد أن تقرأ السورة توكلوا اي خدام هذه السورة الشريفة وبينوا يل إن كان من نظرة فطولوا هذا األثر،

وإن كان سحر فقصروا هذا األثر وتقيس وتعرف ما بك ،وأيضاً يف حالة نظرة من اجلن أم مس تفعل
ما فعلت سابقا ،فنظرة تقول طولوا هذا األثر ،ومس تقول قصروا هذا األثر ،وبعد أن ختلص القياس

تصرف خدام السورة بقراءة اآليت :تقرأ الفاحتة  7مرات وتقرأ الزلزلة  7مرات وتقرأ آخر سورة اجلمعة
من أول (اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة)  ،وإن أردت أن تشعل ولو عود خبور

فال أبس ،وإن مل ترد فال مشكلة ،واعلموا اي إخواين أن هؤالء مسلمّي ال يؤذون ،وهم من خدام

القرآن الكرمي وهذه أسهل طريقة للكشف ،حيث إن هناك العديد من الطرق إمنا ذكرت هذه الطريقة
للمبتدئّي ومن ليس هلم عالقة وال تداخل هبذا العامل ،وأرجو أن أكون شرحت الطريقة ابلتفصيل ،وأن

تكونوا فهمتموها جيدا اي إخواين وإين ذكرت هذه الطريقة ألنه حيدث تباين واضح ،فتذهب إىل

معاجلّي كثر ،وكل واحد منهم يقول لك شيئاً فإن أنت عرفت ما بك تعرف أين تتعاجل ،وأبي شيء
نتعاجل ،وما هي وسيلة عالجك؟ جزاكم هللا وابرك يف أوقاتكم.

اجلواب
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أوالً :إن حتضري اجلن هو املعروف ابستخدام اجلين واستحضاره أبدعية وتعويذات يقوم هبا

مستحضرهم وذلك نوع من الشعوذة والكهانة وهو ممنوع شرعاً؛ ملا فيه غالباً من الشرك والكذب
ودعوى علم الغيب وحنو ذلك ،قال هللا تعاىل":وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن

فزادوهم رهقاً" [اجلن ]6:وقال سبحانه":اي معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من
اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما

شاء هللا إن ربك حكيم عليم*وكذلك نويل بعض الظاملّي بعضاً مبا كانوا يكسبون" [األنعام-128:

. ]129

أما االستعانة ابجلن واللجوء إليهم يف قضاء احلاجات من اإلضرار أبحد أو نفعه فهذا شرك يف العبادة
ألنه نوع من االستمتاع ابجلين إبجابته سؤاله وقضائه حوائجه ،يف نظري استمتاع اجلين بتعظيم اإلنسي

له وجلوئه إليه واستعانته به يف حتقيق رغبته .قال هللا تعاىل":ويوم حيشرهم مجيعاً اي معشر اجلن قد

استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا
قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللا إن ربك حكيم عليم*وكذلك نويل بعض الظاملّي بعضاً
مبا كانوا يكسبون" [األنعام ]129-128:وقال تعاىل":وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من
اجلن فزادوهم رهقاً" [اجلن. ]6:
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اثنياً :اجلن صنف من خملوقات هللا ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وهم مكلفون مؤمنهم

يف اجلنة وكافرهم يف النار ،وال يستطيعون شيئاً مما ال يقدر عليه إال هللا ،وال يعلمون الغيب ،وال يعلم

ما يف السماوات واألرض من الغيب إال هللا ،قال هللا تعاىل":فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته
إال دابة األرض أتكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب

املهّي" [سبأ ، ]14:ومن ادعى علم الغيب فهو كافر ،أو من صدق علم الغيب فإنه كافر أيضاً،
لقوله تعاىل":قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال هللا" [النمل. ]65:

اثلثاً :مل يرد نص شرعي يؤكد ما ذكر ،وال عرف ذلك عن الصحابة  -رضي هللا عنهم -أو التابعّي
أو السلف الصاحل الذين هم أعلم الناس ابلسنة ،وأسباب النزول وما ورد يف النصوص الشرعية

الصحيحة ،وما ذكر عن سورة اهلمزة وال آخر اجلمعة أو الفاحتة.

رابعاً :ال فرق بّي هذه الطريقة وطرق الشعوذة ،بل فيها توهيم وتدليس على الناس أن هلا صلة

ابلقرآن.

خامساً :قوله :طولوا وقصروا وأبقوه دعوة لغري هللا ليفعلوا ما ال يستطيعه إال هللا وهذا شرك.
هذا ما بدا يل يف هذا ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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ترقي نفسها عن طريق مساع األشرطة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/10/15هـ
السؤال

أرقي نفسي عن طريق مساع أشرطة الرقية وأقرأ على نفسي القرآن منذ سنة ،وأحس برعشات برجلي
خاصة اليسرى ،كذلك أحس ابنقباضات برأسي ورقبيت ،فهل هذا دليل على أين مسحورة؟ أو على

العّي؟ وكيف أعرف أين شفيت متاما?.
اجلواب

احلمد هلل ،أوصيك أيتها السائلة أبن حتافظي على أذكار الصباح واملساء ،وأفضل ذلك أن تقرئي
املعوذتّي ،وقل هو هللا أحد ،بعد كل صالة مرة مرة ،وبعد الفجر واملغرب ،اقرئيها ثالاثً ثالاثً،
وكذلك آية الكرسي ،وعند النوم انفثي يف يديك واقرئي املعوذتّي ،وقل هو هللا أحد ،وامسحي على
جسدك ،فقد كان النيب عليه الصالة والسالم يفعل ذلك ،وادعي وأكثري من دعاء هللا أن يشفيك،
واكتفي بذلك ،وأرجو أن ذلك يغنيك عن الرقية على رجليك أو غريها من بدنك ،وإن قرأت

ومسحت على رجليك فال أبس ،وال يلزم من حصول ما ذكرت من الرعشة أن تكوين مصابة بعّي
وال مس ،فقد يكون ذلك من األوهام اليت تعرض لنفس اإلنسان ،ويكون هلا أثر على بدنه ،فتوكلي

على هللا وأكثري من التضرع إليه سبحانه ،واحفظي بعض األدعية الواردة مثل أعوذ بكلمات هللا

التامة من شر ما خلق ،ردديها يف الصباح واملساء ،ومثل أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان

وهامة ،ومن كل عّي المة ،وأرجو أن هللا تعاىل يكفيك ويشفيك وحيفظك من شر احلاسدين ،ومن
شر الشياطّي إنه تعاىل على كل شيء قدير .وهللا أعلم.
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كيفية إبطال السحر
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/3/16هـ

السؤال

إذا وجدت لفافات ورق وقد لفت أيضاً بقصدير وضعت ألحد أقاريب ،وقد فتحته ووجدت فيه

اآليت :عبارة عن جدول صغري فيه أحرف ،وعلى طرف الورقة خارج اجلدول مكتوب (اللهم اربط

لسان فالن بن فالنة عن فالنة بنت فالنة ويكون يف خدمتها العجل العجل) وحنو هذا الكالم فماذا
أفعل؟ وإن كان هذا سحر فكيف أحله

عن املسحور وأبطل هذا األمر؟ عافاان هللا وإايكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
ال شك أن هذا العمل نوع من الشعوذة ،واألحرف اليت كتبت يف هذا اجلدول طريقة السحرة يف

عمل السحر ،والواجب عليك قراءة آية الكرسي ،وخوامت سورة البقرة ،وأواخر سورة احلشر ،وكذلك

قول هللا -تعاىل":-وقال موسى ما جئتم به السحر إن هللا سيبطله إن هللا ال يصلح عمل املفسدين"
[يونس ، ]81 :وقل هو هللا أحد ،واملعوذتّي وغريها من األذكار مث حيرق هذا اجلدول ،ولعل هذا

كافياً يف إبطاله إن شاء هللا  -وهللا أعلم -وصلى هللا على نبينا حممد.-
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هل هذه رقية شرعية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1423/4/29

السؤال

ما حكم الشرع يف عالج السحر أو العّي ابستخدام جهاز مسجل حيتوي على شريط قرآين مسجل

عليه آايت الرقية وتوصيله أبسالك تربط جبسم املريض؟ هذه الطريقة تسمح بتحويل الصوت القرآين

إىل أمواج صوتية تسري يف جسم املريض فيحدث على أثرها تفاعل القرآن مع املرض فيشفى املريض

-إبذن هللا ،-وقد جربت هذه الطريقة وثبت جناحها.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأقول ،وابهلل التوفيق:

الرقى املشروعة ،هي :ما أُثر عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وعن أصحابه وتناقله العلماء وقالوا
ُّ
به من األدعية واألذكار املأثورة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة على الطريقة املعروفة اليت

بينها العلماء ،وهي يف مصادرها اليت عنيت ببياهنا وبيان الكيفية اليت يكون عليها ،ومن ذلك كتاب

(زاد املعاد) البن القيم اجلوزية ،وكتاب (األذكار) للنووي -رمحهما هللا ،-وحنومها من الكتب اليت

عنيت بتحري اهلدي النبوي يف األدعية واألذكار.

واألصل أن املريض يرقي نفسه أو يرقيه غريه ابلتالوة واألدعية واألذكار املشروعة ،أما ما ذكرت يف
سؤالك من األسالك اليت تُربط جبسد املريض حبيث يتحول الصوت القرآين إىل أمواج صوتية تسري
يف جسم املريض  ...إخل ما ذكرت ،فأرى أن هذا من التكلف ومن إحداث صفة للرقية ليس هلا

أصل ،واخلري كل اخلري يف االتباع وترك االبتداع ،وهللا من وراء القصد ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قبول توبة الساحر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/2/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل تقبل توبة الساحر؟ وما الدليل؟ وشكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل ،نعم توبة الساحر مقبولة عند هللا إذا اتب التوبة النصوح وصدق فيها بينه وبّي ربه فاهلل

يغفر له ما كان منه وما عمله من السحر ،والدليل على ذلك أن سحرة فرعون أمضوا أعمارهم يف

السحر وعبادة فرعون ،فلما رأوا آايت هللا اليت جاء هبا موسى سجدوا هلل وقالوا "آمنا برب العاملّي

رب موسى وهارون" [األعراف ]122-121 :فتابوا من سحرهم وشركهم توبة هي غاية يف الصدق
ألهنم مل يبالوا بتهديد فرعون وقالوا ملا هددهم":فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا إان
آمنا بربنا ليغفر لنا خطاايان وما أكرهتنا عليه من السحر وهللا خري وأبقى" [طه. ]73-72 :
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لكن اختلف العلماء يف قبول توبة الساحر ظاهراً ،أي إذا ادعى التوبة نرتكه فال نقيم عليه حد

الساحر أم أان نقتله وأمره يف توبته إىل هللا ،فإن كان صادقاً غفر هللا له ،وإن كان كاذابً مل تنفعه توبته
ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؟ فالذين قالوا ال تقبل توبته ظاهراً قالوا إن أمره خفي وال يتبّي صدقه يف
توبته ،ومن قال إن توبة الساحر مقبولة يقول :إذا جاءان اتئباً اندماً قبلنا توبته لعموم األدلة كقوله

تعاىل":وإين لغفار ملن اتب وآمن وعمل صاحلاً مث اهتدى" [طه ، ]82 :وقوله":إمنا التوبة على هللا

للذين يعملون السوء جبهالة" [النساء ]17 :فالساحر ليس أسوأ من سائر الكفار كالذين قالوا :إن
هللا اثلث ثالثة ،أو الذين فتنوا املؤمنّي واملؤمنات كما يف سورة الربوج "إن الذين فتنوا املؤمنّي

واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق" [الربوج ، ]10 :وقال تعاىل":لقد كفر
الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمس هن الذين كفروا
منهم عذاب أليم أفال يتوبون إىل هللا ويستغفرونه وهللا غفور رحيم" [املائدة ]74-73:والصواب

عندي أن قبول توبة الساحر وعدم قبوهلا يرجع فيه إىل نظر احلاكم ،فإذا تبّي صدقه يف توبته درأ عنه
احلد وقبلت توبته ،وإن مل يتبّي له حكم عليه مبا حكم به الصحابة -رضي هللا عنهم -كعمر وابنته

حفصة وجندب بن عبد هللا ،فقد صح عنهم مجيعاً قتل السحرة ،وقد كتب عمر إىل بعض عماله أن

اقتلوا كل ساحر وساحرة ،وقال جندب بن عبد هللا ":حد الساحر ضربه ابلسيف" هذا هو التفصيل

يف حكم توبة الساحر ،وهللا أعلم

()489/2

تعليق ملصق "العهود السبع السليمانية"
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/7/5هـ

السؤال

ما حكم تعليق ملصق (العهود السبع السليمانية) لغرض حفظ الشيء؟
اجلواب
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احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد :فإن هللا تعاىل حفيظ على عباده ،حيفظهم من كل شر ويقيهم من كل
سوء ،فال جيوز االعتماد على غريه تعاىل يف ذلك ،وقد تواردت األحاديث النبوية الشريفة يف حترمي
تعليق التمائم ،وهو خرزات أو أشياء تعلق على األوالد لتقيهم العّي أو اجلن أو املرض بزعمهم كما

كان يفعله أهل اجلاهلية  -وقد يسميها بعضهم( :حجاابً) أو (حرزاً) أو (جامعة)  ،وقد أبطل

اإلسالم ذلك؛ ملا فيه من التعلق بغري هللا تعاىل واالعتماد على هذه الوسائل الشركية ،ففي احلديث:

"إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أبو داود ( )3883وابن ماجة ( )3530من حديث عبد هللا
بن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-ويف حديث آخر" :من تعلق شيئاً ُوكِ َل إليه" رواه الرتميذي ()2072
من حديث أيب معبد اجلهين  -رضي هللا عنه  ،-وفيه أيضا" :من تعلق متيمة فال أمت هللا له ،ومن تعلق

ودعةً فال ودع هللا له" رواه أمحد ( )17404وغريه من حديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه ،-

ويف لفظ" :فقد أشرك" عند أمحد ( ، )17422وذلك أهنم كانوا يعتقدون أهنا متام الدواء والشفاء،

بل جعلوها شريكاً هلل ،ألهنم أرادوا هبا دفع املقادير املكتوبة عليهم وطلبوا دفع األذى من غري هللا

تعاىل الذي يدفع ذلك ،وكل ما يكتب يف هذه احلجب والتمائم من الطالسم ومن أمساء الشياطّي

واجلن والعفاريت واحلروف املقطعة والكالم العجمي :فهو حرام وهو من أنواع الشرك األصغر ،وقد

يكون شركاً أكرب حبسب ما يعتقده من يعلق ذلك ،وهذه امللصقات اليت حتتوي على كالم منكر أو

شرك وكفر ،أو يغلب أن يكون فيها شيء من ذلك ،كالعهود السليمانية املذكورة ،اليت يدعي بعضهم

كذابً وزوراً أهنا متلقاة من سليمان  -عليه السالم  -وأهنا حتفظ الشيء أو تدفع الضر أو تفك

السحر ،هذا كله من البدع واخلرافات الشركية اليت ينبغي على املسلم أن حيذرها ،ليحافظ على
عقيدته نقية صافية ،وهللا أعلم.

()491/2

الوقاية من شر الساحر
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

أريد منكم اي شيخ حالً ملشكليت وهي :أن طليق أخيت ميارس السحر والشعوذة ضدان فما احلل؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

السحر من أكرب الكبائر ،وأضراره على الفرد واجملتمع عظيمة ،وهلذا جاء اإلسالم بتحرميه ومعاقبة

فاعله ابلقتل ،وقد روى أبو هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اجتنبوا

السبع املوبقات ،قالوا :اي رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم هللا

إال ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت"
متفق عليه عند البخاري ( )2767ومسلم ( )89من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

واحلل الذي أراه فيما يتعلق حبالتك أن تلجأ إىل هللا  -سبحانه وتعاىل -وتستعّي به وتتضرع إليه

ابلدعاء أن يعصمك من شياطّي اإلنس واجلن ،وأن تصدق يف تقوى هللا  -تعاىل  -واللجوء إليه

بعيداً عن كل ما خيل بتوحيد هللا ،قال هللا تعاىل" :وإن ميسسك هللا بضر فال كاشف له إال هو وإن
يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم" [يونس. ]107:

وعليك ابحملافظة على أذكار الصباح واملساء ،والتسمية على كل شيء واالستعاذة عند وساوس

الشيطان ،وحافظ على الصلوات اخلمس يف مجاعة ،ألن التهاون هبا يسهل للشيطان مهمته ،وأكثر

من التوبة النصوح ،ألن كثرياً من الشرور اليت تصيب اإلنسان يكون سببها ذنوبه ومعاصيه ،قال هللا

 -تعاىل " :-وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى. ]30:

ولك أن أتخذ ابلرقى الشرعية فإهنا من أسباب الشفاء  -إبذن هللا ،-وهي تكون آبايت من كتاب

هللا -تعاىل -أو أبدعية مأثورة من السنة الصحيحة.

()492/2

ومن التحصينات اليت يتحصن هبا اإلنسان من السحر تطهري البيت من التصاوير والتماثيل احملرمة؛
ألن املالئكة ال تدخل هذه البيوت فتكثر فيها الشياطّي ،وعليك بقراءة السور الطاردة للشياطّي،
ومنها :سورة البقرة ،واملعوذاتن ،واإلخالص.

ومن انحية أخرى عليك أن تقوم مبناصحة هذا الشخص وتذكريه حبرمة عمله هذا ،وبيان النصوص

الشرعية الواردة يف حترمي السحر؛ لعله يرعوي ،فإن مل يستجب فعليك أن ترفع أمره إىل اجلهات
احلكومية املسؤولة لكي متنعه ابلقوة ،وتطبق عليه حكم هللا -تعاىل  ،-ويسلم اجملتمع من شره.
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االستشفاء أبمساء هللا احلسىن
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1425/1/12هـ
السؤال

على بعض شاشات التلفاز برانمج ديين وتكلم فيه الشيخ عن االستشفاء أبمساء هللا احلسىن مستدال

بقوله تعاىل" :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" ،والطريقة أن أييت ابملاء ويقول عليه :بسم هللا الرؤوف

(أو أي اسم من أمساء هللا احلسىن)  ،ويكرر ثالمثائة مرة مثال ،وقد أكد أبن أحباث علمية أجريت من
قبل طبيب معّي يف اجملال نفسه؛ بل لكل مكان معّي يف اجلسم اسم معّي لالستشفاء ،وكل هذا

ابلتجربة ،فما شرعية ما قاله هذا الشيخ؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسو هللا ،وبعد:

فهذه الطريقة غري مشروعة ،ومل تذكر عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هبذه الصيغة ،وإن كان

الدعاء أبمساء هللا احلسىن مأموراً به كما نصت عليه اآلية" :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا"

[األعراف ، ]180 :وممدوحاً كما ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يدعو أبمساء هللا

احلسىن وأن ذلك أدعى لإلجابة من هللا  -جل وعال.-

لكن أدعية االستشفاء الواردة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهي كثرية خالف ما ذكره

املتحدث ،وقد أفاض ابن القيم  -رمحه هللا  -يف كتاب زاد املعاد يف هذا اجلانب ،وكان من هدي

النيب الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم -تكرار الدعاء ثالاثً أو سبعاً ،أما ثالمثائة فلم ترد ،وقد أشار
املتحدث إىل أن ما ذكره مبين على التجربة وهذا ابب واسع ،ومرد التجارب الطبية إىل أعمال

البشر ،أما أن أييت بنص شرعي ويربطه ابلتجربة فهذا قول على الشرع بغري علم وال دليل ،وقد صح
عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قوله" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" مسلم ()1787
 .وهللا أعلم.
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ما ذنب املسحور؟

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

إين أسأل عن املسحور ما ذنبه؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :فأقول وابهلل التوفيق:

املسحور شأنه شأن غريه ممن يبتلى ويصاب مبصيبة ،وسواء كان ما أصيب به ظلم وعدوان وبغي ،أو
كان بسبب تقصري منه يف األخذ ابألسباب املعينة على النجاة والعافية والسالمة ،فإن العبد يف كل

األحوال مطالب ابلصرب واالحتساب مع األخذ ابألسباب املشروعة.

وإذا تبّي أن الشخص مصاب بسحر فقد جعل هللا من أسباب املعاجلة ما هو مأثور ومشروع ،وعليه

مع هذا أن يتخذ من أسباب الوقاية ما هو مشروع أيضاً من التحصن ابلدعاء ومالزمة األذكار،
"وَم ْن يَـتَـ َوهك ْل َعلَى
والبعد عن املعاصي واآلاثم ومواطن اخلبث وحبائل الشيطان ،مع التوكل على هللاَ :
هِ
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً" [الطالق :من اآلية، ]2
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ" [الطالق :من اآليةَ ، ]3
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً" [الطالق :من اآلية. ]4
َ
ومع يقيين أن السحر واقع وله أتثري وضرر ،إال أنه يغلب على ظين أن كثرياً من الناس يتوهم ألدىن
علة أنه مصاب بسحر ،مث يتعلق بعد ذلك ابلسحرة واملشعوذين يطلب عندهم الشفاء واملعاجلة،

وهذا من ضعف النفوس ووساوس الشيطان اليت ال خمرج للعبد منها إال ابلرجوع الصادق إىل هللا،
وإحسان التعلق به وحسن الظن به ،مع الصرب واالحتساب واألخذ ابألسباب ،وهللا املوفق واهلادي
إىل سواء السبيل.
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يقدم ألعاابً سحرية

اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1425/2/27هـ
السؤال

أقدم عروضاً لأللعاب السحرية بطريقة خمتلفة عن السحرة اآلخرين ،حيث ال أدعي القدرة اخلارقة،

وعند ختام كل عرض أنبه املتفرجّي أبن األلعاب السحرية أو ألعاب اخلفة يف احلقيقة ما هي إال خفة

يد وذكاء ،وتالعب ابلكلمات ،حيث أقوم بشرح تفاصيل لعبتّي أو ثالث؛ لكي ال أومههم أبن

الساحر ما هو إال بشر عادي ،وأحرص دائما على عدم قول ما ميكن نسبته إىل الشرك ،وأن السحر
حرام ،احلقيقي الذي يرتبط ابستعمال اجلن والتفريق بّي املرء وزوجه ،فهل ما أقوم به خيالف الشرع؟

وما هي املالحظات اليت ميكن أن تسدوها يل هبذا الصدد؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

صحيح أن حقيقة السحر ذات قسمّي :األول سحر التخييل واخلداع املعتمد على التمويه والكذب

واخلداع ،وقيام الساحر أبعمال عجيبة غريبة تعتمد على خفة يف اليد وسرعة احلركة ،أو استخدام
احليل الطبيعية مثل استخدام العقاقري واألعشاب ،وبعض األدوية اليت جتعل لإلنسان املقدرة على

عمل بعض األمور اليت يرى أهنا من اخلوارق ،مثل :الدخول يف النار مع عدم االحرتاق ،وحنو ذلك مما
يشغل األعّي ويضيع الوقت أو يؤدي إىل مفاسد أو أخذ أموال الناس بغري حق.

وأما النوع الثاين من السحر فهو ما أشرت إليه يف سؤالك ابلسحر احلقيقي املعتمد على االستعانة
واالعتماد على األرواح األرضية وهم اجلن ...

()496/2

والنوع الثاين :تعلم حرمته وآاثره السيئة كما ظهر من سؤالك ،وأما النوع األول فأنت سألت عنه
حىت تدفع الريبة فـ "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"كما يف احلديث الذي رواه الرتمذي ()2518

والنسائي ( )5711عن احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما ،-و"اإلمث ما حاك يف صدرك"رواه مسلم
( )2553من حديث النواس بن مسعان  -رضي هللا عنه  ،-ويكفي أن فيه متويه وخداع وكذب،
والتمويه على الناس حرام واملخادعة حرام ،والكذب حرام ،وإن أوضحت ذلك كله للناس.

فأان أنصحك أبن تبتعد عن هذا العمل وتتجه إىل عمل أفضل تكسب به خري الدنيا واآلخرة .وهللا

املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()497/2

كتابة احلرز ،وتعليق التمائم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

أعرف شخصاً من األقارب يقوم بكتابة ما يسمى عندان ابحلروز أو الكتبة ،وهي تعلق للمرضى

ولألطفال ،أو توضع حتت الوسادات ،وبعضها حيلل ابملاء أو الزيت ويشرب عندما يكتبها ابحلرب

املصنوع بعد حرق صوف الشاة ويكتب فيها بعضاً من القرآن ورمبا كالماً آخر ،الرجاء ما احلكم يف

ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:

فاملعلق على املرضى ويف رقاب األطفال وما يسمى ابحلروز على نوعّي :األول :أن تكون آايت من

كتاب هللا  -تعاىل  -مكتوبة كآية الكرسي ،أو املعوذتّي ،أو حنو ذلك .فالصحيح من قويل العلماء

أهنا ال جتوز؛ ألهنا مل تكن من هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وملا فيها من إهانة لكتاب هللا -
تعاىل  -وآايته العظيمة من دخول هبا يف أماكن اخلال ،ولتعرضها لإلهانة وقد تصل إليها النجاسة

أحياانً إذا كانت يف األطفال ،ولذلك قال إبراهيم النخعي" :كانوا يكرهون -يعين أصحاب عبد هللا
بن مسعود -رضي هللا عنه -التمائم كلها من القرآن وغري القرآن".

الثاين :أن تكون تعاويذ جمهولة أو خرزاً أو غري ذلك مما يقصد هبا صد العّي أو دفع املرض أو رفعه،

فهذه من ابب أوىل ال جتوز وهي من التمائم اليت قال عنها النيب -صلى هللا عليه وسلم":-من تعلق
متيمة فال أمت هللا له" أمحد ( )17404وابن حبان ( )6086وغريهم وهو حديث حسن ،وقال":إن

الرقى والتمائم والتولة شرك  " ...وقال":ومن تعلق شيئاً وكل إليه" الرتمذي ( )2072والنسائي

( )4079وأمحد ( )18304وهو حديث حسن ،وملا رآها ابن مسعود على زوجته نزعها وقال" :إن

آل عبد هللا ألغنياء عن الشرك".

()498/2

وعن عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه  -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -رأى رجالً يف يده حلقة
من صفر فقال" :ما هذا؟ " قال :من الواهنة .قال" :انزعها؛ فإهنا ال تزيدك إال وهناً فإنك لو مت

وهي عليك ما أفلحت أبداً" ابن ماجة ( )3531وأمحد ( .. )15498وهو حديث ضعيف .وملا

رأى حذيفة -رضي هللا عنه -يف يد رجل خيطاً أو سرياً يف عضده قطعه أو انتزعه مث قال":وما يؤمن

أكثرهم ابهلل إال وهم مشركون" [يوسف ، ]106:ولذلك قال سعيد بن جبري :من قطع متيمة من
إنسان كان كعدل رقبة.

أما الرقية املشروعة فهي أن يقرأ مباشرة على الطفل أو املريض مع النفث كما كان يعوذ النيب -صلى

هللا عليه وسلم -احلسن واحلسّي -رضي هللا عنهما ،-انظر :البخاري ( )3371وأجاز العلماء

القراءة يف ماء أو زيت وحنوه ومن مث شرهبا ،أو االغتسال واالدهان هبا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم
وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()499/2

قراءة سورة يونس وطه للمبتالة إبسقاط اجلنّي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..قصيت ابختصار شديد هي أنين أم لطفلّي أجنبتهما حبمل ووالدة طبيعيّي ،%100
وبعدها محلت ومات اجلنّي يف بطين يف الشهر الثاين ،وبعدها محلت أيضاً وحصلت والدة مبكرة يف

الشهر السادس ،وأجنبت طفلة وماتت بعد ساعات ،وبعدها محلت وحصل إسقاط بعد أسبوع وبدون
أي جهد مين أو أي سبب واضح ،بعدها بشهرين محلت وسقطت بعد معرفيت ابحلمل بيوم واحد

فقط ،عملت مجيع التحاليل الالزمة وقالوا يل أبين سليمة وقررت أن أرقي نفسي ابلقرآن ،فلرمبا كان

ما حصل يل بسبب عّي أو حسد ،وقال يل أحد األخوة أبن هناك شيئاً يسمى التابعة وهو مرض

روحي ولكي أأتكد إن كنت مصابة به جيب أن أقرأ سورة يونس وطه فإذا حصل شئ غريب فتكون

هي التابعة..

بصراحة أان أول مرة أمسع هبذا الشيء ،وخفت على عقيديت إن عملت هذا أكون قد عملت بدعة أو

خرافات ،فهل هلذا الكالم مصدر من الكتاب أو السنة ،وهل لسوريت يونس وطه ميزة عن غريمها

لعالج العّي أو احلسد وغريمها؟ أفيدوين مأجورين ,وطلب خاص اي شيخ جزاك هللا خري أبن تدعو يل
أن يرزقين ريب ابلذرية الصاحلة ،اليت تدعوه آانء الليل وأطراف النهار ،وتعز دينه وترفع كلمته اللهم

آمّي.

اجلواب

()500/2

ال أعلم يف هذا الكالم مصدراً أو دليالً من الكتاب والسنة ،وكذا ختصيص هاتّي السورتّي ،أما إن

كان القصد آايت السحر يف هاتّي السورتّي وما مياثلها يف بقية السور فال أبس بقراءهتا ،واملشروع
عموم الرقية الشرعية ابآلايت القرآنية واألدعية النبوية والرتكيز على سورة البقرة "فإن أخذها بركة

وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة" مسلم ( )804وكذلك املعوذتّي ،وأسأل هللا حبوله وقوته وهو
الرزاق الوهاب أن يرزقك ذرية صاحلة ،وأن يصلح لنا ولك أمور الدين والدنيا واآلخرة .وصلى هللا
على حممد.

()501/2

جديت متارس الشعوذة
اجمليب عيسى بن عبد هللا املطرودي
القاضي ابحملكمة الكربى يف حائل

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/1/10هـ

السؤال

إين أشكو إليكم مشكلة صغرية ،إن جديت تستعمل الشعوذة كما يقولون (السحر)  ،هل جيوز زايرهتا
أم ال؟ البارحة جاءت لزايرتنا إىل منزلنا وكنا نراقبها كلنا ،ويف الليل وقبل طلوع الفجر كنت راقداً
أمامها مسعتها تتكلم وحدها وهنضت أرقبها خفية لكي ال تراين ،مث من بعدها عندما هنضنا لنصلي
الفجر قلت ألخي يف الصباح سوف أطردها وحلفت على ذلك كنت متهوراً قليالً ،وأسألكم هل
علي كفارة أم ال؟ وهل جيوز طرد جديت من منزلنا؟ وبرغم من ذلك جديت تصلي وتفعل مثل هذه

األفعال.
والسالم عليكم .وأشكركم جزيل الشكر.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ال يظهر من السائل أنه أتكد أن جدته تقوم بعمل الشعوذة والسحر ،وال بد من التأكد من ذلك

حىت ال يسيء الظن بربيء ،ولو قدر أن جدته تقوم هبذا العمل فالواجب عليه نصحها ابلطريقة
املناسبة ،وال أرى أن يقوم السائل بطرد جدته من البيت؛ ألن هللا يقول عن الوالدين" :وإن جاهداك

على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا" [لقمان، ]15 :
وعليه ابلدعاء جلدته ابهلداية .ونسأل هللا لنا وله التوفيق والسداد.

()502/2

أرادت أن تعمل سحراً لوالدها

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

كانت نييت أن أعمل عمالً لوالدي كي يعطيين حرييت يف اخلروج ،لكنه مل يتم ،وأيضا كنت أذهب مع
صديقيت إىل املشعوذ أريد أن أتوب هلل ويغفر يل ،فماذا أعمل كي يساحمين هللا؟ علماً أين مل أعمل

ذلك بل كانت نييت العمل ،أرجو إفاديت للتوبة.
اجلواب

()503/2

احلمد هلل ،لقد مهمت مبنكر عظيم ،وهو أن تعملي ألبيك عمالً وهو السحر ،لكي يتغري عقله فتتغري
معاملته لك ،وهذا التصرف الذي مهمت به إمث كبري؛ ألنه يتضمن االستعانة ابلسحرة ،ويتضمن ظلم

أبيك ،ويف ذلك ما فيه من قطيعة الرحم ،ويتضمن سوء حال أبيك لو مت ما قصدت إليه ،ومن حسن

حظك أنه مل يتم لك ما نويت ،فإن كنت تراجعت قبل أن تفعلي شيئاً فاحلمد هلل ،فأنت مأجورة على
ترك ما مهمت به من العمل القبيح؛ ألنه يف احلديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له
حسنة ألنه مل يرتكها إال هلل ،أما إذا كنت حاولت ولكن األمر مل يتم ملانع من املوانع فقد ارتكبت

الذنب ،فالواجب عليك صدق التوبة إىل هللا ،وذلك ابلندم على ما فعلت ،وعقد العزم على أال
يتكرر ذلك ،والبعد عن األسباب الداعية إىل وقوع مثل ذلك ،واالجتهاد يف بر أبيك ،فإذا فعلت
ذلك فاهلل يتوب عليك؛ ألنه تعاىل هو التواب الرحيم ،فمهما ارتكب العبد من الذنوب إذا رجع إىل
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االستعانة ابملشعوذين يف فك السحر!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

حدث أليب أزمات مادية ونفسية كبرية من حوايل عامّي ،وعندما شككنا يف األمر ذهبنا لشيخ
ووجدان أنه (عمل) لقفل ابب الرزق وقام الشيخ بفكه ،ولكن األزمة املادية مستمرة ،ووالدي اتجر

ولديه بضاعة معطلة وعلينا ديون كثرية ،فهل يقوم والدي ببيع األصول لتسديد الديون؟ أو انتظار
الفرج لبيع البضاعة بعد أن فك العمل؟.
اجلواب

أوالً :فك السحر ابلرقية الشرعية هو الدواء الناجع كما يف احلديث الصحيح ،وال جيوز الذهاب إىل
السحرة واملشعوذين لفكه ،ولعل الشيخ الذي ذهب إليه والدك ليس من أولئك ولكنه قرأ عليه من

القرآن واألدعية النبوية ما أذهب هللا عنه ذاك.

اثنياً :أداء الديون واجب ال جيوز أتخريه مع القدرة على األداء إال إبذن أهل الديون أو الدين ،ويف
احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدهى هللا عنه ومن

أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا" البخاري ( ، )2387وعلى كل حال إذا أذن أهل الدين ابالنتظار فله
ذلك ،وإال فعليه التصرف ببيع األصول وغريها ألداء احلقوق ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله

وصحبه وسلم.

()505/2

هل النشرة سحر؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/3/9هـ
السؤال

هناك من يدعي النشرة ،وهي كما يزعم إنزال املطر أو دفعه:

 -1هل هذه من ضروب السحر والشعوذة؟
 -2هل هلا حقيقة مثل السحر؟

 -3ما حكم مدعيها والتعامل معهم؟
 -4هل وردة نصوص يف الكتاب والسنة تشري إىل ما يسمى ابلنشرة؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:
النشرة :نوع من العالج والرقية ،يعاجل به من كان يظن أنه أصابه مس من اجلن ،مسيت هبذا االسم

ألنه ينشر ،أي يكشف هبا عن املصاب ،وليس هلا صلة إبنزال املطر أو دفعه ،ومن زعم أنه ميلك

التأثري يف نزول املطر فقد كفر يف الربوبية ،وهو مشعوذ كذاب ،ألن ذلك من خصائص الربوبية ،قال

تعاىل" :وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمحته" [الشورى. ]28 :

فالنشرة نوعان:

نوع حمرم :وهي حل السحر عن املسحور بسحر مثله ،وهذه من عمل الشيطان ،كما يف حديث

جابر -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -سئل عن النشرة ،فقال" :هي من عمل
الشيطان" رواه أمحد ( )13621وأبو داود ( )3868بسند جيد.
وهلذا قال احلسن البصري  -رمحه هللا ( :-النشرة من السحر)  ،وقال( :ال حيل السحر إال ساحر) .
نوع جائز :وهي ما كان ابألدعية املباحة والرقية الشرعية ،واألدوية النافعة ،روى البخاري تعليقاً
كتاب :الطب .ابب :هل يستخرج السحر عن قتادة قال :قلت البن املسيب ،رجل به طب ،أو

يؤخذ عن امرأته ،أحيل عنه أو ينشر؟ قال :ال أبس به ،إمنا يريدون به اإلصالح ،فأما ما ينفع فلم ينه

عنه.

وال حيل التعامل مع أصحاب الصنف األول؛ ألهنم سحرة يتقربون إىل الشياطّي ليحلوا السحر،
أجاران هللا وإايكم ،وعافاان وإايكم من كل سوء.

()506/2

تعلم القرآن لعالج اجلن
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

أخا من
ما حكم من يتعلم العالج ابلقرآن؛ لكي يعاجل الناس من اجلن وما شابه ذلك ،فإن يل ً
ه
كثريا من الناس ،ولكن أان لست براض
اإلخوان قد تعلم هذا اجملال ،ودخل يف ذلك حىت إنه قد عاجل ً
على ذلك؛ ألنه انشغل عن طلب العلم ،وعن حفظ القرآن وعن الدعوة إىل هللا -عز وجل .-وأان
أرى -وهللا أعلم -أنه ليس من هدى السلف ما يفعله ،وأنه ظل يظن ابلناس أن هبم جن ،فما حكم

ما يفعلونه وما هي النصيحة اليت أنصحه هبا لالمتناع عن هذا إن كان يف ذلك األمر شيء؟ وأرجو أن
تكون النصيحة مقرتنة ابلدليل إن أمكن.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

الرقية الشرعية أقرها النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا كانت من القرآن واألدعية الصحيحة املأثورة

وهي من نفع املؤمن ألخيه ،وقد فعل شيئاً من ذلك الصحابة رضي هللا عنهم ،ولكن االنقطاع لذلك
والتواطؤ عليه واستحداث أساليب معاصرة كالقراءة اجلماعية أو يف املكربات أو خلوة الرجل القارئ

ابملرأة ،أو ملس املقروء عليها أو التوسع يف هذا الباب يف أسئلة مومهة أو تفتح أبواابً من الظنون

واألوهام ،هي اليت مل تعرف عن السلف الصاحل ،وهي من مداخل الشيطان ،لكن أخاك إذا كان ممن
عرف عنه اإلجادة واإلفادة وانتفاء املفسدة فال مينع من ذلك .وهللا أعلم.
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ماداي على املسحور
أتثري الساحر ًّ

اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

ماداي على املسحور؟ مع أن هللا تعاىل ،يقول( :وال يفلح الساحر حيث
هل يستطيع الساحر التأثري ًّ

أتى . ). . .وهل جيوز الذهاب إىل أشخاص من أجل قراءة القرآن على املسحور لفك السحر أو إىل

الساحر نفسه؟ وما العمل الشرعي الصحيح لفك السحر؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
ماداي ،حبيث قد ميرض ،وقد يعاق ،وقد خييهل إليه ،وعدم فالح
نعم يؤثر الساحر على املسحور ًّ

الساحر ال يعين عدم أتثريه ،فإن نفي الفالح له أكثر من مفهوم منها عدم الربكة يف نسبه وعمره

وآخرته ،ومنها عدم حتقق مراده كله وحنوها ،أما الذهاب إىل الرقاة الشرعيّي لرقية املسحور فهو

جائز؛ ألن الرقية ابلقرآن واألدعية الصحيحة الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مشروعة على
املسحور واملعان واملريض ،وغريهم .وهللا أعلم.

()508/2

االستعانة ابجلن
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1426/06/27هـ

السؤال

ما حكم استخدام اجلن إذا مل يتقرب إليهم بذبح أو أي نوع من أنواع الشرك ،كما زعم ذلك أحدهم
ممن يقصده الناس للعالج؟.

اجلواب
اعلم اي أخي أن ما قاله لك هذا الساحر من أن اجلن يساعدونه من غري تقرب هذه مقولة كل

ساحر؛ حىت يقبل قوله وعمله ويسعى إليه الناس ويثق به اجلميع ،فليس من العقل يف شيء أن يقول
الساحر :إنه يعبد الشيطان ويقدم له القرابّي؛ ألن ذلك يوجب قتله ونفرة الناس منه وهجره.

والذي جيب التسليم به وعلمه أن عامل اجلن والشياطّي ال خيدمون اإلنس بدون مقابل ،وهذا املقابل
هو ما يقدمه هلم من قرابّي وأنواع العبادة على الوجه الذي يريدونه منه ،هذا غري ما جيري له معهم يف
اخلفا من قضااي أخالقية يندى هلا اجلبّي ،ومن أتى إىل مثل هؤالء فهو داخل -بال شك -حتت

احلديث" :من أتى عرافاً وسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعّي ليلة" .رواه مسلم (. )2230

وحديث" :من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم"
رواه أمحد ( )10167وأبوداود ( )3904وابن ماجة (. )639
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الرقية أبدعية غري مأثورة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية

التاريخ 1426/06/28هـ
السؤال

ورد حديث يف صحيح مسلم فهمت منه أن هناك كلمات جائزة يف الرقية مل تكن من القرآن أو

احلديث ،ويف الوقت نفسه ليس فيها عبارات تقود إىل الشرك .فهل كالمي صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه مسلم ( )2200من حديث عو ِ
ف بْ ِن مالِ ٍ
ك ْاألَ ْش َج ِع ِّي رضي
َْ
َ
ول هِ
الُ :كنها نَـرقِي ِيف ا ْجل ِ
ضوا َعلَ هي
ك؟ فَـ َق َ
اهلِيه ِة فَـ ُقلْنَاَ :اي َر ُس َ
هللا عنه قَ َ
اَّلل َك ْي َ
ال" :ا ْع ِر ُ
ف تَـ َرى ِيف ذَلِ َ
َ
ْ
س ِاب ُّلرقَى َما َملْ يَ ُك ْن فِ ِيه ِش ْر ٌك".
ُرقَا ُك ْمَ ،ال َأبْ َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
الَ :هنَى َر ُس ُ
وأخرج مسلم ( )2199من حديث َجابِ ٍر رضي هللا عنه قَ َ
اَّلل َ -
ول هِ
آل َع ْم ِرو بْ ِن َح ْزٍم إِ َىل ر ُس ِ
صلهى ه
ول
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َقالُواَ :اي َر ُس َ
الرقَى ،فَ َجاءَ ُ
َو َسله َمَ -ع ْن ُّ
اَّلل َ -
َ
هِ
ت ِع ْن َد َان ُرقـْيَةٌ نَـ ْرقِي ِهبَا ِم ْن ال َْع ْقر ِ
وها َعلَْي ِه فَـ َقالَ:
الرقَى ،قَ َ
ت َع ْن ُّ
اَّلل إِنههُ َكانَ ْ
ال :فَـ َع َر ُ
ب َوإِنه َ
ك َهنَْي َ
ض َ
َ
َخاهُ فَـ ْليَـ ْنـ َف ْعهُ".
اع ِم ْن ُك ْم أَ ْن يَـ ْنـ َف َع أ َ
استَطَ َ
ْساَ ،م ْن ْ
"ما أ ََرى َأب ً
َ
وحديث عوف بن مالك يدل على أن ما كان من الرقى يؤدي إىل الشرك فيمنع منه ،ويدخل يف ذلك
ما ال يعقل معناه؛ ألنه ال يؤمن أن يؤدي إىل الشرك ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا " :هنى

علماء املسلمّي عن الرقى اليت ال يفهم معناها ألهنا مظنة الشرك ،وإن مل يعرف الراقي أهنا شرك "
[ينظر :جمموع الفتاوى (. ] )13/19
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قال احلافظ ابن حجر يف الفتح (" : )195/10وقد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع
ثالثة شروط :أن يكون بكالم هللا تعاىل أو أبمسائه وصفاته ،وابللسان العريب أو مبا يعرف معناه من
غريه ،وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بذات هللا تعاىل" .وقال الشافعي" :ال أبس أن يرقى

بكتاب وما يعرف من ذكر هللا " ،واملستحب أن يقتصر يف الرقية على ما ورد يف كتاب هللا وسنة

النيب -صلى هللا عليه وسلم -سواء ما ورد من قوله أو إقراره ،ومن املعلوم أن كتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم -اشتمال على أكمل الرقى والتعاويذ ،وقد أخرج الرتمذي ()1984ول هِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم-
الَ :كا َن َر ُس ُ
والنسائي ( )5399من حديث أيب سعيد رضي هللا عنه قَ َ
ِ
اإلنْس ِ
ِ ِ
امهَا.
َخ َذ هبِِ َما َوتَـ َر َك َما ِس َو ُ
ان َح هىت نَـ َزلَ ْ
ت ال ُْم َع ِّو َذ َات ِن فَـلَ هما نَـ َزلَتَا أ َ
يَـتَـ َع هوذُ م ْن ا ْجلَا ّن َو َع ّْي ِْ َ
وقال احلافظ" :وعلى كراهة الرقى بغري كتاب هللا علماء األمة " ،وقسم القرطيب الرقى إىل أقسام،
فذكر ما جيوز منها ،وما ال جيوز فقال " :الرقى أقسام :أحدها :ما كان يرقى به يف اجلاهلية مما ال

يعقل معناه فيجب اجتنابه لئال يكون فيه شرك ،أو يؤدي إىل الشرك.
الثاين :ما كان بكالم هللا أو أبمسائه فيجوز ،فإن كان مأثوراً فيستحب  ،" ...هذا وهللا أعلم.

()511/2

تعليق التمائم
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/السحر والرقى والتمائم والطرية
التاريخ 1427/04/15هـ

السؤال

أرجو املساعدة يف فهم احلكم الشرعي يف كون ارتداء التميمة شركاً أكرب ،فالذي أعرفه أن اختاذ شيء

كنت أرى املسلم الذي يرتدي متيمة يعتقد أن هللا وضع يف التميمة
كوسيلة يكون شركاً أصغر فقطُ ،
وفهمت أن هذا شركا أصغر.
قوة حلمايته ،أو للسبب الذي يستخدمها من أجله.
ُ

أرجو التكرم بتوضيح هذه املسألة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فليست التمائم كلها شركا أكرب ،بل أكثرها من الشرك األصغر ،وهذا حبسب اعتقاد من يعلقها أو

يعملها ،فإن اعتقد أهنا هي اليت تدفع عنه الضرر فهذا شرك أكرب ،وإن اعتقد أهنا سبب فهو شرك
أصغر.

وكذلك اختاذ الوسيلة قد يكون شركاً أكرب ،إذا اعتقد صاحبه أن الوسيلة تنفعه أو تضره من دون
"ما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إِهال
هللا ،وكذلك إذا عبد هذه الوسيلة كما قال طوائف من املشركّي عن وسائلهمَ :
وان إِ َىل هِ
اَّلل ُزلْ َفى" [الزمر ]3:وعدههم هللا من أهل الشرك األكرب.
لِيُـ َق ِّربُ َ
أما إذا اعتقد أن الوسيلة سبب بطريقة غري مشروعة فهو شرك أصغر.

()1/3

قراءة الفنجان والكهانة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/إدعاء علم الغيب
التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

امرأة تدعي علم األمور الغيبية عن طريق قراءة الفنجان وما أشبه ذلك ،وتضع عنواهنا يف بعض
اجملالت ،فما نصيحتكم هلا؟ مع بيان خطورة هذا األمر.

اجلواب

احلمد هلل.

هذه املرأة طريقتها هي طريقة املنجمّي والكهان والعرافّي ،فعملها هذا هو من عمل أولئك الذين
يدعون علم الغيب ،ودعوى علم الغيب كفر ،ألنه ال يعلم الغيب إال هللا" ،قل ال يعلم من يف

السموات واألرض الغيب إال هللا" [النمل ]65 :فيجب على هذه املرأة أن تتوب إىل هللا وتصحح
إسالمها وترتك هذه احلرفة اخلبيثة ،فهي إما أن تكون دجالة كذابة تكذب على الناس بدعوى أهنا

تعلم األمور املستقبلية جلمع املال من أيديهم ،وإما أن تكون مستعينة ابلشياطّي فهم الذين أيتوهنا

ببعض ما خترب به ،وهذا ال حيصل هلا إال إذا أطاعتهم فيما يريدون منها من شرك أو معصية ،كما جيب
على املسلمّي أن ينكروا ذلك عليها وعلى أمثاهلا ،وينكروا على من يذهب إليها أو يسأهلا بواسطة
اهلاتف أو املراسلة ،فإن ذلك من سؤال الكهان ،وقد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه

قال" :من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه مبا يقول ،فقد كفر مبا أنزل على حممد  -صلى هللا عليه

وسلم "-رواه أمحد ( )9536من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وهذا كاف ملن عقل أال يقصد

إىل هؤالء الفجرة ،فالواجب احلذر من هؤالء الضالّي املضلّي ،كما جيب اإلميان أبنه ال يعلم الغيب

إال هللا ،قال هللا تعاىل" :عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً إال من ارتضى من رسول" [اجلن:

 ، ]27-26نسأل هللا السالمة والعافية من عمل املفسدين ،وهللا أعلم.
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علم النيب عليه الصالة والسالم الغيب!
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/إدعاء علم الغيب

التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

السالم عليكم.
بعض الفئات الضالة يستندون يف أعماهلم الشركية على هذين احلديثّي وأريد معرفة صحتهما ،ورد يف
املوارد املواهب للزرقاين برواية ابن عمر -رضي هللا عنهما( :-إن هللا وضع كل األرض أمامي فأان

أرى األرض ،وكل ما سيحدث عليها إىل يوم القيامة كأين أنظر إىل يدي) .

يف مسند اإلمام أمحد رواية أيب ذر الغفاري  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
"تركنا وما من طائر يضرب جبناحيه إال وأخربان عنه".

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أقول وابهلل التوفيق:

()3/3

أما احلديث األول :وهو الذي ذكره القسطالين (ت923هـ) يف كتابه (املواهب اللدنية)  ،وشرحه
الزرقاين (ت 1122هـ)  ،فقد ذكره القسطالين فيه ( ، )559/3انسباً -احلديث إىل الطرباين .وهو

حديث أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري -كما يف جممع الزوائد للهيثمي ( ، )287/8وعنه أبو نعيم

يف حلية األولياء ( )101/6؛ وأخرجه نعيم بن محاد يف كتاب الفنت (27/1رقم ، )2كلهم من طريق
سعيد بن سنان ،عن أيب الزاهرية ،عن كثري بن مرة ،عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا  -عز وجل -قد رفع يل الدنيا ،فأان أنظر إليها ،وإىل ما
هو كائن فيها إىل يوم القيامة ،كأمنا أنظر إىل كفي هذه .جلياان من هللا جاله لنبيه ،كما جال للنبيّي
قبله" "وجليان" بكسر اجليم والالم املشددة املكسورة :أي إظهاراً وكشفاً ،ويف إسناده سعيد بن سنان

احلمصي ،أبو مهدي (ت 163هـ أو 168هـ)  .قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب رقم:

(( : )2333مرتوك ،ورماه الدارقطين ،وغريه ابلوضع)  ،ولذلك فقد تعقب اهليثمي هذا احلديث

ببيان شدة ضعف سعيد بن سنان ،كما يف جممع الزوائد ( - )287/8وعليه :فهذا احلديث شديد

الضعف ،ال جتوز نسبته إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فضالً عن االحتجاج به!.

أما احلديث اآلخر :وهو قول أيب ذر  -رضي هللا عنه" :-لقد تركنا حممد -صلى هللا عليه وسلم-

وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكران منه علماً" ،فأخرجه اإلمام أمحد رقم-21361( :

 ، )21440-21439والطرباين يف املعجم الكبري (156-155/2رقم  ، )1647وابن حبان يف
صحيحه رقم ( ، )65وغريهم.
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ويف احلديث اختالف يف إسناده ،ورجح الدارقطين يف كتابه العلل ( )290/6رقم ، )1148( :أنه
من حديث منذر الثوري مرسالً عن أيب ذر -رضي هللا عنه -ومع كون املرسل من أقسام احلديث
الضعيف ،لكن للحديث شواهد ملعناه ،تنهض بقبول معناه .لكن املهم ما هو معناه؟ لقد شرحه

اإلمام اخلطايب (ت388هـ) يف كتابه غريب احلديث ( )287/2بقوله :معناه :أنه  -صلى هللا عليه
وسلم -قد استوىف بيان الشريعة ،حىت مل يغادر منها شيئاً مشكالً ،وبّي هلم أحكام الطري ،وما حيل

وحيرم ،وكيف يذبح الطري ويذكى ،وما الذي يفدى إذا أصابه احملرم مما ال يفدى منها ،إىل ما أشبه هذا

من أمرها .ومل يرد أن يف الطري علماً سوى هذا علمه إايهم ورخص هلم أن يعاطوا زجر الطري الذي

كان أهل اجلاهلية يعدونه علماً ،سوى هذا علمه إايهم ورخص هلم أن يعاطوا زجر الطري الذي كان
أهل اجلاهلية يعدونه علماً ويظنونه حقاً ،بل أبطله وزجر عنه) .

ويقطع أبن هذا هو مقصود أيب ذر  -رضي هللا عنه -أن الطرباين أخرج احلديث ابللفظ التايل :قال

أبو ذر -رضي هللا عنه :-تركنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء
إال وهو يذكران منه علما ،قال :فقال - :صلى هللا عليه وسلم" :-ما بقي شيء يقرب من اجلنة

ويباعد من النار إال وقد بّي لكم" (املعجم الكبري . )156-155/2وهذا اللفظ يدل أن العلم

الذي كان عند الصحابة -رضي هللا عنهم -يف الطري هو ما خيص أحكامها الشرعية ،كما فصله

اخلطايب سابقاً .وليس العلم أبنواعها فصال ،وال ما سيقع هلا ،ومنها من احلوادث إىل يوم القيامة!!

فهذا ال يقول به عاقل ،وال يتصور أحد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يعلمه ،وال أنه علمه

أصحابه  -رضي هللا عنهم -وانشغل بتعليمهم إايه ،وال أهنم -رضي هللا عنهم -حفظوه عنه -صلى
هللا عليه وسلم !!-هذا كله ال يقول به عاقل ،وال يتصوره.
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وال شك أن هللا  -عز وجل -قد اختص بعلم الغيب وحده  -سبحانه وتعاىل ،-كما قال جل ذكره:
"وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو" [األنعام !! ]59 :وقال -سبحانه" :-قل ال يعلم من يف

السماوات واألرض الغيب إال هللا وما يشعرون أاين يبعثون" [النمل ]65 :غري أن هللا  -عز وجل-
يطلع من يشاء من عباده (كمالئكته ورسله) على بعض الغيب ،ال كله؛ ألنه ليس يف قدرة البشر

اإلحاطة ابلغيب كله ،كيف  ...وهللا -تعاىل -أعظم الغيوب؟! فهل حييط أحداً به  -سبحانه-

علماً؟!.
فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -وإن أطلعه هللا -تعاىل -على بعض الغيوب ،فهو ال يعرف الغيب
كله ،كما قال -تعاىل -خماطباً نبيه  -صلى هللا عليه وسلم" :-قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا

وال أعلم غيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل" [األنعام . ]50 :بل إنه  -صلى
هللا عليه وسلم -ال يعرف كل ما سيحدث له يف املستقبل ،وإن عرف بعضه بتعليم هللا -تعاىل له

إايه ،ولذلك أمره هللا -عز وجل -أن يبلغ أمته هذا األمر ،فقال -تعاىل" :-قل ال أملك لنفسي

نفعاً وال ضراً إال ما شاء هللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء إن أان إال
نذير وبشري لقوم يؤمنون" [األعراف. ]188 :

وكل سريته  -صلى هللا عليه وسلم -تدل على بشريته يف هذا اجلانب ،وأنه مل يكن يعلم من الغيب

إال ما علمه هللا -تعاىل -إايه ،فكم أوذي  -صلى هللا عليه وسلم ،-وكم وقع له وألصحابه -رضي

هللا عنهم -مما ال حيبه ،ولو كان يعلم الغيب لدفعه عن نفسه وعن أصحابه -رضي هللا عنهم .-ولو

أراد أحد أن جيمع شواهد ذلك من سريته -صلى هللا عليه وسلم -لوجد السرية كلها انطقة به،
قاطعة يف الداللة عليه.
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فهل يصح بعد هاتّي احملكمات من اآلايت البينات واألخبار القطعيات أن حيتج حمتج خلالفها
ابلواهيات أو املشتبهات؟! هذا فعل الذين يف قلوهبم زيغ "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت
حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

وابتغاء أتويله وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر

إال أولوا األلباب" [آل عمران . ]7 :وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى
آله وصحبه وسلم ،ومن وااله.
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إدعاء علم األرواح!
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية /نواقض اإلميان/إدعاء علم الغيب

التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

ما تعريف علم الغيب .يوجد رجل يقول :إنه يعلم علم األرواح ،وهو خيربان مبا حصل لنا يف املاضي
ابحلرف الواحد ،وكالمه صحيح فماذا يكون ذلك؟ وماذا نفعل له؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعلم الغيب :هو الغيب الذي ال يعلمه إال هللا .وهو ما غاب عن مجيع اخللق ،قال تعاىل" :قُ ْل َال
سمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إِهال ه
اَّللُ" اآلية [النمل. ]65:
يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف ال ه َ َ
ض الْغَْي َ

وصفة العلم املأخوذة من اسم العليم ،من أعظم وأخص صفات هللا جل وعال ،فعلمه سبحانه حميط

"ويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال َِ
ْربّ َوالْبَ ْح ِر َوَما
شامل ،ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء ،قال تعاىلَ :
ط ِمن ورقَ ٍة إِهال يـ ْعلَم َها وَال حبه ٍة ِيف ظُلُم ِ
س إِهال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ض َوَال َرط ٍ
ْب َوَال َايبِ ٍ
ات ْاأل َْر ِ
ّي"
َ ُ َ َ
َ
تَ ْس ُق ُ ْ َ َ

[األنعام. ]59:

ويستوي يف علم هللا املاضي ،واحلاضر ،واملستقبل ،فهو يعلم ما كان ،وما هو كائن ،وما سيكون ،وما

مل يكن ،لو كان كيف يكون.
وأما من ادعى علم الغيب كما يف السؤال ،فهو كاذب ،وكافر ابهلل عز وجل ،ومن ص ّدقه فهو كافر؛

لآلية اليت يف أول اجلواب.

وما أشري إليه يف السؤال مرتبط بدعوة هدامة تسمى "الروحية احلديثة" ،يدعي أصحاهبا العلم ،وهم
من أهل الشعوذة ،واملخادعة ،واللعب بعقول الناس أبساليب وطرق عديدة .وهلا صلة قوية

ابلصهيونية العاملية اليت تعمل على هدم اخللق والدين ،وعلى املسلم أال ينخدع ،حىت ولو جاء يف

بعض كالمهم بعض الصواب واقرأ كتاب (الروحية احلديثة) للدكتور حممد حممد حسّي -رمحه هللا-
عن هذه الدعوة اخلبيثة .وهللا أعلم.
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من هم آل النيب صلى هللا عليه وسلم؟
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت
التاريخ 1425/2/28هـ

السؤال

أمتىن أن أحصل على تعريف عن :آل النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-وآل علي  -رضي هللا عنه،-

وآل جعفر  -رضي هللا عنه ،-وآل عباس  -رضي هللا عنه.-
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وبعد:

فآل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من الناس من يقول :هم أهل البيت -أهل بيته وذريته ،-ومنهم

من يقول :من أطاعه وعمل بسنته ،أي :مجيع األمة الذين تبعوه يف الدين  -وقيل :أقاربه ،وقيل :هم

املختصون به من حيث العلم ،وذهب الشافعي  -رمحه هللا  -وغريه يف رواية حرملة إىل أهنم بنو
هاشم وبنو املطلب الذين حرمت عليهم الصدقة ،وجعل هلم سهم ذوي القرىب من مخس الفيء

والغنيمة استدالالً حبديث" :إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد" رواه مسلم ( ، )1072وحلديث جبري
بن مطعم  -رضي هللا عنه -قال" :مشيت أان وعثمان بن عفان  -رضي هللا عنهما  -إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم -فقلنا :اي رسول هللا أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا وحنن مبنزلة

واحدة منك؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد"
رواه البخاري  -رضي هللا عنه ،-وأزواجه من آل حممد أو آل البيت تشبيهاً ابلنسب ،واملراد ببين
هاشم :آل علي ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،وآل العباس ،وآل احلارث ،وآل علي :هم علي بن أيب

طالب وذريته ونساؤهم تشبيهاً ابلنسب ،وآل جعفر  -رضي هللا عنه -هم جعفر بن أيب طالب

وذريته ونساؤهم تشبيهاً ابلنسب ،وآل العباس بن عبد املطلب  -رضي هللا عنه -وذريته ،ونساؤهم

تشبيهاً ابلنسب .وهللا أعلم.
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إمامة اخلليفة علي -رضي هللا عنه-
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت
التاريخ 1424/6/22هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ،أان شاب من أهل السنة واجلماعة ،أريد سؤالكم عن حق إمامة اإلمام علي بن أيب
طالب كرم هللا وجهه ،وأن تزودوين أبمساء كتب تناقش الفكر الشيعي وأفكاره ،وتبّي مواضع الضعف
فيه ،ألن أفكارهم بدأت هتز عقيديت "الضعيفة" .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

اإلمام علي رضي هللا عنه له حقوق ،فهو من آل بيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأول

من أسلم من الشباب ،ورابع العشرة املبشرين ابجلنة ،ورابع اخللفاء الراشدين ،وزوج فاطمة بنت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأبو السبطّي احلسن واحلسّي  -رضي هللا عنهم  -أمجعّي،
وحيبه هللا ورسوله وحيب هللا ورسوله .وله مناقب كثرية.

الكتب اليت تناقش الشيعة كثرية من أمهها لعامة القراء:

( )1اخلطوط العريضة [حمب الدين اخلطيب] .
( )2التقريب بّي السنة والشيعة [للدكتور انصر القفاري] .
( )3التحفة االثىن عشرية [للدهلوي] .
( )4هلل مث للتاريخ [للموسوي] .

( )5الشيعة والتصحيح [للموسوي] .
( )6الشيعة يف امليزان [د .النجرامي] .

( )7ما جيب أن يعرفه املسلم عن عقائد الرافض [احلمدان] .
( )8أصول الشيعة [د .انصر القفاري] .
وللرد املطول املوسوعي يراجع منهاج السنة البن تيمية.

()10/3

هل مجيع الصحابة عدول؟

اجمليب د .سعد بن عبد هللا احلميد

أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

كيف جنيب من قال :كيف تع ّدلون مجيع الصحابة وتقبلون روايتهم مع أهنم يقعون يف الكبائر

والصغائر ،وهذا قادح يف العدالة .والصحيح أن يُتوقف يف تعديلهم حىت تثبت العدالة أو نثبت
العدالة ،ومن ظهر منه الفسق جرحناه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فأنصح السائل أوالً وكل من قرأ هذا اجلواب ،أو اهتم هبذا األمر ابلرجوع ملا كتبه العلماء ،وال يقفوا
عند حد الشبهة اليت قد تورد من مغرض يعلم أن أكثر الناس ال تتسع صدورهم للبحث والقراءة

فيسهل اقتناصهم ،ومن الكتب اليت أنصح ابلرجوع إليها (الكفاية) للخطيب البغدادي ،و (منهاج
السنة) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و (تطهري اجلنان) البن حجر اهليتمي ،كما أن هناك كتباً ورسائل

وحبواثً صدرت يف العصر احلديث ال بد من الرجوع هلا ،ومنها( :السنة ومكانتها يف التشريع) ملصطفى

السباعي ،و (دفاع عن السنة) حملمد أبو شهبة و (السنة حجيتها ومكانتها يف اإلسالم) حملمد لقمان
السلفي ،و (صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم) لعيادة الكبيسي ،و (إسالم آخر زمن)  ،و
(براءة الصحابة من النفاق) كالمها ملنذر األسعد ،و (رسائل العدل واإلنصاف) لسعود بن حممد

العقيلي ،وإمنا ذكرت هذه املراجع؛ ألن األخ السائل سيجد فيها بغيته ،ويصعب يف جواب خمتصر
كهذا اإلتيان على أطراف املوضوع.
ومع هذا أخلص اجلواب يف النقاط اآلتية:
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( )1هناك فرق بّي من يناقش هذه القضية وهو مسيء للظن أبولئك الصحب الكرام؛ بسبب
رواسب عقدية معروفة ،وبّي من ينظر إليهم نظرة حمبة وإجالل؛ بسبب مواقفهم املش هرفة يف نصرة

هذا الدين ،والدفاع عنه ،وصربهم على األذى فيه ،وبذهلم املهج واألرواح واألموال يف سبيله ،أو

لست ترى عجب عروة بن مسعود الثقفي –حّي كان مشركاً – من الصحابة يف احلديبية ،وذلك

حّي رجع إىل قومه ،فقال" :أي قوم! وهللا! لقد وفدت على امللوك ،ووفدت على قيصر وكسرى
والنجاشي ،وهللا! إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب ٍ
حممد حممداً – صلى هللا عليه

كف رجل منهم فَ َدلك هبا وجهه وجلده ،وإذا أمرهم
وسلم  !-وهللا إن تن ّخم خنامة إال وقعت يف ّ

ابتدروا أمره ،وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده وما حي ّدون إليه

النظر تعظيماً له  ...إخل ما قال " البخاري (. )2732-2731

( )2أتمل قوله – تعاىل" :-حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعاً
سجداً يبتغون فضالً من هللا ورضواانً سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة
ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم

الكفار وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجراً عظيماً " [الفتح. ]29:

وقوله – تعاىل" :-وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك هللا هو الذي أيدك بنصره وابملؤمنّي* وألف

بّي قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بّي قلوهبم ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم"
[األنفال. ]63-62:

وقوله – تعاىل":-كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل "
[آل عمران. ]110:
وقوله – تعاىل " :-وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيداً" [البقرة. ]143:

مث انظر ماذا ترى؟ أو لست ترى تعديلهم يف اجلملة؟
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فإن أشكل عليك العموم ،فخذ اخلصوص" :لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين

اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث اتب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم"
[التوبة. ]117:
وهذه كانت عقب غزوة العسرة (تبوك)  ،وكانت يف آخر حياته – صلى هللا عليه وسلم.-

وقال تعاىل" :لقد رضي هللا عن املؤمنّي إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة

عليهم وأاثهبم فتحاً قريباً* ومغامن كثرية أيخذوهنا وكان هللا عزيزاً حكيماً" [الفتح. ]19-18:
وهذه تزكية عظيمة ألهل بيعة الرضوان.

وقال – تعاىل " :-والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا
عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم "

[التوبة. ]100:

وهذا نص قاطع يف تزكية عموم املهاجرين واألنصار ،بل ومن تبعهم إبحسان.

وقريب منه قوله – تعاىل  " :-للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضالً من

هللا ورضواانً وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون
من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون" [احلشر. ]9-8:

وأتمل اآلية بعدها":والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال

جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " [احلشر. ]10:

وقال – تعاىل" :-ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا
من بعد وقاتلوا وكالً وعد هللا احلسىن وهللا مبا تعملون خبري " [احلديد. ]10:

فكم سيكون عدد هؤالء الصحابة الذين زكاهم هللا – تعاىل -وعدههلم ممن مشلتهم اآلايت؟ ومن الذي

سيبقى؟ أهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؟ أو ليس هللا – تعاىل – يقول" :وكالً وعد هللا

احلسىن"؟
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( )3فإن كان القصد من إيراد هذه الشبه إقصاء بين أمية عن شرف الصحبة ،فمن الذي يستطيع أن
يقصي عثمان  -رضي هللا عنه -؟ أو ليس دون ذلك خرط القتاد؟
وأما معاوية وعمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -فهل كان خيفى على النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -أمرمها حّي ّأمر َع ْمراً على جيش ذات السالسل وفيهم أبو بكر وعمر  -رضي هللا عنهما-
[البخاري ( )3662ومسلم ( ] )2384؟ أو ليس هو ممن أسلم طوعاً وهاجر قبل الفتح؟ فماذا

يريد من ذلك؟

ومثله معاوية  -رضي هللا عنه  -كيف ائتمنه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على كتابة الوحي إن مل
يكن عدالً؟ وكيف وثق به عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -وواله إمرة جيش الشام مع ما عرف

من شدة عمر  -رضي هللا عنه  -يف الوالية حىت إنه عزل عنها سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه
-؟ وكيف سكت ابقي الصحابة عن ذلك لو مل يكن عدالً عندهم؟ وكيف زكاه بعض الصحابة كابن

عباس وغريه؟ وملاذا مل يتهمه خصومه كعلي  -رضي هللا عنه  -ومن معه من الصحابة يف دينه إذا مل
يكن عدالً؟ وكيف قَبِ َل احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما  -ابلتنازل عن اخلالفة له مع كثرة أتباعه
وأعوانه إذا كان مشكوكاً يف عدالته؟ وكيف قبل ابقي الصحابة ذلك؟
( )4فإن ارتضيت املهاجرين واألنصار وأهل بيعة الرضوان وبيعة العقبة والذين أسلموا قبل الفتح
وأنفقوا وقاتلوا ،وظهر لك ما تقدم عن معاوية وعمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما -فمن بقي؟

فليكن السؤال حمصوراً إذاً يف :هل ثبتت صحبة فالن وفالن؟ ممن يرى مثري الشبهة أهنم خارجون عن
األدلة السابقة.

( )5ليس املراد بعدالة الصحابة  -رضي هللا عنهم  -عصمتهم من اخلطأ والنسيان والذنوب

والعصيان ،فالعصمة مل تثبت ألحد بعد األنبياء  -عليهم الصالة والسالم ،وإمنا املراد بعدالتهم -

رضي هللا عنهم  -براءهتم من النفاق ،وصدق حمبتهم هلل ورسوله ،وأهنم ال يتعمدون الكذب على
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .-
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (منهاج السنة) (" : )307-306/1الصحابة يقع من أحدهم
هنات ،وهلم ذنوب ،وليسوا معصومّي ،لكنهم ال يتعمدون الكذب ،ومل يتعمد أحد الكذب على

النيب – صلى هللا عليه وسلم – إال هتك هللا سرته" ا .هـ ،والدليل على ذلك :ما جاء يف (صحيح

البخاري ( )6780يف قصة الرجل الذي جيء به عدة مرات وهو يشرب اخلمر وجيلد ،فلما لعنه

أحد الصحابة هناه النيب – صلى هللا عليه وسلم ،-وقال" :ال تلعنوه ،فو هللا ما علمت إنه حيب هللا

ورسوله ".

وقصة حاطب بن أيب بلتعة – وهي خمرجة يف الصحيحّي [البخاري ( )4890ومسلم (– ] )2494
معروفة ،فإنه اهتم ابلتجسس على املسلمّي ،ومع ذلك نفى عنه النيب – صلى هللا عليه وسلم –
الكفر ،وقال" :وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".

( )6املتتبع لسرية الصحابة – رضي هللا عنهم – جيد أن من نُقل عنه اقرتافه شيئاً من اآلاثم قلة

قليلة ،وبعض هذه القلة ال يثبت عنه ذلك ،ومن ثبت عنه اعتُذر عنه ببعض األعذار اليت لو أعرضنا
عنها وافرتضنا ثبوت ذلك عنه ملا كان له أثر يف أصل القضية اليت نتحدث عنها؛ ألن القصد محاية

جناب السنة حبماية جناب نقلتها وحامليها ،ومن نظر بعّي اإلنصاف وجد َمحَلَةَ السنة من الصحابة

– رضي هللا عنهم – مل يرد عنهم شيء مما ذُكر ،وإمنا ورد ذلك عن أانس اختلف يف صحبتهم كالوليد

بن عقبة ،ومع ذلك فليس هلم رواية  -حبمد هللا  ،-وأعين بذلك بعد وفاته – صلى هللا عليه وسلم
– ،وأما حال حياته فقد كانت تقع من بعضهم تلك األمور ملصلحة التشريع كما ال خيفى.
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يقول األلوسي – رمحه هللا – يف (األجوبة العراقية) (ص " : )24-23ليس مرادان من كون الصحابة
– رضي هللا عنهم – مجيعهم عدوالً :أهنم مل يصدر عن واحد منهم مف ه
سق أصالً ،وال ارتكب ذنباً

قط ،فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد ،فقد كانت تصدر منهم اهلفوات "....إىل أن قال " :مث إن مما

جتدر اإلشارة إليه ،وأن يكون اإلنسان على علم منه :هو أن الذين قارفوا إمثاً من أصحاب رسول هللا
– صلى هللا عليه وسلم – مث ُح ّدوا هم قلة اندرة جداً ،ال ينبغي أن يُـغَلهب شأهنم وحاهلم على األلوف

املؤلفة من الصحابة – رضي هللا عنهم – الذين ثبتوا على اجلادة والصراط املستقيم ،وحفظهم هللا –

كرب منها وما صغر ،وما ظهر منها وما بطن ،والتاريخ الصادق
تبارك وتعاىل – من املآمث واملعاصي ،ما ُ
أكرب شاهد على هذا ".

ويقول الغزايل يف (املستصفى) (ص " : )190-189والذي عليه سلف األمة ومجاهري اخللف :أن
عدالتهم معلومة بتعديل هللا – عز وجل – إايهم ،وثنائه عليهم يف كتابه ،فهو معتقدان فيهم إال أن
يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ،وذلك ال يثبت ،فال حاجة هلم إىل تعديل".

سقات اليت نتحدث عنها :ما عدا الفنت اليت نشبت بينهم – رضي هللا عنهم –
( )7واملقصود ابملف ه

سقاً إال أن ما كان منه بتأويل خيرج عما حنن بصدده ،واألدلة على هذا
فمع كون قتل املسلم يُعد مف ه

كثرية ،ومن أمهها:

قوله  -تعاىل " :-وإن طائفتان من املؤمنّي اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [احلجرات ، ]10:فوصفهم-

سبحانه – ابإلميان مع وجود االقتتال.

وأخرج البخاري ( )2704عنه – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال عن احلسن بن علي – رضي هللا
عنهما – " :إن ابين هذا سيد ،ولعل هللا أن يصلح به بّي فئتّي عظيمتّي من املسلمّي" .ولذا عذر
أهل السنة كلتا الطائفتّي ،وتولّومها ،وإن كانت واحدة أقرب إىل احلق من األخرى.
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( )8مما ال شك فيه أنه ال ميكن العمل ابلقرآن إال ابألخذ ابلسنة ،وال تصح السنة وال تثبت إال
بطريقة أهل احلديث ،وأمهها جذر اإلسناد ،وهم الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-ولذا يقول أبو زرعة

الرازي  -رمحه هللا " :-إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -فاعلم أنه زنديق؛ ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عندان حق ،والقرآن حق ،وإمنا أدى إلينا

أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان
هذا القرآن والسنن
ُ
ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل ،فهم زاندقة" أخرجه اخلطيب البغدادي يف (الكفاية) (ص
 ، )67-66وكان قد قال قبله" :على أنه لو مل يَ ِرد من هللا  -عز وجل  -ورسوله فيهم  -أي

الصحابة  -شيء مما ذكرانه ،ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنصرة وبذل املَُهج

واألموال ،وقتل اآلابء واألوالد ،واملناصحة يف الدين ،وقوة اإلميان واليقّي ،القطع بعدالتهم واالعتقاد

لنزاهتم ،وأهنم أفضل من مجيع املعدهلّي واملزكّي الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين " ا .هـ.

( )9هناك سؤال عكسي نوجهه ملن يثري هذه الشبهة ،فنقول :ما هو البديل يف نظرك؟
أ .فهل ترى أن اإلسالم يؤخذ من القرآن فقط؟.

فقل يل :من الذي نقل إلينا القرآن؟ ومن الذي مجعه؟ وهل تستطيع أن تقيم اإلسالم ابلقرآن فقط؟

وماذا نصنع ابآلايت الكثرية الدالة على وجوب األخذ ابلسنة ،كقوله  -تعاىل ":-وما آاتكم الرسول
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ، ]7:وقوله  -تعاىل" :-وأنزلنا إليك الذكر لتبّي للناس ما

نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" [النحل. ]44:

ب .أو ترى أنه يؤخذ ابلسنة ،ولكن من طريق صحابة أبعياهنم ثبتت لديك عدالتهم ،ومن عداهم

وبّي لنا موقفك من البقية الباقية بكل وضوح ،وسرتى من الذي تنتقض دعواه،
فال؟ فس همهم لنا ه
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل سب الصحابة كفر
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت
التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

قال يل أحدهم( :إذا كفرمت من يسب الصحابة  -رضي هللا عنهم -فعليكم تكفري أول من سب

الصحابة  -رضي هللا عنهم -وسن سنة السب على املنابر....فقد سب معاوية بن أيب سفيان -
رضي هللا عنه -اخلليفة الراشد الرابع علياً بن أيب طالب -كرم هللا وجهه ،-وجعلها سنة ملن بعده،

حيث ظل بنو أمية يسبون علياً -رضي هللا عنه -على املنابر وقبل كل صالة ،فهل لديكم اجلرأة

لتكفروا معاوية  -رضي هللا عنه -؟ فنتفق على تكفري كل من يسب الصحابة  -رضي هللا عنهم-؟
أم أنكم تكفرون البعض وجتدون األسباب للبعض اآلخر؟) هل سب معاوية  -رضي هللا عنه -أهل

البيت؟ وكيف أرد عليه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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ليس كل سب للصحابة  -رضي هللا عنهم  -كفر ،بل بعضه فسوق وبعضه كفر ،وال يعرف بسند
صحيح أن معاوية -رضي هللا عنه -فعل ذلك إال ما ينقل يف كتب التاريخ واألدب ،وأسانيد هذه
الكتب مثقلة ابلوهن والضعف ،ومن املؤكد أن معاوية  -رضي هللا عنه  -وبين أمية ال يسبون

الصحابة -رضي هللا عنهم -كما تفعل الشيعة الرافضة الذين ال يكتفون بشتمهم واهتامهم ابلشذوذ
اجلنسي ،والزان ،واللواط ،بل يكفروهنم وخيرجوهنم من امللة ،واملؤمن العاقل ال يهدر نفسه ووقته

ومشاعره يف تتبع فنت سلمنا هللا من الوقوع فيها ،والنفوس املرتعة ابلسلبيات هي اليت تتبع أردى

أحوال الناس وأقواهلم وتنغمس يف ذلك وتعيش يف أجوائه وتبتغي جر الناس إىل ذلك وتبحث عن
أسباب الشنآن والبغضا .وما حصل بّي الصحابة -رضي هللا عنهم -من فنت قد جتاوزت حد األقوال
إىل الدماء ،ولكن أهل العلم واإلميان يرتكون ذلك ويعرضون عنه ،ويقولون" :تلك أمة قد خلت هلا ما

كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون" [البقرة ، ]134:ويعتربون ما جرى بّي

الصحابة  -رضي هللا عنهم -ابجتهاد منهم وحبث عن األفضل واألجود لألمة ،ولكن أخطأ بعضهم
يف االجتهاد وأصاب آخرون ،والشك أن عليا -رضي هللا عنه  -كان هو املصيب ،ولكن ذلك ال

يقتضي شتما وال تكفرياً لغريه ،كما كان يفعل علي نفسه -رضي هللا عنه ،-وكما فعل أبناؤه وأحفاده
من بعده ،احلسن واحلسّي وزين العابدين وجعفر الصادق وزيد بن احلسّي وعلي الرضا وغريهم،

ولكن األهواء الضالة قادت بعض الناس إىل استنبات أحقاد واستخراج مآسي وإهلاب مشاعر العامة
واخلاصة هبا أتجيجا للصراع وحتريكا لألحقاد ،والعاقل الفطن واملؤمن التقي حيرص على ما ينجيه عند
هللا ،وما يكون سببا يف صالح حال أمة اإلسالم وملن مشلها وتوحيد جهودها .وهللا أعلم.
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هل يف هذا القول طعن يف الصحابة ،رضي هللا عنهم؟
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال

شيخنا الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يستدل بعض املخالفّي -هداهم هللا -بقول الذهيب للطعن بعدالة الصحابة- ،رضوان هللا عليهم

أمجعّي -يف مقدمة كتابه (الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ر ّدهم) (ص" : )23وما زال مير يب
الرجل الثبت وفيه مقال من ال يعبأ به ،ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من

الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي واألئمة( ،فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما)  ،وهللا يرضى

عن الكل ويغفر هلم ،فما هم مبعصومّي ،وما اختالفهم وحماربتهم ابليت تليّنهم عندان أصالً" .انتهى
خريا؟
قوله .هل من تفسري جزاكم هللا ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عما ذكره الذهيب يف مقدمة كتابه (الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد) ،
فبخصوص سؤالكم ّ

فأقول :الكالم املذكور وما قبله وما بعده يف حدود ست صفحات إىل قوله :أما بعد :فهذا فصل
انفع يف معرفة الثقات .فجميع الكالم السابق مقحم يف املقدمة وليس منها ،وإمنا املقدمة صفحة

واحدة فقط أو أقل ،وهو ظاهر يف النسخة اليت معي ،وهي بتحقيق إبراهيم سعيد أيب إدريس ،وبيدي
نسخة أخرى مطبوعة بعنوان :ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثهق ،بتحقيق حممود شكور بن حممود
احلاجي ،وهذه النسخة املذكورة خالية من تلك املقدمة املقحمة.

وهذا الفصل املطول يف املقدمة إمنا هو يف نسخة مطبوعة قدمية ذكرها احملقق ،وذكر بعض النقول
القدمية عن هذه املقدمة مما يدل على أن إدخاهلا يف مقدمة الكتاب قدمي .وهللا أعلم.
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تعرف أسلوبه ،ولكن لعلها
والشيء املهم أن املقدمة املذكورة هي من كالم الذهيب ،فيما يظهر ملن ّ

اجتلبت من موطن آخر ،والنص املذكور يف السؤال ليس فيه إشكال بل هو واضح إال قوله( :فبعض

الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما)  ،وأظن هذا هو حمل السؤال ،ويظهر يل محل هذا الكالم على أحد
أمرين:
األول :أن يكون مراده إطالق بعضهم على بعض هذا الذنب وقع منه ظنًّا أنه منافق ألجله ،كقول

عمر ،رضي هللا عنه ،يف حاطب بن أيب بلتعة :اي رسول هللا ،دعين أضرب عنق هذا املنافق .أخرجه

البخاري ( )3007ومسلم ( . )2494وكقول األنصاريّي يف مالك بن الدخشم ملا رأوا من جمالسته
رسول ِ
هللا؟ ".
َين ُ
س يَ ْش َه ُد أ ْن ال إِلهَ هإال هللاُ وأِّ
للمنافقّي ،وملا قاله النيب صلى هللا عليه وسلم" :أَلَْي َ
قالوا :إنه يقول ذلك ،وما هو يف قلبه .أخرجه مسلم ( ، )33وهذا ظاهر يف أهنم يعتقدونه مناف ًقا يف
الباطن ،وحنو ذلك من األحداث اليت هي بتأويل ،كما هو يف كالم الذهيب ،فعمر ,رضي هللا عنه،
متأول يف قوله؛ لعظم فعل حاطب ،واألنصاريون كذلك متأولون.

الثاين :أن يكون معىن كالم الذهيب اإلشارة إىل ما وقع من الفتنة والقتال ،وكالم بعضهم يف بعض

واستباحة قتاله ،وكل ذلك بتأويل.

واملعىن األول أقرب لكالم الذهيب ،فإن الثاين ليس فيه تكفري وإمنا هو قتال .وهللا أعلم.
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املفاضلة بّي الصحابة  -رضي هللا عنهم -
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت
التاريخ 1424/4/28هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو حول درجات الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ومنزلتهم ،فكيف نفرق بّي سيدان علي

ومعاوية  -رضي هللا عنهما  -يف الدرجة والفضل والعلم واألثر واالتباع؟ وجزاكم هللا خرياً.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذي عليه إمجاع املسلمّي أن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -هم أفضل األمة بعد نبيها ،فهم أعظم

الناس علماً ،وأبرهم قلوابً ،وأعمقهم إمياانً ،وأن درجتهم يف الفضل كدرجتهم يف الصحبة ،فأفضلهم

السابقون ،والبدريون ،وأهل الشجرة ،واملبشرون العشرة ،وأفضل العشرة اخللفاء الراشدون األربعة-

رضي هللا عنهم -وأفضل األربعة الشيخان أبو بكر وعمر -رضي هللا عنهما -وأفضل الشيخّي أبو
بكر -رضي هللا عنه -وقد دلت على هذا التفضيل نصوص كثرية ،أكتفي منها بقوله تعاىل" :ال
ِ هِ
ين أَنْـ َف ُقوا ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا
يَ ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ

َوُك ّالً َو َع َد ه
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن" [احلديد :من اآلية ، ]10ومع معرفة درجاهتم يف الفضل والصحبة فذلك ال
يعين اإلزراء ابملفضول وغمطه حقه ،فضالً عن سبه وشتمه ،والصحابة  -رضي هللا عنهم -كلهم

خيار عدول ،حنبهم ونتوالهم ونعرف هلم فضلهم وسابقتهم ،ومنسك عما شجر بينهم ،وهم فيه ما بّي
ٍ
ٍ
وجمتهد خمطئ معذور له أجر واحد.
جمتهد مصيب فله أجران،
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طعن الشيعة يف عمر  -رضي هللا عنه -
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

إن الشيعة حيتجون ابحلديث التايل أبن عمر  -رضي هللا عنه  -أمر بغري ما شرع هللا ،حّي جاء رجل

من أهل البادية إىل عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -فقال :اي أمري املؤمنّي ،إمنا منكث الشهر
والشهرين ال جند املاء؟! قال عمر  -رضي هللا عنه  :-أما أان فلم أكن ألصلي حىت أجد املاء!!

فقال عمار بن ايسر  -رضي هللا عنهما  :-أما تذكر إذ أان وأنت أبرض كذا نرعى اإلبل فتعلم أين

أجنبت؟ قال :نعم فتمعكت يف الرتاب فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فضحك وقال :إن

كان يكفيك من ذلك الصعيد أن تقول :هكذا وضرب بكفيه األرض ،مث نفخهما ،مث مسح هبما

وجهه وكفيه فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-اتق هللا اي عمار فقال عمار :فيما علي لك من حق اي
أمري املؤمنّي إن شئت ال أذكره ما حييت؟ فقال عمر :كال وهللا ولكن أوليك من أمرك ما توليت.

(عب)  .رواية رابعة مساندة :مصدرها مسند اإلمام أمحد ،اجمللد الرابع ،أول مسند الكوفيّي ،بقية
حديث عمار بن ايسر رضي هللا تعاىل عنهما .حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا

شعبة عن احلكم عن ذر عن ابن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه أن رجال أتى عمر  -رضي هللا عنه ،-

فقال :إين أجنبت فلم أجد ماء!! فقال عمر  -رضي هللا عنه  :-ال تصل!!! فقال عمار  -رضي هللا

عنه  :-أما تذكر اي أمري املؤمنّي إذ أان وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند ماء فأما أنت فلم تصل وأما

أان فتمعكت يف الرتاب فصليت فلما أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان

يكفيك هكذا فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم بكفيه األرض ونفخ فيهما مث مسح هبما وجهه
وكفيه .أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب
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أما اجلواب عن السؤال الذي حيتج به الشيعة على أن عمر  -رضي هللا عنه  -قد أمر بغري ما شرع
هللا! فليس :للشيعة متمسك يف هذا األثر على أن عمر  -رضي هللا عنه  -أمر بغري شرع هللا -

حاشاه من ذلك  -وإذا كان هذا  -أعين دعوى األمر بغري شرع هللا  -ال يتصور يف آحاد الصاحلّي
من هذه األمة ،فكيف يتصور ذلك يف اخلليفة الراشد الذي أمجعت األمة يف وقته على صحة
خالفته؟ ولكنه اهلوى والتعصب جيعل من األسود أبيض ومن األبيض أسود!! نعوذ ابهلل من اهلوى.

واعلم أنه ما من أحد من العلماء  -إال ما ندر  -إال وله من األقوال واآلراء ما خيالف فيه السنة،
نظراً ألن السنة ال ميكن ألحد أن حييط هبا إحاطة اتمة ،حبيث ال يشذ عنه منها شيء ،هذا مل يقع

لكبار الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فضالً عن غريهم ممن أتى بعدهم ،ومع ذلك فلم يقل أحد من
العلماء :إن خمالفة عامل للسنة  -بسبب خفائها عليه أو لعذر غريه  -إن ذلك من تبديل شرع هللا

تعاىل.

وهلذا مل يقل أحد من األئمة إن علياً  -رضي هللا عنه  -قد بدل الشريعة حينما قال :إن املتوىف عنها
زوجها تعتد أبطول األجلّي ،ملخالفة قوله هذا للسنة الصحيحة الصرحية يف حديث سبيعة األسلمية

 -رضي هللا عنها  -واليت أفتاها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبهنا انقضت عدهتا مبجرد وضع

محلها؟

بل أهل العلم يعتربون هذا من مجلة االجتهادات اليت يعذر فيها صاحبها ،وال يوافق على قوله ،ومتثل

هذه الطريقة تعامل أهل العلم املنصفّي مع اجتهادات العلماء اليت تبّي خطؤها ،سواء كان العامل من
الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وهم أوىل الناس ابلتماس األعذار  -أو مع غريهم.
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وخبصوص حديث عمر هذا ،فإن قول عمر – رضي هللا عنه – له سبب – كما قال ابن عبد الرب يف
"التمهيد (( : )273/19وذلك أن عمر – رضي هللا عنه  -كان يذهب إىل أن اجلنب ال جيزيه إال
الغسل ابملاء ،فلما أخربه عمار – رضي هللا عنه  -عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – قال أبن

التيمم يكفيه ،سكت عنه ومل ينهه ،فلما مل ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه تصديق عمار – رضي هللا

عنه  ،-ألن عماراً – رضي هللا عنه  -قال له :إن شئت مل أذكره ،ولو وقع يف قلبه تكذيب عمار

لنهاه ،ملا كان هللا قد جعل يف قلبه من تعظيم حرمات هللا ،وال شيء أعظم من الصالة ،وغري متوهم

عن عمر أن يسكت على صالة تصلى عنده بغري طهارة ،وهو اخلليفة املسؤول عن العامة ،وكان

أتقى الناس لربه وأصلحهم هلم يف دينهم يف ذلك الوقت رضي هللا عنه "انتهى كالم ابن عبد الرب رمحه

هللا.

فتحصل من كالمه رضي هللا عنه أمران:
األول :أن عمر كان قد خفيت عليه السنة أو نسيها ،وكان يظن أن اجلنب ال يصلي حىت يغتسل
ابملاء ،وأن التيمم ال يكفيه ،حىت أخربه عمار – رضي هللا عنه.-

الثاين :أن عمر – رضي هللا عنه – قد رجع إىل السنة حينما أخربه عمار هبا – كما وضح وجه ذلك
ابن عبد الرب ،وهذا هو الظن بكل مسلم تتبّي له السنة ،فضالً عن الصحابة – رضي هللا عنهم ،-

فضالً عن اخلليفة الراشد الوقاف عند حدود هللا أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه .-
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ولكن املشكلة يف بعض الناس  -الذي يفقد اإلنصاف  -حينما يتعامل مع األخبار والقصص  -ويف
نفسه شيء على من يقرأ أخباره  -فإنه حّي يقرأ ،إمنا يقرأ لتتبع األخطاء والزالت ونسيان احلسنات،
فهو كما يقول شيخ اإلسالم ،كالذابب ال يقع إال على اجلرح ،وهذا خمالف للمنهج القرآين الذي
رمسه ربنا بقوله" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ُكونُوا قَـ هو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط َوال َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوٍم َعلَى أَال
َ َُ
َ
َ َ
ّي هَّلل ُش َه َد َ
ِ
ِ
ِ
اَّللَ إِ هن ه
ب للتهـ ْق َوى َواتهـ ُقوا ه
اَّللَ َخبِريٌ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن" [املائدة ، ]8:ويقول سبحانه:
تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
"وال تَـ ْقربوا م َ ِ ِ ِ ه ِ
ف
س ُن َح هىت يَـ ْبـلُ َغ أَ ُشدههُ َوأ َْوفُوا الْ َك ْي َل َوال ِْمي َزا َن ِابل ِْق ْس ِط ال نُ َكلِّ ُ
َ َُ َ
ال الْيَت ِيم إال ابل ِيت ه َي أَ ْح َ
نَـ ْفساً إِال وسعها وإِذَا قُـلْتم فَا ْع ِدلُوا ولَو َكا َن ذَا قُـرىب وبِعه ِد هِ
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعله ُك ْم
اَّلل أ َْوفُوا ذَلِ ُك ْم َو ه
َْ َ َْ
َْ
ُْ
ُ ْ ََ َ
تَ َذ هك ُرو َن" [األنعام. ]152:
فنسأل هللا العدل واإلنصاف مع نفوسنا وإخواننا وخصومنا ،ونقول :ه ِ
ين َجاءُوا ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم
َ
"والذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ هِ
ِ
ِ
ِ
ه
ك
آمنُوا َربهـنَا إنه َ
ين َسبَـ ُق َ
ين َ
وان ابإلميان َوال َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غالً للذ َ
يَـ ُقولُو َن َربهـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
رُؤ ٌ ِ
يم" [احلشر. ]10:
وف َرح ٌ
َ
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من هم آل البيت؟
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1424/10/13هـ
السؤال

السالم عليكم.
عندي إشكال يف مسألة آل البيت الذين أمران أن نصلي عليهم.

مسعت أن أهل البيت هم ذرية النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومسعت أهنم عموم املؤمنّي ،ولكن هذا
ليس بظاهر من اللفظ.
فيكون هناك إشكال يف حصر آل البيت يف ذرية النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فهذا يعين أننا

مأمورون ابلصالة على الذرية ،ويف ذلك تفضيل أنسباء النيب -صلى هللا عليه وسلم -على اآلخرين
من الناس فقط بسبب نسبهم.

فهل هذا هو التأويل الصحيح؟ علماً أنين من أهل السنة ،لكين أريد حجة قوية على الشيعة يف
توضيح هذا املوضوع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأهل البيت هم آل النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل
جعفر وآل عقيل وآل العباس ،وبنو احلارث بن عبد املطلب وأزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وبناته.

فأهل السنة واجلماعة حيبون أهل بيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ويتولوهنم وحيفظون فيهم

وصية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حيث قال يوم غدير خم -وهو اسم موضع":-أذكركم هللا
يف أهل بييت" رواه مسلم (. )2408

وأهل السنة حيبوهنم ويكرموهنم؛ ألن ذلك من حمبة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وإكرامه ،وذلك
بشرط أن يكونوا مستقيمّي على امللة ،كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه ،أما من

خالف السنة ومل يستقم على الدين فإنه ال جتوز مواالته ولو كان من أهل البيت.
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وموقف أهل السنة واجلماعة من أهل البيت موقف االعتدال واإلنصاف ،يتولون أهل الدين

واالستقامة منهم ،ويتربؤون ممن خالف السنة واحنرف عن الدين ولو كان من أهل البيت فإن كونه من
أهل ومن قرابة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ال ينفعه ذلك حىت يستقيم على دين هللا ،فقد روى
أبو هريرة -رضي هللا عنه -قال :قام رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حّي أنزل عليه":وأنذر

عشريتك األقربّي" فقال":اي معشر قريش -أو كلمة حنوها -اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من هللا
شيئاً ،اي عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من هللا شيئاً ،اي صفية عمة رسول هللا ال أغين عنك من

هللا شيئاً ،واي فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك من هللا شيئاً  " ...احلديث
رواه البخاري ( ، )2753ويف حديث آخر عند مسلم (": )2699من بطّأ به عمله مل يسرع به

نسبه".

وأهل السنة يتربؤون من طريقة من غال يف بعض أهل البيت وادعى هلم العصمة ،ومن طريقة من

انصب آل البيت العداوة وطعنوا فيهم ،ومن طريقة املبتدعة واخلرافيّي الذين يتوسلون أبهل البيت

ويصرفون هلم شيئاً من خالص حق هللا.

وأما ما ذكرته يف سؤالك من أن يف الصالة عليهم تفضيل هلم على اآلخرين من الناس فذلك فضهل
هللا ،وقد فضل هللا املهاجرين على األنصار ،وفضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ،وفضهل من أسلم

قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح ،وفضهل الصحابة -رضي هللا عنهم -بعضهم على بعض،

كما فضهل الرسل بعضهم على بعض ،وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم.
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تعليق ملصقات شعارها( :أان أحب الصحابة)
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

هناك ملصقات على شكل قلب مكتوب فيها أان أحب الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وأان ألصقها
على سياريت ،وأنكر علي صاحب يل هذا العمل ،وقال :إن الرافضة ملا يرون هذا سوف يسبوهنم،

فأنت تعّي على سب الصحابة -رضي هللا عنهم -واستشهد ابآلية "وال تسبوا الذين يدعون من دون
هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم" اآلية ،فهل هذا االستدالل صحيح؟ وهل فعلي فيه شيء من اخلطأ؟.

أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وبعد :الذي أراه أن اجملاهرة حبب الصحابة  -رضي هللا عنهم،-والرتضي عليهم أمر

واجب ،وعقيدة أصيلة ،لدى أهل السنة ال ينبغي كتماهنا خوفاً من لعن الصحابة  -رضي هللا عنهم-
من قبل الرافضة أو غريهم ،فالرافضة اختذوا سب الصحابة  -رضي هللا عنهم -ولعنهم وتكفريهم

ديناً ال يرتكونه إال أن تدركهم رمحة هللا ،ولن مينعهم من جماهرهتم بعداوة الصحابة  -رضي هللا عنهم-

وبغضهم إعالن أهل السنة حبهم للصحابة  -رضي هللا عنهم -وترضيهم عليهم أو كتماهنم هلذه

القضية ،وأما اآلية اليت استدل هبا صاحبك ،فهذه يف شأن سب آهلة املشركّي وليست يف مسألتنا

هذه ،صحيح أن العلماء استنبطوا من اآلية قاعدة سد الذرائع ،بيد أن إعمال القاعدة يف هذه

املسألة لن يؤدي إىل غرض صحيح ملا بينته لك.

بقي أخرياً :هل جيوز تعليق هذه االستكرات (امللصقات) ابلصورة اليت ذكرت؟ أقول :إنين ال أحبذ

ذلك ،فحب الصحابة  -رضي هللا عنهم -احلقيقي يكون ابعتناق عقيدهتم ،واقتفاء آاثرهم ،والسري

على طريقتهم ،وهذا خري لك حبول هللا وقوته .وهللا املوفق.
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هل ورد األمر ابلرتضي عن الصحابة
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

من املتعارف عليه بّي املسلمّي قول - :رضي هللا عنه -بعد ذكر اسم الصحايب ،ولكن هذا األمر مل

أيمر به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومل يفعله الصحابة  -رضي هللا عنهم -وال التابعّي،

وهذا خبالف الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وهذا األمر إمنا أدخل على اإلسالم عن

طريق بعض الناس يف قرون الحقة للقرون املفضلة بناء على رأي شخصي منهم ،ولذلك شعروا أبهنم

ال خيالفون أي شعرية من شعائر اإلسالم بل ووجدوه متوافقاً مع مبادئه (حىت لو مل يرد يف وقت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -فهل ما ذكرت صحيح؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:

فال شك أن مما تعارف عليه املسلمون هو الرتضي على الصحابة  -رضوان هللا عليهم -بعد ذكر
أحدهم والرتحم على من سواهم ،وهذا وإن كان ظاهره اخلرب إال أن حقيقته واملراد منه الدعاء مبعىن
اللهم ارض عنهم.

وهذا االصطالح مل يكن معروفاً يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال الصحابة  -رضي هللا

عنهم ،-ولكنه اجتهاد مستنبط من اآلايت القرآنية اليت وصفت الصحابة  -برضوان هللا عليهم،-

كقوله -تعاىل" :-والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا

عنهم ورضوا عنه" [التوبة ، ]100 :وقال -تعاىل" :-لقد رضي هللا عن املؤمنّي إذ يبايعونك حتت

الشجرة" [الفتح ، ]18 :وغريها من اآلايت.
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ومتييز الصحابة  -رضي هللا عنهم -عن غريهم مطلب شرعي لتمييز هللا -تعاىل -هلم بصحبة نبيه -
صلى هللا عليه وسلم ،-وقد ميزهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :لو أن أحدكم أنفق مثل

أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه" رواه البخاري ( ، )3673ومسلم ( )2541من حديث أيب
سعيد اخلدري -رضي هللا عنه .-وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.
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معىن( :أشد الناس بالء)
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على قدر
سؤايل يتعلق ابحلديث الصحيح"أشد الناس ً

دينه فإن كان يف دينه صالبة اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يربح البالء

ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض وما عليه خطيئة"..أو كما قال صلى هللا عليه وسلم ،..وقد

الحظت وجود أانس من أعظم الناس إمياان ومع هذا ال يبتلون ،..وقد يكون الواحد فيهم يف رغد من
العيش..وال يذكر يف سريته مثال أنه ابتلي قط..رغم ما تواتر عنه من صالح وجهاد وتقوى..

لقد كان أبو بكر-..رضي هللا عنه -خري الرجال بعد النبيّي..وأرى أن ابتالء عمر أو عثمان -رضي
هللا عنهما -كان أشد ..وهناك مثال كبار اجملاهدين..ال ميسهم أذى كبري..بقدر ما ميس األفراد

الصغار..إخل فكيف نفهم قاعدة"مث األمثل فاألمثل"..على الوجه األمثل؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فاجلواب :إن البالء يشمل االبتالء ابلسراء والضراء ،كما يشمل االبتالء ابحلروب والفنت

واالضطراابت ،وتسلّط األعداء على املسلمّي أبي وسيلة كانت ،كما يشمل االبتالء بتويل
املسؤوليات ،والسيما العظيمة منها ،كما يشمل االبتالء بكثرة الفرق والبدع والضالالت ،وكثرة
الشهوات والفجور ،وانتشار الفساد يف األرض وحنو ذلك ،وهذا أوالً.
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بالء بعد رسول هللا -
اثنياً :إن الصديق-رضي هللا عنه وأرضاه -هو أفضل األمة وأعلمها وأشدها ً
صلى هللا عليه وسلم -ويكفي من ذلك ما حصل له مع الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف أول

البعثة ،ومن ذلك ما حصل هلما يف الغار ،ومطاردة املشركّي هلما ،وهو يف ظين أعظم مما حصل لعمر

وعثمان وعلي  -رضي هللا عنهم -من البالء ،ومن ذلك أيضاً موقفه العظيم بعد موت النيب -صلى

هللا عليه وسلم -فقد صرب واحتسب مث اختذ القرار الصحيح كما يف خطبته الشهرية ،كما اختذه مرة
أخرى يف حروبه مع أهل الردة وموقفه العظيم يف هذا الشأن الذي نصر هللا به اإلسالم واملسلمّي.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا( :-إن موت النيب -صلى هللا عليه وسلم -من أعظم

األسباب اليت أفتنت هبا خلق كثري من الناس ،وارتدوا عن اإلسالم ،فأقام هللا -تعاىل -الصديق -

رضي هللا عنه -حىت ثبت هللا به اإلميان ،وأعاد به األمر إىل ما كان )..ا .هـ الفتاوى ()303/25
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()33/3

التشكيك يف أحاديث أيب هريرة

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/3/1هـ

السؤال

شخص يصف أاب هريرة -رضي هللا عنه -أبنه كذاب؛ ألنه روى كثرياً من األحاديث من نفسه ،ومل

يعايش النيب -صلى هللا عليه وسلم -لفرتة طويلة ،كما فعل كثري من الصحابة اآلخرين -رضي هللا
عنهم -فكيف أرد عليه؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أبو هريرة -رضي هللا عنه -هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي على املشهور من أقوال املؤرخّي،
وكنيته أبو هريرة وهو صاحب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحافظ الصحابة -رضي هللا

عنهم ،-قدم على النيب -صلى هللا عليه وسلم -عام خيرب سنة سبع من اهلجرة ،وهو أحفظ

أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف عصره ،وقد أثريت بعض الشبهات حول كثرة حديثه مع
أتخر هجرته ،حيث مل يصحب النيب -صلى هللا عليه وسلم -إال قرابة أربع سنّي ،وجياب عن هذا مبا
أييت:

()34/3

 -1أن أاب هريرة -رضي هللا عنه -منذ هاجر إىل املدينة الزم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومل
يشغله عن حضور جمالسه شيء من مشاغل الدنيا ،يقول أبو هريرة -رضي هللا عنه -عن نفسه كما
ِ
هاس يَـ ُقولُو َن أَ ْكثَـ َر أَبُو ُه َريْـ َرةَ
جاء يف الصحيحّي البخاري ح ( ، )118ومسلم ح (" : )2492إ هن الن َ
اب هِ
ولَوَال آيـتَ ِ
ت ح ِديثًا مثُه يـ ْتـلُو( :إِ هن اله ِذين يكْتُمو َن ما أَنْـزلْنَا ِمن الْبـيِنَ ِ
ان ِيف كِتَ ِ
ات َوا ْهلَُدى
َ َ ُ َ َ ْ َّ
َ
اَّلل َما َح هدثْ ُ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسو ِ
ِ
اق َوإِ هن إِ ْخ َوانَـنَا م ْن
ين َكا َن يَ ْشغَلُ ُه ْم ال ه
ص ْف ُق ِاب ْأل ْ َ
يم) إِ هن إِ ْخ َوانَـنَا م ْن ال ُْم َهاج ِر َ
 ) ...إ َىل قَـ ْوله( :ال هرح ُ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
صا ِر َكا َن يَ ْشغَلُ ُه ْم ال َْع َم ُل ِيف أ َْم َواهلِِ ْم َوإِ هن أ ََاب ُه َريْـ َرةَ َكا َن يَـل َْزُم َر ُس َ
ْاألَنْ َ
اَّلل َ -
ظ َما َال َْحي َفظُو َن" ،وقد شهد له الصحابة –رضي هللا عنهم-
ض ُرو َن َوَْحي َف ُ
ض ُر َما َال َْحي ُ
بِ ِشبَ ِع بَطْنِ ِهَ ،وَْحي ُ
ِِ ٍ
سن ِم ْن طَ ِريق َمالِك بْن أَِيب
بتلك املالزمة كما جاء عند الْبُ َخا ِر ّ
ي ِيف (التها ِريخ) َ ،وأ َُيب يَـ ْعلَى إب ْسنَاد َح َ
الُ ( :ك ْنت ِع ْند طَلْحة بن ُعبـيد ه ِ
يل لَهَُ :ما نَ ْد ِري َه َذا الْيَ َم ِاينّ – يعين أاب هريرة  -أَ ْعلَ َم
َعا ِمر قَ َ
َ ْ َْ
اَّلل ,فَق َ
بِر ُس ِ
صلهى ه
اَّلل ِم ْن ُك ْم ,أ َْو ُه َو يَـ ُقول َعلَى َر ُسول ه
ول ه
الَ :واَ هَّلل
ال :فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -ما َملْ يَـ ُق ْل؟ قَ َ
اَّلل َ -
َ

ِ
هيب -
َما نَ ُ
شّ
ك أَنههُ َِمس َع َما َملْ نَ ْس َمعَ ,و َعلِ َم َما َملْ نَـ ْعلَم  ,إِ هان ُكنها أَقـ َْو ًاما لَنَا بُـيُ َ
واتت َوأ َْهلُو َن َ ,وُكنها َأنْيت النِ ّ
ِ
صلهى ه ِ
ههار مثُه نَـ ْرِجعَ ,وَكا َن أَبُو ُه َريْـ َرة –رضي هللا عنه -م ْس ِكينًا َال َمال لَهُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -طََرَ ْيف النـ َ
َ
صلهى ه
َوَال أ َْهل ,إِ همنَا َكانَ ْ
اَّللُ
هيب َ -
ت يَده َم َع يَد النِ ّ
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ك أَنههُ قَ ْد َِمس َع َما َملْ نَ ْس َمع " َوَرَوى الْبَـ ْيـ َه ِق ُّي ِيف
َعلَْي ِه َو َسله َم ,-فَ َكا َن يَ ُدور َم َعهُ َح ْيـثُ َما َدار ,فَ َما نَ ُ
شّ
ِ
ِ
ِ
ال لَهُ:
ْحةَ فَـ َق َ
ْحةَ قَ َ
سا  ,فَ َم هر َر ُجل بِطَل َ
َم ْد َخله م ْن طَ ِريق أَ ْش َعث َع ْن َم ْو ًىل لطَل َ
الَ " :كا َن أَبُو ُه َريْـ َرة َجال ً
ظ َونَ ِسينَا " ينظر فتح الباري.
لََق ْد أَ ْكثَـ َر أَبُو ُه َريْـ َرة  ,فَـ َق َ
ْحة :قَ ْد َِمس ْعنَا َك َما َِمس َع َ ,ولَ ِكنههُ َح ِف َ
ال طَل َ
ف عن أيب هريرة رضي هللا عنه شدة حرصه على حفظ السنة ورغبته الشديدة يف حتصيل
 -2عُ ِر َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -بذلك ففي البخاري ح ( )99أن أاب هريرة قال:
العلم ،وقد شهد له النيب َ -
ول هِ
ول هِ
َس َع ُد الن ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -لََق ْد
ال َر ُس ُ
ك يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة قَ َ
َاي َر ُس َ
هاس بِ َ
اعتِ َ
ش َف َ
اَّلل َم ْن أ ْ
اَّلل َ -
يث أَح ٌد أَ هو ُل ِم ْن َ ِ
ت ِمن ِحر ِ
ت اي أَاب ُهريْـرةَ أَ ْن َال يسأَلُِين َعن َه َذا ا ْحل ِد ِ
ك َعلَى
صَ
ْ
َ
َ
ك ل َما َرأَيْ ُ ْ ْ
َْ
ظَنَـ ْن ُ َ َ َ َ
ا ْحل ِد ِ
يث"......
َ
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -حيث كان ال ينسى شيئاً مسعه
 -3متيز أبو هريرة حبفظه ملا مسعه من النيب َ -
من النيب -صلهى ه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -له كما جاء يف
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -وقد انله بركة دعاء النيب َ -
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
صحيح البخاري ح ( )119حيث قال أبو هريرةَ :اي َر ُس َ
اَّلل إِِّين أ ْ
َمسَ ُع م ْن َ
ساهُ
ك َحديثًا َكث ً
ريا أَنْ َ
يت َش ْيـئًا بَـ ْع َدهُ" ،ومما
ف بِيَ َديْ ِه مثُه قَ َ
سطْتُهُ قَ َ
قَ َ
ال فَـغَ َر َ
ض همهُ فَ َ
ال ُ
ض َم ْمتُهُ فَ َما نَ ِس ُ
س ْط ِر َد َ
اء َك فَـبَ َ
ال :ابْ ُ
يدل على قوة حفظه -رضي هللا عنه -ما ذكر ابن حجر يف " اإلصابة " ،قال " :قال أبو الزعيزعة
 -كاتب مروان  :-أرسل مروان إىل أيب هريرة فجعل حيدثه ،وكان أجلسين خلف السرير أكتب ما

ف
حيدث به ،حىت إذا كان يف رأس احلول أرسل إليه فسأله وأمرين أن أنظر ،فما غري حرفاً "وقد َع َر َ
هذه اخلاصية أليب هريرة -رضي هللا عنه -الصحابة – رضي هللا عنهم -ومن جاء بعدهم من
التابعّي ،فهذا ابن عمر  -رضي هللا عنه  -يقول عنه " :إن كان أللزمنا لرسول هللا ،وأعرفنا حبديثه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
" ،وقال أيضاً وهو يرتحم على جنازته " :كان حيفظ على املسلمّي حديث النيب َ -

َو َسله َم ،" -وقال اإلمام الشافعي " :أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف عصره ".

 -4أدرك أبو هريرة كبار الصحابة –رضي هللا عنهم -وأخذ عنهم ما فاته مما مل يسمعه من النيب -
صلهى ه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم،-
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فرمبا رواها عنهم ،ورمبا قال فيها :قال رسول هللا َ -
وهذا ما يعرف مبراسيل الصحابة –رضي هللا عنهم ،-وكان الصحابة –رضي هللا عنهم -بعضهم
يروي عن بعض لكمال وثوق بعضهم ببعض.
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
قال الرباء بن عازب -رضي هللا عنه " :-ليس كلنا كان يسمع حديث رسول هللا َ -
َو َسله َم ،-كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس مل يكونوا يكذبون يومئذ ،فيحدث الشاهد الغائب".
صلهى ه
اَّللُ
وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال ... " :ليس كل ما حندثكم عن رسول هللا َ -
َعلَْي ِه َو َسله َم -مسعناه منه ولكن كان حيدث بعضناً بعضاً وال يتهم بعضناً بعضناً" ،ويف رواية عن قتادة
أن أنساً –رضي هللا عنهما -حدث حبديث فقال له رجل :أمسعت هذا من رسول هللا – صلى هللا

عليه وسلم-؟ ،قال :نعم ،أو حدثين من مل يكذب وهللا ما كنا نكذب (أخرج هذين األثرين اخلطيب
يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع) .

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ينشر احلديث بّي
 -5بقى أبو هريرة -رضي هللا عنه -بعد وفاة النيب َ -

الناس ويبلغه ومل يشغله عن ذلك والايت وال جتارة ،وال غري ذلك ،وقد أتخرت وفاته ،حيث مات

سنة سبع ،وقيل مثان ومخسّي وهو ابن مثان وسبعّي سنة.
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هلذه األمور وغريها كان أبو هريرة أكثر الصحابة –رضي هللا عنهم -حديثاً ،وقد شاركه الصحابة –

رضي هللا عنهم -يف رواية ما رواه من احلديث حيث يوجد أكثر ما رواه عند غريه من الصحابة –

رضي هللا عنهم ،-وقد تلقى عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -زهاء مثامنائة نفس كما ذكر البخاري،
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -والتابعّي هلم إبحسان
ومن بّي هؤالء الرواة أئمة أعالم من أصحاب النيب َ -
وأئمة آل البيت مثل :علي بن احلسّي زين العابدين ،وحممد بن احلنفية ،وغريمها ،وهذا العدد الكبري
يدل على حرصهم ورغبتهم يف مساع احلديث من أيب هريرة –رضي هللا عنهم -ملا يعلمون من ضبطه

وإتقانه وصدقه ،ومن املعلوم أن الصحابة –رضي هللا عنهم -كلهم عدول كما دلت على ذلك

نصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد إبمجاعهم من األمة ،والطعن يف عدالتهم وتنقصهم من مسات

أهل الزندقة والضالل ،قال أبو زرعة الرازي " :إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول – صلى هللا عليه وسلم  -حق،
َوالقرآن حق ،وما جاء به حق ،وإمنا أدى ذلك كله إلينا الصحابة –رضي هللا عنهم ،-وهؤالء
الزاندقة يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسنة ،فاجلرح هبم أوىل "وقال اخلطيب " :عدالة

الصحابة –رضي هللا عنهم -اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم ،واخباره عن طهارهتم واختياره هلم يف نص
ت لِلن ِ
هاس" [آل عمران ]110:وقوله:
ري أُ هم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
القرآن فمن ذلك قوله –تعاىلُ " :-ك ْنـتُ ْم َخ ْ َ
ِ
اء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً"
هاس َويَ ُكو َن ال هر ُس ُ
"وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أُ همةً َو َسطاً لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ال ه
[البقرة ، ]143:وقوله" :لََق ْد َرض َي ه
ش َج َرة فَـ َعل َم َما ِيف قُـلُوهب ْم
ّي إ ْذ يُـبَايعُونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمن َ
س ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْتحاً قَ ِريباً"
فَأَنْـ َز َل ال ه
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ِ
هِ
ِ
[الفتح ، ]18:وقوله –تعاىل" :-وال ه ِ
وه ْم
ين اتهـبَـ ُع ُ
ين َو ْاألَنْ َ
َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن ْاألَ هولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
إبِِح ٍ
ان ر ِ
ض َي ه
ك
سابُِقو َن ال ه
"وال ه
سابُِقو َن أُولَئِ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ" [التوبة ، ]100:وقوله –تعاىلَ :-
س َ
َْ
ِ ِ
ك ه
ك ِم َن
اَّللُ َوَم ِن اتهـبَـ َع َ
هيب َح ْسبُ َ
"اي أَيُّـ َها النِ ُّ
ال ُْم َق هربُو َن ِيف َجنهات النهع ِيم" [الواقعة ]11-10:وقولهَ :
ِ ِ
ِ
اج ِر ه ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َاي ِرِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْم
ال ُْم ْؤمنِ َ
ين الذ َ
ّي" [األنفال ، ]64:وقوله –تعاىل" :-ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
ضالً ِمن ا هِ
هِ
ك ُهم ال ه ِ
ِ
ص ُرو َن ه
هار
َّلل َوِر ْ
ض َواانً َويَـ ْن ُ
ين تَـبَـ هوأُوا الد َ
صادقُو َن َوالذ َ
يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اجةً ِممها أُوتُوا َويُـ ْؤثُِرو َن َعلَى
اج َر إِلَْي ِه ْم َوال َِجي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم َح َ
َو ْاألميَا َن م ْن قَـ ْبل ِه ْم ُحيبُّو َن َم ْن َه َ
ِ
ِِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن" [احلشر ]9-8:يف آايت
اصةٌ َوَم ْن يُو َق ُش هح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
يكثر إيرادها ويطول تعدادها  ...ومجيع ذلك يقتضى القطع بتعديلهم ،وال حيتاج أحد منهم مع
تعديل هللا –تعاىل -له إىل تعديل ٍ
أحد من اخللق له ،على أنه لو مل يرد من هللا عز وجل ورسوله فيهم
شيء مما ذكرانه ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد ،ونصرة اإلسالم ،وبذل املهج
واألموال ،وقتل اآلابء واألوالد ،واملناصحة يف الدين وقوة اإلميان واليقّي ،القطع على عدالتهم

واالعتقاد لنزاهتهم وأهنم أفضل من مجيع اخلالفّي بعدهم ،واملعدلّي الذين جييؤن من بعدهم ،هذا

مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء " (الكفاية يف علم الرواية (ص، )48-46 :
واإلصابة يف متيز الصحابة –رضي هللا عنهم)11 /1( -
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وقال ابن الصالح " :للصحابة -رضي هللا عنهم -أبسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة
أحد منهم ،بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم على اإلطالق معدلّي بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع
من يعتد به يف اإلمجاع من األمة" .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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ادعاء عصمة فاطمة -رضي هللا عنها-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كنت أحتاور مع أحد الشيعة عن العصمة ،وسار بنا املوضوع إىل عصمة فاطمة بنت رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنها -قال أبن فاطمة -رضي هللا عنها -معصومة وغضبها من

غضب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وغضب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هو غضب
هللا ،فهي معصومة ،وذكر حديثاً يف صحيح البخاري أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :
فاطمة بضعة مين ،فمن أغضبها أغضبين" ،وكذلك حديث يف صحيح البخاري أن عليًّا -رضي هللا

عنه -خطب بنت أيب جهل ،فسمعت بذلك فاطمة -رضي هللا عنها -فأتت رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -وقالت إنك ال تغضب لبناتك ،وهذا علي انكح بنت أيب جهل ،فقام رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -فسمعته حّي تشهد يقول أما بعد :أنكحت أاب العاص بن الربيع فحدثين وصدقين
وإن فاطمة بضعة مين وإين أكره أن يسوءها وهللا ال جيمع بّي ابنة رسول هللا وبنت عدو هللا عند رجل

واحد فرتك علي اخلطبة ،ومن احلديثّي قال يدل على عصمتها؛ ألهنا غضبت على شيء ليس هلا حق

أن تغضب له ،وأن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كاد أن يغضب لغضبها لو مت هذا الزواج فما
الرد على أدلته؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )3110ومسلم ( ، )2449من حديث ال ِْم ْس َوِر
ب ،رضي هللا عنهَ ،خطَب ابـنةَ أَِيب ج ْه ٍل علَى فَ ِ
ال :إِ هن َعلِ هي بْ َن أَِيب طَالِ ٍ
اط َمةَ َعلَْيـ َها
بْ ِن َخمَْرَمةَ قَ َ
َ َ
َ َْ
ول هِ
صلهى ه ِ ه
ك َعلَى ِم ْن َِربهِ َه َذاَ ،وأ ََان يَـ ْوَمئِ ٍذ
ت َر ُس َ
ال ه
هاس ِيف ذَلِ َ
س ِم ْع ُ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -خيَْطُ ُ
ب الن َ
س َالم ،فَ َ
ال" :إِ هن فَ ِ
نت ِيف ِدينِ َها" .مثُه ذَ َكر ِ
ص ْه ًرا لَهُ ِم ْن بَِين َع ْب ِد َمشْ ٍ
س
ُْحمتَلِ ٌم ،فَـ َق َ
اط َمةَ ِم ِّينَ ،وأ ََان أ ََختَهو ُ
ف أَ ْن تُـ ْف ََ
َ
ِ
ُح ِّرُم َح َال ًال َوَال
اه َرتِِه إِ هايهُ ،قَ َ
ص َدقَِين َوَو َع َدِين فَـ َو َىف ِيلَ ،وإِِّين لَ ْس ُ
صَ
"ح هدثَِين فَ َ
فَأَثْ َىن َعلَْيه ِيف ُم َ
تأَ
الَ :
ت ع ُد ِو هِ
ت رس ِ ِ
ُح ُّل حراما ،ولَ ِكن و هِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ
اَّلل أَبَ ًدا".
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َوبِْن ُ َ ّ
اَّلل َال َجتْتَم ُع بِْن ُ َ ُ
أ ََ ً َ ْ َ
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من املتقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة أن أنبياء هللا ورسله صلوات هللا وسالمه عليهم -هم

املعصومون فيما يبلغونه عن هللا تبارك تعاىل ،وال يُـ َق ُّرون على خطأ يف دين هللا ،وال عصمة ألحد بعد
أنبياء هللا ورسله ،وفاطمة ،رضي هللا عنها وأرضاها ،كغريها من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ليست

معصومة ،ومل تدهع العصمة لنفسها ،وليس يف هذا احلديث ما يدل على عصمتها ،بل هو يدل على

أن غضبها رضي هللا عنها كان حبق؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أقرها على ذلك وغضب لغضبها،
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ال يغضب إال حبق ،وهلذا ملا كان عبد هللا بن عمرو ،رضي
ومن املعلوم أن النيب َ
صلهى ه ِ ه
ب ُك هل
هللا عنهما ،يكتب كل شيء عن النيب َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -هنته قريش ،وقالت له :أَتَكْتُ ُ
ول هِ
ضا؟ فَأَمسك َعن ال ِ
ْكتَ ِ
ضِ
ب َو ِّ
صلهى ه
اب،
َش ْي ٍء تَ ْس َم ُعهُ َوَر ُس ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم بَ َ
ش ٌر يَـتَ َكله ُم ِيف الْغَ َ
اَّلل َ
ْ
الر َ ْ َ
ك لِرس ِ ِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ب فَـ َواله ِذي نَـ ْف ِسي
ُصبُعِ ِه إِ َىل فِ ِيه فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،فَأ َْوَمأَ ِأب ْ
ول ه َ
ال" :ا ْكتُ ْ
مث ذَ َك ْرت ذَل َ َ ُ

ِ ِِ
ج ِم ْنهُ إِهال َحقٌّ" .أخرجه أبو داود ( . )3646ولكن قد يُستشكل يف هذه القصة أبن ما
بيَده َما خيَْ ُر ُ

أراد أن يفعله علي ،رضي هللا عنه ،من الزواج على فاطمة ،رضي هللا عنها ،ح ٌق له؛ ألنه جيوز للرجل

أن يتزوج أبكثر من واحدة ،وللعلماء توجيهات ملا جاء يف هذه القصة يتضح من خالهلا زوال
اإلشكال ،ومن هذه التوجيهات:
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ح هرم على علي ،رضي هللا عنه ،أن
 -1أن هذه القصة ُحتمل على أن النيب َ
ول هِ
جيمع بّي ابنته وبّي ابنة أيب جهل ،وهلذا قال النيب صلهى ه ِ
ت ر ُس ِ
ِ ِ
اَّلل
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :ال َجتْتَم ُع ب ْن ُ َ
ت ع ُد ِو هِ
صلهى ه ِ
اَّلل أَبَ ًدا " .ومعىن ذلك أن الضرة تكون مبنزلة ضرهتا ،وال يليق أن
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َوبِْن ُ َ ّ
تكون ابنة أيب جهل مع فاطمة يف درجة واحدة.
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -ش َرط على علي ،رضي هللا عنه ،أال
 -2أنه يفهم من سياق القصة أن النيب َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم -ذ َكر صهره اآلخر وأنه ه
صلهى ه
وىف مبا
يتزوج على فاطمة ،رضي هللا عنها؛ ألن النيب َ
َ
قال ،ويظهر أنه ه
"ح هدثَِين
وىف ابلشرط وهو أال يتزوج على ابنته ،حيث قال صلى هللا عليه وسلم عنهَ :
ص َدقَِين َوَو َع َدِين فَـ َو َىف ِيل" .قال احلافظ ابن حجر :قوله" :حدثين فصدقين" .لعله كان شرط على
فَ َ
نفسه أال يتزوج على زينب ،وكذلك علي ،رضي هللا عنه ،فإن مل يكن كذلك فهو حممول على أن
عليًّا نسي ذلك الشرط ،فلذلك أقدم على اخلطبةْ ،أو مل يقع عليه شرط إذ مل يصرح ابلشرط ،لكن

كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر ،فلذلك وقعت املعاتبة[ .فتح الباري ( . ] )86/7وقال احلافظ

ابن القيم :إن الرجل إذا شرط لزوجته أال يتزوج عليها ،لزمه الوفاء ابلشرط ،ومىت تزوج عليها فلها
الفسخ ،ووجه تضمن احلديث لذلك أنه صلى هللا عليه وسلم أخرب أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها،

قطعا أنه صلى هللا عليه وسلم إمنا زوجه فاطمة ،رضي
وأنه يؤذيه صلى هللا عليه وسلم ويريبه ،ومعلوم ً
هللا عنها ،على أن ال يؤذيها وال يريبها ،وال يؤذي أابها صلى هللا عليه وسلم وال يريبه ،وإن مل يكن

هذا مشرتطًا يف صلب العقد ،فإنه من املعلوم ابلضروة أنه إمنا دخل عليه ،ويف ذكره صلى هللا عليه
وسلم صهره اآلخر ،وثنائه عليه أبنه حدثه فصدقه ،ووعده فوىف له تعريض بعلي ،رضي هللا عنه،

وهتييج له على االقتداء به ،وهذا يشعر أبنه جرى منه وعد له أبنه ال يريبها وال يؤذيها ،فهيجه على
الوفاء له كما وىف صهره اآلخر[ .زاد املعاد (. ] )118 -117 /5
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 -3أن مراعاة ذلك يف حق فاطمة ،رضي هللا عنها ،أهنا إذ ذاك فاقدة ملن تركن إليه ،ومن يؤنسها
ويزيل عنها وحشتها من أم أو أخت ،ألهنا رضي هللا عنها كانت أصيبت أبمها ،مث أبخواهتا واحدة بعد
واحدة؛ فلم يبق هلا من تستأنس به ممن خيفف عليها األمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت هلا

الغرية[ .ينظر :فتح الباري ( . ] )86/7هذا ملخص توجيهات العلماء هلذا احلديث ،وهي توجيهات
واضحة يندفع هبا اإلشكال .واحلمد هلل..
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ِ
والنيب صلهى ه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -مل يُق هر فاطمة ،رضي هللا عنها ،حّي أرسلها أزواج النيب َ
َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم العدل يف بنت أيب بكر ،كما جاء عن
َو َسله َم -يطلَب منها أن تناشد النيب َ
ول هِ
هيب صلهى ه ِ
ت ر ُس ِ
ِ ِ
صلهى
عائشة ،رضي هللا عنها ،قَالَ ْ
اَّلل َ
اج النِ ِّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَاط َمةَ ب ْن َ َ
ت :أ َْر َس َل أَ ْزَو ُ
اَّلل علَي ِه وسلهم إِ َىل رس ِ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ضطَ ِج ٌع َم ِعي ِيف ِم ْر ِطي،
ت َعلَْي ِه َو ُه َو ُم ْ
استَأْ َذنَ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،فَ ْ
ول ه َ
هُ َ ْ َ َ َ َ ُ
ول هِ
ك ال َْع ْد َل ِيف ابْـنَ ِة أَِيب قُ َحافَةََ .وأ ََان
تَ :اي َر ُس َ
فَأ َِذ َن َهلَا ،فَـ َقالَ ْ
ك يَ ْسأَلْنَ َ
ك أ َْر َسلْنَِين إِلَْي َ
اج َ
اَّلل إِ هن أَ ْزَو َ
ت ُِحتبِّي ما أ ِ
ال َهلا رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ
ب؟ ".
ُح ُّ
َساكِتَةٌ .قَالَ ْ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :أ ْ
َي بُـنَـيهةُ ،أَلَ ْس ّ َ َ
ت :فَـ َق َ َ َ ُ
ول هِ
ال" :فَأ ِ
اطمةُ ِحّي َِمسع ْ ِ
ت :فَـ َقام ْ ِ
ك ِم ْن ر ُس ِ
ت :بَـلَى .قَ َ
َحِّيب َه ِذهِ" .قَالَ ْ
فَـ َقالَ ْ
صلهى ا هَّللُ
اَّلل َ
ت فَ َ َ َ
َ
ت َذل َ َ
صلهى ه ِ ه
ال َهلَا
تَ ،وِابله ِذي قَ َ
ت إِ َىل أَ ْزَو ِ
ربْهتُ هن ِابله ِذي قَالَ ْ
َعلَْي ِه َو َسله َم ،فَـ َر َج َع ْ
هيب َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم فَأَ ْخ ََ
اج النِ ِّ
ول هِ
ول هِ
اَّلل َعلَي ِه وسلهم -فَـ ُقلْن َهلا :ما نُـر ِ
اك أَ ْغنَـ ْي ِ
ت َعنها ِم ْن َشي ٍء فَ ْارِج ِعي إِ َىل ر ُس ِ
اَّلل َ ه
اَّلل
َر ُس ُ
َ
َ َ َ َ
صلى هُ ْ َ َ َ
ْ
ت فَ ِ
صلهى ه ِ
اط َمةُ،
ك ال َْع ْد َل ِيف ابْـنَ ِة أَِيب قُ َحافَةَ .فَـ َقالَ ْ
ك يَـ ْن ُ
ش ْدنَ َ
اج َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،فَـ ُق ِويل لَهُ :إِ هن أَ ْزَو َ
ِ
ِ
ِ
رضي هللا عنهاَ :و ه
يها أَبَ ًدا .أخرجه البخاري ( ، )2581ومسلم (. )2442
اَّلل َال أُ َكلّ ُمهُ ف َ
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صلهى ه
ث َما تَـ َرْكنَا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قالَ :
ور ُ
وخفي على فاطمة ،رضي هللا عنها ،أن النيب َ
"ال نُ َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ففي صحيح
َ
ص َدقَةٌ ."....فطالبت أاب بكر ،رضي هللا عنه ،مبرياثها من النيب َ
شةَ ،رضي هللا عنها ،أَ هن فَ ِ
اط َمةَ َعلَْيـ َها
البخاري ( )4241وصحيح مسلم ( ، )1759من حديث َعائِ َ
ت إِ َىل أَِيب بَ ْك ٍر ،رضي هللا عنه ،تَسأَلُهُ ِمرياثَـ َها ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
ول
ال ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم أ َْر َسلَ ْ
س َالم بِْن َ
هيب َ
َ
ْ
َ
ت النِ ِّ
اَّلل صلهى ه ِ ه ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه ِابل َْم ِدينَ ِة َوفَ َد ٍك َوَما بَِق َي ِم ْن ُمخُ ِ
اء ه
ال أَبُو بَ ْك ٍر،
رب ،فَـ َق َ
ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -ممها أَفَ َ
س َخ ْي ََ
ول هِ
صلهى ه
آل
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
ص َدقَةٌ ،إِ همنَا َأيْ ُك ُل ُ
رضي هللا عنه :إِ هن َر ُس َ
الَ :
ور ُ
ثَ ،ما تَـ َرْكنَا َ
اَّلل َ
"ال نُ َ
ال" .وإِِين و هِ
ول هِ
ِ
ٍ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهمِ -يف َه َذا الْم ِ
ص َدقَ ِة ر ُس ِ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ
اَّلل َ
ُحمَ همد َ
َ ّ َ
َ
اَّلل َال أُغَِّريُ َش ْيـئًا م ْن َ َ
َ َ
علَي ِه وسلهم ،عن ح ِاهلا الهِيت َكانَت علَيـها ِيف عه ِد رس ِ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ
يها ِمبَا
َ ْ ََ َ َْ َ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ ،وَألَ ْع َملَ هن ف َ
ول ه َ
َ ْ َ َْ َ ُ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .فَأ ََىب أَبُو بَ ْك ٍر ،رضي هللا عنه ،أَ ْن يَ ْدفَ َع إِ َىل فَا ِط َمةَ ،رضي هللا
َع ِم َل بِ ِه َر ُس ُ
اَّلل َ
ت فَ ِ
ت.
عنهاِ ،م ْنـ َها َش ْيـئًا ،فَـ َو َج َد ْ
ك فَـ َه َج َرتْهُ فَـلَ ْم تُ َكلِّ ْمهُ َح هىت تُـ ُوفِّيَ ْ
اط َمةُ َعلَى أَِيب بَ ْك ٍر ِيف ذَلِ َ
ففاطمة ،رضي هللا عنها ،وهي سيدة نساء العاملّي ،وابنة سيد ولد آدم أمجعّي ،ليست معصومة ،ومل
تدع العصمة لنفسها ،فمن ادعى هلا العصمة فقد أساء وغَالَ وضل عن الطريق املستقيم .نسأل هللا

تبارك وتعاىل -أن يهدينا للحق ،ويرزقنا اتباعه.
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هل معاذ أعلم الصحابة؟

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

السالم عليكم.
ورد يف احلديث أن معاذ بن جبل ،رضي هللا عنه -يتقدم على العلماء بدرجة يوم القيامة ،فهل جيوز

أن نقول إنه كان أعلم الناس بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإنه كان أعلم من أيب بكر وعمر
خريا.
وعثمان وعلي ،رضي هللا عنهم؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ، )40( 29/20واحلاكم يف
املستدرك  301/3مرسالً ،عن حممد بن كعب القرظي ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :
معاذُ بن جب ٍل إِمام العلَم ِاء بِرتْـوةٍ يوم ِ
القيَ َام ِة" .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :311/9رواه الطرباين
َُ ُ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ

مرسالً ،وفيه حممد بن عبد هللا بن أزهر األنصاري ،ومل أعرفه ،وبقية رجاله رجال الصحيح .وأخرج
ول هِ
س بْ ِن مالِ ٍ
اَّلل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك ،رضي هللا عنه ،قَ َ
الرتمذي ( )3791من حديث أيب قالبة عن أَنَ ِ َ
اَّلل علَي ِه وسلهم" :أَرحم أُ هم ِيت ِأبُهم ِيت أَبو ب ْك ٍر ،وأَ َشدُّهم ِيف أَم ِر هِ
َه
اء ُعثْ َما ُن،
اَّلل ُع َم ُرَ ،وأ ْ
ُ َ َ ُْ ْ
َص َدقُـ ُه ْم َحيَ ً
صلى هُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ُيب ،ولِ ُك ِل أُ هم ٍة أ َِم ِ
ٍِ
وأَ ْعلَم ُهم ِابحل ِ
ّي
ْالل َوا ْحلََر ِام ُم َعاذُ بْ ُن َجبَ ٍلَ ،وأَفْـ َر ُ
ٌ
ّي َوأَم ُ
َ ُ ْ
ض ُه ْم َزيْ ُد بْ ُن َاثبتَ ،وأَقـ َْرُؤ ُه ْم أ ٌَّ َ ّ
اح" .ولكن احلديث روي عن أيب قالبة مرسالً ،من غري ذكر أنس ،قال
َه ِذهِ األ هم ِة أَبُو ُعبَـ ْي َدةَ بْ ُن ا ْجلَهر ِ
احلافظ ابن رجب :وهو أصح عند كثري من احلفاظ .وأشار احلافظ ابن حجر إىل أن الصواب عند

احلفاظ إرسال احلديث ،وأن املوصول منه ما اقتصر عليه البخاري ( )3744ومسلم (، )2419
اح"[ .ينظر :فتح الباري
وهو قوله " :إِ هن لِ ُك ِّل أُ هم ٍة أ َِمينًاَ ،وإِ هن أ َِمينَـنَا أَيهـتُـ َها األ همةُ أَبُو ُعبَـ ْي َدةَ بْ ُن ا ْجلَهر ِ
البن رجب ( ، )118/4وفتح الباري البن حجر (. ] )93/7
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وعلى تقدير ثبوت احلديث ،فلعل املقصود تقدمي معاذ على العلماء الذين يفضلهم من الصحابة ومن
ِ
بن
بعدهم ،وهللا أعلم ،قال املناوي ،يف توجيهه لقوله يف احلديثَ :
"وأَ ْعلَ ُم ُه ْم ِابحلَالل َواحلََر ِام ُم َعاذُ ُ
َجبَ ٍل" :يعين أنه سيصري كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وأكابرهم ،وإال فأبو
بكر وعمر وعلي ،رضي هللا عنهم -أعلم منه ابحلالل واحلرام ،وأعلم من زيد بن اثبت ،رضي هللا
عنه ،يف الفرائض ،ذكره ابن عبد اهلادي ،قال :ومل يكن زيد على عهد املصطفى -صلى هللا عليه

مشهورا ابلفرائض أكثر من غريه ،وال أعلم أنه تكلم فيها على عهده ،وال عهد الصديق
وسلم-
ً
رضي هللا عنهم [ ...فيض القدير ( . ] )460/1ومن املعلوم أن اخللفاء الراشدين مقدمون يف

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-ابتباع
مجيعا ،فقد أمر النيب َ
الفضل والعلم على سائر الصحابة ،رضي هللا عنهم ً

سنتهم .أخرجه أبو داود ( )4607وابن ماجه ( )42والرتمذي ( . )2676ومل يرد هذا يف غريهم من
الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وقال ابن تيمية :أهل العلم متفقون على أن أاب بكر وعمر أعلم من سائر

الصحابة وأعظم طاعة[ .الفتاوى الكربى (. ] )270/4
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هل نسخ رضا هللا عن الصحابة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/الصحابة وآل البيت
التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

ما ردكم حول ما يقول الشيعة من أن رضا هللا الذي وقع على الصحابة الكرام  -رضي هللا عنهم-
إمنا وقع يف حلظة البيعة فقط ،مستدلّي بوجود النسخ ,أرجو أن تكون اإلجابة مبا أمكن من تفصيل.

وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
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فهذا القول من االفرتاء احملض الذي ال يسنده دليل من نقل أو عقل ،ومنشؤه اعتقاد من يقول هبذا
كفر صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إال نفراً يسرياً اختلفوا يف عددهم ،وزوروا هلذا

االعتقاد الباطل الرواايت يف ذكر مثالب أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -والقول أبهنم

ارتدوا بعد النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وصنفوا يف ذلك كتباً ضمنوها أدعية يف لعن أصحاب

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومن ذلك الكتاب الذي يسمونه( :مفتاح اجلنان)  ،ومن املعلوم
أن من بلغ به األمر هذا احلد فقد أسرف على نفسه وعرضها للهالك ،وأصل غرض هؤالء هدم بنيان

اإلسالم من أساسه ،ومتزيق وحدة املسلمّي ابنتشار الفتنة والفرقة واخلالف ،والذي أصل هذا

املذهب  -شاء أتباعه أم أبوا -هو عبد هللا بن سبأ ،اليهودي الذي أراد هدم اإلسالم ،كما فعل
بولص بن يوشع وامسه األصلي (شاؤول) بدين النصارى من قبل ،وال أدري عن مدى جدوى اجلدل

مع من وصل به األمر إىل هذا احلد ،ولكن يقال هلؤالء - :إن كان جيدي معهم النقاش  -ما قولكم
يف اآلايت األخرى الواردة يف بيان فضل صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعلو منزلتهم؛
ِ
ول هِ ه ِ
"حمَ هم ٌد َر ُس ُ
كقوله -تعاىلُ :-
اه ْم ُرهكعاً ُس هجداً
ين َم َعهُ أَشدهاءُ َعلَى الْ ُك هفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
السج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ ْهوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم
ود ذَلِ َ
َْ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ض َواانً س َ
ضالً م َن ه َ
الزهراعَ لِي ِغي َ ِِ
ِِ ِ
ِيف ْاإل ِْجن ِ
ار
استَـغْلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ب ُّ َ
ظ هب ُم الْ ُك هف َ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
احل ِ ِ
ِ
اَّلل اله ِذين آمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ
َجراً َع ِظيماً" [الفتح . ]29:وقوله -تعاىل:-
ات م ْنـ ُه ْم َم ْغف َرًة َوأ ْ
ص َ
َو َع َد هُ َ َ َ
ِ
هِ
ِ
"وال ه ِ
وه ْم
ين اتهـبَـ ُع ُ
ين َو ْاألَنْ َ
َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن ْاألَ هولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
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هات َجتْ ِري َحتْتَـها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
إبِِح ٍ
َع هد َهلُم جن ٍ
ان ر ِ
ض َي ه
ك الْ َف ْوُز
يها أَبَداً ذَلِ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
س َ
َ
َْ
ِ ِ
ِ
اج ِر ه ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َاي ِرِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْم يَـ ْبـتَـغُو َن
ين الذ َ
يم" [التوبة ، ]100:وقوله تعاىل" :ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
ال َْعظ ُ
ضالً ِمن هِ
هِ
ك ُهم ال ه ِ
ِ
ص ُرو َن ه
هار َو ْاإلميَا َن ِم ْن
اَّلل َوِر ْ
ض َواانً َويَـ ْن ُ
ين تَـبَـ هوأُوا الد َ
صادقُو َن* َوالذ َ
فَ ْ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئ َ ُ
ِ
ِ ِ
اجةً ِممها أُوتُوا َويُـ ْؤثُِرو َن َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َكا َن
اج َر إِلَْي ِه ْم َوال َِجي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم َح َ
قَـ ْبل ِه ْم ُحيبُّو َن َم ْن َه َ
ك هم الْم ْفلِحو َن ه ِ
ِِ ِ
ِِ
ين َجاءُوا ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن َربهـنَا ا ْغ ِف ْر
هب ْم َخ َ
ص َ
اصةٌ َوَم ْن يُو َق ُش هح نَـ ْفسه فَأُولَئ َ ُ ُ ُ ُ َ
*والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ هِ
ِ
يم"
ين َسبَـ ُق َ
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربهـنَا إِنه َ َ
وان ِاب ْإلميَان َوال َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ ّالً للهذ َ
لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
[احلشر . ]10-8:وما ظنهم مبن جعل يف قلبه غالً على هؤالء ومل يستغفر هلم.
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ِ
قال -تعاىل" :-لََق ْد ر ِ
ت ال ه
ض َي ه
ش َج َرةِ فَـ َعلِ َم َما ِيف قُـلُوهبِِ ْم فَأَنْـ َز َل
ّي إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
س ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَ َاث َهبُ ْم فَـ ْتحاً قَ ِريباً" [الفتح ، ]18:مما يستدل هبا صراحة على فضل الصحابة -
ال ه
رضي هللا عنهم -الذين ابيعوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حتت الشجرة ،وقد ثبت يف

الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يدخل النار  -إن شاء هللا -من أصحاب

الشجرة أحد" رواه مسلم ( ، )2496وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرضا املذكور يف اآلية رضا
خاص بسبب البيعة ،فلهم به فضل خاص- ،رضي هللا عنهم وأرضاهم -وجعلنا ممن حيشر يف

معيتهم ،ونصيحيت لك مع هؤالء هو االجتهاد إن استطعت يف إنقاذهم من خلل العقيدة وفساد

التصور حول قضااي االعتقاد ،وأصول الدين فإن صحة االعتقاد ينبين عليها فيما بعد صحة العمل
وقبوله ،وهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
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قصة استسقاء النيب بعد موته
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1423/7/7هـ

السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ذكر يل بعض األشخاص بعد نقاش طويل عن التوسل واالستغاثة وزايرة القبور وغريها من جممل

حديثه استدل بقصة من كتاب (البداية والنهاية) وهي قصة صحايب أو أعرايب واألرجح من كالمه أنه
صحايب ،وهي :أن هذا الرجل أتى إىل قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم":-يف عهد خالفة عمر -
ِ
استسق ألمتك فقد هلكوا مث انم ورأى يف املنام أن رسول هللا -صلى هللا علية
رضي هللا عنه -وقال:

وسلم -أاته وقال له":أقرئ عمر السالم " ...القصة ،هل القصة صحيحة؟ وهل ميكن أنه مت حذفها
من الكتاب بعد تنقيحه ومراجعته أو عبث به شخص ما؟ وما الرد عليه يف ادعائه؟ وما الكتب اليت
تنصح بقراءهتا للرد على هؤالء وشبههم؟ وهل صحيح أنه جيوز دعاء أهل القبور إذا اعتقد أن

الصمدية هلل -عز وجل -ومل يصرفها هلم؟ وهل صحيح أنه ينزل هللا اخلوارق والكرامات على من زاد
إميانه وتعلق واقرتن ابهلل -عز وجل-؟
اجلواب
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ساق احلافظ ابن كثري هذه القصة املذكورة يف اترخيه (البداية " )90/7أن رجالً أتى قرب النيب -صلى

هللا عليه وسلم" ... -إخل ،وهذا الرجل -كما هو ظاهر القصة -جمهول العّي واحلال ،فال ميكن

االلتفات إىل تصرف رجل جمهول العّي واحلال واإلعراض عن النصوص الصرحية الصحيحة اآلمرة
بدعاء هللا وحده والناهية عن دعاء غري هللا -تعاىل ،-وسؤال املوتى الدعاء -كما يف تلك القصة-

إن مل يكن شركاً فهو وسيلة إىل الشرك وذريعة إىل االستغاثة ابألموات ،وإذا كان ابن كثري قد ساقها

يف اترخيه فال يعين صحة القصة فضالً عن مشروعية ذلك الصنيع ،فالعربة ابلدليل والربهان ،وننصح
األخ السائل بقراءة كتاب (قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة) البن تيمية و (الصارم املنكي) البن

عبد اهلادي ،و (التوصل إىل حقيقة التوسل) حملمد بن نسيب الرفاعي ،و (التوسل) لأللباين.

وال جيوز دعاء أهل القبور واالستغاثة هبم ،فإن الدعاء حق هلل -تعاىل -وحده ال شريك له ،فمن دعا
األموات فقد أشرك ابهلل كما قال -تعاىل -ه ِ
ين تَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِِه َما ميَْلِ ُكو َن ِم ْن قِط ِْم ٍري*إِ ْن
َ
":والذ َ
ك
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوال يُـنَـبِّئُ َ
تَ ْد ُع ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
وه ْم ال يَ ْس َم ُعوا ُد َع َ
ِمثْ ُل َخبِ ٍري" [فاطر. ]14 :
ومن دعا األموات فقد قصدهم وتعلهق هبم ،فال يتصور أن دعاة املوتى قد حققوا الصمدية هلل -
تعاىل.-

وأما الكرامة فتحصل ألهل اإلميان والوالية ،وقد ال حتصل هلم ،كما أن الكرامة قد حتصل لضعيف
اإلميان حىت يقوى إميانه ،والعربة بلزوم االستقامة وحتقيقها ،وهللا أعلم.
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شرك املتوسل ابلقبور
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1425/2/6هـ
السؤال

شرك؟ أرجو أن يكون اجلواب شافياً ،وجزاكم هللا
ما أوجه القول أبن التوسل بقبور األنبياء والصاحلّي ٌ

خرياً.
اجلواب
احلمد هلل.

زايرة قبور األنبياء والصاحلّي نوعان :زايرة شرعية ،وهي زايرة للسالم عليهم والدعاء هلم ،وتذكر

اآلخرة ،لكن ال جيوز السفر لذلك ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تشد الرحال إال إىل ثالثة
مساجد :املسجد احلرام ،ومسجدي هذا ،واملسجد األقصى" رواه البخاري ( )1189ومسلم
( )827من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه .-
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وأما زايرة قبورهم للدعاء عندها أو الصالة عندها ،فذلك من البدع يف الدين ،ومن وسائل الشرك،
وكذا التوسل بذواهتم مثل أن يقول :نسألك اي هللا بنبيك أو بعبدك الصاحل ،فذلك بدعة يف التوسل؛
ألن التوسل املشروع هو التوسل بدعائهم ،وهذا ال يكون إال يف حال حياهتم وحضورهم ،وأما قصد

القبور للطواف حوهلا والتقرب إىل أصحاهبا ابلصالة هلم ،وكذلك االستغاثة هبم عند قبورهم أو بعيداً
عنهم؛ فكل هذا من الشرك األكرب؛ ألن ذلك من عبادهتم مع هللا ،وهللا  -تعاىل  -يقول" :اي أيها

الناس اعبدوا ربكم [ " ...البقرة ]21:إىل قوله" :فال جتعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون" [البقرة، ]22:

قال تعاىل" :واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً" [النساء ، ]36:وقال" :بل هللا فاعبد وكن من

الشاكرين" ،وقال سبحانه وتعاىل" :وأن املساجد هلل فال تدعو مع هللا أحداً" [اجلن ، ]18:فيجب
التفريق بّي ما هو شرك وما هو من وسائل الشرك ،والقبوريون من الصوفية وأشباههم يفعلون عند

قبور من يعظمون  -سواء كانوا أولياء أو يظنوهنم أولياء  -كل هذه األفعال ،فإهنم يدعوهنم ويدعون

هللا هبم ويتحرون الصالة والدعاء عند قبورهم ويستغيثون هبم كذلك ويلجؤون إليهم أعظم من
التجائهم إىل هللا.

والرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة هم األصل يف هذا الشرك فهم أمكن فيه؛ فإهنم حيجون إىل
سواء كانت حقيقية أو ومهية.
املشاهد اليت بنوها على قبور األئمة ً

فالواجب احلذر من هذا الشرك وما يقرب إليه؛ فإنه انتشر يف األمة اإلسالمية يف الطائفتّي الرافضة
والصوفية ،وقد بلغ الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -البالغ املبّي؛ فح هذر من الشرك كله وسد كل
الطرق املوصلة إليه وذلك من كمال نصحه  -صلى هللا عليه وسلم ،-فأقام هللا به احلجة وأوضح

احملجة ،قال هللا تعاىل" :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنّي
رؤوف رحيم" [التوبة . ]128:وصل هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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التربك برتاب من قرب املصطفى صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه

التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مسعت من إحدى األخوات أهنا كانت يف حماضرة دينية ،وجاءت إحداهن برتبة من قرب النيب -صلى

هللا عليه وسلم ،-قيل إهنا بطريق الواسطة استطاعت احلصول على هذه الرتبة ،املهم أهنن وضعن هذا
الرتاب يف إانء ،وكانت تفوح منه رائحة عطر مجيلة ،فصبَب املاء عليه وشربن من هذا املاء ،فهل هذا

جائز شرعاً؟ وهل هذا من الكرامات اليت خيتص هبا هللا أولياءه الصاحلّي ،أبن يناوهلم الرتاب من عند
قرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وهو يفوح منه هذه الرائحة الزكية؟ أم أنه مستحيل وجود مثل
هذا الشيء؟ وهل ميكن الدخول إىل حجرة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأخذ الرتاب من على

قربه؟ وهل هناك تراب على قربه؟ فقد مسعت أن قربه صلى هللا عليه وسلم مصبوب حوله الرصاص،
فال يستطيع أحد الوصول إليه؟ أفيدوان؛ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فالذي يظهر من هذه األعمال املسؤول عنها أهنا من خرافات القبوريّي ،والقبوريون يصرفون الناس
أبفاعيلهم هذه عما ثبت ابلسنة التربك به واالستشفاء به ويصرفوهنم إىل القبور واملوتى ،وهذه من

أكرب ذرائع الشرك اليت جاء اإلسالم بسدها ،ومما يدل على أنه ال جيوز التربك أبتربة القبور وال

االستشفاء هبا أن صحابة رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -واتبعيهم -وهم أحرص الناس على
السنة وأحبهم لرسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -وأكثرهم تعظيماً له وأعرفهم أبحكام دينهم -مل

يرد عن أحد منهم أنه كان أيخذ شيئاً من تراب قرب النيب –صلى هللا عليه وسلم -ويتربك به أو

يستشفي ،مع أن القرب كان تراابً ويف غرفة عائشة –رضي هللا عنها -ومن السهولة مبكان الوصول

إليه واألخذ من ترابه ،نعم جيوز التربك واالستشفاء مبا ثبت من آاثر النيب –صلى هللا عليه وسلم-

كعرقه ولعابه وشعره أبيب هو وأمي –صلى هللا عليه وسلم -كما فعلت أم سليم وبقية الصحابة -
رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعّي -لكن من املقطوع به أنه مل يبق من أثر النيب –صلى هللا عليه وسلم-

شيء البتة ،وما زعم أنه من أثر النيب –صلى هللا عليه وسلم -كما يقال عن شعره يف اهلند أو غري

ذلك فهو من الكذب واستعطاف عقول الناس الستدرار أمواهلم ،أما إمكانية الدخول إىل قرب النيب
–صلى هللا عليه وسلم -اآلن فهذا أمر ال دخل للواسطة فيه اآلن ،والظاهر أنه -كما ذكرت

السائلة -مصبوب حوله الرصاص ال يستطيع أن يصل إىل تربته أحد –وهللا أعلم -وقد قال ابن

القيم يف نونيته عند حديث" :اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد" رواه أمحد ( ، )7311وغريه عن أيب

هريرة-رضي هللا عنه -قال:

فأجاب رب العاملّي دعاءه*** وأحاطه بثالثة اجلدران
حىت غدت أرجاؤه بدعائه*** يف عزة ومحاية وصيان.
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أما الكرامة فهي اثبتة عند أهل السنة ،وهللا على كل شيء قدير ،ولكن ليس كل دعي أو مدلس أو
مستعّي ابلشياطّي يعد ما يكون على يديه كرامة ،فالكرامة ال تقع إال من مؤمن تقي ال يدعي الكرامة
وال يبحث عنها ،وما أكثر األدعياء يف زماننا .فإان هلل وإان إليه راجعون .وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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اي رسول هللا..اي حبيب هللا
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

أحد املشايخ قال( :ال أريد حىت أن أفكر يف السفر إىل الغرب)  ،مث خيتم كالمه وبقول :اي رسول هللا
اي حبيب هللا ،وعندما قلت له :إن مثل هذا الكالم ال جيوز ،قال :إنه ال يطلب العون من غري هللا.

فما احلكم يف قوله مع الدليل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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ال شك أن مجلة :اي رسول هللا أو اي حبيب هللا -صلى هللا عليه وسلم -مجلة نداء ،والنداء إمنا يكون
حقيقة ملن هو قادر على السماع ليجيب ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ميت ال يسمع نداءان وال
جييب مناديه ،وما قاله هذا الرجل ال خيلو إما أن يريد به االستغاثة ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-

وهذا من الشرك األكرب ،ألن الدعاء عبادة وهي ال تصرف إال هلل -عز وجل ،-قال تعاىل" :وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ، ]56 :وقال" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه"

[اإلسراء ، ]23 :وإما أنه يتوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -أي يتوسل جباهه -صلى هللا عليه

وسلم -أو حبقه أو بذاته ،مثل أن يقول اإلنسان :اي رسول هللا اشفع يل عند ربك ،أو أدعُ هللا يل

بكذا وكذا فهذا بدعة ومن وسائل الشرك وال جيوز فعله معه -صلى هللا عليه وسلم -وال مع غريه؛

ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ميت ال يسمع كالمنا ،ويف قصة استسقاء عمر -رضي هللا عنه-
بعم النيب -صلى هللا عليه وسلم -العباس -رضي هللا عنه -خري دليل على ذلك ،إذ لو كان ذلك

مشروعاً لتوجه عمر -رضي هللا عنه -إىل قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -واستشفع به ،ولكنه مل
يفعل وأخرب أن الناس كانوا يستسقون ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته ،وبعد مماته -صلى

هللا عليه وسلم -استسقوا حبي يسمع الكالم ،وطلبوا منه أن يدعو هللا هلم انظر ما رواه البخاري
( )1010من حديث أنس -رضي هللا عنه.-

وقد تكون هذه الكلمة جارية جمرى العادة ويغلب على املرء قوهلا دون أن يقصد من ورائها شيئاً،
وهذا خطأ ينبغي على املرء تركه وجتنبه؛ ملا فيه من التشبه بفعل من خيشى عليه من الشرك أو
البدعة ،وهللا أعلم.
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(التوسل ابلنيب بعد وفاته)
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1425/6/9هـ

السؤال

التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد
هل صحيح أن األئمة (أمحد والشافعي ومالك) أجازوا ُّ

التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد موته ال
وفاته؟ أرجو ذكر آراء األئمة الثالثة ،أان أعلم أن ُّ
جيوز ،لكنين أريد معرفة آراء هؤالء األئمة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد ورد يف
ال نعرف أن أحداً من األئمة األربعة أجاز ُّ

صحيح البخاري ( )1010أن عمر -رضي هللا عنه -تو هسل بعد موت النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وسل به بعد موته -صلى هللا عليه وسلم -ملا عدل عن
بعمه العباس  -رضي هللا عنه -ولو جاز الت ُّ

والتوسل
ذلك عمر -رضي هللا عنه -ومبحضر من الصحابة  -رضي هللا عنهم -ومل ينكر عليه أحد،
ُّ
توسل بدعاء املتوسل به ال بذاته والصحابة -رضي هللا عنهم -أعلم اخللق أبمور الدين .وهللا
املذكور ُّ

أعلم.
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عبارة( :اشفع يل اي رسول هللا عند هللا)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1426/02/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يرجى بيان مدى جواز سؤال املسلم للرسول -عليه الصالة والسالم -الشفاعة ،كأن يقول( :اشفع
يل اي رسول هللا عند هللا)  ،وذلك حّي استشعاره أبن الرسول -عليه الصالة والسالم -يعرض عليه

أعمال األمة من قول أو فعل ,مع إميانه أبن الشفاعة تكون إبذن هللا؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو سيد الشفعاء ،وهو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ،وكان
عليه الصالة والسالم يسأله الصحابة -رضي هللا عنهم -الدعاء كما قال عكاشة بن حمصن -يف
حديث السبعّي أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب :-ادع هللا أن جيعلين منهم .قال" :أنت
منهم".صحيح البخاري ( ، )6541وصحيح مسلم (. )220

وكما كان الصحابة-رضي هللا عنهم -إذا أجدبوا سألوه أن يستسقي هلم ،كما قال أمري املؤمنّي عمر
رضي هللا عنه :-اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.فيسقون .صحيح البخاري ( . )1010هذا يف حياته صلى هللا عليه وسلم.

فتبّي من هذا األثر الصحيح أن الصحابة -رضي هللا عنهم -كانوا يتوسلون ابلنيب-صلى هللا عليه

وسلم -يعين يسألونه أن يدعو هللا هلم يف حياته ،وملا مات عدلوا عن ذلك ،ومل أيت أحد منهم يسأله
الدعاء ،بل عدلوا إىل التوسل بدعاء العباس-رضي هللا عنه.-

وعلم بذلك أن سؤال النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد موته الشفاعة يف أمر خاص أو عام غري

مشروع ،بل هو بدعة يف الدين ،وهو حرام؛ ألنه وسيلة قريبة إىل الشرك ،وليس يف الكتاب وال يف
السنة ما يدل على أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يدعو ألحد وهو يف قربه.
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لكن يوم القيامة أييت إليه الناس ويسألونه أن يشفع هلم بعد أن ميروا على آدم ونوح وإبراهيم وموسى
وعيسى  -عليهم السالم -فيعتذرون عن التقدم إىل هللا ابلشفاعة ،فيقوم صلى هللا عليه وسلم
فيقول :أان هلا ،فيأيت ربه ،فإذا رآه خ هر ساج ًدا ،فيفتح هللا عليه مبحامد ،مث يقال له :ارفع رأسك،

وسل تعط واشفع تشفع ويشفع يف أهل املوقف أن يقضي هللا بينهم ،وهذا هو املقام احملمود الذي

وعده هللا به يف قوله" :عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداً" [اإلسراء. ]79 :
ومن ِ
أيت إىل قرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أو إىل قرب غريه من الصاحلّي يسأله الشفاعة يف
شيء من أمر الدنيا أو اآلخرة ،فهو مبتدع ضال ،أو مشرك ،وهو متبع غري سبيل املؤمنّي.

فسبيل املؤمنّي هو ما كان عليه الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وكل ما خالف ما كانوا عليه يف أمر
الدين فهو بدعة وضالل .نسأل هللا أن يبصران وأن يعصمنا من الضاللة مبنه وكرمه ،وهللا أعلم.
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الدعاء جباه النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1426/03/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وردين قبل أايم نص دعاء من أحد أصدقائي ,وجدت يف بعضه ما ال يتوافق وسنة نبينا أن ندعو جباه
صل صالة
حممد-صلى هللا عليه وسلم -وغريه ،ونص الدعاء -الذي أعتقد أنه خطأ -هو :اللهم ِّ
كاملة ،وسلِّم سالماً كامالً على سيدان حممد ,الذي تنحل به العقد ،وتنفرج به الكرب ،وتقضى به

احلوائج ،وتنال به الرغائب وحسن اخلواتيم ،ويستسقى بوجهه الكرمي ،وعلى آله وصحبه يف كل حملة

ونفس ،بعدد كل معدود لك .وهل جيوز لنا أن ندعو هبذه الطريقة؟ مع اعتقادي حبرمتها ،وأن هللا

يقضي حوائجنا برمحته ،مع علمنا بعظم قدر نبينا ،ولكن هللا مين علينا برمحته ،دون شفيع يقربنا إليه.

اجلواب

احلمد هلل.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا الدعاء من أدعية الصوفية الذين يغلون يف النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخيرتعون أدعية

وصلوات على الرسول -عليه الصالة والسالم -فيها غلو ومبالغة وتنطع ظاهر قد يصل إىل الشرك

األكرب ،مث جيعلون هذه الصلوات اليت اخرتعوها ورداً يرددونه يف الصباح واملساء ،وقد يفضلوهنا على
تالوة القرآن ،مث من تعظيمهم هلذه الصلوات اليت اخرتعها بعض شيوخهم أن جيعلوا هلا من الفضائل

ما يقتضي أهنا أفضل من تالوة القرآن ،وينسبون كل دعاء من هذه األوراد إىل من اخرتعها ،فيقول:
هذه صالة فالن وصالة فالن من شيوخ الصوفية ورؤوس البدعة.
والنيب -صلى هللا عليه وسلم -علهم أصحابه كيف يصلون عليه ،حّي قالوا له :اي رسول هللاَ :علِمنا

صل
كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا؟ فقال :قولوا اللهم ِّ
على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد ..إىل آخره .صحيح البخاري
( ، )3370وصحيح مسلم (. )405
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وقد جاءت يف ذلك رواايت أبلفاظ متقاربة ،وهذا الدعاء املسئول عنه هو -كما ذكر السائل-
دعاء مبتدع مشتمل على ألفاظ بدعية منكرة.
فقوله يف هذا الدعاء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم (الذي تنحل به العقد ،وتنفرج به الكرب) إىل

آخره ،إن كان هذا القائل يريد أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو الذي يقضي احلوائج وحيل
العقد أي املشكالت فإنه شرك أكرب؛ ألنه قد جعل له صلى هللا عليه وسلم ما هو من خصائص

الربوبية ،فإنه تعاىل وحده هو الذي يوفق حلسن اخلواتيم بيده امللك وبيده اخلري والعطا واملنع فيفرج
الكرابت ،ويقضي احلاجات ،ويهدي من يشاء من الضاللة- ،سبحانه وتعاىل -ويوفق من يشاء.

وإن كان هذا القائل يريد أن التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -سبب حتصل به هذه املطالب،

فذلك من البدع اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان وينبغي أن يعلم أن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه

وسلم على وجوه:

أحدها :التوسل إىل هللا ابإلميان به وحمبته فهذا حق ،فاإلميان ابلرسول وطاعته وحمبته هي أعظم

الوسائل.

الثاين :التوسل بدعائه ،وذلك إمنا يكون يف حياته ،كما قال عكاشة بن حمصن :ادع هللا أن جيعلين
منهم ،فقال" :أنت منهم" .صحيح البخاري ( )6541وصحيح مسلم ( . )220وكان الصحابة -

رضي هللا عنهم -يسألونه الدعاء ،فيدعو هلم ،وإذا أجدبوا سألوه أن يستسقي هلم ،وأما بعد وفاته

فلم يكن أحد أيت إىل قربه ويسأله الدعاء ،بل عدلوا يف االستسقاء إىل دعاء العباس ،كما قال عمر

رضي هللا عنه -اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا.صحيح البخاري (. )1010
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الوجه الثالث :التوسل بذاته أو جاهه  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو علو منزلته عند ربه وهذا
بدعة؛ فجاهه صلى هللا عليه وسلم عظيم ،ولكن إمنا يعود نفع ذلك عليه صلى هللا عليه وسلم ،وملن
دعا له يف حياته ،وأما بعد وفاته فال يطلب منه الدعاء كما تقدم ،فاملقصود أن ما ذكره السائل من

أن هذا الدعاء خمالف للسنة هو كما قال ،فالدعاء به حرام؛ ألن ألفاظه دائرة بّي الشرك والبدعة.
نعوذ ابهلل من الضالل واتباع اهلوى ،وهللا أعلم.
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املشروع واملمنوع يف التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1426/06/18هـ
السؤال

هل التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -مشروع إبطالق ،أم هو ممنوع إبطالق ،أم األمر يقتضي

التفصيل؟ فقد مسعت جداالً طويالً حول هذا .أرجو اإليضاح ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه ،أما بعد:
فإن التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -جممل حيتاج إىل تفصيل :إذ هو أنواع ،أحدها :التوسل

ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -مبعىن التوسل إىل هللا والتقرب إليه مبحبة النيب -صلى هللا عليه

وسلم -واإلميان به ،فهذا فرض ال بد منه؛ إذ هو أصل اإلميان ،فمن مل يتوسل إىل هللا مبحبة النيب -
صلى هللا عليه وسلم -واإلميان به فليس مبؤمن.

الثاين :التوسل بدعاء النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته ،أبن يدعو والناس يؤمنون ،كما كان

يدعو يف االستسقاء والصحابة يؤمنون ،وكما توسل بدعائه األعمى يف أن يرد هللا عليه بصره ،وقال:
ِ
يف .أخرجه الرتمذي ( ، )3578وابن ماجه (. )1385
اللهم ش ّفعه ّ
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الثالث :التوسل ابلنيب – صلى هللا عليه وسلم -مبعىن التوسل بذاته والسؤال به ،واإلقسام على هللا
به ،وهذا من البدع اليت مل يفعلها الصحابة مع النيب –صلى هللا عليه وسلم ،-وإمنا كانوا يتوسلون إىل
هللا بدعائه ،ال بذاته وال بسؤال هللا به فإن هذا من البدع احملدثة يف الدين ،وقد قال عليه الصالة

والسالم" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" صحيح البخاري ( ، )2697وصحيح
مسلم ( ، )1718ولو كان الصحابة يتوسلون بذاته ملا عدلوا إىل التوسل بعمه العباس يف زمن عمر

ملا أجدبوا حيث قال عمر –رضي هللا عن اجلميع :-اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا-يعين يف

بعم نبينا فاسقنا .أخرجه البخاري ( . )1010مث يدعو العباس وهم
حياته -وإان نتوسل إليك ّ
يؤمنون ،فيسقون.
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الرابع :التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -بدعائه من دون هللا تعاىل ،وهذا شرك أكرب خيرج من
امللة ،وهو األمر الذي بعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابلنهي عنه ،واإلنكار على من فعله،
وتكفريه ،قال تعاىل" :وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظاملّي"

[يونس ]106 :أي املشركّي ،وقال تعاىل" :فال تدع مع هللا إهلاً آخر فتكون من املعذبّي" [الشعراء:

 . ]213وقال تعاىل" :وأن املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أح ًدا" [اجلن . ]18 :وقال تعاىل" :ومن

أضل ممن يدعو من دون هللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون* وإذا حشر

أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين" [األحقاف . ]6 ،5 :فسمى دعاءهم عبادة ،وقال
الناس كانوا هلم
ً

تعاىل" :والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما

استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبري" [فاطر . ]14 ،13 :وهو هللا

سبحانه ،فسمى دعاءهم شركاً ،وقال تعاىل" :ومن يدع مع هللا إهلاً آخر ال برهان له به فإمنا حسابه
عند ربه إنه ال يفلح الكافرون" [املؤمنون . ]117 :فحكم ابلكفر على من دعا غري هللا.

وهبذا يتبّي أن التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -أربعة أنواع ،ولكل نوع منها حكمه وأدلته،
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى هللا وسلم على عبد هللا ورسوله نبينا حممد وعلى آله
وصحابته واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.
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عبارة :حبق النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه

التاريخ 1426/10/25هـ

السؤال

هل جيوز أن نقول :حبق حممد وآل حممد األطهار؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقول القائل( :حبق كذا )..حيتمل أن تكون الباء فيه للقسم ،أو للسبب ،فإن أراد هبا القسم،

فاإلقسام ابملخلوق على املخلوق حرام ،فكيف على اخلالق! وإن كانت للسبب ،وهو التوسل

ابلسؤال حبق أحد أو جاهه ،ففيه تفصيل:

 -1فإن كان ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -فللعلماء فيه قوالن ،كما هلم يف احللف به -صلى هللا

عليه وسلم -قوالن ،فجمهورهم -مالك ،والشافعي ،وأبو حنيفة ،ورواية عن أمحد -على املنع ،وأن
اليمّي ال تنعقد .والرواية األخرى عن أمحد :تنعقد اليمّي به خاصة دون غريه ،ويسوغ التوسل به،
والقول األول أصح.

 -2وإن كان السؤال حبق أو جاه غريه ،فاملنع من ابب أوىل ،ألن اجلاه أو احلق ،إن كان اثبتاً فعالً،
ملن سأله به ،فليس سبباً شرعياً وال عادايً الستجابة الدعاء ،ومن سأل به سأل أبمر أجنيب ليس سبباً
لنفعه ،ومل يكن الصحابة ،رضوان هللا عليهم يفعلونه يف حق النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال يف

حياته ،وال بعد مماته ،ال عند قربه ،وال غري قربه ،فكيف مبن هو أدىن منه -صلى هللا عليه وسلم.-
وهللا أعلم.
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اإلمام أمحد والتوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1426/07/29هـ
السؤال

مسعت أن اإلمام أمحد -رمحه هللا -جييز التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -والتربك أبشيائه ،وأنه
يقول جبواز التوسل ابألولياء ،وكذلك مسعت مثل هذا عن اإلمام الشوكاين .فهل يصح هذا عنهما؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة يرون مشروعية (التوسل) ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -على
الصور التالية:

( )1التوسل به يف حياته بطلب دعائه كما يف قصة األعمى .انظر جامع الرتمذي ( ، )3578وسنن

ابن ماجه (. )1385

( )2التوسل إىل هللا ابإلميان به (أي النيب صلى هللا عليه وسلم) وحمبته واتباعه ،كأن يقول :اللهم إين
أتوسل حبيب للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -واتباعي له ،وهذا مشروع يف حياته وبعد مماته.

( )3التربك أبشيائه وبذاته يف حياته ومبا بقي من أشيائه بعد وفاته -صلى هللا عليه وسلم( -وبعض
الناس قد يسمي ذلك توسالً) وهو مشروع ،ولكن مل يبق شيء من ذلك اآلن ،وتسمية هذا التربك
توسالً فيها نظر ،بل ال تستقيم.

وكذلك التوسل ببقية األنبياء عند من يرى مشروعيته يكون على هذه الصور أو بعضها ،أما التوسل

ابألولياء والصاحلّي فاملشروع منه طلب الدعاء منهم؛ كما فعل عمر مع العباس -رضي هللا عنهما-
صحيح البخاري ( . )1010وهذا ما يقصده اإلمام أمحد والشوكاين وغريمها.
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مذاهب األئمة األربعة يف التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه
التاريخ 1426/08/15هـ

السؤال

أريد ذكر أقوال األئمة األربعة يف التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.
اجلواب

التوسل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -أقسام:

( )1أن يتوسل ابإلميان به واتباعه ،فهذا التوسل صحيح ،مثل أن يقول" :اللهم آمنت بك وبرسولك
فاغفر يل" وهذا ال أبس به ،وقد ذكره هللا تعاىل يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل" :ربنا إننا مسعنا منادايً
ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار" [آل

عمران . ]193 :وألن اإلميان ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -وسيلة شرعية ملغفرة الذنوب
وتكفري السيئات فهو قد توسل بوسيلة اثبتة شرعاً( .وهذا جائز يف حياته وبعد مماته) .

( )2أن يتوسل بدعائه ،أي أبن يطلب من الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أن يدعو له فهذا جائز

يف حياته (ال بعد مماته ألنه بعد مماته متعذر)  ،وهذا النوع -أي التوسل بدعاء النيب -صلى هللا عليه

وسلم -هو الذي جاء يف قصة توسل األعمى .انظر جامع الرتمذي ( ، )3578وسنن ابن ماجه
(. )1385

 -3أن يتوسل جباهه ومنزلته عند هللا ،فهذا ال جيوز ال يف حياته وال بعد مماته؛ ألنه ليس وسيلة ،إذ
إنه ال يوصل اإلنسان إىل مقصوده؛ ألنه ليس من عمله[ .ابن عثيمّي ،الفتاوى (] )348-343/2

.
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(فلم يرو عن الصحابة وال عن أحد من أئمة الدين أو علماء املسلمّي املقتدى هبم وال نُقل أن أحداً
منهم قال" :اللهم إين أسألك حبق نبيك أو أنبيائك أو جباه أو حرمة فالن أو أتوسل إليك بنبيك"
وحنو هذا ،ومل يفعلوه يف االستسقاء وال يف غريه ،ال يف حياته وال بعد مماته ،ال عند قربه وال عند قرب
غريه ،ومل يرد هذا يف شيء من األدعية املشهورة بينهم ،وإمنا نقله املتأخرون الذين وقعوا يف الغلو

والشرك ،وينقلون يف ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة ال تقوم هبا حجة[ ،الكنز الثمّي
(. ] )316/315/1

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( )202/1عن أيب حنيفة وأصحابه أهنم صرحوا
عن ذلك ،وقالوا :ال يسأل مبخلوق ،وال يقول أحد :أسألك حبق أنبيائك ،مث نقل عن أيب حنيفة قال:

ال ينبغي ألحد أن يدعو هللا إال به ،وأكره أن يقول :مبعاقد العز من عرشك أو حبق خلقك.

وقد ذكر ابن تيمية –رمحه هللا -أن القول جبواز احللف ابلنيب –صلى هللا عليه وسلم -وانعقاده قول
ضعيف شاذ وكذا ما بين عليه من جواز اإلقسام على هللا به وما يناسبه من التوسل به كذلك ،وما

قاله شيخ اإلسالم هو الصواب ،وهو قول مجهور أهل العلم ،وهو مقتضى األدلة الشرعية ،وهللا ويل
التوفيق [اللجنة الدائمة (. ] )225/1

وما نقل (ابن تيمية عن اإلمام أمحد يف التوسل ابلنيب –صلى هللا عليه وسلم -بصيغة التمريض فال
نعلم له طريقاً صحيحاً عن اإلمام أمحد –رمحه هللا -ولو صح عنه مل يكن به حجة بل الصواب ما
قال غريه يف ذلك وهم مجهور أهل السنة؛ ألن األدلة الشرعية يف ذلك معهم [اللجنة الدائمة

(. ] )530/1
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وكذلك َم ْن نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غريه بعد موهتم ،أو نقل ذلك عن إمام من أئمة
املسلمّي غري مالك -كالشافعي وأمحد وغريمها -فقد كذب عليهم ولكن بعض اجلهال ينقل هذا

عن مالك ،ويستند إىل حكاية مكذوبة عن مالك ولو كانت صحيحة مل يكن التوسل الذي فيها هو
هذا ،بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ،أبن يدعو املسلم ربه -عز وجل -أن يشفع فيه نبيهه -

صلى هللا عليه وسلم -وهذا هو املشروع) [فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (. ] )255/1
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الدعاء حبق حممد

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/التوسل وأنواعه

التاريخ 1427/03/17هـ
السؤال

هل جيوز عند التقرب إىل هللا -سبحانه وتعاىل -ابلدعاء أن نقول :اللهم ،مث نبدأ بذكر بعض أمساء
هللا تعاىل ،وبعدها نقول :اللهم حبق حممد وآل حممد ،وحبق الصحابة الطيبّي أسألك أن تستجيب

دعائي؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .وبعد:

دل على ذلك
فأما دعاء هللا -تعاىل -والتوسل إليه أبمسائه وصفاته فهذا مشروع يف حق من يدعوّ ،
القرآن والسنة يف مواضع كثرية؛ منها قوله تعاىل" :وِهِ
هِ
ِ
ين
َّلل ْاأل ْ
َ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ هبَا َوذَ ُروا الذ َ
يـ ل ِ
َمسَائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [األعراف. ]180:
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
ُ
وأما قول القائل( :اللهم حبق حممد وآل حممد ،أو حبق الصحابة الطيبّي أسألك أن تستجيب دعائي)
 .فهذا من التوسل املمنوع الذي ال جيوز ألمرين:

أحدمها :أن هللا تعاىل ال جيب عليه حق ألحد ،وإمنا هو الذي يتفضل سبحانه على املخلوق بذلك.
ِ
ّي" [الروم . ]47:فكون املطيع يستحق اجلزاء هو
"وَكا َن َح ًّقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمنِ َ
كما قال تعاىلَ :

استحقاق فضل وإنعام ،وليس استحقاق مقابلة كما يستحق املخلوق على املخلوق.

الثاين :أن هذا احلق الذي تفضل هللا به على عبده حق خاص بذلك العبد ال عالقة لغريه به ،فإذا

توسل به غري مستحقه كان متوسالً أبمر أجنيب ال عالقة له به ،وهذا ال جيديه شيئاً ،كما ذكر ذلك

العالمة الشيخ صاحل بن فوزان -حفظه هللا.-

وأما حديث" :أسألك حبق السائلّي عليك" الذي أخرجه أمحد ( ، )10729وابن ماجه (، )778
وغريمها ،فهو حديث ضعيف يف إسناده عطية العويف وهو جممع على ضعفه .وهللا املوفق.
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منهجهم قائم على املنامات
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1427/03/25هـ
السؤال

توجد مجاعة تقوم برابط يف كل شهر يف منزل أحدهم ،ويقومون برابط كذلك يسمونه (رابط عشري)

 ،أي عشرة أايم ،ورابط أربعيين أي أربعون يوماً .ورؤايهم ال ختلو من رؤية الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -كما أهنم يزعمون أهنم يشاهدونه ،ويعطيهم التمر ،ويقول هلم :أنتم على حق.

بل الغريب يف األمر أهنم يزعمون أن أحدهم مرة مل يعرف مكان اللقاء ،فجاءه حممد -صلى هللا عليه
وسلم -وأخذه إىل مكان اللقاء .فهل هذا التعبد على السنة? وهل ما يزعمونه صحيح?
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه األمور اليت ذكرهتا تدل على أن هذه مجاعة مبتدعة ،وقد غرر هبا الشيطان ،فإن الشيطان قد
يتمثل يف صورة يدعي فيها أنه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أو أنه الويل فالن وهو كاذب،
والصورة اليت ظهر فيها ليست هي صورة النيب -صلى هللا عليه وسلم -والرسول -صلى هللا عليه

وسلم -قد مات ،واملوت انقطاع عن الدنيا ،وإن كان هو حيًّا يف قربه حياة برزخية ليست حياة
دنيوية.

وهلذا عندما يرد املنافقون واملرتدون يوم القيامة عن حوضه ،فيقول" :أصحايب ،أو أميت" فيقال له:

"إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك" صحيح البخاري ( ، )6526وصحيح مسلم ( . )2860فلو
كان خيرج من قربه ،ويعرف أحوال الناس ملا خفيت عليه أحواهلم.

وقد حدثت يف األمة أمور كبرية ،منها قتل احلسّي -رضي هللا عنه -ابن بنته ،ومل خيرج ملساعدته..

وهكذا.
فالشاهد أن هذه اجلماعة مبتدعة ،جيب التحذير منها ونصحها .وهللا أعلم.
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احلرية..والليربالية
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

أحد اإلخوة طرح القضية التالية ،وهي :أن الفكر الليربايل هو الفكر الوحيد القادر على مواجهة

حتدايت العصر احلايل ،وخالصة قوله أن ما تدعو إليه الليربالية من أن احلرية الشخصية هي أساس
ِ
فليصل ،ومن يريد أن يصوم فليصم ،فالعبادة بينه وبّي ربه!!!
كل شيء ،وأن من كان يريد أن يصلي
ومن أرادت احلجاب فلتتحجب! ومن ال تريد فتلك حرية شخصية! عندما حصرت له املثال يف
نطاق عائلته! قلت له :عندي لك حالة :إذا كان أبوك يؤمن ابلفكر الليربايل ويسمح ألختك ابخلروج

عارية الرأس والقدمّي واليدين! ومتارس أنواع التربج والسفور ،وتقابل الشبان هنا ،وتتعشى مع فالن

هناك ،وتنصح أابك ولكنه ال يعترب ،ويرى أن هذه حريتها! ماذا ستفعل؟ أجاب :أان ال أرضى هلا هذا،
ولكن ما دام أيب يسمح هلا فال يد يل عليها! إال النصيحة! قلت وإن مل تستجب! قال هي حرة إذاً.
فكان ردي أبن الدين ال يسمح! ولك اليد اآلن أن متنعها بيدك عن املنكر الذي تقوم به ،ما دام

أبوك قد فقد مؤهالته اإلسالمية عليها ،وخالف صريح القرآن "وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل،"..

فاستطرد علي أبين خمطئ ،وال حيق يل ابلدين منعها ،ما دام أبوه معجباً مبا هي عليه.

فسؤايل اآلن :هل يعطي اإلسالم الصالحية لألخ على ضبط أخته إذا فقد األب مؤهالته وعارض

الدين؟ وهل الصالحية هذه مباشرة أيخذها مىت سقطت صالحية األب أم ال بد من الرجوع

للمحاكم وأخذ الصالحية؟ إنه من احملزن أن نرى يف هذا الزمان من يرضى هذا ألهله ،فإنه يوجد

الكثري ممن يسمح هبذا ألهله!

وآسف على اإلطالة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا خليل هللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
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الفكر الليربايل فكر أرضي مادي شهواين ،أعده قوم ال يرجون هلل وقاراً ،وال حيرتمون أنبياء هللا وال

يعظمون وحيه املعصوم ،وجذور هذا الفكر تستند إىل قاعدة مادية إحلادية مفادها (أن احلياة والكون
واإلنسان كلها مستقلة بذاهتا ليست يف حاجة إىل إله) وعلى ذلك وضعوا مبدأً يقول أبلوهية

اإلنسان ،وأنسنة اإلله ،أي أن اإلنسان أصبح إله نفسه ،وإن اإلله قد حتول إىل إنسان ،تعاىل هللا عما
يقولون علواً كبرياً.
وبناء على ذلك قرروا أن اإلنسان له احلرية املطلقة يف اعتقاداته وأعماله وسلوكياته وتصرفاته ،وهذا
ً

ما يسمونه " ابلليربالية" و"العلمانية" اليت تعين "الالدينية" ،وهذا مصداق قول هللا تعاىل" :أم حتسب

أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالً" [الفرقان. ]44 :

ورغم هذه الدعوى العريضة اليت يدعيها الليرباليون يف احلرية املطلقة ،فإننا جند أهنم يفعلون ذلك فيما
يتعلق ابألخالق واألداين ،انفكاكاً من أتثريها وابتعاداً عن مضموهنا ومقتضياهتا ،ولكنهم -يف الوقت

نفسه -يفرضون على الناس قيوداً حتد من حريتهم وتقلص من اختيارهم ،ومن ذلك على سبيل املثال
ال احلصر ،أن الليربالية يف بالد الغرب (أورواب وأمريكا) مينعون أي انتقاد لليهود وأي مناقشة

ملزاعمهم التارخيية يف احلرق واإلابدة ،ويعتربون من يفعل ذلك (معاد للسامية) ويستحق العقوبة،

وتستحق كتبه املصادرة واإلتالف.
ومينعون احلديث الصريح واملكشوف عن اجلرائم األمريكية اليت متارسها ضد املسلمّي يف العراق

وأفغانستان وفلسطّي وغريها ،ويعتربون ذلك خمالفاً ملصاحلهم العليا ،وفصل الصحفي األمريكي

الشهري الذي حتدث عن جرائم أمريكا يف العراق من أوضح األدلة على حريتهم وليرباليتهم املزعومة.
فأين هي الليربالية؟ وأين هي احلرية املطلقة؟ اليت حياولون تروجيها مبعسول الكالم ،وخمادعة العقول.
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ومما يؤسف أن هذه الدعوة الفاجرة وجدت آذاانً صاغية يف عقول وقلوب بعض أبناء املسلمّي

قليلي العلم وضعيفي اإلميان ،قاصري العقول من الذين انبهروا ابلغرب وتقاليده وغشيت بصائرهم

عن حقائق دين اإلسالم وما فيه من خري ونفع ومصلحة.

ومما ينبغي أن يعلم يف هذا الصدد أنه ما من شيء أمر هللا به إال وهو حيبه ويرضاه ،وفيه مصلحة

للخلق ونفع ،وتنفيذه جيلب اخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة للفرد واجملتمع.

وما من شيء هنى هللا عنه إال وهو يكرهه ويبغضه ،وفيه مفسدة للخلق ومضرة ،وارتكابه جيلب الشر
والتعاسة يف الدنيا واآلخرة للفرد واجملتمع.

ومقتضى كون املسلم مسلماً أن يستسلم ألمر هللا وهنيه بغري تردد وال حرج ،كما قال تعاىل":وما كان
ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب. ]36 :

بل ال يكون املرء مسلماً إال ابتباعه أمر هللا ،والتزامه بشريعته وحكمه يف كل قضية من القضااي ،كما
قال تعاىل":فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً فيما

قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء. ]65 :

ومن يدعي أن الفكر الليربايل حرية ،وأن اإلسالم نقيض احلرية فهو ظامل جاهل.
( )1ظامل ألنه مل يعرف اإلسالم ،فحكم عليه هبذا احلكم اجلائر ،املخالف للواقع ،وظامل لنفسه ألنه
مبثل هذا املعتقد يصل إىل دركات من اإلمث خطرية عليه يف آخرته0

( )2وجاهل ألنه مل يعرف اإلسالم حق املعرفة ،ومل يعرف الليربالية والعلمانية حق املعرفة.
فمن عرف اإلسالم معرفة حقيقية عرف كم فيه من خري ومصلحة للبشرية ،وعرف كم يف خالفه من

شر ومفسدة وبالء وفتنة ،ال ميكن أن يفضل الليربالية األرضية اجلاهلية على دين اإلسالم الرابين
احملكم.

والزعم أبن احلرية الشخصية أساس يف كل شيء ،من كان يريد أن يصلي فليصل ،ومن يريد أن يصوم
فليصم ،ومن أرادت احلجاب فلتتحجب ،ومن ال تريد فتلك حرية شخصية.
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قد يقال هذا يف حق من مل يدخل يف اإلسالم ومل ينتسب إليه ،أما من دخل يف دين اإلسالم فإنه جيب
عليه أن يلتزم أبوامره ونواهيه وأحكامه وتشريعاته.

وأضرب لذلك مثالً برجل طلب االنتساب الوظيفي إىل شركة فأعطوه شروط القبول والعضوية يف

هذه الشركة ،ومنها أن يلتزم ابحلضور يف الساعة السابعة صباحاً ويبقى إىل الثانية ظهراً ،وأن يلبس
زايً معيناً ،وأن يتقيد أبنظمة وتعليمات الشركة ويلتزم بتوجيهاهتا وحيرص على مصاحلها .فقبل هذه

الشروط وانضم إىل هذه الشركة ،ولكنه بعد حّي صار حيضر التاسعة صباحاً وينصرف الواحدة ظهراً،
ويلبس زاي غري زي الشركة ،ويذهب إىل مكتب غري مكتبه وخيالف توجيهات الشركة وأنظمتها ،ماذا

سيكون حاله؟

سيطرد حتماً من الشركة شر طردة ،وخيرج منها مذموماً مدحوراً.
ولن يلوم أحد هذه الشركة يف تعاملها مع هذا العضو املهمل املخالف لألوامر والتعليمات ،ولن

جيدي معه أن يقول أان حر أتصرف كما أريد وليس ألحد علي أمر ،بل أان أمارس احلرية الشخصية

والليربالية الذاتية!!

ولن يقبل أحد هذه احلجة ،ولن تشفع له هذه الدعاوى ،ولن جتديه شيئاً عند كل عقالء األرض.
وكذلك اإلسالم هو نظام وأوامر ونواهي وتعليمات فردية ومجاعية اعتقادية وتشريعية وأخالقية،

وليس ألحد من املنتسبّي إليه أن يقول أان حر أفعل ما أريد ،أو فالن حر يفعل ما يريد ،فما دام قد

انتسب إىل اإلسالم وانتمى إليه فيجب عليه أن يلتزم بتعاليمه ويستمسك أبحكامه.
أما إنكار األخ املنكر الذي وقعت فيه شقيقته املتربجة فهو واجب شرعي ابللسان أوالً وابليد إن

كانت له طاقة بذلك ،كما جيب عليه أن ينكر على والده الذي يسمح لبنته مبمارسة املنكر وخمالطة

الفساد وأهله0
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وأرى على األخ السائل قبل إنكار منكر تربجها وسفورها وتقابلها مع الشباب وإنكار منكر تساهل
األب ،أن يوجههم وينصح هلم ،وأن يغرس يف قلوهبم معاين اإلميان األساسية ،فإن هذه األعمال ال
تصدر من قلب معمور ابإلميان ،وال من نفس ختاف من هللا وترجو ثوابه وختشى عقابه ،بل الغالب

على هذا الصنف من الناس الغفلة واجلهل واتباع اهلوى ،والركون إىل الدنيا وشهواهتا ،وإيثارها على

اآلخرة.

فوجب إصالح هذا اخللل العظيم ،وغرس املعاين األولية يف القلب ،وابلذات غرس معاين حب هللا

تعاىل وحب دينه وحب نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-واخلوف من هللا والرجاء فيما عنده.

فمىت استقامت هذه املعاين يف القلب استقامت األعمال وتوجهت بوصلة النفس حنو ما يرضي هللا
تعاىل بشكل تلقائي ،ومن األمور اليت تعّي على ذلك :معرفة مفاتيح القلوب وأوقات إقباهلا،
واملناسبات اليت تتوجه فيها النفوس إىل هللا تعاىل.

أما احلكم الفقهي يف كون األخ يتوىل أمر أخته إذا فقد األب أهليته ،فإن له ذلك حبكم القاضي

الشرعي الذي حيكم بشريعة اإلسالم.

ألن إسقاط الوالية عن األب واحلكم هبا ألحد احملارم غريه أمر كبري وشأن عظيم ،ال يتم مبجرد دعوى
االبن أو مبجرد وقوع األب يف بعض املعاصي ،أو تفوهه يف حال الغضب ببعض األقوال.

لكن إذا ثبت عند القاضي الشرعي دايثة األب أو فقده العقل أو فساد دينه ،وجب عليه أن ينزع
عنه الوالية على احملارم ،ويضعها عند من يؤمن دينه وخلقه من الرجال احملارم.
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف مثل هذه احلالة قائم حبسب املستطاع من غري حاجة إىل حكم
ٍ
قاض وال رفع والية األب ،شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط وآداب الشريعة اإلسالمية لتحصل
بذلك الفائدة املرجوة ويندفع الفساد أو يقل ،وهللا املستعان وهو ويل التوفيق 0وصلى هللا على نبينا
حممد وآله وسلم0
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النوادي الرواترية
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

ما احلكم الشرعي يف االنضمام أو حضور اجتماعات النوادي الرواترية ونوادي الروترأكت؟ وما أثرها

على الشباب املسلم؟ وهل صحيح أن هدفهم خدمة اجملتمع ومساعدة اآلخرين؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

هذه النوادي مرتبطة ابملاسونية ،وختدم أهداف اليهودية والصهيونية ،وتتسرت ابخلدمات واألعمال
االجتماعية ،وال جيوز املشاركة فيها ،وهذه نبذة خمتصرة عنها-:

التعريف( :الرواتري) منظمة ماسونية تسيطر عليها اليهودية العاملية تعرف ابسم (اندي الرواتري) .
التأسيس - :يف سنة 1905م أسس احملامي بول هاريس أول اند للرواتري يف مدينة شيكاغو.

 تويف بول هاريس سنة 1947م بعد أن امتدت احلركة إىل  80دولة وأصبح هلا  6800اند تضم 327000عضو.

األفكار واملعتقدات:
 -عدم اعتبار (الدين) مسألة ذات قيمة ال يف اختيار العضو ،وال يف العالقة بّي األعضاء ،ال يوجد

أي اعتبار ملسألة الوطن.

 تلقن نوادي الرواتري أفرادها قائمة ابألداين املعرتف هبا لديها على قدم وقدر املساواة مرتبةحسب الرتتيب األجبدي.

 -ابب العضوية غري مفتوح لكل الناس ،ولكن على الشخص أن ينتظر دعوة النادي لالنضمام إليه

على حسب مبدأ االختيار.

 العمال حمرومون من عضوية النادي ،وال خيتار إال من يكون ذا مكانة عالية. يشرتط أن يكون هناك ممثل واحد عن كل مهنة ،وقد خترق هذه القاعدة بغية ضم عضو مرغوبفيه ،أو إقصاء عضو غري مرغوب فيه.

 يشرتط أن يكون يف اجمللس اإلداري لكل اند شخص أو شخصان من رؤساء النادي السابقّي أيمن ورثة السر الرواتري املنحدر من (بول هاريس)
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 نوادي الرواتري حتصل على شعبية كبرية ويقوى نشاطها حينما تضعف احلركة املاسونية أو ختمد،ذلك ألن املاسون ينقلون نشاطهم إليها حىت تزول تلك الضغوط فتعود إىل حالتها األوىل.

 هناك عدد من األندية متاثل الرواتري فكراً وطريقة ،وهي :الليونز ،الكيواين ،االكستشانج ،املائدةاملستديرة ،القلم ،بنات برث (أبناء العهد)  ،فهي تعمل بنفس الصورة ولنفس الغرض مع تعديل

بسيط ،وذلك إلكثار األساليب اليت يتم بواسطتها بث األفكار واجتالب املؤيدين واألنصار.

اجلذور الفكرية والعقائدية:

 -التشابه الكبري بّي املاسونية والرواتري يف مسألة (الدين والوطن) ويف اعتمادهم على مبدأ

(االختيار)  ،فالعضو ال ميكنه أن يتقدم بنفسه لالنتساب ،ولكن ينتظر حىت ترسل إليه بطاقة دعوة

للعضوية.
 القيم والروح اليت يصبغ هبا الفرد واحدة يف املاسونية والرواتري مثل فكرة املساواة واإلخاء والروحاإلنسانية والتعاون العاملي ،وهذه روح خطرية هتدف إىل إذابة الفوارق بّي األمم وتفتيت مجيع أنواع

الوالءات.

حىت يصبح الناس أفراداً ضائعّي اتئهّي وال تبقى قوة متماسكة إال لليهود الذين يريدون السيطرة
على العامل الرواتري وما مياثله من النوادي تعمل يف نطاق املخططات اليهودية من خالل سيطرة

املاسون عليها ،والذين هم بدورهم مرتبطون ابليهودية العاملية نظرايً وعملياً ،ورصيد هذه املنظمات

ونشاطاهتا يعود على اليهود أوالً وآخراً.
 ختتلف املاسونية عن الرواتري يف أن قيادة املاسونية ورأسها جمهوالن ،على عكس الرواتري الذيميكن معرفة أصوله ومؤسسيه ،ولكن ال جيوز أتسيس أي فرع للرواتري إال بتوثيق من رائسة املنظمة

الدولية ،وحتت إشراف مكتب سابق.
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 تتظاهر ابلعمل اإلنساين من أجل حتسّي الصالت بّي خمتلف الطوائف ،وتتظاهر أبهنا حتصرنشاطها يف املسائل االجتماعية والثقافية ،وحتقق أهدافها عن طريق احلفالت الدورية واحملاضرات

والندوات اليت تدعو إىل التقارب بّي األداين وإلغاء اخلالفات الدينية.

 -أما الغرض احلقيقي فهو أن ميتزج اليهود ابلشعوب األخرى ابسم الود واإلخاء ،وعن طريق ذلك

يصلون إىل مجع معلومات تساعدهم يف حتقيق أغراضهم االقتصادية والسياسية ،وتساعدهم على نشر

عادات معينة تعّي على التفسخ االجتماعي ،ويتأكد هذا إذا علمنا أبن العضوية ال متنح إال
للشخصيات البارزة واملهمة يف اجملتمع.

فتوى اجملمع الفقهي (مكة املكرمة – 1398/8/10هـ) :
إهنا (املاسونية) ذات فروع أتخذ أمساء أخرى متويهاً وحتويالً لألنظار ،لكي تستطيع ممارسة نشاطاهتا

حتت خمتلف األمساء ،إذا لقيت مقاومة السم املاسونية يف حميط ما ،وتلك الفروع املستوردة أبمساء

خمتلفة من (أبرزها منظمة األسود والرواتري والليونز)  ،إىل غري ذلك من املبادئ والنشاطات اخلبيثة
اليت تتناىف تنافيا كليا مع قواعد اإلسالم ،وتناقضه مناقضة كلية .وقد تبّي للمجمع بصورة واضحة

العالقة الوثيقة للماسونية ابليهودية الصهيونية العاملية ،وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات

كثري من املسئولّي يف البالد العربية وغريها ،يف موضوع قضية فلسطّي ،وحتول بينهم وبّي كثري من
واجباهتم يف هذه القضية املصريية العظمى ملصلحة اليهود والصهيونية العاملية .لذلك ولكثري من
املعلومات األخرى التفصيلية عن نشاط املاسونية وخطورهتا العظمى وتلبيساهتا اخلبيثة وأهدافها

املاكرة يقرر اجملمع الفقهي اعتبار املاسونية من أخطر املنظمات اهلدامة على اإلسالم واملسلمّي ،وأن

من ينتسب إليها على علم حبقيقتها وأهدافها فهو كافر ابإلسالم جمانب ألهله.
فتوى مفيت اململكة األردنية اهلامشية:
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على أثر الضجة اليت أاثرهتا الصحف واألوساط الشعبية حول املاسونية ،أصدر املفيت العام للمملكة
بناء على رغبة قاضي القضاة ،ومما فيه :إن على املسلم وقد رأى يف املاسونية
األردنية اهلامشية بياانً ً

غلبة الصهيونية عليها ،وارتياب املسلمّي بداخليها ،وسوء ظنهم هبم ،ورميهم ابلكفر واإلحلاد ،وأقل

ما يف هذه املاسونية مما هو معلوم عنها قطعاً  -تقدمي أخوهتا على أخوة الدين  -فعلى املسلم أن

يعتزل املاسونية ،هذا إذا مل ينته يف املاسونية إىل الكفر الصراح والزندقة واإلحلاد ،فإن انتهى إىل ذلك

وصار فيه إىل العمل واالعتقاد ،فإنه يعد بذلك كافراً مرتداً ،وجتري عليه أحكام الكافر املرتد ،إال إن
اتب ورجع إىل اإلميان واإلسالم وتقبل توبته على ذلك فيما بينه وبّي هللا.

املراجع:

(املوسوعة امليسرة يف املذاهب واألداين املعاصرة من إصدارات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي)
(املاسونية يف املنطقة  245أتليف أبو إسالم أمحد عبد هللا)

(املاسونية واملاسونيون يف الوطن العريب أتليف حسّي عمر محادة) .
هذا وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أحوال تنسب للتصوف
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

كنت يف السابق يف مجاعة صوفية ،وكنت أعمل فيها خرياً ،لكين رأيت أن صاحب هذه الطريقة يقوم
أبفعال ال تتفق مع الشرع ،فكان يشرب املخدرات ،وكان ال يصلي يف اجلامع حىت صالة اجلمعة،

لكنه كان أيمران ابلذكر ،وكنت أراه يف املنام كثرياً ،وكذلك غريي ،وكان يتحدث دوماً يف أشياء يقول

عنها :إهنا علم التحقيق ،لكنه كان غري عامل ابلكتاب والسنة ،وال حيفظ القرآن الكرمي ،كما أن سلوكه

كان مريباً ،كما كان يدعوان إىل أن نطلب املدد منه ومن آل البيت ،ويدعوان إىل زايرة القبور ،لكين
وهلل احلمد تركت هذا الطريق ملا علمت أنه يؤدي للشرك ابهلل ،وحاولت مع أصدقائي أن أجعلهم

يرتكوا هذا الطريق فلم يستمع إيل منهم إال اثنان ،أما الباقي فهم يعتقدون أن الشيطان ضحك علينا

وأنه ليست لدينا القدرة ألن نعيش يف عاملهم ،وهو عامل الباطن الذي يعتربون فيه أن السيدة زينب

رئيسة الدواوين وصاحبة الشورى ،وعندما أكلمهم وأحاول معهم أن أثنيهم عن هذا الطريق يقسمون
يل ابهلل العظيم أهنم رأوا الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -يف املنام وهم جمتمعون معه ،هم وشيخ
الطريقة الذي يسمي نفسه قطب األقطاب ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يتحدث معهم حسب

زعمهم ،فما هي حقيقة هذه الرواايت اليت يروهنا؟ علماً أبين قد شاهدت عندما كنت يف هذه الطريقة
-الرسول صلى هللا عليه وسلم -يف املنام ،لكين مل أسلم عليه إلحساسي أنه ليس الرسول -صلى

هللا عليه وسلم ،-علما أنه كان هناك أانس يقولون يل يف هذا املنام إنه الرسول -صلى هللا عليه

وسلم ،-وهل تنصحوين أبن أقطع صليت هبؤالء األصدقاء إذا مل يستمعوا يل؟ أمتىن أن تردوا على
استفسارايت فإين حباجة ماسة إليها ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
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فنحمد هللا –تعاىل ،-أن أنقذك من هذا الضالل ،ونسأله –تعاىل :-أن يثبتنا وإايك على احلق ،وأن
يهدي أصدقاءك ،ويرد ضال املسلمّي.
أخي العزيز:

األمر كما ذكرت؛ بل أفظع ،فالقول أبن الدين ينقسم إىل حقيقة وشريعة ،وإىل ظاهر وابطن ،كما
يقول هؤالء هو من أخطر وسائل الكفر والضالل - ،والعياذ ابهلل ،-وهم هبذا يعدون األنبياء

وأتباعهم وعلى رأسهم نبينا – صلى هللا عليه وسلم -من أهل الشريعة والظاهر ،وهم من أهل

احلقيقة والباطن ،وحنن نعلم يقيناً أنه ال جناة إال ابتباعه – صلى هللا عليه وسلم -سائلّي املوىل –عز

وجل -أن حيشران يف زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبيّي والصديقّي ،والشهداء ،والصاحلّي ،ال

مع الباطنيّي الزاندقة امللحدين ،أما ما ذكرته من رؤى يرى فيها الرسول – صلى هللا عليه وسلم -أو
زينب أو غريها؛ فإن هذا من تلبيس الشيطان عليهم وتالعبه هبم ،فيأتيهم الشيطان يف املنام ويزعم

أنه الرسول – صلى هللا عليه وسلم -أو زينب أو غري ذلك مما يكون سبباً يف الضالل واالحنراف.

وهؤالء الطرقية وخاصة الغالة منهم كالذي ذكرت أحواله ممن يستعينون ابجلن ويتعاطون السحر
والشعوذة ،لذلك يلبسون على ضعاف العقول مبثل هذه األحابيل ،نعم النيب –صلى هللا عليه

وسلم -قد يُرى يف املنام ،وقد صح عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من رآين يف املنام فقد

رآين على فإن الشيطان ال يتمثل يب" رواه البخاري ( ، )6993ومسلم ( ، )2266واللفظ له من

حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه -ويف رواية" :من رآين يف املنام فقد رأى احلق إن الشيطان ال

يتشبه يب" (عند أمحد يف مسنده  ، )7553وغريه ،ومعناه :من رآه يف صورته اليت هو عليها – صلى
هللا عليه وسلم -ال أن خيرج يف صورة غري صورته – عليه الصالة والسالم -مث يدعي أنه الرسول
فهذا ممكن ،وما ذكرته أنت هو من هذا القبيل.
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وقد أمجع املسلمون على أنه قد انقطع الوحي من السماء مبوت النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وأنه
ال تؤخذ من الرؤى أحكام مهما كان الرائي ،وأن الرؤى ليست من مصادر الشريعة ،فاألحكام
الشرعية اليت يُعمل هبا هي ما أخربان به النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف اليقظة قبل موته ،أما بعد

موته  -صلى هللا عليه وسلم -فقد انقطع الوحي ،وكون اإلنسان يرى من يزعم أنه النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -مث أيمره وينهاه أبمر خيالف ما صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف حياته؛ فهذا

دليل قاطع على كذب هذا املدعي وعلى أنه ليس هو النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما حصل

لبعض السلف ،وكما يف السري ،وعليه فأنصحك ابالبتعاد عن هذا الضال املضل ،وأن تسعى هلداية

إخوانك ،فإن أجابوك وإال فاحذرهم وابتعد عنهم ،وأنصحك بقراءة كتاب (هذه هي الصوفية) لعبد

الرمحن الوكيل؛ لتعرف خطر القوم ،ثبتنا هللا وإايك على دينه ،وحشران يف زمرة نبيه  -صلى هللا عليه

وسلم ،-وهللا أعلم - ،وصلى هللا عليه وسلم وابرك على نبينا حممد.-
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مناظرة أهل البدع
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1426/06/19هـ
السؤال

ورد كثري من اآلاثر عن سلفنا الصاحل يف عدم مناظرة املبتدعة إبطالق ،فهل نفهم هذه اإلطالقات يف

صور معينة ،واملطلوب هو حصر هذه اإلطالقات وتنزيلها على صورها املعينة املخصوصة؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ،أما بعد:
فقد وردت آاثر كثرية عن السلف الصاحل يف النهي عن جمالسة أهل البدع والكالم معهم ومناظرهتم-

كما ذكر السائل -وهذه اآلاثر عامة لئال تنتشر البدع والشبه فيحصل االحنراف والزيغ والضالل عن
احلق.

أما الرسل والدعاة واألئمة وأهل العلم والبصرية ،فإهنم يناظرون الكفار وأهل البدع إللزامهم ابحلق

وإقامة احلجة عليهم ،كما أخرب هللا -تعاىل -عن الرسل أهنم انظروا أقوامهم وجادلوهم وأقاموا عليهم
احلجة .فأخربان عن نوح -عليه الصالة والسالم -أنه قال لقومه" :قد وقع عليكم من ربكم رجس

وغضب أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم ما أنزل هللا هبا من سلطان" [األعراف. ]71 :

وقال تعاىل عن قوم نوح أهنم قالوا له" :قالوا اي نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا" [هود ، ]32 :وكما

أخرب هللا عن إبراهيم -عليه الصالة والسالم -وحماجة قومه له ،فقال" :وحاجه قومه قال أحتاجوين يف
هللا وقد هدان" [األنعام. ]8 :
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وقد انظر اإلمام أمحد -رمحه هللا -اجلهمية ،وكشف شبههم ،ور هد عليهم يف كتابه املشهور "الرد على

بشرا املريسي ،ور هد عليه يف كتابه
الزاندقة واجلهمية" ،كما انظر عثمان بن سعيد الدارمي -رمحه هللاً -
املشهور" ،رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر املريسي" وكتابه اآلخر "الرد على اجلهمية" ،ومن

ذلك املناظرة املشهورة لعبد العزيز الكناين يف كتابه اجليد "الرد على بشر املريسي" واألمثلة كثرية.
فإذا كان املناظر من أهل العلم والبصرية ،وعنده قدرة على استحضار األدلة؛ أبن يكون حاضر

البديهة ،وعنده قدرة على كشف الشبهة اليت يوردها املبتدع ،ويستطيع الرد عليها ،ويغلب على

الظن رجوع املبتدع عن بدعته ،وال يتضرر أحد من احلاضرين هبذه الشبهة ،كما حيصل يف املناظرات

اليت جتري يف القنوات الفضائية اليت يسمعها ويراها كل أحد -فتجب احليطة واحلذر ،والتأمل يف

العاقبة والنتيجة هلذه املناظرة واملوازنة بّي املصاحل واملفاسد ،ويقدم درء املفاسد على جلب املصاحل،
وال يقدر على ذلك إال أهل العقول والنظر والبصرية ،وهللا املوفق واملستعان وعليه التكالن ،وصلى
هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه إبحسان.
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مصادر لعقيدة السلف
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أجيبوين تكرماً حيث إين حديث االلتزام وأحاول أن أكون من الفرقة الناجية اليت حدثنا عنها رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فهل هناك كتب أقرؤها أو أشرطة (كاسيت) أمسعها تتحدث عن عقيدة
رسول هللا والسلف الصاحل؛ فأكون منهم؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
مصادر العقيدة السليمة عند السلف -رمحهم هللا -موقوفة على الكتاب والسنة واإلمجاع ،فهذه هي
مصادر التلقي واالستمداد ،وهلذا أنصحك أخي بتدبر القرآن والرجوع إىل التفاسري املتقدمة املوثوقة،

وكذلك إىل كتب السنة كالصحيحّي يف أبواب اإلميان والتوحيد واالعتصام وغريها.

لتتعرف على هللا -تعاىل -أبمسائه وصفاته وأفعاله ،كما أثبتها هو لنفسه ،وأثبتها له رسوله -صلى هللا
عليه وسلم.-

أما الكتب واملراجع املعتمدة يف هذا الباب فمنها املتقدم واملطوالت مثل :كتاب (التوحيد) البن
خزمية ،وكتاب (اعتقاد السلف أصحاب احلديث) أليب عثمان الصابوين ،و (السنة) البن أيب عاصم،

و (اإلميان) البن مندة ،و (اإلابنة) البن بطة.

أما املختصرات( :فلمعة االعتقاد) البن قدامة ،ورسالة (الواسطية) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و

(العقيدة الطحاوية) لإلمام الطحاوي ،و (مئتّي سؤال وجواب يف العقيدة) للشيخ حافظ احلكمي ،و
(رسالة خمتصرة يف معتقد أهل السنة واجلماعة) للشيخ حممد بن عثيمّي ،و (القواعد الكلية) للشيخ

الدكتور عمر األشقر.
وفقك هللا للصواب ،وفقهك يف الكتاب والسنة ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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الفرق بّي كلمة نصراين ومسيحي

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال

شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي ،فهل الصحيح أن يقال مسيحي أم نصراين؟ أفيدوان أاثبكم

هللا.

اجلواب

معىن مسيحي نسبة إىل املسيح بن مرمي عليه السالم ،وهم يزعمون أهنم ينتسبون إليه وهو بريء

منهم ،وقد كذبوا فإنه مل يقل هلم إنه ابن هللا ولكن قال عبد هللا ورسوله .فاألوىل أن يقال هلم نصارى
هصارى َعلَى َشي ٍء وقَالَ ِ
ود لَْي ِ
ِ
ت
ْ َ
ست الن َ َ
كما مساهم هللا سبحانه وتعاىل ،قال تعاىلَ :
"وقَالَت الْيَـ ُه ُ َ
ٍ
ِ
هصارى لَْيس ِ
اب" اآلية [البقرة. ]113 :
ت الْيَـ ُه ُ
ود َعلَى َش ْيء َو ُه ْم يَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
الن َ َ َ
[فتاوى ابن ابز رمحه هللا كتاب الدعوة (. ] )19/4
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حكم التعامل مع من يتهم ابالبتداع والتصوف
اجمليب د .حممد الشايع

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي ابلرايض
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

يف مدينيت يوجد بّي مساجدها بعض اخلالفات كما هو سائد يف أكثر املدن هنا ،حبيث جتدهم غري

متحدين يف اجلهود وال يف اهلدف ،وأحاول جاهداً أن أمجعهم على كتاب هللا وسنة نبيه  -صلى هللا

عليه وسلم  -ولكن من الصعوابت اليت واجهتين هي رمي البعض ابلتصوف ،وأهنم مبتدعة وال جيب
القيام بواجب الدعوة معهم وال االحتاد معهم يف أي جهد ما داموا على هذه احلال .فهل ما ذهب
إليه اإلخوة صحيح يف عدم التعاون معهم إن صح فيهم التصوف واالبتداع؟ وهل جتوز الصالة

خلفهم؟ وهل بدعة االحتفال ابملولد وبعض الطقوس مثل قراءة القرآن على الناس يف املسجد كما
يفعله الصوفية من البدع املكفرة ،واليت تستوجب عدم العمل معهم؟
اجلواب

يشكر السائل على جهده وليستمر على عمله ابلدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة واللّي يف اخلطاب

واملعاملة .والبدع أنواع ودرجات ،وخيتلف احلال من شخص آلخر ،ومن فرقة ألخرى ،والداعي

للبدعة أشد يف اإلنكار من غريه الواقع فيها وما ذكرته ليست من البدع املكفرة واالجتماع خري من
االفرتاق ،وجتوز الصالة معهم وخلفهم مامل يكن داعية بدعة منكرة وهجره يردعه.
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حماسبة النفس ابستخدام اجلدول املكتوب
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1422/9/10

السؤال

ورقة مكتوبة على هيئة جدول فيها بعض العبادات الواجبة واملستحبة ،وزعت على الطالبات لتقوم

الطالبة بتعبئتها خالل األسبوع أمام كل عبادة فعلتها بعالمة صح ،وعالمة تقصري على كل مربع مل

تقم به ،وجتلس مع نفسها يف هناية األسبوع جلسة حماسبة ،وكتب على الورقة (حاسيب نفسك قبل أن
حتاسيب) هل هذا العمل من التصوف؟ هل هو حرام ،خصوصاً إذا كان على سبيل تربية الطالبة
وتعويدها على وقفات حماسبة النفس؟.

اجلواب

إن املسلم واملسلمة مأمور كل منهما مبحاسبة نفسه ،قال هللا  -تعاىل  ":-اي أيها الذين آمنوا اتقوا

هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعلمون " (احلشر. )18 :
قال العلماء :هذا أصل يف حماسبة النفس ،وما زال السلف  -رضوان هللا عليهم  -وكثري من

الصاحلّي يف هذه األمة حياسبون أنفسهم ،ويراجعون أقواهلم وأفعاهلم ومقاصدهم ،وحماسبة النفس

عالمة من عالمات التوفيق واهلداية.

وأما السؤال عن هذا العمل هل هو من التصوف؟ فلم يظهر يل شيء يف ذلك ،خصوصاً إذا كان

املقصود أن تلك الطريقة أنشأها أحد املتصوفة ،غري أن مما ينبه عليه أن كثرياً من الناس قد يعتقدون
أن املتصوفة هم أكثر الناس حماسبة للنفس ،وهذا غلط ،نعم قد يغالون فيحاسبون أنفسهم على
أشياء من احلالل البّي ،بل على سنة مأمور هبا يف كثري من األحيان ،ويظن من ال علم عنده أهنم

بلغوا الغاية يف املراقبة وحماسبة النفس ،وهذا ليس بصحيح.
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والذي أراه أن مثل ذلك العمل قد يسوغ فعله مع الطالب الصغار والطالبات الصغريات؛ للتشجيع
والتعليم يف بعض األحيان ،وأما الكبار فاألوىل االبتعاد عن مثله؛ ألن مثل هذه الورقة قد تنتشر
وتصبح أصالً يقتدي به الناس يف حماسبة نفوسهم ،وهو أمر مل يرد مثله عن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -وال عن أحد من صحابته األبرار ،ولو فعل اإلنسان مثل ذلك منفرداً خالياً مع نفسه
لرمبا ساغ ذلك ،وأما بطريقة مجاعية فال.

واألوىل أن يقعد املرء مع نفسه كل ليلة قبل النوم  -كما ذكر ذلك بعض أهل العلم  -فيحاسبها،
فيحمد هللا على الطاعة ليستزيد منها ،ويتوب من املعصية ،ويعزم على أن ال يعود ملثلها ،فإن ذلك
أنفع شيء للعبد ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل اخلوارج كفار؟

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

سؤايل حول اخلوارج واعتقاد أهل السنة واجلماعة هبم ،هل هم كفار على العموم أم غالهتم أم أهنم

من أهل املذاهب؟
اجلواب
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد :فاخلوارج
الذين خرجوا على اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب – رضي هللا تعاىل عنه -اختلف الناس يف
حكمهم هل هم كفار أم ال؟ والصحابة – رضوان هللا تعاىل عليهم -وهم القدوة ال يكفروهنم .بل إن
أمري املؤمنّي علي بن أيب طالب – رضي هللا تعاىل عنه – والذي انله من أذاهم ما انله ،من اخلروج

عليه وقتاله وتكفريهم إايه ،ويف آخر األمر قتلهم له – رضي هللا تعاىل عنه – ال يرى تكفريهم ،وهذا
قمة الورع واإلنصاف منه – رضي هللا عنه -ال كما يقوله بعض أصحاب األهواء " نكفر من ك هفران"

فلما سئل –رضي هللا عنه -عنهم :أكفار هم؟ قال :من الكفر فروا .قيل له :فمنافقون؟ قال :إن

املنافقّي ال يذكرون هللا إال قليالً – يعين على عكس اخلوارج وما عرف من كثرة عبادهتم وذكرهم هلل

– تعاىل  .-قال :فماذا يكونون؟ قال :قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا أو كما قال – رضي هللا

عنه – وهذا القول طبقه عملياً علي – رضي هللا تعاىل عنه – ومعه الصحابة –رضي هللا عنهم -فلم
يعاملهم معاملة املرتدين كما كان يف زمن أيب بكر – رضي هللا تعاىل عنهم -فلم يبدأهم بقتال ومل
جيهز على جرحيهم ومل يسب نساءهم  ...إخل .وهذا هو الصحيح يف احلكم على اخلوارج،
واألحاديث اليت وردت فيهم من قول النيب – صلى هللا عليه وسلم –" :أبهنم ميرقون من الدين مروق
السهم من الرمية" رواه البخاري (، )4351ومسلم ( )1064من حديث أيب سعيد اخلدري-رضي

هللا عنه -وقوله –صلى هللا عليه وسلم ":-كالب أهل النار" رواه ابن ماجة ( )176من حديث أيب

أمامة –رضي هللا عنه ،-وأمره -صلى هللا عليه وسلم – بقتاهلم والثناء على من قتلهم أو قتلوه فيما
رواه البخاري ( ، )3611ومسلم ( )1066من حديث علي –رضي هللا عنه -فهذه النصوص ال
تدل على كفرهم أبعياهنم ،وال يلزم من األمر ابلقتال أن يكونوا كفاراً ،وإمنا هي من نصوص الوعيد

الدالة على
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شنيع جرمهم والتحذير منه.
ومع ترجيحنا لعدم تكفريهم فال يعين ذلك استصغار جرميتهم واحنرافهم ،ويكفي يف ذلك من الداللة
على مروقهم وضالهلم وبدعتهم واحنرافهم ما أشران إليه آنفاً من األحاديث الواردة يف ذمهم وتوعدهم
ابلنار ،نسأل هللا العافية والسالمة.

وهذا دليل على إنصاف أهل السنة واجلماعة وبعدهم عن التكفري إال من كفرته النصوص ال كما هو

ديدن بعض الطوائف يف تكفري كل من خالفهم يف احنرافهم .وهللا أعلم وصلى هللا وابرك على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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موقف اإلسالم من الفرقة البهائية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1423/1/4

السؤال

أود التعرف على موقف اإلسالم من البهائية ،وهل حيق للمسلمّي الزواج من أشخاص هبائيّي؟

اجلواب

البهائية كما هو واضح من تعاليمهم ومعتقداهتم مذهب خارج عن اإلسالم ،ال يتفق مع اإلسالم يف
أتباع املشؤوم حسيناً
شيء ،وال مع الرساالت السماوية األخرى املنسوخة ،وذلك بعد أن أوصل ُ
املازندراين إىل درجة األلوهية ،حيث دعاهم فاستجابوا له.
ويعود أتسيس هذا املذهب إىل اجلهود اليت بذهلا أعداء هللا من اليهودية العاملية اليت احتضنته ليكون

معول هدم وشوكة يف حلوق املسلمّي ،ليتسىن هلم تنفيذ خمططاهتم وحتقيق أهدافهم بعد إضعافهم
املسلمّي مبثل هذه الدمامل اخلبيثة يف جسد األمة اإلسالمية ،وتعاليم البهائية قائمة على نسخ

الشريعة اإلسالمية حسبما قرره أقطاب البابية يف مؤمتر بدشت مستبدلّي أفكارهم احلاقدة ابلشريعة

اإلسالمية ،ومستبدلّي بنيب اهلدى -صلى هللا عليه وسلم -زعيمهم امللحد املازندراين ،ومستبدلّي
ابلقرآن الكرمي كتاهبم (األقدس) الذي يزعمون أنه أفضل من القرآن الكرمي ومن كل الكتب

السماوية.

وعليه فاملسلمون جممعون على أن البهائية ليسوا من اإلسالم يف شيء وعليه فال جيوز للمسلمّي
الزواج منهم وال تزوجيهم .وهللا -تعاىل -أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الفرق بّي املسيحية والنصرانية
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1423/1/11

السؤال

هل هناك فرق بّي (املسيحية) و (النصرانية) ؟ إذا كان نعم أرجو التفصيل.

اجلواب

النصرانية نسبة إىل قرية املسيح -عليه السالم( -نصرانة) وتسمى (انصرة)  ،والنصرانية هي دين
النصارى الذين ينتسبون إىل املسيح -عليه السالم ،-كما تسمى هذه الداينة املسيحية نسبة إىل

املسيح -عليه السالم ،-ومصطلح النصارى هو األصل الذي أطلق على املنتسبّي إىل عيسى -عليه
السالم ،-أما مصطلح املسيحية فقد أطلق بعد ذلك بوقت ،وهبذا يظهر أنه ال فرق من حيث
احلقيقة بّي التسميتّي إذ مدلوهلما واحد ،لكن كره بعض أهل العلم إطالق لفظ املسيحية على

النصارى ،قالوا :ألهنم بدلوا دين املسيح فهم ليسوا منه على احلقيقة ،كما أن هذا اللفظ مل يرد يف
القرآن الكرمي أو السنة .وبكل حال فال يظهر يل مانع من إطالق هذا اللفظ عليهم؛ ألن هذا من

ابب املصطلحات وال مشاحة يف االصطالح ،وال يشكل على هذا أهنم قد بدلوا دين املسيح ،فإن
هللا -تعاىل -قد نسبهم إىل اإلجنيل وهو منهم براء قال -تعاىل":-وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل هللا
فيه" [املائدة ]47:فالنسبة هنا نسبة تعريف ومتييز وال يلزم منها اإلقرار هلم أبهنم على ملته ،أقول
هذا وإن كان األوىل االلتزام مبا مساهم هللا به يف كتابه ،فقد مساهم نصارى وأهل الكتاب وأهل
اإلجنيل ،وابهلل التوفيق.
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املاسونية
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1423/8/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هي املاسونية؟

اجلواب

املاسونية :تنظيم سري يهودي النشأة والرعاية ،حمكم العمل والنظام ،يهدف إىل إعادة بناء اهليكل
الذي هو رمز اليهود وأمنيتهم ،كما يهدف إىل تسهيل سيطرة اليهود على أوضاع العامل.

وهذه املنظمة تدعو إىل اإلحلاد ابهلل تعاىل ،وإىل اإلابحية األخالقية والفساد السلوكي ،وفق مراتب
معينة وطرائق خمتلفة ،وتتسرت خلف شعارات خداعة من أشهرها عند املاسونية (حرية  -إخاء -

إنسانية  -مساواة)  ،وحيرصون على إدخال الشخصيات املهمة يف منظمتهم ،ويتدرجون هبم يف

مراتب ،بعد أخذ العهود واملواثيق عليهم حبفظ األسرار ،وهي مواثيق تعطى حتت سيف اإلرهاب
والتهديد ابلقتل إن أفشى أسرارهم أو غدر هبم.

وهلم حمافل منتشرة يف العامل جيتمعون فيها ويعملون وخيططون ويتابعون التنفيذ ،متهيداً إلنشاء دولة

عاملية أو ما يطلقون عليه (مجهورية دميقراطية عاملية) وهي  -حسب رأيهم  -حكومة ال دينية عاملية،
تتخذ الوصولية النفعية (الربمجاتية) أساساً لتحقيق أغراضها.
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الفكر العلماين
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1423/2/25
السؤال

من هم العلمانيون؟ وماذا يريدون؟ وما هي صفاهتم؟ وما هو السبيل إىل معرفتهم والرد على
أفكارهم؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح والتفصيل.

اجلواب

العلمانيون هم :كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماين ،وينتمي إىل العلمانية فكراً أو ممارسة.

وأصل العلمانية ترمجة للكلمة اإلجنليزية ( )secularismوهي من العلم فتكون بكسر العّي ،أو
من العا َمل فتكون بفتح العّي وهي ترمجة غري أمينة وال دقيقة وال صحيحة ،ألن الرتمجة احلقيقية
للكلمة اإلجنليزية هي (ال دينية أوال غيبية أو الدنيوية أوال مقدس) .

نشأت العلمانية يف الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات اترخيية -دينية واجتماعية وسياسية

وعلمانية واقتصادية -خالل قرون من التدريج والنمو ،والتجريب ،حىت وصلت لصورهتا اليت هي
عليها اليوم..
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مث وفدت العلمانية إىل الشرق يف ظالل احلرب العسكرية ،وعرب فوهات مدافع البوارج البحرية ،ولئن

كانت العلمانية يف الغرب نتائج ظروف ومعطيات حملية متدرجة عرب أزمنة متطاولة ،فقد ظهرت يف

الشرق وافداً أجنبياً يف الرؤى واإليديولوجيات والربامج ،يطبق حتت هتديد السالح وابلقسر واإلكراه؛
ألن الظروف اليت نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عرب السنّي ختتلف اختالفاً جذرايً عن

ظروف البلدان اليت جلبت إليها جاهزة متكاملة يف اجلوانب الدينية واألخالقية واالجتماعية والتارخيية
واحلضارية ،فالشرط احلضاري االجتماعي التارخيي الذي أدى إىل جناح العلمانية يف الغرب مفقود يف

البالد اإلسالمية ،بل فيها النقيض الكامل للعلمانية ،ولذلك كانت النتائج خمتلفة متاماً ،وحّي نشأت

الدولة العربية احلديثة كانت عالة على الغربيّي الذين كانوا حاضرين خالل اهليمنة الغربية يف املنطقة،
ومن خالل املستشارين الغربيّي أو من درسوا يف الغرب واعتنقوا العلمانية ،فكانت العلمانية يف

أحسن األحوال أحد املكوانت الرئيسية لإلدارة يف مرحلة أتسيسها ،وهكذا بذرت بذور العلمانية
على املستوى الرمسي قبل جالء جيوش االستعمار عن البالد اإلسالمية اليت ابتليت هبا.
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ومن خالل البعثات اليت ذهب من الشرق إىل الغرب عاد الكثري منها ابلعلمانية ال ابلعلم ،ذهبوا
لدراسة الفيزايء واألحياء والكيمياء واجليولوجيا والفلك والرايضيات فعادوا ابألدب واللغات

واالقتصاد والسياسة والعلوم االجتماعية والنفسية ،بل وبدراسة األداين وابلذات الدين اإلسالمي يف
اجلامعات الغربية ،ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب حيمل الشهادة الثانوية ويلقى به بّي

أساطّي الفكر العلماين الغريب على اختالف مدارسه ،بعد أن يكون قد سقط أو أسقط يف محأة

اإلابحية والتحلل األخالقي وما أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري ،ليعود بعد
عقد من السنّي أبعلى األلقاب األكادميية ،ويف أهم املراكز العلمانية بل والقيادية يف وسط أمة أصبح

ينظر إليها ابزدراء ،وإىل اترخيها بريبة واحتقار ،وإىل قيمها ومعتقداهتا وأخالقها –يف أحسن األحوال-
بشفقة وراثء ،إنه لن يكون ابلضرورة إال وكيالً جتارايً ملن علموه وثقفوه وم ّدنوه ،وهو ال ميلك غري

ذلك.

مث أصبحت احلواضر العربية الكربى مثل( :القاهرة-بغداد-دمشق) بعد ذلك من مراكز التصدير

العلماين للبالد العربية األخرى ،من خالل جامعاهتا وتنظيماهتا وأحزاهبا ،وابلذات دول اجلزيرة العربية،
وقل من يسلم من تلك اللواثت الفكرية العلمانية ،حىت أصبح يف داخل األمة طابور خامس ،وجهته

غري وجهتها ،وقبلته غري قبلتها ،إهنم ألكرب مشكلة تواجة األمة لفرتة من الزمن ليست ابلقليلة.
مث كان للبعثات التبشريية دورها ،فاملنظمات التبشريية النصرانية اليت جابت العامل اإلسالمي شرقاً
وغرابً من شىت الفرق واملذاهب النصرانية ،جعلت هدفها األول زعزعة ثقة املسلمّي يف دينهم،
وإخراجهم منه ،وتشكيكهم فيه.

مث كان للمدارس واجلامعات األجنبية املقامة يف البالد اإلسالمية دورها يف نشر وترسيخ العلمانية.
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مث كان الدور األكرب للجمعيات واملنظمات واألحزاب العلمانية اليت انتشرت يف األقطار العربية
واإلسالمية ،ما بّي يسارية وليربالية ،وقومية وأممية ،سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية جبميع األلوان
واألطياف ،ويف مجيع البلدان حيث إن النخب الثقافية يف غالب األحيان كانوا إما من خرجيي

اجلامعات الغربية أو اجلامعات السائرة على النهج ذاته يف الشرق ،وبعد أن تكاثروا يف اجملتمع عمدوا

إىل إنشاء األحزاب القومية أو الشيوعية أو الليربالية ،ومجيعها تتفق يف الطرح العلماين ،وكذلك أقاموا
اجلمعيات األدبية واملنظمات اإلقليمية أو املهنية ،وقد ختتلف هذه التجمعات يف أي شيء إال يف تبين
العلمانية ،والسعي لعلمنة األمة كل من زاوية اهتمامه ،واجلانب الذي يعمل من خالله.

وال ميكن إغفال دور البعثات الدبلوماسية :سواء كانت بعثات للدول الغربية يف الشرق ،أو للدول

الشرقية يف الغرب ،فقد أصبحت يف األعم األغلب جسوراً متر خالهلا علمانية الغرب األقوى إىل
الشرق األضعف ،ومن خالل املنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل االجتماعي

واملناسبات واحلفالت ومن خالل الضغوط الدبلوماسية واالبتزاز االقتصادي ،وليس بسر أن بعض

الدول الكربى أكثر أمهية وسلطة من القصر الرائسي أو جملس الوزراء يف تلك الدول الضعيفة
التابعة.
وال خيفى على كل لبيب دور وسائل اإلعالم املختلفة ،مسموعة أو مرئية أو مقروءة ،ألن هذه

الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات احلضارة الغربية –صحافة أو إذاعة أو تلفزة-
فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها ،وكان الرواد يف تسويق هذه الرسائل
وتشغيلها واالستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيّي من أبناء املسلمّي ،فكان هلا الدول

األكرب يف الوصول جلميع طبقات األمة ،ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلمانية ،وابلذات من خالل
الفن ،ويف اجلانب االجتماعي بصورة أكرب.
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مث كان هناك التأليف والنشر يف فنون شىت من العلوم وابألخص يف الفكر واألدب والذي استعمل
أداة لنشر الفكر واملمارسة العلمانية.
فقد جاءت العلمانية وافدة يف كثري من األحيان حتت شعارات املدارس األدبية املختلفة ،متدثرة
بدعوى رداء التجديد واحلداثة ،معلنة اإلقصاء واإللغاء والنبذ واإلبعاد لكل قدمي يف الشكل

واملضمون ،ويف األسلوب واحملتوى ،ومثل ذلك يف الدراسات الفكرية يف علوم االجتماع والنفس
والعلوم اإلنسانية املختلفة ،حيث قدمت لنا نتائج كبار مالحدة الغرب وعلمانييه على أنه احلق

املطلق ،بل العلم األوحد وال علم سواه يف هذه الفنون ،وجتاوز األمر التأليف والنشر إىل الكثري من

الكليات واجلامعات واألقسام العلمية اليت تنتسب ألمتنا امساً ،ولغريها حقيقة.

وال يستطيع أحد جحد دور الشركات الغربية الكربى اليت وفدت لبالد املسلمّي مستثمرة يف اجلانب
االقتصادي.
هكذا سرت العلمانية يف كيان األمة ،ووصلت إىل مجيع طبقاهتا قبل أن يصلها الدواء والغذاء

والتعليم يف كثري من األحيان ،ولو كانت األمة حّي تلقت هذا املنهج العصري تعيش يف مرحلة قوة
ومشوخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل توظيفاً آخر يتفق مع رسالتها وقيمها وحضارهتا واترخيها

وأصالتها.

بعض مالمح العلمانية:
لقد أصبح َمحلة العلمانية الوافدة يف بالد الشرق بعد مائة عام من وفودهم تياراً واسعاً انفذاً متغلباً يف
امليادين املختلفة ،فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية ،وكان يتقاسم هذا التيار الواسع يف اجلملة

اجتاهان:
أ :االجتاه اليساري الراديكايل الثوري ،وميثله –يف اجلملة -أحزاب وحركات وثورات ابتليت هبا

املنطقة ردحاً من الزمن ،فشتت مشل األمة ومزقت صفوفها ,وجرت عليها اهلزائم والدمار والفقر وكل

بالء ،وكانت وجهة هؤالء االحتاد السوفييت قبل سقوطه ،سواء كانوا شيوعّي أمميّي ،أو قوميّي
عنصريّي.
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ب :االحتاد الليربايل ذي الوجهة الغربية ألمريكا ومن دار يف فلكها من دول الغرب ،وهؤالء ميثلهم
أحزاب وشخصيات قد جنوا على األمة ابإلابحية والتحليل والتفسخ والسقوط األخالقي والعداء
لدين األمة واترخيها.

ولالجتاهّي مالمح متميزة أمهها:
-1مواجهة الرتاث اإلسالمي ،إما برفضه ابلكلية واعتباره من خملفات عصور الظالم واالحنطاط

والتخلف –كما عند غالة العلمانية ،-أو إبعادة قراءته قراءة عصرية –كما يزعمون -لتوظيفه

توظيفاً علمانياً من خالل أتويله على خالف ما يقتضيه سياقه التارخيي من قواعد شرعية ،ولغة عربية،
وأعراف اجتماعية ،ومل ينج من غاراهتم تلك حىت القرآن والسنة ،إما بدعوى بشرية الوحي ،أو

بدعوى أنه نزل جليل خاص أو ألمة خاصة ،أو بدعوى أنه مبادئ أخالقية عامة ،أو مواعظ روحية ال

شأن هلا بتنظيم احلياة ،وال ببيان العلم وحقائقه ،ولعل من األمثلة الصارخة للرافضّي للرتاث،
واملتجاوزين له (أدونيس) و (حممود درويش) و (البيايت) و (جابر عصفور) .

أما الذي يسعون إلعادة قراءته وأتويله وتوظيفه فمن أشهرهم( :حسن حنفي) و (حممد أركون) و
(حممد عابد اجلابري) و (حسّي أمّي)  ،ومن على شاكلتهم ،ومل ينج من أذاهم شيء من هذا الرتاث
يف مجيع جوانبه.
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-2اهتام التاريخ اإلسالمي أبنه اتريخ دموي استعماري عنصري غري حضاري ،وتفسريه تفسرياً مادايً،
إبسقاط نظرايت تفسري التاريخ الغربية العلمانية على أحداثه ،وقراءته قراءة انتقائية غري نزيهة وال
موضوعية ،لتدعيم الرؤى واألفكار السوداء املسبقة حيال هذا التاريخ ،وجتاهل ما فيه من صفحات

مضيئة مشرقة ،واخللط املتعمد بّي املمارسة البشرية والنهج اإلسالمي الرابين ،وحماولة إبراز احلركات
الباطنية واألحداث الشاذة النشاز وتضخيمها ،واإلشادة هبا ،والثناء عليها ،على اعتبار أهنا حركات

التحرر والتقدم واملساواة والثورة على الظلم ،مثل( :ثورة الزنج) و (ثورة القرامطة) ومثل ذلك

احلركات الفكرية الشاذة عن اإلسالم احلق ،وتكريس أهنا من اإلسالم بل هي اإلسالم ،مثل القول

بوحدة الوجود ،واالعتزال وما شابه ذلك من أمور تؤدي يف هناية األمر إىل تشويه الصور املضيئة
للتاريخ اإلسالمي لدى انشئة األمة ،وأجياله املتعاقبة.
-3السعي الدؤوب إلزالة أو زعزعة مصادر املعرفة والعلم الراسخة يف وجدان املسلم ،واملسرية

املؤطرة للفكر والفهم اإلسالمي يف اترخيه كله ،من خالل استبعاد الوحي كمصدر للمعرفة والعلم ،أو

هتميشه –على األقل -وجعله اتبعاً لغريه من املصادر ،كالعقل واحلس ،وما هذا إال أثر من آاثر

اإلنكار العلماين للغيب ،والسخرية من اإلميان ابلغيب ،واعتبارها -يف أحسن األحوال -جزءاً من

األساطري واخلرافات واحلكاايت الشعبية ،والرتويج ملا يسمى ابلعقالنية والواقعية واإلنسانية ،وجعل
ذلك هو البديل املوازي لإلميان يف مفهومه الشرعي األصيل ،وكسر احلواجز النفسية بّي اإلميان

الكفر ،ليعيش اجلميع حتت مظلة العلمانية يف عصر العوملة ،ويف كتاابت (حممد عابد اجلابري) و
(حسن حنفي) و (حسّي مروة) و (العروي) وأمثاهلم األدلة على هذا األمر.
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-4خلخلة القيم اخللقية الراسخة يف اجملتمع اإلسالمي ،واملسرية للعالقات االجتماعية القائمة على
معاين األخوة واإليثار والطهر والعفاف وحفظ العهود وطلب األجر وأحاسيس اجلسد الواحد،
واستبدال ذلك بقيم الصراع واالستغالل والنفع وأحاسيس قانون الغاب واالفرتاس ،والتحلل،
واإلابحية من خالل الدراسات االجتماعية والنفسية ،واألعمال األدبية والسينمائية والتلفزيونية ،مما

هز اجملتمع الشرقي من أساسه ،ونشر فيه من اجلرائم والصراع ما مل يعهده أو يعرفه يف اترخيه ،ولعل

رواية (وليمة عشاء ألعشاب البحر) –السيئة الذكر -من أحدث األمثلة على ذلك ،والقائمة طويلة

من إنتاج (حممد شكري) و (الطاهر بن جلون) و (الطاهر وطّار) و (تركي احلمد) وغريهم الكثري
تتزاحم لتؤدي دورها يف هدم األساس اخللقي الذي قام عليه اجملتمع ،واستبداله أبسس أخرى.

-5رفع مصطلح احلداثة كالفتة فلسفية اصطالحية بديلة لشعار التوحيد ،واحلداثة كمصطلح فكري
ذي دالالت حمددة تقوم على مادية احلياة ،وهدم القيم والثوابت ،ونشر االحنالل واإلابحية ،وأنسنة

اإلله وتلويث املقدسات ،وجعل ذلك إطاراً فكرايً لألعمال األدبية ،والدراسات االجتماعية ،مما أوقع
األمة يف أسوأ صور التخريب الفكري الثقايف.

-6استبعاد مقولة الغزو الفكري من ميادين الفكر والثقافة ،واستبداهلا مبقولة حوار الثقافات ،مع أن
الواقع يؤكد أن الغزو الفكري حقيقة اترخيية قائمة ال ميكن إنكارها كإحدى مظاهر سنة التدافع اليت
فطر هللا عليها احلياة ،وأن ذلك ال مينع احلوار ،لكنها سياسة التخدير واخلداع والتضليل اليت يتبعها
التيار العلماين ،ليسهل حتت ستارها ترويج مبادئ الفكر العلماين ،بعد أن تفقد األمة مناعتها وينام
حراس ثغوره ،وتتسلل يف أجزائها جراثيم وفريوسات الغزو العلماين القاتل.
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-7وصم اإلسالم ابألصولية والتطرف وممارسة اإلرهاب الفكري ،عرب غوغائية دمياجوجية إعالمية
غري شريفة ،وال أخالقية ،لتخويف الناس من االلتزام ابإلسالم ،واالستماع لدعاته ،وعلى الرغم من
وقوع األخطاء –وأحياانً الفظيعة -من بعض املنتمّي أو املدعّي إىل اإلسالم ،إال أهنا نقطة يف حبر

التطرف واإلرهاب العلماين الذي ميارس على شعوب أبكملها ،وعرب عقود من السنّي ،لكنه عدم
املصداقية والكيل مبكيالّي ،والتعامي عن األصولية والنصرانية ،واليهودية ،واملوغلة يف الظالمية

والعنصرية والتخلف.

-8متييع قضية احلل واحلرمة يف املعامالت واألخالق ،والفكر والسياسة ،وإحالل مفهوم اللذة

واملنفعة والربح املادي حملها ،واستخدام هذه املفاهيم يف حتليل املواقف واألحداث ،ودراسة املشاريع

والربامج ،أي فك االرتباط بّي الدنيا واآلخرة يف وجدان وفكر وعقل اإلنسان ،ومن هنا ترى التخبط
الواضح يف كثري من جوانب احلياة الذي يعجب له من نور هللا قلبه ابإلميان ،ولكن أكثرهم ال

يعلمون.

-9دق طبول العوملة واعتبارها القدر احملتوم الذي ال مفر منه وال خالص إال به ،دون التمييز بّي
املقبول واملرفوض على مقتضى املعايري الشرعية ،بل إهنم ليصرخون أبن أي شيء يف حياتنا جيب أن

يكون حمل التساؤل ،دون التفريق بّي الثوابت واملتغريات ،مما يؤدي إىل حتويل بالد الشرق إىل سوق

يسريها غري أهواء الدنيا
استهالكية ملنتجات احلضارة الغربية ،والتوسل لذلك بذرائعية نفعية حمضة ال ّ

وشهواهتا.
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-10االستهزاء والسخرية والتشكيك يف وجه أي حماولة ألسلمة بعض جوانب احلياة املختلفة
املعاصرة يف االقتصاد واإلعالم والقوانّي ،وإن مرروا هجومهم وحقدهم حتت دعاوى حقوق اإلنسان
وحرايته ،ونسوا أو تناسوا الشعوب اليت تسحق وتدمر وتقتل وتغصب بعشرات اآلالف ،دون أن

نسمع صواتً واحداً من هذه األصوات النشاز يبكي هلا ويدافع عنها ،ال لشيء إال أن اجلهات اليت
تقوم ابنتهاك تلك احلقوق ،وتدمري تلك الشعوب أنظمة علمانية تدور يف فلك املصاحل الغربية.

-11الرتويج للمظاهر االجتماعية الغربية ،وخباصة يف الفن والرايضة وشركات الطريان واألزايء

والعطور واحلفالت الرمسية ،واالتكاء القوي على قضية املرأة ،وإلن كانت هذه شكليات ومظاهر

لكنها تعرب عن قيم خلقية ،ومنطلقات عقائدية ،وفلسفة خاصة للحياة ،من هنا كان االهتمام
العلماين املبالغ فيه مبوضة املرأة ،والسعي لنزع حجاهبا ،وإخراجها للحياة العامة ،وتعطيل دورها الذي

ال ميكن أن يقوم به غريها ،يف تربية األسرة ورعاية األطفال ،وهكذا العلمانيون يفلسفون احلياة .يعطل

مئات اآلالف من الرجال عن العمل لتعمل املرأة ،ويستقدم مئات اآلالف من العامالت يف املنازل

لتسد مكان املرأة يف رعاية األطفال ،والقيام بشؤون املنزل ،ولئن كانت بعض األعمال النسائية جيب

أن تناط ابملرأة ،فما املربر ملزامحتها للرجل يف كل موقع؟
-12االهتمام الشديد والرتويج الدائم للنظرايت العلمانية الغربية يف االجتماع واألدب ،وتقدمي
أصحاهبا يف وسائل اإلعالم ،بل ويف الكليات واجلامعات على أهنم رواد العلم ،وأساطّي الفكر

وعظماء األدب ،وما أمساء( :دارون) و (فرويد) ( ,دوركامي) و (أليوت وشرتاوس وكانط) وغريهم

خبافية على املهتم هبذا الشأن ،وحىت أن بعض هؤالء قد جتاوزه علمانيو الغرب ،ولكن صداه ما زال
يرتدد يف عامل األتباع يف البالد اإلسالمية.
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حركة (انطوري كارات) اليهودية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1423/5/21
السؤال

لقد ظهرت يف اآلونة األخرية حركة يهودية تسمى حركة (انطوري كارات)  ،وهي -كما تعلمون -تؤيد
حق املسلمّي يف فلسطّي ،وتؤكد أهنم شعب مغضوب عليهم ،وأن هللا قد عاقبهم بتشتيتهم يف

األرض ،وذلك بسبب ذنوهبم ،وهم يعدون اليهود الذين يقيمون دولة إسرائيل -كما يزعمون -أهنم
صهاينة وال ميتون لليهودية بصلة ،أان أعلم أن اليهود مهما حصل ال ميكن تصديقهم ،ولكن مبا أهنم

يؤيدون حق املسلمّي ومل يعادوهم ،هل تكون معاملتنا هلم أفضل من معاملتنا لليهود الصهاينة احملتلّي

لفلسطّي؟ وما موقف اإلسالم من مثل هؤالء اليهود املعرتفّي بذنوهبم وغضب هللا عليهم؟ وأخرياً
أجدد شكري وتقديري لكم ،وأسأل هللا العلي القدير أن جيمعنا وإايكم يف جنات النعيم ،وأن يسدد
خطاكم فيما هو لصاحل املسلمّي اللهم آمّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول ،وابهلل التوفيق:
ال شك أن اليهود فرق وطوائف ،وأحزاب ومجاعات ،ومشارب تتفق وختتلف ،وهذا هو شأن الباطل
وأهله ،وسواء كانت تلك احلركة املشار إليها يف سؤالك صادقة فيما تدعيه من كراهية اليهود

املغتصبّي لفلسطّي ،أم كانت متزلّفة دعيّة ،فإن املع ّول عليه يف احلكم على اليهود هو ما ثبت لدينا
يف القرآن والسنة ،وما استمد منهما يف بيان حقيقتهم ،وكشف عوارهم ،وفضح دسائسهم ،ففي

ذلك كله ما يُغين ويكفي ويشفي.
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وإذا وجد يف اليهود طوائف توافق احلق فيما يتعلق ابحلكم على الصهاينة فال يستغرب فإن احلق
أبلج والباطل جللج ،وإذا استأنس جمادل هلم مبا يقوله بعضهم يف بعض فال أبس ،واحلكمة ضالة

نعول يف انتصاران على
املؤمن واحلق يُقبل أايً كان مصدره ،غري أنه ينبغي أن يعلم أن من العجز أن ّ

اليهود ابليهود.

إن أسباب النصر واضحة املعامل ،وإن األخذ هبا واجب ،وإن أسباب اهلزمية واضحة املعامل ،وإن

تفادي الوقوع يف شيء منها واجب أيضاً ،وعلى األمة مجاعات وأفراداً أن تعرتف بقصورها وتقصريها
يف األخذ مبا أوجب هللا عليها األخذ به ،وأن تعاجل مشكالهتا بوضوح وصدق وصراحة وإميان وهبمة

ال تعرف الكلل ،وإذا علم هللا منا صدق التوجه وحسن النوااي واألخذ مبا أوجب من أسباب حقق لنا
ما وعد به من النصر والتمكّي ،وهللا غالب على أمره ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
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لعن الكافر املعّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/1/21هـ

السؤال

ما حكم لعن (وليس سب فقط) اليهود والنصارى أفراداً أو مجاعات أحياء كانوا أم أموات؟ وجزاكم

هللا خرياً
اجلواب

أما لعن الكفار من اليهود والنصارى واملشركّي على سبيل العموم فهذا جائز ومشروع من أجل

التحذير من أفعاهلم ،فإن الرسول  -عليه الصالة والسالم  -قال يف آخر حياته وهو يف سياق املوت
 -صلى هللا عليه وسلم " :-لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" ،رواه

البخاري ( ، )436-435ومسلم ( ، )531واليهود والنصارى داخلون يف عموم قوله تعاىل" :إن
هللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا" [األحزاب ، ]64 :وقال سبحانه وتعاىل" :أال لعنة هللا على
الظاملّي" [هود ، ]18 :واليهود والنصارى ظاملون بتكذيبهم للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
وبغلو النصارى يف املسيح وعبادهتم له ،وعبادهتم للصليب ،واليهود قتلة األنبياء وهم الناكثون

للعهود واخلائنون ،كما قال سبحانه وتعاىل فيهم" :إن شر الدواب عند هللا الذين كفروا فهم ال
يؤمنون الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون" [األنفال. ]56-55 :
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وأما األفراد األحياء أبعياهنم مثل فالن أو فالن فال ينبغي لعنهم ،ألنه ال فائدة فيه ،ولسنا متعبدين
بذلك ،إال من له نكاية ابملسلمّي وتسلط عليهم كرؤوس الكفر وأئمته ،كرؤساء دول الكفر يف هذا
العصر فإنه جيوز لعنهم ،مثل رؤساء الدول الكافرة املتسلطة على املسلمّي ،كرئيس الوالايت املتحدة

األمريكية وأعوانه فيجوز لعنهم أبعياهنم ،ألهنم مجعوا بّي الكفر ابهلل والتسلط على عباد هللا ،وأما
األموات فكما قال عليه الصالة والسالم" :ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا" رواه
البخاري ( ، )1393لكنهم يدخلون يف اللعنة العامة؛ لعنة هللا على الكافرين ،وهللا أعلم.

()120/3

هل حنن أمة آخر الزمان؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/4/16هـ

السؤال

هل حنن أمة آخر الزمان؟ إن كنا كذلك ،ما أول ما ننتظر ظهوره؟ األعور الدجال؟ أم طلوع الشمس
من مغرهبا؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .وبعد:

فالسؤال هل حنن أمة آخر الزمان؟ بال شك حنن يف آخر الزمان ،وقد قال هللا تعاىل" :اق َْرتب ِ
اعةُ
ت ال ه
سَ
ََ
ش هق الْ َق َم ُر" [القمر ، ]1:وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-بعثت أان والساعة كهاتّي" وأشار
َوانْ َ
إبصبعيه السبابة والوسطى ،رواه البخاري ( ، )6504ومسلم ( ، )2951من حديث أنس  -رضي

هللا عنه ،-ومع ذلك فهناك من أشراط الساعة الصغرى ما مل تظهر بعد ومنها :فتح روميه.

وأما العالمات الكربى فقد ورد يف صحيح مسلم ( )2901عن حذيفة بن أسيد -ر ضي هللا عنه-

قال :اطلع علينا النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وحنن نتذاكر ،فقال" :ما تذاكرون؟ " قالوا :نذكر

الساعة ،قال" :إهنا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آايت" ،فذكر الدخان ،والدجال ،والدابة ،وطلوع
الشمس من مغرهبا ،ونزول عيسى ابن مرمي ،وأيجوج ومأجوج ،وثالثة خسوف ،خسف ابملشرق،
وخسف ابملغرب ،وخسف جبزيرة العرب ،وآخر ذلك انر خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم.

فهذا احلديث نص على آخر هذه العالمات وهي النار ،ومل ينص على ترتيب البقية ،إال أن اآلايت
الكربى متتابعة يف وقوعها كما وصف النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابخلرزات املنظومة يف سلك فإن
يقطع السلك يتبع بعضها بعضا .انظر ما رواه اإلمام أمحد ( ، )7040وغريه من حديث ابن عمر -

رضي هللا عنهما-
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ويصعب حتديد ترتيب هذه اآلايت إال أن املفهوم من النصوص الواردة أن الدجال أول اآلايت
العظام املؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم األرض .وتنتهي مبوت عيسى ،وأن طلوع الشمس من
مغرهبا أول اآلايت العظام املؤذنة بتغري أحوال العامل العلوي ،وينتهي ذلك بقيام الساعة ،أ ّما
اخلسوفات الثالث والدخان فرتتيبها غري واضح من خالل النصوص الواردة،

(والسؤال الذي جيب أن نشغل أنفسنا به هو :ماذا أعددان للساعة؟ وليس عن موعد قيام الساعة،
ألن من مات قامت قيامته ،وأجل اإلنسان قريب) .
فنسأل هللا السالمة ،وهللا أعلم.

()122/3

حزب البعث

اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/3/4هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما هو حزب البعث؟ وما حكم اإلسالم فيه؟ ومن أتباعه؟ وأين يوجد؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على من ال نيب بعده:

حزب البعث هو الوجه اآلخر للقومية العربية اليت برزت يف الستينات امليالدية على يد مجال عبد
الناصر ،وهو حزب قومي علماين يقوم على ثالثة مبادئ هي الوحدة ،احلرية ،االشرتاكية ،وشعار هذا

احلزب هو (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)  ،وقد أسس هذا احلزب رجل نصراين امسه (ميشيل
يوسف عفلق) ولد يف سنة 1910م يف دمشق ،وقد نشأ يف بيت نصراين يتبع الكنيسة الشرقية ،مث
انتقل بعد دراسته الثانوية إىل فرنسا ،حيث حصل على شهادة جامعة السربون يف التاريخ ،وهناك

انضم إىل مجعيتّي قوميتّي مها اجلمعية العربية السورية ،ومجعية الثقافة العربية ،وقد أتثر أثناء وجوده
ابلفكر الفلسفي األوريب ،وأعجب به ودعا إليه ،ويف أثناء وجوده دعا الشباب العريب إىل القومية

العربية فاستجاب له جمموعات منهم ،ومنهم صالح الدين البيطار ،وهو سوري سين فتعاهدا  -هو

وصالح  -على العمل معاً ،وعادا إىل سوراي سنة 1933م؛ وبدآ يبثان أفكارمها بّي الشباب يف

مدرسة التجهيز األوىل ،وهي أكرب مدارس دمشق وأمهها ،حىت استطاعا بعد سنوات أن يؤسسا هذا
احلزب املعروف حبزب البعث العريب ،وذلك يف عام 1947م.
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أما حكم اإلسالم فيه ،فمن املعروف أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،وال ميكن تصور حزب
البعث إال ابالطالع على تراثه الفكري ،وأهم تراث فكري عند البعثيّي هي كتب ميشيل عفلق

"مؤسس احلزب"؛ ككتاب (يف سبيل البعث) الذي نشرته دار الطليعة يف بريوت سنة 1959م،

وكتاب (معركة املصري الواحد) الذي نشرته دار اآلداب يف بريوت عام 1959م ،وميشيل عفلق يف
كتبه يرى أن القومية العربية أهم من الدين ،فيقول( :أجنعل قوميتنا وهي أساس حياتنا نظرية من
النظرايت ،فنرتكها عرضة لتقلبات املنطق والذوق واهلوى ،فننادي هبا اليوم ،ونؤثر عليها األممية

والشيوعية غداً ،ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد) يف سبيل البعث ص  ،24ويف صفحة  49ويف

الكتاب نفسه يسخر عفلق من الدين وشعائره التعبدية ،فيقول( :فاإلسالم األممي الذي يقتصر على

العبادة السطحية واملعاين العامة الباهتة أخذ يف التفرنج اليوم ابلفكر ،وغداً ابلفكر واالسم معاً) ،

ويف صفحة  30يسوي عفلق بّي القومية والدين فيقول( :ال خوف أن تصطدم القومية ابلدين ،فهي
مثله تنبع من معّي القلب ،وتصدر عن إرادة هللا ،ومها يسريان متآزرين متعانقّي ،خاصة إذا كان
الدين ميثل عبقرية القومية وينسجم مع طبيعتها) أ .هـ ،وإذا جتاوزان فكر مؤسس احلزب إىل فكر
احلزب نفسه فإننا جند أن من أهم توصيات املؤمتر القومي الرابع للحزب الوصية الرابعة اليت تقول:

(يعترب املؤمتر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى املخاطر األساسية اليت هتدد االنطالقة التقدمية يف
املرحلة احلاضرة ،ولذلك يوصي القيادة القومية ابلرتكيز يف النشاط الثقايف ،والعمل على علمانية

احلزب ،خاصة يف األقطار اليت تشوه فيها الطائفية العمل السياسي) واملتأمل لتوصيات احلزب
وقراراته من خالل مؤمتراته جيد أن كلمة الدين مل ترد مطلقاً يف دستوره إال على سبيل االزدراء

والسخرية ،مما يؤكد علمانيته ،وهذا يكفي يف احلكم عليه وقد قال هللا تعاىل" :ومن يبتغ غري اإلسالم

ديناً فلن
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يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ، ]85 :أما دعاته فمنهم ابإلضافة إىل مؤسسي
احلزب :سامي اجلندي ومحود الشوقي ومنيف الرزاز ،ومصطفى طالس وشبلي العيسمي ،ابإلضافة
إىل قادة احلزب السياسيّي مثل صدام حسّي وحافظ األسد ،أما أماكن تواجده فأكرب وجود له يف

العراق وسوراي ،حيث كان احلزب هو احلاكم يف العراق قبل عدة أسابيع ،وهو احلزب احلاكم اآلن يف
سوراي ،وله امتدادات تطول وتقصر وتكثر يف دول اخلليج العريب واليمن والسودان واألردن ودول
املغرب العريب كاملغرب وموريتانيا.

()125/3

قراءة املسلم للتوراة واإلجنيل
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/5/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز لنا قراءة التوراة واإلجنيل وما شاهبهما من قصص خمرتعة ،من دون تصديق هلا وال اعتقاد
فيها؟ ألن الكثري من هذه القصص انتشر بّي األشخاص يف اإلنرتنت.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

لقد نسخ القرآن مجيع الشرائع واألداين ،والكتب السابقة ،قال تعاىل" :وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَ ِّق
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
مص ِّدقاً لِما ب ّْي ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمناً َعلَْيه" [املائدة :من اآلية ، ]48فنحن أغنياء بديننا وكتاب
ُ َ َ َََ ْ َ
ربنا الذي فيه خرب من قبلنا ونبأ من بعدان وحكم ما بيننا ،وقد دل القرآن على أن الكتب السماوية
السابقة من التوراة واإلجنيل قد حرفت على يد اليهود والنصارى ،والذي عليه أئمة السنة وعلماؤها
النهي عن النظر يف التوراة واإلجنيل وما جيري جمرامها يف االفتتان والتضليل؛ ككتب أهل الكالم

والسحر والشعوذة ،إال ما كان يف حدود حاجة أهل العلم ودعاة اإلسالم ألجل الرد واملناظرة،

والقراءة يف التوراة واإلجنيل حىت وإن كان عن غري اعتقاد ملا فيهما ال يسوغ أبداً ،وأقل ما فيه أنه

عبث وإضاعة للوقت وصرف له عن القراءة النافعة والعمل الصاحل ،على أننا ال نسلم أهنا جملرد

التسلية فقط ،إذ ال بد من أتثريها على املدى الطويل ،وتكون رصيد قصص لدى القارئ ينساق مع
مدلوالهتا تلقائياً ،إضافة إىل أن القراءة فيها كفيلة بكسر حاجز النفرة والبعد والرباءة من دين اليهود
والنصارى ،مما قد يورث القرب إىل مناهجهم والتقارب معهم والعيش بينهم.
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وقد قال ابن عباس -رضي هللا عنهما -كما يف البخاري (" : )7523اي معشر املسلمّي كيف
تسألون أهل الكتاب عن شيء ،وكتابكم الذي أنزل هللا على نبيكم -صلى هللا عليه وسلم -أحدث
األخبار....أوال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ،فال وهللا ما رأينا رجالً منهم يسألكم عن
الذي أنزل عليكم".

وحينما قرأ عمر  -رضي هللا عنه -بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب غضب النيب  -صلى هللا

"أمتَـ َه ِّوُكو َن فيها اي ابن اخلطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ال
عليه وسلم -فقالُ :
تسألوهم عن ٍ
شيء فيخربوكم حب ٍّق فَـتُ َك ِّذبوا به ،أو ٍ
ص ِّدقُوا به ،والذي نفسي بيده لو أن
بباطل فتُ َ
موسى كان حياً ما وسعه إال أن يتبعين" رواه اإلمام أمحد ( )15156من حديث جابر -رضي هللا

عنه -وحسنه األلباين يف إرواء الغليل

( )1589ويف رواية "فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا" عند أمحد أيضاً ( )14631فابتعد أخي -ابرك

هللا فيك -عن ذلك واستغن مبا أغناك هللا ،واحفظ وقتك فيما يفيدك يف أمر دينك ودنياك ،وانصح
وراسل من يفعل ذلك يف اإلنرتنت وينشر مثل ذلك ،وزودهم مبواد علمية وتوجيهية يرتاسلوهنا فيما

بينهم ،و"الدال على اخلري كفاعله" رواه الرتمذي

( )2670من حديث أنس -رضي هللا عنه -وقال -صلى هللا عليه وسلم":ألن يهدي هللا بك رجالً
واحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم" رواه البخاري ( )2942ومسلم
( )2406من حديث سهل بن سعد -رضي هللا عنه .-وفق هللا اجلميع لرضاه.
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حزب البعث بّي التدين والسياسة
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

هل حزب البعث حزب ديين؟ أم حزب سياسي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي :حزب البعث حزب ديين وسياسي يف آن واحد ،وال أعتقد بوجود حزب سياسي صرف

يف أي مكان يف العامل ،فكل األحزاب اليت نراها ونسمع عنها يف العامل العريب والغريب تنطلق من
منطلق عقدي ،ولعله ال خيفى عليك أن احلزب الذي يقود أقوى قوة يف العامل اليوم  -الوالايت

املتحدة األمريكية  -حزب ديين متطرف ،مع أنه يف األصل حزب سياسي.

أما حزب البعث فقد خلص "منيف الرزاز" األمّي العام السابق حلزب البعث مبادئ وعقائد حزب

البعث يف كتابه (ألف ابء البعث) مبجموع ضمن أعماله الفكرية السياسية  ،162 - 149 /3وقد

تكلم يف هذا الكتاب عن حزب البعث ضمن العناوين التالية:
( )1البعث حركة عقائدية.
( )2البعث حركة نضالية.
( )3البعث حركة ثورية.
( )4البعث حركة مجاهريية.
( )5البعث حركة قومية.

ومن خالل هذه العناوين يف كتاب األمّي السابق حلزب البعث يتضح لنا أن حزب البعث عقائدي
سياسي يف آن واحد ،وإذا أردت توضيحاً أكثر فارجع إىل كتاب "حزب البعث اترخيه وعقائده"،
ملؤلفه سعيد بن انصر الغامدي ص (. )47 - 42

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تفضيل املراجع الدينية على البشر
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل يكفر من يقول أبن هناك من البشر كاألولياء أو األئمة كما عند الشيعة من هم أفضل من

البشر ،مع إقرارهم أبن هؤالء ليسوا أنبياء وال رسل ،ومع إقراراهم بنبوة األنبياء ورسالة الرسل

وفضلهم مجيعاً ،وكذلك يقرون أبن خري اخللق أمجعّي هو حممد صلى هللا عليه وسلم  -وليس أحد

أفضل منه ال من الرسل وال األنبياء وال األولياء وال األئمة وهل يف املسألة خالف بّي متقدمي علماء

األمة أو متأخريهم؟

هذا ونسأل هللا لنا ولكم التوفيق والسداد.

اجلواب

عقيدة املسلم يف األشخاص ما يلي:
 .1أفضل الناس األنبياء والرسل.

 .2مث اخللفاء الراشدون األربعة حبسب ترتيبهم.
 .3مث بقية العشرة املبشرين ابجلنة.
 .4مث بقية الصحابة رضي هللا عنهم مجيعاً.
 .5مث األتقى فاألتقى من املسلمّي.
وأما عقيدة الشيعة فهي ختالف هذا الرتتيب ،حيث يعتقدون أن أئمتهم أفضل من األنبياء والرسل

وهذه عقيدة ضالة ،والشيعة استخدموا اسم الويل وأطلقوه على أشخاص رفعوهم إىل منزلة فوق
منزلتهم مع أن كل مسلم هو ويل هلل عز وجل بتفاوت يف الوالية قال تعاىل" :أَال إِ هن أَولِياء هِ
اَّلل ال
ََْ
هِ
آمنُوا َوَكانُوا يَـتهـ ُقو َن" [يونس ، ]63:فكل مؤمن تقي ويل هلل  -عز
َخ ْو ٌ
ين َ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْحي َزنُو َن الذ َ
وجل  -واملسلم يبتعد عن الغلو والتقصري وسط بّي طريف نقيض ،فال إفراط وال تفريط واحلذر من
عقائد املبتدعة وهللا أعلم.

()129/3

املذهب السلفي واملذاهب األربعة

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

كنت أتناقش مع شخص عن املذاهب ،وقلت له إن املذهب السلفي :هو ما قال هللا ،وقال الرسول

 عليه السالم  -واتباع السلف الصاحل ،فقال يل :وهل املذهب املالكي غري ذلك؟ قلت له :مناملمكن أن تعرض مسألة لإلمام مالك وال يتوفر له دليل فيفيت فيها ابجتهاد ،ويبلغنا دليل مل يبلغ

اإلمام مالكاً ،قال يل :إن من العقل أن يكون بلغ اإلمام مالك ومل يبلغك ،فهو من مواليد القرون

الفضلى ،وقريب من زمن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فهل كالمه صحيح؟ وأرجو أن تبّي يل

موقف املذهب السلفي من األئمة األربعة بّي الغلو واإلعراض عنهم.

اجلواب

احلمد هلل وبعد :فإن املذهب السلفي ليس مذهباً خارجاً عن املذاهب األربعة ،بل هو منهج موافق ملا
عليه األئمة األربعة من اتباع الكتاب والسنة ،واالقتداء ابلسلف الصاحل ،بل األئمة األربعة هم من
مجلة السلف الذين يشملهم مصطلح (السلف)  ،ألهنم من القرون املفضلة ،وعلى هذا فاملذهب
املالكي وغريه من املذاهب األربعة ال ختالف منهج السلف يف أصلها ،فاإلمام مالك  -رمحه هللا -
من أجل أئمة السلف ،ولكن قد يتخذ بعض أتباع املذاهب منهجاً خمالفاً ملنهج السلف ،سواء يف

العقيدة أو يف الفروع أو األحكام والفقهيات ،فمثالً يف الفروع قد يتعصب البعض ملذهبه ،ويقلد ما

يكون فيه من أحكام ،حىت وإن كان الدليل على خالفه ،فهنا ننتقد هذا التعصب وال ننتقد املذهب

مجلة) .
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وأما قولك :إن اإلمام مالكاً قد يفيت ابجتهاده وقد ال يطلع على الدليل ،فهذا االحتمال وارد يف

شأن بقية األئمة ،بل لكل ذي علم حىت الصحابة  -رضي هللا عنهم  -قد خيفى على الواحد منهم

ما يعرفه غريه ،كما خفي على عمر  -رضي هللا عنه  -حديث االستئذان وحديث الطاعون وغريها
فمن سواه أوىل بذلك.

ولكن هذا ال يعين أن نتطاول على من سبقنا حبجة أننا اطلعنا على ما مل يطلعوا عليه ،بل الواجب

األدب مع األئمة ،والتماس العذر هلم.
مث إن مما ينبغي معرفته أنه ال يستدرك على أهل العلم ،إال من هو مثلهم من أهل العلم ممن يدركون
بعلمهم وفقههم سبب عدول العامل عن األخذ حبديث ما ،هل هو لعدم اطالعه عليه؟ أم لوجود

انسخ له عنده؟ أم لعدم ثبوته لديه؟ أم لوجود معارض أقوى منه؟ وحنو ذلك مما يطول بسطه،

وميكنك الرجوع إىل كتاب صغري نفيس لشيخ اإلسالم عنوانه (رفع املالم عن األئمة األعالم) ذكر
فيه مجلة من األسباب اليت قد يرجع إليها خالف أهل العلم ،أو عدم أخذ بعضهم بدليل ما ،وهللا
أعلم.
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ملاذا يوصف املسيحيون ابلكفر
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

لقد قرأت السؤال التايل يف أحد املواقع :إنين مسيحي ولدي سؤال أمتىن منكم تقبله بصدر رحب.

ملاذا توجه هتمة الكفر للمسيحيّي؟ برغم أن القرآن يلقبهم أبهل الكتاب! فكيف ميكن اإلجابة على
سؤال هذا الشخص أبسلوب مقنع وبسيط؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

الكفر يعين سرت الشيء بعد ظهوره ،واملسيح  -عليه السالم  -قد دعا إىل اإلميان ابهلل الواحد (أول
الوصااي يف الناموس)  ،وأعلن أنه (ال صاحل إال هللا)  ،وأخرب أن الساعة ال يعلمها إال األب ،وأما

االبن فال يعلم من ذلك شيئاً ،ودعا أتباعه إىل اإلميان به كإنسان( ،وأما ابن اإلنسان ال جيد موضعاً
لرأسه)  ،ومل خيرج يف حياته كلها عن حياة سائر البشر( ،والدة  -رضاعة  -فطاماً  -تعميداً  -جوعاً
 -خوفاً  -حزانً  -أكالً وشرابً  -هرابً  ...تسلط الشيطان عليه  ...إخل) .

ولكن النصارى بعد هذا كله دعوه ابن هللا ودعوه هللا ودعوه اثلث ثالثة ،فسرتوا احلق الذي جاء به
املسيح وهو وحدانية هللا ونبوته وبشريته ،وادعوا ما مل يقله املسيح هلم ،فحكم القرآن بكفرهم هلذا

السبب "لقد كفر الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة"

[املائدة" ، ]73 :لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن مرمي" [املائدة. ]17 :
وأما النداء عليهم بيا أهل الكتاب فريجع إىل ما أوحى إىل املسيح به وهو اإلجنيل ،وذلك حبسب
األصل ال حبسب املوجود اآلن ،وهللا يهديك إىل الصواب.

()132/3

مؤمتر حوار السنة والشيعة
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/8/25هـ
السؤال

مسعنا أن هناك مؤمتراً سيقام يف الرايض للحوار مع الشيعة ،ومن خالل متابعايت للشيعة اجلعفرية فإهنم
يقولون بكفر الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أمثال أيب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما  ،-ويقولون

ابملتعة ،ويتربكون ابلقبور ،وال يرغبون بتبديل معتقدهم ،فكيف نتحاور معهم؟ وهل نتنازل هلم؟ وهل

يكفر القول بتكفري الصحابة  -رضي هللا عنهم -؟

اجلواب

مل نسمع مبؤمتر سيقام للحوار بّي السنة والشيعة ،ولو أقيم مؤمتر من هذا القبيل بّي علماء الطائفتّي
فال ضري يف ذلك ،بل قد تكون منه الفائدة والنفع ،إليضاح احلق وبيان اهلدي الصحيح ،واملسلك

القومي.

والشيعة اجلعفرية الذين ورد السؤال عنهم ليسوا على درجة واحدة يف املعتقدات اليت وردت يف
السؤال ،بل هناك من ينكرها من علمائهم ومن مثقفيهم ،وال أدل على ذلك من كتب الربقعي

وموسى املوسوي وأمحد الكاتب وأمحد الكسروي وغريهم0
ولبعض علماء ودعاة السنة حماوالت يف إيران والعراق نتج عنها بصرية مجلة من علمائهم ومثقفيهم،
وهذا يدل على فائدة احلوار املبين على أسس علمية صحيحة0

واحلوار مع اآلخرين ال يقتضي التنازل عن احلق ،فقد حاور األنبياء أقوامهم املشركّي ،وحاور ابن

عباس  -رضي هللا عنهما  -اخلوارج املبتدعّي ،وحاور أمحد يف قضية خلق القرآن ،وحاور األذرمي
يف جملس الواثق رأس املعتزلة أمحد بن أيب دؤاد ،وحاور العالمة العراقي حممود شكري األلوسي بعض
علماء الشيعة ،ونشر وقائع ذلك يف كتابه املسك األذفر ،وغري ذلك كثري.
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أما سب الصحابة –رضي هللا عنهم -فمحرم بنص الكتاب العظيم والسنة النبوية وإمجاع أهل السنة
واجلماعة ،وقد اختلف أهل العلم يف حكم من سبهم ،فمن قائل أبنه كافر جيب قتله ،ومن قائل أبنه
فاسق مبتدع يعاقب مبا دون القتل ،وكل له أدلته ،ولعل الصواب يف هذا أن يقال أبن سب الصحابة

– رضي هللا عنهم -على ثالثة أقسام:

األول :أن يسبهم مبا يقتضي الكفر وهو مبا تقتضي أن عامتهم فسقوا ،أو سبهم مبا يقدح يف دينهم
وعدالتهم فهذا كفر ،ألنهه تكذيب هلل ورسوله – عليه الصالة والسالم  -يف تزكيتهم والثناء عليهم
والرتضي عنهم؛ وألن مضمون هذه املقالة إبطال الشريعة بكاملها؛ أل هن الصحابة –رضي هللا عنهم-
هم نقلتها ،وصاحب هذا القول يزعم أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق.

الثاين :أن يسبهم ابللعن والتقبيح ،ففي كفره قوالن ألهل العلم ،وعلى القول بعدم كفره جيب أن يعزر
وحيبس حىت املوت أو يرجع عما قال.

الثالث :أن يسبهم مبا اليقدح يف دينهم كاجلَب والبخل ،فال يكفر ولكن يعزر مبا يردعه عن ذلك.

ومع ذلك فأهل السنة ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة –رضي هللا عنهم -معصوم عن كبائر
اإلمث وصغائره ،بل جتوز عليهم الذنوب يف اجلملة ،وهلم من احملاسن والفضائل ما يوجب مغفرته ،أو
أهنم قد اتبوا ،أو أتوا حسنات عظيمة ماحية ،أو غفر هلم بفضل سابقتهم إىل اإلسالم ،أو بشفاعة

حممد -صلى هللا عليه وسلم -الذين هم أحق الناس بشفاعته ،أو ابتلوا ببالء يف الدنيا ك ّفر به عنهم،
هذا يف الذنوب احملققة ،فكيف ابألمور اليت كانوا فيها جمتهدين إن أصابوا فلهم أجران ،وإن أخطأوا
فلهم أجر واحد ،واخلطأ مغفور هلم ،مث إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل مغمور يف
جنب فضائل القوم وحماسنهم من اإلميان ابهلل ورسوله – عليه الصالة والسالم  -واجلهاد يف سبيله
واهلجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصاحل.
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ومن نظر يف سريهم بعلم وبصرية ،وما م هن هللا به عليهم من الفضائل علم يقيناً أهنم خري اخللق بعد

األنبياء ،ال كان وال يكون مثلهم ،وأهنم هم الصفوة من قرون هذه األمة ،اليت هي خري األمم وأكرمها
على هللا تعاىل ،بل هم خري القرون يف مجيع األمم كما صرح بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم" رواه البخاري ( ، )2652ومسلم ( )2533من

حديث عبد هللا بن مسعود –رضي هللا عنه -وأهل السنة ميسكون عما شجر بّي الصحابة – رضي

هللا عنهم  -من نزاع وقتال من بعد مقتل عثمان – رضي هللا عنه  ،-ويعتقدون أن ما جرى كان عن
أتويل واجتهاد ،حيث يظن كل فريق أنهه على احلق ،إذ اليظن هبم وال يعقل منهم أن حيصل ما حصل
وهم يعتقدون أهنم على ابطل ،ولكن ذلك االجتهاد اليستلزم أن يكون كل فريق قد أصاب احلق،
بل احلق كان مع علي رضي هللا عنه ،هذا يف احلكم على الفاعل ،أ هما يف املوقف منه فإنه جيب
اإلمساك عما شجر ،ونسكت عما جرى بينهم وال يذكر ويطوى وال يروى إاله لضرورة تقتضيها
املصلحة الشرعية.

وهذه األحكام املذكورة يف حكم سب الصحابة – رضي هللا عنهم  -مندرجة حتت ضابط مهم من
ضوابط التبديع والتكفري ،ملخصه أن هناك فرقاً يف احلكم بّي العموم واإلطالق والتعيّي والتخصيص
عند إطالق وصف الكفر أو الشرك أو النفاق أو البدعة أو الفسق ،وعند إطالق الشهادة ابجلنة

والنار.

ففي حالة العموم واإلطالق جيوز وصف العمل أو القول أبنه كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو
فسق ،إذا كان هذا هو حكمه يف شرع هللا تعاىل ،أ هما عند تعيّي إنسان بعينه أو طائفة بعينها حصل

منهم هذا الفعل أو القول املوصوف شرعاً ابلكفر أو الشرك أو النفاق أو البدعة أو الفسق فالجيوز
إطالق هذا الوصف على املعّي إاله بعد وجود شروط هذا الوصف يف املعّي وانتفاء املوانع عنه ،ومن
أهم الشروط بلوغ احلجة الرسالية وفهمها.
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وأهم املوانع اليت جيب التحقق من ارتفاعها عن املعّي قبل احلكم عليه ما يلي:
( )1مانع اجلهل الذي يعذر به ،وهو اجلهل الذي ال حيلة له يف دفعه عن نفسه ،بسبب عدم متكنه
من العلم الشرعي ،أو بسبب العوارض النازلة به كاجلنون والعته والنسيان ،أ هما جهل اإلعراض
والصدود فال عذر فيه لصاحبه.

( )2مانع االشتباه والتأول الذي يعذر بسببه ،وهو املؤدي إىل التأويل له وجه احتمايل يف العلم
الشرعي وله وجه يف لغة العرب.
فمن وقع يف اخلطأ بتأول أو اشتباه له وجه يف االعتماد عليه ،وله احتمال يف الشرع ولو بوجه
مرجوح ،وصدر يف أتوله عن اجتهاد وحسن نية ،حبيث إذا تبّي له احلق اتبعه ،وعلم من قرائن

األحوال أنه مل يقصد بقوله أو فعله معارضة الشريعة ،أو مناوأة الشرع ،فهو معذور هبذا؛ ألن هذا هو

منتهى وسعه والبد من رفع هذا املانع حىت تقوم عليه احلجة.

( )3مانع سلب اإلرادة ،فمن وقع يف موجب الكفر بغري إرادة منه فالحيكم بكفره ،مثل املكره،
والذي انغلق عليه فكره بسبب شدة فرح أو حزن أو خوف ،واليدخل يف هذا املازح؛ ألنه قاصد
ومريد هلذا .وهللا أعلم.
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حتريف اإلجنيل
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/4/7هـ
السؤال

يف أي بلد وعصر مت حتريف اإلجنيل؟ ومن حرفه؟
اجلواب

مرت النصرانية بعدة مراحل.

املرحلة األوىل :مرحلة الدين املنزل من عند هللا ،وذلك حّي بعث هللا عيسى عليه السالم نبياً إىل بين

إسرائيل مؤيداً من هللا تعاىل ابملعجزات العظيمة الدالة على نبوته ،وقد أيده هللا ابحلواريّي ،وآمن
بدعوته كثري من الناس ،واصطفى عيسى منهم اثين عشر حوارايً هم خلص أصحابه ،ويقال :إن

عيسى عليه السالم أرسل سبعّي رجالً ليعلموا الدين يف القرى اجملاورة ،وقد آتمر اليهود على عيسى
عليه السالم برائسة احلرب األكرب (كاايفاس)  ،وأاثروا عليه احلاكم الروماين الذي كان حيكم فلسطّي

(بيالطس) حىت أصدر أمراً إبعدامه عليه السالم ،فاختفى عيسى وأصحابه ،ودل أحد أصحابه جنود
الرومان على مكانه ،فألقى هللا شبه عيسى على أحد حوارييه ورفع هللا عيسى فأخذ الشبه وقتل

وصلب.
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املرحلة الثانية :وتعرف عند مؤرخي الكنيسة ابلعصر الرسويل ،وتبدأ من رفع عيسى عليه السالم من
أصحابه وحوارييه ،وحصل فيها قتل وإيذاء كبري ألتباع عيسى عليه السالم ،حىت كادت الداينة
النصرانية أن تزول ابلكلية ،ويف كل هذه األجواء كان هناك رجل يسمى شاول الطرسوسي اليهودي

الفريسي ،صاحب الثقافات الواسعة واالطالع الفلسفي الكبري ،وتلميذ أشهر علماء اليهود يف زمانه
(عماالئيل)  ،وكان شاول هذا شديد العداء ألتباع املسيح ،وكان يذيقهم أشد أنواع األذى ،مث فجأة
بناء على رؤاي رآها فلم يصدقه بعض أتباع املسيح وبعضهم فرح بذلك ،حىت
أعلن إميانه ابملسيح ً

حسم األمر (براناب احلواري) فدافع عن شاول واعرتف به ،وقبله ،وتدرج شاول مبا ميتلكه من ذكاء

وقوة حيلة ودأب ونشاط ،حىت أخذ مكانة مرموقة بّي احلواريّي ومسى نفسه (بولس) وفيما بّي 51
–55م عقد أول جممع للحواريّي (جممع أورشليم) حتت رائسة يعقوب بن يوسف النجار؛ ليناقش

مشكلة عرضها بولس حول إكراه األمميّي (الوثنيون والكفرة – أي غري بين إسرائيل) على االلتزام

بشريعة التوراة ،فقرروا يف هذا اجملمع استثناء غري اليهود من االلتزام بشريعة التوراة إذا كان ذلك

سيؤدي إىل تركهم للوثنية ،ويف هذا اجملمع قرروا حترمي الزان وأكل املنخنقة والدم وما ذبح لألواثن،
وأبيحت اخلمر وحلم اخلنزير والراب ،مع أهنا حمرمة يف التوراة.

فكان هذا من أوائل التحريفات اليت حصلت يف الداينة النصرانية مبكر من بولس ،مث إن بولس عاد
بصحبة براناب إىل أنطاكية مرة أخرى ،وبعد صحبة غري قصرية انفصال وحدث بينهما منازعة شديدة،

ألن بولس أعلن نسخ أحكام التوراة وقوله (أبهنا كانت لعنة ختلصنا منها إىل األبد)  ،وادعاءه أن

(املسيح جاء ليبدل عهداً قدمياً بعهد جديد)  ،والستعارته من الفلسفة اليواننية فكرة اتصال اإلله
ابألرض ،عن طريق الكلمة أو ابن اإلله أو الروح القدس ،مث ترتب على هذا كله القول بعقيدة

الصلب والفداء املبتدعة.
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مث تنازع بولس مع بطرس الذي عارضه وهامجه ،وهكذا بدأ االحنراف والتحريف يف الكتب املنزلة يف
التوراة واإلجنيل ،واستمر االحنراف فيها ،وما زالت الزايدات والنقصان تتم يف هذه الكتب املنزلة من
عند هللا تعاىل.

ومن أهم النصوص اليت حرفت يف اإلجنيل؛ تلك النصوص اليت تدعو إىل عبادة هللا وحده دون سواه،
واليت تبّي أن اإلله سبحانه حي قيوم غين عن خلقه ،خالق مالك مدبر ،ليس له صاحبة وال ولد،

ومن أهم النصوص اليت حرفت يف اإلجنيل تلك النصوص اليت تشري إىل جميء النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -وتدعو إىل اإلميان به.

أما الغرض من التحريف فإنه خيتلف ابختالف أهواء احملرفّي ،فمنهم من كان حيرف اإلجنيل ألجل

عداوته لليهود ،ومنهم من حيرف ألجل أهواء امللوك والسالطّي ،ومنهم من كان حيرف ألهوائه وأهواء
طائفته ،ومنهم من كان حيرف لبغضه لإلسالم واملسلمّي ونيب اإلسالم خامت النبيّي حممد صلى هللا
عليه وسلم.
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القول بـ( :احللول)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/10/23هـ
السؤال

سد كبشر يف املسيح عليه السالم؟
كيف نرد كمسلمّي على مفهوم
التجسد كما يقال :إن هللا جت ه
ُّ

سد على شكل بشر ،ولكننا ال نعرف كيف مت ذلك ،واملسلمون كذلك
النصارى يقولون :إن هللا جت ه

التجسد بطريقة
يقولون" :هللا أعلم" لكثري من األسئلة املتعلقة ابألمور الغيبية .فكيف ندحض فكرة
ُّ

منطقية وعلمية؟.
اجلواب

احلمد هلل ،إن من أمساء هللا -تعاىل :-العلي العظيم ،فهو العظيم الذي ال أعظم منه ،وهو العلي بكل
معاين العلو ،فهو العلي على مجيع خلقه ،وذلك يقتضي أن يكون ابئناً من خلقه ،ليس يف ذاته شيء
من خملوقاته وال يف خملوقاته شيء من ذاته ،فإن ذلك ينايف علوه وعظمته ،وما ذكرته من التجسد يف

املسيح هو قول لبعض النصارى ،ويعربون عن ذلك أبنه حل الالهوت يف الناسوت ،يعين :حل اإلله
يف اإلنسان ،ويشبه النصارى يف ذلك من يقول من الرافضة حبلول اإلله يف علي -رضي هللا عنه-
واألئمة من بعده ،ومن يقول من الصوفية :إنه -تعاىل -حيل يف الصور اجلميلة.

وهذا كله من نوع احللول اخلاص ،وال أعلم أحداً قال إن هللا حل يف الشجرة اليت كلم منها موسى -

عليه السالم -وإمنا قالت اجلهمية إن هللا خلق كالماً يف الشجرة وهو الذي مسعه موسى -عليه

السالم ،-وقالت اجلهمية :إنه حال يف كل مكان -تعاىل -هللا عن قوهلم مجيعاً علواً كبرياً ،فإنه -

تعاىل -أعظم وأكرب من أن حييط به شيء من خملوقاته ،فإنه وسع كرسيه السماوات واألرض ،وهو
الذي استوى على عرشه العظيم كيف شاء.

ومن له العلو املطلق كيف حتويه خملوقاته فضالً على أن حيويه بعض خملوقاته ،وهو العلي الكبري وهو

العلي العظيم -سبحانه وتعاىل -عما يقول الظاملون واجلاهلون علواً كبرياً .وهللا أعلم.
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هل سب الشيعة غيبة؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/10/9هـ
السؤال

يل صديق يسب الشيعة ويشتمهم يف غياهبم ،هل هذه غيبة؟ وإذا كانت غيبة فماذا يفعل ليكفر عن
هذه الذنوب؟ جزاكم هللا خري اجلزاء وابرك فيكم اللهم آمّي ومجعنا بكم يف الفردوس األعلى من

اجلنة اللهم آمّي.
اجلواب

األصل يف املسلم أن حيفظ لسانه ،ويزن ألفاظه قبل أن ينطق هبا ،فإن هللا تعاىل يقول" :ما يلفظ من
قول إال لديه رقيب عتيد" [ق ، ]18 :واملسلم ال ينبغي أن يكون طعاان لعاان ،بل يقول اليت هي

أحسن ويدعو إىل هللا حبسن مقاله ،وصادق أفعاله ،يستميل املخالفّي للحق مبفتاح القلوب؛ الكلمة
الطيبة ،واملداراة ،وأما شتم املخالف والنيل من مذهبه على وجه االنتقاص والتعيري فإنه يبين احلواجز
النفسية ،ويصد عن اهلداية.

وعليه فإنه ال ينبغي شتم أفراد الشيعة وسبهم أبعياهنم ال يف حضورهم وال يف غيبتهم؛ ألنه ال فائدة

ترجى من ذلك.

والظاهر أن السائل يفعل ذلك حبضرة املوافقّي له يف املذهب ليبوح بشيء مما يف صدره ضد ذلك

الشيعي ،فال هو دعاه إىل احلق ،وال هو هبّي ألصحابه ما يف مذهب الشيعة من الباطل.

ومن جانب آخر فإن الشيعة يف مجلتهم من طوائف املسلمّي ،ومن أهل القبلة ال يكفر شخص منهم
بعينه ما مل يظهر مك ِّفرا ،ويلتزم به ،فله حقوق املسلم العامة ،ومن ذلك عدم سبه ،ويف الصحيح
يقول صلى هللا عليه وسلم":سباب املسلم فسوق" البخاري ( ، )48ومسلم (. )64
وال يصح أن ِّ
يسوغ املرء لنفسه سب الشيعي مبا قرره العلماء من جواز غيبة الفاسق ،ألن يف السب

والشتم أمراً زائداً َُ على الغيبة ،مث غيبة الفاسق أجيزت مقيدة بذكر الفاسق مبا يُظهر من فسقه

وجياهر به.
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فعلى هذا األخ أن ميسك عن السب والشتم ،ويستغفر لزميله ويسأل هللا له اهلداية .وهللا أعلم
وأحكم.
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هذه الفرق اإلسالمية :أيها على احلق؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/9/13هـ
السؤال

شيخنا :إن كل فرقة تدهعي أهنا على العقيدة الصحيحة ،وهذا ليس عبثا ،ألن الكل حريص أن يعرف
العقيدة الصحيحة حىت يكون من الفرقة الناجية ،إذا نظران إىل أهل السنة يف أقطاب األرض ويف

بالدان العربية على وجه اخلصوص ،جند أن السواد األعظم هم على معتقد األشاعرة واملاتريدية،

ويعتقدون أهنا هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعّي واألئمة األربعة ،والسلفية من طرف آخر
تعتقد أهنا على العقيدة احلقه اليت كان عليها الصحابة والتابعون واألئمة األربعة ،أعلم أن احلق ال

يستدل عليه ابلكثرة ،ولكن أال ترى اي شيخنا أن السلفية واألشاعرة متفقون على أن العقيدة

الصحيحة هي عقيدة السلف ،ولكن االختالف هو يف معرفة ما كان عليه السلف حقا ،فهذا الفريق

يروي أخباراً ورواايت عن األئمة األربعة على سبيل املثال تؤيد معتقده ،والفريق اآلخر يكذب تلك
األخبار ويروي أخبارا أخرى تؤيد معتقده هو ،ما حيريين اي شيخنا ،إذا اعتقدان أن العقيدة السلفية

هي العقيدة الصحيحة ،كيف كان السواد األعظم من أهل السنة على خالفها ،وهم يتوارثون علم
العقيدة جيال عن جيل ،وكيف عرف شيخ اإلسالم عقيدة السلف ومل يعرفها علماء األمة من

املذاهب األربعة قبله؟ هذا ما حيريين اي شيخنا ،وهو كيف يل أن أحتقق من العقيدة الصحيحة؟ ما هي
املنهجية الصحيحة اليت جيب أن أجلأ إليها بعد هللا ألعرف احلق؟ وكيف عرفت أنت أيها الشيخ

الكرمي أنك على املعتقد احلق؟ وكل أهل السنة ابستثناء السلفية على خالف ما تعتقده أنت يف
تفاصيل العقيدة .أعتذر عن اإلطالة ولكن املوضوع مهم .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
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فإن العقيدة الصحيحة هي املستمدة من الكتاب والسنة ،كما فهمها الصحابة الكرام رضي هللا عنهم
مبقتضى اللسان العريب الذي أنزل هللا به كتابه ،ومل يقع بّي الصحابة رضوان هللا عليهم خالف يف أمر
من أمور االعتقاد ،وإن اختلفوا يف بعض الفروع الفقهية ،وكذلك سار على هنجهم التابعون واتبعوهم

من القرون املفضلة ،ال خيتلفون يف شيء من مسائل االعتقاد ،وإمنا وقع اخلالف من غريهم ،ممن
سلك مسلك املتكلمّي ،وهجر طريقة أهل احلديث القائمة على الرواية والدراية ،وذم الرأي وأهله،

وقد نشأت انشئة أرادت التوفيق بّي طريقة السلف املعظمة للنصوص ،وطريقة املعتزلة املقدمة للعقل

على النقل ،فلفقت مذهباً مل يتخلص من اشكاالت وشبهات املعتزلة ،ومل حيسنوا فهم طريقة السلف،
وهو مذهب "الكالبية" الذي متخضت عنه "األشعرية" و "املاتريدية" وأتباع احملابسي ،والقالنسي،

وهم الذين عرفوا بـ "الصفاتية" ،وقد كتب ملذهب األشعري االنتشار لتبين دول وممالك إسالمية له،
ومحلها الناس عليه حبد السيف ،كبعض ملوك بين أيوب يف املشرق ،ودولة املوحدين يف املغرب،
وهلك بسبب تلك احلملة خلق كثري ،كما حكى ذلك املقريزي.

ومما ال شك فيه أن األشاعرة مييزون بّي طريقتهم وطريقة السلف ،وال يرون أهنما متطابقتان ،فلذلك

يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم!! وكتبهم وعقائدهم طافحة يف النص على

طريقة السلف ،وطريقة اخللف ،وهذا التقسيم حبد ذاته دليل برأسه على اعرتاف القوم مبفارقتهم ملا
كان عليه السلف املتقدمون ،وإن مل يكن فرق فلم التقسيم؟! وليسعهم ما وسع خري القرون.
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وإمنا أتى اخللف من قبل قصور فهمهم ملنهج السلف ،فإن األشاعرة وحنوهم يظنون أن السلف
مفوضة ،أي يبثون ألفاظ نصوص الصفات ،ويفوضون معانيها! وهذا يف نظرهم يفتح ابب التشبيه

على العامة ،مث يرون أن الطريقة األعلم واألحكم االجتهاد يف التأويل ،ابستخراج معاين جمازية حيملون
عليها نصوص الصفات ،مع قطعهم أن الصحابة والتابعّي مل يتكلموا بذلك ،يقول انظمهم:
وكل ٍ
نص أوهم التشبيها *** فوضه أو أول ورم تنزيها.
واحلق أن السلف الصاحل أثبتوا ألفاظ الصفات ،وأثبتوا ما دلت عليه من املعاين الالئقة ابهلل ،على ما

تقتضيه لغة العرب ،دون متثيل ،وفوضوا كيفية ذلك هلل تعاىل كما قال اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا،

ملن سأله عن كيفية االستواء.
(االستواء غري جمهول) أي غري جمهول املعىن يف لغة العرب ،إذ هو العلو واالستقرار (والكيف غري
معقول) أي أن له كيفية ،لكن ال ميكن لعقولنا إدراكها.

(واإلميان به واجب) لكون هللا أخرب به رسوله  -صلى هللا عليه وسلم.-

(والسؤال عنه بدعة) أي السؤال عن كيفية االستواء مل يكن من فعل الصحابة  -رضي هللا عنهم،

فالسلف يف ابب الصفات يثبتون األلفاظ واملعاين ويفوضون الكيفية .واملفوضة يثبتون األلفاظ،
ويفوضون املعاين.

واألشاعرة يثبتون األلفاظ ،ويؤولون املعاين ،أي يصرفوهنا عن ظواهرها ،إىل ٍ
معان اقرتحوها واملشبهة
يثبتون األلفاظ ويثبتون املعاين على ما يعهدونه من حال املخلوقّي ،وال يفوضون الكيفية ،فتبّي هبذا
أن طريقة السلف هي اجلامعة بّي اإلثبات والتنزيه ،الساملة من التمثيل والتعليل ،وأهنا بذلك :أسلم

وأعلم وأحكم ،وال ميكن ألحد من األشاعرة وغريهم أن يثبت نصاً واحداً عن واحد من الصحابة أو
التابعّي أو األئمة األربعة وغريهم من السلف املعروفّي يؤول فيها نصاً واحداً من كالم هللا وسنة

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -بل كلهم مطبقون على رواية نصوص الصفات وإمرارها لفظاً
ومعىن؟ دون التعرض لتأويلها.
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والذي أنصح به األخ السائل ،وغريه من إخواين املسلمّي ،لزوم ما كان عليه السلف الصاحل من
االعتصام ابلكتاب والسنة ،وترك التكلف املذموم ،وتلقي العقيدة الصافية من الوحيّي ،كما تلقاها
الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-وعدم االغرتار بكثرة املنحرفّي.

وال ريب أن األشاعرة معظمون للسلف ،وإن قصروا يف فهم طريقتهم ،وأهنم أقرب الفرق إىل أهل
السنة واجلماعة ،لكن شابتهم شائبة الكالم املذموم ،وتوارثوا اخلطأ كابراً عن كابر ،غفر هللا هلم،
وهدى بقيتهم إىل احلق احملض.

وعليك أيها األخ السائل  -احلريص على إصابة احلق يف هذه املسألة العظيمة  -بقراءة كالم السلف
املتقدمّي ،كاإلمام أمحد بن حنبل ،وعثمان بن سعيد الدارمي ،ومالك بن أنس ،وغريهم ،واقرأ يف

حكاية أقواهلم:

 عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،أليب عثمان الصابوين الشافعي. اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي الشافعي. مقدمة الرسالة البن أيب زيد القريواين املالكي. -ملعة االعتقاد البن قدامة املقدسي احلنبلي.

 شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي.وغريها مما ال ميكن حصره ،وستجد فيها شفاء الصدور ،وبرد اليقّي إن شاء هللا.
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عقيدة الدروز
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/1/5هـ
السؤال

سؤايل عن الدروزَ ،م ْن هم؟ وما هي عقيدهتم؟ وهل جيوز استخدامهم وكفالتهم؟ حيث إنين أمتلك

شركة للمواد الغذائية واحللوايت ،وقد قال يل أحد اإلخوة أبن هناك فتوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه هللا أبنه ال جيوز استخدامهم هم والنصريية .أفيدوان مأجورين أاثبكم هللا ،وغفر لكم.

اجلواب
احلمد هلل ،الدروز طائفة من الباطنية ،والباطنية طوائف يقوم اعتقادها على أن نصوص القرآن والسنة

وكذلك شرائع اإلسالم هلا معان ابطنة خالف ما يعرفه املسلمون ،وهذه املعاين افرتاء حمض ليس هلا
شبهة من لغة ،وال عقل ،وطوائف الباطنية مالحدة كفار ،قال العلماء :إهنم أكفر من اليهود

والنصارى ،ولكنهم يظهرون اإلسالم ،وخيفون عقائدهم؛ فهم كفار منافقون ،ومذهب الدروز يقوم
على أتليه احلكم العبيدي أحد ملوك الدولة الفاطمية الرافضية ،اليت قال فيها بعض العلماء( :إهنم
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر احملض)  ،ومؤسس هذا املذهب هو رجل يقال له :أبو علي محزة

الزوزين ،وهو الذي دعى إىل أتليه احلاكم العبيدي ،والدروز نسبة إىل أحد رجال هذه الطائفة ،ويعرف
بدرزي وينسبون إليه ،هذا جممل التعريف هبم.
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وأما استخدامهم فال جيوز ألهنم أعداء للمسلمّي فال يؤمنون ،مث إنه ال يليق ابملسلم أن يستخدم من

هذه حقيقة أمره؛ ألنه بذلك غاش لنفسه ظامل ملن يوليه عليهم ،أن يويل هذا الدرزي ويف توليتهم

واستخدامهم مفاسد من نشر مذهبهم ومن إعانتهم مبا أيخذونه من املال ،وأما ما ذكره السائل من
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية فإذا كان قد قاله فهو إمام قدوة وهو خبري ابلقوم ،فالواجب احلذر من

متكّي هؤالء املفسدين الكفار املنافقّي ،مكن هللا املسلمّي من رقاهبم واجتثاث شجرهتم ،إنه -
تعاىل -على كل شيء قدير .وهللا أعلم.
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القول بـ( :احللول)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/11/7هـ

السؤال

كيف نرد على من يقول إن هللا -عز وجل قد جتسد يف بعض خملوقاته كاملسيح -عليه السالم -أو
يف الشجرة حينما كلم موسى -عليه السالم-؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،إن من أمساء هللا -تعاىل :-العلي العظيم ،فهو العظيم الذي ال أعظم منه ،وهو العلي بكل
معاين العلو ،فهو العلي على مجيع خلقه ،وذلك يقتضي أن يكون ابئناً من خلقه ،ليس يف ذاته شيء

من خملوقاته وال يف خملوقاته شيء من ذاته ،فإن ذلك ينايف علوه وعظمته ،وما ذكرته من التجسد يف

املسيح هو قول لبعض النصارى ،ويعربون عن ذلك أبنه حل الالهوت يف الناسوت ،يعين :حل اإلله
يف اإلنسان ،ويشبه النصارى يف ذلك من يقول من الرافضة حبلول اإلله يف علي -رضي هللا عنه-

واألئمة من بعده ،ومن يقول من الصوفية :إنه -تعاىل -حيل يف الصور اجلميلة.

وهذا كله من نوع احللول اخلاص ،وال أعلم أحداً قال إن هللا -عز وجل -حل يف الشجرة اليت كلم
منها موسى -عليه السالم -وإمنا قالت اجلهمية :إن هللا خلق كالماً يف الشجرة ،وهو الذي مسعه

موسى -عليه السالم ،-وقالت اجلهمية :إنه حال يف كل مكان ،تعاىل هللا عن قوهلم مجيعاً علواً كبريا،

فإنه -تعاىل -أعظم وأكرب من أن حييط به شيء من خملوقاته ،فإنه وسع كرسيه السماوات واألرض،
وهو الذي استوى على عرشه العظيم كيف شاء.

ومن له العلو املطلق كيف حتويه خملوقاته فضالً على أن حيويه بعض خملوقاته ،وهو العلي الكبري ،وهو
العلي العظيم -سبحانه وتعاىل -عما يقول الظاملون واجلاهلون علواً كبرياً .وهللا أعلم.
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أهل القبلة
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

من هم أهل القبلة؟ وما هي حقوقهم علينا؟ وهل الشيعة االثنا عشرية منهم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم،

الذي له ذمة هللا وذمة رسوله فال ختفروا هللا يف ذمته" رواه البخاري ( )391من حديث أنس  -رضي

هللا عنه -

ويف لفظ" :فهو املسلم له ما لنا وعليه ما علينا" صححه األلباين على شرحه للطحاوية.

ويف هذا النص النبوي الشريف جواب واضح حيدد أهل القبلة وأن املراد هبم من يدعون اإلسالم
ويستقبلون الكعبة ،قال العلماء وإن كانوا من أهل األهواء ،أو من أهل املعاصي ما مل يكذب بشيء

مما جاء به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ويف قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-له مالنا وعليه ما
علينا" بيان حلقوقه اليت له ،وللحقوق اليت عليه أبوجز عبارة وأبلغها ،احلقوق اليت للمسلم على
املسلم معروفة؛ فقد بينت من خالل أحاديث أخرى ليس هذا موضع بسطها.

أما الشيعة االثنا عشرية فهم من أهل القبلة وإن كانوا من أهل األهواء ،وعندهم من املخالفات
اخلطرية ما هو معلوم ملن اطلع على حاهلم ،ولكن األصل أهنم من أهل القبلة ،وليس يف ذلك تزكية ملا

هم عليه من البدع والضالالت ،وليس االنتساب إىل أهل القبلة يف حد ذاته مدحاً ما مل حيقق
املنتسب شروط ذلك ولكنه حيكم له ابلظاهر ،وهللا يتوىل السرائر .وهللا أعلم.
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علي -رضي هللا عنه -وكتاب اجلفر
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/10/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،وبعد :هل يوجد كتاب لسيدان علي بن أيب طالب امسه اجلفر ،ألن بعض

الكتاب يلقون الضوء عليه حبجة أن فيه فتنًا عن آخر الزمان.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فهذا من افرتاءات الرافضة على آل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،حيث زعموا أن عند آل البيت

اجلفر واجلامعة وغريها.

فمن ذلك ما رواه الكليين -وهو عند الرافضة مبنزلة البخاري عند أهل السنة -يف كتابه الكايف

( - )239/1الذي هو مبنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة -عن أيب بصري قال :دخلت على أيب
عبد هللا -يعين جعفر الصادق رمحه هللا -فسأله عما يقول الشيعة إن رسول هللا علهم عليًّا عليه
اباب يفتح له من ألف ابب فقال :اي أاب حممد ،علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -عليًّا ألف
السالم ً
ابب يفتح من كل ابب ألف ابب ..إىل أن قال :وإن عندان اجلفر ،وما يدريهم ما اجلفر؟ قال :قلت:
وما اجلفر؟ قال :وعاء من أدم فيه علم النبيّي والوحيّي ،وعلم العلماء الذين مضوا من بين إسرائيل

 ...إخل كالمه.
مقروءا ميكن الرجوع إليه واالطالع عليه.
كتااب
وليس هو ً
ً
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-
صكم ُ
وقد أكذهبم علي ،رضي هللا تعاىل عنه ،حينما سئل :هل خ ه
اَّلل علَي ِه وسلهم بِ َ ٍ
ول هِ
ِِ
اَّلل َ ه
هاس َكافهةً ،إِهال َما َكا َن ِيف
صنَا َر ُس ُ
بشيء؟ فقالَ :ما َخ ه
ش ْيء َملْ يَـ ُع هم به الن َ
صلى هُ َ ْ َ َ َ
اَّلل من ذَبح لِغَ ِري هِ
ال :فَأَ ْخرج ص ِحي َفةً مكْتُ ِ
قِر ِ
اَّللَ ،ولَ َع َن ا هَّللُ َم ْن َس َر َق
اب َس ْي ِفي َه َذا .قَ َ
يها" :لَ َع َن هُ َ ْ َ َ ْ
َ ٌ
وب ف َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ار ْاأل َْر ِ
اَّللُ َم ْن لَ َع َن َوال َدهَُ ،ولَ َع َن ه
ضَ ،ولَ َع َن ه
آوى ُْحمد ًاث" .أخرجه أمحد يف املسند (، )959
اَّللُ َم ْن َ
َمنَ َ
ومسلم (. )1978
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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بعثي  ...أو اشرتاكي
ما معىن قوهلم :فالن ٌ
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :ماذا تعين املصطلحات التالية:

( )1البعثي؟
( )2االشرتاكي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا الكرمي وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
البعثي هو من ينتسب إىل حزب البعث العريب االشرتاكي.

وحزب البعث حزب قومي علماين ،أسسه (ميشيل عفلق) سنة  1947مع صالح البيطار وجالل

السيد وزكي األرسوزي.

وهذا احلزب يدعو إىل انقالب شامل يف املفاهيم والقيم العربية ،وحتويلها حنو التوجه االشرتاكي،
والشعار الذي يرفعه البعثيون (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)  ،ويرفعون أهدافاً عامة تتمثل يف

(الوحدة العربية ،احلرية واالشرتاكية) .

ويعتمد البعث على الفكر العلماين ،وذلك بتنحية اإلسالم جانباً يف شؤون احلياة ،وعلى الفكر

القومي العريب ،ولذلك يعد من هذه الناحية عنصرايً مضاداً ألممية اإلسالم وعامليته ،ويستلهم البعثيون
تصوراهتم السياسية واالقتصادية من الفكر االشرتاكي ،ولذلك يوصف البعثي (ابالشرتاكي)  ،كما

يوصف بذلك كل شخص يعتقد االشرتاكية ،وهي تعين تسيري الدولة واجملتمع يف خط االشرتاكية اليت

تنبع من فكرة فلسفية ،تقول :أبن الدولة هي الغاية القصوى من اجملتمع ،ولذلك جيب أن تشرف
إشرافاً مطلقاً على مجيع شؤون حياة األفراد ،بل حتل حمل الفرد يف توجيه نشأة اجملتمع ،كما أن

االشرتاكية من وجهة النظر االقتصادية تقتضي إشراك مجيع فئات اجملتمع يف وسائل اإلنتاج احمللي،

والقضاء على امللكية الفردية ،أو التخفيف منها ،وأتميم اخلدمات العامة واملؤسسات االقتصادية
واملالية.
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واالشرتاكية يف اجلملة مذهب سياسي واقتصادي يعارض الرأمسالية ،وكال املذهبّي ينتميان إىل الشجرة
املادية ،وخيدم اإلنسان يف جوانب على حساب جوانب أخرى ،وكالمها يزيح الدين جانبا ،ويعترب
اإلنسان سيد ذاته ،ورهّي حياته الدنيوية.
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كثرة األشاعرة هل تدل على أهنم على احلق؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/09/13هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
املشايخ األفاضل :نعلم كلنا أن من رمحة هللا عز وجل أبمة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم -أنه مل

يقبض النيب صلى هللا عليه وسلم إال وقد ترك األمة على احملجة البيضاء ،ليلها كنهارها ،وتكفل رب
العزة حبفظ هذا الدين إىل أن يشاء هللا ،فإذا أتملنا هذا الكالم ورجعنا إىل التاريخ اإلسالمي ،جند أن
ومرورا
السواد األعظم من أهل اإلسالم على البينة يف أي عصر يعيشه اإلسالم منذ اخلالفة الراشدة،
ً
بكل الدول اإلسالمية ،وحىت يومنا هذا ،هذا التفكري على الرغم من عقالنيته ومنطقيته إال أنه غري
مريح ،ألننا إن طبقناه على أنفسنا وعقيدتنا فسنجد أن مذهب األشاعرة هو الذي ساد يف أهل

السنة طوال هذه السنّي ،ومل يعرف يف عامة أهل السنة شيوع ما نقول عنه إنه اعتقاد السلف ،فإن
كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والسلف ،فلِ َم َمل يظهره هللا عز وجل ،وأظهر غريه
عليه؟

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
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لقد بعث هللا نبينا حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم -ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره

املشركون ،وقد حتقق هذا كما وعد -سبحانه وتعاىل -فلم يزل النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو إىل

أفواجا ،فما مات -صلى هللا عليه
وهنارا ًّ
وجهرا بقوله وفعله حىت دخل الناس يف دين هللا ً
هللا ليالً ً
سرا ً

وسلم -حىت أكمل هللا له وألمته دينهم ،وأمت عليهم نعمته ،كما جاء يف اآلية الكرمية اليت نزلت على

النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو واقف بعرفة ،وقد ترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ،يعين:

(اي
أنه -صلى هللا عليه وسلم -قد بّي هذا الدين أكمل بيان ،فبلغ رساالت ربه كما أمره هللا بقولهَ :
ت ِر َسالَتَهُ) [املائدة . ]67:وأمر
أَيُّـ َها ال هر ُس ُ
ك ِمن هربِّ َ
ول بَـلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِن هملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـلهغْ َ
صحابته ،رضي هللا عنهم ،أن يبلغوا فقال يف خطبته يف حجة الوداع" :لِيـبـلِّ ِغ ال ه ِ ِ
ِ
ب".
َُ
شاه ُد م ْن ُك ُم الغَائ َ
وقال" :بَـلِّغُوا َع ِّين َولَ ْو آيَةً" .فقام أصحابه ،رضوان هللا عليهم ،ابلبالغ والدعوة ،واجلهاد أسوة بنبيهم
وغراب.
صلى هللا عليه وسلم ،وانتشر اإلسالم ابملعمورة شرقًا ً
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وقد أخرب -صلى هللا عليه وسلم -أنه يطرأ على هذه األمة افرتاق واختالف ،وبّي أن الفرقة الناجية
هم من كانوا على مثل ما كان عليه -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه ،رضي هللا عنهم ،كما أخرب-

صلى هللا عليه وسلم -أن اإلسالم بدأ غريبًا ،وسيعود غريبًا كما بدأ ،وقد وقع األمر كما أخرب -عليه

الصالة والسالم -وبدأ االفرتاق يف األمة منذ أن ظهرت اخلوارج والرافضة ،واملرجئة والقدرية ،مث

تفرعت الفرق ،وتعددت ،وظهرت بدعة التعطيل اليت يعرف أهلها مبؤسسها اجلهم بن صفوان ،وهم

اجلهمية ،وتفرع عن بدعة التعطيل ،فرق شىت اضطربت مذاهبهم يف صفات هللا ،ويف كالمه ،ويف

القدر ،فغلبت على األمة هذه املذاهب ،ولكن هللا قد ضمن حفظ كتابه ودينه ،فلم يزل يف هذه
ِ
األمة من يقيم هلا أمر دينها ابلبيان ،كما جاء يف احلديث املشهورِ َْ :
العلْم ِمن ُك ِل َخلَ ٍ
ف
"حيم ُل َه َذا َ
ّ
وحتْ ِر َ ِ
ِِ
ع ُدولُه يـ ْنـ ُفو َن ع ْنه انْتِ َ ِ ِ
ّي َ
ّي َ
َ
يف الغَال َ
يل اجلَاهل َ
حال املُْبطل َ
ّي" .ويف احلديث اآلخر" :إ هن هللاَ
ُ َُ
وأتْ ِو َ

س ُك ِل ِم ِ
ائة َسنَ ٍة َمن ُجيَ ِّد ُد هلذه األُهم ِة أ َْم َر ِدينِ َها" .ومع هذا االفرتاق ،وهذا االختالف
يَـ ْبـ َع ُ
ث َعلَى َرأْ ِ ّ

البد من رد ما اختلف فيه الناس إىل كتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،واعتبار ذلك مبا

كان عليه الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وإهنم كانوا على اهلدى املستقيم ،وقد وعد هللا ابلرضا واجلنة
سابِ ُقو َن
(وال ه
السابقّي األ هولّي من املهاجرين واألنصار ،والذين اتبعوهم إبحسان ،كما قال تعاىلَ :
ِ
هِ
وهم إبِِحس ٍ
ان هر ِ
ِ
َع هد
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ
ين َواأل َ
َنصا ِر َوالذ َ
األَ هولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتهـبَـعُ ُ ْ َ
هات َجتْ ِري َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
َهلُم جن ٍ
ك الْ َف ْوُز
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
ين ف َ
َ
ْ َ
ُ
َ
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ِ
يم) [التوبة . ]100:واحلق إمنا يعرف بداللة كتاب هللا ،وسنة رسوله عليه الصالة والسالم -ال
ال َْعظ ُ

يعول عليها ،كما قال تعاىل:
يعرف احلق ابلكثرة ،فإن هللا تعاىل أبطل ذلك ،حيث بّي أن الكثرة ال ه
(ولَ ِك هن أَ ْكثَـ َر الن ِ
(ولَ ِك هن أَ ْكثَـ َر الن ِ
هاس الَ يَ ْش ُك ُرو َن)
هاس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن) [يوسف . ]21:وقال تعاىلَ :
َ
(وإِن
[يوسف . ]38:وقال تعاىلَ :
يل ِ
ِ
ضي ِ
وك َعن َسبِ ِ
هللا) [األنعام . ]116:والسنة ما كان عليه أصحاب
ضلُّ َ
تُط ْع أَ ْكثَـ َر َمن ِيف األ َْر ِ ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة ،واألشاعرة فرقة من الفرق

اإلسالمية ،وهم وإن كانوا ينتسبون إىل السنة ،فليس مذهبهم مواف ًقا ملا كان عليه الصحابة ،رضي هللا
أمورا خمالفة كنفي كثري من الصفات
عنهم ،وما دل عليه القرآن واحلديث ،فمذهب األشاعرة يتضمن ً

سبعا من الصفات ،ويقولون :إن اإلميان هو جمرد التصديق .وخيرجون األعمال عن
حيث ال يثبتون إال ً
مسمى اإلميان ،وهذا مذهب املرجئة ،ومن أصول مذهبهم نفي أتثري األسباب يف مسبباهتا ،ومن ذلك

نفي أتثري قدرة العبد يف أفعاله ،ومن ذلك قوهلم أبن كالم هللا معىن نفسي ال يسمع من هللا؛ ألنه ليس

حبرف ،وال صوت ،وأن هذا القرآن عبارة عن كالم هللا ليس هو كالم هللا حقيقة؛ فموسى مل يسمع

كالم خلقه هللا يف الشجرة وهو عبارة عن املعىن النفسي ،وهذا
كالم هللا من هللا ،بل إن الذي مسعه ٌ

من أعظم التنقص هلل ،حيث يتضمن هذا القول تشبيه هللا ابألخرس ،وال يزكي هذه األقوال إن قال
هبا بعض األكابر والفضالء من أهل العلم فإهنم غري معصومّي ،وما قالوه من هذه األقوال املخالفة

ملذهب السلف الصاحل هو مما يعد من أخطائهم اليت ال يتابعون عليها ،وهم يف ذلك جمتهدون
ومأجورون ،والواجب على املسلم أن حي ِّكم كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،وأال

يتعصب إلمام ،أو مذهب ،فكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد ،إال الرسول صلى هللا عليه وسلم .وهللا أعلم.
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السلف والتصوف
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/8/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيوخنا األفاضل ،عند مناقشة املتصوفة يف أمور العقيدة السلفية
أيتون بشبهة كون هذه العقيدة مفرتاة على السلف ،ومل يكن األئمة األربعة يقولون بذلك ،ويدهعون
أنه ال يوجد أثر صحيح السند إىل األئمة األربعة يقول مبا نقول من أن دعاء األولياء والصاحلّي

والتوسل هبم شرك ابهلل ،بل على العكس فإن األئمة األربعة امتدحوا التصوف وحثوا الناس عليه .أان
بدوري أحاول أن أقوم بتحقيق بسيط يف هذا املوضوع ،هل لكم أن تساعدوين بعلمكم املبارك

ابلتوضيح والرد على هذه الشبهة ،وما صحة القولّي التاليّي:
( )1ما صحة هذا القول املنسوب إىل اإلمام مالك رمحه هللا ورضي عنه :قال اإلمام مالك رمحه هللا
تعاىل" :من تصوف ومل يتفقه فقد تزندق ،ومن تفقه ومل يتصوف فقد تفسق ،ومن مجع بينهما فقد

حتقق".

( )2ما صحة نسبة هذين البيتّي إىل اإلمام الشافعي رضي هللا عنه:

فقيهاً وصوفياً فكن ليس واحداً *** فإين وحق هللا إايك أنصح
فذلك ٍ
قاس مل يذق قلبه تقى *** وهذا جهول كيف ذو اجلهل يصلح

أعتذر عن اإلطالة ألمهية السؤال ،وأرجو من فضيلتك التكرم بتفصيل اإلجابة ما أمكن .وجزاكم هللا

عنا كل خري.

اجلواب

اجلواب عن سؤالك  -أخي يزيد  -يطول جداً ،لكن سأذكر لك بعض النقاط اليت تعينك يف فهم

اجلواب:

( )1من املهم جداً قبل البحث مع هؤالء يف مسألة التصوف ،ودعاء األولياء والصاحلّي والتوسل
إليهم أن تنتبه إىل أمرين:
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األول :أن تذ ّكِر هؤالء حبقيقة دعوة الرسل كلهم ،من نوح إىل حممد  -عليه صلوات هللا وسالمه -

وهي الدعوة إىل توحيده سبحانه وإفراده ابلعبادة ،وال يشرك يف عبادته أحد ،ال ملك مقرب ،وال نيب
مرسل ،ألن مجيع أنواع العبادة من الدعاء والنذر والذبح وحنوها ال جيوز صرفها إال هلل؛ ألن العبادة
صرا ٌ ِ
حق حمض هلل تعاىل :كما قال سبحانهِ :
ِ
يم" [يّس ، ]61:وقال
ط ُم ْستَق ٌ
َ
"وأَن ا ْعبُ ُد ِوين َه َذا َ
األنْس إِال لِيـ ْعب ُد ِ
سبحانه" :وما َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون" [الذارايت. ]56:
ت ا ْجل هن َو َ َ ُ
ََ
فمن دعا إىل هذا الطريق ،وح هذر من ضده فقد سلك سبيل األنبياء واملرسلّي عليهم الصالة
والسالم ،ومن خالفه أبن أمر الناس أن يتعلقوا بغري هللا  -مهما كان  -يف جلب النفع أو دفع الضر
الذي ال يقدر عليه إال هللا  -فقد شابه املشركّي ،واحنرف عن طريق املرسلّي ،الذين كانوا يدعون

أهنم ما يعبدون أصنامهم إال لتقرهبم إىل هللا زلفى! وأن أولئك املشركّي مل يكن ينفعهم إمياهنم أبن هللا

تعاىل هو اخلالق الرازق احمليي املميت؛ ألهنم أشركوا به يف توحيد األلوهية.

األمر الثاين :دعوى هؤالء أن األئمة األربعة كانوا حيثون على التصوف ،وامتدحوه ،فإننا نسأل هذا
املدعي :ماذا تعين ابلتصوف الذي حث عليه هؤالء األئمة؟
إن كان املراد به احلث على العبادة والزهد يف الدنيا ،ومحل النفس على مكارم األخالق ،مع احلرص

على اقتفاء السنة يف ذلك من غري غلو وال شطط ،وال إتيان بطرق من التزهد والتعبد مل يفعلها النيب
 صلى هللا عليه وسلم  -وال صحابته الكرام  -رضي هللا عنهم -فهذا حق ،وإن كنا ال نسلمابلتسمية (التصوف) ؛ ألهنا تسمية حادثة بعد القرون املفضلة.
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وإن كان مرادكم ابلتصوف الذي ه
حث عليه هؤالء األئمة هو التوسل ابلصاحلّي ،ودعاؤهم فهذا من
أعظم الكذب واالفرتاء عليهم ،وكيف يستجيز عاقل قرأ سريهم أن ينسب ذلك هلم ،وإليك بعضاً مما

نقل بعض هؤالء األئمة أنفسهم يف هذا املقام اخلطري ،ومن مل أجد نقالً عنه ،نقلت عن بعض أتباعه

الذين قرروا ما قاله أئمتهم رمحهم هللا مجيعاً.
أما فيما يتصل مبذهب اإلمام أيب حنيفة – رضي هللا عنه  ،-فيقول العالمة حممد بن سلطان

املعصومي – رضي هللا عنه – وهو من علماء احلنفية – يف كتابه (حكم هللا الواحد الصمد يف حكم
الطالب من امليت املدد ،ص )315( :ضمن جمموعة رسائل ،بعد أن ذكر ما يقع فيه بعض اجلهال
من االستغاثة ابألولياء والصاحلّي( :اي أيها املسلم العاقل الصحيح اإلسالم ،تدبر وتفكر ،هل ثبت

أن أحداً من الصحابة – رضي هللا عنهم – اندى النيب – صلى هللا عليه وسلم – يف حياته أو بعد

مماته من بعيد واستغاث به؟ ومل يثبت عن أحد منهم أنه فعل مثل ذلك! بل قد ورد املنع من ذلك،

كما سأذكره – إن شاء هللا تعاىل – إىل أن قال :وها أان أذكر من نصوص املذهب احلنفي – من
الكتب املعتربة والفتاوى املشهورة – ففي شرح القدوري" :إن من يدعو غائباً أو ميتاً عند غري

القبور ،وقال اي سيدي فالن ادع هللا تعاىل يف حاجيت فالنة زاعماً أنه يعلم الغيب ،ويسمع كالمه يف
كل زمان ومكان ،ويشفع له يف كل حّي وأوان ،فهذا شرك صريح ،فإن علم الغيب من الصفات

املختصة ابهلل تعاىل ،وكذا إن قال عند قرب نيب أو صاحل :اي سيدي فالن اشف مرضي ،واكشف عين

كربيت ،وغري ذلك ،فهو شرك جلي ،إذ نداء غري هللا طالباً بذلك دفع شر أو جلب نفع فيما ال يقدر
عليه الغري دعاء ،والدعاء عبادة ،وعبادة غري هللا شرك) ( ...مث نقل املعصومي عدة نقوالت عن أئمة
احلنفية مما يدل على هذا املعىن) .
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وأما اإلمام مالك ،فقد نقل عنه كلمات يف هذا املوضع تؤكد ما ذكران ،ومن ذلك قوله" :أكره

جتصيص القبور ،والبناء عليها ،وهذه احلجارة اليت يبىن عليها" كما يف املدونة ( )189/1والكراهة يف
كالم اإلمام مالك هنا كراهة حترمي كما بّي ذلك أصحابه ،العاملون بكالمه.
وقال رضي هللا عنه( :ال أرى أن يقف عند قرب النيب – صلى هللا عليه وسلم – يدعو ،ولكن يسلم

وميضي) كما يف صيانة اإلنسان (ص. )264 :

وقال القرطيب املالكي يف تفسريه (" : )380/10وقال علماؤان (يعين املالكية) " :وحيرم على
املسلمّي أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد) انتهى.

واملعىن – كما بينه القرطيب نفسه يف نفس املوضع السابق – ألجل أال يؤدي ذلك إىل عبادة من
فيها ،كما كان السبب يف عبادة األصنام ،فح هذر النيب – صلى هللا عليه وسلم – من مثل ذلك ،وس هد
الذرائع املؤدية إليه.

وأما اإلمام الشافعي – رضي هللا عنه – فقد نقل عنه حنو ما نقل عن اإلمام مالك – رضي هللا عنه

 ،-وأما أتباعه فكالمهم يف التحذير من الشرك ،وبيان وسائله كثري جداً ،فمن ذلك قول النووي –

رمحه هللا ( :-ويكره جتصيص القرب والبناء والكتابة عليه ،ولو بىن مقربة مسبلة هدمت" كما يف
السراج الوهاج (. )114/1
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وقال يف شرحه لصحيح مسلم ( :14 – 13/5قال العلماء إمنا هنى النيب – صلى هللا عليه وسلم
عن اختاذ مقابر من األمم اخلالية – ملا احتاج الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعّي والتابعون إىل الزايدة

يف مسجد رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – حيث كثر املسلمون ،وامتدت الزايدة إىل أن دخلت
بيوت أمهات املؤمنّي فيه – ومنها حجرة عائشة – رضي هللا عنها – مدفن رسول هللا – صلى هللا

عليه وسلم – وصاحبيه أيب بكر وعمر – رضي هللا عنهما بنوا على القرب حيطاانً مرتفعة مستديرة

حوله؛ لئال يظهر يف املسجد فيصلي إليه العوام ،ويؤدي إىل احملذور ،مث بنوا جدارين من ركين القرب

الشماليّي ،وحرفومها حىت التقيا ،حىت ال يتمكن أحد من استقبال القرب) .

وأما احلنابلة ،فكالمهم يف هذا املوضع أشهر من أن يذكر لكثرته ،ومن ذلك:
قول احلجاوي يف كتابه "اإلقناع" ( :186/6من جعل بينه وبّي هللا وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم

كفر إمجاعاً؛ ألن ذلك كفعل عابدي األصنام) انتهى.

فأنت ترى – اي حمب إمجاع األئمة األربعة وأتباعهم على نبذ مثل هذه األمور والتربؤ منها فكيف

يدعي هذا – هداه هللا – أن األئمة مدحوا التوسل والتعلق ابألولياء والصاحلّي؟! "قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقّي"؟!
ينظر ملزيد من األمثلة والنقول كتاب :أربع رسائل للدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس بعنوان بيان

التربك ووسائله عند األئمة األربعة.

ومما ميكن أن جياب به هؤالء املدعّي ملا ذكرت ،أن يقال :إن مصطلح التصوف مل يكن مشهورا يف
القرن األول ،وإمنا بدأ ظهوره يف القرن الثاين مث اشتهر يف القرن الثالث – كما يقول شيخ اإلسالم

ابن تيمية يف "الفتاوى" ( )7-6/11وقد قرر هذه القضية أيضاً قبله العالمة ابن اجلوزي يف كتابه
"تلبيس إبليس" (ص )199:وما بعدها.
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وأنت تعلم ابرك هللا فيك ،أن األئمة الثالثة" :أاب حنيفة ت150:هـ ،مالكاً ت179:هـ والشافعي

ت204:هـ) ماتوا يف القرن الثاين – إال الشافعي ففي أول الثالث ،وهذا يعين أهنم ما أدركوا من

شهرته شيئاً.
وأما اإلمام أمحد (ت241:هـ) فقد أدرك بعض أعالم املتصوفة ،والذين كانوا يف أكثر أحواهلم على
السنة ،ولكن صدر من بعضهم بعض اهلنات واملخالفات اليت كان سببها البعد عن جمالس العلم،

وكان األئمة ينكرون عليهم ما خالفوا فيه السنة ،ويثنون على ما وافقوا فيه السنة من أمور الزهد
والتعبد ،فقد أنكر األئمة – أمحد وغريه – ما وقع فيه بعض هؤالء من ترك الزواج ،واخلروج يف
الرباري ،وحترميهم تناول الطيبات على أنفسهم ،إىل غري ذلك من ألوان الزهد املخالف للسنة.

ومل يكن األئمة – أمحد وغريه – ينكرون هذا اعتباطاً ،أو جملرد رأي حمض ،بل ألن النيب – صلى هللا
عليه وسلم أنكر هذه الطرق من التعبد والتزهد ،وذلك يف القصة املشهورة اليت أخرجها البخاري

ومسلم ،حينما جاء ثالثة نفر ،فسألوا عن عبادة النيب – صلى هللا عليه وسلم – فكأهنم تقالوها،
فقال أحدهم :أما أان فال آكل اللحم وقال اآلخر ،أما أان فال أانم الليل ،وقال الثالث أما أان فال
أتزوج النساء ،فنهرهم النيب – صلى هللا عليه وسلم – وزجرهم وقال هلم " :أما أان فأانم ,وأقوم،

وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين" .واعلم أن هذه املخالفات مل تقف

عند هذا احلد ،بل تطور احلال هبؤالء املتصوفة إىل أحوال شنيعة من دعاء غري هللا تعاىل ،وادعاء علم
الغيب ،والقدرة على التصرف يف الكون  ...اخل ،وميكنك أن تراجع يف احلديث عن نشأة وتطور
الصوفية :املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  ،278 – 253/1ففيها

حقائق وتوثيق لنشأة وتطور هذه الفرقة املنحرفة عن جادة السنة.

أما البيتان اللذان سألت عنهما فلم أجدمها بعد حبث طويل ،وكذا الكلمة املنسوبة لإلمام مالك.
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وهنا حيسن أن ال تكون  -أخي الكرمي  -يف موقف املدافع عن أمثال هؤالء ،بل إبمكانك أن تكون
يف موقف املهاجم  -إن صح التعبري  -فال يصح أن تسلم بكل ما يقال ،بل من حقك أن تسأل

الذي يدعي نسبة ذلك إىل األئمة  -من حقك  -أن تسأل عن مصدره فيما نقل؟ من هو الناقل

ويف أي كتاب؟ وما صحة سند ذلك النقل؟ خاصة إذا كان ذلك خيالف املشهور واملعروف من
سريهتم وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()165/3

نبذة عن املذاهب النصرانية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/8/5هـ

السؤال

أرجو توضيح املذاهب املسيحية (الكاثوليك  -الربوتستانت  -االرثوذوكس  -األقباط) من أين
أتوا؟ وما معىن كل كلمة؟.

اجلواب
االسم الشرعي للمنتسبّي إىل املسيح عليه السالم "النصارى" ،وداينتهم "النصرانية" وليست

املسيحية ،هكذا مساهم هللا يف كتابه يف عدة مواضع ،ومساهم نبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -فعلى
أهل اإلسالم أن يلتزموا ابألمساء الشرعية ،وعدم العدول إىل تسميات حمدثة.

 -الكاثوليك :هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية الغربية اليت مقرها الفاتيكان يف روما ،وهي أكرب

الكنائس النصرانية ،وأكثرها أتباعاً ،يتجاوز عددهم تسعمائة مليون نسمة ،يرتبع على سدهتا "البااب"
أسقف روما ،وتعين اسم كاثوليك جامعة.

 -األرثذوكس :اسم يطلق على النصارى الشرقيّي الذين انشقوا على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

عام 1054م ،وكونوا كنيسة مستقلة يف القسطنطينية عرفت ابسم الكنيسة اليواننية ،األرثذوكسية.

وتعين كلمة "أرثذوكس" استقامة ،وقد تبادلت الكنيستان قرارات احلجب واحلرمان والتجرمي عرب
القرون ،مصداقاً لقول هللا تعاىل" :وِمن اله ِذين قَالُوا إِ هان نَصارى أ َ ِ
سوا َحظّاً ِممها ذُ ّكِ ُروا بِ ِه
ََ
َ َ َ
َخ ْذ َان ميثَاقَـ ُه ْم فَـنَ ُ
اء إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة" [املائدة :من اآلية. ]14
فَأَ ْغ َريْـنَا بَـ ْيـنَـ ُه ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
ضَ
األقباط :أكرب طائفة نصرانية يف العامل العريب ،يتواجدون يف مصر والسودان واحلبشة ،ويتبعون كنيسة
اإلسكندرية اليت انفصلت عن سائر الكنائس النصرانية منذ وقت مبكر ،إثر جممع خلقيونية سنة

451م بسبب اخلالف حول طبيعة املسيح .وتعين كلمة "قبط" النسبة إىل أمة من األمم اليت تقطن
أرض مصر.
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الربوتستانت :اسم يطلق على جمموعة الكنائس الغربية املنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية نتيجة حلركة
اإلصالح اليت تزعمها "لوثر" وكالفن ،وانتقدت سلطات البااب املطلقة ،وأنكرت عصمته ،وقصرت
الوحي يف الكتاب املقدس عندهم ،وينتشر أتباعها يف مشال أورواب ،الدول اإلسكندانفية وهولندا،

وامتدت إىل أمريكا ،ودول أخرى يف العامل.
ومعىن كلمة "بروتستانت" أي احملتجون".
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هل كان أبو حنيفة مرجئاً؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

هل أبو حنيفة كان مرجئاً كما قال البخاري يف التاريخ الكبري؟.

اجلواب

نعم ،أبو حنيفة  -رمحه هللا  -كان مرجئاً ،وهو من مرجئة الفقهاء ،وهذه زلة عامل ال تنقص من قدره،
وال جتوز متابعته يف اإلرجاء؛ ألنه خالف السلف يف ذلك ،ووافقهم يف املنهج ،وبقية األصول

األخرى .وهللا أعلم.
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معىن اإلرجاء
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/7/13هـ
السؤال

ما هو اإلرجاء؟

اجلواب

اإلرجاء بدعة ابتدعت بعد انقراض الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وهو ما عند اجلهمية ،إذا أقر
اإلنسان أبن هللا وحده وهو اخلالق ،وأن ما أتى به رسوله -عليه الصالة والسالم -حق من عند هللا،

فهذا هو اإلميان عندهم ،وإن فعل ما فعل فهو ذنب ووزر ،وليس بكفر ،فلو كفر كفراً عملياً أو

اعتقادايً فليس بكافر .وهللا أعلم.
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زايرة الطلبة املسلمّي للكنائس
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1423/11/10هـ

السؤال

هل جيوز ملدرسة إسالمية أخذ طالهبا إىل كنيسة حبجة اطالعهم على أداين اآلخرين علماً أن أكربهم
ال يتجاوز إحدى عشرة سنة ،الرجاء سرعة الرد لألمهية.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال أبس بدخول الكنائس بل والصالة فيها إذا مل يكن فيها صور وال متاثيل ،وقد ثبت عن بعض
الصحابة  -رضي هللا عنهم -أهنم دخلوها وصلوا فيها.

صور أو متاثيل فال تُشرع الصالة فيها ،كما يُكره دخوهلا حينئذ ملا أخرجه البخاري
أما إذا كان فيها ٌ

عن عمر (تعليقاً وصله عبد الزراق من طريق أسلم موىل عمر)  ،قالّ :إان ال ندخل كنائسكم من أجل
الصور اليت فيها ،يعين التماثيل .وكذلك كره دخوهلا اإلمام مالك رمحه هللا.

ويظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن املفاسد من دخول أطفال املسلمّي للكنائس تغلب على املصاحل املرجوة،

ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،والكنائس ال ختلو ـ غالباً ـ من متثال رجل مصلوب يزعمونه
عيسى عليه الصالة والسالم ،ويعلقون فيها صورة امرأة يزعموهنا مرمي العذراء .عليهم لعائن هللا

املتتابعة إىل يوم القيامة.

والطفل حّي يرى هذه الصور والتماثيل فإنه ُخيشى عليه أن يتعلق هبا قلبه ،وتشوش عليه معتقده،
فال يُذكر له عيسى عليه السالم إال ويتجسد له شخصه الطاهر الكرمي يف متثال ذلك الرجل

املصلوب ،وال تُذكر له مرمي إال ويتجسد له شخصها يف تلك الصورة املل ّفقة املكذوبة.

يتشرب مثل هذه املعتقدات الباطلة ،أو على أقل
والطفل
ٌ
ضعيف سريع التأثر قريب االستجابة ،فقد ّ
تقدير تش ِّككه يف معتقدات دينه ومسلماته.
فدرءاً هلذه املفاسد احملذورة أرى أنه ال ينبغي لكم أن أتخذوا أبطفال املدرسة يف زايرة إىل الكنسية.
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والتعريف بدين النصارى ميكن أن يتحقق بغري زايرة كنائسهم .وبّي أيديكم من الوسائل يف ذلك ما

يغنيكم عن هذه الطريقة اليت ال ختلو من املفاسد.

أما دخوهلا يوم عيدهم فال جيوز؛ ملا روي عن عمر  -رضي هللا عنه  -أنه قال :ال تدخلوا على
املشركّي يف كنائسهم يوم عيدهم ،فإن السخطة تنزل عليهم.

()171/3

إقتناء كتب التوراة واإلجنيل

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

هل جيوز االحتفاظ بكتب دينية (مثل اإلجنيل وكتب اهلندوس) إىل جانب القرآن الكرمي داخل خزانة

الكتب

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:

فال جيوز اقتناء كتب األداين املنسوخة واحملرفة والوضعية ،وال االحتفاظ هبا وال مطالعتها فضالً عن

تقديسها واحرتامها وجعلها مبنزلة القرآن الكرمي ،وذلك ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -لَ هما رأى

يف يد عمر بن اخلطاب -رضي هللا تعاىل عنه -ورقات من التوراة ،هنره -عليه الصالة والسالم-

وغضب وقال":أيف شك أنت اي ابن اخلطاب؟! أمل آتكم هبا بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال

هالك؟! والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ملا وسعه إال اتباعي" أمحد ( )15156وهو
ضعيف أو كما قال -صلى هللا عليه وسلم.-
مث إن هذه الكتب ليست هي كالم هللا تعاىل ،وما يف أيدي النصارى من أانجيل ليس فيها ما يدعون
أنه املنزل على عيسى عليه السالم ،وليس فيها إجنيل عيسى وإمنا هي منسوبة ملؤلفيها وجامعيها مما

علموه من سرية املسيح عليه السالم ،ولذلك تنسب ملؤلفيها فيقال :إجنيل لوقا ومرقس ويوحنا

وبراناب  ...وهكذا.

أما كتب اهلندوس فمن ابب أوىل يف املنع ،ويستثىن من ذلك املنع طالب العلم الذين يقتنوهنا
ويقرؤون ما فيها للرد على املؤمنّي هبا وبيان ما فيها من حتريف وابطل ،فمن هذا الوجه جيوز اقتناؤها

ملن امتأل قلبه ابإلميان وأمن التأثر بشبهات أصحاهبا ،ولكن من غري تقديس وال تعظيم ،وهللا أعلم،
وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مذهب الباطنية
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

ما هي الباطنية؟ وهل هي أكثر من فرقة؟ أم هي فرقه واحدة؟ وهل من املمكن إذا فعل شخص ما

فعالً معيناً يكون ابطنياً أم ال؟.

اجلواب

الباطنية مذهب إحلادي هدهام ،يتكون من جمموعة من العقائد الباطلة والضالالت املوروثة عن

اجملوسية ،واليهودية ،والفلسفات اليواننية وغريها ،ويزعمون أن لكل ظاهر ابطن مبا يف ذلك أصول
الدين وأركانه ،ومصطلحات الشرع والدين عندهم أصول غري ما قيده اإلسالم ،وينتحلون التشيع

آلل البيت ،ويرون الشريعة والدين شكليات ،وأن تفسرياهتم الباطنية هي احلقيقة وهي كفرايت وإحلاد
وبغي وفساد ،فهم مثالً يصرفون الصفات واخلصائص اإلهلية ألئمتهم ،ويفسرون أركان الدين بسادهتم
وشيوخهم وينكرون صفات هللا ويفسرون النبوة بتفسريات فلسفية ضالة ،وكذا بقية أصول الدين

وأحكامه ،وسائر أصوهلم كفرية إحلادية معطلة ،وهم فرق كثرية.
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نظرة الصوفية إىل اجلهاد
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/1/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو من العلماء األفاضل أن خيربوين ابلتفصيل عن (موقف الصوفية من اجلهاد اإلسالمي املتعارف

عليه عند أهل السنة واجلماعة)  ،مع تزويدي ببعض املراجع حىت يتسىن يل التوسع هبا .وجزاكم هللا
خري اً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الصوفية منذ هناية القرن الثالث فما بعد قد تطورت يف بدعها وخرافاهتا ،وأصبحت مرتعاً لكل

مبطل ومنحرف ،وأصبحت طرقها مشاعة بّي مجيع أهل األهواء والبدع ،فدخل فيها الزاندقة

واخلرافيون ،وأهل الشطحات ،والكلمات املريبة ،وعمت فيها القبورية الضالة ،وقد وقف أكثر

الصوفية من فريضة اجلهاد العظيمة موقف املعطل هلا قوالً وعمالً ،ودعا أكثرهم إىل صرف الناس

عنها ،حىت أن منهم من فسر قوله تعاىل" :اصربوا وصابروا ورابطوا" [آل عمران ]20 :فقال :مل يكن

يف زمن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -غزو يربط فيه اخليل ،ولكنه انتظار الصالة بعد الصالة،
فالرابط جلهاد النفس ،واملقيم يف الرابط جماهد لنفسه!! ،انظر هذا يف عوارف املعارف وهو مطبوع

على من هامش اإلحياء ،وكثرياً ما يرد على ألسنتهم ويف كتبهم( ،رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد
األكرب)  ،قال اإلمام ابن تيمية وأما احلديث الذي يرويه بعضهم  -وذكره  -فال أصل له ومل يروه

أحد من أهل املعرفة أبقوال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأفعاله.
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وهلذا فإن من شأن الصوفية عرب التاريخ  -يف األغلب األعم -التثبيط عن اجلهاد حبجة حماربة النفس
وهواها والوقوف عند ذلك ،ومل جند هلم عرب التاريخ اهتماماً ابلوقوف يف وجه العدو ،وعندما كان

األفرنج يغريون على املنصورة يف مصر سنة647( :هـ) تنادى الصوفية ليقرؤوا الرسالة القشريية،
ويتجادلوا يف كرامات األولياء!!.

واتريخ الصوفية معروف ابلقعود واالنعزال يف الزوااي والتكااي ،ومشهور ابلتثبيط عن جهاد األعداء،
وهلذا جند حىت يف عصران هذا أبن األعداء أينسون إليهم ،ويراتحون منهم لعلمهم أبنه ال هم هلذه

الطرق إبحياء فريضة اجلهاد اليت تعد من أعظم الفرائض وهي ذروة سنام اإلسالم ،ووهللا ما تركت
األمة اجلهاد يف سبيل هللا إال ذلت وهانت على األعداء ،وهزمت وأصبحت يف خور وضعف وذلة

ومهانة ،ولقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا تبايعتم ابلعينة وتبعتم أذانب البقر ،وتركتم اجلهاد
سلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ".أبو داود ( ، )3462وأمحد (، )4987

وصححه األلباين.

واملقصود أن فريضة اجلهاد عند الصوفية أتى عليها ما أتى على غريها من الفرائض اليت وقف منها

أهل األهواء ومنهم الصوفية مواقف منحرفة عن املنهج الصحيح فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل،

نسأل هللا أن يصلح حال املسلمّي وأن يرزقنا البصرية يف الدين ،ومينحنا اإلخالص لرب العاملّي،

وأوجه أخي السائل  -حفظه هللا -ومن يطلع على جوايب هذا إىل كتب الشيخّي ابن تيمية يف اجمللد
( )11من جمموع الفتاوى ،ابن القيم  -رمحه هللا -يف كتابه مدارج السالكّي ففيه ردود على

الصوفية ،وإىل كتاب التصوف بّي احلق واخللق حممد فهد شقفة ،وكتاب هذه هي الصوفية ،عبد

الرمحن الوكيل ،وكتاب أبو حامد الغزايل ،والتصوف للمؤلف عبد الرمحن دمشقية ص ،393فما
بعدها هذا الكتاب مهم جداً وفيه نقد ملسالك الصوفية وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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ما املراد ابلتوحيد األشعري؟
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

ما املقصود ابلتوحيد األشعري؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله ومن وااله ،وبعد:
فإن اإلسالم يقوم على عقيدة التوحيد النقية الصافية اليت تتضمنها شهادة أن ال إله إال هللا وأن

رب سواه ،وواحد يف
حممداً رسول هللا ،والتوحيد :هو اعتقاد أن هللا -تعاىل -واحد يف ربوبيته ،فال ه
ألوهيته ،فال يستحق العبادة سواه ،وواحد يف أمسائه وصفاتهِّ ،
متفرد بصفات الكمال اليت ال تنبغي إال
له ،فال شبيه له وال نظري ،وليس هناك توحيد أشعري وتوحيد غري أشعري ،ولكن بعض الكاتبّي

يقصدون املوازنة بّي تعريف التوحيد ومعناه عند علماء السلف املتقدمّي  -رمحهم هللا تعاىل -وبّي
تعريفه عند علماء األشاعرة املتأخرين املنسوبّي إىل اإلمام أيب احلسن األشعري -رمحهم هللا مجعياً-
وهم قصروا تعريف علم التوحيد على البحث يف وجود هللا -تعاىل -وما جيب أن يثبت له من
الصفات ،وما جيوز أن يوصف به ،وما جيب أن ينفى عنه ،وعن الرسل ،وما يتعلق بذلك ،ومل يركزوا

على النص على توحيد األلوهية ،فكان ذلك قصوراً يف التعريف ،وسبباً للخالف يف بعض املسائل.

وهللا -تعاىل -أعلم.
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االستدالل حبديث"ال جتتمع أميت على ضاللة" على صحة عقيدة األشاعرة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/10/21هـ

السؤال

قال صلى هللا عليه وسلم" :ال جتتمع أميت على ضاللة".

بّي زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وزمن اإلمام حممد بن عبد الوهاب أكثر من
مخسمائة سنة ،اجتمع فيها املسلمون على االعتقاد الذي خلصه اإلمامان اجلليالن أبو احلسن
األشعري وأبو منصور املاتريدي.

فهل هذا يعترب دليالً ًُ ًُ ًُ على صحة معتقد األشاعرة واملاتريدية وبطالن معتقد السلف؟.

اجلواب
أوالً :ال يصح القول أبن املسلمّي اجتمعوا على االعتقاد الذي خلصه اإلمامان أبو احلسن األشعري،
وأبو منصور املاتريدي ،بل بقي أهل السنة واجلماعة( ،أهل احلديث) على ما جاء يف كتاب هللا وسنة

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وما عليه الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعون إىل يومنا ،وإىل قيام
الساعة.

واثنياً :أبو احلسن األشعري ،واملاتريدي ال يتفقان على العقيدة ،فعقيدة األشعري استقرت على ما
كان عليه السلف الصاحل يف اجلملة إال يف مسائل قليلة.

أما املاتريدي فإنه هنج هنج أهل الكالم يف تقرير العقيدة ،يف الصفات خباصة ،ابلقواعد الكالمية

والفلسفية كما يف كتابه التوحيد.

واثلثاً :وعليه فإن مذهب السلف هو احلق وإن خالفه األكثرون يف بعض األزمان وبعض األمكنة،

ومذهب األشاعرة املتكلمّي واملاتريدية خيالف مذهب السلف ،وهو مذهب حمدث بعد القرون

الفاضلة ،وهم أي األشاعرة واملاتريدية يوافقون السلف يف بعض األمور يف اجلملة ،كما أهنم أصناف
منهم من يدين مبنهج السلف ،ومنهم من يدين مبناهج أهل الكالم وهم األكثر.
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هل هؤالء من أهل القبلة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/10/26هـ
السؤال

من أهل القبلة؟ وهل األصناف التالية منهم -1 :غالة الشيعة -2 .عامتهم -3 .األشاعرة-4 .

العلوية؟
اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد.

استَـ ْقبَ َل
ص َالتَـنَاَ ،و ْ
صلهى َ
"م ْن َ
عن أنس ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ك الْمسلِم اله ِذي لَه ِذ همةُ هِ
ِ
ِ
اَّلل َو ِذ همةُ َر ُسولِ ِه ،فَ َال ُختْ ِف ُروا ه
اَّللَ ِيف ِذ همتِ ِه" .أخرجه
ُ
ق ْبـلَتَـنَاَ ،وأَ َك َل َذبِ َ
يحتَـنَا فَ َذل َ ُ ْ ُ
البخاري ( - )391أو كما قال صلى هللا عليه وسلم -فأهل القبلة كل من شهد أن ال إله إال هللا
وأن حمم ًدا رسول هللا ،وأق هر بشرائع اإلسالم الظاهرة ،واستقبل القبلة ،كما جاء يف احلديث ،وعلى

ظاهرا؛ ألهنم يظهرون اإلسالم.
هذا فيدخل املنافقون يف أهل القبلة ً

أكفر من اليهود والنصارى ،لكنهم يسترتون بكفرهم فهم
وغالة الرافضة هم يف احلقيقة كفار ُ

منافقون ،فيدخلون يف أهل القبلة ابعتبار ما يظهرونه من اإلقرار ابلشهادتّي وسائر شرائع اإلسالم،
ومن أظهر منهم مذهبه كتأليه علي ،رضي هللا عنه ،أو ٍ
أحد من أوالده ،أو احلاكم العبيدي -كان

خارجا من ملة اإلسالم ،وخار ًجا من دائرة أهل القبلة.
مرتدًّا ً

والعلويون يراد هبم يف هذا العصر النصريية وهم من غالة الشيعة ،واندراجهم يف أهل القبلة ابعتبار ما

ظاهرا وابطنًا جيرى عليه
يدعونه من اإلسالم كما تقدم ،ومن أظهر منهم ما يبطنه من الكفر فهو كافر ً

حكم املرتدين عن اإلسالم.
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وأما األشاعرة فال يقارنون ابلغالة من الرافضة ،فهم من الفرق اإلسالمية ،وهم ينتسبون إىل السنة،
وال شك أهنم أقرب إىل السنة من املعتزلة؛ ابعتبار ما وافقوا فيه أهل السنة واتبعوهم فيه ،وإن كانوا
يف ابب الصفات أقرب إىل املعتزلة؛ ألهنم ينفون أكثر الصفات ،ويف ابب اإلميان من املرجئة؛ ألن

اإلميان عندهم هو التصديق ،وكذلك هم يف ابب القدر من اجلربية ،وإن كانوا ال يطلقون لفظ اجلرب،

لكن مذهبهم يف أفعال العباد يؤول إىل مذهب اجلربية؛ ألنه على قوهلم ال أثر يف قدرة العبد ومشيئته
يف أفعاله ،وهم متفاوتون ومتفاضلون ،وفيهم العلماء اجملتهدون ،وفيهم املتعصبون كغريهم من

الطوائف ،واحلاصل أنه ال نسبة هلم إىل غالة الرافضة ،كما أهنم ليسوا من أهل السنة احملضة ،وهللا
يغفر للمجتهدين يف طلب احلق خطأهم ،كما جاء يف الدعاء الذي علمه هللا لعباده( :ربهـنا الَ تُـ َؤ ِ
اخ ْذ َان
ََ
ْت)  .أخرجه مسلم ( . )126وهللا أعلم.
إِن نه ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ َْان) [البقرة . ]286:قال هللا( :قَ ْد فَـ َعل ُ
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هل الشيعة اجلعفرية مسلمون
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

أان من الشيعة اجلعفرية ،وأريد أن أعرف رأيكم بنا .هل تعتربوننا مسلمّي؟

حنن حنرتم أاب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -ونرى هلما فضلهما ،لكننا نرى أن علياً  -رضي هللا

عنه -أحق ابخلالفة منهما ،أان ال أظن السوء أبي من الصحابة  -رضي هللا عنهم -وأان ال أعبد

علياً -رضي هللا عنه ،-وأرى أن كل من السنة والشيعة يصلون على حممد -صلى هللا عليه وسلم-

وأهل بيته .وأان وأنتم نؤمن ابملهدي وجميئه مع املسيح -عليه السالم ،-واملهدي من ساللة النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فهذا هو السبب أن  12من ساللة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال يرتكبون
إمثاً .أرجو التوضيح.

اجلواب

من حيرتم أاب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -ويرى فضلهما من املسلمّي فهو على أصل اإلسالم،
وتفضيل علي  -رضي هللا عنه -على أيب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -وتقدميه عليهما بدعة غري

خمرجة من اإلسالم ،لكن الشيعة اجلعفرية تقوم أصوهلا على سب أيب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما-

واعتقاد ردهتما وغريمها من الصحابة  -رضي هللا عنهم -سوى بضعة رجال ،وجميء املهدي ونزول

عيسى -عليه السالم ،-ولكن اإلميان ابملهدي يقوم لدى اجلعفرية على عقائد وتصورات خرافية

أخرى ختتلف جذرايً عما جاءت به األخبار الصحيحة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وال يصح
اعتقاد أن ( )12من ساللة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال يرتكبون إمثاً ،فإن ذلك ال أصل له يف

الدين.
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اإلسالم والفرق اإلسالمية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1424/12/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر مساحتكم على اإلجابة على سؤايل ،ولكن أحببت أن أأتكد من اعتقادي ،وأسأل مساحتكم:

هل هناك فرق بّي كتاب هللا وسنة نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم؟ كما أريد أن أعرف عن إسالم
الشيعة من هو رهبم؟ وما هو كتاهبم؟ وأريد فهم املشكلة للخالفات الطائفية بّي املسلمّي ،هل من
املشايخ والفتاوى اليت يفتوهنا بدافع حب النفس أم املشكلة أبن كل طائفة من املسلمّي تعتقد أن

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -قال كما تريد هي؟ وأخرياً أسأل :ملاذا كبار املسلمّي ومن مجيع

امللل اإلسالمية يلتقون على كتاب هللا وسنة نيب هللا اليت هي نفسها كتاب هللا ،وكل سنة تكون غري

نفس كتاب هللا تكون زايدة؟ وعند ذلك يعرف من هو أقرب إىل هللا من املسلمّي .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اي أخي ،أخربتك يف اجلواب السابق املشكلة ليست يف اإلسالم وليست يف النصوص ،القضية ال بد
أن تدرك أن احلق دائماً له أعداء ،وأن كيد الشيطان ابق ومستمر ،وأن الفرق اليت ش ِّذت عن منهج

القرآن من الشيعة ومن غريهم قد أتوا من قبل أهوائهم ومن قبل أئمتهم ورؤسائهم ،ولعلك تعرف أن

أقواماً عدة ذكرهم هللا يف القرآن تعللوا برتكهم احلق؛ بسبب أهنم وجدوا آابءهم على أمة وقالوا" :بل

نتبع ما وجدان عليه آابءان" [لقمان، ]21 :وقالوا أيضاً" :وقالوا ربنا إان أطعنا سادتنا وكرباءان فأضلوان

السبيال" [األحزاب ، ]67 :وكل من أعرض عن اهلدى فقد اتبع اهلوى ،وعليك أخي أن تتعلم

وتتفهم منهج القرآن والسنة بتدبر نصوصها ومعرفة أحكامها لتؤسس عندك حصانة عقدية إميانية ،مث
تنطلق بعد ذلك إىل معرفة جذور تلك الفرق وأسباب احنرافها.
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أما عن قضية جلوس أهل العلم مع أهل الفرق فقد مت على مر التاريخ وعقدت املناظرات

واللقاءات ،وهدى هللا منهم بذلك خلقاً كثرياً ،وبقي آخرون على إصرارهم وعنادهم ،وهلل يف ذلك
حكم ابلغة وعرب ابقية ،فال يؤدي بك ذلك إىل الشك أو اإلحباط؛ ألن هللا -تعاىل -الذي خلق

اخللق كلهم أخرب أن هناك من يضل ويشقى بسبب اإلعراض عن احلق ،قال -تعاىل" :-ومن أعرض

عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى" [طه ، ]124 :وقال -تعاىل" :-ومن يرد

هللا فتنته فلن متلك له من هللا شيئاً" [املائدة ، ]41 :وقال" :ذلك أبهنم اتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا

رضوانه فأحبط أعماهلم" [حممد ، ]28 :وأمران ودعاان إىل دعوهتم ونصحهم وإقامة احلجة عليهم بال

حزن وال ضيق مما ميكرون ،كما قال -تعاىل -لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم" :-وال حتزن عليهم وال
تك يف ضيق مما ميكرون" [النحل ، ]127 :وقال" :لعلك ابخع نفسك أال يكونوا مؤمنّي"

[الشعراء ، ]3:وقال" :فال تذهب نفسك عليهم حسرات" [فاطر، ]8 :وقال" :وإن تولوا فإمنا
منذر ولكل قوم هاد" [الرعد:
عليك البالغ وهللا بصري ابلعباد" [آل عمران ]20 :وقال" :إمنا أنت ٌ

. ]7

وفق هللا اجلميع للزوم الصراط املستقيم ،وجنبنا طريق املغضوب عليهم والضالّي ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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تعظيم الشيعة للحسّي رضي هللا عنه
اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هو السر يف تعظيم الشيعة لإلمام احلسّي -رضي هللا عنه -دون غريه وإقامة احلداد والعزاء يف
ذكرى مقتله .وما موقف علماء املسلمّي املتقدمّي واملتأخرين من يزيد .والسالم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم إبحسان أما بعد:

فإن الشيعة يعظمون احلسّي رضي هللا عنه؛ ألنه من األئمة اإلثىن عشر الذين يعظموهنم ،بتعظيم زائد
على القدر املشروع فهم يعتقدون يف األئمة :العصمة ،والعلم اللدين ،وخوارق العادات وغري ذلك،
ولك هن ميزته اليت ثبتت ابلنصوص الشرعية هي الصحبة ،وكونه من أهل البيت ،وهذه األمور يشرتك

معه فيها غريه؛ فال توجب مزية تفرده بتعظيم زائد على صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأهل

بيته اآلخرين ،ولك هن احلسّي رضي هللا عنه قتل مظلوماً كما هو معلوم ،وكان مقتله من املصائب
العظيمة اليت أحدثت ردة فعل قوية عند كثري ممن عاصرها وصار الناس فيها طرفّي ووسط.

أحد الطرفّي يقول :إنه قتل حبق؛ ألنه أراد أن يشق عصا املسلمّي ،ويفرق كلمتهم ،وهؤالء انصبوه
العداء.

والطرف اآلخر :قالوا بل كان هو اإلمام الذي جتب طاعته ،والذي ال ينفذ أمر من أمور اإلميان إال

به ،إىل غري ذلك مما هو يف أكثره ردهة فعل على من انصبه العداء ،واستباح دمه.
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وأصبحوا يروون آاثراً يف ذلك هتيج على احلزن عليه مثل أن السماء أمطرت يف يوم مقتله دماً ،وأن

السماء ظهرت فيها محرة شديدة ومل تظهر قبل ذلك ،وأنه ما رفع حجر إال وجد حتته دم عبيط ،وما

ينقلون من األذى الذي أصاب أهل بيته وغري ذلك ،وصار الشيطان بسبب قتل احلسّي حيدث

للناس بدعتّي :بدعة احلزن والنوح يوم عاشوراء ،من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاء املراثي

وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم.

وبدعة أخرى يفرح أهلها بيوم املقتل وهم من املتعصبّي ابلباطل على احلسّي رضي هللا عنه ،وهم يف
هذا العصر قليل أو ال يوجدون.
وأهل احلق يرون أن احلسّي قتل مظلوماً شهيداً ،ومل يكن متولياً ألمر األمة ،ومل يكن يف وقت مقتله

خارجاً على مجاعة املسلمّي بل إنه طلب أن يذهب إىل ابن عمه يزيد ،أو يرتكوه يذهب إىل الثغور،
أو يرجع إىل بلده ،ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا منه أن يستأسر هلم ،وهذا مل يكن واجباً عليه.
وهذه املصيبة ال جتيز لنا أن نفعل غري املشروع من االسرتجاع وحنوه.

ينظر :مقال (ملاذا ال نتخذ مقتل احلسّي مأمتاً) .

فلما تقدم من كونه من األئمة االثين عشر ،وما حدث من مقتله ظلماً وعدواانً ،وكون الشيعة خذلوه

يف حمنته تلك ،وملا رووه من املبالغات جاء هذا الغلو الزائد فيه عندهم وهللا أعلم.
وأمايزيد فقد افرتق فيه الناس إىل ثالث فرق :طرفان ووسط.

أحد الطرفّي قالوا :إنه كان كافراً منافقاً ،وأنه سعى يف قتل سبط رسول هللا تشفياً من رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم وانتقاماً منه وأخذا بثأر جده عتبة ،وأخي جده شيبة ،وخاله الوليد بن عتبة ،وغريهم

ممن قتلهم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم بيد علي بن أيب طالب وغريه يوم بدر وغريها; وقالوا:

تلك أحقاد بدرية ،وآاثر جاهلية.
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والطرف الثاين :يظنون أنه كان رجالً صاحلاً وإماماً عدالً وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا على عهد
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومحله على يديه وبرك عليه ورمبا فضله بعضهم على أيب بكر وعمر.

والقول الثالث الوسط أنه كان ملكاً من ملوك املسلمّي ،له حسنات وسيئات ،ومل يولد إال يف خالفة

عثمان ،ومل يكن كافراً; ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع احلسّي ،وفعل ما فعل أبهل احلرة ،ومل
يكن صاحباً وال من أولياء هللا الصاحلّي ،وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة واجلماعة.
مث افرتقوا ثالث فرق:

فرقة لعنته؛ ملا صدر عنه من الذنوب الكبار اليت تبيح لعنته ،ومن هؤالء أبو الفرج بن اجلوزي والكيا
اهلراسي وغريمها.

وفرقة أحبته ،وهلم مأخذان:
أحدمها :أنه مسلم ويل أمر األمة على عهد الصحابة رضي هللا عنهم واتبعه بقاايهم وكانت فيه

خصال حممودة وكان متأوال فيما ينكر عليه.

واملأخذ الثاين :أنه قد ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال" :أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له" وأول جيش غزاها كان أمريه يزيد ،ومن

هؤالء الغزايل والدسيت ،وغريمها.
وفرقة ال تسبه وال حتبه ،وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة وأئمة األمة.

قال صاحل بن أمحد :قلت أليب إن قوما يقولون إهنم حيبون يزيد فقال :اي بين وهل حيب يزيد أحد
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر؟ فقلت :اي أبت فلماذا ال تلعنه؟ فقال :اي بين ومىت رأيت أابك يلعن أحداً.
وقال مهنا :سألت أمحد عن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ،فقال :هو الذي فعل ابملدينة ما فعل،

قلت :وما فعل؟ قال :قتل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفعل ،قلت :وما فعل؟ قال:
هنبها ،قلت :فيذكر عنه احلديث؟ قال :ال يذكر عنه حديث ،وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغريه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهذا أعدل األقوال فيه ويف أمثاله وأحسنها) .
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أما ترك سبه ولعنته فبناء على أنه مل يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق املعّي ال
يلعن خبصوصه إما حترمياً وإما تنزيهاً ،فقد ثبت يف صحيح البخاري عن عمر رضي هللا عنه يف قصة

محار الذي تكرر منه شرب اخلمر وجلده ملا لعنه بعض الصحابة قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال

تلعنه فإنه حيب هللا ورسوله" ،وقال" :لعن املؤمن كقتله" متفق عليه.

وأما ترك حمبته فألن احملبة اخلاصة إمنا تكون للنبيّي والصديقّي والشهداء والصاحلّي ; وليس واحدا

منهم وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :املرء مع من أحب" ،ومن آمن ابهلل واليوم اآلخرال خيتار

أن يكون مع يزيد وال مع أمثاله من امللوك ; الذين ليسوا بعادلّي.

وهذان القوالن يسوغ فيهما االجتهاد كما يقول ابن تيمية; فإن اللعنة ملن يعمل املعاصي مما يسوغ
فيها االجتهاد ،وكذلك حمبة من يعمل حسنات وسيئات ،بل ال يتناىف عندان أن جيتمع يف الرجل

احلمد والذم والثواب والعقاب; كذلك ال يتناىف أن يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم أيضا
ابعتبار وجهّي.

ينظر :تفصيل القول يف يزيد يف الفتاوى ( 481/4وما بعدها) .

وهللا تعاىل أعلم.
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ملاذا ميجدون احلسّي دون احلسن رضي هللا عنهما؟

اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :ملاذا الشيعة متجيدهم وتعظيمهم للحسّي بن علي -رضي هللا عنهما -وليس للحسن بن

علي -رضي هللا عنهما -علماً أن احلسن -رضي هللا عنه -هو االبن األكرب للخليفة علي -رضي
هللا عنه.-
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم إبحسان أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن الشيعة يعظمون مجيع آل البيت :علي -رضي هللا عنه -وابنيه احلسن واحلسّي -رضي هللا

عنهما -وغريمها ،ولك هن احلسّي -رضي هللا عنه -قتل مظلوماً كما هو معلوم ،وكان مقتله من

املصائب العظيمة اليت أحدثت ردة فعل قوية عند كثري ممن عاصرها ،وصار الناس فيها طرفّي

ووسط.

أحد الطرفّي يقول :إنه قتل حبق؛ ألنه أراد أن يشق عصا املسلمّي ،ويفرق كلمتهم ،وهؤالء انصبوه
العداء.
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والطرف اآلخر :قالوا :بل كان هو اإلمام الذي جتب طاعته ،والذي ال ينفذ أمر من أمور اإلميان إال
به ،إىل غري ذلك مما هو يف أكثره ردهة فعل على من انصبه العداء ،واستباح دمه ،وغالوا بسبب ذلك
يف احلسّي  -رضي هللا عنه -أكثر من غريه ،وإن كان من منهجهم الغلو يف مجيع آل البيت،

وأصبحوا يروون آاثراً يف مقتله لتهييج الناس على احلزن عليه ،مثل أن السماء أمطرت يف يوم مقتله
دماً ،وأن السماء ظهرت فيها محرة شديدة ومل تظهر قبل ذلك ،وأنه ما رفع حجر إال وجد حتته دم

عبيط ،وما ينقلون من األذى الذي أصاب أهل بيته وغري ذلك ،وصار الشيطان بسبب قتل احلسّي
 رضي هللا عنه -حيدث للناس بدعتّي :بدعة احلزن والنوح يوم عاشوراء ،من اللطم ،والصراخ،والبكاء ،والعطش ،وإنشاء املراثي ،وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم.

وبدعة أخرى يفرح أهلها بيوم املقتل وهم من املتعصبّي ابلباطل على احلسّي رضي هللا عنه ،وهم يف
هذا العصر قليل أو ال يوجدون.

وأهل احلق يرون أن احلسّي -رضي هللا عنه -قتل مظلوماً شهيداً ،ومل يكن متولياً ألمر األمة ،ومل

يكن يف وقت مقتله خارجاً على مجاعة املسلمّي ،بل إنه طلب أن يذهب إىل ابن عمه يزيد ،أو

يرتكوه يذهب إىل الثغور ،أو يرجع إىل بلده ،ولكنهم رفضوا ذلك ،وطلبوا منه أن يستأسر هلم ،وهذا

مل يكن واجباً عليه.

وهذه املصيبة ال جتيز لنا أن نفعل غري املشروع من االسرتجاع وحنوه ،فلما تقدم كان غلوهم يف

احلسّي  -رضي هللا عنه -زائداً على غريه .وهللا -تعاىل -أعلم.
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أدلة عقيدة أهل السنة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة وبركاته.

ما الدليل على أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي العقيدة الصحيحة؟ مل ال يكون الشيعة عقيدهتم

صحيحة أو الصوفية أو غريهم؟ فهم أيضاً مستوثقون من عقيدهتم مثلنا وهلم أدلتهم ،فمثالً حنن نؤمن

هبذه األحاديث؛ ألن البخاري صححها لنا ،وهكذا فهم أيضا هلم كتب للسنة الصحيحة ،فلم ال
تقول إهنم على حق وحنن ال؟ أعذروين على هذا السؤال العجيب ،ولكن حقيقة أريد أن أعرف،

وأريد الرد علمياً؛ حىت أرد على من خيطر يف قلوهبم هذه اهلواجس .وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هناك مقاييس شرعية وعقلية وعلمية يتعرف هبا العقالء على احلق والباطل واخلطأ والصواب إذا مت
حتكيمها بتجرد وموضوعية ،وإذا ح هكمنا هذه املقاييس ميزان بّي احلق والباطل ،ومن على احلق
والسنة أهل السنة أم غريهم؟ ومنها:

( )1النظر يف دليل كل فريق من القرآن والسنة ،ومصادره اليت يستمد منها.
( )2النظر من طريقة استدالل كل فريق ،ومدى مطابقتها لألصول الشرعية والعلمية.
( )3التحقق من إسناد كل فريق يف تلقيه للدين ومدى صحة هذا اإلسناد علمياً.
( )4التأكد من مدى مطابقة كل فريق يف منهجه ملنهاج النبوة الذي كان عليه الرسول  -صلى هللا
عليه وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم -والقرون الفاضلة.
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( )5حتكيم قواعد الشرع املتفق عليها والقطعية مبوجب الوحي املعصوم مثل "من أحدث يف أمران هذا
ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة -رضي هللا
عنها -وهو حديث متواتر ،ومثل" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي" احلديث صحيح
رواه الرتمذي ( ، )2676وأبو داود ( ، )4607وابن ماجة ( )42عن العرابض بن سارية-رضي هللا

عنه.-
( )6النظر يف مدى مصداقية كل فريق يف دعواه أنه يستمد من القرآن والسنة ،فالشيعة مثالً يتلقون
أكثر دينهم عما ينسبون ألئمة آل البيت ويزعمون هلم العصمة ،وهذا ابطل وأبسانيد ال تصح

ابملقاييس العلمية املعتربة عند أهل االختصاص .وهللا املوفق.
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قول أيب حنيفة يف اإلميان

اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/1/29هـ
السؤال

هل صحيح أن اإلمام أيب حنيفة قال أبن اإلميان اثبت وأنه ليس من األفعال؟ كثري من الناس يتهمون

هذا اإلمام العظيم أبنه ليس من أهل السنة واجلماعة ،خاصة من مدعي السلفية ،وكثري من اجلهلة
الذين يستندون على ذلك يف أتييد دعواهم الباطلة ،كما أنين قرأت أن بعض السلف الصاحل تكلموا

فيه بتوبيخ مثل اإلمام البخاري وعبد هللا بن املبارك ،واهتموه ابإلرجاء ،فكيف يتم توضيح ذلك وحنن

نعلم حقيقة أن اإلميان يزيد وينقص ،ومتضمن لألفعال ،وهذا شيء أمجعت األمة كلها عليه ،فكيف

خيالفها مثل هذا اإلمام الكبري؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم اإلميان اختالفاً كثرياً ،فذهب األئمة :مالك والشافعي وأمحد

واألوزاعي وإسحاق بن راهويه ،وسائر أهل احلديث ،وأهل املدينة ،وأهل الظاهر وبعض املتكلمّي:

إىل أنه قول ابللسان ،وتصديق ابجلنان ،وعمل ابجلوارح ،وذهب كثري من احلنفية إىل أنه إقرار ابللسان
وتصديق ابجلنان ،وبعضهم يقول :إن اإلقرار ابللسان ركن زائد ليس أبصلي كما هو مذهب املاتريدي

ويروى عن أيب حنيفة -رمحه هللا ،-واختلفوا يف اإلقرار ابللسان هل هو ركن يف اإلميان أم شرط له يف
حق إجراء األحكام ،وذهب الكرامية إىل أن اإلميان إقرار ابللسان فقط ،وذهب اجلهم وبعض القدرية

إىل أن اإلميان هو املعرفة ابلقلب.
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فحاصل الكالم أن اإلميان :إما أن يكون ما يقوم ابلقلب واللسان وسائر اجلوارح وهذا ما ذهب إليه
مجهور السلف من األئمة الثالثة وغريهم ،أو ابلقلب واللسان دون اجلوارح كما ذكر عن أيب حنيفة
وأصحابه أو ابللسان وحده كما عند الكرامية ،أو ابلقلب وحده وهو إما املعرفة كما قال اجلهم أو

التصديق كما قال املاتريدي ،وقول اجلهم والكرامية ظاهر الفساد.

واالختالف بّي أيب حنيفة واألئمة الباقّي من أهل السنة صوري؛ فإن كون أعمال اجلوارح الزمة
إلميان القلب أو جزء من اإلميان مع االتفاق على أن مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان ،بل هو يف
مشيئة هللا ،إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي ال يرتتب عليه فساد اعتقاد ،والقائلون بتكفري

اترك الصالة ضموا إىل هذا األصل أدلة أخرى ،وإال فقد نفى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -اإلميان
عن الزاين ،والسارق ،وشارب اخلمر ،واملنتهب فيما رواه البخاري ( )2475ومسلم ( )57عن أيب

هريرة  -رضي هللا عنه  ،-ومل يوجب ذلك زوال اسم اإلميان عنهم ابلكلية اتفاقاً.
وأبو حنيفة  -رمحه هللا  -من أهل السنة واجلماعة أحد األئمة األربعة الفضالء  -رمحهم هللا مجعياً-
ال جيوز النيل منه وال من غريه من األئمة وال انتقاصهم مع أهنم مل ي ّدعوا العصمة وال جيوز ا ّدعاؤها

أج ُّل من أن ينتقصا أاب حنيفة أو يوخباه .رحم هللا اجلميع،
ألحد منهم ،واإلمام البخاري وابن املبارك َ
وعفا هللا عنا وعنهم ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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طائفة الزيدية
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/2/3هـ

السؤال

مسعت عن الطائفة الزيدية أبهنم أقرب طوائف الشيعة إىل أهل السنة ،ومسعت أهنم يؤمنون ابألئمة،
ولكن ال يؤمنون بقدرهتم على املعجزات ويعتقدون عدم كماهلم؛ فهل يعين هذا أن أهل السنة يؤمنون

ابألئمة؟ وقد مسعت أيضاً أهنم ال يقبلون عمل الصوفية وهذا أمر حسن؛ فهل تقولون إهنم طائفة

جيدة من الشيعة؟ أرجو تقدمي بعض اإليضاحات عن هذه الطائفة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

نعم الزيدية املعتدلة هي أقرب طوائف الشيعة الكربى إىل السنة إن صح التعبري ،وهم يعظمون أئمة

الشيعة ،وقد يغلون فيهم ،لكن دون غلو الرافضة ،فهم ال يقولون بعصمتهم املطلقة.

وأهل السنة يرعون حق أئمة آل البيت وجيلوهنم من غري إفراط وال تفريط ألن سائر أئمة آل البيت
على السنة وهم بريئون من مذاهب الغالة فيهم ،فأهل السنة أوىل هبم ،وهم أوىل أبهل السنة.

والزيدية قد يكون فيهم من ال يقبل التصوف ،لكن املشهور إىل اآلن أن التصوف موجود فيهم ،ال
سيما القبورية ،وبدع األقوال واألفعال واملعتقدات ،ونسأل هللا أن يهدينا وإايهم سواء السبيل.
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ما هو الالهوت؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/2/3هـ

السؤال
ما هو الالهوت؟ لقد مسعت أن بعض املسيحيّي يدرسون الالهوت فما هو؟ وهل هو يدرس فقط

من قبل املسيحيّي أم لليهود دراسة له أيضا؟ ولكم جزيل الشكر
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

يقصد ابلالهوت :علم العقائد النصرانية ،اشتقاقاً من كلمة (إله)  ،كما يقولون الناسوت ،اشتقاقاً من
كلمة (الناس)  ،ويتضمن الالهوت النصراين تقرير عقيدة التثليث ،واحللول ،والتجسد ،واالبنية -

دعوى بنوة املسيح هلل -وعقيدة الصلب والنداء  ...إخل .والالهوت النصراين مستمد من الكتاب
املقدس عندهم (العهد القدمي ،والعهد اجلديد)  ،وتعاليم الكنيسة ،واملقررات واجملامع الكنسية.

أما اليهود فإهنم ال يعرتفون بطبيعة احلال ابلالهوت النصراين ،ويرونه كفراً وزيفاً" ،وقالت اليهود

ليست النصارى على شيء" [البقرة ، ]113:لكن هلم عقائدهم اخلاصة ،وكال الفريقّي كافر ابهلل
العظيم ،مكذب نبيه حممد خامت النبيّي  -صلى هللا عليه وسلم.-
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أصول مذهب البهرة
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال

من هم البهرة؟ وما هي أصول مذهبهم ،مع العلم أبهنم أتوا إىل اإلمارات منذ فرتة وبشكل ملفت

للنظر ،حيث إهنم يرفعون صورة رجل يدعى الربهاين على حمالهتم وجتاراهتم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

تعين كلمة البُهرة ابللغة الفجراتية :التاجر ،وقد اشتهر هؤالء هبذا االسم نسبة إىل أعمال التجارة اليت
يتعاطاها أفراد هذه الطائفة ،وهي مسة عامة هلم حىت يف هذا العصر ،ولذلك كانت التجارة بّي اليمن

واهلند هي الربيد الذي نشر الدعوة اإلمساعيلية ابهلند ،وال سيما يف والية جواجرات جنويب مبباي،
ويعترب البُهرة أحفاد لإلمساعيلية املستعلية أو الطيبية الذين هاجروا إىل اهلند من مصر واليمن،

وبشكل خاص بعد زوال مملكة الفاطميّي ،ولذلك ال ختتلف أصول مذهبهم كثرياً عن مذهب الباطنية
اإلمساعيلية ،فهم يؤولون أركان اإلسالم كالصالة ،والزكاة ،وصوم رمضان ،وحج بيت هللا احلرام،

وينكرون شرائع اإلسالم الظاهرة ،ويستبيحون احملرمات ،قال الغزايل :املنقول عنهم اإلابحة مطلقاً،
ورفع احلجاب ،واستباحة احملظورات واستحالهلا ،وإنكار الشرائع ،إال أهنم أبمجعهم ينكرون ذلك إذا
نُسب إليهم.

أما صورة الرجل الذي يُدعى (الربهاين) فهو الدكتور /حممد برهان الدين رئيس الطائفة يف العامل

حالياً ،وأظن أهنم رفعوها هذه األايم احتفاء بزايرته للطائفة يف اإلمارات ،واليت متت يف عاشوراء ،وهو
من أكرب أثرايء العامل ،إذ ميلك عشرات املصانع والفنادق ،وله ممثلّي ،ونواب يف غالب الدول

اإلسالمية .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل خيرجه مطلق االبتداع من أهل السنة؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/07/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شيخنا احلبيب :أرجو منكم أن توضحوا لنا بتفصيل األصول اليت إن مل تتحقق يف الفرد خرج عن

وصف أهل السنة واجلماعة ،فقد حصل لدي لبس عند النقاش مع أحد اإلخوة حول هذا املفهوم،
فكان رأيه أن املسلم إما أهل سنة أو كافر ،وهذا ابلنسبة للمعّي ،ولذلك فعنده املبتدع يف مسمى

اإلميان مثالً يسمى عنده أهل سنة ،ولكن ذو (خروج أو إرجاء) وهكذا ،وإذا كان متعم ًدا يف بدعته
فحكمه حسب نوع البدعةِّ ،
فاملؤول والصويف املشرك واخلارجي املعّي كافر؛ ألنه علم النصوص

مبتدعا ضاالًّ ،ولكنه مسلم حىت وإن
وحرفها عن معناها ،وكنت أحسب أن املسلم املعّي قد يكون
ً

كان ينتصر لنفسه ،فأرجو منكم توضيح هذه املسألة ،وهل الثالث والسبعون فرقة اليت أخربان النيب

صلى هللا عليه وسلم -عنها أهنا يف النار أفرادها كافرون؟ أي أن املسلم إما أهل سنة أو كافر.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فنسأل املوىل عز وجل أن يرزقنا حبه ،وحب من حيبه ،وحب كل عمل يقربنا إىل حبه ،وأن جيعلنا من
املتحابّي فيه ،وأن حيشران يف زمرهتم إنه جواد كرمي.

أما عن األصول اليت مىت حتققت يف املسلم عد من أهل السنة واجلماعة فهي اليت مجعها َمن أُويت
ِ
ِ
َص َح ِايب" .ملا سئل صلى
"من كان َعلَى َما أ ََان َعلَْيه وأ ْ
جوامع ال َكل ِم -صلى هللا عليه وسلم -يف قولهَ :
َ
هللا عليه وسلم عن الفرقة الناجية .أخرجه الطرباين يف األوسط (. )7840
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أما حكم املبتدع عند أهل السنة فحكمه حكم مرتكب الكبرية ابعتبارين :ابعتبار البدعة نفسها،
فهناك بدعة مكفرة ،كما أن هناك كبائر مكفرة مثل الشرك ابهلل ،فهذه مكفرة خمرجة من امللة من
حيث العموم ال من حيث األعيان ،فاملعّي يشرتط فيه ،إضافةً إىل ارتكاهبا – أي املكفرة -انتفاء
املوانع من حكم التكفري ،فإن انتفت حكم عليه ابلكفر ،أما االعتبار الثاين فهو ابعتبار املبتدع
نفسه ،وهذه فيها تفصيل:

 -1فإذا كانت البدعة مكفرة ،فعرف أهنا مكفرة والتزمها ،وقامت احلجة عليه ،وكشف له عن
الشبهات الداعية إىل ارتكاهبا ،مث أصر على ذلك فهو كافر هبذه البدعة املكفرة.
 -2إن كانت البدعة مفسقة ،كسائر البدع ،كبدعة اإلرجاء ،أو اخلروج ،أو حنوها فمرتكبها حكمه
حكم مرتكب الكبرية ،فاسق ببدعته ،ولكنه من أهل القبلة وال خيرج من اإلسالم حىت وإن أصر

عليها؛ ألنه ال يصر عليها عادة ،إال بسبب أتول عنده وعدم قناعة حبجة اخلصم.

نعم ،مثل هذا ال يعد من أهل السنة فيما خالف فيه أهل السنة ،فإذا كانت بدعته يف اإلميان ،مثالً،
فإنه ال يعد من أهل السنة يف هذه املسألة ،ولكنه يعد من أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة،
ولكنه ال خيرج عن دائرة اإلسالم ،فهو من أهل القبلة ،ويسمى ابلفاسق املِلِّي أو املبتدع املِلِّي ،يعين

من أهل امللة اليت هي اإلسالم ،وهذا يف أفراد البدع.

أما البدع ذات األصول والقواعد ،وهي بدع الفرق كاملعتزلة واألشاعرة واخلوارج واملرجئة وحنوهم،

فهذه من التزم أصوهلم وقواعدهم ومنهجهم يف االعتقاد فهو منهم ،فمن التزم األصول اخلمسة عند

املعتزلة ،مثالً ،فهو معتزيل ،ومن التزم القول ابلقانون الكلي عند األشاعرة ،وإثبات الصفات السبع
فقط والقول ابلكالم النفسي ،وبكتب األشعري فهو من األشاعرة ،وهكذا.
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لكن من وافقهم يف جزئية من اجلزئيات كتأويل صفة ،مثالً ،من الصفات بنحو أتويل األشاعرة فال

حيكم عليه أبنه أشعري ،ولكن حيكم عليه أبنه وافق األشاعرة يف هذه املسألة ،وهذا حكم سائر كبار
العلماء الذين وافقوا األشاعرة يف التأويل ،ولكنهم خالفوهم يف سائر أصوهلم كاحلافظ النووي وابن

حجر وحنومها ،فهم من أهل السنة واجلماعة ،ولكنهم وافقوا األشاعرة فيما خالفوا فيه أهل السنة،
ِ
س ،ومثال ذلك الشافعي ،مثالً ،إذا وافق األحناف يف بعض الفروع هل يعد
وعلى مثل ذلك فق ْ
حنفيًّا ،أو يعد شافعيًّا وافق األحناف يف بعض املسائل؟ ال شك أن الثاين هو الصحيح.
أما إذا كان الشخص قد قال ببدعة فلما تبّي له خطؤها ،وأقيمت عليه احلجة رجع عنها ،فإهنا ال

تضره ،وحكمه حكم التائب من املعصية ،وال خترجه من عموم أهل السنة واجلماعة .أما عن الفرق
اليت أشار إليها النيب صلى هللا عليه وسلم ،يف حديث االفرتاق فهي من فرق أهل القبلة – أهل

امللة -الذين ال خيرجون من اإلسالم ،ولكنهم ليسوا من أهل السنة واجلماعة ،وهم سائر الفرق اليت
مل خترجهم بدعهم من دائرة اإلسالم ،ولذلك مل يعد العلماء غالة الفرق اخلارجة عن اإلسالم من هذه

الفرق ،كالباطنية وغالة اجلهمية ،والدروز والنصريية ،وهكذا.
أما الوعيد املذكور يف احلديثُ " :كلُّها يف النها ِر هإال ِ
واح َد ًة" .فال يلزم منه اخللود يف النار ،ولكنها

متوعدة ابلنار كوعيد سائر مرتكيب الكبائر كالزاين والسارق ،ولكنهم إبمجاع أهل السنة ال يلزمهم من

مبتدعا
ذلك اخللود يف النار ،وما كنت حتسبه ،أيها األخ السائل ،فهو الصحيح ،فقد يكون اإلنسان
ً
ضاالًّ ولكنه مسلم حىت وإن انتصر لنفسه؛ ألن من عقيدة أهل السنة أنه قد جيتمع يف الشخص كفر
وإميان ،وفسق وإميان ،ونفاق وإميان ،وبدعة وإميان.
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أما أفراد الفرق الثالث والسبعّي فكما قلنا عمومهم ليسوا بكافرين ،فما ابلك أبفرادهم؟! وهناك من
أهل السنة من قد وافق املبتدعة يف بعض أفراد البدع ،فإذا أصر الشخص على بدعته بعد بياهنا له
متجردا وهذا ما أداه إليه اجتهاده ومل
واتباعا للهوى فهو مبتدع آمث يف هذه اجلزئية ،وإن كان
تعصبًا
ً
ً
يقتنع بكالم اآلخرين -كما أسلفنا -فهو جمتهد خمطئ ،وال يتابع على خطئه ،ولكنه قد يكون

معذورا عند هللا تعاىل -وجيازيه على أجر اجتهاده .وهللا تعاىل أعلم.
ً

()199/3

الظرف الزماين واملكاين الذي احتضن حتريف اإلجنيل
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/10/08هـ
السؤال

كثريا إلجابتكم على السؤال الذي طاملا تساءل
أستاذي العزيز ،سلمك هللا :بعد التحية ،أشكركم ً

عنه إخواننا ،وهو :يف أي بلد وعصر مت حتريف اإلجنيل؟ ومن ح هرفه؟ لكن يل بعض امللحوظات اليت

أود أن تتقبلها مين بسعة صدر من عامل جليل لشخص قليل املعرفة مثلي ،ال يريد اجملادلة
والسفسطة ،بل كل ما يريده هو ُّ
مجيعا ،بل وعلى العامل
تكشف احلقيقة اليت نتمىن أن ينعم هبا علينا ً

كله ،لذا أرجو منك أن تتقبل كلمايت ،وإن مسح وقتك أن ترد يل كاتبًا رأيك فأستنري بقولك من ظلمة

شاكرا لك جدًّا:
جهلي ،وأكون ً

 -1ملاذا تفهم الرسول بولس بغري ما هو عليه وتتهمه؟! هكذا قلتم يف إجابتكم :وأبيحت اخلمر
وحلم اخلنزير والراب ،مع أهنا حمرمة يف التوراة .فكان هذا من أوائل التحريفات اليت حصلت يف الداينة
النصرانية مبكر من بولس على أن مسألة اخلمر هذه حمسومة منذ بداية املسيحية بل وحىت بولس

نفسه حرمها يف مواضع كثري منها( :وال تسكروا ابخلمر الذي فيه اخلالعة بل امتلئوا ابلروح) (افسس
أيضا (تيمواثوس األوىل  )3و (تيطس  )7 :1و (بطرس األوىل . )3 :4
 . )18 :5وانظر ً

 -2ومسألة الراب فكما قلت إهنا حمرمة يف التوراة ،وبذلك تكون حمرمة يف املسيحية اليت وضعتها يف
كتاب صلواهتا اليت تصلى هبا كل يوم :فضته ال يعطيها ابلراب وال أيخذ الرشوة على الربيء ،الذي

يصنع هذا ال يتزعزع إىل الدهر (مزمور ، )5 :15كتاب الصلوات (األجبية)  ،صالة ابكر ،اليت
تصلى يف بداية كل يوم لتذكر الناس كيف يعاملون اآلخرين.
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 -3أما حلم اخلنزير فليس لبولس يد فيه ،بل هو مسموح به حىت من قبل بولس بكثري ومذكور ىف
سفر أعمال الرسل (أعمال  ، )10والذي شهد بذلك هو بطرس الرسول وهو يهودي وليست له
عالقة ابلفلسفة بل وحدثت بينه وبّي بولس مواقف كثرية.

أيضا :مث إن بولس عاد بصحبة براناب إىل أنطاكية مرة أخرى ،وبعد صحبة غري
 -4قلتم يف إجابتكم ً

قصرية انفصال وحدث بينهما منازعة شديدة ،ألن بولس أعلن نسخ أحكام التوراة وقوله (أبهنا كانت

لعنة ختلصنا منها إىل األبد)  ،وادعاؤه أن (املسيح جاء ليبدل عه ًدا قدميًا بعهد جديد)  .بينما مل يكن
هذا اخلالف على أي شيء خيص الداينة قط ،بل كان اخلالف على اصطحاب مرقس الرسول معهم

أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس .وأما بولس فكان يستحسن
ىف رحلتهم ،فأشار براناب أن أيخذا معهما ً

أن الذي فارقهما من مبفيلية ومل يذهب معهما للعمل ال أيخذانه معهما .فحصل بينهما مشاجرة حىت
فارق أحدمها اآلخر ،وبراناب أخذ مرقس وسافر يف البحر إىل قربس .وأما بولس فاختار سيال وخرج

مستودعا من اإلخوة إىل نعمة هللا (أعمال  . )39 - 37 :15ومل يذكر سبب غري ذلك ،فال أعلم
ً
من قال لكم عن السبب الذي قلتموه من أنه قال إن الناموس كان لعنة ختلصنا منها إىل األبد؟ بل

لقد اندى بولس نفسه بعدم بطالن الناموس حىت بعد جميء املسيح (أفنبطل الناموس ابإلميان؟ حاشا،
بل نثبت الناموس) (رو  . )31 :3واندى أبن تعدى الناموس إهانة هلل (رو  . )23 :2أما موضوع
إبدال العهد القدمي ابجلديد فليس هو كما تفهمون ،كما أن كلمة العهد اجلديد ليست مستحدثة من

عند بولس ،بل هى من فم السيد املسيح نفسه .انظر األانجيل (مىت  )28 :26و (مرقص :14
 )24و (لوقا  )72 :1و (لوقا . )20 :22

وأخريا :أريد أن أعرض لكم حقيقة معلوماتى الضئيلة:
ً

 -1أين النسخ األصلية من اإلجنيل األصلى الذى مت حتريفه؟
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 -2هل يعقل أن تفقد كل نسخ اإلجنيل الذى كتب منذ  2000عام فقط ،بينما عندان نسخ كثري
لكتاابت منذ أكثر من  3000سنة قبل امليالد (أي  5000عام قبل اآلن) ؟!
أيضا؟ ومن ح هرفها :اليهود أم النصارى؟
 -3هل مت حتريف التوراة ً

 -4كيف مت مجع كل أسفار الكتاب املقدس من كل العامل وحتريفها؟
 -5كيف سكت التاريخ عن هذا التحريف فلم يتحدث عنه أى من املؤرخّي؟ وهل ميكن أن يتفق
اجلميع على هذا رغم أهنم مجاعات شديدة االختالف الذي يصل إىل العداوة؟ فال يذكر املؤرخون
اليهود حتريف املسيحيّي لإلجنيل وال املؤرخون املسيحيون يذكرون حتريف اليهود للتوراة وال حىت
املؤرخون املسلمون يذكرون مكان وزمان حتريف الكتاب املقدس وال هوية حمرفيه؟!

 -6ما موقفكم من اآلاثر واملخطوطات املكتشفة ألسفار الكتاب املقدس واحملفوظة يف املتاحف
أيضا؟
الربيطاين والفرنسي واملصري ً

 -7مىت مت حتريف الكتاب املقدس؟
 -8هل اتفق كل املسيحيّي على حتريف الكتاب؟ وأين النسخ اليت كانت عندهم؟
 -9كيف شهد القرآن بسالمة الكتاب املقدس من التحريف يف (البقرة( )41:البقرة( )91:آل

عمران( )3:النساء( )47:املائدة( )46:املائدة( )48:فاطر( )31:األحقاف( )30:الصف )6:؟
أيضا عن
وأسئلة أخرى كثرية تدور يف رأسي ولكن بال إجابة .إذ كنت ال أريد اإلطالة ،فلم أكتب ً

وأيضا الفلسفات اليت تقولون إن بولس قد أخذ عنها أفكاره -وإن كان
قولكم بعدم صلب املسيحً ،
عندي إجاابت هلا ،ولكن أرجئها لكتابة أخرى إليكم إن شاء هللا .والسالم ختام.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخي :أشكرك على حسن خلقك ومجيل أسلوبك ،وإذا كان البحث عن احلق غاية كل منا فإنين

أقول لك:
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ما كتبته يف سؤالك من كون اليهود ال يذكرون حتريف املسيحيّي لإلجنيل؛ فأنت تعرف أن اليهود ال
يعرتفون ابملسيح عليه السالم ،وال يسلِّمون له بنبوة أو رسالة كما يعتقد املسلمون ،وال يعرتفون له
بنبوة أو ألوهية كما تعتقدون ،فكيف يتناولون اإلجنيل ابلبحث وأصله كاذب عندهم وهو ابن غري

شرعي ابلنص الوارد يف العهد اجلديد؛ (لسنا أوالد زان)  .وأما النصارى فهم خمتلفون يف العهد القدمي،

من حيث عدد أسفاره ،واخلالف بّي الكاثوليك واألرثوذكس واضح يف هذا ،بل يف الطبعات

املنشورة؛ فضالً عن النقد املوجه إىل العهد القدمي ،كما كتب يف ذلك شارل جينييربت يف كتابه:

(املسيحية نشأهتا وتطورها)  .وما كتبه سبينوزا يف كتابه( :رسالة يف الالهوت)  .وما كتبه دوان يف

كتابه( :خرافات اإلجنيل)  .وما كتبه عوض مسعان يف كتابه( :الكتاب املقدس يف امليزان)  .وما كتبه
الطاهر التنّي يف كتابه( :العقائد الوثنية يف الداينة النصرانية) .

وأما ما ذكرمتوه حتت رقم ( - )6وال أدري أين األرقام السابقة -عن اآلاثر واملخطوطات فإهنا
متأخرة يف الزمن عن موسى وعيسى عليهما السالم ،والعربة بكتابة النص بّي يدي النيب أو الرسول
ال بعده بعشرات السنّي ،كما يف اإلجنيل ،أو مئات السنّي ،كما يف العهد القدمي ،كما أن الكتابة

عمل فردي ال جهد جلنة علمية متخصصة بلغة العصر ولذلك تعدد املكتوب بتعدد الكاتبّي
واختلف احملتوى ابختالف حاهلم.
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وأما رقم ( : )7مىت مت حتريف الكتاب املقدس؟ فاإلجابة عنه مبىت مت كتابة الكتاب املقدس؟ وعلى يد
من ،ويف أي زمن ،وما لغته األوىل ،ومن ترمجه ومىت ترجم ،وأين النسخة األصلية؟ وهل النص املوحى
به واحد أم متعدد؟ وأين النصوص من عند هللا؟ التوراة السامرية أم التوراة البابلية؟ وإذا كان اإلجنيل

واح ًدا فأي األربعة من عند هللا ،وما سبب اختيار هذه األربعة من مائة إجنيل يف مطلع القرن الرابع

امليالدي؟ هل رسائل الرسل جزء من الوحي؟ وما دليل ذلك؟ وهل نزل هبا روح القدس أم أهنا ثقافة

معا؟ وإذا كانت اإلجابة يف
دينية فلسفية؟ ومن الذي أوحى إليهم هبا؛ أهو هللا أم املسيح أم مها ً

الرسائل على األسئلة وحيًا؛ فهل السؤال نفسه كان وحيًا؟ وما الدليل؟ ماذا تقول عن إجنيل الصبوة،

وماذا عن الكتب اليت ورد امسها يف العهد القدمي ومل يرد هلا أثر يف الكتاب املقدس؟ كلها أسئلة تنشد

اإلجابة ،وخباصة ما يتعلق ابللغة األوىل لكل سفر والرتمجة واملرتجم وزمن الرتمجة وأين األصول وكيفية

املطابقة اآلن  ...إخل.
وأما ما ورد يف القرآن فال يتأتى تعميمه على مجلة الكتاب املقدس بل هو خاص ببعض املواطن اليت

هي بقية من حق كتوحيد هللا ونبوة موسى وعيسى والوصااي العشر وبعض القيم اخللقية وبعض احلدود
املقدرة ونزول توراة على موسى وإجنيل على عيسى فيهما هدى ونور ،ووصف القرآن أبنه مصدق ملا

بّي يديه يف اآلايت اليت ذكرهتا فيه داللة عملية على أتكيد البشارات اليت صرحت بنبوة حممد عليه
الصالة والسالم ،يف العهد القدمي واجلديد؛ ِمن ِ
بعث نيب من بين إخوهتم ،واحلديث عن البارقليط
واملعزى وروح القدس يف العهد اجلديد ،فجاء النيب هبذا الكتاب مصدقًا ملا ورد عند اليهود والنصارى
ّ
من بشارات وردت تدل على نبوة حممد وصفات ومسات أمته .وهللا يهديين وإايك إىل احلق ،ولك مين

كل حتية ،ويف انتظار ردكم اجلميل.
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أحلقت بناهتا مبدرسة راهبات
اجمليب يوسف أبرام

مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/10/02هـ
السؤال

لقد استخرت هللا قبل أن أسجل بنايت يف مدرسة راهبات ،حيث إن تدريسهم قوي ،ويدرسون اللغة
الفرنسية ،حيث ال تُ ِّ
علما أنين درست بنفس املدرسة ،وأان ملتزمة دينيًّا،
درسها املدارس األخرىً ،
وهم أيخذون نفس منهج الرتبية اإلسالمية الذي وضعته وزارة الرتبية ،والبنات سعيدات وجمتهدات
فيها ,املفاجأة أن اآلنسة يف درس الدين نعتتهم ابلتبشرييّي والكفار ،وأين أخطأت ابختياري وال

يستخري املرء على ابطل؟ أان أرى البنات يف املدارس اإلسالمية ال خيتلفن عن خرجيات الراهبات ،بل
حنن جمموعة خرجيات من نفس املدرسة ،متحجبات وملتزمات بدروس الدين أكثر ،ومن خترجت من
املدرسة اإلسالمية ما زالت سافرة وتلبس على املوضة ,معىن ذلك :العربة ابلبيت .أليس كذلك؟

وشكرا.
صغارا (8سنوات و 5سنوات) .
خريا؛ حيث البنات ما زلن ً
أفيدوين جزاكم هللا ً
ً
اجلواب
حرصا على تعلُّمك دينك ،وبعد:
األخت السائلة :زادك هللا ً

حسب ما فهمت من كلمة (منهج الرتبية اإلسالمية الذي وضعته وزارة الرتبية)  ،وكذلك مقارنة

املدارس اإلسالمية مبدرسة الراهبات ،أن هذه األخرية توجد يف دولة إسالمية.
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وعليه ،فاعلمي أيتها األخت -أن هذه املدارس أقيمت يف أرض اإلسالم بقصد تنصري أوالد
املسلمّي أو على األقل إبعادهم عن دين اإلسالم ،فمدارس الرهبان أو الراهبات ليست إال مأوى

للتنصري ،وقد تتساءلّي بقولك :ما أهداف التنصري؟ إن للمنصرين أهدافًا متعددة أعالها هو إدخال
املسلمّي واملسلمات يف دينهم ،وأدانها إضفاء صورة من التقدير واالحرتام على الرهبان والراهبات

والقساوسة ،واإلعجاب بطقوسهم الكنسية ومناسباهتم الدينية ،وكذلك نزع فتيلة كراهية الكفر

واإلحلاد من قلوب الفتيان والفتيات والرجال والنساء ،وعدم التمييز بّي العقيدة الصحيحة وما

يضادُّها ،وعدم التفريق بّي الوالء هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم واملؤمنّي ،أو على األقل ترسيخ

فكرة وحدة األداين.

وإين أسألك أيتها األخت الكرمية :إن ُسئلت املعلمة الراهبة عن عيسى عليه السالم؛ هل هو رسول
هللا كما هي عقيدة املسلمّي أم ابن هللا كما يزعم النصارى ،فكيف ستجيب؟

وإن ُسئلت عن عقيدة النصارى احملرفة مثل التعميد والصلب والفداء والعشاء الرابين وغريها ،هل
ستجيب بعقيدة املسلمّي أم بناء على عقيدة النصارى؟ أترك لك اجلواب

منذ سنوات كنت أدرس الدين يف مدرسة من مدارس املراكز اإلسالمية يف أوراب ،وخالل درس الرتبية
اإلسالمية كم كانت دهشيت ملا سألت التالميذ بقويل :من ربكم؟ فأجابين طفل عريب أبنه عيسى عليه

السالم .ملا أخربت أمه جبواب ابنها صدمت صدمة شديدة ،وبعد النحيب أخربتين أهنا خترج طول
اليوم للعمل وترتك ابنها مع خادمة إيطالية كاثوليكية ،رغم أن واجبها كان فقط تنظيف البيت،
ولكنها مل متلك إال أن تغرس معتقدها املنحرف يف قلب هذا الطفل الربيء ،فإذا كان هذا شأن
خادمة ،فكيف األمر إذا كانت املعلمة راهبة ،هلا منهجها وخمططاهتا وأهدافها؟!
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إن نشاط التنصري أيخذ عدة صور؛ ظاهرها الرمحة وابطنها شر كبري ،مثل التمريض والتطبيب ،أو
التعليم ،ولكن اهلدف الرئيسي هو إبعاد املسلمّي عن اإلسالم ،وللعلم فقد عقد املبشرون يف العامل
مؤمترا يف مدينة القدس عام 1924م حتت إشراف جملس التبشري العاملي ،وقد خرج هذا
اإلسالمي ً
املؤمتر بنتائج أمهها:

أوالً :التنبيه إىل خطأ أسلوب التبشري الذي يبدأ بنقد اإلسالم وإظهار ضعفه أكثر مما يكشف عن

قوة املسيحية ،ولكن جيب العكس ،البدء ابحلديث عن املسيحية وأمهيتها.

حسما بّي األطفال ،خاصةً يف مراحل التعليم األوىل؛ ألن تعليم اإلسالم
اثنيًا :أن التبشري يكون أكثر ً
يتم يف مراحل مبكرة لألطفال؛ ولذا جيب الرتكيز على التعليم؛ وكما قيل يف املثل :إذا ظهر السبب

بطل العجب.

ود يولَ ُد علَى ِ ِ
الفط َْرة؛ فَأَبَـ َواهُ
وختاما :ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالُ " :ك ُّل َم ْولُ ٍ ُ َ
ً
ِ
ص َرانِِه ،أو ميَُ ِّجسانِِه" .حديث متفق عليه :عند البخاري ( )1358ومسلم (، )2658
يُـ َه ِّودانِه ،أو يُـنَ ِّ
من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه .فاهلل تعاىل قد خلق األوالد على فطرة اإلسالم ،والذي ميلك

زمام الرتبية هو الكفيل بتوجيه هذه الفطرة إما إىل اخلري وإما إىل الشر ،ومادام أن بناتك يدرسن يف

مدرسة الراهبات طول اليوم ولسنوات عديدة ،فإين ال أشك أن هذه املدرسة سترتك آاثرها السلبية
على البنات.

فعليك أيتها األخت أن خترجي بناتك من هذه املدرسة وتلحقيهن مبدرسة إسالمية متميزة حىت
يتفوقن يف التعلم ،وكذلك يتفوقن يف عقيدهتن ودينهن ،وأما سلوك خرجيات املدارس اإلسالمية فليس

حبجة ،وإمنا احلجة يف شرع هللا.
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أما إذا كانت املدرسة يف دولة أوربية فاألمر أشد وأخطر؛ ألن مدارس الراهبات يف البالد اإلسالمية

تستعمل التقية واملراوغة واملخادعة وتدس السم يف العسل ،أما يف أوراب فإن هلن احلرية الكاملة يف

التدريس والتعليم والرتبية والتوجيه ،بل قد حكمت كثري من احملاكم األوربية بنزع السلطة األبوية عن
ٍ
وسلهموا ألسر أوربية تعمل يف حقل التبشري ،فانسلخ هؤالء األوالد مع الزمن عن
أوالد مسلمّيُ ،
اإلسالم وابتعدوا عن املسلمّي .وهللا أعلم.
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إميان أهل الكتاب ابليوم اآلخر
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/2/23هـ
السؤال

حنن املسلمّي نؤمن ابليوم اآلخر ،فهل اليهود والنصارى يؤمنون ابليوم اآلخر كما نؤمن به؟ وهل

ذكره موجود بكتبهم أم ال؟ أم هل كان مذكوراً فعال يف كتبهم قبل أن يقوموا بتحريفها ،وأما اآلن

فال؟ وهل اليهود والنصارى على اختالفهم ،وقصدي هنا أن مثال النصارى يوجد منهم (كاثوليك
وبروتستانت وأورثوذكس)  ،فهل إحدى هذه الطوائف مثال تؤمن ابليوم اآلخر أما الباقي ال؟

والسالم عليكم ورمحته وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن عقيدة مجيع األنبياء الذين أرسلهم هللا تعاىل إىل خلقه واحدة وإن اختلفت شرائعهم ،وقد ذكر
القرآن جل عقائدهم ،قال تعاىل" :إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيّي من بعده وأوحينا إىل

إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود
زبورا" [النساء ، ]163 :واآلايت يف ذلك كثرية جدا.

ومن العقائد اليت كان على بين إسرائيل أن يتبعوها إمياهنم ابلبعث متبعّي يف ذلك سنة إبراهيم عليه

السالم ،وتكررت عقيدة التوحيد واإلميان ابليوم اآلخر عندهم وهي منسوبة إىل غري إبراهيم من أنبياء
بين إسرائيل والصاحلّي منهم.

أما يف كتب اليهود احملرفة فإن عقيدة البعث واآلخرة واحلساب قليلة الذكر فيهم ،إذ قلما يشريون

إىل حياة أخرى بعد املوت ،ومل يرد يف داينتهم شيء عن اخللود ،وأن الثواب والعقاب يتم يف احلياة

الدنيا .وإن كانت بعض فرقهم تعتقد يف البعث كالفريسيّي والكتبة ،إال أن ذلك غري مدون يف كتبهم
املقدسة عندهم.
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أما النصارى فهم أخف من اليهود يف هذا اجلانب إذ مل تنكر كتبهم عقيدة البعث يف أصله وإن حرفته
يف مفهومه وجردته من أثره يف اتباعه ،وهو املعروف يف فرقهم القدمية مثل امللكانية والنسطورية

واليعقوبية .وكذلك عند الفرق الرئيسة يف الوقت احلاضر ،وإن ذكر عن بعض الفرق مثل (شهود

يهوه) أهنم ابلغوا يف إنكار البعث ،إال أن فرقهم الكربى مثل الربوتستانت والكاثوليك واألرثوذكس مل

ينكروا أصل البعث وإن اختلفوا مثال يف الذي يلزم العبد حىت ينجو يف اآلخرة ،فالربوتستانت يكفي
عندهم اإلميان للخالص يوم القيامة ،فال يشرتط العمل خبالف الكاثوليك واألرثوذكس وهكذا ...

وهللا أعلم.
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ملاذا التسمية أبهل السنة واجلماعة؟!
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

ملاذا نقول أهل السنة واجلماعة ،وال نقول أهل القرآن والسنة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
نت بسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم،-
لفظ أهل السنة واجلماعة مصطلح يطلق على كل من اس ه

ولزم ما كان عليه هو وأصحابه  -رضي هللا عنهم ،-وهم الذين قال فيهم رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم" :-ال تزال طائفة من أميت قائمة على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم ،وال من خذهلم

حىت أييت أمر هللا" أخرجه مسلم ( )1920من حديث ثوابن -رضي هللا عنه -انظر ما رواه الرتمذي

( )2641من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما ،-وقال عنهم صلى هللا عليه وسلم" :هم
من كان على مثل ما أان عليه وأصحايب" ،ومنهجهم هو الكتاب والسنة ،يثبتون وأيمترون ويعملون

ابلقرآن (الكتاب) والسنة ،وما أمجع عليه سلف األمة من الصحابة -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم،
ومصطلح أهل السنة واجلماعة يف مقابل أهل الكالم ،وأهل البدعة والفرقة؛ ألن البدعة مقرونة

ابلفرقة ،كما أن السنة مقرونة ابجلماعة ،فيقال :أهل السنة واجلماعة ،وهم من قال ابلكتاب والسنة

واإلمجاع ،كما يقال أهل البدعة والفرقة ،وهم املفارقون للكتاب والسنة واإلمجاع .فأهل القرآن

والسنة هم أهل السنة واجلماعة ،وال مشاحة يف االصطالح .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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املذهب األابضي
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/07/09هـ
السؤال

هل املذهب اإلابضي مقارب ملنهج أهل السنة واجلماعة؟ أم هو كاملذهب الرافضي؟ وهل جيوز

خريا.
للمرأة من أهل السنة واجلماعة أن تتزوج رجالً من املذهب اإلابضي؟ هذا سؤايل .وجزاكم هللا ً
اجلواب
اإلابضية فرقة من فرق اخلوارج تنسب إىل عبد هللا بن إابض الذي عاش إىل أايم عبد امللك بن

مروان ،وهم أكثر فرق اخلوارج اعتداالً ،ولذلك كانت جهودهم علمية أكثر من كوهنا قتالية ،مع

العلم أن اإلابضية املتأخرين ينكرون صلتهم ابخلوارج ،ولعل أبرز ما مييز املذهب اإلابضي أهنم قسموا
الكفر إىل كفر ٍ
شرك وكفر ن ٍ
عمة ،وهم مع أهل السنة يف حكم كفر الشرك ،أما كفر النعمة املشتمل
عندهم على صغائر الذنوب وكبائرها ،فحكم فاعله إذا مات ومل يتب فهو كافر كفر نعمة ال كفر
شرك ،غري أهنم يقولون إنه خالد خملد يف النار ،فهم هبذا يتصلون يف النهاية مع اخلوارج يف حكم

فاعل الكبرية ,وال شك أن احلق يف هذه املسألة مع أهل السنة يف قوهلم يف فاعل الكبرية أنه مؤمن،
ولكنه حتت مشيئة هللا؛ إن شاء عذبه ،وإن شاء غفر له.
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وأما اخلروج على األئمة فاإلابضية أقل حدة من اخلوارج يف هذه املسألة ،وقد قال اإلابضية خبلق
القرآن ،وهلم ميل إىل أتويل صفات هللا ،أما وجه التقارب بينهم وبّي أهل السنة واجلماعة فال شك
أهنم أقرب إىل أهل السنة من الرافضة ،حيث يعتمدون يف أصول التلقي على القرآن والسنة والرأي

أيضا ال يطعنون يف إمامة أيب بكر وعمر،
واإلمجاع ،وأتثروا ببعض املذاهب الفقهية السنية ،وهم ً

رضي هللا عنهما ،على خالف الروافض ،أما املذهب الرافضي فيختلف اختالفًا كليًّا عن املذهب

وخصوصا يف مصادر تلقي الدين من حيث اعتماده على مروايت آل البيت من أمثال
اإلابضي،
ً
حممد الباقر وجعفر الصادق ،وهلم رؤية يف تفسري القرآن ختالف ما عليه مجاعة املسلمّي من أهل

القبلة ،وال يقر الرافضة بشرعية خالفة أيب بكر وعمر ،رضي هللا عنهما ،زايدة على تكفريهم لكثري
من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وعلى هذا فاملذهب اإلابضي أقرب إىل مذهب أهل السنة من

املذهب الرافضي ،وإن كان ال خيلو من البدع كما سبق.

أما السؤال عن حكم زواج املرأة من أهل السنة إبابضي؟

فهذا مبين عند أهل العلم على اعتبار الكفاءة يف النكاح ،وأعظمها الكفاءة يف الدين ،وعلى هذا ال
احب هإال م ِ
ينبغي لرجل أن يصاهر إال أهل طاعة هللا ،وقد جاء يف السنن" :ال تُ ِ
ؤمنًا ،وال َأي ُك ْل
َ
ص ْ ُ
طَعام َ ه ِ
جل َعلَى ِدي ِن َخلِيلِ ِه فَـ ْليَـ ْنظُْر
ََ
ك إال تَق ٌّي" .أخرجه أبو داود ( )4832والرتمذي (" ، )2395ال هر ُ
أح ُد ُكم َمن ُخيَالِ ُل" .أخرجه أبو داود ( )4833والرتمذي ( ، )2378وقد قال اإلمام أمحد يف رواية
َ
ي  -أي خارجي  -قد َم َرق من الدين ،وال من ق َدري  -أي يقول
أيب بكر :ال يزوج ابنته من َحروِر ٍّ
ج امرأةٌ ٌ
عدل بفاسق كشارب مخر ،فإنه ليس بكفء .وهللا
ابلق َدر  -فإن كان يدعو فال أبس ،وال تُزهو ُ
أعلم.
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الوهابية وتكفري الصوفية

اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1426/09/29هـ
السؤال

ملاذا يكفر الوهابيةُ الصوفيةَ؟ نرجو اإلجابة بصراحة عن هذا السؤال.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأهل السنة ال يكفرون إال من كفره هللا ورسوله ،كاملشركّي واليهود والنصارى وحنوهم ،ويعتقدون أن
األصل يف املسلم السرت والسالمة ،فإن بدر من أحد مقالة كفر أو فعل كفر فإن أهل السنة ال

حيكمون بكفره إال بعد استيفاء الشروط وانتفاء املوانع ،أبن يكون عاملاً غري جاهل ،ذاكراً غري ان ٍ
س،
خمتاراً غري مكره.

والصوفية لفظ واسع يطلق على درجات من الناس:

فمن اعتقد بعقيدة وحدة الوجود ،وأنه ال فرق بّي اخلالق واملخلوق ،أو قال حبلول هللا يف بعض
خملوقاته ،فهذا ال شك يف كفره إبمجاع علماء املسلمّي من خمتلف املذاهب قدمياً وحديثاً.
ومن دعا غري هللا ،واستغاث به وطلب منه املدد ،فيما ال يقدر عليه إال هللا -كمن يدعو أصحاب
القبور أو األولياء الغائبّي -فقد وقع يف الشرك األكرب املخرج عن اإلسالم إبمجاع علماء املسلمّي
من خمتلف املذاهب قدمياً وحديثاً.
أما من كان ينتسب إىل طريقة من الطرق الصوفية ،وال يقع منه مكفر ،فإن أهل السنة ال يكفرونه،
ويعتقدون أنه من مجلة املسلمّي ،وكذلك لو تلبس ببدعة من البدع العملية اليت ال خترج عن امللة،

كالذكر اجلماعي على صوت واحد ،أو إحداث بعض األذكار اليت مل ترد عن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -فإنه عند أهل السنة مسلم مبتدع ،يسألون هللا له العافية ولزوم السنة ،والتعبد هلل مبا
شرع على لسان نبيه -صلى هللا عليه وسلم -وفقك هللا.
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التهجم على العقيدة الدرزية

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

ملاذا تتهجم األمة اإلسالمية على الدين الدرزي هبدف التحقري والتكفري؟ هل هو كي حتاسبوهم على

اختيار هذا الدين بدل أن حياسبهم هللا؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

موقف املسلمّي من الدروز:
لو انتسب قوم للدروز مث عملوا ما خيالف هذا الدين ويشوه حقيقته عند اآلخرين ماذا سيكون

موقف الدروز؟؟ هل سريضون بذلك؟؟ وهل سيسكتون على هذا التصرف؟؟ اجلواب :ال ابلطبع .بل
سوف يوضحون احلقيقة وينفون انتساب هؤالء للدروز ،ويتحدثون عن خمالفتهم للدين الدرزي

وكذهبم يف ادعائهم الدرزية كدين.

وهذا ابلضبط ما فعله املسلمون ،ألن الدروز ينتسبون لإلسالم ،واعتنقوا عقائد مناقضة له ،وتعبدوا

عبادات خمتلفة عما شرعه هللا ورسوله يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،فكان البد أن يوضح

شتما أو رغبة يف
املسلمون حقيقة الدروز وأنه ال يصح انتساهبم لإلسالم .وليست املسألة سبًّا أو ً
حماسبة الدروز ،بل إيضاح للحقيقة وتبيان هلا ،وكشف للخطأ الذي وقع فيه الدروز.
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والبد للشخص الذي ينتسب لدين اإلسالم أن يصحح انتسابه هلذا الدين ،وذلك ابلسري على منهج
ش ِم ْن ُك ْم بَـ ْع ِدي
نيب اإلسالم عليه وآله أفضل الصالة والسالم ،كما أوصى بذلك يف قوله" :إنهه َمن يَ ِع ْ
ِ
ِ ِِ
فَسريى ا ْختِالفًا َكثِريا ،فَـعلَي ُكم بِسن ِهيت ِ
ّي ِمن بَـ ْع ِدي" .أخرجه أبو داود
ً َْ
وسنهة اخلُلَ َفاء ال هراشدين املَْهديِّ َ
ُ
َ ََ
ُ
ت َعلَى ثِْنـتَ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ّي
يل تَـ َف هرقَ ْ
ّي َو َس ْبع َ
( )4607والرتمذي ( )2676وابن ماجة ( . )44وقال" :إ هن بَِين إ ْس َرائ َ
ث وسب ِعّي ِملهةً ُكلُّهم ِيف النها ِر إِهال ِملهةً و ِ
ِ
ول
اح َدةً" .قَالُواَ :وَم ْن ِه َي َاي َر ُس َ
ملهةًَ ،وتَـ ْف َِرت ُق أُ هم ِيت َعلَى ثََال ٍ َ َ ْ َ
ُْ
َ
هِ
ِ
َص َح ِايب" .أخرجه الرتمذي ( . )2641فاملسلم احلق من يتبع سنة النيب
اَّلل؟ قَ َ
"ما أ ََان َعلَْيه َوأ ْ
الَ :
حممد صلى هللا عليه وسلم ،وينظر إىل كل اعتقاد وعبادة حبسب هذه السنة؛ فإن كانت مشروعة

عملها ،وإن مل تكن مشروعة تركها ،وإن مل يعرف ذلك فيسأل علماء السنة ،ففي العامل اإلسالمي
كثري من العلماء الذين ميكن معرفة حقيقة دين اإلسالم منهم ،وجهات فتوى ودعوة ميكن اإلفادة
منها .وهللا أعلم.
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هل هذا من عقيدة الشيعة؟!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/04/21هـ

السؤال

رأيت يف أحد مواقع الشيعة حديثا عن معتقداهتم ،وفيه -والعياذ ابهلل -نسبة اخلطأ هلل -عز وجل-

(أصول الكايف صفحة  328يعقوب كالين اجمللد األول)  ،مث يقولون :حنن ال نعبد راب حيكم املفسدين
من أمثال يزيد ومعاوية وعثمان (كشف األستار  107اخلميين)  ،وأيضا يقولون :إن لدى األئمة
مجيع علم املالئكة والرسل واألنبياء (الكايف للكالين صفحة  . )255أرجو أن ختربوين :هل وصلت
معتقدات الشيعة إىل هذا احلد؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املنقول عن الشيعة يف كتب األخبار لديهم يدل على تناقض كبري يف املعتقدات والفتاوى؛ فتجد
القول بكمال القرآن مع القول بنقصه وحتريفه ،وبناء على ذلك جند اختالفا بيناً يف اعتقاد هذه
األقوال ،والشيعة االثين عشرية ينقسمون يف زمننا هذا إىل قسمّي من حيث اجلملة:

القسم األول :اإلخباريون وهم اآلخذون ابلنصوص املنقولة يف كتبهم ،ويف هؤالء تتبدى التناقضات
واخلرافات واملعتقدات األشد فسادا.

القسم الثاين :األصوليون وهم الذين ينظرون يف نصوصهم املنقولة نظراً أصولياً ،وحياولون احلكم

عليها عقلياً ،وهم يف اجلملة أخف من القسم األول ،ومن هذا القسم خرج من خرج على املذهب
الشيعي وبّي زيف املعتقدات وكشف تناقضها مثل الربقعي وموسى املوسوي وأمحد الكاتب

والكسروي وغريهم.

وبناء على ما سبق فال نستطيع القول أبن كل الشيعة يؤمنون هبذه األقوال ويعتقدون صحتها

ويلتزمون هبا؛ ألننا جند منهم من ينكرها ومن يتربأ منها ،وعلى كل حال فهي أقوال شنيعة ومعتقدات

ضالة خمالفة لإلسالم ،وتبقى منسوبة للشيعة االثين عشرية ما مل يظهروا الرباءة منها .نسأل هللا
للجميع اهلداية.
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معىن الوصية آبل البيت
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

السالم عليكم.

يل صديق من الشيعة أحاوره عن اإلسالم احلق .وقد وجه يل سؤالّي عجزت أن أجيب عنهما:

األول :ورد يف صحيح مسلم والرتمذي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال يف خطبة الوداع:
تركت فيكم كتاب هللا وأهل بييت ،لكن يف صحيح البخاري قال :كتاب هللا وسنيت ،فكيف يكون مثل
هذه االختالف يف الوصية؟ وما مقصود النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله :تركت فيكم أهل بييت؟

الثاين :املعروف أن هللا -سبحانه وتعاىل -جيازي العباد بعد إمتام أعماهلم الصاحلة وانقضاء أعمارهم،

مع أنه يعلم ما سيفعل كل عبد ،فلماذا بشر الصحابة العشرة ابجلنة يف حياهتم قبل أن يكملوا
أعماهلم الصاحلة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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ليس مثة اختالف يف الوصية ،فالوارد يف صحيح مسلم (" : )2408أان اترك فيكم ثقلّي أوهلما
كتاب هللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به ،فحث على كتاب هللا ورغّب فيه ،مث

قال :وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت -قاهلا ثالاثً ."-ومسّيا (ثقلّي) لعظمهما وكبري شأهنما ،ففي

حديث الوصية آبل البيت من حمبتهم واحرتامهم وإكرامهم وحرمة الصدقة عليهم ودخوهلم يف الصالة
والسالم عليهم ،وأما الوارد من قوله -صلى عليه وسلم":-كتاب هللا وسنيت" رواه احلاكم يف

املستدرك ( )319وغريه ،فهذا حث على االلتزام هبما واألخذ هبما ،وتقدميهما على ما سوامها ،كما
قال -تعاىل" :-اي أيها الذي آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم" [النساء، ]59 :
وقال":من يطع الرسول فقد أطاع هللا" [النساء ، ]80 :وقال":فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك
فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء . ]65 :وأما

بشراه ابجلنة هلؤالء النفر األعالم من صحابته -صلى هللا عليه وسلم -ورضي هللا عنهم ،فمزيد

ختصيص وتكرمي وبشرى ،وعلو درجة ومنزلة ،وتلك رمحة هللا خيتص هبا من يشاء من عباده ،ال راد
لفضله وال معقب حلكمه .وهللا أعلم.
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السلف والتفويض
اجمليب د .سعود بن عبد العزيز العريفي

رئيس قسم العقيدة ،جامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1425/11/17هـ
السؤال
السالم عليكم.

شيخي الفاضل :كنت أقرأ يف كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ،وهو كتاب ال خيفى

مكانته وفضله على أحد من طالب العلم واملشتغلّي ابلعلم ،ولكين وجدته ،رمحه هللا ،شن محلة على
مذهب السلف الصحيح ،املتمثل يف إثبات الصفات على حقيقيتها ،وتفويض الكيف ،بينما الشيخ
يقرر أن من يقول هبذا هو متمسح ابلسلف ،وإمنا مذهب السلف الصحيح ،هو تفويض الكيف
مجيعا من أن تفويض السلف
واملعىن مع صرف ظاهر النص عن مراده ،وهذا عكس ما علمناه ً

تفويض كيفية وليس تفويض معىن ،وقد رد على عدد من شبهات ،يف زعمه ،من يقول هبذا القول،

عنواان
وهذا الكالم مبسوط يف اجلزء الثاين من الكتاب حتت عنوان (متشابه الصفات) بعد أن عنون ً

جانبيًّا آخر بعنوان (إرشاد وحتذير)  .أرجو منكم ابلرد على تلك الشبهات اليت أاثرها.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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أن يقدح املؤلف -عفا هللا عنه -يف مذهب السلف يف الصفات اإلهلية ويعيب منهجهم يف فهم
تكاسا يف التشبيه ،فذلك غري مستغرب يف ضوء منهجه الكالمي القائم على
نصوصها ،ويعتربه ار ً

حكما
تقدمي قواطعه العقلية املزعومة؛ كدليل اجلواهر واألعراض ،وحنوه ،على الوحي املبّي ،وجعلها ً

عليه ،أما أن يزعم أن إثبات حقائق الصفات واعتقاد ظاهر نصوصها خالف ما كان عليه سلف هذه

األمة من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي وأتباعهم من أئمة املسلمّي كاألئمة األربعة وغريهم من
أئمة احلديث والفقه والتفسري والزهد ،فهذا دونه خرط القتاد؛ فاخلالف حول آايت الصفات قدمي
بّي السلف واخللف منذ أن أظهر اجلعد بن درهم بدعة نفي الصفات ،وتلقفها عنه اجلهم بن

صفوان ،مث تقسمتها الطوائف بعدمها ،وقتال جراءها أوائل املائة الثانية ،وصار السلف ينعتون
أتباعهما ابجلهمية ،وهلم يف الرد عليهم والتحذير من بدعتهم مصنفات ،كالرد على الزاندقة واجلهمية

لإلمام أمحد ،وخلق أفعال العباد لإلمام البخاري صاحب الصحيح ،واالختالف يف اللفظ ،والرد على
اجلهمية واملشبهة لإلمام ابن قتيبة ،والرد على اجلهمية لإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ،وغريها
كثري..
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ْخ ُذها بِيَ ِمينِه"-
قال اإلمام الرتمذي صاحب السنن بعد روايته حديث" :إِ هن هللاَ يَقبَ ُل ال ه
ص َدقَةَ َو َأي ُ

الرتمذي ( - )662وتصحيحه له( :وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا
من الرواايت من الصفات ،ونزول الرب تبارك وتعاىل ،كل ليلة إىل السماء الدنيا ،قالوا :قد تثبت
الرواايت يف هذا ،ويؤمن هبا وال يُتوهم ،وال يقال :كيف)  .هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة

وعبد هللا بن املبارك ،أهنم قالوا يف هذه األحاديث( :أمروها بال كيف)  .وهكذا قول أهل العلم من
أهل السنة واجلماعة ،وأما اجلهمية فأنكرت هذه الرواايت وقالوا( :هذا تشبيه)  .وقد ذكر هللا عز

وجل ،يف غري موضع من كتابه اليد ،والسمع ،والبصر ،فتأولت اجلهمية هذه اآلايت ،ففسروها على
غري ما فسر أهل العلم ،وقالوا( :إن هللا مل خيلق آدم بيده)  .وقالوا( :إن معىن اليد هاهنا القوة) .

وقال إسحاق بن إبراهيم( :إمنا يكون التشبيه إذا قال :يد كيد ،أو مثل يد ،أو مسع كسمع ،أو مثل
مسع .فإذا قال :مسع كسمع ،أو مثل مسع .فهذا التشبيه ،وأما إذا قال ،كما قال هللا تعاىل :يد ،ومسع،

تشبيها ،وهو كما قال هللا
وبصر .وال يقول :كيف .وال يقول :مثل مسع وال كسمع .فهذا ال يكون ً
تعاىل ،يف كتابه( :لَي ِ ِ ِ
س ِميع الب ِ
صريُ) [الشورى ]11 :السنن (. )51 ،50/3
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو ال ه ُ َ
ْ َ
ونقل اإلمام البخاري يف (خلق أفعال العباد) عن يزيد بن هارون قوله :من زعم أن الرمحن على

أيضا قول الفضيل بن عياض:
العرش استوى على خالف ما يقر يف قلوب العامة فهو جهمي ،ونقل ً
(إذا قال لك جهمي :أان كافر برب يزول عن مكانه .فقل :أان أؤمن برب يفعل ما يشاء) .
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لقلت :يف السماء ،فإن قال :فأين كان عرشه
ونقل ً
أيضا قول سليمان التيمي( :لو سئلت :أين هللا؟ ُ
لقلت ال أعلم)  .قال اإلمام
قبل السماء؟ لقلت :على املاء ،فإن قال :فأين كان عرشه قبل املاء؟ ُ
(والَ ُِحييطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اء)  .يعين إال مبا بّي) .
البخاري( :وذلك لقوله تعاىلَ :
ش ْيء ّم ْن علْمه إاله مبَا َش َ
والنقول يف هذا كثرية ال يتسع هلا املقام ،فلريجع إليها يف مظاهنا ،فمن انزع بعد ذلك يف أن مذهب
السلف إثبات معاين نصوص الصفات مع تفويض الكيفيات فلقصور حبثه واطالعه.
وكان األجدر ابملؤلف إن أراد اإلرشاد والتحذير على وجهه يف هذا املبحث أن حيذر من أصحاب

املذاهب الباطنية من الغالة الذين وقعوا يف التمثيل الصريح والشرك األكرب ،كأصحاب الوحدة
وحنوهم من عباد القبور.

أما الشبهات املقصودة ابلسؤال فجواهبا ما يلي على وجه اإلجياز:

أوال :انزع يف أن سلب الصفات الوجودية هلل تعاىل ،يلحقه ابملعدومات من عدة وجوه ال طائل حتتها:
ً
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أوهلا :أن هذا قياس للغائب على الشاهد ،وقياس الغائب على الشاهد فاسد  ...إخل ..مضمون
كالمه أن القوانّي العقلية اليت جعلها هللا تعاىل ،يف فطرة اإلنسان مييزها بّي الواجب واملمكن
واملستحيل حمصورة يف الشاهد ،أي ما هو يف متناول حواس اإلنسان ،وهو ما عرب عنه ابملادي يف
قوله( :وكيف يقاس اجملرد عن املادة مبا هو مادي)  .وهذا ليس بصحيح؛ فإن الفاسد من قياس

الغائب على الشاهد إمنا هو فيما خيتص به بعض املوجودات من األحكام العقلية ،أما األحكام
املطلقة كاستحالة مجع النقيضّي ورفعهما ،واستحالة الدور القبلي وحنوها ،فال خيرج عنها شاهد وال

غائب ،وهلذا احتاج أن يقرر هنا أن قوهلم إن هللا تعاىل ،ال داخل العامل وال خارجه من ابب تقابل

العدم ،وامللكة الذي جيوز رفع طرفيه عما ليس من شأنه االتصاف أبحدمها ،كالعلم واجلهل ابلنسبة

للحجر ،وليس من ابب تقابل السلب واإلجياب الذي هو تقابل النقيضّي كالوجود والعدم ،ولو كان

قياس الغائب على الشاهد فاس ًدا مطل ًقا ما احتاج إىل هذا التقرير ،والعجب منه كيف يثرب على
السلف وأتباعهم ما يقع فيه ،فها هو ذا يقول( :ونظري ذلك أن اإلنسان البد أن يكون له أحد

الوصفّي ،فإما جاهل وإما عامل ،أما احلجر فال يتصف بواحد منهما البتة ،فال يقال إنه جاهل وال إنه
عامل ،بل العلم واجلهل مرتفعان عنه ،بل مها ممتنعان عليه ال حمالة؛ ألن طبيعته أتىب قابليته لكليهما،

وأاي كان هذا احملل
وهكذا تنتفي املتقابالت كلها ابنتفاء قابلية احملل هلاًّ ،أاي كانت هذه املتقابالتًّ ،
قابال هلا) إخل ...
الذي ليس ً

أوال ،فقال( :ونظري ذلك)  .والتناظر هو القياس ،فكأنه يقول:
فانظر كيف استعمل ما قضى بفساده ً
كما جاز سلب العلم واجلهل عن احلجر المتناع قبوله أحدمها ،جيوز سلب العلو والسفل عن هللا

قياسا للغائب على الشاهد؟
تعاىل ،المتناع قبوله أحدمها! أوليس هذا ً
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مث انظر بعد ذلك أيهما أكمل :من وجب سلب املتقابلّي عنه ،أم من سلب أحدمها مع جواز اتصافه

ريا ملن هو عنده ال أعلى وال
به ،وخذ اجلواب ابملقارنة بّي األعمى واحلجر ،مث أتمل أيهما جعله نظ ً

أسفل ،وال داخل العامل وال خارجه.

وقدميًا قال حممود بن سبكتكّي ملن ي ّدعي مثل ذلك يف اخلالق( :ميز لنا بّي هذا الرب الذي تثبته
وبّي املعدوم!) .

أما قوله :وكيف يقاس اجملرد عن املادة مبا هو مادي؟

قائما بنفسه ،متص ًفا بصفات ثبوتية ،ذا
فيقال له :ما مرادك ابملادة واملادي هنا؟ فإن أردت ما كان ً

وجود حقيقي متعّي خارج الذهن ،فإان ال نسلم بتجريد هللا تعاىل ،من ذلك ،فإن ذلك ال يتجرد منه
إال العدم احملض ،ومن تصور إهله كذلك مل يثبت وجوده إال يف األذهان.

أما إن أردت ابملادة واملادي ما مياثل أجسام املخلوقات وصفاهتم اليت يالزمها االفتقار والفناء ،فهذه

غري الزمة ملن أثبت ما أثبته هللا لنفسه من الصفات الوجودية على وجه الكمال والتنزيه عن مماثلة
قائسا للخالق على املخلوق.
خلقه ،فال وجه جلعلك مثبتًا للعلو ً
عقال هبذا الدليل ً

اثنيها :قال( :نقول هلؤالء :أين كان هللا قبل أن خيلق العرش والفرش ،والسماء واألرض ،وقبل أن

خيلق الزمان واملكان ،وقبل أن تكون اجلهات الست؟) .
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اجلواب :تقدم جواب سليمان التيمي ،رمحه هللا ،وهو مضمون ما رواه ابن ماجه ( )182والرتمذي
ِ
هاد بْ ُن َسلَ َمةََ ،ع ْن
( )3109وحسنه ،قالَ :ح هدثَـنَا أ ْ
ربَان َمح ُ
َمحَ ُد بْ ُن َمني ٍعَ ،ح هدثَـنَا يَ ِزي ُد بْ ُن َه ُ
ارو َن ،أَ ْخ ََ
ول هِ
يَـ ْعلَى بْ ِن َعطَ ٍاءَ ،ع ْن َوكِي ِع بْ ِن ُح ُد ٍ
اَّلل ،أَيْ َن َكا َن َربُّـنَا قَـ ْب َل
تَ :اي َر ُس َ
سَ ،ع ْن َع ِّم ِه أَِيب َرِزي ٍن ،قَ َ
ال :قُـ ْل ُ
ال
الَ " :كا َن ِيف َع َم ٍاءَ ،ما َحتْتَهُ َه َواءٌ َوَما فَـ ْوقَهُ َه َواءٌَ ،و َخلَ َق َع ْر َشهُ َعلَى ال َْم ِاء" .قَ َ
أَ ْن خيَْلُ َق َخ ْل َقهُ؟ قَ َ
س َم َعهُ َش ْيءٌ.
َمحَ ُد بْ ُن َمنِي ٍع :قَ َ
أْ
ارو َن :ال َْع َماءُ :أ ْ
ال يَ ِزي ُد بْ ُن َه ُ
َي لَْي َ
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وأما قوله :قبل أن خيلق الزمان واملكان واجلهات .فالبد من بيان املراد هبذه األلفاظ؛ فإن األلفاظ
إثباات جيب التوقف فيها
شرعا يف حق هللا تعاىل نفيًا وال ً
نقصا ومل يرد استعماهلا ً
اليت ال تتضمن ً

واالستفصال ،فقد يراد هبا معىن ال جيوز نفيه عن هللا تعاىل ،وقد يراد هبا معىن ال جيوز إثباته هلل تعاىل،
فيكون يف إمجال نفيها أو إثباهتا إثبات للباطل أو نفي للحق ،وذلك قول على هللا بال علم ،فالزمان

مثال إن أريد به الليل والنهار واألايم والليايل ،فهذه خملوقة ،وإن أريد به نسبة احلوادث واملتحركات
ً
فعاال ملا يريد ،مل يكن الفعل
بعضها إىل بعض ،فهذه متعلقة ِبقدم أفعال هللا تعاىل ،وهللا تعاىل ،مل يزل ً
أزال وأب ًدا ،فتدخل النسبة الزمانية الذهنية اليت هي
ممتنعا عليه مث صار ممكنًا له ،بل هو قادر عليه ً
ً

القبل والبعد يف األزلية هبذا االعتبار ،وال يقال إهنا بذلك تكون مشاركة هلل تعاىل ،يف األزلية واألولية،

أيضا يف
فهي نسبة ذهنية ال وجود هلا يف اخلارجً ،
فضال عن مشاركتها للخالق يف القدم ،ويقال هذا ً

ممتنعا عليه مث صار ممكنًا له ،لكنه
قادرا عليها ،مل يكن خلقها ً
نوع مفعوالت هللا تعاىل ،مل يزل سبحانه ً
شاءُ) [آل عمران . ]47 :و( :يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد) [احلج ]14 :مل
خيلق ويفين ،وحييي ومييت؛ (خيَْلُ ُق َما يَ َ
ك ُه َو ْ
يزل كذلك ،وهلذا مدح نفسه سبحانه بقوله( :فَـعه ٌ
اخلَاله ُق
ال لِّ َما يُ ِري ُد) [الربوج( . ]16 :إِ هن َربه َ
ِ
يم) [احلجر. ]86 :
ال َْعل ُ
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أما املكان فإن أريد به ما أحاط اجلسم من سطوح األجسام احمليطة به ،فتكون ظرفًا له ،ويكون

مظروفًا فيها ،فمثل هذا املعىن ال جيوز إثباته هلل تعاىل ،سبحانه وتعاىل أن حييط به شيء ،أما إن أريد

أصال إال يف الذهن ،فهذا ال يقال إنه
به ما يشغله اجلسم من احليز الذي هو فراغ حمض ال وجود له ً

مفتقرا
أعظم من املخلوق الذي شغله؛ إذ هو أمر ومهي ال وجود له يف اخلارجً ،
فضال عن كون اجلسم ً
إليه ،واعترب ذلك ابلفراغ احمليط بسطح العامل اخلارجي الذي هو هناية املخلوقات ،لو قيل إنه مكان
للعامل ،يفتقر إليه العامل ،للزم من ذلك التسلسل املمتنع إىل ما ال هناية؛ حيث كل مكان وجودي
حيزا ومهيًّا ال
سيفتقر إىل مكان آخر من حوله ،فإذا علمت امتناع ذلك يف حق العامل ،وأنه بشغله ً

وجودا حقيقيًّا خارج
مفتقرا إليه ،مع كونه خملوقًا ،فاهلل سبحانه وتعاىل ،أوىل وأحرى أن نثبت له ً
يكون ً

الذهن يشار إليه وينظر إليه ،وخياطب ،ويسمع دون أن يلزم من ذلك إثبات مكان حييط به أو يفتقر
هو إليه ،فاملكان إ ًذا من األلفاظ اجململة اليت جيب التفصيل يف املراد هبا عند استعماهلا يف حق هللا

إثباات ،وهبذا يتبّي القول يف احليز واجلهة.
تعاىل ،نفيًا أو ً
سماو ِ
ات َوِيف األ َْر ِ
ض) [األنعام . ]3 :وأنه يلزم من أيخذ
(و ُه َو هللاُ ِيف ال ه َ َ
اثلثها :شغب بقوله تعاىلَ :
ابلظواهر إثبات أنه يف األرض .واجلواب من وجهّي:
(وِيف األ َْر ِ
ض) .متعلق مبا بعده ،أي :يعلم سركم وجهركم يف
األول :أن اجلار واجملرور يف قولهَ :

السماوات واألرض.
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حاال؛ إذ لفظ اجلاللة (هللا)
الثاين :أن املعىن :وهو املعبود يف السماوات ويف األرض ،ويكون ما بعده ً
معناه املعبود ،فهو مأخوذ من اإلله ،سهلت مهزته ،مث أدغمت الالم يف الالم مث فخمت ،فال يلزم

مثبيت العلو للعلي القهار ما ينايف علوه من اآلية ،وهلل احلمد ،والواجب اجلمع بّي األدلة ال ضرب
بعضها ببعض ،مث ها هم أوالء القائلون أبن هللا تعاىل ،يف كل مكان ،فأين إنكاره عليهم؟ أم اتسع

صدره هلم وضاق عن قول السلف إنه يف السماء؟!
رابعها :شغب بقوله تعاىل( :ي ُد هِ
ت
اَّلل فَـ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم) [الفتح . ]10 :ابإلفراد ،وقوله( :لِ َما َخلَ ْق ُ
َ
اها ِأبَيْ ٍد) [الذارايت . ]47 :ابجلمع -أبنه يلزم
بِيَ َد ه
(وال ه
اء بَـنَـ ْيـنَ َ
ي) [ص . ]75 :ابلتثنية ،وقولهَ :
س َم َ
من يثبتون الظواهر االضطراب بّي إثبات يد واحدة ،واثنتّي ،وأكثر!
واجلواب أن هذا ليس بالزم؛ فإن اآلايت اليت فيها اإلفراد ليس فيها أنه ليس له إال يد واحدة ،ومل

يتنبه املعرتض إىل أن األسلوب العريب جرى على املناسبة بّي املضاف واملضاف إليه ،فيضاف اجلمع
ي)
ت بِيَ َد ه
(ع ِملَ ْ
ت أَيْ ِدينَا) [يس . ]71 :واملفرد وما يف حكمه إىل املفرد ،حنوَ :
(خلَ ْق ُ
إىل اجلمع ،حنوَ :
ان) ( ،ي ُد هِ
( ،ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
مصدرا لتلقي العقائد عن املعرتض،
اَّلل)  .مث إن السنة ،اليت ليست
َ
ً
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ّي" .أخرجه مسلم ( . )1827أي ال يتوهم تفاضلهما كما يف املخلوقّي.
صرحت أبن "كلْتَا يَ َديْه َمي ُ
اها ِأبَيْ ٍد)  .ليست من آايت الصفات على الصحيح؛ إذ
وبقى أن ننبه إىل أن قوله تعاىل( :بَـنَـ ْيـنَ َ
(وأَيه َد ُه ْم) .
األيدي فيها مبعىن القوة ،ومنه( :فَأَيه ْد َان)  .وَ :

خامسها :شغب حول حديث النزول -وهو متواتر :انظر صحيح البخاري ( )1145ومسلم

( - )758ابختالف املشارق واملغارب ،وأنه يلزم خلو العرش منه؛ لدوام ثلث الليل اآلخر على أهل
األرض.
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واجلواب أن هذا إمنا أشكل عليه وعلى أسالفه؛ ألهنم مل يفهموا من نصوص الصفات إال ما يعقلونه

نزوال واستواء ال تدرك
من صفات املخلوقّي ولوازمها ،ففروا من التشبيه إىل التعطيل ،ولو أثبتوا ً

كيفيتهما مل يلزمهم ما يلزم نزول املخلوقّي مما يناقض الكمال ،واملعاين اليت تضاف إىل اخلالق اترة
وإىل املخلوق اترة يلزمها لوازم عند إضافتها إىل اخلالق ال تناسب املخلوق ،ولوازم عند إضافتها إىل

املخلوق ال تليق ابخلالق ،كما يلزمها لوازم لذاهتا عند قطعها عن اإلضافة ال تفهم إال هبا ،فال تُنفى
عن اخلالق وال عن املخلوق ،كلزوم القرب من النزول ،وقس على ذلك بقية الصفات.

ص َال َة
وليعترب املتعاظم قبول حديث النزول بقوله صلى هللا عليه وسلم" :يَـ ُق ُ
ت ال ه
س ْم ُ
ول هللاُ تَـ َع َاىل :قَ َ
ِِ
ص َف ْ ِ
ال ه
اَّللُ تَـ َع َاىل:
ّي َولِ َع ْب ِدي َما َسأ ََل ،فَِإذَا قَ َ
ّي .قَ َ
ّي َع ْب ِدي نِ ْ
بَـ ْي ِين َوبَ ْ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ال ال َْع ْب ُد :ا ْحلَ ْم ُد هَّلل َر ِّ
َِ
مح َدِين َع ْب ِدي  " ...احلديث .أخرجه مسلم ( . )395فهل يرد هذا احلديث أبنه يلزم منه أن يكون
دائما ،حيث ال ختلو منهم ساعة ،فسبحان من ال يشغله
الرب تعاىل،
ً
مشغوال بقول هذا للمصلّي ً

شأن عن شأن .بل ليعترب يف هذا أبن املسلم يصلي لربه يف أوقات حمدودة ال تُقبل صالته قبلها ،أو

بعدها إال بعذر شرعي ،مع كون هذه األوقات ،موافقة لغريه ممن يقيم ببالد أخرى ختتلف مشارقها

ومغارهبا ،فما حال من يقول ال أؤمن خبصوصية الثلث األخري من الليل بنزول الرب ودنوه إال كحال
من يقول :ال عربة ابنتظار أوقات الصالة واإلفطار واإلمساك للصائم ،وحتري ليلة القدر ،وحنو ذلك
من أوقات الدعاء الفاضلة؛ لكون البالد ال ختلو من هذه األوقات.
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سادسها :نقل قول أيب حامد الغزايل :إن كان نزوله من السماء الدنيا -كذا ولعلها :إىل -ليسمعنا
نداءه ،فما أمسعنا نداءه فأي فائدة يف نزوله؟ ولقد كان ميكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو
على السماء العليا ،فالبد أن يكون ظاهر النزول غري مراد ،وأن املراد به شيء آخر غري ظاهره ،وهل
هذا إال مثل من يريد ،وهو ابملشرق ،إمساع شخص يف املغرب ،فتقدم إىل املغرب خبطوات معدودة،

ابطال ،وسعيه حنو املغرب عبثًا
عمال ً
وأخذ يناديه وهو يعلم أنه ال يسمع نداءه ،فيكون نقله األقدام ً
صرفًا ال فائدة فيه ،وكيف يستقر مثل هذا يف قلب عاقل؟) ا .هـ.
ومع هذا النقل وقفات:
( )1مسى الغزايل حجة اإلسالم وإمنا احلجة يف الدليل الصحيح نقليًّا وعقليًّا ،والرجال يعرفون ابحلق
وال يعرف احلق ابلرجال.

( )2مسألة النداء اإلهلي زائدة على النزول ،ال تالزم بينهما ،فقد ينادي دون أن ينزل ،وقد ينزل

دون أن ينادي ،وقد ينزل وينادي ،بل قد يُسمع دون أن ينادي ،وينادي دون أن يُسمع ،كما يف
ْك الْيَـ ْوَم)  .فال جييب أحد ،وقد يُسمع أح ًدا دون أحد،
القيامة إذا أفىن اخلالئق ،فيقول( :لِ َم ِن ال ُْمل ُ

قرب كما يسمعه من ُبعد ،وقد يبلغ نداءه مباشرة أو بواسطة مالئكته
وقد ينادي بصوت يسمعه من ُ
َل َع هما يَـ ْف َع ُل) [األنبياء . ]23 :وهو يف كل
(ال يُ ْسأ ُ
ورسله ،والشأن يف ذلك كله أنه يفعل ما يشاء؛ َ

أوال مث يفرون إىل
ذلك ليس كما نعقله من نزول خلقه وندائهم ،لكن القوم كما سبق يشبهون ً

التعطيل ،كما قال هنا :وهل هذا إال مثل من يريد وهو ابملشرق  ...إخل .فتوهم لوازم قرب املخلوق
من املخلوق وعالقتها بسماع ندائه الزمة ملا يقابل ذلك يف اخلالق ،وقد سبق التنبيه على خطئهم يف

هذا.

أقر أوالً
( )3قوله :وقد كان ميكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا .فنقولّ :
أنه على العرش أو على السماء مث أبطل ذلك.
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مث نقول :لو طردان هذا األسلوب يف التقدم بّي يدي هللا تعاىل ،واجلرأة عليه لقلنا :أي فائدة يف كالمه
صال وهو قادر على إفهامنا بال كالم؟ والقوم من أهل الكشف واإلهلام ،وما الفائدة من خلق
أ ً

أصال وهو
السماوات واألرض يف ستة أايم وهو إذا أراد شيئًا قال له :كن .فيكون ،بل مل خلق اخللق ً

مجيعا هبداية التوفيق إذ أوجدهم؟ ومل أشقاهم ابالبتالء وكرُمه واسع
غين عنهم ،وهال أسعدهم ً
ملعافاهتم؟ ومل؟ ومل؟ إخل األسئلة املعروفة عن الزاندقة املعرتضّي على مشيئة هللا وحكمته.

ابطال .غري مسلم له ،بل يف ذلك من التعبري عن الشوق إىل
عمال ً
( )4قوله :فيكون نقله األقدام ً

املناهج الفلسفية ،والزم قوله
قلوهبم
احلبيب وتداين القلوب ما يفوق الوصف ،ويفوت من ق ه
ست َ
ُ
اس ُج ْد َواق َِ
ب) [العلق . ]19 :و:
ب لِ َ ْرت َ
ْت إِلَْي َ
(و َع ِجل ُ
ْرت ْ
(و ْ
ك َر ِّ
ضى) [طه . ]84 :وَ :
بطالنَ :
ك ال ُْم َق هربُو َن) [الواقعة . ]11 :وحنوها مما فيه حركة املتقرب احلسية مبا يناسب قربه املعنوي،
(أ ُْولَئِ َ
وال عجب ،فاملتقرب إليه عندهم (ال داخل العامل وال خارجه)  ،فأهل املأل األعلى منه مبنزلة من يف
أسفل سافلّي.
اثنيًا :نقل عن حاشية العقائد العضدية قول حممد عبده :فإن قلت :إن كالم هللا وكالم النيب صلى هللا
عليه وسلم ،مؤلف من األلفاظ العربية ،ومدلوالهتا معلومة لدى أهل اللغة فيجب األخذ مبدلول

اللفظ كائنًا ما كان .قلت :حينئذ ال يكون انجيًا إال طائفة اجملسمة الظاهريون القائلون بوجوب األخذ
أسا ،مع أنه ال خيفى ما يف آراء هذه الطائفة من الضالل
جبميع النصوص وترك طريق االستدالل ر ً

واإلضالل ،مع سلوكهم طري ًقا ليس يفيد اليقّي بوجه ..إخل.
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اجلواب :هذه إقرار منه للسلف الذين نبزهم ابجملسمة أبن مذهبهم مطابق ملدلوالت القرآن والسنة،
خطريا لكالم هللا تعاىل ،وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم ،يتبّي إذا نظمنا
لكن كالمه يتضمن ً
اهتاما ً

من كالمه هذا القياس االقرتاين من الشكل األول على الطريقة املنطقية اليت عاب السلف أبهنم ليسوا

من أهلها كما يلي:

مذهب السلف ،مذهب السلف فيه ضالل وإضالل ،وال يفيد اليقّي
أ ْخ ُذ مدلوالت الكتاب والسنة
ُ
أخذ مدلوالت الكتاب والسنة فيه ...

الزما لكالمه قد صرح به بعض أسالفه ،فقد قال الصاوي من قبل( :األخذ بظواهر
وما اعتربانه هنا ً
الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر) ا .هـ .عياذًا ابهلل.

والقصد أن الوحي املبّي إذا مل يَب عن احلق يف أعظم األمور ،وهي العقيدة يف هللا وما جيوز وما جيب

وما يستحيل يف حقه ،فأي هداية نزل هبا؟ بل إذا كان ظاهره الضالل واإلضالل فقد كان عدم نزوله
أسلم للناس يف عقائدهم.

مث نقل قوله عن صفة العلو هلل تعاىل :وليت شعري إذا مل تعلو مرتبة الربوبية فماذا تريد منه؟ وهل
بقي بعد ذلك شيء غري العلو احلسي؛ فإن نفي التحيز عن العلو احلسي غري معقول ،وال معىن
لالستلزام إال هذا ،أما هم فينفون اللوازم ،وال أدري كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا خلف.
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واجلواب :السلف إذ يثبتون علو الذات الالزم منه املباينة واالنفصال بّي اخلالق واملخلوق ،فإهنم ال
دليال على نفي علو
ينكرون علو القدر وال علو القهر ،بل أنواع العلو متالزمة عندهم ،وهو ال ميلك ً

الذات سوى استلزامه التحيز ،وقد أسلفنا أن مذهب السلف التوقف يف مثل هذه األلفاظ حىت يتبّي

املراد هبا ،فإن كان مواف ًقا لصريح الوحي التزموا املعىن احلق دون اللفظ اجململ ،فقوله هنا :كيف ننفي
أسا ،أما وقد ابن لك عدم
اللوازم مع فرضها لوازم؟ إمنا يتوجه لو كان السلف ينكرون التحيز ر ً

امتناعهم من التزام املعىن احلق ،وهو قيام الرب بذاته واتصافه بصفات الكمال الوجودية وعدم
خمالطته خللقه ،فقوله( :هذا خلف)  .ال يلزمهم ،وقد تقدم التفريق بّي لوازم صفات اخلالق ولوازم

صفات املخلوق مبا ينحل معه اإلشكال الذي مل يتمكنوا من االنفكاك منه يف متييز معاين صفات
اخلالق من معاين صفات املخلوق .مث نقل قوله :ولكن القوم ليسوا أهل منطق.

فنقول :نعم ،ولكنهم أهل سنة وأثر ،وعقل صريح ،وفطرة سليمة ،ولو كان يف املنطق الذي يباهى به

غنية النتفع به واضعه ،ولشفاه من وثنيته ،وملا اختلف الفالسفة واملتكلمون أشد االختالفز مث نقل

قوله :وقد كفر العراقي وغريه مثبت اجلهة هلل تعالىز فنقول :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ،جلارية
قالت :يف السماء .فقال" :أَ ْعتِ ْق َها فَِإ ههنَا ُم ْؤِمنَةٌ" .رواه مسلم يف صحيحه
معاوية السلمي" :أَيْ َن هللاُ؟ "ْ .
(. )537
وحكى أهل العلم تكفري أئمة السلف ملنكري علو هللا تعاىل ،كما هو مثبت يف كتب عقائد السلف،
فليطلب العاقل لنفسه النجاة.
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هذا ما اتسع الوقت له من مناقشة تلك الشبهات ،أما ابقيها مما تلقفه عن ابن اللبان وغريه من
تفصيال على كتب أهل العلم كالتدمرية واحلموية ،وشرح
اخلليقة ،فأحيل السائل يف مناقشتها
ً

األصفهانية ،ودرء التعارض ،وغريها لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،والصواعق املرسلة وخمتصره البن

وف ُّقَهُ هللاُ ،دراسة قيمة حول كتاب الزرقاين تناول فيها املآخذ
القيم ،وللدكتور خالد السبتّ ،
العقدية عليه .فاحلمد هلل.
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أسباب نشوء الفرق املنحرفة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/07/03هـ

السؤال

كيف خرجت الفرق الضالة عن الطريق الصحيح؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
أسباب احنراف الفرق الضالة اخلارجة عن طريق السنة كثرية؛ منها:

( )1أن هللا  -عز وجل -قدر ابتالء العباد ابلشر واخلري؛ كما قال تعاىل" :ونبلوكم ابلشر واخلري
فتنة" [األنبياء. ]35 :

( )2أن ذلك من سنن هللا يف عباده؛ "وال يزالون خمتلفّي إال من رحم ربك" [هود. ]119-118 :
( )3اتباع األهواء والظنون والشيطان.
( )4العصبيات والفنت.
( )5دعاة الضاللة والتشبه ابلكافرين ،واإلعجاب مبناهجهم وخمالطتهم.

( )6التقليد األعمى ،وقوهلم" :بل نتبع ما ألفينا عليه آابءان" [البقرة. ]170 :
( )7التلقي عن الدايانت الضالة والفرق املنحرفة ،واألمم اهلالكة؛ كما أخرب بذلك النيب -صلى هللا

عليه وسلم -يف احلديث الصحيح" :لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع "..رواه
البخاري ( ، )3456ومسلم (. )2669

( )8عدم التفقه يف الدين (اجلهل)  ،قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-من يرد هللا به خرياً يفقهه
يف الدين" رواه البخاري ( ، )71ومسلم (. )1037

( )9كثرة اجلدال واملراء يف الدين واخلصومات.

( )10القول على هللا وعلى رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -بغري علم.
( )11عدم تلقي العلم عن أهل العلم الراسخّي أهل السنة واالستقامة.

( )12اخللل يف مصادر التلقي ،ومنه تلقي الدين عن غري الكتاب والسنة ،وأخذ الدين ابآلراء
واألهواء واألذواق ،واحلكاايت واألحالم ،والتخرصات ،وحنو ذلك.
( )13ادعاء عصمة الرجال سوى الرسول  -صلى هللا عليه وسلم.-
( )14تلقي األفكار والنظرايت يف الدين عن الكفار ،وأصحاب األفكار املنحرفة.
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( )15اإلعراض عن الدين ،أو الغلو والتشدد فيه.
( )16الكذب على الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-وحنو ذلك مما جاء به الشرع ،وشهد به
الواقع والتاريخ.
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النصريية
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/08/27هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما هي طرق الشيعة االثين عشرية والنصريية واإلمساعيلية يف الذبح؟ وهل تباح ذابئحهم؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تنسب طائفة النصريية إىل( :حممد بن نصري البصري) من موايل بين منري ،وهو فارسي األصل من
خوزستان ،وتعتربه هذه الفرقة - ،اليت ظهرت يف القرن الثالث اهلجري -إحدى الفرق الباطنية اليت

ضل النصرييون تسميتهم بـ
ترى أن فرائض اإلسالم هلا ظاهر وابطن خيالف ذلك الظاهر ،ويف ّ

مسمى أطلقه عليهم املستعمر
(العلويّي) نسبة إىل علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -وهو ّ

الفرنسي ّإابن احتالل سوراي سنة 1920م متويهاً على املسلمّي يف حقيقة هذه الطائفة اليت حكم

عليها علماء اإلسالم بعد ظهورها ابلكفر ،واحلكم على هذه الطائفة ابإلسالم أو الكفر يقوم على

أصلّي اثنّي:

األول :معرفة معتقدات هذه الطائفة ومقاالهتا من خالل تراثها الفكري.
الثاين :عرض هذه املعتقدات على كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -إذ مها احلكم
الفصل لكل مسلم ومسلمة يف كل كبرية وصغرية" ،ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف

اآلخرة من اخلاسرين".
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أما األول :فمع أن النصرييّي يع ّدون داينتهم ومذهبهم سراً من األسرار العميقة كما ورد يف كتاهبم:

(اهلفت الشريف) ( :اي مفضل :لقد أعطيت فضالً كثرياً ،وتعلمت علماً ابطناً فعليك بكتمان سر هللا
وال تطلع عليه إال ولياً خملصاً)  ،وقصة سليمان األذين وهو من أبناء مشايخ النصرييّي ملا ألهف كتابه
"الباكورة السليمانية" ،وكشف فيه الكثري من أسرار العقائد النصريية فأحرقوه حياً ،وقصته مشهورة،

أقول ومع ذلك احلرص تسربت بعض العقائد النصريية إىل الضوء ،فاطلع عليها الدارسون والباحثون
وقالوا كلمتهم يف الطائفة ومعتقداهتا ..فمن معتقدات النصريية (احللول واالحتاد)  ،فريون أن األلوهية

حلت يف علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه !-بل اإلله يف املذهب النصريي حل يف البشرية منذ بدء
اخلليقة ،ففي كتاب( :تعاليم الداينة النصرانية)  ،وهو خمطوط يف املكتبة األهلية بباريس حتت رقم

( )6182جاء فيه أن هناك سبعة أدوار للظهورات اإلهلية اختذت يف كل دور وظهور رسوالً انطقاً،
فالظهور األول كان يف (شيث) وكان (آدم) هو الرسول الناطق ،مث انتقلت األلوهية إىل (سام) ،

والنبوة إىل (نوح) وبعدها انتقلت إىل (إمساعيل)  ،والنبوة إىل (إبراهيم)  ،مث انتقلت األلوهية إىل
(هارون) والنبوة إىل (موسى)  ،مث انتقلت األلوهية إىل (مشعون الصفا) املعروف عند النصارى بـ

(بطرس)  ،والنبوة إىل (عيسى)  ،وظهرت للمرة األخرية يف (علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه)-

والنبوة يف (حممد  -صلى هللا عليه وسلم ، )-وقد ذكر هذه العقيدة اإلمساعيلي مصطفى غالب يف
مقدمته لكتاب (اهلفت) للجعفي.

وبناء على ذلك يكون علي إهلًا يف الباطن وإماماً يف الظاهر ،وهذا ما ورد يف كتاب (اجملموع) صراحة
ً

السورة (( ، )10-9-8اي علي بن أيب طالب أنت إهلنا ابطناً وإماماً ظاهراً)  ،و (أشهد أبن الصورة

املرئية اليت ظهرت يف البشرية هي الغاية الكلية ،وهي الظاهرة ابلنورانية ،وليس إله سواها ،وهي علي

بن أيب طالب) .
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ومن معتقدات النصريية القول ابلتناسخ كما يف كتاهبم (اهلفت ص 22-21وص  121وص 146
وص  162وص  ، )190وبناء على قراءة هذه النصوص من كتاهبم الشهري أو كتاب (الباكورة
السليمانية) لسليمان أفندي األذين الذي كان من شيوخهم مث تنصر ،أقول بناء على ذلك يظهر أن
القول ابلتناسخ من الدعائم الرئيسية واألركان اهلامة يف املذهب النصريي ،وهو عندهم بديل البعث

والقيامة واحلساب واجلزاء ،والثواب والعقاب ليس يف اجلنة أو النار يف اآلخرة ،وإمنا هو يف هذه الدنيا

حسب الرتاكيب والتقمصات الناسوتية واملسخوية اليت تصيب الروح.

وإذا جتاوزان العقائد إىل العبادات ،فالعبادات عندهم هلا معىن آخر غري املعىن الظاهر الذي أراده هللا

–تعاىل -منها :جاء يف كتاهبم (اهلفت ص ( : )64قلت :اي موالي :أما كان أهله من أهل الصالة؟
قال :وحيك أتدري ما معىن قوله تعاىل" :وكان أيمر أهله ابلصالة؟ " قلت :يعين أهله املؤمنّي من

شيعته الذين خيفون إمياهنم وهي الدرجة العالية واملعرفة ،واإلقرار والتوحيد ،وأنه العلي األعلى  ...أي
اإلمام علي ،فأما معىن قوله تعاىل" :وكان أيمر أهله ابلصالة والزكاة" :فالصالة أمري املؤمنّي ،والزكاة
معرفته ،أما إقامة الصالة :فهي معرفتنا وإقامتنا )..ا .هـ.
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هذه بعض معتقدات النصريية ومقاالهتم ،وعندما نعرضها على الوحيّي الشريفّي ،كتاب هللا وسنة
رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -جندها ختالف ما جاء يف الوحيّي مجلة وتفصيالً يعرف ذلك من له
إملام بشريعة اإلسالم؛ ولذا ك ّفر علماء امللة هذه الطائفة لكفرها ابهلل ،وإشراكها بعبوديته وإبطاهلا

لشريعته ،واستحالهلا ملا حرمه هللا حترمياً جلياً واضحاً ،وأتويلها ألركان اإلسالم العظام! .قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية( :هؤالء القوم املوصوفون ابلنصريية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من
اليهود والنصارى ،بل وأكفر من كثري من املشركّي ،وضررهم على أمة حممد  -صلى هللا عليه

وسلم -أعظم من ضرر الكفار احملاربّي مثل كفار التتار واإلفرنج وغريهم ،فإن هؤالء يتظاهرون عند

جهال املسلمّي ابلتشيع ومواالة أهل البيت ،وهم يف احلقيقة ال يؤمنون ابهلل وال برسوله ،وال بكتابه،
وال أبمر وال هني ،وال ثواب ،وال عقاب ،وال جنة وال انر ،وال أبحد من املرسلّي قبل حممد -صلى

هللا عليه وسلم -وال مبلة من امللل السابقة ،بل أيخذون كالم هللا ورسوله املعروف عند علماء

املسلمّي يتأولونه بينهم على أمور يقروهنا بينهم ويدعون أبهنا علم الباطنية  ...إخل )..رمحه هللا يف

الفتاوى [ (. ] )149/35

وممن حكم بكفرهم ابن القيم يف (إغاثة اللهفان ، )249-247/2 ،وابن حزم يف (احمللى،

 ، )139/13والديلمي يف (بيان مذهب الباطنية وبطالنه ،ص ، )71والغزايل يف كتابه (فضائح
الباطنية ،ص. )37

وإين ألنصح األخ السائل ابالطالع على الكتب اليت تكلمت عن هذه الطائفة ابلتفصيل مثل كتاب
(اإلمساعيلية) إلحسان إهلي ظهري ،و (أصول اإلمساعيلية) للدكتور سليمان السلومي ،و (طائفة

النصريية) للدكتور سليمان احلليب وغريهم .وهللا أعلم وصلى وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.
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جيادله أبقوال معزوة إىل عيسى -عليه السالم-
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/11/14هـ
السؤال

السالم عليكم.

كثريا بقول لعيسى عليه السالم ،يف اإلجنيل( :أان نور وأان احلقيقة ومن
صديق يل نصراين ،جيادلين ً

يتبعين يدخل اجلنة)  .هل هذا القول من عيسى عليه السالم ،فيه ادعاء غري مباشر لأللوهية؟ وكيف

نرد على هذا القول؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

على صديقك النصراين أن يثبت أن هذا قول عيسى فهذا قول حمرف؛ وال ميكن لعيسى عليه
نورا ،وإمنا
السالم ،أن يقول( :أان نور)  .فعيسى عليه السالم ،خملوق ،خلقه هللا بكلمة ُكن ،فليس ً

هو خملوق من حلم ودم ،فمن أين لك أبن هذا قول عيسى عليه السالم ،واإلجنيل املوجود حمرف،

نورا ،فاهلل
فال ميكن أن يقول عيسى عليه السالم( :،أان نور)  .فهو بشر كسائر البشر ،والبشر ليسوا ً
خلق آدم من تراب ،وخلق حواء من آدم ،وخلق عيسى بكلمة كن ،وخلق سائر الناس من ماء

نورا ،ومن قال إنه نور أو إنه جزء من هللا ،فهذا كفر وردة عن
الرجل وماء املرأة ،وليس هناك أحد ً

اإلسالم ،فالنصارى ي ّدعون أن عيسى ابن هللا ،أو أنه جزء من هللا ،أو أنه نور ،وهذا كفر وردة ،كما

أن بعض الناس يدعون أن النيب حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم نور ،وهذا ابطل ،فهو صلى هللا عليه
ْت لِلن ِ
هاس
ت قُـل َ
وسلم خملوق من أبويه ،وعيسى عليه السالم ،ال يقول الكفر ،وملا قال هللا له( :أَأَنْ َ

ون هِ
ِ
ّي ِمن ُد ِ
هِ
س ِيل ِحبَ ٍّق[ ). . .املائدة:
ك َما يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أَقُ َ
اَّلل قَ َ
ال ُس ْب َحانَ َ
اخت ُذ ِوين َوأ ُّم َي إِ َهلَْ ِ ْ
ول َما لَْي َ

من اآلية . ]116وهللا أعلم.
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منهج التعامل عند أهل السنة
اجمليب د .حممد بن علي السماحي
أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جبامعة القاهرة

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1426/02/13هـ

السؤال

ما هو الضابط لطعن أهل السنة الذي به يلحق الرجل ابلبدعة ،ألنين أمسع أن من طعن يف فالن

فاهتمه على اإلسالم ،وقوهلم عالمة املبتدعة الطعن يف أهل السنة كما هي مقوالت السلف ،ألنين
أرى خطأ من البعض فينزهلا على الدعاة ،وعليه عندي هذه األسئلة؛ ما هو ضابط هذا الطعن؟ وهل
ينزل على من طعن يف أهل السنة مجيعهم أم يف أحاد أهل السنة؟ وهل ينظر ملوجبات الطعن أنين

أرى بعض من أهل السنة يطعن يف بعض كما هو مشهور ،ورأيت بعض الشباب ينزل هذه املقاالت
السلفية على املخالف لشيخه أو طائفته .وعليه أريد تفصيالً هلذا حىت يستنري الشباب .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على خامت النبيّي وإمام املرسلّي نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي ،وبعد:

بداية فتعريف العلماء ملصطلح (أهل السنة) هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة إىل قيام الساعة

وهم سلف األمة الذين استقاموا على االتباع وجانبوا االبتداع يف كل مكان وزمان ،وظهر مصطلح
(أهل السنة) يف القرن الثاين ملا كثرت األهواء والفرق ،فتميزوا عن غريهم هبذه التسمية" أ .هـ.
وسأحيلك ـ أخي عبد الرمحن ـ على رسالة الشيخ سفر احلوايل ألهل اليمن ،وهي بعنوان (منهج

التعامل عند أهل السنة) ؛ ففيها فوائد عديدة ،كما أهنا حتدد أصول أهل السنة وقواعدهم يف التعامل
مع إخواهنم من أهل القبلة وهي:
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 -1إن سبيل السنة واالتباع؛ كما هو أهدى السبل وأقومها هو كذلك أوسعها وأرمحها ،وقد وسع
السابقّي األولّي من املهاجرين واألنصار ومسلمي األعراب ،وبّي هاتّي املرتبتّي من مقامات اإلميان
ماال يعلمه إال هللا (كما هبّي تعاىل يف سورة التوبة) وأهل هذا السبيل السالكون له داخلون دخوالً
ْكتَ ه ِ
ِ
اصطََفيـنَا ِمن ِعب ِ
اد َان فَ ِم ْنـ ُه ْم ظَ ِاملٌ لِنَـ ْف ِس ِه َوِم ْنـ ُه ْم
أولياً يف األمة املصطفاة" :مثُه أ َْوَرثْـنَا ال َ
ين ْ ْ ْ َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن هِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ِ
ري " [فاطر ... ]32:إخل.
ك ُه َو الْ َف ْ
اَّلل ذَلِ َ
ُم ْقتَ َ ْ َ
ض ُل الْ َكب ُ
َ
فال يشقى ظاملهم ابلسري مع سابقهم وإن أتخر ،بل حيمل بعضهم بعضاً ،وجيرب بعضهم كسر بعض،
وكلهم صائرون إىل حسن العاقبة؛ منهم من يدخل من أبواب اجلنة الثمانية ،ومنهم من يالزم ابابً

واحداً ،ومنهم بّي ذلك.

ومنهم من يدخلها ابلقيام مقام األنبياء ،ومنهم من يدخلها بتهليلة يف ساعة صفاء ،أو دمعة يف جوف
الليل ،أو درهم وضعه يف يد مسكّي ،أو غصن من الشوك أزاحه عن طريق املسلمّي.

 -2وهم متنوعون يف مواهبهم ومقاماهتم ،متحدون يف منهجهم وغاايهتم :منهم اجملاهد ،واآلمر
ابملعروف والناهي عن املنكر ،واملفسر واحملدث واللغوي والشاعر ،ومنهم العامة املطيعون هلل ورسوله
ولو مل حيملوا من العلم شيئاً.
فكل من مل يُفسد عليه أهل البدع فطرته فهو منهم على فطرة السنة ،كاملولود على فطرة اإلسالم
الذي مل يهوده أبواه ومل ينصراه أو ميجساه.
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وأهل السنة واالتباع يؤدون حقوق األمة كما أمر هبا الشرع ،فإن الشرع يف مقام املعاملة مع هللا وأداء
حقه علق دخول اجلنة والفوز ابسم (اإلميان) كما يف ٍ
آي كثرية جداً من كتاب هللا ،ولكنه يف مقام
التعامل مع الناس علق حقوق صيانة الدم واملال والعرض ابسم (اإلسالم)  ،فقال" :كل املسلم على

املسلم حرام دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم ( )2564وقال" :حق املسلم على املسلم مخس"
أخرجه البخاري ( ، )1240ومسلم ( ، )2162وقال" :املسلم من َسلِ َم املسلمون من لسانه ويده"
أخرجه البخاري ( ، )10ومسلم ( ، )42فمن ثبت له اسم اإلسالم ثبتت له هذه احلقوق ،وال

تسقط إال بيقّي وملصلحة الدين ،بل إن هللا تعاىل مسى الطائفتّي املتقاتلتّي مؤمنّي تنبيهاً لثبوت
حقهما على سائر املسلمّي ،فقال تعاىل" :إِ همنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم"
ّي أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ

[احلجرات. ]10:

 -3وهم ال يهدرون األحكام الثابتة واألصول الكلية ألجل األحكام العارضة والوقائع العينية؛ فمن
األصول الكلية الثابتة بصريح اآلايت واألحاديث الصحيحة( :وجوب اجتماع كلمة املسلمّي) ومن

األحكام العارضة( :هجر املبتدع أو الفاسق) فما مل تكن املصلحة يف ذلك راجحة فال يصار إليه،
وهو مما تتغري فيه األحوال ويقبل تعدد االجتهاد.
 -4ومن صلهى صالهتم ،واستقبل قبلتهم ،وأكل ذبيحتهم فهو منهم؛ له ما هلم ،وعليه ما عليهم،

غل
وحسابه على هللا وسريرته إليه ،ال تنقيب عن القلوب ،وال شق عن السرائر ،وال إساءة ظن ،وال ّ
على سابق ابإلميان ،وال تفريق للمسلمّي ابأللقاب واألمساء وإن كانت أشرف األمساء ،مثل

(املهاجرين واألنصار) ؛ ألهنا إمنا تقال على سبيل الثناء والتأليف أو التمييز والتعريف ،فما أغىن عن

املعتزلة تسميتهم أنفسهم بـ (أهل التوحيد والعدل) وال أغىن عن الصوفية دعواهم أهنم (أهل الوالية
اَّلل وأ ِ
ِ
َحبها ُؤهُ" [املائدة. ]18:
والقرب) وقبلهم قالت اليهود والنصارىَْ :
"حن ُن أَبْـنَاءُ ه َ

()245/3

 -5وهم يعدون امتحان الناس ابلوالء والرباء لطائفة أو معّي من احملداثت اليت زجر عنها السلف؛
فإن املواالة واملعاداة تكون على احلقائق ال على الدعاوى واألمساء ،ويف مجاعتهم الصغرى قدوة
جلماعتهم الكربى؛ فكما أن الواجب هو أن يصلوا كما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وخلفاؤه الراشدون ،وأن يكون إمامهم من أهل االتباع؛ دون أن مينعوا دخول أهل النفاق واملعاصي

إىل املسجد وصالهتم بصالة أهل السنة ،فكذلك جيب أن يكون اجتماعهم العام على السنة

مبفهومها الواسع والعميق ،وال مينع ذلك أن ينضم إليهم يف نصرة اإلسالم ومعاداة أعدائه من هو

متلبس ببدعة أو مقيم على معصية ،لكنهم جيتهدون يف دعوة هؤالء إىل االستقامة مثلما يُعلّم اإلمام
مجاعة املسجد كيف يؤدون الصالة صحيحة ،وهذا خري من أن يستقل أهل املعصية مبسجد وإمام،

ويكون بّي املسجدين عداوة وخصام.

 -6وهم أقوايء يف احلق من غري غلو ،ورمحاء ابخللق من غري عسف وال جور ،أيمرون ابملعروف
مبعروف ،وينهون عن املنكر بال منكر.
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 -7وهم يوفون الكيل وامليزان ابلقسط وال يبخسون الناس أشياءهم ،ويزنون األمور ابلعدل
واحلكمة ،ويرتكبون أخف الضررين ،وجيتنبون أكرب املفسدتّي ،ويصربون على أهون الشرين،
ويسلكون أقرب الطريقّي ،وخيتارون أيسر األمرين ،أيوي إىل عدهلم املظلوم من كل أمة وطائفة ،ويثق

يف علمهم طالب احلق من كل ملة وحنلة ،فالعدل عندهم قيمة مطلقة؛ فإن هللا تعاىل جعله واجباً على
كل أحد لكل أحد يف كل حال؛ فهو قيمة مطلقة ال حيدها اختالف الدين فضالً عما هو أدىن من
ٍ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام أَ ْن تَـ ْعتَ ُدوا" [املائدة، ]2:
"وال َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم أَ ْن َ
ذلك ،قال تعاىلَ :

ومن مل مييز بّي وجوب معاداة الكافرين والظاملّي ووجوب العدل معهم ،ويقيم الواجبّي معاً فليس من
ت ِألَ ْع ِد َل بَـ ْيـنَ ُك ُم"
"وأ ُِم ْر ُ
أهل الفقه يف الدين واالتباع لسيد املرسلّي الذي أوحى إليه ربه أن يقولَ :
[الشورى. ]15:
 -8ومن حكمتهم يف الدعوة :أن يظهروا حماسن األئمة املتبوعّي من أئمة العلم أو السلوك أو

الدعوة ،ويبينوا أن ما أوتوه من تعظيم وثناء إمنا هو بسبب ما لديهم من اتباع للحق وجهاد من أجله،
وأن ما انهلم من توفيق يف دعوهتم فهو بسبب ما اتبعوا من السنة ،وجيعلوا ذلك وسيلة لدعوة أتباعهم

واملنتسبّي إليهم إىل السنة واالتباع ،ونبذ التعصب للمتبوعّي ،والعمل لنصرة الدين كما نصر أولئك

األئمة ،وبذلك جيمعون بّي العدل مع املتبوعّي والدعوة احلكيمة للتابعّي ،كما فعل شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه هللا يف كالمه عن األئمة األربعة وغريهم كاألشعري ،وعدي بن مسافر.

اء للنفس يف ذات هللا ،وأبعدهم عن ادعاء الكمال ،ال يزكون أنفسهم
 -9هم أكثر الناس ازدر ً

ابلشعارات وابأللقاب ،وال يستغنون عن االتباع ابالنتساب ،بل يعلمون أن ليس أبمانيهم وال أماين
أهل الكتاب.
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وهم يف جهادهم ،ودعوهتم ،وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر ،وتغليظهم على أهل البدع وسائر
أمورهم يتقدمون ويتأخرون مبقتضى الدليل الشرعي ،واملصلحة الدينية ،ودافع النصح هلل ولرسوله
وللمؤمنّي ،وليس بدافع االنتقام أو التشفي أو التشهري ،يعاقبون أحب صديق هلم ،ويعفون عن

أعدى عدو هلم إذا اقتضى أمر هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -ومصلحة اإلسالم ذلك.

وهم يفرحون بتوبة التائب ،ويقبلون عذر املعتذر ،ويدعون ابهلداية للعاصي؛ ألنه ال حظ ألنفسهم يف
شيء من ذلك ،بل إمنا يريدون وجه هللا ،وحيرصون على هداية خلق هللا ،وال حيبون أن يعثروا على

بدعة أو معصية ممن خيالفهم؛ ألن من فرح بذلك فقد أحب أن يُعصى هللا ،ومن أحب أن يُعصى هللا
فليس من هللا يف شيء.

ويسرتون عيوب املسلمّي ،وال يتتبعون عوراهتم ،وال يذكرون أخطاء أهل العلم إال لبيان احلق ،وعلى

سبيل الرتجيح ال التجريح ،ويلتمسون هلم العذر ما أمكن.
فصلوا ذنوب املسلمّي ويشهروا عيوهبم على
وقد كان بعض السلف يوصون الوعاظ واخلطباء أال يُ ِّ
املنابر؛ حىت ال يشمت هبم أهل الكتاب واملشركون .ويدخل يف ذلك التشهري ابجلماعات اإلسالمية
يف أوساط أهل اإلحلاد والبدع.

وكثري من الناس حيصرون (السين) يف املتمحض للسنة؛ الذي مل يقع منه خطأ وال أتويل وال جهل،

ويقابلهم آخرون يظنون أن (املبتدع) هو من اجتمعت فيه أصول البدع ،أو انتسب إىل ما اجتمعت
فيه أصول البدع ،أو انتسب إىل ما أمجعت األمة على أهنا من فرق الضالل.

واحلق أن البدع كسائر الذنوب :منها الكبري والصغري ،والصريح واملشتبه ،والعصمة من التلبس هبا

اندرة أو قليلة.

املعّي والطائفة احلرص الشديد
واملخالفة ابلتأويل واخلطأ واجلهل مسة أكثر اخللق ،وجيتمع يف الواحد ه

على السنة مع الوقوع الصريح يف البدعة ،كما يتفق للكثري من أهل البدع إصابة السنة يف بعض
األحوال واملقامات؛ وإمنا العربة ابألصول واملنهج يف اجلملة والعموم ،واملوفق من وفقه هللا.
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وعلى كل أحد اهتام نفسه ،والتفتيش عن عيوبه ،وجتديد إميانه ،وعلى الكافة التناصح يف غري جفاء،

وقبول احلق من أي مصدر جاء.

 -10وهم ال مينعهم طلب الكمال عن احلكمة يف التعامل مع واقع احلال ،فيدعون إىل احلق كامالً
غري منقوص ،وإىل االتباع املطلق للرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويقبلون من الناس التدرج يف األخذ
بذلك والتفاوت فيه ،وسريته صلى هللا عليه وسلم ،هي منهاجهم وقدوهتم يف هذا وغريه.

 -11ومن ضاق علمه وقصر نظره عن اجلمع بّي التمسك أبصول السنة وبّي التعامل الشرعي مع

صر يف اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم واالقتداء بسنته،
األمة وال سيما املخالفون منها؛ فقد ق ه

كمن يظن أن املخالفّي تسقط كل حقوقهم الشرعية ،أو أن العدل معهم ضعف وهتاون ،أو أن نصرة

الدين ال تكون إال من أهل الطاعة الثابتة واالتباع الكامل .فإن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر،
وأبقوام ال خالق هلم ،وال سيما يف حال املعارك؛ قتالية كانت أو عقدية أو سياسية.

وهلذا كان من أصول السنة( :اجلهاد مع كل بر وفاجر) وهذا اجلهاد يشمل اجلهاد امليداين ،واجلهاد
السياسي ،واجلهاد العلمي والدعوي؛ ما دام املقصود منه النكاية يف عدو الدين املستبّي الذي لو
تسلط لكان ضرره أعظم من تسلُّط من تَـ ْنـ ُقصه شروط العدالة واالستقامة.
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وقد جاهد كثري من علماء السلف مع جيوش احلجاج بن يوسف وكلهم ال يشك يف طغيانه وظلمه،
كما فرح أهل السنة مبا فعل بعض اخللفاء والوالة ابملبتدعة ،وإن كانوا يف أنفسهم ليسوا على السنة
احملضة؛ مثل املتوكل ،وخالد بن عبد هللا القسري؛ فالعربة يف هذا كله بنصرة الدين وإقامة الشريعة،
وأخريا ـ أخي السائل ـ فإن العلم والعدل مها ضابط احلكم على الناس ـ كما قرره العلماء ـ ،وإن
عموما ،ويف احلكم على أقوال املخالفّي
اعتمادمها ـ أي َشرطي العلم والعدل يف الكالم على الناس ً

خصوصا ..ال يعين املداهنة مع املبتدعة ،وال الدفاع عن ابطلهم ،وال تذويب العقيدة أو
وأعماهلم
ً
إضعاف جانبها أمام الضاللة ،أو التقصري حنو إظهارها أو إعالئها على غريها من األقوال واآلراء

املخالفة ،لكنه املنهج احلق الذي شرعه هللا ألنبيائه وعباده ،وارتضاه هلم يف كتبه ،واتبعه رسوله صلى

هللا عليه وسلم ،وسار عليه سلف األمة وعلماؤها ..يقول عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد تقريره:
اع األنبياء هم أهل العلم والعدل ،كان كالم أهل اإلسالم والسنة ،مع الكفار وأهل
(وملا كان أَتْـبَ ُ

البدع ،ابلعلم والعدل ال ابلظن وما هتوى األنفس)  ،ويف النهاية أسوق هذا املثل :خرج رجل أعجمي
مسلم ال حيسن اللغة العربية جي ًدا لقضاء بعض حوائجه ،ويف الطريق اسرتعى انتباهه رجلّي عربيّي

مسلمّي كاان يتحاداثن ،مث اشتد نقاشهما واحتد إىل درجة السباب والشتائم والبذاءة ،فرجع الرجل

األعجمي املسلم إىل أهله وعلى وجهه عالمات الضيق واالستغراب فسأله أوالده ماذا جرى فأجاهبم
ابلقصة مث علق قائالً:
ما كنت أظن أن اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن العزيز ميكن أن تستخدم يف العراك والسباب.
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عقيدة الشوكاين وآخرين
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

ما عقيدة هؤالء العلماء :أبو قتيبة الدينوري ،الشوكاين ،اخلالل ،الاللكائي ،األمري الصنعاين؟ وما

خريا.
أفضل كتب الفقه وأيسرها؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

هؤالء العلماء الذين ذكرت هم من أهل السنة واجلماعة ،ومن املعدودين يف أتباع السلف -رمحهم

مجيعا كتب تشهد بذلك ،فجزاهم هللا عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء ،إال أن
مجيعا -وهلم ً
هللا تعاىل ً
هناك بعض املآخذ أخذت على العاملّي اجلليلّي الشوكاين والصنعاين -رمحهما هللا تعاىل.

أما الشوكاين فقد وقع يف كتابه (فتح القدير)  ،بعض التأويالت يف أبواب الصفات ،نبهه عليها د.

حممد اخلميّس يف كتابه (التنبيهات السنية على اهلفوات العقدية يف بعض الكتب العلمية -الفصل

الثاين)  ،فراجعه.

()251/3

تبىن بعض املسائل اليت ال يوافَق عليها -وهي اندرة -بينّها
وأما العالمة الصنعاين -رمحه هللا -فإنه ّ
وجالّها -بعدل وإنصاف -د .عبد الرزاق البدر يف مقدمة حتقيقه لكتاب الصنعاين (اإلنصاف يف

حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف)  ،فيمكنك أن تراجعه ،وينبغي أن تعلم أخي السائل

أن وجود بعض األخطاء العلمية يف كالم أحد من أهل العلم املعروفّي بنصرة الدليل ،واتباع منهج

السلف -رمحهم هللا -ال جيوز أن يكون سببًا يف الطعن عليه أو النيل منه ،بل الواجب أن يبّي اخلطأ،
وحتفظ له سابقته ومكانته يف العلم ،والدعاء له جزاء ما قدم ونفع ،مع االعتذار هلم ما أمكن ،وذلك

بدراسة الوضع االجتماعي والسياسي ،والبيئة العلمية اليت نشأ فيها العامل ،وغري ذلك من املؤثرات

اليت تلقي بظالهلا على الشخص مهما كان علمه ،وقل أن ينفك عنها بشر ،فإن ذلك معّي على فتح

أبواب من العذر لذلك العامل -الذي أخطأ -مل تكن لتقال لوال دراسة تلك األسباب اليت أشرت

إليها.

وأما أفضل الكتب يف الفقه وأيسرها ،فالواقع أن اختيار كتاب معّي يف أي فن من الفنون ،سامل من

املالحظات ال يكاد يوجد ،خاصة إذا كانت حالة السائل غري معلومة للمسؤول؛ ألن الكتاب الذي
يصلح للمبتدئ غري الكتاب الذي ينصح به املتوسط ،واملتقدم يف الطلب ،لذا أحيل السائل على
أقرب شيخ أو طالب علم يعرفه ،ويعرف إمكانيته؛ حىت يرشده إىل الكتاب الذي يناسب حاله .وهللا
أعلم.
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نشأة الشيعة
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1426/05/05هـ

السؤال

السالم عليكم

كيف بدأت طائفة الشيعة ،وكيف أصبحت صالهتم ختتلف عن صالتنا؟ وكيف بدأت هذه الفجوة،
وكيف تبلورت كفرقة مستقلة؟

اجلواب

بدأت الشيعة يف الظهور يف عهد علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -عندما خرج عليه فرقة اخلوارج

اليت كانت تكفره  -رضي هللا عنه  -وحاشاه ،-وكان بعضهم يفضله على عثمان على خالف أكثرية
الصحابة ،وقد تظاهر شخص يهودي ابإلسالم امسه" :عبد هللا بن سبأ" وأخذ يتظاهر بنصرة علي -
رضي هللا عنه -ويزعم أنه وصي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقصده إفساد الدين.
ومن ذلك التاريخ والتآمر مل يتوقف ،ودسوا أحاديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -تزعم أن علياً
رضي هللا عنه -هو وصي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأن الصحابة منعوه الوصية ،وتعلهقهبذه الدعوى قوم من الفرس ،واستمر الكيد ،والسذج من املسلمّي يصدقون ،إىل أن جاءت الدولة

الصفوية يف إيران والعراق ،فأجربت الناس على التشيع ،وكثرت األحاديث املكذوبة ،واغرت هبا من

كان يف قلبه كره للصحابة الذين أزالوا دولة الفرس والروم ،وحرصوا على أن خيالفوا املسلمّي يف كل

شيء ،ومن ذلك الصالة.
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دخول الكنائس
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة
التاريخ 1426/09/22هـ
السؤال

هل جيوز دخول املسلم معابد النصارى واليهود من كنائس وغريها؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فالصحيح من مذهب اإلمام أمحد -رمحه هللا -جواز دخول معابد النصارى واليهود والصالة فيها،
ويف مذهب أمحد عدة رواايت ،فقد جاء يف اإلنصاف للمرداوي -رمحه هللا -ما نصه" :وله دخول

بيعة وكنيسة والصالة فيهما من غري كراهة على الصحيح من املذهب ،وعنه تكره مع صور ،وظاهر

كالم مجاعة وحيرم دخوهلا معها" .انتهى.
ويف جمموع الفتاوى البن تيمية -رمحه هللا )162/22( -أنه سئل عن الصالة يف البيع والكنائس مع

وجود الصور ،فأجاب -رمحه هللا -بقوله" :وأما الصالة فيها ،ففيها ثالثة أقوال يف مذهب أمحد

وغريه :املنع مطلقاً ،وهو قول مالك ،واإلذن مطلقاً ،وهو قول بعض أصحاب أمحد ،والثالث ،وهو

الصحيح املأثور عن عمر بن اخلطاب وغريه ،وهو منصوص عن أمحد وغريه ،أنه إن كان فيها صور مل
يصل فيها؛ ألن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة  ...وكذا قال عمر" :إان كنا ال ندخل كنائسهم

والصور فيها" انتهى.

قلت :ومما يدل على جواز الدخول لتلك املعابد دون الصالة فيها إذا كان فيها صور ما جاء يف

الصحيحّي أن أم حبيبة ذكرت لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كنيسة رأهتا أبرض احلبشة وما

فيها من الصور  ...احلديث [صحيح البخاري ( ، )427وصحيح مسلم ( . ] )528ووجه الداللة

أن أم حبيبة دخلت الكنيسة ومل ينكر عليها النيب -صلى هللا عليه وسلم -فدل ذلك على جواز
ذلك ،وهللا أعلم.
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الفرقة ال ُكالهبية

اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1426/11/02هـ
السؤال

ضحوا يل معتقدات ابن ُكالهب.
أريد أن تو ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن عبد هللا بن سعيد بن ُكالّب من أشهر من اشتغل بعلم الكالم يف البصرة يف زمانه ،وله مناظرات

مع املعتزلة يف أايم املأمون مشهورة ،بّي فيها بطالن مذهبهم كما ذكر ذلك ابن الندمي يف "الفهرست"

وغريه ،مع أن ابن ُكالّب كتب بعضاً من املؤلفات يف العقائد ،إال أن هذه الكتب ال زالت يف عداد
املفقودات ،وميكن أخذ آرائه ومعتقداته مما كتبه ُكتهاب املقاالت واملهتمّي هبذا الشأن.

أما يف مسائل األمساء والصفات فمجمل قوله هو :إثباهتا ،وخصوصاً الصفات اخلربية منها كاليد

والعّي والوجه وغريها ،وأما الصفات الفعلية كالنزول واجمليء وغريها مما يتعلق مبشيئة هللا وإرادته فقد
نفاها ابن ُكالّب بناء على نفي حلول احلوادث ،وهو أن من قامت به احلوادث ال خيو منها ،ومن

قامت به احلوادث فهو حادث بناء على أن الصفات الفعلية حوادث ،وقد التزم ابن ُكالّب يف هذه

األصل شبهة حلول احلوادث اليت قال هبا املعتزلة ،مع أنه ممن قام يف وجه املعتزلة إبطاالً ورداً.
وقول ابن ُكالّب يف األمساء والصفات فيه قصور عن احلق ،وهو خالف ما يعتقده السلف من إثبات

األمساء والصفات كلها ،سواء منها اخلربية أو الفعلية كما جاء به الكتاب والسنة من غري متثيل وال
تعطيل وال حتريف وال تكييف إثبااتً يليق جبالل هللا وعظمته.

أما ما يعتقده ابن ُكالّب يف القرآن الكرمي فهو مبين على قوله يف الصفات الفعلية،

حيث إن الكالم صفة فعل وهو ينفيها عن هللا ،ولذلك قال أبزلية الكالم ،وأنه معىن
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قائم ابهلل كالعلم والقدرة ،وأنه ليس حبرف وال صوت وال ينقسم وال يتجزأ وال يتبعّض ،وأنه معىن

واحد ،وأن القرآن الذي يتلى هو حكاية عن كالم هللا ،مع التزام ابن ُكالّب بقوله أبن القرآن غري

خملوق.

وهذا القول من ابن ُكالّب خمالف لقول السلف من أن القرآن كالم هللا تكلم به حقيقة بصوت

وحرف مسموع وهو غري خملوق .أما يف موضوع رؤية هللا تبارك وتعاىل؛ فقد أثبتها ابن ُكالّب كما

أثبتها أهل السنة ،وأما يف موضوع القضاء والقدر فهو يف اجلملة يقول فيه بقول أهل السنة ،وهو
إثبات القدر من هللا تعاىل.

وقد كان لطريقة ابن ُكالّب يف االعتقاد أثر ابرز يف املدرسة األشعرية اليت جاءت بعده ،وخصوصاً يف

نفيه لصفات األفعال بناء على قوله حبلول احلوادث .هذا جممل وأهم ما يُذكر يف معتقد ابن ُكالّب.
وهللا أعلم.
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ما هي الليربالية؟

اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/األداين واملذاهب الفكرية املعاصرة

التاريخ 1427/04/19هـ
السؤال

ما هي الليربالية ،وهل هي كفر؟! ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
اجتاهات الليربالية عديدة ومتنوعة ،جتتمع حتت عنوان (التحرر من الضوابط واملعايري عموما ،والدينية

على وجه اخلصوص) .
 .1أنواع الليربالية:

 1.1فكري,

 1.1.1قناعات فكرية ابملناهج واملذاهب التغريبية وابملسالك العملية مثل:

* البنيوية.
* التمركز حول األنثى.

* احلداثة.

* العلمانية (وهي أعم وأمشل وتشكل املعتقداألصويل لليربالية)

* العصرانية.
 2عضوي.

انتماء إىل حركة معينة أو إىل مذهب له أعضاء أو إىل دولة غربية سراً أو عالنية.
* حركة مثل:

* املاسونية.

* حركة االستنارة.
* الفرنكفونية.

* األندية املشبوهة (رواتري--ليونز)--

* مذهب مثل:
* املاركسية.

* الوجودية.

* دولة واالرتباط هبا يكون:

* سراً مثل:

* املخابرات.
* قد يظهر االرتباط بواجهة تعاون ثقايف مع السفارات أو البعثات.

* علناً مثل الشخصيات اليت تعلن عن ذلك مثل:
* علي آل محد.

* شاكر النابلسي.
* مأمون فندي.
* عبد الرمحن الراشد.

* أمحد الربعي.

 3سلوكي.

 1.3.1وفق القناعات الفكرية.
 1.3.2وفق اإلنتماء العضوي.
 1.3.3تقليد وحماكاة.
 .2جماالت الليربالية.

 2.1الفكر.

 2.1.1منظومة من األفكار أو املناهج أو املذاهب تشكل قناعات فعلية توجه أصحاهبا وتسيطر

على نظراهتم ومعايريهم.
 2.2املشاعر.

 2.2.1جمموعة من املقاصد واملشاعر والوالءات والعداءات ,تظهر من خالل امليول واحلب والرغبة

واالعتزاز واالنتماء.
 2.3األعمال واملمارسات.

 2.3.1مسرية مسلكية علمية يسري صاحبها وفق القناعات الفكرية وامليوالت القلبية أو بسبب

التقليد واحملاكاة.

املعامل الرئيسية ملا يريد أصحاب الليربالية تثبيته:

 .1الغرب مصدر وأصل.
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 1.1تسويق املبادئ واألفكار الغربية.
 1.2حتسّي كل ما أييت من عنده.

 1.3الدفاع عن مواقفه يف القضااي املختلفة-تربير املنطلقات واملقاصد.
 1.4تشجيع الدول واألفراد للحاق ابلغرب.
 1.5احلضارة الغربية الليربالية سائرة حنو تعميم نفسها على خمتلف مناطق العامل.
 .2اجملتمع.

 2.1بث املذاهب الفكرية.

 2.2ال يوجد شيء امسه غزو فكري.

 2.3كسر جوزة املسكوت عنه وحتليل مابداخلها.
 .3السياسة.

 3.1املصلحة هي األساس-الربامجاتية.-
 3.2الدولة املدنية هي البعيدة عن أي أتثري ديين.
 3.3عدم احلرج من االستعانة ابلقوى اخلارجية لدحر الدكتاتورية العاتية واستئصال جرثومة االستبداد

وتطبيق الدميوقراطية الغربية ،يف ظل عجز النخب الداخلية واألحزاب اهلشة..وهذه ليست سوابق

اترخيية ،فقد استعانت أورواب أبمريكا لدحر النازية والفاشية ..وقامت أمريكا بتحرير أورواب كما قامت

بتحرير الكويت والعراق.

 3.4ال حرج يف أن أييت اإلصالح من اخلارج..سواء أتى على ظهر مجل عريب أو على داببة بريطانية
أو ابرجة أمريكية أوغواصة فرنسية.

 3.5ال حل للصراع العريب مع اآلخرين يف فلسطّي وغريها إال ابحلوار واملفاوضات واحلل السلمي.
 3.6اإلميان ابلتطبيع السياسي والثقايف مع األعداء.
 3.7االعرتاف ابلواقعية السياسية مثل:
 3.7.1اتفاقية كامب ديفيد .1979
 3.7.2اتفاقية أوسلو.1992

 3.7.3اتفاقية وادي عربة .1994
 3.7.4جيب أن تصبح اتفاقات شعبية.

 .4الدين.

 4.1التدين حتجر وقسوة وظالم وتكفري.
 4.2الدين عالقة بّي الفرد وربه ال غري.
 .5املرأة.
 5.1مساواة املرأة مع الرجل مساواة اتمة يف احلقوق والواجبات واإلرث والشهادة وتبين جملة
األحوال الشخصية التونسية  1957وهي منوذج أمثل لتحرير املرأة كتاب الليرباليون اجلدد،

النابلسي-ص.25
 .6مفاهيم.

 6.1حتمية الليربالية والدميوقراطية ألهنا حركة اترخيية شاملة جارفة كاسحة.
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 6.2الليربالية اجلديدة مع :القيم اإلنسانية الكونية ومع التعددية الفكرية والعقائدية ،ومع حرية
الضمري ،ومع التفاعل احلضاري واإلنساين.
 6.3مبادئ الليربالية اجلديدة :حرية الفكر املطلقة-حرية التدين املطلقة-التعددية السياسية-

املطالبة إبصالح الدين-فصل الدين عن الدولة-إخضاع املقدس والرتاث للنقد العلمي -تطبيق

االستحقاقات الدميوقراطية.

 6.4من مطالب الليرباليّي اجلدد:
 6.4.1املطالبة إبصالح التعليم العريب الظالمي (الديين) .
 6.4.2إخضاع املقدسات والقيم األخالقية والتشريعات للنقد العلمي ابستخدام اجلينالوجيا القائمة

على (من؟ وملاذا؟) .

 6.4.3جيب عدم االستعانة مطلقاً ابملواقف الدينية اليت جاءت يف الكتاب املقدس (القرآن) جتاه

اآلخرين قبل  15قرانً.
 6.4.4األحكام الشرعية وضعت لزماهنا ومكاهنا ،وليست عابرة للتاريخ.
 6.5تبين احلداثة الغربية تبنياً كامالً ،ابعتبارها تقود للحرية.

 6.6الوقوف إىل جانب العوملة وأتييدها ابعتبارها أحد الطرق املوصلة إىل احلداثة االقتصادية
والسياسية والثقافية.

 .7املرجعية.

 7.1تقديس العقل والتشكيك يف الغيب.
 7.2تثبيت فكرة املرجعية اإلنسانية ومركزية العقل اإلنساين.

 7.3تثبيت أن الطبيعة كل مادي اثبت له غرض وهدف وهي مستودع القوانّي املعرفية واألخالقية
واجلمالية ومنها يستمد اإلنسان معياريته.

:7.4نظرية املعرفة تقوم على العقل واحلس فقط.
 7.5اإلله :معزول وبعيد (مقدس بشكل إقصائي)  ,وسواء أكان موجوداً أو غري موجود فهذا أمر
هامشي ال عالقة له مبناشط اإلنسان العملية واالجتماعية.

املعامل الرئيسية ملا يريد أصحاب الليربالية نفيه وإزالته:
 .1فيما يتعلق ابلغرب.

 -1.1عدم االلتفات لعيوب الغرب وممارساته االستبدادية الظاملة.

 .2اجملتمع.

 2.1جحد الدور احلضاري لألمة.
 2.2االستخفاف ابللغة العربية.
 .3السياسة.
 3.1حماربة احلكم اإلسالمي ابسم حماربة اإلسالم السياسي.
 .4الدين.
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 4.1إسقاط التاريخ اإلسالمي وتشويهه.
 4.2تدنيس املقدسات.

 4.3اإلعراض والتشكيك يف كون الوحي مصدراً للمعرفة.

 4.4الزعم أن علماء اإلسالم والوعاظ كما يسموهنم منغلقون عن العلم احلديث.
 4.5التيار اإلسالمي ومشجعوه تيار غوغائي دمياغوجي.

 4.6التيار اإلسالمي ضد القيم اإلنسانية وضد التعددية الفكرية والعقائدية وضد حرية الضمري
وضد التفاعل احلضاري واإلنساين.
 4.7التعليم الديين ظالمي.

 4.8األحكام الشرعية حمصورة بزماهنا.
 4.9الفكر الديين الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه ورجاله هو حجر عثرة.
 4.10أعداء العقل ابن تيمية والسيوطي وابن القيم.

 4.11استبدلوا العلوم املعاصرة ابلطب النبوي ،حىت أصبح النيب أحذق من أيب الطب أبو قراط.
 .5املرأة.

 5.1االعتداء على حصانة املرأة ابسم احلرية والتحرر.
 .6مفاهيم.

 6.1حماربة نظرية املؤامرة.
 6.2ال ميكن إنتاج احلاضر بتاريخ املاضي.

 6.3االجتاه للماضي لالستعانة به لبناء احلاضر هو أسوأ اخليارات.
 6.4على العرب التخلي عن املثل األعلى املوهوم.

 6.5حترير النفس العربية من ماضيها ومن حكم األسالف الذين مازالوا حيكموننا من قبورهم.
 .7املرجعية ال وجود لعلم مطلق ..وال مرجعية للمقدس إال ما يتوافق مع العقل.

هذه مجلة من املفاهيم واملعتقدات الليربالية واملتفحص هلا جيد أهنا ال ختالف اإلسالم فقط بل تقف
ضده بشراسة وتعتربه وأهله والداعّي إليه واملدافعّي عنه عناصر ظلم وظالم وختلف ورجعية ،وتصور

هذا كاف يف معرفة حكم الليربالية ،أمل يستحق أبليس وصف الكفر وانر اخللد برده على هللا أمرا
واحدا فكيف مبن يرد مجلة ضخمة من أحكام الدين بل من نصوص القرآن العظيم؟
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تكفري املعّي املستهزئ ابلدين

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل

التاريخ 1424/5/26هـ
السؤال

من املعلوم أن االستهزاء ابلدين أحد نواقض اإلسالم ،وكفر خمرج من امللة ،ولكن هل يقال أبن هذا

املستهزئ -بعد إقامة احلجة عليه وإصراره على ذلك -كافر؟ أي هل يكفر بعينه؟ أفيدوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من القرآن ومن السنة
الصحيحة أو شرائع اإلسالم ،كالصالة والصيام واحلج فإنه يكفر بذلك بعينه ،ومثل هذا ال جيهل

حترميه وقبحه من كان عائشاً بّي املسلمّي ،فإن هللا تعاىل قال يف املنافقّي الذين سخروا من النيب -
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم
صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه -رضي هللا عنهم -فأنزل هللا فيهم":قُ ْل أَ ِاب هَّلل َو َ
تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن*ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم"
[التوبة ، ]66-65 :فحكم عليهم سبحانه وتعاىل ابلكفر أبعياهنم ،فمن استهزأ ابهلل أو ابلرسول -
صلى هللا عليه وسلم -أو ابلقرآن أو بشرائع اإلسالم عاملاً عامداً خمتاراً فإنه كافر بعينه ،فنقول هو

كافر ،يعين أنه يصري مرتداً عن اإلسالم ،جتب استتابته ،فإن اتب وإال قتل؛ لقوله -صلى هللا عليه

وسلم":-من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري ( )3017من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما-
نعوذ ابهلل من زيغ القلوب ،وهللا أعلم.
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حكم من يقع يف الشركيات عن جهل
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

ما هو موقف اإلسالم ممن ميارسون أعمال شركية كربى بسبب اجلهل؟ هل خيرجون بذلك من ملة
اإلسالم؟ أرجو تقدمي جواب مفصل أبدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة  -رضي هللا عنهم-

والعلماء.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن توحيد هللا تعاىل هو مفتاح دعوة الرسل مجيعا -على نبينا وعليهم الصالة والسالم -ولذلك جيب
االهتمام ابلتوحيد واحلذر من الوقوع يف أي لون من ألوان الشرك أو الكفر ،كما جيب على املسلم أن

يتثبت وال يسارع إىل احلكم على مؤمن ابلكفر أو الشرك إال بعد حتقق شروط التكفري وانتفاء املوانع

اليت قد متنع احلكم على معّي ابلكفر ،إذ قد يقوم الكفر بشخص وال حنكم عليه بذلك ،فنقول :هذا
القول أو هذا العمل كفر أو شرك ،ولكن احلكم على القائل أو الفاعل ابلكفر ال يكون إال إذا

توفرت شروطه  -كما تقدم .-
والذي ميارس أعماالً شركية كربى بسبب اجلهل؛ ألنه يعيش يف بالد غري املسلمّي أو يف بالد يغلب

عليها اجلهل ابلدين وال يوجد فيها من يعلم الناس أمور دينهم ويقيم عليهم احلجة ،ومل يبلغه ما يدل

معذورا ،لقوله تعاىل" :وما كنا معذبّي حىت
على كون هذه األعمال شركاً؛ فإنه يكون يف هذه احلال
ً
نبعث رسوالً" [اإلسراء. ]15:
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وقد أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-أن رجال مل يعمل خريا قط قال ألهله :إذا مات أن
حيرقوه مث يذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر .فوهللا لئن قدر هللا عليه ليع ِّذبنهه عذااب ال يعذبه أحدا
ّ
فعلت هذا؟
من العاملّي .فلما مات أمر هللا الربه فجمع ما فيه ،وأمر البحر فجمع ما فيه ،مث قال :ملَ َ
رب وأنت أعلم فغفر له" رواه البخاري ( )7506ومسلم ( )2756من حديث
قال :من خشيتك اي ِّ
أيب هريرة  -رضي هللا عنه  .-فهذا كان جاهال ،كما أن بعض املسائل قد تكون مسائل دقيقة خفية،

فلهذا ينبغي عدم اإلسراع يف التكفري واحلكم على الشخص ابلشرك إال بعد إقامة احلجة والبيان؛ فإن

أص هر بعد ذلك وعاند فهو مشرك مرتد إن كانت األعمال من الكفر األكرب أو الشرك األكرب املخرج
من امللة .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي واحلمد هلل رب العاملّي.
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الكفر الظاهر واخلفي
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل
التاريخ 1425/07/03هـ
السؤال

هل حيكم ابلكفر على من مل نتمكن من إقامة احلجة عليه؛ ملنعته أو لبعده ،وهل حنكم عليه ابلنار.

اجلواب
األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
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ال شك أن اإلسالم يف هذه األزمنة قد انتشر وظهر ،وأمكن كل إنسان عاقل أن يبحث ويعرف ما
جيب عليه ،حىت يعلم اإلسالم الصحيح والكفر الصريح ،ولكن الكثري من أهل الكفر والبدع قد

اقتصروا على أدايهنم ،وأقنعهم أكابرهم بصحة ما هم عليه ،فأضلوهم عن سواء السبيل ،وأوقعوهم

يف الكفر الصريح ،وظنوا أهنم على حق وصواب ،حيث اتبعوا رؤساءهم ،وهم الذين يقولون" :ربنا إان
أطعنا سادتنا وكرباءان فأضلوان السبيال" [األحزاب ]67:وقال تعاىل" :يقول الذين استضعفوا للذين

استكربوا لوال أنتم لكنّا مؤمنّي" [سبأ ، ]31 :ويف يوم القيامة يتحمل الرؤساء مثل آاثم األتباع،
لقوله تعاىل " :وليحملن أثقاهلم وأثقاالً مع أثقاهلم" [العنكبوت ، ]13 :وقال تعاىل" :ليحملوا

أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم" [النحل ، ]25 :ومن وقع يف الكفر

الظاهر كالشرك والتكذيب ابلرسل والتكذيب ابلبعث فإنه يعترب كافراً ألنه أعرض عن القرآن والسنة
وصد عن سبيل هللا ،وأطاع رؤساءه وأكابر قومه ،فاحلجة قائمة عليه ،واحلكم أنه يرفع اسم اإلسالم

عنه ،وأمره إىل هللا ،فال يدعى له وال يستغفر له ،ويكون يف يوم القيامة مع رؤسائه ،ويتربأ كل منهم
من اآلخر ،كما قال تعاىل" :إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم

األسباب" [البقرة ، ]166 :ومع ذلك حيرص أهل السنة على إقامة احلجة على األتباع واملتبوعّي،
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها ،ومن مل تبلغه احلجة ومل يتمكن من معرفة احلق
والدين ،فحكمه حكم أهل الفرتات ،الذين خيتربون يف اآلخرة ،وهللا أعلم مبا كانوا عاملّي.
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املسائل اليت يُعذر فيها ابجلهل؟

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل

التاريخ 1427/05/11هـ
السؤال

هل يعذر اإلنسان جبهله أو ال؟ وهل يعذر يف ما علم من الدين ابلضرورة؟ وما حدود الضرورة اليت
جيب على اإلنسان أن يعرفها من الدين؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالعذر ابجلهل مسألة من املسائل اليت خاض فيها كثري من الناس ما بّي غال وجاف ،فهناك من جيعل

اجلهل عذراً إبطالق ،وهناك من مينعه إبطالق ،واحلق وسط بينهما ،ويف هذه الكلمات سنبّي -إن
شاء هللا -تبسيطاً هلذه املسألة ،فأقول وابهلل التوفيق:

املقصود ابجلهل :خلو النفس من العلم ،أو عدم العلم مبا من شأنه العلم به ،واجلهل ابتداء أمر
اَّلل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أُ هم َهاتِ ُك ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن
ُ
"و هُ َ َ
أصلي ينبغي رفعه -حسب االستطاعة -قال تعاىلَ :
َش ْيـئًا" [النحل ، ]78:وروى مسلم ( )1579من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال:
أهدى رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم راوية مخر ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :هل علمت

أن هللا قد حرمها؟ " .قال" :ال".

ِ
ث
ّي َح هىت نَـ ْبـ َع َ
"وَما ُكنها ُم َع ّذبِ َ
ففي هذا احلديث دليل على أن اإلمث مرفوع عمن مل يعلم ،قال تعاىلَ :
وال" [اإلسراء . ]15:ومن أمكنه التعلم ومل يتعلم أمث.
َر ُس ً
والقاعدة الشرعية دلت على :أن كل جهل ميكن املكلف دفعه ،ال يكون حجة للجاهل ،فإن هللا

تعاىل بعث رسله صلوات هللا وسالمه عليهم إىل خلقه برساالته وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ،مث
يعملوا هبا ،فالعلم والعمل واجبان ،وال خالف يف أن املرء لو أسلم ومل يعلم شرائع اإلسالم فاعتقد أن

ليس على اإلنسان صالة ،أو أن اخلمر حالل ،وهو مل يبلغه حكم هللا ،مل يكن كافراً بال خالف يعتد
به ،حىت إذا قامت عليه احلجة فتمادى حينئذ فهو إبمجاع األمة كافر.
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قال ابن تيمية –رمحه هللا" :-من الناس من يكون جاهالً ببعض هذه األحكام جهالً يعذر به ،فال
حيكم بكفر أحد حىت تقوم عليه احلجة من جهة إبالغ الرسالة ،كما قال تعاىل" :لِئَ هال يَ ُكو َن لِلن ِ
هاس
علَى هِ
الر ُس ِل" [النساء . ]165:وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه،
اَّلل ُح هجةٌ بَـ ْع َد ُّ
َ
أومل يعلم أن اخلمر حرام ،مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا ،وحترمي هذا ،بل ومل يعاقب حىت تبلغه
احلجة النبوية".

ويقول -رمحه هللا -يف مقام آخر" :إن تكفري املعّي وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة النبوية
اليت يكفر من خالفها ،وإال فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر".

ولعل من أظهر األدلة يف اعتبار اجلهل عذراً ما ثبت يف الصحيحّي عن أيب هريرة –رضي هللا عنه-
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :قال رجل مل يعمل خرياً قط ألهله -ويف رواية :أسرف

رجل على نفسه فلما حضره املوت أوصى بنيه -إذا مات فحرقوه ،مث اذروا نصفه يف الرب ونصفه يف

البحر ،فو هللا لئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذاابً ال يعذبه أحداً من العاملّي ،فلما مات فعلوا ما أمرهم،

فأمر هللا البحر فجمع ما فيه ،وأمر الرب فجمع ما فيه ،مث قال له :مل فعلت هذا؟ قال من خشيتك اي
رب وأنت أعلم فغفر له" صحيح البخاري ( ، )7506وصحيح مسلم (. )2756

قال ابن تيمية -رضي هللا عنه -تعليقاً على هذا احلديث" :فإن هذا الرجل جهل قدرة هللا على

إعادته ،ورجا أن ال يعيده جبهل ما أخرب به من اإلعادة ،ومع هذا ملا كان مؤمناً ابهلل وأمره وهنيه،

ووعده ووعيده ،خائفاً من عذابه ،وكان جهله بذلك جهالً مل تقم عليه احلجة اليت توجب كفر مثله،

غفر هللا له".
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ومما جتدر اإلشارة إليه أننا اآلن يف زمان قد هتيأت فيه األسباب لتبليغ ونشر دعوة النيب صلى هللا
عليه وسلم يف البلدان عن طريق الوسائل املختلفة اليت جعلت سائر أقطار العامل كالبلد الواحد ،إال

أن العذر ابجلهل ال يزال ظاهراً يف عصران ،حيث ق هل أهل العلم العاملون ،وكثر األدعياء الذين يزينون

الكفر والباطل للعامة ويلبسون عليهم ،وقد أشار ابن تيمية -رضي هللا عنه -إىل أهل زمانه وما كان
عليه الكثري من الوقوع يف أنواع الكفر ،ومع ذلك عذرهم هبذا اجلهل قائالً" :وهؤالء األجناس وإن

كانوا قد كثروا يف هذا الزمان فلقلة دعاة العلم واإلميان ،وفتور الرسالة يف أكثر البلدان ،وأكثر هؤالء
ليس عندهم من آاثر الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى ،وكثري منهم مل يبلغهم ذلك ،ويف

أوقات الفرتات ،وأمكنة الفرتات يثاب الرجل على ما معه من اإلميان القليل ،ويغفر هللا فيه ملن مل يقم
احلجة عليه ما ال يغفر به ملن قامت احلجة عليه ،كما يف احلديث املعروف" :أييت على الناس زمان ال

يعرفون فيه صالة ،وال صياماً ،وال حجاً ،وال عمرة ،إال الشيخ الكبري والعجوز الكبرية ،ويقولون:

أدركنا آابءان وهم يقولون :ال إله إال هللا .فقيل حلذيفة :ما تغين عنهم ال إله إال هللا؟ فقال :تنجيهم

من النار" .أخرجه ابن ماجه واحلاكم وصححه ،وصححه األلباين يف الصحيحة برقم (. )78

وعندما نقرر أن للعذر ابجلهل اعتباراً يف مسألة التكفري ،فال يعين أن اجلهل عذر مقبول لكل من

ادعاه؛ لذا يقول اإلمام الشافعي -رمحه هللا" :-إن من العلم ما ال يسع ابلغاً غري مغلوب على عقله

جهله ،مثل الصلوات اخلمس ،وأن هلل على الناس صوم شهر رمضان ،وحج البيت إذا استطاعوا،
وزكاة يف أمواهلم ،وأنه ح هرم عليهم الزان والقتل والسرقة واخلمر ،وما كان يف معناه".
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ومن املهم أن يعلم أن العذر ابجلهل تكتنفه وتتعلق به أمور منها :نوعية املسألة اجملهولة ،كأن تكون
من املسائل اخلفية ،وكذلك حال اجلاهل كحديث عهد إبسالم ،أو الناشئ يف البادية ،ومن حيث
حال البيئة ،ففرق بّي وجود مظنة العلم وعدمه.

أما أصول الدين اليت أوضحها هللا يف كتابه ،فإن حجة هللا هي القرآن ،فمن بلغه فقد بلغته احلجة".

وقد جاء يف فتوى اللجنة الدائمة" :خيتلف احلكم على اإلنسان أبنه يعذر ابجلهل يف املسائل الدينية

وخفاء ،وتفاوت مدارك الناس
أو ال يعذر ابختالف البالغ وعدمه وابختالف املسألة نفسها وضوحاً
ً

قوة وضعفاً ،ومن عاش يف بالد يسمع فيها الدعوة إىل اإلسالم وغريه ،مث ال يؤمن وال يطلب احلق من
أهله فهو يف حكم من بلغته الدعوة اإلسالمية وأص هر على الكفر ،أما من عاش يف بالد غري إسالمية
ومل يسمع عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن القرآن الكرمي واإلسالم فهذا على تقدير وجوده

حكمه حكم أهل الفرتة جيب على علماء املسلمّي أن يبلغوه شريعة اإلسالم أصوالً وفروعاً إقامة

للحجة وإعذارا إليه ،ويوم القيامة يعامل معاملة من مل يكلف يف الدنيا جلنونه أو بَـلَهه أو صغره وعدم
تكليفه ،وأما ما خيفى من أحكام الشريعة من جهة الداللة ،أو لتقابل األدلة وجتاذهبا فال يقال ملن

خالف فيه آمن وكفر ،ولكن يقال :أصاب وأخطأ".

وفقنا هللا وإايك للعلم النافع والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل التكفري واجب؟!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل
التاريخ 1427/03/04هـ

السؤال

هل جيب على كل مسلم أن يك ِّفر من يستحق الكفر؟ وهل البد من إطالق لفظ الكفر على الكافر،
أم نكتفي ابلقول :ال نعلم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاحلكم ابلتكفري من األحكام الشرعية ،وله حدود وضوابط وشروط وموانع ،ونفي التكفري مطلقا ال

يستقيم يف عقل وال نقل؛ فال دين بال حدود ،بل حىت الدساتري الوضعية هلا حدود وضوابط ،فاحلكم
ابخليانة العظمى يف الدول وما يرتتب على ذلك من قتل أو سجن هو نوع من التكفري.

وأما إطالق وصف الكفر على املسلمّي فهو نوع من العدوان والظلم ،أما من توفرت فيه شروط

الكفر وانتفت موانعه ،وكان هناك مصلحة شرعية يف إطالق وصف الكفر عليه فيجوز.

أما امللل الكافرة -كاليهود والنصارى والوثنيّي -فال بد من اعتقاد كفرهم من غري شك يف ذلك،
وال تردد فيه؛ ألن هللا قد فصل يف األمر وحكم أبنه ال يرضى سوى اإلسالم دينا ،وأن من اعتقد غري
عقيدة اإلسالم فهو ضال كافر ،وال يصح أن نقول عن الكافر الصريح الكفر( :ال نعلم حاله) كما

ورد يف السؤال ،ولكن مع ذلك ال يلزم أن خياطبوا بلفظ الكفر ،وال جيب أن يوصفوا بوصفه إذا مل

يكن هناك داع شرعي أو مصلحي لذلك ،ولذلك خاطب النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملك الروم
بقوله" :من حممد رسول هللا إىل هرقل عظيم الروم" .صحيح البخاري ( ، )4553وصحيح مسلم

( ، )1773ومل يقل له إىل الكافر ملك الروم.
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شبهة يف التكفري!
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/التكفري والعذر ابجلهل
التاريخ 1427/06/01هـ

السؤال

لدي صديق عليه عالمات الصالح ،وحنسبه وحنن على خري ،ولكن لديه شبهة يف مسائل التكفري.

قياسا على أن كل
وهي أنه كل من عمل من أعمال الكفر ،ولو كان جاهال بذلك ،حنكم عليه ابلكفر ً
من سرق ،يقال له :إنه سارق .وكل من زىن ،يقال له :إنه ز ٍ
ان .دون أن يلتفت إىل اعتقاده ،أو إىل
قلبه ،هل هو جاهل ابحلكم أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالتكفري من الكفر؛ الذي هو ضد اإلميان ،وهو حكم شرعي ،يراد به :بيان حالة اخلروج من ملة

اإلسالم.

وكونه حكما شرعيا :فإنه ال يثبت على مسلم إال بدليل يقيين ،وال ينتفي عن كافر إال بدليل يقيين.

فاملسلمون ال يثبت يف حق أحدهم وصف الكفر إال بدليل يقيين ،هو ما أخرب عنه الشارع أنه كفر،
يف خرب اثبت ،من القرآن أو السنة الصحيحة ،قطعي الداللة .ال حيصل بغري الثابت ،وال بظين

الداللة.

والكافرون ال ينتفي عن أحدهم وصف الكفر إال بدليل يقيين ،هو :نطقه ابلشهادتّي.
كفر الفعل ،وكفر الفاعل.

ويف أية عملية ثالث مراتب ،هي:
 -1صورة الفعل نفسه ،جمردة ذهنية.
 -2إيقاع الفعل بواسطة فاعل.
 -3الفاعل املوقع للفعل.
ففي األولّي :يلحق الوصف ابلفعل مبجردمها؛ أي بصورة الفعل ،وإبيقاعه.

أما يف الثالث :فال يلحق الوصف ابلفاعل إال بشرط ،هو :إقامة احلجة .مثال على ذلك:
أخذ املال من حرز ألحد الناس يسمى :سرقة .ويف هذه العملية املراتب نفسها:
صورة الفعل نفسه ،يف حال االفرتاض الذهين .وهذه تسمى :سرقة.

إيقاع الفعل نفسه ،إذا قام هبا أحد الناس .وهذا أيضا يسمى :سرقة.
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الفاعل املوقع للسرقة ،فأما هذا فال يوصف ابلسارق إال ابلشرط؛ فإنه حيتمل أنه ال يدري أبنه
سارق ،كأن أيخذ املال يظنه ماله .وحيتمل أنه أكره على السرقة بقتل ،أو اضطر جلوع.

ومثال آخر :الزان .فاإليالج يف فرج حمرم هو :الزان .وفيه املراتب املاضية:

صورة الفعل نفسه ،يف حال االفرتاض والتصور الذهين .وهذه تسمى :زان.
إيقاع الفعل نفسه ،إذا حتقق عينا ،حينما يقوم به أحد الناس .ويسمى كذلك :زان.

الفاعل املوقع للزان ،فال يوصف ابلزاين إال ابلشرط؛ فيحتمل أنه أوجل يف فرج يظنه حالال له ،لظالم

أو نوم وحنوه .وحيتمل أنه أكره على فعله.
كذلك السياف الذي يقطع الرقاب ابلسيف .فالقتل هو :إزهاق الروح .وهذا قد فعل اإلزهاق.
فصورة الفعل نفسه يف الذهن ،هي :قتل.

وإيقاع الفعل يسمى :قتال.
لكنه ليس بقاتل قطعا.

والدليل على عدم ثبوت الوصف يف حق الفاعل إال ابلشرط :أن هؤالء املعذورين ال يؤاخذون،

ويسقط عنهم احلد ،ولو كان الوصف الزما لكل فاعل ،اثبتا عليهم يف كل حال :لوجب احلد عليهم.
وال يقال هنا :نثبت الوصف يف حق الفاعل ،دون احلكم.
فهذا كالم ال معىن له ،إال اإلصرار على جترمي الفاعل ،ولو ابالسم والصفة ،دون مراعاة عذره ،وهو

ينايف رمحة الشريعة ،وأن األصل فيها عدم املؤاخذة إال بعد التقدم ابإلعذار ،قال تعاىل" :وما كنا
معذبّي حىت نبعث رسوال" [اإلسراء. ]15:

وابلنظر إىل ما سبق :فإن الكفر من األحكام اليت أتخذ التفصيل اآلنف ،فمثال :احلكم بغري ما أنزل

هللا .فرتك احلكم مبا أنزل هللا تعاىل كليا ،واحلكم مبا وضعه القانونيون :كفر .ثبت بذلك النص
القطعي ،يف قوله تعاىل" :ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون" [املائدة . ]44:ويف هذا
الفعل املراتب اآلنفة:

صورة الفعل نفسه :احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل .يف حال االفرتاض الذهين ،وتسمى :كفرا.
إيقاع الفعل نفسه ،بقيام أحد الناس ابحلكم بغري ما أنزل مطلقا ،ويسمى :كفرا.
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الفاعل للفعل ،وهو احلاكم بغري ما أنزل هللا تعاىل ،فال يسمى كافرا ،إال ابلشرط.
فإطالق الوصف ابلكفر على العمل ،ال يشرتط فيه سوى اإلتيان به فحسب ،أما إطالقه على
الفاعل له ،فيشرتط فيه – زايدة على جمرد اإلتيان – قصده ،وخلوه من األعذار ،وهو ال يعرف إال

بقيام احلجة؛ وذلك بثبوت الشروط (=العقل ،والبلوغ ،والعلم ،والعمد ، )..وانتفاء املوانع

(=اجلهل ،اجلنون ،النسيان ،التأول ،اإلكراه. )..

والتعليل :أنه ليس كل من فعل الكفر فقد أراده وأحبه .بل قد يفعله مكرها ،أو جاهال ،أو متأوال.

وهذه أعذار واردة يف كل فاعل للكفر ،يستوي فيها احلاكم واحملكوم ،فتجب مراعاهتا ،منعا للظلم،
ومؤاخذة الناس مبا ال يعتقدونه ،وال يقصدونه .ولو كان كل فاعل للكفر كافرا ،من غري شرط:
لكفر عمار بن ايسر رضي هللا عنه؛ إذ قال كلمة الكفر مكرها!!.

ولكفر الذي قال يف حال فرحه ،إذ وجد انقته( :اللهم أنت عبدي ،وأان ربك) ( . )1سبق لسان

منه.

لكن الدليل أفاد أهنما مل يكفرا ،بقوله صلى هللا عليه وسلم لعمار" :إن عادوا فعد" ( ، )2وقوله عن

اآلخر" :أخطأ من شدة الفرح" .وسوق القصة مساق املدح .فثبت بذلك التفريق بّي الفعل والفاعل.

مهمة عسرية.

ومع كل ذلك :فإثبات الكفر على الواقع يف عمل كفر ،ليس من السهولة مبكان ،فإنه حيتاج إىل
خطوات الزمة ،واجبة:

أوالً :إثبات أن هذا العمل كفر ،بنص اثبت ،داللته على املطلوب قطعية.

وهذا ال ميكن إال مبلك أدوات الفتوى :من علم ابلكتاب والسنة ،وأقوال أهل العلم من الصحابة

ومن بعدهم ،وقدرة على االجتهاد .فهي مهمة العامل إذن.

اثنيا :إثبات وقوع املعّي يف هذا العمل الكفري ،يقينا ال ظنا وخرصا.
وهذا حيتاج فيه إىل خرب متواتر ،أو كالم مسطر يف كتاب له ،أو فعل اشتهر فصار معلوما للجميع،
كتعطيل الشريعة واحلكم ابلقانون الوضعي ،وحنو هذا.
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اثلثا :إقامة احلجة على املعّي؛ للتأكد من خلوه من األعذار ،اليت تدرأ عنه الكفر ،ولتنزيل هذا
احلكم عليه.
وهذه أخطر اخلطوات ،وأكثرها حساسية ومسؤولية .وهي مهمة ال تتحقق ،وال تتيسر -يف العادة،

ويف األعم األغلب– وال تكون مفيدة انفعة للناس وللدين ،إال ابجتماع العلماء واحلكام واتفاق
أمرهم:

فاحلاكم من جهة األمر؛ فيأمر إبحضار املتهم ابلعملية الكفرية ،لسؤاله واستنطاقه.

والعامل من جهة الفتوى وإقامة احلجة؛ فيقوم ابملساءلة واالستنطاق ،وإقامة احلجة.

رابعا :إذا قامت احلجة على املعّي ،وقع عليه الكفر ،فيستتاب ،فإن اتب وإال طبقت عليه أحكام

الردة.

فلو فرضنا أن إثبات األمرين األولّي يف املتناول ،فإنه ليس كذلك يف إقامة احلجة ،وإثبات الكفر
على معّي .فإثبات الشروط ،وانتفاء املوانع (= إقامة احلجة) أمر شاق وعسري ،فإنه حيتاج إىل فحص
كل شرط ملعرفة ثبوته ،وكل مانع ملعرفة انتفائه ،وقد ال يتيسر ذلك يف كل حال.

وما زال كثري من العلماء يتورعون عن تكفري األعيان ،وإمنا يكتفون ابحلكم على القول دون القائل،

نظرا منهم إىل عدم علمهم بقيام احلجة على القائل ،أو عدم متكنهم من ذلك.

واملتأمل يف النصوص ،جيد الفرض الذي على عامة املؤمنّي ،فيما بينهم من الرقابة على أمور الدين،

هو:

إقامة احلجة من جهة البالغ ،كما قال تعاىل" :ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا وقال
إنين من املسلمّي" [فصلت . ]33:ببيان حقيقة الكفر ،وأنواعه ،وحكمه ،ومىت يقع املسلم يف

الكفر؟ .ال من جهة املساءلة ،واحملاسبة ،واحملاكمة ،واملعاقبة .فهذا فرض على احلاكم؛ ألنه مأمور
بصون الشريعة ،وإبقامة احلدود .فإذا مل يقم به فهو املسؤول عنه ،فاإلمام راع ،وهو مسؤول عن

رعيته ،كما يف احلديث [صحيح البخاري ( ، )893وصحيح مسلم ( ] )1829ال يسأل أحد غريه
عن تفريطه.
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فاحلرص على ما أوجبه أو استحبه على عموم املؤمنّي ،وليس فيه حمذور وال خطر؛ أعين البالغ
والدعوة واإلصالح ،أوىل من البحث فيما مل يوجبه عليهم ،بل أوجبه على بعضهم ،وهو مزلة قدم،

واملسلم يف سالمة منه؛ أعين تكفري األعيان.
____________

( )1روى مسلم ( )2747عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم" :هلل أشد فرحا بتوبة عبده ،حّي يتوب إليه ،من أحدكم كان على راحلته أبرض فالة ،فانفلتت

منه ،وعليها طعامه وشرابه ،فأيس منها ،فأتى شجرة ،فاضطجع يف ظلها ،قد أيس من راحلته ،فبينا

هو كذلك ،إذا هو هبا قائمة عنده ،فأخذ خبطامها ،مث قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي ،وأان

ربك .أخطأ من شدة الفرح" .وأخرجه البخاري ( )6309خمتصرا.

( )2رواه ابن جرير ( ، )2يف تفسري قوله تعاىل" :من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه

مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدرا فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم ،"..عن أيب
عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر قال :أخذ املشركون عمار بن ايسر ،فعذبوه ،حىت ابراهم يف بعض

ما أرادوا ،فشكا ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :كيف جتد

قلبك؟ " .قال :مطمئنا ابإلميان .قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن عادوا فعد" .تفسري ابن جرير

( . )375-374/14وانظر الكالم على إسناده يف احلاشية (( )1ص )375من املصدر نفسه ،ومما
نقل فيه أن احلافظ ابن حجر قال يف الفتح" :مرسل ،رجاله ثقات" .وقد تكلم عليه كذلك أكرم
ضياء العمري يف السرية النبوية الصحيحة ( ، )156/1حاشية (. )6
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عبارة "هللا خيونك إذا خنتين"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/املناهي اللفظية

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما حكم قول":هللا خيونك إذا خنتين" وذلك إذا كان بّي الشخصّي اتفاق على شيء ،وأطلق هذه

الكلمة على سبيل التخويف من اخليانة؟
اجلواب

احلمد هلل ،هذا القول قبيح ،فإنه يتضمن نسبة اخليانة إىل هللا ،وهو من عبارات اجلهال الذين يشتقون

من كل فعل ينكرونه على بعض الناس ،يشتقون منه فعالً يضيفونه إىل هللا يف دعائهم عليه ،كما

يقولون :أتلفه هللا كما أتلف كذا ،وأهانه هللا كما أهانين ،وقد يقول بعضهم :هللا يعتدي عليك كما

علي ،ومن هذا قوله :هللا خيونك كما خنتين ،أو يقولون كلمة عامة :هللا خيون من خان،
اعتديت ه

فاحلاصل أن إضافة اخليانة إىل هللا حرام ،فإن اخليانة قبيحة ،وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن كل قبيح،
منزه عن العيوب والنقائص يف ذاته وصفاته وأفعاله ،وهللا أعلم.
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القول :بغدر الزمن
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/املناهي اللفظية

التاريخ 1423/7/7هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،سؤايل هو :هل جيوز أن يقال :إن الزمن غدار؟ وما الدليل على
ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فالذي يظهر يل -وهللا تعاىل أعلم -ما يلي:
هذا القول من القائل حيتمل أمرين:

وسب ،وإذا كان
األمر األول:
السب للدهر وهو الزمان ّ
وذمه وهذا ظاهر النص؛ ألن الغدر صفة ذم ّ
ّ
هذا مراد القائل فهذا ال جيوز؛ لورود النص الصحيح الصريح ابلنهي عن سب الدهر ،كما يف حديث

أيب هريرة -رضي هللا تعاىل عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :قال هللا -تعاىل":-يؤذيين
ابن آدم يسب الدهر وأان الدهر أقلب الليل والنهار" رواه البخاري ( ، )4826ويف رواية زايدة

"بيدي األمر" ويف مسلم (" : )2246ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر" وذلك ملا يف سب الدهر

من مفاسد ،ومنها:
سب من ليس أهالً للسب ،فإن الدهر خلق مسخر من خلق هللا -تعاىل -منقاد ألمره متذلل
 .1أنه ّ

لتسخريه ،فسابّه أوىل ابلذم والسب منه.

 .2أن سبه متضمن للشرك وذلك إمنا سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظامل له قد غدر مبن ال

يستحق الغدر.

 .3أن السب إمنا يقع على من فعل هذه األفعال ،فسبهم للدهر هو يف حقيقته سب هلل -تعاىل-؛
ألن هللا هو الذي يقلب الليل والنهار ويدبر األمر فيهما ،فالساب دائر بّي أمرين ال بد له من

أحدمها :إما مسبة هللا أو الشرك به -تعاىل -فإن اعتقد أن الدهر فاعل فهو مشرك ،وإن اعتقد أن

ساب هلل -تعاىل.-
الفاعل هو هللا فهو ّ

 .4أن السب فيه اعرتاض على قدر هللا الكوين؛ ألنه ال يكون إال ما يريده -تعاىل.-
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األمر الثاين :أال يريد السب والذم ،وإمنا يريد وصف الواقع ،فإذا كان هذا هو املراد فذكر وصف
الزمان حبقيقته جائز ،كأن يقال :هذا يوم حار وهذه أايم حنسات ويوم عصيب وحنوها ،لكن الغدر
ليس من أوصاف الزمان وهذا كذب ال جيوز ،وما يقع يف الدهر من أمور فإمنا هي بتقدير هللا -

تعاىل -وخلقه وإجياده ،وأما الزمن فليس له خلق وال إجياد وال فعل ،وإمنا هو حمل هلذه املقادير،
وعليه فهذا التعبري ال جيوز على احلالتّي.
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عبارة (الزمن غ ّدار)

اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/املناهي اللفظية
التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف مقولة (الزمن غ ّدار؟) .

اجلواب

جاءت النصوص ابلنهي عن سب الدهر ،وما يشبه ذلك من شتم للزمان ووصفه ابألوصاف السيئة،
والقول أبن الزمن غدار من هذا الباب املنهي عنه ،وهو قول خاطئ شرعاً ،ومن انحية النظر غري

صحيح؛ ذلك ألن الزمن ليس له إرادة وال مشيئة ،وال يصح أن تنسب إليه األوصاف االختيارية

كالغدر واخليانة وحنو ذلك؛ ألن الزمان والعصر جمرد ظرف للعمل وهو خملوق مدبر أبمر هللا ومسري

حبكمة هللا وموجه بقدر هللا فال يصح نسبة الغدر إليه؛ ألن ذلك يتضمن سب املدبر اخلالق املالك
املتصرف يف الزمان واملكان سبحانه وتعاىل.-
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عبارة "رب ما عبدتك خوفاً من انرك!"..
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/املناهي اللفظية
التاريخ 1427/05/30هـ

السؤال

ما رأي الشرع يف القول التايل( :ريب ما عبدتك خوفا من انرك ،وال طمعا يف جنتك ،ولكين رأيتك
أهال للعبادة فعبدتك)  .من الناحية العقدية ،وما توجيهه يف اللغة ،حبيث ال يتعارض مع العقيدة ،إن

كان هناك تعارض.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاهلل عز وجل امتدح الذين يدعونه (رغباً ورهباً) والذين (يرجون رمحته وخيافون عذابه) .
والعبادة هلل تكون أبر ٍ
كان ثالثة:
أوهلا :حمبة هللا وتعظيمه.

والثاين :خوف هللا وخشيته.

والثالث :رجاء هللا والرغبة إليه.

وال داعي لتوجيه هذا الكالم وتسويغه فهو من شطحات الصوفية وبدعهم وليس وحيًا منزالً.
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تنزيه القرآن ملرمي وابنها دون الناس
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

نصراين يسألين هذا السؤال:
ملاذا ينص القرآن على أن املسيح وأمه مرمي كاان منزهّي من اخلطااي ،بينما مجيع األنبياء اآلخرين مبن

فيهم حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -ارتكبوا اخلطااي؟ هل جيعل هذا املسيح أعلى من كونه نبياً ،مبا

أن كتابكم ينص على كونه وأمه املنزهّي الوحيدين يف الناس أمجعّي

اجلواب

ص على طهر غريمها من الرسل عليهم
ص القرآن على طهر مرمي واملسيح ،كما ن ه
وعليكم السالم ،ن ه
السالم ،وليس األمر قاصراً عليهما ،وورد يف السنة سالمتهما من وخز الشيطان عقب الوالدة

استجابة لدعاء أم مرمي "وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم" [آل عمران ]36 :وانظر ما

رواه البخاري ( ، )3431ومسلم ( )2366من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وسبب الرتكيز
على طهر مرمي أهنا اهتمت يف شرفها ورميت ابلزان من قبل اليهود ،وأنكر قومها عليها أن أتتيهم

مبولود مع أهنا مل تتزوج.
كما ص هرح القرآن بنطق عيسى عليه السالم برباءة أمه يف املهد ،وبرباءته مما نسب إليه ،حيث كان

اليهود يعريونه قائلّي :لسنا أوالد زان ،وهو ما أشار إليه القرآن "وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتاانً
عظيماً" [النساء. ]156 :

ومل يرد نص يف العهد اجلديد يصرح بنطق عيسى يف املهد بعبوديته أو براءة أمه ،وإمنا ورد أمر ليوسف
النجار خطيب مرمي أبن ال يشهرها حّي وجدها حبلى ،وأما براءة عيسى فألنه ظُلِم من اليهود ومن
أتباعه ،فأتباعه نسبوا إليه شرب اخلمر يف العشاء األخري ،وادعوا تسلط الشيطان عليه يف التجربة

ورفضه القضاء والقدر حّي علم ابلصلب ،فضالً عن لعنه احلجر والشجر يف بعض األحيان.
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ِ
يح
ومع هذا فالقرآن قطع ببشرية مرمي وابنها ،وذكر الدليل العملي على ذلك ،قال تعاىلَ :
"ما ال َْمس ُ
ِِ
ِ
ابْ ُن َم ْرَميَ إِهال َر ُس ٌ
ام  ...اآلية" [املائدة:
ت ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل َوأ ُُّمهُ ص ّدي َقةٌ َك َاان َأيْ ُكالن الطه َع َ
. ]75

والسؤال اآلن أيهما أوىل ابالتباع القرآن أو اإلجنيل؟! وأيهما أعلى شأن وقدر مرمي وابنها ،القرآن أم

اإلجنيل؟! وأيهما ن هزه عيسى عما نسب إليه وهو منه براء؟! األمر يتطلب تفكرياً عقلياً ال إراثً دينياً.
وهللا أعلم.
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وفاة املسيح أم قتله وصلبه؟
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1424/4/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ كنت يف حوار مع أحد النصارى حول حال السيد املسيح  -عليه السالم -يف

اإلسالم وجناته من الصلب ،وحاول هذا النصراين أن يثبت يل صلب املسيح من عدة آايت خترب
بوفاة املسيح ،وأن املسلمّي يتغاضون عن هذه اآلايت ويفسروهنا ابلنوم ،يف حّي يتمسكون آبية
يتيمة يبدو من ظاهرها جناة املسيح -عليه السالم -من الصلب ،ويقصد بذلك قوله تعاىل" :وما

قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم" ويفسرها تفسرياً شاذاً ،كما حاول إيهامي أن علماء املسلمّي

اختلفوا يف جناة املسيح من الصلب ،فمنهم من قال بوفاته على الصليب كما أقرت اآلايت القرآنية
يف قوله تعاىل" :إين متوفيك ورافعك إيل" وقوله على لسان املسيح" :فلما توفيتين"

ومنهم من قال بنجاته متسكاً بتلك اآلية الوحيدة ،فما صحة ذلك؟ فرغبت من فضيلتكم مساعديت
يف الرد عليه ،وهل صحيح أن اآلية القرآنية اليت تقول":وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم" هي

اآلية الوحيدة لدينا يف اإلسالم اليت تنفي صلب املسيح؟ وهل وردت أحاديث تتكلم عن جناة املسيح

من الصلب حىت أقطع عليه الشك ابليقّي مبوقف اإلسالم من جناة سيدان املسيح -عليه السالم-؟

اجلواب
عليك السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
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أخي السائل :ما كان لنا أن ندع حكماً حامساً ورد يف القرآن أو نتشكك فيه لقول كافر نصراين -

حفظك هللا من الشك ،-إن القرآن نفى أمرين عن عيسى – عليه السالم( -القتل ،والصلب)  ،كما
نفى عنه البنوة هلل أو األلوهية ،وذكر القرآن أمراً يعرفه النصارى أكثر مما يعرفه املسلمون؛ وذلك يف
قوله "ولكن شبه هلم" [النساء ، ]157 :فاألانجيل وهي تتناول قصة صلب املسيح صرحت أبن

الشرطة كانوا جيهلون عيسى وال يعرفونه ودفعوا رشوة قدرها ثالثّي من الفضة ليهوذا األسخر يوطي
ليدهلم على مكان عيسى وجعلوا عالمة بينهم وبينه ،من يقبله فهو املسيح ،وأخذهم يهوذا إىل مكان

فيه مجع من الناس ،وطرق عليهم الباب فخرج أحدهم وقال :من تطلبون قالوا :يسوع الناصري

فقال :أان يسوع الناصري فقبله يهوذا وأخذه الشرطة ومل يعرتض ،وقادوه إىل احلاكم وطلبوا صلبه
وعلق على الصليب ،وهنا نقول :ما املانع أن يكون يهوذا أراد فداء املسيح فأخذهم إىل غري املكان
الذي هو فيه ،ما املانع أن يكون أحد التالميذ أو حميب املسيح أراد أن يفدي املسيح بنفسه ،حّي

سئل املأخوذ أنت املسيح قال للسائل أنت تقول ومل يقل نعم (مىت  ، )65 ،64/26حّي سأله

الوايل املقبوض عليه أنت ملك اليهود فقال له أنت تقول (مىت  ، )11/27ما املانع أن يكون هللا قد

خلق إنساانً على شبه املسيح ليفديه به وألقى النوم على عيسى "ومتوفيك" [آل عمران]55 :

ورفعه إليه حىت ال يغلب مكر اليهود إرادة هللا ،وقد صدر عام 1967م وثيقة من الفاتيكان تربئ

اليهود من دم املسيح ،فكيف تصدر إال إذا توفرت قناعة بعدم صلب املسيح ألن النصوص تصرح

بقوهلم "أصلب دمه علينا وعلى أوالدان) مىت ( ، )26/27فالنصوص غري قطعية الداللة على صلب
املسيح ،والعقل ينفي صلب املسيح لآليت:
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إذا كان املسيح هو هللا أو ابن هلل أو اثلث ثالثة -كما يعتقد النصارى -فكيف يصلب يف كل
األحوال ،ومن كان املمسك للسماوات واألرض حّي كان هللا معلقاً على الصليب ،ومن توىل أمر

الرزق واخللق واإلحياء واإلماتة؟ إن قالوا إن الصلب وقع على الناسوت دون الالهوت فما صلب

هللا وال ابن هللا وإمنا صلب إنسان عادي ،وإن قالوا إن الصلب وقع على الالهوت والناسوت

فكالمهم ابطل؛ ألن من صفات اإلله أنه احلي ،كما يف العهد القدمي ،وأي عاقل يقبل أن يصلب هللا
ابنه كما يعتقد النصارى ،بسبب ذنب عبده ،وهل جيوز شرعاً وعقالً أن يؤخذ الربيء (عيسى) ،

بذنب املذنب (آدم)  ،وأيهما أقرب إىل العقل توبة آدم وبراءة عيسى من الصلب أو العكس؟

ودعوى خالص البشرية من اخلطيئة اخلفية غري مسلمة ،ومن عجز عن خالص نفسه كيف خيلص

غريه ،إن املسيح -كما يزعمون -أخذ ومحل صليبه وشق ثيابه وبصق يف وجهه وضرب على رأسه
واستهزئ به ومت حتديه ،وكان يستغيث :إيلى إيلى ملا شبقتين؟ أي إهلي إهلي ملا أسلمتين ،فهل يستطيع
هذا خالص غريه ،وهل ميوت اإلله؟ أما قرأوا يف العهد القدمي ملعون من علق على الصليب؟ أخي

الكرمي إن السنة مل تتناول موضوع الصلب صراحة؛ ألن القرآن قد حسم األمر فال جمال بعد ذلك
لكالم والنص واضح وداللته صرحية ،ويفهم من نصوص عودة املسيح يف السنة أن املسيح حي

وسيظل حىت ينزل فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم ،مث ميوت بعد

اكتمال أجله .انظر ما رواه البخاري ( ، )2476ومسلم ( ، )155من حديث أيب هريرة – رضي هللا
عنه.-
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وال خالف بّي سائر علماء املسلمّي يف عدم صلب املسيح ،فكيف خيتلفون يف جناته إذا كان املسيح
مل يصلب أصالً ،وأما اآلية األوىل "إين متوفيك" فمعناها مستوفيك أجلك بعد نزولك إىل األرض مرة
اثنية ،أو ملق عليك النوم ورافعك ،ويعرب عن النوم ابلوفاة كثرياً يف القرآن ،ويكون املعىن إين ملق

عليك النوم حىت ال تشعر أبمل عند الرفع حياً إىل حيث يشاء هللا ،والسنة يف قصة املعراج ذكرت أنه

يف السماء.

وأما اآلية الثانية "فلما توفيتين" [املائدة ]117 :فال تعين الصلب بل القبض واألخذ والرفع ،ومل يقل

عيسى  -عليه السالم -فلما صلبتين أو أسلمتين أو صلبين اليهود ،والتأكيد على الوفاة ينفي

الصلب ،أوىل ابلنصارى أن ال يتمسكوا ابلصلب والفدا؛ ألن فيه إهانة للمسيح تتجاوز احلد حبسب

النصوص ،حيث الضرب والشتم والتحدي والسخرية والتعليق بّي اللصوص على الصليب ومتزيق

الثياب وطلب املاء وسقياه اخلل ،وفرار تالميذه منه ،ونكران بطرس علمه به ،وتقدمي يهوذا احلواري
ربه ليصلب ،إخل ..ومع ذلك يزعمون أنه هللا أو ابن هللا أو اثلث ثالثة ،إن الذي أعلى قدر املسيح

ونزهه هو القرآن ،وللمزيد اقرأ ما يلي:

بّي اإلسالم واملسيحية  -للخزرجي حتقيق أ .د :حممد شامة.
األجوبة الفاخرة للقرايف حتقيق أ .د :بكر زكي عوض

ختجيل من صرف اإلجنيل املسعودي حتقيق أ .د :بكر زكي عوض.
اإلجنيل والصليب عبد الواحد داود حتقيق أ .د :بكر زكي عوض

اإلعالم مبا يف دين النصارى القرطيب حتقيق د :أمحد حجازي السقا
حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب :عبد هللا الرتمجان.
والسالم ختام.
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هل تنتهي رسالة الرسل مبوهتم؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

األنبياء والرساالت السابقة غري رسالة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -هل تنتهي بوفاة الرسول أو
النيب؟ أم أنه جيب على من مسع هبا بعد وفاة رسوهلا اإلميان هبا قبل جميء النيب اآلخر؟ وهل هؤالء من

يطلق عليهم أهل الفرتة؟.
اجلواب

أي رسول -ال تنتهي مبوته ،بل تبقى من خالل ما وهرثه من كتاب وعلم وعلماء
رسالة الرسول ّ -
وتشريع ودعاة مصلحّي ،إىل أن تنسخ رسالته برسالة أخرى من هللا  -تعاىل .-فقد تبقى رسالة

الرسول بعد موته وال تنسخها رسالة من بعده ،وأحياانً كرسالة موسى املتمثلة ابلتوراة فإن عيسى

عمل هبا ومبا أنزل إليه يف اإلجنيل ،وكذا سائر أنبياء بين إسرائيل .عدا رسالة النيب حممد  -صلى هللا
عليه وسلم  -فإهنا ابقية شاملة إىل هناية الدنيا ،وكل من ادهعى النبوة بعده فهو كاذب.
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الشك يف نبوة حممد -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1423/5/24

السؤال

ينتابين شك يف أصل من أصول العقيدة ،وهو :شهادة النبوة للرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم-

وهي انجتة من التمادي مع الوسوسة ،ومناظرة بعض النصارى أحياانً ،فأطلب منك أن تذكروا يل

األدلة القطعية لنبوته حىت أرد الشيطان خمزايً -إن شاء هللا ،-وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كان من حياورك من أهل الكتاب من النصارى فيسهل إثبات النبوة لديه؛ ألنه يعرتف بظاهرة

النبوة وهو يؤمن بوجود األنبياء -عليهم السالم -كنوح وإبراهيم ولوط وموسى ،وتسأله :كيف ثبت
نبوة هؤالء األنبياء هو جوابنا عن ثبوت نبوة حممد -صلى هللا عليه وسلم.-

ودالئل النبوة متنوعة واحلديث فيها يطول ،وعليك بكتب العقيدة ،ومن الكتب املعاصرة (الرسل
والرساالت) للدكتور األشقر.

وعلى كل حال ،فمن دالئل النبوة:

 -1البشارات -2 .املعجزات-3 .السلوك النوعي -4 .السلوك الشخصي.

وقد ظهرت على يد نبينا -عليه الصالة والسالم -معجزات كثرية اهتمت هبا بعض الكتب كـ (دالئل
النبوة) للبيهقي ،ومن ذلك انشقاق القمر ،نبع املاء من أصابعه ،تكليم اجلمادات ،كتسبيح احلصى،
وحنّي اجلذع ،تكثري الطعام القليل حىت يكفي الفئام من الناس.

وأعظم معجزة القرآن الكرمي ،ومظاهر إعجازه متنوعة ،ومن ذلك اإلخبار عن األمور املستقبلية
ووقوعها كما أخرب القرآن ،ومن ذلك أيضاً اإلعجاز العلمي ،وهناك هيئات علمية متخصصة يف جتلية

هذا اجلانب.

مث النظر يف حال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ودعوته ،وكونه أمياً ال يقرأ وال يكتب ،كيف نصره هللا

وأعزه وأعلى دينه؛ ليظهره على الدين كله على ضعف اإلمكانيات املادية ،وآتمر األعداء ،ومع ذلك
فأهل اإلسالم يف ازدايد ويف قوة.
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علم الرسل للغيب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1423/6/1

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
كنت يف زايرة إلحدى املدن يف اململكة املتحدة ،وابلتحديد (بريمينقهام)  ،وقد ال خيفى عليكم كثرة
اجلماعات ،وخالل اجللسة حدث نقاش بّي اإلخوة منهم من يتكلم ابسم الصوفية واآلخر ابسم

السلفية ،فأتى دوري ابحلديث فبينت لإلخوة ما أعلمه

وانتهى احلديث عن علم الغيب ،وعن دعاء األموات.
فلدي سؤاالن:

 -1هل يعلم الرسول علم الغيب؟ مثالً ما فعلت وأفعل وما سيحدث يل.

 -2هل جيوز سؤال دعاء الرسول يل مثالً كقول" :ايحبيب هللا ساعدين مبساعدة هللا"؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اجلواب:1

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ال يعلم الغيب ،ولذلك حينما سأله الكفار عن الساعة أنزل هللا
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْفعاً َوال َ ِ
اء ه
ت ِم َن
الستَ ْكثَـ ْر ُ
عليه قوله":قُ ْل ال أ َْملِ ُ
اَّللُ َولَ ْو ُك ْن ُ
ب ْ
ت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ض ّراً إالّ َما َش َ
ِ
ِ
ري لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن" [األعراف ]188:أي ال أملك أن أجلب
ين ُّ
ا ْخلَ ِْري َوَما َم ه
السوءُ إِ ْن أ ََان إِالّ نَذ ٌير َوبَش ٌ
سِ َ

لنفسي خرياً وال أدفع عنها شراً ،ولو كنت أعلم مىت يكون يل النصر يف احلرب لقاتلت فال أغلب،

وقيل :لو كنت أعلم مىت أموت الستكثرت من العمل الصاحل ،ولو كنت أعلم الغيب أيضاً حلذرت

من أن ميسين السوء.
اجلواب:2
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أما سؤالك دعاء الرسول -صلى هللا عليه وسلم-لك ،فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد توفاه
هللا إليه ،فتوجه إىل من عنده سؤلك جيب دعوتك ،فاسأل هللا -تعاىل -بال واسطة بينك وبينه ،كما
أمرك يف قوله -تعاىل":-وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون
جهنم داخرين" [غافر ]60:ولذلك مل يصح عن صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أهنم

وقفوا على قرب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يسألونه النصر على األعداء أو تفريج الكرابت

رغم ما مر هبم من حمن عظيمة ،بل ورد النهي والوعيد الشديد من هللا على دعاء األموات نبياً أو
ِ
ِ ِ
ِ ِ
غريه ،قال -تعاىل -ه ِ
اء ُك ْم
ين تَ ْدعُو َن م ْن ُدونِه َما ميَْل ُكو َن م ْن قط ِْم ٍري*إِ ْن تَ ْدعُ ُ
َ
":والذ َ
وه ْم ال يَ ْس َم ُعوا ُد َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم الْقيَ َامة يَ ْك ُف ُرو َن بِش ْرك ُك ْم" [فاطر ]14-13:وقولهَ ":وإِ َذا ُحش َر
َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
النهاس َكانُوا َهلم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِِ ِ
ين" [األحقاف ، ]6:ولذلك حّي أجدبت السماء يف زمن
َ
ُْ
ادهت ْم َكاف ِر َ
ُ
ًَ
حي حاضر يدعو ربه ،فلو جاز أن
عمر خرج يستسقي ابلناس وأمر العباس أن يستسقي؛ ألنه ّ

يُستسقى أبحد بعد وفاته الستسقى عمر ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وكذا السابقون األولون،
وعلى ذلك فمن تعدى املشروع إىل ما ال يشرع ضل وأضل.
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هل التطور سبب تعدد األنبياء وختمهم؟
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1424/10/28هـ

السؤال

يقال إن من أسباب تعدد األنبياء تطور الفكر البشري ،واختالف البيئة ،ولكن مل يبعث نيب بعد النيب

حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-فهل هذا يعين أن العقل البشري قد بلغ حده من التطور؟

اجلواب

إن هذه املسألة تعد من فضول املسائل اليت ال يتعلق هبا كبري شأن ،ولكن ما ذكر من كالم قد يقوله
بعض الناس يف تلمس احلكم من وراء مسألة تعدد األنبياء ،وال شك أن هللا -عز وجل -قد أرسل

الرسل وبعث األنبياء املخلق كلما دعت احلاجة إليهم ،وختمهم مبحمد -صلى هللا عليه وسلم.-

وال أعلم نقالً صحيحاً صرحياً يف أن تطور الفكر والعقل البشري يعد من أسباب تعدد األنبياء ،ولكن
قد يستأنس يف مثل هذا املقام ابحلديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ( )3535ومسلم

( )2286وغريمها عن أيب هريرة وجابر -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم،-
قال":مثلي يف النبيّي كمثل رجل بىن داراً ،فأحسنها وأكملها وأمجلها ،وترك فيها موضع لبنة مل

يضعها ،فجعل الناس يطوفون ابلبنيان ويعجبون منه ،ويقولون :لو مت موضع هذه اللبنة! فأان من

النبيّي موضع تلك اللبنة".
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هل أرسل رسول من البادية؟

اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

كيف نوفق بّي قوله تعاىل عن يعقوب -عليه السالم -وبنيه":وجاء بكم من البدو" وبّي قوله تعاىل

عن الرسل -عليهم السالم":-إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى" فاآلية األوىل تثبت أن بعض
األنبياء من البدو؟

اجلواب

جواب العلماء على هاتّي اآليتّي بقولّي:

القول األول :أن قوله -تعاىل":-وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى"

[يوسف ]109 :على حقيقته ،وأن هللا حصر الرسالة يف أهل املدن واحلاضرة ،دون أهل البادية
واألعراب ،وهذا ظاهر النص وال ينتقل إىل غريه إال بدليل.

وعلى هذا القول حتتمل هذه اآلية أوجهاً جتمع معها اآلية األخرى حمل السؤال ،ومن هذه األوجه:

األول :أن يعقوب  -عليه السالم -من احلضر مث انتقل بعد ذلك إىل البادية وحتول إليها ،ومل يكن
قبل من أهلها ،ويدل على ذلك حال والده إبراهيم -عليهما السالم ،-وسكناه الشام ،ويبدو أنه

أصاهبم فقر وجدب أو ضائقة ما فخرجوا من حاضرهتم ،فقد قالوا":اي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
" ...اآلية [يوسف. ]88 :

الثاين :أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو يف حكمه.
الثالث :أن املراد ابلبدو نزول موضع امسه بدا ،وهو املذكور يف قول مجيل أو كثري:

وأنت الذي حببت شغباً إىل بدا **** إيل وأوطاين بالد سوامها
حللت هبذا مرة مث مرة **** هبذا فطاب الواداين كالمها

وروي هذا عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -وال خيفى بُعد القول ،كما نبه عليه األلوسي
والشنقيطي .انظر( :دفع إيهام االضطراب للشنقيطي يف سورة يوسف) .

الرابع :أن ذلك البدو مل يكن يف أهل عمود ،بل هو مستقر يف منازل وربوع.

اخلامس :أنه بدو ابلنسبة حلاضرة مصر ،كما القرية أحياانً للمدينة الكبرية تبدو ليست حباضرة .انظر:

(احملرر الوجيز) البن عطية.
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القول الثاين :وذهب إليه ابن عاشور يف (التحرير والتنوير)  :أن اآلية ال تدل على احلصر ،واستدل
ابآلية املسؤول عنها ،ومثل بيعقوب  -عليه السالم -وأنه من أهل البدو.

والقول األول ابحتماالته :هو الراجح أبوجهه احملتملة وهو الذي عليه عامة املفسرين.
وتدل عليه النصوص الشرعية يف ذم األعراب ،والتشبه بطبائعهم ،ويؤيد ذلك قوله -صلى هللا عليه

وسلم":-ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء يسموهنا العتمة إلعتام اإلبل" رواه ابن

حبان يف صحيحه ( )1541وأبو نعيم يف املستخرج ( )1429من حديث عبد هللا بن عمر -رضي

هللا عنهما-

ومل يستحب اخلروج يف البادية واالستقرار مع املاشية والبحث عن الكأل إال عند الفنت ،كما فعل

أصحاب الكهف ،وقال -صلى هللا عليه وسلم":-يوشك أن يكون خري مال الرجل غنم يتبع هبا
شعف اجلبال ،ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفنت" رواه البخاري ( )3300من حديث أيب سعيد
اخلدري -رضي هللا عنه -وهللا أعلم.

()293/3

ما الدليل على أن النيب تلقى القرآن من الوحي؟
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

دخلت على أحد املواقع اليت هتاجم اإلسالم ،يقول أحد رجال الدين املسيحي إن القرآن الكرمي هو
فعالً من عند هللا ،إال أن حممداً -صلى هللا عليه وسلم -مل يتلقه عن طريق الوحي ،وإمنا حصل على
حمتواه من ورقة بن نوفل ،الذي كان حممد يذهب إليه ويتعلم منه ما جاء يف اإلجنيل والتوراة ،مث يف

مرحلة ما صاغ هذه املعلومات فيما أطلق عليه القرآن ،وزاد فيه ما يبّي أنه نيب ،كيف نرد على هذا

الكالم؟ وما هي األدلة العقلية على أن حممداً عليه الصالة والسالم قد تلقى القرآن الكرمي عن طريق

وحي إهلي؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فإن للسؤال جانبّي :األول :الشبهة اليت يرددوهنا قدمياً وحديثاً ،وجنيب عليها مبا يتسع له املقام من

ثالثة وجوه:

األول :يقال هلم لقد خالف القرآن الكرمي التوراة واإلجنيل يف أعظم وأخطر قضية وهي الوحدانية هلل
تعاىل ،فالقرآن يؤكد على وحدانية هللا وكماله وتفرده ابلعظمة واخللق واجلالل واجلمال .بينما نصوص
التوراة واإلجنيل تؤكد على الثالوث :األب واالبن وروح القدس ،وتنسب إىل هللا النقائص ،تعاىل هللا

عن قوهلم علواً كبري.

الثاين :يف جانب التشريع جند أن اإلجنيل حيرم الزواج ابملطلقة ،ويعتربه زانً ،فقد جاء فيه (من تزوج

مطلقة فقد زان)  ،أما القرآن فإنه يعترب ذلك مكرمة للمرأة ،ويراه أمراً حسناً ،وقد تزوج النيب  -صلى

هللا عليه بزينب  -رضي هللا عنها  -بعد أن طلقها زيد بن حارثة  -رضي هللا عنه .-
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الثالث :أنك إذا قارنت بّي أسلوب القرآن وبالغته وفصاحته ،وبّي نصوص العهدين وجدت الفرق
العظيم ،فنصوص العهدين تغلب عليها الركاكة يف األسلوب ،وأما القرآن فقد أعيا أساطّي البالغة
إىل اليوم أن أيتوا ولو بسورة أو آبية مثله ،فكيف يقال إنه قد صيغ من كتب أولئك الذين ال

يستطيعون اإلتيان مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً.
أما اجلانب الثاين من السؤال فيقال إبمجال:
إن حممداً  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يقرأ ومل يكتب ،ومع ذلك فقد جاءت يف القرآن أخبار علمية

مل يعرفها العامل إال يف منتصف القرن العشرين ،فمن الذي علم حممداً  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه
احلقائق العظيمة؟! إنه هللا الذي يعلم ما كان وما سيكون.

ومن جهة أخرى فقد أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبمور ستقع ،وابلفعل وقعت كما أخرب
هبا ،كما أخرب بفتح القسطنطينية ،وغري ذلك مما وقع كما أخرب.

مث إن هرقل ملك الروم شهد شهادة عقلية بقوله ملا أخربه أبو سفيان أبن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -ال يكذب ،قال :وما كان ليدع الكذب على الناس مث يكذب على هللا.

وأحيل السائل على كتاابت الدكتور زغلول النجار حفظه هللا ،وكتاابت الشيخ عبد اجمليد الزنداين،
لتوضح له هذه اجلوانب ،كما أحيله على كتاب (دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة)

للدكتور الطبيب موريس بوكاي الفرنسي ،حيث خرج بشهادة مفادها أن التوراة واإلجنيل تتصادم مع
النظرايت العلمية احلديثة ،أما القرآن فإنه يتفق معها ،وهذا دليل على أنه من عند هللا ،وتلك الكتب
احملرفة من البشر ،وهللا أعلم.
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عصمة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

فيما يتعلق بعصمة الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-هل هو معصوم من اخلطأ؟ أو معىن العصمة هنا

أن هللا عصمه من الناس -صلى هللا عليه وسلم ،-وإذا كان معصوماً من اخلطأ صلوات ريب وسالمه
عليه ،فما هو التفسري الصحيح حلادثة األعمى اليت نزل فيها قول هللا -تعاىل" -عبس وتوىل"

وجزاكم هللا خري ونفع بكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
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فإ هن القول أبن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يقع منه خطأ ،خمالف لظاهر القرآن؛ ألن هللا
سبحانه ـ الذي أرسله ابحلق ،وهو أعلم به ـ قد عاتبه يف غري ما آية ،وال يكون العتاب إال بسبب

اعما أن ذلك ينقص
وقوع خطأ منه -صلى هللا عليه وسلم -وقد يستعظم بعض الناس القول هبذا ،ز ً
من قدر النيب -صلى هللا عليه وسلم -وليس األمر كذلك؛ فحق هللا أعظم ،واإلميان بكالمه الذي

نقله الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أوىل من هذا الزعم ،ولو كان يف هذه العتاابت اإلهلية له ما
ينقص من قدره ملا ذكرها هللا –سبحانه -يف ح ِّق خليله حممد -صلى هللا عليه وسلم -واملسلم

مطالب ابألخذ بظاهر القرآن ،ومن أتول مثل هذه العتاابت اإلهلية فإنه سيقع يف التحريف والتكذيب

ك
ض ْعنَا َع ْن َ
":وَو َ
خبرب هللا –سبحانه -وقد ذكرت يف كتايب "تفسري جزء ع هم" تعلي ًقا على قوله –تعاىلَ -
ِ
نصه" :قال :جماهد من
ض ظَ ْه َر َك" [الشرح 2 :ـ  ]3ما يتعلق أبمر العصمة ،وهذا ُّ
ِو ْزَر َك الهذي أَنْـ َق َ

طريق ابن أيب جنيح" :ذنبك" ،قال قتادة من طريق سعيد ومعمر( :كانت على النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -ذنوب قد أثقلته ،فغفرها هللا له)  ،وكذا قال ابن زيد .وهذه مسألة تتعلق ابلعصمة ،وللناس
فيها كالم كثري ،وأغلب الكالم فيها عقلي ال يعتمد على النصوص ،وهذا النص صريح يف وقوع

يبّي هللا نوع
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف شيء من الذنوب اليت قد غفرها هللا له ،ولكن مل ِّ
تسلم .وال تفرتض مصطلحاً
هذه الذنوب ،ولذا فال تتعدى ما أمجله هللا يف هذه ِّ
النص ،وقُ ْل به ْ

للعصمة من عقلك حتمل عليه أفعال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فتدخل بذلك يف التأويالت

السمجة اليت ال دليل عليها من الكتاب وال السنة؛ كما وقع من بعضهم يف أتويل قوله –تعاىل:-

ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر [الفتح ، ]2 :قال :ما تقدم :ذنب أبيك آدم ،وما أتخر:
من ذنوب أمتك ،وانظر الشبه بّي هذا القول وبّي قول
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النصارى يف اخلطيئة ،فاهلل يقول" :ليغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك" ،وهذا يقول هو ذنب غريه! وهللا
املستعان" .واعلم أ هن يف الرسول جانبان :جانب بشري ،وجانب نبويّ ،أما اجلانب البشري فهو فيه
كالبشر :حيب ويكره ،ويرضى ويغضب ،وأيكل ويشرب ،ويقوم وينام … إخل ،مع ما ميهزه هللا به يف

هذا اجلانب يف بعض األشياء؛ كسالمة الصدر ،والقوة يف النكاح ،وعدم نوم القلب ،وغريها من

اخلصوصات اليت تتعلق ابجلانب البشري .ومن هذا اجلانب قد يقع من النيب – صلى هللا عليه وسلم
 -بعض األخطاء اليت يعاتبه هللا عليها ،ولك أن تنظر يف مجلة املعاتبات اإلهلية للنيب – صلى هللا

عليه وسلم -؛ كعتابه بشأن أسرى بدر ،وعتابه بشأن زواجه من زينب – رضي هللا عنها  ،-وعتابه
ص هللا على هذا اجلانب يف الرسل
يف عبد هللا بن أم مكتوم – رضي هللا عنه  ،-وغريها ،وقد ن ه
مجيعهم صلوات هللا وسالمه عليهم ،ومن اآلايت يف ذلك" :قل سبحان ريب هل كنت إاله بشراً رسوالً
" [اإلسراء ، ]93 :ومن األحاديث قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-إمنا أان بشر ،وإنكم ختتصمون

يل ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ،وأقضي له على حنو ما أمسع ،من حق له أخيه
إه

شيئاً ،فال أيخذ ،فإمنا أقطع له من النار" (رواه البخاري ( ، )6967ومسلم ( )1713من حديث أم
سلمة –رضي هللا عنها .-وتكمن العصمة يف هذا اجلانب يف أ هن هللا يُنبِّه نبيه – صلى هللا عليه وسلم

 على ما وقع منه من خطأ ،وهذا ما ال يتأتهى ألحد من البشر غريه ،فتأمله فإنه من جوانب العصمةاملُغفلة .وأما اجلانب النبوي ،وهو جانب التبليغ ،فإنه مل يرد البتة أ هن النيب – صلى هللا عليه وسلم -

خالف فيه أمر هللا؛ كأن يقول هللا له :قل لعبادي يفعلوا كذا فال يقول هلم ،أو يقول هلم خالف هذا
األمر ،وهذا لو وقع فإنه خمالف للنبوة ،ولذا ملا ُس ِح َر النيب – صلى هللا عليه وسلم  -مل يُؤثِّر هذا
ِ
الس ْح ُر يف اجلانب النبوي ،بل أثهر
ّ
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يف اجلانب البشري انظر ما رواه البخاري ( ، )3268ومسلم ( )2189من حديث عائشة  -رضي
هللا عنها ،-ومن مثَه فجانب التبليغ يف النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -معصوم ،ويدل على هذا
اجلانب قوله تعاىل" :وما ينطق عن اهلوى ،إن هو إاله وحي يوحى" [النجم ]4-3 :هللا أعلم.
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داللة القرآن على عودة عيسى عليه السالم

اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

هل تدل اآلايت 33من سورة مرمي ،و 46من آل عمران ،و 110من املائدة على بشارات عودة
املسيح -عليه السالم -ابعتبار أنه مل يبلغ الكهولة يف حياته األوىل ،وأنه ليس يف كالم الكهل العادي
مثة معجزة ،وكما كان السالم يف يوم مولده معجزة ،وكان يف وفاته بعد جناته من القتل معجزة ،فال بد

أن يكون بعثه معجزة دنيوية.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما
بعد:

ث َحيّاً"
"وال ه
وت َويَـ ْوَم أُبْـ َع ُ
ت َويَـ ْوَم أ َُم ُ
الم َعلَ هي يَـ ْوَم ُولِ ْد ُ
س ُ
فاآلية الثالثة والثالثون من سورة مرمي تقولَ :
مشريا إىل نزول عيسى -عليه
[مرمي ، ]33:والبعث املراد هنا هو البعث ليوم القيامة ،وليس ً

السالم -ألمور ،منها:

األول :أن نزوله ال يسمى بعثًا.
الثاين :أن املعىن الغالب للبعث يف القرآن إمنا هو البعث ليوم القيامة.

الثالث :أنه قد وقع اخلالف بّي العلماء يف كونه ُرفِ َع حيًّا أو ميتًا ،فمن قال :إنه ُرفِع حيًّا ،فإنه ال

يتناسب مع معىن البعث ،كما هو ظاهر.

ِ
ّي" [آل
هاس ِيف ال َْم ْه ِد َوَك ْهالً َوِم َن ال ه
صاحلِِ َ
أما اآليتّي األخريّي ،وهي قوله تعاىلَ :
"ويُ َكلّ ُم الن َ
ال ه ِ
ك إِ ْذ
عمران . ]46:وقوله تعاىل" :إِ ْذ قَ َ
ك َو َعلَى َوالِ َدتِ َ
يسى بْ َن َم ْرَميَ اذْ ُك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
اَّللُ َاي ع َ
سُ ت َكلِّم النهاس ِيف الْم ْه ِد وَك ْهالً وإِ ْذ َعلهمتُ َ ِ
اب
ك بُِر ِ
أَيه ْدتُ َ
ك الْكتَ َ
ْ
َ
وح الْ ُق ُد ِ ُ َ
َ َ
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اإلجنيل وإِ ْذ َختْلُ ُق ِمن ال ِطّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ئ
يها فَـتَ ُكو ُن طَ ْرياً إبِِ ْذِين َوتُ ِْرب ُ
ّيَ َه ْيـئَة الطه ِْري إبِِ ْذِين فَـتَـ ْنـ ُف ُخ ف َ
ْمةَ َوالتـ ْهوَراةَ َو ْ َ َ
َوا ْحلك َ
َ
ك إِ ْذ ِج ْئـتَـ ُهم ابلْبـيِنَ ِ
ِج ال َْم ْوتَى إبِِ ْذِين َوإِ ْذ َك َف ْف ُ ِ
ال
ات فَـ َق َ
ائيل َع ْن َ
ْ َّ
األَ ْك َمهَ َو ْاألَبْـ َر َ
ص إبِِ ْذِين َوإِ ْذ ُختْر ُ
ت بَِين إ ْسر َ
ِ
هِ
ّي" [املائدة ]110:فقد ورد فيهما النص على كالمه الناس يف
ين َك َف ُروا م ْنـ ُه ْم إِ ْن َه َذا إِاله ِس ْح ٌرُ بِ ٌ
الذ َ
صه بعضهم اببن الثالثة
مرحلة الكهولة ،والكهل يف لغة العرب هو من كان بّي الثالثّي واألربعّي ،وخ ه
والثالثّي ،وذكر األزهري شاهداً على إطالقه على من فوق األربعّي ،لكن األشهر األول ،قال

الطربي وأما قوله" :كهالً" :حمن ًكا فوق الغُلُومة ودون الشيخوخة (جامع البيان . )271 :3

ومن مثَه ،فإن هللا أخرب يف اآليتّي أن عيسى -عليه السالم -يكلم الناس يف املهد ويف هذا معجزة

ظاهرة ،ويكلمهم حال كهولته ،وذلك بعد نبوته وإرساله إىل بين إسرائيل ،حصل هبذا أن عيسى -

عليه السالم -قد حصل منه التكليم يف املهد برباءة أمه ،والتكليم حال الكهولة ابلنبوة قبل رفعه إىل
السماء ،وعلى هذا مجهور تفسري السلف ،كما ذكره الطربي وغريه عنهم يف تفسري كالمه يف مرحلة

ص بعض املفسرين على أن هذا التكليم يكون بعد نزوله؛ وهذا صحيح ابعتبار
الكهولة .هذا وقد ن ه
ِ
مكلما للناس بعد نزوله
كونه ُرف َع كهالً ،وأنه ي ْنزل وهو يف ِّ
سن الكهولة .وهذا القول ـ وهو أن يكون ً
ـ هو من لوازم القول األول؛ ألنه ُرفِع يف حال كهولته ،وبعد تبليغهم الرسالة يف هذه احلال ،فإذا نزل
فإنه ينزل على ما كان ُرفِ َع عليه ،وهللا أعلم .من مثَه فإن هذا املعىن ـ وهو اإلشارة إىل نُزوله ـ حصل
ابعتبارين:
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نص بعض املتقدمّي على أنه يكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل ،قاله ابن زيد من
األولُّ :

ص على كونه من آايت عيسى العالمة اللغوي ثعلب ،فقد نقل عنه
مفسري أتباع التابعّي ،ون ه

األزهري قوله :ذكر هللا -ج هل وع هز  -لعيسى آيتّي ،إحدامها :تكليمه الناس يف املهد فهذه معجزة.

واألخرى :نزوله إىل األرض عند اقرتاب الساعة كهالً ابن ثالثّي سنة يكلم أمة حممد -صلى هللا عليه

وسلم ،-فهذه اآلية الثانية .هتذيب اللغة (. )18 :6

الثاين :أنه يلزم من رفعه أن يكون نزوله على حاله اليت ُرفع عليها ،وهي مرحلة الكهولة ،فيكون نزوله
ِ
الناس يف الكهولة ،وعلى هذا تكون إشارة إىل نزوله إىل األرض ،وإمتامه بقية حياته
ّ
متم ًما لكالمه َ
فيها ،وهللا أعلم.
وقد يرد السؤال عن سبب اإلشارة إىل تكليمه يف الكهولة مع أنه يقع من كل الناس.

فاجلواب :أوالً :أن آية سورة آل عمران نزلت بشأن نصارى جنران ،ويف ذكر تكليمه للناس يف

مير أبطوار البشر ،وليس كما يزعمه النصارى من كونه ولد هللا ،تعاىل هللا عن ذلك،
الكهولة أنه بشر ُّ
أيضا .وهذا املعىن أشار إليه حممد بن جعفر بن الزبري،
أو كونه هو اإلله ،كما زعمته طائفة منهم ً

ص عليه الطربي( .تفسري الطربي . )272 :3
ون ه

وأما آية املائدة ففيها اإلشارة إىل أتييد روح القدس له يف حال تكلمه يف املهد ويف الكهولة ،وكأن
فيها إشارة إىل أنه مؤيد ابلروح القدس يف كل أحواله ،وهللا أعلم.

وهذا يعين اختالف االعتبارين بسبب النظر إىل السياق فيهما .وهللا املوفق.

()302/3

حكم دراسة مادة تطعن يف األنبياء
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

رجل يدرس مادة غربية ضمن دراسته اجلامعية ،وحتتوي هذه املادة على قصص وقصائد تطعن يف كثري

من األنبياء -عليهم السالم ،-وتقول :إن النيب حممداً -صلى هللا عليه وسلم -يف النار والعياذ ابهلل.

هل جيوز متابعة هذه الدراسة أم ال؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإنه قبل احلديث عن جواز متابعة الدراسة فإنه جيب إنكار هذا املنكر ابلوسائل املتاحة لكل من علم
به أو قدر على إنكاره ،لقوله -عليه الصالة والسالم" :-من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل
يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان" رواه مسلم ( )49من حديث أيب

سعيد اخلدري -رضي هللا عنه.-

والسائل مل خيربان عن اسم اجلامعة أو البلد الذي يدرس فيه هذه املادة ،وليس هناك منكر أعظم من
الطعن يف رسل هللا -صلوات هللا وسالمه عليهم -بل جيب استعمال الوسائل النافعة لتغيريه ،ومنها
خماطبة املسؤولّي ابجلامعة ،أو بوزارات الرتبية والتعليم العايل ،أو املراكز اإلسالمية ،أو الغيورين يف

السفارات اإلسالمية ،بل وحىت اللجوء إىل القضاء ووسائل اإلعالم بعد استشارة أهل اخلربة.
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أما دراسة تلك املادة فإذا كانت مادة إجبارية وال بد منها فإنه ال جيوز السكوت على املنكرات اليت
ت هِ
تتضمنها ،وقد قال سبحانه وتعاىل" :وقَ ْد نَـ هز َل َعلَي ُكم ِيف ال ِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُم آاي ِ
ْكتَ ِ
اَّلل يُ ْك َف ُر ِهبَا
ْ ْ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريه إِنه ُك ْم إِذاً مثْـلُ ُه ْم إِ هن ه
ّي
َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَال تَـ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
اَّللَ َجام ُع ال ُْمنَافق َ
َ
مجيعاً" [النساء ، ]140:وقال تعاىل" :-وإِ َذا رأَي َ ه ِ
والْ َكافِ ِرين ِيف ج َهنهم َِ
آايتِنَا
ين َخيُو ُ
َ َْ
ضو َن ِيف َ
َ
ت الذ َ
َ َ َ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
هك ال ه
ش ْيطَا ُن فَال تَـ ْق ُع ْد بَـ ْع َد ال ِّذ ْك َرى َم َع الْ َق ْوِم
يث غَ ِْريهِ َوإِ هما يُـ ْن ِسيَـن َ
ض َع ْنـ ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
فَأَ ْع ِر ْ
َ
ِ
ّي" [األنعام ، ]68:فال يسع دراسة هذه املادة واجللوس هلا إال ببيان ما فيها من الباطل
الظهال ِم َ

لألستاذ والطلبة .نسأل هللا -تعاىل -للسائل التوفيق ،وأن يعينه على الصالح واإلصالح .وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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فرتة محل ووالدة عيسى  -عليه السالم-
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/1/1هـ
السؤال

ما هي فرتة احلمل والوالدة لسيدان عيسى بن مرمي  -عليه السالم-؟.

اجلواب
احلمد هلل ،هذه املسألة مل ينص على حتديدها القرآن وال السنة ،ويروى فيها عن السلف أقوال

مضطربة ،ال يصح القطع بواحد منها ،فمنهم من قال :كانت مدة محلها ساعة ،ومنهم من قال:

تسعة أشهر كسائر النساء ،وهو مروي عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وقيل :ستة أشهر ،وقيل:
سبعة أشهر ،وقيل :غري ذلك.

فإن كان مثة ترجيح فهو للقول األول ،ألن هللا قال يف خلقه" :إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم

خلقه من تراب مث قال له كن فيكون" [آل عمران ، ]]59 :ففيه دليل حمتمل على أن خلقه كان

معجالً ،ويلي هذا القول ،القول الثاين :والقائل به يقول :لو كانت مدة محله خمالفة لعادات النساء
لناسب ذكر ذلك ضمن هذه القصة الغريبة ،ومع ذلك فليست هذه املسألة مما حترك اهلمم

الستقصاء األقوال فيها والبحث عن احلق فيها  ...فمهما كان فيها من العجب من قدرة اخلالق -

عز وجل ،-فقد ذكر ما هو أعجب منها وأكرب ،وهو خلق عيسى  -عليه السالم -من غري أب،

فإن هذا يطوي مجيع ما هو دونه يف أدراجه ،وممن ذكر اخلالف وشيئاً مما ذكرته األلوسي يف تفسريه
روح املعاين ( . )80-79/16وهللا أعلم.
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ارتكب األنبياء عليهم السالم الصغائر
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/10/08هـ
السؤال

السالم عليكم.
أحتار عندما أمسع عن أخطاء األنبياء الصغرية مثل الكذابت الثالثة املنسوبة إىل إبراهيم عليه الصالة
والسالم ،سورة عبس املنسوبة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،والقتل اخلطأ من موسى عليه السالم،

وغريها .فهل ارتكبت األنبياء الصغائر؟ مع التكرم بتقدمي أمثلة.
اجلواب

بسم هللا ،وصلى هللا على رسوله ومصطفاه.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

انعقد اإلمجاع على عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم -من الكبائر ومما يص ِغّر أقدارهم ويُوجب
التعيري واالزدراء من خوارم املروءات ،ولكن نص القرآن على أن األنبياء يقع منهم الذنب واخلطيئة

من اهلفوات الصغرية اليت تقع منهم خطأً أو عن نسيان ،أو غفلة ،أو جهل ،أو حنوه مما تقتضيه

مقروان بذكر توبته منه ،فهم معصومون من
بشريتهم ،ومل يذكر القرآن شيئًا من ذلك عن نيب إال ً

اإلقرار على الذنب ،بل يبادرون فور حدوث العوارض من جهل أو نسيان أو حنوه ،إىل التوبة ويقبل
هللا منهم التوبة ،وهذا لتتم منهم العبودية هلل ،فالتوبة عبادة وهي من أحب العبادات إىل هللا ،وال

تكون إال من ذنب ،ولذلك قال بعض السلف :لو مل تكن التوبة أحب األعمال إليه ملا ابتلى ابلذنب
أحب اخللق إليه.

آد ُم
صى َ
(و َع َ
ومن األمثلة على ما وقع من األنبياء عليهم الصالة والسالم -ما ورد يف قوله سبحانهَ :
اب َعلَْي ِه َو َه َدى) [طه . ]122،121:وهو أكله من الشجرة ،ويف قول
َربههُ فَـغَ َوى * مثُه ْ
اجتَـبَاهُ َربُّهُ فَـتَ َ
س ِيل بِ ِه ِع ْل ٌم َوإِاله
نوح عليه السالم( :قَ َ
َسأَلَ َ
َعوذُ بِ َ
ب إِِّين أ ُ
ك أَ ْن أ ْ
ال َر ِّ
ك َما لَْي َ
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تَـغْ ِفر ِيل وتَـرمحَْ ِين أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين) [هود . ]47:وهو شفاعته يف ابنه .وورد حنوه عن داود
ْ َْ
اخلَاس ِر َ
َّ
ِ
ِ
ك ه
هر)
هم من َذنبِ َ
وسليمان ،وقال سبحانه حملمد صلى هللا عليه وسلم( :ليَـ ْغ ِف َر لَ َ
اَّللُ َما تَـ َقد َ
ك َوَما َأتَخ َ
[الفتح. ]2:

أ هما ما ذكرت من كذابت إبراهيم فلم تكن خطااي بل معاريض ،واملعاريض مشروعة ،وقتل موسى كان
عن خطٍإ ال عن عمد .وهللا أعلم.
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حقيقة رفع عيسى -عليه السالم -إىل السماء
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1426/05/06هـ

السؤال

بعض األشخاص يروجون أبن املسيح -عليه السالم -مات ميتة طبيعية ،ومل يرتفع إىل السماء ودفن

خلصت إىل مسألتّي أحتاج مساعدتكم فيهما:
يف األرض ،وبعد البحث املوسع
ُ

 -1كلمة" :رفعه" مذكورة ( )29مرة يف القرآن ،لكنها حّي استخدمت يف الكالم عن عيسى -عليه
السالم -أضيف إليها كلمة (إىل) (سورة النساء :اآلية  )158وهبذا االستخدام إشارة من القرآن إىل
الصعود إىل السماء.

-2كلمة "توفاه" أيضا مستخدمة يف القرآن ( )29مرة ،ولكن املشكلة اليت أواجهها أنه يف اآلية

( )55من سورة آل عمران ،ويف كل موضع يف القرآن هذه الكلمة قد تعين "نوم" أو "يؤدي إىل
املوت" يف حال استخدامها يف سياق الكالم عن عيسى عليه السالم.

ومن واقع فهمي فقد يكون الذي حصل أن هللا بطريقة ما ذهب بعيسى -عليه السالم -إىل نوع من

النوم (اآلية  :60سورة النساء) .

أرجو تفسري الكلمتّي فيما يتعلق بصعود عيسى -عليه السالم -حيًّا إىل السماء من الناحية اللغوية.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

معىن" :التويف"

التويف يف لغة العرب معناه االستيفاء ،كاستيفاء املدة من الشهور واألايم يف الدنيا ،ويطلق التويف على

القبض أيضاً ،كما يقال :توفيت املال واستوفيته ،إذا قبضته وأخذته كامالً ،وكالمها متقارابن.

والتويف ال يعين املوت إال بقرينة ،فقد يطلق على املوت ،وقد يطلق على غريه ،والذي حيدد ذلك

قرينة السياق.

ويطلق التويف يف لغة العرب على ثالثة ٍ
معان:
األول :يطلق التويف على النوم :ومنه قوله تعاىل ":هللا يتوىف األنفس حّي موهتا واليت مل متت يف منامها
فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى" [الزمر. ]42 :

()308/3

والتويف هنا قبض األرواح عن التصرف يف حال النوم ،واستيفاء العقل والتمييز إىل وقت اليقظة،
والذي ينام كأنه استوىف حركاته من اليقظة.
الثاين :يطلق التويف على املوت ،وذلك وقت انقضاء األجل ،وفيه استيفاء للروح دون البدن،

فيستويف هللا الروح كما يف قوله تعاىل " :حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون "

[األنعام . ]61 :أما البدن فليس فيه هنا استيفاء وال قبض ،بل يبقى يف األرض ويوارى يف الرتاب.
الثالث :يطلق التويف على تويف الروح والبدن مجيعاً ،أي قبضهما واستيفاؤمها مجيعاً ،وهذا الذي

حصل للمسيح عليه السالم ،وبذلك خرج عن حال أهل األرض الذين حيتاجون إىل األكل والشرب

واللباس والنوم وغريها ،فحاله -عليه السالم -ليست كحال أهل األرض يف ذلك.

وعلى هذا فمعىن التويف يف قوله تعاىل " :وإذ قال هللا اي عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من
الذين كفروا [ " ...آل عمران . ]55 :أي قابضك ورافعك يف الدنيا من غري موت ،وهذا التويف
حيتمل معنيّي ،وكالمها صحيح:

األول :أي رافعك إيل وافياً مل ينالوا منك شيئاً ،كما يقال :توفيت من كذا وكذا واستوفيته :إذا أخذته

اتماً.
الثاين :إين متسلّمك ،كما يقال :توفيت منه كذا :أي تسلمته وقبضته.
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وهللا مل يذكر يف القرآن عن املسيح أنه مات وال قتل ،ولو أراد هللا املوت لقال( :وما قتلوه وما صلبوه
بل مات)  ،ولكن هذا مل حيصل ،ولو أراد هللا يف معىن الوفاة املذكورة يف القرآن املوت؛ لكان املسيح
عليه السالم -يف ذلك كسائر املؤمنّي والناس مجيعاً يف قبض أرواحهم والعروج هبا إىل السماء ،ولوفارقت روح املسيح بدنه لكان بدنه يف األرض كبدن سائر األنبياء ،ولذلك قال هللا تعاىل " :بل رفعه

هللا إليه " ...؛ ليبّي أن الرفع للروح والبدن ،ويشهد لذلك احلديث الصحيح كما عند اإلمام مسلم
وغريه يف نزول املسيح -عليه السالم -يف آخر الزمان بروحه وبدنه ،وهذه األحاديث كثرية مشهورة
ومتواترة ومعروفة يف كتب السنة واحلديث ،ويشهد لذلك قوله تعاىل " :وإن من أهل الكتاب إال

ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً[ "..النساء ]159 :أي موته يف آخر الزمان

بعد نزوله عليه السالم ،ولذلك قال " :ليؤمنن به " وهذا فعل ُمقسم عليه ،وال يكون إال يف

املستقبل ،وقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح ،كما عند البخاري ( ، )3448ومسلم

( " : )155وهللا لينزلن فيكم ابن مرمي حكماً عدالً فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير  " ...وهذا داللة
على املستقبل بداللة القسم.

وخالصة الكالم هنا أن لفظ التويف يف اللغة العربية ال يدل بنفسه على تويف الروح دون البدن ،وال

توفيهما مجيعاً ،وال تويف النوم إال بقرينة منفصلة ككثري من األلفاظ العربية.
معىن ":الرفع "

الرفع يف لغة العرب ضد الوضع ،وقد يستخدم يف األعيان (أي األجسام)  ،وقد يستخدم يف املعاين.

والرفع يف األجسام حقيقة يف احلركة واالنتقال إىل جهة العلو ،كما يقال :ارتفع الطائر ،أو ارتفع موج
البحر .فارتفاع الشيء ارتفاعاً بنفسه أي عال ،وهكذا.
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وأما الرفع يف املعاين فهو حممول على ما يقتضيه املقام ،فمثالً :قوله عليه الصالة والسالم " :رفع

القلم عن ثالثة الصغري حىت يكرب و  " ...أخرجه أبو داود ( ، )4398والنسائي ( . )3432معناه

شرف وصار شريفاً.
عدم التكليف الشرعي ،ويقال :ارتفع الرجل حبسبه ونسبه أي ُ
وأما معىن الرفع يف قوله تعاىل يف سورة النساء عن املسيح عليه السالم " :بل رفعه هللا إليه " ،فيدل

احلسي أي االرتفاع؛ ألن معىن الرفع يف األجسام حقيقة يف احلركة
على أن الرفع هنا مبعىن العلو ّ
واالنتقال إىل أعلى ،وهذا ما حصل للمسيح عليه السالم.

ومما يدل أيضاً أن الرفع كان حقيقة يف أمر املسيح قرينة " إليه " يف السياق ،أي الرفع كان ملكان
ٍ
عال؛ ألن هللا أضاف جهة الرفع إليه ،وهللا -جل وعال -يف جهة العلو كما تدل عليه النصوص
والعقل والفطرة.

وخالصة الكالم هنا أن الرفع الوارد يف اآلية رفع حقيقي إىل أعلى ابلبدن والروح ،ألن الرفع يف اللغة

حقيقة يف األعيان (أي األجسام)  ،وليس جمازاً ،واملسيح كان كذلك ،إضافة إىل أن جهة الرفع

أضيفت هلل -تعاىل -وهو يف جهة العلو ،فيكون الرفع هنا :أي االنتقال إىل أعلى.
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حيب ابنه أكثر من النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

كنت يف حديث مع أحد الزمالء ،وتطرقنا إىل حمبة املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم  -فذكر أنه

حيب ابنه أكثر من الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فأنكرت عليه ذلك ،وذكرت له أنه من متام

اإلميان تقدمي حمبة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فرد قائالً :إنه ال يستطيع التغلب على عواطفه،
مع أنه حاول ذلك وقد عقد لساين لذلك ،أرجو منكم الرد عليه مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فأقول وابهلل

التوفيق:

اعلم ابرك هللا فيك أن حمبة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ليست من نوع احلب العاطفي اجملرد ،بل

هي أمر وثيق الصلة ابإلميان وصحته؛ وهلذا بوب البخاري  -رمحه هللا  -لذلك يف صحيحه بقوله:
(ابب حب الرسول من اإلميان)  ،مث أورد حديث رقم ( )14عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب

إليه من والده وولده" ،وحديث أنس  -رضي هللا عنه  -قال :قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-

"ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعّي" رواه البخاري (، )15
ومسلم (. )44
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ونقل ابن حجر – رمحه هللا – يف شرحه يف الفتح ( )58/1من كالم القاضي عياض أن ذلك شرط
يف صحة اإلميان ،قال ابن حجر (ومن عالمة احلب املذكور أن يعرض على املرء أن لو خري بّي فقد
غرض من أغراضه ،أو فقد رؤية النيب – صلى هللا عليه وسلم ( ،-أن لو كانت ممكنة ،فإن كان

فقدها  -أن لو كانت ممكنة  -أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف ابألحبية) املذكورة،
ومن ال فال ،وليس ذلك حمصوراً يف الوجود والفقد ،بل أييت مثله يف نصرة سنته والذب عن شريعته

وقمع خمالفيها ،ويدخل فيه ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ويف هذا احلديث إمياء إىل فضيلة
التفكر ،فإن األحبية املذكورة تعرف به؛ وذلك أن حمبوب اإلنسان إما نفسه وإما غريه ،أما نفسه فهو

أن يريد بقاءها ساملة من اآلفات ،هذا هو حقيقة املطلوب ،وأما غريها فإذا حقق األمر فيه فإمنا هو

بسبب حتصيل نفع ما على وجوهه املختلفة حاالً ومآالً ،فإذا أتمل النفع احلاصل له من جهة الرسول
– صلى هللا عليه وسلم – الذي أخرجه من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان إما ابملباشرة وإما ابلسبب

علم سبب بقاء نفسه البقاء األبدي يف النعيم السرمدي ،وعلم أن نفعه بذلك أعظم من مجيع وجوه
االنتفاعات ،فاستحق لذلك أن يكون حظه من حمبته أوفر من غريه؛ ألن النفع الذي يثري احملبة

حاصل منه أكثر من غريه ،لكن الناس يتفاوتون يف ذلك حبسب استحضار ذلك والغفلة عنه ،وال
شك أن حظ الصحابة – رضي هللا عنهم – من هذا املعىن أمت؛ ألن هذا مثرة املعرفة وهم هبا أعلم،
وهللا املوفق ،وقال القرطيب :كل من آمن ابلنيب – صلى هللا عليه وسلم – إمياانً صحيحاً ال خيلو من
وجدان شيء من تلك احملبة الراجحة ،غري أهنم متفاوتون فمنهم من أخذ من تلك املرتبة ابحلظ

األوىف ،ومنهم من أخذ منها ابحلظ األدىن كمن كان مستغرقاً يف الشهوات ،حمجوابً يف الغفالت يف
أكثر األوقات ،لكن الكثري منهم إذا ذكر النيب – صلى هللا عليه وسلم – اشتاق إىل رؤيته حبيث

يؤثرها
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على أهله وولده وماله ووالده ،ويبذل نفسه يف األمور اخلطرية ،وجيد خمرب ذلك من نفسه وجداانً ال
تردد فيه" أ .هـ فليتأمل اللبيب قدر ذلك ومنزلته يف نفسه ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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ملة إبراهيم عليه السالم
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1425/3/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو عن ملة إبراهيم أمتىن أن أرى إجابة مفصلة عن هذا املوضوع ،وما هي أركانه ،وهل هي

خاصة لليهود والنصارى أم للعرب؟ ومن هم ذرية إبراهيم -عليه السالم -يف الوقت احلايل؟ وهل
يكفي اعتناقها عن اإلسالم وأركانه؟ ومن هم بنو إسرائيل وما هو التفضيل الذي فضلهم هللا به عن
العاملّي؟ حيث إين حبثت عن معىن هذه اآلية يف بعض التفاسري فلم أجدها موجودة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()315/3

ملة إبراهيم هي احلنفية - ،أي التوحيد اخلالص -كما قال –تعاىل" :-ومن أحسن ديناً ممن أسلم

وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً" [النساء ، ]125 :وقال سبحانه واصفاً حاله" :إن

إبراهيم كان أمة قانتاً هلل حنيفاً ومل يك من املشركّي" [النحل ، ]120 :وأمر نبيه حممداً  -صلى هللا

عليه وسلم  -وأمته ابتباع هذه امللة ولزومها ،فقال" :قل صدق هللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً" [آل

عمران ، ]95 :وقال" :مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً" [النحل ، ]23 :فملة إبراهيم -

عليه السالم -هي اإلسالم" :إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملّي" [البقرة، ]131 :

فاإلسالم ملته ،واملسلمون أتباعه ،قال –تعاىل" :-ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمّي من قبل ويف

هذا" [احلج ، ]78 :وذم هللا من حاد عن ملة إبراهيم ،ورغب عنها ،فقال" :ومن يرغب عن ملة

إبراهيم إال من سفه نفسه" [البقرة ، ]130 :وكان ممن رغب عن ملته اليهود ،والنصارى ،قال ابن
جرير رمحه هللا( :عىن هللا بذلك اليهود والنصارى الختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على

اإلسالم؛ ألن ملة إبراهيم هي احلنيفية املسلمة  ...مث ساق بسنده عن قتادة :رغب عن ملته اليهود

والنصارى واختذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من هللا ،وتركوا ملة إبراهيم ،يعين اإلسالم حنيفاً،
كذلك بعث هللا نبيه حممداً – صلى هللا عليه وسلم -مبلة إبراهيم) جامع البيان (. )558/1
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فاليهود حرفوا التوراة ،واستعاضوا عنها بتعاليم احلاخامات وتلمودهم واستطالوا على هللا ورسله،

والنصارى اتبعوا بولس وهجروا دين املسيح عيسى ابن مرمي – عليه السالم -وقالوا ابحللول

والتجسد واإلبنية والتثليث ،فأين هذا من ملة إبراهيم – عليه السالم ،-ملا كان األمر كذلك برأ هللا
نبيه وخليله إبراهيم من اليهودية والنصرانية ،فقال" :ما كان إبراهيم يهودايً وال نصرانياً ولكن كان

حنيفاً مسلماً" [آل عمران ، ]67 :وأنكر هللا –تعاىل -على اليهود والنصارى انتحاهلم إبراهيم

واألنبياء من ذريته ،فقال" :أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هوداً أو
نصارى قل أأنتم أعلم أم هللا" [البقرة. ]14 :

إذا تقرر هذا تبّي أن ملة إبراهيم ليست إراثً اترخيياً يستحق ابلنسب بل هي دين واتباع" :قل إنين

هداين ريب إىل صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً" [األنعام ، ]161 :فمعتنق التوحيد

اخلالص على ملة إبراهيم ولو كان من العجم ،والراغب عن التوحيد الواقع يف الشرك والتثليث ليس

على ملة إبراهيم ولو كان من ذرية إمساعيل أو إسحاق عليهما السالم من العرب أو اليهود.

واليهود يزعمون أهنم ينالون شرف اإلبراهيمية جملرد النسب التارخيي ،وأن هللا أعطاهم عهداً مطلقاً
واختارهم ،بصرف النظر عن التزامهم مبلة إبراهيم ،وهذا من كذهبم وإفكهم ،فقد قال هللا إلبراهيم ملا
جعله للناس إماماً ،وسأله قائالً" :ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملّي" [البقرة. ]124 :
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وأما التفضيل الذي أثبته هللا لبين إسرائيل يف مواضع من القرآن فهو تفضيل هلم على أهل زماهنم،
حيث جعل هللا فيهم الكتاب واحلكم والنبوة ،لكنهم مل يرعوا هذه النعمة ومل يشكروها ،فسلبهم هللا

إايها ،وجعلهم أرذل األمم ،حيث قال -تعاىل" :-وإذا أتذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من

يسومهم سوء العذاب" [األعراف ، ]167 :وأحل عليهم غضبه ولعنته ،فقال تعاىل" :ضربت عليهم
الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من هللا وحبل من الناس وابءوا بغضب من هللا وضربت عليهم املسكنة"

[آل عمران ، ]112 :وادخر هللا هذا الفضل واخلري ألمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -اليت أحيا
هللا هبا ملة إبراهيم ،فقال تعاىل" :كنتم خري أمة أخرجت للناس" [آل عمران ، ]110 :فال يقبل هللا

ديناً سوى اإلسالم" :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل

عمران ]85 :وقال صلى هللا عليه وسلم" :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع يب أحد من هذه األمة
يهودي وال نصراين ،مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار" رواه مسلم
( . )153وهللا أعلم.
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هل نسبة بعض القبور إىل األنبياء صحيحة؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :أحسن هللا إليك ،ما مدى صحة نسبة بعض القبور إىل األنبياء غري نبينا حممد -

صلى هللا عليه وسلم  -مثل قرب إبراهيم وسليمان يف فلسطّي ،وأيوب وعمران يف عمان .وهل جيوز
زايرهتا للسالم؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالذي اتفق عليه العلماء وأمجعت عليه األمة ونقل إلينا ابلتواتر هو قرب نبينا حممد -صلى هللا عليه

وسلم ،-وما سواه من قبور تنسب إىل األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-فجلها ال يثبت بطريق

يوثق به ،وإمنا وقع النزاع يف قرب اخلليل -عليه السالم ،-والذي عليه األكثر أن القرب املعروف اليوم

يف فلسطّي هو قرب إبراهيم -عليه السالم.-

أما زايرة قبورهم -عليهم السالم -للسالم عليهم ،فما علم أنه قرب نيب فال إشكال يف جواز زايرته،
فإذا كانت زايرة قبور عموم املؤمنّي مستحبة ،فزايرة قبور األنبياء والصاحلّي من ابب أوىل ،وليجتنب
املؤمن األفعال احملظورة هناك ،ذلك أن زايرة قبور األنبياء وسائر املؤمنّي على وجهّي :زايرة شرعية،

وزايرة بدعية.

فالزايرة الشرعية يقصد هبا السالم عليهم ،والدعاء هلم ،واالتعاظ واالعتبار والتفكر يف حال من

مضى ،وأين صاروا اليوم ،وتذكر يوم الدين ،فهذه جائزة ،بل مستحبة ،وقد ندبنا إىل هذا.

والزايرة البدعية :أن يزورها كزايرة املشركّي وأهل البدع لدعاء املوتى وطلب احلاجات منهم أو
العتقاده أن الدعاء عند قرب أحدهم أفضل من الدعاء يف املساجد والبيوت ،فهذا من املمنوع الذي
ال جيوز فعله ،ومن كان هذا قصده من الزايرة فال شك أن فعله حمرم.

هذا يف حق من مل ينشئ سفراً لذلك.

()319/3

أما إنشاء سفر ألجل ذلك فاألمة جممعة على جواز شد الرحل واستحبابه ألحد املساجد الثالثة اليت
جاء هبا النص ،وهي :املسجد احلرام ،واملسجد النبوي ،واملسجد األقصى ،أما غري هذه من قرب وأثر
نيب ومسجد وغري ذلك فليس بواجب وال مستحب ،وإمنا وقع اخلالف بّي املتأخرين يف جواز شد
الرحل لزايرة نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-أما غريه فال شك يف منعه .وهللا أعلم.
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(هل لكل نيب دعوة ألمته يوم القيامة؟)
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

قرأت أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -له دعوة جعلها ألمته يف يوم القيامة ،فهل لكل نيب دعوة
ألمته؟ فإن كان اجلواب بنعم ،فهل هي معروفه دعواهتم؟ وهل صحيح أن كل األنبياء دعوا على
أممهم إال نبينا صلى هللا عليه وسلم .وجزاكم هللا خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد أخرج البخاري ( )6304ومسلم ( )198عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال " :لكل نيب دعوة مستجابة يدعو هبا وأريد أن أختبئ دعويت شفاعة ألميت يف

اآلخرة" .وعند مسلم ( )199قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل
كل نيب دعوته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي انئلة إن شاء هللا من مات من أميت
ال يشرك ابهلل شيئا" .وللحديث طرق كثرية ويف بعضها زايدات عما هو مذكور هنا.

وظاهر احلديث أن هللا جعل لكل نيب دعوة تستجاب يف حق أمته أو نفسه ،فناهلا كل منهم يف الدنيا,
فمنهم من دعا على قومه ،كقول نوح عليه السالم" :ال تذر على األرض" [نوح ، ]26:ومنهم من

دعا لنفسه ،كقول زكراي عليه السالم" :فهب يل من لدنك وليا يرثين" [مرمي ، ]6- 5:وقول سليمان
عليه السالم" :وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي" [ص ، ]35:ودعوات األنبياء مذكورة يف
القرآن ،وال يقطع أبن مجيع األنبياء دعوا على أقوامهم ابهلالك ،إذ مل يرد يف ذلك نص يعول عليه،

وإن ذكر بعض الشراح ذلك ،وقد دعا النيب صلى هللا عليه وسلم على أحياء من العرب ،ودعا على
أانس أبعياهنم ،حىت قال له ربه سبحانه" :ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم" [آل
عمران. ]128:
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واحلديث فيه بيان فضل نبينا صلى هللا عليه وسلم على سائر األنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل
بيته بدعوته اجملابة ,ومل جيعلها أيضا دعاء عليهم ابهلالك كما وقع لغريه ممن تقدم .قال ابن اجلوزي:
هذا من حسن تصرفه صلى هللا عليه وسلم ألنه جعل الدعوة فيما ينبغي ,ومن كثرة كرمه ألنه آثر

أمته على نفسه ,ومن صحة نظره ألنه جعلها للمذنبّي من أمته لكوهنم أحوج إليها من الطائعّي.

وقال النووي :فيه كمال شفقته صلى هللا عليه وسلم على أمته ورأفته هبم واعتنائه ابلنظر يف
مصاحلهم ,فجعل دعوته يف أهم أوقات حاجتهم.
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ما املراد خبامت األنبياء؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1424/12/17هـ
السؤال

السالم عليكم.
تدعي الطائفة األمحدية أن خامت األنبياء ال تعين أن النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -هو آخر
األنبياء .فما صحة هذا القول ،وما صحة ما روي عن عائشة -رضي هللا عنها" -قولوا إنه خامت

األنبياء وال تقولوا ال نيب بعده" (تكملة جمموع البحر صفحة  ، )88وقال اإلمام السيوطي :إن املغرية

قال بذلك (الدر املنثور) .

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

هذه الطائفة زائغة عن احلق ،ضالة عن الصراط املستقيم ،مكذبة للقرآن والسنة ،وقد تواترت األدلة

من الكتاب والسنة أنه ال نيب بعد نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-قال هللا -سبحانه وتعاىل-
ول هِ
ّي َوَكا َن ه
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيماً" [األحزاب :من اآلية ، ]40ومعىن خامت
":ولَ ِك ْن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النهبِيِّ َ
َ
النبيّي :أي الذي ختمت به النبوة فطبع عليها ،فال تفتح ألحد بعده إىل قيام الساعة.
ودلت السنة املتواترة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه خامت األنبياء واملرسلّي ومن ذلك:

 ما جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )3535ومسلم ( )2286من حديث أيب هريرة -رضي هللاعنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل ٍ
رجل بىن

بيتاً ،فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولون :هال
وضعت هذه اللبنة ،قال :فأان اللبنة وأان خامت النبيّي ".
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 ويف الصحيحّي البخاري ( ، )4896ومسلم ( )2354من حديث جبري بن مطعم -رضي هللاعنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-أان حممد ،وأان أمحد ،وأان املاحي الذي ميحو
هللا يب الكفر ،وأان احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي ،وأان العاقب" ،والعاقب الذي ليس بعده

نيب.

 -عن ثوابن – رضي هللا عنه ،-قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-وإنه سيكون من أميت

كذابون ثالثون ،كلهم يزعم أنه نيب ،وأان خامت النبيّي ،وال نيب بعدي" رواه أبو داود (، )4252
وغريه.

 -ويف صحيح مسلم ( )523من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم " :-فضلت على األنبياء بست ،أعطيت جوامع الكلم ،ونصرت ابلرعب ،وأحلت يل
الغنائم ،وجعلت يل األرض طهوراً ومسجداً ،وأرسلت إىل اخللق كافة ،وختم يب النبيون ".
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قال احلافظ ابن كثري " :وقد أخرب هللا -تبارك وتعاىل -يف كتابه ،ورسوله يف سنته املتواترة عنه أنه ال

نيب بعده ،ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ،ولو خترق
وشعبذ وأتى أبنواع السحر والطالسم "..قال القاضي عياض " :نكفر من ادعى نبوة ٍ
أحد مع نبينا -
صلى هللا عليه وسلم ..-أو من ادعى النبوة لنفسه ،أو جوز اكتساهبا والبلوغ بصفاء القلب إىل

مرتبتها كالفالسفة وغالة املتصوفة ،وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن مل يدع النبوة ،فهؤالء

كلهم كفار مكذبون للنيب -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه أخرب -صلى هللا عليه وسلم -أنه خامت

النبيّي ال نيب بعده ،وأخرب -صلى هللا عليه وسلم -عن هللا –تعاىل -أنه خامت النبيّي  " ...الشفاء
( )1070 / 2وأما ما جاء عن عائشة واملغرية -رضي هللا عنهما -فقد أخرجهما ابن أيب شيبة يف
مصنفه ( )110 – 109 / 9قال :من كره أن يقول :ال نيب بعد النيب –صلى هللا عليه وسلم-

حدثنا حسّي بن حممد قال :حدثنا جرير بن حازم عن عائشة – رضي هللا عنها -قالت :قولوا خامت

النبيّي ،وال تقولوا :ال نيب بعده.

حدثنا أبو أسامة عن جمالد قال أخربان عامر قال :قال :رجل عند املغرية بن شعبة – رضي هللا عنه:-
صلى هللا على حممد خامت األنبياء ال نيب بعده ،قال املغرية – رضي هللا عنه :-حسبك إذا قلت خامت

األنبياء فإان كنا حندث أن عيسى – عليه السالم -خارج فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده .ومراد
عائشة واملغرية -رضي هللا عنهما -واضح وهو اإلشارة إىل نزول عيسى -عليه السالم -يف آخر
الزمان ....وقد دل على هذا قوله تعاىل" :وإِ ْن ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إِهال لَيُـ ْؤِمنَ هن بِ ِه قَـ ْب َل َم ْوتِِه َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
َ ْ
يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهيداً" [النساء ، ]159 :ودل أيضاً على نزول عيسى -عليه السالم -يف آخر
الزمان األحاديث املتواترة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
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قال ابن قتيبة " :وأما قول عائشة -رضي هللا عنها :-قولوا لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
خامت األنبياء ،وال تقولوا ال نيب بعده ،فإهنا تذهب إىل نزول عيسى -عليه السالم -وليس هذا من
قوهلا انقضاً لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال نيب بعدي" ألنه أراد ال نيب بعدي ينسخ ما

جئت به كما كانت األنبياء  -عليهم السالم -تبعث ابلنسخ ،وأرادت هي ال تقولوا إن املسيح ال
ينزل بعده " وهذا على تقدير صحة ما جاء عن عائشة واملغرية -رضي هللا عنهما ،-فأثر عائشة -

رضي هللا عنها -منقطع ،ويف أثر املغرية  -رضي هللا عنه -جمالد بن سعيد وهو ضعيف .هذا وهللا
املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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الطعن يف أمية حممد صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل
التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

كيف أرد على شخص كافر يقول يل أن ما روي أن حممد -صلى هللا عليه وسلم -مل يعرف القراءة

والكتابة ،وأنه لقي جربيل -عليه السالم -هو ابطل؟.

اجلواب

إن التشكيك يف وقائع التاريخ املاضية منهج مرفوض ،وال يؤثر تشكيك املشككّي يف ثبوت
األحداث ووقوعها.

ووقائع التاريخ منها ما يثبت ابلتواتر املعنوي وهو يفيد العلم كعلمنا ابألنبياء السابقّي وعلمنا بوجود

فالسفة كأرسطو وعلمنا بكرم حامت الطائي ،وشجاعة علي -رضي هللا عنه -وفقه الشافعي-رمحه

هللا .-وعليه فالعلم بوجود النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وأنه كان ال يقرأ وال يكتب علم ضروري،
ثبت ابلتواتر وبنصوص الوحي.

وثبوت نبوته وأنه نيب قد أيدته املعجزات ومنها القرآن العظيم والبشارات اليت صاحبت أحواله مما

أظهر اإلسالم على الدين كله ،ومنها أحداث وقعت يف زمنه كانشقاق القمر ،ونبع املاء من أصبعه،
وقد ألف أهل العلم كتباً يف دالئل النبوة فلرتاجع  ...وعليه فهذا الشخص تبّي له األخبار ،وأنه منها
املتواتر ومنها اآلحاد واملتواتر يفيد العلم القطعي كعلمنا ابلبالد النائية واألخبار املاضية  ...هذا ما

اتفق عليه العقالء من مجيع امللل.

وأما نبوة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -واتصال جربيل-عليه السالم -به فهي ظاهرة معروفة
عند األمم السابقّي من اليهود والنصارى ،فهم ال ينكرون هذه الظاهرة؛ ألهنا وقعت لألنبياء الذين
يؤمنون هبم.

وعليه فنقول هلم كيف تثبت نبوة األنبياء السابقّي دون حممد  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فبالطريق

الذي عرفتم نبوة األنبياء السابقّي تعرفون نبوة حممد  -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا أعلم.
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عصمة األنبياء من الذنوب
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شاب نصراينٌ أمريكي (يسأل من أجل املعرفة ال من أجل التحدي)  ،يقول :كيف تقولون
لقد سألين ٌ

إن األنبياء ،عليهم الصالة والسالم ،معصومون من اخلطأ والذنوب ،والقرآن يقول حملمد صلى هللا
ك ولِل ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ّي
ْم ْؤمنِ َ
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ َ ُ
عليه وسلم ،يف سورة حممد اآلية ( :19فَا ْعلَ ْم أَنههُ َال إِلَهَ إِهال ه َ
والْم ْؤِمنَ ِ
ات َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم ُمتَـ َقلهبَ ُك ْم َوَمثْـ َوا ُك ْم)  .وكان النيب صلى هللا عليه وسلم -يستغفر هللا من
َ ُ
الذنوب؟ مث كيف تقولون إنه معصوم من اخلطأ مث تقولون يف احلديث :قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه

أيضا عن قول
وما أتخر .فما هذه الذنوب اليت غفرها هللا له ،واليت تقدمت؟ (زاد على ذلك أن سأل ً
(واله ِذي أَط َْم ُع أَن يَـ ْغ ِف َر ِيل َخ ِطيئَ ِيت يَـ ْوَم ال ِّدي ِن)  .فما
إبراهيم عليه السالم يف سورة (الشعراءَ : )82 :

أيضا عن قتل موسى عليه السالم-
خطيئة إبراهيم عليه السالم؟ أليس
معصوما من اخلطأ؟ وسأل ً
ً
ت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِيل فَـغَ َف َر لَهُ إِنههُ ُه َو
للمصري ،واآلية  16من سورة القصص( :قَ َ
ب إِِّين ظَلَ ْم ُ
ال َر ِّ
ِ
يم) .
الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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الذنب هو املعصية ،ويشمل الكبائر -كالراب ،والزان -والصغائر -كالغضب غري الشديد ،والضيق،
واحلزن ،وحنو ذلك -واألنبياء ،عليهم السالم ،كلهم معصومون من الكبائر ،ومن كل ما خيل بتبليغ
الدين ،لكنهم قد يقعون فيما دون ذلك من السهو والنسيان؛ (إال أن هللا يسددهم مبا هو من ال ِّدين)

 ،وكذلك الصغائر قد تكون منهم لبشريتهم وما ال يتناىف مع تبليغ الرسالة ،وهللا يسددهم يف ذلك؛
ِ
كما قال تعاىل( :ع َفا هللا ع ْن ِ
ك)
َح هل هللاُ لَ َ
َ َُ َ
ك ملَ أ َِذنْ َ
ت َهلُ ْم) [التوبة . ]43:و( :ملَ ُحتَِّرُم َما أ َ
س َوتَـ َو هىل) [عبس . ]1:ومثلها .وهللا أعلم .واألنبياء ،عليهم الصالة
[التحرمي . ]1:وَ :
(عبَ َ
والسالم -لشدة عبادهتم وتعظيمهم هلل تعاىل -يعدون الوقوع يف الصغائر ،والسهو والنسيان والغفلة
من التقصري ،وخيافون أن يكون خطيئة ،فيستغفرون هللا منها ،كما أن األنبياء عليهم الصالة

والسالم -لقوة معرفتهم ابهلل وحقوقه ونعمه -يرون أن كل أعماهلم الصاحلة ال تكافئ نعم هللا اليت ال

تعد وال حتصى ،فتفزع نفوسهم للشعور ابلتقصري ويهرعون إىل االستغفار ،وهكذا جيب أن يكون عباد

هللا الصاحلون .نسأل هللا أن جيعلنا منهم ،آمّي .وهللا أعلم.
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املقصود ابحلكمة يف قوله "وآاته هللا امللك واحلكمة"
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/08/19هـ
السؤال

ما احلكمة من ذكر إيتاء احلكمة لداود بعد ذكر قتله جلالوت يف سورة البقرة آية:

(251؟) .
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
احلكمة هي النبوة على القول الراجح ،وقد أعطى هللا داود احلكمة وامللك بعد قتله جلالوت" :وآاته

هللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء" [البقرة :من اآلية ، ]251والنبوة اصطفاء من هللا ملن يشاء من
عباده ،وقد كان داود فىت صغرياً يف بين إسرائيل ال شأن له ،وقيل :إنه كان راعي غنم ،فلعل من

احلكم أن هللا أراد أن يبّي لبين إسرائيل أن األمور جتري حبكمة هللا ال على ظواهر األشياء ،فلم متنح

ال لطالوت وال جلالوت ،وإمنا هلذا الراعي ،وكما قال تعاىل عن املشركّي" :وقالوا لوال نزل هذا القرآن

على رجل من القريتّي عظيم" [الزخرف . ]31 :وهللا أعلم.
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ختم النبوة مبحمد ونزول عيسى عليهما الصالة السالم
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلرسل

التاريخ 1425/12/25هـ

السؤال

إيل رسالة طويلة فيها شبهات تقلقين
أحد املنكرين لرجوع عيسى (عليه السالم) يف آخر الزمان أرسل ّ
وال أستطيع الرد عليها .أرجو من فضيلتكم أن جتيبوا عن هذه الشبهات .ومنها :نقطع أبن ليس

هناك أنبياء آخرون أيتون بعد النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم) ولكن من اخلطأ حتديد األمر أبنبياء
جدد .والبعض حياولون التوفيق بّي النزول الثاين للمسيح عليه السالم (ترمجة حرفية) وإمياننا خبتم

النبوة حيث يزعمون أن عيسى (عليه السالم) كان نبيًّا قدميًا وليس بنيب جديد ،ويف إضافة لتوثيق

ذلك جيادلون أبنه حيث إن عيسى عليه السالم سيتبع شرع حممد (صلى هللا عليه وسلم) فلن يكون

نبيًّا حقيقة يف ذلك احلّي .ومعىن ذلك أن عودة عيسى عليه السالم لن متثل هتدي ًدا خلتم النبوة،

وليس يف عقيدتنا مبدأ نزع النبوة عن نيب ،وال شك أن القاداينيون خرجوا من ملة اإلسالم ابلردة

بسبب ما عندهم من وجهات نظر مشاهبة عن ختم النبوة ،حبيث يزعمون أنه قد يكون هناك أنبياء

على نفس شريعة حممد (صلى هللا عليه وسلم)  ،ولكن ليس هناك أساس لتحديد ختم النبوة بظهور

أنبياء جدد أو ألنبياء من نوع معّي .فإن ختم النبوة تشمل مجيع األنبياء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد..
من القواعد املقررة أن نبوة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ثبتت كما ثبتت نبوة غريه من األنبياء

السابقّي ممن يؤمن هبم النصارى كموسى عليه السالم وسائر أنبياء بين إسرائيل؛ وإذا ثبتت نبوة نيب
وأنه مرسل من عند هللا وجب اإلميان به وأن كل ما يقوله حق جيب تصديقه.
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(ما َكا َن ُحمَ هم ٌد أ ََاب
ومما جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم أنه خامت األنبياء ال نيب بعده ،كما قال تعاىلَ :
أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن هرس َ ِ
ٍ ِ
ّي وَكا َن ه ِ
ِِ
يما) [األحزب . ]40 :وكما
ُ
اَّللُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
َ ّ َّ ْ َ
ول ا هَّلل َو َخ َامتَ النهبيّ َ َ
ِ
ِ
ِ
يت َج َوام َع
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح" :فُ ِّ
ْت َعلَى ْاألَنْبِيَاء بِ ِس ٍّ
ت :أُ ْعط ُ
ضل ُ
ب وأ ِ
الْ َكلِ ِم ونُ ِ
ْت إِ َىل ْ
اخلَل ِْق َكافهةً
يل الْغَنَائِ ُم َو ُجعِلَ ْ
ُحله ْ
ص ْر ُ
ورا َوَم ْس ِج ًدا َوأ ُْر ِسل ُ
يل ْاأل َْر ُ
ض طَ ُه ً
ت ِاب ُّلر ْع ِ َ
َ
ت َِ
ت َِ

ِ
ّي" .أخرجه
َو ُختِ َم ِ َيب النهبِيُّو َن" .أخرجه مسلم ( . )523وقال ً
أيضا يف الصحيح" :أ ََان َخامتُ النهبِيِّ َ

البخاري ( )3535ومسلم (. )2286

أيضا اليت جيب تصديق حممد صلى هللا عليه وسلم فيها -ألنه فرع عن نبوته -ما
ومن عقائد اإلسالم ً
ِ
اع ِة) [الزخرف . ]61:أي عالمة على
ْم لِّل ه
سَ
(وإِنههُ لَعل ٌ
جاء يف سورة الزخرف حكاية عن املسيحَ :
قرهبا .وفسرها الرسول صلى هللا عليه وسلم بنزول املسيح عليه السالم يف آخر الزمان -انظر

صحيح ابن حبان ( )6817ومستدرك احلاكم .278/2

أما عن شريعة املسيح بعد النزول فسيحكم بشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم ،كما ذكر ذلك النيب

صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح عند اإلمام البخاري ( )2222واإلمام مسلم (: )155
"و هِ
ْسر هن ال ه ِ
ِ
ِ
يب َولَيَـ ْقتُـلَ هن ْ
اخلِْن ِز َير ."..ويف احلديث اآلخر:
َ
صل َ
اَّلل لَيَـ ْن ِزلَ هن ابْ ُن َم ْرَميَ َح َك ًما َعاد ًال فَـلَيَك َ
ِ
ِ
ِ
ف أَنْـتُ ْم إذَا نَـ َز َل في ُك ُم ابْ ُن َم ْرَميَ فَأَ هم ُك ْم م ْن ُك ْم" .أخرجه مسلم ( . )155أي :فأمكم بكتاب ربكم
" َك ْي َ
وسنة نبيكم .كما فسرها الصحابة.
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بل إن الذي يؤم الناس يف الصالة يف ذلك الوقت ليس املسيح عليه السالم بل رجل من أمة حممد
صلى هللا عليه وسلم ،كما أخربت بذلك األحاديث الصحيحة :انظر صحيح البخاري ()3449
ومسلم ( . )155وليس ذلك الرجل أفضل من املسيح عليه السالم ،بل داللة على أن املسيح بعد
نزوله اتبع لشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم وحاكم هبا .ومع ذلك فهو نيب ويدعى يف ذلك الوقت
بنيب هللا ،وليس يف ذلك إشكال ،والنصارى يؤمنون بنظري ذلك ،فقد جاء يف الكتاب املقدس من
العهد القدمي منه :اجتماع أكثر من نيب يف وقت واحد ومكان واحد ويعملون بشريعة واحدة ،وليس

يف ذلك ما يطعن يف نبوة واحد منهم ،وهذا له أمثلة كثرية أشهر من أن تذكر ،وهذا يؤمن به اليهود
والنصارى ،كما هو موجود عندهم.

وأما مسألة القاداينية فاألمر فيها خيتلف من عدة أوجه:

 -1أن النيب حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم أخرب بنزول املسيح عليه السالم حم ِّك ًما لشريعته ،ومل خيرب

بغريه كاملريزا أمحد غالم القادايين.

تباعا حسب احلاجة،
 -2يعتقد القاداينيون أبن النبوة مل ختتم ،بل هي مستمرة ،وأن هللا يرسل الرسل ً
حىت بعد حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأن املريزا أمحد غالم القادايين أفضل األنبياء.

 -3أن القاداينية أتوا مبعتقدات بعيدة جدًّا عن اإلسالم ،فمع أهنم ألغوا فكرة ختم النبوة إال أهنم

قالوا بنزول كتاب آخر غري القرآن على نبيهم املريزا أمحد غالم القادايين ،وامسه الكتاب املبّي ،وهو

املعتمد ال القرآن ،ويعتقدون أهنم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة ،وكل مسلم عندهم

كافر حىت يدخل يف القاداينية ،إىل غري ذلك من املعتقدات ،سواء يف هللا سبحانه وتعاىل أو يف
التشريعات اليت ختالف اإلسالم.

وعلى هذا فخروج القاداينيبة عن اإلسالم ألهنم ليسوا على شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأول
شيء خالفوا فيه أصل الشريعة هو نفيهم خلتم النبوة .وهللا أعلم.
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مس كتب التوراة واإلجنيل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلكتب
التاريخ 1424/7/10هـ

السؤال

قرأت يف كتب الفقه القدمية املختلفة القول حبرمة مس كتب التوراة واإلجنيل ،وبعضهم قيهد احلرمة مبا

مل يبدل ،فهل هذا الكالم دقيق حاليا؟ حيث ثبت حتريف هذه الكتب ،وابلتايل جيوز مسها للمحدث

حداث أصغر وحداث أكرب؟
اجلواب

مسها على احملدث حداثً أصغر أو أكرب ،ألهنا كلها مبدلة وحم هرفة ،وقد تالعب
ال أعرف أنه حيرم ُّ

اليهود ابلتوراة ،وتالعب النصارى ابإلجنيل.
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قصة قتل عمر للمنافق
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلكتب
التاريخ 1425/05/08هـ

السؤال

ما حكم القول :أبن القرآن ليس معجزاً؟ وأن العلم أثبت عدم صحة القرآن الكرمي ،وأن معجزته

قصة "مشهورة
الوحيدة هي بقاؤه من غري تغيري!! علماً أبن قائلها مسلم ،كما أنه قال التايل" :نتذكر ّ

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
سأل
َ
مرة" لـ ُعمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  ،-عن ذاك الذي َ
ِ
مثّ أاب بكر  -رضي هللا عنه  -عن ُح ٍ
لسؤال عُمر  -رضي هللا
ذهب
كم ُمعّي ،ومل يكتف هبذا ،بل َ
ِ
حّي َعلم أبنه مل يرض حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
عنه  -أيضا ،فأجهز عليه َ
نعم! ُ ِ
هو ،وطاعتهُ واجبٌة علينا ،لكن تصرف ُعمر "الفردي"
رسول هللا  -عليه الصالة والسالم َ -
ِ
قمة الديكتاتورية "أو االعتداء كما تسمي ِه"؟ فما حكم هذا
الرجوع إىل
دو َن
ِ
صاحب الشأن ،أمل يكن ّ
القول؟ أفيدوين مأجورين جزاكم هللا خريا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فأما ما حكاه السائل الكرمي من قول ذلك املتكلم يف وصف القرآن الكرمي فهو قول خطري ،ومنكر

عظيم ،جيب قبل احلكم عليه أن يوقف على نص كالمه حىت يتثبت منه ،ويفهم مراده من قوله:

(ليس القرآن معجزاً ،وإن العلم أثبت عدم صحة القرآن الكرمي) ألن هذا كالم ال يكاد يصدر عمن
ينتسب إىل اإلسالم ،فأرى أن يرسل السائل نص كالمه قبل أن حيكم على قوله.
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وأما احلادثة اليت نسبها إىل عمر – رضي هللا عنه  -فقد أوردها بعض املفسرين يف بيان سبب قوله

تعاىل" :أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم  " ...إىل قوله" :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر
بينهم [ " ...النساء ، ]60:فقد أخرج الثعليب والواحدي والبغوي أهنا نزلت يف رجل من املنافقّي
انزع رجالً من اليهود ,فقال اليهودي :بيين وبينك أبو القاسم  ,وقال املنافق :بيين وبينك الكاهن.

وقيل :قال املنافق :بيين وبينك كعب بن األشرف ,يفر اليهودي ممن يقبل الرشوة ،ويريد املنافق من
يقبلها .ويروى أن اليهودي قال له :بيين وبينك أبو القاسم .وقال املنافق :بيين وبينك الكاهن ,حىت

ترافعا إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم  -فحكم لليهودي على املنافق ,فقال املنافق :ال أرضى ,بيين
وبينك أبو بكر; فأتيا أاب بكر فحكم أبو بكر لليهودي .فقال املنافق :ال أرضى ,بيين وبينك عمر.

فأتيا عمر فأخربه اليهودي مبا جرى; فقال :مهالً حىت أدخل بييت يف حاجة  ,فدخل فأخرج سيفه مث

خرج ,فقتل املنافق ; فشكا أهله ذلك إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم  -فقال عمر :اي رسول هللا ;

إنه رد حكمك .فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-أنت الفاروق) وهذا اخلرب مل يصح سنده؛
ألنه من رواية الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس – رضي هللا عنهما  ،-وطريق الكليب عن ابن

عباس – رضي هللا عنهما  -من أوهى الطرق وأضعفها ،فاخلرب مل يصح أصالً ،مث لو صح هذا اخلرب
عن عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه  ،-لكنا جزمنا بصواب فعله – رضي هللا عنه -؛ وذلك أن

النيب – صلى هللا عليه وسلم  -قد أقره على ذلك ومل ينكره ،بل مساه الفاروق ،وما كان له عليه

الصالة والسالم أن يقره على فعله لو مل يكن صواابً ،واملعلوم من سنته وهديه – عليه الصالة السالم
 أنه كان ال يقر أحداً على منكر مهما كانت منزلته وحمبته له ،فهذا أسامة بن زيد – رضي هللا عنها -مع حمبة النيب – صلى هللا عليه وسلم  -له ملا قتل رجالً من بعد أن
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نطق ابلشهادة ،أنكر – صلى هللا عليه وسلم  -فعله ذلك غاية اإلنكار ،ففي الصحيحّي البخاري
( )4269ومسلم ( )96وغريمها أن أسامة بن زيد – رضي هللا عنهما  -قال" :بعثنا رسول هللا –

صلى هللا عليه وسلم  -إىل احلرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال وحلقت أان ورجل من

األنصار رجالً منهم قال فلما غشيناه قال ال إله إال هللا قال فكف عنه األنصاري فطعنته برحمي حىت
قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النيب – صلى هللا عليه وسلم  -قال فقال يل اي أسامة أقتلته بعد ما

قال ال إله إال هللا قال قلت اي رسول هللا إمنا كان متعوذا قال أقتلته بعد ما قال ال إله إال هللا قال فما
زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" ،وكانت شبهة أسامة – رضي هللا

عنه  -قوية حيث قال إمنا قاهلا خمافة القتل ،ومع هذا فقد أنكر عليه النيب – صلى هللا عليه وسلم
 -إنكاراً شديداً ،حىت قال أسامة من شدة ما جيد ـ مع ما له من سابقة عظيمة يف اإلسالم ـ وهلل لقد

متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
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وبعد :فهذه املقاالت وأمثاهلا املتضمنة الطعن يف سلف هذه األمة وخري القرون ال سيما صحابة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إمنا تصدر عن مرضى القلوب ممن ال يعرف لصحابة رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  -قدرهم وال ينزهلم  -رضي هللا عنهم  -منزلتهم ،وهم الذين رضي هللا

عنهم وأثىن عليهم بقرآن يتلى ،يقول تعاىل ((لقد رضي هللا عن املؤمنّي إذ يبايعونك حتت الشجرة))
[الفتح ، ]18:ويقول تعاىل(( :حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم

ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان سيماهم يف وجوههم من أثر السجود)) [الفتح ، ]29:ويف

احلديث الصحيح عند البخاري ( )3673ومسلم ( )2540أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
قال(( :ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه)) ،

فرضي هللا عنهم وأجزل ثواهبم جزاء نصرهم لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -وتبليغ هذا الدين غضاً
طرايً كما أنزل ،وأسأل هللا مبنه وكرمه أن حيشران يف زمرهتم وحتت لواءهم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه.
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القتال بّي موسى وحممد عليهما السالم
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلكتب
التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

يدعي املسلمون أن موسى عليه السالم مسلم ونيب ،لكن إحدى الوصااي العشر تنص على عدم

القتال ،لكن نيب اإلسالم أُوحى إليه أن يقاتل يف سبيل هللا ،فهل غري هللا (سبحانه) رأيه .أم أن أحد
النبيهّي ليس نبيًّا حبق؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فإن اإلميان جبميع الرسل واألنبياء عليهم السالم ركن من أركان العقيدة ال يتم
اإلميان إال به ،فاملسلم يؤمن جبميع الرسل دون تفريق بينهم يف اإلميان ،وموسى -على نبينا وعليه

أفضل السالم -رسول من أويل العزم من الرسل بعثه هللا تعاىل بدعوة التوحيد واإلسالم ،ولكن القوم

غريوا وب ّدلوا يف كتاهبم .وليس هذا ادعاء يدعيه املسلمون .وقد بعث هللا حمم ًدا عليه السالم بدعوة
ّ
عامة خامتة انسخة ملا سبقها ،فال يقبل هللا تعاىل من الناس دينًا غريه.
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وأما الوصااي العشر اليت جاء ذكرها يف ِس ْفر اخلروج من التوراة اليت أبيدي القوم فيما يسمى ابلعهد

القدمي ،فقد جاءت بصيغتّي ،إحدامها تتصل ابلعقيدة واألخرى أكثر اتصاالً ابلتشريع ،وليس فيهما

أحكاما
نص أو إشارة إىل عدم القتال .بل إننا جند يف سفر التثنية من العهد القدمي (التوراة) ويف غريه
ً
كثرية شديدة تتعلق ابحلرب والقتال وما يرتتب على ذلك من آاثر يف األموال واألشخاص كالغنائم

واألسرى واالسرتقاق ..إخل ،وهذا واضح عندهم يف نصوص كثرية .كما أن قصة موسى عليه السالم
يف القرآن الكرمي جاء فيها ما يدل على ذلك .وهلذا ال يصح القول أبن الوصااي العشر تدل على

تبعا
عدم القتال ،على خالف يف أمر آخر وهو :هل القتال كان
ً
مفروضا على القوم استقالالً أم ً

غري رأيه .فهذا مما ال يوصف هللا تعاىل به وال يقال
لفرضيته على النيب .ومن مثَه ال يقال :إن هللا تعاىل ّ
يف ح ّقه سبحانه .ولو اختلفت شريعة نيب عن آخر يف التشريع ،فإن ذلك نسخ لبعض األحكام،

ولكل نيب شريعة ختصه ،وقد ختتلف عن الشرائع األخرى حلكمة أرادها هللا تعاىل -كما هو معروف-

وبعد هذا يظهر ما يف الفقرة األخرية يف السؤال من خطأ أو جتاوز يف التعبري ،فال يقال :إن أحد
النبيّي ليس نبيًّا .ألنك تقول إنه أحد النبيّي ،وهذا اعرتاف بنبوته حبق .وهللا أعلم.
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هل ترى املرأة رهبا يف اجلنة؟
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1422/7/13
السؤال

لقد قرأت يف كتب العقائد أن املرأة الترى الرب يوم القيامة ،أو على أقل تقدير فاملسألة خالفية ،وأان

خائفة من هذا األمر ،فما ذنيب أن خلقين ريب امرأة مث حيرمين لذة النظر إليه ،وهالين األمر عندما

أخربين أحدهم بقوله :إنك امرأة ،والجيوز أن ينظر إليك الرب ،ومن ذلك احلّي وأان يف قلق ،وبدأت
ألعن الساعة اليت كنت فيها امرأة رجاء أخرجوين من حرييت؟

اجلواب
أحاديث الرؤية تشمل املؤمنّي مجيعاً من الرجال والنساء ،فالوعد الكرمي برؤية وجه هللا -تعاىل-

يعم أهل اإلميان ذكوراً وإاناثً ،فليست األنوثة مانعاً من حتقيق هذا النعيم ،كما أن الذكورة
الكرمي ّ
ليست شرطاً يف ذلك.

فعلى األخت السائلة أن تبادر إىل أسباب هذا الوعد الكرمي من اإلميان والعمل الصاحل ،كما أن

عليها أن حتذر من التس ّخط على قدر هللا ،واختياره الذي اليكون إال حلكمة ابلغة ،قال عز وجل:
ضل هللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
((وال تتمنوا ما ف ّ

اكتسَب واسألوا هللا من فضله إن هللا كان بكل شيء عليماً))  ،فإن اخلري فيما اختاره هللا تعاىل.

والسب حمرم لقوله -صلى هللا عليه
سب األايم ولعنها؛ ألن لعن األايم
ّ
كما أن عليها أن تتجنب ّ

وسلم -يقول هللا تعاىل " :يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأان الدهر بيدي األمر أقلّب الليل والنهار "
أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة (. )2246
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هل ينادى الناس يوم القيامة أبمساء أمهاهتم؟
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1422/7/22
السؤال

هل قول من يقول أن الناس يوم القيامة ينادون أبمساء أمهاهتم قول صحيح؟

اجلواب

أخرج أبو داود بسنده عن أيب الدرداء -رضي هللا عنه  -قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

((إنكم تدعون يوم القيامة أبمسائكم وأمساء آابئكم فأحسنوا أمساءكم))  .ففي هذا احلديث ردٌّ على

من قال إن الناس يوم القيامة إمنا يدعون أبمهاهتم ال آابئهم .وقد ترجم البخاري يف صحيحه لذلك

فقال (ابب يدعى الناس آبابئهم) وذكر فيه حديث ابن عمر -رضي هللا عنه  -أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال ((الغادر يرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال له :هذه غدرة فالن بن فالن)) .

ونذ ّكر السائل ومجيع إخواننا ابالستعداد ليوم امليعاد ،واالشتغال مبا ينفع من العلم النافع والعمل

الصاحل وابهلل التوفيق.
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اي بين أوقف هذه التساؤالت
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ..ما احلكمة من اختيار هللا النار للعذاب مع تعدد طرقه؟ فقد تكون الكهرابء
أقوى يف العذاب من النار ـ على سبيل املثال فقط ال غري ـ؟ ودمتم ساملّي.

اجلواب

أيها االبن الكرمي
أوالً :سؤالك هذا وأنت يف السابعة عشر من عمرك وهي سن نشاط ذهين ترد إىل الذهن فيها هذه

التساؤالت وأكثر منها ،ولذا فإين أنصحك بعدم االستمرار مع هذه التساؤالت فإن تقدمك يف السن
ونضجك التعليمي والعملي يف املستقبل سيكشف لك أن كثرياً من هذه التساؤالت غري واردة،

وليست يف حملها الصحيح ،وستجد أن ذهنك يعرض عنها ويتجه إىل غريها مما هو أجدى ،وكثرياً ما
يعيش الشباب يف مثل سنك محى هذه التساؤالت وإذا تقدمت السن واتسعت املدارك وأخذت

احلقائق حجمها احلقيقي هدأت هذه التساؤالت وخف هذا التوتر يف الذهن ،وانشغل الذهن والفكر

مبا هو أجدى وأنفع وأخذت هذه التساؤالت حجمها احلقيقي.
اثنياً :إن التمادي مع هذه التساؤالت وتطلُّب اجلواب ينقلك يف الغالب إىل أسئلة أخرى فرمبا تقع يف

ورطات فكرية ال تستطيع االنفكاك منها .والسبب يف ذلك اقتحام العقل ما ليس من جماله ،ونزوله

إىل غري ميدانه ،فإن هللا  -جل وعال -رزقنا العقول لنحاكم هبا أنفسنا ونعرف هبا طريق هدايتها ،ال
لنحاكم هبا حكمة هللا وقدره وشرعه ،وهناك فرق كبري ينبغي أالّ يغيب عنك وهو التفريق بّي ماال

وأما
يفهمه العقل وبّي ما يرده العقل؛ ّأما ماال يفهمه العقل فكثري ،وسببه قصور العقل عن إدراكهّ ،

ما يرفضه العقل ويرده فليس يف كل ما أخرب هللا به أو شرعه ما ميكن أن يكون خمالفاً للعقل ومصادماً
له.
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اثلثاً :نقع يف خطأ كبري عندما ننقل قوانّي األرض الفيزايئية والطبيعية إىل عامل الربزخ أو إىل ملكوت
السماوات ،أو إىل غيب اآلخرة.

اي بين إن هذه األرض اليت تراها على امتدادها وانفساحها وسعتها ما هي إال هباءة تسبح يف ملكوت

واسع ،أو كما يقول بعض علماء الفلك" :األرض ابلنسبة للكون نقطة على كلمة يف جملد يف مكتبة".
فكيف تريد أن تنقل قوانينها الفيزايئية والطبيعية وتعممها يف الكون كله وتنقلها إىل آفاق السماوات
وغيب اآلخرة.

اي بين إن املركبة الفضائية الصغرية إذا خرجت من األرض نظرت إليها عن بعد فإذا هي كالربتقالة،

وانفكت عن أول قوانّي األرض اليت كانت أتسرها وهي اجلاذبية ،فكيف تنقل قوانّي األرض إىل

ملكوت هللا الفسيح ،أو إىل غيب اآلخرة احملجوب عنّا.
رابعاً :إنك تساءلت عن عذاب النار ،وملاذا يكون ابلنار وال يكون بغريه من أنواع العذاب؟ والذي
ينبغي علينا أن يكون تساؤلنا احلقيقي عندما نذكر النار هو :ما الذي يكون سبباً يف اتقاء عذاهبا
والفوز ابلنجاة منها "فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز" [آل عمران. ]185:

ال أن يكون تساؤلنا يف اقرتاح أنواع من العذاب فيها ،ولذلك أُمران ابالستعاذة من عذاب النار يف كل
صالة ،نقول :اللهم إننا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القرب ،وحكى هللا عن عباده الصاحلّي
دعاءهم "ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما" [الفرقان. ]65:
إن الذي ينبغي أن نتساءل عنه كيف نتقي عذاب النار ،وليس االنشغال ابلتساؤل عن أنواع عذاب
النار وكيفيتها وما هو األشد منها عافاان هللا وإايك وأعاذان من النار.
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خامسا :أما إذا عدان إىل سؤالك فعليك أن تعلم أن أنواع العذاب والنعيم اليت يف اآلخرة ال متاثل
مسمياهتما يف الدنيا ،ولذلك روى الطربي يف تفسريه ( )490عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال:

ليس يف الدنيا مما يف اآلخرة إالّ األمساء ،أي :أن حقائقها ال تتماثل وإمنا يوجد تقارب يف املعىن يوضح
احلقيقة وال يعين التطابق والتماثل ،ولذلك أخرب النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن البون الشاسع بّي
انر الدنيا وانر اآلخرة فقال":انركم هذه اليت توقدون جزء من سبعّي جزءاً من انر جهنم" قيل :اي

رسول هللا إن كانت لكافية؟ قال" :فضلت عليهن بتسعة وستّي جزءاً كلها مثل حرها" رواه البخاري

( )3265ومسلم ( )2843من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قالوا :اي رسول هللا ،وإن كانت
لكافية ).فليس بّي انر اآلخرة وانر الدنيا متاثل حىت نقيس عليه ابقي صنوف عذاب الدنيا.

سادساً :عندما ذكر هللا ـ عز وجل ـ من عذاب جهنم عذاب النار كان هذا يف وحي خياطب مجيع

أجيال البشرية ويف بقاع الدنيا كلها والبشر كلهم على تعاقب األعصار وتفرق الداير يدركون ما يف

النار من إحراق وعقوبة فما ظنك لو ذكر أموراً ال تدرك إالّ يف زمن دون زمن ،أو يف بلد دون بلد
من حنو ما أشرت إليه ـ كالصعق الكهرابئي وحنوه ـ فهل سيكون هذا يف كتاب خياطب البشرية يف

الدهور كلها ،إن هذه األمور اليت تذكرها اآلن غري مدركة يف بالد كثرية ،وغري مدركة يف أعصار كثرية،

فكان من إعجاز هذا الكتاب العظيم ذكره احلقيقة اليت يشرتك فيها البشر واليت ال يضرها تعاقب
األجيال ،وال تفرق األماكن.

()345/3

سابعاّ :من أين أتيت أبن الكهرابء أقوى يف العذاب من النار ،اي بين إن يف الدنيا من عذاب النار ما

ال ميكن تصوره ،عذاابً بعضه أشد من بعض ،ففي الدنيا اليت انرها جزء من تسعة وستّي جزءاً من انر
جهنم مصاهر احلديد ومصاهر الصخور اليت تصل درجة حرارهتا إىل آالف الدرجات املئوية فإذا

كانت انر الدنيا فيها هذا القدر الشديد من احلرارة فما ابلك بنار اآلخرة ،علماً أبن انر اآلخرة ليس
عذاهبا فقط يف حرارهتا ولكن يف بقاء املعذبّي يف هذه احلرارة احملرقة حبيث يتعذبون بسعري جهنم من
غري أن ينتج عن هذا السعري هالك هلم ،كما قال هللا ـ عز وجل ـ" :ال يقضى عليهم فيموتوا وال

خيفف عنهم من عذاهبا" [فاطر . ]36:فنار الدنيا مهما كانت شدة العذاب فيها فإنه ينتهي سريعاً
إىل اهلالك ،أما انر جهنم -نسأل هللا أن جيريان منها -فهي على هذه الدرجة من احلرارة ومع ذلك

فإن حاهلم كما أخرب هللا" :كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا العذاب"
احلاً غَ ْ ِ
صطَ ِر ُخو َن فِيها ربهـنَا أَ ْخ ِرجنَا نَـعمل ص ِ
"و ُه ْم يَ ْ
ري الهذي ُكنها نَـ ْع َم ُل أ ََوَملْ
ْ َْ ْ َ
َ َ
[النساء ، ]56:وقال تعاىلَ :
َ
ِ
ِِ
ّي ِمن نَ ِ
ِ ِِ
ِ
ص ٍري" [فاطر ]37:وهذه
اء ُك ُم النهذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما للظهالم َ ْ
نُـ َع ّم ْرُك ْم َما يَـتَ َذ هك ُر فيه َم ْن تَ َذ هك َر َو َج َ
كيفية من العذاب غاية يف الشدة واهلول نسأل هللا العافية.
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اثمناً :إن الذي خلق اخللق هو أعلم به " ،أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" [امللك ]14:فهو
-جل وعز -أعلم خبلقه وأعلم أبنواع نعيم املطيعّي وأنواع عذاب اجملرمّي وهذا الرب الذي خلق

وعلم ما خلق أخرب أن عذاب النار هو أشد العذاب فكل ما يرد يف ذهنك من صور العذاب فما يف

النار أشد منه كما قال هللا ـ عز وجل ـ":أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " [غافر ]46:فقوله" :أشد
العذاب" يدل على أنه ال يوجد عذاب أشد من هذا العذاب الذي يصاله آل فرعون يف النار ،وكل

ما خيطر على ابلك من أنواع العذاب فهو دونه يف الشدة ألن الذي أخرب بذلك هو الذي خلق اخللق

وهو أعلم هبم "أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" [امللك. ]14:
اتسعا :إن ما يف النار من العذاب ليس مقصوراً على التهاب حرارة النار ،ففي النار من أنواع العذاب
شكول أخرى فيها الزمهرير وفيها الزقوم وفيها السالسل واألغالل ومقامع من حديد ،وماء كاملهل

يغلي يف البطون كغلي احلميم فحرارة النار هي نوع من عذاهبا ،وفيها من أنواع العذاب أشياء أخرى

نسأل هللا أن جيريان منها.

أيها االبن الكرمي وبعد هذا كله فإين أنصح نفسي وإايك أبن يكون يف قلوبنا توقري للرب الذي نعبده
وتعظيم للكتاب الذي أنزله ،وذلك أبن نتوجه إىل املعىن الذي سيقت من أجله األخبار فنمأل به

قلوبنا ،فأخبار النار إمنا سيقت لتحذيران وختويفنا منها وإنذاران من الوقوع فيها ،ومحلنا على جتنب
املعاصي واآلاثم وااللتزام بطاعة هللا ومرضاته اليت هي طريق إىل جنته .فهذا الشيء الذي ينبغي أن

يكون عامراً يف قلوبنا وهذا الشيء الذي ينبغي أن تتحرك فيه قواان العقلية والفكرية ال أن ننقل

عقولنا إىل التفكري فيما هو وراء ذلك مما يقصر العقل عن إدراكه ويفوت الثمرة العظمى احلقيقية اليت
جاءت األخبار وتنزلت اآلايت من أجلها نسأل هللا أن أيخذ بنواصينا إىل احلق وأن يهدينا سواء
السبيل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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زوج املرأة يف اآلخرة
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1423/11/24هـ

السؤال

الزوجة الصاحلة اليت تتزوج من بعد وفاة زوجها األول ومها متحاابن يف عشرهتما ،وكذلك الزوج الثاين

على أحسن حال ،السؤال ،تكون من نصيب َم ْن يف اجلنة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئل فضيلته :إذا كانت املرأة هلا زوجان يف الدنيا فمع من تكون منهما؟ وملاذا ذكر هللا الزوجات
للرجال ومل يذكر األزواج للنساء؟

فأجاب بقوله :إذا كانت املرأة هلا زوجان يف الدنيا فإهنا ختري بينهما يوم القيامة يف اجلنة ،وإذا مل تتزوج

يف الدنيا فإن هللا  -تعاىل  -يزوجها ما تقر به عينها يف اجلنة ،فالنعيم يف اجلنة ليس مقصوراً على
الذكور ،وإمنا هو للذكور واإلانث ومن مجلة النعيم الزواج.

وقول السائل "إن هللا  -تعاىل  -ذكر احلور العّي وهن زوجات ومل يذكر للنساء أزواجاً".
فنقول :إمنا ذكر الزوجات لألزواج؛ ألن الزوج هو الطالب ،وهو الراغب يف املرأة ،فلذلك ذكرت
الزوجات للرجال يف اجلنة وسكت عن األزواج للنساء ،ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس هلن أزواج

بل هلن أزواج من بين آدم.

[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيح /حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا  ،-ج ،2ص. ]53:
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رؤية أمهات املؤمنّي يف اجلنة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1423/10/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ابرك هللا فيكم كم أمتىن أن أجد إجابة لديكم على هذا السؤال.

هل ابإلمكان أن يرى املسلم إحدى املسلمات يف اجلنة الاليت كن أجنبيات عنه وال حيللن له؟ هل
جيوز أن يراهن يف اجلنة ويقابلهن؟ كأن يتمىن مسلم أن يقابل أمهات املؤمنّي ،خاصة وأن القلوب قد

طهرت بدخول دار الطيبّي ،فقد دار حوار هادئ بّي أانس ومل خيرجوا بنتيجة واضحة تفصل املسألة،
فنأمل منكم إجابة شافية ولو بعد حّي ،ابرك هللا فيكم ونفع بعلمكم.

اجلواب

إن أمور الغيب ال سبيل إىل معرفتها إال ابخلرب عن املعصوم ،ألن أمور الغيب ال تدرك ابلعقول

والتفكري ،فأمور اجلنة من الغيب املستور ،والواجب الوقوف عند ما جاءت به النصوص من الكتاب

والسنة ،فيجب اإلميان ابجلنة وما أخرب هللا به من أصناف النعيم فيها ،مع العلم أبن حقائقها ال
يعلمها إال هللا ،ومل أيت يف النصوص أن الرجل يلقى نساء اآلخرة.
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فلم يرد نفي وال إثبات للرؤية املسؤول عنها ،وليس لنا أن نقول :إن اإلنسان ميكن أن يرى أمهات

املؤمنّي أو نقول ال ميكن ،بل جيب أن منسك عن التفكري يف هذا واخلوض فيه ،فإنه من الفضول
وليس مما يشرع الدعاء به ،وال مما يشرع متنيه ،لكن الذي دل عليه القرآن أن املؤمنّي يلتقون

وجيلسون على السرر متقابلّي ،كما قال تعاىل" :ثلة من األولّي وقليل من اآلخرين على سرر موضونة

متكئّي عليها متقابلّي" [الواقعة ، ]16-12:ويف اآلية األخرى" :ونزعنا ما يف صدورهم من غل

إخواانً على سرر متقابلّي" [احلجر ، ]47:فال ينبغي اخلوض يف أمور الغيب بال علم ،بل إذا طرح

مثل هذا السؤال فينبغي أن جييب اإلنسان بقوله :هللا أعلم ،ويوجه السائل إىل عدم اخلوض يف ذلك

ألنه ال فائدة فيه" ،وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسئوالً" [اإلسراء ]36:وقالت املالئكة" :سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
احلكيم" [البقرة. ]32:

نسأل هللا أن يهدينا صراطه املستقيم وأن جيعلنا مجيعاً من أهل جنات النعيم وصلى هللا وسلم ابرك

على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه.
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املذهب احلق يف رؤية هللا تعاىل
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1422/10/14

السؤال

كيف الرد على من قال أن املقصود بقوله  -تعاىل  " :-وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة " أي

منتظرة بدليل قوله  -تعاىل -يف حكاية عن بلقيس " فناظرة مبَ يرجع املرسلون " وهللا حيفظكم.

اجلواب

هي إبىل كما يف هذه اآلية ،فإنه يعين -
هذا جهل بلغة العرب وابألدلة الشرعية ،فإن النظر إذا ُعد َ

عند العرب  -النظر -ابلعّي الباصرة ،وكل من عنده أدىن معرفة ابلعربية يدرك الفرق بّي قول

القائل( :نظرت إىل الرجل)  ،وقوله( :سأنظر مب يرجع الرجل) فالعبارة األوىل تفهم النظر إليه ابلعّي
املبصرة ،والعبارة الثانية تفهم االنتظار والرتقب.

واألدلة الشرعية األخرى تفسر اآلية كذلك مثل قوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إنكم سرتون
ربكم عياانً " واحلديث يف الصحيحّي (البخاري " "7435ومسلم " "633وغريمها ،وقد تواترت

األحاديث يف إثبات الرؤية ،وأمجع على ذلك سلف األمة وأهل السنة قدمياً وحديثاً ،وفسر النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -قوله  -تعاىل " -للذين أحسنوا احلسىن وزايدة" [يونس  ]26أبن الزايدة

واملزيد هي النظر إىل الرب  -تبارك وتعاىل  -انظر صحيح مسلم (. )181

واملسلم الذي ال يطمع يف هذا النعيم (وهو النظر لوجه هللا الكرمي) حمروم ،نعوذ ابهلل من احلرمان،
ونسأله  -تعاىل  -أن ينعم علينا يف الفردوس األعلى ،وأن ميتعنا ابلنظر إىل وجهه الكرمي .آمّي.
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مم خلقت احلور العّي؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1422/11/28
السؤال

مم خلقت احلور العّي؟

اجلواب

01مثل هذا إمنا يؤخذ من املبلهغ عن هللا شرعه ،إذ ال جمال للرأي فيه ،وال أعلم شيئاً ثبت عن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -يف بيان حقيقة خلقهن .غري أن هللا  -تعاىل  -ذكر أنه ابتدأ خلقهن

وأنشأهن ألهل اجلنة ،يقول  -تعاىل  " :-إان أنشأانهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرابً أتراابً ألصحاب
اليمّي [الواقعة " ]38-37-36-35 :لكن قد ورد يف الكتاب والسنة بعض صفات َخل ِْق ِهن

وخ ِل ُُقِهن ،أسوق لك طرفاً منها:
ُ

أ .يف مجاهلن وحسن خلقهن جاء يف القرآن الكرمي تشبيههن ابللؤلؤ املكنون يف البياض والصفاء ،قال

 تعاىل  " :-وحور عّي كأمثال اللؤلؤ املكنون " [الواقعة ، ]23-22 :وقال  -تعاىل " :كأهننالياقوت واملرجان " [الرمحن. ]58 :

ب .ويف حيائهن وعفتهن قال  -تعاىل  " :-فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان "

[الرمحن ، ]56:وقال -تعاىل " :-حور مقصورات يف اخليام " [الرمحن ]72 :قال ابن عباس -
رضي هللا عنه  :-قاصرات الطرف على أزواجهن ال يرين غريهم ،وهللا ما هن متربجات وال

متطلعات.

ج .وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما رواه الشيخان (البخاري  ،3254ومسلم )2834
وغريمها من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وذكر ما أعد هللا للمؤمن يف اجلنة ،فقال " :لكل

امرئ منهم زوجتان من احلور العّي يرى ُمخ ساقهن من

وراء العظم واللحم " قال ابن حجر  -رمحه هللا  -يف الفتح " واملراد وصفها ابلصفاء البالغ وأن ما
يف داخل العظم ال يسترت ابلعظم واللحم واجللد" أهـ.

د .ويف وضاءهتا وطيب رائحتها صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما رواه
البخاري ( )2796وغريه من حديث أنس بن مالك قال ... " :ولو أن امرأة من
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أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما وملألته رحياً ولنصيفها على رأسها خري من
الدنيا وما فيها" والنصيف اخلمار الذي جتعله املرأة على رأسها.

فهذا بعض وصف احلور يف اجلنة أسأل هللا  -تعاىل  -أن جيعلنا مجيعاً من أهلها ،وهللا أعلم.

()353/3

هل يرى الرجال النساء يف اجلنة؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1422/12/11
السؤال

هل جيوز أن أدعو أن جيمعين هللا مع امرأة ليست من حمارمي يف اجلنة؟ وهل يرى الرجل املرأة األجنبية

يف اجلنة؟ وهل يرى الرجل املرأة من حمارمه كأخته مثالً يف اجلنة؟ مع الدليل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
 وصل سؤالك عن أحوال الناس يف اجلنة ،وهل يرى الرجال النساء يف اجلنة ،وهل جيمعك هللا معامرأة ليست من حمارمك؟

وعلينا -وفقك هللا -أن نعلم أن يف اجلنة غاية النعيم ومنتهاه ،وقد بّي هللا  -عز وجل -أن ألهل
اجلنة فيها ما يشتهون ،فكل نعيم يشتهيه أهل اجلنة ينالونه ،ولن يوجد أحد يف اجلنة يتمىن شيئاً وال

يناله.

ولكن عليك أن تعلم أن هذه الرغبات التفصيلية ال يلزم أن تكون حاضرة يف اجلنة ،وال أن ما
تشتهيه يف الدنيا ستشتهيه يف اجلنة ،فشهوات الطفل غري شهوات الشاب ،غري شهوات الرجل،

وهذا كله يف الدنيا ،فكيف بشهوات أهل الدنيا وأهل اآلخرة؟

 -2عندما أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة قالت عائشة
-رضي هللا عنها ":-اي رسول هللا الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال :اي عائشة األمر أشد

من أن يهمهم ذاك " رواه البخاري ( )6527ومسلم ( . )2859وهذا يبّي لك أن شأن اآلخرة غري
شأن الدنيا ،وأن األمر أعظم من ترد فيه هذه اخلواطر.
 -3كونك تتمىن هذه املرأة يف الدنيا ال يعين أن هذه األمنية ستبعث معك يوم القيامة.

 -4هناك أانس عندهم نوع احنراف يف الشهوات كمن يتشهى املردان واحملارم ،ورمبا تساءلوا هل هذه
الشهوات يف اجلنة؟ وحنن نعلم أن أهل اجلنة سيكونون هبيئات سوية وفطر سوية ال تشتهي هذه
األمور املنحرفة.
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 -5مث بعد ذلك أليس األجدى لنا أن نتشاغل أبسباب دخول اجلنة وسلوك الطريق املوصل إليها؟
فإذا أكرمنا هللا هبا فإن وراء ذلك النعيم كله ،ولن حترم يف اجلنة من شيء تشتهيه ،ولكن الشأن يف
سلوك طريق أهلها ،والبعد عما يبعد عنها.

 -6مسع سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنهما -ابنه يدعو وهو يقول" :اللهم إين أسألك اجلنة
ونعيمها وإستربقها ،وحنواً من هذا ،وأعوذ بك من النار وسالسلها وأغالهلا فقال :لقد سألت خرياً
كثرياً ،وتعوذت ابهلل من شر كثري ،وإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول ":إنه سيكون
قوم يعتدون يف الدعاء"وقرأ هذه اآلية "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه ال حيب املعتدين"

[األعراف ]55:وإن حبسبك أن تقول :اللهم إين أسألك اجلنة ،وما قرب إليها من قول أو عمل،

وأعوذ بك من النار ،وما قرب إليها من قول أو عمل" رواه أبو داود ( )1480وأمحد (-1483
 )1584وإسناده حسن.

وورد حنوه عن عبد هللا بن مغفل -رضي هللا عنه -أنه مسع ابنه يقول :اللهم إين أسألك القصر
األبيض عن ميّي اجلنة إذا دخلتها فقال :أي بين سل هللا اجلنة وتعوذ به من النار فإين مسعت رسول

ُّ َُ ُهور والدعاء"
هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول ":إنه سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الط ّ
رواه أبو داود ( )96وأمحد ( )16801-16795وإسناده صحيح.

وكما أن هذا أدب يف الدعاء ،فهو أيضاً أدب يف العلم ،فعلينا التشاغل مبا يعيننا بدءاً وهو العمل

الصاحل ،واالستغناء مبا أخرب هللا به من نعيم يشوق إىل اجلنة ويبعث على العمل ،وترك التكلف
ابلسؤال عما كفينا ،فلو كان هذا مما حيتاجه الناس لبينه هللا هلم كما بّي غريه من أحوال أهل اجلنة.
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أما رؤية الرجل أخته يف اجلنة فقد ذكر هللا حال أهل اجلنة فقال -تعاىل ":-فأقبل بعضهم على بعض
يتساءلون[ "..الصافات ]57-50:فأخرب سبحانه أن أهل اجلنة يقبل بعضهم على بعض يتحدثون،
ٍ
أحوال كانت هلم يف الدنيا ،وهذا يدل على أن املعارف واألقارب يلتقون يف
ويسأل بعضهم بعضاً عن
اجلنة ،ويتحادثون ويتذكرون أحواهلم يف دنياهم .وقد ذكر اإلمام ابن القيم يف الباب التاسع واخلمسّي

يف كتاب (حادي األرواح) فصالً طويالً يف تزاور أهل اجلنة ،أورد فيه أحاديث كثرية ال ختلوا أسانيدها
من ضعف وداللة اآلية ظاهرة -حبمد هللا.-

أسأل هللا أن جيعلنا وإايك من أهل كرامته ،ويسلك بنا سبيل أوليائه ،وأهل طاعته ،وأن جيعل منقلبنا
إليه يف جنات وهنر ،يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ،والسالم عليك.
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هل األطفال طيور يف اجلنة؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1423/1/16
السؤال

مسعت أن هناك حديثاً يقول :أبن الطفل إذا مات دون السنتّي ،أو دون سن البلوغ يكون يف اجلنة

طرياً ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله وأصحابه والتابعّي،
أما بعد:

أمجع أهل السنة واجلماعة من علماء هذه األمة أن أطفال املسلمّي الذين ماتوا قبل البلوغ أهنم

مجيعهم يف اجلنة ،هذا ما ال خالف فيه ،وقد دل على ذلك صراحة أحاديث صحيحة عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم  ،-منها :حديث أيب هريرة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف أطفال

املسلمّي أنه قال عنهم " :صغارهم دعاميص اجلنة" يتلقى أحدهم أبه ،أو قال :أبويه فيأخذ بثوبه،
صنِ َف ِة ثوبك هذا ،فال ينتهي حىت يدخله هللا وأابه اجلنة " أخرجه مسلم يف صحيحه
كما آخذ أان بِ َ

(رقم  ، )2635والدعموصُ :دويبة ال تُفارق املاء ،واملقصود أن أطفال املسلمّي يف اجلنة ال
صنِ َفة :طرف الثوب ،ويف حديث قُرة بن إايس  -رضي هلل عنه  -أن النيب  -صلى هللا
يُفارقوهنا ،وال ه
عليه وسلم  -قال ألحد الصحابة ملا تويف ابنه " :أما يسرك أن ال أتيت ابابً من أبواب اجلنة إال وجدته
عنده يسعى يفتح لك؟! " فقال رجل :أله خاصة أو ل ُكلهنا؟ قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-بل
لكلكم " أخرجه النسائي يف (اجملتىب رقم  ، )2088،1870وابن حبان يف صحيحه (رقم ، )2947

واحلاكم وصححه ( ، )384/1فدل هذان احلديثان وغريمها أن أطفال املسلمّي يف اجلنة ،ولذلك
أمجع علماء األمة على ذلك.
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أما أهنم يكونون من طيور اجلنة ،فلم أجده إال يف حديث عائشة  -رضي هللا عنها -فقد أخرج
اإلمام مسلم (رقم  )2662من طريق طلحة بن حيىي ،عن عمته عائشة بنت طلحة ،عن عائشة أم

املؤمنّي ،قالت" :دعي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل جنازة صيب من األنصار .فقلت :اي
رسول هللا ،طوىب هلذا ،عصفور من عصافري اجلنة ،مل يعمل السوء ومل يدركه .قال" :أو غري ذلك اي

عائشة؟ إن هللا خلق للجنة أهالً ،خلقهم هلا وهم يف أصالب آابئهم ،وخلق للنار أهالً ،خلقهم هلا

وهم يف أصالب آابئهم" وأخرج هذا الوجه اإلمام أمحد ( )208 ،41/6وأبو داود (رقم ، )4680
والنسائي يف اجملتىب (رقم  ، )1947وابن ماجة (رقم  ، )82وابن حبان يف صحيحه (رقم . )6173

بتفرد طلحة بن حيىي هبذا احلديث ،حيث قال يف العلل (" )138طلحة بن
وقد حكم اإلمام أمحد ُّ

حيىي أحب إيل من بُريد بن أيب بردة ،بُريد يروي أحاديث مناكري ،وطلحة حدهث حبديث عصفور من

عصافري اجلنة" (قال عبد هللا بن أمحد) حدثين أيب قال :حدثنا ابن فضيل عن العالء أو حبيب بن أيب

َعمر ،قال أيب :وما أراه مسعه إال من طلحة يعين ابن فضيل".

ولذلك أورد العقيلي هذا احلديث يف الضعفاء يف ترمجة طلحة بن حيىي ،مث قال (: )616 - 615/2

" آخر احلديث فيه رواية من حديث الناس أبسانيد جياد ،وأوله ال ُحي َفظ إال من هذا الوجه".
وتع هقب ابن عبد الرب هذا احلديث يف التمهيد ( )351 - 350/6بقوله" :وهذا احلديث ساقط
ضعيف مردود مبا ذكران من اآلاثر واإلمجاع ،وطلحة بن حيىي ضعيف ال حيتج به ،وهذا احلديث مما

انفرد به ،فال يُـ َع ّرج عليه" ،وقال يف موطن آخر من التمهيد (" : )90/18حديث ضعيف ،انفرد به

طلحة بن حيىي ،فأنكروه عليه ،وض هعفوه من أجله".
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ص هرح اإلمام أمحد بتضعيف هذا احلديث ،كما يف كتاب اجلامع للخالهل ،كتاب أهل امللل
وقد َ
( 68 - 67/1رقم  )16وعنه ابن قدامة يف منتخب علل اخلالهل ( ،53رقم  ، )10وابن قيم

اجلوزية يف أحكام أهل الذمة ( )613 - 612/2فقد روى اخلالهل عن عبد امللك بن عبد احلميد
امليموين ،أن اإلمام أمحد ذكر له حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -هذا يف أطفال املسلمّي ،فقال:

"هذا حديث ضعيف ،وذكر فيه رجالً ضعهفه ،هو طلحة .ومسعته يقول غري مرة وأح ٌد يشك أهنم يف

ش ُّ
ك فيه؟!! "
اجلنة؟! مث أملى علينا األحاديث فيه ومسعته يقول هو يرجى ألبويه ،كيف يُ َ

وعلى هذا :فتضعيف احلديث قائم على أن طلحة بن حيىي تف هرد ابحلديث ،وأن مثله  -يف ضبطه

التفرد مبثل ما تف هرد به ،ومن رجع إىل ترمجة طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبد هللا
وإتقانه  -ال حيتمل ُّ
التيمي سيرتجح لديه أنه خفيف الضبط ،فانظر هتذيب التهذيب ( )28 - 27/5ومثله ما أقل ما

التفرد خاصة إذا تف هرد أبصل ،وابألخص إذا كان ما تف هرد به خيالف النصوص الثابتة والثابت
يقبل منه ُّ
من الدين ،بل لقد أطلق ابن عبد الرب القول يف مفاريد طلحة بن حيىي ،ونقل اإلمجاع على ذلك،

عندما قال يف التمهيد (" : )79/12ما انفرد به ليس حبجة عند مجيعهم لضعفه".
لكن يعارض ذلك كله أن طلحة بن حيىي متابع (يف الظاهر) متابعتّي:

األوىل :ما أخرجه مسلم ( )2662من طريق العالء بن املسيب ،عن فضيل بن عمرو ،عن عائشة
بنت طلحة ،عن عائشة أم املؤمنّي ،قالت :ه
توىف صيب ،فقلت طوىب له ،عصفور من  -عصافري اجلنة
 ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ":-أوال تدرين أن هللا خلق اجلنة وخلق النار ،فخلق هلذهأهالً وهلذه أهالً".
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ، )138والطرباين يف األوسط ( ، )4512وقال عقبة" :مل يرو هذا

احلديث عن الفضيل بن عمرو إال العالء بن املسيب"
وهذه املتابعة ظاهرها الصحة ،وقد قدمها اإلمام مسلم يف صحيحه على رواية طلحة بن حيىي.
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وللعلماء والباحثّي جتاهها ثالثة مواقف:
األول :قبوهلا وتصحيحها ،ابعتبارها متابعة حلديث طلحة بن حيىي .وهذا هو ظاهر موقف ابن حبان
ٍ
خالف أييت ذكره) .
(بال خالف أعلمه)  ،وهو ظاهر موقف مسلم (على
الثاين :تصحيحها وتقدميها على رواية طلحة بن حيىي ،وهو ما فسر به أبو معاذ طارق بن عوض هللا

تصرف مسلم ،من تقدميه لرواية العالء بن املسيب على رواية طلحة بن
(حمقق منتخب علل اخلالل) ُّ

حيىي ،مبتنياً حسب نظره الفرق يف املعىن بّي الروايتّي ،وأن رواية العالء بن املسيب ليس فيها

استدراك من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على عائشة ،أي :ليس فيها ما قد يتمسك به من أن
أوالد املسلمّي متوقف فيهم ،أو أن دخوهلم النار حمتمل .وعليه فليس يف رواية العالء بن املسيب

النكارة اليت يف رواية طلحة بن حيىي.
ص الطرباين
الثالث :توهيم العالء بن املسيب يف ذكره هلذه املتابعة ،اعتماداً على انفراده هبا ،كما ن ه

عليه (أي على انفراده) ولعل هذا هو موقف اإلمام أمحد ،الذي سبق وأن ذكران كالمه يف (العلل) ،

وأنه ذكر رواية حممد بن فضيل بن غزوان عن العالء (وهو ابن املسيب) أو عن حبيب بن أيب عمرة
(وهو ممن روى عن عائشة بنت طلحة)  ،ورأى أن هذا احلديث مرجعه إىل حديث طلحة بن حيىي.
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بتفرد طلحة بن حيىي ،ومع حكمه القاطع
ولعل هذا هو موقف ابن عبد الرب أيضاً ،فإنه مع جزمه ُّ

بضعف احلديث وردهه يف موطنّي من (التمهيد)  -كما سبق  -إال أنه عاد ليقول التمهيد
ف يف أطفال املسلمّي" :وزعم قوم أن طلحة بن حيىي
( ، )106/18يف سياق ذكره ِحلُ َجج من تَوقَ َ
انفرد هبذا احلديث ،وليس كما زعموا ،وقد رواه فضيل بن عمرو  " ...مث أورده ،والذي يدل على
عدم اعتداده هبذه املتابعة تضعيفه الصريح وحكمه الواضح على رواية طلحة بن حيىي  -كما سبق -
 ،مع ترجيحه األخري يف هذه املسألة أيضاً (كما تراه يف التمهيد) ويشهد لذلك قوله يف االستذكار

( 393/8رقم " : )12066وهو حديث رواه طلحة بن حيىي وفضيل بن عمرو ،عن عائشة بنت

طلحة عن عائشة ،وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل احلديث" ويشهد لذلك أيضاً ما نقله ابن

قيم اجلوزية عن ابن عبد الرب يف أحكام أهل الذمة ( ، )612/2حيث قال" :أما حديث عائشة -

رضي هللا عنها  ،-وإن كان مسلم رواه يف صحيحه ،فقد ضعهفه اإلمام أمحد وغريه ،وذكر ابن عبد

الرب علته ،أبن طلحة بن حيىي انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة ،عن عائشة أم املؤمنّي ،وطلحة

ضعيف ،وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة ،كما رواه طلحة بن حيىي سواء

هذا كالمه".

واملتابعة الثانية :ما أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده (رقم  ، )1679عن قيس بن الربيع ،عن

حيىي بن إسحاق ،عن عائشة بنت طلحة ،عن عائشة  -رضي هللا عنها  -وقد تعقب هذا اإلسناد

حمقق مسند الطيالسي ،د .حممد الرتكي قائالً" :يف إسناد املصنف قيس بن الربيع ،وهو ضعيف وحيىي

بن إسحاق :مل أعرفه ،وقد يكون مقلوابً من إسحاق بن حيىي بن طلحة".
قلت :بل أحسبه مقلوابً عن طلحة بن حيىي!!.
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وخالصة القول :أن احلديث خمتلف فيه هذا االختالف الطويل ،ومثرة اخلالف يف قريبة! فمن ص هحح

احلديث وجهه مبا ال خيالف الصحيح الثابت يف أوالد املسلمّي ،ومن قبل إحدى روايتيه قبلها؛ ألهنا
ال ختالف الصحيح الثابت فيهم أيضاً ،ومن ر هد احلديث وماله من متابعة رِّده ملخالفته الظاهرة
للصحيح الثابت كذلك ،مع ما الح له من علة صناعية فيه .والذي يرتجح عندي إعالل احلديث.

أسأل هللا يل ولكم التوفيق والسداد .وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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عرض أعمال األحياء على األموات
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1423/2/4
السؤال

حول مسألة عرض أعمال األحياء على األموات ،وما هو الصحيح يف ذلك مع اإلحالة على املراجع

قدر االستطاعة.
-حول مسألة تزاور األموات فيما بينهم وما الصحيح يف ذلك؟ مع اإلحالة على املراجع قدر

االستطاعة.
اجلواب

()363/3

احلمد هلل ،األموات يف عامل الربزخ وهو ما بّي الدنيا واآلخرة من املوت إىل البعث ،فلهم يف هذه

الدار أحوال وهم على منازهلم ومراتبهم من اخلري والشر ،قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على
مجلة ذلك ،فدلت على أن األموات إما يف نعيم وإما يف عذاب ،وهذا مما جيب اإلميان به ،وهو من
اإلميان ابلغيب الذي أثىن هللا به على املتقّي ،والعباد يف هذه الدنيا ال يعلمون من أحوال أهل القبور

شيئاً إال النادر مما قد يكشف لبعض الناس ،كما جاء يف أخبار ورواايت كثرية منها الصحيح وغري

الصحيح ،وكذلك األموات األصل أهنم ال يعلمون من أحوال أهل الدنيا شيئاً؛ ألهنم غائبون عنها،
فال جيوز أن نثبت اطالعهم على شيء من أحوال أهل الدنيا إال بدليل ،وقد جاءت آاثر ورواايت

صحة هذه
تدل على أن بعض األموات يشعر أبحوال أهله ،وما يكون منهم ،وال أعلم شيئاً عن ّ

اآلاثر ،وقد أوردها العالمة ابن القيم يف كتباه املعروف كتاب (الروح)  ،ومن أصح ما ورد مما يتعلق

هبذا املعىن ،حديث" :إن امليت ليع ّذب ببكاء أهله عليه" رواه البخاري ( )1286ومسلم ()928

من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-وكذلك ثبت أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -تعرض

عليه صالة أمته وسالمهم عليه -صلى هللا عليه وسلم ،-انظر ما رواه أبو داود ()1531-1047
والنسائي ( )1374وابن ماجة ( )1636من حديث أوس بن أوس -رضي هللا عنه ،-وأما مسألة
تزاور األموات فهو من جنس ما قبله ،تذكر فيه آاثر ،وقد أورده ابن القيم يف نفس الكتاب ،وال

أذكر شيئاً مما يعول عليه إلثبات هذه احلال ،ولكن نعلم أن أرواح املؤمنّي مع بعضها يف اجلملة،

وكذلك أرواح الكافرين ،وهللا أعلم ابلغيب ،ومما يتعلق مبسألة عرض أعمال األحياء على األموات أو

دل القرآن على أن األموات ال يسمعون ،كما قال -
شعورهم بشيء عنها مسألة مساع املوتى ،وقد ّ

سبحانه وتعاىل" :-إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين" [النمل، ]80:
وقال -سبحانه وتعاىل:-
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"وما أنت مبسمع من يف القبور" [فاطر ، ]22:لكن ورد أن امليت إذا وضع يف قربه وتوىل عنه
أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم ،انظر ما رواه البخاري ( )1338ومسلم ( )2870من حديث أنس

صح من األحاديث يف زايرة القبور والسالم على أهلها أيخذ منه بعض أهل
رضي هللا عنه ،-وما ِّ
التوجه إليهم ابخلطاب ،وأضف على ذلك ما روي من
العلم أهنم يسمعون كالم املسلّم عليهم بدليل ّ
مير على قرب أخ له كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال
قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ما من رجل ُّ
رد هللا عليه روحه فريد عليه السالم" ،أو كما جاء يف احلديث ،انظر العلل املتناهية ( )1523ومعجم

الشيوخ ( )333وهذه األحاديث ال يصح االستدالل هبا على أن األموات يسمعون كل ما يقال عند

عما بعد عنهم ،فيجب االقتصار على ما ورد به الدليل ،فنقول :األصل أن األموات ال
قبورهم فضالً ّ

دل عليه الدليل ،وال يسمعون من يناديهم ليخربهم بشيء من
يسمعون شيئاً من أقوال األحياء إالّ ما ّ
األمور ،فضالً أن يسمعوا من يناديهم يستغيث هبم ،ويطلب منهم الشفاعة عند هللا ،ولو كان ذلك

عما يكون بعيداً عنهم ،ومع إثبات ما ورد من السماع فإننا ال نثبته إال على
قريباً من قبورهم ،فضالً ّ
اإلطالق ،ال نشهد ملعّي أبنه يسمع سالم املُسلِّم عليه أو يسمع مشي املشيِّعّي له عند االنصراف

عنه ،لكن نثبت ذلك على وجه اإلمجال واإلطالق ،وقوفاً على ح ّد ما يقتضيه الدليل ،والدليل جاء

مطلقاً ليس فيه تعيّي ملن حيصل له ذلك ،وإمنا جاء مطلقاً عاماً ،فيجب الوقوف مع داللته دون

زايدة ،وهبذا يعلم أن ما يفعله القبوريون عند قبور من يعظمونه من دعائهم واالستغاثة هبم أو دعاء

هللا عند قبورهم أن ذلك دائر بّي البدعة والشرك ،فيجب الوقوف عند حدود هللا يف زايرة القبور

للحي بتذكر اآلخرة ،نسأل
وغريها ،فإن زايرة القبور إمنا شرعت إحساانً للموتى ابلدعاء هلم ،وانتفاعاً ّ
هللا البصرية يف الدين والفرقان املبّي.
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تغليب الثواب الدنيوي على األخروي
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1423/8/6هـ
السؤال

إذا غلب الشخص رجاء ثواب الدنيا من هللا على رجاء ثواب اآلخرة ،وذلك يف عبادة كالصالة ،فهل

يصري فيها خلل؟

اجلواب

الصالة رأس العبادات الشرعية وال تصح إال بنية ،وهي داخلة يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم -
"إمنا األعمال ابلنيات" البخاري ( ، )1ومسلم (. )1907
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وفعل الصالة تنفيذاً ألمر هللا تعاىل هبا يف مثل قوله تعاىل" :وأقيموا الصالة" [البقرة ، ]43 :واملسلم

يبتغي هبا وجه هللا والدار اآلخرة ،وأداؤها شكراً هلل على ما أنعم به من اهلداية والصحة والعافية وغري
هِ
هاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
صالةَ َوآتَـ ُوا ال هزَكاةَ" اآلية،
ض أَقَ ُاموا ال ه
ين إِ ْن َم هكن ُ
ذلك ،كما يف قوله تعاىل" :الذ َ
صال َة
[احلج . ]41:وهي سبب لصد ودفع املعاصي يف احلياة الدنيا ،كما يف قوله سبحانه" :إِ هن ال ه
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر" اآلية[ ،العنكبوت ]45:وهي وسيلة لتكفري السيئات ودخول اجلنات،
تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
ِ
ضتُ ُم ه
كما يف قوله  -تعاىل " :-لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم ال ه
وه ْم َوأَقـ َْر ْ
آم ْنـتُ ْم بُِر ُسلي َو َع هز ْرمتُُ ُ
اَّللَ
صالةَ َوآتَـ ْيـتُ ُم ال هزَكاةَ َو َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ار" اآلية[ ،املائدة]12 :
سناً ألُ َك ّف َر هن َع ْن ُك ْم َسيِّئَات ُك ْم َوَألُ ْدخلَنه ُك ْم َجنهات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها األ َْهنَ ُ
قَـ ْرضاً َح َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َأي ُْم ُرو َن
ات بَـ ْع ُ
"وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
وهي عالمة اإلميان يف الدنيا ،كما يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
يعو َن ه
ك َس َ ْري َمحُ ُه ُم
يمو َن ال ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
صال َة َويُـ ْؤتُو َن ال هزَكا َة َويُط ُ
ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َويُق ُ
ِ
اَّللُ إِ هن ه
ه
يم" [التوبة ، ]71:وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا رأيتم الرجل يعتاد
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
املساجد فاشهدوا له ابإلميان" الرتمذي ( ، )3093وابن ماجة ( ، )802وأمحد (. )11651
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والصالة يستعان هبا يف أمور الدنيا كما يف قوله سبحانه" :و ِ
ص ِْرب وال ه ِ ِ ه ِ
ريةٌ إِال
َ ْ
استَعينُوا ِابل ه َ
صالة َوإهنَا لَ َكب َ
َعلَى ْ ِ ِ
ّي" [البقرة ، ]45:بل إهنا سبيل للخالص من املهالك ،وعدم التعرض لإلساءة وحنوها،
اخلَاشع َ
صالةَ َوآتَـ ُوا ال هزَكاةَ فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُه ْم" اآلية[ ،التوبة" ]5:فَِإ ْن َاتبُوا
قال تعاىل" :فَِإ ْن َاتبُوا َوأَقَ ُاموا ال ه
صالةَ َوآتَـ ُوا ال هزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن" اآلية[ ،التوبة ، ]11:وهي سبب للحفظ يف الدنيا،
َوأَقَ ُاموا ال ه
فمن حفظها وحافظ عليها حفظته ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع من أموره الدنيوية واألخروية مما

يقربه إىل هللا ويبعده عن النار ،لكن اخلالصة أن رجاء ثواب الدنيا ال يغلب على رجاء ثواب اآلخرة
يف الصالة ،ومن رجا ثواب اآلخرة وأدى الصالة لذلك جاءه ثواب الدنيا إبذن هللا ،وسهل هللا له

أمور الدنيا املوصلة إىل رضوان هللا ،فيكون قد حصل على األمرين إذا هو أبعد وأعظم يف اهلدف،

فإنه حيصل له وهو يف طريقه إىل اهلدف األمسى هدفه األدىن ،ومن العيب والنقص طلب األدىن على
حساب األمسى ،أو أن يبتغي املرء بعبادة كالصالة الوصول إىل أهداف الدنيا ومقاصدها وشهواهتا

وملذاهتا ،مث يتقاعس ويضعف بعد وصوله إىل ذلك يف حتقيق أمر هللا بذل وخضوع وإانبة وحمبة

وإخالص ،ورجاء فيما عند هللا وثوابه وخوفاً من مقته وعقابه ،فإن ذلك حيدث خلالً يف عبادته

وصالته ،فيكون كما قيل يف البيت الشعري:

صلى املصلي ألمر كان يقصده *** فلما انقضى األمر ما صلى وال صاما
والعياذ ابهلل من ذلك  -وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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انر جهنم هل تفىن؟
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1423/10/17هـ
السؤال

ما حكم من قال :إن النار تفىن؟ وأول نعيم اجلنة أبنه من قبيل اجملاز واالستعارة؟

وزعم أن الكفار خيرجون من النار؟
اجلواب
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قامت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة على أن النار ال تفىن ،وعلى ختليد الكافرين يف النار ،وأهنم
ت هِ
ال خيرجون منها ،قال هللا تعاىلَ " :ذلِ ُكم ِأبَنه ُكم هاختَ ْذ ُْمت آاي ِ
اَّلل ُه ُزواً َوغَ هرتْ ُك ُم ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا فَالْيَـ ْوَم ال
ْ
َ
ُ
ِ
هِ
ين َك َف ُروا ِآب َايتِنَا َس ْو َ
صلِي ِه ْم َانراً
ف نُ ْ
خيَُْر ُجو َن م ْنـ َها َوال ُه ْم يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن" [اجلاثية ، ]35:وقال" :إِ هن الذ َ
ودهم ب هدلْناهم جلُوداً غَ ْ ِ
ُكلهما نَ ِ
اب إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َع ِزيزاً َح ِكيماً"
ض َج ْ
ريَها ليَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
ت ُجلُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
"وَم ْن يَـ ْه ِد ه
ش ُرُه ْم
اَّللُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِد َوَم ْن يُ ْ
اء م ْن ُدونِِه َوَْحن ُ
[النساء ، ]56:وقالَ :
ضل ْل فَـلَ ْن َجت َد َهلُ ْم أ َْوليَ َ
ِ
ِ ِ
ك َج َزا ُؤ ُه ْم
هم ُكله َما َخبَ ْ
ت ِز ْد َان ُه ْم َس ِعرياً * َذلِ َ
ص ّماً َمأ َْو ُ
يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْمياً َوبُكْماً َو ُ
اه ْم َج َهن ُ
ِأب هَهنُ ْم َك َف ُروا ِآبايتِنَا َوقَالُوا أَإِذَا ُكنها ِعظَاماً َوُرفَااتً أَإِ هان لَ َم ْبـعُوثُو َن َخلْقاً َج ِديداً" [اإلسراء، ]98 - 97:
وقال :ه ِ
ِ
اب النها ِر َخالِ ِدين فِ َ ِ
ري" [التغابن]10:
ين َك َف ُروا َوَك هذبُوا ِآبايتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
َ
َ
"والذ َ
س ال َْمص ُ
يها َوب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ورسولَهُ فَِإ هن لَهُ َانر جهنهم َخال ِد ِ
اَّلل َوِر َساالتِِه َوَم ْن يَـ ْع ِ
 ،وقال" :إِال بَالغاً م َن ه
يها أَبَداً"
ين ف َ
ص هَ َ َ ُ
َ
َ ََ َ
ِ
ِِ ِ
اب جهن ِ
ِ
سو َن *
[اجلن ، ]23:وقال" :إِ هن ال ُْم ْج ِرم َ
هم َخال ُدو َن * ال يُـ َف هُ
ّي ِيف َع َذ َ َ َ
رت َع ْنـ ُه ْم َو ُه ْم فيه ُم ْبل ُ
ِ
ِ
ك لِيَـ ْق ِ
ال إِنه ُك ْم َماكِثُو َن * لََق ْد
ك قَ َ
ض َعلَْيـنَا َربُّ َ
ّي * َوَان َد ْوا َاي َمالِ ُ
َوَما ظَلَ ْمنَ ُ
اه ْم َولَك ْن َكانُوا ُه ُم الظهال ِم َ
ِج ْئـنا ُكم ِاب ْحل ِّق ولَ ِك هن أَ ْكثَـرُكم لِلْح ِّق َكا ِرهو َن" [الزخرف ، ]78-74:وقالِ :
هاس من يـت ِ
هخ ُذ
ُ
َ ْ َ
"وم َن الن ِ َ ْ َ
َ
َ ْ َ َ
ون هِ
ِمن ُد ِ
اَّلل
ْ
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ِِ
هِ
ب هِ ه ِ
أَنْ َداداً ُِحيبُّ َ
اب أَ هن الْ ُق هوةَ
ين ظَلَ ُموا إِ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
ين َ
وهنُ ْم َك ُح ِّ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبّاً هَّلل َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
اَّلل َوالذ َ
ِهِ
اَّلل أَ ْعما َهلُم حسر ٍ
َّلل َِ
اَّللَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأَ هن ه
ات
اب" [البقرة ، ]165:إىل أن قالَ " :ك َذلِ َ
ك يُ ِري ِه ُم هُ َ ْ َ َ َ
علَي ِهم وما هم ِخبَا ِرِج ِ
هِ
ربوا َع ْنـ َها ال
ين َك هذبُوا ِآبايتِنَا َو ْ
َ
َ ْ ْ ََ ُ ْ
ّي م َن النها ِر" [البقرة ، ]167:وقال" :إِ هن الذ َ
استَ ْك َُ
تُـ َفتهح َهلم أَبـواب ال ه ِ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ّي *
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
ُ ُْ ْ َ ُ
س َماء َوال يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنهةَ َح هىت يَل َج ا ْجلَ َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
ِ
ِ
هم ِم َها ٌد َوِم ْن فَـ ْوقِ ِه ْم غَ َو ٍ
ّي" [األعراف ، ]41-40:وقال:
اش َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي الظهال ِم َ
َهلُ ْم م ْن َج َهن َ
هِ
ك َْجن ِزي ُك هل
ضى َعلَْي ِه ْم فَـيَ ُموتُوا َوال ُخيَهف ُ
ف َع ْنـ ُه ْم ِم ْن َع َذ ِاهبَا َك َذلِ َ
هم ال يُـ ْق َ
َ
"والذ َ
ين َك َف ُروا َهلُ ْم َان ُر َج َهن َ

صطَ ِر ُخو َن فِيها ربهـنَا أَ ْخ ِرجنَا نَـعمل ِ
ري اله ِذي ُكنها نَـ ْع َم ُل أ ََوَملْ نُـ َع ِّم ْرُك ْم َما يَـتَ َذ هك ُر فِ ِيه
َك ُفوٍر * َو ُه ْم يَ ْ
ْ َْ ْ َ
َ َ
صاحلاً غَ ْ َ
ِ
هذير فَ ُذوقُوا فَما لِلظهالِ ِم َ ِ ِ
ِ
هم
َ
ّي م ْن نَص ٍري" [فاطر ، ]37 -36:وقال" :إ هن َج َهن َ
اء ُك ُم الن ُ
َم ْن تَ َذ هك َر َو َج َ
ِ ِ
َكانَ ْ ِ
ّي َمآابً" [النبأ ، ]22-21:إىل أن قال" :فَ ُذوقُوا فَـلَ ْن نَ ِزي َد ُك ْم إِهال َع َذاابً"
صاداً * للطهاغ َ
ت م ْر َ
[النبأ ، ]30:إىل غري ذلك من اآلايت اليت يدل كل منها على ختليد الكفار يف النار وعدم خروجهم
منها وعدم فنائها ،فإذا اجتمعت كانت داللتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل.
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أما اجلنة فدار اجلزاء يوم القيامة ملن آمن وعمل الصاحلات ،فيها من النعيم ما تشتهيه األنفس وتلذ
األعّي ،فيها ما ال عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ،يتمتع هبا من دخلها متاعاً
حقيقياً حسياً وروحياً وحييون فيها حياة أبدية فال فناء وال خروج منها وال انقطاع لنعيمها وال نغص
"مثَ ُل ا ْجلَن ِهة الهِيت ُو ِع َد ال ُْمتهـ ُقو َن
وال كدر ابلنصوص القطعية وإمجاع أهل العلم واإلميان ،قال هللا تعاىلَ :
ِ
هِ
ِ ِ
هار" [الرعد]35:
ار أُ ُكلُ َها َدائِ ٌم َو ِظلُّ َها تِل َ
ين اتهـ َق ْوا َو ُع ْق َىب الْ َكاف ِري َن الن ُ
َجتْ ِري م ْن َحتْت َها ْاأل َْهنَ ُ
ْك ُع ْق َىب الذ َ
ون * ا ْد ُخلُوها بِس ٍ ِ
ِ
هات وعُي ٍ
ٍ
ص ُدوِرِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل
الم آمنِ َ
 ،وقال تعاىل" :إِ هن ال ُْمتهق َ
ّي * َونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
ّي ِيف َجن َ ُ
َ َ
ِ
إِ ْخواانً َعلَى سرٍر متَـ َقابِلِّي * ال ميََ ُّ ِ
ّي" [احلجر ، ]48-45:وقال
َ
ب َوَما ُه ْم م ْنـ َها ِمبُ ْخ َرِج َ
س ُه ْم ف َ
يها نَ َ
ُُ ُ
صٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يها يَ ْد ُعو َن
تعالَ :
ْمتهق َ
ّي ف َ
اب * ُمتهكئ َ
هحةً َهلُُم ْاألَبْـ َو ُ
ّي َحلُ ْس َن َمآب * َجنهات َع ْدن ُم َفت َ
"ه َذا ذ ْك ٌر َوإ هن لل ُ
ِ
فِيها بَِفاكِه ٍة َكثِ ٍ
اب * و ِع ْن َد ُهم قَ ِ
وع ُدو َن لِيَـ ْوِم ا ْحلِس ِ
اب* إِ هن
اص َر ُ
اب * َه َذا َما تُ َ
ات الطهْرف أَتْـ َر ٌ
َ
ْ
رية َو َش َر ٍ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ض ُه ْم لبَـ ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو إِهال
[ص ، ]54-49:وقال تعاىل" :األَخالءُ يَـ ْوَمئِ ٍذ بَـ ْع ُ
َه َذا لَ ِر ْزقُـنَا َما لَهُ م ْن نَـ َفاد" ّ
ِ
هِ
الْمت ِهقّي * اي ِعب ِ
ّي *
اد ال َخ ْو ٌ
آمنُوا ِآبايتِنَا َوَكانُوا ُم ْسل ِم َ
ُ َ َ َ
ين َ
ف َعلَْي ُك ُم الْيَـ ْوَم َوال أَنْـتُ ْم َحتْ َزنُو َن * الذ َ
ِِ ٍ ِ
ب وأَ ْكو ٍ ِ
يها َما تَ ْشتَ ِه ِيه
ربو َن * يُطَ ُ
اب َوف َ
ا ْد ُخلُوا ا ْجلَنهةَ أَنْـتُ ْم َوأَ ْزَو ُ
اف َعلَْي ِه ْم بص َحاف م ْن ذَ َه ٍ َ َ
اج ُك ْم ُحتْ َُ
ِ
وها ِمبَا ُك ْنـتُ ْم
يها َخالِ ُدو َن * َوتِل َ
ْك ا ْجلَنهةُ الهِيت أُوِرثْـتُ ُم َ
ّي َوأَنْـتُ ْم ف َ
س َوتَـلَ ُّذ ْاألَ ْع ُُ
ْاألَنْـ ُف ُ
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تَـعملُو َن * لَ ُكم فِيها فَاكِهةٌ َكثِ ِ
هِ
ين
َْ
ريةٌ م ْنـ َها َأتْ ُكلُو َن" [الزخرف ، ]73-67:وقال تعاىلَ :
"وأَ هما الذ َ
ْ َ َ َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ك َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
يها ما َدام ِ
ات َواأل َْر ُ ِ
وذ"
ت ال ه
اء َربُّ َ
س َم َاو ُ
ُسع ُدوا فَفي ا ْجلَنهة َخالدي َن ف َ َ َ
ض إال َما َش َ
ً َ
[هود ، ]108:يعين االستثناء :املدة اليت شاء هللا أال تكونوا يف اجلنة قبل دخوهلا ولذا ختم اآلية

ٍ
جمذوذ" أتكيداً لدوام نعيمها يتمتع به من فاز بدخوهلا ،ونظريه االستثناء يف سورة
"عطاء غري
بقوله:
ً
ِ
هات و ُعي ٍ
ٍ
ون * يَـلْبَسو َن ِم ْن ُس ْن ُد ٍ ِ
ّي ِيف َم َق ٍام أ َِم ٍ
رب ٍق
الدخان قال تعاىل" :إِ هن ال ُْمتهق َ
ّي * ِيف َجن َ ُ
س َوإ ْستَ ْ َ
ُ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم ِحبُوٍر ِع ٍ
ت إِهال
يها ال َْم ْو َ
ّي * َك َذلِ َ
ك َوَزهو ْجنَ ُ
ّي * ال يَ ُذوقُو َن ف َ
يها بِ ُك ِّل فَاك َهة آمنِ َ
ّي * يَ ْد ُعو َن ف َ
ُمتَـ َقابِل َ
ِ
يم" [الدخان]57-51:
ال َْم ْوتَةَ ْاأل َ
اب ا ْجلَ ِح ِيم * فَ ْ
ك ذَلِ َ
ضالً ِم ْن َربِّ َ
ُوىل َوَوقَ ُ
اه ْم َع َذ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

 ،فاستثىن موتة سابقة من موت منفي مستقبل إلفادة أتبيد احلياة وأتكيد دوامها ،أو املراد ابالستثناء
بيان عموم مشيئة هللا ونفوذها يف كل شيء فدخول أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار وخلود كل من

الفريقّي فيما دخل فيه من نعيم أو عذاب إمنا كان مبشيئة هللا واختياره وفضله وعدله ال واجباً عليه

عقالً وال حيصل كرهاً عنه وال قهراً له تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً.

()373/3
وثبت يف السنة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ينادي ٍ
مناد :اي أهل اجلنة إن لكم أن

تصحوا فال تسقموا أبداً ،وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبداً ،وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً"
رواه مسلم ،وثبت أيضاً عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :جياء ابملوت يوم القيامة كأنه

كبش أملح "..إىل أن قال" :فيؤمر به فيذبح مث يقال :اي أهل اجلنة ،خلود فال موت ،واي أهل النار،

خلود فال موت  " ...إخل ،رواه مسلم يف صحيحه ،وأكد سبحانه خلود اجلنة والنار وأبديتهما،

وخلود املؤمنّي يف اجلنة والكافرين يف النار يف آايت كثرية من القرآن ،وفصلت السنة الثابتة عن النيب

 -صلى هللا عليه وسلم  -تفصيالً ال يدع جماالً للشك يف حقيقته وال لتأويل النصوص الصرحية ،فمن

شك فيه أو أتوله فقد اتبع هواه وحرف الكلم عن مواضعه وكان من الكافرين.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )491-486/3

()374/3

رؤية األخ ألخيه يف اجلنة

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1425/05/17هـ

السؤال

هل يرى األخ أخاه يف اجلنة؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعد:

()375/3

أخرب هللا يف كتابه أن أهل اجلنة يتحدثون فيما بينهم ،ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال كانت يف الدنيا
ض يـتساءلُو َن { }50قَ َ ِ ِ
ين {}51
فقال تعاىل" :فَأَقـْبَ َل بَـ ْع ُ
ال قَائ ٌل ّم ْنـ ُه ْم إِِّين َكا َن ِيل قَ ِر ٌ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ َ َ َ
هك لَ ِمن الْم ِ ِ
يـ ُق ُ ِ
ال َه ْل أَنتُم
ّي { }52أَئِ َذا ِم ْتـنَا َوُكنها تُـ َراابً َو ِعظَاماً أَئِنها لَ َم ِدينُو َن { }53قَ َ
ص ّدق َ
ول أَئن َ ْ ُ َ
َ
ال َات هِ
َّلل إِ ْن كِ ه
ُّمطهلِ ُعو َن { }54فَاطهلَ َع فَـ َرآهُ ِيف َس َواء ا ْجلَ ِحي ِم { }55قَ َ
دت لَ ُْرتِدي ِن {َ }56ولَ ْوَال نِ ْع َمةُ
ين {( }57الصافات )57-قال ابن كثري( :خيرب هللا عن أهل اجلنة أنه أقبل
نت ِم َن ال ُْم ْح َ
َرِّيب لَ ُك ُ
ض ِر َ
بعضهم على بعض يتساءلون ،أي عن أحواهلم وكيف كانوا يف الدنيا ،وماذا كانوا يعانون فيها ،وذلك
من حديثهم على شراهبم ،واجتماعهم يف تنادمهم ومعاشرهتم يف جمالسهم وهم جلوس على السرر،
واخلدم بّي أيديهم يسعون وجييئون بكل خري عظيم من مآكل ومشارب ومالبس وغري ذلك مما ال

عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر) (تفسري ابن كثري  )12/6وقال سبحانه وتعاىل:
"واله ِذين آمنُوا واتهـبـع ْتـهم ذُ ِريهـتُـهم إبِِميَ ٍ
اه ْم ِم ْن َع َملِ ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء ُك ُّل ْام ِر ٍئ
ان أَ ْحلَْقنَا هبِِ ْم ذُ ِّريهـتَـ ُه ْم َوَما أَلَْتـنَ ُ
َ َ َ َ ََ ُ ْ ّ ُ ْ
ِمبَا َكس ِ
ّي" (الطور ، )21:فذكر هللا يف هذه اآلية أنه مين على الذرية املؤمنة أبن جيمعهم يف
ب َره ٌ
َ َ
اجلنة ،وذلك برفع منزلة األبناء اليت قصرت إىل منزلة اآلابء ،وهذا تفضل منه وتكرم .قال ابن عباس
رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل" :واله ِذين آمنُوا واتهـبـع ْتـهم ذُ ِريهـتُـهم إبِِميَ ٍ
ان أَ ْحلَْقنَا هبِِ ْم ذُ ِّريهـتَـ ُه ْم" ،قال( :هم
َ َ َ َ ََ ُ ْ ّ ُ ْ
ذرية املؤمن ميوتون على اإلميان ،فإن كانت منازل آابئهم أرفع من منازهلم أحلقوا آبابئهم ،ومل ينقصوا

من أعماهلم اليت عملوها شيئاً) (ينظر :تفسري ابن كثري  ، )433/وأخرج أبو نعيم عن محيد بن

()376/3

هالل قال( :بلغنا أن أهل اجلنة يزور األعلى األسفل ، ).....وقد ورد يف تزاور أهل اجلنة أحاديث
ضعيفة ،ذكرها أبو نعيم يف كتاب " صفة اجلنة " (ص ، )260 - 258:واحلافظ ابن القيم يف كتابه
" حادي األرواح إىل بالد األفراح " (ص)336 - 332 :
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ...

()377/3

من هم أصحاب اليمّي؟
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1424/11/12هـ

السؤال

من هم أصحاب اليمّي؟ ومل جعلهم هللا من املقربّي؟.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

لقد ذكر هللا انقسام الناس إىل ثالثة أصناف يوم القيامة ،صنفان يف اجلنة وهم أصحاب اليمّي
واملقربون ،وصنف يف النار ،وهم أصحاب الشمال ،قال -تعاىل" :-وكنتم أزواجاً ثالثة فأصحاب
امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والسابقون السابقون أولئك

املقربون" [الواقعة . ]11-7:ومسي أصحاب اليمّي بذلك:
قيل :ألهنم يؤتون كتبهم أبمياهنم.

وقيل :ألهنم يذهب هبم ذات اليمّي إىل اجلنة.
وقيل :ألهنم عن ميّي آدم ،كما رآهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ليلة اإلسراء.
وقيل :ألهنم ميامّي ،أي :مباركون على أنفسهم أطاعوا هللا فدخلوا اجلنة ،وال مانع من محله على كل

ما سبق.

وهم غري السابقّي املقربّي ،فهؤالء أعظم درجة ،وأصحاب اليمّي هلم أجر عظيم ،وهم يلون
السابقّي يف الدرجة.

()378/3

جنة آدم وجنة اخللد
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1424/12/18هـ

السؤال

قرأت يف كتاب البن القيم عن اجلنة ،وذكر أقواالً كثرية حول خالف أن جنة آدم -عليه السالم،-

وجنة اخللد فما هو القول الراجح؟.
اجلواب

احلمد هلل ،جيب اإلميان أبن هللا أسكن آدم وزوجه اجلنة ،وأن هذه اجلنة ال يظمأ صاحبها ،وال
ك
آد ُم إِ هن َه َذا َع ُد ٌّو لَ َ
يضحى ،وال جيوع ،وال يعرى ،كمال قال -سبحانه وتعاىل" :-فَـ ُقلْنَا َاي َ
ِ
ك أ هَال َجتُ َ ِ
يها َوال
يها َوال تَـ ْع َرى َوأَنه َ
ك فَال خيُْ ِر َجنه ُك َما ِم َن ا ْجلَن ِهة فَـتَ ْش َقى إِ هن لَ َ
َولَِزْو ِج َ
ك ال تَظ َْمأُ ف َ
وع ف َ
ك ا ْجلَنهةَ َوُكال ِم ْنـ َها
تَ ْ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
"وقُـلْنَا َاي َ
آد ُم ْ
ض َحى" [طه ، ]119-117:وقال -تعاىلَ :-
شجرةَ فَـت ُك َ ِ
ِ
ِ
ّي" [البقرة ، ]35:ففي هذه اجلنة عيش
َرغَداً َح ْي ُ
ث ِش ْئـتُ َما َوال تَـ ْق َرَاب َه ِذه ال ه َ َ َ
وان م َن الظهال ِم َ
رغد هينء ،ولكن يف هذه اجلنة شجرة هنى هللا آدم وزوجه عن قرابهناَ " :وال تَـ ْق َرَاب َه ِذهِ ال ه
ش َج َرةَ
فَـت ُك َ ِ
ِ
ّي" ،وليس يف هذه اآلايت نص صريح أبن هذه اجلنة هي جنة اخللد اليت أعدها هللا
َ
وان م َن الظهال ِم َ
ولكل من الفريقّي حجج
للمتقّي ،وليس فيها أهنا غريها ،وألجل ذلك اختلف الناس يف هذه اجلنةٍُّ ،
تؤيد ما ذهب إليه ،وقد استوفاها العالمة ابن القيم يف كتابه حادي األرواح إىل بالد األفراح ،وضمن
ذلك مجلة أبواب من ذلك الكتاب ،وكذلك ذكر القولّي وحجج الفريقّي يف كتاب مفتاح دار

السعادة ،وقد رجح  -رمحه هللا -يف بعض كالمه أن املراد هبا جنة اخللد كما قال يف ميميته املعروفة:
فحي على جنات عدن فإهنا *** منازلك األوىل وفيها املخيم

أمل تر أننا سيب العدو فهل تر *** نعود إىل أوطاننا ونسلم
كما يستشهد يف البيتّي املعروفّي ومها:

()379/3

نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى*** فما احلب إال للحبيب األول
وكم منزل يف األرض أيلفه الفىت *** وحنينه أبداً ألول منزل

والراجح عندي  -وهللا أعلم -هو التوقف يف ذلك ،وعدم اجلزم أبحد الرأيّي ملا ذكرت من أنه ليس
يف النصوص ما يوجب اجلزم أبحدمها .وهللا أعلم.

()380/3

هل للمسلم أن يسأل عن مكان النار؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1424/8/15هـ
السؤال

هل لنا أن نسأل أين النار؟ وهل ورد نص صريح أن النار موجودة يف األسفل وليس يف السماء؟ أم

هي أيضاً يف السماء؟.

اجلواب
ِ
"و َسا ِر ُعوا إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن
ذُكر أن بعض املشركّي أو اجملوس ملا قرأ النيب  -صلى هللا عليه وسلم َ -
ات و ْاألَر ِ
هت لِل ِ
ّي" [آل عمران ، ]133:قالوا :فأين النار؟
ض َها ال ه
َربِّ ُك ْم َو َجن ٍهة َع ْر ُ
ْمتهق َ
س َم َاو ُ َ ْ ُ
ض أُعد ْ ُ
فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :سبحان هللا ،أين الليل إذا جاء النهار؟! " رواه أمحد يف مسنده
( )15655وغريه ،فأثبت أيضاً أن األفالك واسعة ،فالنار حيث وضعها هللا  -تعاىل  -وحيث
جعلها ،جاء يف تفسري قوله تعاىل" :مث رددانه أسفل سافلّي" [التّي ]5 :أهنا النار ،وأهنا أسفل

سافلّي ،وجاء يف تفسري قوله تعاىل" :كال إن كتاب الفجار لفي سجّي" [املطففّي ، ]7 :أن سجّي

حتت األرض السابعة ،وأهنا اسم من أمساء النار ،أو حمبس النار ،وهللا أعلم حيث جيعلها ،وال نشك
أن النار واجلنة موجوداتن اآلن.

()381/3

القنطرة بّي اجلنة والنار!
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

ما هي القنطرة؟ وهل مجيع اخلالئق سيعرضون أو ميرون هبا؟ وإذا كان لديك خمطط ببيان ما ستكون

عليه مراحل يوم القيامة.
اجلواب

احلمد هلل ،ففي البخاري ( )6535عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم ":-خيلص املؤمنون من النار ،فيحبسون على قنطرة بّي اجلنة والنار ،فيقص
لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا ،حىت إذا ُه ِّذبُوا ونُـ ّقوا أذن هلم يف دخول اجلنة ،فوالذي
نفس حممد بيده ،ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا" وهذه القنطرة من أمور
الغيب كالصراط وامليزان ،وأهل السنة واجلماعة يؤمنون هبذا كله ،فيؤمنون بكل ما أخرب هللا به يف
كتابه ،أو صح عن رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-والقاعدة أن أمور الغيب يؤمن هبا وال يطلب
العلم بكيفيتها ،فال نعلم كيفية الصراط وحقيقته على ما هو عليه ،وال نعلم كذلك كيفية هذه

القنطرة ،وهبذا يعلم أن السؤال عن خمطط ملراحل يوم القيامة سؤال غري الئق ،فعلى املسلم أن يؤمن

هبذه املغيبات تصديقاً هلل ورسوله ،وال يطلب كيفيتها ،فحقائق اآلخرة ال يعلمها إال هللا ،وسيدرك
الناس من ذلك ما شاء هللا هلم يوم القيامة إذا ابشروا هذه األحوال وعاينوا ما كان غيباً ،واإلميان

الذي مدح هللا أهله هو اإلميان ابلغيب ،أما األمور املعاينة كالشمس والقمر واألرض واجلبال فليس

مما ميدح اإلميان بوجوده ،وهلذا قال سبحانه وتعاىل.." :هدى للمتقّي الذين يؤمنون ابلغيب ويقيمون

الصالة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون"
[البقرة . ]4-2:وهللا أعلم.

()382/3

القول بفناء اجلنة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/08/13هـ
السؤال

يقول احلق تعاىل" :وأَ هما اله ِذين س ِع ُدوا فَِفي ا ْجلن ِهة َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ِ
اء
ت ال ه
س َم َاو ُ
ين ف َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ات واألرض إال َما َش َ
ك َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
وذ" [هود ، ]108:أرجو اجلواب على سؤايل ربط هللا -سبحانه وتعاىل -اخللود
َربُّ َ
ً َ
ك" ،فهل هناك
اء َربُّ َ
بدوام السماوات واألرض ،مث ربط هذا الدوام مبشيئته بذكر كلمة "إال َما َش َ

شكرا لكم.
احتمال ابخلروج من اجلنة طب ًقا لالستثناء؟ ً

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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لقد أخرب  -سبحانه وتعاىل -أنه أعد اجلنة اليت عرضها السماوات واألرض للمتقّي ،وأعد النار اليت
وقودها الناس واحلجارة للكافرين ،فأخرب يف آايت كثرية خبلود أهل اجلنة فيها أبداً ،وأهنم ال يذوقون

فيها املوت إال املوتة األوىل اليت كانت قبل دخوهلم اجلنة ،وأهنم منها ال خيرجون ،وأما قوله تعاىل:
"وأَ هما اله ِذين س ِع ُدوا فَِفي ا ْجلن ِهة َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ري
ت ال ه
ض إِهال َما َشاءَ َربُّ َ
س َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ك َعطَ ً
اء غَ ْ َ
َْجم ُذ ٍ
وذ" [هود ، ]108:فقوله تعاىل" :ما دامت السماوات واألرض" ،قيل :إن هذا تعبري عن الدوام

الذي ال انقطاع له ،وقوله تعاىل" :إال ما شاء ربك" ،أظهر ما قيل يف هذا االستثناء أن املراد به بيان

أن خلود أهل اجلنة فيها هو مبشيئته  -سبحانه وتعاىل -فبقاؤهم إببقاء هللا ،وأكد دوام نعيم اجلنة

بقوله" :عطاء غري جمذوذ" ،كما قال يف اآلية األخرى" :إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ" ،وقال تعاىل:

"أكلها دائم وظلها" ،وأما القول بفناء اجلنة هو قول (جهم بن صفوان) إمام املعطلة ومن تبعه،

فالقول بفناء اجلنة جحد ملا هو معلوم من دين اإلسالم ابلضرورة فهو كفر ،وكذلك النار ،أخرب -
سبحانه وتعاىل -عن خلود أهلها فيها ،وأهنم ال يقضى عليهم فيموتوا ،وما هم خبارجّي من النار،
وأهنم كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها ،وأما قوله سبحانه وتعاىل" :فأما الذين شقوا ففي النار

هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا
يريد" ،وهو كذلك يدل على خلود أهل النار فيها ما دامت السماوات واألرض ،وقد تقدم معنا

ذلك فيما جاء يف شأن السعداء ،وأما قوله تعاىل" :إال ما شاء ربك" فالقول فيه كالقول يف آية الذين

سعدوا ،فمعناه أن خلود أهل النار فيها ،وبقاءهم هو مبشيئته سبحانه وتعاىل ،وقد ذهب مجهور أهل
السنة إىل أن النار ال تفىن ،وأن أهلها خملدون فيها لآلايت اليت سبقت اإلشارة إليها،
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وكما سبق اجلواب عن قوله" :إال ما شاء ربك" ،وقد قيل إن بعض أهل السنة قال :إن النار تفىن
بعد أحقاب من الزمان ،ومن الشبه يف هذا قوله تعاىل" :البثّي فيها أحقاابً" ،وقوله تعاىل" :إال ما شاء

ربك إن ربك فعال ملا يريد" ،فلم يعقب قوله تعاىل" :إال ما شاء ربك" مبثل ما عقب به ما ورد يف

شأن السعداء ،وهو قوله" :عطاء غري جمذوذ" وهللا أعلم أراد وهو فعال ملا يريد ،ونعوذ ابهلل من حال
هم إِ هن َع َذ َاهبَا َكا َن غَ َراماً* إِ ههنَا
اص ِر ْ
"ربهـنَا ْ
ف َعنها َع َذ َ
أهل الشقاء ،ونقول كما قال عباد الرمحنَ :
اب َج َهن َ
ِ ِ
"ربـهنَا آتِنَا ِيف ُّ
سنَةً َوقِنَا
اء ْ
ت ُم ْستَـ َق ّراً َوُم َقاماً" [الفرقان ، ]66:ونقولَ :
َس َ
سنَةً َوِيف ْاآلخ َرة َح َ
الدنْـيَا َح َ
اب النها ِر" [البقرة :من اآلية . ]201وهللا أعلم.
َع َذ َ
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عالقة احملسن ابملسيئّي من أقاربه يوم القيامة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1424/9/15هـ
السؤال

لو أن شخصاً عمل عمالً أوجب دخوله اجلنة ،ولكن هناك شخصاً قريباً له (أخوه أو أبوه) دخل
النار والعياذ ابهلل ،فهل دخول قريبه إىل النار من املنغصات له

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

ما ذكرت من املنغصات ال يلحق أبهل اجلنة ألهنا نعيم وسرور وحبور ،أخرب هللا عن أهلها أنه" :ال
ِ
ميََ ُّ ِ
ّي" [احلجر ، ]48:وأكد هذا املعىن بقوله يف آية أخرى
ب َوَما ُه ْم م ْنـ َها ِمبُ ْخ َرِج َ
س ُه ْم ف َ
يها نَ َ
صٌ
سنَا فِيها نَصب وال ميََ ُّ ِ
"اله ِذي أَحلهنَا َدار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
وب" [فاطر ، ]35:وورد
يها لُغُ ٌ
سنَا ف َ
َ ُ َ ْ
َ
ضله ال ميََ ُّ َ َ ٌ َ
يف صحيح مسلم  /كتاب اجلنة  /ابب صفة اجلنة وأهلها /حديث (( )2837ج )2182 /4عن أيب
سعيد وأيب هريرة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-قال" :ينادي ٍ
مناد إن لكم أن تصحوا فال
تسقموا أبداً ،وإن لكم أن حتيوا فال متوتو أبداً ،وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبداً وإن لكم أن تنعموا
وها ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن"
"ونُ ُ
ودوا أَ ْن تِْل ُك ُم ا ْجلَنهةُ أُوِرثْـتُ ُم َ
فال تبأسوا أبداً" فذلك قوله عز وجلَ :
[األعراف :من اآلية. ]43

ودخول قريبه يف النار هو من عدل هللا يف حكمه وجزائه ،وهو إن كان من املوحدين فإنه ال خيلد
فيها ،بل يعذب فيها ما شاء هللا مث خيرجه هللا منها ،ومن أسباب خروجه منها شفاعة الشافعّي له عند
هللا أن خيرجه من النار ،وهذا معلوم من مذهب أهل السنة واجلماعة يف أحكام الشفاعة ،نسأل هللا

أن جيعلنا من أهل دار كرامته ،وأن يعاملنا بفضله ومنهه وكرمه وجتاوزه عنا ،إنه مسيع قريب جميب،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل تتزوج غري زوجها يف اجلنة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

أان متزوجة وكنت أحب شخصاً قبل الزواج وتعاهدان أال نغضب هللا ونعبده ونطيعه ،وأن نكون

لبعضنا البعض يف اآلخرة ،واآلن حنن ال عالقة لنا ببعض ،فأريد أن أعرف أنه سيكون من نصييب يف
اجلنة إذا دخلنا حنن االثنان اجلنة ،أم أنين سأكون من نصيب زوجي؟ أرجو اإلفادة ألنين أحبه جداً،
وال أريد أن أغضب هللا وال زوجي مين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ،وبعد:

أخيت يف هللا؛ أمور اآلخرة ال تقاس أبحوال الدنيا وأمورها ،يقول ابن عباس -رضي هللا عنهما -فيما

صح عنه":ليس يف اآلخرة مما يف الدنيا إال األمساء" ،وعلى هذا فتكيفات اإلنسان ومراداته يف الدنيا

ليست ابلضرورة كائنة يف اآلخرة ،ويكفي أن هللا نفى عن أهل اجلنة أن ميسهم فيها نصب أو لغوب،

أو هم أو حزن أو غل ،فحياة اآلخرة حياة أخرى نؤمن هبا وال حنيط بكيفياهتا وتفاصيلها إال بقدر ما
جاءت به النصوص ودلت عليه ،وخبصوص قضيتك؛ فاملشهور عند أهل العلم أن املرأة املسلمة

لزوجها املسلم إذا دخال مجيعاً اجلنة ،فلهم زوجات من أهل الدنيا وهلم كذلك مما ينشئه هللا تعاىل يف
اجلنة ،واملعول -أخيت -على االستعداد والعمل لتلك الدار ،اليت أخرب املصطفى -صلى هللا عليه

وسلم -أن من دخلها":ينعم وال يبأس وخيلد وال ميوت" مسلم (. )2836
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هل املعاصي توجب اخللود يف النار
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

املسلم الذي يعمل احلسنات ويرتكب الذنوب فهل خيلد يف النار أم أنه يعاقب على ما ارتكبه من

ذنوب ومن مث يدخل اجلنة بسبب أعماله األخرى؟ فهناك قول إن الفرد إما أن خيلد يف النار أو

يدخل اجلنة وال يوجد حل اثلث ،نرجو اإلفادة ولكم شكران.
اجلواب

()388/3

احلمد هلل ،من مات مؤمناً ابهلل ورسوله عليه السالم موحداً هلل ال يشرك به شيئاً ،فإنه البد من دخوله

اجلنة ،فإن كانت له ذنوب مات وهو مصر عليها فإنه حتت مشيئة هللا إن شاء هللا غفر له وإن شاء

عذبه؛ كما يشاء سبحانه وتعاىل ،مث خيرجه من النار ويدخله اجلنة؛ كما قال تعاىل" :إن هللا ال يغفر أن

يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء" [النساء ، ]48:فمن مات على الشرك فهو الذي البد له

من دخول النار خملداً فيها ،وأما ما دون الشرك فمن مات عليه ومل يتب فرتجى له املغفرة وإن عذب
فإنه ال خيلد يف النار كما تواترت األحاديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبنه خيرج من النار

من قال ال إله إال هللا ويف قلبه شيء من اإلميان مثقال حبة من خردل من إميان أو مثقال شعرية كما

هي ألفاظ لألحاديث الواردة يف هذا املعىن انظر مثالً ما رواه البخاري ( )44ومسلم ( )193من

حديث أنس  -رضي هللا عنه  ،-وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن أهل الكبائر ال خيلدون يف
النار إذا ماتوا وهم موحدون ،وأما القول أبن من دخل النار ال خيرج منها وأن الناس فريقان إما من

أهل النار خالداً خملداً فيها ،وإما من أهل اجلنة فهذا القول هو قول املبتدعة من اخلوارج واملعتزلة

الذين يقولون :إن أهل الكبائر مستوجبون لدخول النار على وجه اخللود فيها ،فخالفوا املذهب احلق

من وجهّي قطعهم بدخول كل أهل الكبار يف النار ،مث قوهلم بتخليدهم يف النار ،وعلى هذا فالناس
ثالثة أقسام :منهم من يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب ،ومنهم من يدخل النار وال خيرج منها
وهم الكفار ومنهم من يدخل النار ،فيمكث فيها ما شاء هللا مث خيرج منها ويدخله هللا اجلنة ،وهذا

الصنف تتفاوت مدة مكثهم يف النار فمنهم من تطول مدة مكثهم ومنهم من تقصر وهللا  -تعاىل -
أحكم احلاكمّي ،فجزاء هللا  -سبحانه وتعاىل  -لعباده دائر بّي الفضل والعدل كما قيل:
إن عذبوا فبعدله أو نعموا *** فبفضله وهو الكرمي الواسع

سبحانه وتعاىل ،وهللا أعلم.
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رؤية النساء هلل يف اجلنة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/2/15هـ
السؤال

جاءت األحاديث اليت تثبت رؤية هللا -عز وجل -وفيها أهنم بعد أن يروا هللا سبحانه يرجعون إىل
أزواجهم ،هل هذا يعين أن النساء ال يرون هللا -عز وجل-؟.

اجلواب

()390/3
احلمد هلل ،لقد ه
دل القرآن والسنة املتواترة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما أمجع أهل السنة
واجلماعة على أن املؤمنّي يرون رهبم يوم القيامة يف عرصات القيامة ،يعين :يف مواقف القيامة ،ويرونه
بعد دخول اجلنة كما يشاء  -سبحانه وتعاىل ،-وهم يف هذه الرؤية على مراتب؛ فبعضهم أعظم حظًّا
يف هذه الرؤية من بعض ،وذلك الختالف منازهلم ودرجاهتم عند هللا ،ورؤية املؤمنّي لرهبم يوم القيامة

هي رؤية حقيقية عيانية ،يرونه سبحانه وتعاىل أببصارهم كما قال صلى هللا عليه وسلم" :إنكم سرتون
ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته" رواه البخاري ( ، )7436ومسلم

( )633واللفظ له من حديث جرير  -رضي هللا عنه  ،-فشبه الرؤية ابلرؤية ،ومل يشبه املرئي
ابملرئي ،ووعد املؤمنّي هبذه الرؤية اليت هي أعلى مطالب املؤمنّي وأعلى نعيمهم يف اجلنة ،والوعد
بذلك عام لكل احملسنّي من الرجال والنساء ،كما قال تعاىل" :للذين أحسنوا احلسىن وزايدة"

[يونس ]26:وجاء تفسري الزايدة أبهنا النظر إىل وجه هللا الكرمي ،وقال تعاىل" :وأزلفت اجلنة للمتقّي"

[ق ]31:إىل قوله" :هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد" [ق ، ]35:وفسر املزيد مبا فسرت به الزايدة

يف اآلية املتقدمة ،ووصف املتقّي يف القرآن ويف السنة يعم الرجال والنساء ،وكذلك املوصول يف مثل:
"والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون" [البقرة ، ]82:وهكذا

قوله سبحانه" :للذين أحسنوا احلسىن وزايدة" [يونس ، ]26:هو عام للرجال والنساء ،ولكن هللا
أعلم كيف تكون رؤية املؤمنات هلل  -تعاىل  ،-وال ميتنع أن يكون للرجال مزية يف رؤيته  -سبحانه

 -ألن الرجال ميتازون يف الدنيا على النساء أبعمال عظيمة كصالة اجلماعة واجلمعة واجلهاد ،فال بد

أن يكون لذلك أثره يف جزاء اآلخرة ،وقد ذكر شيخ اإلسالم هذه املسألة (أي :مسألة رؤية النساء
هلل  -تعاىل  -يف اجلنة)  ،وذكر أن فيها اختالفاً ،وذكر األدلة ورجح
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القول أبهنن يرين هللا؛ ألن ذلك هو ظاهر النصوص فهي عامة يف املتقّي واحملسنّي واملؤمنّي ،فال
موجب لتخصيصها بغري دليل ،ومن أراد املزيد من حبث هذه املسألة فلريجع إىل كالم الشيخ  -رمحه
هللا -يف اجمللد السادس من جمموع الفتاوى .وهللا أعلم.
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متعة املؤمنات يف اجلنة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/2/16هـ

السؤال

ما هو نصيب املرأة املؤمنة يف اجلنة؟! هذا ما مل أر أو أقرأ أو أمسع عنه جواابً شافياً ،أذكر أين سألت
ذات السؤال ملعلم الدين وأان يف املرحلة الثانوية فلم يزد عن نظرة شرانية وعدوانية! أحلحت عليه

فقال :تتزوج املرأة يف اجلنة من زوجها يف الدنيا! سكت على مضض ومل أقتنع إبجابته لسببّي :أوالً :مل

يؤصل قوله بدليل من الكتاب أو من السنّة.
اثنياً :االحتمال هذا غري مقبول فما نعلمه أن الرجل سيكون له حور عّي ومل يرد فيما أعلم ذكر
زوجته يف الدنيا من بينهن.

وهل يف اجلنة حور عّي من الرجال للمؤمنات؟! طبعاً مل يرد يف الكتاب أو السنة ما يشري هلذا الشيء

فهل هو غري موجود قطعاً؟!
وإذا كانت املؤمنة ستتزوج من زوجها يف الدنيا فما هو مصري من توفت دون أن تتمكن من الزواج؟!

هن املؤمنات ولكن هذا يتعارض
ال يستقيم معي هذا أيضاً ،بقي احتمال وهو أن احلور العّي يف اجلنة ّ

متاماً مع ظاهر نصوص الكتاب والسنة واليت تفيد أبن حور العّي لسن املؤمنات يف الدنيا بل هن

خلق آخر..

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأود يف البدء أن أعلمك اي أخي أنين لن أصادر سؤالك أو أعرض عن اإلجابة عليه كما تومهت أن

أستاذك الذي سألته قد فعل ،غري أين ال أخفي تعجيب من فرط مهك مبعرفة اجلواب ،والوقوف على
حقيقة هذا األمر األخروي ،وهنا ال بد من أقرر أمرين:
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أوهلما :أن تعلم  -وفقك هللا -أن األمور الغيبية ليس لنا علم إال مبا أطلعنا هللا عليه منها ،وهللا قد
ِ
ضى ِم ْن ر ُس ٍ
"ع ِاملُ الْغَْي ِ
ك
ول فَِإنههُ يَ ْسلُ ُ
َحداً إِهال َم ِن ْارتَ َ
أخرب عن ذلك بقولهَ :
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
َ
ِ
ّي ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه ر ِ
ِ ِِ
صى ُك هل َش ْي ٍء
َحا َ
ط ِمبَا لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
ََ
م ْن بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
صداً ليَـ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد أَبْـلَغُوا ِر َساالت َرّهب ْم َوأ َ
َع َدداً" [اجلن ، ]28-26:وامتدح هللا املتقّي إلمياهنم ابلغيب فقال" :امل َذلِ َ ِ
ب فِ ِيه
ك الْكتَ ُ
اب ال َريْ َ
ب وي ِقيمو َن ال ه ِ
ِ
هدى لِلْمت ِهق ه ِ
اه ْم يُـ ْن ِف ُقو َن" [البقرة. ]3-1:
صالةَ َوممها َرَزقـْنَ ُ
ُ ً ُ َ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِابلْغَْي ِ َ ُ ُ
ّي الذ َ
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اثنيهما :أن تعلم  -أيضاً -أن اجلنة دار نعيم وسرور وحبور ،ليس فيها هم وال غم وال حزن ،وال ما
ِِ
يكدر صفو العيش ،ال ميس أهلها نصب وال لغوبِ ،
ّي"
س َوتَـلَ ُّذ ْاألَ ْع ُُ
"وف َ
َ
يها َما تَ ْشتَهيه ْاألَنْـ ُف ُ
متن،
[الزخرف :من اآلية ، ]71وجاء يف احلديث" :إن أدىن مقعد أحدكم يف اجلنة أن يقول لهّ :
فيتمىن ويتمىن ،فيقول له :هل متنيت؟ فيقول :نعم ،فيقول له :فإن لك ما متنيت ومثله معه" رواه
مسلم يف صحيحه ( ، )167/1وهبذا يعلم أن النساء من أهل اجلنة ال يتأملن وال يؤذين وال يكدر

صفو عيشهن مكدر ،وأما ما سألت عنه فسأنقل لك فيه نص جواب للشيخ حممد بن صاحل العثيمّي

 رمحه هللا -وقد سئل عما ذكر من أن للرجال احلور العّي ،فما للنساء؟ فأجاب بقوله :يقول هللا -ِ
ِ
هعو َن نُـ ُزالً ِم ْن
يها َما تَد ُ
س ُك ْم َولَ ُك ْم ف َ
"ولَ ُك ْم ف َ
تبارك وتعاىل  -يف نعيم أهل اجلنةَ :
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَنْـ ُف ُ

ِ
ِِ
غَ ُفوٍر رِح ٍيم" [فصلت ، ]32-31:ويقول تعاىلِ :
يها
ّي َوأَنْـتُ ْم ف َ
س َوتَـلَ ُّذ ْاألَ ْع ُُ
"وف َ
َ
َ
يها َما تَ ْشتَهيه ْاألَنْـ ُف ُ
َخالِ ُدو َن" [الزخرف :من اآلية ، ]71ومن املعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل
يف اجلنة ألهل اجلنة ذكوراً كانوا أم إاناثً ،فاملرأة يزوجها هللا تبارك وتعاىل يف اجلنة بزوجها الذي كان
ِ
ِ ٍ
صلَ َح ِم ْن
"ربهـنَا َوأَ ْدخل ُْه ْم َجنهات َع ْدن الهِيت َو َع ْد َهتُ ْم َوَم ْن َ
زوجاً هلا يف الدنيا كما قال تبارك وتعاىلَ :
ِ
آابئِ ِهم وأَ ْزو ِ
يم
اج ِه ْم َوذُ ِّرهايهتِِ ْم إِنه َ
ك أَنْ َ
َ َْ َ
ت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
[غافر. ]8:
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وسئل أيضاً عن املرأة اليت هلا زوجان يف الدنيا فمع من تكون منهما؟ وملاذا ذكر هللا الزوجات للرجال
ومل يذكر األزواج للنساء؟ فأجاب بقوله :إذا كانت املرأة هلا زوجان يف الدنيا فإهنا ختري بينهما يوم

القيامة يف اجلنة ،وإذا مل تتزوج يف الدنيا؛ فإن هللا -تعاىل -يزوجها ما تقر به عينها يف اجلنة ،فالنعيم يف
اجلنة ليس مقصوراً على الذكور ،وإمنا هو للذكور واإلانث ،ومن مجلة النعيم الزواج.

وقول السائل :إن هللا -تعاىل -ذكر احلور العّي وهن زوجات ومل يذكر للنساء أزواجاً فنقول :إمنا
ذكر الزوجات لألزواج؛ ألن الزوج هو الطالب وهو الراغب يف املرأة ،فلذلك ذكرت الزوجات

للرجال يف اجلنة وسكت عن األزواج للنساء ،ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس هلن أزواج؛ بل هلن

أزواج من بين آدم ،انظر اجملموع الثمّي ج ( . )150-149/1وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل املسلمون هم الذين يعربون الصراط وحدهم؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

هل الصراط يعربه املسلمون فقط؟ وهل حتتها جهنم أو انر خاصة ابملذنبّي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فالراجح من قويل العلماء  -وهللا تعاىل أعلم -أن الصراط ال يعربه إال املسلمون مؤمنوهم وعصاهتم؛
وذلك ألن الورود على النار ورودان ،ورود املوحدين ،وورود الكفار ،أما ورود الكفار فهو الدخول
فيها مباشرة من غري مرور ابلصراط ،نسأل هللا العافية ،كما قال تعاىل يف شأن فرعون" :يقدم قومه

يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد املورود" [هود. ]98:

أما الورود األول :وهو ورود املسلمّي فهو املرور على اجلسر بّي ظهراين جهنم وهو املراد بقوله

تعاىل" :وإن منكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضياً مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملّي فيها
جثيا" [مرمي. ]72-71:

واألصل يف ذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -كما يف صحيح مسلم ( )183أن انساً
يف زمن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قالوا :اي رسول هللا :هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق
احلديث إىل قوله" :مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ،ويقولون -أي األنبياء والرسل:-

اللهم سلم سلم" ،قيل اي رسول هللا :وما اجلسر؟ قال" :دحض مزلة فيه خطاطيف وكالليب وحسك"

إىل أن قال" :فيمر املؤمنون كطرف العّي ،وكالربق ،وكالريح ،وكالطري ،وكأجاويد اخليل والركاب،
فناج مسلم ،وخمدوش مرسل ومكدوس يف انر جهنم  " ...نسأل هللا العافية.
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قال احلافظ ابن رجب يف كتابه( :التخويف من النار ص( : )232واعلم أن الناس منقسمون إىل
مؤمن يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئاً ،ومشرك يعبد مع هللا غريه فأما املشركون فإهنم ال ميرون على
الصراط ،وإمنا يقعون يف النار قبل وضع الصراط" ،وبذلك قال ابن الوزير اليماين يف العواصم

والقواصم ( ، )303/9وابن عثيمّي يف شرح ملعة االعتقاد (ص . )150رمحة هللا على اجلميع .وهللا
تعاىل أعلم.
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حماسبة اجلن يف اآلخرة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/7/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نعلم -والعلم هلل وحده ,-أن اجلن متاماً كاإلنس هم أصناف ،منهم املسلمون والكافرون وهناك اجلن
النصراين واليهودي وغريه .سؤايل هو :هل اجلن حياسبون يف اآلخرة كاإلنس ،أي مبيزان احلسنات

والسيئات؟ وهل جزاء املسلمّي منهم اجلنة واحلور كاإلنس؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
احلمد هلل ،قال تعاىل" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56:وقال تعاىل" :وإذ

نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم
صرفنا إليك ً

منذرين" [األحقاف ]29 :إىل قوله تعاىل " :اي قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به [ " ...األحقاف:

 ، ]31وقال تعاىل " :ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعّي" [السجدة]13 :
 ،وقال تعاىل" :اي معشر اجلن واإلنس أمل أيتكم رسل منكم يقصون عليكم آاييت وينذرونكم لقاء
يومكم هذا قالوا شهدان على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين"

[األنعام ، ]130 :وقال سبحانه يف سورة اجلن" :وأان منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم
وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطباً" [اجلن ، ]14-13 :وقد خاطب هللا
فأولئك حتروا رشدا ّ

سبحانه يف سورة الرمحن اجلن واإلنس يف قوله تعاىل" :فبأي آالء ربكما تكذابن" [الرمحن]13 :

مرة ،وقد تضمنت السورة الوعد والوعيد ،وهذا كله يدل على أن اجلن مكلفون بعبادة
واحدا وثالثّي ّ
هللا واإلميان برسله ،وأهنم حماسبون يوم القيامة وجمزيون على أعماهلم ثواابً وعقاابً.
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ومعلوم أن اجلن ليسوا كاإلنس يف خلقتهم ،فال نقول إهنم كاإلنس من كل وجه ،واألحكام الدينية
واجلزائية تتعلق هبم على ما يناسب حاهلم وخلقتهم ،وحنن ال نعلم كيفياهتم؛ ألهنم من عامل الغيب ،وإن
ظهروا لنا أحياانً بصور خمتلفة فإننا ال نراهم على خلقتهم ،كما قال سبحانه وتعاىل عن إبليس وذريته

وهم اجلن" :إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم" [األعراف. ]27 :

وقد اتفق العلماء على أن اجلن حياسبون وكفارهم وعصاهتم معذبون ابلنار ،كما قال تعاىل" :ولكن
حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعّي" [السجدة ، ]13 :فهم يدخلون النار

كاإلنس ،واختلف العلماء يف دخوهلم اجلنة ،فمنهم من يقول :إن املطيع ثوابه النجاة من النار.
وقال كثري من العلماء إهنم يدخلون اجلنة ويثابون على إمياهنم وطاعتهم وهذا هو الصواب ،وال نعلم

كيفية تنعمهم ابجلنة؛ ألهنم كما تقدم خيتلفون عن اإلنس يف خلقتهم ،ومما يدل على ذلك -أي على

دخوهلم اجلنة -قوله تعاىل" :وملن خاف مقام ربه جنتان" [الرمحن ]46 :إىل آخر السورة.

وال ميتنع أن يكون هلم نساء يف اجلنة تناسبهم ،ولكن منسك عن إثبات ذلك ونفيه لعدم ما ينص على
ذلك إبثبات أو نفي ،فال نتجاوز ما بّي هللا لنا يف كتابه ،وعلى لسان رسوله -صلى هللا عليه وسلم-

وهللا أعلم.
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الرسوم التوضيحية لألمور الغيبية

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1425/05/04هـ
السؤال

ينتشر يف بعض املنتدايت استخدام األسهم والرسوم التوضيحية ملا يتعلق ابحلياة بعد املوت ،وتتمثل

يف القرب ،مث النفخ يف الصور ،مث البعث مث الشفاعة إىل اجلنة أو النار ،فهل هذا الرسم التوضيحي
الذي يشمل توضيح املراحل اليت مير هبا اإلنسان املؤمن والكافر من القرب إىل اجلنة أو النار جائزة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فاستخدام الوسائل املعينة واملقربة لألمور الغيبية واملعنوية يف صورة حمسوسة ،كاستخدامات اخلطوط

واألسهم جائز ،وهذا من هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف استخدام الوسائل التعليمية  -كما
يف لغة العصر -لتوضيح وتقريب بعض املسائل املعنوية أو الغيبية لألذهان ،واألمثلة على ذلك كثرية،
ومنها حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -قال :كنا جلوساً عند النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فقرأ" :وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" [األنعام:

 ، ]153فخط خطاً فقال :هذا الصراط ،مث خط حوله خطوطاً فقال :وهذه السبل ،فما منها سبيل

إال وعليه شيطان يدعو إليه"..احلديث رواه ابن ماجة ( ، )11وأمحد ( ، )4131وهناك أمثلة أخرى

كثرية.
وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعّي.
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مب حتصل جماورة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

ماذا يفعل املرء ليكون جاراً للنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اجلنة؟ أي يف جنة الفردوس؟ البعض
يقول إبعالة يتيم والبعض بفعل الصاحلات .أرجو إعطائي اجلواب الشايف.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
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حب هللا ورسوله حيصل به القرب من النيب -صلى هللا عليه وسلم -والكون معه يف اجلنة ،ففي
ال
الصحيحّي (البخاري ح ( ، )3688ومسلم ح ( ))2639من حديث أنس -رضي هللا عنه -قَ َ
ول هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -خا ِر َج ْ ِ
صلهى ه
ّي ِم ْن ال َْم ْس ِج ِد فَـلَ ِقينَا َر ُج ًال ِع ْن َد ُسدهةِ ال َْم ْس ِج ِد
بَـ ْيـنَ َما أ ََان َوَر ُس ُ
اَّلل َ -
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
ت َهلَا؟ "
ال َر ُس ُ
ساعَةُ؟ قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
فَـ َق َ
اَّللَ ،م َىت ال ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ " :-ما أَ ْع َد ْد َ
اَّلل َ -
ول هِ
ت َهلا َكبِري ٍ
ِ
ص َدقَةٍ،
الَ :اي َر ُس َ
استَ َكا َن مثُه قَ َ
قَال َ:فَ َكأَ هن ال هر ُج َل ْ
ص َالة َوَال صيَ ٍام َوَال َ
اَّلل َما أَ ْع َد ْد ُ َ َ َ
ولَ ِك ِين أ ِ
ب ه
ال" :نَـ َع ْم" ،قال أنس:
ك قَ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ قَ َ
ُح ُّ
ت " ،فَـ ُقلْنَاَ :وَْحن ُن َك َذلِ َ
َحبَـ ْب َ
ال " :فَأَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
َ ّ
صلهى ه
ت"،
َحبَـ ْب َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم " :-فَأَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
فما فرحنا بعد اإلسالم فرحاً أشد من قول النيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-اتباعه وطاعته ،وهلذا رتب على اتباعه وطاعته
وعالمة صدق احملبة للنيب َ -
هِ
ين أَنْـ َع َم ه
مرافقته يف اجلنة ،قال هللا -عز وجلَ " :-وَم ْن يُ ِط ِع ه
اَّللُ َعلَْي ِه ْم
اَّللَ َوال هر ُس َ
ول فَأُولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
ِمن النهبِيِّي و ِ ِ ِ
ّي َو ُّ
ك َرفِيقاً" [النساء ]69:قال ابن كثري " :أي
الش َه َد ِاء َوال ه
س َن أُولَئِ َ
َ ََّ ّ
الص ّديق َ
صاحلِِ َ
ّي َو َح ُ
من عمل مبا أمره هللا به ورسوله -صلهى ه ِ
صلهى ه
اَّللُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،-وترك ما هناه هللا عنه ورسوله َ -
َ
َعلَْي ِه َو َسله َم ،-فإن هللا عز وجل يسكنه دار كرامته ،وجيعله مرافقاً لألنبياء مث ملن بعدهم يف الرتبة،
وهم الصديقون مث الشهداء مث عموم املؤمنّي ،وهم الصاحلون الذين صلحت سرائرهم وعالنيتهم.
"تفسري ابن كثري (. )333/2
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وقال القرطيب يف قوله -تعاىل " :-أي هم معهم يف دار واحدة ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم
واحلضور معهم " ........تفسري القرطيب ()272 /5
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-فريجى أن يكون معه يف اجلنة ،وقد
فمن صدق يف حمبته واتباعه وطاعته للنيب َ -
صلهى ه
اَّللُ
ذكرت بعض األعمال على وجه اخلصوص أن من عمل هبا فإنه حيصل له مرافقة النيب َ -
َعلَْي ِه َو َسله َم-والقرب منه يف اجلنة ،فعلى املسلم أن حيرص على األخذ هبا ومن ذلك:
 -1كفالة اليتيم :ففي صحيح البخاري ح ( )6005من حديث َس ْه َل بْ َن َس ْع ٍد  -رضي هللا عنه-
صلهى ه
سبهابَِة
ال " :أ ََان َوَكافِ ُل الْيَتِ ِيم ِيف ا ْجلَنه ِة َه َك َذا " َوقَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-قَ َ
صبَـ َع ْي ِه ال ه
ال إبِِ ْ
هيب َ -
َع ْن النِ ِّ
َوال ُْو ْسطَى قال ابن بطال" :ح ٌق على كل مسلم يسمع هذا احلديث أن يرغب يف العمل به؛ ليكون يف
اجلنة رفيقاً للنيب -صلى هللا عليه وسلم -وجلماعة النبيّي واملرسلّي ،وال منزلة عند هللا يف اآلخرة
أفضل من مرافقة األنبياء " شرح صحيح البخاري البن بطال (. )217/9

 -2كثرة السجود :ففي صحيح مسلم ( )489من حديث َربِ َيعةُ بْ ُن َك ْع ٍ
يت
َسلَ ِم ُّي قَ َ
ت أَبِ ُ
الُ :ك ْن ُ
ب ْاأل ْ
ول هِ
اَّلل َعلَي ِه وسلهم-فَأَتَـيـتُهُ بِو ُ ِِ
َم َع ر ُس ِ
ك
اجتِ ِه فَـ َق َ
َسأَلُ َ
"س ْل" فَـ ُقل ُ
ْت :أ ْ
اَّلل َ -
ال ِيلَ :
ضوئه َو َح َ
َ
صلهى هُ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
السج ِ
ود "
ري ذَلِ َ
اك قَ َ
ك ِيف ا ْجلَن ِهة قَ َ
ْتُ :ه َو ذَ َ
ال " :فَأ َِع ِّين َعلَى نَـ ْف ِس َ
ُم َرافَـ َقتَ َ
ك" قُـل ُ
ك بِ َكثْـ َرة ُّ ُ
ال" :أ َْو غَ ْ َ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك -رضي
 -3عول البنات والقيام عليهن :ففي صحيح مسلم ( )2631من حديث أَنَ ِ َ
ول هِ
ال َجا ِريَـتَ ْ ِ
صلهى ه
اء يَـ ْوَم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ ":-م ْن َع َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ -
ّي َح هىت تَـ ْبـلُغَا َج َ
ال ِْقيَ َام ِة أ ََان َو ُه َو " َو َ
َصابِ َعهُ
ض هم أ َ
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ول هِ
اَّلل
 -4حسن اخللق :ففي جامع الرتمذي ( )1941من حديث َجابِ ٍر  -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُس َ
ِ
يل وأَقـْربِ ُكم ِم ِين َْجملِسا يـوم ال ِْقيام ِة أَح ِ
صلهى ه
اسنَ ُك ْم أَ ْخ َالقًا،
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-قَ َ
َحبِّ ُك ْم إِ َه َ َ ْ ّ
ًَ َْ َ َ َ َ
ال " :إِ هن م ْن أ َ
ِ ِ
ون" ،قَالُواَ :اي
ش ِّدقُو َن َوال ُْمتَـ َف ْي ِه ُق َ
ض ُك ْم إِ َه
سا يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة الثـ ْهرَاث ُرو َن َوال ُْمتَ َ
َوإِ هن أَبْـغَ َ
يل َوأَبْـ َع َد ُك ْم م ِّين َْجمل ً
ول هِ
اَّلل ،قَ ْد َعلِمنَا الثـهرَاثرو َن والْمتَ َ ِ
ربو َن" ،وال مينع أن
َر ُس َ
ْ ْ ُ َ ُ
ش ّدقُو َن فَ َما ال ُْمتَـ َف ْي ِه ُقون؛َ قَال" َ:ال ُْمتَ َكُِّ
صلهى ه
اَّللُ َعلَيْ ِه َو َسله َم-يف اجلنة كما أن هناك أعماالً
تتعدد اخلصال اليت يتحقق هبا القرب من النيب َ -
عديدة حيصل هبا دخول اجلنة وأعماالً عديدة حيصل هبا تكفري الذنوب ،وهذا من سعة فضل هللا

ورمحته بعباده ،فاملؤمن الذي حقق اإلميان وأدى الواجبات ،واجتنب الكبائر ،وعمل مبا تيسر له من
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-يف اجلنة.
هذه األعمال يرجى له أن يكون مرافقاً للنيب َ -
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل أهل اجلنة على صورة يوسف عليه السالم
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/6/3هـ
السؤال

هل صحيح أن يف اجلنة يدخل املسلمون على هيئة يوسف -عليه السالم-؟ وإذا كان كذلك فكيف

أكون نفس الشخص؟ وهل صحيح أن يف القيامة أحاسب؟ ويف اجلنة أحاسب بنفسي ،ولكن ليست

بنفس الروح اليت عشت هبا يف الدنيا؟ أم أن هذا الكالم من أقوال الصوفية؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ورد يف حديث -فيه ضعف -أن أهل اجلنة يكونون يف حسن يوسف -عليه السالم ،-وإذا ص هح
ذلك فإنه ليس هناك ما مينع أن يكون أهل اجلنة على أحسن صورة ،فإن هللا -تعاىل -قادر على
ذلك ،وخصائص اإلنسان يف الدنيا ال يلزم أن تكون كما هي يف اآلخرة من كل وجه ،فإن الدنيا دار

امتحان ،واآلخرة دار جزاء ،فلكل دار حاهلا ،ويهيأ اإلنسان للحال اليت يستحقها من عذاب أو نعيم

خالص ،وهللا أعلم.

أما الروح فأمرها غيب كما قال تعاىل" :ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من

العلم إال قليالً" [اإلسراء ، ]85 :ودين املسلم ال يتوقف على معرفة هذه األمور واحلمد هلل.
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يف أي دركات النار يكون عصاة املوحدين؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

مسعت أن هناك سبع طبقات يف النار ستة منها لغري املسلمّي ،والطبقة العليا منها للمسلمّي.

وبعد أن يعذب املسلمون يف النار يذهبون إىل اجلنة بينما يبقى غري املسلمّي يف الطبقات الستة يف
النار إىل األبد ،ما مدى صحة ما ذكرت؟ وقد قرأت حديثاً أن والد علي بن أيب طالب سيدخل اجلنة
بعد أن يالقي أقل العذاب يف النار ألنه مات على غري اإلسالم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:

فبخصوص السؤال عن طبقات النار ،فقد قال هللا -تعاىل":-إن املنافقّي يف الدرك األسفل من

النار" [النساء ]145:فالنار دركات أي طبقات ومنازل ،وإمنا قيل "دركات" ومل يقل "درجات"

الستعمال العرب لكل ما تسافل "درك" وملا تعاىل "درج" فيقال للجنة درجات ،وللنار -أعاذان هللا

منها -دركات ،واملنافقون يف الدرك األسفل منها لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم ومتكنهم من أذى
املؤمنّي.

وذهب بعض أهل العلم إىل أن أعلى دركات النار خمتصة ابلعصاة من أمة حممد -صلى هللا عليه

وسلم -وهي اليت ختلو من أهلها فتصفق الرايح أبواهبا ،وهللا أعلم بصحة ذلك إال أن من املقطوع به
أنه ال يبقى أحد من أهل التوحيد فيها وإمنا خيرجون إما ابلشفاعة أو برمحة أرحم الرامحّي وال يبقى

فيها خالداً خملداً إال الكفار.

أما املوحدون فيخرجون من النار مث يلقون يف هنر احلياة من اجلنة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل

السيل كما ثبت بذلك اخلرب عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويعرفون يف اجلنة ابجلهنميّي انظر ما
رواه البخاري ( )806ومسلم ( )182من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-
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أما السؤال عن والد علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -وهم عم النيب -صلى هللا عليه وسلم-
وأنه سيدخل اجلنة بعد أن يالقي أقل العذاب يف النار ألنه مات على غري اإلسالم ،فالصحيح الثابت

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن خيفف عنه العذاب يف النار لكنه ال خيرج منها فضالً أن يدخل
اجلنة ،ألن من املقطوع به أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ،وأنه ال خيرج أحد من الكفار من النار

فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال كما يف حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -الذي يف

البخاري ( )3885ومسلم ( )210عن عمه أيب طالب "لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف
ضحضاح من النار يغلي منها دماغه" وهذا أخف عذاب يف النار نعوذ ابهلل منها.

وهذا التخفيف ليس بسبب قرابته من النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألهنا مل تنفع قرابة عمه؟؟ الذي
جعل هللا مسبته والدعاء عليه قرآانً يتلى إىل يوم القيامة "تبت يدا أيب هلب وتب" [املسد ، ]1:وإمنا

لنصرته النيب -صلى هللا عليه وسلم -والدفاع عنه وعن املسلمّي أايم استضاعفهم يف مكة ،وإال فإن
أاب طالب قد مات على الكفر ،والكافر خملد يف النار نعوذ ابهلل من حال أهل النار.
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رأي ابن تيمية يف قدم العامل وفناء النار
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1426/11/04هـ

السؤال

عندان أانس يسيؤون الكالم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألنه يقول بقدم العامل وفناء النار ،فنريد

منكم رأي شيخ اإلسالم يف هاتّي املسألتّي ،وكيف نرد على هؤالء؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالشغب على األئمة والعلماء قدمي جداً ،وخاصة األئمة الذين نصروا مذهب السلف ،كابن تيمية -

رمحه هللا -وهااتن املسألتان من أشهر املسائل اليت شنع عليه بسببها من قبل املتكلمّي وعامة
األشاعرة والصوفية ،وبيان الرد على هذه الدعوى يطول ،ولكن أقول ابختصار:

إن مذهب السلف -رمحهم هللا -هو ما عليه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته الكرام،

وهو قوي أبدلته وحججه ،وما األئمة والعلماء إال أدالء عليه موضحّي له داعّي إليه ،ومهما تعرضوا
له من أذى أو فنت أو حصل منهم اجتهاد أخطأوا فيه فال ينبغي أن يكون ذلك سبباً يف ضعف

االنتماء للحق أو التخاذل عنه ،فالرجال يعرفون ويوزنون ابحلق ال العكس ،وهذه قاعدة يف بيان

معرفة احلق والفرق بينه وبّي التعصب للرجال ،بل هي ميزة ملذهب السلف ،وهي عدم تقديس

األشخاص لذواهتم وجعل حمك االتباع واألخذ هو ما يصدر عنهم دون متحيص ومعرفة للدليل ،وإمنا

أهل البدع هم الذين تدور مذاهبهم على الرجال وفيهم ،وعليهم يكون معاقد االتباع والقبول والرد
والوالء والرباء.
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اثنياً :ابلنسبة ملا نسب لشيخ اإلسالم -رمحه هللا -من كونه يقول بقدم العامل ،فالقائلون لذلك إما
كاذبون مفرتون كبعض خصومه وأعدائه ،وإما خمطئون متومهون محلوا كالمه على غري مراده

الصحيح ،الذي إذا ُرد مشتبهه إىل حمكمه تبّي وضوح منهج شيخ اإلسالم -رمحه هللا -وهذه املسألة
من املسائل الكبرية ،وفيها مباحث جدلية طويلة ليس هذا اجلواب مقام إيرادها واملقصود ابختصار.

أن الذي كان يقوله -رمحه هللا -هو مقتضى األدلة من أن هللا تعاىل يفعل ما يشاء أزالً وأبداً ،وأن

عموم مشيئته سبحانه وتعاىل ،وكونه فعاالً ملا يريد ،وكونه متصفاً بصفات الكمال الثابتة له ،الالئقة

بكماله سبحانه وتعاىل ،وابلتايل إمكان جواز -وليس وجوب -وجود حوادث وخملوقات قدمية أزلية،

وإال فأي معىن لكونه خالقاً قادراً مىت شاء وكيف شاء ،مث نعطل الصفة عن الفعل ،والذين نفوا ذلك
هم نفاة الصفات الفعلية االختيارية من املعتزلة واألشاعرة ،ومع ذلك فهم متناقضون ،حيث مينعون

إمكانية وجود حوادث ال أول هلا يف طرف املاضي ،وجييزون إمكاهنا يف املستقبل ،وشيخ اإلسالم -

رمحه هللا -يرد عليهم يف أكثر من موضع أبنه ال فرق بينهما ،مث هو يؤكد -رمحه هللا -أن هذا القول

ال يعين وال يستلزم بوجه من الوجوه القول بقدم العامل وأزليته ،بل هو يفرق يف عامة كتبه بّي قضيتّي
رئيسيتّي يف املوضوع ،مها النوع واآلحاد ،ويرى أمهية التفريق بّي دوام النوع وحدوث األفراد

واألعيان ،وأن التفريق بينهما هو الذي نطق به الكتاب والسنة واآلاثر ،وأن الرب -تعاىل -أوجد كل
حادث بعد أن مل يكن موجداً له ،وأن كل ما سواه فهو حادث بعد أن مل يكن حاداثً ،وذكر -رمحه

هللا -أن أهل احلديث ومن وافقهم ال جيعلون النوع حاداثً بل قدمياً ،ويفرقون بّي حدوث النوع

وحدوث الفرد من أفراده ،كما يفرق مجهور العقالء بّي دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ،فإن
نعيم اجلنة يدوم نوعه وال يدوم كل واحد من األعيان الفانية فيه.
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والقول بقدم النوع ال ينفيه شرع وال عقل ،بل هو من لوازم كماله كما قاله سبحانه" :أفمن خيلق كمن
ال خيلق أفال تذكرون" [النحل. ]17:
واخللق ال يزالون معه وليس يف كوهنم ال يزالون معه يف املستقبل ما ينايف كماله ،والعقل يفرق بّي كون

الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً ،وبّي آحاد الفعل والكالم.

وكون الفاعل مل يزل يفعل فعالً بعد فعل فهذا من كمال الفاعل.

وأختم ذلك هبذه الكلمة لشيخ اإلسالم ،حيث يقول" :كل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن مل

يكن ،وهو سبحانه املختص ابلقدم واألزلية ،فليس يف مفعوالته قدمي وإن كان هو مل يزل فاعالً،
وليس معه شيء قدمي بقدمه ،بل ليس يف املفعوالت قدمي البتة ،بل ال قدمي إال هو سبحانه ،وهو

وحده اخلالق لكل ما سواه ،وكل ما سواه خملوق ،كما قال سبحانه" :هللا خالق كل شيء"

[الزمر ، ]62:انظر درء تعارض العقل والنقل ( ، )272/8وهبذا يتبّي أن شيخ اإلسالم يقرر
حدوث العامل .وأن قدم النوع ال يستلزم قدم العامل ما دام الفعل مسبوقاً بفاعله كما عليه السلف
واألئمة ،وملزيد من ذلك راجع كتاب الصفدية (130 ،65/1و ، )140 ،49/2ودرء التعارض

( ، )289/8( )160/4-52-51/3( . )148،206/2 ،125-123/1وجمموع الفتاوى
( )227/18وما بعدها ،ومنهاج السنة ( ، )138/2( )208 ،160/1وانظر دعاوى املناوئّي
لشيخ اإلسالم ص (. )286

اثلثاً :فيما يتعلق مبسألة فناء النار فهي أيضاً من املسائل اليت شنّع فيها على شيخ اإلسالم ،واهتم أنه

كان يقول بقول اجلهمية يف فناء النار ،حيث له مقاالت تفهم أنه مييل إىل هذا القول ،وهلذا انقسم
الناس فيه إىل ثالثة أقسام:

القسم األول :الذين يقطعون أبنه يقول بفناء النار ،وهذا قول عامة مناوئيه ،وبعض من يوافقه يف

االعتقاد.
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القسم الثاين :الذين ينفون عنه هذا القول مطلقاً ،وأنه يرى خلودها كاجلنة اعتماداً على أن هذا

القول هو قول السلف وهو يقول به يف عامة كتبه ،بل هو من أكرب شراح عقيدة السلف ،وهؤالء

اعتمدوا على نصوصه الصرحية يف عامة كتبه اليت تثبت أبدية النار.

القسم الثالث :القائلون أبن ابن تيمية مييل إىل القول بفناء النار لكنه ال يصرح بذلك ،حيث وقفوا
على بعض أقوال له تشعر أبنه يرتضي هذا القول ،وهذه األقوال مجيعها مفهومة من كالم الشيخ يف

كتاب له بعنوان "الرد على من قال بفناء اجلنة والنار".

والتحقيق -إن شاء هللا -أن شيخ اإلسالم يقول بقول مجهور السلف واألئمة من أبدية النار وعدم
فنائها ،وهذا هو الذي صرح به يف عامة كتبه ،بل ونقل اتفاق السلف على ذلك كما يف اجملموع

( ، )307/18وبيان تلبيس اجلهمية ( ، )581/1ويف منهاج السنة ( ، )146/1ونقل كالم
األشعري يف املقاالت من اتفاق أهل اإلسالم مجيعاً على أن اجلنة والنار ال يزاالن ،وذكره مقراً له

ومؤيداً .انظر درء التعارض ( ، )357/2ويف مواضع كثرية من الفتاوى حيكي هذا القول وينصره
(. )197/16( ، )428/2
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مث إن النصوص اليت يستدل هبا القائلون أبنه يقول بفناء النار هي من كتاب واحد ،وهو (الرد على
من قال بفناء اجلنة والنار)  ،وهو ليس من الكتب املشهورة لشيخ اإلسالم واحملققون من أهل العلم
هلم عليه مالحظات علمية ومنهجية ليس هذا موضع ذكرها ،وابن القيم -رمحه هللا -قد نقل أغلب
ما يف هذا الكتاب يف كتابه (حادي األرواح إىل بالد األفراح) ومل يصرح أبن ذلك هو رأي شيخ

اإلسالم ،ولو كان قوالً له لصرح به ،مث إن الكتاب ظاهر من عبارته أنه قائم على حكاية قول

القائلّي بفناء النار على هيئة مناظرة وحوار ،فذكر أدلة الفريقّي ،وحّي ذكر أدلة القائلّي بفناء النار

عرضها عرضاً يوحي أبنه منهم ،لكنها قوة عرض ليس إال ،بدليل أن ابن القيم الذي نقل عامة هذا
الكتاب حّي ذكر أدلة الفريقّي ومناقشة األدلة صرح أبنه حيكي هذا القول :فقال" :قال أصحاب

الفناء ،".....وحّي انتهى من ذكر مناقشاهتم قال" :فهذا هناية إقدام الفريقّي يف هذه املسألة" حادي

األرواح (ص  ، )283 ،255مث على التسليم أبن كتاب ابن تيمية فيه أتييد ونصرة للقول بفناء

النار ،فالذي يرتجح أن هذا الكتاب ليس من آخر ما كتب ابن تيمية ،فإن الكتب املتأخرة مثل (درء

التعارض) الذي ألفه يف السنوات من عام ( )717-713هـ ومنهاج السنة الذي كان أتليفه عام
( )710هـ تقريباً ،وكذا كتاب بيان تلبيس اجلهمية ألفه يف مصر من عام ( ، )712-705وهذه
الكتب قد صرح فيها شيخ اإلسالم أببدية النار ،وصرح فيها برأيه بوضوح اتم ،والكتاب السابق

يغلب على الظن أنه قد مت أتليفه يف مرحلة مبكرة من عمره ،وقد أشار الشيخ األلباين -رمحه هللا-
إىل شيء من ذلك يف مقدمة كتاب رفع األستار إلبطال أدلة القائلّي بفناء النار (ص . )25
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وعلى كل حال فأقواله -رمحه هللا -املصرحة أببدية النار بيّنة وصرحية ،ومن القواعد املقررة عند أهل
العلم أن اجململ مما يف نصوص الكتاب والسنة يرد إىل احملكم ،وال يتعلق ابملتشابة واجململ ويرتك

احملكم واملبّي إال أهل األهواء ،وكذلك مقوالت أئمة العلم والدين ينبغي أن حيمل اجململ واملشتبه

املبّي واحملكم ،وأن حتمل أقواهلم على أحسن احملامل وأسلم املقاصد.
على ّ

وأنبه يف هناية اجلواب إىل أمهية معرفة أن القول بفناء النار ال يسلم أبنه كفر ،كما يزعمه كثري من

خصوم شيخ اإلسالم الذين يكفرونه بذلك ،بل هذه املسألة فيها اشتباه وآاثر متعددة اشتبهت على

كثري من العلماء ومنهم ابحثون معاصرون ،وقالوا بفناء النار ،واستندوا إىل اآلاثر املروية يف ذلك عن
بعض الصحابة والتابعّي اليت يفهم منها القول بفناء النار ،فاجتهدوا يف هذه املسألة ،وإن كانوا
خمطئّي لكنهم ال يكفرون بذلك.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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صفة احلور العّي من القرآن والسنة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر

التاريخ 1425/11/17هـ
السؤال
السالم عليكم.

أرجو ذكر أوصاف احلور العّي ،كما وردت يف القرآن والسنة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن اآلايت واألحاديث يف وصف احلور العّي كثرية يطول املقام ابستقصائها ،ولكن أذكر مجلة مما

ورد يف وصفهن يف الكتاب والسنة ،حسب ما طلب السائل ،وفقنا هللا وإايه.
اصر ُ ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَال َج ٌّ
آالء َربِّ ُك َما
َي َ
ان* فَبِأ ِّ
قال هللا ج هل ثناؤه( :في ِه هن قَ َ
ات الط ْرف َملْ يَطْمثْـ ُه هن إ ٌ
وت والْمرجا ُن) [الرمحن . ]58 -56 :وقال تعاىل( :فِي ِه هن َخري ٌ ِ
ِ ِ
سا ٌن*
تُ َك ّذ َابن* َكأ هَهنُ هن الْيَاقُ ُ َ َ ْ َ
َْ
ات ح َ
ِ ِ
ِ ِ
ات ِيف ِْ
َي َ ِ
ِ ِ
نس
َي َ
ور ٌ
ور هم ْق ُ
آالء َربِّ ُك َما تُ َك ّذ َابن* ُح ٌ
اخليَ ِام* فَبِأ ِّ
فَبِأ ِّ
صَ
آالء َربّ ُك َما تُ َك ّذ َابن* َملْ يَطْمثْـ ُه هن إ ٌ
ان) [الرمحن . ]74 -70 :وقال تعاىل( :وح ِ
ال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
ّي* َكأَ ْمثَ ِ
قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَال َج ٌّ
ون)
ور ع ٌ
َُ ٌ
َ
ض همكْنُو ٌن) [الصافات . ]49 :وقال
[الواقعة . ]23 ،22 :وقال يف اآلية األخرىَ ( :كأ هَهنُ هن بَـ ْي ٌ
ارا* ُع ُرًاب أَتْـ َر ًااب) [الواقعة . ]37-35 :وقال تعاىل:
شأ َْان ُه هن إِن َ
تعاىل( :إِ هان أَن َ
شاء* فَ َج َعلْنَ ُ
اه هن أَبْ َك ً

ِ
ِ
(و ِعن َد ُهم قَ ِ
هرةٌ) [البقرة:
اص َر ُ
ات الطهْرف أَتْـ َر ٌ
(وَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
ْ
اب) [ص . ]52 :وقال تعاىلَ :
َ
اج ُّمطَه َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب أَتْـ َر ًااب) [النبأ:
(وَزهو ْجنَ ُ
 . ]25وقال تعاىلَ :
(وَك َواع َ
اهم حبُوٍر عّي) [الطور . ]20 :وقال تعاىلَ :
. ]33

واحلور :مجع َح ْوَراء ،وهي املرأة الشابة احلسناء اجلميلة البيضاء شديدة سواد العّي.
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ِ
والعّي :مجع َع ْيـنَاء ،وهي العظيمة العّي من النساء ،اليت مجعت أعينهن صفات احلسن واملالحة،
ات الطهر ِ
ِ
ف :واملعىن قصرن طرفهن على أزواجهن ،فال
ومن حماسن املرأة اتساع عينها يف طول .قَاص َر ُ ْ
يطمحن إىل غريهم .وقيل :قصرن طرف أزواجهن عليهن ،فال يدعهم حسنهن ومجاهلن أن ينظروا إىل
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَال َج ٌّ
وت َوال َْم ْر َجا ُن :أي شبههن يف
ان :أي مل مي ه
سهنَ .كأ هَهنُ هن الْيَاقُ ُ
غريهنَ .ملْ يَطْمثْـ ُه هن إ ٌ
عراب :مجع َع ُروب ،وهن
صفاء اللون وبياضه ابلياقوت واملرجان .فَ َج َعلْنَ ُ
ارا* ُع ُرًاب أَتْـ َر ًاابً :
اه هن أَبْ َك ً
املتحببات إىل أزواجهن .قال ابن األعرايب :العروب من النساء :املطيعة لزوجها املتحببة إليه .أَتْـ َراب:
مجع تِْرب ،وهو لِ َدةُ اإلنسان ،واملعىن أي مستوايت على سن واحد وميالد واحد ،ليس فيهن عجائز
ات ِيف ْ
اخلِيَ ِام :املقصورات احملبوسات ،وفيه معىن
ور ٌ
قد فات حسنهن ،وال والئد ال يطقن الوطء .هم ْق ُ
صَ
شاء :أي
شأ َْان ُه هن إِن َ
آخر ،وهو أن يكون املراد أهنن حمبوسات على أزواجهن ال يُردن غريهم .إِ هان أَن َ
شبااب أبكا ًرا ،يعين نساء أهل الدنيا.
أنشأانهن بعد الكرب والعجز والضعف يف الدنيا فصرن يف اجلنة ً

هرةٌ :أي مطهرات من احليض والغائط والبول والقذر واألذى وغري ذلك ،خبالف نساء أهل
أَ ْزَو ٌ
اج ُّمطَه َ
الدنياَ .كو ِ
اعب :مجع كاعب ،وهي :الناهد ،واملراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إىل أسفل،
َ
ويسمّي نواهد وكواعب.
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يل هِ
ٍِ
وعن أَنَ ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قال" :لََرْو َحةٌ ِيف َسبِ ِ
صلهى ه
اَّلل أ َْو
هيبَ ،
س بْ ِن َمالك ،رضي هللا عنهَ ،ع ِن النِ ِّ
سأ ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ري ِم ْن ُّ
ري
الدنْـيَا َوَما ف َ
يهاَ ،ولََق ُ
اب قَـ ْو ِ َ
َحد ُك ْم م ْن ا ْجلَنهة ،أ َْو َم ْوض ُع قيد -يَـ ْع ِين َس ْوطَهَُ -خ ٌْ
غَ ْد َوةٌ َخ ٌْ
ِ
ت إِ َىل أ َْه ِل ْاألَ ْر ِ
ِم ْن ُّ
اء ْ
يهاَ ،ولَ ْو أَ هن ْام َرأَةً ِم ْن أ َْه ِل ا ْجلَن ِهة اطهلَ َع ْ
ض َأل َ
ت َما بَـ ْيـنَـ ُه َما َولَ َم َألَتْهُ
الدنْـيَا َوَما ف َ
َض َ
ِ
ِرحيًا ،ولَنَ ِ
صي ُف َها َعلَى َرأْ ِس َها َخ ْريٌ ِم ْن ُّ
يها" .أخرجه البخاري ( . )2796والنصيف :هو
الدنْـيَا َوَما ف َ
َ

اخلمار.
ول هِ
وعن أَِيب ُهريْـرةَ ،ر ِ
صلهى ه
ض َي ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َع ْنهُ ،قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :أَ هو ُل ُزْم َرةٍ تَلِ ُج ا ْجلَنهةَ
اَّلل َ
َْ
ََ َ
صورُهتُم علَى ص ِ
ِ
ِ
ِ
يها
يها َوَال ميَْتَخطُو َن َوَال يَـتَـغَ هوطُو َن ،آنِيَـتُـ ُه ْم ف َ
ص ُقو َن ف َ
ورة الْ َق َم ِر لَْيـلَةَ الْبَ ْد ِرَ ،ال يَـ ْب ُ
ُ َ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب وال ِْفض ِ
كَ ،ول ُك ِّل َواح ٍد م ْنـ ُه ْم
ب ،أ َْم َ
هةَ ،و َجمَام ُرُه ْم ْاألَلُهوةَُ ،وَر ْش ُح ُه ْم ال ِْم ْس ُ
شاطُ ُه ْم م ْن ال هذ َه ِ َ
ال هذ َه ُ
َزوجتَ ِ
ْب
ان يُـ َرى ُم ُّخ ُسوقِ ِه َما ِم ْن َوَر ِاء الله ْح ِم ِم ْن ا ْحلُ ْس ِنَ ،ال ا ْختِ َال َ
ض ،قُـلُ ُ
ف بَـ ْيـنَـ ُه ْم َوَال تَـبَاغُ َ
َْ
وهبُ ْم قَـل ٌ
ِ
سبِّ ُحو َن ه
اَّللَ بُك َْرةً َو َع ِشيًّا" .أخرجه البخاري ( )3245ومسلم (. )2834
َواح ٌد ،يُ َ
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وعن عب ِد هِ
ٍ
ِ ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم قَ َ ِ
صلهى ه
س ِاء
َْ
هيب َ
َ
ال" :إ هن ال َْم ْرأَةَ م ْن ن َ
اَّلل بْ ِن َم ْس ُعود ،رضي هللا عنهَ ،ع ْن النِ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك ِأبَ هن ه
ولَ ( :كأ هَهنُ هن
اَّللَ يَـ ُق ُ
ّي ُحلهةً َح هىت يُـ َرى ُخمَُّهاَ ،و َذلِ َ
اض َساق َها م ْن َوَراء َس ْبع َ
ريى بَـيَ ُ
أ َْه ِل ا ْجلَنهة لَ َُ
وت فَِإنههُ حجر لَو أَ ْد َخل َ ِ ِ ِ
ص َف ْيـتَهُ َألُ ِريتَهُ ِم ْن َوَرائِِه".
وت َوال َْم ْر َجا ُن)  .فَأَ هما الْيَاقُ ُ
الْيَاقُ ُ
استَ ْ
ْت فيه س ْل ًكا مثُه ْ
َ ٌَ ْ

أخرجه الرتمذي (. )2523
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ْحوِر
وعن َعلِ ّيٍ ،رضي هللا عنه ،قَ َ
ول ه َ
اَّللُ َعلَيْه َو َسله َم" :إِ هن ِيف ا ْجلَنهة لَ ُم ْجتَ َم ًعا لل ُ
ال :قَ َ َ ُ
ات فَ َال نَبِي ُد ،وَْحنن الن ِ
ال ِْع ِ ِ
َصو ٍ
ْنَْ :حن ُن ْ
ات َملْ يَ ْس َم ْع ْ
ات
اخلََالئِ ُق ِمثْـلَ َها" .قَ َ
هاع َم ُ
اخلَالِ َد ُ
ّي يُـ َرفّ ْع َن ِأب ْ َ
َ ُ
ال" :يَـ ُقل َ
فَ َال نَـ ْبـ ُؤس ،وَْحنن ال هر ِ
وىب لِ َم ْن َكا َن لَنَا َوُكنها لَهُ " .أخرجه أمحد ()1343
ات ،فََال نَ ْس َخ ُ
اضيَ ُ
ط ،طُ َ
ُ َ ُ
يب.
والرتمذي ( ، )2564وقالَ :ح ِد ٌ
يث غَ ِر ٌ
نسأل هللا تعاىل الفردوس األعلى من اجلنة ،ونعوذ به من النار ،إنه مسيع جميب .هذا ،وهللا املوفق

واهلادي إىل سواء السبيل.
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شهادة اجلوارح يوم القيامة
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابليوم اآلخر
التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

كما نعلم فإن أعضاءان سوف تتكلم وتشهد على أعمالنا ،وهناك حديث عن أول ثالثة نفر يدخلون
النار ..عامل ،ومنفق وجماهد ،فكيف يتمكن هؤالء الثالثة من الكذب وأعضاؤهم تشهد عليهم؟

خريا.
جزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

هؤالء الثالثة الوارد ذكرهم يف احلديث الصحيح ،إمنا يكذبون يف أول األمر قبل أن تُستشهد عليهم

خصوصا وأن هذه األعمال اليت عملوها
أعضاؤهم؛ ألن الشاهد ال يتكلم قبل املشهود عليه؛
ً

ظاهرها أهنا لوجه هللا تعاىل ولكن ابطنها أهنا ملراءاة الناس وطلب مدحهم ،وال يطلع على الباطن إال

هللا.
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قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا( :وقوله تعاىل( :الْيَـ ْوَم َخنْتِ ُم َعلَى أَفْـ َو ِاه ِه ْم َوتُ َكلِّ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم َوتَ ْش َه ُد أَ ْر ُجلُ ُه ْم
ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن) [يس . ]65 :هذا حال الكفار واملنافقّي يوم القيامة حّي ينكرون ما اجرتحوه يف
َ
الدنيا وحيلفون ما فعلوه ،فيختم هللا على أفواههم ،ويستنطق جوارحهم مبا عملتَ ..ع ْن أَنَ ِ
س بْ ِن
ول هِ
مالِ ٍ
الُ :كنها ِع ْن َد ر ُس ِ
صلهى ه
ك؟ ".
ك ،فَـ َق َ
ك قَ َ
"ه ْل تَ ْد ُرو َن ِم هم أَ ْ
ض َح ُ
ض ِح َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،فَ َ
الَ :
اَّلل َ
َ
َ
ِ
ِ
ال :قُـلْنَا :ه
ال:
ب ،أََملْ ُِجت ْرِين م ْن الظُّل ِْم؟ " .قَ َ
ال" :م ْن ُخمَاطَبَ ِة ال َْع ْب ِد َربههُ ،يَـ ُق ُ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم .قَ َ
قَ َ
ولَ :اي َر ِّ
ُجيز علَى نَـ ْف ِسي إِهال َش ِ
ك
ال" :فَـيَـ ُق ُ
اه ًدا ِم ِّين" .قَ َ
ول :بَـلَى" .قَا َل" :فَـيَـ ُق ُ
"يَـ ُق ُ
ولَ :ك َفى بِنَـ ْف ِس َ
ول :فَِإِّين َال أ ِ ُ َ
ِ
ال:
ال ِأل َْرَكانِِه :انْ ِط ِقي" .قَ َ
ال" :فَـيُ ْختَ ُم َعلَى فِ ِيه فَـيُـ َق ُ
ودا" .قَ َ
الْيَـ ْوَم َعلَْي َ
ّي ُش ُه ً
ك َش ِهي ًداَ ،وِابلْك َر ِام الْ َكاتِبِ َ
ت
ال" :فَـيَـ ُق ُ
ّي الْ َك َالِم" .قَ َ
"فَـتَـ ْن ِط ُق ِأبَ ْع َمالِ ِه" .قَ َ
ول :بُـ ْع ًدا لَ ُك هن َو ُس ْح ًقا ،فَـ َع ْن ُك هن ُك ْن ُ
ال" :مثُه ُخيَلهى بَـ ْيـنَهُ َوبَ ْ َ
أ َُان ِ
ض ُل" .أخرجه مسلم ( . )2969وعن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه
ب،
ك فَـيَـ ُق ُ
ث فَـيَـ ُق ُ
وسلم -يف حديث القيامة الطويل؛ قال فيه " :مثُه يَـ ْل َقى الثهالِ َ
ول لَهُ ِمثْ َل َذلِ َ
ولَ :اي َر ِّ
ولَ :ها ُهنَا
اع ،فَـيَـ ُق ُ
ك َوبُِر ُسلِ َ
ك َوبِ ِكتَابِ َ
ت بِ َ
ص هدق ُ
ص ْم ُ
صلهْي ُ
آم ْن ُ
استَطَ َ
ْتَ .ويُـثْ ِين ِخبَ ٍْري َما ْ
ت َوتَ َ
ت َو ُ
ك َو َ
َ
ث َش ِ
كَ .ويَـتَـ َف هك ُر ِيف نَـ ْف ِس ِهَ :م ْن ذَا اله ِذي يَ ْش َه ُد َعلَ هي؟
ال" :مثُه يُـ َق ُ
إِذًا" .قَ َ
ال لَهُْ :اآل َن نَـ ْبـ َع ُ
اه َد َان َعلَْي َ
ال لَِف ِخ ِذهِ َو َحلْ ِم ِه َو ِعظَ ِام ِه :انْ ِط ِقي .فَـتَـ ْن ِط ُق
فَـيُ ْختَ ُم َعلَى فِ ِيه َويُـ َق ُ
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ط ه
ك اله ِذي يَ ْس َخ ُ
ك لِيُـ ْع ِذ َر ِم ْن نَـ ْف ِس ِهَ ،و َذلِ َ
فَ ِخ ُذهُ َو َحلْ ُمهُ َو ِعظَ ُامهُ بِ َع َملِ ِهَ ،و َذلِ َ
ك ال ُْمنَافِ ُقَ ،و َذلِ َ
اَّللُ
َعلَْي ِه" .أخرجه مسلم ( . )2968وهللا أعلم .وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.
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أثر فقد الوالء والرباء يف التوحيد
اجمليب د .حممد بن سعيد القحطاين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1422/5/5
السؤال

هل يعد الوالء والرباء من ركائز التوحيد مبعىن ،هل فقد الوالء والرباء من الشخص يعد ثلماً يف

التوحيد أم يف كماله؟ وجزاكم هللا عن أمة حممد خرياً
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه وبعد :إن الوالء والرباء من
أبرز عقائد ومسات الدين اإلسالمي ،بل ال يوجد مسألة عقدية وضحها القرآن الكرمي بعد التوحيد

ضح مسألة الوالء والرباء .فهو دين األنبياء واملرسلّي ،به انقسمت اخلليقة
ونقيضه وهو الشرك كما و ّ
إىل أبرار وفجار ،ومؤمنّي وكفار ،والوالء والرباء منه ما ينقض اإلسالم ابلكلية ومنه ما يدخل يف

الكبائر ،فمن واىل الكفار وأحب نصرهتم على اإلسالم وأحب الكفر وظهوره فهو كافر كفراً ينقل

عن امللة ،ومن صور املواالة ما هو دون ذلك ،ويُعد من كبائر الذنوب ،وإن مل يكن كفراً انقالً عن

امللة ،وهناك تفصيل دقيق هلذه املسائل مبسوط يف كتايب "الوالء والرباء يف اإلسالم" فلرياجعه السائل
 -إن شاء  -وهللا ويل التوفيق.
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معاملة الزميل الكافر
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1422/8/3
السؤال

أخ مصري مسلم ،كان له زميل دراسة نصراين من املرحلة االبتدائية إىل اجلامعة ،وكان على صلة طيبة

من هللا على هذا األخ ابلتوجه الطيب للدين ،قام هبجر ذلك النصراين وقطعه ،بل وأساء
به ،وبعد أن ّ

له يف املعاملة حبجة احلديث الذي معناه (فاضطروهم إىل أضيق السبل) ولكن هذا النصراين ال زال
يعامل هذا املسلم ابجلميل ،فبماذا تنصحون األخ؟

اجلواب

املنهي عنه يف عالقة املسلم ابلكافر إمنا هو املواالة من دون املؤمنّي.
أما اإلحسان إىل غري احملاربّي منهم ومعاملتهم ابلعدل ،وإنصافهم ،وأداء حقوقهم فليس مبنهي عنه،

بل هو داخل يف عموم أمر املسلمّي هبذه اخلصال ،وقد يكون الكافر قريباً ،فيثبت له حق القرابة،

وقد يكون جاراً فيثبت له حق اجلوار ،وكل ذلك يف حدود الشرع ،والدليل على ما تقدم قوله -

تبارك وتعاىل -يف سورة املمتحنة(( :الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من

دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي .إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين
وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون)) وبناء

على هذا فإن األخ ينصح أبن يعامل صديقه النصراين ابجلميل ويكافئه ابملعروف ،وحيسن إليه لعل
هللا أن يهديه ويشرح صدره لإلسالم ،ولنا يف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أسوة حسنة ،حيث

عاد يهودايً يف مرض موته ودعاه لإلسالم ،فكتب هللا له الفوز بقبوله دعوة الرسول -عليه الصالة

والسالم -وابهلل التوفيق.
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حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1422/5/6

السؤال

فاراً بدينه من الظلم الذي وقع
ما حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم الذي أييت للبالد األوروبية ّ

عليه يف بلده األصلي ،وفقد فيه هويته ،وفقد أمل الرجوع إىل وطنه ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ج :للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين:
األول :كون اإلقامة يف بلد الكفار جائزة.
الثاين :قيام احلاجة إىل أخذ اجلنسية.
تفصيل األمر األول :اإلقامة يف بالد الكفار ال جتوز إال ابلشروط اآلتية:

 -1وجود احلاجة الشرعية املقتضية لإلقامة يف بالدهم وال ميكن س ّدها يف بالد املسلمّي ،مثل

التجارة ،والدعوة ،أو التمثيل الرمسي لبلد مسلم ،أو طلب علم غري متوفر مثله يف بلد مسلم من

حيث الوجود ،أو اجلودة واإلتقان ،أواخلوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ،وليس
جمرد اإليذاء واملضايقة ،أو اخلوف على األهل والولد من ذلك ،أو اخلوف على املال.

 -2أن تكون اإلقامة مؤقتة ،ال مؤبّدة ،بل وال جيوز له أن يعقد النية على التأبيد ،وإمنا يعقدها على
التأقيت؛ ألن التأبيد يعين كوهنا هجرة من دار اإلسالم إىل دار الكفر ،وهذا مناقضة صرحية حلكم
الشرع يف إجياب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم.

وحيصل التأقيت أبن ينوي أنه مىت زالت احلاجة إىل اإلقامة يف بلد الكفار قطع اإلقامة وانتقل.
 -3أن يكون بلد الكفار الذي يريد اإلقامة فيه دار عهد ،ال دار حرب ،وإال مل جيز اإلقامة فيه.
ويكون دار حرب إذا كان أهله حياربون املسلمّي.

 -4توفر احلرية الدينية يف بلد الكفار ،واليت يستطيع املسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة.
 -5متكنه من تعلم شرائع اإلسالم يف ذلك البلد .فإن عسر عليه مل جتز له اإلقامة فيه القتضائها
اإلعراض عن تعلم دين هللا.
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 -6أن يغلب ظنه بقدرته على احملافظة على دينه ،ودين أهله وولده .وإال مل جيز له؛ ألن حفظ الدين
أوىل من حفظ النفس واملال واألهل.

فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها -جاز له أن يقيم يف بالد الكفار ،وإال حرم عليه؛

للنصوص الصرحية الواضحة اليت حترم اإلقامة فيها ،وتوجب اهلجرة منها ،وهي معلومة ،وللخطورة
العظيمة الغالبة على الدين واخللق ،واليت ال ينكرها إال مكابر.
اثنياً :حتقق احلاجة الشرعية ألخذ اجلنسية ،وهي أن تتوقف املصاحل اليت من أجلها أقام املسلم يف دار
الكفار على استخراج اجلنسية ،وإال مل جيز له ،ملا يف استخراجها من توىل الكفار ظاهراً ،وما يلزم

بسببها من النطق ظاهراً مبا ال جيوز اعتقاده وال التزامه ،كالرضا ابلكفر أو ابلقانون ،وألن استخراجها
ذريعة إىل أتبيد اإلقامة يف بالد الكفار وهو أمر غري جائز  -كما سبق -

فمىت حتقق هذان األمران فإين أرجو أن يغفر هللا للمسلم املقيم يف بالد الكفار ما أقدم عليه من هذا
اخلطر العظيم ،وذلك ألنه إما مضطر لإلقامة والضرورة تتيح احملظورة ،وإما للمصلحة الراجحة على

املفسدة ،وهللا أعلم.
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العمل لدى احلكومة الكافرة
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1422/7/22

السؤال

ما حكم العمل لدى احلكومات الكافرة؟
اجلواب

جائز مامل يكن فيه إساءة للمسلمّي ،أو
العمل لدى احلكومة الكافرة  -إن مل يكن عمالً ابلقانون ٌ -
إعانة على ظلم مسلم أو كافر؛ ألنه عمل ألجل املال ال ألجل خدمتهم.

وأما إن كان عمالً ابلقانون؛ فما كان فيه متعلقاً ابملصاحل املرسلة  -وهي اليت مل يذكرها شرعنا مبدح

وال ذم  -كاملتعلق بتخطيط املدن ،وأنظمتها املادية من دوائر مرورية وحنوها فالعمل فيه جائز؛ ألنه

ال يتعلق بشرع ،ما مل يرتتب عليه ظلم ألحد فإنه حينئذ حمرم ،ومثل ذلك يف اجلواز ،العمل فيما يقدر

املسلم من خالله التخفيف على املسلمّي وإعطائهم بعض حقوقهم اليت ال أيخذوهنا لوال وجوده على
هذا العمل ،ومثل ذلك أيضاً العمل فيما جيد فيه مساغاً إلعمال شريعة اإلسالم ،كما لو كان يف هيئة
احمللهفّي ،اليت تقضي بتجرمي املتهم أو برباءته ،ولك أن تقيس على ذلك جماالت العمل األخرى ،وهللا
اهلادي إىل سواء السبيل.
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تقسيم مواالة الكافر ومظاهرته
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1424/4/23هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما رأيكم يف هذا التقسيم ملواالة الكفار ومظاهرهتم؟
( )1مظاهرهتم ومواالهتم يف الظاهر مع حبهم ومودهتم يف الباطن ،وهو النوع املخرج من امللة املكفر.
( )2مظاهرهتم يف الظاهر ملصلحة الشخص وخوفه على نفسه ،أو ملكه وسلطته ،وهذا النوع كبرية
من كبائر الذنوب ليس خمرجاً من امللة.

( )3مواالهتم ومظاهرهتم ملصلحة املسلمّي ،ودرء الشر والفتنة عنهم وهذا النوع جائز ،والدليل على
هذه التقسيمات حديث الصحايب اجلليل حاطب بن أيب بلتعة -رضي هللا عنه.-

أفيدوان نفع هللا بكم وجعلكم مصابيح هدى.
اجلواب

هذا التقسيم جيد ،ويتوافق مع النصوص والقواعد الشرعية ،وعليه عمل مجهور علماء السلف يف
تنزيل األحكام على األشخاص واألصناف يف اجلملة ،وهللا أعلم.
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مواالة الكفار وتوليهم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1424/6/4هـ

السؤال

ما الفرق بّي مواالة الكفار وتوليهم؟ وما حكم كل منهما ابلتفصيل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

"اي أَيُّـ َها
احلمد هلل ،لقد هنى هللا عباده املؤمنّي عن اختاذ الكفار أولياء يف آايت عدة كما قال تعاىلَ :
ون الْم ْؤِمنِّي أَتُ ِري ُدو َن أَ ْن َجتْعلُوا ِهِ
هخ ُذوا الْ َكافِ ِرين أَولِي ِ
اله ِذين آمنُوا ال تَـت ِ
ِ
َّلل َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَاانً ُمبِيناً"
اء م ْن ُد ُ َ
َ
َ َ
َ ََْ
ِ ِ
هخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
ك
ّي َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
[النساء ، ]144:وقال" :ال يَـت ِ ُ ُ
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
فَـلَيس ِمن هِ
اَّلل ِيف َش ْي ٍء إِهال أَ ْن تَـتهـ ُقوا ِم ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً" اآلية
ْ َ َ
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هِ
ض ُه ْم
ارى أ َْولِيَاءَ بَـ ْع ُ
آمنُوا ال تَـته ِخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
ين َ
هص َ
[آل عمران ، ]28 :وقال سبحانهَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ
أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
ّي" [املائدة ، ]51:فاختاذهم
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
أولياء هو اعتبارهم أصدقاء وأحباابً وأنصاراً ،وذلك يظهر ابحلفاوة هبم وإكرامهم وتعظيمهم ،ومما
يوضح ذلك قوله -سبحانه وتعاىل" :-ال َِجت ُد قَـوماً يـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادُّو َن َم ْن َحا هد ه
ْ ُ ُ
اَّللَ
ِ
ِ
هِ
اء
ين َ
َوَر ُسولَهُ" اآلية [اجملادلة ]22 :وقال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا ال تَـتهخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد هوُك ْم أ َْوليَ َ
ِ ِ ِ
ِ
اء ُك ْم ِم َن ا ْحلَِّق" اآلية [املمتحنة ]1 :فدلت اآليتان على أن
تُـ ْل ُقو َن إلَْي ِه ْم ابل َْم َودهة َوقَ ْد َك َف ُروا مبَا َج َ
"وَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم
اختاذهم أولياء يتضمن مودهتم ،وجاء ذكر التويل يف آية واحدة وهي قوله تعاىلَ :

فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم" اآلية [املائدة ، ]51 :والذي يظهر أن توليهم هو معىن اختاذهم أولياء ،وفسر "التويل" يف
"وَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم" بنصرهتم على املسلمّي ،وهلذا كانت مظاهرة الكفار
قوله تعاىلَ :

ومعاونتهم ضد املسلمّي من أنواع الردة ،ألن ذلك يتضمن مقاومة اإلسالم ،والرغبة يف اضمحالله،

وذل أهله ،وأما املواالة فلم أيت لفظها يف القرآن فيما أذكر ،والذي يظهر أن املواالة والتويل معنامها

ص املواالة بتقدمي اخلدمات للكفار حفاوة
واحد أو متقارب ،ولكن من العلماء من فرق بينهما فخ ه

هبم وإكراماً والتويل بنصرهتم على املسلمّي ،وأن املواالة كبرية ،والتويل ردة كما تقدم ،فالواجب على

املسلمّي أن يبغضوا الكافرين وأن يعادوهم يف هللا ،وأن جياهدوهم ابهلل وإلعالء كلمة هللا ،وهذا ال
مينع من معاملتهم يف أمور احلياة كالتجارة ،وال يوجب الغدر مبا أعطوا من عهد ،بل
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جيب الوفاء بعهدهم كما قال تعاىل" :إِهال اله ِذين عاه ْد ُْمت ِمن الْم ْش ِركِّي مثُه َمل يـ ْنـ ُقصوُكم َشيئاً وَمل يظَ ِ
اه ُروا
َ ََ
َ ُ َ َْ ُ ْ ْ َُْ
ِ
اَّلل ُِحي ُّ ِ
ِِ
ّي" [التوبة ]4:فبغض الكفار والرباءة
ب ال ُْمتهق َ
َحداً فَأَمتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إِ َىل ُمدههت ْم إِ هن هَ
َعلَْي ُك ْم أ َ
منهم هي من أصول الدين ،وهي مقتضى اإلميان ابهلل والكفر ابلطاغوت ،ولكن ذلك ال يوجب وال
يبيح اخليانة أو الظلم ،فالظلم حرام ،ونقض العهد حرام ... " ،تلك حدود هللا فال تقربوها " ...
[البقرة ]187 :نسأل هللا أن ينصر دينه ويعز املؤمنّي ويذل الكافرين ،وهللا أعلم.
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املشاركة يف أعياد النصارى
اجمليب
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1422/10/8
السؤال

دخل بيين وبّي إخواين املسلمّي مناقشة دين اإلسالم ،وهي أن بعض املسلمّي يف غاان يعظمون

عطالت اليهود والنصارى ويرتكون عطالهتم حىت كانوا إذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون
املدارس اإلسالمية مبناسبة عيدهم وإن جاء عيد املسلمّي ال يعطلون املدارس اإلسالمية ويقولون أن

تتبعوا عطالت اليهود والنصارى سوف يدخلون دين اإلسالم ،اي شيخنا العزيز عليك أن تفهم لنا

أفعلتهم هل هي صحيحة يف الدين أم ال.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه  ...وبعد:

اجلواب:
أوالً :السنة إظهار الشعائر الدينية اإلسالمية بّي املسلمّي ،وترك إظهارها خمالف هلدي الرسول -

صلى هللا عليه وسلم  -وقد ثبت عنه أنه قال " :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي
متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ " احلديث.

اثنياً :ال جيوز للمسلم أن يشارك الكفار يف أعيادهم ،ويظهر الفرح والسرور هبذه املناسبة ،ويعطل

األعمال سواء كانت دينية أو دنيوية؛ ألن هذا من مشاهبة أعداء هللا احملرمة ،ومن التعاون معهم على

الباطل ،وقد ثبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال ":من تشبه بقوم فهو منهم "

وهللا سبحانه وتعاىل يقول " :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن
هللا شديد العقاب ".

وننصحك ابلرجوع إىل كتاب (اقتضاء الصراط املستقيم) لشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -فإنه

مفيد جداً يف هذا الباب.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اجمللد الثاين [ص]72 :
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موافقة الكفار يف أعيادهم

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1425/11/17هـ

السؤال

ما األدلة على حترمي املشاركة يف أعياد امليالد ورأس السنة ،وحنوها من املناسبات وما وجه داللتها؟

اجلواب

من أوسع من تكلم يف هذه املسألة وبسطها شيخ اإلسالم (ابن تيمية) يف كتابه (اقتضاء الصراط

املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم)  ،وقد حشد لذلك األدلة العامة واخلاصة ،ومجع النصوص من
الكتاب والسنة وأقوال السلف وإمجاع األمة ،واألدلة من االعتبار والنظر مما ال حييط به إال من آاته
هللا بسطة يف العلم والفقه ،ودقة النظر ،وحسن االستدالل ،وهو ما مجعه شيخ اإلسالم  -رمحه هللا

.-

وأصل كالمه مبسوط واسع مفصل ،فاختصرته يف هذه الصفحات اختصاراً مع احملافظة على عبارته
-ما أمكن -وهي صفحات تغري ابلرجوع إىل أصلها وال تغين عنه ،يتضح من خالهلا حكم هذه

املسألة مزيلة كل لبس ،كاشفة كل التباس.

قال رمحه هللا:

موافقة الكفار يف أعيادهم ال جتوز من طريقّي :الدليل العام ،واألدلة اخلاصة:
أما الدليل العام :أن هذا موافقة ألهل الكتاب فيما ليس من ديننا ،وال عادة سلفنا ،فيكون فيه

مفسدة موافقتهم ،ويف تركه مصلحة خمالفتهم ،ملا يف خمالفتهم من املصلحة لنا ،لقوله  -صلى هللا
عليه وسلم ( -من تشبه بقوم فهو منهم) فإن موجب هذا حترمي التشبه هبم مطلقا ،وكذلك قوله
(خالفوا املشركّي)  ،وأعيادهم من جنس أعماهلم اليت هي دينهم أو شعار دينهم ،الباطل.

وأما األدلة اخلاصة يف نفس أعياد الكفار ،فالكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار دالة على حترمي موافقة
الكفار يف أعيادهم.
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أما الكتاب فقوله – تعاىل ( :-والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا ابللغو مروا كراما) قال حممد بن

سريين (ال يشهدون الزور) هو الشعانّي – وهو من أعياد النصارى  -وعن الربيع بن أنس قال :هو

أعياد املشركّي ،وجاء عن غريهم من السلف حنو ذلك.
وإذا كان هللا قد مدح ترك شهودها ،الذي هو جمرد احلضور برؤية أو مساع ،فكيف ابملوافقة مبا يزيد

على ذلك من العمل ،الذي هو عمل الزور ال جمرد شهوده.

وأما السنة :احلديث األول عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه – قال :قدم رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم – املدينة ،وهلم يومان يلعبون فيهما ،فقال :ما هذان اليومان ،قالوا :كنا نلعب فيهما يف
اجلاهلية .فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – (إن هللا قد أبدلكم هبما خريا منهما ،يوم

األضحى ،ويوم الفطر) فوجه الداللة أن اليومّي اجلاهليّي مل يقرمها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 ،وال تركهم يلعبون فيهما على العادة ،بل قال إن هللا قد أبدلكم هبما يومّي آخرين ،واإلبدال منالشيء يقتضي ترك املبدل منه ،إذ ال جيمع بّي البدل واملبدل منه.
احلديث الثاين :ما رواه أبو داود عن اثبت بن الضحاك قال :نذر رجل على عهد رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -أن ينحر إبالً ببوانة ،فأتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم –فقال :إين نذرت أن أحنر
إبال ببوانة ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ":-هل كان فيها وثن من أواثن اجلاهلية يعبد "،

قالوا :ال ،قال :فهل كان فيها عيد من أعيادهم ،قالوا :ال ،قال :فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 ":-أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية هللا وال فيما ال ميلك ابن آدم " (وبوانه اسم مكان

قريب ينبع مشال مكة) .

وهذا يدل على أن الذبح مبكان عيدهم وحمل أواثهنم معصية هلل ،وإذا كان الذبح مبكان عيدهم منهيا
عنه فكيف املوافقة يف نفس العيد بفعل بعض األعمال اليت تعمل بسبب عيدهم؟
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وهذا هني شديد عن أن يفعل شيء من أعياد اجلاهلية  -على أي وجه كان  -وأعياد الكفار من

الكتابيّي واألميّي يف دين اإلسالم من جنس واحد.

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل األواثن؛ خشية أن يتدنس املسلم بشيء من أمر الكفار
الذين قد أيس الشيطان أن يقيم أمرهم يف جزيرة العرب ،فاخلشية من تدنسه أبوصاف الكتابيّي

الباقّي أشد ،والنهي عنه أوكد ،كيف وقد تقدم اخلرب الصادق بسلوك طائفة من هذه األمة سبيلهم؟
الدليل الثالث من السنة :أن هذا احلديث وغريه قد دل على أنه كان للناس يف اجلاهلية أعياد

جيتمعون فيها ،ومعلوم أنه ملا بعث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حما هللا ذلك ،فلم يبق شيء
من هذه األعياد ،ومعلوم أنه لوال هنيه ومنعه ملا ترك الناس تلك األعياد؛ ألن املقتضى هلا قائم من

جهة الطبيعة اليت حتب ما يصنع يف األعياد ،خصوصاً أعياد الباطل من اللعب واللذات ،ومن جهة

العادة اليت ألفت ما يعود من العيد ،فإن العادة طبيعة اثنية وإذا كان املقتضى قائماً قوايً فلوال املانع

القوي ملا درست تلك األعياد ،وهذا يوجب العلم اليقيين أبن إمام املتقّي  -صلى هللا عليه وسلم -

كان مينع أمته منعاً قوايً عن أعياد الكفار ،ويسعى يف دروسها وطمسها بكل سبيل ،بل قد ابلغ -
صلى هللا عليه وسلم -يف أمر أمته مبخالفة أهل الكتاب يف كثري من املباحات وصفات الطاعات؛

لئال يكون ذلك ذريعة إىل موافقتهم يف غري ذلك من أمورهم؛ ولتكون املخالفة يف ذلك حاجزاً ومانعاً
من سائر أمورهم؛ فإنه كلما كثرت املخالفة بينك وبّي أهل اجلحيم كان أبعد لك عن أعمال أهل
اجلحيم ،فليس بعد حرصه على أمته ونصحه هلم  -أبيب هو وأمي  -غاية وكل ذلك من فضل هللا
عليه وعلى الناس ،ولكن أكثر الناس ال يشكرون.
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والوجه الرابع من السنة :ما خرجاه يف الصحيحّي عن عائشة  -رضي هللا عنها – قالت :دخل علي
أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت به األنصار يوم بعاث ،قالت وليستا
مبغنيتّي ،فقال أبو بكر أمبزمور الشيطان يف بيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وذلك يوم عيد

 -فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – (اي أاب بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدان) وهذا

احلديث بدل على املنع من وجوه :أحدها قوله (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدان) فإن هذا يوجب

اختصاص كل قوم بعيدهم ،كما أنه  -سبحانه  -ملا قال ":ولكل وجهة هو موليها " وقال ":لكل

جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم ،فإذا كان لليهود
عيد وللنصارى عيد كانوا خمتصّي به فال نشركهم فيه ،كما ال نشركهم يف قبلتهم وشرعتهم.
الوجه الثاين :قوله ":وهذا عيدان " فإنه يقتضي حصر عيدان يف هذا فليس لنا عيد سواه.

الوجه الثالث :أنه رخص يف لعب اجلواري ابلدف وتغنيهن؛ معلالً أبن لكل قوم عيداً وأن هذا عيدان،
وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد املسلمّي ،وأهنا ال تتعدى إىل أعياد الكفار؛ وألنه ال

يرخص يف اللعب يف أعياد الكفار كما يرخص فيه يف أعياد املسلمّي ،إذ لو كان ما يفعل يف عيدان

من ذلك اللعب يسوغ مثله يف أعياد الكفار أيضاً ،ملا (قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدان) ،
وهذا فيه داللة على النهي عن التشبه هبم يف اللعب وحنوه.

()435/3

الدليل الرابع من السنة :أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حىت أجالهم عمر  -رضي هللا
عنه  -يف خالفته ،وكان يف اليمن يهود كثري والنصارى بنجران وغريها ،والفرس ابلبحرين ،ومن
املعلوم أن هؤالء كانت هلم أعياد يتخذوهنا ،ومن املعلوم أيضا أن املقتضي ملا يفعل يف العيد من

األكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة وحنو ذلك قائم يف النفوس كلها  -إذا مل يوجد مانع
 خصوصا نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغّي من الناس ،مث من كان له خربة ابلسري علم يقيناأن املسلمّي على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ما كانوا يشركوهنم يف شيء من أمرهم،
وال يغريون هلم عادة يف أعياد الكافرين ،بل ذلك اليوم عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

وسائر املسلمّي يوم من األايم ال خيتصونه بشيء أصال ،فلوال أن املسلمّي كان من دينهم الذي تلقوه
عن نبيهم املنع من ذلك والكف عنه ،لوجد من بعضهم فعل بعض ذلك.

الدليل اخلامس من السنة :ما رواه أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -أنه مسع رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم – يقول( :حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من

بعدهم ،فهذا يومهم الذي فرض هللا عليهم فاختلفوا فيه فهداان هللا له ،فالناس لنا فيه تبع ،اليهود
غداً والنصارى بعد غد " متفق عليه.

وقد مسى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلمعة عيداً يف غري موضع ،وهنى عن إفراده ابلصوم؛ ملا

فيه من معىن العيد ،ويف هذا احلديث ذكر أن اجلمعة لنا ،كما أن السبت لليهود واألحد للنصارى،

فإذا حنن شاركناهم يف عيدهم يوم السبت ،أو عيد يوم األحد خالفنا هذا احلديث ،وإذا كان هذا يف
العيد األسبوعي فكذلك يف العيد احلويل ،إذ ال فرق بل إذا كان هذا يف عيد يعرف ابحلساب العريب
فكيف أبعياد الكافرين العجمية؟ اليت ال تعرف إال ابحلساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العربي

وحنو ذلك.

وأما الدليل من اإلمجاع واآلاثر فمن وجوه.
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أحدها :ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى واجملوس ما زالوا يف أمصار املسلمّي مث مل يكن
على عهد السلف من املسلمّي من يشركهم يف شيء من أعيادهم ،فلوال قيام املانع يف نفوس األمة

كراهة وهنياً من ذلك وإال لوقع ذلك كثرياً؛ فعلم وجود املانع ،واملانع هنا هو الدين ،فعلم أن دين
اإلسالم هو املانع.

املوقف الثاين :أنه يف شروط عمر  -رضي هللا عنه  -اليت اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء
بعدهم ،أن أهل الذمة من أهل الكتاب ال يظهرون أعيادهم يف دار اإلسالم ،ومسوا الشعانّي

والباعوث – وهي من أعياد النصارى  ،-فإذا كان املسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها،

فكيف يسوغ للمسلمّي فعلها؟ أو ليس فعل املسلم هلا أشد من فعل الكافر هلا مظهرا هلا؟ وعلى
التقديرين فاملسلم ممنوع من املعصية ومن شعائر املعصية ولو مل يكن يف فعل املسلم هلا من الشر إال
جترئة الكافر على إظهارها؛ لقوة قلبه ابملسلم ،فكيف ابملسلم إذا فعلها؟ فكيف وفيها من الشر ما

سنبنيه على بعضه؟  -إن شاء هللا تعاىل .-

املوقف الثالث :قال عمر – رضي هللا عنه  ":-ال تعلموا رطانة األعاجم وال تدخلوا على املشركّي
يف كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم " وعن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -

قال ":من بىن ببالد األعاجم وصنع نريوزهم ومهرجاهنم ،وتشبه هبم حىت ميوت  -وهو كذلك -
حشر معهم يوم القيامة ".
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وقال عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه– " اجتنبوا أعداء هللا يف عيدهم " فهذا عمر  -رضي هللا عنه
هنى عن لساهنم وعن جمرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم ،فكيف بفعل بعض أفعاهلم أو بفعلما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم يف العمل أعظم من املوافقة يف اللغة؟ أو ليس بعض

أعمال عيدهم أعظم من جمرد الدخول عليهم يف عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم

بسبب عملهم ،فمن يشركهم يف العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ،مث قوله( :اجتنبوا
أعداء هللا يف عيدهم) أليس هنيا عن لقائهم واالجتماع هبم فيه؟ فكيف مبن عمل عيدهم؟ وأما عبد
هللا بن عمرو فصرح أنه من بىن ببالدهم وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت حشر

معهم؟ وهذا يقتضي أنه جعله كافراً مبشاركتهم يف جمموع هذه األمور أو جعل ذلك من الكبائر

املوجبة للنار.

وأما االعتبار يف مسألة العيد فمن وجوه:
أحدها :أن األعياد من مجلة الشرع واملناهج واملناسك اليت قال هللا – سبحانه  ":-لكل جعلنا منكم

شرعة ومنهاجا " وقال ":لكل أمة جعلنا منسكا هم انسكوه " كالقبلة والصالة والصيام ،فال فرق بّي

مشاركتهم يف العيد وبّي مشاركتهم يف سائر املناهج ،فإن املوافقة يف مجيع العيد موافقة يف الكفر،

واملوافقة يف بعض فروعه موافقة يف بعض شعب الكفر ،بل األعياد هي من أخص ما تتميز به

الشرائع ،ومن أظهر ما هلا من الشعائر ،فاملوافقة فيها موافقة يف أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره،

وال ريب أن املوافقة يف هذا قد تنتهي إىل الكفر يف اجلملة بشروطه ،وأما مبدؤها فأقل أحواله أن

تكون معصية ،وإىل هذا االختصاص أشار النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بقوله (إن لكل قوم عيدا

وإن هذا عيدان) .
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الوجه الثاين من االعتبار :أن ما يفعلونه يف أعيادهم معصية هلل؛ ألنه إما حمدث مبتدع وإما منسوخ،
وأما ما يتبع ذلك من التوسع يف العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة ،فهو اتبع لذلك العيد
الديين ،كما أن ذلك اتبع له يف دين اإلسالم ،فموافقة هؤالء املغضوب عليهم والضالّي يف ذلك من

أقبح املنكرات.

الوجه الثالث من االعتبار :أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إىل فعل الكثري ،مث إذا اشتهر

الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله ،حىت يصري عادة للناس بل عيدا حىت يضاهى بعيد هللا،
بل قد يزيد عليه حىت يكاد أن يفضي إىل موت اإلسالم وحياة الكفر ،كما قد سوله الشيطان لكثري

ممن يدعي اإلسالم فيما يفعلونه يف آخر صوم النصارى من اهلدااي واألفراح والنفقات وكسوة األوالد
وغري ذلك مما يصري به مثل عيد املسلمّي ،بل البالد املصاقبة للنصارى اليت قل علم أهلها وإمياهنم
قد صار ذلك أغلب عندهم وأهبى يف نفوسهم من عيد هللا ورسوله

الوجه الرابع من االعتبار :أن األعياد واملواسم يف اجلملة هلا منفعة عظيمة يف دين اخللق ودنياهم،
كانتفاعهم ابلصالة والزكاة والصيام واحلج وهلذا جاءت هبا كل شريعة كما قال – تعاىل  ":-لكل أمة

جعلنا منسكا هم انسكوه " وقال ":ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة

األنعام " مث إن هللا شرع على لسان خامت النبيّي من األعمال ما فيه صالح اخللق على أمت الوجوه،
وهو الكمال املذكور يف قوله  -تعاىل -اليوم أكملت لكم دينكم.
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وال خيفى ما جعل هللا يف القلوب من التشوق إىل العيد والسرور به واالهتمام أبمره إنفاقا واجتماعا
وراحة ولذة وسرورا ،وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق األغراض به ،فلهذا جاءت الشريعة يف العيد
إبعالن ذكر هللا فيه ،حىت جعل فيه من التكبري يف صالته وخطبته وغري ذلك مما ليس يف سائر

الصلوات ،فأقامت فيه  -من تعظيم هللا وتنزيل الرمحة خصوصا  -العيد األكرب ما فيه صالح اخللق
كما دل على ذلك قوله –تعاىل" :-وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال وعلى كل ضامر أيتّي من كل
فج عميق ليشهدوا منافع هلم" فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عوان على

انتفاعها مبا خص به من العبادات الشرعية فإذا أعطيت النفوس يف غري ذلك اليوم حظها أو بعض
الذي يكون يف عيد هللا فرتت عن الرغبة يف عيد هللا وزال ما كان له عندها من احملبة والتعظيم ،فنقص
بسبب ذلك أتثري العمل الصاحل فيه ،فخسرت خسراان مبينا.

الوجه اخلامس من االعتبار :أن مما يفعلونه يف عيدهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو

مباح لو جترد عن مفسدة املشاهبة ،مث التمييز بّي هذا وهذا يظهر غالبا وقد خيفى على كثري من
العامة ،فاملشاهبة فيما مل يظهر حترميه للعامل يوقع العامي يف أن يشاهبهم فيما هو حرام ،وهذا هو
الواقع فجنس املوافقة تلبس على العامة دينهم حىت ال مييزوا بّي املعروف واملنكر.

الوجه السادس من االعتبار :أن هللا –تعاىل -جبل بين آدم بل سائر املخلوقات على التفاعل بّي
الشيئّي املتشاهبّي ،وكلما كانت املشاهبة أكثر كان التفاعل يف األخالق والصفات أمت حىت يؤول
األمر إىل أن ال يتميز أحدمها عن اآلخر ،إال ابلعّي فقط.
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فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاهرة توجب مشاهبة ومشاكلة يف األمور الباطنة على وجه املسارقة
والتدريج اخلفي ،وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا املسلمّي هم أقل كفرا من غريهم ،كما
رأينا املسلمّي الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إمياان من غريهم ممن جرد اإلسالم.

واملشاركة يف اهلدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتالفا وإن بعد املكان والزمان فهذا أيضا أمر
حمسوس ،فمشاهبتهم يف أعيادهم ولو ابلقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخالقهم اليت هي

ملعونة ،وما كان مظنة لفساد خفي غري منضبط علق احلكم به ودار التحرمي عليه ،فنقول مشاهبتهم

يف الظاهر سبب ومظنة ملشاهبتهم يف عّي األخالق واألفعال املذمومة ،بل يف نفس االعتقادات وأتثري
ذلك ال يظهر وال ينضبط ونفس الفساد احلاصل من املشاهبة قد ال يظهر وال ينضبط ،وقد يتعسر أو

يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له ،وكل ما كان سببا إىل مثل هذا الفساد فإن الشارع حيرمه كما

دلت عليه األصول املقررة.

الوجه السابع من االعتبار :أن املشاهبة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف الباطن كما أن

احملبة يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر ،وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة؛ فإذا كانت املشاهبة يف
أمور دنيوية تورث احملبة واملواالة ،فكيف ابملشاهبة يف أمور دينية؟ فإن إفضاءها إىل نوع من املواالة
أكثر وأشد ،واحملبة واملواالة هلم تنايف اإلميان ،قال هللا –تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم

الظاملّي فرتى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى هللا أن أييت
ابلفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم اندمّي ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين

أقسموا ابهلل جهد أمياهنم إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين ".
مواضيع ذات صلة:
(مشاركات يف عيد امليالد)
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(قبول هدااي النصارى يف أعيادهم)

(هدااي الشركات مبناسبة رأس السنة)
(االحتفال والتهنئة يف أعياد امليالد)
(عيد الكريسماس)

()442/3

حمبة الكفار

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1423/4/18

السؤال

لقد قرأت يف موقعكم كما قرأان لغريكم أن حمبة الكفار أو غري املسلمّي تدخل يف ابب املودة للكفار

واليت حذر منها هللا -تعاىل -ووصف فاعلها ابلكفر وأنه منهم وال فرق بينه وبّي الكفار ،ولكننا نعلم

أن هللا إذا أراد شيئاً حقق أسبابه ،وإذا مل يرد شيئاً منع أسبابه .مبعىن أنه ال ميكن أن مينع هللا -تعاىل-
العمل واالسرتزاق مث حيرم السرقة؛ ألنه وهبذا احلالة ال ميكن لإلنسان أن يعيش وهو ممنوع من

إايك أن تبتل ،وكذلك احلال يف موضوع املواالة،
االسرتزاق ،أو كالذي رمي به يف املاء وقالوا له إايك َ
فال أدري كيف نفسر نصوص املواالة أبهنا تعين :احملبة للكفار مث نقول :إن هللا -تعاىل -حلل الرب

إليهم والسؤال عن حاهلم والتعامل وتبادل اهلدااي معهم ومعاودة مرضاهم ،وبعد ذلك نقول :إنه حيرم
حمبتهم ،فإن مثل األعمال السابقة من التهادي والتعامل معهم وزايرهتم توجب حمبتهم ،وحنن نعلم أن

احملبة شعور غري إرادي وال يتحكم فيه اإلنسان ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول":هتادوا

حتابوا" ،فكيف نقول إن هللا حلل األوىل وحرم علينا الثانية؟ مع أهنا نتيجة طبيعية لألوىل ،مث ماذا
يفعل شخص تزوج من نصرانية وهللا -تعاىل -وصف الزواج أبنه مودة ورمحة؟ فال أدري كيف يستقيم

هذا مع القول أبن حمبة الكفار حمرمة ،وأان هنا أتكلم عن الكفار املساملّي وليس عن غريهم ،أال

يدعوان هذا إلعادة التفكر يف النصوص الشرعية واليت ال ميكن أن تكون أتمر بشيء وحترم تبعاته؛

ألهنا وهبذه الطريقة تكون شريعة قاصرة ,وهذا حمال يف شريعة هللا ،وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
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فإن من املقطوع به أن لـ (ال إله إال هللا) شروطاً ال تنفع صاحبها إال بتحقيقها ،ومن أهم شروط (ال

إله إال هللا) شرط احملبة هلذه الكلمة وملدلوهلا وملن حققها ،ومن لوازم هذه احملبة بغض من خالفها
وبغض كل من مل حيققها كائناً من كان.

وهذه املسألة حمسومة يف كتاب هللا –تعاىل ،-قال –عز وجل":-ال َِجت ُد قَـوماً يـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم
ْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر يُـ َوادُّو َن َم ْن َحا هد ه
ب
ريَهتُ ْم أُولَئِ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ك َكتَ َ
آاب َء ُه ْم أ َْو أَبْـنَ َ
اء ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
ِيف قُـلُوهبِِم ِ
وح ِم ْنهُ [ " ...اجملادلة. ]22:
األميَا َن َوأَيه َد ُه ْم بُِر ٍ
ُ

ِ
هِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن
اء بَـ ْع ُ
آمنُوا ال تَـته ِخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
ين َ
هص َ
وقال –تعاىلَ -
":اي أَيُّـ َها الذ َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
ِ
يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
ّي" [املائدة . ]51:وقال –تعاىل":-اي أيها
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنّي [ " ...النساء . ]144:وقال –عز وجل-
ِ ِ
هخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِرين أَولِي ِ
ّي" [آل عمران. ]28:
":ال يَـت ِ ُ ُ
اء م ْن ُدون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ ََْ
هِ
آمنُوا ال
ين َ
وقد هنى هللا –تعاىل -عن ذلك هنياً صرحياً ال يقبل التأويل فقال –عز وجلَ -
":اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء ُك ْم ِم َن ا ْحلَِّق " ...
تَـتهخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد هوُك ْم أ َْوليَ َ
اء تُـ ْل ُقو َن إلَْي ِه ْم ابل َْم َودهة َوقَ ْد َك َف ُروا مبَا َج َ
[املمتحنة. ]1:
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أجل أعمال القلوب اليت ال يتحقق إميان العبد وتوحيده إال بتحقيقها وإخالصها
وهذه احملبة من ّ
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبـر ِاه ه ِ
ين َم َعهُ إِ ْذ قَالُوا
يم َوالذ َ
َْ َ
والرباءة ممن خالفها ،قال –تعاىل":-قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ون هِ
لَِقوِم ِهم إِ هان بـرآء ِم ْن ُكم وِممها تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ضاءُ أَبَداً
اَّلل َك َف ْرَان بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـغْ َ
ْ
ْ ْ َُ ُ ْ َ ُ
ح هىت تُـ ْؤِمنوا ِاب هِ
َّلل َو ْح َدهُ [ " ...املمتحنة. ]4:
ُ
َ

بل قد تربأ إبراهيم اخلليل –عليه السالم -الذي لنا فيه أسوة حسنة من أقرب الناس إليه وهو أبوه
ِ ٍ
ملا مل حيقق ال إله إال هللا ،قال –تعاىل":-وما َكا َن استِ ْغ َف ِ ِ
يم ألبِ ِيه إِال َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َها إِ هايهُ
ََ
ْ ُ
ار إبْـ َراه َ
ِِ
ِ
َّلل تَ ه ِ ِ ِ ِ
يم" [التوبة. ]114:
فَـلَ هما تَـبَ ه َ
ّي لَهُ أَنههُ َع ُد ٌّو ه َ
يم ألَ هواهٌ َحل ٌ
ربأَ منْهُ إ هن إبْـ َراه َ
إذاً فال ميكن أن جيتمع يف قلب عبد مسلم حمبة هللا –تعاىل -ورسوله –عليه الصالة والسالم-
واملؤمنّي مع حمبة كافر حماد هلل –تعاىل -مكذب برسوله –صلى هللا عليه وسلم -مهما كانت قرابته

ومهما كانت عالقته ابملسلمّي؛ ألنه ال يتصور حتقيق حمبة هللا وامتالء القلب بتعظيم هللا وإجالله مع

حمبة من يزعم أن هلل ولداً أو أن هللا اثلث ثالثة ،كما ال يتصور حتقيق حمبة رسول هللا –صلى هللا عليه

وسلم -والشهادة احلقة له ابلرسالة مع حمبة من يكذب رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -ويطعن يف
رسالته ،وهذه من املسلمات العقدية اليت ال جمال فيها للخالف.
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أما معاملة الكفار وما يتعلق هبا من األعمال الظاهرة فهذه قد فصلها القرآن الكرمي وبينها لنا أكمل
ِ
هِ
ِ
ين َملْ يُـ َقاتلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوَملْ
بيان ال جمال فيه لالختالف ،فقال –تعاىل":-ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ا هَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي*إِ همنَا يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
ين
اَّللَ ُِحي ُّ
خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِ ِ
اهروا َعلَى إِ ْخر ِ
ك ُه ُم
اج ُك ْم أَ ْن تَـ َوله ْو ُه ْم َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم فَأُولَئِ َ
َ
قَاتَـلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوأَ ْخ َر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِرُك ْم َوظَ َ ُ
الظهالِ ُمو َن" [املمتحنة. ]9-8:
فأابح هللا –تعاىل -التعامل مع الطائفة األوىل ابلرب والقسط وهو العدل ،ومن ذلك اإلحسان إليهم
ابهلدية وحنوها ،ورمحتهم مما هم فيه من الكفر وحماولة استمالة قلوهبم إلخراجهم مما هم فيه من
ظلمات الكفر إىل نور اإلميان.

كما حرم –تعاىل -تويل الطائفة الثانية وجعل ذلك من الظلم "ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون"
[املمتحنة ]9:ويف اآلية األخرى "ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملّي"

[املائدة. ]51:

وحدد التعامل معهم حبسب حال املسلمّي قوة وضعفاً ،إما بـ"واهجرهم هجراً مجيالً" [املزمل]10:

و"ودع أذاهم" [األحزاب ، ]48:وإما "وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا " ...

[البقرة ]190:أو بـ" وقاتلوا املشركّي كافة كما يقاتلونكم كافة" [التوبة ]36:وقوله":وقاتلوهم حىت
ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل" [األنفال ]39:وقوله":قَاتِلُوا اله ِذين ال يـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
َّلل َوال ِابلْيَـ ْوِم
َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ هِ
ِ
ِ
اآلخ ِر َوال ُحيَ ِّرُمو َن َما َح هرَم ه
اب َح هىت يُـ ْعطُوا ا ْجلِْزيَةَ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين ا ْحلَِّق م َن الذ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َوال يَدينُو َن د َ
عن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُرو َن" [التوبة. ]29:
َْ َ َُْ َ
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وعلى ضوء هذه القواعد األساسية والنصوص احملكمة تفهم وتفسر النصوص األخر؛ ألن من عالمة
الراسخّي يف العلم رد املتشابه إىل احملكم واإلميان هبما مجيعاً؛ ألهنا كلها من عند هللا ،وما كان من عند
هللا فهو احلق ،وليس يف احلق اختالف أو تعارض أو تناقض ،وإن بدر أحياانً فهو بسبب نظر الناظر،
وليس يف كتاب هللا –تعاىل -وال يف كالم رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -اختالف أو تناقض.

وعليه فما ذكره األخ السائل من أن الرب واإلحسان واملعاملة احلسنة توجب حمبة الكفار  ...فهذا

ليس على إطالقه ،نعم هو من مقتضيات حمبة إمياهنم ودخوهلم يف دين هللا احلق ،وهذا مطلب شرعي،
وليس موجباً حملبة أشخاصهم وذواهتم فضالً عما هم عليه من الكفر والضالل.

وكذلك حديث النيب –صلى هللا عليه وسلم":-وهتادوا حتابوا" مالك ( )1731فيفهم على ضوء ما
تقدم ،وإن كان ظاهره اخلطاب للمؤمنّي ،وحنوه "أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم" مسلم

( )54وهذا أيضاً خاص ابملؤمنّي.

وكذلك ما أشار إليه األخ السائل من املودة والرمحة بّي الزوجّي ،وقد تكون الزوجة كتابية ،فهذا

يفهم أيضاً على ضوء ما تقدم ،علماً أبن األصل يف التزاوج مع اختالف الدين هو املنع قال –تعاىل-
ؤمن......وال تُـ ْن ِك ُحوا املشركّي حىت يؤمنوا [ " ...البقرة]221:
":وال تنكحوا املشركات حىت ي ّ
وقوله –تعاىل":-ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن" [املمتحنة ]10:و"  ...ال متسكوا بعصم
الكوافر" إال أن الشارع قد استثىن من هذا العموم جواز نكاح املسلم للكتابية احملصنة يف قوله –
ِ
ِ
ات وطَع ه ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِحلٌّ َهلُ ْم
ين أُوتُوا الْكتَ َ
تعاىل":-الْيَـ ْوَم أُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
ام الذ َ
والْمحصن ُ ِ
ْكت ِ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
ِ ِ
ورُه هن
َ ُ ْ ََ
اب م ْن قَـ ْبل ُك ْم إِذَا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا ال َ َ
وه هن أ ُ
ُج َ
ات م َن الذ َ
صنِّي غَ ْري مسافِ ِحّي وال مت ِ
هخ ِذي أَ ْخ َد ٍ
ِ
ان [ " ...املائدة. ]5:
ُْحم َ َ ُ َ َ َ ُ
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ولعل من احلكم البالغة يف ذلك -وهللا تعاىل أعلم -أن املرأة بطبيعتها تغلب عليها العاطفة فإذا
غمرها الزوج املسلم بربه وإحسانه ورمحته هلا فحري هبا أن ينقذها هللا -تعاىل -على يديه بسبب هذه
العاطفة اجلياشة وبسبب هذا التعامل احلسن إىل الدخول يف دين هللا احلق ،خبالف الكتايب فال جيوز له

أن ينكح املسلمة؛ لقوة أتثري الرجل وغلبته على املرأة ،فقد خيرجها من دينها احلق.

وهبذه املناسبة نذكر قصة ذلك النصراين الذي انظر أحد املسلمّي وادعى تعصب املسلمّي إبابحتهم
للمسلم أن ينكح النصرانية دون النصراين ،فال جيوز له أن ينكح املسلمة ،فأجابه املسلم بقوله :ال

تعصب يف ذلك ،فاملسلم جاز له أن ينكح النصرانية؛ ألنه يؤمن بنبيها الذي تؤمن به ،وال جيوز
للنصراين أن ينكح املسلمة؛ ألنه ال يؤمن بنبيها الذي تؤمن به".

وعلى كل فال جيوز معارضة النصوص احملكمة القطعية السابقة مبثل فهمنا لبعض النصوص اجململة اليت

ليست نصاً يف املسألة ،واملنهج احلق هو رد هذه النصوص إىل تلك احملكمات وفهمها على ضوئها.
وفق هللا اجلميع للفقه يف دينه والعمل بسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا أعلم ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الفرق بّي التويل واملواالة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1422/12/22

السؤال

ما الفرق بّي ما يطلق عليه املواالة والتويل يف الوالء والرباء ،حيث إنين قرأت ملن يفرق بينهما،

ولكين مل أجد من كالمه فرقاً؟
اجلواب

فرق بعض العلماء بّي التويل واملواالة ،فجعلوا التويل  -وهو مظاهرة الكفار على املسلمّي -أخص
ّ
من عموم املواالة ،مع أن مجهور املفسرين يفسرون التويل ابملواالة ،ومن مث فإن كانت مواالة الكفار

ُشعباً متعددة ،فكذا التويل يكون على مراتب ،واملقصود أن مظاهرة الكفار ونصرهتم ضد املسلمّي
ردة وخروج عن امللة ،سواء ُمسي ذلك تولياً أم مواالة؛ لقوله  -تعاىل  " :-ومن يتوهلم منكم فإنه
منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملّي" [املائدة ، ]51:وهللا أعلم.
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البقاء بّي ظهراين الكفار
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1423/12/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن مجاعة من اإلخوة كتب هللا  -عز وجل  -لنا أن نتغرب عن أوطاننا اإلسالمية لنعيش يف داير
الكفر .وقد اختلفت أسباب جميئ كل واحد منا ,فمنا املضطر ومنا غري ذلك .فهل جتوز لنا اإلقامة

والبقاء يف هذه الداير حبجة حرية التدين وإقامة الشعائر والدعوة إىل هللا؟ -مع العلم أن غالبية

اإلخوة ال هم هلم إال الدنيا  ،-عكس ما يقابل ذلك يف أوطاننا من قهر واستبداد وتضييق على
الدعوة وكلمة احلق .وكثرة الفساد والفجور وضيق املعيشة (السكن ومصادر حتصيل الرزق) ؟؟ وهل
إظهار الشعائر يف داير الكفر معناه إظهار العداوة والبغضاء هلم؟ كما جاء يف القرآن" :قد بدا بيننا

وبينكم العداوة والبغضاء أبدا  " ...أم أن له معىن آخر؟؟
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البعض من اإلخوة هنا يعتمدون يف مصدر رزقهم على منحة حكومية (الضمان االجتماعي) مصدرها
الضرائب املختلفة ،على مجيع األنشطة االقتصادية احلالل منها واحلرام ،هذه املنحة تقدم للعاطلّي

عن العمل حىت جيدوا مصدر رزق .فهل جيوز ملن يتقاضاها أن يشتغل يف اخلفاء دون أن يصرح

للسلطات للحفاظ عليها ويكتب مع اإلمضاء يف وثيقة طلب املنحة أنه ال عمل له وال دخل مادي
وهذا يتكرر كل مرة يطلبها؟؟ أو أن يصرح بدخل غري صحيح للحصول على جزء منها؟؟ أو أن

يصرح وميأل واثئق بذلك مع وجود شاهدين يشهدان أنه وزوجته يعيشان منفصلّي عن بعضهما (ليس
مبعىن الطالق) من أجل حصول الزوجة واألوالد على املنحة ألهنم يفقدوهنا يف حال حصوله على

عمل وهو يعيلهم؟؟ ما حكم االشتغال كسائق لسيارة األجرة (التاكسي) ونقل الناس من مكان آلخر

ولو كان حمرما (خممرة ,هلو ,قمار  ) ...وركوب النساء معه دون حمرم....أفتوان مأجورين بشيء من

التوسعة وابرك هللا فيكم وسدد خطاكم.
اجلواب
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من ضيق عليه يف معيشته أو دينه يف بلده ومل جيد بلدة من بالد املسلمّي أتويه فرحل إىل بالد الكفار

فأقام هبا طلباً للعيش واألمان فال شيء عليه إن شاء هللا يف إقامته بّي ظهراين الكفار ،ما دام يقيم

شعائر دينه ،نتيجة حرية التدين يف تلك البالد ،إن كان يستطيع فيها أن يظهر شعائر دينه االعتقادية
والتعبدية – دون منع أو اضطهاد  -وشعائر الدين هي :أركان اإلسالم وأركان اإلميان ،وإظهار

املسلم لشعائره التعبدية والعقدية يف بالد الكفار هو إظهار للعداوة والبغضاء والكفر هبم ومبا يعبدون
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبـر ِاه ه ِ
ين َم َعهُ إِ ْذ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْم
يم َوالذ َ
َْ َ
من دونه كما يف قوله – تعاىل " :-قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ون هِ
إِ هان بـرآء ِم ْن ُكم وِممها تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ضاءُ أَبَداً َح هىت
اَّلل َك َف ْرَان بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـغْ َ
ْ
َُ ُ ْ َ ُ
تُـ ْؤِمنوا ِاب هِ
َّلل َو ْح َدهُ" اآلية[ ،املمتحنة ]4:وهؤالء الصنف من الكفار هم الذين أعلنوا احلرب على
ُ
املؤمنّي دون غريهم من املعاهدين املساملّي الذين أابح هللا للمؤمنّي أن يربوا هبم ويعدلوا فيهم"ال
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
اَّللَ
يَـ ْنـ َها ُك ُم ا هَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
ّي" [املمتحنة ]8:وعداوة املسلم للكافر وبغضه ال تستلزم ظلمه ،وال إنكار املنكر
ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
الذي هو عليه ابليد أو القوة ،ألن ذلك ليس إليه ،وقد ترتتب عليه ،مفسدة عظمى.
وما تصرفه الدولة (الكافرة) منحة للعاطلّي عن العمل حىت جيدوا مصدر رزق يدر عليهم ما يسد

حاجتهم أخذه حالل لآلخذ ،ولو كان غالب مصدره احلرام ،وقبول املسلم منحة وهدية الكافر
جائزة إذا كانت غري مشروطة حبرام.
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وال جيوز ملن يتقاضى هذه املنحة أن خيفي على الدولة ما وجده من عمل  -إذا كان هذا العمل يدر
عليه ما يكفيه ،أما إذا كان هذا العمل ال يدر عليه ما يكفيه فال أبس عليه حينئذ وال جيوز له أن
يديل مبعلومات انقصة أو مغلوطة أو واثئق مكذوبة ،أنه وزوجته يعيشان منفصلّي من أجل حصول

الزوجة واألوالد على هذه املنحة ،ألن هذا من احليل احملرمة والكذب احلرام ،فإن الكذب يهدي إىل
الفجور والفجور يهدي إىل النار ،كما جاء يف احلديث الصحيح أما اشتغال املسلم يف داير الغرب
كسائق سيارة أجرة ينقل الناس من مكان آلخر ،وقد تكون هذه األمكنة حمرمة يزاول فيها احلرام،

فال ينبغي للمسلم االشتغال هبذه املهنة إذا كان له مندوحة عنها ،وإن كان مضطراً لذلك فال أبس

عليه  -إن شاء هللا  -بشرط أن ينكر ذلك بقلبه على األقل.

أما ركوب النساء مع السائق دون حمرم داخل البلد أو خارجه فحرام إذا كانت مبفردها مع السائق

األجنيب أما إذا كانت النساء اثنتان فأكثر فجائز لعدم حتقق اخللوة كما يف احلديث املتفق عليه "ال
خيلون رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم" البخاري ( )5233ومسلم

( )1341ويف احلديث اآلخر "ال خيلون رجل ابمرأة فإن الشيطان اثلثهما" أمحد ( )114والرتمذي
( )2165والنسائي يف الكربى ( . )9175وفقنا هللا وإايكم للخري آمّي.
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وضع األزهار على القبور
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1423/4/27

السؤال

ما حكم وضع األزهار يف أماكن خمصصة لذكرى يوم قتل هتلر اليهود ،وذلك من طرف مجعية
إسالمية؟ مع علمهم ابألحداث يف فلسطّي .وشكراً.
اجلواب
ال جيوز للمسلم أن يضع أزهاراً على قرب كافر وال مسلم ،ووضعها على قرب كافر أشد حرمة فإن

تعظيم الكافر حياً أو ميتاً ال جيوز.
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االستشهاد بنصوص التوراة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1426/05/27هـ
السؤال

ألقيت درساً عن اإلعجاز العلمي يف اإلسالم ،وذكرت قصة أمريكي ،ويف ثنااي القصة يوجد مقطع

من التوراة فقرأته ،فقيل يل :ال جيوز قراءة شيء من التوراة ،فما احلكم؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

قراءة شيء من كتب أهل الكتاب على نوعّي:

أحدمها :أن يقع ذلك بنية إقامة احلجة عليهم ،مبا تضمنته كتبهم من حق اثبت ،أو حكم غري
منسوخ ،فهذا جائز ،بل رمبا أتكد فعله .قال تعاىل " :قل فأتوا ابلتوراة فاتلوها إن كنتم صادقّي"

[آل عمران . ]93 :وقد سلك هذا املسلك كثري من علماء املسلمّي املتقدمّي واملتأخرين ،يف مقام
املناظرة ،وإلزام اخلصم ابحلجة ،على قاعدة :من فمك أُدينك.
الثاين :أن يقع ذلك على سبيل االحتفاء هبا ،واإلعجاب ،فهذا ال حيل ،ملا روى جابر بن عبد هللا -

رضي هللا عنهما ،-أن عمر بن اخلطاب- ،رضي هللا عنه -أتى النيب -صلى هللا عليه وسلم -بكتاب
أصابه من بعض أهل الكتاب ،فقرأه على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فغضب ،فقال " :أمتهوكون

فيها اي ابن اخلطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم
حبق فتُك ِّذبوا به ،أو بباطل فتُص ِّدقوا به ،والذي نفسي بيده ،لو أن موسى كان حياً ما وسعه إال أن
سنه األلباين .وهللا تعاىل أعلم.
يتبعين" رواه أمحد ( ، )15156وابن أيب عاصم يف السنة ( ، )50وح ه
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أخ هوة الروافض

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1425/1/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يكثر يف البال توك يف غرف املناظرات املشهورة نداء وخماطبة الروافض بـ اي أخي فما حكم ذلك

ابلتفصيل؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األخوة قسمان:

( )1أخوة دينية وهي تعم كل من كان مسلماً حىت ولو كان مبتدعاً ما مل تكن بدعته مكفرة .والكفر

نوعان:

أ-كفر أصلي أي أن صاحبه اختار الكفر عمداً وعن إرادة.

ب-كفر أتويل أي أن الشخص قال أو عمل أو اعتقد أمراً مك ِّفراً عن أتويل.
الثاين يتسامح فيه ما ال يتسامح يف اآلخر.

( )2أخوة نسبية حىت ولو كان األخ يف النسب كافراً ،وإطالق األخ على من يعتقد كفره من ابب
النسب حبكم األخوة البشرية ليس فيه أبس على سبيل أتنيس املدعو ،قال -تعاىل" :-وإىل عاد

أخاهم هوداً" [األعراف ]65 :وقال -تعاىل" :-وإىل مثود أخاهم صاحلاً" [األعراف . ]73 :فأطلق
األخوة اإلنسانية مع انقطاع األخوة الدينية ،وهللا أعلم.
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هل أضع شجرة الكريسمس يف بييت؟
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1425/2/2هـ

السؤال

هل جيوز أن أضع يف بييت شجرة الكريسماس ،وأان مسلمة؟ علماً أنين أضعها البين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نشكر السائلة الكرمية حرصها على أمور دينها ،وال خيفى عليها أن شجرة الكريسماس هي أحد

شعارات أعياد النصارى ،واليت هي رمز الحتفاالهتم أبكرب أعيادهم الدينية ،واليت ال جيوز مشاركتهم
فيها ابتفاق املسلمّي ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-من تشبه بقوم فهو منهم" أبو داود

( ، )4031وأمحد ( )5093وقال األلباين عنه حسن صحيح ،وال خيفى على السائلة أن الواجب
على املسلم الدعوة إىل دينه ،وإظهار شعائره فضالً عن التأثر أبعياد النصارى واملشركّي ،اليت هي
جزء من أدايهنم ،واليت هي من أخص أمورهم ،واليت تنبع عن عقيدة خمالفة للتوحيد ،ويف ديننا من

العبادات واألعياد الكفاية والكمال ،وقد قال  -سبحانه وتعاىل" :-اليوم أكملت لكم دينكم
وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً" [املائدة . ]3:وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()457/3

املشاركة يف أعياد الكفار
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

أان مسلم أعيش يف دولة غربية ،وزوجيت أسلمت قبل سنتّي ،ولديها ثالثة أوالد غري مسلمّي من

زوجها األول ،واألوالد يعيشون معنا مخسة أايم يف األسبوع ،مث مخسة أايم يف أسبوع آخر عند أبيهم،

يوم عيد امليالد دار بيين وبّي زوجيت نقاشاً حاداً؛ ألهنا أرادت قضاء هذا اليوم مع أوالدها؛ حبجة أهنم
غري مسلمّي ،وهلم احلق يف االحتفال هبذا العيد ،وتبادلت معهم اهلدااي ،وهي تقول إنه ليس يوماً
دينياً ،وإمنا هو يوم عائلي فقط ،والذي أعرفه أنه حيرم على املسلم مشاركة غري املسلمّي يف أعيادهم،
لكنها ال تريد أن حتزن أطفاهلا .فما حكم ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

()458/3

فإن األعياد يف اإلسالم عبادة ،وليس يف اإلسالم عيد إال عيد اجلمعة ،وعيد الفطر ،وعيد األضحى؛
فعن أنس – رضي هللا عنه -قال( :قدم رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -املدينة ،وهلم يومان

يلعبون فيهما ،فقال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-ما هذان اليومان؟ قالوا :كنا نلعب فيهما
يف اجلاهلية ،قال صلى هللا عليه وسلم :إن هللا – عز وجل -قد أبدلكم هبما خرياً منهما يوم الفطر

ويوم النحر") رواه أمحد ( ، )103/3وأبو داود ( ، )1134والنسائي ( ، )1555قال ابن تيمية –

رمحه هللا تعاىل( :-هذا إسناد على شرط مسلم) ا .هـ ،اقتضاء الصراط املستقيم (، )433/1

واالحتفال بعيد امليالد فيه تشبه أبهل الكتاب ،وقد هنينا عن التشبه هبم ،قال عليه الصالة والسالم:

"ال تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى" رواه أمحد ( ، )261/1وابن حبان ( )5473من حديث أيب

هريرة –رضي هللا عنه ،-وعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا – صلى هللا عليه
وسلم" :-من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أمحد ( ، )5114وأبو داود ( )4031قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل( :-هذا إسناد جيد) ا .هـ ،االقتضاء ( ، )240/1وقال -رمحه هللا:-

(وهذا احلديث أقل أحواله أن يقتضي حترمي التشبه هبم ،وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم؛ كما
"وَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِمنْ ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم") [املائدة :من اآلية ]51ا .هـ ،وقد أمجع الصحابة –
يف قوله تعاىلَ :
رضي هللا عنهم -على حترمي التشبه ابلكفار يف أعيادهم ،انظر :االقتضاء ( ، )454/1وأحكام أهل

الذمة ( ، )722/2قال ابن القيم – رمحه هللا تعاىل( :-وأما التهنئة بشعائر الكفار املختصة به فحرام
ابالتفاق ،مثل أن يهنئهم أبعيادهم وصومهم ،مثل أن يقول :عيد مبارك عليك ،فهذا إن سلم قائله

من الكفر فهو من احملرمات ،وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك ،وهو ال يدري قُبح ما فعل،
فمن هنأ عبداً مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت هللا وسخطه) ا .هـ ،أحكام أهل

()459/3

الذمة ( ، )442-441/1والذي يظهر أن زوجتك حديثة عهد إبسالم ،وتعيش كذلك يف بالد غري
إسالمية ،لذا الواجب عليك نصحها وإرشادها ابليت هي أحسن من غري عنف وال نقاش حاد،

وإفهامها خبطورة ما فعلته من خالل األدلة السابقة ،وأال تكون النصيحة فقط عند قرب العيد ،بل
تكون قبل ذلك مبدة طويلة؛ حبيث تكون أقرب إىل االستماع وقبول ما تذكره هلا .وهللا تعاىل أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()460/3

اإلقامة يف بلد الكفار
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

فضيلة الشيخ سلمه هللا :أود من فضيلتكم اإلجابة عن السؤال التايل :عرض علي العمل وفتح

مكتب إلعانة املسلمّي؛ للهجرة إىل دولة غربية ،والقضية تشمل التايل:
أوالً :منهم املضطر وغري املضطر للهجرة.

اثنياً :املتدين دينياً ،وغري املتدين.

اثلثاً :ومنهم من يريد خمرجاً لنفسه وأوالده من املعاانة ،وليس قصده اهلجرة حبد ذاهتا واحلصول على
أوراق تسهل عليه املعيشة.

ابعا :هل ينطبق عليهم حديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " -أان بريء ممن أقام بّي ظهراين
رً

الكفار؟ ".
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،
أما بعد:

()461/3

اهلجرة يف اإلسالم :هي االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم .وكل دار حيكمها الكفار ،وجتري
فيها أحكام الكفر فهي دار كفر .ودار اإلسالم :هي كل بالد حيكمها املسلمون ،وجتري فيها أحكام
اإلسالم .ومن اخلطأ أن يُسمى االنتقال من بالد اإلسالم إىل بالد الكفر هجرة؛ ألن االنتقال إىل

بالد الكفر معصية وكبرية من كبائر الذنوب وصاحبها متوعد من هللا .قال تعاىل " :إن الذين توفاهم

املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفّي يف األرض قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة

فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا ،إال املستضعفّي من الرجال والنساء والولدان ال

يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال " [سورة النساء . ]98-97وتربأ النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ممن يقيم بّي الكفار كما يف احلديث الذي أخرجه أبو داود ( ، )2645والرتمذي ( )1604وغريمها
إبسناد حسن ،قال عليه الصالة والسالم " :أان بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي ".وقال

عليه الصالة والسالم " :من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله " .أخرجه أبو داود ( )2787من

حديث مسرة بن جندب -رضي هللا عنه .-وقال عليه الصالة والسالم " :ال تساكنوا املشركّي وال

جتامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا " .أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )2627من حديث

مسرة بن جندب -رضي هللا عنه -قال الذهيب :صحيح على شرط البخاري.

()462/3

واهلجرة من بالد الكفر ابقية إىل قيام الساعة وواجبة على كل مسلم يف بالد الكفر ،وطاعة وقربة إىل
هللا -عز وجل -ويثاب فاعلها .قال عليه الصالة والسالم" :ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ،وال
تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا " أخرجه أبو داود ( )2479من حديث معاوية -رضي

هللا عنه .-وقال عليه الصالة والسالم" :ال تنقطع اهلجرة ما دام العدو يُقاتل" .أخرجه أمحد

( )1674من حديث عبد هللا بن السعدي -رضي هللا عنه -إبسناد حسن .فاألصل أن اهلجرة من
بالد الكفر إىل بالد اإلسالم واجبة على كل مسلم ومسلمة ،ويستثىن من هذا املستضعفون الذين ال

يستطيعون أن يهاجروا من بالد الكفر ،وال جيدون السبيل إىل ذلك ،كذلك ال جيوز السفر إىل بالد

الكفر إال حلاجة ال تُقضى يف بالد اإلسالم؛ كالعالج والتجارة وطلب العلم والدعوة إىل هللا ،وحنوها

من احلاجات اليت ال ميكن حتصيلها يف بالد اإلسالم ،ويكون السفر قدر احلاجة ،فإذا انتهت حاجته

رجع إىل بالد اإلسالم.

كما ال جيوز إعانة أحد من املسلمّي يف الذهاب إىل بالد الكفر واستيطاهنا من غري حاجة كما سبق

بيانه .واإلسالم ُحي ّرم السفر إىل بالد الكفر واستيطاهنا؛ ملا يرتتب عليه من عواقب وخيمة ،ونتائج
خطرية على دين املسلم وعلى أخالقه ،وعلى أهله وذريته الذين ينشؤن يف بالد الكفر ،كما أن

اتساع بالد اإلسالم فيه غنية ملن أراد من املسلمّي االنتقال من بالده اإلسالمية ،وال يستطيع البقاء

يف بالده ،وعلى من اضطر إىل االنتقال عن بالده البحث عن بالد إسالمية أخرى ،تتيسر فيها

عوضه
أسباب معيشته ،وأيمن فيها على دينه ،وأن حيتسب األجر من هللا يف ذلك ،ومن ترك شيئاً هلل ّ

هللا خرياً منه .ونسأل هللا أن مي هن علينا وعليكم بنعمه وفضله ،وأن يغنينا وإايكم حبالله عن حرامه.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ومن تبعهم إبحسان.

()463/3

قول املسلم للكافر "أان أحرتم دينك"!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال

هل جيوز القول لغري املسلم" :أان أحرتم دينكم ،أو أان أحرتم األداين" للمقاصد التالية:

لقصد التقرب إليه دنيوايً ،أو لقصد دعوته لإلسالم كبداية حوار ،أو لدرء فساد منه وشر متوقع.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد شرع هللا الرباءة من األداين غري دينه "قُ ْل َاي أَيُّـ َها الْ َكافِ ُرو َنَ ،ال أَ ْعبُ ُد َما تَـ ْعبُ ُدو َنَ ،وَال أَنْـتُ ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ِدي ِن"
َعاب ُدو َن َما أَ ْعبُ ُدَ ،وَال أ ََان َعاب ٌد َما َعبَ ْد ُْمتَ ،وَال أَنْـتُ ْم َعاب ُدو َن َما أَ ْعبُ ُد ،لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َوِ َ

[الكافرون . ]6-1:وجعل إبراهيم عليه السالم أسوة حسنة للمسلمّي يف الرباءة من الشرك وأهله،
"ودُّوا لَ ْو تُ ْد ِه ُن فَـيُ ْد ِهنُو َن" [القلم . ]9:وهنى عن الركون إليهم ،ولو شيئاً
وهنى عن مداهنة املشركّي َ
ف الْمم ِ
ِ ِ
اك ِ
ات
ت تَـ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َش ْيـئًا قَلِ ًيال إِذًا َألَذَقـْنَ َ
"ولَ ْوَال أَن ثَـبهـ ْتـنَ َ
ض ْع َ
اك لََق ْد كِ ْد َ
ف ا ْحلَيَاة َوض ْع َ َ َ
قليالً َ
ِ
ريا" [اإلسراء. ]75-74:
مثُه َال َِجت ُد لَ َ
ك َعلَْيـنَا نَص ً
فال احرتام لألداين الوثنية وال للباطلة وال ما كان أصلها دين مساوي صحيح لكنه ُح ِّرف وبُ ِّدل فيه،
وال جيوز ٍ
حبال أن يقوم يف قلب املسلم احرت ٌام لدين غري دين هللا ،فإذا كان ذلك كذلك فال جيوز
للمسلم الكذب وادعاء احرتام دي ٍن غري دين هللا وليس مثة ما يلزم معه قول هذا الكالم وال تقتضيه

مصلحة شرعية حبال .فال جيوز قوله على أي حال علماً أبن احلال األول وهي "قصد التقرب إليه

دنيوايً" أشد األحوال حرمة .وهللا أعلم.

()464/3

بيع بطاقات التهنئة بعيد الكريسماس
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

رجل ميلك حمالت سوبر ماركت كافر؛ فهل جيوز له أن يبيع على الكفار بطاقات عيد الكريسماس؟
املسلم صاحب هذا (السوبر ماركت)  ,فهل هو مأثوم؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ال جيوز للمسلم بيع بطاقات التهنئة أبعياد الكفار ومناسباهتم الدينية ،سواء بيعت ملسلم أو لغري
(وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ
ْربّ َوالتهـ ْق َوى َوالَ
مسلم؛ ملا يف ذلك من اإلعانة على اإلمث والعدوان ،وقد قال تعاىلَ :
تَـعاونُوا َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان) [النساء . ]2:وملا يف ذلك من موافقتهم يف أعيادهم وأتييدهم عليها مع
َ ُ َ
ََ
ما فيها من الشركيات والبدع واإلمث .وهللا أعلم.

()465/3

شعارات األندية الرايضية اليت فيها صلبان
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1426/06/07هـ
السؤال

تصفحت بعض املنتدايت الرايضية ،وحصل تساؤل من بعض األعضاء عن شعار ألحد النوادي عليه
صورة صليب ،فهل جيوز وضع شعار ذلك النادي الذي حيتوي شعاره على صورة صليب؟.

اجلواب

نقول وابهلل التوفيق :من املعروف أن الصليب معظهم عند النصارى يف كنائسهم ويف بيوهتم ،ويعلقونه

على صدورهم ،فهو شعارهم ،فال جيوز ملسلم أن جيعل له شعاراً فيه صليب؛ ألنه تشبه ابلنصارى،

وحنن مأمورون مبخالفتهم ،وال خيفى أنه من أعظم أنواع التشبه ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم( :من

تشبه بقوم فهو منهم) رواه أمحد ( ، )5114وأبو داود (. )4031

ويدل على وجوب تغيري ونقض وطمس الصليب ما جاء يف صحيح البخاري ( ، )5952من حديث

عائشة -رضي هللا عنها -قالت :مل يكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يرتك يف بيته شيئاً فيه
تصاليب إال نقضه.

وال يلزم قصد عبادته أو تعظيمه ،بل جمرد جعله شعاراً هو تعظيم له ،كما أنه تشبه هبم يف أخص

خصائص دينهم ،وهو حمرم يف أقل أحواله ،واقتداء الظاهر يقود إىل اقتداء الباطن كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،أما عبادته وقصد تعظيمه فهذا كفر أكرب.
وهللا أعلى وأعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()466/3

هل يف هذا تشبه ابلكفار؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1426/07/26هـ

السؤال

يف حفلة خترج لطالبات الثانوية العامة ،مت وضع زي موحد للتخرج عبارة عن عباءة طويلة توضع على

الكتف ،لوهنا أسود مزينه أبقمشة ملونه وبعض الورود ،فهل يف ذلك تشبه ابلكفار؟ علماً أبن زيهم
يكون عبارة عن عباءة سوداء قصرية إىل الركبة واسعة األكمام مع قبعة سوداء (طربوش) وقطعة

قماش بلون معّي على الكتف.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

التشبه ابلكفار املنهي عنه شرعاً يف اللباس هو أن تكون هيئة اللبس أو شكله خاصاً هبم ال يشاركهم
غريهم فيه .وما دام لباس التخرج عند الكفار هو عباءة قصرية سوداء تصل الركبة ،وأكمامها واسعة
مع قبعة سوداء على الرأس ،فلباس التخرج عند املسلمات املسؤول عنه خيتلف عن هذه الصفة،

فهي طويلة وأكمامها ضيقة ومزينة أبقمشة ملونة وبعض الورود ،فالصفة يف اللبس خمتلفة عن لبس
الكفار يف مثل هذه االحتفاالت ،فال أرى أن هذا الفعل من التشبه املنهي عنه .وهللا أعلم.
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رعاية املعوقّي من الكفار
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1426/04/02هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز لنا تشغيل بيت لرعاية املعوقّي من غري املسلمّي؟ علماً أن برانمج تشغيل هذا البيت

يقتضي الذهاب هبؤالء املعوقّي لزايرة الكنيسة ،واالحتفال أبعياد امليالد الفردية ،وعيد ميالد املسيح

عليه السالم -وما شابه ذلك ،وبعض الناس يعرتض على التربع هلذا البيت؛ ألن املالك يدفع أجوراًللموظفّي الذين يقومون على هذا الربانمج.
هل يكون الدخل الناتج عن تشغيل هذا البيت حالالً؟ أرجو بيان األدلة من الكتاب والسنة؛ حىت

يكون حجة لنا .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فهذا العمل ال جيوز:

 -1ألنه يشتمل على إعانة هؤالء املعاقّي على حضور الطقوس الشركية ،واملناسبات البدعية ،وقد
قال تعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة. ]2 :

-2وهللا -تعاىل -هنى املؤمنّي عن حضور جمالس الكفار اليت يظهرون فيها شركياهتم ،فكيف إذا كان
املسلم يقوم بعمل يعينهم فيه على ذلك ،قال تعاىل" :وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت

هللا يكفر هبا ويستهزأُ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم" [النساء:

. ]140

 -3وألن هذا يعد نوعاً من مواالة الكفار ،وقد قال تعاىل" :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" [املائدة:

 ، ]52وكون املسلم ال يباشر العمل بنفسه ،وإمنا يدفع أجور املوظفّي الذين يقومون بذلك ال يعفيه

ذلك من اإلمث؛ ألنه قد أعان مباله الذي يدفعه للموظفّي على هذه األعمال ،والدخل الذي أيتيه من
هذا العمل حمرم .وهللا أعلم.

()468/3

التشبه ابلكفار
اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب
ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء
التاريخ 1426/05/20هـ

السؤال

أود أن تشرحوا يل النهي عن التشبه بغري املسلمّي ،وكيفية تطبيق ذلك ،يف حّي أن هناك قاعدة يف

أصول الفقه تقول :إن اإلسالم ال يعارض تقاليد قوم ما دامت هذه التقاليد ال ختالف مبادئ
اإلسالم؟ ابرك هللا فيكم.
اجلواب

النهي عن التشبه ابلكفار قاعدة شرعية بال خالف ،أما مقولة( :إن اإلسالم ال يعارض تقاليد قوم ما
دامت ال ختالف مبادئ اإلسالم) فهذه ليست قاعدة أصولية ،بل إابحة شرعية ،وهي حكم ،والفرق

ّبّي .والتشبه ابلكفار له صوراتن:

األوىل ،وهلا حالتان:

األوىل :حيكم فيها بكفر املتشبه وردته ،ويعاقبه ويل األمر عليه ،وذلك إذا كان التشبه ميالً للكفر
(واملراد امليل القليب)  ،كالتشبه هبم يف أعيادهم ،وتعظيم أايمهم كتعظيمهم هلا ،قال تعاىل" :ولن

ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى هللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم

بعد الذي جاءك من العلم مالك من هللا من ويل وال نصري" [البقرة ، ]120 :ولقوله صلى هللا عليه
وسلم عند أمحد ( ، )5114وأيب داود (" : )4031من تشبه بقوم فهو منهم" ،وأورد ابن القيم يف
مر ببالد األعاجم،
(أحكام أهل الذمة) أنه قد ُروي عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه قال" :من ّ

فصنع نريوزهم ومهرجاهنم ،وتشبه هبم حىت ميوت وهو كذلك ،حشر معهم يوم القيامة" ،وال شك أن
األعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ،ومن أظهر ما هلا من الشعائر كما قال شيخ اإلسالم.

احلالة الثانية :ال يصل فيها املتشبه حالة الكفر ،بل ينزل إىل درجة احملرم حىت أيمث على فعله ،ومثاله

اهلدية للنصارى يف أعيادهم ،ألن فيه إقراراً على معتقدهم ،وتشجيعاً هلم على ذلك.

الصورة الثانية :وهلا حالتان كذلك:
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األوىل :التشبه املباح ،كالتشبه هبم يف اللباس ما دام هذا األخري ليس شعاراً هلم ،قال احلافظ ابن
حجر -رمحه هللا تعاىل -معلهقاً على حديث أنس -رضي هللا عنه -أنه رأى قوماً عليهم الطيالسة،

فقال" :كأهنم يهود خيرب" :وإمنا يصلح االستدالل بقصة اليهود يف الوقت الذي تكون الطيالسة من

شعارهم ،وقد ارتفع ذلك يف هذه األزمنة ،فصار داخالً يف عموم املباح [فتح الباري (] )275/10

.

احلالة الثانية :استحباب التشبه هبم ،ووجوب ذلك يف بعض هديهم ،ومثاله التشبه هبم يف هديهم

الظاهر من أجل دعوهتم إىل اإلسالم ،أو دفع ضرر عن املسلم ،قال شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل" :

لو أن املسلم بدار احلرب ،أو دار كفر غري حرب ،مل يكن مأموراً ابملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر ،ملا

عليه يف ذلك من الضرر ،بل قد يستحب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحياانً يف هديهم الظاهر.
إذا كان يف ذلك مصلحة دينية ،من دعوهتم إىل الدين ..أو دفع ضرر على املسلمّي ،وحنو ذلك من

املقاصد احلسنة".

وال شك أن مشاهبتهم يف جلدهم على العلم والتعلم ،وإتقاهنم لصناعتهم ،وخدمتهم ألوطاهنم ،هو

من أولوايت ما جيب على املسلم التشبه هبم فيه.
وهللا أعلم وصلى هللا على سيدان وآله وصحبه وسلم.

()470/3

صداقة الكافر

اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1427/03/10هـ

السؤال

أان طالب يف إحدى اجلامعات يف فرنسا ،وأبذل قصارى جهدي يف سبيل االستقامة يف الدين ،إالّ أ ّن
حىت إ ّن صديقي الذي أقضي معه معظم وقيت يف
عالقايت تكثر مع الفرنسيّّي من مسيحيّّي وك ّفار؛ ّ
اجلامعة كافر ،وهو يعرف أنّين أعمل جاه ًدا مع بعض اإلخوة

إلحياء مسجد عندان هنا بدروس يف اللّغة العربيّة وتالوة القرآن واحملاضرات ،ومع ذلك مل يعب ديين

تصرفايت .وابملقابل مسعت حديث رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم -أنّه قال" :ال تصاحب إالّ
وال ّ
تقي" .فأرجو أن تشرحوا يل هذا احلديث ،وأن تبيّنوا لنا كيفيّة التعامل
مؤمنًا ،وال أيكل طعامك إالّ ّ
مع غري املسلمّي ،مث ما واجبنا جتاه اإلسالم ،وما الذي يسعنا يف ذلك مع نقصنا يف العلم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمخالطة املسلم لغري املسلم خمالطة كثرية -كما هو حال السائل مع صديقه فيما فهمت -ال تنبغي

فيما يظهر ،ألنه رمبا أدخل الكافر الضرر يف دين املسلم بسبب املخالطة ،وإمنا جتوز املخالطة بقدر
احلاجة إىل دعوته وهدايته ،وقد يندب إىل ذلك حبسب املصلحة املتوقعة ،وعلى هذا حيمل قول

تقي" .ولذا قال
رسول اهلدى -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تصاحب إالّ مؤمنا وال أيكل طعامك إالّ ّ

أهل العلم :إمنا حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن خمالطته ومؤاكلته؛ ألن املطاعم توقع األلفة
واملودة يف القلوب.
واحلديث أخرجه أمحد ( ، )10909وأبو داود ( ، )4832والرتمذي ( ، )2395والدارمي

( ، )1968وابن حبان ( ، )554واحلاكم ( ، )128/4وسكت عنه أبو داود واملنذري ،وقال
املناوي :أسانيده صحيحة.
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وعلى هذا فإن خمالطة املسلمّي للكفار ومعاملتهم فيما تدعو إليه احلاجة احلياتية أو الدعوية أمر ال
أبس به ،بل قد يكون مندوابً إليه كما سبق ،والواجب على املسلمّي أن يظهروا لغري املسلمّي
املعاملة الطيبة واخللق احلسن الذي ه
حث عليه ديننا احلنيف ،يقول املوىل سبحانه" :ال ينهاكم هللا عن
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي"

[املمتحنة ، ]8:فأخالق اإلسالم ينبغي أن تظهر على أهله ،وإذا علم الناس حقيقة اإلسالم وصدق
أهله فلن يرتددوا يف اعتناقه والدخول فيه ،وهبذا تكون الدعوة العملية هلذا الدين العظيم .وهللا

املوفق.

()472/3
ما الفرق بّي االتِّباع واالبتداع؟

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها

التاريخ 1422/9/7
السؤال

ما هو االتّباع وما اآلايت واألحاديث الواردة فيه والكتب اليت تكلمت عنه ،وهل هو خمالف
لالبتداع ،وأين أجد هذا املوضوع على اإلنرتنت؟

اجلواب

االتباع :هو اتّباع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أي التمسك ابلقرآن والسنة،

واالبتداع :هو إحداث أمر مل يفعله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أو ال يدل على جوازه دليل
ويقصد صاحبه به التقرب إىل هللا  -عز وجل .-

أو كما قال الشاطيب  -رمحه هللا " :البدعة :طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشريعة يقصد ابلسلوك
عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية) (االعتصام)  ،واآلايت كثرية منها قوله  -تعاىل  " -لقد كان لكم

يف رسول هللا أسوة حسنة " [األحزاب ، ]21 :وكذلك األحاديث ومنها " :عليكم بسنيت وسنة

اخللفاء املهديّي الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة

بدعة وكل بدعة ضاللة " رواه أبو داود ( )4607وابن ماجة ( )42ومن أهم الكتب( :شرح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلماعة) لاللكائي اجلزء األول ،والشريعة لآلجري اجلزء األول ،واإلابنة البن
بطة ،واحلجة للمقدسي وغريها.

()473/3

البدعة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها
التاريخ 1423/4/6

السؤال

بسم هللا الصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله

وصحبه أمجعّي .أما بعد :السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
السؤال  :1أريد تعريف البدعة؟
وابرك هللا فيكم وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

تعريف البدعة:

هي :كل ما يتعبد به املسلم هلل من اعتقاد أو عمل وهو غري مشروع.
وقد تعددت ألفاظ أهل العلم يف تعريف البدعة مع احتاد املعىن أو تقاربه ،ومن أمجع تعاريفها قول

اإلمام الشاطيب :طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل

تعاىل .-وأوجز منه تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية للبدعة بقوله :البدعة هي الدين الذي مل أيمرهللا به وال رسوله ،فمن دان ديناً مل أيمر هللا به ورسوله فهو مبتدع.

وقد ذم هللا -عز وجل -يف كتابه االبتداع يف الدين ومساه تشريعاً مل أيذن به هللا فقال -سبحانه":-أ َْم
ِ
ِ
ص ِل لَُق ِ
َهلُ ْم ُش َرَكاءُ َش َر ُعوا َهلُ ْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْذَ ْن بِ ِه ه
ّي َهلُ ْم
اَّللُ َولَ ْوال َكل َمةُ الْ َف ْ
ض َي بَـ ْيـنَـ ُه ْم َوإِ هن الظهال ِم َ
ع َذ ِ
يم" [الشورى. ]21:
َ ٌ
اب أَل ٌ
وقد أوضحت السنة النبوية خطر االبتداع يف الدين بوصفه شر األمور ،وأنه يعين الضالل واهلالك،

يقول النيب -يف احلديث الذي رواه مسلم ( )867وغريه عن جابر بن عبد هللا قال :كان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم -إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته "....احلديث وفيه يقول :أما بعد :فإنخري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد -صلى هللا عليه وسلم -وشر األمور حمداثهتا وكل

بدعة ضاللة" .رواه مسلم ( )867ومعناه عند البخاري ( )7277من حديث ابن مسعود.
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وقال -صلى هللا عليه وسلم":-فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي متسكوا هبا
وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة" .رواه أمحد ( )17144واللفظ
له ،وابن ماجة ( )42والرتمذي (. )2676

()475/3

حقيقة البدعة وضوابطها
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها
التاريخ 1423/2/11
السؤال

ما معىن احلديث" :كل بدعة ضاللة" بعض الناس يهامجون كل جديد وحيرمونه استناداً هبذا احلديث
على سبيل املثال :عيد األم.

اجلواب

احلديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد هللا -

رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وفيه "فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي
هدي حممد ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة" وروى الرتمذي ( )2676وأبو داود ()4607
واللفظ له وغريمها من حديث العرابض بن سارية -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

 ،وفيه" :وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" ،والبدعة يف اللغة ،هي:

األمر املخرتع على غري أصل سابق وال مثال حيتذى ،أما يف اصطالح علماء الشريعة ،فإن من أمجع

ما عرفت به البدعة أهنا :عبارة عن طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشريعة يقصد هبا التعبد هلل -
تعاىل.-

ومن خالل التعريف يظهر أنه البد من حتقق أمرين يف القول أو الفعل حىت يوصف أبنه بدعة ،األول:
أن يكون طريقه يف الدين ،الثاين :أن يكون أمراً حمداثً مل يكن له أصل يف الشريعة ،وعلى هذا فإن ما

أحدثه الناس من عادات وأمور جديدة تتعلق مبعاشهم وأمور دنياهم وحياهتم ال يدخل يف مفهوم
البدعة املذموم صاحبها.
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أما املثال الذي ذكره السائل ،فإن النهي عنه من جهتّي ،األوىل :أنه أمر مبتدع مل يكن من أصل هذه
الشريعة ،فقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الذي أخرجه أبو داود ()1134
والنسائي ( )1556وأمحد ( )12006واللفظ له بسند صحيح عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه-
أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قدم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما يف اجلاهلية ،فقال" :إن هللا -
تبارك وتعاىل -قد أبدلكم هبما خرياً منهما ،يوم الفطر ويوم النحر" فدل احلديث على إبطال ما عدا
عيد الفطر وعيد النحر.

الثاين :أن هذا العيد وحنوه مما أخذ عن النصارى وحنوهم ،وقد أمران هللا مبخالفة طريقتهم ،وهناان نبيه
-صلى هللا عليه وسلم -عن التشبه هبم ،ويف ديننا ما يغنينا عن التشبه هبم ،فإن نصوص الكتاب

والسنة قد تكاثرت آمرة برب الوالدين واإلحسان إليهما ،وجعل حقهما قرين حق هللا -تعاىل ،-وابهلل
التوفيق.
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املداومة على سجود الشكر

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها

التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

ما حكم من يسجد سجود الشكر بشكل دائم يف اليوم مخس مرات أو أكثر أحياانً بتجدد النعم

وأحياانً بتذكر نعم موجودة؟ أو يسجد جملرد السجود أو التعود أو ما شاهبه ،فهل ذلك وسوسة؟ أم
بدعة؟ أم جائز؟ أو يؤجر عليه؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

هذا خالف السنة ،ولو كان خرياً لنقل عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -وصحابته  -رضي هللا

عنهم  ،-وإال فإن نعم هللا كثرية ،ال حتصى ولو أراد العبد شكرها لظل ساجداً بقية عمره ،والذي
أنصح به هذا األخ أن ينتهي عن هذا؛ حىت ال يؤول به األمر إىل الوسواس مث االبتداع.
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مىت يكون الرجل مبتدعاً؟
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها

التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

مىت يكون الرجل مبتدعاً؟ وهل من يقرر أن األشاعرة واملاتريدية من الفرق الناجية مبتدعا أم ال؟

وخباصة أن هناك من سبقه لذلك ،أمثال ابن مفلح والسفاريين صاحب لوامع األنوار ،وكذلك ابن

بدران رمحهم هللا؟
اجلواب

ال يكون الرجل مبتدعاً إال إذا علم سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتعمد خمالفتها ألي مربر كان،

أما من خالف السنة النبوية دون علمه فال يكون مبتدعاً ،إذ قد يكون عاصياً وقد يكون مأجوراً أجراً
واحداً ،وإطالق البدعة على املخالف ليس ابألمر السهل ،وأهل السنة واجلماعة يفرقون بّي القول

وقائله ،فناقل الكفر ليس بكافر ،أما من قال أبن األشاعرة واملاتريدية من الفرق الناجية فقوله حيتاج
إىل تفصيل ،فقد تكون هذه الفرق من فرق أهل السنة واجلماعة إذا قيست بغريها من الفرق الضالة

كاجلهمية والرافضة وحنوها ،والفرقة الناجية هي اليت تكون على ما كان عليه النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وأصحابه -رضي هللا عنهم ،-لكن هذا ال يعين أهنم ليسوا من أهل القبلة.
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هل رفع األيدي يف القنوت بدعة؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها
التاريخ 1424/11/12هـ

السؤال

كما نعلم أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أخرب :أن ديننا مكتمل ،ومن يضف فيه شيئاً بعد

ذلك فهو بدعة وجيب تركه ،وقد علمت أن عمر -رضي هللا عنه -رفع يديه يف القنوت ،وابلنظر إىل
ضعف احلديث النبوي يف هذا الباب يظهر لنا أن رفع اليدين يف القنوت بدعة .أرجو توضيح

املسألة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

ما نقلته عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ليس حبديث ،وإمنا هو معىن احلديث الصحيح" :من
أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري ( ، )2550ومسلم

( )1718عن عائشة -رضي هللا عنها ،-وهذا ما أشارت إليه اآلية الكرمية يف سورة املائدة" :اليوم
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً [ " ...املائدة ، ]3:وأما

ابلنسبة لرفع اليدين يف دعاء القنوت ،فقد ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -رفع يديه يف دعاء

قنوت النوازل ،كما يف مسند أمحد ( ، )137/3ومعجم الطرباين الصغري (رقم  ، )536عن أنس -
رضي هللا عنه -يف حديث القراء ،وفيه" :رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف صالة الغداة
يعين :الفجر رفع يديه ،فدعا عليهم  " ...وسنده صحيح ،كما قاله األلباين يف صفة صالة النيب -

صلى هللا عليه وسلم -ص ( )178يف اهلامش رقم ( ، )7وغريه ،وهبذا اتضح أن فعل عمر  -رضي
هللا عنه -وافق سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-وعلى فرض أن الصحايب -رضي هللا عنه -فعل
شيئاً من العبادات مل يرد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فهل يعد فعله حجة ،أم ال؟ خالف بّي
العلماء؛ فقيل :إن فعل الصحايب -رضي هللا عنه -مذهب له ،وقيل :إن فعله إذا خرج خمرج القربة
فإنه يقتضي املشروعية ،واألول هو قول اجلمهور ،واألرجح من حيث النظر .وهللا تعاىل أعلم.
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مىت حترم جمالسة املبتدعة
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها
التاريخ 1425/08/19هـ

السؤال

ما ضابط اجملالسة للمبتدعة اليت يكون هبا الشخص منهم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله ،وبعد:
منهجا بدعيًا ،وليس من وقع يف البدعة فحسب ،إذ الواقع يف البدعة قد يكون
فاملبتدع هو من تبىن ً

غريها من األعذار ،وقد عذر الشارع من وقع يف اخلطأ
متأوالً ،أو خمطئًا ،أو ذاهال ،أو مكرها ..إىل ً
جمته ًدا.

منهجا بدعيًا ،هو الذي يصح إطالق وصف االبتداع عليه ،إلصراره ،وألنه يؤسس طريقة
فاملتبين ً
خمالفة للهدي النبوي ،يبين عليها خمالفات ال حتصى ،كمن تبىن املنهج العقلي ،وقدمه على النص

الشرعي ،ومن تبىن املنهج الذوقي والكشفي ،وقدمه على النص الشرعي ،وكذا من تبىن منهج رد

السنة مجلة.
إذا علم هذا :فال بد من التفريق بّي قوم وقعوا يف أمور مبتدعة ،وبّي آخرين أصحاب منهج بدعي،
فليست جمالسة هؤالء كهؤالء.

وبعد هذا التعريف يقال يف ضابط اجملالسة ما يلي:

اجملالسة إما أن تكون لقوم فيهم بدعة ،وليسوا مبتدعة ،أو قوم مبتدعة ،أصحاب منهج بدعي .ويف

كال احلالتّي :إما أن تكون اجملالسة حال تلبسهم ابلبدعة ،أو بدون تلبس ..فهذه أربع أحوال:
-احلالة األوىل :جمالسة قوم فيهم بدعة ،حال تلبس ابلبدعة :وهذا ال جيوز إال بشرط :أن يكون

مضطرا ،خيشى من مفسدة أكرب
مكرها ،أو
وانصحا هلم،
منكرا عليهم ،أو داعيًا،
ومعلما ..فإن كان ً
ً
ً
ً
ً

حال امتناعه من اجللوس ،كما إذا كانوا من أهله ،خيشى تقطع الصالت ،وأيمل أن يكون يف جلوسه
خريا ،ولو الح ًقا ،يف دعوهتم وإصالحهم ،فال أبس إن كان اجللوس هبذه النية.
ً

احلالة الثانية :جمالسة أولئك ،حال خلوهم من البدعة ،فال أبس من ذلك ،ويكون بنية دعوهتم،وإصالحهم.
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احلالة الثالثة :جمالسة أصحاب منهج بدعي ،حال تلبسهم :وهذا ال جيوز إال ابلشرط السابق،ولإلكراه واالضطرار حكمه اخلاص ،كما تقدم ،مع مالحظة :أن دعوهتم ،وإصالحهم هو مهمة العامل،
ومن عنده حظ من الفقه والدراية ،ومن ليس عنده شيء من هذا ،فيخاف عليه.

احلالة الرابعة :جمالسة هؤالء حال خلوهم من البدعة :فال أبس من ذلك ،ويكون بنية دعوهتم،منهجا بدعيًا ،هو يف حال
وإصالحهم ،وهذا ألهل العلم والدعوة ،أما العامي فيحذر ،فإن املتبين ً
استعداد للدعوة.

إذن اجملالسة احملرمة هي :اليت يكون فيها الرضا ابملنكر ،أو السكوت مع القدرة على اإلنكار ،أو

املفارقة.

أما اجملالسة مع قصد الدعوة ،واإلصالح ،فهذا خري وبر ،وكذا من أكره ،أو ترجحت عنده املصلحة
الشرعية.

هذا وليعلم أن اإلعراض وهجر املبتدعة كليًا ،إمنا يكون يف زمن هيمنة سلطان الشريعة والسنة ،ألنه
حينئذ يفيد يف زجره ،أما يف زمن الضعف ،فال يفيد.
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هل يدل هذا على مشروعية االبتداع؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/ضابط البدع والتحذير منها

التاريخ 1426/06/07هـ
السؤال

حيتج البعض على جواز إحداث أمور مثل املولد مبا يلي:
ّ

 .1موقع مقام إبراهيم -عليه السالم -من الكعبة .فقد روى البيهقي عن عائشة -رضي هللا عنها-

بسند قوي أن املقام كان متصالً ابلبيت على عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وعلى عهد أيب

بكر ،مثّ أبعده عمر من البيت .وذكر ابن حجر يف فتح الباري أن الصحابة مل خيالفوا عمر -رضي هللا

عنه -يف ذلك.

 .2إحداث عثمان -رضي هللا عنه -األذان الثاين للجمعة.
 .3إحداث علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -صيغة للصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم-
كما رواه سعيد بن منصور وابن جرير الطربي يف هتذيب اآلاثر والطرباين وغريهم.

للتشهد .فإنه زاد" :السالم علينا من ربنا ".بعد
 .4إضافة ابن مسعود -رضي هللا عنه -كلمات
ّ
قوله" :ورمحة هللا وبركاته" .رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :رواته

ثقات.

شهد ،وإضافته للتلبية" :لبيك
 .5إضافة عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنه -البسملة لبداية الت ّ
وسعديك واخلري بيديك  " ...كما رواه البخاري ومسلم.

فما الفرق بّي هذه األمور واملولد؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
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أوالً :مجيع ما ذكر يف السؤال هو عن الصحابة -رضي هللا عنهم -وقد قال فيهم إمامهم -صلى هللا

عليه وسلم" :-أصحايب أمنة ألميت ،فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون" .رواه مسلم ()2531
 .فهم أمنة لألمة على دينها ،ال حيدثون فيها ما ليس من دينها ،وال يظهر ويشيع يف األمة إحداث يف

الدين مع وجود واحد منهم فيها ،قال " :فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون" فيقع بعدهم ما

وعدت به األمة من االفرتاق عن الدين واإلحداث فيه ،ولذا أمكن لالحتفال مبولده  -صلى هللا
عليه وسلم -أن يظهر يف األمة خللوها من الصحابة عند ظهوره.

اثنياً :ال يكون من الصحابة  -رضي هللا عنهم -إال ما تبلغوه عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
مسعوه منه ،أو رأوه فعله ،أو فعلوه بّي يديه وأقرهم عليه ،أو أذن هلم فيه أو يف جنسه إذانً مطلقاً أو

مقيداً ،وما كان مرجعه إىل مثل هذا فهو من الدين ومن سنة سيد املرسلّي وما الصحابة إال انقلون

مبلغون.

وأما ما ثبت أنه اجتهاد صحايب وثبتت فيه خمالفة لرواية عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

فالعمل ابلرواية ال ابجتهاد الصحايب وعمله لنفسه؛ ال يكون اجتهاده وعمله لنفسه واحلال هذه سنة

نبوية وال شرعة ماضية ،فال يكون حجة ،وال يُقبل من أحد االحتجاج به.

واالحتفال ابملولد مل يرو عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ال قوالً وال فعالً وال إقراراً وال أصل له يف
الشرع ،وليس هو من جنس شيء من العبادات والقرابت الشرعية ،ومل يقع حىت ابجتهاد أحد من
الصحابة وال عمله لنفسه ،فال هو سنة نبوية وال شرعية ماضية وال عهد لألمة به ،حىت أحدثه

الفاطميون العبيديون مضاهاة للنصارى يف احتفاهلم مبولد عيسى -عليه السالم -والعبيديون

أصحاب شنائع كفرية مل يعرف عنهم إال ما ُخيرج من امللة أو ما يكون فجوراً فيها ،وقد استنوا يف
بدعتهم هذه ابلنصارى الكافرين الضالّي.
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اثلثاً :ما سنه اخللفاء األربعة -رضي هللا عنهم -ووافقهم عليه الصحابة فهو سنة نبوية وشرعية

ماضية ،ليس هو بدعة وال إحدااثً يف الدين ما ليس منه ،بل هو من الدين والشرعة لقوله -صلى هللا

عليه وسلم" :-عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها
ابلنواجذ" ومل يروا املولد عن واحد منهم وال سنه أحدهم.

رابعاً :ما ذكر يف السؤال عن عمر وعثمان  -رضي هللا عنهما -استدعته احلاجة الشرعية وأجلات

إليه الضرورة ،وال حاجة لالحتفال مبولد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وال ضرورة تلجأ إليه ،ليس
فيه إال منازعة هللا يف حقه أال يعبد إال مبا شرع ،وليس فيه إال مقارفة الشهوات واتباع الشبهات.

خامساً :ما ذكر يف السؤال عن علي -رضي هللا عنه -يف صيغة الصالة على النيب -صلى هللا عليه

وسع الشارع
وسلم -وعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -كالتلبية هو من جنس األذكار الشرعية اليت ّ

فيها ،فأرشد إىل صيغة هي األوىل أذن مبا يكون من جنسها ،ففي الصالة على النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال هللا " :اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" .وترك هلم اختيار الصيغة حىت
سألوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأرشدهم إىل ما هو أوىل ،وشرع يف التلبية اإلهالل ابلتوحيد
خمالفة ألهل اجلاهلية ،واالحتفال ابملولد ليس يف الشرع جنسه فضالً عن أن يكون فيه التوسيع.

سادساً :أيخذ ما روي عن ابن مسعود وابن عمر -رضي هللا عنهم -يف التشهد حكم الرفع إىل النيب

-صلى هللا عليه وسلم -وال أيخذ االحتفال ابملولد حكم الرفع.

أخرياً :من احتاج إىل السؤال عن الفرق بّي ما تظهر مشروعيته وما تظهر بدعيته ،فحاجته األصلية

أن يتفقه يف أصول الدين وقواعده.
وفقنا هللا ملا يرضيه وجنبنا خمازيه.
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هل أعمل مرشداً سياحياً لآلاثر اإلسالمية
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1422/6/1

السؤال

هل جيوز يل أن أعمل يف شركة سياحيّة ُمرشداً سياحياً لطالب املدارس ،وبعض املسلمّي الزائرين

لبعض املناطق األثريّة اإلسالميّة ،مثل( :مقربة البقيع _ جبل أحد _ جبل النور والغار املوجود فيه _

(املسماة مبدائن صاحل) _ حصن كعب بن األشرف اليهودي) ؟
مدائن مثود
ّ

اجلواب

فلكل
العمل يف اإلرشاد السياحي خيتلف حكمه ابختالف حال السائحّي ،واألماكن اليت يزوروهناّ ،
حال مالبساهتا املؤثرة يف احلكم .ولذا نقصر اجلواب على ما ورد يف سؤال السائل.

سن زايرهتا بدون ش ّد الرحال إليها من أجل
* أوالً :مقربة البقيع يف املدينة النبويّة وغريها من املقابر ،يُ ّ
تذكر املوت وأخذ العظة والعربة والدعاء ألهلها ،ال من أجل النزهة والسياحة ،علماً أبن زايرة القبور

جائزة للرجال فقط.

* اثنياً :مدائن مثود الواقعة يف مشال اململكة العربية السعودية داير قوم ظاملّي مع ّذبّي ،أهلكهم هللا

وصح عنه -عليه الصالة والسالم -كما يف الصحيحّي من حديث ابن عمر واللفظ
عن آخرهمّ .

ملسلم قوله(( :ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا ابكّي حذراً أن يصيبكم مثل ما

أصاهبم)) .

وبناء عليه ال جيوز اختاذ داير مثود معلماً سياحياً يزار للنزهة والتسلية .وإمنا الواجب التزام ما جاء به

ومتردهم.
حل هبم؛ بسبب كفرهم وطغياهنم ّ
النص ،وأخذ العربة والعظة مما ّ

كما أهنا ليست آاثراً إسالميةً ،أي :مل تكن لقوم مؤمنّي.
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نصه(( :وأما صعود اجلبل الذي بعرفة ،ويُسمى
* اثلثاً :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -ما ّ
جبل الرمحة ،فليس سنّة ،وكذلك القبة اليت فوقه اليت يقال هلا (قبة آدم) ال يُستحب دخوهلا ،وال
الصالة فيها .والطواف هبا من الكبائر ،وكذلك املساجد اليت عند اجلمرات ال يُستحب دخول شيء
منها ،وال الصالة فيها)) (الفتاوى . )133/26:وقال يف (ص )144 :من نفس اجمللّد(( :أما زايرة

املساجد اليت بُنيت مبكة غري املسجد احلرام كاملسجد الذي حتت الصفا ،وما يف سفح أيب قبيس،

وحنو ذلك من املساجد اليت بُنيت على آاثر النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه ،كمسجد املولد
وغريه ،فليس قصد شيء من ذلك من السنة ،وال استحبه أحد من األئمة ،وإمنا املشروع إتيان

املسجد احلرام خاصة ،واملشاعر عرفة ،ومزدلفة ،ومىن ،والصفا ،واملروة .وكذلك قصد اجلبال والبقاع
اليت حول مكة غري املشاعر :عرفة ،ومزدلفة ،ومىن مثل :جبل حراء ،واجلبل الذي عند مىن ،يُقال:
إنه كان فيه قبة الفداء ،وحنو ذلك ،فإنه ليس من سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -زايرة شيء
من ذلك بل هو بدعة)) .

*رابعاً :أنصح السائل مبطالعة ر ّد مساحة الشيخ العالمة ابن ابز -رمحه هللا على ٍ
كل من :مصطفى

أمّي ،وصاحل حممد مجال ،واملنشورين تباعاً يف (اجمللد األول ص )391 :من فتاوى مساحته (طبعة
اإلفتاء الثانية)  .وهللا أعلم.
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عيد األم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

هل جيوز إهداء األم يف ما يسمى بعيد األم؟ مع العلم بعدم اعرتايف به كعيد؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم  -على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وبعد..
من املعلوم أن األعياد من شعائر األداين ،ومرتبطة هبا ارتباطاً واضحاً ،هلذا حدد الشرع املطهر هلذه

األمة احلنيفية عيدين ،مها :الفطر واألضحى ،وقد أبدلنا هللا هبما عن سائر أعياد اجلاهلية ،كما أخرب

بذلك املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه النسائي ( ، )1556وأبو داود ( )1134من
حديث أنس -رضي هللا عنه ،-وعيد األم هو من األعياد اجلاهلية احلديثة اليت ال جيوز حبال أن

يشارك فيه املسلمون ،أو حيتفلوا هبا ،أو يقدموا فيها اهلدااي أو األطعمة ،أو غريها ،وعلى هذا فال

جيوز تقدمي اهلدااي لألم هبذه املناسبة ،بل األم يف اإلسالم حقها متأكد على الدوام من الرب والصلة،

لكن لو وقع ذلك اتفاقاً وجهالً ابلزمن من غري قصد فال حرج إن شاء هللا .والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.

()488/3

عيد النريوز

اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

أريد نبذة خمتصرة عن عيد نريوز الشيعة؟.

اجلواب
عيد النريوز الذي يهتم به الشيعة وحيتفلون به هو عيد جاهلي فارسي ،ومعىن النريوز :اجلديد ،ويف

اللغة السراينية :العيد ،والنريوز أول السنة الفارسية ،ويوافق الرابع عشر من آذار ،وذكر املؤرخون أن

أول من أحدثه :مجشيد من ملوك الفرس ،وهو ستة أايم ،وكانوا يف عهد األكاسرة يقضون حاجات

الناس يف األايم اخلمسة األوىل ،وأما اليوم السادس فيجعلونه ألنفسهم وخواصهم وجمالس أنسهم

ويسمونه النريوز الكبري ،وهو أعظم أعيادهم.

وقد دعا إىل هذا العيد ونشره يف بعض بالد املسلمّي العبيديون املسمون ابلفاطميّي ،وقيل :قبل

ذلك يف السنة الثانية للهجرة ،وهلذا جاء التحذير منه على لسان بعض الصحابة -رضي هللا عنهم،-

قال":م ْن بىن ببالد األعاجم وصنع نريوزهم
مثل ما جاء عن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما-
َ

ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم" أخرجه البيهقي يف السنن الكربى

( )234/9عنه موقوفاً بسند صحيح ،وحيتفل أيضاً هبذا العيد طوائف من الفرق الضالة؛ كالبهائية
الذين جيعلونه آخر صيامهم؛ الذي مدته تسعة عشر يوماً .وهللا أعلم.
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عيد امليالد وذكرى امليالد

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/3/16هـ
السؤال

أختكم يف هللا جتد بعض االلتباس لدى أعضاء أحد املنتدايت يف أهنم جيدون أن عيد امليالد خيتلف
عن ذكرى امليالد ،ابلرغم من أننا نرى أن ذلك هو فقط عملية حتريف يف االسم واحلكم واحد ،كقول

بعضهم إن هنالك فرقاً عظيماً بّي ما يسمى بـ (عيد امليالد) وبّي (ذكرى امليالد)  ،فأعياد امليالد ال
يشك أحد حبرمتها ،أما (ذكرى امليالد) فهي فرصة عظيمة لكي يتفكر الشخص ،ويتدبر ما مضى

من عمره ويعيد ترتيب حساابته وتصحيح مساره ،انتهى كالمهم  -وال جند يف ذلك مربراً -ألن

حماسبة النفس مالزمة لإلنسان ،وال ترتبط بذكرى ميالده ،لذا نود اإليضاح منكم ،والرد على مثل
هؤالء فأفيدوان يف ذلك أاثبكم املوىل وأحسن إليكم.
اجلواب

احلمد هلل - ،والصالة والسالم  -على رسول هللا وبعد..
فإن ما أطلق عليه يف السؤال (ذكرى امليالد) إن كان القصد منه تكرار عمل ما كل سنة يف اليوم

املوافق مليالد الشخص فهو التزام أمر مل يرد به الشرع ،حىت وإن كان املقصود التذكر والعظة ،والعلة
فيه هو االلتزام بيوم تكرر سنوايً كما تتكرر األعياد ،ومل يكن سلف األمة مع عظيم حماسبتهم

ألنفسهم وحرصهم على هتذيبها مل يكونوا يلتزمون هذا الفعل ،وإمنا املشروع هو احملاسبة والعظة على

الدوام ،أو كلما غفل العبد ،وإال وقع املرء يف اإلحداث املنهي عنه يف احلديث عن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم"-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ( ، )2697ومسلم
( )1718من حديث عائشة  -رضي هللا عنها ،-وعلى املسلم أن يكون متبعاً ال مبتدعاً ،وأن تكون
حماسبته لنفسه ال تتقيد بزمن معّي ،أو تلتزم بيوم حمدد ،وال أن تكون على هيئة حمدثة كمسمى
(ذكرى امليالد)  ،وحنو ذلك ،وهللا أعلم.
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زايرة األهرامات

اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1422/9/25
السؤال

ما حكم زايرة األهرامات يف مصر ،والقبور يف الداخل؟

اجلواب
حكم زايرة قبور املشركّي والكافرين جائزة يف اجلملة لتذكر املوت ،لكن ال يدعو هلم وال يستغفر هلم؛

لعدم جواز ذلك ،ففي (صحيح مسلم  )976عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  " :-استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم أيذن يل ،واستأذنته أن أزور قربها

فأذن يل " ،وفيه أيضاً أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -زار قرب أمه فبكى ،وأبكى من حوله فقال:

" استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل ،واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل ،فزوروا القبور ،فإهنا
تذكر املوت " ،والقول ابجلواز نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف مواضع عديدة من

جمموع الفتاوى ( )377,165/27( )1666/1وغريها.

وأما الزايرة اليت يقصد هبا الدعاء للميت فتلك ال تشرع إال يف حق املؤمنّي ،وأما زايرة األهرامات

فاألصل فيها اإلابحة ،لكن قد تكره إذا وجد هناك -كما هو الغالب -اختالط بّي الرجال والنساء
اللوايت كثري منهن أشبه ابلعارايت ،وأيضاً إذا خشي من هذه الزايرة تعضيد النعرة الفرعونية اجلاهلية،

وتكثري سواد الداعّي إليها .وهللا أعلم.
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قراءة آايت عند أول احلصاد
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/9/13هـ
السؤال

عندان عادة يف عائلتنا ويف بلدان أيضاً حبيث عندما نُ ِ
دخل أول الفاكهة (يف بداية مومسها) يف بيتنا تتلو
أمي بعض اآلايت ويسمى ذلك (ختام)  ،ويفعل ذلك عند جلب بعض أنواع الطعام األخرى .فما

احلكم الشرعي يف ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

مل يرد يف الشرع دعاء خمصوص يقال عند إدخال الفاكهة إىل البيت يف أول املوسم أو غريه ،وإمنا
الوارد ذكر هللا تعاىل عند أول األكل وعند االنتهاء منه ،ولكن لو قال املرء عند رؤية فاكهة املوسم،

أو دخل مزرعته ورأى فيها من خري هللا فقال :مثال ما شاء هللا ،أو تبارك هللا .ملا كان عليه يف ذلك

حرج ،كما قال الرجل الصاحل لصاحبه يف سورة الكهف" :ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال
قوة إال ابهلل" [الكهف ، ]39 :ولكن أن جيعل املرء ورداً خمصوصاً ودعاء معينا فهذا ما ال أصل له،

وهللا أعلم.
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االحتفال ابملولد النبوي
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/3/10هـ
السؤال

هل حيل للمسلمّي أن حيتفلوا يف املسجد ليتذكروا السرية النبوية الشريفة يف ليلة  12ربيع األول

مبناسبة املولد النبوي الشريف؟
اجلواب
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ال جيوز االحتفال مبولد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وال غريه؛ ألن ذلك من البدع احملدثة يف
الدين؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يفعله ،وال خلفاؤه الراشدون ،وال غريهم من الصحابة
-رضوان هللا على اجلميع ،-وال التابعون هلم إبحسان يف القرون املفضلة ،وهم أعلم الناس ابلسنة،

وأكمل حباً لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومتابعة لشرعه ممن بعدهم ،وقد ثبت عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -أنه قال ":من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري

( )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أي :مردود عليه ،وقال يف حديث
آخر ":عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي ،متسكوا هبا ،وعضوا عليها ابلنواجذ
وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة" رواه أبو داود ( )4607والرتمذي

( )2676وابن ماجة ( )42من حديث العرابض بن سارية -رضي هللا عنه .-ففي هذين احلديثّي

آات ُك ُم
حتذير شديد من إحداث البدع ،والعمل هبا ،وقد قال -سبحانه وتعاىل -يف كتابه املبّيَ ":وَما َ
هِ
ين ُخيَالُِفو َن
ال هر ُس ُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا" [احلشر . ]7:وقال  -عز وجل ":-فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
صيبـهم ع َذ ِ
ِ
َعن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
يم"[ .النور . ]63:وقال -سبحانه":-لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ْ
اب أَل ٌ
ول هِ
ِيف ر ُس ِ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم اآلْ ِخ َر َوذَ َك َر ه
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّللَ َكثِرياً" [األحزاب . ]21:وقال
اَّلل أ ْ
َ
ُس َوةٌ َح َ
ِ
هِ
وهم إبِِح ٍ
ان ر ِ
ِ
تعاىل":-وال ه ِض َي ه
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم
ين َو ْاألَنْ َ
س َ
َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن األْ هولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتهـبَـ ُع ُ ْ ْ َ

ِ
هات َجتْ ِري َحتْتَـها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
َع هد َهلُم جن ٍ
يم" [التوبة]100:
يها أَبَداً َذلِ َ
َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
 .وقال -تعاىل":-الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
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َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
الم ِديناً" [املائدة. ]3:
ض ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
ْ َ ََ

واآلايت يف هذا املعىن كثرية .وإحداث مثل هذه املوالد يفهم منه أن هللا –سبحانه -مل يكمل الدين
هلذه األمة ،وأن الرسول –عليه الصالة والسالم -مل يبلِّغ لألمة أن تعمل به ،حىت جاء هؤالء
املتأخرون فأحدثوا يف شرع هللا ما مل أيذن به ،زاعمّي أن ذلك مما يقرهبم إىل هللا ،وهذا بال شك فيه

خطر عظيم ،واعرتاض على هللا –سبحانه -وعلى رسوله –صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا –سبحانه-
قد أكمل لعباده الدين ،وأمت عليهم النعمة.

والرسول –صلى هللا عليه وسلم -قد بلّغ البالغ املبّي ،ومل يرتك طريقاً يوصل إىل اجلنة ،ويباعد عن
النار إال بينه لألمة ،كما ثبت يف احلديث الصحيح عن عبد هللا بن عمرو –رضي هللا عنهما -قال:

قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم":-إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على

خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر ما يعلمه هلم" رواه مسلم يف صحيحه ( . )1844ومعلوم أن نبينا –

صلى هللا عليه وسلم -هو أفضل األنبياء وخامتهم ،وأكملهم بالغاً ونصحاً ،فلو كان االحتفال

ابملوالد من الدين الذي يرضاه هللا سبحانه لبينه الرسول –صلى هللا عليه وسلم -لألمة ،أو فعله يف

حياته ،أو فعله أصحابه –رضي هللا عنهم ،-فلما مل يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من اإلسالم يف
شيء ،بل هو من احملداثت اليت حذر الرسول –صلى هللا عليه وسلم -منها أمته ،كما تقدم ذكر

ذلك يف احلديثّي السابقّي .وقد جاء يف معنامها أحاديث أخر ،مثل قوله –صلى هللا عليه وسلم -يف
خطبة اجلمعة ":أما بعد :فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد -صلى هللا عليه

وسلم -وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة" رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ( )867من حديث
جابر –رضي هللا عنه.-
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واآلايت واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،وقد صرح مجاعة من العلماء إبنكار املوالد والتحذير منها،
عمالً ابألدلة املذكورة وغريها ،وخالف بعض املتأخرين فأجازها إذا مل تشتمل على شيء من

املنكرات ،كالغلو يف رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم ،-وكاختالط النساء ابلرجال ،واستعمال

آالت املالهي ،وغري ذلك مما ينكره الشرع املطهر ،وظنوا أهنا من البدع احلسنة ،والقاعدة الشرعية:

رد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب هللا وسنة رسوله حممد –صلى هللا عليه وسلم ،-كما قال هللا –عز
َطيعوا ه ِ
ِ
هِ
ول َوأ ِ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء
يعوا ال هر ُس َ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
وجلَ -
":اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
س ُن َأتْ ِويالً" [النساء. ]59:
َّلل َوالْيَـ ْوم اآلْ ِخ ِر ذَلِ َ
ُْ ُ
ري َوأ ْ
ك َخ ٌْ
فَـ ُردُّوهُ إِ َىل ه َ
َح َ
وقال –تعاىل":-وما ا ْختـلَ ْفتم فِ ِيه ِمن َشي ٍء فَحكْمه إِ َىل هِ
اَّلل" [الشورى . ]10:وقد رددان هذه املسألة
ْ ْ ُ ُُ
ََ َ ُْ
وهي :االحتفال ابملوالد إىل كتاب هللا –سبحانه ،-فوجدانه أيمران ابتباع الرسول –صلى هللا عليه
وسلم -فيما جاء به ،وحيذران عما هنى عنه ،وخيربان أبن هللا –سبحانه -قد أكمل هلذه األمة دينها،

وليس هذا االحتفال مما جاء به الرسول –صلى هللا عليه وسلم -فيكون ليس من الدين الذي أكمله
هللا لنا ،وأمران ابتباع الرسول فيه ،وقد رددان ذلك –أيضاً -إىل سنة الرسول –صلى هللا عليه وسلم-
فلم جند فيها أنه فعله ،وال أمر به ،وال فعله أصحابه –رضي هللا عنهم -فعلمنا بذلك أنه ليس من

الدين ،بل هو من البدع احملدثة ،ومن التشبه أبهل الكتاب من اليهود والنصارى يف أعيادهم ،وبذلك
يتضح لكل من له أدىن بصرية ورغبة يف احلق ،وإنصاف يف طلبه أن االحتفال ابملوالد ليس من دين

اإلسالم ،بل هو من البدع احملداثت ،اليت أمر هللا –سبحانه -ورسوله –صلى هللا عليه وسلم -برتكها
واحلذر منها ،وال ينبغي للعاقل أن

()496/3

يغرت بكثرة من يفعله من الناس يف سائر األقطار ،فإن احلق ال يعرف بكثرة الفاعلّي ،وإمنا يعرف
والنصارى":وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْجلَنهةَ إِاله َم ْن َكا َن ُهوداً أ َْو
ابألدلة الشرعية ،كما قال –تعاىل -عن اليهود
َ
ْك أَمانِيُّـهم قُل هاتُوا بـرهانَ ُكم إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
نَص ِ
":وإِ ْن
صادق َ
ْ َ
ارى تل َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ
ّي" [البقرة . ]111:وقال –تعاىلَ -
ََ
يل هِ
ِ
ضي ِ
وك َع ْن َسبِ ِ
اَّلل" [األنعام . ]116:مث إن غالب هذه االحتفاالت
ضلُّ َ
تُط ْع أَ ْكثَـ َر َم ْن ِيف األ َْر ِ ُ
ابملوالد –مع كوهنا بدعة -ال ختلو من اشتماهلا على منكرات أخرى ،كاختالط النساء ابلرجال،

واستعمال األغاين واملعازف ،وشرب املسكرات واملخدرات ،وغري ذلك من الشرور ،وقد يقع فيها ما

هو أعظم من ذلك ،وهو الشرك األكرب ،وذلك ابلغلو يف رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أو غريه

من األولياء ،ودعائه واالستغاثة به ،وطلبه املدد ،واعتقاد أنه يعلم الغيب ،وحنو ذلك من األمور

الكفرية اليت يتعاطاها الكثري من الناس ،حّي احتفاهلم مبولد النيب –صلى هللا عليه وسلم -وغريه ممن
يسموهنم ابألولياء ،وقد صح عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":إايكم والغلو يف الدين
فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين" رواه النسائي ( )3057وابن ماجة ( )3029من حديث

ابن عباس –رضي هللا عنهما ،-وقال –عليه الصالة والسالم ":-ال تطروين كما أطرت النصارى ابن
مرمي ،فإمنا أان عبده ،فقولوا :عبد هللا ورسوله" رواه البخاري يف صحيحه ( ، )3445من حديث عمر
–رضي هللا عنه .-ومن العجائب والغرائب أن الكثري من الناس ينشط وجيتهد يف حضور هذه

االحتفاالت املبتدعة ،ويدافع عنها ،ويتخلف عما أوجب هللا عليه من حضور اجلمع واجلماعات ،وال

يرفع بذلك رأساً ،وال يرى أنه أتى منكراً عظيماً ،وال شك أن ذلك من ضعف اإلميان وقلة البصرية،

وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب واملعاصي ،نسأل هللا العافية لنا ولسائر املسلمّي .ومن

ذلك :أن
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بعضهم يظن أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -حيضر املولد ،وهلذا يقومون له حميّي ومرحبّي،
وهذا من أعظم الباطل ،وأقبح اجلهل ،فإن الرسول –صلى هللا عليه وسلم -ال خيرج من قربه قبل
يوم القيامة ،وال يتصل أبحد من الناس ،وال حيضر اجتماعهم ،بل هو مقيم يف قربه إىل يوم القيامة،
ك لَ َميِّتُو َن*مث
وروحه يف أعلى عليّي عند ربه يف دار الكرامة ،كما قال هللا –تعاىل":-مثُه إِنه ُك ْم بَـ ْع َد َذلِ َ

إنكم يوم القيامة تبعثون" [املؤمنون. ]16-15:

وقال النيب –صلى هللا عليه وسلم ":-أان سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب وأول
ش هف ٍع" رواه مسلم ( )2278من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه ،-عليه من ربه
شافع ،وأول ُم َ

أفضل الصالة والسالم ،فهذه اآلية الكرمية ،واحلديث الشريف ،وما جاء يف معنامها من اآلايت

واألحاديث ،كلها تدل على أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -وغريه من األموات ،إمنا خيرجون من
قبورهم يوم القيامة ،وهذا أمر جممع عليه بّي علماء املسلمّي ليس فيه نزاع بينهم ،فينبغي لكل مسلم
التنبه هلذه األمور ،واحلذر مما أحدثه اجلهال وأشباههم من البدع واخلرافات اليت ما أنزل هللا به من
سلطان ،وهللا املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال به.
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أما الصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فهي من أفضل القرابت ،ومن األعمال
هِ
اَّللَ َوَمالئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
الصاحلات ،كما قال هللا -تعاىل":-إِ هن ه
صلُّوا َعلَْي ِه
آمنُوا َ
ين َ
هيب َاي أَيُّـ َها الذ َ
صلو َن َعلَى النِ ِّ
علي صالة
َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً" [األحزاب . ]56:وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-فإنه من صلى ه
صلى هللا عليه هبا عشراً" ،رواه مسلم ( )384من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنه -وهي
مشروعة يف مجيع األوقات ،ومتأكدة يف آخر كل صالة ،بل واجبة عند مجع من أهل العلم يف

التشهد األخري من كل صالة ،وسنة مؤكدة يف مواضع كثرية :منها ما بعد األذان ،وعند ذكره -عليه

الصالة والسالم ،-ويف يوم اجلمعة وليلتها ،كما دلت على ذلك أحاديث كثرية.

وهللا املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمّي للفقه يف دينه والثبات عليه ،وأن مين على اجلميع بلزوم
السنة ،واحلذر من البدعة ،إنه جواد كرمي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا)182-178/1( -

].
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خصوصية رجب
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1426/7/06هـ

السؤال

لتبس
هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو خبصوصية؟ أرجو إفادتنا؛ حيث إن هذا األمر ُم ٌ
فرد أيضاً بزايرة املسجد النبوي فيه؟
علينا ،وهل يُ ُ
اجلواب
شهر رجب كغريه من الشهور ،ال خيصص بعبادة دون غريه من الشهور؛ ألنه مل يثبت عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -ختصيصه ال بصالة وال صيام وال بعمرة وال بذبيحة وال غري ذلك ،وإمنا كانت
هذه األمور تفعل يف اجلاهليهة فأبطلها اإلسالم؛ فشهر رجب كغريه من الشهور ،مل يثبت فيه عن النيب

 -صلى هللا عليه وسلم  -ختصيصه بشيء من العبادات؛ فمن أحدث فيه عبادة من العبادات

وخصه هبا؛ فإنه يكون مبتدعاً؛ ألنه أحدث يف الدين ما ليس منه ،والعبادات توقيفية؛ ال يقدم على

شيء منها؛ إال إذا كان له دليل من الكتاب والسنة ،ومل يرد يف شهر رجب خبصوصيته دليل يُعتمد
عليه ،وكل ما ورد فيه مل يثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-بل كان الصحابة  -رضوان هللا
وحي هذرون من صيام شيء من رجب خاصة.
عليهم  -ينهون عن ذلك ُ
أما اإلنسان الذي له صالة مستمر عليها ،وله صيام مستمر عليه؛ فهذا ال مانع من استمراره يف

رجب كغريه ،ويدخل تبعاً.
[املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان اجلزء األول ]223 - 222

()500/3

ذبح الذبيحة لطرد اجلن من البيت
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1423/1/30
السؤال

هل جيوز ملن بىن بيتاً جديداً أن يذبح خروفاً ويدعو أصدقاءه على الوليمة ،وعلى نيته أن يتخلص هبا
من اجلن ابملنزل؟

اجلواب

ال جيوز هذا العمل مطلقاً ،بل إن كان قصد ابلذبح اجلن أي ذحبها هلم فهذا من الشرك األكرب؛ ألن

الذبح عبادة ال يتقرب هبا إال إىل هللا -سبحانه وتعاىل -وإن كان ذحبها هلل بنية التخلص من اجلن
فهذا من البدع اليت ال جيوز فعلها.

()501/3

حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1423/8/13هـ
السؤال

هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان األخري؟ أرجو بيان ذلك أاثبكم هللا.

اجلواب

النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد يف حديث مشهور عند العلماء ،ونظراً لكثرة

الكالم فيه ،والختالف احملدثّي فيه ما بّي مصحح ومضعف ،فيفصل الكالم منه قليالً مبا يناسب

املقام.

وقبل تفصيل الكالم ،أذكر خالصة القول يف هذا احلديث ،مث أتبعه ابلتفصيل:
( )1أن هذا احلديث مداره على العالء بن عبد الرمحن ،وهو صدوق رمبا وهم ،وقد تفرد هبذا
احلديث عن أبيه.

( )2أن العلماء اختلفوا يف صحة هذا احلديث وضعفه ،فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند،

والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غري ظاهر السند ،تتعلق ابملنت؛ حيث رأوا أنه معارض ألحاديث
قولية وفعليه أصح منه وأثبت  -كما سيأيت تفصيله .-

( )3أن اختالف العلماء يف صحته وضعفه ،انبىن عليه اختالفهم يف حكم صيام ما بعد النصف من
شعبان ،هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأيت اإلشارة إليه.

أما تفصيل الكالم عليه فهو كما يلي:

احلديث رواه أبو داود يف ( ، )751/2ابب يف كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح

( )2337من طريق عبد العزيز بن حممد  -وهو الدراوردي  -قال(( :قدم عباد بن كثري املدينة،
فمال إىل جملس العالء ،فأخذ بيده فأقامه ،مث قال :اللهم إن هذا حيدث عن أبيه ،عن أيب هريرة ،أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ":إذا انتصف شعبان فال تصوموا " فقال العالء :اللهم إن
أيب حدثين عن أيب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بذلك)) .

()502/3

واحلديث مداره على العالء بن عبد الرمحن ،خمتلف فيه ،وابلنظر يف كالم األئمة فيه جند أن عبارة
احلافظ ابن حجر فيه قد خلصت هذه األقوال ،وهي قوله " :صدوق رمبا وهم "( ،التقريب )5247
 .وأما أبوه فثقة كما قال الذهيب ،وابن حجر " :ثقة " ،كما يف (الكاشف  ، )649/1و (التقريب

للمزي (. )18/18
 ، )4046وتنظر بعض أقوال األئمة فيه يف (هتذيب الكمال) ّ

خترجيه:

أخرجه الرتمذي ( ، )115/3ابب ما جاء يف كراهية الصوم يف النصف الثاين من شعبان ح ()738

 ،وأخرجه النسائي يف (الكربى  ، )172/2ابب صيام شعبان ح ( ، )2911وابن ماجة ()528/1
ابب ما جاء يف النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح ( ، )1650وعبد الرزاق ( )161/4ح ()7325

 ،وابن أيب شيبة ( )285/2ح ( ، )9026وأمحد ( ، )442/2وأبو عوانة ( ، )98وابن حبان

( )356/8ح ( ، )3589ويف ( )358/8ح ( ، )3591والبيهقي ( ، )209/4من طرق عن
العالء بن عبد الرمحن به بنحوه.

وأخرجه الطرباين يف (األوسط  )312/2ح ( )1957من طريق عبيد هللا بن عبد هللا املنكدري ،قال:
حدثين أيب عن أبيه عن جده [عبيد هللا بن عبد هللا بن املنكدر بن حممد بن املنكدر] عن عبد الرمحن

بن يعقوب به بنحوه.

وأخرجه ابن عدي يف (الكامل  )224/1من طريق إبراهيم بن أيب حيىي ،عن حممد بن املنكدر،
والعالء بن عبد الرمحن ،عن عبد الرمحن بن يعقوب به بنحوه.

احلكم عليه:
إسناد أيب داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعالء بن عبد الرمحن ،أما الدراوردي فال يضره – هنا

– ما عنده من األوهام؛ ألنه توبع من أئمة.

وقد اختلفت أنظار األئمة يف احلكم على هذا احلديث ،فمنهم من صححه ،ومنهم من ضعفه

واستنكره ،فأما من صححه فمنهم:

الرتمذي حيث قال ( ": )115/3حسن صحيح ،ال نعرفه إال من هذا الوجه على هذا اللفظ "،
والطحاوي يف (شرح املعاين  ، )83/2وأبو عوانة حيث أخرجه يف مستخرجه على صحيح مسلم،
وابن حبان ( ، )358/8وابن عبد الرب يف (االستذكار  ، )238/10وابن حزم ( ، )25/7وغريهم.

()503/3

لكن قال احلافظ ابن رجب – يف (اللطائف  – )260عقب حكاية التصحيح عن هؤالء األئمة" :
وتكلم فيه من هو أكرب من هؤالء وأعلم ،وقالوا :هو حديث منكر ،منهم عبد الرمحن بن مهدي،
واإلمام أمحد ،وأبو زرعة ،واألثرم ،وقال اإلمام أمحد :مل يرو العالء أنكر منه ،ورده حبديث " ال

تقدموا رمضان بصوم يوم  " ...ا .هـ.

وقد نقل أبو داود عقب إخراجه احلديث عن ابن مهدي أنه كان ال حيدث هبذا احلديث ،وهذا ظاهر
يف إنكاره إذ مل حيدث به اإلمام أمحد.

وأما إنكار أيب زرعة ،فقد نقله الربذعي يف سؤاالته ( ، )388/2ونقل أبو عوانة يف (مستخرجه)98

أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره احلافظ ابن حجر يف (الفتح  – )153/4أن ابن معّي قال عنه:

منكر ،وإنكار أمحد للحديث نقله عنه املروذي يف سؤاالته ( 117رقم  ، )273وقال النسائي عقب

إخراج احلديث يف (الكربى( : )172/2 :ال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري العالء بن عبد الرمحن

" ا .هـ.

وقال اخلليلي يف (اإلرشاد )218/1 :عن العالء" :مديين ،خمتلف فيه؛ ألنه يتفرد أبحاديث ال يتابع

عليها – مث ذكر حديث الباب ،مث قال - :وقد أخرج مسلم يف الصحيح املشاهري من حديثه دون
هذا والشواذ " ا .هـ ،وأشار البيهقي ( )209/4إىل ضعفه.

وما ذكره اخلليلي ،فيه إشارة واضحة ،أن مسلماً أعرض عن حديثه ملا فيه من النكارة ،مع أنه أخرج
من هذه السلسلة :العالء عن أبيه كثرياً ،وقد أشار إىل هذا السخاوي ،كما يف (األجوبة املرضية
. )37/1

وما ذكره بعض األئمة من تفرد العالء به ،ال يعكر عليه ما رواه الطرباين – كما سبق خترجيه -من
طريق حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن يعقوب؛ ألن هذه الطريق معلولة بثالثة أمور:

()504/3

األول :أن فيها املنكدر بن حممد املنكدر ،وقال عنه أبو حامت " :كان رجالً صاحلاً ال يفهم احلديث،
وكان كثري اخلطأ ،ومل يكن ابحلافظ حلديث أبيه " ،وقال عنه أبو زرعة " :ليس بقوي " ،وقال ابن
معّي" :ليس بشيء" وقد وثقه أمحد يف رواية أيب طالب " نقل ذلك كله ابن أيب حامت يف (اجلرح

والتعديل . )406/8

الثاين :أن الطرباين قال عقب إخراج احلديث ":مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال ابنه

املنكدر ،تفرد به ابنه عبد هللا " ا .هـ ،فهو مع ضعفه تفرد أيضاً.
الثالث :قال ابن عدي يف (الكامل  )455/6عن هذه السلسلة (عبيد هللا بن عبد هللا املنكدري
قال :حدثين أيب عن أبيه عن جده) .

"وهذه نسخة حدثناه ابن قديد ،عن عبيد هللا بن عبد هللا بن املنكدر بن حممد ،عن أبيه عن جده،
عن الصحابة وعن غريهم ،وعامتها غري حمفوظة " .ا .هـ.

وأما الطريق اليت أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أيب حيىي ،فال أثر هلا؛ ألن إبراهيم هذا مرتوك

احلديث ،كما يف امليزان  ،57/1والتقريب ( ، )93وهللا أعلم.

وبعد :فإن اختالف أهل العلم ابحلديث يف احلكم على هذا احلديث انسحب على املسألة فقهياً،
فقد اختلف العلماء يف حكم الصوم بعد منتصف شعبان.

()505/3

صرح
فمن صح عنده هذا احلديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده ،وبعضهم ّ
ابلتحرمي كابن حزم يف (احمللى  )25/7إال أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن

ضعف هذا احلديث مل يقل ابلكراهة كما هو قول مجهور العلماء ،حمتجّي حبديث أيب هريرة – رضي
ّ

هللا عنه – أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – قال" :ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومّي ،إال رجل

كان يصوم صوماً فليصمه " .أخرجه البخاري ( )34/2ابب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومّي ح
( ، )1914ومسلم ( )762/2ح ( – )1082واللفظ له  ،-وأبو داود ( ، )750/2ابب فيمن

يصل شعبان برمضان ح ( ، )2335والرتمذي ( ، )69/3ابب ما جاء " ال تقدموا الشهر بصوم"

ح ( ، )685والنسائي ( ، )149/4ابب التقدم قبل شهر رمضان ح ( ، )2173 ،2172وابن

ماجة ( ، )528/1ابب ما جاء يف النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح ( )1650من طرق عن حيي بن
أيب كثري ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن أيب هريرة – رضي هللا عنه .-

وقد احتج هبذا احلديث اإلمام أمحد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف ،وهو قوله -
صلى هللا عليه وسلم " :-إذا انتصف شعبان فال تصوموا " ،وهللا أعلم.

وميكن أن يعلل احلديث أيضاً حبديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت كان رسول هللا – صلى هللا

عليه وسلم – يصوم حىت نقول ال يفطر ،ويفطر حىت نقول ال يصوم ،فما رأيت رسول هللا – صلى

هللا عليه وسلم – استكمل صيام شهر إال رمضان ،وما رأيته أكثر صياماً منه يف شعبان.

أخرجه البخاري ( ، )50/2ابب صوم شعبان ح ( ، )1969ومسلم ( )810/2ح (، )1156

وأبو داود ( )813/2ابب كيف كان يصوم النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ ح ( )2434من طريق
أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن عائشة -رضي هللا عنها.-

ومقتضى هذا – بال شك  -أنه كان يصوم شيئاً من األايم بعد منتصفه.

ومما ضعف به حديث العالء أيضاً:

()506/3

األحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم ،بعضها يف الصحيحّي من حديث عبد هللا بن
عمرو  -رضي هللا عنه  ،-وهي مشهورة كثرية.
وقد أجاب بعض املصححّي حلديث العالء أبن النهي حممول على من مل يبتدئ صيامه إال بعد

النصف ،أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فال يشمله النهي ،ومنهم من محل النهي على من

يضعفه الصوم عن القيام حبق رمضان.
والظاهر  -وهللا أعلم  -هو رجحان قول األئمة الذين حكموا عليه ابلنكارة والضعف؛ لسببّي:

صححه.
األول :لكوهنم أعلم ممن ّ

الثاين :لقوة األدلة اليت ختالفه ،كحديث أيب هريرة ،وعائشة ،وعبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهم -

 ،ومما يقوي هذا  -أعين ضعفه  -أن اإلمام مسلماً  -رمحه هللا  -كان خيرج من سلسلة العالء بن

عبد الرمحن ،عن أبيه ،عن أيب هريرة كثرياً ،فما ابله أعرض عن هذا احلديث؟! األمر كما قال اخلليلي
 -كما سبق نقل كالمه  -إمنا هو لشذوذ هذا احلديث.

وبناء عليه يقال :إن الصيام بعد النصف من شعبان ال حيرم وال يكره ،إال إذا بقي يومان أو يوم،

وليس لإلنسان عادة يف الصيام ،فإنه ينهى عن ذلك لداللة حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-

وهللا -تعاىل -أعلم.

وللمزيد ينظر( :شرح معاين اآلاثر للطحاوي  ، )87 - 82/2و (هتذيب سنن أيب داود البن القيم
 مطبوع مع خمتصر السنن للمنذري  ، )225- 223/3و (فتح الباري  )153/4شرح احلديث( ، )1914و (حتفة األحوذي . )296/3

()507/3

االحتفال بليلة النصف من شعبان
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

هل توجد عبادات أو أعمال خاصة بليلة النصف من شعبان؟

اجلواب

احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة والصالة والسالم على نبيه ورسوله حممد نيب التوبة
والرمحة.

()508/3
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
اإلسال َم
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
أما بعد :فقد قال هللا تعاىل" :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
يت لَ ُك ُم ْ
ْ َ ََ
ِديناً"اآلية[ ،املائدة ، ]3 :وقال تعاىل" :أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاءُ َش َر ُعوا َهلُ ْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِ ِه ه
اَّللُ" اآلية،
[الشورى ، ]21 :ويف الصحيحّي البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718عن عائشة رضي هللا
عنها أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – قال" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" ويف

صحيح مسلم ( ، )867عن جابر رضي هللا عنه أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – كان يقول يف
خطبة اجلمعة" :أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد – صلى هللا عليه وسلم

– وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة" واآلايت واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،وهي تدل داللة
صرحية على أن هللا سبحانه وتعاىل قد أكمل هلذه األمة دينها ،وأمت عليها نعمته ،ومل يتوف نبيه عليه

الصالة والسالم إال بعدما بلغ البالغ املبيت وبّي لألمة كل ما شرعه هللا هلا من أقوال وأعمال،

وأوضح – صلى هللا عليه وسلم – أن كل ما حيدثه الناس بعده وينسبونه إىل دين اإلسالم من أقوال
أو أعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه ،ولو حسن قصده ،وقد عرف أصحاب رسول هللا –

صلى هللا عليه وسلم – األمر ،وهكذا علماء اإلسالم بعدهم ،فأنكروا البدع وحذروا منها ،كما ذكر
ذلك كل من صنف يف تعظيم السنة وإنكار البدعة ،كابن وضاح والطرطوشي ،وأيب شامة وغريهم،

ومن البدع اليت أحدثها بعض الناس ،بدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان وختصيص يومها

ابلصيام ،وليس على ذلك دليل جيوز االعتماد عليه ،وقد ورد يف فضلها أحاديث ضعيفة ،ال جيوز

االعتماد عليها ،أما ما ورد يف فضل الصالة فيها ،فكله موضوع كما نبه على ذلك كثري من أهل

العلم ،وسيأيت ذكر بعض كالمهم إن شاء هللا ،وورد فيها أيضاً آاثر بعض السلف من أهل الشام
وغريهم ،والذي أمجع عليه مجهور العلماء أن االحتفال
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هبا بدعة ،وأن األحاديث الواردة يف فضلها كلها ضعيفة ،وبعضها موضوع ،وممن نبه على ذلك
احلافظ ابن رجب ،يف كتابه "لطائف املعارف" وغريه ،واألحاديث الضعيفة إمنا يعمل هبا يف العبادات
اليت قد ثبت أصلها أبدلة صحيحة ،أما االحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح

حىت يستأنس له ابألحاديث الضعيفة.

وقد ذكر هذه القاعدة اجلليلة اإلمام أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – وأان أنقل لك
أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم يف هذه املسألة ،حىت تكون على بينة يف ذلك وقد أمجع العلماء
رمحهم هللا على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من املسائل إىل كتاب هللا وسنة رسول هللا – صلى

هللا عليه وسلم  -فما حكما به أو أحدمها فهو الشرع الواجب االتباع ،وما خالفهما وجب إطراحه،
وما مل يرد فيهما من العبادات فهو بدعة ال جيوز فعله ،فضالً عن الدعوة إليه وحتبيذه.
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مقتضى اإلميان ،وخري للعباد يف العاجل ،واآلجل ،وأحسن أتويال أي عاقبة ،قال احلافظ ابن رجب –

رمحه هللا – ففي كتابه "لطائف املعارف" يف هذه املسألة بعد كالم سبق ما نصه:

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ،ومكحول ولقمان بن عامر

وغريهم ،يعظموهنا وجيتهدون فيها يف العبادة ،وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ،وقد قيل إنه

بلغهم يف ذلك آاثر إسرائيلية ،فلما اشتهر ذلك عنهم يف البلدان ،اختلف الناس يف ذلك فمنهم من
قبله منهم ،ووافقهم على تعظيمها ،منهم ظائفة من عباد أهل البصرة وغريهم ،وأنكر ذلك أكثر

علماء احلجاز ،منهم عطاء ابن أيب مليكة ،ونقله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن فقهاء أهل

املدينة ،وهو قول أصحاب مالك وغريهم وقالوا ذلك كله بدعة ،واختلف علماء أهل الشام يف صفة
إحيائها على قولّي:
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أحدمها أنه يستحب إحياؤها مجاعة يف املساجد ،كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغريمها
يلبسون فيها أحسن ثياهبم ،ويتبخرون ويتكحلون ويقومون يف املسجد ليلتهم تلك ،ووافقهم إسحاق
بن راهوية على ذلك ،وقال يف قيامها يف املساجد مجاعة ليس ذلك ببدعة ،نقله حرب الكرماين يف

مسائله.

والثاين :أنه يكره االجتماع فيها يف املساجد للصالة والقصص والدعاء ،وال يكره أن يصلي الرجل

فيها خلاصة نفسه وهذا قول األوزاعي إمام أهل الشام ،وفقيههم وعاملهم ،وهذا هو األقرب إن شاء
هللا تعاىل ،إىل أن قال :وال يعرف لإلمام أمحد كالم يف ليلة نصف شعبان ،ويتخرج يف استحباب

قيامها عنه روايتان ،من الروايتّي عنه يف قيام ليليت العيد ،فإنه يف رواية مل يستحب قيامها مجاعة ،ألنه

مل ينقل عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – وأصحابه – رضوان هللا عليهم – واستحبها يف رواية

لفعل عبد الرمحن بن يزيد بن األسود لذلك ،وهو من التابعّي ،فكذلك قيام ليلة النصف مل يثبت

فيها شيء عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – وال عن أصحابه – رضي هللا عنهم – وثبت فيها عن
طائفة من التابعّي من أعيان فقهاء أهل الشام.
انتهى املقصود من كالم احلافظ ابن رجب رمحه هللا ،وفيه التصريح منه أبنه مل يثبت عن النيب – صلى

هللا عليه وسلم – وال عن أصحابه – رضي هللا عنهم  -شيء يف ليلة النصف من شعبان ،وأما ما

اختاره األوزاعي رمحه هللا من استحباب قيامها لألفراد ،واختيار احلافظ ابن رجب هلذا القول فهو

غريب وضعيف ،ألن كل شيء مل يثبت ابألدلة الشرعية كونه مشروعاً مل جيز للمسلم أن حيدثه يف دين

هللا ،سواء فعله مفرداً أو يف مجاعة ،وسواء أسره أو أعلنه ،لعموم قول النيب – صلى هللا عليه وسلم
–" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" رواه مسلم ( )1718وغريه من األدلة الدالة على

إنكار البدع والتحذير منها.

وقال اإلمام أبو بكر الطرطوشي رمحه هللا يف كتابه "احلوادث والبدع" ما نصه:
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(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم ،قال :ما أدركنا أحداً من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إىل

النصف من شعبان ،وال يلتفتون إىل حديث مكحول ،وال يرون هلا فضال على ما سواها) وقيل البن

أيب مليكة :إن زايداً يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر ،فقال( :لو مسعته وبيدي

عصا لضربته) وكان زايد قاصاً انتهى املقصود.

وقال العالمة الشوكاين – رمحه هللا – يف "الفوائد اجملموعة" ما نصه:
حديث" :اي علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وقل هو
هللا أحد عشر مرات إال قضى هللا له كل حاجة ..إخل" ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات (، )127/2
فهو موضوع ،ويف ألفاظه املصرحة مبا يناله فاعلها من الثواب ما ال ميرتي إنسان له متييز يف وضعه،

ورجاله جمهولون ،وقد روي من طريق اثنية واثلثة كلها موضوعة ورواهتا جماهيل ،وقال يف املختصر:

حديث صالة نصف شعبان ابطل ،والبن حبان من حديث علي" :إذا كانت ليلة النصف من شعبان

فقوموا ليلها ،وصوموا هنارها" رواه ابن ماجة ( )1388والبيهقي يف الشعب ( ، )3822وهو
ضعيف :وقال يف الاليلء :مائة ركعة يف نصف شعبان ابإلخالص عشرة مرات مع طول فضله

للديلمي وغريه فهو موضوع ،ومجهور رواته يف الطرق الثالث جماهيل ضعفاء ،قال :واثنتا عشر ركعة

ابإلخالص ثالثّي مرة فموضوع ،وأربع عشرة ركعة موضوع أيضاً.
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وقد اغرت هبذا احلديث مجاعة من الفقهاء كصاحب اإلحياء وغريه ،وكذا من املفسرين ،وقد رويت
صالة يف هذه الليلة؛ أعين ليلة النصف من شعبان على أحناء خمتلفة ،كلها ابطلة موضوعة ،وال ينايف

هذا رواية الرتمذي من حديث عائشة – رضي هللا عنها – لذهابه – صلى هللا عليه وسلم – إىل

البقيع ،ونزول الرب ليلة النصف إىل مساء الدنيا ،وأنه يغفر ألكثر من عدة شعر غنم كلب " انظر

الرتمذي ( )739وابن ماجة ( )1389وأمحد ( ، )238/6فإن الكالم إمنا هو يف هذه الصالة

املوضوعة يف هذه الليلة ،على أن حديث عائشة – رضي هللا عنها – هذا فيه ضعف وانقطاع ،كما
أن حديث علي – رضي هللا عنه  -الذي تقدم ذكره يف قيام ليلها ال ينايف كون هذه الصالة
موضوعة ،على ما فيه من الضعف حسبما ذكرانه ،انتهى املقصود.
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وقال احلافظ العراقي :حديث صالة ليلة النصف موضوع على رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم
وكذب عليه وقال اإلمام النووي يف كتاب "اجملموع" (الصالة املعروفة بصالة الرغائب ،وهي اثنتا
عشرة ركعة بّي املغرب والعشاء ليلة أول مجعة من رجب ،وصالة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة،

هااتن الصالاتن بدعتان منكراتن وال يغرت بذكرمها يف كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين ،وال
ابحلديث املذكور فيهما ،فإن كل ذلك ابطل ،وال يغرت ببعض من اشتبه عليه حكمهما من األئمة

فصنف ورقات يف استحباهبما ،فإنه غالط يف ذلك وقد صنف الشيخ اإلمام أبو حممد عبد الرمحن بن

إمساعيل املقدسي كتاب نفيسا يف إبطاهلما ،فأحسن فيه وأجاد ،وكالم أهل العلم يف هذه املسألة كثري
جداً ،ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل يف هذه املسألة ،لطال بنا الكالم ،ولعل فيما ذكران
كفاية ومقنعاً لطالب احلق ،ومما تقدم من اآلايت واألحاديث وكالم أهل العلم ،يتضح لطالب احلق

أن االحتفال بليلة النصف من شعبان ابلصالة أو غريها ،وختصيص يومها ابلصيام ،بدعة منكرة عند

أكثر أهل العلم ،وليس له أصل يف الشرع املطهر ،بل هو مما حدث يف اإلسالم بعد عصر الصحابة
– رضي هللا عنهم ويكفى طالب احلق يف هذا الباب وغريه قول هللا عز وجل" :اليوم أكملت لكم

دينكم" [املائدة. ]3:
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وما جاء يف معناها من اآلايت ،وقول النيب – صلى هللا عليه وسلم " :-من أحدث يف أمران هذا ما
ليس منه فهو رد" (سبق خترجيه)  ،وما جاء يف معناه من األحاديث ،ويف صحيح مسلم ( )1144عن

أيب هريرة – رضي هللا عنه – قال :قال :رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم " :-ال ختصوا ليلة اجلمعة
بقيام من بّي الليايل ،وال ختصوا يومها ابلصيام من بّي األايم ،إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم"

فلو كان ختصيص شيء من الليايل بشيء من العبادة جائزاً لكانت ليلة اجلمعة أوىل من غريها ،ألن

يومها هو خري يوم طلعت عليه الشمس ،بنص األحاديث الصحيحة عن رسول هللا – صلى هللا عليه
وسلم – فلما حذر النيب – صلى هللا عليه وسلم – من ختصيصها بقيام من بّي الليايل ،دل ذلك
على أن غريها من الليايل من ابب أوىل ،ال جيوز ختصيص شيء منها بشيء من العبادة ،إال بدليل

صحيح ،يدل على التخصيص ،وملا كانت ليلة القدر وليايل رمضان ،يشرع قيامها واالجتهاد فيها،
نبه النيب – صلى هللا عليه وسلم – على ذلك ،وحث األمة على قيامها ،وفعل ذلك بنفسه ،كما يف

الصحيحّي البخاري ( ، )2009ومسلم ( )759عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال" :من

قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر هللا له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً غفر هللا

له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول مجعة من رجب ،أو ليلة اإلسراء

واملعراج ،يشرع ختصيصها ابحتفال أو شيء من العبادة ألرشد النيب  -صلى هللا عليه وسلم – األمة
إليه ،أو فعله بنفسه ،لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة – رضي هللا عنهم – إىل األمة ،ومل

يكتموه عنها ،وهم خري الناس ،وأنصح الناس بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ورضي هللا عن

أصحاب رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – وأرضاهم ،وقد عرفت آنفاً من كالم العلماء أنه مل

يثبت عن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي هللا عنهم شيء من فضل ليلة أول

مجعة من
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رجب ،وال يف ليلة النصف من شعبان ،فعلم أن االحتفال هبما بدعة حمدثة يف اإلسالم ،وهكذا
ختصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة ،وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب اليت يعتقد بعض

الناس أهنا ليلة اإلسراء واملعراج ال جيوز ختصيصها بشيء من العبادة كما ال جيوز االحتفال هبا لألدلة

السابقة ،هذا لو علمت ،فكيف والصحيح من أقوال العلماء أهنا ال تعرف ،وقول من قال :إهنا ليلة
سبع وعشرين من رجب قول ابطل ال أساس له يف األحاديث الصحيحة ،ولقد أحسن من قال:

وخري األمور السالفات على اهلدى *** وشر األمور احملداثت البدائع

وهللا املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمّي للتمسك ابلسنة والثبات عليها واحلذر مما خالفها ،إنه جواد

كرمي وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
[جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة (. ] )191/ 1
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االحتفال والتهنئة يف أعياد امليالد
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

ما حكم االحتفال ابلسنة امليالدية اجلديدة؟ وما حكم التهنئة يف ذلك؟ علماً أبن البعض يفعل ذلك،

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئلت اللجنة الدائمة برائسة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن حكم مشاركة الكفار يف

أعيادهم وحكم هتنئتهم هبا ،ونذكر لك فيما يلي نص السؤالّي واإلجابة عنهما:

سـ /1هل جيوز للمسلم أن يشارك مع املسيحيّي يف أعيادهم املعروفة بـ (الكريسماس) الذي ينعقد
آخر شهر ديسمرب أم ال؟ عندان بعض الناس ينسبون هلم مناسبة ابلعلم لكنهم جيلسون يف جمالس

املسيحيّي يف عيدهم ويقولون جبوازه ،فهل قوهلم هذا صحيح أم ال؟ وهل هلم دليل شرعي على جوازه
أم ال؟
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جـ /1ال جتوز مشاركة النصارى يف أعيادهم ،ولو شاركهم فيها من ينتسب إىل العلم؛ ملا يف ذلك من

تكثري عددهم ،وال جتوز للمسلم هتنئة النصارى أبعيادهم؛ ألن يف ذلك تعاوانً على اإلمث وقد هنينا عنه

قال تعاىل":وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ]2:كما أن فيه تودداً إليهم وطلباً حملبتهم وإشعاراً
ابلرضى عنهم وعن شعائرهم وهذا ال جيوز ،بل الواجب إظهار العداوة هلم وتبيّي بغضهم؛ ألهنم

حيادون هللا جل وعال ويشركون معه غريه وجيعلون له صاحبة وولداً ،قال تعاىل":ال جتد قوماً يؤمنون
ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم

أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه" [اجملادلة ، ]22:وقال تعاىل":قد كانت لكم أسوة

حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان برءوا منكم ومما تعبدون من دون هللا كفران بكم وبدا
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا ابهلل وحده" [املمتحنة. ]4:
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )435/3
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االحتفال ابملوالد
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1423/10/24هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف نظركم ابالحتفال بعيد األم وأعياد امليالد وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟

اجلواب

االحتفال ابملولد سواء موالد األنبياء أو موالد العلماء أو موالد امللوك والرؤساء كل هذا من البدع
اليت ما أنزل هللا تعاىل هبا من سلطان وأعظم مولود هو رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومل

يثبت عنه وال عن خلفائه الراشدين وال عن صحابته وال عن التابعّي هلم وال عن القرون املفضلة أهنم

أقاموا احتفاالً مبناسبة مولده  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وإمنا هذا من البدع احملدثة اليت حدثت بعد
القرون املفضلة على يد بعض اجلهال ،الذين قلدوا النصارى ابحتفاهلم مبولد املسيح عليه السالم،

والنصارى قد ابتدعوا هذا املولد وغريه يف دينهم ،فاملسيح عليه السالم مل يشرع هلم االحتفال مبولده
وإمنا هم ابتدعوه فقلدهم بعض املسلمّي بعد مضي القرون املفضلة.

فاحتفلوا مبولد حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -كما حيتفل النصارى مبولد املسيح ،وكال الفريقّي
مبتدع وضال يف هذا؛ ألن األنبياء مل يشرعوا ألممهم االحتفال مبوالدهم ،وإمنا شرعوا هلم االقتداء هبم

وطاعتهم واتباعهم فيما يشرع هللا سبحانه وتعاىل ،هذا هو املشروع.

أما هذه االحتفاالت ابملوالد فهذه كلها من إضاعة الوقت ،ومن إضاعة املال ،ومن إحياء البدع،

وصرف الناس عن السنن ،وهللا املستعان.
[املنتقى من فتاوى الفوزان (. ] )188 - 187/2
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هدااي الشركات مبناسبة رأس السنة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/11/2هـ

السؤال

أسأل هللا تعاىل أن تكونوا وأهاليكم ومجيع املسلمّي خبري.
السؤال هو أن هناك هدااي تعطى مبناسبة كفرية ،وهي رأس السنة امليالدية ،وأخرى بدعية وهي

مناسبة اهلجرة املباركة ،وهذه اهلدااي ختتلف من شركة إىل أخرى:

أ .فبعض الشركات ترسل مذكرات سنوية أو ساعات حائطية أو حمافظ أو منتوجات أخرى إشهارية

حتمل عالمتها التجارية وامسها.

ب .شركات أخرى ترسل هدااي عبارة عن :كؤوس كريستال أو جمموعة صحون أو إبريق شاي أو
صينية أو بعض أواين تستعمل للتزيّي يف املنازل.

ج .شركات أخرى ترسل احللوى فقط.

فما مدى صحة ذلك؟ ابرك هللا تعاىل فيكم وجزاكم خرياً والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
اجلواب
إن كانت اهلدية من شركة أجنبية (غري إسالمية) فال أبس بقبوهلا ،ولو مبناسبة رأس السنة امليالدية أو

اهلجرية ،ألنه ليس بعد الكفر ذنب  -أي أن مسؤوليها ال يطالبون ابلفروع قبل األصول  ،-وأيضاً
ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم قبل هدية من (املقوقس) ملك مصر وهو

نصراين ،انظر ما رواه احلاكم يف املستدرك ( ، )6901والطرباين يف الكبري ( )3497والنيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -أكل من شاة مسمومة المرأة يهودية دعته إىل طعام فيما رواه البخاري (، )2617
ومسلم ( )2190من حديث أنس  -رضي هللا عنه.-

أما إن كانت الشركة املهدية (غري أجنبية) يقوم عليها مسلمون فال جيوز قبول اهلدية هبذه املناسبات

غري املشروعة ،بل احملرمة يف اإلسالم.
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وقبول اهلدية مبناسبة رأس السنة امليالدية فيه أتييد للمشركّي أو تشبه هبم ،وهذا حرام ،لقول النيب -
صلى هللا عليه وسلم " -من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أمحد ( ، )5114وأبو داود ()4031

من حديث عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -صححه ابن تيمية وقال دالئل الصحة عليه ابدية.

وإن كانت اهلدية مبناسبة رأس السنة اهلجرية فال جيوز أيضاً ،ألن يف هذا تشبه ابلنصارى وابتداع يف
الدين ،ويف احلديث الصحيح "من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري

( ، )2697ومسلم ( . )1718ولعل احلكم يف قبول اهلدية من أهل الكتاب يف أي زمان دون غريه
لقصد أتليفهم ودعوة لدخوهلم يف اإلسالم.
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ختصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة

اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1426/8/8هـ
السؤال

ما حكم ختصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات؟ وهل ورد بفضلها حديث صحيح؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي وعلى آله وأصحابه والتابعّي.

أما بعد :فجواابً عن سؤالكم عن ليلة النصف من شعبان ،وعن مدى صحة ما ورد يف فضلها ،أقول
وابهلل التوفيق:

لقد ُرويت أحاديث متعددة يف فضيلة ليلة النصف من شعبان ،وأحاديث يف فضل ختصيصها بصالة
أو عبادة معينة.

يصح فيها شيء ،بل كلها أحاديث
أما الثاين( :وهو ما ورد يف ختصيصها بصالة أو عبادة) فلم ّ

مجع من أهل العلم ،منهم ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات
وح َك َم ببطالهنا ٌ
موضوعة وابطلةَ ،

( 445-440 - 440/2رقم  ، )1014-1010والبيهقي يف الشعب ( ، )3841وأبو اخلطاب
ابن دحية يف أداء ما وجب ( ، )80-79وابن قيم اجلوزية يف املنار املنيف ( ، )177-174وأبو

شامة الشافعي يف الباعث على إنكار البدع واحلوادث ( ، )137-124والعراقي يف ختريج إحياء
شيخ اإلسالم االتفاق على بطالن الصالة املسماة ابأللفية كما يف
علوم الدين ( ، )582ونقل ُ

اقتضاء الصراط املستقيم (. )138/2
وهذا أمر ال خيفى على ٍ
أحد من أهل العلم :أن ختصيص ليلة النصف من شعبان بصالة مل يرد فيه
ٌ
خفيف الضعف ،بل ما ورد فيه كله موضوع مكذوب على
حسن وال ضعيف
ٌ
ُ
حديث صحيح وال ٌ
نبينا  -صلى هللا عليه وسلم.-

كثري
أهل العلم قدمياً وحديثاًَ ،
ومجَع ٌ
ّأما ما ورد يف فضلها مطلقاً ،فقد ورد فيه أحاديث اختلف فيها ُ
من احلفاظ طُُرقها ،وخصها بعضهم ابلتصنيف كأيب عبد هللا ابن ُّ
الدبَـ ْيثي (ت637هـ) .
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فقد ورد فيها احلديث من حديث معاذ بن جبل ،وعائشة ،وأيب ثعلبة اخلشين ،وعثمان بن أيب العاص،
وأيب موسى األشعري ،وعلي بن أيب طالب ،وعبد هللا بن عمر ،وأيب هريرة ،وعبد هللا بن َعمرو،

وأيب بكر الصديق – رضي هللا عنهم أمجعّي ،-
وأيب أمامةّ ،
ُيب بن كعبّ ،
وعوف بن مالك ،وأ ّ

ومراسيل لغريهم.

ناسب هذا املقام ،وتَـ ْر ُك ذلك ابلكلية ال يُوضهح احلق وال
واستيعاب الكالم عن طرقها وعللها ال يُ ُ

قاس عليها ما هو
يُ ُ
قرب إىل الصواب ،لذلك رأيت أن أكتفي ابلكالم عن أشهر طرقها ابختصار ،مث يُ ُ
أشد ضعفاً منها.

ّلع هللاُ
أوالً :حديث معاذ بن جبل – رضي هللا عنه  ،-عن النيب –صلى هللا عليه وسلم ،-قال :يط ُ

ليلة النصف من شعبان إىل خلقه ،فيغفر جلميع خلقه ،إال ملشرك أو مشاحن" .أخرجه ابن حبان يف

صحيحه ( ، )5665وغريه فانظر خترجيه يف حاشية حتقيقه ،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة
(. )1144

لكن احلديث وقع فيه اضطراب كثري يف إسناده ،جعله من حديث أيب ثعلبة اخلشين َم ّرة (وانظر

السلسة الصحيحة)  ،ومن حديث أيب إدريس اخلوالين مرسالً ،وعن كثري بن ُم ّرة مرسالً ،وعن

مكحول مرسالً.
وكلها مرجعها إىل إسناد واحد اضطُرب فيه هذا االضطراب.

ضحه غاية الوضوح الدارقطين يف العلل ( 51-50/6رقم  ، )970وقال أثناء ذلك عن
هبّي ذلك وو ّ
روايتيه من حديث معاذ بن جبل" :وكالمها غري حمفوظ".

وقال عن احلديث بعد إيراده لطرقه السابقة" :واحلديث غري اثبت".

ص الدارقطين يف موطن آخر من علله ( 324-323/6رقم  )1169حديث أيب ثعلبة ابلذكر،
وخ ه
عر ِ
ض طُُرقه" :واحلديث مضطرب غري اثبت".
مث قال بعد ْ

بل لقد قال أبو حامت الرازي  -وحسبك به -عن حديث معاذ بن جبل" :هذا حديث منكر هبذا
اإلسناد " العلل البن أيب حامت (. )2012

وبذلك ظهر أن حديث معاذ وأيب ثعلبة حديثان شديدا الضعف ،ال ينفعان يف ابب االعتبار ،أي ال
يرتقيان ابملتابعات والشواهد.
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اثنياً :حديث عائشة – رضي هللا عنها – عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال هلا حّي

افتقدته فوجدته يف البقيع – يف حديث " :-إن هللا – عز وجل – ينزل ليلة النصف من شعبان إىل
السماء الدنيا ،فيغفر ألكثر من عدد َش ْع ِر غنم َكلْب " .أخرجه اإلمام أمحد ( ، )26018والرتمذي

( ، )739وابن ماجة ( )1389من طريق احلجاج بن أرطاة عن حيىي بن أيب كثري ،عن عروة ،عن
عائشة به

مث قال الرتمذي عقبه" :حديث عائشة ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث احلجاج
ومسعت حممداً
ُ
ف هذا احلديث ،وقال :حيىي بن أيب كثري مل يسمع من عروة ،واحلجاج مل يسمع
ضع ُ
(يعين :البخاري) يُ ّ

ضعف
من حيىي "فهو إسنا ٌد
ٌ
ضعيف ،ويشري كالم البخاري إىل ضعف احلديث من مجيع وجوهه؛ ألنه ّ

احلديث ال اإلسناد وحده.

وبّي
ض الدارقطين لعلل حديث عائشة هذا يف العلل – املخطوط – (/5ق/51أ-ب) ّ ،
وملّا َع َر َ
االضطراب فيه ،وأنه ُروي من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة عن كثري بن ُم ّرة احلضرمي مرسالً ،مث
قال" :وإسناد احلديث مضطرب غري اثبت".

لذلك فقد صرح أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري ابلصواب يف هذا احلديث بقوله" :إمنا احملفوظ هذا
احلديث من حديث احلجاج بن أرطاة عن حيىي بن أيب كثري مرسالً" شعب اإلميان للبيهقي (،3824
علل أخرى أابهنا َعمرو عبد املنعم سليم يف حتقيقه لكتاب
 )3831 ،3830 ،3825وللحديث ٌ

ابن ُّ
الدبَـ ْيثي (. )66-54

بل لقد أشار الدارقطين إىل أن مرجع حديث عائشة إىل حديث مكحول الشامي السابق ذكره يف
حديث معاذ ،وهذا ما مال إليه البيهقي يف الشعب ( 382،383/3رقم  ، )3835 ،3383وقد

نقل ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( 561/2رقم  )921عن الدارقطين أنه قال" :وقد ُروي من
حديث معاذ ومن حديث عائشة ،وقيل إنه من قول مكحول ،واحلديث غري اثبت".
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فعادت أحاديث معاذ وأيب ثعلبة وعائشة إىل أهنا حديث واحد ،مآله إىل أنه كالم ملكحول الشامي!!!
تعرف اخلطأ اجلسيم ملن اعترب هذه الرواايت رواايت متعددة يَـتَـ هقوى هبا احلديث.
.وبذلك ُ
اثلثاً :حديث عبد هللا بن عمرو ،أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قال" :يطّلع هللا عز وجل إىل
َخلْقه ليلة النصف من شعبان ،فيغفر لعباده إال الثنّي :مشاح ٍن وقاتل نفس" أخرجه اإلمام أمحد

( ، )6642قال" :حدثنا حسن :حدثنا ابن هليعة :حدثنا ُحيَي بن عبد هللا ،عن أيب عبد الرمحن
احلُبُلِ ّي ،عن عبد هللا بن َعمرو به.
ذكر هذا اإلسناد األلباين  -رمحه هللا  -يف السلسة الصحيحة ( ، )136/3وقال" :هذا إسنا ٌد ال
أبس به يف املتابعات والشواهد".

ولعل هذا من األلباين  -رمحه هللا  -العتماده على أن احلافظ ابن حجر قال عن ُحيَ ّي بن عبد هللا:
"صدوق.".....

يي هذا ممن اختُلف فيه ،كما جتده يف التهذيب ( ، )72/3فاألهم من ذلك أن أحاديث
ومع أن ُح ّ
ابن عدي يف ترمجة حيي بن عبد هللا يف
ابن هليعة عنه ابإلسناد املذكور آنفاً مناكري ،كما ّبّي ذلك ُ

الكامل ( ، )450/2حيث ذكر بضعة أحاديث البن هليعة عن ُحيَ ّي عن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا
بن َعمرو ،مث قال" :وهبذا اإلسناد حدثناه احلسن عن حيىي عن ابن هليعة بضعة عشر حديثاً عامتها

مناكري".

وابن عدي يُعلّق نكارة هذه األحاديث اببن هليعة ،إلحسانه الظن حبُيي بن عبد هللا.
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وقد ذكر األلباين البن هليعة متابعاً ،هو رشدين بن سعد ،فلو سلم اإلسناد إليه ،فهو ضعيف ،وال
ض ْع ُفهُ مثل هذا احلديث؛ هذا إن مل تكن نكارةُ احلديث من قِبَ ِل شيخهما ُحيي بن عبد هللا! مث
حيتمل َ
وم ّرةً يرويه من حديث أيب موسى
إن ابن هليعة قد اضطرب يف هذا احلديث ،فمرةً يرويه كما سبقَ ،

ومرة يرويه عن عوف بن مالك (مسند البزار 186/7
األشعري (سنن ابن ماجة ّ )1391 ،1390

رقم  )2754وقد ذكر األلباين  -رمحه هللا  -اضطراب ابن هليعة هذا ،يف السلسة الصحيحة

مروي من طريق كثري بن ُم ّرة احلضرمي ،وقد
( )1563والغريب أن حديث ابن هليعة املشار إليه أخرياً ٌّ
سبق بيا ُن أ ّن أح َد طرق حديث مكحول ترجع إىل أنه من حديثه عن كثري بن ُم ّرة فهل نعود إىل أن

حديث ابن هليعة يعود إىل حديث مكحول أيضاً؟! (وانظر السلسلة الصحيحة  )138-137/3هذا

مع ما يف حديث أيب موسى وعوف بن مالك من العلل األخرى اإلسنادية سوى اضطرابه املشار إليه.
ٍ
للتقوي.
وهبذا كله يتضح أ ّن هذه الطرق شديدة الضعف غري
صاحلة ه
رابعاً :حديث أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :

ينزل هللا  -عز وجل  -ليلة النصف من شعبان إىل مساء الدنيا فيغفر لكل شيء إال اإلنسان يف قلبه
شحناء ،أو مشرك ابهلل " أخرجه البزار ( 207-206 ،158-157/1رقم  )80وابن خزمية يف

مجع من أهل العلم ،منهم البخاري ،وأبو
التوحيد ( 327-325/1رقم  ، )200من طريق ّ
ضعفها ٌ
حامت الرازي ،والعقيلي ،وابن عدي ،والبزار ،وغريهم  -انظر التاريخ الكبري للبخاري (-424/5

 )425واجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )307-306/8والضعفاء للعقيلي (، )789-788/3
والكامل البن عدي (. )309/5
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وال يظنّ ّن أح ٌد أن ابن خزمية قد صححه إبخراجه يف (التوحيد) الذي اشرتط فيه الصحة ،فإن ابن
خزمية قد أشار إىل ضعفه بتعليقه اإلسناد ّأوالً مث بتأخري ذكر إسناده عقب إيراده للمنت ،وهذا

اصطالح له يف كتابه الصحيح والتوحيد ذكره هو عن نفسه يف التوحيد ( ، )637/2ونص عليه
ٌ

احلافظ ابن حجر يف مواضع من إحتاف املهرة ( 365/2رقم  )1905ومن بّي أحكام العلماء على

ْم ابن عدي عليه أبنه منكر ،واملنكر من أقسام احلديث الشديد الضعف الذي ال
هذا اإلسناد ُحك ُ

هقوي.
يصلح للت ه

هذه أشهر أسانيد أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان الواردة يف مشاهري كتب السنّة ،ويبقى

سواها أحاديث أخرى سبقت اإلشارة إليها مقدمة هذا اجلواب ،وابالطالع عليها مل أجد فيها ما ينفع

ضالً عن أن يوجد إسناد مقبول أو خفيف الضعف ،فهي بّي إسناد منكر تفرد به ضعيف،
ه
للتقوي ف ْ

وإسناد شديد الضعف فيه متهم ،وحديث موضوع خمتلق ،لذلك فالراجح عندي أنه مل يصح يف فضل

صححه مبجموع الطرق ،فإن شرط
ليلة النصف من شعبان حديث ،ومل يُصب  -عندي  -من ّ

التقوية أال تكون الطرق أوهاماً أو مناكري أو بواطيل.

أما أحكام العلماء على أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان ،فقد سبق ذكر أحكامهم على
ِ
ضعفه على وجه العموم.
أفرادها؛ ولكن سأذكر هنا َم ْن قَـ هوى احلديث ومن ّ
كالم ليس صرحياً يف
فممن قَـ هوى احلديث :ابن حبان ،واملنذري يف الرتغيب والرتهيب ،وللبيهقي ٌ
كالم يدل على تصحيح
التصحيح ،ذكره أبو شامة يف الباعث ( ، )132ولشيخ اإلسالم ابن تيمية ٌ
نص اإلمام أمحد وأكثر احلنابلة (اقتضاء الصراط املستقيم
أو قبول ماورد يف فضائلها ،وذكر أنه ُّ
 ،137-136/2واختيارات البعلي  )65ولشيخ اإلسالم كال ٌم آخر يدل على توقُّفه عن تصحيح
حديثها (جمموع الفتاوى . )388/3

وصحح احلديث أخرياً :العالمة األلباين  -رمحه هللا  -كما سبق.
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ّأما الذين ضعفوا احلديث من مجيع وجوهه ،فسبق منهم الدارقطين والعقيلي يف الضعفاء (ترمجة عبد

امللك بن عبد امللك  ، )789/3وابن اجلوزي كما يف العلل املتناهية ( ، )924-915وأبو اخلطاب

ابن دحية يف أداء ما وجب ( ، )80وأبو بكر ابن العريب يف أحكام القرآن ( )1690/4وأقره

القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن ( . )128/16بل قال أبو اخلطاب ابن دحية" :قال أهل التعديل

والتجريح :ليس يف حديث النصف من شعبان حديث يصح" .الباعث أليب شامة. )127( :
ِ
فضعفها
وقال ابن رجب" :ويف فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متع ّددة ،وقد اختُلف فيهاّ ،
وصحح ابن حبان بعضها" .لطائف املعارف (. )261
األكثرونّ ،
صح عن مجع من السلف إنكار فضلها.
بل ّ

قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم (وهو من أتباع التابعّي من أهل املدينة) " :مل أدرك أحداً من

مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إىل ليلة النصف من شعبان ،ومل ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول

وال يرى هلا فضالً على سواها من الليايل" .أخرجه ابن وضاح إبسناد صحيح يف ما جاء يف البدع

(. )119

وقال ابن أيب ُمليكة (وهو من ِجلّة التابعّي وفقهائهم ابملدينة)  ،وقيل له :إن زايداً النمريي يقول :إن
أج ُرها كأجر ليلة القدر ،فقال :لو مسعته يقول ذلك ويف يدي عصاً لضربته
ليلة النصف من شعبان ْ
هبا" .أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( ، )7928وابن وضاح يف ما جاء يف البدع ( )120إبسناد

صحيح.
وملا سئل عبد هللا بن املبارك عن النزول اإلهلي ليلة النصف من شعبان قال للسائل" :اي ضعيف! ليلة
النصف؟! ينزل يف كل ليلة" .أخرجه أبو عثمان الصابوين يف اعتقاد أهل السنة (. )92
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وقال ابن رجب يف لطائف املعارف (" : )263وليلةُ النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام،

كخالد بن معدان ،ومكحول ،ولقمان بن عامر وغريهم يُعظّموهنا وجيتهدون فيها يف العبادة ،وعنهم
أيخذ الناس فضلها وتعظيمها ،وقد قيل :إنه بلغهم يف ذلك آاثر إسرائيلية ،فلما اشتهر ذلك عنهم

يف البلدان اختلف الناس يف ذلك ،فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من ُعبّاد
أهل البصرة وغريهم ،وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل احلجاز منهم عطاء وابن أيب ُمليكة ،ونقله

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل املدينة ،وهو قول مالك وغريهم ،وقالوا :ذلك كلّه
بدعة".

وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إىل اإلسرائليات فقد وجدت ما يشهد له ،من أن

مكحوالً الشامي (وهو مرجع أكثر طرق احلديث كما سبق) قد ُروي هذا احلديث عنه يف بعض

الوجوه عن كعب األحبار!! كما تراه يف كتاب النزول للدارقطين ( 168 ،164-162رقم ، )88

وانظر لطائف املعارف أيضاً (. )264

ومما نقله ابن رجب يف لطائف املعارف ( )264وخيالف ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو قول

ابن رجب ":وال يُعرف لإلمام أمحد كالم يف ليلة النصف من شعبان ".

وأما تعظيم أهل الشام هلذه الليلة ،فقد خالفهم يف ذلك فقيه الشام اإلمام األوزاعي ،فيما ذكره

السبكي ،ونقله عنه الزبيدي يف ختريج إحياء علوم الدين ( ، )521/1وفيما ذكره ابن رجب أيضاً يف

لطائف املعارف (. )263

فرض صحة حديث فضل ليلة النصف من شعبان ،فإن الذي أخربان بفضلها وهو النيب
وأخرياً ،فعلى َ
– صلى هللا عليه وسلم -مل خيصها بعبادة معينة ،فلو كان ذلك مشروعاً لكان هو  -صلى هللا عليه

وسلم  -أحرص على فعله وبيانه للناس ،بل لو قيل :إن النيب – صلى هللا عليه وسلم – قد شرع ما
يتقرب به تلك الليلة (على فرض الصحة) لكان هذا وجيهاً ،وهو أن تنام تلك الليلة خالصاً قلبك
من الشرك والشحناء على املسلمّي!! .
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للم ُّروذي (" : )545قلت أليب عبد هللا [يعين اإلمام أمحد بن حنبل]  :إن رجالً من
ويف كتاب الورع َ

كت كالمه ،ألنه قذف رجالً مبا ليس فيه ،ويل قرابة يشربون املسكر ويسكرون؟ وكان
أهل اخلري قد تر ُ
علي من أمر
فتخوف ه
هذا قبل ليلة النصف من شعبان .فقال :اذهب إىل ذلك الرجل حىت تكلمهّ ،
قرابيت أن آمث ،وإمنا تركت كالمهم أين غضبت لنفسي ،قال :اذهب كلهم ذلك الرجل ،ودع هؤالء ،مث
قال :أليس يسكرون؟ وكان الرجل قد ندم؟ ".

وتنبه أن اإلمام أمحد مل يكن هو الذي ذكر ليلة النصف من شعبان ،وال ذكر املروذي أنه ذكرها له
أيضاً ،وإمنا هو خرب ذكره املروذي ،ومراعاة ذلك (ولو مل يصح فيه شيء) مما ال يرى فيه بعض

العلماء أبساً فهو عمل مشروع يف كل ليلة ،ومل خيصه املروذي بليلة النصف.

أما ما يفعله كثري من الناس من االجتماع ليلة النصف من شعبان على صلوات معيهنة وعبادات

خاصة يف كل عام فهذا من البدع اليت اتفق على إنكارها من عامة العلماء ،وذكر ذلك مجاعة من

أهل العلم .فانظر احلوادث والبدع أليب بكر الطرطوشي ( ، )267-266والباعث على إنكار البدع

واحلوادث أليب شامة ( ، )142واقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية (، )257-256 ،138/2

ولطائف املعارف البن رجب ( )263ومل خيالف يف تبديع هذا الفعل إال قلة من أهل العلم ،منهم من

إحياءها ،كما يف األم
ذكرهم ابن رجب من أهل الشام ،وإسحاق بن راهويه .أما الشافعي فاستحب َ

( ، )231/1لكن مل يذكر أن ذلك يكون ابالجتماع هلا ،ومل يذكر الشافعي دليل ذلك االستحباب.
وما دامت املسألة متنازعاً فيها فاملرجع فيها إىل الكتاب والسنة ،كما قال هللا –تعاىل" :-فإن تنازعتم
يف شيء فر ّدوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال"
[النساء. ]59 :
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وقد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو ر ّد"

أخرجه مسلم ( )1718وليلة النصف من شعبان مل يثبت يف فضلها حديث ،وكل ما ورد يف فضل

تعمد القيام فيها بعبادة ما ،على وجه التعيّي هلا،
ابطل موضوعٌ ،فليس يف ُّ
ختصيصها بعبادة ٌ

وختصيصها بتلك العبادة إال ابتداعاً يف الدين ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم  ":-كل بدعة
ضاللة " أخرجه مسلم (. )867

ِ
ش قلوب العباد بسنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم
فنسأل هللا تعاىل السالمة من كل بدعة ،وأن يُـ ْنع َ
.-

وهللا أعلم .واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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االذكار اجلماعية بعد الفريضة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1425/1/24هـ

السؤال

أذكارا يسموهنا الصلوات ،يصلون
هناك جمموعة من الناس جيتمعون بعد صالة العشاء يوميًّا ويقرؤون ً
فيها على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بصيغ خمتلفة وكثرية ،كما يقرؤون شعراً يسمونه املنظومة

يدعون فيها هللا  -تعاىل -ابألمساء احلسىن كلها .السؤال :هل ملا يفعلون من أصل يف الكتاب
والسنة ،أم أن هذه األشياء من البدع الضالة؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
الصالة والسالم على حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -مشروعة كل حّي خصوصاً عند ذكره أو مساع
امسه الشريف ،وتتأكد هذه املشروعية ليلة اجلمعة ويومها ،وهذا من أسهل حقوق املصطفى  -صلى

هللا عليه وسلم -على أمته ،وأعظم منه وأوجب اتباع سنته ،ولزوم هديه ،كما قال تعاىل" :قل إن كنتم
حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم" [آل عمران ، ]31:وأما من أحدث يف دينه ما

ليس منه ،فعمله مردود عليه ،ال يزيده من هللا إال بعداً ،قال صلى هللا عليه وسلم" :من أحدث يف

أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة -

رضي هللا عنها  ،-ويف رواية" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" عند مسلم ( ، )1718وهذا

االجتماع املذكور يف السؤال ،ليس عليه أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بل هو حدث يف

الدين ،فهو بدعة ،من عدة وجوه:

أوهلا :االجتماع على هيئة خمصوصة من قبل عدة أشخاص بغرض الصالة عليه ،مل يكن من فعل النيب

 -صلى هللا عليه وسلم -وال أصحابه.

الثاين :كونه يف زمن خمصوص والصالة عليه مشروعة مطلقاً.
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الثالث :استعمال صيغ خمصوصة للصالة والسالم عليه ،مل ترد يف السنة ،والتزامها ،فمن التزم ذكراً
راتباً مل تثبت به السنة فقد وقع يف البدعة ،هذا إذا كانت ألفاظ هذا الذكر خالية من الغلو واملعاين

الفاسدة ،وإال صار حمرماً من الوجهّي ،وكذلك قراءة األشعار املنظومة يف أمساء هللا احلسىن إذا اختذها
على سبيل التعبد واعتقاد فضل هلذه املنظومة فذلك من البدع ،وإمنا يكون دعاء هللا أبمسائه احلسىن

على وجهّي:

 -دعاء عبادة :أبن يثين على ربه أبمسائه احلسىن وصفاته العلى ،وحيمده عليها دون سؤال.

 دعاء مسألة :أبن يسأل ربه حاجته ابالسم املناسب ،فيقول :اي رمحن ارمحين اي رزاق ارزقين ،وحنوذلك.
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 وقد عين السلف إبنكار البدع العملية ،كما البدع االعتقادية ،منذ زمن الصحابة الكرام  -رضيهللا عنهم-؛ فقد روى الدارمي ( )204بسنده أن أاب موسى األشعري قال لعبد هللا بن مسعود -
رضي هللا عنهما :-اي أاب عبد الرمحن إين رأيت يف املسجد آنفاً أمراً أنكرته ،ومل أر واحلمد هلل إال

خرياً ،قال :فما هو؟ فقال :إن عشت فسرتاه ،قال :رأيت يف املسجد قوماً حلقاً جلوساً ،ينتظرون

الصالة ،يف كل حلقة رجل ،ويف أيديهم حصى ،فيقول :كربوا مئة ،فيكربون مئة ،فيقول :هللوا مئة،
فيهللون مئة ،ويقول :سبحوا مائة ،فيسبحون مئة ،قال :فماذا قلت هلم؟ قال :ما قلت هلم شيئاً
انتظار رأيك ،وانتظار أمرك ،قال :أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم أن ال يضيع من

حسناهتم؟ مث مضى ومضينا معه ،حىت أتى حلقة من تلك احللق ،فوقف عليهم ،فقال :ما هذا الذي
أراكم تصنعون؟ قالوا :اي أاب عبد الرمحن حصى نَـ ُع ُّد به التكبري والتهليل والتسبيح ،قال :فعدوا

ضامن أن ال يضيع من حسناتكم شيءَ ،و ْحيَ ُك ْم اي أمة حممد ما أسرع هلكتكم ،هؤالء
سيئاتكم ،فأان
ٌ

صحابة نبيكم  -صلى هللا عليه وسلم  -متوافرون ،وهذه ثيابه مل تبل ،وآنيته مل تكسر ،والذي نفسي
بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ٍ
ملة حممد ،أو مفتتحو ابب ضاللة ،قالوا :وهللا اي أاب عبد الرمحن،
ما أردان إال اخلري ،قال :وكم من مريد للخري لن يصيبه ،إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حدثنا

أن قوماً يقرؤون القرآن ،ال جياوز تراقيهم ،وأمي هللا ،ما أدري ،لعل أكثرهم منكم ،مث توىل عنهم ،فقال
عمرو بن سلمة :رأينا عامة أولئك احلِلَق يطاعنوان يوم النهروان مع اخلوارج.
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ذبح الثريان عند أتخر املطر

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

كان يف اجلاهلية عند آابئنا عادة وهي أنه إذا أتخر نزول املطر ،وأصاب الناس شدة ،جلأوا إىل ذبح
ثور أو بقرة يف مكان معّي عندان ،ويقولون إنه ما إن ينتهوا من ذحبها حىت ينزل املطر ،ويسمون ذلك
العمل (نشرة)  ،فصار األمر اعتقاد عندهم حىت إن املطر إذا أتخر يف هذه األايم ،قال الناس سنأخذ

بقرة ونذحبها يف ذلك املكان ،مع العلم أن من يطالب بذلك الفعل هم من الشباب املتعلم ،حمتجّي
أبن النية سليمة وإمنا األعمال ابلنيات ،فضيلة الشيخ /أرجو اإلجابة على سؤالّي مها:

( )1ما حكم ذلك العلم إذا صاحبه اعتقاد يف أن املطر ال ينزل إال إذا ذحبت بقرة أو ثور يف ذلك
املكان.

( )2يزعم من يقوم هبذا الفعل أن نيته سليمة وليس هناك اعتقاد ،فما حكم ذلك الفعل إن كانت
النية سليمة كما يزعم.
أرجو التوضيح والتفصيل يف هذه املسألة ،وبيان السنة عند احنباس املطر ،حىت نكون على بينة حّي

نبّي للناس حقيقة ذلك األمر ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذا الفعل مل أطلع على أن اجلاهلية األوىل كانت تفعله.

وله احتماالت:
إما أن يريد أهله أن يتقربوا إىل هللا عز وجل بصدقة بّي يدي االستسقاء فهذا ال حرج فيه.

وإما أن يعتقد خصوصية املكان أو االرتباط بّي الذبح ونزول املطر فهذا بدعة.

والسنة عند احنباس املطر :اخلروج لالستسقاء أبداء ركعتّي مث خطبة واحدة بعدها ،وهللا املوفق.
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صيام يوم امليالد
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

بعض الناس يصومون كل سنة اليوم الذي يوافق يوم ميالدهم ،ويقولون إن هذا سنة ألن الرسول -
صلى هللا عليه وسلم  -كان يصوم يوم ميالده األسبوعي ،علما أهنم يصومون اليوم امليالدي وليس

اهلجري ،فهل ما يقولونه صحيح؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد أخرج مسلم ( )1162يف صحيحه عن أيب قتادة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم سئل عن مجلة من األشياء ذكرها ،ومنها عن صوم يوم االثنّي فقال" :ذلك يوم ولدت فيه
ويوم بعثت أو أنزل علي فيه".

ومل يرد يف شيء من كتب السنة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أفرد يوم االثنّي ابلصوم أو حث عليه
استقالال ،وال استحب ذلك أحد ممن يعتد برأيه من علماء األمة ،وإمنا الذي ورد هو صيام يومي
االثنّي واخلميس من كل أسبوع ،فعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان

يتح هرى صيام االثنّي واخلميس ،رواه أمحد ( ، )24508والنسائي ( ، )2186والرتمذي (، )745
وابن ماجة ( ، )1739وقد هبّي النيب صلى هللا عليه وسلم أن أعمال العباد تعرض يف هذين اليومّي
 -أعين االثنّي واخلميس  -فأحب صلى هللا عليه وسلم حّي يعرض عمله أن يكون صائماً ،فقد

أخرج أمحد ( ، )8361والرتمذي ( ، )747وابن ماجة ( )1740من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :تعرض أعمال العباد كل اثنّي ومخيس فأحب أن يعرض

عملي وأان صائم".

وحىت لو سلمنا أبن سبب صيام يوم االثنّي هو كونه اليوم الذي ولد فيه النيب صلى هللا عليه وسلم
ملا كان يف ذلك دليل على جواز صيام اإلنسان اليوم الذي ولد هو فيه ألمرين:
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أوهلما :ألن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومكانته ال ختفى على أحد ،فلو قيل بصيام ذلك
اليوم لكان من ابب صيام يوم عاشوراء ،وهو اليوم الذي كانت تصومه يهود شكرا هلل أن جنى فيه
موسى وقومه من فرعون وجنده.

واثنيهما :أن العبادات أمرها توقيفي ،فال جيوز القياس فيها ،بل جيب التوقُّف عند الوارد عن النيب
صلى هللا عليه وسلم وال يزاد عليه.

وعليه فال أساس ملا ذكر يف السؤال ،وال أابلغ إذا قلت إين مل أقف على هذا القول حىت عند الفرق

املنحرفة ،فقد رأينا من استحب صيام يوم ميالد شيخ طريقته أو يوم وفاته ،أما صيام يوم ميالد

الشخص على غرار االحتفال به على عادة غري املسلمّي فهذا ما مل أقف عليه البتة .مث إن املست َدل
به وهو صيامه صلى هللا عليه وسلم يوم االثنّي يقتضي من هؤالء املداومة على صيام اليوم الذي

ولدوا فيه من كل أسبوع ،وإال خالفوا السنة اليت زعموها .وهللا أعلم.
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عادة مرتبطة بتقاليد شعبية يف شعبان
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

مما جرت العادة به يف بلدان أن يف ليلة النصف من شعبان يقوم األطفال ابملرور على املنازل ،حيث

يتم توزيع احللوى وغريها عليهم .وهذه العادة مرتبطة بتقاليد شعبية قدمية فما حكمها؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أخي الكرمي :اعلم وفقك هللا أن ما ذكرته  -مما جيري يف ليلة النصف من شعبان من املرور على

املنازل وتوزيع احللوى  -هو نوع من االحتفال أو املشاركة يف إحياء هذه الليلة ،وموافقة ألهل البدع

يف إحياء شعائرهم احملدثة يف الدين ،والقول أبن هذه عادة مرتبطة بتقاليد شعبية قدمية وهم ظاهر ،إذ

حقيقة األمر أن ذلك مرتبط ببدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان وإحيائها بنوع خاص من التعبد
والصالة ،وهو أمر حمدث استند حمدثوه على أحاديث موضوعة نبه على وضعها عدد من العلماء.

قال الشوكاين  -رمحه هللا  -بعد أن ذكر حديث صالة النصف من شعبان" :وقد اغرت هبذا احلديث

مجاعة من الفقهاء كصاحب اإلحياء وغريه ،وكذا من املفسرين ،وقد رويت صالة هذه الليلة  -أعين
ليلة النصف من شعبان  -على أحناء خمتلفة كلها ابطلة وموضوعة" .الفوائد اجملموعة (ص. )51 :
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وقال ابن القيم  -رمحه هللا ( :-هذه الصالة وضعت يف اإلسالم بعد األربعمائة ونشأت من بيت
املقدس فوضع هلا عدة أحاديث)  ،انظر املنار املنيف بتحقيق حممود استانبويل (ص . )54:وقال
الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا ( -والذي عليه مجهور العلماء أن االحتفال هبا بدعة ،وأن

األحاديث الواردة يف فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع ،وممن نبّه على ذلك احلافظ ابن رجب يف
كتابه :لطائف املعارف وغريه ،واألحاديث الضعيفة إمنا يعمل هبا يف العبادات اليت قد ثبت أصلها
أبدلة صحيحة ،أما االحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حىت يستأنس له

ابألحاديث الضعيفة) انظر :التحذير من البدع للشيخ ابن ابز ص (. )12 - 11

وعلى هذا فأوصيك اي أخي بعدم املشاركة يف ذلك ،وتنبيه األطفال إىل خطورة األمر؛ حىت ال تتأصل
يف نفوسهم تلك املخالفات ،وفيما ثبتت مشروعيته من العبادات غنية عن الوقوع فيما اشتبه أمره أو
كان من احملظورات ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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قراءة سور خمصوصة قبل صالة اجلمعة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

يقوم بعض املصلّي  -مبنطقتنا قبل ساعة من خطبة اإلمام للجمعة  -بقراءة سورة الكهف مث امللك

واإلخالص واملعوذتّي ،ويف اخلتام بدعاء مجاعي .فهل هذا األمر بدعة؟ .نرجو التوضيح.

اجلواب

هذا ال إشكال أنه بدعة ،ألن هذه األشياء مل ترد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ومل يفعلها،

واألصل يف العبادات أهنا توقيفية.
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عيد الكريسماس
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/11/1هـ

السؤال

ما حكم هتنئة الكفار بعيد الكريسماس؟ وهل جيوز االحتفال معهم هبذا العيد؟

اجلواب
سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي عن سؤال مشابه لسؤالك فإليك السؤال واجلواب.

عن حكم هتنئة الكفار بعيد الكريسماس؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤوان به؟ وهل جيوز الذهاب إىل
أماكن احلفالت اليت يقيموهنا هبذه املناسبة؟ وهل أيمث اإلنسان إذا فعل شيئاً مما ذكر بغري قصد؟ وإمنا

فعله إما جماملة أو حياءً أو إحراجاً أو غري ذلك من األسباب؟ وهل جيوز التشبه هبم يف ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله :هتنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غريه من أعيادهم الدينية حرام ابالتفاق ،كما

نقل ذلك ابن القيم  -رمحه هللا  -يف كتابه "أحكام أهل الذمة" ،حيث قال" :وأما التهنئة بشعائر

الكفر املختصة به فحرام ابألتفاق ،مثل أن يهنئهم أبعيادهم وصومهم ،فيقول :عيد مبارك عليك ،أو
هتنأ هبذا العيد وحنوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات وهو مبنزلة أن هتنئه بسجوده

للصليب بل ذلك أعظم إمثاً عند هللا ،وأشد مقتاً من التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس ،وارتكاب
الفرج احلرام وحنوه .وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك ،وال يدري قبح ما فعل ،فمن هنأ

عبداً مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت هللا وسخطه" .انتهى كالمه  -رمحه هللا .-
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وإمنا كانت هتنئة الكفار أبعيادهم الدينية حراماً وهبذه املثابة اليت ذكرها ابن القيم ألن فيها إقراراً ملا
هم عليه من شعائر الكفر ،ورضا به هلم ،وإن كان هو ال يرضى هبذا الكفر لنفسه ،لكن حيرم على

املسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ هبا غريه ،ألن هللا تعالىال يرضى بذلك ،كما قال هللا تعاىل:

"إن تكفروا فإن هللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم" [الزمر ]7 :وقال
تعاىل" :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً" [املائدة. ]3:
وهتنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركّي للشخص يف العمل أم ال.

وإذا هنؤوان أبعيادهم فإننا ال جنيبهم على ذلك ،ألهنا ليست أبعياد لنا ،وألهنا أعياد ال يرضاها هللا
تعاىل ،ألهنا إما مبتدعة يف دينهم ،وإما مشروعة ،لكن نسخت بدين اإلسالم الذي بعث هللا به

حممداً ،صلى هللا عليه وسلم ،إىل مجيع اخللق ،وقال فيه" :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه

وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران. ]85:

وإجابة املسلم دعوهتم هبذه املناسبة حرام ،ألن هذا أعظم من هتنئتهم هبا ملا يف ذلك من مشاركتهم

فيها.

وكذلك حيرم على املسلمّي التشبه ابلكفار إبقامة احلفالت هبذه املناسبة ،أو تبادل اهلدااي أو توزيع

احللوى ،أو أطباق الطعام ،أو تعطيل األعمال وحنو ذلك ،لقول النيب ،صلى هللا عليه وسلم" :،من
تشبه بقوم فهو منهم" .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه( :اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة

أصحاب اجلحيم) " :مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب سرور قلوهبم مبا هم عليه من الباطل ،ورمبا
أطمعهم ذلك يف انتهاز الفرص واستذالل الضعفاء" .انتهى كالمه  -رمحه هللا .-

حياء أو لغري ذلك من األسباب،
ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آمث سواء فعله جماملة ،أو تودداً ،أو ً
ألنه من املداهنة يف دين هللا ،ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم.
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وهللا املسؤول أن يعز املسلمّي بدينهم ،ويرزقهم الثبات عليه ،وينصرهم على أعدائهم ،إنه قوي
عزيز.
مواضيع ذات صلة:

(مشاركات يف عيد امليالد)

(قبول هدااي النصارى يف أعيادهم)

(هدااي الشركات مبناسبة رأس السنة)
(االحتفال والتهنئة يف أعياد امليالد)
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االحتفال بيومّي من يناير (الناير)
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1425/05/11هـ

السؤال

يف بالدي يف كل يوم  10أو  11من شهر يناير نقوم ابالحتفال بشراء املأكوالت وبعض األطعمة من
حبوب وفواكه خصيصاً هلذا اليوم ،فبعض الناس يقول :إهنا تقليد لسيدان نوح عليه السالم .فما

تفسريكم هلذا االحتفال الذي يسمى عندان ابلناير؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن هللا  -سبحانه وتعاىل -شرع للمسلمّي عيدين جيتمعون فيهما ويظهرون الفرح ،مها عيد الفطر،
وعيد األضحى ،وملا وجد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -األنصار خيصصون يومّي يلعبون فيهما

ويعتربوهنما عيداً قال" :إن هللا أبدلكما هبما خرياً منهما :عيد الفطر وعيد األضحى" سنن أيب داود

( ، )1134والنسائي ( )179/3من حديث أنس -رضي هللا عنه -بسند صحيح.

وكل اجتماع متكرر على وجه معتاد عيد ،وختصيص زمن معّي واحتفال خاص جعل له عيداً ،وكل

عيد مل يشرعه هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -فهو بدعة حمدثة ،قال عليه الصالة والسالم:

"من أحدث يف أمران هذا ما ليس به فهو رد"رواه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718من حديث

عائشة -رضي هللا عنها ،-وإذا عرف ذلك فإن االحتفال املذكور يف السؤال بدعة حمدثة ال جتوز

إقامتها وال حضورها أو املشاركة فيها.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.
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االحتفال بعيد احلب
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1424/12/21هـ

السؤال

سئل فضيلته :انتشر بّي فتياننا وفتياتنا االحتفال مبا يسمى عيد احلب (يوم فالنتاين) وهو اسم

قسيس يعظمه النصارى حيتفلون به كل عام يف  14فرباير ،ويتبادلون فيه اهلدااي والورود احلمراء،
ويرتدون املالبس احلمراء ،فما حكم االحتفال به أو تبادل اهلدااي يف ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد
خريا.
جزاكم هللا ً
اجلواب
فأجاب حفظه هللا:

أوالً :ال جيوز االحتفال مبثل هذه األعياد املبتدعة؛ ألنه بدعة حمدثة ال أصل هلا يف الشرع فتدخل يف
حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس

منه فهو رد) أخرجه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718أي مردود على من أحدثه.

وتشبها
اثنياً :أن فيها مشاهبة للكفار وتقلي ًدا هلم يف تعظيم ما يعظمونه واحرتام أعيادهم ومناسباهتم
ً

هبم فيما هو من داينتهم ويف احلديث( :من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه أمحد ( ، )5115وأبو داود

(. )4031

اثلثاً :ما يرتتب على ذلك من املفاسد واحملاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر واألشر والبطر والسفور

والتربج واختالط الرجال ابلنساء أو بروز النساء أمام غري احملارم وحنو ذلك من احملرمات ،أو ما هو
وسيلة إىل الفواحش ومقدماهتا ،وال يربر ذلك ما يعلل به من التسلية والرتفيه وما يزعمونه من
التحفظ فإن ذلك غري صحيح ،فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن اآلاثم ووسائلها.

وعلى هذا ال جيوز بيع هذه اهلدااي والورود إذا عرف أن املشرتي حيتفل بتلك األعياد أو يهديها أو
يعظم هبا تلك األايم حىت ال يكون البائع مشارًكا ملن يعمل هبذه البدعة وهللا أعلم.
مواضيع ذات صلة:
(عيد احلب قصته ،شعائره ،حكمه)
(فتوى الشيخ حممد العثيمّي يف عيد احلب)
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هدااي يوم امليالد
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1425/04/26هـ
السؤال

تلقيت هدية مبناسبة يوم ميالدي من فتاة من أقاريب ،علماً أنه ليس بيين وبينها أية عالقة حمرمة شرعاً،
وهي عبارة عن عطور ،فما حكم هذه اهلدية أهي حرام أم حالل؟ أفيدوين أفادكم هللا ،والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز ختصيص يوم أبعمال أو أحوال معينة ،وذلك مثل يوم امليالد الذي يسمى عند بعض الناس

بعيد امليالد ،فال عيد يف اإلسالم إال عيد الفطر وعيد األضحى ،وقد جاء يف السنن من حديث أنس

رضي هللا عنه :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا قدم املدينة وجد أهنم يلعبون يف يومّي هلما،فقال" :قد أبدلكم هللا هبما خرياً منها يوم الفطر ويوم األضحى" رواه النسائي ( ، )1556وأبو داود

( ، )1134وكذلك ال خيصص يوم من أايم السنة عن ابقي األايم إال ما جاء الشرع بتخصيصه ،مثل
يوم اجلمعة ،أما ما عدا ذلك من األايم فهي أايم ال مزية وال خصيصة ليوم على يوم آخر ،وإن وقع

بعض األحداث لبعض الناس يف يوم معّي ،إال أنه ال جيوز ختصيص هذا اليوم ،وابلنسبة للهدية
فاألصل يف اهلدية أهنا جائزة .وهللا أعلم.
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فتوى الشيخ حممد العثيمّي يف عيد احلب
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1424/12/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد

فقد انتشر يف اآلونة األخرية االحتفال بعيد احلب  -خاصة بّي الطالبات  -وهو عيد من أعياد

النصارى ،ويكون الزي كامالً ابللون األمحر امللبس واحلذاء ويتبادلن الزهور احلمراء..

أنمل من فضيلتكم بيان حكم االحتفال مبثل هذا العيد ،وما توجيهكم للمسلمّي يف مثل هذه األمور

وهللا حيفظكم ويرعاكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
االحتفال بعيد احلب ال جيوز لوجوه:

األول :أنه عيد بدعي ال أساس له يف الشريعة.
الثاين :أنه يدعو إىل العشق والغرام.

الثالث :أنه يدعو إيل اشتغال القلب مبثل هذه األمور التافهة املخالفة هلدي السلف الصاحل رضي هللا

عنهم.

فال حيل أن حيدث يف هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان يف املآكل أو املشارب أو املالبس
أو التهادي أو غري ذلك وعلى املسلم أن يكون عزيز بدينه وال يكون إ هم َعةً يتبع كل انعق .أسأل هللا
تعاىل أن يعيذ املسلمّي من كل الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن يتوالان بتوليه وتوفيقه.

كتبه

حممد الصاحل العثيمّي

1420/11/5هـ
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التعلق أبستار الكعبة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :ما حكم التعلق أبستار الكعبة بقصد التذلل هلل والدعاء ،وليس بقصد التربك؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الواجب على املسلم أن يعبد ربه  -تبارك وتعاىل -على وفق سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -وقد شرع صلى هللا عليه وسلم تقبيل احلجر األسود واستالمه ،واإلشارة إليه ،واستالم الركن
اليماين ،ومما ورد كذلك االلتزام ،ومل يرد التعلق أبستار الكعبة ،وقد أنكر ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -على معاوية  -رضي هللا عنه -عند استالم الركنّي الشاميّي ،فقال له :ما هذا اي معاوية؟
فقال معاوية-رضي هللا عنه :-ليس يف البيت شيء مهجور ،فقال ابن عباس  -رضي هللا عنهما:-
سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أحق أن تتبع ،فقال معاوية  -رضي هللا عنه :-صدقت.
وهللا أعلم.
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االحتفال بيوم املعلم
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1425/2/29هـ

السؤال

يف هذه األايم يوجد لدينا اليوم العاملي للمعلم فأرجو من مساحتكم إفتاءان يف حكمه واملشاركة فيه

أبي حال من األحوال؟
اجلواب
احلمد هلل وبعد:

فمن املعلوم املتقرر لدى عموم املسلمّي أن هللا -تعاىل -قد أكمل لنا الدين وأمت لنا الشريعة وأقام

معامل امللة .حبيث مل نعد حباجة إىل إحداث أمور ومسالك ال أصل هلا يف دين اإلسالم فكل بدعة
البّي الواضح أ هن أعياد املسلمّي ثالثة ال رابع هلا :عيد الفطر ،وعيد األضحى ،وعيد
ضاللة ،ومن ِّ

األسبوع وهو يوم اجلمعة ،وما عداها من األعياد فهي أعياد بدعية ابطلة سواء أمساه الناس عيداً ،أو

وبناء عليه فاليوم
يوماً ،أو مناسبة ،أو ذكرى ،أو غريها فالعربة ابملقاصد واحلقائق يف املقام األولً ،

العاملي للمعلم ،واليوم العاملي لألم ،واليوم العاملي للربيد وغريها من األعياد ،واألايم العاملية ،والعربية،
والوطنية أعياد حمدثة يف دين اإلسالم ال جيوز االحتفال هبا ،أو املشاركة يف إحيائها ،أبي شكل من
األشكال ،أو الرتويج والدعاية هلا عرب أي وسيلة من الوسائل وهللا أعلم.
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اقتناء اجملسمات لغرض فين
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة

التاريخ 1425/07/28هـ

السؤال

ما حكم من يقتين اجملسمات كاحليوان وغريه بغرض فين حبت؟ وملاذا مل يقم الفاحتون بتحطيم األصنام

اجملسدة مثل ما حصل مع الصحايب عمرو بن العاص-رضي هللا عنه -يف مصر زمن عمر بن اخلطاب

-رضي هللا عنه -علماً أبنه أخربه عنها فلم أيمر إبزالتها.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فإن اجملسمات والتماثيل هذه حمرمة شرعاً؛ والدليل على ذلك أمور:

أوالً :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعث مبحق األواثن.

سر األواثن.
اثنياً :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا فتح مكة ك ه

اثلثاً :عموم أدلة طمس الصور ،وفيه أحاديث كثرية جداً ،منها حديث أيب اهلياج أن علياً  -رضي هللا
تعاىل عنه -قال :أال أبعثك على ما بعثين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أال تدع صورة إال

طمستها وال قرباً مشرفاً إال سويته" رواه مسلم ( ، )969وقوله" :إال طمستها" يشمل الصور على

مجيع أشكاهلا ،وغري ذلك من األدلة يف حترمي الصور كثرية جداً ،وأول ما وقعت فتنة الشرك يف العامل
بسبب صور التماثيل ،وأما قول السائل :ملاذا بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -مل حيطم أو مل
ِ
يكسر بعض الصور؟ فاجلواب عن ذلك سهل أبن يقال :تركهم هلذا املنكر له عدة أجوبة:
ّ
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األول :أن املصلحة قد تكون يف ذلك الزمن أال يبادوا ابإلنكار ،وإمنا ينتظروا إىل أن تتهيأ الفرصة
اليت ال تكون أو تنعدم فيها الفتنة ،وهلذا النيب  -عليه الصالة والسالم -ترك تغيري الكعبة وقال

لعائشة  -رضي هللا عنها" :-لوال حداثة قومك ابلكفر لنقصت البيت ،مث لبنيته على أساس إبراهيم
-عليه السالم " ... -احلديث رواه البخاري ( ، )1585ومسلم ( ، )1333واللفظ للبخاري،

فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -ترك تغيري الكعبة خشية الفتنة .الثاين :أن فعل الصحايب -رضي هللا
عنه -ال يعارض املرفوع للنيب  -صلى هللا عليه وسلم.-
الثالث :قد ال يكونوا اطلعوا عليها أو خفي عليهم أمرها.
الرابع :قد تكون هناك مشقة يف تغيريها وإزالتها ال يستطيعون معها القدرة على ذلك .وهللا أعلم.
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زايرة اآلاثر املبنية على القبور!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ببعض األمكان واألزمنة
التاريخ 1426/09/29هـ

السؤال

يوجد طراز معماري قدمي يف اهلند امسه "اتج حمل" ،وهو موقع بُين قبل مئات السنّي ،وميثل حتفة
معمارية فريدة ،لكنه أقيم فوق قرب ،فهل جتوز زايرة هذا املوقع؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فتجوز الزايرة لغري قصد التعبد وطلب األجر والثواب ،وإمنا لغرض التسلية والسياحة وحب
االستطالع على الفن املعماري؛ فقد أذن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بزايرة داير مثود "مدائن

صاحل" ،مع أهنا موطن عذاب ،بشرط أن يكون الزائر يقصد يف زايرته العظة واالعتبار بعاقبة أولئك

الكفار ،ومن عالمة ذلك يف الزائر البكاء أو التباكي ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كما يف
صحيح البخاري ( )433من حديث عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما" :-ال تدخلوا على هؤالء
املعذبّي إال أن تكونوا ابكّي ،فإن مل تكونوا ابكّي فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصاهبم" ،وهذا
احلديث قاعدة يف الزايرة والسياحة يف املواقع األثرية اليت متثل أو حتكي شيئاً عن األمم املاضية .وهللا

أعلم.
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عيد الشكر
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1422/4/7

السؤال

عيد الشكر ،هو من أيعاد الكفار املستحدثة ،ومل أقف له على مرجع معترب يبّي عالقته بسقوط

الدولة العثمانية ،أو يناقشه ابلتوضيح والبيان من حيث وقته والطقوس املصاحبة له . .وغري ذلك،

فهل أفدمتوان أاثبكم هللا تعاىل؟
اجلواب

مجيع أعياد الكفار ابطلة ،وقد جاء النهي عن املشاركة فيها عموماً وقد وضح ذلك وفصله شيخ

اإلسالم ابن تيمية (رمحه هللا تعاىل) يف كتابه [اقتضاء الصراط املستقيم] وأعياد الكفار كثرية وخمتلفة

وليس على املسلم أن يبحث عنها ،بل يكفيه أن يعرف أهنا ال أصل هلا يف الشرع وليس للمسلمّي
عيد سنوي سوى عيدي الفطر األضحى.
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السجود من أجل الدعاء
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1422/5/2

السؤال

هل جيوز السجود من أجل الدعاء فقط دون الصالة ،وذلك حترايً ألوقات اإلجابة مثل قبل دخول
اإلمام يوم اجلمعة بقليل وآخر ساعة من يوم اجلمعة ،وبّي اإلقامة والصالة..وغريها من األوقات

الفاضلة.
اجلواب

هذا من البدع؛ ألن السجود إما أن يكون سجود شكر أو سجود تالوة أو سجوداً يف الصالة ،أما

السجود من أجل الدعاء فلم أيت يف الشرع.

والذي جاء يف احلديث"أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء" فهذا ألنه عندما ذكر أفعال الصالة
وجاء للسجود قال :اكثروا فيه من الدعاء.
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الصيام طوال أايم احلرب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1424/2/6

السؤال

هل جيوز نشر االقرتاح التايل بّي الناس ،إذا قامت احلرب حنث املسلمّي اباللتزام ابلصيام طوال أايم
احلرب ،وذلك تعبريا عمليا على رفض الشعوب للحرب ولالستفادة من الصيام يف الدعاء عند

اإلفطار على املعتدين األمريكيّي واليهود ،وهل هذا االقرتاح يدخل يف البدع؟
اجلواب
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احلمد هلل ،لقد جاءت شريعة اإلسالم اليت بعث هللا هبا حممداً  -صلى هللا عليه وسلم-بكل ما فيه

اخلري والسعادة ملن قبلها ومتسك هبا ،فقد دل كتاب هللا وسنة رسوله  -عليه الصالة والسالم -على
أهنم أصحاب السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة ،فشرع هللا لعباده أنواع العبادات اليت يتقربون هبا
إىل هللا ،ويستجلبون هبا فضله سبحانه وتعاىل ،ومغفرته ،ورمحته يف الدنيا واآلخرة ،ويستجلبون هبا

النصر على األعداء ،ومجاع ذلك تقوى هللا يف السر والعالنية ،وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه،
واالستكثار من األعمال الصاحلة اليت ندب هللا إليها عباده يف كتابه ،وندب إليها رسوله  -صلى هللا

عليه وسلم -يف سنته ،ومن أعظم األسباب اليت شرعها هللا جللب املنافع ،ودفع املضار الدعاء ،قال
ِ
ين" [األعراف ، ]55:وقال تعاىل" :ا ْدعُ ِوين
ض ُّرعاً َو ُخ ْفيَةً إِنههُ ال ُِحي ُّ
تعاىل" :ا ْد ُعوا َربه ُك ْم تَ َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
أْ ِ
ب لَ ُك ْم" [غافر :من اآلية ، ]60وأخرب عن رسله -عليهم السالم -بذلك ،وأهنم  -عليهم
َستَج ْ
السالم -يدعون هللا بكشف ضروراهتم ونصرهم على أعدائهم ،وهكذا كان الرسول  -عليه الصالة
والسالم -وأصحابه إذا اشتد هبم أمر جلأوا إىل الدعاء ،ألن األمر كله هلل ،وامللك كله له ،فبيده

امللك ،وبيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير ،فعلى املسلمّي أن يقتدوا بنبيهم  -صلى هللا عليه

وسلم -وأصحابه الكرام -رضي هللا عنهم ،-ويهتدوا ويقتدوا هبدي األنبياء ،كما أمر هللا بذلك نبيه

صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :أُولَئِ َ ه ِين َه َدى ه
اه ُم اقـْتَ ِد ْه" [األنعام :من اآلية، ]90
اَّللُ فَبِ ُه َد ُ
ك الذ َ
ومل أيت يف كتاب هللا وال يف سنة رسوله  -عليه الصالة والسالم -األمر بوجوب أو استحباب

االتفاق على الصيام يف أايم الشدائد ،من أجل حتري الدعاء عند اإلفطار ،فالدعوة إىل ذلك دعوة
إىل ما مل يشرعه هللا وال رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-فهو بدعة ،ولكن يغين عن ذلك ه
حث
الناس على التوبة
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إىل هللا ،واالستكثار من األعمال الصاحلة ،واإلحسان إىل اخللق ،واإلكثار من الدعاء ،والتضرع إىل
ِ
يب ال ُْم ْ
ضطَهر إِذَا َد َعاهُ
هللا سبحانه وتعاىل ،الذي ال يكشف الضر غريه ،كما قال تعاىل" :أَ هم ْن ُجي ُ
ض أَإِلَهٌ مع هِ
ويك ِ
اء األ َْر ِ
اَّلل قَلِيالً َما تَ َذ هك ُرو َن" [النمل ، ]62:ومن الدعاء
ف ُّ
ْش ُ
ََ
ََ
وء َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
الس َ
املشروع القنوت يف النوازل ،ولكن إذا كان يرتتب على القنوت اختالفات وشقاق فيحسن تركه دفعاً
للمفاسد الناشئة عن ذلك ،وغاية األمر أنه ترك ألمر جائز أو مستحب ،ومن مل يتأتى أو مل يتيسر له

القنوت فأوقات وأحوال الدعاء كثرية ليست حمصورة على هذا الوجه املعروف الذي هو الدعاء يف
صالة الفجر ،أو غريها من الصلوات بعد الركوع ،كما قنت الرسول  -عليه الصالة والسالم،-

انظر :البخاري ( )804ومسلم ( ، )675فهذا نوع من أنواع الدعاء ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -يسر
ونساء برفع الشدة عن املسلمّي،
لعباده طرق العبادة وطرق دعائه ،فليدع املسلمون مجيعاً رجاالً
ً

"وال
ونصرهم على أعداء الدين ،وأن يرد كيد الكافرين واملنافقّي ،إنه تعاىل على كل شيء قديرَ ،
َْحيس ه ه ِ
ِ
ه
"وَما َكا َن ه
اَّللُ لِيُـ ْع ِج َزهُ ِم ْن َش ْي ٍء ِيف
ََ
ين َك َف ُروا َسبَـ ُقوا إِهنُ ْم ال يُـ ْعج ُزون" [األنفالَ ، ]59:
َب الذ َ
سماو ِ
ات َوال ِيف األ َْر ِ
شاءُ ه
ص َر ِم ْنـ ُه ْم
ك َولَ ْو يَ َ
ض إِنههُ َكا َن َعلِيماً قَ ِديرا" [فاطر" ، ]44:ذَلِ َ
اَّللُ النْـتَ َ
ال ه َ َ
ض ُك ْم" [حممد ، ]4:وهللا أعلم.
َولَ ِك ْن لِيَـ ْبـلُ َو بَـ ْع َ
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الصالة النارية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1424/2/12هـ
السؤال

ما حكم الصالة النارية املشهورة عند الصوفية؟ أريد تفصيالً يف املسألة ابرك هللا فيكم.

اجلواب

عما يسمى ابلصالة النارية ،ولكن الصوفية أهل بدع قولية وعملية،
احلمد هلل ،ال أعرف شيئاً ّ

فالصالة النارية ال ريب أهنا بدعة ،إذ ليس يف شريعة اإلسالم صالة تُعرف هبذا االسم ،وكلما أحدث

يف الدين مما مل أيمر هللا به ورسوله -عليه الصالة والسالم -فهو بدعة مردودة على صاحبها كما قال
-صلى هللا عليه وسلم":-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (، )2697

ومسلم ( ، )1718وقال -صلى هللا عليه وسلم":-وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة" رواه

مسلم ( ، )867وإمنا الصلوات املشروعة الصلوات اخلمس اليت فرضها هللا على عباده يف كل يوم
وليلة ،مث ما شرع هللا من نوافل الصلوات ومن الصلوات ذوات األسباب كصالة االستسقاء وصالة
الكسوف ،فالواجب احلذر من البدع فإهنا من شر األعمال ،وهلذا كان -صلى هللا عليه وسلم-
يقول يف خطبته":وأحسن احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم وشر

األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة" سبق خترجيه ،فالبدع كلها ضاللة وليس شيء من البدع حسناً كما

يظن بعض الناس ،وفقنا هللا وسائر املسلمّي التباع هدي رسوله -صلى هللا عليه وسلم -وجنبنا
وإايكم حمداثت األمور ،وهللا أعلم.
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حكم التسبيح ابلسبحة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1422/11/7

السؤال

ما حكم التسبيح ابلسبحة يف أي وقت؟

اجلواب

احلمد هلل ،أجاز بعض العلماء التسبيح ابلسبحة ،ومنعها آخرون فحكموا ببدعيتها ،وما قد يؤول إليه

إظهارها من رايء وحنوه ،واألكمل أن يُتأسى برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -والذي كان يعقد
التسبيح بيمينه ،وهللا أعلم.
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الدعاء اجلماعي بعد الصالة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1423/3/13

السؤال

ما حكم الدعاء اجلماعي بعد الصالة؟
اجلواب

الدعاء اجلماعي بعد الصالة بدعة يف دين هللا؛ ألنه أمر مل يفعله رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-

ومل يفعله اخللفاء الراشدون من بعده ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكم بسنيت وسنة اخللفاء

الراشدين من بعدي ،عضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة
ضاللة" .رواه الرتمذي ( )2676وأبو داود ( )4607وابن ماجة (. )44
ويف احلديث الصحيح" :من أحدث يف أمران هذا ماليس منه فهو رد" ،رواه البخاري ()2697

ومسلم ( )1718ويف احلديث اآلخر" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" .مسلم ()1718
وال شك أن البدعة يعود أثرها على عقيدة املسلم ابلقدح ،فاحذر على دينك وسالمة عقيدتك.
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االغتسال ابملاء والسدر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم الغسل ابملاء والسدر ملدة سبعة أايم وإتباع الغسل يف كل مرة بصدقة؟

اجلواب

احلمد هلل ،هذا بدعة ،فالصدقة عبادة ،وتوقيت العبادات هو من صفاهتا اليت جيب أن تتلقى من

الكتاب والسنة ،وال أصل هلذا الرتتيب ،أما االغتسال ابملاء والسدر فهو عالج ،فلريتبه اإلنسان
كيف شاء كل يوم ،أو يوم بعد يوم أو يف الصباح ،أو يف املساء كل هذا من األمور العادية ،فهناك

فرق بّي العادات والعبادات ،فالعادات ختتلف ابختالف أحوال الناس وجتارهبم ،وأما العبادات فهي
توقيفية ،يف أصلها ويف صفاهتا ،نسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -أن يوفقنا لالتباع وجينبنا االبتداع ،وهللا
أعلم.
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ختصيص صيام يوم وقيامه لنصرة فلسطّي
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1423/2/7
السؤال

هل جيوز إرسال حتديد يوم معّي للصوم من أجل الفلسطينيّي مثل هذه الرسالة:

علينا صيام يوم االثنّي القادم من أجل نصرة فلسطّي واملسلمّي املوافق 1423/01/27هـ ،ونصلي
التهجد ليلة األحد؛ ألن كل املسلمّي اتفقوا على هذا.

اجلواب

إنه من املتفق عليه بّي عموم أهل السنة واجلماعة أن هللا -تعاىل -قد أكمل لألمة دينها ،وأمت عليها

نعمته ،ورضي هلا اإلسالم ديناً ،فليس ألحد حق الزايدة أو االنتقاص من هذه الشريعة الوافية

الكاملة.

وقد ح ّذر -عليه السالم -من اإلحداث يف الدين أو االبتداع يف العبادة مهما كانت الدوافع ،وأايً
كانت املقاصد ،ففي الصحيح من حديث عائشة -رضي هللا عنها" :-من أحدث يف أمران ما ليس
منه فهو رد" رواه البخاري ( )2697ومسلم ( ، )1718ويف الصحيح من حديث جابر -رضي هللا
عنه -كان خيطب -عليه السالم،-فيقول" :وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة  " ...احلديث
رواه مسلم (. )867

ومل يكن من هدي السلف الصاحل ختصيص أايم معينة للصيام ،أو ليال حمددة للقيام عدا ما تعلّموه

من نبيهم -عليه الصالة والسالم ،-وعدوه من سنة خري األانم ،ومن ذلك صيام ثالثة أايم من كل
شهر ،ويف ذلك أحاديث يف الصحيحّي وغريمها من حديث أيب هريرة وعائشة ومجاعة ،وكذلك صيام
يوم االثنّي واخلميس ،ويوم عرفة ،والتاسع والعاشر من حمرم ،وغريها مما دلت عليه السنة الصحيحة

الصرحية.
وأما قيام الليايل فأصله مسنون بل مستحب استحباابً شديداً ،لكن ال يشرع ختصيص ليال معينة

ابلقيام إال يف حدود املنصوص عليه أو الوارد من سنته -صلى هللا عليه وسلم -كقيام العشر األواخر

من رمضان حترايً لليلة القدر على سبيل املثال.
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وقد ثبت عنه –عليه الصالة والسالم -النهي عن ختصيص ليلة اجلمعة بقيام أو يومها بصيام ،فقال:
"ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بّي الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بّي األايم إال أن يكون
يف صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم ( )1144من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه.-

ومن هنا يتبّي أن أصل التطوع ابلصيام والقيام مشروع ،لكن التخصيص أبايم أو ليال معينة ال جيوز

إال يف حدود املنصوص عليه والوارد شرعاً.
وبناء عليه فإن ختصيص يوم االثنّي املوافق السابع والعشرين من شهر هللا احملرم ابلصيام ،وليلة األحد
ً
ابلقيام لنصرة فلسطّي أمر حمدث ال جيوز ابلكيفية اليت قصدت.

وهبذه املناسبة فإنين أود التذكري مبا يلي:

أن النصرة احلقيقية لقضية املسلمّي الشائكة مع اليهود أو مع غريهم من أعداء امللة تتمثل يف العودة

الصادقة إىل اإلسالم بكافة أصوله وجذوره ،ونواحيه ومناحيه ،واألخذ أبسباب النصر الواضحة البينة

يف كتاب هللا وسنة رسوله –صلى هللا عليه وسلم ،-والبعد عن االطروحات الفارغة ،والشعارات
الزائفة اليت جمّتها اآلذان وسئمتها النفوس.

إ ّن على األمة أن تدرك أنه ال أمل يف حتقيق أدىن نصر يذكر أو الظفر أبقل تقدم ذي ابل بدون

العودة اجلادة إىل مكمن العزة ،ومنبع السؤدد واجملد ،أعين اإلسالم العظيم بصورته الناصعة ،وصفائه

الباهر ،اخلايل من الدخيل واحملدث.

ال بد من اليقّي أبن ما أصاب األمة من نكبات ،وما أ ّمل هبا من جراحات ،وما حصل هلا من تتابع

احملن ،وتراكم الفنت إمنا هو بسبب ختليها عن دينها وعبثها بثوابتها ،واستخفافها أبعز ما متلك وأمثن
ِ
َىن ه َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ِ
ند
َصابَـ ْت ُكم ُمصيبةٌ قَ ْد أ َ
ما حتوز قال –جل ذكره" :-أ ََو لَ هما أ َ
َص ْبـتُم مثْـلَْيـ َها قُـلْتُم أ ه َ ْ ُ َ ْ
أَن ُف ِس ُكم" [آل عمران. ]165:
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إن األمة اليت ما زالت حتتضن مئات األندية الرايضية يفخر ابالنتماء إليها مئات األلوف من الشباب
والكهول وغريهم هتدر طاقاهتا ،وتستنزف قدراهتا على مدرجات الكرة ،إن أمة كهذه ال تستحق
النصر ،وإن بينها وبينه مفاوز تنقطع هلا أعناق اإلبل ،وتنقصم هلا ظهورها!

صماء
وإن أمة تنتشر فيها مواخري اخلالعة ،ومسارح اجملون ،وشواطئ الفتنة والعري الفاضح هلي أمة ّ
عمياء بكماء عن كل سبب ميكنها من الوقوف على قدميها لتواجه عدوها ولو بنظرات ساخطة

وألسنة حداد ،فضالً عن مناجزة بسيف أو مطارحة بسنان!

واألمة اليت ما زالت تلهث وراء أحالم السالم ،وسراب الوائم ،وما فتئت تثق بعهود اليهود ومواثيق

النصارى هلي أمة غارقة يف سبات عميق ،وغفلة اتمة عن مراجعة اترخيها وتصفح فلسفة عداوهتا مع

خنازير اليهود وعلوج النصارى لتدرك كم هي كثرية نقاط اخلالف بينهم ،وكم هي مستحيلة عملية

االلتقاء هبم يف طريق وسط!

ال بد أيها املسلمون أن أنخذ بذات األسباب اليت أخذ هبا النيب –صلى هللا عليه وسلم -يف بدر،
واخلندق ،وحنّي ،وأخذ هبا خلفاؤه وأتباعه يف القادسية ،والريموك ،وعّي جالوت ،وحطّي.

ال بد من حتقيق العبودية اخلالصة هلل –تعاىل ،-اخلالية من كل شائبة ،املتجردة من كل هوى ،املتربئة
من كل حمدث ،وإليها أشار هللا –جل ذكره -بقوله" :و َع َد هللا اله ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
ات
ُ َ َ
ص َ
َ
َْ

ف اله ِذ ِ ِ
ِ
هه ْم ِيف األ َْر ِ
ضى َهلُ ْم
استَ ْخلَ َ
هم َولَيُ َم ِّكنَ هن هلم ِدينَـ ُه ُم اله ِذي ْارتَ َ
ض َك َما ْ
لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
ين م ْن قَـ ْبل ْ
َ
ِ
ههم ِم ْن بَـ ْعد َخوفِ ِه ْم أ َْمناً يَـ ْعبُ ُدونَ َين ال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيئاً" اآلية [النور. ]55:
ولَيُـبَ ّدلَنـ ُ
وحّي تتحقق تلك العبودية فوق أرض الواقع مشاهدة ملموسة فساعتها ما أقرب النصر ،بل رمبا جاز
أن حنلف عليه وال نستثين.
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إن الطريق إىل القدس واجلوالن وغريمها يبدأ من الصلوات اخلمس يف املساجد ،وصيحات هللا أكرب
يف ميادين اجلهاد ،ونبذ لألهواء املنحرفة ،ودفن لآلراء الشاذة ،والتوجهات املشبوهة.
الطريق إىل القدس بل إىل روما يبدأ من خالل الرتبية اجلادة ،واحلضانة الفاعلة لرباعم األمة ،والتوعية
الصحيحة املؤثرة لكافة الطبقات االجتماعية أبحسن أسلوب وأخصر طريق وبذات الكيفية اليت

جربت بنجاح مع الرعيل األول ،وهلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا ينصر

من يشاء وهو العزيز الرحيم.

وهللا املسؤول أن يلهمنا صوابنا ،وحيقق آمالنا ،ويكبت أعداءان إنه مسيع جميب ،وهو أعلم وصلى هللا
على حممد وآله وصحبه.
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العمرة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1423/8/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز أن أقوم أبداء العمرة عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -؟

اجلواب

ال جيوز لك ذلك؛ ألنه مل يرد يف السنة ،ومل يعمله الصحابة  -رضي هللا عنهم أمجعّي  ،-ومل يعمله

أحد من السلف الصاحل فيما أعلم ،وينبغي أن نعلم أن كل عمرة أو عمل صاحل يعمله مسلم فللنيب
 صلى هللا عليه وسلم  -مثل أجره ألنه هو الذي دل أمته عليه فله  -صلى هللا عليه وسلم  -مثلأجورهم يف كل عمل صاحل يعملونه .انظر :مسلم ( ، )1017والنسائي ( ، )2554وابن ماجة

( )203واإلمام أمحد (. )19156
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وضع جدول للنوافل
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن ستة أصدقاء ،جنتمع كل  15يوماً يف بيت أحدان على برانمج يتضمن القرآن واألربعّي النووية،
ومنهاج املسلم ،وموعظة صاحب البيت ،ورجال حول الرسول -صلى هللا عليه وسلم-؟ واالفتتاح

ابلقرآن واخلتم ابلدعاء ،ومن بّي براجمنا ورقة منلؤها كل شهر نسميها جدول التنافس ،وتتضمن ورداً
من القرآن ،والصلوات اخلمس يف املسجد ،والصيام وصلة الرحم ،وعندما نواظب على ملئها تكون
النتائج طيبة ،وعند عدم ملئها تكون النتائج سلبية ،من تفريط يف تالوة القرآن ،فما حكم الشرع يف

هذا اجلدول؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،الذي يظهر يل أن اختاذ هذا اجلدول والتنافس على فقراته بدعة ،ألنه يتضمن التفاخر
واإلعجاب ابلعمل ،ويتضمن كذلك إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل؛ ألن إخفاء العمل من
الصدقة وتالوة القرآن أو الذكر أبعد عن الرايء ،قال تعاىل":ادعوا ربكم تضرعاً وخفية" [األعراف:

 ، ]55وقال":ذكر رمحت ربك عبده زكراي إذ اندى ربه نداء خفياً" [مرمي ، ]3-2 :وأحد السبعة
الذين يظلهم هللا يف ظله "رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه" انظر:

البخاري ( ، )660ومسلم ( ، )1031فالذي ينبغي التواصي ابلتزود من نوافل الطاعات ،واإلكثار

من ذلك ،وكل يعمل ما تيسر له فيما بينه وبّي ربه ،وهبذا حيصل التعاون على الرب والتقوى ،وحتصل
السالمة مما يفسد العمل ،أو ينقص ثوابه ،وهللا املوفق ،واهلادي إىل سبيل الرشاد ،وهللا أعلم.
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توحيد الصيام والدعاء للعراق
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1424/2/4هـ
السؤال

تنتشر هذه األايم رسائل على اجلوال مفادها (سوف خنصص يوم االثنّي للصيام وتوحيد الدعاء عند

اإلفطار على أمريكا ونصرة العراق  ...انشرها)  ،فما حكم هذه الرسالة والعمل هبا؟
اجلواب

إنه من املتفق عليه بّي عموم أهل السنة واجلماعة أن هللا -تعاىل -قد أكمل لألمة دينها ،وأمت عليها

نعمته ،ورضي هلا اإلسالم ديناً ،فليس ألحد حق الزايدة أو االنتقاص من هذه الشريعة الوافية

الكاملة.

وقد ح ّذر -عليه السالم -من اإلحداث يف الدين أو االبتداع يف العبادة مهما كانت الدوافع ،وأايً
كانت املقاصد ،ففي الصحيح من حديث عائشة -رضي هللا عنها" :-من أحدث يف أمران ما ليس

منه فهو رد" رواه البخاري ( )2697ومسلم ( ، )1718ويف الصحيح من حديث جابر -رضي هللا

عنه -كان خيطب -عليه السالم،-فيقول" :وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة  " ...احلديث
رواه مسلم (. )867

ومل يكن من هدي السلف الصاحل ختصيص أايم معينة للصيام ،أو ليال حمددة للقيام عدا ما تعلّموه
من نبيهم -عليه الصالة والسالم ،-وعدوه من سنة خري األانم ،ومن ذلك صيام ثالثة أايم من كل

شهر ،ويف ذلك أحاديث يف الصحيحّي وغريمها من حديث أيب هريرة وعائشة ومجاعة ،وكذلك صيام
يوم االثنّي واخلميس ،ويوم عرفة ،والتاسع والعاشر من حمرم ،وغريها مما دلت عليه السنة الصحيحة

الصرحية.

وأما قيام الليايل فأصله مسنون بل مستحب استحباابً شديداً ،لكن ال يشرع ختصيص ليال معينة

ابلقيام إال يف حدود املنصوص عليه أو الوارد من سنته -صلى هللا عليه وسلم -كقيام العشر األواخر
من رمضان حترايً لليلة القدر على سبيل املثال.
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وقد ثبت عنه –عليه الصالة والسالم -النهي عن ختصيص ليلة اجلمعة بقيام أو يومها بصيام ،فقال:
"ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بّي الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بّي األايم إال أن يكون
يف صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم ( )1144من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه.-

ومن هنا يتبّي أن أصل التطوع ابلصيام والقيام مشروع ،لكن التخصيص أبايم أو ليال معينة ال جيوز

إال يف حدود املنصوص عليه والوارد شرعاً.
وبناء عليه فإن ختصيص يوم بصيام وتوحيد الدعاء عند اإلفطار على أمريكا ونصرة العراق أمر حمدث
ً
ال جيوز ابلكيفية اليت قصدت.

وهبذه املناسبة فإنين أود التذكري مبا يلي:

أن النصرة احلقيقية لقضية املسلمّي الشائكة مع األمريكان أو مع غريهم من أعداء امللة تتمثل يف

العودة الصادقة إىل اإلسالم بكافة أصوله وجذوره ،ونواحيه ومناحيه ،واألخذ أبسباب النصر

الواضحة البينة يف كتاب هللا وسنة رسوله –صلى هللا عليه وسلم ،-والبعد عن االطروحات الفارغة،

والشعارات الزائفة اليت جمّتها اآلذان وسئمتها النفوس.

إ ّن على األمة أن تدرك أنه ال أمل يف حتقيق أدىن نصر يذكر أو الظفر أبقل تقدم ذي ابل بدون

العودة اجلادة إىل مكمن العزة ،ومنبع السؤدد واجملد ،أعين اإلسالم العظيم بصورته الناصعة ،وصفائه

الباهر ،اخلايل من الدخيل واحملدث.

ال بد من اليقّي أبن ما أصاب األمة من نكبات ،وما أ ّمل هبا من جراحات ،وما حصل هلا من تتابع

احملن ،وتراكم الفنت إمنا هو بسبب ختليها عن دينها وعبثها بثوابتها ،واستخفافها أبعز ما متلك وأمثن
ِ
َىن ه َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ِ
ند
َصابَـ ْت ُكم ُمصيبةٌ قَ ْد أ َ
ما حتوز قال –جل ذكره" :-أ ََو لَ هما أ َ
َص ْبـتُم مثْـلَْيـ َها قُـلْتُم أ ه َ ْ ُ َ ْ
أَن ُف ِس ُكم" [آل عمران. ]165:
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إن األمة اليت ما زالت حتتضن مئات األندية الرايضية يفخر ابالنتماء إليها مئات األلوف من الشباب
والكهول وغريهم هتدر طاقاهتا ،وتستنزف قدراهتا على مدرجات الكرة ،إن أمة كهذه ال تستحق

النصر ،وإن بينها وبينه مفاوز تنقطع هلا أعناق اإلبل ،وتنقصم هلا ظهورها!

صماء
وإن أمة تنتشر فيها مواخري اخلالعة ،ومسارح اجملون ،وشواطئ الفتنة والعري الفاضح هلي أمة ّ
عمياء بكماء عن كل سبب ميكنها من الوقوف على قدميها لتواجه عدوها ولو بنظرات ساخطة

وألسنة حداد ،فضالً عن مناجزة بسيف أو مطارحة بسنان!

واألمة اليت ما زالت تلهث وراء أحالم السالم ،وسراب الوائم ،وما فتئت تثق بعهود اليهود ومواثيق

النصارى هلي أمة غارقة يف سبات عميق ،وغفلة اتمة عن مراجعة اترخيها وتصفح فلسفة عداوهتا مع

خنازير اليهود وعلوج النصارى لتدرك كم هي كثرية نقاط اخلالف بينهم ،وكم هي مستحيلة عملية
االلتقاء هبم يف طريق وسط!

ال بد أيها املسلمون أن أنخذ بذات األسباب اليت أخذ هبا النيب –صلى هللا عليه وسلم -يف بدر،
واخلندق ،وحنّي ،وأخذ هبا خلفاؤه وأتباعه يف القادسية ،والريموك ،وعّي جالوت ،وحطّي.

ال بد من حتقيق العبودية اخلالصة هلل –تعاىل ،-اخلالية من كل شائبة ،املتجردة من كل هوى ،املتربئة
من كل حمدث ،وإليها أشار هللا –جل ذكره -بقوله" :و َع َد هللا اله ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
ات
ص َ
ُ َ َ
َْ
َ
ف اله ِذ ِ ِ
ِ
هه ْم ِيف األ َْر ِ
ضى َهلُ ْم
استَ ْخلَ َ
هم َولَيُ َم ِّكنَ هن هلم ِدينَـ ُه ُم اله ِذي ْارتَ َ
ض َك َما ْ
لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
ين م ْن قَـ ْبل ْ
َ
ِ
ههم ِم ْن بَـ ْعد َخوفِ ِه ْم أ َْمناً يَـ ْعبُ ُدونَ َين ال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيئاً" اآلية [النور. ]55:
ولَيُـبَ ّدلَنـ ُ

وحّي تتحقق تلك العبودية فوق أرض الواقع مشاهدة ملموسة فساعتها ما أقرب النصر ،بل رمبا جاز

أن حنلف عليه وال نستثين.
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إن صد العدوان األمريكي واليهودي عن األمة وسلوك الطريق إىل القدس واجلوالن وغريمها يبدأ من
الصلوات اخلمس يف املساجد ،وصيحات هللا أكرب يف ميادين اجلهاد ،ونبذ لألهواء املنحرفة ،ودفن
لآلراء الشاذة ،والتوجهات املشبوهة.

الطريق إىل القدس بل إىل روما يبدأ من خالل الرتبية اجلادة ،واحلضانة الفاعلة لرباعم األمة ،والتوعية
الصحيحة املؤثرة لكافة الطبقات االجتماعية أبحسن أسلوب وأخصر طريق وبذات الكيفية اليت

جربت بنجاح مع الرعيل األول ،وهلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا ينصر

من يشاء وهو العزيز الرحيم.

وهللا املسؤول أن يلهمنا صوابنا ،وحيقق آمالنا ،ويكبت أعداءان إنه مسيع جميب ،وهو أعلم وصلى هللا
على حممد وآله وصحبه.
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دقيقة الصمت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1424/3/11هـ

السؤال

ما حكم مشروعية دقيقة صمت؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

عمل ٌُ ٌُ ُُ ُُ ُُ ال
فما يفعله بعض الناس من الوقوف صمتاً دقيقة ،أو أكثر ،حداداً على موت أحد ٌ

جيوز؛ ألنه من شعائر الكفر ،ما عرفناه إال منهم ،والتشبه هبم منكر عظيم ،وقد صح عنه  -صلى هللا

عليه وسلم -أنه قال" :من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود ( ، )4031من حديث عبد هللا بن
عمر  -رضي هللا عنهما ،-ويف احلديث الذي رواه البخاري ( ، )5892ومسلم ( ، )259عن عبد

هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم قال" :خالفوا املشركّي" ويف لفظ
"خالفوا اليهود" ،عند أيب داود ( )652من حديث شداد بن أوس  -رضي هللا عنه -ويف ٍ
لفظ:

"خالفوا اجملوس" ،عند مسلم ( )260من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -كما أن العقل أيىب مثل

هذه األعمال اليت ال ينتفع منها احلي وال امليت ،وال تدفع بالء ،وال ترفع مصيبة ،وليس فيها أي
صورة من صور الوفاء للميت.

الذي ينفع امليت هو الدعاء له والصالة عليه ،والصدقة عنه ،وقضاء ديونه ،بل ومنع كل مظهر من

مظاهر النياحة عليه ،واليت يظنها من يفعلها ضرابً من الوفاء ،وصدق احلزن على فقد امليت.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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يقيمون الليل مجاعةً كل ليلة سبت

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1425/1/23هـ

السؤال

يقوم جمموعة من األفراد بصالة ركعتّي بعد عشاء يوم اجلمعة من كل أسبوع ،ويطلقون عليها صالة
القيام ،وقد قمت حبضور هذه الصالة معهم ،فوجدهتم يقولون إهنم هباتّي الركعتّي يذ ّكِرون أنفسهم

والناس بقيام الليل ،كما أهنم بعد الفراغ من الركعتّي يكون هناك درس خفيف يكون بعده

االنصراف ،ولكن قيل يل من أحد أصدقائي -حيث وجدته يقاطعها :-إهنا بدعة إضافية؛ ألن

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن يصلي القيام هبذه الصورة أبداً .فهل هذه بدعة أم ال؟ هل
أقاطعها ،أم أحرص عليها؟ وماذا أقول لصديقي هذا لو مل تكن بدعة؟ وماذا أقول هلم لو كانت

بدعة؟  .هذا وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن خري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-والعبادة لكي تكون صحيحة مقبولة ال بد أن
تكون خالصة لوجه هللا تعاىل ،وعلى سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وختصيص ما بعد

عشاء يوم اجلمعة من كل أسبوع بركعتّي تعبد ال دليل عليه ،والقول أبن يف ذلك تذكرياً للنفس

وللناس بقيام الليل ليس مبربر؛ فإن أحرص اخللق على اخللق صلى هللا عليه وسلم مل يكن يفعل ذلك

وال صحابته  -رضي هللا عنهم ،-ولو كان خرياً لسبقوان إليه ،ومعلوم أن العبادات توقيفية ال يتعبد

املسلم عبادة يتقرب هبا إىل هللا إال إذا كان عليها دليل ،وقيام الليل قد بينه العلماء املستنريون بنور
النبوة املهتدون هبديها الواقفون عند حدودها ،وبينوا صورها ،وليس من بينها هذه الصورة املذكورة يف

السؤال ،ولو كان كل من استحسن شيئاً فعله وتعبد به لكان الدين فوضى واجتهادات

واستحساانت.
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املسلم مأمور أن يعبد هللا كما شرع هللا فقط ،وكما جاء يف احلديث "وكل بدعة ضاللة" رواه مسلم
( )867من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-ومن دعا
ٍ
ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئاً" رواه مسلم
إىل
( )2674من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وفق هللا اجلميع التباع السنة واجتناب البدعة.
وهللا املستعان.
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أذكار عرب اجلوال

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

ما حكم هذه الرسالة من اهلاتف اجلوال " :قل سبحان هللا وحبمده  100مرة ،وابعثها لـ  10غريك

هي أمانة يف ذمتك ".
اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه ،الذي

يظهر يل أن مثل هذا ال ينبغي؛ ألن هذا عندي أن له شبهاً مبن جاء ذكرهم ابلتعليق يف عهد

الصحابة ،إذ كانوا يتحلقون ،ويقول أحدهم :سبحوا مائة ،هللوا مائة ،كربوا مائة ،فأنكر عليهم ابن

مسعود  -رضي هللا عنه  -وف هرق مجعهم ،وع هد ذلك بدعة منهم ،ال موجب أن تقول :سبّح مائة ،وال

أن تقول سبّح ،إذا كان هناك رغبة يف استغالل هذه الوسائل فيما يقرب إىل هللا ،فيمكن أن تتضمن

الرسائل وصااي :اي أخي أوصيك بتقوى هللا ،اي أخي ال تغفل عن ذكر هللا ،وال تقيد ذلك بقول ،وال
صل ركعتّي ،وقل لآلخرين صلوا ركعتّي ،ال ،قل :اي أخي
بفعل ،كما ال يليق أن تقول :قم اي أخي ِّ
اجتهد يف أداء ما فرض هللا عليك ،وتزود من النوافل ،وصااي تكون عامة ،وأصل البدع قائمة على

االستحسان وما يساوي االستحسان ،وليس كل ما يستحسنه اإلنسان بعقله يكون حسناً ،وإن كان

جنسه حسناً ،وبعض األمور إن مل تكن بدع كانت وسيلة إىل بدعة ،أو مقربة إىل البدعة البينة،
فالواجب احلذر ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله.
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ركعيت الشكر
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على نبينا حممد خامت األنبياء وأشرف املرسلّي.

سؤايل :يل صديقة ختصص كل يوم صالة ركعتّي شكراً هلل على نعمه عليها ،وهي ال ختصص هلا وقتاً
معيناً ،وإمنا مرة تصليها بعد العشاء ،ومرة بعد املغرب ،أو قبل صالة الفجر ،وعند السجود حتمد
وتشكر هللا على نعمه عليها ،وتسمي بعض النعم ،كنعمة اإلسالم ،واملال ،واجلمال ،والصحة،

والبصر ،والسمع ،وهكذا ،فهل هذا فعل حسن ومستحب؟.والسالم عليكم ،وجزاكم هللا عنا كل

اجلزاء.

اجلواب

الذي يظهر أن ختصيص ركعتّي للشكر ال أصل له ،ومل ترد به السنة ،واألصل يف العبادات التوقيف،
فهي تصلي هاتّي الركعتّي بنية التنفل املطلق ال بنية الشكر ،ألن ذلك مل يرد ،والذي ورد هو سجود

س ُّره خر ساجداً شكراً هلل تعاىل على
الشكر" ،كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا أاته أمر يَ ُ

ذلك" رواه أبو داود ( ، )2774وغريه من حديث أيب بكرة  -رضي هللا عنه -أما هذا العمل فلم
يرد من السنة ما يدل عليه.
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إهداء األعمال الصاحلة للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

هل جيوز صيام يومي االثنّي واخلميس وإهداء الثواب للرسول الكرمي؛ وذلك من شدة حيب له -
صلى هللا عليه وسلم -أم ال؟ أفيدوين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
حبك للرسول -صلى هللا عليه وسلم -قربة إىل هللا تعاىل ،وثوابه عظيم عند هللا -عز وجل -وعلى

احملب املتابعة للرسول -صلى هللا عليه وسلم -فحبك هلل تعاىل وحبك لرسوله -صلى هللا عليه
وسلم -حيصل مبتابعته قال-جل وعال":-قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا [ " ...آل
عمران ، ]31 :والعبادات توقيفية ،فال جيوز أن نتقرب إىل هللا تعاىل إال مبا ثبت ،ومل يثبت أن

الصحابة -رضي هللا عنهم -كانوا يهدون إىل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ثواب شيء من
أعماهلم الصاحلة سوى الصالة والسالم عليه -صلى هللا عليه وسلم ،-وذلك أنه ما من مسلم يعمل

عمالً صاحلاً إال وللرسول -صلى هللا عليه وسلم -مثل عمله ومثل ثوابه ،ألنه -صلى هللا عليه

وسلم -هو الذي دلنا على كل خري وهناان عن كل شر ،فعليك -أخي -حبسن املتابعة ،واإلكثار من
الصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -واجتهد يف حسن العمل ،وليكن ثوابه لك،

وهللا يثيب رسوله -صلى هللا عليه وسلم -مبثل أي عمل يعمله مسلم من املسلمّي ذكراً كان أو

أنثى.
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التعبد بتالوة أمساء الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

ما رأيكم يف فحوى هذه الرسالة:
"قاسم ،حممود ،حامد ،أمحد ،حممد ،رشيد ،حاشر ،نور ،فاتح ،عاقب ،شفيع ،داع ،انصر ،بشري،

منري ،شايف ،ماحي ،مهدي ،هادي ،هامشي ،هتامي ،أمي ،نيب ،رسول ،رحيم ،رؤوف ،حريص عليكم،

عزيز ،نصري ،مرتضى ،جمتىب ،طه ،ويل ،مزمل ،ايسّي ،مصطفى ،مطيع ،مصدق ،متّي ،مدثر،

صاحب ،يتيم ،برهان ،مقتصد ،عامل ،منصور ،انصر ،طيب ،عريب ،مكّي ،قرشي ،صادق ،حجازي،
كرمي ،حكيم ،عامل ،أمّي ،حافظ ،فصيح ،أول ،ذاكر ،قيم ،بيان ،خمتار ،حبيب ،هامشي ،خليل،
داين ،انصر ،منتحي ،بر ،شهيد ،معراج ،شفيع ،مهدي ،فصيح ،غين ،مطهر ،محيد ،كتوم ،مشكور،
رسول ،متوسط ،مذكر ،ظهري ،إمام ،خطيب ،عادل ،جواد.

لنقرأ هذا الدعاء ولنقل آمّي من قلوبنا :اي هللا أان أحبك وأحتاج إليك ،أرجو أن تكون يف قليب،

أرسل هذه الرسالة إىل 17شخصاً غريك وغريي ،وستأتيك معجزة غداً وال تتجاهلها يرمحك هللا.

اجلواب
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احلمد هلل ،هذه الرسالة صادرة إما من جاهل ُمضهلل ،أو من قاصد للتضليل ،فإن ما ذكر مما قيل إهنا

أمساء للرسول -عليه الصالة والسالم -منها ما هو اسم له وعلم عليه مثل :حممد وهو أشهر أمسائه
 -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن أمسائه اليت ذكرت يف القرآن مما جاء يف اخلرب عن عيسى عليه

السالم ،يف قوله سبحانه وتعاىل" :ومبشراً برسول أييت من بعدي امسه أمحد" [الصف ، ]6 :ومنها
أمساء األشبه أهنا صفات للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وليست أعالماً عليه ،مثل الرؤوف

الرحيم ،ومنها ما يظنه بعض الناس امساً وليس امساً كطه ،ومل نتعبد إبحصائها واختاذها ذكراً يف الصباح
ويف املساء ،وما ذكر بعد هذه األمساء يف هذه الرسالة ليس من الدعاء املشروع الذي يفضل على

غريه ،وختصيصه بفضل هو من االبتداع يف الدين ،واحلاصل أن هذه الرسالة دعوة إىل بدعة فال جيوز

نشرها ،ولكن معرفة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ومعرفة صفاته الكرمية  -صلى هللا عليه

وسلم -هي من العلم النافع ،ومما ينبغي للمسلم أن يتلقاه من القرآن ومن سنة الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم ،-وال حيتاج إىل مجع ،وال يشرع مجع أمسائه وصفاته مث التعبد بتالوهتا ،بل هذا مل يشرع يف
أمساء هللا ،إمنا يشرع من الذكر والدعاء ما أمر هللا به ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وما أثىن هللا
ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -على أهله ،فمن الذكر :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا،

وهللا أكرب ،ومن الدعاء" :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"

[البقرة ، ]201:ومن الذكر والدعاء ما صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من األذكار يف
الصباح واملساء وسائر األحوال .وهللا أعلم.
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قراءة آايت بعدد معّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1425/1/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :قد طلب مين أحد اإلخوة أن أسجل أشرطة هبا آية الكرسي ( 70مرة) ،

واآلية ( )29من سورة الفتح  35مرة  ...إخل ،فما احلكم الشرعي يف ذلك؟.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،آية الكرسي هي أفضل آية يف كتاب هللا ،وتشرع قراءهتا يف أحوال وأوقات معينة ،وأما

تقييد قراءهتا هبذا العدد فال أصل له فال يشرع يف حال من األحوال قراءهتا سبعّي مرة ،فتخصيص

هذا العدد بدعة ،وكذا اآلية األخرية من سورة الفتح ليس لقراءهتا يف وقت من األوقات خصوصية،

إمنا ختتص ابملعىن الذي اشتملت عليه ،وكذا حتري يف قراءهتا هذا العدد بدعة ،بل قراءهتا مرة واحدة
يف وقت معّي أو حالة معينة ال أصل له ،وهكذا ختصيص السور املذكورة ،وال ندري ما مقصود من

طلب تسجيل هذه اآلايت والسور حىت يتحدد احلكم عليه ،وعلى كل حال ال جيوز ملن طلب منه أن
يسجل هذه اآلايت وهذه السور على هذا الوجه أن يسجلها؛ ألن هذا من التعاون على نشر البدع
يف الدين ،نسأل هللا أن يلهمنا رشدان ،وأن يعيذان من شرور أنفسنا إنه تعاىل على كل شيء قدير.
وهللا أعلم.
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ختصيص بعض الليايل ببعض الطاعات
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

أان من دولة سريالنكا ،هناك عادة تتبع يف ليايل أايم اخلميس ليلة اجلمعة ما بّي صاليت املغرب

والعشاء ،حيث يقوم كثري من الناس ابلصالة وقراءة القرآن ،وجيعلون ذلك حداثً مهما ويواظبون

عليه ،والبعض يشعل عوداً من البخور لكي تعم رائحته يف املكان أثناء تالوة القرآن ،ويف املساجد

جتمع للناس بعد صالة العشاء ،ويلقي إمام املسجد خطبة عليهم ،هل مثل هذا الفعل جائز أم
حيدث ُّ
هو بدعة

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
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هذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها العلماء ،فبعضهم يرى أن االجتماع للقراءة والذكر يراه
بدعة ،وبعضهم يراه أمراً مستحسناً ،وكل يعتمد على بعض األدلة ،فهناك من يعتمد على قول ابن

مسعود -رضي هللا عنه":-لقد أتيتم بدعة ظلماً ،أو لقد فقتم أصحاب حممد علماً" ،ومن يعتمد

على ظاهر احلديث الصحيح الذي رواه ابن عباس -رضي هللا عنهما":-وما اجتمع قوم يف بيت من
بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم

املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده" رواه مسلم ( ، )2699وهو بظاهره يدل على جواز االجتماع
للقراءة وللتذاكر ،وجاء عن األوزاعي أنه ُسئل عن الدراسة بعد الصبح واالجتماع بعد الصبح،

وقال :إن ذلك ال أبس به ،وقال :أخربين حسان بن عطية أن أول من أحدثها هشام بن إمساعيل

املخزومي يف خالفة عبد امللك بن مروان فأخذ الناس بذلك ،فاملسألة فيها خالف بّي العلماء،

فبعضهم أنكر ذلك على هشام كمالك رمحه هللا تعاىل ،وبعضهم قال :إن ذلك ال أبس به ،وقد ذكر

حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل محص وأهل البصرة جيتمعون على القراءة بعد صالة الصبح ،ولكن
أهل الشام يقرأون القرآن كلهم مجلة من سورة واحدة أبصوات عالية ،وأهل البصرة وأهل مكة

جيتمعون ويقرأ أحدهم عشر آايت والناس ينصتون ،مث يقرأ آخر عشر آايت حىت ينفضوا ،قال
حرب :وكل ذلك حسن مجيل ،يراجع لذلك ابن رجب احلنبلي (جامع العلوم واحلكم)  ،إذاً املسألة

فيها خالف بّي العلماء ،وابلنسبة لقضية سريالنكا أان أميل إىل القول أبن هذا حسن ،فقد زرت تلك

البالد ووجدت فيها عبدة أصنام فال تتجاوز مكاانً إال وفيه صنم منصوب ونصب منصوب يعمد

الناس إليه ،فأن جيتمع املسلمون يف وقت من األوقات ويتذاكرون ويقرأون كتاب هللا أو ليذكروا هللا

سبحانه وتعاىل بدون أن يكون هناك أمر حمرم من اختالط أو رقص وغريه سائر املفاسد فهذا حسن،
وينبغي أال يضيق عليهم.
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شبهة يف تشريع البدعة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

كثري من الناس ممن يبالغون يف التعبد هلل من خالل عبادات خمرتعة يستندون إىل أدلة ،منها قول ذلك

الصحايب ،رضي هللا عنه ،خلف النيب يف الصالة بعد الرفع من الركوع :ربنا ولك احلمد .فهو قد

أيضا
اخرتع هذا الذكر من تلقاء نفسه .الثاين :بالل ،رضي هللا عنه -عندما كان يتوضأ يصلي ركعتّي ً
من تلقاء نفسه ،وغري هذه األمثلة اليت تقر مثل هذا االبتداع .أرجو ذكر رد علمي مقنع يقطع

حججهم ،وجزاكم هللا عن اإلسالم واملسلمّي خري اجلزاء.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإنه ال يصح االحتجاج مبثل هذه األحاديث لتربير االبتداع يف الدين مبا مل أيذن به هللا تعاىل؛ وذلك
ملا يلي:

()73/4

أوالً :أنه ابستقراء هذه األحاديث وما جاء يف معناها ،جند أن ما اشتملت عليه من عبادة قد وقع يف

كثريا طيبًا) .
دائرة املشروع ،فمثالً قول الصحايب ،رضي هللا عنه ،عقب رفعه من الركوع ... ( :مح ًدا ً

أخرجه البخاري ( . )799هو يف معىن احلمد املأثور يف هذا احملل ،ولذا قال الشوكاين– رمحه هللا -يف
نيل األوطار ( )371/2تعلي ًقا على هذا احلديث( :استدل به على جواز إحداث ذكر يف الصالة غري
مأثور إذا كان غري خمالف للمأثور) ا .هـ ،وكذا ما التزمه بالل ،رضي هللا عنه -من صالة ركعتّي بعد

كل وضوء .انظر صحيح البخاري ( )1149وصحيح مسلم ( . )2458فإنه جاء وفق املشروع،

وهذا ما أشار إليه ابن التّي فيما حكاه عنه احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -يف الفتح ( )34/3حيث

قال تعلي ًقا على هذا احلديث ... ( :إمنا اعتقد بالل ،رضي هللا عنه ،ذلك؛ ألنه علم من النيب صلى
هللا عليه وسلم أن الصالة أفضل األعمال ،وأن عمل السر أفضل من اجلهر  ) ...ا .هـ.
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اثنيًا :أن ما وقع من تلك األخبار كان يف العهد النبوي ويف زمن التشريع ،وما ميكن أن يقع من خمالفة
شرعية ،فإنه ال يقر عليها املخالف ،وهلذا اعترب أهل العلم هذه األعمال اليت أقرها النيب صلى هللا
عليه وسلم ،كسنة الوضوء ،وكصيغة التحميد ،اعتربوها من السنن املرغهب فيها؛ بدليل اإلقرار -وهو

أحد أدلة السنة-بل ومبا رتبه النيب صلى هللا عليه وسلم ،على بعضها من ثواب ،كما يف حديث

بالل ،رضي هللا عنه ،وكما يف قصة التحميد ،وأنه صلى هللا عليه وسلم قد رأى بضعا وثالثّي مل ًكا
يبتدروهنا أيهم يرفعها ،وهذا خبالف ما يقع من اجتهاد يف العبادة بعد عصر التشريع وبعد إكمال

الدين؛ فإنه ال ميكن أن يكون عبادة إال إذا كان وفق السنة ،ويشهد لدليل اإلقرار هذا حديث جابر،

رضي هللا عنه ،الوارد يف صحيح مسلم ( )1218قال( :فَأ ََه هل -يعين :رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم -ابلتلبية :لبيك اللهم لبيك  ...وأه هل الناس هبذا الذي يهلون به -يعين بقوهلم :لبيك

وسعديك  ...فلم ينكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،عليهم شيئًا منه ،ولزم رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم -تلبيته  ) ...ا .هـ ،والشاهد هنا :أهنم زادوا على تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فأقرهم على هذه الزايدة ،وهذا ممكن يف عصر التشريع ،ال بعده ،ومع هذا ،فقد كره مالك
والشافعي -يف أحد قوليه -هذه الزايدة ،وذهب اجلمهور إىل اجلواز ،هلذا احلديث ،كما ذكر ذلك
احلافظ ابن حجر يف الفتح (. )410/3
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اثلثًا :أنه قد جاء يف بعض هذه األحاديث املشار إليها ما يدل على إنكار الصحابة ،رضي هللا عنهم،

بعض أعمال القرب اليت توحي أهنا خمالفة هلدي النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأن فيها زايدة على ما
جاء به الشارع ،كما دل على ذلك حديث عائشة ،رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم -بعث رجالً على سرية ،وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم فيختم بـ "قل هو هللا أحد" ،فلما

رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم -يعين :كاملنكرين هلذا الصنيع -فقال صلى هللا
عليه وسلم" :سلُوه ِأل ِ ٍ
أيضا -
نوعا من االستنكار ً
صنَ ُع َذلِ َ
ك؟ " .وهذا التساؤل حيمل ً
َي َش ْيء يَ ْ
َ ُ ّ

فسألوه ،فقال :ألهنا صفة الرمحن عز وجل ،فأان أحب أن أقرأ هبا .فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ربوهُ أَ هن هللاَ تعاىل ُِحيبُّهُ" .انظر صحيح البخاري ( )7375وصحيح مسلم ( . )813وهنا
وسلم" :أَ ْخِ ُ

أق هر النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك الصحايب ،رضي هللا عنه ،على هذا الفعل ،فأصبح تكرار القراءة

مشروعا عند بعض أهل العلم؛ هلذا احلديث.
جائزا أو
ً
هلذا الغرض ً

وبكل حال ،فإنه ال ينبغي للعامة أن تستند إىل مثل هذه األحاديث اليت رمبا أشكلت على بعض أهل

العلم ،فضالً عن العامة ،وتدع األحاديث احملكمة اليت دلت صراحة على حترمي البدعة ،ومنها حديث
عائشة ،رضي هللا عنها ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :من أح َدث يف أَم ِرَان هذا ما لَي ِ
س م ْنهُ
ْ
َ ْ
َ ْ َ
ض َاللَةٌ" .أخرجه
فَـ ُه َو َردٌّ" .أخرجه البخاري ( )2697ومسلم ( . )1718وحديثُ " :ك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
مسلم ( . )867وحنومها ،فكيف يعدل عن الصريح واحملكم إىل املتشابه؟! وهللا تعاىل أعلم.
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البدعة احلسنة!!!
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات

التاريخ 1425/10/24هـ
السؤال
السالم عليكم.

ابلنسبة ملوضوع البدعة احلسنة وجوازها ،ليس عندي ما أرد به على من جييز البدعة احلسنة وحيتجون

يف ذلك برفع األذان مرتّي قبل صالة اجلمعة ،فمن املعلوم أن أول من شرع ذلك عثمان رضي هللا

عنه ،وكذلك الرد على من يقول أبن الصالة اليت نصليها اآلن بدعة ،ويدعون أن الصالة اليت نؤديها
اآلن تشبه صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولكن ليس على هيئتها احلالية .فالصالة على هيئتها

احلالية مل تظهر إال يف وقت األئمة األربعة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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ليس يف الدين بدعة حسنة؛ ألن لفظ البدعة يدل على إحداث شيء يف الدين ليس منه ،ولكن يف
الدين سنة حسنة -كما ورد يف صحيح مسلم ( ، )1017عن جرير بن عبد هللا قال :مث جاء انس
من األعراب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -عليهم الصوف ،فرأى سوء حاهلم قد أصابتهم
حاجة ،ه
فحث على الصدقة ،فأبطؤوا عنه حىت رؤى ذلك يف وجهه ،قال :مث إن رجالً من األنصار

جاء بص هرة من ورق ،مث جاء آخر ،مث تتابعوا حىت عرف السرور يف وجهه ،فقال رسول هللا صلى هللا
ِ
ِ
َج ِر َمن َع ِمل هبا ،وال
"من َس هن يف
اإلسالم ُسنهةً حسنةً فَـ ُع ِمل هبا بع َده ُكتِب له مثْ ُل أ ْ
عليه وسلمَ :
يـ ْنـ ُق ِ
ِ
فع ِمل هبا بع َده ُكتِب َعلَيه ِمثْ ُل ِو ْزِر َمن
ومن َس ّن يف
اإلسالم ُسنهةً َسيِّئةً ُ
ُجوِرهم َش ْيءٌَ ،
ص من أ ُ
َ ُ
ِ
ص ِمن أ َْوزا ِرِهم َش ْيءٌ" .وهذا يدل على أن من سن أو بدأ بفعل موافق للشرع فهو
َعمل هبا ،وال يَـ ْنـ ُق ُ
من السنة احلسنة ،وليس هذا بدعة ،والبدعة ال تكون حسنة؛ ألهنا العمل املخالف للشرع ،ومل
يفعلها النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو من سار على سنته ،كاالحتفال ابملولد ،أو بليلة اإلسراء

واملعراج ،وغري ذلك من البدع اليت أحدثت.

وأما الصالة اليت يصليها أهل اإلسالم الذين يقتدون فيها ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،عمالً بقوله:
ُصلِّي" .أخرجه البخاري ( . )631فليست بدعة ،ولكن أخذها الصحابة،
"صلُّوا َك َما َرأَيْـتُموين أ َ
َ
رضي هللا عنهمِ ،من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكذلك َمن بعدهم أخذوها من الصحابة ،رضي
هللا عنهم ،واألئمة األربعة أخذوها عن التابعّي وغريهم من أهل العلم والفضل .وهللا اهلادي إىل سواء
السبيل.
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هل هذه الطريقة مشروعة يف صالة النوافل؟!
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1427/05/01هـ

السؤال

أان عند كل صالة أصلي ركعتّي رمحة لوالديت وركعتّي هلل ،وركعتّي شكرا هلل ،وركعتّي استغفار ،وأيضاً
عند كل صالة فجر وعشاء ركعتّي استخارة بنية توجيهي إىل اخلري يف اليوم والليلة؛ فهل يصح هذا،

أم ال؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فالصالة املفروضة عمود الدين ،وصالة النافلة من أعظم العبادات ،والنيب صلى هللا عليه وسلم قال:
"صلوا كما رأيتموين أصلي" صحيح البخاري ( )631وتعلم التابعون الصالة من الصحابة ،وتعلم َم ْن
بَـ ْع َد ُه ْم من التابعي ،ن وهكذا إىل اليوم ،فالبد لك من أن جتلس مع عامل بصالة النيب صلى هللا عليه
وسلم فتتعلم منه مىت كان يصلي ،وكيف يصلي ،فأنت يف كل صالة تصلي قبل الفجر بعد األذان
ركعتّي سنة الفجر ،مث إذا صليت الفجر فال صالة حىت ترتفع الشمس قدر رمح ،مث لك أن تصلي،

وأفضل الصالة بعد طلوع الشمس صالة الضحى ركعتّي ،أو أربعاً ،مث إذا كانت الشمس يف وسط
تصل حىت تزول الشمس ،مث صل قبل الظهر بعد األذان أربعاً ركعتّي ركعتّي ،مث إذا
السماء فال ِّ
تصل حىت تغرب الشمس وتصلي
صليت الظهر فصل ركعتّي بعدها ،مث إذا صليت العصر فال ِّ

املغرب ،مث تصلي ركعتّي بعدها ،وإذا صليت العشاء فصل ركعتّي سنة العشاء ،مث صل الوتر ركعتّي

مث ركعة ،وإن أردت أن تزيد فزد ،وهذه الصلوات والسنن ال جتعل منها ألمك وال غريها وال الشكر
وال االستغفار وال االستخارة ،فإن صلواتك كلها فرائضها وسننها هي من شكر هللا ،وهي دعاء،

واستغفار ،وأما االستخارة فهي صالة عندما تريد فعل أمر مهم جدًّا أنت فيه حمتار بّي الفعل والرتك،
فأنت حمتاج إىل تعلم الصالة ممن هو طالب علم ،عامل بسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم حىت
تكون أفعالك ،وصالتك على الوجه الصحيح .وهللا املوفق.
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قول (حرماً)  ،و (تقبّل هللا) بعد الصلوات
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1422/7/7

السؤال

ما حكم قول الشخص ألخيه بعد الصالة (حرماً) أو (تقبل هللا) وأحياانً تقال قبل الصالة مثل:
(حرماً مقدماً) أو (تقبل هللا مقدماً) وهللا جيزاكم كل خري.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،ومساك هللا ابخلريات وأعطاك من العافية ألوفاً.
أما كلمة (حرماً) اليت تقال بعد الصالة ،فإهنا منتشرة يف بعض البلدان البعيدة كمصر ،واملغرب،

تشوق وحنّي إىل زايرة بلد هللا احلرام ،فإذا صلوا يف مساجدهم أقبل
والشام ،فأهل تلك البالد يف ّ

بعضهم إىل بعض قائالً( :حرماً) أي :أدعو هللا أن تصلي مثل هذه الصالة يف احلرم.

فيجيبه اآلخر( :مجعاً) أي :وأان أدعو هللا يل ولك مجيعاً .وأنت عليم مبشقة الوصول إىل احلرم ابلنسبة

ألهل تلك البالد -خصوصاً يف السابق -فكانت هذه الدعوة عندهم منبعثة من الشوق واللهفة
لزايرة احلرم.

وأما حكم قوهلا بعد الصالة ،فال أبس به إذا كان على سبيل االتفاق من غري أن يالزمه التزام

ومواظبة ،أو اعتقاد أن ذلك من السنن املرتبطة أبداء الصالة.

أما التزامها بعد الصلوات كما هو احلال يف بعض البلدان اإلسالمية ،حبيث أن املصلّي مبجرد السالم

من الصالة يصافح بعضهم بعضاً قائلّي( :حرماً ،مجعاً)  ،فال شك أن هذا الفعل على هذا النحو من
البدع احملدثة ،وانظر (معجم املناهي اللفظية) للشيخ بكر أبو زيد ( . )229وينبغي ملن حصل معه

ذلك أن ينبه صاحبه ابلرفق واللّي إىل األذكار املشروعة بعد الصلوات ،واليت أرشد النيب صلى هللا

دل عليها النيب صلى هللا عليه
عليه وسلم أمته إليها ،وليس أفضل وال أزكى من األذكار النبوية اليت ّ

وسلم أمته لتقال أدابر الصلوات ،ومنها:
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قول (استغفر هللا ،أستغفر هللا ،استغفر هللا)
(اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام)

(الإله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير)
(الحول وال قوة إال ابهلل)

(ال إله إال هللا ،وال نعبد إال إايه ،له النعمة وله الفضل ،وله الثناء احلسن)
(ال إله إال هللا خملصّي له الدين ولو كره الكافرون)

(اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجل ّد منك اجل ّد)

(سبحان هللا ( )33واحلمد هلل ( )33وهللا أكرب ())33
وفقك هللا وس ّددك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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طلب الدعاء عرب رسائل اجلوال
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1424/2/5هـ
السؤال

يقوم بعض اإلخوة وخاصة عند النوازل -كما هو حادث اآلن للعراق -إبرسال رسائل عن طريق

اجلوال حيث بعضهم البعض ،الدعاء للمسلمّي ،وحيمله أمانة نشرها لغريه من إخوانه ،ويكون أحياان
نص الرسالة كما يلي( :سنوحد الدعاء على أمريكا هذه الليلة يف قيام الليل أرسلها خلمسة آخرين

أمانة يف عنقك)  ،فهل من خمالفة شرعية يف ذلك؟ أرجو اإلفتاء عاجال وجزاكم هللا خرياً؛ ألن بعض

اإلخوة يقول إن هذا بدعة وشرك.
اجلواب

أوالً :إرسال مثل هذا للتعاون والتذكري ابلدعاء يظهر أنه ال أبس به؛ ألن هذا من التذكري ابلدعاء
إلخوانه املسلمّي ،وهو من ابب نصرهتم.

لكن احملذور يف هذا أن بعض الناس يوقع اآلخرين يف حرج ،أبن يقول أسألك ابهلل أن ترسلها ،أو
يقول :أمانة أن ترسلها وغري ذلك ،فاألحسن إذا ذ ّكر إخوانه بعبادة أو بنحو ذلك ،أال أييت مبثل هذه

األلفاظ.
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دعاء سورة "يس"
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

كانت زميلة يل يف العمل تقوم أبداء العمرة وأثناء الطواف تعرفت على سيدة تقوم ابخلدمة يف ركن

حجر إمساعيل جبوار الكعبة تدعى اهلامشية فأعطت زميليت دعاء مأثوراً يسمى دعاء سورة يس وقالت

إنه مستجاب وأوصتها أبهنا ال تعطيه ألي شخص.

وتريد زميليت أن تنفع به الناس ولكنها خائفة ألن السيدة اهلامشية قد أوصتها بعدم اإلابحة به ألحد.
وزميليت حائرة ماذا تفعل؟ هل تنفع به الناس؟ أم تعمل ابلوصية؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فما ذكرته السائلة من الدعاء املسمى دعاء سورة يس وأنه دعاء مستجاب هذا الدعاء ال نعلم له

أصالً ،ومن العجب أن توصي هذه املرأة أبن ال يُعطى ألحد مع دعواها أبنه دعاء مستجاب ،فأين

النصح وسالمة القصد يف هذا.

والذي ننصح لك به هو عدم الدعاء هبذا الدعاء وال أن تعطيه أحداً ،وفيما ثبت وقام الدليل على

مشروعيته من األدعية واألذكار غُنية عن هذا ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هذه الرسالة كذب وضالل
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1422/10/25
السؤال

وصلتين اليوم هذه الرسالة فأفيدوان بشرعيتها  -جزاكم هللا خرياً ،-ابمسه  -تعاىل  -قال  -تعاىل -

 ":بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين " [الزمر " ، ]66 :فالذين ءامنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه

أولئك هم املفلحون " [األعراف " ، ]157 :هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخر ال تبديل
لكلمات هللا ذلك الفوز العظيم " [يونس " ، ]64 :يثبت هللا الذين ءامنوا ابلقول الثابت يف احلياة
الدنيا ويف اآلخرة ويضل هللا الظاملّي ويفعل هللا ما يشاء " [إبراهيم. ]27 :

مت إرسال هذه اآلايت لتكون جملبة اخلري والفالح ،وقد مت توزيعها بدول العامل تسع مرات ،وستجلب
لك اخلري والفالح بعد ( )4أايم إبذن من وصوهلا إليك ،وليس األمر بدعة وكذابً ،أو اختاذاً ابآلايت

الكرمية هراء ،بل سرتى ما يصلك خالل ( )4أايم يف الربيد ،فعليك أن ترسل هذه النسخة من

الرسالة ملن هو حباجة إىل اخلري والفالح ،وإايك أن ترسل نقوداً ،وإايك أن حتتفظ هبذه الرسالة ،بل

جيب أن تتخلص منها بعد ( )66ساعة من قراءتك هلا ،سبق أن وصلت هذه الرسالة إىل أحد رجال
األعمال فوزعها فجاءت أخبار صفقة جتارية بسبعّي دينار كوييت زايدة كما يتوقعه ،ووصلت إىل أحد

كرب
األطباء فأمهلها فلقي مصرعه حبادث سيارة أدت إىل تشويهه ابلكامل أصبح جثة هامدة؛ ألنه ّ
على خالقه وأىب توزيع الرسالة ،فوجئ أحد املقاولّي عندما قرأ الرسالة ،وقام بتوزيع مئة ومخسّي ألف
دينار حبريين؛ ألنه متهل يف توزيعها فتويف ابنه األكرب حبادث.
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يرجى إرسال عدد ( )35رسالة ،فاستبشر مبا يصلك يف اليوم الرابع ،وحيث إن هذه الرسالة مهمة
الطواف حول العامل كله جيب توزيعها ( )35نسخة مطابقة إىل أصدقائك ومعارفك وأقرابئك ،وبعد
أايم ستفاجأ ابلنتيجة الطيبة ،وهللا املوفق.

اجلواب

السؤال الذي فيه ثالث آايت ،ويزعم الذي كتبها أن من كتبها ووزعها فإنه يصل إليه خري ،ومن مل
يفعل فإنه حيصل له شر  ...إخل.

أوالً :اآلية الثانية املنقولة من سورة األعراف "  "157قد أسقط منها كلمتّي ،ومها " :وعزروه

ونصروه".

وعزروه
فاآلية املوزعة لفظها " :فالذين آمنوا به واتبعوا النور  " ...والصحيح " :فالذين آمنوا به ّ

ونصروه واتبعوا  " ...اآلية [األعراف. ]157 :

فكاتب اآلية :إما أنه تعمد نشرها انقصة؛ ليطعن يف كتاب هللا  -عز وجل -قاصداً أنه غري حمفوظ،

وأييب هللا إال أن حيفظ كتابه.
وإما أنه جاهل.

اثنياً :ما ورد يف الرسالة من احلث على توزيعها ،وما حيصل من اخلري  ...إخل ،فهذا كذب وافرتاء ،وال

عالقة لدين هللا  -عز وجل -هبذا الدجل ،وينبغي للمسلم أن يكذب كل دعاية من هذا القبيل،
ونتحدى كاتبها أن يفصح عن امسه ويثبت دعواه ،وهللا احلافظ واهلادي إىل سواء السبيل .أ .هـ.
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األذكار عرب اجلوال!

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1422/10/28
السؤال

ما حكم هذه الرسالة من اهلاتف اجلوال " :قل سبحان هللا وحبمده  100مرة ،وابعثها لـ  10غريك

هي أمانة يف ذمتك ".
اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه ،الذي

يظهر يل أن مثل هذا ال ينبغي؛ ألن له شبهاً مبن جاء ذكرهم يف عهد الصحابة إذ كانوا يتحلقون،

ويقول أحدهم :سبحوا مائة ،هللوا مائة ،كربوا مائة ،فأنكر عليهم ابن مسعود  -رضي هللا عنه -

وفرق مجعهم ،وع هد ذلك بدعة منهم ،انظر ما رواه الدارمي ( )210فال موجب ألن تقول :سبّح
مائة ،وإذا كان هناك رغبة يف استغالل هذه الوسائل فيما يقرب إىل هللا ،فيمكن أن تتضمن الرسائل
وصااي مثل :اي أخي أوصيك بتقوى هللا ،اي أخي ال تغفل عن ذكر هللا ،وال تقيد ذلك بقول ،وال

بفعل ،كما ال يليق أن تقول :قم اي أخي ص هل ركعتّي ،وقل لآلخرين صلوا ركعتّي ،ولكن تقول :اي

أخي اجتهد يف أداء ما فرض هللا عليك ،وتزود من النوافل ،وحنو ذلك من الوصااي العامة ،وأصل

البدع قائمة على االستحسان ،وليس كل ما يستحسنه اإلنسان بعقله يكون حسناً ،وإن كان جنسه

حسناً ،وبعض األمور إن مل تكن بدعاً كانت وسيلة إىل بدعة ،أو مقربة إىل البدعة البينة ،فالواجب
احلذر ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله.
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ختصيص يوم للدعاء للمجاهدين
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1425/05/17هـ

السؤال

كلنا يعرف األحداث اليت وقعت على إخوان لنا يف أرض اجلهاد ،وكما هو معلوم فإن الدعاء هو
السالح احلقيقي والذي حيتاجه املسلم ممن ال يستطيع اجلهاد ،فما حكم من خصص يوماً واحداً مثل

يوم االثنّي (كما هو معروف بفضله) وخصصه للدعاء لإلخوة اجملاهدين؛ ألن الصائم يعف نفسه عن

الزلل وغريه ،وخيصص هذا اليوم ابلدعاء؟

اجلواب

الدعاء للمسلمّي عامة ،وملن نزل هبم بالء خاصة مطلوب من كل مسلم أن يدعو إلخوانه وهو
مأجور  -إن شاء هللا  -على ذلك ،ولكن ختصيص يوم بعينه خالف السنة ،والسنة أن يدعو كل يوم
حىت يرتفع البالء ،وال أبس بتخصيص إحدى الصلوات يف اليوم لذلك ،ومنها يوم االثنّي فإن موافقة

السنة أدعى للقبول.

نسأل هللا  -عز وجل  -أن يرفع عن األمة ما حل هبا ،وأن يرزقنا الفهم الصحيح لدينه إنه مسيع
جميب.
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العلماء الذين صنفوا البدع
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1423/4/22
السؤال

من العلماء الذين قرروا أن كل شيء كان سببه موجوداً يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومل

أيت به النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهو بدعة؟ وهل خالفهم أحد من السلف أو اخللف؟ أرجو

التفصيل يف املسألة مع االعتناء -إن أمكن -أبمساء العلماء ،حيث إين سأطرح موضوع البدعة يف

مسجدان هنا يف أمريكا ،وأتوقع الكثري من االعرتاض من احلاضرين ،حيث إهنم يعملون بعض البدع

اليت توارثوها ،مثل :التجمع يف املسجد ،وقراءة كل شخص جلزء من القرآن عندما يكون هناك

مريض ،ويريدون هبذه القراءة طلب الشفاء له من هللا ،وعندما اعرتض عليهم أحد اإلخوة وجد هناك
استهجاانً منهم ،وبعد ذلك اليوم بعدة ليال مرض شخص آخر واجتمعوا مرة أخرى .عذراً شيخنا

على اإلطالة ،ولكن أردت أن أحيطكم علماً ابلتفاصيل لرتى مدى صعوبة الوضع ،فأرجو أن تويل
اهتماماً للموضوع كما عهدان فضيلتكم ،ودمتم أبلف عافية.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأقول ،وابهلل التوفيق:

أوالً :تعريف البدعة هي :ما فعل أو ترك بقصد القربة إىل هللا -تعاىل -وليس له أصل يف الدين.

اثنياً :من األصول املقررة عند أهل العلم أن األصل يف العبادات البطالن حىت يقوم دليل على األمر،
واألصل يف العقود واملعامالت الصحة حىت يقوم دليل على البطالن والتحرمي.

انظر( :إعالم املوقعّي) البن القيم ( ، )344/1و (فتاوى ابن تيمية )510/22( ، )334-80/1
 ،و (اقتضاء الصراط املستقيم) البن تيمية (. )579/2
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اثلثاً :إن السنة كما أهنا تكون بفعله -صلى هللا عليه وسلم -وتقريره ،فإهنا تكون بسكوته كذلك،

وهذا ما يسمى ابلسنة الرتكية ،وهي :أن يسكت الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن الفعل غري
اجلبلي مع قيام املقتضي وعدم املانع ،فسكوته -عليه الصالة والسالم -هو املعترب ،وكذلك تركه

لألمر بشرط أال يكون األمر املرتوك أو املسكوت عنه جبلياً ،فإن ترك الفعل اجلبلي ال يعد سنة

تركية ،وبشرط أن يكون املقتضي للفعل موجوداً ،واملانع مفقوداً ،وهذا يتصور يف كل أمر عبادي يراد
به القربة هلل -تعاىل ،-فإن تركه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومل يعمل به فإن ذلك دليل على أن
تركه هو السنة وفعله هو البدعة؛ ألن املقتضي موجود يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو

التقرب من هللا ،أو االستشفاء ابلقرآن على طريقة قراءة أجزاء من القرآن -كما جاء يف السؤال،-

والوقت يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقت التشريع ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم-

معصوم من الكتمان ،فرتكه -صلى هللا عليه وسلم -مع وجود كل هذه املقتضيات ،وانتفاء املوانع

دليل على أن املشروع هو الرتك.

وبناء على ما سبق يتضح أن ترك النيب -صلى هللا عليه وسلم -للفعل مع وجود الداعي إليه وانتفاء
املانع منه يعد قسماً من أقسام السنة؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلم -مشرع ،وال جيوز أن يرتك ما
شرعه هللا؛ ألن ذلك يعد تقصرياً يف البيان ،وأتخرياً له عن وقت احلاجة ،والنيب -عليه الصالة

والسالم -معصوم من هذا ،وعلى هذا فال بد أن يكون لسكوت النيب -صلى هللا عليه وسلم-

داللة ولرتكه معىن ،وهو أنه ال زايدة وال نقصان على ما صدر منه ،وأن السنة ترك ما تركه -عليه

الصالة والسالم ،-ويشرتط -أيضاً -العتبار الرتك سنة مواظبة الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

على الرتك.
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انظر (املوافقات) للشاطيب ( ، )58/4( ، )161/1و (إرشاد الفحول) للشوكاين ( ، )42و (السنن

واملبتدعات  ، )15و (اإلبداع) لعلي حمفوظ ( ، )51-34و (االعتصام) للشاطيب (، )360/1
( ، )135/2و (املستصفى) للغزايل ( ، )223/2و (القواعد النورانية) البن تيمية (. )102
وال أعلم هلذه القاعدة خمالفاً يعتد بقوله من أهل السنة ،اللهم إال يف بعض تفصيالهتا.

رابعاً :يشكر األخ على غريته على الدين وحرصه على سنة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم،-

وأوصيه مع ذلك حبسن األدب مع املخالفّي ،وحسن التلطف معهم ،واإلنكار بال غلظة ،والتغيري

بغري شدة ،وإبداء النصح من غري جدال ،والبعد عن أسباب التفرق ودواعي البغضاء ،فإن العادات
متأصلة ،وعسري اقتالعها إال ملن وفق للمعاجلة ابللّي واحملبة والتودد ،وداللة الناس على البديل

الصاحل النافع ،وهي الرقية الشرعية ،والدعاء للمريض ،وبذل األسباب احلسية ،وغري ذلك من
املشروع أو املباح.
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ختم الدعاء ابلفاحتة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1423/5/14

السؤال

رأيت يف إحدى القنوات الفضائية شيخاً فاضالً تكلم كالماً مجيالً اقشعرت منه جلود السامعّي،

وذلك يف حمبة الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-ولكين رأيت يف ختام حماضرته أن دعا إىل قراءة

الفاحتة على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-والصحابة -رضوان هللا عليهم ،-فهل هذا جائز ،أو ورد

عن السلف رمحهم هللا هذا؟

اجلواب

قراءة الفاحتة عند ختم الدعاء بدعة ال أصل هلا من كتاب ،وال سنة ،وال من فعل الصحابة ،وال من
تبعهم إبحسان ،فال جيوز حتري ذلك ،فإن ختصيص الذكر أو القراءة يف وقت ،أو حال ،أو مكان ال

جيوز إال بدليل ،وقراءة الفاحتة أوجبها هللا يف الصالة ،وهي رقية يرقى هبا املريض ،وتالوهتا عبادة

كسائر سور القرآن ،بل إهنا أفضل سور القرآن ،وال أذكر موضعاً يشرع فيه قراءة الفاحتة على وجه
اخلصوص إال ما ذكر ،ويكفي داللة على عظم شأن الفاحتة أن هللا افرتض قراءهتا يف كل ركعة،

فاملسلم يقرؤها سبع عشرة مرة يف صالة الفريضة ،ويقرؤها يف سائر النوافل يف كل ركعة ،إذ ال تصح
صالة ال فرض ،وال نفل إال بقراءهتا؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة
الكتاب" البخاري ( )756ومسلم ( ، )394وهللا أعلم.
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دعاء رد الضالة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1423/12/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :أستفتيكم يف أمر دعاء الضالة الذي تعلمته من والدي وهو كاآليت:
بسم هللا وابهلل ومن هللا وعلى هللا اي على العرش استوى اي خالق الطري يف اهلوى اي راد الفوت بعد

الفوت اي حميي األرض بعد املوت اي راد عيسى على أمه اي راد موسى على قومه اردد يل ضال فالن

بن فالنة أسرع من الربق اخلاطف والريح العاصف األرض تقلعها والسماء تظلها ،األرض هبا ترجف،
والسماء هبا تقذف ،أين ما تكون أييت هبا هللا إن هللا على كل شيء قدير ،العاجلة العاجلة الوحي

الوحي الساعة الساعة وما أمر الساعة إال كلمح البصر إن هللا على كل شيء قدير .لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية هللا وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون.

هذا هو نص الدعاء فما رأي فضيلتكم يف هذا الدعاء هل هو من الرقى احلالل أم ال؟ وإذا كانت ال

فما الضرر فيها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
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احلمد هلل ،هذا دعاء مبتدع وهو مشتمل على حق وابطل وعلى ما ال معىن له فال جيوز الدعاء هبذه
الصيغة الشتماله على الباطل وعلى ما ال معىن له وما ال مناسبة له ،فأما قوله :بسم هللا وابهلل ومن
هللا وعلى هللا ،فقوله :بسم هللا وابهلل ذكر معروف وظاهر املعىن ،وأما قوله :ومن هللا وعلى هللا فهو

حق إذا ذُكر متعلق اجلار واجملرور من هللا وعلى هللا فالواجب أن يقول :أرجو من هللا وأتوكل على هللا،
وأما هبذه الصيغة فال يظهر له معىن ،وقوله :اي على العرش استوى أيضاً تركيب غري مستقيم فكان

الواجب أن يقول :اي من على العرش استوى ،أما هبذه الصيغة فليس بصحيح فاهلل تعاىل هو الذي

على العرش استوى كما قال تعاىل":الرمحن على العرش استوى" [طه ]5 :وقوله :اي خالق الطري يف
اهلوى اي راد الفوت بعد الفوت اي حميي األرض بعد املوت ال معىن هلذا التقييد خالق الطري يف اهلوى

ويف األرض وخالق كل شيء فال معىن لتخصيص الطري ،وراد الفوت بعد الفوت يغين عن ذلك اي من

هو على كل شيء قدير واي حميي األرض بعد املوت وهذا حق هو الذي حييي األرض بعد موهتا كما
أخرب بذلك يف كتابه ،وقوله :راد عيسى على أمه وراد موسى على قومه ،عيسى -عليه السالم -مل
يغب عن أمه ومل يضع فهو كالم يدل على معىن ال أصل له فلو أنه قال :اي راد يوسف على والده

يعقوب لكان هلذا أصل ،وكذلك موسى -عليه السالم -مل يكن يف غيبته عن قومه مليعاد ربه اتئهاً
وال ضائعاً حىت يقال :وراد موسى على قومه فهذا يوهم أن موسى قد ضل عن قومه وهذا ابطل،

وقوله :اردد يل ضال فالن بن فالنة نسبة معّي إىل أمه أيضاً خالف املشروع ،فاملشروع نسبة الناس
إىل آابئهم ،وقوله :أسرع من الربق  ...إخل ،هذا حتكم يف دعاء هللا ٍ
وتعد يف الدعاء ،وما بعد ذلك من
الكلمات ألفاظ مبتدعة تشتمل على حتكم وعدوان يف الدعاء ،وهبذا يُعلم أنه ال جيوز الدعاء هبذا
الذي تعلمته من والدك ،وهللا أعلم.
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الدعاء (اللهم ارمحنا أبسرار الفاحتة)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1422/12/25
السؤال

ما حكم صيغة هذا الدعاء( :اللهم أبسرار الفاحتة ارمحنا أو فرج عنا) ؟

اجلواب
احلمد هلل ،هذا الدعاء بدعة ال أصل له ،وليس له نظري يف األدعية املأثورة عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -والسلف الصاحل ،فالواجب التوسل مبا جعله هللا وسيلة من األمساء والصفات كأن تقول:

فرج عنا اي
اللهم برمحتك أستجري ،وبرمحتك أستغيث ،وتقول :اي أرحم الرامحّي ارمحنا ،وتقول :اللهم ّ

ذا اجلالل واإلكرام ،اي حي اي قيوم ،قال هللا  -تعاىل ":-وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا"

[األعراف ]180:فهذا الدعاء املسؤول عنه من األدعية البدعية اليت خيرتعها بعض الناس ويعجبون
هبا ،وهذا من تسويل الشيطان ،فاخلري كله يف االتباع والشر كله يف االبتداع.
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الدعاء اجلماعي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1423/10/12
السؤال

ما حكم الدعاء اجلماعي بعد الصالة؟

اجلواب
هذا عمل بدعي مل يفعله رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وال صحابته  -رضوان هللا عليهم -
وال التابعون هلم إبحسان إىل يوم الدين ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-من أحدث يف
أمران هذا ما ليس منه فهو رد" البخاري ( ، )2697ومسلم ( ، )1718وقال أيضاً" :من عمل

عمالً ليس عليه أمران فهو رد" رواه مسلم يف صحيحه ( )1718عن عائشة -رضي هللا عنها،-
والواجب عليك بعد انتهاء الصالة قراءة األذكار املشروعة على انفراد ،ومنها قول :أستغفر هللا

(ثالاثً) مسلم ( ، )591اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام كما يف مسلم

( ، )591ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير (ثالث
مرات) البخاري ( )6473ومسلم ( ، )593سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب (ثالاثً وثالثّي)

البخاري ( )843ومسلم ( ، )595مث بعدمها تقول :ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله
احلمد وهو على كل شيء قدير مسلم ( ، )597وقراءة آية الكرسي واملعوذات انظر األحاديث

الصحيحة لأللباين ( )698/2واألحاديث يف األوراد بعد الصالة كثرية.
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دعاء العزاء يف املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1423/10/10هـ

السؤال

هل جيوز قراءة دعاء العزاء للميت يف املسجد إذا كان املتوىف قد مات يف بلد آخر ودفن به؟ علماً
أن الدعوة ألخذ العزاء ألهل امليت فقط من عامة من حيضرون الصالة يف املسجد وقت قراءة
الدعوة؟
اجلواب

احلمد هلل ،هذا السؤال مبين على عادة أو بدعة وهي ما مساه السائل دعاء العزاء ،فليس للعزاء دعاء
خمصوص ،نعم يشرع الدعاء لكل من مات من املسلمّي عند موته وبعد موته ويف الصالة عليه،

ويدعى للمصاب عند مقابلته تسلية وتصبرياً له على مصيبته ،مثل أن يقال له :أحسن هللا عزاءك،

وجرب مصيبتك ،ورحم ميتك ،وما أشبه ذلك ،وعلى هذا فال جيوز قراءة هذا الدعاء املخصوص يف

ذكرت ال أصل له ،وسواء كان امليت حاضراً يف البلد أو يف
املسجد وال يف أي جمتمع آخر؛ ألنه كما
ُ
بلد آخر فإنه يُصلى عليه يف البلد اليت مات فيها ،وأما الصالة عليه غائباً فهذا حمل خالف كبري بّي

أهل العلم ،والذي عليه عمل املسلمّي أهنم ال يصلون على كل ميت غائب ،لكن ابب الدعاء

واسع ،فيدعو املسلم ألخيه بظهر الغيب حياً وميتاً ،فإذا علم مبوته دعا له وترحم عليه مبا حيسنه من
الدعاء ،مثل أن يقول :اللهم اغفر له وارمحه ،اللهم أدخله اجلنة وأعذه من عذاب يف النار وعذاب
يف القرب ،حنو ما ورد من الدعاء يف صالة اجلنازة ،وهللا أعلم.
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الدعاء جباه هللا
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1423/3/3
السؤال

ما حكم دعاء هللا بقولنا" :إهلي أنت جاهي"؟

اجلواب
هذا دعاء مبتدع ال جيوز فليس هللا جاهاً ألحد ،وجاه اإلنسان هو ماله من املنزلة عند هللا أو عند
املخلوقّي ،وأما هللا -جل وعال -فليس جاهاً ألحد ،وهذا الدعاء مبتدع إمنا يصدر من جاهل ال

يعرف دالالت الكالم.

فالواجب جتنب مثل هذا ،قل اي هللا أنت إهلي وأنت ريب ال إله غريك أنت احلي القيوم ،اي ذا اجلالل

واإلكرام قال -جل وعز" :-وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" [األعراف ، ]180:وهللا أعلم.
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سؤال هللا جباهه الكرمي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1423/6/17هـ
السؤال

ما حكم قول الرجل يف الدعاء( :اللهم إين أسألك ابمسك األعظم وجاهك الكرمي) ؟

اجلواب

أما السؤال ابسم هللا األعظم هذا حق ،لكن ينبغي أن يذكره إذا كان يعرف شيئاً مما ورد أنه اسم هللا

األعظم ،فيقول وأييت به صرحياً ،وقد قيل :إن اسم هللا األعظم احلي القيوم ،فاحلاصل أن التوسل إىل
هللا ابمسه احلي القيوم ،أو ابمسه ذو اجلالل واإلكرام ،أو أبنه األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ،كل

هذا من دعائه -سبحانه وتعاىل -أبمسائه احلسىن ،كما قال -تعاىل":-وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا"

[األعراف ، ]180:ودعاؤه هبا ينبغي أن يكون هكذا :اي هللا ،اي رمحن ،اي حي اي قيوم ،اي ذا اجلالل
واإلكرام.

وأما قول القائل :وجباهك ،فهذا دعاء ال أصل له ،وهللا -تعاىل -ال يقال له جاه؛ ألن هذا مل يرد،

ومثل هذا اللفظ إمنا يستعمل لالستشفاع ابهلل إىل أحد من خلقه وهو حمرم ،كما قال -صلى هللا عليه

وسلم":-إنه ال يستشفع ابهلل على أحد من خلقه" أبو داود ( ، )4726كذلك ال يتوسل إىل هللا

هبذا ،إذ مل يرد يف شيء من النصوص لفظ اجلاه مضافاً إىل هللا ،فهو سؤال بدعي جيب االستغناء عنه
أبمساء هللا وصفاته ،وهللا أعلم.
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الذكر بـ":هللا ..هللا"
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

هل جيوز الذكر ابالسم املفرد (هللا ،هللا) ؟ أرجو اإلجابة.
اجلواب

ألفاظ الذكر ينبغي أن تكون مشروعة ،وال جيوز للمسلم أن يبتدع صورة للذكر مل يرد هبا الشارع ،مث

إن الذكر له معان يدل عليها ،فمثالً:
ال إله إال هللا :إثبات األلوهية هلل -عز وجل.-
سبحان هللا :تنزيه هلل عز وجل عن النقائص.

هللا أكرب :تعظيم هلل سبحانه.

لكن الذكر بكلمة هللا ما هو املعىن الذي يدل عليه ،فهو اسم للخالق سبحانه ،ما املعىن الذي يريد

الذاكر أن يقرره؟ وهلذا فإنه مل يرد عن األنبياء -عليهم السالم -وال الصحابة -رضي هللا عنهم -وال
علماء األمة -رمحهم هللا -أهنم ذكروا هللا عز وجل بذلك ،وإمنا ابتدعها بعض املتصوفة ،وهللا املوفق.
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قراءة سورة األنعام يف احلرب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1424/6/12هـ
السؤال

انتشر الكالم عند بداية احلرب عن رؤاي تدعو إىل قراءة سورة األنعام ،وتوصي بذلك أهل اخلليج،
وانتشرت عرب رسائل اجلوال ،فما هو احلكم يف مثل ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل ،الدعوة إىل قراءة سورة األنعام عندما بدأت احلرب يف العراق زعمها البعض استدالالً برؤاي

قالوا إهنا صاحلة ،وهذا الداعي جمهول ،والرؤاي صاحبها جمهول ،فقد يكون الداعي إىل ذلك كاذابً،
وقد يكون مكذوابً عليه ،فالرؤاي إن كانت صحيحة فليست رؤاي صاحلة ،بل هي من وحي الشيطان،
فإن الرؤاي الصاحلة ال تتضمن تشريعاً ،فالدعوة إىل قراءة سورة األنعام يف وقت خمصوص وحال

خمصوصة دعوة إىل بدعة ال أصل هلا يف شرع هللا ،فيجب على من قرأ سورة األنعام استجابة هلذه
الدعوة أن يستغفر هللا ويتوب إليه ،ومن دعا إليها جيب عليه أن يتوب ويستغفر هللا ،وإن كان هو

املفرتي هلذه الدعوة فإمثه أعظم ،وعليه أن يتوب ،ويعلم أنه إن أصر على ذلك فعليه مثل آاثم من
قلده ،فيجب االحرتاس من هذه الدعوات الصادرة عن من ال يعرف بواسطة اهلاتف اجلوال ،نسأل
هللا أن يعصمنا من أسباب الضالل ،وهللا أعلم.
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قراءة الفاحتة بعد الدعاء

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1424/8/23هـ
السؤال

هل ما نسمعه من قول بعض العامة من بعد الدعاء قوهلم :الفاحتة .وهل وقراءهتا جائز شرعاً؟ وهل
هو من السنة؟.

اجلواب

ال ،هذا ليس من السنة ،اإلنسان بعد الدعاء يصلي على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومل يرد

عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان بعد الدعاء يقرأ الفاحتة ،وإن كانت الفاحتة هي أعظم
سورة ،وهي السبع املثاين ،لكن مواطنها حمدودة ومعروفة ،وليس ما ذكر يف السؤال من مواطنها.
وابهلل التوفيق.
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طريقة صوفية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

انتشرت يف ماليزاي طريقة صوفية يعمل أهلها أعماالً منها :قراءة األذكار يف أايم معدودة ،وهم ال
يشهدون اجلمعة حّي قراءة هذه األذكار حبجة أهنم من املرضى ،ويقصد ابملرض مرض القلوب

كالرايء .فما حكم الدين يف ذلك؟.
اجلواب
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احلمد هلل ،إن ذكر هللا من أجل العبادات ،ومنه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب ،فيجب التقيد فيه

مبا دل عليه كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -فمن ابتدع يف دين هللا ما ليس منه

فعمله ابطل مردود لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد"
متفق عليه عند البخاري ( )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-ويف

رواية ملسلم (" : )1718من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" ،وإذا انضاف إىل ذلك ترك شيء
مما أوجبه هللا كاجلمع واجلماعات كان ذلك أقبح كهؤالء الذين تذكر عنهم أهنم ال يشهدون صالة

اجلمعة ،فهؤالء مجعوا بّي ما ابتدعوه من الذكر وترك ما أوجب هللا من شهود اجلمع واجلماعات،

فالواجب اإلنكار عليهم والتحذير من طريقتهم وعدم االغرتار مبا يدعونه عذراً هلم يف ترك اجلمعة،
وهو ما ابتدعوه من الذكر ،وصالة اجلمعة فرض على األعيان ال جيوز تركها لنافلة من النوافل،

فالتخلف عنها حبجة االشتغال ابلذكر  -ولو كان أصله مشروعاً  -حرام ،فكيف إذا كان ذكراً
مبتدعاً ،وما يفعله هؤالء هو من تلبيس الشيطان عليهم ،فقد زين هلم الباطل وهو ترك ما أوجبه هللا

وفعل ما حرمه هللا ،فهم من "الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً"
[الكهف ، ]104:ومن الذين "اختذوا الشياطّي أولياء من دون هللا وحيسبون أهنم مهتدون"
[األعراف :من اآلية  . ]30نعوذ ابهلل من سبيل الغاوين والضالّي ،وهللا أعلم.
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أذكار لرؤية الرسول
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1424/4/14هـ
السؤال

لقد مسعت شريطاً ألحد املشايخ حبرمة قراءة أذكار وآايت بعدد معّي أو بطريقة معينة ،وأن هذا جمرد

تعب ،وكالم بدون فائدة ،فأان أحاول دائماً قراءة بعض اآلايت واألذكار لرؤية الرسول عليه الصالة
والسالم ،أرجوكم أفيدوين مبا هو جائز وما هو غري جائز؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

بسم هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده :وبعد:
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فأقول وابهلل التوفيق :ال شك أن الذكر من أمنع ما يتحصن به املسلم من عدوه املبّي الشيطان
الرجيم ،فإن املسلم متعرض لوخس الشيطان ووساوسه ،فإذا حتصن املسلم ابآلايت القرآنية واألذكار
الثابتة عن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – كانت له حصناً حصيناً من عدوه املرتبص له ،لذا

كان املسلم مأموراً أن يكون مشتغالً ابلذكر يف مجيع أحواله يف ليله وهناره ويقظته وعند نومه ،وغري
ذلك من أحواله ،وقد جاء فضل الذكر واحلض عليه يف نصوص كثرية ،ألن العبد ال حيرز نفسه من

الشيطان إال بذكر هللا ،فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة لكان حقيقاً ابلعبد أال يفرت

لسانه من ذكر هللا تعاىل ،وأال يزال هلجاً بذكره ،فإنه ال حيرز نفسه من عدوه إال ابلذكر ،وال يدخل
عليه العدو إال من ابب الغفلة ،ألن الشيطان يرصده فإذا غفل وثب عليه وافرتسه ،وإذا ذكر هللا

تعاىل اخننس عدو هللا وتصاغر حىت يكون كالذابب ،وقد جاء يف فضل الذكر أنه من أوصاف عباد
هللا وأوليائه كقوله تعاىل" :والذاكرين هللا كثرياً والذاكرات" [األحزاب ]35 :وقوله" :واذكر ربك كثرياً
وسبح ابلعشي واإلبكار" [آل عمران ، ]41 :ويف صحيح مسلم ( ، )2676عن أيب هريرة – رضي
هللا عنه – قال :كان رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -يسري يف طريق مكة فمر على جبل يقال
له :مجُْ َدا ُن فقال" :سريوا هذا مجدان َسبَ َق امل َف ِّردون" قيل :وما املفردون اي رسول هللا؟ قال :الذاكرون
هللا كثرياً والذاكرات".

واألذكار على ثالثة أقسام:

القسم األول :ذكر مطلق يقال يف مجيع األحوال كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبري ،وكل

ذكر فيه تعظيم للرب -جل وعال -والذي دل عليه قوله – صلى هللا عليه وسلم –" :ال يزال
لسانك رطباً من ذكر هللا" رواه الرتمذي ( ، )3375وابن ماجة ( ، )3793من حديث عبد هللا بن
بسر –رضي هللا عنه.-
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والقسم الثاين :ذكر مقيد أبسبابه وأحواله ،مبعىن أنه يقال عند سببه؛ كاألذكار اليت تقال يف الصالة،
وعند النوم واالستيقاظ ،ودخول اخلالء واخلروج منه ،وعند الغضب ،وركوب الدابة ،وعند وقوع
املصيبة ،وجتدد النعمة ،وعند اجلماع ،والسفر ،وقدوم البلد ،وغري ذلك مما هو مبسوط يف كتب
األذكار.
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والقسم الثالث :أذكار الصباح واملساء ،وهذه األذكار االزدايد منها خري ،لكن جيب أن يكون على
وأداء ،فال يؤتى بذكر مل يصح عن النيب  -صلى هللا عليه
هدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لفظاً ً

وسلم  -وال جيعل لسبب مل يصح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كونه سبباً ،وال يؤدى بصفة

مجاعية كما تفعله املتصوفة ،وقد ورد يف أذكار الصباح واملساء تكرار املعوذتّي ثالاثً ،وبسم هللا الذي
ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثالاثً ،وأعوذ بكلمات هللا

التامات من شر ما خلق ،وأعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ،وأعوذ بكلمات هللا التامات
الاليت ال جياوزهن بر وال فاجر ،وأعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عّي المة،

إىل غري ذلك من أذكار الصباح واملساء املدونة يف الكتب اخلاصة هبا ،السنة تكرارها ثالاثً ثالاثً ،وأما

تكرار ذكر من األذكار من أجل أن يرى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املنام فال أعلم شيئاً صح

فيه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومل يرد عن أصحابه وزوجاته  -رضي هللا عنهم مجيعاً ،-

والذين عز عليهم فراقه وكانوا يف شوق شديد إىل رؤيته ،وكل ذكر مل يثبت عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -ومل يكن متضمناً لتوحيد الرب وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه فاالشتغال به عبث ،وهو مردود

على صاحبه ،ملا صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من عمل عمالً ليس عليه أمران
فهو رد" ،رواه مسلم ( ، )1718من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -وإذا مل يكن الذكر على

الصفة واهليئة الثابتة عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وصلى
هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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افتتاح املنتدايت ابلتهليل والتكبري
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .أما بعد:

نالحظ يف كثري من املنتدايت مواضيع يبدأ العضو األول بقول سبحان هللا ،والثاين :هللا أكرب ،وهكذا

يستمرون يف التسبيح والتهليل يف كل مرة يتم الدخول إىل املنتدى.
فما احلكم يف ذلك ابرك هللا فيكم؟.
اجلواب
احلمد هلل.

وعليكم السالم ورمحة وهللا وبركاته .وبعد:

فالذي أراه أن هذا العمل من قبيل الذكر اجلماعي البدعي ،بل رمبا كان من اختاذ آايت هللا هزواً.
نسأل هللا العافية .وهللا أعلم.
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الذكر بـ (هللا هللا هللا)
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1425/05/1هـ

السؤال

هل جيوز ذكر هللا ابسم الذات فقط؟ مثل أن أقول( :هللا ،هللا ،هللا . ) ...
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

هذا العمل ال جيوز؛ ألنه ال معىن لذلك ،وهو من أعمال الصوفية حّي خيتصرون الذكر بشكل خمل،

وهللا -تعاىل -إمنا شرع دعاءه أبمسائه ،حيث قال  -سبحانه" :-وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا"..

[األعراف ، ]180 :ومثل ذلك أن تُسبق بتعظيم وتنزيه ،كأن تقول( :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وهللا

أكرب ،سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا العظيم) ؛ ألن هذا الذكر له معىن ،أما االسم اجملرد ،فال معىن

لذكره .وهللا -تعاىل -أعلم.
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البدعة وحديث "من سن يف اإلسالم سنة حسنة"
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

السالم عليكم

أان أعرف أن الذكر اجلماعي بدعة ،لكن هناك من حيتج حبديث مسلم يف الصدقة" :من س هن يف

اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده ،ومن س هن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها

ووزر من عمل هبا بعده" .وهناك من يقول إن هذا احلديث ورد حّي امتنع الناس عن تقدمي الصدقة

فجاء صحايب وتصدق فشجع اآلخرين على أن حيذوا حذوه ،ومن مث يقول هؤالء الصوفيون إن

الناس كانوا يتصدقون ابخلفاء فجعلوها يف العلن ،ونفس الشيء ينطبق على إعالن الذكر للفائدة
لكي يستفيد الناس كما استفادوا من جعل الصدقة يف العلن.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الواجب على املسلم احملافظة على السنة ،والبعد عن البدعة ،واملراد من السنة احلسنة -وهللا أعلم-

إحياء سنة حسنة قد أميتت ،أو نسيت ،أو ترك العمل هبا ،ال اإلتيان بشيء جديد ليس له أصل يف
س ِمنه
َح َد َ
"من أ ْ
الشرع ،بل هذا يعترب من البدع؛ لقوله صلى هللا عليه وسلمَ :
ث يف أ َْم ِران هذا َما لَْي َ
ِ
س َعلَيه أ َْم ُرَان
فَـ ُهو َردٌّ" .أخرجه البخاري ( )2697ومسلم ( . )1718ويف روايةَ :
"من َعمل َع َمالً لَْي َ
فَـ ُهو َردٌّ" .أخرجها مسلم ( . )1718وهللا أعلم.
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هل جمالس الذكر من الذكر اجلماعي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية
التاريخ 1426/07/02هـ
السؤال

كثرياً ما يقال :إنه ليس هناك دليل على الذكر اجلماعي بصوت واحد ،فما احلكم إذا مل يكن بصوت
واحد ،حبيث جتتمع فئات خمتلفة من الناس للذكر ما بّي رجل حيمد وآخر يكرب واثلث يهلل ،فيكون

هناك اختالف يف أذكارهم ،ويفعلون ذلك دون التشويش على بعضهم ،وال تشبه جمالسهم جمالس
غريهم من صوفية ومن شاهبهم.

أي أن الذكر ال يكون بصورة مجاعية بصوت واحد ،لكنه جملس مقصوده التجمع معاً لذكر هللا
بكلمات من صلب الشريعة وموافقة للسنة.

ويقال إن الصحابة مل يفعلوا الذكر اجلماعي ،بينما ثبت من احلديث وجود جمالس الذكر ،أفال يكون
هذا كافياً إلثبات املسألة ،ويكون حديث معاوية -الذي رأى فيه الناس جمتمعّي يف جمالس الذكر
مثاالً واضحاً على مشروعية جمالس الذكر اجلماعي؟

أرشدوين مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

االجتماع للقراءة والذكر مستحب ،سواء يف مسجد أو بيت أو مدرسة أو غريها من املواضع إذا مل
يقرتن بذلك بدعة ،مثل كونه بصوت واحد ،أو يصاحب الذكر حركات مبتدعة كالتمايل والدوران

وحنو ذلك ،أو إفراده بزمان أو مكان معّي ،واختاذ ذلك سنة راتبة ،وقد وردت أحاديث تدل على
فضل االجتماع لقراءة القرآن وذكر هللا ،ومن ذلك ما أييت:

اجتَ َم َع قَـ ْوٌم ِيف
"وَما ْ
 حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالَ :اَّلل يـ ْتـلُو َن كِتاب هِ
ِ ِ
ٍ ِ
سكِينَةُ َوغَ ِشيَـ ْتـ ُه ْم ال هر ْمحَةُ
ت َعلَْي ِه ْم ال ه
اَّلل َويَـتَ َد َار ُسونَهُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِهال نَـ َزلَ ْ
َ َ
بَـ ْيت م ْن بُـيُوت ه َ
وح هف ْتـهم الْم َالئِ َكةُ وذَ َكرهم ه ِ
يم ْن ِع ْن َدهُ" أخرجه مسلم ()2699
َ َُ ْ
اَّللُ ف َ
ََ ُْ َ

()112/4

اخلُ ْد ِر ِي –رضي هللا عنه -أ هن رس َ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ٍِ
ج َعلَى
ول ه َ
َُ
 حديث أَِيب َسعيد ْ ّاَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -خ َر َ
ٍِ
س ُك ْم؟ قَالُواَ :جلَ ْسنَا نَ ْذ ُك ُر ه
اَّللَ َوَْحن َم ُدهُ َعلَى َما َه َد َاان لِ ِْإل ْس َالِم َوَم هن
َص َحابِ ِه ،فَـ َق َ
َح ْل َقة م ْن أ ْ
"ما أ ْ
الَ :
َجلَ َ
اك؟ " قَالُوا :و هِ
ال :هِ
بِ ِه َعلَْيـنَا –قَ َ
سنَا إِهال ذَ َ
س ُك ْم إِهال ذَ َ
اَّلل َما أ ْ
"آَّلل َما أ ْ
اك ،قَال" َ:أ ََما إِِّين َملْ
َ
َجلَ َ
َجلَ َ
أ ِ
اَّلل -ع هز وج هل -يـب ِ
ِ
ِ
اهي بِ ُك ْم ال َْم َالئِ َكةَ" أخرجه
ْ
ربِين أَ هن هَ َ َ َ ُ َ
يل فَأَ ْخ ََ
َستَ ْحل ْف ُك ْم ُهتْ َمةً لَ ُك ْم َولَكنههُ أ ََاتِين ج ِْرب ُ
مسلم (. )2701
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 حديث أَِيب هريـرةَ –رضي هللا عنه -عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال" :إِ هن ِهَِّلل َم َالئِ َكةً
ُ َْ َ
ُّ ِ ِ
سو َن أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر فَِإذَا َو َج ُدوا قَـ ْوًما يَ ْذ ُك ُرو َن ه
اجتِ ُك ْم،
اَّللَ تَـنَ َ
اد ْواَ :هلُ ُّموا إِ َىل َح َ
يَطُوفُو َن ِيف الط ُرق يَـلْتَم ُ
ِ
ول ِعب ِ
س َم ِاء ُّ
ادي؟
الدنْـيَا ،قَ َ
ال :فَـيَ ُح ُّف َ
قَ َ
َجنِ َحتِ ِه ْم إِ َىل ال ه
وهنُ ْم ِأب ْ
ال :فَـيَ ْسأَ ُهلُ ْم َرُّهبُ ْم َو ُه َو أَ ْعلَ ُم م ْنـ ُه ْمَ :ما يَـ ُق ُ َ
ال:
ولَ :ه ْل َرأ َْوِين؟ قَ َ
ال :فَـيَـ ُق ُ
ك ،قَ َ
ك َوَْحي َم ُدونَ َ
ربونَ َ
سبِّ ُحونَ َ
ك َوميَُ ِّج ُدونَ َ
ك َويُ َكُِّ
قَالُوا :يَـ ُقولُو َن :يُ َ
فَـيـ ُقولُو َنَ :ال و هِ
ك
ف لَ ْو َرأ َْوِين؟ قَ َ
ال :فَـيَـ ُق ُ
اَّلل َما َرأ َْو َك ،قَ َ
ولَ :وَك ْي َ
ال :يَـ ُقولُو َن :لَ ْو َرأ َْو َك َكانُوا أَ َش هد لَ َ
َ
َ
ِ
ك
ول :فَ َما يَ ْسأَلُ ِوين؟ قَ َ
ال :يَـ ُق ُ
يحا .قَ َ
ال :يَ ْسأَلُونَ َ
ك متَْ ِجي ًدا َوَحتْ ِمي ًدا َوأَ ْكثَـ َر لَ َ
ادةً َوأَ َش هد لَ َ
عبَ َ
ك تَ ْسبِ ً
ال :يـ ُقولُو َنَ :ال و هِ
ف لَ ْو أ هَهنُ ْم
ال يَـ ُق ُ
ب َما َرأ َْو َها قَ َ
ال :يَـ ُق ُ
ا ْجلَنهةَ ،قَ َ
ول :فَ َك ْي َ
اَّلل َاي َر ِّ
ولَ :و َه ْل َرأ َْو َها؟ قَ َ َ
َ
ِ
ِ
ال:
يها َر ْغبَةً ،قَ َ
َرأ َْو َها؟! قَ َ
صا َوأَ َش هد َهلَا طَلَبًا َوأَ ْعظَ َم ف َ
ال يَـ ُقولُو َن :لَ ْو أ هَهنُ ْم َرأ َْو َها َكانُوا أَ َش هد َعلَْيـ َها ح ْر ً
ال :يـ ُقولُو َنَ :ال و هِ
ب َما
ال :يَـ ُق ُ
ال :يَـ ُقولُو َنِ :م ْن النها ِر ،قَ َ
فَ ِم هم يَـتَـ َع هوذُو َن؟ قَ َ
اَّلل َاي َر ِّ
ولَ :و َه ْل َرأ َْو َها؟ قَ َ َ
َ
ال :يَـ ُقولُو َن :لَ ْو َرأ َْو َها َكانُوا أَ َش هد ِم ْنـ َها فِ َر ًارا َوأَ َش هد َهلَا َخمَافَةً،
ف لَ ْو َرأ َْو َها؟ قَ َ
ال :يَـ ُق ُ
َرأ َْو َها ،قَ َ
ول :فَ َك ْي َ
ول ملَ ٌ ِ
ِ ِِِ
س ِم ْنـ ُه ْم ،إِ همنَا
ت َهلُ ْم ،قَ َ
ال :فَـيَـ ُق ُ
قَ َ
َين قَ ْد غَ َف ْر ُ
ول :فَأُ ْش ِه ُد ُك ْم أِّ
ال :يَـ ُق ُ َ
ك م ْن ال َْم َالئ َكة فيه ْم فَُال ٌن لَْي َ
ِِ ِ
ج ِ
يس ُه ْم "
اج ٍة ،قَ َ
اء حلَ َ
ََ
ساءُ َال يَ ْش َقى هب ْم َجل ُ
الُ :ه ْم ا ْجلُلَ َ
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أخرجه البخاري ( ، )6408ومسلم (. )2689

قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا  " :-االجتماع لذكر هللا واستماع كتابه والدعاء عمل صاحل وهو من

أفضل القرابت والعبادات يف األوقات ....لكن ينبغي أن يكون هذا أحياان يف بعض األوقات
واألمكنة فال جيعل سنة راتبة حيافظ عليها " [ينظر :جمموع الفتاوى (. ] )520/22

وقال الشاطيب" :وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم هللا ،أو التذاكر يف العلم  -إن كانوا علماء – أو

كان فيهم عامل فجلس إليه متعلمون ،أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضاً ابلعمل بطاعة هللا والبعد عن

معصيته  ...وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أصحابه ،وعمل
به الصحابة والتابعون ،فهذه اجملالس كلها جمالس ذكر ،وهي اليت جاء فيها من األجر ما جاء "

[ينظر :االعتصام (. ] )341/1
وجيوز اجلهر ورفع الصوت ابلذكر إذا مل يرتتب عليه تشويش وأذى ملن حوله ،ففي احلديث القدسي،
يقول هللا عز وجل " :أ ََان ِع ْن َد ظَ ِّن َع ْب ِدي ِيب َوأ ََان َم َعهُ إِذَا ذَ َك َرِين فَِإ ْن ذَ َك َرِين ِيف نَـ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ ِيف نَـ ْف ِسي
َوإِ ْن ذَ َك َرِين ِيف َم ٍَإل ذَ َك ْرتُهُ ِيف َم ٍَإل َخ ٍْري ِم ْنـ ُه ْم "....احلديث أخرجه البخاري ( ، )7405ومسلم
( )2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
ِ ِِ ِ
ُّ ِ ِ
سو َن أ َْه َل
ويف حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ –رضي هللا عنه -السابق" :إ هن هَّلل َم َالئ َكةً يَطُوفُو َن ِيف الط ُرق يَـلْتَم ُ
ال ِّذ ْك ِر فَِإذَا َو َج ُدوا قَـ ْوًما يَ ْذ ُك ُرو َن ه
س َم ِاء
ال فَـيَ ُح ُّف َ
اجتِ ُك ْم قَ َ
َجنِ َحتِ ِه ْم إِ َىل ال ه
اَّللَ تَـنَ َ
وهنُ ْم ِأب ْ
اد ْوا َهلُ ُّموا إِ َىل َح َ
 " ...احلديث.
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وورد رفع الصوت ابلذكر عقب الصلوات املكتوبة ،ففي حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -
ف الن ِ
صو ِ ِ ِ
ِ
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ص ِر ُ
ت ِابل ّذ ْك ِر ح َ
ّي يَـ ْن َ
هيب َ -
قال إِ هن َرفْ َع ال ه ْ
ُ
هاس م ْن ال َْمكْتُوبَة َكا َن َعلَى َع ْهد النِ ِّ
ال ابْ ُن َعبه ٍ
ك إِ َذا َِمس ْعتُهُ" أخرجه البخاري ( ، )84ومسلم
َو َسله َمَ -وقَ َ
ص َرفُوا بِ َذلِ َ
اسُ :ك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم إِ َذا انْ َ
( ، )583هذا وهللا أعلم.
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هل أجاز ابن تيمية الذكر اجلماعي؟
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي

ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/بدع األذكار واألدعية

التاريخ 1426/07/25هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل أجاز ابن تيمية الذكر اجلماعي؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالواجب على اإلنسان أن يسأل عن حكم هللا يف األمر من أجل العمل به على بصرية ,وال يكن مهه

معرفة كالم الرجال ليجد املخارج والذرائع ملخالفة السنة ,وال شك أن العلم يؤخذ من العلماء,
وكالم العلماء ما هو إال مبّي حلكم هللا ،فإن أقام العامل دليالً معترباً على ما قال من حكم قُبِل قوله,

وإال ر هد قوله كائناً من كان ,مع األخذ ابالعتبار أن العلماء يتفاضلون بقدر حظهم من األخذ ابألدلة

من الكتاب والسنة ،ومن أعيان هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -فالنفوس تطمئن

وتسكن إىل أقواله؛ ملا عرف به -رمحه هللا -من احلرص الشديد على اتباع الدليل من كتاب هللا وسنة
نبيه -صلى هللا عليه وسلم -وما منحه هللا من سعة االطالع وحسن الفهم.

ومن ابب مدارسة العلم واالنتفاع أبقوال األئمة من العلماء يكون اجلواب كالتايل:

جاء يف خمتصر الفتاوى املصرية -لإلمام أيب عبد هللا البعلي -رمحه هللا -املتوىف سنة (777هـ) (ص

 - )92قول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :واالجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن ,إذا مل يتخذ
سنة راتبة وال اقرتن ببدعة" ا .هـ.
فمن يعرف مسلك شيخ اإلسالم يف اتباع السنة حيمل هذا القول على أن املراد االجتماع املشروع

للقراءة والذكر والدعاء على الوجه املشروع ,ويبّي ذلك النص الكامل لكالمه رمحه هللا كما ورد يف
[جمموع الفتاوى ( ، ] )521-520 /22والشاهد منه ما يلي:
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قال رمحه هللا" :االجتماع لذكر هللا واستماع كتابه والدعاء عمل صاحل ،وهو من أفضل القرابت
والعبادات يف األوقات ... ،لكن ينبغي أن يكون هذا أحياان يف بعض األوقات واألمكنة ،فال جيعل

سنة راتبة حيافظ عليها إال ما س هن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املداومة عليه يف اجلماعات من
الصلوات اخلمس يف اجلماعات ،ومن اجلمعات واألعياد وحنو ذلك.

وأما حمافظة اإلنسان على أور ٍاد له من الصالة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طريف النهار وزل ًفا من

الليل وغري ذلك ....فهذا سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -والصاحلّي من عباد هللا قدميًا
وحديثًا ،فما س هن عمله على وجه االجتماع كاملكتوابت فعل كذلك ،وما س هن املداومة عليه على وجه

االنفراد من األوراد عمل كذلك " .ا .هـ.
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وأتمل قوله رمحه هللا تعاىل" :فما س هن عمله على وجه االجتماع كاملكتوابت فعل كذلك ،وما س هن
املداومة عليه على وجه االنفراد من األوراد عمل كذلك" فهو قاعدة يف اببه ،وقال رمحه هللا تعاىل:
"ال ريب أن األذكار والدعوات من أفضل العبادات ،والعبادات مبناها على التوقيف واالتباع ال على

اهلوى واالبتداع ،فاألدعية واألذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه املتحري من الذكر والدعاء،

وسالكها على سبيل أمان وسالمة ،والفوائد والنتائج اليت حتصل ال يعرب عنه لسان وال حييط به إنسان

وما سواها من األذكار قد يكون حمرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما ال يهتدي إليه أكثر
الناس وهي مجلة يطول تفصيلها .وليس ألحد أن يسن للناس نوعا من األذكار واألدعية غري
املسنون ،وجيعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات اخلمس؛ بل هذا

ابتداع دين مل أيذن هللا به؛ خبالف ما يدعو به املرء أحياان من غري أن جيعله للناس سنة ،فهذا إذا مل
يعلم أنه يتضمن معىن حمرما مل جيز اجلزم بتحرميه؛ لكن قد يكون فيه ذلك واإلنسان ال يشعر به.

وهذا كما أن اإلنسان عند الضرورة يدعو أبدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب .وأما
اختاذ ورد غري شرعي واستنان ذكر غري شرعي ،فهذا مما ينهى عنه ،ومع هذا ففي األدعية الشرعية
واألذكار الشرعية غاية املطالب الصحيحة وهناية املقاصد العلية وال يعدل عنها إىل غريها من األذكار
احملدثة املبتدعة إال جاهل أو مفرط أو متعد" .ا .هـ.

ومن أمثلة ما هنى عنه شيخ اإلسالم -رمحه هللا -من الذكر والقراءة احملدثة ،قال رمحه هللا" :مل يكن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -يدعو هو واملأمومون عقيب الصلوات اخلمس كما يفعله بعض الناس
عقيب الفجر والعصر؛ وال نقل ذلك عن أحد ،وال استحب ذلك أحد من األئمة" [جمموع الفتاوى
(. ] )512 ./22
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وقال رمحه هللا" :ومل يكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه وخلفاؤه جيهرون بعد الصالة بقراءة
آية الكرسي وال غريها من القرآن ،فجهر اإلمام واملأموم بذلك واملداومة عليها بدعة مكروهة بال

ريب" [جمموع الفتاوى (ص . ] )508

وقال رمحه هللا":فقراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من قراءته جمتمعّي بصوت واحد ،فإن
هذه تسمى قراءة اإلدارة ،وقد كرهها طوائف من أهل العلم " [جمموع الفتاوى ( ] )50 /30وينظر

كذلك (جزء  ،4ص . )428

واملراد هنا للتعبد ،وأما للتعليم فقد رخص فيه كثري من أهل العلم.

مما تقدم يتضح منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف الذكر اجلماعي ،وأنه كما قرره بعبارته

رمحه هللا -حيث قال" :فما سن عمله على وجه االجتماع كاملكتوابت فعل كذلك ،وما س هناملداومة عليه على وجه االنفراد من األوراد عمل كذلك".

فوائد:

( )1عندما يرد لفظ الذكر اجلماعي أو االجتماع للذكر يف كالم العلماء أو ما يدل على هذا املعىن
يف النصوص الشرعية فهو ال يعين الذكر بصوت واحد من تسبيح وحنوه بل املراد مطلق االجتماع

للذكر من مذاكرة علم أو استماع لقراءة أو حنوه ,أما الذكر بصوت واحد فأمر زائد على مطلق
االجتماع.
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( )2مبا أن العبادات توقيفية مبعىن أن كل عبادة مل ترد يف كتاب هللا وال سنة رسوله -صلى هللا عليه
وسلم -فهي مردودة على صاحبها كما قال صلى هللا عليه وسلم" :من أحدث يف أمران ما ليس منه
فهو رد" أخرجه البخاري ( ، )2697ومسلم ( . )1718واإلحداث قد يكون يف توقيت العبادة أو

سواء ادعى وجوب هذا القيد أو
مكاهنا أو حال صاحبها أو كيفيتها ،فمن أضاف قي ًدا لعبادة ً

استحبابه أو حىت إابحته فيلزمه الدليل وإال فقيده هذا بدعة ,ومبا أن الذكر عبادة فيلزم فيها االتباع
ملا جاء يف الكتاب والسنة وعدم إحداث كيفيات معينة للذكر مل ترد يف الكتاب والسنة ،كالذكر

بصوت واحد أو بلحن خاص للمناسبات سواء كان فردايً أو مجاعياً ،كما قد يفعل من قبل بعض
الناس يف احلج والعمرة والعيدين.

( )3كل ما ورد من النصوص مما يدل على مشروعية الذكر اجلماعي ظاهره فضيلة االجتماع لذكر

هللا ,وهذا يتحقق مبذاكرة العلم واالستماع للقرآن ،والتحدث مبا م هن هللا على عباده من النعم الكثرية
وحنو ذلك ،وليس فيها داللة على مشروعية الذكر بصوت واحد.

وأما ما ورد يف بعض النصوص مما قد يفهم منه الذكر بصوت واحد خلف إمام أو حنوه ،مثل ما جاء
عن عمر -رضي هللا عنه -من أنه كان يكرب يف قبته مبىن ،فيسمعه أهل املسجد ،فيكربون ،ويكرب
أهل األسواق ،حىت ترتج مىن تكبرياً" ،وحنوه عن ميمونة -رضي هللا عنها -فاملعىن يسمعون تكبريه
فيذكرهم التكبري فيكربون كل مبفرده ،وهذا معىن حمتمل من ظاهر النص فيجب محله عليه؛ ألن

املتحقق عند العلماء عدم نقل هذه الكيفية (الذكر اجلماعي بصوت واحد) عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -مطلقاً ،فوجب علينا أن حنمل املتشابه على احملكم .بدال من أن نبطل الشيء الثابت
بشيء حمتمل مظنون.

( )4ويف اخلتام سؤال لنا مجيعا  ,هل عملنا بسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -الصحيحة الثابتة
حىت نذهب فنتلمس الزايدة عليها؟!
وهللا املستعان ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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حكم التهنئة بشهر رمضان

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان املبارك حيث مسعنا من ينكر ذلك ،ويرى أنه من البدع؟ نرجو

اإلفادة مشكورين.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله ومصطفاه ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله،

أما بعد:

فهذا حبث خمتصر حول :حكم التهنئة بدخول شهر رمضان ،حاولت أن أمجع فيه أطرافه ،راجياً من

هللا تعاىل التوفيق والسداد.

وقبل البدء بذكر حكم املسألة ال بد من أتصيل موضوع التهنئة

فيقال :التهاين ـ من حيث األصل ـ من ابب العادات ،واليت األصل فيها اإلابحة ،حىت أييت دليل

خيصها ،فينقل حكمها من اإلابحة إىل حكم آخر.
ويدل لذلك ـ ما سيأيت ـ من هتنئة بعض الصحابة بعضاً يف األعياد ،وأهنم كانوا يعتادون هذا يف مثل
تلك املناسبات.

يقول العالمة السعدي ـ رمحه هللا ـ مبيناً هذا األصل يف جواب له عن حكم التهاين يف املناسبات؟ ـ
كما يف "الفتاوى" يف اجملموعة الكاملة ملؤلفاته ( )348ـ:

" هذه املسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم انفع ،وهو أن األصل يف مجيع العادات القولية

والفعلية اإلابحة واجلواز ،فال حيرم منها وال يكره إال ما هنى عنه الشارع ،أو تضمن مفسدة شرعية،
وهذا األصل الكبري قد دل عليه الكتاب والسنة يف مواضع ،وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه.

فهذه الصور املسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل ،فإن الناس مل يقصدوا التعبد هبا ،وإمنا هي

عوائد وخطاابت وجواابت جرت بينهم يف مناسبات ال حمذور فيها ،بل فيها مصلحة دعاء املؤمنّي

بعضهم لبعض بدعاء مناسب ،وآتلف القلوب كما هو مشاهد.
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أما اإلجابة يف هذه األمور ملن ابتدأ بشيء من ذلك ،فالذي نرى أنه جيب عليه أن جييبه ابجلواب
املناسب مثل األجوبة بينهم ،ألهنا من العدل ،وألن ترك اإلجابة يوغر الصدور ويشوش اخلواطر.

مث اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة ،وهي :أن العادات واملباحات قد يقرتن هبا من املصاحل واملنافع ما

يلحقها ابألمور احملبوبة هلل ،حبسب ما ينتج عنها وما تثمره ،كما أنه قد يقرتن ببعض العادات من

املفاسد واملضار ما يلحقها ابألمور املمنوعة ،وأمثلة هذه القاعدة كثرية جداً " اهـ كالمه.

وقد طبق الشيخ ـ رمحه هللا ـ هذا عملياً حينما أرسل تلميذه الشيخ عبد هللا ابن عقيل خطاابً له يف

أوائل شهر رمضان من عام 1370هـ ،وضمنه التهنئة ابلشهر الكرمي فرد الشيخ عبد الرمحن ـ رمحه
هللا ـ هبذا اجلواب يف أول رده على رسالة تلميذه" :يف أسر الساعات وصلين كتابك رقم 9/19

فتلوته مسروراً ،مبا فيه من التهنئة هبذا الشهر ،نرجو هللا أن جيعل لنا ولكم من خريه أوفر احلظ

والنصيب ،وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة مصحوبة بكل خري من هللا وصالح " اهـ .كما يف األجوبة
النافعة (ص ، )280:ويف صفحة ( )284ضمن الشيخ رسالته املباركة يف العشر اآلواخر.

وللشيخ ـ رمحه هللا ـ كالم يف منظومة القواعد ـ كما يف اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن

السعدي  143/1ـ يقرر فيه هذا املعىن ،وللمزيد ينظر (املوافقات) للشاطيب  212/2ـ  246ففيه
حبوث موسعة حول العادات وحكمها يف الشريعة.
مرر اإلسالم مجلة
فإذا تقرر أن التهاين من ابب العادات ،فال ينكر منها إالّ ما أنكره الشرع ،ولذاّ :

وحرم بعضها ،كالسجود للتحية.
من العادات اليت كانت عند العرب ،بل رغب يف بعضهاّ ،

وبعد هذه التوطئة ميكن أن يقال عن التهنئة بدخول الشهر الكرمي:

قد ورد يف التهنئة بقدومه بعض األحاديث عن النيب – صلى هللا عليه وسلم -أذكرها مجلة منها،
وهي أقوى ما وقفت عليه ،وكلها ال ختلو من ضعف ،وبعض أشد ضعفا من اآلخر:
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 -1حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه  -أن النيب – صلى هللا عليه وسلم -قال" :أاتكم رمضان،
شهر مبارك ،فرض هللا عز وجل عليكم صيامه ،تفتح فيه أبواب السماء ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم،

وتغل فيه مردة الشياطّي ،هلل فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم " .أخرجه النسائي
 129/4ح (، )2106وأمحد  230،385،425/2من طرق عن أيوب ،عن أيب قالبة ـ وامسه عبد
هللا بن زيد اجلرمي ـ عن أيب هريرة – رضي هللا عنه .-

واحلديث رجاله رجال الشيخّي إال أن رواية أيب قالبة عن أيب هريرة مرسلة ،أي أن يف اإلسناد
انقطاعاً ينظر :حتفة التحصيل أليب زرعة العراقي (. )176

واحلديث أصله يف الصحيحّي ـ البخاري  30/2ح (، )1899ومسلم  758/2ح ( )1079ـ
ولفظ البخاري" :إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت

الشياطّي " ولفظ مسلم" :إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة ـ ويف لفظ (الرمحة) ـ وغلقت أبواب

النار ،وصفدت الشياطّي ".
قال ابن رجب (رمحه هللا) يف "اللطائف" ( " : )279وكان النيب ح يبشر أصحابه بقدوم رمضان....،
أصل يف هتنئة الناس بعضهم بعضاً يف شهر
مث ساق هذا احلديث ،مث قال :قال العلماء :هذا احلديث ٌ
رمضان ".

 -2حديث أنس – رضي هللا عنه  -قال :دخل رمضان ،فقال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -
" :إن هذا الشهر قد حضركم ،وفيه ليلة خري من ألف شهر ،من حرمها فقد حرم اخلري كله ،وال حيرم

خريها إال حمروم".

أخرجه ابن ماجه ح ( )1644من طريق حممد بن بالل ،عن عمران القطان ،عن قتادة ،عن أنس –
رضي هللا عنه .-
وهذا اإلسناد ضعيف لوجهّي:
الوجه األول :أن فيه حممد بن بالل البصري ،التمار.
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قال أبو داود :ما مسعت إاله خرياً ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال العقيلي ـ يف "الضعفاء "/ 4

 37ترمجة ( )1584ـ " :بصري يهم يف حديثه كثرياً "،وقال ابن عدي ـ يف "الكامل" 134/6ـ" :له
غري ما ذكرت من احلديث ،وهو يغرب عن عمران القطان ،له عن غري عمران أحاديث غرائب،

وليس حديثه ابلكثري ،وأرجو أنه ال أبس به ".
وحديث الباب من روايته عن عمران ،فلعله مما أغرب به على عمران.

وقد خلص احلافظ ابن حجر حاله بقوله يف "التقريب" (" : )5766صدوق يغرب ".
داور ،أبو العوام القطان ،كان حيىي القطان ال حيدث عنه ،وقد
الوجه الثاين :أن يف سنده عمران بن َ

ذكره يوماً فأحسن الثناء عليه ـ ولعل ثناء عليه كان بسبب صالحه وداينته ،مجعاً بّي قوله وأقوال

األئمة اآلتية ـ ،لكن قال أمحد (أرجو أن يكون صاحل احلديث) ،وقال مرًة (ليس بذاك) ،وضعفه ابن

معّي ،وأبو داود ،والنسائي ،وقال الدارقطين :كثري الوهم واملخالفة ،وقد ذكره ابن حبان يف الثقات.

ينظر:

"سؤاالت احلاكم للدار قطين" ( 261رقم "، )445هتذيب الكمال" "،329 / 22امليزان " / 3

" ،236موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف الرجال " .121 / 3

وقال احلافظ ابن حجر ملخصاً أقوال من سبق" :صدوق يهم ،ورمي برأي اخلوارج " كما يف
"التقريب". )5150( :

وعمران هذا روى احلديث عن قتادة ،ومل أقف له على متابع ،فهذا مظنة الضعف والغرابة.
وذكر اإلمام الربدجيي كالماً قوايً يبّي فيه حكم األحاديث اليت يتفرد فيها أمثال هؤالء الرواة عن

األئمة احلفاظ ،فيمكن أن ينظر" :شرح العلل " ،654،697 / 2البن رجب ،وحنوه عن اإلمام
مسلم يف مقدمة صحيحه .7/1
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مجع كبري من األئمة ،كما قال الذهيب يف "السري"
وقتادة بال ريب من كبار احلفاظ يف زمانه ،روى عنه ٌ
":270/5روى عنه أئمة اإلسالم ،أيوب السختياين وابن أيب عروبة ،ومعمر بن راشد ،واألوزاعي،
ومسعر بن كدام ،وعمرو بن احلارث املصري وشعبة ". . . . .،مث ذكر مجلة منهم فأين هؤالء من

هذا احلديث؟

 -3حديث سلمان – رضي هللا عنه  -قال :خطبنا رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -يف آخر ٍ
يوم
من شعبان ،فقال "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ،شهر مبارك ،شهر فيه ليلة خري من ألف شهر،
جعل هللا صيامه فريضة ،وقيام ليله تطوعا ،من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فيما
سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعّي فريضة فيما سواه ،وهو شهر الصرب ،والصرب ثوابه

اجلنة ،وشهر املواساة ،وشهر يزداد فيه رزق املؤمن ،من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه ،وعتق
رقبته من النار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره شيء ".

قالوا ليس كلنا جند ما يفطر الصائم؟! فقال" :يعطي هللا هذا الثواب من فطر صائما على مترة ،أو

شربة ماء ،أو مذقة لَب ،وهو شهر أوله رمحة ،وأوسطه مغفرة ،وآخره عتق من النار ،من خفف عن
مملوكه غفر هللا له وأعتقه من النار ،واستكثروا فيه من أربع خصال ،خصلتّي ترضون هبما ربكم،

وخصلتّي ال غىن بكم عنهما ،فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم :فشهادة أن ال إله إال هللا،
وتستغفرونه ،وأما اللتان الغىن بكم عنها :فتسألون هللا اجلنة ،وتعوذون به من النار ،ومن أشبع فيه
صائما سقاه هللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة ".

أخرجه يف صحيحه 191/3ح ( ، )1887وهو حديث ال يصح ،فقد سئل أبو حامت عنه –"العلل"

البنه  – 249/1فقال" :هذا حديث منكر"،وقال ابن خزمية ـ يف املوضع السابق ـ" :إن صح اخلرب"،
وقال ابن حجر يف إحتاف املهرة " :561/5ومداره على علي بن زيد ،وهو ضعيف".
وخالصة تضعيف هؤالء األئمة هلذا اخلرب تعود إىل أمرين:
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ـ ضعف علي بن زيد.
ـ ومع ضعفه فقد تفرد به ،كما قال احلافظ ابن حجر.

وهباتّي العلتّي يتضح وجه استنكار أيب حامت ـ رمحه هللا ـ.
وقد ذهب اجلمهور من الفقهاء إىل أن التهنئة ابلعيد ال أبس هبا ،بل ذهب بعضهم إىل مشروعيتها،
وفيها أربع رواايت عن اإلمام أمحد (رمحه هللا)  ،ذكرها ابن مفلح (رمحه هللا) يف (اآلداب الشرعية

 )219/3وذكر أن ما روي عنه من أهنا ال أبس هبا هي أشهر الرواايت عنه.

وقال ابن قدامة يف "املغين" " :294/3قال اإلمام أمحد (رمحه هللا) قوله :وال أبس أن يقول الرجل

للرجل يوم العيد :تقبّل هللا منا ومنك ،وقال حرب :سئل أمحد عن قول الناس :تقبل هللا منا ومنكم؟

قال :ال أبس ،يرويه أهل الشام عن أيب أمامة ،قيل :وواثلة بن األسقع؟ ،قال :نعم ،قيل :فال تكره أن

يقال( :هذا يوم العيد) ؟ ،قال :ال."....

موسم من
فيقال :إذا كانت التهنئة ابلعيد هذا حكمها ،فإن جوازها يف دخول شهر رمضان الذي هو ٌ
أعظم مواسم الطاعات ،وتنزل الرمحات ،ومضاعفة احلسنات ،والتجارة مع هللا ..من ابب أوىل ،وهللا

أعلم.

ومما يُست َدل به على جواز ذلك أيضاً :قصة كعب بن مالك – رضي هللا عنه  -الثابتة يف الصحيحّي
من البشارة له ولصاحبه بتوبة هللا عليهما ،وقيام طلحة (رضي هللا تعاىل عنه) إليه.

قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ ضمن سياقه لفوائد تلك القصة يف "زاد املعاد" :585/3
" وفيه دليل على استحباب هتنئة من جتددت له نعمة دينية ،والقيام إليه إذا أقبل ،ومصافحته ،فهذه

سنة مستحبة ،وهو جائز ملن جتددت له نعمة دنيوية ،وأن األ َْوىل أن يقال :يهنك مبا أعطاك هللا ،وما
رهبا ،والدعاء ملن انهلا ابلتهين هبا ".
من هللا به عليك ،وحنو هذا الكالم ،فإن فيه تولية النعمة ّ
ّ
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وال ريب أن بلوغ شهر رمضان وإدرا َكه نعمةٌ دينية ،فهي أوىل وأحرى أبن يُهنّأ املسلم على بلوغها،

كيف وقد أثر عن السلف أهنم كانوا يسألون هللا عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ،ويف الستة

األخرى يسألونه القبول؟ ،وحنن نرى العشرات ونسمع عن أضعافهم ممن ميوتون قبل بلوغهم الشهر.
وقال احلافظ ابن حجر ـ رمحه هللا ـ " :وحيتج لعموم التهنئة ملا حيدث من نعمة ،أو يندفع من نقمة:

مبشروعية سجود الشكر ،والتعزية ـ كذا يف املوسوعة الفقهية اليت نقلت عنها ـ ،ومبا يف الصحيحّي

عن كعب بن مالك  ) ...نقالً عن املوسوعة الفقهية الكويتية99/14 ،ـ ،100وينظر :وصول

األماين ،للسيوطي وقد حبثت عن كالم احلافظ يف مظنته ومل اهتد إليه ،وينظر :وصول األماين83/1 ،

(ضمن احلاوي للفتاوى) .
خالصة املسألة:

وبعد هذا العرض املوجز يظهر أن األمر واسع يف التهنئة بدخول الشهر ،ال ُمينع منها ،وال ينكر على
من تركها ،وهللا أعلم.

هذا ،وقد سألت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن ابن ابز ـ رمحه هللا ـ عنها قال" :طيبة"،وكذلك سألت
شيخنا العالمة (حممد بن صاحل العثيمّي) رمحه هللا عن التهنئة بدخول شهر رمضان ،فقال( :طيبة

ج ّداً)  ،وذلك يف يوم األحد 1416/9/8هـ ،حال حبثي يف هذه املسألة.
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وقد سئل العالمة حممد األمّي الشنقيطي ـ رمحه هللا ـ (صاحب األضواء) عن الصفة الشرعية للتهنئة
برمضان واملناسبات األخرى كالعيدين؟ فأجاب رمحه هللا جبواب مطول ،خالصته :أنه ال يعلم صفة

معينة يف هذا الشأن إال ما ورد يف العيدين ـ كما سبق نقله ـ وأن اإلنسان إذا اقتصر على الوارد كان

أفضل ،لكن لو ابتدأه غريه فال حرج أن جييبه من ابب رد التحية خبري منها ،فلو اتصل اإلنسان على

أخيه ،أو زاره وقال له :نسأل هللا أن جيعل هذا الشهر عوان على طاعته ،أو يعيننا وإايكم على صيامه
وقيامه ،فال حرج إن شاء هللا ،ألن الدعاء كله خري وبركة ،لكن ال يلتزم بذلك لفظاً خمصوصاً ،وال

هتنئة خمصوصة .نقالً من شريط( :آداب االستئذان) .

أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا البحث ،وما كان فيه من صواب ،فإن كان كذلك فمن هللا وحده ،وإن

أهل لذلك ،وأستغفر هللا وأتوب إليه ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
أخطأت فأان ٌ

أمجعّي.

كتب أصله يف شهر شعبان عام 1417هـ ،وأعيدت كتابته وصياغته إبضافات كثرية يف
1422/8/27هـ

()129/4

االشرتاك يف مجعيات املآمت
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

ما حكم االشرتاك يف مجعيات املآمت؟ وذلك أبن يتفق جمموعة من الناس تربطهم رابطة نسب على أن
يدفعوا مبلغا من املال كل شهر ،على أن تدفع قيمة من املبلغ متفق عليها لكل من حدث له حالة

وفاة ،مع العلم أن اجلمعية تتكفل مبصاريف املأمت ملدة أربعة أايم متتالية.
أرجو منكم اإلجابة ابلتفصيل مع األدلة الشرعية.
اجلواب

إنشاء مجعيات للمآمت أو االشرتاك هبا حرام ،ال جيوز ،وبدعة حمدثة يف الدين ،حيث مل تكن من سنة

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -من قريب أو بعيد ،فما يتعلق ابمليت من الصالة عليه وتكفينه
ودفنه ،وتعزية أقاربه ،كل هذا من العبادات احملضة املبنية على التوقيف ،وال جيوز فيها االجتهاد؛

لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" البخاري (، )2697
ومسلم ( ، )1718وهللا تعاىل يقول":وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر]7 :
والسنة أن يعزى أهل امليت ،وأن يصنع هلم طعام أيكلونه ،ألهنم قد شغلوا مبيتهم عن أنفسهم يف مدة

العزاء ،واملعمول به يف هذه العصور كما يف السؤال خالف السنة ،فإن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -ملا جاء نعي جعفر بن أيب طالب -رضي هللا عنه -يف معركة مؤته قال" :اصنعوا آلل جعفر
طعاماً فقد أاتهم ما يشغلهم" أمحد ( ، )1751وأبو داود ( ، )3132وابن ماجة (، )1610

والرتمذي ( ، )998وقال حسن صحيح وكذلك حسنه األلباين ،ودفع النقود ألهل امليت ال جيوز،
إال إن كانوا فقراء ،فتدفع إليهم لفقرهم ،ال بسبب موت صاحبهم.
وفقنا هللا وإايك للقول النافع والعمل الصاحل .آمّي.
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البدع أشد أم املعاصي؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :هناك من يقول :إن اتباع اجلماعات مثل اإلخوان والتبليغ أشد من أهل الكبائر؛ ألن

هؤالء عندهم بدع ،والبدعة أشد من الكبرية ،وعلى هذا فالشاب املهمل يف أداء الصالة مثالً،
والشارب للخمر ،واملفرط يف أداء بعض الواجبات ،والذي ال يلتزم ابلدين عموماً أو كما يقولون

(عادايً) أفضل ،وأهون من أولئك الواقعّي يف البدع ،فهل هذا القول مبين على علم صحيح؟ أمتىن
إجابة علمية أتصيلية مفصلة قدر االستطاعة- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب
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كل فرقة حتمل لواء بدعة من البدع يف دين هللا ،أو منهجاً عقدايً منحرفاً عن جادة الصواب،

فالشك أن اتباع مثل هذه الفرقة أضر على الدين من فعل املعصية؛ وذلك ألن البدع تقدح يف

عقيدة املسلم ،وهتوي بصاحبها يف جهنم ،روى يف حديث معاوية  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتّي وسبعّي ملة ،وإن
هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعّي ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة ،وإنه

سيخرج من أميت أقوام جتارى هبم تلك األهواء ،كما يتجارى ال َكلَب لصاحبه ،فال يبقى منه عرق وال
مفصل إال دخله" رواه أبو داود ( )4597وأمحد ( ، )16490وأما املعاصي فإن كانت من صغائر
الذنوب فكفارهتا االستغفار وفعل الطاعات ،قال  -تعاىل" :-إن احلسنات يذهَب السيئات"

جتب ما قبلها ،ويف احلديث" :التائب من
[هود ، ]114:وإن كانت من كبائر الذنوب ،فالتوبة ُّ

الذنب كمن ال ذنب له" رواه ابن ماجة ( )4250عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-ولذلك ُروي
عن عبد هللا بن مسعود وقيل :ابن عمر  -رضي هللا عنهم" :-لئن أحلف ابهلل كاذابً أحب إيل من أن
أحلف بغريه صادقاً" ،رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )15929وذلك ألن احللف ابهلل كاذابً معصية

ترتقي إىل درجة الكبائر ،واحللف بغري هللا شرك أصغر إذا مل يقصد املرء حبلفه بغري هللا التعظيم ،ومع

ذلك فقد جعل ابن مسعود  -رضي هللا عنه -املعصية اليت هي من كبائر الذنوب دون ما هو شرك
أصغر ،وهذا هو مصداق قول احلق  -سبحانه" :-إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك

ملن يشاء" [النساء ]48:ولذلك روي عن بعض السلف قوله البنه ملا رآه خيرج من بيت مبتدع :وهللا
لئن أراك خترج من حانة مخار أحب إيل من أن أراك خترج من بيت هذا املبتدع ،مث أتمل أخي املسلم
أن العاصي بذنبه مآله التوبة واالستغفار ،وما أكثر قوافل التائبّي بينما مآل أهل البدع إفساد غريهم

وتدمري اجملتمع ابحنرافهم

()132/4

عن جادة احلق ،ونشر بدعهم وضالالهتم ،وهلل در ابن عباس -رضي هللا عنهما -حيث يقول" :ما
أحدث يف األرض بدعة إال رفعت حملها سنة".

()133/4

إحداد األقارب على ميتهم أربعّي يوماً
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

تويف أحد أقاريب ،وبقي على حفل زفايف ما يقارب العشرين يوماً  ...أواجه صعوبة يف إقناع أقاريب

حبضور زواجي ،حبجة أن األربعّي يوماً مل تنته بعد! فما قصة هذه األربعّي وهل هي بدعة؟ وإذا

علي إمث؟ أرجو توجيهي لطريقة أنصح هبا أقاريب . . .وجزيتم
أخهرت حفل زفايف بعد األربعّي فهل ه

خرياً؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فإنه مل يثبت ال يف الكتاب وال يف السنة حتديد أايم معينة ينتظرها أهل امليت بعد موته حداداً عليه أو

انتظاراً للتعزية ،إال ما ورد يف شأن املرأة اليت حتد على زوجها مدة عدهتا ،لقوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حت ّد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج

أربعة أشهر وعشراً" البخاري ( ، )1280ومسلم ( )1486من حديث أم حبيبة  -رضي هللا عنها-
 .وأما احلامل فإذا انقضى محلها سقط وجوب اإلحداد عليها.

وأما من حيدد مدة بعد وفاة القريب مثل أربعّي يوماً أو أكثر أو أقل فهذا من البدع اليت ال أصل هلا
يف الكتاب وال يف السنة ،فعليك ببيان ذلك ألقرابئك ،ومن أص هر منهم فرمبا اعتقد أن ذلك من

الدين فعليه ابلدليل ،ألن الدين ال يؤخذ من العادات والتقاليد ،إمنا يؤخذ من األدلة الشرعية.
وأما إذا أخهرت زواجك من أجل أن يتم هكن أقرابؤك من احلضور ،وخشية من حصول بعض املفاسد
كقطيعة الرحم وحنوها فال إمث عليك  -إن شاء هللا  -إذا كان هذا التأخري عن غري اعتقاد منك
ابملدة املذكورة ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.

()134/4

شرب غسيل مالبس امليت
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
علي كثري من الناس بغسل ثوبه أو غرتته أو
سؤايل :تويف يل ابن يف اجلامعة األسبوع املاضي وأشار ه

طاقيته وشرب مائها حىت يذهب احلزن ،وقد شككت يف ذلك ومل أفعل خشية أن تقدح يف عقيديت

واتكلت على هللا إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا ،فهل مشورهتم صحيحة أم خاطئة ألنصح الناس؟
وفقكم هللا وسدد خطاكم.

اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وآله وصحبه.

من ابتلي مبصيبة كفقد حبيب أو قريب أو مصيبة أخرى من مصائب الدنيا فالواجب عليه الصرب

واالحتساب وذلك بكبح نفسه عن اجلزع والتسخط ،فليؤمن ابهلل ولريضى حبكمه سبحانه كما

قال":ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه" [التغابن ]11 :قال بعض السلف:
هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم.

وجمرد احلزن أمر طبيعي ال إمث على اإلنسان به ،وقد قال -عليه الصالة والسالم":-إن العّي لتدمع،
وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا" البخاري ( )1303ومسلم ( ، )2315وما حيصل
لإلنسان من حزن بسبب املصيبة هو مما يك ِّفر هللا به عنه ،كما يف احلديث الصحيح":ال يصيب

املؤمن من هم وال غم وال نصب وال وصب حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا عنه" البخاري

( )5641ومسلم ( )2573أو كما قال -عليه الصالة والسالم ،-وقال -صلى هللا عليه وسلم-
أليب بكر -رضي هللا عنه":-ألست حتزن ألست تنصب ألست تصيبك الألواء فذلك مما جتزون به"
أمحد (. )68

()135/4

وما ذكرت من أن بعض الناس أشار عليك أن تغسل شيئاً من مالبس ابنك -جرب هللا مصيبتك-

وأن ذلك مما يذهب ابحلزن أو خيففه فهذا ال أصل له يف الشرع وهو عمل قبيح ،ألن الثوب ال بد

أن يشتمل على الوسخ ،فشرب مثل هذا فيه قذارة ورمبا كان سبباً يف حدوث مرض نفسي أو مرض

عضوي ،وقد أحسنت يف رفضك للفكرة اخلاطئة ،وقد وفقك هللا حيث توكلت على ربك ومل

تستجب هلذه اخلرافة ،وهللا تعاىل هو حسب من توكل عليه كما قال":ومن يتوكل على هللا فهو
حسبه" [الطالق ، ]3:فاملقصود أن الواجب على من تصيبه مصيبة أن يصرب ويسلم وحيتسب

مصيبته ليظفر أبجر ذلك وحسن عاقبته ،نسأل هللا أن يعوضك عن ابنك خرياً ،إنه تعاىل على كل

شيء قدير ،وهللا أعلم.

()136/4

ما هي البدعة احلسنة
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/10/21هـ

السؤال
من ِم ْن العلماء قال بتحسّي البدع؟ وهل اخلالف بّي الشاطيب والعز بن عبد السالم يف التقسيم
لفظي؟ أرجو اإلجابة ابلتفصيل ،ألنين طالب يف كلية الشريعة.
اجلواب

هذه املسألة ليست من مسائل الفتوى.

وحترير املسألة حيتاج إىل حبث ،والنص قد ورد بذم البدع وال جيوز أن يقيد النص إال بنص أو إمجاع.
ولكن اخلالف حول املعىن املراد ابلبدعة املذمومة.

وخيتلف يف تسميته هل يسمى بدعة أم ال؟ وهذا الذي يسمى ابالختالف
فقد يُتفق على جواز فعل ُ
اللفظي فيكون الفعل يف صورته بدعة ويف حقيقته يستند إىل دليل إما خاص ،وإما عام ،وأما الفعل

الذي ال يشهد له أصل عام وال دليل خاص فهو بدعة مذمومة.

وحترير املسألة يف كتب العلماء ،ويراجع كتاب (حقيقة البدعة وأحكامها) للدكتور :سعيد بن انصر
الغامدي .وهللا املوفق.

()137/4

محل الشعلة النارية يف االفتتاح الرايضي
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم اجلري مع محل شعلة النار يف حفلة االفتتاح الرايضية؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ينبغي أن يُسأل :هل حلملها معتقد معّي أو أصل يف داينة من الدايانت؛ أم هي عادة وعرف يف مثل
هذه االحتفاالت؟

فإن كانت األوىل فال جيوز؛ ملا ثبت من حترمي موافقة املشركّي يف خصائص عباداهتم ,ومشاهبتهم يف

شعائرهم اخلاصة هبم ،ومن ذلك النهي سؤال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملن نذر أن ينحر إبالً
ببوانة ،فسأله هل فيها صنم من أصنام اجلاهلية ،أو عيد من أعيادهم ،قالوا :ال ،قال صلى هللا عليه
وسلم" :هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " ،قالوا :ال ،قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:-

"أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية هللا ،وال فيما ال ميلك ابن آدم"رواه أبو داود ()3313

اثبت بن الضحاك-رضي هللا عنه ،-وبسط ذلك يف كتاب (اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب
اجلحيم) البن تيمية  -رمحه هللا ،-وإن كانت األخرى أبن كانت عادة وعرفاً جرت عليها احملافل

الرايضية ،ومنظماهتا ،فال أرى أبساً يف فعلها؛ ألهنا ليست شعاراً خاصاً للكفار يف شيء من عاداهتم

ودايانهتم ،وإمنا هي شعار خاص هلذه املناسبات ،فهي مقيدة هبا مبتكرة ألجلها غري مقصود أن يكون

خاصاً أبمة أو أهل داينة  ...إخل ،فهي إىل أعراف األنظمة أقرب .وهللا املوفق.

()138/4

تبليغ السالم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/01/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ ،بعض اإلخوة يقولون يل عند سفري إىل املدينة بلغ السالم رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فما رأي فضيلتكم هبذا ،وهل جيوز يل إبالغ السالم؟ وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()139/4

إرسال السالم على النيب صلى هللا عليه وسلم ،مع من يسافر إىل املدينة ال أصل له ،فلم يكن من
عادة السلف الصاحل من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي وأهل العلم إرسال السالم ،ومل ينقل
عن أحد منهم شيء من ذلك؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم يُبله ُغ صالة أمته وسالمها عليه ،كما يف
ِ
ص َالتَ ُك ْم تَـ ْبـلُغُِين
احلديث الصحيحَ :
صلُّوا َعلَ هي فَِإ هن َ
وراَ ،وَال َجتْ َعلُوا قَ ِْربي عي ًداَ ،و َ
"ال َجتْ َعلُوا بُـيُوتَ ُك ْم قُـبُ ً
ِ
يم ُك ْم يَـ ْبـلُغُِين أَيْـنَ َما ُك ْنـتُ ْم" .أخرجه أبو
َح ْي ُ
ث ُك ْنـتُ ْم" .أخرجه أبو داود ( . )2042ويف لفظ" :فإ هن تَ ْسل َ
يعلى ( . )469وعلى هذا فالتعبد إبرسال السالم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،بدعة ،بل وال

يشرع إرسال السالم إىل امليت ،وإمنا يسلم على امليت من يزوره ،كما كان النيب صلى هللا عليه
وسلم ،يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو هلم ،ويُعلِّ ُم أصحابه ،رضي هللا عنهم ،كيف يقولون إذا
ِ
ِ ِ
ِ
ّيَ ،وإِ هان
زاروا القبور ،كقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال ه
ّي َوال ُْم ْسل ِم َ
س َال ُم َعلَْي ُك ْم أ َْه َل ال ّد َاي ِر م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
إِ ْن َشاء ه ِ
َل ه
اَّللَ لَنَا َولَ ُك ْم ال َْعافِيَةَ" .أخرجه مسلم ( . )975وإمنا يبلغ السالم من
َسأ ُ
اَّللُ لَ َالح ُقو َن ،أ ْ
َ
سر على هذه األمة أن يصلوا ويسلموا على نبيهم صلى هللا عليه
الغائب للحي .واملقصود أن هللا ي ه
وسلم ،ويكثروا من ذلك يف أي بقعة من األرض ،وقد ورد أن هللا وّكل بقربه صلى هللا عليه وسلم

مالئكة يبلغونه من أمته صالهتم وسالمهم عليه -انظر مسند البزار ( ، )1426 ،1425وصحيح
الرتغيب والرتهيب ( . )1667-1664صلى هللا عليه وسلم .وهللا أعلم.

()140/4

جمالسة املبتدعة

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/08/10هـ

السؤال

جاءت عن السلف آاثر كثرية يف إحلاق املصاحب للمبتدع أو اجملالس له حبكم املبتدع نفسه ،فهل

هذا احلكم على احلقيقة أم على سبيل التنفري والزجر من جمالسة املبتدعّي ،وما الفرق بّي األمرين؟

وهل هذه اآلاثر حتمل على كل جمالسة ،أم ينظر يف أسباب اجملالسة عند احلكم؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

()141/4

قال هللا تعاىل" :وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا
معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم" [النساء ، ]140 :ففي هذه اآلية داللة صرحية

على أن من جلس يف جملس يكفر فيه آبايت هللا ويُستهزأ هبا فإنه مثل أولئك الكافرين املستهزئّي،

وهكذا يقال يف جمالسة املبتدع يف حال تكلمه ببدعته ودعوته إليها ،فإن الذي جيلس معه وهو يتكلم

ابلباطل ويضلل الناس هو مثله؛ ألن قعوده معه -من غري نكري -يدل على رضاه عنه ورضاه

ابلباطل ،فمن مل يستطع أن مينع املنكر فعليه أال حيضره ،بل يقوم من اجمللس الذي يُعصى هللا فيه ،أما
إذا مل يتكلم املبطل بباطله من كف ٍر أو ٍ
بدعة أو معصية فاجللوس حينئذ خيتلف حكمه ابختالف

املقاصد واألسباب واآلاثر ،فقد يكون مشروعاً كما إذا قصد التآلف والدعوة من غري أن خيشى
ٍ
حلاجة مباحة ،وقد
اإلنسان ضرراً يلحقه يف دينه ،وقد يكون مكروهاً ،وقد يكون مباحاً إذا كان
يكون اجللوس حراماً إذا ترتب على ذلك مفسدةٌ يف الدين تلحق الشخص اجملالس أو غريه ممن

يقتدي به ،وهجر العصاة واملبتدعة اترة يكون التقاء شرهم واترة يكون لإلنكار عليهم وزجرهم

ليتوبوا ،وما جاء عن السلف من التحذير عن جمالسة أهل البدع إمنا ذلك ألجل ما ُخيشى من شرهم

لتأثريهم على من جيالسهم ،وأكثر الناس ليس عندهم من العلم وقوة اإلميان ما يكون واقياً هلم من

شر املبتدعّي ودعاة الضالل ،وكما قيل الوقاية خري من العالج ،وهللا أعلم.

()142/4

أخذ احلكم الشرعي من املنامات!؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/17هـ
السؤال

كثري من أهل البدع حيتجون على بدعتهم أبهنم رأوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف املنام وأقرهم
على ذلك ،فما هي ضوابط رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

من األمور املتقررة لدى العلماء أن األحكام واألوامر والنواهي ال تؤخذ عن طريق الرؤى واملنامات،
وأن من رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف منامه أيمره بفعل أو ينهاه فعليه أن يعرض ذلك على
شريعته فما وافقها فهو حق ،وما خالفها فاخللل من الرائي ،قال اإلمام القرايف يف الفروق" :إخباره

صلى هللا عليه وسلم يف اليقظة مقدم على اخلرب يف النوم لتطرق االحتمال للرائي ابلغلط ....فلو قال
له عن حالل :إنه حرام ،أو عن حرام :إنه حالل ،أو عن حكم من أحكام الشريعة ،قدمنا ما ثبت يف

اليقظة على ما رأى يف النوم" [ينظر :الفروق (. ] )246 -245/4

وقال يف اآلداب الشرعية" :قال أبو زكراي النواوي :نُقل االتفاق على أنه ال يُغري بسبب ما يراه النائم

ما تقرر يف الشرع… وال جيوز إثبات حكم شرعي به[ "....اآلداب الشرعية (. ] )447/3
العالمة املُعلِّمي  -رمحه هللا " :-اتفق أهل العلم على أ ّن الرؤاي ال تصلح للحجة ،وإمنا هي
وقال ّ

تبشري وتنبيه ،وتصلح لالستئناس هبا إذا وافقت ُح ّجة شرعية صحيحة" [التنكيل (. ] )242/2

وهبذا يتبّي ضالل أهل البدع والصوفية الذين يزعمون أهنم رأوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأنه

أمرهم وهناهم أبمور ختالف الشريعة أو مل تثبت يف الشريعة ،ألن الرؤى ال يُعول عليها يف إثبات

األحكام الشرعية.
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وأما حديث" :من رآين يف املنام" .فقد أخرجه البخاري ( )110ومسلم ( )2266من حديث أيب
ال رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
"م ْن َر ِآين ِيف ال َْمنَ ِام فَـ َق ْد
هريرة  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :-
ال :قَ َ َ ُ
َر ِآين؛ فَِإ هن ال ه
هل ِيب" .وللعلماء يف تفسري هذا احلديث أقوال أُمجلها فيما يلي:
ش ْيطَا َن َال يَـتَ َمث ُ
 -1أن املراد هبذا احلديث أن من رأي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف منامه على صورته املعروفة
وأوصافه اجلسمانية اليت دلت عليها األحاديث فكأنه رآه يف اليقظة ،وكان حممد بن سريين إذا قص
عليه رجل أنه رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :صف يل الذي رأيته فان وصف له صفة ال

يعرفها قال :مل تره" ذكره البخاري يف الصحيح معلقاً وسنده صحيح.

وأخرج احلاكم ( )8186من طريق عاصم بن كليب :حدثين أيب ،قال :قلت البن عباس :رأيت النيب
-صلى هللا عليه وسلم -يف املنام ،قال :صفه يل ،قال :ذكرت احلسن بن علي فشبهته به .قال :قد

رأيته .وسنده جيد.

وقال القاضي عياض" :حيتمل أن يكون معىن احلديث :إذا رآه على الصفة اليت كان عليها يف حياته

ال على صفة مضادة حلاله ،فإن رؤي على غريها كانت رؤاي أتويل ال رؤاي حقيقة ،فإن من الرؤاي ما
خيرج على وجهه ،ومنها ما حيتاج إىل أتويل".

 -2وذهب بعض العلماء إىل أن املراد هبذا احلديث أن كل من رأي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف
املنام فإنه يراه حقيقة ،سواء كانت رؤيته على حقيقته املعروفة أو غريها ،قال القرطيب" :الصحيح يف

أتويل هذا احلديث أن مقصوده أن رؤيته يف كل حالة ليست ابطلة وال أضغااث بل هي حق يف نفسها،

ولو رؤي على غري صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل هللا".

()144/4

 -3وذهب بعض العلماء إىل أن هذا احلديث خاص أبهل عصره صلى هللا عليه وسلم ممن آمن به
قبل أن يراه ،قال املازري " :إن كان احملفوظ " :فسرياين يف اليقظة " احتمل أن يكون أراد أهل عصره
ممن يهاجر إليه ،فإنه إذا رآه يف املنام جعل ذلك عالمة على أنه يراه بعد ذلك يف اليقظة وأوحى هللا

بذلك إليه صلى هللا عليه وسلم".
 -4وذهب بعض العلماء إىل أن هذا احلديث خاص ابلصحابة الذين رأوا النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وعرفوا صفته ،فمن رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -منهم يف منامه بعد وفاته فإنه رآه
حقاً؛ ألهنم رأوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -وعرفوه ،ويشعر هبذا قوله" :من رآين" ،قال ابن جزي

املالكي" :تنبيه :قال صلى هللا عليه وسلم" :من رآين يف املنام فقد رآين ،فإن الشيطان ال يتمثل يب"،

وقال العلماء :ال تصح رؤاي النيب -صلى هللا عليه وسلم -قطعاً إال لصحايب رآه حافظ صفته حىت

يكون املثال الذي رآه يف املنام مطابقاً خللقته صلى هللا عليه وسلم" [ينظر القوانّي الفقهية البن جزي
(ص . ] )379

وقال اإلمام القرايف " :قال العلماء :إمنا تصح رؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألحد رجلّي
أحدمها صحايب رآه فعلم صفته فانطبع يف نفسه مثاله فإذا رآه جزم أبنه رأى مثاله املعصوم من

الشيطان ،فينتفي عنه اللبس والشك يف رويته عليه السالم ،واثنيهما رجل تكرر عليه مساع صفاته
املنقولة يف الكتاب حىت انطبعت يف نفسه صفته عليه السالم ،ومثاله املعصوم كما حصل ذلك ملن
رآه فإذا رآه جزم برؤية مثاله عليه السالم كما جيزم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك يف رؤيته

عليه السالم ،وأما غري هذين فال حيصل له اجلزم ،بل جيوز أن يكون رآه عليه السالم مبثاله ،وحيتمل

أن يكون من ختييل الشيطان ،وال يفيد قول املرئي ملن يراه أان رسول هللا ،وال قول من حيضر معه هذا
رسول هللا؛ ألن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغريه  ،" ...هذا وهللا أعلم.
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إطالق البدعة على املسائل االجتهادية
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/03/25هـ

السؤال

هل كل ما قام على أصل ضعيف من العبادات يدخل يف مفهوم البدعة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن كل عبادة استندت إىل أصل صحيح فإهنا ال تكون بدعة من هذا الوجه.

وكذلك كل عباده استندت إىل أصل ابطل فهي بدعة.

لكن األصل الضعيف منه ما هو شديد الضعيف فيلحق ابألصل الباطل ،ومنه ما يكون ضعفه مما

ينجرب فهذا ال جيزم إبحلاقه ابألصل الباطل ،ومنه ما يكون ضعفه حمتمالً لالجنبار ومورداً الجتهادات

العلماء.

واملقصود أن الضعف درجات ،ومن األمثلة على ذلك احلديث الذي اختلف األئمة يف تضعيفه
وحتسينه ،وكذا القياس الذي يتفاوت العلماء يف إعماله وإمهاله.

ومن ذلك أيضاً االختالف احلاصل يف االستدالل ابلعمومات واملفاهيم والتأويالت ،فإهنا دالالت
حتتمل القبول والرد يف أغلب األحيان.

والقاعدة احملكمة يف هذا الباب :أن االبتداع ال يدخل يف األمور االجتهادية ،فمىت ص هح تصنيف
اخلالف حتت ابب االجتهادات مل جيز إطالق وصف البدعة على أحد القولّي.

ومن األمثلة على ذلك اخلالف يف وضع اليدين يف الصالة بعد الرفع من الركوع ،والتسبيح

ابملسبحة ،ومسح الوجه ابليدين بعد الفراغ من الدعاء.

فهذه املسائل ال يدخلها االبتداع من هذا الوجه ،وال يقال ملن أخذ أبحد القولّي إنه مبتدع؛ نظراً
لكوهنا من املسائل االجتهادية .وهللا أعلم.
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رؤية املهدي
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات
التاريخ 1424/6/8هـ

السؤال

إحدى الفتيات ،وذكر امسها يف اجلرائد ،وقيل إهنا قد رأت املهدي ،فهل هذا من املمكن؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .وبعد:
فهذه الفتاة اليت زعمت اجلرائد عنها أهنا رأت املهدي ،هل هذه الرؤية رؤية عّي أو منامية؟ وهل

تعرف املهدي حىت حتكم أبنه هذا الذي رأت؟!!

وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن هللا تبارك وتعاىل يبعث يف آخر الزمان خليفة يكون حكماً

عدالً ،يلي أمر هذه األمة من آل بيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من ساللة فاطمة يوافق امسه

اسم الرسول  -صلى هللا عليه وسم -واسم أبيه اسم أيب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقد وصفته
األحاديث أبنه أجلى اجلبهة ،أقىن األنف ،ميأل األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً وظلماً .انظر مثالً ما
رواه الرتمذي ( ، )2232-2231وأبو داود

( )4285-4282من حديث ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنهما-
فليس كل من كان امسه حممد بن عبد هللا أجلى اجلبهة ،أقىن األنف هو املهدي املوعود يف

األحاديث.

وليس الناس هم الذين يبعثونه ،بل يبعثه هللا ،وال يعرف مىت حىت تكتمل فيه املواصفات ومنها واليته

واستخالفه على املسلمّي ،وملؤه األرض عدالً بعد استخالفه بعد أن ملئت جوراً ،وظهوره يكون
قرب نزول املسيح عيسى بن مرمي  -عليه السالم.-
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فنصيحيت إلخواين املسلمّي عدم االشتغال مبثل هذه األمور ألهنا مضيعة للوقت ،وإمنا عليهم كما
قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -للذي يسأل عن الساعة؟ قال له  -صلى هللا عليه وسلم:-
"وماذا أعددت هلا؟ " رواه البخاري ( ، )3688ومسلم ( )2639من حديث أنس -رضي هللا

عنه -فيجب أن نشغل أنفسنا ابلسؤال عما أعددان للساعة ،أما الكربى أو الصغرى ،وهي موت

اإلنسان ومغادرته هذه احلياة ،وقد كثر أدعية املهدي من قدمي الزمان ،فيجب احلذر وعدم االهتمام

واالنشغال مبثل هذه اإلشاعات .وهللا أعلم.
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مساع الرسول السالم عند قربه
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال

هل عندما أسلم على الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عند قربه يرد السالم؟ أفيدوان  -جزاكم هللا

خرياً .-
اجلواب

ورد سؤال مشابه على اللجنة الدائمة فأجابت عنه فإليك السؤال واإلجابة.
السؤال :هل يسمع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كل دعاء ونداء عند قربه الشريف أو صلوات
خاصة حّي يصلى عليه كما يف احلديث "من صلى علي عند قربي مسعته" إىل آخر احلديث ،أهذا

احلديث صحيح؟ أو ضعيف؟ أو موضوع على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؟

اجلواب :األصل أن األموات عموماً ال يسمعون نداء األحياء من بين آدم وال دعاءهم كما قال -

تعاىل " :-وما أنت مبسمع من يف القبور" [فاطر ]22:ومل يثبت يف الكتاب وال يف السنة الصحيحة

ما يدل على أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حىت يكون ذلك
خصوصية له ،وإمنا ثبت عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه يبلغه صالة وسالم من يصلي ويسلم عليه

فقط سواء كان من يصلي عليه عند قربه أو بعيداً عنه ،كالمها سواء يف ذلك؛ ملا ثبت عن علي بن

احلسّي بن علي  -رضي هللا عنهم " -أنه رأى رجالً جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -فيدخل فيها فيدعو فنهاه ،وقال :أال أحدثكم حديثاً مسعته من أيب عن جدي عن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :ال تتخذوا قربي عيداً وال بيوتكم قبوراً ،وصلوا علي
فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم" أبو داود ( ، )2042وأمحد ( )8804بدون ذكر قصة علي بن

احلسّي  -رضي هللا عنهم .-
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علي بعيداً بلغته" انظر الضعيفة ( )203فهو
علي عند قربي مسعته ومن صلى ّ
أما حديث "من صلى ّ

حديث ضعيف عند أهل العلم ،وأما ما رواه أبو داود ( )2041إبسناد حسن عن أيب هريرة  -رضي

هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ما من أحد يسلم علي إال رد هللا علي روحي
حىت أرد عليه السالم" فليس بصريح أنه يسمع سالم املسلم ،بل حيتمل أنه يرد عليه إذا بلغته

املالئكة ذلك ،ولو فرضنا مساعه سالم املسلم مل يلزم منه أن يلحق به غريه من الدعاء والنداء.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،اجمللد األول ،ص. ]314 :
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كشف احلجاب ورؤية اجلان
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1424/6/22هـ

السؤال

هل صحيح أنه يوجد من البشر أانس مكشوف عنهم احلجاب ،وبذلك يستطيعون أن يروا اجلان؟
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
قضية الكشف :أصلها مصطلح صويف ،والكشف كشفان:

أحدمها :ألولياء الرمحن؛ وهو ما جيريه هللا تعاىل من الكرامات على يد ويل من أوليائه ملصلحة يف

الدين ،أو حاجة يف الدنيا.
والثاين :ألولياء الشيطان؛ وهو ما يدعيه بعض أهل الشطح من الكشوفات والتجليات للحضرة
اإلهلية ،وكذلك ما يدعيه السحرة واملمخرقون من انكشاف احلجب ،وزوال األسباب.

وعليه فاملسؤول عنه هو من النوع الثاين ،ألن اجلان ال ميكن رؤيتهم ابلصورة اليت خلقوا عليها يف

هذه الدنيا ،أما حّي يتشكلون ويتصورون بصور بعض املخلوقات واحليواانت والطيور كما ثبت ذلك
يف النصوص ،فإنه واحلالة هذه يراهم كل أحد ،لكن الشأن يف معرفة أهنم يف نفس اللحظة قد
تشكلوا هبذه اهليئات .وهللا أعلم.
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إغاثة األولياء بعد موهتم
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

مسعنا أحد الدعاة يقول :إن األولياء قادرون على إغاثة الناس أبرواحهم بعد موهتم؛ ألنه قد ثبتت هلم

الكرامات ،والكرامة شيء خارق للعادة ،وهللا -عز وجل -قدير على أن يعطيهم هذه القدرة ،فما
رأيكم؟ أرجو التفصيل ألمهية املوضوع- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فإن النصوص الشرعية قد جاءت ببيان أن هلل –تعاىل -أولياء؛ كقوله – سبحانه وتعاىل" :-أال إن
أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون" [يونس ، ]63-62:وغري ذلك
من اآلايت الكرمية ،والويل هو من واىل هللا –تعاىل -وتق هرب إليه مبرضاته ومبوافقته فيما حيب –

سبحانه ،-واملؤمنون املتقون الذين هم أولياء هللا –تعاىل -جيعل هللا هلم خمرجاً مما ضاق على الناس
ويرزقهم من حيث ال حيتسبون ،فيدفع هللا عنهم املضار ،وجيلب هلم املنافع ،ويعطيهم هللا –تعاىل-
أشياء من الكرامات ،وخوارق العادات ،وهذه الكرامات لألولياء اثبتة ابلكتاب والسنة ،كما وقع

لعمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد -رضي هللا عنهما -وكما وقع لغريمها من الصحابة –رضي هللا
عنهم -والتابعّي ،وأعظم الكرامات :االستقامة على طاعة هللا –تعاىل -وااللتزام بكتابه وسنة نبيه –
صلى هللا عليه وسلم ،-ولذلك قال بعضهم( :كن طالباً لالستقامة ال طالباً للكرامة ،فإن نفسك

متحركة يف طلب الكرامة ،وربك يطلب منك االستقامة) ،وليس من شأن الويل أن يتحدث ابلكرامة،

ويباهي هبا ،فإن ذلك من حب الظهور والسمعة ،مما يتناىف مع أصل التقوى والوالية ،فإذا ثبت

حصول الكرامة لشخص فعندئذ نصدق هبا ،ولذلك ينبغي التثبت والتيقن ،فما كل ما يتحدث به
الناس ويتناقلونه يف هذا الباب يكون اثبتاً وصحيحاً ،وما ينقل من اخلوارق عن غري املؤمنّي املتقّي –
مما يقع لبعض الناس من املسلمّي وغري املسلمّي -فهو قضاء حاجات استدراجاً هلم يف الدنيا،

وعقوبة هلم يف اآلخرة ،ووقوعه ممكن يف الدنيا ،وال يستطيع األولياء بعد موهتم أن ينفعوا أنفسهم وال

غريهم ،كما ال يستطيعون أن يدفعوا ضراً عن أنفسهم ،وال عن غريهم ،وهللا –تعاىل -هو النافع

الضار ،املتفرد إبجابة الدعاء عند االضطرار ،فمن زعم أن أحداً من اخللق بيده شيء من ذلك خارج
السنن الكونية اليت أجرى هللا –تعاىل -الكون عليها ،فهو خمطئ ،ولذلك فالذي يتخذ
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كائناً ما من الكائنات ولياً ونصرياً وكاشفاً عنه السوء ،كل ذلك ابملعاين اخلارجة عن نطاق السنن

الطبيعية اليت أوجدها هللا -تعاىل ،-يكون السبب العتقاده ذلك :ظنه أن هلذا الكائن نوعاً من أنواع

السلطة والتدبري ،والتصرف بنظام الكون ،فيكون بذلك قد جعله إهلاً مع هللا أو من دون هللا ،فينبغي

احلذر من ذلك .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ِم ْن معجزات النيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1426/03/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
كثري من النصارى ال يؤمنون ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه -كما يعتقدون -مل أيت بنبؤات
كثرية يف املاضي .وأان أعرف أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -جاء بنبؤات كثرية .فأرجو منكم

تزويدي بقائمة توضح هذه النبؤات ،وذكر أكرب عدد ممكن منها ،مع توضيح مصدرها بذكر اآلايت

والسور .وإذا كانت من احلديث فأرجو إيراد الصحيح منها ،أو حتديد درجة صحة احلديث ،وفيما

متاما .أرجو اإلحاطة؛ فأان يف وضع ابلغ اخلطورة على ديين ،لذا فأان حباجة
إذا كان ميكنين الوثوق به ً
ماسة ملساعدة منكم هبذا اخلصوص ،تزيل الشكوك وتكون حجة يل يف دعوة الغري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أجرى هللا على يد رسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم -معجزات ابهرات وآايت مبصرات ،إذا نظر

إليها مريد احلق دلته على صدق من جاء هبا ،وأنه مرسل من عند هللا ،ألن هذه اآلايت ال ميكن أن
ف فيها املؤلفات ،وتناوهلا العلماء ابجلمع
ُجترى على يد ك هذاب ،وهذه املعجزات كثرية جداً ،وأُلِّ َ
والدراسة .فمن هذه املعجزات ما يلي:

 -1القرآن:

وهو أعظم هذه املعجزات ،بل وأعظم معجزات األنبياء على اإلطالق ،وهو القرآن الكرمي والكتاب
املبّي ،وهو آية ختاطب النفوس والعقول ،وهو ٍ
ابق دائم إىل يوم الدين ال يطرأ عليه التبديل وال
التغيري ،قال هللا تعاىل " :وإنه لكتاب عزيز ال أيتيه الباطل من بّي يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم

محيد" [فصلت41:ـ ]42وقد حتدهى هللا به فصحاء العرب ،وقد كانت الفصاحة والبالغة وجودة
القول هي بضاعة العرب ،ولكنهم مع ذلك مل أيتوا مبثله.
 2ـ اإلسراء واملعراج:
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ومن آايته أيضا إسراء النيب -صلى هللا عليه وسلم -من املسجد احلرام يف مكة املكرمة إىل املسجد

األقصى يف فلسطّي ،قال هللا تعاىل " :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد
األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو السميع العليم " [اإلسراء . ]1:ومن املسجد

األقصى عرج به إىل السماء ،وهناك رأى من آايت هللا الكربى.

وقد استعظم الكفار من قريش دعوى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف حادثة اإلسراء ،حيث
كانت القوافل متضي األسابيع يف الذهاب إىل فلسطّي والعودة منها ،فكيف يتسىن لرجل أن ميضي
ويعود يف ليلة؟! ولكن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أخربهم عن صفات املسجد األقصى ملا

سألوه عنه ،فأجاهبم مع أهنم يعرفون أنه مل يذهب إليه قبل ذلك وقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة –
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-لقد رأيتين يف احلِ ْج ِر وقريش تسألين
عن مسراي ،فسألتين عن أشياء من بيت املقدس مل أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط ،قال:

فرفعه هللا يل أنظر إليه ما يسألوين عن شيء إال أنبأهتم به" .أخرجه مسلم (. )172

 3ـ انشقاق القمر:

وهذه املعجزة أيضاً من أعظم املعجزات ،وقد سأل أهل مكة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يريهم
آية فأراهم انشقاق القمر ،قال هللا تعاىل":اقرتبت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

سحر مستمر" [القمر1:ـ . ]2وينقل اإلمام ابن كثري اإلمجاع على حدوث هذه اآلية.

وجاء عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -أن أهل مكة سألوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن
يريهم آية ،فأراهم انشقاق القمر مرتّي .أخرجه البخاري ( )3637ومسلم ( )2802ويف بعض

رواايت احلديث عن عبد هللا بن مسعود –رضي هللا عنه -قال :بينما حنن مع رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -مبىن إذا انفلق القمر فلقتّي ،فكانت فلقة وراء اجلبل وفلقة دونه ،فقال لنا رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -اشهدوا" رواها مسلم (. )2800
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وقد شاهد انشقاق القمر الناس يف أحناء اجلزيرة العربية ،وقد ظن الكفار من أهل مكة أن الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -سحرهم ،وقالوا :اسألوا املسافرين فإن حمم ًدا ال يستطيع أن يسحر الناس

كلهم ،ويف اليوم التايل سألوا من وفد إليهم ممن كان مسافراً خارج مكة فأخربوهم أهنم رأوا القمر

انشق.

4ـ تكثري الطعام:
وهذه املعجزة وقعت مراراً منه -صلى هللا عليه وسلم ،-فمن ذلك:
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اخلَْن َد ُق َرأَيْ ُ ِ
صلهى ه
عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال :لَ هما ُح ِف َر ْ
اَّللُ َعلَْي ِه
هيب َ -
ت ابلنِ ِّ
ت
جوعاَ -ش ِدي ًدا ،فَانْ َك َفأ ُ
ْتَ :ه ْل ِع ْن َد ِك َش ْيءٌ؟ فَِإِّين َرأَيْ ُ
ْت إِ َىل ْام َرأَِيت فَـ ُقل ُ
صا ،يعينً :
َو َسله َمَ -مخَ ً
بِرس ِ ِ
ت إِ َه ِ ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ع ِم ْن َش ِع ٍريَ ،ولَنَا ُهبَْي َمةٌ
صا َش ِدي ًدا ،فَأَ ْخ َر َج ْ
صا ٌ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -مخَ ً
يل ج َر ًااب فيه َ
ول ه َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ال ه
ت إِ َىل َر ُسول ه
اَّلل -
ري فَـ َف َرغَ ْ
َداج ٌن ،فَ َذ َْحبتُـ َها َوطَ َحنَ ْ
ت إِ َىل فَـ َراغي َوقَطه ْعتُـ َها ِيف بُـ ْرَمت َها ،مثُه َولهْي ُ
شع َ
ول هِ
ض ْح ِين بِر ُس ِ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َقالَ ْ
تَ :ال تَـ ْف َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -وِمبَ ْن َم َعهُ ،فَ ِج ْئـتُهُ
اَّلل َ -
َ
َ
ول هِ
ت َونَـ َف ٌر
اعا ِم ْن َش ِع ٍري َكا َن ِع ْن َد َان ،فَـتَـ َع َ
ْتَ :اي َر ُس َ
ال أَنْ َ
ار ْرتُهُ ،فَـ ُقل ُ
صً
اَّلل ذَ َْحبنَا ُهبَْي َمةً لَنَاَ ،وطَ َحنها َ
سَ
فَ َ

ال :اي أ َْهل ْ ِ
صلهى ه ِ ه
ورا-أي
َم َع َ
اح النِ ُّ
ك ،فَ َ
اخلَْن َدق إِ هن َجابًِرا قَ ْد َ
هيب َ -
صنَ َع ُس ً
ص َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -فَـ َق َ َ َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :-ال تُـ ْن ِزلُ هن بُـ ْرَمتَ ُك ْمَ ،وَال َختْبِ ُز هن
ال َر ُس ُ
طعاما -فَ َح هي َه ًال بِ ُك ْم ،فَـ َق َ
اَّلل َ -
ً
ول هِ
ِ
ِ
صلهى ه ِ ه
ت
اء َر ُس ُ
هاس َح هىت ِجئْ ُ
يء ،فَ ِج ْئ ُ
اَّلل َ -
ت َو َج َ
َعجينَ ُك ْم َح هىت أَج َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -يَـ ْق ُد ُم الن َ
ِ
ْت اله ِذي قُـل ِ
ص َق فِ ِيه َوَاب َر َك ،مثُه
ْت ،فَأَ ْخ َر َج ْ
ْام َرأَِيت ،فَـ َقالَ ْ
ك َوبِ َ
ت :بِ َ
ْت :قَ ْد فَـ َعل ُ
ك ،فَـ ُقل ُ
ت لَهُ َعجينًا ،فَـبَ َ
ِ ِ
ِ
وها َو ُه ْم
ص َق َوَاب َر َك ،مثُه قَ َ
ال :ا ْد ُ
ع َخابَِزًة فَـ ْلتَ ْخبِ ْز َم ِعيَ ،واقْ َدحي م ْن بُـ ْرَمتِ ُك ْم َوَال تُـ ْن ِزلُ َ
َع َم َد إِ َىل بُـ ْرَمتنَا فَـبَ َ
ْسم ِاب هِ
ِ
َّلل لََق ْد أَ َكلُوا َح هىت تَـ َرُكوهُ َو ْاحنَ َرفُوا،
أَل ٌ
ْف-كان عددهم ألف رجل -فَأُق ُ
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َوإِ هن بُـ ْرَمتَـنَا لَتَ ِغ ُّ
ط َك َما ِه َيَ ،وإِ هن َع ِجينَـنَا لَيُ ْخبَـ ُز َك َما ُه َو" .أخرجه البخاري ( )4102ومسلم ()2039
.

وحوادث تكثري الطعام كثرية جداً ،لكن هذا مثال منها يغين عن البقية.
 5ـ نبع املاء من بّي أصابعه صلى هللا عليه وسلم:

وقد حصلت هذه املعجزة أكثر من مرة يف ظروف خمتلفة منها:
فقد جاء عن أنس بن مالك –رضي هللا عنه -أن نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه ابلزوراء ـ
مكان يف املدينة ـ دعا بقدح فيه ماء ،فوضع كفه فيه ،فجعل ينبع من بّي أصابعه ،فتوضأ مجيع

أصحابه ،قال قلت :كم كانوا اي أاب محزة؟ قال :كانوا زهاء الثالمثائة .أخرجه البخاري ()3573

ومسلم (. )2279

 6ـ كف األعداء عنه:
وهذه املعجزة حصلت للنيب -صلى هللا عليه وسلم -أكثر من مرة ،سواء يف مكة أو يف املدينة أو يف

خارجهما ،فمن ذلك:

عن أيب هريرة –رضي هللا عنه -قال :قال أبو جهل :هل يعفر حممد وجهه بّي أظهركم؟ قال :فقيل:

نعم ،فقال :والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته أو ألعفرن وجهه يف الرتاب ،قال:

فأتى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته ،قال :فما فجئهم منه إال
وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده ،قال :فقيل له مالك؟ فقال :إن بيين وبينه خلندقًا من انر وهوالً
عضوا".
عضوا ً
وأجنحة ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-لو دان مين الختطفته املالئكة ً

قال :فأنزل هللا -عز وجل -ال ندري يف حديث أيب هريرة أو شيء بلغه" :كال إن اإلنسان ليطغى أن

رآه استغىن إن إىل ربك الرجعى .أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر

ابلتقوى أرأيت إن كذب وتوىل ـ يعين أاب جهل ـ أمل يعلم أبن هللا يرى كال لئن مل ينته لنسفعا ابلناصية
انصية كاذبة خاطئة فليدع انديه سندع الزابنية كال ال تطعه" أخرجه مسلم (. )2797
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وأيضا يف غزوة حنّي كما رواه سلمة بن األكوع –رضي هللا عنه -قال :فلما غشوا-أي الكفار-
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -نزل عن البغلة ،مث قبض قبضة من تراب من األرض ،مث استقبل

إنساان إال مأل عينيه تر ًااب بتلك القبضة ،فولوا
به وجوههم فقال":شاهت الوجوه" فما خلق هللا منهم ً

مدبرين ،فهزمهم هللا -عز وجل -وقسم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -غنائمهم بّي املسلمّي.

أخرجه مسلم (. )1777

ومنها أيضاً :كما جاء عن جابر بن عبد هللا –رضي هللا عنهما -قال :غزوان مع رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -غزوة قبل جند ،فأدركنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف ٍ
واد كثري العضاه ،فنزل
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حتت شجرة ،فعلهق سيفه بغصن من أغصاهنا ،قال :وتفرق الناس

رجال أاتين وأان انئم
يف الوادي يستظلون ابلشجر ،قال :فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إن ً
فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي ،فلم أشعر إال والسيف صلتا يف يده ،فقال يل :من

مينعك مين؟ قال :قلت :هللا ،مث قال يف الثانية :من مينعك مين؟ قال :قلت :هللا ،قال :فشام السيف

فها هو ذا جالس" .مث مل يعرض له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .رواه البخاري ( )2910ومسلم
(. )843
وغريها كثري.

 7ـ إبراء املرضى:

وهذا أيضاً وقع للنيب -صلى هللا عليه وسلم -مرات عدة منها:

انكسرت رجل عبد هللا بن عتيك –رضي هللا عنه -فأتى للرسول -صلى هللا عليه وسلم -فمسحها
فعادت كأن مل يصبها أذى .صحيح البخاري ( . )4039ومنها أيضاً أن علي بن أيب طالب اشتكى

عينيه ،فبصق الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف عينيه ،فربأ كأن لن يكن به وجع .صحيح البخاري

( )3009ومسلم (. )2406

وغريها كثري.
8ـ إخباره ابألمور املغيبة:
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وهذا أيضاً حصل أكثر من مرة ،فعلى سبيل املثال :أخرب ابستشهاد قادة املسلمّي الثالثة -رضي هللا

عنهم -يف معركة مؤته ،واستالم خالد بن الوليد -رضي هللا عنه -الراية من بعدهم يف نفس اليوم
الذي وقع فيه احلدث .صحيح البخاري (. )3757

وعندما تويف النجاشي ملك احلبشة أخرب بوفاته يف نفس اليوم .صحيح مسلم (. )953

ومنها أيضاً إخباره أبماكن مصرع صناديد قريش يف معركة بدر ،كما جاء عن أنس بن مالك -رضي

هللا عنه :-فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-هذا مصرع فالن" .قال :ويضع يده على

األرض ههنا وههنا ،قال :فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه

مسلم (. )1779

هذه بعض املعجزات مع بيان مصادرها األصلية ،وقد اعتمدت يف مصادرها على صحيح البخاري
ومسلم ،الذين مها أصح الكتب بعد القرآن الكرمي.

وهذه املعجزات والدالئل اشتهرت عند من شاهدها ،بل وتناقلها الناس وحضرها مجع كبري أكثر ممن

حضر معجزات املسيح عليه السالم.
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بّي كرامات األولياء ومعجزات األنبياء
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1425/3/12هـ
السؤال

هناك قول نسمعه وهو ما صح أن يكون معجزة لنيب صح أن يكون كرامة لويل ،من قائل هذا

الكالم؟ وما معناه؟ وهل هذا يعين أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد شق له القمر وعرج به إىل

السماء ،وأن الويل الصاحل ميكن أن يكون له هذه الكرامة أيضاً؟ .أفيدوان ابرك هللا بكم.

اجلواب

احلمد هلل ،معجزات األنبياء وهي اآلايت والبينات والرباهّي على صدقهم ،وكرامات األولياء كلها من
خوارق العادات ،وكل اخلوارق يرجع إىل نوع القدرة والتأثري ،أو العلم ،أو الغىن.

فاخلوارق تتنوع حبسب هذه املعاين ،فمعجزات األنبياء منها ما يكون علمياً ،ومنها ما يكون من قبيل
القدرة ،ومنها ما يكون من قبيل الغىن ،وهكذا كرامات األولياء.

وقول القائل( :ما صح أن يكون معجزة لنيب صح أن يكون خارقاً لويل)  ،معناه :أن ما كان معجزة
للنيب إن حصل مثله للويل فهو كرامة ،وليس املقصود أن كل معجزة من معجزات األنبياء يكون

مثلها لألولياء ،لكن إن حصل للويل من اخلوارق ما يشبه بعض معجزات النيب فهو يف حقه كرامة،

وما كان كرامة لويل فإنه معجزة للنيب الذي يتبعه هذا الويل؛ ألنه إمنا حصل له هذا اخلارق بسبب

اتباعه ،فتكون الكرامة حجة على صحة الدين الذي هو عليه ،وهبذا يعلم أنه ال يلزم أن كل خارق
حصل لنيب يكون مثله ألحد من األولياء ،فانشقاق القمر وعروج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل

حيصل لغريه ولن حيصل.

وقد ذكر شيخ اإلسالم بن تيمية أن خوارق األنبياء ال يقدر على مثلها أحد من البشر ،فال بد أن
تتميز خوارق األنبياء على كرامات األولياء.
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وأما صاحب هذه املقولة فأان ال أعرفه ،وميكن الرجوع ملعرفته إىل الكتب املعنية ابملعجزات
والكرامات مثل كتاب النبوات البن تيمية .وهللا أعلم.

()163/4

علم األبراج
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1425/2/27هـ
السؤال

أريد أن أستفسر عمن يهتم بتاريخ ميالد اآلخرين ،حبجة أنه بذلك يعرف بعضاً من جوانب شخصية
اآلخرين النتمائهم للربج الفالين ،كأن يقول :إن من كان من برج (األسد) فهو ميتاز بشخصية

قيادية! ،ويقول :إن شخصية برج (الدلو) تتعلق بـ (اجلوزاء)  ،وتكون عالقتهم قوية ،وغريها من

التحليالت .كيف ميكنين أن أرد على هؤالء ابلدليل من القرآن والسنة؟ أرجو مساعديت ألن الظاهرة
واسعة االنتشار ،ويقول من يعتقد هبذا الشيء أنه ال يؤمن ابألبراج من انحية احلظوظ والغيبيات!
ولكن يؤمن أبنه كل من ينتمون لربج معّي يشرتكون يف صفاهتم الشخصية! وأمر آخر بدأ يتفشى

حبجة أهنا فراسة ،مسعت عن امرأة أهنا ما إن تنظر إىل صورة شخص حىت تعطى تفاصيل عن شخصيته
على الرغم من أهنا ال تعرفه ،وأهنا شاهدت صورة لعروسّي يف حفلة زفافهما فقالت عن شخصيتهما
ومدى قوة عالقتهما ستكون وغريها من األمور اليت جعلت إحدى قريبات الزوجّي تقول بتعجب:
لقد ذكرت تفاصيل وكأهنا عاشت معهما  ! ...أرجو إفادتنا  ...هل هذه املرأة لديها فراسة كما شاع
بّي الناس  ...أم هي دجالة؟ -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
من األمور املقررة يف عقيدة اإلسالم أن اخللق واإلجياد والتدبري ،وعلم الغيب مما خيتص به الرب -

تعاىل -ال جيوز منازعته يف ذلك ،وال أن يضاف ذلك إىل شيء من اخللق وابلتايل فإن األبراج

واألنواء ،وكذا األعوام واألايم هي ذوات خملوقة مربوبة ،وهي ظروف وأزمنة وأفالك خلقها هللا -

تعاىل -وأوجدها حلكم عظيمة ،ومل جيعل إليها شيئاً من التأثري على اخللق بذواهتم أو صفاهتم ،ومن
حكم خلق النجوم ،وهي أكثر ما يتعلق هبا هؤالء وغريهم:
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 -1أهنا الزينة للسماء  -2رجوماً للشياطّي  -3عالمات للمسافرين؛ قال -تعاىل" :-وعالمات

وابلنجم هم يهتدون" [النحل ، ]16:وقال -تعاىل" :-ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها

رجوماً للشياطّي" [امللك ، ]5:وكون اإلنسان يولد يف جنم معّي أو برج معّي ،ال عالقة لشقاوته أو

سعادته هبا ،وابلتايل فمن اعتقد أن هذه األبراج تؤثر بذاهتا على الناس فذلك نوع من الشرك األكرب

وهو شرك يف الربوبية؛ ألنه أضاف اخللق والتأثري إليها.

ومن مل يعتقد ذلك ولكنه خيرب عن أحوال الناس ،وماذا سيحصل هلم بناء على أبراجهم فهذا من

التكهن وادعاء علم الغيب ،وعلم الغيب اختص به الرب -تعاىل-؛ قال تعاىل" :قل ال يعلم من يف

السماوات واألرض الغيب إال هللا" [النمل ، ]65:وقال -صلى هللا عليه وسلم " :-مخس ال
يعلمهن إال هللا ،وقرأ" :إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس

ماذا تكسب غداً وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري" [لقمان .. ]34:احلديث رواه

البخاري ( )50ومسلم ( )9من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  .-أما دعوى أن الذين يولدون
يف برج معّي فيكون بينهم قاسم مشرتك من الصفات ،فهذا مع كونه جرأة على الغيب ،وربطاً
للصفات ابألبراج ،فهو أيضاً يكذبه الواقع ،حيث ترى أشخاصاً ولدوا يف يوم واحد ،بل؛ وجندهم
أحياانً توأمّي ،ويكون بينهم من االختالف يف صفاهتم وأخالقهم الشيء الكثري ،وعلى كل حال

فالواجب اإلعراض عن هذا املسلك ،وعدم تصديق أدعيائه أو االستماع إليهم ،أو قراءة ما ينشرون،

فكثري منهم جعل ذلك ابابً ألكل أموال الناس ابلباطل ،والضحك على البسطاء والسذج من الناس.
أما فيما يتعلق حبال تلك املرأة فإن الفراسة حق ،وتثبت يف كثري من األحوال ألهل اإلميان والصالح،

ولكن مل جيعلوها مهنة أو عادة يتعرضون هبا للناس فيميزون صفاهتم ،ويقارنون بّي بعضهم البعض،
وال يبعد عمن ميتهن هذه املهنة الدجل والشعوذة .وهللا أعلم.
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هل هذه كرامة أم خرافة؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات
التاريخ 1425/04/17هـ
السؤال

السالم عليكم
ماذا تقولون يف شخص غري ملتزم بدين هللا ،يؤخذ إىل أحد املشايخ فيضع الشيخ يده على رأس هذا

الشخص فيصبح ملتزما ابلدين! هل هذا ممكن على ضوء كرامات األولياء؟ فتكون من كرامات

الشيخ أن يهتدي الناس على يده؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
من حكمة هللا -تعاىل -أن خيرق العادة املطردة اليت جرت عليها سنة هللا الكونية يف ارتباط األسباب
مبسبباهتا ،ونتاج اآلاثر عنها ،وختلفها عند انعدامها يكون ذلك لويل من أولياء هللا الصاحلّي ملصلحة

يف الدين أو حاجة يف الدنيا ،وال يصح ادعاؤها من أي أحد أو التطلع إليها ،أو تطلبها ابجملاهدات

والرايضات ،وإجهاد النفس مبا مل يشرعه هللا ألجل احلصول على الكرامات ،وإمنا الكرامة هي حمض

منة هللا -تعاىل -يؤتيها من يشاء مبقتضى حكمته ،وكل من كان تقياً فهو هلل -تعاىل -ولياً ،واملدح
واحلمد معلق على وصف التقوى ال على حصول الكرامة ،إذ ليس من شرط اإلمامة يف الدين،
والصالح يف القلب أن يكون لصاحبها كرامات ،وال يلزم من وجود اخلوارق قد حتقق صاحبها

ابلتقوى ،إذ بعض هذه اخلوارق قد تكون من أفعال السحرة والكهان ،وال يعرف الفرق بينهما إال من
أانر هللا بصريته ابلعلم النافع واملعتقد الصحيح ،وهذه احلالة الواردة يف السؤال هلا تعلق ابلقلوب ،إذ

هداية القلوب بيد عالم الغيوب ،ولو كان ذلك ممكناً لبشر حلصل خلري الناس حممد بن عبد هللا -
صلى هللا عليه وسلم -الذي كان حريصاً على هداية اخللق ودعوهتم ،وحريصاً على دعوة عمه أيب

طالب حىت بذل له كل ما استطاع ألجل أن يسلم ،حىت أنزل هللا عليه" :إنك ال هتدي من أحببت"
[القصص. ]56:
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فهذه دعاوى لبعض شيوخ الطرق الصوفية يزعمون أن من يتذلل للشيخ ،وينطرح أمامه ،ويقبل تربته،
ورمبا حلق شعر رأسه إعالانً للتوبة ،فذلك عالمة على توبته واستقامته ،واحلقيقة أن هذه ليست
استقامة ،وال التزاماً ،وإمنا ارتكاس يف التبعية هلذه الطرق البدعية ،واخنراط يف منهجها ،ومن مث

يسمونه التزاماً واستقامة.

واملشايخ املستقيمون على السنة هم الذين يهدون الناس ابلبيان ،والدليل ،وينريون هلم الطريق

ابلكتاب والسنة .وفق هللا اجلميع للزوم السنة والدعوة إليها ،والسالم وعليكم ورمحة هللا وبركاته.
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اهتزاز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ رضي هللا عنه
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات
التاريخ 1425/10/07هـ

السؤال

السالم عليكم.

ثبت يف احلديث أن عرش الرمحن اهتز ملوت سعد بن عبادة ،رضي هللا عنه ،ما حقيقة هذا؟ وما

املقصود منه؟ ألن عرش الرمحن أعظم من أن يهتز ملوت أحد ،مع عظيم احرتامنا للصحايب اجلليل،
خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب
بسم هللا ،وصلى هللا على رسوله ومصطفاه.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اهتزاز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ -ال ابن عبادة -رضي هللا عنهماٌّ ،
حق اثبت ،وقع على

نقصا وال عيبًا ،وجيب على املسلم اإلميان بذلك يقينًا؛
كيفية جنهلها تليق بعظمة العرش وال تقتضي ً
ألن إميانه به هو مقتضى شهادة أن حمم ًدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم
أخربان بلسانه عن ذلك ،قاله لصحابته ،رضي هللا عنهم ،ومسعوه منه يقينًا؛ إذ األحاديث عنه بذلك

متواترة ،ومعلوم أن املتواتر أثبت أنواع الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم ،ولو مل يقله صلى هللا عليه

وسلم ملا علمناه وملا قلنا به ،ولو كان غري اثبت عنه صلى هللا عليه وسلم لرددانه على قائله ومل نقبله
(ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب فََال يُظْ ِه ُر
منه؛ ألن اإلخبار عن املغيبات ال سبيل إليه إال من قبله صلى هللا عليه وسلم؛ َ
َعلَى غَْيبِ ِه
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ً

ِ
ت وي ِ
يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما)
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه الَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِّممها قَ َ
ُ
سلّ ُمواْ تَ ْسل ً
وك ف َ
َ َ َ ُ
ض ْي َ َ ُ َ
[النساء . ]65:واملقصود من اهتزاز العرش االستبشار بقدومه ،رضي هللا عنه .انظر كتب املتواتر
وأقرهبا (نظم املتناثر من احلديث املتواتر) للكتاين.
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كرامة املشي على املاء
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/املعجزات والكرامات

التاريخ 1425/10/10هـ
السؤال

أستاذان اجلليل :هل هناك يف اتريخ الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي واألمم السابقة من كانت له
كرامة السري على املاء؟ وهل ميكن أن يتكرر مثل هؤالء الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أو التابعّي يف أمة
حممد ،صلى هللا عليه وسلم -مرة أخرى؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
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حصل املشي على املاء مع الصحايب اجلليل العالء بن احلضرمي ،رضي هللا عنه ،يف مسريه إىل أهل
الردة ونشر اإلسالم ،فساروا على املاء وهم يتحدثون دون أن يفقدوا شيئًا ،وكذلك مع العالء ،رضي
ليال ونفرت إبلهم وخيوهلم ،وابتوا بشر ليلة ،ويف الصباح وبعد
أيضا حينما كان يف الصحراء ً
هللا عنهً ،
الصالة دعا العالء ،رضي هللا عنه ،ربه ،فجاءت سحابة وأمطرت حوهلم ال تتعداهم ،فجاءت إليهم

أيضا مع الصحايب سعد بن أيب وقاص ،رضي هللا عنه ،حينما عرب هنر
إبلهم وخيوهلم ،وحصل ذلك ً

دجلة على املاء حىت أذهل احلامية الفارسية املرابطة على الضفة األخرى ،فصاحوا( :ديواين)  -أي

جمانّي -كيف تعربون وسوف تغرقون .ولكنهم وصلوا إىل الضفة األخرى دون أن ينال أحدهم أذى،

حىت أهنم فقدوا كوب ماء ألحدهم ،فجاء املد وألقاه إليهم ،فلم يفقدوا شيئًا ،وكان سعد ،رضي هللا

عنه ،مستجاب الدعوة ،حيث دعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -له بقوله يف غزوة أُحد:
"الله هم است ِج ِ
اك" .أخرجه الرتمذي ( . )3751واخلري يف أمة حممد صلى هللا عليه
س ْع ٍد إذَا َد َع َ
ُ َْ ْ
بلَ
ري الن ِ
هاس قَـ ْرِين ،مثُه الذين يَـلُو َهنُم ،مث
وسلم ،إىل يوم الدين ،والرسول صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
"خ ُ

وهنُ ْم" .أخرجه البخاري ( )2652ومسلم ( . )2533فما أرجح حصول ذلك اآلن ،فعصر
الذين يَـلُ َ
سبُّوا
الصحابة ،رضي هللا عنهم ،له ميزته ،وهلم فضلهم ،كما قال صلى هللا عليه وسلمَ :
"ال تَ ُ
َصح ِايب ،فَـلَو أَ هن أَح َد ُكم أَنْـ َف َق ِمثْل أُح ٍد ذَ َهبا ما بـلَ َغ م هد أَح ِد ِهم وَال نَ ِ
صي َفهُ" .أخرجه البخاري
ْ
أَْ
َ ْ
َ ُ ً َ َ ُ َ َْ

( )3673ومسلم ( . )2541إال أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب أن لبعض الصحابة ،رضي

هللا عنهم ،كرامات ،وقد نشرت حبثًا يف جملة جامعة امللك عبد العزيز ،اآلداب والعلوم اإلنسانية ،م
وأيضا يف جملة جامعة أم
( ، )1997 -1417بعنوان( :بشارات النيب صلى هللا عليه وسلم) ً .
القرى بعنوان( :دالئل نبوية إىل األحداث املستقبلية)  .سوف ينشر -إن شاء هللا تعاىل.
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رفع القرآن يف آخر الزمان
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما معىن رفع القرآن الذي ورد يف إحدى فتاوى املوقع أنه من العالمات الكربى للقيامة؟.وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

فإن معىن رفع القرآن الوارد يف عالمات الساعة أنه يرفع من الصدور واملصاحف ،فال يبقى يف

الصدور منه آية ،وال يف املصاحف منه حرف ،وهذا هو الذي عناه العلماء بقوهلم( :منه بدأ وإليه

يعود) ،وقد ورد من حديث حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم" :-يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك وال

صدقة ،وليسرى على كتاب هللا يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية ،وتبقى طوائف من الناس الشيخ

الكبري والعجوز يقولون :أدركنا آابءان على هذه الكلمة ال إله إال هللا فنحن نقوهلا" أخرجه ابن ماجة
يف سننه /كتاب الفنت ،ابب ذهاب القرآن والعلم برقم ( ، )4048واحلاكم يف املستدرك ()473/4

 ،وصححه ووافقه الذهيب ،وأورده ابن حجر يف شرحه الفتح ( ، )16/13وعزاه إىل ابن ماجة وقوى
إسناده مث قال" :وعند الطرباين عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -ولينزعن القرآن من بّي

أظهركم يسرى عليه ليالً فيذهب من أجواف الرجال فال يبقى يف األرض منه شيء" قال ابن حجر
وسنده صحيح لكنه موقوف .وانظر للمزيد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (،174/3

 ، )529/6 ،198/3وانظر لوامع األنوار البهية للسفاريين ( . )132-131/2وهللا املوفق.

()172/4

نزول عيسى عليه السالم آخر الزمان
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1426/01/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
حنن نؤمن أن عيسى -عليه الصالة والسالم -سيكون من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -عندما
ينزل إىل األرض ،وسوف يتبع شريعة القرآن .هل هذا صحيح؟ أرجو تقدمي بعض األدلة من القرآن

والسنة على كون عيسى -عليه السالم -من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم.-
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وبعد:
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فإن نبينا حممداً -صلى هللا عليه وسلم -هو آخر األنبياء واملرسلّي مل جيعل هللا –تعاىل -بعده نبياً
يقوم مقامه ويغين غناءه ،وقد أخربان صلى هللا عليه وسلم أبمور من الغيب كثرية وقع منه أمور منها
وبقيت أمور ،ومما بقي أشراط الساعة الكربى ،واليت منها نزول عيسى -عليه السالم -الذي وقع
بسبب رفعه إىل السماء وصلب شبيه له ،فتنة عظيمة لبين إسرائيل ومن اتبع دين النصارى ،حىت

يومنا هذا ،فاعتقدوا فيه العقائد الباطلة ونسبوه ابنا هلل –تعاىل -وعبدوا ما ظنوا أنه صلب عليه ،وقد
بّي هللا احلق يف شأنه يف آايت كثرية منها ما جاء يف سورة مرمي ومنها ما جاء يف سورة النساء "وإن من

أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً" [النساء ، ]159:وجاءت

أحاديث كثرية يف شأن نزوله يف آخر الزمان بلغت حد التواتر ،ومنها ما جاء يف الصحيحّي وغريمها

عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة – رضي هللا عنه -يقول :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
ْسر ال ه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
هِ
يب
صل َ
وسلمَ " :-والذي نَـ ْفسي بيَده لَيُوش َك هن أَ ْن يَـ ْن ِز َل في ُك ْم ابْ ُن َم ْرَميَ َح َك ًما ُم ْقسطًا فَـيَك َ
ِ
َويَـ ْقتُ َل ْ
َح ٌد" البخاري ( ، )2222ومسلم ()155
يض ال َْم ُ
اخلِْن ِز َير َويَ َ
ض َع ا ْجلِْزيَةَ َويَف َ
ال َح هىت َال يَـ ْقبَـلَهُ أ َ
 ،زاد عند مسلم :ويف رواية ابن عيينة" :إماماً مقسطاً ،وحكماً عدالً" .ويف رواية يونس" :حكماً
عادالً" .ومل يذكر "إماما مقسطاً" .ويف حديث صاحل" :حكماً مقسطاً" كما قال الليث ،ويف حديثه

من الزايدة" :وحىت تكون السجدة الواحدة خريا من الدنيا وما فيها" .صحيح البخاري (. )3448

مث يقول أبو هريرة -رضي اله عنه( :-اقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته)
 ،وعند أيب داود ( ، )4324وابن ماجة ( ، )4078وأمحد يف مسنده ( )9270واللفظ له من
حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالْ " :األَنْبِياء إِ ْخوةٌ لِع هال ٍ
ت
َُ َ َ
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ِ
اح ٌد وأ ََان أَو َىل الن ِ ِ ِ
ِ
يب َوإِنههُ َان ِزٌل فَِإ َذا
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ِألَنههُ َملْ يَ ُك ْن بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَهُ نَِ ٌّ
أُ هم َها ُهتُ ْم َش هىت َودينُـ ُه ْم َو َ ْ
هاس بع َ
صر ِ
وعا إِ َىل ا ْحلمرةِ والْبـي ِ ِ ِ
ان َكأَ هن رأْسهُ يـ ْقطُر وإِ ْن َمل ي ِ
َرأَيْـتُ ُموهُ فَا ْع ِرفُوهُ َر ُج ًال َم ْربُ ً
ص ْبهُ
ُْ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ ُْ
اض َعلَْيه ثَـ ْوَابن ممَُ ه َ
بـلَل فَـي ُد ُّق ال ه ِ
اخلِْن ِزير وي َ ِ
اس إِ َىل ِْ
ك ه
اَّللُ ِيف َزَمانِِه ال ِْملَ َل
اإل ْس َالِم فَـيُـ ْهلِ ُ
َ ٌ َ
يب َويَـ ْقتُ ُل ْ َ َ َ
صل َ
ض ُع ا ْجل ْزيَةَ َويَ ْد ُعو النه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُكله َها إِهال ِْ
ال َوتَـ َق ُع ْاأل ََمنَةُ َعلَى ْاأل َْر ِ
ك ه
ود
يح ال هد هج َ
اإل ْس َال َم َويُـ ْهل ُ
ُس ُ
ض َح هىت تَـ ْرتَ َع ْاأل ُ
اَّللُ ِيف َزَمانه ال َْمس َ

ِ
ض ُّرُهم فَـيم ُك ُ ِ
ِ
مع ِْ ِ ِ
ّي
ب ِّ
ث أ َْربَع َ
الص ْبـيَا ُن ِاب ْحلَيهات َال تَ ُ ْ َ ْ
ار َم َع الْبَـ َق ِر َوال ّذ َائ ُ
ََ
اإلب ِل َوالنّ َم ُ
ب َم َع الْغَنَ ِم َويَـل َْع َ
صلِّي َعلَْي ِه ال ُْم ْسلِ ُمو َن" ،ويف صحيح مسلم ( )1252عن النيب -صلى هللا عليه
َسنَةً مثُه يُـتَـ َو هىف َويُ َ
هه َما " ،ويف
وسلم -قالَ " :واله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لَيُ ِهله هن ابْ ُن َم ْرَميَ بَِف ِّج ال هرْو َح ِاء َح ًّ
اجا أ َْو ُم ْعتَ ِم ًرا أ َْو لَيَـثْنِيَـنـ ُ
صحيح مسلم أيضاً ( )2937احلديث الطويل الذي فيه تفصيل لبعض أحوال ذلك احلدث الكبري
ول هِ
ال َذ َ ٍ
هو ِ
صلهى ه
ض فِ ِيه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ال هد هج َ
ال" :ذَ َك َر َر ُس ُ
اس بْ ِن مسَْ َعا َن قَ َ
َع ْن النـ ه
ات غَ َداة فَ َخ هف َ
اَّلل َ
ول هِ
اَّلل
ال َما َشأْنُ ُك ْم؟ قُـلْنَا َاي َر ُس َ
ك فِينَا فَـ َق َ
َوَرفه َع َح هىت ظَنَـنهاهُ ِيف طَائَِف ِة النه ْخ ِل فَـلَ هما ُر ْحنَا إِلَْي ِه َع َر َ
ف ذَلِ َ
ِِ
ال غَ ْري ال هد هج ِ
ال أَ ْخ َوفُِين
ت ال هد هج َ
ال غَ َداةً فَ َخ هف ْ
ذَ َك ْر َ
ت فِ ِيه َوَرفهـ ْع َ
ضَ
ت َح هىت ظَنَـنهاهُ ِيف طَائ َفة النه ْخ ِل فَـ َق َ ُ
ِ
ِ
يجهُ
َعلَْي ُك ْم إِ ْن خيَْ ُر ْج َوأ ََان في ُك ْم فَأ ََان َحج ُ
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ُدونَ ُكم وإِ ْن خيَْرج ولَس ُ ِ
ِ
يج نَـ ْف ِس ِه َو ه
اب قَطَ ٌ
اَّللُ َخلِي َف ِيت َعلَى ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم إِنههُ َش ٌّ
ط َع ْيـنُهُ
ت في ُك ْم فَ ْام ُرٌؤ َحج ُ
ْ َ ُْ َ ْ
َين أُ َشبِهه بِعب ِد الْع هزى ب ِن قَطَ ٍن فَمن أَ ْدرَكه ِم ْن ُكم فَـلْيـ ْقرأْ علَي ِه فَـواتِح س ِ
ِ
ِ
ِج
طَافئَةٌ َكأِّ ّ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ورة الْ َك ْهف إِنههُ َخار ٌ
َْ َُ ْ َ َ َْ َ َ ُ َ
ول هِ
اث ِمش ًاال اي ِعباد هِ
شأِْم وال ِْعر ِ
اَّلل َوَما لَْبـثُهُ ِيف
اَّلل فَاثْـبُـتُوا قُـلْنَا َاي َر ُس َ
اق فَـ َع َ
اث َميِينًا َو َع َ َ َ َ َ
َخلهةً بَ ْ َ
ّي ال ه َ َ
ول هِ
ْاأل َْر ِ
اَّلل
ش ْه ٍر َويَـ ْوٌم َك ُج ُم َع ٍة َو َسائُِر أ هَاي ِم ِه َكأ هَاي ِم ُك ْم قُـلْنَا َاي َر ُس َ
ض قَ َ
سنَ ٍة َويَـ ْوٌم َك َ
ال أ َْربَـعُو َن يَـ ْوًما يَـ ْوٌم َك َ
ول هِ
ِ
ك الْيـوم اله ِذي َك ٍ ِ ِ ِ
ال َال اقْ ُد ُروا لَهُ قَ ْد َرهُ قُـلْنَا َاي َر ُس َ
ص َالةُ يَـ ْوٍم قَ َ
اَّلل َوَما إِ ْس َر ُ
اعهُ
سنَة أَتَكْفينَا فيه َ
فَ َذل َ َ ْ ُ
َ
ِ
ال َكالْغَْي ِ
استَ ْدبَـ َرتْهُ ِّ
ِيف ْاأل َْر ِ
وه ْم فَـيُـ ْؤِمنُو َن بِ ِه َويَ ْستَ ِجيبُو َن لَهُ فَـيَأ ُْم ُر
ض قَ َ
يح فَـيَأِْيت َعلَى الْ َق ْوم فَـيَ ْد ُع ُ
ث ْ
الر ُ
ِ
ال ه
وح َعلَْي ِه ْم َسا ِر َحتُـ ُه ْم أَط َْو َل َما َكانَ ْ
َسبَـغَهُ ُ
ض فَـتُـ ْنبِ ُ
وعا َوأ ََمدههُ
ض ُر ً
ت ذُ ًرا َوأ ْ
اء فَـتُ ْمط ُر َو ْاأل َْر َ
ت فَ َُ
رت ُ
س َم َ
ِِ
ِ
َخو ِ
س ِأبَيْ ِدي ِه ْم
ص ِر ُ
ف َع ْنـ ُه ْم فَـيُ ْ
اص َر مثُه َأيِْيت الْ َق ْوَم فَـيَ ْد ُع ُ
صبِ ُحو َن ممُْحل َ
ريدُّو َن َعلَْيه قَـ ْولَهُ فَـيَـ ْن َ
َ
وه ْم فَ َُ
ّي لَْي َ
ِ
ول َهلا أَ ْخ ِرِجي ُكنُ َ ِ
وزها َكيـع ِ
ِ
ِِ
اس ِ
هح ِل مثُه يَ ْد ُعو َر ُج ًال
َش ْيءٌ م ْن أ َْم َواهل ْم َوميَُُّر ِاب ْخلَ ِربَة فَـيَـ ُق ُ َ
يب الن ْ
وزك فَـتَـ ْتـبَـ ُعهُ ُكنُ ُ َ َ َ
س ْي ِ
ف فَـيَـ ْقطَ ُعهُ َج ْزلَتَ ْ ِ
ّي َرْميَةَ الْغَ َر ِ
ك
ض ِربُهُ ِابل ه
ض مثُه يَ ْد ُعوهُ فَـيُـ ْقبِ ُل َويَـتَـ َهله ُل َو ْج ُههُ يَ ْ
ممُْتَلِئًا َشبَ ًااب فَـيَ ْ
ض َح ُ
اَّلل الْم ِسيح ابن مرَمي فَـيـ ْن ِز ُل ِع ْن َد الْمنارةِ
ك إِ ْذ بَـ َع َ
فَـبَـ ْيـنَ َما ُه َو َك َذلِ َ
ث هُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ََ َ
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ِ
الْبـي َ ِ ِ ِ
ّي و ِ
َجنِ َح ِة َملَ َك ْ ِ
ّي َم ْه ُر َ
ّي إِذَا طَأْطَأَ َرأْ َسهُ قَطََر َوإِذَا َرفَـ َعهُ
َْ
اض ًعا َك هف ْيه َعلَى أ ْ
ضاء َش ْرق هي د َم ْش َق بَ ْ َ
ودتَ ْ ِ َ
َحتَد ِ
ِ ِ ِ ِ
سهُ يَـ ْنـتَ ِهي َح ْي ُ
يح نَـ َف ِس ِه إِهال َم َ
ث يَـ ْنـتَ ِهي طَ ْرفُهُ
هر م ْنهُ ُمجَا ٌن َكاللُّ ْؤلُ ِؤ فَ َال َحي ُّل ل َكاف ٍر َجي ُد ِر َ
َ
ات َونَـ َف ُ

اب لُ ٍّد فَـيـ ْقتـلُه مثُه أيِْيت ِعيسى ابن مرَمي قَـوم قَ ْد عصمهم ه ِ
فَـيَطْلُبُهُ َح هىت يُ ْد ِرَكهُ بِبَ ِ
س ُح َع ْن
َ ْ َ َْ َ ْ ٌ َ َ َ ُ ْ
َُ ُ َ
اَّللُ م ْنهُ فَـيَ ْم َ
اَّلل إِ َىل ِعيسى إِِين قَ ْد أَ ْخرج ُ ِ
وج ِ
ادا
وه ِه ْم َوُحيَ ِّدثُـ ُه ْم بِ َد َر َجاهتِِ ْم ِيف ا ْجلَن ِهة فَـبَـ ْيـنَ َما ُه َو َك َذلِ َ
ت عبَ ً
َ ّ
َْ
ك إِ ْذ أ َْو َحى هُ
ُُ
ان ِألَح ٍد بِِقتَاهلِِم فَح ِر ْز ِعب ِ
ِيل َال ي َد ِ
وج َو ُه ْم ِم ْن ُك ِل َح َد ٍ
ث ه
ب
ادي إِ َىل الطُّوِر َويَـ ْبـ َع ُ
ْ َّ َ
وج َوَمأ ُ
اَّللُ َأي ُ
َ
َ
ْج َ
ْج َ
ّ
ِ
يـ ْن ِسلُو َن فَـيم ُّر أَوائِلُهم علَى ُحب ْ ِ
ِ ِِ
ِ
رية طَ َِربيهةَ فَـيَ ْش َربُو َن َما ف َ
َ
يها َوميَُُّر آخ ُرُه ْم فَـيَـ ُقولُو َن لََق ْد َكا َن هبَذه َم هرةً َماءٌ
َُ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ه
َحد ُك ْم الْيَـ ْوَم
ص ُر نَِ ُّ
يسى َوأ ْ
َوُْحي َ
ريا م ْن مائَة دينَا ٍر أل َ
س الثـ ْهوِر أل َ
َحده ْم َخ ْ ً
َص َحابُهُ َح هىت يَ ُكو َن َرأْ ُ
اَّلل ع َ
يب هِ ِ
صبِحو َن فَـرسى َكمو ِ
ِِ
ت نَـ ْف ٍ
َص َحابُهُ فَ ُْري ِس ُل ه
س
اَّللُ َعلَْي ِه ْم النهـغَ َ
ب نَِ ُّ
يسى َوأ ْ
ف ِيف ِرقَاهب ْم فَـيُ ْ ُ ْ َ َ ْ
فَ َ ْريغَ ُ
اَّلل ع َ
يب هِ ِ
وِ
ض مو ِ
َص َحابُهُ إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض َع ِش ٍْرب إِهال َم َألَهُ َز َمهُ ُه ْم
اح َدةٍ مثُه يَـ ْهبِ ُ
ط نَِ ُّ
يسى َوأ ْ
ض فَ َال َِجي ُدو َن ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
اَّلل ع َ
اَّلل ِعيسى وأَصحابه إِ َىل هِ
ونَـ ْتـنـهم فَريغَب نَِ ُّ ِ
اق الْب ْخ ِ
ِ
اَّلل فَ ُْري ِس ُل ه
ت فَـتَ ْح ِملُ ُه ْم فَـتَط َْر ُح ُه ْم
يب ه َ َ ْ َ ُ ُ
ريا َكأَ ْعنَ ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ
اَّللُ طَ ْ ً
اَّللُ مثُه يُـ ْر ِس ُل ه
اء ه
ت َم َد ٍر َوَال َوبَ ٍر فَـيَـ ْغ ِس ُل
َح ْي ُ
اَّللُ َمطًَرا َال يَ ُك ُّن ِم ْنهُ بَـ ْي ُ
ث َش َ
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ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال لِ ْأل َْر ِ
صابَةُ ِم ْن
رتَك َها َكال هزلََف ِة مثُه يُـ َق ُ
ْاأل َْر َ
ض أَنْبِ ِيت َمثََرتَك َوُر ّدي بَـ َرَكتَك فَـيَـ ْوَمئذ َأتْ ُك ُل الْع َ
ض َح هىت يَ ْ ُ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ُّ ِ
الر ْس ِل َح هىت أَ هن اللِّ ْق َحةَ ِم ْن ِْ
ار ُك ِيف ِّ
ام ِم ْن الن ِ
هاس
اإلبِ ِل لَتَكْفي الْفئَ َ
الرهمانَة َويَ ْستَظلُّو َن بق ْحف َها َويُـبَ َ
ِ
ِ ِ
هاس واللِّ ْقحةَ ِمن الْغَنَ ِم لَتَك ِ
ِ
ْفي الْ َف ِخ َذ ِم ْن الن ِ
هاس فَـبَـ ْيـنَ َما ُه ْم
َواللّ ْق َحةَ م ْن الْبَـ َق ِر لَتَكْفي الْ َقبِيلَةَ م ْن الن ِ َ َ ْ
ت ِ
ث ه
وح ُك ِّل ُم ْؤِم ٍن َوُك ِّل ُم ْسلِ ٍم َويَـ ْبـ َقى ِش َر ُار
ك إِ ْذ بَـ َع َ
اَّللُ ِرحيًا طَيِّبَةً فَـتَأ ُ
َك َذلِ َ
آابط ِه ْم فَـتَـ ْقبِ ُ
ض ُر َ
ْخ ُذ ُه ْم َحتْ َ َ
ِ
النه ِ
اعةُ " ،ومن النصوص الدالة على أنه حيكم
وم ال ه
سَ
ار ُجو َن ف َ
ار َج ا ْحلُ ُم ِر فَـ َعلَْي ِه ْم تَـ ُق ُ
يها َهتَ ُ
اس يَـتَـ َه َ
ابإلسالم ما جاء يف أيب داود ( ، )4324وأمحد ( ، )9270وابن أيب شيبة ( )37526بسند
س بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَهُ نَِيبٌّ
صحيح ،عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم -قال " :لَْي َ
ِ
ص َرتَ ْ ِ
يسى َوإِنههُ َان ِزٌل فَِإذَا َرأَيْـتُ ُموهُ فَا ْع ِرفُوهُ َر ُج ٌل َم ْربُوعٌ إِ َىل ا ْحلُ ْم َرةِ َوالْبَـيَ ِ
ّي ممَُ ه
ّي َكأَ هن َرأْ َسهُ
اض بَ ْ َ
يَـ ْع ِين ع َ
اإلس َالِم فَـي ُد ُّق ال ه ِ
ِ
ِ
ِ
يب َويَـ ْقتُ ُل ْ
ض ُع ا ْجلِْزيَةَ
اخلِْن ِز َير َويَ َ
هاس َعلَى ِْ ْ
َ
صل َ
يَـ ْقطُُر َوإ ْن َملْ يُص ْبهُ بَـلَ ٌل فَـيُـ َقات ُل الن َ
اإلس َالم ويـ ْهلِ ُ ِ
ث ِيف ْاألَر ِ ِ
ِِ ِ
ك ه
يح ال هد هج َ
ّي َسنَةً
ال فَـيَ ْم ُك ُ
َويُـ ْهلِ ُ
ض أ َْربَع َ
ْ
اَّللُ ِيف َزَمانه الْملَ َل ُكله َها إِهال ِْ ْ َ َ ُ
ك ال َْمس َ
صلِّي َعلَْي ِه ال ُْم ْسلِ ُمو َن " ،واألحاديث الصحيحة يف هذا كثرية بلغت حد التواتر ،وقد
مثُه يُـتَـ َو هىف فَـيُ َ
مجعها يف كتاب نفيس العالمة حممد أنور شاه الكشمريي ،مساه التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح،
وقد اعتىن به وحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
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الراايت السود يف أحاديث الفنت
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1423/7/23هـ

السؤال

ما حتقيق القول يف مروايت الراايت السود الواردة يف أحاديث الفنت املرفوعة واملوقوفة؟ وكذا

األحاديث اليت ورد فيها ذكر السفياين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

إن أحاديث ورواايت ظهور (الراايت السود) و (السفياين) من األحاديث اليت تعددت طرقها
وألفاظها يف كتب املالحم وأشراط الساعة ،حىت إن طرقها لتكاد متأل مصنفاً كامالً ،وقد فرح هبا فرق

وطوائف ،فزادوا فيها ،وما زالوا!!

ومن طالع تلك األحاديث تذكر قول اإلمام أمحد":ثالثة كتب ليس هلا أصول :املغازي ،واملالحم،

والتفسري" (اجلامع) للخطيب رقم ( ، )1536وهو يعين بذلك :كثرة الكذب والرواايت املردودة يف
هذه األبواب الثالثة ،وقلة ما يصح فيها من األحاديث.
فحديث (الراايت السود) له طرق وألفاظ ابلغة الكثرة ،وقد امتأل هبا كتاب (الفنت) لنعيم بن محاد.

لكين مل أجد فيها حديثاً صاحلاً لالحتجاج ،ال مرفوعاً ،وال موقوفاً على أحد الصحابة.
وأقوى ما ورد فيها من املرفوع -وليس فيها قوي ،-األحاديث التالية:

أوالً :حديث ثوابن -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إذا رأيتم الراايت
السود قد جاءت من خراسان فأتوها ،فإن فيها خليفة هللا املهدي" ،وله ألفاظ أخرى مطولة.

وهذا احلديث أخرجه اإلمام أمحد ( )277/5من طريق شريك بن عبد هللا ،عن علي بن زيد بن
جدعان ،عن أيب قالبة ،عن ثوابن به.

وهذا إسناد منقطع ،حيث إن أاب قالبة مل يسمع من ثوابن شيئاً ،كما قال العجلي رقم (. )888
وقد ذكره ابن اجلوزي من هذا الوجه يف (العلل املتناهية رقم  ، )1445وأعله بعلي بن زيد بن

جدعان.
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وأخرجه ابن ماجة رقم ( ، )4084والبزار يف مسنده (املخطوط –النسخة الكتانية ، )223 -من
طرق صحيحة عن عبد الرزاق الصنعاين ،عن الثوري ،عن خالد احلذاء ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء
الرحيب ،عن ثوابن ،بنحوه مطوالً مرفوعاً.
وقال البزار عقبه":إسناده إسناد صحيح".
وقال البيهقي عقبه يف (الدالئل ": )515/6تفرد به عبد الرزاق عن الثوري".

قلت :إسناده أقل أحواله احلُسن يف الظاهر ،وحىت التفرد الذي ذكره البيهقي منتقض مبا أخرجه

احلاكم يف (املستدرك  ، )464-463/4قال":أخربان أبو عبد هللا الصفار :حدثنا حممد بن إبراهيم
بن أورمة :حدثنا احلسّي بن حفص :حدثنا سفيان ،عن خالد احلذاء ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء،
عن ثوابن  ،" ...وقال احلاكم عقبه":هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي".

وقد نقل هذا اإلسناد –كما ذكرته -احلافظ ابن حجر يف (إحتاف املهرة  53/3رقم  ، )2513مما
يُبعد احتمال وقوع خطأ مطبعي فيه.

وإسناد احلاكم رجاله ثقات ،إال حممد بن إبراهيم بن أورمة ،فلم أجد له ذكراً ،إال يف هذا اإلسناد

الذي صححه احلاكم.

لكن للحديث وجه آخر أخرجه احلاكم ( ، )502/4وعنه البيهقي يف (الدالئل  ، )516/6من

طريق عبد الوهاب بن عطاء ،عن خالد احلذاء ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،عن ثوابن موقوفاً عليه
غري مرفوع إىل النيب –صلى هللا عليه وسلم.-

قلت :فمع هذا االضطراب يف إسناده ،مع نكارة متنه ،وعدم قيام إسناد من أسانيده ،بتحمل هذا
احلد من التفرد ال أستطيع أن أطمئن إىل قبول هذا احلديث ،خاصة مع عبارات لبعض أئمة النقد،
تدل على تضعيف احلديث من مجيع وجوهه.
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بل قد وقفت على ٍ
خاص واستنكار خاص هلذا احلديث على خالد احلذاء (مع ثقته) فقد جاء
إعالل ّ
يف العلل لإلمام أمحد برواية ابنه عبد هللا رقم (" : )2443حدثين أيب ،قال :قيل البن ُعليّة يف هذا

احلديث :كان خالد يرويه ،فلم يلتفت إليه ،ضعف ابن عليّه أمره .يعين حديث خالد عن أيب قالبة

عن أيب أمساء عن ثوابن عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – يف الراايت" وانظر الضعفاء للعقيلي –

ترمجة خالد بن مهران احلذاء – ( 351/2رقم  )403واملنتخب من علل اخلالل البن قدامة (رقم

. )170

اثنياً :حديث عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم":-إان أهل بيت اختار

هللا لنا اآلخرة على الدنيا ،وإن أهل بييت سيلقون بعدي بالء وتشريداً وتطريداً ،حىت أييت قوم من قبل

املشرق ،معهم راايت سود ،فيسألون اخلري ،فال يُعطونه ،فيقاتلون فيُنصرون ،فيُعطون ما سألوا ،فال
يقبلونه ،حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت ،فيملؤها قسطاً ،كما ملؤوها جوراً ،فمن أدرك ذلك

منكم ،فليأهتم ولو حبواً على الثلج".

أخرجه ابن ماجة (رقم  ، )4082والبزار يف مسنده (رقم  ، )1557-1556والعقيلي يف

(الضعفاء) ترمجة يزيد بن أيب زايد ( ، )1494/4وابن عدي ،ترمجة يزيد بن أيب زايد (، )276/7
من طريق يزيد بن أيب زايد ،عن إبراهيم النخعي ،عن علقمة بن قيس النخعي ،عن عبد هللا بن

مسعود به مرفوعاً.
وقال عنه ابن كثري يف (البداية والنهاية ": )278/9إسناده حسن" ،وحسنه األلباين أيضاً يف (سلسلة

األحاديث الضعيفة رقم . )85

قلت :وهو كما قاال عن إسناده ،يف الظاهر قابل للتحسّي.
لكن أول ما يلفت االنتباه إىل ما يف هذا اإلسناد من النكارة هو ما قاله البزار عقب احلديث ،حيث
قال":وهذا احلديث رواه غري واحد عن يزيد بن أيب زايد ،وال نعلم روى يزيد بن أيب زايد عن إبراهيم

عن علقمة عن ابن مسعود إال هذا احلديث".
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ومع هذا التفرد الذي صرح به ابن عدي أيضاً عقب احلديث ،فإن املتفرد به –وهو يزيد بن أيب
زايد -لئن رجحنا حسن حديثه ،فإن مثله ال حيتمل التفرد مبثل هذا اإلسناد واملنت.
ولذلك ضعف هذا احلديث مجاعة ،وعدوه يف مناكري يزيد بن أيب زايد.

فقد قال وكيع بن اجلراح –وذكر هذا احلديث":-ليس بشيء".
وقال اإلمام أمحد":ليس بشيء" أيضاً.

وبلغ إنكار أيب أسامة محاد بن أسامة هلذا احلديث أن قال عن يزيد بن أيب زايد خبصوص روايته هلذا

احلديث":لو حلف عندي مخسّي مييناً قسامة ما صدقته!! أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب
علقمة؟! أهذا مذهب عبد هللا؟! " (الضعفاء) للعقيلي (. )1495-1493/4

وملا أنكر اإلمام الذهيب هذا احلديث يف (السري  ، )132-131/6قال بعد كالم أيب أسامة":قلت:

معذور وهللا أبو أسامة! وأان قائل كذلك ،فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات ،فاآلفة منه :عمداً ،أو

خطأ".

لذلك فإن الراجح ضعف هذا احلديث بل إنه منكر.
ومع هذه األحكام من هؤالء النقاد ،ال يصح االعتماد على املتابعة اليت أوردها الدارقطين يف (العلل)

معلقة ( 185/5رقم  ، )808وأنه قد رواه ،عمارة بن القعقاع عن إبراهيم ،موافقاً يزيد بن أيب زايد.

وللحديث أوجه أخرى عن ابن مسعود –رضي هللا عنه ،-كلها ضعيفة ،ومرجعها إىل حديث يزيد بن
أيب زايد ،كما يدل عليه كالم الدارقطين يف العلل –املوطن السابق.-

وانظر :األحاديث الواردة يف املهدي للدكتور :عبد العليم البستوي (قسم الصحيحة،162-158 :
وقسم الضعيفة. )39-30 :

اثلثاً :حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه ،-قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم":-خترج من

خراسان راايت سود ال يردها شيء ،حىت تنصب إبيلياء" أخرجه اإلمام أمحد (رقم  )8775والرتمذي

(رقم  )2269والطرباين يف (األوسط رقم  ، )3560والبيهقي يف (الدالئل  ، )516/6كلهم من

طريق رشدين بن سعد ،عن يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أيب هريرة به.
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وأشار الرتمذي إىل ضعفه بقوله عقبه":غريب".
وقال الطرباين":مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال يونس ،تفرد به رشدين".

قلت :ورشدين بن سعد اختلف فيه بّي الضعف والرتك ،وانفراده هبذا احلديث يقتضي نكارة حديثه.

ولذلك تعقبه البيهقي بقوله":ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب األحبار ،ولعله أشبه" مث أسند
رواية كعب األحبار موقوفة عليه.

وهبذا تبّي أن أصل هذا احلديث من اإلسرائيليات.

وللحديث بعد ذلك رواايت أشد ضعفاً من اليت سبقت فإين اخرتت أمثل الرواايت ،ليقاس عليها ما

هو دوهنا.

وبذلك يُعلم أنه مل يصح يف الراايت السود حديث مرفوع ،وال حديث موقوف على الصحابة –رضي

هللا عنهم.-

وأما أحاديث السفياين:
فلم أجد فيه حديثاً ظاهر إسناده القبول ،إال حديثاً واحداً ،أخرجه احلاكم يف (املستدرك )520/4

من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي ،قال :حدثنا األوزاعي ،عن حييي بن أيب كثري ،عن أيب سلمة بن

عبد الرمحن ،عن أيب هريرة –رضي هللا عنه ،-قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم ":-خيرج
رجل يقال له السفياين يف عمق دمشق ،وعامة من يتبعه من كلب ،فيقتل حىت يبقر بطون النساء،

ويقتل الصبيان ،فتجمع هلم قيس ،فيقتلها ،حىت ال مينع ذنب تلعة ،وخيرج رجل من أهل بييت يف

احلرة ،فيبلغ السفياين ،فيبعث إليه جنداً من جنده ،فيهزمهم ،فيسري إليه السفياين مبن معه ،حىت إذا
صار ببيداء من األرضُ ،خسف هبم ،حىت ال ينجو منهم إال املخرب عنهم".
وصححه احلاكم على شرط الشيخّي ،ومل يتعقبه الذهيب.

ولكن تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية ،مع نكارة حديثه هذا الذي مل أجده إال من طريقه،

جيعلين أتوقف يف حديثه ،إذ لعله أسقط ضعيفاً بّي األوزاعي وحييي بن أيب كثري ،وهذا هو تدليس
التسوية.
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وهناك حديثان آخران فيهما ذكر السفياين ،أخرجهما احلاكم وصححهما (-501-469-468/4
 ، )502لكن تعقبه الذهيب فيهما ،فانظر :خمتصر استدراك الذهيب البن امللقن ،مع حاشية حتقيقه
( 3326-3325/7رقم  3387/7( )1109رقم . )1127

هذه أقوى أحاديث السفياين ،وأنت ترى أنه مل يصح منها شيء ،وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة
والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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تكليم الرجل شراك نعاله
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1422/12/1
السؤال

ورد يف أشراط الساعة يكلم الرجل شراك نعاله أو كما قال  -صلى هللا عليه وسلم  -ما هو املقصود

بذلك؟

اجلواب
ورد حديث يرويه أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :
اك
والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع اإلنس وحىت تُ َكلهم
الرجل َع َذبَةُ سوطه وشر ُ
َ
نعله وختربه فخذه مبا أحدث أهله من بعده " رواه الرتمذي ( . )2181وقال( :حسن صحيح) وقال
الشيخ األلباين( :سن ٌد صحيح رجاله ثقات) واحلديث يدل على أنه قبل قيام الساعة حيدث أمور

خارقة للعادة وذلك من عالمات قرب قيام الساعة ،ومنها إحدى عالمات الساعة الكربى وهي:

(خروج دابة تكلم الناس) نص عليها القرآن الكرمي .وليس للعقل هنا مدخل ،وإمنا التسليم وعدم
اخلوض يف كيفية ذلك ،وهللا أعلم.
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موقف املسلم من الفنت يف هذا العصر
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1422/11/23
السؤال

ما موقف املسلم من الفنت يف العصر احلاضر؟

اجلواب

الفتنة يف العصر احلاضر هلا وجهان :وجه ظاهر ووجه خمفي وتسمى فتنة؛ ألن اجلوانب اخلفية أكثر
من اجلوانب الظاهرة ،وهلذا فإن املسلم جيب أن يتأىن يف تقييم األمور واحلكم عليها حىت تكتمل

الصورة ،ومثال ذلك :املرض الذي يعرض لإلنسان فإنه ال يوصف العالج إال بعد الكشف الدقيق،

وتبّي نوعية املرض ،وأعراض األمراض تتشابه ،وهلذا جند كثرياً ما يعطى املريض عالجاً وال ينتفع به؛

ألن التشخيص كان خاطئاً إما ألن الطبيب استعجل يف حتديد نوعية املرض ،وإما ألنه خفي عليه

بعض جوانبه ،وإما ألن معلوماته الطبية غري كافية  ...إىل غري ذلك من األسباب .وهكذا الفنت

تتشابه وخيفى كثري من حقائقها ،وهلذا جيب التثبت والتبّي قبل إطالق األحكام ،وال ينبغي لإلنسان

أن يصغي لكل من يتكلم يف الفنت ،فإن كثرياً منهم ال يدرك احلقيقة وال يدرك احلكم الشرعي ،وإمنا

يتحدث من خالل العاطفة أو اهلوى ،وغوغاء الناس مييلون إىل من يداعب عواطفهم ،ويهيج

مشاعرهم وهذا لضعف الرتبية الدينية ،والرتبية العقلية ،وهلذا فإن املسلم ينبغي له يف مثل هذه
الظروف أن يكون له املوقف اآليت:

 01أن يرجع إىل أهل العلم الذين يتحلون ابلعلم الشرعي واحلكمة يف معاجلة األمور والتثبت ،قال -
تعاىل " :-وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ...اآلية " [النساء]83:
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فاهلل  -عز وجل  -يوجه املؤمنّي إىل أن يرجعوا يف التحقق إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
وإىل أهل العلم الذين لديهم خاصية االستنباط أي :الذين يستشفون ما وراء األمور وال يقفون مع
الظواهر اليت قد ختفى وراءها احلقيقة.

 02أن ال يتحدث يف األمور قبل أن تتضح له احلقيقة ويعلم أن الكالم بدون إدراك للحقيقة
مسؤولية أمام هللا  -عز وجل  -وال ينخدع بكثرة اخلائضّي ،قال  -تعاىل " :-وال تقف ما ليس لك

به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال "
[اإلسراء. ]36:

فإن اإلشاعات واألخبار الكاذبة تكثر يف ظروف الفنت مما جيعل املسلم الذي حيرص على دينه يتوقف

يف قبول أو نقل كل ما يسمع.

 03االشتغال ابلعمل الصاحل والدعوة ،ففيهما ما يشغل عن أمر الكالم فيه والسكوت عنه ،بل رمبا
يكون السكوت أرجح وأفضل.

 04اليقّي أبن هللا انصر أولياءه ومنتقم من أعدائه ،ولكن هلل  -عز وجل  -سنن وحكم ختفى على

كثري من الناس ،وعندما كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يؤذى ويفنت من كفار قريش ،وهو على
احلق وكفار قريش على الباطل ،والبالء قد ازداد ،والنفس ترتقب نزول العقاب قال  -عز وجل":-
فذرين ومن يكذب هبذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون * وأملي هلم إن كيدي متّي "

[القلم. ]45-44 :

أي :ال تشغل نفسك هبم دعهم يل فإن يل سنة أعاقب من خالهلا املكذبّي وهي االستدراج ،واشغل

نفسك مبا كلفت به من الدعوة.

 05احلذر من اهتام العلماء فإهنم محلة ديننا ،والطعن فيهم طعن يف الدين ،ويستغل بعض السيئّي

بعض املواقف لينزع الثقة منهم ،والعلماء قد تعرتيهم صفات النقص البشري من جهة ،وقد يدركون

ما ال ندرك ،وإن أخطؤوا مرة فقد أصابوا مرات.
وأخرياً الدعاء والتضرع إىل هللا  -عز وجل  -أن يرفع عن األمة ما حل هبا ،وأن ينصر دينه ويعلي
كلمته ،وهللا املستعان وعليه التكالن.

()187/4

صحة حديث املهدي
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1422/12/18

السؤال

ما مدى صحة احلديث الذي يستشهد بوجوده يف الدارقطين :عن حممد بن علي قال الرسول -
صلى هللا عليه وسلم  " -إن ملهدينا آيتّي مل تكوان منذ خلق السموات واألرض ،ينخسف القمر
ألول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس لنصف منه .وهل صحيح أن األمر حتقق يف رمضان

1984م ،وما هو اعتقاد أهل السنة واجلماعة فيما خيص املهدي ورفع عيسى  -عليه السالم -

أمات أم رفع ،خصوصاً أن من يعتقد أنه تويف يستشهد أبن ذلك قول ابن مسعود  -رضي هللا عنه
 ،-وشيخ األزهر ،وحممد عبده ،وابن حزم ،وغريهم؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي وعلى آله وأصحابه أمجعّي
والتابعّي هلم إبحسان إىل يوم الدين أما بعد :أقول ،وابهلل التوفيق:

أوالً :األثر املنسوب إىل أيب جعفر حممد بن علي بن احلسّي بن علي بن أيب طالب (وهو امللقب
ابلباقر) ابطل النسبة إليه؛ ألنه من رواية َعمرو بن ِمشْر عن جابر بن يزيد اجلُعفي ،عن أيب جعفر
الباقر ،كما يف سنن الدارقطين ( ، )65/2وعمرو بن ِمشْر رجل رافضي مرتوك احلديث ُمتهم ابلكذب
كما جتده يف ترمجته يف (لسان امليزان) البن حجر ( ، )367-366/4وجابر بن يزيد اجلعفي ،قال

عنه احلافظ " :ضعيف رافضي " (التقريب :رقم  ، )878وبذلك تبّي أن هذا األثر ال يصح عن

حممد بن علي ،بل هو شديد الضعف عنه ،أضف إىل ذلك أنه غري منسوب يف سنن الدارقطين إىل

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وإمنا هو منسوب إىل أيب جعفر الباقر نفسه من كالمه هو ،ال من
روايته فلو كان  -افرتاضاً  -صحيح النسبة إىل أيب جعفر الباقر فإنه ال يكون حجة ،وال يلزم

تصديق خربه ،وال يصح اجلزم بصحته.

()188/4

اثنياً :أما سؤاله عما لو أن القمر اخنسف يف أول ليلة من رمضان ،وأن الشمس انكسفت للنصف

منه عام 1984م (وهي املوافقة لسنة 1404هـ كما ينبغي علينا أن نؤرخ)  ،فهذا مل يقع ال يف هذا
العام وال يف غريه من األعوام؛ ألن اخلسوف القمري ال يكون إال يف وقت اإلبدار ،وهو الليايل البيض

من الشهر القمري ،وهي :ليلة ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة ،والكسوف الشمسي ال

يكون إال وقت االستسرار وهو آخر الشهر القمري ،ومها يوما  29/28من الشهر ،وعلى ذلك علم

الفلك قدمياً وحديثاً ،وقد قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً يف (جمموع الفتاوى ، )257/24

وما ذُكر من ُوقُوع خالف ذلك يف حادثيت موت إبراهيم ابن نبينا – صلى هللا عليه وسلم – ،وموت
احلسّي بن علي – رضي هللا عنهما – فمما ال يصح من جهة النقل ومن جهة خمالفته للسنن

الكونية.

اثلثاً :أما معتقد أهل السنة واجلماعة يف املهدي ،فهو معتقد مبين على األحاديث الثابتة يف شأنه من

النيب – صلى هللا عليه وسلم – من كونه سيظهر عند امتالء األرض ابلظلم رجل من ذرية احلسن أو

احلسّي ابين علي – رضي هللا عنهم – (وهم عرتة النيب – صلى هللا عليه وسلم – وذريته) يوافق امسه
أجلى اجلبهة (أي :أن شعر رأسه منحسر عن
اسم النيب – صلى هللا عليه وسلم -ومن صفته أنه ْ

منكشف عنها) أقىن األنف (أي :يف أنفه طول مع رقة أرنبته – وهي قمة األنف – مع حدب
جبهته
ٌ

وبروز يف وسط األنف) ،فيبايع ابخلالفة وحيكم سبع سنّي أو حنوها ،فيكثر اخلري واملال يف زمنه ،وميأل
األرض عدالً كما ملئت جوراً ،وخيرج الدجال يف زمنه ،وينزل عيسى – عليه السالم – يف فرتة

حكمه.

هذا جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف املهدي ،من زمن الصحابة – رضي هللا عنهم – والتابعّي

وأتباعهم إىل يوم الناس هذا ،ومل خيالف أحد ممن يعتد خبالفه يف أصل ظهور املهدي حىت لقد صنف
العلماء يف مجع أحاديثه مصنفات عديدة ،ووصفوا أحاديث املهدي ابلتواتر.
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رابعاً :أما عيسى – عليه السالم – رسول هللا وعبده ،فإن هللا – تعاىل – قد قص علينا من شأنه

أصدق القصص وأحسنها ،فقال – تعاىل  " :-فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل
هللا قال احلواريون حنن أنصار هللا آمنا ابهلل واشهد أبان مسلمون ربنا أمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول

فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر هللا وهللا خري املاكرين إذ قال هللا اي عيسى إين متوفيك ورافعك

يل مرجعكم
يل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة مث إ ه
إه
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون " إىل آخر اآلايت من سورة آل عمران [ 52إىل  55فما

بعدها]  ،وقال – تعاىل -يف عده ملخازي اليهود وافرتاءاهتم على هللا ورسله " :وقوهلم إان قتلنا

املسيح عيسى بن مرمي رسول هللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشبهه هلم وإن الذين اختلفوا فيه لفي
ٍ
شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه هللا إليه وكان هللا عزيزاً حكيماً وإن

من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً " [سورة النساء-157 :

 ]159فقد بّي هللا – عز وجل – يف هذه اآلايت أوضح البيان أن عيسى – عليه السالم – مل

يُسلط عليه أعداؤه من اليهود وغريهم ابلقتل أو الصلب ،بل جناه هللا منهم فلم يصلوا إليه ،وإمنا

صلبوا شبيهاً له ظنوه أنه هو ،وعندها كان عيسى – عليه السالم  -قد طهره هللا من ذلك كله ورفعه
إليه ،وهذا كله مما أمجع املسلمون عليه.
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وإمنا وقع اخلالف بينهم يف تفسري قوله – تعاىل " :-إين متوفيك " هل املقصود ابلتويف هنا املوت أم
النوم كما قال – تعاىل " :-هللا يتوىف األنفس حّي موهتا واليت مل متت يف منامها" [الزمر، ]42 :
وكقوله – تعاىل " :-وهو الذي يتوفاكم ابلليل " [األنعام ، ]60:أم أن املقصود ابلتويف االستيفاء
ٍ
بشيء من السوء املراد به ،ومع كون
مبعىن أن هللا – عز وجل – رفعه وافياً اتماً من غري أن يُنال
القول األول وهو تفسري وفاته مبوته قوالً مرجوحاً ،وأن القولّي اآلخرين أقوى منه وأرجح عند عامة
احملققّي من املفسرين وغريهم ،كابن جريرالطربي (جامع البيان ، )458/6 :والواحدي

(الوجيز ، )213/1:وابن كثري (تفسري القرآن العظيم ، )44/2 :إال أن تفسري اآلية به ال يُناقض
اإلميان بنزول عيسى – عليه السالم – آخر الزمان يف زمن املهدي وقتاله وقتله الدجال ،فاهلل على

كل شيء قدير وما إحياؤه وإنزاله إىل األرض بعد هذه األزمنة البعيدة أبغرب وال أعجب من إبقائه
حياً إىل زمن نزوله!! فال عالقة بّي تفسري اآلية أبي ٍ
واحد من األقوال السابقة واإلميان بنزول عيسى
– عليه السالم – يف آخر الزمان ،فقد دل على نزول عيسى – عليه السالم – ثالث آايت يف

كتاب هللا – تعاىل – األوىل :قوله – تعاىل -كما يف اآلايت السابقة " :وإن من أهل الكتاب إال
ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً" [النساء ، ]159:ومعىن اآلية :وما من أحد

من أهل الكتاب – اليهود والنصارى – إال سيؤمن قطعاً وجزماً بعيسى نبياً ورسوالً قبل موت عيسى
– عليه السالم – ويوم القيامة يكون شاهداً عليهم أنه قد بَـلهغ الرسالة وأقر ابلعبودية على نفسه.
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والثانية :قوله  -تعاىل - :-بعد ذكره عيسى  -عليه السالم  " :-وإنه لعلم للساعة فال متََْرتُ هن هبا
ِ
ط
واتبعون هذا صراط مستقيم " [الزخرف ، ]61 :ومعىن اآلية :إن عيسى  -عليه السالم  -شر ٌ
فس همي الشرط علماً حلصول العلم به.
وعالمة من عالمات الساعة تُـ ْعلم بهُ ،

والثالثة :قوله  -تعاىل -عن عيسى  -عليه السالم  ":-يُكلم الناس يف املهد وكهالً ومن الصاحلّي "
[آل عمران. ]46 :

فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -يُعدد خصائص هذا النيب الكرمي أال وهو عيسى  -عليه السالم -فذكر من

عجائبه كالمه يف املهد ،وال شك أنه من اخلوارق أن يتكلم الوليد الذي يف املهد ،مث ذكر كالمه يف

سن الكهولة ،وسن الكهولة هو :بداية سن ظهور الشيب وقيل هو :ما بعد ثالث وثالثّي ،والكالم
يف سن الكهولة ،ال غرابة فيه وال خيتص ذلك بعيسى  -عليه السالم -فدل هذا املساق أن كالمه يف

الكهولة املقصود يف اآلية هو عند نُـ ُزوله  -عليه السالم،-كما ذهب إىل ذلك بعض السلف وأهل

اللغة (تفسري الطربي  ، )420/6و (هتذيب اللغة) لألزهري (( ، )18/6وزاد املسري) البن اجلوزي
( ، )390/1وأحاديث نزول عيسى  -عليه السالم  -من أصح األحاديث وأثبتها ،منها :ما هو يف
صحيحي البخاري ومسلم اللذين تلقتهما األمة ابلقبول ،ويف غريمها من صحيح السنة ومشهورها

حىت لقد أمجعت األمة عليه ،فال خالف يف ذلك بّي أهل السنة واجلماعة بل بّي عامة املسلمّي.
تنبيه:

ذكر السائل أن ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -كان يرى أن عيسى  -عليه السالم -قد مات قبل

رفعه ،والصواب :أن الذي فسر قوله  -تعاىل " :-إين متوفيك " ابملوت هو ابن عباس  -رضي هللا

عنهما  ،-أخرجه الطربي يف تفسريه (رقم ، )7141وابن حامت (رقم  . )637وأسأل هللا  -تعاىل -
يل وللمسلمّي علماً انفعاً وعمالً صاحلاً متقبالً ،وهللا أعلم ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول
هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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(اللحيدي) وادعاء املهدوية
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1424/5/14هـ

السؤال

ما قولكم يف الذي يدعي املهدوية على صفحات اإلنرتنت ،وأنه هو املهدي املنتظر؟ أدعواه صحيحة
أم ماذا؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً .اسم املهدي املزعوم :اللحيدي .ابرك هللا فيكم.

اجلواب

هذا شخص غالباً أنه كاذب ،وهو يدعي رتبة مل يبلغها ،فاملهدي هو املتعارف عليه يف كتب أهل

السنة ،وهو رجل صاحل أييت يف آخر الزمان ،وهذا الرجل الصاحل يكون إماماً للمسلمّي عندما ينزل
عيسى ابن مرمي  -عليه السالم  ،-وعيسى  -عليه السالم  -يصلي خلفه ،فإذا كان هذا الرجل

يدعي أنه مهدي مبعىن أنه عامل يهدي الناس إىل طريق احلق ،وكانت الدالئل تدل على أنه عامل فعسى

أن يكون مهدايً من املهديّي ،يعين من العلماء اهلداة ،إذا كان عاملاً ابلكتاب والسنة ،بصرياً هبما متبعاً
لسنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فهذه عالمة هداية ،أما إذا كان املراد هبذا هو ما ورد يف
كتب السنة من أخبار بعضها صحيح غري صريح ،وبعضها صريح غري صحيح ،وهي كلها تدل على
ظهور رجل صاحل يف آخر هذه األمة ،وأن هذا الرجل الصاحل يقوم أبعمال جليلة ،منها أنه سيكون

إماماً للمسلمّي عند نزول عيسى -عليه السالم ،-فهذه العالمات اليت ذكرت لعلها ال تتوفر يف

هذا الشخص ،وهناك عالمات كثرية ميكن أن تراجع يف كتاب التذكرة للقرطيب ويف غريه من الكتب،

مع أن أكثرها ليس صحيحاً كما قلت .فهذه الدعوى غالباً أهنا من نوع الكذب والدجل ،وهللا -

سبحانه وتعاىل -أعلم.
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نزول عيسى بعد ظهور الدجال
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

سؤايل يتعلق بعالمات الساعة الكربى ،عند ظهور األعور الدجال ،وبعد أن متتلئ األرض ظلماً
وجوراً ,ملاذا ينزل هللا -عز وجل -عيسى -عليه السالم -دون غريه من الرسل؟ أي أعين ما هي
العالقة اليت بّي عيسى -عليه السالم -واملسيح الدجال؟

اجلواب
خروج الدجال مث نزول عيسى  -عليه السالم -حكماً عدالً من العالمات الكربى الثابتة ابلنص

واإلمجاع ،أما العالقة بّي عيسى واملسيح الدجال أو األصح أن نقول :احلكمة يف نزول عيسى -
عليه السالم -دون غريه ،فهذه املسألة تلمس هلا العلماء عدداً من احلكم:

( )1الرد على اليهود الذين زعموا أهنم قتلوه فينزل ويقتلهم ويقتل رئيسهم مسيح الضاللة ،كما دل
عليه حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -يف الصحيحّي البخاري ( ، )2222ومسلم (، )155

وحديث النواس بن مسعان -رضي هللا عنه -يف صحيح مسلم ( ، )2937ورجح احلافظ ابن حجر
هذه احلكمة على غريها.

( )2ومنها أنه ينزل مكذابً للنصارى فيظهر زيفهم يف ما ادعوه عليه ،وحيارهبم ويكسر شعارهم

الصليب ،كما أخرب  -صلى هللا عليه وسلم" -ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً عدالً فيكسر

الصليب ويقتل اخلنزير "..متفق عليه عند البخاري ( ، )3448ومسلم ( )155من حديث أيب هريرة

 -رضي هللا عنه ،-وعند الطرباين يف األوسط ( )1342من طريق أيب صاحل عن أيب هريرة  -رضي

هللا عنه" -فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير والقرد" قال احلافظ يف الفتح ( ، )491/6إسناده ال أبس
به.

()194/4

( )3أن خصوصيته بذلك لقربه من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -زماانً وبشارة وتصديقاً ،كما يدل
عليه قوله  -صلى هللا عليه وسلم" -أان أوىل الناس بعيسى ،األنبياء أبناء َعاله ٍ
ت ،وليس بيين وبّي

عيسى نيب" أخرجه البخاري ( )3442ومسلم ( ، )2365واللفظ له من حديث أيب هريرة  -رضي

هللا عنه.-

فرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أخص الناس به وأقرهبم إليه وقد بشر به ودعا إىل اإلميان به،
ِ
شراً بِر ُس ٍ
َمحَ ُد" [الصف :من اآلية ، ]6وقال  -صلى هللا
امسُهُ أ ْ
ول َأيِْيت ِم ْن بَـ ْع ِدي ْ
قال -تعاىلَ :-
"وُمبَ ّ َ
عليه وسلم " -أان دعوة أيب إبراهيم ،وبشارة عيسى" ،أخرجه احلاكم يف املستدرك (، )3619
واللفظ له ،واإلمام أمحد يف مسنده ( )17150عن العرابض بن سارية  -رضي هللا عنه -وله شاهد

وجود سنده ابن كثري يف
عند أمحد يف مسنده (، )22261من حديث أيب أمامة  -رضي هللا عنهّ -

التفسري.

( )4أن نزوله  -عليه السالم  -من السماء لدنو أجله ليدفن يف األرض ،إذ ليس ملخلوق من الرتاب
أن ميوت يف غريه ،وهلذا سيموت يف األرض ويصلي عليه املسلمون ،كما يف سنن أيب داود ()4324
عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -مث يتوىف فيصلِّي عليه
املسلمون" وهو يف صحيح اجلامع (. )90/5

( )5أنه هو الذي بشر ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فهو الذي يدعو إىل اإلسالم دين حممد -
صلى هللا عليه وسلم -ويقضي على مجيع األداين ،ويدل عليه أول احلديث السابق عند أيب داود

(" : )4324فيقاتل الناس على اإلسالم ،فيدق الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويهلك هللا
يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم ".....احلديث .وفق هللا اجلميع لرضاه.
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مدة حصار العراق
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/8/9هـ

السؤال

هناك بعض الكتب واحملاضرات الصوتية اليت تشري إىل حتديد مدة حصار العراق ،وقد مسعت هذا
أيضاً يف سلسلة عالمات الساعة للدكتور طارق السويدان ،وتشري يف جمملها أن مدة احلصار تكون

 10إىل  18عاماً ،هل هذا وارد فعالً يف األحاديث الصحيحة؟ وهل هناك ما يشري إىل كيفية هناية

هذا احلصار؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

فإنه قد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :منعت العراق درمهها وقفيزها ،ومنعت
الشام مديها ودينارها ،ومنعت مصر إردهبا ودينارها ،وعدمت من حيث بدأمت ،وعدمت من حيث بدأمت،
وعدمت من حيث بدأمت" وقال جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه" :-يوشك أهل العراق أن ال جيىب
إليهم قفيز وال درهم ،قلنا :من أين ذلك؟ قال :من قبل العجم ،مينعون ذاك ،مث قال :يوشك أهل
الشام أن ال جييب إليهم دينار وال مدي ،قلنا :من أين ذاك؟ قال :من قبل الروم مث سكت هنيةً مث

قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يكون يف آخر أميت خليفة حيثي املال َحثْياً ،ال يَـ ُعدُّه

َعداً" ،أخرجهما مسلم يف صحيحه ( )2913-2896من حديث أيب هريرة وجابر -رضي هللا

عنهما -ومل يثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حتديد مدة ذلك شيء ،وعلى الناس شدة

التحري فيما ينسبونه إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؛ حيث إن نسبة شيء إىل النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -دون تثبت إمث ،فإذا كان املنسوب إليه  -صلى هللا عليه وسلم -كذابً كان ذلك من

أكرب الكبائر اليت توعد أصحاهبا ابلنار ،أعاذان هللا وإايكم من عذابه .وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة
والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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ما وقع من عالمات الساعة
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

إىل الشيخ د .علي بن حسن األملعي (عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد)  ،لقد أجبت على

سؤال( :ما هي عالمات الساعة الصغرى) ؟ أرجو من فضيلتكم حتديد العالمات اليت ظهرت،
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فإن أشراط الساعة الصغرى كثرية ،وتزيد على الستّي ،وقد وقع منها الكثري ،ومل يبق إال القليل ،وقد
وقع على سبيل املثال منها ما يلي:

( )1فتح بيت املقدس.
( )2طاعون عمواس.
( )3استفاضة املال.
( )4ظهور الفنت من املشرق.

ومقتل عثمان  -رضي هللا عنه  -وموقعة اجلمل وصفّي ،وظهور اخلوارج ،وموقعة احلرة ،وفتنة القول
خبلق القرآن.

( )5ظهور مدعي النبوة.
( )6انتشار األمن

( )7ظهور انر خترج من أرض احلجاز
( )8ضياع األمانة.

( )9انتشار الراب والزان.
( )10والدة األمة ربتها.
( )11كثرة الزالزل.

( )12انتفاخ األهلة.

( )13ظهور الكاسيات العارايت.
( )14ارتفاع األسافل.

( )15فتح القسطنطينية األول.
( )16ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء اجلوار.
( )17كثرة موت الفجأة.

( )18صدق رؤاي املؤمن.
( )19كثرة النساء وقلة الرجال.
( )20التطاول يف البنيان.

( )21ظهور الشرك يف هذه األمة.
( )22كثرة الكتابة وانتشارها.
وغريها من اليت قد ظهرت ،وهللا أعلم.
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تنزيل األحاديث على الوقائع واألشخاص
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1424/3/27هـ

السؤال

جزاكم هللا خرياً على ما تقدمونه لإلسالم واملسلمّي ،فقد قرأت يف صحيح مسلم بعض األحاديث
اليت تتكلم عن واقعنا اليوم املرير املؤمل.

ومن هذه األحاديث حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم " :-منعت العراق درمهها وقفيزها ،ومنعت الشام مديها ودينارها ،ومنعت مصر إردهبا
ودينارها ،وعدمت من حيث بدأمت ،وعدمت من حيث بدأمت ،وعدمت من حيث بدأمت" ،شهد على ذلك

حلم أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -ودمه ،وقد قرأت يف شرح هذا احلديث أن بالد العراق سوف حتتل
وقد احتلت ابلفعل ،وقد أصابين احلزن الشديد واإلحباط عند قراءيت هلذا احلديث ،حيث استنتجت

أن كالً من مصر والشام سوف حتتل أيضاً ،أرجو أن تفيدوين حول هذا املوضوع ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فإن هذا السؤال حيتاج منا إىل بيان ما يلي:
أوالً :أن تنزيل أمثال هذه األحاديث؛ وهي األحاديث الواردة يف الفنت وأشراط الساعة تنزيلها على
حوادث بعينها أو أشخاص أبعياهنم فيه خطورة ،حيث ال ميكن اجلزم بذلك.

اثنياً :أن االنشغال هبذا التنزيل ال حاجة إليه ،وال فائدة منه ،بل رمبا جر إىل التعجل يف أمور قد كان
للمسلم فيها أانة.
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وقد أتملت أمثال هذه األحاديث فلم أجد فيها طلب التحري والبحث عنها ،بل الظاهر أهنا إذا
وقعت تبينت ،وعرف حينها من كان على علم مبا ورد فيها أن تلك هي اليت حدث عنها النيب -
صلى هللا عليه وسلم  ،-لقد ورد يف الدجال أحاديث يف التحذير منه ،ولكن ليس فيها حتري

خروجه ،واالجتهاد يف تنزيل صفاته على أحد بعينه ،بل الظاهر أنه إذا خرج تبّي للمؤمن أنه

الدجال ،حىت قد ثبت يف أكثر من حديث أنه مكتوب بّي عينية كافر ،يقرؤها كل مؤمن حىت لو كان
أمياً ال يعرف القراءة انظر مثالً ما رواه البخاري ( ، )7131ومسلم ( ، )2933من حديث أنس -
رضي هللا عنه ،-مع أن هذا التحذير إمنا ورد يف الدجال ،ومل يرد يف غريه مثله ،فال ينبغي االشتغال

مبثل هذا التنزيل ،فلرمبا شغل عما هو أهم.

اثلثاً :مما يبّي خطأ التنزيل املشار إليه وخطورته أن السائلة حّي نهزلت حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه  -الذي يف مسلم ( )2896على الواقع املعّي وهو حالة العراق ،واستنتجت شيئاً آخر هو

احتالل الشام فأعقبها حزانً شديداً ،ومل يكن هبا حاجة إىل ذلك ،إذ اجلزم هبذا ال يستند إىل منهج

صحيح دال عليه.

رابعاً :أن تنزيل مثل هذه األحاديث إن ادعى أحد حتققه يف هذا الزمن فقد وجد يف األزمان املتقدمة
ما يشبه ذلك ،ورمبا وجد من الناس من ظن حتقيق احلديث فيها مث تبّي بعد خالف ذلك .ورمبا أتى

أيضاً يف أزمان الحقة ما يظن حتقق احلديث فيه إىل أن حتقق متاماً ،وانظري يف شرح احلديث ،فقد

قال النووي (مسلم بشرح النووي  : )20/18وهذا قد وجد يف زماننا يف العراق وهو اآلن موجود

(والنووي قد تويف عام 676هـ) وقال القنوجي (من علماء القرن املاضي) يف السراج الوهاج

( )368/11بعدما نقل كالم النووي :وقد وجد ذلك كله يف هذا الزمان احلاضر يف العراق والشام
ومصر واستوىل الروم  -يعين النصارى -على أكثر البالد .أ .هـ.
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مثال ذلك ما سألت عنه األخت ،فاالحتالل للعراق والشام قد حدث يف محالت االستعمار الشاملة
لكثري من بالد اإلسالم بعد سقوط اخلالفة ،كما أشار صديق حسن القنوجي آنفاً.
مر يف التاريخ من دعاوي املهدي ،واليت قد يكون املدعي فيها وقع يف لبس
ومن األمثلة اخلطرية ما ّ
حىت مع نفسه ،مث تبّي بعد ذلك أنه ليس املهدي الوارد يف األحاديث ،وهذا مما تتضح به خطورة

تنزيل مثل هذه األحاديث.
خامساً :أن تفسري احلديث ابحتالل العراق والشام قول من عدة أقوال يف تفسري احلديث وشرحه،

فقد ذكر من شرحه أن من معانيه أن يسلم من كان يف العراق والشام من الكفار الذين كانوا يؤدون

اجلزية فتسقط عنهم اجلزية ،وقيل :إنه تقوى شوكتهم فيمنعون اجلزية ،وميكن مراجعة شرح احلديث يف
املصادر السابقة ،وقد أشرت يف حماضرة ولعلها تنزل قريباً يف اإلنرتنت بعنوان (االعتماد على تواطئ

الرؤى) إىل شيء من هذه املعاين وهللا أعلم.
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إنكار خروج املهدي لضعف أحاديثه
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/7/16هـ
السؤال

قرأت يف كتاب حممد املقدم (املهدي وفقه أشرط الساعة)  ،أن البعض قد أنكر املهدي؛ لكون

أحاديثه أحاديث آحاد ،ولكنه مل يذكر هذا البعض ،وقد رجعت لكالم (رضا آل حممود ،أمحد أمّي،
وجدي)  ،ومل أعثر على هذه الشبهة لديهم ،سؤايل من قال هبذه الشبهة؟ وأين ذكر ذلك؟ ولكم

جزيل الشكر.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

عن منكري أحاديث املهدي ،فأقول (وابهلل التوفيق)  :إن منكري أحاديث املهدي طوائف خمتلفة،

وأسباب إنكارهم هلا خمتلفة ،وهم خمطئون يف ذلك وال شك ،وال شك أن من فرق املسلمّي من

ادعوا عدم االحتجاج أبخبار اآلحاد مطلقاً ،ومن هؤالء املعتزلة قدمياً ،وبعض أدعياء العقالنية أو

القرآنية حديثاً ،وهؤالء كلهم سريدون أحاديث املهدي هلذا البناء الفاسد الذي لديهم ،على أن من

العلماء َم ْن وصف أحاديث املهدي ابلتواتر ،لكن املهم أن أحاديث املهدي منها ما هو اثبت،

واعتقاد ظهوره مما أمجع عليه عامة أهل السنة واجلماعة .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.
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عالمات القيامة الكربى
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

ما هي العالمات الكربى ليوم القيامة؟ وهل املسيح الدجال موجود؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فقد ذكر السفاريين  -رمحه هللا  -يف كتابه (لوامع األنوار البهية) أن أشراط الساعة الكربى هي:

 .1املهدي.

 .2الدجال.

 .3نزول عيسى  -عليه السالم.-
 .4خروج أيجوج ومأجوج.
 .5هدم الكعبة.
 .6الدخان.
 .7رفع القرآن.

 .8طلوع الشمس من مغرهبا.
 .9خروج دابة األرض.

 .10خروج انر من قعر عدن أو غريه تسوق الناس إىل أرض احملشر.
وأما السؤال عن الدجال فلم يظهر بعد ،وقبله آايت مل تظهر ،نسأل هللا أن يعصمنا من فتنته ،وهللا
أعلم.
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العالمات الصغرى للساعة

اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1424/2/10هـ
السؤال

ما هي عالمات الساعة الصغرى؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد ذكر العلماء (من خالل تتبعهم للنصوص الصحيحة الواردة عن الرسول -صلى هللا عليه

وسلم )-أن للساعة عالمات صغرى كثرية ،وذكروا منها:
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 -1بعثة النيب -صلى هللا عليه وسلم -2 .-موته -عليه الصالة والسالم -3 .-فتح بيت
املقدس -4 .طاعون عمواس -5 .استفاضة املال ،واالستغناء عن الصدقة -6 .ظهور الفنت من
املشرق ،ومقتل عثمان -رضي هللا عنه ،-وموقعة اجلمل ،وموقعة صفّي ،وظهور اخلوارج ،وموقعة
احلرة ،وفتنة القول خبلق القرآن ،واتباع سنن األمم املاضية -7 .ظهور مدعي النبوة -8 .انتشار

األمن -9 .ظهور انر احلجاز -10 .قتال الرتك -11 .قتال العجم -12 .ضياع األمانة-13 .
قبض العلم ،وظهور اجلهل -14 .كثرة الشرط وأعوان الظلمة -15 .انتشار الزان -16 .انتشار
الراب -17 .ظهور املعازف واستحالهلا -18 .كثرة شرب اخلمر واستحالهلا -19 .زخرفة املساجد.
 -20التطاول يف البنيان -21 .والدة األمة لربتها -22 .كثرة القتل -23 .تقارب الزمان-24 .
تقارب األسواق -25 .ظهور الشرك يف هذه األمة -26 .ظهور الفحش ،وقطيعة الرحم ،وسوء

اجلوار -27 .كثرة الزالزل -28 .ظهور اخلسف ،واملسخ ،والقذف -29 .ذهاب الصاحلّي-30 .
كثرة موت الفجأة -31 .حسر الفرات عن جبل من ذهب -32 .كالم السباع ،واجلمادات-33 .
ظهور الكاسيات العارايت -34 .فتح القسطنطينية -35 .عود أرض العرب مروجاً وأهناراً -36

خروج القحطاين -37 .قتال اليهود -38 .كثرة الروم ،وقتاهلم للمسلمّي-39 .كثرة الكتابة،

وانتشارها -40 .صدق رؤاي املؤمن -41 .كثرة الكذب ،وعدم التثبت يف نقل األخبار -42 .كثرة
شهادة الزور -43 .كثرة النساء ،وقلة الرجال -44 .استحالل البيت احلرام ،وهدم الكعبة-45 .

نفي املدينة لشرارها -46 .بعث الريح الطيبة لقبض أرواح املؤمنّي .وهللا أعلم.

()204/4

خسوف رمضان وظهور املهدي
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم
التاريخ 1425/1/22هـ
السؤال

قبل سنة من اآلن قرأت أن من عالمات ظهور املهدي عليه السالم (خسوف للقمر وكسوف

للشمس يف شهر رمضان املبارك) واآلن الفلكيون يقولون :إن هذه الظاهرة ستحدث يف شهر رمضان
املقبل ،فما رأيكم؟ هل هذا صحيح؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
ليس ذلك بصحيح ،واخلسوف والكسوف آيتان من آايت هللا خيوف هبما عباده ،وال يدل ذلك على
أمور غيبية؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ال

ينخسفان ملوت أحد وال حلياته" رواه البخاري ( ، )1044ومسلم ( )901عن عائشة -رضي هللا

عنها ،-وال يدل خسوفهما على أمور مستقبلة فإن الغيب ال يعلمه إال هللا.
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هل ظهرت دالئل خروج املهدي؟!
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1425/04/21هـ
السؤال

هل حقاً ولد املهدي املنتظر ,وهل ظهرت الدالئل املؤشرة على خروجه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املهدي الذي وردت األحاديث الصحيحة يف أخباره ،وهو املهدي الذي يقاتل معه املسلمون

الدجال ،وينزل يف عهده عيسى  -عليه السالم -ال يعلم أحد عن والدته وال مكانه ،بل إنه يظهر
فجأة مع أحداث آخر الزمان ،حيث جاء يف السنة أنه (يصلحه هللا يف ليلة)  ،وهو من آل بيت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وامسه (حممد بن عبد هللا)  ،وال ميكن ألحد أن يعلم أو يتكهن
بوقت والدته وال مكانه ،وال ظهوره على جهة التحديد والتعيّي ،ومن ادعى شيئاً من ذلك فهو
كاذب دجال ،أما الدالئل على خروجه فهي دالئل وعالمات الساعة ،وهي نوعان:

األول :الدالئل الصغرى ،وقد حدث الكثري منها على مدار الزمان السابق منذ بعث النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -إىل يومنا هذا ،وال يزال منها ما مل يقع ،وهللا أعلم.

الثاين :الدالئل الكربى ويتخللها خروج املهدي ،ومل يقع منها شيء إىل اآلن ،وال أحد يستطيع أن

حيدد مىت تقع رمبا بعد عشرات السنّي أو مئات السنّي ،أو ما يشاء هللا سبحانه ،فهو وحده الذي
يعلم الغيب ،وقد قال سبحانه عن الساعة" :ال جيليها لوقتها إال هو" [األعراف ، ]187 :مث قال:
"ال أتتيكم إال بغتة" ،أما ما يشيعه بعض الناس من أن املهدي موجود ويعينون شخصه ومكانه وحنو

ذلك ،فهو قول على هللا بغري علم ،ورجم ابلغيب وخترصات ودجل جيب احلذر والتحذير منه .وهللا
أعلم.

للمزيد أنظر:
االنتظار عقدة أم عقيدة []3/1
االنتظار عقدة أم عقيدة []3/2
االنتظار عقدة أم عقيدة []3/3
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نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1425/07/06هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
نرجو إفادتنا ابألحاديث الصحيحة والسنة النبوية املؤكدة اليت ختص موضوع نزول املسيح يف آخر

الزمان سيدان عيسى  -عليه والسالم-؛ ألن كثرياً من الناس يعتقد بكذب هذا املوضوع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فإن األحاديث الواردة يف نزول املسيح  -عليه السالم -كثرية ومتواترة ،ومنها ما رواه البخاري
( )3448ومسلم ( )155عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-والذي نفسي بيده ليوشك هن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً عدالً ،فيكسر الصليب ،ويقتل
اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويفيض املال حىت ال يقبله أحد ،حىت تكون السجدة الواحدة خرياً من الدنيا
وما فيها" فتح الباري ( ، )490/6وشرح النووي لصحيح مسلم ( ، )189/2ويف الصحيحّي

البخاري ( ، )3449ومسلم ( )155قال صلى هللا عليه وسلم" :كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم
وإمامكم منكم" ،وقد وردت أحاديث كثرية يف السنن واملسانيد ،وكلها تدل داللة صرحية على ثبوت

نزول عيسى ابن مرمي  -عليه السالم -يف آخر الزمان ،وقد مجعت األحاديث يف كتاب مستقل

للشيخ حممد أنور شاه الكشمريي املتوىف سنة1352 :هـ ،وعنوانه كناية التصريح مبا تواتر يف نزول
املسيح ،وحققه شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  -رمحه هللا ،-فمن أراد الوقوف عليها كلها

فلينظر الكتاب املذكور.
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وقد بّي العلماء  -رمحهم هللا -أن هذا من املعلوم من الدين ابلضرورة حىت قال الشيخ أمحد شاكر
 -رمحه هللا( :-نزول عيسى  -عليه السالم -يف آخر الزمان مما مل خيتلف فيه املسلمون؛ لورود

األخبار الصحاح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بذلك ،وهذا معلوم من الدين ابلضرورة ،ال يؤمن
من أنكره) انظر تفسري الطربي ( ، )460/6ختريج الشيخ أمحد شاكر ،ومن قبل قال اإلمام أمحد بن
الدجال خارج مكتوب بّي عينيه (كافر)  ،واألحاديث اليت
حنبل  -رمحه هللا( :-واإلميان أن املسيح ّ
جاءت فيه واإلميان أبن ذلك كائن ،وأن عيسى  -عليه السالم -ينزل فيقتله بباب ل ّد) طبقات

احلنابلة ( )241للقاضي أيب يعلى .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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من هو ابن صياد؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1426/02/19هـ

السؤال

السالم عليكم.
جاءت أحاديث يف ذكر ابن صياد ،أنه هو املسيح الدجال؟ ما صحة هذه القصص اليت تروى عنه،
مثل :كان عمر بن اخلطاب-رضي هللا عنه -يقسم ابهلل أمام النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه هو

املسيح ،وال ينكر عليه النيب ،صلى هللا عليه وسلم .ويف يوم رآه ابن عمر-رضي هللا عنهما -وعينه

مفقوعة ،فقال له :مىت حدث لك هذا؟ قال :ال أدري واستفز ابن عمر-رضي هللا عنهما -فقام

يضربه بعصاه ،فوجده قد انتفخ وانتفخ حىت مأل السكة اليت ميشي فيها ،فأخرب ابن عمر-رضي هللا
عنهما -أخته حفصة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -بذلك ،فقالت :ملاذا ضربته ،أال تعلم أن املسيح
الدجال سيخرج من غضبة شديدة يغضبها؟ .ويف ذات يوم ويف رحلة رجوعه من احلج من مكة إىل

املدينة جلس يقول أليب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه :-كيف تقولون أين املسيح الدجال وهو غري

مسلم وأان مسلم؟ ،وهو ال يدخل مكة وال املدينة وأين قادم من مكة وإىل املدينة ،وهو ليس له أوالد

وأان لدي أوالد؟ فقال أبو سعيد-رضي هللا عنه :-صدقت .قال له :إين أعرف املسيح الدجال وأمه
وأابه ،وأين هو ،فقال أبو سعيد-رضي هللا عنه :-هل تقبل أن تكون أنت الدجال؟ قال :إن عرض
علي ملا رفضت! يف آخر عمره فقد مجيع أوالده ابلكامل -يف إحدى املعارك اليت دارت بّي

أثرا ،ليس مع األموات وليس مع
املسلمّي وفقد الصحابة-رضي هللا عنهم( -ابن صياد) ومل جيدوا له ً

األسرى وال احلياء .وجزيتم خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ورد يف ذكر ابن صياد أحاديث عديدة ،منها األحاديث اليت استفسر عنها السائل  -وفقه هللا -
وهذا خترجيها وبياهنا:
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ف ِاب هِ
ت جابِر بن عب ِد هِ
َّلل
 -1أخرج البخاري ( )7355من حديث ُحمَ هم ِد بْ ِن ال ُْم ْن َك ِد ِر قَ َ
اَّلل َْحيلِ ُ
الَ :رأَيْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ف ِاب هِ
ف علَى َذلِ َ ِ
ِ
صلهى ه
صائِ ِد ال هد هج ُ
أَ هن ابْ َن ال ه
ْت َحتْلِ ُ
ال قُـل ُ
َّلل قَال َ:إِِّين َِمس ْع ُ
ت ُع َم َر َْحيل ُ َ
اَّللُ
هيب َ
ك ع ْن َد النِ ِّ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم.
َعلَْي ِه َو َسله َم فَـلَ ْم يُـ ْنكِ ْرهُ النِ ُّ
هيب َ
ال َكا َن َانفِع يـ ُقول ُ:ابن صيه ٍ
ال:
 -2وأخرج مسلم ( )2932من طريق ابْ ُن َع ْو ٍن َع ْن َانفِ ٍع قَ َ
اد ،قَ َ
ُْ َ
ٌَ
الَ :ال و هِ
ال :فَـلَ ِقيتُهُ فَـ ُقل ُ ِ ِ
ال ابْ ُن عُ َم َر :لَِقيتُهُ َم هرتَ ْ ِ
ال:
قَ َ
اَّلل ،قَ َ
ّي ،قَ َ
ْت لبَـ ْعض ِه ْمَ :ه ْل َحتَ هدثُو َن أَنههُ ُه َو؟ قَ َ َ
ْت َك َذبـت ِين ،و هِ
ك ُه َو
وت َح هىت يَ ُكو َن أَ ْكثَـ َرُك ْم َم ًاال َوَولَ ًدا فَ َك َذلِ َ
ض ُك ْم أَنههُ لَ ْن ميَُ َ
ربِين بَـ ْع ُ
قُـل ُ ْ َ َ
اَّلل لََق ْد أَ ْخ ََ
ْت َم َىت
تَ ،ع ْيـنُهُ ،قَ َ
ارقـْتُهُ ،قَ َ
َز َع ُموا الْيَـ ْوَم ،قَ َ
ال :فَـلَ ِقيتُهُ لَ ْقيَةً أُ ْخ َرى َوقَ ْد نَـ َف َر ْ
ال :فَـ ُقل ُ
ال :فَـتَ َح هدثْـنَا مثُه فَ َ
ك؟ قَ َ ِ
اء ه
اَّللُ َخلَ َق َها ِيف
ال َال أَ ْد ِري قَ َ
ك َما أ ََرى؟ قَ َ
فَـ َعلَ ْ
ْتَ :ال تَ ْد ِري َو ِه َي ِيف َرأْ ِس َ
ت َع ْيـنُ َ
ال قُـل ُ
ال :إ ْن َش َ
ِ
ت
ت ،قَ َ
اك َه ِذهِ ،قَ َ
صَ
صا َكانَ ْ
َين َ
ال فَـنَ َخ َر َكأَ َش ِّد َِخن ِري محَا ٍر َِمس ْع ُ
َص َح ِايب أِّ
ضأ ْ
ال :فَـ َز َع َم بَـ ْع ُ
ض َربْـتُهُ بِ َع ً
َع َ
ِ
ت ،وأَ هما أ ََان فَـو هِ
ّي فَ َح هدثَـ َها،
ت ،قَ َ
َم ِع َي َح هىت تَ َك ه
اَّلل َما َش َع ْر ُ
اء َح هىت َد َخ َل َعلَى أُِّم ال ُْم ْؤمنِ َ
س َر ْ َ
َ
الَ :و َج َ
ال :إِ هن أَ هو َل َما يَـ ْبـ َعثُهُ َعلَى الن ِ
ضبُهُ.
تَ :ما تُ ِري ُد إِلَْي ِه أََملْ تَـ ْعلَ ْم أَنههُ قَ ْد قَ َ
فَـ َقالَ ْ
ب يَـ ْغ َ
هاس غَ َ
ضٌ
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وأخرجه عبد الرزاق ( )20832عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال :لقيت ابن صياد
يوما ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفيت وكانت عينه خارجة مثل عّي اجلمل فلما رأيتها قلت:
اي ابن صياد أنشدك هللا مىت طفيت عينك  -أو حنو هذا – قال :ال أدري والرمحن ،فقلت :كذبت

ال تدري وهي يف رأسك؟ قال :فمسحها ،قال :فنخر ثالاث فزعم اليهودي أين ضربت بيدي على

صدره قال :وال أعلمين فعلت ذلك أخس فلن تعدو قدرك قال أجل لعمري ال أعدو قدري قال:

فذكرت ذلك حلفصة ،فقالت :اجتنب هذا الرجل فإان نتحدث أن الدجال خيرج عند غضبة يغضبها.
وقد حسن إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح (. )325/13
ِ
 -3وأخرج مسلم ( )2927من حديث أَِيب سعِ ٍ
يد ْ
ال :قَ َ
ي قَ َ
صائِ ٍد َوأ َ
َخ َذتْ ِين م ْنهُ
ال ِيل ابْ ُن َ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ

يب هِ
صلهى ه
َذ َم َامةٌَ :ه َذا َع َذ ْر ُ
اب ُحمَ هم ٍد ،أََملْ يَـ ُق ْل نَِ ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم إِنههُ
هاس َما ِيل َولَ ُك ْم َاي أ ْ
َص َح َ
اَّلل َ
ت الن َ
يـه ِ
ال :إِ هن ه
اَّللَ قَ ْد َح هرَم َعلَْي ِه َم هكةََ ،وقَ ْد
الَ :وَال يُولَ ُد لَهَُ ،وقَ ْد ُولِ َد ِيلَ ،وقَ َ
ت ،قَ َ
ود ٌّ
َسلَ ْم ُ
ي َوقَ ْد أ ْ
َُ
ال لَه :أَما و هِ
ث
ال :فَ َما َز َ
ت ،قَ َ
ْخ َذ ِيفه قَـ ْولُهُ ،قَ َ
اَّلل إِِّين َألَ ْعلَ ُم ْاآل َن َح ْي ُ
اد أَ ْن َأي ُ
َح َج ْج ُ
ال َح هىت َك َ
ال :فَـ َق َ ُ َ َ
ف أَابهُ وأُ همهُ ،قَ َ ِ
ت.
ال :فَـ َق َ
اك ال هر ُج ُل ،قَ َ
ك ذَ َ
س ُّر َك أَنه َ
ض عَلَ هي َما َك ِر ْه ُ
ال لَ ْو عُ ِر َ
ُه َو َوأَ ْع ِر ُ َ َ
يل لَهُ :أَيَ ُ
الَ :وق َ
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ضرةَ َعن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
ارا َوَم َعنَا ابْ ُن
ي قَ َ
ومن طريق ا ْجلَُريْ ِر ُّ
ي َع ْن أَِيب نَ ْ َ ْ
الَ :خ َر ْجنَا ُح هج ً
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
اجا أ َْو ُع هم ً
ال
شةً َش ِدي َدةً ِممها يُـ َق ُ
صائِ ٍد ،قَ َ
ت ِم ْنهُ َو ْح َ
استَـ ْو َح ْش ُ
هاس َوبَِق ُ
يت أ ََان َو ُه َو فَ ْ
َ
ال :فَـنَـ َزلْنَا َم ْن ِزًال فَـتَـ َف هر َق الن ُ
ِ
ِ
شجرةِ،
َعلَْي ِه ،قَ َ
ت تِل َ
ْت :إِ هن ا ْحلَهر َش ِدي ٌد فَـلَ ْو َو َ
اء ِمبَتَاع ِه فَـ َو َ
ض ْعتَهُ َحتْ َ
ض َعهُ َم َع َمتَاعي ،فَـ ُقل ُ
الَ :و َج َ
ْك ال ه َ َ
ال :ا ْشرب أَاب س ِع ٍ
ت لَنَا غَنَم فَانْطَلَ َق فَ َج ِ
ْت :إِ هن ا ْحلَهر
ال :فَـ َف َع َل ،قَ َ
قَ َ
ال :فَـ ُرفِ َع ْ
يد ،فَـ ُقل ُ
س فَـ َق َ َ ْ َ َ
ٌ
َ
اء ب ُع ٍّ
ِِ
ال :أَاب سعِ ٍ
ِ
يد لََق ْد
ب َع ْن يَ ِدهِ أ َْو قَ َ
َب َح ٌّ
الُ :
ار َما ِيب إِهال أِّ
َشدي ٌد َوالله َُ
َين أَ ْك َرهُ أَ ْن أَ ْش َر َ
آخ َذ َع ْن يَده ،فَـ َق َ َ َ
ول ِيل النهاس ،اي أَاب س ِع ٍ
يث
ش َج َرةٍ مثُه أَ ْختَنِ َق ِممها يَـ ُق ُ
يد َم ْن َخ ِف َي َعلَْي ِه َح ِد ُ
ُعلِّ َقهُ بِ َ
ت أَ ْن ُ
َمهَ ْم ُ
آخ َذ َح ْب ًال فَأ َ
ُ َ َ َ
ول هِ
هاس ِحبَ ِد ِ
ر ُس ِ
ت ِم ْن أَ ْعلَ ِم الن ِ
صلهى ه
يث
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َما َخ ِف َي َعلَْي ُك ْم َم ْع َ
صا ِر ،أَلَ ْس َ
ش َر ا ْألَنْ َ
اَّلل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ُس ِ
ه
صلهى ه
ول ه
صلهى ه
ول ه
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ :-ه َو َكاف ٌر.
ال َر ُس ُ
س قَ ْد قَ َ
اَّلل َ -
اَّلل َ -
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلم ،َُ -أَلَْي َ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ت
يم َال يُولَ ُد لَهَُ .وقَ ْد تَـ َرْك ُ
ول ه َ
س قَ ْد قَ َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ :-ه َو َعق ٌ
َوأ ََان ُم ْسل ٌم؟ أ ََولَْي َ
ول هِ
ِ ِ ِ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :-ال يَ ْد ُخ ُل ال َْم ِدينَةَ َوَال َم هكةََ .وقَ ْد
ال َر ُس ُ
س قَ ْد قَ َ
اَّلل َ -
َولَدي ابل َْمدينَة؟ أ ََولَْي َ
ال :أَما و هِ
أَقْـبـل ُ ِ
ِ
ال أَبو س ِع ٍ
ِ ِ
يد ْ
اَّلل إِِّين
اخلُ ْد ِر ُّ
يَ :ح هىت كِ ْد ُ
َ
ْت م ْن ال َْمدينَة َوأ ََان أُ ِري ُد َم هكةَ؟ قَ َ ُ َ
ت أَ ْن أَ ْعذ َرهُ ،مثُه قَ َ َ َ
ِ
َألَ ْع ِرفُهُ َوأَ ْع ِر ُ
ف َم ْول َدهُ
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ك َسائَِر الْيَـ ْوِم.
َوأَيْ َن ُه َو ْاآل َن ،قَ َ
ْت لَهُ :تَـبًّا لَ َ
ال :قُـل ُ
ال :فَـ َق ْد َان ابن صيه ٍ
اد يَـ ْوَم ا ْحلَهرةِ .وصحح إسناده احلافظ
 -4وأخرج أبو داود (َ )3771ع ْن َجابِ ٍر قَ َ
َْ َ
ابن حجر يف الفتح ()328/13

وابن صياد أمره مشكل وكان بعض الصحابة يظنه الدجال األكرب ،وهو دجال من الدجاجلة وليس
ابلدجال األكرب ،وهللا أعلم.

وقد دل على هذا حديث فاطمة بنت قيس املتضمن لذكر خرب متيم الداري ،وهو ما يعرف حبديث
اجلساسة أن ابن صياد ليس هو املسيخ الدجال ،قال احلافظ ابن كثري " :ابن صياد ليس ابلدجال

الذي خيرج يف آخر الزمان قطعاً ،حلديث فاطمة بنت قيس الفهرية ،فإنه فيصل يف هذا املقام ،وهللا

أعلم".

وقال أيضاً " :واألحاديث الواردة يف ابن صياد كثرية ،ويف بعضها التوقف يف أمره ،هل هو الدجال أم
ال؟ وهللا أعلم ،وحيتمل أن يكون هذا قبل أن يُوحى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شأن
الدجال وتعيينه ،وحديث متيم الداري فاصل يف هذا املقام.

وقال البيهقي :ليس يف حديث جابر أكثر من سكوت النيب -صلى هللا عليه وسلم -على حلف

عمر ،فيحتمل أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم كان متوقفاً يف أمره ،مث جاءه الثبت من هللا –

سك من جزم أبن الدجال غري ابن صياد
تعاىل -أبنه غريه على ما تقتضيه قصة متيم الداري ،وبه مت ه
وطريقه أصح ،وتكون الصفة اليت يف ابن صياد وافقت ما يف الدجال.
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وقال البيهقي أيضاً -بعد قصة اجلساسة ( :-فيه أن الدجال األكرب الذي خيرج يف آخر الزمان غري
ابن صياد وكان ابن صياد ،أحد الدجالّي الكذابّي الذين أخرب صلى هللا عليه وسلم خبروجهم وقد

خرج أكثرهم ،وكان الذين جيزمون اببن صياد هو الدجال مل يسمعوا بقصة متيم ،وإال فاجلمع بينهما

بعيد جداً ،إذ كيف يلتئم أن يكون من كان يف أثناء احلياة النبوية شبه احملتلم – يعين ابن صياد -

وجيتمع به النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويسأله أن يكون يف آخرها شيخاً كبرياً مسجوانً يف جزيرة
من جزائر البحر موثقاً ابحلديد يستفهم عن خرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -هل خرج أو ال؟

فاألوىل أن حيمل على عدم االطالع ،أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة متيم،

مث ملا مسعها مل يعد إىل احللف املذكور ،وأما جابر فشهد حلفه عند النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم . ) ...
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وحديث فاطمة بنت قيس يف ذكر الدجال أخرجه مسلم ( )2942من حديث فاطمة بنت قيس
ول هِ
ِِ
ت ِيف ص ِّ ِ
ت َم َع ر ُس ِ
صلهى ه
س ِاء الهِيت
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَ ُك ْن ُ
قالتَ :خ َر ْج ُ
ت إِ َىل ال َْم ْسجد فَ َ
َ
اَّلل َ
صلهْي ُ َ
ف النّ َ
ِ
ضى رس ُ ِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ك
س َعلَى ال ِْم ْن َِرب َو ُه َو يَ ْ
ض َح ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َ
ول ه َ
ور الْ َق ْوم فَـلَ هما قَ َ َ ُ
تَلي ظُ ُه َ
ص َالتَهُ َجلَ َ
ال :إِِين و هِ
ال :لِيـلْزْم ُك ُّل إِنْ ٍ
ال :أَتَ ْد ُرو َن ِملَ َمجَ ْعتُ ُك ْم قَالُوا ه
اَّلل َما
ص هالهُ ،مثُه قَ َ
سان ُم َ
فَـ َق َ َ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم ،قَ َ ّ َ
َ
ِ ٍ ِ ٍ ِ
ي َكا َن رج ًال نَ ْ ِ
ِ ِ
َسلَ َم
يما الدها ِر ه
اء فَـبَايَ َع َوأ ْ
َُ
َمجَ ْعتُ ُك ْم ل َر ْغبَة َوَال ل َر ْهبَة َولَك ْن َمجَ ْعتُ ُك ْم ألَ هن َمت ً
ص َرانيًّا فَ َج َ
ِ
ِ
ب ِيف َس ِفينَ ٍة َْحب ِريهٍة َم َع
ُح ِّدثُ ُك ْم َع ْن َم ِس ِ
َو َح هدثَِين َح ِديثًا َوافَ َق اله ِذي ُك ْن ُ
تأَ
يح ال هد هجالَ ،ح هدثَِين أَنههُ َرك َ
ّي رج ًال ِمن َخلٍْم وج َذام فَـلَعِ ِِ
ِ
ج َش ْهرا ِيف الْبَ ْح ِر مثُه أ َْرفَـئُوا إِ َىل َج ِزيرةٍ ِيف الْبَ ْح ِر َح هىت َمغْ ِر ِ
ب
َُ َ
ثََالث َ َ ُ ْ
َ
َ
ب هب ْم الْ َم ْو ُ ً
ِ
س فَجلَسوا ِيف أَقـْرب ال ه ِ ِ
ب َكثِريُ ال ه
ال ه
ش َع ِر َال يَ ْد ُرو َن َما قُـبُـلُهُ
ُْ
سفينَة فَ َد َخلُوا ا ْجلَ ِز َيرةَ فَـلَقيَـ ْتـ ُه ْم َدابهةٌ أ َْهلَ ُ
ش ْم ِ َ ُ
ِ
ك ما أَنْ ِ
ِم ْن ُدبُ ِرهِ ِم ْن َكثْـ َرةِ ال ه
ت:
اسةُ ،قَالُواَ :وَما ا ْجلَ ه
ت :أ ََان ا ْجلَ ه
اسةُ؟ قَالَ ْ
ت فَـ َقالَ ْ
س َ
س َ
ش َع ِر ،فَـ َقالُوا َويْـلَ َ
أَيُّـ َها الْ َقوم انْطَلِ ُقوا إِ َىل َه َذا ال هرج ِل ِيف الدهيْ ِر فَِإنههُ إِ َىل َخ َِربُكم ِاب ْألَ ْشو ِ
ت لَنَا َر ُج ًال فَ ِرقـْنَا
اق .قَ َ
ال :لَ هما َمسه ْ
ُْ
ُ
ْ
َ
ِ
اعا ح هىت َد َخلْنَا ال هديـر فَِإذَا فِ ِيه أَ ْعظَم إِنْس ٍ
ان َرأَيْـنَاهُ قَ ُّ
ط َخ ْل ًقا
ِم ْنـ َها أَ ْن تَ ُكو َن َش ْيطَانَةً ،قَ َ
ال :فَانْطَلَ ْقنَا س َر ً َ
َْ
ُ َ
وعةٌ يَ َداهُ إِ َىل
َوأَ َشدُّهُ ِوَاثقًا َْجم ُم َ
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ُعنُ ِق ِه ما ب ّْي رْكبـتَـي ِه إِ َىل َكعبـي ِه ِاب ْحل ِد ِ
ال :قَ ْد قَ َد ْرُْمت َعلَى َخ َِربي فَأَ ْخِربُ ِوين َما
ت؟ قَ َ
يد ،قُـلْنَاَ :ويْـلَ َ
ك َما أَنْ َ
َ ََ َُ ْ
َْ ْ َ
ِ
ِ ٍ ٍ
أَنْـتُم :قَالُواَْ :حنن أ َُانس ِمن الْعر ِ ِ
ّي ا ْغتَـلَم فَـلَ ِع ِ
ج
صَ
ادفْـنَا الْبَ ْح َر ح َ
ب َرك ْبـنَا ِيف َسفينَة َْحب ِريهة فَ َ
ْ
ب بنَا ال َْم ْو ُ
َ
َ
ُ ٌ ْ ََ
ِ
ِ
ك َه ِذه فَجلَسنَا ِيف أَقـْرِهبا فَ َد َخلْنَا ا ْجل ِزيرَة فَـلَ ِقيـ ْتـنَا َدابهةٌ أ َْهلَ ِ
ري ال ه
ش َع ِر َال
َش ْه ًرا مثُه أ َْرفَأ َْان إِ َىل َج ِز َيرت َ
َُ
َ َ َ
َ ْ
ُ
ب َكث ُ
ِ
ك ما أَنْ ِ
يُ ْد َرى َما قُـبُـلُهُ ِم ْن ُدبُ ِرهِ ِم ْن َكثْـ َرةِ ال ه
اسةُ ،قُـلْنَاَ :وَما
ت :أ ََان ا ْجلَ ه
ت؟ فَـ َقالَ ْ
س َ
ش َعر ِ،فَـ ُقلْنَاَ :ويْـلَ َ
ت :ا ْع ِم ُدوا إِ َىل َه َذا ال هرج ِل ِيف ال هديْ ِر فَِإنههُ إِ َىل َخ َِربُكم ِاب ْألَ ْشو ِ
اعا
ا ْجلَ ه
اسةُ؟ قَالَ ْ
اق ،فَأَقْـبَـلْنَا إِلَْي َ
ك ِس َر ً
ُ
س َ
ْ
َ
ال :أَ ْخِرب ِوين َعن َخنْ ِل بـيسا َن؟ قُـلْنَاَ :عن أ ِ ِ
رب؟
َوفَ ِز ْعنَا ِم ْنـ َها َوَملْ َأن َْم ْن أَ ْن تَ ُكو َن َش ْيطَانَةً ،فَـ َق َ
ْ
ْ ّ
َي َشأْهنَا تَ ْستَ ْخِ ُ
ُ
َْ َ
ِ
ال :أَما إِنههُ ي ِ
ِ
رب ِوين َع ْن
ك أَ ْن َال تُـثْ ِم َر ،قَ َ
قَ َ
وش ُ
ال :أ ْ
َسأَلُ ُك ْم َع ْن َخنْل َها َه ْل يُـثْم ُر ،قُـلْنَا لَهُ :نَـ َع ْم ،قَ َ َ ُ
ال :أَ ْخِ ُ
ِ
ُحب ْريةِ الطه ِربيهِة؟ قُـلْنَاَ :عن أ ِ ِ
ِ ِ
ريةُ ال َْم ِاء ،قَا َل :أ ََما إِ هن
رب؟ قَ َ
الَ :ه ْل ف َ
ََ َ
ْ ّ
يها َماءٌ ،قَالُوا :ه َي َكث َ
َي َشأْهنَا تَ ْستَ ْخِ ُ
ماءها ي ِ
الَ :ه ْل ِيف ال َْع ْ ِ
رب ِوين َع ْن َع ْ ِ
ّي
َي َشأ ِْهنَا تَ ْستَ ْخِرب؟ُ قَ َ
ب قَ َ
وش ُ
َ ََ ُ
ّي ُزغَ َر؟ قَالُواَ :ع ْن أ ِّ
ك أَ ْن يَ ْذ َه َ
ال أَ ْخِ ُ
ِ ِ
ع أ َْهلُ َها ِمبَ ِاء ال َْع ْ ِ
رب ِوين
ريةُ ال َْم ِاء َوأَ ْهلُ َها يَـ ْزَر ُعو َن ِم ْن َمائِ َها ،قَ َ
َماءٌ َو َه ْل يَـ ْزَر ُ
ال أَ ْخِ ُ
ّي؟ قُـلْنَا لَهُ :نَـ َع ْم ه َي َكث َ
عن نَِ ِيب ْاأل ُِميِّي ما فَـعل؟ قَالُوا :قَ ْد َخر ِ
ب؟ قَ َ
ال :أَقَاتَـلَهُ
ج م ْن َم هكةَ َونَـ َز َل يَـثْ ِر َ
ََ
َ ْ ّ ّّ َ َ َ َ
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صنَ َع هبِِ ْم؟ فَأَ ْخ َ ْربَانهُ أَنههُ قَ ْد ظَ َهر َعلَى َم ْن يَلِ ِيه ِم ْن ال َْعر ِ
اعوهُ،
ب؟ قُـلْنَا :نَـ َع ْم ،قَ َ
الَ :ك ْي َ
ب َوأَطَ ُ
ف َ
ال َْع َر ُ
َ
َ
ري َهلُ ْم أَ ْن يُ ِط ُ ِ
ربُك ْم َع ِّين إِِّين أ ََان
ك؟ قُـلْنَا :نَـ َع ْم ،قَ َ
قَ َ
ال :أ ََما إِ هن ذَ َ
ال َهلُ ْم :قَ ْد َكا َن ذَلِ َ
اك َخ ٌْ
يعوهُ َوإِّين ُخمِْ ُ
ِ
الْم ِسيح ،وإِِّين أ ِ
ري ِيف ْاأل َْر ِ
ك أَ ْن يُـ ْؤذَ َن ِيل ِيف ْ
ع قَـ ْريَةً إِهال َهبَطْتُـ َها ِيف
اخلُُر ِ
ُوش ُ
ض فَ َال أ ََد َ
َ ُ َ
وج فَأَ ْخ ُر َج فَأَس َ
ِ
ِ
ِ
أَرب ِعّي لَْيـلَةً غَ ْري م هكةَ وطَْيـبةَ فَـهما ُحمَ هرمتَ ِ
ت أَ ْن أَ ْد ُخ َل َواح َدةً أ َْو َواح ًدا م ْنـ ُه َما
ان َعلَ هي كِلْتَ ُ
امهَا ُكله َما أ ََر ْد ُ
َْ َ
َ َ َ َ َُ َ
صدُِّين َع ْنـ َها َوإِ هن َعلَى ُك ِّل نَـ ْق ٍ
ال
ب ِم ْنـ َها َم َالئِ َكةً َْحي ُر ُس َ
ت قَ َ
ك بِيَ ِدهِ ال ه
وهنَا قَالَ ْ
س ْي ُ
استَـ ْقبَـلَ ِين َملَ ٌ
ْ
صلْتًا يَ ُ
ف َ
رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ
ص َرتِِه ِيف ال ِْم ْن َِرب َه ِذهِ طَْيـبَةُ َه ِذهِ طَْيـبَةُ َه ِذهِ طَْيـبَةُ يَـ ْع ِين
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َوطَ َع َن ِمب ْخ َ
ول ه َ
َُ
يث َمتِ ٍيم أَنههُ َوافَ َق اله ِذي
ت َح هدثْـتُ ُك ْم ذَلِك؟َ فَـ َق َ
هاس :نَـ َع ْم ،فَِإنههُ أَ ْع َجبَ ِين َح ِد ُ
ال َْم ِدينَةَ أ ََال َه ْل ُك ْن ُ
ال الن ُ
ُح ِّدثُ ُك ْم َع ْنهُ َو َع ْن ال َْم ِدينَ ِة َوَم هكةَ أ ََال إِنههُ ِيف َْحب ِر ال ه
شأِْم أ َْو َْحب ِر الْيَ َم ِن َال بَ ْل ِم ْن قِبَ ِل ال َْم ْش ِر ِق َما
ُك ْن ُ
تأَ
ْت َه َذا ِم ْن
ُه َو ِم ْن قِبَ ِل ال َْم ْش ِر ِق َما ُه َو ِم ْن قِبَ ِل ال َْم ْش ِر ِق َما ُه َو َوأ َْوَمأَ بِيَ ِدهِ إِ َىل ال َْم ْش ِر ِق قَالَ ْ
ت فَ َح ِفظ ُ
ول هِ
ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .هذا وهللا أعلم.
اَّلل َ
َ

وينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ، )329 - 325 /13شرح النووي على صحيح مسلم

( ، )48 -46/18البداية والنهاية البن كثري (. )141 - 120/19
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شبهات حول نزول املسيح آخر الزمان
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
العقائد واملذاهب الفكرية/الفنت واملالحم

التاريخ 1425/11/14هـ
السؤال

يل رسالة طويلة فيها شبهات تقلقين
أحد املنكرين لرجوع عيسى (عليه السالم) يف آخر الزمان أرسل إ ّ

وال أستطيع الرد عليها .أرجو من فضيلتكم أن جتيبوا عن هذه الشبهات .ومنها :فهم املسلمون من

كلمة رفع معناها احلريف يف احلديث خبصوص النزول الثاين املسيح (عليه السالم) وتشكيل معتقدات
ال أساس هلا عن هبوطه يف دمشق وجتهيز اجليش حلرب الدجال و  70أل ًفا من القوات اليهودية

وفرار هذه القوات من املسيح مث تعقب املسيح للدجال وقتله له يف معركة اللد .مث ذبح كل يهودي

على وجه األرض (برغم "ال إكراه يف الدين" وحترمي قتل املدنيّي) فكيف ينسب املسلمون القتل

العلين لرجل راشد صاحل؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد..
أما عن رفع املسيح عليه السالم ومن مث نزوله يف آخر الزمان فاألصل يف ذلك ما جاء يف ظاهر

األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم -انظر صحيح البخاري ( )2222ومسلم
( - )155وتصديق ذلك فرع عن صدق املُ ِ ِ
خرب به وهو حممد صلى هللا عليه وسلم الذي ثبتت نبوته
الر ُس ِل)
نت بِ ْد ًعا ِّم ْن ُّ
بنفس األدلة اليت ثبتت هبا نبوة األنبياء قبله ،كما قال تعاىل( :قُ ْل َما ُك ُ
[األحقاف. ]9 :
واملعتقدات وما حيصل يوم نزول املسيح مما يؤمن به املسلمون ليس أغرب مما يؤمن به النصارى يف

هناية العامل مما هو مدون يف سفر رؤاي يوحنا ،بل غالب سفر رؤاي يوحنا يف ذكر مثل هذه احلكاايت،
معقوال؛ فما يعتقده املسلمون يف أخبار املسيح بعد نزوله من ابب أوىل.
فإذا كان ذلك ً
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أرواح األموات هل تؤذي األحياء؟
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/البعث وأحوال القبور
التاريخ 1424/1/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو منكم إفاديت مبا ساد يف بعض جمتمعاتنا اإلسالمية يف جنوب شرق آسيا من االعتقاد أبن بعض

أرواح الناس إذا خرجت من أبداهنم تتجول فيما بّي السماء واألرض ،تشوش على األحياء حياهتم،
وتكدر عليهم صفاء معيشتهم ،هذا إذا كانت أرواحاً شريرة أو مما ال تقبلها السماء ،فهل له مستند
من النصوص الشرعية؟ أو من كالم بعض العلماء؟ أو من كالم أانس ال دين هلم؟ أخشى أن يكون

مما توارثه جيل بعد جيل ،فقد كان سكان هذه املناطق يعتنقون البوذية واهلندوسية قبل وصول

اإلسالم إليهم ،فلدى البوذية واهلندوسية اعتقاد سائد أبن األحياء إذا ماتوا تبحث أرواحهم يف

أجسام األحياء أو احليواانت أو احلشرات أو النبااتت أو غري ذلك لتحل فيها كتكملة لدورة حياهتا!

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فقد أجبت أيها األخ عن نفسك يف آخر سؤالك ،فإن هذا االعتقاد هو كاعتقاد تناسخ األرواح وهو

معتقد لبعض الدايانت والفرق الضالة كما يف اهلندوسية وغريها ،وليس له أي مستند شرعي إطالقاً،
بل هو خمالف لعقيدة أهل اإلسالم يف املوت والبعث والنشور والقرب وغريها.
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قال هللا سبحانه":مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة تبعثون" [املؤمنون، ]16-15 :
واألرواح إذا خرجت من اجلسد بعد املوت ال تعلق هلا ابألحياء وال تؤثر عليهم ،وإمنا تنتقل إىل حياة
الربزخ؛ وهي احلياة ما بّي املوت إىل قيام الساعة وبعث الناس من قبورهم ،وهذه احلياة الربزخية ال

نعلم كيفيتها ،وإمنا جاءت النصوص أبن العبد يكون فيها إما يف نعيم أو يف عذاب  -نعوذ ابهلل من

ذلك -واألصل أن الروح هلا تعلق يف هذه احلال ابجلسد ولكنه تعلق خيتلف عن تعلقها قبل املوت

كما أن تعلقها به أيضاً بعد قيام الساعة خيتلف عنهما ،وأما مستقر األرواح؛ فكما أشرت قبل قليل
إىل أن األصل هو تعلقها ابجلسد ،ولكن قد تنتقل من أجل النعيم أو العذاب انتقاالً ال نعلم كيفيته،

كما جاء يف أرواح الشهداء مثالً كما يف صحيح مسلم ( )1887عن ابن مسعود -رضي هللا عنه-

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم"-أن أرواحهم يف أجواف طري خضر هلا قناديل معلقة ابلعرش،

تسرح من اجلنة حيث شاءت ،مث أتوي إىل تلك القناديل  " ...احلديث .وغريها كثري يف هذا الشأن.

وكما يف تفسري قوله تعاىل يف آل فرعون":النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا
آل فرعون أشد العذاب" [غافر ، ]46 :حيث فسرت بعذاب القرب على اختالف يف كيفيته ،ومن
العلماء من فسرها أن أرواحهم تنتقل فتعذب يف جهنم مث ترجع إىل قبورها.

واحلاصل من هذا أن األرواح حىت لو فرض تنقلها أحياانً فإن أرواح املعذبّي (أو ما مسي يف السؤال

األرواح الشريرة) ال تكون مطلقة هكذا ،وإمنا هي يف عذاب  -نسأل هللا السالمة والعافية -مث هي

ال ميكن أن تؤثر على الناس بتكدير أو تشويش ،فهذا اعتقاد ابطل وليس ببعيد أن يكون انشئاً عن

اعتقاد تناسخ األرواح أو من بقااي هذه اخلرافات ،وهللا أعلم.
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وأنصح السائل إن كان يرغب يف التعرف على ما يتعلق ابلروح ،وما ورد من نصوص وأقوال للعلماء
يف ذلك أن يرجع إىل كتاب (الروح) البن القيم فإنه كتاب جامع ،وفق هللا اجلميع للعلم النافع
والعمل الصاحل.

()221/4

هل من سبيل لتخفيف العذاب عن امليت؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/البعث وأحوال القبور
التاريخ 1425/1/10هـ
السؤال

توجد قرية هبا مقربة قريبة من األهايل ،ويقول بعض األهايل من الثقات إنه يسمع صواتً ينبعث من
أحد القبور.

وسؤالنا اآلن عن كيفية مساعدة هذا امليت ،وهل توجد طريقة نعرف هبا سبب ما حيدث له يف قربه؟.

اجلواب
ليس هناك أية طريقة يعرف هبا ما حيدث للمقبور يف قربه إال عن طريق الوحي اإلهلي ألحد أنبيائه

ورسله ،كما حصل للنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الرجلّي الذين أخرب عنهما أهنما يعذابن وما
يعذابن يف كبري ،فكان أحدمها ال يستنزه من البول ،والثاين ميشي ابلنميمة بّي الناس .انظر :البخاري

( ، )216ومسلم ( . )292أو ما أوحي إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أصحاب القبور من
اليهود الذين يعذبون يف قبورهم .انظر :البخاري ( ، )1050ومسلم (. )586

كما أنه ال جمال ملساعدة املقبور يف قربه إال إذا كان مسلماً ،فينفعه ما ورد عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة جارية أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل
يدعو له" مسلم ( . )1631فال جمال لنفع امليت املسلم إال ابلصدقة اجلارية أو الدعاء له.

كما أنه ال يلزم من هذا الصوت املسموع من املقربة أو تلك الرؤاي أن املذكور يعذب يف قربه ،والرؤى

ال يبىن عليها أحكام ،وإمنا هي مبشرات كما قال -صلى هللا عليه وسلم.-

أما شق اجلريد األخضر ووضعه على القرب كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فالصحيح أن هذا
خاص ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -كما قرره احملققون من أهل العلم .وهللا أعلم.
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إحياء بين إسرائيل بعد موهتم
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/البعث وأحوال القبور
التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

ذكر هللا سبحانه وتعاىل ،أنه كتب على اإلنسان موتة واحدة فقط يف الدنيا ال يذوقها إال مرة واحدة،

إذًا كيف نفسر قوله تعاىل يف قصة أصحاب موسى عندما أحياهم ،حيث قال سبحانه( :مث بعثناكم

من بعد موتكم لعلكم تشكرون)  .أي أهنم بعد هذا اإلحياء ماتوا املوتة الثانية كسائر البشر؟ وجزاكم

خريا.
هللا ً
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فقد جرت سنته تعاىل يف خلقه أن يتوفاهم بعد أن أوجدهم يف هذه احلياة مث يعيدهم مرة أخرى
للحساب واجلزاء ،يقول تعاىل :ه
(اَّللُ اله ِذي َخلَ َق ُك ْم مثُه َرَزقَ ُك ْم مثُه ُميِيتُ ُك ْم مثُه ُْحييِي ُك ْم َه ْل ِمن ُش َرَكائِ ُكم همن
يَـ ْف َع ُل ِمن ذَلِ ُكم ِّمن َش ْي ٍء ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع هما يُ ْش ِرُكو َن) [الروم . ]40:هذه سنته تعاىل يف خلقه
عموما ،لكن ال ميتنع على هللا تعاىل ،أن يعيد بعض خلقه مرة أخرى يف هذه الدنيا بعد أن أماته،
ً
وقبل يوم احلساب ،ذلك أنه تعاىل هو الذي أوجده أول مرة ،فإعادته أهون عليه ،وله يف ذلك
نصا ،يف صور منها:
احلكمة البالغة ،وهذا كما أنه غري ممتنع عقالً ،فقد ثبت ًّ

ما ذكره تعاىل يف خرب الذين خرجوا من دايرهم فر ًارا من املوت فأماهتم هللا مث أحياهم ،يقول تعاىل( :أََملْ
ِ ِ ِ
هِ
وف ح َذر الْمو ِ
اه ْم إِ هن هللاَ لَ ُذو
ت فَـ َق َ
َحيَ ُ
ال َهلُُم هللاُ ُموتُوا مثُه أ ْ
ين َخ َر ُجوا من د َاي ِره ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
تَـ َر إِ َىل الذ َ
هاس َولَ ِك هن أَ ْكثَـ َر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
هاس الَ يَ ْش ُك ُرو َن) [البقرة. ]243 :
فَ ْ
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وسى لَن
ومنها ً
(وإِ ْذ قُـلْتُ ْم َاي ُم َ
أيضا ما ذكره تعاىل من إماتة بعض بين إسرائيل مث أحياهم يقول تعاىلَ :
صِ
ك َح هىت نَـ َرى ه
اع َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن* مثُه بَـ َعثْـنَا ُكم ِّمن بَـ ْع ِد َم ْوتِ ُك ْم لَ َعله ُك ْم
َخ َذتْ ُك ُم ال ه
اَّللَ َج ْه َرةً فَأ َ
نُّـ ْؤِم َن لَ َ
تَ ْش ُك ُرو َن) [البقرة. ]56 ،55 :

ض ِربوهُ بِبـ ْع ِ
ك
ض َها َك َذلِ َ
ومنها كذلك خرب القتيل من بين إسرائيل الذي أحياه هللا ،يقول تعاىل( :فَـ ُقلْنَا ا ْ ُ َ
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن) [البقرة. ]73 :
ُْحييِي هللاُ ال َْم ْوتَى َويُ ِري ُك ْم َ
ومنها ما ذكره تعاىل من خرب الرجل الذي مر على القرية اخلاوية ،يقول تعاىل( :أ َْو َكاله ِذي َم هر َعلَى
قَـري ٍة و ِهي َخا ِويةٌ َعلَى ُعر ِ
َىنَ ُْحييِي َه َُ ِذهِ هللاُ بَـ ْع َد َم ْوِهتَا فَأ ََماتَهُ هللاُ ِمئَةَ َع ٍام مثُه بَـ َعثَهُ) [البقرة:
ال أ ه
وش َها قَ َ
َْ َ َ َ
ُ
. ]259
فهذه الصور كلها تضمنت إحياء املوتى يف هذه الدنيا ،وأكثر من هذا أن هللا تعاىل جعل بعض آايت

أنبيائه الدالة على صدق نبوهتم ورسالتهم ،قدرهتم على إحياء املوتى إبذنه ،كما هو معروف عن
ِ ِ
(وَر ُس ً ِ
َين قَ ْد ِج ْئـتُ ُكم ِآبيٍَة
يل أِّ
عيسى عليه السالم ،يقول تعاىل يف شأنه عليه السالمَ :
وال إ َىل بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ه
َين أَ ْخلُ ُق لَ ُكم ِّم َن ال ِطّ ِ
ّمن هربِّ ُك ْم أِّ
ئ األ ْك َمهَ
ريا إبِِ ْذ ِن هللا َوأُبْ ِر ُ
ّي َك َه ْيـئَة الط ِْري فَأَن ُف ُخ فيه فَـيَ ُكو ُن طَ ْ ً
واألَبـرص وأُحيِي الْموتَى إبِِ ْذ ِن ِ
هللا) [آل عمران. ]49 :
َْ َ َ ْ
َْ
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(ال
عموما ال ميوتون إال موتة واحدة ،كما يشري إليه قوله تعاىلَ :
وإذا تقرر هذا فاألصل أن اخللق ً
ِ
اب ا ْجلَ ِح ِيم) [الدخان . ]56 :إال ما ورد من
ت إِهال ال َْم ْوتَةَ ْاأل َ
يها ال َْم ْو َ
ُوىل َوَوقَ ُ
يَ ُذوقُو َن ف َ
اه ْم َع َذ َ
ختصيص بعض البشر أبن هللا تعاىل يعيد خلقهم مرة أخرى يف هذه الدنيا ،ولعل من حكمة ذلك إقامة
الربهان على قدرة هللا تعاىل على بعث خلقه ونشرهم للحساب واجلزاء ،وإىل هذا يشري قوله تعاىل يف
ض ِربوهُ بِبـ ْع ِ
آايتِِه لَ َعله ُك ْم
ض َها َك َذلِ َ
خرب القتيل من بين إسرائيل( :فَـ ُقلْنَا ا ْ ُ َ
ك ُْحييِي هللاُ ال َْم ْوتَى َويُ ِري ُك ْم َ

تَـ ْع ِقلُو َن) [البقرة. ]73 :

أسأل هللا تعاىل أن يهدينا سبيل الرشاد .وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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معاملة الزميل الكافر
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/الوالء والرباء

التاريخ 1422/8/3

السؤال

أخ مصري مسلم ،كان له زميل دراسة نصراين من املرحلة االبتدائية إىل اجلامعة ،وكان على صلة طيبة

من هللا على هذا األخ ابلتوجه الطيب للدين ،قام هبجر ذلك النصراين وقطعه ،بل وأساء
به ،وبعد أن ّ
له يف املعاملة حبجة احلديث الذي معناه (فاضطروهم إىل أضيق السبل) ولكن هذا النصراين ال زال

يعامل هذا املسلم ابجلميل ،فبماذا تنصحون األخ؟

اجلواب

املنهي عنه يف عالقة املسلم ابلكافر إمنا هو املواالة من دون املؤمنّي.

أما اإلحسان إىل غري احملاربّي منهم ومعاملتهم ابلعدل ،وإنصافهم ،وأداء حقوقهم فليس مبنهي عنه،

بل هو داخل يف عموم أمر املسلمّي هبذه اخلصال ،وقد يكون الكافر قريباً ،فيثبت له حق القرابة،

وقد يكون جاراً فيثبت له حق اجلوار ،وكل ذلك يف حدود الشرع ،والدليل على ما تقدم قوله -
تبارك وتعاىل -يف سورة املمتحنة(( :الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من

دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي .إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين
وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون)) وبناء

على هذا فإن األخ ينصح أبن يعامل صديقه النصراين ابجلميل ويكافئه ابملعروف ،وحيسن إليه لعل
هللا أن يهديه ويشرح صدره لإلسالم ،ولنا يف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أسوة حسنة ،حيث
عاد يهودايً يف مرض موته ودعاه لإلسالم ،فكتب هللا له الفوز بقبوله دعوة الرسول -عليه الصالة

والسالم -وابهلل التوفيق.
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ترىب على عقيدة فاسدة
احلكم يف العامي إذا ّ
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/8/3

السؤال

إننا نرى الكثري والكثري من أصحاب املذاهب الفاسدة وامللل املنحرفة والطرق اخلاطئة يف أمور
العبادة والتوسل والدعاء ،فما ذنب هؤالء اجلهلة ابلدين الصحيح ،وهم منذ أن ولدوا تربوا على

طرق آابئهم وعباداهتم إىل أن تغلغلت يف نفوسهم وغرست يف قلوهبم غرساً من التكرار من الصغر إىل
درجة أهنم حّي يرون طرق عبادتنا يعتقدون أننا ضالون ،وهم مهتدون ،وإن كانت احلجة تقام على

املتعلم منهم ،خصوصاً ًُ يف الدين ،فكيف تقام وهو يقرأ كتب فرقته ،وحيفظها ،وطريقة تفكريه رمست

وتكونت طرق تفكريه مبا يناسب معتقد أهله وذويه.
له رمساً من صغرهّ ،

اجلواب

العامي الذي ترىب على عقيدة فاسدة ومل جيد من يصحح له عقيدته فال مؤاخذة عليه ،وإمنا املؤاخذة

على من أاته احلق فر ّده ،أو كان عاملاً يدرك خطأ املعتقد ،ولكنه يتمسك ابلباطل حفاظاً على
مصلحة دنيوية ،فهو حيمل وزره ووزر من ضلله.

قال  -تعاىل  " :-وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوال " ،وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -هلرقل ":فإن
أعرضت فإن عليك إمث األريسيّّي " أي العوام من الزراع وغريهم .أخرجه البخاري (. )7
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عقيدة ابن حجر والنووي
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1422/7/5
السؤال

مسعت بعض طالب العلم يصف ابن حجر والنووي أبهنما أشاعرة ،وحنن نعلم أن لديهم أتويل يف

بعض األمساء والصفات ،لكن هل يستقيم أبن ينسبون إىل األشاعرة على اإلطالق ،أفيدوان أحسن
هللا إليكم؟

اجلواب

فإن اإلمام النووي -رمحه هللا -من األئمة الكبار والعلماء الرابنيّي ،وقد كتب هللا ملؤلفاته القبول

واالنتشار ،ومل يكن اإلمام النووي -رمحه هللا -أشعرايً حمضاً ،فإنه وإن وافق األشاعرة يف أتويل مجلة
من صفات هللا -تعاىل -أو تفويضها ،إال أن اشتغاله حبديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
حفظه عن الوقوع يف كثري من مزالق األشاعرة.

وكذا احلافظ ابن حجر ،فإنه من األئمة األعالم ،واجلهابذة احملققّي ،وقد وافق األشاعرة يف أتويل
صفاتٍ هلل -تعاىل -أو تفويضها ،لكن نقد األشاعرة يف مجلة من عقائدهم كمسألة اإلميان وأول

واجب على املكلف.

ونوصي السائل وسائر إخواننا ابالشتغال مبا ينفع ،واالهتمام بكتب هذين اإلمامّي السيما (رايض

الصاحلّي) و (األذكار) و (شرح صحيح مسلم للنووي) ( ،وفتح الباري) البن حجر ،وأن ال حيكم
على األشخاص إال بعلم وعدل ،وابهلل التوفيق.
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كمال اإلميان الواجب
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/7/13

السؤال

ما معىن (اإلميان الواجب الكمال واإلميان الواجب املستحب) ؟

اجلواب

معىن اإلميان الواجب الكمال ما يكون فعله من الواجبات الشرعية ،أو مايكون تركه من احملرمات

الشرعية ،فأداء األمانة واجب حلديث النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-ال إميان ملن ال أمانة له "

أخرجه أمحد (. )12383

والزان وشرب اخلمر من احملرمات الشرعية ،فمن فعلها انتفى عنه كمال اإلميان الواجب؛ حلديث أيب
هريرة رضي هللا عنه عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال " :اليزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن،

واليشرب اخلمر حّي يشرهبا وهو مؤمن " أخرجه البخاري ( ، )6772ومسلم (. )57

وأما اإلميان الواجب املستحب فلعل السائل يعين كمال اإلميان املستحب ،فإن كان كذلك فهو ما
يكون فعله من املستحبات ،مثل :إماطة األذى عن الطريق ،فمن تركه فقد فاته كمال اإلميان

املستحب ،وهللا أعلم.
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حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم

اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات

التاريخ 1422/5/6
السؤال

فاراً بدينه من الظلم الذي وقع
ما حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم الذي أييت للبالد األوروبية ّ

عليه يف بلده األصلي ،وفقد فيه هويته ،وفقد أمل الرجوع إىل وطنه ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ج :للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين:
األول :كون اإلقامة يف بلد الكفار جائزة.
الثاين :قيام احلاجة إىل أخذ اجلنسية.
تفصيل األمر األول :اإلقامة يف بالد الكفار ال جتوز إال ابلشروط اآلتية:

 -1وجود احلاجة الشرعية املقتضية لإلقامة يف بالدهم وال ميكن س ّدها يف بالد املسلمّي ،مثل

التجارة ،والدعوة ،أو التمثيل الرمسي لبلد مسلم ،أو طلب علم غري متوفر مثله يف بلد مسلم من

حيث الوجود ،أو اجلودة واإلتقان ،أواخلوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ،وليس

جمرد اإليذاء واملضايقة ،أو اخلوف على األهل والولد من ذلك ،أو اخلوف على املال.

 -2أن تكون اإلقامة مؤقتة ،ال مؤبّدة ،بل وال جيوز له أن يعقد النية على التأبيد ،وإمنا يعقدها على
التأقيت؛ ألن التأبيد يعين كوهنا هجرة من دار اإلسالم إىل دار الكفر ،وهذا مناقضة صرحية حلكم

الشرع يف إجياب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم.

وحيصل التأقيت أبن ينوي أنه مىت زالت احلاجة إىل اإلقامة يف بلد الكفار قطع اإلقامة وانتقل.
 -3أن يكون بلد الكفار الذي يريد اإلقامة فيه دار عهد ،ال دار حرب ،وإال مل جيز اإلقامة فيه.

ويكون دار حرب إذا كان أهله حياربون املسلمّي.

 -4توفر احلرية الدينية يف بلد الكفار ،واليت يستطيع املسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة.
 -5متكنه من تعلم شرائع اإلسالم يف ذلك البلد .فإن عسر عليه مل جتز له اإلقامة فيه القتضائها
اإلعراض عن تعلم دين هللا.

()230/4

 -6أن يغلب ظنه بقدرته على احملافظة على دينه ،ودين أهله وولده .وإال مل جيز له؛ ألن حفظ الدين
أوىل من حفظ النفس واملال واألهل.
فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها -جاز له أن يقيم يف بالد الكفار ،وإال حرم عليه؛
للنصوص الصرحية الواضحة اليت حترم اإلقامة فيها ،وتوجب اهلجرة منها ،وهي معلومة ،وللخطورة
العظيمة الغالبة على الدين واخللق ،واليت ال ينكرها إال مكابر.
اثنياً :حتقق احلاجة الشرعية ألخذ اجلنسية ،وهي أن تتوقف املصاحل اليت من أجلها أقام املسلم يف دار
الكفار على استخراج اجلنسية ،وإال مل جيز له ،ملا يف استخراجها من توىل الكفار ظاهراً ،وما يلزم

بسببها من النطق ظاهراً مبا ال جيوز اعتقاده وال التزامه ،كالرضا ابلكفر أو ابلقانون ،وألن استخراجها
ذريعة إىل أتبيد اإلقامة يف بالد الكفار وهو أمر غري جائز  -كما سبق -

فمىت حتقق هذان األمران فإين أرجو أن يغفر هللا للمسلم املقيم يف بالد الكفار ما أقدم عليه من هذا

اخلطر العظيم ،وذلك ألنه إما مضطر لإلقامة والضرورة تتيح احملظورة ،وإما للمصلحة الراجحة على
املفسدة ،وهللا أعلم.
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القول بقدم العامل
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

ما حكم من يقول أبن هللا ميكن أن يستوي على ظهر بعوضة ،كما يقول اإلمام ابن تيمية يف صريح

املنقول؟ وأين الدليل من الكتاب والسنة يف ذلك؟ وما حكم القائل بقدم العامل؟ وهل جيوز قراءة هذا
وشكرا.
الكالم اخلطري؟
ً
اجلواب
احلمد هلل ،وصلى هللا وابرك على عبده ورسوله ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
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فقد أخرب -سبحانه وتعاىل -أنه استوى على العرش يف سبعة مواضع من القرآن ،فآمن بذلك أهل
السنة ،وأثبتوا االستواء مبعناه ،وقالوا :االستواء معلوم -يعين :معلوم معناه يف اللغة العربية؛ ألن

القرآن نزل بلسان عريب مبّي -والكيف جمهول .فكيفية االستواء على العرش هي مما استأثر هللا
بعلمه ،كما يقولون إن استواء هللا تعاىل ال مياثل استواء املخلوق .وقالوا :إن استواءه فعل من أفعاله

اليت تكون مبشيئته سبحانه وتعاىل ،وهو فعهال ملا يريد ،والذي قال إنه ميكن استواؤه على بعوضة ،أو
لو أخربان أنه استوى على بعوضة لسلمنا بذلك -هو عثمان بن سعيد الدارمي ،ال ابن تيمية-

رمحهما هللا -وقال هذا مبالغةً يف الرد على من أنكر استواء هللا على عرشه ،وال أذكر نص عبارته،

ولو مل أيت هبذا التعبري لكان أوىل ،فهو -سبحانه وتعاىل -على كل شيء قدير ،والظاهر أنه مل يقل
إنه تعاىل ميكن استواؤه على ظهر بعوضة ،بل لعله قال :لو أخربان بذلك آلمنا به .فإنه -سبحانه

اقعا،
وتعاىل -أصدق الصادقّي ،وال يلزم من هذا االفرتاض أن يكون ممكنًا فضالً عن أن يكون و ً
فإنه -تعاىل -قد قال( :لَو َكا َن فِي ِهما ِ
آهلَةٌ إِهال ه
س َد َات) [األنبياء . ]22:وأما القول بقدم العامل،
ْ
َ
اَّللُ لََف َ
أي :بقدم هذا العامل املشهود الذي منه السماوات ،فقول ابطل ،فإن هذا العامل خملوق يف ستة أايم،
كما أخرب هللا ،بل إن السماوات واألرض كان خلقها بعد تقدير مقادر اخلالئق خبمسّي ألف سنة،

فهو حمدث وليس بقدمي ،والقول بقدم هذا العامل املوجود هو قول مالحدة الفالسفة الذين يسمون

اخلالق سبحانه وتعاىل -العلةَ األوىل ،ومبدأَ الوجود ،ويقولون إنه علة اتمة للموجودات ،والعلة التامة

تستلزم معلوهلا ،فهذا العامل قدمي بقدم علته ،ومعناه أن وجوده مل يُسبق بعدم ،وكأن السائل يُعرض
ابإلمام ابن تيمية حيث يقول بقدم جنس العامل أو جنس املخلوقات ،أو بتسلسل احلوادث ،أو بدوام

احلوادث ابألزل ،وهذه عبارات مؤداها
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واحد ،ومعىن هذا :أن هللا مل يزل خيلق ويفعل ما يشاء ،فما من خملوق إال وقبله خملوق إىل ما ال هناية؛
موجودا ،ومل يزل على كل شيء قدير ،ومل يزل فعهاالً ملا يريد ،فيقتضي ذلك أن
ألن هللا مل يزل
ً

املخلوقات مل تزل أو أقل ما يقال إنه ميكن ذلك ،فإنه ال يلزم تسلسل احلوادث؛ ألنه ال يستلزم أن

يكون شيء من املوجودات مشارًكا هلل يف قدمه؛ ألن كل خملوق حادث بعد أن مل يكن ،فهو مسبوق
بعدم نفسه ،وهللا تعاىل -مل يسبق وجوده عدم ،بل هو -سبحانه وتعاىل -قدمي أزيل ،فال بداية

لوجوده ،وال هناية ،ومن أمسائه األول واآلخر ،فهو األول فليس قبله شيء ،واآلخر الذي ليس بعده

شيء ،والذين ينكرون على ابن تيمية هذا القول -وهو ليس قول ابن تيمية وحده ،بل قول كل من

قديرا ،ومل يزل فعهاالً ملا يريد -فالذين ينكرون هذا القول مل يفهموا
يؤمن أبن هللا مل يزل على كل شيء ً
حقيقته ،ولو فهموا حقيقته ملا أنكروه ،فالذين ينكرون تسلسل احلوادث يف املاضي أو دوامها يف

قادرا ،وغري فاعل مث صار فاعالً ،وهذا
املاضي ،وأن ذلك ممتنع يلزمهم أن هللا كان غري قادر ،مث صار ً

يقول به كثري ممن يقول ابمتناع حوادث ال أول هلا ،ومن قال ابمتناع دوام احلوادث يف املاضي وقال
متناقضا ويلزمه اجلمع بّي النقيضّي.
قادرا وفاعالً كان
ً
مع ذلك أبن هللا مل يزل ً
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وبسبب اعتقاد أن دوام احلوادث يف املاضي أو املستقبل ينايف أوليته -سبحانه -وآخريته ،قيل
ابمتناع احلوادث يف املاضي ويف املستقبل فنتج عن ذلك القول بفناء اجلنة والنار ،وهذا ما ذهب إليه
جهم بن صفوان ومن تبعه ،وهذا ضرب من الكفر مبا أخرب هللا به ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم،

وهللا تعاىل قدمي بال ابتداء ،دائم بال انتهاء ،كما يف عبارة اإلمام الطحاوي ،أما ما سوى هللا فكلٌّ
مسبوق بعدم نفسه ،ومن شاء  -سبحانه وتعاىل -بقاءه على الدوام ،وأنه ال يفىن فهو ٍ
ابق إببقاء هللا
س َك ِمثْلِ ِه
ومبشيئته -سبحانه وتعاىل -فال يكون شيء من املخلوقات مشاهبًا هلل يف خصائصه؛ (لَْي َ
ِ
َشيء و ُهو ال ه ِ
ري) [الشورى. ]11:
سم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
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األصول الثالثة وأدلتها
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هي األصول الثالثة وأدلتها؟ وهل الدعوة فرض عّي أم هي فرض كفاية؟

اجلواب
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احلمد هلل ،األصول الثالثة ،هذا عنوان ملؤلف للشيخ :حممد بن عبد الوهاب –رمحه هللا ،-وأراد
ابألصول الثالثة :معرفة هللا ،ومعرفة نبيه ،ومعرفة دين اإلسالم ابألدلة ،وال ريب أن هذه أصول
عظيمة ،عليها مدار املعرفة الشرعية ،وهي معرفة العبد ربه ،الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ،وأرسل

خامت النبيّي حممداً –صلى هللا عليه وسلم ،-أرسل الرسل بدين اإلسالم ،فإن دين اإلسالم هو دين

الرسل مجيعاً ،ولكن الشريعة اليت جاء هبا حممد –صلى هللا عليه وسلم -هي أكمل الشرائع وأمشلها
وأيسرها ،ألنه رسول هللا إىل الناس مجيعاً ،وهذه األصول الثالثة هي اليت يسأل عنها اإلنسان يف

قربه ،فيقال للميت إذا وضع يف قربه :من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فاملؤمن املوقن يقول :ريب هللا

وديين اإلسالم ونبيي حممد –صلى هللا عليه وسلم ،-وأما املنافق الشاك فإنه يتحري ويقول :هاه هاه،
ال أدري مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته ،فاملؤمن يكون قربه عليه روضة من رايض اجلنة ،والكافر

واملنافق يصري قربه حفرة من حفر النار ،يعذب يف قربه ،وأما املؤمن فإنه ينعم يف قربه ،وهبذه املعرفة
يعرف اإلنسان الرسول حممد –صلى هللا عليه وسلم ،-واملُْر ِس ُل الذي هو هللا ،والرسالة اليت هي دين
اإلسالم الذي تضمن أحكامه وشرائعه وعقائده كتاب هللا وسنة رسوله –عليه الصالة والسالم،-
وقد قال الشيخ :حممد بن عبد الوهاب يف ذلك الكتاب :فإذا قيل لك ما األصول الثالثة اليت جيب

على العبد معرفتها؟ فقل :معرفة العبد ربه ودينه ونبيه حممد –صلى هللا عليه وسلم ،-مث قال :إذا

قيل لك :من ربك ،فقل :ريب هللا ،الذي رابين ورىب مجيع العاملّي بنعمه ،وهو معبودي ،ليس يل معبود
سواه ،مث بّي املراد ابإلسالم وأنه :االستسالم هلل ابلتوحيد واالنقياد له ابلطاعة واخللوص من الشرك
وأهله ،مث ذكر األصل الثالث :وهو معرفة حممد –صلى هللا عليه وسلم -وأنه حممد بن عبد هللا بن

عبد املطلب بن هاشم ،وهاشم من قريش ،وقريش من العرب،
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والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم –عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم ،-وأنه –صلى هللا عليه
وسلم -ولد مبكة ،وأنه نزل عليه القرآن ،وأول ما نزل عليه سورة اقرأ وسورة املدثر ،مث إنه هاجر –

صلى هللا عليه وسلم -بعدما أنذر وبلغ رسالة ربه مبكة ثالث عشرة سنة ،مث هاجر إىل املدينة فأظهر

هللا به دين اإلسالم ،حتقيقاً لقوله تعاىل":هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين
كله ولو كره املشركون" [التوبة ، ]33 :واملالحظ أن مثل هذه اآلية تتضمن ذكر األصول الثالثة

فقوله":هو الذي أرسل" هذا هو ربنا -سبحانه وتعاىل ،-وقوله":رسوله" هذا حممد –صلى هللا عليه
وسلم ،-وقوله":ابهلدى ودين احلق" هذا هو دين اإلسالم ،فقد اشتملت هذه اآلية على األصول

الثالثة ،وأمثاهلا كثري ،وقد ذكر الشيخ أن دين اإلسالم يشمل أركان اإلسالم اخلمسة وهي شهادة أن
ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج بيت هللا

احلرام ،وأن اإلميان يشمل األمور الستة وهي :اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

وابلقدر خريه وشره ،ويشمل كذلك اإلحسان وهو :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك،
وهذا التفصيل دل عليه حديث جربيل الذي رواه مسلم يف صحيحه ( )8عن عمر –رضي هللا عنه-

كما رواه البخاري ( ، )50ومسلم ( )9أيضاً من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه ،-فمن عرف ربه
أبمسائه وصفاته ،وأنه اإلله احلق الذي ال يستحق العبادة سواه ،وعرف حممداً –صلى هللا عليه

وسلم -وأنه رسول هللا إىل الناس كافة ،وعرف ما جاء به ،وآمن بذلك كله ،واستقام على طاعة هللا
ومات على ذلك كان من السعداء املفلحّي ،فنسأل هللا  -سبحانه وتعاىل -أن مين علينا ابلعلم

النافع والعمل الصاحل والثبات على دينه إنه تعاىل على كل شيء قدير.
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وأما الدعوة إىل هللا فاألصل أهنا فرض كفاية إذا قام هبا من يكفي سقط اإلمث عن الباقّي ،لكن فرض

الكفاية قد يكون فرض عّي إذا قام السبب املوجب للدعوة ،ومل يكن هناك من يقوم بذلك الواجب،
فإنه يصري على من قدر على الدعوة فرض عّي ابلنسبة إليه ،فينبغي للمسلم أن جيتهد يف الدعوة إىل
هللا حبسب حاله ،وكلما سنحت له الفرصة يقوم هبذا العمل الصاحل ليكون من أتباع الرسول -صلى
هللا عليه وسلم -الذين قال هللا فيهم":قُل ه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعو إِ َىل هِ
ِ
ريةٍ أ ََان َوَم ِن اتهـبَـ َع ِين
ُ
َْ َ
اَّلل َعلَى بَص َ
ِ
وسبحا َن هِ
ِ
س ُن قَـ ْوالً ِممه ْن
":وَم ْن أ ْ
اَّلل َوَما أ ََان م َن ال ُْم ْش ِرك َ
َ ُْ َ
ّي" [يوسف ]108 :وكما قال -سبحانهَ -
َح َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ّي" [فصلت ، ]33 :وهللا أعلم.
احلاً َوقَ َ
ال إِنهِين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َد َعا إِ َىل ه َ َ َ
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رد شبهة التناسخ
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/10هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان شاب مسلم أقوم ابالشرتاك يف جمموعات بريدية -ضمن ايهو وإم إس إن  -يشرف عليها غري
املسلمّي ،هبدف الدعوة إىل هللا ،وإعطاء صورة حسنة عن اإلسالم ،وهلل احلمد.

يف إحدى اجملموعات ،جنحت يف أن أكون عضواً ابرزاً وحمبوابً بعد مشاركة األعضاء يف حل

مشكالهتم ،ومبادلتهم عبارات اجملاملة والتودد -طبعاً ليس على حساب الدين -وحصلت على
الثناء من املشرف على املوقع.

يف هذه اجملموعة ،أغلب األعضاء يؤمنون أو مييلون إىل اإلميان بتناسخ األرواح ،وقد حاولت

مناقشتهم يف هذا املوضوع ،لكن أحد األعضاء ذكر أنه يوجد جتارب تنومي مغناطيسي ،جتعل اإلنسان

يتذكر أموراً حدثت قبل مئات أو آالف السنّي ،وهناك أشخاص يرون يف منامهم أهنم كانوا يعيشون

يف أزمنة قدمية  -كزمان الفراعنة مثالً وقد ذكرت له أن األحالم إما من هللا أو من الشيطان ،وأن هذا
قد يكون من الشياطّي ،لكن ال يبدو أنه اقتنع هبذه الفكرة.

فهل هناك تفسري علمي ملثل هذه التجارب؟ وما هو أفضل رد على هذا الشخص؟ جزاك هللا خرياً،
ونفع بك اإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

يُشكر لك العناية واالهتمام أبمر الدعوة إىل هللا؛ مع ما يتعّي عليك األخذ به من البصرية والفقه يف
الدين ،واحلذر من الوقوع يف شرك املبطلّي ،وليكن نصب عينيك إنقاذهم من وحل الكفر ابهلل ما

استطعت إىل ذلك سبيالً قبل الدخول يف تفاصيل األمور اليت يعتقدوهنا.
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وأما عقيدة اإلميان بتناسخ األرواح فهي عقيدة سائدة ،لكنها ابطلة ،والقول بتحضري األرواح عن

طريق التنومي املغناطيسي قول ال سند له ،وإمنا هي دعاوى وأوهام خاض غمارها أانس فلما اهتدوا
اكتشفوا عوارها ،وابن هلم زيفها ،وقد بّي مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -ذلك ،وأشار
إىل ما ذكره الدكتور حممد حممد حسّي يف كتابه (الروحية احلديثة حقيقتها وأهدافها) حيث كان ممن

ُخدع هبذه الشعوذة زمناً طويالً ،مث هداه هللا للحق ،وانظر تفاصيل ذلك يف الكتاب املشار إليه ويف

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن ابز ( ، )316-309/3وانظر املوسوعة امليسرة يف
األداين واملذاهب املعاصرة ( ، )1032/2وهللا املوفق.
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عقوبة املرتد  ...وحرية املعتقد
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

كيف نرد على الشبهة القائلة أبن" :عقوبة املرتد يف اإلسالم تتناىف مع حرية العقيدة"؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أوالً :أنصح السائل الكرمي أن يبتعد عن جمالسة أهل الزيغ واألهواء ممن يثريون الشبهات يف
جمالسهم ،ويُلبسون على الناس عقائدهم.

كما أنصحه بعدم إضاعة وقته بقراءة كتب ذوي التوجهات الفكرية املشبوهة ،واملذاهب املنحرفة
اهلدامة ،سيما تلك املتدثرة جبالبيب ذات صبغة إسالمية يف الظاهر فقط ،وإفالس حقيقي يف

األصالة ،واالتباع ملا كان عليه سلف األمة عقيدة ومنهجاً.
اثنياً :ليعلم السائل أن أحكام الشريعة مفروضة من لدن حكيم عليم ،وبلغها رسولنا األمّي -صلى
هللا عليه وسلم -لألمة كما أرادها هللا تعاىل.

فليس يف أحكام هللا وشريعته تناقض أو تصادم قال هللا تعاىل":ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه

اختالفاً كثرياً".
اثلثاً :أن األصل يف املسلم الرضا أبحكام هللا وشرائعه والتسليم هبا ،سواء عقل احلكمة أم مل يعقل،

فهم املقصود أم مل يفهم ،إذ العقل البشري قد يقصر عن إدراك بعض أسرار الشريعة وأحكامها ،فال

يسعه إال أن يقول كما قال أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم":-مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك

املصري".

وأان أضرب لك مثاالً :تُرى مل كانت ركعات الظهر والعصر والعشاء أربعا ً،بينما املغرب ثالاثً والفجر
اثنتّي؟ ومل كانت الظهر والعصر سرية القراءة وكانت البواقي جهرية؟
اجلواب :إهنا إرادة هللا وحكمته وكفى!

رابعاً :ابلنسبة ملا أثرته من تساؤل حول عقوبة املرتد -وهي القتل -وأهنا تتناىف مع حرية العقيدة؟

فاجلواب من وجوه:
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ضمنه اإلسالم من
( )1أوالً :إن املرتد بعد أن أقر ابإلسالم والتزم به وتسمى به ،فقد رضي بكل ما ت ّ
أحكام ومنها حكم املرتد.

( )2اثنياً :إن املرتد ال يقتل إال بعد استتابته ثالاثً -أي :ثالثة أايم -مع خالف يف بعض املسائل

كمن سب هللا تعاىل أو رسوله -عليه الصالة والسالم .-فإصراره على الردة ،والسيف مروض على
رقبته ،يدل على عدم استحقاقه البقاء ،إذ لو بقي لكان عامل فتنة مهدم لضعيفي اإلميان من أبناء

األمة ،مبا قد يلقيه عليهم وبينهم من الشبه واألغلوطات ،فقتل املرتد محاية لغريه من اقتفاء أثره
والتشبه مبسكله .وأتمل كيف مسى هللا تعاىل قتل القاتل حياة حّي قال":ولكم يف القصاص حياة اي

أويل األلباب لعلكم تتقون".

( )3اثلثاً :لو تُرك املرتد بال قتل؛ الختذ الناس دين هللا هزواً ولعبا؛ً فيسلم أحدهم اليوم ويكفر غداً
ويسلم غداً ويكفر بعد غد بال مباالة ،بدعوى حرية املعتقد ،ويف ذلك مفاسد ال ختفى وهللا
املستعان.

وفقك هللا وأعانك ،والسالم عليكم.
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الرساالت السماوية واهلنود احلمر

اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

قال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه" :وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوال" .من املعروف أن قارة أمريكا
يسكنها أانس يسمون (اهلنود احلمر)  ،وذلك قبل اكتشاف القارة بواسطة أحد املستكشفّي

األوربيّي يف العصر احلديث ،وأن اهلنود احلمر سكنوا القارة وأقاموا هبا حضارة تعود إىل آالف
السنّي ،السؤال :هل أولئك الناس كانوا يدينون بدين مساوي؟ أم أهنم عاشوا على وثنيه منذ أن
وجدوا على تلك األرض؟ وهذا ماال أعتقده .أرجو اإلفادة واإليضاح.

اجلواب

معرفة أداين اهلنود احلمر وتغريات أحواهلم يف حقب التاريخ حيتاج إىل دراسة اترخيية استقصائية،

واملعروف من اترخيهم القريب أهنم عباد أواثن ،وفيهم من دخل يف النصرانية أو يف اإلسالم يف العهود

القريبة.

واملستقر يف عقائد أهل اإلسالم  -حبسب نصوص القرآن والسنة -أن من دان بدين غري دين
اإلسالم فهو كافر ،ويعامل يف الدنيا معاملة الكافر حبسب حاله.

ويف كفار هذا الزمان من بلغه دين اإلسالم ،وفيهم من مل يبلغه ،فمن بلغه دين اإلسالم بالغاً واضحاً
غري مشوه ،وعلم بنيب اإلسالم حممد  -صلى هللا عليه وسلم -علماً غري مشوه فهذا حنكم أبنه من
أهل النار يف اآلخرة ،أما من مل يبلغه دين اإلسالم فحكمه حكم أهل الفرتة يف اآلخرة ،وإطالق

وصف الكفر عليه يف الدنيا ال يقتضي أنه من أهل النار يف اآلخرة ،وعلى ذلك أدلة منها قوله تعاىل:
"وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوال"
[اإلسراء ]15 :وقوله تعاىل" :كلما أُلقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير"
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[امللك ]8 :وقوله تعاىل" :ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبّي له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنّي
نوله ما توىل ونصله جهنم" [النساء ، ]115 :وأهل الفرتة ومن يف حكمهم خيتربون يف اآلخرة ،فمن
أطاع هللا واستجاب جنا ودخل اجلنة ،ومن أىب واستكرب أدخل النار ،وقد صح يف هذا املعىن أحاديث

مرفوعة إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وهو من مقتضيات عدل هللا تعاىل ،ومن لوازم اآلايت
املذكورة آنفاً ،وهللا أعلم.
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الدخول ملواقع اكرتونية تسب الدين
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/2هـ

السؤال

ما حكم االستماع للذين يسبون الدين ويسبون القرآن والرسول -صلى هللا عليه وسلم -والصحابة
رضي هللا عنهم -وذلك يف اإلنرتنت؟ وجزاكم هللا خرياً.اجلواب
ال جيوز دخول أي موقع يسب فيه الدين أو يسخر به أو ابهلل عز وجل أو بنبيه -عليه الصالة

والسالم -أو بكتابه أو أبصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ورضي هللا عنهم -أو بعلماء
األمة إال بشروط:
( )1أن يكون عاملاً.
( )2أن ُميكن من الرد ويعطى الوقت الكايف.

أما غري العلماء أو حّي ال ُمي ّكن أحد من الرد من أهل العلم فقد قال تعاىل":وقد نزل عليكم يف

الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه
إنكم إذن مثلهم إن هللا جامع املنافقّي والكافرين يف جهنم مجيعاً".
فاجلالس معهم يشاركهم يف اإلمث بل مثلهم ساب للدين ،وهللا اهلادي.
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الفرق بّي الدين واالعتقاد
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/16هـ
السؤال

ما هو الدين؟ وما هو االعتقاد؟ هل هناك فرق بّي الدين واالعتقاد؟

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

الدين :ما يدين به املرء ربه كما يف حديث":رضيت ابهلل رابً وابإلسالم ديناً ومبحمد نبياً ورسوالً" رواه

مسلم ( )386من حديث سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه.

واإلسالم :االستسالم هلل ابلتوحيد واالنقياد له ابلطاعة واخللوص من الشرك ،واإلسالم إذا أطلق مشل
أركان اإلسالم وأركان اإلميان واإلحسان ،وهذا ما دل عليه قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف

حديث جربيل -عليه السالم -ملا سأل الصحابة -رضوان هللا عليهم":-أتدرون من هذا؟ " قالوا:
هللا ورسوله أعلم .قال":هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم" رواه البخاري ( ، )50ومسلم ( )9من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -فهذا هو الدين.

أما االعتقاد :فهو ما يعتقده العبد ،فإن كان صحيحاً فهو عمل القلب وتصديقه وإخالصه املوافق

للكتاب والسنة الداعي إىل العمل مبا ورد فيهما وهو من اإلميان ،وإن كان فاسداً فالعمل معه ابطل

وليس من اإلميان ،وهللا أعلم.
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معىن العقيدة والدين
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

ما هي العقيدة؟ وما هو الدين؟ هل هناك فرق بّي العقيدة والدين؟

اجلواب

العقيدة هي ما يدين به العبد ربه ،أو التصديق اجلازم أبصول االعتقاد أو أصول اإلميان الستة والعمل

مبقتضاها.

وعلى هذا فهي الدين الذي قال هللا عنه":إن الدين عند هللا اإلسالم" [آل عمران ، ]19:واإلسالم

هو :االستسالم هلل ابلتوحيد ،واالنقياد له ابلطاعة ،واخللوص من الشرك وأهله .وهذه هي العقيدة أو

االعتقاد الصحيح ،وهذا هو الدين الصحيح الذي ورد يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم-
":رضيت ابهلل رابً ،وابإلسالم ديناً ،ومبحمد نبياً" رواه مسلم ( )386من حديث سعد بن أيب وقاص
 -رضي هللا عنه ،-فهما لفظان متقارابن يف املعىن بعضهما يدل على اآلخر أو يتضمنه.
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الشكوك اإلميانية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/4هـ

السؤال

أان شاب -واحلمد هلل -متدين وأؤدي كل العبادات املفروضة وأزيد عليها تطوعاً ابتغاء األجر
والثواب -واحلمد هلل -على ذلك كثرياً ،واللهم ال منة وال رايء.

مشكليت أنين تنتابين الشكوك اإلميانية بعض األحيان مما جيعلين تضيق علي الدنيا ويضيق صدري -

واحلمد هلل -أرجع إىل ريب داعياً أال أكون من الضالّي وأن أكون من املهتدين ،ويطمئن قليب بعد

ذلك وأنسى هذه مدة من الزمن ،ولكن الشيطان يعاودين فطليب أوالً احلل يف نظر الشرع ملشكليت،

اثنياً :وهذا طلب خاص من أصحاب هذا املوقع وكل من يقرأ سؤايل الدعاء واإلحلاح يف الدعاء
ابلثبات على اإلميان واإلسالم .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أمحد هللا إليك ،والصالة والسالم على معلم الناس اخلري ،وبعد:

يسر القلب أن الشيطان انكسرت ح ّدته وضعفت حيلته معك فاستنجد ابلوساوس ،وقد شكا مثلما

شكوت أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل من هو ابملؤمنّي رحيم -صلوات هللا

وسالمه -عليه فأجاهبم بقوله ":احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة" أبو داود ( )5112وأمحد
( )2097وقد أرشدهم إىل أمور آمل أن تكون حمل عناية لديك:

( )1أن تقول آمنت ابهلل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -انظر :مسلم ()134
( )2أن يستعيذ ابهلل من الشيطان انظر :البخاري ( )3276ومسلم (. )134
( )3أن يقرأ قل هو هللا أحد أبو داود ( )4722والنسائي يف الكربى (. )10422

( )4أن ينتهي عن هذا التفكر  -أي يرتك التفكر يف هللا لكن يف آالئه "نعمه" فإن كان مصدر هذه
الوساوس قراءات يف كتب معينة فليرتكها ،أو جمالت أو أشخاص فليتباعد عنهم ،ويستغرق يف مهوم
تنفعه يف دينه ودنياه وقد صدرت لك جمموعة من النصوص يف هذا الباب حفظك هللا وحفظ بك:
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( )1إن أحدكم أيتيه الشيطان فيقول :من خلقك؟ فيقول :هللا؟ فيقول :فمن خلق هللا؟ فإذا وجد
ذلك أحدكم فليقل :آمنت ابهلل ورسوله ،فإن ذلك يذهب عنه.
( )2إن الشيطان أييت أحدكم فيقول :من خلق السماء؟ فيقول :هللا ،فيقول :من خلق األرض؟
فيقول :هللا ،فيقول :من خلق هللا؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل :آمنت ابهلل ورسوله.

( )3تفكروا يف آالء هللا ،وال تفكروا يف هللا.

( )4تفكروا يف خلق هللا ،وال تفكروا يف هللا.
( )5قال هللا -تعاىل -يف احلديث القدسي":إن أمتك ال يزالون يقولون :ما كذا ما كذا؟ حىت يقولوا:
هذا هللا خلق اخللق فمن خلق هللا -تعاىل-؟

( )6لن يربح الناس يتساءلون :هذا هللا خالق كل ٍ
شيء ،فمن خلق هللا؟
( )7من وجد من هذا الوسواس ،فليقل :آمنا ابهلل ورسوله؛ فإ هن ذلك يذهب عنه.

( )8ال يزال الناس يتساءلون ،حىت يقال :هذا هللا خلق اخللق ،فمن خلق هللا؟ فمن وجد من ذلك
شيئاً فليقل :آمنت ابهلل ورسوله.

( )9أييت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقول :من خلق ربك؟ فإذا
بلغه ،فليستعذ ابهلل ،ولينته.

( )10يوشك الناس يتساءلون ،حىت يقول قائلهم :هذا هللا خلق اخللق فمن خلق هللا؟ فإذا قالوا

ذلك فقولوا":هللا أحد .هللا الصمد مل يلد ومل يولد .ومل يكن له كفواً أحد" مث ليتفل عن يساره ثالاثً
وليستعذ من الشيطان.
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حقوق آل البيت
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/12

السؤال

يل صديق يقول إنه من آل بيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ودائماً أمسعه يردد :إن آل البيت

هلم مخس بيت مال املسلمّي ،ويقول أيضاً :إنه توجد آايت وأحاديث تدل على ذلك ،وعندما أردت

أن أحبث يف املوضوع وجدت قول هللا  -تعاىل ( :-واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن هلل مخسه

وللرسول ولذي القرىب واليتامى  ...اآلية) إذاً اخلمس من املغنم يف حالة اجلهاد ليس ألهل البيت
فقط ،إمنا ملن ورد يف اآلية أيضاً ،وأيضاً ما أخذ بغري قتال كما يف قول هللا يف اآلايت عموماً ،هل

صحيح أن دخل بيت املال اآلن هلم فيه اخلمس؟ وإذا كان صحيحاً فهل من الواجب على كل من
ينتسب إىل آل البيت أن يثبت لدولته نسبه؟ آمل التفصيل يف هذه املسألة لألمهية.

كما أن صديقي هذا دائماً يقول إذا اختلف مع أحد :اي شيخ أنت تصلي علينا يف صالتك يومياً،
يقصد الصالة اإلبراهيمية ،مع أنه ليس عليه عالمات الصالح ،لكن حيب دائماً أن يثري موضوع أنه

من آل البيت ،وينبغي أن يعامل معاملة خاصة ،آمل من فضيلتكم التفصيل يف كل هذا ،وإرشادان إىل

الكتب اليت تتحدث عن هذا األمر لالسرتشاد .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
آل البيت هم قرابة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -املؤمنون به ،وإكرامهم واجب حلق رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  -على أمته ،وقد ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -التأكيد على هذا

احلق يف أدلة كثرية منها:

 -1احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم ( )2408وغريه عن زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه-

خم وقد جاء فيه قوله  -عليه السالم " :-أذكركم هللا يف أهل بييت" قاهلا -
واملعروف حبديث غدير ّ
عليه السالم  -ثالاثً.
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 -2وكذلك احلديث الذي رواه الرتمذي ( )3758وأمحد ( )1772وغريمها عن العباس بن عبد
املطلب – رضي هللا عنه – عم النيب – صلى هللا عليه وسلم – عندما شكا له من جتهم بعض الناس
هلم ،فقال النيب – صلى هللا عليه وسلم  " :-والذي نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت
حيبكم هلل ولرسوله " ويف بعض الرواايت" :حىت حيبكم هلل ولقرابيت" رواها اإلمام أمحد ()1777

واحلاكم ( ، )7043وقد حرم هللا عليهم أخذ الصدقة تكرمياً هلم ،وعوضهم أبن جعل هلم مخس

مخس املغنم ،ومخس الفيء ،ويدخل يف الفيء عند كثري من العلماء املعادن اجلامدة والسائلة اليت

توجد يف ابطن األرض وتستخرج منها ،وكذلك الكنز الذي يوجد من دفّي اجلاهلية.

وقد ذكر العلماء يف كتب األحكام السلطانية أن من واجبات ويل أمر املسلمّي عمل نقابة لبين
هاشم تثبت أنساهبم حىت ال يدخل معهم غريهم ،وال يضيع أحد منهم ،ليتمكن بواسطة هذه النقابة

من إيصال حقوقهم الشرعية هلم.

وما ذكر صديقك من أنه يصلي عليهم كل مسلم يف الصالة اإلبراهيمية يف صالته حق ال ريب فيه.
ومع ذلك كله فإن هذا ال يعين إسقاط الواجبات أو بعضها عنهم أو التغاضي عن اقرتافهم املآمث

وخمالفتهم لشرع هللا؛ ألهنم يف هذا كغريهم من الناس ،وقد قال النيب – صلى هللا عليه وسلم  ":-وامي
هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها " رواه البخاري ( )3475ومسلم ( )1688وهم
أحق الناس ابتباع هدي النيب – صلى هللا عليه وسلم – واالستمساك به ،وإمنا املقصود إكرامهم

والتلطف معهم ،والتغاضي عما ميكن التغاضي عنه من هفواهتم على حد قوله  -عليه السالم " :-

أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود " رواه أبو داود ( )4375وأمحد (. )25474
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وننبه هنا إىل فئتّي خالفتا منهج الشرع يف حقوق آل البيت ،فئة ابتليت بكراهيتهم ،وغمط حقوقهم
وإيذائهم ،ففرطوا فيما جيب هلم من احملبة املشروعة ،وفئة ابلغت وأفرطت يف دعوى حبهم حىت

خالفوا شرع هللا ،واحلق بّي الغايل واجلايف ،وقد ذُكرت حقوق آل البيت يف كتب السنة يف أبواب

الفضائل ،وألف فيها العلماء كتباً مفردة ،ومن ذلك:

 01استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرابء الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ذوي الشرف لإلمام

مشس الدين السخاوي.

02ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب للطربي.
 03إحياء امليت بفضائل أهل البيت لإلمام السيوطي.
 04فضائل آل البيت للمقريزي.
 05الذرية الطاهرة للدواليب.

وغريها كثري ،ولإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  -رمحهما هللا  -كالم حسن جداً يف هذا الباب يف

كتبهما .واحلمد هلل أوالً وآخراً.
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حكم القسم على هللا
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/16
السؤال

ما حكم القسم على هللا؟ وهل حيق ألي مسلم أن يقسم على ربه أم ال؟

اجلواب

ال جيوز القسم على هللا حنو( :أقسم عليك اي رب أن تفعل كذا)  ،إذ مل يرد يف القرآن والسنة ما يدل

على ذلك ،وإمنا الذي ورد نصوص تدل على أن املسلم قد يقسم على شيء فيكرمه هللا  -عز وجل

 بتحقيق ما أقسم عليه ،مثال ذلك ما ورد يف أنس بن النضر الذي أقسم أال تكسر ثنيّة أختهت قد كسرت ثَنيّةَ جار ٍية ،وكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أمر ابلقصاص ،مث
ُّ
الربَـيّع وكانَ ْ
رضي القوم ابألرش  -أي قيمة السن  -فعجب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من رضا القوم
ابألرش وحتقق قسم أنس فقال -صلى هللا عليه وسلم " :إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره

" رواه البخاري ( . )2703ووردت أحاديث أخرى تصف بعض الصاحلّي أبنه لو أقسم على هللا
ألبره فيفسر على حنو ما سبق.

وأما حديث أنس يف أخيه " :الرباء بن مالك " الذي رواه الرتمذي ( " : )3854كم من أشعث أغرب
ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على هللا ألبره ،منهم الرباء بن مالك " فهو حديث ضعيف فيه" :

سيار بن حامت العنزي " قال القواريري " :مل يكن له عقل " وقال العقيلي " :أحاديثه مناكري ضعيفة "
وهللا أعلم.

()254/4

عذاب القرب؟
هل ينال اجل هن
ُ

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال

هل عذاب القرب يكون حىت على اجلن؟

اجلواب
أنصح األخ السائل أبن يسأل عما ينفعه ويرتتب عليه عمل.
أما مثل هذه املسائل فالعلم هبا ال ينفع ،واجلهل هبا ال يضر ،وأخشى أن يكون السؤال عنها من

التنطع ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم" :-هلك املتنطعون" ،قاهلا ثالاثً رواه مسلم (. )2670

وملا سئل علي -رضي هللا تعاىل عنه -عن السواد الذي يف القمر قال للسائل" :ويلك ،سل تفقهاً،
وال تسل تنطعاً" ،مث أجابه أبن ذاك حمو الليل.
واجلن ما عرفنا حياهتم الدنيوية حىت نعرف حياهتم الربزخية ،وهم مكلفون وعد هللا الصاحلّي منهم

ابجلنات ،وتوعد املخالفّي ابلعذاب األليم ،نسأل املوىل -عز وجل -العفو والعافية ،وصلى هللا على
نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()255/4

الفرق بّي املسلم واملؤمن
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/15

السؤال

من املؤمن ومن املسلم ،وما الفرق بينهما؟

اجلواب

اإلميان قول وعمل ،فيشمل قول القلب وهو التصديق ،وعمل القلب وهي العبادات القلبية كالتوكل
على هللا ،وحمبته ،وخشيته ،ورجائه ،وقول اللسان وعمل اجلوارح ،واإلسالم ،هو :االستسالم

واخلضوع هلل -تعاىل -وحده ،ومقام اإلميان أعلى وأخص من مقام اإلسالم ،وذلك عند اقرتاهنما كما
يف آية" :قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" [احلجرات ]14:فكل مؤمن مسلم

وليس كل مسلم مؤمناً ،وأما إذا افرتقا فيكون اإلميان متضمناً لإلسالم ،كما أن اإلسالم متضمن
اإلميان ،وهللا أعلم.

()256/4

حكم الرق يف اإلسالم
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/1/30
السؤال

كيف نرد على هذه الشبهة وهي العبيد وحكم بيعهم يف اإلسالم على من يدعي بذلك عدم املساواة
يف اإلسالم؟

اجلواب

مسألة الرق والعبودية مما أثري فيه اجلدل من قبل املرجفّي على اإلسالم ،وخري وسيلة للدفاع اهلجوم.

 01فينبغي أن يثار يف وجوههم االستعباد اجلاين للشعب األفريقي ،وحتويلهم إىل جيش من العبيد يف
أمريكا ،وأن من يفعل ذلك عليه أن يكفر عن خطيئته بدل أن يثري اللغط على اآلخرين.

 02اإلسالم مل يبتكر مسألة الرق ،وإمنا كانت أمراً قائماً يف العامل فجاء اإلسالم بتنظيمها ،وذلك

حبصر أسباهبا بسبب واحد فقط وهو األسر من األعداء احملاربّي ،ووسع طرق التخلص منها ،فرغب
الرقاب ابتداء ً،وجعل حترير الرقاب كفارة ملزمة للقتل اخلطأ ،واجلماع يف هنار رمضان،
يف إعتاق ّ

والظهار ،واختيارية لكفارة اليمّي ،فضيقت أحكام الشريعة مصدر الرق ووسعت مصارفه ووسائل

التخلص منه.

 03حفظت أحكام الشريعة حقوق الرقيق اليت كانت مهدرة قبل اإلسالم ،وأبقت هلم حق األخوة
واملواساة ،فقال -صلى هللا عليه وسلم ":-إخوانكم خولكم ،جعلهم هللا حتت أيديكم فمن كان
أخوه حتت يده فليطعمه مما أيكل وليلبسه مما يلبس " ..احلديث رواه البخاري ( )30ومسلم

(. )1661
 04وإذا كان املوضوع يهمك أكثر فعليك مراجعة كتاب شبهات حول اإلسالم لألستاذ حممد قطب
(ص  )63-37فإنك واجد مث ما يكفي -إن شاء هللا.-

()257/4

شبهة حول قتل املرتد
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/2/14

السؤال

زميل دراسيت نصراين يسأل :ملاذا يقتل من يرتد عن اإلسالم؟ ويقول :أان حر يف تغيري ديين.
اجلواب

يشرب قلبه الشبهات ،بل يكون قوايً يف احلق الذي حيمله ،وال يكن مهه الدفاع
ينبغي للمسلم أالّ ّ

والتربير ،فالنصارى يعتقدون مجلة عقائد ال يتقبلها منطق وال عقل فمناقشتهم فيها وبياهنا أوىل من

ذلك.

وعلى ٍ
كل فإن كل حكم شرعه هللا فهو حلكمة عظيمة ،فاهلل -تعاىل -حكيم عليم ،وقد يعرف
اإلنسان هذه احلِكم وقد ال يعرفها.

واحلقيقة أن حد الردة هو من متام احلرية ملن أتمل يف ذلك ،فإن اإلسالم ال يكره أحداً على الدخول
فيه ،بل ويفهم الناس خبطر الردة وعقوبتها ،فال يقدم أحد على اعتناق اإلسالم إال بعد متام االقتناع

الرتوي والتأين ،فهو إرشاد له أن يفكر يف األمر متام التفكري.
ومتام ّ

وأما تشديد العقوبة فلعظم اجلرمية حىت ال تكون الردة وسيلة ألعداء اإلسالم أن يدخل منهم مجاعة

كثرية يف الدين مث يرتدوا مجلة واحدة ليوقعوا الشك يف قلوب املؤمنّي ،كما قال -تعاىل" :-وقالت

طائفة من أهل الكتاب آمنوا ابلذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون"

[آل عمران. ]72:

وهذه العقوبة موجودة حىت عند النصارى ،فقد كانت الكنيسة تطبقها وقت سيطرهتا.

وأخرياَ ًُ هل يعقل أن يكون الدين الذي يعتقده اإلنسان متنزهاً يدخله ،فإذا مل يرق له تركه وحبث
عن غريه؟ وهل يكون ديناً هكذا؟ ،وفق هللا اجلميع هلداه.

()258/4

أهل األهواء وأحكامهم

اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/8
السؤال

من هم أهل األهواء وما أحكامهم؟

اجلواب
أهل األهواء مصطلح يطلق -غالباً -على كل من خالف السنة واجلماعة يف أصل أو أكثر من أصول
الدين ،من الفرق كاخلوارج والشيعة والقدرية واملرجئة واملعتزلة واجلهمية وأهل الكالم ،والطرق

الصوفية ،أو األفراد الذين خيرجون عن السنة واجلماعة ،فأهل األهواء هم أهل االفرتاق والبدع.

ويدخل فيهم األنداد والفرق اخلارجة عن امللة الذين ينتسبون لإلسالم ،كاملنافقّي والفالسفة املنتسبّي

لإلسالم ،والباطنية والزاندقة وحنوهم.

أما أحكامهم فهي تتفاوت بتفاوت بدعهم:

فالباطنية وغالة الشيعة أو الباطنية وغالة اجلهمية وغالة القدرية والفالسفة اخللّص كفار بعضهم مرتد
وبعضهم كافر أصلي ،يتجنبهم املسلم وحيذر من مناهجهم وحي ِّذر منها.
أما الفرق اإلسالمية غري الغالية من اخلوارج والقدرية واملرجئة واملعتزلة وأهل الكالم وحنوهم فهم من

أهل امللة لكنهم فارقوا السنة واجلماعة ،فهم من أهل الوعيد حكمهم حكم أهل الكبائر من
املسلمّي.

واملسلم عليه أن يتمسك ابلسنة واجلماعة ويلزم أهلها ويواليهم ،وينقض البدع واألهواء ويتجنبها

وينكر على أهلها ويناصحهم ،ويسأل هللا الثبات والعافية.

()259/4

الشهادة على الكافر املعّي ابلنار
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/12هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما حكم الشهادة على الكافر بعينه أنه من أهل النار وهل هذا هو مذهب أهل السنة

واجلماعة؟ ودمتم على طاعة هللا.
اجلواب

القاعدة أنه ال يشهد ملعّي أبنه يف اجلنة أو يف النار إال من قام الدليل على حكمه يف اآلخرة وقد نص

أهل العلم يف كتب العقائد أنه ال يشهد ملعّي من أهل القبلة جبنة وال انر إال ملن شهد له الرسول -
عليه الصالة والسالم  ،-فمن قام الدليل على أنه يف اجلنة وجب اإلميان أبنه يف اجلنة ،ومن قام
الدليل على أنه بعينه يف النار وجب اإلميان أبنه يف النار ،وإالّ فالواجب إطالق احلكم العام أبن

املؤمنّي يف اجلنة والكفار يف النار ،ألن الكافر املعّي ال يدرى على ماذا ميوت ،أو ال يدرى ما مات

عليه ،فاهلل أعلم أبحوال عباده ،وكذلك

ال يعلم عن حاله بينه وبّي ربه هل هو ممن يعذره هللا أو ال يعذره ،فلهذا أقول إن الواجب هو اجلزم

ابحلكم العام أبن الكفار من اليهود والنصارى واملشركّي وسائر أمم الكفر يف النار ،كما نطق بذلك
يل هِ
ِ
اَّلل ِز ْد َان ُه ْم َع َذاابً فَـ ْو َق ال َْع َذ ِ
صدُّوا َع ْن َسبِ ِ
اب ِمبَا َكانُوا يُـ ْف ِس ُدو َن"
القرآن" :الهذي َن َك َف ُروا َو َ
[النحل" ]88:لَن تُـ ْغ ِين ع ْنـهم أَموا ُهلم وال أَوالدهم ِمن هِ
ِ
يها
اَّلل َش ْيئاً أُولَئِ َ
كأ ْ
اب النها ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َخالِ ُدو َن" [اجملادلة ، ]17:نعوذ ابهلل من الكفر ابهلل ،ونسأله سبحانه وتعاىل الثبات على اإلسالم مبنه
وكرمه ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()260/4

األكل مع النصارى يف أعيادهم
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/10/21هـ

السؤال

ما حكم أكل الطعام الذي يعد من أجل عيد النصارى؟ وما حكم إجابة دعواهتم عند احتفاهلم مبولد

املسيح عليه السالم؟
اجلواب

ال جيوز االحتفال ابألعياد املبتدعة ،كعيد امليالد للنصارى ،وعيد النريوز واملهرجان ،وكذا ما أحدثه

املسلمون كامليالد يف ربيع األول ،وعيد اإلسراء يف رجب وحنو ذلك ،وال جيوز األكل من ذلك

الطعام الذي أعده النصارى أو املشركون يف موسم أعيادهم ،وال جتوز إجابة دعوهتم عند االحتفال

بتلك األعياد ،ذلك ألن إجابتهم تشجيع هلم ،وإقرار هلم على تلك البدع ،ويكون هذا سبباً يف

اخنداع اجلهلة بذلك ،واعتقادهم أنه ال أبس به ،وهللا أعلم.
[اللؤلؤ املكّي من فتاوى ابن جربين (ص. ] )27:

()261/4

محل اجلن لألمانة مع اإلنس
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شيخنا اجلليل ورد يف القرآن ،أن اإلنسان هو الذي رضي حبمل األمانة من دون املخلوقات ،فلماذا

ألزم هللا هبا اجلن أيضا؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

()262/4
ضنَا ْاألَمانَةَ َعلَى ال ه ِ
ض وا ْجلِبَ ِ
ّي أَ ْن
ال فَأَبَ ْ َ
قال هللا تعاىل يف سورة األحزاب" :إِ هان َع َر ْ َ
س َم َاوات َواأل َْر ِ َ
ِ
ِ
ِ
سا ُن إِنههُ َكا َن ظَلُوماً َج ُهوالً" [األحزاب ]72:فهذا تعظيم لشأن
َْحيم ْلنَـ َها َوأَ ْش َف ْق َن م ْنـ َها َو َمحَلَ َها األنْ َ

األمانة اليت ائتمن هللا عليها املكلفّي من اجلن واألنس ،واليت هي امتثال األوامر واجتناب النواهي يف

السر واخلفية ،كحال العالنية ،وأنه تعاىل عرضها على املخلوقات العظيمة :كالسماوات واألرض

واجلبال عرض ختيري ال حتتيم ،وقال هلا :إنك إن قمت هبا وأديتها على وجهها فلك الثواب وإن مل
تؤديها وتقومي هبا فعليك العقاب ،فاملخلوقات خفن أال يقمن هبذه األمانة ال عصياانً لرهبا وال زهداً
يف ثوابه ،وعرضها هللا على اإلنسان على ذلك الشرط فقبلها ومحلها مع ظلمه وجهله ،فحمل هذا
احلمل الثقيل جهالً بعظم ما يرتتب على ذلك ،وهللا أعلم ،فالناس منقسمون يف هذا إىل ثالثة أقسام:

منافقون أظهروا أهنم قاموا هبذا ظاهراً ال ابطناً ،ومشركون تركوها ظاهراً وابطناً وهذا من أظلم الظلم
ِ ِ
ب ه
اَّللُ
وأجهل اجلهل حبقيقة املصري وعظم األمانة ،ولذلك قال هللا عنهم بعد هذه اآلية "ليُـ َع ّذ َ
ِ
ِِ
ّي والْم ْؤِمنَ ِ
ِِ
ِ
ّي والْمنَافِ َق ِ
ات َوَكا َن ه
وب ه
اَّللُ غَ ُفوراً
ات َوال ُْم ْش ِرك َ
ّي َوال ُْم ْش ِرَكات َويَـتُ َ
اَّللُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ َ ُ
ال ُْمنَافق َ َ ُ
َرِحيماً" [األحزاب ]73:فالتوبة واملغفرة للقسم الثالث وهم الذين قاموا أبوامر هللا وانتهوا عن
نواهيه ،القائمون ابألمانة العاملون بعظم شأهنا.

()263/4
ت ا ْجلِ هن واإلنْس إِال لِيـ ْعب ُد ِ
ون"
"وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
وإلزام اجلن ابلتكليف مع اإلنس يتضح من قوله تعاىلَ :

[الذارايت ، ]56:وألن هللا سبحانه ميزهم عن بقية املخلوقات هم واإلنسان ابإلرادة واإلدراك
والقدرة على محل التبعة وهي ميزة عظيمة يتميزون هبا على كثري مما خلق هللا ،إذ إن اإلنس واجلن

قادران على اختيار الطريق املوصل إىل عبادة هللا ومرضاته فعندمها قدرة االختيار اليت وهبها هللا تعاىل
هلما فيدخالن مع املخلوقات يف تدبري هللا وتسيريه هلا ،ويتميزان أبن هلما إرادة واختياراً ،واجلن تبع
لإلنس يف كوهنم مأمورين مبا أييت به األنبياء من اإلنس ،وهللا أعلم.
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ملاذا يتعذب األطفال؟
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/25
السؤال

السالم عليكم.
إنين إنسانة مؤمنة ابهلل وملتزمة بديين -إن شاء هللا -واحلمد هلل ،وأحاول أن أحافظ على إمياين وال

أسأل على كل سبب لكل األمور ،أان أعلم وأؤمن أبن هللا ال يظلم إنساانً أو حىت حيواانً أو مجاداً،
ولكن هناك أمر ال أستطيع أن أمتاسك عن السؤال عنه ويف نفس الوقت أخاف من أن أذنب بسؤايل
هذا بيين وبّي نفسي ،سؤايل هو :عندما أرى طفالً يتعذب بسبب مرض أو ظلم ظامل أسأل يف نفسي
مل؟ وما هي احلكمة يف هذا؟ هل أان مذنبة؟ وماذا أفعل حىت ال أتساءل يف هذا األمر؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأقول وابهلل التوفيق:

أوالً :اعلمي أنه من املتقرر عند أهل احلق أال يقال يف صفات هللا كيف وال يف أفعاله ِمل فاهلل ال يسأل

عما يفعل وهم يسألون.

اثنياً :أن هللا ال يظلم أحداً كائناً من كان واآلايت واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.

اثلثاً :أن هللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وهلل حكمة يف اخللق والتدبري وهللا ال خيلق شراً حمضاً
ال خري فيه بوجه من الوجوه بل كل ما خيلقه له فيه حكمة هو ابعتبارها خري وإن كان فيه شر لبعض
الناس فهذا شر جزئي إضايف أما الشر املطلق فاهلل تعاىل منزه عنه.

رابعاً :اعلمي أنه "ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال كفر
هللا به سيئاته" أخرجه البخاري ( )5642ومسلم ( )2573وغريمها فما يصيب هؤالء وغريهم من
املؤمنّي مكفر لذنوهبم ومدخر هلم أجره عند رهبم.

()265/4

وحيمد على فعله كمن يسعى ألن تكون له
خامساً :اعلمي أن العبد قد حيسن منه إيقاع األمل بغريه ُ

ماشية فريبيها ويسمنها حىت إذا ا ّزينت يف نظره أوقع األمل هبا فذحبها أضحية أو إكراماً للضيف وعند

ذلك حيسن منه هذا الفعل ملصلحة راجحة فما ابلنا نستحسن ذلك من املخلوق ونعذره عند فعله مث

نتساءل مل يفعل ربنا كذا وكذا مع ماله يف خلقه وتدبريه من احلكم.

وختاماً أبعدي عن نفسك هذه اخلواطر ودافعيها ابلذكر واالستغفار ،وهللا املوفق واهلادي ،وانظري
للتوسع يف هذا (خمتصر الصواعق املرسلة . )325/1

()266/4

سكرات املوت
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شيخنا اجلليل ،حتدثت كثري من الكتب عن شدة سكرات املوت وفظاعة أملها ،ووجدت عامتها تورد

شواهد ال تقوم هبا احلجة ،مثل منامات بعض الصاحلّي ،لكين مل أجد دليالً صحيحاً واحداً على هذا،
بل وجدت يف احلديث الصحيح أن العبد املؤمن إذا جاءه ملك املوت تسيل روحه كما تسيل القطرة

من يف السقاء ،فما هو القول الفصل يف أمل املوت؟ وهل من دليل على ذلك؟.
اجلواب

أخرج البخاري يف صحيحه ( )4449يف الرقاق أن عائشة رضي هللا عنها -كانت تقول :إن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم -كان بّي يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح

هبما وجهه ويقول ال إله إال هللا إن للموت لسكرات مث نصب يديه فجعل يقول :اللهم يف الرفيق

األعلى حىت قبض ومالت يده ،وعند الرتمذي ( )978وابن ماجة ( )1623عن عائشة -رضي هللا

عنها -بسند حسنه احلافظ أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يقول "اللهم أعين على

سكرات املوت" ،وعند الرتمذي ( )978من حديث عائشة السابق" :اللهم أعين على غمرات املوت
أو سكرات املوت" وقد بوب الرتمذي يف هذا بقوله (ما جاء يف التشديد عند املوت) لكن شدة

املوت وآالمه ال تدل على نقص يف املرتبة بل هي للمؤمن إما زايدة يف حسناته وإما تكفري لسيئاته
كما أشار إىل ذلك احلافظ يف الفتح ،وهللا أعلم  -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.-

()267/4

ما الذي يفعله من أراد الدخول يف اإلسالم؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

ما جعلين أكتب هو موقف حصل معنا ،أتتنا سيدة تريد إعالن إسالمها ،فعلمناها الشهادة ونطقتها،
وعلمناها معناها ،وأعطيناها فكرة عامة عن اإلسالم ،ما حدث هو حوار حول الذي ينطقها

الشهادة ،مع العلم أنه ليس لدينا إمام! وأن أحدهم يناقش الشخص ويسأله أسئلته ,مث هو بذلك

يقرر إن كان جاهزاً للشهادة أم ال ,لكين أرى أن هللا وحده يطهلع على القلوب وال حنكم بذلك ،علما
أن السيدة قالت إهنا لن تعود عن قرارها ابإلسالم ,وأهنا مستعدة له ،ولذلك جعلناها تنطق الشهادة،

فاإلنسان ال يضمن عمره.

اخلالف الثاين هو أهنا جيب أن تغتسل أوالً مث تشهد ,علما أننا كنا يف املسجد ،وسؤايل هو :هل ما

فعلناه صحيح?وما رأيكم مبوضوع األسئلة هذه? وما هي اخلطوات اليت جيب اختاذها يف حال أظهرت

سيدة رغبتها يف اإلسالم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فمن نطق (أو نطقت) بلفظ الشهادة عارفاً معناها وما تدل عليه فهو مسلم ،وال حيتاج إىل من يفيد

جباهزيته لذلك ،وال إىل طقوس أخرى.

وأما الغسل فإنه مستحب ملن دخل يف اإلسالم ،وليس شرطاً للدخول فيه ،عن طارق بن أشيم -

رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من قال :ال إله إال هللا ،وكفر مبا يعبد من

دون هللا ،حرم ماله ،ودمه ،وحسابه على هللا" ،رواه مسلم (. )23

وعليه فإن املرأة املذكورة يف السؤال مسلمة جيب عليها ما جيب على املسلمات ،وحيرم عليها ما حيرم
على املسلمات ،وهللا املوفق.

()268/4

من مات قبل أن تبلغه الدعوة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

ما حكم من مات من النصارى على كفره وذلك ألحد سببّي

ع إىل اإلسالم.
أوالً :ألنه مل يُ ْد َ

اثنياً :أنه دعاه مسلم ضعيف ابلدعوة ،فلم يقتنع ابإلسالم بسبب ضعف الداعي يف دعوته.

اجلواب

()269/4

احلمد هلل ،اليهود والنصارى وسائر األمم من الوثنيّي املشركّي أو الدهريّي كل أولئك كفار ،وإن كان
بعضهم أكفر من بعض ،وكل من مات منهم على كفره فإنه يف انر جهنم ،كما قال -سبحانه وتعاىل-
يل هِ
هِ
صدُّوا َع ْن َسبِ ِ
ار فَـلَ ْن يَـ ْغ ِف َر ه
اَّللُ َهلُ ْم" [حممد ، ]34:وقال
ين َك َف ُروا َو َ
اَّلل مثُه َماتُوا َو ُه ْم ُك هف ٌ
 " :إِ هن الذ َ
ِِ
سيِئَ ِ
سبحانه وتعاىل" :ولَْي ِ
ت
ت قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
ات َح هىت إِذَا َح َ
ال إِِّين تُـ ْب ُ
ين يَـ ْع َملُو َن ال ه ّ
ض َر أ َ
ست التـ ْهوبَةُ للهذ َ
َ َ
ِ
ِ
ك أَ ْعتَ ْد َان َهلُ ْم َع َذاابً أَليماً" [النساء ، ]18:ومن مل يدع منهم
ار أُولَئِ َ
ْاآل َن َوال الهذي َن ميَُوتُو َن َو ُه ْم ُك هف ٌ
لإلسالم أو مل يعرف اإلسالم على وجهه فإن هللا تعاىل حيكم فيه يوم القيامة حبكمه العدل ،وهو أعلم
أبحوال عباده الظاهرة والباطنة ،فمن مل تبلغه دعوة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه من جنس

أصحاب الفرتة ،وأهل الفرتة ومن أشبههم كاجملانّي فإنه قد جاءت أحاديث تدل على أهنم ميتحنون
يوم القيامة مبا يكشف حقائقهم ،فيتبّي املطيع منهم من العاصي ،فيجزون حبسب ذلك ،فاملقصود

أن من مات من الكفار فهو يف النار ،لكننا ال نشهد على معّي من الكفار أنه من أهل النار ،لعدم

علمنا مبا ختم له به ،وحبقيقة حاله ،وهللا الذي يعلم حقائق العباد ،وهو الذي جيزي عباده على
ِ
احلسنات بفضله وعلى السيئات بعدله" :،من جاء ِاب ْحل ِ
سيِّئَ ِة فَال
اء ِابل ه
سنَة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَاهلَا َوَم ْن َج َ
َْ َ َ ََ
ُْجي َزى إِهال ِمثْـلَ َها َو ُه ْم ال يُظْلَ ُمو َن" [األنعام ، ]160:وهللا أعلم.
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هل اإلميان يف القلب دون اجلوارح
اجمليب د .أمحد بن عبد العزيز احللييب
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/27هـ
السؤال

ما هو الرد على من قال إن اإلميان يف القلب ،وليس يف إطالة اللحية وتقصري الثوب؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد. .

()271/4

فإن نصوص القرآن والسنة دلت على أن اإلميان قول ابللسان ،واعتقاد ابلقلب ،وعمل ابجلوارح،
قال –تعاىل" :-إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله مث مل يراتبوا وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل
هللا أولئك هم الصادقون" [احلجرات ، ]15 :وقال –تعاىل" :-قد أفلح املؤمنون الذين هم يف
صالهتم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم

حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم

العادون[ ". .املؤمنون  ]7-1وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-اإلميان بضع وسبعون شعبة ،أو بضع
وستون شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال هللا ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من

اإلميان" رواه البخاري ( ، )9ومسلم ( ، )35واللفظ له من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه،-
وقال -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-أتدرون ما اإلميان ابهلل
وحده؟ " قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال" :شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،وإقام

الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وأن تعطوا اخلمس من املغنم" رواه البخاري ( . )87فإقرار

اللسان ابلشهادتّي ،وإميان القلب اجلازم ،واجلهاد يف سبيل هللا ابلنفس واملال ،وإقام الصالة ،وإيتاء

الزكاة ،وغريها من أعمال اجلوارح هي من شعب الدين ،فتسمية اإلميان عمالً ،وإطالق اإلميان على

العمل متقرر عند السلف الصاحل ،لورود النصوص الدالة على ذلك ،منها قوله –تعاىل" :-وما كان

هللا ليضيع إميانكم" [البقرة ، ]143:وسئل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أي العمل أفضل؟

فقال" :إميان ابهلل ورسوله" .قيل :مث ماذا؟ قال" :اجلهاد يف سبيل هللا" .قيل :مث ماذا؟ قال" :حج

مربور" رواه البخاري ( ، )26ومسلم ( )83من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه-؛ لذا فإن العمل
أبحكام اإلسالم اليت أمر هللا هبا ورسوله – عليه الصالة والسالم  -من اإلميان ،ومن هذه األحكام
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إعفاء اللحية ،فقد ورد يف احلديث األمر به ،قال ابن عمر -رضي هللا عنهما" :-عن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم -أنه أمر إبحفاء الشوارب ،وإعفاء اللحية" رواه مسلم ( )259ومنها تقصري الثوب
دون الكعبّي ،لنهي الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن جتاوز الكعبّي "ما أسفل من الكعبّي من

اإلزار ففي النار" رواه البخاري ( ، )5787وال بد من التنبه إىل خطورة هذا القول واعتقاده؛ ألنه
مناقض لداللة القرآن والسنة ،وهو من عقائد املرجئة املبتدعة الذين خالفوا به معتقد أهل السنة
واجلماعة.
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عالمات حسن اخلامتة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

ما هي عالمات حسن اخلامتة؟ وهل الوفاة يف أايم التشريق هلا أي فضل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

من عالمات حسن اخلامتة االستقامة حال احلياة ،وهذه أمهها وأوكدها؛ ألهنا األمر الذي جاء الشرع
ِ
ين إِ هن ه
ين فَال متَُوتُ هن
"اي بَِ ه
اَّللَ ا ْ
ابألمر به ،قال -تعاىل -عن إبراهيم -عليه السالمَ :-
صطََفى لَ ُك ُم ال ّد َ
إِال َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن" [البقرة :من اآلية ، ]132أما العالمات عند الوفاة فهي مبشرات وليست
قطعيات ،ومنها :سهولة خروج الروح ،وقد جاء اخلرب إبثبات ذلك ،كما حديث الرباء بن عازب -

رضي هللا عنه  -وفيه ذكر عن املؤمن حال النزع "كما تسيل القطرة من يف السقاء" رواه هبذا اللفظ

س ُّل الشعرة من العجّي" عند الطرباين يف
أمحد يف مسنده ( )18534وغريه وفيه رواية" :كما تُ َ

األوسط ( ، )742وغريه من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -ومن ذلك أيضا عرق اجلبّي ،ودل
عليه قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -كما يف حديث بريدة  -رضي هللا عنه " :-املؤمن ميوت بعرق
اجلبّي" رواه الرتمذي ( ، )982والنسائي ( ، )1828وابن ماجة ( )1452وكذلك املوت يوم

اجلمعة أو ليلة اجلمعة ،انظر ما رواه الرتمذي ( )1074من حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا

عنهما ،-ومع ذلك ال يعين تفقدها وتطلبها وغريها من العالمات يف األموات ،وأهنا إذا مل توجد

فذلك يدل على عدم حسن اخلامتة ،والوفاة على غري اإلسالم مع كونه مستقيماً حال احلياة ،فهذا

ليس بالزم أبداً ،وكذلك ال يعين وجودها القطع للمعّي ابجلنة ،وإمنا يرجى لصاحبها ،كما خياف على
العاصي وال يقطع له ابلنار.
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أما أايم التشريق فالوفاة فيها ال يعرف هلا مزية أو فضل؛ إال إن كان اإلنسان فيها حاجاً ومل يزل حمرماً
ومات على ذلك ،فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ،انظر ما رواه البخاري ( ، )1265ومسلم ()1206
من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما .-ولكن ذلك ألجل اإلحرام ،وليس لذات األايم .وهللا

أعلم.
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االحنناء يف التدريب الرايضي
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/25هـ

السؤال

أريد أن أقوم بفريضة اإلعداد للجهاد يف سبيل هللا ،وذلك مبمارسة إحدى الرايضات احلربية ،إال أن
هناك مسألة التحية (وهي ابالحنناء أو طأطأة الرأس ،سواء للمعلم أو للدخول يف اإلعداد ،أو

للخروج منه ،أو عند مواجهة اخلصم ،أو عند االنتهاء من املواجهة)  ،واليت يتخذها واضعو هذه
الرايضات من الكفار ،طقساً تعبدايً وميارسها من تعلم هذه الرايضات من بين جلدتنا ،على أهنا

حركات من بّي احلركات األخرى ،أو على أهنا شكل من أشكال االحرتام للمعلم وللقاعة الرايضية،

وإذا انقشتهم يف املسألة وقلت هلم إنه ال داعي هلذه التحية يف التدريبات على األقل ,ألنه ال ميكننا
اجتياز االمتحاانت بدوهنا للمرور للمرحلة املوالية من التدريب ,قالوا حنن ليس يف نيتنا ما تقول .وال

ميكننا العثور على ٍ
اند من األندية ميارس من الرايضة ما ال خيالف الشرع ،ويدع ما خيالفه .فهل مثل

هذه احلركات خمالفة للشرع؟ وإذا كانت خمالفة للشرع فهل لنا رخصة يف القيام هبا ،مع األخذ بعّي
االعتبار تعذر إجياد من يعلمنا دون الوقوع يف مثل هذه املسائل؟ وأرجو ذكر األدلة وجزاكم هلل عنا

خري اجلزاء.
اجلواب
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االستعداد للجهاد بكل وسيلة تعّي عليه أمر مطلوب شرعاً ،وهو داخل يف قوله تعاىل" :وأعدوا هلم

ما استطعتم من قوة [ " ...األنفال ]60 :ولكن القاعدة الشرعية أن الوسيلة تتبع الغاية ،فإذا كانت
الغاية شريفة مشروعة فإن وسيلتها اليت تؤدي إليها جيب أن تكون كذلك ،وال يتوسل لتحصيل األمر

املشروع ابلوسيلة املمنوعة ،واالحنناء الذي ذكرته يف هذه اللعبة ال جيوز ،لكونه طقساً تعبدايً عند

أهل هذه الرايضة ،فهو هبذا أمر حمرم ال جيوز ارتكابه ،وليس داخالً يف حقيقة هذه الرايضة ،وليست

هناك ضرورة تلجئ إليه ،علماً أبن إعداد املرء املسلم نفسه للجهاد ميكن أن حيصل بوسائل أخرى
ليس فيها حمذور شرعي ،وليس حمصوراً يف هذه الرايضة املشتملة على احملرم.

ولتعلم أن التعظيم والسجود كله ال جيوز إال هلل ،ومن صرف شيئاً منه لغري هللا فقد أشرك معه غريه،

وفقنا هللا وإايك ملرضاته.
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اعةُ َح هىت يُـ َقاتِ َل ال ُْم ْسلِ ُمو َن
أما عن قتال املسلمّي لليهود فما جاء به احلديث أنهَ :
وم ال ه
سَ
"ال تَـ ُق ُ
ود ،فَـيـ ْقتُـلُهم الْمسلِمو َن ح هىت خيَْتَبِئ الْيـه ِ
ول ا ْحلَ َج ُر أ َْو ال ه
ي ِم ْن َوَر ِاء ا ْحلَ َج ِر َوال ه
ش َج ُر:
ش َج ِر ،فَـيَـ ُق ُ
ود ُّ
َ َُ
الْيَـ ُه َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
اي مسلِم ،اي عب َد هِ
اَّللَ ،ه َذا يـه ِ
ال فَاقْـتُـلْهُ" .أخرجه مسلم ( . )2922وليس يف
ي َخل ِْفي فَـتَـ َع َ
ود ٌّ
َ ُ ْ ُ َ َْ
َُ
احلديث إفناء اليهود من على وجه األرض ،والتقيد بظاهر احلديث أوىل.
أما عن القول يف قول هللا تعاىل( :الَ إِ ْك َراهَ ِيف ال ِّدي ِن) [البقرة . ]256 :فهذا يف وقت الدعوة،
يبّي أن القتل سيقع يف معركة بّي اليهود واملسلمّي ،كما يعتقد
والنص الذي فيه قتال اليهود ّ
النصارى اإلجنيليّي مبعركة (هريجمدون) يف آخر الزمان ،ووقت اإلعذار انتهى ومل يبق ألحد عذر.

أما كون القتل ينسب إىل رجل صاحل كاملسيح فليس فيه إشكال ألن املسيح مأمور بذلك من عند

هللا ،وهذا ليس أبقل مما ورد يف الكتاب املقدس من نسبة القتل ،بل اإلسراف فيه ،إىل رجل صاحل
أيضا كيوشع وداود وغريهم ،فعلى سبيل املثال:
ً

يف سفر التثنية ( )16 ،20 :13يقول الرب يف وصاايه لليهود يف حماصرة املدن( :وإذا دفعها الرب
إهلك إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف .وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة
كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وأتكل غنيمة أعدائك اليت أعطاك الرب إهلك .هكذا تفعل جبميع

املدن البعيدة منك جدًّا اليت ليست من مدن هؤالء هنا .وأما مدن هؤالء الشعوب اليت يعطيك الرب
إهلك نصيبًا فال تستبق منها نسمة ما) .

وكما يذكر سفر أشعيا ( )16 ،15 :13بقوله( :كل من وجد يطعن وكل من احناش يسقط ابلسيف.
وحتطم أطفاهلم أمام عيوهنم وتنهب بيوهتم وتفضح نساؤهم) .
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الوقوف للسالم امللكي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/21هـ
السؤال

ما حكم الوقوف للسالم امللكي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد فالوقوف عند مساع صوت ما يسمى (السالم الوطين أو اجلمهوري أو امللكي)

ال جيوز؛ ألن فيه تشبهاً بغري املسلمّي الذين أحدثوا لكل بلدة شعاراً مسموعاً ،وجعلوا عالمة احرتامه
القيام له ،والوقوف عند مساعه ،كما أن الشرع منع من القيام على الرجل اجلالس؛ يف قول النيب -

صلى هللا عليه وسلم " :-من س هره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه أبو داود

( )5229والرتمذي ( )5229من حديث معاوية -رضي هللا عنه ،-وهذا يف أن يقوموا له وهو

قاعد ،وهنى عن القيام عنده فقال":ال تقوموا كما تقوم األعاجم ،يعظم بعضها بعضاً" رواه أبو داود

( )5230وابن ماجة ( )3836من حديث أيب أمامة -رضي هللا عنه ،-كما أن القيام عبادة تصرف

هلل -تعاىل -تذلالً وتعبداً له ،كما قال -تعاىل":-وقوموا هلل قانتّي" [البقرة ، ]238:ويف القيام عند
السالم الوطين منافاة إلخالص التعظيم هلل وحده.

وقد أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء بتحرمي ذلك أيضاً ،وقررت أن فيه منافاة لكمال التوحيد الواجب،
وأنه ذريعة إىل الشرك بفتواها رقم ( . )2123وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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املناداة بـ (سيدي وموالي)
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

أهل زوجيت يقولون عن أنفسهم إهنم من آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وهم ينادون

شرعا،
دائما بـ( :سيدي وموالي فالن)  .تناقشت مع زوجيت وقلت هلا :إن ذلك ال جيوز ً
بعضهم ً

شرعا التنادي هبذه األلقاب؟ وهل من
حىت وإن كانوا من آل البيت .وهي ترفض ذلك ،هل جيوز ً

حقي الطلب من زوجيت أال تستعمل هذه األلقاب ،وما قول الشرع إن رفضت ذلك مع علمها أين

أكره ذلك؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نظرا ملا جاء يف احلديث أن
فقد اختلف أهل العلم يف جواز إطالق لفظ السيد على املخلوق ،وذلك ً
سيِّ ُد هللاُ " ...احلديث.
وف ًدا قدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم ,فقالوا :أنت سيدان .فقال" :ال ه
رواه البخاري يف األدب املفرد ( )211وأبو داود ( )4806والنسائي يف الكربى ()10074

وغريهم.

كما جاء يف تفسري اسم هللا (الصمد) أبنه السيد الذي تصمد إليه اخلالئق( ..راجع تفسري سورة

اإلخالص) .

وابملقابل جاءت نصوص أخرى أطلق فيها لفظ سيد على بعض املخلوقّي مثل:
ِ
يام ِة" .رواه مسلم ( )2278وغريه.
* قوله صلى هللا عليه وسلمَ :
"أان َسيِّ ُد َولَ ِد َ
آد َم َ
يوم الق َ
وموا َإىل سيِّ ِد ُك ْم" .رواه البخاري ( )3043ومسلم (. )1768
* وقوله صلى هللا عليه وسلم" :قُ ُ
* وقوله صلى هللا عليه وسلم ,يف احلسن" :إ هن ابِْين َهذا َسيِّ ٌد ."..رواه البخاري (. )2704
أهل ِ
ّي َسيِّدا َش ِ
باب ِ
اجلنة" .رواه الرتمذي
* وقوله صلى هللا عليه وسلم ,يف احلسّي:
سُ
"احلس ُن واحلُ َ
َ

(. )3768

* وقوله صلى هللا عليه وسلم البنته فاطمة ،رضي هللا عنها" :أ ََال تَـرضّي أ ْن تَ ُكوين سيدةَ ِ
نساء
ْ َ َْ
املُؤمنّي ،أو سيدةَ ِ
نساء هذه األُهم ِة؟ " .رواه البخاري ( )6285ومسلم (. )2450
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* وقول عمر ،رضي هللا عنه :أبو بكر سيدان ،وأعتق سيدان[ .يعين بالالً] رواه البخاري (. )3754

وعند التأمل يف هذه النصوص يظهر – وهللا أعلم – أن السيادة على نوعّي:

النوع األول :سيادة مطلقة ،مبعىن امللك املطلق التام ،والتدبري املطلق والتصرف املطلق ،وحنو ذلك
من املعاين اليت ال تليق إال بذي اجلالل واإلكرام ،فهذه ال تكون إال هلل تعاىل ،فليس ألحد غري هللا

ملك مطلق ،وال تصرف مطلق ،وال حنو ذلك من املعاين.

وعلى هذا تفهم النصوص اليت جاء فيها أن (السيد هللا) .
النوع الثاين :سيادة مقيدة ،مبعىن الشرف والطاعة واإلمرة ،وحنو ذلك من املعاين املقيدة بنسبة ،أو

إضافة إىل شيء معّي ،كالعلم والنسب والكرم والشجاعة ،والرائسة ،فهذا النوع من السيادة حمدود
ومكاان ،وعلى قوم دون قوم ،وعلى نوع دون نوع.
زماان
ً
ً

وعلى هذا تفهم النصوص الواردة إبطالق لفظ سيد على بعض املخلوقّي.

وإذا تبّي هذا فال مانع من إطالق هذا النوع من السيادة على من يستحقه من املخلوقّي ،بل
وخماطبته بذلك ،وفق الشروط التالية:

 .1أن تكون السيادة مقيّدة ال مطلقة.

 .2أن يكون من تطلق عليه أهالً للسيادة ،أبن يصدق عليه معىن من معاين السيادة أو أكثر ،مما

يتعارف عليه الناس.

 .3أن يكون من تطلق عليه صاحلًا تقيًّا ،فال يصح إطالقها على من ليس كذلك ،لقوله صلى هللا
ِ
ْمنَافِ ِقَ :سيِّ ُد َان" .أخرجه أمحد ( )22939وأبوداود ( )4977والنسائي يف
عليه وسلم" :ال تَـ ُقولُوا لل ُ

الكربى ( . )10073ويلتحق ابملنافق الكافر؛ ألن السيادة فيها نوع رفعة ال يستحقها الكافر ،لقوله
ِ
ِ ِ
"اإلسالم
ّي َسبِيالً) ] النساء :من اآلية .[ 141وحلديث:
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
تعاىلَ :
(ولَن َْجي َع َل هللاُ ل ْل َكاف ِر َ
يَـ ْعلُو وال يُـ ْعلَى َعلَْيه" .أخرجه الدارقطين  252/3والبيهقي  ،205/6وكذلك الفاسق اجملاهر

مبعاصيه ،فال جيوز تسويده ،إذ ليس لفاسق رفعة على الصاحلّي.
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وقد يستثىن من هذا حالة اإلخبار ،فيطلق على الكافر وحنوه لفظ سيد قومه ،وسيد الشعب الفالين،
على سبيل اإلخبار أبنه سيد لقومه فحسب ،ال على سبيل اإلكرام واإلجالل.

 .4أن يكون املقصود من إطالق هذا اللقب التقدير واالحرتام فحسب.

ِ
ٍ
حينئذ تكون
املخاطب ،ألهنا
 .5أال يرتتب على إطالقه حمذور شرعي ،كإعجاب املخاطَب ،وخنوع

شرعا ،وما أدى إىل احلرام فهو حرام.
وسيلة إىل أمر حم هرم ً
النيب صلى هللا عليه
وقد تعارف الناس منذ زم ٍن على تلقيب أوالد فاطمة ،رضي هللا عنهم ،بنت ّ

وسلم – ابلسادة ،وهذا اللقب أخص من لقب الشريف ،ألن الشريف يطلق من قدمي على كل

هامشي ،فيدخل فيه أوالد فاطمة وغريهم من بين هاشم ،رضي هللا عنهم ،خبالف (السيد) فال يطلق
إال على أوالد فاطمة ،رضي هللا عنها.

وعليه فال مانع من تلقيب من كان من ذرية فاطمة ،رضي هللا عنها -بلفظ (سيد)  ،بشرط صحة
نسبه إىل فاطمة ،رضي هللا عنها ،حبيث ال يكون منتحالً هلذا النسب الكرمي ،وال َد ِعيًّا ،..إضافة إىل
الشروط السابق ذكرها وهي:
.1أن تكون السيادة مقيّدة ال مطلقة ،وتقييدها هنا ابلنسب ،أي أنه سيد يف نسبه.

.2أن يكون أهالً للسيادة ،وأهليته هنا صحة نسبه إىل فاطمة ،رضي هللا عنها ،فكيف إذا انضم إىل
ذلك أنواع أخرى من السيادة؟!

.3وأن يكون صاحلًا تقيًّا.
 .4وأن يكون املقصود من إطالقه عليه التقدير واالحرتام ال غري.

 .5وأال يرتتب على ذلك حمذور شرعي.

وبعد هذا التقعيد نقول لألخ السائل – حفظه هللا:
ينبغي عليك ،أخي الكرمي :أن تتفاهم مع زوجتك يف هذه املسألة  -وغريها  -ابحلسىن ،حىت تصال
حيقق
حل مشرتك يرضي الطرفّي ،وحيفظ الو هد بينكما ،مع مراعاة العرف االجتماعي لديكم مبا ُ
إىل ٍّ
املصلحة للجميع ،وذلك وفق الشروط املذكورة يف اجلواب أعاله.
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ُّم موقف زوجها ،وطاعته ابملعروف ،والنزول عند رغبته ،إذا مل ميكن حسم
وعلى الزوجة الفاضلة تَـ َفه ُ

املوضوع إال بذلك؛ فإن لقب السيادة ليس من األمور الواجب التقيد هبا ،كما أنه ليس من األلقاب

احمل هرمة إبطالق ،بل هو من األمور املباحة ،حسب التفصيل السابق.

فعلى الزوجّي الكرميّي التفاهم ابملعروف ،مبا يدمي العشرة احلسنة بينهما ،وال ُِخي ُّل بعالقتهما أبقارهبما.

وهللا أعلم وأحكم.
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الفرق بّي اإلسالم واإلميان
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

ما هو الفرق بّي اإلسالم واإلميان؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا  -عن تعريف اإلسالم والفرق بينه وبّي اإلميان؟

اجلواب:
فأجاب  -رمحه هللا  -بقوله :اإلسالم ابملعىن العام هو" :التعبد هلل تعاىل مبا شرعه من العبادات اليت

جاء هبا رسله -عليهم السالم ،منذ أن أرسل هللا الرسل  -عليهم السالم  -إىل أن تقوم الساعة،
فيشمل ما جاء به نوح  -عليه الصالة والسالم  -من اهلدى واحلق ،وما جاء به موسى -عليه

السالم  ،-وما جاء به عيسى  -عليه السالم -ويشمل ما جاء به إبراهيم  -عليه الصالة والسالم
 -إمام احلنفاء ،كما ذكر هللا  -تبارك وتعاىل  -ذلك يف آايت كثرية تدل على أن الشرائع السابقة

كلها إسالم هلل  -عز وجل.-
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واإلسالم ابملعىن اخلاص بعد بعثة النيب – صلى هللا عليه وسلم – خيتص مبا بعث به حممد – صلى هللا
عليه وسلم – ألن ما بعث به  -صلى هللا عليه وسلم – نسخ مجيع األداين السابقة فصار من اتبعه
مسلماً ،ومن خالفه ليس مبسلم؛ ألنه مل يستسلم هلل بل استسلم هلواه ،فاليهود مسلمون يف زمن

موسى – عليه الصالة والسالم – والنصارى مسلمون يف زمن عيسى -عليه الصالة والسالم ،-وأما
حّي بعث حممد – صلى هللا عليه وسلم – فكفروا به؛ فليسوا مبسلمّي ،وهلذا ال جيوز ألحد أن
يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند هللا مساو لدين
اإلسالم ،بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين اإلسالم؛ ألن هللا – عز وجل – يقول" :إن

الدين عند هللا اإلسالم" [آل عمران ]19 :ويقول" :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه" [آل

عمران ، ]85 :وهذا اإلسالم الذي أشار هللا إليه هو اإلسالم الذي امنت هللا به على حممد – صلى
هللا عليه وسلم – وأمته ،قال هللا تعاىل" :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت

لكم اإلسالم ديناً" [املائدة ، ]3 :وهذا نص صريح يف أن من سوى هذه األمة بعد أن بعث حممد –
صلى هللا عليه وسلم – ليسوا على اإلسالم ،وعلى هذا فما يدينون هللا به ال يقبل منهم وال ينفعهم

يوم القيامة ،وال حيل لنا أن نعتربه ديناً قائماً قومياً ،وهلذا خيطئ خطأ كبرياً من يصف اليهود والنصارى
بقوله إخوة لنا ،أو أن أدايهنم اليوم قائمة ملا أسلفناه آنفاً.
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وإذا قلنا إن اإلسالم هو التعبد هلل  -سبحانه وتعاىل  -مبا شرع مشل ذلك االستسالم له ظاهراً
وابطناً ،فيشمل الدين كله عقيدة وعمالً وقوالً ،أما إذا قرن اإلسالم ابإلميان؛ فإن اإلسالم يكون

األعمال الظاهرة :من نطق اللسان وعمل اجلوارح ،واإلميان األعمال الباطنة :من العقيدة وأعمال
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا
آمنها قُ ْل َملْ تُـ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
القلوب ،ويدل على هذا التفريق قوله تعاىل" :قَالَت ْاألَ ْع َر ُ
اب َ
ولَ هما ي ْد ُخ ِل ِْ
األميَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم" [احلجرات :من اآلية ، ]14وقال تعاىل يف قصة لوط" :فَأَ ْخ َر ْجنَا َم ْن
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها غَ ْري بـ ْي ٍ
ّي" [الذارايت ، ]36-35:فإنه فرق
ت م َن ال ُْم ْسل ِم َ
يها م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َكا َن ف َ
ّي فَ َما َو َج ْد َان ف َ َ َ
هنا بّي املؤمنّي واملسلمّي ألن البيت الذي كان يف القرية بيت إسالمي يف ظاهره ،إذ إنه يشمل امرأة
لوط اليت خانته ابلكفر وهي كافرة ،أما من أخرج منها وجنا فإهنم املؤمنون حقاً الذين دخل اإلميان يف

قلوهبم ،ويدل لذلك  -أي للفرق بّي اإلسالم واإلميان عند اجتماعهما  -حديث عمر بن اخلطاب

 -رضي هللا عنه  -وفيه أن جربيل سأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن اإلسالم واإلميان؟ فقال

له النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،وتقيم
الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت" وقال يف اإلميان" :أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وابلقدر خريه وشره" رواه مسلم (. )8

فاحلاصل أن اإلسالم عند اإلطالق يشمل الدين كله ويدخل فيه اإلميان ،وأنه إذا قُرن مع اإلميان
ِ
ِ
سر اإلميان ابألعمال الباطنة من
سر اإلسالم ابألعمال الظاهرة من أقول اللسان وعمل اجلوارح ،وفُ ّ
فُ ّ
اعتقادات القلوب وأعماهلا.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمّي (. ] )49-47/1
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ما جيب تعلمه من العقيدة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

ما جيب تعلمه يف العقيدة وكيف نفهمها؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .أما بعد:

فإنه جيب على كل مسلم أن يعتقد ما دل عليه حديث جربيل -عليه السالم -املشهور ،حّي سأل

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة وعالماهتا ،وبّي صلى

هللا عليه وسلم أنه أاتهم يعلمهم دينهم ،فيما رواه مسلم ( )8من حديث عمر -رضي هللا عنه -ففي

أمر االعتقاد جيب:
 -1اإلميان ابهلل وتوحيده ابلربوبية واأللوهية واألمساء والصفات.

 -2اإلميان ابملالئكة الكرام ،وما صح من صفاهتم وأعماهلم وأمسائهم.
 -3اإلميان بكتب هللا ،وتصديق ما صح من أخبارها ،والعمل مبا مل ينسخ من أحكامها.

 -4اإلميان برسل هللا ،وأن دينهم واحد ،وهو اإلسالم ،وشرائعهم متنوعة منسوخة ابإلسالم.
 -5اإلميان ابليوم اآلخر ،وفتنة القرب وعذابه أو نعيمه ،والبعث ،واحلشر ،واحلساب ،واجلنة والنار.
 -6اإلميان ابلقدر ،وعلم هللا السابق لكل شيء ،وكتابته ،ومشيئته النافذة ،وخلقه لكل شيء ،وما
يتصل بذلك ،وما يلتحق به ،ومعرفة ما ينافيه من الكفر والشرك والنفاق.
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وأما كيفية فهم العقيدة ،فكما فهمها السلف الصاحل من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعون
واتبعيهم من أهل القرون املفضلة ،الذين اعتمدوا على انطق الكتاب وصحيح السنة ،ومل يسلكوا

السبل احملدثة اليت جاء هبا املتكلمون والفالسفة ،وشوهوا هبا مجال العقيدة ،وكدروا صفوها ،فعلى

كل مؤمن أن يسعه ما وسع الرعيل األول ،وأن يقبل على كتاب هللا وسنة نبيه  -صلى هللا عليه
وسلم -فيستقي من نبعها الصايف ،مستعيناً مبؤلفات السلف الصاحل وتقريراهتم ،ككتاب التوحيد
لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وحنوه من كتب السلف يف هذا اجملال.
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نسخ اإلسالم لألداين السابقة
اجمليب أ .د .جعفر الشيخ إدريس
رئيس اجلامعة اإلسالمية األمريكية املفتوحة

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان أدرس يف فرنسا منذ سبع سنّي ،ويل مسؤول فرنسي منذ أن قدمت إىل فرنسا وهو حيمل يل معزة

كبرية ،ويعتربين كابنه نتناقش كثرياً عن اإلسالم وعن املسيحية ،بعد سنتّي من النقاش يعرتف أن

اإلسالم حق وأن القرآن حق ،ولكنه يقول إن دينه أيضا صحيح ،يف يوم من األايم طلب مين أن
أوضح له الصالة وصليت أمامه ،وهللا اي شيخ إنه بكى وتعلم الصالة بعدها وأاتين بعدها يقول أان

اآلن أقوم ابلصالة وأشهد أن ال اله إال هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،ومستعد أصوم وأزكي وأحج ،لكن
ديين مل أتركه ،وضحت له أن دينهم ضد توحيد هللا ،وبينت له يف ترمجة القرآن ابلفرنسي اآلايت اليت
بينت بطالن دينهم ،وجدت كتاب "أصول يف اإلميان"للشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا  -مرتجم

ابلفرنسي وطلبت منه قراءته ،وبعد أن قرأه رأيت فيه تغيرياً ،ويقول يل أان اآلن يف حرية كبرية وهو ال
يريد كتباً ابإلجنليزية ،ويريد أن يتعلم عن طريقي فقط أحس إهنا مسؤولية كبرية ملقاة على كتفي،

أعينوين أعانكم هللا ،وامسحوا يل بطرح سؤاله التايل :ملاذا اإلسالم نسخ مجيع األداين السابقة؟ ما هو

دليل موت مرمي كباقي الناس؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وابرك هللا يف جهودكم وضاعف أجركم.
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اإلسالم مل ينسخ األداين السابقة مبعىن أنه أبطل كل ما فيها ،بل إنه أقر كل ما فيها من أصول

اإلميان واألخالق وكثري من العبادات ،لكنه نسخ بعض ما جاء فيها مما هو خاص بزماهنا أو مكاهنا،
ألن اإلسالم مبا أنه الدين العاملي اخلامت ال يرتبط بزمان وال مكان .مث إنه الدين األكثر مشوال .وأنت
جتد يف كثري من آايت القرآن ،مثل قوله تعاىل" :وهو احلق مصدقا ملا معهم" [البقرة ]91 :وقوله" :

اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" [البقرة ]183 :أما سؤالك
عن موت مرمي -رضي هللا عنها -فإنه هو نفسه يتضمن اإلجابة ،ألنه إذا كان كل الناس ميوتون ،بل

كل الرسل ميوتون كما قال هللا تعاىل لنبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم" -إنك ميت وإهنم ميتون"

[الزمر ، ]30 :بل إذا كان عيسى نفسه سيموت بعد جميئه الثاين فلماذا ال متوت أمه؟ أمل يقل هللا
تعاىل" :كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام" [الرمحن. ]27-26 :

()290/4

االستثناء يف أصل اإلميان
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

نفع هللا بكم وبعلمكم ،هل جيوز االستثناء يف "أصل اإلميان"؟ أفتوان مأجورين بشيء من التفصيل

ابرك هللا فيكم.
اجلواب

من هللا عليه ابإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله وابلقدر خريه وشره ،فال جيوز له أن
احلمد هلل ،من ّ

يستثين على وجه الشك يف إميانه ،وكيف يستثين وهو يعلم أنه مؤمن ابهلل ورسوله -عليه السالم،-

ولكن إمنا يشرع لإلنسان أن يستثين على وجه االحرتاز من تزكية نفسه ووصفها ابإلميان املطلق ،كأن

يقول أان مؤمن فاحرتازاً من تزكية النفس ،وادعاء الكمال شرع له أن يستثين فيقول أان مؤمن إن شاء

هللا ،فإذا قيل لإلنسان :هل أنت مؤمن ،فليقل :نعم ،أان أؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله  -عليهم

السالم ،-وعلى هذا فيحرم االستثناء على وجه الشك ،وجيب أو يستحب احرتازاً عن تزكية النفس؛

ألن اإلنسان مهما كان قائماً بطاعة هللا فال يليق به دعوى الكمال ،واملؤمنون الكمل أبعد ما يكونون
عن الدعوى ،بل خيافون على أنفسهم ويشعرون ابلتقصري ويلزمون االستغفار وذلك من كمال حتقيق

اإلميان ومن كمال البصرية ،وكمال املعرفة ابهلل  -سبحانه وتعاىل -وبعظيم حقه على عباده ،نسأل
هللا أن مين على اجلميع ابهلداية واملغفرة فهو أهل التقوى وأهل املغفرة .وهللا أعلم.
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شبه حول نزول الباري عز وجل
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

إن مما جيب علينا حنن املسلمّي اإلميان به هو اإلميان مبا أخرب به هللا -تبارك وتعاىل -من صفاته

وأمسائه ،وكذلكم ما وصفه به رسوله األمّي حممد -صلى هللا عليه وسلم -من غري حتريف أو أتويل أو
تعطيل أو تكييف! وإن مما ورد يف صفاته تعاىل اجمليء والنزول والضحك وغري ذلك ،فيجب علينا

اإلقرار هبا كما وصف هبا -تبارك وتعاىل -نفسه ،وكما وصفه هبا الرسول -عليه الصالة والسالم-

وإن مما يتفلسف به البعض ملّا مسع حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن نزوله -تبارك وتعاىل-
بعد مضي ثلث الليل أنه قال :كيف يعقل ذلك يف زماننا مع علم اجلميع أبن الدول العاملية ختتلف

بينها الساعات واألوقات من ليل وهنار كما هو مشاهد! وكيف ينزل ربنا يف السعودية مثالً يف ليلة

والشمس قد أشرقت يف الياابن ،مث بعد وقت سينزل يف روما أو بولندا أو الوالايت املتحدة األمريكية

بعد مضي أثالث الليل يف كل من الدول اليت يتعاقب فيها الليل وهكذا إىل أن تشرق الشمس على
اجلميع"؟ فكان األوىل أن يؤول نزول الباري بنزول رمحته أو أمره " .والسؤال :كيف اإلجابة عن هذا
احملري؟ وما هو الفهم الصحيح هلذا احلديث وما يشبهه من صفات هللا تعاىل؟ وهللا جيزيكم
السؤال ِّ

عين خرياً.
اجلواب
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،اجلواب عن هذا السؤال :أن نقول كما قال ربنا -عز وجل:-
"ليس كمثله شيء" [الشورى ]11 :وقال" :ومل يكن له كفواً أحد" [اإلخالص ، ]4 :وقال تعاىل:

"فال تضربوا هلل األمثال" [النحل ]74 :وغريها من النصوص الدالة على نفي مماثلة هللا خللقه،

والواجب على املؤمن التصديق والقبول مبا أخرب هللا به عن نفسه أو أخرب عنه نبيه  -صلى هللا عليه

وسلم -وأنه حق على حقيقته ،واحلذر من أربعة أمور:

األول :التمثيل :أبن يعتقد مماثالً هلل تعاىل يف ذاته أو صفاته أو أفعاله.

الثاين :التكييف :أبن يعمل ذهنه القاصر يف تصور كيفية صفات هللا ،وحماولة تعيينها وقد قال اإلمام

مالك  -رمحه هللا  -ملن سأله عن كيفية االستواء (االستواء معلوم  -أي معلوم املعىن يف لغة العرب
وهو العلو  -والكيف جمهول  -أي أن عقولنا ال ميكن أن تتعقل كيفية صفات هللا ،وإن كانت تتعقل
معناها من حيث اللغة  -واإلميان به واجب  -ألن هللا أخرب به ورسوله عليه السالم  -والسؤال عنه

بدعة  -ألن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -مل يكونوا يسألون عن الكيفيات ،وهذا السؤال الذي

يلقيه بعض املتفلسفة  -كما ذكر السائل  -من هذا القبيل فنقول" :النزول معلوم ،والكيف جمهول،
واإلميان به واجب ،والسؤال عنه بدعة) .

الثالث :التعطيل :أبن ينفي داللة النصوص ،وال يعتقد شيئاً ،بل يقتصر على اإلميان ابأللفاظ دون ما
تضمنته من املعاين ،كما يفعل أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم (أهل التفويض) .

الرابع :التحريف :أبن يصرف النصوص عن معانيها املرادة هلل تعاىل ،اليت دلت عليها لغة القرآن إىل
معان يقرتحها هو ،ويزعم أهنا مرادة هلل  -عز وجل  -دون دليل ،كما جاء يف السؤال من حتريف

نزول هللا تعاىل إىل نزول أمره ورمحته ،فهذا حتريف ابطل من وجوه:

أ -أنه قول على هللا بغري علم ،يف مقام خطري ،قال تعاىل" :وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون"
[األعراف. ]33 :
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ب -أنه تنقص لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -واهتام ضمين له بعدم البيان والتلبيس ،على األمة
وقد كان يسعه أن يقول  -وحاشاه  -ينزل أمر ربنا .وحنو ذلك.

ج -أن هذا التحريف يقتضي أن يف الكالم حذفاً ،واألصل عدم احلذف.

د -أن نزول أمره أو رمحته -سبحانه -ال خيتص ابلثلث األخري من الليل ،بل مها ينزالن كل وقت.

هـ -أنه أخرب أن منتهى هذا النزول السماء الدنيا ،فأي فائدة من نزول الرمحة مثالً إىل السماء الدنيا
فقط.

ودل احلديث أن الذي ينزل يقول" :من يدعوين فأستجيب له ،من يسألين فأعطيه من يستغفرين

فأغفر له" رواه البخاري ( ، )1145ومسلم ( ، )758من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وهذا

ال يكون إال من هللا -سبحانه.-

فالفهم الصحيح هلذا احلديث ولغريه من اآلايت واألحاديث الصحيحة املتعلقة بصفات الباري  -عز

وجل  -اإلميان هبا وقبوهلا وإجراؤها على ظاهرها الالئق ابهلل تعاىل ،املبين على لسان العرب ،واحلذر
من ردها وحتريفها فراراً مما يسبق إىل ذهن بعض السامعّي من لوثة التشبيه ،بل نقول كما قال ربنا:
"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"

[الشورى ]11 :فنثبت هلل تعاىل إثبااتً بال متثيل ،وننزه هللا تنزيهاً بال تعطيل ،وهللا أعلم.
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"ملاذا نعبد هللا تعاىل؟ "
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/13هـ
السؤال

سألين شخص مسلم :ملاذا نعبد هللا؟ فأجبته ألنه هو املستحق للعبادة وما خلقنا إال لعبادته ,فال

معبود حبق إال هللا ،فسألين وقال :أان أقصد أنه ملاذا نعبده ,ما دمنا نعلم أننا لن نفيده؟ وكتب عنده

من سيدخل اجلنة ومن سيدخل النار ،بعد هذا السؤال تذكرت إجابة الرسول -صلى هللا عليه
وسلم -للصحابة  -رضي هللا عنهم -حينما سألوه نفس السؤال فقال :كل ميسر ملا خلق له ،أمتىن
أن تتضمن اإلجابة شرحاً لـ (كل ميسر ملا خلق له)  .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،قول القائل ملاذا نعبده؟ جوابه كما ذكرت أبنه سبحانه وتعاىل هو املستحق للعبادة ألنه
خالقنا ورازقنا ،وهو ربنا ورب كل شيء ،وألنه خلقنا لعبادته وأمران هبا ،كما قال" :وما خلقت اجلن

واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ، ]56:وقال تعاىل" :اي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

والذين من قبلكم [ " ...البقرة ، ]21:ومل خيلقنا لعبادته ومل أيمران بعبادته حلاجة به إىل ذلك فإنه
الغين عن خلقه ،لكنه تعاىل حيب من عباده أن يعبدوه وحده ال شريك له ،وأن يطيعوه ويطيعوا رسله

عليهم السالم ،ولكن منفعة العبادة راجعة إىل العباد ومضرة تركها واقعة عليهم ،فالعباد ال ينفعون هللا

وال يضرونه بل هو النافع الضار ،ويف احلديث القدسي" :اي عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين،
ولن تبلغوا ضري فتضروين" مسلم ()2577

وقد بّي سبحانه وتعاىل أنه مل خيلق اجلن واإلنس لريزقوه أو يطعموه ،أو يتقوى هبم من ضعف فقال
سبحانه" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن هللا هو

الرزاق ذو القوة املتّي" [الذارايت. ]58-56:
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أما قول القائل :ملاذا أمران هللا بعبادته؟ وقد علم من يدخل اجلنة ومن يدخل النار فجوابه أيضاً كما

ذكرت أن على العباد أن يعملوا وال يتكلوا على القدر كما قال -صلى هللا عليه وسلم -ملن قال له:

إذا كان ما نعمله قد فرغ منه ومضى به القدر فلماذا العمل؟ فقال عليه الصالة والسالم" :اعملوا
فكل ميسر ملا خلق له" انظر البخاري ( ، )4949ومسلم ( )2647وتفسري هذا أن من كان من

أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ،ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة،
هكذا جاء يف احلديث وجاء هذا املعىن يف القرآن يف قوله سبحانه" :فأما من أعطى واتقى وصدق

ابحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن فسنيسره للعسرى" وهذا التيسري

لعمل أهل السعادة ،أو عمل أهل الشقاوة هو اهلدى واإلضالل املذكوران يف مثل قوله تعاىل" :يضل

من يشاء ويهدي من يشاء" [النحل ]93:فيهدي من يشاء بتوفيقه فضالً منه ،ويضل من يشاء بعدم

التوفيق عدالً منه ،فهو تعاىل يهدي من يشاء بفضله وحكمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته ،ال
يسأل عما يفعل وهم يسألون.

فالواجب على العباد أن يؤمنوا بشرع هللا وقدره وأن يطيعوا أمره وهنيه ،وأن أيخذوا أبسباب السعادة،
وأن حيذروا من أسباب الشقوة وهذا ما فطر هللا عليه العباد من األخذ ابألسباب النافعة ،وجتنب

األسباب الضارة ،وإن كان ذلك كله مقدراً كما يف طلب الرزق وطلب العلم ،وطلب األوالد ،فال

يقول عاقل :إن كان هللا قد قدر أن أكون عاملاً ،أو قدر أن يكون يل رزق ،أو قدر أن يكون يل أوالد
فسيحصل ذلك كله دون سعي وال عمل ،فهكذا سعادة اآلخرة موقوفة على أسباب ،وهي اإلميان

والعمل الصاحل ،ولن تتحقق هذه السعادة إال أبسباهبا اليت شرعها هللا وقدرها سبحانه وتعاىل ،فنسأل

هللا سبحانه وتعاىل أن يهدينا صراطه املستقيم ،صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي والصديقّي
والشهداء والصاحلّي .وهللا أعلم.
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أرواح احليواانت بعد املوت إىل أين؟
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/20هـ

السؤال

ما مصري أرواح احليواانت بعد موهتا؟.
اجلواب
أرواح احليواانت يف اآلخرة مصريها إىل الرتاب ،كما أخرب هللا تعاىل بذلك كما يف قوله عز وجل":إان

أنذرانكم عذاابً قريباً يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر اي ليتين كنت تراابً" [النبأ، ]40:

وذلك حينما يعاين البهائم قد عادت إىل الرتاب بعد أن حكم هللا بينها ،ومل أجد كالماً ألهل العلم يف
أرواح البهائم قبل يوم القيامة سوى ما يف بعض التفاسري حنو تفسري البيضاوي ،كما يف قوله ( ...

ويقول الكافر اي ليتين كنت تراابً يف الدنيا فلم أخلق ومل أكلف ،أو يف هذا اليوم فلم أبعث ،وقيل
حيشر سائر احليواانت لالقتصاص مث ترد تراابً فيود الكافر حاهلا  ) ...انظر تفسري البيضاوي

( ، )444/5وما أخرجه السيوطي يف الدر املنثور عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -يف قوله" :مث إىل
رهبم حيشرون" [األنعام ]38:قال :موت البهائم حشرها ،ويف لفظ :قال يعين ابحلشر املوت .وأخرج
عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه عن أيب هريرة -رضي

هللا عنه -قال" :ما من دابة وال طائر إال ستحشر يوم القيامة ،مث يقتص لبعضها من بعض ،حىت
يقتص للجلحاء من ذات القرن ،مث يقال هلا كوين تراابً ،فعند ذلك يقول الكافر اي ليتين كنت تراابً"
النبأ .انظر :الدر املنثور ( ، )267/3أما قبل يوم القيامة فلعلها يف برزخ حىت يوم البعث ،وهللا أعلم.
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رؤاي األموات املذكورة يف كتاب الروح
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/4هـ

السؤال

نرجو منكم -اي شيخنا -أن تفيدوان برأيكم يف كتاب الروح البن القيم ،خاصة فيما يتعلق برؤاي

األموات اليت أوردها الشيخ اجلليل ،ففي قليب منها شيء ،خاصة ذكره لبعض املتصوفة مثل رابعة

العدوية.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الرؤى واملنامات ما كان منها مندرج حتت أصل اثبت مثل مسألة عذاب القرب ونعيمه ،وسؤال

امللكّي ،ورد روح امليت إليه يف وقت معّي ،وغريها ،فال أبس هبا لالستشهاد واالستئناس ،لكنها ال

وابتداء ،وما كان منها يف غري ذلك فال عربة هبا ،وال يلتفت إليها،
تستقل إبثبات حكماً أتسيساً
ً

خاصة ما يستند إليه بعض املتصوفة من زعمهم رؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو أحد من

دعاء أو قبوالً لعمل معّي مما
الصحابة  -رضي هللا عنهم -أو الصاحلّي وادعائهم أنه ذكر حكماً أو ً
ترده األدلة الظاهرة ،وأما الرؤاي الصاحلة يراها املؤمن أو ترى له ،مث يفسرها عامل أو انصح فهذه
إحدى املبشرات كما صح اخلرب بذلك عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه البخاري

( ، )6988ومسلم ( )2263من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -على كل حال املسلم وطالب

العلم يقرأ بروية وانتقاء وتدبر للدليل واملدلول ،ويسأل أهل العلم حوله عما جيده ويشكل عليه .وهللا

املوفق ،والسالم عليكم.
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هل اليقّي يزيد وينقص
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/21هـ

السؤال

السالم عليكم.
فهمت أن اإلميان يزيد وينقص؛ ألنه مشتمل على العمل ،لكن هل اليقّي أيضاً يزيد وينقص؟ كيف

ميكن لشخص أن يؤمن ابهلل بدرجة أقل؟ فهو إما مؤمن به أو غري مؤمن ،هل ميكن لشخص أن يؤمن

مبقدار  %99أو %101؟ أرى أنه ليس هناك حلول وسط يف مسألة اإلميان إذا تعلق األمر
ابليقّي.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
اليقّي درجات بعضها أعلى من بعض وهي متعلقة ابلبصرية اليت هي رؤية القلب ،فهناك علم اليقّي:
وهو املستفاد من التصديق للخرب الذي ال يتطرق إليه شك ،إما لصدق املخرب أو لوجود قرائن

كتواتر اخلرب أو جلميع ذلك.

الثاين :عّي اليقّي وهو املستفاد واحملصل عن طريق الرؤية مع اخلرب.

الثالث :حق اليقّي وهو أعالها ومستفاد من التصديق والرؤية واملباشرة وميثل العلماء لذلك مبثال:

لو أن أحداً أخربك بنهر جار يف مكان معّي ،فإن قامت قرائن على تصديقه فذلك العلم املستفاد،

علم اليقّي ،فإذا ذهبت ورأيت النهر بعينك فذلك عّي اليقّي ،فإن ابشرته وخضت فيه فذلك حق
اليقّي ،والواجب يف اإلميان هو علم اليقّي ،وقد يزداد إميان املسلم حىت كأنه يرى هللا ويرى اجلنة

والنار كما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث جربيل الصحيح" :اإلحسان أن تعبد هللا

كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك" البخاري ( )50ومسلم ( ، )8واإلحسان درجة كمال

اإلخالص ودوام املراقبة ،وإبراهيم عليه السالم خليل الرمحن وإمام احلنفاء طلب من ربه أن يوصله
درجة عّي اليقّي وهي الرؤية ،ال شكاً حاشاه عليه السالم -وإمنا ليزداد إميانه طمأنينة وكماالً "قال

رب أرين كيف حتي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب" [البقرة ]260 :وهللا أعلم.
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اجلمع بّي حديث استغفار النيب ألمته ،وإخباره مبنع بعضهم من ورود حوضه
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/10/26هـ
السؤال

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه

أمجعّي.

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث فيما معناه أن أعمال أمة حممد صلى هللا عليه وسلم

تعرض عليه كل اثنّي ،فإن وجد خرياً محد هللا عليه ،وإن وجد غري ذلك استغفر هللا ألمته ،أو كما

قال صلى هللا علية وسلم ،واحلديث الثاين قوله :صلى هللا علية وسلم يوم القيامة أييت أقوام من أمة
حممد صلى هللا عليه وسلم فتبعدهم املالئكة ،فيقول صلى هللا عليه وسلم أميت أميت ،فتقول املالئكة:

ال تدري ما أحدثوا بعدك ،فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم سحقأً سحقاً :أوال ما صحة احلديثّي وما
نصهما؟ اثنياً :كيف جيمع بّي احلديثّي ،إذ يستغفر الرسول صلى هللا علية وسلم ألمته يف احلديث
األول ،ومينعون عن احلوض يوم القيامة؟.

اجلواب
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احلديث األول حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -وفيه ... " :ووفايت خري لكم تعرض
علي أعمالكم فما رأيت من خري محدت هللا عليه ،وما رأيت من شر استغفرت هللا لكم" قال اهليثمي

أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ،وجود إسناده الزرقاين وأخرجه احلارث ابن أيب أسامة يف مسنده
مرسالً عن بكر بن عبد هللا املزين  -رضي هللا عنه -ومن حديث أنس  -رضي هللا عنه ،-وقال

احلافظ العراقي إسناده ضعيف ،انظر :السلسلة الضعيفة ( )404/2ح ( )975واحلديث الثاين يف

قصة احلوض يف القيامة ،وهو يف الصحيحّي البخاري ( )6585ومسلم ( )2295وغريمها عن مجع

من الصحابة  -رضي هللا عنهم -منهم سهل بن سعد وأنس وابن مسعود وأيب هريرة وغريهم  -رضي

هللا عنهم ،-ومن حيث اجلمع بينهما فعند القائلّي بضعف احلديث األول فال داللة فيه وال معارضة،
وعلى القول بصحته فاجلمع بينهما من وجوه:

( )1أن االستغفار عام جلميع أمته وال يعارض ذلك أحوال أقوام خبصوصهم غريوا وبدلوا فيحمل
األول على العموم والثاين على اخلصوص.

( )2وقيل :إهنا تعرض على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عرضاً جممالً ،أو أهنا تعرض عليه دون
تعيّي عاملها وهذان الوجهان ذكرمها ألُِّيب يف شرح مسلم.

( )3وقيل :املطرودون عن احلوض نوعان :قوم ارتدوا عن اإلسالم ابلكلية من املنافقّي فخرجوا عن
أمة النيب  -صلى هللا عليه وسلم( -أمة اإلجابة)  ،فال يشملهم االستغفار أصالً ،والثاين :قوم من

العصاة وأهل البدع واألهواء وال يلزم من طردهم عن احلوض وبعدهم خلودهم يف النار ،بل حيرمون
من احلوض والشرب منه كما حيرم شراب اخلمر من مخر اجلنة ،وهؤالء داخلون يف أمة حممد  -صلى

هللا عليه وسلم -لكن مل تشملهم املغفرة ،ولعل هذا الوجه يف اجلمع والوجه األول أيضاً مها األقرب
يف نظري .والعلم عند هللا تعاىل.
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هل بّي هذه املصطلحات فروق :العقيدة ،اإلميان ،التوحيد؟
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/04هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما هو التعريف العلمي ملصطلحات (العقيدة) ( ،اإلميان)  ،و (التوحيد)  ،وهل هناك فرق بينها يف

االستعمال؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فالعقيدة :يف اللغة مأخوذة من العقد ،وهو نقيض احلل ،مما يدل على الشدهة والوثوق ،والعقد وصل

الشيء بغريه ،سواء كان وصالً حسياً أم معنوايً ،فمن احلسي عقد احلبل وشده ،وعقد النظام (للقالدة

وحنوها)  ،ومن املعنوي عقد اليمّي والعهد والنكاح وحنو ذلك ...

والعقيدة يف االصطالح (الذي يصدق على كل عقيدة صحيحة أم فاسدة) تطلق على األمر الذي

يعزم عليه اإلنسان ،وجيزم به (حقاً أو ابطالً) ويعقد عليه قلبه وضمريه ،حبيث يصري عنده حكماً ال
يقبل الشك ،فهي اإلميان الذي ال حيتمل النقيض ،وهي هبذا املعىن مرادفة لإلميان.

كما أن من معانيها يف اللغة اجلمع بّي أطراف الشيء ،فكأن املعتقد قد مجع أطراف قلبه وعقد
ضمريه على معتقده ،فأحكم واثقه ابلرباهّي واألدلة القاطعة لديه.

واملقصود هبا شرعاً (يف دين اإلسالم) عزم القلب ومجعه وتوثيقه وتوكيده على اإلميان ابهلل ومالئكته

وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ،ويدخل فيها اعتقاد وجوب طاعة هللا وحرمة معصيته،

واإلميان بقطعيات الدين ...

أما اإلميان :فهو يف اللغة :التصديق اجلازم املستلزم لإلذعان واالنقياد ،وليس هو جمرد التصديق

اخلربي النظري املعريف.
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واصطالحاً :أييت مبعىن االعتقاد القليب ،فهو مرادف ملعىن العقيدة من هذه الناحية ،أي أنه يصدق

على كل دين وعقيدة يؤمن هبا بشر ،فأتباع كل عقيدة ودين هم مؤمنون بتلك العقيدة وذلك الدين،

مبعىن أهنم قد عقدوا قلوهبم وضمائرهم على التصديق اجلازم هبا.

واإلميان الشرعي الذي أمر هللا به عباده :يراد به الدين كله ،أصوله وفروعه ،إذ كلها شعب لإلميان،
فكل طاعة شعبة منه ،كما جاء يف احلديث" :اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة" .صحيح

البخاري ( ، )9وصحيح مسلم (. )35

وإذا اجتمع لفظ اإلميان ولفظ اإلسالم يف سياق واحد ،كان معىن اإلميان اعتقاد القلب وحمبته
ٍ
حينئذ األمور الظاهرة.
وإخالصه ،وكل ما هو من عبادات القلب الباطنة ،ومعىن اإلسالم
عرب
وإذا انفردا يف اللفظ كان كل منهما شامالً للدين كله ابطنه وظاهره ،أصوله وفروعه ،وقد ّ
السلف -رمحهم هللا -عن هذا املعىن الشمويل لإلميان بقوهلم( :اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقص)
وأرادوا ابلقول جمموع أمرين:

 )1القول الظاهر وهو الشهاداتن.

 )2القول الباطن وهو االعتقاد.

وأرادوا ابلعمل جمموع أمرين:

 -1عمل الباطن ،وقصدوا به انقياد القلب وإذعانه بتحقيق أعمال القلوب ،كالنية واخلوف والرجاء

واحملبة  ...وحنو ذلك.

 -2عمل الظاهر ،وأردوا به أعمال اجلوارح اليت تؤدى بواسطتها ،كالصالة والزكاة واحلج واجلهاد
 ...وحنو ذلك

ودالئل هذا التفصيل مبثوثة يف كتب العقيدة املوسعة.

وهذا املعىن الشمويل لإلميان أوسع من مفهوم العقيدة؛ ألنه يشمل األمور العلمية (النظرية) واألمور
العملية.

ِ
يوحد توحيداً ،والواحد هو املنفرد خبصائصه عما سواه،
وأما التوحيد :فهو يف اللغة :مأخوذ من و هحد ّ
يقال فالن واحد دهره ،ووحيد زمانه؛ أي املنفرد فيه إما بعلم أو عقل أو شجاعة أو حنو ذلك.

واملقصود به شرعاً :إفراد هللا –تعاىل -مبا هو من خصائصه كالربوبية واأللوهية واألمساء والصفات

واألفعال.
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والتوحيد هبذا املعىن جزء من مفهوم العقيدة واإلميان ،إذ يتعلق ابإلميان ابهلل ووحدانيته ،وليس كل

عقيدة وال كل إميان يعد توحيداً ،إذ هناك من العقائد اليت يؤمن هبا كثري من الناس ما يكون شركاً
خمالفاً لتوحيد هللا ،فاعتقاد ألوهية غري هللا ،أو اإلميان أبن بعض املخلوقات ميلك النفع والضر من
دون هللا  ,وحنو ذلك ،فإن هذه األمور وإن مسيت عقائد إال أهنا عقائد ابطلة مضادة للتوحيد.

وجتتمع العقيدة واإلميان مع التوحيد فيما جاء به األنبياء واملرسلون ،فإهنم قد جاءوا ابلتوحيد

اخلالص ،وعقائدهم اليت دعوا الناس إليها توحيدية ،وإمنا حصل االحنراف عن التوحيد يف األتباع من
بعدهم.

والعقيدة واإلميان ،يشتمالن على اإلميان ابملالئكة والكتب والنبيّي واليوم اآلخر ،فهما أوسع مفهوماً
من التوحيد ،كما أن اإلميان (مبعىن الدين كله) أوسع مفهوماً من العقيدة ومن التوحيد.
وعلى كل حال فكثري من الفروق اليت تذكر بّي هذه املصطلحات اعتبارية.
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موت الفجأة وسكرات املوت
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

هل الشدة يف سكرات املوت ،هي للكافر والعاصي ،من املؤمنّي فقط؟ وإن كان كذلك فكيف

اجلمع بّي هذا ومن أيتيه املوت يف حادث سيارة مثالً من الكفرة أو فساق املؤمنّي ومع ذلك ال يرى

أثراً ملا يعانيه من شدة السكرات بل تفيض روحه سريعاً.
شكر هللا لكم وابرك فيكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد..

الشدة وسكرات املوت ليست خاصة ابلكفرة والفساق ،وال تدل على غضب هللا تعاىل أو رضاه

على امليت ،كما أن سل الروح من غري شدة وال سكرات ال تدل على رضا هللا تعاىل أو غضبه ،وما
يالقيه اإلنسان من الشدة والسكرات ،عند املوت فهي كاألمراض واملصائب ،اليت تصيب اإلنسان
ول
يف احلياة ،فتصيب املسلم والكافر ،قال تعاىل" :فَأَ هما اإلنسان إِذَا َما ابْـتَالهُ َربُّهُ فَأَ ْك َرَمهُ َونَـعه َمهُ فَـيَـ ُق ُ
ول َرِّيب أ ََهانَ ِن كال" [الفجر ]16:أي :ليس األمر
َرِّيب أَ ْك َرَم ِن َوأَ هما إِذَا َما ابْـتَالهُ فَـ َق َد َر َعلَْي ِه ِر ْزقَهُ فَـيَـ ُق ُ
كذلك ،ولكن هذه االبتالءات ومنها سكرات املوت وشدته قد يصاب هبا املؤمن تكفرياً لذنوب
اقرتفها ،فيجازى هبا يف آخر حياته حىت يلقى هللا وليس عليه ذنب ،وقد تكون لرفعة الدرجات
واملنزلة عند هللا تعاىل؛ كابتالءات األنبياء ،وقد عاىن  -صلى هللا عليه وسلم -من سكرات املوت،
وهو املعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،أبيب هو وأمي صلى هللا عليه وسلم ،فقال:

"إن للموت لسكرات ،اللهم أعين على سكرات املوت" ،وهذا يدل على أهنا ليست خاصة ابلفسقة
من املسلمّي أو الكفرة.
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وكذلك احلوادث املفاجئة يف السيارات وحنوها ،فهذه مثل ما ذكر أعاله ،وإن كانت الشدة
والسكرات أفضل يف حق املؤمن ،وذلك لعدة أمور منها:

( )1أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم استعاذ من موت الفجاءة وقال":إهنا أخذة آسف" أو كما قال
 صلى هللا عليه وسلم.-( )2أن هللا تعاىل اختار لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم -الشدة والسكرات ،وهللا تعاىل ال خيتار لنبيه
إال أفضل األمور وأعالها.

( )3أن يف الشدة والسكرات تكون الفرصة مهيأة لالستعداد للموت ابلشهادة والتوبة واالستعداد
ملالقاة هللا تعاىل ،وهذه عادة ال تكون يف موت الفجأة.

( )4أن اإلنسان يؤجر إذا كان مسلماً حمتسباً على ما يالقيه من الشدة يف النزع والسكرات.

نسأل هللا املوىل  -عز وجل -أن حييينا على اإلسالم ويتوفاان عليه ،وأن جيعل آخر قولنا يف الدنيا

شهادة إال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي.-
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التعبيد لغري هللا يف األمساء

اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/4/25
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو منكم اإلفادة حول هذا القول":أان النيب ال كذب أان ابن عبد املطلب" فإن كان صحيحاً ،هل
يكون هذا دليالً على جواز التسمية مبثل هذه األمساء كـ (عبد النيب ،وعبد الرسول) ؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه اجلملة "أان النيب ال كذب أان ابن عبد املطلب" قاهلا النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم حنّي -

كما ورد يف (صحيح البخاري يف كتاب املغازي برقم .- )4316

وقد انتسب -عليه الصالة والسالم -إىل جده عبد املطلب دون أبيه؛ لشهرة عبد املطلب بّي الناس
خبالف عبد هللا (أبيه) فإنه مات شاابً ،وهلذا كان كثري من العرب يدعونه ابن عبد املطلب ،وأما
التسمية بعبد النيب ،وعبد الرسول فال جتوز ،كما ال جيوز التسمية بعبد املطلب فهو من أمساء

اجلاهلية ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا قال":أان ابن عبد املطلب" كان هذا من ابب اإلخبار
عما مضى وليس إنشاء -كما ذكر العلماء ،-وعلى هذا فإنه حيرم كل اسم معبهد لغري هللا -تعاىل،-
مثل :عبد الرسول ،وعبد النيب ،وعبد علي ،وعبد احلسّي ،وعبد األمري ،وقد غري النيب -صلى هللا

عليه وسلم -كل اسم معبد لغري هللا -تعاىل.-

والصواب والصحيح يف عبد املطلب كذلك أنه ال جيوز ،وليس يف احلديث ما يدل على اجلواز ،وإمنا
هو اسم قد اشتهر بّي الناس ،وهو من أمساء اجلاهلية ،وهللا أعلم.
*وللمزيد من الفائدة انظر (معجم املناهي اللفظية صـ. )380
و (فتح الباري . )31/8

()307/4

هل أفعال البشر خملوقة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/8هـ

السؤال

هل أفعال الناس خملوقة؟
اجلواب

احلمد هلل ،نعم ،أفعال الناس خملوقة هلل ،فاهلل تعاىل خالق كل شيء ،فهو خالق السماوات واألرض

وما فيهن وما بينهما ،وهو خالق العباد وخالق قدرهتم وأحواهلم وأقواهلم وأفعاهلم ،فال خيرج عن ملك

هللا وقدرته وخلقه شيء ،وإمنا الذي قال أبن أفعال العباد خملوقة هلم وأهنا ال تدخل يف قدرة هللا وال
يف مشيئته هم املعتزلة ،فنفوا تعلق مشيئة هللا وقدرته أبفعال العباد ،وهذا مذهب ابطل خمالف

لنصوص الكتاب والسنة وللفطر والعقول وهو يتضمن تعجيز الرب فال يكون على كل شيء قدير،

وال هو خالق كل شيء تعاىل هللا عن قوهلم علواً كبرياً "فما كان هللا ليعجزه من شيء يف السماوات

وال يف األرض إنه كان عليماً قديراً" [فاطر ]44:سبحانه وتعاىل ،ولكن جيب مع اإلميان أبن أفعال
العباد خملوقة هلل إثبات مشيئة العبد وفاعلية العبد فالعبد له مشيئة واختيار وأفعاله هي أفعال

حقيقية ،فالعبد هو املصلي والصائم والقاعد والقائم واملؤمن والكافر ،فقد ضل يف أفعال العباد
طائفتان ،املعتزلة -كما تقدم -حيث أخرجوها عن ملك هللا وقدرته ومشيئته ،واجلربية الذين يقولون

إن العبد ال مشيئة له وال قدرة وال فعل وأنه جمبور على أفعاله االختيارية كحركة املرتعش وكالريشة يف
مهب الريح ،والقوالن ابطالن واحلق أن أفعال العباد أفعال هلا حقيقة وأهنا صادرة عن قدرهتم

ومشيئتهم وأن هللا سبحانه وتعاىل خالقهم وخالق قدرهتم وخالق أفعاهلم ،وهللا أعلم.

()308/4

إيقاد شعلة النار يف املناسبات الرايضية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

هل هناك من كان حيمل شعلة النار يف اتريخ اإلسالم؟ وهل حيرم على املسلم فعل ذلك يف املناسبات

الرايضية ،وما هو احلكم الشرعي يف عمل شعلة انر للمناسبات الرايضية مع الدليل؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فحمل شعلة النار هو من شعار اليوانن قدمياً ،وليس عمالً جاء به اإلسالم حىت يكون هناك من

حيمله ،فالنار يف اإلسالم وسيلة لالنتفاع ابلضوء والدفء ،وإنضاج الطعام ،وحنو ذلك من املنافع

دون أن تكون شعاراً لشيء حمرتم أو ينظر إليها على اعتبار قدسية خاصة ،وفعلها يف املناسبات

الرايضية حرام؛ ألنه تشبه ابلكفار يف شيء هو من خصائصهم واعتقاداهتم ،واملسلم مأمور ابلرتفع
عن ذلك ،قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-من تشبه بقوم فهو منهم" سنن أيب داود ()4031
مسند أمحد ( ، )50/2بسند صحيح ،وأصل إيقاد النار يف األلعاب األوملبية أنه كانت تكرم آهلة
اليوانن قدمياً كل أربع سنوات.

فأسأل هللا تعاىل أن يوفق املسلمّي إىل اجتناب كل ما فيه إضرار أبدايهنم وعقائدهم ،وأن يلهمنا

رشدان .وصلى هللا وسلم على حممد وآله.

()309/4

حكم من مل يبلغه اإلسالم
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

سألين صديق يل سؤاالً حريين كثرياً ،وأرجو منكم بيان وجهة ديننا احلنيف فيه.

السؤال هو :ما حكم اإلسالم على ماليّي الناس من الذين ال يعتنقون اإلسالم ديناً هلم من الفقراء يف
الصّي واهلند والدول األخرى؟ وملاذا كل األنبياء املرسلّي أو معظمهم نزلوا يف اجلزيرة العربية وما

حوهلا؟ ومل نسمع عن نيب أو رسول يف اهلند أو الصّي أو الياابن أو الكوريتّي....اخل ،علما أن معظم
الناس غري املؤمنّي ابهلل وابإلسالم موجودون ابلبلدان اليت مل يرسل هلا رسول على األقل يف الثالثة

آالف سنة املاضية .أرجو اإلجابة على هذا السؤال؛ ألنين ال أعرف اجلواب فعالً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
أخرب هللا -تعاىل -يف حمكم كتابه أنه أقام احلجة الرسالية على مجيع األمم السالفة ،فقال سبحانه:

"وإن من أمة إال خال فيها نذير" [فاطر ، ]24:وقال" :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا هللا

واجتنبوا الطاغوت" [النحل. ]36:

وبّي سبحانه أن االحتجاج الوحيد الذي يسوغ للناس أن حيتجوا به على رهبم هو عدم إرسال

الرسل ،وأنه قطع حجتهم ،فقال" :رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد

الرسل" [النساء ، ]165:وقال":أن تقولوا ما جاءان من بشري وال نذير فقد جاءكم بشري ونذير"
[املائدة ]19:وعلق سبحانه استحقاق العذاب ببلوغ الرسالة فقال" :وما كنا معذبّي حىت نبعث

رسوال" [اإلسراء ، ]15:وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من
هذه األمة يهودي وال نصراين ،مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار" رواه

مسلم ( )153من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فعلق احلكم عليه ابلنار ابلسماع به على وجه
تقوم به احلجة .فيتبّي من هذه النصوص وأمثاهلا ما يلي:

()310/4

( )1أن أمم األرض وشعوهبا املختلفة قد انلت حظها من أنبياء هللا ،وعدم علمنا هبم ال يعين عدمهم،

قال -تعاىل -لنبيه" :ولقد أرسلنا رسالً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص

عليك" [غافر ، ]78:ولكن الشعوب املذكورة يف السؤال طمس مشركوها نور التوحيد والنبوة
وحرفوها.

( )2أن كل شخص ال يدين ابإلسالم فإننا حنكم عليه ابلكفر ،وجنري عليه أحكام الكفار يف الدنيا،
أما يف اآلخرة ،فإنه إذا كان مل تبلغه الدعوة ،أو بلغته على وجه مشوه ،فأمره إىل هللا -تعاىل،-

وأقرب األقوال أنه ميتحن يف اآلخرة مبا يتبّي به حاله ،وهللا أعلم مبا هو عامل ،وال يظلم ربك أحداً.
وهللا أعلم.

()311/4

وتبلغ الوحشية مداها يف قمع داود للموابيّي يف أرض بين َعمون بعد أن هدم املدينة فقد ذكر سفر
أخبار األايم األول عن داود (( : )3 ،2 :20وأخرج غنيمة املدينة وكانت كثرية جدًّا .وأخرج

الشعب الذين هبا ونشرهم مبناشري ونَوارِج حديد وفؤوس ،وهكذا صنع داود لكل مدن بين عمونُ مث
رجع داود وكل الشعب إىل أورشليم) .

فكيف ينسب النصارى يف كتاهبم املقدس هذه األعمال الوحشية إىل رجال صاحلّي بل أنبياء مرسلّي

من عند هللا!!

وأاي كان ذلك ليس أبقل مما ورد يف الكتاب املقدس من الدينونة على يد املسيح نفسه عندما يرجع
ًّ

يف هناية العامل ليدين اخلالئق -على حسب معتقدات النصارى -فقد جاء يف سفر مىت (: )16 :27
(فإن ابن اإلنسان سوف أييت يف جمد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ جيازي كل واحد حسب عمله) .

ويصف يوحنا كيفية هذه الدينونة وكيف يدين املسيح اخلالئق ،فقد جاء يف سفر رؤاي يوحنا:13( :
كبارا أمام هللا ،وانفتحت أسفار ،وانفتح سفر آخر وهو سفر
صغارا و ً
 20ـ ( : )15ورأيت األموات ً
احلياة ،ودين األموات مما هو مكتوب يف األسفار حبسب أعماهلم .وسلم البحر األموات الذين فيه،

وسلم املوت واهلاوية األموات الذين فيهما ،ودينوا كل واحد حبسب أعماله .وطرح املوت واهلاوية يف

مكتواب يف سفر احلياة طرح يف حبرية النار) .
حبرية النار .هذا هو املوت الثاين .وكل من مل يوجد
ً

حاال؛ َمن جيرب الناس على
فإذا كان هذا عمل املسيح يف هناية الزمان وآخر العامل؛ فأيهما أحسن ً

الدخول يف دينه -على فرض القول بذلك -حىت يتمتعوا ابلنعيم ويسلموا من العقاب ،أو َمن ال جيرب

أح ًدا على الدخول يف دينه لكنه يفاجئه يوم الدينونة ابلعقاب والعذاب والشقاء األبدي؟
وهللا أعلم .وصلى هللا على حممد وآله.

()312/4

قص الشريط عند افتتاح املشاريع واالحتفاالت
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/13هـ
السؤال

ما حكم قص الشريط يف حمافل االفتتاح

اجلواب
الذي يظهر يل جواز ذلك؛ ألن هذا ليس من األمور الشرعية حىت نقول ببدعيته؛ ألن البدعة شيء
خمتلق يف الدين تضاهى به الشريعة ،وإمنا هو من األمور املبنية على التقاليد واملسالك االجتماعية.

فطاملا أهنا من األمور الدنيوية ،ويف نفس األمر ال يرتتب عليها أمور منكرة وأمور حمرمة وإمنا هي

تقاليد وأعراف يراد منها نتائجها إما من حيث التشجيع ،أو من حيث احلوافز هلذه املشاريع

وبناء على هذا فال يظهر يل مانع من ذلك ولو كانت مستوردة من الغرب،
االجتماعية أو احلضاريةً ،

والذي ينبغي لنا أن منيز فيه هو ما يتعلق مبا يستورد من الغرب إن كان مبنياً على رفعة شأن هؤالء

الذين مت استرياد هذه األخالق منهم ،وأن ما يتخلقون به من عوائد وأعراف هو مصدر كمال هلم،
ونقوم بتقليدهم على سبيل استحصال املصاحل من وراء ذلك ،وإمنا على سبيل شعوران ابلنقص

وشعوران بكماهلم ،وهذا ال شك أنه إسقاط هلويتنا وتنقص ملكانتنا ،وبناء على هذا فنحن نقول :ال

جيوز لنا ذلك ،وميكن أن ينطبق على هذا قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من تشبه بقوم فهو منهم"

أخرجه أبو داود ( )4031من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-أما ما يتعلق أبمور الدنيا وما
فيه مصاحل سواء أكانت هذه املصاحل مصاحل اقتصادية أو مصاحل اجتماعية ،أو مصاحل إنسانية،

وليست لدينا نصوص شرعية تعارضه فال يظهر يل مانع من األخذ هبا ،وإن كان أصل وجودها بدأ

من غري املسلمّي ،فاملسلم دائماً ضالته احلكمة وضالته املصلحة ،فمىت وجدت املصلحة فينبغي له

أن أيخذها وأن يسعى يف حتقيقها ما مل تكن فيها خمالفة لنصوص شرعية ،أو لقواعد وأصول عامة
تتعلق أبصل الشريعة اإلسالمية .وهللا أعلم.

()313/4

كثر فكيف يسأهلم امللكان؟
املوتى ٌ

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/08/21هـ
السؤال

من املعلوم أن امللكّي املوكلّي بسؤال امليت يف القرب عن ربه ودينه ونبيه مها منكر ونكري ،فهل ورد

شيء عن كيفية سؤاهلما لألموات إذا دفن أكثر من شخص؟ خصوصاً أن امليت تعود له روحه مبجرد

انصراف أهله عنه ،مث يسأل ،كما ورد عن املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -ابلدعاء للميت ابلثبات

ألنه يسأل؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املالئكة عامل من عوامل الغيب الذين أخرب هللا عنهم يف كتابه يف آايت كثرية ،وأخرب عنهم الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -وقد دلت النصوص على أهنم أصناف ،فمنهم املوكل ابلوحي كجربيل -عليه

السالم -ومنهم املوكل ابلقطر كميكائيل ،ومنهم املوكل بنفخ الصور وهو إسرافيل ،ومنهم خزنة اجلنة
وخزنة النار ،ومنهم املوكل بنفخ الروح يف اجلنّي ،ومنهم املوكل بقبض أرواح العاملّي وهو ملك املوت
وأعوانه ،ومنهم املوكل بسؤال امليت يف قربه.

وأكثر األحاديث فيها ذكر سؤال امليت يف قربه عن ربه ونبيه ودينه ،وأنه أيتيه ملكان يسأالنه ،وهذه

هي فتنة القرب ،فأما املؤمن فيقول :ريب هللا ونبيي حممد وديين اإلسالم ،وأما املنافق فيقول :ها ها ال

أدري مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

وقد جاء يف سنن الرتمذي ( )1071تسمية امللكّي ابملنكر والنكري.

()314/4

وعامل املالئكة ال حتيط به عقول البشر ،فاهلل تعاىل أعطاهم من القدر ماال خيطر ابلبال ،فملك املوت
كل من حضر أجله مهما كانوا كثرة ،وإن احتد الزمان وتباعد
املوكل بقبض األرواح يتوىل قبض ِّ

املكان ،وهذا فوق تصور عقول البشر ،ويف بعض املخرتعات احلديثة اليت ميكن أن يتعامل معها

ماليّي الناس كاإلنرتنت ما يعطي شيئاً من التصور عن بعض أمور الغيب ويقرهبا للعقول ،فهي آية من
آايت هللا ،وهذه الغيوب اليت أخربت عنها النصوص فوق ما خيطر ابلبال أو يدور يف اخليال ،وكما

قلنا يف ملك املوت وما أعطاه هللا من القدرة على قبض أرواح األلوف أو مئات األلوف يف حلظة
واحدة ،نقول مثله يف امللكّي املوكلّي بسؤال امليت يف قربه ،والواجب على املسلم اإلميان بكل ما

أخرب هللا به ورسوله والتسليم لذلك ،وإن عجزت العقول عن تصوره ،ويف مثل هذا تتجلى حقيقة
اإلميان ،فإن اإلميان هو اإلميان ابلغيب ،كما قال تعاىل" :هدى للمتقّي الذين يؤمنون ابلغيب"

[البقرة . ]2-3 :فال جيوز معارضة النصوص بتصورات العقول القاصرة الناقصة ،بل جيب أن تكون
العقول اتبعة منقادة هلدى هللا الذي بعث به رسله ،فبه العصمة من الضالل والشقاء ،قال تعاىل:
"اهبطا منها مجيعاً بعضكم لبعض عدو فإما أيتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال يضل وال يشقى"

[طه . ]123 :وهللا أعلم.

()315/4

احلكم على الكافر املعّي أبنه من أهل النار
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/09/20هـ

السؤال

ما حكم من حكم على كافر بعينه بعد موته أنه يف النار؟ وهل يُن َكر عليه قوله؟ أنمل منكم اإلجابة
مع الدليل ،وفقكم هللا ملا حيبه ويرضاه.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاحلكم على الكافر الذي ميوت على الكفر اخلالص إن كان املقصود به أنه يدخل يف مجلة الكافرين
دون اجلزم على املعّي فال حرج.

أما اجلزم يف مصري الكافر املعّي ابمسه فال جيوز إال ما ثبت يف حقه النص الشرعي كفرعون وأيب هلب
مثالً ،ال ًّ
شكا يف مصري الكافر اخلالص ،لكن ال أحد جيزم على أية حال مات يف آخر حلظة ،فإن
ذلك ال يعلمه إال عالهم الغيوب.

وقد يكون الكافر الذي َحي ُكم عليه بعض الناس أبنه من أهل النار قد يكون من أهل الفرتة الذين
ميتحنون يف اآلخرة ،علماً أبن الكافر الذي حيكم عليه شرعاً ابلنار هو الكافر اخلالص ،الذي ال

يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا (غري املسلم)  ،وال يدخل يف ذلك املسلم الذي يقع يف
الكفر الذي دون ما يوجب الردة ،ألن أكثر املكفرات اليت يقع فيها بعض املسلمّي ال خترجهم من

امللة وأكثرها من الكبائر ،وال توجب اخللود يف النار .وهللا أعلم.
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الفرق بّي املوت والقتل
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/5هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،ما الفرق بّي املوت والقتل ،هل يعين أن املقتول انتهى أجله الذي كتبه هللا

له ،وما معىن األجل واألجل املسمى عنده؟
اجلواب

املوت والقتل يلتقيان يف أن كالً منهما هو زوال للروح عن اجلسد ،لكن إذا نظر إىل فعل املتويل

لذلك يقال :قتل ،وإذا نظر إىل ذهاب احلياة يقال :موت ،وكل قتل فهو موت ،وليس كل موت قتل
ابعتبار فعل اإلنسان.

واملقتول ال شك أنه قد انتهى أجله الذي كتبه هللا له ،فاهلل تعاىل قد كتب له أن يعيش إىل هذا

األجل ،وأن تكون هناية عمره ابلقتل.

"ه َو اله ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن ِط ٍ
َج ٌل
ّي مثُه قَ َ
وأما األجل واألجل املسمى املذكور يف قوله تعاىلُ :
َجالً َوأ َ
ضى أ َ
ِ
رتو َن" [األنعام ]2:فقد اختلفت فيه عبارات املفسرين ،وكثري منهم على أن
س ّم ًى ع ْن َدهُ مثُه أَنْـتُ ْم متََُْ
ُم َ
املراد ابألجل هو مدة املقام يف هذه الدنيا والذي ينتهي ابملوت ،وأما األجل املسمى فاملراد به
اآلخرة ،وهللا أعلم.
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أثر التوحيد يف وحدة املسلمّي
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

ما هو دور التوحيد يف احتاد املسلمّي؟

اجلواب

قال تعاىل" :إِ هن ه ِذهِ أُ همت ُكم أُ همةً و ِ
اح َد ًة وأ ََان ربُّ ُكم فَا ْعب ُد ِ
ون" [األنبياء. ]92:
َ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ

ملا كان املعبود واحداً وهو هللا سبحانه وتعاىل ،والعبادة واحدة ،وهي ما شرعه هللا على لسان كل

رسول ،وهي توحيد هللا ابلعبادة ،ونفي ما سواه ،كان لزاماً أن تتحد األمة املؤمنة وال ختتلف .قال
ك وما و ه ِ ِ ِ ِ
هِ
ع لَ ُكم ِمن ال ِّدي ِن ما و ه ِ ِ
وسى
يم َوُم َ
صى به نُوحاً َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
تعاىلَ " :ش َر َ ْ َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ين َوال تَـتَـ َف هرقُوا فِ ِيه" [الشورى. ]13:
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا ال ّد َ
َوع َ
فأمر هللا إبقامة الدين ،وهو توحيده ابلعبادة ،وهنى عن التفرق ،وقال  -صلى هللا عليه وسلم :-
"األنبياء إخوة من عالت ،وأمهاهتم شىت ،ودينهم واحد" .متفق عليه البخاري ( ، )3443ومسلم

( )2365من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

فإذا وقع تنازع واختالف بّي أفراد األمة الواحدة ،لزم الرد والرجوع إىل األصل الثابت.
ٍ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
ك
اآلخ ِر َذلِ َ
قال تعاىل" :فَِإ ْن تَـنَ َ
ول إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب ه َ َ ْ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل ه َ
س ُن َأتْ ِويالً" [النساء :من اآلية. ]59
ري َوأ ْ
َخ ٌْ
َح َ
فمن وحد هللا ابلعبادة ،ووحد الرسول ابالتباع ،كان عامل وحدة لألمة.
ومن أخل بتوحيد هللا فاحنرفت نيته ،أو أخل ابتباع نبيه فأحدث يف الدين ما ليس منه ،كان عامل
فرقة واختالف ،وابهلل العصمة ومنه السداد.
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اإلميان بعذاب القرب

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

مسعت أن عذاب القرب ال يلزم اإلميان به ،وذلك ألن األحاديث الواردة فيه ليست متواترة ،وليس فيه
نص قرآين ،ما مدى صحة ذلك؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن اإلنسان مير يف رحلته من يوم خروجه من بطن أمه إىل مستقره النهائي بثالث مراحل :احلياة

الدنيا ،واحلياة الربزخية ،واحلياة اآلخرة.

واحلياة الربزخية هي اليت تلحق اإلنسان بعد وفاته إىل حّي مبعثه ليوم احلساب ،وال إشكال يف احلياة

األوىل؛ ألنه ال ينكرها إال معتوه ،وال يف احلياة اآلخرة ،إذ ال ينكرها إال جاحد ابهلل ،وبقي اإلميان

ابحلياة الربزخية املتوسطة بّي احلياتّي ،وأهل السنة قاطبة على أن حياة الربزخ اثبتة بنصوص الكتاب
والسنة يف اجلملة ،وإن مل يرد نص صريح يف الكتاب بتسمية هذه احلياة وبيان عذاهبا ونعيمها ،ومل

ينكر عذاب القرب إال املالحدة ،والزاندقة ،واخلوارج ،وبعض املعتزلة ،ومن متذهب مبذهب الفالسفة،
وخالفهم مجيع أهل السنة يف ذلك ،ذكر ذلك غري واحد من األئمة منهم القرطيب وابن حجر رمحهم

هللا.

ومل ينقل عن سلف األمة التشكيك يف عذاب القرب ،بل املنقول عنهم احلث على اإلعداد لتلك

احلياة وكيف ينجو اإلنسان يف قربه من العذاب.

وأكثر العلماء يستدلون آبية سورة غافر يف عذاب آل فرعون ،وهي قوله  -تعاىل " :-النار يعرضون
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب" [غافر ]46:على إثبات

عذاب القرب.

أما األحاديث فهي كثرية جداً تبلغ مبلغ التواتر املعنوي يف إثبات احلياة الربزخية ،وأن اإلنسان إما
منعم يف قربه وإما معذب.
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وال يشرتط اي أخي يف إثبات مسائل االعتقاد التواتر اللفظي لكل مسألة ،فأحاديث اآلحاد مىت
صحت وجب العمل هبا واإلميان مبقتضاها ،فكيف إذا وردت نصوص كثرية صحيحة عن مجع من
الصحابة -رضي هللا عنهم -يف قضااي خمتلفة كلها تفيد بوقوع العذاب أو النعيم يف القرب.
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ما هي شعب اإلميان السبعون؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

اإلميان سبعون شعبة أوهلا الشهادة ،وآخرها إبعاد األذى عن الطريق ،فما هي السبعون شعبة؟
وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:

احلديث الوارد يف السؤال أخرجه البخاري ح ( )9بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى
ض ٌع َو ِستُّو َن ُش ْعبَةً َوا ْحلَيَاءُ ُش ْعبَةٌ ِم ْن ا ِإلميَان" ،ومسلم ح ( )35من
هللا عليه وسلم قال":ا ِإلميَا ُن بِ ْ
صلهى ه
ض ٌع َو َس ْبـ ُعو َن ُش ْعبَةً،
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
ال":ا ِإلميَا ُن بِ ْ
هيب َ
حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ رضي هللا عنه َع ْن النِ ِّ
وا ْحلياء ُش ْعبةٌ ِمن ا ِإلميَ ِ
ضلُ َها قَـ ْو ُل
ض ٌع َو َس ْبـ ُعو َن -أ َْو بِ ْ
ان" ،ويف رواية":ا ِإلميَا ُن بِ ْ
ض ٌع َو ِستُّو َنُ -ش ْعبَةً ،فَأَفْ َ
َ ََ ُ َ ْ
ِ
ِ
ال إِلَهَ إِال ه
اَّللَُ ،وأَ ْد َان َها إِ َماطَةُ ْاألَ َذى َع ْن الطه ِر ِيقَ ،وا ْحلَيَاءُ ُش ْعبَةٌ م ْن ا ِإلميَان".
معىن البضع :هو عدد مبهم مقيد مبا بّي الثالث إىل التسع ،وقيل :إىل عشرة.
والشعبة :القطعة من الشيء ،وتطلق على ما يتفرع من الشجرة من أغصان ،واملراد ابلشعبة يف

احلديث اخلصلة ،أي أن اإلميان ذو خصال معدودة ،وهي متفاوتة يف مراتبها ،وقد بّي النيب صلى هللا

عليه وسلم أن أفضلها :التوحيد الذي هو أساس اإلميان ،وال يصح شيء من الشعب إال بعد حتققه،
وأدانها إماطة األذى عن الطريق.

ومل يرد يف األحاديث حصر هذه الشعب ،وقد اجتهد بعض العلماء يف عدها ،ولكن ال جيزم أبهنا هي
املقصودة على وجه التحديد يف احلديث.
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الشعب علَى َمنَط و ِ
احدَ ,وأَقـ َْرهبَا
(وَملْ يَـت ِهفق َم ْن َع هد ُّ َ َ
َ
قال احلافظ ابن حجر  -يف الفتح (َ :- )52 / 1
ِ
ِ ِ
صت ِممها أ َْوَر ُدوهُ َما أَذْ ُكرهُ,
إِ َىل ال ه
ص َواب طَ ِري َقة ابْن حبها َن ,لَ ِك ْن َملْ نَِقف َعلَى بَـيَاهنَا م ْن َكالمهَ ,وقَ ْد َخله ْ
ِ
َو ُه َو أَ هن َه ِذهِ ُّ
سانَ ,وأَ ْع َمال الْبَ َدن.
الش َعب تَـتَـ َف هرع َع ْن أَ ْع َمال الْ َقلْبَ ,وأَ ْع َمال اللّ َ
اإلميَان ِابَ هِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
صلَةِْ :
َّللَ ,ويَ ْد ُخل
ين َخ ْ
فَأَ ْع َمال الْ َقلْب فيه ال ُْم ْعتَـ َق َدات َوالنّيهاتَ ,وتَ ْشتَمل َعلَى أ َْربَع َوع ْش ِر َ

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءَ ،وا ْعتِ َقاد ُح ُدوث َما ُدونهَ .وا ِإلميَان ِمبَالئِ َكتِ ِه,
فيه اإلميَان ب َذاته َوص َفاته َوتَـ ْوحيده أبَنههُ لَْي َ
وُكتبه ,ورسله ,والْ َق َدر َخريه و َشره .وا ِإلميَان ِابلْيـوِم ِ
اآلخرَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه ال َْم ْسأَلَة ِيف الْ َق ْربَ ،والْبَـ ْعث,
َْ
ْ َ ّ َ
َ ُ َُ ُ َ
ِ
الص َراطَ ,وا ْجلَنهة َوالنهار.
َوالنُّ ُ
سابَ ,وال ِْم َيزانَ ,و ِّ
شورَ ,وا ْحل َ
ِِ
صلهى ه
َو َحمَبهة ه
اَّلل َعلَْي ِه َو َسله َمَ ,وا ْعتِ َقاد تَـ ْع ِظيمهَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه
هيب َ
اَّللَ .وا ْحلُ ّ
ب َوالْبُـغْض فيه َو َحمَبهة النِ ّ
صالة َعلَْي ِهَ ,واتِّبَاع ُسنهتهَ .وا ِإل ْخ َالصَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه تَـ ْرك ِّ
الرَايء َوالنِّ َفاقَ .والتـ ْهوبَةَ .و ْ
اخلَْوفَ .وال هر َجاء.
ال ه
الرضا ِابلْ َق ِ
َو ُّ
اضعَ .ويَ ْد ُخل فِ ِيه تَـ ْوقِري الْ َكبِري
الشكْرَ .وال َْوفَاءَ .وال ه
هو ُ
ص ْربَ .و ِّ َ
َ
هوُّكلَ .وال هر ْمحَةَ .والتـ َ
ضاء َوالتـ َ
ِ
ور ْمحَة ال ه ِ
ضب.
سدَ .وتَـ ْرك ا ْحلِ ْقدَ .وتَـ ْرك الْغَ َ
ََ
صغريَ .وتَـ ْرك الْك ْرب َوالْعُ ْجبَ .وتَـ ْرك ا ْحلَ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الوة الْ ُق ْرآنَ .وتَـ َعلُّم الْعِلْم.
سانَ :وتَ ْشتَ ِمل َعلَى َس ْبع خ َ
صال :التهـلَ ُّفظ ِابلتـ ْهوحيدَ .وت َ
َوأَ ْع َمال اللّ َ
ِ
ِِ
ِ
اجتِنَاب الله ْغو.
َوتَـ ْعليمهَ .والد َ
االستِ ْغ َفارَ ,و ْ
ُّعاءَ .وال ّذ ْكرَ ,ويَ ْد ُخل فيه ْ
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صلَة.
ّي ُخ ْ
َوأَ ْع َمال الْبَ َدنَ :وتَ ْشتَ ِمل َعلَى َمثَان َوثَالثِ َ
ِم ْنـها ما خيَْتص ِابألَ ْعي ِ ِ
ْماَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه اِ ْجتِنَاب
صلَة :التهطْ ِهري ِح ًّ
ان َوه َي مخَْس َع ْش َرة ُخ ْ
َ َ َ ّ
َ
سا َو ُحك ً
ك.
اساتَ .و َس ْرت ال َْع ْوَرةَ .وال ه
ضا َونَـ ْفالًَ .وال هزَكاة َك َذلِ َ
صالة فَـ ْر ً
الن َ
هج َ
ِِ
ك ِّ
ضا َونَـ ْفالًَ .وا ْحلَ ّج,
َوفَ ّ
الصيَام فَـ ْر ً
الرقَابَ .وا ْجلُودَ ,ويَ ْد ُخل فيه إِط َْعام الطه َعام َوإِ ْك َرام الض ْهيفَ .و ِّ
كَ ،والطهَوافَ .واال ْعتِ َكافَ .والْتِ َماس لَْيـلَة الْ َق ْدرَ .وال ِْف َرار ِابل ِّدي ِن َ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه ا ْهلِ ْج َرة ِم ْن
َوال ُْع ْم َرة َك َذلِ َ
ارات.
َدار ال ِّ
ش ْركَ .وال َْوفَاء ِابلنه ْذ ِرَ ,والت َ
هح ِّري ِيف ا ِإلميَانَ ,وأ ََداء الْ َك هف َ
وِم ْنـها ما يـتـعلهق ِابالتِّب ِاع :و ِهي ِس ّ ِ
ِ
اح ,وال ِْقيام ِحبُ ُق ِ
وق ال ِْعيَال; َوبِّر ال َْوالِ َديْ ِن,
تخ َ
صال :التـ َ
َ َ َ ََ َ
هع ُّفف ِابلنّ َك ِ َ َ
َ َ َ
ِ
الرفْق ِابلْعبِ ِ
وفِ ِيه اِ ْجتِنَاب الْع ُقوق .وتَـربِية األَوالد و ِ
ادة أ َْو ِّ
يد.
اعة ال ه
سَ
صلَة ال هرحمَ ،وطَ َ
َ
ُ
َ َْ ْ َ
َ
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ِ
ِ
ِ
اعة
اعةَ ،وطَ َ
صلَة :ال ِْقيَام ِاب ِإل ْم َرة َم َع ال َْع ْدلَ .وُمتَابَـ َعة ا ْجلَ َم َ
َوم ْنـ َها َما يَـتَـ َعلهق ِابل َْعا هم ِةَ :وه َي َس ْبع َع ْش َرة ُخ ْ
أِ
ص َالح بَ ّْي النهاسَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه قِتَال ْ
ْربَ ,ويَ ْد ُخل فِ ِيه
ُويل األَ ْمرَ .وا ِإل ْ
اخلََوارِج َوالْبُـغَاةَ ،وال ُْم َع َاونَة َعلَى الِ ّ
األَمر ِابلْمعر ِ
ههي َع ْن ال ُْم ْن َكر َوإِقَ َامة ا ْحلُ ُدودَ .وا ْجلِ َهادَ ,وِم ْنهُ ال ُْم َرابَطَةَ .وأ ََداء األ ََمانَةَ ,وِم ْنهُ أ ََداء
وف َوالنـ ْ
ْ َ ُْ
ْ
اخلُ ُمسَ .والْ َق ْرض َم َع َوفَائِِهَ .وإِ ْك َرام ا ْجلَارَ .و ُح ْسن ال ُْم َع َاملَةَ ,وفِ ِيه مجَْع ال َْمال ِم ْن ِحلّهَ .وإِنْـ َفاق ال َْمال

ِ
سالم .وتَ ْش ِميت الْع ِ
ِ
ف األَ َذى َع ْن النهاس.
اطسَ .وَك ّ
َ
ِيف َح ّقهَ ,وم ْنهُ تَـ ْرك التـ ْهبذير َوا ِإل ْس َرافَ .وَر ّد ال ه َ
ِ
ِ
ِ
ّي
اجتِنَاب الله ْهو َوإِ َماطَة األَذَى َع ْن الطه ِريق .فَـ َه ِذه تِ ْسع َو ِستُّو َن ُخ ْ
صلَةَ ,وميُْكن َع ّد َها تِ ْس ًعا َو َس ْبع َ
َو ْ
ض هم بَـ ْعضه إِ َىل بَـ ْعض ِممها ذُكِ َرَ .واَ هَّلل أَ ْعلَم .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء
صلَة ِاب ْعتِبَا ِر إِفْـ َراد َما ُ
ُخ ْ
السبيل.

()324/4

النار؟
هل يدخل أبناء املسلمّي اجلنة ،وأبناءُ الكفار َ
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/25هـ

السؤال

البعض يقول إنه ال عدل يف أن يدخل اجلنة ابن العائلة املسلمة ألنه ترىب على ذلك ،وال يدخل اجلنة
يرتب على ذلك .ما الرد؟.
ابن األسرة غري املسلمة ألنه مل ه
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له،

وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً  .-أما بعد:

فإن هذا السؤال حيتمل أن يكون املقصود من قوله" :من أسرة مسلمة" الرجل البالغ وحيتمل أن يريد

أن من مات قبل البلوغ وهو الطفل ،وجوابنا إبذن هللا يكون عن هذين االحتمالّي:
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أما األول :فإن هللا  -عز وجل  -وعد (ووعده احلق) أن اجلنة ال يدخلها إال مؤمن فقال سبحانه:
"ومن َع ِمل ص ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن اجلنة" [غافر :من اآلية ، ]40وقال
احلاً ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ََ ْ َ َ
سبحانه" :ومن يـعمل ِمن ال ه ِ
احل ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنهةَ" [النساء :من
ات ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ص َ
ََ ْ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
"و َع َد ه
ين
اَّللُ ال ُْم ْؤمنِ َ
اآلية ، ]124وقال سبحانهَ :
ّي َوال ُْم ْؤمنَات َجنهات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها ْاأل َْهنَا ُر َخالد َ
ِ
يها" [التوبة :من اآلية ، ]72فكل من آمن ابهلل وعمل صاحلاً ومات على ذلك فهو من أهل اجلنة،
فَ
واآلايت يف ذلك كثرية وحرم هللا اجلنة على من مات كافراً ومأواه النار وبئس املصري ،كما قال نيب هللا
عيسى عليه السالم " :إِنهه من ي ْش ِر ْك ِاب هِ
ِ ِ
َّلل فَـ َق ْد ح هرم ه ِ
ّي ِم ْن
هار َوَما للظهال ِم َ
َ َ
َُْ ُ
اَّللُ َعلَْيه ا ْجلَنهةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
صا ٍر" [املائدة :من اآلية ، ]72فهذه اآلايت تدل على أن كل من آمن ابهلل وعمل صاحلاً من أسرة
أَنْ َ
كافرة أو مسلمة فإنه يدخل اجلنة ،ومن مل يعمل صاحلاً ومن مل يؤمن؛ فإنه يدخل النار سواء كان من

أسرة مسلمة أو كافرة.

()326/4

وأما الثاين :فإن أراد بقوله ابن العائلة املسلمة :أي الطفل الذي مل يبلغ ،فإن هذا ال حيكم عليه يف
اآلخرة جبنة وال بنار كما جاء يف احلديث يف مصري هؤالء" :هللا أعلم مبا كانوا عاملّي" البخاري

( ، )1383ومسلم ( ، )2658فإنه صلى هللا عليه وسلم ملا قال" :كل مولود يولد على الفطرة"
البخاري ( )1359سأله املسلمون فقالوا :اي رسول هللا :أرأيت من ميوت من أطفال املشركّي؟ فقال

 -صلى هللا عليه وسلم" -هللا أعلم مبا كانوا عاملّي" ،وهذا احلديث يدل على أن من بلغ منهم فهو

مسلم أو كافر ،ومن مات منهم فإنه يتوقف يف احلكم عليهم ،فمن علم هللا منه أنه إذا بلغ أطاع
أدخله اجلنة ،ومن علم منه أنه يعصي أدخله النار ،وهللا سبحانه ال جيزيهم مبجرد علمه فيهم ،بل

ميتحنهم يوم القيامة كما ميتحن سائر من مل تبلغه الدعوة يف الدنيا كأهل الفرتة ،ومن عاش يف مكان
انء ومل يسمع برسول وال كتاب وال دين وكاجملنون ،فمن أطاع منهم حينئذ دخل اجلنة ومن عصى
دخل النار .وهللا أعلم.
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العاصي هل تقبض روحه مالئكة العذاب أم الرمحة؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/15هـ
السؤال

ما حال املسلم املؤمن العاصي ساعة الوفاة؟ هل تقبض روحه مالئكة العذاب أم مالئكة الرمحة؟

خاصة إذا كان من الذين ق ّدر هلم بعض العذاب يف القرب أو يف اآلخرة؟.

اجلواب

مالئكة العذاب تقبض أرواح الكافرين الذين يف علم هللا وحكمه أهنم خملدون يف النار ،ومالئكة

الرمحة إمنا تقبض أرواح املؤمنّي كاملي اإلميان ،والعصاة منهم الذين قضى هللا هلم ابجلنة مباشرة أو
بعد عذاهبم يف القرب أو يف النار على قدر ذنوهبم ،وكل اخللق أمجعّي يفتنون ويعذبون يف قبورهم على

قدر ذنوهبم ،كما يف حديث عائشة يف مسند أمحد (" )24283إن للقرب ضغطة ولو كان أحد انجياً
منها لنجا منها سعد بن معاذ".
وسعد بن معاذ هو الذي اهتز عرش الرمحن ملوته ،واخللق كلهم ميرون على النار عند مرورهم على

انج ومكردس ،كما قال هللا" :وإن منكم
الصراط املمدود على متنها على قدر ذنوهبم ،فالناس بّي ٍ

إال واردها كان على ربك حتماً مقضياً" [مرمي . ]71 :وهللا أعلم.
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هل قال ابن تيمية بفناء النار؟
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

هل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بفناء النار؟ وهل أثبت اإلمام األلباين أنه قاله وخطهأه فيها؟ وإذا كان

ابن تيمية قال بفناء النار ،ففي أي كتبه أو فتاويه أجد ذلك؟ وملاذا كثر الرتويج هلذه املقولة من

اخلصوم خاصة حسن السقاف وأتباعه من متعصيب األشاعرة؟ .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

القول بفناء النار عزي إىل بعض العلماء ،كما ذكره عبد بن محيد يف تفسريه ،والرازي يف تفسريه،

ويظهر من كالم ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير أهنم مييلون إليه ومل يصرحوا برتجيحه .ولو قال به
ابن تيمية ورجحه مث كان قوالً خاطئاً فليس يف ذلك حرج فإن العامل ليس معصوماً ،وما من عامل إال له
قول خالف فيه املذهب الراجح ،وال ينقص ذلك من قدره .فإن العامل إذا اعتقدان أنه ال خيطئ فقد

ساويناه ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا أعلم.
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حساب من مل يبلغه اإلسالم

اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

لدي سؤال قد يكون غريبا بعض الشيء ولكنه يراودين كثريا أال وهو :اإلسالم هو دين رب العاملّي،

والرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو رسول للعاملّي مجيعا .فهل وصل اإلسالم كامال وصحيحا لكل
أهل األرض؟ فالكثري من الناس يف العامل قد ال يصل إليهم اإلسالم صحيحا ،فهم ال يعرفونه أو
يعرفونه مشوها بطريقة قد تنفرهم حىت من البحث والقراءة عنه ،فضال عن عدم الرتمجة األمينة

لإلسالم لكل اللغات فكيف حياسبهم هللا -سبحانه وتعاىل -على أمر مل يعرفوا عنه؟ وأيضا هل يعرف
أهل الكتاب أهنم على خطأ ،وأن اإلسالم هو دين هللا؟ فأان أجد الكثري منهم يعتقدون أهنم على

صواب ،ويقول البعض يل إن عليهم أن يبحثوا ،وأتساءل هل إذا مسعت عن دين جديد يقول عنه
شخص ما ،هل ستذهب وتبحث عنه ،أم ألنك تعتقد وتؤمن أنك على صواب فإنك لن تبحث يف
هذا األمر فكذلك هم ،فإهنم يعتقدون أهنم على صواب ،فلماذا يبحثون؟ وأيضا ،أيعترب هذا األمر

ابتالء من هللا -سبحانه وتعاىل -ألهل الكتاب قد عاىف هللا منه من يولد ألسرة مسلمة وجيد نفسه

مسلما بال عناء؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:
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يبدو أن السؤال يرجع إىل :هل اإلسالم يصل إىل الناس كافة؟ واجلواب :أن اإلسالم مل يصل إىل
الناس كافة ،لكنه قد يصل إىل الناس كافة ،ألنه جاء يف احلديث" :ال تقوم الساعة حىت ال يبقى بيت

شعر وال مدر إال ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل" رواه اإلمام أمحد ( )16957والبيهقي
يف السنن ( )181/9والطرباين يف الكبري ( . )1280فالدين سيدخل ،ووسائل اإلعالم اآلن وما

يسمى ابلعوملة اإلعالمية وأن تكون األرض كالقرية الواحدة كل هذا ميثل سبيال إىل إدخال اإلسالم

إىل كل بيت ،فيجب على املسلمّي أن يبذلوا جهدا إليصال اإلسالم إىل الغري.
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أما هل وقع ذلك فعالً فقد ال يكون كذلك .والذين يعاقبون ،ويستحقون النار هم من بلغهم هذا
الدين ومل يؤمنوا به ،يقول هللا -سبحانه وتعاىل" :-وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ"

[األنعام ]19:أي :ألنذر به من بلغه ،حىت ولو مل يرين ومل يشافهين فيه ،فمن بلغه القرآن فهو منذر
به ،إذاً ًُ القرآن بّي أيدينا فيجب أن نبلغه إىل الناس كافة ،فإذا بلغ إليهم القرآن قامت عليهم

احلجة ،ومن مل يبلغ إليهم القرآن ال تقوم عليهم حجة ويصبح حاهلم مشاهبا حلال أهل الفرتة ،وهم

الذين سبقوا عهد الرسالة ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول":وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوال"
[اإلسراء ]15:ويقول":كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير قالوا بلى قد جاءان نذير"

[امللك ]9-8:فاهلل -سبحانه وتعاىل -أرسل الرسل لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل،
ي َُبلهغ فهذا ال تقوم عليه احلجة ،إمنا احلجة تكون قائمة واتمة وابلغة"،وهلل احلجة
والشخص الذي مل ُ
البالغة" [األنعام ]149:إذا بلغت الرسالة ومل يؤمن هبا ،إما تعصباً أو إعراضاً عنها ،أو بغضاً هلا ،أو

كفرا هبا وجحداً ،كما قال -سبحانه وتعاىل":-وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا"

[النمل ]14:جحدوا ابآلايت مع أن النفوس مستيقنة والبواطن ترى احلقيقة ،بصائر لكنهم يعمون

عنها أبصارهم" ،يستغشون ثياهبم" [هود ]5:ال يريدون أن يروا احلقيقة ،وقد يكون كثري من الكفار

اآلن يف هذا الوضع ،قد يكون بعضهم قد استبصر ،أي :ظهرت له احلقائق ولكنه ألف العادة وحملبته
الرائسة ولبغض املسلمّي يعلوه التعصب وتغشاه عماية الضاللة فيعرض عن التدبر يف كتاب هللا،

فهذا اإلعراض عن التدبر مع إمكانه واالعراض عن الرسالة مع القدرة على التعرف عليها صاحبه ال

شك سيكون معاقباً "إن الدين عند هللا اإلسالم" [آل عمران" ]19:ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن
يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ، ]85:طبعاً التعبد يف الدنيا
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هو تعايش ،وال يكره أحد على دينه "ال إكراه يف الدين" [البقرة ]256:وهذا هو موقفنا وهو
خطاب هنا ودعوة هناك ولكن ليس معىن ذلك أن يكون احلق متعدداً ،وكل من يؤمن بشيء فاحلق

عنده واحد ،فاحلق هو هذا الدين الذي هو الدين اخلامت وهو الدين املهيمن على الدايانت األخرى

هذا ابختصار هو جواب هذا السؤال.
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وسوسة عقدية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/05/09هـ
السؤال

شاب ابتلي بوسواس يف العقيدة ،وتطور به األمر إىل أنه أصبح يفكر يف خلق هذا الكون ،وشبهته أنه
موقن أبن هذا الكون خملوق ،ولكن كيف يثبت أن هللا قد خلقه؟ كيف ميكنين أن أرد عليه؟ وهل

هناك أدلة حسية على ذلك؟
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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معلوم أن اإلنسان مبتلى بعدو خفي هو الشيطان ،وهو قرين لإلنسان يلقي يف قلبه الوساوس من
شبهات تشوش إميان املؤمن الضعيف ،أو شهوات تعوق اإلنسان عن أداء ما أوجب هللا عليه ،وتغريه
بفعل ما حرم هللا عليه .وأعظم وأخطر ما يوسوس به الشيطان ما يتعلق خبالق هذا الوجود ،وقد شكى

بعض الصحابة -رضي هللا عنهم -ما جيده يف نفسه من ذلك من هذه اهلواجس واألفكار ،وما حيصل
له بسبب ذلك من الضيق من شدة كراهيته لذلك وخوفه من عواقبه ،فقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم":-أوجدت ذلك ،احلمد هلل الذي ر هد كيده إىل الوسوسة" ويف رواية "ذلك صريح اإلميان" رواه
مسلم ( )132يعين كراهية ذلك الوسواس وبغضه ،وقال -صلى هللا عليه وسلم":-أييت أحدكم

الشيطان فيقول من خلق كذا ،من خلق كذا ،حىت يقول :من خلق هللا ،فإذا وجد أحدكم ذلك فلينته

وليستعذ ابهلل" ويف رواية" :فيقل :آمنت ابهلل ورسوله" رواه البخاري ( ، )3276ومسلم (. )134
وذلك ابإلعراض عن هذه األفكار السيئة ،وابالستعاذة ابهلل واللجأ إليه وبتذكر اإلميان ،ومادمت وهلل

احلمد تؤمن أبن هلذا العامل خالق ،وهذا هو مقتضى الفطرة ،وال بد أن يكون خالق هذا الوجود عليم

حكيم قدير ،وذلك أن هذا الوجود مشتمل على غاية اإلحكام واالنتظام ،فإجياده يدل على قدرة من

أوجده ،وما فيه من اإلحكام يدل على كمال علمه ،وما فيه من التنويع والتفصيل يدل على أنه

صدر عن مشيئة وقدرة اتمة ،وأما ما أشكل عليك ،وهو أن خالق هذا الوجود هو هللا ،فغاية ذلك
أنك مل هتتد المسه بعقلك ،فنقول إن هللا فطر عباده على اإلقرار بربوبية خالق هذا اخللق وإالهيته كما

ذكرت عن نفسك ،وأما أن اسم خالق الوجود هللا فذلك ما نطقت به الرسل والكتب املنزلة .وقد

قامت الرباهّي على صدقهم فوجب اإلميان مبا جاءوا به وما أخربوا به من أمساء هللا وصفاته وسائر ما

عما كان أو يكون من أمر هذا العامل ،فنؤمن أبن هلذا العامل خالق عليم حكيم مبوجب
أخربوا به ّ

الفطرة والعقل
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السليم ،ونؤمن أبن اسم هذا اخلالق :هللا ،وأن له أمساء حسىن كثرية منها ما علمه ملن شاء من عباده،
ومنها ما استأثر بعلمه -سبحانه وتعاىل ،-وهللا أعلم.
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علم الكشف عن أسرار الناس
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/6هـ
السؤال

هل هناك من وصل إىل سر هللا مبعرفة أسرار الناس ،أو الكشف عما بداخلهم ونواايهم من خالل

(اخلرية املنامية  -خرية اليقظة  -فتح الكتاب) ؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اعلمي  -وفقك هللا وهداك  -أن علم الغيب من اخلصائص اليت تفرد هبا املوىل  -سبحانه -وكل
من يدعي علم الغيب فهو كاذب د هجال؛ قال -تعاىل" :-قل ال يعلم من يف السماوات واألرض

الغيب إال هللا" [النمل" ، ]65:عامل الغيب فال يُظهر على غيبه أحداً" [اجلن" ، ]26:عامل الغيب

والشهادة العزيز احلكيم" [التغابن" ، ]18:قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب " ...

[األنعام ، ]50:وما ختفيه ضمائر الناس وطوااي صدورهم ،وقلوهبم غيب ال يعلمه إال هللا ،وهو علم
ذايت لدين قد تفرد هللا به ،وليس علماً مكتسباً ابلتعلم أو الدربة.

وما خيرب به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من علم الغيب؛ كأمارات الساعة والفنت ،واملالحم
املستقبلة إمنا علمها  -صلى هللا عليه وسلم -من طريق الوحي ،وما كان قادراً على أن حييط هبا علماً
لوال إطالعه سبحانه عليها ،كما قال  -سبحانه" -عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً إال من
ارتضى من رسول فإنه يسلك  " ...اآلية [اجلن. ]27-26:
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وقد يتنبأ بعض الدجالّي واملنجمّي واملشعوذين ببعض احلوادث يف املستقبل ،أو خيرب بشيء من واقع
اإلنسان وهو ال يعرفه ،ومل يتلق به ،ولكن ليس هذا من كشف الغيب احملجوب؛ ألنه يتلقف ذلك

من الشياطّي اليت تسرتق السمع من كالم املالئكة ،فتلقيه الشياطّي يف أذن الكاهن أو الدجال،

وعند التأمل فليس ذلك من كشف الغيب الذي استأثر هللا بعلمه؛ ألن هؤالء الكهان إمنا يكشفون
بعض ما علمته املالئكة بتعليم هللا هلا ،فيسرتقون منها السمع ،وهو عند التحقيق ليس من حمض

الغيب الذي استأثر هللا بعلمه ،فال يعلمه أحد من اخللق ،ال ملك مقرب ،وال نيب مرسل.

واحلاصل :أن علم الغيب علم رابين لدين ،تفرد به الرب -سبحانه ،-وال سبيل إىل اكتسابه ،أو
الدربة على حتصيله ،أو القدرة على كشف ٍ
شيء منه ،وما يقال يف هذا الباب فهو من التحريف
والدجل الذي يصل ابإلنسان إىل الكفر والزندقة .وهللا أعلم.
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حقيقة الروح
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إِهال قَلِيالً" ،سبحان هللا،
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
"ويَ ْسأَلونَ َ
الر ُ
قال تعاىلَ :
مع كل هذا التطور ومل نؤيت من العلم إال قليالً! فضيلة الشيخ :أريد شرحاً مفصالً ودقيقاً عن خروج
الروح ،وهل هي يف كل أعضاء اجلسم ،كما أريد أن أعرف خروج الروح ابلنسبة للمؤمن والكافر،
وعند السؤال ،اللهم ثبتنا عند املسألة ،ومروراً حىت ينفخ يف الصور ،كما أرجو أال تدلين على كتاب

أو جهة معينة؛ ألنه ليس يل متسع من الوقت لذلك .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي :أود أال تعجب من داللة هذه اآلية الصرحية اليت نص هللا فيها على قلة علم السائلّي
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
"ويَ ْسأَلونَ َ
الر ُ
عن الروح ،حيث قال جل من قائلَ :
ال ِْعل ِْم إِهال قَلِيالً" [اإلسراء ، ]85 :وما أشرت إليه يف سؤالك من التطور الذي نعيشه فإن ذلك ال
ينهض دليالً على العلم مبا استأثر هللا بعلمه ،وكم خيفى على الناس يف خمتلف العلوم والفنون مما ال

حيصى ع ّده.

ت عنك أشياء
ت شيئاً وغاب ْ
وقل ملن يدعي يف العلم معرفةً*** عرفْ َ
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وأما الروح فإان جنيبك عنها مبا وقفنا عليه مما ذكره أهل العلم يف ذلك ،ومما قالوه :إن حقيقة الروح

خمتلف فيها والذي يدل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول أهنا جسم نوراين علوي حي متحرك
يسري يف األعضاء سراين املاء يف الورد والدهن يف الزيتون ،والنار يف الفحم وأهنا خمالفة يف املاهية
هلذا اجلسم احملسوس ،فما دامت أعضاء اإلنسان صاحلة لقبول اآلاثر الفائضة عليها من هذا اجلسم

اللطيف بقي ذلك اجلسم سارايً يف هذه األعضاء ،وإذا فسدت وخرجت عن قبوهلا فارقت البدن.

وقد أخرب النيب –صلى هللا عليه وسلم" -أن الروح إذا قبض تبعه البصر" ،رواه مسلم ( )920وغريه
من حديث أم سلمة – رضي هللا عنها ،-ويف هذا وصف للروح ابلقبض ،وأن البصر يراه ،ويف

يف "فم" السقاء ،وأهنا تصعد ويوجد منها
حديث آخر" :أن روح املؤمن تسيل كما تسيل القطرة من ّ

كأطيب ريح ،وورد أهنا تتفرق يف جسد العبد الكافر فينتزعها ملك املوت كما ينتزع الس ّفود من

الصوف املبلول ،وذلك كله يف حديث الرباء بن عازب–رضي هللا عنه -الطويل وفيه وصف دقيق
حلال خروج الروح من جسد املؤمن وجسد الكافر فتأمله يف املسند لإلمام أمحد (. )288-287/4

واختلف يف موت األرواح وبقائها ،فقيل إهنا متوت ألهنا نفس وكل نفس ذائقة املوت ،وقيل ال متوت
بل خلقت للبقاء ،والصواب أن يقال :موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها ،فإن
أريد مبوهتا هذا الفراق فهي ذائقة املوت ،وإن أريد أهنا تفىن ابلكلية فهي ال متوت هبذا االعتبار بل

هي ابقية بعد خلقها يف نعيم أو يف عذاب ،كما ذكروا أن للروح ابلبدن مخسة أنواع من التعلق متغايرة
األحكام:

أحدها :تعلقها به يف بطن األم حياً.
الثاين :تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض.
الثالث :تعلقها به يف حال النوم.

الرابع :تعلقها به يف الربزخ.

اخلامس :تعلقها به يوم البعث وهو أكمل أنواع تعلقها ابلبدن ،ألن البدن ال يقبل بعده مواتً وال نوماً
وال فساداً.
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واعلم أن البحث يف تفاصيل هذه األمور اليت ذكرهتا يف سؤالك إمنا يناسبها االطالع والقراءة على
أهل العلم ،ويف الكتب اليت ُعنيت بذلك ،وال تتعلل ،وقد شغفت مبعرفة اجلواب ابالنشغال وعدم

اتساع الوقت ،وانظر على سبيل الذكر ال احلصر ،كتاب الروح البن القيم ،وكتاب حادي األرواح إىل
بالد األفراح له أيضاً ،وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ،وتفسري ابن كثري لآلايت اليت
ورد فيها ذكر الروح .وهللا املوفق.
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أين هللا؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أسأل سؤاالً ،وأرجو التكرم واإلجابة عليه بوضوح :هل هللا يوجد يف السماء؟ أان أعرف أنه
استوى على العرش ،ولكن أين العرش؟ هل هو يف السماء أي فوقنا؟ مبعىن أين يوجد السماء

السابعة ،هل هي فوق السماء األوىل اليت فوقنا؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسوله األمّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن عقيدة أهل السنة واجلماعة ،عقيدة أهل القرون املفضلة ،سهلة واضحة وضوح الشمس يف رابعة
النهار ،ال لبس فيها وال غموض وال تعقيد ،يفهمها العامل والعامي ،والصغري والكبري ،وإن جاء فيها ما
حتار فيه العقول فهو غري حمال يف ذاته ،وإمنا مرجعه إىل قصور العقل البشري عن إدراك كنه األشياء

وكيفياهتا ،وإن كان يعقل معناها ويتصوره.

والذي جاءت به النصوص الشرعية يف الكتاب والسنة أن هللا -تعاىل -مستو على عرشه ،وقد ورد
ذكره يف سبعة مواضع من القرآن الكرمي ،وورد يف السنة أن عرشه سبحانه هو سقف الفردوس ،وأن

الفردوس هو أعلى اجلنة.

وحّي سأل النيب صلى هللا عليه وسلم اجلارية" :أين هللا ،قالت يف السماء ،أقرها على ذلك وأمر
بعتقها" رواه مسلم ( )537من حديث معاوية السلمي  -رضي هللا عنه  -وأنه -صلى هللا عليه

وسلم  -قال يف دعائه" :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"رواه مسلم ( )2713من حديث أيب
هريرة  -رضي هللا عنه .-
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فهذا ما جيب على املسلم اعتقاده .أما غري ذلك من التفاصيل اليت مل يرد هبا نص وال تعبدان هللا -
تعاىل -هبا فهي من األمور اليت حيرص املسلم على اجتناهبا وعدم اخلوض فيها ،ألن العقل البشري
غري ٍ
مؤهل لذلك ،إذ كيف يعرف املرء حدود السموات ،بداية السماء الدنيا وهنايتها ،مث بداية
السماء الثانية وهنايتها ،مث الثالثة وهكذا  ...فهذه من األمور اليت تشوش على الناس عقائدهم ،فال
أجر يف البحث فيها ،وال وزر على من جهلها .وهللا يعصمنا من الزلل ويلهمنا الصواب يف القول

والعمل.
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هل اإلميان يزيد وينقص؟
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/10هـ
السؤال

يف جدال مع أحد املبتدعة ذكر شيئاً عن اإلميان ،وأنه ال يزيد وال ينقص ،بل هو اثبت وال يكون يف

األفعال وهذا خطأ ،وأعرف احلجج الداحضة لذلك ،وقد بينت له بعض األدلة لكنه مل يقتنع ،أرجو
املساعدة بتقدمي بعض األدلة من طرفكم.

( )1عندما نذكر هلم اآلية يف القرآن عن طلب إبراهيم  -عليه السالم -أن يزداد إميانه إن اإلميان

املذكور هو التصديق وليس التقوى ،وهم جيادلون أبن كلمة إميان يف القرآن تشري إىل التقوى ،وعندما
نقول هلم ما ورد يف احلديث عن أضعف اإلميان يقولون إن ذلك يعين التقوى؛ ألن "ال إله إال هللا" ال

ترتفع وتنخفض ،فإما أن تصدق هبا أو ال.

( )2هناك رأي غريب لإلمام أيب حنيفة أبن اإلميان ال يزيد وال ينقص ،وأن األفعال ليست جزءاً من

اإلميان ،ويف املذهب احلنفي يفصلون بّي اإلميان واألفعال ،وحيتجون آبايت مثل" :إن الذين آمنوا

وعملوا الصاحلات" ويقولون إن ذلك يعترب دليالً وقوالً يعمل به مبا أن اإلمام أاب حنيفة قاله وأن أهل
السنة واجلماعة خمتلفون يف ذلك.

( )3رأيت كالماً لإلمام ابن تيمية يشري فيه لكالم الشافعي أن األمة اتفقت أن اإلميان شهادة وعمل
ونية( ،جمموع الفتاوى  ، )309/7فهل يكون لإلمام أيب حنيفة رأي خمالف لإلمجاع؟.

اجلواب

ج -2اإلميان :هو اعتقاد ،وعمل ،ونية يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصية ،وهذا ما يقوله أهل السنة
واجلماعة ،وهو القول احلق؛ ألن األدلة من الشرع تعضده وتؤيده ،ومن هذه األدلة:

()344/4

قوله –تعاىل" :-هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنّي ليزدادوا إمياانً مع إمياهنم" [الفتح، ]4 :

وقوله –تعاىل" :-إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياانً

وعلى رهبم يتوكلون" [األنفال ، ]2 :وقوله –تعاىل" :-ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى" [مرمي، ]76 :

وقوله –تعاىل" :-الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياانً وقالوا حسبنا

هللا ونعم الوكيل" [آل عمران ، ]173 :وقوله –تعاىل" :-وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم

زادته هذه إمياانً فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياانً وهم يستبشرون" [التوبة. ]124 :

ويف احلديث قوله – صلى هللا عليه وسلم" :-اإلميان بضع وسبعون شعبة ،فأفضلها قول :ال إله إال
هللا ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق" من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه" ،-واحلياء شعبة من

اإلميان" متفق عليه عند البخاري ( ، )9ومسلم ( )35من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه،-وقوله

-صلى هللا عليه وسلم" :-من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع

فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان"أخرجه مسلم ( )49من حديث أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه-
وقوله – صلى هللا عليه وسلم" :-ما من نيب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون

وأصحاب أيخذون بسنته ،ويقتدون أبمره ،مث إهنا ختلف من بعدهم ُخلُو ٌق ،يقولون ما ال يفعلون،
ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن

جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل" رواه مسلم ( )50من حديث

ابن مسعود –رضي هللا عنه.-

وقال – صلى هللا عليه وسلم" :-من أحب هلل ،وأبغض هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل

اإلميان" أخرجه الرتمذي ( ، )2521وأمحد يف املسند ( )15190من حديث معاذ اجلهين –رضي

هللا عنه -وأبو داود ( )4681من حديث أيب أمامة –رضي هللا عنه ،-وهو صحيح.
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وكالم العلماء يف زايدة اإلميان ونقصه كثري جداً ،والواقع يشهد بذلك ،فالواحد منا يعلم زايدة إميانه

ونقصانه من وقت آلخر ،فمثالً جند إمياننا أكثر يف أوقات خمصصة كشهر رمضان وأايم احلج وحنو
ذلك ،أو يف أماكن خمصصة كاحلرمّي الشريفّي واملشاعر املقدسة األخرى مثل عرفات ،ومزدلفة،

وحنوها.
أما اخلالف مع اإلمام أيب حنيفة – رمحه هللا تعاىل -يف اإلميان فهو اختالف لفظي ال يرتتب عليه
فساد يف االعتقاد ،فهو متفق مع بقية أهل السنة على وجوب العمل ،وأن اترك العمل معاقب

مؤاخذ ،ومتفق معهم أيضاً على أن مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان بل هو حتت مشيئة هللا –

تعاىل -إن شاء عذبه ،وإن شاء عفا عنه ،وأما أن كلمة التوحيد ال ترتفع وال تنخفض وأنه يصدق هبا
العبد أو ال يصدق فهذا حق ابلنظر إىل معناه من الناحية اللغوية ،فإن اإلميان من الناحية اللغوية

معناه التصديق ،والتصديق ال يتبعض ،ومما يدل عليه قوله –تعاىل -حكاية عن إخوة يوسف -عليه

السالم" :-وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقّي" [يوسف ، ]17 :والتصديق ابلقلب هو الواجب
على العبد حقاً هلل تعاىل.

وأما ما استدل به نفاة زايدة اإلميان ونقصانه بقوله تعاىل" :إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات"

[البقرة ]277 :على التفريق بّي اإلميان والعمل فليس سديداً ،فالعمل أفرد هنا ألمهيته حنو قوله

تعاىل" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتّي" [البقرة ، ]238 :وقوله –تعاىل-
" :تنزل املالئكة والروح فيها إبذن رهبم من كل أمر" [القدر ، ]4 :والصالة الوسطى هي صالة

العصر أفردت ألمهيتها ال ألهنا غري الصالة ،والروح هو جربيل -عليه السالم ،-وهو رئيس املالئكة

عليهم السالم ،-وهذا مثل قوله –تعاىل" :-إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات" [البقرة]277 :أفرد العمل ألمهيته ال ملخالفته ملسمى اإلميان.
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وأما قول شيخ اإلسالم  -رمحه هللا تعاىل  -أن األمة قد اتفقت على أن اإلميان شهادة وعمل ونية
فهذا حق وصدق ،واإلمام أبو حنيفة  -رمحه هللا تعاىل -مل خيالف األمة؛ ألن خالفه كان صورايً فقط

كما سبق بيانه ،وهللا -تعاىل -أعلم وأحكم.
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تعليق املعصية ابملشيئة
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

هل جيوز استخدام قول" :إن شاء هللا" حّي يقول قائل مثل( :سوف أترك ديين)  ،أو( :سأسرق حمالً
أو بنكاً غداً) ؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
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فاألصل يف قول "إن شاء هللا" أهنا تعين تعليق أمر مستقبلي مبشيئة هللا -تعاىل -فما شاء كان ،وما مل
يشأ مل يكن ،ولذلك ورد األمر بتعليق األمر املستقبلي ابملشيئة دون القطع بتحقيقه ،قال هللا -
شي ٍء إِِين فَ ِ
شاءَ ه
اَّللُ" [الكهف ، ]24-23 :و ( َش ْي ٍء)
ك غَداً إِهال أَ ْن يَ َ
اع ٌل ذَلِ َ
"وال تَـ ُقولَ هن لِ َ ْ ّ
تعاىلَ :-
نكرة يف سياق النفي ،فتعم كل شيء من خري أو شر ،وقد أتيت " إن شاء هللا" واملراد هبا التحقيق
دون شك كما يف قوله -تعاىل" :-لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا آمنّي" [الفتح ، ]27:وقد
ورد التأكيد على حتقيق هذا الدخول ابملؤكدات املعروفة يف "لتدخلن" ،وكما يف قوله  -صلى هللا

عليه وسلم -يف السالم على أهل القبور" :وإان إن شاء هللا بكم الحقون" رواه مسلم ( )249من
حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،وقد يستعملها بعض الناس ،ويعنون هبا الرتجي ،ولعله يشهد هلذا
االستعمال قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف زايرة املريض" :ال أبس عليك طهور إن شاء هللا" رواه

البخاري ( )3616من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-أما قول السائل (سوف أترك ديين)
 ،أو سأسرق ،وحنوها ،فال جيوز اهل هم مبثل هذه املنكرات وال تعليقها ابملشيئة ،سواء كانت مبعىن

علي ،أو يقع مين عمل
التعليق أو مبعىن الرتجي ،وهو أعظم ،إال إذا كان يعين أنه ال ميكن أن يُقدهر ه
سيئ كالسرقة ،أو ترك الدين إال مبشيئة هللا ،فهذا حق حىت يف العمل احلسن ،وإن كان ال ينبغي

لإلنسان استعمال مثل هذه العبارات وإن كان يريد املعىن األخري ،بل يسأل هللا السالمة واحلماية
والثبات .وصل اللهم وسلِّم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التخلص من أوراق هبا اسم اجلاللة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان وبعض اإلخوة ندرس يف إحدى الكليات اخلاصة من خالل بعثة حكومية يف دولة أجنبية ،وتتكون
لدينا بّي فرتة وأخرى جمموعة أوراق حتتوي على لفظ اجلاللة ،ونعلم أن أفضل وسيلة للتخلص من

هذا الورق هو حرقها ،ولكن املشكلة تكمن يف أن الكلية متنع بشدة أي عملية حرق صغرية ،فما

ابلك ابلكبرية! وتوفر لنا سلة خاصة لألوراق إلعادة تصنيعها ،وال ختتلط أبي قاذورات ،فهل جيوز أن
نضع األوراق احملرتمة اليت فيها لفظ اجلاللة يف هذه السلة بدل حرقها؟ .والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا مل يتيسر لك حرقها أو دفنها يف مكان طاهر فلعل متزيقها يكفي ،حبيث ال يبقى فيها شيء من
لفظ اجلاللة يقرأ ،وال ينبغي أن ترمي هذه األوراق -وفيها لفظ اجلاللة يقرأ بوضوح  -يف الدعاء

الذي ترمى فيه املخلفات؛ ألهنا قد تؤخذ منه وتوضع فيما ال يليق هبا .وهللا أعلم.
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هل يصح هذا العبارة( :عرفنا ربنا ابلعقل)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

خريا.
ما مدى جواز قول القائل( :عرفنا ربنا ابلعقل)  .تفصيالً؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

لقد فطر هللا عباده على معرفته ،فإن اإلنسان بفطرته يعلم أن كل خملوق ال بد له من خالق ،وأن
املُح َدث ال بد له من ُحم ِدث ،وقد ذكر هللا األدلة الكونية من آايت السماوات واألرض على وجوده،
وقدرته ،وعلمه ،وحكمته ،وهلذا يذكر هللا عباده هبذه اآلايت ،وينكر على املشركّي إعراضهم عنها،
ِ ٍ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ضو َن) [يوسف]105:
ض ميَُُّرو َن َعلَْيـ َها َو ُه ْم َع ْنـ َها ُم ْع ِر ُ
(وَكأَيِّ ْن م ْن آيَة ِيف ال ه َ َ
قال تعاىلَ :

.
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ُّ
والتفكر؛ وهلذا يقول
وهذه املعرفة احلاصلة ابآلايت الكونية هي من معرفة العقل ،فتحصل ابلنظر
سماو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوَما َخلَ َق ه
اَّللُ ِم ْن َش ْي ٍء) [األعراف :من
تعاىل( :أ ََوَملْ يَـ ْنظُُروا ِيف َملَ ُكوت ال ه َ َ
سماو ِ
اآلية . ]185ويقول تعاىل( :أ ََوَملْ يَـتَـ َف هك ُروا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َما َخلَ َق ه
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِهال
ات َو ْاأل َْر َ
اَّللُ ال ه َ َ
ِاب ْحلَ ِّق) [الروم :من اآلية . ]8واآلايت هبذا املعىن كثرية ،ومع ذلك فاملعرفة احلاصلة ابلعقل هي معرفة
إمجالية؛ إذ اإلنسان ال يعرف ربه أبمسائه وصفاته ،وأفعاله على وجه التفصيل ،إال مبا جاءت به
الرسل ،ونزلت به الكتب ،فالرسل– صلوات هللا وسالمه عليهم -جاؤوا بتعريف العباد برهبم أبمسائه

وصفاته وأفعاله ،وهبذا يُعلم أن العقول عاجزة عن معرفة ما هلل من األمساء والصفات ،وما جيب له،

وجيوز عليه على وجه التفصيل ،فطريق العلم مبا هلل من األمساء والصفات تفصيالً هو ما جاءت به
(وَال ُِحييطُو َن بِ ِه
علما مهما بلغوا من معرفة ،كما قال تعاىلَ :
الرسل ،ومع ذلك فال حييط به العباد ً
"ال أ ْ ِ
ت َعلَى
ِعل ًْما" [طه . ]110 :وقال صلى هللا عليه وسلمَ :
اء َعلَْي َ
ت َك َما أَثْـنَـ ْي َ
ك ،أَنْ َ
ُحصي ثَـنَ ً
ك" أخرجه مسلم ( . )486وهبذا يتبّي أن من طرق معرفة هللا طريقّي :العقل ،والسمع ،وهو
نَـ ْف ِس َ
النقل ،وهو ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم من الكتاب والسنة ،وأن من أمسائه وصفاته ما
يعرف ابلعقل والسمع ،ومنها ما ال يعرف إال ابلسمع.
مهتداي هبدى
اتبعا
وهبذه املناسبة حيسن التنبيه إىل أنه جيب حتكيم السمع ،وهو الوحي ،وجعل العقل ً
ً
هللا ،ومن الضالل املبّي أن يعارض النقل ابلعقل ،كما صنع كثري من طوائف الضالل من الفالسفة

واملتكلمّي.

()352/4

ووفق هللا أهل السنة واجلماعة لالعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،واقتفاء آاثر
السلف الصاحل ،فح ّكموا كتاب هللا ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ووضعوا األمور يف مواضعها،
وعرفوا فضيلة العقل ،فلم يعطلوا داللته ،ومل يقدموه على نصوص الكتاب والسنة ،كما فعل

الغالطون واملبطلون ،فهدى هللا أهل السنة صراطه املستقيم ،فنسأل هللا أن يسلك بنا سبيل املؤمنّي،

وأن يعصمنا من طريق املغضوب عليهم ،والضالّي .وهللا أعلم.
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مىت خلقت اجلنة والنار؟
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

مىت خلق هللا النار واجلنة؟ هل قبل خلق آدم أم بعده؟ وهل يوجد اختالف بّي العلماء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اجلنة والنار خملوقتان قبل اخللق ،ومها موجوداتن اآلن ،ومل يزل على ذلك أهل السنة والعلم،

وخالفت بعض الطوائف ،فأنكرت ذلك ،وقالت :بل ينشئهما هللا يوم القيامة .ألهنم يظنون ظنًّا
مددا متطاوالً .وهذا
فاس ًدا يف هللا تعاىل ،فقالوا :خلق اجلنة قبل اجلزاء عبث؛ ألهنا تصري معطهلة ً

ضالل ،فردوا من النصوص ما خالف هذه املقولة الباطلة اليت وضعوها للرب تعاىل ،وح هرفوا
النصوص عن مواضعها ،وضلهلوا وبدهعوا من خالف شريعتهم ،فمن نصوص الكتاب قوله تعاىل ،عن
هت لِله ِذين آمنوا ِاب هِ
ِ
هت لِل ِ
َّلل َوُر ُسلِ ِه)
ّي) [آل عمران . ]133:وقوله( :أ ُِعد ْ
َ َُ
ْمتهق َ
اجلنة( :أُعد ْ ُ
[احلديد . ]21:وعن النار قال تعاىل( :أ ُِعد ْ ِ ِ
ِ
هم
هت ل ْل َكاف ِر َ
ين) [البقرة . ]24:وقال تعاىل( :إ هن َج َهن َ

ِ ِ
َكانَ ْ ِ
اغّي مآاب) [النبأ . ]22-21:وقال تعاىل( :ولََق ْد رآه نَـزلَةً أُ ْخرى* ِعن َد ِس ْدرةِ
صً
ت م ْر َ
َ
ادا * ل ْلطه َ َ ً
َ َُ ْ َ
ال ُْم ْنـتَـ َهى * ِعن َد َها َجنهةُ ال َْمأ َْوى) [النجم. ]15-13:
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وقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم -سدرة املنتهى ،ورأى عندها جنة املأوى ،كما يف الصحيحّي:
البخاري ( )349ومسلم ( ، )163من حديث أنس ،رضي هللا عنه ،يف قصة اإلسراء ،يف آخره" :مث
لت اجلنةَ،
يل ه
حىت أتَى ِسدرةَ املنتَـ َهى ،وغَ ِشيَها ألوا ٌن ال أ ْد ِري ما ِه َي" .قال" :مث َ
دخ ُ
انطَلَق يب جرب ُ
ك" .ويف الصحيحّي :البخاري ( )1379ومسلم ()2866
ايل اللؤل ِؤ ،وإذا تُر ُاهبا املِ ْس ُ
فإذا فيها َحبَ ُ
 ،من حديث عبد هللا بن عمر ،رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال" :إ هن
ِ
والع ِش ِّي  ." ...واألحاديث يف هذا كثرية .وهللا املوفق
أح َدكم إذا مات ُع ِرض َعلَيه َم ْق َع ُده ابلغَ َداة َ
َ
واهلادي إىل سواء السبيل.
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ما احلكمة من خلق الكون؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/28هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

السؤال غريب نوعاً ما ،ولكن ال حياء يف الدين ،ومن حيب خلالقي -سبحانه -جترأت لكي يطمئن

قليب ,السؤال :ما حاجة هللا -سبحانه وتعاىل -يف أن خيلق الكون؟ وملاذا املسابقة اليت حنن نعيشها

وهو هللا القادر على كل شيء ،إنس وجن وعبادة ،مث حساب وثواب أو عقاب؟ ما حكمته سبحانه
وشكرا لكم.
من هذا كله؟.
ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

مفطورا على مجلة تساؤالت :من أان؟ وكيف جئت؟ وإىل أين املصري؟ وملاذا أبدع هللا
يُولد اإلنسان
ً
كل هذا؟  ,وتظل تلك التساؤالت جتول يف النفس ،إاله أن يسرتها اإللف وتطمسها التقاليد
والعادات ,أما السؤال :كيف؟ فالسبيل ملعرفة جوابه وبلوغ االطمئنان هو التطلع والنظر بتجرد إىل
املخلوقات ,ذلك هو طريق العلم وبه يَ ْسلَم اإلنسان من األوهام واخلرافات ,وأما السؤال :ملاذا؟ وكل

ما يتعلق ابخلالق فال سبيل ملعرفة جوابه بيقّي ،سوى الوحي الصادق املؤيد ابلبينة ,أما االجتهاد اجملرد
فال يسلم من الزلل وال يصلح كدليل ,فقد أدى التسليم ابملعتقد مبجرد االدعاء إىل اخللط بّي

وعبدت خالئق كاألبقار وأجرام
صفات اخلالق واملخلوق ،فشاعت يف اتريخ البشرية املنحواتتُ ،

وجعل اخلالق بشراً أيكل ويشرب وميشي يف األسواق.
السماواتُ ،
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وعندما تعتمل إذن يف نفسك التساؤالت فابتهج؛ ألهنا عالمة على أنك حي مطلبك الدليل مل أيسرك
التقليد ،فلم تنلك الضالالت اليت أصابت الكثري من أدعياء الفطنة ,وحتقيق االطمئنان وراحة البال

مضمون على أال تغفل عن معامل الطريق واتباع قواعد السري منذ البَدء وعمادها التمييز بّي صفات
اخلالق واملخلوق ,أما الدليل العلمي القائم على التطلع إىل املخلوقات فهو ينصر القرآن ،ويقدم

البينة على أنه الوحي احملفوظ بال اختالف يف احملتوى أو حتريف يف املضمون أو التقيد بزمن أو بيئة
املكلفّي ,وال يوجد اليوم أي كتاب يُنسب للوحي يداين القرآن يف سالمة احملتوى وأصالة املضمون

وفطرية التشريع والتطابق التام مع مفاخر العلم ,ذلك هو مرجعك الوثيق يف كل أمر ،ولك أن تدعه

جييبك عن كل ما حيريك وأنت واثق مطمئن.
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ِ
ض) ؟
والتساؤل :ملاذا خلق هللا العامل واإلنسان؟  ,أو وفق تعبري القرآن :ملاذا َ
األر َ
الس َم َاوات َو ْ
(خلَق ّ
ِ
س ُن
(خلَ َق ال َْم ْو َ
و َ
ت َوا ْحلَيَاةَ) ؟  ,جوابه واحد ،وهو كما يقول العلي القدير( :ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيّ ُك ْم أ ْ
َح َ
َع َمالً) [هود  7وامللك  , ]2فالعامل ليس إال ساحة النظر والتأمل واالستدالل وجتليات القدرة

الطليقة واملشيئة النافذة أمام ذوي األبصار ,وللسيد أن يتفضل ويبّي لعبده قبل أن يسأل :كيف؟ ,

ولكن هل ميلك العبد أن يراجع سيده احلر املشيئة ويسأل :ملاذا؟؛ يف احلقيقة ال ميلك العبد سوى
طاعة من ميلك األمر ,فما ابلك مبن ميلك السماوات واألرض وهو على كل شيء قدير!  ,يقول

َل َع ّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن) [األنبياء , ]23:ويف بيان الوظيفة اليت قامت من
العلي القدير( :الَ يُ ْسأ ُ

(وَما
أجلها السماوات العامرة ابلساجدين املستورين ،واألرض الزاخرة بدعوة املرسلّي يقول تعاىلَ :
ِ
ون .مآ أُ ِري ُد ِم ْنـهم من ر ْز ٍق ومآ أُ ِري ُد أَن يط ِْعم ِ
ِ
َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون) [الذارايت-56:
ُ ّ ّ ََ
نس إِالّ ليَـ ْعبُ ُد َ
ُ ُ
ت ا ْجل ّن َواإل َ
 , ]57وهبذا يعفيك القرآن من التشاغل عن التوجه ملن خضع ملشيئته كل شيء ،واملستحق وحده
احلمد ,يقول سبحانه( :ذَلِ ُك ُم هللاُ َربّ ُك ْم آل إِ َل َُ َه إِالّ ُه َو َخالِ ُق ُك ّل َش ْي ٍء فَا ْعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَ َى ُك ّل َش ْي ٍء
ِ
يل) [األنعام  . ]102وهللا تعاىل أعلم.
َوك ٌ
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درجات أهل اإلميان يف اجلنة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/9هـ

السؤال

كما هو معلوم هناك تفاوت يف الدرجات فيأيت يف الدرجة األوىل األنبياء مث الصحابة مث التابعون مث
اتبعو التابعّي ،فأين تكون درجة أشخاص صاحلّي آخرين مثل عزير واخلضر وأمهات املؤمنّي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

إعلم اي أخي أن اجلنة درجات بعضها أعلى من بعض ،وقد ذكر ابن القيم  -رمحه هللا  -يف كتابه

حادي األرواح ابابً يف درجات اجلنة ،وذكر يف ذلك ما يناسب املقام من اآلايت واألحاديث واآلاثر
من ذلك ما ثبت يف الصحيحّي البخاري ( ، )3256ومسلم ( )2830أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما يرتاءون الكوكب الدري الغابر
يف األفق ،من املغرب أو املشرق لتفاضل ما بينهم" ،قالوا :اي رسول هللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها

غريهم؟ قال" :بلى ،والذي نفسي بيده رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلّي" .ويف البخاري ()2790

عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن يف اجلنة مائة درجة
أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا ما بّي كل درجتّي كما بّي السماء واألرض ،فإذا سألتم هللا

فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة ،وأعلى اجلنة أراه فوقه عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة".
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وإذا كان هللا قد امنت على األنبياء والرسل أبعلى الدرجات فإنه قد ّبّي أن غريهم ممن أطاع هللا

ورسوله يكون يف معيتهم حيث قال جل من قائل" :ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا
عليهم من النبيّي والصديقّي والشهداء والصاحلّي وحسن أولئك رفيقا" [النساء . ]69 :وهؤالء

الذين ذكرت يف سؤالك من أمثال اخلضر ،وعزير ونساء النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال نشك يف
أن هللا سينزهلم منازهلم اليت يتسحقوهنا وهو هبم أعلم وأرحم أو يرفعهم فوقها تفضالً منه وإحساانً.
وإذا أردت املزيد يف بيان صفة اجلنة وأحوال أهلها فانظر كتاب (حادي األرواح إىل بالد األفراح) ؛
طريق اهلجرتّي وابب السعاديّي ،فإنه ذكر يف آخره طبقات املكلفّي يف اآلخرة وعدها مثاين عشرة
حلقة وكالمها البن القيم -رمحه هللا وفيهما ما يشفي ويكفي إبذن هللا .وهللا املوفق.
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هل االستعانة ابملخلوق تقدح يف االستعانة ابهلل؟!
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/02هـ
السؤال

السالم عليم ورمحة هللا.

أان مقيم يف بالد الغرب ،ويل أخ حيبين كثرياً يف هللا وأان كذلك ,ومل أر منه إال احلرص على تعلم

وتطبيق دينه ونصحي يف ديين ،أخي هذا ال يرتدد يف بذل قصارى جهده كلما طلبت منه العون يف

أمور ديين ودنياي ،ويقول يل أبن ذلك يدخل السرور على قلبه ،بصراحة أان أستثقل طلب العون من

الناس ،وذلك حىت ال أثقل عليهم ،وأيضاً خوفاً من خمالفة قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إذا

استعنت فاستعن ابهلل".

فسؤايل :هل جيوز أن أستعّي أبخي على قضاء شؤوين؟ أم أن ذلك خمالف للحديث املذكور? وهل

من األفضل يل عدم طلب العون والتشدد على نفسي?.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
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االستعانة نوعان :نوع ال يقدر عليه إال هللا ،ونوع يقدر عليه املخلوق ،فما جاء يف قوله تعاىل" :إايك
نعبد وإايك نستعّي" ،هذا عبادة خاصة ابهلل ،وما حيصل للمخلوق من عون املخلوق له ليس هذا

حاصالً حبول املخلوق ،وإمنا هو من تسخري هللا -تعاىل -لك أن يقوم فالن مبساعدتك وإعانتك على
ما حتب ،وأحوال الناس يف هذه الدنيا كلها مبنية على تبادل املنافع ،فاإلنسان إذا ذهب يشرتي

حيتاج إىل من يعينه على حتصيل البضاعة اليت يريدها ،والعامل الذي حيتاج إىل عمل حيتاج إىل من
يساعده يف إكمال عمله ،وغري ذلك من األمور ،فكل شئون العباد فيما بينهم مبنية على تبادل

املنافع ومعاونة بعضهم لبعض ،لكن هذا إمنا هو تسخري من هللا -تعاىل -حيث يقوم بعض الناس

مبساعدة اآلخرين مما ييسر هللا -تعاىل -للجميع حتقيق مرادهم وحتصيل منافعهم ،وكون صديقك
وزميلك يسر أبن يقدم لك خدمة ،هذا أمر يشكر عليه ،وأمر حسن ،وال يتناىف مع النهي عن

االستعانة ابملخلوق؛ ألن هذا العمل الذي يقوم به هذا اإلنسان يقوم به مما يستطيع حتصيله ويقدر

عليه ،وليس من األمور اليت هي مما ال يقدر عليها إال هللا ،وكونك تقبل هذا إمنا جيب عليك أن تقبله
على أنه من عون هللا -تعاىل -لك حيث سخر لك هذا اإلنسان ليحقق لك بعض اخلدمة وينفعك
يف بعض األمور .وهللا ويل التوفيق.
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تقسيم ابن تيمية لإلميان
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/14هـ
السؤال

هل قسم شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلميان إىل ثالثة أقسام؟ وما هي هذه األقسام؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن املعروف يف كتب العقيدة تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام :توحيد األلوهية ،وتوحيد الربوبية،

وتوحيد األمساء والصفات  ...ومل يعهد تقسيم اإلميان هبذه الكيفية .ومل ينقل تصنيف اإلميان إىل
أقسام عن أحد من أهل السنة يف حدود معرفيت واطالعي.

اللهم إال أن يكون مراد السائل االستفسار عن مسمى اإلميان فيكون اجلواب نعم ،فقد ذكر شيخ

اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا  -وهو يف ذلك اتبع ملن سلفه من علماء األمة  -أن اإلميان :قول
وعمل.

وأن القول يدخل فيه قول اللسان والقلب ،وقول اللسان هو النطق ابلشهادتّي ،وقول القلب هو

التصديق ،وهو االعتقاد اجلازم بوجود هللا ،وما يلزم عن ذلك من التصديق جبميع ما أخرب هللا به.
وأن العمل يدخل فيه عمل القلب وهو النية واإلخالص ،وعمل اجلوارح ،وهو اإلتيان مبا أمر هللا به،
واالنتهاء عما هنى عنه ،وللسلف عبارة مأثورة يف ذلك ،وهي أن اإلميان :تصديق ابجلنان ،وقول

ابللسان ،وعمل ابألركان ،فيكون اجلواب هبذا االعتبار أن أقسام اإلميان ثالثة ،وهي:

( )1تصديق القلب.
( )2نطق اللسان.

( )3عمل ابألركان .والعمل يكون ابلقلب واجلوارح الظاهرة .وهللا أعلم.

()363/4

ترمجة ما فيه بعض املخالفات الشرعية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

أقوم حالياً برتمجة كتاب فلسفي ،وورد به بعض العبارات واألفكار املنافية للتوحيد والعقيدة ,فهل

جيوز ترمجة مثل هذا الكتاب؟ مع األخذ يف االعتبار عدم قدريت على التعليق على الكتاب ،وبيان ما

به من أخطاء؛ لعدم مساح الكاتب بذلك.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال بد من معرفة نسبة املنافاة للتوحيد والعقيدة فيما يراد ترمجته ،فإن كان الكتاب مشتمالً على

أفكار خمالفة للمعلوم من الدين ابلضرورة ،كوحدانيته  -سبحانه -واإلميان ابلرسل ،والكتب املنزلة،

واملالئكة ،واجلنة والنار ،وحنو ذلك من أركان اإلسالم واإلميان ،إذا كان األمر كذلك فال جتوز ترمجة
هذا الكتاب أو نشره ،أو اإلعانة على ذلك أبي صورة كانت ،وإن كانت أفكار الكتاب عامتها

سليمة وقليل فيها املخالفة لبعض أمور االعتقاد كتأويل بعض صفات هللا ،وكذلك هذه الكتب املراد
ترمجتها مفيدة لألمة يف دينها أو دنياها ،جاز حينئذ ترمجتها ما دام النفع فيها أكرب من الضرر ،كما
يوجد يف كتب بعض السلف كاحلافظ ابن حجر ،والسخاوي ،والنووي ،كتأويل بعض الصفات على

مذهب األشاعرة والعز بن عبد السالم ،وابن اجلوزي ،والوفاء بن عقيل ،وغريهم ،فإن كانت أخطاء
صاحب الكتاب املراد ترمجته كأخطاء هؤالء العلماء فال أرى برتمجته أبساً ،وإن كنت أنصح لك بعدم

ترمجته؛ فمن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه .وهللا أعلم.
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مقولة " :بلغ الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الكمال البشري"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

ما الكمال البشري؟ وهل يصح أن يقال إن الرسول صلى هللا عليه وسلم بلغ الكمال البشري .مبعىن

بشراي أم ال؟ ولكم جزيل الشكر.
أنه كامل كماالً ًّ

اجلواب
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ِ
ِ
احلمد هلل ،قال تعاىل( :وما َخلَ ْق ُ ِ
(اي
ََ
س إِهال ليَـ ْعبُ ُدون) [الذارايت . ]56:وقال تعاىلَ :
ت ا ْجل هن َو ْاإلنْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
ين م ْن قَـ ْبل ُك ْم لَ َعله ُك ْم تَـتهـ ُقو َن) [البقرة . ]21:فدلت
هاس ا ْعبُ ُدوا َربه ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
أَيُّـ َها الن ُ
اآليتان على أن هللا خلق اجلن واإلنس لعبادته ،وأن العبادة فرض على مجيع الناس ،ووصف أولياءه
(وقَالُوا هاختَ َذ ال هر ْمحَ ُن َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ بَ ْل ِعبَا ٌد
وأنبياءه ومالئكته ابلعبودية ،فقال سبحانه للمالئكةَ :
مكْرمو َن) [األنبياء . ]26:وقالِ :
هِ
شو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
ض َه ْوًان) [الفرقان :من
ين ميَْ ُ
(وعبَ ُ
ُ َُ
َ
اد ال هر ْمحَ ِن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اصطََفى) [النمل :من اآلية]59
ين ْ
اآلية . ]63وقال سبحانه( :قُ ِل ا ْحلَ ْم ُد هَّلل َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
 .ووصف حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم -ابلعبودية يف أعلى املقامات؛ يف مقام النِّذارة والدعوة ويف
اإلسراء ،ويف مقام التحدي ابلقرآن ،فقال سبحانه( :وأَنهه لَ هما قَام عب ُد هِ
ادوا يَ ُكونُو َن َعلَْي ِه
اَّلل يَ ْد ُعوهُ َك ُ
َ ُ
َ َْ
ِ ِِ
ِ
هِ
ار َك
لبَ ًدا) [اجلن . ]19:وقالُ ( :س ْب َحا َن الذي أَ ْس َرى ب َع ْبده) [اإلسراء :من اآلية . ]1وقال( :تَـبَ َ
اله ِذي نَـ هز َل الْ ُفرقَا َن َعلَى َعب ِدهِ لِي ُكو َن لِلْعالَ ِم ِ
(وإِ ْن ُك ْنـتُ ْم ِيف َريْ ٍ
ب ِممها
َ َ
ْ َ
ْ
ّي نَذ ًيرا) [الفرقان . ]1:وقالَ :
نَـ هزلْنَا َعلَى َع ْب ِد َان) [البقرة :من اآلية . ]23وشرف اإلنسان وكماله حبسب حتقيقه ملقام العبودية،
وأكمل البشر عبودية هم األنبياء والرسل ،وأكملهم على اإلطالق حممد خامت النبيّي صلى هللا عليه
وسلم ،وهلذا كان سيد ولد آدم ،كما جاء يف احلديث الذي رواه مسلم ( ، )2378عن أيب هريرة،
ِ
القيامة ،وأَ هو ُل َمن
يوم
رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :أ ََان َسيِّ ُد َولَ ِد َ
آد َم َ

ش هف ٍع" .ومن كمال عبوديته كمال خلقه ،وقد أقسم هللا على
وأول َشاف ٍع و ُ
ربُ ،
أول ُم َ
يَـ ْن َ
ش ُّق عنه ال َق ْ ُ
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ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم)
(وإِنه َ
ذلك يف قولهْ ( :ن َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َن) [القلم . ]1:إىل قوله تعاىلَ :

[القلم . ]4:ومما يظهر هللا به كماله يوم القيامة أن يبعثه املقام احملمود الذي حيمده به األولون
ودا)
ك َربُّ َ
سى أَ ْن يَـ ْبـ َعثَ َ
(وِم َن اللهْي ِل فَـتَـ َه هج ْد بِ ِه َانفِلَةً لَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً
واآلخرون ،كما قال تعاىلَ :
ك َع َ

[اإلسراء . ]79:وذلك حّي يرتاد األنبياء الشفاعة ،مث ينهض هبا -صلى هللا عليه وسلم -فيأيت ربه،

وس ْل تُـ ْعطَ ْه ،وا ْش َف ْع
أس َ
أيت َرِّيب َخ َر ْر ُ
قال" :فَإذا ر ُ
ك ،وقُ ْل تُ ْس َم ْعَ ،
ت له ساج ًدا" .مثُه يقال له" :ارفَ ْع ر َ
ش هف ْع" .رواه البخاري ( )4476ومسلم ( ، )193من حديث أنس ،رضي هللا عنه .وهللا أعلم.
تُ َ
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ادعاء خلق آدم من أب وأم
اجمليب د .عبد العظيم بن إبراهيم املطعين
رئيس قسم التفسري واحلديث بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أنمل منكم التكرم بتوضيح الفتوى اليت يتحدث هبا الناس يف هذه األايم بشأن أن آدم عليه السالم

ولد من أب وأم (فتوى الدكتور عبد الصبور شاهّي إن صحت عن الدكتور) أنمل إفادتنا بكيفية الرد

خريا.
عليها ابلدليل .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

وبعد بيننا وبينها العهد ،بل هو
هذا املوضوع من املوضوعات الغيبية ،اليت حدثت يف أزمنة سحيقةُ ،
غموضا ،وكل حديث عنه
موضوع يقع اآلن خارج ذاكرة الوعي التارخيي ،وهو أشد األمور الغيبية
ً

خيوض فيه الباحثون ،إمنا هو رجم ابلغيب ،وطحن يف اهلواء ،بل هو ضرب من الظنون أو األوهام
اليت ال تغين من احلق شيئًا ،وال يبىن عليها عمل ،وليست من املسؤول عنه يوم احلساب.

واألمور الغيبية اليت ال يكون للبحث فيها جدوى اآلن ،النقطاع صلة الناس فيها ،كثرية ،منها هذه

القضية (قضية خلق آدم)  ،ومنها البحث عن عمر األرض ،وعن اللغة "األم" ما هي؟ وعن كيفية
نشأة هذه اللغة ،مث البقعة اليت هبط إليها آدم وحواء ،وكيف متت هجرات الناس منها إىل ربوع
األرض؟

ومنها التحديد الزماين لعهود الرسل واألنبياء ،والفرتات اليت بّي كل رسولّي ،وأصل اللغات السامية،
أهي العربية أم العربية؟ واملوطن األصلي للساميّي ،وكيف متت اهلجرات منه؟ إخل ..إخل.

والبحث حول هذه األمور مل ولن يؤدي فيها إىل طائل ،والنماذج اليت عرفها الناس منها ،إمنا هي ركام

هائل من الفرضيات واألقوال املتضاربة.
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وحيث إن موقف سلفنا الصاحل من مثل هذه القضااي هو املوقف األحكم واألسلم؛ إذ يدور مع ما

ورد يف حمكم الكتاب العزيز ،وما صح سنده ومتنه من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فإن
موقفهم يتلخص يف أن هذه القضية أمر غييب ،جيب اإلميان هبا كما وردت يف كتاب هللا ،وما أشارت

إليه أحاديث الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم ،والوقوف يف اإلميان هبا عند دالالت النصوص
املقدسة دون حتريف ،أو أتويل أتابه دالالت اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي ،أو أتابه حقائق

اإلسالم الواضحة ،وأن هذه القضية ال حيتاج املسلم يف اإلميان هبا مجلة وتفصيالً إىل مصادر أخرى

غري املصادر اإلسالمية املقدسة .وأهنم ال يقولون فيها غري ما قاله هللا ورسوله ،شأهنم فيها شأهنم يف
كل أمر غييب ال ميلك احلديث عنه إال عالهم الغيوب.
ففي أوائل القرآن الكرمي أييت كالم هللا تبارك وتعاىل عن صفات املؤمنّي اليت ال يصح منهم إميان
هِ
سماو ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ات
ب[ )..البقرة . ]3:ويقول تعاىل( :قُل هال يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف ال ه َ َ
بدوهنا وهي ( ..الذ َ
سماو ِ
اَّللُ) [النمل . ]65:ويقول تعاىل( :ما أَ ْش َه ُّ
ات َو ْاأل َْر ِ
َو ْاأل َْر ِ
ب إِهال ه
ْق
ض َوَال َخل َ
دهتُ ْم َخل َ
َ
ْق ال ه َ َ
ض الْغَْي َ
هخ َذ الْم ِ ِ
نت مت ِ
ِ
ض ًدا) [الكهف. ]51:
ّي َع ُ
ضلّ َ
أَن ُفس ِه ْم َوَما ُك ُ ُ
ُ
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وعقيدة األمة أن هللا عز وجل هو الذي مسى أابان آدم هبذا االسم ألنه أول خملوق بشري على وجه
امسُهُ َْحي َىي َملْ َْجن َعل لههُ ِمن قَـ ْب ُل َِمسيًّا)
ش ُر َك بِغُ َالٍم ْ
(اي َزَك ِرهاي إِ هان نُـبَ ِّ
األرض ،كتسميته البن زكراي بيحىي َ

[مرمي . ]7:ويف لسان العرب أن علة التسمية آبدم ألنه خلق من األرض ،يعين خلقه املباشر كان من
ِ ِ
ِ
ك ال ِّد َماء ) ...
يها َويَ ْس ِف ُ
يها َمن يُـ ْفس ُد ف َ
األرض (اللسان  . )46/1وأما عن قول املالئكة( :أ ََجتْ َع ُل ف َ
[البقرة . ]30:فإن املالئكة ـ كما قال علماء التفسري ـ قاست حال اإلنسان على حال اجلان؛ ألن
اجلان كانوا يعمرون األرض قبل خلق آدم ،فكانوا يسفكون الدماء ويفسدون يف األرض ،والبشر
مثلهم ذوو شهوات حتمل على الصراع واملنازعة ،فوجه الشبه بّي اجلان واإلنسان شديد القوة

والوضوح ،أما املالئكة فهم أشكال نورانية ال أيكلون وال يشربون وال يتناكحون ،وقد جاء يف القرآن
ِ
ال ِمن َمحٍَإ همسنُ ٍ
ون َوا ْجلَآ هن
صل َ
نسا َن من َ
ْص ٍ ّ ْ
أن اجلان خملوق قبل اإلنسان ،قال تعاىلَ :
ْ
(ولََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
خلَ ْقناه ِمن قَـبل ِمن هان ِر السم ِ
وم) [احلجر . ]27-26
َ َُ
هُ
ُْ
فآدم ـ عليه السالم ـ هو "البشر" املخلوق من تراب ،وليس من أب وأم ،وهو "البشر" الذي سواه
هللا ونفخ فيه من روحه وأمر املالئكة أن تسجد له .ويف صحيح البخاري ( )6227وصحيح مسلم
ورتِِه" .أي هكذا
(، )2841
مرفوعا ،عن أيب هريرة ،رضي هللا عنهَ :
"خلَ َق هللاُ ع هز وج هل َ
ً
آد َم َعلَى ُ
ص َ
كما هو وبدون سابقة من أصل أب أو أم.
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أما القائلون بغري هذا فيزعمون أن آدم عليه السالم ليس هو أاب البشر ،وال أول خملوق عاقل من
غري اجلن واملالئكة ،بل هو "أبو اإلنسان" ،وأن هللا خلق قبله من جنسه خالئق كثريين عاشوا قبل
آدم "هذا" ماليّي السنّي ،وكانوا يف تلك األزمان خاضعّي للتصرف اإلهلي من التسوية والتعديل

مجيعا بعد أن اختار هللا منهم آدم "هذا" من أب وأم "منهم" ،كما اختار حواء
والتهذيب ،مث انقرضوا ً
متاما ومل يصبح يف
زوجة آدم من "أب وأم" كذلك من آخر أجيال البشر األولّي الذين انقرضوا ً

الوجود منهم أحد ،وأن آدم وحواء وحدمها مها اللذان بقيا ليكوان أبوين لنوع جديد من ذلك اجلنس
الذي انقرض ،أي نوع من اإلنسان املستمر توالده حىت اآلن إىل قيام الساعة .وهم يضعون -حسب
زعمهم ـ عدة فروق بّي "البشر" وبّي "اإلنسان" ،وهي:

 .1أن البشر أقوام مهجيون ،ال مسع هلم وال بصر هلم وال عقل.
 .2اإلنسان هو النوع املنتخب املهذب الراقي ،هلم مسع وإبصار وعقول.

 .3البشر مل يرسل هللا فيهم رسوال ً،ومل يكونوا من أهل التكليف اإلهلي؛ فال إميان ابهلل وال أوامر وال
نواهٍ.
 .4البشر خملوقون من تراب أو طّي.

 .5أما اإلنسان فإنه هو املخلوق من ماء أو من علقة أو من نطفة.
وهي شبهة مردودة ،وحجة داحضة ،القول هبا يتشابه مع نظرية التطور لدى اليهودي امللحد دارون
اليت من عناصرها:

 -1أن اإلنسان ليس خملوقًا ألول مرة وإمنا متطور عن خملوق آخر هو القرد ..اإلنسان أصله قرد..
وآد َم,
ت بِيَ َد ه
ويرده قوله تعاىلَ :
(خلَ ْق ُ
هاس بَـنُ َ
ي) [ص . ]75:وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "الن ُ
وآد ُم ِم ْن تُـر ٍ
اب" .أخرجه أبو داود ( )5116والرتمذي (. )3956
َ
َ
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 -2أن األجناس البشرية متفاوتة يف قدرها وذكائها وأمهيتها ،فاليهود أفضل من اآلريّي ،واآلريون
أفضل من العرب ،والعرب أفضل من الزنوج وهكذا ..والرسول صلى هللا عليه وسلم يقولَ " :ال
ِ
َمحََر إِهال
ض َل لِ َع َرٍِّيب َعلَى أَ ْع َج ِم ّيٍَ ،وَال لِ َع َج ِم ٍّي َعلَى َع َرٍِّيبَ ،وَال ِأل ْ
َس َو َد َعلَى أ ْ
فَ ْ
َمحََر َعلَى أ ْ
َس َودَ َ،وَال أل ْ
ِابلتهـ ْقوى " .أخرجه أمحد ( . )23489وروي عنه صلى هللا عليه وسلم" :الناس سواء َكأَسنَ ِ
ان
ُ ََ ٌ ْ
ُ
َ
املُ ْش ِط" .أخرجه ابن عدي  ،248/3والقضاعي يف مسند الشهاب ( . )195وانظر السلسلة

الضعيفة (. )596

 -3البقاء لألصلح ،مبعىن وجوب قتل الضعفاء واملرضى وعدم مراعاة األخالق وال أوامر الدين
ابإلحسان إليهم ونواهيه عن اإلساءة إليهم ،وقد تبلورت هذه النظرة غري اإلنسانية بشكل الفت
لدى امللحد األملاين "فريدريك نيتشه" الذي زعم أن إهله نزل إىل األرض ومات.

أما من حيث اللغة فإن كلمات "البشر"" ،اإلنسان"" ،الناس"" ،اإلنس" تطلق على بين آدم ،وكل

أهل العلم من اللغويّي والفقهاء على ذلك مل خيالف منهم واحد سوى عبد الصبور شاهّي صاحب
كتاب "أيب آدم ..قصة اخلليقة" الذي يقول إن البشر غري آدم الذي هو أبو اإلنسان ،ومن مث
فاإلنسان -يف زعمه ـ غري البشر؛ إال أن العلماء ردوا حجته وفندوا زعمه ابألدلة الدامغة واحلجج
ش ًرا ِمن ِط ٍ
ّي) [ص . ]71:يعين (خلقت يف املاضي)  ،وسائر
البالغة ،ومنها قوله تعاىل( :إِِّين َخالِ ٌق بَ َ
املفسرين ومقتضى لغة العرب اليت نزل هبا القرآن الكرمي الذي منه هذه اآلية على أن معناها :سوف

أخلق يف املستقبل .يف إعالم هللا تعاىل مالئكته عليهم السالم خبلق آدم (اإلنسان أيب الناس والبشر
يف ْ
اخلَبِريُ)
مجيعا) ،
وأخريا فاهلل هو العليم مبا خلق ومن خلق (أ ََال يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو الله ِط ُ
ً
ً
[امللك. ]14:
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الفرق بّي عذاب القرب وفتنة القرب
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/11هـ
السؤال

من الثابت يف عقيدة أهل السنة واجلماعة اإلميان بعذاب القرب ،فما الفرق بّي عذاب القرب وفتنة
القرب كما جاء يف الدعاء؟ وهل عذاب القرب للروح أم اجلسد أم كالمها؟ أرجو أن يعرض السؤال على

متخصص يف العقيدة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

املقصود بفتنة القرب :سؤال امللكّي العبد يف القرب عن ربه ودينه ونبيه .أما عذاب القرب :فهو املشاق

اليت تقع على العبد فيه ،وهي نوعان:
( )1مشاق العقوابت النازلة على العبد ملعاصيه.

( )2مشاق هي من طبيعة القرب تنال كل أحد وليست عقوبة على ذنب كضغطة القرب.
وعذاب القرب نوعان:

( )1عذاب يقع على الروح مفردة.
مفردا.
مجيعا ،وال يقع عذاب على اجلسد ً
( )2عذاب يقع على الروح واجلسد ً
وصلى هللا وسلم على النيب حممد.
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االستغفار للكافر وتوبته.
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

ادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم ال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّلل إِ هن
ْ ََ
َ
( )1اآلية  53من سورة الزمر "قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
ْ
ِ
ِ
اَّللَ يَـغْ ِف ُر ُّ
ه
يم" [الزمر ]53:هل تعين املسلمّي أم تشمل غريهم؟.
الذنُ َ
وب َمجيعاً إِنههُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
( )2هل جيوز االستغفار لغري املسلم أثناء حياته؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
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اد ه ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ال تَـ ْقنَطُوا ِم ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
فهذه اآلية من سورة الزمر رقم " ، )53( :قُ ْل َاي عبَ َ
ِ
ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّللَ يَـ ْغ ِف ُر ُّ
اَّلل إِ هن ه
يم" ،هذه عامة جلميع العصاة من املسلمّي
ََ
الذنُ َ
وب َمجيعاً إِنههُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
وغريهم ،كما صرح بذلك احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( ، )100/6حيث قال( :هذه اآلية الكرمية
دعوة جلميع العصاة من الكفرة وغريهم إىل التوبة واإلانبة  ) ...ا .هـ ،وأما االستغفار للكافر فال جيوز
أثناء حياته ،وال بعد مماته؛ كما تدل عليه اآلية الكرمية يف سورة التوبة" :ما كان للنيب والذين آمنوا أن

يستغفروا للمشركّي ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبّي هلم أهنم أصحاب اجلحيم" [التوبة ]113:مع
قوله تعاىل يف سورة املمتحنة" :قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان

برآء منكم ومما تعبدون من دون هللا كفران بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا

ابهلل وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك [ " ...املمتحنة :من اآلية .. ]4قال احلافظ ابن كثري

يف تفسريه ( ، )625/6تعليقاً على هذه اآلية " :أي :لكم يف إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون هبا
إال يف استغفار إبراهيم ألبيه ،فإنه إمنا كان عن موعدة وعدها إايه " ...يعين فال تتأسوا به يف هذا

القول ،وعلى هذا ،فيكتفي املسلم ابلدعاء للكافر أن يهديه إىل الصراط املستقيم ،وأن يوفقه
للدخول يف اإلسالم ،وحنو ذلك .وهللا -تعاىل -أعلم.
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هللا غين عن عبادتنا ..فلماذا خلقنا؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/06/21هـ

السؤال

هنالك سؤال يلح علي خصوصاً عند قراءيت لآلية( :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) وهو ما

حاجة هللا -سبحانه وتعاىل -للعبادة؟ وإذا كانت املالئكة قد عبدت هللا -عز وجل -قبل خلق

البشر ،فلماذا خلق البشر؟ (أجد نفسي أجيب عن هذا السؤال حتديداً أبن املالئكة قد جبلت على
الطاعة فقط ،بعكس اإلنسان الذي إن شاء آمن وإن شاء كفر ،ولكن هذه اإلجابة أجدها تعيدين

للسؤال األول" :ما حاجته سبحانه من خلقه للمخلوقات لكي يعبدوه"؟ فهل هناك إجابة شافية هلذا

السؤال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

()376/4

وخ ِ
لق السماوات واألرضِ ،
احلمد هلل ،قد ّبّي سبحانه وتعاىل حكمته من َخ ِ
لق
وخلق ما على األرض َ
ِ
املوت واحلياة ،وهي االبتالء للجن واإلنس ،كما قال سبحانه وتعاىل" :وهو الذي خلق السماوات
واألرض يف ستة أايم وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمالً" [هود ، ]7 :وقال تعاىل" :إان

جعلنا ما على األرض زينةً هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمالً" [الكهف ، ]7 :وقال تعاىل" :الذي خلق
ِ
اآلايت أن هللا خلق ما خلق
فعلم من هذه
املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً" [امللكُ . ]2 :
ويظهر ذلك يف الواقع حقيقة موجودة ،بل ّبّي
أحسن عمالً،
البتالء العباد ليتبّي من يكو ُن منهم
َ
ُ

سبحانه يف كتابه أن ما جيري يف الوجود من النعم واملصائب لنفس احلكمة وهي االبتالء الذي يُذكر
أحياانً بلفظ الفتنة ،قال هللا تعاىل" :ونبلوكم ابلشر واخلري فتنة" [األنبياء ، ]35 :وقال تعاىل:
"أحسب الناس أن يُرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين
ِ
ِ
الكاذب ،واملؤمن من
يتبّي الصاد ُق من
صدقوا وليعلمن الكاذبّي" [العنكبوت. ]2 :فبهذا االبتالء ُ

الكافر مما هو معلوم للرب قبل ظهوره يف الواقع ،وقد أخرب سبحانه وتعاىل يف موضع من القرآن أنه
خلق الناس ليختلفوا ويكو ُن منهم املؤمن والكافر ،ويرتتب على ذلك ما يرتتب من ِ
ابتالء الفريقّي
ُ
ُ
َ َ
بعضهم ببعض ،قال تعاىل" :ولو شاء ربك جلعل الناس أمةً واحدة وال يزالون خمتلفّي إال من رحم
ربك ولذلك خلقهم" [هود ، ]118 ،117 :وقال تعاىل" :وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا

أهؤالء م هن هللا عليهم من بيننا أليس هللا أبعلم ابلشاكرين" [األنعام . ]53 :وقال تعاىل" :ذلك ولو
يشاء هللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض" [حممد. ]4 :
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وبّي سبحانه وتعاىل أن من حكمته يف القتال بّي املؤمنّي والكافرين ومداولة األايِم ما ذكره يف قوله:
ّ
"وتلك األايم نداوهلا بّي الناس وليعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وهللا ال حيب الظاملّي

وليمحص هللا الذين آمنوا وميحق الكافرين" [آل عمران. ]141 -140 :

وأما قوله تعاىل" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56 :فقد قيل :إن املعىن آلمرهم

وأهناهم فيعبدوين ،وأمره وهنيه سبحانه وتعاىل هو ما بعث به رسله ،ويف هذا ابتالء للعباد يكشف به

حقائقهم حىت مييز هللا اخلبيث من الطيب ،قال تعاىل" :وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبّي هلم
فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء" [إبراهيم ، ]4 :وقال تعاىل" :وما كان هللا ليذر املؤمنّي على

ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب وما كان هللا ليطلعكم على الغيب ولكن هللا جيتيب من رسله
من يشاء فآمنوا ابهلل ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم" [آل عمران. ]179 :

وقد ذكر سبحانه أن من حكمته من خلق السماوات واألرض أن يعلم العباد كمال علمه وقدرته قال
تعاىل" :هللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل
خلق هللا آلدم أو للجن
شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما" [الطالق ]12 :ومل يكن ُ
ٍ
ٍ
حلاجة إىل عبادهتم –كما توهم السائل -بل ال حاجةَ به إىل عبادة
حلاجة به إليهم وال
واإلنس

املالئكة وال غريهم؛ ألنه الغين بذاته عن كل ما سواه ،لكنه تعاىل حيب من عباده أن يعبدوه ويطيعوه،
وعبادته هي حمبته والذل له واالفتقار إليه سبحانه ،ونفع ذلك عائد إليهم.
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كما جاء يف احلديث القدسي" :اي عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين،
اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ،كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك
يف ملكي شيئاً ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد

منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد
واحد فسألوين ،فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص امل ْخيَط إذا أدخل

البحر" رواه مسلم (. )2577

ِ
عبدت -هللاَ عز وجل -قبل خلق البشر ،فلماذا ُخلق البشر؟)
وقول السائل( :إذا كانت املالئكة قد
جوابه يف قوله تعاىل" :وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفةً قالوا أجتعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون" [البقرة، ]30 :

فقوله تعاىل" :إين أعلم ما ال تعلمون" يتضمن أن له حكمة يف خلق آدم واستخالفه يف األرض ،وإن

كان حيصل من بعض ذريته ما حيصل من اإلفساد وسفك الدماء ،قال تعاىل" :إين أعلم ما ال

تعلمون" إىل قوله عن املالئكة" :قالوا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم" [البقرة:

 ]32-31ففوضت املالئكة األمر إىل علمه وحكمته "إنك أنت العليم احلكيم".

فقد تبّي مما تقدم أن قول السائل" :حنن املسلمّي نعلم أن اإلنسان ُخلق لسبب واحد وهو عبادة هللا

وحده" ليس بصحيح؛ ألن هللا ّبّي أنه خلق اجلن واإلنس لعبادته ،وليبتليهم أبنواع االبتالء ،وليعرفوه
أبمسائه وصفاته كما تقدم ذكر ما يدل على ذلك كله ،وهللا أعلم.
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القول فيمن يعبد هللا ابحلب وحده
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/01/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :ما رأيكم يف من يقول أنين ال أعبد هللا خوفاً من انره ,أو أانل جنته ,وإمنا عبدت هللا حمبة

يف وجهه الكرمي؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ال شريك له ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال تكون عبادة هلل إال خبوف وطمع ،قاله هللا يف كتابه حّي أمر عابديه هبما يف مواضع" :وادعوه خوفاً
وطمعاً" [األعراف" ، ]56:واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة" [األنعام ، ]63:وامتدحهما يف

عابديه" :تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً" [السجدة" ]16:إهنم كانوا

يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغباً ورهباً" [األنبياء ، ]90 :فال ختلو عبادة هللا من الرغب والرهب،

ومن اخلوف والطمع ،والرغب ال يكون إال يف رضا هللا وثوابه ،والرهب ال يكون إال من غضب هللا

وعقابه ،ومن ادعى أنه ال يرغب يف ثواب هللا وال يرهب عقابه مل تصدق منه دعوى عبوديته هلل إال أن
يدعي أنه مستغن عن ثواب هللا وآمن من عقابه ،فتكون عبوديته تفضالً منه على رب ال ميلك أن

يعاقبه وال حاجة به لثوابه ،فال يكون هذا رابً وال ذاك عابداً على احلقيقة ،بل مها ن ّدان متساواين،

ضل أحدمها على اآلخر مبحبته له ،ومن ذا يكون مؤمناً مث يقول ذلك؟!
وتف ّ
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ويف هذه الدعوى من الباطل أيضاً :اإلعراض عن دعوة هللا عباده إىل السعي إىل اجلنة واالستخفاف
هبا" ،وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض" [آل عمران" ، ]133:سابقوا

إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض" [احلديد ، ]21:وفيها اإلعراض عن دعوة
هللا عباده إىل اتقاء النار واالستخفاف هبا" :اي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انراً"

[التحرمي" ، ]6:فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة" [البقرة ، ]24:ومثل هذه الدعاوى

شطحات تنفسخ عند وجود احلقائق ،فإذا أشرف مدعي هذه الدعوى على النار علم كذب دعواه.

نسأل هللا السالمة من الضالل.
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اجتماع النيب صلى هللا عليه وسلم ابألنبياء عليهم السالم ليلة اإلسراء
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

السالم عليكم
ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم أن الروح إما أن تكون يف عذاب وإما أن تكون يف نعيم ،يف القرب ،فال
تذهب هنا أو هناك .فكيف اجتمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألنبياء يف السماوات يف اإلسراء

واملعراج؟

خريا.
هل خرجت أرواح األنبياء لذلك الوقت فقط؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فهذا السؤال له صلة مبسألة تعلق الروح ابلبدن ،وقد ذكر ابن القيم ،رمحه هللا ،أن للروح مع البدن

مخسة أنواع من التعلق متغايرة األحكام:

أحدها :تعلقها ابلبدن يف بطن األم جنينًا.
الثاين :تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض.
الثالث :تعلقها به يف حال النوم ،فلها به تعلّق من وجه ومفارقة من وجه.
الرابع :تعلقها به يف الربزخ.

اخلامس :تعلقها به يوم بعث األجساد ،وهو أكمل أنواع تعلقها ابلبدن.

وموضوع سؤالك هو عن تعلقها ابلبدن يف الربزخ ،فإهنا وإن فارقت البدن وجتردت عنه فإهنا مل تفارقه
التفاات إليه.
فراقًا كليًّا ال يُـ ْب ِقي هلا ً
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وما سألت عنه من رؤيته صلى هللا عليه وسلم ،األنبياء ليلة اإلسراء واملعراج ،قال عنه ابن القيم:
(وأما إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن رؤيته األنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل احلديث
أن الذي رآه أشباههم وأرواحهم .قال :فإهنم أحياء عند رهبم ،وقد رأى إبراهيم مسن ًدا ظهره إىل

قائما يف قربه يصلي -أخرجه مسلم ()2375
البيت املعمور -أخرجه مسلم ( - )162ورأى موسى ً
 .وانزعهم يف ذلك آخرون وقالوا :هذه الرؤية إمنا هي ألرواحهم دون أجسادهم ،واألجساد يف

قطعا ،إمنا تبعث يوم بعث األجساد ،ومل تبعث قبل ذلك إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد
األرض ً

انشقت عنها األرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق املوت عند نفخة الصور ،وهذه موتة اثلثة .وهذا

قطعا) .
ابطل ً

قائما يصلي يف قربه ليلة اإلسراء ،ورآه يف السماء
قال ابن القيم( :وقد علمنا عنه أنه رأى موسى ً

السادسة -أخرجه البخاري ( )3207ومسلم ( - )164أو السابعة ،فالروح كانت هناك وهلا اتصال
ابلبدن يف القرب وإشراف عليه وتعلق به ،يصلي يف قربه ويرد سالم من سلّم عليه ،وهي يف الرفيق
األعلى ،وال تنايف بّي األمرين فإن شأن األرواح غري شأن األبدان ،وليس نزول الروح وصعودها

وقرهبا وبعدها من جنس ما للبدن ،فإهنا تصعد إىل ما فوق السماوات مث هتبط إىل األرض ما بّي
قبضها ووضع امليت يف قربه ،وهو زمن يسري ال يصعد البدن وينزل يف مثله ،وكذلك صعودها

وعودها إىل البدن يف النوم واليقظة) .

وخالصة القول أن التسليم مبا ثبت من إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم ،مبا يكون من حال الربزخ

وأحوال القيامة وسائر املغيبات واجب ،والتعمق يف البحث عن كيفيات ذلك من التكلف .وانظر
بسط هذه املسألة يف كتاب الروح البن القيم ،رمحه هللا ،ففيه ما يشفي ويكفي .وهللا املوفق.
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يتغري؟
هل كل ما يف اللوح احملفوظ ال ه
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/06/11هـ
السؤال

أرجو منكم إفاديت أبصح قويل العلماء يف مسألة (اللوح احملفوظ) فقد قيل :إن ما فيه من األقدار
اثبت ال يتغري ،كما قيل :إنه ميكن أن يتغري؟ والكل مستدل بقوله تعاىل( :ميحو هللا ما يشاء ويثبت

وعنده أم الكتاب) ؟
اجلواب

احلمد هلل ،اللوح احملفوظ هو أم الكتاب ،وهو الكتاب املبّي ،وهو كتاب األقدار ،قال هللا تعاىل" :بل
هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ" [الربوج ، ]22-21 :وقال تعاىل" :إان جعلناه قرآانً عربيًّا لعلكم

تعقلون وإنه يف أم الكتاب" [الزخرف ، ]4-3 :وقال تعاىل" :أمل تعلم أن هللا يعلم ما يف السماء

واألرض إن ذلك يف كتاب" [احلج ، ]70 :وقال تعاىل" :ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف
أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها" [احلديد. ]22 :

وروى مسلم يف صحيحه ( )2653عن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسّي ألف سنة،
وكان عرشه على املاء".

وهذا الكتاب مطابق لعلم هللا السابق ،وعلمه ابألشياء مطابق ملا هي عليه ومعلوماته ال تتغري عما
علمه ،وقد قرن سبحانه وتعاىل بّي علمه وكتابه يف آايت من القرآن ،قال تعاىل" :وما حتمل من أنثى

وال تضع إال بعلمه وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب" [فاطر ، ]11 :وقال تعاىل:
"أمل تعلم أن هللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب" [احلج. ]70 :
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وما يف هذا الكتاب هو تقدير عام لكل ما هو كائن إىل يوم القيامة ،وهناك تقديرات خاصة منها ما
خيتص آبدم وذريته كما جاء يف حديث احتجاج آدم وموسى ،حيث قال آدم" :أنت موسى الذي

اصطفاك هللا برسالته وبكالمه ،وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء ،وقربك جنياً ،فبكم وجدت هللا

كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى :أبربعّي عاماً" .صحيح البخاري ( ، )3409وصحيح مسلم
(. )2652

ومنها ما خيتص بكل فرد من بين آدم كالتقدير الذي يكون عند نفخ الروح يف اجلنّي ،وهذه

التقديرات ال تتعارض مع التقدير العام ،وأما قوله تعاىل" :ميحو هللا ما يشاء ويثبت" [الرعد، ]39 :
فقد اختلف املفسرون يف متعلق احملو واإلثبات ،فقيل :املراد بذلك الشرائع ما ُْحي ِ
ك ُِ ُم هللا منها وما
ُ
ينسخ ،وقيل املراد صحف األعمال اليت يف أيدي املالئكة ،وكل ما يكون من حمو وإثبات يف الشرائع
أو صحف املالئكة قد سبق به علم هللا وكتابه األول.

وعلى هذا فالصواب أن اللوح احملفوظ ال تغيري فيه ،وما سبق يف علمه وكتابه أنه كائن ال بد أن يكون

كما علمه سبحانه وتعاىل ابألسباب اليت قدهرها ،فالقدر شامل لألسباب واملسببات ،ويدخل يف ذلك
الكون كله ،وما جيري فيه من صغري وكبري ،مبا يف ذلك أفعال العباد طاعاهتم ومعاصيهم " هللا الذي

خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا
قد أحاط بكل شيء علماً" [الطالق . ]12 :وهللا أعلم.
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تعزية املسلم للكافر

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/30هـ
السؤال

ما حكم تعزية املسلم للكافر (مبناسبة وفاة اباب الفاتيكان) ؟

اجلواب
أصل التعزية هي التسلية للمصاب الذي نزلت به مصيبة من موت قريب وحنو ذلك -لغرض ختفيف
ما أمل به أو نزل من مصيبة أو كارثة ،وأكثر ما جتري التعزية عادة يف الوفاة .وجيوز للمسلم أن يعزي

الكافر -سواء كان كتابياً أو غريه -مبوت قريب أو عزيز لديه .ويدعو لويل امليت أو صديقه بدوام

الصحة والبقاء وكثرة الولد واملال .وال يدعو له ابملغفرة واألجر وجرب املصيبة ألن هذا ال يكون إال

للمؤمن ،ولو قال( :أعطاك هللا على مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل دينك) أو حنوه  -لكان

حسناً ،وتعزية املسلم للكافر من حسن اخللق ،وهي وسيلة من وسائل التآلف والدعوة إىل اإلسالم،
ال سيما يف مثل هذا الظرف.

أما إذا كانت تربط املسلم ابلكافر رابطة قرابة -من نسب أو صهر أو زمالة عمل وحنوه -تعّي العزاء
حينئذ ،وعزاء املسلم ألهل الكتاب من يهود ونصارى اجملوس أوىل من غريهم.

أما تعزية املسلم ألخيه املسلم عند موت قريبه الكافر فهي مشروعة ويدعو للحي بعظم األجر

وحسن العزاء وجرب املصيبة ،وال يدعو مليته الكافر بشيء من هذا ،وإمنا يدعو له بنحو ما سبق من

دوام البقاء وكثرة املال والولد.

قال اإلمام مالك بن أنس يف تعزية املسلم أببيه الكافر  -يقول( :بلغين مصابك أببيك وأحلقه هللا

بكبار أهل دينه وخيار ذوي حلته)  ،وسئل ابن عبد احلكم كيف يعزى املسلم أبمه النصرانية؟ قال
يقول :احلمد هلل على ما قضى قد كنا حنب أن متوت على اإلسالم حىت تسر بذلك.
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أما تعزية املسلمّي بعضهم لبعض مبوت الكافر -إذا مل يكن امليت قريباً ملسلم فحرام ال جتوز حبال
لقول هللا تعاىل( :ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركّي ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما

تبّي هلم أهنم أصحاب اجلحيم) والتعزية يف هذا من االستغفار املنهي عنه يف اآلية جزماً كالصالة عليه
يف قوله تعاىل( :وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا ابهلل ورسوله وماتوا

وهم فاسقون) .وهللا أعلم.
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إذا كان أحدان ال يدخل اجلنة بعمله؛ فلِ َم العمل؟!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/01/20هـ

السؤال

السالم عليكم.

من املعلوم أنه ال يدخل اجلنة أحد بعمله ،بل برمحة هللا وفضله ،ومعلوم أيضا أن هللا -سبحانه-

صرح أبن اجلنة هي ثواب من يقوم ابلعمل الصاحل ،وذكر طائفة من األعمال اليت سيكون أجرها
دخول اجلنة ،ويف هذا السياق يوجد كثري من األحاديث النبوية .فكيف نوفق بّي هذين الوجهّي؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األعمال سبب يف دخول اجلنة وليست مثناً هلا ،ودخول اجلنة فضل من هللا ورمحة وليس عوضاً عن

األعمال وبدال عنها ،فال ينال العبد اجلنة مبجرد العمل ،بل العمل سبب ،وهللا يتفضل على من

صله ابجلنة إن شاء ،ولو حرمه منها مل يكن ظاملاً له ،وهلذا قال صلى هللا عليه وسلمَ " :ال يَ ْد ُخ ُل
حه
"وال أ ََان إِال أَ ْن يَـتَـغَ هم َدِين ه
ول ه
اَّللُ ِم ْنهُ بَِر ْمحَ ٍة
اَّلل؟ِ قَ َ
ت َاي َر ُس َ
َح ُد ُك ْم ا ْجلَنهةَ بِ َع َملِ ِه" قَالُواَ :وال أَنْ َ
أَ
الَ :
ض ٍل" أخرجه أمحد ( )7479واللفظ له ،والبخاري ( ، )5673ومسلم ( ، )2816فالباء يف قوله
َوفَ ْ
"بعمله" ابء املقابلة والعوض ،وقال هللا" :ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون" [النحل ]32:أي بسبب
عملكم .وهللا أعلم.
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املقصود ابحلنيفية
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/09هـ
السؤال

أرجو توضيح املقصود ابحلنيفية ،وهي دين إبراهيم عليه الصالة والسالم ،هناك كاتب يقول إن النيب

-صلى هللا عليه وسلم -كان حنيفاً قبل أن يصبح خامت األنبياء.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلنيفية هي ملة التوحيد اليت بُعث هبا األنبياء مجيعاً صلى هللا عليهم وسلم ،ومنهم حممد  -صلى هللا

عليه وسلم ،-فملته احلنيفية منذ ابتداء نبوته حىت موته صلى هللا عليه وسلم ،وهي هدية ألمته ،قال
له ربه" :قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املشركّي"

[األنعام ، ]161:وقال له" :وأن أقم وجهك للدين حنيفاً وال تكونن من املشركّي" [يونس]105:
 ،وهو صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء من ابتداء بعثته ،منذ نبئ صلى هللا عليه وسلم كانت نبوته

خامتة النبوات.

ولفظ (احلنيفية) يف اللغة هو من احلنف وهو امليل ،واحلنيفية يف الشرع هي امليل إىل عبادة هللا وحده
ال شريك له ،وترك عبادة غريه ،ومعلوم أن من مال إىل شيء أعطى ظهره لغريه ،ال يكون امليل إال
كذلك ،فال يكون مستقبالً شيئاً غري ما مال إليه ،وكل شيء غريه فوراء ظهره.
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إذا علمت ذلك ،فاعلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان قبل نبوته ،وكان ال يدري ما الكتاب
وال اإلميان كما قال هللا" :وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان"
[الشورى ]52:كان صلى هللا عليه وسلم يتحنف يف غار حراء انظر صحيح مسلم ( ، )160أي

مييل إىل االنقطاع فيه ابلتوجه إىل خالق السماوات واألرض ،ويرتك ما كان عليه قومه من التوجه إىل

األصنام واألشجار ،وهذا منه حتنف فطري وسلوك شخصي سبق النبوة مث نبئ صلى هللا عليه وسلم،
وكان يف أهل اجلاهلية من يفعل ذلك ،وهو من بقااي ملة إبراهيم عليه السالم فيهم .وصلى هللا وسلم
على النيب.
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تعريض أمساء هللا لالمتهان
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/16هـ
السؤال

شاهدت يف الفضائيات سيارة -ضمن سباق السيارات -وضع سائقها على غطاء احملرك علم -
اململكة العربية السعودية -وعليه كلمة التوحيد (ال إله إال هللا حممد رسول هللا)  ،ومن جنس هذا

التصرف األعالم السعودية اليت حيملها مشجعو كرة القدم ،فهل مثل هذا العمل -بغض النظر عن

نية صاحبه -يعترب مباحاً ،أم أن فيه نوعاً من اإلهانة هلذه الكلمة العظيمة؟ أرجو اإلفادة مشكورين.

اجلواب

من املعلوم أن َعلَم اململكة العربية السعودية حيتوي على كلمة التوحيد "ال إله إال هللا حممد رسول

هللا" وهي تشتمل على لفظ اجلاللة ،وأمساء هللا -تعاىل -جيب توقريها واحرتامها ،والبعد هبا عن
أماكن االمتهان ،فإذا كان وضع العلم على السيارة سيعرض اسم هللا تعاىل لالمتهان واالبتذال،

كاجللوس عليه أو وطئه ،أو إصابته مبا ال يليق ،فالواجب البعد عن وضعه يف هذا املكان توقرياً
ألمساء هللا تعاىل ،وميكن االستعاضة عن ذلك بوضع العلم دون كلمة التوحيد ،واالكتفاء أبي شعار
آخر يرمز للدولة.
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رؤية املالئكة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/28هـ

السؤال

هل من املمكن لإلنسان رؤية املالئكة ،وهل من املمكن االتصال بّي اإلنس واجلن؟ وهل من املمكن
رؤية أو مقابلة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -والتحدث معه وأخذ التوجيهات منه حال اليقظة،

وما حكم َم ْن يدعي هذه األمور؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

فإن املالئكة الكرام عامل غييب ،خلقهم هللا من نور ،وحجبهم عن أعّي خلقه ،إال من -شاء هللا-

كرؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم -جربيل على صفته اليت خلقه هللا عليها.

كما أن املالئكة الكرام قد تتشكل أبمر هللا على هيئة بين آدم ،كما وقع ملرمي -رضي هللا عنها-

وكما أتوا لوطاً -عليه السالم -على هيئة شبان صباح الوجوه ،وكما كان جربيل -عليه السالم -أييت
نبينا حممداً -صلى هللا عليه وسلم -على صورة دحية الكليب.

لكن ليس ألحد أن يدعي أنه رأى املالئكة أو خاطبهم ،كما يزعم بعض املهوسّي ،فإن ذلك من

تالعب الشياطّي هبم.

أما إمكانية االتصال بّي اإلنس واجلن؛ مسلمّي أو كافرين ،فالظاهر أنه ممكن من انحية الوجود،
لكن الغالب أنه يقع على وجه شركي ،أو استمتاع حمرم.

وأما إمكانية رؤية أو مقابلة ،أو التحدث مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلياة الدنيا بعد وفاته،

يقظةً ال مناماً ،فأمر مستحيل ،ومن ادعى ذلك فهو كاذب ،ومن ادعى أنه أيخذ منه التوجيهات

مباشرًة فهو كافر زنديق ،ألن دعواه تلك تتضمن إضافة شيء إىل دين هللا ،ليس منه ،وقول على هللا

وعلى رسوله مبحض الكذب ،واهتام للشريعة ابلنقص وعدم الكمال ،حىت أحوجه األمر إىل أن يتلقى

منه مباشرة ،بزعمه الكاذب .وهللا أعلم.
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هل يغتسل املرتد لدخوله اإلسالم؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/07/08هـ
السؤال

إذا ارت ّد شخص عن اإلسالم هل جيب عليه أن يغتسل وينطق ابلشهادة للدخول فيه مرة أخرى؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملرتد مثل الكافر األصلي ،وقد اختلف يف وجوب الغسل على الكافر ،فقال قوم :جيب عليه

الغسل استدالالً أبنه -صلى هللا عليه وسلم -أمر قيس بن عاصم ملا أسلم أن يغتسل مباء وسدر".
أخرجه أبو داود ( ، )355والرتمذي ( )605وغريمها ،وصححه النووي.

وقال آخرون ال جيب؛ ألنه لو كان واجباً الشتهر مع كثرة من يسلم ،والقول األول أحوط.

وأما النطق ابلشهادتّي فال بد أن أييت هبما املرتد كاألصلي؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-أمرت

أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا  " ...احلديث .صحيح البخاري
( ، )25وصحيح مسلم (. )22

لكن قال العلماء يف املرتد :إن ارت هد جبحود فرض أو استباحة حمرم مل يصح إسالمه حىت يرجع عما
اعتقده ،ويعيد الشهادتّي ،وعلى هذا فالبد أن يزيل سبب الردة إن كان يتعلق بسبب من األسباب
اليت تقتضي ردة صاحبها وأييت ابلشهادتّي ،وإن كان ارت هد ورجع عن اإلسالم مطلقاً فدخوله فيه
كدخول الكافر األصلي يكون ابلشهادتّي واإلقرار ابإلسالم وأحكامه.

انظر املهذب يف فقه الشافعية ( ، )224/2والروض املربع حباشية ابن قاسم يف فقه احلنابلة
( . )411 ،410/7وهللا تعاىل أعلم.
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الفرق بّي "امللة" وبّي "الدين"
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/08/23هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما معىن كلمة "ملة" ،وما الفرق بينها وبّي كلمة "دين"؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

لفظ "امللة" و"الدين" لفظان متقارابن يف املعىن ،فيقال :هذا على ملة اإلسالم ،وعلى دين اإلسالم،

وقد وردت كلتا العبارتّي يف القرآن العظيم ،كما يف قوله تعاىل( :ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى
حىت تتبع ملتهم) [البقرة ، ]120:وقوله تعاىل( :ذلك دين القيمة) [البينة ، ]5:وهذه ليست من

قبيل املرتادف اللغوي ،بل لكل منها معىن خيصه مع وجود االشرتاك يف املعىن العام ،حبيث إذا وجد

أحد اللفظّي دل على اآلخر ،وإذا اجتمعا معاً يف سياق واحد فإن امللة هي معظم الدين ومجلة ما

جييء به الرسل ،وأما الدين فمن دان يدين إذا ذل وخضع وأطاع ،مأخوذ من الدينونة وهي الطاعة

واالتباع اليت هي العبادة على وجه اخلصوص .وهللا أعلم.
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ملاذا حيتكر املسلمون اجلنة؟!
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/03/06هـ

السؤال

أان طالب إبحدى اجلامعات الغربية ،وتقتضي دراسيت االختالط والتعامل مع غري املسلمّي ،ومع

مسلمّي عاشوا مدة طويلة يف الغرب ،وهناك شبهات يطرحوهنا فلم أستطع الرد ،وأكثر الشبهات

جدالً :ملاذا اجلنة للمسلمّي وحدهم دون النصارى ،وملاذا مصري النصراين -بعد وفاته -النار ،فقد
يكون مل يصل إليه اإلسالم؟

كما أن يف اإلسالم إذا ترك الرجل دينه يدخل النار فكذلك يف النصرانية ،ويقولون :ملاذا يدخل النار

بينما هو رجل طيب يقدم املساعدة ألي كان؟ فإن قلنا هلم :مكتوب يف كتبكم :إن هناك نبيًّا امسه

مسلما.
حممد :يقولون :ليس موجوداً .فريون كل شخص طيب يدخل اجلنة ،وال يشرتط فيه أن يكون ً

أرجوكم ساعدوين يف حل هذه املشكلة ،خصوصاً وأن البعض قد انساق خلفهم!

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فالدايانت بشكل عام -سواء منها السماوي أو غري السماوي -تقوم على مبدأ احلقيقة الواحدة،

مبعىن أن الدين الصحيح املوجب للنجاة هو دين واحد ،واملتبع ملا سواه متعرض للهالك األخروي

والعذاب األبدي ،وألجل ذلك كان تغيري الدين يعد جرماً ال مغفرة له ،ورمبا يكون عقوبته القتل كما

عند اجملتمعات الشرقية.

أمنوذجا فإن املتبع لغري الدين النصراين -حسب رأي معتنقيه -يعترب
وعندما أنخذ الدين النصراين
ً

انج النجاة األخروية ،بل العذاب السرمدي األبدي ينتظره يف اآلخرة كما نطق بذلك الكتاب
غري ٍ

املقدس ،وحكمه يف الدنيا أنه غري مؤمن ابملسيح (أي كافر)  ،وهذا لن يكون كمن آمن به ابملعتقد
الذي تبنته النصرانية من معتقد التثليث والصلب وغريه ،فمن آمن به فله النجاة (اجلنة بلغة
املسلمّي)  ،ومن مل يؤمن به فله اهلالك والعذاب األبدي (النار بلغة املسلمّي) .
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وما يعتقده النصارى يف يوم الدينونة صارخ بذلك ،ومضمونه أن املسيح -على حد زعمهم -سينزل

يف آخر الزمان ليدين اخلالئق ،فمن آمن به فله اخلالص والنعيم األبدي ،ومن مل يؤمن به فله العذاب
والشقاء األبدي ،وغالب أسفار الكتاب املقدس أشارت إىل هذا ،فعلى سبيل املثال ال احلصر ما

جاء يف سفر يوحنا (" : )36 :3الذي يؤمن ابالبن -أي املسيح -له حياة أبدية .والذي ال يؤمن
ابالبن لن يرى حياة ،بل ميكث عليه غضب هللا".

ويف إجنيل مىت (" : )31،32 :12كل خطيئة وكفر يُغفر للناس ،وأما الكفر ابلروح القدس فلن يغفر
هلم .ومن قال كلمة على ابن اإلنسان يغفر له ،وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال يف

الدنيا وال يف اآلخرة ".
والنص املشهور الذي حيفظه كل املسيحيّي ما جاء يف إجنيل يوحنا (" : )16 :3هكذا أحب هللا

العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به ،بل تكون له احلياة األبدية" .ومفهوم هذا

أن الذي ال يؤمن به فسوف يهلك.

ويوم الدينونة موجود بشكل أوسع يف سفر رؤاي يوحنا الالهويت ،فقد جاء يف سفر مىت (: )27:16

"فإن ابن اإلنسان سوف أييت يف جمد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ جيازي كل واحد حسب عمله".
ويصف يوحنا كيفية هذه الدينونة ،وكيف يدين املسيح اخلالئق ،فقد جاء يف سفر رؤاي يوحنا:

(" : )15-13:20ورأيت األموات صغاراً وكباراً أمام هللا وانفتحت أسفار ،وانفتح سفر آخر وهو

سفر احلياة ،ودين األموات مما هو مكتوب يف األسفار حبسب أعماهلم .وسلم البحر األموات الذين

فيه ،وسلم املوت واهلاوية األموات الذين فيهما ،ودينوا كل واحد حبسب أعماله .وطرح املوت

واهلاوية يف حبرية النار .هذا هو املوت الثاين .وكل من مل يوجد مكتوابً يف سفر احلياة طرح يف حبرية

النار".
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وعلى ما سبق ذكره فليس اإلسالم غريباً من بّي الدايانت اليت ال تلتزم بنجاة من مل يؤمن هبا ،بل

اإلسالم أفضل منها ،حبيث إنه ال يقول بتعذيب من مل يصل إليه اإلسالم ،وال من وصل إليه اإلسالم

مشوشاً ،وهؤالء وأمثاهلم حكمهم إىل هللا ،وليس يف األداين مثل اإلسالم يف هذا التشريع املعتدل،
وهذا خالف ما يدعيه النصارى عن اإلسالم.

وأما كون حسن األخالق واملعاملة كافية يف املعادلة بّي املؤمن وغري املؤمن فهذا ال يقول به النصارى

أنفسهم ،فهل معىن ذلك أن املسلم إذا كان طيب اخللق وحسن املعاملة ويقدم املساعدة لآلخرين

هل يعين ذلك أنه انج يف اآلخرة على املعتقد النصراين ،أو هل يتساوى مع من يؤمن ابملسيح على

ط نفسه ،بل الكتاب
معتقد النصارى!! هذا ال يقول به نصراين أبداً ،ومن قال خبالف ذلك فهو مغال ٌ
املقدس انطق ابلتفريق ،وأن اخلالص مشروط ابإلميان ابملسيح على معتقد النصارى من القول

ابلصلب والتثليث وغريها من املعتقدات.

وأما وجود اسم النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف كتب النصارى فهذا ال يؤمن به النصارى،

ولو آمنوا بذلك النتهت املشكلة ومل يوجد إال اإلسالم ،وهم ينكرون ذلك ،وسواء أنكروه أو أثبتوه

فنبوته -عليه الصالة والسالم -اثبتة بنفس األدلة اليت أثبتوا هبا ألوهية املسيح ،فإذا طعنوا يف تلك
األدلة فقد طعنوا يف أدلة ألوهية املسيح؛ وتفصيل ذلك حيتاج ورقة أخرى.
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ويف مثل هذه احلال اليت ذكر السائل ال بد للسائل أن يتفقه يف هذا املوضوع ،وأن يقرأ الشبه اليت

تثار ضد اإلسالم ،وهذه الشبهات ليست جديدة ،بل من يطالع الكتب اليت كتبت يف القرن الثاين

اهلجري جيدها نفس الشبهات اليت تثار اليوم ،وهذا يعىن أنه إبمكان اإلنسان غري املتخصص يف
العلوم ال شرعية أن يطلع على مجلة كبرية من الشبهات واألسئلة احملتملة اليت ميكن أن تثار ضد دينه،

وكون اإلنسان غري متخصص يف العلوم الشرعية أو الدايانت على وجه اخلصوص ال يعفيه من تعلم
العلم الذي به حيفظ دينه ،واالطالع على مثل ذلك ليس من الصعوبة مبكان.

ونقطة مهمة تقال يف هذه املناسبة :إنه على اإلنسان أن حيرص على الدعوة يف هذه األوساط ابلذي
يستطيعه ،ومن خالل التجربة فإن أكثر ما يؤثر يف مثل هذه اجملتمعات حسن اخللق وطيب املعشر

كما كان هديه -عليه الصالة والسالم -حىت مع الذين خالفوا دينه ونصبوا له العداء ،ويف هذه
احلالة أفضل ما يقوم به اإلنسان إبراز حماسن اإلسالم ،وتصحيح ما يلصق به من هتم ،والبعد عن

النقاشات اليت تدخل يف جوهر العقيدة إال يف حاالت ضيقة ،فبحث مثل هذه املواضيع مما يزيد يف
النفرة والتعصب ،ويبعد عن روح العقل .وهللا أعلم.
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خطورة لعبة اليوغي

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1427/05/15هـ
السؤال

أان معلمة يف إحدى املدارس ،ومشرفة على املصلى ،وتنشيط احللقات الدينية ،ولقد طلب مين من
قِبَل مكتب التوجيه واإلشراف ابملنطقة بتعميم وارد جلميع املدارس وملشرفات مواد الدين ابلتحديد،
أن أفعل وأنبه طالبايت عن خطورة لعبة اليوغي (اليوقي)  ،كما يطلقون عليها ابلعامية ،وأان ال أعرف
ماهية هذه اللعبة وخباايها وخطورهتا ،كما مت تنبيهنا من قبل مكتب التوجيه بضرورة النصح؛ خلطورة

حمتواها التنصريي ولقد حبثت يف اإلنرتنت وقرأت العجب العجاب ،فهناك من يستخدم مصطلحات
اإلنقاذ والسحر واإلنقاذ من القبور هبذه اللعبة ،فأرجو مساعديت هبذا املوضوع أو مبعلومات قد

تفيدين ،علماً أين -اي أستاذي الكرمي -أرى هتافت الطالبات بشكل ال معقول على هذه اللعبة ،فما

أن تسنح هلم الفرصة لدقائق حىت جيتمعن ويلعَب هبذا الورق ،ومل أجد من أستعّي به وأثق مبشورته بعد
هللا غريكم وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فما دام أنه صدر تعميم بتنبيه الطالبات على خطورة هذه اللعبة ،ومنعها؛ ملا فيها من أضرار عقدية،

فيجب االمتثال هلذا التعميم ،وجزاهم هللا خرياً على غريهتم وحرصهم على سالمة عقيدة أبنائنا
وبناتنا .وهم مل حيذروا من خطورهتا إال بناء على علم ومعرفة بذلك.

مث إن هذه اللعبة شبيهة إىل حد ما بلعبة مسلسل (بيكيمون)  ،الذي صدرت فتاوى العلماء
بتحرميها.
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وهذه اللعبة جزء من الغزو الفكري ،الذي يروجه أعداء اإلسالم ،بصرف املسلمّي عن دينهم،
وخلخلة عقيدهتم ،خاصة وأهنا معروضة يف مسلسل (يوغى بوه) املعروض على قناة (. )M.B.C
ِ
ذكرت
وهي ضرب من جنون (االنيمي) الياابين املعروف عن حبه لألساطري واخلرافات .وهي كما
تستخدم مصطلحات اإلنقاذ ،والسحر ،واإلنقاذ من القبور ،ابستخدام واستدعاء الوحوش املدجمة
ببطاقة سحر .والفائز األول هو الذي ميتلك بطاقات اإلله الفرعوين.
وعلى كل ،فال جيوز اللعب هبذه اللعبة ،وجيب التحذير منها وبيان خطورهتا العقدية ،ومن له سلطة
فعلية مبنعها يف املدارس واألسر وغري ذلك.

محى هللا املسلمّي من كل سوء ومكروه ،ورد كيد أعدائهم يف صدورهم ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الدايانت اإلبراهيمية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/10/21هـ
السؤال

بعض الناس يطلق تسمية "الدايانت اإلبراهيمية" على النصرانية واليهودية واإلسالم ،فماذا ترون يف

جواز هذه التسمية؟

حنن نقرأ يف القرآن الكرمي" :ما كان إبراهيم يهودايً وال نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً" ،وقوله تعاىل:
"إن أوىل الناس إببراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا"

أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فمصطلح (اإلبراهيمية) مصطلح أطلقه ألول مرة املفكر الفرنسي( ،روجيه جارودي) حّي دعا يف

مجادى اآلخرة من عام (1407هـ) ( ،فرباير 1987م)  ،إىل ما أمساه( :امللتقى اإلبراهيمي)  ،وقال:
(لقد عرفت اإلميان اإلبراهيمي عن طريق (كريكجارد)  ،فيلسوف دمنركي ،واليوم أقوم هبذه املبادرة

ابالشرتاك مع أصدقائي اليهود والكاثوليك والربوتستانت ،فإنين أاتبع املسري بقصد جتميع اإلميان
اإلبراهيمي) .

وأفصح عدد من املتحدثّي يف امللتقى -وعلى رأسهم جارودي -عن اهلدف املبيت ،وهو القضاء
على اخلصوصية املميزة لكل دين ،والوصول إىل صيغة مشرتكة بّي الدايانت حتت مسمى
(اإلبراهيمية)  ،والسعي إىل حتقيق الوحدة بّي الدايانت بكل ما حتمله من تنوع وتضاد.
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وال يسرتيب مسلم أن هذه الدعوة كفرية ،أرادت أن تتدرع ابسم خليل الرمحن إبراهيم ،عليه السالم،
الذي برأه هللا من أن يكون يهودايً أو نصرانياً ،متاماً كما برأه من أن يكون من املشركّي ،واستهجن

انتحال أهل الكتاب إلبراهيم ،وادعاء كل طائفة أنه منهم ،مع سبقه هلم ،فقال( :اي أهل الكتاب مل

حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده ،أفال تعقلون ها أنتم هؤالء حاججتم فيما
لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ما كان إبراهيم يهودايً وال

نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركّي إن أوىل الناس إببراهيم للذين اتبعوه وهذا
النيب والذين آمنوا وهللا ويل املؤمنّي" [آل عمران. ]67-65 :

وأتسيساً على ما تقدم ،فإنه ال حيل إطالق هذه التسمية احملدثة ،وتسليكها بّي املسلمّي ملا يف ذلك

من اإلحداث ،والتلبيس ،واالستجابة الستزالل الزاندقة وامللحدين من دعاة وحدة األداين .وابهلل
التوفيق.
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هل ما فعله اخلضر إهلام؟!
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1427/03/20هـ

السؤال

ما حكم من استدل على قصة اخلضر يف قتل الغالم أبن هذا من اإلهلام ،وجيوز أن يكون يف أي

عصر؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقصة اخلضر مع موسى -عليه السالم -جاءت يف القرآن ،وجاءت أيضاً مفصلة أكثر يف السنة،

كما عند البخاري ومسلم وغريمها ،وسبب لقاء موسى ابخلضر -كما جاء يف الصحيحّي -أن موسى
عليه السالم -قام خطيبا يف بين إسرائيل ،فسئل :أي الناس أعلم؟ فقال :أان أعلم .قال :فعتب هللاعليه؛ إذ مل يرد العلم إليه ،فأوحى هللا إليه أن عبدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك ،فسأل
موسى ربه :كيف له به ،فدله عليه.

ويف احلديث أيضاً أن اخلضر قال ملوسى ملا التقيا" :إنك على علم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه،
وأان على علم من علم هللا علمنيه ال تعلمه".

أي كل منهما عنده من العلم ما ليس عند اآلخر وكله من علم هللا ،وقال اخلضر يف نفس احلديث ملا

وقع عصفور على حرف السفينة ونقر يف البحر ،قال" :ما نقص علمي وعلمك من علم هللا إال مثل
ما نقص هذا العصفور من البحر" صحيح البخاري ( ، )3401وصحيح مسلم (. )2380

ويف تفسري قصة اخلضر -كما جاءت مفصلة يف الصحيحّي -أن اخلضر كان على علم علمه هللا
إايه ،كما قال تعاىل" :فوجدا عبداً من عبادان آتيناه رمحة من عندان وعلمناه من لدان علماً"

[الكهف ]65:وهذا العلم ال يعلمه موسى ،ولذلك أنكر على اخلضر يف كثري من األعمال اليت
عملها ،ولذلك قال اخلضر ملوسى" :وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا" [الكهف. ]68:
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فما فعله اخلضر -سواء من قتل الغالم أو غريه مما ذكر يف القصة -كان من العلم الذي علمه هللا
إايه ،ومل يكن تصرفاً جمرداً ،وقتل اخلضر للغالم إمنا كان أبمر هللا ،وهو قتله دفاعاً لصولته على أبويه
يف الدين ،كما قال تعاىل يف نفس السياق" :فخشينا أن يرهقهما طغياانً وكفراً " [الكهف]80:

والصيب لو صال على مسلم يف بدنه أو ماله ومل يندفع عن املسلم إال ابلقتل جاز قتله ،بل الصيب إذا
قاتل املسلمّي قُتِل ،ولكن من أين يُعلم أن هذا الصيب سيصول على أبويه يفتنهما يف دينهما؟ فهذا
من الغيب الذي ال يعلمه إال هللا ،وهو العلم الذي علمه هللا للخضر ،ولذلك قال ابن عباس –رضي
هللا عنهما -لنجدة اخلارجي ملا استفتاه يف قتل الغلمان قال" :إن علمت منهم ما علم اخلضر من
ذلك الغالم فاقتلهم وإال فال".

أما موضوع اإلهلام فاإلهلام كلمة فضفاضة يدخل فيها كثري من املعاين الصحيحة والفاسدة ،مع العلم
أن اإلهلام قد يكون يف اخلري وقد يكون يف الشر أيضاً ،كما يف قوله تعاىل" :فأهلمها فجورها وتقواها"

[الشمس. ]8:

واإلهلام على فرض حصوله فهو يقع بغري حجة وال استدالل وال نظر وهو ليس حبجة إطالقاً ،كما

يدعيه بعض املتصوفة ،وليس هلذا االدعاء أي أساس ال من عقل وال من نقل ،بل هو ادعاء يناقضه

الدليل العقلي والنقلي ،وعلى هذا ال ميكن أن يدعي أي إنسان -بعد انقطاع الوحي -أن أعماله
تقع من ابب اإلهلام ،فقد تكون من حديث النفس أو قد تكون من شهوة النفس أيضاً ،وقد تكون

وساوس شيطانية ،فاإلهلام ليس مصدراً لتقييم صواب العمل من خطئه ،فاالتصال بّي هللا والبشر

انقطع مبوت النيب -صلى هللا عليه وسلم -وليس ألحد أن يدعي أي نوع من االتصال سواء ُمسي

وحياً أو إلقاء يف الروع أو إهلاماً أو كشف احلجاب أو غريها من األمساء اليت تزعم اختصاص بعض
النفوس بشيء من العلم اللدين دون بقية الناس.
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واالستدالل بقتل الغالم يف قصة اخلضر على أن هذا من اإلهلام ،وأنه جيوز أن يكون يف كل عصر
قول بعيد عن الصواب ملا تقرر .وهللا أعلم.
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االحتجاج ابلعهد املكي لتسويف بعض التكاليف!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

كيف السبيل إىل معرفة هللا عز وجل؟ ألنين مسعت أنه على املسلم أن يعرف هللا أوالً ،مث ينتقل بعد
ذلك إىل تطبيق شرع هللا ،وأن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مل يهتم يف العهد املكي بتعليم

الصحابة الصيام والعبادات! ولكنه كان يركز على معرفة هللا ،فكيف نريب أنفسنا كما رىب رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -الصحابة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

ثبت يف الصحيحن من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ما من

مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه ،أو ميجسانه ،كما تُـ ْنـتَ ُج البهيمة هبيمة مجعاء،

هل حتسون فيها من جدعاء؟ " .مث يقول أبو هريرة رضي هللا عنه( :فطرة هللا اليت فطر الناس عليها)
صحيح البخاري ( ، )1358وصحيح مسلم (. )2658

وهذه الفطرة هي اإلسالم ،وهذا احلديث صريح يف أن كل مولود يولد مسلماً ،فإذا كان أبواه غري

مسلمّي ،فإن أطاعهما فيما يدعوانه إليه من يهودية ،أو نصرانية ،أو جموسية ،خرج عن الفطرة إىل ما
يدعوانه إليه ويربيانه عليه ،وإن هداه هللا إىل اإلسالم فهو مسلمٍ ،
ابق على الفطرة اليت فطره هللا
عليها.

إذا عرفت هذا فاعلم أن اإلنسان يولد مسلماً ،مث إذا وصل إىل السن اليت يكون فيها خماطباً شرعاً
فإن أسلم بلسانه وقلبه وجوارحه- ،هلل تعاىل -فهو مسلم ،وإن اختار غري ذلك فهو على ما اختار.
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لكن ال ب ّد أن يُعلم أن الفطرة ال تكفي وحدها هلداية الناس ،فالشريعة مكملة للفطرة ،ومفصلة

لألحكام اليت ال تستقل الفطرة إبثباهتا ،فمثل الفطرة مع الشريعة ،كمثل العّي مع النور ،فإن العّي
إذا غاب النور عنها مل تبصر شيئاً ،وكذلك الفطرة إذا غابت عنها الشريعة املنزلة!

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فالفطرة ُم َك هملَةٌ ابلشريعة املنزلة ،فإن الفطرة تعلم األمر جممالً،
والشريعة تفصله وتبينه ،وتشهد مبا ال تستقل الفطرة به) [ .جمموع الفتاوى ( . ] )45/4انتهى

ويقول أيضاً( :فإن هللا فطر عباده على احلق ،والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ،ال بتحويل

الفطرة وتغيريها) [ .جمموع الفتاوى ( . ] )260/5ووجود هللا تعاىل اثبت ومستقر بداللة الكتاب،

والسنة ،واإلمجاع ،وداللة العقل ،والفطرة ،واحلس.
فإذا تقرر لك هذا جلياً ،أ ِ
َنتق ُل إىل اجلانب اآلخر من السؤال ،فأقول:
اعلم -رعاك هللا -أنه ليس هناك مرحلة معرفة دون عمل ،مث مرحلة عمل ،فمن معرفة هللا وقدره حق
"وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
نس إِهال لِيَـ ْعبُ ُدو ِن" [الذارايت. ]56 :
قدره أن تعبده ،وأن جتتهد ملا ُخلقت له َ
ت ا ْجل هن َو ْاإل َ
أما القول أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يهتم ابلعبادة يف أول اإلسالم ،فهذا غري صحيح،
فشريعة هللا عز وجل كانت تتنزل شيئا فشيئا ،ففرضت الصالة ،مث الصيام ،والزكاة ،واحلج ،واحلدود.
هاس َعلَى مك ٍ
"وقُـ ْرآانً فَـ َرقـْنَاهُ لِتَـ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
ْث َونَـ هزلْنَاهُ تَن ِزيالً" [اإلسراء ، ]106 :حىت
ُ
قال تعاىلَ :
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
اكتملت الشريعة ،فأنزل هللا عز وجل" :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِديناً" [املائدة . ]3:فالشريعة كملت ،واملسلم مأمور هبا كلها بعد ذلك.
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أوضح لك أكثر ،فأقول :اعلم -أرشدك هللا لطاعته– أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مكث يف مكة
ثالث عشرة سنة ،وكما هو معلوم مل يفرض صيام رمضان يف مكة ،وإمنا فرض بعد اهلجرة.
فالرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يف املدينة بعد اهلجرة إذا أاته أحد وأسلم .هل يقول له :ال تصم
رمضان ثالث عشرة سنة مث بعد ذلك صم؟!.

ال شك أنه ال يقول له ذلك ،وإمنا أيمره بشرائع اإلسالم كلها ،ومنها الصيام .وقل مثل هذا الكالم

يف بقية شعائر الدين.

فاهلل عز وجل أنزل القرآن يف ثالث وعشرين سنة ،أيمر أبوامر ،وينهى عن نواهي ،ويشرع ،وينسخ،
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِيت
ْت لَ ُكم ِدينَ ُكم َوأ َْمتَ ْم ُ
ويفعل هللا ما يشاء ،حىت إذ اكتملت الرسالة قال" :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِديناً".
ض ُ
ََ
أيتّي قائل ويقول يف مكة :مل يشرع صيام رمضان ،وال حرم اخلمر ،وال شرع احلج والزكاة ،إىل
فال ّ
آخر ذلك  ...ويهدم بذلك اإلسالم.

فأحكام الفرتة املكية اليت نسخها هللا بعد هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ال جيوز للمسلم أن يعمل

هبا؛ ألهنا بعد نسخها مل تعد أحكاماً شرعية ،فمن عمل هبا وترك العمل مبا نسخها كان فيه شبه مبن

عمل بدين منسوخ ،وأعرض عن دين اإلسالم الذي نسخ ما سواه من األداين ،كما أن هذا يفتح
الباب لرتك كل األحكام اليت شرعت يف املرحلة املدنية ،وال شك أن ذلك هدم لإلسالم وتغيري

ألحكامه ،فليحذر املسلم من هذا.

ويف قول السائل –وفقه هللا– كيف ميكن أن يريب الواحد منا نفسه على العبادات؟ فأختصر الكالم
حول هذه القضية فأقول إن للمسلم أعداء مينعونه من الطاعات ،وهم:
لس ِ
وء إِهال ما رِحم رِيب إِ هن رِيب غَ ُف ِ
ِه
يم"
ارةٌ ِاب ُّ
َ َ َ َّ َّ
ٌ
س َألَ هم َ
ور َرح ٌ
أوالً :نفسه اليت بّي جنبيه ،قال تعاىل" :إن النهـ ْف َ
[يوسف. ]53:
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ام َربِِّه َو َهنَى
"وأَ هما َمن َخ َ
اف َم َق َ
والسالح يف دفع هذا العدو ،هو :جهاده وكبح مجاحه ،قال هللا تعاىلَ :
س َع ِن ا ْهلََوى* فَِإ هن ا ْجلَنهةَ ِه َي ال َْمأ َْوى" [النازعات. ]41-40:
النهـ ْف َ
ِ
ِ
ِ
وقال هللا تعاىل :ه ِ
هه ْم ُسبُـلَنَا َوإِ هن ه
ّي" [العنكبوت. ]69:
ين َج َ
اَّللَ لَ َم َع ال ُْم ْحسنِ َ
اه ُدوا فينَا لَنَـ ْهديَـنـ ُ
َ
"والذ َ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا" .رواه أمحد (، )22840

وغريه.

اثنياً :اجلهل ،وأخطره اجلهل ابهلل تعاىل ،وعظيم رمحته ،وشدة عذابه ونقمته ،واجلهل حبقيقة الدنيا،

وأهنا دار زيف وزوال ،واآلخرة وأهنا دار نعيم مقيم ،أو عذاب أليم ،والسالح الذي يدفع به هذا
العدو ،هو :العلم.

ش ْيطَا َن لَ ُكم َع ُد ٌّو فَ هِ
اثلثاً :الشيطان ،قال هللا تعاىل" :إِ هن ال ه
اخت ُذوهُ َع ُد ّواً إِ همنَا يَ ْد ُعو ِح ْزبَهُ لِيَ ُكونُوا ِم ْن
ْ

َص َح ِ
س ِع ِري" [فاطر. ]6:
اب ال ه
أْ

والسالح الذي يدفع به هذا العدو ،هو :الذكر ،واالعتصام حببل هللا تعاىل ،واالستعاذة به من كيد
ش ْيطَ ِ
الشيطان ،وقد بّي هللا لنا ضعف كيد الشيطان ،فقال هللا تعاىل" :إِ هن َك ْي َد ال ه
ض ِعيفاً"
ان َكا َن َ

[النساء. ]76:

رابعاً :الدنيا ،وعالجها :الزهد فيها ،واإلقبال على اآلخرة.

خامساً :رفقة السوء ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من

خيالل" .رواه أمحد ( )7685وأبو داود ( )4833وغريمها.

وأختم فأقول –رعاك هللا– مالك األمر؛ يف جماهدة النفس على طاعة هللا ،وتذكر دائماً وأبداً ما أعده

هللا ألوليائه املؤمنّي يف دار كرامته ،كذلك تذكر ما أعده هللا للعصاة يف دار اهلوان واخلزي والندامة –
وقاان هللا عذاب جهنم.-

"اي َْحي َىي ُخ ِذ
وال ب ّد للسالك يف هذا الدين أن يتحلى ابجلدية يف التمسك هبذا الدين ،قال تعاىلَ :
ْكت ِ ٍ
ِ
صبِيّاً" [مرمي. ]12:
ْم َ
ال َ َ
اب ب ُق هوة َوآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلُك َ
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ٍ
اح ِمن ُك ِل َشي ٍء همو ِعظَةً وتَـ ْف ِ
ك
"وَكتَـ ْبـنَا لَهُ ِيف األَل َْو ِ
صيالً لِّ ُك ِّل َش ْيء فَ ُخ ْذ َها بُِق هوةٍ َوأْ ُم ْر قَـ ْوَم َ
ّ ْ ْ
َ
وقال تعاىلَ :
ِِ
ّي" [األعراف. ]145:
َأي ُ
سنِ َها َسأُ ِري ُك ْم َد َار الْ َفاسق َ
ْخ ُذواْ ِأب ْ
َح َ
روى مسلم ( )145عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :بدأ

اإلسالم غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا فطوىب للغرابء".

وهذه بشارة من النيب صلى هللا عليه وسلم للغرابء يف وقت الغربة ،فإهنم يشبهون يف متسكهم

ابإلسالم السابقّي من الصحابة ،الذين ثبتوا على الدين يف غربته األوىل.

ولقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم بصفات هؤالء الغرابء فقال" :بدأ اإلسالم غريبًا ،مث يعود غريبًا
كما بدأ ،فطوىب للغرابء" .قيل :اي رسول هللا! ومن الغرابء؟ قال" :الذين يصلحون إذا فسد الناس".
رواه أمحد ( )6094وصححه األلباين.
نسأل هللا أن جيعلنا هداةً متقّي ،صاحلّي مصلحّي .وهللا أعلم.
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عبارة :أان مؤمن إن شاء هللا!
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/03/06هـ

السؤال

هل جيوز قول :أان مؤمن إن شاء هللا؟ وهل هذا التعليق ابملشيئة جائز؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذه املسألة متفرعة عن القول بزايدة اإلميان ونقصانه ،ومذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد

وينقص ،يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية.

أما مسألة االستثناء يف اإلميان ،وهي أن يقول الشخص( :أان مؤمن إن شاء هللا)  ،فالناس يف حكم

املسألة على ثالثة أقوال:

منهم من يوجب هذا االستثناء.

ومنهم من مينع االستثناء وحيرمه.
ومنهم من جييزه ابعتبار ومينعه ابعتبار ،وهذا أصح األقوال.
أما من أوجبوا االستثناء فيحتجون أبن اإلميان هو ما مات اإلنسان عليه ،واإلنسان ال يدري ابخلامتة

فوجب عليه أن يستثين.

وحيتجون أيضاً أبن اإلميان املطلق يتضمن فعل ما أمر هللا به وترك ما هنى عنه ،فقول اإلنسان( :أان

مؤمن) فيه تزكية لنفسه أبنه مؤمن كامل اإلميان ،وال ينبغي أن يزكي اإلنسان نفسه.
ِ
ِ
اء
وحيتجون أيضاً أبنه جيوز االستثناء فيما ال شك فيه ،كقوله تعاىل" :لَتَ ْد ُخلُ هن ال َْم ْسج َد ا ْحلََر َام إ ْن َش َ
ه ِ
ّي" [الفتح ، ]27:وقوله صلى هللا عليه وسلم ألهل املقابر" :وإان إن شاء هللا بكم الحقون".
اَّللُ آمنِ َ
صحيح مسلم (. )249
وأما من حيرمه فهم الذين ال يرون زايدة اإلميان وال نقصانه ويرونه شيئاً واحداً.
ومسّي الذين
فيقول :أان أعلم أين مؤمن كما أعلم أين حي متكلم ،فمن استثىن يف إميانه فهو شاكُ ،
يستثنون يف إمياهنم ُش هكاك.

واملذهب الصحيح من جيوز االستثناء ابعتبار ومينعه ابعتبار؛ فهو أسعد الدليل.
فإن أراد املستثين الشك يف أصل اإلميان فهذا ال جيوز وحيرم استثناؤه.
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ِ هِ
ين إِذَا ذُكِ َر
ومن أراد أنه مؤمن مبعىن كامل اإلميان ،كالذين وصفهم هللا تعاىل بقوله" :إِ همنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
اد ْهتُم إِميَ ًاان و َعلَى رّهبِِم يـتَـوهكلُو َن ،اله ِذ ِ
ه
ص َال َة
يمو َن ال ه
اَّللُ َو ِجلَ ْ
وهبُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ ْ
ين يُق ُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
َ
َ َ ََْ
ِ
ات ِع ْن َد َرّهبِِ ْم َوَم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ"
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح ًّقا َهلُ ْم َد َر َج ٌ
اه ْم يُـ ْن ِف ُقو َن ،أُولَئِ َ
َوممها َرَزقـْنَ ُ
[األنفال. ]4-2:
فاالستثناء حينئذ واجب ،ولذلك من استثىن تعليقاً لألمر مبشيئة هللا ال ًّ
شكا فهذا جائز.
وجيوز إذا كان االستثناء من ابب التحقيق ال التعليق ،كما يف قوله تعاىل" :لَتَ ْد ُخلُ هن ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام إِ ْن
َشاء ه ِ
ّي" [الفتح. ]27:
اَّللُ آمنِ َ
َ
وقوله صلى هللا عليه وسلم" :وإان إن شاء هللا بكم الحقون" .وهللا أعلم وصلى هللا على سيدان حممد
وعلى آله وصحبه.
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هل يف البيتّي حمذور؟!
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/05/15هـ
السؤال

هل هذا القول صحيح؟ وهل فيه حماذير عقدية؟ مع العلم أن هذين البيتّي من منت زيد بن رسالن.
فاقطع يقيناً ابلفؤاد واجزم*** حبدث العامل بعد العدم

أحدثه ال الحتياجه اإلله *** ولو أراد تركه ملا ابتداه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال أالحظ يف هذين البيتّي حمذوراً ،ومضموهنما أن هذا العامل حادث ليس بقدمي ،وهذا حق خالفاً
للفالسفة ،القائلّي بقدم العامل ،وقد أخرب سبحانه وتعاىل عن خلق السماوات واألرض يف ستة أايم،

وصح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل خلق السماوات

واألرض خبمسّي ألف سنة" أخرجه مسلم ( ، )2653وعند الرتمذي ( ، )2156بلفظ" :قدر هللا
." ...

فيجب اإلميان أبن هذا العامل خملوق بعد عدم ،وهللا تعاىل خالقه بقدرته ومشيئته ،وما خلقه عبثًا؛ قال
ِ
سمو ِ
ّي َما َخلَ ْقنَا ُمهَا إِهال ِاب ْحلَ ِّق َولَ ِك هن أَ ْكثَـ َرُه ْم َال
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َالعبِ َ
ات َو ْاأل َْر َ
تعاىلَ :
"وَما َخلَ ْقنَا ال ه َ َ
يَـ ْعلَ ُمو َن" [الدخان. ]39-38 :
وقول الناظم" :أحدثه ال الحتياجه اإلله" .معناه أن هللا ما أحدث هذا العامل حلاجة به إليه ،وهذا
ت ا ْجلِ هن
"وَما َخلَ ْق ُ
حق؛ ألنه تعاىل هو الغين عن كل ما سواه ،كما قال تعاىل يف شأن اجلن واإلنسَ :
ِ
ِ
ون ما أُ ِري ُد ِم ْنـهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أَ ْن يط ِْعم ِ
ِ
ِ
ون إِ هن ه
ّي"
اَّللَ ُه َو ال هرزها ُق ذُو الْ ُق هوة ال َْمتِ ُ
ُْ ْ
ََ
س إِهال ليَـ ْعبُ ُد َ
ُ ُ
َو ْاإلنْ َ
[الذرايت. ]58-56:
ومصلحة العبادة راجعة إىل العابدين من اجلن واإلنس ،وهو تعاىل ال تنفعه طاعة املطيعّي ،وال تضره
معصية العاصّي.
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وقوله" :ولو أراد تركه ملا ابتداه" .معناه أن هللا لو شاء أال خيلق هذا العامل ملا خلقه ،ولكن حكمته
اقتضت خلق هذا الوجود ،وهو احلكيم العليم الفعال ملا يريد .وهللا أعلم.
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اعتقاد بعض الصوفية حبياة الرسول!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
العقائد واملذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ 1427/04/24هـ

السؤال

هل الرسول -صلى هللا علية وسلم -حي يرزق يقوم واقفا ،ويصلي الصلوات اخلمس كل يوم ،كما
يدعي الصوفية! أرجو اإلجابة ألن اخلالف طال لعدم وجود اجلواب الشايف؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالرسول صلى هللا عليه وسلم مات حقيقة ،ودفن يف مكان موته ،وال شك يف ذلك ،وأدلة ذلك من
احلس ،واملشاهدة ،والعقل ،والنص عديدة ،منها :أن الصحابة صلوا عليه ،ودفنوه ،وشاهدوا ذلك

عياان ،ومل يقل أحد منهم أنه يف قربه يقوم يصلي وحيضر وميد يده ويكلم الناس ،ويف القرآن العظيم

قوله تعاىل" :إنك ميت وإهنم ميتون" [الزمر . ]30:وقوله سبحانه" :وما حممد إال رسول قد خلت
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" [آل عمران . ]114:وهي اآلية اليت

استشهد هبا الصديق رضي هللا عنه أمام الصحابة ،فسكت عمر الذي كان يظن وفاة الرسول جمرد
ط يف يدي وعلمت أن رسول هللا صلى
غشية أصابته ،قال :فما إن مسعت اآلية من أيب بكر حىت ُس ِق َ
هللا عليه وسلم قد مات .صحيح البخاري (. )3670

()415/4

أما أقوال الصوفية يف هذا الباب ،ويف مجلة من القضااي املتعلقة ابلقبور فهي أقوال منافية للحق
والصواب ،والعقل والنقل ،ومدعاة لسخرية األمم بنا وسبب يف ضعف اإلميان؛ ذلك أهنم
يستخدمون هذه الطرائق لتعليق الناس ابلقبور وأصحاهبا ،بدال من تعليقهم ابهلل تعاىل ،وقد أيتون

على أقواهلم هذه ببعض النصوص اجململة ،مثل النصوص الدالة على حياة خاصة ألهل الربزخ،

ونصوص كونه عليه السالم يرد السالم على من سلم عليه من قريب أو بعيد ،وخيلطون يف هذه

املسألة بّي قانون الغيب ،وقانون الشهادة وجيعلوهنما سواء ،وهذا خطأ كبري ،وفساد يف التصور،

يصلون من خالل مسالكه إىل دعاء النيب والويل ،والطواف ابلقبور ،والسجود هلا ،واالستغاثة
ابملقبورين ،والتوسل الشركي هبم ،مما هو خمالف لعقائد اإلميان احملكمة ،وقواعد امللة الثابتة.

وخالصة القول أن وفاة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم من األمور الثابتة ابلنص والعقل واحلس

واإلمجاع ،وهو عليه الصالة والسالم ال ميلك لنفسه ،وال لغريه ضرا وال نفعا ،كما قال هللا تعاىل" :قل

ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين

السوء إن أان إال نذير وبشري لقوم يؤمنون" [األعراف . ]188:ويف سورة اجلن" :قل إين ال أملك
لكم ضرا وال رشدا" [اجلن. ]21:

هذا هو الدين احملكم القومي ،والصراط املستقيم ،الذي سار عليه الصحابة ،والتابعون ،وأتباعهم إىل

يومنا هذا ،نسأل هللا جلميع املسلمّي سالمة التوحيد ،وصحة االعتقاد.

()416/4

أصول الفقه

()417/4

هل ما أتنف منه النفس حرام؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1422/7/5

السؤال

أعلم أن هناك أفعاالً أتنف منها النفس ،ويرفضها الذوق ،وأتابها التقاليد .فهل يكون هذا مسوغاً
لتحرميه؟ املثال التطبيقي لذلك يف هذا السؤال :ماحكم األكل أو الشرب يف احلمام أثناء قضاء
احلاجة؟
اجلواب

اعلم وفقك هللا لطاعته أن دائرة املباح الواسعة الخيرج منها شيء إال بدليل واضح يرفع حكم الرباءة
ْ
األصلية ،وليس الذوق واملزاج النفسي مما تثبت به أحكام شرعية يرتتب عليها احلرمة والتأثيم ،قال

العالمة الشوكاين يف (السيل اجلرار  )1/68تعليقاً على قول صاحب كتاب (األزهار) بكراهة النظر

إىل األذى اخلارج أثناء قضاء احلاجة والبصق قال -رمحه هللا ":-وأما كراهة نظر األذى وبصقه فهذا

من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل الفروع يف إثبات األحكام الشرعية فيما الدليل عليه،

فإن كان سبب ذكر ذلك هنا لكون النفس تستكرهه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب املكروهات

النفسية ،بل املكروهات الشرعية ،ومثل ذلك احلكم بكراهة األكل والشرب " إ .هـ

وأنت عليم أن مسألة الذوق ختتلف من زمان إىل زمان ،ومن بلد إىل بلد ،بل ومن شخص إىل
شخص؛ فهي وصف غري منضبط .وهللا أعلم.

()418/4

العبادات ..وظين الثبوت
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1424/3/20هـ

السؤال

سؤايل هو أننا تعبدان بغلبة الظن (ظين الثبوت)  ،وهللا تبارك وتعاىل يقول":وإن الظن ال يغين من احلق
شيئا" ،كيف التوفيق بينهما؟

وجزاكم هللا كل اخلري.
اجلواب

ورد يف القرآن الكرمي عدد من اآلايت اليت حتذر من الظن وتنهى عن اتباعه ،ومن ذلك قوله -تعاىل-
" :اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث" [احلجرات ]12 :وقوله" :وما هلم به

من علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً " [النجم. ]28 :

كما ورد يف سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -عد ٌد من األحاديث اليت تدل على نفس ما

دل عليه الكتاب ،ومن ذلك :ما ثبت يف الصحيحّي البخاري ( ، )5144ومسلم ( )1413من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":إايكم والظن فإن
الظن أكذب احلديث " .واملقصود ابلظن املنهي عنه يف هذه النصوص :الظن املذموم الذي ال أساس
له من الصحة ،وال مستند له إال التومهات واخلياالت اليت ال تستند إىل ٍ
شيء من العلم واملعرفة،
ويؤيد هذا األمر الرجوع إىل أسباب نزول تلك اآلايت الناهية عن اتباع الظن ،وكذلك معرفة أسباب

ورود األحاديث اليت حتذر من الظن واتباعه ،أما الظن الذي يعمل به العلماء ،ويذكرون أننا متعبدون

ابتباعه فهو الظن الغالب املستند إىل ما يقويه ويقدمه على غريه ،وليس جمرد الظن ،ويوضح هذا

األمر أن الظن قسمان ،ذكرمها القرطيب يف كتابه (اجلامع ألحكام القرآن) عند تفسريه لقوله -تعاىل-

":اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث" [احلجرات ]12 :حيث قال" :للظن

قوى بوجه من وجوه الداللة فيجوز احلكم هبا ،وأكثر أحكام الشريعة مبنية
حالتان :حالة تعرف وتَ َ

على غلبة الظن؛ كالقياس وخرب الواحد وغري ذلك من قيم املتلفات وأروش اجلناايت ،واحلالة الثانية:

أن يقع يف النفس شيءٌ من غري داللة فال يكون ذلك أوىل من ضده ،فهذا هو الشك ،وال جيوز

احلكم به ،وهو املنهي عن اتباعه " ا .هـ ( )217/16ومن خالل ما سبق يتبّي أن الظن منه ما هو

مقبول ومنه ما هو مردود ،فإن كان ظناً غالباً عليه داللة تقويه وتعضده فهو احملمود ،وهو الذي

تُعبدان ابلعمل به ،وإن كان ظناً جمرداً ليس له ما يسنده فهو الظن املذموم الذي هنينا عن اتباعه ،وقد
بّي العلماء أن العمل ابلظن الغالب من رمحة هللا بعباده؛ ألن العلم القطعي يف كل األحكام من

األمور املتعذرة ،فلو طُلب منا العلم القطعي يف كل األمور ألصابنا من احلرج واملشقة والضيق ما ال
خيفى على أحد ،ولتعطلت كثري من الوقائع عن األحكام؛ لتعذر العلم القطعي فيها ،وهذا ال تقره

الشريعة ،اليت جاءت بياانً شافياً لكل ما حيتاج إليه الناس ،ومما يدل على أن الظن الغالب مبنزلة العلم

أن هللا -سبحانه وتعاىل -أطلق لفظ العلم وأراد به الظن الغالب ،ومن ذلك قوله -تعاىل" :-فإن
علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار" [املمتحنة ]10 :أي :إذا غلب على ظنكم أهنن

مؤمنات؛ ألن اإلميان احلقيقي ال يعلمه إال هللا .وهللا أعلم- ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه.-

()419/4

التذرع ابخلالفات الفقهية

اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1423/8/6هـ
السؤال

لدينا شخص كلما نصحناه يف عمل معّي ،كتخفيف اللحية أو إطالة الثوب أو استماع األغاين أو

غريها ،قال املسألة خالفية ،فكيف الرد عليه؟ ومبا تنصحونه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فأنصحكم أنتم أوالً ابلصرب يف دعوته ،وعدم اليأس من استجابته ،والدعاء له ابهلداية وقبول احلق؛
وذلك أن الذين ال يريدون احلق يتمسكون ابلرخص ،ومييلون إىل الرتخص دائماً ،وإىل األقوال

املخالفة للحق.

واثنياً :يذكر ابلنصوص الصرحية الواضحة يف هذه املسائل ويبّي له أن قول الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -هو املتبع وامللزم للجميع ،وليس قول فالن أو عالن ،وال حيق ألحد كائناً من كان أن

يعارض قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويطلب منه  -أيضاً -الدليل إذا قال يف املسألة قوالً
خمالفاً ،فيقال له ما دليلك على هذا؟

واخلالصة أن هوى النفس يعمي ويصم ،وأن عليكم أن تذكروه دائماً وختوفوه ابهلل جل وعال ،وتبينوا
له خطر املعصية ،وتنصحونه أبن يتقي هللا ،وأيخذ ابحلق ،وجياهد نفسه على قبوله والعمل به ،حىت

يكون من املتقّي .وهللا أعلم.

()420/4

املقصود ابقتضاء النهي للتحرمي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1424/5/13هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..أود أن أطرح عليكم هذا السؤال ونرجو منكم املساعدة ،وهو :ما املقصود ابلنهي
يقتضي التحرمي ما مل تصرفه قرينة؟ وشكراً.
اجلواب
قول العلماء :النهي يقتضي التحرمي ما مل تصرفه قرينة ،قاعدة مهمة من قواعد أصول الفقه ،وهي

معتربة عند مجهور أهل العلم .قال ابن النجار الفتوحي يف الكوكب املنري (( )83/3فإن جتردت

صيغة النهي عن القرائن فهي للتحرمي عند األئمة األربعة وغريهم)  .واملقصود هبذه القاعدة أن
النصوص الشرعية من القرآن الكرمي أو السنة النبوية إذا وردت فيها أدلة تنهى عن أي أم ٍر فإنه حيرم

واحملرم ال جيوز لإلنسان اإلقدام عليه .هذا
على اإلنسان اإلقدام عليه؛ ألن النهي يقتضي التحرميّ ،

هو احلكم العام ،وذلك عند جترد النهي عن القرائن اليت قد تصرفه من التحرمي إىل غريه .ومن األمثلة

اليت ورد فيها النهي وكان مقتضياً للتحرمي  -لعدم وجود قرائن تصرفه عن التحرمي  -قوله تعاىل" :وال

تقتلوا أنفسكم" [النساء ، ]29 :وقوله" :ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل" [النساء ، ]29 :وقوله:

"وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضاَ" [احلجرات ، ]12 :وقوله عليه -الصالة والسالم" :-ال

أتكلوا ابلشمال" رواه مسلم ( )2019من حديث جابر -رضي هللا عنه -وقوله" :ال تشربوا يف آنية
الذهب والفضة " متفق عليه عند البخاري ( )5633ومسلم ( )2067من حديث حذيفة -رضي

هللا عنه-متفق عليه ،وغري ذلك من النصوص اليت ورد النهي فيها وكان مقتضياً للتحرمي؛ لعدم وجود
ما يصرفه عن التحرمي .ومن األمثلة اليت مل ِ
يقتض النهي فيها التحرمي  -لوجود قرائن تصرفه عنه -
قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يشربن أح ٌد منكم قائماً " رواه مسلم ( )2026من حديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه -قال أهل العلم :إن النهي يف هذا احلديث حممول على الكراهة ،فيكره

لإلنسان أن يشرب قائماً ،وقالوا :إن الذي صرف التحرمي هنا إىل الكراهة ما رواه عبد هللا بن عباس
-رضي هللا عنهما -أنه قال":سقيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من زمزم فشرب وهو قائم"

متفق عليه عند البخاري ( )1637ومسلم ( )2027من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -هبذا
حممول على الكراهة ،وفعله ٌ
يتبّي أن هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن الشرب قائماً ٌ
دال على

جواز الشرب قائماً .ومما ينبغي التنبيه عليه أن النهي وإن كان يقتضي التحرمي عند عدم القرينة،

والكراهة عند وجودها ،إال أنه قد أييت وتُراد به معان أخرى غري التحرمي والكراهة ،ومن ذلك:
( )1األدب يف قوله تعاىل":وال تنسوا الفضل بينكم" [البقرة. ]237 :

( )2التحقري لشأن املنهي عنه ،ومن ذلك قوله تعاىل" :ال متدن عينيك إىل ما متعنا به" [احلجر:
. ]88

( )3الدعاء ومنه قوله تعاىل ":ال تؤاخذان إن نسينا " [البقرة ]286 :وقوله ":وال حتمل علينا إصراً
كما محلته على الذين من قبلنا" [البقرة. ]286 :
( )4اليأس ومن ذلك قوله تعاىل" :ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم" [التوبة. ]66 :
( )5بيان العاقبة ومنه قوله تعاىل":وال حتسَب هللا غافالً عما يعمل الظاملون"

[إبراهيم. ]42 :
وحنو ذلك .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()421/4

من هو املكلف شرعاً؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1425/04/12هـ

السؤال

من هو املكلف؟ وهل صحيح أن نقول إن املكلف هو كل من مييز بّي احلق والباطل؟ أو احلرام من

احلالل؟ وهللا من وراء القصد.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فقد حتدث العلماء عن التكليف وما يتعلق به يف كتب أصول الفقه ،يف مباحث احلكم الشرعي،

حيث قسم العلماء احلكم الشرعي إىل قسمّي :تكليفي ،ووضعي ،والذي يهمنا من هذين القسمّي
هو احلكم التكليفي ،ومن مجلة املسائل اليت تناوهلا العلماء يف احلكم التكليفي :مسألة من املكلف؟
ومىت يكون اإلنسان مكلفاً؟ وما هي الشروط الالزم توفرها يف اإلنسان ليكون مكلفاً؟ وحنو ذلك ،مما
يقدم تصوراً واضحاً حلقيقة الشخص املكلف ،والذي يتلخص من كالمهم أن املكلف :البالغ العاقل
املختار الذي يفهم اخلطاب ولذلك فقد ذكر العلماء الشروط اليت إذا توفرت يف اإلنسان أصبح
مكلفاً ،وإذا فقدت كلها أو بعضها مل يثبت التكليف ،وفيما أييت أذكر هذه الشروط مع توضيح

بسيط لكل شرط:

الشرط األول :أن يكون ابلغاً ،والبلوغ هو :انتهاء حد الصغر ،ويتحقق البلوغ إبحدى األمارات

التالية :ابلنسبة للذكور:

( )1بلوغ مخس عشرة سنة.

( )2االحتالم وهو :إنزال املين دفقاً بلذة.
( )3إنبات شعر خشن يف القبل.

أما ابلنسبة لإلانث :فإن بلوغهن يتحقق أبحد األمور الثالث السابقة ،وأبمرين آخرين ومها :احليض

واحلمل ،وألجل هذا الشرط فإن الصيب غري مكلف ،لفقده شرط البلوغ ،ولضعفه عن احتمال

األوامر والنواهي قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-رفع القلم عن ثالثة ... :وعن الصيب حىت
يكرب" ويف رواية" :حىت حيتلم" ويف رواية" :حىت يبلغ" ،رواه أمحد ( ، )24172وأبو داود ()4398

والنسائي ( )3432من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -ورواه الرتمذي ( )1423وابن ماجة
( )2042من حديث علي  -رضي هللا عنه  ،-وقال السيوطي :حديث صحيح.

الشرط الثاين :أن يكون عاقالً والعقل هو :آلة التمييز واإلدراك ،وهو الذي ميّز هللا به بّي اإلنسان
واحليوان ،وهو الذي مييز اإلنسان به بّي النافع والضار ،ويقول العلماء العقل مناط التكليف،

ولذلك فإن فاقد العقل كاجملنون واملعتوه ،وحنومها غري مكلفّي ،قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -يف احلديث املتقدم" :وعن اجملنون حىت يعقل".
الشرط الثالث :أن يكون فامهاً للخطاب والفهم هو مقدرة الذهن على تصور ومعرفة ما يطلب منه

فعالً أو تركاً ،ألن املطلوب من املكلف أبحكام الشرع ،إما اإلقدام على الفعل أو اإلحجام عنه،
وإذا كان اإلنسان مل يتصور ،ومل يعرف ما طلب منه فكيف ميتثل ما أمر به ،ولذلك فإن الغافل

والساهي والنائم ليسوا مبكلفّي؛ ألهنم ال يفهمون ما خياطبون به ،قال رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -يف احلديث املتقدم" :وعن النائم حىت يستيقظ".
واخلالصة :أن الشخص املكلف هو الشخص الذي وصل إىل احلد الذي ينتقل فيه عن مرحلة الصبا

والطفولة ،وتوفر فيه العقل الذي مييز بّي النافع والضار ،واحلق والباطل ،وكان مقتدراً على إدراك

وتصور ما يطلب منه ،ومما ينبغي أن أشري إليه أن هناك مسائل كثرية متعلقة هبذه الشروط وقع فيها
خالف بّي أهل العلم ،كمسألة تكليف الصيب املميز ،وتكليف املكره ،والسكران ،واملخطئ،

واملغمى عليه  ...إخل ،والكالم عن هذه املسائل مسطور يف كتب أهل العلم ،فمن أراده فعليه بكتب
أصول الفقه ،فقد أشبعت هذه املسائل وما يتعلق هبا ،ابلبحث والدارسة.
وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()422/4

الفرق بّي املطلق والعام
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1424/6/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد حبثاً وافياً للتفريق بّي املطلق والعام مدعماً ابألمثلة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
العام واملطلق مصطلحان من املصطلحات األصولية ،وقد تكلم عنهما األصوليون يف مباحث

دالالت األلفاظ ،حيث خيصصون لكل مصطلح منهما مبحثاً خاصاً ،ويتناولون فيه هذا املصطلح
من مجيع اجلوانب اليت حيتاج إليها ،ومع ذلك فإن هذين املصطلحّي بينهما قدر من التشابه ،مما

جيعل أحدمها قد يلتبس ابآلخر يف نظر بعض الناس ،وألجل ذلك فإين سأعرف هذين املصطلحّي
قبل أن أتكلم عن الفرق بينهما ،فأقول :عرف األصوليون العام بتعريفات كثرية ،ومن أجودها أنه:

اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله .مثل :قوله تعاىل":إن اإلنسان لفي خسر" [العصر]2 :
فاإلنسان لفظ عام دال على مجيع ما يصدق عليه أنه إنسان ،فكل إنسان يف خسر إال من آمن

وعمل صاحلاً ،وقوله تعاىل":كل نفس ذائقة املوت" [األنبياء ]35 :فيعم كل نفس ،ولذلك فإنه ال
توجد نفس ال تذوق املوت ،وحنو ذلك ،أما املطلق فقد عرفه األصوليون بتعريفات كثرية ،ومن
أجودها أنه :اللفظ الدال على املاهية اجملردة عن وصف زائد ،مثل قوله تعاىل":فتحرير رقبة"
[النساء ، ]92 :فالرقبة هنا مطلقة من حيث اإلسالم والكفر ،والطول والقصر ،والسواد والبياض،
والذكر واألنثى ،وكذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه الرتمذي ( ، )1101وأبو داود

( ، )2085وابن ماجة ( )1881وغريهم":ال نكاح إال بويل" فالويل يف هذا احلديث مطلق من حيث
إنه مل يشرتط فيه أي شرط ،وحنو ذلك.

أما الفرق بّي هذين املصطلحّي :فقد جرت عادة العلماء حينما يتعرضون لبيان الفرق بّي
املصطلحات أهنم يفرقون بينهما من جهتّي :األوىل :من حيث حقيقة كل منهما .والثانية :من حيث

األحكام املتعلقة بكل منهما .وعلى هذا نسري يف بيان الفرق بّي هذين املصطلحّي.

أوالً :من حيث احلقيقة ،فالعام :اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله .واملطلق :اللفظ الدال

على املاهية اجملردة عن وصف زائد ،وقد سبق ضرب األمثلة على هذين التعريفّي .أما الفرق بينهما

من حيث احلكم فاملطلق إذا ورد يف الرتكيب ال يلزم منه أن يتناول مجيع األفراد اليت تصلح للدخول

حتته ،بل يكفي للخروج من العهدة أقل ما يطلق عليه االسم ،فمثالً قوله تعاىل":فتحرير رقبة"

[النساء ]92 :ال يلزم املكلف حترير كل الرقاب -ولو كان من قبيل العام للزمه حترير كل الرقاب،-

وإمنا يكفيه للخروج من العهدة حترير رقبة واحدة ،أما العام فإنه يتناول مجيع األفراد الصاحلة للدخول

حتته ،وال خيرج املكلف من العهدة إال بفعل اجلميع ،فمثالً قوله تعاىل":فسجد املالئكة كلهم أمجعون"
[احلجر ]30 :دلت هذه اآلية على العموم فكل املالئكة يدخلون يف هذا العموم ،ومل خيرج أحد
منهم ،ولو كان من قبيل املطلق لكفى واحد للخروج من العهدة.

وهذا الفرق يذكره بعض العلماء بعبارة أخرى ،كما نقله األنصاري يف هتذيب الفروق املطبوع مع
فرق به األصوليون بّي العام واملطلق :أن عموم
الفروق للقرايف ( )172/1حيث يقول ":وعّي ما ّ

العام مشويل؛ ألنه يشمل مجيع األفراد الداخلة حتته خبالف عموم املطلق حنو رجل وأسد فإنه بديل،
ألنه ال يشمل مجيع األفراد الداخلة حتته وإمنا يكفي واحد منها ،فليس ما صدق املطلق والعام

واحداً ،بل ما صدق املطلق ألفاظ عمومها بديل ،وما صدق العام ألفاظ عمومها مشويل.
ومن أراد االستزادة من كالم أهل العلم يف هذه املسألة فعليه ابلكتب التالية:

( )1شرح خمتصر الروضة للطويف (. )448/2
( )2كشف األسرار للبخاري (. )25-24/2

( )3شرح الكوكب املنري البن النجار (. )101/3
( )4الفروق للقرايف (. )96-95/1
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()423/4

اجللوس بّي الظل والشمس
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1424/2/28هـ
السؤال

هل هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم( -أن جيلس أحدان بّي (الظل والشمس؟) وما درجة
الكراهة؟ هل هي حترميية ،أم ماذا؟

اجلواب

أوالً :فيما يتعلق بتخريج احلديث :هذا احلديث رواه أمحد ( )15421( )147/24من حديث رجل
من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وله شاهد عند أمحد

( )8976( )531/14وأيب داود ( - )4821وفيه انقطاع  -من حديث أيب هريرة -رضي هللا
عنه -بلفظ "إذا كان أحدكم يف الشمس ،فقلص عنه الظل وصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل
فليقم" وشاهد من حديث بريدة -رضي هللا عنه -عند ابن ماجة ( ، )3722وفيه ضعف يسري.

واحلديث صححه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه -كما يف مسائل املروزي عنهما
( ، )223وقال :املنذري عن حديث الرجل عند اإلمام أمحد :إسناده جيد يف الرتغيب والرتهيب.
اثنياً :وهل النهي للتحرمي أم للكراهية؟ الظاهر أنه للتحرمي لثالثة أمور:

األول :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -نسب هذا اجمللس للشيطان ،وقد قال ربنا تبارك وتعاىل:
ش ْيطَ ِ
ات ال ه ِ
ان ومن يـتهبِ ْع ُخطُو ِ
"اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا ال تَـتهبِعوا ُخطُو ِ
ات ال ه
ش ِاء
ان فَِإنههُ َأي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
ُ
ش ْيطَ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
َ
َوال ُْم ْن َكر [ " ِ...النور :من اآلية. ]21
الثاين :أن هذا يضر ابجلسم ،خصوصاً إذا اعتاده ،قال ابن القيم  -رمحه هللا -يف
"زاد املعاد" ( )242/4والنوم يف الشمس يثري الداء الدفّي ،ونوم اإلنسان بعضه يف الشمس وبعضه
يف الظل رديء" .وقال املناوي  -رمحه هللا -يف "فيض القدير"

(( : )351/6ألن اإلنسان إذا قصد ذلك املقعد فسد مزاجه؛ الختالف حال البدن من املؤثرين
املتضادين) .
الثالث :أنه مناف للعدل الذي قامت عليه السماوات واألرض ،فإما أن يكون مجيع البدن يف
الشمس أو يف الظل ،وهذا من كمال هذه الشريعة ،حيث راعت هذه األمور الدقيقة ،وهللا أعلم.

()424/4

التفريق بّي مسائل العقيدة والفقه
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1425/07/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
شيوخنا وأساتذتنا األفاضل- :حفظهم هللا ونفعنا بعلمهم.-

هل هناك قاعدة أصولية أو شرعية حنكم من خالهلا على مسألة شرعية أبهنا عقدية أو فقهية؟ وإن
كان هناك قاعدة فهل علماء أهل السنة متفقون مجيعهم عليها؟

أسأل هذا السؤال ألن الصوفية يدعون أن قضية التوسل برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وابلصاحلّي هي قضية فقهية وليست من ابب العقيدة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
فإين ال أذكر أن العلماء وضعوا قاعدة فقهية أو أصولية تفرق بّي مسائل العقيدة وبّي مسائل الفقه،
ولكن الذي يظهر من كالم أهل العلم وصنيعهم يف مؤلفاهتم :أن املسائل العقدية هي املسائل اليت

تتعلق أبركان اإلميان :كاملسائل املتعلقة ابإلميان ابهلل ،وأمسائه ،وصفاته ،وما جيب أن يصرف إليه وحده
دون سواه ،واملسائل املتعلقة ابإلميان ابليوم اآلخر ،واملالئكة ،والكتب املنزلة من عند هللا ،والرسل
واألنبياء ،والقدر ،وما إىل هذه املسائل مما هو مدون يف كتب العقيدة.
أما املسائل الفقهية فهي املسائل املتعلقة أبفعال العباد ،من صالة ،وصيام ،وحج ،وزكاة ،وجهاد،
ونكاح ،وحنو ذلك مما هو مبحوث عند الفقهاء يف كتبهم ،وهبذا يتبّي أن مسألة التوسل ابلنيب -

صلى هللا عليه وسلم -أو بغريه من الصاحلّي من مسائل العقيدة؛ لتعلق مسألة التوسل  -عموماً -

ابإلميان ابهلل وأمسائه وصفاته ،ولذلك فإن األصل يف التوسل أن يكون ابهلل ،أو ابسم من أمسائه ،أو
بصفة من صفاته.
ومما يدل على أن مسألة التوسل ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم -أو بغريه من الصاحلّي من مسائل

العقيدة ،أن العلماء يتكلمون عن التوسل وأحكامه يف مؤلفاهتم يف العقيدة ،حيث خيصونه بباب

يبحثون فيه أحكامه وما جيوز منه ،وما ال جيوز ،وما إىل ذلك ،وال جتد للتوسل ذكراً يف كتب الفقه،

ولو كان من مسائل الفقه لتعرض له الفقهاء ابلبحث كما تعرضوا لغريه من موضوعات الفقه

املتعددة ،ولو فرضنا أن هذه املسألة من املسائل الفقهية ،فإن ذلك ال يؤثر يف حكمها؛ ألن الواجب

على املسلم أن يكون متبعاً ألدلة الكتاب والسنة ،ممتثالً ألحكامهما واقفاً عند حدودمها ،وقد دلّت

األدلة الشرعية على عدم جواز التوسل بذوات األنبياء وغريهم من الصاحلّي ،ولذلك جيب على
املسلم االلتزام مبا دلت عليه تلك األدلة ،بغض النظر عن كون املسألة عقدية أو فقهية.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()425/4

البلوغ والتكاليف الشرعية

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1425/1/30هـ
السؤال

شرعا وعقالً أنه ال تكليف إال بعد البلوغ ،ومن ميز من الغلمان فإنه حيط عنه
ال شك أن من املقرر ً

التكليف ختفي ًفا ،كما قرر ذلك أهل األصول ،إال أنه أشكلت علي قصة حصلت يف عهد احلبيب
املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -يف قصة الغالم اليهودي الذي حيتضر ،وعنده النيب-صلى هللا

عليه وسلم -فدعاه إىل اإلسالم فنظر الغالم إىل وجه أبيه ،فقال أبوه أطع أاب القاسم فاستجاب
فأسلم ،فخرج النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو يقول" :احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار".

ووجه اإلشكال  -مشاخينا الكرام :كيف يكون هذا الغالم قد أنقذه هللا بنبيه من النار مع أنه غالم،
والتكليف عنه مرفوع؟ وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فمن املقرر عند أهل األصول أن البلوغ شرط من شروط التكليف ،والبلوغ هو :انتهاء حد الصغر،
ويتحقق البلوغ إبحدى عالمات ثالث عند الذكور ،وهي :بلوغ مخس عشرة سنة ،أو االحتالم ،أو

إنبات شعر خشن يف القبل .أما ابلنسبة لإلانث ،فإن بلوغهن يتحقق أبحد األمور الثالثة السابقة،
وأبمرين آخرين ،ومها :احليض ،واحلمل .وألجل هذا الشرط فإن الصيب غري مكلف؛ لفقده شرط
البلوغ ،ولضعفه عن احتمال األوامر والنواهي ،قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-رفع القلم

عن ثالثة… :وعن الصيب "حىت يكرب" ويف رواية "حىت حيتلم" ،ويف رواية "حىت يبلغ" رواه أمحد
( )943وأبو داود ( )4402والرتمذي ( )1423من حديث علي  -رضي هللا عنه  ،-وقال

السيوطي :حديث صحيح .واألحاديث الصحيحة توافق هذا األمر وال ختالفه ،ومن ذلك حديث

اليهودي  -حمل السؤال واالستشكال  -ونصه كما رواه البخاري ( )1356وغريه عن أنس بن

مالك -رضي هللا عنه -أنه قال :كان غالم يهودي خيدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -فمرض ،فأاته

النيب -صلى هللا عليه وسلم -يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له" :أسلم" فنظر إىل أبيه وهو عنده،
فقال له :أطع أاب القاسم  -صلى هللا عليه وسلم -فأسلم ،فخرج النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو
يقول" :احلمد هلل الذي أنقذه من النار".

فهذا احلديث ال يدل على أن غري البالغ مكلف ابألحكام الشرعية حىت يكون هذا احلديث مشكالً،
وحيكم بتعارضه مع حديث رفع القلم املذكور قريباً ،وعلى فرض أن هذا احلديث مشكل؛ فإن
العلماء قد تكلموا عنه وبينوا املخرج من هذا اإلشكال ،ومن ذلك:

( )1أن الصيب إذا كان يعقل ويفهم فهماً مستقيماً فإنه يكون مكلفاً ،قال ابن حجر ويف قوله "أنقذه
من النار" داللة على أنه صح إسالمه ،وعلى أن الصيب إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب (فتح

الباري  . )284/3وهذا التوجيه موافق ملن قال :إن الصيب املميز يكون مكلفاً ولو مل يبلغ؛ ألنه

يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ،وهذا القول هو أحد األقوال يف مسألة تكليف الصيب املميز ،وهي من
املسائل اخلالفية املشهورة يف األصول.

( )2أن أوالد املشركّي يتبعون آابءهم يف اآلخرة فيكونون من أهل النار ،وبناءً على هذا القول فإن

هذا الغالم لو مل يسلم لكان من أهل النار ،ال ألنه مكلف؛ بل ألنه يهودي تبعاً ألبيه اليهودي ،ومن

مات وهو يهودي بعد بعثة النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهو من أهل النار ،ومسألة مصري أوالد

املشركّي من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم على أقوال عديدة ذكرها ابن حجر يف فتح الباري
(. )316-314/3
( )3أن الغالم املذكور يف احلديث قد بلغ فيكون مكلفاً؛ ألنه ليس يف احلديث ما يدل على عدم

بلوغه ،قال شيخنا عبد العزيز بن ابز تعقيباً على ما ذهب إليه ابن حجر يف توجيه حديث الغالم

املذكور قريباً ما نصه :يف هذه الفائدة نظر؛ ألنه ليس يف احلديث املذكور داللة صرحية على أن الغالم
املذكور مل يبلغ ،وقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :رفع القلم عن ثالثة… وذكر
منهم :الصغري حىت يبلغ" (سبق خترجيه) وهللا أعلم .وهذا التوجيه للحديث هو األقرب ملوافقته

األحاديث الصحيحة الصرحية الدالة على أن الصغري الذي مل يبلغ غري مكلف ،وليس يف حديث
الغالم ما خيالف ذلك؛ ألن لفظ الغالم ليس حمصوراً يف الداللة على الصغري الذي مل يبلغ ،بل له
ٍ
معان متعددة ،ومنها :اخلادم ،فإن الغالم يطلق على اخلادم ،والغالم املذكور يف احلديث كان خيدم
النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف رواية البخاري املتقدمة ،وكما يف رواية أمحد ( )12381هلذا

احلديث ،وحمل الشاهد منها قوله" :كان غالم يهودي خيدم النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-يضع له

وبناء على هذا يكون معىن الغالم يف احلديث :اخلادم وهبذا يزول اإلشكال،
وضوءه ،ويناوله نعليه"ً ،
واحلمد هلل رب العاملّي.

وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()426/4

العبادات الواجبة واملسنونة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية
التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

هنا يف الغرب نرى البعض ميارسون أنواعاً من العبادات من صيام وصالة وفقاً ملا هو مذكور يف
الشرع ،مثل صوم يوم عاشوراء ،وهناك بعض الناس ميارسون أنواعاً من العبادات مشكوك يف

صحتها ،نرجو التكرم بتوضيح مجيع العبادات املسنونة من صيام أو صالة خبالف املفروضة علينا.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أوالً :ننصح السائل أبن يقرأ يف كتب العبادات ويف كتب الفقه ويف كتب احلديث؛ ففيها بيان أنواع

العبادات كاملستحبات من صيام أو صالة أو زكاة أو غريها من سائر أنواع القرابت ،وأنصح السائل

أن يقرأ كتاب بلوغ املرام وأحد شروحه ،أو كتاابً يف الفقه يف أقسام العبادات ليتبّي هذه األمور،

ولعلي أذكر شيئاً منها على سبيل اإلمجال :فمن العبادات املستحبة -واليت ليست واجبة -صالة

الوتر وهو قيام الليل ،فيصلي اإلنسان ما شاء ما بّي صالة العشاء وصالة الفجر وخيتم ذلك بركعة،

يصلي ركعتّي ركعتّي وخيتم ذلك بركعة هذا يسمى صالة الليل ويسمى الوتر إذا ختمها بركعة ،أيضاً
من الصلوات املستحبة الرواتب ،وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر
وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء ،ومن الصلوات املستحبة سنة الضحى ،وأقلها ركعتان

وأكثرها مثان ،وقيل :ال حد ألكثرها ،ووقتها ما بعد ارتفاع الشمس مقدار مرتين ،أي :بعد طلوعها
حبوايل ربع ساعة أو ثلث ساعة إىل ما قبل الزوال حبوايل عشر دقائق ،كل هذا الوقت يصلح أن

تصلى فيه سنة الضحى ،وهناك نوافل مطلقة يؤديها اإلنسان يف أي وقت شاء إال أوقات النهي،

واألوقات اليت ينهى فيها عن الصالة هي األوقات ما بعد صالة الفجر إىل ما بعد طلوع الشمس
وارتفاعها مبقدار مرتين ،وما بعد صالة العصر إىل غروب الشمس ،وحّي يقوم قائم الظهرية وهو
وقت الزوال ،فهذه األوقات اليت ال يصلى فيها ،وهناك صلوات أخرى منها صالة االستسقاء

هم إنسان بعمل فإنه يصلي ركعتّي من غري
وصالة الكسوف واخلسوف وصالة االستخارة إذا ّ

الفريضة مث بعدها يدعو ابلدعاء الوارد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومنه قوله":اللهم إين

أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال

أعلم وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره يل ويسره يل مث ابرك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر -ويسميه -شر يل يف ديين ومعاشي

وعاقبة أمري فاصرفه عين ،واصرفين عنه ،مث اقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به".

فإن انشرحت نفسه إليه يعمل به ،هذه هي مجلة العبادات املستحبة ،ابإلضافة إىل ما يشرع يف

رمضان من صالة الرتاويح وتعقد هلا اجلماعة بعد صالة العشاء وهي ركعتان ركعتان ،أما الصيام فإن

اإلنسان يشرع له صيام تسعة األايم من ذي احلجة وأفضلها يوم عرفة ،ويشرع لإلنسان صيام يوم
عاشوراء وهو العاشر من حمرم مع يوم قبله أو يوم بعده ،أو كليهما ،ويشرع لإلنسان صيام ثالثة أايم
من كل شهر يف أي وقت شاء وأفضلهما أن تكون أايم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر،

ويشرع لإلنسان صيام يومي االثنّي واخلميس ،وأفضل الصيام هو صيام يوم وفطر يوم وهو صيام

داود عليه السالم ،وكذلك يشرع لإلنسان صيام ستة أايم من شوال بعد إكمال اإلنسان لرمضان،
وإذا كان أفطر شيئاً منه يكون قد قضى ما أفطر من رمضان فيصوم ستة أايم من شوال هذه هي
األايم املستحب صيامها ،ونسأل هللا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

()427/4

احلر والعبد أمام األحكام الشرعية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1425/06/24هـ

السؤال

ملاذا ف هرق اإلسالم بّي األحكام الفقهية املتعلِّقة بكل من احلر والعبد؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :نفهم أن األحكام الفقهية بّي احلر والعبد كثري منها مل يفرق فيها اإلسالم ،وإمنا فرق بعض

الفقهاء  -رمحهم هللا ،-فمثالً :يف ابب العبادات األصل تساوي األرقاء واألحرار يف العبادات

البدنية احملضة ،وال يفرق بينهما إال بدليل ،وما يتعلق ابلعبادات املالية يفرق بينهما؛ ألن احلر ميلك،

والرقيق ال ميلك ،فالرقيق إمنا هو مال فال جتب عليه الزكاة ،وال جيب عليه احلج  ...إىل آخر ،األمور
اليت تتعلق ابملال ،كما أن املعامالت األصل فيها الصحة من األحرار واألرقاء مجيعاً؛ ألن الرقيق

مكلف ابلغ عاقل يصح تصرفه ،لكن ال بد من إذن السيد ألن العبد ال ميلك -كما تقدم -فال فرق

بينهم ،وكذلك يف األنكحة فاألصل تساوي األرقاء واألمراء فيما يتعلق ابلنكاح والطالق على

الصحيح ،ويف تعدد الزوجات ويف القسم ،ويف اإليالء واخللع والظهار  ...إخل ،هذا هو الصواب أنه
ال يفرق ،فنقول :املتأمل يف األدلة الشرعية جيد التساوي إال فيما يتعلق ابملال فقط؛ ألنه ال ميلك

كما تقدم ،وأيضاً ابلنسبة للحدود والقصاص فإذا قُتل الرقيق فإنه يقتل قاتله كما يقتل قاتل احلر،

وإذا قُذف جيلد قاذفه ،وإذا زىن فهو الذي ورد فيه أنه على النصف من احلر ،وكما ذكر األصل يف
ذلك التساوي ،وهذا ما ذهب إليه ابن حزم  -رمحه هللا -كثرياً ،ويؤيده ما يف املغين ،مث هو اختيار

بعض املالكية-رمحهم هللا  -كما يف كتبهم .وهللا أعلم.

()428/4

التكاليف..والتخلف العقلي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام التكليفية

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

السالم عليكم
ما هي التسهيالت واإلعفاءات اليت متنح للمتخلف عقلياً يف اإلسالم؟ قرأت مقاالً أن من يفقد عقله
يف رمضان فليس عليه إعادة صوم األايم اليت أفطرها ،وأريد أن أعرف ابقي التساهالت واإلعفاءات

اليت متنح يل يف هذه احلالة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فكل الواجبات التعبدية ال يطالب هبا من يفقد عقله ،فاملتخلف عقلياً واجملنون ال يكلف يف اإلسالم

بشيء من العبادات ،وهذا التخفيف سببه عدم متكنه من أداء العبادة؛ ألن معىن العبادة التوجه إىل

هللا واخلضوع له ،وهذا غري ممكن ممن فقد عقله ،فال جتب عليه الصالة وال الصيام ،وال احلج.
أما الواجبات املتعلِّقة أبمواله فإهنا ال تسقط عنه ،فلو كان له مال وهو فاقد لعقله فإنه يؤخذ منه

الزكاة ونفقة أوالده ،أو زوجته ،إن كان له زوجة أو أوالد ،وكذلك لو اعتدى على أحد أو أتلف شيئاً
فإنه ال يعاقب ،لكن يكلف إبصالح ما أتلف ،والتعويض من ماله .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال

هو.

()429/4

احلد الشرعي واحلكم القبلي
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين

القاضي بوزارة العدل

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام الوضعية

التاريخ 1423/12/28هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

هل جيوز استبدال حد شرعي مثل القذف أو الزان أو السرقة حبكم قبلي يرضى به الشخص املتضرر

صاحب احلق؟ كذبح أربع ذابئح ودفع مبلغ من املال اسرتضاء للمتضرر بنية اإلصالح.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،أما بعد:

فإن احلدود الشرعية الواجبة حقاً هلل جل وعال كالزان والسرقة ال جيوز إسقاطها بعوض من املال إذا
ثبتت وقد حذر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من التهاون حبدود هللا وأخرب أن التهاون بشيء

منها صفة من صفات الكفار ،وأخرب أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها انظر :البخاري ()2648

ومسلم ( ، )1688وأما ما يفعله بعض اجلهال من ذلك فينبغي نصحهم وحتذيرهم ،وأما ما كان حقاً
لآلدميّي كالقصاص قوداً فال أبس ابلتنازل عنه يف مقابل عوض مايل ولو أبكثر من الدية ،وهللا أعلم.

()430/4

معىن عدم قبول صالة شارب اخلمر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/األحكام الوضعية

التاريخ 1425/7/13هـ
السؤال

ما حكم شرب اخلمر؟ وهل من شرهبا ال تقبل له صالة أربعّي يوماً؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فشرب اخلمر كبرية من كبائر الذنوب ،وشارب اخلمر ملعون على لسان رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -ومن شرهبا مل تقبل له صالة أربعّي يوماً ،كما يف احلديث الذي أخرجه أمحد ()4898

والنسائي ( )5664وغريمها بسند حسن" :من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعّي ليلة ،فإن اتب
اتب هللا عليه ..احلديث".

وليس معىن عدم قبول صالته أهنا ال تنفعه إذا صالها وهو مل يتب من شرب اخلمر ،وإمنا "معناه :أنه

ال يؤجر عليها إذا صالها ،وإن كانت صحيحة يف نفسها ،قال النووي :معناه :ال ثواب له فيها ،وإن
كانت ُجمزئة يف سقوط الفرض عنه" ا .هـ.

كما أن العقوبة بعدم قبوهلا منه أربعّي ليلة مشروطة أبالّ يتوب أثناء األربعّي ،فإن اتب أثناءها فإنه

يرتفع عنه هذا الوعيد ،وتقبل صالته كما تقبل صالة من مل يشرب اخلمر ،ألن التوبة جتب ما قبلها،
وهو املظنون ابلشارع احلكيم ،فإنه ودود رحيم ،يتشوف إىل توبة العباد ،ويغريهم هبا مبحو السيئات

وتبديلها حسنات ،وال شك أن عدم قبول صالة شارب اخلمر أربعّي ليلة حىت وإن اتب أثناء
األربعّي ُمبَ ِطّئ ومثبط له عن التوبة ،وهذا مناف ملقصود الشرع ،إذ ما فائدة التوبة إذا كانت صالته
لن تقبل منه أربعّي ليلة سواء اتب أم مل يتب.
واملقصود أن وجوب الصالة ال يسقط عن شارب اخلمر ،وإذا صالها فصالته صحيحة جترئه يف
سقوط الفرض عنه ،فال يعاقب على تركها ،لكنه ال يثاب عليها أربعّي ليلة حىت يتوب من شرب

اخلمر ،فإن اتب أثناء األربعّي رفعت عنه عقوبة حرمانه من ثواب الصالة ،وصار كمن مل يشرهبا
وصالته صحيحة ومثاب عليها.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على بنينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()431/4

اجملاز يف القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/7/24
السؤال

ما حكم أتول اجملاز عند تفسري القرآن فنقول مثال عند تفسري قوله تعاىل(( :إن األبرار لفي نعيم)) إن

استعمال النعيم يف اآلية جماز؛ ألن النعيم الحي هل فيه اإلنسان ألنه معىن من املعاين ،وإمنا أطلق فيه

احلال وأريد احملل ،وهل يعترب اجملاز يف القرآن من ابب القول على هللا بغري علم؟

اجلواب

مسألة تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز من املسائل اليت نقل اخلالف فيها قدمياً ،ومجاهري أهل العلم

من املفسرين ،واألصوليّي ،وأهل اللغة على إثباته ،واليفرقون بّي مورده يف اللغة ،ومورده يف القرآن

الكرمي ،وفيهم أئمة هلم قدم صدق يف تقرير عقيدة السلف والذود عنها.
والذين ذهبوا إىل نفي اجملاز -خصوصاً من أهل السنة -محلهم على ذلك مارأوه من تسلط املبتدعة

بدعوى اجملاز على نصوص الوحيّي ،فعطلوها عن دالالهتا يف مسائل الغيبيات ،وصفات اخلالق -عز

وجل -خصوصاً.
ويف احلق ،فإن القول ابجملاز الخطر وراءه ،ذلك أن األصل يف الكالم أن حيمل على حقيقته إال بقرينة
توهم كيفيات معينة لتلك النصوص،
تصحح قول املعطل ،وإمنا أُتوا من ّ
إبمجاع أهل العلم ،وال قرينة ّ

مث سلّطوا التأويل عليها لدفع تومههم الفاسد .على أن تلك األخبار املتعلقة ابهلل -تعاىل -التقبل

دعوى اجملاز من جهة اللغة وتراكيب الكلم ،وهذا مبسوط تقريره يف كالم أهل السنة -واحلمد هلل.-
واملقصود أنه الضري من القول ابجملاز ،واليع ّد من القول على هللا بغري علم ،إذ القرآن الكرمي نزل بلغة

العرب ،فجرى على طرائقهم يف التعبري ،وأساليبهم يف تركيب الكلم ،وإمنا يكون قوالً على هللا بغري

علم إذا تعلق أبمور غيبية التدرك ،ومل تشاهد تُعطل عن ظواهرها ،ويُلحد فيها.

بقي أن يقال :إن األسلوب اجملازي ضرورة لبقاء أي لغة وحياهتا ،إذ األلفاظ وإن كثرت فهي حمدودة
ال تستوعب كل ما يطرأ من املعاين يف حياة الناس ،ومن أتمل هذا األمر زال عنه ـ إبذن هللا ـ كل تردد
يف هذه املسألة ،وهللا ويل التوفيق.

()432/4

يقّي احلل ال يزول بشك احلرمه
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1422/7/22

السؤال

ي أحد الزمالء يف العمل اشرتكت أان وهو يف شراء أرض على أننا بعد فرتة سنبيعها ونقسم الربح
لد ه
بيننا ابلتساوي ،وابلفعل اشرتينا أرض ،ولكن اكتشفت أن املبلغ الذي معه نتيجة لشراء سيارة من

أحد البنوك وال أدري هل ماله حرام أم حالل؟ وما مصري جتاريت معه؟ وكذلك سلفته مبلغ من املال
 إذا سددين من املال الذي حصل عليه من البنك  -فهل فيه شيء؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.اجلواب

األصل أن مال اإلنسان إذا اشرتك مع غريه ومل يتقن حرمه ذلك املال بعينه والغالب عليه احلالل

لكثرته أو قله الراب احملرم ،فاألصل يف ذلك أن ماله جيوز كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيميه ونسبه

إىل مجاهري أهل العلم .مث إن شراء سيارة من البنك مث يبيعها نقداً فاألصل فيها اجلواز إذا توفرت فيها
الشروط حبيث ميلكها البنك مث يبيعها إىل العميل.

()433/4

إنكار أدلة القياس يف التحرمي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/8/15هـ
السؤال

ما حكم من ينكر أدلة القياس يف التحرمي؟ أحد اإلخوة يقول إنه ال يستدل ابلقياس فيما حيرمه

اإلسالم ،فما حكم من ينكر أدلة القياس يف التحرمي؟ وماذا يرتتب على ذلك؟ ابرك هللا فيكم.
اجلواب

سم مجهور العلماء األدلة اليت يستدل هبا على األحكام  -إجياابً وندابً وحترمياً وكراهةً وجوازاً  -إىل
قه

قسمّي:

( )1أدلة متفق على االحتجاج هبا ،وبناء األحكام عليها ،وهي :الكتاب والسنة ،واإلمجاع ،والقياس.
( )2أدلة خمتلف يف االحتجاج هبا ،وبناء األحكام عليها ،وهي كثرية ،ومنها :االستصحاب

واالستحسان ،واملصلحة املرسلة ،وسد الذرائع ،وقول الصحايب وشرع من قبلنا ،وغري ذلك.

هذا التقسيم الذي سار عليه مجهور العلماء ،حيث عدوا القياس من األدلة املتفق على االستدالل

هبا على األحكام الشرعية ،ويستوي يف ذلك االستدالل هبا يف إابحة األحكام ،أو وجوهبا ،أو

حترميها؛ ألن اإلابحة والوجوب والتحرمي كلها أحكام شرعية ،فتكون طرق إثباهتا واحدة ،ومن خالل
العمل
ما سبق يتضح أن القياس دليل شرعي معترب ،وقد ورد يف سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
به ،انظر ما رواه أمحد ( )2438من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وأصله يف البخاري

( ، )2135ومسلم ( )1525كما أن سرية الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -ومن بعدهم شاهدةٌ
على اعتباره والعمل به ،ومن أتمل كتب العلماء الذين حتدثوا عن األحكام يتضح له أهنم اعتمدوا
على القياس يف إثبات األحكام الشرعية يف مواطن ال ميكن عدها وال حصرها.
وهلذا فإنه ال جيوز ألحد أن ينكر العمل هبذا الدليل؛ ألنه ٍ
حينئذ يكون خمالفاً ملا استقر عليه األمر

عند العلماء من عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل عصران احلاضر ،مث إن العمل ابلقياس ليس

عمالً ابلرأي اجملرد ،وإمنا هو توسيع ملا دلت عليه النصوص الشرعية.

ولكن جيب التنبيه إىل أمر مهم ،وهو :أن العمل ابلقياس ليس على إطالقه ،بل له شروط ذكرها أهل
العلم ،ال بد من توفرها ،فإن توفرت صح العمل به ،وإن مل تتوفر كلها أو بعضها مل جيز العمل به،

وهذه الشروط مذكورة يف كتب أهل العلم ،خصوصاً ما ذكروه يف كتب أصول الفقه.

مث إن األخ الذي ذكرت أنه ال يستدل ابلقياس يف التحرمي ،هل يستدل به يف اإلجياب أو اجلواز ،أو

ال ،فإن كان يستدل به يف اإلجياب واجلواز ،فما الفرق بّي التحرمي وبينهما؛ ألن كالً منها أحكام
شرعية ،والقول يف واحد منها كالقول يف اآلخر ،وإن كان ال يستدل ابلقياس مطلقاً فقد ورد يف

اجلواب ما تناقشه به.

وهللا أعلم- ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.-

()434/4

النسخ يف القرآن الكرمي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1422/9/7

السؤال

أرجو التكرم ابإلجابة ابلتفصيل عن موضوع الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي؛ ألنه يوجد من يدعي

أنه ال نسخ يف القرآن ،وأن من يقول ذلك يعد كافراً ،مع العلم أن هذا األمر مذكور يف الصحيحّي،
فضالً عن كتاب هللا العزيز ويف أكثر من موضع ،ولكنه اجلدل الذي ال دليل معه.

اجلواب

أجيب عن السؤال خبمس نقاط على اإلجياز واالختصار ،فأقول:

األوىل :املعىن اللغوي للنسخ :النسخ يف اللغة مصدر للفعل الثالثي نسخ ينسخ نسخاً ،ويطلق يف
اللغة على ٍ
معان أربع ،هي:
( )1اإلزالة تقول :نسخت الشمس الظل إذا أزالته ،ومنه قوله  -تعاىل  ..":-فينسخ هللا ما يلقي
الشيطان مث حيكم هللا آايته "[ .احلج. ]52 :

( )2التبديل والتغيري كقولك :نسخت الريح آاثر الداير أي :بدلتها وغريت هيئتها ،ومنه قوله -
تعاىل  " :-وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت " [النحل. ]101:
( )3التحويل كاملناسخات يف املواريث ،وهو :أن ميوت امليت ،مث ميوت وارثه قبل أن تقسم تركة
امليت األول ،وهكذا.

( )4مبعىن :النقل من موضع إىل آخر ،تقول :نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إىل موضع آخر من

كتاب وحنوه حاكياً للفظه ،ومنه قوله  -تعاىل  ":-إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون "[ .اجلاثية]29 :
.

الثانية :أمجعت األمة من السلف واخللف على جواز النسخ ووقوعه يف القرآن الكرمي بدليل قوله -

تعاىل  ":-ما ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير "

[البقرة ، ]106 :وقوله ":ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " [الرعد ، ]39 :وقوله" :
وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثرهم ال يعقلون " [النحل:

 . ]101فهذه اآلايت نصت على أن هللا إذا أراد نسخ حكم أو أتجيله أتى حبكم مثله أو أفضل
منه؛ ألن علمه حميط بكل شيء يف هذا الكون ،ومسطور عنده يف اللوح احملفوظ ،وميحو هللا منه ما

يشاء ويثبت ما يشاء ممّا فيه مصلحتهم ،وهو العليم يف إبداله آية مكان أخرى ،وحكماً مكان آخر،
وهبذا يتبّي أن كل املعاين اللغوية يف النسخ متحققة يف معناه الشرعي ،على أن السلف من الصحابة

والتابعّي أكثر ما يطلقون لفظ النسخ يف القرآن يريدون به التخصيص وهو غري ما يريده أو عرفه به
علماء األصول ،حيث هو عندهم( :رفع احلكم السابق حبكم الحق بدليل شرعي مرتاخياً عنه) ،
فاملعىن عند السلف حّي فسروا النسخ ابلتخصيص أوسع من تعريف املتأخرين ،وقد ابلغ بعض

املفسرين يف تعيّي املنسوخ من آايت القرآن حىت عدوا مجيع آايت اجلهاد يف القرآن وقالوا :نسختها
آية واحدة هي آية السيف " وقاتلوا املشركّي كافة كما يقاتلونكم كافة " [التوبة ، ]36 :وقالوا :إن

هذه اآلية نسخت ما يقرب من ( )500آية من القرآن ،وهذه املبالغة يف هذا التوجه إمنا هو مسايرة
للمفهوم األول للنسخ ،املعروف عند السلف من الصحابة والتابعّي كعبد هللا بن عباس ،وابن عمر،

وجماهد ،واحلسن البصري ،ولو طبق على كل هذا العدد من اآلايت اليت يقال إهنا منسوخة- .
االصطالح الثاين  -اصطالح املتأخرين من علماء أصول التفسري والفقه ال حنصر هذا إىل عدد

رؤوس األصابع ،فمثالً اإلمام حممد بن جرير الطربي شيخ املفسرين يرى أن آايت اجلهاد والقتال

ليس فيها انسخ ومنسوخ ،بل حتمل آايت القتال والغزو على حال ما إذا كانت األمة املسلمة قوية،

وحتمل آايت الصرب واملوادعة واملهادنة على ما إذا كانت األمة ضعيفة مغلوبة على أمرها ،وهذا رأي
راشد وسديد ،وعليه ال تكون آية السيف انسخة لذلك العدد الكبري من آايت القتال.

وقد تتبع احلافظ بن جرير الطربي اآلايت اليت ميكن أن يقال إهنا منسوخة فوجهها توجيهاً سديداً،
وبقي عنده قرابة إحدى عشرة آية فقط هي منسوخة احلكم قطعاً لتغري احلكم الالحق عن السابق
بنص قطعي من القرآن الكرمي ،أو السنة الصحيحة ،وهي معروفة عند أهل االختصاص يف علوم

القرآن.

وعلم الناسخ واملنسوخ من أهم علوم القرآن ،روي عن علي بن أيب طالب أنه مسع واعظاً يعظ

الناس ،فقال له :أتعرف الناسخ من املنسوخ يف القرآن؟ قال :ال ،فقال له :لقد هلكت وأهلكت.
الثالثة :قال مبنع وقوع النسخ يف القرآن قدمياً اليهود  -عليهم لعائن هللا  -وتبعهم أبو مسلم

األصبهاين املعتزيل (ت 459هـ)  ،وبعض الكتاب املعاصرين كعبد الكرمي اخلطيب ،وعبد املتعال

اجلربي ،ووجه منع وقوعه يف القرآن الكرمي عند اليهود أن القول ابلنسخ يعين القول ابلبداء ،وهو:
الظهور بعد اخلفاء ،أما من جاء بعدهم فوجه منعه عندهم لئال أييت أحد فيغري حكم هللا ،مث يقول :إن

هذا كان منسوخاً ،ودليل هؤالء وأولئك يف املنع ظاهر قوله  -تعاىل  -يف وصف القرآن ":ال أيتيه
الباطل من بّي يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد " [فصلت ، ]42 :والباطل ضد احلق.

ولكن أولئك نسوا أن هللا هو منزل القرآن وهو املتكفل حبفظه " إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون

" [احلجر . ]9 :كما نسوا أو تناسوا أن احلافظ هلذا الكتاب من أن يقع فيه ابطل أو حتريف ،هو
الذي أوجد فيه الناسخ واملنسوخ حلكمة يعلمها -سبحانه .-

واليهود قد تذرعوا ظاهراً ملا منعوا وقوع النسخ يف كالم هللا  -ابلبداء ،وهو :الظهور بعد اخلفاء،

وتبعهم الرافضة الغالة ،ويروون عن جعفر الصادق أنه قال ":البداء ديين ودين أابئي " ،ومىت كان

اليهود يقصدون التنزيه للباري  -سبحانه  ،-وهم الذين وصفوه أبحط الصفات  -تعاىل  -هللا عن

ذلك علواً كبرياً ،وقالوا :إن هللا فقري وحنن أغنياء ،وقالوا :عزير ابن هللا ،وقالوا :املالئكة بنات هللا..
إخل .وإمنا كان قصد اليهود يف مقالتهم تلك ملا منعوا وقوع النسخ يف كالم هللا كتمان احلق ،وكراهية

أهله ،وبغضاً حملمد  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي يعرفونه حق املعرفة " الذي جيدونه مكتوابً
عندهم يف التوراة واإلجنيل [ " ...األعراف. ]157:
أما إنكار أيب مسلم األصبهاين املعتزيل (وخمالفته جلمهور املعتزلة أيضاً)  ،وبعض الكتاب املعاصرين

إمنا كانت خمالفتهم جلهلهم ابللغة العربية ،وأقوال سلف األمة ،وحمبتهم للتجديد واملخالفة طلباً
للشهرة واتباعاً لكل قول مطمور مهجور.

الرابعة :سبق أن ذكرت أبن التخصيص (النسخ عند السلف) أعم من النسخ عند املتأخرين؛ ألن

التخصيص قد يكون ابلتقييد بعد اإلطالق ،أو ابلتفصيل بعد اإلمجال ،أو ابلوصف ،أو االستثناء..
إخل ،وهذا معلوم يف مظانِّه وعند أهله املتخصصّي به.

وجيب أن يعلم أن النسخ يف القرآن ال يقع إال يف خطاب األمر والنهي ،وال يقع يف األخبار ،فلم يقع

يف قصص املاضّي ،وال يف أمور االعتقاد؛ كاإلميان ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وال
يف أمساء هللا وصفاته ،كما ال يقع النسخ يف األمور الكونية كقوله ":الذي خلق سبع مسوات طباقاً ما
ترى يف خلق الرمحن من تفاوت " [امللك . ]3 :وحنو قوله ":وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا

هم مظلمون " [يس. ]37 :

اخلامسة :بعض اآلايت املنسوخة حكماً عند مجهور األمة من السلف واخللف:
 )1نسخ القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة املشرفة يف املسجد احلرام.

 )2عدة املرأة املتوىف عنها زوجها كانت عدهتا من أول األمر سنة كاملة ،مث نسخ ذلك فصارت أربعة

أشهر وعشراً.
 )3املصابرة يف مقابلة العدو كان يف أول األمر جيب أن يثبت املسلم أمام عشرة من الكفار ،مث نسخ
ذلك أبخف منه ملا علم هللا ضعف املسلمّي ،فلزم أن يثبت املسلم أمام اثنّي من الكفار فقط.

 )4كانت اخلمر حالالً يف مثل آية البقرة ،مث نسخ ذلك آبية اخلمر يف سورة املائدة.
 )5نسخ الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول كما يف سورة اجملادلة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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األخذ ابلكتاب والسنة دون فهم السلف
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

قال يل أحد اإلخوة :إن علينا فقط األخذ ابلكتاب والسنة دون فهم الصحابة -رضي هللا عنهم-

والتابعّي؛ فإن فهمهم ملزم هلم ومناسب لعصرهم ،أما حنن فنأخذ القرآن والسنة بفهمنا وابعتبار

واقعنا ،مثالً مرة قال إن هنالك حديثًا أذن فيه النيب صلى هللا عليه وسلم -المرأة أبن تؤم أهل بيتها

يف الصالة .فقلت له :ماذا قال العلماء يف احلديث؟ فقال يل :إنين آخذ النص من القرآن والسنة وال

شأن يل أبقوال العلماء.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن الواجب على مجيع الناس اتباع الكتاب والسنة ،واالمتثال ألوامرمها ،واالجتناب عن نواهيهما،
واملسلم متعبد مبا جاء فيهما ،وال يقبل من أي ٍ
أحد ٌ
قول خيالف قول هللا أو قول رسوله صلى هللا
ُ
عليه وسلم -مهما بلغ هذا املخالف من العلم والدين؛ ألن هللا عز وجل تعبدان ابتباع شرعه الوارد يف
كتابه ويف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

هذا هو احلكم العام يف تلقي نصوص الشريعة وأدلتها ،إال أنه جيب معرفة أن هذه الطريقة ال تتيسر
لكل ٍ
أحد ،وإمنا هي طريقة أهل العلم الذين أحاطوا ابألدلة ،ومتكنوا من العلوم الشرعية اليت متكنهم
من استنباط األحكام من األدلة ،كما هو مذكور يف ابب االجتهاد من كتب أصول الفقه ،فإذا كان
اإلنسان هبذه املنزلة فإن له أن يسلك هذه السبيل يف العمل ابألدلة الشرعية.

ومن املهم جدًّا ملن أراد النظر يف األدلة من الكتاب والسنة أن يكون مطل ًعا على أقوال أهل العلم،
مطلعا على مواطن
كل منهم ،وليكون ً
ال ليقلدها ويتبعها ،ولكن ليعرف آراء العلماء وينظر يف أدلة ٍّ
اخلالف؛ ليأخذ مبا يوافق الدليل ،ومواطن اإلمجاع؛ لئال خيالفها.

أمر مهم ،وهو :أن هناك أدلةً ال جيوز العمل هبا؛ ألهنا قد تكون منسوخة أو مؤهولة أو معارضة مبا
ومثة ٌ
هو أقوى منها ،واإلنسان الذي مل يطلع على أقوال العلماء ال يدرك هذا األمر ،فقد يقع يف اخلطأ

نتيجة تقصريه يف االطالع على أقوال أهل العلم يف املسألة ،ونتيجةً هلذا فإنه قد يعمل بدليل

منسوخ ،أو يعمل بدليل ويرتك ما هو أقوى منه.

أما ما يتعلق بفهم الصحابة رضي هللا عنهم ،فإن املقرر عند العلماء قدميًا وحديثًا أن ألقوال الصحابة
كثريا من
من املنزلة والفضل ما ليس لغريهم من العلماء على مر العصور ،وهذا األمر هو الذي جعل ً
أهل العلم يعدون قول الصحايب من األدلة اليت حيتج هبا على األحكام؛ ألهنم عاصروا تنزل الوحي

وشاهدوا الوقائع مع النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن هذا الباب ما ذكره اإلمام الشاطيب حيث قرر
عموما أن يفهموا نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة مثل ما فهمها
أن الواجب على الناس ً

الصحابة ،رضي هللا عنهم؛ ألهنم هم الذين خوطبوا هبذه األدلة أوالً ،فالبد أن نفهمها كما فهموها؛
لنعمل هبا كما عملوا هم هبا.

وإذا نظران إىل واقع الصحابة ،رضي هللا عنهم ،جند أنه قد صدر منهم عدد كبري من األقوال
عموما مأمور ابتباع الصحابة ،رضي هللا عنهم ،إال إن
واألحكام والفتاوى واالجتهادات ،واملسلم ً
صل القول يف هذه املسألة يف
ذلك خيتلف حبسب اختالف األحوال املصاحبة لتلك األقوال ،وقد فُ ِّ
جواب آخر بعنوان( :التوفيق بّي اجتهادات الصحابة)  ،وخالصته أن اتباع الصحابة ،رضي هللا

سكوات ،أما ما اختلفوا فيه فإنه ال جيب اتباع قول معّي ،وإمنا
عنهم ،واجب فيما اتفقوا عليه قوالً أو
ً

الواجب علينا ّأال خنرج عن جمموع أقواهلم ،ولذلك فإنه ال جيوز لنا إحداث قول مل يقل به أحد منهم.

وهذا الكالم عام يف كل ما نقل عن الصحابة ،رضي هللا عنهم ،سواءٌ أكان قول الصحايب يف مسألة
معينة ،أو يف تفس ٍري ٍ
شرح حلديث ،فأقواهلم متبعة يف كل ذلك ،وجيب علينا أن نفهم
آلية ،أو يف ٍ
النصوص كما فهمها أولئك القوم املباركون علهنا أن نلحق هبم ،وهذا هو صنيع العلماء على مر
العصور ،حيث كانوا يستنريون أبقوال الصحابة ،رضي هللا عنهم ،واجتهاداهتم ،وال أدل على ذلك

من نقلهم ألقوال الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وأفعاهلم يف كتب اآلاثر والسنن واملسانيد والرتاجم ،ومن
ذلك ما يتعلق بفهم نصوص الكتاب والسنة ،فقد محلت لنا كتب التفاسري والسنن واملصنفات

كبريا من األقوال الصادرة عن الصحابة ،رضي هللا عنهم -فيما يتعلق بتأويل النصوص
واآلاثر ً
عددا ً

كثريا من املفسرين اهتموا أبقوال الصحابة؛ حيث إهنم يفسرون
من الكتاب والسنة وتفسريها ،بل إن ً
القرآن ابلقرآن وابلسنة وأبقوال الصحابة ،رضي هللا عنهم.

وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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سنة اخللفاء الراشدين
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1422/11/16
السؤال

ما املقصود ابحلديث " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي " هل مجيع ما يصدر
من اخللفاء الراشدين سنة؟ أم هي مقتصرة على سنة اخلالفة واحلكم؟ وهل السنة أخذ فعل النيب أم

فعل اخلليفة بعد وفاة النيب  -عليه أفضل الصالة والسالم -؟
اجلواب

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى ،وعلى آله الشرفا وعلى أصحابه الوفا ،ومن
آلاثرهم اقتفى ،أما بعد:
فجواابً على سؤال السائل عن حديث " :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي "

وعن املقصود بسنة اخللفاء وما إىل ذلك ،أقول وابهلل التوفيق:

هذا جزء من حديث صحيح مشهور وهو من أصول الدين العظمى ،وهو حديث العرابض بن سارية
 -رضي هللا عنه  -الذي جاء فيه قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم:-

" أوصيكم بتقوى هللا ،والسمع والطاعة ،وإن عبداً حبشياً ،فإنه من يعش منكم بعدي فسريى

اختالفاً كثرياً ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديّي الراشدين ،متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ،

وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة " رواه أبو داود ( )4607والرتمذي

( )2676وابن ماجة ( )43والدارمي ( )96وأمحد ( )17142واللفظ أليب داود .واملقصود ابلسنة
يف هذا احلديث :الطريقة املسلوكة ،فيشمل ذلك التمسك مبا كان عليه  -صلى هللا عليه وسلم-
وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات واألعمال واألقوال ،وهذه هي السنة الكاملة ،ويف األمر
ابلتمسك بسنته  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنة اخللفاء الراشدين بعد أن أمر بطاعة والة األمور

إشارة إىل أنه ال طاعة ألويل األمر إال يف طاعة هللا ،وفيه أيضاً دليل على أن سنة اخللفاء الراشدين
متبعة كاتباع سنته  -صلى هللا عليه وسلم  -خبالف غريهم من والة األمور الذين إمنا يطاعون يف
الطاعة .وعلى هذا فسنة اخللفاء الراشدين حجة يلزم اتباعها يف حاالت ،منها:

األوىل :مع موافقة النص من الكتاب والسنة.
الثانية :مع إمجاع أربعتهم  -رضي هللا عنهم ( -وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،دون خمالف هلم

من الصحابة)

الثالثة :إذا اجتهد أحد اخللفاء يف مسألة ال نص فيها وال نعلم له خمالفاً من الصحابة.

الرابعة :إذا اجتهد أحد اخللفاء يف مسألة ال نص فيها ،ومل خيالفه منهم أحد ،بل خالفه غريه من
الصحابة ،فأكثر السلف على تقدمي قول أحد اخللفاء على من سواه.

وهذه املسألة مسألة كربى من أصول السنة ،وفيها كالم طويل ألهل العلم ،وهللا أعلم واحلمد هلل
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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صفة السالم على اجلماعة
اجمليب د .سعد بن عبد هللا احلميد
أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك سعود

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

عندما يدخل أحدهم اجمللس والناس جالسون ،ويراهم كل أسبوع تقريباً ،هل من السنة أن يسلِّم لفظاً
وإشارة بدون مصافحة وجيلس حيث انتهى به اجمللس (للحديث الوارد)  ،أم يصافحهم فرداً فرداً مث
جيلس وأيخذ الفضل الوارد يف احلديث "حتاتت ذنوهبما"؟ أرجو التفصيل؛ ألن عندي درساً عن

السالم سوف ألقيه على بعض طلبة العلم ،وما املراجع اليت تروهنا مناسبة للبحث يف هذه املسألة

تفصيالً؟.
اجلواب
هذه املسألة من املسائل اليت طال اخلالف فيها بسب ورود بعض أحاديث النهي عن ذلك ،وبعض

وبوب
خيرج صاحبا الصحيح شيئاً من أحاديث النهيّ ،
األحاديث اليت يفهم منها اإلابحة ،ومل ّ

البخاري يف صحيحه ( )49/11بقوله" :ابب قول النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-قوموا إىل

سيدكم" ،قال احلافظ ابن حجر ":هذه الرتمجة معقودة حلكم قيام القاعد للداخل ،ومل جيزم فيها
حبكم؛ لالختالف ،بل اقتصر على لفظ اخلرب كعادته" أ .هـ.

وقد ورد يف النهي حديث معاوية -رضي هللا عنه ،-يرويه عنه أبو جملز محيد بن الحق قال :خرج

معاوية على ابن الزبري وابن عامر ،فقام ابن عامر ،وجلس ابن الزبري ،فقال معاوية البن عامر :اجلس
فإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من أحب أن ميثل له الرجال قياماً فليتبوأ

مقعده من النار" ،أخرجه أبو داود ( ، )5229والرتمذي ( ، )2755وقال" :هذا حديث حسن"،

وصححه الشيخ األلباين.

وأخرج الرتمذي ( )2754من طريق عفان ،عن محاد بن سلمة ،عن محيد ،عن أنس  -رضي هللا عنه
 قال" :مل يكن شخص أحب إليهم من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-قال :وكانوا إذا رأوه مليقوموا ملا يعلمون من كراهيته لذلك".

قال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".

كما ورد يف اإلابحة قوله -صلى هللا عليه وسلم -لألنصار" :قوموا إىل سيدكم" يعين :سعد بن معاذ
 -رضي هللا عنه  ،-أخرجه البخاري ( ، )3043ومسلم (. )1768

ويف حديث قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه -رضي هللا عنهم ،-وهي خمرجة يف الصحيحّي
البخاري ( ، )4418ومسلم ( ، )2769وجاء يف رواية مسلم هلا قول كعب" :فقام طلحة بن عبيد
هللا يهرول حىت صافحين وهنأين ،وهللا ما قام رجل من املهاجرين غريه".

وهناك أحاديث أخرى استدل هبا من يرى اجلواز غري هذه جتدها يف كتاب النووي (الرتخيص يف
القيام)  ،ويف (تفسري القرطيب  ،265/9و ، )256/19و (تفسري ابن كثري  ، )326/4ومن أحسن
ما ميكنك الرجوع إليه كالم احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري  ، )54-49/11فإنه أطال جداً يف

هذه املسألة ،ونقل عن ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه:

تكرباً وتعاظماً على القائمّي عليه.
األول :حمظور ،وهو أن يقع ملن يريد أن يقام له ُّ

الثاين :مكروه ،وهو أن يقع ملن ال يتكرب وال يتعاظم على القائمّي ،ولكن خيشى أن يدخل نفسه
بسبب ذلك ما حيذر ،وملا فيه من التشبه ابجلبابرة.

الثالث :جائز ،وهو أن يقع على سبيل الرب واإلكرام ملن ال يريد ذلك ،ويؤمن معه التشبه ابجلبابرة.
الرابع :مندوب ،وهو أن يقوم ملن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلِّم عليه ،أو إىل من جتددت له نعمة
فيهنِّئه حبصوهلا ،أو مصيبة فيعزيه بسببها أ .هـ.

ولعل من أقوى ما يستدل به مما يؤيد أحاديث النهي :ما أخرجه مسلم يف صحيحه ( )413من

حديث جابر  -رضي هللا عنه  -يف قصة مرضه -صلى هللا عليه وسلم ،-وصالته وهو قاعد،

والصحابة -رضي هللا عنهم -قيام ،فلما سلّم قال" :إن كدمت آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون
على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا".

احملرم ما أشبه قيام األعاجم ،والقيام للسالم على الداخل ال
وهو أيضاً مما يؤيد قول من جعل القيام ّ

يشبه ذلك القيام.

وبكل حال :فلعل من أحسن ما خيرج من اخلالف ،وال يوقع شيئاً يف نفس الداخل :إلقاء السالم
على اجلالسّي ،واجللوس حيث انتهى به اجمللس ،أو يف فرجة جيدها ،دون القيام على مصافحة

احلضور ،مما يضطرهم للقيام له ولغريه ،فيلحق من املشقة ما ال خيفى ،وابألخص إذا تقاربت مدة
دخوهلم ،وإن جلسوا أو بعضهم رمبا أوقع ذلك يف النفوس شيئاً من الدغل ،وهللا أعلم.

()438/4

استخدام الواقي هل يدرأ حد الزىن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1423/7/25هـ
السؤال

هذا سؤال وسوس يل به أحدهم ،وقد احرتت فيه :ما هو ضابط الزان الذي فيه احلد ،هل هو

اإليالج أم اللمس ،مبعىن هل إذا زىن أحدهم مستعمال عازال طبيا يكون زانه غري موجب للحد؟ مبا
أن عضوه مل يلمس املرأة حقيقة ،أم أنه يستوجب احلد مبا أنه أدخل عضوه؟ هب أين أانقش فقيها
أصوليا ،كيف أقنعه ابجلواب مدعوما ابلدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن

عثيمّي رمحه هللا يف كتاب " لقاءات الباب املفتوح " يسأل فيها عن وجوب الغسل ملن جامع ابلعازل
الطيب ومل ينزل ،فأجاب " أن األحوط أن يغتسل ،وأن بعض العلماء قالوا إنه ال غسل عليه ،ألن
اخلتانّي مل يلتقيا " .فلست أدري إن كان هذا جييب عن هذا!

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن الزىن حيصل إبيالج الذكر يف الفرج ولو مل ميس الذكر جدار الفرج ،ولو
كان هناك حائل بّي الذكر والفرج ،ما دام احلائل ال مينع اللذة واإلحساس.

وهذا حبمد هللا ال إشكال فيه ومما ميكن االستدالل به حديث عائشة مرفوعاً (إذا جاوز اخلتان اخلتان
فقد وجب الغسل) رواه أمحد ( )22046والرتمذي ( )108وصححه األلباين (إرواء الغليل

 ، )121/1فجعل جمرد جماوزة اخلتان موجباً للغسل ،ويف حديث ابن عباس أن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال ملن أقر ابلزان" :دخل ذلك منك يف ذلك منها"؟ قال نعم ،قال "كما يغيب املرود
يف املكحلة والرشاء يف البئر"؟ قال :نعم صحيح البخاري ( )6824وله رواايت فسؤاله عن ذلك

دليل على اعتباره مناطاً إلقامة حد الزان وذلك هو اإليالج يف الفرج .مث ابلنظر اجملرد أن العازل

املعروف ال مينع لذة وال إحساساً فال فرق بينه وبّي االتصال بدونه ،والشرع ال يفرق بّي املتماثالت.
أما الغسل فاخلالف يف العازل الذي مينع اللذة واإلحساس حبرارة الفرج ،فهذا عند مجلة من أهل

العلم ال يوجب الغسل ،وهذا مراد الشيخ حممد  -رمحه هللا  -بفتواه ،وأما العازل املعروف فال مينع
شيئاً من ذلك.

وأنصح السائل أن ال يشرب قلبه شبهة ،وأن حيرص على طلب العلم والتزود منه .وفقه هللا وزاده من

فضله.

()439/4

مضاعفة الذنب يف زمان أو مكان
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

هل الذنب يتضاعف يف مكان أو زمان معّي؟

اجلواب

ِ
قال هللا تعاىل" :من جاء ِاب ْحل ِ
سيِّئَ ِة فَال ُْجي َزى إِال ِمثْـلَ َها َو ُه ْم ال
اء ِابل ه
سنَة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَاهلَا َوَم ْن َج َ
َْ َ َ ََ
ِ
ٍ
ِ
يُظْلَ ُمو َن" [األنعام ، ]160:وقال سبحانه وتعاىل" :إِ هن ه
اَّللَ ال يَظْل ُم مثْـ َق َ
سنَةً
ال ذَ هرة َوإِ ْن تَ ُ
ك َح َ
ضِ
اع ْف َها" [النساء ، ]40 :فجزاء هللا تعاىل على احلسنات يقوم على الفضل ،وجزاؤه على السيئات
يُ َ
يقوم على العدل ،فيجزئ على احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،وجيزئ

على السيئة سيئة مثلها أو يعفو ،وهبذا يعلم أن الذنب ال يضاعف أبداً ال يف زمان وال يف مكان،

مبعىن أنه جيزى على السيئة سيئتّي أو ثالث أو أكثر ،لكن السيئة يف املكان الفاضل كاحلرم ،والزمان

كرمضان واألشهر احلرم أعظم من السيئة يف سائر الزمان أو سائر األمكنة .وليست هذه مضاعفة

للسيئات ولكن تغليظ وتعظيم هلا ،وكلما قويت األسباب املوجبة لتغليظ التحرمي كان التحرمي أعظم

كما أن الذنب من العارف بدين هللا ومبا حرم هللا أعظم من الذنب الذي يقع من اجلاهل .وهللا -
تعاىل أعلم.-

()440/4

الفرق بّي حجاب احلرة واألمة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/07/01هـ

السؤال

ما العلة يف ختصيص األمة بعدم ارتداء احلجاب؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألصل أن احلجاب للحرائر ،أما اإلماء فاألصل أنه ال جيب عليها تغطية وجهها وال رأسها ،واحلكمة
ِ
واستخدامهن يف املهنة،
يف هذا التخفيف عن اإلماء هو ـ وهللا أعلم ـ ألجل ابتذاهلن ابلبيع والشراء،
وهي حمتاجة يف مثل هذا إىل أن تكشف عن وجهها ورأسها وكفيها.
الربَزة (وهي اليت تربز كثرياً
ولذا فرق بعض أهل العلم ـ كما يف اإلنصاف  450/1ـ بّي األمة َ ْ
كالرجل ،وبّي األمة اخلَْف َرة (وهي اليت ال تظهر غالباً ،وإمنا تكون يف البيت) .

ولذا ف هرق ابن القيم بّي إماء االستخدام واالبتذال ،وبّي إماء التسري الاليت جرت العادة بصوهنن

وحجبهن ،فقال رمحه هللا ـ إعالم املوقعّي  46/2ـ" :وأما حترمي النظر إىل العجوز احلرة الشوهاء

القبيحة ،وإابحته إىل األمة البارعة اجلمال فكذب على الشارع ,فأين حرم هللا هذا وأابح هذا؟ وهللا
سبحانه إمنا قال{ :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم} مل يطلق هللا ورسوله لألعّي النظر إىل اإلماء
البارعات اجلمال ,وإذا خشي الفتنة ابلنظر إىل األمة حرم عليه بال ريب ,وإمنا نشأت الشبهة أن

الشارع شرع للحرائر أن يسرتن وجوههن عن األجانب ,وأما اإلماء فلم يوجب عليهن ذلك ,لكن

هذا يف إماء االستخدام واالبتذال  ,وأما إماء التسري الاليت جرت العادة بصوهنن وحجبهن.

فأين أابح هللا ورسوله هلن أن يكشفن وجوههن يف األسواق والطرقات وجمامع الناس وأذن للرجال يف

التمتع ابلنظر إليهن؟ فهذا غلط حمض على الشريعة " ا .هـ كالمه رمحه هللا.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (جمموع الفتاوى " : )372/15ثبت يف الصحيح{ :أن النيب صلى هللا
عليه وسلم ملا دخل بصفية قال أصحابه :إن أرخى عليها احلجاب فهي من أمهات املؤمنّي ،وإن مل
يضرب عليها احلجاب فهي مما ملكت ميينه ،فضرب عليها احلجاب} وإمنا ضرب احلجاب على

النساء لئال ترى وجوههن وأيديهن .واحلجاب خمتص ابحلرائر دون اإلماء ،كما كانت سنة املؤمنّي يف
زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه أن احلرة حتتجب واألمة تربز ،وكان عمر رضي هللا عنه إذا

رأى أمة خمتمرة ضرهبا ،وقال :أتتشبهّي ابحلرائر أي لكاع .فيظهر من األمة رأسها ويداها ووجهها".
مث قال رمحه هللا" :وكذلك األمة إذا كان خياف هبا الفتنة كان عليها أن ترخي من جلباهبا وحتتجب،
ووجب غض البصر عنها ومنها .وليس يف الكتاب والسنة إابحة النظر إىل عامة اإلماء وال ترك

احتجاهبن وإبداء زينتهن ،ولكن القرآن مل أيمرهن مبا أمر احلرائر ،والسنة فرقت ابلفعل بينهن وبّي
احلرائر ،ومل تفرق بينهن وبّي احلرائر بلفظ عام ،بل كانت عادة املؤمنّي أن حتتجب منهم احلرائر دون

اإلماء ،واستثىن القرآن من النساء احلرائر القواعد فلم جيعل عليهن احتجاابً ،واستثىن بعض الرجال

وهم غري أويل اإلربة ،فلم مينع من إبداء الزينة اخلفية هلم لعدم الشهوة يف هؤالء وهؤالء ،فأن يستثىن

بعض اإلماء أوىل وأحرى ،وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة برتك احتجاهبا وإبداء زينتها .وكما

أن احملارم أبناء أزواجهن وحنوه ممن فيه شهوة وشغف مل جيز إبداء الزينة اخلفية له ،فاخلطاب خرج عاماً
على العادة ،فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ،فإذا كان يف ظهور األمة والنظر إليها فتنةٌ
وجب املنع من ذلك ،كما لو كانت يف غري ذلك .وهكذا الرجل مع الرجال واملرأة مع النساء :لو

كان يف املرأة فتنة للنساء ويف الرجل فتنة للرجال ،لكان األمر ابلغض للناظر من بصره متوجهاً كما

يتوجه إليه األمر حبفظ فرجه .فاإلماء والصبيان إذا كن حساان ختتشى الفتنة ابلنظر إليهم كان
حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء" انتهى كالمه رمحه هللا.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()441/4

التدرج يف التقوى
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

السالم عليكم.
شيخي الفاضل :لقد قرأت مرة يف كتاب اإلسالم ما هو لألستاذ :مصطفى حممود ،عن تدرج أحكام

الشرع كما يف حالة حترمي اخلمر وكيف أهنا بدأت ابلنهي عنها ،حّي الصالة مث حترميها ،وحتدث عن
التدرج يف التقوى ،وقال إنه نزل قوله" :فاتقوا هللا ما استطعتم" ،وبعدها نزلت "اتقوا هللا حق تقاته
وال متوتن إال وأنتم مسلمون" ،وبعدها مسعت من أحدهم يف أحد احملاضرات وكان املوضوع عن

التقوى أنه نزلت (اتقوا هللا حق تقاته) هي األوىل ،فكانت صعبة على املسلمّي فخففها هللا وقال:
(اتقوا هللا ما استطعتم) رأفة ورمحة من هللا -عز وجل -فأي الرأيّي أصح؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد أنزل هللا سبحانه وتعاىل قوله يف سورة آل عمران" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال

متوتن إال وأنتم مسلمون" [آل عمران ، ]102 :ومعىن" :حق تقاته" كما رواه احلاكم ( )3213عن

ابن مسعود -رضي هللا عنه" -أن يطاع فال يعصى وأن يذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر" وقال

ابن عباس  -رضي هللا عنه" :-أال يعصى طرفة عّي" وألن هذا األمر ال يطيقه البشر وال يستطيعون
إليه سبيالً خفف هللا عن املسلمّي فأنزل قوله تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16 :وهبذا
يتبّي أن الصحيح يف نزول هاتّي اآليتّي :أن آية آل عمران" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته

وال متوتن إال وأنتم مسلمون" أنزلت قبل آية التغابن" فاتقوا هللا ما استطتعم" وقد صرح هبذا األمر
أكثر املفسرين ،ومما يدل على ذلك ما نقله القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن، )102-101/4 :

عن املفسرين أهنم قالوا( :إنه ملا نزلت هذه اآلية  -يعنون آية آل عمران -قال الصحابة  -رضي هللا
عنهم -اي رسول هللا من يقوى على هذا؟ وشق عليهم ،فأنزل هللا عز وجل" :-فاتقوا هللا ما

استطعتم" وكذلك ما رواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري أنه قال" :ملا نزلت اي أيها الذين آمنوا

اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون" اشتد على القوم العمل فقاموا حىت ورمت عراقيبهم
وتقرحت جباههم ،فأنزل هللا ختفيفاً على املسلمّي" :فاتقوا هللا ما استطعتم" اهـ ،نقل هذا األثر

السيوطي يف أسباب النزول ( ، )387ولكن وقع خالف بّي املفسرين يف أمر آخر ،وهو :هل آية
آل عمران منسوخة أو حمكمة؟ حيث اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولّي مها :القول األول:
إهنا منسوخة ،ونقل املفسرون عن مقاتل أنه قال :ليس يف آل عمران من املنسوخ شيء إال هذه

اآلية .القول الثاين :إهنا غري منسوخة ،ويكون قوله تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" بياانً آلية آل

عمران ،واملعىن :فاتقوا هللا حق تقاته ما استطعتم ،قال القرطيب وهذا أصوب ،ألن النسخ إمنا يكون
عند تعذر اجلمع ،واجلمع ممكن فهو أوىل ،وقد روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -أنه قال :قوله "اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون" مل تنسخ،
ولكن حق تقاته ،أن جياهد يف سبيل هللا حق جهاده ،وال أتخذكم يف هللا لومة الئم وتقوموا ابلقسط،
ولو على أنفسكم وأبنائكم .اهـ .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.

()442/4

احلكمة من قضاء احلائض الصيام دون الصالة
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/12/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل :ما احلكمة من أن املرأة ال تقضي ما فاهتا من الصالة بعد احليض والنفاس وتقضي ما فاهتا من

الصيام؟ أرجو التوضيح.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلكمة من ذلك واضحة ،وهو رفع احلرج عن األمة والتيسري عليهم ،فرمضان ال يكون يف السنة إال
مرة واحدة ،وعدد أايم احليض أو وقوع النفاس فيه قليل ،فليس يف القضاء مشقة ،خبالف الصالة،

فإن احليض يتكرر يف كل شهر ويف كل يوم مخس صلوات ،فحصيلة األسبوع الواحد فقط 35
صالة ،ويف قضائها حرج على املرأة ،فلله احلمد أوالً وآخراً .وهللا أعلم.

()443/4

العقل ونصوص الشريعة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/05/12هـ
السؤال

ما رأيكم فيمن يستخدم العقل يف التعامل مع النصوص املرتتبة على أحكام شرعية ،على اعتبار أنه

ليس كل ما نُقل قد وصل صحيحاً ،وعمالً مببدأ أخذ املعقول من املنقول؟ فإذا افرتضنا أن هذا

الشخص هو من أهل الذكر والعلم ،ولكنه حّي يقدم اجتهاده على شكل فتوى فإنه يستخدم

مفتاحّي لفتح خزانة الفتاوى ،األول هو :النص الشرعي ،والثاين هو :العقل البشري ،وال يعتقد
إبمكان فتح اخلزنة إال هبذين املفتاحّي معاً ،فما رأيكم يف ذلك؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
فإن األدلة الشرعية ال تنايف ما تقتضيه العقول السليمة ،وهذا األمر مقطوع به ،واألدلة عليه كثرية،

ومن أمهها:

( )1أن األدلة الشرعية لو جاءت على خالف ما تقتضيه العقول لكان التكليف مبقتضاها تكليفاً مبا

ال يطاق ،وذلك من جهة التكليف بتصديق ما ال يصدقه العقل وال يتصوره ،بل يتصور خالفه

ويصدقه.

( )2أن مناط التكليف هو العقل ،ولذلك رفع التكليف عن فاقد العقل كاجملنون واملعتوه ،وحنومها،

ولو جاءت األدلة الشرعية على خالف ما تقتضيه العقول لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من
لزومه على اجملنون واملعتوه ،ألنه ال عقل هلؤالء يصدق أو ال يصدق ،خبالف العاقل الذي أيتيه ما ال
ميكن تصديقه به.

( )3أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به ،ألهنم كانوا يف غاية احلرص على رد ما
جاء به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-فلو كانت على خالف ما تقتضيه العقول لقالوا :إن هذا
ال يعقل ،لكنهم مل يقولوا شيئاً من ذلك ،فدل على موافقتها للمعقول.

وإذا ثبت أن أدلة الشريعة وأحكامها جارية على ما يوافق العقول السليمة ،فإنه ال ميكن وال يتصور

أن يقع تعارض أو تناقض بّي النقل الصحيح والعقل الصريح ،ملا سبق ذكره من مالءمة الشريعة

للعقول السليمة ،وإذا حصل عند اإلنسان تعارض بينهما فإن هذا التعارض إمنا هو يف نظر اإلنسان،
وليس يف نفس األمر وحقيقته واملقدم هنا هو النقل ،ألن النقل الصحيح ال يعرتيه ما يعرتي العقل من

األهواء واآلفات واألمراض.

وألجل هذا فإن املرجع يف استنباط األحكام وحترير الفتاوى والبحث يف النواحي الشرعية هو

النصوص الشرعية الصحيحة ،سواء وافق ذلك عقولنا أم خالفها ،ألننا يف هذا اجملال ال نبحث عن
حكم عقولنا ،وإمنا نبحث عن حكم هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وطريق معرفة حكم هللا

ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -هو األدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

ومما يؤيد هذا األمر أن األحكام الشرعية منها ما هو معقول املعىن وهو الكثري ،ومنها ما ليس
كذلك ،حبيث ال يهتدي العقل إليها ،بل يتلقاها املسلم ابلقبول من غري أن يكون للعقل مدخل

فيها ،كأعداد الركعات يف الصلوات ،وأعداد احلصى يف رمي اجلمرات ،والغسل من بول اجلارية،
والنضح من بول الغالم ،ومسح أعلى اخلف ،وترك أسفله ،وأشباه ذلك مما ال جمال للعقل فيه.
ولو جعلنا العقل حاكماً يف املسائل الشرعية ملا قبلنا هذا النوع من األحكام؛ ألن العقل ال يهتدي

إليها ،وال يفهم مما سبق ذكره أن اإلسالم ال جيعل للعقل اعتباراً واهتماما ،بل اهتم اإلسالم ابلعقل

وأمر إبعماله يف فهم سنن هللا يف الكون ،ويف التدبر يف أحكامه وشرائعه وآايته ،ولذلك فإن كثرياً من
اآلايت ختتم مبا يدل على االهتمام ابلعقل حنو قوله" :أفال تعقلون" [البقرة ]44 :و"أفال تتفكرون"

[األنعام ، ]50 :وحنو ذلك ،إال أن اإلسالم جعل للعقل حدوداً ال يتعداها وال يقصر عنها ،وهذه
احلدود موضحة يف نصوص الكتاب والسنة ،واجملال ال يتسع لذكرها.

ومما حتسن اإلشارة إليه أن أهل العلم حبثوا هذه املسألة وتكلموا عنها يف كتبهم املختلفة ،ومن أهم

هذه املؤلفات وأحسنها :كتاب درء تعارض العقل مع النقل ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا-
وهو كتاب اندر وفريد يف اببه ،ينصح ابالطالع عليه ملن أراد االستزادة حول موضوع موافقة املعقول

للمنقول.

وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()444/4

الزندقة وتتبع الرخص
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

فضيلة الشيخ ..أرجو أن توضح لنا املقصود بـ "من تتبع الرخص فقد تزندق" ،حيث إنين اختلفت

أان وزمالئي يف اجلمع والقصر يف القرية اليت نسكنها ،وهي تبعد عن بلدتنا  160كلم ،فأخذت برأي

اجلمع وأان يف تلك القرية ،فأمجع الصلوات؛ بل حىت إننا نصلي يف البيت إذا كنا مجاعة ألننا

مسافرون ،وهذا أخذاً برأي أحد املشايخ املعروفّي عندان ،فقالوا أنت تتبع الرخص ،فأرجو منكم

إيضاح احلق يف هذا؟ وفقكم هللا.
اجلواب

أما معىن قوهلم" :من تتبع الرخص فقد تزندق" ،أي أن من تتبع األقوال الشاذة واآلراء املطروحة من

شذوذات بعض أهل العلم ،اليت ال يكاد يسلم منها أحد من أهل العلم ،فإن هذه عالمة نفاق

(تزندق)  ،ألنه حينئذ يكون ممن اتبع هواه ،وليس غرضه اتباع احلق من الكتاب والسنة ،واعلم اي

حمب أن كل من مل يتبع الدليل من الكتاب والسنة بعد تبينه له ووضوح الداللة من النص؛ فهو متبع
ك فَا ْعلَم أَهمنَا يـتهبِعو َن أ َْهواءهم ومن أ َ ِ
هلواه والبد ،يقول تعاىل" :فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
َض ُّل ممه ِن اتهـبَ َع َه َواهُ
ْ َ ُ
َ َُ ْ ََ ْ
بِغَ ِري هدى ِمن هِ
ِ
ِ
اَّلل إِ هن ه
ّي" [القصص ، ]50:أما فيما خيص مسألتك،
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
ْ ُ ً َ
فالذي فهمت من سؤالك أنك مقيم يف القرية ،وساكن فيها ،واختذت بيتاً أنت وزمالؤك يصلح

ملثلكم ،فعلى هذا فقد انقطع السفر يف حقكم ،وال جيوز لك الرتخص برخص السفر ،وهذا هو قول

أكثر أهل العلم  -رمحهم هللا ،-وأنت يف هذا كأهل القرية األصليّي ،ألنك اختذت سكناً وأثثته مبا
يناسب حالك ،وهذا نوع إقامة بال شك ،وال يوجد يف الشرع إال مسافر ومن يف حكمه أو مقيم،

وأنت من املقيمّي ،أما إن كنت قد ضربت يف األرض وسافرت بسيارتك ،فأنت يف مسريك مسافر،

ترتخص برخص السفر كلها ،وهللا أعلم.

()445/4

التكين أبيب القاسم
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

واقتداء ابحلبيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ وما
هل جيوز أن يُكىن املرء بـ (أبو القاسم) تيمناً وأتسياً
ً
أفضل ما يكىن به املرء نفسه من األمساء؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

كان النهي عن الكنية بـ (أبو القاسم) يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -على الراجح من أقوال

أهل العلم -أما اآلن فال أبس ابإلطالق بكنية (أبو القاسم)  ،وهللا أعلم.
أما أفضل ما يُكىن املرء نفسه فهذا حيتاج إىل عدم التكرار يف اجملتمع الصغري بكنية واحدة.
والكنية بـ (أبو عبد هللا) أو (أبو عبد الرمحن) مناسبة إذا مل تسبق إليها يف جمتمعك الصغري.

()446/4

استخدام امليل الفضي
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

هل جيوز استخدام ميل الكحل إذا كان مصنوعاً من فضة ألنه ال يصدأ وال يؤثر سلباً على العّي كما
لو كان من معادن أخرى؟

اجلواب

ذهب عامة الفقهاء إىل حترمي اختاذ آلة االكتحال من الفضة أو الذهب ،واستدلوا حبديث أم سلمة

زوج النيب -صلى هللا عليه وسلم -ورضي عنها":الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر
جهنم" متفق عليه البخاري ( ، )5634ومسلم ( ، )2065ووجه الداللة من احلديث :أن منفعة

استعمال آلة االكتحال عائدة إىل البدن ،فأشبه األكل والشرب الستواء ذلك يف االستعمال ،مث إن

كل ما كان خارجاً عن جسد املرأة فال يباح اختاذه من أحد النقدين (الذهب والفضة)  ،وآلة
االكتحال خارجة عن اجلسد.
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احلكمة من حترمي األغاين واملوسيقى
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1424/9/23هـ

السؤال

ما هي احلكمة من حترمي األغاين أو املوسيقى؟

اجلواب

األخت مسية السالم عليكم ،وشكرا ملراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،مث اعلمي ابرك هللا فيك
انه ليس ابلضرورة العلم حبكمة ما حيرم علينا؛ ألن ذلك من ابب االختبار واالمتحان ،هل نلتزم مبا
نؤمر به وننهى عنه أم ال؟ وهل نسلم مبا حيرم علينا ولو مل نعلم احلكمة أم ال؟ وأتملي معي قول هللا

عز وجل" :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما

قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء ]65 :ال حظي ويسلموا تسليما ال بد من التسليم الكامل هلل

ولرسوله يف كل أمر أمران به ،أو هني هنينا عنه علمنا فيه احلكمة أو مل نعلم ،وكذلك قوله تعاىل" :وما

كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله
فقد ضل ضالالً مبينا" [األحزاب ]36ٍ:وأتملي قوله" :يكون هلم اخلرية من أمرهم" وقارنيه مبا عليه

كثري من الناس من الرتدد من قبول أمر هللا وأمر رسوله؛ ألهنم مل يقتنعوا ابحلكم وهنا تكمن اخلطورة

وأصبحنا نرى أانسا يقرتحون على الدين أحكاما ويتساهلون ابلتحليل والتحرمي مبا يوافق هواهم؛ جملرد

اهنم ال جيدوا يف ذلك احلكم حكمة أو غري مقتنعّي ابحلكمة اليت ميكن أن تظهر منها؛ لذلك عجبت
من قول عائشة بنت الصديق  -رضي هللا عنهما -كما يف البخاري ( ، )321ومسلم ( )335ملا
سئلت ما ابل املرأة إذا حاضت تقضي الصيام وال تقضي الصالة؟ أتملي معي جواهبا :أهنا مل تقل

الصالة كثرية ومتكررة يف كل يوم فخفف عن احلائض ذلك واقتصر على قضاء الصيام؛ ألنه شهر

واحد يف السنة أهنا مل تقل من ذلك شيئا لقد قالت( :كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول هللا فنؤمر

بقضاء الصيام دون الصالة) ما احلكمة إذاً أنه األمر واالمتثال له ،هكذا يغلقون أبواب الشيطان

على أنفسهم وأبواب الرتدد يف العمل ابحلكم حبجة عدم فهم احلكمة؛ لذلك ينبغي اي أخيت أن نوطن
أنفسنا على العمل ابألحكام الشرعية سواء أدركنا احلكمة أم مل ندرك وإذا كان هناك أمر ذكروه أهل

العلم يف احلكمة من األمر أو النهي دون تكلف فهو نور على نور ومما ميكن ذكره هنا من حكمة

حترمي الغناء ما ميكن أن جيلبه على النفس من التعلق بغري ذكر هللا والصد عن القرآن ،وحتديث النفس

مبا يغىن به من ذكر احلبيب واهليام به؛ ولذلك وجدان اليوم أن الغناء أصبح حقيقة بريد الزان بسببه
هتيج النفوس للحرام وتبعث الشهوات بتلك األصوات الداعية للخنا والبعد عن هللا ،وكم وجدان من
أانس يرددون األغاين وخيشعون هلا اعظم من تردادهم لذكر هللا أو خشوعهم بسماع القرآن ،بل

وجدان من يعرض عن مساع القرآن؛ ألنه ال جيد فيه لذة وال متعة خبالف حاله مع مزمار الشيطان

واحلال اليوم تشهد بضحااي األغاين وظهور حكمة التحرمي منه اعظم من احلديث حوهلا وهللا املوفق
وهو اهلادي لسواء السبيل والسالم عليكم.
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االشتغال ابإلعجاز العلمي يف النصوص الشرعية
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

هل يوجد دليل على مشروعية االشتغال مبسألة اإلعجاز العلمي يف القرآن أو السنة النبوية
الصحيحة؟ وهل جند مثاال يف عهد (خري القرون) على ذلك؟ ألن املوضوع بّي الذين يؤيدونه بشكل

مطلق والذين ينفونه بشكل مطلق أيضا ضاع عليهم االحتكام إىل الشرع كما أمر بذلك العزيز
احلكيم .وجزاكم هللا خرياً .
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

لقد ادخر القرآن الكرمي كثرياً من اآلايت لألجيال يف عبارات معلومة األلفاظ ،لكن الكيفيات

واحلقائق ال تتجلى إال حيناً بعد حّي ،يقول -تعاىل" :-إن هو إال ذكر للعاملّي ولتعلمن نبأه بعد

حّي" [ص ، ]88 - 87:وقد فسر الطربي معىن احلّي بقوله( :فال قول فيه أصح من أن يطلق كما
أطلقه هللا من غري حصر ذلك على وقت دون وقت) انظر تفسري الطربي ( ، )21/23فلكل نبأ يف

القرآن زمن يتحقق فيه ،فإذا جتلى احلديث ماثالً للعيان أشرقت املعاين وتطابقت دالالت األلفاظ

والرتاكيب مع احلقائق ،وهكذا تتجدد معجزة القرآن على طول الزمان ،يقول العلي القدير" :وكذب
به قومك وهو احلق قل لست عليكم بوكيل لكل ٍ
نبأ مستقر وسوف تعلمون" [األنعام، ]67-66 :
ونقل ابن كثري عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -تفسريه للمستقر بقوله" :لكل نبأ حقيقة أي لكل

خرب وقوع ولو بعد حّي" ،وقد تردد هذا الوعد كثرياً يف القرآن الكرمي أبساليب متعددة كما يف قوله
-تعاىل" :-مث إن علينا بيانه" [القيامة ، ]19 :وقوله" :سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت

يتبّي هلم أنه احلق" [فصلت ]53 :وقوله" :وقل احلمد هلل سرييكم آايته فتعرفوهنا" [النمل، ]93 :
قال ابن حجر( :ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة وخرقه للعادة يف أسلوبه ويف بالغته وإخباره
ابملغيبات فال مير عصر من العصور إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون يدل على صحة

دعواه) فتح الباري ( ، )7/9قال حممد رشيد رضا( :ومن دالئل إعجاز القرآن أنه يبّي احلقائق اليت

مل يكن يعرفها أحد من املخاطبّي هبا يف زمن تنزيله بعبارة ال يتحريون يف فهمها واالستفادة منها جمملة

وإن كان فهم ما وراءها من التفصيل الذي يعلمه وال يعلمونه يتوقف على ترقي البشر يف العلوم
والفنون اخلاصة بذلك)  ،وقال جوهري( :أما قولك كيف عميت هذه احلقائق على كثري من

أسالفنا؟ ،فاعلم أن هللا هو الذي قال" :سأريكم آاييت فال تستعجلون" [األنبياء ، ]37 :وقال:

"وقل احلمد هلل سرييكم آايته فتعرفوهنا" [النمل ، ]93 :إن هللا ال خيلق األمور إال يف أوقاهتا املناسبة
وهذا الزمان هو أنسب األزمنة ،واملدار على الفهم ،والفهم يف كل زمان حبسبه ،وهذا زمان انكشاف

بعض احلقائق) تفسري اجلواهر ( ، )65/10-30/8ويف قوله -تعاىل" :-سأريكم آاييت فال

تستعجلون" [األنبياء ، ]37 :قال ابن عاشور( :وعد أبهنم سريون آايت هللا يف نصر الدين) وهي
كما قال الرازي( :أدلة التوحيد وصدق الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ولذلك قال سبحانه" :فال
تستعجلون" ،أي أهنا ستأيت ال حمالة يف وقتها ،واستعجال املنكرين يعين كما قال جوهري( :استبعاد

ما جاء يف هذه اآلايت من األمور العلمية اليت أوضحها علماء العصر احلاضر ،فهم يستبعدوهنا طبعاً
ألهنم ال يعقلوهنا فقال هللا تعاىل ال تستبعدوا أيها الناس" :سأريكم آاييت فال تستعجلون" [األنبياء:
 ، ]37فإذا مل تفهمها أمم سابقة ،سيعرفها من بعدهم ،فقد ادخران هذه األمور ألمم ستأيت؛ لتكون
هلم آية علمية على صدقك فتكون اآلايت دائماً متجددة ،قال الرافعي( :والكالم يف وجوه إعجاز

القرآن واجب شرعاً وهو من فروض الكفاية ،وقد تكلم فيه املفسرون واملتكلمون ،فإن كان ذلك قد
وىف حاجة تلك األزمنة ،فهو ال يفي حباجة هذا الزمان إذ هي داعية إىل قول أمجع وبيان أوسع،

وبرهان أنصع يف أسلوب أجذب للقلب وأخلب للب ،وأصغى لألمساع ،وأدىن إىل اإلقناع) (إعجاز
القرآن ص. )20
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أتويل حديث( :القاتل واملقتول يف النار)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/04/27هـ
السؤال

اجلمع بّي حديث" :إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" وبّي اآلية" :وان طائفتان

من املؤمنّي اقتتلوا فاصلحوا بينهما "..وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وبعد:

احلديث املذكور يف السؤال أخرجه البخاري ح ( ، )31ومسلم ح ( ، )2888من حديث أيب بكرة
-رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إذا التقى املسلمان

بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ،فقلت :اي رسول هللا هذا القاتل ،فما ابل املقتول؟ قال :إنه كان
حريصاً على قتل صاحبه ،وليس هناك تعارض بّي اآلية وهي قوله  -عز وجل" :-وإِ ْن طَائَِفتَ ِ
ان ِم َن
َ
ِ
ِ
ِ ه ِ
ِ
يء إ َىل
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
ال ُْم ْؤمنِ َ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخ َرى فَـ َقاتلُوا ال ِيت تَـ ْبغي َح هىت تَف َ
ِِ
ت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
أ َْم ِر هِ ِ
ْسطُوا إِ هن ه
ّي" [احلجرات ، ]9:وبّي
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
اء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل فَإ ْن فَ َ
احلديث؛ بل يؤخذ من اآلية داللة على أن ما حيصل بّي املؤمنّي من قتال :فإنه ال خيرجهم عن
اإلميان ،فقد مساهم هللا مؤمنّي مع االقتتال ،وقال بعد ذلك" :إِ همنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
ّي
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَْ َ

َخ َويْ ُك ْم َواتهـ ُقوا ه
اَّللَ لَ َعله ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن" [احلجرات ، ]10:وأخرج البخاري ح ( )2704من حديث
أَ

احلسن عن أيب بكرة  -رضي هللا عنه -قال" :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -خطب يوماً
ومعه على املنرب احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما -فجعل ينظر إليه مرة وإىل الناس أخرى ،ويقول:
"إن ابين هذا سيد ،ولعل هللا تعاىل أن يصلح به بّي فئتّي عظيمتّي من املسلمّي" ،فكان كما أخرب

عليه الصالة ،والسالم أصلح هللا به بّي أهل الشام والعراق بعد احلروب اليت وقعت بينهم ،وعلى

هذا فمرتكب الكبرية من قتل  -وهذا إذا كانت املقاتلة بغري أتويل سائغ -وزىن وشرب مخر هو حتت
املشيئة ،وال خيرج عن امللة ،وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة خالفاً للخوارج واملعتزلة ،كما قال
تعاىل" :إِ هن ه
ك" [النساء :من اآلية ، ]48وقد بوب
اَّللَ ال يَـ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
البخاري يف كتاب اإلميان بقوله :ابب املعاصي من أمر اجلاهلية ،وال يكفر صاحبها إال ابلشرك ،مث
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما" [احلجرات :من اآلية، ]9
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
بوب أيضاً بقولهَ :

قال البخاري :فسماهم املؤمنّي ،وذكر حديث أيب بكرة" :إذا التقى املسلمان "....احلديث قال ابن

بطال( :غرض البخاري الرد على من يكفر ابلذنوب كاخلوارج ويقول إن من مات على ذلك خيلد يف

النار ،واآلية ترد عليهم ،ألن املراد بقوله" :ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء" [النساء ، ]48 :من مات
على كل ذنب سوى الشرك)  ،قال احلافظ ابن حجر( :واستدل املؤلف يعين البخاري أيضاً على أن
املؤمن إذا ارتكب معصية ال يكفر أبن هللا تعاىل أبقى عليه اسم املؤمن فقال" :وإن طائفتان من

املؤمنّي اقتتلوا" [احلجرات ، ]9 :مث قال" :إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بّي أخويكم" [احلجرات:

 ، ]10واستدل أيضاً بقوله  -صلى هللا عليه وسلم" -إذا التقى املسلمان بسيفيهما" (سبق خترجيه)

فسمامها مسلمّي مع التوعد ابلنار)  ،واملراد هنا إذا كانت املقاتلة بغري أتويل سائغ .واحلاصل أن ما

جاء يف هذا احلديث من توعد امللتقيّي بسيفيهما ابلنار ،هذا الوعيد حتت مشيئة هللا  -عز وجل-

إن شاء عذهبما وإن شاء غفر هلما؛ لعموم قوله" :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن

يشاء" [النساء . ]48 :لكن ال خيلدان يف النار ،وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف حكم مرتكب
الكبرية إذا مات من غري توبة؛ ألن التوبة جتب ما قبلها هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يقع التعارض بّي نصوص الكتاب والسنة؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل ميكن أن يعارض حديث صحيح القرآن الكرمي؟ هل ميكن أن ينسخ حديث صحيح حكماً من

أحكام القرآن ،أو يضيف حكماً إضافياً حلكم اثبت ابلقرآن؟ أرجو التوضيح أبمثلة على كل مسألة،

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:
أوالً :يقول هللا سبحانه وتعاىل":ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً" [النساء، ]82 :

وانطالقاً من هذه اآلية الكرمية ومثيالهتا فإن النصوص الشرعية-من الكتاب والسنة -يصدق بعضها

بعضاً ،ويؤكد بعضها ما يدل عليه البعض اآلخر .ونتيجةً هلذا الرتابط بّي األدلة الشرعية فإنه ال ميكن
وال يتصور أن يقع تعارض حقيقي بّي دالالت النصوص الشرعية ،حبيث يدل بعضها على حكم

وبعضها اآلخر على حكم خمالف للحكم األول ،حبيث ال ميكن اجلمع بينهما.
وقد يقول قائل :كيف يقرر هذا األمر وحنن جند كثرياً من األدلة الشرعية حكم العلماء بوقوع

التعارض بينها ،ومصداقاً لذلك فإهنم وضعوا القواعد والضوابط اليت جيب أن يراعيها اإلنسان عندما
يعرض له دليالن متعارضان كل منهما يدل على خالف ما يدل عليه اآلخر؟ وهذا يدل على وقوع

التعارض بّي األدلة الشرعية .فيقال :إن التعارض بّي األدلة الشرعية ليس واقعاً يف نفس األمر

وحقيقته؛ ألن األدلة الشرعية من هزهة عن االضطراب واخللل؛ ألهنا منزلة من أحكم احلاكمّي الذي

خلق فأحسن ما خلق وشرع فأحكم ما شرع ،وإمنا هو يف نظر اإلنسان فقط ،نتيجةً لقصور فهمه،

ويؤيد هذا أنه قد يتعارض عند إنسان أدلةٌ ال تتعارض عند غريه ،مما يدل على أن هذا التعارض ليس
يف حقيقة األمر .ومن خالل ما سبق يتبّي أنه ال ميكن أن يتعارض دليالن صحيحان أبداً سواءٌ أكاان
من الكتاب أو من السنة أو منهما ،ولكن إذا عرض لإلنسان دليالن يظهر أهنما متعارضان ،فإن

الواجب عليه أن يسلك طرق دفع التعارض ورفعه اليت قررها أهل العلم ،وهي:

( )1اجلمع بينهما ،وهو أول الطرق وأوالها؛ ألن اجلمع بّي الدليلّي فيه عمل بكال الدليلّي ،وهو

املتعّي عند القدرة عليه ،قال اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه واملتفقه (اجمللد الثاين )223-222

( :ما من نصّي صحيحّي متخالفّي إال وميكن اجلمع بينهما) .

وميكن التمثيل هلذا الطريق ابلتعارض الذي يظهر ابدئ األمر بّي قوله تعاىل" :والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما" [املائدة. ]38 :

وقوله عليه الصالة والسالم":ال تقطع اليد إال يف ربع دينا ٍر فما فوقه" أخرجه البخاري (، )6790

ومسلم ( )1684من حديث عائشة -رضي هللا عنها -ووجه التعارض هنا :أن اآلية تفيد قطع يد

كل سارق سواءٌ أسرق كثرياً من املال أو قليالً ،واحلديث يفيد أن القطع ال يكون إال ملن سرق ربع
دينا ٍر فصاعداً ،ولكن هذا النوع من التعارض ليس حقيقياً ،ولذلك فإنه يدفع ٍ
بوجه من وجوه اجلمع،
وهو محل العام على اخلاص ،حيث خنصص عموم اآلية ابحلديث فنقطع يد كل من سرق ربع دينا ٍر

فصاعداً وال نقطع يد من سرق أقل من ذلك ،ويف هذا اجلمع عمل بكال الدليلّي .فإن تعذر اجلمع
بّي الدليلّي املتعارضّي أبي ٍ
وجه من وجوه اجلمع انتقلنا إىل الطريق الثاين ،وهو:
( )2النسخ ،فنحكم أبن أحد الدليلّي املتعارضّي انس ٌخ حلكم الدليل اآلخر ،فنعمل ابلدليل الناسخ
ونرتك الدليل املنسوخ ،ولكن هذا الطريق مشروط مبعرفة اتريخ ٍ
كل من النصّي؛ ألن النسخ عبارة عن
رفع حكم الدليل األول ابلدليل الثاين املتأخر عنه ،وإذا جهلنا التاريخ مل نعرف املتقدم من املتأخر،
فال نستطيع معرفة الناسخ من املنسوخ .وميكن التمثيل هلذا الطريق بقوله تعاىل":والاليت أيتّي

الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن

املوت أو جيعل هللا هلن سبيالً " فإن هذه اآلية دالة على أن املرأة إذا اقرتفت الفاحشة وثبتت عليها
فإهنا متسك يف البيوت حىت يتوفاها املوت أو جيعل هللا هلا سبيالً ،إال أن هذه اآلية منسوخة بقول
النيب صلى هللا عليه وسلم ":خذوا عين ،خذوا عين ،خذوا عين ،فقد جعل هللا هلن سبيالً ،البكر

ابلبكر جلد مائة ونفي سنة ،والثيب ابلثيب جلد مائة أو الرجم "( .رواه مسلم ،كتاب :احلدود،

ابب :حد الزىن ،رقم احلديث ، )4414 :وكذلك آية الوصية للوالدين واألقربّي ،وهي قوله تعاىل":
كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقربّي ابملعروف حقاً على

املتقّي" نُسخت بقوله صلى هللا عليه وسلم ":إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث"
(رواه أبو داود ،كتاب :الوصااي ،ابب :ما جاء يف الوصية للوارث ،رقم احلديث، )2870( :

والرتمذي ،كتاب :الوصااي ،ابب :ما جاء ال وصية لوارث ،رقم احلديث ، )2120( :وقال الرتمذي:
هذا حديث حسن صحيح) فإن تع هذر معرفة الناسخ من املنسوخ من الدليلّي املتعارضّي فإان ننتقل

إىل الطريق الثالث ،وهو:

 -3الرتجيح ،فإذا تعارض عند اإلنسان دليالن ومل يستطع اجلمع بينهما ،وتع هذر عليه معرفة الناسخ
ٍ
حينئذ املصري إىل الرتجيح بينهما ،فينظر يف الدليلّي املتعارضّي ويعمل بوجوه
من املنسوخ ،فإن عليه
الرتجيح اليت ذكرها أهل العلم ،فما ترجح منهما وجب أخذه والعمل به؛ ألن العمل ابلراجح متعّي،

ومن نظر يف أحوال الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتابعّي ومن بعدهم وجدهم متفقّي على العمل

ابلراجح وترك املرجوح .فإن تعذر عليه معرفة الراجح من املرجوح ،فإن العلماء قد اختلفوا فيما جيب
عليه ،والذي يظهر من أقواهلم أن الدليلّي يتساقطان ويطلب احلكم من غريمها .وهذا الكالم املذكور

يسري يف مجيع األدلة اليت يظهر منها التعارض ،سواءٌ أكان الدليالن املتعارضان من الكتاب أو من
السنة أو أحدمها من الكتاب واآلخر من السنة .ما سبق ذكره هو الواجب عندما يعرض لإلنسان

دليالن يظهر منهما التعارض ،وقد ذكرت هذه الطرق على سبيل اإلجياز واالختصار ،وإال فألهل

العلم فيها كالم طويل ال يناسب املقام ذكره ،ومن أراده فعليه ابلرجوع إىل مباحث التعارض والرتجيح
املذكورة يف كتب أهل العلم خصوصاً ما كتبوه يف مؤلفاهتم يف أصول الفقه.

اثنياً :ذهب كثري من أهل العلم إىل جواز أن تكون السنة انسخة للقرآن الكرمي ،سواء أكانت السنة

متواترةً أو آحاداً ،واستدلوا أبدلة عديدة ،أمهها وأوالها :الوقوع ،وهو أقوى أدلة اجلواز عموماً .ومن
أمثلة نسخ السنة املتواترة للقرآن الكرمي ما تقدم ذكره ،وهو نسخ عقوبة الزان الواردة يف القرآن
الكرمي بقوله عليه الصالة والسالم":خذوا عين ……وكذلك نسخ الوصية للوالدين واألقربّي
الواردة يف القرآن الكرمي بقوله عليه الصالة والسالم ":ال وصية لوارث" .ومن أمثلة نسخ السنة

اآلحادية للقرآن الكرمي :قوله تعاىل ":قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون
ميتة" اآلية ،فإهنا منسوخة أبن النيب عليه الصالة والسالم ":هنى عن كل ذي انب من السباع ،وعن

كل ذي خملب من الطري " (رواه مسلم ،كتاب :الصيد والذابئح ،ابب :حترمي أكل كل ذي انب من
السباع وكل ذي خملب من الطري ،رقم احلديث ، )4994 :وهو خرب آحاد.

اثلثاً :أما ما سألت عنه من جواز أن تضيف السنة حكما إضافيا حلكم اثبت ابلقرآن؟ فهذه املسألة

تكلم عنها أهل العلم يف املباحث املتعلقة ابلسنة وحبثوها حتت عنوان :استقالل السنة ابلتشريع ،أي:

هل جيوز أن تثبت السنة أحكاماً غري اثبتة يف القرآن؟ وهذه املسألة وقع فيها خالف بّي أهل العلم،

حيث أجازه قوم ومنعه آخرون ،والراجح  -وهللا أعلم  -هو اجلواز ،ويدل للجواز أدلة عديدة قوية،

ومن أمهها:

 -1عموم عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم عن اخلطأ يف التبليغ لكل ما جاء به عن هللا تعاىل ،ومن
ذلك ما روته السنة وسكت عنه الكتاب.

 -2عموم آايت الكتاب الدالة على حجية السنة ،فهي دالةٌ على حجيتها :سواءٌ أكانت مؤكدةً ملا

يف الكتاب ،أم مبينةً له ،أم مستقلة.

 -3الوقوع ،فقد ثبتت أحكام كثرية مل يكن هلا ذكر يف القرآن ،وإمنا كان مستندها السنة املستقلة
عن القرآن ،وأمجع املسلمون على مشروعيتها ،ولو مل يكن هذا النوع من السنة حمتجاً به ملا ثبتت

هذه األحكام ،وملا أمجع املسلمون عليها ،ومن هذه األحكام:

أ  -مرياث اجلدة ،فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطى اجلدة السدس (رواه أبو داود،
كتاب :الفرائض ،ابب :يف اجلدة ،رقم احلديث ،2894:والرتمذي ،كتاب :الفرائض ،ابب :ما جاء
يف مرياث اجلدة ،رقم احلديث ،2100 :وقال ابن قدامة يف املغين (: )54/9قال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح) .

ب  -مشروعية الشفعة ،فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى ابلشفعة فيما مل يقسم (متفق
عليه ،رواه البخاري ،كتاب :الشفعة ،ابب :الشفعة فيما مل يقسم ،رقم احلديث ، )2257( :ومسلم،
كتاب :املساقاة واملزارعة ،ابب :الشفعة ،رقم احلديث. )4128( :

ج  -حترمي اجلمع بّي املرأة وعمتها يف النكاح ،فقد ثبت هني النيب صلى هللا عليه وسلم عنه (متفق
عليه ،رواه البخاري ،كتاب :النكاح ،ابب :ال تنكح املرأة على عمتها ،رقم احلديث، )5110( :
ومسلم ،كتاب :النكاح ،ابب :حترمي اجلمع بّي املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح ،رقم احلديث:

(. )3443
د  -حترمي حلوم احلمر األهلية ،فقد ثبت هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن أكلها (متفق عليه ،رواه

البخاري ،كتاب :الذابئح والصيد ،ابب :حلوم احلمر اإلنسية ،رقم احلديث ، )5521( :ومسلم،
كتاب :الصيد والذابئح ،ابب :حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية ،رقم احلديث. )5009( :

وغري ذلك من األحكام اليت ثبتت ،وعمل هبا املسلمون قدمياً وحديثاً ،وكان مستندهم يف ذلك سنة

النيب صلى هللا عليه وسلم من غري أن يكون هلا ذكر يف القرآن الكرمي .ومن أراد االستزادة حول

موضوع استقالل السنة ابلتشريع فعليه بكتاب :حجية السنة ،للدكتور عبد الغين عبد اخلالق -رمحه

هللا -فقد مجع يف كتابه هذا كالم أهل العلم يف املسألة ووجهه بطريقة علمية متميزة .وهللا املوفق،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()451/4

داللة االقتضاء واإلمياء
اجمليب عبد هللا بن سعد الكليب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يذكر األصوليون ويقولون داللة االقتضاء وداللة اإلمياء ومفهوم املخالفة ومفهوم

املوافقة ،وغري ذلك من الدالالت ،نريد القول الراجح يف العمل هبذه الدالالت مع خالصة مبسطة

لكي يسهل علينا حفظها وفهمها مع ذكر أمثلة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسوله .وبعد:

فتنقسم داللة اللفظ على احلكم عند اجلمهور إىل قسمّي مها :منطوق ومفهوم ولكل منهما أقسام:

املنطوق وأقسامه:
املنطوق هو :ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق ،وذلك كداللة قوله" :ال يغتب بعضكم بعضا"

[احلجرات ]12:على النهي عن الغيبة وهو قسمان :صريح وغري صريح ،والصريح هو :هو ما وضع
اللفظ له فيدل عليه ابملطابقة أو التضمن ،كاملثال السابق وكما يف قوله تعاىل" :وأحل هللا البيع وحرم

الراب" [البقرة ، ]275:فإنه يدل مبنطوقه الصريح على حل البيع وحرمة الراب .واملنطوق غري الصريح
هو :ما مل يوضع اللفظ له ،بل هو الزم ملا وضع له ،أي هو داللة اللفظ على احلكم بطريق االلتزام ال
بطريق املطابقة والتضمن وله أقسام:

 -1داللة اقتضاء وهي داللة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكالم أو

صحته عقال أو شرعاً ،ومثال األول قوله صلى هللا عليه وسلم" :رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجة ( )2043وصححه األلباين ،فإن اخلطأ والنسيان مل يرفعا بدليل
وقوعهما من أمته إذن فال بد من تقدير شيء حىت يكون الكالم صادقا وذلك أبن نقول رفع إمث

اخلطأ والنسيان أو حنو ذلك.

ومثال الثاين :قوله تعاىل" :واسأل القرية" [يوسف ]82:فإن هذا الكالم ال بد فيه من تقدير لفظ

لكي يصح عقال وهو لفظ األهل إذ القرية وهي األبنية اجملتمعة ال يصح سؤاهلا عقالً.
ومثال الثالث :قوله تعاىل" :فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أايم أخر" [البقرة]184:

فتقدير الكالم فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أايم أخر إذ إن املريض واملسافر

إذا صاما فال قضاء عليهما شرعاً .فاحتجنا إىل تقدير لفظ فأفطر.

وداللة اإلمياء هي :داللة اللفظ على الزم مقصود للمتكلم ال يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته

عقالً أو شرعاً بسبب اقرتان احلكم بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان اقرتانه به غري مقبول
وال مستساغ فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن مل يصرح به ،ومثاله :قوله صلى هللا عليه وسلم" :من

أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق" أخرجه الرتمذي ( )1378وأبو داود (، )3073

وأمحد ( ، )22272ومالك ( )1456وصححه األلباين فهنا اقرتن متلك األرض بوصف اإلحياء فلو
مل يكن وصف اإلحياء علة يف التملك لكان ذكر هذا الوصف ال معىن له ،داللة اإلشارة هي :داللة

اللفظ على الزم غري مقصود للمتكلم ،ومثاله قوله تعاىل" :ومحله وفصاله ثالثون شهراً"
[األحقاف ]15:مع قوله تعاىل" :وفصاله يف عامّي" [لقمان ]14:فإنه يدل على أن أقل مدة احلمل
ستة أشهر وهذه الداللة ليست هي املقصود ابآليتّي ،وإمنا املقصود يف اآلية األوىل هو بيان حق
الوالدة وما تقاسيه من التعب يف احلمل والرضاع ،واملقصود يف اآلية الثانية بيان أكثر مدة الرضاع،

ولكن هذه الداللة الزم للمقصود من اآليتّي.

القسم الثاين :املفهوم وهو :ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق ،وهو قسمان :مفهوم املوافقة،
ومفهوم املخالفة.

مفهوم املوافقة :هو داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الشرتاكهما يف معىن
يدرك من اللفظ مبجرد معرفة اللغة دون احلاجة إىل حبث واجتهاد ،ومثاله قوله تعاىل" :فال تقل هلما

أف" [اإلسراء ]23فإنه يدل على حترمي الضرب  -وهو املسكوت عنه  -الشرتاك التأفف والضرب
يف معىن اإليذاء.

ومفهوم املخالفة :هو داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف ملا دل عليه املنطوق،

ومثاله :قوله تعاىل ":ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من
فتياتكم املؤمنات" [النساء ، ]25:فإنه يدل على حترمي الزواج ابإلمياء عند استطاعة طول احلرة،

وكقوله تعاىل" :وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن" [الطالق ، ]6:فإنه يدل على

عدم وجوب النفقة للمعتدة غري احلامل ،وهذه الدالالت مجيعها صحيحة ومعتربة على تفاوت بينها
يف قوة الداللة.

()452/4

حدود هللا يف (الطالق -واملعامالت -والعبادات)
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً،
وبعد:
أخي الكرمي -أعزكم هللا -ما هي حدود هللا يف (الطالق  -واملعامالت  -والعبادات؟) وجزاكم هللا

عنا وعن األمة اإلسالمية خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فاجلواب :أن هذا سؤال مهم جداً ،وانفع ومفيد لطالب العلم ،وجوابه حيتاج إىل بسط ،فأقول

مستعيناً ابهلل ،مراعياً جانب االختصار ما يلي:

أوالً :العبادة ومفهومها :إن للعبادة مفهوماً عاماً ،ومفهوماً خاصاً :أما العام فهو التذلل هلل -تعاىل-
حمبة وتعظيماً ،بفعل أمره واجتناب هنيه على الوجه الشرعي.
أما اخلاص :ويتعلهق بتفاصيلها فهو أن العبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال

واألعمال الظاهرة والباطنة ،واألصل فيها املنع واحلظر ،فال جيوز ألحد أن يتعبد هلل -تعاىل -إال مبا

شرعه ،أو شرعه لنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال تعاىل" :أم هلم شركاء شرعوا هلم من
الدين ما مل أيذن به هللا" [الشورى. ]21 :

فمن تعبد هللا بشيء مل يشرعه هللا ،أو بشيء مل يكن عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخلفاؤه
الراشدون فهو مبتدع ،سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق أبمساء هللا وصفاته ،أو فيما يتعلهق أبحكامه
وشرعه؛ قال صلى هللا عليه وسلم" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي متسكوا

هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور"رواه أبو داود ( ، )4607والرتمذي (، )2776
وابن ماجة ( ، )42والعبادة مبنية على أمرين:
األول :احلب ،فبه تطلب مرضاة املعبود ،حتبه فتطلبه.

الثاين :التعظيم ،فبه يُهرب من معصية املعبود ،تعظمه فتخافه.
وال تقبل العبادة إال بشرطّي:

التقرب إىل هللا -تعاىل -والوصول إىل دار
األول :اإلخالص هلل -تعاىل -أبن يقصد املرء بعبادته ُّ

كرامته.

الثاين :موافقة الشريعة ،فال بد من املتابعة للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أبن يعبد هللا -تعاىل-

على وفق ما شرعه -صلى هللا عليه وسلم -أو ق هل.

واألدلة على هذين الشرطّي كثرية منها :قوله -تعاىل" :-فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً
وال يشرك بعبادة ربه أحدا" [الكهف ، ]110 :وقوله -تعاىل" :-وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصّي
له الدين حنفاء" [البينة ، ]5 :وقال صلى هللا عليه وسلم" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو
رد"رواه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة-رضي هللا عنها.-

اثنياً :الطالق ،وحكمه:

الطالق :هو حل قيد النكاح أو بعضه ،فإن كان ابئناً فهو حل لقيد النكاح كله ،وال يكون إال بعد

نكاح ،واألصل فيه الكراهة؛ لقوله -تعاىل" :-فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن

هللا مسيع عليم" [آل عمران ، ]227-226 :فقوله" :مسيع عليم" فيه شيء من التهديد ،وهذا يف

الطالق ،أما يف الفيء فقال" :فإن هللا غفور رحيم" ،فدل هذا على أن الطالق غري حمبوب إىل هللا -

عز وجل -وأن األصل فيه الكراهة ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :أبغض احلالل إىل هللا الطالق" رواه
أبو داود ( ، )2178وابن ماجة ( )2018من حديث ابن عمر-رضي هللا عنهما -لكن هذا

احلديث ضعيف ،ويف معناه نظر واضح  -وألن يف الطالق تشتيت لألسرة غالباً -ويباح الطالق

للحاجة ،مثل أال يستطيع الزوج الصرب على زوجته ،ويستحب لضرر املرأة؛ ملا يف ذلك من اإلحسان
إليها إلزالة الضرر عنها ،ويتأكد ذلك جداً يف بعض األحوال وجيب إذا آىل من زوجته أبن حلف هأال
جيامعها أكثر من أربعة أشهر ،فإذا متت أربعة أشهر فإما أن يرجع ويكفر كفارة ميّي ،وإما أن يطلق

وجوابً ،وكذلك جيب أن يطلق إذا اختلت عفتها ،ومل يستطع اإلصالح ،وكذلك جيب أن يفارقها إذا

كانت ال تصلي ،وقد أص هرت على ذلك ،وحيرم أن يطلقها طالقاً بدعياً ،إما يف الوقت كأن يطلقها يف
احليض ،أو يف طهر جامعها فيه وهي ممن حتيض ،ومل يتبّي محلها ،وإما يف العدد أبن يطلق أكثر من

واحدة.

إذاً فالطالق السين أن يطلقها طاهراً من غري مجاع ،أو قد تبّي محلها طلقة واحدة.

وهل يقع الطالق البدعي أم ال؟

خالف بّي العلماء ،وقاعدة شيخ اإلسالم ،وتلميذه ابن القيم وتبعهما العالمة الشيخ /حممد بن

عثيمّي :أن الطالق البدعي ال يقع؛ ألدلة كثرية معلومة ،وابإلمكان الرجوع إليها يف (جمموع الفتاوى)
(وزاد املعاد)  ،و (إغاثة اللهفان)  ،و (اإلعالم)  ،وفتاوى الشيخ حممد بن عثيمّي وشرحه للزاد

وللبلوغ.

ويصح الطالق ممن يعقل معناه من زوج مكلف ،وصيب مميز.

اثلثاً :املعامالت ،واألصل فيها :األصل يف املعامالت احلل؛ لقوله -تعاىل" :-وأحل هللا البيع وحرم

الراب" [البقرة ، ]275 :فكل مبايعة أو معاوضة فاألصل فيها احلل ،وهكذا بقية العقود ،وقال تعاىل:
"هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً" [البقرة ، ]29 :وال حيرم منها إال ما دل الدليل على

حترميه ،ومدار ذلك على أمور ثالثة:
 -1الراب.

 -2الغرر.
 -3الظلم.
فكل معاملة تضمنت راب أو غرراً أو ظلماً ،أو أدت إىل ذلك فهي حمرمة ،كما قرره شيخ اإلسالم

وتلميذه ابن القيم ،والشيخ العالمة حممد بن عثيمّي  -رمحة هللا على اجلميع-؛ ألن املعامالت مبناها
على العدل والقسط.

أما الراب ففروعه كثرية ،ومنها مسألة العينة :وهي بيع بيعتّي يف بيعة؛ أبن يبيع سلعة بثمن مؤجل ،مث
حال أقل.
يرجع فيشرتيها ممن ابعها عليه بثمن ٍّ
أما الغرر فكل بيع فيه ميسر وقمار وخماطرة ،ومن ذلك كل بيع جمهول.

أما الظلم فهو أعم مما تقدم إذ يشملهما ،فكل ما اشتمل على أحدمها من املعامالت دخله الظلم،

كما أنه يشمل غري ذلك مما دخله الظلم الظاهر ،كبعض املعامالت املعاصرة ،ومنها على سبيل

املثال :مسألة اإلجيار املنتهي ابلتمليك ،ومنها اشرتاط حلول الثمن املؤجل بتأخر سداد أحد

األقساط ،كما حيصل يف بيع التقسيط أحياانً ،ووجه الظلم فيه أن التأجيل يكون له أثر معلوم يف

زايدة مثن السلعة على مثنها لو بيعت بثمن حال ،أما قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-املسلمّي على

شروطهم  " ...رواه الرتمذي ( ، )1352وابن ماجة ( )2353من حديث عمرو بن عوف املزين -

رضي هللا عنه -فاملقصود بذلك الشروط الصحيحة اليت ال تتضمن راب ،أو غرراً ،أو ظلماً ،وقد علل
الشيخ العالمة حممد بن عثيمّي حترمي هاتّي املسألتّي بذلك  -يعين ابلظلم ،-وذلك حّي سألته -

رمحه هللا.-
املراجع:

 -1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.
 -2القواعد النورانية لشيخ اإلسالم.

 -3نظرية العقد (العقود) لشيخ اإلسالم.
 -4زاد املعاد.
 -5اإلعالم.

 -6إغاثة اللهفان (كلها البن القيم) .
 -7جمموع فتاوى الشيخ حممد بن عثيمّي.

 -8شرحه للزاد والبلوغ املطبوع واملسجل ابألشرطة.
 -9الفتاوى السعدية.

 -10املختارات اجللية (كالمها للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن سعدي) على اجلميع  -رمحة هللا.-
وهللا أعلم.
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ما فائدة اإلمجاع مع ورود النص يف املسألة؟!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1426/05/11هـ

السؤال

أرجو التوضيح :أحياان جند إمجاع أهل العلم على أمر ورد فيه نص ،فما معىن اإلمجاع مع ورود النص

من الشارع احلكيم؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اإلمجاع عند األصوليّي :هو اتقاق مجيع جمتهدي أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -بعد وفاته على
حكم شرعي يف واقعة ،يف عصر من العصور ،وهو املصدر الثالث من مصادر االستدالل ،بعد

الكتاب والسنة .وحيكى اإلمجاع ،عادة يف حالّي:

إحدامها :يف األمور املعلومة من الدين ابلضرورة ،كفرضية الصالة وحنوها ،بغرض أتكيد الثبوت،

وحصول االستفاضة ابلعلم بذلك.

والثانية :يف مسائل واقعة بعده -صلى هللا عليه وسلم ،-إذ إن اتفاق الصحابة يف عهده ال يعد

إمجاعاً من حيث كونه دليالً ،ألن الدليل حصل ابلسنة النبوية.

ومجيع مسائل اإلمجاع إما تستند إىل دليل ،أو ال ختالف دليالً .فال ميكن أن جتمع األمة على خالف
ٍ
دليل صحيح صريح غري منسوخ .وعليه فحكاية اإلمجاع على أم ٍر ورد فيه نص يفيد ما يلي:
 - 1تكثري األدلة على إثبات احلكم الشرعي.

 - 2االتفاق على تنزيل النص على واقعة معينة حدثت بعد عصر النبوة.
 - 3إثبات فهم السلف للنص على حنو معّي.
 - 4منع حدوث خالف الحق.
وهللا أعلم.
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الفرق بّي احلكمة والعلة

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

ما الفرق بّي العلة واحلكمة؟ أرجو ضرب أمثلة حىت يتضح الفرق ،مثل العلة أو احلكمة من النوم
على الشق األمين ،وحترمي اخلمر ،والوضوء من أكل حلم اإلبل.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
العلة واحلكمة مصطلحان من املصطلحات األصولية ،وقد تكلم عنهما األصوليون يف مواضع خمتلفة
من كتبهم األصولية ،وأكثر ما يكون ذلك يف مباحث القياس ومباحث املصلحة.

قدر من التشابه ،مما جيعل أحدمها قد يلتبس ابآلخر ،والبحث يف الفرق
وهذان املصطلحان بينهما ٌ
بّي هذين املصطلحّي من املسائل الشائكة اليت اختلفت النقول فيها عن أهل العلم ،وحناول فيما

أييت أن نبّي بعض اجلوانب املتعلقة بكل منهما مما قد يساعد يف إبراز الفرق بينهما ،فأقول :اختلف

أهل العلم يف تعريف العلة على أقوال كثرية ،من أشهر هذه األقوال :أن العلة :الوصف الظاهر
املنضبط امل ِّ
فمثال :جعل الشارع قطع يد السارق حدًّا من احلدود الشرعية ،وإذا حبثنا
عرف للحكمً ،
عن علة هذا احلكم جند أهنا :السرقة ،والسرقة من األوصاف الظاهرة اليت ال ختفى على أحد ،كما

أهنا منضبطة ال ختتلف من شخص آلخر أو من مكان آلخر ،وإذا حتققنا من وجود السرقة فإهنا تع ّرفنا

على وجود احلكم الذي هو قطع اليد إذا متت شروطه.

أما احلكمة فهي :ما يرتتب على مشروعية احلكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ،أوهي :املصلحة

اليت قصد الشارع من تشريع احلكم حتقيقها أو تكميلها ,أو املفسدة اليت قصد الشارع بتشريع احلكم
دفعها أو تقليلها ،وكما قلنا يف قطع يد السارق :إن علته السرقة ،فإن احلكمة من تشريع هذا احلد:
حفظ أموال الناس ومحايتها وصيانتها.

وهبذا يتبّي أن حكمة احلكم :هي الباعث على تشريعه ,والغاية املقصودة منه ,أما علة احلكم فهي

وجودا وعد ًما; ألن من شأن بنائه
األمر الظاهر املنضبط الذي بىن الشارع احلكم عليه ،وربطه به ً
عليه وربطه به أن حيقق حكمة تشريع احلكم.

ويرتتب على هذا أن احلكمة مبنية على العلة ،فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة احلكمة ،أما إذا خفيت

علينا العلة فإنه ال ميكننا التعرف على احلكمة ،وهذا األمر جيعلنا نتعرض ألقسام األحكام الشرعية
من حيث معرفة العلة ،وهي قسمان:

القسم األول :أحكام معقولة املعىن ،وهذه األحكام ميكن معرفة عللها ،مثل :حترمي اخلمر ،ومشروعية

القصاص ،وما إىل ذلك ،وهذا القسم ميكن معرفة احلكمة من مشروعيته.
القسم الثاين :أحكام غري معقولة املعىن ،فال ميكننا معرفة العلة فيه ،وهذا ال يدل على أن هذه

األحكام ليس هلا علل ،بل هلا علل لكن خفيت علينا ،ويطلق العلماء على هذا النوع من األحكام:

األحكام التعبدية ،مثل عدد ركعات الصالة ،وتقبيل احلجر األسود ،ومسح أعلى اخلف ،وحنو ذلك،
ويف هذا القسم ال ميكن معرفة احلكمة من مشروعيته؛ لعدم التعرف على العلة ،لكن جيب اإلميان به،

واعتقاد أنه مل يُشرع لنا إال حلكمة خفيت علينا.
ومما حيسن التنبيه إليه أن العلة نوعان:

األول :العلة مبعناها املتقدم ،وهي اليت يستخدمها أهل العلم يف عملية القياس الشرعي املعروف.

الثاين :العلة الغائية ،وهي مبعىن األهداف املرجوة من أي حكم من األحكام ،والعلة هبذا املعىن تكون
فمثال :جاء الشرع مبشروعية قصر الصالة يف السفر ،والعلة االصطالحية يف هذا
مرادفةً للحكمةً ،

احلكم :السفر .والعلة الغائية اليت مبعىن احلكمة :دفع املشقة والضيق عن الناس ،وكذلك اإلفطار يف

السفر ،فإن علة هذا احلكم :السفر .والعلة الغائية اليت مبعىن احلكمة :دفع املشقة والضيق عن

الناس.

أما حترمي اخلمر ،ومشروعية النوم على الشق األمين -انظر صحيح البخاري ( )247ومسلم
( - )2710والوضوء من حلم اإلبل -انظر صحيح مسلم ( - )360فهذه األحكام ،وال شك ،هلا
علل شرعية معتربة ،قد نعرفها وقد ختفى علينا ،وقد اجتهد أهل العلم يف بيان عللها ِ
وحكمها ،وفيما
ذكر لشيء من ذلك:
أييت ٌ

 -حترمي اخلمر ،العلة فيه :اإلسكار ،فمىت ما وجد اإلسكار وجد التحرمي ،وهذا معىن قول العلماء:

وعدما .أما حكمة حترمي اخلمر فهي :احملافظة على عقول الناس
إن احلكم يدور مع علته ً
وجودا ً

عما يفسدها.
والبعد هبا ّ

 الوضوء من أكل حلوم اإلبل ،وهو من األحكام التعبدية ،ومع هذا فقد حاول بعض أهل العلمتعليل هذا احلكم ،كابن القيم حيث بّي أن حلوم اإلبل هلا أتثري على من أيكلها؛ ألن اإلبل فيها

الفخر واخليالء ،كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم -أخرجه البخاري ( )3301ومسلم (- )52
وألنه قد جاء أن على ظهر كل بعري شيطان -أخرجه أمحد ( - )16039وما إىل ذلك ،فهذا الذي
ذكره ابن القيم هو مبثابة علة األمر ابلوضوء من أكل حلوم اإلبل ،واحلكمة من ذلك البعد عن

هّي ّلّي.
القسوة وبقاء املسلم على فطرته ،فإن املسلم ّ

 استحباب النوم على الشق األمين ،فقد بّي أهل العلم حكمة املشروعية من هذا احلكم ،وبينوا أنالنوم هبذه الكيفية مفيد من الناحية الصحية ،ودعموا ما ذهبوا إليه بكالم علماء الطب ،ومن أراد

االستزادة فيما يتعلق ابحلكمة من مشروعية النوم على الشق األمين فعليه ابلكتب املؤلفة يف الطب
خصوصا كتاب ابن القيم ،رمحه هللا.
النبوي،
ً

شرعا،
وحماولة التعرف على علل األحكام ِ
وح ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ َك ِمها نوع من أنواع االجتهاد املطلوب ً

ولذلك اجتهد كثري من أهل العلم يف استنباط علل األحكام وحكمها ،وهو أمر مطلوب له أثره

البالغ يف امتثال هذه األحكام ،كما أنه طريق من طرق معرفة مقاصد الشارع ،والشك أن العلم

ابملقاصد الشرعية من مهمات العلوم ،وألجل هذا ع ّد بعض أهل العلم معرفة مقاصد الشريعة شرطًا
من شروط االجتهاد.
هذا .وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()455/4

الفرق بّي العاصي والفاسق والفاجر
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم.
لقد مسعنا عن فتوى حترمي شرب الدخان ،ففيه من يقول إنه معصية ،أي أن شاربه عاص ،وفيه من
يقول إنه فسق ،أي أن شاربه فاسق ،وفيه من يقول إنه فجور ،فما الفرق بّي العاصي والفاسق

والفاجر؟ جزاكم هللا كل خري عن اإلسالم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املعصية والفسق والفجور كلمات مرتادفة تؤدي غالباً إىل معىن واحد ،والفروق بينها قليلة ،فاملعصية

سر هبا،
أهم هذه املصطلحات ،فهي تشمل الكبائر والصغائر ،والفسق أخص من املعصية ،وقد يف ه

فالفسق هو معصية هللا وترك أمره ،لكن غالباً يكون الفسق يف فعل الكبائر وترك الواجبات ،والفجور

أخص منها فهو من قبائح الذنوب ،وعظائم املعاصي ،وهتك احلرمات .نعوذ من ذلك كله ،وهللا
أعلم.

()456/4

أدلة مضاعفة دية الرجل لدية املرأة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

مسعت يف إحدى الندوات أن األدلة اليت بىن العلماء رأيهم عليها يف جعل دية املرأة نصف دية الرجل

خريا.
غري اثبتة ،فهل هذا صحيح؟ وما علة جعل دية املرأة نصف دية الرجل؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فلم يثبت -فيما أعلم -دليل صحيح على أن دية املرأة على النصف من دية الرجل ،ولكن ثبت
هذا بدليل اإلمجاع ،وهو من أقوى األدلة ،كما ال خيفى ،حيث قال ابن عبد الرب يف االستذكار

(( : )67/8أمجعوا على أن دية املرأة نصف دية الرجل) ا .هـ .وكذا حكى هذا اإلمجاع ابن املنذر يف
اإلقناع ( )358/1بلفظ( :ال أعلمهم خيتلفون فيه)  .وكذا حكاه الشوكاين يف السيل اجلرار
وغريهم ،هذا ابلنسبة للجناية عليها يف النفس.
(ُ ، )439/4

أما فيما دون النفس من اجلراح ،فقد وقع خالف بّي أهل العلم على قولّي:
األول :أن دية املرأة قيل مثل دية الرجل حىت تبلغ الثلث من ديتها ،مث تكون على النصف من ديته،

وقد رجح هذا القول ابن القيم يف إعالم املوقعّي (. )419/3

الثاين :أهنا على النصف من ديته فيما قل عن الثلث وفيما زاد .وقد استدل أصحاب القول األول
بدليل ضعيف أخرجه النسائي يف الكربى ( )7008وغريه :عن عمر بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده،
"ع ْق ُل املرأةِ ِمثْ ُل َع ْق ِل ال هر ِ
ث ِم ْن ِديَتِ َها".
جل ه
حىت تَـ ْبـلُ َغ الثُّـلُ َ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
مث قال النسائي( :إمساعيل بن عياش ضعيف كثري اخلطأ) ا .هـ وهو كما قال ،واألقرب ما ذهب إليه

أصحاب القول الثاين ،وهو ما رجحه ابن املنذر يف اإلقناع ( ، )358/1وغريه.

هذا وقد ذكر العالمة ابن القيم يف إعالم املوقعّي ( )418/3احلكمة يف كون دية املرأة على النصف
من دية الرجل ،حيث قال( :وأما الدية فلما كانت املرأة أنقص من الرجل ،والرجل أنفع منها ،ويسد

ما ال تسده املرأة من املناصب الدينية ،والوالايت ،وحفظ الثغور ،واجلهاد ،وعمارة األرض ،وعمل

الصنائع اليت ال تتم مصاحل العامل إال هبا ،والذب عن الدنيا والدين ،مل تكن قيمتها مع ذلك متساوية،
وهي الدية  ) ...ا .هـ .وهللا أعلم.

()457/4

عن حديث "ال تدخل املالئكة بيتًا فيه صورة"

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

أوال :هل املقصود كل البيت أم
فضيلة الشيخ ،ورد يف احلديث أن املالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورةً ،

الغرفة اليت فيها الصورة؟ اثنيًا :إذا ألبس الطفل مالبس عليها صور ،هل يعين ذلك عدم حفظ

خريا ،وال حرمكم األجر.
املالئكة هلذا الطفل؟ وهل مينع ذلك القراءة على الطفل؟ وجزاكم هللا ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

لفظ (البيت) يطلق على املسكن مبا فيه من نواح ،املنعزل بنواحيه عن غريه ،وال يعرف إطالق البيت

على انحية فيه دون مجيعه ،وقد جزم عدد من أهل العلم كابن وضاح واخلطايب وآخرين أن املراد

ابملالئكة يف هذا احلديث مالئكة الرمحة والربكة دون الكاتبّي واحلافظّي وحنوهم ،فال مينع لبس الطفل

أو غريه مالبس عليها صور حمرمة حفظ املالئكة املوكلّي حبفظه ،والكاتبان يكتبان إمث لبس هذا على
ويل الطفل وعلى املكلف ،واألوىل نزع لباس الطفل يف احلال املذكورة؛ ألن فيه تعظيم شعائر هللا

ابلرباءة من احملرم ،وهو أدعى حلصول الربكة واالنتفاع ابلقراءة ،إن شاء هللا ،والقراءة يف ذاهتا صحيحة

انفعة ،وعلى املسلم تقوى هللا ابالحرتاز من حصول اإلمث ونقص الربكة ابالمتناع عن اقتناء الصور
وتعليقها .وهللا أعلم.

()458/4

حجية القياس
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/08/12هـ

السؤال

هناك بعض طلبة العلم ينكرون القياس ويدعون اتباع السلف .هل أنكر السلف القياس؟ وما حكم

منكري القياس؟ وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا" ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم" ،وبعد:

ِ
قسم أهل العلم القياس ابعتبار قوته وضعفه
فإن القياس هو :مساواة فرع ألصل يف علة حكمه ،وي ّ
إىل قسمّي رئيسّي ،مها:

القسم األول :القياس اجللي ،وهو ما قطع فيه بنفي الفارق املؤثِّر بّي األصل والفرع ،أو كانت العلة
فيه منصوصاً عليها ،أو جممعاً عليها ،فهذا النوع ال حيتاج فيه إىل التعرض لبيان العلة اجلامعة؛ لذلك
مسي ابجللي ،ومن أمثلته:

( )1قياس إحراق مال اليتيم على أكله يف التحرمي جبامع اإلتالف فيهما ،وهنا األصل هو أكل مال
هِ
ال الْيَـتَ َامى ظُلْماً إِ همنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
اليتيم الذي جاء النص بتحرميه يف قوله تعاىل" :إِ هن الذ َ
صلَ ْو َن َس ِعرياً" [النساء ، ]10:والفرع هو إحراقه ،والعلة هي اإلتالف ،واحلكم هو
بُطُوهنِِ ْم َانراً َو َسيَ ْ
التحرمي ،وال فرق بّي األصل والفرع هنا فهما متساواين يف الضرر مبال اليتيم.
ُف" هلما ،يف التحرمي ،جبامع اإليذاء ،وال شك أن ضرر
( )2قياس ضرب الوالدين على قول" :أ ٍّ
الوالدين ابلضرب أشد من ضررمها ابلكالم ،فيكون أشد وأعظم يف كونه حمرماً .وهذا النوع من

القياس ينبغي أال خيالف فيه أهل العلم أحد من أهل العلم ،وإن مل يسمه قياساً.
القسم الثاين :القياس اخلفي :وهو خبالف ما سبق يف القياس اجللي ،وميثلون له :بقياس القتل ابملثقل
على القتل ابحملدد يف وجوب القصاص جبامع كونه قتالً عمداً عدواانً .وهذا النوع ال بد فيه من

التعرض لبيان العلة ،وبيان وجودها يف الفرع .وهذا متفق على تسميته قياساً ،وهو حجة يف األمور

ابالتفاق فيما يلي:

( )1األمور الدنيوية :كقياس دواء على دواء وسعر بضاعة على سعر بضاعة أخرى ،وحنوه.

( )2القياس الصادر منه صلى هللا عليه وسلم ابالتفاق؛ ألن مقدماته قطعية ،لوجوب علم وقوعه.
كما اتفق أهل السنة على عدم إجراء القياس يف التوحيد والعقائد إن أ ّدى ذلك إىل تشبيه اخلالق

ابملخلوق ،وإمنا يصح إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده ،ويستخدم يف ذلك قياس األوىل؛

لئال يدخل اخلالق واملخلوق حتت قضية كلية تستوي أفرادها ،ولئال يتماثالن يف شيء من األشياء ،فـ
"هلل املثل األعلى" ،و "ليس كمثله شيء" .بل الواجب أن يعلم أن كل نقص ثبت للمخلوق فاخلالق

أوىل بنفيه عنه ،وكل كمال ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به .وقد وقع النزاع يف إجراء القياس يف
األحكام الشرعية :فذهب كافة األئمة من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي ،ومجهور الفقهاء،
واملتكلمّي إىل أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع ،يستدل به على األحكام اليت مل يرد هبا

السمع ،حىت قال اإلمام أمحد( :ال يستغين أحد عن القياس) .

وأنكره النظام املعتزيل ،واتبعه قوم من املعتزلة كجعفر بن حرب ،وجعفر بن مبشر ،وحممد بن عبد هللا
اإلسكايف ،واتبعهم من أهل السنة على نفيه يف األحكام داود الظاهري .مث املنكرون اختلفوا يف طريق
نفيه ،فمنهم من نفاه عقالً ،فقالوا :اخلوض فيه قبيح لعينه ،أو أن األحكام الشرعية طريقها املصاحل،
وال يعرف املصاحل إال صاحب الشرع ،فال جيوز إثباهتا إال من جهة التوقيف ،إىل غري ذلك مما عللوا
به رأيهم ،ومنهم من قال :الشرع مينع من إجراء القياس ،وإن أجازه العقل ،وهم فرقتان:

( )1فرقة قالت :نصوص الكتاب والسنة قد وفت وأثبتت فال حاجة إىل القياس ،وهو رأي ابن
حزم.
( )2وفرقة قالت :بل حرم القول ابلقياس.

قال الدبوسي( :نفاة القياس أربعة :منهم من ال يرى دليل العقل حجة والقياس منه ،ومنهم من ال يراه

حجة إال يف موجبات العقول ،والقياس ليس منها ،ومنهم من ال يراه حجة ألحكام الشرع ،ومنهم من

ال يراه حجة فيها إال عند الضرورة ،وال ضرورة ،ألان حنكم فيما ال نص فيه ابستصحاب الرباءة

األصلية)  .والصحيح االحتجاج به ،وما وقع من خالف فهو خالف حادث بعد أن تقدم اإلمجاع
إبثبات القياس من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي قوالً وعمالً .ولكن للعمل ابلقياس ضوابط

أسوقها لك خمتصراً:
 أال خيالف نصاً أو قاعدة شرعية؛ إذ القياس عند عدم النص. -أن يصدر من عامل مؤهل قد استجمع شروط االجتهاد.

 -أن يكون القياس يف نفسه صحيحاً قد استجمع شروط الصحة اليت يذكرها األصوليون يف حبثهم

هلذا الدليل.

فإذا خال من هذه الضوابط فهو القياس الباطل الذي ذمه سلف األمة .وأما حكم من أنكر القياس

الصحيح ،فقد قال فيه الغزايل( :ومن ذهب إىل رد القياس فهو مقطوع خبطئه من جهة النظر ،حمكوم

بكونه مأثوماً) .

وقال ابن املنري( :ذكر القاضي بكر بن العالء من أصحابنا أن القاضي إمساعيل أمر بداود  -منكر

القياس -فصفع يف جملسه ابلنعال ،ومحله إىل املوفق ابلبصرة؛ ليضرب عنقه؛ ألنه رأى أنه جحد أمراً
ضرورايً من الشريعة يف رعاية مصاحل اخللق واجلالد يف هؤالء أنفع من اجلدال)  .وهللا أعلم ،وصلى
هللا على نبينا حممد.

()459/4

(املصلحة :ضوابطها وتطبيقاهتا)..
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

السالم عليكم.

أحيطكم علماً أبين طالب يف كلية القانون يف إحدى اجلامعات ،وقد اخرتت عنوان

(نظرية املصلحة ،ضوابطها وتطبيقاهتا يف الشريعة اإلسالمية) كموضوع لبحث التخرج كجزء من
متطلبات درجة البكالوريوس يف القانون ،لذا أرجو منكم أن تساعدوين مبا ميكن من آراء ومقرتحات

ومصادر وإرشادات ضرورية ،إلمتامه وإجنازه على الوجه املطلوب .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن موضوع املصلحة أو نظرية املصلحة من املواضيع األصولية املهمة والشائكة يف الوقت نفسه،

دليل من األدلة الشرعية املختلف يف االحتجاج هبا بّي أهل العلم ،وغالباً ما
واملصلحة يف احلقيقة ٌ
يعربون عنها مبصطلح (املصاحل املرسلة)  ،وسبب هذه التسمية أن املصلحة على ثالثة أقسام:

 -1مصاحل اعتربهتا الشريعة ،فهي معمول هبا؛ ألن أدلة الشريعة اقتضت اعتبارها.

 -2مصاحل ألغتها الشريعة ،فال جيوز العمل هبا؛ ألن أدلة الشريعة أبطلت العمل هبا.
 -3مصاحل مرسلة مل ِ
أيت يف الشريعة دليل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها ،ولكن الغالب أهنا
توافق األحكام العامة للشريعة ،وهذا القسم هو الذي حصل فيه خالف بّي أهل العلم ،وإذا أُطلقت
املصلحة فاملراد هبا هذا القسم.

وإذا نظران يف حقيقة اختالف العلماء يف االستدالل ابملصاحل املرسلة جند أنه من الناحية النظرية ،أما
من الناحية العملية والتطبيقية فاألمر خمتلف؛ ألن أغلب أهل العلم يعتربوهنا ويعملون مبقتضاها ،وإن

كانوا ال يصرحون بذلك.
وعلى ٍ
كل فإن هذا املوضوع قد تكلم عنه عدد من العلماء قدمياً وحديثاً ،ومن أهم ما يثار يف هذا

املوضوع :ما قاله جنم الدين الطويف يف كتابه (شرح األربعّي) حينما شرح قوله عليه الصالة والسالم:
"ال ضرر وال ضرار " ،حيث تكلم عن املصلحة ،وبّي احلكم عندما تتعارض املصلحة مع النص

الشرعي ،وما الواجب فعله وقتئذ؟ وهذه النقطة من أهم النقاط اليت جيب أن يتعرض هلا من أراد

الكالم عن املصلحة.

أما ابلنسبة للمراجع واملصادر اليت تناولت هذا املوضوع ،فإن مجيع الكتب األصولية القدمي منها

واجلديد تتحدث عن موضوع املصلحة وما يتعلق هبا ،وذلك يف ابب األدلة املختلف يف االحتجاج هبا

أو يف مباحث التعليل يف ابب القياس ،وهذه الكتب األصولية تعد املرجع الرئيس يف هذا املوضوع،
أما املؤلفات املعاصرة اليت تناولت املصلحة ابلبحث والدراسة فهي كثرية ،ومن أمهها:

 -1املصلحة يف التشريع اإلسالمي للدكتور /مصطفى زيد ،من منشورات :دار الفكر العريب.
 -2املصلحة املرسلة ،للشيخ /حممد األمّي بن حممد املختار الشنقيطي ،من منشورات :اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 -3نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور /حسّي حامد حسان ،من منشورات:
مكتبة املتنيب يف القاهرة.

 -4ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،أتليف :حممد سعيد رمضان البوطي ،رسالة دكتوراه،

وهي مطبوعة.

إضافةً إىل عدد من املؤلفات األصولية اليت هلا عالقة مبوضوع املصلحة ،مثل املؤلفات اليت أُلفت يف
مسألة تعليل األحكام ،أو الكتب اليت أُلفت يف مقاصد الشريعة ،ومن أهم هذه املؤلفات:

 -1تعليل األحكام ،حملمد مصطفى شليب ،من منشورات :دار النهضة العربية بلبنان.
 -2رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،للدكتور/يعقوب بن عبد الوهاب الباحسّي ،من منشورات:

مكتبة الرشد ابلرايض.

 -3رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،للدكتور/صاحل بن عبد هللا بن محيد ،من منشورات :دار

االستقامة.

 -4مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة ،للدكتور/حممد سعد اليويب ،من
منشورات :دار اهلجرة ابلرايض.

 -5املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،للدكتور/يوسف العامل ،من منشورات :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي.

ومن أراد الكتابة يف هذا املوضوع فإن من األحسن واألفضل أن يشبع املسائل اآلتية ابلبحث

والدراسة واملعاجلة:

حتديد املصلحة املعتربة اليت تبىن عليها األحكام ،وضبطها ابلضوابط الشرعية اليت تسندها األدلة

الشرعية الصحيحة الصرحية؛ ألن الناس فيما يتعلق ابملصلحة على طريف نقيض :فمنهم من أيخذ
بكل ما حيقق مصاحله بغض النظر عن موافقتها لألدلة الشرعية أو خمالفتها هلا ،ومنهم من مينع من

األخذ أبي مصلحة وإن كانت ال ختالف األدلة الشرعية ،وال شك أن كالً من الطرفّي قد تطرف يف
هذه القضية ،ولذلك فإنه ال بد من وضع ضوابط واضحة حتدد املصلحة املعتربة اليت تبىن األحكام

عليها واملصلحة الباطلة اليت ال جيوز االستناد إليها.

االستفادة من الفتاوى واألحكام واألقوال الصادرة عن عدد من األئمة والعلماء املتقدمّي ال سيما يف
املسائل اليت ليس فيها نص خاص من الكتاب والسنة ،حيث يالحظ الباحث أن هؤالء العلماء قد
بنوا أحكامهم على عدة أصول ،منها:

املصلحة ،وهذا أمر مشاهد وواقع ،ومما ال شك فيه أن الباحث إذا استطاع أن يثبت أن العلماء
كانوا يعملون ابملصلحة ويبنون عليها األحكام ،فإن ذلك له أثره البالغ يف إظهار أمهية املصلحة

ومشروعية العمل هبا ،كما أن هذا األمر يساعد كثرياً يف بيان ضوابط املصلحة وجمال العمل هبا.
دراسة عدد من األمور النازلة ،وبيان أثر األخذ ابملصلحة املعتربة بشروطها وضوابطها يف تيسري

الوصول إىل معرفة حكمها أبيسر الطرق وأسهل األسباب،

وإذا استطاع الباحث حتقيق هذا األمر فإنه سيعطي هذا املوضوع أمهية ابلغة؛ ألنه -واحلالة هذه-
ذريعة إىل الوصول إىل معرفة احلكم الشرعي.

بيان العالقة القائمة بّي املصلحة املعتربة ومقاصد الشريعة؛ ألن الشارع مل يكلف الناس عبثاً ،وإمنا

أمرهم مبا حيقق مصاحلهم الدينية والدنيوية ،وهذا األمر يساعد كثرياً يف ربط أحكام الشريعة بعضها

ببعض.

هذا ما تيسر الكالم عنه فيما يتعلق مبوضوع املصلحة ،وأسأل هللا لك التوفيق والسداد ،وأن يكون

النجاح حليفك يف هذا البحث وسائر أمورك ،كما أسأله أن يصلح األمور يف بلدكم وبلدان احلبيب:
العراق ،وأن خيرج الغزاة احملتلّي منه أذلةً صاغرين ،وأن يعز هللا أهل احلق ويظهرهم على عدوهم،
آمّي.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()460/4

النقاب..وكشف الوجه
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/08/14هـ
السؤال

قرأت يف املوقع أن النقاب واجب وأن وجه املرأة عورة ،وليس هذا ما ذهب إليه مجهور العلماء على

اختالف املذاهب والعصور..حىت مجهور الصحابة-رضوان هللا عليهم أمجعّي( -الدر املنثور

للسيوطي)  -والغريب أن علماء اململكة األجالء -حفظهم هللا -جيمعون على أن الوجه عورة ،على
صل أن الوجه والكفّي ليسا بعورة ،وكذا سار
الرغم من أن إمامهم اإلمام مالك إمام أهل املدينة قد ف ه

هنج اجلمهور حىت عصران احلايل (راجع كتاب حجاب املرأة املسلمة لأللباين)  ،سؤايل هو :إذا كان
أساسا إسالميًّا
اإلمجاع كشف الوجه والكفّي ,فلم ُحت ِّرمون ما أح هل هللا لكم؟ وإذا عرفنا أن للنقاب ً

أيضا واختالف العلماء الثقات أنفسهم يف تلك
أيضا ,فينبغي هنا احرتام رأي اجلمهور ً
ً

املسألة..وشكرا.
ً
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن الواجب على املسلم اتباع ما دلت عليه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة ،بغض النظر عن
أقوال الرجال؛ ألن احلق ال يُعرف أبقوال الرجال ،وأقوال الرجال ليست دليالً على الشرع ،وهللا
ٍ
ِ
هللا وال هر ُس ِ
ول) [النساء. ]59:
سبحانه وتعاىل يقول( :فَِإن تَـنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل َ
كل فإن مسألة تغطية وجه املرأة ويديها من املسائل اليت كثُر فيها كالم أهل العلم ،والذي
وعلى ٍّ

يرجحه احملققون من أهل العلم هو وجوب تغطية املرأة لوجهها ويديها عند األجانب ،فال جيوز للمرأة
أن تكشف وجهها ويديها عند غري حمارمها ،وال جيوز ألي ٍ
رجل من غري حمارمها أن ينظر إىل ذلك
منها ،وهذا القول هو املوافق ألدلة الكتاب والسنة ،ولفهم خري هذه األمة ،وهم صحابة رسول هللا

بعضا منها طلبًا لالختصار :الدليل األول :قال
صلى هللا عليه وسلم; وهذه األدلة كثرية جدًّا ،أذكر ً
ضن ِمن أَب ِ
ِ
تعاىل( :وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِال َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها
ات يَـ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فُـ ُر َ
َ ْ ُ
وج ُه هن َوال يُـ ْبد َ
صا ِره هن َوَْحي َفظ َ
ِ
ِ
ولْي ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
آابء بُـ ُعولَت ِه هن أ َْو أَبْـنَائ ِه هن
ََ
آابئ ِه هن أ َْو َ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إال لبُـ ُعولَت ِه هن أ َْو َ
ض ِربْ َن خبُ ُم ِره هن َعلَى ُجيُوهب هن َوال يُـ ْبد َ
ِ ِ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه هن َعلَى
(ولْيَ ْ
أ َْو أَبْـنَاء بُـ ُعولَت ِه هن) [النور . ]31 :ووجه الشاهد من هذه اآلية قولهَ :
ُجيُوهبِِ هن)  .واجليب هو فتحة الرأس ،واخلمار ما ختمر به املرأة رأسها وتغطيه به ،فإذا كانت مأمورة أبن
تضرب ابخلمار على جيبها كانت مأمورة بسرت وجهها ،إما ألنه من الزم ذلك أو ابلقياس ،فإنه إذا

وجب سرت النحر والصدر كان وجوب سرت الوجه من ابب أوىل؛ ألنه موضع اجلمال والفتنة.
ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هيب قُل ألَ ْزو ِ
ّي َعلَْي ِه هن ِم ْن
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
(ايأَيـُّ َها النِ ُّ ْ َ
الدليل الثاين :قوله تعاىلَ :
ك َوبَـنَات َ َ َ
اَّلل غَ ُف ِ
يما) [األحزاب . ]59 :قال ابن
َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
ورا َرح ً
ك أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَ َال يُـ ْؤذَيْ َن َوَكا َن هُ ً
عباس ،رضي هللا عنهما :أمر هللا نساء املؤمنّي إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطّي وجوههن من
فوق رؤوسهن ابجلالبيب .وتفسري الصحايب حجة ،بل قال بعض العلماء :إنه يف حكم املرفوع إىل
النيب صلى هللا عليه وسلم ،واجللباب هو الرداء فوق اخلمار مبنزلة العباءة .الدليل الثالث :أن النيب

صلى هللا عليه وسلم -ملا أمر إبخراج النساء إىل مصلى العيد قلن اي رسول هللا :إحداان ال يكون هلا
جلباب .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :لِتُـ ْلبِ ْس َها أُ ْختُـ َها ِمن ِجلْبَ ِاهبَا" .رواه البخاري ()351
ومسلم ( . )324فهذا احلديث يدل على أن املعتاد عند نساء الصحابة أال خترج املرأة إال جبلباب،
وأهنا عند عدمه ال ميكن أن خترج ،ويف األمر بلبس اجللباب دليل على أنه البد من التسرت.
ول هِ
"م ْن َج هر ثَـ ْوبَهُ ُخيَالءَ َملْ يَـ ْنظُ ِر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الدليل الرابعَ :عن ابْ ِن عُ َم َر قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ :

ال" :يـرِخ ِ
ِِ
ِ
ه
ت:
ربا" .فَـ َقالَ ْ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ :فَ َك ْي َ
اَّللُ إِلَْي ِه يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" .فَـ َقالَ ْ
ف يَ ْ
ساءُ بِ ُذيُوهل هن؟ قَ َ ُ ْ َ
ّي ش ْ ً
صنَـ ْع َن النّ َ
ِ
اعا ال يَ ِز ْد َن َعلَْيه" .رواه الرتمذي ( )1731وصححه
ف أَقْ َد ُام ُه هن .قَ َ
إِذًا تَـ ْن َك ِش ُ
ال" :فَ ُْريخينَهُ ِذ َر ً
أمر معلوم عند نساء الصحابة،
األلباين .ففي هذا احلديث دليل على وجوب سرت قدم املرأة ،وأنه ٌ

رضي هللا عنهم ،والقدم أقل فتنة من الوجه والكفّي بال ريب .فالتنبيه ابألدىن تنبيه على ما فوقه وما

هو أوىل منه ابحلكم ،وحكمة الشرع أتىب أن جيب سرت ما هو أقل فتنة ويرخص يف كشف ما هو
أعظم منه فتنة ،فإن هذا من التناقض املستحيل على حكمة هللا وشرعه.
ول هِ
الرْكبَا ُن ميَُُّرو َن بِنَا وَْحنن َم َع ر ُس ِ
اَّلل صلى
شةَ ،رضي هللا عنها ،قَالَ ْ
الدليل اخلامسَ :عن َعائِ َ
تَ :كا َن ُّ
َ ُ َ
وان
ات ،فَِإذَا َحاذَ ْوا بِنَا َس َدلَ ْ
هللا عليه وسلم; ُْحم ِرَم ٌ
ت إِ ْح َد َاان ِجلْبَ َاهبَا ِم ْن َرأْ ِس َها َعلَى َو ْج ِه َها ،فَِإذَا َج َاوُز َ
ش ْفنَاهُ .رواه أبو داود (. )1833
َك َ
ففي هذا احلديث دليل على وجوب سرت الوجه؛ ألن املشروع يف اإلحرام كشفه ،فلوال وجود مانع
ٍ
حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفًا حىت مع مرور الركبان.
قوي من كشفه

وبيان ذلك :أن كشف الوجه يف اإلحرام واجب على النساء عند األكثر من أهل العلم ،والواجب ال
يعارضه إال ما هو واجب ،فلوال وجوب االحتجاب وتغطية الوجه عند األجانب ما ساغ ترك الواجب

من كشفه حال اإلحرام ،وقد ثبت يف الصحيح :أن املرأة احملرمة تُنهى عن النقاب والقفازين .صحيح

البخاري (. )1838

واألدلة الدالة على وجوب تغطية وجه املرأة كثريةٌ جدًّا ،وإمنا ذكرت طرفًا منها؛ ألن املقام ال يتسع

أمورا ينبغي التنبيه عليها ،وهي:
لذكرها ً
مجيعا .وقد مشل سؤال األخ وفقه هللا ً

األول :قال السائل :إن اإلمجاع منعق ٌد على جواز كشف وجه املرأة ويديها .أقول :هذا غري صحيح،
مشكورا بذكر من نقل هذا اإلمجاع من أهل العلم املعتربين ،وأين نقله ،وما
وعلى السائل أن يتفضل
ً
مستنده؟ وإذا كان اإلمجاع غري منعقد على جواز ذلك فماذا ينقم السائل على ٍ
قوم اتبعوا ما جاء يف
كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وعملوا مبا جاء فيهما ،كما سبق ذكره ،وال شك أننا
متعبدون ابتباع ما قاله هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،ال ما قاله فالن وفالن.
بل نستطيع أن نقول إن اإلمجاع منعق ٌد على وجوب سرت وجه املرأة ويديها عند خوف الفتنة ،وذلك

عند فساد الزمان ،ورقة الداينة ،والبعد عن الدين ،كما هو حال غالب املسلمّي اليوم ،وهذا اإلمجاع
هو األقرب واألصلح ملا عليه املسلمون اليوم ،مث إن من قال جبواز كشف الوجه واليدين من أهل

العلم إمنا قال بذلك بشرط األمن من الفتنة وعدم تزين املرأة وجتملها ،ومن املعلوم أن هذين
الشرطّي قلهما يتحققان يف هذا الزمن.

الثاين :قال السائل :إن اإلمام مال ًكا يقول جبواز كشف الوجه واليدين .أقول له :أين قال اإلمام

مالك ذلك؟ ومن نقله عنه؟ بل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية قد نقل عن اإلمام مالك أنه يرى حرمة

كشف وجه املرأة ويديها.

وعلى فرض أن اإلمام مال ًكا قال بذلك فإننا لسنا متعبدين ابتباع أقوال اإلمام ٍ
مالك أو غريه من أئمة
اإلسالم ،كيف وقد خالفت األدلة الشرعية الصحيحة اليت سبق ذكر ٍ
طرف منها ،واإلمام مالك
كثريا ما يقولون( :إذا خالف قويل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم;
وغريه من أئمة املسلمّي ً
فاضربوا بقويل عرض احلائط) .

الثالث :قال السائل :إن مجهور أهل العلم على أن وجه املرأة ليس بعورةٍ وال جيب سرته .أقول له:
كثريا منهم على القول بوجوب سرت وجه املرأة
هذا غري صحيح ،ومن تتبع أقوال أهل العلم جيد أن ً

وكفيها ،حىت قال اإلمام أمحد :إن ظفر املرأة عورة .وقال شيخ اإلسالم :إن هذا قول اإلمام مالك.
وعلى هذا كان عمل املسلمّي قدميًا ،ويدل على ذلك النقول التالية:

 -1قال أبو حامد الغزايل يف اإلحياء (159/6مع شرحه) ( :مل يزل الرجال على ممر الزمان مكشويف
الوجوه ،والنساء خيرجن متنقبات) .
 -2نقل ابن رسالن اتفاق املسلمّي على منع النساء من أن خيرجن سافرات الوجوه (نيل

األوطار. )114/6

 -3قال ابن حجر يف الفتح (( : )224/9مل تزل عادة النساء قدميًا وحديثًا أن يسرتن وجوههن عن

األجانب) .

كتاب
وأنصح السائل بقراءة كتاب :حراسة الفضيلة ،للشيخ الدكتور /بكر بن عبد هللا أبو زيد؛ فهو ٌ
قيم مفي ٌد يف هذا الباب.
ٌ
هذا وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()461/4

أصل العبادات واملعامالت
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

كثريا ما نناقش هنا يف التحرمي علته وسببه ،أو احلكمة منه ،وسؤايل يتقرر يف تفاصيل متفرقة :ما
ً
األصل يف العبادات ،وما األصل يف املعامالت ،ما األصل يف اللباس ،ما األصل يف املطعوم

واملشروب ،ما األصل يف األلعاب والرتفيه؟ مث إذا كان هناك حترمي ،فهل على املسلم تطبيقه دون فهم
ووعي لعلته ،أم جيب عليه الفهم مث التطبيق؟ وإن كان مطب ًقا ألمر هللا ال حمالة ،فهل من األفضل له
مثال علة حترمي أكل حلم اخلنزير أو غريها مما مل
أن يعي مث يطبق ،أم ميتثل على غري فهم؟ ومن ذلك ً

يرد فيه توجيه لتحرميه إال النص املتبع .وهللا يرعاكم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
دلهت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على األصل املقدهم يف سائر األمور ،ومنها :العبادات،
مهم
واملعامالت ،واللِّباس ،واألطعمة واملشروابت ،واأللعاب والرتفيه ،ومعرفة األصل يف هذه األمور ٌّ
جدًّا؛ ألن اإلنسان إذا أشكل عليه حكم أم ٍر من األمور فإنه يعمل مبا هو األصل فيها ،فإن كان

األصل اإلابحة أقدم عليه ،وإن كان األصل التحرمي أحجم عنه .وأذكر اآلن األصل يف األمور اليت

سأل عنها السائل.

األصل يف العبادات التوقيف ،ومعىن التوقيف أننا ال نتعبهد هلل تعاىل ،أبي عبادةٍ إال إذا ه
دل الدليل

دليل معترب فإهنا ال تكون مشروعةً ،وال جيوز أن
املعترب على مشروعيتها ،فإن مل ّ
يدل على مشروعيتها ٌ
مثال :ال يُشرع لإلنسان أن يتق هرب إىل هللا عز وج هل ،ابالحتفال مبولد النيب صلى هللا
نتعب هد هلل هباً ،
عليه وسلم؛ ألن هذا األمر عبادة ،واألصل يف العبادات التوقيف ،ومل ِ
أيت يف النصوص الشرعية ما
مشروعا.
يدل على مشروعية هذا األمر ،فال يكون
ً
احلل واإلابحة ،فإذا جاء
واألصل يف املعامالت واللِّباس واألطعمة واملشروابت واأللعاب والرتفيه ُّ

ِ
دليل من الشارع ِّ
دليل من الشارع
حيرم شيئًا منها فإنه حم هرٌم؛ لورود الدليل على حترميه ،وإن مل أيت ٌ
ٌ
ٍ
فمثال :جيوز
مباح؛ ألن األصل يف هذه األمور اجلواز واإلابحةً ،
يدل على حترمي شيء منها فإنه ٌ
جائز ٌ
حيرمها الشارع ،وجيوز هلم لبس مجيع املالبس اليت مل ِّ
للناس التعامل بكل املعامالت اليت مل ِّ
حيرمها
الشارع ،وجيوز هلم أكل وشرب كل ما مل ِّ
حيرمه الشارع ،وهكذا يف األلعاب والرتفيه.
هني من الشارع فإن الواجب على املكلفّي امتثال األمر
أما ما يتعلهق مبعرفة العلة :فإذا جاء ٌ
أمر أو ٌ
واجتناب النهي ،وال يتوقف ذلك على معرفة علة األمر والنهي ،وال يُفهم من هذا الكالم أن

شرعا ،ألن
اإلنسان ال يُشرع له البحث عن علة األحكام الشرعية ،بل هو
ب فيه ً
ٌ
مطلوب ومرغه ٌ

ومشجعا على االمتثال ،إضافةً إىل أن
دافعا
ً
اإلنسان إذا عرف علة األمر أو النهي فإن هذا يكون ً

ص على
معرفة علة األحكام الشرعية طري ٌق من طرق معرفة أحكام احلوادث والنوازل اليت مل يُن ه
حكمها ،وذلك عن طريق القياس ،فإذا عرفنا علة حترمي أم ٍر ما ،مث وجدان هذه العلة يف أم ٍر آخر مل

ص على حكمه ،فإان نقيسه على ذلك األمر احملرم ،فيكون حم هرًما؛ الشرتاكهما يف علة التحرمي.
يُن ه

وحنن نقول إن الواجب على املسلم امتثال أوامر الشارع واجتناب نواهيه من غري أن يتوقف على

كثريا من األحكام ال ميكن معرفة العلة فيه ،وهي األحكام التعبدية ،كما
معرفة العلة وفهمها؛ ألن ً
اخلف وترك أسفله ،وعلة الوضوء من املذي مع
يسميها بعض أهل العلم ،مثل :علة مسح أعلى ِّ

جناسته والغسل من املين مع طهارته ،وعلة نضح بول الصيب وغسل بول اجلارية ،واحلكمة من تقبيل

احلجر األسود ،وحنو ذلك .ولو كان األمر متوق ًفا على معرفة العلة وفهمها ملا أمكن تطبيق هذه
األمور وامتثاهلا.

وأختم اجلواب ابإلشارة إىل أن هناك كتبًا عديدة تناولت مسألة تعليل األحكام الشرعية ،وبيهنت
أمهيتها وأثرها وما يتعلق هبا ،وهذه الكتب على صنفّي:

الصنف األول :الكتب املؤلفة يف أصول الفقه ،حيث تكلم األصوليون عن هذه املسألة يف مباحث

القياس ،وذلك يف ابب العلة وما يُشرتط هلا.

الثاين :الكتب املؤلفة يف مقاصد الشريعة ،حيث تكلم مؤلفو هذه الكتب عن مقاصد الشارع يف كث ٍري
متوقف على معرفة علل هذه األحكام،
من األحكام ،وبينوا أن معرفة مقاصد الشريعة من أحكامها
ٌ
فإن ُعرفت عرف مقصد الشارع فيها ،وإن ُجهلت ُجهل مقصد الشارع فيها.

وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()462/4

األصل الشرعي لعقوبة السجن
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1426/02/02هـ

السؤال

يل سؤاالن مرتبطان معاً:
األول :هل لعقوبة السجن أصل شرعي ،وهل سبق تطبيقها يف أايم الرسول-صلى هللا عليه وسلم-

وخلفائه الراشدين رضي هللا عنهم؟ .الثاين :قرر العلماء أن من حق السجّي أن تزوره زوجته يف فرتات

حمددة ،وان هتيئ هلما إدارة السجن ما يسمح هلما مبمارسة اجلماع ،وأن هذا حق شرعي للزوج
وللزوجة ال جيوز حرمان السجّي منه ولو ابلعقوبة؛ فهل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم عقوبة السجن هلا أصل شرعي ،فقد حبس النيب -صلى هللا عليه وسلم -مثامة بن أاثل احلنفي-
رضي هللا عنه -يف املسجد ثالثة أايم ،وربطه يف سارية من سواري املسجد ،كما يف صحيح البخاري

( ، )462وصحيح مسلم ( . )1764كما اشرتى عمر -رضي هللا عنه -دار صفوان بن أمية يف

مكة واختذها سجناً ،انظر أخبار مكة للفاكهي ( ، )2076وسنن البيهقي  ،34/6وقد سجن أوالد

علي -رضي هللا عنهم -قاتل أبيهم عبد الرمحن بن ملجم حىت قتل ،ومن حق السجّي أن تزوره

زوجته يف السجن مىت تيسر ذلك وكان املكان مناسباً ،وهذا هو املعمول به يف سجون اململكة العربية

السعودية .وهللا أعلم.

()463/4

الفرق بّي قياس الشمول وقياس التمثيل
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1426/04/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما الفرق بّي قياس الشمول وقياس التمثيل ،مع شرح كل نوع مع األمثلة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أ هما بعد:

فإن األصوليّي تكلموا عن القياس ،وبينوا حقيقته ،وذكروا له أنواعاً كثرية ،إال أهنم ال يذكرون هذين
النوعّي غالباً ،وإن أشاروا إليهما فإمنا هي إشارة عابرةٌ من غري بيان حلقيقتهما ،وعلى ٍ
كل فإنه ميكن

أن يُقال يف تعريفهما ما أييت:
قياس الشمول :إحلاق ٍ
جزء بقاعدةٍ ٍ
املكون من مقدمة صغرى ومقدمة
كلية ،وهو القياس املنطقي ه

كربى ونتيجة ،وقد ع هرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية أبنه القياس املؤلف من املقدمات اليقينية ،وأشار -
رمحه هللا تعاىل -إىل أن األفراد يف هذا النوع من القياس متساوية( .الفتاوى الكربى. )129/1 :

من أمثلة هذا النوع من القياس :حكم بيع احلمل يف بطن أمه ،حيث حكم أهل العلم بتحرمي ذلك،
ٍ
غرر غري يسري ،وكل بيع
مستدلّي بعدد من األدلة ،منها قياس الشمول ،وبيانه :أن بيع احلمل فيه ٌ
غرر غري يسري)
غرر غري يسري ابطل ،فيكون بيع احلمل ابطالً ،فاملقدمة الصغرى( :بيع احلمل فيه ٌ
فيه ٌ
غرر غري يس ٍري ابطل)  ،والنتيجة( :بيع احلمل ابطل) .
 ،واملقدمة الكربى( :كل بيع فيه ٌ

أما قياس التمثيل :فهو القياس االصطالحي املشهور ،وقد اختلفت عبارات العلماء يف تعريفه ،ومن
فرع ٍ
أبصل يف حكم؛ الشرتاكهما يف مناط ذلك احلكم.
أحسن هذه التعريفات أنه :إحلاق ٍ
ُح ِ
ص َر مبرض ،هل جيوز له التهحلل بذلك؟ أمجع العلماء
ومن أمثلة هذا النوع من القياس :حكم من أ ْ
عدو ومنعه من البيت احلرام أنه جيوز له التحلل بذلك؛ لقوله تعاىل" :فإن
على أن احملُ ِرَم إذا حصره ٌ
أُحصرمت فما استيسر من اهلدي" [البقرة. ]196:
ُح ِ
ص َر املُ ْح ِرُم بغري العدو كاملرض ،فهل جيوز له التهحلل بذلك ،أو ال؟ حمل خالف بّي أهل
لكن إذا أ ْ
العلم ،فمنهم من منع من التهحلل بذلك ،وألزمه ابلتهحلل ابلطواف ابلبيت ،والسعي بّي الصفا
واملروة ،ومنهم من قال أبن له أن يتحلل بذلك ،واستدل ٍ
بعدد من األدلة .منها :قياس التمثيل،

وبيانه :أن اإلحصار ابملرض مثل اإلحصار ابلعدو ،فيكون حكمهما واحداً .وهنا أُحلِ َق الفرع:

(اإلحصار ابملرض) ابألصل( :اإلحصار ابلعدو) يف احلكم( :التهحلل) ؛ الشرتاكهما يف مناط احلكم:
(املنع من وصول البيت احلرام) .

ومن أراد االستزادة حول هذا املوضوع فعليه ابلرجوع إىل مباحث القياس يف كتب أصول الفقه ،أو
كتب املنطق ،أو كتب اجلدل واملناظرة.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()464/4

ثبوت األحكام بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام
التاريخ 1426/05/13هـ

السؤال

ما هي السنة الفعلية ،وما دورها يف إثبات األحكام الشرعية؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أ هما بعد:

فإن السنة املأثورة عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -تنقسم إىل ثالثة أقسام من حيث طريقة بيانه
-صلى هللا عليه وسلم -لألحكام:

القسم األول :سنة قولية ،وهي :ما بينه النيب -صلى هللا عليه وسلم -من األحكام بقوله ،كقوله -

صلى هللا عليه وسلم" :-إمنا األعمال ابلنيات" .صحيح البخاري ( ، )1وصحيح مسلم (، )1907

وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب" .صحيح البخاري (، )756
صحيح مسلم (. )394

القسم الثاين :سنة فعلية ،وهي :ما بينه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من األحكام بفعله ،كبيانه

-صلى هللا عليه وسلم -أحكام احلج بفعله كما جاء يف احلديث" :لتأخذوا مناسككم" .صحيح

مسلم ( . )1297وبيانه ألحكام الصالة بفعله كما جاء يف احلديث" :صلوا كما رأيتموين أصلي".

صحيح البخاري ( . )631ومن هذا النوع ما كان حيكيه الصحابة رضي هللا عنهم عن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم ،-وغالباً ما يكون ذلك بلفظ( :كان رسول هللا يفعل كذا)  ،كقول عائشة -

رضي هللا عنها -عند البخاري (( : )1170كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلي من الليل
ثالث عشرة ركعة ,مث يصلي إذا مسع النداء ابلصبح ركعتّي خفيفتّي)  ،وقول ابن عمر -رضي هللا

عنهما -عند البخاري ( ، )928ومسلم (( : )861كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خيطب
خطبتّي ،يقعد بينهما) .

القسم الثالث :سنة تقريرية ،وهي :ما بينه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من األحكام بسكوته

وإقراره ،كقول أنس -رضي هللا عنه -عند مسلم (( : )836كنا نصلي على عهد النيب -صلى هللا

عليه وسلم -ركعتّي بعد غروب الشمس ,قبل صالة املغرب ,فقيل له :أكان رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -صالمها؟ قال :كان يراان نصليهما ,فلم أيمران ,ومل ينهنا) .

حمتج هبا يف إثبات األحكام ،ال فرق بينها يف ذلك.
وهذه األقسام الثالثة كلها ٌ

وهبذا يتضح أن أفعال النيب -صلى هللا عليه وسلم -طريق من الطرق الدالة على األحكام الشرعية،

إال أهنا ختتلف يف الداللة على كون الفعل واجباً أو مندوابً حسب القرائن واألحوال ،وقد بّي

األصوليون هذا األمر يف مباحث السنة من كتبهم األصولية ،أو يف ما أفردوه من مؤلفات يف هذه

املسألة خبصوصها ،ككتاب :احملقق من علم األصول فيما يتعلق أبفعال الرسول -صلى هللا عليه

وسلم ،-أليب شامة.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

()465/4

املسكوت عنه يف الشرع
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1426/06/10هـ
السؤال

أود احلصول على تعريف األصوليّي ملصطلح (املسكوت عنه)  .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق والسداد:

املسكوت عنه عند األصوليّي :هو األمر الذي سكت عنه الشارع فلم يبّي حكمه ،إال أن علماء
األصول ال يرد عندهم ذكر املسكوت عنه يف الغالب إال عند تعريفهم ملفهوم املوافقة واملخالفة،

فيقولون يف تعريف مفهوم املوافقة :هو إثبات حكم املنطوق للمسكوت ،مثل إثبات حترمي ضرب
أف" [اإلسراء ، ]23 :وكذا
الوالدين املفهوم من حترمي التأفيف عليهم يف قوله تعاىل" :وال تقل هلما ٍّ

يقولون عند تعريف املفهوم املخالف :هو إثبات خالف حكم املنطوق للمسكوت عنه ،مثل :إثبات

عدم وجوب الزكاة يف الغنم املعلوفة ،خمالفة إلثباهتا يف حق الغنم السائمة؛ استدالالً مبفهوم قول

الرسول -صلى هللا عليه وسلم " -يف سائمة الغنم زكاة" أخرجه بلفظه ابن قانع يف معجمه  -كما يف

اإلصابة ( - )56/2وأخرج البخاري ( )1454وغريه يف حديث الصدقات" :ويف صدقة الغنم يف
سائمتها إذا كانت أربعّي إىل عشرين ومائة شاة  ." ...هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()466/4

مىت يسوغ أتويل النص؟
هد ْو
اجمليب حممد احلسن الد َ
الداعية اإلسالمي املعروف
أصول الفقه  /األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

التاريخ 1426/10/27هـ
السؤال

ضح لنا مىت نؤول نصاً من نصوص القرآن والسنة على غري ظاهره ،أو على أنه
هل هناك ضابط يو ّ
من اجملاز؟ مثل حديث نزول املسيح -عليه السالم -فيقتل اخلنزير ،ويكسر الصليب ،قال فيه

الشيخ أبو األعلى املودودي" :إن النزول على احلقيقة ،ولكن قتل اخلنزير وكسر الصليب جيب أن

تُفهم كتعبريات جمازية".
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالتأويل هو محل الدليل احملتمل ملعنيّي ،أحدمها مرجوح على املعىن املرجوح .فإن كان لدليل يقتضيه،
وصدر من جمتهد فهو سائغ .وإال مل يكن سائغاً.
فتأويل قتل اخلنزير -أبن معناه حترمي اخلنزير ومنع أكله وتربيته ،مما يدل على أن عيسى -عليه
السالم -سيأيت جم ِّدداً مللة حممد -صلى هللا عليه وسلم -ال مللته هو ،وأتويله كسر الصليب أبن

معناه إبطال دعوى الصلب؛ ألن كل الناس سريون عيسى عياانً ،فيعلمون أنه مل يصلب ومل يقتل-
من التأويل السائغ ،إال أنه ال حاجة إليه .وهللا أعلم.

()467/4

اخلروج عن املذاهب األربعة
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1424/1/19هـ

السؤال

ما حكم اخلروج عن املذاهب األربعة؟

وما هو قصد اإلمام ابن رجب يف رسالته يف الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فقد أجاب مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا على سؤال حول هذا ،وأجاب كما ورد يف

جمموع فتاواه (" )2/3ال جيب تقليد أحد من األئمة األربعة وال غريهم مهما كان علمه؛ ألن احلق يف
اتباع الكتاب والسنة ال يف تقليد أحد من الناس.

فالذي يتمكن من األخذ ابلكتاب والسنة يتعّي عليه أال يقلد أحداً من الناس ،وأيخذ عند اخلالف

مبا هو أقرب األقوال إلصابة احلق ،والذي ال يستطيع ذلك فاملشروع له أن يسأل أهل العلم ،ويف

موضع آخر يزيد األمر وضوحاً ،ويفرق بّي من كان أهالً لألخذ من الكتاب والسنة وحتقيق املسائل،

واستنباطها من األدلة وبّي القاصر الذي ليس أهالً ألن جيتهد فهذا عليه أن يسأل أهل الفقه ،ويتفقه

يف الدين ويعمل مبا يرشدونه إليه" ( )238/7وللمزيد ينظر جمموع فتاوى ابن تيمية  -رمحه هللا -
( ، )210-208/20أما قصد اإلمام ابن رجب رمحه هللا يف رسالته اليت أشار إليها السائل فلم

أقف على الرسالة حىت أعرف مقصده وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()468/4

املوقف من األئمة اجملتهدين
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1423/1/20

السؤال

ماذا تقولون يف بعض األشخاص أو أهل العلم الذي يرمون اإلمام أاب حنيفة ابهتامات كاذبة وابطلة،
متذرعّي ابختالف الرأي يف مسائل معينة؟ هناك الكثري من السلفيّي وأهل احلديث يشنّعون عليه،

فماذا ترون يف مثل هذه اجلماعات؟
اجلواب

نقول كما قال هللا -عز وجل ... " :-ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف

قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" [احلشر. ]10:

ونقول عن اإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -إنه إمام هدى ،ومعلم خري ،وفقيه من فقهاء اإلسالم
العظام ،وجمتهد يبتغي إصابة احلق فيما جيتهد فيه ،ونسأل هللا له الرمحة ،وحنبه ونعظم مذهبه وأتباعه

من أهل العلم.

مث نعلم يف الوقت ذاته أنه ليس مبعصوم ،وأنه جيتهد فيصيب وخيطئ كما جيتهد غريه من األئمة مالك

والشافعي وأمحد ،وكل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويرتك ما خالفه ،فال نتعصب إلمام دون غريه،

وال نقع يف إمام عصبيةً آلخر ،ولكن نرى أهنم كلهم اجتهدوا ،وحنن مأمورون ابتباع احلق سواء قال به
أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أمحد -رمحهم هللا ورضي عنهم.-

()469/4

تقليد العامي ألحد األئمة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1425/2/7هـ

السؤال

قبل أايم كنت أصلي جنب رجل مسلم ،وكان يضع يده على بطنه ،فقلت له :اي أخي من السنة أن

تضع يدك على صدرك ،فرد علي قائالً :أان حنفي ،فسكت عنه .ومسعت بعد ذلك أن الرجل العامي
جيوز له؛ بل جيب عليه أن يقلد إماماً ويتبعه يف شيء .فهل هذا الكالم صحيح لكي أعتذر للرجل؟
جزاكم هللا عين وعن اإلسالم خري اجلزاء .وابرك هللا فيكم .والسالم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته:
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

مسألة وضع اليدين يف الصالة من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم  -وهي من األفعال اليت تسن
يف الصالة ،ومل يقل أح ٌد من العلماء بوجوب ٍ
شيء يف ذلك ،فقال بعضهم بوضع اليدين على الصدر
كما هو مذهب الشافعية ورواية عن أمحد ،ومنهم من قال بوضعهما أسفل من السرة كما هو مذهب
أيب حنيفة ،ومنهم من قال إبرساهلما كما هو مذهب مالك ،وذهب بعضهم إىل أن املصلي خمري بّي

الوضع واإلرسال وهو رواية عن أمحد.
والذي تدل عليه السنة وتشهد له األحاديث واآلاثر هو :وضع اليدين على الصدر؛ ملا روى أبو بكر

بن خزمية يف صحيحه ( )479بسنده عن وائل بن حجر-رضي هللا عنه -أنه قال"::صليت مع

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره".
أما مسألة التزام عوام الناس مبذهب ٍ
إمام معّي للعمل به وعدم اخلروج عنه ،فهي من املسائل اليت
طال فيها الكالم قدمياً وحديثاً ،والناس فيها طرفان ووسط؛ فمنهم من يلزم الناس ابتباع مذهب إمام
حيرم هذا
معّي وال ّ
يسوغ اخلروج عنه إىل مذهب غريه مهما كان السبب الداعي إىل ذلك ،ومنهم من ّ
األمر ويشنِّع على من يقول به ،وهناك من توسط يف األمر فجعله جائزاً يف حق من مل يستطع النظر
يف األدلة من عامة الناس .وقيل هذا يف حق عامة الناس ألهنم ال يستطيعون النظر واالجتهاد ،ومن

أجل أالّ خيتار أحدهم األسهل واألهون من أقوال أهل العلم من املذاهب املختلفة.

أما طالب العلم والقادرون على النظر يف األدلة واالجتهاد يف النوازل واحلوادث ولو ابالجتهاد

اجلزئي  -وهو القدرة على االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض  -فإن الواجب عليهم النظر يف

األدلة والعمل مبا يوافقها وطرح ما خيالفها؛ ألن الواجب على مجيع املكلفّي معرفة األحكام الشرعية

أبدلتها ،ولكن تُرك هذا األمر يف حق عامة الناس لعدم قدرهتم عليه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل يقول":

ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة. ]286:

فيبقى األمر على ما هو عليه فيمن عداهم من أهل العلم وطالبه ،وهبذا يتضح أن الشخص العامي

الذي ال يستطيع النظر يف األدلة جيوز له أن يقلّد أحد األئمة اجملتهدين املشهود هلم ابلعلم والصالح،

ويتبعه يف كل ما مل يعلم بطالنه.

أما إذا علم بطالن قوله يف أي مسألة من املسائل أبن تبّي له فيها دليل خيالف قول إمامه؛ فإن
ٍ
حينئذ االستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ ألن
الواجب عليه العمل مبا دل عليه الدليل ،وال جيوز له

التقليد إمنا جاز هلذا العامي ألنه جاهل ابلدليل ،أما إذا عرفه أو أُخرب به وجب عليه ترك التقليد

دل عليه
والعمل ابلدليل؛ لعدم احلاجة إىل التقليد .ومن أجل ما سبق ذكره فإنك خترب صاحبك مبا ّ
الدليل الثابت عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وتبّي له أن الواجب على املسلم اتباع النيب

املصطفى  -عليه الصالة والسالم  -يف كل ما ثبت عنه ،وأن هللا مل يتعبد أحداً من الناس ابتباع

األشخاص مهما بلغوا من العلم إال إذا كان اإلنسان جاهالً ال يعلم من األدلة ما يستطيع العمل به،
ويف هذه املسألة اتضحت فيها سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فوجب على اجلميع العمل هبا.
وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.

()470/4

هل جيب التزام مذهب معّي؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1424/11/11هـ
السؤال

هل جيوز يل أن أكون شافعياً؟ ولكن متبعا للدليل ،وما احلكم لو خالفتهم يف مسألة فقهية مثال ولو مل
يظهر يل الدليل الصريح الصحيح فيها؟

مثالً :مسألة وجوب اإلتيان ابلقنوت يف صالة الفجر ،فهم يقولون من مل أيت بدعاء القنوت يف
الفجر يسجد سجود السهو ،وغري ذلك.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم يف حكم التزام مذهب معّي من املذاهب املعتربة على أقوال عديدة ،والذي

يرجحه احملققون منهم :جواز ذلك يف حق العامي وغري العامل أبحكام الشريعة؛ ألن هؤالء ال

يستطيعون النظر واالجتهاد ،ومن أجل أالّ خيتار أحدهم األسهل واألهون من أقوال أهل العلم من

املذاهب املختلفة.

أما طالب العلم والقادرون على النظر يف األدلة واالجتهاد يف النوازل واحلوادث ولو ابالجتهاد
اجلزئي  -وهو القدرة على االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض  -فإن الواجب عليهم النظر يف

األدلة ،والعمل مبا يوافقها ،وطرح ما خيالفها؛ ألن الواجب على مجيع املكلفّي معرفة األحكام

الشرعية أبدلتها ،ولكن تُرك هذا األمر يف حق عامة الناس لعدم قدرهتم عليه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل
يقول":ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة من اآلية ، ]286:فيبقى األمر على ما هو عليه فيمن
عداهم من أهل العلم وطالبه ،وهبذا يتضح أن الشخص العامي الذي ال يستطيع النظر يف األدلة

جيوز له أن يقلّد أحد األئمة اجملتهدين ،املشهود هلم ابلعلم والصالح ،ويتبعه يف كل ما مل يعلم بطالنه،
أما إذا علم بطالن قوله يف أي مسألة من املسائل أبن تبّي له فيها دليل خيالف قول إمامه فإن
ٍ
حينئذ االستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ ألن
الواجب عليه العمل مبا دل عليه الدليل ،وال جيوز له
التقليد إمنا جاز هلذا العامي؛ ألنه جاهل ابلدليل ،أما إذا عرفه أو أٌخرب به وجب عليه ترك التقليد

والعمل ابلدليل؛ لعدم احلاجة إىل التقليد .وإذا ثبت أن العامي يُشرع له تقليد أحد األئمة املعتربين
ٍ
حينئذ تكون على قسمّي:
فإن خمالفته له

األول :أن خيالف العامي مذهب إمامه لظهور ٍ
دليل صحيح يدل على خالف ما ذهب إليه إمامه،
وهنا جيب على العامي العمل مبا دل عليه الدليل وترك التقليد.

الثاين :أن خيالف مذهب إمامه من غري ظهور دليل يدل على خالف ما ذهب إليه إمامه ،وهنا ال
ٍ
حينئذ على علم-كما يف القسم األول -وإمنا على هوى،
جيوز للعامي أن خيالف إمامه؛ ألنه ال خيالفه
واتباع اهلوى ال جيوز.

أما مسألة القنوت يف صالة الفجر بصفة دائمة ،فقد اختلف أهل العلم فيها ،وذهب كثري من أهل
العلم إىل عدم مشروعية ذلك ،وهو احلق؛ لعدم الدليل على ذلك ،وإمنا دل الدليل على مشروعية

القنوت يف النوازل اليت تنزل ابملسلمّي؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم ( )677عن أنس -رضي هللا
عنه" :-أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ،مث

تركه" ،وملا رواه الرتمذي ( )402والنسائي ( )1080وابن ماجه ( )1241عن أيب مالك األشجعي

أنه قال ألبيه -رضي هللا عنه :-إنك صليت خلف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وأيب بكر،
وعمر ،وعثمان ،وعلي  -رضي هللا عنهم -هاهنا ابلكوفة حنواً من مخس سنّي ،أكانوا يقنتون؟ قال:

ث ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
أي بين ُْحم َد ٌ

خمتص ابلنوازل اليت تنزل ابملسلمّي ما رواه أبو هريرة -رضي
ومما يدل على أن القنوت يف غري الوتر ٌ

هللا عنه -أنه قال " :إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان ال يقنت يف صالة الفجر إال إذا
دعا لقوم ،أو دعا على قوم " انظر هتذيب اآلاثر (. )549

ولكن اإلنسان إذا صلى خلف إمام يرى مشروعية القنوت يف صالة الفجر بصفة دائمة ،فإنه يتابعه
ِ
ويؤمن على دعائه ،وإن كان املصلي ال يرى مشروعية هذا األمر؛ ألن مصلحة
يف الصالة والقنوتّ ،
اجتماع الناس والتفاف بعضهم ببعض خري من التفرق من أجل أم ٍر خمتلف فيه ،وقد أشار شيخ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -إىل قر ٍ
يب من هذا املعىن ،حيث قال ":وهلذا ينبغي للمأموم أن يتبع

إمامه فيما يسوغ فيه االجتهاد ،فإذا قنت قنت معه ،وإن ترك القنوت مل يقنت ،فإن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به" رواه البخاري ( )378ومسلم ( )411من حديث أنس
-رضي هللا عنه ،-وقال" :ال ختتلفوا على أئمتكم" انظر ما رواه البخاري ( )722ومسلم ()414

من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وثبت عنه يف الصحيح أنه قال" :يصلون لكم ،فإن أصابوا
فلكم ،وإن أخطأوا فلكم وعليهم" رواه البخاري ( )694من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه،-

فإذا قنت مل يكن للمأموم أن يسابقه ،فالبد من متابعته ،وهلذا كان عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا

عنه -قد أنكر على عثمان -رضي هللا عنه -الرتبيع مبىن ،مث إنه صلى خلفه أربعاً ،فقيل له يف ذلك،

فقال :اخلالف شر " ا .هـ .ولذا فإن الواجب عليك إذا صليت خلف إمام يرى مشروعية القنوت يف

صالة الفجر أن تتابعه يف القنوت وتؤمن على دعائه ،وإذا نسي القنوت وسجد للسهو فعليك
متابعته يف ذلك؛ ملا سبق ذكره.

أما إذا صليت وحدك فال تقنت؛ ألن األدلة الصحيحة اليت سبق ذكرها تدل على عدم

مشروعيته إال يف النوازل.
وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تقليد العامي ألحد املذاهب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

هل جيب على الشخص العامي تقليد مذهب معّي من املذاهب األربعة؟ أم جيوز له أن أيخذ حكماً
من هذا وحكماً من ذاك؟ وأرجو أن تذكروا األدلة أيضا ليطمئن قليب .ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
العامي مذهبه مذهب من يفتيه ،والواجب عليه أن يسأل من يثق يف دينه وعلمه وأمانته مث يعمل

بفتواه ،أما أن يتنقل بّي الكتب وأهل العلم أيخذ من كل شيخ أو كتاب ما فيه رخصة له فهذا ال
جيوز ،ولذلك يقول اإلمام أمحد( :من تتبع زلة كل عامل فهو رجل قد اجتمع فيه السوء كله)  ،انتهى

كالمه.

وألنه بذلك قد مجع زالت العلماء ،وتتبع الرخص ،وخرج مبنهج مستقل ملفق مل يقل به أحد من أهل
العلم.
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التقليد عند اختالف العلماء

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1425/3/9هـ
السؤال

نرجو أن تعرفوا لنا معىن العامي الذي جيوز له تقليد من يطمئن إىل علمه وتقواه ،وما رأيكم فيمن
يقول :إذا اختلف الشيخ األلباين مع الشيخ ابن عثيمّي رمحهما هللا فإنين آخذ بفتوى ابن عثيمّي

حىت لو كان الدليل القوي مع األلباين ،ولو اختلف ابن ابز مع ابن عثيمّي رمحهما هللا فإنين آخذ

بفتوى ابن ابز؛ ألنه عندي أعلم حىت لو كان الدليل واحلجة مع ابن عثيمّي ،وبشكل عام هل جيوز
للشخص العادي غري اجملتهد أن يرجح فتوى من عامل على فتوى من عامل آخر إذا كان يفهم

استدالالت كليهما دون النظر إىل أيهما أتقى أو أعلم؟ أم أن ذلك واجب عليه؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

العامي هو الذي مل تتوفر فيه أهلية االجتهاد ،وجيب عليه أن يقلد لعموم قوله تعاىل" :فاسألوا أهل

الذكر إن كنتم ال تعلمون" [األنبياء ، ]7:وقد أمجع الصحابة -رضي هللا عنهم -والتابعون على
ذلك ،فقد كانوا يفتون العوام الذين يسألوهنم دون نكري على ذلك ،وإذا كان هناك مجاعة من املفتّي

والعلماء فالواجب على العامي استفتاء األفضل يف العلم والورع فإن استووا ختري بينهم ،والعامي

الذي مل حيصل شيئاً من العلوم اليت يرتقي هبا إىل مرتبة االجتهاد اجلزئي أو الكلي ،ومل يفهم مقاصد

الشرع العامة ومل ميارس األدلة التفصيلية فهماً واستنباطاً واستدالالً فهذا ال جيوز له أن يرجح فتوى

على فتوى ألن ذلك منه حتكم بال مستند صحيح .وهللا أعلم.
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التقليد وبراءة الذمة
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

هل إذا قلهد العامي عاملاً ما تربأ ذمته بذلك؟ أم أنه ال بد له أن يقوم ببحث خاص؟ مث إذا قلد عاملا
من علماء الضال ل يكون آمثا بذلك أم ال؟ مث نود أن تبينوا لنا حكم التقليد بصفة عامة ،وحكم

التقليد يف العقيدة بصفة خاصة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مما ال شك فيه أن هللا سبحانه فاوت حبكمته بّي العباد ،ومل يوجب على اجلميع التوجيه إىل نشاط

معّي ليتحقق بذلك االستخالف يف األرض وعمارهتا ،وأحكام الشريعة منها ما يكون تعلمه واجباً

عينياً على كل مسلم مكلف ،وذلك يف أمور العبادات ،وما يتوقف عليه صحتها ،وما حيتاج إليه يف
تعامله ،وبقية أحكام الشريعة على سبيل فرض الكفاية ،والعامي ال شك أنه ال ميكنه االستنباط

واالجتهاد ففرضه التقليد ،ولكن يقلد من هو أتقى منه وأشد ورعاً وعلماً ،وميكنه أن يعرف ذلك

ابلتحري ،كما أنه يف أمور دنياه يتحرى ،فأمور دينه جيب عليه فيها التحري أكثر ،ويف هذا العصر
اختلطت األمور ،وكثرت مصادر الفتوى ،ولذلك ال بد من سلوك سبيل االحتياط والبعد عن
الشبهات ،وإذا اختلفت الفتوى لديه وكان كل من املفتّي على درجة واحدة أو متقاربة فإنه أيخذ

ابألحوط ،وال أبس أن يطلب دليالً أو مرجحاً يعتمده يف العمل أبحد القولّي ،وأما إذا كان املستفيت
من علماء الضالل كما قال السائل ،فال جيوز العمل بقوله وال أخذ فتواه ،ولو وافقت الدليل؛ ألن

كونه من علماء البدعة أو الضالل موجب لرد قوله ،وقد حذر علماء السلف من األخذ عن علماء

البدعة والضالل؛ ألن يف األخذ منهم إظهاراً لشأهنم ،وإعالماً هبم ،وهذا خمالف ملا دلت عليه
النصوص.

أما مسائل العقيدة فقد ذكر العلماء أهنا مما ال يدخل يف جمال التقليد ،بل جيب فيها معرفة احلق
بدليله ،وهي ظاهرة ،وما استقر عليه أهل السنة واجلماعة مما جيب اعتقاده يف اإلهليات أو النبوات أو

السمعيات ،وكله مدون أبسلوب واضح سهل ،وهلل احلمد ،والسؤال املذكور يتطلب تفصيالً أكثر
وميكن للسائل الرجوع إىل كالم البن القيم يف إعالم املوقعّي .وهللا أعلم.
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أسباب اتباع كل بلد إلمام معّي
اجمليب عبد هللا بن سعد الكليب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1425/2/21هـ

السؤال
ما هو سبب أخذ بلد معّي مبذهب معّي؟ مثال بالد الشام أتخذ مبذهب اإلمام الشافعي ,السعودية

أتخذ مبذهب اإلمام أمحد .فهل هناك سبب معّي الختيار إمام معّي؟ وهل هناك رؤية واضحة أبن
إماماً معيناً يصلح يف بلد معّي أكثر من غريه ,وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسوله وبعد:
فألخذ بلد ما مذهبا فقهيا معينا أسباب كثرية ،أمهها :تبين السلطة السياسية يف القائمة البلد لذلك

املذهب ،فبالد الشام ساد فيها مذهب الشافعي لتبين الدولة األيوبية له ،وبعدها دولة املماليك -

وإن كان بدرجة أقل ،وكذلك األمر يف اململكة العربية السعودية .ومن األسباب نشاط أتباعه وكثرة
األوقاف احملبوسة عليهم ،وتوليهم للمناصب الشرعية كالقضاء واحلسبة والتدريس ،وكل املذاهب

الفقهية صاحلة جلميع بالد املسلمّي ،وال يبعد أن يكون بعضها أنسب من بعض يف بعض البلدان
لظروفها السياسية أو االجتماعية.
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احلق واحد أم متعدد؟؟

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1425/08/28هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كثريا ما نسمع من بعض إخواننا هذه العبارة( :احلق واحد)  .فهل هذه قاعدة من
الشيخ الفاضلً :

الفقه أو احلديث؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فال شك أن احلق يف املسائل اخلالفية واحد ،واحلق ال يتعدد على الصحيح من قويل أهل العلم،
ودليل ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إِذَا ح َكم ا ْحلاكِم فَاجتَـه َد مثُه أَصاب فَـلَهُ أَجر ِ
انَ ،وإِذَا
َ َ َ ُ ْ َ
َ َ
َْ
َج ٌر " .متفق عليه البخاري ( )7352ومسلم ( ، )1716ففي هذا
اجتَـ َه َد مثُه أَ ْخطَأَ فَـلَهُ أ ْ
َح َك َم فَ ْ
سم النيب صلى هللا عليه وسلم -اجملتهدين إىل مصيب وخمطئ ،فاحلكم يف كل مسألة عند
احلديث ق ه

هللا تعاىل -واحد ،يوفق إليه من شاء من عباده ،ولذا كان الفقهاء يرد بعضهم على بعض ،وخيطئ

بعضا ،قال ابن عبد الرب( :والصواب مما اختلف فيه وتدافع :وجه واحد ،ولو كان الصواب
بعضهم ً

بعضا يف اجتهادهم وقضائهم وفتواهم ،والنظر أيىب أن
يف وجهّي متدافعّي ما خطأ السلف بعضهم ً
صوااب كله)  .جامع بيان العلم وفضله ( . )88/2وإذا اختلف أهل العلم يف
يكون الشيء وضده ً

مسألة من مسائل الدين فإن الواجب على من استطاع االجتهاد ومتكن منه ابجتماع آالته عنده أن

جيتهد يف معرفة الصواب)  ،فإن مل يكن من أهل االجتهاد فإنه يتبع من يثق به أكثر ويعتقد أنه

علما
األعلم ،ولتكن حاله كحالة املريض الذي وصف له طبيبان ً
عالجا فإنه يستعمل وصفة األكثر ً
الذي يعتقد أنه أوثق وأتقن يف فنه ،فإن استواي لديه ومل يتمكن من ذلك فله أن خيتار ما شاء من

القولّي .وهللا املوفق واهلادي ،ال إله إال هو.
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اجتهاد الصحابة رضي هللا عنهم واختالفهم
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1425/05/09هـ

السؤال

كيف نوفِّق بّي وجوب اتباع آراء السلف من الصحابة  -رضي هللا عنهم -واختالفهم يف اجتهاداهتم
يف بعض األحيان؛ وهل اختلف الصحابة  -رضي هللا عنهم -يف أتويل النصوص من الكتاب

والسنة؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:
فإن املقرر عند أهل العلم أن أفضل هذه األمة -بعد النيب صلى هللا عليه وسلم -هم صحابته رضي
هللا عنهم ،كيف ال وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل أنه قد رضي عنهم وأرضاهم ،وانطالقاً من فضلهم

وعدالتهم ومصاحبتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم فإن ألقواهلم من املنزلة والفضل ما ليس لغريهم من

العلماء على مر العصور ،وهذا األمر هو الذي جعل كثرياً من أهل العلم يعدون قول الصحايب من

األدلة اليت حيتج هبا على األحكام؛ ألهنم عاصروا تنزل الوحي ،وشاهدوا الوقائع مع النيب صلى هللا

عليه وسلم ،ومن هذا الباب ما ذكره اإلمام الشاطيب ،حيث قرر أن الواجب على الناس عموماً أن

يفهموا نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة مثل ما فهمها الصحابة رضي هللا عنهم؛ ألهنم هم
الذين خوطبوا هبذه األدلة أوالً ،فال بد أن نفهمها كما فهموها؛ لنعمل هبا كما عملوا هم هبا.

وإذا نظران إىل واقع الصحابة -رضي هللا عنهم -جند أنه قد صدر منهم عدد كبري من األقوال

واألحكام والفتاوى واالجتهادات ،واملسلم عموماً مأمور ابتباع الصحابة رضي هللا عنهم ،إال أن ذلك
خيتلف حبسب اختالف األحوال املصاحبة لتلك األقوال ،وميكن تقسيم املسألة إىل األقسام التالية:

 -1إن كان الصحابة متفقّي على حكم معّي يف مسألة من املسائل ،فهذا يعد إمجاعاً منهم،

والواجب على كل من جاء بعدهم أن يصري إىل قوهلم وال جيوز له خمالفتهم؛ ألهنم جممعون على هذا

غري سبيل املؤمنّي ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول":ومن
القول ،ومن خالفهم واحلالة هذه فإنه يكون متبعاً َ

يشاقق الرسول من بعد ما تبّي له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنّي نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت
مصرياً ".

 -2إن صدر من أحد الصحابة ٌ
قول وانتشر بّي الصحابة-رضي هللا عنهم ،-ومل خي ِطّىء أحد من

الصحابة-رضي هللا عنهم -هذا القول ،ومل يصدر من أحد من الصحابة -رضي هللا عنهم -إنكار

على صاحب هذا القول ،فإن الواجب علينا اتباع هذا القول؛ ألن القول املنتشر الذي مل خيالفه أحد

يعد نوعاً من أنواع اإلمجاع ،وهو اإلمجاع السكويت ،وأكثر أهل العلم على أن اإلمجاع السكويت جيب
اتباعه وال جتوز خمالفته.

 -3إن صدر قول من أحد الصحابة ،ومل ينتشر هذا القول ،ومل يُنقل إلينا أن غريه من الصحابة قد
كثري من أهل العلم أن قول
خالفه ،وهذا القسم حصل فيه خالف بّي أهل العلم ،والذي عليه ٌ

الصحايب هبذه احلالة جيب اتباعه ،وذكروا عدداً من األدلة الدالة على وجوب األخذ بقول الصحايب
هبذه احلالة ،واملقام ال يتسع لذكرها.

 -4إن صدر من أحد الصحابة قول معّي يف أي مسألة من املسائل ،وخالفه غريه من الصحابة ،فإنه
ليس قول بعضهم حجة على بعض ،ولذلك فإنه ال حرج على من اتبع ّأايً من القولّي.

واخلالصة :أن اتباع الصحابة رضي هللا عنهم واجب فيما اتفقوا عليه قوالً أو سكواتً ،أما ما اختلفوا
فيه فإنه ال جيب اتباع قول معّي منه ،وإمنا الواجب علينا أاله خنرج عن جمموع أقواهلم ،ولذلك فإنه ال
جيوز لنا إحداث قول مل يقل به أحد منهم ،مثالً :إذا اختلف الصحابة رضي هللا عنهم يف مسألة من
املسائل على قولّي :األول :اجلواز ،والثاين :الكراهة ،فيجب علينا اتباعهم يف أحد هذين القولّي،

وال جيوز لنا أن حندث قوالً جديداً مل يقل به أحد من الصحابة -رضي هللا عنهم -كأن نقول ابلتحرمي
مثالً؛ ألن اختالفهم على هذين القولّي فقط هو مبثابة اإلمجاع منهم بعدم جواز قول اثلث.

وهذا الكالم عام يف كل ما نقل عن الصحابة رضي هللا عنهم ،ومن ذلك ما يتعهلق بتأويل النصوص

من الكتاب والسنة ،فقد محلت لنا كتب التفاسري والسنن واملصنفات واآلاثر عدداً كبرياً من األقوال

الصادرة عن الصحابة -رضي هللا عنهم -فيما يتعلق بتأويل النصوص من الكتاب والسنة وتفسريها،
بل إن كثرياً من كتب التفسري اهتمت أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم؛ حيث إهنم يفسرون القرآن
ابلقرآن ،وابلسنة ،وأبقوال الصحابة رضي هللا عنهم.

واألقوال املنقولة عن الصحابة رضي هللا عنهم فيما يتعلق بتأويل النصوص منها ما هو متفق عليه بّي

الصحابة-رضي هللا عنهم ،-ومنها ما وقع فيه خالف بينهم ،وموقفنا من هذه األقوال يكون على
وفق التقسيم السابق ذكره.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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االجتهاد يف استنباط األحكام من النصوص
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /االجتهاد والتقليد
التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

هل االجتهاد واستنباط احلكم من النصوص الشرعية أمر جائز؟ أم جيب عدم اخلروج عن حمتوى

النص؟ وما الدليل الشرعي على ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فإن هللا -سبحانه وتعاىل -تعبهد الناس ابتباع شرعه ،وأمرهم ابلتحاكم إليه يف كل أمورهم ،ومل يكلهم
يف ذلك إىل أهوائهم وشهواهتم ،وإمنا أنزل إليهم كتابه تبياانً هلم ،وأمرهم ابلرجوع إليه ،وإىل ما أنزل

على رسوله -صلى هللا عليه وسلم.-

إذا نظران يف نصوص الكتاب والسنة من حيث داللتها على األحكام وجدانها قسمّي:
القسم األول :نصوص خاصة دلت على أحكام خاصة ،مثل آايت التوحيد وإثبات صفات هللا -

تعاىل ،-واألمر بفرائض اإلسالم ،ومقادير املواريث ،والزكوات ،وما إىل ذلك ،وهذه النصوص دلت
على أحكام واضحة جلية ،ولذلك فإهنا ال حتتاج إىل اجتهاد يف إثباهتا أو يف أحكامها األساسية،
ولذلك تضافرت النقول عن أهل العلم يف املنع من االجتهاد يف هذه املسائل ،حىت جعلوا من ذلك

قاعدةً معتربةً ،وهي قوهلم( :ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص) .

الثاين :نصوص عامة ،هي عبارة عن كليات وعمومات ،يدخل فيها ما ال حد له من املسائل

واألحكام ،وهذا القسم هو الغالب يف النصوص الشرعية ،وهذه النصوص حتتاج إىل أن جيتهد العامل
ٍ
أحكام ،واالجتهاد يف هذه النصوص ليس
يف داللتها ،وأن يبذل وسعه يف استنباط ما تدل عليه من

أمراً جائزاً فحسب ،بل هو مأمور به؛ ألنه هو طريق معرفة حكم الشريعة يف أغلب املسائل ،بل هو

السر يف بقاء هذه الشريعة املباركة واستمرارها ،وصالحها لكل زمان ومكان؛ ألن النصوص الشرعية
حمصورة ومتناهية ،واحلوادث غري متناهية ،وال طريق ملعرفة أحكام احلوادث إال ابالجتهاد يف عمومات

الشريعة وكلياهتا من أجل استنباط األحكام منها ،وميكن التمثيل هلذا القسم بقوله -تعاىل":-وحيرم
عليهم اخلبائث" ،فإن هذا النص ال ميكن احلكم مبجرده على حترمي ٍ
شيء معّي إال بعد االجتهاد يف

إثبات كون هذا الشيء ضاراً ،ومن مث ميكن تطبيق هذا الدليل على ما ال ُحيصر من املسائل والفروع،

وكقوله -عليه الصالة والسالم":-ال ضرر وال ضرار" فإنه حيتاج إىل اجتهاد يف إثبات الضرر ووقوعه،
وابلتايل نستطيع أن نطبقه على ما ال حد له من املسائل.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التمذهب واتباع الدليل
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

يومي ملوقعكم "موقع اإلسالم اليوم" .فأشكر كل من يعمل يف هذا املوقع الذي
ائر ٌّ
أان رجل مسلم ز ٌ

نواح شىت؛ ليجدوا احلل ملشكالهتم ،وأدعو هللا أن جيزي كل من يعمل على هذا
يطلع عليه الناس من ٍ
املوقع أحسن اجلزاء .ففضيلة الشيخ عندي سؤال واحد .أمتىن منكم أن تردوا عليه يف أقرب وقت.

فيا فضيلة الشيخ العلماء ومجعياهتم كثرية عندان ،ولكنهم خمتلفون يف آرائهم .فبعض العلماء يزعمون
أن تقليد أحد املذاهب األربعة واجب على كل مسلم ،وكذلك لو رأى أح ٌد  -إن كان عاملاً أو عامياً
 -األدلةَ القاطعةَ من أحاديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -ضد مذهبه املُتـهبَ ِع فال جيوز له أيضا

أمعنت نظري
الفعل به؛ ألن أئمة املذهب رأوا من األحاديث اليت مل نرها يف العصر احلايل ،ولكن ملا
ُ
أت فيه مرةً (إذا َوجد ُمتهبِ ُع املذهب دليالً قاطعاً من أحاديث النيب -صلى هللا عليه
إىل موقعكم فقر ُ
ِ
حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم ، )-فمثال أان متبع
حسب
وسلم -ضد مذهبه فعليه أن يَعمل
َ
ِ
ِ
أبعاض السنة للصالةِ .فلذلك لو
القنوت يف صالة الفجر ِمن
املذهب
املذهب الشافعي ،ففي هذا
ُ

قنت يف الصبح فعليه أن يسجد للسهو .ولكن إذا نظران إىل األحاديث اليت عندان
نَسي أح ٌد أن يَ َ
اآلن ال نستطيع أن نرى فيها األمر للقنوت ِمن ِ
طرف النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وال من
َ
ِ
أحسن
فرتك القنوت
أصحابه الكرام -رضي هللا عنهم ،-فالقنوت أمر مل يَفعله صلى هللا عليه وسلمُ ،
ُ
بعض
فهمت من موقعكم؛ ألان ال نستطيع أن نَس ّ
على ما
ُ
تدل أبي من األحاديث للقنوت ،ولك هن َ
حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي
القنوت ،ويتبع
لشافعي أن يَرتك
العلماء يقولون :ال جيوز
َ
َ
ٍّ
املؤمن إذا رأى
ضد مذهبه؛ ألن الناس يف العصر احلديث ُمقلِّدون وليسوا مبجتهدين ،فماذا يفعل
ُ
حديثاً ضد مذهبه؟ أعينوين ابإلف ِ
تاء على هذه القضية يف أقرب وقت .وهللا املوفق .والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

صح
فإن الواجب على مجيع املكلفّي -يف سائر األزمان  -اتباع األدلة الشرعية من الكتاب ،وما ّ
عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -واملصري إىل ما تدل عليه ،وليس لقول أي ٍ
أحد من الناس -

مهما كان علمه وقدره -وزن مع قول هللا أو قول رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-فإذا وجدان قوالً
ألحد العلماء يعارض قول هللا أو قول رسوله -صلى هللا عليه وسلم -فإننا نضرب به عرض احلائط،
وهذا األمر هو معىن ما ورد عن عدد من أئمة اإلسالم اليت تفيد طرح أقواهلم وفتاواهم إذا خالفت

األدلة الشرعية كاإلمام مالك والشافعي وغريهم.

ولكن إذا مل يكن اإلنسان من أهل النظر يف األدلة الشرعية ،ومتييز الصحيح منها من الضعيف،
وليس من أهل استنباط األحكام من األدلة ،فإنه جيوز له أن يقلد أحد األئمة املشهود هلم ابلعلم

والورع؛ ألن هؤالء العامة ال يستطيعون النظر واالجتهاد ،ومن أجل أالّ خيتار أحدهم األسهل

واألهون من أقوال أهل العلم من املذاهب املختلفة ،ولذلك فإنه يُلزم ابتباع مذهب من مذاهب أهل

العلم املعتربة.

أما طالب العلم والقادرون على النظر يف األدلة واالجتهاد يف النوازل واحلوادث فإن الواجب عليهم

النظر يف األدلة والعمل مبا يوافقها وطرح ما خيالفها؛ ألن الواجب على مجيع املكلفّي معرفة األحكام

الشرعية أبدلتها ،ولكن تُرك هذا األمر يف حق عامة الناس لعدم قدرهتم عليه؛ ألن هللا -سبحانه

وتعاىل -يقول ":ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ، ]286 :فيبقى األمر على ما هو عليه
فيمن عداهم من أهل العلم وطالبه.

وهبذا يتضح أن الشخص العامي الذي ال يستطيع النظر يف األدلة جيوز له أن يقلّد أحد األئمة
اجملتهدين املشهود هلم ابلعلم والصالح ،ويتبعه يف كل ما مل يعلم بطالنه ،أما إذا علم بطالن قوله يف

أي مسألة من املسائل ،أبن تبّي له فيها دليل خيالف قول إمامه فإن الواجب عليه العمل مبا دل عليه
الدليل ،وال جيوز له ٍ
حينئذ االستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ ألن التقليد إمنا جاز هلذا العامي؛ ألنه
جاهل ابلدليل ،أما إذا عرفه أو أٌخرب به وجب عليه ترك التقليد والعمل ابلدليل؛ لعدم احلاجة إىل

التقليد.
وهنا جيب التنبيه إىل أن العامي ال يسوغ له ترك مذهب إمامه يف أي مسألة من املسائل ،وإمنا يرتكه

عندما يظهر له دليل صحيح صريح خيالف مذهب إمامه ،ويتبعه فيما عدا ذلك .أما إذا مل يظهر له
ٍ
حينئذ عن
دليل يدل على خالف ما ذهب إليه إمامه ،فإنه ال جيوز له أن خيالف إمامه؛ ألنه ال خيالفه
ٌ
علم ،وإمنا مستنده يف ذلك اهلوى ،واتباع اهلوى ال جيوز.

على أنه جيب علينا أن حنسن الظن أبئمة اإلسالم وعلمائه عندما جند هلم أقواالً ختالف أدلة الكتاب
والسنة ،ونعتذر هلم أبن هذه األدلة مل تبلغهم أو مل تصح عندهم؛ ألهنم لو بلغتهم هذه األدلة

وص هحت عندهم فإهنم -ومن دون شك -سيصريون إليها وسيقولون مبقتضاها.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التعارض بّي النصوص الشرعية
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1424/2/14هـ
السؤال

أان مسلم وأحب اإلسالم حىت املوت ،ولكين حينما أطلع على كثري من األحاديث النبوية أرى بعضها

يناقض بعضاً أحياانً ويناقض بعضها القرآن أحياانً أخرى ،وحينما أنظر يف تعليل ذلك من قبل

العلماء السابقّي أو احلاضرين ال أراين مقتنعاً ،وال أجد هلا تفسرياً إال قوله تعاىل":ولو كان من عند

غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً" فهل نظرييت سليمة؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
مسألة التعارض ،من املسائل الكبار ،ولكن من أهم املهم أن تعلم ما يلي:

( )1أن كثرياً مما يظن فيه التعارض هو يف نظر الناظر ،وراجع إىل نقص يف الفهم.

( )2أن كثرياً منه أيضاً يكون سببه أن أحد الدليلّي املتعارضّي صحيح واآلخر ضعيف أو أحدمها

صريح واآلخر غري صريح ،فالصحيح الصريح يندر أن يعارض مثله ،ومع ذلك فإن وجد فيصار إىل

الرتجيح.
( )3أن يكون أحد الدليلّي عاماً واآلخر خاصاً ،فيبقى العام على عمومه وخيص منه ما ورد الدليل
اخلاص بتخصيصه وال تعارض ،ولذلك بسط يف مصنفات مستقلة.

وسؤالك جاء عاماً ولو ذكرت لنا مثاالً ألمكن تفصيل اجلواب حوله ،ولذا فنصيحيت لك التوجه إىل
ما أجدى يف العلم والعمل ،والتزود من العلم النافع ،واملشاركة يف العمل اجلاد وستصيب من ذلك

خرياً كثرياً إبذن هللا ،ابرك هللا فيك .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احرتان بّي أقوال العلماء!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1425/2/16هـ

السؤال

على أي أساس نقول هذا الرأي هو األقوى أو األصح؟ وهل جيوز اتباع رأي أحد املشايخ يف يوم
ورأي شيخ آخر يف يوم آخر؟ مبعىن أن نصلي على املذهب الشافعي يف يوم ،وعلى املذهب احلنفي

يف يوم آخر.
اجلواب

األصل أن اإلنسان متبع ملا جاء يف القرآن والسنة ،ويدل هلذا أدلة كثرية من ذلك :قول هللا  -عز

وجل" :-ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلّي" [القصص ، ]65:ال يقول :ماذا أجبتم فالانً أو
فالانً من العلماء ،وأيضاً قول هللا  -عز وجل" :-أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به

هللا" [الشورى ، ]21:وأيضاً من السنة حديث العرابض بن سارية -رضي هللا عنه ،-أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي عضوا عليها
ابلنواجذ" رواه الرتمذي ( ، )2676وأبو داود ( ، )4607وابن ماجة ( ، )42وأيضاً ما ثبت يف
صحيح مسلم ( )867عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -كان يقول يف خطبته" :أما بعد :فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد -
صلى هللا عليه وسلم "-وحديث عائشة  -رضي هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد"رواه البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718واللفظ له،

وأيضاً قول النيب -عليه الصالة والسالم" :-من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا"

رواه البخاري ( ، )7137ومسلم ( )1835من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-والنصوص يف
هذا كثرية جداًّ ،وإذا اختلف العلماء  -رمحهم هللا -على قولّي فأكثر فإن اإلنسان ال خيلو من

أمرين:
األمر األول :أن يتبّي له احلق من الكتاب والسنة ،فهذا جيب عليه أن يتبعه؛ ملا تقدم من الدليل.

األمر الثاين :أال يتبّي له كأن يكون عامياً ،أو تتكافأ عنده األدلة ،وحنو ذلك ،فهذا أيخذ بقول أوثق

العاملّي علماً وورعاً ،فإن تساوى عنده العاملان يف العلم والورع ،قال بعض األصوليّي :أبنه يتخري من

أقواهلما ،وقال بعض األصوليّي أبنه أيخذ ابألشد .وهللا أعلم.
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اجلمع بّي الرباءة من النصارى والزواج بنسائهم
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /التعارض والرتجيح
التاريخ 1424/4/11هـ

السؤال

كيف علينا أال نود النصارى وأال نسلم عليهم ،وال نتعامل معهم ،وقد مسح هللا

تعاىل للمسلمّي ابلزواج منهم؟ ما يعين حبهن وإجناب األطفال منهن وتركهن على دينهن إذا أبّي أن
يسلمن ،وهن اللوايت يربّي األطفال ،فكيف ذلك الفاصل
الشعوري الذي جيب أن يكون بّي الفئتّي؟ ووصفهم ابلكفار ،مع العلم أنين
أتكلم عن فئة النصارى اليت ال تشرك ابهلل تعاىل ،واليت تؤمن أبنه واحد

أحد ،وأن عيسى -عليه السالم -رسول هللا .الكثري من الفتاوى تنص على أن النصارى هم من أهل
النار ،ألهنم مل يؤمنوا بسيدان حممد  -عليه الصالة والسالم -فكيف يكون للزوج حق القوامة،
وتوجيه امرأته يف أمور دينها ومعاشها ،وأن يتزوج نصرانية بذات الوقت ويبقيها على دينها؟

اجلواب

أحل هللا -تبارك وتعاىل -للمسلمّي الزواج ابلكتابيات احملصنات ،العفيفات ،كما جاء يف اآلية
اخلامسة من سورة املائدة؛ فالكتابية العفيفة اليت ليس هلا صديق ،وإمنا كانت يف مسلك رشيد بعيد
عن الفواحش حيل الزواج هبا وتتوىل اإلجناب وتربية األوالد .والنصارى واليهود املساملون -إن

وجدوا -ال ينهاان هللا عن معاملتهم ابحلسىن ،وإكرامهم واحرتامهم ،كما قال تعاىل" :ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
اَّللُ
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ب
اَّللَ ُِحي ُّ
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
َع ِن الذ َ
الْم ْق ِس ِطّي" [املمتحنة ، ]8:وقال تعاىل" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ُكونُوا قَـ هو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط َوال
َ َُ
َ
َ َ
َ
ُ
ّي هَّلل ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ هن ه ِ
ب لِلتهـ ْق َوى َواتهـ ُقوا ه
ري ِمبَا تَـ ْع َملُو َن"
َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أَال تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
اَّللَ َخب ٌ
هِ
ين قَالُوا إِ هن ه
ث ثَالثٍَة
اَّللَ َاثلِ ُ
[املائدة ، ]8:وفئة النصارى وصفهم هللا ابلكفر يف قوله" :لََق ْد َك َف َر الذ َ
وما ِمن إِلَ ٍه إِال إِلَهٌ و ِ
س هن اله ِذين َك َفروا ِم ْنـهم ع َذا ِ
يم"
اح ٌد َوإِ ْن َملْ يَـ ْنـتَـ ُهوا َع هما يَـ ُقولُو َن لَيَ َم ه
َ ُ ُْ َ ٌ
ََ ْ
ب أَل ٌ
َ
ِ
ِ
ه
ين قَالُوا إِ هن ه
اَّللَ ُه َو ال َْمسي ُح ابْ ُن َم ْرَميَ" [املائدة :من
[املائدة ، ]73:وقال تعاىل" :لََق ْد َك َف َر الذ َ
ت النهصارى الْم ِسيح ابن هِ
ِ
اَّلل وقَالَ ِ
اآلية ، ]17وقال تعاىل" :وقَالَ ِ
ك قَـ ْوُهلُ ْم
اَّلل ذَلِ َ
ت الْيَـ ُه ُ
ود ُع َزيْـ ٌر ابْ ُن ه َ
َ
َ َ َ ُ ُْ

ِأبَفْـو ِاه ِهم ي َ ِ
هِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَـ ْب ُل قَاتَـلَ ُه ُم ه
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن" [التوبة ، ]30:وإذاً فاملشهور
اَّللُ أ ه
َ ُْ
ضاهئُو َن قَـ ْو َل الذ َ

عن النصارى اعتقادهم عقيدة التثليث ،وليس فيهم من يؤمن ابهلل رابً ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله،
وال أدري من أين جئت مبفهومك هذا؟!.
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استبدال الكفارات ابألدعية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

السالم عليكم ،ورد يف بعض الكفارات عتق رقبة فهل جيوز استبداهلا مبا ورد يف األحاديث الصحيحة

أن قول دعاء معّي ال أذكره مبثابة عتق رقبة من ولد إمساعيل وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كان على املرء عتق رقبة وهو قادر على ذلك فال جيزئ عنه اإلتيان ابلذكر الوارد ،وإمنا الذكر
الوارد فضله عظيم ،وينال به املرء ثواب العتق وفضله خبرب الصادق  -صلى هللا عليه وسلم  -ولكنه
ال يكفي عن إعتاق الرقبة الواجبة ،وإليك أخي احلبيب الوارد يف فضل الذكر وأنه ينال به فضل

العتق ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-من قال
ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت

عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك

حىت ميسي ومل أيت أحد أبفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه" ،وقال" :ومن قال يف يوم سبحان
هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاايه ولو كانت مثل زبد البحر "متفق عليه البخاري

( ، )6405-6403ومسلم ( ، )2691وعن أيب أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه  -عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل" متفق عليه البخاري

( ، )6404ومسلم ( ، )2693وال ختالف بّي احلديثّي ألن مقابل املئة عشر رقاب وكتابة مائة

حسنة وحمو مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ،ويف حديث أيب أيوب ثواب العشر مرات
كمن أعتق أربعة أنفس ومل يذكر معها غريها.
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اجلمع بّي إجياب حد الردة وآية "ال إِ ْك َراهَ ِيف ال ِّدي ِن"
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1425/6/1هـ

السؤال

السالم عليكم.

وفقاً حلديث متفق على صحته" :ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث" وذكر منها املرتد" ،أال

يكون ذلك مناقضاً لقوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين"؟ أرجو بيان وجه التعارض .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فيظهر من السؤال أن السائل على معرفة ،وحيتاج إىل بيان وتوضيح يف اإلجابة؛ ولذا سأبسط اجلواب

وأوضحه له إن شاء هللا؛ فأقول:

ليس بّي اآلية واحلديث تعارض  -حبمد هللا -؛فإن احلديث ،وكذا األحاديث األخرى اليت جاءت يف
قتل املرتد كحديث" :من بدهل دينه فاقتلوه" رواه البخاري ( )3017من حديث علي -رضي هللا
عنه -كلها يف من كان مسلماً ،وذاق حالوة اإلميان ،مث ارت هد عنه -والعياذ ابهلل -إىل الكفر خمتاراً له

ومفضالً له على اإلميان ،وردته هنا وكفره تستلزم تنقصه هلل ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم -ولدينه
القومي ،فلذا استحق القتل عقوبة له؛ فإن فعله هذا جرمية ال يعدهلا جرمية .وقد نقل اإلمجاع على

وجوب قتله ابن قدامة يف (املغين. )16/ 9
كما أن املفسدة اليت ترتتب على ردة املسلم عن دينه أعظم بكثري من مفسدة بقاء الكافر األصلي

على كفره.

أما اآلية وهي قوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين" [البقرة ، ]256:فهي يف الكافر األصلي الذي مل

يدخل اإلسالم أصالً ،وقد جاء يف تفسري هذه اآلية قوالن للمفسرين:

أحدمها :أهنا منسوخة آبايت القتال - ،فال تكون معارضة للحديث  -وعلى القول بنسخها فإنه
يكره مجيع الكفار على اإلسالم؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد أكره العرب على دين

اإلسالم ،ومن أىب منهم الدخول فيه أو بذل اجلزية قاتله  -وهذا هو اإلكراه  ،-ومن أدلة هذا أيضاً:
قول هللا -تعاىل" :-ستدعون إىل قوم أويل أبس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون" [الفتح ، ]16 :وقوله
تعاىل" :اي أيها النيب جاهد الكفار واملنافقّي واغلظ عليهم" [التوبة ، ]73 :وقوله تعاىل":اي أيها

الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" [التوبة. ]123 :

ويف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ( )3010عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -عن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :عجب هللا من ٍ
قوم يدخلون اجلنة يف السالسل" .يعين األسارى الذين يقدم
هبم بالد اإلسالم يف الواثق والقيود مث بعد ذلك يسلمون فيدخلون اجلنة وهذا القول ذهب إليه بعض
املفسرين.

والقول الثاين :أهنا حمكمة غري منسوخة ،وأهنا نزلت يف أهل الكتاب خاصة (اليهود والنصارى
واجملوس ،وهم من تؤخذ منهم اجلزية)  ،وأهنم ال يكرهون على اإلسالم إذا بذلوا اجلزية ،وأما

املشركون والكفار فال يقبل منهم إال اإلسالم أو يقاتلون؛ ألهنم الذين نزل فيهم قوله تعاىل" :اي أيها
النيب جاهد الكفار واملنافقّي" [التوبة ، ]73 :وهذا قول أكثر املفسرين منهم :سعيد بن جبري

وجماهد والشعيب وقتادة واحلسن والضحاك ،وهو قول عمر بن اخلطاب-رضي هللا عنه ،-فقد روى
زيد بن أسلم عن أبيه قال :مسعت عمر -رضي هللا عنه -يقول لعجوز نصرانية :أسلمي أيتها العجوز

تسلمي؛ إن هللا بعث حممداً ابحلق ،قالت أان عجوز كبرية ،واملوت إيل قريب ،فقال عمر-رضي هللا

عنه :-اللهم اشهد وتال ":ال إكراه يف الدين" [البقرة. ]256 :

وجاء عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما :-أن هذه اآلية نزلت فيمن دخل اليهودية من أبناء األنصار

أهنم ال يكرهون على اإلسالم .رواه أبو داود يف سننه ح ( )2682وهذا القول رجحه شيخ املفسرين

ابن جرير الطربي.
وقال ابن حزم الظاهري  -رمحه هللا ( :-وأما قول هللا -تعاىل" :-ال إكراه يف الدين" [البقرة:

 ، ]256فلم خيتلف أحد من األمة كلها يف أن هذه اآلية ليست على ظاهرها؛ ألن األمة جممعة على
إكراه املرتد عن دينه  -يعين ابلرجوع إىل اإلسالم  ... -اخل) .

وليس قول العلماء هنا إبكراه الكفار يشمل إكراه كل كافر على الدخول يف اإلسالم ،بل املراد

الكفار احملاربّي الذين وقع بينهم وبّي املسلمّي قتال ،أما من مل يقع بّي املسلمّي وبينهم قتال فال
يكرهون ،وقد نص العلماء على الذمي واملعاهد واملستأمن  -وهم كفار  -أهنم ال جيوز إكراههم،

قال ابن قدامة يف (املغين ( : )30/ 9الدليل على حترمي اإلكراه قوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين"

[البقرة ، ]256 :وأمجع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه واملستأمن ال جيوز
نقض عهده ،وال إكراهه على ما مل يلتزمه)  .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.

وينظر للزايدة يف هذا املراجع التالية:
 -1تفسري ابن جرير .14 /3

 -2تفسري ابن كثري .311 /1
 -3تفسري القرطيب .279 /3
 -4احمللى البن حزم .225 /9

()484/4

كيف جنمع بّي هذين النصّي؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1425/04/26هـ

السؤال

كيف جنمع بّي قوله -تعاىل":-والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا
لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون "..اآلية يف سورة آل عمران.

وحديث النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أييت أقوام يوم القيامة أبعمال كاجلبال جيعلها هللا هباء

منثورا" ،فقال الصحابة  -رضي هللا عنهم -لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -جلهم لنا اي رسول
هللا ،فقال" :أما إهنم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويقومون من الليل كما تقومون
لكنهم إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها" .احلديث  ...نرجو اإليضاح .ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

دلت نصوص الكتاب والسنة على أن التوبة النصوح اليت استكملت الشروط حيصل هبا مغفرة

الذنوب وتكفري السيئات ودخول اجلنات ،كما جاء يف اآلية اليت ذكرها السائل ،وهي قوله -تعاىل:-
"واله ِذين إِذَا فَـعلُوا فَ ِ
استَـغْ َف ُروا لِ ُذنُوهبِِ ْم َوَم ْن يَـغْ ِف ُر ُّ
وب إِهال ه
س ُه ْم ذَ َك ُروا ه
اح َ
اَّللَ فَ ْ
اَّللُ
الذنُ َ
َ
َ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْـ ُف َ
ص ُّروا َعلَى ما فَـعلُوا وهم يـعلَمو َن" [آل عمران ، ]135:وكما يف قوله -تعاىل :-ه ِ
وَمل ي ِ
ين ال
َُْ
َ
َ َ َ ُ ْ َْ ُ
"والذ َ
ِ
ِ
س الهِيت َح هرَم ه
يَ ْد ُعو َن َم َع ه
ْق
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل َذل َ
اَّلل إِ َهلاً َ
ك يَـل َ
آخ َر َوال يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
ف لَهُ الْع َذاب يـوم ال ِْقيام ِة وخيَْلُ ْد فِ ِيه مهاانً إِهال من َاتب وآمن و َع ِمل َعمالً ص ِ
ك
اع ْ
احلاً فَأُولَئِ َ
أ ََاثماً يُ َ
ضَ
َُ
َْ َ َ ََ َ َ َ َ
َ ُ َْ َ َ َ َ
ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [الفرقان ، ]70-68:وكما يف قوله -تعاىل:-
يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
ادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم ال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّلل إِ هن ه ِ
الذنُوب َِ
مجيعاً إِنههُ ُه َو
ْ ََ
َ
"قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
اَّللَ يَـغْف ُر ُّ َ
ْ
ِ
يم" [الزمر ، ]53:وقد ورد يف سبب نزول هاتّي اآليتّي ما أخرجه البخاري (، )3855
الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
ومسلم ( )122من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أَ هن قَـ ْوًما َكانُوا قَـتَـلُوا فَأَ ْكثَـ ُروا َوَزنَـ ْوا
صلهى ه
ول َوتَ ْد ُعو إِلَْي ِه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَالُوا َاي ُحمَ هم ُد إِ هن اله ِذي تَـ ُق ُ
فَأَ ْكثَـ ُروا َوانْـتَـ َه ُكوا ،فَأَتَـ ْوا النِ ه
هيب َ -
اَّلل ع هز وج هل" :واله ِذين َال ي ْدعو َن مع هِ
ِ ِ
آخ َر" إِ َىل:
اَّلل إِ َهلًا َ
ارةً فَأَنْـ َز َل هُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ربَان أَ هن ل َما َعملْنَا َك هف َ
س ٌن لَ ْو ُختِْ ُ
َحلَ َ
ال :يـب ِّد ُل ه ِ
"فَأُولَئِ َ ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم ح ٍ
ت" :قُ ْل َاي
ص ًاانَ ،ونَـ َزلَ ْ
اَّللُ ش ْرَك ُه ْم إِميَ ًاان َوِزَان ُه ْم إِ ْح َ
سنَات" قَ َ ُ َ
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
اد ه ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم" ْاآليَةَ ،وأما ما جاء يف احلديث املذكور يف السؤال فهو حممول -
ين أ ْ
ي الذ َ
عبَ َ
وهللا أعلم  -على أن هؤالء الذين انتهكوا حمارم هللا قد وافتهم املنية ومل يتوبوا من هذه الذنوب ،أو مل
يستوفوا شروط التوبة ،وهي :اإلقالع عن الذنب والعزم على عدم العود ،والندم على مافات ،وإذا

كانت احلقوق للعباد مل يقوموا أبدائها ،واخلروج من املظامل ،فبقيت السيئات والذنوب من غري توبة،
فقدموا على رهبم وهم حيملوهنا على ظهورهم ،فعند املوازنة تغلب سيئاهتم حسناهتم ،كما جاء يف
ول هِ
صلهى
احلديث الذي أخرجه مسلم ( )2581من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُس َ
اَّلل َ
ِ
ِ
ه
ال :إِ هن
اع ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
س فِينَا َم ْن َال ِد ْرَه َم لَهُ َوَال َمتَ َ
س؟ ،قَالُوا :ال ُْم ْفل ُ
ال " :أَتَ ْد ُرو َن َما ال ُْم ْفل ُ
الْم ْفلِس ِمن أُ هم ِيت أيِْيت يـوم ال ِْقيام ِة بِص َالةٍ و ِ
ال َه َذا
ف َه َذا َوأَ َك َل َم َ
صيَ ٍام َوَزَكاةٍ َو َأيِْيت قَ ْد َشتَ َم َه َذا َوقَ َذ َ
ُ َ ْ
َ َْ َ َ َ َ َ
ِ
ضرب ه َذا فَـيـعطَى ه َذا ِمن ح ِِ
سنَاتُهُ قَـ ْب َل أَ ْن
سنَاتِِه فَِإ ْن فَنِيَ ْ
َو َس َف َ
ت َح َ
سنَاته َو َه َذا م ْن َح َ
ك َد َم َه َذا َو َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ضى ما علَي ِه أ ِ
ُخ َذ ِمن َخطَاايهم فَطُ ِرح ْ ِ
ِح ِيف النها ِر" ،وكما أخرجه البخاري ()6534
يُـ ْق َ َ َ ْ
ْ
َُْ َ
ت َعلَْيه مثُه طُر َ
ال " :من َكانَ ْ ِ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ت ع ْن َدهُ
من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُسو َل ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم قَ َ َ ْ
ِِ ِِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ه ِ ِ
سنَاتِِه ،فَِإ ْن
س مثَه دينَ ٌ
ار َوال د ْرَه ٌم م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن يُـ ْؤ َخ َذ ألَخيه م ْن َح َ
َمظْل َمةٌ ألَخيه فَـلْيَـتَ َحللْهُ م ْنـ َها فَإنههُ لَْي َ
ات أ ِ
ات أ ِ
ُخ َذ ِمن سيِئَ ِ
ت َعلَْي ِه" ،وحيتمل أن هؤالء الذين جاء وصفهم يف
َخ ِيه فَطُ ِر َح ْ
سنَ ٌ
ْ َّ
َملْ يَ ُك ْن لَهُ َح َ
احلديث املذكور يف السؤال فعلوا هذه احملرمات فعل املستحل هلا اآلمن من مكر هللا وعقوبته ،ويؤيد
هذا أن معىن االنتهاك املبالغة يف خرق حمارم هللا ،واحلديث املذكور من أفراد ابن ماجة ()4235

صلهى ه
الَ " :ألَ ْعلَ َم هن أَقـ َْو ًاما ِم ْن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
هيب َ -
أخرجه من حديث ثَـ ْوَاب َن رضي هللا عنه أن النِ ِّ
أُ هم ِيت أيْتُو َن يـوم ال ِْقيام ِة ِحبَسنَ ٍ
ال ِجبَ ِ
ات أ َْمثَ ِ
يضا فَـيَ ْج َعلُ َها ه
ال ثَـ ْوَاب ُن
ورا" قَ َ
ال ِهتَ َامةَ بِ ً
اء َم ْنـثُ ً
اَّللُ َع هز َو َج هل َهبَ ً
َ َْ َ َ َ َ
ول هِ
اَّلل ِ
ال" :أ ََما إِ ههنُ ْم
"اي َر ُس َ
ص ْف ُه ْم لَنَا َجلِّ ِه ْم لَنَا أَ ْن َال نَ ُكو َن ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن َال نَـ ْعلَ ُم قَ َ
رضي هللا عنهَ :-ْخ ُذو َن ِمن اللهي ِل َكما َأتْ ُخ ُذو َن ولَ ِكنـههم أَقـْوام إِذَا َخلَوا ِمبَحا ِرِم هِ
اَّلل
إِ ْخ َوانُ ُك ْم َوِم ْن ِج ْل َدتِ ُك ْم َو َأي ُ
َ ُْ َ ٌ
ْ َ
ْ ْ َ
وها" ،وقال البوصريي :إسناده صحيح .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
انْـتَـ َه ُك َ
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أقل اجلمع
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

ما أقل اجلمع على القول الراجح مع ذكر مثال للتوضيح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املسألة مما وقع فيها اخلالف قدمياً وحديثاً ،بل إن بعض حمققي أهل العلم كالقرايف ،ال تزال

املسألة عنده حمل إشكال ،وقال عن نفسه :إن له حنو من عشرين سنة يورده ،ومل يتحصل عنده
جواب.

والراجح -وهللا أعلم  -أننا ننظر يف املراد ابجلمع يف قولنا( :أقل اجلمع) هل املراد به اجلمع لغة وهو
ضم أمر إىل آخر ،أو أن املراد به مدلوله ،وهو كل ما يسمى مجعاً ،فإن كان املراد األول فأقل اجلمع
يصدق على اثنّي حلصول الضم ابلثاين.

وإن كان املراد به مدلوله  -وهو كل ما يسمى مجعاً -فإن صيغ اجلموع على قسمّي :مجوع قلة،

ومجوع كثرة ،واخلالف حينئذ يف مجوع القلة ،إذ هو موضوع للعشرة فما دوهنا إىل االثنّي والثالثة
على اخلالف ،أما مجوع الكثرة فموضوعة ألحد عشر فما فوق ابالتفاق بّي النحاة.

والذي يبدو يل يف أقل مجوع القلة هو ثالثة وهو رأي األكثر ،ويؤيده قول ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -لعثمان  -رضي هللا عنه( -ليس اإلخوة أخوين بلغة قومك) .

مث إن هللا قد أعطى األم السدس يف حالة وجود مجع من اإلخوة فقال تعاىل" :فإن كان له إخوة فألمه
السدس" [النساء ، ]11:ومعلوم أن األم حتجب أبخوين من الثلث إىل السدس ،إال أنه يستثىن من
ذلك ،أنه يعرب عن عضوين متصلّي من جسدين بلفظ اجلمع قصداً للتخفيف ،كما قال هللا" :فقد

صغت قلوبكما" [التحرمي ، ]4:فإنه لو قال" :قلبكما" لثقل اجتماع ما يدل على التثنية فيما هو

كالكلمة الواحدة مرتّي ،ومن فروع هذه املسألة وتصلح أن تكون مثاالً توضيحياً هلا ،لو أقر اإلنسان
على نفسه بدراهم ،فهل حيمل على درمهّي أو ثالثة ،ولو قال رجل :إن اشرتيت سيارات فامرأيت
طالق ،فهل تطلق امرأته بشراء سيارتّي أو ثالثة؟ .وهللا أعلم.

()486/4

هل اختالف األمة رمحة؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
أصول الفقه /التعارض والرتجيح
التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كثر احلديث بّي اخلطباء واحملدثّي أبن اختالف األمة رمحة ،واختالف العلماء والفقهاء رمحة ألمة
حممد -عليه الصالة والسالم ،-والسؤال هو :كيف يستقيم ذلك إن كان اإلسالم يدعو دائماً
للوحدة ونبذ االختالف؟ ،كما أن الفطرة تبّي لكل ذي لب أبن االختالف ليس دائماً ممدوحاً

ومفيداً ،فما املوقف الصحيح يف هذه املسألة من حيث الشرع والدين والفتيا واتباع احلق؟ وفقنا هللا
وإايكم للطريق املستقيم ،وجعلنا وإايكم من عباده الصاحلّي ،واحلمد هلل رب العاملّي.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه املسألة مهمة ،فإن مسألة اختالف األمة وكونه رمحة ،قد وردت يف حديث غري اثبت ،رواه

البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -بلفظ :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-مهما أوتيتم من كتاب هللا فالعمل به ،ال عذر ألحدكم يف تركه ،فإن مل يكن يف كتاب هللا،
فسنة مين ماضية ،فإن مل يكن سنة مين ماضية ،فما قال أصحايب ،إن أصحايب مبنزلة النجوم يف

السماء ،فأيها أخذمت به اهتديتم ،واختالف أصحايب لكم رمحة" وخرجه األلباين يف الضعيفة ()59
وقال :إنه موضوع.

وكذلك أورد هذا احلديث ابن احلاجب بلفظ" :اختالف أميت رمحة" ،وكذلك املال علي القاري الذي
قال :إن السيوطي قال :أخرجه نصر املقدسي يف احلجة ،والبيهقي يف الرسالة بغري سند ،ورواه

القاضي حسّي ،وإمام احلرمّي وغريهم ،ولعله ُخرج يف بعض كتب احلفاظ اليت مل تصل إلينا ،ونقل

السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول" :ما سرين أن أصحاب النيب حممد  -صلى هللا عليه

وسلم -مل خيتلفوا؛ ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة" ،وكذلك أخرج اخلطيب أن هارون الرشيد قال
ملالك بن أنس :اي أاب عبد هللا نكتب هذا الكتاب  -يعين املوطأ ،-وحنمل الناس عليه ،ونفرقه يف
آفاق اإلسالم لنحمل عليه األمة ،فقال اي أمري املؤمنّي :إن اختالف العلماء رمحة من هللا -تعاىل-

على هذه األمة ،كل يتبع ما صح عنده ،وكلهم على هدى ،وكل يريد هللا -تعاىل.-فهذه األقوال

تدل على أن حديث" :اختالف األمة رمحة" ليس اثبتاً ،ولكن مع ذلك هناك ما يدل على أن املسألة
هلا أصل ،فكالم عمر بن عبد العزيز ،وكالم مالك  -رمحهما هللا تعاىل -يدل على أن املسألة هلا

أصل ،ومعىن ذلك :أن االختالف احلميد الذي تكون له أسباب وجيهة من دالالت األلفاظ ،ومن
معقول النص ،هي اختالفات محيدة وسائغة ،وهلذا مساها ابن القيم  -رمحه هللا :-اخلالف السائغ بّي

أهل احلق ،فهذا النوع من االختالف ال حرج فيه ،وجيب على املسلم أن يوسع صدره لتلك احلكمة
اليت كتبها العامل يوصى هبا ابنه :اعرف اخلالف يتسع صدرك ،فإذا عرف اختالف العلماء ،وأسباب

هذا االختالف لوجود دالالت األلفاظ املختلفة ،ولوجود مسائل معقول النص ،فاالختالف يف

االجتهاد -كما يقول ابن القيم  -رمحه هللا -إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ،ولالجتهاد فيها
مساغ مل ينكر على من عمل به جمتهداً ومقلداً ،ويقول العز بن عبد السالم :من أتى شيئاً خمتلفاً يف

حترميه اعتقد حتليله ،فال ينكر عليه إال أن يكون قول احمللل ضعيفاً جداً.
إذاً االختالف هبذه املثابة يكون توسعة على الناس يف الفروع ،فمن عمل بشيء من أقوال العلماء يف
ذلك يكون إن شاء هللا مصيباً ،وحىت لو كان خمطئاً فإنه معفو عنه ،ومن اجتهد فأصاب فله أجران،

ومن اجتهد وأخطأ فله أجر كما جاء يف احلديث الذي رواه البخاري ( ، )7352ومسلم ()1716
عن عمرو بن العاص -رضي هللا عنه ،-فحينئذ ال ينكر هذا االختالف ،وهذا هو االختالف الذي

ميثل الرمحة؛ ألنه ميثل سعة واتساعاً حلل قضااي األمة ومشاكلها ،وكذلك حيمل الناس على التعايش

مع بعضهم دون وجود ضغن وأحقاد ال مربر هلا.

ب ِرحيُ ُك ْم" [األنفال:
از ُعوا فَـتَـ ْف َ
"وال تَـنَ َ
أما االختالف املنهي عنه ،والذي ميثله قوله تعاىلَ :
شلُوا َوتَ ْذ َه َ

من اآلية ، ]46هذا االختالف الذي يؤدي إىل التباغض والتدابر ،وقد هنى النيب -صلى هللا عليه
وسلم -عن ذلك فقال" :ال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال تناجشوا ،وكونوا عباد هللا إخواانً" رواه

البخاري ( ، )6066ومسلم ( )2563من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-هذا االختالف

الذي يؤدي إىل التباغض والتدابر هو االختالف الذي ميس العقائد الكربى ،وهو أمر يتجاوز -على

حد التعبري املعاصر -اخلطوط احلمراء ،ومبعىن أنه يتجاوز االختالف املقبول إىل التناحر وإىل أن

يضرب بعض األمة بعضها ،وأال تتحد سياساهتا ،وأال تواجه عدوها معاً ،هذا االختالف مذموم.

إذاً االختالف منه محيد ،ويكون عالمة صحية ،هو اختالف عرفت أسبابه وظهرت آاثره الطيبة على

األمة ،وأحدث يسراً ،وهناك اختالف ظهرت آاثره السيئة على األمة وهو االختالف املذموم ،فعلى
اجملتهد العامل أن يعرف ذلك ببصريته ،وأن يكون بصرياً أبنواع اخلالف اليت يتسامح هبا ،وخبرياً أبنواع
اخلالف اليت تؤدي إىل تدمري وحدة األمة ،وتؤدي إىل التباغض والتدابر الذي هنى الشرع عنه.

أرجو أن يكون قد فهم ذلك السائل ،وهللا  -سبحانه وتعاىل -أعلم.
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هل هناك إمجاع يعارض نصاً؟
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /التعارض والرتجيح

التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
سؤايل هو :هل يعارض اإلمجاع حديثاً صحيحاً؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن اإلمجاع إذا ثبت فإنه يرتتب عليه أحكام ،منها :أنه ال يقع على خالف نص ،ومن ادعى ذلك

فال خيلو احلال من أمرين :إما أن يكون اإلمجاع غري صحيح ،وإما أن يكون النص منسوخاً،
فباإلمجاع الصحيح يعرف بطالن غريه من األدلة؛ فمحال على األمة أن تضيع دليالً حتتاج إليه؛ إذ
هي معصومة ،لكن قد جيهل بعض األمة بعض النصوص ،وال جتهله كل األمة ،واإلمجاع قول كل

جمتهدي األمة .يقول اإلمام الشافعي( :ال نعلم رجالً مجع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ،فإذا

مجع علم عامة أهل العلم هبا أتى على السنن ،وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء

منها ،مث ما كان ذهب عليه منها موجوداً عند غريه)  .ويقول اخلطيب البغدادي يف كالمه على طرق
معرفة الناسخ واملنسوخ( :وقد يعلم ابإلمجاع ،وهو أن جتمع األمة على خالف ما ورد من اخلرب؛

فيستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لئال جتتمع على اخلطأ)  .ويقول ابن القيم( :وحمال أن جتمع األمة
على خالف نص له إال أن يكون له نص آخر ينسخه)  .وهللا أعلم.
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الطعن يف فتاوى كبار العلماء
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء
التاريخ 1425/2/14هـ

السؤال

دار احلديث يف إحدى املنتدايت حول قيادة املرأة وعرضت فتوى الشيخ العالمة حممد بن صاحل

العثيمّي والشيخ ابن ابز  -رمحهما هللا تعاىل -رد عليها من يدعي العلم بال علم ،وقال العلماء

يصيبون وخيطئون ،وكم من فتوى اكتشفوا أهنا خاطئة فيما بعد مث استشهد يل أبن امرأة أتت إىل عمر
بن اخلطاب -رضي هللا عنه -وردت عليه يف مسألة ،فقال عمر  -رضي هللا عنه -أخطأ عمر

وصدقت املرأة.

سؤايل :هل هذه الرواية صحيحة؟ وهل جنعلها قاعدة يف الدين نقيس عليها؟ وهل كل من هب ودب

أييت ويستشهد هبذه الرواية نتبعه يف عدم األخذ من العلماء؟ وهل رد فتوى العلماء بال علم جائز؟

أال يصح أن نقول على هؤالء أبهنم خالفوا أمراً إهلياً وهو" :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون".

ملحوظة أولية :لألسف اتصلت ببعض الدعاة ومل يتحمس للموضوع ،وكان األمر سهالً وأان أرى أن

األمر خطري جداً ألن الناس سيبدؤون يف التشكيك ابلعلماء فيصبح كل عامل فيه شبهة ،وابلتايل

سيكون علماؤهم ومشاخيهم ومفتوهم هم األمساء املستعارة يف املنتدايت اليت خلفها رمبا يكون يهودي

أو نصراين أو منافق أو جاهل ال يعي ما يقول أو إمعة ،لكن عندما نقارعهم ابحلجة ،ونبّي هلم احلق

بوضوح وجالء ،وابألدلة الشرعية فإن ذلك مبشيئة هللا سيكون سبباً يف إنقاذ الكثري من أخواتك نساء

املسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي،
أما بعد:
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أوالً :روى أبو داود ( )2106والرتمذي ( )1114والنسائي ( )3349عن أيب العجفاء السلمي

قال :خطبنا عمر  -رضي هللا عنه -يوماً فقال" :أال ال تغالوا يف صدقات النساء ،فإن ذلك لو كان
مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند هللا كان أوالكم هبا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ما أصدق

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -امرأة من نسائه وال أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنيت عشرة
أوقية".
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وقال القرطيب يف تفسريه :وخطب عمر  -رضي هللا عنه -فقال":أال ال تغالوا يف صدقات النساء،
فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند هللا لكان أوالكم هبا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
 ،ما أصدق قط امرأة من نسائه وال بناته فوق اثنيت عشرة أوقية ،فقامت إليه امرأة فقالت :اي عمر:

يعطينا هللا وحترمنا؟ أليس هللا سبحانه وتعاىل يقول" :وآتيتم إحداهن قنطاراً فال أتخذوا منه شيئاً
أأتخذونه هبتاانً وإمثاً مبيناً" [النساء ، ]20:قال عمر  -رضي هللا عنه" :-أصابت امرأة وأخطأ عمر"

ويف رواية فأطرق عمر  -رضي هللا عنه -مث قال" :كل الناس أفقه منك اي عمر" ،ويف أخرى" :امرأة

أصابت ورجل أخطأ وهللا املستعان"،وروى احلافظ أبو يعلي هذا األثر فقال" :حدثنا أبو خيثمة حدثنا

يعقوب بن إبراهيم ،حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد بن عبد الرمحن عن خالد بن سعيد عن

الشعيب ،عن مسروق قال :ركب عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -منرب رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -مث قال" :أيها الناس :ما إكثاركم يف صداق النساء ،وقد كان رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم -ال تعدو الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك،
ولو كان اإلكثار يف ذلك تقوى عند هللا أو كرامة مل تسبقوهم إليها ،فألعرفن ما زاد رجل يف صداق
امرأة على أربعمائة درهم فما دون ذلك ،قال :مث نزل فاعرتضته امرأة من قريش ،فقالت اي أمري

املؤمنّي :هنيت الناس أن يزيدوا يف مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال :نعم ،فقالت :أما مسعت ما
أنزل هللا يف القرآن؟ قال وأي ذلك؟ قالت أما مسعت هللا يقول" :وآتيتم إحداهن قنطاراً"
[النساء ]20:؟ فقال عمر  -رضي هللا عنه :-اللهم غفراً ،كل الناس أفقه من عمر ،مث رجع فركب

املنرب ،فقال أيها الناس :إين كنت هنيتكم أن تزيدوا يف صدقاهتن على أربعمائة درهم ،فمن شاء أن
يعطي من ماله ما أحب".
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قال أبو يعلي :وأظنه قال" :فمن طابت نفسه فليفعل" ،إسناد جيد وقوي ،ومن طرق هذا األثر :قال

ابن املنذر :حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أيب حصّي عن أيب عبد

الرمحن السلمي قال :عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه" :-ال تغالوا يف مهور النساء ،فقالت امرأة:
ليس ذلك لك اي عمر ،إن هللا يقول" :وآتيتم إحداهن قنطاراً" فقال عمر :إن امرأة خاصمت عمر

فخصمته".

ومن طرقه كذلك وفيه انقطاع قال الزبري بن بكار :حدثين عمي مصعب بن عبد هللا عن جدي قال:

قال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه" :-ال تزيدوا يف مهور النساء ،فمن زاد ألقيت الزايدة يف بيت
املال ،فقالت امرأة من صفة النساء طويلة يف أنفها فطس :ما ذاك لك ،قال ومل؟ قالت :إن هللا قال:

(وآتيتم إحداهن قنطاراً) [النساء ، ]20:فقال عمر :امرأة أصابت ورجل أخطأ".

من خالل هذا العرض السريع جملرايت هذه الواقعة كما وردت يف الطرق املختلفة يتضح أن عمر بن
اخلطاب -رضي هللا عنه -فعل الواجب يف هذه املسألة ،حيث رجع إىل احلق ملا بُِّّي له ،ومل ميتنع من

ذلك ملنصبه ومكانه بّي الصحابة  -رضي هللا عنهم -ألنه كان يبحث عن احلق ،وهو هنا مل يرجع
إىل جمرد قول املرأة ،ألنه ال حجة يف قوهلا وال يف قول غريها من الناس ،وإمنا رجع إىل اآلية اليت

ذكرهتا املرأة.
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اثنياً :الواجب على اإلنسان عموماً أن يكون ابحثاً عن احلق متلمساً له يف كل أحواله ،وإذا قال شيئاً
أو حكم بشيء مث تبّي له أن احلق خبالفه فإن الواجب عليه الرجوع إىل احلق وال غضاضة يف ذلك،
وهو خري من التمادي يف الباطل ،قال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -يف كتابه إىل أيب موسى

األشعري  -رضي هللا عنه" -والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل" ،وذلك بغض النظر

عمن أرشدك إليه سواء أكان امرأة أو رجالً عاملاً أو عامياً ،صغرياً أو كبرياً ،ألن احلكمة واحلق ضالة
ّ
املؤمن بغض النظر عن قائلها ،ولذلك قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -أليب هريرة -رضي هللا

عنه" :-صدقك وهو كذوب" يعين :إبليس ملا ذكر أليب هريرة  -رضي هللا عنه -فضل آية الكرسي،
واحلديث رواه البخاري ( )3275من حديث أيب سعيد  -رضي هللا عنه .-
اثلثاً :هذه القصة الواردة عن عمر  -رضي هللا عنه -تعد قاعدة من قواعد اإلفتاء واالجتهاد،

والعلماء متفقون على مضموهنا ،ومل يقل أحد من أهل العلم أبن اإلنسان جيوز له البقاء على قوله مع
تبّي خطئه وجمانبته للصواب ،لكن العامل إذا اجتهد يف أي مسألة من املسائل وتبّي له احلق فيها

وجب عليه العمل مبا ظهر له من احلق وإفتاء من سأله عن حسب ما يراه حقاً يف املسألة ،وال يرجع

عما توصل إليه لقول أي إنسان كائناً من كان ،ولكن إذا تبّي له دليل خيالف ما توصل إليه سواء
أذكره هو أم ذكره غريه به وجب عليه العمل مبا يقتضيه هذا الدليل.

رابعاً :ينقسم الناس حبسب علمهم ابألدلة الشرعية إىل قسمّي :علماء ،وعامة؛ فالعلماء :هم أهل

النظر يف األدلة الشرعية واستنباط ما اشتملت عليه من األحكام ،وهم الذين جيوز هلم مناقشة

بعضهم البعض فيما ذهب إليه كل منهم يف املسائل املختلف فيها ،وال يلزم أحد مبا ذهب إليه غريه
من العلماء ،بل الواجب على كل منهم العمل مبا أداه إليه اجتهاده.

()493/4

أما العامة :فالواجب عليهم سؤال العلماء فيما يعرض هلم من أمور دينهم امتثاالً لقوله تعاىل:

"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" [النحل ، ]43:وليس من شأن العامي رد فتاوى أهل العلم
أو عدم األخذ هبا أو ختري ما شاء منها ،ألنه إن فعل ذلك فإنه ال يفعله عن علم ومعرفة ،وإمنا

منطلقه يف ذلك اهلوى والتشهي ،كما أنه ال جيوز للعامي أن يرتك األخذ بفتاوى أهل العلم حبجة أهنم
رمبا يكونوا خمطئّي ،ألننا لو أجزان له ذلك لبقي العامي بغري تكليف ،ألن كثرياً من املسائل اجتهادية

والعلماء خمتلفون فيها واحتمال اخلطأ قائم يف حق كل فريق ،وإمنا الواجب على العامي أن يقلّد

العلماء املشهود هلم ابلعلم والتقوى ،وال يتجاوز أقواهلم إال إذا تبّي له خطؤها بدليل صحيح واضح،
وإذا كان ليس من حق العامي رد كالم العلماء ،فإن من حقه أن يسأل العامل عن دليل املسألة

ومستندها الذي اعتمده العامل يف فتواه ،ألن العامي ليس متعبداً ابتباع أشخاص العلماء ،وإمنا هو
متعبد ابتباع األدلة اليت يعرفها العلماء ويبينوهنا للعامة.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مىت استفىت؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء
التاريخ 1424/4/7هـ
السؤال

علي االستفتاء فوراً؟
إذا عرض يل سؤال يف الدين ،فهل جيب ّ
اجلواب

األصل والقاعدة يف ذلك أن يسارع املرء يف سؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليه من أمر دينه؛

ألن ذلك من حسن الصاحلات اليت أمر هللا ابملبادرة إليها يقول  -تعاىل  ":-وسارعوا إىل مغفرة من
ربكم وجنة عرضها السموات واألرض" [آل عمران ]133:غري أنه جيب عليه أن يبادر على الفور

يف سؤال أهل العلم يف صور منها:

 -إن أشكل عليه أمر يف عبادة قد أداها ،فهذا يلزمه أن يسأل على الفور؛ حىت يقيم نقص عبادته

إن أمكن ذلك ،أو يكفر إن صح التكفري أو يعبد إن لزم ذلك.

 إن وجبت عليه عبادة على الفور وهو جيهل شيئاً مما ال تصح إال به ،فيجب عليه السؤال علىالفور حىت تكون عبادته على بصرية وعلم.

 إن وقع منه أمر ال يدري هل يرتتب عليه حكم شرعي أم ال؟ فيجب عليه السؤال على الفور حىتتربأ ذمته ،وهذه الصورة عامة ال ختتص ابلعبادات وحنوها .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.
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أخذ األجرة على الفتوى
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1423/10/24هـ
السؤال

يف مدينيت شيخ من أهل الصالح والتقوى ومؤهله ٍ
عال يف الشريعة  -ضاق به احلال  -فمال إىل

طلب مقابل نقدي على الفتوى حّي يستفىت -وهذا أمر مقزز جدا يف بالدان ،ويف ظين أنه استند إىل
أصل شرعي يف هذا التصرف آمل أن تفيدوان ابجلوانب الشرعية -ألخذ األجرة على الفتوى.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد اختلف أهل العلم يف أخذ املفيت األجرة على فتياه من أعيان من يفتيهم إذا كان فقرياً وليس له

كفاية وال رزق من بيت املال.

واجلمهور على املنع ،وهو اختيار العالمة ابن القيم رمحه هللا وغريه.
وال شك أن هذا هو األوىل .وعلى كل فهذه املسألة من مسائل اخلالف فلعله اختار القول ابجلواز.

وميكن للسائل أن يتفق مع أثرايء البلد وأعيانه على إعطاء هذا املفيت مبلغاً كل مدة نظري فتياه

وتعليمه للناس ،ففي ذلك سعي يف حاجة أخ مسلم ،وفيه كف له عن األخذ من كل مستفت ،وفق

هللا اجلميع هلداه  -وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه أمجّي.
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جرأة غري املختصّي على الفتوى
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء
التاريخ 1424/3/16هـ

السؤال

أريد إجابة وافية شافية رداً على من يقول إن احلديث عن الدين ال حيتاج إىل خمتص؟

فيفتون وجييبون ويقولون وجهات نظرهم كما يشاءون ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

من األمور املسلمة عند أهل العلم :أن الكالم يف األحكام الشرعية وما يتعلق هبا ليس متاحاً لكل
أحد ،كما أنه ليس مقصوراً على ٍ
أانس حمددين معينّي ال يشاركهم غريهم ،وإمنا هناك ح ٌد من العلم
وحرم عليه الكالم فيما جيهل من
من ّ
حصله جاز له أن يتكلم يف أمور الدين يف حدود ما يعلمُ ،

األحكام.

إخبار عن حكم هللا ،أو حكم رسوله -صلى هللا عليه
وذلك ألن الكالم يف أمور الدين إمنا هو ٌ

وسلم -يف املسألة ،وإذا كان اإلنسان ال حييط علماً مبا ورد عن هللا وعن -رسوله صلى هللا عليه

وسلم ،-فإن إخباره عنهما ال يكون مطابقاً ملا جاء عنهما ،وإمنا يكون من تلقاء نفسه ،واعتماداً
على عقله ،وبذلك جيعل عقله حاكماً على الشرع ،وهذا ابطل ،ولنا يف رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أسوةٌ حسنة ،حيث كان جييب السائل إذا كان عنده علم ابملسألة ،وإذا مل يكن عنده علم هبا
فإنه ينتظر الوحي ،ومل يتكلم فيها إذ كان غري عاٍمل حبكمها.
وكذلك األمر ابلنسبة للصحابة والتابعّي -رضي هللا عنهم أمجعّي -حيث كانوا ال يتكلمون إال فيما

يعلمونه من أمور الشرع ،وقد حفظت لنا سريهم توقف كثري منهم وامتناعهم عن الكالم فيما جهلوا
ظ عنهم يف ذلك :قول أيب بكر -رضي هللا عنه " :-أي مساء تظلين ،وأي أرض
من األحكام ،ومما ُح ِف َ
تقلين إذا تكلمت يف كتاب هللا بغري علم" رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ()1561
وغريه ،وقد سئل اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا عن أربعّي مسألة ،فأجاب عن أرب ٍع منها ،وقال يف

ٍ
ست وثالثّي :ال أدري ،وحنو ذلك من األخبار اليت يتبّي فيها أن العلماء الرابنيّي واألئمة اجملتهدين
مل يكونوا يتكلمون يف أمور الدين إال يف حدود ما علموه واطلعوا عليه.

وإذا كان األمر كذلك يف حق العلماء واألئمة اجملتهدين ،فالواجب على غريهم ممّن مل يطلب العلم ومل
يكن من أهله املوصوفّي به أال يتكلم فيما يتعلق ابألحكام الشرعية؛ ألنه غري عامل هبا ،وغري العامل ال

جيب عليه السكوت فحسب ،بل جيب عليه مع السكوت أن يسأل العلماء؛ استجابةً لقوله تعاىل:
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" [النحل ، ]43 :وحيرم عليه أن يتصدى ويتصدر يف أموٍر
جاهل هبا؛ عمالً بقوله تعاىل":وال تقف ما ليس لك به علم " [اإلسراء. ]36 :
هو
ٌ

وهذا األمر هو املتبع عند الناس يف أمور دنياهم ،فنجدهم ال يرضون بكالم اإلنسان إال فيما يعلم،

مرض فإنه ال يسأل إال الطبيب ،وال يعتمد على كالم غريه من الناس ،وإذا
فمثالً :إذا أصاب أح َدهم ٌ
أراد أحدهم البناء فإنه ال يسأل إال املهندسّي الذين ميتهنون البناء والتصميم ،وهكذا فكل إنسان

يتكلم فيما حييط بعلمه يف أمور الدنيا ،وإذا كان األمر كذلك يف أمور الدنيا فأمور الدين من ابب
أوىل ّأال يتكلم فيها إال أهل العلم وطلبته الذين أخذوا منه ٍ
حبظ وافر.

وقد يقول قائل :إن اإلنسان وإن مل يكن من أهل العلم ،إال أنه قد يبحث عن أدلة املسألة املعينة ،مث

مبين على
يتكلم فيها بناءً على ما علمه من أدلتها ،فيقال له :إن األدلة الشرعية مرتابطة ،وبعضها ٌ

بعض ،مث إن الدليل املعّي حيتاج إىل عدة أمور من أجل أن يصح االستدالل به ،كأن يكون صحيحاً
ٍ
معارض بغريه من األدلة األخرى ،ساملاً من
غري
اثبتاً عن هللا أو عن رسوله -صلى هللا عليه وسلمَ ،-
النسخ والتأويل ،وحنو ذلك مما ال يعرفه إال أهل العلم الذين هنلوا منه ،وهذه األمور بال شك ال

تتوفر يف عامة الناس.

وحنن ال نقول هذا الكالم بناءً على أن الدين له ٌ
رجال حمددون معينون ال يتكلم فيه غريهم ،كما هو

األمر يف بعض الدايانت األخرى ،ولكن نقول :إنه ال يتكلم يف أمور الدين إال العلماء الذين حازوا

حصلها جاز له الكالم يف األحكام الشرعية يف حدود
شروط العلم اليت ذكرها أهل العلم ،فكل من ّ

ما يعلم كما سبق ذكره.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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األجرة مقابل الفتوى
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

ظهر يف إحدى الدول ،ظاهرة جديدة خاصة إبفتاء اجلمهور وهو هاتف الفتوى ،ومعناه أن العامل
ميكنه تلقي الفتاوى عن طريق اهلاتف اخللوي أو العادي ،ال أعلم ابلضبط ويرد عليها مباشرة.

وذلك مقابل مبلغ مايل للدقيقة الواحدة يدفعها السائل ،أي أهنا تضاف إىل فاتورته الشخصية ،ما
حكم هذا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد اختلف أهل العلم يف أخذ املفيت أجرةً على فتواه من أعيان من يفتيهم ،واجلمهور أن ذلك
ممنوع ،وال شك أن املنع هو األوىل ،لكنها مسألة خالفية ،فلعل من فعلها يرى اجلواز فيها.

لكن إذا مل يوجد من يتفرغ إلفتاء الناس احتساابً ،ومل يعّي ويل األمر من يتوىل ذلك برزق يعطيه له،
وتفرغ مؤهل إلفتاء الناس مبقابل فإين أرجو أن هذا يسري ،وهللا املوفق واهلادي.
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شروط املفيت
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1424/4/16
السؤال

ما هي الشروط العلمية اليت حدد العلماء لطالب العلم أن حيوزها شرطا ليفيت الناس يف أمور دينهم؟

وهل جيب أن يزكي العامل طالب العلم وجييزه؟ وما هو احلال ملن تدرج يف العلم عن طريق الكتب ومل

جيلس يف حلقات العلم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

أوالً :ع هرف أهل العلم اإلفتاء أبنه" :اإلخبار حبكم هللا تعاىل عن دليل شرعي" .وملا كان اإلفتاء هبذه

املنزلة من األمهية اشرتط له العلماء شروطاً عديدة ،ال بد من توفرها فيمن أراد التصدي هلذا املنصب
اخلطري .والشروط  -ابختصار -هي:

( )1اإلسالم )2( .البلوغ.
( )3العقل )4( .العدالة.

جممع على اشرتاطها لذلك .قال ابن محدان " :أما
وهذه األربعة شروط لقبول فتواه والعمل هبا ،وهي ٌ

اشرتاط إسالمه وتكليفه (أي أن يكون ابلغاً عاقالً) وعدالته فباإلمجاع؛ ألنه خيرب عن هللا تعاىل حبكمه،
فاعترب إسالمه وتكليفه وعدالته؛ لتحصل الثقة بقوله ويُبىن عليه كالشهادة والرواية "( .صفة الفتوى

واملفيت واملستفيت. )13 :

( )5االجتهاد.

ٍ
شروط ،منها ما هو حمل وفاق ،ومنها ما هو حمل خالف ،وأهم هذه
وقد ذكر العلماء للمجتهد عدة

الشروط إمجاالً:
( )1العلم آبايت األحكام من القرآن الكرمي.

( )2العلم أبحاديث األحكام من السنة الشريفة.
( )3العلم ابللغة العربية.

( )4العلم أبصول الفقه.

( )5العلم مبسائل اإلمجاع حىت ال خيالفها.
وللعلماء كالم طويل حول حتقق هذه الشروط يف املفتّي قدمياً وحديثاً ،وهل هذه الشروط معتربة يف
حق كل ٍ
مفت ،أو أهنا تشرتط ملا يُسمى ابجملتهد املطلق؟ وهذه املسألة من املسائل املشكلة اليت كثر
الكالم حوهلا.
وملن أراد االطالع على كالم أهل العلم فيها ،فعليه ابلكتب اليت تناولت هذه املسألة وما يتعلق هبا،

ومن أهم هذه الكتب ما أييت:

( )1صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،البن محدان.
( )2أدب املفيت واملستفيت ،البن الصالح.

( )3كتاب الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي.

( )4إعالم املوقعّي عن رب العاملّي ،البن القيم.
إضافةً إىل ما كتبه العلماء يف مؤلفاهتم يف أصول الفقه ،وذلك يف كتاب االجتهاد والتقليد ،حيث
ٍ
بشيء من التفصيل عندما يتكلمون عن شروط اجملتهد ،أو عندما يتكلمون عن
يتطرقون هلذه املسألة
مسألة جتزؤ االجتهاد ،ويعنون هبذه املسألة :هل من شرط االجتهاد أن يكون اإلنسان جمتهداً يف مجيع

املسائل واألبواب ،أو جيوز أن يكون جمتهداً يف بعضها دون بعض؟.

اثنياً :إن اإلنسان الذي يفيت الناس فيما يسألون عنه من أحكام الشريعة ويبّي هلم أمور دينهم يقوم

بعمل مهم جداً ،وهو من أهم األعمال وأعظمها ،وملا كان هذا العمل هبذه املنزلة ،كان من الواجب

معرفة هذا الشخص الذي يؤدي هذا العمل ،وال بد من اتصافه ابلعلم والتقوى والورع وحنو ذلك من
الصفات احلسنة ،وهذا األمر يُعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه ،فالناس كما قال الرسول -

صلى هللا عليه وسلم ":-أنتم شهداء هللا يف األرض "....احلديث رواه البخاري ( ، )1367ومسلم

( )949من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-وال شك أن تزكية العلماء لطالب العلم وشهادهتم له
دليل أكيد على صالحية هذا اإلنسان للقيام هبذا العمل العظيم.
ابستحقاق منصب الفتوى ٌ

اثلثاً :أما ابلنسبة ملن تدرج يف العلم عن طريق الكتب ومل جيلس يف حلقات العلم ،فإنه وإن أصاب

علماً كثرياً هبذه الطريقة ،إال إنه قد حيصل له اخللل واخلطأ من حيث ال يدري ،فإنه قد يفهم الشيء
على خالف ما هو عليه ،وقد تستغلق عليه بعض األمور املشكلة فال جيد من يفتحها عليه ،وقد

يتجه إىل كتب تضر أكثر مما تنفع ،وغري ذلك من احملاذير اليت تنتفي إذا أخذ العلم عن أهله .ولذلك
فإن السلف الصاحل ومن بعدهم مل يتلقوا العلم عن طريق الكتب فقط ،وإمنا أخذوا العلم عن أهله،

حيث جلسوا عند العلماء وتتلمذوا على أيديهم ،وهم يف ذلك يقتدون ابلصحابة  -رضي هللا عنهم

 ،-إذ كانوا يالزمون النيب صلى هللا عليه وسلم وأيخذون العلم عنه ،وكذلك األمر ابلنسبة للتابعّي،

حيث الزموا الصحابة  -رضي هللا عنهم  -حىت فقهوا يف الدين ،وبلغوا ذروة الكمال يف العلوم
الشرعية.

وقد تكلم الشاطيب رمحه هللا عن هذه املسألة ،مث قال بعد أن قرر هذا األمر… " :وحسبك من

صحة هذه القاعدة أنك ال جتد عاملاً اشتهر يف الناس األخذ عنه إال وله قدوة اشتهر يف قرنه مبثل
ذلك ،وقلما ُو ِجدت فرقةٌ زائغة وال أح ٌد خمالف للسنة إال وهو مفارق هلذا الوصف .وهبذا الوجه وقع
التشنيع على ابن حزم االظاهري ،وأنه مل يالزم األخذ عن الشيوخ وال أتدب آبداهبم ،وبضد ذلك كان
العلماء الراسخون كاألئمة األربعة وأشباههم " (املوافقات. )67-66/1
وال يُفهم من هذا الكالم أن طالب العلم ال يلتفت إىل الكتب وال يطهلع على ما فيها ،كال ليس هذا

هو املقصود ،ولكن املقصود أن األصل أن طالب العلم يالزم العلماء وأيخذ عنهم ،ومع هذا فإنه
يطهلع على الكتب اليت كتبها أهل العلم ويقرأ ما فيها ،وإذا أشكل عليه شيءٌ أو استغلق عليه فهمه
سأل أهل العلم عنه ،وهبذا حيصل له األخذ عن العلماء املتقدمّي واملعاصرين ،فيأمن من الغلط

واخلطأ ،وقد أشار الشاطيب إىل هذا املعىن ،حيث قال :إن العلم ال بد أن يؤخذ من أهله ،وهذا

األخذ له طريقان ،مها:
( )1املشافهة ،وهي أنفع الطريقّي وأسلمهما.

( )2مطالعة كتب املصنفّي ومدوين الدواوين ،فإنه انفع يف اببه بشرطّي:
أ  -أن حيصل للمطهلع من فهم مقاصد ذلك العلم املطلوب ،ومعرفة اصطالحات أهله ،ما ميكنه من
فهم ذلك العلم.

ب  -أن يتحرى كتب املتقدمّي من أهل العلم املراد ،فإهنم أفضل من غريهم من املتأخرين .مث أخذ

يف شرح هذه األمور وبيان املراد منها .واملقام هنا ال حيتمل التفصيل ،فمن أحب االطالع على كالمه
يف هذه املسألة فلريجع إىل كتاب املوافقات ( . )68-67/1وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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األصوب يف منهج اإلفتاء

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1424/6/11هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان معلم تربية إسالمية يف إحدى املدارس وأمحل شهادة بكالوريوس شريعة  /الفقه وأصوله ،وأتعرض
لكثري من األسئلة الفقهية فأجيب مبا أعرف ،وحنن نعلم أبن الفقهاء رمحهم هللا قد اختلفوا يف كثري

من املسائل الفقهية وهذا من رمحة هللا تعاىل ابملسلمّي ،أرجو مساعدتكم يف أن تعلموين طريق

الصواب يف عملية اإلفتاء ،هل أتبع مذهباً معيناً وأفيت به؟ أم أختار يف كل مسألة املذهب األسهل

وأجيب به؟

مث أرجو منكم أن تدلوين على أمساء أفضل الكتب يف الفقه والعقيدة والتفسري ،وجزاكم هللا كل خري،

وجعل هذا العمل يف ميزان حسناتكم يوم القيامة إنه مسيع جميب الدعوات.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
ض على طالب العلم ٌ
سؤال عن حكم شرعي ،فإن كان يعرف اجلواب
أمجعّي ،أما بعد :فإذا ُع ِر َ

مسبقاً ،فإنه يفيت السائل مبا يدين هلل أبنه هو احلق ،واملعتمد يف ذلك هو األدلة الشرعية ،فما وافق
األدلة الشرعية وجب األخذ به بغض النظر عن موافقة احلكم ملذهب إمام معّي؛ ألن هللا تعبدان

ابتباع األدلة ومل يتعبدان ابتباع األشخاص ،وما خالف األدلة الشرعية وجب طرحه؛ ألنه قول فاسد
فال اعتبار له البتة .أما إذا كان طالب العلم ال يعرف جواب املسألة ،فإن عليه أن يبحث عنه فيما

كتبه أهل العلم حول املسألة ،وليس املراد من هذا البحث معرفة رأي مذهب معّي أو إمام معّي
ليقلهده ويفيت به ،ولكن املراد معرفة كالم أهل العلم يف املسألة واالطالع على ما استدلوا به والنظر
فيما يعرض هلذه األدلة من مناقشات واعرتاضات من أجل أن أيخذ الباحث احلكم الذي تعضده

األدلة الساملة من االعرتاضات .وينبغي على طالب العلم  -مع ما تقدمّ -أال يغفل عن سؤال

العلماء املشهود هلم ابلعلم والصالح عن حكم املسألة واالستنارة مبا يقررونه ،مع احلرص على معرفة
أمر يف غاية األمهية؛ ألن الغرض من السؤال ليس معرفة
الدليل الدال على احلكم ،ومعرفة الدليل ٌ

احلكم فحسب ،وإمنا االستفادة من طريقة أهل العلم يف احلكم على املسائل واحلوادث .وإذا مل يتبّي

لك احلق يف املسألة أو تعارضت لديك األدلة ومل تستطع الرتجيح بينها ،فعليك أن تعتذر عن

اجلواب؛ ألن الذي جييب إمنا هو العامل ابحلكم ،أما غري العامل ففرضه أن يقول ال أدري ،وهي نصف

العلم كما قيل ،وال عيب فيها ،فقد قاهلا علماء األمة وأئمتها من الصحابة ومن بعدهم ،وهاهو
اإلمام مالك إمام دار اهلجرة سئل عن أربعّي مسألة ،فأجاب يف أربع منها ،وقال يف ٍ
ست وثالثّي :ال
أدري .أما مسألة االلتزام مبذهب معّي للعمل واإلفتاء به ،فهي مسألة طال فيها الكالم قدمياً
يسوغ اخلروج
وحديثاً ،والناس فيها طرفان ووسط ،فمنهم من يلزم الناس ابتباع مذهب إمام معّي وال ّ
حيرم هذا األمر ويشنِّع على من يقول به ،وهناك من توسط يف األمر
عنه إىل مذهب غريه ،ومنهم من ّ
فجعله جائزاً يف حق من مل يستطع النظر يف األدلة من عامة الناس ،وقيل هذا يف حق عامة الناس
ألهنم ال يستطيعون النظر واالجتهاد ومن أجل أالّ خيتار أحدهم األسهل واألهون من أقوال أهل
العلم من املذاهب املختلفة ،أما طالب العلم والقادرون على النظر يف األدلة واالجتهاد يف النوازل

واحلوادث ولو ابالجتهاد اجلزئي فإن الواجب عليهم النظر يف األدلة وترجيح ما وافق الدليل؛ ألن

الواجب على مجيع املكلفّي معرفة األحكام الشرعية أبدلتها ،ولكن تُرك هذا األمر يف حق عامة

الناس لعدم قدرهتم عليه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل يقول ":ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة:

 ، ]286فيبقى األمر على ما هو عليه فيمن عداهم من أهل العلم وطالبه .أما ما ذكرته من اإلفتاء

أبسهل املذاهب يف املسألة من أقوال أهل العلم ،فإن هذا األمر ال يستقيم إطالقه على كل حال ،بل
عليك أن جتعل احلاكم يف ذلك األدلة الشرعية ،فإن ألزمت األدلة الشرعية حبكم معّي يف املسألة

سواء أكان هو األسهل أم األصعب ،أما إذا كان يف األمر سعةٌ فعليك األخذ
فعليك اإلفتاء به ً

اقتداء ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-فإنه " ما خري بّي أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل
ابألسهل؛
ً

يكن إمثاً ،فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه " (متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب :املناقب ،ابب :صفة
النيب صلى هللا عليه وسلم ،رقم احلديث ،3560:ومسلم ،كتاب :الفضائل ،ابب :مباعدته صلى هللا

عليه وسلم لآلاثم واختياره من املباح أسهله ،رقم احلديث. )6045:أما أفضل الكتب يف الفقه

والعقيدة والتفسري ،فكتب أهل العلم املشهود هلم بسعة العلم وصالح املعتقد كلها فيها خري عظيم

ونفع عميم ،ولكن أشري إىل أهم هذه الكتب يف الفنون اليت سألت عنها :أوالً :العقيدة ،وعليك

االهتمام ابلكتب اليت ألفها أصحاب املعتقد السليم املوافق ملا جاء يف الكتاب والسنة ،ومن أمهها:

( )1كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728:هـ)  ،وتلميذه ابن القيم (751هـ) فهي من أنفع الكتب
وأكثرها فائدة ،وأبعدها عن البدع وحمداثت األمور.

( )2شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.

اثنياً :التفسري ،وعليك بكتب التفسري ابملأثور ،وهي اليت هتتم بتفسري القرآن الكرمي ابلقرآن والسنة

وأقوال الصحابة والتابعّي ،مع العناية ابلكتب املهتمة ابستنباط األحكام املختلفة من نصوص القرآن
الكرمي ،ومن أمهها:

( )1اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب (ت671:هـ) .
( )2تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل ابن كثري (ت774:هـ) .

( )3أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حملمد األمّي الشنقيطي (ت1392:هـ) .
اثلثاً :الفقه ،وأحسن الكتب يف هذا العلم ما كان صاحبه مبتعداً عن التعصب

والتقليد ،مهتماً ابلدليل والتأصيل ،ومن أهم هذه الكتب:

( )1املغين ،ملوفق الدين ابن قدامة احلنبلي (ت620:هـ) .

( )2اجملموع شرح املهذب ،أليب زكراي حيىي بن شرف النووي (676هـ)  ،واإلمام
النووي مل يكمل هذا الشرح ،وإمنا وصل إىل كتاب الراب من املنت ،مث أكمل
الكتاب غريه.

( )3الذخرية ،لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (684هـ) .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي
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بفتوى َمن أنخذ؟

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء
التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

موضوع سؤايل هو :مسألة األخذ ابلفتوى عندما ختتلف من عامل إىل عامل يف نفس اإلشكالية ،وسؤايل

حتديداً عن شراء املسكن ابلفائدة البنكية؛ فقد وجدت عدة آراء يف هذه املسألة بّي من حرمها
قطعاً ،ومن أجازها للضرورة حىت داخل الدول اإلسالمية،

فهناك من العلماء من هلم وزهنم على الساحة العاملية ،وجييزون شراء البيت ابلقروض البنكية بدعوى

أن البيت من الضرورات اليت تبيح احملظورات ،وهناك من يرى من العلماء الكبار أيضا أن الضرورات
ال حد هلا وتقدر حسب األشخاص ،وابلتايل فإن فتح هذا الباب سيجعل من االقرتاض الربوي حالة

شائعة وعامة ،ابإلضافة إىل أدلة أخرى جتعل هذا الفريق الثاين حيرم االقرتاض الربوي بشكل عام ،أمام
هذا الوضع أتساءل -جزاكم هللا خرياً -عن حكم من أخذ بفتوى الفريق األول من العلماء الذين

جييزون االقرتاض الربوي لشراء مسكن ،وهو غري مقتنع برأيهم ولكنه حيملهم وزر فتواهم ،فهل يعترب

آمثا؟ أم ال؟ .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فإن هللا سبحانه وتعاىل تعبد اخللق ابتباع شرعه وتطبيق أحكامه ،ونصب على ذلك األدلة البينة
والرباهّي الواضحة ،وطلب من الناس النظر فيها واستنباط أحكامها وآداهبا وأسرارها ،وملا كان

العامي من الناس ال يستطيع النظر يف األدلة واستخراج ما اشتملت عليه من أحكام وشرائع ،فإن

عليه أن يقلّد أحد األئمة اجملتهدين املشهود هلم ابلعلم والصالح ،ويتبعه يف كل ما مل يعلم بطالنه ،أما
إذا علم بطالن قوله يف أي مسألة من املسائل أبن تبّي له فيها دليل خيالف قول إمامه ،فإن الواجب
ٍ
حينئذ االستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ ألن التقليد
عليه العمل مبا دل عليه الدليل ،وال جيوز له

إمنا جاز هلذا العامي؛ ألنه جاهل ابلدليل ،أما إذا عرفه أو أٌخرب به وجب عليه ترك التقليد والعمل
ابلدليل ،وإذا تعدد العلماء واجملتهدون فعلى العامي أن يقلد األعلم واألفضل؛ ألن قول األعلم

واألفضل أرجح وأقرب إىل الصواب من قول غريه ،وال جيوز للعامي أن خيتار من األقوال أسهلها أو
أحبها إىل نفسه ،أو أقرهبا إىل حتقيق مآربه؛ ألن يف ذلك تتبعاً للرخص ،وهو يؤدي إىل االحنالل من

التكليف ،ولو فعل ذلك مع اقتناعه بعدم صحة القول الذي أخذ به فإنه خمطئ وآمث ،وليس على من

أفىت هبذا القول شيء؛ ألنه جمتهد ،واجملتهد مأجور على كل حال ،إال إن كان الذي أفىت هبذا القول
غري عامل ،فإن أفىت وهو جاهل فهو آمث على كل حال وال جيوز تقليده أبداً.
أما مسألة شراء البيت ابلفائدة الربوية ،فهي من التعامل الصريح ابلراب ،وهذه املسألة ليست من
املسائل اليت يُضطر إليها الناس حىت يُقال إبابحتها ،ومن قال جبواز التعامل ابلراب يف شراء البيوت

نظراً الضطرار الناس فقوله ابطل وليس له مستند من األدلة الشرعية ،ولو أخذان هبذا القول ألجزان

كثرياً من األمور احملرمة؛ ألن كل إنسان يزعم أنه مضطر إىل ذلك األمر احملرم.

وإذا نظران إىل سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم نرى شدته يف التحذير من الراب والنهي عنه بكافة

صوره وأشكاله ،بل إنه ر ّد كثرياً من املعامالت الربوية اليت حصلت من بعض الناس يف ذلك العصر
مع جهلهم بتحرميها ،ومل جيعل النيب صلى هللا عليه وسلم حاجة الناس يف ذلك العصر سبباً جلواز

التعامل ابلراب ،مع أن أكثر الناس يف ذلك العصر كانوا من الفقراء ،بل إن بعضهم أو كثرياً منهم ال

جيد ما يسد رمقه من اجلوع.

ولذلك فإنه ال جيوز شراء البيوت وال غريها عن طريق البنوك الربوية ،ومن فعل ذلك فقد اقرتف كبرية

وعرض نفسه لغضب هللا وسخطه ،وأذكرك أبن آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه
من كبائر الذنوبّ ،

ملعونون كما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،انظر مسلم ( ، )1597وهل يرضى أحد من

املسلمّي أن حتل عليه لعنة هللا؟.

مث إن هللا سبحانه وتعاىل مل حيرم علينا شيئاً إال أابح لنا غريه مما حيقق املقصود نفسه ،وإن كان هللا حرم

علينا الراب فقد أابح لنا كثرياً من املعامالت والعقود اليت تساعد اإلنسان على حتقيق ما يصبو إليه،

ومن هذه املعامالت :البيع ابألجل وبيع التقسيط ،والتورق ،واالستصناع ،والسلم ،وحنو ذلك من
املعامالت اجلائزة اليت يعتاض هبا اإلنسان عن املعامالت احملرمة ،وختاماً أقول :من ترك شيئاً هلل

عوضه هللا خرياً منه.
ّ

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()501/4

املوقف عند اختالف الفتوى
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1425/2/3هـ

السؤال

ماذا نفعل جتاه مسألة اختلف العلماء فيها فبعضهم أحلها وبعضهم حرمها؟ علماً أبن مجيعهم

متساوون يف العلم والتقوى (حنسبهم كذلك) فهل نتبع الرأي الذي حرمها؟ أم الذي حللها؟ جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

ٍ
فالواجب عند حصول االختالف الرد للكتاب والسنة كما قال تعاىل" :فَِإ ْن تَـنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر" [النساء :من اآلية ، ]59والرد إىل هللا والرسول
ُْ ُ
إِ َىل ه َ
 -صلى هللا عليه وسلم -ابلرجوع للكتاب والسنة ،فما وافق الكتاب والسنة فهو الذي جيب اتباعه

وموافقته ،وإمنا يعرف ذلك أهل العلم.

اسأَلوا أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [النحل :من
وأما غري العامل فإنه يقلد من يفتيه ،قال تعاىل" :فَ ْ

اآلية ، ]43وإذا أفتاه لزم قوله إال أن يعلم أنه غري صحيح ،ومىت سأل أحداً من أهل العلم ،فإنه ال
يسأل غريه بل يكتفي جبوابه ،ألنه فعل ما وجب عليه ،فإذا اختلف مفتيان فإنه يتبع أعلمهما،

ويعرف ذلك خبضوع أهل العلم ألعلمهما وتقديرهم إايه ومراجعتهم له ،ثنائهم عليه ،وحنو ذلك ،مما

يدل على مكانته وتقدمه ،كما يفعل املريض عند اختالف األطباء فإنه يقلد أعلمهم بفنه ويعرف هذا

ابلطرق املذكورة.

فإن مل يعلم ذلك ومل يعرف فهو خمري يف تقليد من شاء منهم ،لكن إن قلده يف بعض فروع املسألة فال

بد أن يقلده يف مجيعها لئال يفضي به ذلك إىل عمل ما ال يفيت به أحد ،فيختار أحد العلماء ويسأله
يف هذه املسألة وما شاهبها .وهللا أعلم.

()502/4

هل يف التيسري جناية على الشريعة؟!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1425/05/1هـ
السؤال

أحس -اي فضيلة الشيخ -أبن هناك فهماً خاطئاً  -جمرد إحساس وخواطر وليس جزماً  -من بعض
املشايخ ،وطلبة العلم ،والدعاة ،حلقيقة يسر الدين ومساحته ,وخطأً يف فهم بعض القواعد واألصول
،-أرى ميل بعضهم إىل أقوال مرجوحة ،أو ضعيفة؛ حبجة التخفيف والتيسري ,وأزعم أبن خوف

بعضهم من اهتام الدين ابلشدة  -من املنافقّي والعلمانيّي  -حيملهم على امليل إىل األسهل ،وإىل
حماولة التقريب بّي الدين وبّي أقوال بعض أعدائه ،كما نسمع عن الشيخ حممد عبده -رمحه هللا-
أبنه كان جسراً لدعاة حترير املرأة من غري أن يشعر ,وبعضهم حيمله ضعف الناس عن قبول احلق
والعمل به إىل أيسر األقوال ،وأضعفها.

إين أخشى  -حقاً اي فضيلة الشيخ  -أن يكونوا قد أخطأوا  -وحبسن نية  -يف بعض فهمهم

وآرائهم ،هناك قاعدة مشهورة( :قاعدة سد الذرائع)  ،وكما تشدد فيها قوم ,أرى مؤخراً تساهال هبا

والقول أبن (منع الناس سيؤدي إىل ارتكاهبم احملظور فلنتساهل وال نضيق على الناس!)

إين أظن أنك تراين متشائماً ،ولست كذلك ،ولكن هذا ما يدور برأسي من خواطر أحببت مساع
رأيكم فيها ،وهللا حيفظكم ويوفقنا وإايكم لكل خري.

اجلواب

لقد صدقت مع نفسك حّي وصفت ما بدا لك أبنه خواطر -مجع خاطرة -دارت يف ذهنك ،إذ

مادة (خطر)  ،جبميع اشتقاقاهتا ،وتصريفها تدور على الوهم ،والظن ،والرتدد ،وعدم اجلزم ،وما دار
يف ذهنك عن بعض الدعاة ،والصاحلّي يف هذا العصر من كوهنم إمنا ركبوا موجة التسامح ،والتيسري

من أجل التقريب بّي الدين ،وبّي أقوال أعدائه ،ضرب من الوهم والتجين على معظم الدعاة

والوسطية يف أسلوب دعوهتم ،وكأنك متيل إىل الشدة وحتبذ التعسري على الناس يف الفتوى ،وكيف
يكون هذا واإلسالم دين اليسر ،والسماحة والرخصة ،واإلابحة؛ قال -تعاىل" :-يريد هللا بكم اليسر

وال يريد بكم العسر" ،وقال" :وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج ، ]78 :ويقول الرسول

 -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هذا الدين متّي فأوغلوا فيه برفق" رواه أمحد ( )27318من حديث

أنس -رضي هللا عنه ،-ويقول" :اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فرفق هبم فارفق به ،ومن شق

عليهم فاشقق عليه" رواه مسلم ( )1828من حديث عائشة-رضي هللا عنها ،-ويقول أيضاً -

صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا حيب أن تؤتى رخصه ،كما يكره أن تؤتى معصيته" رواه أمحد

( )5832من حديث ابن عمر-رضي هللا عنهما ،-وقاعدة( :سد الذرائع)  ،ال يعمل هبا يف كل
حال ،كما قرر العلماء كابن القيم اجلوزية يف كتابه( :أعالم املوقعّي) حيث يقول :إن الذرائع كما

جيب سدها حيناً يتعّي فتحها ،يف أحيان أخرى ،والفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان ،واألحوال،

والنيات ،ويقول بعض العلماء :إن إعمال قاعدة (سد الذرائع) يتعّي يف جانب العقيدة دون سائر

األحكام الفرعية ،وإفتاء العامل الناس ابلرخصة والتيسري هو عّي الصواب ،وضد ذلك التشدد

والتعسري يف الدين ،يف احلديث قصة النفر الذين جاءوا إىل بيت النبوة يسألون عن عبادته  -صلى
هللا عليه وسلم -فلما أخربوا كأهنم تقالوها ،فقال أحدهم :أما أان فأصوم وال أفطر ،وقال اآلخر:

فأقوم الليل وال أرقد ،وقال الثالث :ال آكل اللحم ،وال أتزوج النساء ،فبلغ النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -مقاهلم فجمع الناس ،وخطبهم ،فقال" :ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا ،أما إين وهللا ألتقاكم

هلل ،وأعلمكم به ،وإين أصلي ،وأرقد ،وأصوم ،وأفطر ،وآكل اللحم ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن

سنيت فليس مين" رواه البخاري ( ، )5063ومسلم ( )1401من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-مث
إن الناس يتفاوتون يف تدينهم ،كما يتفاوتون يف إمياهنم زايدة ونقصاً ،وقوة وضعفاً ،فاملفيت والعامل

يعطي كالً من هؤالء ما يناسبهم ،كما كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يفعل مع صحابته -

رضي هللا عنهم ،-حيث يعطي اإلمارة البعض ومينعها عن البعض اآلخر ،كما منعها أاب ذر الغفاري -
رضي هللا عنه ،-فالفتاوى ابلرخصة والتيسري هي الفقه الذي أمر هللا به ،قال سفيان الثوري( :العلم
أن تسمع الرخصة من ثقة ،أما التشديد فكل حيسنه)  ،وبناء على ما سبق فإن الظن ببعض الدعاة
واملصلحّي اليوم أبهنم إمنا ييسرون لقصد موافقة األعداء من الظن السوء املنهي عنه ،وأما رفع

الدعوة واملناداة بفقه التيسري والتسامح وجتديد اخلطاب الديين مبا يناسب العصر ،مع التمسك

ابلثوابت واملسلمات فهو عّي الصواب الذي هو فقه الواقع الذي يدخل إىل القلوب بال استئذان،
كما يقول ابن قيم اجلوزية  -رمحه هللا( :-بل هو اليسر والتوسط يف كل األمور بّي إفراط املتحللّي،
وتفريط املتشددين)  ،ومقولة( :هم رجال وحنن رجال)  ،صحيحة إذا كان القائل هلا معه دليل

صحيح وفهم صريح ،حيث الرجال يعرفون ابحلق ،وال يعرف احلق ابلرجال ،فكل يؤخذ منه ويرد غري
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -املعصوم فيما يبلغه عن ربه -صلوات هللا وسالمه عليه -وال جيوز يف
ابتداء إال من مل يعرف أدلة أولئك الرجال .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه،
الدين تقليد الرجال
ً

آمّي.

()503/4

إذا مل جيد املستفيت إال مفتياً فاسقاً!
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء

التاريخ 1425/04/21هـ
السؤال

ماذا يفعل العامي إذا مل جيد يف البلد سوى جمتهد أو ٍ
مفت ٍ
فاسق؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا" .سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
احلكيم" [البقرة ، ]32 :وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الكالم يف املسألة مبين على اشرتاط العدالة يف املفيت ،والعدالة كما يفسرها كثري من أهل العلم كأيب
العباس بن سريج وغريه( :أن يكون حراً مسلماً ابلغاً عاقالً ،غري مرتكب لكبرية ،وال مصر على

صغرية ،وال يكون اتركاً للمروءة يف غالب العادة) .

وبعض العلماء يفرقون بّي اجملتهد واملفيت من انحية اشرتاط العدالة فيهما أوال ،فال يشرتطوهنا يف

اجملتهد ،ويشرتطوهنا يف املفيت ،وليس معىن ذلك أن املفيت ال يكون جمتهداً ،بل هو جمتهد وعدل ،أما
اجملتهد الفاسق فال تتعدى فتياه إىل غريه؛ ألنه ليس أبمّي على ما يقول ،والفتوى أمانة ،وحكى

بعضهم اإلمجاع على ذلك ،وفيه نظر.

والذي أراه هنا األخذ بقول ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل -يف هذه املسألة ومراعاته للمصلحة ،وأما

فُتيا الفاسق فإن أفىت غريه مل تقبل فتواه ،وليس للمستفيت أن يستفتيه ،وله أن يعمل بفتوى نفسه ،وال

جيب عليه أن يفيت غريه.

مث قال ابن القيم جبواز استفتاء الفاسق ،لكنه استثىن املعلن فسقه ،وعلق احلكم على قبول فتواه على

اختالف األمكنة واألزمنة والقدرة والعجز؛ فقال رمحه هللا كالماً نفيساً أسوقه لك ،يقول ابن القيم

رمحه هللا( :إال أن يكون معلناً بفسقه ،داعياً إىل بدعته ،فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته ،وهذا
خيتلف ابختالف األمكنة واألزمنة والقدرة والعجز ،فالواجب شيء ،والواقع شيء ،والفقيه من يطبق

بّي الواقع والواجب ،وينفذ الواجب حبسب استطاعته ،ال من يلقي العداوة بّي الواجب والواقع،

فلكل زمان حكم ،والناس بزماهنم أشبه منهم آبابئهم ،وإذا عم الفسوق وغلب على أهل األرض فلو
منعت إمامة الفساق وشهاداهتم وأحكامهم ،وفتاويهم ،ووالايهتم؛ لعطلت األحكام ،وفسد نظام

اخللق ،وبطلت أكثر احلقوق ،ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح ،وهذا عند القدرة

واالختيار ،وأما عند الضرورة والغلبة ابلباطل فليس إال االصطبار والقيام أبضعف مراتب اإلنكار) .
وهللا أعلم.

()504/4

درجات املفتّي يف االجتهاد
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
أصول الفقه /الفتوى واإلفتاء
التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
قرأت يف كتب عديدة أن اجملتهدين درجات ،وع ّد النووي وابن حجر العسقالين وغريهم يف أدىن

درجات االجتهاد .وهو الذي ال جيوز له أن يفيت إال أن جيد إلمام مذهبه نصاً فيقيس عليه .فإذا كان

هذا صحيحاً فكيف نعرف درجات املفتّي اليوم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

هناك اجملتهد العام ،الذي يتمكن من اإلفتاء يف كل املسائل ،أصوالً أو فروعاً ،ويعرف األدلة ووجه

داللتها ،مثل األئمة األربعة ،فإن هللا فتح عليهم ،ومتكنوا غالباً من معرفة النصوص وفهمها ،فهؤالء
يفتون يف كل مسألة حبسب ما فتح هللا عليهم ،ومع ذلك فإهنم قد خيطئون وتفوهتم بعض األدلة،

وألجل ذلك ورد هنيهم عن تقليدهم ملن عرف احلق وعرف األدلة ،والشك أن النووي ،وابن حجر
العسقالين ،وابن تيمية ،وابن عبد السالم ،والسيوطي ،وابن عبد الوهاب ،وحنوهم ،قد بلغوا رتبة

يتمكنون فيها من االجتهاد ،ولكن يغلب على كثري منهم التقليد والتقيد أبحد املذاهب ،ومنهم من

جيتهد ويفيت ولو خالف مذهب إمامه ،كابن تيمية -رمحه هللا -فإنه كثرياً ما خيالف مذهب أمحد،

وخيالف أيضاً علماء زمانه يف مسائل اجتهد فيها مبا يناسب احلال ،مث إن هناك يف هذه األزمنة علماء
يتمكنون من حبث املسألة يف مجيع املذاهب ،واملقارنة بّي األدلة؛ حىت يعرفوا الراجح ويعتمدوه،

فمثل هؤالء اجتهادهم نسيب ،وليس يف كل املسائل أصلية أو فرعية ،فإذا حبث أحدهم مسألة يف
الصالة أو يف الزكاة أو يف احلج ،وأتى على مجيع ما يتعلق هبا ،وفهمها فهماً كامالً ،فله أن يفيت فيها،
ولو خالف مذهب إمامه ،وال يفعل ذلك يف كل املسائل اليت مل يتمكن من حبث مواضعها.

()505/4

املشاركة يف االنتخاابت يف الغرب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1423/4/20
السؤال

حنن نعيش يف بالد الغرب ،هل جيوز لنا أن نشرتك يف نظام احلكم الغريب الكافر ،وننتخب على رئيس

اجلمهورية ،أو على جملس النواب؟

اجلواب

املسلمون الذين يعيشون يف بالد غري إسالمية جيوز هلم على الصحيح املشاركة يف

انتخاب رئيس للبالد أو انتخاب أعضاء اجملالس النيابية إذا كان ذلك سيحقق مصلحة للمسلمّي أو
يدفع عنهم مفسدة ،وحيتج لذلك بقواعد الشريعة العامة اليت جاءت بتحقيق

املصاحل ودرء املفاسد ،واختيار أهون الشرين ،وعلى املسلمّي هناك أن يقوموا بتنظيم
أنفسهم وتوحيد كلمتهم لكي يكون هلم أتثري واضح وحضور فاعل يؤخذ يف احلسبان عند
اختاذ القرارات اهلامة اليت ختص املسلمّي يف تلك البالد أو غريها.
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التأريخ ابهلجرة وامليالد
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هناك بعض املنتدايت تعمل ابلتاريخ امليالدي ،وأعلم أنه جيب عدم العمل به؛ ألنه من الوالء والرباء،

وهذه املنتدايت قادرة متاماً على حتويل التاريخ من امليالدي إىل اهلجري ،فهل العمل ابلتاريخ

امليالدي مع القدرة على حتويله إىل اهلجري مباح؟ وحيتج البعض منهم أن املوقع يدخله أانس من

مجيع العامل ،والتاريخ امليالدي اتريخ عاملي ويعرفه مجيع العامل ،وأن التاريخ امليالدي أفضل وأسهل،

أما التاريخ اهلجري فال يعرفه إال قليل من الناس ،فما حكم هذا؟ وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

التاريخ اهلجري هو اتريخ املسلمّي ،والشهور اهلجرية هي املعتربة عند هللا -تعاىل":-إن عدة الشهور

عند هللا اثنا عشر شهراً يف كتاب هللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم" [التوبة، ]36:

وفيها تقام شعائر احلج والصيام وأعياد املسلمّي ،والعدول عنها إىل غريها استبدال الذي أدىن ابلذي

هو خري.

وال مانع من استخدام التاريخ امليالدي إىل جانب التاريخ اهلجري إذا حتققت مصلحة معتربة.

أما سوى ذلك فال يسوغ بل هو تقليد للغرب ،والواجب االعتزاز بتاريخ اإلسالم وشهوره.
نسأل هللا أن يلهمنا رشدان وأن يعز دينه ،ويعلي كلمته ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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بّي بيعيت العقبة والرضوان
اجمليب د .حسن بن صاحل احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1424/2/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ابرك هللا لكم يف جهدكم ،وجعله يف ميزان حسناتكم ،ووفقكم هللا للعمل على نصرة اإلسالم

واملسلمّي.

أريد أن أسأل فضيلتكم :ما الفرق بّي بيعة العقبة األوىل والثانية وبيعة الرضوان؟ وملاذا أمر النيب -

صلى هللا عليه وسلم -عمه العباس  -رضي هللا عنه -أن ينادي يف غزوة حنّي بـ (اي أصحاب بيعة
العقبة) ؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

الفرق بّي بيعة العقبة األوىل والثانية :أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عرض اإلسالم على
بعض احلجاج القادمّي من املدينة فأسلم منهم ستة رجال ،فلما كان العام الذي يليه قدم هؤالء إىل

احلج مع قومهم ،وكان قد أسلم معهم مجاعة يف املدينة ،فالتقوا برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
عند العقبة وابيعوه ببيعة مسيت بيعة النساء؛ ألهنا نفس بيعة النساء اليت أخذها النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -على النساء بعد الفتح من حيث النص.

وهذا نص البيعة كما ذكرها عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه  -وكان ممن شهدها قال عبادة:

ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أالّ نشرك ابهلل شيئاً ,وال نسرق ,وال نزين ,وال أنيت ببهتان
نفرتيه بّي أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف) فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :فإن وفيتم

فلكم اجلنة ,وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إىل هللا إن شاء عذب وان شاء غفر" انظر البخاري

( ، )18ومسلم ( ، )1709وأما تسميتها ببيعة العقبة فألهنا كانت عند العقبة مبىن ومسيت هبا,
وكانت أول بيعة بّي الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وبّي األنصار وهلذا مسيت األوىل.

أما بيعة العقبة الثانية فقد كانت يف العام الذي يليه ،حيث قدم أهل املدينة إىل احلج وفيهم عدد كبري

من املسلمّي ،فواعدوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عند العقبة اثين أايم التشريق ،وكانوا

سبعّي رجالً ،واختار منهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -اثين عشر نقيبا ميثلوهنم ،فبايعوه على
حرب األمحر واألسود ،وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وأثرة عليهم ،وأال

ينازعوا األمر أهله ،وأن يقولوا كلمة احلق أينما كانوا ،وأال خيافوا يف هللا لومة الئم.
هذه هي الفروق بّي بيعة العقبة األوىل والثانية ابختصار ،وملزيد من التوسع انظر كتاب البداية

والنهاية البن كثري ج/3ص 147وما بعدها
أما ابلنسبة لبيعة الرضوان

ففي شهر ذي القعدة من السنة السادسة من اهلجرة خرج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وأصحابه يريدون العمرة ،فلما وصلوا إىل احلديبية يف طريقهم إىل مكة ،وكانوا حمرمّي ملبّي ابلعمرة،
بعث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -سفرياً إىل قريش لبيان

يش عثمان ،وأشيع بّي الناس أنه
هدفه من اجمليء ،وأنه ال يريد قتاالً ،وإمنا جاء للعمرة ،فاحتجزت قر ٌ

قُتل ،فدعا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أصحابه إىل البيعة ،فقاموا إليه ملبّي دعوته ،ومبايعّي

له على اجلهاد وعدم الفرار ،وابيعته مجاعة على املوت ،وكان أول من ابيعه أبو سنان األسدي ،وابيعه

سلمة بن األكوع على املوت ثالث مرات ،يف أول الناس ،ووسطهم ،وآخرهم ،وأخذ رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بيد نفسه ،وقال :هذه عن عثمان ،ومل يتخلف عن هذه البيعة إال رجل من املنافقّي،

يقال له :جد بن قيس.

وقد أخذ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هذه البيعة حتت شجرة ابحلديبية ،وقد أنزل فيها قوله
تعاىل" :لقد رضي هللا عن املؤمنّي إذ يبايعونك حتت الشجرة" [الفتح، ]18 :ومن ذلك مسيت بيعة

الرضوان ،وفيه داللة على صحة إميان الذين ابيعوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيعة الرضوان
ابحلديبية ،وصدق بصائرهم ,وأهنم كانوا مؤمنّي على احلقيقة أولياء هلل ; إذ غري جائز أن خيرب هللا

برضاه عن قوم أبعياهنم ،إال وابطنهم كظاهرهم يف صحة البصرية ،وصدق اإلميان ,وقد أكد ذلك

بقوله تعاىل" :فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم" [الفتح , ]18 :وهذا يدل على أن التوفيق

يصحب صدق النية,

أما ابلنسبة لعددهم ،فريوى عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أهنم" :كانوا ألفّي ومخسمائة" ,وعن

جابر  -رضي هللا عنهما -أهنم" :ألف ومخسمائة".
وتعترب بيعة الرضوان فتحاً للمسلمّي ،ففي صحيح البخاري عن الرباء رضي هللا عنه قال :تعدون أنتم
الفتح فتح مكة ،وقد كان فتح مكة فتحاً ،وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية.

وذلك ملا ترتب عليها من مصاحل وفوائد ،فعندما علمت قريش بتلك البيعة ،ومدى صالبة املسلمّي،

وقوهتم ،وصربهم ،وثباهتم مع قائدهم صلى هللا عليه وسلم ،أرسلت إليهم للتفاوض معهم ،وقبول
الصلح.

ومما يستفاد من هذه احلادثة قوة العالقة بّي القائد وأتباعه؛ حىت إهنم ابيعوا على املوت ،إضافة إىل
سرعة إجابة طلب القائد وعدم الرتدد ،وأن الصدق يف اإلميان سبيل إىل حتصيل رضا الرمحن،

وأتييده.

أما يوم حنّي فلم أيمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -عمه أن ينادي اي أصحاب العقبة ،وإمنا أمره أن

ينادي اي أصحاب السمرة  -أي الشجرة اليت ابيعوا حتتها بيعة الرضوان ويف رواية اي أصحاب

احلديبية ,وانداهم بذلك ألهنم ابيعوه فيها على املوت وعدم الفرار ،ففيه حث هلم على الثبات

والقتال حىت املوت.
وهللا أعلم.
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هل الراب أعظم من الزىن؟

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1423/7/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد ذكر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أن الراب أشد عند هللا -عز وجل -من ست وثالثّي زنية،
ويف حديث آخر أشد من زنية واحدة ،ويف القرآن الكرمي أن من أكل الراب ومات دون توبة فهو من

اخلالدين يف جهنم ،السؤال :ملاذا جعل هللا -عز وجل -جرمية الراب أعظم من جرمية الزان؟ وجزاكم هللا
عنا وعن املسلمّي كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

مل يرد يف القرآن أن املرايب خملد يف النار ،وإمنا ورد أن املرابّي "ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه

الشيطان من املس" [البقرة ]275:وأن الذين أيكلون الراب معلنون للحرب على هللا ورسوله  -عليه
الصالة والسالم ":-فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله" [البقرة ، ]279 :ويف الصحيحّي

البخاري ( )2766ومسلم ( )89أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":اجتنبوا السبع املوبقات"
وذكر منها "الراب" ومل يذكر الزان ،وروى أمحد ( )21957والطرباين ( : )94/11إال أنه قال":ثالث
وثالثون" بدل "ست وثالثون"  -أنه -صلى هللا عليه وسلم -قال":درهم راب أيكله الرجل وهو يعلم

أشد من ست وثالثّي زنية" ،قال اهليثمي :سنده صحيح (الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ص . )379

وأما وجه تغليظ العقوبة األخروية على الراب أكثر من الزان ،فهو حلكمة يعلمها هللا -تعاىل ،-وقد

ضعها يف حالل أجر ،وإن
يكون ذلك ألن الشهوة يف أصلها رغبة فطرية جبل عليها اإلنسان ،فإن َو َ
وضعها يف حرام أمث ،لكن أصل الشهوة أمر جبلي فطري ،أما الراب فليس من الفطرة ،بل هو مناف

للفطرة؛ ألنه ظلم واإلنسان مفطور على بغض الظلم ،وهو استغالل لآلخرين ،واإلنسان مفطور على

حب مساعدة اآلخرين وليس استغالهلم ،فالراب مناقض للفطرة ،ومناقض لسنن الكون واحلياة،

ومناقض ألسس العدل الذي قامت عليه السماوات واألرض ،فال غرابة أن تكون عقوبته أعظم
وأشد عند هللا -تعاىل -من الزان ،وهللا أعلم.
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هل تقتضي الشورى احملاسبة؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/2/20هـ
السؤال

هل يوجد يف الشورى حماسبة الرئيس ،أو أعضاء جملس الشورى يف حالة ما ارتكبوا خطأ ما؟ ومن
يقوم مبحاسبة املذنب؟ مبعىن وجود جملس للحكم والقضاء كهيئات منفصلة عن بعضها البعض يف

احلكم؟ هل جيوز جمللس الشورى أن يقبل ببعض القوانّي الوضعية ،حىت لو كانت متشاهبة مع القوانّي
اإلسالمية؟.

اجلواب

قبل اجلواب ،أحب أن أحدد بعض معاين الشورى يف اإلسالم ابختصار غري خمل ألمهية املوضوع،

فسميت واحدة من سور
فأقول :لقد عىن اإلسالم ابلشورى عناية عظيمة ،دعوةً وتعليماً ،وتطبيقاًُ ،

القرآن الكرمي ابسم (الشورى)  ،وسواء كانت تسمية السور توقيفية أو اجتهاداً ،تبقى تسمية هذه

السورة دالة على أمهية الشورى بّي املسلمّي وسوطاً مسلطاً على االستبداد ابلرأي يف كل جمال من
جماالت احلياة ،وقد ذُكِرت قضية الشورى يف القرآن الكرمي جمملة ملبدأين أساسيّي األول لفظ
الشورى املرتبط أبصل وجود السلطة وشرعيتها ،وتداوهلا ،والثاين :لفظ "وشاورهم" املرتبطة أبداء

السلطة وإدارهتا وتسيريها جاء املبدأ األول يف سورة الشورى خماطب به عامة املسلمّي ،قال -تعاىل-
" :والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" [الشورى. ]38:
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وجاء املبدأ الثاين يف سورة آل عمران" :ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم
واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلّي" [آل

عمران ، ]159:ويالحظ يف آية الشورى حكمة التشريع يف الربط بّي الصالة والنفقة ،وبّي

الشورى ،حيث جاءت الشورى بينها ،وذلك أن أداء الصالة استجابة هلل -سبحانه -توجب احتاد
األبدان واألفعال بّي املصلّي ،فالشورى كذلك استجابة هلل ،توجب االحتاد يف األقوال بّي املسلمّي

وعرب عن الصالة ابجلملة الفعلية "وأقاموا الصالة" الدالة على احلدوث والتجدد؛ لتكرارها يف اليوم
ه

والليلة مخس مرات أو أكثر ،وعرب عن الشورى ابجلملة االمسية الدالة على الثبوت والدوام؛ نظراً ألن
الشورى ال تدخل إال يف األمور االجتهادية ،أما األمور النصية القطعية فال جمال للشورى فيها ،وإذا

كان إنفاق املال من الواجدين  -األغنياء -على املعدومّي الفقراء أمراً مستحباً حيناً ومتعيناً حيناً
آخر فإن الشورى بّي املسلمّي متعينة يف كل األحوال واألزمان ،وتوسط الشورى بّي الصالة والنفقة
ويشري إىل أن إقامة الصالة ،يستوجب من فاعلها املشاورة لغريه ،وعدم االستبداد ابلرأي ،كما أخرب

هللا  -سبحانه وتعاىل-عن الصالة بقوله" :إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" [العنكبوت]45:
سوء ،يتعّي عليه نشره واطالعهم عليه،
 ،وإذا كان لدى املسلم رأي يفيد به إخوانه أو يدفع عنهم به ً
ومناقشتهم يف مدى نتائجه وجدواه وهذا ال يفي عن النفقة املادية على حد قول الشاعر:
ال خيل عندك هتديها وال مال *** فليشهد النطق إن مل تسعد احلال

()511/4

وإن النطق ابلرأي السديد أعظم من بذل املال ،حيث هو نفقة وصدقة جارية؛ استجابة هلل" ،وما
تنفقون إال ابتغاء وجه هللا وما تنفقوا من خ ٍري يوف إليكم وأنتم ال تظلمون" [البقرة ، ]272:ولفظ:
أمر ،يف آية الشورى اسم جنس مثل كلمة شيء فهي عامة وإضافته إىل الضمري تفيد أتكيد العموم،

ومعىن اآلية على هذا أن مجيع أمور املسلمّي التشاور فيها مستقر عندهم ،ولفظ (بينهم) صفة
للشورى ،والتشاور ال يكون عادة إال بّي طرفّي فردين أو مجاعتّي ،ويف إضافة الظرف إىل الضمري
إشارة إىل أن الشورى سر بّي املتشاورين ال جيوز إفشاؤها ،أما آية آل عمران...." :وشاورهم يف

األمر" فاألمر فيها للوجوب عند املالكية واحلنفية ،وللندب عند الشافعية واحلنابلة ،واجلميع متفقون

على أن اخلطاب للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وليس من خصائصه ،فإذا كان واجباً على

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -مشاورة أصحابه  -رضي هللا عنهم -مع أنه ليس حباجة هلم؛ ألنه
يتلقى الوحي من السماء ،فاملشاورة من غريه وعلى غريه أوجب؛ حلاجة اجلميع إليها ،وإذا كانت

مندوبة يف حق الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فهي يف حق غريه أشد ندابً ،بل قد يرقى إىل
الوجوب أبدلة أخرى؛ كقوله -تعاىلِ :-
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا"
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"م ْن ُك ْم َوَما َ
[احلشر ، ]7:وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من
بعدي عضوا عليها ابلنواجذ" رواه الرتمذي ( )2676وأبو داود ( ، )4607وابن ماجة ( )42من
حديث العرابض بن سارية  -رضي هللا عنه  -وعلى هذا فالشورى عند املسلمّي قضية أساسية

تتعلق يف كل شأن من شؤون حياهتم ،تبدأ من األسرة يف حق الطفل الرضيع إذا اختلف األبوان يف

إرضاعه" :فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما"،ومروراً مبصاحل اجملتمع،

وانتهاء ابلتشاور ابختيار رئيس الدولة ودستور البالد ،فلقد شاور رسول هللا -صلى هللا
وضروراته،
ً

عليه وسلم -أانساً يف أمر عائلي" :قصة عائشة  -رضي هللا عنهما -يف حادثة اإلفك"،وشاور يف أمر
طائفي ،خيص األنصار -عندما شاورهم يف التنازل عن نصف مثرة متر املدينة؛ ليدفع عنهم العدو
فأبوا ،فنزل على رأيهم ،وشاور يف أمور عامة لألمة يف شأن السلم واحلرب.
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إن مبدأ الشورى راسخ ومتجذر يف فطرة اإلنسان منذ قرر هللا خلق آدم أيب البشر -عليه السالم -
ك لِل َْمالئِ َك ِة إِِّين
"وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
وقد حكى هللا لنا هذا التشاور مع مالئكته  -سبحانه -يف سورة البقرةَ :
ِ
اعل ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ك ال ِّدماء وَْحنن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
س
يها َم ْن يُـ ْفس ُد ف َ
ض َخلي َفةً قَالُوا أ ََجتْ َع ُل ف َ
ْ
سبّ ُح حبَ ْمد َك َونُـ َق ّد ُ
َج ٌ
يها َويَ ْسف ُ َ َ َ ُ َ
َمسَ ِاء
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالئِ َك ِة فَـ َق َ
ك قَ َ
ال أَنْبِئُ ِوين ِأب ْ
اء ُكله َها مثُه َع َر َ
لَ َ
ال إِِّين أَ ْعلَ ُم َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن َو َعله َم َ
آد َم ْاألَ ْمسَ َ
هؤ ِ
ادقِّي قَالُوا سبحانَ َ ِ
ك أَنْ َ ِ
ِ
الء إِ ْن ُك ْنـتُم ِ
آد ُم
يم قَ َ
ْم لَنَا إِهال َما َعله ْمتَـنَا إِنه َ
َُ
ال َاي َ
ص َ
ْ َ
ُْ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت ال َْعل ُ
ك ال عل َ
سماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
َمسَائِ ِه ْم فَـلَ هما أَنْـبَأ َُه ْم ِأب ْ
أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب ْ
ب ال ه َ َ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِّين أَ ْعلَ ُم غَْي َ
تُـ ْب ُدو َن َوَما ُك ْنـتُ ْم تَكْتُ ُمو َن" [البقرة ، ]33-30:فاهلل  -سبحانه وتعاىل -أعلم خبلقه ،وهو غين
عنهم ،ولكنه عرض على املالئكة مراده يف خلق آدم  -عليه السالم -ليكون التشاور سنة يف

البشر ،فالشورى مقارنة لإلنسان يف وجوده ،ومقارنة الشيء ابلشيء توجب األلفة بينهما ،فاإلنسان

أيلف الشورى ،وأينس هبا بطبعه ،وحيب من يوافقه على رأيه ،ففرعون استشار قومه يف شأن نيب هللا
ِ
ض ُكم بِ ِسح ِرهِ
ال لِلْم ِأل حولَه إِ هن ه َذا لَ ِ ِ
يم يُ ِري ُد أَ ْن خيُْ ِر َج ُك ْم م ْن أ َْر ِ ْ ْ
ساح ٌر َعل ٌ
موسى  -عليه السالم" -قَ َ َ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ
ين َأيْتُو َك بِ ُك ِّل َس هحا ٍر َعلِ ٍيم" [الشعراء-34:
فَ َما َذا َأت ُْم ُرو َن قَالُوا أ َْرِج ْه َوأَ َخاهُ َوابْـ َع ْ
ث ِيف ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
ت قَ ِ
اط َعةً أ َْمراً
، ]37واستشارت بلقيس ملكة سبأ قومها" :قَالَ ْ
ت َاي أَيُّـ َها ال َْم َألُ أَفْـتُ ِوين ِيف أ َْم ِري َما ُك ْن ُ
ح هىت تَ ْشه ُد ِ
ون" [النمل ، ]32:ويف حياة الناس اليوم انشغلوا
َ
َ
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أو شغلوا عن معرفة الشورى والعمل هبا؛ حباً لالستبداد وكراهية مساع ما خيالف اهلوى ،وذلك من

احنراف الطبائع وليس من أصل الفطرة ،وإمنا يهرع املستبد إىل الشورى عندما تضيق عليه األمور،
وقد طبقت الشورى يف العهد الراشدي أحسن تطبيق ،فكانت عاقبتها محيدة لألمة ،فقد تشاور أبو

بكر الصديق مع الصحابة -رضي هللا عنهم -يف قتال املرتدين ،ويف بعث جيش أسامة  -رضي هللا

عنه -وجاء بعده عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -فجعل األمر من بعده شورى بّي ستة من

صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رضي عنهم ،وجعل مخسّي من األنصار  -رضي هللا

عنهم -يراقبونه ،وكان كثرياً ما يكتب لعماله أيمرهم ابلتشاور مع الناس يف أمورهم ،وقضية الشورى

يف اإلسالم تعم الرجال والنساء؛ ألن أوامر الشرع ونواهيه هي للجنسّي مجيعاً إال ما هنى عنه الشارع
يف ختصيص أحدمها كاختالف يف املرياث والشهادة ،والقوامة للرجل خاصة وحنوها ،والشورى ليست

من هذه املستثنيات فقد استشار رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -زوجته زينب يف شأن عائشة -
رضي هللا عنهما -يف قصة اإلفك ،فأثنت عليها خرياً ،انظر ما رواه مسلم ( )2770من حديث

عائشة  -رضي هللا عنها -واستشار زوجته أم سلمة -رضي هللا عنها -يف موقف الصحابة  -رضي
هللا عنهم -من التحلل يف صلح احلديبية ،فقد جاء يف احلديث أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -قال ألصحابه  -رضي هللا عنهم -احنروا مث احلقوا ،وكانوا أحرموا ابلعمرة ،ومل يرضوا عن
شروط الصلح مع قريش ،فرد عليهم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أمره هلم ثالاثً ،فوهللا ما قام

منهم رجل ،فلما مل يقم منهم أحد دخل على زوجته أم سلمة -رضي هللا عنها -مغضباً ،فسألته عن

حاله ،فذكر هلا ما لقي من الناس ،وعدم امتثاهلم له ،فقالت :اي نيب هللا ،أحتب أن يفعلوا ذلك؟ قال:

نعم ،فقالت :أخرج ال تكلم منهم أحداً بكلمة؛ حىت تنحر بدنك ،وتدعو حالقك ،فيحلقك فخرج

فلم يكلم منهم أحداً حىت فعل ذلك،
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فلما رأوا الصحابة  -رضي هللا عنهم -منه ذلك ،قاموا فنحروا ،وجعل بعضهم حيلق بعضاً ،يقول

الراوي :حىت كاد أن يقتل بضعهم بعضاً ابملوسى من الغضب انظر ما رواه البخاري ( )2734من
حديث املسور بن خمرمة  -رضي هللا عنه .-

وإذا كانت احلال يف الشورى من اخلطورة واألمهية ،فإن حماسبة الرئيس وأعضاء جملس الشورى سائغة
شرعاً ،حيث احملاسبة هي املساءلة لكل من قصر ،أو ظُن تقصريه يف عمله على وجه االستطاعة أو

االستنكار.

واحملاسبة من النصيحة اليت هي الدين كله كما يف احلديث" :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين
النصيحة  " ...رواه مسلم ( )55من حديث متيم الداري  -رضي هللا عنه  -كما هي داخلة يف األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ،كقوله  -صلى هللا عليه وسلم" -لتأمرون ابملعروف ولتنهون عن املنكر،

ولتأخذن على يد الظامل ،ولتأطرنه على احلق أطراً ولتقصرنه على احلق قصراً ،أو ليضربن هللا قلوب
بعضكم ببعض " ... ،احلديث رواه أبو داود ( ، )4336والرتمذي ( ، )3047وابن ماجة

( )4006من حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -وكل ما حلق ابلعامل اإلسالمي اليوم من
ختلف إمنا مرجعه إىل استبداد املستبد برأيه وإطراحه للشورى ،وعدم النصيحة من الناس واإلنكار
عليه.،
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ومن دقائق فوائد آية آل عمران أن االستشارة ليست خاصة ابملؤمنّي امللتزمّي بل هي حىت للعصاة
املذنبّي ،كما يدل عليه سياق اآلية وسبب نزوهلا ،ويف استشارة هؤالء وغريهم تطييب لنفوس الناس
خاصة املذنبّي والعصاة منهم ،مما يدل على صفاء قلب ويل األمر حنوهم ،ويف استشارهتم استظهار

لرأيهم عن سبب معصيتهم ،وخمالفتهم له ،ويف هذا حتذير للناس أن يقعوا فيما وقع فيه إخواهنم من

قبل ،وقد أطلق هللا حكم االستشارة يف اآلية ليعم التشاور كل مناحي احلياة يف السلم واحلرب ،وقد
بوب البخاري من صحيحه ابابً قال فيه" :كانت األئمة بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة؛ ليأخذوا أبسهلها" وقال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -أليب بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -ذات يوم" :لو اجتمعتما يف مشورةٍ ما خالفتكما"
رواه أمحد ( )17533وتويف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-ومل جيعل للشورى صفة أو قاعدة
معينة لعلمه ابختالف السياسات وجتدد األوضاع واختالف األحوال بعده ،فما يصلح لعصر قد ال
يصلح لغريه ال سيما مع توسع رقعة اإلسالم واتصال الناس بعضهم ببعض كافرهم ومسلمهم حىت

أصبح العامل وكأنه يف قرية واحدة.

إن حماسبة املقصر يف عمله أو الرقابة عليه ،هلي من صحيح الشورى على كل أفراد الشعب أو

هيئاته ،وجمالسه ،وهي على العلماء ،وأهل الرأي ألزم وأوجب؛ حلديث" :من رأى منكم منكراً فليغريه

بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان" رواه مسلم ( )49من
حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -واإلنكار ابلقلب يعين الرباءة من املوافقة الفكرية
للمنكر ولو نظرايً اعتقاداً أو جماملة.
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وإذا كانت القوانّي الوضعية موافقة للشرع فمجلس الشورى إذا عمل هبا إمنا أيخذها على أهنا من
إبتداء ،وأما إذا أخذها بغري هذا القصد فحرام ال جيوز ،قال -تعاىل" :-وما كان ملؤمن وال
الشرع
ً
مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب ]36:وقال -تعاىل:-
"فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت

ويسلموا تسليماً" [النساء . ]65:وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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داير الكفر وداير اإلسالم

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1423/12/16هـ
السؤال

اإلخوة األحبة يف املوقع؛ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد فسؤايل عن حتديد داير الكفر وداير
اإلسالم ،وهل الداير اليت غالبية شعبها مسلمون ولكن حتكمها األنظمة الكافرة أو اليت ال تطبق

شرع هللا وكانت سابقا من داير املسلمّي هل تعترب هبذه الصفة داير كفر أم داير إسالم؟ وهل جيوز
السفر إليها للسياحة مع جتنب الذهاب إىل مواطن املنكرات فيها؟ وهل جتب اهلجرة منها ملن هو
قادر على ذلك؟ والسالم عليكم

أرجو اإلجابة يف أقرب وقت.
اجلواب

بالد اإلسالم هي :البالد اليت حيكمها املسلمون وجتري فيها األحكام اإلسالمية ويكون النفوذ فيها
للمسلمّي ولو كان أغلب السكان كفاراً أو يهوداً أو نصارى أو وثنيّي ،وبالد الكفر عكس هذا

متاماً ،وقد تكون دار الكفر للكفار احلربيّي أو داراً للكفار املهادنّي واملعاهدين ويكفر احلاكم إذا

حكم بغري ما أنزل هللا مما هو معلوم من الدين ابلضرورة زعماً منه أبن حكم غري هللا أفضل من حكمه

أو مساوايً له .أما إذا حكم بغري شرع هللا وهو يعلم أن حكم هللا هو الذي ال يصلح للبشر غريه

ولكنه حكم خبالفه نتيجة شهوة مادية أو جمرباً من هو أقوى منه ويهدده إن حكم بشرع هللا وهو ممن

إذا قال فعل  -فهذا احلاكم حينئذ ال يكفر كفراً ينقله من امللة ولكنه مرتكب لكبرية من كبائر
الذنوب عليه املبادرة للتوبة منها عسى هللا أن يتوب عليه.

واهلجرة الشرعية من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ال جتب شرعاً إال إذا عجز املرء عن إظهار شعائر
دينه االعتقادية والتعبدية وإظهار الدين ضد إخفائه فاملظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعالنه وال

يضطهد من أجل ذلك .والعاجز عن إظهار ذلك هو العاجز شرعاً ،وشعائر االعتقاد والتعبد جمتمعة
يف أركان اإلسالم واإلميان واإلحسان أما احلسبة أو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فليس وجوده

أو عدمه شرطاً يف اهلجرة واإلقامة اللهم إالّ اإلنكار ابلقلب .وإذا نظران يف واقع أكثر بالد الكفر يف
الشرق والغرب وجدان املسلم  -يف الغالب  -يستطيع إظهار دينه ومعتقده وذلك لوجود احلرية

الشخصية فيها ،وإن حصل تقصري من املسلمّي املقيمّي بّي الكفار فلكثرة الشر هناك ولضعف

اإلميان عند بعض أولئك املسلمّي ال غري ،وقوة اإلميان أو ضعفه ليست شرطاً يف اهلجرة.

أما البالد اليت كانت سابقاً من بالد املسلمّي كبالد األندلس  -أسبانيا والربتغال حالياً ،فتعترب اآلن
بالد كفر .أما السفر لغرض السياحة إىل هذه البالد وغريها األصل فيه أنه مباح إذا اجتنبت فيها

املنكرات ودواعيها .وأنصح بعدم السفر للسياحة يف بالد الكفار خاصة ابألطفال والنساء لغري
ضرورة .وفق هللا اجلميع إىل كل خري آمّي.
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فقه الواقع
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

قرأت هذه الكلمة يف الكثري من الكتب ،وال أعرف ماذا تعين ابلتحديد ،وهي (فقه الواقع)  ،فهل
هي حماولة للتجديد يف الفكر اإلسالمي أو االتصال ابلواقع؟ أم ماذا تعين؟ ومن هم أصحاب هذا

االجتاه؟.
اجلواب

فقه الواقع :هذا املصطلح مكون من كلمتّي:

األوىل :فقه :والفقه معناه الفهم واإلدراك والعلم ،كما يف قوله -تعاىلِ ِ :-
ٍِ
سبِّ ُح
َ
"وإ ْن م ْن َش ْيء إال يُ َ
ِ ِِ ِ
يح ُه ْم" [اإلسراء ، ]44:وقول املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم  -يف
حبَ ْمده َولَك ْن ال تَـ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
دعائه البن عباس  -رضي هللا عنهما ":-اللهم فقهه يف الدين ،وعلمه التأويل" رواه البخاري
( ، )143ومسلم (. )2477

الثانية :الواقع :وهي كلمة حيتاج بيان معناها إىل اإلضافة ،واملراد األمر الواقع :أي احلادث واحلاصل،

واملعىن املقصود :ما جي ّد من أحداث ووقائع.

والرتكيب (فقه الواقع) معناه :فهم األمور احلادثة والوقائع النازلة.

ومن الناحية االصطالحية صار هذا الرتكيب له داللة خاصة جتمع بّي الفقه مبعناه العام وهو الفهم،
ومعناه اخلاص املتعلق مبعرفة األحكام الشرعية من األدلة النصية ،وإذا أضيف إىل الواقع أصبح
املراد ":فهم النوازل واملتغريات اجلديدة يف احلياة واألفراد واجملتمعات وتصورها ومعرفة حكمها يف

الشريعة اإلسالمية ".

ويعترب املصطلح مهماً لعدة أسباب:

( )1أمهية اليقّي بلزوم حتكيم الشريعة يف سائر جوانب احلياة ،ومجيع نشاطات املسلمّي.
( )2التأكيد على صالحية الشريعة لكل زمان ومكان يف مساحة ويسر.

( )3حتقيق املعاصرة اإلجيابية املرتبطة ابألصول والثوابت ،واملستوعبة للمستجدات والنوازل.
( )4التأكيد على مراعاة اختالف األحوال والظروف واألوصاف واألحكام.
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وقد كثر استخدام هذا املصطلح وجتاذبته اآلراء ،وظهرت مدارس خمتلفة يف تصوره وتطبيقه ،وعلى
ٍ
كل فإننا إذا أردان فهم املستجدات وفق تصور إسالمي مث معرفة ميزاهنا وأحكامها يف الشريعة ،فإنه
ال بد من توفر ثالثة مداخل:

املدخل األول :املدخل االعتقادي:

البد من االعتقاد اجلازم أبساسّي مهمّي مها:

(أ) كمال اإلسالم :قال -تعاىل" :-اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم
اإلسالم ديناً" [املائدة. ]3 :

قال السعدي( :اليوم أكملت لكم دينكم" بتمام النصر ،واكتمال الشرائع ،الظاهرة والباطنة من
األصول والفروع ،وهلذا كان الكتاب والسنة كافيّي كل الكفاية يف أحكام الدين؛ أصوله وفروعه) .

(تفسري السعدي. )242/2

وقال سيد قطب( :فأعلن هلم إكمال العقيدة ،وإكمال الشريعة معاً ،فهذا هو الدين ،..ومل يعد
للمؤمن أن يتصور أن هبذا الدين  -مبعناه هذا  -نقصاً يستدعي اإلكمال ،وال قصوراً يستدعي

اإلضافة ،وال حملية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير .،وإال فما هو مبؤمن ،وما هو مبقر بصدق
هللا ،وما هو مبر ٍ
تض ما ارتضاه هللا للمؤمنّي ،إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شريعة

كل زمان ،ألهنا -بشهادة هللا -شريعة الدين الذي جاء "لإلنسان" يف كل زمان ويف كل مكان ،ال
جلماعة من بين اإلنسان ،يف جيل من األجيال يف مكان من األمكنة ،كما كانت جتيء الرسل
والرساالت.

األحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي ،واملبادئ الكلية جاءت لتكون هي اإلطار الذي تنمو يف
داخله احلياة البشرية إىل آخر الزمان ،دون أن خترج عليه ،إال أن خترج من إطار اإلميان ،وهللا الذي

خلق اإلنسان ويعلم من خلق ،هو الذي رضي له هذا الدين ،احملتوي على هذه الشريعة ،فال يقول:

إن شريعة األمس ليست شريعة اليوم ،إال رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من هللا حباجات اإلنسان
وأبطوار اإلنسان) ( .يف ظالل القرآن. )843/2
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قال ابن القيم( :إن الشريعة مبناها وأساسها على احلِكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل
كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن
الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن
أُدخلت فيها ابلتأويل ،فالشريعة عدل هللا بّي عباده ،ورمحته بّي خلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته

الدالة عليه وعلى صدق رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -أمت داللة وأصدقها) (إعالم املوقعّي )3/3
.

(ب) مشول اإلسالم :قال -تعاىل " :-ما فرطنا يف الكتاب من شيء" [األنعام. ]38 :

قال القرطيب( :أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إال وقد دللنا عليه يف القرآن ،إما داللة مبينة

مشروحة ،وإما جمملة يُـتَلقى بياهنا من الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أو من اإلمجاع أو من

":ونزلنا عليك الكتاب تبياانً لكل شيء" وقال
القياس الذي ثبت بنص الكتاب ،قال -تعاىلّ -
"وأنزلنا إليك الذكر لتبّي للناس ما نُـ ِّزل إليهم" [النحل ]44 :وقال" :وما آاتكم الرسول فخذوه وما
هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ، ]7 :فأمجل يف هذه اآلية وآية النحل ما مل ينص عليه مما مل يذكره،

فصدق خرب هللا أبنه ما فرط يف الكتاب من شيء إال ذكره إما تفصيالً وإما أتصيالً) ( .تفسري

القرطيب )420/6

"ونزلنا عليك الكتاب تبياانً لكل شيء" [النحل  ]89يف أصول
وقال السعدي( :وقوله -تعاىلّ :-

الدين وفروعه ،ويف أحكام الدارين وكل ما حيتاج إليه العباد ،فهو مبّي فيه أمت تبيّي ،أبلفاظ واضحة
ومعان جلية) ( .تفسري السعدي)230/4

املدخل الثاين :املدخل الفقهي:
(أ) أصول الفقه وقواعد االستنباط:
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إن كمال اإلسالم ومشوليته جلوانب احلياة املختلفة ال يعين أن أدلته من القرآن والسنة تتناول مجيع

التفاصيل وتستوعب كل الصور واألحوال ،وهذا غري متصور ،ولكن أصول الفقه علم كامل فيه
أسس االجتهاد وضوابط القياس؛ وهو معرفة أدلة الفقه إمجاالً ،وكيفية االستفادة منها ،وحال

املستفيد (التصورات األولية للمبادئ األصولية ص ، )16ويف أصول الفقه نقف مع األدلة من حيث

ثبوهتا وحجيتها وداللتها ،وفيه االستفادة من األدلة مبعرفة طرق االستنباط ،وأحوال النصوص،

وتعارض األدلة ،وأما حال املستفيد فاملراد به معرفة االجتهاد وشروطه وحنو ذلك (التصورات األولية

للمبادئ األصولية ص ، )18-17ومن فوائده (التمكن من معرفة احلكم الشرعي للحوادث

والقضااي واألفعال اليت تستجد حبسب الزمان واملكان (التصورات األولية للمبادئ األصولية ص)20
.

فما مل يرد نصاً من القرآن والسنة فقد يؤخذ احلكم قياساً على أحكام وردت فيها ،وقد يكون يف

املسألة إمجاع وحنو ذلك ،حبيث ال تنزل انزلة وال تكون حاجة إال وميكن من خالل األدلة واألصول

الوصول إىل حكمها.

(ب) املقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:
إن األحكام والتشريعات هلا أهداف وغاايت ،والغاايت الكربى عامل مشرتك لكثري من األحكام،

ومن مث مسيت ابملقاصد الشرعية ،وهي :املعاين الغائية اليت اجتهت إرادة الشارع إىل حتقيقها عن طريق

أحكامه( .قواعد املقاصد ص ، )47وقال الشاطيب( :األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها،
وإمنا قُصد هبا أمور أخرى هي معانيها ،وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها) ( .املوافقات . )385/2

تعرب عن األساس الذي
كما أن األحكام التفصيلية يف دائرة معينة ميكن أن تندرج حتت قاعدة كلية ّ

رف
تضمنه احلكم ،ومن مث مسيت ابلقواعد الفقهية ،والقاعدة الفقهية هي قضية شرعية عملية كلية يُ َتع ُ
منها على أحكام جزئياهتا( .القواعد الفقهية ص. )53
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ومن خالل فهم املقاصد ومعرفة القواعد مع ما سلف من العلم أبصول االجتهاد واالستنباط،
تتشكل اآللية العملية املستمرة القادرة على استيعاب املستجدات والتعامل معها وإعطائها األحكام
الشرعية املناسبة.

املدخل الثالث :املدخل الواقعي:
(أ) املعرفة العامة:

إن واقعية اإلسالم تقتضي من أتباعه عموما ً،وأهل العلم واالختصاص منهم خصوصاً أن يعيشوا

عصرهم ويعرفوا واقعهم ،وأن حيسنوا االنتفاع من اجلديد املفيد ،وأن حيسنوا اإلقناع برتك املفسد

الوليد ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم  ":-الكلمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا "،

رواه الرتمذي ( ، )2687وابن ماجة ( )2687من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال األلباين:

إسناده ضعيف جداً وقد اختذ  -صلى هللا عليه وسلم  -اخلامت على الكتب والرسائل فيما رواه

البخاري ( ، )65ومسلم ( )2092من حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه ،-وخندق النيب -
صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم -من بعده يف اجلهاد واملعارك كالفرس انظر ما
رواه البخاري ( ، )3797ومسلم ( ، )1804من حديث سهل بن سعد  -رضي هللا عنه-

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فإن ذكر ما ال يتعلق ابلدين مثل احلساب والطب احملض اليت يذكرون
فيها ذلك انتفاع آباثر الكفار واملنافقّي يف أمور الدنيا فهذا جائز ،فأخذ علم الطب من كتبهم مثالً

واالستدالل ابلكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أحسن ألن كتبهم مل يكتبوها ملعّي من املسلمّي
حىت تدخل فيها اخليانة ،وليس هناك حاجة إىل أحد منهم ابخليانة ،بل هو جمرد انتفاع آباثرهم

كاملالبس واملساكن واملزارع والسالح وحنو ذلك) (الفتاوى. )115-114/4

قال اخلطيب البغدادي( :إن الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا

واآلخرة ،وإىل معرفة اجلد واهلزل ،والنفع والضر وأمور الناس اجلارية بينهم والعادات املعروفة منهم)
(الفقيه واملتفقه) .
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واستناداً إىل ما مضى فإنه ينبغي ألهل العلم أن تكون معرفتهم الواقعية املعاصرة معرفة جيدة
ومتواصلة ،ليكونوا أقدر على تصور املسائل وأتقن لإلجابة عليها.

(ب) املعرفة اخلاصة:

إن هذا العصر عصر التخصص الدقيق الذي استقلت فيه العلوم بعضها عن بعض ،وتفرع كل علم

إىل أقسام أكثر ختصصاً ،وما يزال العصر يفرز ختصصات جديدة تنتمي ألمهات العلوم ،بل حيمل لنا

علوماً جديدة مستقلة ،وملا كان احلكم على الشيء فرع عن تصوره كان البد عند التعرض لبيان
حكم أو نظرة اإلسالم اجتاه علم أو ختصص أو نظرية بعينها أن تتم املعرفة اخلاصة بذلك.

قال ابن القيم( :والواجب شيء والواقع شيء ،والفقيه من يطبق بّي الواقع والواجب) (إعالم

املوقعّي . )220/4

وبّي اجلويين( :أن الناس يفزعون عند معرفة أحوال الناس وتقدمي بعضهم على البعض إىل
ه

االختصاصات ودقائق الزايدات يف حسن الفضل وكمال احلال) (املعيار املعرب . )351/6

قال الدكتور فتحي الدريين( :إذا كان من املقرر بداهة أن طبيعة االجتهاد :عقل متفهم ذو ملكة

مقتدرة متخصصة ،ونص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعىن يستوجبه ،أو مقصداً يستشرف إليه،
وتطبيق على موضوع النص أو متعلق احلكم ،ونتيجة متوخاة من هذا التطبيق :فإن كل أولئك يكون

نظرايً ما مل تكن الواقعة أو احلالة املعروضة قد ُدرست درساً وافياً ،بتحليل لعناصرها ،وظروفها

ومالبساهتا ،إذ التفهم للنص التشريعي يبقى يف حيز النظر ،وال تتم سالمة تطبيقه إال إذا كان مثة

وتبصر مبا عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتائج ،ألهنا الثمرة
تفهم واع للوقائع مبكوانهتا وظروفهاّ ،

العملية املتوخاة من االجتهاد التشريعي كله) (مقدمة كتاب املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي
ص. )5
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إن توافر هذه املداخل يؤسس ملنهج سديد يف معرفة نظرة اإلسالم جتاه موضوع ما ،فانطالقاً من

عقيدة راسخة بكمال اإلسالم ومشوله جلوانب احلياة كلها ينشأ يقّي جازم واعتزاز شامخ هبذا الدين ال
يكون معه متيع فكري وال هزمية نفسية ،وينضم إىل ذلك علم أصيل ابألدلة واملقاصد الشرعية

والقواعد الكلية يستخرج من كنوزها ما يبّي األصل الشرعي للمصاحل ،ويكشف املنحى اخلفي
للمفاسد ،ويكمل ذلك معرفة واعية ابلواقع ،وتركيز خاص على موضع ومسألة البحث ،فتتم بذلك

نظرة شاملة متوازنة جتمع بّي األصالة الشرعية واالستجابة الواقعية.

والبد من التأكيد على أمهية اجلمع بّي فقه النصوص الشرعية وفقه األحوال الواقعية حىت ميكن

اإلحسان واإلتقان يف تنزيل النصوص الشرعية على النوازل الواقعية ،ومن املعلوم أن النصوص ال

تتناول كل الصور والوقائع ،ولكن مقاصدها وقواعدها وأصول االستنباط منها تفي ابحلاجات مهما
كثرت واملستجدات مهما تنوعت.

ويف القواعد واألصول من املرونة ما حيقق املقصد ،والفتاوى تتغري بتغري أحوال األشخاص والظروف
واألعراف والعادات ،واألصل يف األحكام الشرعية  -غري أحكام العبادات  -أهنا مرتبطة ابحلِكم
واملقاصد والغاايت ،وقد جاء يف النصوص ما يشري إىل ذلك ،وأكتفي مبثال واحد يبّي تغري الفتوى

مبراعاة الواقع:
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خماطبة الناس على قدر عقوهلم ومراعاة اختالف أفهامهم قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اي
عائشة لوال أن قومك حديث عهدهم  -قال ابن الزبري :بكفر -لنقضت الكعبة فجعلت هلا اببّي،

ابب يدخل الناس وابب خيرجون" أخرجه البخاري ،يف كتاب :العلم ،اببَ :م ْن ترك بعض األخبار

خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه ،فيقعوا يف أشد منه ،رقم ( ، )126ومسلم ( ، )1333قال

ابن حجر يف الفتح (( : )225/1ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة ،ومنه ترك

إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه ،وأ ّن اإلمام يسوس رعيته مبا فيه إصالحهم ولو كان مفضوالً
حمرماً)  .وروى اإلمام البخاري يف صحيحه ،يف كتاب :العلم ،ابب َم ْن خ ه
ص ابلعلم قوماً
ما مل يكن ّ
دون قوم كراهية أاله يفهموا ،عن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :ح ِّدثوا الناس مبا

يعرفون ،أحتبون أن يك ّذب هللا ورسوله؟ .وروى مسلم عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه " :-ما أنت

مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة" أخرجه مسلم يف املقدمة ،ابب النهي عن
احلديث بكل ما مسع (. )11/1قال ابن حجر( :ممن كره التحديث ببعض دون بعض أمحد يف

السلطان ،ومالك يف أحاديث الصفات ،وأبو يوسف يف
األحاديث اليت يف ظاهرها اخلروج على ُّ
الغرائب .وضابط ذلك أن يكون ظاهر احلديث يقوي البدعة ،وظاهره يف األصل غري مراد،

فاإلمساك عنه عند من خيشى عليه األخذ بظاهره مطلوب وهللا أعلم) فتح الباري ( . )225/1وهذه

كلمات للشاطيب أضعها أمام عّي كل داعية وأهتف هبا يف مسعه ليعلم أنه (ليس كل ما يعلم مما هو
حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما ابألحكام ،بل ذلك ينقسم :فمنه ما هو

مطلوب النشر ،وهو غالب علم الشريعة ،ومنه ما ال يطلب نشره إبطالق ،أوال يطلب نشره ابلنسبة
إىل حال أو وقت أو شخص) املوافقات (. )189/4وأزيد األمر وضوحاً بذكر القاعدة الضابطة

الرائعة اليت ذكرها الشاطيب وأرشد إليها،
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خماطباً كل عامل وداعية حيث أوصاه أن يعرض مسألته على الشريعة فقال( :فإن صحت يف ميزاهنا

فانظر يف مآهلا ابلنسبة إىل حال الزمن وأهله ،فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة ،فاعرضها يف ذهنك على
العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تتقبلها العقول على العموم ،وإما

على اخلصوص إن كانت غري الئقة ابلعموم ،وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها هو
اجلاري على املصلحة الشرعية والعقلية) املوافقات (. )191/4

ومثل ذلك مراعاة تغري األعراف والعوائد ،وما سبق إمنا هو مثال له نظائر كثرية ،وال بد من التنبيه

على ضرورة عدم التعرض لإلفتاء ،واحلديث عن النوازل دون أتهل جيمع بّي العلم ابلشرع واملعرفة
ابلواقع ،ومن هنا أحذر من متييع الدين يف أصوله وأحكامه  -من قبل غري املؤهلّي  -حبجة املعاصرة
ومعايشة الواقع ،كما يقع ممن يلوون أعناق النصوص ويعتسفون يف فهم دالالهتا ألجل موافقة نظرية

حديثة ،وهذا إجياز من القول أرجو أن يكون كافياً وواضحاً ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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الوحدة الوطنية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

لدي إشكال وهو عن الوحدة الوطنية ماذا تعين؟ وعند أي ح ّد تقف؟

وهل لرابطة الوطن اعتبار يف الشرع؟ وهل ابن البلد أوىل ابلوظائف من األجانب املوجودين يف البلد

نفسه؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فال يصح أن تطلق على مفهوم (الوحدة الوطنية) حكماً عاماً مطلقاً ال خيتلف ابختالف أحواهلا

ودالالهتا .وهذا اخلطأ يقع فيه بعضنا يف حكمه على بعض املصطلحات ،فيطلق حكماً معيناً عاماً
مصطلح ما مع أن مفهومه قد خيتلف من شخص آلخر ،وقد ختتلف تطبيقاته من بلد آلخر.
على
ٍ
مواقف الناس منها كما تباينت يف
ومنها مصطلح (الوحدة الوطنية)  ،فلم يكن مستغرابً أن تتباين
ُ

أمثاهلا من االنتماءات واملصطلحات.

كل الروابط
تنداح هلا ُّ
فانتصر هلا ٌ
أقوام ومحَلوا لواءها؛ ليجعلوا منها الرابطةَ الوحيدةَ اليت جيب أن َ

كل انتماء ،فال رابطة جتمع الناس إال رابطة الوطن.
األخرى ،وأن يُلتغى أمامها ُّ

خارج عن حدود الوطن ،فاملواطن إمنا هو ابن
وكل ما وراءها فال اعتبار له؛ لسبب واحد :هو أنه ٌ

وطنه ،ومنفعته جيب أن تكون مقصورة على وطنه ،ال يعنيه شيءٌ وراءه.

فعادوها وعدُّوها طاغواتً ووثناً يعبد من دون هللا من غري
قوم آخرون ابلعداوة املطلقةَ ،
وانبذها ٌ
تفصيل الختالف األحوال.

فهما موقفان يقعان من اخلطأ موقعاً متقارابً ،إذ ال فر َق بّي ٍ
وآخر
موقف ُِحي ُق َ
باطل مجيعاًَ ،
احلق وال َ
احلق مع الباطل؟.
يُبطل َ

فصل
واملوقف الصحيح يف كل مسألة ميتزج فيها املعروف واملنكر ،وجيتمع فيها احلق والباطل :أن يُ َ
احلق عن أعالق الباطل حىت ال يلتبس به.
ُ
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ط من هذا وذاكِ :من املوافِ ِ
قات للشريعة واملخالِفات هلا ،واملوقف
يج وأخال ٌ
ومسألة الوطنية مز ٌ

الصحيح مما هذا شأنه :هو أن تُسرب مقتضياهتا ودالالهتا مبسبار الشرع واحد ًة بعد أخرى ،فال ُحيكم
بطل.
على الشيء كله خبطأ بعضه ،وإمنا يؤخذ مسألة مسألةً ال مجلةً واحدةً ،فاحل ّق ُحيَ ّق ،والباطل يُ ُ
إ هن االنتماء للوطن مبجرده ال حمذور فيه ،كما ال حمذور يف جمرد االنتساب للقبيلة ،فقد كان صحابة
ِ
أوسي ،وذاك
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ينتمون إىل قبائلهم ويُنسبون إىل أوطاهنم ،فهذا ٌّ
خزرجي ،وهذا أنصاري ،وذاك مهاجري ،وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يسمعها منهم فال

ينكرها عليهم.

جاوزت ذلك
فمجرد االنتماء للتعريف وإثبات النسب وحنو ذلك ليس فيه مع هرة وال مضرة ،حىت إذا
ْ
واستحالت عصبيةً ورابطةً يُنتصر هلا دون عصبيّة اإلسالم ورابطتِه ،كبحها -صلى هللا عليه وسلم-
وهناهم عنها ،وقال" :ما ابل دعوى اجلاهلية؟  ...دعوها فإهنا منتنة" رواه البخاري ( )4905ومسلم
( )2584من حديث جابر  -رضي هللا عنه .-

فمن املرفوض قطعاً ما يدعو إليه غُالة الوطنية من أن يكو َن عطاء ِ
املواطن واهتمامه قاصراً على
ُ

وطنه ،ووالؤه حمدوداً حبدوده ،وأن َجيعل له من قضااي وطنه ُشغالً عن كل شغل ،فال يعنيه شيء
خارج حدود بلده.

ال أبس أن تكون اهتماماتُنا بقضااي وطنِنا أكثر ،فاألقرب أوىل من األبعد ،واألقربون أوىل ابملعروف،
ولكن ال جيوز أن تكون اهتماماتُنا حمصورةً فيه فال ُجتا ِوُزه قَـ ْيد أُمنُلة .فأين هي إذاً وشيجةُ الدين ،وأين
هي حقوق املسلمّي؟.

إن بعض مقتضيات الوحدة الوطنية هلو مما يقصده اإلسالم ويدعو إليه؛ كاحملافظة على أمن البالد

وأرواح الناس وأمواهلم وأعراضهم ،ومحاية ثروات الوطن ومقدراته ،وكالدعوة إىل املساواة والعدل،
لمة ،وهذا كله يدخل يف ابب التعاون على الرب والتقوى.
ومدافعة الظلم ومعاقبة الظه َ
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أما حّي تقتضي الوحدة الوطنية أن حيب املواطن أبناء وطنه كلهم على السواء جبامع االنتماء للوطن
وتضيع لعقيدة الوالء .إذ
نفسه بال اعتبار للدين فهذا ال جيوز؛ ففي هذه احملبة متييع لعقيدة الرباء،
ٌ

تقره
يقتضي ذلك أن يستوي يف احملبة والوالء مسلمهم وكافرهم ،بَـ ّرهم وفاجرهم ،وهذا ما ال ُّ
الشريعة.

إننا حّي حنب أحداً من أبناء وطننا فإمنا حنبه ألنه مسلم ،ال ألنه مواطن .وحّي نكره أحداً فألنه
كافر ،ال ألنه من وط ٍن آخر .ولكن حمبتنا ٍ
ألحد ما ال تدفعنا إىل أن نسكت عن أخطائه أو نعينه
ٌ
على ظلمه .وكرهنا ٍ
ألحد بسبب كفره أو انتمائه لطائفة ضالّة ـ سواء كان من وطننا أو من غريه ـ ال

حيملنا على أن نعتدي عليه ،أو نبخسه حقه ،أو منتنع عن نصرته إذا ظُلِم.

والوحدة الوطنية تفرض فيما تفرضه محايةَ حقوق األقليات والتعايش معهم ،وهذا ح ٌق سبق أن دعا

إليه اإلسالم قبل أن يعرف الناس مفهوم الوطنية واملواطنة ،ولكن محايته حلقوق األقليات مل تكن تعين

إقرارهم على السخرية بشعائر اإلسالم ،أو سب هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-أو اجملاهرة مبا
مينع اإلسالم أن ُجياهر به بّي املسلمّي.

الوحدة الوطنية تصبح واجباً ال مناص منه حينما يتهدد البالد خطر خارجي متمثل يف حتالف صهيوين
صلييب يريد أن يهيمن عليه ليسلب ثرواته وخرياته ،وليجهز على ما تبقى فيه من قيم اإلسالم

وشعائره.

وإمنا كانت محايته حلقوقهم تعين عصمة أنفسهم وأمواهلم ،وحترمي االعتداء عليهم واضطهادهم
وإيذائهم ،وهو مينحهم حق ممارسة شعائر دينهم يف بيوهتم وأحيائهم بشرط أال يؤذوا مشاعر

املسلمّي ،أو ينالوا من اإلسالم بسوء ،فليس ألحد ح ٌق أن يسخر بشعرية من شعائر اإلسالم ،أو

يسعى بنشر الكفر والبدع بّي املسلمّي.
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لقد عاش أهل الذمة يف بالد املسلمّي قروانً طويلةً ميارسون شعائر دينهم يف بيوهتم وأحيائهم،

فيشربون اخلمر وأيكلون حلم اخلنزير ،ويفعلون غري ذلك مما يستحلونه يف دينهم .ولكنهم ظلوا

ممنوعّي أن جياهروا بذلك بّي املسلمّي ،أو يدعو أحداً منهم إليه.

إن الوحدة الوطنية لوطن من أوطان املسلمّي هلو جزءٌ من وحدة األمة ،وما ال يدرك كله ال يرتك

ِ
ُجلّه .فالسعي يف وحدة الوطن على النحو الذي ال ِّ
حيجمه ليس سعياً يف
يقوض الوالء والرباء وال ّ
هدم وحدة األمة وال يناقضها أو يناهضها ،بل هو سعي يف حتقيق ٍ
مندوب
جزء من وحدة األُمة ،فهو
ٌ
ٌ
إليه من هذا الوجه.

والرابطة بّي أهله وأفراد شعبه ال شك أهنا رابطة ممدوحة إذا كانت منضويةً حتت رابطة الدين ،وكانت

تعاوانً على الرب والتقوى ونصرًة للحق وأهله ومناوأ ًة للباطل وأهله.

واملقصود أن الوحدة الوطنية ليست ابطلةً إبطالق وال حقاً إبطالق ،بل فيها احلق امللتبس ابلباطل،
وفيها املعروف املختلط ابملنكر.

أما السؤال عن ابن البلد :هل هو أوىل ابلوظائف من األجانب املنتمّي إىل جنسيات أخرى؟ فالبد

عند اجلواب أن تؤخذ املسألة يف ظل مالبساهتا وظروفها احلالية ،فإنه قد ُح ّدت احلدود السياسية بّي
الدول ،وقننت القوانّي يف اإلقامة واالستيطان ،واستُ ِ
حدثت اجلنسيات ،وصارت هجرة اإلنسان

مقيدة بشروط وضوابط وأعراف.

العمال من البالد األخرى ـ أن
ومن اإلشقاق أن نقول لشخص ال جيد عمالً يف بلده الذي يفد إليه ّ

خيرج من بلده هذا إىل بلد أخرى لعله أن جيد فيه عمالً.
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ومن احملزن حقاً أن توجد البطالة يف ٍ
بلد يعد من أغىن البالد اإلسالمية ،وأسباب الظاهرة كثرية ،ال
يعنينا أن نُفيض فيها ونسهب يف ع ِّدها وإحصائها ،ولكن يعنينا أن من مجلة هذه األسباب هو إغراق
البلد ابلعمالة الوافدة الرخيصة ،واليت ال متانع أن تعمل أبخبس األمثان ،ولو بر ٍ
اتب زهيد ال ينهض

أبعباء احلياة وتكاليف املعيشة ،ألن العامل إمنا جاء ليجمع ال ليقيم ،وألنه يقيس راتبه (الزهيد) بقوته

الشرائية يف بلده األصلي ،ال بقوته الشرائية يف البلد الذي يعمل فيه.

وال شك أن مساواة هذا العامل اببن البلد فيها مضارة به؛ ألن هذا الراتب الزهيد ال يفي مبتطلبات
احلياة الضرورية واحلاجية ،فكيف سيحصل ابن البلد على عمل براتب يفي مبتطلبات احلياة احلاجية

إذا كان التاجر جيد من يعمل لديه أبجرة أقل؟!
إن فتح اجملال للوافد للعمل ليكون مساوايً للمواطن يف االستباق للفرص الوظيفية املتاحة قد يبدو

مساوا ًة عند أول وهلة ،غري أنه يف حقيقة األمر منافسة غري متكافئة بّي الطرفّي ،واملستبق الغالب
فيها هو بال شك الوافد؛ ألنه سيقبل ابألجر األقل الذي ال يفي ابلتكاليف املعيشية البن البلد.

إذاً املنافسة غري متكافئة األطراف ،واملتضرر منها ابلتأكيد هو املواطن.

وميكن أن يستأنس لكون املواطن أحق بوظائف بلده من الوافد حبديث ٍ
معاذ رضي هللا عنه ملا بعثه
الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن ،فكان مما قال له" :فإن هم أجابوك لذلك ـ أي للصالة ـ

فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم" رواه البخاري

( ، )1395ومسلم ( )19فيمكن أن يُستفاد من هذا احلديث أن فقراء البلد هم أوىل بزكوات
أغنياء بلدهم من فقراء البالد األخرى.

()21/5

قال ابن قدامة (املغين ( : )283/2روي عن عمر بن عبد العزيز أنه ر ّد زكاة أيت هبا من خراسان إىل

الشام  ,إىل خراسان .وروي عن احلسن والنخعي أهنما كرها نقل الزكاة من بلد إىل بلد  ,إال لذي

قرابة .وكان أبو العالية يبعث بزكاته إىل املدينة .ولنا  ,قول النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ  -رضي

هللا عنه " :-أخربهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  ,فرتد يف فقرائهم" (سبق خترجيه)  .وهذا

خيتص بفقراء بلدهم .وملا بعث معاذ  -رضي هللا عنه  -الصدقة من اليمن إىل عمر  -رضي هللا عنه
 , -أنكر عليه ذلك عمر -رضي هللا عنه  ,-وقال :مل أبعثك جابياً  ,وال آخذ جزية  ,ولكن بعثتك

لتأخذ من أغنياء الناس فرتد يف فقرائهم .فقال معاذ  -رضي هللا عنه  :-ما بعثت إليك بشيء وأان
أجد أحداً أيخذه مين" رواه أبو عبيد يف األموال.

وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء موىل عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه  ,-أن زايداً ,أو بعض

األمراء  ,بعث عمران  -رضي هللا عنه  -على الصدقة  ,فلما رجع قال :أين املال؟ قال :أللمال
بعثتين؟ أخذانها من حيث كنا أنخذها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ووضعناها حيث كنا
نضعها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وألن املقصود إغناء الفقراء هبا  ,فإذا أحبنا نقلها

أفضى إىل بقاء فقراء ذلك البلد حمتاجّي) أهـ.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()22/5

مشروعية البناء على قرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

السالم عليكم.
قرأت الفتوى حول وجود قرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -داخل املسجد النبوي ،ولكن

التساؤل الذي يشغل ذهين دائماً -وسبق أن أرسلت رسالة خبصوصه -هل البناء احلايل على قرب

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أمر مشروع ،خاصة وأنه حيتوي على زخارف كثرية؟ وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

إن كون البناء على قرب الرسول -صلى هللا عليه وآله وسلم -غري مشروع ال جييز هدمه ،ألن هذا
اهلدم سبيل إىل إعادة البناء ،وهكذا دواليك ،وسداً للذريعة يبقى ما كان على ما كان إىل أن يشاء

هللا ما يريد ،مع أن هذا البناء فيه من الفوائد الشرعية ما هو معلوم عند املتأمل ولذلك نظري ،فقد

ترك النيب -صلى هللا عليه وسلم -إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم للمصلحة اليت برر -صلى
هللا عليه وآله وسلم -هبا تركه على ما هو عليه ،انظر ما رواه البخاري ( ، )1586ومسلم ()1333
من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وهكذا كان املقام اإلبراهيمي مالصقاً ابلكعبة وتركه الصحابة
واخلليفة الراشد على ما هو عليه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()23/5

فصل الدين عن السياسة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

هل فصل الدين عن السياسة كفر وردة ،أم ماذا؟

اجلواب

فصل الدين عن السياسة حرام ال جيوز ،بل هو كفر وردة عن اإلسالم ،إذا كان القائل هبذا القول أو
العامل به عارفاً ابحلكم معتقداً له ،فالدين يشمل أمور احلياة كلها السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية وحنوها ،كما هو يشمل األمور االعتقادية والعبادية سواء بسواء ،قال -تعاىل" :-إن الدين

عند هللا اإلسالم" [آل عمران ، ]19 :وقال" :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف

اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ، ]85 :فمن فصل الدين عن السياسة ،أو الدين عن الدولة وهو
يعرف ما يقول فقد كفر ابهلل العظيم؛ ألنه رافض ،وراد ألمر هللا وحكمه ،ومن رد حكم هللا فقد كفر؛

حيث نصب نفسه مشرعاً مع هللا مستدركاً على دينه بزايدة أو نقص ،وهللا يقول" :اليوم أكملت

لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً" [املائدة ، ]30 :ومن يفصل الدين
عن السياسة أو الدين عن الدولة ،أو الدين عن احلياة فهو منتقص هلل ودينه ،وما ارتضاه هللا

للمسلمّي من نعمة ،ومن كان له مسكة من عقل كيف يقول هبذه املقولة  -فصل الدين عن
السياسة -وهو ينظر يف القرآن الكرمي ،آايت اجلهاد وأحكامه تكاد تزيد على آايت الصالة والزكاة
والصيام واحلج ،كما أن اآلايت القرآنية فضالً عن األحاديث النبوية اليت تعىن ابلشؤون االقتصادية
كطرق كسب املال وحفظه ،وإنفاقه ،وسائر أحكامه من حل وحرمة كالنص على التحرمي القاطع

للراب ،قال -تعاىل" :-وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة ، ]275 :وقوله" :اي أيها الذين آمنوا ال
أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل" [النساء ، ]29 :واملسمى ابلفائدة قد أردى االقتصاد الرأمسايل
العاملي اليوم يف مجيع أحناء املعمورة فكيف يقال مع هذا أو ذاك إن اإلسالم قاصر على عالقة

اإلنسان بربه من صالة وصيام وصدقة ،أو مما يعرف ابألحوال الشخصية فقط؟ إن اإلميان ببعض
نصوص القرآن دون بعض كفر ابلدين كله" ،أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما هللا غافل عما

تعملون" [البقرة. ]85 :

وفصل الدين عن السياسة أو احلياة هو ما يطلق عليه العلمانية ،والعلمانية إذا ارتبطت ابلدولة

وتطبيقاهتا قيل هلا دولة علمانية ،وإذا ارتبطت ابألفراد فهي فكرة علمانية وصاحبها علماين ،وقولنا

إن فصل الدين عن السياسة فكرة علمانية كفرية ال يعين هذا تكفري كل من يطلق عليه علماين،
حاكماً كما أو حمكوماً ،وال جيوز تكفري املسلم املعّي حىت تقام احلجة عليه مث يعذر جلهل كما جاء يف

احلديث الذي رواه البخاري ( ، )3481ومسلم ( )2756عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب
-صلى هللا عليه وسلم -قال" :كان رجل يسرف على نفسه ،فلما حضره املوت ،قال لبنيه :إذا أان

مت فأحرقوين ،مث اطحنوين ،مث ذروين يف الريح ،فوهللا لئن قدر علي ريب ليعذبين عذاابً ما عذبه

قائم،
أحداً ،فلما مات فُعل به ذلك ،فأمر هللا األرض ،فقال :امجعي ما فيك منه ،ففعلت ،فإذا هو ٌ
فقال :ما محلك على ما صنعت؟ قال :اي رب خشيتك أو خمافتك اي رب ،فغفر له" ،وحلديث أيب

واقد الليثي-رضي هللا عنه" :-خرجنا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوم حنّي وحنن حداثء
عهد بكفر وللمشركّي سدرة يعكفون عليها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط ،فمرران

بسدرة ،فقلنا :اي رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ،فقال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم" :-هللا أكرب إهنا السنن ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى" :اجعل
لنا إهلاً كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون" [األعراف" ، ]138 :إنكم تركبون سنن الذين من

قبلكم" رواه الرتمذي ( ، )2180وأمحد (، )21393فذاك الرجل الذي قال تلك املقولة لبنيه :لئن
قدر هللا علي  " ...وهؤالء الصحابة  -رضي هللا عنهم -مبقولتهم هذه" :اجعل لنا ذات أنواط كما
هلم ذات أنواط" مل يكفروا وإن كانت مقولتهم كفراً؛ وذلك ألهنم جيهلون احلكم ،وقال شيخ اإلسالم

ابن تيمية يف كتاب االستقامة أثناء رده على اجلهمية احللولية الذين ينفون علو هللا على خلقه..( :أان

لو وافقتكم كنت كافراً ألين أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهال) وأكثر

املسلمّي الذين يقولون بفصل الدين عن السياسة انتج عن جهلهم ،فال يصح تكفري واحد منهم

بعينه حىت يعلم خبطورة قوله أو فعله ،فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره وأقيم عليه حكم الردة عن
اإلسالم ،أعاذان هللا منها.
وهللا أعلم وصلى هللا على حممد.

()24/5

ما الفرق بّي احلرة واألمة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/5/26هـ

السؤال

ما هو الفرق بّي احلرة واألمة؟ وهل جيوز شراء العبيد؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :احلرة ختتلف عن األمة اختالفاً كبرياً يف أحكام كثرية ،فاألَمة هي املرأة الرقيقة ،أي:

اململوكة ،والرق عرفه العلماء أبنه عجز حكمي يقوم ابإلنسان سببه الكفر ،ويدخل يف هذا اسرتقاق

األسرى والسيب من األعداء الكفار.

أما ما جاء يف الفقرة الثانية من السؤال وهو :هل جيوز شراء العبيد؟ فاجلواب نعم جيوز مىت ما
وجدوا ،واإلسالم قد رغهب ه
وحث على إعتاقهم بعد متلكهم ،وهلذا كان أكابر الصحابة  -رضي هللا
عنهم -وفضالئهم من أهل اجلدة يشرتون العبيد ويعتقوهنم ،كأيب بكر  -رضي هللا عنه ،-وغريه،
عما ورد يف سؤاله أن يرجع إىل كتب احلديث والفقه يف
وعلى السائل إن أراد مزيداً من التفصيل ّ

أحكام العبيد واإلماء ،وأخص ابلذكر املوسوعة الكويتية الفقهية جزء  23عند كلمة (رق) من
ص 11إىل ص ،92أي :مبا يزيد عن مثانّي صفحة .وهللا أعلم.

()25/5

أحكام البيعة واخلالفة

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل أحكام البيعة واخلالفة توقيفية أم اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية فهل يصح حتديد فرتة زمنية
حمددة للخليفة يتم بعدها إعادة تنصيب خليفة آخر؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الناظر يف اتريخ اخللفاء الراشدين األربعة وتوليهم للخالفة يتبّي له أن بيعتهم متت برأي واجتهاد من
املسلمّي وخاصة ذوي االجتهاد واملكانة منهم ،ومل يقل أحد من أهل العلم أن بيعتهم ابخلالفة كانت

بتوقيف من الشارع غري بيعة أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه -فمختلف فيها فمن العلماء من ذكر
أهنا متت بنص وإشارة من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كقوله" :مروا أاب بكر فليصل ابلناس" رواه
البخاري ( ، )678ومسلم ( )420من حديث أيب موسى -رضي هللا عنه ،-وروجع أكثر من مرة

ليصلي غريه فيقول" :أيىب هللا ذلك واملسلمون" رواه أبو داود ( )4660من حديث عبد هللا بن زمعة
-رضي هللا عنه-وكقوله" :اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر" رواه الرتمذي ( ، )3662وابن

ماجة ( )97من حديث حذيفة -رضي هللا عنه -وذهب مجهور العلماء إىل أن بيعة أيب بكر  -رضي
هللا عنه -خاصة متت ابختيار واجتهاد ال بنص جلي ،أو خفي ويدل على ذلك خطبته  -رضي هللا

عنه -يوم السقيفة بعد وفاة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقبل دفنه حيث قال" :حنن األمراء

(قريش) وأنتم الوزراء (األنصار) وهم (قريش) أوسط العرب وأعرهبم أحساابً فبايعوا عمر بن اخلطاب
-رضي هللا عنه ،-أو أاب عبيدة بن اجلراح  -رضي هللا عنه ،-فقال عمر :بل نبايعك ،فأنت سيدان

وخريان وأحبنا إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأخذ عمر بيده فبايعه وابيعه الناس ،انظر ما
رواه البخاري ( )3668من حديث عائشة -رضي هللا عنها -ولو كانت خالفته بنص من هللا أو

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -الستند إليه أولئك املبايعون ،وملا احتاج أبو بكر إىل أن يقرتح

للخالفة عمر بن اخلطاب وأاب عبيدة ابن اجلراح كما يدل على أن بيعته ليست توقيفية خطبة عمر بن
اخلطاب  -رضي هللا عنه -يف آخر حياته :عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -أن عمر قال:
إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين يعين أاب بكر  -رضي هللا عنه -وإن أترك فقد ترك من

هو خري مين يعين رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رواه البخاري ( ، )7218ومسلم ()1823
من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-وإذا تبّي لك هذا علمت أن بيعة اخللفاء الراشدين

املهديّي كانت اجتهادية ابختيار املسلمّي وليست بتوقيف من الشارع وما عداهم من اخللفاء فمن
ابب أوىل بل جتاوز األمر إىل أن صارت بيعة اخللفاء والسالطّي بعدهم بيعة جربية مثهل الرعية منها

أهل احلل والعقد خوفاً َُ من الفتنة وإراقة الدماء وانتهاك األعراض ،وتطبيقاً للقاعدة الشرعية

ارتكاب أخف الضررين وتقدمي أدىن املفسدتّي دفعاً ألعالمها ،وليس يف الشرع مدة زمنية حمددة

للخليفة جيدد له بعدها أو يبايع غريه ،كما أنه ال يوجد يف الشارع دليل مينع حتديد مدة ويل األمر،

فهي من األمور املباحة املسكوت عنها ،وحقيقة البيعة للخليفة أو السلطان أنه ما دام مستقيماً على

أمر هللا يقيم احلق وحيكم ابلعدل بّي الرعية فذلك هو املطلوب ،ويف العصور املتأخرة وبعد سقوط

اخلالفة ال يوجد خليفة يدخل حتت بيعته أو واليته مجيع املسلمّي بل مملكة اإلسالم أصبحت اليوم
دويالت ممزقة على كل واحدة منها رئيس أو ملك ،أو أمري ،وهللا املستعان.
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العفو امللكي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/2/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم ما يسمى بـ (العفو امللكي أو الرائسي) الذي يبطل حكم الشريعة والقانون بعد أن يصدر يف

حق اجلاين؟.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فاألحكام الصادرة على اجلناة على قسمّي :حدود وتعزيرات.

أما احلدود :وهي العقوابت اليت نص الشارع عليها كحد السرقة ،وشرب املسكر ،والزان؛ فهذه ال
جيوز إبطاهلا ،وال إلغاؤها ما دام قد ثبت موجبها وحكم هبا قاض شرعي ،وتعطيلها تعطيل للشرع؛

قال تعاىل ... " :فاحكم بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق" [املائدة. ]48 :

وأما التعزيرات :فهي عقوابت غري مقدرة على كل معصية مل يقدر هلا الشارع عقوبة ،وهي كثرية جداً
وتقديرها عائد الجتهاد اإلمام أو القاضي حنو عقوبة املغتاب والنمام وعاصي ويل األمر ومهرب
احملظورات والساب لغريه واملختلي ابمرأة ال حتل له.
وهذه خيضع حتديد العقوبة فيها الجتهاد القاضي ويسوغ لويل األمر أن يصدر عفواً عنها إن رأى يف

ذلك مصلحة ،وقد فعل بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -معاصي مل يعاقبهم عليها رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -ملا كانت دون احلدود ،كالذي لقي امرأة فأصاب منها كل شيء غري أنه مل

جيامعها ،وكفعل حاطب بن أيب بلتعه إذ كاتب قريشاً بغزو النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هلم انظر

ما رواه البخاري ( ، )3007ومسلم ( )2494من حديث علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه .-
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.
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مقولة( :ال تستوىف احلدود حىت تعطى احلقوق)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

املكرم فضيلة الشيخ :ما رأيك بعبارة (ال تُستوىف احلدود حىت تُعطى احلقوق) ؟ ،وحيتج على ذلك
إيقاف حد السرقة عام الرمادة ،وهل من عدل الشريعة أن تقام احلدود ومل يُعط عمر -رضي هللا

عنه -احلقوق ألصحاهبا مع توفرها؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

اإلسالم دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامه ،وجيب على املسلمّي األخذ به ،والتحاكم
إليه ،وعدم التفريق بّي أحكامه حبيث يعمل ٍ
بعضا ،وقد ذم هللا -عز وجل -هذا
ببعض ويرتك ً
ض ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَـ ْع ٍ
املسلك ،كما قال -تعاىل":-أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
ض" [البقرة :من اآلية، ]85
واحلدود جزء ال يتجزأ من تشريعات اإلسالم ،وقد شرعت حلكم ومقاصد عظيمة ،حيث يتحقق
إبقامتها احملافظة على الضرورايت اليت جاءت الشريعة حبفظها ،وهي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل

والعرض ،واملال.
وهللا -سبحانه وتعاىل -شرع هذه احلدود ،وأمر ابلعدل وأداء احلقوق ،وهنى عن الظلم ،وأكل أموال
الناس ابلباطل ،وهذه العبارة اليت تقال( :ال تستوىف احلدود حىت تعطى احلقوق) جياب عنها أبن

احلدود ال تعطل مبثل هذه الدعوى ،بل إذا حصل تقصري يف استيفاء احلقوق ،فتوجه الدعوة إىل أداء

احلقوق ،وإقامة العدل الذي أمر هللا به ،ورسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-مث إن استيفاء احلقوق ال
يفرتض فيه املثالية ،فإن اجملتمعات ال ختلو من تقصري يف أدائها ،والغالب أن هذه العبارة تصدر من

أانس مغرضّي ،يقصدون من ورائها إبطال احلدود وتعطيلها يف اجملتمعات اإلسالمية ،وكما قال -
ش َهو ِ
سبحانه وتعاىل" :-ويُ ِري ُد اله ِذ ِ
ات أَ ْن َمتِيلُوا َميْالً َع ِظيماً" [النساء :من اآلية ، ]27وما
َ
ين يَـتهب ُعو َن ال ه َ
َ
جاء عن عمر -رضي هللا عنه -يف عام الرمادة ليس من ابب تعطيل حد السرقة ،بل هو من ابب

درء احلدود ابلشبهات؛ وهذه قاعدة يف إقامة احلدود أهنا تدفع ابلشبهات ،ألنه يف عام الرمادة عمت
اجملاعة ،وكثر احملاويج واملضطرون ،فيصعب التمييز بّي من يسرق من أجل احلاجة والضرورة ،ومن

يسرق وهو مستغن ،وهلذا أسقط عمر  -رضي هللا عنه -القطع عن السارق يف عام اجملاعة ،كما

أخرج ذلك عبد الرزاق ( )18990عن معمر عن حيىي بن أيب كثري قال :قال عمر -رضي هللا

عنهما" :-ال يقطع يف عذق ،وال عام السنة" ،والعذق هو :النخلة أو الغصن من النخل فيه مثره،
وعام السنة :املراد ابلسنة :اجلدب ،والقحط ،وانقطاع املطر ،ويبس األرض.

قال السعدي " :سألت أمحد عن هذا احلديث فقال :العذق النخلة ،وعام سنة :اجملاعة ،فقلت
ألمحد :تقول به؟ فقال :إي لعمري ،قلت :إن سرق يف جماعة ال تقطعه؟ فقال :ال ،إذا محلته احلاجة

على ذلك ،والناس يف جماعة وشدة .قال ابن القيم" :ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة

جماعة وشدة ،غلب على الناس احلاجة والضرورة ،فال يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إىل ما

يسد به رمقه ،وجيب على صاحب املال بذل ذلك له إما ابلثمن أو جماانً على اخلالف يف ذلك،

والصحيح وجوب بذله جماانً؛ لوجوب املواساة ،وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك ،واإليثار

ابلفضل مع ضرورة احملتاج ،وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن احملتاج" .وجاء أيضاً عن عمر -رضي

هللا عنه -درء احلد عن غلمان حاطب بن أيب بلتعة ملا علم أن سرقتهم كانت عن حاجة ،وكذلك درء
احلد عن اخلادم الذي سرق من مال خمدومه.

فعن ابن حاطب أن غلمة حلاطب بن أيب بلتعة سرقوا انقة لرجل من مزينة ،فأتى هبم عمر -رضي هللا

عنه -فأقروا ،فأرسل إىل عبد الرمحن بن حاطب فجاء ،فقال له :إن غلمان حاطب سرقوا انقة رجل
صلت اذهب فاقطع
من ُمزيَنة ،وأقروا على أنفسهم ،فقال عمر -رضي هللا عنه :-اي كثري بن ال ه

أيديهم ،فلما ويل هبم ردهم عمر -رضي هللا عنه -مث قال :أما وهللا لوال أين أعلم أنكم تستعملوهنم

وجتيعوهنم -حىت إن أحدهم لو أكل ما حرم هللا عليه حل له -لقطعت أيديهم ،وأمي هللا إذ مل أفعل

وجعك ،مث قال :اي مزين بكم أريدت منك انقتك؟ قال :أبربعمائة ،قال عمر -رضي
ألغرمنك غرامة تُ َ

هللا عنه :-اذهب فأعطه مثامنائة .أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( ، )18799ويف املوطأ ()1321
عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :جاء رجل إىل عمر  -رضي هللا عنه -بغالم له،

فقال :اقطع يده ،فإنه سرق مرآة المرأيت ،فقال عمر -رضي هللا عنه" :-ال قطع عليه هو خادمكم

أخذ متاعكم" ،واحلاصل أن الشبهة إذا وجدت فإنه يدرأ هبا احلد .هذا وهللا املوفق ،واهلادي إىل
سواء السبيل.
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إغالق األسواق عند األذان
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/05/1هـ
السؤال

سؤايل :هل يلزم إغالق احملالت التجارية (األسواق) يف الدولة اإلسالمية بعد رفع األذان؟ وما

الدليل؟ وهل إغالق األسواق بعد األذان له سابقة يف الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول  -صلى هللا
عليه وسلم -أو الصحابة  -رضي هللا عنهم -أو التابعيّي؟.
أفتوان مأجورين.

اجلواب

يقول تعاىل يف حمكم التنزيل" :إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع"
[اجلمعة ، ]9 :فهذا أمر عام ال خيص اجلمعة بعينها؛ ألن القاعدة بّي علماء األصول أن العربة
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وقد صح يف البخاري ( ، )644ومسلم ( )651من حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه -قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف التشديد على من يسمع النداء وال
ُح ِّر َق عليهم بيوهتم ،والذي
جييب قال" :لقد مهمت أن آمر رجالً فيؤم الناس ،مث أخالف إىل رجال فأ َ
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد َع ْرقاً مسيناً أو مرماتّي حسنتّي لشهد العشاء" ،مث إن ترك صالة
اجلماعة والعمل أثناء الصالة منكر ال جيوز السكوت عليه ،وقد لعن هللا بين إسرائيل لرتكهم األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ،قال تعاىل" :لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى

ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون"

[املائدة . ]79-78 :وروى أبو داود ( ، )4336والرتمذي ( ، )3047وابن ماجة ( )4006من

حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -يف موقف أهل اإلسالم فيمن ال يستقيم على دينه،

قال" :كال وهللا لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطراً
ولتقصرنه على احلق قصراً" ،ومل يكن صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -والتابعون هلم
إبحسان يشتغلون يف األسواق ،وميكثون يف حمالهتم والصالة ينادى هبا ،بل كانوا يتبادرون إىل

املساجد ويهرعون إليها من حّي مساع النداء؛ ملا يعلمون من عظم شأن اجلماعة ووجوب املبادرة إىل
إجابة املنادي إىل الصالة ،كيف ال وهذا الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه-
يقول" :ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -أي عن اجلماعة  -إال منافق معلوم النفاق" رواه مسلم

( ، )654وغريه.
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مؤمتر حقوق اإلنسان

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بداية واحلق يقال نشكر لكم جهودكم اجلبارة هبذا املوقع الفذ واملتنوع واملتجدد ،احلافل بكل ما
يواكب التطورات يف الساحة واحلكم الشرعي لكل منها ،فكم حاجتنا اليوم ملعرفة األحكام الشرعية
فيما يدور حولنا من أحداث ومستجدات ،ومن هذا املنطلق أحببت أن أجد جواابً عن موضوع

حقوق اإلنسان ،حيث سيعقد يف الرايض يومي 18و 19شعبان مؤمتر بعنوان (حقوق اإلنسان يف

السلم واحلرب)  ،ولقد مت دعوة  150شخصية عاملية مهتمة هبذا اجملال أو قريبة التخصص منه ،ومت
توجيه آالف الدعوات داخل اململكة حلضور هذا املؤمتر ،وسؤايل هو:
أوالً :ما حكم إقامة مثل هذا املؤمتر؟ وما حكم املشاركة فيه أو حضوره؟

اثنياً :هل يف الشرع احلنيف ما يسمى حقوق إنسان؟ أي مبعىن هل حقوق املسلمّي والكفرة واحدة؟

اثلثاً :إذا طلب مين املشاركة وأان أعلم وجود الكثري من املنكرات كدعوة الكفار إىل هذا البلد

للحضور ،واالختالط يف مقر احلفل ،وغري ذلك ،هل جيوز يل املشاركة مع أين ال أستطيع تغيري أي

من هذه املنكرات؟.

رابعاً وأخرياً :أرجو سرعة الرد ألن املشاركة يف هذا املؤمتر حتدد خالل األسبوع القادم وجيب أن
أعرف وغريي حكم املشاركة فيه وهل نوافق أم نعتذر؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أول من دعا إىل حقوق اإلنسان تعاليم اإلسالم فهي اليت رعت حقوق اإلنسان جد الرعاية حيث

عامة نداءات القرآن متوجهة إليه أبصله اإلنسان أو إىل بعض أفراده بوصفه مؤمناً أو كافراً ،فمن
األول قوله تعاىل" :ولََق ْد َخلَ ْقنا اإلنْ ِ
ال ِمن َمحٍَأ مسنُ ٍ
صل َ ٍ
ون" [احلجر ، ]26:وقوله:
َ
سا َن م ْن َ
ْص ْ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
س
"وَو ه
ص ْيـنَا اإلنسان ب َوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن" [لقمان :من اآلية ، ]14وقولهَ :
َ
"وأَ ْن لَْي َ
َحيس ِ
لِ ِْإلنْ ِ ِ
سا ُن أَله ْن َْجن َم َع ِعظَ َامهُ" [القيامة]3:
سان إ هال َما َس َعى" [النجم ، ]39:وقوله" :أ َْ َ ُ
ب ْاألنْ َ
َ
ِ
هاس ُكلُوا ممها ِيف ْاأل َْر ِ
"اي أَيُّـ َها
ض َحالالً طَيِّباً" [البقرة :من اآلية ، ]168وقولهَ :
،وقولهَ :
"اي أَيُّـ َها الن ُ
ِ ِ
هاس ا ْعبُ ُدوا
اء ُك ُم ال هر ُس ُ
ول ِاب ْحلَِّق م ْن َربّ ُك ْم" [النساء :من اآلية ، ]170وقولهَ :
"اي أَيُّـ َها الن ُ
الن ُ
هاس قَ ْد َج َ
ربه ُكم اله ِذي َخلَ َق ُكم واله ِذ ِ ِ
هاس إِ هان
ين م ْن قَـ ْبل ُك ْم لَ َعله ُك ْم تَـتهـ ُقو َن" [البقرة ، ]21:وقولهَ :
َْ َ
"اي أَيُّـ َها الن ُ
َ ُ
َخلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْـثَى وجعلْنا ُكم ُشعوابً وقَـبائِل لِتـعارفُوا إِ هن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد هِ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم" [احلجرات:
َ ْ ْ
ََ ْ
َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ
ِ
صالة وإِ ههنَا لَ َكبِريةٌ إِهال َعلَى ْ ِ ِ
ّي" [البقرة]45:
استَ ِعينُوا ِابل ه
اخلَاشع َ
"و ْ
ص ِْرب َوال ه َ
من اآلية، ]13وقوله تعاىلَ :
َ
ِ
ِ
هِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم
اء بَـ ْع ُ
آمنُوا ال تَـتهخ ُذوا الْيَـ ُهو َد َوالن َ
ين َ
هص َ
 ،وقولهَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
ِ
ِ
هِ
آمنُوا إِ همنَا ْ
اب
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
ين َ
م ْن ُك ْم فَِإنههُ م ْنـ ُه ْم" [املائدة :من اآلية ، ]51وقولهَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ش ْيطَ ِ
ان فَ ْ ِ
س ِم ْن َع َم ِل ال ه
ال
"وقَ َ
َو ْاألَ ْز ُ
اجتَنبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفل ُحو َن" [املائدة ، ]90:وقال تعاىلَ :
الم ِر ْج ٌ
ِ
ِ
هِ
ِِ
هِ
ِ
ين
ين َك َف ُروا ال تَ ْس َم ُعوا هلَ َذا الْ ُق ْرآن َوالْغَ ْوا فيه لَ َعله ُك ْم تَـغْلبُو َن" [فصلت ، ]26:وقولهَ :
"اي أَيـُّ َها الذ َ
الذ َ
َك َف ُروا ال تَـ ْعتَ ِذ ُروا الْيَـ ْوَم إِ همنَا ُجتْ َزْو َن َما ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [التحرمي ، ]7:إىل غري ذلك من اآلايت وال
تفاضل بّي بين اإلنسانية إال بتقوى هللا سبحانه ،كما جاء يف احلديث " :ال فضل لعريب على عجمي،
وال لعجمي على عريب ،وال أمحر على أسود ،وال أسود على أمحر إال ابلتقوى" انظر مسند أمحد

( ، )23489ويف حديث آخر "الناس بنو آدم ،وآدم من تراب" أخرجه أمحد ( ، )8736وغريه من
حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وحقوق اإلنسان اليت أمر هللا برعايتها هي حقوق املسلم

والكافر على السواء ،وإقامة مؤمتر لعرض حقوق اإلنسان يف السلم واحلرب ويف اململكة العربية
السعودية أمر حممود يشكر الساعون بعقده واملشاركون فيه ،ودعوة غري املسلمّي للتحدث فيه مبا ال
يتعارض مع أحكام اإلسالم ال شيء يف ذلك ،وال يتوقع أن يشتمل على منكر ظاهر وإن وجد-

وجب على القادر إنكاره ابألسلوب املناسب ومن دعي إىل املشاركة يف هذا املؤمتر وحنوه تعّي عليه
ووجب عليه االمتثال .وهللا ويل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()30/5

هل يقام ُّ
احلد على احلاكم
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1424/10/26هـ
السؤال

قرأت كتااب يف الفقه احلنفي امسه "اهلداية" ،ويف صفحة  545يذكر صاحب الكتاب العبارة التالية:
"إذا وقع امللك أو اخلليفة املسلم يف الزان أو جرمية أو ذنب يشبه ذلك فلن يكون حد عليه"

فهل هناك فرق بّي احلاكم واحملكوم يف إيقاع العقوبة وفق الشريعة املطهرة؟ صديق يل يقول :إذا كان
احلاكم هو من يقيم احلدود على الناس ،فمن يقيم احلد عليه هو؟ فهو الوحيد الذي يقيم احلدود.

فهل صحيح أن احلاكم ال يقام عليه حد الزان كما ذكر الكتاب املبّي أعاله؟

إذا كان اجلواب أن احلدود تقام على احلكام أرجو تقدمي مثال واحد على ذلك من التاريخ اإلسالمي.

وما هي مصداقية األحكام الواردة يف هذه الكتب؟ هل تعترب أحكاماً إسالمية؟ نرجو بيان قيمة هذه

األحكام.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاألصل يف احلدود أن تقام على كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم-

":وأمي هللا لو سرقت فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه وسلم لقطعت يدها" انظر :البخاري ()3475

ومسلم ( ، )1688وقد جاء يف صحيح مسلم أن عثمان -رضي هللا عنه -أمر جبلد الوليد ملا ثبت
لديه أنه شرب اخلمر احلديث رقم ( ، )1707وجاء يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر

( )482/6ما نصه":وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً ،قال معصب بن الزبريي :وكان من رجال

قريش وسراهتم ،وقصة صالته ابلناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة خمرجة ،وقصة عزله بعد أن

ثبت عليه شرب اخلمر مشهورة أيضاً خمرجة يف الصحيحّي ،وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة.

انتهى.

هذا وما ذكره السائل عن بعض احلنفية من عدم إقامة احلد على اإلمام األعظم صحيح ،فقد جاء يف

نصب الراية مع اهلداية ( )524/3ما نصه( :وكل شيء صنعه اإلمام الذي ليس فوقه إمام فال حد
عليه إال القصاص فإنه يؤخذ به وابألموال؛ ألن احلدود حق هلل تعاىل وإقامتها إليه ال إىل غريه ،وال

ميكنه أن يقيم على نفسه ألنه ال يفيد ،خبالف حقوق العباد ألنه يستوفيه ويل احلق ،إما بتمكينه أو

ابالستعانة مبنعة املسلمّي ،والقصاص واألموال منها ،وأما حد القذف قالوا املغلب فيه حق الشرع،
فحكمه حكم سائر احلدود اليت هي حق هلل تعاىل)  .انتهى وجاء يف حاشية الروض املربع البن قاسم

( )302/7ما نصه( :ويف الدرر للحنفية أن اخلليفة ال ُحيد ولو لقذف ،ألن احلد له وإقامته إليه دون
غريه وال ميكنه على نفسه ،ويقتص منه ويؤخذ ابملال ألهنما من حقوق العباد)  .انتهى.

قلت وقصة الوليد ال تعارض ما تقدم من كالم احلنفية ،ألن عدم إقامة احلد على احلاكم إمنا ختتص
ابإلمام الذي ليس فوقه إمام ،ومعلوم أن الوليد أمري حتت والية عثمان رضي هللا عنه ،فاإلمام األعظم
هو عثمان رضي هللا عنه.

هذا ومل أقف على قول لبقية فقهاء املذاهب األخرى حول إقامة احلد على احلاكم أو عدم إقامته،
ويف نظري أن ما ذكره احلنفية من التعليل لعدم إقامة احلد على احلاكم األعلى وجيه له حقه من

النظر ،لكنين متوقف عن القول به أو خبالفه .أما القصاص واحلقوق املالية فمحل اتفاق بّي األئمة
على أن اإلمام يؤخذ به ويقتص منه صاحب احلق ،وقد أقاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -سواد بن
غزية من نفسه حينما كان صلى هللا عليه وسلم يقوم يف غزوة بدر بتعديل الصفوف ،وكان سواد

متنصالً من الصف فعدله الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فقال سواد :أوجعتين اي رسول هللا

فأقدين ،فكشف صلى هللا عليه وسلم عن بطنه وقال :استقد ،فاعتنقه سواد وقبّل بطنه .رواه عبد

الرزاق ( )467/9( )18039إبسناد حسن لكنه مرسل.

هذا وما ذكره السائل عن مصداقية األحكام الواردة يف هذه الكتب نقول :الكتاب املشار إليه من
كتب احلنفية املعتربة ،وله قيمته العلمية بّي العلماء ،لكن هذا ال يعين األخذ بكل ما جاء به أو بغريه
من كتب علماء اإلسالم ،بل اجلميع يعرض على الكتاب والسنة ،فما وافقهما عمل به ،وما خالف

ذلك تُرك والتمس لصاحبه العذر ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.

()31/5

يعمل يف الشرطة ،فهل يسرت على املذنب؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

أان شاب أعمل يف الدورايت األمنية يف القطاع العسكري ،وكثرياً ما أواجه حاالت شرب للمسكر،

وحاالت اختالء حمرم بّي شاب وفتاة ،هل من ابب السرت أال أسلمهم إىل اجلهات املختصة ،علماً
أبنه قد يُفصل املقبوض عليه من عمله بسبب ذلك ،وهل أكون متسبباً يف قطع رزقه؟ وما هو ضابط
السرت يف ذلك؟ أفيدوان -جزاكم هللا خرياً-

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم وعلى من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فألمهية السؤال أفضل التفصيل يف اجلواب ،فأقول -وابهلل التوفيق ،-ومنه أستمد العون والتسديد:
ما دمت أيها السائل تعمل يف الدورايت األمنية فعملك يتطلب القبض على من ذكرت يف سؤالك،

وليس من ابب السرت أال تسلمهم إىل اجلهات املختصة؛ ألن هذا عملك فأنت مسؤول أمن انئب
عن السلطان فيما وكل إليك ،فال أرى لك السرت أو العفو عما ذكرت ،ولو أن كل رجل أمن أو
هيئة أمر مبعروف وهني عن منكر سرت الختل األمن ،هذا وليُعلم أن حدود هللا -تبارك وتعاىل-

كالزان ،والشرب ،والسرقة ،وغريها من حدود هللا ،إمنا جيوز العفو فيها ،والشفاعة قبل بلوغها

السلطان ،وأما بعد بلوغها له فال جيوز؛ ملا رواه أبو داود ( ، )4883والنسائي ( ، )883وغريهم

عن صفوان بن أمية  -رضي هللا عنه -قال :كنت انئماً يف املسجد على مخيصة يل- ،ويف رواية:

على ردائي ،-فجاء رجل فسرقه ،ويف رواية :اختلسه ،فأمسكت به ،فجئت به إىل رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -فأمر به النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن تقطع يده ،فقال صفوان -رضي هللا

عنه -مل أرد هذا اي رسول هللا ،هو عليه صدقة ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-فهال قبل أن
أتتيين به" واحلديث صحح إسناده احلاكم والذهيب ،ووافقهما األلباين ،انظر إرواء الغليل (ج7

ص. )247

وملا روى مالك يف املوطأ عن ربيعة ابن أيب عبد الرمحن أن الزبري بن العوام -رضي هللا عنه -لقى
رجالً قد أخذ سارقاً ،وهو يريد أن يذهب به إىل السلطان ،فشفع له الزبري -رضي هللا عنه -لريسله،

فقال :ال حىت أبلغ به السلطان ،فقال الزبري -رضي هللا عنه -إذا بلغت به السلطان فلعن هللا

الشافع واملشفع" انظر املوطأ هبامش املنتقى (ج 7ص ، )163وملا رواه أمحد ( ، )5362وأبو داود

( ، )3597وغريمها عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -مرفوعاً "من حالت وشفاعته دون حد من

حدود هللا فقد ضاد هللا يف أمره" ،صححه األلباين يف إرواء الغليل (ج7ص. )349

أيضاً جاء يف السؤال :ما هو ضابط السرت يف ذلك؟ واجلواب أن السرت جاءت أحاديث كثرية يف

الرتغيب فيه ،منها ما رواه مسلم ( )2699عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة" ،وعند أيب داود ( ، )4377وأمحد
( )21383أن رجالً يقال له هزال جاء إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خيربه عن رجل رآه

يزين ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اي هزال :لو سرتته بثوبك كان خرياً لك" ،إىل غري ذلك

من األحاديث الدالة على الرتغيب يف السرت ،لكن حيمل السرت يف هذه األحاديث وغريها على

احلدود اليت مل تبلغ السلطان أو انئبه ،وأيضاً للشخص الذي مل يعرف ابلفسادواألذى ،ومل يكن

متلبساً جبرميته ،أما من كان معروفاً ابلفساد واألذى ،أو كان متلبساً جبرميته ،فهذا ال يُسرت عليه

مطلقاً - .وهللا أعلم -وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()32/5

املشاركة يف االنتخاابت

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

السالم عليكم .وبعد:

انتشرت عندان يف بالد اجلزائر فتوى حترم السياسة ،وكل ما تعلق هبا ،وحنن على مقربة من موعد
انتخاب رئيس اجلمهورية ،فوقع الكثري من اإلخوة وخاصة الشباب يف حرج ،هل ننتخب أو ال

ننتخب؟ نرجو اإلجابة -ابرك هللا فيكم .-والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

السياسة من الدين ،بل الدين كله سياسة ،بل كلمة التوحيد" :ال إله إال هللا" كلها سياسة من الالم

إىل اهلاء ،فهي تنفي مجيع الطواغيت من احلجر ،والشجر ،واألواثن ،واألفكار ،واملذاهب،
واألشخاص ،من الزعماء ،والكرباء ،....ومن يعتقد فصل الدين عن السياسة ،أو فصل الدين عن

احلياة وهو يعلم الزم قوله  -فهو كافر خارج عن ملة اإلسالم -فكيف ال يكون يف الدين سياسة،
وأعظم آايت القرآن يف اجلهاد يف سبيل هللا ،أليس اجلهاد ذروة سنام اإلسالم وهو صميم السياسة،

والذين ينكرون الدخول يف االنتخاابت غلب عليهم اجلهل أبحكام اإلسالم عامة ،وأبحكام احلسبة

خاصة ،حيث ظنوا أن الدخول يف االنتخاابت اليت تؤدي إىل جمالس (برملاانت) تشريعية قد تبيح ما

حرم هللا ،وحترم ما أحل هللا ،وحنن نقول إن بعض هذه اجملالس تفعل هذا ،ولكن املسلم إذا دخل

عضواً يف هذا اجمللس جيب عليه أن ينكر املنكر ،وأيمر ابملعروف ،وإن غلبت آراء أهل الباطل عند

التصويت فواجب املسلم أن يتحفظ وميتنع عن التصويت ،حينئذ وال شيء عليه  -إن شاء هللا -بل

هو مثاب حيث أمسع أهل الباطل كلمة احلق ،وإن مل يعملوا هبا ،فاهلل يقول لرسوله  -صلى هللا عليه
وسلم" :-إن عليك إال البالغ" [الشورى" ]48 :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من

يشاء" [القصص ، ]56 :وإذا ترك أهل احلق والصالح الدخول يف هذه االنتخاابت تفرد هبا أهل
الباطل والفساد ،وكان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يغشى جمالس قريش ويتقصد أماكن

جتمعاهتم مع ما هم عليه من شرك وكفر ،وفساد ،وضالل ،كل ذلك من أجل أن يبلغهم كلمة احلق
واخلري ،ولو اعتزل مع صحابته ،وقام يصلي ويدعو ربه ،رافعاً يديه هبداية قريش ملا كان بلغ رسالة
هللا ،وقد جاء يف احلديث" :الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم ،خري ممن ال خيالطهم وال يصرب

على أذاهم" رواه الرتمذي ( ، )2507وابن ماجة ( ، )4032وأمحد ( ، )5002ودخول

االنتخاابت يف هذا الظرف من أوجب الواجبات الشرعية حملاربة الباطل ،أو التقليل من شره على
األقل ،فعليكم وفقكم هللا ابلدخول يف هذه االنتخاابت ،حسبة هلل ولتكثري سواد أهل الصالح يف

هذه اجملالس إلحقاق احلق وإبطال الباطل ،حسب القدرة واالستطاعة؛ ليتحقق فيكم قول هللا -

تعاىل" :-اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون" [آل عمران ، ]102 :وقوله -تعاىل:-
"أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل" [آل عمران . ]110 :وفقكم هللا وأعانكم،

وسدد خطاكم ،آمّي.
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كيف جنعل احلكم إسالمياً يف العراق

اجمليب أ .د .نعمان عبد الرزاق السامرائي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
شيخي الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو أن جتيبين على هذا السؤال ،وجزاكم هللا خرياً :أان من أكراد العراق ،وأعيش يف الشمال ،وأعتز
أبين مسلم ،وأريد لإلسالم أن يكون احلاكم يف العراق ،وأن يكون احلكم يف العراق إسالمياً ،وحنن

اآلن -كما ترى -يف موقف صعب جداً ،وأنت تعرف ذلك ،وضعنا متشابك جداً ،لذا أرجو منك

النصيحة ،وأن تدلنا على أحسن طريقة لكي يعود لنا احلكم اإلسالمي يف العراق ،وما هي نصائحكم

لنا؟ أرجو أن تفيدوان .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جواابً لسؤالكم حول احلكم ابلعراق وواجب املسلم ،معروف أن نسبة املسلمّي يف العراق اليوم تصل

إىل  %98حبسب املولد ،بينهم أقلية دون ( )10ابملائة ترى أن مصلحة العراق يف متابعة الغرب،

وإن كان على حساب اإلسالم وما أمر به ،اإلنسان يف الغرب اعتمد العلمانية؛ ألن النصرانية ليس

فيها تشريع ،أما املسلم فمىت ختلى عن التشريع فهو إميان ببعض الكتاب وكفر أبكثره ،لذا ال يسعه
رفض التشريع ،فإن رفضه فقد سقط يف احلكم بغري ما أنزل هللا ،وقد خيرج من دائرة اإلسالم كلياً،
فما واجب الفرد املسلم اليوم وغداً يف العراق؟.

هناك معركة حول دستور العراق الدائم ،والذي ينبغي النص على إسالميته ،وعدم جواز أن يعارض

ذلك أي تشريع ،وهذه املعركة تستقطب األكثرية املطلقة للعراقيّي وهي املعركة رقم واحد.

املعركة الثانية :معركة االنتخاابت العامة ،وهي معركة األمانة ،فاملسلم حيمل أمانة (االختيار)  ،فعليه
أال مينح صوته االنتخايب إال ملن يوايل هللا -تعاىل -ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن مل يفعل

ختل من صعوبة ،وتتطلب مزيداً من
فقد ضيع األمانة ،واملعركة األوىل والثانية ستكون سهلة ،وإن مل ُ
الوعي والتصميم ،وهللا غالب على أمره ،وحبسب الفرد املسلم أن يشارك ،وال يكلف هللا نفساً إال

وسعها ،واألمل كبري ابلفوز يف املعركتّي حقاً إبذنه تعاىل.
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استخراج رخصة جتارية ابسم الغري
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/2/27هـ
السؤال

ما حكم فتح حمل واستخراج رخصة جتارية ابمسي لشخص آخر؟ ألنه غري مسموح له أن يفتح ابمسه
حمالً جتارايً؟
على سبيل املثال يسمح عندان بفتح حمل جتاري للمواطن أما الوافد فإنه على أقسام أبناء دول اخلليج
نشاط واحد فقط ،مثال بيع الذهب وال يستطيع أن يفتح نشاطاً آخر ,أبناء الدول العربية واملسلمة
والكافرة األخرى ميكنهم فتح استثمار ،ويدفعون ضرائب ومعاملة طويلة إخل ,فإذا ساعدت أحد

إخواين املسلمّي بفتح حمل ابمسي أكون آمثاً ملخالفيت ويل األمر أم ماذا؟ -جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
هذه األنظمة اليت يضعها والة األمر واملسؤولون إمنا قصدوا هبا تنظيم أمور الناس ،وترتيب معايشهم،

وإذا كان هذا هو املقصد ،وأن املصلحة مرتتبة على ذلك ،وأهنا ليس فيها أمر مبنكر ،فالواجب

الطاعة؛ وهللا  -عز وجل -يقول" :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 " ...اآلية[ ،النساء ، ]59:وليس املراد بقوله" :وأويل األمر منكم" طاعتهم فيما يتعلق أبمور

العبادات من الصالة والزكاة ،وإذا أمروا ابلصالة والزكاة ،وحنو ذلك؛ ألن هذا داخل يف طاعة هللا
وطاعة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -وحينئذ يكون قوله" :وأويل األمر منكم" ليس له فائدة ،وال

يرتتب عليه فائدة.

فظهر هلذا أن املراد طاعتهم فيما يتعلق أبمور الدنيا ،اليت يضعوهنا ويرتبوهنا ملصاحل الناس ،دون أن
يرتتب على ذلك عمل مبنكر ويف احلديث :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-قال" :من يطع األمري

فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاين" رواه البخاري ( )2957ومسلم ( )1835من حديث
أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-وعلى هذا ال جتوز املخالفة .وهللا أعلم.
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قتل البهيمة إذا وطئها بشر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

بصراحة حاولت أن أسأل السؤال هذا ولكن وهللا استحيت ،وأخرياً قلت ال حياء يف الدين ،سؤايل
هو مسعت أحد األشخاص يروي حكاية يقول كان هناك شاذ جنسياً يعمل الفاحشة مع قطيع من

الغنم -وال حول وال قوة إال ابهلل -نسأل هللا السالمة وقبض على الشخص ،وقرروا أن يسرتوا عليه،
وأن يذهبوا إىل قطيع الغنم ويقتلونه مجيعاً وحيرقونه بعد قتله ،ما أدري ماذا يفعل بقطيع الغنم ،هل
صحيح يقتل مث حيرق.

اجلواب

أخي الفاضل :قد ورد حديث يف قتل البهيمة املوطوءة وهو ما رواه أبو داود ( )4464وغريه" ،من

أتى هبيمة فاقتلوه ،واقتلوها معه".

وروي عن علي -رضي هللا عنه -أنه أويت برجل أتى هبيمة فلم حيده ،وأمر ابلبهيمة فذحبت وأحرقت
ابلنار .وقد ال يثبت هذا عن علي -رضي هللا عنه.-
وأما احلديث فهو ضعيف ،وكيف حيتج به وقد جاء ما يعارضه وهو أثر عن ابن عباس -رضي هللا

عنهما" -من أتى هبيمة فال حد عليه" ،أخرجه البيهقي ( )234/8وغريه ،وليس املقصود فال إمث

عليه ،بل هو آمث ،ولكن ال ح ّد عليه هذا هو املراد .مث إن احلديث يروى من طريق ابن عباس-رضي

هللا عنهما ،-ومذهبه -رضي هللا عنه -خالف هذا ،وقد ضعف احلديث أبو داود وتوقف أمحد يف

حكم من أتى هبيمة ومل يثبت هذا احلديث ،كما أنكره اإلمام مالك ،وقال ابن حجر يف التلخيص :يف

إسناده كالم ،مث على قول من يرى قتل البهيمة املوطوءة فإهنا إن كانت للفاعل وأقر على نفسه أنه

فعل هبا فإهنا تقتل وتذهب عليه هدراً ،وإن كانت لغريه مل جيز قتلها ألجل إقراره على نفسه أنه فعل

هبا ألهنا مال غريه ،فالبد من وجود البيّنة أنه فعل هبا وال يكفي إقراره.

ومذهب اجلمهور أهنا ال تقتل ،وإذا ذكيت جاز أكلها من غري كراهة ،وقيل يف التعليل لألمر بقتلها

فيعريونه ويلمزونه ،ورمبا يكون قد
يعري فاعلها لذكره برؤيتها ،كلما رآها الناس تذكروا من فعل هبا ّ
لئال ّ

اتب وأانب.
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التقية والعمل هبا

اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/1/17هـ
السؤال

ما هي التقية؟ وكيف يتم العمل هبا يف مجاعة السنة عند االستعداد للحرب؟ هل هي جائزة؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ..وبعد:
فهذا إجياز من القول عن التقية واخلدعة وما يتصل هبما يف أعمال املسلم يف األحوال املختلفة:

تعريف التقية:

تقى وتَِقيّة وتقاء ،حذرته.
لغة :من اتقيت الشيء وتَـ َقيته وأتهقيه ً

اصطالحاً :عرفها ابن حجر بقوله :التقية :احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقد وغريه للغري (فتح

الباري ، )314/12وقد ورد يف معىن التقية آايت قرآنية وأحاديث نبوية فمن اآلايت :قوله -تعاىل-
":ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنّي ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء إال أن

تتقوا منهم تقاة وحيذركم هللا نفسه وإىل هللا املصري" [آل عمران ، ]28 :عن ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -يف قوله -تعاىل":-إال أن تتقوا منهم تقاة" ،فالتقية ابللسان من محل على أمر يتكلم به وهو
معصية هلل ،فيتكلم به خمافة الناس ،وقلبه مطمئن ابإلميان ،فإن ذلك ال يضره ،إمنا التقية ابللسان".

(تفسري ابن أيب حامت ج/2ص. )629

وقال ابن كثري ":أي إال من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شرهم ،فله أن يتقيهم بظاهره ال
لنبش يف وجوه أقوام،
بباطنه ونيته كما قال البخاري ،عن أيب الدرداء -رضي هللا عنه  -أنه قال":إان ّ
وقلوبنا تلعنهم" انظر ما رواه البخاري تعليقاً يف كتاب :األدب ابب :املداراة مع الناس ،وقال

البخاري :قال احلسن" :التقية إىل يوم القيامة" انظر صحيح البخاري كتاب اإلكراه( .ابن كثري

. )361-360
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وقال النسفي يف معىن االستثناء ":إال أن ختافوا من جهتهم أمراً جيب اتقاؤه ،أي :إال أن يكون

للكافر عليك سلطان ،فتخافه على نفسك ،ومالك ،وحينئذ جيوز لك إظهار املواالة وإبطال العداوة
"( .تفسري النسفي . )1/153

ومنها قوله -تعاىل" :-من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح
ابلكفر صدراً فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم" [النحل. ]106 :قال ابن جرير يف سبب

نزول هذه اآلية":أخذ املشركون عماراً فع ّذبوه حىت قارهبم يف بعض ما أرادوا ،فشكا إىل النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -فقال له كيف جتد قلبك؟ قال :مطمئناً ابإلميان ،قال  -صلى هللا عليه وسلم":-
فإن عادوا فعد "( .تفسري الطربي . )8/181

وقال ابن كثري" :وهلذا اتفق العلماء على أن املكره على الكفر جيوز له أن يوايل؛ إبقاء ملهجته ،وجيوز
له أن أيىب"( .ابن كثري . )1078
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وأما السنة :فقد روى البخاري يف صحيحه ( ، )2510ومسلم ( )1801عن جابر -رضي هللا
ال رس ُ ِ
ب ب ِن ْاألَ ْشر ِ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ف فَِإنههُ قَ ْد آذَى ه
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -م ْن ل َك ْع ِ ْ
اَّللَ
ول ه َ
عنه -قال :قَ َ َ ُ
َ

ول هِ
اَّلل :أ ُِ
ب أَ ْن أَقْـتُـلَهُ؟ قَالَ:
ال َاي َر ُس َ
ام ُحمَ هم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ  -رضي هللا عنه -فَـ َق َ
َحت ُّ
َوَر ُسولَه؟ُ فَـ َق َ
ول َش ْيـئًا ،قَال" َ:قُ ْل" ،فَأ ََاتهُ ُحمَ هم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ  -رضي هللا عنه -فَـ َقالَ:
ال :فَأْذَ ْن ِيل أَ ْن أَقُ َ
"نَـ َع ْم" ،قَ َ
ضا و هِ
اَّلل لَتَ َملُّنههُ،
ك ،قَ َ
َستَ ْسلِ ُف َ
هاانَ ،وإِِّين قَ ْد أَتَـ ْيـتُ َ
ص َدقَةَ ً،وإِنههُ قَ ْد َعن َ
كأْ
إِ هن َه َذا ال هر ُج َل قَ ْد َسأَلَنَا َ
الَ :وأَيْ ً َ
ب أَ ْن نَ َد َعهُ ح هىت نَـ ْنظُر إِ َىل أ ِ ٍ ِ
ري َشأْنُهَُ ،وقَ ْد أ ََر ْد َان أَ ْن تُ ْسلِ َفنَا
قَال َ:إِ هان قَ ْد اتهـبَـ ْعنَاه ُ،فَ َال ُِحن ُّ
َ
ّ
َي َش ْيء يَص ُ
َ
ري َم هرةٍ فَـلَ ْم يَ ْذ ُك ْر َو ْس ًقا أ َْو َو ْس َق ْ ِ
ْت لَهُ فِ ِيه َو ْس ًقا أ َْو
ّي ،أ َْو فَـ ُقل ُ
َو ْس ًقا أ َْو َو ْس َق ّْيَ - ِ،
وح هدثَـنَا َع ْم ٌرو غَ ْ َ
َو ْس َق ْ ِ
ي َش ْي ٍء تُ ِري ُد؟ قَالَ:
ّي ،فَـ َقال َ:أ َُرى فِ ِيه َو ْس ًقا أ َْو َو ْس َق ّْي ُِ -فَـ َق َ
ال :نَـ َع ِمْ ،ارَهنُ ِوين قَالُوا :أَ ه
ف نَـرَهنُ َ ِ
ِ
ف
َمجَ ُل ال َْع َرب؟ِ قَ َ
تأْ
اء ُكم ْ،قَالُوا َك ْي َ
اء َان َوأَنْ َ
اء ُك ْم ،قَالُواَ :ك ْي َ ْ
سَ
كنَ
ْارَهنُ ِوين ن َ
ال :فَ ْارَهنُ ِوين أَبْـنَ َ
سَ
َح ُد ُه ْم فَـيُـ َقالُ ُ:رِه َن بَِو ْس ٍق أ َْو َو ْس َق ْ ِ
ك ه
الألْ َمةَ،
س ُّ
ار َعلَْيـنَاَ ،ولَ ِكنها نَـ ْرَهنُ َ
نَـ ْرَهنُ َ
ّي َه َذا َع ٌ
بأَ
ك أَبْـنَ َ
اء َان فَـيُ َ
ِ
ِ
َخو َك ْع ٍ
ب ِم ْن
قَ َ
اءهُ لَْي ًالَ ،وَم َعهُ أَبُو َانئِلَةَ َو ُه َو أ ُ
الس َالح َ،فَـ َو َ
اع َدهُ أَ ْن َأيْتيَه ُ،فَ َج َ
ال ُس ْفيَان ُ:يَـ ْع ِين ّ
ض َِ
اعةَ؟ فَـ َقال َ:إِ همنَا
ج َه ِذهِ ال ه
ص ِن ،فَـنَـ َز َل إِلَْي ِه ْم ،فَـ َقالَ ْ
ال هر َ
سَ
اه ْم إِ َىل ا ْحلِ ْ
اعة ،فَ َد َع ُ
ت لَهُ ْام َرأَتُه ُ:أَيْ َن َختْ ُر ُ
ُه َو
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ِ
ُحمَ هم ُد بن مسلَمةَ وأ ِ
ال :إِ همنَا
هم ،قَ َ
َخي أَبُو َانئِلَةََ -وقَ َ
ري َع ْم ٍرو :قَالَت ْ:أ ْ
ص ْوًات َكأَنههُ يَـ ْقطُُر م ْنهُ الد ُ
َمسَ ُع َ
ُْ َ ْ َ َ
ال غَ ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
اب ،قَالَ َ:ويُ ْد ِخ ُل
َج َ
ُه َو أَخي ُحمَ هم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ َوَرضيعي أَبُو َانئلَةَ إِ هن الْ َك ِرميَ لَ ْو ُدع َي إِ َىل طَ ْعنَة بِلَْي ٍل َأل َ
ّي قِ ِ
ِ
ض ُهم؟ْ قَ َ
هاه ْم َع ْم ٌرو ،قَ َ
ال َمسهى بَـ ْع َ
اء َم َعهُ
س ْفيَا َن َمس ُ
ال َع ْم ٌروَ :ج َ
يل ل ُ
ُحمَ هم ُد بْ ُن َم ْسلَ َمةَ َم َعهُ َر ُجلَ ْ َ
ث بْ ُن أ َْو ٍ
ري َع ْم ٍرو أَبُو َع ْب ِ
اد بْ ُن بِ ْشر ٍ،قَ َ
بَِر ُجلَ ّْيَ ِ،وقَ َ
س بْ ُن َج ٍْرب َوا ْحلَا ِر ُ
سَ ،و َعبه ُ
اء َم َعهُ
ال َع ْم ٌروَ :ج َ
ال غَ ْ ُ
ّي ،فَـ َق َ ِ
بَِر ُجلَ ْ ِ
ش َع ِرهِ فَأ َ
ت ِم ْن َرأْ ِس ِه فَ ُدونَ ُك ْم
اء فَِإِّين قَائِ ٌل بِ َ
استَ ْم َك ْن ُ
َمشُّهُ فَِإ َذا َرأَيْـتُ ُم ِوين ْ
ال إ َذا َما َج َ
ِ
ِ
ِ
ت
ض ِربُوهَ ُ،وقَ َ
فَا ْ
يح ال ِطّيب ِ،فَـ َقالَ َ:ما َرأَيْ ُ
ال َم هرةً :مثُه أُمشُّ ُك ْم فَـنَـ َز َل إِلَْي ِه ْم ُمتَـ َو ّش ًحاَ ،و ُه َو يَـ ْنـ َف ُح م ْنهُ ِر ُ
ِ
ال غَ ْري َع ْم ٍرو قَالِ َ:ع ْن ِدي أَ ْعطَر نِس ِاء ال َْعربَ ِ،وأَ ْك َمل ال َْعر ِ
ال
ب ،قَ َ
َكالْيَـ ْوم ِرحيًا أ ْ
َي أَطْيَ َ
بَ ،وقَ َ ُ
ُ َ
َ
ُ َ
َص َحابَه ُ،مثُه قَال َ:أ ََأتْذَ ُن ِيل؟
َع ْم ٌرو :فَـ َق َ
ال :أ ََأتْذَ ُن ِيل أَ ْن أَ ُش هم َرأْ َسك؟َ قَال َ:نَـ َع ْم ،فَ َ
ش همهُ مثُه أَ َش هم أ ْ
صلهى ه ِ ه
ربوهُ".
استَ ْم َك َن ِم ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ُدونَ ُك ْم فَـ َقتَـلُوه ُ،مثُه أَتَـ ْوا النِ ه
ال :نَـ َع ْم ،فَـلَ هما ْ
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -فَأَ ْخ َُ
قال النوويَ :واتهـ َف َق الْعُلَ َماء َعلَى َج َواز ِخ َداع الْ ُك هفار ِيف ا ْحلَْرب َ ,وَك ْيف أ َْم َك َن ْ
اخلِ َداع إِهال أَ ْن يَ ُكون
ِ
ِ
ِِ
ِ
دها ِيف
َح َ
فيه نَـ ْق ُ
ض َع ْهد أ َْو أ ََمان فَ َال َحي ّل َ ,وقَ ْد َ
ص هح ِيف ا ْحلَديث َج َواز الْ َكذب ِيف ثََالثَة أَ ْشيَاء :أ َ
ا ْحلَْرب( .شرح النووي لصحيح مسلم . )12/45
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ِ
ِِ
قال ابن حجرَ .:وفيه الت ْ
هح ِريض َعلَى أَ ْخذ ا ْحلَ َذر ِيف ا ْحلَْرب َ ,والنه ْدب إِ َىل خ َداع الْ ُك هفار َ ,وأ هن َم ْن َملْ
يـتـيـ هقظ لِ َذلِك َمل أيْمن أَ ْن يـنـعكِس ْاألَمر علَي ِه ,قَ َ ِ
هع ِر ِ
يبْ :
يض
اخلِ َداع ِيف ا ْحلَْرب يَـ َقع ِابلتـ ْ
ْ َْ
َْ َ
ََ َ
َ ْ ََ
ال ابْن ال َْع َرِ ّ
َوِابلْ َك ِم ِ
كَ .وِيف ا ْحلَ ِديث ِْ
ارة إِ َىل اِ ْستِ ْع َمال ال هرأْي ِيف ا ْحلَْرب ،بَ ْل ِاال ْحتِيَاج إِلَْي ِه آ َكد ِم ْن
ّي َوَْحنو ذَلِ َ
اإل َش َ
ِ ِ
ال ه
ال اِبْن
صار َعلَى َما يُ ِشري إِلَْي ِه ِهبَ َذا ا ْحلَ ِديثَ ,و ُه َو َك َق ْولِ ِه " ا ْحلَ ّج َع َرفَة "  ,قَ َ
ش َج َ
اعة َ ,وَك َذا َوقَ َع االقْت َ
ِ
الْمنِري :معىن ا ْحلرب َخ ْدعة أَي ا ْحلرب ا ْجليِ َدة لِ ِ
اد َعة َال
ودها إِ همنَا ِه َي ال ُْم َخ َ
ص َ
صاحبِ َها الْ َكاملَة ِيف َم ْق ُ
َّ َ
َ ْ َْ
ُ َ ْ َ َْ
الْمواجهة  ,وذَلِ َ ِ
اد َعة بِغَ ِْري َخطَر( .فتح الباري )6/158
صول الظهَفر َم َع ال ُْم َخ َ
اج َهة َو ُح ُ
ك خلَطَ ِر ال ُْم َو َ
َُ َ َ َ
.

وقد ترجم البخاري هلذا احلديث برتمجتّي ،فقال :ابب :الكذب يف احلرب ،وابب :الفتك أبهل
ِ
ِ
ِ
هص؛ِ
احلرب ،ونقل ابن حجر عن ابن العريب أنه قال ":الْ َكذب ِيف ا ْحلَْرب م ْن ال ُْم ْستَـثْ َىن ا ْجلَائز ِابلن ّ
ِرفْـ ًقا ِابلْمسلِ ِم ِ
َمحَد (َ )12001وابْن ِحبها َن ِم ْن
اجتِ ِه ْم" مث قال ابن حجرَ ":ويُـ َق ِّويه َما أَ ْخ َر َجهُ أ ْ
ُْ َ
ّي حلَ َ
ِ
ِ
صة ا ْحل هجاج بْن ِع َالط اله ِذي أَ ْخرجهُ الن ِ
ص هح َحهُ ا ْحلَاكِم ِيف
هسائ ُّي َو َ
َحديث أَنَس-رضي هللا عنهِ -يف ق ه َ
ََ َ
اَّلل علَي ِه وسلهم أَ ْن يـ ُقول ع ْنه ما َش ِ
ِ ِ
صلَ َحتِ ِه ِيف اِ ْستِ ْخ َالص َماله ِم ْن أ َْهل َم هكة،
اء ل َم ْ
هيب َ
صلهى ه َ ْ َ َ َ َ
ََُ َ
ا ْست ْئ َذانه النِ ّ
ِ
ِ
وأ َِذ َن لَهُ النِهيب -صلهى ه ِ
ك
ّي َوغَ ْري َذلِ َ
اَّلل َعلَْيه َو َسله َمَ ,-وإِ ْخبَاره أل َْه ِل َم هكة أَ هن أ َْهل َخ ْي َرب َه َزُموا ال ُْم ْسل ِم َ
ّ َ
َ
ِممها ُه َو َم ْش ُهور فِ ِيه"( .فتح الباري . )6/159
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وأشار أهل العلم إىل أن اإلمجاع يف مسألة اإلكراه ،قال ابن حجر ":قال ابن بطال تبعاً البن املنذر:
أمجعوا على أن من أكره على الكفر حىت خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن ابإلميان أال

حيكم عليه ابلكفر ،وال تبّي منه زوجته"( .فتح الباري )12/314

ومن جمموع ذلك ميكن القول أبن التقية عند أهل السنة هي إظهار املسلم لبعض األقوال والفعال

املوافقة ألهل الكفر أو اجلارية على سبلهم إذا اضطر املسلم إىل ذلك؛ من أجل اجتناب شرهم ،مع

ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع احلاجة إليها( .انظر فقه اإلميان والعمل
الصاحل د .العمري . )520

ضوابط التقية عند أهل السنة واجلماعة:

األول :أال تكون التقية طريقاً لالنفالت من ربقة التكاليف الشرعية ،فال جيوز اخلروج عن حدود

الشرع حبجة التقية.

اثنياً :التقية رخصة ال يلجأ إليها إال يف حال االضطرار ،واألخذ ابلعزمية أفضل .قال ابن حجر( :قال
ابن بطال :أمجعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند هللا ممن اختار

الرخصة ،وأما غري الكفر فان أكره على أكل اخلنزير وشرب اخلمر مثالً فالفعل أوىل) (فتح الباري

ج/12ص. )317

اثلثاً :التقية حلال الضرورة تقدر بقدرها ،فإذا اضطر املسلم إىل التقية وجب عليه أن يتقي الكفار
أبدىن ما ميكن مما هو خروج عن حدود الشرع ،وهذا ال يتعدى اللسان يف كثري من األحوال.

رابعاً :وجوب السعي للخروج من حكم االضطرار أو اإلكراه الذي أابح للمسلم التقية.

خامساً :التقية عند أهل السنة غالباً ما تكون مع الكفار ويف حال اإلكراه واالضطرار.
ومن الناحية العملية هناك عدة حاالت تطبيقية يف حياة املسلمّي املعاصرة منها:

أ -يف حروب املواجهة العسكرية التقية ابلكذب عند احلاجة جائز؛ لتحقيق مصلحة املسلمّي ودفع
الضرر واألذى عنهم دون أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح ،وهو من أعمال احلروب
عامة.
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ب -األمة اإلسالمية يف حالة ضعف ،ومن جهة أخرى هي يف حالة مواجهة وحرب شعواء يف

اجملاالت العسكرية ،فهناك حرب اقتصادية صناعية حتارب فيها األمة؛ لئال متتلك انصية العلم وأسرار

التكنولوجيا ،وتبقى عالة على أعدائها ،وهناك حرب يف جمال التعليم على املناهج؛ ملسخها وتفريغها
من حمتواها الذي يتضمن ثوابت الدين وهوية األمة ،وهكذا وكل ميدان من هذه امليادين يدخل فيه

 -حبسب تقدير الضرورة واحلاجة  -ضرب من التقية واخلدعة ،كأن يتم حتصيل أسرار العلوم

والتكنولوجيا دون التصريح هبذا اهلدف وبوسيلة ال تكشف التوجه بل بطرق وأساليب غري مباشرة
وغري ظاهرة وحنو ذلك.

ج -املسلمون املستضعفون املضطهدون يف بالد ودول حتارهبم ومتنعهم من إظهار دينهم وهويتهم
والقيام أبداء فرائضهم وشعائرهم كما كانت حالة املسلمّي يف االحتاد السوفييت الشيوعي سابقاً ،وكما
هو حال بعض املسلمّي يف مناطق اهلند وبورما وغريها ،فهؤالء ينطبق عليهم وضع االضطرار الذي

يقدرون فيه حاجتهم إىل خفاء ما يضر إظهاره ،وإظهار ما يدفع عنه األذى ولو كان غري حقيقي.

د -املسلمون يف بالد غري مسلمة وليسوا مضطهدين ،ولكن القوانّي املعمول هبا يف تلك البالد
تتعارض مع األحكام اإلسالمية؛ كمنع التعدد وكذلك ترتب الضرر على إظهار وإعالن بعض

األحكام اإلسالمية لعدم فهم وتقبل اجملتمعات هلا ،كما هو حال املسلمّي يف أورواب وحنوها فإن

لعلمائهم أن جيتهدوا يف بعض ما فيه حاجة وضرورة الختاذ املناسب الذي حيقق املصاحل ويدفع

املفاسد ،وإن كان عن طريق التورية واملعاريض ورمبا الكذب يف حال الضرر الكبري واملفسدة العظيمة.
فحال املسلم يف داير اإلسالم ورفع رايته وتطبيق شريعته خيتلف عن املسلم يف بالد وجمتمعات

وتشريعات ليست إسالمية فاألول يظهر اإلسالم وشرائعه وشعائره واالعتزاز به ما قد ال يتاح مثله
للثاين.
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قال ابن تيمية ":لو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر غري حرب مل يكن مأموراً ابملخالفة هلم يف اهلدي
الظاهر؛ ملا عليه يف ذلك من الضرر ،بل قد يستحب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحياانً يف

هديهم الظاهر ،إذا كان يف ذلك مصلحة دينية من دعوهتم إىل الدين واالطالع على ابطن أمرهم
إلخبار املسلمّي بذلك أو دفع ضررهم عن املسلمّي وحنو ذلك من املقاصد الصاحلة"( .اقتضاء

الصراط املستقيم . )177-176

وال بد من التنبيه على أمهية مراعاة الضوابط املذكورة سابقاً ،ومن املهم أن يكون احلرص عظيماً على

التدين واإلخالص هلل والورع ،مث عدم التوسع يف مثل هذه املسائل مبا ال تقتضيه الضرورات

واحلاجات احلقيقية ،مع أمهية االنتباه إىل أنه ليس لكل أحد تقدير تلك الضرورات واإلفتاء فيها مبا
يناسبها من التصرفات ،وخاصة يف املسائل العامة اليت تتعلق جبميع أحوال املسلمّي واجلاليات

اإلسالمية يف غري داير اإلسالم بل مرد ذلك إىل أهل العلم منهم للبحث يف تلك املسائل ابلرجوع
لنصوص الشرع وقواعد وأصول الفقه ومقاصد الشريعة حىت تنضبط األمور ويظل ارتباط املسلمّي

قوايً بدينهم وكتاهبم وسنة نبيهم  -صلى هللا عليه وسلم.-

والتقية مصطلح له داللة خاصة عند الشيعة ورأيت من املناسب إجياز القول يف بيان ذلك:
التقية عند الشيعة اإلمامية( .ينظر :د انصر القفاري ،أصول مذاهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية

)983-979/2

تعريفها( :هي كتمان احلق وسرت االعتقاد فيه ،وكتمان املخالفّي ،وترك مظاهرهتم مبا يعقب ضراراً يف
الدين أو الدنيا) .
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واستدل الشيعة على التقية ابآلايت اليت استدل هبا أهل السنة ،ولكنهم توسعوا يف استخدامها
وخرجوا هبا من حال الضرورة إىل حال االختيار ،فهي عندهم سلوك مجاعي دائم وحالة مستمرة حىت
خيرج القائم وهو حممد بن احلسن العسكري من سرداب سامراء .قال ابن اببويه من أئمتهم يف كتابه

االعتقادات( :والتقية واجبة ،ال جيوز رفعها إىل أن خيرج القائم ،فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن

دين هللا -تعاىل -وعن دين اإلمامية وخالف هللا ورسوله واألئمة) ( .ينظر :د انصر القفاري ،أصول
مذاهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية . )983/2

وتقية الشيعة مع املسلمّي وال سيما أهل السنة؛ ألهنم يرون أهل السنة أشد كفراً من اليهود
والنصارى ألن منكر إمامة االثين عشر أشد من منكر النبوة عندهم.

ويرى الشيعة أن عصر القرون املفضلة عهد تقية.
التقية عندهم ركن من أركان دينهم كالصالة أو أعظم ،حىت قال قائلهم (اعتقادان يف التقية أهنا واجبة
من تركها مبنزلة من ترك الصالة) وجعلوا التقية (تسعة أعشار الدين) (وأن من ال تقية له ال إميان له)

وهي عندهم مطلوبة حىت مع انتفاء ما يربرها ،ففي كتبهم (عليكم ابلتقية؛ فإنه ليس منا من ملا جيعلها

شعاره وداثره مع من أيمن جانبه؛ لتكون سجية مع من حيذره) .
سبب غلو الشيعة يف أمر التقية:

 -1أن الشيعة تعد بيعة اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان  -رضي هللا عنهم  -ابطلة وهم

وعلي  -رضي هللا عنه  -ممن ابيعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وسار
ومن ابيعهم يف عداد الكفارٌّ ،
على هنجهم وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه فخرجوا من هذا التناقض ابلقول ابلتقية.

 -2تربير التناقض يف مروايت األئمة الذين زعموا هلم العصمة ،فقالوا ابلتقية؛ لتربير هذا التناقض.
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 -3تسهيل مهمة الكذابّي على األئمة وحماولة التعتيم على حقيقة مذهب أهل البيت ،حبيث يومهون
األتباع أن ما ينقله واضعو مبدأ التقية عن األئمة هو مذهبهم ،وأما ما اشتهر عن األئمة وذاع عنهم
وفعلوه أمام املسلمّي فال ميثل مذهبهم ،وإمنا يفعلونه تقية ،فيسهل على أولئك الكذابّي رد أقواهلم

والدس عليهم وتكذيب ما يروى عنهم من حق.

مسعت مين يشبه قول الناس-
وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن املسلمّي ،يقول أحد أئمتهم( :ما َ

يعين أهل السنة -فيه التقية ،وما مسعت مين اليشبه قول الناس فال تقية فيه)  .وهذا مبدأ خطري،

يؤدي ابلشيعة إىل جعل خمالفة املسلمّي هي القاعدة ،وابلتايل يوافقون الكافرين وخيالفون املسلمّي.
فالتقية عند الشيعة اإلمامية نفاق ال ميت إىل اإلسالم بصلة ،وجيب على املسلم أن يتجنبها ،وحيذر

من هؤالء الشيعة ،وأال يثق مبا يقولونه؛ ألن األصل عندهم هو التقية ،وهم كاملنافقّي الذين وصفهم
هللا بقوله" :يقولون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم" [الفتح. ]11 :

(ينظر :د انصر القفاري ،أصول مذاهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية )983-979/2
وهللا -تعاىل -أعلم وأحكم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اشرتاط القرشية لإلمامة العظمى
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

هل النسب القرشي أحد شروط اخلالفة؟ وهل بدوهنا ال تصح اخلالفة؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان ،أما بعد:
النسابون يف املقصود بقريش ،وأصح هذه األقوال :قول الشافعي وابن حجر وابن القيم -
اختلف ّ

رمحهم هللا  -أن قريشاً :هو النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر ،فالقرشي من كان
من ولد النضر بن كنانة ،والقرشية شرط من شروط انعقاد إمامة املسلمّي عند أهل السنة واجلماعة،

وش ّذت فِرق أمثال اخلوارج واملعتزلة فلم يقولوا هبذا الشرط ،قال القاضي عياض  -رمحه هللا-

اشرتاط كون اإلمام قرشياً مذهب العلماء كافة ،وقد عدوها يف مسائل اإلمجاع ،ومل ينقل عن أحد من

السلف فيها خالف ،وكذلك من بعدهم يف مجيع األمصار ،وال اعتداد بقول اخلوارج ومن وافقهم من

املعتزلة ملا فيه من خمالفة املسلمّي ،وتظافرت نصوص السنة الصحيحة على اشرتاط القرشية يف إمام
املسلمّي ،منها :ما رواه معاوية -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هذا
األمر  -أي اخلالفة  -يف قريش ال يعاديهم أحد إاله كبّه هللا يف النار على وجهه ما أقاموا الدين"

أخرجه البخاري ( ، )3500وما رواه ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم" :-ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" أخرجه البخاري ( )3501ومسلم
( ، )1820وما رواه أنس -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :األئمة من

قريش ،وهلم عليكم حق ،ولكم مثل ذلك ،فإذا اسرتمحوا رمحوا ،وإذا حكموا عدلوا ،وإذا عاهدوا

وفوا ،فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعّي" رواه أمحد ( ، )12489وقال

اهليثمي يف الزوائد ( : )193/5ورجال أمحد رجال الصحيح ،وقال أبوبكر -رضي هللا عنه -يف قصة
سقيفة بين ساعدة" :وإن هذا األمر  -أي اخلالفة  -يف قريش ما أطاعوا هللا ،واستقاموا على أمره "،

واحلكمة يف اشرتاط القرشية قيل :ألفضلية قريش حسباً ونسباً ،وأن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

منهم ،وقيل :لقوهتم وعصبيتهم بّي قبائل العرب ،وأن العرب تسمع لقريش وتطيع ،وقيل غري هذا،

وهللا أعلم ابحلكمة .واشرتاط النسب القرشي يف إمام املسلمّي هو شرط وجوب وابتداء عند اختيار
إمام املسلمّي من قبل أهل احلل والعقد بعد أن يستكمل سائر شروط اإلمامة .وأما إذا كان الذي
وخشيت الفتنة بعزله إن ُعزل؛ فال يُشرتط حينئذ شرط
توىل اإلمامة توالها بطريق الغلبة والقهرُ ،

القرشية؛ ألن املقصد األعظم لإلمامة هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به .وهللا أعلم وصلى هللا على
نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم إبحسان.

()47/5

حكم االستفتاء الشعيب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود السؤال عن حكم عملية االستفتاء الشعيب ،واليت هي يف احلقيقة طلب رأي الشعب يف مسألة

من املسائل كاالستفتاء على اختيار احلاكم ،أو عزله ،أو االستفتاء على تعديل الدستور ،أو االستفتاء
على أفضل أغنية ،فما احلكم الشرعي يف املشاركة يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املراد ابالستفتاء طلب الرأي واملشورة يف أمر يهم اجلماعة واجملتمع ،ومسي استفتاءً لشبهه ابلفتوى بّي
شرعا ،والناس منذ القدم
السائل واملفيت ،واالستفتاء يف األمور املباحة من أمر الدين والدنيا جائز ً

بعضا ،ويستفيت اجلاهل العامل ،ويسأل من جيهل األمر من هو أعلم به
وإىل يومنا هذا يسأل بعضهم ً
منه ،وما زال الناس على هذا دون نكري؛ ألن األصل يف األشياء اإلابحة ،وال حترمي إال بنص من

الشارع ،فإذا كان االستفتاء على شيء حمرم كاالستفتاء على إابحة الراب أو حترميه ،أو جواز الزان
والشذوذ اجلنسي ،أو منعه ،أو حتليل الغناء أو حترميه ،وحنو ذلك ،فهذا حرام ال جيوز ،وهو تشريع مبا
مل أيذن به هللا ،قال تعاىل( :أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاء َش َرعُوا َهلُم ِّم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِ ِه ه
اَّللُ [ ) ...الشورى]21:
.
اهلِيه ِة يـبـغُو َن ومن أَح ِ ِ
وقال تعاىل( :أَفَحكْم ا ْجل ِ
ْما لَِّق ْوٍم
ُ َ َ
س ُن م َن هللا ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ
يُوقِنُو َن) [املائدة . ]50:وإذا كان االستفتاء على الدستور يف مجلته ،وهو دستور وضعي ال يعتمد
الشريعة يف مواده وأحكامه ،فيجوز االستفتاء عليه؛ ألنه عمل بشري دنيوي ،وإن كان يعتمد الشريعة
أحكاما شرعية قطعية واجب
يف فصوله وأبوابه ومواده ،فال جيوز االستفتاء عليه حينئذ؛ ألنه متضمن
ً
العمل هبا ،وال جيوز طرحها لالستفتاء ،أما االستفتاء الختيار احلاكم أو بعض نوابه فيجوز ذلك؛ ألن
األمر خيص الناس ،وعليهم التشاور ،ومنه االستفتاء ابختيار األفضل واألمثل ،والدليل على هذا أن

عبد الرمحن بن عوف ،رضي هللا عنه ،ملا تويف عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،بقي يشاور الناس

ثالثة أايم ،وكان يشاور النساء العذارى يف خدورهن ،مث أخرب أن الناس ال يعدلون بعثمان ،رضي هللا

عنه( .منهاج السنة  ، )350/6وذكر ابن كثري يف (البداية والنهاية) أن عبد الرمحن بن عوف ،رضي
هللا عنه ،كان بقي ثالثة أايم يستشري الناس يف عثمان وعلي ،رضي هللا عنهما ،حىت خلص إىل النساء
املخ ّدرات يف حجاهلن ،وحىت سأل الولدان يف املكاتب ،وحىت سأل من يرد من الركبان واألعراب إىل

املدينة (البداية  . )160/6وإذا جاز االستفتاء (التشاور) على اختيار احلاكم جاز على عزله من
ابب أوىل .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.
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إذا أقيم احلد على الزاين البكر مث زىن
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/6/9هـ

السؤال

ما حكم الزاين األعزب ،إذا أقيم عليه احلد وزىن مرة أخرى؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
إذا زىن األعزب بعد إقامة احلد عليه ،وثبت زانه الثاين ثبواتً شرعياً فإنه يقام عليه احلد مرة اثنية ،فإن
أقيم عليه احلد مرة اثنية بعد زانه الثاين فإنه يقام عليه احلد مرة اثلثة ،فإن عاد بعد الثالثة ،فعلى

القاضي أن حيكم عليه إبقامة احلد ،وله أن يزيد عليه عقوبة تعزيرية إضافية لكثرة سوابقه ،وعدم

ارتداعه عنها ،وقد جاء يف قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم )53( :يف (ع/ع/
1397هـ) ما نصه( :للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب اخلمر ثالاثً ،وأقيم احلد عليه بعد كل مرة
مبا يراه من سجن وجلد ،وحنومها مع إقامة احلد الواجب) ا .هـ وإن كان نص القرار حول حد شرب

اخلمر إال أنه ينسحب على حد الزان .وهللا -تعاىل -أعلم.
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اإلمارة يف األنشطة الدعوية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/12/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو أن تفيدوين ،حنن مخسه شباب يف املسجد ،مقيمون على الدعوة إىل دين هللا ،واقرتح بعض
اإلخوة أن نكون متوحدين يف املنهج الدعوي والنشاط الذي خيدم الدعوة ،وقد اقرتح أن يكون هناك
منا أمري أي هو املسئول عن تنظيم تلك األمور ،وقد اختاروين ،ولكن أان يف ريب من تلك الفكرة

وهو أن أكون أان األمري أو املسئول على تنظيم األمور ،وأان أريد أن تفيدوين يف هذا األمر ،مع العلم
ِ
فأمروا أحدكم" .ولكن أان أريد
أين أعرف أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا كنتم ثالثة ّ
النصيحة ،هل هناك شيء امسه إمارة؟ وما معناها؟ وإن كانت تصح فما األمور اليت تنصحوين هبا أن
خريا .وأرجو من هللا أن يرزقين وإايكم اإلخالص يف القول والعمل.
أفعلها؟ وجزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلديث املشار إليه يف السؤال حديث حسن أخرجه اإلمام أمحد ( )6647من حديث عبد هللا بن
عمرو ،رضي هللا عنهما ،يف أثناء حديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ ... " :وَال َِحي ُّل لِثََالثَِة نَـ َف ٍر
ض فَ َالةٍ إِهال أَ همروا َعلَي ِهم أَح َدهم ."....وله شاهد من حديث أيب سعِ ٍ
يَ ُكونُو َن ِأب َْر ِ
يد ْ
ي ،رضي هللا
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ُ ْ ْ َ ُْ
ول هِ
ال" :إِذَا َخ َر َج ثََالثَةٌ ِيف َس َف ٍر فَـ ْليُـ َؤِّم ُروا أَ َح َد ُه ْم" .أخرجه أبو
اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَ َ
عنه ،أَ هن َر ُس َ

داود (. )2608

ول هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم
ومن حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن أيب داود ( ، )2609أَ هن َر ُس َ
ِ
َح َد ُه ْم" .ومن حديث عمر بن اخلطاب .رواه احلاكم
قَ َ
ال" :إِ َذا َكا َن ثََالثَةٌ ِيف َس َف ٍر فَـلْيُـ َؤّم ُروا أ َ
( ، )611/1وصححه على شرط الشيخّي ،ووافقه الذهيب.
وهذه األحاديث تدل على أنه يسن للجماعة إذا كانوا يف سفر ،أو فالة من األرض أن يؤمروا

أحدهم حىت تنتظم أمورهم وتستقيم أحواهلم وجتتمع كلمتهم ،وال حيصل بينهم خالف وشقاق يؤدي
إىل فساد أحواهلم وتفرقهم واختالفهم.

يقول ابن تيمية( :فإذا كان قد أوجب يف أقل اجلماعات وأقصر االجتماعات أن يويل أحدهم ،كان

تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك )....احلسبة يف اإلسالم (ص. )12 :
هذا ً

وقد استدل العلماء هبذا احلديث وغريه على وجوب تنصيب األئمة واحلكام والوالة ليقوموا برعاية

مصاحل األمة وترتيب أمورها وشؤوهنا ،واحلاكم الشرعي له البيعة والطاعة ابملعروف ،ويناط به النظر

يف قضااي األمة وشؤوهنا ،وإذا احتاج جمموعة من الناس إىل الرتتيب فيما بينهم والتنسيق يف أمور

دعوية حمدودة فال أبس بذلك مبا ال خيالف ما يوجد من ترتيب وتنظيم مشروع من قبل والة األمر.

فعلى هذا إذا أحب جمموعة االجتماع والتناصح والتعاون فيما بينهم فهذا من اخلري ،وال أبس أن

مسئوال عن هذا االجتماع واللقاء لكن ال تضفى عليه صفات األمري حبيث يبايع كما
يوجد من يكون
ً

يبايع ويل األمر ،إمنا يكون مبثابة الرئيس وحنوه.

نسأل هللا أن جيعلنا من أنصار دينه ،ومن الدعاة إليه على بصرية وعلم ،ومن املتعاونّي على الرب

والتقوى .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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مفهوم بيعة النساء

اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل من السائغ مقارنة بيعة النساء للرسول صلى هللا عليه وسلم -ابنتخاابت النساء يف وقتنا
احلاضر؟ وملاذا؟ وهل ابيعنه نساء اخللفاء الراشدين؟ وملاذا؟ وما مفهوم البيعة؟ وفقكم هللا ورعاكم

ونفع بعلمكم عموم املسلمّي.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

 تطلق البيعة يف اللغة العربية على :املبايعة على الطاعة .وتطلق على :الصفقة من صفقات البيع ,هِ
ك إِ همنَا يُـبَايِ ُعو َن ه
اَّللَ) [الفتح . ]10 :ويف احلديث أن النيب -صلى
ين يُـبَايِ ُعونَ َ
قال هللا تعاىل( :إِ هن الذ َ

ِ
ِ
واجلهاد" .أخرجه مسلم
اإلسالم
"علَى
هللا عليه وسلم -قال جملاشع حينما سألهَ :ع َال َم تُـبَايِعُنَا؟ قالَ :
( . )1863وهو عبارة عن املعاقدة واملعاهدة.

اصطالحا ,كما ع هرفها ابن خلدون يف مقدمته( :العهد على الطاعة)  .كأن املبايع يعاهد
 والبيعةً

أمريه على أن يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمّي ,ال ينازعه يف شيء من ذلك ,ويطيعه فيما
يكلفه به من األمر على املنشط واملكره ,وكانوا إذا ابيعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده
أتكي ًدا للعهد ,فأشبه ذلك فعل البائع واملشرتي ,وصارت البيعة تقرتن ابملصافحة ابأليدي .هذا

مدلوهلا يف اللغة ومعهود الشرع ,وهو املراد يف احلديث يف بيعة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ليلة

العقبة ,وعند الشجرة ,وحيثما ورد هذا اللفظ .ومنه :بيعة اخللفاء.

 وقريب من هذا املعىن( :العهد)  .وهو يف اللغة :كل ما عوهد هللا عليه ,وكل ما بّي العباد مناملواثيق .والعهد :املوثق واليمّي حيلف هبا الرجل .تقول :علي عهد هللا وميثاقه ,وأخذت عليه عهد

هللا وميثاقه .فالبيعة نوع من العهود.
أدلة مشروعية البيعة:

 مبايعة املسلمّي للرسول -صلى هللا عليه وسلم -إمنا هي مبايعة هلل تبارك وتعاىل ,وذلك كما يفاَّلل ي ُد هِ
هِ
اَّلل فَـ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم) [الفتح . ]10 :واملراد
ين يُـبَايِ ُعونَ َ
ك إِ همنَا يُـبَايِ ُعو َن هَ َ
قوله سبحانه( :إِ هن الذ َ
ابملبايعة يف اآلية بيعة الرضوان ابحلديبية .ويف صحيح مسلم ( ، )1856عن جابر ،رضي هللا عنه،

قال :كنا يوم احلديبية أل ًفا وأربعمائة ,فبايعناه ،وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي مسرة .وقال:
ابيعناه على هأال نَِف هر ,ومل نبايعه على املوت .ويف بيعة العقبة األوىل ابيع املسلمون الرسول -صلى هللا

عليه وسلم ،-على بيعة النساء قبل أن تفرض عليهم احلرب .انظر صحيح البخاري ( )18وصحيح
مسلم (. )1709

ك
هيب إِذَا َج َ
ات يُـبَايِ ْعنَ َ
اءك ال ُْم ْؤِمنَ ُ
(اي أَيُّـ َها النِ ُّ
 أما بيعة النساء فقد بينت يف قول هللا تبارك وتعاىلَ :ِ
ٍ
ّي
ّي بِبُـ ْهتَان يَـ ْف َِرتينَهُ بَ ْ َ
ْن أ َْوَال َد ُه هن َوَال َأيْتِ َ
ْن َوَال يَـ ْزنِ َ
ّي َوَال يَـ ْقتُـل َ
َعلَى أَن هال يُ ْش ِرْك َن ِاب هَّلل َش ْيـئًا َوَال يَ ْس ِرق َ
ٍ
أَيْ ِدي ِه هن وأَرجلِ ِه هن وَال يـ ْع ِ
اَّللَ إِ هن ه
استَـ ْغ ِف ْر َهلُ هن ه
اَّللَ غَ ُفوٌر هرِحيم) [املمتحنة:
صينَ َ
ك ِيف َم ْع ُروف فَـبَايِ ْع ُه هن َو ْ
َ ُْ َ َ

 . ]12وملا فتح رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مكة جاءه نساء أهلها يبايعنه فأخذ عليهن :أن

ال يشركن ..إخل .ففي صحيح البخاري ( )4891وصحيح مسلم ( ، )1866عن عائشة ،رضي هللا

عنها ،قالت :كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ميُْتَ َح هن بقول هللا
ِ
ّي)
هيب إِذَا َج َ
ات يُـبَايِ ْعنَ َ
اءك ال ُْم ْؤِمنَ ُ
(اي أَيُّـ َها النِ ُّ
ْن َوَال يَـ ْزنِ َ
تعاىلَ :
ك َعلَى أَن هال يُ ْش ِرْك َن ِاب هَّلل َش ْيـئًا َوَال يَ ْس ِرق َ

إىل آخر اآلية .قالت عائشة :فمن أقر هبذا من املؤمنات فقد أقر ابحملنة .كان رسول هللا -صلى هللا
ست يد
عليه وسلم -إذا أقررن بذلك من قوهلن  ,قال هلن" :انْطَلِ ْق َن فَـ َق ْد َابيَـ ْعتُ ُك هن" .وال وهللا ،ما م ه

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يَ َد امرأة قَ ُّ
ط ,غري أنه ابيعهن ابلكالم .قالت عائشة ،رضي هللا
عنها :وهللا ما أخذ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على النساء قَ ُّ
ط إال مبا أمره هللا عز وجل ,وما

كف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ه
ست ُّ
كف امرأة قط ,وكان يقول هلن إذا أخذ عليهن" :قَ ْد
مه
ول هِ
اَّلل -صلى
كالما( .أي دون مصافحة)  ،وقالت أم عطية ،رضي هللا عنها :لَ هما قَ ِد َم َر ُس ُ
َابيَـ ْعتُ ُك هن"ً .
ِ
ِ
صا ِر ِيف بـ ْي ٍ
اخلَطه ِ
ت ،مثُه أ َْر َس َل إِلَْي ِه هن ُع َم َر بْ َن ْ
اب ،فَـ َقا َم َعلَى
اء ْاألَنْ َ
َ
سَ
هللا عليه وسلم -ال َْمدينَةَ َمجَ َع ن َ
ول هِ
ول ر ُس ِ
ِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -إِلَْي ُك هن.
س َال َم ،فَـ َق َ
سله َم َعلَْي ِه هن فَـ َر َد ْد َن ال ه
ال :أ ََان َر ُس ُ َ
الْبَاب ،فَ َ
ِ
ال :تُـبايِعن علَى أَ ْن َال تُ ْش ِرْكن ِاب هِ
ول هِ
فَـ ُقلْنَ :مر َحبًا بِر ُس ِ
َّلل
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ -وَر ُسول ِه .فَـ َق َ َ ْ َ َ
َ
َ ْ َ
ٍ
ّي أَيْ ِدي ُك هن َوأ َْر ُجلِ ُك هن َوَال
ّي بِبُـ ْهتَان تَـ ْف َِرتينَهُ بَ ْ َ
ْن أ َْوَال َد ُك هن َوَال َأتْتِ َ
ْن َوَال تَـ ْزنِ َ
ّي َوَال تَـ ْقتُـل َ
َش ْيـئًا َوَال تَ ْس ِرق َ
اب ،وم َد ْد َن أَي ِديـه هن ِمن د ِ
ٍ
تَـ ْع ِ
ال:
اخ ٍل ،مثُه قَ َ
ْن :نَـ َع ْم .فَ َم هد ُع َم ُر يَ َدهُ ِم ْن َخار ِ
ْ َُ ْ َ
صَ
ِج الْبَ ِ َ َ
ّي ِيف َم ْع ُروف .فَـ ُقل َ
الله ُه هم ا ْش َه ْد .أخرجه أمحد ( )27309وأبو داود ( . )1139فبيعة رجال املسلمّي للرسول -صلى
هللا عليه وسلم ،-كانت ابملصافحة مع الكالم .أما بيعة نسائهم له -صلى هللا عليه وسلم -فكانت
ابلكالم من غري مصافحة .قال النووي يف شرح مسلم :إن بيعة النساء ابلكالم من غري أخذ كف,
وبيعة الرجال أبخذ الكف مع الكالم .وحّي ختوف عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،االختالف بّي

س ْط يَ َد َك اي أاب بكر .فبسطها ,فبايعه ,مث ابيعه املهاجرون,
املسلمّي قال أليب بكر ،رضي هللا عنه :ابْ ُ

مث ابيعه األنصار" أ .هـ .ومن هذا نرى أن البيعة ليست مرادفة لالنتخاابت ،فاملسلمون رجاالً ونساء
مل ينتخبوا النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وإمنا آمنوا بنبوته ورسالته كما آمنوا ابهلل الذي أرسله ،مث

أخذ عليهم العهد ،فبايعوه على ذلك كما رأينا يف النصوص السابقة .وال أعلم أن النساء ك هن يبايعن
اخللفاء الراشدين بذلك املعىن ،إذ مل يكن ذلك من شأهنن .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل يستفيد اجملتمع من إقامة حد الزىن؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/3/8هـ

السؤال

تنتابين احلرية بسبب أنكم حتكمون بقتل من يغتصب امرأة ،على أي أساس يكون ذلك من القرآن

والسنة؟ وكيف ميكن أن يستفيد اجملتمع من مثل هذا احلد؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

ما ذكره السائل من احلرية إىل آخر كالمه ،ليعلم السائل أن الزان مع الرضا وعدم االغتصاب ،إذا
كان بكراً أي مل يتزوج -فإنه يستحق جلد مائة ونفي سنة ،وإذا كان ثيباً  -أي قد تزوج -فإن

عقوبته الرجم حىت املوت؛ ملا رواه مسلم ( )1690وغريه ،البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة ،والثيب
ابلثيب جلد مائة والرجم" ،أما إذا كان الزان عن طريق االغتصاب كما ورد يف السؤال فإنه قد تقدم
ابلتفصيل مبا يغين عن إعادته ،هذا وإذا كان الثيب الزاين من غري اغتصاب يرجم حىت املوت كما

ثبت يف األحاديث الصحيحة ،ومل ينظر الشارع إىل ما ذكره السائل من قوله :كيف ميكن أن يستفيد

اجملتمع من مثل هذا احلد؟ ،نقول :إن هللا حكيم يف تشريعه ،ال يُسأل عما يفعل .أما من كان زانه

حتت اإلكراه أو القتل فإنه أعظم جرماً ،وفاعله يعترب عضواً فاسداً يف اجملتمع جيب برته ،ويستفيد
هِ
ين
اجملتمع أبن يرتدع كل من تسول له نفسه مثل هذا الفعل عن فعله قال تعاىل" :إِ همنَا َج َزاءُ الذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ُحيَا ِربُو َن ه
صلهبُوا أ َْو تُـ َقطه َع أَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن
ساداً أَ ْن يُـ َقتهـلُوا أ َْو يُ َ
ض فَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِخ ٍ
الف أ َْو يُـ ْنـ َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ي ِيف ُّ
يم" [املائدة. ]33:
ض ذَلِ َ
الدنْـيَا َوَهلُ ْم ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ك َهلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
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دار اإلسالم ودار الكفر
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/3/15هـ

السؤال
ما هو تعريف دار اإلسالم ودار الكفر ودار احلرب؟ هل تنطبق هذه املصطلحات على عامل اليوم؟
إذا كان اجلواب نعم أرجو بيان مواقع كل دار على أرض الواقع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه املسألة اختلف فيها العلماء ،فبعضهم قسم الدور إىل دارين فقط إىل دار إسالم ودار حرب،
وهم األحناف ،ومعىن هذه القسمة أن كل دار ال حيكمها اإلسالم تعترب دار حرب ،ولكن أكثر

العلماء من املذاهب الثالثة قسموا الدور إىل ثالثة ،إىل دار إسالم ودار حرب ،ودرا هدنة وموادعة،

وصلح ،فتسمى بكل هذا :دار هدنة ،ودار موادعة ،ودار صلح ،فأكثر الدور اآلن  -أي داير غري
املسلمّي -هي يف احلقيقة من هذا النوع من دار اهلدنة ،بناء على االتفاقيات الدولية اليت اخنرط فيها
املسلمون مع غريهم يف ميثاق األمم املتحدة فيمكن اعتبار هذه الدور يف العامل الغريب والعامل الشرقي

أهنا من ابب دار اهلدنة ودار املوادعة ،وابلتايل فيمكن أن تعترب دار سلم ،وليست دار إسالم ،فدار
اإلسالم هي الدار اليت حيكمها املسلمون ،وبعض العلماء يقول اليت تتسم بشرائع اإلسالم ،لكن

بصفة عامة نقول إن الدار اليت يكون أكثر سكاهنا مسلمّي فهي إن شاء هللا دار إسالم ،أما الدار

اليت حتكمها قوانّي غري إسالمية وسكاهنا ليسوا مسلمّي ،فهذه تعترب يف الوقت احلاضر  -إال ما شذ
وندر  -هي دار موادعة أو دار سلم ،يطلق عليها دار سلم لوجود معاهدات دولية متنع االعتداء.
طبعاً على أرض الواقع هناك شيء آخر ،يعين طموحات أو ميوالت عدوانية لدى بعض الدول ،لكن
مع هذه امليوالت العدوانية هي ال تعلن أهنا حتارب اإلسالم ،ومع وجود امليوالت العدوانية عند بعض
الدول ابلنسبة لبعض املسلمّي ،أو ابلنسبة لبعض البالد اإلسالمية تكون هذه الدول ذات امليول

العدوانية ابلنسبة هلا تعترب دار حرب ،ولكن بصفة عامة نقول إن ميثاق األمم املتحدة والتداخل

العاملي احلايل جعل الدور كلها ميكن أن تعترب دار سلم ،إال ما قل وندر ،كدولة بين إسرائيل وحنو
ذلك اليت تعلن حرابً حقيقية على بعض املسلمّي.
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العمل يف شركة سجائر

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل يف شركة الشرقية سجائر ،هل يعترب دخلي الشهري حمرماً؟ مع العلم أنه توظيف حكومي.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن الشارع إذا حرم شيئاً حرم الطرق املوصلة إليه ،هللا -تعاىل -عندما حرم الزىن حرم التربج،

وأوجب على املرأة احلجاب ،وأوجب غض البصر على كل من الرجل واملرأة ،وعندما حرم الراب لعن

آكله ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،والكاتب والشهود مل يشرتكوا يف أكل الراب وإمنا صاروا وسائل
معاونة وميسرة لرتوجيه وانتشاره بّي الناس ،وملا حرم اخلمرة لعنها من عشرة أوجه عاصرها،

ومعتصرها ،وابئعها ،وشاريها ،واملشرتاة له ،وآكل مثنها ،وحاملها ،واحملمولة إليه ،وساقيها ،وشاريها،

فالذي يسكر هو واحد ،وتسعة كلهم استحقوا اللعن؛ ألهنم صاروا وسائل مساعدة يف ترويج هذا
اخلمر ،وكذلك يقال يف الدخان؛ ألن الدخان مادة ضارة ،وسامة ،تضر ابلعبد وتضر ابملال ،وتضر

ابلدين ،وتضر ابلبدن ،فال جيوز السعي لنشره بّي الناس ،وقد جاء قوله تعاىل يف هدي حممد -صلى

هللا عليه وسلم" :-وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث" [األعراف ، ]157:والدخان أحد

اخلبائث؛ ملا اشتمل عليه من أضرار كثرية يعرفها من يتعاطى هذه املادة ،ومن ال يتعاطاها ،والكفار
مع كفرهم ال يسمحون ببيعها إال وقد كتب عليها أهنا ضارة ابلصحة ،فنقول هلذا السائل :احبث عن
جمال للعمل غري هذه الشركة ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه .وابهلل التوفيق.

()54/5

إعطاء ويل األمر عهد األمان للكفار

اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

هل جيوز لويل األمر إعطاء الكفار عهد الذمة ،وأن يدخلوا حتت محاية املسلمّي ،مع أهنم ِ
قدموا
خريا.
قتل مسلمّي آخرين؟ وجزاكم هللا ً
لبالدان ونيتُهم ُ
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا السؤال حيتاج إىل تفصيل:
أمورا ،منها أن األمان والعهد جيوز لإلمام  -أي ويل
أوالً :ينبغي أن نقرر من ابب النصح للمسلمّي ً
أمر املسلمّي -أن يعطيه جلميع الكفار أو بعضهم؛ ألن اإلمام هو املسؤول عن النظر واملصلحة،

وهو انئب عن اجلميع يف جلب املنافع ودفع املضار ،وهذا ما ال خالف فيه ،ميكن أن يراجع يف هذا

كتاب املغين البن قدامة ،وتفسري القرطيب ،وغريمها ،واإلمام هنا هو ويل أمر املسلمّي ،وال يشرتط أن
حاكما ببيعة أو والية عهد أو تغلُّب ،هذا هو مذهب أهل
صائما؛ بل يكفي أن يكون ً
قائما ً
يكون ً
أماان ،وال حد هلذا األمان بوقت ،بل يرجع إىل اجتهاده وما
السنة ،فمثل هذا اإلمام ميكن أن يعطي ً

يرى أنه مصلحة ،هذا هو اإليضاح األول الذي أردان أن نوضحه.

أماان فإنه ينبغي أن حنمله على أنه إمنا أعطاه
األمر اآلخر هو :أن ويل أمر املسلمّي عندما يعطي ً

ملصلحة؛ ألن الناس حممولون على السالمة وعلى األمانة ،وليسوا حممولّي على العدوان ،فينبغي أن

نظن هبم أهنم إمنا فعلوا ذلك ملصلحة قد ختفى على الناس ،قد ال تكون متاحة أو متضحة لكل
الناس ،فهي إما مصلحة ُجتلب أو مفسدة تُدرأ ،فلنحمل إذًا فِ ْع َل ذلك على هذا.
األمر الثالث :إذا افرتض أن ما ذكره السائل مل يقل :يقتلون .وإمنا قال :ينوون قتل مسلمّي آخرين.
حراب
فهذا ال جيوز لويل األمر ،لكنه يف نفس الوقت ال يبيح للسائل أن خيرج على ويل األمر ،ويعلنها ً
على املسلمّي وعلى غري املسلمّي ،وهلذا نتساءل :ما نتيجة األمان؟ هو منع القتل والقتال،
فنصيحتنا هلذا السائل أن يشتغل فيما يعنيه ،يف عبادة هللا سبحانه وتعاىل ،والسعي يف أمور دينه

ودنياه ،وأال يُدخل نفسه أو غريه مبسلسل أو يف دوامة ال جتر إال إىل خراب الدين والدنيا ،وضياع

اآلخرة والدنيا ،هذه نصيحتنا له ،ونرجو أن تكون لوجه هللا سبحانه وتعاىل ،فاهلل سبحانه وتعاىل
يقول( :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم) .
اَّللَ َما ْ
و"من رأَى ِمنكم ُم ْن َك ًرا فَـلْيُـغَِّْريهُ بِيَ ِدهِ ،فإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِلِسانِِه "....أخرجه مسلم ( . )49ما معىن :مل
َ
يستطع؟ معناها :إذا كنت عندما تغري األشياء بيدك جتر إىل ويالت فغريه بلسانك ،وإذا كان -

أيضا -لسانك سيجر إىل فساد وإىل ضياع فعليك أن تغري بقلبك ،خباصة األمور اليت قد ال تطلع
ً

خربك أبهنم ينوون؟ ،فهذه أمور ننصح شبابنا ،وننصح
عليها ،وأنت قلت :ينون قتل املسلمّي ،فمن ه

مجيعا أبن يرتيثوا فيها ،وأال يركبوا رؤوسهم ،وأال يظنوا فيها الظنون ،وأال يُدخلوا أنفسهم يف
املسلمّي ً

كثريا؛ ألن
مسلسل العنف ودوامة اخلراب الذي خيرب بيوت املسلمّي ،وقد ال يضر الكافرين ً

بعضا ،ويقتلون املستأمنّي الذين حرم هللا قتلهم ،وعصم هللا دماءهم ،وحرمها
املسلمّي يقتل بعضهم ً
على املسلمّي .هذه نصيحتنا .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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اخلروج على والة األمر
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

األخ الفاضل الشيخ الدكتور انصر العقل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو اإلجابة عن سؤايل هذا عاجالً؛ ألين يف حرية من أمري ،لقد خطب بنا أحد اخلطباء خطبة

اجلمعة ،وكانت عن األحداث اليت حدثت يف بالدان ،وقد تناوهلا من زاوية جديدة ،حيث ذكر اآلايت
واألحاديث اليت تبّي مصري من خرج على والة األمر ،وتعلمون قوة هذه األحاديث وذكرها ملوعود

هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم -ملن خرج على إمامه ،مث قال :سأذكر لكم ثالث قصص تبّي لكم
مصري من خرج على اإلمام ،وذكر قصة احلسّي ،رضي هللا عنه ،وقصة احلرة يف املدينة وخروجهم

على يزيد ،وقصة ابن الزبري يف مكة ،وتعلمون اي فضيلة الشيخ أن هؤالء من فضالء الصحابة ،رضي
هللا عنهم ،ومن املبشرين ابجلنة ،ومن أهل بدر ،فوقع عندي إشكال يف اجلمع بّي هذه األحاديث.

وفقكم هللا لبيان العلم ملن جهله ،والسالم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
نعم ،الذي عليه مجهور السلف ومنهم كثري من كبار الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ومنهم ابن عباس،

رضي هللا عنهما ،أن احلسّي بن علي ،رضي هللا عنهما ،كان خمطئًا يف اجتهاده يف اخلروج على والة

ودرسا لألمة
األمر يف زمانه ،وقد نصحه كثريون أبال يفعل ،وقد أدى خروجه إىل مأساة كانت عربة ً

ونظرا ألنه جمتهد ومتأول وغري متهم ،وقد زكاه هللا ،وشهد له رسوله صلى هللا عليه
إىل قيام الساعةً ،

وسلم -ابجلنة .انظر سنن الرتمذي ( )3768وسنن النسائي الكربى ( . )8169فإان جيب أن حنفظ
له حقه وقرابته ،ونشهد له مبا ثبت له ،وإن أخطأ يف اجتهاده ،فال معصوم إال الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،فاحلق يف هذه املسألة مع مجهور السلف ال معه ،ألن عمله هذا خمالف ملا ثبت عن النيب

صلى هللا عليه وسلم ،من األمر ابلصرب على جور الوالة وظلمهم ،وترك اخلروج عليهم .انظر صحيح
البخاري ( )7056وصحيح مسلم (. )1709

وكذلك الشباب الذين خرجوا على يزيد ،وكان هلم ما كان يف موقعة احلرة كانوا خمطئّي وخمالفّي

لوصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وكان بعض كبار الصحابة ،رضي هللا عنهم ،قد هنوهم عن

اخلروج ،وحذروهم من عواقبه ،فكانوا خمطئّي يف اجتهادهم ،وال يعين ذلك اهتام ذممهم ،وال داينتهم،
عموما وعلى املدينة وأهلها
إمنا احلكم على فعلهم الذي كانت عاقبته من أسوأ العواقب على األمة ً

خصوصا ،وهكذا تكون عاقبة كل من فرط بوصية الناصح األمّي صلى هللا عليه وسلم -إىل قيام
ً

الساعة.
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األثر النفسي للعقوابت يف اإلسالم
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

ما هو األثر النفسي للعقوابت وخاصة احلدود يف اإلسالم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن احلد عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لتمنع من وقوع مثلها ،وتكفر عن صاحبها ،قال

ابن القيم  -رمحه هللا( :-إن هللا -تعاىل -أوجب احلدود على مرتكيب اجلرائم اليت تتقاضاها الطباع،

وليس عليها وازع طبيعي ،واحلدود عقوابت ألرابب اجلرائم يف الدنيا ،كما جعلت عقوبتهم يف اآلخرة
ابلنار إذا مل يتوبوا  ...فمن لقيه اتئباً توبة نصوحاً مل يعذبه مما اتب منه ،وهكذا يف أحكام الدنيا إذا

اتب توبة نصوحاً قبل رفعه إىل اإلمام سقط عنه احلد يف أصح قويل العلماء) ا .هـ ،من إعالم املوقعّي
( ، )187/3وذكر أن يف إقامتها رفع للعقاب الدنيوي قبل األخروي ،ورفع للمصائب القدرية

الدنيوية ،وأهنا إذا عطلت استحالت إىل قدرية رمبا تكون أشد من الشرعية ،وتعم اخلاصة والعامة ،ا.
هـ ،من اجلواب الكايف (ص ، )205وقال شيخ اإلسالم  -رمحه هللا( :-العقوابت الشرعية كلها

أدوية انفعة يصلح هللا هبا مرض القلوب ،وهي من رمحة هللا بعباده ،ورأفته هبم) ا .هـ ،من الفتاوى

(. )330-329/28 ،416/11 ،290/15

وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم  -رمحه هللا( :-فهي من أعظم مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،بل
ال تتم سياسة ملك من ملوك األرض إال بزواجر وعقوابت ألرابب اجلرائم) ا .هـ ،من حاشيته

( ، )300/7إذاً ففي إقامة احلدود والعقوابت الشرعية ما يلي:
 -1وقاية للمجتمع من العقاب القدري الدنيوي.

 -2أمان وضمان للمجتمع وأفراده من التعدي على دمائهم أو أعراضهم أو أمواهلم.
 -3منع النتشار الشر والفساد ،وقمع أهل الشر واملفسدين.
 -4زجر وردع عن الوقوع يف املعاصي.

 -5معاجلة ودواء انفع ،وليس لقصد التشفي واالنتقام ،أو العلو على اخللق.
 -6تكفري وتطهري لصاحبها.
ومع هذا كله فقد احتاط الشارع يف إقامتها وثبوهتا أشد االحتياط ،فال تثبت إال بتحقق شروط
معتربة ،وانتفاء موانع  -ذكرها العلماء يف مصنفاهتم -وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.
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قتل النفس خشية الردة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

أصدر أحد العلماء فتوى خاصة ابملساجّي يف إحدى الدول العربية ،أبنه جيوز هلم االنتحار ابلسم أو

غريه؛ خشية الفتنة ابلردة عن دين اإلسالم ،وليس بسبب األمل الناتج عن التعذيب ،حبجة أن الردة

سوءا ،ما رأيكم يف هذه الفتوى؟.
أشد ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ال جيوز للمسلم أن يقتل نفسه ال بسم وال بغريه ،ولو خوفاً من الفتنة يف الدين والردة عن اإلسالم،

وقد جعل هللا له من هذا عوضاً وخمرجاً يدرأ عنه العذاب واحلرج ،وهو أن جييبهم إىل سؤاهلم من سب

للدين أو سجود لغري هللا وغري ذلك ،بشرط أن يكون قلبه مطمئناً ابإلميان ،وقد جاءت الرخصة يف

ذلك صرحية يف كتاب هللا" :من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أُكره وقلبه مطمئن ابإلميان[ "..النحل:

 ، ]106وقد نزلت هذه اآلية يف عمار بن ايسر  -رضي هللا عنهما -إذ أخذه املشركون فعذبوه

حىت قارهبم يف بعض ما أرادوا ،فشكا ذلك إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال له" :كيف جتد
قلبك؟ فقال :مطمئناً ابإلميان ،فقال :إن عادوا فعد" أخرجه البيهقي يف الكربى (. )209/8

فخشية هذا  -الذي أراد قتل نفسه -من أن يرتد عن اإلسالم بسبب التعذيب هي خشية متومهة ال
ٍ
موهوم ال وجود له يف الواقع.
هروب من شيء
وجود هلا ما دام أن قلبه مطمئن ابإلميان ،واهلروب منه
ٌ
فإذا كان ال طاقة له ابحتمال التعذيب فليجبهم إىل ما يريدون ،حىت ولو بكلمة الكفر وسب الدين.
أما قتل النفس خشية أن يقول كلمة ابإلكراه فال جيوز البتة؛ ألنه قد تقرر أن من تلفظ ابلكفر مكرهاً
ابلتعذيب أو مهدداً به فإنه ال يكفر مبجرد ذلك ما دام أن قلبه مطمئن ابإلميان .وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أصول التعامل مع الكفار
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هي أصول التعامل مع غري املسلمّي؟ وما هو فقه اجلهاد؟ وأرجو توضيح مفهوم اجلهاد.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
وفصل احلقوق والواجبات لكل صنف منهم حسب قرهبم
فقد عين اإلسالم ابلعالقات بّي الناس ّ
وبعدهم من الشخص سواء أكانوا مسلمّي أو غريهم.

فشرع منهجاً وسطاً يف التعامل مع غري املسلمّي يقوم على العدل والتسامح ،بعيداً عن الغلو

حرم هللا ظلم الكافر ،وش ّدد على ذلك ،وأوجب العدل واإلنصاف يف التعامل معه،
والتفريط ،لقد ّ
قال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامّي هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنئآن قوم على أال
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون" [املائدة. ]8 :

وعلى ذلك فال جيوز االعتداء عليه يف نفسه ،أو ماله ،أو عرضه ،بل يعيش آمناً ،وعليه أن يلتزم مبا
اتفق املسلمون معه عليه وال خيل بذلك.

وقد ضرب رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم -منهجاً رائعاً يف التعامل مع غري املسلمّي يف اجملتمع
املدين ووجدوا من مساحة اإلسالم ويسره ما مل جيدوه يف دايانهتم.

أما اجلهاد فهو مشروع يف كل زمان ومكان حسب قوة املسلمّي وضعفهم وتسلّط أعدائهم عليهم،

وهو على نوعّي :جهاد الطلب ،وجهاد الدفع.
وجهاد الطلب يف هذه األوقات غري مستطاع لضعف املسلمّي وقوة أعدائهم ،فيبقى جهاد الدفع،

فكل عدو يتسلّط على داير املسلمّي ينبغي على أهله أن يدافعوا عنه بقدر ما يستطيعون ،فإن كان
هلم دولة تنظم شؤوهنم وترعى مصاحلهم فيجب عليهم أن يرتكوا األمر هلا ترتب مصاحل البالد والعباد
ويسهل تسلط األعداء
حسب إمكاانهتا ،وال ينبغي التفرق واخلالف؛ ألن ذلك يضعف شوكة البالد ِّ

عليها.

وليعلم السائل أن هذه األمور حمكمة دقيقة ال يسوغ فيها اتباع اهلوى أو بناء األحكام على

العواطف ،فمثل هذه األمور هي اليت أوقعت كثرياً من البالد اإلسالمية يف احلرج واخلالف والتناقض
يف التعامل مع الغري ،فالزم غرز العلماء وأهل الرأي يف بلدك واحذر من االعتماد على عقلك أو

عاطفتك أو األخذ بفتوى غري املؤهلّي علمياً ،واعلم أن هذا الزمان زمن الفنت والسالمة ال يعدهلا
شيء .وفقك هللا خلريي الدنيا واآلخرة .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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االنتخاابت الرائسية
اجمليب د .رحيل غرايبة
أستاذ الفقه والتشريع جبامعة الزرقاء ابألردن

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/11/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل يدور على مسألة جديدة وهي :االستفتاء الشعيب كطريقة يف اختيار احلاكم ،فهل يكون

االستفتاء طريقة شرعية يف اختيار األمة حاكمها ،أم أن هناك طرقًا معينة يف اختيار احلاكم املسلم،

وابلتايل ال جيوز خمالفتها؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أمجع علماء أهل السنة جبميع مذاهبهم ،ومعهم الفرق اإلسالمية األخرى ابستثناء (الشيعة اإلمامية)
 ،أن طريقة إجياد اإلمام املسلم هي ابختيار األمة ،ويف العصور األوىل كان يتم االختيار عن طريق

(أهل احلل والعقد)  ،وتقوم احلجة ببيعتهم اخلاصة اليت يعقبها البيعة العامة من مجيع الناس.

ولذلك يف العصر احلاضر تكون الطريقة الشرعية عرب االنتخاابت العامة الصحيحة والنزيهة اليت يقوم
على إجرائها األمناء الذين ختتارهم األمة وتثق هبم .وهللا أعلم.
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اشرتاك املرأة يف النقاابت
اجمليب أ .د .صالح بن حممود العاديل
أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1426/02/25هـ
السؤال

أان خرجية جامعية ،لنا نقابة ،فهل جيوز االشرتاك يف النقابة بدفع مبلغ سنوي للنقابة حىت أستفيد من

خدماهتا؟ مع العلم أنين ال أعمل.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فمرحبا بك ـ أختنا الفاضلة ـ ونشكرك على مرورك الكرمي مبوقع (اإلسالم اليوم)  ،سائلّي هللا تعاىل

لك النفع واخلري ،مث إن سؤالك يشري إىل حرص على اخلري ،وخوف من الوقوع يف احملظور وهذه هي

سيما املؤمنّي واملؤمنات ،فزادك هللا حباً له وخوفاً منه.

أما إذا كان املتفق عليه حسب الئحة النقابة اليت تنتسبّي إليها أن تساوي بّي مشرتكيها يف قبول

(الرسوم) سواء منهم من يعمل يف جمال خترجه من كلية تتبعها تلك النقابة ،أو ال يعمل ،فال حرج
عليك ما ِ
دمت تؤدين حقوق النقابة املشروطة حسب الالئحة ،ومن مث فال حرج عليك ـ أيضاً ـ
فاستفيدي من خدماهتا املقدمة ألعضائها املشرتكّي وأنت منهم.

أما إذا اشرتطت النقابة عمل املشرتك يف جمال خترجه ممن تتبعه تلك النقابة حىت يستفيد من خدماهتا

األعضاء العاملون فقط ،ففي هذه احلال ال يستوي أمام هذا الشرط العضو العامل يف جمال خترجه

مع من ال يعمل حىت ولو كان يسدد قيمة االشرتاك ،حىت ال يقع يف شبهة أكل أموال الناس ابلباطل
وهو ما هنى هللا تعاىل عنه إذ يقول تعاىل":وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل" [البقرة . ]188:وهللا
أعلم.
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املشاركة يف االنتخاابت البلدية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1425/11/03هـ

السؤال

ما رأيكم ابملشاركة يف االنتخاابت البلدية حيث يرى البعض أهنا وافد أجنيب ولذا ال جتوز املشاركة

فيها؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فريى بعض الناس أن االنتخاابت وافد أجنيب ونظام غريب ،أو أهنا ستكون شكلية ،مما قد يدفع هؤالء

وأولئك إىل عدم تشجيعها ،فضالً عن ممارستها أو الدخول فيها ،ويبدو يل أن مجيع أولئك خمطئون يف
ذلك ،ووجه ذلك أن االنتخاابت هي البوابة الرئيسية ملبدأ الشورى اليت أمر هللا هبا بقوله":وأمرهم

شورى بينهم" واآلية عامة للناس كلهم ،احلاكم مع الشعب ،وأفراد الشعب بعضهم مع بعض،
والرئيس مع مرؤسية؛ بل املرأة مع زوجها (فإن أرادا فصاالً عن تر ٍ
اض منهما وتشاور فال جناح

وعطاء دفعاً أو منعاً من أوجب الواجبات
عليهما) فتأدية خدمات الناس ومصاحلهم اليومية أخذاً
ً

الشرعية ،بل إن خدمة احليوان وتسهيل طريقه والرأفة به مسؤولية مجاعية وقربة إىل هللا ،قال عمر بن

اخلطاب (وهللا لو أن شاة عثرت يف أرض العراق لرأيت هللا مسائلين عنها يوم القيامة .ملاذا مل متهد هلا

الطريق اي عمر) فكيف خبدمات الناس ونظافة بيئتهم!؟ جاء يف مسند اإلمام أمحد عندما سئل رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن املعروف قال" :ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن تعطي صلة احلبل
ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي ولو أن تنحي الشيء عن طريق
الناس يؤذيهم  " ...اي سبحان هللا! هذا يف اخلدمات الفردية االختيارية ،فكيف ابخلدمات العامة
الواجبة شرعاً كتعبيد الطرق ،وإانرهتا وإيصال اخلدمات الضرورية من ماء وكهرابء وهاتف ،ووسائل

نقل لفك االختناق يف املدن ،وعمل حدائق ومنتزهات وميادين عامة ومراقبة األسواق يف املواد

االستهالكية وإتالف الفاسد منها .وهذه بعض من صالحيات جمالس البلدايت سواء ابشرته البلدية
بنفسها ،أو اشرتكت ونس هقت مع اجلهات األخرى ذات العالقة.
وعامة أحكام اإلسالم وواجباته يتدارسها الناس ويتشاورون فيها مجاعة يؤدوهنا جمتمعّي ،ورأي
اجلماعة خري من رأي الفرد ،والشاذ عند احملدثّي ما خالف اجلماعة ،وإن كان ثقة يف نفسه .ولئن

كانت االنتخاابت العامة أتخرت يف بالدان فإن البداءة ابنتخاابت جمالس البلدايت هو عّي الصواب؛
ألن التدرج هو سنة احلياة ،ونستفيد من جتارب من سبقنا يف هذا امليدان .وأعتقد أن هذه التجربة هلا

أثر إجيايب كبري يف نفوس املواطنّي عامة فضالً عن الناخب واملرشح .وأهم ما ينبغي أن يتحلى به

املرشح:

( )1اإلخالص هلل سبحانه؛ ألن احلب للغري عبادة ،فكيف مبباشرهتا "أحب ألخيك ما حتبه لنفسك".

( )2حسن اخللق والتفاعل مع املشاريع واملناشط احليوية اليت ختدم الناس مباشرة.

( )3من الوالء للوطن وخدمة املواطنّي تقدمي املصاحل العامة على املصاحل الشخصية ،واالنتماءات
القبلية واملذهبية واملناطقية والعرقية.

( )4البد أن يتحلى العضو املنتخب عند النقاش بروح الفريق ال بروح الفردية واالستعالء ،وأمتىن
وسا لعموم الشعب -أن تبادر وتباشر أول
لتفعيل هذه اجملالس البلدية املنتخبة -لتعطي دليالً ملم ً

أعماهلا إبنشاء جممع أو أكثر يف كل مدينة وحمافظة؛ ليكون أشبه ابملركز والنادي الدائم لسكان احلي

شيبا وشباابً ،متارس فيه مجيع األنشطة الثقافية واالجتماعية والرايضية والرتفيهية ،وينتخب أهل احلي

مصغرا يقوم إبدارهتم ،وتشارك الدولة يف ميزانيته املالية للسنوات الثالث األوىل على
جملسا
ً
من بينهم ً

األقل.

إن مشاركة املواطنّي -والشباب منهم خاصة -يف دخول انتخاابت اجملالس البلدية سواء كان انخبًا
مرشحا أراه أمراً متعينًا عليهم إلجناح هذه التجربة يف بالدان ،وال جيوز أن يبقوا سلبيّي مع هذه
أو
ً
االنتخاابت بعد أن تولتها الدولة ودعت إليها ،وسيتبع انتخاابت اجملالس البلدية هذه انتخاابت
أخرى -إبذن هللا -وأمرها موكول إىل مدى جناح هذه التجربة أو فشلها ،فيجب على كل مواطن أن
يسرع إىل أخذ بطاقة (انخب) وينظر يف قوائم املرشحّي ،فليخرت منها سبعة أمساء  -إن كان يف

املدينة أو أربعة إن كان يف حمافظة من احملافظات -وليكن هؤالء الذين خيتارهم أكفأ املوجودين يف

القائمة وأصلحهم يف نظره.

إننا ملتفائلون بنجاح هذه التجربة ،وما سيتبعها من انتخاابت مقبلة ال تقل عنها أمهية.
بدرا كامالً
وإذا رأيت من اهلالل منوه ***أيقنت أن سيصري ً
كبريا كان أو صغرياً أو سعى لتشجيعها والعمل على إجناحها.
والشكر لكل عامل يف هذه االنتخاابت ً
وهللا يف عون العبد ،ما كان العبد يف عون أخيه.
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تعذيب األطفال
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1425/11/14هـ

السؤال

السالم عليكم.
حنن نشارك يف برانمج إذاعي ،ونرغب أن نتكلم يف موضوع تعذيب األطفال حيث يكثر حدوث

ذلك يف إحدى الدول األوربية ،ونريد أن نسألكم فيما إذا كان يف اإلسالم ما حيرم تعذيب األطفال
من مجيع النواحي :مثل البدنية واجلنسية والعاطفية  ...نرجو مساندتنا بتوجيهات إىل روابط أو حتديد

العناصر الرئيسية من الكتاب والسنة لكيفية حبث هذا املوضوع.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فاإلسالم دين رب العاملّي ،أنزله هللا الذي خلق اإلنسان ،فهو أعلم مبصاحله ،وهو دين كله رمحة،

وكله عدل ،وكله صالح ،وأي أمر خرج عن الرمحة والعدل والصالح إىل ضدها فليس من اإلسالم،
فحرم كل أنواع التعذيب املوجه لألطفال ،وأمر
وقد جاء اإلسالم جبملة ترتيبات تتعلّق ابلتعذيبّ ،
ك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحلسنَ ِة وج ِ
ابلتوجيه ابألسلوب احلسن ،كما قال تعاىل( :ا ْدعُ إِ َىل َسبِ ِ
اد ْهلُ ْم
يل َربِّ َ
َ َ َْ
ََ ََ
ِ
س ُن) [النحل :من اآلية. ]125
ِابلهِيت ه َي أ ْ
َح َ
ول هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم َش ْيـئًا قَ ُّ
صلهى ه
ب َر ُس ُ
ط بِيَ ِدهَِ ،وَال ْام َرأَةً
(ما َ
اَّلل َ
ض َر َ
وقالت عائشة ،رضي هللا عنهاَ :
َ
يل هِ
ادما إِهال أَ ْن ُجي ِ
ِ
اه َد ِيف َسبِ ِ
اَّلل)  .رواه مسلم (. )2228
َ
َوَال َخ ً
اَّلل علَي ِه وسلهم ع ْشر ِسنِّي ،و هِ
ول هِ
اَّلل
ت َر ُس َ
وعن أنس بن مالك ،رضي هللا عنه ،قالَ :
(خ َد ْم ُ
اَّلل َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ال ِيل لِ َ ٍ ِ
ال ِيل أُفًّا قَ ُّ
ْت َك َذا)  .متفق عليه :البخاري
طَ ،وَال قَ َ
َما قَ َ
ْت َك َذا َو َه هال فَـ َعل َ
ش ْيء ملَ فَـ َعل َ
( )6038ومسلم (. )2309
وكذلك جاء برعاية الطفل عاطفيًّا ونفسيًّا ،ففي صحيح البخاري ( )2366وصحيح مسلم
ِ
شر ٍ
ب
اب فَ َ
ش ِر َ
( )2030عن سهل بن سعد ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أُِيتَ ب َ َ
ِ
ِ ِِ
ال الْغُ َال ُم:
ال لِ ْلغُ َالِم" :أ ََأتْ َذ ُن ِيل أَ ْن أُ ْع ِط َي َه ُؤَال ِء؟ " .فَـ َق َ
خ ،فَـ َق َ
سا ِرهِ أَ ْشيَا ٌ
م ْنهَُ ،و َع ْن َميينه غُ َال ٌم َو َع ْن يَ َ
َال و هِ
ول هِ
اَّلل َال أُوثِر بِنَ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ِيف يَ ِدهِ.
ال :فَـتَـلههُ َر ُس ُ
َح ًدا .قَ َ
ص ِييب ِم ْن َ
اَّلل َ
كأَ
َ
ُ
عظيما فال جتوز ممارسة اجلنس يف اإلسالم سواء ابالختيار أو
حمرم حترميًا ً
وأما االعتداء اجلنسي فهو ّ
اإلكراه إال مع الزوجة فقط ،قال تعاىل :ه ِ
وج ِهم حافِظُو َن* إِهال َعلَى أَ ْزو ِ
ِ ِ
اج ِه ْم أ َْو َما
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
َ
َ
(والذ َ

ِ
ِه
ادو َن) [املؤمنون. ]7 -5 :
َملَ َك ْ
ك فَأُولَئِ َ
اء َذلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
ري َملُوم َ
ّي* فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَر َ
ت أ َْميَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
وكما حترم املمارسة اجلنسية حترم كل وسائلها أو ما يرغب فيها ويدعو إليها ،وأما الضرب لتأديب
الصغار عند اخلطأ فقد شرعه اإلسالم عند عدم جدوى النصح والتوجيه املتكرر بعدة شروط:

األول :أن يكون بعد إكمال عشر سنوات ،وأما من كان أصغر من عشر سنوات فإنه ال يضرب
وه ْم َعلَْيـ َها َو ُه ْم
"م ُروا أ َْوَال َد ُك ْم ابل ه
ص َالةِ َو ُه ْم أَبْـنَاءُ َس ْب ٍع وا ْ
ض ِربُ ُ
أب ًدا؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلمُ :

أَبْـنَاءُ َع ْش ٌر" .أخرجه أبو داود (. )495

"ال ُْجيلَ ُد فَـو َق َع ْش ِر ج ْل َد ٍ
ات
الثاين :أال يزيد الضرب عن عشر؛ فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
ْ
َ
ود ِ
إِهال يف ح ٍّد ِمن ح ُد ِ
مثال.
هللا" .أخرجه البخاري ( . )6848فيضربه ثالث ضرابت ً
ُ
َ
ِ
متكررا ملكان
ضراب
ً
الثالث :أال يؤدي الضرب إىل أي ضرر يتجاوز أمل اجلل ْد اخلارجي ،فال يضرب ً
قواي ،وال يف وقت مرض املضروب ،وأال جيرح الضرب.
واحد ،وال يكون ًّ
مثال؛ لقول النيب
الرابع :أال يضرب يف الوجه والرأس ،وال يف األماكن اليت خيشى منها الضرر كالفرج ً
الو ْجهَ" .رواه أبو داود ( . )4493ويف رواية" :إِذَا
صلى هللا عليه وسلم" :إذَا َ
ض َر َ
بأَ
َح ُد ُك ْم فَـلْيَـت ِهق َ
ِ
ب ال َْو ْجهَ " .أخرجه مسلم (. )2612
َح ُد ُك ْم أ َ
َ
ض َر َ
َخاهُ فَـلْيَ ْجتَن ْ
بأَ
اخلامس :أال يقصد ابلضرب االنتقام أو التشفي ،بل يكون مراده إصالح اخلطأ والتأديب.
هذه مجلة خمتصرة من عناصر هذا املوضوع .وهللا املوفق.

()63/5

الفرق بّي التورية والتقية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1426/04/10هـ
السؤال

ما الفرق بّي التورية والتقية؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

املراد ابلتقية أن املسلم إذا خشي على نفسه اهلالك أو الضرر فله أن يتقي الكفار والفسقة والظلمة

مبا يُظهر هلم من املداراة واملصانعة ،ويكون ابطنه ونيته على خالف ذلك ،ومثل ذلك إذا أكره على
ِِ ِ
ِ
ين
الكفر فيتلفظ بلسانه ،وقلبه مطمئن ابإلميان ،قال هللا سبحانه وتعاىل" :اله يَـتهخذ ال ُْم ْؤمنُو َن الْ َكاف ِر َ
ٍ
ِ
ك فَـلَي ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أ َْوليَاء من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
س م َن هللا ِيف َش ْيء إِاله أَن تَـتهـ ُقواْ م ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً َوُحيَ ّذ ُرُك ُم هللاُ
ّي َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ
نَـ ْف ِ ِ ِ
ري" [آل عمران ، ]28:قال ابن جرير( :إال أن تتقوا منهم تقاة :إال أن تكونوا
سهُ َوإ َىل هللا ال َْمص ُ
َ
يف سلطاهنم فتخافوهم على أنفسكم ،فتظهروا هلم الوالية أبلسنتكم ،وتضمروا هلم العداوة ،وال

تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ،وال تعينوهم على مسلم بفعل) .
وروي عن أيب الدرداء -رضي هللا عنه -أنه قال( :إِ هان لَنَك ِ
ْش ُر ِيف ُو ُجوهِ أَقـ َْو ٍام َوإِ هن قُـلُوبَـنَا لَتَـل َْعنُـ ُه ْم)
أخرجه البخاري معلقا يف كتاب األدب ابب املداراة مع الناس ،ووصله هناد يف الزهد ( )1250وأبو
نعيم  222/1والبيهقي يف الشعب (. )8103

وقال احلسن( :التقية جائزة للمؤمن إىل يوم القيامة) أخرجه ابن أيب شيبة ([ ، )33042ينظر:
تفسري ابن كثري (. ] )27/2

وقال هللا تبارك وتعايل" :من َك َفر ِاب ِ
هلل ِمن بـ ْع ِد إميَانِِه إِاله من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلميَ ِ
ان" ،قال ابن
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َ َ

كثري( :اتفق العلماء على أن املكره على الكفر جيوز له أن يوايل إبقاء ملهجته ،وجيوز له أن أيىب كما
فعل بالل) [ .ينظر :تفسري ابن كثري (. ] )228/4

وأما التورية فمعناها :أن يذكر لفظاً حيتمل معنيّي أحدمها أقرب من اآلخر فيوهم إرادة القريب وهو
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يُ ِري ُد غَ ْزَو ًة إِهال َوهرى
يريد البعيد ،وقد جاء يف احلديثَ " :ملْ يَ ُك ْن َر ُس ُ
اَّلل َ
بِغَ ِْريَها" أخرجه البخاري ( ، )2947ومسلم ( )2769من حديث كعب بن مالك .أي أوهم بغريها،
وقال إبراهيم عليه السالم" :اي سارةُ لَيس علَى وج ِه ْاألَر ِ ِ
ري ِك َوإِ هن َه َذا َسأَلَِين
َ َ َ ْ َ َ َْ ْ
ض ُم ْؤم ٌن غَ ِْريي َوغَ ْ َ
فَأَ ْخ َربتُهُ أَنه ِ
ك أُ ْخ ِيت فَ َال تُ َك ِّذبِ ِيين" أخرجه البخاري ( ، )3358ومسلم ( ، )2371فإذا احتاج املسلم
ْ
إىل التورية أو املعاريض ففيها مندوحة عن الكذب وعن التقية .وهللا أعلم.

()64/5

التأمري يف اجلماعات اإلسالمية
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 1426/01/14هـ
السؤال

هناك جمموعات يف هذه األايم ويكون لكل جمموعة أمري وأسئليت هي:
.1من يكون أمريا؟.
.2هل ألمري مجاعة عالقة حبديث األمراء؟

.3كثري من اجلماعات يستخدمون حديث األمراء لتهديد متبعيهم ابلعقاب يف حال خمالفة أمري
اجلماعة.

فأرجو توضيحاً عاماً منكم ،من جيب أن نطيعه :هل نطيع  -بعد هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم -
أمراء اجلماعات أو إمام املسجد يف البلدة؟ نرجو بيان األمر ابلتفصيل.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وبعد:

ال جيوز للمسلمّي أن يتفرقوا يف دينهم شيعاً وأحزاابً ينال بعضهم من بعض ،وينتقص بعضهم بعضاً،
ويستعدي بعضهم أهل السياسات على بعض ،ويفسق بعضهم بعضاً ،بل جيتمع اجلميع على كتاب

هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد أمر هللا ابالجتماع ،وتوعد أهل التفرق يف عدة

نصوص من القرآن والسنة ،كما قال هللا -سبحانه وتعاىل" :-واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا

واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بّي قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواان وكنتم على شفا

يبّي هللا لكم آايته لعلكم هتتدون" ،إىل قوله سبحانه" :وال تكونوا
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ّ
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهتم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم  " ...اآلايت [آل

عمران. ]105-103:

وقال تعاىل" :إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل هللا مث ينبههم مبا

كانوا يفعلون من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها وهم ال يظلمون"

[األنعام. ]160،159:

وثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب

بعض" أخرجه البخاري ( ، )121ومسلم ( ، )65واآلايت واألحاديث يف ذم التفرق يف الدين كثرية.
كما أن التعصب لغري اإلسالم حمرم؛ لتعصب لقوم أو فئة أو انحية أو غري ذلك ،وهو يورث العداوة
والتحزب املذموم مهما كانت مربرات الفاعل ،فباإلسالم جيمع هللا مشل املسلمّي ،والنعرات الوطنية

أو احلزبية معول هدم وتفريق جلماعة املسلمّي ،فال يتعصب إال للحق ،فإن احلق أحق أن يتبع حيثما
كان ،ومع من كان ،كل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية ،وما أمجعت عليه األمة ومل تستهوه

الظنون الكاذبة ،واألهواء املضلة ،والتأويالت الباطلة اليت أتابها اللغة العربية اليت هي لسان رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وهبا نزل القرآن الكرمي ،أو تردها أصول الشريعة اإلسالمية ،كل من
كان كذلك فهو من الفرقة الناجية من أهل السنة واجلماعة.
والواجب على املسلم أن يتبع ما جاء يف القرآن والسنة قوالً وعمالً واعتقاداً ،وأن حيب يف هللا

ويبغض يف هللا ،ويوايل يف هللا ويعادي يف هللا ،وأن حيرص على أن يكون أقرب الناس إىل احلق بقدر

استطاعته.

الواجب عليك التزام احلق وما يشهد له الدليل دون التحيّز جلماعة بعينها ،وأوىل اجلماعات ابلتعاون
معها من حافظ على العقيدة الصحيحة اليت كان عليها أئمة السلف الصاحل  -رضوان هللا عليهم-

وااللتزام ابلعمل بكتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-ونبذ البدع واخلرافات ،وليس
احلل بتكوين مجاعة أخرى تدعي أهنا على الصواب ،فإنه بذلك حيصل التفرق أكثر ،وليس احلل
مبعاداة اجلماعات األخرى غري مجاعتك ،وتفسيق الناس أو تبديعهم أو تكفريهم أبخطائهم.

وأقرب اجلماعات اإلسالمية إىل احلق أحرصها على تطبيق السنة يف األقوال واألفعال ،وابجلملة فكل
فرقة من هؤالء فيها خطأ وصواب ،فعليك ابلتعاون معها فيما عندها من الصواب ،واجتناب ما

وقعت فيه من اخلطأ ،مع التناصح والتعاون على الرب والتقوى.

كل من هذه اجلماعات تدخل يف الفرقة الناجية إال من أتى منهم مبكفر خيرج عن أصل اإلميان ،لكن
تتفاوت درجاهتم قوة وضعفاً بقدر إصابتهم للحق ،وعملهم به ،وخطئهم يف فهم األدلة والعمل هبا،

فأهداهم أسعدهم ابلدليل فهماً وعمالً فاعرف وجهات نظرهم ،وكن مع أتبعهم للحق ،وألزمهم له،

وال تبخس اآلخرين أخوهتم يف اإلسالم فرتد عليهم ما أصابوا فيه من احلق ،بل اتبع احلق حيثما كان

ولو ظهر على لسان من خيالفك يف بعض املسائل ،فاحلق رائد املؤمن وقوة الدليل من الكتاب والسنة
هي الفيصل بّي احلق والباطل .دعوة الناس إىل االجتماع على احلق والتناصح والتعاون على الرب

والتقوى من أهم حل مشكالت التفرق بّي املسلمّي ،وبيان أن حتقيق الوحدة اإلسالمية يكون مبا

حتققت به يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -من العقيدة الصحيحة ،واإلميان الصادق ،والعمل
بكتاب هللا -تعاىل -وبسنة نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-والدعوة إليه ،والصرب على األذى
فيه ،وحب املسلم إلسالمه وإميانه.

نقرهم على ما وافق الكتاب والسنة ،وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة ،وندعوهم إىل احلق
ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،حمبة وتسديداً ال تعيرياً ونيالً ،وال جيوز تنصيب أحد يقوم مقام ويل أمر

املسلمّي- ،اإلمارة العامة-يف أتمري أحد ،وإمنا ويل األمر هو الذي يكلفه ،فيختار صاحب التقوى
والورع ،والعبادة ،ويوصيه بتقوى هللا -عز وجل -فيما اسرتعاه فيه ،فإن كان إمام املسجد عندكم

هو املكلف مبتابعة أموركم فتجب طاعته يف غري املعصية ،وإن كان شخصاً آخر فكذلك كما ورد:

بعث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بعثاً وهم ذوو عدد ،وقدم عليهم أحدثهم سناً حلفظه سورة
البقرة ،وقال له "اذهب ،فأنت أمريهم" أخرجه الرتمذي ( )2876عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه

وصححه.

وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من رأى من

أمريه شيئاً يكرهه فليصرب؛ فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتَةٌ جاهلية" رواه البخاري ()7054
 ،ومسلم (. )1849

وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال " :من كره من

أمريه شيئاً فليصرب عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات ميتة
جاهلية" رواه البخاري ( ، )7053ومسلم (. )1849

وعن جندب بن عبد هللا البجلي  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-

من قتل حتت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية" رواه مسلم (. )1850

وعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال " :من أطاعين فقد

أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ،ومن عصى أمريي فقد عصاين"

رواه البخاري ( ، )7137ومسلم (. )1835
هذا وأسأل هللا أن جيمع مشل املسلمّي على احلق ،وخاصة يف هذه الظروف احلرجة ،وهللا املوفق
واهلادي إىل سواء السبيل.

()65/5

هل يعد من خرج على اإلمام من اخلوارج؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 1426/06/24هـ

السؤال

هل كل من خيرج على اإلمام يعترب من اخلوارج ،وينطبق عليه كل ما أعد هللا للخوارج من العذاب

األليم واخلزي يف الدنيا واآلخرة؛ حيث إهنم كالب النار؛ وإن كان من أصحاب العقائد السليمة؟

ريا .والسالم عليكم.
أرجو التوضيح مع ذكر األدلة يف ذلك .وجزاكم هللا خ ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كلمة( :خوارج) هلا معان متعددة ،فبعض علماء السلف يعدون كل من فارق اجلماعة وخرج عليها،

أوخرج على السلطان :خوارج .وبعضهم حيصر (اخلوارج) ابلفرقة املعروفة ،وكل من أخذ مبنهجها
وأصوهلا الكربى ،وأمهها:

 -1التكفري ابلذنوب (مرتكب الكبرية) .
 -2استحالل الدماء.
 -3اخلروج على اإلمام واجلماعة ابلسيف.
 -4منع الشفاعة الثابتة ابلنصوص.

 -5القول خبلود أهل الكبائر يف النار.

 -6القدح يف علي -رضي هللا عنه -واحلَ َك َم ْ ِ
ّي وغريهم ،رضي هللا عنهم.

فمن قال هبذه األصول أو أكثرها فهو من فرقة اخلوارج .ومن أطلق على كل من خرج على اجلماعة

والسلطان واستحل الدماء -أبنه من اخلوارج فيستدل مبثل قوله صلى هللا عليه وسلم ،يف احلديث
ات ِميتةً ج ِ
الصحيح " :من َخرج ِمن الطه َ ِ
ت َرايٍَة ِع ِّميه ٍة
اعةَ فَ َم َ
اهلِيهةًَ ،وَم ْن قَاتَ َل َحتْ َ
ار َق ا ْجلَ َم َ
َْ ََ ْ
ات َم َ َ َ
اعة َوفَ َ
ضب لِعصب ٍة أَو ي ْدعو إِ َىل عصب ٍة أَو يـ ْنصر عصبةً فَـ ُقتِل فَِق ْتـلَةٌ ج ِ
ب
اهلِيهةٌَ ،وَم ْن َخ َر َج َعلَى أُ هم ِيت يَ ْ
يَـغْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ض ِر ُ
َ ََ ْ َ ُ ُ َ ََ
َ
َ
ٍ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ت ِم ْنهُ " .أخرجه
س ِم ِّين َولَ ْس ُ
بَـ هرَها َوفَاج َرَها َوَال يَـتَ َحا َشى م ْن ُم ْؤمن َها َوَال يَفي لذي َع ْهد َع ْه َدهُ فَـلَْي َ
مسلم ( . )1848وهللا أعلم.
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األحكام القبلية العرفية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /العادات والتقاليد
التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

يوجد يف بالدان حكم من األحكام القبلية يسمونه اهلجر ،وهو عبارة عن رؤوس من األغنام أو
األبقار ،تقدم ترضية للطرف الذي اعتدي عليه ،مث له اخليار يف ذحبها أو عدمه ،وحيكم بذلك شيخ

القبيلة أو رجل يفوضه الطرفان ،فما احلكم فيه أاثبكم هللا وأجزل لكم املثوبة.
اجلواب

احلمد هلل ،فقد أنزل هللا كتابه على رسوله وأنزل عليه احلكمة ليحكم بّي الناس ابلقسط كما قال
اَّلل" [املائدة :من اآلية ]49وقال" :أَفَحكْم ا ْجل ِ
سبحانه وتعاىلِ :
اهلِيه ِة
"وأَن ْ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِمبَا أَنْـ َز َل هُ
ُ َ َ
َ
ٍ
يـبـغُو َن ومن أَحسن ِمن هِ
اَّلل ُحكْماً لَِق ْوم يُوقِنُو َن" [املائدة ، ]50:ومن األحكام الشرعية العقوابت
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
على الذنوب وهي نوعان :عقوابت مقدرة وهي :احلدود ،وعقوابت غري مقدرة وهي :التعزيرات،
فيجب أال حيكم يف شيء من ذلك إال من له نظر شرعي يبين أحكامه على نصوص الكتاب والسنة

وقواعد الشريعة ،وما ذكرته هو من األحكام القبلية العرفية اليت مل تَب على مذهب شرعي وإمنا بنيت
على العوائد ،وهذه األحكام العرفية ال جيوز احلكم هبا وال التحاكم إليها ،ومن حصل منه خطأ على
أخيه يوجب مآخذته فإنه يستبيحه ،وإن خاصمه فيجب أن خياصمه لدى من حيكم بينهما ابلقسط

والعدل ،وإن تدخل أحد من الناس لإلصالح وطلب التسامح وتنازل املخطئ عليه فذلك خري ألن
هللا  -تعاىل  -يقول" :إِ همنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتهـ ُقوا ه
اَّللَ لَ َعله ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن"
ّي أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ

[احلجرات ]10:فال جيوز أن يكون الصلح بظلم أحد الطرفّي بتحميله ما ال جيب عليه شرعاً ،لكن

من أراد أن يتحمل ماالً يتربع به إلصالح ذات البّي فهذا مما حيمد عليه ويشكر عليه ،كما يفعل

بعض األجواد يتربع مبال من أجل اإلصالح بّي أخوين متنازعّي أو قبيلتّي بينهما شقاق أو قتال كما

قال  -سبحانه وتعاىل" :وإن طائفتان من املؤمنّي اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على
األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل وأقسطوا إن هللا

حيب املقسطّي" [احلجرات ]9 :واحلاصل أن ما ذكر من أن شيخ القبيلة حيكم على من أخطأ أبن

يتربع برؤوس من األغنام أو البقر هو من األحكام العرفية القبلية اليت تدخل يف حكم الطاغوت؛ ألهنا

مل تَب على نظر شرعي ،وإمنا بنيت على العادات واألعراف ،فيجب احلذر من االستسالم هلذه

األحكام ،ومن ألزم بذلك أو طلب منه ذلك فعليه أن يرفض أو ال يستجيب ملا طلب منه ،ويطلب
رفع القضية  -إذا لزم األمر  -إىل جهة شرعية حتكم ابلشريعة ،وهللا أعلم.
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الفرق بّي القواعد األصولية والفقهية
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /القواعد الفقهية
التاريخ 1425/2/1هـ

السؤال

ما الفرق بّي القواعد األصولية والقواعد الفقهية؟ فقد مسعنا أهنا تتداخل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن القواعد الفقهية والقواعد األصولية بينهما قدر من التشابه ،وهذا القدر من التشابه هو الذي

جعل بعض الناس ال يستطيع أن مييز بينهما ،ووجه التشابه بينهما :أن كال منهما عبارة عن قواعد
يندرج حتتها عدد من الفروع واجلزئيات ،إضافةً إىل أن كال من القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية

خادمة للفقه ،سواءٌ كانت خادمةً للفقه مباشرة وهي القواعد الفقهية ،أو موصلةً إىل معرفة األحكام
الفقهية بطريق استنباط األحكام وهي القواعد األصولية.

أما الفرق بينهما؛ فقد نبه عدد من العلماء على الفرق بّي القواعد الفقهية والقواعد األصولية ،ومن

أبرز ما قيل يف ذلك ما ذكره شهاب الدين القرايف -رمحه هللا( -ت684:هـ) يف مقدمة كتابه النافع:
وعلوا ،اشتملت
الفروق ،حيث قال ... " :أما بعد ،فإن الشريعة احملمدية زاد هللا تعاىل منارها شرفاً ًّ

على أصول وفروع ،وأن أصوهلا قسمان:

أحدمها :املسمى أصول الفقه ،وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ

العربية خاصة ،وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح ،وحنو األمر للوجوب والنهي للتحرمي،
والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك ،وما خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة وخرب الواحد
وصفات اجملتهدين.

والقسم الثاين :قواعد كلية فقهية ،جليلة ،كثرية العدد ،عظيمة املدد ،مشتملة على أسرار الشرع
ِ
وح َك ِم ِه ،لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ال حيصى ،ومل يذكر منها شيء يف أصول الفقه ،وإن

اتفقت اإلشارة إليه هنالك على سبيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحصل "( .الفروق. )6-5/1

وكذلك ما أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا ( -ت728:هـ)  ،حيث قرر أن القواعد
األصولية هي :األدلة العامة ،والقواعد الفقهية هي :األحكام العامة( .جمموع الفتاوى. )167/29

ومن خالل كالم هذين اإلمامّي وغريمها ميكننا إيضاح الفرق بّي القواعد الفقهية والقواعد األصولية

يف النقاط اآلتية:
 -1أن القواعد األصولية -يف غالبها -انشئة عن األلفاظ العربية وما يعرض هلا من نسخ وترجيح

وعموم وخصوص وأمر وهني وما إىل ذلك ،مثل :قاعدة( :اجلمع أوىل من النسخ)  ،وقاعدة( :األمر
املطلق يقتضي الوجوب)  .أما القواعد الفقهية فإهنا تنشأ من األدلة الشرعية أو من استقراء

األحكام ،وذلك بتتبع األحكام الواقعة على أفعال املكلفّي يف الفقه ،وبذلك جتتمع الفروع مع
أشباهها حتت قاعدة واحدة ،مثل :قاعدة( :املشقة جتلب التيسري)  ،وقاعدة( :التابع اتبع) .

 -2أن القواعد األصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهين والواقعي؛ ألن
اجملتهد ينطلق يف استنباطه لألحكام من تلك القواعد األصولية ،أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن
اجلزئيات والفروع الفقهية؛ ألهنا يف الغالب عبارة عن جمموعة من القواعد والضوابط اليت جتمع

األحكام املتشاهبة ،وما كان كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهين عن الفروع الفقهية.
 -3أن القواعد األصولية ال يفهم منها أسرار الشرع ِ
وح َك ِم ِه؛ ألهنا تركز على جانب االستنباط،

وتالحظ جوانب التعارض والرتجيح ،وهذه القواعد وما شاهبها ال يفهم منها شيء من أسرار الشرع
ومقاصده ،أما القواعد الفقهية ،فإنه يفهم منها ذلك ،كما نبه إىل ذلك شهاب الدين القرايف ،فمثالً
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة ،وهكذا.

 -4أن القواعد األصولية تتعلق ابألدلة ،ولذلك فإن اجملتهد والفقيه مها اللذان يستعمالهنا يف عملية
استنباط األحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة ،أما القواعد الفقهية فإهنا تتعلق أبفعال املكلفّي،

ولذلك فإن استعماهلا ليس مقتصراً على الفقهاء واجملتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس.

 -5أن القواعد األصولية تدل على احلكم بواسطة؛ فمثالً :قاعدة (النهي يقتضي التحرمي) ال تفيد

حترمي الزان مبفرده ،بل ال بد من إضافتها إىل الدليل كقوله تعاىل" :وال تقربوا الزان" [اإلسراء. ]32:

أما القواعد الفقهية فإهنا تدل على احلكم مباشرة ،فمثالً( :قاعدة اليقّي ال يزول ابلشك) تفيد طرح
أي أم ٍر مشكوك فيه من غري إضافتها إىل أمر آخر.
 -6أن القواعد األصولية أكثر اطراداً وعموماً من القواعد الفقهية ،حيث ترد على القواعد الفقهية
كثري من االستثناءات .أما القواعد األصولية فاستثناءاهتا قليلة ال تكاد تذكر.

ومع هذه الفروق بّي القواعد األصولية والقواعد الفقهية إال أن هناك عدداً من القواعد تكون

مشرتكة بّي الفقه وأصوله ،حيث تصدق عليها صفات القواعد األصولية وصفات القواعد الفقهية،

ومن أمثلة هذا النوع من القواعد :قاعدة( :األصل يف األشياء اإلابحة)  ،فهذه القاعدة هلا تعلق
ابلفقه ،وهلا تعلق أبصوله ،ولذلك فإن هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية.

وقد يكون االشرتاك يف بعض القواعد بّي الفقه وأصوله انبع من اختالف النظر إىل القاعدة؛ ألن

القاعدة ينظر إليها من جهتّي:
اجلهة األوىل :من حيث موضوعها ،فإذا نظران إليها ابعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة

أصولية.

اجلهة الثانية :من حيث تعلقها ،فإذا نظران إليها ابعتبار أهنا تتعلق بفعل املكلف ،كانت قاعدة فقهية.

وميكن تطبيق هذا األمر على قاعدة( :سد الذرائع)  ،فإذا نظران إىل موضوعها فإهنا تكون قاعدة

أصولية ،ولذلك نقول :الدليل املثبت للحرام مثبت لتحرمي ما أدى إليه .وإذا نظران إليها ابعتبارها

فعالً ملكلف فإهنا تكون قاعدة فقهية ،ولذلك نقول :كل مباح أدى فعله إىل حرام فهو حرام.

كما ميكن تطبيق هذا األمر على قاعدة العرف ،فإذا نظران إىل العرف ابعتبار موضوعه وهو :اإلمجاع

العملي أو املصلحة املرسلة ،كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية ،وإذا نظران إليه ابعتبار تعلقه بفعل

املكلف ،وهو :القول الذي غلب يف معىن معّي ،أو الفعل الذي غلب اإلتيان به لغرض معّي ،كانت

قاعدة العرف قاعدة فقهية.

ومما يدل على االشرتاك والتداخل بّي القواعد الفقهية واألصولية :أن كثرياً من العلماء الذين ألفوا يف
القواعد الفقهية ذكروا يف كتبهم عدداً من القواعد األصولية ،األمر الذي يدل على وجود العالقة
القوية بينهما ،ومن أشهر هذه الكتب ما أييت:

 -1الفروق ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف (ت684 :هـ)
 -2اجملموع املذهب يف قواعد املذهب ،أليب سعيد خليل بن كيكلدي العالئي (ت761:هـ)

 -3األشباه والنظائر ،لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي (ت771:هـ)
 -4القواعد ،أليب بكر حممد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين احلصين (ت829:هـ)
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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معىن":العصمة" لغة وفقهاً
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

أصول الفقه /مسائل متفرقة يف أصول الفقه

التاريخ 1424/3/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :ما معىن العصمة لغة وفقهاً؟ وما هي الشروط املطلوبة ابإلنسان حىت يكون معصوما؟ً
وهل هناك أنواع من العصمة؟

اجلواب
العصمة يف اللغة :املنع واحلفظ.
ويف االصطالح :هي احلفظ من الوقوع يف املعصية.

والعصمة :يراد هبا أن هللا  -عز وجل -يعصم اإلنسان من الوقوع يف اخلطأ.
وأما اإلنسان فال ميلك أن يعصم نفسه إال بتوفيق هللا ،وال يوجد إنسان بدون خطأ أي معصية ،لكن
درجات العصمة أعالها لألنبياء مث األتقياء الذين حيافظون على فرائض هللا  -عز وجل ،-ويتبعوهنا

ابلنوافل ،ويف احلديث القدسي الذي يرويه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن ربه" :ما تقرب عبدي
إيل ابلنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت
بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه ،وال يزال عبدي يتقرب ّ

مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به "..البخاري ( ، )6502أي أن هللا  -عز وجل -حيفظه
يف مسعه ،وبصره ،ومجيع جوارحه .وهذا تفسري لقول هللا تعاىل" :أَال إِ هن أَولِياء هِ
ف َعلَْي ِه ْم َوال
اَّلل ال َخ ْو ٌ
ََْ

ُه ْم َْحي َزنُو َن الذين آمنوا وكانوا يتقون" [يونس ، ]63-62:وهللا أعلم.
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اعتبار املصلحة املرسلة وإلغاؤها
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أصول الفقه /مسائل متفرقة يف أصول الفقه

التاريخ 1426/05/04هـ
السؤال

هل تلغى املصلحة املرسلة إذا استعملت ،مث تبّي خالفها؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت

العليم احلكيم ،وبعد :فإن املصاحل املرسلة يرجع معناها إىل اعتبار املناسب ،وهو ال خيلو من ثالثة
أقسام :القسم األول :أن يشهد الشرع بقبوله ،فال إشكال يف صحته ،وال خالف يف إعماله ،وإال

كان مناقضة للشريعة ،كشريعة القصاص ،فإن املعىن املناسب فيه هو حفظ النفوس ،وقد جاء النص
اخلاص ابعتبار هذا املعىن ،قال تعاىل( :ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب) .

القسم الثاين :ما شهد الشرع برده ،فال سبيل إىل قبوله؛ إذ املناسبة ال تقتضي احلكم لنفسها ،وإمنا

ذلك مذهب أهل التحسّي العقلي ،فإذا مل يشهد الشرع ابعتبار ذلك املعىن املناسب بل رده كان
مردوداً ابتفاق املسلمّي .ومثاله :ما حكى الغزاىل عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض

السالطّي ،فسأله عن الوقاع يف هنار رمضان ،فقال :عليك صيام شهرين متتابعّي ،فلما خرج راجعه

بعض الفقهاء ،وقالوا له :القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إىل الصوم ،والصوم وظيفة

املعسرين ،وهذا امللك ميلك عبيداً غري حمصورين ،فقال هلم :لو قلت له عليك إعتاق رقبة الستحقر

ذلك ،واعتق عبيداً مراراً فال يزجره إعتاق الرقبة ،ويزجره صوم شهرين متتابعّي .فهذا املعىن مناسب؛
ألن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر ،وامللك ال يزجره اإلعتاق ويزجره الصيام.

لكن هذا املعىن مصادم للنص الذي جاء برتتيب الكفارة ،كما يف حديث األعرايب الذي واقع أهله يف

هنار رمضان ،فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم ( -اعتق رقبة ، ) ...فبدأ هبا أوالً ،وهذا امللك
قادر على إعتاق الرقبة ،والرقاب موجودة ،فتلزمه.

فهذا املعىن وإن قلنا إنه مناسب إال أن مناسبته مدركة ابلعقل البشري الذي ال يستقل بتحسّي الفعل
سنه فهو احلسن ،وإن قصرت العقول عن إدراك
وتقبيحه ،بل ال بد من رِّد األمور إىل ابرئها ،فما ح ه
حسنه ،وما قبهحه فهو القبيح ،وإن رأت بعض العقول حتسينه .ويدخل يف املعىن املناسب الذي جاء
الشرع برده :ما يظنه بعض الناس من مصاحل يف التعامل ابلراب والفوائد البنكية تعود على املتعاملّي

ابلنفع ،فمثل هذه املصاحل املظنونة مصادمة لألدلة اليت تنهى عن التعامل ابلراب.

القسم الثالث :ما سكتت عنه الشواهد اخلاصة ،فلم تشهد ابعتباره وال إبلغائه ،لكن يوجد لذلك
املعىن جنس اعتربه الشارع يف اجلملة بغري دليل معّي ،وهذا هو االستدالل املرسل املسمى ابملصاحل

املرسلة ،ومن أمثلتها :مجع الصحابة القرآن؛ فإن الصحابة قد اتفقوا على مجع املصحف ،وليس مث

نص على مجعه وكتبه أيضاً ،بل قد قال بعضهم :كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم-؟ فروي عن زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه  -قال :أرسل إيل أبو بكر  -رضي هللا عنه  -بعد
مقتل أهل اليمامة ،وإذا عنده عمر  -رضي هللا عنه  -قال أبو بكر :إن عمر أاتين ،فقال :إن القتل
قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة ،وإين أخشى أن يستحر القتل ابلقراء يف املواطن كلها؛ فيذهب
قرآن كثري وإين أرى أن أتمر جبمع القرآن ،قال :فقلت له كيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -فقال يل  -هو  -وهللا  -خري ،فلم يزل عمر يراجعين يف ذلك حىت شرح هللا

صدري له ،ورأيت فيه الذي رأى عمر ،قال زيد :فقال يل أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك

قد كنت تكتب الوحي لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فتتبع القرآن فامجعه.

قال زيد :فوهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي من ذلك ،فقلت :كيف تفعلون

شيئاً مل يفعله رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؟! فقال أبو بكر :هو وهللا خري ،فلم يزل يراجعىن
يف ذلك أبو بكر حىت شرح هللا صدري للذي شرح له صدورمها؛ فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع

والعسب واللخاف ومن صدور الرجال.

فهذا عمل مل ينقل فيه خالف عن أحد من الصحابة ،ومل يرد نص عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -مبا صنعوا من ذلك ،ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً ،فإن ذلك راجع إىل

حفظ الشريعة ،واألمر حبفظها معلوم ،وإىل منع الذريعة لالختالف يف أصلها الذي هو القرآن ،وقد
علم النهي عن االختالف يف ذلك مبا ال مزيد عليه.
وإذا استقام هذا األصل؛ فامحل عليه كتب العلم من السنن وغريها إذا خيف عليها االندراس زايدة

على ما جاء يف األحاديث من األمر بكتب العلم.

وبعد هذا -اي أخي الفاضل -فإن ما يراه اإلنسان مصلحة يف أمر ،مث يتبّي له املصلحة يف غريه ال
عربة به ،بل املعترب ما يراه الشارع مصلحة وما ال يراه ،والعقل البشري قد يدرك ذلك ،وقد خيفى
عليه ،فاهتم عقلك جتتنب الزلل إبذن هللا تعاىل ،وهللا أعلم.
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التسمية مبسجد الرسول
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /مسائل متفرقة يف أصول الفقه

التاريخ 1424/1/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز تسمية مسجد جديد بـ (مسجد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  )-؟

اجلواب

احلمد هلل ،ال جيوز أن يسمى مسجد يف أي بقاع األرض مسجد الرسول -صلى هللا عليه وسلم،

فمسجد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هو مسجده الذي يف املدينة ،الذي خصه هللا بفضيلة
مضاعفة الصالة فيه ،وشرع السفر للصالة فيه ،فهو مسجد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عند
املسلمّي ،فال جيوز أن يشبه به غريه ،كما ال جيوز أن يسمى املسجد احلرام إال املسجد احلرام الذي

يف مكة .وهللا أعلم.
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أصول املذاهب املشهورة
اجمليب

أصول الفقه /مسائل متفرقة يف أصول الفقه

التاريخ 1424/4/11هـ
السؤال

سؤايل عن املذاهب ،ما هي أصول املذاهب املشهورة؟ أعين السلفية واحلنفية ،واملالكية ،والشافعية،
واحلنبلية ،والظاهرية ،أرجو منكم إعطائي فكرة عنهم ولو كانت بسيطة ،وعن أبرز علماء هذه

املذاهب وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي.

أوالً :املذاهب الفقهية املشهورة :احلنفية واملالكية ،والشافعية ،واحلنبلية ،هذه املذاهب األربعة

انتشرت يف بالد املسلمّي ،فمذهب احلنفية؛ نسبة لإلمام أيب حنيفة النعمان بن اثبت ت 150هـ،

ومن أصحابه حممد بن احلسن وأبو يوسف ،وأبرز علمائه الدبوسي السرخسي ،والنسفي والكمال بن

اهلمام.

ومذهب املالكية؛ نسبة لإلمام مالك بن أنس املتوىف سنة 179هـ ،ومن أصحابه عبد الرمحن بن
القاسم وعبد هللا بن وهب ،وأبرز علمائه ابن عبد الرب والباجي والقرطيب واملازري وابن العريب

والقاضي عياض وابن رشد ،ومذهب الشافعية نسبة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي املتوىف سنة
204هـ ،ومن أصحابه إمساعيل بن حيي املزين ،ويوسف بن حيي البويطي ،وأبرز علمائه الشريازي
واجلويين والغزايل والنووي والسبكي والبيهقي ،والسيوطي.

ومذهب احلنابلة؛ نسبة إىل اإلمام أمحد بن حنبل املتوىف سنة 240هـ ومن أصحابه ابنه عبد هللا

وصاحل وأبو إسحاق احلريب ،وأبو بكر اخلالل ،وأبرز علمائه اخلرقي وأبو يعلي وابن قدامة وابن عبد
اهلادي واملرداوي.

ومن الكتب النافعة ،يف معرفة اتريخ املذاهب الفقهية مقدمة اتريخ ابن خلدون ،والفكر السامي

للحجوي وهو عمدة املتأخرين يف اتريخ التشريع.
اثنياً :مذهب الظاهرية؛ نسبة إىل األخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة ،وصاحبه هو داود الظاهري

املتوىف سنة 202هـ ،وأبرز علمائه ابن حزم األندلسي ،وذكر ابن خلدون "أن املذهب الظاهري درس
بدروس أئمته وإنكار اجلمهور على منتحله ،ومل يبق إال يف الكتب ،ورمبا يعكف متكلفو انتحاله عليها

ألخذ فقههم منها فال يظفرون بطائل.

اثلثاً :السلف (وليس السلفية)  ،هم أصحاب احلديث واألثر وأهل السنة واجلماعة ،وهم ليسوا
مذهباً؛ بل السلف طريقة ومنهج ،فيمكن أن نقسم الناس كما ورد يف احلديث إىل قسمّي:

( )1السلف وأتباعهم.

( )2املخالفون هلم ،وأعين بذلك حديث الفرقة الناجية" :وتفرتق أميت على ثالث وسبعّي ملة كلهم

يف النار إال ملة واحدة" ،قالوا :ومن هي اي رسول هللا؟ قال" :ما أان عليه وأصحايب" رواه الرتمذي

( ، )2641وغريه من حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما ،-وهذه الفرقة (أعين السلف)
أصلها هوالتمسك ابلوحي ومبا عليه الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-ونبذ مجيع البدع احلادثة بعدهم،

وأبرز علمائها الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتابعون واتبعوهم وأئمة اإلسالم كأيب حنيفة ومالك،

والشافعي ،وأمحد ،أما تسمية هذه الطريقة ابلسلفية أو السلفيون فإهنا اصطالح متأخر ،مل يعرف عند

األئمة املتقدمّي؛ بل االسم الشائع هو (السلف) أو (أهل احلديث) أو (أهل السنة واجلماعة)  ،ومن
الكتب النافعة يف بيان طريقة السلف اإلابنة الكربى والصغرى البن بطة ،وأصول اعتقاد أهل السنة

لاللكائي ،وشرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ،وأتويل خمتلف احلديث البن قتيبة ،وهللا
أعلم.
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الفرق بّي األصويل واحملدث والفقيه
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أصول الفقه /مسائل متفرقة يف أصول الفقه

التاريخ 1424/4/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

جزاكم هللا خرياً على هذه اجلهود املباركة إن شاء هللا تعاىل ،سؤايل :ما هو الفرق بّي األصويل

واحملدث والفقيه؟ وأيهم أعلم بدين هللا؟ وابلتايل أحق ابلفتوى ،مع ذكر آراء كبار العلماء والكتب

اليت ميكنين العودة إليها لالطالع أكثر ،وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
أوالً :الفرق بّي األصويل واحملدث والفقيه كالتايل:

أما األصويل :فهو منسوب إىل علم أصول الفقه ،وبه يوصف العامل املتمكن من هذا العلم ،وعلم

أصول الفقه يُراد به :جمموعة القواعد والبحوث اليت يتوصل هبا إىل استفادة األحكام الشرعية العملية
من أدلتها التفصيلية ،أو :القواعد اليت يستعملها الفقيه يف استنباط األحكام من أدلتها.

وأما الفقيه :فهو منسوب إىل علم الفقه ،وبه يوصف العامل املتمكن من هذا العلم ،وعلم الفقه يُراد
به :جمموعة األحكام الشرعية العملية املستفادة من أدلتها التفصيلية.

وأما احملدث :فهو منسوب إىل علم احلديث ،وبه يوصف العامل املتمكن من هذا العلم ،وعلم احلديث
يُراد به :معرفة أقوال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وأفعاله وأحواله من جهة السند واملنت ،وما

يعرض ٍ
لكل منهما ،وكذلك ما يُلحق بذلك من اآلاثر الواردة عن أصحاب النيب -صلى هللا عليه

وسلم.-

اثنياً :ال ميكن أن نطلق القول أبن أحد هؤالء أعلم بدين هللا من غريه؛ فيكون أحق ابلفتوى من غريه؛
ألن أحدهم قد يكون متقناً لفنّه جاهالً بغريه من العلوم اليت ال بد من توفرها فيمن يفيت الناس فيما
حيتاجون إليه من أمور دينهم ،وابلتايل فإنه قد يفيت بغري ٍ
علم؛ ألن علوم الشريعة مرتابطة ويكمل

بعضها بعضاً ،وال ميكن لإلنسان أن حييط ابلشريعة إال إذا كان مطلعاً على علومها املختلفة ،وهذا
األمر ال يتحقق فيمن ختصص يف علم واحد .وألجل هذا األمر ذكر أهل العلم عدداً من الشروط
اليت جيب توفرها فيمن يفيت الناس ويبّي هلم أحكام دينهم ،وهذه الشروط على وجه االختصار:

( )1اإلسالم )2( .البلوغ.
( )3العقل )4( .العدالة.

وهذه األربعة شروط لقبول فتواه والعمل هبا ،وهي جممع على اشرتاطها لذلك.

( )5االجتهاد.

ٍ
شروط ،منها ما هو حمل وفاق ،ومنها ما هو حمل خالف ،وأهم هذه
وقد ذكر العلماء للمجتهد عدة

الشروط إمجاالً:
( )1العلم آبايت األحكام من القرآن الكرمي.

( )2العلم أبحاديث األحكام من السنة الشريفة.
( )3العلم ابللغة العربية.
( )4العلم أبصول الفقه.

( )5العلم مبسائل اإلمجاع حىت ال خيالفها.

ومن خالل هذه الشروط نالحظ أن أهل العلم مل جيعلوا منصب اإلفتاء مقتصراً على من أحاط بف ٍن

من فنون الشريعة  -كفن األصول أو احلديث أو التفسري مثالً  ،-وإمنا اشرتطوا يف حق املفيت أن

يكون عاملاً جبميع العلوم اليت هلا أثر يف معرفة أحكام الشريعة واستنباطها.

اثلثاً :هذه املسألة تطرق إليها أهل العلم وحتدثوا عنها يف مواقف عديدة ،ونبهوا على خطر هذا

املنصب ،وحذروا من التصدر للفتيا ملن مل يكن أهالً هلا .ومن أراد االطالع على كالم أهل العلم يف
ذلك ،فعليه ابلكتب اليت تناولت هذه املسألة وما يتعلق هبا ،ومن أهم هذه الكتب ما أييت:

( )1صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،البن محدان.
( )2أدب املفيت واملستفيت ،البن الصالح.
( )3كتاب الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي.

( )4إعالم املوقعّي عن رب العاملّي ،البن القيم.

( )5كتب أصول الفقه ،فهي تتطرق هلذه املسألة يف كتاب االجتهاد ،وذلك فيما يتعلق بشروط
اجملتهد ،ومن هذه الكتب :كتاب الواضح يف أصول الفقه ،البن عقيل؛ حيث أشار إىل هذه املسألة
عندما تكلم عن صفة املفيت ،ونقل عن اإلمام أمحد أنه يرى تقدمي صاحب احلديث على صاحب

الرأي يف الفتيا (. )282/1
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()73/5

كتاب الطهارة

()74/5

الوضوء ابملاء املش همس

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/األحكام املتعلقة ابملياه

التاريخ 1427/05/04هـ
السؤال

هل جتوز الطهارة ابملاء املشمس؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،وبعد:

فتجوز الطهارة ابملاء املشمس (وهو املسخن ابلشمس) بال خالف عند أهل العلم فيما أعلمه،
ولكن ذكر بعضهم الكراهة فقط مع صحة الطهارة ،ومستند الكراهة أمران :أحدمها :ما جاء يف

بعض اآلاثر من كراهته ،ولكن مل يثبت يف ذلك أثر صحيح البتة.

واألمر اآلخر :قال بعضهم :إنه يورث الربص ،وهذه العلة يرجع فيها إىل الطب ،فإن أثبت الطب
ذلك ،أو أن له أثراً على اجللد أو غريه ،لتأثري أشعة الشمس -مثالً -يف املاء ،فالقول ابلكراهة قول

قوي ،بل قد يقال ابملنع إذا ترتب عليه ضرر ،ولكن إذا مل يثبت من طريق الطب شيء من ذلك،
فالطهارة به جائزة من غري كراهة ،وال أعلم -حىت هذه الساعة عن أهل الطب -إشكاالً فيه.

()75/5

هل جيزئ الغسل عن الوضوء؟
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1422/7/24

السؤال

علي إسباغ الوضوء؟
هل الغسل بعد اجملهود أو العمل جيزئ عن الوضوء إذا أحضرت النية أم جيب ّ

اجلواب

إذا نويت الوضوء ،ورتبت بّي أعضائه ،وكملت غسل ما يغسل ،ومنه املضمضة واالستنشاق ،ومسح
ما ميسح على الصفة الواردة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث الوضوء ،ومن

أمجعها حديث عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -أنه دعا بوضوء ،فتوضأ ،فغسل كفيه ثالث مرات،
مث مضمض واستنثر ،مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات ،مث
غسل يده اليسرى مثل ذلك ،مث مسح رأسه ،مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبّي ثالث مرات ،مث

غسل اليسرى مثل ذلك ،مث قال :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -توضأ حنو وضوئي هذا،
مث قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من توضأ حنو وضوئي هذا ،مث قام فركع ركعتّي ،ال
حي ّدث فيهما نفسه ،غفر له ما تقدم من ذنبه " .قال ابن شهاب( :وكان علماؤان يقولون :هذا

الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة)  .أخرجه البخاري ( )159ومسلم ( )226واللفظ له.
إذا حصل ذلك فقد أجزأك وضوؤك ،ومل يضرك كونه وقع أثناء غُسلك غري الواجب.

()76/5

النوم الذي ينقض الوضوء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1422/7/4
السؤال

ِ
(السنة) ينقض الوضوء؟
 :هل نوم ّ

اجلواب

وأما إذا كان النوم خفيفاً ،واملرء جالس
النائم إن كان مستغرقاً ال يدري ما حوله فإن وضوءه ينتقضّ .
أي نوع من أنواع اجللوس فال ينقض الوضوء .ملا ورد أن الصحابة -رضي هللا
غري متكئ ،على ّ

عنهم -كانوا ينتظرون العشاء اآلخرة حىت ختفق رؤوسهم (يعين من النعاس)  ،مث يصلون وال
يتوضؤون .أخرجه أبو داود ( )200بسند صحيح.

()77/5

إذا انتقض وضوء اإلمام
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1422/5/15

السؤال

إذا انتقض وضوء اإلمام ماذا يفعل؟

اجلواب

إذا بطلت طهارة اإلمام يف الصالة بطلت صالته؛ حلديث ابن عمر يف الصحيحّي(( :ال يقبل هللا
صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ))  .وأما صالة املأمومّي فصحيحة؛ حلديث أيب هريرة مرفوعاً:
((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري .وألن عمر -رضي

هللا عنه -ملا طُعن استخلف عبد الرمحن بن عوف.

واألفضل لإلمام أن يستخلف كما فعل عمر ،فإن مل يفعل استخلف املأموم ،أو صلوا فرادى.

()78/5

املضمضة واالستنشاق يف الغسل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما حكم املضمضة واالستنشاق يف الغسل؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارة من احلدث األكرب واحلدث األصغر ،فإن غسل الوجه

واجب يف الطهارتّي ،ومها من الوجه ،وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا ،وبه قال مجع من العلماء-
رمحهم هللا -وروي عن اإلمام أمحد أن االستنشاق واجب دون املضمضة ،وقيل :املضمضة
واالستنشاق واجبان يف الغسل دون الوضوء .وقيل :ال جيبان يف الطهارتّي ،بل مها مسنوانن .وهذا
مذهب اإلمامّي مالك والشافعي -رمحها هللا .وهللا أعلم.

()79/5

الوضوء من ملس أعضاء احليواانت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

طبيب بيطري يتعامل مع احليواانت (الكالب ،والقطط ،والسباع)  ،أحياانً يكشف على أعضائها

التناسلية ،فما الذي يلزمه فعله وقت الصالة؟ هل جيب عليه الوضوء لكل صالة ،وإذا أدخل يده يف

فم الكلب وأصابه من لعابه هل يلزمه الغسل؟ أفتوان مأجورين إبذنه تعاىل.

اجلواب

ال جيب عليه الوضوء ،ألهنا ليست من البشر ،واإلجابة على الشق الثاين من السؤال :إذا أدخل يده

يف فم كلب ،وأصابه من لعابه فعليه أن يغسل يديه غسالً كامالً سبعاً ،ويستعمل الرتاب مع ذلك
إلزالة آاثر لعاب الكلب ،وال جيب عليه الغُسل.

()80/5

وضوء املصاب ابلشلل الرابعي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال
شخص مصاب بشلل رابعي ال يستطيع احلركة واحلمد هلل على كل حال ،علماً أبنه ال يتحكم يف

البول والغائط ،فكيف يتوضأ للصالة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

حكم هذا الرجل حكم من به سلس بول ،فالواجب عليه عند دخول الوقت أن يغسل فرجه وما لوثه

من بدن ومالبس مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يصلي ما شاء من فروض ونوافل فإذا دخل وقت
األخرى يفعل مثل فعله األول ،إال إذا مل خيرج منه شيء فهو على طهارته األوىل.

()81/5

ملس الفرج هل ينقض الوضوء؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1422/11/5

السؤال

ِ
ض الوضوء؟
هل ملس الفرج أو الذكر يُنق ُ

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده..وبعد:
فاألقرب من قويل العلماء :أن ملس الفرج أو الذكر ال ينقض الوضوء حلديث طلق بن علي -رضي

س ذكره ،فقال -
هللا عنه ":-سأل رجل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-أيتوضأ أحدان إذا م ّ

صلى هللا عليه وسلم :-إمنا هو بضعة منك  " ...رواه اإلمام أمحد ( )16286واللفظ له وأبو داود

( )182والرتمذي ( )85والنسائي ( )165وابن ماجه ( )483وغريهم؛ ولوروده عن حذيفة وابن
مسعود -رضي هللا عنهما.-

مس ذكره أن يتوضأ ،حلديث بسرة بنت صفوان -رضي هللا عنها :-أن النيب -
ولكن يستحب ملن ّ

صلى هللا عليه وسلم -قال " :من مس ذكره فال يصلي حىت يتوضأ " رواه أمحد ( )27295واللفظ
له وأبو داود ( )181والرتمذي ( )82والنسائي ( )163وابن ماجه (. )479

()82/5

مس عورة الطفل هل ينقض الوضوء؟
ّ

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1422/9/20
السؤال

هل مس عورة الطفل ينقض الوضوء؟

اجلواب

من العلماء من قال أبنه جيب الوضوء من مس عورته ،ومنهم من قال :ال وضوء من ذلك.

وقد قال به الزهري ،واألوزاعي ،وهو رواية عن أمحد .وقد روي أنه  -صلى هللا عليه وسلم -قَـبه َل
ُزبَـ ْيـبَة احلسن ،ويف رواية أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -مس زبيبة احلسن ومل يتوضأ .ذكر ذلك ابن
قدامة يف املغين ( )180/1وإنين أختار هذا القول أعين عدم نقض الوضوء من مس عورة الطفل.

()83/5

هل الدم ينقض الوضوء؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/7/11هـ
السؤال

خروج الدم من جسم اإلنسان بكثرة أو بقلة ،هل ينقض الوضوء؟ أي :هل يعد من نواقض الوضوء؟

وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال
واجلواب:

سـ /الدم اخلارج من اإلنسان هل هو جنس؟ وهل هو انقض للوضوء؟
جـ /الدم اخلارج من اإلنسان إن كان من السبيلّي ال ُقبُل أو الدبر ،فهو جنس وانقض للوضوء قل أم

كثر؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر النساء بغسل دم احليض مطلقاً ،انظر البخاري ()228

ومسلم ( )291وهذا دليل على جناسته ،وأنه ال يُعفى عن يسريه وهو كذلك ،فهو جنس ال يُعفى عن
يسريه وانقض للوضوء قليله وكثريه.

وأما الدم اخلارج من بقية البدن من األنف أو من السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك ،فإنه ال ينقض

الوضوء قل أو كثر ،هذا هو القول الراجح أنه ال ينقض الوضوء شيء خارج من غري السبيلّي من

البدن ،سواء من األنف أو من السن أو من غريه ،وسواء كان قليالً أو كثرياً؛ ألنه ال دليل على

انتقاض الوضوء به ،واألصل بقاء الطهارة حىت يقوم دليل على انتقاضها ،وأما جناسته ،فاملشهور عند

أهل العلم أنه جنس وأنه جيب غسله إال أنه يُعفى عن يسريه؛ ملشقة التحرز منه ،وهللا أعلم.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا. ] )200/11( -

()84/5

هل مس النجاسة ينقض الوضوء؟
اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/6/24

السؤال

هل مس النجاسات كاملين من اإلنسان ،أو براز احليواانت الطائفة كالقطط إذا سقط على سجادة
املنزل ه
وجف وكان برجل املتوضئ بقااي ماء الوضوء فداس على النجاسة فهل ذلك يبطل الوضوء؟
أرجو إفادتنا بدليل إذا تكرمتم.

اجلواب

أوالً :مين اإلنسان طاهر وليس بنجس.

اثنياً :مس النجاسة يوجب غسلها عند إرادة الصالة وحنوها ،ولكنه ال ينقض الوضوء؛ ألن الوضوء
ال ينتقض إال بدليل وال دليل على أن ملس النجاسة ينقض الوضوء.

()85/5

نقض الوضوء أبكل حلم اإلبل؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/6/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

فماذا يفعل اإلنسان إذا تذكر أنه أكل حلم إبل بعد خروجه من الصالة وخروجه أيضاً من املسجد؟

هل يعيد صالته أم ماذا؟
اجلواب

األحوط أن يعيد الصالة ،قال يف (املغين) ":أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء على كل حال ،وهبذا قال

جابر بن مسرة ،وحممد بن إسحاق ،وأبو خيثمة ،وحيىي بن حيىي ،وابن املنذر ،وهو أحد قويل

الشافعي".

قال اخلطايب":ذهب إىل هذا عامة أصحاب احلديث ،والدليل ما روى الرباء بن عازب -رضي هللا

عنه -قال :سئل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن حلوم اإلبل ،فقال":توضؤوا منها" ،وسئل
عن حلوم الغنم ،فقال":ال تتوضأ منها" رواه أبو داود ( ، )184وروى جابر بن مسرة -رضي هللا
عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مثله ،أخرجه مسلم (. )360

()86/5

كيفية املضمضة واالستنشاق يف الوضوء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/10/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قرأت يف أحد املواقع أنه يف الوضوء جيب املضمضة واالستنشاق بثالث غرف فقط وأنه ال جيوز
الفصل بّي املضمضة واالستنشاق ،بناء على ذلك هل كان وضوئي صحيحاً أم ال؟ إن كان ال ،فهل
علي إعادة كل صلوات هذه السنّي؟ أرجو توضيح صفة الوضوء بشكل مفصل مع الرتكيز على

كيفية املضمضة واالستنشاق ،وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

املضمضة واالستنشاق واجبان ضمن غسل الوجه ،والواجب مرة مرة ،واالثنتان أفضل منها،

والثالث أفضل من االثنتّي ،ولك أن تتمضمض ثالاثً ،وتستنشق ثالاثً بغرفة واحدة ،ولك أن

تتمضمض وتستنشق مرة مرة بغرفة واحدة ،ولك أن تتمضمض بغرفة وتستنشق بغرفة وخالصة

ذلك :أن اجملزئ أن تتمضمض وتستنشق مرة واحدة ،والكامل ثالاثً ثالاثً ،ولك أن جتمعها بغرفة
واحدة ،وبثالث غرفات ،أو ست غرفات.

()87/5

زايدة ثالث غسالت للوضوء
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/11/23هـ
السؤال

هل الزايدة على الثالث مرات يف الوضوء يف حالة الشك ،وليس على صفة مستمرة يبطل الوضوء؟

ومن مث تكون الصالة ابطلة.

اجلواب

الزايدة على الثالث مرات يف الوضوء إساءة وجماوزة للحد املشروع ،كما يف حديث عمرو بن شعيب:
"إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -دعا مباء يف إانء فغسل كفيه ثالاثً ..احلديث ،مث قال :هكذا
الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" .رواه أبو داود ( )135والبيهقي ()79/1

وغريمها.

لكن هذه الزايدة ال تبطل الوضوء وال الصالة ،أما من شك هل غسل اثنتّي أو ثالاثً ،فبىن على
األقل وزاد غسلة على أهنا الثالثة فقد فعل املشروع يف حقه وحصل السنة.

()88/5

هل مس الزوجة ينقض وضوؤها؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1423/2/4
السؤال

هل ينتقض وضوء املرأة إذا مس زوجها فرجها بيده؟

اجلواب

ال تنتقض طهارة املرأة مبجرد مس زوجها لفرجها ،وإمنا الذي يتوضأ هو الزوج؛ ألنه الذي وقع منه

املس دون
املس ،واحلديث الذي جاء ابألمر ابلوضوء من مس الفرج يتناول الشخص الذي وقع منه ّ
ّ

املمسوس ،وهو قول النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-من مس ذكره فليتوضأ" رواه أبو داود ()181

والرتمذي ( )82والنسائي ( )447وابن ماجة ( )479وأمحد يف املسند ( )27293وغريهم،
وصححه الرتمذي وابن حبان ،ويف لفظ "من مس فرجه فليتوضأ" وهذا احلكم يتناول فرج غريه أيضاً
من ابب ْأوىل كما نبه عليه الفقهاء.

()89/5

هل القبلة تنقض الوضوء
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إذا كنت متوضئة وقبلين زوجي هل يبطل وضوئي ووضوؤه؟ وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

القبلة ال تنقض الوضوء إال إذا وقع بسببها ما يبطل به الوضوء كاملذي مثالً ،فيستأنف طهارة جديدة

حلديث عائشة  -رضي هللا عنها" -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قبّل بعض نسائه ،مث خرج إىل
الصالة ومل يتوضأ" ،انظر :الرتمذي ( ، )86وابن ماجة ( )502وصححه األلباين ،وهللا أعلم.
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إفرازات املرأة ،هل تنقض الوضوء؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/8/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أضطر للوضوء عند كل صالة؛ لنزول سائل أبيض ،فهل هذا السائل ينقض وضوئي؟ أم هو أمر
إنين
ّ
عادي وشائع بّي النساء؟ وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
هذا السائل األبيض إن كان خيرج من خمرج البول فهو سائل جنس؛ ألن له حكم البول ،وعلى هذا

فإنه ينقض الوضوء ،ويوجب غسل ما تنجس به.

وإن كان خيرج من املهبل  -خمرج الولد -وهو الظاهر املعلوم من النساء  -فهو سائل طاهر كاملين،
على الراجح من قويل أهل العلم ،وعلى هذا فإنه ال ينجس احملل وال الثياب .وهل ينقض الوضوء؟

فيه خالف بّي أهل العلم ،والذي اختاره اإلمام ابن حزم ،ور هجحه مساحة الشيخ ابن عثيمّي يف آخر

حياته  -رحم هللا اجلميع  :-أنه الينقض الوضوء؛ وذلك ألن هذا الشيء مما تبتلى به النساء قدمياً،
ومع هذا مل يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء .وهللا  -تعاىل  -أعلم.

()91/5

اجملزئ يف مسح اإلذن يف الوضوء
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

ما حكم صالة من مسح رأسه مث مسح األذنّي مسحاً ،ومل يدخل السبابة إىل داخل األذن ،وإمنا

اكتفى مبسحه مسحاً ظاهرايً؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جيب مسح ظاهر األذنّي ،وكذلك أيضاً جيب مسح الصماخّي؛ لثبوت ذلك يف سنة النيب  -عليه
الصالة والسالم  ،-انظر :مثالً ما رواه الرتمذي ( )36والنسائي ( )102وابن ماجة ( )439من
حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-فمن توضأ ومل ميسح داخل صماخي أذنيه فإنه مل يصح

وضوؤه.

هِ
آمنُوا إِ َذا
ين َ
واألذانن ثبت مسحهما يف السنة والقرآن ،ففي القرآن يقول  -عز وجل َ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
صالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ّي"
قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ه
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُ
[املائدة ، ]6:واألذانن من الرأس ،والسنة اثبتة يف ذلك ،والذين وصفوا وضوء الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -ما يقرب من اثنّي وعشرين صحابياً  -رضي هللا عنهم  -مل يذكر أحد منهم أنه أخل

مبسح األذنّي.

()92/5

الوضوء عند الشافعية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/5/5هـ

السؤال

كيفية الوضوء حسب املذهب الشافعي؟
مالحظة :مع تفسري مفصل آلراء الشافعية ،واحلنابلة ،واملالكية ،وغريهم؟

اجلواب

ليت السائل الكرمي استفسر عن صفة وضوء نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم -؛ فإن هذا هو ما
تعبدان هللا تعاىل به ،ولكن لعل السؤال جاء من ابب التفقه والعلم ابلشيء ،واجلواب عليه على النحو

اآليت:

البد أوالً من حترير حمل النزاع ،وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أن فروض الوضوء أربعة ،وهي  -كما

نص عليها القرآن الكرمي :-

( )1غسل الوجه مرة واحدة.

( )2غسل اليدين إىل املرفقّي مرة واحدة.
( )3مسح الرأس مرة واحدة.
( )4غسل الرجلّي إىل الكعبّي مرة واحدة.

فهذه الفروض حمل اتفاق بّي املذاهب األربعة ،مث اختلفوا فيما عدا ذلك:
فذهب احلنفية :إىل عدم فرضية غري هذه األربعة ،وذهبوا إىل سنية بعض األعمال ،وهي:

( )1النية (نية رفع احلدث ،أو نية الطهارة) فهي عندهم سنة ال فرض.
( )2املضمضة واالستنشاق ،وتقدمي املضمضة على االستنشاق.
( )3الرتتيب بّي أفعال الوضوء.
( )4املواالة بينها.

( )5االستيعاب يف مسح الرأس؛ فعندهم أن الفرض هو مسح ربع الرأس وقيل يف مذهبهم :إن
الفرض مسح ما قدره ثالثة أصابع ويكون الباقي سنة.

( )6مسح األذنّي :انظر بدائع الصانع (. )23 - 3/1
وذهب املالكية :إىل زايدة بعض الفروض ،وهي:

( )1النية.

( )2الدلك ،وذلك إبمرار اليد على أعضاء الوضوء بعد صب املاء.
( )3املواالة بّي أفعال الوضوء.

وعلى هذا ،فتكون فروض الوضوء عندهم سبعة.
وذهبوا إىل سنية بعض األفعال ،ومنها:

( )1املضمضة واالستنشاق.
( )2مسح األذنّي.

( )3الرتتيب بّي أفعال الوضوء انظر شرح خمتصر خليل للخرشي (. )135 - 120/1
وذهب الشافعية :إىل زايدة بعض الفروض ،وهي:

( )1النية
( )2الرتتيب بّي أفعال الوضوء.
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وعلى هذا ،ففروض الوضوء عندهم ستة ،وذهبوا إىل سنية بعض األفعال ،ومنها:
( )1املضمضة واالستنشاق.
( )2االستيعاب يف مسح الرأس ،فعندهم أن الفرض هو مسح ما يطلق عليه اسم املسح ،ولو بعض
شعره ،ويكون الباقي سنة.

( )3مسح األذنّي.
( )4املواالة بّي أفعال الوضوء ،انظر روضة الطالبّي (. )64 - 47/1
وذهب احلنابلة :إىل زايدة بعض الفروض ،وهي:

( )1النية (وهي عندهم شرط) .

( )2املضمضة واالستنشاق (مع الوجه) .
( )3الرتتيب بّي أفعال الوضوء.
( )4املواالة بينها.

( )5مسح األذنّي (مع الرأس) .
وعلى هذا ففروض الوضوء عندهم ستة واعتربوا النية شرطاً من شروط الطهارة ،وهي كالفرض يف
وجوب اإلتيان هبا ،واعتربوا مسح األذنّي من الرأس ،فلم يزد هبما عدد الفروض ،واملضمضة

واالستنشاق عن غسل الوجه.
انظر كشاف القناع (. )253 - 187/1

وأصح هذه املذاهب ،مذهب احلنابلة؛ حيث جاءت السنة الصحيحة مبا يدل على اشرتاط النية

للوضوء ،ووجوب املضمضة واالستنشاق عند غسل الوجه ،ووجوب مسح األذنّي مع الرأس،

ووجوب الرتتيب ،واملواالة بّي أفعال الوضوء ،كما دل على ذلك حديث عثمان بن عفان  -رضي

هللا عنه ( -الثابت يف الصحيحّي) وحديث عبد هللا بن زيد -رضي هللا عنه ( -الثابت يف الصحيح
أيضاً) وحديث عبد هللا بن عمرو (الثابت يف مسند أمحد وسنن أيب داود وابن ماجة والنسائي)
وغريها ،وهللا تعاىل أعلم.

()94/5

مس عورة الصغري هل ينقض الوضوء
اجمليب سليمان بن عبد هللا املاجد
القاضي ابحملكمة الكربى ابلرايض
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/9/23هـ

السؤال

هل ينقض مس ذكر وفرج الطفل الصغري وضوء أمه
اجلواب

احلمد هلل وحده أما بعد:
فإن أصح قويل العلماء يف مس فرج الكبري ذكراً أو أنثى أنه ال ينقض الوضوء؛ كما هو قول مجع من

الصحابة كعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود -رضي هللا عنهم -وهو مذهب أيب حنيفة ورواية عن
أمحد.

وأما قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث بسرة بنت صفوان  -رضي هللا عنها" :-من مس ذكره
فليتوضأ" رواه الرتمذي ( ، )82والنسائي ( ، )163وأبو داود (، )181

وابن ماجة ( )479وهو حديث صحيح لكنه حممول على االستحباب ،والدليل على صرفه من

الوجوب إىل االستحباب هو قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث طلق بن علي -رضي هللا عنه-

الصحيح أيضاً أنه قال عن مس الذكر هل ينقض الوضوء فقال":وهل هو إال بضعة منك"رواه

الرتمذي ( ، )85وأبو داود ( ، )182والنسائي ( ، )165وابن ماجة ( )483والقاعدة األصولية
تقتضي أن يُصرف األمر من الوجوب إىل االستحباب.

فعليه ومن ابب األوىل أالّ ينتقض الوضوء مبس فرج الصغري.

ولكن إن كان الصغري قد طعم ،أو كان أنثى طعم أو مل يطعم فيجب أن تُغسل اليد من أثر جناسته،
حىت يزول العّي واألثر .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.

()95/5

االقتصار على صفة الوضوء يف القرآن
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هِ
آمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل
ين َ
هل يكفي اإلنسان أن يتوضأ ابلكيفية اليت ذكرها القرآن فقط َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ال ه ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل ال َْم َرافِ ِق  " ...اآلية ،دومنا الرجوع للكيفية التفصيلية اليت
صالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
وردت يف األحاديث الشريفة؟

فهل جيزئ اإلنسان الوضوء هبذه الصورة؟ وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

السنة تبّي القرآن وتوضحه ،وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع ،وهي وحي من هللا تعاىل ،كما
وحي يوحى" [النجم ]4 :فإذا كان كذلك فالبد من العمل مبا
قال هللا  -سبحانه وتعاىل" :إن هو إال ٌ
جاء يف كتاب هللا وسنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد حيتاج إىل السنة يف توضيح وتبيّي

ما أمجل يف القرآن ،وقد يكون هناك واجبات أو شرائط أو أركان يف السنة مل ترد يف القرآن ،وإذا كان
كذلك فإنه جيب على املؤمن أن يتوضأ مبا دل القرآن أو السنة على وجوبه ،فإذا نظران إىل ما ورد يف

القرآن تضمن غسل الوجه ،ومنه املضمضة واالستنشاق ،ويدخالن يف غسل الوجه ،وكذلك غسل
اليدين مع املرفقّي ،وكذلك أيضاً مسح الرأس وغسل الرجلّي مع الكعبّي وكذلك أيضاً فيه الرتتيب،
ولكن تبقى املواالة قد دلت عليها السنة.

()96/5

نواقض الوضوء
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1424/1/30هـ
السؤال

سؤايل عن نواقض الوضوء كاملة دون استثناء ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئل فضيلة الشيخ :حممد بن صاحل بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك
السؤال مرفوقاً ابإلجابة:
سـ /ما نواقض الوضوء؟

جـ /نواقض الوضوء مما حصل فيه خالف بّي أهل العلم ،لكن نذكر ما يكون انقضاً مبقتضى الدليل:

األول :اخلارج من السبيلّي ،أي اخلارج من ال ُقبُل أو الدبر ،فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه

انقض للوضوء ،سواء كان بوالً أم غائطاً ،أم مذايً ،أم منياً ،أم رحياً ،فكل شيء خيرج من القبل أو

الدبر فإنه انقض للوضوء وال تسأل عنه ،لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة ،فمن املعلوم أنه يوجب

الغسل ،وإذا كان مذايً فإنه يوجب غسل الذكر واألنثيّي مع الوضوء أيضاً.
الثاين :النوم إذا كان كثرياً حبيث ال يشعر النائم لو أحدث ،فأما إذا كان النوم يسرياً يشعر النائم

بنفسه لو أحدث فإنه ال ينقض الوضوء ،وال فرق يف ذلك أن يكون انئماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً
أو قاعداً غري معتمد ،فاملهم حالة حضور القلب ،فإذا كان حبيث لو أحدث ألحس بنفسه فإن

وضوءه ال ينتقض ،وإن كان يف حال لو أحدث مل حيس بنفسه ،فإنه جيب عليه الوضوء ،وذلك ألن
النوم نفسه ليس بناقض وإمنا هو مظنة احلدث ،فإذا كان احلدث منتفياً لكون اإلنسان يشعر به لو
حصل منه ،فإنه ال ينتقض الوضوء ،والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض ،أن يسريه ال ينقض

الوضوء ،ولو كان انقضاً لنقض يسريه وكثريه كما ينقض البول يسريه وكثريه.
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الثالث :أكل حلم اجلزور ،فإذا أكل اإلنسان من حلم اجلزور ،الناقة أو اجلمل ،فإنه ينتقض وضوؤه
سواء كان نيئاً أو مطبوخاً ،ألنه ثبت عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث جابر بن

مسرة ،أنه سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال":إن شئت" .فقال :أنتوضأ
من حلوم اإلبل؟ قال":نعم" مسلم ( ، )360فكونه -صلى هللا عليه وسلم -جيعل الوضوء من حلم

الغنم راجعاً إىل مشيئة اإلنسان ،دليل على أن الوضوء من حلم اإلبل ليس براجع إىل مشيئة اإلنسان،
وأنه ال بد منه ،وعلى هذا فيجب الوضوء من حلم اإلبل إذا أكله اإلنسان نيئاً أو مطبوخاً ،وال فرق

بّي اللحم األمحر واللحم غري األمحر ،فينقض الوضوء أكل الكرش واألمعاء والكبد والقلب والشحم
وغري ذلك ،ومجيع أجزاء البعري انقض للوضوء ،ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يُفصل وهو

يعلم أن الناس أيكلون من هذا ومن هذا ،ولو كان احلكم خيتلف لكان النيب -صلى هللا عليه وسلم-
يبينه للناس حىت يكونوا على بصرية من أمرهم ،مث إننا ال نعلم يف الشريعة اإلسالمية حيواانً خيتلف

حكمه ابلنسبة ألجزائه ،فاحليوان إما حالل أو حرام ،وإما موجب للوضوء أو غري موجب ،وأما أن

يكون بعضه له حكم وبعضه له حكم فهذا ال يُعرف يف الشريعة اإلسالمية ،وإن كان معروفاً يف شريعة
هِ
ادوا َح هرْمنَا ُك هل ِذي ظُُف ٍر َوِم َن الْبَـ َق ِر َوالْغَنَ ِم َح هرْمنَا َعلَْي ِه ْم
اليهود كما قال هللا
ين َه ُ
َ
تعاىل":و َعلَى الذ َ
ط بِ َعظ ٍْم" [األنعام ، ]146 :وهلذا أمجع
ور ُمهَا أَ ِو ا ْحلََوا َاي أ َْو َما ا ْختَـلَ َ
وم ُه َما إِالّ َما َمحَلَ ْ
ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
العلماء على أن شحم اخلنزير حمرم ،مع أن هللا تعاىل مل يذكر يف القرآن إال اللحم ،فقال تعاىل":حرمت
عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا به" [املائدة ]3 :وال أعلم خالفاً بّي أهل العلم يف

أن شحم اخلنزير حمرم ،وعلى هذا فنقول :اللحم املذكور يف احلديث ابلنسبة لإلبل يدخل فيه الشحم

واألمعاء والكرش وغريها.
[جمموع فتاوى ابن عثيمّي -رمحه هللا. ] )197-195/11( -
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الوضوء مباء البحر
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1423/9/15هـ

السؤال

هل جيوز الوضوء مباء البحر؟
اجلواب

جيوز الوضوء مباء البحر ،وذلك حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -حّي سأله رجل :إان نركب البحر ،وحنمل معنا القليل من املاء ،أفنتوضأ مباء البحر؟ فقال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-هو الطهور ماؤه احلل ميتته" رواه الرتمذي ( )69واحلاكم
( )356/1وغريمها.
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هل الزيت حيجز املاء عن البشرة؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1423/9/22هـ

السؤال

هل وضع الزيت -مثل زيت الزيتون -على شعر الرأس مينع وصول املاء عند الوضوء؟
اجلواب

ال مينع ،وإمنا الذي مينع هو الشيء الذي جيمد ويرتاكم على البشرة.
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اجملزئ من مسح الشعر الطويل
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1426/04/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم مسح الرأس عند الوضوء إذا كان الشعر جمدالً ،أو مظفراً؟
وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيب مسح مجيع الرأس ،ومنه األذانن ،يف الوضوء ،ألنه فرض من فروض الوضوء؛ لقوله  -تعاىل":

وامسحوا برؤوسكم " [املائدة ]6:؛ وألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مسح برأسه يف الوضوء،
فأقبل بيديه وأدبر ،كما يف احلديث الذي أخرجه البخاري ( ، )186ومسلم ( ، )235من حديث

عبد هللا بن زيد بن عاصم -رضي هللا عنه  -يف صفة الوضوء ،ويف لفظ :بدأ مبقدهم رأسه ،حىت ذهب
هبما إىل قفاه ،مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه .أخرجه البخاري برقم ( ، )185ومسلم برقم

( ، )235ويف حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -أنه صلى هللا عليه وسلم مسح برأسه،
وأدخل إصبعيه السباحتّي يف أذنيه ومسح إبهباميه على ظاهر أذنية .أخرجه أبو داود ( ، )135وقد

صححه ابن خزمية ( ، )174والباء يف هذه النصوص تفيد االستيعاب ،ومن قال إهنا للتبعيض فقد

أخطأ؛ ألن الباء يف لغة العرب الأتيت للتبعيض أبداً ،هذا أوالً.
أثنياً :أنه ال جيب مسح ما اسرتسل من الرأس؛ ألن الرأس مأخوذ من الرتأس وهو العلو ،وما نزل عن
حد الشعر ،فليس مبرت ٍ
أس ،وعليه فما اسرتسل من الشعر سواء كان مضفراً أم ال جيب مسحه.
ماء جديداً لألذنّي ليمسحهما به ،بعد مسحه للرأس ،لعدم ثبوت
اثلثاً :أنه ال يستحب أن أيخذ ً

ذلك عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وألن مجيع من وصف وضوءه -صلى هللا عليه وسلم  -مل

ماء جديداً لألذنّي ،وهللا أعلم.
يذكروا أنه أخذ ً
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مسح القدمّي يف الوضوء
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1425/2/14هـ

السؤال

مباذا نرد على من يقول بوجوب املسح فقط على الرأس والقدمّي دون غسلهما عند الوضوء

مستندين يف ذلك على آية الوضوء اليت تذكر املسح على الرجلّي والرأس؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

مسح الرأس يف الوضوء هو املشروع لقول هللا تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبّي" [املائدة ]6:فجاء

التصريح يف اآلية بوجوب مسح الرأس يف الوضوء ،ومل يذكر مع املغسوالت كالوجه واليدين.

وأما القدمان فعامة أهل السنة من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي ومن جاء بعدهم على

وجوب غسلهما ،وال جيزئ مسحهما استدالالً ابآلية السابقة على القراءة املشهورة وهي قراءة انفع

وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بفتح الالم يف قوله تعاىل" :وأرجلَكم" فتكون معطوفة على
ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم" [املائدة :من اآلية ]6وأدخل املمسوح
الوجوه واأليدي يف قوله تعاىل" :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
 وهو الرأس -بّي املغسوالت إلرادة الرتتيب ،واستدلوا أيضاً مبا جاء يف السنة من أحاديث كثريةفيها األمر بغسل القدمّي يف الوضوء.

وذهب الشيعة إىل القول بوجوب مسح القدمّي يف الوضوء دون غسلهما واحتجوا ابآلية السابقة يف
قراءة من قرأ قوله تعاىل ... " :وأرجلِكم" بكسر الالم وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة ،فتكون
عندهم معطوفة على مسح الرأس.
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وهذا القول شاذ ال يعتد به ،ملخالفته السنة وما عليه السلف ،وقد أجاب الفقهاء عن قراءة اجلر أبن

ذلك حممول على جماورة اللفظ ال على موافقة احلكم ،كما قال هللا تعاىل" :عذاب يوم أليم"

[هود ]26:فاألليم صفة العذاب ،ولكنه أخذ إعراب اليوم ،للمجاورة ،وهذا سائغ يف لغة العرب
كما يف قوهلم( :جحر ضب خرب) فاخلرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة.

أو أن تكون اآلية على هذه القراءة حممولة على مسح القدمّي إذا كان عليهما اخلفان ،فتكون دليالً
على مشروعية املسح على اخلفّي ،وقد بينت السنة حكم غسل القدمّي يف الوضوء بياانً صرحياً ،فقد

كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يغسل قدميه يف الوضوء وأيمر به ومل يذكر عنه أنه مسح قط،

وجاء يف الصحيحّي :البخاري ( )60ومسلم ( )241عن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما-
قال :ختلف عنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف سفرة سافرانها فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة -

صالة العصر -وحنن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى أبعلى صوته" :ويل لألعقاب من النار
مرتّي أو ثالاثً" ،وروى مسلم ( )243عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -أن رجالً توضأ فرتك

موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :ارجع فأحسن وضوءك" فرجع
مث صلى ،ولو كان جيوز االكتفاء مبسح القدمّي ملا توعد على تركه.
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أحاديث مسح الرأس
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1425/1/19هـ

السؤال

ما هي األحاديث الصحيحة الواردة يف كيفية مسح الرأس عند الوضوء؟ وما هي أقوال األئمة

األربعة؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإ هن أصح حديث وأوضحه يف كيفية مسح الرأس عند الوضوء ،هو حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم
 -رضي هللا عنه -الوارد ،يف صفة الوضوء ،وفيه" :ومسح رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

برأسه ،فأقبل بيديه وأدبر" ويف لفظ" :بدأ مبقدم رأسه ،حىت ذهب هبما إىل قفاه ،مث ردمها إىل املكان
الذي بدأ منه" متفق عليهما كما يف صحيح البخاري ( ، )186-185وصحيح مسلم (. )235

وأما أقوال األئمة األربعة يف هذه املسألة ،فهي على النحو اآليت:

أوالً :أمجع العلماء على أن مسح الرأس يف اجلملة فرض من فرائض الوضوء ،كما صرح به ابن قدامة

يف الشرح الكبري (. )344/1

اثنياً :وأمجعوا أيضاً على أن من ع هم رأسه ابملسح فقد أدى ما عليه ،سواء بدأ مبقدم رأسه أو بوسطه،

أو مبؤخره ،كما صرح به ابن عبد الرب يف االستذكار (. )130/1

اثلثاً :وذهب مجهور العلماء إىل استحباب مسح الرأس على الصفة الواردة يف حديث عبد هللا بن زيد
-رضي هللا عنه.-

رابعاً :مث اختلف العلماء ،هل جيب استيعاب الرأس ابملسح أم ال؟ على قولّي:

األول :أنه جيب استيعاب الرأس ابملسح ،وهو املشهور من مذهب املالكية ،وهو املذهب عند
احلنابلة ،كما يف الكايف البن عبد الرب ( ، )169/1والشرح الكبري مع اإلنصاف (. )348/1

الثاين :أنه ال جيب استيعاب الرأس ابملسح ،وقد اختلف أصحاب هذا املذهب إىل األقوال اآلتية:

األول :أن الواجب مسح مقدار الناصية ،وهو الربع ،وهذا هو مذهب احلنفية ،ورواية عند احلنابلة
 -بدون حتديدها ابلربع -كما يف اهلداية مع فتح القدير ( ، )15/1واإلنصاف (. )348/1
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الثاين :أن الواجب مسح ما ينطلق عليه اسم املسح ،لو بعض شعرة ،أو قدره من البشرة يعين بشرة
الرأس  -وهذا هو املذهب عند الشافعية ،كما يف روضة الطالبّي (. )53/1
الثالث :أن الواجب مسح أكثر الرأس ،وهذا القول رواية عن أمحد  -رمحه هللا -كما يف اإلنصاف

(. )348/1

الرابع :أن الواجب مسح ثالث شعرات ،وهو وجه شاذ عند الشافعية كما يف روضة الطالبّي
( ، )53/1وهللا -تعاىل -أعلم.
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مسح الوجه يف الوضوء

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1424/12/18هـ

السؤال

ما حكم غسل الوجه يف الوضوء ،مع أن ذلك يؤدي إىل حدوث تقشبات وجفاف له؟ وهل هذا عذر

يسمح لصاحبه املسح على الوجه؟
اجلواب

إذا كان املاء يضر ابلوجه ،أو حيدث له حساسية ،أو يؤخر شفاءه ،وقرر ذلك طبيب ثقة مسلم فإنه

جيوز لك االكتفاء ابملسح؛ لعموم أدلة رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية كقوله  -تعاىل  " :-وما جعل
عليكم يف الدين من حرج " [احلج ]78 :وهللا أعلم.

()106/5

هل ينقض الوضوء ملس الطبيب للمرأة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1425/1/11هـ
السؤال

أان طبيب أقوم بفحص املرضى إاناثً وذكورا ،فهل يتوجب علي الوضوء بعد مالمسة كل امرأة ألداء

الصالة املفروضة يف حال عدم وجود نواقض الوضوء املعروفة؟ أي هل ينتقض وضوئي مبالمسة
النساء؟ علماً أنين أقوم بفحص العديد من النساء يومياً.
اجلواب

ملس املرأة بشهوة ينقض الوضوء سواء كان طبيباً أو غري طبيب ،لكين أنصح السائل أبن ال ميس

املرأة ،وأن ال ينظر منها إال ما تدعو إليه احلاجة ،لتبيّي العلة ،ويكتفي به وينظر إليه من دون التلذذ،

وال ميس إال ما يتطلب األمر منه مسه ،وال يكون يف هذا شيء من الشهوة ،فإن وقع منه شيء من
الشهوة فإنه ينقض الوضوء على قول كثري من أهل العلم .وأنصح الطبيب أن يكتفي ابلكشف على
الرجال وأن يكون للنساء طبيبة تعاجلهن ،وحنن يف هذا الزمن قد توفر كثري من األطباء والطبيبات،

فكل يكتفي بعالج نوعه ،فالرجال يراجعون األطباء ،والنساء يراجعن الطبيبات .وهللا يتوىل
الصاحلّي.

()107/5

هل يُشرع الوضوء من كالم السوء؟

اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1425/2/8هـ

السؤال

السالم عليكم.

أرجو إفاديت حسب املذهب احلنفي ،إذا شتم شخص آخر أو تكلم عليه بسوء أو آذاه بعد الوضوء؛

هل ينتقض وضوؤه نتيجة هلذه األقوال أو األفعال السيئة؟ وما هي األقوال اليت تفسد الوضوء واليت
ال تفسده؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

السب والشتم ال ينقض الوضوء يف مذهب أكثر العلماء ومنهم اإلمام أبو حنيفة ،وال يفسد شيء

من األقوال الوضوء إال الردة عن اإلسالم ـ عياذاً ابهلل ـ عند بعض العلماء كأمحد  -رمحه هللا -

وأبو حنيفة ال يراها انقضاً من نواقض الوضوء ،وأما القهقهة داخل الصالة ذات الركوع والسجود

خالفاً للقهقهة يف الصالة على امليت؛ فإهنا تبطل الوضوء عند احلنفية  -رمحهم هللا -والصحيح قول
اجلمهور أهنا ال تبطله لضعف احلديث الوارد فيها.

()108/5

حد غسل الوجه يف الوضوء
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1425/7/23هـ

السؤال

السالم عليكم.
عند غسل الوجه يف الوضوء هل جيب غسل املفصل الذي يربط بّي الفك العلوي والسفلي ،أم هو

سنة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

غسل الوجه هو فرض من فروض الوضوء ابإلمجاع؛ لقوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل

الصالة فاغسلوا وجوهكم [ " ...املائدة ، ]6 :وضابط الوجه هو :ما حتصل به املواجهة وهو من
األذن إىل األذن عرضاً ،ومن بداية الشعر إىل ما احندر من اللحيّي طوالً ،ويدخل أيضاً يف حد الوجه
الفم واألنف ،فيجب غسلهما ،ويعرب الفقهاء عن ذلك ابملضمضة واالستنشاق ،وقد دل على ذلك

أن هللا  -عز وجل -أمر بغسل الوجه وأطلق؛ وفسر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ذلك بفعله

وتعليمه ،فمضمض واستنشق يف كل مرة توضأ فيها ،ومل ينقل عنه اإلخالل بذلك مع اقتصاره على
أقل ما جيزئ حينما توضأ مرة مرة ،وكذلك حلديث لقيط بن صربة  -رضي هللا عنه -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود ( )144وإسناده جيد؛ كما قال
احلافظ ابن رجب ،ولعل املقصود حيصل بذلك .وهللا أعلم.

()109/5

ال يغسل رجليه يف الوضوء لعلة ،فهل يتيمم؟
اجمليب عبد هللا بن سعد الكليب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

وضوءا كامالً ،ولكن بدون أن يصل املاء إىل القدمّي؟ وذلك بسبب أنين أعاين
هل جيوز يل أن أتوضأ
ً
من وجود الفطرايت بّي أصابعي ،وقد نصحين الطبيب يف السابق بعدم وصول املاء إىل القدمّي.

ابرك هللا فيكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
بسم هللا ،والصالة والسالم على رسوله .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فيجوز لك أن تغسل مجيع أعضاء الوضوء عدا الرجلّي ،ولكن جيب أن تتيمم هلما ،وهذا على أصح
قويل أهل العلم ،لعموم قوله تعاىل( :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم) ] التغابن :من اآلية .[ 16وملا أخرجه
اَّللَ َما ْ
اب
َص َ
أبو داود ( )336وغريه -بسند فيه ضعف -عن جابر ،رضي هللا عنه ،قالَ :خ َر ْجنَا ِيف َس َف ٍر فَأ َ
ِِ
صةً ِيف التـهيَ ُّم ِم؟
َص َحابَهُ فَـ َق َ
َر ُج ًال ِمنها َح َج ٌر فَ َ
سأ ََل أ ْ
ش هجهُ ِيف َرأْسه ،مثُه ْ
الَ :ه ْل َِجت ُدو َن ِيل ُر ْخ َ
احتَـلَ َم ،فَ َ
ِ
ِ
ك ر ْخصةً ،وأَنْ َ ِ
ِ
صلهى ه
س َل ،فَ َم َ
اَّللُ
هيب َ
فَـ َقالُواَ :ما َجن ُد لَ َ ُ َ َ
ت تَـ ْقد ُر َعلَى ال َْماء .فَا ْغتَ َ
ات ،فَـلَ هما قَد ْمنَا َعلَى النِ ِّ
ِ ه
ال" :قَـتَـلُوهُ ،قَـتَـلَ ُه ْم ه
ال،
الس َؤ ُ
ك ،فَـ َق َ
اَّللُ ،أََال َسأَلُوا إِ ْذ َملْ يَـ ْعلَ ُموا! فَِإ همنَا ِش َفاءُ ال ِْع ِّي ُّ
رب بِ َذلِ َ
َعلَْيه َو َسل َم أُ ْخِ َ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِدهِ "
إ همنَا َكا َن يَكْفيه أَ ْن يَـتَـيَ هم َم َويَـ ْعص َر أ َْو يَـ ْعص َ
س َح َعلَْيـ َهاَ ،ويَـغْس َل َسائ َر َج َ
ب َعلَى ُج ْرحه خ ْرقَةً مثُه ميَْ َ
احلديث .فجمع بّي التيمم والغسل ،كما أن العجز عن بعض الشرط ال يسقط مجيعه .وهللا أعلم.

()110/5

ختليل اللحية يف الوضوء
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1426/07/08هـ

السؤال

ما حكم ختليل اللحية؟ هل جيوز االكتفاء بغسل ظاهرها؟ وهل يبطل الوضوء إن مل أخللها؟ وما هو

حد التخليل؟
اجلواب

اللحية إما أن تكون خفيفة ال تسرت البشرة ،فهذه جيب غسلها وما حتتها؛ ألنه بظهوره يكون داخالً
يف حكم الوجه ،وإما أن تكون اللحية كثيفة وهي اليت تسرت ما حتتها من البشرة ،فهذه جيب غسل
ظاهرها وما اسرتسل منها؛ ألن اللحية وإن طالت حتصل هبا املواجهة فهي داخلة يف حد الوجه.

والتخليل له صفتان ،األوىل :أن أيخذ كفاً من ماء وجيعله حتتها حىت تتخلل به.
الثانية :أن أيخذ كفا من املاء وخيللها أبصابعه كاملشط.

ويف اجلملة فإن التخليل سنة ،فال يبطل الوضوء برتكه؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان خيلل
حليته يف الوضوء .رواه الرتمذي ( )31واحلاكم ( )542وغريمها ،من حديث عثمان ،لكن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -كان يفعله ومل يكن يواظب عليه ،كما ذكر ذلك ابن القيم يف زاد املعاد
( ، )197/1وعليه فيجعله مرة ويرتكه أخرى.

()111/5

هل جيزئ املسح على الشعر املن همش يف الوضوء؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 1426/06/10هـ

السؤال

حصل بيننا خالف يف حكم وضع امليش ،هل مينع وصول املاء للشعر أم ال؟ فنرجو بيان احلكم

الشرعي يف ذلك ،كما أرجو توضيح حدود زينة املرأة لزوجها؛ ألننا مسعنا أن املتزوجة جيوز هلا أن
تتنمص وتلبس الباروكة إذا كانت تعاين من مشكالت يف الشعر ،وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

األرجح هو جواز وضع امليش ما مل يكن فيه تشبه ابلكافرات؛ ألن األصل يف زينة املرأة هو احلل

واإلابحة ،وال دليل على التحرمي ،قال تعاىل " :قل من ح هرم زينة هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من

الرزق" [األعراف. ]32 :

أما القول أبنه مينع وصول املاء ،فاجلواب عليه من وجهّي:

األول :ثبت لدي -من خالل سؤال أهل االختصاص -أنه ال مينع وصول املاء ،وأنه ال خيتلف يف
هذا األمر عن سائر أصباغ الشعر.

الثاين :لو فرضنا جدالً أبنه مينع وصول املاء إىل الشعر ،فإن شعر الرأس جيوز املسح فيه على العمامة

واخلمار ،وثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لبهد شعره ابلعسل وهو حمرم ،فدل جمموع ذلك
على أن األمر فيه سعة -وهلل احلمد.-

أما تزين املرأة لزوجها فضابطه االبتعاد عما ح هرم هللا ،كالنمص والوشم وتفليج األسنان والتشبه
ابلكفار ووصل الشعر ابلباروكة أو غريها.

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()112/5

هل جيزئ الغسل عن الوضوء؟
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1422/7/24
السؤال
علي إسباغ الوضوء؟
هل الغسل بعد اجملهود أو العمل جيزئ عن الوضوء إذا أحضرت النية أم جيب ّ

اجلواب

إذا نويت الوضوء ،ورتبت بّي أعضائه ،وكملت غسل ما يغسل ،ومنه املضمضة واالستنشاق ،ومسح

ما ميسح على الصفة الواردة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث الوضوء ،ومن

أمجعها حديث عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -أنه دعا بوضوء ،فتوضأ ،فغسل كفيه ثالث مرات،
مث مضمض واستنثر ،مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات ،مث

غسل يده اليسرى مثل ذلك ،مث مسح رأسه ،مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبّي ثالث مرات ،مث

غسل اليسرى مثل ذلك ،مث قال :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -توضأ حنو وضوئي هذا،

مث قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من توضأ حنو وضوئي هذا ،مث قام فركع ركعتّي ،ال

حي ّدث فيهما نفسه ،غفر له ما تقدم من ذنبه " .قال ابن شهاب( :وكان علماؤان يقولون :هذا

الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة)  .أخرجه البخاري ( )159ومسلم ( )226واللفظ له.
إذا حصل ذلك فقد أجزأك وضوؤك ،ومل يضرك كونه وقع أثناء غُسلك غري الواجب.

()113/5

كيفية الغسل من احليض
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الغسل
التاريخ 1422/7/24
السؤال

ما كيفية الغسل والتطهر من احليض؟ وما الدعاء ،أو ماذا جيب على أن أفعل أو أقول؟
اجلواب

ليس عليها شيء واجب من الدعاء ،وإمنا تسمي عند البدء إذا كانت يف مكان طاهر ،وإذا كانت يف

دورة املياه اليت فيها قضاء احلاجة ،فإهنا تقدم رجلها اليسرى عند الدخول وتسمي ،مث تغتسل

االغتسال الكامل؛ فتبدأ بغسل أثر النجاسة من فرجها وما حوله ،مث تتوضأ وضوءها للصالة ،مث
تفيض املاء على رأسها حىت تروي بشرهتا ابملاء وتنقض شعرها ،مث تفيض املاء على سائر جسدها

ثالث مرات ،فهذا هو الغسل الكامل .فقد أخرج مسلم يف صحيحه ( )332عن عائشة أن أمساء

إحداكن ماءها وسدرهتا
سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن غسل احمليض فقال(( :أتخذ
ّ

تصب
ّ
تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حىت تبلغ شؤون رأسها ،مث ّ
فتطهر ،وحتسن الطهور ،مث ّ
تطهر هبا؟ فقال(( :سبحان هللا!
فتطهر هبا)) فقالت أمساء :وكيف ّ
ممسكة ّ
عليها املاء ،مث أتخذ فرصة ّ
تطهرين هبا)) فقالت عائشة (كأهنا ختفي ذلك) تتبّعّي أثر الدم .وسألته عن غسل اجلنابة فقال:
ّ
تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون
((أتخذ ماءً ّ
فتطهر فتحسن الطهور ،أو تبلغ الطهور ،مث ّ
مينعهن احلياء أن
رأسها ،مث تفيض عليها املاء)) فقالت عائشة :نعم النساء نساء األنصار! مل يكن
ّ

يتفقهن يف الدين.
هذا هو الغسل الكامل ،أما الغسل اجملزئ فهو غسل البدن كامالً ابملاء مرة واحدة .وهللا أعلم.

()114/5

اخلارج أثناء املداعبة الزوجية
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الطهارة/الغسل
التاريخ 1422/7/13

السؤال

خيرج مين أثناء مداعبة زوجيت قبل اجلماع سائل لزج ،ماحكم هذا املاء؟ هل يوجب الغسل؟ وإذا

قبلت زوجيت بشهوة ،وأنزلت فهل أغتسل؟
اجلواب

السائل الذي خيرج عند ثوران الشهوة إن كان رقيقاً يسيل من غري دفق كهيئة اللعاب ،فهذا هو

املذي ،وال يوجب غسالً ،وإمنا يغسل الرجل ما أصابه منه ،ويغسل ذكره وخصيتيه ابملاء ،ويتوضأ

وضوءه للصالة؛ حلديث علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -قال :كنت رجالً م ّذاءً وكنت أستحيي

أن أسأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ملكان ابنته ،فأمرت املقداد بن األسود ،فسأله فقال:

((يغسل ذكره ،ويتوضأ)) أخرجه البخاري ( )269ومسلم ( . )303وعند أمحد ( )1009وأيب داود
((( )208ليغسل ذكره وأنثييه)) وأُعلّت هذه الرواية ابإلرسال ،لكن رواها أبو عوانة إبسناد قال
احلافظ :ال مطعن فيه.

سواء كان خروجه
أماّ ما خيرج غليظاً دفقاً بلذة يعقبه فتور ،فهو املين ،وخروجه يوجب االغتسال ً
جبماع ،أو مباشرة ،أو احتالم ،أو حنو ذلك ،إذا خرج على هذه الصفة ،وهللا أعلم.

()115/5

خروج املين أثناء قضاء احلاجة
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1422/7/22
السؤال

احياان عند القيام بقضاء احلاجة خيرج من الذكر سائل منوي أعزكم هللا فهل جيب االغتسال منه؟

اجلواب

مثل هذا ال يوجب غسال وإمنا يوجبه ما خرج دفقا بلذة اللهم إال أن يكون هذا الشخص انئما

فيجب عليه االغتسال إذا رأى املين يف ثيابه ولو مل يذكر احتالما.

()116/5

معىن االحتالم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1422/12/15
السؤال
ما معىن االحتالم؟ وكيف يكون؟

اجلواب

االحتالم أن يرى الرجل يف حال نومه كأنه جيامع امرأة ما ،فإذا أنزل املين يف هذه احلال فيجب عليه

االغتسال ،وإذا مل ينزل فال اغتسال عليه لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-إمنا املاء من املاء " رواه
مسلم ( )343من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه.-

()117/5

انتقال املين يوجب الغسل ولو مل خيرج
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1424/9/10هـ
السؤال

الذي أعرفه أن نزول املين دفقاً وبشهوة موجب للغسل،

وحبكم ختصصي يف جراحة املسالك ترتدد علي أسئلة خبصوص ممارسة العادة السرية ،وهي يف حالة

سواء ابلقبض على القضيب ،أو عمل
ممارستها واإلحساس ابنتقال املين والعمل على عدم خروجه ً

أي حركه تعيق خروجه مع قضاء الشهوة ،فهل هي موجبة للغسل؟
اجلواب

نقول :إذا انتقل املين من حمله حبيث أحس ابلنشوة اليت يعقبها الفتور فقد وجب الغسل ولو مل خيرج

املين ،فإذا أمىن اإلنسان أو حصل منه إنزال فإن هذا موجب للغسل ،وأنصح هذا الطبيب أبن

ينصح املراتدين إليه على عدم ممارستها ،وحيث على البديل الشرعي وهو الزواج ،قال -تعاىل:-

"والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى

وراء ذلك فأولئك هم العادون" ،والذي يستعمل العادة السرية ابتغى وراء ذلك وأراد قضاء شهوته
يف غري حمل قضاء الشهوة ،نسأل هللا اهلداية والتوفيق.

()118/5

تركت االغتسال من اجلنابة جهالً
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1423/2/25
السؤال

أسأل عن امرأة كانت تصلي وعليها اجلنابة دون أن تغتسل جهالً منها ابحلكم ،وذلك أكثر من
3سنوات.

اجلواب

إذا كان الواقع -كما ذكرت السائلة -فإنه ال جيب عليها قضاء الصلوات خالل الثالث سنوات
اليت تصلي فيها بدون غسل اجلنابة؛ ألنه يشرتط للتكليف العلم ،ولذلك مل أيمر النيب -صلى هللا

عليه وسلم -املستحاضة اليت تركت الصالة جهالً أن تعيد تلك الصالة؛ ألهنا كانت تعتقد عدم

وجوب الصالة عليها ،انظر ما رواه البخاري ( )327ومسلم ( )334من حديث عائشة -رضي هللا

عنها.-

وكذلك مل أيمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -عمر وعماراً ًُ -رضي هللا عنهما -أن يعيد واحد منهما

الصالة ملا أجنبا وال ماء معهما ،فلم يصل عمر -رضي هللا عنه -وصلى عمار -رضي هللا عنه-
ابلتمرغ .انظر ما رواه البخاري ( )338ومسلم ( )368من حديث عبد الرمحن بن أبزى.

لكن على هذه املرأة أن تتقي هللا وتطلب العلم الواجب عليها ،حىت تؤدي فرائض اإلسالم على علم
ونور ،وهللا أعلم.

()119/5

الفرق بّي غسل اجلنابة والنظافة

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

هل هناك فرق بّي الغسل للجنابة والغسل للنظافة يف إجزائهما عن الوضوء من عدمه؟ وهل يشرتط

يف الغسل للنظافة الوضوء؟ مع األخذ يف االعتبار النية .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الغسل للجنابة رفع حدث وهو احلدث األكرب ،والوضوء -أيضاً -رفع للحدث األصغر ،وأما الغسل
للنظافة فهذا ليس رفعاً للحدث ،فحينئذ فلو أن إنساانً اغتسل غسالً غري واجب ليس غسل جنابة

وإمنا غسل نظافة أو غسل مجعة ونوى به رفع احلدث األصغر من الوضوء ،فإنه ال جيزئه ألن الغسل

ليس فيه رفع حدث فاهلل تعاىل يقول":وإن كنتم جنباً فاطهروا  ،" ...ويدخل الوضوء مع غسل
اجلنابة يف رفع احلدث فيدخل احلدث األصغر ضمن احلدث األكرب يف إزالة ورفع ما تستباح به

الصالة ،وأما إذا كان الغسل للنظافة فإنه حينئذ ليس فيه رفع حدث فال جيزئ عن الوضوء ،وإمنا ال
بد أن يتوضأ وضوء بفروضه وترتيب أعضائه ،وهللا أعلم.

()120/5

كيفية الغسل من اجلنابة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

ما كيفية الغسل من اجلنابة؟

اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واإلجابة:

سـ /امرأة تسأل عن كيفية الغسل من احليض ومن اجلنابة بواسطة وسائل الغسل احلديثة ،كالدش
والصنبور وغريها.

جـ /املرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ،ويستنجي الرجل اجلنب واملرأة اجلنب ،ويغسل كل منهما ما
حول الفرج من آاثر الدم أو غريه ،مث يتوضأ كل منهما وضوءه للصالة :احلائض ،والنفساء ،واجلنب،

يتوضأ وضوء الصالة ،مث بعد ذلك يفيض املاء على رأسه ثالث مرات ،مث على بدنه على الشق
األمين ،مث األيسر ،مث يكمل الغسل ،هذه هي السنة ،وهذا هو األفضل.
وإن صب املاء على بدنه مرة واحدة كفى ،وأجزأ ذلك يف الغسل من اجلنابة واحليض والنفاس.
ويستحب للمرأة يف غسل احليض والنفاس أن تغتسل مباء وسدر ،هذا هو األفضل.

أما اجلنب فال حيتاج للسدر ،واملاء يكفي ،سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ،أو ابلغرف

من احلوض ،أو من إانء ،أو غري ذلك ،كله جائز واحلمد هلل.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا. ] )186/11( -

()121/5

نزع العدسات عند االغتسال
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1424/1/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيب علي نزع العدسات الالصقة من العّي عند االغتسال من اجلنابة أو احليض؟

اجلواب

ال جيب على املرأة إذا كانت تلبس العدسات أن تنزعها عند االغتسال من اجلنابة أو احليض ،ألن
غسل داخل العينّي غري واجب ،الواجب هو غسل العينّي فقط.

()122/5

لعن املالئكة للجنب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1424/2/24هـ
السؤال
مسعت أن املرأة أو الرجل إذا كان عليهما جنابة فخرجا من املنزل للضرورة أو غريها قبل أن يغتسال

تلعنهما املالئكة حىت يرجعا إىل املنزل ما مدى صحة ذلك؟

اجلواب

أان مل أمسع ما قلت ،فيجوز للرجل  -واحلمد هلل  -وكذلك للمرأة أن خيرجا من منزهلما للضرورة أو

لغري ضرورة قبل االغتسال.

روى البخاري ( ، )283ومسلم ( ، )371من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أنه لقيه النيب -
صلى هللا عليه وسلم -يف طريق من طرق املدينة وهو جنب ،فانسل فذهب فاغتسل ،فتفقده النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -فلما جاءه قال" :أين كنت اي أاب هريرة؟ قال :اي رسول هللا لقيتين وأان

جنب ،فكرهت أن أجالسك حىت أغتسل ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -سبحان هللا إن
املؤمن ال ينجس".

()123/5

هل الوطء يف الدبر يوجب الغسل
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال

إذا جامع الزوج زوجته وأدخل حشفة ذكره يف دبرها بقصد أو بغري قصد فماذا جيب عليه؟ وما هي
األشياء املوجبة للغسل؟ وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.

اجلواب

إذا أدخل املكلف احلشفة يف فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء كان الفرج قبالً أو دبراً وسواء

حصل اإلنزال أو مل حيصل وعلى هذا جيب الغسل على من أدخل حشفة ذكره يف دبر امرأته سواء
كان بقصد أو بغري قصد إال أنه أيمث إذا كان عن قصد ويتوب إىل هللا عز وجل ألنه موضع حمرم ال
جيوز للزوج االستمتاع به.

وموجبات الغسل:

( )1إنزال املين دفقاً بلذة سواء كانت يف اليقظة أو يف النوم.

( )2اإليالج يف الفرج سواء حصل إنزال أو مل حيصل ،وسواء كان احلشفة أو أكثر من ذلك.
( )3انقطاع دم احليض أو النفاس موجب للغسل أيضاً ،وهللا املوفق ،واهلادي إىل سواء السبيل.

()124/5

أتخري الصالة للجنب
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1423/11/12هـ

السؤال

أان أعمل من الساعة  11مساء إىل  7صباحاً وحيصل يل أن أانم ولكن عندما أستيقظ من النوم أجد
أين احتلمت ولكن ال أستطيع أن أصلي الفجر ألين على جنابة وال أقدر أن أخرج من العمل ألين

وحدي يف املوقع وأضطر أن أؤخر صالة الفجر حىت أخرج من بعد الساعة  7صباحاً لكي أصل إىل
البيت وأغتسل مث أصلي هل عملي فيه شيء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد،

فأقول وابهلل التوفيق والسداد :أخي السائل ال بد وأن تبذل كل وسعك يف أن جتد مكاانً تغتسل فيه
إذ املوقع الذي أنت فيه ال بد وأن يكون فيه محام فابذل وسعك ألن تغتسل فيه وإذا تعذر عليك
ذلك فاحلكم أنك تتيمم بقصد الطهارة من اجلنابة وتصلي صالة الصبح يف وقتها وإذا رجعت إىل

بيتك تغتسل من اجلنابة وتصلي بقية الصلوات اخلمس وغريها من النوافل وغريها .هذا وهللا أعلم

ابلصواب.

()125/5

اجلماع حيث ال ميكن الغسل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1423/10/12

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
السؤال :ما حكم من جامع زوجته يف رحلة بدوية يف يوم ابرد ومل يغتسل مع وجود املاء خوفاً من

ضرر الربد بل اكتفى ابلتيمم مع علمه مسبقاً بعدم وجود مكان آمن لالغتسال فهل فعله هذا

صحيح؟ وهل كان األجدر به عدم اجلماع لعلمه بعدم وجود مكان آمن من الربد لالغتسال؟ وهل

كان جيب عليه االغتسال مع وجود إمكانية لتسخّي املاء ،لكن تسخّي املاء ال مينع إمكانية حصول

الضرر؟ أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن دين اإلسالم يسر ،ومن يسره وترخيصه أن أابح ملن خشي على نفسه اهلالك ابستعمال املاء أن

يتيمم صعيداً طيباً و"ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج" [املائدة ، ]6 :سواء يف ذلك الوضوء
والغسل ال فرق.

ولكن إذا كان يستطيع أن يسخن املاء بال مشقة شديدة وال كلفة ابهظة ،فيجب عليه ذلك ،وال
جيوز له التيمم ،والربد اليسري احملتمل ال بد منه ،وال تكاد تنفك عنه احلياة حبال يف الشتاء ،فمثل هذا

الربد اليسري احملتمل ال يبيح التيمم.

أما قولك :إنه ال جيد مكاانً أيمن فيه من الربد عند االغتسال ففيه نظر ظاهر ،إذ لو كان األمر

كذلك ،فكيف أتتّى له مكان آمن من الربد جامع فيه زوجته!!.

وأما سؤالك عن حكم اجلماع ملن يعلم أنه ال يستطيع االغتسال بسبب الربد الشديد وال جيد ما
يسخن به املاء ،فاألظهر يف ذلك اجلواز؛ ألن مجاعه ذلك من أحل احلالل ،وإمنا ال تستباح الرخص

ابملعاصي على قول من قال بذلك.

وهذا قد استباح رخصة هللا التيمم أبمر مشروع ،بل عسى أن يكون له أجر على إتيان شهوته ملا فيه
من إعفاف نفسه وأهله ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-ويف بضع أحدكم صدقة" مسلم
(. )1006

()126/5

علي الغُسل؟
هل جيب ه
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/الغسل
التاريخ 1427/04/01هـ

السؤال

أان فتاة كنت أمارس العادة السرية ،واتب هللا علي -وهلل احلمد -مشكليت هي أنين أصبحت سريعة

االستثارة وألتفه سبب ،لكن دون أن ينزل مين شيء ،فال أدري هل كوين ال ينزل مين شيء معناه أن
وضوئي ال ينتقض الوضوء ،مع العلم أنين أحتلم أحياانً دون أن ينزل مين شيء ،ولكين أعلم أنين
احتلمت فأغتسل ،فرمبا تكون طبيعة جسمي هكذا ال يفرز بسرعة.

لذا فإين ال أدري ما احلكم هل ينتقض وضوئي ،وتبطل صاليت دون نزول شيء ،أم ال؟ مع العلم أن

ذلك يتكرر معي كثرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد سررت بتوبتك وأسأل هللا تعاىل أن تكون مقبولة عنده ،أما ما ذكرت من سرعة االستثارة فليس

-غالباً -واقعاً حقيقياً ،وإمنا تسلط على ذهنك وبدنك الشعور الغريب املذكور ،وغاية ما حتتاجّي

إليه أن تصريف ذهنك عن اخليال الذي يثريك ،كما أن عليك احملافظة على االستعاذة املستمرة ،وشغل

عقلك ،وبدنك يف أمور أخرى من األعمال الدعوية املناسبة لك ،وأعمال املنزل ،والقراءة يف اجملالت
النافعة واهلادفة.

وال حاجة إىل االغتسال والوضوء ما دمت مل خترج منك إفرازات عند االستثارة ،فالوضوء ال ينتقض

إال خبروج املذي ،والغُسل ال جيب بعد االحتالم إال برؤية املين ،كما يف حديث أم سلمة -رضي هللا

عنها -ملا سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم :-هل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:
"نعم إذا رأت املاء" .صحيح البخاري ( ، )282وصحيح مسلم (. )313

وعدم شعورك خبروج شيء عند االستثارة دليل على أهنا أمر نفسي أكثر من كونه جسداي ،وعالجه
اإلعراض كما ذكرت ،وفقك هللا وأعانك.
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تعليم االغتسال
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع
كتاب الطهارة/الغسل
التاريخ 1426/08/07هـ

السؤال

قرأت حديثاً عن أيب بكر بن حفص ،قال :مسعت أاب سلمة يقول :دخلت أان وأخو عائشة على

عائشة -رضي هللا عنها -فسأهلا أخوها عن غسل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فدعت إبانء حنوا
من صاع ،فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب.
أرجو من فضيلتكم ختريج احلديث وشرحه ،وتوضيح هل كان االغتسال يف نفس الغرفة؟ وهل كانت

أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -مبالبسها عند االغتسال؟ فقد وقع يف نفسي شيء عند قراءيت هلذا

احلديث ،فلجأت إليكم -بعد هللا -إليضاح اللبس يف نفسي ،ولكم مين جزيل الشكر والتقدير.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أخي الكرمي :هذا األثر متفق على صحته؛ فقد أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )248ومسلم
()320

ولكي تفهم هذا األثر ال بد أن تقف على النقاط التالية:

( )1إن هدف عائشة -رضي هللا عنها -من هذا التصرف هو حسم اجلدل يف الكمية اليت ميكن

االغتسال هبا ،فكأن هذا اجليل الصاعد من أبناء الصحابة كانوا يستبعدون جداً أن يغتسل الشخص
حبوايل صاع فقط من املاء ،وأان أعتقد أنك اآلن لن تصدق إذا قلت لك :إن الشخص ميكنه أن

يغتسل بليرتين ونصف من املاء.

وهو أمر أرادت أمنا عائشة -رضي هللا عنها -أن تبّي أنه ممكن أبسلوب أقرب ما يكون إىل

التحدي؛ فكأهنا تقول :هاتوا صاعاً من املاء ،وسرتون أنه يكفي لالغتسال.

وهلذا جتد أن البخاري جاء هبذا األثر حتت عنوان" :ابب الغسل ابلصاع وحنوه".

( )2إن األثر صريح يف كوهنا جعلت بينها وبينهما حجاابً؛ ففي لفظ البخاري" :وبيننا وبينها حجاب"
ويف لفظ مسلم" :وبيننا وبينها سرت".
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وال غرابة يف اغتساهلا يف الغرفة نفسها ،فاملعروف أهنم كانوا يف ذلك الوقت يغتسلون داخل البيوت،
ويتخذون لذلك آلة تسمى (املخضب) تكون من النحاس غالباً ،جيلس الشخص فيها يرخي ستارة
من حوله ويغتسل .ويف هذه احلالة ال حرج من وجود غريه معه يف نفس الغرفة ،ويشهد هلذا ما يف

احلديث املشهور من دخول أم هانئ بنت أيب طالب -رضي هللا عنها -على النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وهو يغتسل وفاطمة بنته -رضي هللا عنها -تسرته بثوب صحيح البخاري ( ، )280صحيح
مسلم (. )336

( )3لقد أرادت عائشة -رضي هللا عنها -أن تعلم هذين الولدين االغتسال خطوة خطوة بشكل

أقرب ما يكون إىل املشاهدة ،وإن كاان ال يرايهنا ألهنا -طبعاً -بينها وبينهما حجاب (ستارة)  ،وقد

ورد يف بعض رواايت هذه القصة اليت ال ختلو من ضعف أهنا كانت ختتربمها بعد كل خطوة أبن
تسأهلما عن اخلطوة املوالية وتصحح معلوماهتما.

وتعترب هذه الطريقة رائدة يف إيصال املعلومات إىل األوالد كما أهنا سهلة التطبيق اآلن؛ فباإلمكان أن

أستدعي أحد األوالد ،وأجعله يقف خلف الباب وأسأله عند كل خطوة ما هي اخلطوة اليت عل هي أن
أقوم هبا اآلن؛ فأضمن بذلك سالمة فهمه وتصوره للعملية ومقدرته على التطبيق.

( )4لقد جاء التصريح يف هذا األثر أن أحد صاحيب هذه القصة أخو عائشة -رضي هللا عنها -من
الرضاعة ،وقد ورد يف بعض الرواايت أنه من بين أيب القعيس ،وهم حمارم هلا من الرضاعة كما هو

مشهور .صحيح البخاري (. )4518

وأما الثاين وهو أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه -فإن عائشة -رضي هللا عنها-
خالته من الرضاعة؛ أرضعته أختها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق[ .انظر :التمهيد البن عبد الرب

 ،61/7وسري أعالم النبالء  ]288/4وقد يكون يف وقت هذه القصة صغرياً دون البلوغ؛ ألنه ولد
سنة بضع وعشرين للهجرة ،وألن أمه من الرضاعة -أم كلثوم -مل تولد إال بعد وفاة والدها -رضي

هللا عنه وأرضاه -كما هو مشهور.

وبعد ..فأرجو أن تكون هذه اإليضاحات مزيلة ملا يقع يف النفس ،موضحة ملا حدث من لبس .وهللا

سبحانه وتعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وزوجاته والتابعّي هلم إبحسان إىل
يوم الدين.
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التيمم من أجل الربد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/التيمم
التاريخ 1422/12/8

السؤال

ما احلكم إذا كان الرجل عليه جنابة ومل يستطع الغسل ألن اجلو ابرد ،وهو سريع اإلصابة ابلربد وال
بد من خروجه من املنزل يف هذا اجلو؟ هل يؤخر الصالة إىل الظهر؟ أم يتوضأ ويصلي؟ أم يتيمم؟

اجلواب
ما دام الرجل يف املنزل ،وليس مسافراً يف الربيهة ،فيجب عليه أن يغتسل ،ويتخذ االحتياطات الالزمة

ملنع الضرر وذلك بتسخّي املاء مثالً ،وإذا كان يف الربيّة وال يتمكن من تسخّي املاء ،وخيشى من

فوات الوقت ،ويتوقع الضرر ألنه شبه حمقق فيتيمم ويصلي ،وإذا متكن من االغتسال فيبادر ،أما أن

يؤخر الصالة إىل الظهر فال جيوز ذلك حبال من األحوال ،ما دام العقل موجوداً .وقد احتلم عمرو

بن العاص  -رضي هللا عنه  -وهو قائد سرية للجهاد يف سبيل هللا ،وكان قد أصابه جرح ،فخشي
إن اغتسل تضرر ،فتيمم  -رضي هللا عنه  -وصلى أبصحابه صالة الفجر ابلتيمم ،فعلم بذلك

أصحابه فأخربوا النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-اي عمرو
صليت أبصحابك وأنت جنب ،فقال :اي رسول ذكرت قول هللا  -جل وعال ":-وال تقتلوا أنفسكم

إن هللا كان بكم رحيماً " فضحك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومل يقل شيئاً .انظر ما رواه أبو

داود ( )334وأمحد ( . )17812أي أنه  -عليه الصالة والسالم -أقره هبذا الفعل ،وأما من كان
يف البيت فال جيوز له أن يؤخر الصالة ،وال جيوز له أن يتيمم وهو يف البيت وإبمكانه تسخّي املاء
وتدفئة جسمه ابملالبس الواقية وهللا املوفق.
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أحكام التيمم
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/التيمم
التاريخ 1424/2/24هـ

السؤال

السالم عليكم.

أرجو منكم إفاديت عن معىن التيمم ،سننه وفرائضه ومبطالته ومعناه يف اللغة ويف الشرع وشروطه

وأسبابه ،ولكم مين وافر االحرتام ،وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

التيمم لغة :القصد .وشرعاً :قصد الصعيد الطيب ملسح الوجه والكفّي بنية رفع احلدث ،أو استباحة

الصالة..

فأما أسبابه أو األعذار املبيحة له ،فهي اثنان :األول :عدم وجود املاء الكايف للوضوء أو للغسل.

والثاين :عدم القدرة على استعمال املاء مع وجوده ،إما ملرض أو برودة ماء خيشى ابستعماله حدوث
مرض أو أتخر شفاء  ، ...وحنو ذلك.

وأما شروطه فله شرطان خاصان به ،ومها :أوالً :طلب املاء حىت يغلب على ظنه عدم وجوده ،واثنياً:
أن يكون التيمم بصعيد طاهر .وله شروط أخرى مشرتكة بينه وبّي الوضوء ،وهي :أوالً :اإلسالم.

واثنياً :العقل .واثلثاً :التمييز .ورابعاً :انقطاع موجب (يعين :توقف خروج الناقض للطهارة) .

وخامساً :الفراغ من استنجاء أو استجمار واجب .وسادساً :النية على خالف بّي أهل العلم هل هي
شرط ،أو فرض؟) .

وأما فرائضه ،فهي أربعة ،اثنان متفق عليهما ،ومها :مسح الوجه ،ومسح الكفّي ابلصعيد .واثنان

خمتلف فيهما :ومها الرتتيب واملواالة.
وأما سننه :فهي التسمية يف أوله كالوضوء والرتتيب واملواالة -على اخلالف املشار إليه فيهما.-

()131/5

وأما مبطالته أو نواقضه فله انقضان خاصان به ،ومها :أوالً :العثور على املاء الكايف للطهارة .اثنياً:
القدرة على الطهارة ابملاء بعد زوال العجز أو املشقة يف استعماله .فإن حتقق أحد الناقضّي قبل
الشروع يف الصالة بطل التيمم ،وإن حتقق بعد خروج الوقت مل يبطل ،وذلك ابإلمجاع يف املسألتّي،

كما حكاه ابن املنذر يف كتابه (اإلمجاع  )34وإن حتقق أحدمها يف أثناء الصالة ،أو بعد الفراغ منها
قبل خروج الوقت فعلى اخلالف فيهما.

وللتيمم نواقض أخرى مشرتكة وهي كل ما ينقض الوضوء أو الغسل ،ومنه اخلارج من أحد السبيلّي،
وزوال العقل ،والنوم املستغرق.

هذا ما ظهر بعد االستقراء ،علماً أبن فقهاء املذاهب خيتلفون يف تكييف بعض ما ذكر -أعاله -من
حيث هو سبب أو شرط أو فرض أو سنة؟ وهللا تعاىل أعلم.
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التيمم مع قلة املاء
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

كتاب الطهارة/التيمم

التاريخ 1426/03/08هـ
السؤال
نعاين من انقطاع املياه يف املنطقة اليت أسكن هبا ،وأحياان ال يوجد ما يكفي إال لالستعمال العادي من

شرب وأكل ،وال يكفي لالغتسال معها ،فهل هذا من مبيحات التيمم؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

فإن هللا قد شرع التيمم رمحة بعباده برفع للمشقة عنهم ،قال تعاىل" :وما جعل عليكم يف الدين من
حرج ملة أبيكم إبراهيم" اآلية [ ...احلج ، ]78 :وقد جاء شرع التيمم مقيداً أبحوال:

أوهلا :عدم وجود املاء ،وهذا صريح اآلية الكرمية" :فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا" [املائدة]6:
 ،اثنياً :خوف الضرر ابستعمال املاء ملرض وحنوه؛ حلديث" :ال ضرر وال ضرار" .أخرجه أمحد

( )2865وابن ماجه (. )2341

اثلثاً :كون املاء قليالً ال يكفي إال للحاجات أو الضرورايت كاألكل والشرب ،وحنو لك؛ ألن بقاء
النفس املسلمة من أعظم مقاصد الشارع احلكيم.

ففي هذه احلاالت الثالث جيوز العدول إىل التيمم ،سواء كان ذلك يف الطهارة الصغرى (الوضوء) ،

أو يف الطهارة الكربى (الغسل من اجلنابة) .
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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تيمم املرأة خشية التكشف عند األجانب
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

كتاب الطهارة/التيمم
التاريخ 1426/10/20هـ

السؤال

يف بعض األحيان نكون يف أماكن عامة مكتظة ابلناس ،حيث يصعب على املرأة أن تتخذ مكاان

خالياً ،وتكشف عن ذراعيها ورأسها لتتوضأ حّي تدركها الصالة ,فهل جيوز هلا أن تتيمم؟ أم أن هناك
طريقة شرعية ميكن هلا أن تتوضأ هبا دون الكشف عن عورهتا؟ وهل جيوز املسح على اخلمار؟ وهل
جيوز للمرأة أن تصلي أمام رجال أجانب؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملرأة كلها عورة ،ال جيوز هلا أن تكشف شيئا من عورهتا أمام الرجال األجانب ،وإذا اضطرت املرأة

إىل اخلروج من بيتها فينبغي أن حتتاط ابلوضوء ،وإن احتاجت إىل الوضوء يف األماكن العامة ،ومل
يتيسر مكان خاص فعليها أن تسترت بساتر ،ولو ابمرأة أخرى ،أو أبحد حمارمها ،وحنو ذلك ،وال جيوز
هلا أن تتيمم وهي جتد املاء وتقدر عليه ،وجيوز للمرأة أن متسح على مخارها إذا احتاجت إىل ذلك

قياساً على العمامة ،واألوىل أن متسح على بعض الشعر ،وتكمل على اخلمار ،كما أن من األوىل أن
تكون قد لبسته على طهارة .وهللا أعلم.
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هل ينتقض الوضوء خبلع اجلوارب؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية
التاريخ 1422/10/18

السؤال

إذا توضأ اإلنسان ومسح على اخلفّي وأثناء مدة املسح خلع خفيه قبل صالة العصر مثالً فهل
يصلي وتصح صالته أم أن وضوءه ينتقض خبلع اخلفّي؟

اجلواب
القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم أن
الوضوء ال ينتقض خبلع اخلف ،فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه ال ينتقض

وذلك ألن الرجل إذا مسح على اخلف فقد متت طهارته مبقتضى الدليل الشرعي ،فإذا خلعه فإن

هذه الطهارة الثابتة مبقتضى الدليل الشرعي ال ميكن نقضها إال بدليل شرعي ،وال دليل على أن خلع
املمسوح من اخلفاف أو اجلوارب ينقض الوضوء ،وعلى هذا فيكون وضوءه ابقياً ولكن لو أعاد
اخلف بعد ذلك وأراد أن ميسح عليه يف املستقبل فال ،على ما أعلمه من كالم أهل العلم.

[جمموع فتاوى ورسائل الشيخ  /حممد بن صاحل العثيمّي ،اجمللد احلادي عشر ،ص ]179

()135/5

أحكام املسح على اجلوارب
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية

التاريخ 1422/10/14
السؤال

ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على اخلفّي أو اجلوربّي (الشراب) مع األدلة على ذلك؟

ومىت تبتدئ مدة املسح ،وهل ينتقض الوضوء ابنتهاء مدة املسح؟
اجلواب

يشرتط للمسح على اخلفّي أربعة شروط:

الشرط األول :أن يكون البساً هلما على طهارة ودليل ذلك قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
للمغرية بن شعبة " :دعهما فإنين أدخلتهما طاهرتّي ".

الشرط الثاين :أن يكون اخلفان أو اجلوارب طاهرة فإن كانت جنسة فإنه ال جيوز املسح عليها ،ودليل

ذلك أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى ذات يوم أبصحابه وعليه نعالن فخلعهما يف

أذى أو قذراً ،وهذا يدل على أنه ال جتوز الصالة فيما
أثناء صالته وأخرب أن جربيل أخربه أبن فيهما ً

فيه جناسة وألن النجس إذا مسح عليه ابملاء تلوث املاسح ابلنجاسة فال يصح أن يكون مطهراً.
والشرط الثالث :أن يكون مسحهما يف احلدث األصغر ال يف اجلنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك

سال  -رضي هللا عنه  -قال :أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا كنا
حديث صفوان بن ع ه

سفراً أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ،فيشرتط أن
يكون املسح يف احلدث األصغر وال جيوز املسح يف احلدث األكرب هلذا احلديث الذي ذكرانه.

الشرط الرابع :أن يكون املسح يف الوقت احملدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثالثة أايم بلياليها

للمسافر ،حلديث علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :جعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن ،يعين يف املسح على اخلفّي  -أخرجه مسلم.

()136/5

وهذه املدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد احلدث وتنتهي أبربع وعشرين ساعة ابلنسبة للمقيم واثنتّي
وسبعّي ساعة ابلنسبة للمسافر ،فإذا قدهران أن شخصاً تطهر لصالة الفجر يوم الثالاثء وبقي على

طهارته حىت صلى العشاء من ليلة األربعاء وانم مث قام لصالة الفجر يوم األربعاء ومسح يف الساعة
اخلامسة ابلتوقيت الزوايل فإن ابتداء املدة يكون من الساعة اخلامسة من صباح يوم األربعاء إىل

الساعة اخلامسة من صباح يوم اخلميس ،فلو ق ّدر أنه مسح يوم اخلميس قبل متام الساعة اخلامسة

فإن له أن يصلي الفجر ،أي فجر يوم اخلميس هبذا املسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته
ألن الوضوء ال ينتقض إذا متت املدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك ألن رسول هللا

 -صلى هللا عليه وسلم  -مل يوقت الطهارة وإمنا وقت املسح فإذا متت املدة فال مسح ولكنه إذا

كان على طهارة فطهارته ابقية ألن هذه الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي وما ثبت مبقتضى دليل
شرعي فإنه ال يرتفع إال بدليل شرعي وال دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة املسح وألن األصل
بقاء ما كان على ما كان حىت يتبّي زواله فهذه الشروط اليت تشرتط للمسح على اخلفّي وهناك

شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم ويف بعضها نظر.
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صفة املسح على اجلوارب
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية

التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

السؤال :ما كيفية املسح على اخلفّي؟ وهل جيوز املسح عليهما مع بعض يف نفس الوقت ،أم اليمىن

مث اليسرى؟ وجزاكم هللا ألف خري.
اجلواب

أجاب الشيخ  /حممد بن صاحل العثيمّي  -رمحه هللا  -عن سؤال مشابه لسؤالك ،نسوق لك

السؤال وجوابه:
السؤال ما كيفية املسح على اخلفّي؟

فأجاب بقوله :كيفية املسح أن مير يده من أطراف أصابع الرجل إىل ساقه فقط ،يعين أن الذي ُميسح

فيمر يده من عند أصابع الرجل إىل الساق فقط ،ويكون املسح ابليدين مجيعاً على
هو أعلى اخلفّ ،

الرجلّي مجيعاً ،يعين اليد اليمىن متسح الرجل اليمىن ،واليد اليسرى متسح الرجل اليسرى يف نفس

اللحظة ،كما ُمتسح األذانن؛ ألن هذا هو ظاهر السنة لقول املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه " :-
فمسح عليهما" رواه البخاري ( ، )206ومسلم ( )274ومل يقل بدأ ابليمىن ،بل قال ":مسح

عليهما " فظاهر السنة هو هذا .نعم لو فرض أن إحدى يديه ال يعمل هبا فيبدأ ابليمىن قبل اليسرى،
وكثري من الناس ميسح بكلتا يديه على اليمىن وكلتا يديه على اليسرى ،وهذا ال أصل له فيما أعلم،
وإمنا العلماء يقولون :ميسح ابليد اليمىن على اليمىن ،واليد اليسرى على اليسرى ،وعلى أي صفة

مسح أعلى اخلف فإنه جيزئ ،لكن كالمنا هذا يف األفضل.

املرجع[ :جمموع فتاوى ورسائل الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي (. ] )177:11

السؤال :رأينا أشخاصاً ميسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤالء وما حكم صالهتم؟

اجلواب:

()138/5

صالهتم صحيحة ووضوءهم صحيح لكن يُنبهون على أن املسح من األسفل ليس من السنة ،ففي
السنن من حديث علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -قال :لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل

اخلف أوىل ابملسح من أعاله وقد رأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ميسح ظاهر خفيه ،وهذا يدل

على أن املشروع مسح األعلى فقط.
[جمموع فتاوى ورسائل الشيخ  /حممد بن صاحل العثيمّي ،اجمللد احلادي عشر ،ص ]177
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شروط املسح على اخلفّي
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية
التاريخ 1422/11/19

السؤال

كثري من العلماء يفتون جبواز املسح على اجلوربّي ،وسؤايل هو :ما هي صحة ما اشرتطه العلماء من

أهنما جيب أن يكوان منعهلّي أو جملدين ،وهل يشرتط إمكان تتابع املشي فيهما وما معىن ذلك؟ فهل

جواربنا يف هذا الزمان ال ميكن املشي فيها؛ ألهنا سوف تتلف إذا سرت هبا يف الطريق وحنوه ،أم أهنا
ميكن املشي فيها ألننا منشي فيها يف البيت واملسجد وحنو ذلك؟ فما هي صحة هذه الشروط -
خاصة تتابع املشي فيها ( -الرجاء ذكر الدليل والضوابط ما أمكن)  -وهل تتوافر هذه الشروط يف

جواربنا أم ال؟!

وهل جيب أن يكوان ثخينّي وما هو حد الثخانة؟

وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

اجلواب

سئل الشيخ  /حممد بن صاحل العثيمّي  -رمحه هللا  -عن سؤالّي عن املسح على اجلوارب وشروطه،

نذكر لك فيما يلي نصهما مع اإلجابة عنهما:
أوالً:
سئل :عما اشرتطه بعض العلماء من كون اجلورب واخلف ساترين حملل الفرض.

()140/5

فأجاب بقوله :هذا الشرط ليس بصحيح؛ ألنه ال دليل عليه ،فإن اسم اخلف أو اجلورب ما دام ابقياً
فإنه جيوز املسح عليه ،ألن السنة جاءت ابملسح على اخلف على وجه مطلق ،وما أطلقه الشارع فإنه
ليس ألحد أن يقيهده إال إذا كان لديه نص من الشارع أو إمجاع أو قياس صحيح ،وبنا ًء على ذلك

فإنه جيوز املسح على اخلف املخرق ،وجيوز املسح على اخلف اخلفيف ،ألن كثرياً من الصحابة كانوا

فقراء ،وغالب الفقراء ال ختلو خفافهم من خروق ،فإذا كان هذا غالباً أو كثرياً يف قوم يف عهد
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ومل ينبه عليه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ه
دل ذلك على أنه
ليس بشرط ،وألنه ليس املقصود من اخلف سرت البشرة ،وإمنا املقصود من اخلف أن يكون مدفئاً
للرجل ،وانفعاً هلا ،وإمنا أجيز املسح على اخلف ،ألن نزعه يشق ،وهذا ال فرق فيه بّي اجلورب
اخلفيف واجلورب الثقيل ،وال بّي اجلورب املخرق واجلورب السليم ،واملهم أنه ما دام اسم اخلف
ابقياً ،فإن املسح عليه جائز ملا سبق من الدليل.

اثنياً:
سئل الشيخ  -حفظه هللا تعاىل  -عما ذهب إليه بعض العلماء من جواز املسح على كل ما لبس
على الرجل.

()141/5

فأجاب بقوله :هذا القول الذي أشار إليه السائل ،وهو جواز املسح على كل ما لبس على الرجل
هو القول الصحيح ،وذلك أن النصوص الواردة يف املسح على اخلفّي كانت مطلقة غري مقيهدة
بشروط ،وما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه ال جيوز إحلاق شروط به ،ألن إحلاق الشروط به تضييق ملا

وسعه هللا  -عز وجل  -ورسوله ،واألصل بقاء املطلق على إطالقه ،والعام على عمومه ،حىت يرد

دليل على التقييد أو التخصيص ،وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أيب طالب

 -رضي هللا عنهما  -جواز املسح على اجلورب الرقيق ،وهذا يعضد القول جبواز املسح على

اجلوارب اخلفيفة الرقيقة وعلى اجلوارب املخ هرقة ،وكذلك على القول الراجح املسح على اللفافة ،بل
أن جواز املسح على اللفافة أوىل ملشقة َحلِّها ول ِّفها ،وهذا هو الذي يتمشى مع قوله  -عز وجل -
حّي ذكر آية الطهارة يف الوضوء والغسل والتيمم ،قال( :ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن

يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) [املائدة. ]6 :

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي  -رمحه هللا  -اجمللد  11ص (. )165

()142/5

املسح على اجلورب اخلفيف
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية

التاريخ 1422/12/8
السؤال

هل جيوز املسح على اجلوارب اخلاصة ابلنساء واليت تصف البشرة؟

اجلواب

وسئل فضيلة الشيخ  /عن حكم املسح على اجلورب املخرق واخلفيف.
السؤالُ :

اجلواب :القول الراجح أنه جيوز املسح على اجلورب املخرق واجلورب اخلفيف الذي تُرى من ورائه

البشرة؛ ألنه ليس املقصود من جواز املسح على اجلورب وحنوه أن يكون ساتراً؛ فإن ال هرجل ليست
عورة جيب سرتها ،وإمنا املقصود الرخصة على املُ هكلف والتسهيل عليه ،حبيث ال نُلزمه خبلع هذا

اجلورب أو اخلف عند الوضوء ,بل نقول :يكفيك أن متسح عليه ،هذه هي العلة اليت من أجلها ُشرع

املسح على اخلفّي ،وهذه العلة  -كما ترى  -يستوي فيها اخلف أو اجلورب املخرق والسليم
واخلفيف والثقيل.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا  ،-ج 11ص (] )167
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خلع أحد اخلفّي بعد املسح
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/املسح على اخلفّي واجلبرية
التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل يبطل املسح على اخلفّي بعد خلع أحدمها للحاجة أو التربد وحنوه؟
اجلواب

إذا خلع اخلف أو اجلورب بعد أن مسح عليه فال تبطل طهارته على القول الصحيح ،لكن يبطل

مسحه دون طهارته ،فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوؤه ،فال بد أن خيلع اخلف ويغسل رجليه،
واملهم أن نعلم أنه ال بد أن يلبس اخلف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمنا من كالم أهل
العلم ،وألن هذا الرجل ملا مسح على اخلف متت طهارته مبقتضى دليل شرعي ،وما ثبت مبقتضى

دليل شرعي فإنه ال ينتقض إال بدليل شرعي ،وعلى هذا فال ينتقض وضؤوه إذا خلع خفيه بل يبقى

على طهارته إىل وجود انقض من نواقض الوضوء املعروفة ،ولكن لو أعاد اخلف بعد ذلك وأراد أن
ميسح عليه يف املستقبل فال ،على ما أعلمه من كالم أهل العلم.

[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي (. ] )179/11

()144/5

هل الدم جنس؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1422/7/13

السؤال

ما القول الراجح يف حكم الدم ،هل هو طاهر أم جنس؟

اجلواب
فأجاب -رمحه هللا  -بقوله:

هذه املسألة فيها تفصيل:

أوالً :الدم اخلارج من حيوان جنس ،جنس قليله وكثريه ،ومثاله :الدم اخلارج من اخلنزير أو الكلب،

فهذا جنس قليله وكثريه بدون تفصيل ،سواء خرج منه حياً أم ميتاً.
اثنياً :الدم اخلارج من حيوان طاهر يف احلياة ،جنس بعد املوت فهذا إذا كان يف حال احلياة فهو جنس،
لكن يعفى عن يسريه .مثال ذلك :الغنم واإلبل فهي طاهرة يف احلياة ،جنسة بعد املوت ،والدليل على

إيل حمرماً على طعام يطعمه إال أن يكون
جناستها بعد املوت ،قوله تعاىل " :قل ال أجد فيما أوحي ّ

ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه رجس ".

اثلثاً :الدم اخلارج من حيوان طاهر يف احلياة وبعد املوت ،وهذا طاهر ،إال أنه يستثىن منه عند عامة
العلماء دم اآلدمي ،فإن دم اآلدمي دم خارج من طاهر يف احلياة وبعد املوت ،ومع ذلك فإنه عند
مجهور العلماء جنس ،لكنه يعفى عن يسريه.

رابعاً :الدم اخلارج من السبيلّي :القبل أو الدبر ،فهذا جنس وال يعفى عن يسريه؛ ألن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -ملا سألته النساء عن دم احليض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل.

ول يعلم أن الدم اخلارج من اإلنسان من غري السبيلّي ال ينقض الوضوء ،ال قليله وال كثريه كدم

كل خارج من غري السبيلّي من بدن اإلنسان ،فإنه ال ينقض الوضوء،
الرعاف ،ودم اجلرح ،بل نقولّ :
مثل :الدم ،وماء اجلروح ،وغريها( .فتاوى ابن عثيمّي . )198/11

()145/5

فضالت احلشرات ..هل هي جنسة؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فكم يسعدين أن أتواصل معكم عرب اببكم هذا ،والذي أستفيد منه دائماً ،ويقدم يل كل جديد،

ويفتح أمامي آفاقا ،واسعةً من العلم ،جزاكم هللا عنا كل خري.

سؤايل هو عن بعض املخلفات اليت يكون هلا أثر من بعض احلشرات ،كالناموس مثالً ،فأان أجد دائماً
فوق األسطح والزجاج نقطاً لوهنا كالرتاب تكون مرشوشة عليها ،وهي من الناموس ،وأحياانً اكتشفنا
أنه يوجد فأر من خملفاته اليت كانت موجودة على األرض والسجاد ،فكيف يل إزالتها والتأكد من

نظافة املكان؟ وكيف يل غسله؟ وهل تعترب تلك املخلفات جنسة وعلي غسلها ابملاء وتطهريها؟ وإال،
فما حكمها؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :أمحد هللا لك الذي وفقك إىل احلرص على تعلم أمور دينك ،وأسأله -سبحانه -أن يوفقك إىل
احلرص على ما ينفعك يف دينك ودنياك.

اثنياً :األمور الواردة يف السؤال ال تعد من النجاسات؛ وذلك ألهنا من األمور اليت يشق التحرز منها،
فعند أصحاب السنن عن أيب قتادة  -رضي هللا عنه  -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال يف

اهلرة" :إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافّي عليكم" رواه الرتمذي ( )92والنسائي ( )68وأبو داود

( ، )75وابن ماجدة (. )367

وكذلك كل ما يشق التحرز عنه من فضالت احليواانت مأكولة اللحم ،واحليواانت اليت يباح لإلنسان
اقتناؤها (يستثىن من ذلك الكلب عند جواز اقتنائه)  ،وما شابه ذلك من احلشرات والقوارض

(كالفئران) اليت توجد يف البيوت ،كل هذه األمور ال تعد جنسة ،وأما استقذار هذه األمور والقيام
بتنظيفها فهذا راجع إليك ،وابلطريقة اليت يراها الشخص مناسبة .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()146/5

تطهر من به سلس بول
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

أان مصاب بضعف وارختاء يف عضالت املثانة ،وإذا تبولت -أكرمكم هللا -تظهر قطرات بعد البول،

وال يطهر الذكر إال بعد ( )15دقيقة تقريباً فأان أضع حائالً بينه وبّي مالبسي ،وإذا انقطعت

القطرات أتوضأ وأصلي ،ولكن يف كثري من املرات أصحو وأان حمتقن وإقامة الصالة قريبة جداً فماذا
أفعل؟ هل أصلي مع اجلماعة وأان حمتقن من البول؟ أو أتبول وأنتظر حىت يطهر الذكر وأصلي يف

البيت وتضيع علي اجلماعة؟ مع العلم أين -واحلمد هلل -حريص جداً على صالة اجلماعة ،أفتوين
مأجورين ،وماذا أفعل يف الصلوات اليت صليتها وأان حمتقن؟

اجلواب
إذا كان إبمكانك أيها األخ التطهر من البول قبل خروج الوقت فإنه جيب عليك ذلك ،وعليك
ابملبادرة إىل الطهارة حىت تتمكن من إدراك اجلماعة ،وذلك بعد انقطاع أثر البول عنك متاماً ،فإن مل
تتمكن من إدراك اجلماعة هلذا العذر فال حرج عليك -إن شاء هللا.-

()147/5

تطهري الفراش من آاثر الوقاع
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1424/1/30هـ

السؤال

بعد أن أجامع زوجيت قد يصيب الفراش بعض اإلفرازات سواء مين أو من زوجيت ،فهل تركها حىت

جتف يزيل جناستها؟ أم جيب إزالتها ابملاء حىت يصري الفراش طاهراً؟
اجلواب

هذه اإلفرازات إن كانت منياً فهي طاهرة سواء كانت منك أو من زوجتك ،وإن كانت مذايً أو غريه

وليست منياً فهي جنسة وال يطهر الفراش جبفافها ،وال يلزم تطهري الفراش منها؛ ألن الفراش معرض

دائماً هلا وألمثاهلا ،وليس حمالً للصالة عليه.

()148/5

جناسة لعاب الكلب

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

سؤايل عن لعاب الكلب يف حالة إصابة ثويب شيء منه هل تصح الصالة به؟ وإن كان ذلك هل

يغسل سبع مرات إحداهن ابلرتاب كما هو احلكم يف اإلانء أم يغسل ابملاء بشكل عادي؟ وهل إذا
المس لعاب الكلب يدي جيب أن أتوضأ إذا أردت الصالة أم ال؟ أفيدوان مأجورين.

اجلواب

فأوالً :أنصح أخي السائل بعدم اقتناء الكالب إال ملسوغ شرعي؛ ملا ثبت عنه -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال":من اختذ كلباً إال كلب ماشية ،أو صيد أو زرع ،انتقص من أجره كل يوم قرياط"

أخرجه مسلم ( )1574وغريه ،واحلديث خمرج حنوه يف البخاري ( ، )2322والقرياط كما ثبت يف
احلديث أصغره مثل جبل أحد ،قال اإلمام النووي -رمحه هللا -يف شرح صحيح مسلم ()186/3

":وقد اتفق أصحابنا وغريهم على أنه حيرم اقتناء الكلب لغري حاجة مثل أن يقتين كلباً إعجاابً
بصورته ،أو للمفاخرة به ،فهذا حرام بال خالف ،وأما احلاجة اليت جيوز االقتناء هلا فقد ورد هذا
احلديث ابلرتخيص ألحد ثالثة أشياء ،وهي :الزرع واملاشية والصيد" أ .هـ.

وأما ابلنسبة للعاب الكلب إذا أصاب ثوابً أو عضواً من أعضاء البدن ،فإنه ينجسه ،وعلى هذا

فيجب غسله -الثوب أو البدن -سبع مرات أوالهن ابلرتاب ،كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم يف

ولوغ الكلب يف اإلانء ،وعليه فيمر الرتاب مع املاء يف الغسلة األوىل على احملل املتنجس مث يكمل

الغسالت الباقية ،قال النووي يف شرح صحيح مسلم (": )186/3ولو ولغ -أي الكلب -يف ماء

قليل أو طعام ،فأصاب ذلك املاء أو الطعام ثوابً أو بدانً آخر وجب غسله سبعاً إحداهن ابلرتاب"أ.

هـ.

()149/5

والراجح من قويل أهل العلم أن غري الرتاب كالصابون وحنوه ال يقوم مقام الرتاب ،وذلك للنص عليه
يف أحاديث الولوغ ،وأيضاً ألنه ثبت يف الطب احلديث أن النجاسة الناجتة عن ولوغ الكلب ال يزيلها
غري الرتاب ،وهللا تعاىل أعلم.

()150/5

هل هذه احملاليل الطبية جنسة؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1423/3/29
السؤال

أان طبيب يف قسم جراحة املسالك البولية ،وطبيعة عملنا يتطلب عمل مناظري للمثانة ابستخدام حقن

سائل يتم من خالله رؤية املثانة ،مع العلم أننا نستخدم ما يعادل ثالث لرتات من هذا احمللول يف

الساعة ،واملعلوم طبياً أن كمية البول اليت تفرزها الكليتان يف الساعة حوايل ستّي مليمرتا ،وسؤايل:

أنه يصيب ثيابنا وحىت مالبسنا الداخلية الكثري من هذا احمللول بعد اختالطه ابلبول ،فهل جيب تغيري

هذه املالبس قبل أداء الفريضة أم أنه إذا بلغ املاء القلتّي مل حيمل اخلبث؟
اجلواب

الراجح يف هذه املسألة أن السوائل واحملاليل حكمها حكم املاء يف التنجس وعدمه ،والراجح أن

النجاسة ال تؤثر يف املاء إال إذا ظهر أثرها يف لونه ،أو طعمه ،أو رحيه قَ هل هذا املاء أو كثر ،وإىل هذا
القول أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -حيث قال يف (الفتاوى  ": )508/21ومن تدبر

األصول املنصوصة اجملمع عليها ،واملعاين الشرعية املعتربة يف األحكام الشرعية تبّي له أن هذا هو

أصوب األقوال ،فإن جناسة املاء أو املائعات بدون التغري بعيد عن ظواهر النصوص واألقيسة" وبناء

على ما سبق فإن هذا احمللول الذي خيتلط ابلبول ينظر فيه فإن كان متغرياً ابلبول يف لونه ،أو طعمه،

أو رائحته فهو جنس وإال فليس بنجس ،وإن أمكن التنزه عنه فهو أوىل ،وهللا أعلم.

()151/5

سلس املذي

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1423/7/16هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أفيدكم أنين شاب أبلغ من العمر  26عاماً ،تزوجت منذ أربعة أشهر أعاين من

مشكلة كانت عندي قبل الزواج واستمرت بعده ،وهي :خروج املذي مين بكثرة وهذا يزعجين

وجيعلين أجلس يف احلمام مدة تزيد عن نصف ساعة ،وأحياانً أعيد الوضوء أكثر من مرة ،ومرات

أضطر إلعادة الصالة ظناً مين أبنه قد خرج مين املذي ،فما حكم عملي هذا؟ علماً أنين أغسل

ذكري ابملاء فإذا مسسته وجدت فيه لزوجة ،فهل يكفي غسل الذكر أم جيب التأكد من عدم وجود

اللزوجة؟
اجلواب

أنت رجل م ّذاء ،واملعىن كثري املذي ،فال حاجة لك يف أن جتلس يف احلمام هذا الوقت ،بل حكمك

حكم من به سلس بول ،وإن كان املذي ال ينقطع دائماً ،فإذا دخل وقت الصالة فاغسل ذكرك وما
لوثه مث توضأ للصالة وصل من النوافل ما شئت إىل خروج الوقت ،وقد روى البخاري ()269

واللفظ له ،ومسلم ( )303من حديث علي أنه كان رجالً م ّذاء ،قال :فأمرت رجالً أن يسأل النيب

-صلى هللا عليه وسلم -ملكان ابنته فسأله ،فقال :توضأ واغسل ذكرك" ،وإن كان املذي ينقطع يف

فتحر الوقت الذي ينقطع فيه مث اغسل فرجك وتوضأ للصالة ،والذي أخشى أن
وقت دون وقت ّ
الذي بك وسواس ال سلس فإن كان ذلك فال تلتفت إليه ،ويف اجلملة عليك ابحلذر من كل مثري

للشهوة كالتفكري ،ومقدمات اجلماع وغريها مع زوجتك يف أوقات الصلوات.

()152/5

النجس اخلارج من غري السبيلّي
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار

خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

ابلنسبة إىل نواقض الوضوء:

 -1اخلارج من السبيلّي.

 -2واخلارج الفاحش النجس من اجلسد .ما معىن اخلارج الفاحش النجس من اجلسم؟.

اجلواب

ينتقض الوضوء خبروج أي شيء من السبيلّي (القبل والدبر)  ،سواء أكان هذا اخلارج بوالً أم غائطاً
أم دماً أو كان غري ذلك.

وقد خيرج شيء من جسم اإلنسان من غري السبيلّي ،كخروج الدم من األنف أو الفم أو اجلرح،
وكخروج الريق والنخامة والعرق والقيح( ،فهذا هو اخلارج من اجلسم من غري السبيلّي) .

وهذا اخلارج من جسم اإلنسان قد يكون طاهراً مثل العرق واللعاب واملخاط ،وقد يكون جنساً مثل

الدم (فهذا هو اخلارج النجس من اجلسم) .

وهذا اخلارج النجس (الدم) مثالً قد يكون قليالً وقد يكون كثرياً ،والكثري يسمى فاحشاً.
إذن معىن العبارة ( ُك هل ما خرج من جسم اإلنسان من غري السبيلّي وكان هذا اخلارج جنساً (مثل

الدم) وكان فاحشاً أي :كثرياً.
احلكم :اخلارج النجس الكثري من جسم اإلنسان من غري السبيلّي ينقض الوضوء عند بعض أهل

العلم -رمحهم هللا مجيعاً_.
لكن يرى آخرون من أهل العلم -رمحهم هللا -أنه ال ينقض الوضوء ،وهذا هو األقرب إىل الصواب،

وهللا أعلم.

()153/5

كيف يتطهر من ال يتحكم يف اخلارج منه؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1424/11/15هـ

السؤال

أجريت يل عملية جراحية يف منطقة الدبر ،ومن حينها أصبحت أالحظ عدم متكين الكامل يف
التحكم يف الرباز ،بل إنين أالحظ أحياانً بعض الرباز يف املالبس الداخلية بعد الصالة ،فما احلكم يف
تلك الصلوات وما العمل يف املستقبل؟

اجلواب

ما دمت ال تستطيع التحكم يف ذلك فال أبس عليك ،وإمنا عليك أن تستنجي بغسل مكان اخلارج

وتزيل أثر النجاسة ،وتتخذ شيئاً مينع انتشار النجاسة اخلارجة من الدبر ،وتتوضأ بعد دخول وقت

تلك الصالة ،وتنوي بوضوئك استباحة الصالة ،وتصلي هبذا الوضوء الفرض والنوافل ما دمت يف

الوقت ،فإذا خرج وقت هذه الصالة فعليك أن تتوضأ لوقت الصالة الثانية.

()154/5

مىت يُغسل بول املولود؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1422/12/27

السؤال

إىل أي مدة زمنية يعترب بول املولود الذكر غري مستوجب الغسل من أجل الطهارة منه؟

اجلواب

هذا ليس فيه حتديد للمدهة الزمنية ،وإمنا هو أبكله الطعام من عدمه ،إذا كان غذاؤه اللَب فقط فإن
بوله يرش رشاً ويكفي ،وأ هما إذا كان أيكل الطعام ويشرب اللَب فإن بوله يغسل كبول غريه ،فال يتقيد
بزمن ،وإمنا هو أبكله الطعام ،مىت ما أكل الطعام مع اللَب يغسل .لِما أخرجه البخاري ()223
مسلم يف صحيحه ( )287عن ِّأم قيس بنت حمصن -رضي هللا عنها -أهنا أتت رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -اببن هلا مل أيكل الطعام ،فوضعته يف حجره ،فبال ،قال :فلم يزد على أن نضح
ابملاء.

()155/5

حكم اإلفرازات املهبلية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1423/1/16
السؤال

أان امرأة حامل ،وأعاين من مشكلة كثرة اإلفرازات املهبلية ،وكلما أردت الصالة أشعر خبروج شيء -

أحياانً يكون إحساسي خاطئاً  -فهل جيب علي إعادة الصالة؟ أحياانً أكون قد انتهيت وبعدها أجد
شيئاً يف املالبس ،فهل تعد جناسة أم ال؟ وهل ميكن االكتفاء مبسحها ابملاء من املالبس أم تغيريها،

وخاصة إن كنت خارج املنزل؟ -مثالً -يف رمضان صليت الرتاويح يف املسجد ،وعندما عدت للبيت

وجدت اإلفرازات يف مالبسي ،فهل كان علي إعادة الصالة؟ لشكي قمت إبعادة العشاء فقط ،وهل
جيب الوضوء لكل صالة أم ميكن اجلمع بوضوء واحد لصالتّي ،وخاصة إن كنت خارج املنزل؟

اجلواب

الرطوبة اليت خترج من فرج املرأة (اإلفرازات املهبلية) حمل خالف بّي الفقهاء ،واألقرب للصواب -
إن شاء هللا  -أهنا طاهرة بنفسها وغري انقضة للوضوء ،وعلى هذا تزول مجيع اإلشكاالت اليت يف
السؤال.
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خيرج منه قطرات من البول بعد استنجائه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كنت قد أرسلت إليكم سؤاالً خبصوص أين أشعر بوجود بعض قطرات البول بعد التبول ،وقد

تفضلتم وأرسلتم يل اجلواب بعنوان (سلس البول)  ،فجزاكم هللا خرياً .ولكىن ال أعتقد أين أعاين من
سلس البول ،فالذي حيدث أين أجد قطرات بول خترج من الذكر وخترج بصعوبة ،وتظل مدة طويلة،

وأظل أضغط على عنق الذكر حىت خترج ،واملشكلة هي طول املدة ،مما جيعلين أعاين كثرياً ،وخصوصا
عندما أكون خارج املنزل وأختلف عن صالة اجلماعة ،وال أشعر ابالطمئنان يف الصالة مما أصابين

ابلوساوس .دلوين على احلل األمثل لتلك املشكلة؛ حىت أصلي وأان مطمئن .وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
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إذا كانت خترج من اإلنسان قطرات بعد تبوله فإن عليه أن جيتهد يف قضاء حاجته قبل دخول
الوقت ،ويضع حائالً على خمرج البول؛ كمنديل وحنوه ،حبيث يكون عنده من الوقت ما يكفي،

ويكون هذا اخلارج يف هذا احلائل ،فإذا جاء وقت الصالة يكون قد انقطع هذا اخلارج فيستنجي

ويتوضأ ويصلي صالة معتادة ،وأما ما ذكره من أنه يكثر من الضغط على الذكر وحنوه فإن هذا من
الناحية الطبية ليس سليماً ،ألنه يسبب التهاابت ،ويسبب خلطاً يف جماري اخلارج من الذكر ،ويسبب

له أمراضاً .وليس هذا هو العالج الشرعي له ،وإمنا العالج أن حياول  -كما قلنا يف أول الكالم -
أن يقضي حاجته يف وقت مبكر ،أو يضع حائالً على خمرج البول ،وما خيرج منه أثناء هذه املدة
يكون يف هذا احلائل ،وعليه أال يشتغل يف الوساوس ،ألن كثرة الرتكيز على هذا األمر يسبب

لإلنسان شيئاً من الوساوس ،وقد ذكر يف سؤاله أنه يعاين شيئاً من ذلك ،حىت إن اجلماعة تفوته ،ويف
أثناء الصالة ال يطمئن ،وعليه أن يعرض نفسه على طبيب املسالك لعله جيد له دواء ،وهللا أعلم.
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تنجس بصاق الالعن
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغري وكان عمره ست سنوات ،فخلعت مالبسها عندما أرادت الصالة
ألهنا تعتربها جنسة؛ ألن الطفل كان يلعن ويشتم ،وهي تقول إهنم يذكرون أن الذي يشتم ويلعن

ينجس فمه أربعّي يوماً ،فإذا تنجس فمه فبصاقه جنس ،فما حكم فعلها؟ وهل ما ذكرته من تنجس
فم من يلعن له أصل أم أنه غري صحيح؟

اجلواب
ما فعلته السائلة من خلع الثياب بسبب بصاق الطفل عليها خمالف للشرع ،ألن بصاقه طاهر ،وخلع

املالبس ال يكون إال من النجاسة ،وما ذكرته يف سؤاهلا من أن فمه يتنجس لكونه يسب ويلعن ال

أصل له يف الشرع ،فاألعيان ال تتنجس إال مبالقاة النجاسة ،وليس السب واللعن بنجس ،وهللا
أعلم.
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علم بنجاسة ثوبه أثناء الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1425/1/12هـ

السؤال

عندما كنت أصلي صالة العصر تذكرت أين توضأت وغسلت ذكري ومل أغسل املذي الذي يف ثويب,
ما حكم صاليت؟ وهل هي صحيحة أم ال؟ وماذا جيب علي إن مل تكن صحيحة؟ وشكراً لكم.

اجلواب

إن كنت تذكرت وأنت تصلي فيجب عليك أن تتخلص من النجاسة خبلع ما هي فيه مع االستمرار

يف صالتك ،فإن مل تستطع فتنصرف من صالتك وتتخلص من النجاسة وتبدأ صالتك من أوهلا ،وإن
كنت مل تتذكر النجاسة إال بعدما أكملت الصالة فصالتك صحيحة ،واحلمد هلل.
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إفرازات املرأة أثناء املداعبة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

هل السائل الذي خيرج مين أثناء مداعبة زوجي يل جنس؟ وهل يوجب الغسل (وهو سائل مائي اللون

لزج قليالً) ؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

هذا السائل الذي خيرج عند املداعبة هو املذي ،وهو سائل جنس ،ولكنه ال يوجب الغسل ،بل

يوجب غسل الفرج مث الوضوء ،كما يدل عليه حديث علي -رضي هللا عنه ،-فإنه قال":كنت رجالً
مذاء ،فكنت أستحي أن أسأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ملكان ابنته ،فأمرت املقداد بن
ً

األسود فسأله ،فقال":يغسل ذكره ويتوضأ" أخرجه البخاري ( ، )132ومسلم ( ، )303واللفظ له،

ويف لفظ آخر ملسلم":توضأ وانضح فرجك" ،وأما املين الذي يوجب الغسل ،فإنه خيرج عند اجلماع
أو االحتالم أو االستمناء ،وهو ماء رقيق أصفر ،كما جاء ذلك يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف

صحيحه ( )311عن أنس -رضي هللا عنه":-أن أم سلمة حدثت أهنا سألت النيب -صلى هللا عليه

وسلم -عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل؟ فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إذا رأت ذلك
املرأة فلتغتسل" فقالت أم سلمة -رضي هللا عنها :-واستحييت من ذلك ،قالت :وهل يكون هذا؟
فقال نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم":-نعم ،فمن أين يكون الشبه! إن ماء الرجل غليظ أبيض ،وماء
املرأة رقيق أصفر ،فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه" وهللا تعاىل أعلم.
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إفرازات املرأة املهبلية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1424/2/12هـ

السؤال

أان امرأة متزوجة وحامل يف الشهر السادس وأعاين من كثرة السوائل اليت خترج من الفرج ،واملشكلة
هي أنين أعاين منها عندما أصلي فقد أشعر هبا يف أثناء الصالة فأقطعها وأعيد الصالة مرة أخرى

علي من كثرة اإلعادة ،وأحياانً أشعر هبا أثناء
وهكذا اثنية واثلثة حىت أأتكد من عدم نزوهلا مما يشق ه

الوضوء فأعيد الوضوء وأحياانً ال أشعر هبا هنائياً ،ولكن عندما أذهب إىل احلمام بعد الصالة مباشرة

علي إعادة الصلوات اليت أجد بعدها هذه
أجدها ،فهل تعد انقضة للوضوء أم ال؟ وهل جيب ه

السوائل؟ أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

هذه السوائل املشار إليها خترج من املهبل خمرج الولد وهي طاهرة ال توجب غسل احملل وال الثياب،
وال تنقض الوضوء أيضاً؛ ألنه مل يرد يف نصوص الشارع -فيما أعلم -ما يدل على جناسة هذا

اخلارج ،أو على أنه انقض ،ال سيما وأن هذا األمر مما يبتلى به عامة النساء -سواء يف عصران هذا

أو يف عصر النبوة -فلو كان جنساً أو انقضاً لبينه الشارع ،وأيضاً فإن هذا اخلارج ليس من فضالت
الطعام والشراب -كالبول -وإمنا إفراز طبيعي خيرج من الرحم ،ولذا فإنه يكثر مع احلمل وال سيما

يف الشهور األخرية منه ،وهذا ما أفىت به مساحة الشيخ :حممد بن عثيمّي يف آخر حياته وقبله اإلمام
ابن حزم ،وهللا تعاىل أعلم.
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وجود بول دائماً يف املالبس

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1424/2/24هـ
السؤال

أجد يف مالبسي الداخلية أربع أو مخس نقاط من البول على الدوام ،فأغسلها اترة وأنساها أخرى،
هل يعترب هذا من سلس البول؟ ماذا جيب علي فعله؟ هل أغسله دائماً أم أتركه؟ أم ماذا أفعل؟ ما
حكم صاليت السابقة فيه؟

اجلواب
أخشى أن الذي بك وسواس فإن كان كذلك وجب عليك أن تغسل ذكرك بعد البول مث تتوضأ

وضوءك للصالة ،وينبغي أن ترش شيئاً من املاء على سراويلك؛ حىت ال يداخلك الشك كما ثبت

ذلك يف السنة ،فإن تيقنت أنه بول وليس بك وسواس فالواجب عليك عند دخول الوقت أن تغسل

فرجك وما لوثه من بدن ومالبس مث تتوضأ وضوءك للصالة ،مث تصلي ما شئت من فروض ونوافل،

فإذا دخل وقت األخرى تفعل مثل فعلك األول إال إذا مل خيرج منك شيء فأنت على طهارتك

األوىل ،وأما صالتك يف ثوب فيه نقاط بول وتركتها نسياانً أو جهالً فصالتك صحيحة واحلالة هذه
لعموم قوله تعاىل":ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان" [البقرة. ]286 :
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تطهري بول الطفل
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1425/5/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
يوجد سجادة صالة ابملنزل ،قد يصيبها جناسة بول طفل ،هل يلزم غسلها للصالة عليها؟ أم ميكن

وضعها يف الشمس واهلواء فتصبح جافة؟
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هناك مسألتان:

املسألة األوىل :بول الطفل جنس؛ وذلك لعموم األحاديث الواردة يف جناسة بول اآلدمي ،وهذه

األحاديث تعم بول الصغري والكبري.

املسألة الثانية :أن الشرع ورد ابلتخفيف يف غسل جناسة بول الطفل الذي مل أيكل الطعام ،فيكفي
فيه النضح ،أي :جمرد إمرار املاء على اجلزء الذي أصابه البول من غري حاجة إىل عصر ،هذا إذا كان

الطفل يف السؤال مل أيكل الطعام بعد ،أما إذا كان أيكل الطعام ،أي :ينظر للطعام بشهوة ورغبة،

فيجب أن يغسل مثل ما يغسل سائر بول اآلدمي ،ال بد من غمر املكان ابملاء ،وحيتاج إىل عصر.

والنجاسة تزول بغري املاء ،وهذا هو الراجح من أقوال العلم ،فأي شيء زالت به النجاسة فإهنا تزول؛

فإن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،فإذا انتفت النجاسة انتفى احلكم ابلقول أبهنا جنسة ،وبناء
على ذلك فالنجاسة تزال بغري املاء كالريح ،والشمس ،وغري ذلك .وهللا أعلم.
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تطهري دم احليض ابلريق
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

السالم عليكم.

الشيعة يقولون :إنه ورد يف صحيح البخاري اجمللد األول الكتاب السادس رقم:

( )312عن عائشة -رضي هللا عنها -مل يكن إلحداان أكثر من ثوب واحد ،وكان احليض أيتينا وحنن
نرتديه ،وعندما جيف الدم من احليض على الثوب كنا منسح الدم بريقنا وحنته أبظفاران .فهل هذا

صحيح؟ إذن ملاذا قال الشيخ سلمان ابستخدام املاء؟ أرى هذا البيان غريباً؛ ألنين مل أمسع أن الريق
يطهر.
ّ

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فلقد ثبت يف صحيح البخاري ( )312عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت" :ما كان إلحداان إال

ثوب واحد حتيض فيه ،فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ،فقصعته بظفرها ،أي :فركته به" ،وقوهلا
 رضي هللا عنها" :-قالت بريقها" أي :بلهته به ،وهذا احلديث الصحيح حجة ملن قال إنه جيوزتطهري النجاسة بكل مائع طاهر -ومنه الريق -كما أشار إليه احلافظ بن حجر يف الفتح (، )331/1
وهذا هو مذهب أيب حنيفة ،وأيب يوسف  -رمحهما هللا -كما يف اهلداية مع فتح القدير (-169/1

 ، )170وهو رواية عن أمحد  -رمحه هللا -كما يف اإلنصاف ( ، )298/2ور هجحه شيخ اإلسالم يف
جمموع الفتاوى ( ، )475/21حيث قال( :فالراجح يف هذه املسألة :أن النجاسة مىت زالت أبي

وجه كان ،زال حكمها ،فإن احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا) ا .هـ.

هذا هو الراجح يف هذه املسألة ،ومن قال بقول اجلمهور ،وهو أن النجاسة ال تزول بغري املاء ،فاألمر
واسع حبمد هللا .وهللا -تعاىل -أعلم.
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ما حكم هذه الرطوبة؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1426/03/18هـ
السؤال

حضرة الشيوخ األكارم :السالم عليكم ورمحة هللا.
أان فتاة يف العشرين من عمري ،أقع يف حالة معينة من اإلاثرة اجلنسية ،فيخرج من جسمي سائل ال
خيرج إال يف حالّي :إما عند قيامي مبثل هذا األمر ،وإما عند تفكريي أفكاراً جنسية ،فهل خروج مثل

هذا السائل يوجب الغسل ،أي هل أكون جنباً حّي خيرج؟ وهل هو جنس؟ .أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فالذي يظهر أن هذا السائل الذي خيرج منك هو املذي ،وهو الذي خيرج غالباً عند استدعاء

الشهوة ،أو عند مقدمات اإلاثرة اجلنسية ،وهو سائل مائي اللون ،وهو خبالف املين الذي خيرج من
املرأة عند االحتالم أو اجلماع ،فإنه ماء رقيق أصفر ،كما جاء ذلك يف حديث أنس عند مسلم

( )311حّي قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألم سلمة ... " :إن ماء الرجل  -يعين :املين-
غليظ أبيض ،وماء املرأة رقيق أصفر ،فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه".
واملذي  -أيتها األخت الكرمية -سائل جنس ،جيب غسل املالبس منه ،وهو يوجب غسل الفرج

والوضوء ،كما دل على ذلك حديث علي -رضي هللا عنه -عند مسلم ( ، )303وفيه أن املقداد

بن األسود -رضي هللا عنه -سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ع هما يوجبه خروج املذي ،فقال عليه

الصالة والسالم" :توضأ وانضح فرجك".

وعليه فمن خرج منه هذا السائل فإنه ال يكون جنباً ،وإمنا يكون حمداثً حداثً أصغر ،كما دل عليه
هذا احلديث.
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بقي أن أقول أخيت الكرمية :إنه جيب عليك أن تشغلي نفسك ابخلري -أو على األقل ابملباح -عن
كل ما يثري الشهوة أو يؤججها ،فالنفس  -كما قيل -إن مل تشغلها ابخلري شغلتك ابلشر ،وكلما كثر
وقت الفراغ ،كلما كثر عليك ورود األفكار احلاملة والتخيالت اجلنسية املثرية ،وحينئذ تتحرك عندك

الشهوة ،وهتيج الغريزة ،وتقعّي يف احملظور ابللجوء إىل ما خيففها من الوسائل احملرمة ،واليت هي يف

احلقيقة تثري الشهوة وهتيجها.

وأوصيك  -أخيت الكرمية -مبصاحبة النساء الصاحلات الاليت يذكرنك ابهلل  -عز وجل -وابلدار
اآلخرة ،والاليت ممن تطابق أفعاهلن أقواهلن ،وسرائرهن عالنيتهن ،واحرصي  -أيضاً -على الزواج

املبكر مىت ما تقدم لك زوج صاحل يف مظهره وخمربه ،يف دينه وخلقه؛ حىت يكون عوانً لك على ما

يرضي هللا -تعاىل ،-وحىت تشعري بطعم السعادة على حقيقتها .وهللا -تعاىل -أسأل أن يوفقك ملا
حيب ويرضى.
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التنجس مبالقاة النجاسة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ 1426/08/02هـ

السؤال

هل يتن هجس الشخص عندما جيلس أو ينام أو ميشي على مكان قد أصابته جناسة ،خصوصاً إذا كان
جسم هذا الشخص مبلوالً أو مالبسه مبلولة؟ وإذا حضر عندي ضيف وجلس على الكنب ،أو

مشى على السجادة اليت ابل عليها الطفل -سابقاً -فهل جيب علي أن أخربه أن ال جيلس يف ذلك

املكان حىت ال يتن هجس؟ وهل أكون آمثة لو مل أخربه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

أوالً :األصل يف األشياء الطهارة ما مل تثبت جناستها.

اثنياً :النجاسة اليابسة ال تنتقل إىل ثياب من القاها ،أما إذا كانت رطبة فإن رؤي أثر الرطوبة يف

ثياب من جلس عليها فهي جنسة وإال فال .فإن شك اإلنسان يف انتقاهلا إليه فاألصل هو الطهارة،
وهو أصل متيقن ال ينتقل عنه إال بيقّي أو غلبة ظن ،ولعل من أقوى ما يدفع الوسواس حديث أيب

سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قيل :اي رسول هللا أنتوضأ من بئر بضاعة -وهي بئر يلقى فيها
احليض والننت وحلوم الكالب؟  -فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :-إن املاء طهور ال ينجسه شيء"
أخرجه أبو داود ( ، )66والرتمذي ( ، )66والنسائي ( . )326وصححه اإلمام أمحد وحيىي بن معّي
وابن حزم وابن تيمية .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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جناسة املذي
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/إزالة النجاسة
التاريخ 1426/11/01هـ

السؤال

إذا وصل املذي املالبس ه
وجف فيها ،هل جيوز الصالة بتلك املالبس؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
جناسة املذي جناسة خمففة ،فيكفي فيه نضح الثوب ،أي مكاثرته ابملاء ،فإن صلى بثوب فيه جناسة

انسياً فال شيء عليه.

وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيفية الغسل من احليض
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/الغسل

التاريخ 1422/7/24

السؤال

ما كيفية الغسل والتطهر من احليض؟ وما الدعاء ،أو ماذا جيب على أن أفعل أو أقول؟
اجلواب

ليس عليها شيء واجب من الدعاء ،وإمنا تسمي عند البدء إذا كانت يف مكان طاهر ،وإذا كانت يف

دورة املياه اليت فيها قضاء احلاجة ،فإهنا تقدم رجلها اليسرى عند الدخول وتسمي ،مث تغتسل

االغتسال الكامل؛ فتبدأ بغسل أثر النجاسة من فرجها وما حوله ،مث تتوضأ وضوءها للصالة ،مث
تفيض املاء على رأسها حىت تروي بشرهتا ابملاء وتنقض شعرها ،مث تفيض املاء على سائر جسدها

ثالث مرات ،فهذا هو الغسل الكامل .فقد أخرج مسلم يف صحيحه ( )332عن عائشة أن أمساء

إحداكن ماءها وسدرهتا
سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن غسل احمليض فقال(( :أتخذ
ّ

تصب
ّ
تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حىت تبلغ شؤون رأسها ،مث ّ
فتطهر ،وحتسن الطهور ،مث ّ
تطهر هبا؟ فقال(( :سبحان هللا!
فتطهر هبا)) فقالت أمساء :وكيف ّ
ممسكة ّ
عليها املاء ،مث أتخذ فرصة ّ
تطهرين هبا)) فقالت عائشة (كأهنا ختفي ذلك) تتبّعّي أثر الدم .وسألته عن غسل اجلنابة فقال:
ّ
تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون
((أتخذ ماءً ّ
فتطهر فتحسن الطهور ،أو تبلغ الطهور ،مث ّ

مينعهن احلياء أن
رأسها ،مث تفيض عليها املاء)) فقالت عائشة :نعم النساء نساء األنصار! مل يكن
ّ

يتفقهن يف الدين.

هذا هو الغسل الكامل ،أما الغسل اجملزئ فهو غسل البدن كامالً ابملاء مرة واحدة .وهللا أعلم.
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الوالدة القيصرية هل هلا نفاس
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1422/6/27
السؤال

مسعت أبن املرأة اليت تلد ابلقيصرية ليس هلا نفاس على الرغم من نزول الدم بنفس صفة اليت تلد
والدة طبيعية ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب

هذا ليس بصحيح ألن النفاس هو الدم اخلارج من املرأة مع الوالدة ،أو بعدها ،أو قبلها بيسري .أما
إذا استخرج اجلنّي أبي طريقة ومل حيصل مع املرأة دم فال نفاس عليها.
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مىت تبدأ أحكام النفاس؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1422/4/9
السؤال

قريبة يل كانت حامالً ويف عصر يوم  29من رمضان نزل معها دم خفيف جداً ويف ليلة  30بدأت

عالمات الوالدة كأمل الظهر وحنوه مث يف صبيحة يوم  30خرج منها ماء الوالدة ،مث ولدت ليلة العيد

 ...علماً أهنا صلت يوم  29كامالً أما يوم  30فصلت الفجر فقط ..وقد صامت اليومّي معاً..
ما حكم صالة هذين اليومّي من حيث الوجوب واألجزاء والقضاء؟
اجلواب

املدار يف ذلك على وجود الطلق ،فمىت بدأ الطلق أخذت حكم النفساء ،وعلى هذا فإن كان هذا

الدم اخلفيف غري مقرون بطلق وانقطع بعد ذلك فصيامها صحيح يف اليوم التاسع والعشرين وكذلك

صالهتا؛ وإن كان مقرتانً آبالم الوالدة فصومها غري صحيح ،وأما اليوم الثالثّي فعليها قضاؤه ألنه
مقرون ابلطلق وهو بداية النفاس.
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رأت احليض بعد قضاء العمرة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

سؤايل عن عمرة أتيت هبا منذ سنة ،وفعلت مجيع متطلباهتا ،ولكن بعد عوديت إىل السكن وجدت دم

الدورة ،علماً أبنين كنت متأكدة أبنين طاهرة عندما بدأت العمرة ،ولست متأكدة مىت نزلت الدورة؟
هل هي خالل عمريت أو بعد االنتهاء من املناسك أفتوان مأجورين .جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
ما دمت متأكدة أبنك بدأت الطواف طاهرة فال تلتفيت إىل الشك ،وجيوز أن ما رأيت حصل بعد

الطواف ،واعلمي أن السعي ال يشرتط له طهارة ،فلو طافت املرأة طاهرة مث جاءها احليض قبل
السعي فإهنا تسعى ،وال شيء عليها ،فعمرتك صحيحة -إن شاء هللا.-
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إعادة املرأة للصيام دون الصالة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1425/10/25هـ

السؤال

علما أن الصالة عمود الدين .ما أصل كلمة (آمّي) يف
ملاذا املرأة تعيد صيامها وال تعيد صالهتا؟ ً
الصالة؟ وما معناها؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
-1فإن املرأة إذا حاضت مث طهرت لزمها قضاء الصوم وال يلزمها قضاء الصالة ،واألصل أن على
(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوال
املسلم التسليم واإلميان حبكم هللا وحكمته ،ويكفيه ذلك كما قال هللا تعاىلَ :
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَ ْن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم) [األحزاب :من اآلية . ]36وملا
ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ً َ
ضى هُ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
سئلت عائشة ،رضي هللا عنها :ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ كان جواهباَ :كا َن
صيبـنا ذَلِك فَـنـؤمر بَِقض ِاء ال ه ِ
ص َالةِ .أخرجه مسلم (. )335
ض ِاء ال ه
ص ْوم َوَال نُـ ْؤَم ُر بَِق َ
يُ ِ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
لكن قد يكون من احلكمة يف ذلك أن يف قضاء الصالة مشقة على املرأة ،وقد تطول أايم احليض

عند بعض النساء ،وكذلك أايم النفاس ،ودين اإلسالم وهلل احلمد جاء برفع احلرج ،وأما الصيام
فليس يف قضائه مشقة كقضاء الصالة .وهللا تعاىل أعلم وأحكم.
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 -2وأما كلمة (آمّي) فهي كلمة تقال يف إثر الدعاء ،قال الفارس( :هي مجلة مركبة من فعل واسم،
معناها :اللهم استجب يل .قال :ودليل ذلك أن موسى عليه السالم -ملا دعا على فرعون وأتباعه
ِ
س َعلَى أ َْم َواهلِِ ْم َوا ْش ُد ْد َعلَى قُـلُوهبِِ ْم) [يونس . ]88 :قال هارون عليه السالم:
فقالَ :
(ربهـنَا اطْم ْ
ت
(وقَ َ
وسى َربهـنَا إِنه َ
ك آتَـ ْي َ
ال ُم َ
آمّي .فطبّق اجلملة ابجلملة) ا .هـ .وتالحظ أيها األخ أن بداية اآليةَ :
ال قَ ْد أ ِ
ت َد ْع َوتُ ُك َما)  .مع أن الدعاء من
فِ ْر َع ْو َن َوَم َألَهُ ِزينَةً  . ) ...وختمت بقوله تعاىل( :قَ َ
ُجيبَ ْ
موسى لكن أ همن هارون -عليهما السالم -على دعائه .وهللا تعاىل أعلم.
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نزول دم بسبب اللولب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/3/11هـ

السؤال

استعمل أحد وسائل تنظيم النسل وهي (اللولب)  ،ويستمر احليض عندي سبعة أايم ،وبعد الطهر
يستمر نزول الدم مخسة أايم بكميات بسيطة جداً؛ فما حكم الصالة واجلماع يف هذه الفرتة؟

أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كان هذا اللولب معروفاً أبنه حيدث احليض فيطيل مدته ،فتعترب تلك األايم الزائدة حيضاً ترتك هلا

املرأة الصالة والصيام ،وال حيل فيها الوطء ،وإن كان ما ينزل بعد الطهر ،وبعد انقطاع احليض من أثر

اللولب فقط ،فال يعترب حيضاً وجتب فيه الصالة ،وجيوز فيه الوطء.
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الدم بعد تركيب اللولب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

ما حكم الدم الذي ينزل على النساء بعد تركيب اللولب وهل أيخذ حكم دم احليض أو النفاس.

اجلواب

هذا الدم ال أيخذ حكم احليض والنفاس ،ألن الدماء اليت تعرض للمرأة كثرية ،فال ترتك الصالة وال
الصيام إال لدم احليض والنفاس الصرحيّي ،أما إذا شكت يف هذا فاألصل وجوب الصالة ووجوب

الصيام ال ترتكها إال لدم حيض أو نفاس.
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الدم بعد انقطاع الدورة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1423/9/11هـ

السؤال

امرأة أتتيها الدورة الشهرية وتستمر حىت اليوم السابع ،حيث ينقطع دم احليض فتغتسل وتتطهر ،ويف

إحدى املرات انقطع عنها دم احليض واغتسلت وجامعها زوجها يف الليلة الثامنة واغتسلت من
اجلماع ،ويف الصباح وجدت أنه خرج منها دم بكمية قليلة جداً.
السؤال :هل هذا الدم دم حيض؟ وهل أيمث زوجها على مجاعه هلا؟ وهل عليهما كفارة؟
اجلواب

نزول الدم بعد االغتسال ال خيلو إما أن يكون صفرة أوكدرة كأن يكون دماً بُنياً فهذا ال اعتبار به؛ ملا

الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه
ثبت عن أم عطية -رضي هللا عنها -أهنا قالت":كنا ال نعد ُ

البخاري ( ، )326فمثل هذا الدم ال مينع الصالة والصوم وسائر العبادات ،كما ال مينع الزوج من
اجلماع بسببه ،وحكمه حكم البول جيب به الوضوء وإزالة ما أصاب من البدن والثوب ،وأما إن كان
دماً صرحياً فإنه يعد من احليض وعلى املرأة أن تعيد الغسل بعد انقطاعه.

والذي يظهر يل يف الصورة املسؤول عنها أهنا أقرب إىل األول ال سيما إن كانت بعد الطهر ،وللطهر

عالمة ابرزة تعرفها النساء تُسمى القصة البيضاء ،وهي سائل أبيض يدفعه الرحم يف آخر العادة،
ويوجد عند أكثر النساء وقد ال يوجد عند بعضهن.

وال إمث -إن شاء هللا تعاىل -عليها وال على زوجها يف اجلماع الذي حصل على كل حال ،فإنه إن
كان اخلارج كدرة أو صفرة فليس حبيض ،وعليه فاجلماع ليس يف احمليض ،وإن كان دماً فهما مل

يقصدا ذلك؛ ألهنا تعرف عادهتا وقد انتهت حبسب معرفتها ،وال كفارة كذلك عليهما ،وهللا -تعاىل-

أعلم.

()178/5

عرق احلائض
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1423/5/19
السؤال

هل املالبس اليت يصيبها العرق اخلارج من اإلنسان وقت احليض أو اجلنابة تعد جنسة وال تصح

الصالة هبا؟
اجلواب

بل هي طاهرة وتصح الصالة فيها ما مل يصبها دم احليض ،أو جناسة أخرى ،فإن أصابتها جناسة تُغسل
ويُصلى هبا.

()179/5

حكم قراءة القرآن للحائض
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1422/11/7
السؤال

بين اللون ،مث بعد يومّي أرى الدم األمحر ،فما حكم هذين
إن دوريت الشهرية تبدأ عادة مبخاط ه

اليومّي من صالة وصيام؟ هل أصوم وأصلي وأقرأ القرآن؟ أم تعد من أايم الدورة؟ أفيدوين أفادكم

هللا.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه وبعد :فإن ما ترينه من
خماط بين اللون بداية دورتك الشهرية تتبع عادتك ،فهو حيض ال تصومي وال تصلي فيه؛ ألهنا من

أايم الدورة الشهرية ،أما قراءة القرآن فمحل خالف بّي أهل العلم يف جوازها للحائض ،والراجح

عندي جوازها  -عند احلاجة  -إذا كانت من غري مس للمصحف ،أي من احلفظ أو متس املصحف
من وراء حائل ،وهللا أعلم.

()180/5

استخدام احلبوب اليت متنع الدورة الشهرية
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/9/13هـ

السؤال

السؤال :زوجيت تريد احلج ويصادف ذلك وقت الدورة الشهرية ،فهل جيوز هلا استخدام احلبوب اليت

متنع الدورة لتحج؟ علماً أهنا مل تستطع احلج يف العام املاضي بسبب الدورة ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

نعم جيوز هلا استخدام احلبوب اليت متنع الدورة إذا مل يكن عليها ضرر صحي يف ذلك.

مع العلم أن الدورة ال متنع من احلج ،فاحلائض تؤدي املناسك كلها غري أال تطوف ابلبيت حىت

تطهر .وهللا أعلم.

()181/5

استمرار دم النفاس بعد األربعّي
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1422/12/1
السؤال

أان متزوجة ،وأجنبت طفالً ،وأمتمت أربعّي يوماً ،وهي مدة النفاس ،لكن بعد متامي لألربعّي يوم مل

تظهر عندي عالمة الطهارة ،حيث خيرج مين مادة دم داكن ،مث بعد ذلك مادة صفراء .أرجو

التوضيح ملعرفة الطهارة الصحيحة ابلنسبة للنفساء ،حيث إين اآلن ال أصلي ،وزوجي ال يباشرين؟
اجلواب

هذا الدم الذي بعد األربعّي ال خيلو من ثالث حاالت:

ٍ
فحينئذ جتلس له فال
احلالة األوىل :أن يكون الدم الذي جاء بعد األربعّي يف وقت عادهتا (احليض)
تصلي وال تصوم؛ ألنه دم حيض.

احلالة الثانية :أال يكون يف وقت عادهتا ،والدم على وترية واحدة أي :مل يتغري بل هو على طبيعته

ورائحته اليت كان عليها يف األربعّي ،فهذا دم نفاس على الصحيح.

احلالة الثالثة :أال يكون الدم الذي بعد األربعّي يف وقت عادهتا ،ومل يكن على طبيعته قبل أن تتم

األربعّي ،فهذا دم فساد ،أي :استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس ،فتغتسل وتصوم وتصلي ،ولزوجها

أن يباشرها ،عن أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت ":كانت النفساء جتلس على عهد رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -مدة أربعّي يوماً "رواه أمحد ( )26561وأبو داود ( )312والرتمذي

( )139واحلاكم ( ، )141-640وصححه ،ووافقه الذهيب ،وقال النووي" :حديث حسن" ،وقال
اخلطايب ":أثىن البخاري على هذا احلديث" ،لكن اشرتط بعض العلماء تغري الدم -كما سبق،-
ومحلوا احلديث على أن األربعّي هي الغالب من أحوال النساء ،وعليه فيكون األمر ابلتفصيل
السابق ،وهللا  -تعاىل  -أعلم.

()182/5

أسقطت قبل ختلق اجلنّي فهل تعد نفساء؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1422/12/22
السؤال

بعد محل زوجيت بتسعة أسابيع مات اجلنّي يف بطنها ،وعملت هلا عملية تنظيف إلزالة اجلنّي وآاثر

احلمل .فهل تعترب نفساء يف هذه احلالة؟ وهل النفاس مربوط بكمية الدم قليلة كانت أو كثرية؟ وكم

عليها أن تنتظر لتصلي؟ وهل هناك أحكام متعلقة هبذا السقط؟ علماً أبن املستشفى مل يسلموان هذا

السقط.
اجلواب

ال تعترب زوجتك نفساء ،والدم دم فساد ،تتوضأ وتتحفظ وتصلي وتصوم إن شاءت .والسقط يف هذه

احلال ليس له حكم األموات ألنه مل تنفخ فيه الروح ،وال تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن
بكون اإلسقاط وقع بعدما تبّي فيه خلق إنسان ،فلو وضعت سقطاً صغرياً مل يتبّي فيه خلق إنسان

فليس دمها دم نفاس ،بل هو نزيف يكون حكمها فيه حكم املستحاضة ،وأقل مدة يتبّي فيها خلق

إنسان مثانون يوماً من ابتداء احلمل ،وغالبها تسعون يوماً وهللا أعلم.

()183/5

دم اإلجهاض

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1423/11/23هـ
السؤال

امرأة أجهضت يف الشهر الثاين ،هل يعترب الدم النازل عليها بسبب اإلجهاض دم نفاس أم دم

استحاضة؟ وماذا يرتتب يف احلالتّي؟ أرجو التفصيل يف املسألة وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فاجلواب أن

املرأة املسقطة ال ختلو من حالتّي:

احلالة األوىل :إذا أسقطت ما تبّي فيه خلق إنسان ولو خفياً فإن الدم النازل يعترب دم نفاس يرتتب

عليه ترك الصالة والصيام ،بل ال يصح منها ذلك ،وتقضي الصيام إذا طهرت.

احلالة الثانية :إذا أسقطت ما مل يتبّي فيه خلق إنسان فالدم الذي يصاحبه ال يعترب دم نفاس ،بل هو

دم عارض سببه اإلسقاط ال يرتتب عليه ترك الصالة والصيام ،بل على املسقطة أن تستثفر أي
تتحفظ وتتوضأ وتصلي وتصوم كالطاهرات متاماً.

هذا وما ذكرته السائلة من أن اإلسقاط كان يف الشهر الثاين يدل على أن اجلنّي مل يتبّي فيه خلق

إنسان ،ال سيما إن كان يف أوائل الشهر الثاين ،فتكون من احلالة الثانية واليت تقدمت آنفاً وهللا

أعلم.

()184/5

الدم اخلارج بعد عملية التنظيف
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1423/2/18
السؤال

زوجيت لديها مرض يدعى (احلمل العنقودي) وهو مرض انتج عن تكون أكياس يف الرحم ينتج عنها
نفس أعراض احلمل احلقيقي ،وحيتاج لعملية تنظيف ،وسؤايل هو :هل الدم الذي خيرج بعد عملية
التنظيف يعد دم نفاس مانع من الصالة؟

اجلواب

الدم الذي خيرج من املرأة بعد عملية التنظيف ليس له حكم النفاس ،وهو جنس ،فال ترتك له املرأة

الصالة ،وإمنا جيب عليها قبل الصالة وبعد دخول الوقت غسل أثر النجاسة ،واختاذ ما مينع نزول
الدم ،وتصلي ولو خرج منها دم.

()185/5

الكدرة والصفرة قبل الطهر وبعده
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

فتاة كانت دورهتا الشهرية ستة أايم منذ بلوغها ،وبعد عدة سنوات كانت تستمر الكدرة طويالً
وزادت عن عشرة أايم ،وكانت تغتسل عند رؤية القصة البيضاء ،وأحياانً كان يتبعها بيوم دم أو كدرة,
لكنها مل تكن ترى القصة البيضاء دائماً ،فكانت تظل ستة أايم مث تغتسل وتصلي حىت لو مل تر القصة
البيضاء ،وذلك مع استمرار الكدرة والدم إىل ما بعد ذلك ،فما احلكم؟

اجلواب

الكدرة والصفرة املتصلة بدم احليض تعد حيضاً ،أما بعد الطهر فال تعد حيضاً؛ لقوله أم عطية

األنصارية -رضي هللا عنها" :-كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه البخاري ()326
وأبو داود (. )307

وال جيوز للمرأة أن ترتك الصالة ألي دم تراه ،وإمنا ترتك الصالة لدم احليض أو النفاس فقط ،وما

عداه من الدماء فتتخذ وقاية متنع نزول الدم وتتوضأ لكل صالة ،وتصلي الفرض والنفل ولو نزل
منها دم أثناء الصالة.

()186/5

مىت يعترب دم اإلسقاط نفاساً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/2/26هـ

السؤال

هل على املرأة اليت تسقط محلها يف الشهر الثالث صالة أم تعترب يف حكم النفساء؟ وإن كان عليها
صالة كيف تقضي من مل تصل ابعتبار أهنا نفساء؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن سقط منها ما تبّي فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس ،وإن كان دماً فقط أو مل يتبّي فيه خلق

إنسان فليس هلا حكم النفاس ،بل جيب أن تصلي وتتخذ وقاية متنع نزول الدم وتصلي ،وإذا شق

عليها صالة كل فريضة يف وقتها فلها أن جتمع املغرب والعشاء يف وقت أحدمها ،وجتمع الظهر
والعصر يف وقت أحدمها ،والغالب أنه إذا سقط بعد مثانّي يوماً يكون قد تبّي فيه خلق إنسان.

()187/5

اضطراب الدورة حلبوب احلمل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/8/16هـ

السؤال

امرأة تستخدم حبوابً لتنظيم احلمل ،فكان أن اضطربت هبا الدورة ،فأصبحت أتتيها يف الشهر أكثر

من مرة ،وخالل أوقات متعددة ،مما يضيع عليها عدداً من الصلوات ،فكيف تصنع؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

ما تيقنت أنه حيض ما مل يتجاوز أكثر احليض وهو مخسة عشرة يوماً فهو حيض ،وما مل تتيقنه أنه

حيض فال جتلسه ،ألن األصل وجوب الصالة عليها ما مل تتيقن ما يسقطها ،والذي هو احليض أو

النفاس ،وعليها أن تعلم أنه تنتاب املرأة دماء كثرية ،وال تسقط الصالة عنها إال لدم احليض ودم
النفاس فقط .وهللا أعلم.

()188/5

دم اإلسقاط حيض أم استحاضة؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

ما حكم من وضعت جنينها يف الشهر الثاين؟ هل تصلي أم أتخذ حكم النفساء؟ علما أن الدم مازال

خيرج بّي احلّي واآلخر ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال يثبت للجنّي األحكام املتعلقة ابلنفساء إال إذا تبّي فيه خلق إنسان ،فإذا وضعت املرأة ما تبّي
فيه خلق إنسان فإهنا أتخذ أحكام النفساء ،واملقصود بتبّي خلق اإلنسان تبّي اليد ،أو الرجل ،أو

الوجه ،أو ما أشبه ذلك ،فإذا مل يتبّي فيه خلق اإلنسان فإهنا ال أتخذ أحكام النفساء ،ويكون الدم
اخلارج منها هو دم حيض إذا كان على صفة دم احليض.

()189/5

الدم الذي يسبق نزول الدورة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/8/5هـ

السؤال

زوجيت تسأل عن حكم اليومّي األولّي من موعد الدورة الشهرية هلا ،واليت ال يظهر فيها الدم على

هيئة نقط ،بل ال يظهر أثر إال إذا مسحت الفرج ،هل هذين اليومّي من الدورة أم ال؟ وإذا مل يكوان

من أايم الدورة فما حكم الصلوات اليت تركتها يف هذين اليومّي؟.
اجلواب

أما ابلنسبة للدورة إذا نزلت على املرأة ،فال يشرتط أن يكون الدم السائل كثرياً ،بل يثبت هلا حكم

احلائض من حلظة نزول هذا الدم ،وإن كان يسرياً جداً ،وإن كان على شكل نقط ،فما دام الدم قد
نزل منها فإهنا أتخذ حكم احلائض.

()190/5

صامت وهي حائض ظانّة أهنا قد طهرت
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/8/9هـ
السؤال

اكتشفت بعد زايريت لطبيبة ثقة ومؤمنة وملتزمة أنين كنت أغتسل قبل االنتهاء من حيضيت أي بعد

مخسة أايم فقط ،علماً أبن حيضيت مثانية أايم كما وضحت يل الطبيبة ،فماذا أفعل يف صيام أشهر
رمضان السابقة؟ مبا أين كنت أغتسل وال تزال احليضة قائمة؟ أفيدوين ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :عليك أن تسأيل عاملاً عن ذلك بعد االستشارة الطبية السابقة ،فقد تعترب الطبيبة

شيئاً من الدماء من احليض وهو ليس كذلك شرعاً ،وإن كان الغالب أن قول الطبيبة يكون معترباً يف
مثل ذلك ،وأنت مل تذكري صفات الدم الزائد حىت أبّي لك هل هو حيض أو ال.

مث إذا ثبت أنك كنت تغتسلّي قبل انتهاء الدورة الشهرية ،فإن كان ذلك جبهل منك وعدم علم

ابحلكم الشرعي ،ومل تسمعي مطلقاً عن هذا احلكم الشرعي فالذي يظهر يل عدم وجوب قضاء شيء
من الصيام السابق لكونك معذورة ابجلهل ،ولذلك مل أيمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

املستحاضة اليت تركت الصالة جهالً ابإلعادة فيما رواه البخاري ( )327من حديث عائشة  -رضي

هللا عنها -وال أمر عدي بن حامت  -رضي هللا عنه  -أن يعيد صيامه ،ملا وضع عقاالً أبيض وأسود

كان ينظر فيهما وأيكل ما مل يستبينا ،وقد كان خمطئاً يف ذلك ،ألن املقصود ابخليط األبيض واألسود
سواد الليل وبياض النهار ،فهو كان أيكل بعد طلوع الفجر جهالً ،ومع ذلك مل أيمره  -صلى هللا

عليه وسلم  -ابإلعادة فيما رواه البخاري ( ، )1916ومسلم ( )1090فلهذه النصوص وغريها
أرى أنه ال جيب عليك اإلعادة جلهلك ،وهللا أعلم.
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النزيف بعد الدورة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/8/2هـ

السؤال

نزيف جاء بعد الدورة أبسبوعّي فقط ،واستمر مخسة أشهر ما بّي شديد ووسط وبسيط ،وقد يتوقف
ساعات أو يوماً مث يعود ،مع العلم أن الدورة عندي تتأخر ثالثة أشهر أو أقل أو أكثر ،ومل أترك
الصالة من بداية النزيف؛ ألنه جاء بعد الدورة أبسبوعّي ،فهل فعلي هذا صحيح؟

وما حكم اجلماع؟ وإذا كان ال جيوز فهل جيوز يف أثناء توقف النزيف ليوم أو ساعات؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

فعلك هذا صحيح ،فال ترتكي الصالة إال لدم احليض الصريح ودم النفاس ،وما عدامها فيجب على

املرأة أن تصلي ،وال ينبغي وطء املستحاضة إال عند الضرورة ،أما يف حالة توقف النزيف فيجوز
اجلماع وإن كان الزمن يسرياً ،وهللا أعلم.
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من مسائل احليض

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/5/22هـ
السؤال

زوجيت ختتل لديها الدورة الشهرية ،فتكون فرتة احليض من مخسة أايم إىل مثانية أايم ،ويكون يف اليوم

األخري محرة بعض الشيء ،وأحياانً صفرة .فالسؤال هو:

( )1مىت يكون وقت انقطاع احليض؟ وهل املدة اليت ذكرهتا طبيعية؟

( )2وإذا انقطع احليض عنها قرب صالة املغرب ،هل عليها أن تصلي العصر أوالً؟
( )3وإذا كان الدم دم استحاضة ،فهل عليها أداء الفرائض أم تركها

اجلواب

 01دورة املرأة هي اليت تعتادها يف العادة ،ويتكرر معها ،ودم الدورة معروف له صفات تعرفها
النساء من حيث اللون ،ومن حيث الرائحة ،ومن حيث الثخونة ،هذا من انحية ،والناحية الثانية :إنه

إذا تكرر عليها هذا الدم مثانية أايم ثالث مرات ،فإن هذا يعترب دورهتا ،ولو أنه نقص يف بعض

األحيان عن هذا ،فإذا رأت فيه النقاء التام يعد طهراً إذا كانت مثالً عادهتا مثانية أايم ،وبعض األايم

صارت مخسة ،فإذا أهنا رأت يف اليوم اخلامس نقاء اتماً ليس فيه كدرة وال صفرة ،فإنه يعد طهراً ،أما
إذا كان الدم معها ما بّي اخلامس إىل الثامن فيه كدرة أو محرة أو صفرة ،فإنه يعد من احليض.

 02إذا انقطعت عنها الدورة قبل غروب الشمس ،فإهنا تصلي الظهر والعصر ،تصلي العصر وما

جيمع إليها وهي الظهر ،وإذا جاءهتا الدورة قبل طلوع الفجر ،فإن عليها أن تصلي املغرب والعشاء،
أي :العشاء ،وما جيمع إليها وهي املغرب.

 03إذا كان حقيقة األمر أنه دم استحاضة ،فهذه ليس هلا أن تنقطع عن الصالة ،وال عن الصيام؛
ٍ
فحينئذ يكون عليها بعد دخول الوقت أن تستنجي
ألن دم االستحاضة دم فساد وليس دم عادة،
وتتوضأ وتتحفظ ،وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل إىل أن أييت وقت الفريضة الثانية ،مث بعد ذلك
تتوضأ مثلما عملت يف األوىل.
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زايدة أايم الدورة الشهرية على املعتاد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

تستمر فرتة الدورة الشهرية معي إىل عشرة أايم يف بعض األوقات ،ومسعت أنه يتو هجب علي الصالة
يف حّي مرور عشرة أايم ومل تنته الدورة ،فهل هذا صحيح؟.

اجلواب

أقل مدة احليض يوم وليلة ،وأكثره مخسة عشر يوماً ،فإذا استمر مدة عشرة أايم أو أكثر ما مل يتجاوز

أكثر احليض على وترية واحدة ،وشكل واحد فهو حيض جتلسيها وال شيء عليك ،وأما إذا اختلف
فانظري إن رأيت صفرة أو كدرة بعد طهر فتعترب هذه طهارة وعليك الصالة فيها ،وإن زادت أايم

احليض من شهر إىل شهر ،واستمرت هذه الزايدة مثالً فعليك أن جتلسيها وال تصلي ،وإذا شككت

يف األمر فاألصل وجوب الصالة ،فال تسقط عنك إال بيقّي احليض والنفاس.
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نزيف أم نفاس؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1424/2/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
امرأة تسأل وتقول قبل ما يقارب  20سنة كان لدي طفالن وكنت أخاف من احلمل وقد مارست

بعض احملاوالت لكي يسقط احلمل إذا كان هناك محل ،كأن أترك أبنائي يقفزون على بطين وكان ذلك

يف شهر رمضان ،وال أتذكر ابلضبط بل أعتقد أنه قد نزل علي بعض الدم وال أعلم مقدار األايم فهل
هي الدورة؟ مع أهنا ختالفها يف األايم والكم ،وأان عندما أ ِ
ُرضع ال أتتيين الدورة فما احلكم هل أقضي
أم ماذا أفعل؟ مع أنين ال أتذكر ابلضبط وجلهلنا يف ذلك الوقت مل نعر األمر اهتماماً أفيدوين جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاجلواب أنه ما دام احلمل مشكوكاً فيه مث إنه على فرض وجوده فهو بال شك يف مراحله األوىل
فال يكون الدم النازل عليه دم نفاس إال بوضع أو إبسقاط ما فيه خلق إنسان ومل يكن كذلك ،مث

أيضاً هذا الدم ليس دم حيض؛ ألنك ذكرت أنه خيالف دم العادة يف األايم والكمية ،فاتضح أن

الغالب على هذا الدم أنه دم صفرة أو كدرة وهو زمن الطهارة طهر ،فإذا كنت يف األعوام املاضية ملا

أصابك هذا الدم قد صمت فأرى أن صومك إن شاء هللا صحيح وال قضاء عليك وعليك طرد
الشك عنك ،وهللا أعلم.
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نزول الدم من املرأة بسبب الفحص
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1424/7/11هـ

السؤال

أان أخضع لعالج ابإلبر يف العضل لعملية تنشيط املبايض ،واآلن أان يف شهر رمضان وأخضع بعد كل

مخس إبر إىل فحص داخلي ،ولقد نزل الدم أثناء الفحص هل هذا يفطر أم ال؟.
اجلواب

الدماء اليت تعرض للمرأة كثرية ،وال يفسد صيامها إال دم احليض الصريح ودم النفاس فقط.
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احليض بعد اخلمسّي

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد..فضيلة الشيخ أريد إفتاءان يف قضية
املرأة اليت بعد سن اخلمسّي وأيتيها دم فهي يف إشكال من أمرها..هل يعترب دم حيض أم دم
استحاضة؟ ..ونريد التفصيل شاكرين ،حيث أن كثريا من نسائنا يرتكن الصوم والصالة إذا جاءهتم

هذه الدورة  ...فبعضهن تغيب عنها 3شهور أو أكثر أو أقل وإن قلت إهنا ليست حبيض قالت إن
صغريات السن تتلخبط عندهن الدورة فهذه يف حكمها ،وأحياان يصل عمر املرأة إىل  56أو أكثر

وتقول إنه منتظم معها هذا الدم مع العلم أننا قرأان فتوى للشيخ ابن ابز رمحه هللا يقول إن الدم بعد

سن اخلمسّي يعترب استحاضة وال ترتك املرأة الصالة وال الصوم من أجله ومل يذكر ما إذا كان منتظما

أو غري منتظم أو تغري لونه أو مل يتغري..أفيدوان جزاكم هللا خريا ألن ذلك يرتتب عليه ترك الصوم
والصالة وذلك أمر خطري..

اجلواب

الصحيح من أقوال أهل العلم رمحهم هللا أنه ال حتديد آلخر سن حتيض فيه املرأة ال ابخلمسّي وال
بغريها إمنا الضابط أن املرأة مىت رأت الدم املعروف عند النساء أنه حيض أبوصافه املعروفة فهو

حيض ولو كان ذلك بعد سن اخلمسّي لعدم وجود دليل شرعي على التحديد وهللا تعاىل يقول":

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى" [البقرة ، ]222:فإذا وجد هذا األذى  -دم احليض -فله
حكم احليض ،وهللا أعلم.
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مصابة بنزيف فهل تصلي؟
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1425/2/29هـ

السؤال

السالم عليكم.

أان على تقدير األطباء حامل ،ولكن مل يتبّي شيء يف األشعة غري كيس محل فقط ،ليس بداخله أي

شيء مع وجود نزيف مستمر يومياً ،سؤايل :هل تصح الصالة خالل مدة النزيف املذكورة؟ هل جيوز
يل أن أجهض احلمل؟ مع العلم أين رمبا أتضرر نظراً لوالديته السابقتّي للولدين القيصريتّي ،وأخاف
على نفسي من هذا احلمل ،وهل صحيح أنه جيوز إجهاض احلمل الذي ليس فيه روح قبل أربعّي

يوما؟.وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
كيف يكون تقدير األطباء أن املوجود غري الذي يظهر يف األشعة؛ ألن الطبيب يبين على حتاليل

خمربية وأشعة ،وعلى كل ،فاملرجع يف تقدير املوجود ،واعتباره محالً من عدمه هو قول ثقات الطبيبات

املبين على التشخيص ،فإن اعتربنه محالً فإن الدم املوجود ال يعترب حيضاً وال أيخذ حكم احليض ،بل
هو دم فساد تصلي معه املرأة بعد أن تغسل الدم ،ومتنع وصوله بوسائل معروفة ،وحكمها حكم

املستحاضة من حيث جواز اجلمع إن شق عليها األمر ،وأما إذا مل يعترب محالً فحينئذ جيب أن يعرض

على جلنة حىت تقرر إزالة الكيس؛ ألنه يكون سبباً فيما حيصل ،وأما الدم فإن كان مث متييز أبن كان

بعضه خيالف اآلخر فتعترب ما محل صفات دم احليض حيضاً ،وما مل يكن كذلك دم فساد ال مينع

الصالة ،وإن مل يكن متييز فتعود إىل عادهتا السابقة ،فتجلس أايم عادهتا مث تعترب ما زاد استحاضة.

وأما اجلزء الثاين من السؤال :فإن كان اخلوف مبنياً على دوافع طبية معتربة يقررها ثقات األطباء،
وتتوفر ضوابط الضرورة أو احلاجة فيمكن إجهاض ما مل مير عليه مائة وعشرون يوماً ،وليس جمرد

الوهم احلاصل من املرأة ،أو الرغبة الشخصية مسوغاً لذلك.
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وأما اجلزء الثالث :فما ذكرته السائلة هو قول اجلماعة من العلماء ،ومنهم احلنابلة واحلنفية،

والشافعية يف املشهور من املذاهب ،لكنه قول مبين على ما هو معروف يف زمنهم من أن التخلق ال
يتم إال بعد مرور تسعّي يوماً ،وقد أثبت الطب والكشوفات ،وتصوير األجنة ،وهو املوافق ملا يف
بعض األحاديث من أن التخلق الدقيق يتم قبل ذلك يف األربعّي ،وعليه فيكون األصل هو حترمي

التعرض له إال لضرورة .وهللا أعلم.
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الكدرة قبل الطهر
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1425/10/19هـ
السؤال

أان فتاة عاديت الشهرية تكون يف الغالب  15-12يوماً ،وأحياانً إذا انقطع نزول الدم أييت بعده كدرة

أو صفرة ،ولكن يف بعض األحيان أتيت كدرة مع بياض يف اليوم الثاين عشر ،ولست أدري هل أتطهر،
أم أنتظر حىت اليوم اخلامس عشر؟ .ولكم مين جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الكدرة والصفرة املتصلة ابلدم الصريح اتبعة للحيض ،كما بّي ذلك العلماء ،ولذا ال تغتسلي إال إذا
انقطعت متاماً ،ورأيت بعدها سائالً أبيض ،وهو القصة البيضاء ،ماء أبيض يدفعه الرحم داللة على

نقائه من دم احليض ،مث إن عادت الكدرة والصفرة فال تعترب شيئاً ،لقول أم عطية  -رضي هللا عنها-
" :كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" ،وقالت عائشة  -رضي هللا عنها -لبعض النساء ملا
أرسلن هلا ابلدرجة  -أي القطنة -فيها شيء من الصفرة" :ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء".

وقد يكون طهر بعض النساء جفاف اتم ال خيالطه أي أثر من صفرة أو كدرة ،فهو طهرها إن كان يف

زمنها املعتاد.

ِ
ذكرت فاغتسلي
أما إن انقطع الدم ورأيت الطهر املذكور ،مث عادت الكدرة على الوجه الذي
وصلِّي ،فالعربة برؤية الطهر الصحيح؛ ألن من أنواع الكدرة -كما ذكر العلماء( -ماء مشوب

حبمرة)  ،ولذا يعترب السائل الذي مع احلمرة طهراً .ابرك هللا فيك.
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اضطربت دورهتا بعد تركيب اللولب

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1425/12/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أسبوعا ،مث اختفى ملدة أسبوع،
أان متزوجة وقد رهكبت لولب ،واثين يوم من تركيبه نزل علي دم استمر
ً

مث عاد ،لكن قليل جدًّا ،وظل ملدة أايم ،مث اختفى ملدة شهر ونصف ،مث عاد الدم مرة أخرى منذ
علما أبين قبل تركيب
حوايل عشرين يوًما ،ومل ينقطع حىت اآلن ،فهل هذا الدم دم دورة أم ماذا؟ ً

علما أبن الدكتورة
اللولب مل تنزل الدورة منذ الوالدة إال بعد اللولب ،فهل اللولب غري مناسب يل؟ ً
قالت يل بعد الكشف علي ابلسوانر أبن اللولب مناسب يل .وهل أستطيع أن أصلي وهذا الدم

موجود؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما دام أن حيضك غري منتظم ومل ينضبط لك فإنك تعودين إىل التمييز ،مبعىن أنك تنظرين إىل الدم

اخلارج منك ،فما وجدتيه بلون احليض أو رائحته املعتادة فهو حيض ترتكّي الصالة والصيام عند
جميئه ،وإذا ذهب عنه هذا الوصف فتعتربينه دم فساد ،فتصلّي بعد أن تتطهري وتصومّي وال يؤثر يف

الصوم وال الصالة؛ وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش ،رضي هللا عنها" :إذَا
كا َن َد ُم احلَْي ِ
ص َالةِ" .رواه أبو داود ()304
ك فَأ َْم ِس ِكي َعن ال ه
َس َو ُد يُـ ْع َر ُ
ف ،فَِإذَا َكا َن ذَلِ َ
ض فَِإنههُ َد ٌم أ ْ
والنسائي ( ، )362وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( . )194/1أما مناسبة هذا اللولب وعدم
مناسبته ،أو إزالته أو عدمها فيستشار يف هذا الطبيبة أو الطبيب املختص واملباشر هلذا املوضوع.
وهللا أعلم.
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تعاين من اضطراب الدورة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1425/10/18هـ
السؤال

نظرا لظرويف املادية ،وألن
أعاين من عدم انتظام الدورة الشهرية ،ويف احلقيقة مل أسع يف طلب العالج؛ ً
الكشف الطيب حمرج ابلنسبة لفتاه مل تتزوج ،سؤايل هو :هل أان مذنبة يف تركي للصالة لفرتات طويلة؟

شهرا كامالً .فما حكم تركي للصالة ملدة
حيث إن أايم الدورة بدأت تزيد علي ،وآخر دورة كانت ً

يوما؟
تزيد على ً 15

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ِ
ِ
يوما،
ال جيوز لك ترك الصالة إال فيما تيقنت أنه حيض ،واعلمي أن أكثر مدة احليض مخسة عشر ً
نفسك على طبيبة مسلمة ،فإن مل جتدي فعلى طبيبة كافرة ،وإن ِ
ِ
ِ
ميزت دم احليض عن
ولك عرض

غريه فاعملي بتمييزك ،واعلمي أن دم احليض ،كما قال العلماء :أسود ثخّي مننت ،وغريه أمحر رقيق.

وهللا أعلم.
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عالمة بداية النفاس
اجمليب أ .د .صاحل بن غامن السدالن

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جبامعة اإلمام

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1426/04/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

مىت تسقط الصالة عن املرأة النفساء ،فعندما كنت يف املستشفى للوالدة قمت بصالة الفجر

والظهر ،وبعد ذلك قامت الطبيبة بتفجري ماء اجلنّي ،وشعرت أبمل حاد ،فلم أستطع صالة العصر وال

املغرب وال العشاء ،مع العلم أنين وضعت اجلنّي يف الساعة  11ليالً .فهل علي قضاء تلك

الصلوات؟ ألين كنت يف وضع ال أستطيع معه احلركة ،وال النهوض من السرير .فما احلكم؟ جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما دام أنك دخلت يف ال ُكرب وما يسمونه ابملياه ،فإن النفاس قد بدأ ،وليس عليك صالة ،والصالة

ساقطة عنك.

أما اآلالم اليت تسبق هذا الشيء ويسموهنا ابلكرب ،والكرب عبارة عن أمل ،مث خيرج دفعة من املياه

اليت يف الرحم استعداداً خلروج اجلنّي ،فهذا يعترب من النفاس ،أما ما قبلها من اآلالم والدماء وغري
ذلك ،فال تعد نفاساً؛ ألن النفاس مل يبدأ بعد.
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الكدرة وقت احليض
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1426/02/18هـ
السؤال

امرأة تستخدم اللولب ملنع احلمل ،وأيتيها كدرة بدون دم يف وقت الدورة ،وتستمر أربعة أايم ،وهي
ليست مستمرة ،بل متقطعة وقليلة جدا ،فهل جتب عليها الصالة والصيام ،أم أن هذا أمر ال يعتد

به؟ احرتت يف أمري ،أرجو مساعديت ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما ينزل من الكدرة أو الصفرة وقت الدورة املعتادة ،فهو ملحق ابحليض فترتك املرأة ألجله الصالة

والصوم ،وتقضي الصوم دون الصالة ،وما تراه يف غري وقت عادهتا ال تعتربه شيئاً ،بل تصوم وتُصلي،
ومما يدل على أن الصفرة والكدرة يف زمن العادة حيض ،ما رواه البخاري معل ًقا يف كتاب احليض،

ابب إقبال احمليض وإدابره ،ووصله مالك يف املوطأ ( : )130عن عائشة -رضي هللا عنها -أن
النساء كن يبعثن هلا ابل ِّد َرجة فيها الكرسف ،فيه الصفرة من دم احليض ،فتقول هلن :ال تعجلن حىت
صة البيضاء .وصححه النووي يف اجملموع (. )416/2
ترين الق ه
ففي هذا األثر اعتربت عائشة  -رضي هللا عنها -الصفرة يف زمن العادة حيضاً .وهللا أعلم.
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هل هذه استحاضة؟
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1426/02/06هـ

السؤال

أعاين من اضطراب يف الدورة الشهرية ،وتستمر ملدة تزيد عن  20يوماً يف الشهر ،وذلك بسبب
علما أبنين أتناول
وجود أكياس ابملبيض ،فهل أستمر يف أداء الصالة رغم نزول الدم ابستمرار؟ ً
العالج منذ شهرين .ابرك هللا فيكم أفيدوين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ،وبعد:
األخت السائلة الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

احلالة اليت تعانّي منها تسمى االستحاضة ،وهي ختتلف عن احليض ،لذا ينبغي التفريق بينهما،

وللتفريق بّي احليض واالستحاضة جيب معرفة مدة احليض ،فإذا كنت متيزين صفة الدم ،فإن كان
أسود ثخيناً ،فهو حيض ،وإن كان أمحر أو أصفر ،فهو استحاضة ،فإذا عرفت هذه الصفات

فاعملي هبا ،فهذا مذهب اجلمهور (الشافعية واحلنابلة واملالكية)  ،أما إذا كنت غري مميزة لصفة الدم

فرتجعّي إىل (العادة) اليت كانت عندك قبل إصابتك هبذا املرض  -شفاك هللا -فإذا كانت العادة مثالً
عندك ستة أايم فتكون الستة حيض والبقية استحاضة ،يبدأ اعتبار املدة بنفس التاريخ الذي كانت

أتتيك فيه العادة ،كأن يكون أول يوم يف الشهر.

أما إذا كنت غري مميزة لصفة الدم وغري ذاكرة لعادتك فينبغي أن تبيين ما تذكريه عنها من مدة أو
ابتداء أو انتهاء.

أما أحكام االستحاضة فهي:
 -1االستحاضة حدث ،فال مينع شيئاً مما مينعه احليض من صالة وصوم ،ولو نفالً ،فيجوز
للمستحاضة الصالة والصوم وقراءة القرآن ،ودخول املسجد واالعتكاف.
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 -2طهارة املستحاضة :جيب املستحاضة االغتسال بعد انتهاء مدة احليض ،وبعد ذلك عليها أن
تتوضأ لوقت كل صالة ،بعد أن تغسل فرجها وحتشوه ابلقطن وتعصبه ،وتصلي ،وحىت لو خرج الدم

بعد ذلك فإن صالهتا صحيحة؛ لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -لفاطمة بنت أيب حبيش -

رضي هللا عنها -حّي استحيضت" :اجتنيب الصالة أايم حميضك ،مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة ،مث
صلي وإن قطر الدم على احلصري" أخرجه أمحد ( ، )25681وابن ماجه ( . )624هذا وهللا أعلم
ابلصواب.
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مدة النفاس املعتربة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1426/01/11هـ
السؤال

السالم عليكم.

ولدت زوجيت قبل شهر ،وتويف الولد ،مث التزقت مشيمة زوجيت يف رمحها ومل يستطع األطباء فصلهما،

وبسبب ذلك قد يطول النزف ملدة حول  6أشهر ،فمىت يعترب النفاس منتهيًا؟ مسعت أن الفقهاء
يوما ،أرجو بيان احلكم يف هذا ،وكيف منيز إذا اختلط النزف
يقولون أبنه ميتد من ً 60 - 40

ابحليض؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يوما ،وما زاد فهو استحاضة أيخذ
فإن النفاس له مدة معلومة ،فبعض العلماء قال :حده أربعون ً

أحكام االستحاضة أبن تتوضأ املرأة لكل صالة وتصلي وتصوم .ولعل هذا القول أقرب إىل الصواب،

فأما متييز دم النفاس واحليض من دم النزيف فيكون ابللون والرائحة والغلظ ،فدم احليض أسود غليظ
مننت ،ودم النزيف كسائر الدماء املعتادة ،وميكن االستعانة يف ذلك ابلكشف الطيب .وهللا تعاىل أعلم.
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حبوب منع احلمل واضطراب الدورة
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس
التاريخ 1426/03/22هـ

السؤال

منذ ثالثة أسابيع بدأت تناول (حبات مانعة للحمل) جديدة ،وعادة ال أتيت دوريت الشهرية إال بعد

تناول هذه احلبات ملدة  21يوماً ،وتتوقف ملدة يومّي أو ثالثة أايم ،لكن الذي حصل هو أن دوريت

جاءت بعد  15يوماً فقط من بدء تناول احلبات ،يعين قبل أسبوع من إكمال تناول احلبات وموعدها
املعتاد ،حينئذ اعتربت هذا سيالن الدم كحيض عادي ،وتوقفت عن أداء الصالة منذ  10أايم ،ولن

أييت حيضي الصحيح (إن صحت التسمية) إال يف هناية هذا األسبوع ،من فضلكم أفتوين؛ ألنين قلقة
عندما أف ِّكر أنه قد أتوقف عن الصالة ملدة  15يوماً.
اجلواب

أخيت السائلة  -وفقها هللا :-من خالل سؤال الطبيبات املختصات مبشاكل النساء وحبوب منع
احلمل ،فإن ما ينزل بعد فرتة يسرية من تناوهلا -كأسبوع أو أقل -ال يعترب حيضاً ،بل هو دم فاسد،

وما ينزل بعد ما يقارب عشرين يوماً فأكثر يكون حيضاً ،وما يرتدد بّي املدتّي يُعمل فيه ابلتمييز،

فتميزين هل هو دم حيض أو استحاضة؟

فإن كان أسود ننت الرائحة ،غليظاً ،فهو حيض ،وإن كان لونه مييل إىل احلمرة ،ورقيقاً وال رائحة له،
فهو دم استحاضة (دم فاسد) تصلّي وتصومّي ،ومن خالل كالمك كأن صفات احليض مل أتت إال

مع هناية األسبوع ،فعليه :ترتكّي الصالة وجوابً يف هذه األايم ،أما األايم املاضية فتقضّي صلواهتا بعد

الطهر ،وأنت معذورة  -إن شاء هللا-؛ الجتهادك ،وعليك العمل ابلتمييز بّي الصفات يف مثل هذا

احلال.
وفقك هللا وأعانك.

()208/5

اضطراب الدورة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/احليض واالستحاضة والنفاس

التاريخ 1426/07/26هـ
السؤال

كنت أستخدم حبوب منع احلمل ،وبعد تركها مل تنتظم مدة الدورة كالسابق ،فبعد الطهر يف اليوم

نفسه يظهر دم مث ينقطع ملدة أسبوعّي ،مث تظهر نقط محراء ،مث تظهر يف األايم التالية نقط بلون بين،

خريا ،هل أصلي أو ال؟
مع العلم أن الدورة مع احلبوب كانت تستمر ملدة  7أايم .أفيدوين جزاكم هللا ً

وهل أيتيين زوجي أو ال؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األصل وجوب الصالة على املرأة ،فال ترتكها إال لدم احليض ودم النفاس فقط ،واملعول يف ذلك على

حديث أم عطية رضي هللا عنها" :كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" .رواه البخاري

( ، )326وأبو داود ( . )307فدل مبنطوقه أن الصفرة والكدرة بعد الطهر تعترب طهراً ،وأن الصفرة

والكدرة قبل الطهر يعين يف زمن احليض تعترب حيضاً ودم احليض تعرفه النساء أسود ثخّي مننت،
وسائر الدماء ختتلف عنه؛ ألنه يكون أمحر رقيقاً ليس ذا رائحة.
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شرط الطهارة يف السعي
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/5/15
السؤال

حججت هذا العام مع زوجيت واحلمد هلل .ويف أثناء السعي ويف الشوط السادس شعرت زوجيت خبروج
قليل من البول أثناء السعي ،وقلت :إن السعي ال حيتاج إىل وضوء ،فتابعنا السعي حىت النهاية .هل

هذا العمل صحيح؟

وإن كان غري صحيح فماذا علينا؟

اجلواب

نعم ،سعيها صحيح؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم -كما يف الصحيحّي -قال لعائشة ملا حاضت:
فدل على أن للحائض السعي حال
((افعلي ما يفعله احلاج غري أن ال تطويف ابلبيت حىت تطهري)) ّ .
احليض ،مع ما هي عليه من التباس ابحلدثّي ،وابلنجاسة يف البدن والثوب ،وهللا تعاىل أعلم.
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الصغار ومس املصحف
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

سائل يسأل عن حكم مس املصحف للصبيان الصغار بقصد التعليم والتحفيظ؟
اجلواب

املسألة فيها خالف يف مس املصحف ،والصحيح أنه ال جيوز مسه إال من طاهر حلديث أيب عمر بن
حزم وفيه (وال ميس املصحف إىل طاهر) قال ابن عبد الرب شهرة هذا احلديث تغين عن سنده .أما

الصبيان إذا كان لقصد التعلم ينبغي أن يدربوا على احرتام املصحف والظاهر أنه ال أبس إذا كان
للضرورة.

()211/5

هل يوجب هذا الدم ترك الصالة؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/05/30هـ

السؤال

لقد أجريت يل عملية جراحية داخل الرحم قبل شهرين تقريباً وقد حدث يل نزيف على أثر العملية
أصل يف هذه الفرتة .هل جيب أن أقضي الصالة يف هذه الفرتة؟ وما هي الكيفية؟
ملدة مخسة أايم ،ومل ِّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أسأل هللا أن يعافيكم وكل مسلم ،أما عن جواب سؤالك :فإن كان هذا النزيف ليس دم حيض وال

نفاس ،وإمنا هو من جراء العملية ـ وهذا هو الظاهر من السؤال ـ فإنه جيب عليك الصالة يف هذه
الفرتة ،وجيب عليك الوضوء لكل صالة مع التحفظ من الدم؛ ألن خروج الدم من السبيل انقض

للوضوء ،وعلى ذلك جيب عليك قضاء مجيع الصلوات اليت تركتها يف تلك الفرتة فوراً حسب

استطاعتك ،فإن استطعت أن تسرديها مجعياً فافعلي.

وأما فإن كان الدم دم حيض أو دم نفاس حبيث تكون العملية إلخراج جنّي تبّي فيه خلق إنسان فإنه

ال جيب عليك قضاء تلك الصلوات.

()212/5

قراءة القرآن من غري وضوء
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/21

السؤال

ما حكم من قرأ القرآن وهو ليس على وضوء؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فقراءة القرآن عن ظهر قلب (يعين من احلفظ) جائزة ملن عليه حدث أصغر ،أما إن كانت من

املصحف فتجوز من وراء حائل أي يضع دون املصحف حائالً ،حلديث " :ال ميس املصحف إال

طاهر " أخرجه الدارقطين يف السنن ( ، )121/1والبيهقي يف السنن الكربى ( ، )88/1والطرباين يف

حداث أكرب أي :جنابة فإنه ال جتوز قراءة القرآن ولو عن ظهر
الكبري ( )13217أما إن كان احلدث ً
قلب وال مس املصحف -وهللا أعلم.-

()213/5

ال ترى أثراً بعد االحتالم

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/29

السؤال

بعد االحتالم أستيقظ وال أرى أي أثر للسائل مباشرة بعد االستيقاظ ،فالذي حيصل أنه ال يظهر أي

التبول يظهر السائل اللزج ،هل جيب علي الغسل؟.
أثر لذلك إال إفرازات مهبلية طبيعية ،لكن بعد ُّ

اجلواب

احملتلم إذا استيقظ وقد رأى يف حلمه ما يوجب إنزال املين ،مث مل ير شيئاً من املين على آاثر مالبسه
فالغسل غري واجب عليه ،حلديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :سئل النيب -صلى هللا عليه

وسلم -عن الرجل يرى أنه قد احتلم وال جيد بلالً ،فقال عليه الصالة والسالم" :ال غسل عليه،

فقالت أم سلمة -رضي هللا عنها :-والنساء اي رسول هللا؟ فقال :النساء شقائق الرجال" رواه أبو

داود ( ، )236والرتمذي (. )883وكذلك جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )830ومسلم ()383
من حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :نعم إذا رأت املاء"

فعلق النيب -صلى هللا عليه وسلم -وجوب االغتسال برؤية املاء ،ومفهوم احلديث أن املرأة إذا مل تر

املاء فال غسل عليها ،وبناء على ذلك إذا رأت ما يوجب إنزال املين يف احللم ،مث مل تر آاثر املين على
الثياب فال غسل عليها.

وإذا خرج املين فيما بعد أثناء البول فهذا اخلروج ال يرتتب عليه حكم ،ويكون كسائر النجاسات؛
ألن املين الذي يوجب الغسل هو الذي خيرج دفقاً بلذة ملا جاء يف السنن" :إذا فضخت" ومعىن
الفضخ هو خروجه بغلبة ،وال يكون كذلك إال إذا كان بشهوة.

()214/5

االغتسال ابلشامبوهات
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/6/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز استعمال الشامبوهات لغسل الشعر والبدن؟ علماً أن هذه الشامبوهات حتتوي على نسبة
من الكحول يف تركيبتها .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

الكحول مادة مسكرة أو خمدرة ،وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن جناسة اخلمر جناسة حسية ،ويلحق
ِ
هِ
آمنُوا إِ همنَا ْ
اب
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َواألَنْ َ
ص ُ
ين َ
الكحول هبا يف ذلك ،واستدلوا بقوله -تعاىلَ -
":اي أَيُّـ َها الذ َ
واألَ ْزالم ِرجس ِمن َعم ِل ال ه ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" [املائدة]90:
ش ْيطَان فَ ْ
َ ُ ْ ٌ ْ َ
وقالوا :الرجس هو النجس.
وذهب بعض أهل العلم إىل أن طهارة اخلمر طهارة حسية -والكحول مثلها يف ذلك -مع بقاء

جناستها املعنوية؛ ألن الرجس املقصود يف اآلية السابقة :هو الرجس العملي املقتضي للتحرمي ،وليس

الرجس العيين الذايت املقتضي للنجاسة .وقالوا :من املعلوم أن امليسر واألنصاب واألزالم الواردة يف
اآلية ليست جنسة جناسة حسية ،فإذا كانت جناستها معنوية وليست حسية فاخلمر كذلك؛ ألنه من
عمل الشيطان ،وقد قرن هبذه الثالثة ،وألن األصل يف األشياء الطهارة حىت يوجد الدليل على

النجاسة ،والدليل هنا ،وكذلك قالوا أبنه ملا نزل حترمي اخلمر أراقها املسلمون يف األسواق ،ولو كانت
جنسة ما جازت إراقتها يف األسواق؛ ألن تلويث األسواق ابلنجاسات حمرم ال جيوز ،وهذا القول هو
األرجح -إن شاء هللا.-

وعلى هذا فالكحول ليست جنسة العّي ،وإن كانت خبيثة من الناحية املعنوية ،مبعىن أهنا لو وجدت

على ثوب اإلنسان أو بدنه فال جيب عليه التنزه عنها كما يتنزه عن املواد النجسة ،وابلتايل فما
اشتمل على الكحول كالشامبو والعطورات فال أبس ابستعماله ،وهللا أعلم.

()215/5

اجلنب إذا تيمم مث وجد املاء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

شخص أصابته جنابة يف برية فتيمم لصالة الفجر ،مث ملا جاء وقت صالة الظهر وجد املاء ،ومل ينقض
تيممه حبدث أكرب ،فهل عليه أن يغتسل أو يتوضأ؟.

اجلواب

بل جيب عليه أن يغتسل ،سواء انتقض وضوؤه السابق أو مل ينتقض ،ألنه وجد املاء لقوله  -صلى

هللا عليه وسلم" :-إن الصعيد الطيب طهور املسلم ،وإن مل جيد املاء عشر سنّي ،فإذا وجد املاء
فليمسه بشرته فإن ذلك خري" رواه الرتمذي ( ، )124وقال :حديث حسن صحيح ،وكذا رواه أبو

داود ( ، )332والنسائي ( ، )322وأمحد ( ، )21304واللفظ للرتمذي ،وحلديث املزادتّي انظر
ما رواه البخاري ( ، )344ومسلم ( )682عن عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه.-

()216/5

قراءة اجلنب ورده اليومي
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/12/18

السؤال

هل جيوز قراءة ورد النوم إذا كان اإلنسان جنباً؟ وهل ميكن أن يقرأ الورد أول ما يستلقي للنوم قبل
مجاع زوجته؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

األفضل لإلنسان أن يقرأ الورد وهو على طهارة ،وجيوز قراءة الورد وذكر هللا ولو كان على غري

طهارة إال أنه إذا كان عليه جنابة ال جيوز أن يقرأ شيئاً من القرآن ،فإذا كان يف الورد آايت ال جيوز أن
يقرأها ويقرأ الورد حّي يستلقي يف فراشه ولو كان على غري طهارة ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.

()217/5

جناسة شعر الكلب
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين
القاضي بوزارة العدل

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/8/3هـ

السؤال

قريباً من احلي الذي نسكن فيه ثالثة كالب غري مؤذية ،ونريد أن نقوم إبطعامها من حّي آلخر ،فهل

مس الكلب ينجس الثوب أو البدن؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن مس الكلب ووقوع يد المسه عليه ال يؤدي إىل النجاسة ،حيث إن الصحيح من كالم أهل

العلم أن شعر الكلب طاهر ،ومل أيت دليل على أنه جنس ،كما أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
رخص يف اقتناء الكلب للصيد واحلرث واملاشية ،ومل أيمر أصحابه -رضي هللا عنهم  -أن يغسلوا

أيديهم منه ،أما ماولغ فيه الكلب من األواين فيجب غسله سبع مرات وتعفريه الثامنة ابلرتاب كما

ورد ذلك يف السنة انظر :مسلم ( ، )280وهللا أعلم.

()218/5

خروج بقااي اجلماع من املرأة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/23هـ
السؤال

ما هو حكم املين اخلارج من فرج املرأة؟ بعد اجلماع وبعد االغتسال من اجلنابة بساعات (هل ينقض

الوضوء) ؟
اجلواب
نعم ينقض الوضوء فقط وال يوجب الغسل مرة أخرى.

()219/5

غازات البطن املستمرة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/1
السؤال

أعاين من الغازات يف بطين وتؤذيين يف صاليت ،حيث إنين أعيد الوضوء عشر مرات ،مع العلم أنين
دواء ومل ينفع ،ماذا أفعل فقد تعبت نفسييت وبدأت الوساوس يف صاليت؟
أخذت ً

اجلواب

إذا كانت هذه الغازات تسبب ِ
لك خروج الريح كثرياً بدون حتكم فيها ،فلها حكم سلس البول،

واملصاب هبذا يتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها ،وينوي بوضوئه هذا استباحة الصالة ،ويصلي هبذا
الوضوء الفرض والنوافل ،ولو خرج منه ريح يف هذه األثناء ،فإذا انتهى الوقت توضأ لدخول وقت

الصالة األخرى ،وإذا توضأ لصالة الضحى مثالً ،فال يكفيه ذلك لصالة الظهر إال إن كان مل خيرج

منه شيء ومل ينتقض وضوؤه.

()220/5

السواك يف األماكن العامة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/16هـ
السؤال

هل استخدام السواك يف األماكن العامة خيالف اآلداب؟ حيث إن بعض الناس يتقزز من رؤية من
يستاك ،ويقول إن السواك جيب أال يكون أمام الناس ،كيف نرد على مثل هذا؟ وما الصواب الذي

جيب على املسلم فعله يف هذه القضية؟
اجلواب

السواك مشروع للمسلم يف كل وقت وأي مكان ،وال أبس من فعله أمام الناس ،وقد ثبت ذلك عن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف نصوص كثرية منها :حديث أيب موسى  -رضي هللا عنه -قال:

"أقبلت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ومعي رجالن من األشعريّي أحدمها عن مييين واآلخر عن

يساري ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يستاك ،فكالمها سأل فقال :اي أاب موسى أو اي عبد هللا
بن قيس قال :قلت :والذي بعثك ابحلق ما أطلعاين على ما يف أنفسهما ،وما شعرت أهنما يطلبان

العمل ،فكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته قلصت ،فقال":لن" أو "ال نستعمل على عملنا َم ْن أراده،
ولكن اذهب أنت اي أاب موسى أو اي عبد هللا بن قيس إىل اليمن" مث اتهـبَـ َعه معاذ بن جبل -رضي هللا

عنه ،-فلما قدم عليه ألقى له وسادة ،قال :انزل ،وإذا رجل عنده موث ٌق ُُ ،قال ما هذا؟ قال :كان

هتو َد ،قال اجلس ،قال :ال أجلس حىت يقتل قضاء هللا ورسوله ثالث مرات ،فأمر به
يهودايً فأسلم مث ه

فقتل ،مث تذاكرا قيام الليل ،فقال أحدمها :أما أان فأقوم ،وأانم ،وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت"
أخرجه البخاري (. )6923

()221/5

وعن أيب موسى عبد هللا بن قيس  -رضي هللا عنه -قال" :أتيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

فوجدته يسنت بسواك بيده يقول" :أع أع" ،والسواك يف فيه كأنه يتهوع" أخرجه البخاري (، )244

ومسلم ( ، )254فاألصل جواز استعمال السواك أمام الناس إال إذا كان يف استعماله إزعاج معنوي
هلم ،فاستعماله أمامهم يكون مقبوالً يف كثري من األحوال ،وقد ال يكون كذلك يف أحوال أخرى ،كما
يف احللق العلمية أو االجتماعات الرمسية ،وحنو ذلك ،فيحسن حينئذ مراعاة مشاعرهم ،وعدم

استعماله أمامهم ،وابهلل التوفيق.

()222/5

فقد املاء والرتاب فهل تسقط عنه الطهارة؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

يف بعض األحيان تنقطع علينا املياه على ظهر السفينة فال يكون هنالك ماء وال نستطيع أن نسحب

من ماء البحر لعطل جهاز السحب -مثالً -فما الوضع يف هذه احلالة؟ حيث ال يوجد ماء للوضوء

وال تراب للتيمم ،مع العلم أن النزول إىل املاء صعب جدًّا فال يستطيع أحد النزول ،إما الرتفاع
السفينة وإما خلطورة ذلك؟

اجلواب

إذا كان اإلنسان يف مكان ال يوجد فيه ماء وال تراب وال أي شيء من أجزاء األرض كالرمل واحلصى
فإنه تسقط عنه الطهارة لعدم مقدرته على ما يتطهر به ،ويصلي حسب حاله ،لكن جيب قبل ذلك

أن يبذل ما يف وسعه للحصول على املاء أو الرتاب ،وأنصحكم هبذه املناسبة أن أتخذوا معكم شيئًا
من الرتاب حىت تتطهروا به عند العجز عن املاء .وهللا أعلم.

()223/5

غسل الكعبة

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/07/18هـ
السؤال

هل هناك أصل أو دليل لغسل الكعبة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

أمر هللا -تبارك وتعاىل -بتطهري البيت ،ويدخل يف تطهري البيت أن يطهر من األواثن والرجس
والرفث وقول الزور واألذى واألوساخ ،حبيث يكون البيت طيباً نظيفاً طاهراً ،قال سبحانه وتعاىل:
(وع ِه ْد َان إِ َىل إِبـر ِاه ِ ِ
ِِ
اعيل أَ ْن طَ ِّهرا بـي ِ ِ ِ
السج ِ
ود) [البقرة، ]125 :
ّي َو ُّ
ََ
ّي َوال َْعاكف َ
يت للطهائِف َ
الرهك ِع ُّ ُ
َْ َ
يم َوإ ْمسَ َ
َ َْ َ
ت أن َال تُ ْش ِر ْك ِيب َشيـئًا وطَ ِّهر بـي ِ ِ ِ
وقال عز وجل( :وإِ ْذ بـ هوأْ َان ِِإلبْـر ِاهيم م َكا َن الْبـ ْي ِ
ّي
ّي َوالْ َقائِ ِم َ
يت للطهائِف َ
َ
َ ََ
َ َ
ْ َ ْ َْ َ
السج ِ
ود) [احلج. ]26 :
َو ُّ
الرهك ِع ُّ ُ
وورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عام الفتح أخرج األصنام من الكعبة املشرفة وطهرها من آاثر
املشركّي وأرجاسهم وغسل الكعبة ،فأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ، )36919والفاكهي يف أخبار

مكة ( )221/5من طريق عبيد هللا بن موسى :حدثنا موسى بن عبيدة ،عن عبد هللا بن دينار ،عن
ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :أمر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بالالً فرقي على ظهر

الكعبة فأذن ابلصالة ،وقام املسلمون فتجرروا يف األزر وأخذوا الدالء وارجتزوا على زمزم فغسلوا

الكعبة ظهرها وابطنها فلم يدعوا أثرا من آاثر املشركّي إال حموه وغسلوه.

وجعل الفاسي هذا احلديث أصالً يف غسل الكعبة وتطهريها يف اجلملة [شفاء الغرام (. ] )212/1

()224/5

وأخرج الطيالسي يف مسنده ( )623قال :حدثنا ابن أيب ذئب ،عن عبد الرمحن بن مهران :قال
حدثين عمري موىل ابن عباس ،عن أسامة بن زيد -رضي هللا عنه -قال :دخلت على رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -يف الكعبة ورأى صوراً قال :فدعا بدلو من ماء ،فأتيته به فجعل ميحوها

ويقول" :قاتل هللا قوما يصورون ما ال خيلقون".

وأخرج األزرقي ( )257/1بسنده عن عائشة -رضي هللا عنها ،-أهنا قالت :طيبوا البيت فإن ذلك
من تطهريه.
وعن هشام بن عروة أن عبد هللا بن الزبري -رضي هللا عنهما -كان جيمر الكعبة كل يوم برطل من
جممر ،وجيمر الكعبة كل يوم مجعة برطلّي من جممر.

وعلى هذا فتعاهد البيت ابلغسل والتطهري والتطييب أمر مشروع ،وال يتحدد بزمن معّي ،وهللا أعلم.

()225/5

علة النهي عن غمس اليد يف اإلانء بعد االستيقاظ
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/08/24هـ
السؤال

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلانء حىت

يغسلها ثالاثً" .فهل هذا النهي للتنجيس أم لالستقذار؟ مبعىن إذا استيقظ أحد كان جبانبك ،وأراد
مصافحتك فهل يده طاهرة أم جنسة؟ ابرك هللا فيكم ،ونفعنا بعلمكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا موضع خالف بّي أهل العلم -رمحهم هللا -يف علة النهي عن غمس القائم من نوم الليل ليده
حىت يغسلها ثالاثً ،فذهب اإلمام أمحد -رمحه هللا -إىل أن األمر تعبدي ،أي أن علته ليست معقولة
املعىن ،وقال الشافعي -رمحه هللا -إن العلة هي ما خيشى من تنجس اليد؛ ألهنم يف احلجاز

يستعملون االستجمار وبالدهم حارة ،فقد يعرق اإلنسان ،وأثناء النوم قد متس يده شيئاً من األذى،

والرأي الثالث ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -إىل أن العلة هي ما خيشى من

مالبسة الشيطان ليد النائم ،واستدل على هذا أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا استيقظ
أحدكم من منامه فليستنثر ثالث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" .أخرجه البخاري

( )2295ومسلم ( ، )238وهذا القول هو الصواب ،وعلى هذا فال تكون العلة هي النجاسة،
ومن مث فال أبس أن تصافح إنساانً استيقظ من نومه.

()226/5
ِ
تنجس؟
هل مالمسة الكلب ّ

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

نظراً ألننا نعيش يف الغرب ،وتنتشر تربية الكالب  -أعزكم هللا ،-وتنتشر أيضا يف وسائل املواصالت
العامة ،فالرجاء إفادتنا عن احلكم الفقهي هلذا احليوان ،هل كله جنس؟ وهل ملس الكلب للثوب

يوجب إعادة الوضوء ،أم غسل الثوب ابلكامل؟

اجلواب

ابلنسبة للكلب فهو حيوان جنس ،وهذا حمل اتفاق بّي أهل العلم ،وقد اختلفوا ،هل النجاسة شاملة

جلميع الكلب؟ أم أهنا خاصة ألشياء منه؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن النجاسة تتعلق بريق

الكلب ،مبا يشربه هذا الكلب ،وكذلك عذرته وبوله ،وابلنسبة للجلد فال يعد جنساً ،فلو حصل

المس الثوب جلد الكلب ،فإنه ال يؤمر بغسله سبع مرات ،أما لو خرج شيءٌ من ريق الكلب على
الثوب ،أو ابل على الثوب ،فالواجب أن يغسل سبع مرات ،ويعفر الثامنة ابلرتاب.

()227/5

أصاب السجاد لعاب الكالب وال يعرف مكانه حتدي ًدا
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/10/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :حنن نعمل يف قطاع متعلق أبحد كبار املسؤولّي ،وقبل قدومه أتيت فرقة من احلرس

جثما على سجاد ،وقد يقع على الفرش أو
وتفتش املكان مستعينة بعدد من الكالب ،وهي متر ً

وأحياان نضطر للعمل على هذه الفرش أو األاثث إلصالح خلل ما،
األاثث من لعاب هذه الكالب،
ً
أو تركيب شيء ما ،بعد ذهاب هذه الكالب مباشرة أو رمبا يف اليوم التايل أو بعد ذلك ،حسب

ظروف واحتياج العمل ..والسؤال جزاكم هللا كل خري :ماذا جيب علينا وخاصة أنه متر علينا عدة
أحياان وحنن يف العمل؟ وإذا مل نعمل يف اليوم الذي أتيت فيه الكالب فال شك أننا سنعمل يف
صلوات ً
األايم القادمة ،وابلتايل جنهل املكان الذي أصابه لعاب الكالب .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()228/5

فهناك قاعدة فقهية مسلهمة وهي :إذا شك اإلنسان يف طهارة شيء وجناسته بىن على اليقّي ،فإذا
كان يعلم يقينًا أن ثوبه طاهر مث طرأ شك هل أصابه جناسة بىن على اليقّي وهو الطهارة ،واطهرح

الشك ومل يبال به ،وإن كان يتيقن جناسة الثوب مثالً وشك هل غسله وطههره فإنه يرجع إىل اليقّي

جنسا ،وال يلتفت إىل الشك الطارئ ،وهكذا يف الطهارة من احلدث
وهو النجاسة هنا ويعترب الثوب ً

إذا علم يقينًا أنه على وضوء مث شك هل أحدث ونقض وضوءه أو ال بىن على اليقّي وهو الطهارة،

وبناء على ذلك
وإذا كان يعلم نفسه ً
حمداث مث شك هل توضأ فيبين على يقينه وهو أنه على حدثً ،
فيظهر من سؤال السائل أن هؤالء اإلخوة يعلمون يقينًا أن أبداهنم وثياهبم طاهرة مث بورود هذه

الكالب حيصل لديهم شك ،هل أصاب اللعاب شيئًا من الفرش مث هل أصاب شيئًا من ثياهبم أو ال؟
فيعودون حينئذ إىل األصل املتيقن وهو أن ثياهبم طاهرة وال يلتفتون إىل الشك ،هذا من وجه ،ووجه

أحياان ال يعلمون وال يالبسون هذه الفرش إال بعد مدة ،حبيث يكون
آخر يزيدهم
اطمئناان ،وهو أهنم ً
ً

ايبسا مثلها
اللعاب الذي أصاهبا إن كان قد ّ
ثواب أو ً
جف ويبس ،والنجاسة اليابسة إذا أصابت ً
بدان ً
فإهنا ال تنجسه .وهللا تعاىل أعلم.

()229/5

هل لفرشاة األسنان فضيلة السواك؟!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/05/18هـ

السؤال

هل األجر سواء إذا استخدمنا فرشاة ومعجون أسنان أو مسواكاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.
السواك يقصد به ما ينظف األسنان ،أبي عود أو ما يقوم مقامه ،مما يتم به التنظيف ،وال خيتص ذلك

بعود بعينه ،سواء من األراك أو غريه ،ولكن نبه العلماء إىل أن العود املستاك به ينبغي أال يتفتت ،أو
يكون خشناً جيرح اللثة ،أو يورث رائحة غري مقبولة.

وعلى هذا ،ففرشاة األسنان إذا احتسب املسلم اتباع السنة بتنظيف أسنانه هبا ،فهي داخلة -إن

شاء هللا -فيما ورد يف السواك من فضائل ،وهي كثرية؛ كما يف احلديث" :السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب" أخرجه أمحد ( )62والنسائي ( )5وابن ماجة (. )289

ولكن إمنا مييل كثري من املسلمّي إىل السواك الذي هو عود األراك -وهو أفضل ما يستاك به من

األعواد -لكونه سهل احلمل ،وميكن تطبيق السنة به يف مواضع قد ال ميكن فيها استعمال الفرشاة،
وذلك عند الصالة مثالً ،حيث قال عليه الصالة والسالم" :لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك
عند كل صالة" متفق عليه من حديث أيب هريرة .البخاري ( )887ومسلم (. )252

وكذلك يف مواضع أخرى ،كحال الوضوء يف غري املنزل ،والذي هو من املواضع املستحبة ،وكذلك

عند القيام من النوم ،حّي ال تتيسر فرشاة األسنان ،وغري ذلك.

واحلاصل أن الفرشاة حتقق املقصود من السواك ،ولكن بصورة جزئية ما دامت غري ممكنة االستعمال
يف كل وقت .وهللا أعلم.

()230/5

هل جيزئ الغسل عن الوضوء
اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/10/11هـ
السؤال

السالم عليكم
هل هناك حديث صحيح يؤيد جوابكم أن الغسل يغين عن الوضوء حىت إن مل نقم ابلوضوء؟

فاملعروف أن النيب صلى هللا عليه وسلم علمنا الوضوء قبل أن نغتسل من اجلنابة أو احليض .فكيف

يكون الغسل مغنيًا عن الوضوء؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
إجزاء الغسل عن الوضوء هو قول أكثر أهل العلم ،مستدلّي على ذلك مبا يلي:

(وال ُجنُـبًا إِهال َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل َح هىت تَـ ْغتَ ِسلُوا) [النساء :من اآلية . ]43ظاهره االكتفاء
 -1قوله تعاىلَ :
ابلغسل وحده من غري اشرتاط وضوء وال غريه.

أانسا قدموا على رسول هللا صلى هللا
 -2ما رواه البيهقي  177/1عن جابر ،رضي هللا عنه ،أن ً
عليه وسلم -فسألوه عن غسل اجلنابة وقالوا :إان أبرض ابردةٍ .فقال" :إ همنا يَكفي أح َدكم أ ْن َْحي ِف َن
ِِ
ثالث ح ٍ
الاث" .أخرجه البخاري ()254
فنات" .ويف لفظ قال" :أ هما أان فأُف ِر ُ
غ على رأسي ث ً
على رأسه َ َ
مسلم ( . )327وظاهرمها االجتزاء بذلك دون الوضوء.
 -3ومن املعقول أن الغسل والوضوء عباداتن من جنس واحد فدخلت الصغرى يف الكربى.

علما أبن السنة يف الغسل أن يبدأ
ولكن يشرتط لذلك أمران :ومها النية ،واملضمضة واالستنشاقً ،
فيه ابلوضوء .وهللا أعلم.

()231/5

كتاب الصالة

()232/5

ال يصلي ،فهل أحج عنه؟
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1422/4/9
السؤال

أان مقيم ابململكة وزوجيت هلا أب بلغ من العمر مثانّي عاماً ،وهو ال يصلي ،وقد نصحته وزوجيت كثرياً
فلم يستجب ،ووالد زوجيت اآلن مريض وال يستطيع احلركة ،فهل جيوز أن حتج زوجيت عنه هذا العام

علماً أبنه مازال ال يصلي وأصبح غري قادر على احلركة؟

اجلواب

إذا كان والد الزوجة اتركاً للصالة جحداً لوجوهبا فهذا كافر إبمجاع أهل العلم .ومثله ما لو تركها

هتاوانً وكسالً يف قول احملققّي من أهل العلم ،وما دام احلال كما ذكرت من إصرار على عدم الصالة،
فال جيوز للزوجة أن حتج عنه .إال أن عليها وعليك مناصحته وبيان قدر الصالة وحكم اتركها،

وأخذه ابلرفق واللّي ،لعله أن يتوب ويؤديها ،وحينها ومع عجزه عليه أن ينيب من حيج عنه.

()233/5

صالة شارب اخلمر
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة

التاريخ 1423/10/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أاثبكم هللا وأعانكم على اخلري ،سؤايل اي شيخنا الفاضل عن الرجل إذا سافر وقد شرب اخلمر
وجاءت الصالة فهل يصلي؟ وحنن نعلم أنه ال تصح الصالة ملن شرب اخلمر! لكن القصد أنه إن

عمل احملرم وفاتته الصالة بسببه فهل هو مثل من ترك الصالة إمثاً؟ وإذا أعادها إذا رجع بال مبادرة
بسبب التقصري أو النسيان أو غريه وتكرر منه ذلك فما حكمه وجزاكم هللا عنا وعن اإلسالم كل

خري.

اجلواب
وعليكم والسالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فعليك أخي أن تؤكد على هذا الشارب للخمر ترك شرهبا ،والتوبة إىل هللا من هذه الكبرية ،أما صالة

شارب اخلمر فهي على حالّي:

احلالة األوىل :أن تذهب بعقله حىت ال يعلم ما يقول ،فهذا ال تصح منه الصالة حىت يصحو ويرجع
إليه عقله.
احلالة الثانية :أن يشرب اخلمر؛ لكن ال تذهب بعقله ،حبيث يعلم ما يقول ،وال يسكر ،فهنا صالته

صحيحة ،ولكن البد قبل أن يصلي أن يغسل فمه ويديه من النجاسة ،ألن اخلمر جنس عند مجاهري
أهل العلم.

لكن البد أن يعلم أن هناك فرقاً بّي صحة الصالة يف الدنيا وقبوهلا عند هللا يف اآلخرة.

فشارب اخلمر صالته صحيحة يف الدنيا ،لكنها غري مقبولة عند هللا حىت يتوب ،فقد قال  -صلى هللا

عليه وسلم " :-من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعّي يوماً فإن اتب ،اتب هللا عليه فإن عاد

فشرهبا مل تقبل له صالة أربعّي يوماً فإن اتب ،اتب هللا عليه ،فإن عاد فشرهبا كان حقاً على هللا أن
يسقيه من طينة اخلبال قيل :وما طينة اخلبال؟ قال عصارة أهل النار أو عرق أهل النار" مسلم

( . )2002وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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حج وهو مضيع للصالة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة
التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

رجل كان اتركاً للصالة ابلكلية ،وال يصوم من رمضان إال قليالً ،مث أراد احلج مع أمه ليكون حمرماً هلا
ويؤدي فريضته ،فقبيل احلج بدأ يصلي ،ولكنه عند طواف اإلفاضة نوى قطع حجته بسبب الزحام،

ولكنه أكمل الطواف والسعي وابقي مناسك احلج مع أمه لكيال تعلم حباله ،وبعد عودته إىل املخيم
يف اليوم احلادي عشر رجع إىل ترك الصالة ،وال يدري ابلكلية أو بعض الصلوات ،وشك هل كان

طاهراً يف طواف الوداع أم ال؟ وشك كذلك يف اجلمرات ،هل رماها كلها أم ال؟ علماً أنه ملا عاد إىل
من هللا عليه ابلتوبة ،وقد حفظ
بلده داوم على الصالة مدة قصرية ،مث عاد كما كان ،وقبل سنتّي ّ
تسعة أجزاء من القرآن ،وال يزال مستمراً يف حفظه ،ويف حضور الدروس العلمية.
-ما حكم حجه؟

اجلواب
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من ترك الصالة ابلكلية يستتاب ،فإن اتب ورجع إىل الصالة وإال قتل إبمجاع أهل العلم من السلف
واخللف بال منازع ،ولكن اختلفوا هل يقتل كفراً أي لردته ،أو يقتل حداً؟ ذهب اإلمامان مالك ،وأبو
حنيفة ،واإلمام أمحد يف إحدى الروايتّي عنه أنه يقتل مرتداً فال يرث وال يورث ،وال يصلى عليه ،وال

يدفن يف مقابر املسلمّي استناداً إىل نصوص كثرية منها قوله –تعاىل" :-ومن يرتدد منكم عن دينه

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

[البقرة ، ]217:وقوله –تعاىل" :-فويل للمصلّي الذين هم عن صالهتم ساهون" [املاعون، ]5:
فإذا كان هذا العذاب الشديد قد توعد هللا به من انشغل عن الصالة فلم يصلها إال بعد خروج

وقتها ،فعذاب من تركها ابلكلية أشد وأعظم ،ومبثل قول النيب –صلى هللا عليه وسلم" :-إن بّي
الرجل والكفر أو الشرك ترك الصالة فمن تركها فقد كفر" رواه مسلم ( )82من حديث جابر –
رضي هللا عنه  ،-وذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد يف الرواية األخرى ،والصحيحة عنه إىل أن من

ترك الصالة هتاوانً أو كسالً يقتل حداً ال كفراً ،ومعىن ذلك :أنه مسلم له ما للمسلمّي وعليه ما على
املسلمّي ،واستدلوا هلذا القول أبدلة أيضاً من القرآن والسنة ،كقوله –تعاىل" :-إن هللا ال يغفر أن

يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء" [النساء ، ]48:فهذا نص على أن كل الذنوب ومنها ترك

الصالة يغفره هللا إذا شاء ما عدا الشرك ،فإن من مات عليه ال يغفر هللا له فهو خالد خملد يف النار،

ومبثل قوله –تعاىل -حكاية عن قول احلواريّي" :إذ قال احلواريون اي عيسى بن مرمي هل يستطيع ربك
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا هللا إن كنتم مؤمنّي" [املائدة ، ]112:وجه االستدالل:
أن الشك يف قدرة هللا كفر بدليل قوله" :اتقوا هللا إن كنتم مؤمنّي" ،ومع هذا مل يكفر احلواريون بقوهلم
هذا ،واستدلوا من السنة حبديث رواه البخاري ( )7506ومسلم ( )2756من
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حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه – وفيه :قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن حيرقوه ويذروه
ويرموا رماده يف البحر ،وقال" :وهللا لئن قدر علي ريب ليعذبين عذاابً ال يعذبه أحداً من خلقه فبعثه

هللا ،وقال له :ما الذي محلك على ذلك ،قال :خمافتك اي رب قال هللا :أدخلوا عبدي اجلنة" ،ووجه
االستدالل :أن الرجل شك يف قدرة هللا ،والشك يف ذلك كفر بال نزاع بّي أهل العلم قاطبة ،وهو

أعظم من ترك الصالة ومع هذا غفر هللا ،وأيضاً مل ينقل يف التاريخ اإلسالمي كله إىل يومنا هذا أن

أحداً قتل مرتداً لرتكه الصالة عالوة على ما يرتتب على هذا القول –مع كثر من يرتك الصالة-
طالق زوجته ،وأن أوالده أوالد غري شرعيّي  ...إخل.

والذي يظهر يل -وهللا أعلم -القول بعدم تكفري اترك الصالة كسالً أو هتاوانً ،مع وجوب قتله حداً
إن مل يتب ويقيم الصالة.
وبعد حترير هذه املسألة ينبين عليها القول يف حكم الردة يف إبطال األعمال ،مثل رجل حج حجة
اإلسالم مث ارتد مث عاد إىل اإلسالم ،فهل حجته األوىل قبل ردته تكفيه أو يلزمه أن حيج من جديد؟

اختلف العلماء فيه على قولّي :األول :أن الردة تبطل األعمال اليت قبلها ،واستدلوا بقوله" :ومن

يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار

هم فيها خالدون" [البقرة ، ]217:فعلق بطالن العمل على جمرد الردة ،وبقوله –تعاىل" :-لئن

أشركت ليحبطن عملك ولتكونن يف اآلخرة من اخلاسرين" [الزمر ، ]65:إذا كان يف خطاب الرسول
–صلى هللا عليه وسلم -وحاشاه عن ذلك أبيب هو وأمي ،فما ابلك مبن دونه ،وعلى هذا القول يلزم
السائل أن حيج مرة أخرى عن حجته األوىل؛ ألهنا بطلت ابلردة وهي تركه للصالة ابلكلية.
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والقول الثاين يف املسألة :أن الردة ال تبطل العمل السابق هلا وال يلزم إعادته أخذاً من القيد يف توبة

"فيمت وهو كافر" فقيد بطالن العمل ابملوت على الكفر ال غري ،واستدلوا من السنة حبديث حكم

بن حزام  -رضي هللا عنه  :-أنه قال :اي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أرأيت أشياء كنت
أحتنث (أتعبد) هبا يف اجلاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم ،فهل فيها من أج ٍر ،فقال النيب -
صلى هللا عليه وسلم " :-أسلمت على ما أسلفت من خري" رواه البخاري ( ، )1436ومسلم

( . )123فاألعمال احلسنة اليت عملت يف اجلاهلية تكتب ألصحاهبا بعد إسالمهم كما يف احلديث
اآلخر" :خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا"رواه البخاري ( )4689ومسلم ()2378

من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-وعلى هذا القول ال يلزم السائل أن يعيد حجه مرة أخرى،
بل تكفيه حجته األوىل ،والذي يظهر يل -وهللا أعلم -رجحان هذا القول؛ لقوة أدلته ،وألن عدم
اإللزام إبعادة األعمال هو املتفق مع أدلة يسر الشريعة ومساحتها "يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم

العسر".

وخالصة اجلواب :أن حج السائل صحيح ،وال يؤثر عليه تردده يف قطعه نتيجة الزحام وال شكه يف
الطهارة يف طواف الوداع أو عدد رميه اجلمار.
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ترك أداء الصالة أسبوعاً
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

شاب سافر إىل اخلارج مع جمموعة من الشباب ملدة أسبوع ،ولألسف خالل تلك الفرتة مل يكن مؤدايً
للصالة ،بسبب اللهو والعبث ،وعدم االكرتاث ،وبعد رجوعه أصبح حيافظ على الصالة ،فهل له
قضاء ما فاته أم ماذا يفعل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

نرى أن عليه أن يكثر من النوافل والطاعات ،والعبادات والتطوعات ،ولعل ذلك يكفيه ،وذلك ألن
الراجح أن من تعمد ترك الصالة بدون عذر فإنه ال يقضيها ،ولكن من توبته أن يكثر من نوافل
العبادات من الصلوات؛ كأن يتقدم إىل املسجد ويصلي قبل الظهر ،وبعدها وقبل العصر ،وقبل

املغرب وبعدها ،وقبل العشاء وبعدها ،ويصلي يف الليل ما تيسر ،ويصلي يف الضحى ليكون ذلك
مكفراً ملا فعل.
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ينام عن صالة الظهر والعصر

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة

التاريخ 1424/12/20هـ

السؤال

أان موظف يف شركة ،أعمل كمهندس ألنظمة االتصاالت فيها ،ويغلب على عملي الدوام الليلي،

وذلك حسب الوقت الذي حتدده لنا الشركة ،أخرج من بييت الساعة العاشرة ليالً ،وأرجع له ما

يقارب الساعة العاشرة صباحاً ،إنين لن أستطيع أن أستمر من غري نوم حىت صالة الظهر ،ويف نفس
الوقت لن أستطيع االستيقاظ لصالة الظهر إذا منت ،بل وحىت العصر وخصوصاً أنين مل أمن طوال

الليل ،وأيضاً عملي قد يتطلب مين أحياانً السفر ملدة مخس أو ست ساعات ألداء عمل يف مكان
خارج املدن .السؤال هو :هل جيوز يل أن أصلي ما فاتين من الصلوات حينما أستيقظ؟ علماً أنه

يوجد من يوقظين لكنين ال أستطيع أن أكمل أكثر من أربع ساعات من غري نوم ،وخصوصاً إذا كان

هذا العمل الليلي بشكل يومي .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً جيب عليك أن تؤدي الصلوات اخلمس يف أوقاهتا مجاعة يف املسجد .وما ذكر يف السؤال ليس

عذراً يف ترك الصالة حىت خيرج وقتها ،والواجب على املؤمن أن يتقي هللا ،وأن ال جيعل برانجمه
الوظيفي أو التجاري معارضاً لقيامه بعمود اإلسالم وهو الصالة ،قال

هللا تعاىل" :إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً " [النساء ، ]103:وإذا فاتت الصالة بعذر
وجب قضاؤها فوراً من حّي تذكرها ،فعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن هللا يقول:
"وأقم الصالة لذكرى" [طه ]14:أخرجه البخاري ( )597ومسلم ( )684واللفظ ملسلم .وابهلل

التوفيق.
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الدعاء بعدم اإلجناب
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة

التاريخ 1423/12/25هـ

السؤال

رجل ال يصلي ولكنه يعمل اخلري ويتمناه لنفسه ويتمىن من ربه اهلداية ابإلحلاح يقول :دعوت رب

العاملّي أبن حيرمين من اإلجناب وذلك لعدة أسباب مثل (ظلم هؤالء األبناء وعدم استطاعة تربيتهم
تربية صاحلة؛ ألين لست أهالً لذلك ،والسبب اآلخر اخلوف من النسل واألمراض املنتشرة يف هذا

الزمان كالعيوب اخللقية واالجتماعية كاجلمال والشكل ،مع العلم أبن هذا الرجل من بيت ال يشتهر

ابجلمال بعكس بيوت أقاربه الذين يشتهرون ابجلمال الفائق وهم من املقدرين للجمال) السؤال :هل
دعوته على نفسه حتتمل اإلجابة من رب العاملّي؟ مع العلم أبنه بعد زواجه بسنتّي مل يرزق ابحلمل،

وأجرى حتاليل وأثبتت أبن معه ضعفاً شديداً وحيتاج إىل عالج تقوية للحيواانت املنوية ،والعالج حيتاج

إىل وقت طويل من الزمن.
اجلواب

احلمد هلل وبعد ،هذا الرجل الذي ال يصلي ال ينفعه ما يعمله من اخلري ما مل يبادر إىل التوبة ،ويعجل
إىل أداء الصالة مع الندم الشديد ملا حصل منه من تفريط ،واترك الصالة كافر على الصحيح من

قويل أهل العلم يف هذه املسألة؛ لقوله -عليه السالم ":-العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها
فقد كفر" رواه أبو داود وغريه من حديث بريدة  -رضي هللا عنه  -وعند مسلم من حديث جابر "

بّي الرجل وبّي الكفر والشرك ترك الصالة" فاحرص -هداك هللا  -على الصالة فإهنا عمود اإلسالم
وقرة عيون املوحدين ،وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.
وال يكفي  -وفقك هللا لكل خري  -أن تتمىن اهلداية دون أن تبذل وسعك لنيلها ،فالدين ليس
اين أ َْه ِل ال ِ
ابألماين ،قال هللا -تعاىل":-لَْي ِ ِِ
ْكتَ ِ
اب َم ْن يَـ ْع َم ْل ُسوءاً ُْجي َز بِ ِه" اآلية،
س أب ََمانيّ ُك ْم َوال أ ََم ِِّ
َ
[النساء. ]123:
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وقال الشاعر:

ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها *** إن السفينة ال جتري على ِ
اليبس

وأما دعاؤك على نفسك بعدم اإلجناب لألسباب املذكورة فهذا سوء ظن ابهلل -تعاىل ،-وضعف يف

التوكل ،عليك بصدق التوبة من ذلك وسؤال الرب -تعاىل -العفو واملغفرة ،ولعل ما أصابك عقوبة
من هللا فاحرص على جتنب أسباب غضبه وفتح صفحة جديدة متلؤها بكل خري.
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ترك الصالة مدة طويلة فماذا عليه؟
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/حكم اترك الصالة
التاريخ 1427/04/04هـ

السؤال

امسحوا يل أن أعرض عليكم مشكلة عندي:

احلاصل أنّين منذ برهة من الزمن تركت الصالة وكان ذلك على أثر لطمة تل ّقتها عيين .وحيث إنين مل
أعد أستطيع السجود تركت الصالة ابلكلّيّة ،مثّ بعد ذلك استأنفتها ،إالّ أنّين اآلن ال أجد تلك

احلرارة اإلميانيّة اليت كنت أعيشها من قبل ،وهذا يثبّط عزمي .فهل أان املسؤول عن هذه احلالة أم أ ّن
الذي سبق أن ضربين يف عيين هو املسؤول؟
شرعي .وهذه املرأة أسلمت يف أثناء ذلك فعلّمتها الدين شيئا
إين ساكنت امرأة علي غري عقد
مثّ ّ
ّ

فشيئا .اآلن أو ّد أن أستأنف صاليت وأعلّم "زوجيت" ّإايها إ ّمل أكن أان أصلّي .فهل هبذا يكون احلال

أتزوج يف أقرب وقت ممكن .وابملناسبة فإ ّن أبوي صديقيت
أحسن أم أنه يزداد سوءا؟ طبعا أو ّد أن ّ
ليسا مبسلمّي ،فهل يلزم أن يكون أبوها وليًّا يف عقد زواجنا أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فحالة ضعف اإلميان وعدم الشعور حبالوته هي نتيجة متوقعة ملا وقع منك من ترك للصالة إذ إن ترك
الصالة من الذنوب العظيمة .والذنوب هلا آاثر وتبعات وخيمة؛ قال تعاىل" :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة
ُ
ََ َ َ
ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري" [الشورى ]30:فمن صلى وسجد فله اجلنة ومن ترك الصالة
سبَ ْ
فَب َما َك َ
أو السجود فله النار ففي صحيح مسلم ( )81من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول:
اي ويلي أمر ابن آدم ابلسجود فسجد فله اجلنة وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار".
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واحلمد هلل الذي ردك إليه فأديت الصالة ،والواجب عليك اآلن الصدق يف هذه التوبة بعدم العودة
ملا بدر منك من ترك الصالة .والندم على ذلك والعزم على عدم العودة هلذا الذنب ،مع اإلكثار من
النوافل واألذكار واالستغفار ،وإبذن هللا ستعود لك لذة الطاعة وحالوة اإلميان ،وما عليك إال الصرب

آد ُم َربههُ فَـغَ َوى مثُه
صى َ
"و َع َ
فهذا آدم حاله بعد التوبة من املعصية أحسن من حاله قبلها قال تعاىلَ :
اب َعلَْي ِه َو َه َدى" [طه. ]122-121:
ْ
اجتَـبَاهُ َربُّهُ فَـتَ َ
وال دخل للذي ضربك على عينك يف هذا؛ ألنه ال جيوز لك أن ترتك الصالة ولو مل تستطع السجود
بل تصلي على حسب حالك ،ولو إمياء للسجود ،قال تعاىل" :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم"
اَّللَ َما ْ
[التغابن ]16:وقال صلى هللا عليه وسلم" :وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم" أخرجه البخاري

( )7288ومسلم ( )1337من حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه.-
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وأما ما ذكرت يف الشق الثاين من السؤال فالواجب عليك هو أن ال ختتلط هبذه املرأة وال تساكنها
وأنت بعد مل تعقد عليها عقد النكاح إذ إن اخللوة ابملرأة األجنبية -فضالً عن مسها أو تقبيلها أو

الزان  -من احملرمات املعلومة وهي الوسيلة الواضحة للوقوع يف الزان والفواحش وهي من خطوات
هِ
آمنُوا َال
ين َ
الشيطان اليت يغري هبا حىت يقع اإلنسان يف الفاحشة العظيمة قال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ان فَِإنهه أيْمر ِابلْ َفح َ ِ
ضل هِ
ات ال ه ِ
ان ومن يـتهبِ ْع ُخطُو ِ
تَـتهبِعوا ُخطُو ِ
ات ال ه
اَّلل
ش ْيطَ ِ ُ َ ُ ُ ْ
ُ
ش ْيطَ َ َ َ
َ
َ
شاء َوالْ ُم ْن َك ِر َولَ ْوَال فَ ْ ُ
ِ ِ
اَّلل َِمس ِ
َح ٍد أَبَ ًدا َولَ ِك هن ه
يم" [النور. ]21:
اَّللَ يُـ َزّكِي َمن يَ َ
شاءُ َو هُ ٌ
َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َما َزَكا م ْن ُكم م ْن أ َ
يع َعل ٌ
ويف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :أال ال خيلون رجل ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان"
أخرجه أمحد ( )446/3من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما وأخرجه الرتمذي ()2165
وصححه من حديث عمر -رضي هللا عنه.-
وكون املرأة أسلمت بعد معرفتك هبا وقد علّمتها الدين شيئا فشيئا ،فهذا من فضل هللا عليها أن

هداها لإلسالم ،وإذا أردت الزواج هبا فلك ذلك والبد لصحة النكاح معها من ويل هلا وهو أبوها إذا

بدءا جبدها مث إخوهتا األشقاء
كان مسلماً وإن مل يكن مسلماً كما ذكرت فأحد عصبتها من املسلمّي ً
أو ألب مث أعمامها وأبناء عمها هذا إن كان أحد منهم مسلماً وذلك لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال نكاح إال بويل" أخرجه أمحد ( ، )18878،18697وأبو داود ( ، )2085والرتمذي
( ، )1101وابن ماجة ( )1881وابن حبان ( )1243من حديث أيب موسى األشعري -رضي هللا
عنه -وقد صححه غري واحد من أهل العلم وأخذ به مجهور العلماء.
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فإن مل يوجد هلا ويل ممن ذكر أو وجدوا وهم على الكفر فوليها من له نوع سلطان لديكم كمدير
املركز اإلسالمي وإمام اجلامع ومسؤول السفارة وحنوهم ،وال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،ابرك هللا
فيك وأمت عليك نعمته وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله.

()246/5

أداء الصالة حتت أتثري املخدر
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد الداود

عضو اإلفتاء

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1422/8/22
السؤال

أدت امرأة صالة الفجر وهي ال زالت حتت أتثري املخدر بعد إجراء العملية ،فكانت تغفو أثناء

الصالة مث تفيق ،فما حكم صالهتا واحلال هذه؟
اجلواب

صالتك واحلال هذه ال تصح ،وعليك قضاؤها ،ألن من شروط صحة الصالة سالمة العقل.

()247/5

صالة الصيب بّي العادة والتكليف
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /حكم الصالة وحكم اتركها/صالة الصيب واجملنون واملغمى عليه
التاريخ 1423/2/4

السؤال

هل الصالة يف املسجد واجبة على الولد الذي بلغ العاشرة من عمره حىت ولو مل يبلغ بعد؟ أرجو

التفصيل يف اإلجابة مع ذكر بعض أقوال العلماء يف ذلك .هل أيمث والد هذا الطفل إذا مل حيضره معه

إىل املسجد ،حيث يعتذر كثري من اآلابء ابملدرسة أو الربد أو غري ذلك من األعذار؟ وما الفرق بّي
سن البلوغ وسن التكليف؟

اجلواب

قال العلماء :إن صالة اجلماعة واجبة على الرجال ،وخرج بذلك النساء وكذلك الصبيان غري

البالغّي فال جتب عليهم ،قال -صلى هللا عليه وسلم" :-رفع القلم عن ثالثة -وذكر منهم -الصيب

حىت يشب" ،رواه أبو داود ( )4401والرتمذي ( )1423وابن ماجة ( ، )2042ويف بعض
الرواايت" :حىت حيتلم".

لكن يشرع أمر الصيب ابلصالة إذا أمت سبع سنّي ليعتادها ،وضربه عليها لعشر؛ ملا روي عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنّي واضربوهم عليها وهم أبناء
عشر سنّي" رواه أمحد ( )6756وأبو داود ( )495واحلاكم (. )734

فعلى الوالد أمر ولده املميز ابلصالة والطهارة ،واصطحابه معه إىل املسجد للصالة مجاعة والصرب

على ذلك ،وهذا من متام الرعاية والقيام ابملسؤولية اليت محلها ،قال -تعاىل" :-وأمر أهلك ابلصالة

واصطرب عليها" [طه. ]132:
وسن البلوغ هو سن التكليف ،فإذا بلغ اإلنسان وهو عاقل فإن التكاليف الشرعية جتري عليه.

()248/5

استخدام التسجيل يف األذان؟
اجمليب خليل بن سليمان املديفر
الداعية يف وزارة الشؤون اإلسالمية

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1422/8/10
السؤال

هل جيوز استخدام التسجيل يف األذان ،وذلك بوضع مكرب الصوت عند الراديو الذي يذيع األذان
مسجالً؟ هل هذا يكفي عن األذان يف املسجد أم ال؟ أفتوان ابرك هللا فيكم.

اجلواب

ال جيوز؛ ألن األذان عبادة ،والعبادة البد أن تصدر من صاحب عبادة ،فاألذان تعبّد فالبد أن يصدر

عن مؤذن ،وليس جمرد إعالن ابلناقوس كما عند اليهود ،فألفاظ األذان البد أن تصدر عن شخص
تصح منه العبادة.

()249/5

مشروعية األذان األول يوم اجلمعة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1424/6/14هـ

السؤال

األذان األول يف صالة اجلمعة الذي استقر يف عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي هللا عنه،

بعض املساجد ال تؤديه رجوعاً إىل األصل الذي كان يف عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

واخلليفتّي من بعده أيب بكر ،وعمر ،وشطر من خالفة عثمان -رضي هللا عنهم ،-ويقولون إن العلة

اليت من أجلها أذن على الزوراء مل تعد موجودة ،وهي إعالم الناس بقرب دخول وقت اجلمعة،

فوسائل اإلعالم أصبحت منتشرة يف اإلذاعات ومكربات الصوت ،وأن احلكم يدور مع العلة وجوداً
أو عدماً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاألظهر بقاء مشروعية األذان األول للجمعة ،وأنه سنة ينبغي املداومة عليها؛ وذلك ألن العمل هبذه

السنة اثبت من عصر اخلليفة الراشد عثمان  -رضي هللا عنه -وإىل عصران احلاضر ،الذي توفرت

فيه وسائل اإلعالم بكل أنواعها ،ومع هذا فال زال العمل جار هبذه السنة الراشدة ،كما يف احلرم
املكي ،واملدين ،واملسجد األقصى ،وسائر جوامع املسلمّي إال من ش هذ ،وقد صرح ابستمرار العمل
هبذه السنة اإلمام الزهري فيما نقله عن السائب بن يزيد أنه قال( :إن اآلذان كان أوله حّي جيلس

اإلمام على املنرب يوم اجلمعة يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأيب بكر وعمر  -رضي هللا
عنهما ،-فلما كان يف خالفة عثمان  -رضي هللا عنه -وكثروا ،أمر عثمان يوم اجلمعة ابألذان

الثالث ،يعين األول ،فأذن به على الزوراء ،فثبت األمر على ذلك)  ،أخرجه البخاري يف صحيحه

(. )310/1

فهذه السنة اثبتة أبمرين:
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األول :أبمر عثمان -رضي هللا عنه ،-وهو خليفة راشد ،أمران ابتباع سنته مبقتضى احلديث الثابت
عنه  -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي" ،احلديث.
رواه الرتمذي ( ، )2676وأبو داود ( ، )4607وابن ماجة ( )42عن العرابض بن سارية -رضي

هللا عنه.-
الثاين :جراين العمل هبذه السنة يف الصدر األول وحىت عصران احلاضر ،وهو كاإلمجاع السكويت على

القول أبنه حجة ،وأيضاً فإن العلة من هذا األمر ال زالت موجودة ،فإن الناس يتنبهون لالستعداد
هلذه الصالة هبذا األذان األول ،وأما وسائل اإلعالم فإهنا ال تفي ابحلاجة ألمور منها:

أوالً :أهنا تنقل يف بعض البالد األذان الثاين مع خطبة اجلمعة ،دون األذان األول ،فال يتحقق

املقصود.

الثاين :ويف بالد أخرى كاململكة العربية السعودية ،ينقل األذان األول للحرم املكي واملدين دون

غريمها ،مع قرب األذان األول للثاين مبا ال حيقق احلاجة املعتربة ،وهذا أيضاً ال يفي حباجة املدن
األخرى البعيدة عن احلرمّي ،ألجل فارق التوقيت.

الثالث :أن وسائل اإلعالم ال تتوفر لكل أحد ،وهذا خبالف األذان فإنه يسمعه كل من قرب ،وهو
من جتب عليه صالة اجلمعة.

ولذا فإنه يبقي األذان األول للجمعة مسنوانً ،كما يسن األذان األول للفجر ،من أجل تنبيه القائم

وإيقاظ النائم ،وهللا تعاىل أعلم.

()251/5

األذان جبهاز التسجيل
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1423/6/8هـ

السؤال

حنن نعمل بدائرة حكومية عبارة عن ثالثة مبان مستقلة عن بعضها ،واملبىن عبارة عن عدة أدوار ال
يوجد هبا مسجد ،إمنا مصليات يف كل مبىن ويبث إىل مجيع مكاتبها املتفرقة جهاز إعالن مجاعي،

ويسمع األذان من خالله بواسطة جهاز تسجيل.

هل استخدام هذه الطريقة جائز؟ وإال ما األفضل وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األذان إمنا شرع لإلعالم بدخول الوقت ،والسنة فيه أن يكون حياً مباشراً ال تسجيالً ،واملشروع أن

يقوم أحد منكم مبهمة األذان ،فأطول الناس أعناقاً يوم القيامة املؤذنون ،كما رواه مسلم ( )387من

حديث معاوية.
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التغين يف األذان
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1423/5/8
السؤال

ما هو التغين يف األذان؟ وما حكمه؟ والسالم عليكم.

اجلواب
التغين ابلشيء هو :حتسّي الصوت به حبيث ،خيرج احلروف من خمارجها مع حتسّي الصوت هبا،

وذلك ألن حكم حسن الصوت ابلشيء أشد وقعاً يف النفس وأدعى لالستجابة ،والرسول -صلى هللا

عليه وسلم -حّي أخربه عبد هللا بن زيد مبا رآه يف منامه من صيغة األذان قال":ألقه على بالل فإنه

أندى صواتً منك" ورواية ابن ماجة ... ":رواه ابن ماجة ( )706وغريه من حديث عبد هللا بن زيد،
لكن ينبغي التنبيه أال خيرج املؤذن ابألذان إىل التطريب به وزايدة املدود فيه حىت خيرجه عن صيغته

وإال مل يكن أذاانً ويُؤزر فيه فال يُؤجر.

()253/5

أجر من يردد وراء املؤذن
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1422/12/22
السؤال

هل من يردد وراء املؤذن له نفس ثوابه ،الذي هو ثواب كل من يصلي يف املسجد؟
اجلواب

هذه املسألة ورد فيها حديث يبّي أنه يستحب ملن مسع املؤذن أن يقول كما يقول ،قال -عليه

الصالة والسالم " :-إذا قال املؤذن هللا أكرب هللا أكرب فقال أحدكم :هللا أكرب هللا أكرب ،مث قال:
أشهد أن ال إله إال هللا ،قال :أشهد أن ال إله إال هللا ،مث قال :أشهد أن حممداً رسول هللا ،قال :أشهد
أن حممداً رسول هللا ،مث قال :حي على الصالة ،قال :ال حول وال قوة إال ابهلل ،مث قال :حي على

الفالح ،قال :ال حول وال قوة إال ابهلل ،مث قال :هللا أكرب هللا أكرب ،قال :هللا أكرب هللا أكرب ،مث قال:

ال إله إال هللا قال :ال إله إال هللا ،من قلبه دخل اجلنة " رواه مسلم ( )385عن عمر -رضي هللا

عنه -أي :من اتبع املؤذن يف أقواله يف األذان دخل اجلنة ،هذا هو ثواب من يتابع املؤذن ،وليس كما
ذكر السائل يف سؤاله.

()254/5

صفات املؤذن
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1422/12/25
السؤال

ما الصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف املؤذن؟

اجلواب
املؤذن يرفع األذان ،ويعلي كلمة التوحيد ،وينادي للصالة اليت هي ركن من أركان اإلسالم ،وهذا

حيتم عليه شروطاً ذكرها العلماء ،وهي:

أن يكون مسلماً مؤمتناً على الوقت واألذان؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ... ":-واملؤذن مؤمتن
 " ...رواه الرتمذي ( )207وأبو داود ( )517وأمحد ( ، )7169وأن يكون عاملاً ابملواقيت،

ويكفي من ذلك معرفة الساعة ،وأوقات دخول الصالة ،عاملاً أبلفاظ األذان املشروعة ،قادراً على

أدائها ،قادراً على رفع األذان ،وال يشرتط علو الصوت حال وجود مكرب الصوت ،ويستحب أن

يكون حسن الصوت ،كما يستحب أن يكون قادراً على القراءة حال غياب اإلمام ،وأال أيخذ أجراً
مقابل األذان؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم ... " :-واختذ مؤذانً ال أيخذ على أذانه أجراً " رواه أبو

داود ( )531والرتمذي ( )209والنسائي ( )673وابن ماجه ( )714وأمحد ( )16270واللفظ
أليب داود ،وقد اشرتط بعض العلماء ذلك استناداً إىل احلديث الشريف ،واملتفق عليه أن يكون

مبتغياً بذلك وجه هللا ،أما إذا أخذ نظري تفرغه فقد أجازه أكثر املتأخرين ،وليبشر املؤذنون فهم أطول

الناس أعناقاً يوم القيامة كما ثبت يف صحيح مسلم ( )387عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كما
ثبت يف البخاري ( )609أنه ال يسمع املؤذن إنس وال جن وال شيء إال شهد له يوم القيامة ،وثبت

يف السنن (النسائي ( )645وأبو داود ( )515وابن ماجه ( ))724وصححه األلباين أن املؤذن يغفر
له مدى صوته ،ويشهد له كل رطب وايبس.

()255/5

حكم اإلقامة للمنفرد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

هل اجلهر ابإلقامة يف الصلوات املفروضة للمنفرد واجبة أم مستحبة؟ أي إذا صليت العشاء يف
البيت لوحدي هل جيب علي اجلهر ابإلقامة؟

اجلواب
اإلقامة للمنفرد سنة وليست واجبة ،وسواء جهر هبا أو أسر.

()256/5

األذان األول يوم اجلمعة

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1423/7/7هـ
السؤال

ما حكم األذان األول يوم اجلمعة؟ نرجو التوضيح؛ ألن هناك من قال أبنه بدعة وقد صدقه أهل قرية

فرتكوا األذان األول يوم اجلمعة.
اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

ت يف بلدكم اململكة العربية السعودية أنه يوجد أذاانن للجمعة وهذا غري صحيح ،إذ إنه
سـ/الحظ ُ
كان إذا صعد اإلمام املنرب أُذن بّي يديه أذان واحد ومجيع كتب السنة تؤيد ذلك.

جـ /احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وأصحابه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:
فاألمر كما قال السائل كان على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أذان واحد مع اإلقامة،

كان إذا دخل النيب -صلى هللا عليه وسلم -للخطبة والصالة أذن املؤذن مث خطب النيب -صلى هللا
عليه وسلم -اخلطبتّي مث يُقام للصالة.

هذا هو األمر املعلوم والذي جاءت به السنة كما قال السائل وهو أمر معروف عند أهل العلم
واإلميان ،مث إن الناس كثروا يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي هللا تعاىل عنه -يف املدينة

فرأى أن يُزاد األذان الثالث انظر :البخاري ( ، )912ويقال له :األذان األول ألجل تنبيه الناس

على أن اليوم يوم مجعة حىت يستعدوا ويبادروا إىل الصالة قبل األذان املعتاد املعروف بعد الزوال،
واتبعه هبذا الصحابة املوجودون يف عهده ،وكان يف عهده علي -رضي هللا عنه -وعبد الرمحن بن

عوف والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد هللا -رضي هللا عنهم -وغريهم من أعيان الصحابة وكبارهم،
وهكذا سار املسلمون على هذا يف غالب األمصار والبلدان تبعاً ملا فعله اخلليفة الراشد -رضي هللا

عنه -واتبعه عليه اخلليفة الراشد الرابع علي -رضي هللا عنه -وهكذا بقية الصحابة.

()257/5

فاملقصود أن هذا حدث يف خالفة عثمان وبعده واستمر عليه غالب املسلمّي يف األمصار واألعصار
ٍ
الجتهاد وقع له ونصيحة
إىل يومنا هذا ،وذلك أخذاً هبذه السنة اليت فعلها عثمان -رضي هللا عنه-
للمسلمّي وال حرج يف ذلك؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":عليكم بسنيت وسنة اخللفاء

املهديّي الراشدين فتمسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ" الرتمذي ( ، )2676وأبو داود (، )4607

وابن ماجة ( ، )42وأمحد ( ، )17142وهو من اخللفاء الراشدين -رضي هللا عنه -واملصلحة
ظاهرة يف ذلك فلذلك أخذ هبا أهل السنة واجلماعة ومل يروا هبذا أبساً لكونه من سنة اخللفاء
الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت -رضي هللا عنهم مجيعاً.-

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا-347/12( -
. ] )349

()258/5

اإلقامة :صفتها وحكمها
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

هل اإلقامة واجبة يف الصالة؟ وهل تقطع الصالة إذا ذكر املصلي أنه مل يقم؟ وهل جتوز اإلقامة
بصيغة األذان؟ مع الدليل.

اجلواب
األذان واإلقامة فرضا كفاية ،إذا قام به مجاعة يف بلد سقط اإلمث عن الباقّي ،حلديث" :إذا حضرت

الصالة ،فليؤذن لكم أحدكم ،وليؤمكم أكربكم" رواه البخاري ( )628ومسلم ( )674عن مالك بن
احلويرث  -رضي هللا عنه  ،-وأما يف حق غريهم فسنة ،وعلى ذلك إذا ذكرها املصلي فإنه ال يقطع
صالته؛ ألن الفرض ال يقطع للنافلة ،أما اإلقامة بصيغة األذان فال أبس هبا ،حلديث أيب حمذورة -

رضي هللا عنه  :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -علمه األذان تسع عشرة كلمة ،واإلقامة سبع
عشرة كلمة  ...احلديث رواه أمحد ( )26708وأبو داود ( )502والرتمذي ( )192والنسائي
( )630وابن ماجة ( )709وأصله يف مسلم (. )379

()259/5

اخلروج من املسجد بعد األذان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1424/1/21هـ
السؤال

سؤال عن أثر أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عندما رأى من خرج من املسجد بعد الصالة" ،فقال :أما
هذا فقد عصى أاب القاسم" ،فهل يعذر من خرج من املسجد ليصلي يف مسجد آخر ،فإين رأيت من

خيرج زاعما ذلك ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قاله ملن خرج من املسجد بعد األذان وقبل الصالة ،وال يتناول هذا من
خرج لعذر كمن كان إماماً يف مسجد آخر ،أو ليصلي يف املسجد اآلخر ،أو ليتوضأ ،أو لعذر ،أو

علم أن خروجه ال يؤثر على إمام املسجد أو من فيه ،علماً أبن السؤال قال :عندما رأى من خرج

من املسجد بعد الصالة ،وليس هذا هو ،وإمنا من خرج من املسجد بعد األذان وقبل الصالة ،وهللا

أعلم.

()260/5

إجابة الصالة خري من النوم
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1423/12/25هـ

السؤال

حبكم كثرة املساجد جبوار املنزل فإنين أجد صعوبة يف الرتديد مع أحدها عند األذان ،ماذا أفعل؟
وهل الرتديد جيزي إذا كان من التلفاز؟ ماذا نقول عند قول اإلمام الصالة خري من النوم؟

اجلواب
إذا كثرت املساجد فال أبس أن تردد مع أقرهبا إليك ،وأما الرتديد مع جهاز الراديو أو التلفاز فال

أبس إذا كان حياً على اهلواء ومل يكن تسجيالً.
واملشروع يف قول املؤذن (الصالة خري من النوم) ترديد ما قاله املؤذن؛ لعموم حديث أيب سعيد

اخلدري -رضي هللا عنه":-إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن" متفق عليه البخاري ()611
مسلم (. )383

()261/5

أمر اإلمام بتسوية الصفوف وإغالق اجلواالت
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1424/4/28هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :رعاكم هللا:

هل يف قول اإلمام بعد أمره بتسوية الصفوف واالعتدال :أقفلوا األجهزة  -يعين أجهزة اجلواالت-

أبس مع كونه يكرر ذلك؟.
اجلواب
ليس يف قول اإلمام ما ذكر بعد أمره بتسوية الصفوف واالعتدال أبس ،إذ ال خيفى ما يف ذلك من

املصلحة الظاهرة لصالة املصلّي معه ،ومعلوم األثر الذي حيدث يف صالة املصلّي بذلك املسجد يف

حالة مت اتصال على أحد اجلواالت غري املغلقة ،أو املوضوعة على نظام غري صامت من اإلزعاج،
واإلخالل خبشوع الصالة وسكينتها ،بل إن البعض  -هداان هللا وإايهم -رمبا جعل نغمة اجلوال على
نغمات موسيقية وهي حمرمة خارج املسجد ،فكيف ابملسجد ،بل وأثناء أداء الصالة ،فأهيب جبميع

املسلمّي االنتباه هلذا ،والتناصح فيما بينهم على إزالة ذلك ،أما ما ذكر يف السؤال من كون اإلمام

يكرر ذلك فاجلواب أن له أن يكرر حسب تكرر ذلك األمر يف مجاعة مسجد ،فإذا انقطع هذا األمر
وأصبح مجيع مجاعة ذلك املسجد وهم حمصورون ملتزمون إبغالق جواالهتم قبيل دخول املسجد أو
وضعه على الصامت ،فأان واثق أبن اإلمام من نفسه لن حيتاج إىل إيراد مثل هذه العبارة ،وهذا ما

نؤمله يف أن يرتقي الوعي لدى مجيع املصلّي فيحرصوا على صالهتم .مما خيل هبا ،كما أنصح بوضع
الفتات عند ابب املسجد تنبه على إغالق اجلوال عند دخول املسجد.

()262/5

األذان املوحد
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيخنا الفاضل:
حنن يف مسجدان عندان األذان على السنة النبوية ،فال نقبل ابألذان املو هحد ،واحلمد هلل ،وهذا حالنا

منذ زمن طويل ،إال أن هناك فئة من الناس تعرتض على هيئة األذان (ال تقبل أبذان املؤذن املسؤول

يف املسجد)  ،وتطالب ابستخدام األذان املوحد الذي هو عن طريق الراديو ،فما رأي فضيلتكم؟ هل

نوافق على طلبهم ابستخدام األذان املو هحد؟ أم نبقى كما حنن عليه اقتداء أبهل السنة النبوية

والسلف الصاحل؟ وهل يدخل حكم األذان املو هحد يف فقه الواقع؟ أو ما يسمونه بعموم البلوى؟.

اجلواب

عليكم أن تتبعوا السنة ،فاألذان هو على كل أهل مسجد ،وليس أبداً أن تستمع إىل الراديو فهذا ال
أصل له ،فعليكم أن تتبعوا السنة وتلزموها وتؤذنوا ألنفسكم فهو سنة عليكم أنتم ،وال تقبل النيابة

يف هذا.

واألذان املو هحد ال يدخل يف شيء ،وال حاجة تدعو إليه ،فاألصل أن كل مسجد يرفع األذان اقتداء

ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا أمر ال خيتلف فيه ،ومل يقل بغريه أحد من أهل العلم.

()263/5

الوقت املشروع بّي األذان واإلقامة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1425/2/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل هناك مدة حمددة للوقت بّي األذان واإلقامة؟ ألن إمامنا يطيل وأالحظ أتفف الكثري من املصلّي
من ذلك .والسالم عليكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإنه ال يوجد يف أدلة الشريعة  -حسب علمي -ما يدل على حتديد مقدار وقت االنتظار بّي اآلذان
واإلقامة حبيث ال جيوز القصور عنه أو الزايدة عليه ،وإمنا يستحب أن تكون اإلقامة بعد األذان بوقت

يكفي الستعداد الناس للصالة ،وذلك ألن األذان إمنا هو إعالم بدخول الوقت ،وال يتحقق املقصود
من األذان ،إال ابنتظار وقت يكفي الستعداد وحضور من أعلموا بدخول الوقت ،وإذا نظران يف سنة

خري اخللق عليه الصالة والسالم جند أن األمر فيه سعة من حيث وقت االنتظار بّي األذان واإلقامة،
واألمر الذي استمر عليه النيب عليه الصالة والسالم هو االنتظار القليل بّي األذان واإلقامة ،كما

جاء يف حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه -الذي رواه أمحد ( ، )21285والرتمذي ()195
 ،وفيه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال لبالل" :اجعل بّي أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ
اآلكل من أكله والشارب من شربه ،واملعتصر إذا دخل لقضاء حاجته"،
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ويتضح من سنة النيب عليه الصالة والسالم أن املقصود من االنتظار هو متكّي املسلمّي من ترك
أعماهلم وقضاء حوائجهم ،ومن مث حضورهم إىل املسجد ،ولذلك فإن املندوب أتخري الصالة قليالً
عند أتخر املصلّي يف احلضور إىل املسجد ،وتقدميها عند حضورهم إىل املسجد ،ويدل على هذا ما
رواه البخاري ( )565من حديث احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما -أنه سأل جابر بن عبد هللا -

رضي هللا عنهما -عن صالة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال...." :والعشاء :إذا كثر الناس

ع هجل ،وإذا قلوا أ ّخر" ،ونظراً لكثرة املساجد اليوم ،وعدم اختصاصها مبن هو ساكن حوهلا ،فإن

األفضل أن جيعل بّي األذان واإلقامة وقتاً حمدداً يكون معروفاً عند الناس -كما هو معمول به يف

بالدان اليوم -حبيث يلتزم به األئمة واملأمومون ،ومع هذا التحديد ال حيصل اخلالف.

ومما حتسن اإلشارة إليه أنه ينبغي مراعاة حال الناس عند كل صالة ،فصالة الفجر يكون االنتظار
فيها أطول من غريه ،ليتمكن الناس من االستيقاظ من النوم واالستعداد للصالة ،وهكذا كل صالة

حبسب ما يناسب حال املسلمّي فيها ،كما ينبغي مراعاة أماكن وجود املساجد ،فاملساجد املوجودة

يف األسواق أو القريبة منها يكون االنتظار فيهاً قليالً ،لئال يتضرر أصحاب األسواق بطول االنتظار،

وهذا خبالف املساجد املوجودة يف األحياء السكنية فال ضرر عليهم من االنتظار املتعارف عليه .وهللا
املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()265/5

أذان اجلنب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

أان مؤذن مسجد وأحياان أانم على جنابة فأقوم من النوم وقد بقي على اآلذان دقيقة أو دقيقتان فهل
جيوز يل أن أؤذن وأان على جنابة ....أفتوين مأجورين

اجلواب

عليك املبادرة ابألذان عند أول الوقت إلعالم الناس ليحضروا إىل املسجد ،ولو أذنت وأنت على

جنابة أو غري متوضئ فال أبس ،مث بعد األذان تذهب وتغتسل وال شيء عليك  -إن شاء هللا -
واألذان يصح من اجلنب ومن احملدث حداثً أصغر واحلمد هلل.
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"من أذن فهو يقيم"
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

هل هناك حديث يدل على أن من أذن فهو يقيم؟ وما رأيكم يف أيهما أوىل يف املسجد أن يقيم الذي
أذن للصالة أو املؤذن الرمسي للمسجد إذا حضر؟ نفع هللا بكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فهذا احلديث "من أذن فهو يقيم" روي من طريقّي ،كالمها ضعيف ،األول :ما أخرجه الطرباين يف

معجمه الكبري ( )435/12من طريق سعيد بن راشد السماك عن عطاء عن ابن عمر -رضي هللا

عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال ... ":إمنا يقيم من أذن" وسنده ضعيف؛ ألنه من
طريق سعيد بن راشد ،وهو ضعيف ،كما قاله اهليثمي يف جممع الزوائد ( )3/2وغريه.

الطريق الثاين :ما أخرجه أمحد يف مسنده ( )169/4وأبو داود يف سننه ( )514والرتمذي يف سننه
( )199وابن ماجة يف سننه ( )717كلهم من طريق عبد الرمحن بن زايد أنعم األفريقي عن زايد بن
نعيم عن زايد بن احلارث الصدائي -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":
 ...ومن أذن فهو يقيم" وسنده ضعيف؛ ألنه من طريق عبد الرمحن اإلفريقي وهو ضعيف كما يف

التقريب صـ ( )400رقم ( )3862ولذا قال أبو عيسى الرتمذي يف سننه (": )199وحديث زايد

إمنا نعرفه من حديث األفريقي ،وهو ضعيف عند أهل احلديث ،ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه"

مث قال الرتمذي":والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم"أ .هـ.
وقد حكى احلازمي يف كتابه (االعتبار)  ،كما نقله عنه صاحب حتفة األحوذي ( )509/1اتفاق أهل
العلم على جواز أن يؤذن الرجل ويقيم غريه ،وأن اخلالف إمنا هو يف األولوية.

()267/5

وعلى هذا فالذي يرتجح -وهللا أعلم -أن األوىل ابإلقامة هو من أذن ،وهذا ما عليه العمل وهو
قول األكثر ،كما قاله الرتمذي -آنفاً -وهذا فيما إذا كان املؤذن متطوعاً ،ال سيما إذا كانت إقامة

الغري سبباً يف ضغينة أو إاثرة فرقة.

أما إذا كان املؤذن راتباً (رمسياً) فهو األوىل هبا ،ألنه ُوضع من قبل اإلمام للتأذين واإلقامة ،فإذا فات
أحدمها بقي حقه يف اآلخر ،وهللا تعاىل هو املوفق واهلادي.
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األذان واإلقامة للنساء
اجمليب أمحد بن حممد الرزين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1425/1/18هـ
السؤال

وجدت فتوى البن ابز -رمحه هللا -يف كتاب (حتفة اإلخوان) يف عدم وجوب األذان واإلقامة للنساء
بعكس ما وجدته يف (متام املنة يف التعليق على فقه السنة) للشيخ األلباين -رمحه هللا -حيث أورد

أدلة توجب على املرأة ذلك وهي أدلة صحيحة على حسب رأي أهل احلديث .فما التوفيق بّي
فتوى ابن ابز واأللباين -رمحهما هللا -وأيهما على حق؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
فأشكر للسائلة ثقتها هبذا املوقع املبارك ،وأحب أن تكون اإلجابة على ما ذكر من إشكال فيما يلي:

أوالً :أما وجوب األذان واإلقامة على النساء فال أعلم خالفاً أهنما غري واجبّي ،وإمنا اخلالف يف
اجلواز واالستحباب ،واخلطب يف ذلك يسري حبمد هللا.

اثنياً :أنه ليس ينكر اخلالف فيما مل يسبقه إمجاع ،وشأن املسلم اتباع ما اقتضاه الدليل بغض النظر

عن القائل ،وينبغي أن يعلم أن رد القول ال يعين القدح يف القائل ،فرحم هللا الشيخّي وجزامها عن
اإلسالم واملسلمّي خري اجلزاء.

اثلثاً :وأشري أيضاً إىل أن واقع األمر ليس كما ذكر يف السؤال إذ ما أورده الشيخ األلباين -رمحه

هللا -يف املسألة ،على فرض صحة االحتجاج به رواية ودراية غاية ما يدل عليه اجلواز ال الوجوب.
رابعاً :ما ذكر من أدلة على فرض صحتها يف املسألة ال تعدوا أن تكون قول صحايب أو فعله ،ويف

االحتجاج بذلك خالف مشهور ،واجلمهور على عدم اعتباره حجة ،بل إن أقوال الصحابة-رضي

هللا عنهم -إذا تعارضت -كما هو واقع املسألة -فال حجة فيها إمجاعاً.
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خامساً :الذي أراه بناء على ما سبق هو ما رآه مساحة شيخنا ابن ابز من كوهنما -أي األذان

واإلقامة -ال يشرعان للنساء ،إذ مل يرد يف ذلك سنة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-واألصل يف

العبادات التوقيف ،وأيضاً فإن األصل أن األذان واإلقامة إمنا شرعا من أجل مصلحة الصالة مجاعة،
واجلماعة ال جتب إال على الرجال.
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هل للفجر أذان واحد أم اثنان؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم.

كلفين أحد األصدقاء أبن أسألكم عن أذان الفجر ،هل للفجر أذان واحد أم اثنان؟ وما حكم من
أذاان واح ًدا ،إن ثبت أن الصحيح أن للفجر أذانّي؟..وجزاكم هللا خري اجلزاء.
يؤذن ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أنه ليس لصالة الفجر إال أذان واحد على الصحيح ،هذا أوالً.
اثنيًا :أنه يشرتط أن يكون هذا األذان بعد طلوع الفجر ،فإن أذن قبله فال يصح على الصحيح؛
ِ
ضر ِ
أح ُد ُك ْم" .أخرجه البخاري ()628
ت ال ه
صالةُ فَـ ْليُـ َؤذّ ْن لَ ُك ْم َ
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إذَا َح َ َ
الص ْب ِح فَـ ُق ْل:
ت األَ هو َل ِم َن ُّ
ومسلم ( . )674فإن قيل :ما املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم" :إذَا أَذهنْ َ
ري ِم َن النـ ْهوِم"؟ أخرجه أمحد ( )15376وأبو داود ( )500والنسائي ( ، )647فاجلواب:
ال ه
صالةُ َخ ٌْ
ٍ
إعالما
أن املراد به األذان الذي ذكرانه ،الذي يكون بعد طلوع الفجر؛ ألن اإلقامة أذان اثن؛ لكوهنا ً
ّي ُك ِل أَ َذانَ ْ ِ
صالةٌ" .أخرجه البخاري ()624
ً
ّي َ
أيضا كاألذان ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :بَ ْ َ ّ
ومسلم ( . )838أي األذان واإلقامة ،ويف صحيح البخاري ( : )913زاد عثمان األذان الثالث يف
أذاان ،وهذا اثلثًا.
صالة اجلمعة .يعين ابإلضافة إىل األذان السابق واإلقامة ،فسميت ً
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فإن قيل :األذان الذي يكون يف آخر الليل ،أليس هو األذان األول للفجر بدليل حديث ابن عمر
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمُ " :كلُوا َوا ْش َربُوا َح هىت يُـ َؤ ِذّ َن ابْ ُن
ال َر ُس ُ
قال :إ هن بِ َال ًال َكا َن يُـ َؤ ِذّ ُن بِلَْي ٍل ،فَـ َق َ
اَّلل َ
أُِم مكْت ٍ
وم ،فَِإنههُ َال يُـ َؤ ِذّ ُن َح هىت يَطْلُ َع الْ َف ْج ُر " .أخرجه البخاري ( )1919ومسلم (، )1092
َّ ُ
ِ
فاجلواب :أن أذان بالل إمنا هو ليوقظ النائم ويرجع القائم ،كما جاء ذلك يف رواية اجلماعة" :ل َ ْريِج َع
أذاان لصالة
قائِ َم ُك ْم ويُوقِ َ
ظ انئِ َم ُك ْم" .أخرجه البخاري ( )7247ومسلم ( . )1093إ ًذا فليس ً
ابعا.
الفجر ،وهذا ر ً
فإن قيل :أليس املراد بقول" :الصالةُ خري من ِ
النوم" .صالة التهجد؟ ألنه ال مفاضلة بّي صالة
ٌ
الفريضة والنوم ،وعليه ،فال تقال يف األذان الذي بعد طلوع الفجر ،وإمنا تقال يف األذان الذي يكون

آخر الليل قبل طلوع الفجر .فاجلواب :أن اخلريية قد قيلت يف أوجب الواجبات ويف بعض
هِ
َدلُّ ُك ْم
ين آ ََمنُوا َه ْل أ ُ
الواجبات ،كما يف قوله تعاىلَ }( :اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه وُجتَ ِ
نجي ُكم ِمن ع َذ ٍ ِ
َعلَى ِجتَارةٍ تُ ِ
اه ُدو َن
ّْ َ
اب أَل ٍيم * تُـ ْؤمنُو َن ِاب ه َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيف َسبِ ِ
يل ه
اس َع ْوا إِ َىل
ري له ُك ْم) ] الصف .[ 11-10 :وقوله تعاىل( :فَ ْ
اَّلل ِأب َْم َوال ُك ْم َوأَن ُفس ُك ْم َذل ُك ْم َخ ٌْ
اَّلل و َذروا الْبـيع َذلِ ُكم خري له ُكم)  .وعليه فقول" :الصالةُ خري من ِ
ِ
ِ
النوم" .سنة يف أذان الفجر
ٌ
ذ ْك ِر ه َ ُ َ ْ َ ْ َ ٌْ ْ

الذي يكون بعد طلوع الفجر ،ولو قيلت يف األذان الذي يكون آخر الليل لقلنا :إن هذا غري
خامسا .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.
مشروع .وهذا
ً
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الرتمن والتطويل يف األذان
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال

ما حكم ترنيم وتطويل الصوت يف األذان؟ الذي نعرفه أنه يستحب أن يكون صوت املؤذن عالياً
ومجيالً ،لكن أحد اإلخوة ذكر واقعة حصلت مع ابن عمر  -رضي هللا عنهما -حّي قال له أحد
املؤذنّي "إين أحبك يف هللا" فرد عليه ابن عمر -رضي هللا عنهما" :-إين أكرهك يف هللا" .فسأله

املؤذن عن سبب ذلك فأجابه ابن عمر  -رضي هللا عنه -أن السبب أن الرجل كان يغايل يف أذانه
وأيخذ األجرة عليه ،فهل يكره الرتمن والتطويل يف األذان كما نسمع من احلرم املكي وغريه من

املساجد؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

مكرب للصوت،
فإنه ال ريب أنه يستحب للمؤذن أن يرفع صوته ابألذان ال سيما عند عدم وجود ِّ

وأن يهتم بتحسّي صوته ابآلذان وجتميله؛ للحديث الوارد يف سنن أيب داود ( ، )499وابن ماجة

( )706عن عبد هللا بن زيد  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال له ... " :فقم
مع بالل فألق عليه ما رأيت ،فليؤذن به؛ فإنه أندى صواتً منك  ،" ...ويف رواية الرتمذي (: )185

فإنه أندى وأم ّد صواتً منك ،مث قال الرتمذي

( : )359/1حديث عبد هللا بن زيد  -رضي هللا عنه -حديث حسن صحيح ا .هـ.
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وحكى عنه احلافظ ابن حجر يف التلخيص ( ، )198/1أنه قال" :ال نعرف لعبد هللا بن زيد شيئاً
يصح إال حديث األذان ،مث قال احلافظ :وكذا قال البخاري ،ا .هـ ،وقد فسر احلافظ ابن حجر يف

الفتح ( ، )87/2هذا احلديث ،فإنه أندى صواتً منك ،فقال :أي :أقعد يف املد ،واإلطالة ،واإلمساع؛

ليعم الصوت ،ويطول أمد التأذين ،فيكثر اجلمع ،ويفوت على الشيطان مقصوده من إهلاء اآلدمي

عن إقامة الصالة يف اجلماعة ،ا .هـ ،وقال الشوكاين يف النـ ْهيل ( ، )20/2أي :أحسن صواتً منك ،ا.
هـ ،وقد ذكر هذين القولّي اإلمام ابن األثري يف النهاية ( ، )36/5فقال :أي :أرفع وأعلى ،وقيل:

أحسن وأعذب ،وقيل :أبعد  ...ا .هـ.

فأما زايدة التلحّي والتطريب فقد كرهها بعض أهل العلم ،بل ذهب بعضهم إىل التحرمي إذا أدى
التلحّي والرتمن إىل تغيري مقتضيات احلروف ،حبيث يتغري املعىن ،كم ِّد مهزة (أكرب) حبيث تصري

استفهاماً ،أو م ِّد ابء (أكرب) حبيث يصري مجع (كرب) وهو طبل له وجه واحد ،وهكذا  ...وإىل هذا
ذهب العز بن عبد السالم ،كما حكى عنه اهليثمي يف املنهج القومي

( ، )154/1واستدلوا مبجموعة من أدلة اآلاثر واملعىن ،ومنها األثر الذي ورد عن الضحاك بن
قيس ،وعن ابن عمر – رضي هللا عنهما -كما أشار إليه السائل وقد وردا إبسنادين ضعيفّي:

فاألول أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ، )1853عن معمر عن قتادة عن الضحاك ابن قيس :أن

رجالً قال :إين ألحبك يف هللا ،قال له :ولكين أبغضك يف هللا ،قال :مل؟ قال :إنك تبغي يف آذانك،
وأتخذ األجر على كتاب هللا" وسنده ضعيف؛ ألنه من طريق قتادة ،وهو مدلس ،ومل يصرح

ابلتحديث فيكون منقطعاً ،وأيضاً فإنه مل يدرك الضحاك إال وعمره ثالث سنّي أو أربع ،حيث إن

قتادة ولد سنة (61هـ)  ،وتويف الضحاك بن قيس سنة ، )65( :وهذا شاهد آخر على االنقطاع.
وأما الطريق الثاين :فأخرجه أيضاً عبد الرزاق يف مصنفه ( ، )481/1وابن عدي يف الكامل
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( ، )192/7كالمها من طريق حيىي البكاء أنه قال" :رأيت ابن عمر  -رضي هللا عنهما -يسعى بّي
الصفا واملروة ،ومعه انس ،فجاءه رجل طويل اللحية ،فقال :اي أاب عبد الرمحن :إين ألحبك يف هللا،

فقال ابن عمر -رضي هللا عنهما -لكين أبغضك يف هللا ،فكأن أصحاب ابن عمر  -رضي هللا

عنهما -الموه وكلموه ،فقال :إنه يبغي يف أذانه ،وأيخذ عنه أجراً" ،مث قال ابن عدي" :وحيىي البكاء

هذا ،ليس بذاك املعروف ،وليس له كثري رواية" ا .هـ ،وقال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب

( ، )7645ضعيف ا .هـ.

ومع هذا ،فإنه ال ينبغي للمؤذن أن يبالغ يف التلحّي والتمطيط وامل ّد ،حبيث ميل السامع من متابعة

األذان ،ورمبا خرج به عن معناه إىل معىن آخر ،فوقع يف احملظور .وقد أخرج البخاري معلقاً بصيغة

اجلزم يف كتاب :األذان ،ابب :رفع الصوت ابلنداء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ملؤذنه :أذن أذاان

مسحاً وإال فاعتزلنا.

قال ابن حجر يف الفتح (( : )116/2والظاهر أنه خاف عليه من التطريب اخلروج عن اخلشوع ،ال

أنه هناه عن رفع الصوت)  ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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رفع السبابة عند تشهد املؤذن يف األذان

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/األذان واإلقامة

التاريخ 1426/05/27هـ
السؤال

هل جيوز رفع إصبع السبابة من اليد اليمىن عندما نسمع املؤذن يقول" :أشهد أن ال إله إال هللا؟ "،

أم أن ذلك بدعة؟ ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ال أعلم دليالً يدل على مشروعية رفع السبابة عند مساع املؤذن يقول" :أشهد أن ال إله إال هللا "،
ول هِ
اَّلل -
والذي ورد هو رفع السبابة يف التشهد ،ففي حديث ابْ ِن ُع َم َر -رضي هللا عنهما  -أَ هن َر ُس َ
شه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -كا َن إِذَا قَـ َع َد ِيف الته َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْس َرى َعلَى ُرْكبَتِ ِه الْيُ ْس َرىَ ،وَو َ
ُّد َو َ
ض َع يَ َدهُ
َ
ِ
ِ
سبهابَِة .أخرجه مسلم ( ، )580هذا وهللا
ار ِابل ه
الْيُ ْم َىنَ ،علَى ُرْكبَتِه الْيُ ْم َىن َو َع َق َد ثََالثَةً َومخَْس َ
ّي َوأَ َش َ
أعلم.
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هل إجابة الدعاء بعد األذان خاصة مبن يف املسجد؟!
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1426/11/02هـ

السؤال

قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-الدعاء ال يرد بّي األذان واإلقامة" .هل هذا ملن يكون يف املسجد
خاصة ،أم ملن يسمع األذان؟ وكذلك حديث" :بّي كل أذانّي صالة" .وقال يف الثالثة" :ملن شاء"

فهل يكون أيضاً خاصاً مبن يف املسجد ،وخاصة حنن نساء ،فهل يكون لنا من ذلك الفضل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن حديث" :ال يرد الدعاء بّي األذان واإلقامة" قد أخرجه أمحد ( ، )12221وأبو داود (، )521

والرتمذي ( ، )212وغريهم ،ويف إسناده مقال ،ولكن له أكثر من طريق ،وقد صححه بعض األئمة
كابن خزمية ( ، )425ومنهم من يذكره موقوفاً ،وله غري هذا اللفظ .وأما احلديث الثاين فهو متفق
عليه [صحيح البخاري ( )1624وصحيح مسلم (. ] )838

وابلنسبة ملا ذكر يف السؤال فاألصل يف هذا العموم ملن يف املسجد وغريه ،وللرجل واملرأة ،فيسن هلا
أن تصلي ركعتّي بّي كل أذان وإقامة ،كما يسن هلا مجيع السنن الواردة عند األذان ،ومنها الدعاء
بعده ،وهو واقع فيما بّي األذان واإلقامة ،وهللا أعلم.
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آداب األذان واإلقامة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1426/08/06هـ

السؤال

أرجو أن ختربوين ابلتفصيل عن كيفية رفع األذان ،وإقامة الصالة ،واحلركات اليت ينبغي عملها يف

األذان واإلقامة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
األذان :هو اإلعالم بدخول وقت الصالة أبلفاظ خمصوصة ،واإلقامة :هي اإلعالم ابلقيام للصالة

بذكر خمصوص ،ويشرعان للصلوات اخلمس دون غريها للرجال دون النساء ،ومها من فروض

الكفاايت إذا قام هبما من يكفي سقط اإلمث عن الباقّي ،ألهنما من شعائر اإلسالم الظاهرة ،ويشرتط

لصحتهما :اإلسالم والعقل والذكورية ،وأن يكون األذان يف وقت الصالة ،وال يصح قبل دخول

وقتها ،غري األذان األول للفجر واجلمعة ،فيجوز قبل الوقت ،وأن تكون اإلقامة عند إرادة القيام

للصالة ،وأن يكون كل من األذان واإلقامة مرتباً متوالياً ،كما وردت بذلك السنة ،وينبغي أن يكون
املؤذن صيتاً أميناً عاملاً ابألوقات .ويستحب يف املؤذن ما أييت:
 أن يكون ابلغاً عاقالً ،ويصح أذان الصيب املميز. أن يكون متطهراً من احلدث األصغر واألكرب. -أن يؤذن قائماً مستقبالً القبلة.

 أن جيعل أصبعيه يف أذنيه ،وأن يدير وجهه عن ميينه إذا قال" :حي على الصالة" ،وعن يساره إذاقال" :حي على الفالح".
 أن يرتسل يف األذان ،أي يتمهل ،وحيدر اإلقامة ،أي يسرع فيها. -أن يرفع صوته ابلنداء ،وإن كان منفرداً يف صحراء.

ولألذان كيفيات وردت يف السنة ،منها:
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 أوالً :تربيع التكبري األول ،وتثنية ابقي مجل األذان بال ترجيع ما عدا كلمة التوحيد ،فيكون عددول هِ
صلهى
ال :لَ هما أ ََم َر َر ُس ُ
كلماته مخس عشرة كلمة ،حلديث عبد هللا بن زيد –رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ -
ِ
ِ
ب بِ ِه لِلن ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمِ -ابلنهاقُ ِ
ه
وسا
هاس ِجلَ ْم ِع ال ه
ص َالةِ طَ َ
وس يُـ ْع َم ُل لِيُ ْ
ض َر َ
اف ِيب َوأ ََان َانئ ٌم َر ُج ٌل َْحيم ُل َانقُ ً
ْت :اي عب َد هِ
ِِ
ال:
ص َالةِ ،قَ َ
وس؟ قَ َ
ْت :نَ ْد ُعو بِ ِه إِ َىل ال ه
صنَ ُع بِ ِه؟ فَـ ُقل ُ
الَ :وَما تَ ْ
ِيف يَده ،فَـ ُقل ُ َ َ ْ
اَّلل أَتَبِ ُ
يع النهاقُ َ

رب ه
رب ه
ول :ه
ال :تَـ ُق ُ
ْت لَهُ :بَـلَى ،قَال َ:فَـ َق َ
َدلُّ َ
ري ِم ْن َذلِ َ
ك؟ فَـ ُقل ُ
أَفَ َال أ ُ
اَّللُ
ك َعلَى َما ُه َو َخ ٌْ
اَّللُ ،أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
ول هِ
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إِهال ه
رب ه
رب أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إِهال ه
اَّلل ،أَ ْش َه ُد أَ هن
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ ،أَ ْك َُ
أَ ْك َُ
ول هِ
الح ،ه
رب
ُحمَ هم ًدا َر ُس ُ
صالةَِ ،ح هي َعلَى ال ه
اَّللَ ،ح هي َعلَى ال ه
الحَ ،ح هي َعلَى الْ َف ِ
صالةَِ ،ح هي َعلَى الْ َف ِ
اَّللُ أَ ْك َُ
رب ،ال إِلَهَ إِالّ ه
ه
اَّللُ .أخرجه أمحد ( ، )15880وأبو داود ( )431والرتمذي ( ، )174وقال:
اَّللُ أَ ْك َُ
حسن صحيح.

 -اثنياً :تربيع التكبري ،وترجيع كل من الشهادتّي ،مبعىن أن يقول املؤذن :أشهد أن ال إله إال هللا،

أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن حممداً رسول هللا ،أشهد أن حممداً رسول هللا ،خيفض هبما صوته ،مث
صلهى ه
يعيدمها مع الصوت؛ حلديث أيب حمذورة –رضي هللا عنه -أَ هن النِ ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -عله َمهُ
هيب َ -
األذان تِ ْس َع َع ْش َرةَ َكلِ َمةً أخرجه الرتمذي ( ، )177وقال :حديث حسن صحيح.
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هذا ويشرع للمؤذن التثويب ،وهو أن يقول يف أذان الصبح –بعد احليعلتّي" :-الصالة خري من
النوم" ،قال أبو حمذورة –رضي هللا عنه -اي رس َ ِ
اَّلل َعلِّم ِين سنهةَ األذَ ِ
ان ،فعلمه ،وقال" :فَِإ ْن َكا َن
ول ه ْ ُ
َ َُ
ِ
ِ
صالةُ َخ ْريٌ م ْن النـ ْهوم" أخرجه أبو داود (. )422
ري ِم ْن النـ ْهوِم ،ال ه
ْت :ال ه
صالةُ ُّ
الص ْب ِح قُـل َ
َ
صالةُ َخ ٌْ
واإلقامة ورد هلا كيفيات منها:
 أوالً :أن تكون اإلقامة إحدى عشرة كلمة ،وذلك بتثنية التكبري األول واألخري ،و"قد قامتت
"وتَـ ُق ُ
ول إِ َذا أَقَ ْم َ
الصالة" وإفراد سائر كلماهتا ،حلديث عبد هللا بن زيد –رضي هللا عنه -املتقدمَ :
ول هِ
رب ،أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَهَ إال ه
رب ه
الصالة َ:ه
ص َالةِ،
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َر ُس ُ
اَّللَ ،ح هي َعلَى ال ه
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
رب ،ال إِلَهَ إِهال ه
رب ه
صالةُ ،ه
اَّللُ" ،وهذه
ت ال ه
ت ال ه
صالةُ قَ ْد قَ َام ْ
َح هي َعلَى الْ َف َال ِح ،قَ ْد قَ َام ْ
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
إقامة بالل –رضي هللا عنه -حلديث أنس – رضي هللا عنه " :-أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر
اإلقامة إال اإلقامة" أخرجه البخاري ( ، )603ومسلم (. )378
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ورةَ -رضي هللا
 اثنياً :تربيع التكبري مع تثنية مجيع كلماهتا ،ما عدا الكلمة األخرية ،حلديث أيب َحمْ ُذ َول هِ
صلهى ه
عنه -أَ هن َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -عله َمهُ األذَا َن تِ ْس َع َع ْش َرةَ َكلِ َمةًَ ،واإلقَ َامةَ َس ْب َع َع ْش َرةَ
اَّلل َ -

رب ه
رب ،ه
رب ه
َكلِ َمةًَ ....وا ِإلقَ َامةُ :ه
رب ،أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَهَ إال ه
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَهَ
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
ول هِ
ول هِ
إال ه
صالةِ،
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َر ُس ُ
اَّلل ،أَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َر ُس ُ
صالةَِ ،ح هي َعلَى ال ه
اَّللَ ،ح هي َعلَى ال ه
رب ه
صالةُ ،ه
ت ال ه
ت ال ه
الحَ ،ح هي َعلَى الْ َف ِ
َح هي َعلَى الْ َف ِ
صالةُ قَ ْد قَ َام ْ
الح ،قَ ْد قَ َام ْ
رب ،ال إِلَهَ
اَّللُ أَ ْك َُ
اَّللُ أَ ْك َُ
إال ه
اَّللُ".
والكيفية األوىل لألذان واإلقامة هي اليت كان بالل -رضي هللا عنه -ينادي هبا بّي يدي النيب -صلى
هللا عليه وسلم -حضراً وسفراً حىت تويف النيب صلى هللا عليه وسلم ،والكيفية الثانية لألذان واإلقامة
هي ما يعرف أبذان وإقامة أيب حمذورة -رضي هللا عنه -حيث علهمه النيب -صلى هللا عليه وسلم-
وقد استحب اإلمام أمحد -رمحه هللا -وغريه األخذ أبذان بالل -رضي هللا عنه -وإقامته ،وجتويز
أذان وإقامة أيب حمذورة -رضي هللا عنه -إذا عمل هبذا يف مكان وهذا يف مكان ،وهللا أعلم.
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حكم األذان واإلقامة
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/األذان واإلقامة
التاريخ 1427/03/24هـ

السؤال

ما هي مكانة اإلقامة يف الصالة ،وما احلكمة منها؟ وهل إذا تركتها متعمداً أكون آمثا؟

وأيهما أوىل األذان أو اإلقامة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألذان واإلقامة من فروض الكفاية يف حق الرجال ،وليست كذلك يف حق النساء ،فاألذان إعالم
بدخول وقت الصالة ،ويكون بصوت مرتفع ،وعلى مكان ٍ
عال من املسجد إال إذا وجد مكرب

الصوت.

واإلقامة إيذان إبقامة الصالة وكل من األذان واإلقامة يُشعر بعظمة هللا -تبارك وتعاىل -وأنه أكرب من
كل كبري ،وأنه املستحق هلذه العبادة ،ويف النطق ابلشهادتّي مع التكرار دعوة لرتسيخ العبادة يف

(حي على الفالح) كذلك دعوة إىل أداء
(حي على الصالة) و ه
النفوس واستقرارها يف القلوب ،و ه
(حي على الفالح) دعوة أيضاً ملا
هذه الشعرية اليت هي أعظم ركن يف اإلسالم بعد الشهادتّي ،و ه
حيقق الفوز والظفر ،واحلصول على املطلوب من خريي الدنيا واآلخرة.

ويف ختام األذان واإلقامة تكرار التكبري وكلمة التوحيد؛ حىت يشعر اإلنسان بضرورة الصدق يف

اإلميان واإلخالص يف العمل ،والتوجه إىل هللا ابلعقل والقلب للتأمل والتفكر والتدبر ملا يقرأ يف
الصالة من القرآن ،كما يف هذا دعوة للمصلي أن يفرغ قلبه ومجيع مشاعره للتوجه إىل هللا -تبارك

وتعاىل -واإلعراض عن كل ما سواه ،فيؤدي املسلم صالته خبشوع وخضوع وحضور قلب ،وتفكر
وتدبر وتصور لعظمة هللا تبارك وتعاىل.

وأداء الصالة على هذه الكيفية وهبذه املعاين جيعلها صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي.
وإذا تعمد املسلمون ترك األذان أو اإلقامة أمثوا؛ ألهنما من فروض الكفاية .وهللا أعلم.

()282/5
الصالة يف مسجد بين ٍ
مبال حرام
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة/أحكام املساجد

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال

هل جتوز الصالة يف مسجد بين مبال املخدرات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اَّلل من آمن ِاب هِ
نعم جتوز الصالة؛ ألن املراد بعمارة املساجد يف مثل قوله تعاىل" :إِ همنَا يـعمر م ِ ِ
َّلل
ساج َد ه َ ْ َ َ
َْ ُُ َ َ
َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر" [التوبة . ]18:املراد ابلعمارة العمارة احلقيقية ابلصالة والذكر والدعاء وهلذا ذكرت
ِ
ِ
البيوت يف قوله تعاىل"ِ :يف بـي ٍ
صِ
وت أ َِذ َن ه
ال
يها ْ
سبِّ ُح لَهُ ف َ
اَّللُ أَن تُـ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر ف َ
يها ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
ُُ
امسُهُ يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اَّلل َوإِقَ ِام ال ه ِ
ارةٌ َوَال بَـ ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر ه
ِر َج ٌ
ب فِ ِيه
ال َال تُـ ْل ِهي ِه ْم جتَ َ
ص َالة َوإيتَاء ال هزَكاة َخيَافُو َن يَـ ْوًما تَـتَـ َقل ُ
ضلِ ِه َو ه
ار لِيَ ْج ِزيَـ ُه ُم ه
شاءُ بِغَ ِْري
س َن َما َع ِملُوا َويَ ِزي َد ُه ْم ِم ْن فَ ْ
اَّللُ يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
اَّللُ أ ْ
وب َو ْاألَبْ َ
الْ ُقلُ ُ
صُ
َح َ

ِحس ٍ
اب" [النور . ]38-36:أما البناء احلسي املادي إذا كان املال فيه حراماً فال أجر لصاحبه ،ملا
َ
جاء يف احلديث" :أن هللا طيب ال يقبل إال طيبا" صحيح مسلم ( . )1015فيؤجر املستفيد دون

الدافع يف هذا ،وقد عاب هللا على املشركّي عمارهتم للمسجد احلرام ،وأمر املؤمنّي أن يصلوا فيه
يل هِ
ِ ِ
ِ
فقال" :أَجعلْتم ِس َقايةَ ا ْحل ِ ِ
ِِ
اه َد ِيف َسبِ ِ
اَّلل
آم َن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َو َج َ
ارةَ ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام َك َم ْن َ
ََ ُْ َ َ ّ
اج َوع َم َ
َال يستـوو َن ِع ْن َد هِ
ِ
ِ
اَّلل َو ه
ّي" [التوبة. ]19:
اَّللُ َال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
َ َُْ
وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
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حتويل الكنيسة إىل مسجد!
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/أحكام املساجد
التاريخ 1427/05/23هـ
السؤال

هل جيوز حتويل الكنيسة أو البيعة إىل مسجد؟ وإذا كان اجلواب بنعم؛ فكيف جنيب عن قوله تعاىل:
"ال تقم فيه أبدا"؟

اجلواب

املضارة ،وصرف
قوله تعاىل" :ال تقم فيه أبداً" [التوبة ]108:نزلت يف مسجد بناه املنافقون بقصد
ّ

الناس عن مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسجد قباء ،وليكون موئالً للكائدين واحملاربّي هلل

ورسوله ،مع أنه يف الظاهر كان مسجداً وليس كنيسة وال بيعة.

أما الكنيسة والبيعة إذا تعطلت من أهلها ،وكانت حتت والية املسلمّي ،أو أذن أهلها مبلك املسلمّي

هلا ،فيجوز حتويلها إىل مسجد خالص ،وتطهريها من كل مظاهر الشرك وشعارات الكفر .علماً أبن
املسألة خالفية لكن هذا هو الراجح .وهللا أعلم.

()284/5

صالة األخرس
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

كتاب الصالة /شروط الصالة/العقل والبلوغ
التاريخ 1427/04/08هـ
السؤال

ما حكم صالة األخرس؟ وهل هو مكلف؟

اجلواب

الصالة واجبة يف حق كل مسلم مكلف ابلغ عاقل ،وال تسقط عنه إال لعذر من األعذار الشرعية
اليت ذكرها النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حىت يستيقظ

وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يعقل" رواه أبو داود ( ، )4403فإذا كان األخرس مسلماً
ت َعلَى
ابلغاً عاقالً سليماً من هذه األعذار وجبت يف حقه الصالة لقوله تعاىل" :إِ هن ال ه
ص َالةَ َكانَ ْ
ِ
ف ه
سا
وات" [النساء ، ]103:ويصلي حسب استطاعته لقوله تعاىلَ :
"ال يُ َكلِّ ُ
ّي كِتَ ًااب َم ْوقُ ً
ال ُْم ْؤمنِ َ
اَّللُ نَـ ْف ً
إِهال ُو ْس َع َها" [البقرة ، ]286:وقوله تعاىل" :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم" التغابن. ]16:
اَّللَ َما ْ
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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صالة املرأة يف ثوب واحد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /شروط الصالة/سرت العورة
التاريخ 1423/3/27

السؤال
هل جيوز للمرأة الصالة بثوب واحد فقط من غري أي شيء داخلي( ،الثوب الواحد أي :شرشف

الصالة) ؟
اجلواب

جيوز للمرأة أن تصلي يف ثوب واحد إذا كان ساتراً جلميع بدهنا يف الصالة ما عدا الوجه إذا مل يكن

عندها رجال أجانب ،وذلك أن املرأة املسلمة كلها عورة يف الصالة إال الوجه إذا مل يكن عندها رجال
أجانب ،فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تسرت مجيع بدهنا مبا يف ذلك الوجه.

فإذا كان هذا الثوب الواحد يسرت مجيع البدن وال خيشى منه االنكشاف فالصالة فيه صحيحة

واحلمد هلل ،وإذا كان خيشى منه االنكشاف فال جيوز ملا يرتتب عليه من خشية انكشاف العورة.

()286/5

الصالة يف الثوب الش هفاف
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /شروط الصالة/سرت العورة

التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال

ما حكم الصالة يف الثوب الش هفاف ،وعلى اإلنسان سروال قصري ،ويبدو من وراء الثوب شيء من

الفخذ؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

من شروط الصالة سرت العورة ،وضابط سرت العورة أن تسرتها بشيء ال يصف لون البشرة من سواد

أو بياض ،فإذا كان الثوب ال يسرت لون البشرة فقد انتقض شرط من شروط الصالة ،فال تصح هذه
الصالة.

()287/5

صالة املرأة ابلبنطلون

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /شروط الصالة/سرت العورة

التاريخ 1425/2/28هـ

السؤال

أان طالبة يف اجلامعة وال أرتدي اجللباب ،وأرتدي ما يسرت شعري والبنطلون ،وللعلم أنه ليس بضيق،
(والبلوزة) من الصوف الثقيل وليست ضيقة ،ومقدار طوهلا إىل الركبتّي ،املهم هو أين أود أن أصلي

الظهر والعصر يف املصلى املوجود يف اجلامعة ،ما احلكم يف صاليت أمام ريب هبذا اللباس؟ .وهلل احلمد
يف األوىل واآلخرة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إن من شروط صحة الصالة سرت العورة ،حبيث أن املرأة تسرت مجيع بدهنا مبالبس واسعة ومسيكة
ليست شفافة وال ضيقة ،وتكون ساترة جلميع البدن ما عدا الوجه إذا مل تكن يف حضرة رجال

أجانب ،فإذا صلت أبي لباس ساتر ال يرى شيء من عورهتا ،وال يكون ضيقاً ،وال يكون شفافاً،
فصالهتا إن شاء هللا صحيحة .وابهلل التوفيق.

()288/5

الصالة يف البنطلون

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /شروط الصالة/سرت العورة
التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل الصالة يف -البنطلون -والشراب جائزة للمرأة أم ال؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الصالة يف -البنطلون -صحيحة إذا مل يكن عند املرأة رجال أجانب.
وكلما كان اللباس ساتراً وال يبّي تقاطيع جسم املرأة فهو أفضل ،علماً أن -البنطلون -ال يسرت مجيع
جسم املرأة ،بل يظهر شيئاً من حماسنها ،وقد حيسن القبيح وال يسرت مجيع اجلسم؛ ألن كل املرأة
احلرة عورة يف الصالة ،إال الوجه إذا مل يكن عندها رجال أجانب ،فإذا كان عندها رجال أجانب

وجب عليها أن تسرت الوجه ومجيع البدن ،والصالة هي أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتّي ،والواجب

على املسلم واملسلمة االعتناء هبا واحملافظة عليها ،وعلى ما يلزم هلا من طهارة وسرت وطمأنينة

وخشوع وإقبال على هللا -تعاىل ،-وشراب اليدين وشراب الرجلّي من متام السرت املأمور به شرعاً.
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تغطية املرأة لقدميها يف الصالة

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /شروط الصالة/سرت العورة

التاريخ 1426/05/13هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل جيب على املرأة تغطية قدميها يف الصالة؟ وما هو الدليل على ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم جيب على املرأة أن تغطي قدميها يف الصالة ،والدليل ما روته أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت:

قلت اي رسول هللا :أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ قال صلى هللا عليه وسلم" :نعم ،إذا
كان سابغاً يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود ( ، )640وقال :وقفه مجاعة على أم سلمة  -رضي

هللا عنها ،-وحديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من
جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة" ،فقالت أم سلمة -رضي هللا عنها( :-فكيف يصنعن

النساء بذيوهلن؟ قال" :يرخّي شرباً" ،فقالت :إذاً تنكشف أقدامهن ،قال" :فريخينه ذراعاً ال يزدن
عليه" رواه الرتمذي ( )1731وقال :حديث حسن صحيح .وهللا أعلم.
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وقت صالة املغرب والفجر
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1422/11/23

السؤال

مىت يبدأ وقت صالة املغرب ومىت ينتهي ،ومىت يبدأ وقت صالة الفجر ومىت ينتهي؟ أفتوان جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

يبدأ وقت صالة املغرب بغروب قرص الشمس ،وينتهي مبغيب الشفق األمحر ،وهو احلُ ْمرة اليت تكون
جهة املغرب ،ووقت صالة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاين (وهو البياض املمتد يف األفق جهة

املشرق)  ،وينتهي بطلوع الشمس ،وأنصح السائل أن يقرأ فيما كتبه أهل العلم يف هذا املوضوع،
يكون عنده ثقافة كافية يف أوقات الصلوات كلها.
وأن ّ
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وقت الفجر
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1424/12/25هـ
السؤال

قامت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف لبلدان بنشر وتوزيع مرجع سنوي خاص أبوقات الصالة ،وعند
النظر يف وقت صالة الصبح جند أنفسنا إذا صلينا يف الوقت الذي ُح ِّدد ضمن املرجع ،فإننا نصلي
بليل مل يتبّي اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ،كما بينه ربنا  -سبحانه وتعاىل -يف كتابه
الكرمي ،وكما ذكره صاحب الفتح أنه آخر ظلمة الليل وأول النهار وبينهما محرة.

إذاً مساحة الشيخ ،هل نصلي مع اإلمام انفلة وال ننصرف عند إقامة الصالة ،حىت ال تقع فتنة ،مث
نصلي يف بيوتنا الفريضة بعد االنصراف ،أم نصلي وراء اإلمام الفريضة ،ويتحمل هو وزر ذلك؟،
أفيدوان فإان يف حرية من أمران ،وقد كثر اجلدال والنزاع حول ذلك.

اجلواب

اعلم أيها السائل الكرمي أن قوله -تعاىل":-حىت يتبّي لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من

الفجر" [البقرة ]187:مل ترد يف شأن الصالة ،وإمنا فيمن يتناول سحوره ،ه
وشك يف طلوع الفجر.
وأما صالة الفجر فإن السنة أن تفعل بغلس ،فقد روى البخاري ( ، )578ومسلم ( )645عن

عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -قالت :كن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -صالة الفجر متلفعات مبروطهن مث ينقلَب إىل بيوهتن حّي يقضّي الصالة ال يعرفهن أح ٌد
من الغلس ،أي :ما يعرفن هن نساء أم رجال.
وعن أيب برزة األسلمي- :رضي هللا عنه -قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يصلي الصبح
وأحدان يعرف جليسه ،ويقرأ فيهما ما بّي الستّي إىل املائة ،أي :من اآلايت  ...احلديث رواه

البخاري ( ، )541ومسلم ( ، )647وهذا يعين أنه كان يقرأ ما يقرب من نصف اجلزء ،وذلك
يقتضي أن صالته -صلى هللا عليه وسلم -تكون يف أكثر من نصف ساعة.
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فإذا صلى الصبح بغلس ،وقام يف صالته هبذا اجلزء من الوقت الذي ال ميكن اإلنسان من رؤية

الشخص أهو رجل أو امرأة ،وإمنا يستطيع معرفة من كان جليسه أو قريباً منه.

فال يستعجل هذا السائل ابحلكم على أن أهل بلده يصلون قبل الوقت ،سيما إذا كانوا يصلون

بغلس ،وقد يكون الشك انشئاً عن خطأ يف فهم قوله -سبحانه وتعاىل":-حىت يتبّي لكم اخليط
األبيض من اخليط األسود من الفجر" [البقرة. ]187 :

وحسن الظن ابملسؤولّي يف مراعاة األوقات هو املطلوب .نسأله -سبحانه وتعاىل -التوفيق والسداد.
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أتخري الصالة إىل آخر وقتها
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1423/1/4

السؤال

نسأل حنن القائمّي على املسجد يف مدينة براتيسالفا بسلوفاكيا ،هل جيوز من ابب التيسري أن نؤخر
صالة الظهر إىل قبل أذان العصر بـ مخس وثالثّي دقيقة مثالً ،وكذلك املغرب إىل قبل أذان العشاء؟
وذلك ليتمكن أكرب عدد من املصلّي من أداء الفريضتّي يف مجاعة ،وخاصة أن هذا هو املسجد
الوحيد يف املدينة ،ومعظم املصلّي تبعد أماكن سكنهم أو عملهم عن املسجد .وإذا حضروا إىل

صالة فرض ما صعب عليهم االنتظار للفريضة اليت تليها أو االنصراف واحلضور مرة اثنية.

يف أشهر الصيف يتأخر موعد أذان العشاء إىل ما بعد احلادية عشرة ،ويف هذا الوقت تتوقف معظم
وسائل املواصالت ويصعب على املصلّي العودة إىل دايرهم ،وبعضهم ال يستطيع السهر هلذا الوقت

بسبب ارتباطه مبوعد العمل املبكر ،وكذلك االستيقاظ لصالة الفجر قبل موعد الشروق الذي يصل
إىل  4:30يف أشهر الصيف ،فهل جيوز أن جنمع مجع تقدمي العشاء مع املغرب الذي يصل موعد
أذانه إىل ما بعد التاسعة مساءً يف تلك األشهر؟
ملحوظة :ليس للمسجد إمام راتب.

اجلواب

األفضل يف الصلوات هو أداؤها يف أول الوقت ،ويستثىن من ذلك :صالة الظهر عند شدة احلر،
فإن األفضل هو اإلبراد هبا ،وصالة العشاء فإنه يستحب أتخريها إذا مل يكن هناك مشقة .هذا هو

األفضل ،لكن جيوز أداء الصالة يف أول الوقت أو يف آخره أو فيما بينهما ،مع مراعاة أحوال مجاعة

املسجد واتفاقهم على الوقت الذي تقام فيه الصالة من غري مشقة أو فرقة.

فيجوز لكم أن تؤخروا صالة الظهر إىل آخر وقتها وقبل دخول وقت العصر ،وتؤخروا املغرب إىل
آخر وقتها قبل غياب الشفق األمحر.
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أما تقدميكم صالة العشاء ومجعها مع املغرب يف الصيف فإنه ال جيوز؛ ألن صالة العشاء مل يدخل
وقتها بعد ،والصالة قبل دخول الوقت ابطلة إال من عذر شرعي كالسفر أو املرض أو املطر ،قال -
تعاىل( :-إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً) [النساء ]103:وما ذكر ال يعد عذراً شرعياً
يسوغ تقدمي صالة العشاء عن وقتها احملدد شرعاً.
ّ
مع مالحظة أن من كان بيته بعيداً عن املسجد حيث ال يسمع النداء للصالة فإنه ال جيب عليه

احلضور إىل املسجد.
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صلى قبل األذان فهل جتزئه؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1424/4/28هـ
السؤال

فضيلة املفيت :أقمت إحدى الصلوات املكتوبة قبل األذان خبمس دقائق ظناً مين بدخول وقت

الصالة ،وبعد االنتهاء من الصالة أذن األذان ومل أعد الصالة ،فهل تكتب الصالة أم علي قضاؤها؟

علماً أبهنا كانت صالة مجاعة.
اجلواب

إذا كان هذا املؤذن يؤذن بدخول الوقت فإن صالتكم غري صحيحة ،ألن من شروط الصالة دخول

الوقت ،فال تصح الصالة إال بوقتها ،فعليكم أن تعيدوا هذه الصالة.

وأما إذا كان املؤذن قد أتخر يف األذان والوقت قد دخل قبل ذلك فصالتكم صحيحة ،ألن العربة

ليست ابألذان ،وإمنا األذان هو اإلعالم بدخول الوقت ،فلو أنه حصل تقصري من املؤذن فتأخر يف

األذان ،فصلوا هم قبل األذان فصالهتم صحيحة ما دام أهنم صلوا بعد دخول الوقت.
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هل القول بتأخري األذان مذهب صحيح؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

عندان يف اهلند نؤخر أذان الفجر حىت آخر الوقت ،أظنه مذهب أبو حنيفة ،فنأكل حىت نسمع
األذان ،ولكن األذان متأخر ويكون قد دخل الوقت ،يعين األذان متأخر عن دخول الوقت تقريباً
بنصف ساعة ،بينما أهل احلديث وهم قليل يؤذنون يف أول الوقت .هل القول بتأخري األذان مذهب
صحيح؟ وللعلم أننا يف السعودية نطبق ما نفعله يف اهلند وهو أتخري السحور حىت اإلقامة تقريباً هنا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
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فقد أمجع أهل العلم أبن وقت صالة الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاين ،ويسمى الفجر الصادق؛ ألنه
هبّي وجه الصبح ووضهحه ،وعالمته بياض ينتشر يف األفق عرضاً ،وقد حكى هذا اإلمجاع ابن قدامة

وغريه .وبناء عليه ،فإنه ال يشرع أتخري األذان للفجر؛ ألن األذان شرع لإلعالم
يف املغين (ُ ، )22/9
بدخول الوقت ،فيستحب املبادرة به ،ولذا كان مؤذن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يبادر ابألذان

للفجر فور دخول الوقت ،كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري ( )1919 ،617ومسلم (، )1092

عن ابن عمر وعائشة  -رضي هللا عنهم -قاال( :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن بالالً
يؤذن بليل ،فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكثوم" ،وكان رجالً أعمى ال ينادي حىت يقال له:
أصبحت ،أصبحت)  ،وكما يدل هذا احلديث على أن األذان يكون بعد طلوع الفجر أو الصبح،

فإنه يدل أيضاً على أن الصائم جيب عليه أن ينتهي عن األكل والشرب بعد األذان بدخول الوقت،

وهو نص صريح يف هذا ،وعلى هذا عامة أهل العلم ،وحكي إمجاعاً ،وحكى ابن قدامة يف املغين

( )425/4قوالً شاذاً يف املسألة ،وهو أن الفجر الذي يوجب اإلمساك هو الذي ميأل البيوت
والطرق ،مث حكى عن ابن عبد الرب  -رمحه هللا -أنه علهق على حديث ابن أم مكتوم -رضي هللا

عنه -بقوله( :فيه دليل على أن اخليط األبيض هو الصباح ،وأن السحور ال يكون إال قبل الفجر،
وهذا إمجاع مل خيالف فيه إال األعمش وحده ،فشذ ومل ِّ
يعرج أح ٌد على قوله ،والنهار الذي جيب
صيامه من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،هذا قول مجاعة علماء املسلمّي) ا .هـ.

وعلى هذا ،فإن الصائم إذا مل ميسك عن الطعام والشراب إال بعد طلوع الفجر بنصف ساعة أو أقل
أو أكثر ،فإن صيامه ابطل ولو أخ هر األذان.

وما أشار إليه السائل من مذهب أيب حنيفة ،فهو يف أتخري صالة الفجر إىل اإلسفار ،ال يف أتخري
السحور إىل ذلك الوقت .وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل صالة الفجر قبل وقتها يف املسجد احلرام
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1424/10/20هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

أرجو منكم التفضل علي ببيان الوجه الشرعي يف هذه املسألة ،فقد نشر أحد الناس رسالة أمساها

(تنبيه األانم ببطالن صالة الفجر يف املسجد احلرام)  ،فقد زعم هذا الشخص أن صالة الفجر يف

احلرم املكي الشريف ابطلة؛ ألهنم يصلون الصالة قبل دخول وقتها ،فما رأيكم يف هذا األمر؟ وما
هو قولكم ملثل هذا الشخص وغريه يف التشكيك يف التقومي احلايل؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،ال شك أن هذا القول قول ابطل ،وعار عما يسنده من الصحة ،وقد وكل أمر حتديد

مواقيت الصالة إىل جلنة ذات اختصاص يف علم الشرع ويف علم الفلك ،وقد حرصت وحترص هذه

اللجنة على العناية بذلك ،واألخذ ابلدقة يف حتديد املواقيت ،واحلمد هلل هذه اللجنة قامت بواجبها،

وهي مسؤولة عن ذلك ،وهذا القول من قبيل الغلو يف الدين ،ورسولنا  -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :إايكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين" رواه النسائي (، )3057

وابن ماجة ( )3029من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-ومن ابب الوسواس ،ومن ابب
التنطع ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :هلك املتنطعون" رواه مسلم ( )2670من
حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-

فينبغي لنا أال نلتفت إىل مثل هذه اآلراء املبنية على التخرصات والبعد عن احلقائق ،وعدم الثقة يف
جهات هلا اختصاص متعّي ومتميز فيما يتعلق ابلعلم الشرعي ،والعلم الفلكي ،وعلينا أن ننبذ مثل

هذا القول وأال نلتفت إليه ،وهذا تشكيك يف غري حمله ،وليس لديهم على ذلك برهان ،وتقومي أم

القرى مبين على حتديد دقيق فيما يتعلق ابملشاهدة ،وفيما يتعلق ابحلساب الفلكي الذي هو اآلن
حمل اعتبار وحمل عناية وضبط فيما يتعلق يف هذا املوضوع .وهللا أعلم.
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أيهما أق ِّدم الدرس أم الصالة

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1426/05/07هـ

السؤال

هنا يف اجلزء الشمايل من األرض تقرتب أوقات الصالة فيما بينها يف فصل الشتاء.

على سبيل املثال يكون الظهر الساعة 5ر ،12والعصر الساعة 50ر ،13واملغرب 22ر .16ومع
استمرار الفصل يتعّي علي القيام جبميع الصلوات ابستثناء صالة العشاء وأان يف املدرسة ،وهذا
يسبِّب يل مشكلة لعدم وجود فراغ كل ساعة بّي الدروس ،حيث أعيش يف بلد غري مسلم.
فعلى سبيل املثال صالة الظهر الساعة 15ر 12والدرس يبدأ الساعة .12 ..ميكنين أن أصلي

الظهر يف وقته ،لكنين سأأتخر  15دقيقة عن الدرس ،وهذا يف النهاية سيسبب يل مشاكل.

وإذا أخهرت صالة الظهر حىت هناية الدرس سأخرج قبل  5دقائق من صالة العصر .ويف الشهر
القادم لن أمتكن من فعل ذلك؛ ألن الظهر سيحل بعد أن يبدأ الدرس ،وحيل العصر بعد هناية

الدرس .ماذا أفعل؟ هل جيوز أن أمجع بّي الصالتّي؟ وهل جيوز أن أصلي الظهر قبل وقتها خبمس
دقائق؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال جيوز تقدمي الصالة على وقتها مطلقاً ،ال بعذر وال بغري عذر ،اللهم إال إذا كانت الصالة يصح

أن ُجتمع مع ما قبلها؛ كالعصر جتمع مجع تقدمي مع صالة الظهر ،وهذا ال جيوز إال للمعذور العذر
الشرعي ،وكذا العشاء جتمع مجع تقدمي مع املغرب ،وهذا ال جيوز إال للمعذور عذراً شرعياً.
هذا ابلنسبة للتقدمي ،أما التأخري؛ ففيه تفصيل:
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إذا كانت الصالة مما ال جتمع مع ما بعدها ،وهي :الفجر والعصر والعشاء ،فإنه ال جيوز أتخريها عن
وقتها مطلقاً ،ما دام معه عقله( ،خبالف النائم واملغمى عليه)  ،فال جيوز للمريض وال للمسافر وال
للمشغول ٍ
بعمل ما -سواء كان عمالً أمنياً أو طبياً -أن يؤخر هذه الصلوات الثالث عن وقتها
(الفجر والعصر والعشاء)  ،بل يصليها على حسب حاله ،قائماً ،فإن مل يستطع فقاعداً ،فإن مل

يستطع فعلى جنب.

واحلارس إذا خشي خروج وقت الصالة ومنع من أدائها على هيئتها الكاملة وجب عليه أن يصليها
حسب استطاعته ولو ابإلمياء ،وذلك مراعاة حلرمة الوقت.

ولذلك شرع هللا صالة اخلوف على هيئتها املعروفة اليت فيها إخالل ببعض شروطها وأركاهنا الواجبة،

ومل يرخص أن يصليها املسلمون بعد زوال اخلوف ليقيموها على هيئتها التامة.

ومن كان مسافراً يف طائرة أو قطار ،مث حضر وقت صالة الفجر أو العصر أو العشاء ،وخشي أن

خيرج وقتها لو أخر أداءها إىل وقت الوصول ،فإنه جيب عليه أن يصليها يف وقتها حسب استطاعته،

هت
توج ْ
يف كرسيه ،ويؤمئ للركوع والسجود ،ويسقط عنه شرط استقبال القبلة ،بل يصلي حيثما ّ
راحلته (طائرة كانت أو قطاراً) .
وهذا خبالف صالة الظهر واملغرب؛ ألنه يرخص للمسافر أن يؤخرمها فيجمعها مع ما بعدمها،

فيصلي الظهر مع العصر مجع أتخري ،وكذا املغرب مع العشاء.

وما أكثر الذين خيطئون يف هذه املسألة ،فيظنون أن تع ّذر أداء الصالة على هيئتها الشرعية التامة

يبيح هلم أتخريها عن وقتها ،وإمنا أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد فرائض الصالة ،كما ق هرر ذلك
شيخ اإلسالم ابن تيمية.

فمن مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن املصلي وجوب حتصيل الشروط األخرى للصالة
(كسرت العورة وإزالة النجاسة) إذا كان ال حيصلها إال بعد خروج الوقت.

قال ابن تيمية" :ومن ظن أن الصالة بعد خروج الوقت ابملاء خري من الصالة يف الوقت ابلتيمم فهو

ضال جاهل" اهـ( .جمموع الفتاوى . )35/22

()301/5

وقال" :وأما أتخري الصالة ـ يعين الصالة اليت ال جتمع مع ما بعدها ،وهي الظهر واملغرب ـ لغري

اجلهاد ،كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من األعمال وحنو ذلك فال جيوزه أحد من العلماء  ,بل
قد قال تعاىل" :فويل للمصلّي الذين هم عن صالهتم ساهون" [املاعون ]5-4 :قال طائفة من

السلف هم الذين يؤخروهنا عن وقتها"( .جمموع الفتاوى )29-28/22

مث قال" :فال جيوز أتخري الصالة عن وقتها جلنابة وال حدث وال جناسة وال غري ذلك ,بل يصلي يف

الوقت حبسب حاله ,فإن كان حمداثً وقد عدم املاء أو خاف الضرر ابستعماله تيمم وصلى.

وكذلك اجلنب يتيمم ويصلي إذا عدم املاء ،أو خاف الضرر ابستعماله ملرض أو لربد .وكذلك العراين

يصلي يف الوقت عرايانً ,وال يؤخر الصالة حىت يصلي بعد الوقت يف ثيابه .وكذلك إذا كان عليه

جناسة ال يقدر أن يزيلها فيصلي يف الوقت حبسب حاله .وهكذا املريض يصلي على حسب حاله يف

الوقت ,كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعمران بن حصّي – رضي هللا عنه":-صل قائماً,
فإن مل تستطع فقاعداً ,فإن مل تستطع فعلى جنب" فاملريض -ابتفاق العلماء -يصلي يف الوقت

قاعداً أو على جنب ,إذا كان القيام يزيد يف مرضه ,وال يصلي بعد خروج الوقت قائماً.
وهذا كله ألن فعل الصالة يف وقتها فرض ,والوقت أوكد فرائض الصالة ,كما أن صيام شهر رمضان
واجب يف وقته  ,ليس ألحد أن يؤخره عن وقته" أهـ.

وأما ما سألت عنه ،فاعلم أنه جيب عليك أن تتقي هللا ما استطعت ،فيجب عليك أن تؤدي صالة
الظهر يف وقتها ،وال تؤخرها عنه إذا كنت تستطيع أن تستأذن من األستاذ وخترج من قاعة الدراسة

لتؤديها يف أي مكان ،فإن هللا قد جعل األرض كلها ألمة حممد –صلى هللا عليه وسلم -مسجداً
وطهوراً ،فأميا رجل أدركته الصالة فليصلها حيثما أدركته ،ابستثناء املواطن اليت هنى الشرع عن

الصالة فيها.
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وكونك تالقي بعض احلرج من أستاذك بسبب تكرار خروجك كل يوم ألداء الصالة ،فهذا ال يسوغ
أن يكون عذراً يف أتخريها عن وقتها ،وينبغي أن تشرح له ظروف خروجك عسى أن يعذرك.

فإن مل تستطع فلك أن جتمع بّي الظهر والعصر مجعاً صورايً ،مبعىن أن تؤخر الظهر إىل آخر وقتها ،مث
بعدها ببضع دقائق تصلي العصر يف أول وقتها؛ ألنه ال يوجد وقت فاصل بّي آخر وقت الظهر

وأول وقت العصر ،بل مىت ما خرج وقت الظهر فقد دخل وقت العصر مباشرًة.
فإن تعذر هذا أيضاً ،ومل تستطع تغيري وقت احملاضرة ،وترتب على تكرار خروجك من القاعة كل يوم
رسوب يف املادة أو حرمان منها ،واعتذرت لألستاذ فلم يعذرك ،فلك يف هذه
ألداء صالة الظهر
ٌ

احلال أن جتمع الظهر مع العصر مجع أتخري ،وعسى أن تكون معذوراً يف هذا ،وال يكلف هللا نفساً
إال وسعها.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اختالف التقاومي يف حتديد مواقيت الصالة؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1424/10/29هـ

السؤال

فأان أقيم يف مدينة سويسرية ابلقرب من احلدود الفرنسية ،وهناك جلنة فرنسية قامت إبعداد مواقيت
الصالة اخلاصة ابملدن الفرنسية ،ابإلضافة إىل املدينة اليت أقيم فيها ،وكنا سألنا عمن قام إبعداد هذا

التقومي ،فقال لنا الثقات :إن من أعده هم أانس متخصصون يف هذا العلم ،ابإلضافة إىل العلم

الشرعي ،إال أن ما أعدوه خيتلف كثريا عما هو موجود يف املساجد يف سويسرا خصوصا يف صالة

الفجر ،كما أنه خيتلف أيضا عما هو منشور يف صفحات اإلنرتنت ،وأقصد التقومي املعد لكل دول

العامل ،فبأي التقوميات آخذ؟ وأيهما أتبع؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوال :ال شك أنه جيب على اإلنسان أن حيتاط لدينه ،وأن حيتاط لوقت صالته؛ ألن من شروط

الصالة دخول الوقت ،وحينما يكون لدينا مثل هذا سواء أكان ذلك يف سويسرا ،أو يف فرنسا ،أو يف
أملانيا ،أويف إجنلرتا ،أو يف أي بلد من البلدان اليت هي الغالب عليها الكفر ،فإذا كان فيها وجود

نشاط من إخواننا املسلمّي ومن مجعيات ذات اختصاص وحمل اعتبار وتقدير واحرتام فيجب إيثار ما

يقوم به هؤالء اإلخوة على ما وضع أخرياً ،وهو حمل شك يف خمالفته مبا عليه غالب اإلخوان يف هذه

البلدان هذا جانب ،اجلانب اآلخر إذا كان السائل يرى أو يثق يف هذه البياانت أو هذه املواقيت،
ولكنه جيد أهنا خمالفة ملا عليه التوقيتات األكثر شيوعاً وانتشاراً فليعرضها على العلماء املعتربين يف
بالده ،ولعلهم يدلونه على الصحيح منها.
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كيف كان الناس يعرفون منتصف الليل؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1424/11/21هـ
السؤال

من املعروف أن أوقات الصلوات تعرف من خالل حركة الشمس ،وكما هو معروف أبن للعشاء وقتاً
اختيارايً وضرورايً ،فاالختياري يبدأ من غياب الشفق األمحر إىل منتصف الليل ،والضروري من
منتصف الليل إىل طلوع الفجر على الرأي الذي يرى ذلك.

رف منتصف الليل؟ ملعرفة انتهاء الوقت االختياري ودخول وقت الضرورة
والسؤال هو :كيف كان يُـ ّع ُ

لصالة العشاء؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ففي الزمن املاضي كان يعرف منتصف الليل ببعض القرائن أو األدلة الكونية ،واليت تدل على
انتصاف الليل داللة ظنية ،فيبىن على هذا الظن الغالب أبن الليل قد انتصف ،واألحكام يف شريعتنا
اإلسالمية مبنية على اليقّي ،وعلى غلبة الظن ،وهذا من التيسري على املكلفّي ،ولذا كان حتديد

نصف الليل يف ذلك الزمن مبنياً على التقدير والظن ،والذي رمبا زاد فيه التقدير عن نصف الليل

قليالً أو زاد منه قليالً؛ لرفع احلرج عن ذلك ،كما أشارت إليه اآلايت الكرميات يف سورة املزمل "قم

الليل إال قليالً نصفه أو انقصه منه قليالً أو زد عليه  " ...قال البغوي يف تفسري هذه اآلايت كما يف

معامل التنزيل ( )249/8ما نصه ... ":وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم-وأصحابه يقومون على

هذه املقادير ،وكان الرجل ال يدري مىت ثلث الليل ،ومىت نصف الليل ،ومىت الثلثان ،فكان الرجل
يقوم حىت يصبح خمافة أال حيفظ القدر الواجب ،واشتد ذلك عليهم حىت انتفخت أقدامهم ،فرمحهم

هللا  -تعاىل  -وخفف عنهم  " ...أ .هـ .ويف آخر السورة قال  -تعاىل  ... ":-وهللا يقدر الليل

والنهار علم أن لن حتصوه فتاب عليكم" قال البغوي تعليقاً على هذه اآلية (( : )257/8لن تطيقوا
معرفة ذلك )..أ .هـ حكى هذا عن احلسن البصري وعن مقاتل -رمحهما هللا تعاىل.-
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ومن تلك األدلة الكونية الدالة على انتصاف الليل مغيب الشفق األبيض ،كما نقل ذلك ابن اجلوزي
يف زاد املسري ( )65/9عن ابن قتيبة حيث قال( :فأما الشفق ،فقال ابن قتيبة :مها شفقان :األمحر
واألبيض؛ فاألمحر من لدن غروب الشمس إىل وقت صالة العشاء مث يغيب ،ويبقى الشفق األبيض

إىل نصف الليل  ) ...أ .هـ ،وغالباً ما يستدل األولون مبغيب جنم أو بظهوره على األوقات الليلية،

ومن ذلك االستدالل على األوقات مبنازل القمر يف بعض الليايل ،كما يشري إىل ذلك حديث النعمان

بن بشري -رضي هللا عنه -قال":أان أعلم الناس بوقت هذه الصالة صالة العشاء اآلخرة ،كان رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصليها لسقوط القمر لثالثة" أخرجه أبو داود ( )419والرتمذي

( )165وسنده صحيح كما قاله ابن امللقن يف حتفة احملتاج ( ، )253-252/1وهللا  -تعاىل -

أعلم.
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أتخري املرأة للصالة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1425/6/15هـ

السؤال

أان امرأة ،وابلتايل ال جتب علي صالة اجلماعة ،وعلى ذلك ال جيب علي املبادرة للصالة  -كما
أفهم -فور األذان ،مبعىن :أان أسأل عن أوقات الصالة ،هل جيوز يل أتخري الصالة إىل قبيل انتهاء

الوقت بقليل ،أم هو للضرورة فقط؟ وما هي أوقات الصالة اليت جيوز يل أتخري الصالة فيها ،فنحن

مثالً ال نعرف يف هذا العصر مىت يصري (ظل الشيء مثله)  ،وما إىل ذلك ،فكيف نعرفها ابلساعات؟

هل مثال لو مل أصل العصر إال الساعة اثنّي يعترب أتخرياً ،أم هو مما يدخل يف وقت الصالة املشروع؟

آمل إعطاءان حتديداً عصرايً ابلساعات اليت توافق طريقة احلساب قدمياً ابلظل ملعرفة الوقت -وجزاكم

هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :الصلوات تنقسم إىل قسمّي من انحية الوقت :صالة ليس هلا إال وقت واحد ،وهذا الوقت هو
وقت جواز ،من أوله إىل آخره ،جيوز أن تُؤدى الصالة يف أي جزء منه دون كراهة لذلك ،وهذا مثل
صالة املغرب ،وصالة الظهر ،وصالة الفجر.

()307/5

القسم الثاين :صالة هلا وقتان ،وقت جواز ووقت ضرورة ،مثل :صالة العصر ،وصالة العشاء ،وال
جيوز أن أتخر إىل وقت الضرورة ،إال لضرورة تدعو إىل ذلك ،ووقت اجلواز ابلنسبة لصالة العصر إىل
اصفرار الشمس ،ووقت اجلواز ابلنسبة لصالة العشاء إىل منتصف الليل ،ووقت اجلواز جيوز أن

تصلي املرأة يف أي وقت منه ،إال أن األفضل هو املبادرة إىل فعل الصالة يف أول وقتها؛ ألنه جاء يف

الصحيحّي البخاري ( ، )7534ومسلم ( )85من حديث عبد هللا بن مسعود-رضي هللا عنه-

قال :سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -أي العمل أفضل؟ قال -صلى هللا عليه وسلم" :-الصالة
لوقتها" ،ويف رواية البن خزمية يف صحيحه (" : )327الصالة يف أول وقتها" ،ويف سنن أيب داود

( ، )426والرتمذي ( )170عن أم فروة-رضي هللا عنها -قالت :سألت النيب -صلى هللا عليه
وسلم :-أي العمل أفضل؟ قال" :الصالة يف أول وقتها"،وكان من هدي النيب -صلى هللا عليه
وسلم -املبادرة إىل فعل الصالة يف أول وقتها.

وابلنسبة للعالمات اليت حددها الشارع لدخول أوقات الصلوات هي عالمات معروفة كصالة املغرب

العالمة هي غروب الشمس ،وصالة العشاء هو مغيب الشفق األمحر ،وهذه العالمات صارت اآلن
جمهولة عند كثري من الناس ،وحل حملها التقاومي ،وصار الناس اآلن يعتمدون على التقاومي.

فصالة الفجر اآلن من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس ،وال جيوز أتخري الصالة إىل أن خيرج
وقتها .وهللا أعلم.
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األوقات اليت حترم فيها الصالة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1426/04/15هـ
السؤال

ما األوقات اليت حترم فيها الصالة؟ وإذا انم شخص عن صالة الفجر وانتبه يف وقت طلوع الشمس،

هل يؤدي الصالة مبجرد أن يصحو من النوم؟ أم ينتظر حىت تكون الشمس يف وضع معّي؟ جزاكم
خريا.
هللا ً
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األوقات اليت حترم فيها الصالة هي على النحو التايل:

الوقت األول :بعد الفراغ من صالة الفجر إىل طلوع الشمس.
الوقت الثاين :من طلوع الشمس حىت ترتفع قيد رمح.

الوقت الثالث :قبل زوال الشمس ،أي قبل األذان لصالة الظهر بوقت قصري جدًّا.

الوقت الرابع :بعد صالة العصر إىل غروب الشمس.

الوقت اخلامس :إذا شرعت الشمس يف الغروب حىت تغرب.
وقد دل على ذلك أحاديث كثرية ،منها ما يف الصحيحّي ،من حديث أيب هريرة وأيب سعيد -رضي
ِ
ب ال ه
مس ،وعن
تغر َ
هللا عنهما :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن الصالة بع َد العص ِر حىت ُ
ش ُ
الصالةِ بع َد الفج ِر حىت تطلُ َع ال ه
مس .صحيح البخاري ( )586 ،584وصحيح مسلم (, 825
ش ُ
. )827
ول هِ
ِ
اع ٍ
صلهى ه
ات َكا َن َر ُس ُ
ين قال :ثََال ُ
ث َس َ
اَّللُ
اَّلل َ -
ويف صحيح مسلم ( )831عن ُع ْقبَةَ بْ ِن َعام ٍر ا ْجلَُه ِِّ
ِ
َعلَي ِه وسلهم -يـ ْنـه َاان أَ ْن نُصلِّي فِي ِه هن ،أَو أَ ْن نَـ ْق ِ
ّي تَطْلُ ُع ال ه
س َاب ِزغَةً َح هىت تَـ ْرتَِف َع،
رب في ِه هن َم ْوَات َان :ح َ
ْ ََ َ َ َ
ْ
َُ
ش ْم ُ
َ َ
ِ
و ِحّي يـ ُقوم قَائِم الظه ِه ِ
ِ
ش ْمس لِ ْلغُر ِ
يل ال ه
ب.
ضيه ُ
ّي تَ َ
سَ ،وح َ
وب َح هىت تَـغْ ُر َ
َ
ف ال ه ُ ُ
َ ََ ُ ُ
رية َح هىت َمت َ
ش ْم ُ
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فقد دلت هذه األحاديث على األوقات اليت هنى عن الصالة فيها ،وهذا هو األصل ،لكن ورد
مستثنيات هلذا األصل ،ومنها الفريضة ،فإذا انم عنها العبد أو نسيها ،مث استيقظ أو تذكر وجب

وقت هني؛ ملا جاء يف صحيح البخاري (، )597
عليه أن يصليها على الفور ،وإن كان الوقت َ

وصحيح مسلم ( ، )684عن أنس -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالَ " :م ْن
نَ ِسي ص َالةً فَـلْي ِ
ك".
ارةَ َهلَا إِهال ذَلِ َ
َُ
َ َ
صلّ َها إِذَا ذَ َك َرَهاَ ،ال َك هف َ
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وقت دخول صالة الفجر

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1425/04/21هـ

السؤال

أرجو توضيح توقيت الفجر الصحيح.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد حكى ابن قدامة يف املغين ( )29/2إمجاع أهل العلم أبن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر

الثاين ،وهو البياض املستطري املنتشر يف األفق ،ويسمى الفجر الصادق؛ ألنه صدقك عن الصبح،

وبيهنه لك ،هذا ابلنسبة لوقت الدخول.

وأما ابلنسبة لوقت اخلروج ،فيخرج وقت صالة الفجر (الصبح) بطلوع الشمس ،والدليل على هذين

الوقتّي ،حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال... " :

ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس" رواه مسلم يف صحيحه ( ، )173ويف
صحيحي البخاري ( )579ومسلم ( ، )608عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " ...

احلديث ،ويف صحيح مسلم ( )614عن أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه ،-عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" -أنه أاته سائل يسأله عن مواقيت الصالة ،فلم ير هد عليه شيئاً ،يعين :ليحصل
له البيان ابلفعل ،وأمر بالالً ،فأقام الفجر حّي انشق  -يعين طلع -الفجر ،والناس ال يكاد يعرف

بعضهم بعضاً ،مث أخر الفجر من الغد ،حىت انصرف منها ،والقائل يقول :طلعت الشمس أو كادت
 ...فدعا السائل ،فقال :الوقت فيما بّي هذين" ،ويف احلديث بطوله بيان لبقية األوقات ،هذا هو

وانتهاء.
ابتداء
وقت صالة الفجر
ً
ً
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أما وقت األفضلية ،فيسن أن تُصلى الفجر بغَلَس ،يعين :يف أول وقتها ،قبل زوال الظُلْمة ،ويدل

هلذا حديث عائشة – رضي هللا عنها -قالت" :كن نساء املؤمنات يشهدن مع النيب –صلى هللا عليه

وسلم -صالة الفجر ،متلفعات مبروطهن ،مث ينقلَب إىل بيوهتن حّي يقضّي الصالة ،ال يعرفهن أحد
من الغلس" متفق عليه يف صحيحي البخاري ( ، )578ومسلم ( ، )645وهذا القول -وهو

استحباب املبادرة بصالة الفجر يف أول الوقت -هو مذهب مالك ،والشافعي ،وأمحد ،وإسحاق،

كما حكاه عنهم يف املغين ( ، )44/2مث قال( :ابن عبد الرب :صح عن رسول هللا –صلى هللا عليه
وسلم ،-وعن أيب بكر وعمر وعثمان – رضي هللا عنهم -أهنم كانوا يغلِّسونٌ ،
وحمال أن يرتكوا
األفضل ،وأيتوا الدون؛ وهم النهاية يف إتيان الفضائل) ا .هـ.

وذهب أبو حنيفة إىل أن اإلسفار هبا أفضل ،مستدالً حبديث رافع بن خديج – رضي هللا عنه -قال:
قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-أصبحوا ابلصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم" ،ويف لفظ" :فإنه

أعظم لألجر" أخرجه أمحد ( ، )140/4وأبو داود ( ، )424وابن ماجة ( ، )672والرتمذي

( ، )154لكن بلفظ( :أسفروا ابلفجر)  ،وهو حديث صحيح ،كما صرح به ابن القطان يف بيان
الوهم واإليهام ( ، )2512وابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( ، )97/22مث أجاب عنه جبوابّي:
أحدمها :أنه أراد اإلسفار ،ابخلروج منها ،أي :أطيلوا القراءة حىت خترجوا منها مسفرين.

والوجه الثاين :أنه أراد أن يتبّي الفجر ويظهر ،فال يصلي مع غلبة الظن؛ فإن النيب – صلى هللا عليه

وسلم -كان يصلي بعد التبّي إال يوم مزدلفة ،فإنه قدمها -ذلك اليوم على عادته ،-ويدل على

اجلواب األول الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية :حديث أيب برزة األسلمي –رضي هللا عنه-قال:
(وكان رسول هللا –صلى هلل عليه وسلم -ينفتل من صالة الغداة ،يعين :الفجر حّي يعرف الرجل
جليسه ،ويقرأ ابلستّي إىل املائة) أخرجه البخاري

( ، )547ومسلم (. )647
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وهبذا يتضح رجحان قول اجلمهور ،وهو استحباب املبادرة بصالة الفجر يف أول وقتها .وهللا تعاىل
أعلم.
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ال يستطيع االغتسال فهل يؤخر الصالة عن وقتها؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت

التاريخ 1426/01/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

يف بعض ليايل الشتاء عندما أستيقظ لصالة الفجر أجد نفسي قد احتلمت يف أثناء نومي ،فأؤخر
خصوصا يف
صالة الفجر حىت تطلع الشمس؛ ألين أخاف من أن أصاب بنزلة برد ،فأان سريع املرض
ً

خريا.
فصل الشتاء .فهل هذا جائز ،وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز لك ذلك ،وال حيل للمسلم أتخري الصالة عن وقتها ،ووقت صالة الفجر يبدأ بطلوع الفجر
ِ
وات)
وينتهي بطلوع الشمس ،وهللا جل وعال ،يقول( :إِ هن ال ه
صالَةَ َكانَ ْ
ّي كِتَ ًااب هم ْوقُ ً
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

مفروضا يف األوقات ،وإمنا عليك أن تسخن املاء وتغتسل وتصلي يف الوقت،
[النساء . ]103:أي:
ً

وصل الصالة لوقتها،
فإن كنت يف الربية وليس لديك ما تسخن به املاء فتيمم إذا خفت على نفسك ّ
وحتسن اجلو ،وأما داخل البلد فال
فإذا أمكنك االغتسال فاغتسل بعد هذا إذا طلعت الشمس ّ

يسوغ لك التساهل يف هذا ،وعليك االهتمام بصالتك؛ فهي عمود اإلسالم ،وأهم أركان اإلسالم
بعد الشهادتّي ،وهي أول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة ،وإذا أردت أن تعرف قدرك عند هللا

قدرا ،وإن
فانظر إىل قدر الصالة عندك ،فإن كانت يف املكانة الالئقة هبا فاعرف أبن لك عند هللا ً
كنت ال هتتم بصالتك فاعرف أنه ال قدر لك عند هللا حينئذ ,وعليك املبادرة ابلتوبة واالستغفار

والرجوع إىل هللا جل وعال ،واحملافظة على الصلوات اخلمس يف أوقاهتا .وهللا أعلم.
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آخر وقت صالة الظهر
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1426/04/16هـ

السؤال

بعض الناس حيتارون يف وقت انتهاء صالة الظهر ،أو جيهلون ذلك ،وذلك بسبب وجود توقيتّي
لصالة العصر ،األول حسب توقيت اجلمهور ،والثاين حسب توقيت األحناف .هناك من يرى أنه

على التوقيت احلنفي وقت صالة الظهر يستمر حىت وقت صالة العصر ،فيصلون الظهر حىت ذلك
الوقت ،وإن كان وقت صالة العصر على توقيت اجلمهور قد بدأ .أرجو توضيح آخر وقت لصالة
الظهر حسب توقيت كل من مذهب اجلمهور ومذهب احلنفية ألول صالة العصر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ,أما بعد فقبل اجلواب هناك تنبيهان مهمان:

التنبيه األول :الواجب على مجيع اخللق اتباع ما جاء يف كتاب هللا ،وسنة نبيه حممد -صلى هللا عليه
ول
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"وَما َ
وسلم -وال يقدموا بّي يدي هللا ورسوله قول قائل مهما كانت منزلته قال تعاىلَ :
هِ
ين ُخيَالُِفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْن
فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا" [احلشر ، ]7 :وقال سبحانه" :فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
ِ
صيبـهم ع َذ ِ
هِ
ِ
تُ ِ
يعوا ه
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اَّللَ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
اب أَل ٌ
يم" [النور ، ]63 :وقال سبحانه"َ :اي أَيُّـ َها الذ َ
ٍ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
ِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
ول َوأ ِ
َّلل
يعوا ال هر ُس َ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ
ُْ ُ
َوأَط ُ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل ه َ
ِ
س ُن َأتْ ِو ًيال" [النساء ، ]59 :وقال تعاىلَ "َ :ما ا ْختَـلَ ْفتُ ْم فِ ِيه ِم ْن َش ْي ٍء
َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَلِ َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
َح َ
فَحكْمه إِ َىل هِ
اَّلل " [الشورى ، ]10 :ويف الصحيحّي من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن -
ُ ُُ
النيب صلى هللا عليه وسلم -قال " :من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا" صحيح
البخاري ( ، )7137وصحيح مسلم (. )1835
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ويف صحيح البخاري ( )7280عنه رضي هللا عنه ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كل أميت
يدخلون اجلنة إال من أىب" .قالوا :اي رسول هللا ومن أيىب؟ قال" :من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين

فقد أىب"

وهؤالء أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم خري هذه األمة بعد نبيها إذا بلغهم شيء عن رسول هللا
–صلى هللا عليه وسلم -عملوا به وتركوا قول غريه كائنا من كان ،فقد بلغ علياً -رضي هللا عنه -أن

عثمان -رضي هللا عنه -ينهى عن متعة احلج ،أه هل علي -رضي هللا عنه -ابحلج والعمرة مجيعا،

وقال :ما كنت ألدع سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -لقول أحد .أخرجه البخاري (، )1563

ومسلم (. )1223

وملا احتج بعض الناس على ابن عباس -رضي هللا عنهما -يف متعة احلج ،بقول أيب بكر وعمر -
رضي هللا عنهما -يف تعيّي إفراد احلج ،قال ابن عباس :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!!

أقول :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتقولون :قال أبو بكر وعمر

فإذا كان من خالف السنة لقول أيب بكر وعمر ختشى عليه العقوبة فكيف حبال من خالفهما لقول
من دوهنما ،أو جملرد رأيه واجتهاده!.

وملا انزع بعض الناس عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -فقال :إن عمر يقول كذا وكذا؟ قال له
عبد هللا :هل حنن مأمورون ابتباع عمر أو ابتباع السنة؟

وعلى هذا سار من بعدهم من سلف هذه األمة ،إذا بلغهم الدليل عملوا به وتركوا ما سواه .فقد

أخرج البيهقي يف املدخل ( )234عن عامر بن يساف قال :مسعت األوزاعي -رمحه هللا -يقول :إذا

بلغك عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم ،-فإايك اي عامر أن تقول بغريه ،فإن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -كان مبلغاً عن هللا تعاىل.

وهكذا مجيع األئمة من الفقهاء يوصون مجيع أتباعهم ابتباع ما دل عليه الكتاب والسنة:

قال مالك رمحه هللا( :ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب)  ،وأشار إىل قرب رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم-
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وقال أبو حنيفة رمحه هللا( :إذا جاء احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلى الرأس والعّي)
.

وقال الشافعي رمحه هللا (مىت رويت عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حديثاً صحيحاً فلم آخذ
به ،فأشهدكم أن عقلي قد ذهب) ،

وقال أيضا رمحه هللا( :إذا قلت قوالً وجاء احلديث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خبالفه،
فاضربوا بقويل احلائط)

وقال اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه هللا -لبعض أصحابه( :ال تقلدين وال تقلد مالكاً وال الشافعي،

وخذ من حيث أخذان) ،

وقال أيضا رمحه هللا :عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

يذهبون إىل رأي سفيان ،وهللا –سبحانه -يقول" :فَـلْي ْح َذ ِر اله ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم فِ ْتـنَةٌ
ْ
َ
َ
صيبـهم ع َذ ِ
يم" ،مث قال :أتدري ما الفتنة؟ الفتنة :الشرك ،لعله إذا رد بعض قوله عليه
أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
الصالة والسالم ،أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك)  .فمن أحب هؤالء األئمة فليعمل هبذه

الوصية العظيمة.

التنبيه الثاين :إن اتباع الدليل والعمل به ال يقتضي عدم االستفادة من فهم العلماء ملا تدل عليه
النصوص ،فإن األدلة من الكتاب والسنة تستلزم فهماً أللفاظها ،وتوفيقاً بّي مدلوالهتا ،واختياراً
ملناسبات القول هبا ،وزعم التفرد من الشخص الواحد ابلفهم ،واستنباط األحكام من الدليل بغري
اعتبار ملا قاله العلماء يف املسألة يفضي إىل األقوال الشاذة املخالفة للصواب.

قال ابن جرير الطربي -رمحه هللا تعاىل" :-ال تقل بقول ليس لك فيه إمام" ،ومثله نقل عن اإلمام
أمحد -رمحه هللا،-
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فالواجب على طالب العلم أن يتخري من أقوال العلماء القول املعتمد على الدليل الصحيح املعتمد
على الفهم السليم ،املبين على قواعد االستنباط اليت عمل هبا علماء سلف هذه األمة ,فإن عجز

طالب العلم عن العمل هبذا كفاه أن يستفيت من وثق بعدالته وعلمه ،وعرف عمله ابملنهج الصحيح
الذي عليه العلماء من اتباع الدليل والعمل به،

أ هما جواب السائل :عن قول اجلمهور واحلنفية عن آخر وقت الظهر ،وأول وقت العصر فكما يلي:
يف املسألة قوالن:

القول األول :أن آخر وقت الظهر إذا صار طول ظل الشيء كمثله (كأن تنصب عصا يف الشمس،
فإن تساوى ظل العصا مع طوهلا فهذا آخر وقت الظهر ،وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة،
وهو قول عند احلنفية قال به األئمة حممد بن احلسن وأبو يوسف  ,وزفر ,والطحاوي ,ونقل

احلصكفي عن غرر األذكار :هو املأخوذ به ,ويف الربهان هو األظهر لبيان جربيل (يعين حديث جابر
أن جربيل -عليه السالم -صلى ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا الوقت)  ،أخرجه أمحد
( ، )3081وأبو داود ( ، )393والرتمذي ( ، )149ويف الفيض :وعليه عمل الناس اليوم وبه يفىت.

أهـ.

انظر رد احملتار على الدر املختار ( )1/240وكذلك انظر زبدة األحكام (ص . )59

القول الثاين :أن آخر وقت الظهر إذا صار طول ظل الشيء مثليه (الضعف)  ،وهو املروي عن أيب
حنيفة -رمحه هللا تعاىل  -هو املذهب عند احلنفية .انظر املرجع السابق.

أما أول وقت صالة العصر فهو إذا خرج وقت صالة الظهر على القولّي السابقّي ،وذلك عند

اجلميع.

تنبيه :مبا أن الشمس متحركة يف الدنيا ابستمرار فإن حلظة تساوي الشيء مع ظله ال تزيد عن جزء
من الثانية ،فعليه مبجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر ،وهذا ما يدل عليه حديث عبد هللا

بن عمرو ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :وقت الظهر إذا زالت الشمس ،وكان ظل
الرجل كطوله ما مل حيضر العصر " صحيح مسلم (. )612
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فقوله ما مل حيضر العصر يدل على أنه خبروج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة.

وقول اجلمهور هو القول الصحيح الذي دلت عليه األدلة الصحيحة ،وهو قول عدد من أئمة
احلنفية كما تقدم بيانه ,ومن األدلة الصحيحة الواضحة على مواقيت الصالة حديث
عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان

ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ،ووقت العصر ما مل تص ّفر الشمس ،ووقت صالة املغرب ما مل

يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر
ما مل تطلع الشمس" .فيجب على اجلميع العمل بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وصلى هللا

وسلم على نبينا حممد.
اخلالصة:

 -1جيب اتباع الدليل من الكتاب والسنة ،وترك قول من خالف ذلك مهما كانت منزلته.
 -2جيب االستفادة من كالم العلماء الثقات يف فهم األدلة من الكتاب والسنة ،وعدم التفرد يف
استنباط األحكام من األدلة.

 -3جيب على طالب العلم أن خيتار من كالم العلماء القول املعتمد على الدليل الصحيح والفهم
السليم املبين على قواعد االستنباط اليت عمل هبا علماء سلف هذه األمة.

 -4من عجز عن االختيار من أقوال العلماء وجب عليه اتباع قول من يثق بعدالته وعلمه واتباعه
للدليل على املنهج الصحيح ،وهذا يعرف ابلشهرة واالستفاضة.

-5للعلماء قوالن يف آخر وقت الظهر:

القول األول :آخر وقت الظهر إذا تساوى ظل الشيء مع طوله بعد يفء الزوال ،وهذا قول املالكية

والشافعية واحلنابلة  ,وهو قول حممد بن احلسن ،وأيب يوسف ،وزفر ،والطحاوي وغريهم من احلنفية.
القول الثاين :آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء ضعف طوله بعد يفء الزوال ,وهو قول أيب

حنيفة -رمحه هللا -وهو املذهب عند احلنفية.
أما أول وقت صالة العصر فهو إذا خرج وقت صالة الظهر على القولّي السابقّي ،وذلك عند
اجلميع.
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تنبيه :مبا أن الشمس متحركة يف الدنيا ابستمرار فإن حلظة تساوي الشيء مع ظله ال تزيد عن جزء
من الثانية ،فعليه مبجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر.

والصحيح من القولّي هو قول اجلمهور؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :وقت الظهر إذا زالت
الشمس ،وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر".
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مينعوننا من الصالة يف وقتها
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب الصالة /شروط الصالة/املواقيت
التاريخ 1426/06/27هـ

السؤال

السالم عليكم

يف بلدي من الصعب جداً أداء الصالة يف وقتها ،ألن احلكومة ال تسمح بذلك.
فما الذي ينبغي فعله؟

اجلواب

أداء الصالة يف وقتها شرط لصحتها ،لقوله تعاىل" إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً"
[النساء . ]103 :ويف حديث جربيل ملا صلى ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اليومّي قال:
"الوقت ما بّي هذين الوقتّي" أخرجه أمحد ( ، )11249وأخرج مسلم ( )614حنوه.

فيجب على املسلم أداء الصالة يف وقتها ،وعليه أن يتقي هللا ويسلك كل ما يستطيعه يف سبيل

ذلك ،فإن تعذر عليه ذلك أو حلقه ضرر فإنه يؤخر صالة الظهر إىل آخر وقتها ،فيصليها مث يصلي
العصر يف أول وقتها ،وهذا ال حيتاج منه إىل وقت كثري ،وعلى املسلم أن ينافح عن تعاليم دينه ما

استطاع إىل ذلك سبيالً ،ال سيما يف بلدكم -أخي السائل -الذي يكثر فيه املسلمون ،وهلم حقوقهم
اليت كفلها دستور البلد.
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االحنراف عن القبلة

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /شروط الصالة/استقبال القبلة

التاريخ 1423/6/22
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما ضوابط االحنراف اليسري عن اجتاه القبلة الذي ال يبطل الصالة؟ وما اجلهات اليت ينبغي التوجه
إليها يف الصالة؟ وما معىن احلديث":ما بّي املشرق واملغرب قبلة"؟ وهل معىن ذلك أنه إذا كانت

قبليت يف اجتاه املشرق مثالً فهل ميكن أن أجته يف صاليت إىل اجلنوب الشرقي أم إىل الشمال الشرقي؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

قبلة من يف احلرم عّي الكعبة ،وقبلة من يف خارجه جهتها ،والواجب على املسلم حتري القبلة حّي

يريد الصالة ،وأما ضوابط االحنراف اليسري الذي ال يبطل القبلة فهو أال خيرج ابحنرافه إىل جهة أخرى
غري جهة القبلة ،أما معىن حديث":ما بّي املشرق واملغرب قبلة" الرتمذي ( )342وابن ماجة

( )1011مالك ( )189/1فهذا ملن هم يف مشال مكة أو جنوهبا ،فإن جهة القبلة ألهل املدينة

اجلنوب وعليه فتصح قبلتهم ما داموا متوجهّي إىل اجلنوب وال يضر يف ذلك االحنراف اليسري الذي

ال خيرج عن جهة القبلة.

أما قولك :وهل معىن ذلك أنه إذا كانت قبليت يف اجتاه املشرق فهل ميكن أن أجته يف صاليت إىل

اجلنوب الشرقي أم إىل الشمال الشرقي؟ فاجلواب :أين قدمت يف اجلواب أن الواجب على املسلم
حتري القبلة حّي إرادة الصالة ،ولكن لو اجتهد املسلم يف حتري القبلة وكانت قبلته يف اجتاه املشرق

مث بعد انتهاء الصالة عرف أنه صلى منحرفاً عن القبلة ابجتاه الشرق اجلنويب أو ابجتاه الشرق الشمايل
فإن صالته صحيحة ما دام مل ينحرف عن جهة القبلة إىل جهة أخرى كجهة الشمال أو اجلنوب

مثالً.
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الصالة إىل غري القبلة جهالً
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /شروط الصالة/استقبال القبلة

التاريخ 1423/11/1هـ

السؤال

أتت لزايريت والديت ومل تكن تعرف القبلة وكانت تصلي ما يقرب من  90درجة عن القبلة الصحيحة،
وعندما عرفنا ذلك قمنا إبرشادها للقبلة الصحيحة ،ما حكم صلواهتا السابقة؟ وهل عليها اإلعادة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

الواجب على املسلم إن نزل مكاانً أن يسأل أهل ذلك املكان عن القبلة قبل أن يشرع يف الصالة؛
ألن قبلة احلضر والبنيان ال يصح فيها االجتهاد ألهنا معروفة لدى الناس املقيمّي يف ذلك املكان،
لذا يلزم إعادة الصلوات اليت صلتها إىل غري جهة القبلة وينبغي أن تؤديها ابلرتتيب إىل أن تكمل
مجيع الصلوات اليت صليتها إىل غري القبلة ،وهللا أعلم ابلصواب.
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ملاذا يتوجه املسلمون إىل الكعبة يف صالهتم؟
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
كتاب الصالة /شروط الصالة/استقبال القبلة
التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

شيخنا الفاضل :حّي أرى املسلمّي يتوجهون يف صالهتم إىل الكعبة وحّي أراهم يسجدون أمامها

إبجتاهها  -طبعاً  -خيطر ببايل كأهنم يعبدون الكعبة أو احلجر األسود ولو بصورة غري مباشرة ،فما

تقولون

اجلواب

البداية يف حتديد مفهوم العبادة؛ ألن العبادة تشتمل على معىن اخلضوع والذل واالنقياد والطاعة،

فالعبد عندما يكون عابداً لشيء ما ،ينبغي أن خيضع ويذل له ،ويقف بّي يديه ضعيفاً ذليالً ،ال ميلك

من أمره شيئاً ،مث يكون بعد ذلك طائعاً هلذا املعبود منقاداً له ،فأمره مستجاب وهنيه كذلك ،مبعىن أنه

يفعل ما أيمره به ،ويرتك ما ينهاه عنه.

من خالل هذا املفهوم املوجز للعبادة نستطيع بسهولة أن ندرك أن املسلمّي ال يعبدون الكعبة وال

احلجر األسود ،فهم ال خيضعون هلا وال يذلون ،وإمنا يقدرون وحيرتمون ،وهم ال يتلقون شيئاً من

األوامر أو النواهي من الكعبة واحلجر األسود؛ ألهنما ال يضران وال ينفعان ،وال يصدر عنهما شيء

ميكن أن يكون فيه توجيه أو إرشاد ،ولذلك فاملسلمون ال يعبدون احلجر األسود وال الكعبة ،بل إن
اعتقادهم يدل على خمالفة ذلك ومناقضته وقد ورد يف احلديث الصحيح" :أن عمر بن اخلطاب -

رضي هللا عنه  -كان يطوف ابلبيت ويقبل احلجر األسود وخياطبه قائالً" :إين ألعلم أنك حجر ال

تنفع وال تضر ولوال أين رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قبلك ما قبلتك أبداً" البخاري

( )1097ومسلم ( )1270وهذا يف حقيقته تفسري لذلك الفعل ،فالتقبيل والتبجيل والتقدير هلذا

احلجر إمنا هو لتحقيق متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واالعتقاد اجلازم أنه (أي احلجر) ال يضر

وال ينفع ،وأنه ليس له أدىن صورة وال شبه وال شيء من التعلق ابلعبادة حبال من األحوال.
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ومثة أمر آخر وهو أن اإلنسان بطبيعته وفطرته حيتاج إىل متثيل املعاين يف صور حمسوسة ،فعلى سبيل
املثال عندما حيب املرء إنساان فتلك مشاعر قلبية وحقائق معنوية ،غالباً ما يسعى املرء بفطرته إىل

التعبري عنها يف صور مادية ليست مغرقة يف املادية ،لكنها تشري إىل الرمزية الدالة على هذه املعاين،

فقد يكتب له رسالة يذكر له فيها بعض مشاعره ،أو ينظم له قصيدة يثين عليه فيها ،أو يهديه هدية

ذات مغزى؛ قد ال تكون مثينة يف قيمتها لكنها جليلة يف معناها وداللتها.
وهكذا حال طبيعة اإلنسان أن جيسد سائر املعاين واملشاعر يف صورة حسية ،وهللا -جل وعال -عامل

ابإلنسان ،أمل يقل" :أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" [امللك ، ]14:وقد جعل تعظيم العبد هلل
عز وجل -وإعالنه خلضوعه له واستكانته ألمره؛ جعله -سبحانه وتعاىل -يف صورة حمسوسة؛ لكيتكون داللتها الرمزية حتقق معىن العبودية ،وتشبع العاطفة وامليل اإلنساين إىل التعبري عن هذه املعاين

يف صور حسية ،ومن عظمة ذلك ومزيته أن هللا -عز وجل -جعله؛ وجعل هذه الرمزية يف كمال ال
ميكن أن يكون إال يف التشريع الرابين.

الكعبة والبيت احلرام وغريها إمنا هي معان وصور حسية رمزية حلقائق معنوية ،فالعبادة واخلضوع هلل
وتعظيم القلب هلل ،فالقلب ممتلئ ابخلوف من هللا والتوكل عليه وحسن الظن به والثقة به واإلانبة إليه،
ولكن ذلك يرتجم يف ذكر يذكر به هللا ،أو تالوة تتلى هلل ،أو صورة يكون فيها ركوع وسجود هلل،

وجعلت الكعبة يف العبادة -وابلذات يف الصالة -مركزا للتعظيم والتوقري واإلجالل ال لذاهتا وإمنا
لعبادة هللا ،وجعلت واحدة يف مكان واحد؛ لتعطي أيضاً مع معىن التعبد معىن الداللة على منهج
الوحدانية هلل -عز وجل.-
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فلذلك وابختصار شديد ليست العبادة للكعبة ،وال للحجر األسود ،وإمنا هلل -عز وجل ،-فكل
اخلضوع والذل وكل االستجابة والطاعة هلل سبحانه وتعاىل ،ومن رمحته وحكمته أن جعل بعض معاين

هذه العبودية تتجلى يف صور حسية ،ليتوافق ذلك مع طبيعة وفطرة اإلنسان يف تعبريه ،وتعلقه ابملعاين

واألحاسيس واملشاعر كما ذكران يف مثال احلب ... ،وهللا أعلم.
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قبلة األنبياء
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /شروط الصالة/استقبال القبلة

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

السالم عليكم.
يقال إن الكعبة هي القبلة احلق ،أرجو توضيح سبب عدم صالة األنبياء مثل عيسى ويعقوب

وسليمان -عليهم السالم -جتاه القبلة (حسب علمي)  ،وكيف ميكن أن يكون األنبياء وأانس
آخرون صلوا جتاه القبلة قبل أن تبىن بواسطة نيب هللا إبراهيم-عليه الصالة والسالم-؟ وهل كان هلم

قبلة أخرى خمتلفة؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كانت القبلة قبل مبعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إىل بيت املقدس ،وكذلك بعد بعثته حىت نزل
األمر ابلتحول إىل الكعبة  -املسجد احلرام -يف قوله -سبجانه" :-قد نرى تقلب وجهك يف السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره"

[البقرة ، ]144:وكانت الكعبة قبل حتول القبلة إليها مطافاً حيج إليها الناس ،وال أعلم قبلة غريمها،
فمن تبع األنبياء -عليهم الصالة والسالم -وحممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-يف الصالة إىل بيت

املقدس فهو مؤمن مسلم ،مستسلم ألمر هللا عابد هلل ،عامل أبمره ،أما بعد حتول القبلة فال بد من

الصالة إىل املسجد احلرام ،حىت يكون مؤمناً مسلماً مستسلماً ألمر ربه ،عامالً به؛ ألن اإلسالم يف
ذلك انسخ ملا قبله وهللا املوفق.
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صلى إىل غري القبلة جهالً فهل يعيد؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /شروط الصالة/استقبال القبلة
التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
صليت صالة العشاء يف مكان وصلت إليه يف املساء ،ولكن بعد االنتهاء من أداء الصالة جاء رجل
متاما ،فهل أعيد صاليت؟ أم أكتفي هبا؟ أرجو إجابيت جزاكم
وأبلغين أبن اجتاه القبلة ابالجتاه املعاكس ً
هللا خري اجلزاء .وصلى هللا على حممد.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا كان هذا املكان يف الربية وقد اتقيت هللا ما استطعت أبن اجتهدت وصليت ،فصالتك صحيحة،
وليس عليك إعادة؛ لقول هللا جل وعال( :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم) [التغابن . ]16:وإن كان هناك
اَّللَ َما ْ

من تسأله عن القبلة ومل تسأل وصليت لغري القبلة تظنها القبلة فصالتك غري صحيحة؛ ألنك قصرت
ومل تسأل ،فعليك إعادة هذه الصالة .وهللا أعلم.
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قلب نية الصالة من نفل معّي إىل مطلق
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /شروط الصالة/النية

التاريخ 1424/8/19هـ
السؤال

هل جيوز نقل النية من معّي إىل مطلق ،كالفجر لسنة مطلقة؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

إنه ال خيلو إما أن يكون املعّي فرضاً ،أو نفالً:
فإن كان فرضاً ،فإنه جيوز أن يقلب نيته من فرض إىل نفل إذا كان مثة مسوغ شرعي؛ كما إذا شرع يف

صالة فريضة منفرداً ،فحضرت مجاعة ،فحول صالته نفالً ،ليصلي فرضه يف مجاعة ،فهذا جائز ،بل
استحبه بعض أهل العلم ،وهذا كله مقيد مبا إذا بقي للفريضة وقت يتسع أداؤها فيه قبل خروجه.

فأما إذا مل يكن يف قلب النية غرض مقصود ،فإنه يكره حينئذ ،بل ذهب بعض أهل العلم إىل التحرمي

استدالالً ابآلية الكرمية" :وال تبطلوا أعمالكم" [حممد ]33 :وهذا االستدالل حمل نظر.

وأما إن كان املعّي نفالً كراتبة ظهر مثالً  -فإنه جيوز قلب النية إىل نفل مطلق؛ ألنه إذا زالت نية
التعيّي يف النفل املعّي ،فإنه تبقى نية النفل ،فتصح الصالة لذلك لصحة النية ،وهللا أعلم.
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الصالة بثياب عليها صور
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/1/13
السؤال

هل جتوز الصالة بثياب عليها صورة؟ مثل صورة عصفور ،وإن غطيت بلباس الصالة نفسه ،أي أن

الصورة ال تظهر يف حال الصالة.

اجلواب

ال جتوز الصالة بثياب عليها صورة ذات روح كالعصفور والغزال واآلدمي وغري ذلك من ذوات
األرواح ،أما ما ليس فيه روح كالشجر واألواين وكل ما ال روح فيه فال أبس به إال إن أشغل املصلي

فيكون مكروهاً أيضاً.
وإذا غطى الصورة بلباس الصالة نفسه فيكون مكروهاً.

ولو أنه صلى بثوب فيه صورة ذات روح كالعصفور فإن الصالة صحيحة ،إال أنه فعل حمرماً ،فيكون

آمثاً مع صحة الصالة ،وهللا أعلم.
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أدخن احلشيش فهل تنفعين الصالة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/17هـ
السؤال

شيخي الفاضل :مشكليت اي شيخي أين مدمن على املخدرات (احلشيش)  ،علماً أين أقيم الصالة،

أريد أن أستشري فضيلتكم :هل جيوز يل أن أدخن احلشيش وأصلي ،وذلك بعد الفراغ من صالة

العشاء؟.شكراً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن الصالة هي آكد فروض اإلسالم بعد الشهادتّي ،وال تسقط حبال ،إال على فاقد العقل من

البالغّي ،وإذا كان الشيطان قد ظفر منك إدمانك على احلشيش فال يظفرن منك ابألخرى اليت هي

أعظم وأخطر :من ترك الصالة أو التكاسل عنها أو أتخريها عن وقتها.
هِ
ارى
آمنُوا ال تَـ ْق َربُوا ال ه
ين َ
صالةَ َوأَنْـتُ ْم ُس َك َ
صل الصالة لوقتها ،وال تقرهبا وأنت سكرانَ ،
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َح هىت تَـ ْعلَ ُموا َما تَـ ُقولُو َن" [النساء :من اآلية. ]43

إن إدمانك على املخدرات ال يعفيك من واجب التوبة منها ،ولو ابلتدرج ،فالعزمية الصادقة واهلمة

وقدر هللا إذا نفذ ،ولو كان اإلقالع من عادة التدخّي أو
العالية ال يقف دوهنا إال أمر هللا إذا جاء ُ
شرب اخلمر أو احلشيش أمراً مستحيالً لكان هللا قد كلهفنا ما ال يطاق وأمران مبا ال يستطاع ،لو كان
ِ
هِ
آمنُوا إِ همنَا ْ
الم
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
اب َو ْاألَ ْز ُ
ص ُ
ين َ
ذلك مستحيالً ملا أمر هللا به ،ولكنه قالَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِرجس ِمن َعم ِل ال ه ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن إِ همنَا يُ ِري ُد ال ه
ش ْيطَا ُن أَ ْن يُوقِ َع بَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةَ
ش ْيطَان فَ ْ
ْ ٌ ْ َ
اخلَم ِر والْمي ِس ِر ويص هد ُكم عن ِذ ْك ِر هِ
صالةِ فَـ َه ْل أَنْـتُ ْم ُم ْنـتَـ ُهو َن" [املائدة-90:
اَّلل َو َع ِن ال ه
َوالْبَـ ْغ َ
اء ِيف ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ضَ
. ]91
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إن مقولة( :ال أستطيع فكاكاً من التدخّي أو شرب اخلمر أو تعاطي املخدرات) دعوى كاذبة زائفة
إمنا يقوهلا ويصدقها الضعاف الكساىل.

فاتق هللا ،وعد إىل رشدك ،واعزم على اإلقالع من هذا الذنب العظيم ،ولو ابلتدرج شيئاً فشيئاً،
واستعن ابهلل مث مبشورة املختصّي واألطباء ،وكما يستطيع الناس إبذن هللا أن يستشفوا ويشفوا من
أمراض جسدية ،فإنك مستطيع إن شاء هللا أن تقلع من هذا اإلدمان لو أخذت ابألسباب.

()332/5

أتخري الصالة بسبب مشقة االغتسال!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/09/06هـ
السؤال

يف شهر رمضان املاضي ،أتخرت أان وزوجي عن االغتسال من اجلنابة ،حىت دخل وقت الظهر؛

وذلك لعدة أسباب ،منها أننا نقيم يف بلد شديد الربودة ،ومل تكن لدينا وسيلة لتدفئة املاء البارد،
ولكن كان إبمكاننا االغتسال يف بيت والد زوجي ،ولكننا أتخران عن الذهاب إىل هناك ،إىل أن دخل
علينا وقت الظهر ،مث بعد ذلك اغتسلنا ،سؤايل هو :هل صيامنا مقبول ،أم غري مقبول يف ذلك

اليوم؟ وإذا كان غري مقبول فهل علينا كفارة ،وما هي؟ أفيدوين وفقك هللا جل وعال.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فصيامكما صحيح -إن شاء هللا ،-فليس من شروط صحة الصيام الطهارة من اجلنابة وال من

احلدث األصغر ،لكن أراكما وقعتما يف كبرية مل تشعرا هبا ،وهي أتخري صالة الفجر عن وقتها عمداً؛
ألن اجلماع وقع منكما قبل دخول وقت الفجر ،مث دخل عليكما وأنتما على جنابة ،فكان الواجب
عليكما االغتسال حىت تؤداي الصالة يف وقتها ،فإذا مل تستطيعا االغتسال؛ لشدة الربد وعدم وجود
ما تسخنان به املاء ،فالواجب حينئذ التيمم ،مث أداء صالة الفجر يف وقتها ،وال يكلِّف هللا نفساً إىل

وسعها ،وعدم الطهارة ليست عذراً يف أتخري الصالة عن وقتها مطلقاً ،والواجب أداء الصالة يف

وقتها ولو من غري تطهر ابملاء ،فما أوجب هللا التيمم عند فقد املاء إال مراعاة لوقت الصالة .وهللا
أعلم.
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الصالة يف مكان فيه صلبان
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/19هـ

السؤال

صصت لنا اجلامعة حجرة صغرية دائمة خاصة
حنن طلبة مسلمون يف إحدى اجلامعات الغربية ،خ ه

ابلصالة ،ألن تلك احلجرة ال تسع كل الطلبة املسلمّي عند أداء صالة اجلمعة ،فإننا نقوم حبجز
إحدى الصاالت ابجلامعة ألداء صالة اجلمعة فيها ،هذه الصالة اليت حنجزها يف األصل خمصصة ألي

برامج دينية داخل اجلامعة ملختلف الدايانت ،كما يوجد هبا صور وصليب .ويف سائر األايم تستخدم

كمكان لألكل.

سؤايل :هل جتوز صالة اجلمعة يف مثل تلك الصاالت؟.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،أما بعد :فإن األصل صحة الصالة يف كل مكان حىت يرد دليل مينع من

وطهورا "متفق
الصالة يف ذلك املكان ،لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم" :جعلت يل األرض مسج ًدا
ً
عليه ,قال ابن املنذر -رمحه هللا -يف (األوسط ج/2ص " : )194الصالة يف الكنائس جائزة

وطهورا" ،ويكره الدخول ملوضع فيه صور من
لدخوهلا يف مجلة قوله " :جعلت يل األرض مسج ًدا
ً
الكنائس وغريها ،وممن رخهص يف الصالة يف البِيَع ابن عباس وأبو موسى واحلسن والشعيب وعمر بن

عبد العزيز والنخعي ،ورخهص األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى يف كنائس اليهود والنصارى.
أ .هـ.

والكنائس ال ختلو عادة من الصلبان ،وجاء يف جمموع الفتاوى (ج/22ص)162

هل الصالة ىف البِيَع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم ال؟ وهل يقال :إهنا بيوت هللا أم ال؟

فأجاب :ليست بيوت هللا ،وإمنا بيوت هللا املساجد ،بل هي بيوت يكفر فيها ابهلل ،وإن كان قد يذكر

فيها فالبيوت مبنزلة أهلها ،وأهلها كفار ،فهي بيوت عبادة الكفار.
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وأما الصالة فيها ففيها ثالثة أقوال للعلماء :يف مذهب أمحد وغريه املنع مطل ًقا ،وهو قول مالك،

واإلذن مطل ًقا وهو قول بعض أصحاب أمحد ،والثالث  -وهو الصحيح املأثور عن عمر بن اخلطاب
صل فيها؛ ألن املالئكة ال تدخل
وغريه ،وهو منصوص عن أمحد وغريه -أنه إن كان فيها صور مل يُ ِّ
بيتًا فيه صورة؛ وألن النيب مل يدخل الكعبة حىت حمى ما فيها من الصور ،وكذلك قال عمر  -رضي

هللا عنه -إان كنا ال ندخل كنائسهم والصور فيها .أ .هـ.

وهذا يف حال السعة واالختيار ,أما عند احلاجة فقد قال اإلمام البخاري رمحه هللا :ابب من صلى

وقدامه تنور أو انر أو شيء مما يعبد فأراد به هللا (يعين قصد بصالته وجه هللا)  .وذكر احلافظ ابن

حجر -رمحه هللا -احتمال أن اإلمام البخاري مراده التفرقة بّي من قدر على إزالة ما بينه وبّي القبلة
من هذه األمور ،وبّي من ال يقدر ،فال يكره يف حق العاجز عن اإلزالة.

وقال اإلمام البخاري رمحه هللا :ابب الصالة يف البيعة ( ,وهي معبد النصارى)  .وذكر فيها أثر ابن

عباس -رضي هللا عنهما -أنه كان يكره أن يصلي يف الكنيسة إذا كان فيها متاثيل ،فإن كان فيها
متاثيل خرج فصلى يف املطر .وذكر ابن حجر -رمحه هللا -أن الكراهية إمنا هي حال االختيار.
إليك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (رقم  )1874نص السؤال:
قد خصص لنا إحدى صاالت التوزيع يف املبىن الذي نعمل فيه ،نصلي فيها مجاعة وقت وجودان

كثريا من
ابلعمل ،ومنذ مدة وضع يف اجلدار األمامي اجتاه القبلة عدد من الصور الكبرية ،وحترجنا ً

وجود هذه الصور أمامنا يف الصالة ،فما رأيكم يف نصب الصور يف املكان املخصص لصالة املسلمّي

منذ زمن ،وهل نستمر يف الصالة مع وجودها؟.
نص الفتوى:
احلمد هلل:
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الصالة صحيحة ،وال حرج عليهم -إن شاء هللا -يف ذلك إذا كانوا مضطرين للصالة يف املكان
املذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم ،ولكن جيب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع املسؤولّي إلزالة
الصور من هذا املكان ،أو إعطائهم مكاان آخر ليس فيه صور؛ ألن الصالة يف املكان الذي فيه

الصورة أمام املصلّي فيه تشبه بعباد األصنام ،وقد جاءت األحاديث الكثرية دالة على النهي عن
التشبه أبعداء هللا ،واألمر مبخالفتهم ،مع العلم أبن تعليق الصور ذوات األرواح يف اجلدران أمر ال

جيوز ،بل هو من أسباب الغلو والشرك ،وال سيما إذا كانت من صور املعظمّي .ونسأل هللا للجميع

التوفيق واهلداية وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

عضو :عبد هللا بن قعود عضو :عبد هللا بن غداين
انئب رئيس اللجنة :عبد الرزاق عفيفي

الرئيس :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
تنبيه مهم :جاء يف الفتاوى (ج/27ص : )14وأما زايرة معابد الكفار وكنائس النصارى فمنهي عنها،

فمن زار مكاان من هذه األمكنة معتق ًدا أن زايرته مستحبة ،والعبادة فيه أفضل من العبادة ىف بيته

فهو ضال خارج عن شريعة اإلسالم ،يستتاب فإن اتب وإال قتل ،وأما إذا دخلها اإلنسان حلاجة

وعرضت له الصالة فيها فللعلماء فيها ثالثة أقوال (كما تقدم) .
اخلالصة:

-1إن كان يصعب عليكم الصالة يف غري هذه الصالة من املراكز اإلسالمية أو غريها ،أو كان يف

صالتكم يف هذه الصالة تكثري جلمع املصلي ،ن أو تشجيع ملن قد يتكاسل عن الصالة ,فصالتكم

فيها صحيحة ،وال حرج عليكم .فقد جاءت الشريعة برفع احلرج.
-2عليكم أن جتتهدوا يف احلصول على مصلى ٍ
خال من احملظورات داخل اجلامعة أو خارجها ،وتسعوا
لنيل حقوقكم الشخصية يف هذا البلد .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()336/5

تغطية الرأس يف الصالة
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع

كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/06/26هـ

السؤال

هل جيب على الرجل أن يغطي الرأس بطاقية وحنوها عندما يصلي؟ أرجو توضيح اجلواب بدليل من
الكتاب والسنة.

اجلواب

تغطية الرأس أثناء الصالة ليست واجبة؛ إذ مل يرد ما يوجبها ،وقد ثبت يف احلديث -من عدة طرق-

أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه
شيء" صحيح مسلم ( . )516ولو كانت تغطية الرأس على الرجال واجبة ألمر هبا.

كما ثبت يف احلديث أيضاً عن عمر بن أيب سلمة -رضي هللا عنهما -ربيب رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -أنه قال" :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلي يف ثوب واحد مشتمالً به،
يف بيت أم سلمة ،واضعاً طرفيه على عاتقيه" صحيح مسلم (. )517

فاجتمع من فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأمره ما يدل على عدم وجوب تغطية الرجل لرأسه

يف الصالة.
لكن هذا ال ينفي فضل تغطية الرأس يف الصالة ،خاصة يف اجلماعة ،وابألخص ابلنسبة لإلمام.
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أتخري صالة الظهر
اجمليب إبراهيم بن مهنا املهنا
مدير قسم التوعية اإلسالمية جبهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين جبدة

كتاب الصالة /شروط الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/01هـ
السؤال

ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
هيب َ -
ورد حديث يف صحيح البخاري َع ْن أَِيب َذ ّر -رضي هللا عنه -قَالُ َ:كنها َم َع النِ ِّ
اد
اد أَ ْن يُـ َؤ ِذّ َن فَـ َق َ
اد ال ُْم َؤ ِذّ ُن أَ ْن يُـ َؤ ِذّ َن ،فَـ َق َ
ال لَهُ" :أَبْ ِر ْد" مثُه أ ََر َ
ال لَهُ" :أَبْ ِر ْد" ،مثُه أ ََر َ
َو َسله َمِ -يف َس َف ٍر ،فَأ ََر َ

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" -إِ هن ِش هد َة
أَ ْن يُـ َؤ ِذّ َن ،فَـ َق َ
ول ،فَـ َق َ
ال لَهُ" :أَبْ ِر ْد" َح هىت َس َاوى ال ِظّ ُّل التُّـلُ َ
ال النِ ُّ
هيب َ -
ِ
هم".
ا ْحلَِّر م ْن فَـ ْي ِح َج َهن َ
ويف فتوى للشيخ ابن ابز -رمحه هللا -ذكر أن وقت العصر يبدأ عندما يصبح ظل كل شيء مثله".
أال يكون هناك تعارض بّي الفتوى واحلديث ،فاحلديث يذكر أن يكون ظل التلول مثلها مث ينادى

ألذان الظهر؟ أرجو بيان اجلواب الصحيح يف هذه املسألة.
اجلواب

ال تعارض بّي الفتوى واحلديث ألن فتوى الشيخ -رمحه هللا  -تذكر بداية وقت العصر ،أما حديث

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فالظاهر أنه أخر وقت الظهر إىل أن قرب من وقت العصر؛ ألنه أراد
مجعا بّي
أن جيمع بينهما ،ويشهد لذلك أنه كان على سفر كما جاء يف أول احلديث ،فيكون بذلك ً
احلديث والفتوى ،أو أن املساواة املذكورة حتتمل أن الظل ظهر جبانب التل فساواه يف الظهور ال

ابملقدار ،وهذا كله ما بينه ابن حجر يف فتح الباري ،حيث قال -رمحه هللا تعاىل ( :-وأما ما وقع
ِعند املصنف يف األذان عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ " حىت ساوى الظل التلول " فظاهره

يقتضي أنه أخرها إىل أن صار ظل كل ٍ
شيء مثله  ,وحيتمل أن يراد هبذه املساواة ظهور الظل جبنب

التل بعد أن مل يكن ظاهرا ،فساواه يف الظهور ال يف املقدار  ,أو يقال :قد كان ذلك يف السفر فلعله

أخر الظهر حىت جيمعها مع العصر) .

()338/5
الصالة يف مسجد بين ٍ
مبال حرام
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة/أحكام املساجد

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال

هل جتوز الصالة يف مسجد بين مبال املخدرات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اَّلل من آمن ِاب هِ
نعم جتوز الصالة؛ ألن املراد بعمارة املساجد يف مثل قوله تعاىل" :إِ همنَا يـعمر م ِ ِ
َّلل
ساج َد ه َ ْ َ َ
َْ ُُ َ َ
َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر" [التوبة . ]18:املراد ابلعمارة العمارة احلقيقية ابلصالة والذكر والدعاء وهلذا ذكرت
ِ
ِ
البيوت يف قوله تعاىل"ِ :يف بـي ٍ
صِ
وت أ َِذ َن ه
ال
يها ْ
سبِّ ُح لَهُ ف َ
اَّللُ أَن تُـ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر ف َ
يها ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
ُُ
امسُهُ يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اَّلل َوإِقَ ِام ال ه ِ ِ
ارةٌ َوَال بَـ ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر ه
ِر َج ٌ
ب فِ ِيه
ال َال تُـ ْل ِهي ِه ْم جتَ َ
ص َالة َوإيتَاء ال هزَكاة َخيَافُو َن يَـ ْوًما تَـتَـ َقل ُ
ضلِ ِه َو ه
ار لِيَ ْج ِزيَـ ُه ُم ه
شاءُ بِغَ ِْري
س َن َما َع ِملُوا َويَ ِزي َد ُه ْم ِم ْن فَ ْ
اَّللُ يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
اَّللُ أ ْ
وب َو ْاألَبْ َ
الْ ُقلُ ُ
صُ
َح َ
ِحس ٍ
اب" [النور . ]38-36:أما البناء احلسي املادي إذا كان املال فيه حراماً فال أجر لصاحبه ،ملا
َ
جاء يف احلديث" :أن هللا طيب ال يقبل إال طيبا" صحيح مسلم ( . )1015فيؤجر املستفيد دون

الدافع يف هذا ،وقد عاب هللا على املشركّي عمارهتم للمسجد احلرام ،وأمر املؤمنّي أن يصلوا فيه
يل هِ
ِ ِ
ِ
فقال" :أَجعلْتم ِس َقايةَ ا ْحل ِ ِ
ِِ
اه َد ِيف َسبِ ِ
اَّلل
آم َن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َو َج َ
ارَة ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام َك َم ْن َ
ََ ُْ َ َ ّ
اج َوع َم َ
َال يستـوو َن ِع ْن َد هِ
ِ
ِ
اَّلل َو ه
ّي" [التوبة. ]19:
اَّللُ َال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
َ َُْ
وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()339/5

حتويل الكنيسة إىل مسجد!
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/أحكام املساجد
التاريخ 1427/05/23هـ
السؤال

هل جيوز حتويل الكنيسة أو البيعة إىل مسجد؟ وإذا كان اجلواب بنعم؛ فكيف جنيب عن قوله تعاىل:

"ال تقم فيه أبدا"؟

اجلواب

املضارة ،وصرف
قوله تعاىل" :ال تقم فيه أبداً" [التوبة ]108:نزلت يف مسجد بناه املنافقون بقصد
ّ

الناس عن مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسجد قباء ،وليكون موئالً للكائدين واحملاربّي هلل

ورسوله ،مع أنه يف الظاهر كان مسجداً وليس كنيسة وال بيعة.

أما الكنيسة والبيعة إذا تعطلت من أهلها ،وكانت حتت والية املسلمّي ،أو أذن أهلها مبلك املسلمّي

هلا ،فيجوز حتويلها إىل مسجد خالص ،وتطهريها من كل مظاهر الشرك وشعارات الكفر .علماً أبن

املسألة خالفية لكن هذا هو الراجح .وهللا أعلم.

()340/5
تذ هك َر فوات ركن من صالة فريضة

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/أركان الصالة وواجباهتا
التاريخ 1424/8/25هـ

السؤال

إذا فاتين ركن يف صالة الظهر ،مث يف وقت العشاء تذكرت أنين قد نسيت ركناً فهل علي إعادة صالة
الظهر والعصر واملغرب؟ مراعاة للرتتيب يف الصالة ،مث كيف يكون علي قضاء الصالة الفائتة يف سن

الصغر؟.
اجلواب

إن كان الركن الفائت هو تكبرية اإلحرام فإن الصالة مل تنعقد أصالً ،وجيب إعادهتا كاملةً على كل
حال ،وإن كان التشهد األخري أو التسليم أتى به املصلي إن تذكره بعد الصالة مباشرةً ،وإن كان
الركن الفائت غري ما سبق فإنه ال خيلو من األحوال اآلتية:

( )1أن يتذكر املصلي هذا الركن الفائت وهو ما زال يف مكان ذلك الركن ،كأن ينسى املصلي قراءة
الفاحتة يف صالة الظهر من الركعة األوىل قبل أن يركع ،فهنا جيب عليه اإلتيان هبذا الركن ،فيقرأ

الفاحتة مث يكمل صالته وال شيء عليه.

( )2أن يتذكر املصلي الركن الفائت بعد أن انتقل إىل ر ٍ
كعة أخرى ،فهنا تكون الركعة اليت نسي فيها

الركن ملغاة ،وتقوم الركعة اليت بعدها مكاهنا ،فمثالً :من نسي قراءة الفاحتة يف الركعة الثانية من صالة
الظهر ،ومل يتذكر إال بعد أن شرع يف الركعة الثالثة ،فهنا تكون الركعة الثانية ملغاة ،وتقوم الثالثة

مكان الثانية مث يكمل الصالة.

( )3أن يتذكر املصلي الركن الفائت بعد الصالة مباشرة وقبل أن ينتقض وضوؤه ،وهنا جيب عليه

اإلتيان بركعة كاملة عوضاً عن الركعة اليت فاته ركن من أركاهنا.

( )4أن يتذكر املصلي الركن الفائت بعد الصالة بوقت طويل -كما يف السؤال -أو بعد

()341/5

أن انتقض وضوؤه ،وهنا جيب عليه إعادة الصالة كاملة؛ لطول الفصل بّي الصالة والركعة اليت نسي
ركناً من أركاهنا ،والصالة ال بد أن تكون متصلةً حقيقةً أو حكماً ،وهنا مل تتصل ال حقيقةً وال حكماً،
فوجب عليه أن يعيدها كاملةً؛ لتكون متصلةً ،وال يلزم إعادة الصلوات اليت تلي الظهر ،وإمنا يلزم

إعادة الظهر فقط.

أما ما يتعلق بقضاء الصلوات الفائتة يف سن الصغر ،فإن كان ذلك قبل البلوغ فال يلزم قضاؤها،

وإن كان بعد البلوغ وكان اإلنسان ال يصلي أبداً مث اتب فإنه ال يلزمه شيء كذلك؛ ألن التوبة جتب

ما قبلها ،وإن كان الفائت بعض الصلوات فإن اإلنسان جيتهد يف معرفتها ،مث يقوم بقضائها مرتبةً
حسب االستطاعة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()342/5

نسي كلمة من الفاحتة يف الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/أركان الصالة وواجباهتا
التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد معرفة احلكم فيما إذا شك اإلنسان يف أثناء قراءته للفاحتة أو أي سورة أخرى يف أثناء الصالة
أنه نسي كلمة هل عليه أن يسجد سجود السهو؟ وابملثل إذا شك يف عدد املرات اليت قال فيها
سبحان ريب األعلى هل عليه سجود السهو؟

اجلواب
أما الفاحتة فقراءهتا ركن من أركان الصالة ،فإذا شك اإلمام أو املنفرد بقراءة الفاحتة أو جزء منها

فيجب أن يقرأها ،فإن كان شكه يف قراءة الركعة األوىل ،واحلال أنه يف الركعة الثانية سقطت الركعة

األوىل اليت شك فيها وقامت الركعة اليت تليها مقامها وسجد للسهو ،وإن كان الشك يف غري الفاحتة
فليس عليه شيء وال يسجد للسهو ،وإن كان الشك من املأموم فال شيء عليه ،واإلمام يتحمل
ذلك عنه.

()343/5

ترك األركان يف الركعة الفائتة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/أركان الصالة وواجباهتا
التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

رجل أدرك اإلمام بعد رفعه من الركوع للركعة األوىل ،فمعلوم أنه يلزمه اإلتيان بركعة بعد تسليم

اإلمام ،لكن سؤايل ما حكم تعمد ترك أقوال أو أفعال ما بعد رفع اإلمام من الركوع للركعة األوىل،
إىل أن يقوم للركعة الثانية على املأموم الذي فاته ركوع الركعة األوىل؟ مبعىن آخر ما حكم أقوال

وأفعال من أدرك اإلمام بعد رفعه من الركوع حىت الركعة اليت تليها على املأموم ،فيما لو ترك شيئًا
منها عم ًدا أو سهواً؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا دخل املأموم مع اإلمام وجبت عليه واجبات الصالة وأركاهنا ،فما يكون بعد الركوع واجب ،فإنه
واجب سواء أدرك الركوع مع اإلمام ،أو مل يدرك الركوع معه ،وما يتعلق ابلواجبات من التسميع

والتحميد ،وكذلك األركان من الرفع والطمأنينة ... ،إخل ،نقول أبن هذا كله واجب عليه أن أييت به،
وإن مل يكن قد أدرك الركوع؛ ألنه قد دخل مع اإلمام يف الصالة ،فوجبت عليه واجباهتا ،فلو ترك

شيئاً منها عمداً يكون حكمه حكم من ترك واجباً وركناً متعمداً فتبطل صالته .وهللا أعلم.

()344/5

هل اجلهر ابلتأمّي واجب؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1427/05/08هـ
السؤال

أان على املذهب احلنفي فأقول :آمّي .بعد قراءة الفاحتة بصوت منخفض ،بعض األخوة

علي أن أقوهلا بصوت مرتفع ،وأن ذلك كان حكم أيب حنيفة .فما هو الصواب يف هذه
يقولون :إن ه
املسألة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله ومن واآله وبعد:

فإن اجلهر ابلتأمّي بعد الفاحتة من املسائل اليت اختلف فيها الفقهاء-رمحهم هللا تعاىل -قدمياً وحديثاً؛
ولذا ينبغي أن ال يث هرب على املخالف فيها ،وإن كان قول القائلّي بسنية اجلهر أحظ ابلدليل من
القول اآلخر؛ قال ابن رجب -رمحه هللا تعاىل( -واختلفوا يف اجلهر هبا على ثالثة أقوال :أحدها:

جيهر هبا اإلمام ومن خلفه ،وهو قول عطاء ،واألوزاعي ،والشافعي ،وأمحد ،وإسحاق ،وابن أيب شيبة،

وعامة أهل احلديث .واستدل بعضهم بقوله" :إذا أمن اإلمام فأمنوا" .فدل على مساعهم لتأمينه،

وروي عن عطاء ،قال :أدركت مائتّي من أصحاب حممد -صلى هللا عليه وسلم -إذا قال اإلمام:
ِ
ّي" مسعت هلم ضجة بـ"آمّي" خرجه حرب .والثاين :خيفيها اإلمام ومن خلفه ،وهو قول
"وال الضهالّ َ
َ
احلسن ،والنخعي ،والثوري ،ومالك ،وأيب حنيفة وأصحابه .اهـ فتح الباري (. )259/5

()345/5

وقال األلباين -وهو من أئمة أهل احلديث رمحه هللا تعاىل -يف كتابه "متام املنة" ( : )178/1مث
(أمن ابن
خرجت أثر ابن الزبري املذكور( -قلت :يعين ما روي عن عطاء -رمحه هللا تعاىل -أنه قالّ :

الزبري ومن وراءه حىت إن للمسجد للجة)  -وبينت صحته عنه حتت احلديث ( )952يف (الضعيفة)
 ،وأتبعته أبثر آخر صحيح أيضا عن أيب هريرة أنه كان جيهر بـ"آمّي" وراء اإلمام وميد هبا صوته،

فملت مثة إىل اتباعهما يف ذلك ,مث رأيت اإلمام أمحد قال به فيما رواه ابنه عبد هللا عنه يف مسائله اهـ
وفق هللا اجلميع للصواب .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.

()346/5

اللحن يف قراءة الفاحتة!
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1427/05/14هـ

السؤال

بعض أئمة املساجد عند قراءة الفاحتة يقرؤون اآلية( :اهدان الصراط املستقيم) بفتح حرف الصاد يف
كلمة الصراط وليس بكسره ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فالصحيح يف قراءة لفظ" :الصراط"؛ أن يقرأ بكسر الصاد ،وأما فتحها على ما ذكر السائل ،فهو

حلن يف القراءة ،وخطأ فيها ،إال أنه حلن ال حييل املعىن ،أي ال يغريه ،وال يؤثر عليه ،فال تبطل الصالة

به ،لكن من تعمده فهو آمث ،كما نص على ذلك الفقهاء ،كالنووي يف اجملموع.

وعلى املصلي أن جيتهد يف إقامة قراءته ،وال سيما الفاحتة فهي ركن الصالة ،وال تصح إال هبا ،ويتأكد
األمر يف حق من يؤم الناس ويتقدمهم للصالة ،فإن صالهتم بصالته ،ثبت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف مسلم ( )673وغريه من حيث أيب مسعود البدري -رضي هللا عنه -أنه قال" :يؤم القوم

أقرؤهم لكتاب هللا  " ...احلديث ،فيجب أن يكون املتقدم لإلمامة ابلناس مقيماً للقراءة.
هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()347/5

حكم رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /التكبري واالستفتاح
التاريخ 1422/9/9

السؤال

هل جيب رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام؟ وإذا نسيها هل عليه شيء؟

اجلواب

ال جيب رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام ،وإمنا يستحب ،وإذا نسيت الرفع فليس عليك شيء -
واحلمد هلل .-

()348/5

تكبرية االنتقال مىت تكون؟

اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
كتاب الصالة /صفة الصالة /التكبري واالستفتاح
التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

كرب لسجوده ،فقلت له :إن
صليت مع إمام ال يكرب تكبرية االنتقال حىت يتم ساج ًدا ،مث إذا سجد ه
هذا الفعل خطأ ،فهل هذا صحيح؟ وهل أعيد صاليت؟

اجلواب

ال شك أن هذا العمل خمالف لظاهر السنة؛ ألن هذه التكبريات تعرف عند أهل العلم بتكبريات
االنتقال ،ومعىن ذلك أهنا انتقال من حال القيام إىل حال السجود ،وكونه ال يكرب إال إذا سجد

فهذاخالف السنة ،كما يف حديث أيب هريرة وابن عمر ،رضي هللا عنهما ،ومها يف البخاري (-735
 )795ومسلم ( . )392- 390وأما صالتك فهي صحيحة ،وال أرى عليك اإلعادة.

()349/5

نسي اجلهر بتكبرية اإلحرام وهو إمام!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /التكبري واالستفتاح

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

ما العمل إذا نسي اإلمام اجلهر بتكبرية اإلحرام؟ هل جيب عليه إعادهتا جهرا أم ال؟ علماً أن
الصفوف اخللفية مل يعلموا بتكبريه وكذلك كثري من الصفوف املتقدمة .وابرك هللا فيكم.

اجلواب
يستحب لإلمام أن جيهر ابلتكبري حبيث يسمع املأمومّي؛ فإهنم ال جيوز هلم التكبري إال بعد تكبريه،
فإن مل ميكنه إمساعهم جهر بعض املأمومّي؛ ليسمعهم أو ليسمع من ال يسمع اإلمام؛ ملا روى جابر -
رضي هللا عنه -قال :صلى بنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأبو بكر -رضي هللا عنه -خلفه

فإذا كرب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كرب أبو بكر  -رضي هللا عنه -ليسمعنا" مسلم

( ، )413وإذا فات عليه وك هرب سراً فيحسن أن جيهر بشيء من القراءة؛ ليشعرهم أنه دخل يف
الصالة فيكربوا معه أو ي ِّكرب من خلفه من املأمومّي ليسمع من مل يسمع.

()350/5

رفع اليدين عند التكبري للسجود
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /التكبري واالستفتاح
التاريخ 1426/11/05هـ
السؤال

ملاذا ال نرفع أيدينا أثناء السجود ،مع أن ذلك اثبت يف أحاديث صحيحة؟
منها حديث عن النضر بن كثري أنه صلى جبانب عبد هللا بن طاوس يف مسجد اخليف ،فكان إذا رفع

من السجدة األوىل رفع يديه تلقاء وجهه ،قال النضر :فأنكرت أان ذلك ،وقيل له :تصنع شيئا مل نر
أحدا يصنعه؟! فقال عبد هللا بن طاوس :رأيت أيب يصنعه ،وقال أيب :رأيت ابن عباس يصنعه .وقال

عبد هللا بن عباس :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنعه.

وقال أيوب :رأيت انفعاً وطاووساً يرفعان أيديهما بّي السجدتّي.

وروى يزيد بن هارون عن األشعث أن احلسن وابن سريين كاان يرفعان أيديهما بّي السجدتّي.
وروى ابن علية أنه رأى أيوب يرفع يديه بّي السجدتّي.

اجلواب

احلمد هلل على إفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،أما بعد:

فأقول وابهلل التوفيق:
تفرد به النضر بن كثري ،وفيه ضعف .ولذلك استنكر
حديث النضر بن كثري السعدي ليس صحيحاًّ ،

حديثه هذا مجاعةٌ من أهل العلم ،كالبخاري (التاريخ الكبري ( ، )91/8والضعفاء الصغري له ،رقم

( ، )374والتاريخ األوسط ،رقم (. )1244

والعقيلي يف الضعفاء ( ، )292/4وابن حبان يف اجملروحّي ( . )49/3وابن عدي يف الكامل

(. )27/7
وأما حكم الرفع يف هذا املوطن ،فقد ذهب إليه بعض أهل العلم ،وهو قول يف مذهب اإلمام أمحد

والشافعي ومالك.

وال أبس إذا فعل ذلك قليالً ،حلديث ابن عمر -رضي هللا عنهما" :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه

كرب للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع
وسلم -كان يرفع يديه حذو منكبيه ،إذا افتتح الصالة ،وإذا ّ

رفعهما كذلك  ...وكان ال يفعل ذلك يف السجود [حّي يسجد ،وال حّي يرفع رأسه من السجود] .

أخرجه البخاري ( )739 ،738 ،736 ،735ومسلم ( . )390وهللا أعلم.
واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

()351/5

هل البسملة آية من الفاحتة
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/8/10

السؤال

هل البسملة آية من آايت سورة الفاحتة ،وهل جتب قراءهتا يف كل ركعة من الصالة؟

اجلواب

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه املسألة يف الفتاوى (. )408 - 406 ،279 - 276/22
وخالصة ما ذكره  -رمحه هللا  -أن العلماء اختلفوا يف ذلك على أقوال:

األول :أهنا ليست آية من القرآن إال يف سورة النمل ،وأن ذكرها يف أول السور على سبيل التربك.
الثاين :قال طائفة منهم الشافعي :إهنا آية من كل سورة ،وهلم على ذلك أدلة منها أن الصحابة مل

يكتبوها يف املصحف مع جتريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إال وهي من السورة.

الثالث :قال أكثر فقهاء احلديث كأمحد وحمققي أصحاب أيب حنيفة :إهنا من القرآن للعلم أبهنم مل
يكتبوا فيه ما ليس بقرآن ،لكن ال يقتضي ذلك أهنا من السورة ،فقد ثبت يف الصحيح أن النيب -

علي آنفاً سورة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم إان أعطيناك الكوثر
صلى هللا عليه وسلم  -قال ":نزلت ّ

." ...

وثبت يف الصحيح أن أول ما جاء امللك ابلوحي قال ":اقرأ ابسم ربك الذي خلق  ...اآلايت "
فهذا أول ما نزل ،ومل ينزل قبل ذلك بسم هللا الرمحن الرحيم ،وثبت يف السنن أنه  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال ":سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك
"وهي ثالثون آية بدون البسملة.

فمجموع هذه األدلة يدل هلذا القول وهو أن البسملة آية يف أول كل سورة وليست من السورة،

وهو أوسط األقوال وأعدهلا.

وأما تالوهتا يف الصالة فإن طائفة ال تقرأها سراً وال جهراً كمالك واألوزاعي ،وطائفة تقرأها جهراً
كأصحاب ابن جريج والشافعي ،والطائفة الثالثة املتوسطة :مجاهري فقهاء احلديث يقرؤوهنا سراً.

()352/5

ولكن ينبغي مراعاة أتليف القلوب بفعل األمر الذي ال تنكره قلوب الناس وال تنفر منه؛ ألن مصلحة
أتليف القلوب يف الدين أعظم من مصلحة فعل بعض املستحبات .انتهى ملخصاً ،وارجع إىل كالمه

يف موضعه فإنك واجد مثة مزيد فائدة.

()353/5

ظاء يف الفاحتة
قراءة الضاد ً

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1426/03/29هـ

السؤال

شيخنا اجلليل :أرجو أن توضح لنا هل أن نطق الضاد (ض) ظاء (ظ) يف اآلية األخرية من الفاحتة
جلهلي ابللغة أو غريه مبطل للصالة؟ وهل جتوز صالة من ِّ
يفرق بّي نطق احلرفّي وراء من ال يعلم

ذلك ،أو وراء من ال يريد أن يتعلم أو يقر جبهله؟ .شكراً وثبّت هللا أجركم.
اجلواب

العلماء  -رمحهم هللا -عفوا عن ذلك ما دام أن اإلنسان ال يفرق بّي خمرج احلرفّي لتقارب
خمرجهما ،لكن إذا كان اإلنسان إماماً فاألحسن له أن يتعلهم ،فإذا كان اإلنسان جيهل فإن هذا معفو

عنه ،وخصوصاً فيما يتعلّق بعامة الناس ،وعلى هذا إذا صلى إنسان يعرف خمرج احلرفّي ويفرق

بينهما ،خلف إمام ال يعرف ذلك فإن هذا جائز وال أبس به؛ فالعلماء  -رمحهم هللا  -سهلوا إذا

كان اإلنسان جيهل التفريق بّي خمارج احلروف وصححوا صالته.

()354/5

قراءة املفصل يف الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1424/6/1هـ

السؤال

سؤايل هو :ما املقصود بقراءة سور املفصل أثناء الصالة؟ ومىت تكون؟ وجزاكم هللا خرياً ،وابرك يف

علمكم.
اجلواب

املفصل هو احلزب األخري من القرآن ،وأول املفصل سورة ق ،وآخره سورة الناس ،وقد روى أبو

داود ( ، )1393وابن ماجة ( )1345عن أوس بن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :قدمنا على

وس -رضي هللا عنه -سألت أصحاب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف وفد ثقيف  ...قال أ ٌ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ورضي عنهم كيف حيزبون القرآن؟ يعين :كانوا جيزئون القرآن

"ثالث،
على أايم األسبوع ،حبيث يقرأ املصلي يف كل ليلة حزابً ،فقال الصحابة  -رضي هللا عنهم:-
ٌ

سع ،وإحدى عشرة ،وثالث عشرة ،وحزب املفصل وحده ،قوله( :ثالث)  ،يعين
وسبع ،وت ٌ
ومخسٌ ،
ٌ
ثالث السور من أول القرآن :البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،هذا حزب ،واملائدة ،واألنعام،

واألعراف ،واألنفال ،والتوبة حزب ،واحلزب الثالث يبدأ بسورة يونس وهكذا.

()355/5

التنكيس بّي السور يف الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/1/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

سؤايل :أميت يف مجاعة صالة مغرب وقرأت بعد الفاحتة يف الركعة األوىل سورة اهلمزة ،ويف الركعة
الثانية التكاثر ،فبعد الصالة قام أحد األشخاص وأنكر فعلي هذا بصوت فيه استفزاز وتشويش يف

املسجد ،ويعرف عنه عدم العلم ،والذي أعرفه أن هذا ليس منكراً أو خمالفاً وال يبطل الصالة ،أرجو
إفتائي مأجورين فتوى شافية كافية ،حىت أعرضها على املصلّي الذين أصبح لديهم شك يف قول

املنكر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد..
فاألفضل أن يقرأ اإلمام وغريه (القرآن على ترتيب املصحف)  ،ألنه الغالب من هديه  -صلى هللا

عليه وسلم -فقد كان يقرأ يف صالة اجلمعة مثالً  -األعلى يف األوىل -والغاشية يف الثانية ،وقرأ فيها
أيضاً اجلمعة يف األوىل ،واملنافقون يف الثانية ،وقد كان يقرأ يف راتبة الفجر "قولوا آمنا ابهلل  " ...يف

األوىل ،وهي من البقرة .وقل اي أهل (الكتاب) يف الثانية وهي من آل عمران ،وقد كان يقرأ يف صالة
الفجر يف األوىل السجدة ،ويف الثانية اإلنسان ،وهكذا هذا هو األفضل حبيث يراعي ترتيب السور.

ولو خالف اإلمام هذا الرتتيب فقرأ مثالً يف األوىل آايت من آل عمران ويف الثانية آايت من البقرة،

أو قرأ يف األوىل مثالً :اهلمزة ،ويف الثانية التكاثر فإنه ال حرج يف ذلك ،وقد صرح جبوازه مجاعة من

أهل العلم ،ومنهم اإلمام النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن ص ،99واستدل على ذلك ببعض
اآلاثر الواردة عن السلف والدالة على جواز خمالفة الرتتيب ،وأيضا لعدم الدليل من الشارع على
املنع ،فيبقى على أصل اجلواز.
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وبناء عليه فمخالفة الرتتيب ال تبطل الصالة ،وال يسوغ اإلنكار هبذه الصورة غري الالئقة ،ال سيما يف
املسجد الذي بُين لذكر هللا والصالة وقراءة القرآن ،ال للتشفي كما هو ظاهر من حال املنكر وحنو

ذلك ،وأنبه إىل أن النصيحة ينبغي أن تكون أبدب وتلطف وابنفراد ال سيما يف أم ٍر يتعلق مبندوب ال
بواجب ،وهللا تعاىل أعلم.
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اخلطأ يف التالوة هل يبطل الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/7/13هـ

السؤال

أحياانً وأان أصلي اتوقهف يف قراءة القرآن عند بعض الكلمات ال أدري كيف أقرؤها هل ابلضم أم
ابلفتح ،فهل أتوقهف أم أقرؤها كما أعتقد؟ وهل تبطل صالة املرء إذا أخطأ يف قراءة كلمة من القرآن
أو نسي حرفاً أو حركةً؟
وإذا كان علي أن أتوقف عند النسيان هل أتوقف وأان يف نصف اآلية واملعىن مل يكتمل.

شكراً لكم وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد..

ابلنسبة للقراءة يف الصالة ،فإنك إذا نسيت كلمة من آية ،أو حرفاً ًُ ،أو أشكل عليك حركة ،هل
هي فتحة أو ضمة ،مثالً فإنه حينئذ يلزمك التوقُّف عن القراءة ولو كنت يف نصف اآلية ،وجتاوز ما
أخطأت فيه أو نسيته إىل ما حتفظه .وإذا وقع خطأ يف القراءة فإنه ال يبطل الصالة مطلقاً ُُ إذا كان

يف غري الفاحتة ،وإن كان اخلطأ يف قراءة الفاحتة ،فإنه يبطل الصالة إذا كان حلناً جلياً يعين إذا كان

اخلطأ يغري املعىن ،وال يبطلها إذا مل يكن جلياً ،ومثال اللحن اجللي :كسر الكاف يف قوله تعاىل "إايك"

[الفاحتة ]5:ومثال اخلفي ،الذي ال يغري املعىن ،فتح الباء يف قوله تعاىل" :رب العاملّي" [الفاحتة]2 :
 ،وهللا أعلم.
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اخلطأ يف القراءة أثناء الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

كنت أصلي صالة الظهر ،وبعد أن قرأت سورة الفاحتة قرأت آايت من سورة األنعام ،وبعد أن رفعت
من الركوع أدركت أنين أخطأت يف آية فهل أعيد الصالة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن اخلطأ يف قراءة آية أو آايت بعد سورة الفاحتة -كما يف ظنك هنا يف قراءة آية من سورة األنعام-

ال يُبطل الصالة ،وذلك ألن القراءة بعد سورة الفاحتة ال جتب أصالً ،بل هي سنة عن النيب -صلى
هللا عليه وسلم ،-فيجوز للمصلي تركها وإن كان خالف السنة ،ولذا فوقوع اخلطأ فيها ال يضر

ابلصالة ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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قراءة املأموم الفاحتة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/9/15هـ
السؤال

بعض األئمة يفتون يف الصالة أي صالة اجلماعة يف الظهر والعصر ويقولون :إن املأموم ال يقرأ بسورة
الفاحتة ،ويف املذاهب األربعة يوجد خالف ،فهل يوجد نص لقراءة الفاحتة؟

اجلواب

يف قراءة املأموم الفاحتة خلف اإلمام يف الصالة الفريضة ،ثالثة أقوال للعلماء -رمحهم هللا تعاىل :-

منهم من قال :جتب القراءة على املأموم ،أي :جيب عليه أن يقرأ الفاحتة ،سواء كانت الصالة سرية أو

جهرية؛ ملا ورد يف صحيح مسلم ( )395عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  " :-من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن ،فهي خداج ،فهي خداج ،فهي
خداج ،غري متام " قال :فقلت :اي أاب هريرة إين أكون أحياانً وراء اإلمام ،قال :فغمز ذراعي ،وقال:

اقرأ هبا اي فارسي يف نفسك (اخلطاب أليب السائب ،ألنه خياطب أاب هريرة  -رضي هللا عنه  )-فإين

مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :قال هللا  -عز وجل  -قسمت الصالة بيين وبّي
عبدي نصفّي ،فنصفها يل ونصفها لعبدي ،ولعبدي ما سأل ،قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم :-اقرؤوا ،يقول العبد :احلمد هلل رب العاملّي ،يقول هللا  -عز وجل :-محدين عبدي ،يقول:
علي عبدي ،يقول العبد :مالك يوم الدين ،يقول هللا -
الرمحن الرحيم ،يقول هللا -عز وجل  -أثىن ّ
عز وجل  -جمهدين عبدي ،يقول العبد :إايك نعبد وإايك نستعّي ،يقول هللا :هذه بيين وبّي عبدي
ولعبدي ما سأل ،يقول العبد :اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب
عليهم وال الضالّي ،يقول هللا :فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل.

القول الثاين :أن اإلمام يتح همل قراءة الفاحتة عن املأموم ما دام خلف اإلمام ،سواء كانت الصالة

سريّة أو جهرية.
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القول الثالث :التفصيل والتفريق بّي اجلهرية والسريّة ،قالوا :إذا كان املأموم يسمع قراءة اإلمام،

ويؤمن عليها فاإلمام يتحمل عنه قراءة الفاحتة ،وإذا كان املأموم ال يسمع قراءة اإلمام وال يؤمن عليها

لكون الصالة سرية فعليه أن يقرأ.

إذاً فاألقوال ثالثة :وجوب القراءة ،سرية كانت الصالة أو جهرية ،عدم الوجوب سرية كانت أو

جهرية؛ ألن اإلمام يتحملها ،التفصيل بّي السرية واجلهرية ،فتجب القراءة على املأموم يف السرية وال

جتب يف اجلهرية.
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جهر املنفرد يف الصالة اجلهرية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1423/7/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف الصالة اجلهرية (املغرب والعشاء) إذا كنت أصليها لوحدي ،هل أصلي الركعتّي األوليّي جهراً أم

سراً؟ وهللا ويل التوفيق.

اجلواب

إذا جهرت ابلقراءة يف الركعتّي األوليّي من صالة املغرب والعشاء فحسن ،واجلهر ليس بواجب،

والصالة صحيحة مع اإلسرار.
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حكم القراءة من املصحف يف صالة الفريضة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

ما حكم قراءة سورة طويلة ،مثل :السجدة يف صالة الفجر من املصحف وليس غيباً ،علماً أنين ال

أحفظها غيباً ،وأود أن أطيل يف الصالة؟

اجلواب

األوىل لإلنسان أن يقرأ من حفظه ،وأن جيتهد يف حفظ القرآن؛ ألجل أن يقرأ قراءة طويلة ،ولو أنه

اجتهد يف حفظ القرآن ،وسخهر جزءاً من وقته ولو كان يسرياً يف كل يوم لوجد أنه بعد مدة حفظ

شيئاً كثرياً ،ولو أنه كان حيفظ يف اليوم سطرين أو ثالثة فسيجدها بعد سنة كثرية هذا من انحية ،أما

من انحية قراءهتا من املصحف يف صالة الفريضة  -كالفجر  -فهو جائز يف اجلملة ،وإن كان بعض

أهل العلم كرهه خوفاً من العبث الكثري ،وخوفاً من االشتغال ابلنظر عن التدبر والتأمل ،ولكن الذي

عليه الكثري من أهل العلم أنه ال أبس به وجائز  -إن شاء هللا .-
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قراءة املأموم للفاحتة يف اجلهرية
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

مسعت من أحد اإلخوة أن قراءة سورة الفاحتة يف الصالة واجبة على الفرد ،وابلنسبة للجماعة فهي
واجبة على اإلمام ،حيث إذا انتهى اإلمام من قراءهتا يقرأها املأموم ،وما إن يشرع اإلمام بقراءة ما

تيسر من القرآن جيب أن يسكت املأموم ،ولو مل ينته من قراءة الفاحتة فماصحة ذلك؟.

اجلواب

إن قراءة سورة الفاحتة واجبة على املنفرد يف صالته ،وهذا رأي اجلمهور من العلماء.

أما ابلنسبة لصالة اجلماعة فإن قراءة سورة الفاحتة واجبة على اإلمام واملأموم يف الصالة اليت قراءهتا

سرية.
إمنا اخلالف يف الصالة اليت قراءهتا جهرية ،فهي واجبة يف حق اإلمام ،أما املأموم ففي قراءته للفاحتة

أقوال متعددة هي:

أوالً :ذهب احلنيفة إىل القول بعدم القراءة للمأموم إذ إن قراءة اإلمام له قراءة.

اثنياً :ذهب الشافعية إىل القول ابلقراءة للمأموم مع جهر اإلمام ابلقراءة.

اثلثاً :قال فريق من العلماء ومنهم احلنابلة :يستحب سكوت اإلمام بعد قراءة الفاحتة سكواتً بقدر
قراءة املأموم للفاحتة ،وقال بعضهم :يستحب للمأموم القراءة يف سكتات اإلمام ،وهللا أعلم.
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السنة فيما يقرأ اإلمام يف الصالة اجلهرية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1423/1/9

السؤال

يصلي بنا إمام معّي يف مجيع صلواتنا اجلهرية ،وله مدة يقرأ القرآن برتتيب ،أي يبدأ الصالة التالية من

حيث انتهى يف السابقة ،وحّي سئل عن ذلك قال إنه حيب أن يسمع املصلّي القرآن كامالً ،كما أهنا

طريقة جيدة له يف مراجعة القرآن .فهل ذلك العمل صحيح؟ أم أنه خاطئ؟ وما الدليل على هذا أو

ذاك؟ وهذا يقودان لسؤال آخر :هل يصح العمل إن كان يف ظاهره الصالح ولكنه مل يرد عن الرسول

 صلى هللا عليه وسلم  -وال عن أحد من الصحابة  -رضوان هللا عليهم أمجعّي  -وإن صح ذلكفما شروط القيام به؟

اجلواب

كتب السنن
السنهةُ أن يقرأ اإلمام مبا كان يقرأ به  -صلى هللا عليه وسلم -يف صالته ،وقد حفظت لنا ُ
فلريجع إليها ،وخري اهلدي هديه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-واإلمام كما هو
واآلاثر تفاصيل ذلكُ ،

قدوة للناس يف االئتمام به ،فهو قدوة هلم يف صالته وما أييت فيها وما يذر ،والسنة إن مل حييها الدعاة
 -ومنهم األئمة -فما أحراها أن تضيع وتُنسى؛ ألن الناس يتأسون هبم ويصدرون عنهم.
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على أنه ينبغي أن يفهم أن املسألة ال تعدو أن تكون ُسنة ،من أخذ هبا فبها ونعمت وذلك أفضل،
ومن مل أيخذ هبا فال إمث عليه ،فضالً أن يوصم ببدعة ،واألمر يف هذا واسع -وإن كان خالف

األوىل -فإن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أذن يف ذلك إذانً مطلقاً ،كما يف حديث املسيء
صالته " مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن" رواه البخاري ( )757ومسلم ( )397من حديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه ،-ويدل لذلك أيضاً مطلق قوله  -تعاىل  ":-فاقرؤوا ما تيسر منه"

[املزمل . ]20:وعلى هذا فعمل اإلمام ليس ببدعة؛ ألن له أصالً يف الشرع (كما تقدم)  ،وألنه -

أيضاً -مل أيخذ بطريقة ختم القرآن يف الفريضة ألهنا أفضل ،بل ألجل أن يراجع حفظه .وأرى أن

تقرتحوا عليه  -إن كان وال بد فاعالً -أن يراوح بّي األمرين ،فيقرأ يف بعض أايم األسبوع مبا كان -

صلى هللا عليه وسلم -يقرأ به ،ويف بعضها اآلخر أيخذ بطريقته ،ولعل يف هذا ما حيقق رغبته ،وهللا
أعلم.
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اجلهر ابلتأمّي!
اجمليب د .توفيق بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي بتبوك

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1427/05/28هـ

السؤال

أان على املذهب احلنفي ،فأقول" :آمّي" بعد قراءة الفاحتة بصوت منخفض .وبعض اإلخوة يقولون:
علي أن أقوهلا بصوت مرتفع ،وأن ذلك كان حكم أيب حنيفة .فما هو الصواب يف هذه املسألة؟
إن ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاختلف أهل العلم يف مسألة اجلهر ابلتأمّي يف الصالة اجلهرية ،بعد أنه اتفقوا انه ال جيهر هبا يف
الصالة السرية؛ فقال الكوفيون وبعض املدنيّي ال جيهر هبا.
وقال الشافعي ،وأصحابه ،وأبو ثور ،وأمحد ،وأهل احلديث :جيهر هبا.

وكان أمحد بن حنبل يغلظ على من كره اجلهر هبا .وذكر قول ابن جريج :قال يل عطاء :كنت أمسع

األئمة يقولون" :آمّي" .ومن خلفهم" :آمّي" .حىت إن للمسجد للجة .سنن البيهقي (. )59/2

وهذه املسألة تعترب من املسائل اليت يسوغ فيها اخلالف ،وال ينكر فيها على من عمل أبحد القولّي،
وال يشدد عليه فيها؛ ألن كال األمرين قد وردت فيه آاثر.
وهللا تعاىل أعلم.
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القراءة يف الفريضة من ورقة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1424/6/28هـ

السؤال

لدي سؤال اي فضيلة الشيخ:

جبانبنا مسجد وإمامه طالب ،وعندما أتيت االختبارات ال جيد من يوكل إليه أمر اإلمامة إال أان ،حيث

علي االلتزام ،وأجيد قراءة القرآن ،إال أين ال أحفظ منه إال قليالً ،وإذا حفظت مث قمت إماماً
يظهر ّ
فإنين من شدة ارتباكي أخطئ كثرياً ،وال يوجد يف املسجد بديل أفضل ،ألنه مسجد جبانب السوق،
وأغلب املصلّي من العمال ،فهل جيوز أن أقرأ القرآن من ورقة صغرية نظراً ال غيباً؟ وما احلكم يف

ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ننصحك أبن تراجع السور اليت حتفظها ،ولو من السور الوسطى ،فتقرأ يف الفجر من جزء تبارك
وحترص على حفظه ،ويف العشاء من جزء عم ،ويف املغرب قصار السور من سورة الضحى وما بعدها،
أما قراءة املصحف أو يف ورقة ،فإهنا تشغل املصلي وتشغل نظره ويده ،فاحرص ما دام أنك جتيد

قراءة القرآن أن حتفظ سوراً ثالاثً أو أربعاً من جزء تبارك مع جزء عم ،ويغنيك ذلك  -إن شاء هللا -

حيث إنك مستعار ولست رمسياً.

()368/5

املستحب قراءته يف صالة املغرب
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/1/2هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

سؤايل هو :أود معرفة سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف القراءة يف صالة املغرب أهو التقصري أم
التطويل؟ املعلوم أنه قرأ هذا وهذا ،ولكن ما هو الذي كان يداوم عليه النيب -صلى هللا علية وسلم-

مع األدلة؟ .وجزاكم هللا خري اجلزاء اي شيخ.
اجلواب

الذي كان يداوم عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف صالة املغرب هو عدم اإلطالة ،والذي كان
يداوم عليه هو القراءة من قصار السور ،ألنه جاء يف سنن النسائي ( ، )982عن سليمان بن يسار

قال" :كان أبو هريرة -رضي هللا عنه -يقرأ يف املغرب بقصار املفصل ،مث يقول إذا فرغ :إين

ألشبهكم صالة ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،"-وهذا هو الدائم من فعل النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -وقد ورد أيضاً أنه كان يقرأ أحياانً بسور طوال ،فقد جاء يف صحيح البخاري ( )764من
حديث زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-قرأ يف املغرب

ابألعراف" ،لكن هذا مل يقع إال مرة واحدة ،وكذلك جاء يف الصحيحّي البخاري ( )763ومسلم

( )462من حديث أم الفضل  -رضي هللا عنها -أهنا مسعت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقرأ يف
املغرب بـ "واملرسالت عرفا" ،وكذلك جاء يف الصحيحّي البخاري ( )4023ومسلم ( )463من
حديث جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قرأ يف املغرب :بـ "الطور"

لكن هذا األمر حيمل على أنه كان قليالً من فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -والكثري أنه كان يقرأ
من قصار املفصل.

()369/5

ال حيفظ من القرآن إال القليل ،ويرغب إطالة الصالة!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/10/5هـ

السؤال

كيف تكون قراءة القرآن يف صالة التطوع؟ أان ال أحفظ الكثري من السور ،فهل جيوز أن أخلط بّي

اآلايت مثل أن أقرأ العشر آايت األوىل من سورة البقرة ،مث آية الكرسي يف نفس الركعة من صالة

التهجد ،أو أقرأ من سورة الفجر وحىت سورة الناس ،ابستثناء سورة العلق ،اليت ال أحفظها وذلك يف
نفس الركعة .وجزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإذا كنت ال حتفظ إال القليل من كتاب هللا تعاىل ،فإنه يشرع لك أن تقرأ من املصحف ،كما فعل

ذكوان موىل عائشة -رضي هللا عنها -حيث كان يصلي هبا يف رمضان من املصحف .ذكره البخاري
(كتاب األذان /ابب إمامة العبد واملوىل) تعليقاً بصيغة اجلزم ،وأما القراءة من سورة الفجر وحىت
سورة الناس ابستثناء سورة العلق ،فهذا أمر جائز ال حرج فيه ،وأما قفز بعض اآلايت يف السورة

الواحدة كما ذكرت يف سورة البقرة ،فهو فعل ال ينبغي أتدابً مع كالم هللا ،وإن كان جائزاً يف األصل،

وهللا تعاىل أعلم.

()370/5

أجهزة الصدى يف الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1425/05/1هـ

السؤال

ما حكم استخدام الصدى أثناء الصالة؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن الشارع احلكيم قد ندب إىل حتسّي الصوت ابلقراءة ،ومن ذلك قول نبينا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ما أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت ،يتغىن ابلقرآن ،جيهر به" أخرجه مسلم يف
صحيحه ( ،545/1رقم  )792من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -واألحاديث يف هذا كثرية.
ِ
حيسن الصوت بدون تردد زائد يؤثر
ولذا فإن جهاز الصدى (تردد الصوت)  ،إذا ضبط على وضع ّ
يف الفهم أو يشوش على السامع ،فإنه ال أبس به ،وميكن أن يستدل هلذا حبديث الرتجيع الوارد يف
صحيح البخاري ( ،1830/4رقم  ، )4555عن معاوية بن قرة عن

عبد هللا بن مغفل  -رضي هللا عنه -قال" :قرأ النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يوم فتح مكة سورة
الفتح ،فرجع فيها ،قال معاوية  -يعين :ابن قرة -لو شئت أن أحكي لكم قراءة النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -لفعلت" قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( : )92/9الرتجيع :هو تقارب ضروب
احلركات يف القراءة ،وأصله الرتديد ،وترجيع الصوت ترديد يف احللق ،وقد فسره بقوله :أاأ هبمزة

مفتوحة بعدها ألف ساكنة ،مث مهزة أخرى ،مث قالوا :حيتمل أمرين :أحدمها :أن ذلك حدث من هز
الناقة ،واآلخر :أنه أشبع املد يف موضعه ،والذي يظهر أن يف الرتجيع قدراً زائداً على الرتتيل "..اهـ.

()371/5

فهذا احلديث املشار إليه وما قاله احلافظ ابن حجر ميكن أن يستأنس به يف هذا الباب ،وقد علق
أبوبكر بن العريب على حديث عبد هللا بن مغفل بقوله يف أحكام القرآن ( : )4/4واستحسن كثري من
فقهاء األمصار القراءة ابألحلان والرتجيع ،وكرهه مالك ،وهو جائز لقول أيب موسى -رضي هللا عنه-

للنيب عليه الصالة والسالم" لو علمت أنك تسمع حلربته لك حتبرياً" رواه البيهقي يف السنن الكربى

( ، )4371وأصله يف الصحيحّي البخاري ( ، )5048ومسلم ( )793يريد :جلعلته لك أنواعاً
حساانً وهو التلحّي ..وقد مسعت اتج القراء ابن لفته جبامع عمرو يقرأ "ومن الليل فتهجد به انفلة
لك" [اإلسراء ، ]79 :فكأين ما مسعت اآلية قط ،ومسعت ابن الرفاء وكان من القراء العظام يقرأ،
وأان حاضر ابلقرافة (كهيعص) فكأين ما مسعتها قط ..والقلوب ختشع ابلصوت احلسن كما ختضع

للوجه احلسن ،وما تتأثر به القلوب يف التقوى فهو أعظم يف األجر ،وأقرب إىل لّي القلوب ،وذهاب
القسوة منها  " ...اهـ.

أما إن كان جهاز الصدى على وضع زائد يف الرتدد حبيث رمبا يشوش على املصلي ،ويفوت عليه

اخلشوع ،ورمبا ظن السامع زايدة بعض احلروف يف الكلمة الواحدة ،فهو حينئذ مناقض ملقصود

الشارع من حتسّي الصوت ،فأقل أحواله الكراهة ،بل ذهب بعض املعاصرين إىل حترمي استعماله

حينئذ ،ومنهم الشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا -كما يف جمموع الفتاوى والرسائل له ()160/15
 ،وهو قول قوي .وهللا تعاىل أعلم.

()372/5

اجلهر ابلبسملة واختالف القراءات
اجمليب د .عبد الرمحن بن معاضة الشهري

املشرف العام على شبكة التفسري والدراسات القرآنية

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
ظهر عندان رأي يف اآلونة األخرية ،يقول :إن قراءة البسلمة مرتبطة ابلقراءة اليت يقرأ هبا الشخص،
فإن كان يقرأ حبفص وجب عليه اتباع القراءة ،فهل ميكن ذلك يل؟ علما أنه يؤكد على الفصل بّي

الفقهاء وأهل القراءات يف هذا األمر خاصة ،فهل جيوز ذلك؟ وهل خفي هذا األمر على الفقهاء
القدماء؟ أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
ما دمت تعرف اخلالف يف قراءة البسملة ،فأقول إن مسألة قراءة البسملة يف الفاحتة يف الصالة من

املسائل االجتهادية اليت يسوغ اخلالف فيها وهلل احلمد ،وليست مسألة قطعية كما ظنه بعض

املتفقهة .واخلالف فيها من عهد الصحابة -رضي هللا عنهم -ومنهم الفقهاء والقراء -رضي هللا

عنهم .-والفقهاء املتأخرون كاألئمة األربعة تبع للصحابة-رضي هللا عنهم -يف ذلك .والذين يقولون
بوجوب قراءة البسملة لديهم دليل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -والذين يذهبون إىل عدم
الوجوب لديهم دليل من فعل الرسول -صلى هللا عليه وسلم .-ولذلك ر هجح بعض العلماء أن

األفضل هو اجلهر ابلبسملة أحياانً لكي يعلم أن األمر فيه سعة ،وأن ذلك ال شيء فيه.

والرأي الذي يذهب إىل وجوب اتباع القارئ الذي تقرأ له كحفص أو شعبة أو غريمها صحيح حال

القراءة ،فال جيوز لك أن تقرأ حبرف مل يقرأ به القارئ الذي تقرأ له ،فمثالً ال جيوز لك أن تقرأ بقراءة
حفص":ملك يوم الدين"؛ ألن هذه ليست روايته .ولكن أمر البسملة خيتلف هنا يف الفاحتة ،لسبق

اخلالف كما ذكرت لك .وال جيوز اخللط بّي القراءات إال على وجه التعليم ،وأما يف القراءة عامة ،أو
عند عامة الناس فال جيوز؛ لئال يشوش ذلك على الناس.

()373/5

قراءة املأموم للفاحتة يف الصالة اجلهرية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

يف صالة اجلماعة اجلهرية يعطى اإلمام فرصة بعد قراءة الفاحتة لكي يقرأها املأمومون ،والبعض اآلخر
يقرأ الصورة فوراً ،مما ال يسمح للمأموم بقراءهتا ،لذلك أقرؤها معه بقليب ،فما حكم ذلك؟ وما
نصيحتكم؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

بعض الفقهاء  -رمحهم هللا -ال يستحسن من اإلمام أن يعطي املأموم فرصة لقراءة الفاحتة يف الصالة
اجلهرية ،وبعضهم يستحسن ذلك ،فاألولون قالوا :مل يرد يف الصالة سكوت ،وإمنا هو الذكر ،أو
القراءة أو االستماع للقراءة ،وعلى هذا فال حرج على اإلمام إن ترك فرصة أو مل يرتك فرصة،

ويستحب للمأموم أن حيرص على قراءة الفاحتة خلف اإلمام ما أمكنه ذلك ،ألن العلماء  -رمحهم
هللا -قالوا يف قراءة الفاحتة للمأموم خلف اإلمام ثالثة أقوال :بعضهم رأى أهنا واجبة ،وبعضهم رأى
صل فقال :إن كانت الصالة جهرية كاملغرب والعشاء
أهنا ليست بواجبة على املأموم ،وبعضهم ف ه

والفجر فال يقرأ املأموم بل يستمع ،ويكفيه ألنه يؤمن على قراءة اإلمام ،وإن كانت الصالة سرية
كصالة الظهر والعصر ،فيقرأ املأموم ألنه ال يسمع قراءة اإلمام.

()374/5

ملاذا ُجيهر ابلتأمّي وال جيهر ابلبسملة يف الفاحتة؟!
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة
التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

ملاذا ال ننطق"بسم هللا الرمحن الرحيم" يف سورة الفاحتة يف الصالة ،وهي آية رقم ( )1يف القرآن،

وننطق آمّي وهي غري موجودة يف الفاحتة؟.
اجلواب

()375/5

ابلنسبة لـ "بسم هللا الرمحن الرحيم" ال ينطق هبا جهراً ،وإمنا ينطق هبا سراً ،و"بسم هللا الرمحن الرحيم"
هي آية من القرآن وليست آية من كل سورة ابستثناء سورة النمل" :إنه من سليمان وإنه بسم هللا

الرمحن الرحيم" [النمل ، ]30:فاإلمجاع منعقد على أن البسملة بعض آية من سورة النمل ،أما ما
عدا سورة النمل فهي آية للفصل بّي السور ،وليست آية من كل سورة ملا رواه اخلمسة الرتمذي

( ، )2891والنسائي يف الكربى ( ، )11612وأبو داود ( ، )1400وابن ماجة ( ، )3786وأمحد
( )7975من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه" -سورة من القرآن ثالثون آية تشهد لصاحبها حىت
يغفر له ،تبارك الذي بيده امللك" ،وعدد آايت امللك ثالثون آية بدون البسملة ،وكذلك ما جاء يف

صحيح مسلم ( )395من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :قال هللا عز وجل :قسمت الصالة بيين وبّي عبدي نصفّي ،فإذا قال :احلمد هلل رب العاملّي،

قال هللا عز وجل :محدين عبدي....إىل آخر احلديث" ،ولو كانت البسملة من الفاحتة لذكرت،

وكذلك جاء يف صحيح مسلم ( )400من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ :إان أعطيناك الكوثر" ومل يذكر البسملة ،فالراجح
من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من كل سورة ،وإمنا هي آية للفصل بّي السور يبدأ هبا

قبل قراءة هذه السورة ،وعلى هذا؛ فالبسملة يؤتى هبا عند بداية قراءة الفاحتة؛ ألنه يؤتى هبا عند

بداية كل سورة ،وكذلك يف الصالة قبل الفاحتة أييت ابالستعاذة لعموم قوله تعاىل" :فإذا قرأت القرآن
فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم" [النحل ، ]98:يعين :إذا أردت قراءة القرآن.

()376/5

وابلنسبة لـ (آمّي)  ،ألن النصوص وردت هبا ،فقد جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )780ومسلم
( )410من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا أ همن

اإلمام فأمنوا فإنه من وافق أتمينه أتمّي املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه" ومعىن آمّي أي استجب،

وهي طابع الدعاء ،فكان من املناسب بعد أن سأل املؤمن ربه اهلداية للصراط املستقيم أن يؤمن على
ذلك ،وكذلك وردت من فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ففي سنن أيب داود ( )932من حديث

وائل بن حجر  -رضي هللا عنه-قال :كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا فرغ من قراءة الفاحتة
قال :آمّي ،وفيه أي أيب داود ( )937أيضاً أن بالالً  -رضي هللا عنه -قال للنيب  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال تفتين آبمّي" فقد تواردت عليها السنة القولية والفعلية.

()377/5

القراءة خلف اإلمام
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

ما صحة حديث "من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة"؟ نرجو إلقاء الضوء على طرق احلديث

وكالم أهل العلم عليه ابلتفصيل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

()378/5

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛ وبعد :هذا احلديث أخرجه
أمحد ( )14684قال :حدثنا أسود بن عامر ،أخربان حسن بن صاحل ،عن أيب الزبري ،عن جابر -

رضي هللا عنه  ،-عن النيب -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا إسناد منقطع .حسن بن صاحل مل يسمعه
من أيب الزبري بينهما جابر بن يزيد اجلعفي ،وهو ضعيف .وأخرجه ابن ماجة ( ، )850والدارقطين

( ، )331/1والبيهقي يف القراءة خلف اإلمام ( ، )395 ،344وابن عدي ( )542/2من طرق

عن احلسن بن صاحل ،عن جابر بن يزيد اجلعفي ،عن أيب الزبري ،عن جابر مرفوعاً .قال ابن عدي:
وهذا معروف جبابر اجلعفي عن أيب الزبري يرويه عنه احلسن بن صاحل "....وأخرجه مالك ()84/1

ومن طريقه البيهقي ( )160/2عن وهب بن كيسان ،عن جابر  -رضي هللا عنه  -موقوفاً .قال

البيهقي :هذا هو الصحيح عن جابر  -رضي هللا عنه  -من قوله غري مرفوع ....وقد يشبه أن يكون
مذهب جابر يف ذلك ترك القراءة خلف اإلمام فيما جيهر فيه ابلقراءة دون ما ال جيهر فيه" وأخرجه

أبو حنيفة يف مسنده (ص ، )307 :ومن طريقه حممد بن احلسن يف موطئه (ص، )117 :

والطحاوي ( ، )217 / 1والدارقطين ( ، )324 ،331 / 1والبيهقي يف السنن ( ، )159 / 2ويف
القراءة خلف اإلمام ( )335 ،334عن موسى بن أيب عائشة عن عبد هللا بن شداد بن اهلاد ،عن

جابر  -رضي هللا عنه  .-قال البيهقي :هكذا رواه مجاعة عن أيب حنيفة موصوالً ،ورواه عبد هللا بن
املبارك مرسالً دون ذكر جابر  -رضي هللا عنه  -وهو احملفوظ " قال الدارقطين يف حديث عبد هللا
بن شداد عن جابر -رضي هللا عنه  " :-وروي هذا احلديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وأبو
خالد الداالين وأبو األحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد احلميد وغريهم عن موسى ابن أيب

عائشة عن عبد هللا بن شداد مرسالً عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو الصواب" .وورد احلديث
عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم -

()379/5

أوردها البيهقي يف كتابه القراءة خلف األمام (ص ، )147 :وأعلها كلها ،وأعلها أيضاً احلافظ يف

التلخيص ( )232/1قال احلافظ " :حديث " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " مشهور من

حديث جابر  -رضي هللا عنه  ،-وله طرق عن مجاعة من الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وكلها
معلولة " ويتلخص مما تقدم أن احلديث ال يصح مرفوعاً وهللا أعلم .ينظر :العلل املتناهية يف

األحاديث الواهية ( ، )431 - 430 / 1تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ()849 - 845/2
 ،إمام الكالم فيما يتعلق ابلقراءة خلف اإلمام لـ  /اللكنوي (ص )207 - 199 :هذا وهللا املوفق

واهلادي إىل سواء السبيل.

()380/5

تعمد اجلهر يف صالة الظهر
ُّ

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1426/03/29هـ
السؤال

هل جتوز صالة من صلى صالة الظهر جهراً؟ مع علمه بذلك ،ومعه آخرون قد أخربهم -وهو

اإلمام -أنه سوف يصلي هبم (جهراً) !.
اجلواب

نعم ،تصح صالته؛ ألن اجلهر يف الصالة اجلهرية  -كاملغرب ،والعشاء ،والفجر ،-واإلسرار يف

أسر يف اجلهرية ،أو جهر يف السرية صحت صالته.
الصالة السرية  -كالظهر والعصر -سنةٌ ،فإن ّ

()381/5

قراءة الرتمجة يف الصالة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
كتاب الصالة /صفة الصالة /القراءة يف الصالة

التاريخ 1424/12/6هـ
السؤال
السالم عليكم.

شخص مسلم غري عريب يرغب أن يؤدي صالة التهجد ،وهو يقرأ من املصحف ،ويف نفس الوقت

يقرأ ترمجة معىن اآلية حىت يتم فهم املعىن ،هل هذا الفعل جائز؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الصالة عبادة توقيفية هلا أفعاهلا وأقواهلا املوقوفة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وعلى هذا ال

يزيد ،أما كونه يقرأ ترمجة معاين اآلايت فهذا ال جيوز ،بل عليه أن يقتصر على قراءة اآلايت واألذكار

الواردة يف الصالة فقط ،ويقرأ ترمجة معاين اآلايت بّي الصلوات ،أو يقرؤها قبل الصالة أو حنو
ذلك.

()382/5

ضم الكعبّي عند السجود
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1427/03/26هـ

السؤال

مسعت أ ّن من السنة للمصلي أن يضم كعبيه إىل بعضهما عند الركوع وعند اهلبوط إىل السجود،
ُ
ومسعت أن هذا موقف ابن عابدين يف حاشيته .فهل هذا من السنة؟
ُ

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة السالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فإن ابن عابدين قد أشار إىل ما ذكره السائل يف حاشيته ( . )497-493/1ومل أقف على دليل
خبصوص ضم الكعبّي أو تفرجيهما عند الركوع واهلبوط للسجود ،لكن جاء الدليل ابلضم يف
السجود ،ويف نظري أنه ينسحب على الركوع واهلبوط للسجود ،فقد روى ابن خزمية يف صحيحه

( ، )654واحلاكم يف مستدركه ( ، )864والبيهقي يف سننه ( ، )116/2عن عائشة -رضي هللا

عنها -قالت" :فقدت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وكان معي على فراشي ،فوجدته ساجداً

راصاً عقبيه مستقبالً أبطراف أصابعه القبلة" قال حممد األعظمي حمقق صحيح ابن خزمية( :إسناده

صحيح) .

وإىل استحباب ذلك ذهب احلنابلة يف قول هلم ،وأشار إليه احلنفية كما تقدم مستدلّي ابحلديث

املتقدم ،بينما ذهب الشافعية واحلنابلة يف قول آخر إىل أنه ال يستحب ذلك ،بل يستحب أن جيايف

بّي قدميه يف السجود ،مستدلّي مبا رواه البيهقي وأبو داود عن أيب محيد يف وصف صالة النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :وإذا سجد فرج بّي فخذيه" قالوا والتفريج بّي الفخذين يستدعي

التفريج بّي القدمّي ،ونوقش بعدم التسليم ،إذ ميكن للمصلي أن يفرج بّي فخذيه ،وأن يضم قدميه،

وال مشقة يف ذلك.

هذا وأرى أن األمر يف هذا أوسع ،فله أن يضم كعبيه وله أن يفرج بينهما ،إذ قد يكون هذا من ابب

التنوع املشروع ،كما يف دعاء االستفتاح وغريه .وهللا أعلم.

()383/5

رفع اليدين عند الرفع من السجود
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود

التاريخ 1427/04/16هـ
السؤال

روى اإلمام النسائي عن مالك بن احلويرث -رضي هللا عنه -أنه رأى النيب صلى هللا

عليه وسلم رفع يديه يف صالته ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا سجد ،وإذا رفع رأسه من
السجود ،حىت حياذي هبما فروع أذنيه.

وزاد يف رواية :وإذا ركع فعل مثل ذلك ،وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ،وإذا رفع رأسه من

السجود فعل مثل ذلك.
احلديث صححه النووي يف آاثر السنة ،وفيه رفع اليدين حىت يف السجود ،وهناك حديث آخر عن

أنس بن مالك -رضي هللا عنه -أنه كان يرفع يديه بّي السجدتّي ،وقد صححه اإلمام النووي أيضا.
وأعرف أن هناك أحاديث أخرى تثبت عدم رفع اليدين عند السجود .ولكن من املعلوم حديث ابن

مسعود -رضي هللا عنه -الذي فيه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان ال يرفع يديه يف الصالة إال
يف تكبرية اإلحرام ،لكن العلماء قالوا بسنية الرفع عند الركوع والرفع من الركوع يف كل صالة ،حبجة

أن املثبت مقدم على املنفي.

وعلى هذا األساس فلماذا ال نقول بسنية رفع أيدينا عند السجود والرفع منه يف كل صالة على
أساس أن املثبت يف احلديث الصحيح يقدم على املنفي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه يف أربعة مواطن:

إذا كرب لإلحرام ،وإذا كرب للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا قام من التشهد األول.

()384/5
ففي الصحيحّي [البخاري ( )738ومسلم ( ] )390من حديث ابْن ُعمر ر ِ
ض َي ه
ال:
اَّللُ َع ْنـ ُه َما قَ َ
ََ َ
ِ ِ
اَّلل علَي ِه وسلهم افْـتـتح الته ْكبِري ِيف ال ه ِ
ّي يُ َكِّربُ َح هىت َْجي َعلَ ُه َما َح ْذ َو
ت النِ ه
َرأَيْ ُ
ص َالة ،فَـ َرفَ َع يَ َديْه ح َ
هيب َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
وع فَـعل ِمثْـلَهُ ،وإِ َذا قَ َ ِ
اَّلل لِمن َِ
ِ ِ ِ
ك
مح َدهُ .فَـ َع َل ِمثْـلَهَُ ،وقَ َ
رب لِ ُّ
الَ :ربهـنَا َولَ َ
الَ :مس َع هُ َ ْ
َ
َم ْنكبَـ ْيهَ ،وإ َذا َك هَ
لرُك ِ َ َ
ِ
ِ
ا ْحلم ُد ،وَال يـ ْفعل ذَلِ َ ِ
السج ِ
ود.
ّي يَ ْس ُج ُدَ ،وَال ح َ
كح َ
ّي يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ م ْن ُّ ُ
َْ َ َ َ ُ
ويف صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ( )739أنه َكا َن إِذَا َد َخل ِيف ال ه ِ
رب
ص َالة َك هَ
َ
ِ
ِ
ِ
الَِ :مسع ه ِ ِ
ام ِمن ال هرْك َعتَ ْ ِ
ّي َرفَ َع
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهَُ .رفَ َع يَ َديْهَ ،وإِ َذا قَ َ
َوَرفَ َع يَ َديْهَ ،وإِ َذا َرَك َع َرفَ َع يَ َديْهَ ،وإِ َذا قَ َ َ
ك ابن عمر إِ َىل نَِ ِيب هِ
ِ
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم.
اَّلل َ
يَ َديْهَ ،وَرفَ َع َذل َ ْ ُ ُ َ َ
ّ

فهذه املواطن األربعة ثبت فيها رفع اليدين يف الصالة ،وقوله يف حديث ابن عمر –رضي هللا عنهما-
ِ
ِ
" :وَال يـ ْفعل ذَلِ َ ِ
السج ِ
ود" .يدل على أن النيب صلى هللا عليه
ّي يَ ْس ُج ُدَ ،وَال ح َ
كح َ
ّي يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ م ْن ُّ ُ
َ َ َُ
وسلم ال يرفع يديه إذا خر للسجود ،وال حّي الرفع من السجود ،وال بّي السجدتّي.

ويؤخذ مما تقدم أنه ال ترفع األيدي يف الصالة يف غري هذه املواطن األربعة ،ومل ُخيرج يف الصحيحّي

حديث يدل على رفع األيدي يف السجود ،وال يف الرفع منه ،وهذا قول مجهور العلماء ،وقد نص

عليه الشافعي وأمحد ،وسئل أمحد :أليس يُروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه فعله؟ فقال :هذه
األحاديث أقوى وأكثر[ .ينظر :فتح الباري البن رجب (. ] )323/4

()385/5

وذهب بعض العلماء إىل استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود ،واستدلوا ببعض األحاديث
واآلاثر الواردة يف ذلك ،قال احلافظ ابن حجر" :وأصح ما وقفت عليه من األحاديث يف الرفع يف

السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن

احلويرث ،أنه رأى النيب –صلى هللا عليه وسلم -يرفع يديه يف صالته إذا ركع ،وإذا رفع رأسه من
ركوعه ،وإذا سجد ،وإذا رفع رأسه من سجوده حىت حياذي هبما فروع أذنيه  ...ويف الباب عن مجاعة
من الصحابة ال خيلو شيء منها عن مقال[ .فتح الباري (. ] )223/2

وحيتمل أن ما جاء يف بعض الرواايت من رفع اليدين يف كل خفض ورفع املراد به التكبري واشتبه على

الراوي ،قال احلافظ ابن القيم –رمحه هللا" :-مث كان – صلى هللا عليه وسلم– يكرب وخير ساجداً ،وال
يرفع يديه ،وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضاً ،وصححه بعض احلفاظ كأيب حممد بن حزم –رمحه

هللا– وهو وهم ،فال يصح ذلك عنه البتة ،والذي غره أن الراوي غلط من قوله" :كان يُكرب يف
خفض ورفع" إىل قوله" :كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع" [زاد املعاد (. ] )222/1

()386/5

ومال بعض العلماء إىل محل ما ورد من رفع اليدين عند السجود والرفع منه على غري الغالب من
فعله صلى هللا عليه وسلم ،مبعىن أن النيب صلى هللا عليه وسلم رمبا فعله يف بعض األحيان ،لكن

الغالب من فعله صلى هللا عليه وسلم يف الصالة أنه ال يرفع يف غري املواطن األربعة املتقدمة ،قال

احلافظ ابن رجب -رمحه هللا" :-على تقدير أن يكون ذكر الرفع حمفوظا ،ومل يكن قد اشتبه بذكر
التكبري ابلرفع -أبن مالك بن احلويرث ووائل بن حجر مل يكوان من أهل املدينة وإمنا كاان قد قدما
ك
ك مرة ،وقد عارض ذَلِ َ
إليها مرة أو مرتّي ،فلعلهما رأاي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فعل ذَلِ َ

نفي ابن عمر ،مع شدة مالزمته للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وشدة حرصه على حفظ أفعاله
ُ

واقتدائه به فيها ،فهذا يدل على أن أكثر أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان ترك الرفع فيما

أحاديث معلولة....
عدا املواضع الثالثة والقيام من الركعتّي ،وقد روي يف الرفع عند السجود وغريه
ُ
"مث ذكر هذه األحاديث وبّي عللها [فتح الباري البن رجب (. ] )326/4

وسبق أن أجبت عن سؤال مشابه ملا ذكره السائل حول مذاهب العلماء يف رفع اليدين يف الصالة.
(مواطن رفع اليدين يف الصالة)
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توجيه الساجد أصابع قدميه إىل القبلة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
هل يشرتط يف الصالة من انحية وضع أصابع القدم يف وضع السجود أن تكون يف اجتاه القبلة؟ وإذا

كانت اإلجابة بنعم هل هناك نص من السنة للنيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ وشكراً.
اجلواب

السجود يكون على سبعة أعظم ،هي :القدمان ،والركبتان ،واليدان ،واجلبهة مع األنف ،فالبد أن
تكون هذه األعضاء السبعة على األرض أثناء السجود ،ولو رفع منها واحداً مل يصح سجوده ،أما

كون األصابع يف اجتاه القبلة فهذا سنة يف حال اجللوس عندما ينصب رجله اليمىن يف التشهد األول،

حيث يفرتش اليسرى وينصب اليمىن ويكون اجتاه األصابع إىل القبلة فهو سنة يف هذه احلال ،وبعض
أهل العلم ،يرى أنه أيضاً يف السجود كذلك ،وعلى كل فهو ليس بشرط ،وهللا أعلم.
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حكم رفع أحد األعضاء السبعة يف السجود
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود

التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

كنت يف صالة مع مجاعة ،وأثناء السجود دق جرس اجلوال فرفعت يدي من األرض وأغلقت

اجلهاز ،هل يؤثر ذلك على صاليت حيث إين رفعت يدي وقت السجود؟

اجلواب

رفع أحد أعضاء السجود أثناء السجود ال يبطل السجود يف أقرب قويل الفقهاء ،وإن كان ينبغي
ويتأكد على املصلي أال يرفع عضواً من أعضاء السجود أثناء السجود احتياطاً وخروجاً من اخلالف،

وهللا أعلم.
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السجود على حائل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال

هل صحيح أن املرأة عندما تصلي يف املسجد ال جيوز هلا أن تضع جزءاً من مخارها على األرض
لتسجد عليه حىت ال يلمس الوجه األرض خوفاً من انتقال العدوى وما شابه ذلك؟.

اجلواب

جيوز هلا أن تضع شيئاً ًُ تسجد عليه كطرف اخلمار أو الثوب وغريمها ،ولعل األوىل هلا واألفضل أن

تباشر بوجهها ما تسجد عليه وتتوكل على هللا؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال عدوى وال طرية"
رواه البخاري ( )5753ومسلم ( )2225من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
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مذهب اإلمام مالك يف رفع اليدين عند الرفع من الركوع
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1426/08/24هـ
السؤال

ذكر الشيخ األلباين يف كتابه "صفة صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن رفع اليدين متواتر عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف رفع اليدين بعد القيام من الركوع ،وهو مذهب األئمة الثالثة

مالك والشافعي وأمحد وأغلب علماء احلديث والفقه ،وكان اإلمام مالك يفعل ذلك حىت تويف ،كما

نقل ذلك ابن عساكر.

ولكن حسب علمي فإن كتاب املدونة هو كتاب فقه على مذهب اإلمام مالك ،وفيه ذكر ابن

القاسم أن رأي اإلمام يف رفع اليدين كان عمالً ضعيفاً.
رأي مالك التصحيحي أييت مباشرة من أشهر اتبعيه.

لكن الشيخ األلباين استند على كالم ابن عساكر ،وهذا يعين تدوينه بعد  300سنة من وفاة اإلمام
مالك ،الذي تويف عام  179هجري تقريباً ،بينما اإلمام ابن عساكر ولد عام  499هجري ،فهل
يكون نقل ابن عساكر هو الصحيح ،أو نقل ابن القاسم تلميذ اإلمام مالك؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأنصح السائل بتوخي الدقة عند نسبة قول ما إىل قائله ،مث أجيب عما ذكره من وجهّي:

األول :أن ما حكاه احملدث األلباين -رمحه هللا -عن األئمة الثالثة وغريهم ،وهو القول ابستحباب
رفع اليدين عند االعتدال من الركوع ،وليس بعد القيام من الركوع كما ذكره السائل.
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الثاين :أن ما حكاه األلباين عن اإلمام مالك -رمحهما هللا -هو إحدى الروايتّي عنه ،وقد حكاها عنه
(كما يف التمهيد  )213/9ابن وهب ،والوليد بن مسلم ،وسعيد بن أيب مرمي ،وأشهب ،وأبو
مصعب ،وأنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر -رضي هللا عنه -إىل أن مات ،هذا ما حكاه

عنهم اإلمام ابن عبد الرب -رمحه هللا -مث قال" :وهبذا قال األوزاعي ،وسفيان بن عيينة ،والشافعي،

ومجاعة أهل احلديث ،وهو قول أمحد بن حنبل ،وأيب عبيد ،وإسحاق بن راهويه ،وأيب ثور ،وابن
املبارك ،وأيب جعفر حممد بن جرير الطربي" أ .هـ.

وعنه رواية اثنية ،رواها ابن القاسم (كما يف املدونة  )68/1وتعلق هبا أكثر املالكية ،كما قاله ابن
عبد الرب يف التمهيد ( )212/9وهي" :أنه ال يستحب رفع اليدين إال يف تكبرية اإلحرام".
وال ريب أن أسعد الروايتّي ابلدليل هي الرواية األوىل اليت نقلها عنه عامة أصحابه ،حلديث ابن عمر
-رضي هللا عنهما ،-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح

الصالة ،وإذا كرب للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع .متفق عليه [البخاري ( )735ومسلم ()390
]  .وهللا تعاىل أعلم.
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اللحن يف قراءة الفاحتة!
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /الركوع والسجود
التاريخ 1427/05/14هـ

السؤال

بعض أئمة املساجد عند قراءة الفاحتة يقرؤون اآلية( :اهدان الصراط املستقيم) بفتح حرف الصاد يف
كلمة الصراط وليس بكسره ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فالصحيح يف قراءة لفظ" :الصراط"؛ أن يقرأ بكسر الصاد ،وأما فتحها على ما ذكر السائل ،فهو

حلن يف القراءة ،وخطأ فيها ،إال أنه حلن ال حييل املعىن ،أي ال يغريه ،وال يؤثر عليه ،فال تبطل الصالة
به ،لكن من تعمده فهو آمث ،كما نص على ذلك الفقهاء ،كالنووي يف اجملموع.

وعلى املصلي أن جيتهد يف إقامة قراءته ،وال سيما الفاحتة فهي ركن الصالة ،وال تصح إال هبا ،ويتأكد
األمر يف حق من يؤم الناس ويتقدمهم للصالة ،فإن صالهتم بصالته ،ثبت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف مسلم ( )673وغريه من حيث أيب مسعود البدري -رضي هللا عنه -أنه قال" :يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب هللا  " ...احلديث ،فيجب أن يكون املتقدم لإلمامة ابلناس مقيماً للقراءة.
هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل السنة أن يباعد املصلي بّي قدميه أم يقارب بينهما
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صفة الصالة /الطمأنينة

التاريخ 1425/04/25هـ
السؤال

ما هو الوقوف الذي يعرب عن اخلشوع واالحرتام؟ هل يستطيع املصلي أن يقف أمام أمري أو مسئول

مباعداَ بّي قدميه؟ أليس هللا سبحانه أحق ابالحرتام واإلجالل أبن حنسن الوقوف بّي يديه خبشوع

وإجالل أبن تقارب بّي األقدام وتضع يدك موضع إذالل واحرتام وتنظر ملوضع سجودك؟ أيضاً كيف
تسد الفراغات يف الصالة واألرجل متباعدة ،هناك طريق للشيطان.

اجلواب

ال أدري يف سؤالك أنت تسأل أم جتيب؟ وعلى كل حال فاملؤمن يقف يف صالته وقفته املعتادة من

غري مباعدة بّي رجليه وال مالصقة بينهما ،فلم يرو عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هذا وال ذاك،
فدل على أن املشروع هو الوقوف املعتاد.

مث إن املباعدة بّي األقدام يلزم منها اتساع الفرج بّي املصلّي ،ويف اجلملة فإن املشروع يف حق

اجلماعة الرتاص يف الصف كما صح من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما" :-تراصوا وال تدعوا

فرجات للشيطان" رواه أبو داود ( ، )666والنسائي ( )814وغريمها ،واللفظ أليب داود ،واحلديث
صححه األلباين وغريه.
وليس املراد ابلرتاص التزاحم ،ولكن أن ال يكون هناك فرجات للشيطان حىت ال يشوش على املصلّي

وكان عليه الصالة والسالم يسوي الصفوف بيده ميسح املناكب والصدور من طرف الصف إىل طرفه
كما روى ذلك ابن مسعود  -رضي هللا عنه -يف صحيح مسلم (. )436

والرتاص يف الصف هو من كمال الصالة ،وأما تسوية الصف حبيث ال يتقدم أحد على أحد؛ فهذا

واجب توعد الشارع على خمالفته.

واملعترب يف التسوية احملاذاة ابملناكب يف أعلى البدن واألكعب يف أسفل البدن ،فإن تقدم أحد على

أحد حصل الوعيد املذكور يف حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما" :-لتسون صفوفكم أو

ليخالفن هللا بّي وجوهكم" رواه الشيخان البخاري (، )717ومسلم ( ، )436وهللا أعلم.
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أحوال وضع اليدين يف الصالة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صفة الصالة /وضع اليدين يف الصالة وجلسة االسرتاحة

التاريخ 1422/12/8
السؤال

ما صور وضعية اليدين يف الصالة أم هلا مكان معّي وهو الصدر؟

اجلواب

اإلنسان الذي يصلي ليديه أحوال ،يف حال القيام  -سواء قبل الركوع أو بعد الركوع -يضع ميينه

على مشاله على صدره ،وإذا كان راكعاً فإنه يضع يديه على ركبتيه ،وإذا كان ساجداً فإنه يضع يديه

على األرض حذو منكبيه ،وإذا كان جالساً فإنه يقبض خنصره وبنصر اليد اليمىن وحيلق ابإلهبام مع

الوسطى ويشري ابلسبابة من اليمىن ،ويفرش يده اليسرى على فخذه األيسر ،ويضع يده اليمىن على
فخذه األمين ابلصورة اليت بيناها ،هذه أحوال اليدين يف الصالة.

()395/5

جلسة االسرتاحة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /وضع اليدين يف الصالة وجلسة االسرتاحة

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

ما حكم جلسة االسرتاحة؟

اجلواب
األحاديث اليت جاءت يف صفة صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-مل يذكر فيها جلسة االسرتاحة،

انظر مثالً :مسلم ( ، )392وقد جاءت أحاديث صحيحة تبّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

جلس جلسة االسرتاحة ،انظر :البخاري ( ، )677وكان هذا يف آخر األمر ،ومجع العلماء -رمحهم

هللا -بّي هذه األحاديث أبن جلسة االسرتاحة سنة ملن احتاج إليها بنحو كرب ،أو مرض ،أو طول

قيام ،وال تسن لإلنسان الذي ال حيتاجها يف الصالة املعتادة ،وعلى هذا فاإلنسان الذي يشق عليه

القيام من اجللوس إىل االعتدال قائماً ابتصال يسن يف حقه أن جيلس جلسة االسرتاحة ،وكذلك

اإلنسان الذي يعاين من آالم يف قدميه ،أو يف قيامه يف صالة الليل وهو يطيل القيام ،فإنه بعد أن

ينهض من السجود جيلس جلسة االسرتاحة مث يقوم ،هذا ما يظهر يل يف هذه املسألة ،وهللا أعلم.
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السدل يف الصالة

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صفة الصالة /وضع اليدين يف الصالة وجلسة االسرتاحة

التاريخ 1423/9/18هـ
السؤال

هل أسدل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف الصالة؟

اجلواب
صح عن النيب  -صلى
السنة للمصلي عند وقوفه أن يضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ،حيث ّ

وأما السدل فمكروه ،وقد ورد يف (سنن الرتمذي) ( )378من حديث
هللا عليه وسلم  -فعل ذلكّ ،

وعلل
أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن السدل يف الصالةّ ،

بعض العلماء النهي أبن السدل من فعل اليهود يف عباداهتم ،وقد ذكر ابن عبد الرب  -رمحه هللا -

أن اآلاثر مل ختتلف عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف وضع اليمىن على اليسرى ،قال :وال أعلم
عن أحد من الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -يف ذلك خالفاً إالّ شيء ُروي عن الزبري أنه كان يرسل
يديه إذا صلى ،وقد ُروي عنه خالفه ،وعلى وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة مجهور التابعّي

وأما السدل فهو رواية عن مالك يف كتاب
وأكثر فقهاء املسلمّي من أهل الرأي واألثر ،قلتّ :

املدونة ،والذي روي عنه يف (املوطأ) نقل اآلاثر الثابتة عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف

وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة( .املوطأ احلديثان (. )384،385
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السدل يف الصالة عند املالكية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /وضع اليدين يف الصالة وجلسة االسرتاحة
التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

ما هو الدليل عند املالكية ابلسدل عوضاً عن القبض يف الصالة من السنة الشريفة اليت تؤكد الفعل؟
مع التفضل بذكر األحاديث الشريفة اليت تؤكد ذلك.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فاجلواب :أن اإلمام مالك  -رمحه هللا -أكثر الرواايت عنه ابلقبض ،فقد جاء يف املنتقى شرح موطأ
مالك للباجى (ج  ، )281/1وقد اختلف الرواة عن مالك يف وضع اليمىن على اليسرى ،فروى
أشهب عن مالك أنه قال :ال أبس بذلك يف النافلة والفريضة ،وروى مطرف وابن املاجشون عن

مالك أنه استحسنه وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك يف ذلك روايتّي إحدامها االستحسان،
والثانية املنع ،وروى ابن القاسم عن مالك ال أبس بذلك ،وكرهه يف الفريضة.

()398/5

أما السؤال عن دليل من يرى السدل فقد جاء يف فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد بن عبد الرب
( ، )564/4عن أيب الدرداء  -رضي هللا عنه -قال :من أخالق النبيّي وضع اليمىن على الشمال
يف الصالة) أخرجه ابن أيب شيبة ( ، )342 /1قال أبو عمر :مل ختتلف اآلاثر عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -يف هذا الباب ،وال أعلم عن أحد من الصحابة  -رضي هللا عنهم -يف ذلك خالفاً إال
شيء روي عن ابن الزبري أنه كان يرسل يديه إذا صلى ،وقد روى عنه خالفه مما قدمنا ذكره عنه،

وذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-وضع اليمّي على الشمال من السنة" ،وعلى هذا مجهور

التابعّي وأكثر فقهاء املسلمّي من أهل الرأي واألثر) انتهى ،وقال ابن هبرية يف اإلفصاح ()124/1

( ،وأمجعوا على أنه يسن وضع اليمّي على الشمال يف الصالة ،إال يف إحدى الروايتّي عن مالك فإنه
قال( :ال يسن بل هو مباح ،واألخرى عنه هو مسنون كمذهب اجلماعة)  ،انتهى ،هذا ومما تقدم
يتبّي أن القول الراجح بل الصحيح هو سنية وضع اليمّي على الشمال يف الصالة ،ودليله حديث

وائل بن حجر -رضي هللا عنه ،-قال :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قبض بيمينه على

مشاله ،روه أبو داود ( )723والنسائي ( )887وغريمها ،وصححه األلباين يف صفة الصالة (ص)88
 .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه.

()399/5

وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /وضع اليدين يف الصالة وجلسة االسرتاحة

التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

ما آراء أئمة اإلسالم األربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل) خبصوص وضع اليدين
على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ أريد آراء هؤالء األئمة ابلتحديد.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

 -1مذهب اإلمام أيب حنيفة :املنصوص عند احلنفية أن مذهبهم هو إرسال اليدين .قال يف الفتاوى
اهلندية :ويرسل اتفاقًا يف قومة الركوع؛ إذ الذكر سنة االنتقال ال القومة. )73/1( .

 -2مذهب اإلمام مالك :املذهب عند املالكية ،كما رواه ابن القاسم عن مالك قال :وقال مالك يف
وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ،قال :ال أعرف ذلك يف الفريضة .وكان يكرهه ،ولكن يف

النوافل إذا طال القيام فال أبس بذلك يعّي به نفسه .املدونة ( . )170-169/1وقال ابن رشد:
وأما استحباابهتا -يعين الصالة -فثمان عشرة ……ووضع اليدين إحدامها على األخرى يف

الصالة ،وقد كرهه مالك يف املدونة ،ومعىن كراهيته أن يُع هد من واجبات الصالة .املقدمات املمهدات

(. )164/1

 -3مذهب اإلمام الشافعي :املذهب عند الشافعية إرسال اليدين .قال ابن حجر اهليثمي :إن

املعتمد أنه يرسلهما وال جيعلهما حتت صدره .وقال :وظاهر كالمهم هنا بل صرحيه أنه ال جيعلهما

حتت صدره .الفتاوى الفقهية الكربى (. )150/1
وما سبق ذكره عن املالكية والشافعية عام ،فيشمل مجيع أحوال القيام يف الصالة ،سواءٌ كان القيام

قبل الركوع أم بعده.

()400/5

 -4مذهب اإلمام أمحد :أن املصلي خمري بّي وضع ميينه على مشاله أو إرساهلما إىل أسفل؛ ألنه مل يرد
يف السنة ما هو صريح يف هذا .قال املرداوي :قال أمحد :إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل
يديه وإن شاء وضع ميينه على مشاله .اإلنصاف ( . )64/2وقال ابن مفلح :املنصوص عن أمحد :إن
شاء أرسلهما ،وإن شاء وضع ميينه على مشاله .املبدع ( . )451/1وبعد ذكر مذاهب األئمة

األربعة -رمحهم هللا -يف هذه املسألة حسب ما صرحوا به ،أو ذكره أصحاهبم ،أحب أن أذكر

اخلالف يف املسألة بصورة خمتصرة ،فأقول :اختلف أهل العلم -رمحهم هللا -يف حكم قبض اليدين أو
إرساهلما يف الصالة بعد الركوع؛ فمنهم من رأى أن السنة وضع اليد اليمىن على اليسرى يف القيام

ؤمرون أن
هاس يُ َ
بعد الركوع؛ لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي ،رضي هللا عنه ،أنه قال :كا َن الن ُ
يضع الرجل الي َد اليمىن على ذر ِ
اعه اليسرى يف الصالةِ .رواه البخاري ( . )740وقالوا :إن عموم
ََ
ُ
قوله :يف الصالة .يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع ،ولذلك فإن هذا األمر يشرع يف القيام بعد

الركوع كما يشرع قبله؛ ألن كالًّ منهما قيام يف الصالة ،فيضع املصلي يده اليمىن على اليسرى يف

القيام قبل الركوع وبعده .وقالوا :إن اليدين يف الصالة حال الركوع تكوانن على الركبتّي ،ويف حال

السجود تكوانن على األرض ،ويف حال اجللوس تكوانن على الفخذين ،ويف حال القيام تكوانن على

الصدر ،وهذا موضعهما يف القيام قبل الركوع أو بعده .ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع
ّ
اليمىن على اليسرى بعد القيام من الركوع ،واحتجوا بعدم ورود نص خاص يف هذا املوضع ،وأن

عموم القيام ال يشمله؛ ألنه اعتدال وليس بقيام ،وعليه فإن املصلي يرسل يديه .وقال بعضهم :إن

املصلي خمري بّي األمرين ،إن شاء قبض يديه ،وإن شاء أرسلهما؛ لعدم ورود دليل خاص يف املسألة،
كل فإ ّن
كما هو مذهب اإلمام أمحد -رمحه هللا .والقول األول هو ّ
الراجح؛ لقوة أدلته .وعلى ٍّ

()401/5

وبكل قال طائفةٌ من أهل العلم ممن يُقتدى هبم .وال ينبغي أن
الصالة تصح بقبض اليدين وإبرساهلماٍّ ،

يفضي اخلالف يف هذه املسألة إىل التنازع واالختالف واالفرتاق؛ ألن هذه املسألة من املسائل اليت

اختلف فيها أهل العلم قدميًا وحديثًا ،ومن املقرر عند أهل العلم أن املسائل اليت يسوغ فيها اخلالف
ال ينكر فيها أح ٌد على أحد؛ ألن كالًّ من الفرقّي املختلفّي قد متسك أبدلة معتربة .وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()402/5

الكالم بعد التسليمة األوىل
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم
التاريخ 1422/10/30

السؤال

ما حكم الكالم بعد التسليمة األوىل يف صالة الفرض ،أو يف صالة النافلة علماً أبنه كان انسياً؟
اجلواب

صحت صالته ،وقد نقل ابن املنذر إمجاع أهل العلم على صحة من
إذا سلم املصلي التسليمة األوىل ّ
اقتصر على واحدة.

()403/5

صفة رفع اإلصبع يف التشهد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم

التاريخ 1422/12/27

السؤال

ما صفة رفع اإلصبع يف التشهد مع ذكر الدليل؟

اجلواب

صفة وضع اليد يف التشهد أن يقبض اخلنصر وهو اإلصبع األصغر ،والبنصر وهو الذي يليه ،وحيلق
اإلهبام مع الوسطى ويشري ابلسبابة ،والدليل حديث وائل بن ُح ْجر -رضي هللا عنه -فقد ذكر فيه

هذه الصفة عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -انظر مارواه مسلم ( )401والنسائي
( )1264-1263وأبو داود ( ، )957-726وهللا أعلم.

()404/5

صيغ الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف التشهد
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم

التاريخ 1423/1/23
السؤال

ورد يف التشهد األول كالم لبعض العلماء اختالف يف عبارة (السالم عليك أيها النيب) حيث قيل إن

ذلك كان يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أما بعد موته فنقول السالم على النيب ،فأيهما

أصح؟

اجلواب

ال شك أن ألفاظ التشهد توقيفيّة ،ليست اجتهادية .هذا هو الصحيح .كما ثبت من حديث ابن

مسعود -رضي هللا عنه -يف صحيح البخاري رقم ( ، )6265وصحيح مسلم ( 32/1رقم ، )402
ومن حديث ابن العباس -رضي هللا عنهما( -يف صحيح مسلم رقم  )403أن رسول هللا صلى هللا

التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن.
عليه وسلم كان يعلمهم ّ

ولذلك كان يقول األسود بن يزيد وهو من جلّة التابعّي من أصحاب ابن مسعود -رضي هللا عنه:-
(كان عبد هللا (يعين ابن مسعود) يعلمنا التشهد يف الصالة ،فيأخذ علينا األلف والواو)  .أخرجه

البزار يف مسنده رقم ( ، )1629إبسناد صحيح.

ومع ذلك فقد ثبتت صيغ متعددة للتشهد يف الصالة ،وهي صيغ مع اختالفها إال أهنا متقاربة
املقاطع واأللفاظ .أشهرها ما رواه ابن مسعود -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم،-

مث ما رواه ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-وما رواه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

وتوجيه هذا االختالف أن يقال :إهنا مجيعاً مما علمه النيب -صلى هللا عليه وسلم -أصحابه ،أو

مسعهم يدعون به أو عرضوه عليه فأقرهم عليه ،وأنه ال يصح التشهد بغري هذه األلفاظ اليت علّمها

أقرها -صلى هللا عليه وسلم.-
أو ّ

()405/5

بعد هذا نقول :إنه قد صح عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أنه قال :علمين رسول هللا -صلى هللا
التشهد ،ك ّفي بّي ك ّفيه ،كما يعلمين السورة من القرآن ،قال( :التحيات هلل والصلوات
عليه وسلمّ -

والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلّي أشهد أن
ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله)  .وهو بّي ظهرانينا ،فلما قبض قلنا :السالم على

النيب.

أخرجه اإلمام أمحد -واللفظ له -رقم ، )3935( :والبخاري رقم ، )6265( :ومسلم -خمتصراً-
( 302/1رقم  ، )402وغريهم.
وظاهر هذا اللفظ أن الصحابة كانوا يذكرون التشهد يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -بلفظ:

(السالم عليك أيها النيب)  ،على هيئة اخلطاب .وأهنم بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -تركوا

ذلك إىل أسلوب الغيبة( :السالم على النيب) وال ميكن أن يكون هذا التفريق منهم إال بتوقيف من
النيب -صلى هللا عليه وسلم -هلم به ،خاصة من مثل ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف علمه ،ويف
تشدده يف أمر التشهد (كما سبق عنه) .

قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (( : )366/2قال السبكي يف شرح املنهاج بعد أن ذكر هذه
الرواية عند أيب عوانة وحده :إن صح هذا عن الصحابة دل على أن اخلطاب يف السالم بعد النيب -

صلى هللا عليه وسلم -غري واجب ،فيقال :السالم على النيب قلت :قد صح بال ريب ،وقد وجدت
له متابعاً قوايً ،قال عبد الرزاق :أخربان ابن جريج :أخربين عطاء :أن الصحابة كانوا يقولون والنيب -
حي :السالم عليك أيها النيب ،فلما مات قالوا :السالم على النيب .وهذا
صلى هللا عليه وسلمّ -
إسناد صحيح) .

فظاهر هذين اخلربين أن ترك أسلوب اخلطاب بعد النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو الذي كان عليه

عمل الصحابة بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ولوال ما أييت مما يدل على استمرار بعضهم
على أسلوب اخلطاب ،بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -لكان هذا إمجاعاً أو كاإلمجاع على

ترك أسلوب اخلطاب.

()406/5

التشهد بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم-
لكن ما ثبت (من وجوه) من تعليم بعض الصحابة ّ

وأجل ما
أبسلوب اخلطاب ،يدل على مشروعية ذلك وصحته ،وعلى عدم وقوع اإلمجاع على تركهّ ،

ثبت من ذلك :ما أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ رقم )240( :من طريق عبد الرمحن بن عبد القارئ

أنه مسع عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -وهو على املنرب ،يعلّم الناس التشهد ،ويقول :قولوا:
التحيات هلل ،الزاكيات هلل ،الطيبات والصلوات هلل .السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته،

السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلّي ،أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
وبناء على ذلك :فإن كال اللفظّي صحيح مشروع بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم-

ويبقى أن أسلوب الغيبة بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أوىل أن يعلّمه الناس يف التشهد،

لقوة دليله ،ولكونه مما تفهمه عقول العامة ،وال يوهم اجلهال مشروعية دعاء النيب -صلى هللا عليه

وسلم -خاصة مع غربة التوحيد وأهله يف كثري من أقطار األرض ،وهللا أعلم.

()407/5

أصل التشهد
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم

التاريخ 1424/10/9هـ

السؤال

التحيات هو لقاء بّي هللا  -عز وجل  -وبّي الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حادثة اإلسراء
واملعراج ،عندما دخل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :التحيات هلل والصلوات والطيبات رد

هللا  -عز وجل  -السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلّي ،وكان حيضر املشهد املالئكة وقالوا اشهدوا
أن ال إله إال هللا.

فهل هذه املعلومة صحيحة؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد:

()408/5

هذه املعلومة ال أصل هلا  -فيما أعلم  -مث كيف ينسب إىل هللا عز وجل أنه قال :السالم علينا.....
اخل وهللا هو السالم وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أن يقولوا:
السالم على هللا؛ كما يف حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه قال :كنا نقول يف الصالة خلف رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :السالم على هللا ،السالم على فالن .فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم  -ذات يوم  " :-إن هللا هو السالم .فإذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل :التحيات هلل،

والصلوات والطيبات ،السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد هللا

الصاحلّي ،فإذا قاهلا أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض ،أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن

حممداً عبده ورسوله ،مث يتخري من املسألة ما شاء " ويف رواية :قال :علمين رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم التشهد كفي بّي كفيه كما يعلمين السورة من القرآن .وذكر مثله .أخرجه البخاري (، )831

ومسلم ( )402واللفظ ملسلم .وجاء يف حديث أنس  -رضي هللا عنه  ،-قال :قال جربيل للنيب

صلى هللا عليه وسلم :إن هللا يقرئ خدجية السالم ،يعين فأخربها .فقالت :إن هللا هو السالم وعلى

جربيل السالم وعليك اي رسول هللا السالم ورمحة هللا وبركاته .أخرجه النسائي يف الكربى ()8358
.قال العلماء :يف هذه القصة دليل على وفور فقهها ألهنا مل تقل " وعليه السالم " كما وقع لبعض

الصحابة  -رضي هللا عنهم حيث كانوا يقولون يف التشهد " السالم على هللا " فنهاهم النيب صلى هللا
عليه وسلم ،فعرفت خدجية رضي هللا عنها لصحة فهمها أن هللا ال يرد عليه السالم كما يرد على

املخلوقّي؛ ألن السالم اسم من أمساء هللا تعاىل ،ومعناه سلم من مجيع العيوب والنقائص لكماله يف
ذاته وصفاته وأفعاله .فهذه األلفاظ املذكورة يف السؤال هي اليت علهم النيب صلى هللا عليه وسلم
أصحابه أن يقولوها إذا جلسوا للتشهد  ...ومعىن

()409/5

التحيات :مجع حتية أي أنواع التعظيم هلل سبحانه....والصلوات :أي مجيع الصلوات من الفرائض
والنوافل وسائر العبادات هلل سبحانه .والطيبات :أي الطيبات من الكلمات واألفعال والصفات هلل

وحده فهو طيب ال يقبل إال طيباً ،قال تعاىل " :إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه " ...
[فاطر. ]10:

()410/5

مىت ترفع السبابة يف التشهد؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم

التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال
السالم عليكم

أان مقتنع أن أقوى األقوال أن نرفع األصبع يف التشهد بدون حتريكه .وسؤايل هو مىت نبدأ برفع
األصبع؟ هل نرفعه منذ بداية التشهد أم عندما نقول أشهد أن ال إله إال هللا؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فأقول وابهلل التوفيق:

الذي يظهر من النصوص أن املصلّي إذا جلس للتشهد فإنه من حّي بدايته به يبدأ أيضاً ابإلشارة

أبصبعه دون حتريك ،أي أنه يشري ابلسبابة إىل القبلة ،من حّي قوله" :التحيات هلل" ،ويبقى مشرياً هبا
إىل أن تنتهي جلسة تشهده ابلقيام إذا كان التشهد األول ،أو ابلتسليم إذا كان التشهد األخري .وإن
رفع أصبعه عند شهادة" :أن ال إله إال هللا" فهو قول وجيه؛ ألنه أوىل مواطن اإلشارة ،حيث إن

اإلشارة ابألصبع يقصد هبا التوحيد واإلخالص ،كما جاء ذلك عن غري واحد من السلف ،كما يف
مصنف ابن أيب شيبة ( ، )486-484/2والسنن الكربى للبيهقي ( ، )133-130/2وختصيص
شهادة أن ال إله إال هللا ابإلشارة أو التحريك ابلرفع هو مذهب الشافعي ،كما يف اجملموع للنووي

( ، )455-454/2ورواية عن أمحد ،كما يف اإلنصاف ( ، )535/3وقريب منه مذهب احلنفية،

حيث ذكروا أنه يرفع السبابة عند النفي ويضعها عند اإلثبات ،كما يف حاشية ابن عابدين ()509/1

 .ولو فعل هذا مرة  -أعين اإلشارة دون حتريك -وهذا مرة (أعين اإلشارة مع رفع األصبع عند
شهادة أن ال إله إال هللا) لكان هذا أحوط يف إصابة السنة.
وهللا أعلم .واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()411/5

هل تصح هذه الصيغة للتشهد يف الصالة؟
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /التشهد والسالم

التاريخ 1426/05/25هـ

السؤال

صل على سيدان حممد ،وآل سيدان حممد ،هل صحيح أن هذا
ما حكم من يقول يف التشهد :اللهم ِّ

يبطل الصالة؟.

اجلواب

(صل على سيدان) ....إخل ،هذا خالف السنة ،والواجب على املسلم
قول اإلنسان يف التشهدِّ :
التقيد ابأللفاظ النبوية يف األذكار خاصة.

وكون النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -سيدان ،ال شك فيه ،بل هو سيد ولد آدم  -صلى هللا عليه
وسلم  ،-ولكن لسنا أعلم من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي علّمهم التشهد ،كما كان
يعلمهم السورة من القرآن ،فكيف نستدرك حنن على اللفظ النبوي؟!

فإن قلت :إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يفعله تواضعاً ،فلماذا مل يفعله أصحابه  -رضي هللا

عنهم  -الذين ما اكتحلت أعينهم خبري وال أشرف وال أعلم سيادة منه؟! وملاذا مل يفعله التابعون؟

وأحيلك على مليء ،وهو الشيخ األلباين -رمحه هللا -يف كتابه القيم (صفة صالة النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  )-فقد أطال البحث يف هذه املسألة ،ونقل نقوالً نفيسة فيه :ص (. )175-172
أما كونه يبطل الصالة ،فال ،وهللا أعلم.

()412/5

ما يقطع الصالة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /سرتة املصلي وحكم املرور بّي يديه

التاريخ 1424/3/25هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما هي األمور الشرعية اليت توجب قطع الصالة سواء كانت فريضة أو انفلة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

صح من حديث أيب ذر  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا قام
أحدكم يصلي ،فإنه يسرته إذا كان بّي يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا مل يكن بّي يديه مثل آخرة

الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة والكلب األسود" أخرجه مسلم ( ، )510ومن حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :يقطع الصالة املرأة ،واحلمار،
والكلب ".أخرجه مسلم ( ، )511إذا مرت بّي اإلنسان وسرتته ،أو بّي يديه إذا مل يكن له سرتة
فهذه األشياء هي اليت تقطع الصالة ،أما إذا مرت من وراء سرتة ،أو مرت من وراء حمل السجود
فهذه ال تقطع الصالة.

()413/5

املرور من وراء يدي املصلي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صفة الصالة /سرتة املصلي وحكم املرور بّي يديه
التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

ما هي املسافة اليت ميكن فيها املرور بّي يدي املصلي؟ أم أنه ال جيوز املرور مطلقاً؟
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

هذا ال خيلو من حالتّي:

احلالة األوىل :أن يكون املصلي قد اختذ سرتة فال جيوز املرور بّي املصلي وبّي سرتته وإمنا مير من وراء

السرتة.
احلالة الثانية :أال يتخذ سرتة فإنه مير من وراء حمل السجود ،وقد قدره بعض العلماء بثالثة أذرع من
قدم املصلي.

()414/5

الفروق بّي الرجل واملرأة يف الصالة!
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة
التاريخ 1427/04/12هـ

السؤال

هل صحيح أن هناك طريقة معينة لإلانث دون الرجال يف الصالة؟ مثال ذلك الوقوف أثناء القراءة

كثريا ،وضع اليدين على الصدر للبنات ،للرجال وضع
برجلّي متقاربّي للنساء والرجال مفتوحتّي ً
اليدين أثناء قراءة الفاحتة على اخلصر ،وهكذا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا من حبك ملعرفة أحكام الدين كثر هللا من أمثالك ،ووفقك للثبات ،نعم هناك فوارق ،وكل ما

هناك من فوارق فإمنا هي للسرت الذي تؤمر به املرأة ،فالرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه ،ويرفع بطنه عن
فخذيه يف الركوع والسجود ،أما املرأة فتلصق ذراعيها ببطنها ،وفخذيها ببطنها ،والرجل جيهر يف

موضع اجلهر؛ يف الصبح ،واملغرب ،والعشاء ،واملرأة إن كان هناك رجال أجانب ال ترفع صوهتا ،وإذا
أخطأ اإلمام يف الصالة فالرجل يسبح ،واملرأة تضرب ي ًدا على يد ،وعورة الرجل ما بّي سرته وركبته،

واملرأة ال تكشف إال وجهها ويديها يف الصالة -إن مل يكن هناك أجانب ،-وما عدا ذلك فهما
سواء .وهللا أعلم.

()415/5

رد املصلي للسالم
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/13هـ

السؤال

سواء يف الفرض أو النفل؟ وكيف؟.
هل يرد املصلي السالمً ،
اجلواب

املصلي مشغول بصالته ومطلوب منه اخلشوع فيها ،لقوله تعاىل" :وقوموا هلل قانتّي" [البقرة]238 :
فهو ممنوع من الكالم مع الناس ،لكن إذا سلهم عليه أحد فإنه يرد عليه ابإلشارة ال ابلنطق ،كأن يشري

بيده بدون تلفظ ،وهللا أعلم.

()416/5

قطع الصالة لعدم اخلشوع
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان أعلم أن قطع الصالة ال جيوز؛ وخاصة صالة الفريضة؛ إال يف حاالت الضرورة القصوى ،لكن إذا

شعر املصلي أنه مل خيشع يف صالته ومل يع ما يقول يف معظمها ،فما حكم قطع الصالة يف هذه احلالة
وإعادهتا؟ أحياانً أقوم بقطع صاليت وإعادهتا لعلمي أنه ليس للمصلي شيء من صالته إال ما وعى

منها ،وأن بعض الصلوات ترفع إىل هللا مث تلف يف خرقة وترد إليه؛ لعدم قبوهلا (هذا حسب ما قرأت

ومسعت)  ،سأكون شاكرة لكم إذا أجبتم على السؤال يف أسرع وقت ،جزاكم هللا خرياً ووفقكم ملا
حيبه ويرضاه ،ومجيع املسلمّي.

اجلواب

احلكم أن هذا ال جيوز لك ،وهو عمل حمرم ،ألن هللا تعاىل يقول" :وال تبطلوا أعمالكم" [حممد:
 ، ]33واإلنسان إذا شرع يف فريضة فليس له قطعها إال لسبب شرعي ،وما ذكرته هذه األخت من

وجود الوساوس وشرود الذهن وحنو ذلك ،فهذا ال يؤثر على صحة الصالة ،لكنه ينقص من أجرها،
وما ذكرته أن الصالة من اإلنسان الغافل تلف كما يلف الثوب اخللق ويضرب هبا وجه صاحبها ،مث

تقول له ضيعك هللا كما ضيعتين صحيح ،وعلى اإلنسان أن يدفع هذه الغفلة ابالشتغال مبا يقوله يف

صالته ويستحضر عظمة ربه جل وعال ،ويدفع عنه وساوس الشيطان وصوارفه ،وهو يف كل انتقال
يقول :هللا أكرب ،أي أكرب من كل مشاغل الدنيا ،وكل ما يعرف ،ولكن ليس له أن يقطع الصالة مث

يبدأ اثنية ،فإن هذا عمل ال جيوز ،ألنه إبطال للعمل ،وإذا كان اإلنسان يدافع الشيطان يف صالته
فهو على أجر وعلى خري إن شاء هللا.

()417/5

شرود الذهن عند قراءة القرآن
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب أبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماً ومل يسبق يل الزواج ،عندما أقرأ القرآن الكرمي ،أقرأ

ولكن بدون وعي وال متعن ،أقرأ وأان سارح الفكر ،ماذا علي أن أفعل؟ وحيصل معي هذا يف الصالة

أيضاً ماذا علي فعله مأجورين؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وطاب يومك بكل خري  ...اعلم -
حفظك هللا  -أنك مأجور بقراءتك القرآن على كل حال ،وثبت عنه عليه الصالة والسالم أ هن لقارئ
القرآن بكل حرف حسنة كما رواه الرتمذي (. )2910
بيد أ هن األجر سيكون مضاعفاً لو جاهدت نفسك يف اجلمع بّي التالوة والتدبر والعمل مبا تقرأ ،ومما
يعينك على ذلك ما يلي:

جل جالله ،وأ هن ما تقرؤه هو كالمه سبحانه الذي تكلم به حقيقة ،فهو
( )1التفكر بعظمة اخلالق ّ
أجل الكالم وأبلغ الكالم ،وأحكم الكالم ،وأعذب الكالم.
ّ

( )2جيدر بك أن تستعّي ببعض كتب التفسري امليسرة لتقرب إليك معاين الكتاب العزيز ،وتوضح

لك ما عسر عليك فهمه ،إذ إ هن إدراك املعاين واملقاصد القرآنية خري وسيلة لتدبر القرآن،
واالستمتاع بقراءته ،والوقوف على درره وكنوزه.

ومن خري التفاسري اليت تناسبك ،أيسر التفاسري أليب بكر اجلزائري ،أو خمتصر تفسري ابن كثري حملمد

بن نسيب الرفاعي.

( )3من املفضل جداً أن تنضم إىل إحدى حلق تعليم القرآن وحتفيظه ،فهناك ستعيش  -إن شاء هللا
جواً قرآنياً مفعماً ومليئاً ابلروحانيات ،والذي سيكون له أكرب األثر على طراوة قلبك ولينه ومن مث
استعداده للفهم واالستيعاب واخلشوع.

( )4احرص على التخلص من مشاغلك قبل الشروع ابلقراءة ،فال أحبذ لك القراءة وأنت حبضرة
طعام مثالً أو حال غلبة النعاس.

()418/5

( )5من اخلري لك أن تقرأ يف سري بعض السلف وتطالع بعضاً من أخبارهم مع كتاب هللا ،وحرصهم
على تدبره ،وسكب العربات لدى مطالعته.

( )6حيسن بك أن تنتقي أوقااتً مناسبة للقراءة بعيداً عن إزعاج اآلخرين ،خاصة ابلليل أو عقب
ِ ٍ
ِ
ارَك ٍة"اآلية،
صالة الفجر والعصر ،فالقرآن بدأ نزوله بليل قال -تعاىل":-إ هان أَنْـ َزلْنَاهُ يف لَْيـلَة ُمبَ َ
[الدخان]3:

( )7اقرأ بصوت مرتفع شيئاً ما ،وحاول ترتيله وحتسّي تالوته فلجمال الصوت وعذوبة القراءة أثر
عجيب يف تفاعل القارئ ونشاطه.

( )8استمع لتالوة القراء اجملودين ،واجعل أشرطة التسجيل دوماً برفقتك  ...يف السيارة  ...املنزل
 ...واملكتب.

( )9احرص على املبادرة إىل التوبة من مجيع الذنوب لتنتفع ابلقراءة وسائر األعمال الصاحلة ،ذلك
أ هن املصرين على ذنوهبم حمجوبون عن نيل بركة القرآن.
وختاماً ال تنس فضل الزواج وأثره يف استقرارك النفسي والعاطفي ،وكونه أحد األسباب الرئيسة للعفة
واالستقامة والثبات وفقك هللا وحفظك أينما كنت.
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الصالة ابلنعال
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة
التاريخ 1422/12/18

السؤال

من املعلوم أن األصل عدم خلع النعلّي يف الصالة ،ولكن سؤايل هو :هل جتوز الصالة هبما على

الرغم من كوهنما قاسيتّي حبيث ال ميكن ثين أصابع القدمّي عند السجود (أي مالمسة بطون
األصابع لألرض) أم جيب خلعهما لكون األحذية يف وقتنا ختتلف عنها يف القدمي؟
اجلواب

من املعلوم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر مبخالفة اليهود ،وأ َِذ َن يف الصالة ابلنعال يف قوله:
" خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم" رواه أبو داود ( )652من حديث أوس -

رضي هللا عنه -واإلذن ابلشيء إذن بلوازمه وتوابعه اليت ال بد منها ،وعلى هذا فال يلزم املصلي أن
يالمس األرض أبصابعه ،بل يكفي وضع أطراف النعلّي على األرض مع ثين األصابع جهة القبلة ما
أمكن (أي أن النعلّي تقومان مقام القدمّي يف مجيع هيئات الصالة)  -وهللا  -تعاىل  -أعلم.
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كيف أخشع يف الصالة؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة
التاريخ 1423/1/25
السؤال

كيف أخشع يف الصالة؟ وما هي أركان الصالة؟ وجزاكم هللا خرياً على اإلجابة.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

األخ الكرمي :نشكر لك اهتمامك بفريضة الصالة وحرصك على اخلشوع فيها - ،فو هللا  -لو
خشع املسلمون يف صالهتم لتغريت أحواهلم ،وطابت أايمهم ،وهاهبم عدوهم ،ولقلت املنكرات يف

بالدهم ،وغادرت الفحشاء دايرهم  ...قال هللا  -تعاىل " :-إن الصالة تنهى عن الفحشاء

واملنكر" ،وقال " :قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون" [املؤمنون ، ]2-1:والفالح
املذكور يف اآلية فالح شامل يف كل منحى ،وكل شأن ومضمار .اعلم أخي الكرمي أن مما يعّي على

اخلشوع ما يلي:

( )1إسباغ الوضوء ،فقد أوصى به النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحابه وكل من سأله عن

الصالة وما يتعلق هبا ،فقد أوصى به املسيء صالته كما يف حديث أيب هريرة املتفق عليه (البخاري
( ، )6251ومسلم ( ، ))397وكما أوصى به لقيط بن صربة  -رضي هللا عنه  -كما رواه عنه أهل
السنة (أبو داود ( ، )142والرتمذي ( ، )788والنسائي ( ، )87وابن ماجة ( ))407بسند

صحيح.
( )2تفريغ القلب من الشواغل الدنيوية واحلاجات البدنية ،فإن كان حبضرة طعام يشتهيه تناول منه

ما يكفيه ،وإن كان حباجة إىل اخلالء بدأ به ،ويف هذا أحاديث معلومة يف الصحاح وغريها ،كحديث

ابن عمر (البخاري ( ، )673ومسلم ( ، ))559وعائشة (مسلم  ، )560وأنس (البخاري ()672
 ،ومسلم ( - ))557رضي هللا عنهم  -تؤكد ما نقول.

( )3استحضار هيبة املوقف بّي يدي هللا  -تعاىل  ،-وتذكر اطالعه -سبحانه  -علينا ومراقبته لنا،
وأنه من غري الالئق التشاغل عن الصالة وإقبال الرب علينا بتوافه األمور وكثرة الشرود.
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( )4القراءة يف كتب السرية عن أخبار السلف وقصصهم مع الصالة وطلبهم اخلشوع أبي مثن.

( )5اليقّي التام أبنه ليس للمرء من صالته إال ما عقل منها وتدبر ،فال حيرم نفسه أجوراً كاجلبال

تتحقق يف مخس دقائق أو أقل لو ختلص من البيع والشراء ،واجمليء والذهاب بعد إحرامه ابلتكبري.

وأما ما سألت عنه خبصوص أركان الصالة ،فهي كما يلي:
 .1القيام مع القدرة.
 .2تكبرية اإلحرام.

 .3قراءة الفاحتة.
 .4الركوع.

 .5االعتدال من الركوع.

 .6السجود على األعضاء السبعة.
 .7االعتدال منه.
 .8اجللوس بّي السجدتّي.

 .9الطمأنينة يف مجيع األركان.
 .10التشهد األخري.
 .11اجللوس له.

 .12الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف التشهد األخري.
 .13الرتتيب بّي أركان الصالة.
 .14التسليم.
وفق هللا اجلميع ،ملا حيب ويرضى ،والسالم.
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تغيري املكان ألداء النافلة

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/6هـ
السؤال

هل هناك دليل وارد على تغيري املكان ألداء السنة الراتبة بعد الصالة؟.

اجلواب
نعم ،يف صالة اجلمعة ورد ذلك صرحياً؛ ففي صحيح مسلم ( )883من حديث معاوية -رضي هللا

عنه -أن النيب -صلى هلل عليه وسلم -قال" :إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تكلم أو
خترج" ،وكما يقول شيخ اإلسالم  -رمحه هللا -من وصل النافلة بصالة اجلمعة ،فهذا ركوب لنهي

النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

فالسنة أن يغري املكان بعد الفراغ لصالة اجلمعة.

أما يف صالة النافلة فقد جاءت أحاديث بسنية تغيري املكان ،لكنها ضعيفة ،وقد أورد البخاري حديثاً
معلقاً يف صحيحه :،وال يثبت ذلك عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
وقد أنكر عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -على من وصل الراتبة ابلفريضة ،وقال له" :اجلس؛

فصل ،فرفع النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
فإنه مل يهلك أهل الكتاب إال أنه مل يكن بّي صلواهتم ٌ

بصره فقال" :أصاب هللا بك اي ابن اخلطاب" واحلديث رواه أبو داود يف كتاب :الصالة برقم

( )1007إال أنه قد جاء يف مصنف ابن أيب شيبة ( )6027عن علي -رضي هللا عنه -بسند حسن
أنه قال" :من السنة أن يفصل الرجل بّي الراتبة والفريضة" ،أو كما جاء عنه .وهللا أعلم.
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ختم القرآن يف الفروض اجلهرية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/14هـ

السؤال

أان إمام مسجد ،وأتبع ختمة كاملة يف الصلوات اجلهرية ،وأختم كل أربعة أشهر ،وعند اخلتم أقنت
بدعاء اخلتم دون إطالة ،ويكون ذلك يف صالة الفجر ،فما حكم عملي هذا؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
أوالً :ما يتعلهق بقراءة القران كامالً يف الصلوات اجلهرية من حيث اجلواز يظهر أنه جائز وال أبس به،
لكن ال يداوم عليه اإلمام؛ ألنه إذا داوم عليه فإنه سيرتك السنن الواردة عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -مثل قراءة سورة (أمل السجدة)  ،و (هل أتى على اإلنسان) فجر يوم اجلمعة ،أو القراءة

ابلطور والواقعة وحنوها من السور مما ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومثل قراءة املرسالت يف
املغرب ،والطور واألعراف يف صالة املغرب ،ومثل القراءة أبواسط املفصل يف صالة العشاء والعصر،

وكذلك أيضاً القراءة يف الظهر أحياان أبواسط املفصل ،وأحياانً بطواله ،فأان أنصح األخ السائل أن
يداوم على سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخيتم القرآن حبيث يقرأ يف بعض األحيان من أول

القرآن -إن كانت لديه قدرة -ويقطع ويعاود إىل سنن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مث بعد ذلك
يعاود مرة أخرى للمواصلة من حيث توقهف ،حىت خيتم.

()424/5
وأما ابلنسبة ملا يتعلهق بدعاء اخلتم ،وكونه يكون يف صالة الفجر إىل آخره ،فنقول :هذا أمر حم َدث
ليس عليه هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال هدي الصحابة -رضي هللا تعاىل عنهم -ويف

حديث عائشة -رضي هللا تعاىل عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أحدث يف أمران

هذا ما ليس منه فهو رد" .صحيح البخاري ( ، )2697وصحيح مسلم ( . )1718ويف رواية عند
مسلم" :من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد" ،وكذلك القنوت يف صالة الفجر إمنا ورد عن النيب

صلى هللا عليه وسلم -يف النوازل فقط ،وأما القنوت لدعاء ختم القرآن إىل آخره فهذا مل يرد عنهعليه الصالة والسالم.
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لبس الرجل للعباءة أثناء الصالة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

هل جيوز يف الصالة للرجل أن يلبس عباءة دون أن يدخل يديه هبا ،مغطياً بذلك جسمه كله؟.

اجلواب

ال بد إذا سجد أن يسجد على األرض ،فالبد أن خترج يداه ألجل أن تصل إىل األرض ويسجد؛ ألن
اإلنسان مطالب ابلسجود على سبعة أعظم :القدمّي والركبتّي واليدين واجلبهة مع األنف ،فإذا كان

ال يستطيع أن يضع يديه على األرض ،فقد يكون فاته جزء من أعضاء سجوده ،أما إذا كان يضعها
ويلف هبا جسمه وعند السجود يضع يديه على األرض فال أبس هبذا.
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مواطن رفع اليدين يف الصالة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/06/07هـ
السؤال

رواية الطحاوي وابن أيب شيبة ،عن األسود أنه قال :رأيت عمر بن اخلطاب يرفع يديه يف التكبرية

األوىل مث ال يعود إىل ذلك .هل هذا احلديث صحيح؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فاألثر املشار إليه يف السؤال أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ، )2454قال :حدثنا حيىي بن آدم،
عن حسن بن عياش ،عن عبد امللك بن أجبر ،عن الزبري بن عدي ،عن إبراهيم ،عن األسود ،قال:

صليت مع عمر ،فلم يرفع يديه يف شيء من صالته إال حّي افتتح الصالة.

قال عبد امللك ورأيت الشعيب وإبراهيم وأاب إسحاق ال يرفعون أيديهم إال حّي يفتتحون الصالة.
وهذا األثر إسناده صحيح ،وهو يدل على أن عمر -رضي هللا عنه -كان ال يرفع يديه إال عند

تكبرية اإلحرام ،ولكن دلت أحاديث أخرى عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وآاثر عن الصحابة
على مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ،ومن ذلك حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما-
ول هِ
ِ
صلهى ه
رب
أَ هن َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -كا َن يَـ ْرفَ ُع يَ َديْ ِه َح ْذ َو َم ْن ِكبَـ ْي ِه إِ َذا افْـتَـتَ َح ال ه
اَّلل َ -
ص َال َةَ ،وإ َذا َك هَ
وع .أخرجه البخاري ( )735ومسلم (. )390
الرُك ِ
لرُك ِ
وعَ ،وإِذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ ِم ْن ُّ
لِ ُّ
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كرب للركوع وعند الرفع من
فاحلديث يدل على مشروعية رفع اليدين يف حال افتتاح الصالة ،وإذا ه

الركوع ،فهذه ثالثة مواطن ،وهناك موطن رابع وهو الرفع إذا قام من الركعتّي بعد التشهد ،ففي
صحيح البخاري ( )739من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه َكا َن إِذَا َد َخل ِيف ال ه ِ
رب
ص َالة َك هَ
َ
ِ
ورفَع ي َديْ ِه ،وإِذَا رَكع رفَع ي َديْ ِه ،وإِذَا قَالَِ َ:مسع ه ِ ِ
ام ِم ْن ال هرْك َعتَ ْ ِ
ّي َرفَ َع
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ َرفَ َع يَ َديْهَ ،وإِذَا قَ َ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
اَّلل َعلَيهِ.
ِ
يب ه
يَ َديْ ِهَ ،وَرفَ َع َذلِ َ
صلهى هُ ْ
اَّلل َ
ك ابْ ُن ُع َم َر إ َىل نَِ ِّ
فهذه املواطن األربعة ثبت فيها رفع اليدين يف الصالة ،وأما ما عداها فلم يثبت فيها رفع اليدين،
وحلديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -شواهد كثرية ذكر البخاري يف جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة

عشر رجالً من الصحابة ،وذكر احلافظ العراقي أنه تتبع من رواه فبلغوا مخسّي رجالً.
ورفع اليدين يف هذه املواطن من األمور املستحبة املندوب إليها ،وليست من األمور الواجبة ،قال
اإلمام النووي" :أمجعت األمة على استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام ،واختلفوا فيما سواها،

فقال الشافعي وأمحد ومجهور العلماء من الصحابة -رضي هللا عنهم -فمن بعدهم :يستحب رفعهما
أيضا عند الركوع وعند الرفع منه ،وهو رواية عن مالك ،وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما يف
موضع آخر رابع ،وهو إذا قام من التشهد األول وهذا القول هو الصواب ،فقد ص هح فيه حديث

ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يفعله رواه البخاري ،وص هح
أيضاً من حديث أيب محيد الساعدي ،رواه أبو داود والرتمذي أبسانيد صحيحة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومجاعة من أهل الكوفة :ال يستحب يف غري تكبرية اإلحرام ،وهو أشهر

الرواايت عن مالك وأمجعوا على أنه ال جيب شيء من الرفع  " ...شرح النووي على مسلم ()95/4
.
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ومن اآلاثر الواردة عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -الدالة على مشروعية رفع اليدين يف غري تكبرية
اإلحرام ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )2430إبسناد صحيح عن عطاء بن أيب رابح قال :رأيت

أاب سعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبري -رضي هللا عنهم -يرفعون أيديهم عند تكبرية اإلحرام
وعند الركوع ،وعند الرفع منه.

وأخرج عبد الرزاق ( )2525إبسناد صحيح عن احلسن بن موسى ،قال :مسعت طاووساً وهو يسأل

عن رفع اليدين يف الصالة ،فقال :رأيت عبد هللا وعبد هللا وعبد هللا ،يرفعون أيديهم يف الصالة ،لعبد

هللا بن عمر ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن الزبري.
وهللا أعلم.
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حركة األصبع يف التشهد
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

هناك آراء خمتلفة خبصوص رفع اإلصبع للتشهد أثناء قراءة التحيات ،كيف ومىت يكون الرفع ومىت
ينزل اإلصبع؟ هل جيب أن نضع أيدينا مبسوطة أو كيف يكون وضعها بعد رفع اإلصبع؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد :فقبل أن أجيب عن هذه املسألة ينبغي أن نعرف أمرين مهمّي:

أحدمها :أن هذه املسألة من مسائل الفروع اليت ال جيوز أبداً أن تكون سبباً للخالف بّي املصلّي.

الثاين :أن رفع األصبع يف الصالة سنة من سنن الصالة الفعلية فمن فعلها حسب ما ورد كان له أجر

ومن تركها فال حرج عليه.
وقد تضمن السؤال عن ثالثة أشياء:

األول :كيف نرفع األصبع يف التشهد؟ والثاين :مىت نرفعها؟ والثالث :كيف يكون وضع اليد؟
واجلواب :أما عن كيفية وضع اليد فقد اتفق الفقهاء على وضع اليد اليمىن على الفخذ اليمىن ووضع

اليد اليسرى على الفخذ اليسرى ،وبعض الفقهاء يقول جيعل أطراف أصابع يديه اليمىن واليسرى
على ركبتيه ،وعلى كل هذا دلت األحاديث الصحيحة.

أما عن كيفية رفع األصبع فقد جاء يف ذلك عدة أحاديث؛ وألجل ذلك اختلف الفقهاء يف الصفة

املستحبة منها:

فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن املصلي يقبض أصابعه كلها ما عدا السبابة فيشري هبا.

واستدلوا حبديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال" :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا قعد
يف التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ،ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن ،وعقد ثالثة

ومخسّي ،وأشار ابلسبابة" رواه مسلم ( )580من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -ويف رواية
أخرى ملسلم (" : )580وقبض أصابعه كلها ،وأشار أبصبعه اليت تلي اإلهبام ".
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ومعىن قوله يف حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما" :-وعقد ثالثة ومخسّي" يقبض أصبعه اخلنصر
والبنصر ويضع إهبامه على أصبعه الوسطى فتكون كاحللقة وهذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر
قال" :رأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قبض اثنّي من أصابعه وحلق حلقة وأشار ابلسبابة

يدعو هبا" رواه أبو داود ( )957والنسائي ( )889وابن ماجه ( )867وأمحد ( )18397وكذا
حديث عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنهما  -قال" :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا
قعد يف الصالة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ،ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ،وأشار

أبصبعه السبابة ووضع إهبامه على أصبعه الوسطى" رواه مسلم ( . )579وإذا وضع املصلي أصبعه
اإلهبام على أصبعه الوسطى فإهنا تكون كاحللقة وذهب احلنفية إىل أن املصلي يبسط أصابعه كلها

على فخذه وال يرفع منها شيئاً إال السبابة .واستدلوا حبديث عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنهما -
املتقدم وفيه" :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا قعد يف الصالة وضع يده اليسرى على
ركبته اليسرى ،ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن  " ...احلديث.

ولعل الصواب هو جواز العمل بكال الصفتّي الواردتّي ومها:
 -1قبض األصابع كلها ويشري أبصبعه السبابة.
 -2بسط األصابع كلها ويشري السبابة.

أما مىت يرفع املصلي أصبعه فقد اختلف الفقهاء يف ذلك أيضاً:
فذهب احلنفية إىل أن املصلي ال يرفع السبابة إال عند قول (ال إله إال هللا) .
وقال الشافعية :يرفع أصبعه عند قول( :إال هللا) .
وذهب املالكية واملتأخرين من احلنفية إىل أن املصلي يشري أبصبعه السبابة يف كل التشهد.
وقال احلنابلة :يشري أبصبعه السبابة عند ذكر لفظ اجلاللة (هللا) .
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ولعل الصواب يف هذا قول املالكية وهو أن املصلي يشري أبصبعه السبابة يف كل التشهد وذلك ملا
دل عليه أحاديث ابن عمر وابن الزبري ووائل بن حجر  -رضي هللا عنهم -املتقدم ذكرها من أنه -

صلى هللا عليه وسلم  -كان يشري أبصبعه السبابة إذا قعد يف التشهد.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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االعتماد على األرض عند النهوض يف الصالة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صفة الصالة /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

السالم عليكم.

ذكر صاحب املغين ( )214/2ما نصه" :ليس من السنة للذي يريد أن ينهض للركعة التالية يف
الصالة أن يستند على األرض ،إال إذا كان عاجزاً عن النهوض مباشرة بسبب كرب السن" ،هل تصح
مثل هذه الرواية؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

اختلف أهل العلم فيما إذا أراد املصلي القيام من الركعة األوىل إىل الركعة الثانية وحنوها ،هل يستند
على األرض بيديه أو ال يفعل ذلك بل يرفع يديه قبل ركبتيه؟ اختلفوا يف ذلك على قولّي ،مها:
القول األول :إن املشروع يف حق املصلي أن يعتمد بيديه على األرض ،وهو قول مالك والشافعي،

وقد استدل أصحاب هذا القول حبديث مالك بن احلويرث-رضي هللا عنه -يف صفة صالة النيب -
صلى هللا عليه وسلم ،-وحمل الشاهد منه قوله":وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد

على األرض مث قام ملا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ،مث اعتمد على األرض" رواها

النسائي ( )1153؛ وألن ذلك أعون للمصلي.

القول الثاين :إن املشروع يف حق املصلي أالّ يعتمد على األرض بيديه ،بل يرفع يديه قبل ركبتيه ،وهو
قول احلنابلة ،وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من األدلة ،منها:

( )1حديث وائل بن حجر-رضي هللا عنه ،-وحمل الشاهد منه"رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي ()1089

والرتمذي ( ، )268ويف لفظ آخر للحديث":وإذا هنض هنض على ركبتيه ،واعتمد على فخذيه"عند
أيب داود يف سننه (. )838
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( )2عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال" :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن
يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف الصالة " رواه أبو داود (. )992

( )3قال علي -رضي هللا عنه":-إن من السنة يف الصالة املكتوبة ،إذا هنض الرجل يف
الركعتّي األوليّي ،أال يعتمد بيديه على األرض ،إال أن يكون شيخاً كبرياً ال يستطيع " رواه ابن أيب

شيبة يف املصنف ( ، )3998وهذا القول هو الراجح؛ ملوافقته لألحاديث املروية عن النيب -صلى

هللا عليه وسلم .-

أما ما خالفها كحديث مالك بن احلويرث -رضي هللا عنه -الذي استدل به أصحاب القول األول
فهو حممول على أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -إمنا فعله من أجل احلاجة إليه؛ لكربه وضعفه،
والبحث هنا ليس يف الوجوب أو عدمه ،وإمنا هو يف األفضل واألحسن ،ولذلك فإن من اعتمد على

يديه أو رفعهما قبل ركبتيه فال حرج عليه .وهللا املوفق- ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي.-
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الصالة يف النعال ..ومقتضى األمر
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/سنن الصالة
التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -أنه صلى فخلع نعليه

فخلع الناس نعاهلم ،فلما انصرف قال :مل خلعتم؟ قالوا :رأيناك خلعت فخلعنا ,قال :فإن جربيل أاتين

فأخربين أن هبما خبثاً ,فإذا أتى أحدكم املسجد فليقلب نعليه ،فإن رأى خبثاً فليمسحه يف األرض مث
ليصل فيهما".

ويف سنن أيب داود عن شداد بن أوس قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-خالفوا اليهود

فإهنم ال يصلون يف نعاهلم ,وال خفافهم".

مما سبق يتضح أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد أمران مبخالفتهم يف خلعهم اخلفاف والنعال
عند الصالة ،وقد زعموا أهنم أيمتون مبوسى -عليه السالم -حيث قيل له وقت املناجاة "فاخلع

نعليك إنك ابلواد املقدس طوى" [طه ، ]12:فنهينا عن التشبه هبم ،وأمران أن نصلي يف خفافنا
ونعالنا ،وإن كان هبما أذى مسحنامها ابألرض ،ملا روى أبو داود عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :إذا وطئ أحدكم األذى بنعليه فإن الرتاب هلما طهور" ويف
لفظ قال":إذا وطئ األذى خبفيه فطهورمها الرتاب".
األسئلة:
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( )1نعلم أن األفعال يف اللغة ثالثة منها األمر ،ونعلم أن فعل األمر من الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -يعين الوجوب ،وهذا ما ورد يف األحاديث اخلاصة إبطالق اللحية ،حيث أمران الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -إبطالقها ،ولفعل األمر الذي يف احلديث أصبح إطالقها واجباً ،فهل فعل

األمر الذي يف احلديث والذي أيمران مبخالفة اليهود والصالة يف النعال واخلفاف معناه الوجوب؟ وإذا

كان كذلك فهل أنمث لعدم اتباع األمر؟ وإذا مل يكن هناك ذنب فهل ابلقياس ال يكون هناك ذنب ملن
ال يطلق اللحية؟ مع العلم أن األمر موجود يف كال احلديثّي.

( )2هل يفعل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عكس ما أيمران به حسب احلاجة أو حسب الظرف؟
حيث إنه -صلى هللا عليه وسلم -صلى ابلنعال كما ورد يف السنن أليب داود وابن ماجة عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده ،قال :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلي حافياً ومنتعالً،
وأيضا يف سنن أيب داود والنسائي عن عبد هللا بن السائب قال :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره .فهل قياساً على ذلك ميكن لنا حنن أمة حممد -

صلى هللا عليه وسلم -أن نتبع الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف أي فعل أمران به حسب املتاح؟

أم أن فعل األمر أساساً ليس قرينة كافية حلالة الوجوب ،حيث إن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

بنفسه مل يفعل ما أمران به؟ أفيدوين أفادكم هللا ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

حتدث العلماء عن األمر ومسائله املختلفة ،ومن ذلك الصيغ اليت تدل على األمر ،حيث ذكروا

عدداً من الصيغ اليت يفهم منها األمر ،وقسموها إىل صي ٍغ صرحية ،وصيغ غري صرحية ،فالصرحية:

( )1فعل األمر (افعل)  ،كقوله تعاىل ":فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  " ...اآلية [احلج. ]78:

( )2الفعل املضارع اجملزوم بالم األمر (ليفعل)  ،كقوله تعاىل":فليقاتل يف سبيل هللا الذين يشرون
احلياة الدنيا ابآلخرة  " ...اآلية [النساء. ]74 :
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( )3املصدر النائب عن فعله ،كقوله تعاىل":فضرب الرقاب " ...اآلية [حممد. ]4 :
 )4اسم فعل األمر ،كقوله تعاىل ":عليكم أنفسكم " ...اآلية [املائدة. ]105 :
أما الصيغ غري الصرحية فهي كثرية ،ومنها:

( )1ورود األمر بصيغة اخلرب ،كقوله تعاىل ":كتب عليكم الصيام " ...اآلية [البقرة. ]183:
( )2ما جاء مدحه أو مدح فاعله ،كقوله تعاىل ":إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر " ...اآلية
[العكنبوت . ]45 :وغري ذلك.

وعموماً كل صيغة فهم منها األمر فهي دالة عليه ،سواءٌ أكانت من الصيغ السابقة ،أم من غريها،

ولكن إذا أتى أي أمر يف القرآن الكرمي أو يف سنة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فهل حيمل على
الوجوب ،أو ال؟ هذه املسألة يعرب عنها العلماء بقوهلم :مقتضى األمر ،والراجح من كالم أهل العلم

يف ذلك أن مقتضى األمر املطلق هو الوجوب ،فإذا أتى أمر يف كتاب هللا أو يف سنة نبيه -عليه

الصالة والسالم -فإان حنمله على الوجوب ،ويلزمنا امتثاله.

هذا هو احلكم العام يف مقتضى األمر ،ولكن قد أتيت قرائن أو أدلة تصرف األمر عن مقتضاه
ٍ
فحينئذ ال حنمله على الوجوب ،وإمنا حنمله على ما تقتضيه تلك القرينة أو على ما يدل
األصلي،
عليه ذلك الدليل.

ومن األمثلة اليت أفاد األمر فيها الوجوب لعدم وجود قرائن تصرفه عنه :النصوص اآلمرة ابلصالة
والزكاة واحلج وصوم رمضان وحج البيت وحنو ذلك ،فكل هذه األوامر حتمل على مقتضاها األصلي

وهو الوجوب؛ لعدم وجود ما يصرفها عنه.

ومن األمثلة اليت مل يفد األمر فيها الوجوب؛ لوجود قرائن أو أدلة تصرفه عن مقتضاه األصلي:
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قوله تعاىل":وأشهدوا إذا تبايعتم" ،قال العلماء :إن اإلشهاد على البيع غري واجب ،بل هو مندوب

إليه ،حيث محلوا األمر يف اآلية على االستحباب ،والذي صرف األمر هنا عن الوجوب هو :أنه ثبت

أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ابع واشرتى ومل يُشهد على ذلك ،وكذلك فإن الصحابة -رضي

هللا عنهم -كانوا يتبايعون ومل يكن أيمرهم ابإلشهاد على ذلك ،وحنو ذلك.

أما ما يتعلق حبكم ترك اللحية ،فقد ورد فيه عدد من األحاديث اليت أمر فيها الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -برتكها وتوفريها وإعفائها ،ومل يوجد أدلة أخرى أو قرائن تصرف هذا األمر عن الوجوب،
ولذلك فإنه جيب إعفاء اللحية وتوفريها؛ امتثاالً ألمر النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

أما مسألة الصالة يف النعال ،فقد كان من سنته -عليه الصالة والسالم -الصالة فيها ،وقد ُسئل

أنس -رضي هللا عنه":-أكان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يصلي يف نعليه ،فقال :نعم" متفق عليه.
وقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر ابلصالة يف النعال يف عدد من األحاديث ،ومنها:
( )1عن أيب سعيد -رضي هللا عنه ،-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":إذا جاء

أذى أو قذراً فليمسحه ،وليصل فيهما" رواه أبو داود
أحدكم املسجد ،فلينظر :فإن رأى يف نعليه ً

وصححه ابن خزمية.

( )2عن شداد بن أوس -رضي هللا عنه ،-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":خالفوا
اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم" رواه أبو داود.

ومحل العلماء هذه األوامر على االستحباب ،ومل حيملوها على الوجوب ،والذي صرف
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األمر يف هذه األحاديث عن الوجوب إىل االستحباب أنه قد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
صلى بغري نعال ،كما ثبت أنه خري الناس يف ذلك ،ويدل هلذا ما رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة عن
عبد الرمحن بن أيب ليلى ":أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -صلى يف نعليه ،فصلى الناس يف

نعاهلم ،فخلع ،فخلعوا ،فلما صلى قال ":من شاء أن يصلي يف نعليه فليصل ،ومن شاء أن خيلع
فليخلع" .قال الشوكاين بعد أن ذكر عدداً من األحاديث املتعلقة ابلصالة يف النعال :وجيمع بّي

الناس صارفةً
أحاديث الباب جبعل األحاديث اليت ّ
خري فيها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
لألحاديث اليت أمر فيها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ابلصالة يف النعال.

وهبذا يتضح أن الصالة يف النعال سنة من السنن ،فعلها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف وقت
وتركها يف وقت آخر ،وهلذا فإنه يسن للمسلم أن يفعل هذه السنة إذا تيسر األمر ،كما لو كان يف

مسجد غري مفروش ،أو كان يف الصحراء ،أما إذا كان يف املساجد املفروشة فاألفضل ترك الصالة يف

النعال؛ حفاظاً على نظافة املسجد ،إال إذا كان اإلنسان متأكداً من نظافة نعليه متاماً.
أما قولك :إنه ليس كل ما أمر به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ميكن العمل به إذا كان ال يتوافق
مع مقتضيات العصر ،فهذا غري صحيح إطالقاً؛ ألن األساس يف تطبيق األحكام هو األدلة

والنصوص الشرعية ،ومقتضيات العصر يؤخذ هبا يف نطاق ما تدل عليه النصوص الشرعية ،أما إذا
عارضت النصوص فال يلتفت إليها .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي.
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االفرتاش يف الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة/سنن الصالة
التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

االفرتاش يف الصالة بعد التشهد األخري هل هو خاص ابلصالة الرابعية فقط أم مجيع الصلوات؟
أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أوالً ال بد من بيان معىن االفرتاش حىت ال حيصل خلط يف فهم اجلواب فأقول :االفرتاش كما عرفه
ابن قدامة يف املغين ( )205/2هو :أن يثين رجله اليسرى فيبسطها وجيلس عليها ،وينصب رجله
اليمىن وخيرجها من حتته وجيعل بطون أصابعه -يعين :اليمىن -على األرض معتمداً عليها؛ لتكون

أطراف أصابعها إىل القبلة.

وهذا االفرتاش قد اختلف يف حمله أهل العلم ،والراجح -وهللا أعلم -أنه يسن يف التشهد األول من

الصالة الثالثية والرابعية ،وكذا يف تشهد الصالة الثنائية ،كما يدل لذلك حديث أيب محيد -رضي

هللا عنه -الوارد يف صحيح البخاري برقم ( )828حيث قال -واصفاً صالة النيب -صلى هللا عليه

وسلم":-فإذا جلس يف الركعتّي جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن ،وإذا جلس يف الركعة
اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته".

وأما التورك -وهو الذي يظهر من مراد السائل -فإنه يكون يف التشهد األخري من الصالة الثالثية
والرابعية كما يشري إليه احلديث السابق وأحاديث أخرى ليس هذا موضع بسطها ،واملراد ابلتورك

كما فسره البهويت يف (الروض املربع مع احلاشية  )82-81/2مبا نصه":يفرش رجله اليسرى،
وينصب اليمىن ،وخيرجهما عن ميينه ،وجيعل أليتيه على األرض" أ .هـ .وهللا تعاىل أعلم.
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كف الثوب يف الصالة

اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الصالة/مكروهات الصالة

التاريخ 1423/6/15هـ
السؤال

من الشباب من يكف سرواله عند الصالة حىت يكون فوق الكعبّي ،مع العلم أن الرسول هنى عن

كف الثوب عند الصالة ،فما حكم هذا الفعل؟ وهل تقبل صالة املسبل سرواله؟
اجلواب

وسواء كان لإلزار ،أو
سواء كان يف الصالة أو يف غريها،
ً
ال شك أن اإلسبال منهي عنه مطلقاً ً

القميص ،أو السراويل ،وقد ورد الوعيد الشديد يف األحاديث الصحيحة عن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -على اإلسبال ،انظر :مسلم ( )106أما الكف الذي ذكره السائل فهو مكروه عند أهل

العلم كراهة تنزيه وال عالقة له بصحة الصالة وعدم صحتها ،فالصالة صحيحة إذا توافرت أركاهنا،

وشروطها ،وواجباهتا ،والذي يظهر أن الكف املذكور يريد به الفاعل كون السروال فوق الكعب

لتصح الصالة وليس هلذا أصل ،فاإلسبال معصية ليس هلا عالقة ابلصالة ،وهللا املوفق واهلادي إىل
سواء السبيل.
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االستسقاء يف بالد الكفر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة/مكروهات الصالة

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته فضيلة الشيخ  ...أصاب البالد هذه السنة جدب وجفاف وقد

أعلنت احلكومة حالة اجلفاف هذا العام .فضيلة الشيخ ما حكم صالة االستسقاء يف بالد الكفر؟؟

ال سيما وأن أحد املساجد لىب دعوة احلكومة يف طلب االستسقاء اجلماعي مع أصحاب الدايانت

األخرى كالنصرانية والبوذية واليهودية وغريها ،مما أدى إىل حدوث نزاع بّي املسلمّي حول حل ذلك
من عدمه .فما حكم االستسقاء يف بالد الكفر؟ وإن كان اجلواب ابجلواز فما حكم املشاركة مع
أصحاب الدايانت األخرى يف أتدية هذه الشعرية؟ آمل اإلجابة بسرعة ليفض النزاع .شكر هللا

سعيكم.
اجلواب
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صالة االستسقاء سنة اثبتة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا أجدبت األرض وحل اجلفاف
وقلت املياه أو أتخر املطر عن وقت نزوله ،والسنة أن تصلى مجاعة وإن قل العدد واحد خيطب
واثنان يستمعان ،وأجاز اإلمام مالك بن أنس وأمحد بن حنبل أن خيرج أهل الذمة مع املسلمّي يف
االستسقاء ليؤمنوا على الدعاء وال جيوز منعهم إذا طلبوا اخلروج مع املسلمّي (ألهنم يطلبون كما

يقول بن قدامة يف املغىن  -أرزاقهم من رهبم سبحانه وال يبعد أن جييبهم هللا ألن هللا ضمن أرزاقهم

كما ضمن أرزاق املؤمنّي) قال تعاىل" :ويف السماء رزقكم وما توعدون" [الذارايت ]22:وقال "وما
من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبّي" [هود]6:
وأجاز اإلمام أبو حنيفة والشافعي أن خيرج أهل الذمة مع املسلمّي يف صالة االستسقاء على أن

يكون هؤالء يف مكان وأولئك يف مكان فال جيتمع املسلمون والكفار يف مصلى واحد .هذا كله إذا

كان للمسلّي دولة حتكمهم ابإلسالم وأهل الذمة من الرعية ،أما إذا كان املسلمون أقلية حتكمهم

دولة كافرة ودعت هذه احلكومة املسلمّي أن يصلوا صالة االستسقاء فتجوز طاعتها يف ذلك ألهنا
أمرت مبعروف يف الشرع وكل من أمران مبعروف أو دعاان إليه وجبت طاعته مسلماً كان أو كافر ،قال
تعاىل" :وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض احلياة من احلياة الدنيا"

[النساء ]94:ويف احلديث الصحيح "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" البخاري (، )2955

ومسلم ( )1839وهو عام يف كل أنواع الطاعات واملعاصي ولكل بشر ألهنم خملوقون هلل وحده
فتجب طاعتهم ألمره إذا أمروا به.
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والكفار من أهل الكتاب أو غريهم يدعون رهبم بل خيلصون له الدعاء عند الشدائد وجييبهم هللا
سبحانه كما قال تعاىل عن املشركّي" :فإذا ركبوا يف الفلك دعوا هللا خملصّي له الدين فلما جناهم إىل
الرب إذا هم يشركون" [العنكبوت ]65:ويقول سبحانه عن نفسه "أمن جييب دعوة املضطر إذا دعاه

ويكشف السوء " [النمل ]62:فاالضطرار وحصول السوء من األمراض واألسقام واجملاعات

واجلفاف ليس خاصاً ابلكفار وحدهم وال ابملسلمّي دون غريهم فالكل يطلب كشف الشدائد ورفع

األضرار يف حّي الرخاء أو الشدة واملسلمون هم الذين يوحدون هللا يف الدعاء يف الرخاء والشدة

معاً.
وبعد هذا كله فيجوز لكم أن تصلوا صالة االستسقاء ولو أن الداعي لكم حكومة كافرة أو يشارككم
أهل الدايانت األخرى ،وهللا أعلم.
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اإلشارة يف الصالة لتسوية الصف
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مكروهات الصالة
التاريخ 1424/11/20هـ

السؤال

هل جيوز حتريك شيء ،أو اإلشارة ملن يقف قريب يف أثناء الصالة اجلماعية لكي يستوي يف الصف؟
أرجو بيان ذلك مع الدليل عليه؟.

اجلواب

األصل يف احلركات يف الصالة إذا كانت قليلة  -يسرية  -أهنا مكروهة لغري حاجة ،فإن كان هناك

حاجة زالت الكراهة ،ألنه جاء يف سنن أيب داود ( )943من حديث أنس  -رضي هللا عنه -أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم "-كان يشري يف الصالة".

وكذلك جاء يف سنن أيب داود ( )922والرتمذي ( )601والنسائي ( )1206من حديث عائشة -

رضي هللا عنها -قالت" :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يصلي فجئت فاستفتحت الباب فمشى
ففتح يل" ،وفيه أن الباب كان يف القبلة ،فإذا كانت احلركة يف الصالة لغري حاجة فهي مكروهة ،ملا
فيها من اإلخالل ابخلشوع يف الصالة ،فإذا كان مثهة حاجة زالت هذه الكراهة وعلى هذا دلت
األحاديث.
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هل تسقط صالة اجلماعة أبكل الثوم؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مكروهات الصالة
التاريخ 1425/07/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

بعض اإلخوة نقول هلم :ملاذا ال حتضرون صالة اجلماعة؟ فيقولون :إهنم أكلوا ثوماً أو بصالً ،والنيب -
صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من أكل من هاتّي الشجرتّي اخلبيثتّي فال يقربن مصالان" ،ويبدو أن

هؤالء اإلخوة حيبون الثوم والبصل كثرياً ،مما يؤدي إىل تغيبهم الكثري عن صالة اجلماعة ،فهل هذا

قصد به شيء آخر ،كقوله عليه الصالة
التصرف شرعي؟ وهل (ال) هنا للنهي ،أم أن هذا الرتكيب يُ َ
والسالم" :من وجد سعة ومل يضح فال يقربن مصالان" ،وهل حجتهم مقبولة؟ مع وجود ما يذهب

رائحة الثوم أو البصل .وجزاكم هللا عن اإلسالم واملسلمّي خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن أكل الثوم والبصل والكراث ومجيع ما فيه رائحة من البقول واخلضروات جائز ال حرج فيه ،وقد

جاءت النصوص يف منع من أكل الثوم والبصل والكراث من غشيان مساجد املسلمّي؛ ملا يف ذلك
من إيذاء للمالئكة واملصلّي ،منها حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال يف غزوة خيرب" :من أكل من هذه الشجرة  -يعين الثوم  -فال يقربن مسجدان" رواه

البخاري ( ، )853ومسلم ( ، )561ومن حديث أنس -رضي هللا عنه" :-من أكل من هذه
ِ
ّي معنا" رواه البخاري ( ، )856ومسلم ( ، )562ومن حديث جابر
الشجرة فال يقربنا أو ال يصلّ ّ
رضي هللا عنه":-من أكل ثوماً أو بصالً فليعتزلنا  -أو قال :فليعتزل مسجدان  -وليقعد يف بيته"رواه البخاري ( ، )855ومسلم (. )564
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فهذه األحاديث -وما شاهبها -فيها النهي ملن أكل شيئاً من ذلك أن يقرب مساجد املسلمّي ،إن

أكل منها ما يورث رائحة ،فإن أكل شيئاً يسرياً ال يؤثر يف رائحة الفم فال مينع من حضور مجاعة
املسلمّي.

وأكل الثوم أو البصل عذر يبيح لصاحبه ترك الصالة مجاعة يف املسجد ،مثله مثل حضور الطعام

عند إقامة الصالة ،ولكن ال جيوز اختاذ ذلك ذريعة للتخلف عن اجلماعة ،فمن فعل ذلك حتايالً أمث،
وعلى املسلم أن يتحرى األوقات اليت أيكل فيها الثوم والبصل؛ حىت ال يتعارض ذلك مع وقت

ذهابه للمسجد ،أو يستعمل املواد املزيلة لرائحة الثوم ،كالغسل مبعجون األسنان .وهللا أعلم.

()447/5

صالة َم ْن يدافع الريح يف بطنه!

اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/مكروهات الصالة
التاريخ 1427/04/08هـ

السؤال

هل ميكن يل أن أصلي إذا حصرت الغازات يف بطين؟ ألين أتوضأ صباحا وأخرج إىل اجلامعة،

والوضوء يف اجلامعة صعب قليالً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي اللهم صل وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وبعد:

فال تصل إال يف حالة االطمئنان والسكون ما أمكن ،وحاول أيها املصلي أن تنجز أو تصرف كل ما
يشغلك من الصوارف واملالهي كجوع وعطش وخوف متكن إزالته كخوف على طفل أو مال ترعاه،
فإذا أهنيت هذه الشواغل وأبعدت هذه الصوارف فأقبل على الصالة ،فإن القلب إذا توجه إىل هللا

يف هذه احلالة يكون فيه اخلشوع وتدبر القراءة والذكر.
وهذا اخللوص وجتمع القلب يف التوجه له أهم ما يكون يف الصالة اليت من شأهنا أهنا تكفر الذنوب
اليت بينها وبّي الصالة اليت سبقتها ،وتفتح هلا أبواب هللا سبحانه من الرمحة والفضل.

وحبس الريح يف البطن ومدافعة البول والغائط من الشواغل اليت تصرف القلب عن اخلشوع وتدبر

القرآن ،فإذا زامحك ما ينقض الوضوء كهذه اليت سألت عنها أو غريها فال تنازع نفسك إبمساكها،
فإن ذلك يضر بصحتك كما يضر بصالتك اليت هي مفتاح الرمحة ومفتاح الفضل ،وتذكر ما يف

ضمن هذين (الرمحة والفضل) من تفاصيل اخلري والربكة جيعلك ال تبايل أبي صعوبة يف حتقيق هذه
الصالة ذات الرمحة والفضل.

()448/5

إذا انتقض وضوء اإلمام
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1422/5/15

السؤال

إذا انتقض وضوء اإلمام ماذا يفعل؟
اجلواب

إذا بطلت طهارة اإلمام يف الصالة بطلت صالته؛ حلديث ابن عمر يف الصحيحّي(( :ال يقبل هللا

صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ))  .وأما صالة املأمومّي فصحيحة؛ حلديث أيب هريرة مرفوعاً:
((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري .وألن عمر -رضي
هللا عنه -ملا طُعن استخلف عبد الرمحن بن عوف.

واألفضل لإلمام أن يستخلف كما فعل عمر ،فإن مل يفعل استخلف املأموم ،أو صلوا فرادى.

()449/5

انتقاض طهارة اإلمام يف الصالة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة/مبطالت الصالة

التاريخ 1424/11/19هـ

السؤال

إذا أحدث إمام فيما يلي من احلاالت فماذا عليه يف كل حالة؟

( )1إذا أحدث بعد شروعه يف الصالة ،مثالً يف الركعة الثانية؟
( )2إذا تذ هكر أنه حمدث يف الركعة الثانية مثالً؟

( )3إذا تذ هكر أنه حمدث بعد الفراغ من الصالة ،وتوجهه للمأمومّي ماذا عليه؟ وماذا عليهم؟

اجلواب

إذا أحدث بعد شروعه يف الصالة مثالً يف الركعة الثانية خيرج ويستأنف املأمومون صالهتم ،وإذا تذ هكر

أنه حمدث يف الركعة الثانية مثالً خيرج ويستأنف املأمومون صالهتم كذلك.
وإذا تذ هكر أنه حمدث بعد الفراغ من الصالة وتوج ِهه للمأمومّي ،فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة
وحده ،وأما املأمومون فصالهتم صحيحة.

()450/5

إنتقاض طهارة اإلمام
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1423/12/18هـ
السؤال

أان شاب حافظ لكتاب هللا وأتقدم لإلمامة ابلناس يف بعض األحيان ،وقد حصل يل يف مرة من املرات

أن تقدمت مبجموعة من الناس وفجأة أحسست خبروج بسيط للمذي ،ففكرت يف قطع الصالة لكين
تذكرت أن الذين خلفي قد ال يفهموا التصرف يف هذه احلالة حيث إن معظمهم من العوام والغري
متعلمّي ،وكان أن أكملت الصالة ،ويعلم هللا أين كلما تذكرت ذلك اليوم أصابين اخلوف من هللا
على فعلي هذا ،فماذا جيب علي يف هذه احلالة؟ وهل صالهتم صحيحة؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه ،أما صالة املأمومّي فالراجح ومذهب

مجهور أهل العلم خالفاً للحنابلة على أن صالهتم صحيحة ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم-

":يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم" البخاري ( )694ولقول علي بن

أيب طالب -رضي هللا عنه -كما رواه البيهقي بسند ال أبس به ،أنه قال":اإلمام ضامن واملؤذن

مؤمتن ،اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنّي" واإلمام يتحمل أخطاءه ،وأما املأمومون فإن صالهتم

صحيحة وقد روى ابن املنذر يف األوسط وعبد الرزاق أن عمر -رضي هللا عنه -صلى ابلناس يوماً
يف السفر حىت إذا بلغ اجلرف -وهو موقع خارج املدينة -أحس بلالً يف مالبسه فنظر فإذا هي أثر

مين -هذا ساعة الفجر -فاغتسل وأعاد الصالة ومل أيمر من خلفه أبن يعيدوا" وهذا هو الراجح،
وهللا أعلم.

()451/5

أما اإلمام فإنه إذا أحس خبروج شيء فإن اإلحساس ال بد أن يتقّي منه وال جيوز لإلنسان أن خيرج

من الصالة إال مع العلم اليقيين أو الذي يغلب على الظن األكيد ،فإذا أحس بذلك اخلروج أو إذا

خرج فإنه خيرج وجيب عليه أن يقطع صالته ،وأما املأمومون فهم ابخليار ،إما أن يقدموا إماماً يؤمهم

وهذا أقرب كما تقدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف املرض الذي مات فيه بعد أيب بكر ،وهذا
يدل على تغيري اإلمام إىل إمام آخر ،وإن شاءوا أن يصلي كل إنسان على حده فهم ابخليار ،وإن

كان احلنابلة يقوون القول الثاين والراجح هو جواز األمرين ،ولو تقدم إمام منهم مل يكن بعيداً ،لفعل

النيب -صلى هللا عليه وسلم -عندما تقدم يف مرضه الذي مات فيه ،هذا هو الراجح ،وقد ذكر

احلنفية أن اإلنسان إذا صلى متعمداً على غري طهارة أنه يكفر ،وإن كان هذا الكالم ليس جبيد ،لكن
يدل على أن هذه كبرية من كبائر الذنوب وأن اإلنسان حيرم عليه أن يفعل هذا ،وأما اإلنسان ألجل

جهله وعدم علمه فنسأل هللا أن يغفر له زهلل وخطأه ،ويسارع يف التوبة واالستغفار وال حرج عليه يف

ذلك إن شاء هللا للجهل وعدم العلم ،وهللا أعلم.

()452/5

مرور املرأة أمام املصلي
اجمليب د .حممد بن سليمان الفوزان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1422/11/2

السؤال

هل مرور املرأة أمام املصلّي يبطل صالهتم؟ وهل وجود السرتة متنع البطالن وما قدر ارتفاعها؟
اجلواب

مرور املرأة أمام املأمومّي ال تبطل صالهتم؛ ألن اإلمام سرتة ملن خلفه وأما مرورها ما بّي اإلمام أو

املنفرد وسرتته فإن فيه خالفاً واجلمهور على أهنا ال تبطل ووجود الساتر مينع بطالن الصالة ويكفي

يف ذلك العود وحنوه ،مما يكون ارتفاعه مبقدار ثلثي ذراع ،وعند بعضهم يكفي يف ذلك وضع اخلط.

وهللا أعلم.

()453/5

صلى وعليه جنابة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مبطالت الصالة

التاريخ 1424/2/28هـ
السؤال

كيف أعمل إذا كنت أصلي صلوات وأان جنب؟ وال أدري ما احلكم يف ذلك؟ وال أستطيع أن أحصر

هذه الصلوات ،فماذا علي أن أعمل؟ علماً أبين كنت جاهالً للحكم ،وهذا األمر مر عليه سنوات

وأاثبكم هللا.
اجلواب

إذا كنت تصلي الصلوات وأنت على جنابة جهالً لعدم علمك بوجوب الغسل فعليك أن تتوب من

ترك طلب العلم الواجب ،وهو تعلم ما البد منه للقيام ابلعبادات الواجبة .وال جيب عليك قضاء
الصلوات السابقة؛ ألن األحكام الشريعة ال تلزم إال بعد العلم.

()454/5

الصالة خلف اجلنب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1424/6/20هـ

السؤال

أعرف أن هناك إماماً يؤم الناس يف املسجد وهو على جنابة ،فيا شيخ هل الصالة من ورائه جائزة،
وما حكم من صلى وراءه؟ هل صالته جائزة؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :إذا صلى اإلمام وهو حمدث فصالته ابطلة

ابإلمجاع ،وأما ابلنسبة لصالة املأمومّي فنقول أبن صالة املأمومّي صحيحة؛ حلديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ،وإن

أخطأوا فلكم وعليهم" رواه البخاري ( )694وعمر وعثمان  -رضي هللا عنهما  -كل منهما صلى
ابلناس وهو جنب فأعاد ومل أيمر الناس ابإلعادة ،إال املأموم الذي علم حدثه فإنه ال جيوز له أن أيمت
به ،ولو ائتم به وهو يعلم حدثه ويعلم احلكم أنه ال جيوز أن أيمت به فصالته ابطلة.

()455/5

صلى وهو جنب انسياً ،فهل يعيدها؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1424/8/2هـ
السؤال

ما حكم من صلى صالتّي املغرب والعشاء وهو جنب ،ومل يكن يعلم وقت أداء الصالة أنه كذلك؟

هل يعيد الصالة؟ أم أهنا صحيحة وذلك لفعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما نزل عليه

جربيل وهو يصلي ،وأخربه أبن يف قدمه جناسة فما كان من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إال أن

أزاهلا وقام إبكمال صالته دون إعادهتا؟ وإن وجبت إعادة الصالة ،فما هو املستفاد من فعل النيب -
عليه الصالة والسالم -؟

اجلواب

من صلى جنباً جاهالً أو انسياً حدثه فصالته ابطلة ،وعليه االغتسال وإعادة الصالة ،خبالف من

صلى وعليه جناسة جاهالً هبا فصالته صحيحة ،والفرق بينهما أن األول من ابب فعل املأمور،

واملأمورات جيب اإلتيان هبا قدر املستطاع ،والسهو عنها ال خيرج به املسلمون من العهدة ،كما لو
سهى عن صالة مفروضة فإنه يسقط عنه اإلمث وال تسقط عنه الفريضة ،فلذلك ملا رأى رسول هللا -

معةٌ قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -رجالً يصلي ويف ظهر قدمه لُ َ

صلى هللا عليه وسلم  -أن يعيد الوضوء والصالة" رواه أبو داود ( ، )175وحديث أنس  -رضي

هللا عنه " :-من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك" رواه البخاري (، )597

ومسلم ( ، )684وأما الثاين وهو إزالة النجاسة فهو من ابب الرتوك اليت يطلب من املرء أن يتخلى
عنها ،فإن فعلها انسياً أو جاهالً فليس عليه شيء لقوله تعاىل" :ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان"
[البقرة ، ]286:وحيث رفع هللا املؤاخذة عنه مل يبق شيء يطالب به وللحديث الذي استدل به،

السائل أيضاً.

()456/5

املبطل من احلركات يف الصالة
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
كتاب الصالة/مبطالت الصالة

التاريخ 1426/04/24هـ
السؤال
السالم عليكم

مسعت أن الذي يتحرك يف الصالة ثالث حركات اختيارية ال جيوز له أن يتحرك حركة رابعة ،وإال

بطلت صالته ،وعليه اإلعادة.

وقرأت يف احلديث الصحيح :أن من يتثاءب يف الصالة؛ عليه أن يغطي فمه بيده.

فماذا يفعل من يصلي وحترك ثالث حركات مث تثاءب ،هل يتحرك حركة رابعة ليغطي فمه بيده؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاحلركة الكثرية املتوالية تبطل الصالة يف أصح قويل العلماء ،أما احلركة غري املتوالية فال تبطل
الصالة ،لكنها عالمة على عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة ،وقد روي عنه -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال" :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه" أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول -
كما يف فيض القدير ( ، )319/5وحتديد العدد بثالث ال دليل عليه.

وإذا تثاءبت يف الصالة فضع يدك على فمك ،واكظم ما استطعت ،وال جتعل للشيطان حظاً منك،

واعلم أن التعوذ من الشيطان بعد التثاؤب غري مشروع ،فالرسول-صلى هللا عليه وسلم-مل أيمر

بذلك ،ولو كان خرياً لدلّنا عليه ،وهو الذي أمر بوضع اليد على الفم .انظر سنن الرتمذي ()2746
 ،وابن ماجه ( ، )968وأخرب أن التثاؤب من الشيطان .انظر صحيح البخاري ( ، )3289ومسلم

( ، )2994لكن مل أيمر ابلتعوذ منه يف هذه احلالة ،واخلري كل اخلري يف اتباع هدية-صلى هللا عليه
وسلم -وفقنا هللا لسلوك هدي خامت النبّي وقدوة اخللق أمجعّي ،وصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم.

()457/5

الصالة خلف من يلحن يف القراءة
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1426/10/11هـ
السؤال

هل الصالة خلف إمام يلحن يف قراءته تبطل صالة املأموم؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالواجب أال يُعّي يف إمامة املساجد إال من ُحيسن القراءة من غري حلن ،فإن كان اإلمام يلحن يف

القرآن ،وكان حلنه ال حييل املعىن فال حرج يف الصالة خلفه ،وأما إن كان يلحن حلناً حييل املعىن فإنه

جيب تنبيهه والفتح عليه ،فإن أعاد القراءة مستقيمة -فاحلمد هلل -وإال مل جتز الصالة خلفه ،ووجب
على اجلهة املسئولة عزله .واللحن احمليل للمعىن مثل أن يقرأ" :أنعمت عليهم" بكسر التاء أو ضمها.

وال جيوز للمصلّي التساهل ابلصالة خلف من ال حيسن القراءة؛ لكونه يلحن حلناً حييل املعىن ،بل
املتعّي يف حقهم تقدمي من حيسن القراءة من غري حلن مطلقاً ،ال سيما مع كثرة املعتنّي بكتاب هللا
تعاىل قراءة وحفظاً يف هذا الزمان .وهللا أعلم.

()458/5

دليل منع الضحك يف الصالة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

ما هو الدليل على منع الضحك بصوت مرتفع يف الصالة؟ وهل التبسم يبطلها؟ -وجزاكم هللا خرياً-
.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فاملصلي ممنوع من الكالم أثناء الصالة ،وهذا األمر قد أمجع عليه أهل العلم؛ لقول النيب -صلى هللا
عليه وسلم -يف حديث معاوية بن احلكم السلمي-رضي هللا عنه -الذي أخرجه اإلمام مسلم

(" : )537إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس ،إمنا هو التسبيح ،والتكبري ،وقراءة
القرآن" ،فاألقوال اليت تقال يف الصالة حصرها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف التسبيح،
والتكبري ،وقراءة القرآن ،فال جيوز أن تتكلم يف الصالة مبا هو من كالم الناس ،وإذا ضحك املصلي

يف الصالة بطلت صالته؛ ألن هذا ينايف اخلشوع ،واحلال اليت ينبغي أن يكون عليها املصلي ،بل قد
يكون فيه شيء من االستهزاء هبذه العبادة اليت هو فيها ،وبناء على ما تقدم فال جيوز للمصلي أن

يضحك يف الصالة ،فإذا ضحك يف الصالة بطلت صالته .أما التبسم فال أيخذ هذا احلكم؛ ألنه
ليس بضحك .وهللا أعلم.

()459/5

صلى ابلناس انسياً أنه ُجنُب
اجمليب سليمان بن صاحل الراشد
مدير أعمال جلنة الشؤون اإلسالمية ابلشورى

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1426/10/12هـ

السؤال

ما حكم من صلى وهو ُجنُب ،علماً أنه صلى يوماً إماماً؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيجب على من صلى وهو جنب أن يعيد الصالة اليت صالها على هذه احلال ،أما

من صلى خلفه فليس عليه شيء.

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()460/5

سجد اإلمام للسهو بعد السالم فما يصنع املسبوق؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/سجود السهو

التاريخ 1422/8/10
السؤال

رجل مسبوق ابلصالة ،وصار على اإلمام سجود سهو بعد السالم ،فماذا يصنع هذا املسبوق إذا

سلم اإلمام سالمه األول قبل السجود؟ هل يسلم معه متابعة لإلمام ويسجد معه للسهو؟ وإذا سلم

سالمه الثاين بعد سجود السهو قام وأتى مبا فاته من الصالة ،أم أنه ال يسلم معه وينفصل عن إمامة
من حّي سالمه األول ،وهل السالم األول هو الذي تنقضي به الصالة ،أم السالم الثاين؟

اجلواب

على هذا املصلي إذا سلم اإلمام السالم األول ،وكان يظن أن اإلمام سيسجد للسهو فله أن ينتظر
وال يسلم ،فإذا سجد اإلمام سجد معه ،وإن كان بعد ما سلم اإلمام التسليم األول قام ،مث رأى أن

اإلمام يريد السجود عن السهو فال يرجع للسجود مع اإلمام ،وإمنا يكمل صالته ،فإذا انتهى من

صالته سجد هو للسهو الذي فات عليه ،لكون اإلمام جعله بعد السالم ،وال يسوغ له أن يسلم مع
يتم صالته بعد.
اإلمام ألجل أن يسجد معه السجود الثاين؛ ألن السالم انصراف من الصالة ،وهو مل ّ

()461/5

إذا نسي اإلمام التشهد األول يف الصالة؟
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/سجود السهو
التاريخ 1422/4/29

السؤال

صليت العشاء إماماً فلم اجلس للتشهد األول ومل ينبهين أحد من املأمومّي وبعد خروجي من

املسجد غلب على ظين أنين تركت التشهد األول ،مث مسعت اثنان يتكلمان يقوالن :إن اإلمام مل

جيلس للتشهد األول .بعدها أيقنت أنين مل اجلس للتشهد.
فما حكم ذلك يل وللمأمومّي؟

اجلواب

من ترك التشهد األول يف الصالة سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو سجدتّي قبل السالم ،فإن مل
يسجد للسهو نسياانً أو جهالً ابحلكم مث ذكر ذلك أو َعلِ َمهُ بعد السالم من الصالة سجد سجدتّي
إن كان قريباً ،وإال أعاد الصالة ،هذا أظهر األقوال يف املسألة ،ألن التشهد األول واجب يف أظهر
قويل العلماء ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم نسي التشهد األول فسجد للسهو قبل السالم ،وهذا

ُخم هرج يف الصحيحّي من حديث عبد هللا بن حبينة ،ولوال أنه واجب ما جربه ابلسجود ،فدل ذلك

على أن السجود بدل من التشهد ،والبدل له حكم املبدل منه ,فال بد من اإلتيان به.
وأما من صلى معك فال تُ َكلهف إخبارهم هبذا احلكم ،بل الواجب على كل ٍ
واحد منهم أن يسأل عن
أمور دينه ،وفقك هللا.

()462/5

صلى الظهر ركعتّي سهواً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/سجود السهو
التاريخ 1423/11/1هـ

السؤال

لو أن شخصاً صلى صالة الظهر مث سلم بعد التشهد سهواً يف الركعة الثانية ،فما هو احلكم يف هذه

احلالة؟

اجلواب
عليه أن يقوم ويكمل صالته مث يسجد للسهو ،واألفضل يف مثل هذه احلال أن يكون سجوده للسهو
بعد السالم ،فإن سجد قبل السالم صح.

()463/5

مواضع سجود السهو
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصالة/سجود السهو
التاريخ 1423/8/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مىت يشرع سجود السهو؟

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:
سـ /ما أسباب سجود السهو؟

جـ /سجود السهو يف الصالة أسبابه يف اجلملة ثالثة:

( )1الزايدة.

( )2والنقص.
( )3والشك.

فالزايدة :مثل أن يزيد اإلنسان ركوعاً ،أو سجوداً ،أو قياماً ،أو قعوداً.
والنقص :مثل أن ينقص اإلنسان ركناً ،أو ينقص واجباً من واجبات الصالة.

والشك :أن يرتدد ،كم صلى ثالاثً ،أم أربعاً مثالً.
أما الزايدة فإن اإلنسان إذا زاد الصالة ركوعاً أو سجوداً ،أو قياماً ،أو قعوداً متعمداً بطلت صالته؛
ألنه إذا زاد فقد أتى ابلصالة على غري الوجه الذي أمره به هللا -تعاىل -ورسوله -صلى هللا عليه

وسلم ،-وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" مسلم
(. )1718

أما إذا زاد ذلك انسياً فإن صالته ال تبطل ،ولكنه يسجد للسهو بعد السالم ،ودليل ذلك حديث

أيب هريرة -رضي هللا عنه -حّي سلم النيب -صلى هللا عليه وسلم -من الركعتّي يف إحدى صاليت

العشي ،إما الظهر وإما العصر فلما ذ ّكروه أتى النيب -صلى هللا عليه وسلم -مبا بقي من صالته ،مث

سلم مث سجد سجدتّي بعدما سلم ،انظر البخاري ( ، )482ومسلم ( )573وحديث ابن مسعود -

رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى هبم الظهر مخساً فلما انصرف قيل له :أزيد

يف الصالة؟ قال":وما ذاك؟ " قالوا :صليت مخساً ،فثىن رجليه ،واستقبل القبلة ،وسجد سجدتّي

البخاري ( ، )404ومسلم (. )572

أما النقص :فإن نقص اإلنسان ركناً من أركان الصالة فال خيلو:

()464/5

إما أن يذكره قبل أن يصل إىل موضعه من الركعة الثانية ،فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأيت ابلركن ومبا
بعده.
وإما أال يذكره إال حّي يصل إىل موضعه من الركعة الثانية ،وحينئذ تكون الركعة الثانية بدالً عن اليت
ترك ركناً منها فيأيت بدهلا بركعة ،ويف هاتّي احلالتّي يسجد بعد السالم ،مثال ذلك :رجل قام حّي

سجد السجدة األوىل من الركعة األوىل ومل جيلس ومل يسجد السجدة الثانية ،وملا شرع يف القراءة ذكر
أنه مل يسجد ومل جيلس بّي السجدتّي ،فحينئذ يرجع وجيلس بّي السجدتّي ،مث يسجد ،مث يقوم فيأيت

مبا بقي من صالته ،ويسجد السهو بعد السالم.

ومثال ملن مل يذكره إال بعد وصوله إىل حمله من الركعة الثانية :أنه قام من السجدة األوىل يف الركعة

األوىل ومل يسجد السجدة الثانية ومل جيلس بّي السجدتّي ،ولكنه مل يذكر إال حّي جلس بّي

السجدتّي يف الركعة الثانية ،ففي هذه احلالة تكون الركعة الثانية هي الركعة األوىل ،ويزيد ركعة يف

صالته ،ويسلم مث يسجد للسهو.

أما نقص الواجب :فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إىل املوضع الذي يليه مثل :أن ينسى

قول":سبحان ريب األعلى" ومل يذكر إال بعد أن رفع من السجود ،فهذا قد ترك واجباً من واجبات

الصالة سهواً فيمضي يف صالته ،ويسجد للسهو قبل السالم؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا
ترك التشهد األول مضى يف صالته ومل يرجع وسجد للسهو قبل السالم انظر البخاري (، )1224

ومسلم (. )570

أما الشك فإن الشك وهو :الرتدد بّي الزايدة والنقص ،مثل :أن يرتدد هل صلى ثالاثً أو أربعاً فال

خيلو من حالّي:

إما أن يرتجح عنده أحد الطرفّي الزايدة أو النقص ،فيبين على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد

للسهو بعد السالم ،وإما أال يرتجح عنده أحد األمرين فيبين على اليقّي وهو األقل ويتم عليه،
ويسجد للسهو قبل السالم مثال ذلك :رجل يصلي الظهر مث شك هل هو يف الركعة الثالثة أو

الرابعة ،وترجح عنده أهنا الثالثة فيأيت بركعة ،مث يسلم ،مث يسجد للسهو.

()465/5

ومثال ما استوى فيه األمران :رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ،أو الرابعة ،ومل يرتجح
عنده أهنا الثالثة ،أو الرابعة فيبين على اليقّي وهو األقل ،وجيعلها الثالثة مث أييت بركعة ويسجد للسهو

قبل أن يسلم.

وهبذا تبّي أن سجود السهو يكون قبل السالم فيما إذا ترك واجباً من الواجبات ،أو إذا شك يف
عدد الركعات ومل يرتجح عنده أحد الطرفّي.

وأنه يكون بعد السالم فيما إذا زاد يف صالته ،أو شك وترجح عنده أحد الطرفّي.

[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -اجلزء (. ] )17-14/14

()466/5

نسيان سنة يف الصالة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/سجود السهو

التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

ما حكم نسيان أي سنة يف الصالة؟ وهل القراءة يف الصالة اجلهرية وراء اإلمام ضرورية؟ وما حكم
مسك الريح قبل وبعد وأثناء الصالة؟ والسالم عليكم.

اجلواب

سنن الصالة ال تبطل الصالة برتكها سهواً أو عمداً ،ولكن إذا ترك مسنوانً من مسنوانت الصالة

نسياانً ،وكان من عزمه أن أييت به سن له السجود؛ ألنه قول مشروع فيجربه بسجود السهو ،أما لو
ترك السنة عمداً فال يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو.

()467/5

من أحكام سجود السهو

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/سجود السهو

التاريخ 1425/11/06هـ

السؤال

ما طريقة األحناف يف سجود السهو؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فإن الواجب على من يسأل عن أحكام دينه أن يسأل عنها وفق ما جاء يف كتاب هللا تعاىل ،وسنة

رسوله صلى هللا عليه وسلم; فإذا تبّي له احلكم مما جاء يف األدلة الشرعية فعليه األخذ به والعمل
فالن أو ٍ
مبقتضاه ،وال حيسن ابملسلم أن يسأل عن حكم الشيء على مذهب ٍ
فالن؛ ألن أهل العلم

أحكاما جاءت يف
كل فإن لسجود السهو
ً
ً
مجيعا إمنا يعملون ابلكتاب والسنة وينطلقون منهما .وعلى ٍّ
سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم; وبيهنها أهل العلم ،وأمهها:

هوا ،كزايدة ركعة أو سجدة ،والنقص
ً
أوال :أسباب سجود السهو ثالثة ،هي :الزايدة يف الصالة س ً

ِع للمصلي
سبب من هذه األسباب ُشر َ
سهوا ،كنقص ركعة أو سجدة ،والشك فيها ،فإذا حصل ٌ
منها ً

أن يسجد سجدتّي للسهو.

اثنيًا :جيوز سجود السهو قبل السالم وبعده؛ لورود األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم;

بذلك ،واألمر فيه واسع ،لكن قال بعض أهل العلم :إن األفضل أن يكون السجود قبل السالم ،إال

يف موضعّي ،مها:
سهوا ،فإنه
املوضع األول :إذا سلم قبل متام الصالة ،كأن يسلم بعد الركعة الثانية من صالة الظهر ً
يكمل صالته ،مث يسلم ،مث يسجد بعد السالم؛ لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم; حينما سلم من

الركعة الثانية يف صالة الظهر أو العصر ،مث أكمل صالته ،مث سلم ،مث سجد سجدتّي للسهو .متفق
عليه :البخاري ( )714ومسلم (. )573

()468/5

ثالاث يف
ثالاث أم أر ًبعا يف الرابعية ،أو اثنتّي أم ً
املوضع الثاين :إذا شك يف صالته فلم يد ِر كم صلى ً

املغرب ،أو واحد ًة أو اثنتّي يف الفجر ،فإذا شك يف ذلك وغلب على ظنه أحد األمرين فإنه يعمل
به ،مث يسلم ،مث يسجد سجدتّي للسهو؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم " :إِ َذا َش ه
َح ُد ُك ْم ِيف
كأَ

اب فَـلْيُتِ هم َعلَْي ِه مثُه لْيُسلِّ ْم مثُه يَ ْس ُج ْد َس ْج َدتَ ْ ِ
ّي" .رواه البخاري (. )401
ص َالتِِه فَـ ْليَـتَ َح هر ال ه
ص َو َ
َ
َ
ٍ
مجاعة فإن اإلمام يتح همل عن املأموين سهوهم ،فإذا سجد اإلمام
اثلثًا :إذا كان اإلنسان يف صالة
للسهو سجد املأمومون معه ،وإن مل يسجد مل يسجدوا ولو حصل من أحدهم سهو؛ ألن اإلمام

يتحمل هذا األمر عن املأمومّي ،لكن لو كان املصلي مسبوقًا وحصل منه السهو مع إمامه أو فيما
ٍ
حينئذ مبثابة املنفرد.
انفرد به بعد سالم إمامه فإنه يسجد للسهو؛ ألنه
ابعا :الدعاء يف سجود السهو كالدعاء يف سجود الصالة.
رً

ما سبق ذكره هو أهم أحكام سجود السهو ،ومن أراد االستزادة من ذلك فعليه بكتب أحاديث

األحكام أو كتب الفقه ،وذلك يف ابب سجود السهو من كتاب الصالة.
وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()469/5

متابعة اإلمام إذا قام للخامسة
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب الصالة/سجود السهو

التاريخ 1426/04/13هـ

السؤال

صلينا العشاء مجاعة ،فقام اإلمام إىل اخلامسة سهواً ،ونبهناه إال أنه أصر على القيام ،فتابعناه يف

صالته حىت أهنى الركعة اخلامسة ،وسجد للسهو ،وسلم وسلمنا معه ،فهل الصالة صحيحة؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز لكم متابعة اإلمام إذا قام إىل خامسة يف رابعية ،أو إىل رابعة يف صالة املغرب ،أو إىل اثلثة يف
صالة الفجر ،وإذا فعلتم ذلك متعمدين عاملّي هبذا احلكم فصالتكم غري صحيحة ،أما إن كنتم

جاهلّي أو غري متأكدين فصالتكم صحيحة بال إشكال؛ ألن القاعدة :أن من فعل حمظوراً يف عبادة

جاهالً أو مكرهاً أو انسياً فعبادته صحيحة وال إمث عليه ،وال كفارة؛ لألدلة املعلومة يف عدم مؤاخذة
اجلاهل والناسي واملكره .وهللا أعلم.
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رفع الصوت ابلذكر بعد الصالة
اجمليب حممد بن عبد العزيز العامر
القاضي مبحكمة جدة

كتاب الصالة/الذكر بعد الصالة

التاريخ 1422/4/7

السؤال

السؤال :ما حكم رفع الصوت ابلذكر بعد الصالة؟
اجلواب

جاء يف الصحيح عن ابن عباس (رضي هللا عنهما) ما يدل على أن رفع الصوت ابلذكر حّي ينصرف
الناس من الصالة كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأهنم كانوا يعرفون انقضاء صالة

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -بذلك ،لكن ذهب اجلمهور إىل أن هذا الفعل منسوخ ومل يتبّي
لنا انسخ صريح لذلك ،ولذا فالذي نراه أن اجلهر ابلذكر بعد الصالة مشروع لصحة الدليل عليه
وهللا أعلم.
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رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم
كتاب الصالة/الذكر بعد الصالة

التاريخ 1422/5/2
السؤال

ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة؟

اجلواب

رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة ال أصل له ،ومل ينقل عن أحد من الصحابة وإمنا املشروع بعد

الفريضة الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري ،وإذا رأيت من يفعل ذلك فعليك مبناصحته
بلطف ورفق فإن الرفق ما كان يف شئ إال زانه.

()472/5

الدعاء عقب الصلوات املفروضة
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة/الذكر بعد الصالة
التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

نذهب لزايرة بعض األصدقاء وعندما أييت وقت الصالة كصالة املغرب مثالً نصلي مجاعة (يف البيت)
,لبعد املساجد (يف غري اجلمعة) واحلمد هلل ,وعندما تنتهي الصالة يسلم اإلمام على الرجال ،ويقول

هلم تقبل هللا منكم ،ويقولون له مثل ذلك ,مث يبدأ ابلدعاء وخيتم قائالً إىل روح والدينا وأرواح أموات

املسلمّي مجيعاً ،وإىل روح نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -الفاحتة ،ويبدأ اجلميع بقراءة الفاحتة يف
سره .هل جيوز ذلك أم هو حرام؟ وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
السؤال فيه عدة جزئيات ،أمهها حكم الصالة اليت تقام مجاعة يف البيوت ،وهذه ال حرج فيها ،وهي

جائزة إن شاء هللا تعاىل ،خاصة يف حق من يعيشون يف بالد ال يدين أهلها ابإلسالم ،واملساجد فيها
قليلة ،وإن كان األفضل يف حق الرجال أن حيرصوا على أدائها يف املساجد ،ملا يف ذلك من الفوائد
العظيمة اليت تتحقق من التقاء املسلمّي مع بعضهم البعض.

وأما الشق الثاين :وهو ما يقوم به املصلون بعد فراغهم من صالهتم ،فهذا قد ورد فيه من األحاديث
ما بّي فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعد الصالة ،فكل ما نقل من األوراد واهليئات عن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -فهو مشروع فعله وقوله ،واملسلم حمكوم يف ابب العبادات بضابطّي اثنّي

مها :اإلخالص واملتابعة ،أي إخالص العمل هلل تعاىل ،وإيقاع العمل وفق ما جاء به النيب  -صلى هللا

عليه وسلم .-

فإذا اختل الشرط األول كان العمل غري مقبول ،وإذا اختل الشرط الثاين كان أمراً حمداثً يف الدين،

وهو مردود على صاحبه.

ومل ينقل عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وال عن صحابته من بعده أهنم كانوا خيصون أدابر
الصلوات ابألذكار واألدعية اجلماعية ،واخلري كل اخلري يف اتباعهم ،وهللا أعلم.

()473/5

استقبال اإلمام القبلة بعد السالم
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الصالة/الذكر بعد الصالة
التاريخ 1424/5/5هـ

السؤال
لدينا إمام غري راتب يف املسجد من اإلخوة العرب ،بعد أن ينتهي من الصالة يستدير جهة املأمومّي
يسبح ويهلل ،مث بعد حوايل أربع دقائق يستدير مرة أخرى جهة القبلة ـ وهو ال يزال يف احملراب ـ

ليدعو بصوت غري مسموع وبدون رفع يديه ـ وهو مداوم على هذا التصرف ـ هل تصرفه له أثر يف
السنة الشريفة .أم أنه نوع من البدعة ،وجزاكم هللا خريا.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد ورد عن أيب أمامة  -رضي هللا عنه -قال :قيل" اي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أي
الدعاء أمسع قال" :جوف الليل اآلخر ،ودبر الصلوات املكتوابت" رواه الرتمذي ( )3499وغريه،
كما ورد فعل ذلك عن الصحابة  -رضي هللا عنهم .-

وما يفعله هذا اإلمام غري الراتب ال يدخل حتت البدعة حىت ولو داوم عليه ،ألن هذا ما وردت به
السنة.

لكن مىت كان هذا الفاعل رجالً مرموقاً بّي الناس وهو حمل لالقتداء ،وكان يفعل ذلك أمام الناس

وحبضرهتم وعلى صورة مستمرة خشي أن يظن بعض اجلهال والعوام أن ذلك من األمور الواجبة بعد

الصالة وأنه ال يسع املصلي تركه.

فمن هذه اجلهة وسداً لذريعة االعتقاد اخلاطئ ودرءاً للبس حيسن هلذا الفاعل أن يرتك الدعاء أحياانً،
وهذا من ابب الفقه يف الدين ،واالحتياط يف بيان هذه الشريعة.
وهلذا الباب أعين سد الذرائع أصل يف فعل السلف ،فقد كان بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -
يرتك األضحية مع قدرته عليها خشية أن يظن الناس أهنا واجبة.
أما الدعاء مجاعة؛ حبيث إن اإلمام يدعو ويؤمن املأمومون على دعائه ،يداومون على ذلك ،فهذا
الفعل بدعة قطعاً.

()474/5

والدليل على بدعيته أن ذلك مل ينقل فعله عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -مع أصحابه -
رضي هللا عنهم  ،-وكذا مل ينقل فعله عن الصحابة  -رضي هللا عنهم.

اللهم إال إن فعل ذلك على سبيل التعليم أو لعارض ،لكن دون مداومة ،مع أمن ذريعة أن يعتقد

بعض الناس مشروعيته أو سنته بعد كل صالة ،واحلاصل :أن الدعاء مشروع بل مسنون يف أدابر
الصلوات املكتوابت ،وهو من مواطن إجابة الدعاء ،لكن هل يدعو قبل التسليم من الصالة أو بعد

االنصراف من الصالة فقد اختلف أهل العلم يف معىن (دبر الصالة) هل هو آخر الصالة قبل

التسليم منها ،أو هو بعد االنصراف من الصالة؛ ألن دبر الشيء حيتمل يف اللغة كال املعنيّي ،واألمر
يف هذا واسع ،لكن من أراد أن يدعو بعد االنصراف من الصالة كان األوىل يف حقه أن يؤخر دعاءه

حىت يفرغ من اإلتيان ابألذكار اليت تقال بعد الصالة ،وهللا املوفق.

()475/5

التحول من إمام إىل آخر
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/صالة املسبوق
التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

هل جيوز تغيري النية داخل الصالة؟ مبعىن أن رجالً اختذ إماماً وكان هذا اإلمام مسبوقاً يف الصالة ،فلم
يستجب هذا اإلمام للمأموم ،فقام املأموم بتغيري هذا اإلمام مبسبوق آخر .أفيدوان .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ابلنسبة للمسبوق إذا أتى للمسجد ينتظر حىت جيد بعض املسبوقّي من أمثاله ممن يريدون قضاء هذه

الصالة فيصلي معهم ،ومل يرد أن الشخص يدخل مع شخص مسبوق قد أدرك جزءاً من الصالة

فيتخذه إماماً له ،ولذا فاألوىل له االنتظار حىت يدخل بعض الناس من أمثاله فيصلي معهم مجاعة،

وال يفعل هذا الفعل ،وهو تنبيه بعض املسبوقّي حىت يكون إماماً له ،وابلنسبة للمسبوق لو أراد أن

حيول النية من نية االنفراد إىل نية اإلمامة فهذا جائز؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف ليلة من

الليايل كان يصلي وحده ،مث أتى بعد ذلك ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وصلى معه فأمت النيب -
صلى هللا عليه وسلم -به الصالة ،واحلديث خمرج يف الصحيحّي .البخاري ( ، )883ومسلم
(. )763
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الصالة خلف من ال حيسن القراءة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1422/5/15

السؤال

ما حكم من صلّى خلف ٍ
إمام ال ُحيسن قراءة الفاحتة ،مبعىن أنه يرفع املنصوب ،وينصب املرفوع ،أي
ال ُحيسن املعاملة يف عالمات البناء واإلعراب ،ولقد مسعت أ ّن اإلمام إذا أخطأ يف هذه ،فإن صالة

املأموم غري صحيحة ،وهللا أعلم .ومع األسف جند من يتوىل اإلمامة من هذه الشرحية اجلاهلة.
اجلواب

إذا َحلَن اإلمام يف الفاحتة حلناً حييل املعىن ،فال تصح صالته ،وال من خلفه.
وإذا كان حلنه ال حييل املعىن فالصالة صحيحة  -إن شاء هللا .-

ومثال اللحن الذي حييل املعىن ،رفع التاء من قوله تعاىل(( :صراط الذين أنعمت عليهم))  .واللحن
الذي ال حييل املعىن ،رفع الباء من قوله تعاىل(( :احلمد هلل رب العاملّي))  .وهللا أعلم.
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إذا انتقض وضوء اإلمام
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة/مبطالت الصالة
التاريخ 1422/5/15
السؤال

إذا انتقض وضوء اإلمام ماذا يفعل؟
اجلواب

إذا بطلت طهارة اإلمام يف الصالة بطلت صالته؛ حلديث ابن عمر يف الصحيحّي(( :ال يقبل هللا

صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ))  .وأما صالة املأمومّي فصحيحة؛ حلديث أيب هريرة مرفوعاً:
((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري .وألن عمر -رضي
هللا عنه -ملا طُعن استخلف عبد الرمحن بن عوف.

واألفضل لإلمام أن يستخلف كما فعل عمر ،فإن مل يفعل استخلف املأموم ،أو صلوا فرادى.
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متابعة اإلمام بسماعه أم برؤيته؟

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1422/7/22

السؤال

هل متابعة املأموم إلمامه يكون على التكبري ،أم على فعل اإلمام؟

اجلواب

الذي يظهر أ ّن يف املسألة تفصيالً َُ يقتضيه حال املأموم ومكانه من اإلمام.
 -1فإن كان املأموم مبكان يرى فيه اإلمام ،فمتابعته له تكون بعد ُّ
حتقق األمرين مجيعاً :التكبري
يكرب ،وبعضهم يق ِّدم التكبري مث يشرع يف
والفعل؛ ألن بعض األئمة يشرع يف االنتقال إىل الركن مث ِّ

االنتقال .وقد أخرج البخاري عن الرباء قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا
ملن محده ،مل ْحي ِن أح ٌدِ منها ظهره حىت يقع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساجداً َُ ،مث نقع سجوداً

بعده .ويف سنن أيب داود :عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إمنا ُجعل

يكرب وإذا ركع فاركعوا ،وال تركعوا حىت يركع)) .
تكربوا حىت ّ
فكربوا ،وال ّ
كرب ّ
اإلمام ليؤمتّ به ،فإذا ّ
 -2وإن كان املأموم بعيداً عن اإلمام حبيث ال يراه ،فهذا ال تكون متابعته له إال على تكبريهِ؛
الستحالة متابعته على الفعل ،وما شرع لإلمام رفع الصوت ابلتكبري إال لتحقيق االئتمام به.
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هل جيوز للمقعد أن يؤم املصلّي؟!

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1425/2/22هـ
السؤال

أان معاق ال أقدر على القيام ،هل جتوز يل إمامة املصلّي؟ وكيف تصلي زوجيت معي جالسة أم قائمة؟

ولكم الشكر.
اجلواب

إذا كنت ال تقدر على القيام فال جتوز لك إمامة القادرين على القيام ال يف املسجد وال مع زوجتك،

قال يف املغين( :وال يؤم القاعد من يقدر على القيام إال بشرطّي :أحدمها :أن يكون إمام احلي نص

عليه أمحد.

الثاين :أن يكون مرضه يرجى زواله؛ ألن إمامة من ال يرجى زوال علته يفضي إىل ترك القيام على

الدوام) .

()480/5

الصالة خلف األشعري
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

اي شيخنا الفاضل :هل جيوز يل الصالة خلف شيخ يصرح بعقيدته األشعرية ،وجييز التوسل ابلرسول

-عليه الصالة والسالم -ويستدل حبديث األعمى ،وأيضا يقول :كيف جتعلون احلياة سبباً يف إجابة

الدعاء؟ .أفيدوان -جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

فأقول ومن هللا أستمد العون والتوفيق:

()481/5

حديث توسل األعمى ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -واسشفاعه به أن يرد هللا -تعاىل -بصره رواه
الرتمذي ( ، )3578وابن ماجة ( )1385وغريمها عن عثمان بن حنيف  -رضي هللا عنه -عن النيب
-صلى هللا عليه وسلم،-ومن الناس من يقول :إن هذا يقتضي جواز التوسل به  -صلى هللا عليه

وسلم -حياً وميتاً ،وحيتج به من يتوسل بذاته بعد موته ويف مغيبه ،وهذا احلديث يف صحته نظر ،وقد
بّي بعض احملققّي من أهل العلم أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النيب -

صلى هللا عليه وسلم -بل فيه التوسل بدعائه  -صلى هللا عليه وسلم -ربه أن يرد إىل هذا األعمى

بصره ،واملسألة كما ترى خالفية ،والراجح فيها عدم جواز التوسل بذاته  -صلى هللا عليه وسلم،-

وأما الشيخ الذي ذكرته يف سؤالك فأرى لك أن تناقشه مناقشة علمية هادئة مبناها على املناصحة
وحتري إصابة احلق يف هذه املسألة أو غريها من املسائل إن كانت لديك القدرة على ذلك ،وأما
الصالة خلفه فقد ذكر العلماء أنه ليس من شرط اإلئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد إمامه ،وال أن
ميتحنه فيقول :ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور احلال ،ولو صلى مبتدع يدعو إىل بدعته ،أو

فاسق ظاهر الفسق وهو اإلمام الراتب الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه كإمام اجلمعة والعيدين واإلمام
يف صالة احلج بعرفة وحنو ذلك ،فإن املأموم يصلي خلفه عند عامة السلف واخللف .ومن ترك

اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء ،والصحيح أنه يصليها ،وال
يعيدها ،فإن الصحابة  -رضي هللا عنهم -كانوا يصلون اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار وال

يعيدون ،كما كان عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -يصلي خلف احلجاج بن يوسف ،وكذلك

أنس  -رضي هللا عنه ،-وكان عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -وغريه يصلون خلف الوليد بن
عقبة بن أيب معيط.

()482/5
ويف الصحيح أن عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -ملا ِ
حصر صلى ابلناس شخص فسأل سائل

عثمان -رضي هللا عنه" :-إنك إمام عامة ،وهذا الذي يصلي ابلناس إمام فتنة ،فقال :اي ابن أخي،
إن الصالة من أحسن ما يفعل الناس ،فإذا أحسنوا فأحسن معهم ،وإذا أسأؤوا فاجتب
إساءهتم"خرجه البخاري يف صحيحه بشرحه الفتح كتاب األذان /ابب إمامة املفتون واملبتدع حديث

رقم ( -695ج . )188/2-والفاسق واملبتدع صالته يف نفسها صحيحه ،فإذا صلى املأموم خلفه
مل تبطل صالته ،لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه؛ ألن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب.

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً ال يرتب إماماً للمسلمّي فإنه يستحق التعزير حىت يتوب فإن

أمكن هجره حىت يتوب كان حسناً ،وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى خلف غريه
أثر ذلك يف إنكار املنكر حىت يتوب ،أو يعزل ،أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك

الصالة خلفه كان يف ذلك مصلحة شرعية ،ومل تفت املأموم مجعة وال مجاعة .وأما إذا أدى ذلك إىل
أن تفوته اجلمعة ،فهنا ال يرتك الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة  -رضي هللا عنهم ،-وكذلك

إذا كان اإلمام قد رتبه والة األمور ليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعية فهنا ال ترتك الصالة

خلفه ،بل الصالة خلفه أفضل ،فإذا أمكن اإلنسان أال يقدم مظهراً للمنكر يف اإلمامة وجب عليه
ذلك ،لكن إذا واله غريه ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة أو كان ال يتمكن من صرفه عن اإلمامة إال

أعظم ضرراً أعظم من ضرر ما أظهر من املنكر فال جيوز دفع الفساد القليل ابلفساد الكثري ،وال دفع

أخف الضررين حبصول أعظمهما ،فإن الشرائع جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد

وتقليلها حبسب اإلمكان فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم فساداً من االقتداء فيهما ابإلمام الفاجر،
ال سيما إذا كان التخلف عنها ال يدفع فجورا ً،فيبقى تعطيل املصلحة الشرعية بدون دفع تلك

املفسدة.

()483/5

وأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة خلف الرب فهذا أوىل من فعلها خلف الفاجر ،فتأمل هذا -اي

أخي -وتدبره؛ فإن احلاجة ماسة إىل فهمه ،وانظر بسط القول يف هذا يف شرح العقيدة الطحاوية

البن أيب العز احلنفي ( ، )534-529/2وانظر يف التوسل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
( ، )287-286/3ومنهاج السنة النبوية ( ، )66/1وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

واإلفتاء ابململكة العربية السعودية فتاوى العقيدة اجمللد ( . )354-349/1وهللا املوفق ،وصلى هللا

عليه وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()484/5

االئتمام مبن مل ينو اإلمامة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1425/1/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل من املمكن أن أصلي خلف زوجي بعد أن بدأ الصالة بدون أن يكون عنده علم أبين سأصلي

خلفه ،يعين :ليس عنده نية اجلماعة؟

اجلواب
نعم ِ
لك ذلك ،ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قام يصلي مث قام ابن عباس -رضي هللا عنهما-
فوقف عن يسار النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأخذ النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيده فأداره عن
ميينه ،وصلى ابن عباس مع النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فلك أن تصلي مع زوجك ،وإن مل يكن

نوى اإلمامة.

()485/5

إمامة املرأة للنساء

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1423/11/3هـ
السؤال

جعل البعض من العلماء الذكورة شرطاً لإلمامة ،ومنعوا بذلك إمامة املرأة للنساء مع أن السيدة
عائشة قد أمت النساء كما ورد يف بعض الكتب ،فما رأيكم وما هو األرجح واألفضل يف هذا

اخلصوص وما شروطه؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد فإن إمامة املرأة للنساء يف الصالة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من

أقوال أهل العلم وال كراهة فيها ،وهذا هو مذهب الشافعية واحلنابلة ملا ثبت يف سنن أيب داود

( )591أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ،وملا ثبت عن عائشة -
نساء يف الفريضة أخرجه البيهقي ()131/3
رضي هللا عنها  ،-كما أشري يف السؤال  -أهنا أمت ً

وغريه وصحح إسناده النووي ،وجاء ذلك أيضاً عن أم سلمة وغريها ،نفس املرجع.

فإذا تيسر للنساء أن يصلّي مجاعة كالرتاويح فهذا حسن بشرط أن يقتصر األمر على النساء فال

يطلع عليهم من الرجال األجانب أحد أو يسمع صوهتن ،وتكون من تؤمهن وسطهن ملا جاء عن
عائشة  -رضي هللا عنها ،وهللا أعلم.

()486/5

متابعة إمام يرتك بعض السنن
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1423/8/24هـ
السؤال

هل جتب متابعة اإلمام إذا مل يقبض ومل جيلس جلسة االسرتاحة؟

اجلواب

هذه املسألة حمل تفصيل ،ويتضح هذا ببيان املراد مبتابعة املأموم لإلمام ،فأقول :املراد ابملتابعة :أال
يسبق املأموم اإلمام بفعل من أفعال الصالة الظاهرة -كما صرح به اإلمام النووي يف شرح صحيح

مسلم ،-وأال يتخلف عنه بفعل من األفعال ،سواء يف تكبرية اإلحرام ،أو يف تكبريات االنتقال ،أو يف
القيام ،أو يف الركوع ،أو يف السجود ،أو يف التسليم من الصالة.

وعلى هذا ،فالواجب متابعة اإلمام يف ذلك الفعل -حبيث يقوم إذا قام ،ويسجد إذا سجد ،و ...

ويؤدي ذلك يف زمنه ،-حبيث يقوم ابلفعل عقب فعل اإلمام بال أتخر.
وأما هيئة الفعل أو صفته ،كالقبض أو السدل حال القيام ،والتورك أو االفرتاش حال اجللوس ،وحنو
ذلك من اهليئات ،فال جتب فيها متابعة اإلمام ،وإمنا يفعل املصلي ما يسن له يف ذلك احلال ،ويدل

على ما تقدم حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -الثابت يف الصحيحّي البخاري ( )722واللفظ له،

ومسلم ( )414عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه،

فإذا ركع فاركعوا ،وإذا قال :مسع هللا ملن محده ،فقولوا :ربنا لك احلمد ،وإذا سجد فاسجدوا وإذا
صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون" وعلى هذا فال تشرع متابعة اإلمام يف ترك القبض ،بل املشروع
قبض اليد اليمىن على اليسرى ووضعهما على الصدر ،كما ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -يف

حديث وائل بن حجر -رضي هللا عنه -الذي رواه ابن خزمية يف صحيحه (. )243- 242/1
هذا ابلنسبة ملسألة القبض املذكورة يف الشطر األول من السؤال.

()487/5

وأما ابلنسبة جللسة االسرتاحة ،فعلى القول أبهنا سنة مطلقاً -للمحتاج وغريه -فإن املشروع متابعة
اإلمام؛ ألن املتابعة واجبة واجللسة سنة ،فتقدم املتابعة هلذا السبب ،كما أفىت بذلك شيخ اإلسالم

ابن تيمية -رمحه هللا -يف (جمموع الفتاوى . )452-451/22

بل إن الواجب قد يرتك ألجل متابعة اإلمام ،كما إذا سها اإلمام فقام ومل جيلس للتشهد األول فإن
املأموم يلزمه متابعة اإلمام ولو ترك الواجب ،بل وقد يرتك املأموم الركن من أجل متابعة اإلمام كما

يدل لذلك قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعّي" واحلديث يف

الصحيحّي ،سبق خترجيه.

وقد يقال إن هذه اجللسة يسرية ال حيصل هبا ختلف عن اإلمام ،واجلواب :أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال ... ":وإذا ركعوا فاركعوا ،وإذا سجد فاسجدوا  " ...سبق خترجيه فأتى ابلفاء الدالة على
الرتتيب والتعقيب دون مهلة ،وهذا يدل على أن املشروع يف حق املأموم أال يتأخر عن اإلمام ولو

يسرياً ،وهذا هو حقيقة االئتمام ،كما قرر ذلك فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -يف
(الشرح املمتع  ، )193-192/3وهللا -تعاىل -أعلم.

()488/5

صالة املرأة مع زوجها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1422/10/28
السؤال

كيف يصلي الرجل بزوجته؟

اجلواب

إذا صلى اإلنسان ابمرأة ،يعين :اإلمام رجل واملأموم امرأة ،ومها اثنان فإن املرأة تكون خلف الرجل ال

تكون على ميينه ،وإمنا تكون وراءه ،وهم هبذا يعدون مجاعة .وهللا أعلم.

()489/5

مدخن وأصلي بزمالئي ،فما احلكم؟
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1422/10/18
السؤال

علي
أان يف عملي أقوم إبمامة زمالئي يف الصالة ،احلمد هلل أان أحفظ سوراً من القرآن وليس ّ
ملحوظات إال أنين أدخن وثويب طويل ،فهل جيوز أن أصبح إماماً هلم؟ وال يوجد أحد من الزمالء

املصلّي معي أحفظ مين وأحرص على وقت الصالة ،فأان أذهب إىل املصلى مبكراً وزمالئي يف معظم

األحيان يتأخرون.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أخي السائل ،أنت مأجور  -إن شاء هللا -على صالتك
بزمالئك يف العمل ملا ذكرت من حالك أنك أكثرهم حفظاً للقرآن؛ ألن األحق إبمامة القوم أقرؤهم

لكتاب هللا  -سبحانه وتعاىل .-

وأما ما ذكرته من التدخّي وإطالة الثوب فال شك أنك مرتكب معصية يف هذه األمور ،فيجب عليك

البعد عنها والتوبة إىل هللا  -سبحانه وتعاىل  -منها ،فالدخان من اخلبائث اليت حرمها هللا  -سبحانه

وتعاىل  -على عباده ،كما أن إطالة الثوب من الذنوب العظيمة اليت جاء فيها التهديد والوعيد ،كما

يف صحيح مسلم ( )106عن أيب ذر  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
" ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة :املنان الذي ال يعطي شيئاً إالّ منهة ،واملن ِّفق سلعته ابحللف الفاجر،

واملسبل إزاره " وهللا أعلم.

()490/5

صالة العشاء خلف من يصلي املغرب
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1422/10/23

السؤال

توقفت ألداء صالة املغرب يف إحدى احملطات وأان مسافر بّي القصيم والرايض وعند االنتهاء من

صالة املغرب قمت أان وجمموعة معي والتحقنا جبماعة أخرى ظنا منا أهنم يصلون العشاء مجع تقدمي
ولكن تبّي لنا بعد التشهد األول أهنم يصلون املغرب حيث أن اإلمام قام للركعة الثالثة فوجدت
الناس على ثالث حاالت :فمنهم من سلم وانصرف ،ومنهم من قام مع اإلمام مث جاء بركعة رابعة مث

سلم ،ومنهم من جلس ينتظر اإلمام يف التشهد األول حىت أمت اإلمام الركعة الثالثة مث سلم معه.
السؤال :أي احلاالت الثالث هي اليت وافقت السنة؟

اجلواب

احلمد هلل :ما ذكره السائل هي مسألة :إمامة من يصلي فرضاً مبن يصلي فرضاً غريه وهي من املسائل
اخلالفية عند الفقهاء:

فاجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة يرون عدم صحة إئتمام من يصلي فرضاً خلف من يصلي

فرضاً آخر ،الختالف النية بينهما.

ويرى الشافعية ،وشيخ اإلسالم ،والشيخ حممد بن إبراهيم ،والشيخ عبد العزيز بن ابز ،والشيخ حممد

بن عثيمّي -رمحهم هللا :-صحة تلك الصالة :لعموم األدلة ،وبناء على أنه ال يضر اختالف نية
اإلمام عن نية املأموم إذ ال دليل عليه من الشرع.

وعلى هذا :فإنكم صليتم العشاء خلف من يصلي املغرب وقلنا بصحة هذه الصالة فماذا تفعلون؟
أقرب األجوبة عندي أنكم تتمون صالة العشاء بركعة رابعة ،ولو حصل العكس وصليتم املغرب

خلف من يصلي العشاء أربعاً فإنه ال بد لكم من التوقف عند الركعة الثالثة يف التشهد وانتظار اإلمام
حىت أييت ابلرابعة مث يسلم مث تسلمون بعده ليقع سالمكم (الذي هو ركن يف الصالة) بعد سالم

اإلمام فتحصل لكم املتابعة املطلوبة شرعاً ،وهللا تعاىل أعلم.
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ينظر كتاب :جمموع فتاوى الشيخ  /عبد العزيز بن ابز ( )481/1والشرح املمتع للشيخ  /حممد بن
عثيمّي (. )364/4
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أصلي ابألطفال فهل أجهر ابلقراءة؟
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1422/9/20
السؤال

إذا صليت أبطفال مل يبلغوا احللم صالة جهرية فهل أقرأ جهراً أم ال؟ علماً أن األطفال ترتاوح

أعمارهم بّي مخس سنوات إىل سبع ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

املشروع لك اجلهر ابلقراءة؛ ألنه سنة يف حق اإلمام ،ومثله املنفرد ،وإن كان يف األطفال من أمت

السابعة فأنتم مجاعة؛ ألن أقل اجلماعة اثنان .وابهلل التوفيق.
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ضحك اإلمام يف خطبة اجلمعة
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1423/6/10هـ
السؤال

ما حكم ضحك اإلمام أثناء خطبة اجلمعة؟ وما احلكم إذا أضحك احلضور؟ وهل هذا يبطل مجعتهم؟

وهل هناك خالف يف املذاهب األربعة يف حكم ذلك؟

حيث إن هذا حيدث يف مسجدان أثناء خطبة اجلمعة ،ومبا أن املصلّي من خمتلف اجلنسيات واملذاهب

مل أستطع أن أنكر ذلك؛ لعدم معرفيت إذا كان هناك خالف أم ال يف هذه املسألة ،والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن سيدان ونبينا حممد ،اللهم ِ
صل وسلم على
عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:

إذا ضحك اإلمام مرة دون قهقهة أو رفع صوت ملناسبة ،كما فعل علي -عليه السالم -حّي ركب

دابته ودعا ابلدعاء املعروف حّي اعتالء الدابة ،وقال :إنه -صلى هللا عليه وسلم -فعل ذلك انظر:

الرتمذي ( )3446وأبو داود ( ، )2602فال شيء فيه -إن شاء هللا تعاىل ،-وأما لغري ذلك فال
ينبغي وال جيوز ،وإذا كان اإلمام يفعل ذلك دائماً فهذا ينصح؛ ألن خطبة اجلمعة تذكري ووعظ وتعليم
وإرشاد ،وفعل الضحك ينايف ذلك ،فإن استمر فليبحث عن مسجد آخر.

وأما إن كان يضحك ويُضحك الناس معه ،كأن أييت يف خطبته من الكالم ما يثري الضحك ،فهذا ال

يصلى خلفه -إن وجدت مجاعة أخرى ،-فإن هذا مل يعرف رسالة اخلطبة وال جالل هذا املقام ،فهذا

ينصح ويبّي له املقصود من اخلطبة ،فإن استقام وإال يصلى خلفه اضطراراً ،سيما يف تلك الداير اليت
يتعذر فيها وجود اجلمعة ،وأما صالته فصحيحة ،وهللا أعلم.
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إمامة الفاسق

اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1423/5/5
السؤال

أان طالب يف أمريكا وأذهب إىل املسجد ابستمرار ,ولكن إمام ذلك املسجد -وهو الوحيد يف

املدينة -عليه الكثري من املالحظات كالكذب وهو أيضاً يسب الشيخ األلباين ،وقد قالوا له ما رأيك
يف األلباين؟ فقال :أعوذ ابهلل .وقد سب أيضاً بعض العلماء املعاصرين يف خطب اجلمعة .وإن قراءته

للقرآن فيها الكثري من األخطاء .وهو أيضاً ليس حافظاً للقرآن وإمنا بعض السور القصرية اليت دائماً
يرددها وال يبذل قليل اجلهد ليحفظ غريها .فهل يل أن أصلي يف بييت؟
اجلواب

ال جيوز تولية الفاسق إمامة الصالة ،فإن ّأم الناس صحت الصالة خلفه على القول الراجح ،وإن كان
األوىل واألفضل واألحوط هو الصالة خلف اإلمام العدل إذا تيسر ذلك.

وأما خطأ اإلمام يف القراءة فإن كان ال يُغري املعىن فال حرج يف الصالة خلفه ،وإن كان يُغري املعىن فال
يصلى خلفه وال جيوز له أن يتقدم للصالة ابلناس ال سيما اللحن يف الفاحتة؛ ألن قراءهتا ركن يف

الصالة.

وال يشرتط يف اإلمام أن يكون حافظاً للقرآن كامالً ،لكن عليه االجتهاد يف حفظ وجتويد ما تيسر من

القرآن الكرمي أو حفظه كله.

وليس لألخ السائل أن يصلي يف بيته؛ ألن صالة اجلماعة واجبة على من يسمع النداء من الرجال

إال من كان له عذر من مرض أو خوف.

ٍ
معاص ،مع االجتهاد والتحري يف تولية اإلمامة
وينبغي على املأمومّي مناصحة اإلمام فيما يرونه من
ألهل العلم املعروفّي ابلعدالة واالستقامة؛ فإن اإلمامة يف الصالة أمانة عظيمة وهي من اإلمامة يف
الدين ،وابهلل التوفيق.
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دخول اثلث :يتقدم اإلمام أم يتأخر املأموم؟!

اجمليب د .سعود بن حممد البشر

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

عندما أصلي مع اإلمام وأييت شخص اثلث ،فهل السنة أن أأتخر عن اإلمام أو أن يتقدم اإلمام؟ وما

رأيكم؟ أان أمسع اآلذان ،ولكين أصلي مجاعة مع إخويت يف البيت؛ ألن املسجد بعيد ،مسافة 350م،

فهل علي إمث؟ وماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
كالمها جائز حسب األسهل واألرفق ،إن أتخر املأموم وصففت معه فحسن ،وإن تقدم اإلمام
خطوات فال أبس.

مث إن مسافة 350م قريبة جداً ،وتعدون من جريان املسجد فال جيوز أن ترتكوا اجلماعة وتصلوا يف

البيت.
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إمامة املفضول

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/5/23هـ
السؤال

حناول إقامة مركز إسالمي يف مدينة صغرية يف أمريكا ،ويوجد عندان مسلمون من مناطق شىت ،وأحياانً
يقوم شخص ال يتقن العربية متاماً إبمامة املصلّي ،وال خترج حروف القرآن من فمه بصورة صحيحة،

وال يتهبع قواعد التجويد ،ومن بيننا من ال يتقن قواعد التجويد ،لكنهم خيجلون من التقدم لإلمامة،

فهل جيوز أن يؤم شخص الصالة ،بينما من املصلّي من هو أقدر منه على قراءة القرآن؟ وهل يكون

الشخص اآلخر خمطئاً لعدم تقدمه لإلمامة؟.

اجلواب

إذا كان اللحن يف الفاحتة فينظر فإن أدغم فيها ما مل يدغم أبن قال :احلمد للرب العاملّي ،أو أبدل
حرفاً حبرف ،فقال :احلمد هلل لب العاملّي ،ابلالم ،أو حلن ابلفاحتة حلناً حييل املعىن أبن قال" ِ
إايك،

بكسر الكاف فإمامته ال تصح إال مبثله ،وإن كان حلنه يف الفاحتة ال حييل املعىن أبن فتح كلمة نستعّي

مثالً ،فهذا تصح إمامته مع الكراهة ،وإن كان حلنه يف غري الفاحتة فهذا تصح إمامته مع الكراهة،

وعلى هذا فيتعّي على من حيسن الفاحتة أن يؤم الناس إذا كانت إمامة اإلمام ال تصح كما تقدم ،فإن

كانت إمامة اإلمام تصح مع الكراهة فقد خالف هؤالء اجلماعة أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم-

حيث قال":يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا" رواه مسلم ( )673من حديث أيب مسعود األنصاري -

رضي هللا عنه -وأخشى أن يدخلوا حتت قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أم الرجل القوم

وفيهم من هو خري منه مل يزالوا يف سفال" ذكره اإلمام أمحد يف الرسالة السنية ضمن جمموعة احلديث
النجدية ( )457انظر املغىن البن قدامة ( ، )16/3وموسوعة األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة
(. )1237
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األوىل ابإلمامة
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1424/11/1هـ

السؤال

أريد أن أعرف شروط اإلمامة يف الصالة ،مبعىن من األوىل أبن يكون اإلمام عند االختالف بّي

املصلّي؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

األوىل ابإلمامة األجود قراءة لكتاب هللا تعاىل ،وهو الذي جييد قراءة القرآن :أبن يعرف خمارج

احلروف ،وال يلحن فيها ،ويطبق قواعد القراءة من غري تكلف وال تنطع ،ويكون مع ذلك يعرف فقه

صالته وما يلزم فيها؛ كشروطها وأركاهنا وواجباهتا ومبطالهتا؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -يؤم

القوم أقرؤهم لكتاب هللا" مسلم (. )673

وما ورد مبعناه من األحاديث الصحيحة ،مما يدل على أنه يقدم يف اإلمامة األجود قراءة للقرآن
الكرمي ،الذي يعلم فقه الصالة؛ ألن األقرأ يف زمن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يكون أفقه.

فإذا استووا يف القراءة ،فيقدم األفقه (أي :األكثر فقهاً) ؛ جلمعه بّي ميزتّي :القراءة والفقه؛ لقوله -

سواء ،فأعلمهم ابلسنة" مسلم ( ، )673أي :أفقههم
صلى هللا عليه وسلم " -فإن كانوا يف القراءة ً

يف دين هللا ،وألن احتياج املصلي إىل الفقه أكثر من احتياجه إىل القراءة؛ ألن ما جيب يف الصالة من

القراءة حمصور ،وما يقع فيها من احلوادث غري حمصور.

فإذا استووا يف الفقه والقراءة؛ قدم األقدم هجرة ،واهلجرة :االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم.

فإذا استووا يف القراءة والفقه واهلجرة قدم األكرب سناً ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-وليؤمكم
أكربكم" ،متفق عليه البخاري ( )628ومسلم ( )674؛ ألن كرب السن يف اإلسالم فضيلة ،وألنه

أقرب إىل اخلشوع وإجابة الدعاء.
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والدليل على هذا الرتتيب احلديث الذي رواه مسلم عن أيب مسعود البدري  -رضي هللا عنه  -عن
سواء،
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ،فإن كانوا يف القراءة ً

سواء ،فأقدمهم
سواء ،فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا يف اهلجرة ً
فأعلمهم ابلسنة ،فإن كانوا يف السنة ً
سنها" (سبق خترجيه) .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا ( :-فقدم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلفضيلة ابلعلم
ابلكتاب والسنة ،فإن استووا يف العلم ،قدم ابلسبق إىل العمل الصاحل ،وقدم السابق ابختياره إىل
العمل الصاحل (وهو املهاجر) على من سبق خبلق هللا وهو كرب السن) انتهى.

هناك اعتبارات يقدم أصحاهبا يف اإلمامة على من حضر ،ولو كان أفضل منه ،وهي:

أوالً :إمام املسجد الراتب ،إذا كان أهالً لإلمامة مل جيز أن يتقدم عليه غريه ،ولو كان أفضل منه ،إال
إبذنه.

اثنياً :صاحب البيت ،إذا كان يصلح لإلمامة مل جيز أن يتقدم عليه أحد يف اإلمامة ،إال إبذنه.

اثلثاً :السلطان ،وهو :اإلمام األعظم أو انئبه ،فال يتقدم عليه أحد يف اإلمامة ،إال إبذنه ،إذا كان

يصلح لإلمامة.

والدليل على تقدمي أصحاب هذه االعتبارات على غريهم :ما رواه أبو داود ( )582من قوله -
صلى هللا عليه وسلم " -ال يؤم الرجل يف بيته وال يف سلطانه  ...إال إبذنه" ،ويف صحيح مسلم

(" : )673ال يؤمن الرجل الرجل يف أهله وال يف سلطانه  ...إال إبذنه".
وسلطانه :حمل واليته أو ما ميلكه.

قال اخلطايب( :معناه :أن صاحب املنزل أوىل ابإلمامة يف بيته إذا كان من القراءة أو العلم مبحل ميكنه

أن يقيم الصالة)  ،وإذا كان إمام املسجد قد واله السلطان أو انئبه أو اتفق على تقدميه أهل
املسجد ،فهو أحق؛ ألهنا والية خاصة ،وألن التقدم عليه يسيء الظن به ،وينفر عنه.
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الصالة خلف الرافضي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/7/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان اآلن يف اخلارج للدراسة ويوجد معنا بعض الرافضة فما حكم الصالة خلفهم ،ال سيما أن كل

واحد يصلي لوحده خالل ساعات العمل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

الصالة خلف الرافضة االثين عشرية الذين يلتزمون يف مذهبهم أصوالً كفرية كسب مجيع الصحابة -
رضي هللا عنهم -أو تكفريهم أو اعتقادهم حتريف القرآن أو نقصه فهؤالء ال تصح الصالة خلفهم

حبال ،وال مصافتهم مأمومّي إذا عرف هذا عنهم ،سواء صرحوا به أو عرف عنهم االنتساب ألصول
تلك الفرقة ،ومل يثبت عنهم رجوعهم إىل السنة ،وهذا عليه عامة السلف وأئمة السنة ،يقول اإلمام

سفيان بن عيينة -رمحه هللا( :-ال تصلوا خلف الرافضي وال خلف اجلهمي وال خلف القدري، )..

وسئل اإلمام أمحد -رمحه هللا -عن الذي يشتم معاوية -رضي هللا عنه :-أيصلى خلفه؟ قال( :ال

يصلى خلفه وال كرامة)  .وقال البخاري -رمحه هللا( :-ما أابيل أصليت خلف اجلهمي والرافضي أم
صليت خلف اليهود والنصارى)  ،ومثله عن الشافعي -رمحه هللا تعاىل -وغريهم من األئمة قدمياً
وحديثاً.

والذي أراه لك بذل النصيحة هلم ودعوهتم وحماولة التأثري عليهم ،وذلك ممكن كما هو جمرب لكثرة

اجلهل فيهم والتقليد اجملرد عن الدليل.

فاستعن ابهلل واعتصم به وحده ،وكن مؤثراً ال متأثراً ،فإن ضعفت أو عجزت فالسالمة ال يعدهلا

شيء ،وهللا املوفق.

()500/5

إمام يسمع األغاين وأييت بعض الكبائر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/8/3هـ
السؤال

أان أعمل يف كلية الشرطة ،ونصلي وراء إمام يسمع األغاين وعنده بعض الكبائر ،وأان خائف إذا
اشتكيته أن يفصلوين من العمل حملبة الضباط له فماذا أفعل؟.

اجلواب

أما ابلنسبة للصالة خلفه فهي جائزة ،والصالة صحيحة ،ألن الذي عليه أهل السنة واجلماعة جواز

الصالة خلف كل بر وفاجر ،ما دام أنه مل يقع يف مكفر من املكفرات ،ولكن مع هذا حاول مرة بعد

أخرى مناصحة هذا اإلمام ،واملسؤولّي كذلك ،ابألسلوب املناسب ،وال متل ،لعل هللا تعاىل أن جيعل

هدايته على يديك ،وإن كان ابلقرب منكم إمام آخر أحسن حاالً منه فصل معه إن أمكن ،نسأل هللا
تعاىل أن يهدي املسلمّي ،وهللا تعاىل أعلم.

()501/5

إمامة املسافر للمقيم والعكس

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/8/12هـ

السؤال

ما حكم إمامة املسافر للمقيم والعكس؟

اجلواب

الراجح من أقوال أهل العلم أنه ال يضر اختالف نية اإلمام عن نية املأموم ،واختالف نية املأموم عن
نية اإلمام ،فيجوز أن يصلي املأموم خلف اإلمام مع اختالف النية ،فيصلي املأموم نفالً خلف من

يصلي فرضاً ،والعكس ،وكذلك املسافر خلف املقيم ،والعكس ،ألنه ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -يف حجة الوداع صلى ابلناس وخلفه مقيمون ،وكذلك معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -كان
يصلي خلف النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الفريضة ،فريجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالة،

فتكون له انفلة ولقومه فريضة ،فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ال يضر اختالف النيات بّي اإلمام
واملأموم.

()502/5

ال أستيقظ لصالة الفجر
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/4/11هـ
السؤال

أان إمام مسجد ،أانم عن صالة الفجر وال أصليها يف الشهر إال مرة أو مرتّي يف وقتها ،أما يف ابقي

األايم فأصليها مىت ما استيقظت من نومي الساعة التاسعة صباحاً ،وأحياانً ال أستيقظ إال بعد الظهر،
فأشعر ابلذنب الشديد وأتوب إىل هللا ،ولكين أعود لفعلي ذلك ،ماذا أفعل؟ هل أستمر يف إماميت

للمسلمّي وأان على ذلك ،أم أترك إمامة املسجد ،وأجتهد يف الرجوع إىل هللا والتوبة النصوح؟ أفيدوان
أاثبكم هللا.
اجلواب

()503/5

أوالً :جيب على السائل وغريه أن يعلم أن صالة الفجر شأهنا عظيم ،وأن من صلى الفجر يف مجاعة
فهو يف ذمة هللا حىت ميسي ،كما روى مسلم ( )657من حديث جندب بن عبد هللا  -رضي هللا

عنه ،-وأن التهاون يف التخلف عن صالة الفجر مع اجلماعة من صفات املنافقّي ،فهي أثقل الصالة
على املنافقّي ،والصالة عموماً جيب أن تؤدى يف أوقاهتا ،وال جيوز أتخريها عن وقتها ،لقوله تعاىل:
ِ
ّي كِتَاابً َم ْوقُواتً" [النساء :من اآلية ، ]103فال جيوز لإلنسان أن يؤخر
"إِ هن ال ه
صال َة َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
الصالة حىت خيرج وقتها ،وإمنا الواجب عليه أن يتعبد هلل على ما شرع هللا ،وأهم العبادات هي أداء
الصلوات ،وما ذكر أنه يصليها مىت استيقظ يف التاسعة أو بعد الظهر؛ فهذا إمهال عظيم ،وهتاون

كبري ابلركن الثاين من أركان اإلسالم ،وخيشى على هذا من العقاب؛ ألن ذنبه كبري ،ووزره عظيم،

وأما ما ذكره السائل من أنه هو اإلمام للمسجد ،فال حيق له أن يتقدم ويصلي ابلناس وهذه حاله،
ألن حال مثل هذا اإلنسان أقلها الفسق ،واإلمام جيب أن يكون عدالً ،وال يصلح أن يكون فاسقاً،
وعليه أن يرجع إىل هللا ويتوب إليه ،وجيتهد يف إصالح نفسه ألنه ال يدري مىت يفاجئه األجل وهو
على هذه احلال ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هم بتحريق بيوت املتخلفّي عن صالة اجلماعة،

وترك ذلك الشيء ملا فيها من النساء والذرية ،كما رواه البخاري ( ، )2420ومسلم ( ، )651من

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-وروى مسلم ( ، )653من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه-
قال :أتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -رجل أعمى ،فقال :اي رسول هللا ،إنه ليس يل قائد يقودين

إىل املسجد ،فسأل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن يرخص له ،فيصلي يف بيته ،فرخص له،
فلما ه
وىل دعاه ،فقال" :هل تسمع النداء ابلصالة؟ " قال :نعم ،قال" :فأجب"ويف رواية" :ال أجد
لك رخصة" عند أيب داود ( ، )552وابن ماجة ( ، )792فعلى هذا اإلنسان أن يتقي هللا

()504/5

ويستحيي من هللا ،وهللا  -جل وعال  -ميهل وال يهمل ،وإذا أخذ الظامل أخذه أخذ عزير مقتدر ،وال
شك أن إمهاله للصالة هبذه الصورة من الظلم العظيم ،فنسأل هللا  -جل وعال  -له الصالح
واهلداية واإلعانة ،وصلى هللا على نبينا وآله وصحبه وسلم.

()505/5

الصالة خلف املبتدع
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

ٍ
ببدعة عقدية غري مكفرة ،هل جتوز إمامته يف الصالة أم تكره أم فيها قوالن؟
رجل مسلم مستحل

اجلواب

احلمد هلل ،ينبغي للمسلم أن خيتار اإلمام الذي يصلي خلفه ،فال يصلي خلف مبتدع وهو يقدر على
أن يصلي خلف اإلمام العدل ،أما إذا مل يقدر على أن يصلي يف مجاعة إال مع ذلك املبتدع لكونه يف
بلد ليس فيها إال مثل هذا املبتدع ،أو فيها بعض أهل السنة ،ولكنه ال يستطيع الوصول إليهم فال

يدع اجلمعة وال اجلماعة لكون اإلمام فاسقاً أو مبتدعاً ما دام أنه مسلم؛ فإن حضور اجلمعة

واجلماعات مصلحتها أعظم من مصلحة ترك الصالة خلف مثل هؤالء ،وقد كان الصحابة -رضي

هللا عنهم -يصلون خلف األمراء الظلمة كما صلى ابن عمر -رضي هللا عنهما -خلف احلجاج ،وما
زال أهل العلم يصلون خلف األئمة ،فال يعطلون شعائر اإلسالم بفجور اإلمام أو بدعته.

()506/5

االئتمام مبن ال مييز بّي الزاي والذال ...
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1425/08/22هـ
السؤال

هل جتوز الصالة خلف إمام غري جمود ،وال مييز يف النطق بّي الزاي والذال ،وبّي الغّي والقاف،

والسّي والثاء ،وله خطاء يف التشكيل.

اجلواب

إذا كان اإلمام يلحن (خيطئ) يف الفاحتة حلنًا حييل املعىن فال يصلى خلفه ،وجيب تنبيهه والفتح عليه،
فإن استقامت قراءته فاحلمد هلل ،وإال مل جتز الصالة خلفه.

أما إذا كان اللحن ال حييل املعىن مل يقدح يف الصالة خلفه ووجب مع ذلك تعلمه وتعليمه.
وهبذا أفىت مساحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا تعاىل.-

()507/5

الصالة خلف املبتدعة
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1426/02/12هـ
السؤال
السالم عليكم.

علماء الديوبندية يف مدينتنا جييزون التوسيط يف الدعاء .مبثل التوسط بسؤال النيب صلى هللا عليه

وسلم (أو أي رجل صاحل متوىف) لكي يدعو هللا هلم .وكذلك جييزون الدعاء عند قبور الصاحلّي،

وللعلم فإن هذه الطائفة تتوىل أمور كل املساجد يف منطقتنا ،ومساجد السلفية ومن ال يتوسلون بعيدة
جدا عنا وال ميكنين الذهاب إليها دائما .فهل جيوز الصالة خلف من هم على هذه العقيدة؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

األصل يف مذهب السلف رمحهم هللا احلرص على الصالة خلف اإلمام املتبع للسنة ،وكراهة الصالة
خلف املبتدع مع إمكان الصالة خلف اإلمام املتبع للسنة ،وقد بوب البخاري يف صحيحة يف كتاب
األذان ابابً قال فيه( :ابب إمامة املفتون واملبتدع .وقال احلسن :صل وعليه بدعته)  ،وأورد حديثاً
عن عبيد هللا بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي هللا عنه وهو حمصور فقال :إنك
إمام عامة ونزل بك ما ترى ،ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال :الصالة أحسن ما يعمل الناس ،فإذا

أحسن الناس فأحسن معهم ،وإذا أساؤوا فاجتنب إساءهتم .صحيح البخاري ( . )695وكان اإلمام
أمحد يقول :إن كان ال علم لديه فأرجو أال يكون به أبس.

()508/5

وهذا ال يعين أن يتحقق املأموم من عقيدة إمامه وأن ميتحنه مبعتقده ،بل يصلي خلف مستور احلال
وهذا ابتفاق األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمّي ،كما ذكره اإلمام ابن تيمية رمحه هللا ،وأما ما
ورد عن أهل السنة من عدم الصالة خلف املبتدع فإمنا هو حممول على الزجر من بدعته وقد فسر

ذلك ابن تيمية فقال( :والتحقيق أن الصالة خلفهم ـ أي املبتدعة ـ ال ينهى عنها لبطالن صالهتم يف

نفسها ،لكن ألهنم إذا أظهروا املنكر استحقوا أن يهجروا وأن ال يقدموا يف الصالة على املسلمّي،

ومن هذا الباب ترك عيادهتم وتشييع جنائزهم ،كل هذا من اباب اهلجر املشروع يف إنكار املنكر للنهي
عنه .وإذا عرف أن هذا من ابب العقوابت الشرعية علم أنه خيتلف ابختالف األحوال من قلة البدعة

وكثرهتا وظهور السنة وخفائها ،وأن املشروع قد يكون هو التأليف اترة واهلجران اترة)  ،وعلى هذا

فاملسلمون يف بالد الغرب من أحوج الناس إىل التأليف ومجع الكلمة وتوحد اجلهود يف هذا العصر
الذي يُنظر فيه إىل املسلمّي نظرة شك وارتياب ،والصالة واحلالة هذه كما ذكر السائل من أكثر ما
يوحد املسلمّي ويؤلف بينهم ومن أحسن ما يفعل الناس وعلى هذا جتوز الصالة خلف من ذكرهم

السائل وهللا أعلم.

()509/5

كيف يؤم الرجل زوجته؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

كيف يصلي الرجل بزوجته؟

اجلواب

إذا صلى اإلنسان ابمرأة ،يعين :إمام رجل ومأموم امرأة ،ومها اثنان فإن املرأة تكون خلف الرجل ال

تكون على ميينه ،وإمنا تكون وراءه ،وهم هبذا يعدون مجاعة .وهللا أعلم.

()510/5

إمام للخطبة وإمام للصالة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1425/06/23هـ
السؤال

إخواين املفتون :السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .أما بعد.
فإين أصلي اجلمعة يف أحد مساجد العاصمة عمان يف األردن ،وقد وجدت أن خطيب اجلمعة بعد أن

ينتهي من خطبته ينزل ويدعو أحد احلاضرين لإلمامة بدالً عنه ،مع أنه بصحة ممتازة ويعرف قراءة

القرآن ،أي ال حرج عليه من أداء الصالة إماماً ،فهل جيوز له أن يدع غريه يصلي إماماً كونه هو
اخلطيب؟ واملشكلة أيضاً أن من يدعوه لإلمامة هو صويف مبتدع .أفتوان جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
السنة فيمن توىل اخلطبة أن يتوىل الصالة ،فإن صلى ابلناس اجلمعة غري اخلطيب فال أبس ،لكنه
خالف األوىل إال أن يكون لعذر.

()511/5

الصالة خلف األئمة املوالّي لألنظمة الكافرة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

هل يدخل يف حكم املواالة األئمة التابعون لألنظمة الكافرة؟ وهل جتوز الصالة وراءهم؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

أوالً :احلكم على األنظمة ابلكفر مطلقاً فيه جمازفة وتسرع ،فال حيكم ابلكفر على قول ،أو فعل أو
نظام إال العلماء الراسخون بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.

اثنياً :إذا تبّي للعلماء أن نظاماً كفر ابلبينات ،فال يعين ذلك جواز تكفري األشخاص أبعياهنم من

احلكام وأتباعهم إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع من قبل العلماء الراسخّي ،فليس كل من حكم
بغري ما أنزل هللا يك هفر ،وإن كان احلكم كفراً.
اثلثاً :إن حكم العلماء على حاكم أو شخص ابلكفر ،فال يعين ذلك تكفري من يعمل يف والايته من

وزراء وموظفّي وجنود وحنوهم.

ففي عهود السلف الصاحل ابتليت األمة حبكام الباطنية وهم من أكفر اخللق إبمجاع العلماء ،ومع

ذلك مل يكفر السلف من كانوا حتت والايهتم ما مل يكونوا على مذهبهم.

وعليه فإن أئمة املساجد ومن يؤمون املصلّي من املسلمّي يُصلى خلفهم ،وال جيوز ترك الصالة

خلف أي مسلم إال إذا ارتكب هو بنفسه ما يفسد صالته "وال تزر وازرة وزر أخرى" [اإلسراء]15:

.
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األوىل ابإلمامة

اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

من أوىل ابإلمامة :الذي حيفظ أكثر من القرآن لكنه خيطئ يف األحكام؟ أم الذي يقرأ أفضل وال

خيطئ يف أحكام التجويد وصوته أفضل؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

األوىل ابإلمامة األقرأ العامل بفقه الصالة ،وعند مجهور العلماء األقرأ األحسن يف القراءة ،وعند بعض
العلماء أن األقرأ هو األكثر حفظاً للقرآن ،والذي خيطئ يف األحكام إذا كانت هذه األحكام ختل

مبعاين القرآن فال شك أن القارئ اجليد -ولو كان أقل حفظاً -أوىل منه ،أما إذا كانت هذه األحكام
تعود حلسن الصوت فيكون األكثر حفظاً للقرآن أوىل ،إال إذا متيز عليه األقرأ ابلعلم بفقه الصالة

فهو أوىل منه .وهللا أعلم.
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إمامنا يلحن يف القراءة!
اجمليب أ .د .عبد احلي الفرماوي
أستاذ التفسري واحلديث بكلية أصول الدين  -جامعة األزهر

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1425/10/05هـ

السؤال

حنن مجاعة ،قمنا ببناء مسجد والدعوة فيه إىل هللا على كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
وعلى فهم السلف الصاحل ،رضوان هللا عليهم أمجعّي ،مث قامت األوقاف بضم املسجد إليها وعينت

وأحياان يقع يف اللحن الواضح اجللي ،فقام بعض اإلخوة إبقامة مجاعة
إماما ال حيسن قراءة القرآن،
ً
ً
قوما وهم له كارهون ،وأنه ال حيسن
اثنية بعد صالة اإلمام مباشرة حبجة أن إمامته غصب ،وأنه أ هم ً

القراءة ،وأن من خلفه أفضل منه قراءة ،فهل هذا العمل جيوز؟ وهل جيوز يل أن أصلي معهم وأترك

اجلماعة األوىل؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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هذه مسألة تتطلب فطنة وحكمة ،وفنًّا يف التعامل مع الوضع اجلديد الطارئ على مسجدكم؛ كأن
تقوم أنت وإخوانك حبسن معاملة (اإلمام اجلديد)  ،وعدم التكرب عليه ،وعدم إظهار أخطائه يف

التالوة أمام الناس ،بل مناصحته ابملعروف ،وإسداء اخلري إليه وإكرامه ،مع التعاون معه يف إنشاء
حلقة لتعليم جتويد وأحكام تالوة القرآن الكرمي لتصحيح التالوة ،أما عن حكم الصالة خلفه فقد
إمام ٍ
رجل ِ
سئل اإلمام ابن تيمية -رمحه هللا -عن ٍ
بلد وليس هو من أهل العدالة ،ويف البلد رجل آخر
يكره الصالة خلفه ،فهل تصح صالته خلفه أم ال؟ وإذا مل يصل خلفه ،وترك الصالة مع اجلماعة،

هل أيمث بذلك؟ والذي يكره الصالة خلفه ،يعتقد أنه ال يصحح الفاحتة ،ويف البلد من هو أصح منه،

وأفقه؟ فأجاب -رمحه هللا :احلمد هلل ،أما كونه ال يصحح الفاحتة ،فهذا بعيد جدًّا ،فإن عامة اخللق

من العامة واخلاصة يقرؤون الفاحتة قراءة جتزئ هبا الصالة ،فإن اللحن اخلفي ،واللحن الذي ال حييل
(عليه ُم)  .أو قرأ:
املعىن ال يبطل الصالة ،ويف الفاحتة قراءات كثرية قد قرئ هبا .فلو قرأ (علي ِه ْم) ُ :

(رب العاملّي) أو قرأ ابلكسر ،وحنو ذلك،
(رب العاملّي) أو ه
(الصراط)  ،و (السراط)  ،أو قرأُّ :

(رب العاملّي) ابلفتح ،فذلك
لكانت قراءات قد قرئ هبا ،وتصح الصالة خلف من قرأ هبا ،ولو قرأَ :

إماما راتبًا ،ويف البلد من هو أقرأ منه ،صلى خلفه ،فإن النيب صلى هللا
ال يبطل الصالة ،وإن كان ً
متظاهرا
الرجل يف ُسلْطانِِه " .أخرجه مسلم ( . )673وإن كان
عليه وسلم قال " :ال ُيؤهم هن ال هر ُج ُل
ً
َ
أيضا -ومل يرتك اجلماعة ،وإن تركها فهو
ابلفسق ،وليس هناك من يقيم اجلماعة غريه صلى خلفهً -
خمالف للكتاب والسنة ،وملا كان عليه السلف .وهللا أعلم.
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حكم إمامة املرأة للرجال
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1426/02/07هـ

السؤال

وردتنا عدة استفتاءات تتسائل عن حكم إمامة املرأة للرجال يف صالة اجلمعة وسائر الفروض وإبحالة

السؤال إىل أحد املفتّي أجاب ابإلجابة التالية:

اجلواب

ذهب عامة أهل العلم إىل عدم جواز إمامة املرأة ابلرجال ،ومل خيالف يف هذا إال املزين وأبو ثور

والطربي ،فأجازها يف الرتاويح خباصة إذا مل حيضر من حيفظ القرآن ،وجواز إمامتها يف الرتاويح رواية

عن اإلمام أمحد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميّي ذوي رحم هلا.

قال ابن عابدين احلنفي يف رد احملتار " :577/1وال يصح اقتداء رجل ابمرأة ،أي يف الصالة".

وقال ابن أيب زيد القريواين يف رسالته املشهورة (املطبوع مع شرحه الفواكه الدواين) " :205/1وال

تؤم املرأة يف فريضة وال انفلة ال رجاال وال نساء".

وقال املواق املالكي يف التاج واإلكليل " :412/2قال املازري :ال تصح إمامة املرأة عندان وليعد
صالته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".

وقال الشافعي يف األم " :191/1وإذا صلت املرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصالة النساء جمزئة،
وصالة الرجال والصبيان الذكور غري جمزئة ; ألن هللا عز وجل جعل الرجال قوامّي على النساء
وقصرهن عن أن يكن أولياء ،وال جيوز أن تكون امرأة إمام رجل يف صالة حبال أبدا".

()5/6

قال النووي الشافعي يف اجملموع " :151/4اتفق أصحابنا على أنه ال جتوز صالة رجل ابلغ وال صيب

خلف امرأة ،وسواء يف منع إمامة املرأة للرجال صالة الفرض والرتاويح  ,وسائر النوافل  ,هذا مذهبنا

 ,ومذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف -رمحهم هللا -وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة
فقهاء املدينة التابعّي ,وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وسفيان وأمحد وداود وقال أبو ثور واملزين وابن

جرير :تصح صالة الرجال وراءها  ,حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".

وقال املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف" :263/2وال تصح إمامة املرأة للرجل هذا املذهب مطلقا ,وعنه
تصح يف الرتاويح وال جيوز يف غري الرتاويح ،فعلى هذه الرواية ,قيل :يصح إن كانت قارئة وهم أميون

 ,وقيل :إن كانت أقرأ من الرجال  ,وقيل :إن كانت أقرأ وذا رحم ,وقيل :إن كانت ذا رحم أو
عجوز .واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ".

وقال ابن حزم يف احمللى " :167/2وال جيوز أن تؤم املرأة الرجل وال الرجال ,وهذا ما ال خالف فيه
 ,وأيضا فإن النص قد جاء أبن املرأة تقطع صالة الرجل إذا فاتت أمامه ،مع حكمه عليه السالم أبن

تكون وراء الرجل يف الصالة وال بد ,وأن اإلمام يقف أمام املأمومّي وال بد".

جوزوا إمامتها يف الفرائض
ومل ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها يف صالة اجلمعة حىت الذين ّ
اخلمس.

جوز إمامتها يف الفريضة  -غري اجلمعة -حديث أم ورقة أن النيب صلى هللا عليه وسلم
وحجة من ّ
أمرها أن تؤم أهل دارها .رواه أبو داود (. )592

وأجيب عن هذا الدليل جبوابّي:

األول :ضعف احلديث ،فقد قال عنه الباجي يف املنتقى شرح املوطأ" :هذا احلديث مما ال ينبغي أن

يعول عليه" .وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري " :56/2يف إسناده عبد الرمحن بن خالد ،وفيه
جهالة".
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الثاين :أن املقصود أبهل دارها النساء منهم دون الرجال ،قال ابن قدامة يف املغين " :16/2وحديث
أم ورقة إمنا أذن هلا أن تؤم (نساء) أهل دارها  ,كذلك رواه الدارقطين .وهذه زايدة جيب قبوهلا  ,ولو
مل يذكر ذلك لتعّي محل اخلرب عليه ; ألنه أذن هلا أن تؤم يف الفرائض  ,بدليل أنه جعل هلا مؤذان ,

واألذان إمنا يشرع يف الفرائض ،ولو قدر ثبوت ذلك ألم ورقة  ,لكان خاصا هبا  ,بدليل أنه ال يشرع
لغريها من النساء أذان وال إقامة  ,فتختص ابإلمامة الختصاصها ابألذان واإلقامة".
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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إمامة من يلحن يف القراءة
اجمليب أمحد بن حممد الرزين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1426/04/09هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يصلي بنا املؤذن إذا غاب اإلمام ،ولديه أخطاء ال حتصى يف التجويد ،ويصلي خلفه

من هو أفضل منه يف القراءة ،وحينما حدثت اإلمام قال يل :من صحت صالته بنفسه صحت صالته
بغريه ،وتع ّذر أبن الذين هم أفضل من املؤذن غري موجودين دائماً ،هذا صحيح ،ولكن عندما يكونون
موجودين فاألفضل أن يصلوا هم ،أليس كذلك؟ وجزى هللا خرياً كل من سعى يف اإلجابة على هذا

الطلب.
اجلواب

ْحن يف
احلمد هلل وحده وبعد ،إذا كان اإلشكال يف صالة املؤذن أنه ال حيسن التجويد ،ولكنه ال يَـل َ
القراءة حلناً يغري املعىن فصالته صحيحة ،وإمامته جائزة.

لحن :اخلطأ
وأما إذا كان اللحن يغري املعىن فصالته صحيحة لنفسه فقط ،وال جتوز إمامته ،واملراد ابله ْ
أنعمت،
انعمت (ابلضم)  ،والصحيح
يف القراءة ،أو يف إعراب الكلمة ،كأن يقول :صراط الذين
َ
ُ
بفتح التاء .وأما إذا كان اإلشكال يف اإلمام فتبلغ عنه اجلهة املختصة .وهللا أعلم.
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هل تصح الصالة خلف هذا اإلمام؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام
التاريخ 1427/06/01هـ
السؤال

يوجد مسجد مشكوك يف مصدر املال الذي بين منه ،وأيضا إمام املسجد يصلي على أموات قطعوا

الصالة وبعضهم من أتباع الشاذلية ،وهلذا أصبحت أان وأصدقائي جنتمع يف بيت أحدان ،ونصلي

الفروض وصالة اجلمعة مجاعة فيه ،وقطعنا الذهاب إىل هذا املسجد .فهل جيوز لنا الصالة يف هذا
املسجد وخلف هذا اإلمام؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمن شعائر اإلسالم صالة اجلمعة واجلماعات وصالة العيد .فيجب على املسلم أن حيافظ على هذه

الشرائع العظيمة اليت هي من أعظم شرائع اإلسالم ومعامله.

ومن مذهب أهل السنة واجلماعة إقامة اجلمع واألعياد مع األئمة ،وإن كانوا فجاراً أو مبتدعّي ما مل

يعلم كفرهم ،وإذا تيسرت إقامتها مع األئمة األبرار العدول ،فذلك خري وأفضل .أما تعطيلها بسبب

فسوق اإلمام ،فهو خالف منهج أهل السنة واجلماعة.

وأنت مل تذكر عن حال اإلمام شيئاً ،وإمنا أشكل عليك أنه يصلي على أموات معروفّي برتك الصالة،
أو من أهل البدع أصحاب الطرق الصوفية وهذا ال مينع من الصالة خلفه .فلعله جيهل حال أولئك

األموات ،أو ال ميكنه ترك الصالة عليهم .وعلى هذا فال جيوز لكم أن تعطلوا صالة اجلمعة أو
اجلماعة من أجل ما ذكرمت .ومن علم حال امليت ،وأنه ممن ال جتوز الصالة عليه ،فليرتك ذلك

بنفسه .فصالتكم اجلمعة واجلماعة يف بيت أحدكم خطأ ،واجلمعة ال تقام يف البيوت .وكذلك الشك

يف املال الذي بين به املسجد ال مينع من الصالة فيه .وأنتم مأجورون -إن شاء هللا -على حسن

نيتكم ،وقد أحسنتم وأصبتم ابلسؤال عن تصرفكم هذا نسأل هللا أن يثبتنا وإايكم ،وأن مين على
اجلميع مبعرفة احلق واتباعه .إنه تعاىل مسيع الدعاء.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل ندخل مع اإلمام أم ننتظر إلقامة مجاعة أخرى
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/أحكام اإلمامة واالئتمام

التاريخ 1427/04/23هـ
السؤال

دخلت املسجد أان وشخصان ،واإلمام يف التشهد األخري ،فجلست مع اإلمام ،وبعد أن سلم

أكملت صاليت ،أما الشخصان اللذان دخال معي املسجد ،فلم يدخال يف الصالة مع اإلمام ،وإمنا
وقفا حىت انتهى اإلمام من الصالة ،مث صليا مجاعة!
أريد أن أعرف أي الطريقتّي هي الصحيحة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملشروع ملن دخل واإلمام يف الصالة أن يدخل معه على أي حال وجده ،ولو كان يف التشهد
األخري ،لعموم قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم

ابلسكينة والوقار ،وال تسرعوا ،فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأمتوا" متفق عليه ،البخاري ()2636

 ،ومسلم (. )602
لكن املسبوق ال يدرك فضل اجلماعة ،إال إبدراك ركعة فأكثر ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-

"من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة" أخرجه البخاري ( ، )580ومسلم ( ، )607إال أن

من حبسه عذر شرعي من مرض أو غريه عن صالة اجلماعة فأجره كامل؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" أخرجه البخاري

( ، )2996ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف الذين ختلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر" :إن ابملدينة

أقواماً ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادايً إال كانوا معكم" .قالوا :اي رسول هللا وهم ابملدينة؟ قال" :وهم

ابملدينة ،حبسهم العذر" .ويف لفظ "إال شركوكم يف األجر" متفق عليه ،البخاري ( ، )4423ومسلم

( . )1911ولو صلى من دخلوا املسجد واإلمام يف التشهد األخري وحدهم بعد تسليم اإلمام فال
حرج عليهم ،وابهلل التوفيق.

()10/6

صالة الرجل واملرأة مجاعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/6

السؤال

ما احلكم يف صالة الرجل واملرأة مجاعة؟
اجلواب

اجلواب :جيب على الرجل أن يصلى مع اجلماعة يف املسجد ،وال جيوز له التخلف عن صالة

اجلماعة .وإن ختلف لعذر ،أو فاتته اجلماعة فوااتً مع احلرص ،فيحسن أن يصلى أبهله ،ليدرك فضيلة
اجلماعة .وإذا صلى الرجل بزوجته ،أو ابمرأة من حمارمه فتكون خلفه وهللا اعلم.

()11/6

صالة الرجل مع أهله مجاعة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/2هـ

السؤال

هل جيوز أن أصلي بزوجيت صالة فرض؟ وإذا كان هل يكتب يل أجر اجلماعة؟.
اجلواب

جيوز لإلنسان أن يصلي صالة الفرض أبهله ،والنيب  -عليه الصالة والسالم -صلى ومعه أنس
واليتيم والعجوز من خلفهم ،وصلى اببن عباس ،وأيضاً اببن مسعود ،وصلى جبابر ،لكنه ال ينال أجر

اجلماعة ،ألن أجر اجلماعة مقيد إبمامة اإلمام الراتب يف املسجد ،إذا كان حوله مساجد لكن ينال
أجر االجتماع ،واجلماعة واجبة عليه ،وال يكتفي أبن يصلي يف بيته ،لكن إذا كان يف مكان ليس

حوله مجاعة وليس حوله مساجد ،أو أن املساجد بعيدة عنه ويلحقه مشقة يف الذهاب إليها فهذا
يكتب له أجر اجلماعة إن شاء هللا ،وهللا أعلم.

()12/6

املسجد قريب  ...ويصلون يف املدرسة!
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

ما حكم الصالة يف املدرسة؟ السيما وأن املسجد قريب وجماور ،واخلروج له يسبب إرابكاً للمدرسة،
وهل جيوز للمدرس أن خيرج للصالة فيه ويرتك طالبه حبجة القرب أو مساع النداء؟

اجلواب

ما دام يف املدرسة مصلى معد للصالة وفتح بوابة املدرسة سيؤدي إىل إرابك املدرسة وهروب بعض
الطالب ،وأتخر بعضهم يف املسجد حبجة الذكر أو غريه ،كما أن ما يف املدرسة من املدرسّي والطلبة
يعتربون مجاعة كبرية وقد يؤدي دخوهلم املسجد إىل انتظارهم خارج املسجد المتالئه وعلى ذلك

فالصالة يف املدرسة جائزة يف هذه احلالة.

()13/6

االنفصال عن اإلمام

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/16هـ
السؤال

فضيلة الشيخ حفظه هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

صليت مأموماً يف مجاعة غري اجلماعة األوىل ،وكان اإلمام سريعاً وبعد ركعة صليناها معه ومل نستطع

متابعته قمت وتنحيت أان ومن كان يصلي معي فصليت هبم إماماً وأكملنا ما بقي من صالتنا ،فهل

صالتنا صحيحة أان ومن معي ،أم ماذا نفعل؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

صالتكم صحيحة  -إن شاء هللا  -ما دام انفصالكم عنه هلذا السبب الذي ذكرته.

()14/6

إمامة املتنفل ابملفرتض
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/4هـ
السؤال

صليت صالة الظهر يف املسجد ،وبعد ذلك ذهبت إىل مقر العمل فوجدت بعض الزمالء فأرادوا أن

أصلي هبم فرض الظهر ،فهل جيوز يل أن أصلي هبم لتكون يل انفلة أربع ركعات؟

اجلواب

جيوز لك هذا الفعل على الصحيح من قويل العلماء يف صحة إمامة املتنفل ابملفرتض ،ويدل لذلك

داللة صرحية حديث معاذ -رضي هللا عنه -يف الصحيحّي البخاري ( )700ومسلم ( ، )465فإنه
كان يصلي مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -صالة العشاء ،مث يذهب ويصلي تلك الصالة بقومه،
تطوع" ،وهللا أعلم.
ويف بعض ألفاظ احلديث" :هي له ّ

()15/6

يصل العصر
ْ
أقيمت صالة املغرب ومل ِّ
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

رجل فاتته صالة العصر ،فجاء إىل املسجد فوجد صالة املغرب قد أقيمت فماذا يفعل؟.

اجلواب
يشرع له أن يدخل مع اجلماعة يف صالة املغرب ،وينوي هو صالة العصر الفائتة ويتابع اإلمام ،فإذا
سلهم اإلمام فإنه يقوم وأييت ابلركعة الرابعة ،وال يضره اختالف نيته عن نية اإلمام على القول الراجح،
سر له ذلك؛ لوجوب الرتتيب بّي الصلوات .وهللا أعلم.
مث يصلي املغرب منفرداً أو يف مجاعة إذا تي ه

()16/6

متابعة اإلمام يف قنوت الفجر
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/20هـ

السؤال

إمام مسجدان شافعي املذهب فهو يقنت يف صالة الصبح ،فما حكم القنوت يف صالة الصبح؟
وماذا أفعل؟ هل أقنت أم ألتزم الصمت حىت يركع؟ وابرك هللا فيكم.

اجلواب

القنوت يف صالة الصبح حمل اجتهاد بّي أهل العلم اجملتهدين فمنهم من رآه مشروعاً مطلقاً وهلم أدلة
قوية ميكن مراجعتها يف كتب الشافعية ،ومنهم من رأى أنه إمنا يشرع يف حاالت خاصة وهي النوازل

احلادثة ابملسلمّي وهلم أدلة قوية ظاهرة.
ولكن الذي أنصحك به هو متابعة إمامك والتأمّي على دعائه وعدم خمالفته؛ ألن لفعله دليالً من

النقل وسابقاً من األئمة ،واملوافقة يف مثل ذلك متعينة ،وليس للمأموم خمالفة اإلمام فيما هو مسرح
لالجتهاد والنظر ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم -يف اإلمام ":وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً
أمجعون" رواه مسلم ( )417 - 411من حديث أنس وأيب هريرة  -رضي هللا عنهما  -فإذا كان

ركن من أركان الصالة وهو القيام يرتك لتحقيق متابعة اإلمام فيكف مبا هو مثل سؤالك هذا وفقك
هللا وابرك فيك.

()17/6

إطفاء مصابيح املسجد أثناء الصالة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/17هـ

السؤال

ابألمس ومع بداية صالة القيام (التهجد) يف مسجد احلي طلب بعض املصلّي من اإلمام إطفاء أنوار

املسجد؛ ألنه أدعى للخشوع؛ بينما طلب البعض إبقاءها مفتوحة؛ ألن إغالقها فيه مظنة لبعض
الطرق الصوفية؛ وألن الناس اعتادوا على أن تكون األنوار مفتوحة ،وألن األمر ليس فيه أصل

لإلابحة أو الكراهة .نرجو من فضيلتكم التعليق خروجاً من الفتنة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فأرى -خروجاً عن الفتنة -أن يُرتك احلال على األصل ،وهو أن تكون املصابيح مضاءة ،ولكن لو

اتفقت رغبة مجاعة املسجد كلهم على إطفائها فاألمر واسع وال أبس بذلك إذا مل ترتتب عليه مفسدة

أو مضرة ببعض املصلّي.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()18/6

مرض إمامهم فصلوا يف بيوهتم

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

لدينا مسجد يف احلارة ،وكان هناك إمام فمرض هذا اإلمام ،فصار أصحاب هذا احلي ال يصلون يف

هذا املسجد ،ويصلون يف بيوهتم ،وأعلم أن بعضهم يؤخر الصالة حىت يذهب وقتها من غري عذر
شرعي ،فأريد فتوى تبّي أن من يصلي يف بيته من غري عذر أن صالته ال تقبل ،وأن عليه إمث ،وأن من

أخر الصالة متعمداً بغري عذر فإنه منافق وميكن أن يدخل يف الكفر ،فأريد أن أعلق هذه الفتوى يف

املسجد وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

()19/6

الشرع من رب اخللق ال من اخللق ،وهو أعلم مبا يصلحهم ،وإذا قضى هللا ورسوله  -عليه السالم -
أمراً فما كان ألحد أن يبتغي غري ما قضى به هللا ورسوله  -عليه السالم  -فقولك :أريد فتوى

تصف من فعل كذا ابلكفر ،ومن فعل كذا ابلنفاق ،هذا قول ال جيوز "ولو كان من عند غري هللا

لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً" [النساء ]82 :وعلى هذا نقول لك إن صالة اجلماعة ليست مربوطة

بشخص معّي حىت تتعطل مبرض اإلمام أو سفره ،والواجب عليكم إقامة اجلماعة وليؤمكم أقرؤكم

لكتاب هللا ،وأما الصالة يف البيت مع وجود املسجد وإقامة اجلماعة فال جتوز واحلالة هذه ،واملصلي
يف بيته آمث بفعله وعاص هلل ،حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :والذي نفسي بيده ،لقد مهمت أن آمر ٍ
حبطب فيحطب ،مث آمر ابلصالة فيؤذن هلا ،مث
آمر رجالً فيؤهم الناس ،مث أخالف إىل رجال ِّ
فأحرق عليهم بيوهتم  " ...احلديث رواه الشيخان

البخاري ( )644ومسلم ( ، )651وحديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما " :-من مسع النداء فلم

جيبه فال صالة له إال من عذر" رواه أبو داود وابن ماجة وغريهم ،بل إن صالة اجلماعة جتب حىت يف
ك
ت َهلُُم ال ه
صالةَ فَـ ْلتَـ ُق ْم طَائَِفةٌ ِم ْنـ ُه ْم َم َع َ
ت فِي ِه ْم فَأَقَ ْم َ
"وإِذَا ُك ْن َ
حال السفر واحلرب ،قال تعاىلَ :
ِ
ْخ ُذوا أ ِ
ِ ِ
ِ
ك
صلُّوا َم َع َ
َولْيَأ ُ
ْ
صلُّوا فَـلْيُ َ
َسل َحتَـ ُه ْم فَِإ َذا َس َج ُدوا فَـلْيَ ُكونُوا م ْن َوَرائ ُك ْم َولْتَأْت طَائ َفةٌ أُ ْخ َرى َملْ يُ َ
ولْيأْ ُخ ُذوا ِح ْذرهم وأ ِ
هِ
َسلِ َحتِ ُك ْم َوأ َْمتِ َعتِ ُك ْم فَـيَ ِميلُو َن َعلَْي ُك ْم
ين َك َف ُروا لَ ْو تَـ ْغ ُفلُو َن َع ْن أ ْ
َُ ْ َ ْ
ََ
َسل َحتَـ ُه ْم َو هد الذ َ
ِ
ِ
َسلِ َحتَ ُك ْم َو ُخ ُذوا
ضى أَ ْن تَ َ
ذى ِم ْن َمطَ ٍر أ َْو ُك ْنـتُ ْم َم ْر َ
ض ُعوا أ ْ
َم ْيـلَةً َواح َدةً َوال ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم إِ ْن َكا َن ب ُك ْم أَ ً
ِ
اَّلل أ َ ِ ِ
ين َع َذاابً ُم ِهيناً" [النساء ، ]102:وأما من أخر الصالة حىت خرج وقتها
ح ْذ َرُك ْم إِ هن هَ
َع هد ل ْل َكاف ِر َ
فهذا مرتكب لكبرية من كبائر الذنوب ،فتجب عليه املبادرة ابلتوبة واالستغفار ،واحرتام أوقات
الفرائض وإال كان على خطر من دينه.

()20/6

موافقة اإلمام يف الصالة
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/15هـ
السؤال

أرى بعض اإلخوان يف املسجد يدخلون يف الركوع والسجود مع األمام وأحياان قبله ،مبعىن عندما يرتك

اإلمام يديه من على صدره دخوالً يف الركوع جتد بعض اإلخوان يرتكون يديهم قبل أن يكرب اإلمام
للدخول يف الركوع  ...ومبا أن مسجدان يف مكان العمل صغري فقد رأيت  -ووهللا ليس تسلُّطاً على
عباد هللا أو مراقبتهم  -ولكن رأيت بعضهم يقوم من السجود على صوت حركة ثوب اإلمام

(وحصل يل هذا عندما أتخرت مرة عن الصالة ،فعندما أتيت كان املصلون يف وضع السجود ،وكان
هناك أحد اإلخوان خلف األمام مباشرة ،فبمجرد أن حترك اإلمام وقبل أن يكرب ..رأيت األخ الذي
خلفه رفع معه) أمتىن منكم مأجورين الرد؛ حىت أستطيع أن أعلِّق هذا الكالم يف املسجد حىت يتنبه له

اإلخوان ..ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

ثبت يف صحيح البخاري ( )689ومسلم ( )411من حديث أنس  -رضي هللا عنه  -أن النيب -

جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال
صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إمنا ُ
مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد " ...؛ وهلذا قال العلماء :املشروع للمأموم متابعة اإلمام،
فيكون ركوعه بعد ركوع اإلمام ،وهكذا يف ابقي أحوال الصالة وال يوافقه ،فإن املوافقة (املقارنة)

لإلمام مكروهة.

أما مسابقة اإلمام فحرام للنهي عنها ،كما ثبت يف صحيح مسلم ( )426من حديث أنس  -رضي

هللا عنه  -مرفوعاً" :أيها الناس إىن إمامكم فال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام " ...

وأخرج البخاري ( )991ومسلم ( )427من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -مرفوعاً" :أما
خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل هللا رأسه رأس محار".

وعلى كل من رأى أحداً يسابق اإلمام أو يوافقه أن ينبهه ،وكذلك على أئمة املساجد التنبيه إىل اخلطأ
يف ذلك ،وأن السنة هي متابعة اإلمام؛ قياماً بواجب النصح واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،

وابهلل التوفيق.

()21/6

ائتم بشخص مث انفصل عنه لسرعته
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،جزاكم هللا خرياً على ما تبذلونه من جهد ،سؤايل هو :سألين أحد
الزمالء عما يلي ،يقول :دخلت املسجد يف صالة العصر ووجدت أن مجاعة املسجد قد أمتوا

الصالة ،ووجدت شخصا منفرداً يصلي فدخلت معه ،ولكنه كان سريعاً جداً ومل أستطع أن أركع
معه ،ألنه ركع ورفع وسجد وأان واقف مل أستطع اللحاق به ،فأبدلت نييت وصليت منفرداً ،فهل

صاليت صحيحة ،ورمبا أن ذلك الشخص ال يعلم جواز ذلك ،أما جلهل أو لغريه..وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أحسنت فعالً حّي نويت االنفراد ،ألن من ال يطئمن يف ركوعه وسجوده ال تصح صالته يف نفسه

فضالً عن إمامته؛ حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -يف قصة املسيء صالته ،حيث أمره النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -ابإلعادة ثالاثً رواه البخاري ( ، )757ومسلم

( ، )397وغريمها.

()22/6

صالة اجلماعة يف غري املسجد
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/04/05هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
السؤال :إذا كان هناك جمموعة أكثر من اثنّي ،واملسجد بعيد عنهم ،وحانت الصالة ،فهل جيوز هلم
أن يصلوا فرادى؟ أم جيب عليهم أن يصلوا مجاعة؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

صالة اجلماعة واجبة على الرجال األصحاء ،على الصحيح من أقوال أهل العلم ،واألدلة على ذلك

كثرية ،ومنها:

( )1قوله تعاىل" :وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك" [النساء، ]102:

ووجه االستدالل ابآلية :أن هللا سبحانه وتعاىل أمرهم ابلصالة يف اجلماعة ،مث أعاد هذا األمرسبحانه
مرة اثنية يف حق الطائفة الثانية بقوله" :ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك"ويف هذا دليل

على أن اجلماعة فرض على األعيان إذ مل يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل األوىل ،ولو كانت
اجلماعة سنة لكان أوىل األعذار بسقوطها عذر اخلوف.
( )2قوله تعاىل" :واركعوا مع الراكعّي" [البقرة ]43:قال الكاساين :أمر هللا -سبحانه وتعاىل -

ابلركوع مع الراكعّي ،وذلك يكون يف حال املشاركة يف الركوع ،فكان أمراً إبقامة الصالة ابجلماعة،
ومطلق األمر لوجوب العمل (بدائع الصنائع. )155/1

()23/6

( )3ويف الصحيحّي  -البخاري ( ، )7224ومسلم ( - )651عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال":والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب،

مث آمر ابلصالة فيؤذن هلا ،مث آمر رجال فيؤم الناس ،مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم،
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد َع ْرقا مسينا أو ِم ْرَماتَّي حسنتّي لشهد العشاء ".

()24/6

قال ابن املنذر -رمحه هللا ( :-ويف اهتمامه أبن حيرق على قوم ختلفوا عن الصالة بيوهتم أبّي البيان
على وجوب فرض اجلماعة؛ إذ غري جائز أن حيرق رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من ختلف عن
ندب وعما ليس بفرض) (األوسط  . )134/4وإذا ثبت وجوب صالة اجلماعة ،وأهنا واجبة على

األعيان ،فالواجب فعلها يف املسجد إذا كان اإلنسان يسمع النداء إال من كان معذوراً مبرض أو

خوف؛ ملا ثبت يف حديث ابن أم مكتوم  -رضي هللا عنه -وهو رجل أعمى -أنه قال :اي رسول هللا،
ليس يل قائد يقودين إىل املسجد ،فسأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن يرخص له فيصلي يف
بيته ،فرخص له ،فلما وىل دعاه ،فقال" :هل تسمع النداء ابلصالة؟ " قال :نعم ،قال" :فأجب"
أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )635وملا ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :من مسع النداء فلم
أيت فال صالة له إال من عذر " أخرجه ابن ماجة ( ، )793والدارقطين يف سننه (، )1350

واحلاكم يف املستدرك ( )855إبسناد صحيح ،قيل البن عباس  -رضي هللا عنهما -ما هو العذر؟
قال" :خوف أو مرض" .واملقصود بسماع النداء :مساعه ابلصوت املعتاد بدون مك ٍرب عند هدوء
األصوات وعدم وجود ما مينع السمع ،مع مراعاة أن املؤذنّي يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -
كانوا يؤذنون على مكان مرتفع ،كسطح املسجد وحنوه ،وكانت أبنية املنازل قابلة لنفاذ الصوت

وانتشاره ،مما ميكن وصول صوت املؤذن إىل مسافة ليست ابلقصرية .وإذا كان اإلنسان ال يسمع
النداء لبعد بيته عن املسجد ،فإنه جيوز له أن يصلي يف بيته ،فإن كان واحداً صلى مبفرده ،وإن كان

مع غريه  -كحال السائل  -فالواجب عليهم أن يصلوا مجاعة؛ ملا سبق ذكره من األدلة الدالة على
وجوب صالة اجلماعة يف املسجد ،ولكن ملا كانوا بعيدين عن املسجد أبيح هلم ترك الصالة يف
املسجد؛ ألهنم معذورون يف ذلك ،ولكنهم غري معذورين يف ترك اجلماعة فيبقى وجوهبا عليهم .وإذا
أقيمت الصالة فإن من كان

()25/6

حاضراً معهم ومل يصل بعد فإنه يصلي معهم؛ طلباً ألجر اجلماعة ،فإن صالة اجلماعة تفضل على
صالة الفرد بسب ٍع وعشرين أو ٍ
خبمس وعشرين درجة .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وآله وسلم.

()26/6

أاتبع اإلمام أم أكمل التشهد؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/26هـ
السؤال

إذا قام اإلمام إىل الركعة الثالثة ،ومل أفرغ من التشهد بع ُد فهل أقوم معه؟ أم أظل جالساً حىت انتهي
من التشهد ،مث أقوم للثالثة?

اجلواب

جيب عليك ّأال تتأخر يف قولك للتشهد ،فإذا فعلت ذلك ،وقام اإلمام إىل الركعة الثالثة ،فأكمل
التشهد بسرعة ،مث احلق به ،هذا أوالً.
اثنياً :إذا كان اإلمام يسرع سرعة خملهة ،وال ميكن متابعته إال برتك بعض الواجبات أو األركان فال
وصل مع إمام غريه ،لكن انصحه قبل أن تفعل ذلك ،وهللا أعلم.
تدخل معهِّ ،

()27/6

صالة املرأة اجلمعة يف احلرم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنن نعلم أن صالة اجلمعة ال جتب على النساء ولكن يف احلرم املكي نرى النساء يصلّي اجلمعة وعند

خروجهن من املسجد ترى الزحام الشديد مع الرجال يف هذه الصالة فهل عليها إمث إن مل تصل
اجلمعة يف احلرم وهي تسكن ابلقرب من احلرم وتصلي مجيع الفروض فيه.
اجلواب

صالة املرأة يف بيتها أفضل هلا من صالهتا يف املسجد سواء كان املسجد احلرام أو غريه وسواء كانت

يف صالة يوم اجلمعة أو يف غريها؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا

وببيوهتن خري هلن" البخاري ( ، )900ومسلم ( )442من غري زايدة "وبيوهتن خري هلن" وهي خمرجة
يف غريمها.

()28/6

هل صالة املرأة يف اجلماعة تفضل على صالهتا منفردة؟
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/5هـ
السؤال

هل تفضل صالة املرأة يف مجاعة من النساء يف بيتها عن صالة كل واحدة منهن منفردة -كما عند

الرجال -بسبع وعشرين درجة؟ وإذا كانت أفضل ،فما األفضل للمرأة الصالة مجاعة يف املسجد أم
مجاعة يف املنزل؟ نرجو التكرم يف توضيح األفضلية وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
الظاهر وهللا أعلم أن مسألة صالة اجلماعة وأفضليتها إمنا هي يف حق الرجال دون النساء؛ لقول النيب

صلى هللا عليه وسلم":-تفضل صالة الرجل مجاعة على صالة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة"فقال الرجل ومل يقل املرأة ،رواه البخاري ( )477ومسلم ( )649من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه.-

ومن القياس أن األصل للمرأة صالهتا منفردة ،وهل جيوز أن تصلي مجاعة مع النساء اختلف العلماء،

وإن كان الصواب جواز ذلك ،كما روي عن أم سلمة وعائشة -رضي هللا عنهما .-انظر البيهقي

(. )131/3

أما أيهما أفضل للمرأة :الصالة مجاعة يف املسجد أم يف املنزل؟ هذه مسألة خالفية والرسول -صلى
هللا عليه وسلم -يقول":ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا وبيوهتن خري هلن" البخاري ( )900ومسلم
( )442غري لفظ":وبيوهتن خري هلن" وهي خمرجة يف غريمها.

وقد روى أبو داود ( )570أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال المرأة":صالة املرأة يف بيتها خري

من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خمدعها خري من صالهتا يف بيتها" ،فهذا يدل على أنه كلما كانت

املرأة أبعد عن الرجال وألصق ببيتها وأخلى برهبا فإن ذلك أعظم قربة وأوىل.

()29/6

التأمّي عند قراءة الفاحتة يف مجاعة ال يؤمنون
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/9هـ
السؤال

أشكر اإلخوة القائمّي على املوقع ،وأشد من أزرهم إىل مزيد من التقدُّم والنجاح يف العمل اإلعالمي

اإلسالمي.

ِ
يؤمنون بعد قراءة سورة الفاحتة ،فهل
( )1أصلي يف مساجد أغلب أهلها من املذهب احلنفي ،وهم ال ّ
ِ
أؤمن يف
يل إال أن أؤمن أو أؤمن لوحدي ،وقد يكون هناك نوعاً من النشاز ،حيث إنين الوحيد الذي ّ
املسجد.
( )2يف نفس موضوع الصالة حيث إن املساجد اليت أصلي فيها يقومون بعد انتهاء الصالة برفع

أيديهم ابلدعاء ،فهل أشارك معهم يف الدعاء أم ال ،وقد يرتتب على عدم مشاركيت معهم كثري من

االستفسارات واألسئلة عن عدم مشاركيت هلم ابلدعاء ،وأان ال أتقن اللغة احمللية ،فماذا عساين أن

أفعل؟ أفتوان مأجورين ابرك هللا فيكم ونفع بكم اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

()30/6
ِ
يؤمن اإلمام واملأموم؛ ملا جاء يف الصحيحّي
( )1السنة يف الصالة بعد الفراغ من قراءة الفاحتة أن ّ

البخاري ( ، )780ومسلم ( )410من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا
ِ
فأمنوا فإن من وافق أتمينه أتمّي املالئكة غفر له ما تقدم من
عليه وسلم  -قال" :إذا أ همن اإلمام ّ
ذنبه" ،وثبت يف سنن أيب داود ( )932من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -كان إذا فرغ من قراءة الفاحتة قال :آمّي ،ورفع هبا صوته ،ولذا فاملستحب هو
التأمّي يف حق اإلمام واملأموم ،وهذا األمر ليس على سبيل الوجوب وإمنا هو على سبيل

االستحباب ،واألمر املستحب جيوز أن يرتك ملصلحة راجحة كتأليف قلوب الناس ،بل قد يكون هذا

األمر أفضل ،فإذا كان يرتتب على رفع الصوت ابلتأمّي تنفري قلوب هؤالء الناس فاألفضل هو عدم
التأمّي ،وهذه قاعدة يف مجيع املستحبات يستحب أن يرتك هذا األمر املشروع إذا كان يف تركه
مصلحة راجحة ،كتأليف قلوب الناس ،وعلى هذا يؤمن فيما بينه وبّي نفسه.

( )2رفع اليدين ابلدعاء بعد االنتهاء من الصالة وأن يشرتك اإلمام واملأموم يف الدعاء هذه من مجلة
البدع احلادثة اليت مل ترد ال عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وال عن الصحابة وال عن السلف
الصاحل ،وبناء على ذلك فال جيوز للشخص أن يفعل ذلك بعد الفراغ من الصالة ،وإيراد بعض
األسئلة عليه فيه مصلحة حىت تعرف السنة وما جيوز أن يطبق مجيع الناس ،ويبّي على األمر املبتدع،
فعدم مشاركة هذا الشخص هلم يف هذا العمل املبتدع فيه مصلحة من جهتّي :اجلهة األوىل مصلحة

له ،واجلهة الثانية مصلحة لعموم الناس؛ ألن هذا سيكون مدعاة لتساؤل هؤالء الناس عن السبب
احلامل له على عدم مشاركته هلم يف هذا األمر ،وحينئذ يبّي هلم احلق والسنة يف ذلك.

()31/6

هل فضيلة صالة اجلماعة تشمل النساء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

ورد يف احلديث قول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من صلى هلل أربعّي يوماً يف مجاعة ،يدرك
التكبرية األوىل ،كتبت له برآاتن :براءة من النار ،وبراءة من النفاق"،

هذا ابلنسبة للرجل وصالته يف املسجد ،ولكن ماذا عن املرأة؟ كيف إبمكاهنا حتقيق ذلك؟ جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب
هذا للرجال؛ ألهنم املأمورون ابجلماعة ،وأما النساء فلهن جماالت واسعة لتحصيل األجر ،ومنها ما

تشارك فيه الرجل ،وهو كثري ،ومنها ما ختتص به كقوله  -صلى هللا عليه وسلم":-أميا امرأة ماتت

وزوجها عنها راض دخلت اجلنة" ،رواه الرتمذي ( )1161وقال :حديث حسن ،وما رواه ابن عباس
 -رضي هللا عنهما -قال" :جاءت امرأة إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا أان

وافدة النساء إليك :هذا اجلهاد كتبه هللا على الرجال فإن يصربوا أُجروا ،وإن قتلوا كانوا أحياء عند
رهبم يرزقون ،وحنن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعرتاف حبقه يعدل ذلك ،وقليل منكن من
يفعله" رواه البزار  -كما يف جممع الزائد ( )305/4هكذا خمتصراً ،والطرباين ( )10702يف حديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-وعلى اجلميع أن يتنافسوا يف طاعة هللا  -جل وعال -فيما يستوي
فيه الرجال والنساء ،وفيما خيتص به الرجال أو خيتص به النساء.
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زاد اإلمام خامسة ،فهل نتابعه؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

السالم عليكم.
صلينا العصر خلف اإلمام ،ولكنه يف الركعة الرابعة قام وصلى ركعة خامسة ،فقام أحد املصلّي

بتنبيهه لألمر ،ولكنه واصل ،وأثناء ذلك قام بعض املصلّي مع اإلمام ،والبعض اآلخر جلس ومل يقم،
فقال أحد املصلّي :اتبعوا اإلمام ،فقام البعض ،وبقى البعض جالساً ،مث أتى اإلمام بسجدة سهو قبل

التسليم مث سلم معه املصلون الذين مل يقوموا ،مع العلم أبن بعض املصلّي سلموا قبل اإلمام،

والبعض خرج من الصالة ،وعندما انتهت الصالة سئل اإلمام :ملاذا أتيت بركعة خامسة؟ قال هلم:

أبين نسيت قراءة الفاحتة يف الركعة الثانية ،وهنا قال البعض أبن الصالة صحيحة للذين مل يقوموا مع
اإلمام ،وابطلة للذين قاموا معه ،وعندما سئل الذي قال اتبعوا اإلمام :ملاذا قلت ذلك؟ رد عليهم:
أبنه جيب متابعة اإلمام يف مجيع احلاالت ،من تكبرية اإلحرام ،وحىت السالم ،وذلك بناءً على احلديث

الشريف الذي أيمر بذلك ،الرجاء الرد سريعاً على رسالتنا هذه؛ وذلك ألمهية األمر ،والختالف
وجهات الرأي فيه .والسالم عليكم ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فإن صالة الذين مل يتبعوا اإلمام وجلسوا وانتظروه صحيحة ،وكذلك من سلم وفارقه؛ ألنه يف هذه
احلالة يعتقد أن صالة إمامه ابطلة ،وأما من تبعه ،فإن كان ساهياً ،أو جاهالً ابحلكم فهو معذور
بذلك ،وصالته أيضاً صحيحة ،وأما إذا كان عاملاً أبنه قام إىل خامسة ،وأن ذلك يبطل الصالة

فصالته ابطلة ،وأما اإلمام ففعله سليم؛ ألنه أخل بقراءة الفاحتة ،وعلى ذلك فإن اإلمام إذا قام إىل

خامسة مثالً ،فإنه ال جيوز للمأموم متابعته بل جيلس ويسلم ،إال إذا كان خيشى أن إمامه قام إىل

أخل بركن كقراءة الفاحتة مثالً يف إحدى الركعات ،فإنه جيلس وينتظر وال يسلم؛ حىت
الزائدة؛ ألنه ّ

يسلم إمامه ،وأما قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إمنا جعل اإلمام ليؤمت به" رواه البخاري (، )378

ومسلم ( )411من حديث أنس  -رضي هللا عنه ،-فإنه مقيهد مبا إذا كانت صالته على وفق

املشروع ،أما إذا زاد خامسة يف رابعية أو اثلثة يف الفجر ،وحنو ذلك ،فال جيوز متابعته؛ ألن ذلك

خالف املشروع .وابهلل التوفيق.
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تذ هكر أنه غري متوضئ وهو إمام
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

السالم عليكم.
صليت مبجموعة من الشباب ,ويف أثناء الركعة الثالثة تذكرت أين مل أتوضأ ,خجلت من قطع الصالة،

وأيضا انتابتين وساوس ،هل مل أتوضأ فعالً أم أين توضأت؟ أكملت الصالة وتفرق اجلماعة ،وبعد
ً

علي فعله؟
منفردا بعد ما توضأت ،فما أدري ما احلكم يف ذلك ،وما الواجب ه
دقائق أعدت الصالة ً

وأطلب منكم أن تدعو يل أبن يغفر هللا يل زليت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه املسألة حتتاج تفصيالً ،وبياهنا:

 -1كان جيب عليك أن تستخلف منهم واح ًدا لإلمامة وخترج للوضوء.
 -2إن كنت ًّ
شاكا يف الطهارة وجب عليك الرجوع إىل اليقّي ،فإن كنت متيقنًا قبل الصالة أنك

على طهارة وشككت يف احلدث فالطهارة صحيحة؛ ألن اليقّي ال يزول ابلشك ،أما إذا كنت متيقنًا

أنك على غري طهارة قبل الصالة فصالتك ال تصح؛ ألن احلدث متيقن والطهارة مشكوك فيها.

 -3إذا كان احلدث متيقن والطهارة مشكوك فيها فصالتك ابطلة ،وصالة املأمومّي صحيحة إذا مل
يعلموا بذلك .وهللا املوفق.
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إمامنا يطيل الصالة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/14هـ
السؤال

إمامنا يطيل الصالة ،وحينما طالبناه ابلتخفيف احتج أبن األصل اإلطالة ،مما أدى ابلبعض ترك
الصالة يف مسجدان .أفيدوان قبل حدوث الفتنة إن مل تكن قد حدثت ابلفعل.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فال أستطيع احلكم على هذا اإلمام أبنه يطيل الصالة حىت أعلم قدر قراءته ،وقد يكون تطويله قريبًا
من التخفيف املأمور به ،وتقدير الناس يف أمر اإلطالة يتفاوت ،واحلجة يف ذلك هو قول الرسول
َح ُد ُك ْم لِلنه ِ
اس
صلى هللا عليه وسلم ،وهديه ،والرد إليه عند النزاع يف هذا ،وقد صح عنه" :إِذَا َ
صلهى أ َ
يف وال ه ِ
فَـلْي َخ ِّفف؛ْ فَِإ هن ِيف الن ِ ِ
اج ِة" .أخرجه البخاري ( )703ومسلم (، )467
ُ
يم َوذَا ا ْحلَ َ
هاس الضهع َ َ
سق َ
وليس من التخفيف املشروع نقر الصالة وعدم الطمأنينة يف أركاهنا ،فهذا إخالل وليس بتخفيف،
وإمنا التخفيف أال يطيل على املأمومّي إطالة تشق عليهم ،وقد كان معاذ ،رضي هللا عنه ،يصلي مع

النيب -صلى هللا عليه وسلم -العشاء ،مث يرجع إىل قومه أبقصى املدينة فيصلي هبم العشاء ،فكان
يطيل الصالة ،وكانوا أصحاب زرع ونواضح ،يسقون هبا الزرع والنخل ،فشكوا أمرهم إىل النيب صلى

ت َاي ُم َعاذُ! " .وأمره أن يقرأ بـ "سبح اسم ربك األعلى"" ،والشمس
هللا عليه وسلم ،فقال" :أَفَـتها ٌن أَنْ َ
وضحاها" ،وما قارهبا من السور .انظر صحيح البخاري ( )705وصحيح مسلم ( . )465وكان
صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب بقصار املفصل ،ويف العشاء أبوسطها ،ويف الفجر بطوال

أحياان ابلطور -أخرجه
املفصل .أخرجه أمحد ( )7991والنسائي ( . )982ورمبا قرأ يف املغرب ً

البخاري ( )765ومسلم ( - )463واملرسالت .أخرجه البخاري ( )763ومسلم (. )462

واملقصود أن اإلنسان إذا صلى لنفسه فله أن يطيل ما شاء ،وإذا صلى ابلناس فليخفف؛ حىت ال
يرهق الضعيف ،وال يعطل الناس عن حوائجهم فيفتنهم ،واألوىل به أن حيمله حب السنة أن يعّي

الناس على أداء الصالة مجاعةً ،وأن حيببها إليهم ابلتخفيف الذي ال يكون معه إخالل .وهللا أعلم.
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التأخر عن متابعة اإلمام إلمتام الفاحتة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

يف صالة اجلماعة يركع اإلمام قبل أن أمت قراءة الفاحتة يف الركعة الثالثة أو الرابعة ،ورمبا رفع من
ِ
كثريا عن
الركوع وأان مل أُنْه بع ُد قراءيت؛ وذلك لصعوبة التنفس ،فهل تعترب صاليت صحيحة إذا أتخرت ً
متابعة اإلمام؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جيب على املأموم متابعة اإلمام ،وال جيوز التخلف عنه ،فإذا ركع اإلمام فاركع معه ،وإن مل تكمل
اإلمام لِيُـ ْؤ َمته بِ ِه" .احلديث… أخرجه البخاري
قراءة الفاحتة؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إ همنا ُج ِعل
ُ

( )378ومسلم ( . )411وهللا أعلم.
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صالة العشاء خلف من يصلي الرتاويح
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/06/30هـ

السؤال

إذا دخل مسبوق إىل املسجد ،ومل يصل العشاء ،وأدرك اإلمام يصلي الرتاويح هل يصلي مع اإلمام،

ويتم الركعتّي أم يصلي فرداً؟.
اجلواب

إذا دخل املسبوق إىل املسجد ومل يص هل العشاء ،وأدرك اإلمام يصلي الرتاويح ،فله أن يصلهي مع
اإلمام بنيهة أداء الفريضة ،فإذا سلم اإلمام ،فليقم وليكمل صالته أربع ركعات ،على أحد قويل

العلماء بصحة صالة املفرتض خلف املتنفل ،كما كان معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -يفعل ،حيث
كان يصلي مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الفريضة مث يذهب إىل قومه فيصلّي هبم تلك الصالة
(صالة العشاء) فهي له انفلة وهلم فريضة .انظر ما رواه البخاري ( ، )700ومسلم ( )465من
حديث جابر بن عبد هللا-رضي هللا عنهما.-
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ال يسمع النداء فهل جتب عليه اجلماعة
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/24هـ
السؤال

السالم عليكم
شخص حيتاج ركوب القطار ملدة  25دقيقة للوصول إىل أقرب مسجد ،فهل جيب عليه الذهاب

للجمعة ،والصلوات املفروضة األخرى؟ وهل جيب على الرجل الذهاب إىل املسجد للصالة ،إذا كان

يسكن قرب املسجد لكن ال يُ ْس َم ُع األذا ُن؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي أما بعد :أما الرجل الذي يبعد مسافة  25دقيقة ابلقطار عن أقرب مسجد فال
جيب عليه حضور الصلوات اخلمس املفروضة يف هذا املسجد ،ولكن عليه احلرص على أداء الصالة
يف مجاعة مع غريه من املسلمّي يف منطقته إن وجد ،كجريانه أو أهله ولو مع شخص واحد إن كان

ذلك متيسراً ،وإال صلى منفرداً ،وال إمث عليه.

أما صالة اجلمعة فعليه بذل اجلهد واحلرص أن حيضرها مع املسلمّي ،وقد توفرت املواصالت املرحية
يف هذا الزمن ،ولرمبا أن اإلنسان يذهب حلضور مناسبات دنيوية رايضية أو اقتصادية أو ترفيهية من

منطقة إىل أخرى ،تستغرق منه أكثر من 25دقيقة ،فعند القدرة واألمن وعدم املشقة غري املعتادة،

فينبغي عليه أن حيضر صالة اجلمعة مع املسلمّي؛ ملا فيها من اخلري الكثري.

أما الرجل الذي ال يسمع األذان هل جيب عليه الذهاب للصالة :فإن كان عدم مساعه لألذان هو
البعد عن املسجد ،فالعلماء يقولون :إنه ال جيب عليه حضور اجلماعة يف املسجد ،ولكن عليه أن

حيرص على أداء الصالة مجاعة ولو مع بعض أهله ،هذا وليعلم أن مشي اإلنسان من بيته إىل املسجد
أو ركوبه إليه فيه أجر عظيم ،فكل خطوة خيطوها إىل املسجد تكتب له هبا حسنة ،وتكفر عنه هبا

سيئة ،ويرفعه هللا هبا درجة ذاهباً وراجعاً ،كما ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة عنه صلى هللا عليه
وسلم .انظر صحيح البخاري ( ، )477ومسلم ( )649و ( ، )665وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.
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صالة املصاب ابجلذام يف املسجد

اجمليب د .عبد العظيم بن إبراهيم املطعين
رئيس قسم التفسري واحلديث بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر

كتاب الصالة /صالة اجلماعة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/26هـ
السؤال

رجل مصاب مبرض اجلذام -أعاذان هللا وإايكم منه -وهذا الرجل حيرص على أداء الصالة يف

اجلماعة ،ويصافح الناس بعد الصالة بشكل متكرر ،واملصلون يستحون من صده وعتابه .أرشدوان

ماذا نفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فنسأل هللا -تعاىل -شفاء عاجالً غري آجل هلذا الرجل اجملذوم ،ولنا ولكم املعافاة من جهد البالء

وعضال الداء.

مث كون هذا الرجل مبا فيه من مرض حريص على الصالة يف مجاعة املسجد دليل خري ،ورمبا كانت

مصافحته ألهل املسجد تعطيه دافعاً نفسياً على أنه إنسان طبيعي كغريه ممن عافاهم هللا ،لكن ليس
كل الناس يسرتيح لذلك ،فحرصاً على أال يصدمه أحد بكلمة حادة أو مثل ذلك ،فعلى إمام

املسجد أن يبّي للناس -يف حضور هذا الرجل -أنه ليس من سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم-
مصافحة املصلّي دبر الصلوات ،وأظنه مدخل مقبول المتناع الرجل عن مصافحة الناس بعد

الصالة.

وهناك أحاديث وردت يف موضوع "اجلذام" هي كالتايل:

 -1صحيح البخاري ،معلقا ،يف كتاب الطب ،ابب اجلذام ،من طريق سعيد بن ميناء ،قال :مسعت

أاب هريرة -رضي هللا عنه -يقول :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال عدوى وال طرية وال

ص َفر ،وفر من اجملذوم كما تفر من األسد".
هامة وال َ
 -2صحيح مسلم ( ، )2231عن عمرو بن ال ه
شريد عن أبيه ،قال :كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم،
أيضا
فأرسل إليه النيب صلى هللا عليه وسلم " :إان قد ابيعناك فارجع" .واحلديث عند النسائي ً

(. )4182

()41/6

 -3سنن أيب داود ( )3925من طريق حممد بن املنكدر ،عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما-
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف القصعة ،وقال" :كل ثقة ابهلل
وتوكال عليه " .واحلديث عند الرتمذي كذلك ( ، )1817وابن ماجة (. )3542

فذهب مجاعة من العلماء إىل أن أحاديث الفرار من اجملذوم منسوخة أبحاديث نفي العدوى ،والذي

عليه أكثر أهل العلم أنه ال نسخ ،وأن الواجب إما اجلمع أو الرتجيح ،وبكل أخذ طائفة من العلماء،

والذي يرتجح يل أن اجلمع ممكن وهو أبحد وجهّي:

األول :أن يقال :إن املراد بنفي العدوى نفي االعتقاد اجلاهلي من أن املرض يعدي وينتقل بنفسه من
غري إرادة هللا تعاىل وتقديره ,أما أمره ابلفرار من اجملذوم وحنوه فهو بيان منه صلى هللا عليه وسلم أن

العدوى من أسباب انتقال األمراض ,ففي أمره ابلفرار إثبات لألسباب ،ويف نفيه للعدوى أهنا ال
تستقل ابلتأثري.

الثاين :أن يقال :إن نفيه للعدوى نفي هلا ابلكلية وإهنا غري مؤثرة ،إذ كثرياً ما خيالط املريض وال

يصاب املخالط بشيء ،وأما أمره ابلفرار من اجملذوم فهو لئال يقع املخالط يف ذلك املرض تقديراً من
هللا تعاىل ،فيظن عدم مطابقة خرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -للواقع يف نفيه للعدوى ،فيفضي به

ذلك إىل إثبات ما نفاه هللا ورسوله.

وعلى كل حال فالواجب على املؤمن أن يعتقد أن قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -حق ال تعارض

يف شيء منه إذا ثبت عنه ،وما كان من تعارض قد يظنه الناظر يف قوله صلى هللا عليه وسلم فإمنا هو
ِ
يوح َى"
حي َ
يف الفهم والذهن ،واألحاديث وحي كما قال تعاىلَ :
"وَما يَـ ْنط ُق َع ِن ا ْهلََوى .إن َ
هو إال َو ٌ
[النجم. ]4-3 :

ذكرت لك ما ذكرت زايدة يف الفائدة ،وأرجو أن تعود إىل ما قلناه يف أول الفتوى ،وهللا أعلم.
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أداء الصالة حتت أتثري املخدر
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد الداود

عضو اإلفتاء

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1422/8/22
السؤال

أدت امرأة صالة الفجر وهي ال زالت حتت أتثري املخدر بعد إجراء العملية ،فكانت تغفو أثناء

الصالة مث تفيق ،فما حكم صالهتا واحلال هذه؟

اجلواب
صالتك واحلال هذه ال تصح ،وعليك قضاؤها ،ألن من شروط صحة الصالة سالمة العقل.
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صفة صالة املريض
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1424/11/20هـ

السؤال

أخ لكم أجرى عملية يف ركبته مبنطقة تبعد عن بلده سبعمئة كم ،هل له أن جيمع الصالة ويقصر وهو

على سرير املستشفى؟ علماً أنه يشق عليه الوضوء والسجود ،حيث يصلي واقفاً ،وإذا أراد السجود

جلس واحنىن بقدر ما يستطيع ،هل جيزئه ذلك؟ وهل له أن يصلي يف بيته مع أنه يسمع النداء ،حيث
يتعبه املشي والركوب؟.

اجلواب

األخ السائل اجتمع يف حقه رخصتان :رخصة السفر ،ورخصة املرض ،فيجوز له قصر الصالة

الرابعية ما دام مسافراً ،بل ذلك هو املشروع يف حقه ،وجيوز له اجلمع بّي صاليت الظهر والعصر ،أو
املغرب والعشاء يف وقت أحدمها إذا احتاج إىل ذلك لعذر السفر أو املرض ،وإن كان األوىل عدم

اجلمع ،لكن إن كان يلحقه برتك اجلمع مشقة فله اجلمع ،ففي صحيح مسلم ( )705من حديث

ابن عباس -رضي هللا عنهم :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مجع بّي الظهر والعصر ،واملغرب
والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر" ،ويف رواية" :من غري خوف وال سفر".

قال أهل العلم( :وال عذر بعد ذلك إال املرض)  ،وألن حاجة املريض آكد من حاجة املمطور.
وكما جيوز للمريض اجلمع إذا احتاج إليه ،فكذلك جيوز له ترك القيام أو االحنناء يف الركوع والسجود

إن عجز عنه ،فيصلي على حسب حاله ،والقادر على القيام دون السجود -كما يف السؤال-

جيلس وحيين ظهره ورقبته ويقرتب من األرض ما أمكنه قال هللا -تعاىل" :-فاتقوا هللا ما استطعتم"

[التغابن. ]16:

أما عن ترك اجلماعة ألجل املرض ،فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا مرض ختلف عن
املسجد ،وقال" :مروا أاب بكر فليصل ابلناس" ،متفق عليه البخاري ( )664ومسلم (. )418

فمن كان مريضاً أو خياف من زايدة املرض ،أو أتخر الشفاء فهو معذور يف ترك اجلماعة" :ال يكلف

هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ، ]286:وهللا أعلم.
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املرض املعدي هل يسقط صالة اجلماعة؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه
التاريخ 1423/1/2

السؤال

رجل مصاب مبرض معدي (مثل العنقز أو احلصبة) هل جتب عليه الصالة يف املسجد مع اجلماعة؟
اجلواب

من األعذار املسقطة للجماعة واجلمعة هي املرض إذا كان هذا املرض يتأخر برؤه أو كان يزداد ،ومن

ذلك أيضاً إذا كان من املعدي الذي يتعدى ضرره إىل اآلخرين ،فهذا اإلنسان معذور هبذا العذر فال
جتب عليه صالة اجلماعة ابعتبار املرض وابعتبار العدوى ،ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى

من أكل ثوماً أو بصالً أن أييت للمسجد؛ لئال يؤذي الناس برائحته انظر مارواه البخاري ()855

ومسلم )0564من حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  ،-وهذا -فيما يظهر -أشد ضرراً
ممن أيكل شيئاً له رائحة كريهة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الصالة على الكرسي ملن عجز عن القيام
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1424/1/24هـ
السؤال

رجل ال يستطيع أن يسجد ،هل جيوزله أن يصلي على الكرسي -ال على األرض -فينحين على

الكرسي للركوع والسجود؟ أم ال بد له من االحنناء على األرض؟ أم كيف يصلي الصالة الصحيحة؟
أفيدوان أفادكم هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

من استطاع القيام والركوع وجب عليه فعلهما فيصلي قائما ً،مث يركع من قيام ،مث جيلس على كرسيه

للسجود ،حيث مل يستطع السجود فيومئ به حيث عجز عن السجود ،حلديث عمران -رضي هللا
عنه -حّي سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن صالته من بواسري به فقال":صل قائماً ،فإن مل
تستطع فقاعدا ً،فإن مل تستطع فعلى جنب" رواه البخاري ( )1117وغريه.
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تصلي النوافل جالسة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه
التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

أعاين من خشونة يف الركبتّي ،وأتعب من الوقوف ،واحلمد هلل أصلي الصلوات املفروضة قائمة ،أما

النوافل ،والشفع ،والوتر كثرياً ما أصليها جالسة ،أفيدوىن أاثبكم هللا ،هل البد من صالهتما قائمة؟.

اجلواب

احلكم ابلنسبة للقيام يف الصالة خيتلف من حيث كون الصالة فريضةً أو انفلةً ،أما صالة الفريضة

فإن القيام (الوقوف) ركن من أركاهنا ،ال تصح الصالة إال به ،وذلك عند القدرة عليه؛ لقوله عليه -

"صل قائماً " رواه البخاري ()1117
الصالة والسالم -لعمران بن احلصّي -رضي هللا عنهّ :-

ولذلك فإن القادر على القيام إذا صلى جالساً يف الفريضة فصالته غري صحيحة .ولكن عند العجز

عن القيام فإن اإلنسان جيوز له أن يصلي قاعداً؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -لعمران بن احلصّي
-رضي هللا عنه -يف احلديث السابق" :فإن مل تستطع فقاعداً ،فإن مل تستطع فعلى جنب"رواه

البخاري ( ، )1117وألنه غري قادر على القيام ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :ال يكلف هللا نفساً
إال وسعها" [البقرة ]286 :وقال ابن قدامه " :أمجع أهل العلم على أن من ال يطيق القيام له أن
يصلي جالساً " ،وثبت عن أنس -رضي هللا عنه -أنه قال" :سقط رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم
فجحش شقه األمين ،فدخلنا عليه نعوده ،فحضرت الصالة ،فصلى قاعداً،
فرس فخدش أو ُ
عن َفصلينا قعوداً متفق عليه عند البخاري ( )1114ومسلم (. )411
أما يف صالة النافلة والتطوع فإن القيام ليس بركن ،وإمنا األفضل أن يصلي اإلنسان قائماً ،قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-من صلى قائماً فهو أفضل"
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رواه البخاري ( )1116من حديث عمران بن حصّي -رضي هللا عنه .-وإن صلى جالساً فال شيء

عليه ،وقد ثبت يف صحيح مسلم ( )732عن عائشة -رضي هللا عنها -أهنا قالت " :إن النيب -
كثري من صالته وهو جالس" ،وقال ابن قدامه ":ال نعلم
صلى هللا عليه وسلم -مل ميت حىت كان ٌ

خالفاً يف إابحة التطوع جالساً".
عاجز عن القيام فإن أجره اتم؛ ألنه معذور يف ترك القيام ،أما
واإلنسان إذا صلى التطوع جالساً وهو ٌ
إذا ترك القيام وهو قادر عليه فإن أجره يكون على النصف من أجر القائم ،قال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم" :-من صلى قائماً فهو أفضل ،ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم" رواه

البخاري ( ، )1116وقال -صلى هللا عليه وسلم":-صالة الرجل قاعداً نصف الصالة" رواه مسلم
( )735من حديث عبد هللا بن عمرو-رضي هللا عنهما.-
ومما سبق يتبّي أنه جيوز ِ
لك أن تصلي الشفع والوتر وغريمها من النوافل قاعدةً ،وهللا أعلم -وصلى

هللا وسلم -على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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صالة مريض الروماتيزم
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1424/4/14هـ
السؤال

ما حكم الصالة على الكرسي للذين يعانون من مرض الروماتيزم؟ وما هي الصفة األفضل هلم؟ حبيث

إهنم ال يقصرون يف أركاهنا.

اجلواب

من قدر على فعل ركن من أركان الصالة من قيام أو ركوع أو سجود وغريها وجب عليه اإلتيان به،

فال تتم صالته إال به ،ويقابل ذلك من عجز عن ركن انتقل إىل بدله ،فمن عجز عن الصالة قائماً
صلى قاعداً ،وإن مل يستطع فعلى جنبه ،ومن استطاع الركوع لزمه فعله ،فإن مل يستطع أومأ إمياء،

وهكذا لعموم قوله تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16 :وحديث عمران" :صل قائماً،
فإن مل تستطع فقاعداً ،فإن مل تستطع فعلى جنب" رواه البخاري ( )1117وأصحاب السنن ،ومن
قدر على أداء بعض األركان دون بعض لزمه أن أييت مبا قدر عليه وانتقل إىل بدل ما ال يقدر على

أدائه ،وهللا أعلم.
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كيف جيلس من يصلي قاعداً؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املريض ومن يف حكمه

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

أرى كثرياً من احلوامل يصلّي جالسات لكن أبوضاع خمتلفة ،هل هناك طريقة حمددة للصالة واحلامل
جالسة؟ وما هو الدليل على جوابكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
الواجب على املسلم واملسلمة أن يصليا الفرض يف حالة قيام ،وال تصح صالهتما يف حال اجللوس

مع القدرة على القيامّ ،أما النفل فللمرء أن يصلي جالساً ،وإن كان قادراً على القيام ،وأجره على

النصف من صالة القائم إذا كان قادراً على القيام ومل يقم ،مث إذا مل يستطع القيام فيصلي مرتبعاً إن
قدر ،وإال على أي صفة قدر عليها لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-صل قائماً فإن مل تستطع

فقاعداً  " ...رواه البخاري ( )1117ويقول جله وعال يف كتابه العزيز "فاتقوا هللا ما استطعتم"

[التغابن ]16 :ويقول جل وعال" :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة . ]286 :وهللا أعلم.
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حكم الرتخص برخص السفر إذا وصل املسافر إىل بلده

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1422/8/10
السؤال

إنين أسافر أحياانً وبرجوعي من السفر وقرب وصويل إىل البيت تكون قد وجبت صالة الظهر ،وأان
أكون متعباً أحياانً أو غري متعب .هل حيق يل أن أصلي الظهر مع العصر قصراً ومجعاً مث أانم أم ال،

وإذا صادفت أحياانً أكون قد مجعت بّي صالتّي مث وصلت البيت قبل وجوب الصالة الثانية فما
حكم ذلك؟ أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز الرتخص برخص السفر  -من مجع أو قصر  -بعد وصول املسافر إىل بلده سواء كان متعباً
أو ال .أما إذا مجع وقصر وهو مسافر مث وصل قبل دخول وقت الصالة الثانية فال حرج عليه وبرئت
ذمته من الصلوات اليت أداها فال يعيدها وهللا أعلم.
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اجلمع والقصر يف الصالة للمسافر؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1422/4/29

السؤال

هل ميكنين أن أصلي صالة اجلمع والقصر إحدى الصالتّي مع اإلمام واألخرى منفرداً ،مثالً أن
أصلي صالة املغرب مع اإلمام يف املسجد مث أتبعها بركعتّي بنية صالة العشاء وذلك يف السفر؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي :نعم ميكنك أن جتمع بّي الصالتّي ،وتصلي األوىل مع اإلمام املقيم مجاعة مث

تصلي الثانية ركعتّي حبكم أنك مسافر ليسوغ لك اجلمع والقصر ،ولكن إذا هتيأ لك أن تصلّي

األخرى مع مجاعة أخرى من رفقتك أو غريهم فذلك أفضل ،كما روى أبو داوود والنسائي عن أيب

كعب  -رضى هللا عنه  -أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :صالة الرجل مع الرجل أزكى من

صالته وحده ،وصالته مع الرجلّي أزكى من صالته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تعاىل)
.

وإذا كنتم يف السفر مجاعة فإهنا جتب عليكم الصالة مجاعة واألذان هلا لقوله صلى هللا عليه وسلم
ملالك بن احلويرث وأصحابه  -رضي هللا عنهم ( -إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم

أكربكم) .

واألدلة على وجوب صالة اجلماعة وفضلها من الكتاب والسنة كثرية معلومة ،فالواجب على املسلم

العناية هبا واحملافظة عليها سفراً وحضراً طاعة هلل واحتساابً لثوابه.

وهللا املوفق.،
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اقتداء املسافر ابملقيم
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1422/4/29

السؤال

ما حكم اقتداء املسافر ابملقيم يف الصالة؟
اجلواب

اختلف الفقهاء يف امتام املسافر مبقيم ،هل يلزم املسافر االمتام ،أو ال ،على أقوال ،أوجزها يف أربعة،

وهي كالتايل:

القول األول :أنه جيب على املسافر أن يتم إذا صلى خلف مقيم ،سواء أدرك مجيع الصالة أو بعضها

وهذا القول جلمهور العلماء من األئمة األربعة ،وابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومجاعة من

التابعّي وبه قال الثوري واألوزاعي وأبو ثور ،وغريهم ،بل حكى الشافعي يف األم إمجاع العلماء على
ذلك.
واستدلوا على ذلك:
 -1عموم قوله صلى هللا عليه وسلم (إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فال ختتلفوا عليه) متفق عليه.
قالوا ومفارقة إمامه اختالف عليه ،فلم جيز مع إمكان متابعته.

-2ما أخرجه مسلم والنسائي والطيالسي وأمحد وابن خزمية من طرق عن قتادة عن موسى بن سلمة
قال قلت البن عباس :كيف أصلي مبكة إذا مل أصلي يف مجاعة؟ قال ركعتّي ،سنة أيب القاسم .قالوا:
فمفهومه أنه إذا صلى مع مجاعة يتمون فيتم مثلهم ،والسنة تتصرف إىل فعل النيب صلى هللا عليه

وسلم.

-3وألن هذا فعل من تقدم من الصحابة ابن عباس وكذا ابن مسعود كما يف مصنف ابن أىب شيبة
وكذا ابن عمر كما يف املوطأ عن انفع أن ابن عمر أقام مبكة عشر ليال يقصر الصالة إال أن يصليها
مع اإلمام فيصليها بصالته.

قالوا هذا فعل أو فتوى من مسينا من الصحابة وال نعرف هلم يف عصرهم خمالفاً ،فكان كاإلمجاع.

-4وألن هذه الصالة مردودة من أربع إىل ركعتّي فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجلمعة.
القول الثاين :قال طاووس والشعيب ومتيم بن جذمل يف املسافر يدرك من صالة املقيم ركعتّي جتزاين
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القول الثالث :وقال إسحاق له أن يقصر مطلقاً ألهنا صالة جيوز فعلها ركعتّي فلم تزد ابإلمتام.

القول الرابع :وقال ابن حزم :جيب على املسافر أن يقصر ولوائتم مبقيم ،-ونقله عن عبد الرمحن بن
متيم بن حذمل عن أبيه .واستدل على ذلك:

-1أبن واجب املسافر ركعتان يف كل حال منفردا أوإماماً أو مأموما كما جاء يف النصوص.

-2وألن املقيم خلف املسافر يتم ،وال ينتقل إىل حكم إمامه يف التقصري ،فكذلك املسافر خلف

املقيم يقصر ،وال ينتقل إىل حكم إمامه يف االهتام وكل أحد يصلي لنفسه ،وإمامة كل واحد منهما
لألخر جائزة ،والفرق .وقال :فالواجب على املسافر مجلة القصر واملقيم مجلة يتم وال يراعي أحد

منهما إماماً.
والذي يظهر ترجيح القول األول قول اجلمهور واألئمة األربعة ،ألنه قول ثالثة من الصحابة ابن
عباس وابن مسعود وال خمالف هلم من الصحابة وقد ذهب بعض الفقها واألصوليون إىل أن قول أو

فعل الصحايب يف مسألة ال نص صريح فيها أنه حجة ،وقد رجحه ابن القيم ونسبه إىل مجهور األئمة

ومال إليه ابن تيمية يف الفتاوى .وأما قول ابن عباس (تلك سنة أىب القاسم) فليست صرحية يف
الرفع ،ويف مثل هذه الصيغة اختالف بّي العلماء ،ولو كانت مثل هذه الصيغة تفيد الرفع فما مينع
الصحابة من رفع احلديث إىل النيب ـصلى هللا غليه وسلم ـ مباشرة فهو أقوى يف االستدالل ،فلعل

مرادهم االستنباط من عموم النصوص أو مرادهم أن هذا هو الذي عليه العمل ،أو غري ذلك من
االحتماالت.

وعلى كل حال فقوله ((تلك سنة آيب القاسم ـصلى هللا عليه وسلم)) تضفي على القول األول قوة،
وتقدمه على غريه من األقوال.
ويف القول الثاين وجاهة ـوان كان دون سابقه ـ لعدم صورة املخالفة يف إقتداء املسافر ابملقيم.
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واضعفها الرابع قول إبن حزم يف إجياب القصر ـ وقياسه مع منعه القياس ذلك على إمتام املقيم خلف
املسافر والينظر إىل حال إمامه  -ويف خمالفته ألقوال الصحابة والتابعّي ومن بعدهم ما يدل على

بعده  -وقد تعقبه الشيخ األلباين (رمحه هللا) مبا يغين عن التفصيل يف تعقبه  -وهللا أعلم.

وبناء على ما تقدم فال ينوي املسافر -على رأي اجلمهور  -االنفصال عن اإلمام املقيم إذا صلى
ركعتّي .وأما على رأي إسحاق فله ذلك  -وأبن حزم يوجب أن ينوي االنفصال .وهللا أعلم
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صالة املسافر العشاء مع من يصلي املغرب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1422/4/7
السؤال

إذا كنت مسافراً وقد صليت املغرب فكيف أصلي العشاء مع مجاعة يصلون املغرب ،هل أسلم بعد

الركعة الثانية قبل اإلمام ،أم أنتظر اإلمام حىت جيلس للتشهد األخري وأسلم معه؟
اجلواب

إذا صلى املسافر رابعيةي خلف من يصلي ثالثية فهو ابخليار إن شاء قصر وصلى ركعتّي فإن شاء
سلم بعد الركعتّي ،ألن انفراده لعذر متام صالته ،وإن شاء انتظر اإلمام فسلم معه .وإن شاء أمت

الصالة فيأيت بركعة بعد سالم إمامه ،وهذا أحوط ،وابهلل التوفيق.
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هل جتب عليهم اجلمعة؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/4/6
السؤال

يوجد لدينا يف منطقة الربع اخلايل مركز حدود قريب من منطقة أعمال أرامكو يف الشيبة ،وهم يؤدون

الصالة مجاعة وعددهم يزيد عن مخسّي رجالً ولكنهم ال يصلون اجلمعة حبجة أهنم غري مستقرين،

علماً أهنم يقيمون يف املركز ملدة تزيد عن ثالثة شهور حىت يتمكنوا من التغيري مبجموعة أخرى .علماً
أنه يذهب من اخلمسّي عشرة عملهم يف احلراسة والباقي يذهب إىل صالة اجلمعة يف سكن أرامكو
الذي يبعد عنهم  40كيلو مرتاً .هل جيوز هلم إقامة اجلمعة يف هذا املركز؟

اجلواب

اجلمعة غري واجبة عليهم ،ألهنم يف حكم املسافرين حيث أن هذا املكان ليس موطناً هلم ،واجلمعة ال

جتب على املسافر؛ فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يصل اجلمعة يف سفر من أسفاره ،فإن

فعلوا وصلوا اجلمعة يف مكاهنم فال أبس ،وال يشرتط أن يبلغ العدد أربعّي على القول الراجح وهللا

أعلم.
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ختلف املسافر عن صالة اجلماعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

رجل سافر وعند مروره إبحدى املدن مكث فيها يوماً أو يومّي .فهل أيمث هذا الرجل برتك صالة

اجلماعة مدة بقائه يف املدينة والصالة يف شقته مجعاً وقصراً حبجة السفر؟ الرجاء بيان أقوال العلماء
ابلتفصيل أو إحاليت ملصادر هذه األقوال.

اجلواب
ال جيوز للمسلم أن يتخلف عن صالة اجلماعة؛ ملا يرتتب على ذلك من تعريض املسلم نفسه للعقوبة

الشديدة ،فقد ه هم  -صلى هللا عليه وسلم  -بتحريق بيوت املتخلفّي عن صالة اجلماعة ابلنار ،فعن

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال " :والذي نفسي بيده لقد

مهمت أن آمر حبطب فيُحطب مث آمر ابلصالة فيؤذّن هلا مث آمر رجالً فيؤم الناس ،مث أخالف إىل
ٍ
رجال فأحرق عليهم بيوهتم" متفق عليه عند البخاري ( ، )644ومسلم ( )651واللفظ للبخاري،
وقد قال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  " :-من سره أن يلقى هللا  -تعاىل  -غداً مسلماً
فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن فإن هللا شرع لنبيكم  -صلى هللا عليه وسلم -
سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لرتكتم
ٍ
مسجد
سنة نبيكم ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ،وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل

من هذه املساجد إال كتب هللا له بكل خطوةٍ خيطوها حسنةً ،ويرفعه هبا درجةً ،وحيط عنه هبا سيئة،

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال مناف ٌق معلوم النفاق ،ولقد كان الرجل يُؤتى به يهادى بّي الرجلّي
حىت يقام يف الصف " رواه مسلم (. )654
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رجل أعمى يف أن يصلي يف بيته ،حيث أتى هذا
وقد استأذن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ٌ -

األعمى فقال :اي رسول هللا ،إنه ليس يل قائ ٌد يقودين إىل املسجد ،فسأل رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -أن يرخهص له فيصلي يف بيته ،فرخهص له ،فلما وىل دعاه ،فقال له " :هل تسمع النداء

ابلصالة؟ " قال :نعم ،قال " :فأجب " رواه مسلم ( )653من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه،-

وعن عبد هللا بن أ هم مكتوم املؤذن  -رضي هللا عنه  -أنه قال " :اي رسول هللا إن املدينة كثرية اهلوام
حي على
والسباع ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-هل تسمع ح ّي على الصالة ه

"فحي هال" ومل يرخص له رواه النسائي ( ، )851وأبو داود (، )552
الفالح" قال :نعم ،قال:
ه

حي ُّ هال :تعال ،فهذه األحاديث حتذر املسلم من أن
وابن ماجة ( )552إبسناد حسن ،ومعىن ّ

يتخلف عن صالة اجلماعة ،وما دام أنه مقيم يف املدينة أو يف غريها فال يسوغ له أن يتخلف ولو أنه

يف حكم املسافر ،وهللا أعلم.
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مجع صالة العصر مع صالة اجلمعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1422/9/24

السؤال

سافرت إىل سوراي يوم األربعاء إىل اجلمعة ،يف يوم اجلمعة صليت اجلمعة ركعتّي يف البيت ،ومجعت
علي؟
معها العصر ركعتّي ،هل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان خطأ ،فما الواجب ّ

اجلواب

صالتك ومجعك صحيح ما دمت نويت قصر صالة الظهر ،ومجعت معها صالة العصر ،إال أن
صالتك يف املسجد أفضل لك ،فإذا صليت مع اإلمام اجلمعة فال جتمع معها العصر.
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قصر الصالة لسائقي احلافالت
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

إذا كان شخص يعمل سائق ابص من بلد إىل بلد دون انقطاع ،فهل عليه القصر طول العام؟ علماً
أن املسافة اليت يقطعها مسافة مسافر ،وهو يوم عند أوالده ويوم خارج املدينة.

اجلواب

املشروع للمسافر قصر الصلوات الرابعية يف حال السفر ،أما إذا رجع إىل حمل إقامته فتنقطع أحكام

السفر ،وجيب عليه إمتام الصالة ،وبناء على ذلك فإنه يشرع للسائل القصر إذا سافر خارج مدينته،
ويتم يف وقت إقامته عند أوالده.
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مجع الصالة والتيمم يف النزهة الربية
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

حنن شباب إذا خرجنا يف نزهة إىل الرب يكون هناك نزاع حول قصر الصالة ومجعها ،وحول الوضوء أم

التيمم؟ علماً أن املسافة تزيد على مائة كيلو ،ونكون يف أايم برد وميكن احلصول على املاء لكن بغري
سهولة ،واألرضية ليست ترابية بل رملية ،السؤال :ما العمل يف مثل هذه األوضاع؟

اجلواب
مسافة املائة كيلو مسافة قصر جيوز فيها األخذ برخص السفر ،كقصر الصالة والفطر يف رمضان
(واجلمع بّي الصالتّي ملن ج ّد به السري) .

وأما التيمم فشرط جوازه عدم املاء ،أو عدم القدرة على استعماله ،وجيوز التيمم ابلرمل على

الصحيح؛ لعموم قوله -تعاىل":-فتيمموا صعيداً طيباً" [النساء ، ]43:ومل يكن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -وال أصحابه -رضي هللا عنهم -حيملون معهم الرتاب مع مرورهم مبناطق رملية.
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قصر الصالة لسائقي احلافالت
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/10/23هـ
السؤال

إذا كان شخص يعمل سائق ابص من بلد إىل بلد دون انقطاع ،فهل عليه القصر طول العام؟ علماً
أن املسافة اليت يقطعها مسافة مسافر ،وهو يوم عند أوالده ويوم خارج املدينة.

اجلواب

املشروع للمسافر قصر الصلوات الرابعية يف حال السفر ،أما إذا رجع إىل حمل إقامته فتنقطع أحكام
السفر ،وجيب عليه إمتام الصالة ،وبناء على ذلك فإنه يشرع للسائل القصر إذا سافر خارج مدينته،

ويتم يف وقت إقامته عند أوالده.
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صالة املسافر قبل دخول الوقت
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/9/14هـ

السؤال

صليت الظهر يف املسجد يف مدينة الرايض ،ويف الثانية ظهراً خرجت للمطار ،ووقت صعود الطائرة

الساعة الثالثة إال ربعاً ،واإلقالع قبل أذان العصر والوصول بعد ساعة ونصف أو أكثر ،فهل جيوز يل
أن أصلي العصر قصراً قبل صعود الطائرة؟ علماً أن وقت العصر مل يدخل ،وهل هذا من ابب

اجلمع؟

اجلواب
ليس لك أن تصلي العصر قبل دخول وقتها ،على احلال اليت وصفت؛ ألن تقدمي الصالة قبل وقتها
ال جيوز ،إال يف اجلمع ،ومنه مجع التقدمي ،ويشرتط له كون الصالة مما جتمع إىل ما قبلها ،وكون اجلمع

متصالً يف وقت واحد ،ال حيصل الفصل فيه بّي أداء الصالتّي مدة تطول -عرفاَ ًُ ،-وصالتك

العصر الساعة الثانية ظهراً بعد أن صليت الظهر قريباً من الساعة الثانية عشرة والنصف ال يتحقق
فيه معىن اجلمع ،ال عرفاً؛ لطول الفصل بينهما ،وال شرعاً ُُ؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

كان مجعه متوالياً ،بال فصل طويل ،ومل ينقل عنه -فيما أعلم -اجلمع على حنو ما يسأل عنه السائل،
واجلمع رخصة ،والرخصة ال يتجاوز هبا الوارد عنه -صلى هللا عليه وسلم.-

وعلى هذا فتلزمك صالة العصر ،بعد دخول وقتها ،فإن خشيت خروجه قبل مغادرتك الطائرة إىل
بلد سفرك لزمتك الصالة فيها ،على حسب القدرة واإلمكان ،ويسقط عنك من الشروط واألركان

والواجبات ما ال تتمكن من اإلتيان به يف الطائرة؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -لعمران بن حصّي

-رضي هللا عنه" :-صل قائماً؛ فإن مل تستطع فقاعداً ،فإن مل تستطع فعلى جنب" البخاري

( . )1117ومراعاة أداء الصالة يف وقتها أهم من مراعاة غريه من الشروط واألركان والواجبات،

ابتفاق أهل العلم .وحينئذ فالسنة لك أن تقصر الصالة اليت فيها قصر؛ ألنك مسافر ،والقصر صالة

املسافر.
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وإن مل ختش خروج الوقت فعليك أن تؤخر الصالة إىل حّي وصولك مطار البلد الذي أنت مسافر
إليه؛ لتؤدي الصالة بكماهلا وخشوعها وطمأنينتها .ولك أن تقصر إن كان البلد غري بلدك ،أو كنت
ال تنوي البقاء فيه مدة تعترب فيها -عرفاً مقيماً.-
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علي قصر الصالة؟
هل جيب ّ

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1422/12/29

السؤال

أعمل يف شركة نفط يف الصحراء ،ومبعدل أسبوعّي يف العمل وأسبوعّي عطلة ،وأذهب عن طريق
الطائرة ،وتبعد املنطقة اليت أعمل هبا عن حمل إقاميت حوايل ( )550كيلو مرتاً وأغلب عملي يف

مكتب ،واملنطقة اليت أعمل هبا توجد هبا كافة سبل الراحة من مسجد ومسكن ومأكل ونقل ،واندراً
أخرج إىل خارج املكتب وذلك لزايرة آابر النفط ،بعض اآلابر تبعد ( )150كيلو مرتاً عن مقر

املكتب والسكن ،وبعضها ال يتعدى الكيلو مرت الواحد ،ما رأي فضيلتكم يف وجوب القصر من
عدمه ،وهل يؤاخذ هللا يف من مل يقصر وهو يف حال الرخصة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد فاجلواب أن

القول الراجح أن القصر يف السفر سنة وليس بواجب ،وبناء عليه فلو أمتمت الصالة يف السفر

لصحت لكنه خالف السنة وال إمث عليك  -إن شاء هللا  -هذا وما ذكرت من وجود مسجد يف

املنطقة اليت تسافر إليها وتعمل فيها واليت هي ليست حمل إقامتك نقول لك :الواجب أن تصلي يف

املسجد مجاعة ألن اجلماعة واجبة حضراً وسفراً ،وإذا صليت مع اإلمام املقيم فإنه جيب عليك إمتام

الصالة مع إمامك؛ ألن هذا هو السنة وإذا صليت وحدك فالسنة لك قصر الصالة بدون مجع ،وهللا

أعلم.
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القصر بّي املوطن ومكان الوظيفة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/4/11هـ

السؤال

أان موظف يف مدينة تبعد عن سكين األصلي حوايل  200كم ،وال أذهب إىل مدينيت إال يوم األربعاء

مث أعود يوم اجلمعة ،فهل جيوز يل قصر الصالة الرابعية؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

من حال السائل يظهر أنه مسافر ،وإذا كان كذلك فإنه جيوز له أن يقصر الرابعية ،لكن إذا كان
املسافر داخل البلد فاألصل أنه يصلي اجلماعة مع الناس؛ حلديث ابن عباس وأيب موسى  -رضي

هللا عنهم  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من مسع النداء فلم جيب ،فال صالة له إال من
عذر" ،رواه بن ماجة ( ، )793وابن حبان يف صحيحه ( ، )2064واحلاكم يف املستدرك (، )928
وغريهم من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما-وقال علي  -رضي هللا عنه " :-ال صالة جلار

مسجد إال يف املسجد" ،رواه البيهقي يف السنن الكربى ( )57/3وغريه ومل حيفظ عن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -أنه ترك اجلماعة ال يف احلضر وال يف السفر ،لكن لو فاتتك الصالة فلك أن تصلي

هذه الرابعية اليت فاتتك ركعتّي ،وإذا كنت داخل البلد فإنه جيب عليك أن تصلي مع الناس ،وإذا

صليت مع الناس فإنك إذا ائتممت مبقيم فإنه يلزمك أن تتم صالتك؛ تصلي أربعاً إذا أدركت من

الصالة ركعة اتمة.
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موافقة اجلمعة ليوم من أايم احلج
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

يف مناسك احلج ،هل على احلجاج صالة اجلمعة يف مىن يوم الرتوية ،إذا كان يوم الثامن من ذي

احلجة يوم اجلمعة؟  -وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

املسافر ال جتب عليه صالة اجلمعة ،وإذا كان يف احلج فال جتب عليه صالة اجلمعة؛ ألنه ثبت أن
يصل اجلمعة يف ذلك اليوم ،وإمنا
النيب -صلى هللا عليه وسلم -وافق يوم اجلمعة يف يوم عرفة ،ومل ِّ

صالها ظهراً؛ بدليل أنه مجع العصر مع الظهر ،وكذلك ق ّدم الصالة على اخلطبة ،فهذا دليل على أن
احلاج ال يصلي صالة اجلمعة إذا وافقت اجلمعة يوماً من أايم احلج .وهللا أعلم.
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نوى اإلقامة أسبوعّي ،فهل يقصر؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

سافرت إىل دولة شرقية هذا الصيف ،وأقمت هبا أسبوعّي ،وخالل مدة إقاميت كنت أمجع وأقصر

الصالة ،علماً أبين سافرت خالل األسبوعّي إىل أكثر من منطقة ،وعند عوديت إىل بلدي شككت يف
األمر ،فسألت أحد اإلخوة فأمرين إبعادة الصالة .سؤايل :هل فعلي هذا جائز؟ وهل أعيد الصالة

مع مشقة ذلك؟ علماً أنه يصعب صالة كل فرض يف وقته؛ لعدم توفر املكان املناسب.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
اإلنسان إذا كان يريد أن يبقى يف مكان أكثر من أربعة أايم؛ مبعىن أنه يبقى يف بلد معّي -كمدينة أو

قرية -مدة تزيد عن األربعة أايم فإن حكمه حكم املقيم ،ال يرتخص بشيء من رخص السفر ال

القصر وال اجلمع وال املسح أكثر من يوم وليلة ،وأما إذا كان يتنقل يوم يف البلد الفالين ويوم آخر

ينتقل إىل القرية الفالنية ،وبعد ثالثة أايم ينتقل إىل مكان اثلث ،ولو كان اسم الدولة واحد لكنه

يتنقل يف قراها فإن هذا يعترب مسافراً ،وله الرتخص برخص السفر كلها ،فيقال هلذا السائل إن كنت

قررت اإلقامة يف مدينة واحدة أكثر من أربعة أايم فإنك قد أخطأت ،وعليك أن تعيد الصلوات ،وأما

إذا كنت ال تدري مىت ترحتل من هذه البلدة إىل البلدة الثانية أو من هذه القرية إىل القرية الثانية ال
تدري هل جتلس فيها يوماً أو أسبوعاً ،وجلست فيها مدة طويلة حىت لو كانت أشهراً وأنت يف كل

يوم ال تدري هل تبقى أو تغادر فهذا حكمه حكم املسافر ،وله القصر واجلمع والفطر يف رمضان،

واملسح ثالثة أايم .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رخص السفر يف النزهة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/6/30هـ

السؤال

شباب ذهبوا للنزهة يف الرب مبسافة تقدر أبكثر من 70كيلو مرت ،ونيتهم اجللوس والنوم ألكثر من

يوم ،ما حكم مجعهم وقصرهم للصالة؟ وهل جيوز التيمم عند صالة الفجر لشدة برودة اجلو واملاء يف

الرب؟

اجلواب

لكم اجلمع والقصر كما هو اختيار شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية -رمحه هللا.-

أما ابلنسبة للتيمم فال أبس به لشدة الربد إذا كان فيه مشقة شديدة ،وكذلك إذا كان اإلنسان خيشى
أن يتضرر فله أن يتيمم أيضاً ،أما إن كانت املشقة حمتملة ،فإنه ال جيوز له أن يتيمم بل عليه أن

يتوضأ.
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حتديد مدة السفر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/2/3هـ

السؤال

مسعت فتوى عن حتديد مدة السفر للمسافر أبقل من أربعة أايم؛ للعمل أبحكام املسافر ،ولكن أريد

معرفة ما هو املستند لتحديد املدة أبربعة أايم؟ أرجو التوضيح ،وفقكم هللا لكل خري.
اجلواب

هذه الفتوى اليت مسعتها هي مذهب اجلمهور من املالكية ،والشافعية واحلنابلة يف رواية عن اإلمام

أمحد ،وهلذا القول أدلة ،منها :حديث العالء بن احلضرمي -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم":-يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً" متفق عليه البخاري (، )3933

ومسلم ( ، )1352ووجه الداللة منه :أنه رخص للمهاجر أن يقيم يف مكة ثالثة أايم -دون زايدة-
ألن هذه املدة ال خترجه عن حكم املسافر.
ومما استدلوا به :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قدم مكة للحج يف اليوم الرابع من ذي احلجة-

كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما( -صحيح البخاري مع
الفتح  - )422/3مث خرج منها إىل مىن يف ضحى اليوم الثامن من ذي احلجة ،كما يشري إليه

احلديث الوارد يف صحيح البخاري مع الفتح ( )507/3عن أنس -رضي هللا عنه -قالوا :فمجموع

إقامته أقل من أربعة أايم ،وكان عازماً على إقامتها ،وقد كان يقصر الصالة يف هذه املدة ،فال يشرع
القصر يف أكثر منها إبقاء على األصل وهو اإلمتام ،وهللا تعاىل أعلم.
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القصر عند االقرتاب من البلد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

كنت مسافراً مع بعض اإلخوة ،وعند رجوعنا إىل البلد دخل وقت الصالة ،فهل جيوز لنا القصر؟
مالحظة :املسافة بّي البيت ومكان الصالة يف حدود  20كيلو.

اجلواب

إن كنتم دخلتم البلد فال جيوز لكم القصر ،وإن كنتم ال تزالون يف الرب ومل تدخلوا البلد فيجوز لكم

القصر ،ولو قربتم من البلد ما دمتم مل تدخلوها.
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الرتخص يف السفر احملرم
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1424/9/10هـ
السؤال

حارت يب الكلمات وال أقول إال :جزاكم هللا اجلنة ،ومن اجلنة فردوسها.

سؤايل :هل جيوز يف السفر احلرام اجلمع والقصر؟ أرجو إجابيت وإرجاعي ملرجع معّي

اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:

هذه املسألة حمل خالف بّي أهل العلم :فذهب اجلمهور من أهل العلم إىل أن سفر املعصية ال جيوز

فيه الرتخص ابجلمع والقصر ،وذهب أبو حنيفة  -رمحه هللا -إىل جواز الرتخص يف سفر املعصية
ابجلمع والقصر وغري ذلك ،وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف جمموع

الفتاوى ( )109-108/24وصححه ،وهو الراجح دليالً؛ ألن الشارع احلكيم شرع الرتخص يف
جنس السفر ،ومل خيص سفراً دون سفر ،كما يف قوله تعاىل" :فمن كان منكم مريضاً أو على سفر

فعدة من أايم أخر" [البقرة ، ]184 :ومل يثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه خص سفراً
دون سفر مع علمه  -صلى هللا عليه وسلم -أبن السفر يكون حراماً وحالالً ،ولو بّي ذلك لنقلته

األمة ،وحيث مل ينقل ما خيالف ذلك ،فإن الرخصة تكون مشروعة يف كل ما يسمى سفراً .وهللا تعاىل

أعلم.
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اجلمع والقصر للمقيم يف بلد بقصد العالج
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1424/8/5هـ

السؤال

( )1حنن جمموعة من املسلمّي يف مجهورية التشيك أتينا للعالج ،أرجو منك إعطاءان فتوى يف حكم
اجلمع والقصر يف الصالة ،وأيضاً يف حكم صالة اجلمعة وشروطها ،وهل جتوز لنا إقامتها؟

( )2يوجد شخص مريض فهل جيوز له الصالة بوضوء واحد؟ مثل أن يتوضأ لصالة الصبح واألوقات
التالية يقوم ابلتيمم؛ ألنه ال يتمكن من الوضوء أو ال يتذكر هل هو على وضوء أو ال؛ ألن عنده

نسيان فهل يكفيه التيمم؟ أم البد له من الوضوء؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

( )1إذا كنتم مقيمّي يف مجهورية التشيك للعالج فلكم أحكام املسافرين حىت لو طالت إقامتكم
للعالج ،وعليه فإن املشروع يف حقكم قصر الصالة ،وأما اجلمع فإنه أيضاً جائز لكم ،لكن ينبغي أال
جتمعوا إال حلاجة .وأما صالة اجلمعة فإهنا ال تشرع للمسافر؛ ألن املشروع له أن يصلي يوم اجلمعة

ظهراً ولو صالها مجعة وجبت عليه اإلعادة ،إال أن يكون يف املدينة مسلمون مستوطنون يقيمون
صالة اجلمعة ،فهنا يلزمه أن يصلي معهم اجلمعة.

( )2املريض الذي يشق عليه الصالة مخس مرات فإنه جيوز له أن جيمع بّي العصر والظهر مث جبمع
بّي املغرب والعشاء .وأما التيمم فإنه ال جيوز إال ملن ال جيد املاء أو جيده لكنه يتضرر ابستعماله.
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مجع العصر مع الظهر مث أدرك العصر يف بلده
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1424/11/13هـ
السؤال

صليت الظهر والعصر مجعاً وقصراً ،وذلك بسبب سفري ،وملا عدت إىل حمل إقاميت أدركت وقت
العصر ،فهل صالة العصر اليت صليتها يف السفر تسقط الفرض؟ أم جيب أن أعيد الصالة؛ ألين

أدركت وقتها يف مكان اإلقامة؟ أفيدوننا  ...جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا صلى املسافر الصالة قبل دخول البلد ولو مبسافة قريبة فإن صالته جمزئة ،وعلى هذا لو مجع
الظهر والعصر مث دخل البلد قبل أن يدخل وقت العصر فصالته جمزئة؛ ألنه خماطب بصالة العصر

يف حال سفره فأداها ،والقاعدة أن ما ترتب على املأذون غري مضمون.
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قصر املسافر الصالة عند أهله
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر
التاريخ 1425/2/23هـ

السؤال

إذا سافر الرجل مسافة  100كم من املدينة (أ) إىل املدينة (ب) وله بيت يف كل من املدينتّي وقد

نوى أن يقيم يف املدينة (ب) أقل من أربعة أايم فهل تسقط عنه صالة اجلمعة ويقصر الصالة وجيمعها

وهو يف املدينة (ب) ؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الذي يظهر من أقوال أهل العلم أن من كانت هذه حالته فإنه يتم ،حبيث تنقطع عنه أحكام السفر

مبجرد وصوله إىل البلد اآلخر الذي له فيه بيت ،إال أن يكون جمرد مار به :أبن سلم على أهله

ومضى أو اسرتاح عندهم فرتة قصرية كما يسرتيح املسافر أثناء طريقه ،وهذا قول احلنابلة ،وهو قول
ابن عباس رضي هللا عنهما قال ابن قدامة رمحه هللا( :وإن مر يف طريقه على بلد فيه أهل أو مال،

قال أمحد يف موضع يتم ،وقال يف موضع يتم إال أن يكون مارا وهذا قول ابن عباس -رضي هللا
عنهما -وقال الزهري إذا مر مبزرعة له أمت)  .مث استدل على ذلك ابآليت:

 )1ما ورد عن عثمان رضي هللا عنه أنه صلى مبىن أربع ركعات فأنكر الناس عليه ،فقال اي أيها الناس
إين أتهلت مبكة منذ قدمت وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ":من أتهل يف بلد
فليصل صالة املقيم " رواه اإلمام أمحد يف املسند (. )445

 )2قول ابن عباس رضي هللا عنهما ":إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صالة املقيم" أخرجه
البيهقي يف السنن الكربى ( )155/3وعبد الرزاق يف مصنفه ( )524/2وابن ايب شيبة يف مصنفه

(. )211/2

 )3وألنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه .وهللا أعلم.
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(صالها يف مجع تقدمي مث أدركه وقتها عند الوصول)
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

عند السفر ابلطائرة إىل أمريكا كيف تكون أوقات الصالة ،حيث إننا نصلي يف أورواب الظهر والعصر
مجع تقدمي ،وعند السفر ابلطائرة نصل أمريكا ويكون الوقت ما زال وقت صالة الظهر ،فهل نصلي

مرة اثنية صالة الظهر والعصر؟ ويف العودة من أمريكا نصلي املغرب والعشاء مجع تقدمي قبل الركوب
صباحا يظهر الفجر فكيف نصلي؟ وكذلك ال يسمح لنا
يف الطائرة ،وعند السفر عند الساعة الثانية ً
لدواع أمنية ،فهل يصح صالة الفرض يف الكرسي يف الطائرة؟.
ابلصالة واقفّي يف الطائرة ٍ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
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فإن املسافر إذا أدى فرضه ،مث سافر ابلطائرة فأدرك هذا الفرض يف البلد الذي سافر إليه ،فإنه ال

جيب عليه أن يعيد صالة ذلك الفرض ،بل وال يشرع له أن يعيده ،إال إذا صاله بنية النافلة ،وذلك
ألنه قد أدى ما عليه على الصفة املشروعة ،فسقط عنه الواجب ،وبرئت ذمته ،وهلذا كان من
القواعد الشرعية أن (من فعل العبادة كما أمر فال إعادة عليه)  ،وهذه القاعدة ذكرها شيخ اإلسالم

ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( )633/21فقال" :فإن الصواب ما عليه مجهور املسلمّي :أن من فعل
العبادة كما أمر ،حبسب وسعه ،فال إعادة عليه ،كما قال تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" ،ومل يعرف

قط أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر العبد أن يصلي الصالة مرتّي ،لكن أيمر ابإلعادة من
مل يفعل ما أمر به .وهلذا مل أيمر عمر وعماراً إبعادة الصالة ملا كاان جنبّي ،فعمر مل يصل ،وعمار مترغ

كما تتمرغ الدابة؛ ظناً أن الرتاب يصل إىل حيث يصل املاء ،وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حىت
تبّي هلم احلبال السود من البيض مل أيمرهم ابإلعادة ،وكذلك الذين صلوا إىل غري الكعبة قبل أن

يبلغهم اخلرب الناسخ مل أيمرهم ابإلعادة ،وكان بعضهم ابحلبشة ،وبعضهم مبكة ،وبعضهم بغريها ،بل

بعض من كان ابملدينة صلوا بعض الصالة إىل الكعبة ،وبعضها إىل الصخرة ومل أيمرهم ابإلعادة،

ونظائرها متعددة"أ .هـ .أما قول السائل :وعند السفر الساعة الثانية صباحاً يظهر الفجر ،فهنا بطلوع

الفجر -يف اليوم التايل -دخل وقت الفجر ،فتجب الصالة حينئذ ،ولو كان ذلك يف الساعة الثانية،
ألن هذه العبادات مرتبطة أبسباهبا ،فمىت حتقق السبب -وهو هنا طلوع الفجر -وجبت العبادة.
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أما ابلنسبة للقيام يف الصالة فهو ركن من أركاهنا مع القدرة عليه ،فإذا مل يسمح للراكب ابلصالة
واقفاً ،فله أن يصلي جالساً إذا كان ال يصل إىل البلد القادم عليه إال بعد خروج وقت الصالة ،سواء

كان وقت هذه الصالة أو ما جيمع إليها ،فمثالً لو كان وقت املغرب خيرج وهو يف الطائرة ،ولكنه
يقدم يف وقت العشاء ،فإنه ال جيوز له أن يصلي املغرب جالساً يف الطائرة ،مع علمه بوصوله إىل

ذلك البلد يف وقت العشاء ،وعليه فيؤخر املغرب ويصليها مع العشاء وهكذا ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل يقصر املسافر إذا صلى خلف مقيم؟
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1426/06/20هـ
السؤال

إذا صلى املسافر خلف إمام مقيم ،وقد فاته ركعتان من الظهر أو العصر ،فهل يتم الصالة أم

يقصرها؟.
اجلواب

إذا دخل املسافر يف الصالة مؤمتاً مبقيم ،فال خيلو حاله من أحد احتمالّي-:

أ -أن يدرك ركعة أو أكثر فيجب عليه اإلمتام تبعاً لإلمام؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-إمنا
جعل اإلمام ليؤمت به ،فال ختتلفوا عليه" أخرجه البخاري ( ، )722ومسلم (. )414

ب -إذا مل يدرك ركعة فإنه يبقى على سنته اليت هي القصر على الصحيح؛ ألنه مل تنسحب عليه
املأمومية ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة".

أخرجه البخاري ( ، )580ومسلم (. )607
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الصالة يف الطائرة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /الصالة يف الطائرة وغريها

التاريخ 1423/7/9هـ
السؤال

أنوي السفر ابلطائرة -إن شاء هللا ،-وسوف تدركين صالة الفجر وأان يف اجلو ،فهل أصلي صالة

الفجر يف الطائرة؟ وكيف؟
اجلواب

نعم تصلي يف الطائرة ،إن استطعت قائماً وإال جالساً على الكرسي ،وإن استطعت الركوع والسجود

إمياء ،وال جيوز لك أتخري الصالة إىل نزول الطائرة إذا كانت الشمس تطلع قبل نزوهلا ،أما
وإال تومئ ً
ٍ
حينئذ ٍ
ابق وال حرج عليك.
إذا كانت تنزل الطائرة قبل طلوع الشمس فالوقت
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أتخري الصالة لراكب الطائرة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /الصالة يف الطائرة وغريها
التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أسافر أحياانً ابلطائرة فيدخل وقت الصالة بعد إقالعها ،وال أجد مكاانً مناسباً يف

الطائرة أستطيع أن أصلي فيه الصالة على هيئة الشرعية الواجبة من القيام والركوع والسجود ،وأان

أعلم أن الطائرة لن هتبط إال بعد خروج وقت الصالة ،فهل جيب علي أن أصلي الصالة يف وقتها يف

الطائرة ولو جالساً ،أم جيوز يل أن أؤخرها حىت أنزل يف املطار فأؤديها على صفتها الكاملة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن أداء الصالة يف وقتها هو آكد فرائض الصالة ،فال جيوز ألحد أن يؤخر الصالة عن وقتها
لتحصيل شرط آخر من شروطها ،فال جيوز أتخريها جلنابة ،وال حلدث ،وال لنجاسة ثوب ،وال لعدم

القدرة على أدائها قياماً.
وعلى هذا فيجب على من أدركته الصالة وهو يف الطائرة وخشي أن خيرج وقتها لو أخرها حىت هتبط
ـ عليه أن يصليها يف وقتها على حسب استطاعته (فاتقوا هللا ما استطعتم)  ،فيصليها قائماً ،فإن مل

يستطع فقاعداً حيثما توجهت به الطائرة ،وال جيوز له أن يؤخرها عن وقتها ألجل أنه ال يستطيع أن
يؤديها على صفتها الكاملة.

ويستثىن من ذلك صالة الظهر واملغرب؛ ألنه يرخص للمسافر أن يؤخرمها فيجمعها مع ما بعدمها،
فيصلي الظهر مع العصر مجع أتخري ،وكذا املغرب مع العشاء.

كثري من الناس خيطئون يف هذه املسألة ،فيظنون أن تع ّذر أداء الصالة على هيئتها الكاملة الواجبة

يبيح هلم أتخريها إىل حّي االستطاعة ولو بعد خروج الوقت ،وإمنا أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد

من فرائض الصالة ،كما ق هرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية.
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فمن ش ّدة مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن املصلي حتصيل شروط الصالة األخرى (كسرت
العورة وإزالة النجاسة) إذا كان ال حيصلها إال بعد خروج الوقت.

قال ابن تيمية (جمموع الفتاوى " : )35/22ومن ظن أن الصالة بعد خروج الوقت ابملاء خري من
الصالة يف الوقت ابلتيمم فهو ضال جاهل" أهـ.

وقال (جمموع الفتاوى " : )29-28/22وأما أتخري الصالة لغري اجلهاد كصناعة أو زراعة أو صيد
أو عمل من األعمال وحنو ذلك فال ِّ
جيوزه أحد من العلماء  ,بل قد قال تعاىل" :فويل للمصلّي"

"الذين هم عن صالهتم ساهون" قال طائفة من السلف هم الذين يؤخروهنا عن وقتها".

مث قال" :فال جيوز أتخري الصالة عن وقتها جلنابة وال حدث وال جناسة وال غري ذلك ,بل يصلي يف
الوقت حبسب حاله ,فإن كان حمداث وقد عدم املاء أو خاف الضرر ابستعماله تيمم وصلى .وكذلك
اجلنب يتيمم ويصلي إذا عدم املاء أو خاف الضرر ابستعماله ملرض أو لربد .وكذلك العراين يصلي

يف الوقت عرايان ,وال يؤخر الصالة حىت يصلي بعد الوقت يف ثيابه .وكذلك إذا كان عليه جناسة ال
يقدر أن يزيلها فيصلي يف الوقت حبسب حاله .وهكذا املريض يصلي على حسب حاله يف الوقت,

كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصّي" :صل قائما  ,فإن مل تستطع فقاعدا  ,فإن مل

تستطع فعلى جنب" فاملريض -ابتفاق العلماء -يصلي يف الوقت قاعدا أو على جنب ,إذا كان

القيام يزيد يف مرضه ,وال يصلي بعد خروج الوقت قائما .وهذا كله ألن أداء الصالة يف وقتها فرض,
والوقت أوكد فرائض الصالة ,كما أن صيام شهر رمضان واجب يف وقته  ,ليس ألحد أن يؤخره عن

وقته" أهـ

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الصالة يف القطار
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /الصالة يف الطائرة وغريها
التاريخ 1423/11/10هـ

السؤال

يدخل علي وقت الصالة وأان يف (الرتام) وهو وسيلة مواصالت مثل القطار يف أورواب وليس هناك
مساجد قريبة حيث ال يوجد إال مسجد واحد يف منطقة بعيدة وخشية مين أن خيرج الوقت فأين

اصلي جالسا على املقعد و (الرتام) يتحرك ميينا ومشاال يف غري اجتاه القبلة .فهل صاليت صحيحة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وبعد:
فتجوز صالة الفريضة للراكب يف القطار أو الطائرة أو السفينة أو غريها من املركوابت ،إذا أمكن

املصلي أن أييت جبميع أركان الصالة وواجباهتا وشروطها ،فإن مل يتمكن من اإلتيان بفرائض الصالة

فإنه ال يصلي حىت ينزل إال إذا خشي خروج الوقت ،فإنه يصلي حسب حاله ،قال بعض أهل العلم:
إال إذا كانت الصالة جتمع إىل ما بعدها فإنه يؤخر الصالة إىل وقت األخرى.

وعلى هذا فإنه جيب على مصلي املكتوبة راكباً لعذر ما يقدر عليه من الشروط واألركان والواجبات

وما ال يقدر عليه ال يكلف به ،ومن ذلك استقبال القبلة والقيام فإهنا واجبة مع القدرة ،وتسقط عند

العجز وعدم القدرة لقوله سبحانه "ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ]286 :ولقوله جل وعال
"فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن. ]16 :

والذي أنصح به األخ السائل :أن حياول أن يكون وقت ركوب احلافلة يف غري وقت الصالة ما أمكن

حبيث يصلي قبل الركوب أو يتمكن من الصالة بعد النزول فإن مل ميكن ذلك فهو معذور .وهللا
أعلم.
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كيف أصلي يف الطائرة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /الصالة يف الطائرة وغريها

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

الذي يسافر من بلده إىل بلد آخر ،وال يعرف أوقات الصالة وهو يف الطائرة ،هل يصلي حسب

البلد اليت غادر منها؟ أو اليت سيذهب إليها؟ أم يصلي حسب الشمس؟
وهل جيوز أن أصلي يف مقعدي وأان ال أستطيع حتديد اجتاه القبلة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :عن السؤال األول أن املصلي يف الطائرة يصلي إذا دخل وقت الصالة بصرف النظر عن

وقت البلد اليت سافر منها أو إليها ،فمثالً إذا غربت الشمس عليه وهو يف الطائرة فقد دخل وقت
املغرب وهكذا.

صلّى يف الطائرة ،فيصلي فيه ،وإن مل يكن فيها مصلى
أما السؤال الثاين :فجوابه أنه إن كان هناك ُم َ
فيصلي يف مقعده إىل اجتاه مكة املكرمة ،إن كان يعرف ذلك ،وإال فيسأل عن اجتاهها ،هذا ويعرف

ذلك من اجتاه البلد املسافر إليها ،وهللا أعلم.
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تقدمي صالة العصر مع الظهر للضرورة من دون عذر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1422/8/10
السؤال

ما حكم تقدمي صالة العصر مع الظهر يف احلضر لعذر خيشى معه خروج وقت العصر أما عن العذر
فهو اختبار دراسي أسبوعي يستغرق أربع ساعات ال يسمح خالله مبغادرة قاعة االمتحان؟

اجلواب

صالة العصر كغريها جتب يف وقتها الذي أابنه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن عمرو من
مصري ظل كل شيء مثله إىل قرب غروب الشمس  -االصفرار  -فإذا ترتب على أدائك االمتحان
أتخري صالة العصر عن أول الوقت فال حرج عليك فلك أن تصليها يف وسط الوقت أو آخره أما

إذا خشيت غروب الشمس وتركك االمتحان فيه مضرة عليك أو يفوت عليه مصلحة يف دينك أو
دنياك فال حرج من مجع العصر مع الظهر يف وقت األول فإن اجلمع إمنا شرع للحاجة .زادك هللا
رعاية حلدوده ،وعمالً حبقوقه.
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اجلمع والقصر يف الصالة للمسافر؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /صالة املسافر

التاريخ 1422/4/29
السؤال

هل ميكنين أن أصلي صالة اجلمع والقصر إحدى الصالتّي مع اإلمام واألخرى منفرداً ،مثالً أن
أصلي صالة املغرب مع اإلمام يف املسجد مث أتبعها بركعتّي بنية صالة العشاء وذلك يف السفر؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي :نعم ميكنك أن جتمع بّي الصالتّي ،وتصلي األوىل مع اإلمام املقيم مجاعة مث
تصلي الثانية ركعتّي حبكم أنك مسافر ليسوغ لك اجلمع والقصر ،ولكن إذا هتيأ لك أن تصلّي

األخرى مع مجاعة أخرى من رفقتك أو غريهم فذلك أفضل ،كما روى أبو داوود والنسائي عن أيب

كعب  -رضى هللا عنه  -أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :صالة الرجل مع الرجل أزكى من

صالته وحده ،وصالته مع الرجلّي أزكى من صالته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تعاىل)

.
وإذا كنتم يف السفر مجاعة فإهنا جتب عليكم الصالة مجاعة واألذان هلا لقوله صلى هللا عليه وسلم

ملالك بن احلويرث وأصحابه  -رضي هللا عنهم ( -إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم
أكربكم) .

واألدلة على وجوب صالة اجلماعة وفضلها من الكتاب والسنة كثرية معلومة ،فالواجب على املسلم

العناية هبا واحملافظة عليها سفراً وحضراً طاعة هلل واحتساابً لثوابه.

وهللا املوفق.،
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هل تشرتط النية للجمع؟

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1426/04/06هـ
السؤال

هل جتب النية جلمع صالتّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالراجح من قويل أهل العلم أن النية ال جتب للجمع بّي الصالتّي ،وأنه إذا صلى مجعاً ومل ينو

اجلمع ،فإن صالته صحيحة ،وهذا هو قول مجهور أهل العلم ،وممن ر هجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية،
[يف جمموع الفتاوى ( ، ] )16/24وهللا تعاىل أعلم.
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مىت يكون اجلمع والقصر؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1422/11/14
السؤال

كيف تكون صالة اجلمع والقصر؟

اجلواب

صالة القصر إذا سافرت مسافة قصر ومل تنو اإلقامة يف مكان ما أكثر من أربعة أايم فتقصر الرابعية

إىل ركعتّي ،واجلمع حيسن أال جتمع إال إذا جد بك السري إذا كنت سائراً ،أما إذا كنت انزالً يف سفرك

يف مكان ما فيمر عليك وقت الظهر والعصر معاً وأنت انزل فاألحسن أن تصلي الظهر يف وقتها

قصراً ،والعصر يف وقتها قصراً ركعتّي ،واعلم أنه ال تالزم بّي اجلمع والقصر ،وقد يسوغ اجلمع وال

يسوغ القصر كاملريض يف بلده ،فيسوغ له أن جيمع وال يقصر ،وقد يسوغ القصر وال ينبغي اجلمع،

كالنازل يف مكان ما يف سفره وسيمر عليه الوقتان وهو انزل ،الظهر والعصر مثالً أو املغرب والعشاء
فاألوىل له أن يصلي املغرب يف وقتها ،والعشاء يف وقتها ،ويصلي الظهر يف وقتها ،والعصر يف وقتها،

فال تالزم بّي اجلمع والقصر ،أحياانً له أن جيمع وال يقصر ،وأحياانً له أن يقصر وال جيمع ،وأحياانً
جيوز له اجلمع والقصر معاً إذا كان مسافراً وهو سائر يف طريقه فيجمع ويقصر.

()89/6

اجلمع بّي الصالتّي يف املدرسة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1423/1/27

السؤال

مساء يتخلل هذه
حنن طالب ندرس يف بريطانيا من الساعة التاسعة صباحاً حىت الساعة اخلامسة ً

املدة صالة الظهر وصالة العصر ،ولكن ليس لدينا سوى ساعة واحدة (من الواحدة إىل الثانية) مما

جيعلنا نصلي الظهر والعصر مجعاً ،خاصة بعض األوقات اليت يكون الوقت فيها قصرياً جداً بّي
الظهر والعصر واملغرب ،فما رأي أهل العلم يف ذلك؟

اجلواب

جيب على املسلم أن يصلي كل فريضة من الصلوات اخلمس يف وقتها الذي شرعه هللا ،قال -تعاىل-

" :إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقوات"( ،النساء . )103

والنيب -صلى هللا عليه وسلم -وقّت الصلوات ،وجعل لكل صالة وقتاً حمدداً ،فتقدمي الصالة عن
وقتها أو أتخريها عنه بغري عذر شرعي ال جيوز.

وملا صلى جربيل ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أول الوقت مث يف آخر الوقت ،قال ":اي حممد
هذا وقت األنبياء من قبلك ،والوقت ما بّي هذين الوقتّي"( .سنن أيب داود ج1صـ ، )107الرتمذي

( ، )278/1بسند صحيح.

ولذا فإنه جيب عليكم أداء كل صالة يف وقتها إال إذا كنتم ممن يشملكم رخص السفر ،فإذا قصرمت

الصالة جاز لكم اجلمع.

ولكم أن تؤخروا صالة الظهر إىل آخر وقتها ،وتقدموا العصر يف أول وقتها ،ولعل ذلك يتسىن لكم
ابلتنسيق مع القائمّي على الدراسة ،ويكون هذا الوقت الذي يشمل آخر الظهر وأول العصر هو

وقت راحتكم.

يسر هللا لكم أموركم ،وحفظ عليكم دينكم ،وزادكم حرصاً وتوفيقاً.
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اجلمع يف الربد والضباب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

حنن يف منطقتنا يف اجلنوب وخاصة هذه األايم أايم الشتاء يكون الربد قارساً مع وجود الضباب الذي
يؤدي إىل عدم الرؤية إال قليالً واخلروج إىل املسجد للصالة فيه شئ من العناء ولذلك يعمد بعض

الناس يف املساجد إىل صالة املغرب والعشاء يف وقت صالة املغرب ألجل األجواء الباردة اليت نعاين

منها يف فصل الشتاء علماً أنه ال يوجد مطر وإمنا هو الربد والضباب الكثيف فنريد منكم الفتيا يف

ذلك وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

شدة الربد بدون ريح وال مطر ال جيوز معها اجلمع ألن الربد ميكن أن يتقى بكثرة املالبس الواقية ،مث

قد يكون طيلة أايم الشتاء أي أنه معتاد لكن إذا كان الضباب أييت أحياانً بشكل غري معتاد حبيث
يكون اخلروج مع وجوده قد يؤدي إىل خطورة بسبب عدم الرؤية ال سيما يف السيارات فهنا جيوز

اجلمع لوجود املشقة الظاهرة أما إذا كان الضباب ال يسبب إال الربد فقط فهذا ال جيوز معه اجلمع
كما سبق .وهللا أعلم.
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مجع الصالة بسبب احلنا
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1425/1/16هـ

السؤال

هل جيوز للمرأة إذا وضعت احلناء على يديها ورجليها أن جتمع الصالة حىت تصبغ احلناء وال يضيع

تعبها سدى؟ أفيدوان مأجورين.

اجلواب

ال جيوز للمرأة املسلمة أن جتمع الصالة من أجل وضع احلنا ،وإمنا تضع احلنا يف األوقات اليت بّي

الصالتّي ،وهلا أن ختتار األوقات الواسعة ،مثل ما بعد صالة العشاء وصالة الفجر ،وما بعد صالة
الفجر وصالة الظهر.
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اجلمع يف احلضر
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1424/6/22هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

أريد من فضيلتكم أن تزودوين ابألوقات اليت يصح فيها اجلمع بّي الصلوات  -سواء أكانت الظهر
والعصر أم املغرب والعشاء  -يف حالة املطر الشديد أو اخلفيف أو الربد أو اخلوف ،مع العلم أننا

مقيمون يف البلد ،مع التوضيح عن رواية ابن عباس -رضي هللا عنهما -هل هي ضعيفة أم صحيحة؟
وإن وجد أكثر من رواية فما هي الرواية اليت أنخذ هبا؟ مع العلم أن هذا املوضوع أصبح عند بعض
الناس مثار جدل ،وما هو إمجاع العلماء على هذا املوضوع؟

اجلواب

جيوز اجلمع بّي الوقتّي يف أول الوقت ويف آخره ،كما جيوز يف وسط الوقتّي ،ولذا فقد يقع اجلمع يف

آخر وقت األوىل  ، ...هذا جائز ألن األصل يف هذه املسألة أن الوقت عند احلاجة مشرتك،

والتقدمي والتأخري والتوسط حبسب احلاجة واملصلحة ،أما أسباب جواز اجلمع فقد ذكر أهل العلم
جلواز اجلمع عدداً من األسباب؛ منها :السفر واملطر واملرض واخلوف وغريها ،ويدل لذلك أحاديث

كثرية؛ منها :ما ذكره السائل من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وهو اثبت يف صحيح مسلم
(" )705صلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الظهر والعصر مجيعاً ابملدينة يف غري ٍ
خوف وال

سف ٍر" ويف رواية" :يف غري خوف وال مطر" عند مسلم ( )705وقد محله مجاعة على جواز اجلمع
للمرض واملشقة يف احلضر دون السفر.
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اجلمع من غري سفر وال مطر
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :مسعت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مجع الصالة بال سفر،

وال مرض ،وال مطر ،فهل هذا القول صحيح؟ وإن كان صحيحاً :فهل جيوز لنا أن جنمع الصالة إذا
كان سيصعب علينا أداء الصالة األخرى ،يف وقتها ،مثالً لظروف العمل ،أو الدراسة؟.

اجلواب

()94/6

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد ..فاجلواب
أن احلديث الذي ذكره السائل ،حديث صحيح ،رواه مسلم يف صحيحه ( )705وقدا أجاب عنه
العلماء بعدة أجوبة ،أرجحها يف نظري :أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -إمنا فعل ذلك للحاجة

وابن عباس  -رضي هللا عنهما -فعل ذلك ومل يكن يف سفر ،وال يف مطر ،وهو راوي احلديث

املذكور عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فاستدل مبا رواه على فعله ،لكن ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -مجع ألنه كان يف أمر مهم من أمور املسلمّي ،خيطبهم فيما حيتاجون إىل معرفته ،ورأى أنه إن
وبناء على هذا
قطعه ونزل ،فاتت مصلحته ،فكان ذلك عنده من احلاجات اليت جيوز اجلمع فيهاً ،

فيجوز اجلمع ،إذا كان يف تركه حرج ،فقد رفعه هللا تعاىل عن هذه األمة ،كما قال ذلك شيخ اإلسالم

ابن تيمية رمحه هللا ،أما ما ذكره السائل ،يف سؤاله بقوله :فهل جيوز لنا اجلمع لظروف العمل

والدراسة؟ فنقول ال جيوز ذلك ،ألن وقت العمل مستمر وكذا الدراسة ،واجلمع واحلالة هذه خمالف
هلدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقد تواتر عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -احملافظة على

أوقات الصالة ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -إمنا مجع كما يف احلديث السابق للحاجة ،ومل

يستمر على ذلك وليست الدراسة أو العمل من احلاجة ،بل كل منهما مستمر ،لكن لو أن اإلنسان
يف بعض األحيان كان متعباً جداً وكان يف ترك اجلمع حرج ،فإنه جيوز له ذلك ،لكن بشرط ،أن ال
يكون بصفة مستمرة أو عادة يستمر عليها ،وهللا أعلم.

()95/6

اجلمع بّي الصلوات اعتذاراً ابلنوم

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1424/7/9هـ

السؤال

َم ْن جيمع بّي أكثر من صالتّي يف اليوم ألنه انئم ،هل جيوز له ذلك أم ال؟ ألننا دائماً نسمع (رفعت

األقالم عن النائم) .
اجلواب

ال جيوز للمسلم أن يؤخر الصالة عن وقتها ،بل جيب عليه أن حيافظ عليها ،وإذا غلبه النوم اندراً ومل

يكن هناك تفريط منه فالواجب عليه بعد االستيقاظ مباشرة أن أييت ابلصالة اليت فاتت عليه ،لقوله

 صلى هللا عليه وسلم " :-من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك"،وحيرم على املسلم أن يتع همد النوم قرب وقت الصالة ِّ
ليفوت الصالة عن وقتها؛ ألن هللا  -ج هل وعال
ِ
ّي كِتَاابً َم ْوقُواتً" [النساء :من اآلية ، ]103وال جيوز للمسلم
 يقول" :إِ هن ال هصالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
إذا فاتته صالة أن يؤخرها إىل مقابل وقتها من اليوم الثاين ،ألن هذا يفعله بعض الناس جهالً ،وإمنا

عليه املبادرة أبدائها مىت ما استيقظ أو ذكر.
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صالّها جبمع تقدمي مث وصل قبل دخول وقتها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1426/05/01هـ

السؤال

قدمت من املدينة متجهاً حنو جدة ،وقد أدركتين صالة الظهر قبل مدينة جدة خبمسّي كيلو تقريباً،
فصليت الظهر والعصر مجعاً وقصراً ،مع علمي أين سأدرك العصر يف جدة بلد إقاميت ،وفعالً وصلت
جدة قبل صالة العصر بنحو ساعتّي ،ولتعيب من السفر منت عند وصويل ،ومل أستيقظ إال قبيل
املغرب ،هل صالة العصر اليت صليتها مع الظهر جمزئة؟ أم يلزمين إعادة الصالة؟ ولكم جزيل

الشكر.
اجلواب

صالتك جمزئة؛ ألنك أديتها يف وقت جيوز لك اجلمع ،حيث كنت فيه مسافراً ،واإلنسان املسافر جيوز

له اجلمع ،فإذا كنت قد مجعت الظهر والعصر يف وقت الظهر مجع تقدمي ،ووصلت إىل بلدك قبل

دخول وقت العصر فإن صالتك األوىل صحيحة ،وال يلزمك إعادهتا ،لكن األوىل واألفضل ملثل
هذه احلال- ،وخاصة أن بعض الناس عادته يومياً مثل هذه احلالة -أال ِّ
يفوت اإلنسان على نفسه
صالة العصر يف املساجد مع اجلماعة لفضيلتها وعظيم أجرها ،وهللا يتوىل الصاحلّي.
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مجع مشرتكيت الوقت

اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

روى ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يؤدي كل صالة يف
وقتها إال يف مزدلفة وعرفة ،فقد روى النسائي يف اجمللد الثاين (ص )44:يف السنن وقال إن رجاله
رجال الصحيح ،احلديث عن مجع الصلوات ،فهل يعين هذا عند هناية وقت املغرب وبداية وقت

العشاء ،فيكون اجلمع عندما تكون أوقات الصالة مقرتبة من بعضها؟
اجلواب

هذا احلديث املشار إليه يف السؤال ،قد أخرجه النسائي يف سننه برقم ( ، )3010والكربى برقم

( )3991عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال( :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -يصلي الصالة لوقتها ،إال جبمع  -يعين مبزدلفة  -وعرفات) .

وهذا احلديث قد أخرجه النسائي بلفظ آخر ،كما يف سننه الصغرى برقم ( )608والكربى برقم

( ، )1591عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال( :ما رأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -مجع بّي صالتّي إال جبمع ،وصلى الصبح يؤمئذ قبل وقتها) وهذا اللفظ هو األقرب ملا يف صحيح

البخاري ( )1598وصحيح مسلم (رقم  )1289عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه قال (ما
رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى صالة إال مليقاهتا ،إال صالتّي :املغرب والعشاء
جبمع ،وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا) .
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وقد احتج ابلرواايت املتقدمة احلسن البصري ،وإبراهيم النخعي ،وأبو حنيفة ،وصاحباه ،فقالوا :ال
جيوز اجلمع إال يف عرفة ومزدلفة ،ومحلوا الرواايت األخرى الدالة على مشروعية اجلمع على اجلمع
الصوري الذي أشار إليه السائل ،وهو أتخري الصالة األوىل إىل آخر وقتها ،وتقدمي الصالة األخرى

إىل أول وقتها ،وهذا القول ضعيف من جهة الدليل؛ وذلك لورود النصوص الثابتة ،والصرحية،

والدالة على مشروعية اجلمع يف السفر اجلمع احلقيقي ال الصوري  -وذلك أبداء إحدى الصالتّي يف

وقت األخرى ،ومن تلك النصوص:

 .1ما رواه أنس  -رضي هللا عنه  -قال( :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا ارحتل قبل
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر ،مث نزل فجمع بينهما ،فإن زاغت الشمس قبل أن

يرحتل ،صلى الظهر مث ركب) متفق عليه (صحيح البخاري رقم  ،112وصحيح مسلم رقم . )704
 .2ما رواه البخاري يف صحيحه ( )1091من طريق سامل ،ومسلم يف صحيحه ( )703من طريق

انفع ،أن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -كان إذا ج هد به السري مجع بّي املغرب والعشاء بعد أن
يغيب الشفق ،ويقول( :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان إذا جد به السري مجع بّي

املغرب والعشاء) .

هذه بعض األحاديث الصحيحة الدالة بوضوح على مشروعية اجلمع ،وأما حديث ابن مسعود -
رضي هللا عنه  -فقد أجاب عنه مجهور أهل العلم بعدة أجوبة ،منها:
أن ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -قد حدث مبا رأى وحفظ ،ومن حفظ  -كأنس وابن عمر  -رضي
هللا عنهما  -حجة على من مل حيفظ ،وهللا أعلم.
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اجلمع بّي الصالتّي لظروف العمل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1425/04/24هـ

السؤال

أان أعمل يف شركة كمبيوتر يف فلسطّي لدى شركة إسرائيلية ،واحلمد هلل أان مواظب على الصالة,

ولكن دائماً أحبث عن مكان ألصلي فيه ،أحياانً ال يتسىن يل ذلك؛ لصعوبة األمر ،ومن حيث

العمل ،فهنالك صعوبة هي إجياد عمل آخر؛ لكوننا عرب يف هذه الدولة ،ومن املعروف أن اليوم من

يقيم شعائر هللا يف األرض فهو إرهايب ،فهل جيوز يل اجلمع والقصر يف الصالة؟ علماً أن مكان عملي

يبعد حوايل  40كلم .والسالم عليكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

قبل أن أجيب عن سؤال اجلمع والقصر بّي الصالتّي انبهك اىل أن العمل يف دولة إسرائيل ال جيوز؛
ألهنا دولة حربية حمتلهة ،وعملك فيها ال خيلو من اإلعانة على اإلمث والعدوان ،فاتق هللا ،واعمل عمالً
ينفع إخوانك املسلمّي يف بالدهم ،وال تكن عوانً للكافر احملتل على إخوانك املستضعفّي.
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وأما الصالة فال يُشرتط هلا مكا ٌن خمصوص ،حبيث ال تصح يف غريه ،بل أخرب النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أن األرض جعلت له مسجداً وطهوراً ،فأميا رجل أدركته الصالة فليصلها حيث أدركته"انظر
ما رواه البخاري ( ، )335ومسلم ( )521من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما ،-وال

جيوز أتخريها عن وقتها مطلقاً ،إال إذا كانت جتمع مع ما بعدها ،كالظهر جتمع مع العصر مجع أتخري،

واملغرب جتمع مع العشاء مجع أتخري ،ولكن هذه الرخصة ال جتوز إال عند احلاجة ،وكونك ال جتد
مكاانً مناسباً للصالة ليس بعذر يبيح مجع الصالة؛ ألن الشرع قد ر ّخص لك أن تصلي حيثما

أدركتك الصالة ،واألصل أن األرض كلها طاهرة ،وال حيكم على شيء منها بنجاسة إال ما علمت

جناسته يقيناً؛ كاحلمام وحنوه ،وما عدا ذلك فيجوز الصالة فيه ،ولو بال سجاد ،وأما املسافة اليت
ذكرهتا فليست مسافة قصر ،وال تعد مسافراً حىت يباح لك القصر واجلمع.
ابرك هللا فيك ،وأعانك على إطابة مطعمك ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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اجلمع بّي الصالتّي للفشل الكلوي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1426/09/28هـ
السؤال

أان مصاب بفشل كلوي ،والغسيل الكلوي يدوم أربع ساعات ،فهل جيوز يل أن أمجع الظهر مع

العصر واملغرب مع العشاء النشغايل ابلغسيل؟ وهل جيوز يل أن أقصر الصالة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فلك يف هذه احلالة اجلمع تقدمياً أو أتخرياً حسب دخولك للغسيل؛ فإن كان دخولك بعد دخول

وقت صالة الظهر فامجع تقدمياً بال قصر إذا كنت يف بلدك ،وإذا كنت مسافراً فلك اجلمع والقصر،

وإذا كان دخولك قبل دخول وقت صالة الظهر فأخر الظهر وامجعها مع العصر ،وال جيوز أتخريمها
إىل ما بعد الغروب ،وهللا أعلم.
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نية اجلمع بّي الصالتّي
اجمليب أمحد بن حسن املعلم
رئيس جملس علماء أهل السنة حبضرموت

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1426/11/05هـ

السؤال

هل جيب على اإلمام أن ينوي اجلمع يف الصالة لعذر بعد االنتهاء من الصالة األوىل؟ وهل جيب أن

خيرب املأمومّي بنية اجلمع قبل الصالة ،أم نية اإلمام تكفي؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اجلمع بّي الصالتّي عمل جتب له النية عند مجيع العلماء ،ولكن العلماء اختلفوا يف وقتها ،فمن
العلماء من شرط أن تكون عند الدخول يف الصالة األوىل ،ومنهم من اشرتط أن يكون أثناء الصالة

األوىل قبل التحلل منها ،ومنهم من مل يشرتط ذلك ،بل لو أمت الصالة األوىل مث نوى اجلمع جاز
ذلك ،وهذا القول قواه اإلمام النووي يف "شرح املهذب".
قال الشيخ إبراهيم البجريي( :وهناك قول آخر أبهنا تكفي بعد التحلل من األوىل وقبل التحرم

ابلثانية ،وقواه يف شرح املهذب وفيه فسحة) وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.

وأما هل جيب على اإلمام أن خيرب املأمومّي بنية اجلمع؟ فنعم ,فال بد من إخبارهم بذلك ،لكن ال
يضر لو مل خيربهم إال بعد التحلل من األوىل ،وهللا تعاىل أعلم.
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مجع العشاءين يف البالد االسكندانفية
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1426/08/02هـ
السؤال

لدينا مشكلة نعاين منها يف البالد االسكندانفية يف فصل الصيف ،وهي وقت صالة العشاء ،حيث

إننا يف البالد االسكندانفية عندان مواقيت للصلوات مت حتديدها مسبقاً للمسلمّي ،تشري إىل أوقات
ِ
يسبب مشكلة كبرية ،فمثالً:
الصلوات ،لكن يف الصيف يتأخر وقت العشاء يف هذه املواقيت ،وهذا ّ
صالة املغرب )21:50( :وصالة العشاء ( )1:00صباحاً ،وكل مسجد يطبق ذلك على طريقته! يف
بعض املساجد يقومون جبمع املغرب مع العشاء .ويف البعض اآلخر يصلون العشاء ،بعد املغرب
بساعة ونصف ،وبعضهم ينتظرون هذا التوقيت (يعين  )1:00صباحاً ،فهل من بيان حول ما هو

أحسن؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فنحن نعرف أن مسألة الشفق يف مشال أورواب مشكلة؛ ألن الشفق يف بعض األحيان ال يغيب ،واألمر

يف هذا واسع -إن شاء هللا ،-وتتلخص سعته يف بعض النقاط ،منها:
( )1للمسلمّي هناك أن يصلوا العشاء مع املغرب.
( )2كما هلم أن يدعوا فرصة بّي املغرب وبّي الفجر ليصلوا فيها العشاء ،وهذا أوىل.
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( )3وإذا كانت املشقة قائمة فإنه جيوز هلم اجلمع؛ ألن اجلمع للحاضر أجازه مجع من العلماء،
فأجازه اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل -للمرضع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صالة مبفردها،
وأجازه مجاعة من العلماء مثل ابن سريين ،وهو أحد قويل أشهب ،وهو كذلك قول ابن حبيب من
املالكية ،كل هؤالء أجازوا اجلمع من غري عذر ،وكذلك يقول العالمة ابن عرفة من علماء املذهب

املالكي يف القرن الثامن ،يقول :كان بعض أشياخنا جيمع إذا أراد أن يدخل احلمام ،واألصل يف ذلك

احلديث الصحيح الذي يف صحيح مسلم ( )705وغريه وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع يف

غري خوف وال سفر ،ويف لفظ :يف غري خوف وال مطر ،وقد قيل البن عباس مل فعل ذلك؟ فقال :كي

ال حيرج أمته.

فهذا أصل يف جواز اجلمع ،فاملهم أن ال يكون اجلمع عادة ،أما إذا مجع الناس ملثل هذه املشقات
والضرورات ،خاصة أولئك الذين هلم أعمال يف الصباح ،فهذا إن شاء هللا جائز وال شيء فيه على
من فعله ،لكن بشرط أن ال يكون عادة ،مبعىن أنه من وقت آلخر يصلون هذه الصلوات يف أوقاهتا.

وهللا أعلم.
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جيمع ألجل الدراسة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي
التاريخ 1427/03/24هـ

السؤال

أحاول أن أحافظ على صاليت لكين مل أستطع ,فأنسى الصالة يف أغلب األوقات ,لكن األمر ليس

بيدي ,فهل إن قضيتها واستغفرت ريب يكفي؟ ويف مدرسيت يستمر دوامي إىل ما بعد صالة العصر،
فأعلم أن صالة الظهر سوف تفوتين ,لكين حّي أرجع إىل منزيل أمجع الظهر مع العصر بدل قضائه،

فهل ما أفعله صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ومن واآله ،وبعد:

فقبل اإلجابة عن السؤال أود أن أذكر أبن الصالة ركن من أركان اإلسالم ،وشعرية من شعائره

العظام ،ولعظيم منزلتها مل تفرض على النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو يف األرض كسائر
العبادات ،بل عرج به إىل السماء السابعة ،وهناك فرضت عليه ،وهلا من اآلاثر العظيمة على املسلم

يف الدنيا واآلخرة ما ال يتسع اجملال لذكره.

فعن عبادة -رضي هللا تعاىل عنه  -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :مخس صلوات

افرتضهن هللا على عباده من أحسن وضوءهن وصالهتن لوقتهن فأمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن

كان له عند هللا عهد أن يغفر له -ويف رواية :أن يدخله اجلنة -ومن مل يفعل فليس له عند هللا عهد
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" أخرجه أمحد ( )21646( ، )21635وغريه ،وهو صحيح.

وإذا ما تذكر املسلم ذلك محله -إبذن هللا تعاىل -على االهتمام هبا ،واحملافظة عليها يف أوقاهتا،

واستجماع شروطها وأركاهنا وواجباهتا وسننها.
ويف ما يتعلق بسؤال األخت :هل يكفيها قضاء الصالة اليت نسيتها مع االستغفار؟

فاجلواب :نعم يكفي ذلك؛ فقد قال صلى هللا عليه وسلم" :من نسي صالة أو انم عنها فكفارهتا أن

يصليها إذا ذكرها" .ويف رواية" :ال كفارة هلا إال ذلك" صحيح البخاري ( ، )597وصحيح مسلم
(. )684
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أما سؤاهلا عن حكم أتخري صالة الظهر بسبب االنشغال يف املدرسة ،ومن مث مجعها مع العصر.
فاجلواب :إنه ال جيوز أتخري الصالة عن وقتها أبي حال من األحوال ،ومن فعل ذلك فقد ارتكب إمثاً
عظيماً ،إال ملن نوى مجع الظهر مع العصر أو املغرب مع العشاء يف حال جيوز فيها اجلمع ،وليس من
األحوال اليت جيوز فيها اجلمع االنشغال يف املدرسة إذ ميكنها أداء الصالة داخل املدرسة؛ فقد قال
صلى هللا عليه وسلم" :جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا ٍ
رجل من أميت أدركته الصالة فليصل"
رواه البخاري ( ، )335ومسلم (. )521

لكن ينبغي أن تتفطن هذه األخت وغريها إىل أن وقت صالة الظهر طويل ،إذ ميتد من زوال الشمس
إىل دخول وقت العصر ،وهلا أن تؤخر الصالة إىل آخر الوقت ما مل يدخل وقت العصر ،وال حرج يف

ذلك ،غري أن أول الوقت هو األفضل .وفق هللا اجلميع للصواب .وصلى هللا على نبينا حممد وآله
وسلم.
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اجلمع بّي الصالتّي بسبب الدراسة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /اجلمع بّي الصالتّي

التاريخ 1427/05/16هـ

السؤال

هل جيوز يل مجع الصالة (الظهر والعصر-املغرب والعشاء) ؟ خاصة أين يف بعض األحيان أكون
خارج املنزل ،وال يتوفر مكان أصلي فيه ،أو أكون يف حماضرة ،مع العلم أين أدرس يف الغرب.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله ومن وااله ،وبعد:

فال جيوز للمسلم أن يؤخر الصالة حىت خيرج وقتها ،إال ملن نوى مجع الظهر مع العصر ،أو املغرب

مع العشاء ،يف حال جيوز فيها اجلمع؛ قال تعاىل" :فويل للمصلّي الذين هم عن صالهتم ساهون"

[املاعون ]5-4:قالت طائفة من السلف :هم الذين يؤخروهنا عن وقتها.

بل يتعّي عليه أن يؤديها يف وقتها ،حبسب حاله ،ويف حدود استطاعته؛ فإن كان حمداث وقد عدم املاء
أو خاف الضرر ابستعماله تيمم وصلى ،وكذلك العراين يصلي يف الوقت عرايان ،وال يؤخر الصالة
حىت يصلي بعد الوقت يف ثيابه ،وكذلك إذا كان عليه جناسة ال

يقدر أن يزيلها فيصلي يف الوقت ،حبسب حاله ،وهكذا املريض يصلي على حسب حاله يف الوقت

كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصّي-رضي هللا تعاىل عنه" :-صل قائما ،فان مل
تستطع فقاعدا ،فإن مل تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري ( ، )1117وغريه.
وكل هذا مما اتفق عليه العلماء؛ ألن الوقت أوكد فرائض الصالة.
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يسوغ اجلمع عند احلاجة يف احلضر
غري أن شريعتنا السمحة اليت جاءت برفع احلرج ،قد ورد فيها ما ّ

ومن غري مطر أو سفر ،ما مل يتخذ ذلك عادة؛ فقد أخرج مسلم ( ، )705وغريه عن عبد هللا بن
شقيق-رمحه هللا تعاىل -قال" :خطبنا ابن عباس-رضي هللا تعاىل عنهما  -يوماً بعد العصر ،حىت

غربت الشمس وبدت النجوم ،وجعل الناس يقولون :الصالة الصالة .قال :فجاءه رجل من بين متيم،
ال يفرت وال ينثين :الصالة الصالة .فقال ابن عباس :أتعلمين ابلسنة ال أم لك؟! مث قال :رأيت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -مجع بّي الظهر والعصر ،واملغرب والعشاء ،قال عبد هللا بن شقيق:

فحاك يف صدري من ذلك شيء ،فأتيت أاب هريرة فسألته ،فصدق مقالته.

وعند مسلم أيضا ( )705من حديث سعيد بن جبري ،عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :مجع
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-بّي الظهر والعصر ،واملغرب والعشاء ابملدينة يف غري خوف وال

مطر .قيل البن عباس :مل فعل ذلك؟ قال :كي ال حيرج أمته .وانظر صحيح البخاري ()562،543

 .قال النووي-رمحه هللا تعاىل( :-وذهب مجاعة من األئمة إىل جواز اجلمع يف احلضر للحاجة ملن ال
يتخذه عادة ،وهو قول ابن سريين وأشهب من أصحاب مالك ،وحكاه اخلطايب عن القفال والشاشي

الكبري من أصحاب الشافعي عن أيب إسحاق املروزي عن مجاعة من أصحاب احلديث ،واختاره ابن
املنذر ،ويؤيده ظاهر قول ابن عباس -رضي هللا عنهما :-أراد أال حيرج أمته ،فلم يعلله مبرض وال
غريه وهللا أعلم)  ،شرح النووي على مسلم (ج  -3ص . )1
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بسبب الربد أصلي يف السيارة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/21هـ

السؤال

هل جيوز أداء صالة الفريضة جالساً يف السيارة لظروف الثلوج والربد ،ولعدم وجود مكان مناسب

للصالة؟ علماً أن وقت الصالة متقارب جداً عندان يف فصل الشتاء ،حبيث إذا مل أصل يف السيارة

صالة الظهر والعصر حبكم عملي كسائق سيارة أجرة يدخل علي وقت صالة املغرب ،رغم أنين أمجع

بعض األحيان بّي صاليت الظهر والعصر مجع تقدمي أو مجع أتخري إذا وجدت مكاانً مناسباً ،أما

صالة الصبح فبعض األحيان أصليها داخل السيارة جالساً قبل أن تطلع الشمس ،أجيبوين جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فلقد أعجبين منك أخي املغرتب حرصك هذا على أداء الصالة يف وقتها والتحرج من أتخريها عنه،

مث استفتاؤك عما يشكل عليك من أمور دينك ،فثبتنا هللا وإايك على طاعته وأعاننا وإايك على ذكره

وشكره وحسن عبادته.

اعلم -أخي -أن األصل هو وجوب أداء الصالة على هيئتها اليت أمر الشرع هبا يف وقتها الواجب،
وليس للصالة مكان خمصوص ال تصح يف غريه ،بل جعلت األرض لنا مسجداً وطهوراً ،فأميا رجل

أدركته الصالة صلى حيث كان" كما ثبت من حديث جابر عند البخاري ( )335ومسلم (، )521

اللهم إال ما هنُي أن يُصلى فيه كاملقربة واحلمام ،وكل مكان جنس أو فيه متاثيل.
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فإذا أدركتك الصالة فعليك االجتهاد يف البحث عن مكان مناسب دافئ لتصلي فيه ،فإن مل جتد إال
ِ
يمم سيارتك جهة
مكاانً تُعرض نفسك فيه للربد الشديد ،فصل يف سيارتك جالساً ،ولكن عليك أن تُ ّ
القبلة ،وال جيوز لك أن تؤخر الصالة عن وقتها ألجل أن تصليها على الصفة الواجبة كما يفعل بعض
اجلهال ،فإن مراعاة وقت الصالة أوىل من كل شرط آخر ،ولذا شرع التيمم لعادم املاء ،وإن كان

متيقناً وجوده بعد خروج الوقت ،وشرعت صالة اخلوف عند لقاء العدو على صفة خاصة مراعاة
لشرط الوقت.

وكذا من ال جيد إال ثوابً جنساً جيب عليه أن يصلي فيه إذا خشي خروج الوقت ،حىت ولو تيقن أنه
سيجد غريه بعد خروج الوقت.

وأما الصالة اليت ُجتمع مع غريها ،كالظهر مع العصر ،واملغرب مع العشاء ،فيُشرع لكم عند شدة

الربد ونزول الثلوج أن جتمعوا بينها مجع تقدمي أو أتخري؛ حتصيالً لفضيلة اجلماعة ،وهلذا شاهد من
فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه البخاري ( )543ومسلم ( )705من حديث ابن

عباس -رضي هللا عنهما ،-وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()111/6

رائحيت كريهة فهل أترك اجلماعة؟
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/22
السؤال

أان شاب لدي مرض مزمن يف جيويب األنفية واحلنجرة ،وهذا املرض يبعث رائحة كريهة من الفم أو

األنف عند الزفري ،أقوم حالياً مبعاجلة هذا املرض ،ولكن حيتاج العالج إىل مدة طويلة قد تستمر إىل
عدة شهور ،مشكليت تكمن أن املصلّي يتضايقون من رائحيت بشكل كبري ،وهذا يسبب اآليت:

أمضي معظم صاليت يف التفكري يف هذه املشكلة ،وأحاول جاهداً عدم مضايقة املصلّي بكتم نفسياترة أو التلثم اترة أخرى ،وهذا يفقدين اخلشوع يف الصالة.

-ال أفتح فمي عند القراءة ،ويتم ذلك سراً بدون فتح الشفتّي.

سؤايل هو :هل أقوم ابلصالة مفرداً وأترك اجلماعة؟ وهل يف تركي اجلماعة يف هذه احلالة يفقدين
أجرها ،وهل قراءيت بعدم فتح الشفتّي صحيحه؟ ما احلل؟

اجلواب
-1عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أكل

ثوماً أو بصالً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدان" ،وزاد يف رواية" :وليقعد يف بيته" (متفق عليه) البخاري
( )855ومسلم (. )564

-2عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من أكل من هذه
الشجرة فال يقربن مسجدان ،وال يؤذينا بريح الثوم" أخرجه مسلم (. )563
أخي السائل إن علة النهي عن قرابن املساجد هي الرائحة الكريهة اليت تؤذي املسلمّي ،وملا كانت

حالتك شبيهة مبا جاء يف احلديث فيلزم من هذا عدم حضورك إىل املسجد دفعاً لألذى عن املصلّي،
لذا قال بعض العلماء يلحق ابلثوم من به خبر يف فيه ،أو به جرح له رائحة ،وقد استدل العلماء

ابحلديث على عدم وجوب اجلماعة ،إذ قال ابن دقيق العيد -رضي هللا عنه" :-ومن لوازمه ترك
صالة اجلماعة يف أكلها ،أي :الثوم ،ويقاس عليه كل ما له رائحة كريهة تؤذي اآلخرين.
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أخي السائل :يلزمك العالج السريع واجلدي هلذه احلالة اليت أصبت فيها للتخلص من هذه الرائحة،
وعند الشفاء منها جيب عليك حضور صالة اجلماعة ،أما صالتك يف حالة املرض فتكون مفرداً،

وأسأل هللا -عز وجل -أن يثيبك على نيتك وعلى حرصك على صالة اجلماعة ،أما قراءة القرآن يف
الصالة من غري حتريك الشفتّي فال تكون قراءة صحيحة جمزئة ،هذا وأسأل هللا -تعاىل -لك

الشفاء ،وأن يذهب عنك هذا البأس واألذى ،وأالّ حيرمك أجره وثوابه ،وهللا أعلم ابلصواب.
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هل يسوغ لنا اجلمع؟
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1427/03/20هـ
السؤال

أان طالب يف إحدى دول الغرب ،وأحياان نذهب للنزهة يف مدينة تبعد  15كيلو عن مدينتنا ،وتدركنا

الصالة وحنن هناك ،وقد انقسم الزمالء فريقّي ,فريق رأى مجع الصلوات ،وفريق صلى يف وقتها،
جالسا على الكرسي ،وكالمها حجته عدم وجود مكان آمن ،وعدم وجود مسجد .فما
لكن صلى ً
هي الطريقة الصحيحة للصالة يف هذا الوضع؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الصالة شأهنا عظيم ،فقد ذكرها هللا تعاىل يف كتابه الكرمي وعظّم شأهنا ،وأمر ابحملافظة عليها
ص َالةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ
وأدائها يف اجلماعة ،فقال هللا تعاىلِ :
صلَو ِ
ّي"
ات َوال ه
وموا هَّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
َ
"حافظُوا َعلَى ال ه َ
[البقرة ، ]238:وقال تعاىلِ :
ِِ
ّي" [البقرة، ]43:
يموا ال ه
ص َالةَ َوآتُوا ال هزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع ال هراكع َ
"وأَق ُ
َ
لذلك جيب عليكم أداؤها يف وقتها الذي شرع هلا ،وأنتم على حالتكم اليت ذكرهتا جتب يف حقكم

الصالة ،إما يف مسجد قريب منكم ،أو يف املكان الذي جتلسون فيه ،إما على األرض أو على الفرش

اليت جتلسون عليها؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأميا

رجل من أميت أتى الصالة فلم جيد ما يصلي عليه وجد األرض مسجدا وطهورا" أخرجه البيهقي
( ، )212/1وبعضه يف الصحيحّي.
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ومن مجع الصالة بدون األعذار اليت تبيح القصر واجلمع فعليه اإلعادة ،ومن صلى جالساً وهو قادر

على القيام فصالته غري صحيحة؛ حيث إن القيام ركن من أركان الصالة ال تصح الصالة إال به،

فعليكم إعادة هذه الصلوات اليت صليتموها ،وأوصيكم ابحلرص على أداء الصالة يف وقتها ،واحلرص
على تعلم أمور دينكم حىت تقوموا بعبادة هللا على بصرية وعلم ،وفقكم هللا للعلم النافع والعمل

الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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مدة السفر املعتربة شرعاً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أود أن أسأل فضيلتكم يف قضية ،وهي :أنين من سكان مدينة جدة ،ولكين أدرس ابخلارج ،فهل

أعترب مسافراً يف البلد اليت أدرس فيها حبيث جيوز يل أن أمجع الصالة؟ مع العلم أين أمكث يف هذا
البلد أغلب أايم العام ،وال أزور مدينة جدة إال لعدة أسابيع ال تتعدى الشهر ،وما مدة صحة

استدالل بعضهم أبن أحد الصحابة -رضوان هللا عليهم -كان جيمع طوال فرتة مكوثه بعيداً عن

أهله؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز لك اجلمع وال القصر ما دمت مقيماً للدراسة ،فإذا عزمت على اإلقامة يف البلد أكثر من

أربعة أايم فال جتمع وال تقصر ،وإن كانت إقامتك أربعة أايم فأقل أو أنك ال تدري كم تقيم ويف كل

يوم تقول غداً نسافر -إن شاء هللا -مث ال تسافر فلك القصر حينئذ ،واألوىل أال جتمع إال إذا جد

بك السري ،أما إذا كنت انزالً يف املكان خالل الوقتّي كأن تكون انزالً يف الفندق ،أو االسرتاحة ،أو

يف بيت ما لفعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلج يف أايم مىن يقصر وال جيمع -عليه الصالة
والسالم -ألنه انزل.
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القصر لطاليب اللجوء
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حنن جمموعة شباب نعيش يف ملجأ اختلفنا يف أداء الصالة هل نصليها قصراً أم نتمها
رابعية؟ مع العلم أن كل من يف هذا امللجأ ينتظر الرد على طلبه لإلقامة يف هذا البلد ،واالنتظار

يطول من بضعة أشهر إىل أكثر من سنة ،أفتوان مأجورين.
اجلواب

بسم هللا واحلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فمثل هؤالء الذين ال يدرون مىت خيرجون أو أهنم يقيمون إقامة طويلة أو يستوطنون أمرهم مرتدد،

هؤالء هلم القصر ،ويدل هلذا أن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -صلى يف أذربيجان ستة أشهر يقصر
الصالة ،وكذلك ابن عباس  -رضي هللا تعاىل عنهما  -سئل :إان نطيل املقام ،فهل نقصر؟ فقال:
نعم ،ولو وقفت عشر سنوات ،وكذلك ورد عن عبد الرمحن بن مسرة وأنس وغريهم من الصحابة
رضي هللا عنهم.
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الصالة وسلس الريح
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/17هـ
السؤال

السالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
السؤال :أعاين من كثرة خروج الريح أثناء الوضوء وأثناء الصالة مما جيعلين أعيد الوضوء أكثر من
مرة ،ما حكم مدافعة خروج الريح أثناء الصالة؟ وهل يبطلها؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

إذا كانت هذه املعاانة معك ابستمرار فال أبس عليك ،وإمنا جيب عليك الوضوء بعد دخول الوقت
وتنوي بوضوئك هذا استباحة الصالة ،مث تصلي هبذا الوضوء الفرض والنوافل ،ومتس املصحف،

وتطوف ابلبيت إذا كنت يف مكة ،ولو خرج منك ريح فإذا خرج الوقت الذي توضأت له فتتوضأ
للوقت اجلديد ويسمى من هذه صفته من حدثه دائم ،وتصح الصالة مع مدافعة الريح.
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املدة اليت جيوز فيها القصر واجلمع
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

ما هي املدة املسموح هبا للقصر واجلمع ابلنسبة للمسافر؟
اجلواب
مجهور أهل العلم على أن للمسافر القصر واجلمع إذا نوى اإلقامة أربعة أايم فأقل ،فإن كان قد عزم

على اإلقامة أكثر من أربعة أايم جيب عليه اإلمتام وأداء كل صالة يف وقتها .أما املسافر الذي مل جيمع

النية على اإلقامة بل ينتظر انتهاء حاجة له ال يدري مىت تنتهي فإن له الرت ّخص برخص السفر ،وهللا

أعلم.
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اجلمع والقصر أثناء التدريب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو اإلجابة ابلتفصيل عن هذه األسئلة:

لدينا تدريبات عسكرية خارج املدينة حبوايل 50كم ،تبدأ الساعة السابعة ،وتنتهي الساعة الثانية
والنصف ،وأحياانً الثالثة والنصف ،وسؤايل هو :هل جيوز مجع وقصر الصالة؟ أثناء التدريبات أتيت
عواصف رملية شديدة حتجب الرؤاي ،فهل جيوز قصر الصالة؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل وحده ,والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

مسافة مخسّي كيلو مرتاً ال تعترب سفراً يتيح قصر الصالة ومجعها عند كثري من العلماء ،واألوىل أال

جيمع وال يقصر إال فيما ال يشك فيه؛ ألمهية الصالة ووجوب أدائها؛ كما أمر هللا  -تبارك وتعاىل،-

مث إن كثرياً من التدريبات العسكرية وغريها تكون خارج املدن وقريبة منها ،وال ينبغي للمرء أن يتعلل
بكوهنا خارج املدينة أبن يقصر أو يتلمس التخفيف مع اإلخالل مبا أوجبه هللا؛ بل عليه أن يهتم

بصالته اليت هي أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتّي .وهللا أعلم.
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قضاء الصالة للمغمى عليه
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

سؤايل لفضيلتكم هو أين حصل يل حادث ،وكان ذلك يف شهر رمضان املاضي وأدخلت على إثره

العناية املركزة ،وكنت وقتها فاقداً للوعي ،واستمر فقدان الوعي يومان تقريباً ،ويومان بعدها كان

الوعي أييت ويذهب ،ومل أستطع الصالة؛ بسبب فقدان الوعي ،وبسبب وجود أنبوب يف خمرج البول.
سؤايل :هل أقضي مجيع الصلوات أم ال؟ وكيف يكون قضاؤها؟ .أاثبكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
إذا كانت مدة اإلغماء قليلة -مثل ثالثة أايم أو أقل -فعلى املسلم قضاء صلوات هذه األايم؛ ألهنا

مدة قليلة ،شبهها بعض أهل العلم ابلنوم ،وألن هذا قد روي عن بعض الصحابة -رضي هللا عنهم-
أما إذا زادت املدة عن ذلك ،فإن املغمى عليه يف هذه احلالة يشبه حال اجملنون الذي رفع عنه القلم،

وممن ذهب إىل وجوب القضاء مساحة شيخنا ابن ابز -رمحه هللا -وال شك أن هذا القول هو

األحوط ،أما كيفية القضاء فإنه يصلي صلوات كل يوم مرتبة ،يبدأ ابلفجر وينتهي ابلعشاء ،ويصلي
حسب استطاعته ،وال مشقة على نفسه .وهللا أعلم.
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مينعوننا من الصالة فهل تسقط عنّا؟!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
كتاب الصالة /صالة أهل األعذار /مسائل متفرقة

التاريخ 1427/04/01هـ
السؤال

العلمانية املوالّي للنهج الفكري الغريب نعيش
يف ظل الظروف الراهنة يف بلدان اليت حتكمها األغلبية َ
حالة من الغربة حىت ال نستطيع إجابة املؤذن للصالة .فهل حنن آمثون؟ ولو صلينا اجلمعة لكان

عقابنا السجن أو ما شاهبه! ما احلل يف هذه الظروف؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذه مصيبة كربى ،أن يوجد يف بلد إسالمي من مينع املسلمّي من أداء صالهتم يف املساجد ،وأنصح

األخ وغريه من املسلمّي املقيمّي يف هذه البلدة أن يفاوضوا هؤالء احلكام ليقنعوهم بضرورة السماح
للناس بصالة اجلماعة ،إذ إن الغرب نفسه يدعو إىل حرية التدين وحرية التفكري ،فال جيوز حبال من

األحوال أن يبقى املسلم يف هذا الوضع ،إذا مل يستطع إقناعهم ابلوسائل السلمية فليحاول أن ينتقل

إىل مكان آخر تقام فيه صالة اجلماعه ،ذلك هو الواجب عليه ،وإذا مل يستطع االنتقال ،وال التفاهم
مع هؤالء ابلوسائل السلمية فال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،وليصل يف بيته (بعد دخول الوقت،

وليجعل له مجاعة من أهل بيته أو زواره)  ،وكذلك يصلي اجلمعة أربعا يف بيته وذلك مقدار وسعه

وطاقته ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم" .أخرجه
البخاري ( ، )7288ومسلم (. )1337
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صالة اجلمعة يف املصليات الصغرية
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/8/8
السؤال

يوجد عندان أماكن صغرية للصالة تسمى املصليات ،وهي منتشرة يف بلدان ،ولكن هل جتوز فيها
صالة اجلمعة إذا كان يوجد مسجد جامع قريب من املنطقة؟ وإذا مل يوجد مسجد قريب ،فما حكم

صالة اجلمعة فيها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
من أعظم مقاصد صالة اجلمعة اجتماع املسلمّي فيها ،وهلذا ال جيوز تعددها يف البلد الواحد إالّ إذا

كانت هناك حاجة؛ كازدحام املسجد ،وعدم كفايته للمصلّي ،أو تباعد املنازل كثرياً مما يرتب املشقة
ٍ
حينئذ تعدد اجلمع بقدر احلاجة ،وإذا وجدت احلاجة ،فإنه ال
على املصلّي وحنو ذلك ،فإنه جيوز
يشرتط ألداء اجلمعة مكان خمصوص فتصلى يف املساجد الكبرية ،واملصليات وغريها من األماكن

الطاهرة املباحة ،لقوله  -عليه السالم  .." :-جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً " رواه البخاري
( ، )335ومسلم (. )521
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أفضلية ميامن الصفوف

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1422 8/8
السؤال

هل ورد حديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يبّي فضل ميّي الصف يف الصالة عن يساره؟

اجلواب
خرج اإلمام مسلم (رقم  )709؛ وأبو داوود (رقم  ، )615والنسائي (رقم  ، )822وابن ماجة

(رقم  ، )1006وابن خزمية يف صحيحه (رقم  ، )1565 - 1563من حديث الرباء بن عازب،
خلف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحببنا أن نكون عن ميينه ،يُقبل علينا
صلّينا َ
قالُ " :كنّا إذا ً
بوجهه ".

الصف" وأخرج ابن أيب شيبة يف
وقد بّوب عليه ابن خزمية بقوله" :استحباب قيام املأموم يف ميمنة
ّ

املصنّف ( )341/1من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبد هللا بن َعمرو ،قال" :خري املسجد املقام،
مث ميامن املسجد".

وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة (رقم  ، )1027من هذا الوجه ،بلفظ " خري املسجد خلف املقام،

وعن ميّي اإلمام".

وإسناده صحيح ،إذا كان عطاء بن أيب رابح مسع من عبد هللا بن َعمرو ،وظاهر تصحيح ابن خزمية

وابن حبّان واحلاكم لعطاء عن عبد هللا بن َعمرو أنه قد مسع منه.

وهذان احلديثان وإن كان ظاهرمها الوقف ،لكنهما مثاالن صحيحان للموقوف الذي له حكم الرفع:

وأقرهم عليه.
فعل مبحضر النيب صلى هللا عليه وسلم ّ
ّأما األول :ألنه ٌ

وأما الثاين :فألنه فضيلةٌ ال تُقال ابالجتهاد ،وال يظهر أهنا من اإلسرائيليّات .لذلك فهما كافيان لبيان
ّ
فضيلة ميامن الصفوف على مياسرها.

صلون على الذين
وهناك حديث آخر لكنه ضعيف ،وهو حديث عائشة مرفوعاً" :إن هللا ومالئكته يُ َ

صلّون على ميامن الصفوف" .أنظره يف متام املنّة لأللباين ( )288وهللا أعلم.
يُ َ
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الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف اخلطبة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد احلميدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/8/10

السؤال

ما حكم الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -والتعوذ وقول ال حول وال قوة إال ابهلل يف
اخلطبة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد.

الصالة على رسول هللا حممد عليه الصالة والسالم أمرها عظيم وفضلها كبري ،وهي من فضائل

األعمال املقربة إىل هللا تعاىل.
وتكون واجبة يف بعض احلاالت ومستحبة يف حاالت أخرى.

أما حاالت وجوهبا.

 .1ففي هناية كل صالة يف التشهد األخري جيب الصالة والسالم على رسول هللا ابلصيغة اإلبراهيمية

اليت علمها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ألصحابه مث بعد ذلك يدعو املصلي مبا شاء.

 .2عند ذكر امسه عليه الصالة والسالم فإذا ذكر وجب على املستمعّي الصالة والسالم عليه ،ملا
علي ".
دل عليه قوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-رغم أنف امرئ ذكرت عنده مث مل ّ
يصل ّ

علي ".
ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ":-البخيل من ذكرت عنده مث مل ّ
يصل ّ

 .3وكذلك يف خطبة اجلمعة والعيدين على الصحيح من أقوال العلماء وأهنا ركن يف اخلطبة ،أما
االستحباب ففي كل وقت ،ويتأكد ذلك يوم اجلمعة وليلة اجلمعة؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم :-

علي واحدة صلى هللا
علي فإن من صلى ّ
" إن من خري أايمكم يوم اجلمعة فأكثروا فيه من الصالة ّ

عليه هبا عشراً "

ومن أراد املزيد يف املوضوع فعليه بكتاب " جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األانم "

لإلمام ابن قيّم اجلوزية  -رمحه هللا  -أما التعوذ وقول ال حول وال قوة إال ابهلل فال أعلم أنه واجب
يف اخلطبة ،ولكن التعوذ يكون عند الغضب وعند تالوة القرآن ،وال حول وال قوة إال ابهلل كنز من

كنوز اجلنة فينبغي قوهلا دائماً ،وخصوصاً عند قول املؤذن حي على الصالة وحي على الفالح .وهللا

أعلم.

()125/6

الصالة أثناء خطبة اجلمعة

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1422/5/15
السؤال

من صلى يوم اجلمعة ركعتّي مث دخل اإلمام .هل يقطعها؟ أم ال؟

اجلواب
يظهر يل وهللا أعلم :أنك إذا صليت ركعة بسجدتيها أمتمت صالتك خفيفة؛ حلديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك

الصالة)) متفق عليه.

أما إذا شرع اخلطيب يف اخلطبة قبل إمتام ركعة بسجدتيها فإنك تقطع صالتك؛ لوجوب استماع
اخلطبة.
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رفع اليدين للتأمّي يف اخلطبة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

حكم رفع اليدين يف التأمّي على دعاء اإلمام يف خطبة اجلمعة ،أي رفع اليدين للمأموم ابلتأمّي أل هن
املشاهد أ هن كثرياً من األخوة املصلِّّي حينما يدعو خطيب اجلمعة يف آخر اخلطبة ال يرفعون أيديهم،

نص ابرك هللا فيكم؟
فهل يف هذا ٌّ

اجلواب

ِ
الدعاء من أسباب اإلجابة ،ولكنهه يُشرع مطلقاً ومقيهداً ،فُيشرع مطلقاً يف الدعاء
رفع اليدين عند
املطلق ،ويُشرع مقيهداً يف ما ورد له دليل من أنواع الدعاء املقيهد ،ومعىن ذلك أنهه ال يُشرع رفع اليدين
ِ
يف كل ٍ
سالم ،إذ مل يرد يف السنهة ما ُّ
يدل
دعاء مقيهد
كالدعاء يف آخر ال ه
سالم أو بعد ال ه
صالة قبل ال ه

على ذلك ،وإ همنا يُشرع رفع اليدين فيما دلهت السنهة على مشروعيِّة ذلك فيه كالدعاء بعد رمي اجلمرة
األوىل والثانية ،وعلى الصفا واملروة ويف االستسقاء وغري ذلك ممادلهت السنهة على رفع اليدين فيه،

وعلى هذا فال يُشرع للمأمومّي أن يرفعوا أيديهم عند دعاء اخلطيب على املنرب يوم اجلمعة.
وقد أخرج مسلم رمحه هللا عن عمارة بن رؤيبة أنهه رأى بشر بن مروان رافعاً يديه على املنرب فقال:
قبهح هللا هاتّي اليدين ،لقد رأيت رسول هللا ـ صلهى هللا عليه وسلم ـ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا:

وأشار أبصبعه املسبِّحة .قال النووي :فيه أ هن السنهة أال يرفع اليد يف اخلطبة.

وهللا أعلم
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تقدمي صالة اجلمعة جائز إذا دعت احلاجة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

مشكلتنا يف صالة اجلمعة ,تزداد الساعة الصيفية هنا يف أورواب ويقع لنا إشكال يف صالة اجلمعة ,

تصبح اخلطبة مع الساعة الواحدة والنصف  ,وهذا وقت الدخول إىل العمل  ,وأصدقك القول أن
مجيع األخوة رواد املسجد من العمال وأتخرهم عن مواعيد الدخول إىل الشغل دائماً يشكل لنا

مشاكل مع أرابب العمل إن هلل وإن إليه راجعون .وقد أراد األخوة تقدمي صالة اجلمعة عن موعدها

بساعة إسنادا إىل بعض الفتاوى من أهل العلم وهذا سبب لنا أخذ ورد ومشاكل بّي مسجدين كل
أصبح يبدع األخر فالرجاء منك شيخنا الفاضل أن تفتينا يف هذه احلادثة اليت قد تعصف أن تكون
سببا يف فتنة ال قدر هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  ...وبعد:
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روى أبو هريرة رضي هللا عنة أن النيب صلى هللا علية وسلم قال ":من اغتسل يوم اجلمعة غسل
اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنه  ,ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ،ومن راح يف الساعة
الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ،ومن راح يف الساعة
اخلامسة فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر" .رواه البخاري

ومسلم ،فدل احلديث دخول اإلمام بعد اخلامسة ،وهذا قبل الزوال إذ الزوال ال يكون إال بعد متام
السادسة إذ اليوم ثنتا عشر ساعة كما يف احلديث وإىل ما دل عليه احلديث ذهب إلية مجع من أهل
العلم كاخلرقي من أصحاب اإلمام أمحد فذهب جواز فعل اجلمعة قبل الزوال يف الساعة السادسة،

ويؤيد هذا القول مجيع األدلة اليت استدل هبا من جوز فعل اجلمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد

رمح كما هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد ،إذ ماثبت من أدلتهم ال يدل صراحة ما ذهبوا إليه،

وإمنا يدل على جواز فعل اجلمعة قبل الزوال بزمن يسري ،وعلى هذا جيوز لألخوة املقيمّي يف مدينة "
فاريزي " قرب سويسرا تقدمي صالة اجلمعة قبل الزوال بساعة ،ملا سلف ،وملا يف ذلك من رفع احلرج

عنهم ،وقد قال سبحانه ":فأتقوى هللا ما استطعتم " .وملا ثبت يف الصحيحّي أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال ":إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم " .وابهلل التوفيق.
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هل جتب عليهم اجلمعة؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1422/4/6
السؤال

يوجد لدينا يف منطقة الربع اخلايل مركز حدود قريب من منطقة أعمال أرامكو يف الشيبة ،وهم يؤدون

الصالة مجاعة وعددهم يزيد عن مخسّي رجالً ولكنهم ال يصلون اجلمعة حبجة أهنم غري مستقرين،

علماً أهنم يقيمون يف املركز ملدة تزيد عن ثالثة شهور حىت يتمكنوا من التغيري مبجموعة أخرى .علماً
أنه يذهب من اخلمسّي عشرة عملهم يف احلراسة والباقي يذهب إىل صالة اجلمعة يف سكن أرامكو
الذي يبعد عنهم  40كيلو مرتاً .هل جيوز هلم إقامة اجلمعة يف هذا املركز؟

اجلواب

اجلمعة غري واجبة عليهم ،ألهنم يف حكم املسافرين حيث أن هذا املكان ليس موطناً هلم ،واجلمعة ال

جتب على املسافر؛ فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يصل اجلمعة يف سفر من أسفاره ،فإن

فعلوا وصلوا اجلمعة يف مكاهنم فال أبس ،وال يشرتط أن يبلغ العدد أربعّي على القول الراجح وهللا

أعلم.
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أحكام اجلمعة للمرأة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/4/28هـ
السؤال

سؤايل يتعلق أبحكام اجلمعة ابلنسبة للمرأة ،هل كالم النساء أثناء خطبة اجلمعة يبطل صالهتن؟
سألتين إحدى األخوات أن أسألك هذا السؤال ،ألهنا مدرسة يف إحدى املدارس اإلسالمية يف كندا،

وتقوم ابإلشراف على طالبات املرحلة االبتدائية ،وتضطر يف بعض األحيان أن تشري لبعض الطالبات

ابلسكوت ,أو أن تكلمهن للضرورة ،ولقد حترجت هذه األخت وختشى أال تقبل صالهتا ،وتسأل

أيضاً للنساء الاليت عندهن أطفال ويذهبهن إيل صالة اجلمعة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا حضرت املرأة اجلمعة ،فحكمها كحكم الرجل ،ال جيوز هلا أن تتكلم أثناء اخلطبة؛ ملا يف

الصحيحّي البخاري ( ، )934ومسلم ( )851عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه" -إذا قلت لصاحبك
أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت" ،وغريه من األحاديث ،أما قوله  -صلى هللا عليه

وسلم -عمن يتكلم يف اخلطبة" :ومن تكلم فال مجعة له" رواه أبوداود ( ، )1051وأمحد ()719
ٍ
إبسناد ضعيف ،وإن صح فإنه يدل على حترمي الكالم كما سبق،
من حديث علي  -رضي هللا عنه-
لكن ال يدل على بطالن الصالة ،فإن أهل العلم أمجعوا أهنا جتزئه ،لكن حيرم فضل اجلماعة ،أو ال
يكون له أجر من أنصت.
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ترك اجلمعة ألن اإلمام مطعون يف عقيدته
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/8/12هـ

السؤال

هل جيوز ترك صالة اجلمعة حبجة عدم وجود إمام يتحاشى نواقض اإلسالم العشرة وصالهتا يف

البيت؟ وما األفضل يف هذه احلالة؟ جزاكم هللا خرياً
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من

يهده هللا ،فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد.

قال  -صلى هللا عليه وسلم :-خلالد بن الوليد -رضي هللا عنه -ملا استأذنه يف قتل الذي أنكر

القسمة وقال :كم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم":-إين مل
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس  " ...احلديث رواه البخاري ( ، )4351ومسلم ( )1064عن أيب
سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه ،-فكل من مل يعلم حاله ومل يظهر منه ما مينع االئتمام به فصالة

املأموم صحيحة؛ ألن ظاهر املسلمّي اإلسالم والسالمة.

وأما هذا القول وهو احلكم بعدم وجود إمام مل ينتقض إميانه ،فهذا قول مبتدع ،فإن األصل يف

املسلمّي االستقامة واإلميان ،ويكفي يف كون الرجل مسلماً جمرد اإلقرار الظاهر ،فإنه هبذا اإلقرار
يصلى خلفه وجيرى عليه أحكام اإلسالم من املناكحة والوراثة والصالة عليه ،ودفنه يف مقابر

املسلمّي والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :فإذا قالوها -أي قالوا :ال إله إال هللا -عصموا

مين دماءهم وأمواهلم ،إال حبقها" رواه البخاري ( ، )25ومسلم ( )22من حديث عبد هللا بن عمر -

رضي هللا عنهما.-
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فكيف جيوز أن أييت هؤالء يقولون :هؤالء ما حققوا معىن ال إله إال هللا مع أنه مل يظهر منهم ما خيالف
مقتضاها ،واملرء إن مل يعصمه هللا سبحانه ،وإال فإن مسالك الشياطّي يف اإلضالل تفتح له،

والشيطان له كيد وغواية ،فيأيت إىل الشخص من حيث الباب الذي يهواه ويشغله ،فإن كان من

أصحاب العبادة واالحتياط والتنزه جاء مبثل هذه الطامات ليحرمه صالة اجلمعة ،أو حيرمه من

مشاركة املسلمّي يف أول صيامهم أو أول عيدهم أو موقفهم بعرفات.

وعلى كل فإن هذا القول خمالف ملا يف الكتاب والسنة ،وخمالف جلماعة املسلمّي ،نسأل هللا سبحانه

أن يبصران ابحلق ،ويرزقنا اتباعه ،ويعرفنا الباطل ويرزقنا اجتنابه ،فإنه سبحانه ال مانع ملا أعطى ،وال
معطي ملا منع - .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وسلم.-
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سقوط اجلمعة لعدم اإلمام العام
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/6/12هـ

السؤال

ذهبت فئة من شباب اهلجرة والتكفري ،إىل قوهلم :إن صالة اجلمعة تسقط يف هذا العصر؛ ألنه ليس
هناك إمام إلقامة اجلمعة أخذاً بقول أيب حنيفة ،ما احلكم يف مثل هؤالء الشباب؟

اجلواب

إقامة صالة اجلمعة واجلماعة ليس من شرطها إمام عام ،وإمنا يكفي فيها أن توجد مجاعة وإمام

للصالة ،وال يوجد دليل شرعي يشرتط وجود إمام عام ،وهلذا فإن املسلمّي يف مجيع البالد اإلسالمية

اليت توجد فيها أقليات مسلمة ال زالوا يقيمون اجلمعة واجلماعة ،مع أن كثرياً منهم أحناف؛ كاهلند

والصّي واجلمهورايت اإلسالمية ،واألحناف اشرتطوا لوجوهبا وجود السلطان ،أما صحتها فليس من
شرطها اإلمام ،بل مجيع املذاهب تقول بصحتها حىت األحناف ،وما يزعمه هؤالء الشباب خيالف

مقاصد اإلسالم من احلرص على إظهار الشعائر اإلسالمية وتقوية روابط اجملتمع ،من خالل االجتماع

واجلماعة ،وال ينبغي اإلصغاء إىل مثل هذه األقوال املرجوحة ،واليت هلا ظروفها اليت قيلت فيها .وهللا
أعلم.
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تعدد مساجد اجلمعة يف القرية
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/2/7هـ
السؤال

حنن نعيش يف قرية يف الريف وال نصلي اجلمعة يف مسجد القرية ،حيث إننا نصليها يف مسجد صغري،
والسبب هو أننا نبعد عن مسجد القرية مسافة نصف ساعة سرياً على األقدام ،فهل تصح صالة
اجلمعة يف هذا املسجد الصغري؟

اجلواب

صل على عبدك ونبيك حممد وعلى آله ومن تبعه إبحسان إىل يوم
احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم ّ

الدين.

أما بعد :فهذا املسجد إن كان يسع مجاعة ،تصح معهم اجلمعة ،أو من بّي اجلماعة من ال يستطيع

الوصول إىل مسجد القرية لضعف أو عجز أو غريه من األعذار فإنه تصح صالهتم يف هذا املسجد

الصغري ،وأما إن كان العدد قليالً ،وفيهم نشاط على املشي فإن هذه املسافة ليست عذراً يف إقامة

مجعة اثنية ،فالبد من السعي إذن إىل مسجد القرية وهللا أعلم.
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كيف يصلي من فاتته صالة اجلمعة؟
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/10/28
السؤال

هل جيوز أن نصلي ركعتّي إذ مل ندرك صالة اجلمعة؟

اجلواب

ص
سئل الشيخ  /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -عن سؤال مشابه لسؤالك ،نذكر لك فيما يلي ن ه
السؤال واإلجابة:
السؤال :إذا مل أصل اجلمعة مع اجلماعة يف املسجد هل أصليها يف البيت ركعتّي بنية اجلمعة أم أصلي
أربع ركعات بنية الظهر؟
اجلواب :من مل حيضر صالة اجلماعة مع املسلمّي لعذر شرعي من مرض أو غريه أو ألسباب أخرى
صلى ظهراً ،وهكذا املرأة تصلي ظهراً ،وهكذا املسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على

ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم وال عربة مبن شذ عنهم ،وهكذا من تركها عمداً يتوب إىل هللا

 سبحانه  -ويصليها ظهراً.[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،اجلزء  12ص . ]332
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التخلف عن خطبة اجلمعة عمداً
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال

هناك عادة منتشرة عند املسلمّي وهي ترك اخلطبتّي واجللوس يف ساحة املسجد ،وعدم القيام إال
لصالة الركعتّي فقط ،ما حكم اإلسالم يف هذا؟.

اجلواب

فقد أمر هللا تعاىل املسلمّي ابلسعي واملبادرة إىل املسجد وح هرم البيع بعد النداء الثاين ،فقال تعاىل":
صالةِ ِمن يـوِم ا ْجلمع ِة فَاسعوا إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
هِ
ِ
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ي لِل ه
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إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [اجلمعة ]9:مث
ارًة أ َْو َهلْواً انْـ َفضُّوا إِلَْيـ َها َوتَـ َرُك َ
قال":وإِ َذا َرأ َْوا جتَ َ
َ
اَّلل َخ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ارةِ َو ه
ّي" [اجلمعة. ]11:
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ه ٌْ
ري م َن الله ْه ِو َوم َن التّ َج َ
اَّللُ َخ ْ ُ

والنداء الثاين :يكون بعد دخول اخلطيب وجلوسه على املنرب.

وحترمي البيع واألمر ابملبادرة إىل الصالة واالهتمام مبا جيب هلا كل ذلك من حرص الشارع احلكيم

على مساع املكلف اخلطبة ،فال جيوز التأخر عن الذهاب بعد مساع النداء الذي يسبق اخلطبة لآلية

الكرمية.

فإذا كان املسلم يف ساحة املسجد املتصلة به يتحدث مع غريه وال ينصت مع مساع اخلطيب ،فقد
حضر اجلمعة ،وليس له أجر اجلمعة؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم ... ":-ومن مس احلصى فقد لغا"

رواه مسلم ( )857وأمحد ( )9484وغريمها ،من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وقال":إذا
قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت" متفق عليه عند البخاري ()934

ومسلم ( )851من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-كل ذلك حرصاً على مساع الذكر.
ومعىن":ومن لغا فال مجعة له" أي :ال مجعة كاملة له مع إجزاء فرض الوقت عنه.
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بل إن املصلي -حاضر اخلطبة -ال يشرع له تشميت العاطس وال رد السالم؛ ألنه كالم ،والكالم
منهي عنه وقت كالم اخلطيب ،واستثين من الكالم كالم اخلطيب مع املستمع أو كالم املستمع

للخطيب خاصة؛ ملا ورد يف كالمه -صلى هللا عليه وسلم -مع سليك الغطفاين ملا جلس ومل يصل
حتية املسجد كما جاء يف البخاري ( ، )930ومسلم ( )875من حديث جابر بن عبد هللا  -رضي

هللا عنهما  ،-وكالم األعرايب مع الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يطلب الدعاء إىل هللا ملا أتخر
املطر كما يف البخاري ( ، )933ومسلم ( )897من حديث أنس  -رضي هللا عنه .-

وأيمث بعدم إنصاته ملخالفته أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابإلنصات والسكوت وقت اخلطبة،
وصالته صحيحة جمزئة عن اجلمعة.

بل قد رغب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف التبكري إىل الصالة والدنو من اإلمام وحسن اإلنصات
وعدم االنشغال ،وعلهق على ذلك األجر العظيم فقال -صلى هللا عليه وسلم":-من اغتسل مث أتى
اجلمعة فصلى ما قدر له مث أنصت حىت يفرغ من خطبته مث يصلي معه غفر له ما بينه وبّي اجلمعة
األخرى وفضل ثالثة أايم" ويف لفظ":من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر

له ما بينه وبّي اجلمعة وزايدة ثالثة أايم ومن مس احلصى فقد لغا" روامها مسلم ( )857من حديث

أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-
أما إذا كان مل يصل إىل املسجد ،وال زال يف الطريق ،فال جيب اإلنصات حىت حيضر املسجد.
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هل االستيطان شرط لصالة اجلمعة؟
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/12/25هـ

السؤال

السؤال :هل االستيطان شرط لصالة اجلمعة أم ال؟

أرجو توضيح املسألة ابألدلة؛ ألهنا تشكل علينا يف املخيمات اإلسالمية البعيدة عن البلد وال تصل

إىل مسافة القصر هل نصلي مجعة أم ظهراً؟ مع أن العدد كبري ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :االستيطان
شرط لوجوب صالة اجلمعة عند مجهور العلماء ،بدليل أن البدو الذين كانوا حول املدينة مل أيمرهم

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إبقامة اجلمعة ،ولو صلى أانس غري مستوطنّي اجلمعة ففي صحة
مجعتهم خالف بّي العلماء ،لذا فاألحوط هلم عدم إقامة صالة اجلمعة ،وإمنا حكمهم حسب

األحوال اآلتية:

إذا كانوا متصلّي ببلد تقام فيه اجلمعة ،أو مسعوا النداء هلا ،لزمهم الذهاب ألداء صالة اجلمعة.

إذا كانوا بعيدين عن البلد وال يسمعون النداء واملسافة دون القصر صلوا ظهراً أربعاً.
وإذا كانت املسافة مسافة قصر ،صلوا الظهر ركعتّي .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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هل جتوز خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية؟
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/9/10
السؤال

هل جتوز خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية سواء االكتفاء ابإلجنليزية أو خلطها ابلعربية ،علماً أنين

رافض ملزاولة اخلطابة هبذه الصفة خشية أن يكون ذلك خالف الصحيح ..وقد اقرتحت على اإلخوة

هنا أن أخطبهم ابلعربية مث نرتجم بعد الصالة ،وبعضهم خيطب ابلعربية ويرتجم أثناء االسرتاحة بّي
اخلطبتّي؟ فما جواز ذلك من عدمه.

اجلواب

اللغة العربية هي لغة القرآن ،ولغة أهل اجلنة ،وحسبك هبا شرفاً أهنا لغة الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  ،-واملقصود من اخلطبة تذكري املصلّي ووعظهم ،فإن كانوا مجيعاً أو أكثرهم عرابً فإهنا تكون
ابلعربية ،وإذا كان أكثرهم من غري العرب ،فإن اخلطبة تكون ابللغة اليت يفهمها احلاضرون ،مع

احلرص على أن يكون احلمد هلل والشهاداتن ابللغة العربية مع قراءة ما تيسر من القرآن ،ولو آية،

ث للمسلمّي من غري العرب على تعلم العربية ،وفيه إظهار لشرفها وقدرها بينهم ،وعندما
ويف هذا ح ٌ
خيطب اإلمام ابلعربية ويوجد بعض املصلّي من غري العرب فال أبس من ترمجة اخلطبة هلم بغري العربية،

وخيتار ما هو األنسب واألوفق يف وقت الرتمجة ،أثناء اخلطبة حبيث يتكلم اخلطيب قليالً مث يرتجم هو

أو يرتجم غريه كالمه ،مث خيطب قليالً وهكذا ،أو بّي اخلطبتّي أو بعد هناية اخلطبة وقبل الصالة.
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طلب التربعات أثناء اخلطبة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :جرت العادة عندان ابملسجد أنه إذا كان يوم اجلمعة ،وكان اإلمام خيطب قام مسؤولو
املسجد إبمرار صندوق خاص ابلتربعات ،حبيث يناوله كل مصل ملن هو جبانبه وهكذا ،ويكون هذا

غالباً أثناء خطبة اإلمام ،فهل يكون مثل هذا الفعل داخالً يف معىن اللغو املنهي عنه حال خطبة

اإلمام؟ وكيف يصنع املصلي إذا وصله الصندوق يف مثل ذلك الوقت إذا كان قولكم ابملنع؟ وفقكم
هللا ،وسدد على اخلري خطاكم.

اجلواب

هذا الفعل ال جيوز؛ ألن فيه اشغاالً للحاضرين عن مساع وتدبر اخلطبة ،وذلك أن اإلنصات واجب
على اجلميع ،فالواجب منع مثل ذلك ،وال يكفي امتناع بعض املصلّي دون بعض.
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العدد إلقامة اجلمعة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1423/5/17

السؤال

جواز إقامة صالة اجلمعة أبقل من أربعّي شخص يف القرية ،وعلى أي مذهب ،وإذا تعذر وجود
األربعّي ،هل نرتك الصالة أم نقيمها ابلعدد املوجود؟ املذهب الشافعي ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /ما هو أقل عدد يف شرط إقامة صالة اجلمعة وإقامة اخلطبة؟
جـ /يف هذه املسألة خالف كثري بّي أهل العلم ،وأصح ما قيل يف ذلك :ثالثة اإلمام واثنان معه ،فإذا

وجد يف قرية ثالثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا اجلمعة ومل يصلوا ظهراً؛ ألن األدلة

الدالة على شرعية صالة اجلمعة وفرضيتها تعمهم.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا. ] )166( -
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قراءة القرآن أثناء اخلطبة إذا كانت بغري العربية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/12/6

السؤال

حنن نقيم يف بلد غري عريب ،ونصلي اجلمعة يف أحد املصليات ،ولكن اخلطبة بلغة أعجمية وال نفهم

منها شيئاً ،فهل جيوز أن نقرأ القرآن يف بعض الغرف احمليطة ابملصلى حىت حيّي موعد اإلقامة؟ وهل
حيق لنا التأخر عن دخول املصلى؛ لقضاء بعض املصاحل حىت يقرتب موعد اإلقامة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فاجلواب أنه
ينبغي لكم التقدم لصالة اجلمعة ،واجللوس مع املصلّي؛ ليحصل لكم ثواب التبكري إليها ،وما دمتم

ال تفهمون اخلطبة ،لكوهنا بغري العربية فال مانع من قراءتكم للقرآن بصوت منخفض؛ لئال تشغلوا
من جبانبكم ممن يسمع اخلطبة ،وهللا أعلم.
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التأخر يف حضور اجلمعة حىت شروع اخلطيب يف اخلطبة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال

هل حضور خطبة اجلمعة منذ بدايتها يعد واجباً لتمام صالة اجلمعة ،أم حضور جزء من اخلطبة يكفي

لتمام صالة اجلمعة؟ وما حكم الشرع فمن حضر لصالة اجلمعة بعد شروع اخلطيب يف خطبة اجلمعة،

سواء خالل اخلطبة األوىل أو الثانية بدون عذر شرعي؟
اجلواب

يستحب للمسلم أن يبادر إىل صالة اجلمعة ،فقد جاء يف احلديث الصحيح" :من اغتسل يوم اجلمعة
غسل اجلنابة مث راح ،فكأمنا قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ،ومن راح يف

الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ،ومن راح يف

الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ،فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر" أخرجه

البخاري ( ، )881ومسلم ( )850من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-واملستحب للمسلم أن
يبادر إىل صالة اجلمعة ،وإذا مل ِ
أيت إال يف أثناء اخلطبة أو يف آخرها ،أو مل حيضر إال بعد إقامة

الصالة ،أو بعد فوات ركعة من اجلمعة ،فجمعته صحيحة ،ومن أدرك مع اإلمام ركعة فقد أدرك
اجلمعة.
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ترك اجلمعة من أجل الدراسة
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/8/26هـ

السؤال

أان طبيب مبتعث للتخصص الدقيق يف طب األطفال يف كندا ،ويكون هناك تعارض لدي يف يوم
اجلمعة بّي وقت صالة اجلمعة وحماضرة علمية تلقى يف نفس جمال ختصصي ،حبيث يفوت علي الكثري
من الفائدة يف غيايب عن هذه احملاضرات ،وهذا التعارض يكون يف فصل الشتاء فقط ،ويف عدة

أسابيع منه ،حيث إن هذه احملاضرات ليست أسبوعية ،وقد حاولت كثرياً مع مدير الربانمج تغيري

موعد احملاضرات ولكن دون فائدة ،فهل جيوز يل حضور هذه احملاضرات وعدم حضور صالة اجلمعة؟

اجلواب

إن صالة اجلمعة فرض عّي على كل مسلم حر مقيم ،وجيب أداؤها مجاعة.

قال هللا -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا
البيع" [اجلمعة. ]9:
وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة ،إال أربعة :عبد مملوك،
أو امرأة ،أو صيب ،أو مريض" .رواه أبو داود (. )1067

وقد أمجعت األمة على وجوهبا.

فأداء اجلمعة مقدهم على سواها من أمور الدنيا ،وطلب العلم من ذلك ،خاصة إذا ما اجتهد الطالب
يف سبل تعويض ما فاته ،عن طريق تسجيل احملاضرات (صوتياً أو كتابة) أو تغيري موعد احملاضرات
ابالنضمام إىل جمموعة أخرى ال يتعارض وقتها مع وقت صالة اجلمعة إن أمكن ذلك.

ولذلك فأحث السائل على عدم التهاون يف دينه حلساب دنياه ،فالفرائض مقدهمة على ما سواها من
أمور الدنيا من غري الضرورات ،وهللا أعلم.
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صالة اجلمعة يف الربية

اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1423/5/24
السؤال

خرجنا جموعة من الشباب إىل الرب يوم اجلمعة ،وهذا املكان يبعد عن البلد ستّي كم ،فاجتهد واحد
منا فقام بنا خطيباً وصلى بنا اجلمعة ،فهل اجتهاده صحيح؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال تصح اجلمعة منهم يف مثل هذه احلال ،وعليهم أن يعيدوها ظهراً؛ ألن املسافة إن كانت مسافة

قصر على ما يراه بعض أهل العلم فهم مسافرون وال مجعة للمسافرين وحدهم.
وإن كانت أقل من مسافة قصر فال تنعقد يف مكان بعيد عن البنيان.
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إقامة اجلمعة يف املصليات
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/10/26هـ

السؤال

أان طالب علم متخرج من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،دعاين بعض اإلخوة إللقاء خطبة اجلمعة
يف مصلى خمصص هلم يف إحدى الشركات ،علماً أن الدخول هلذه الشركة حمظور أمام الناس ألسباب
أمنية ،واملسجد يبعد حنو من  15-10دقيقة مشياً ،ولست متأكداً إذا كانت الشركة متنع موظفيها
من الذهاب إىل املسجد أم ال .عدد املصلّي يرتاوح ،بّي  10يف الصيف إىل  35يف الشتاء ،وحىت
لو رفضت إلقاء خطبة اجلمعة عندهم فهم سيستمرون يف صالة اجلمعة يف هذا املصلى.

اجلواب
األصل إذا كان هناك مسجد للجمعة أن يذهبوا إليه ،وأال يصلوا يف هذا املكان إذا كان مسجد

اجلمعة على مقربة منهم على رمية حجر ،فال جيوز هلم أن يصلوا إال إذا كانت هناك ظروف كالظروف

اليت أشار إليها السائل ،وهي أن تكون الشركة تعتمد نظاماً خاصاً متنع هؤالء العمال من الذهاب إىل
املسجد ،فإذا كان هناك منع أو حظر فيمكن أن يصلوا يف مكاهنم هذا ،ونعتمد بعض األقوال كقول
األحناف جبواز اجلمعة يف مسجدين أو ثالثة ،أما إذا مل يكن هناك حظر فال أرى ذلك ،أرى أن
يذهبوا إىل املسجد اجلامع ،وأن يصلوا فيه اجلمعة ،وهذا مذهب مجهور العلماء رمحهم هللا ،تعدد
اجلماعات لغري ضيق مسجد ولغري بعد أمر غري مشروع.
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صالة اجلمعة قبل الزوال
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/11/1هـ

السؤال

أرجو منكم توضيح حكم صالة اجلمعة قبل الزوال ،وذلك من أجل عدم توفر الوقت عند الزوال

لظروف العمل ،وابرك هللا فيكم.
اجلواب

وقت صالة اجلمعة يبدأ من زوال الشمس ،وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي ،وهو القول

الراجح؛ حلديث أنس -رضي هللا عنه":-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يصلي اجلمعة حّي

متيل الشمس" رواه البخاري ( ، )904وحديث سلمة بن األكوع قال ":كنا جنمع مع رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -إذا زالت الشمس" رواه مسلم ( ، )860وعليه فال جيوز أداؤها قبل الزوال.
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الطواف ابلكعبة أثناء خطبة اجلمعة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

هل جيوز لإلنسان أن يطوف حول الكعبة واإلمام خيطب يف صالة اجلمعة؟.
اجلواب

الواجب على املسلم إذا صعد اإلمام املنرب أن يستمع إىل ما يقوله اخلطيب ،وأن يكف عن احلركة،

ولو كانت هذه احلركة عبادة؛ كقراءة قرآن ،والصالة والطواف ،لعموم حديث علي -رضي هللا عنه-
":ومن قال صه ،فقد تكلم ،ومن تكلم فال مجعة له" رواه أبو داود ( )1051وأمحد ( )719واللفظ
له ،ما مل تكن احلركة حتية يف املسجد للداخل للمسجد واإلمام خيطب ،كما دلت على ذلك األخبار.
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إقامة صالة اجلمعة يف غرياملسجد وأبقل من أربعّي رجالً
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

حنن جمموعة من املوظفّي والطلبة السعوديّي ،نعمل يف أمريكا ،وىف يوم اجلمعة ال يستطيع الطلبة
الصالة يف املسجد ،لبعد املسافة ،فهي تستغرق ساعة ابلسيارة ،فال يستطيعون الذهاب لصالة

اجلمعة الرتباطهم ابلدراسة ،حيث ال يسمح هلم برتك املدرسة إال ملدة حمدودة ،وال يسمح هلم

ابلذهاب إىل املسجد ،سؤايل فضيلة الشيخ :هل نستطيع أن نقيم صالة اجلمعة يف إحدى الغرف

ابلعمل؟ (نستخدم الغرفة لصالة الظهر أايم األسبوع)  ،حىت لو مل نكن إال مخسة أشخاص ،وهل
شرط اجلمعة اكتمال أربعّي رجالً؟ أم ال؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب
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ما سعى عبد يف خري إال وسهل هللا له طريقه ،ويسر سبيله ولو بعد حّي ،وما ذكرمت ميكن التغلب

عليه ابلعمل الدؤوب والشفاعة احلسنة ،وكثرة اإلحلاح لتفرغ املدرسة وقتاً تتمكنون فيه من صالة

اجلمعة مع إخوانكم املسلمّي مقابل ساعة دراسية تضاف إىل جدولكم يف وقت آخر ،وأما بشأن

موضوعكم فال أدري هل هذا البعد الذي ذكرت ابلسيارة ،هل ألن اجلامعة يف بلد آخر غري البلد

الذي أنتم فيه؟ أم أن املسجد بعيد من املوقع الذي أنتم فيه يف داخل البلد؟ فإن كان املسجد أو

أنتم خارج البلد فال تلزمكم اجلمعة ،إذا كان بينكم وبّي املوقع أكثر من ثالثة أميال ،وعليكم إقامتها
مجاعة ،وإن كان املسجد يف داخل البلدة اليت أنتم فيها فتلزمكم إقامتها مع مجاعة املسلمّي ولو كان

بينكم وبّي املسجد أكثر من ثالثة أميال ،وحيث إنكم يف بلد غري مسلم فال أرى مانعاً من إقامة

اجلمعة يف مقركم الذي أنتم فيه ،وأما العدد فيكفي فيه ثالثة؛ خطيب ومستمعان؛ لعموم حديث أيب

الدرداء -رضي هللا عنه" :-ما من ثالثة يف قرية ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان"،
رواه أمحد ( ، )21710والنسائي ( ، )847وأبو داود ( )547من حديث أيب الدرداء -رضي هللا

عنه ،-وابهلل التوفيق.
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اخلطبة ابلعامية

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1424/2/28هـ
السؤال

ما احلكم إذا خطب اخلطيب ابللهجة العامية؟

اجلواب
إذا كان املصلون أو أغلبهم ال يفهمون العربية الفصحى أو خيفى عليهم كثري من معاين ألفاظها

ودالالهتا ،وكان وعظهم ابلعامية أقوى أتثرياً فيهم وأبلغ ،فال أبس أن خيطب اخلطيب فيهم ابللهجة
العامية الدارجة؛ ألن املقصود هو ابلوعظ والتذكري ،فإذا حصل املقصود ابلعامية جازت اخلطبة.

وألنه إذا جاز للخطيب أن خيطب بغري العربية فيمن ال يفهموهنا ،كانت اخلطبة ابلعامية اليت هي
أقرب للعربية أوىل ابجلواز.

على أن األوىل للخطباء أال يتوسعوا يف ذلك فيأخذوا ابألسهل ويرتكوا األجزل واألبلغ فإن األصل أن

خيطب اخلطيب ابللغة العربية ،فال ينبغي أن يرتكها إىل العامية إال إذا رأى أن أكثر املصلّي ال

يفهموهنا وال ينتفعون خبطاهبا كما هو الشأن يف كثري من القرى والبادية.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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افتتاح اخلطبة ابلبسملة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/8/25هـ

السؤال

هل جيوز استفتاح اخلطبة ابلبسملة؟ أي (قبل أن يقول إن احلمد هلل ،يقول بسم هللا الرمحن الرحيم) ،

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

مل يرد ذلك ،واألفضل االقتصار على ما ورد ،وقد كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يبدأ اخلطبة:
ابحلمد هلل.
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ترك اجلمعة خوفاً من السارس
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال

حنن طلبة ندرس ابلصّي مبدينة بكّي ،ونظراً لوجود مرض السارس فقد قامت احلكومة الصينية بغلق
املساجد ،وذلك ملنع التجمعات ،وعدم اإلصابة ابلعدوى ،فهل جيوز ترك صالة اجلمعة هلذا العذر،

مع العلم أن هناك مساجد يف بعض سفارات الدول اإلسالمية تقام فيها صالة اجلمعة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فمن خشي انتقال عدوى املرض املذكور إليه حبضوره للجمعة أو اجلماعة ،أو كان االحتمال حاصالً
ملن حضر إليها؛ فإنه معذور برتكه الصالة مع اجلماعة ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-

"من أكل ثوماً أو بصالً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدان" متفق عليه عند البخاري ( ، )5452ومسلم

( )564من حديث جابر  -رضي هللا عنه ،-ومعلوم أن املرض املعدي أشد إضراراً من رائحة الثوم

والبصل.

ولذا ذكر الفقهاء من أسباب سقوط وجوب اجلمعة واجلماعة ،من خاف ضرراً يلحق بدنه أو يصيبه.
وعلى كل ،فإن خشية انتقال املرض عذر يبيح ترك اجلمعة واجلماعة ،ولو كانت الصالة تقام فعالً
مجاعة يف بعض األماكن ،وهللا أعلم.
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وقت االنتشار املأمور به بعد صالة اجلمعة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

قال تعاىل يف حمكم تنزيله  -نسأل هللا أن جيعله حجة لنا وال جيعله حجة علينا  ،-يف سورة اجلمعة:
ِ
ضي ِ
صالةُ فَانْـتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض" ،هل يكون االنتشار بعد تسليمة اإلمام مباشرة ،أم بعد
ت ال ه
"فَِإذَا قُ َ
أدائي للباقيات الصاحلات؟ أرجو الشرح والتوضيح .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
صالةِ ِمن يـوِم ا ْجلمع ِة فَاسعوا إِ َىل ِذ ْك ِر ا هِ
هِ
ِ
َّلل
ي لِل ه
ْ َ ْ ُُ َ َ َ ْ
ين َ
أوالً :اآلية اليت قبلهاَ :
آمنُوا إِذَا نُود َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ري لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [اجلمعة ، ]9:ذكرها هللا تعاىل ليبّي فيها أنه إذا دخل
َو َذ ُروا الْبَـ ْي َع َذل ُك ْم َخ ٌْ
وقت صالة اجلمعة ،ونودي هلا فإن البيع حيرم ،وأي عقد من عقود البيع بعد دخول وقت الصالة

ممن جتب عليه صالة اجلمعة يعترب عقداً ابطالً ،مث ذكر هللا  -جل وعال  -أن من كان عنده شغل

وحاجة للبيع فإنه بعد الصالة يعود ويبيع ويشرتي ،وليس األمر يف االنتشار يف األرض بعد الصالة

واجباً ،وإمنا هو ملن كان له شغل وله حاجة ،فإنه بعد األذان يتوقف وأييت يصلي ،فإذا انتهى من

الصالة يعود إىل عمله وبيعه وشرائه ،وأما من ال بيع له وال شراء أو أراد أن يبقى يف املسجد وينتظر
وحنو ذلك فال شيء عليه.

وقوله :هل هو بعد سالم اإلمام مباشرة ،أو بعد أداء الباقيات الصاحلات؟ اإلنسان يسن له بعد

صالة اجلمعة أن يصلي السنة بعدها وهي ركعتان أو أربع ،أو ست ،فإذا أداها اإلنسان فهذا من
زايدة اخلري ،وإذا كان حريصاً على دنياه وأسرع بعد سالم اإلمام فال يلحقه إمث ،لكن تفوته الفضيلة

ونسأل هللا  -جل وعال  -أن يشغلنا بطاعة ربنا.
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حماورة املأموم لإلمام أثناء اخلطبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

هل جيوز ملستمع خطبة اجلمعة أن يتكلم مع اإلمام يف موضوع اخلطبة ،كأن يراجعه يف مسألة أو
ليصحح له آية؟.

اجلواب

حديث املستمع للخطبة مع اخلطيب وارد إذا دعت له احلاجة ،كما يف حديث أنس  -رضي هللا عنه

رجل فقال :اي رسول هللا هلك
 -قال :بينما النيب  -صلى هللا عليه وسلم -خيطب يوم اجلمعة إذ قام ٌ

ال ُك َراع ،وهلك الشاء ،فادع هللا أن يسقينا فمد يديه ودعا رواه البخاري ( ، )932ومسلم (، )897
ومثل ذلك إذا أخطأ اخلطيب يف قراءة آية ،أو كان مثهة أمر يستدعي تكليم اخلطيب ساعة قيامه على
املنرب ،غري أن هذا ال يتخذ عادة ويفتح الباب ،حبيث تكون اخلطبة حمادثة ال خطبة.
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خطبة اجلمعة بغري العربية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على النيب املصطفي وبعد :السالم عليكم ورمحة هللا ،حنن بفرنسا
أغلبية املصلّي  -خاصة الشباب منهم  -ال يفهمون العربية ،فهل جيوز لإلمام أن يشرح بعض

عناصر خطبة اجلمعة ابللغة الفرنسية؟ ويرتجم بعض األفكار لتعميم الفائدة .وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ال أبس إذا كان احلاضرون ال يفهمون العربية أن تؤدى خطبة اجلمعة بلغتهم ،ويدل هلذا قول هللا -
ول إِهال بِلِ ِ ِ ِ ِ
عز وجل " -وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
ّي َهلُ ْم" [إبراهيم :من اآلية ، ]4وال حتصل
سان قَـ ْومه ليُـبَِّ َ
َ
َ
َ
الفائدة إال هبذا.
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أتخري اجلمعة للمصاب ابلسلس
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1424/8/18هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

أريد أن أسأل فضيلتكم عن حكم التأخر يف الذهاب إىل صالة اجلمعة حىت انتظار األذان مث الوضوء
بعده ملن كان يعاين سلس البول ,مما يؤدي إىل عدم استماع اخلطبة كاملة وإمنا القليل منها ،فهل جيوز

الوضوء قبل األذان مث الذهاب للمسجد ،وأنتم تعلمون أحكام الوضوء ملن يعاين من السلس؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ابلنسبة للمصاب بسلس البول يتطهر بعد دخول الوقت مث ال يضره ما خرج منه بعد حصول هذه

الطهارة ،فهو ال يبكر ال لصالة اجلمعة وال لغريها من الصلوات ،إذا كان مصاابً هبذا الداء ،وعليه أن

يتعاطى األسباب املشروعة لعالج هذا الداء ،ألنه ما من داء إال أنزل هللا  -عز وجل  -له شفاء،
فعلى هذا هو على نيته ،جاء يف احلديث" :من توضأ فأحسن الوضوء مث خرج عامداً إىل املسجد

فوجد الناس قد صلوا كتب هللا  -عز وجل  -له مثل أجر من صالها وحضرها "وال ينقص ذلك من

أجورهم شيئاً" رواه النسائي

( ، )855وأبو داود ( )564من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -فعلى هذا يكون معذوراً يف هذا

التأخر.
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يتأخر يف إتيان اجلمعة ألمل يف ظهره
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/9/16هـ
السؤال

شخص يتأخر عن صالة اجلمعة؛ ألن ظهره يؤمله من كثرة اجللوس هل يف هذا خمالفه؟

اجلواب

إذا كان ال يستطيع ملرضه فهو معذور ،وإن كان قادراً ولكنه يتأخر يف احلضور حبيث ال حيضر إال

عند اخلطبة أو عند الصالة فإنه ينبغي أن حيرص على التبكري ،وعلى املسلم أن يتقي هللا ما استطاع،

وعليه أن يعلم أن هللا ال يكلف نفساً إال وسعها ،وال يتخلف عن صالة اجلمعة ،وال يبادر يف احلضور
مبكراً ويشق على نفسه ،وإذا أتى متأخراً وهو حمب للتقدم وحريص عليه ،ولكن أتخر يف اجمليء من

أجل مرضه ،فاهلل  -جل وعال  -يكتب له أجر املتقدمّي لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا

مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" .أخرجه البخاري ( )2996من

حديث أيب موسى -رضي هللا عنه.-
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إعادة اإلمام صالة اجلمعة للنساء!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

خطب بنا اإلمام مث صلى ،وبعد انتهاء الصالة أتى لعلمي أن النساء مل يتمكن من مساع اخلطبة
والصالة؛ وذلك لوجود خلل يف مساعات املسجد ُ ...ع ِرض على النساء أن يصلّي اجلمعة ظهراً،

لكن النساء أحلهن على اخلطيب أن ينزل هلن ويلقي اخلطبة ويصلي هبن ألهنن يردن مجعة ..ومت هلن ما

أردن ..ما احلكم يف ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالواجب على أولئك النسوة أن يقضّي تلك الصالة ظهراً ،يعين :أربع ركعات  -وأما صالهتن (اثنياً)
مع اخلطيب فإهنا تقع انفلة .وال تصح مجعة ،لوجوه ،منها:

 .1أن اجلمعة ال يشرع وال يصح إعادهتا يف املسجد الواحد ،لعدم الدليل على مشروعية ذلك،

وأمور العبادات مبنية على احلظر ،فال تشرع عبادة إال بدليل ،بل النص الشرعي قد دل على أن

املأموم إذا مل يدرك ركعة مع اإلمام فإنه تفوته الصالة ،كما يف سنن النسائي ( )274/1بسند ضعيف

عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -مرفوعاً" :من أدرك ركعة من اجلمعة أو غريها فقد متت صالته" وهو
يف الصحيحّي ،صحيح البخاري برقم ( ، )555وصحيح مسلم برقم ( ، )607بلفظ( :من أدرك
ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة)  ،وقد علق الرتمذي يف سننه ( )402/2على هذا احلديث،

فقال:

(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وغريهم ،قالوا:

من أدرك ركعة من اجلمعة صلى إليها أخرى ،ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً  ) ...أ .هـ.
هذا فيمن أدرك أقل من ركعة ،فكيف مبن مل يدرك الصالة مع اإلمام ولو لعذر؟
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بل قد كره كثري من أهل العلم ومنهم احلسن البصري وأبو قالبة ومالك وأبو حنيفة كما قاله ابن
قدامة يف املغىن ( )98/2كرهوا قضاء الصالة مجاعة ظهراً يف املسجد الذي فاتتهم فيه اجلمعة ،قالوا:

ألن زمن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل خيل من معذورين ،ومع ذلك مل ينقل أن أحداً صالها
مجاعة يف املسجد بعد فوات اجلمعة.

 .2ومن الوجوه الدالة على عدم وقوع تلك الصالة مجعة للنساء أن الصالة اليت أعيدت مع ذلك
اخلطيب مل تنعقد ابلعدد املعترب من الرجال ممن تنعقد هبم اجلمعة ،والنساء لوحدهن ال تنعقد هبن

اجلمعة ،على خالف بّي الفقهاء يف العدد املعترب حضوره من الرجال ،هل تنعقد اجلمعة ابثنّي من

الرجال  -دون اإلمام  -أو ثالثة ،أم ال تنعقد إال أبربعّي  ...وهؤالء النسوة كما هو ظاهر من

السؤال قد انفردن ابلصالة مع اإلمام ،وهذا ال يصح بل هن قد ائتممن مبتنفل؛ ألنه قد أدهى فرضه
أوالً ،ولذا جتب املبادرة بقضاء تلك الصالة ظهراً ،وهللا تعاىل أعلم.
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ملاذا ال يبكر اإلمام إىل اجلمعة اسوةً ابملأمومّي؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1424/8/25هـ
السؤال

يل سؤال يندرج حتته سؤاالن:
( )1كثرياً ما أرى يف يوم اجلمعة أن اإلمام ال أييت إال يف وقت اخلطبة وال يبكر للصالة ،فهل هذا
الفعل صحيح أم ال؟ وما هو الصحيح؟

( )2هل السنة حال اخلطبة أن يكون املستمع متجهاً للقبلة أم يكون متجهاً لإلمام؟
اجلواب

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل  -عن حكم حضور اخلطيب مبكراً للمسجد

وجلوسه فيه إىل وقت اخلطبة؟

فأجاب فضيلته بقوله :أما اإلمام فاملشروع يف حقه إذا دخل أن يسلم أول ما يدخل على من حول

الباب ،مث يصعد املنرب ويتوجه إىل الناس ويسلم عليهم عامة ،مث جيلس إىل فراغ األذان ،مث يقوم

فيخطب اخلطبة األوىل ،مث جيلس ،مث خيطب اخلطبة الثانية ،مث ينزل فيصلي ابلناس ،هذا هو املشروع

لإلمام يف يوم اجلمعة ،وال ينبغي لإلمام أن يتقدم إىل املسجد قبل حلول وقت اخلطبة والصالة ،كما
يفعله بعض الناس احملبّي للخري الذين يرغبون يف السبق إىل الطاعات ،وذلك ألن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -مل يكن يفعل هذا ،فلم يكن عليه الصالة والسالم يتقدم إىل املسجد يف يوم اجلمعة

ينتظر اخلطبة والصالة ،وخري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  .-فالذي ينبغي لإلنسان أن
يكون متحرايً هلدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه خري اهلدي.

وسئل فضيلة الشيخ  -رمحه هللا تعاىل  :-عن حكم االلتفات ابلرأس للنظر إىل اخلطيب يف اجلمعة؟
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فأجاب فضيلته بقوله :االلتفات ابلرأس ال أبس به ،يعين أن ينظر اإلنسان إىل اخلطيب حال اخلطبة
هذا ال أبس به ،بل هذا طيب ،ألنه يشد انتباه اإلنسان أكثر ،وقد روي عن الصحابة  -رضي هللا
عنهم أن النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم .انظر ما رواه ابن
ماجة ( )1136من حديث اثبت األنصاري -رضي هللا عنه.-
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إصالح مكرب الصوت أثناء اخلطبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

احياان يتعطّل مكرب الصوت أثناء اخلطبة فاضطر إلصالحه ،فهل ذلك من نواقض اجلمعة ،أعين

احلركة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ما دام العمل ملصلحة إيصال صوت اخلطيب للمستمعّي فال أبس وال يؤثر ،كما لو سبهح بسهو

اإلمام ،أو وصل الصف أثناء الصالة.
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التحلق قبل صالة اجلمعة

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1426/07/17هـ
السؤال

ما حكم الدرس قبل صالة اجلمعة أي التحلق؟ وما حكم قول بعض األئمة :إين مضطر لفعل ذلك

خمافة من اإلقالة وتعويضه إبمام مبتدع؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد ورد النهي عن التحلق يوم اجلمعة يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما-

أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن الشراء والبيع يف املسجد ،وأن تنشد فيه ضالة ،وأن ينشد
شعر ،وهنى عن التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة .رواه أبو داود ( )1079والرتمذي ()322
فيه ٌ
وحسنه ،والنسائي (. )714

وقد ذكر العلماء أن علة النهي يف احلديث هي االنشغال ابلكالم عن الصالة وذكر هللا تعاىل،
وكذلك التضييق على املصلّي يف املسجد ،ألن األصل أن جيلس الناس صفوفا مرتاصة ينتظرون

خروج اإلمام ،فإذا حتلقوا خالفوا ذلك ،قاله اخلطايب يف املعامل ،وابن العريب يف العارضة وغريهم.

وأكثر أهل العلم على كراهة ذلك ومل يصلوا به إىل درجة التحرمي ،خاصة وأن املنهيات املذكورة مع
التحلق كلها مما وقع اخلالف يف جوازها ،كنشدان الضالة يف املسجد وإنشاد الشعر فيه وكذلك البيع

والشراء.

ولكن إذا دعت احلاجة إىل مثل هذه الدروس ،وظهرت مصلحة من ذلك وحتققت الفائدة من ورائها
فال حرج -إن شاء هللا -من إقامتها مع تنبيه الناس إىل أن ذلك ال صلة له ابجلمعة؛ حىت ال يعتقدوا
أهنا من سنن يوم اجلمعة أو مستحباهتا ،وال أبس أن يفعل اإلنسان ذلك مرة ويرتكه أخرى؛ حىت ال

يلتبس األمر على الناس.
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صالة املرأة اجلمعة يف غري احلرم

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1423/6/5
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل تصلي املرأة صالة اجلمعة مع الرجال يف غري احلرم؟ لرؤييت قدوم النساء إىل مسجد اجلمعة يف
إحدى الدول ملفردهن حلضور الصالة.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

نعم ،لكن ال ختتلط ابلرجال ،فتكون صفوف الرجال أوالً ،مث صفوف النساء؛ لقوله -صلى هللا عليه

وسلم":-خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها ،وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا" مسلم

( ، )440ولقوله -صلى هللا عليه وسلم":-ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا ،وبيوهتن خري هلن" البخاري
( )900ومسلم ( )442بدون "وبيوهتن  ،" ...لكنها عند أيب داود (، )567
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ما تدرك به اجلمعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1424/2/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
مىت تدرك صالة اجلمعة؟

اجلواب
تدرك صالة اجلمعة إبدراك ركعة ،فمن فاتته اخلطبة فأدرك ركعة من اجلمعة أمتها مجعة ،أما إذا مل يدرك

الركعة كاملة بل جاء بعد رفع اإلمام رأسه من الركوع يف الركعة الثانية فإن عليه أن يصليها ظهراً أربع

ركعات.
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إقامة اجلمعة يف مسجد آخر من غري حاجة
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1426/08/27هـ
السؤال

عندان ثالثة مساجد يف القرية ،بّي كل مسجد وآخر أقل من نصف كيلو مرت ،وتقام اجلمعة يف
مسجد واحد ،ولكن ظهر شخص أقام اجلمعة يف أحد املسجدين اآلخرين حبجة األجر لصاحب

املسجد الذي بناه ،لكونه أخاً له ،مع أن عدد املصلّي ال يتجاوز اخلمسّي يف القرية كلها ويكفيهم
املسجد األول.

السؤال :هل جتوز إقامة مجعة يف املسجد املذكور ،مع العلم أن بيت الشخص املذكور جبانب املسجد

القدمي الذي تقام فيه اجلمعة من قبل ،ولكنه يذهب للمسجد الثاين الذي هو أبعد عن بيته ،فهل

جيوز له ذلك العمل؟ ومباذا تنصحونه؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،وبعد:

حول إقامة اجلمعة يف مسجد آخر يف القرية مع أن املسجد األول كاف:
يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -يف جمموع الفتاوى ( : )351/12اعلم -وفقك

هللا -أن الذي عليه مجهور أهل العلم حترمي تعدد اجلمعة يف قرية واحدة إال من حاجة؛ ألن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -مل يكن يقيم يف مدينته مدة حياته سوى مجعة واحدة ،وهكذا يف عهد خلفائه
الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي هللا عنهم أمجعّي -وهكذا يف سائر األمصار

اإلسالمية يف صدر اإلسالم؛ وما ذاك إال أن اجلماعة مرغب فيها من جهة الشرع املطهر ،ملا يف
اجتماع املسلمّي يف مكان واحد حال إقامة اجلمعة والعيد من التعاون على الرب والتقوى وإقامة

شعائر اإلسالم ،وملا يف ذلك أيضاً من االئتالف بينهم واملودة والتعارف والتفقه يف اإلسالم ،وأتسي

بعضهم ببعض يف فعل اخلري ،وملا يف ذلك أيضاً من زايدة الفضل واألجر بكثرة اجلماعة وإغاظة أعداء

اإلسالم من املنافقّي وغريهم ابحتاد الكلمة وعدم الفرقة.
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وقد وردت النصوص الكثرية يف الكتاب والسنة يف احلث على االجتماع واالئتالف والتحذير من
الفرقة واالختالف ،فمن ذلك قول هللا عز وجل" :واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا" [آل عمران:

 ، ]103وقوله تعاىل" :وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" [ال عمران:
 ، ]105وقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح" :إن هللا يرضى لكم ثالاثً
ويسخط لكم ثالاثً؛ يرضي لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ،وأن تعتصموا حببل هللا مجيعاً وال
تفرقوا ،وأن تناصحوا من واله هللا أمركم".

ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل املدينة أو القرية على مجعة واحدة ،كما جيتمعون
يف صالة عيد واحدة حيث أمكن ذلك دون مشقة؛ لألدلة املتقدمة واألسباب السالفة واملصلحة

الكربى يف االجتماع.

وأما إن دعت احلاجة الشديدة إىل إقامة مجعتّي أو أكثر يف البلد أو احلارة الكبرية فال أبس بذلك يف

أصح قويل العلماء..أ .هـ.

وما دام األمر على حنو ما ذكر يف السؤال من تقارب القرية ،وأن املسجد األول ٍ
كاف دون وجود
مشقة على املصلّي فال جتوز إقامة مجعة اثنية يف القرية ،وعلى الشخص اآلخر الذي أقام مجعة اثنية

أن يعود مع إخوانه ويقيم اجلمعة معهم ،وال يُعد حرصه على وصول األجر ألخيه مسوغاً إلقامة مجعة
اثنية؛ ألن مصلحة اجتماع املسلمّي أعظم من مصلحة وصول الثواب إىل أخيه ،وميكنه أن يوصل

إىل أخيه ما شاء من أعمال الرب املشروعة كالدعاء له والصدقة عنه ،دون احلاجة إىل تفريق املسلمّي

وحرماهنم من املنافع العظيمة املتقدمة احلاصلة ابالجتماع للصالة ،أسأل هللا -تعاىل -أن يرزق عباده
الفقه يف الدين ،وأن جيمع كلمتهم على احلق واهلدى إنه مسيع جميب ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله

وصحبه وسلم.
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هل عليهم مجعة؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

حنن أقل من  12رجالً ،نعيش يف الصحراء عند حقل برتول ،وليس منا من يسكن يف املنطقة ،هل
علينا مجعة؟.

اجلواب

احلمد هلل:
إذا كنتم جبوار قرية تسمعون نداء اجلمعة الذي يؤذن به يف تلك القرية يف األحوال العادية ،فإن
اجلمعة تلزمكم؛ لعموم قوله -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا
إىل ذكر هللا  " ...اآلية[ ،اجلمعة. ]9:

وأما إذا مل تكونوا جبوار قرية يؤذن فيها للجمعة ،فال خيلو حالكم من أمرين:

شتاء ،ففي هذه احلال
األمر األول :أن تكونوا مستوطنّي يف هذا املكان ال ترحلون عنه صيفاً وال ً

يلزمكم صالة اجلمعة؛ لعموم األدلة الدالة على وجوب اجلمعة على املستوطنّي ،ومنها :ما رواه

مسلم ( )865عن أيب هريرة وابن عمر  -رضي هللا عنهم -أهنما مسعا النيب -صلى هللا عليه وسلم-
يقول على أعواد منربه" :لينتهّي أقوام عن ودعهم اجلمعات ،أو ليختمن هللا على قلوهبم ،مث ليكونن

من الغافلّي" ،وال عربة مبادة البناء الذي تعيشون فيه ،سواء أكانت خياماً أو غريها ،وإمنا العربة

ابالستيطان.
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األمر الثاين :أن تكونوا غري مستوطنّي يف هذا املكان فال مجعة عليكم؛ ألن األعراب الذين كانوا
حول املدينة مل يكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أيمرهم ابجلمعة ،ولو أمرهم لنقل ذلك إلينا،
وكذلك املسافر ال مجعة عليه؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن يصلي اجلمعة يف أسفاره،

وقد صادف يوم عرفة يف حجة الوداع يوم اجلمعة ومع ذلك صلى النيب -صلى هللا عليه وسلم-

ظهراً ،انظر ما رواه البخاري ( ، )4606ومسلم ( )1218 - 3017من حديث عمر وجابر -
رضي هللا عنهما  -وإمنا تلزم املسافر واألعرايب املتنقل اجلمعة بغريه ،أي إذا أقيمت اجلمعة يف بلد

ومسع النداء فإنه يلزمه إجابة النداء.

وأما لو كان بعضكم مستوطناً ثالثة فأكثر أصالة ،فإهنا تلزم البقية تبعاً هلم.

وأما العدد الذي تلزم به اجلمعة فهو ثالثة رجال فأكثر إذا كانوا مستوطنّي ،وأما ابقي األعداد اليت
ذكرها مجع من العلماء يف حتديد عدد الذين تلزمهم اجلمعة فلم يقم عليها دليل صريح صحيح ،وإذا
كانت اجلمعة تلزمكم ومل يكن أحد منكم يستطيع إعداد خطبة فهناك خطب جمموعة يف كتب،

وهناك أيضاً بعض املواقع املوثوقة خمصصة للخطب ميكنكم الرجوع إليها .وهللا أعلم ،وصلى هللا على
نبينا حممد.
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هل يرتك صالة اجلمعة ألجل االمتحان
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1425/1/16هـ
السؤال

أان شاب حمافظ على الصالة ،ومع أن دراسيت يف الغرب فيها نوع من املشقة بسبب أن يوم اجلمعة
يعترب يوماً عادايً عندهم وليس فيه عطلة للذهاب إىل صالة اجلمعة ،لكنين طوال فرتة دراسيت كنت
أجد طريقة للمحافظة على صالة اجلمعة وأتجيل الدراسة.

وأواجه مشكلة كربى اآلن حيث يف الشهر القادم لدينا اختبار هنائي ،وهو اختبار مصريي حيدد

مستقبل الدارس ،وسوف يكون يف وقت صالة اجلمعة ،فماذا أفعل؟ هل جيوز يل الذهاب لالختبار
وترك صالة اجلمعة يف هذه احلالة اهلامة؟ وخبالف ذلك سأفقد كل ما اجتهدت له طوال سنوات

الدراسة الطويلة ال حمالة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
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ما ذكره السائل الدارس يف بالد الغرب من أن اختباره النهائي تقرر أن يكون يف وقت صالة اجلمعة،

وأنه إن ذهب لصالة اجلمعة فاته االختبار ،وضاع عليه كل جمهوده طوال سنوات الدراسة ،فهل يعذر

يف ترك صالة اجلمعة مع اجلماعة؟ واجلواب أن الفقهاء -رمحهم هللا -ذكروا األعذار املبيحة لرتك
اجلمعة واجلماعة ،ومن ذلك ما جاء يف كشاف القناع ج( 1ص ، )495وما بعدها ما نصه( :ويعذر
برتك اجلمعة واجلماعة خائف من ضياع ماله  ...أو خائف تلفه كخبز يف تنور وطبيخ على انر وحنوه
 ، ...أو خائف من ضرر يف ماله ،أو معيشة حيتاجها)  ،إىل أن قال( :أو خاف فوات رفقة مسافرة

سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستدمياً له؛ ألن عليه يف ذلك ضرراً "..إخل ،قلت وبناءً على ما تقدم

فإين أرى والعلم عند هللا -تعاىل -أن ما ذكره السائل يبيح له ترك اجلمعة مع اجلماعة ويصليها ظهراً،
إذ ليس ما ذكره السائل أبقل شأانً من خوف اخلبهاز على خبزه يف التنور ،أو الطبيخ على النار ،أو
خوف فوات الرفقة ملن أراد سفراً واليت جعلها الفقهاء أعذاراً مبيحة لرتك اجلمعة واجلماعة ،هذا هو
رأيي يف هذه املسألة .وهللا أعلم.
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ترك اجلمعة ألجل الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1426/02/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
سؤايل يتمثل يف صالة اجلمعة ،حنن جمموعه من الشباب نعيش يف إحدى الدول األوربية ،وكما

تعلمون أن هنا العطلة األسبوعية يوم السبت واألحد ،فهل يعترب العمل عذراً شرعياً للتخلف عن
صالة اجلمعة؟ أي لنصليها ظهراً فما هو احلل؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

العمل ال يعترب عذراً للتخلف عن صالة اجلمعة ،والواجب على املسلم إظهار شعائر دينه ،وإذا مل

يستطع إظهار شعائر دينه فال جيوز له اإلقامة يف البلد ،وأما العذر بعدم وجود املسجد الذي جيمع

فيه فوارد ،فإن وجد وأمكن الوصول إليه وجب حضور اجلمعة .وهللا أعلم.
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هل يذهب ثواب اجلمعة بدخول اإلمام؟!
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1426/04/17هـ

السؤال

السالم عليكم.

بعض الناس يقولون :إن أجر وثواب اجلمعة يفوت القادم بعد صعود اإلمام .إذا كان ذلك صحيحاً،
فهل يكون كمن ختلهف عن اجلمعة ،وابلتايل ال داعي للذهاب إىل الصالة بعد صعود اإلمام؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

أخي السائل ابرك هللا فيك :أحب -قبل اإلجابة على سؤالك -أن أبّي لك ،ولكل من قرأ هذه
اإلجابة أمهية هذه الشعرية اإلسالمية العظيمة ،وذلك من خالل النصوص اآلتية:

أوالً :النصوص الدالة على وجوب هذه الشعرية:

 )1قال هللا تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا
البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون" [اجلمعة. ]9 :

 )2عن أيب هريرة وابن عمر -رضي هللا عنهم -أهنما مسعا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول
على أعواد منربه" :لينتهّي أقوام عن ودعهم اجلمعات ،أو ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكونن من

الغافلّي" أخرجه مسلم ( ، )865ابب التغليظ يف ترك اجلمعة.

 )3عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال لقوم يتخلفون عن
اجلمعة" :لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي ابلناس ،مث أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم"
أخرجه مسلم ( ، )652كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب فضل اجلماعة.

 )4عن طارق بن شهاب مرفوعاً" :اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة ،إال أربعة :عبد

مملوك ،أوامرأة ،أو صيب أو مريض" رواه أبو داود ( ، )1067وصححه األلباين يف اإلرواء ()54/3

املكتب اإلسالمي.
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 )5عن أيب اجلعد الضمري أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من ترك ثالث مجع هتاوانً هبا
طبع هللا على قلبه" أخرجه النسائي ( ، )1369وأبو داود ( )1052ابب التشديد يف ترك اجلمعة،

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.

اثنياً :النصوص املرغبة لصالة اجلمعة والتبكري إليها:

 )1عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من توضأ فأحسن
الوضوء ،مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبّي اجلمعة وزايدة ثالثة أايم ،ومن مس

احلصى فقد لغى" أخرجه مسلم (. )758
 )2عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا كان يوم

اجلمعة كان على كل ابب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول ،فإذا جلس اإلمام طووا

الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ،ومثل املهجر [واملهجر :أي املبكر إىل اجلمعة] كمثل الذي يهدي
البدنة ،مث كالذي يهدي بقرة ،مث كالذي يهدي الكبش ،مث كالذي يهدي الدجاجة ،مث كالذي يهدي

البيضة" أخرجه البخاري ( ، )929ومسلم (. )850

 )3عن أوس بن أوس -رضي هللا عنه -مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من غسل
واغتسل يوم اجلمعة وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ،فدان من اإلمام ،فاستمع ومل يلغ كان له بكل
خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" أخرجه أمحد ( ، )16173وأبو داود ( ، )345والنسائي

( ، )1087والرتمذي ( ، )496وحسنه ،وصححه الشيخ مشهور حسن سلمان ،انظر القول املبّي
يف أخطاء املصلّي ،وانظر لتخرجيه يف حتقيق الروض املربع (ج )400/3دار الوطن.

 )4عن سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من
اغتسل يوم اجلمعة وتطهر مبا استطاع من طهر ،مث أدهن أو مس من طيب ،مث راح فلم يفرق بّي
اثنّي فصلى ما كتب له ،مث إذا خرج اإلمام أنصت غفر له ما بينه وبّي اجلمعة األخرى" أخرجه

البخاري ( )910ابب الدهن للجمعة.
ونعود لإلجابة عن سؤالك:
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يف الواقع أين مل أقف على دليل يدل على أن أجر وثواب اجلمعة يفوت القادم بعد صعود اإلمام ،ومل
أقف أيضاً على من نص بذلك من أهل العلم املعتربين ،ولعلهم فهموا من حديث أيب هريرة -رضي

هللا عنه -الذي أوردانه يف النصوص املرغبة لصالة اجلمعة والتبكري إليها ،والذي فيه أن املالئكة

يكتبون األول فاألول ،فإذا جلس اإلمام طووا الصحف ،أال ثواب للداخل بعد دخول اإلمام مطلقاً،

ويف هذا نظر؛ ألنه ال يلزم من فوات هذا الثواب عليه فوات ثواب صالة اجلمعة واالستماع خلطبتها

مطلقاً ،بدليل أن من يدخل للمسجد واإلمام خيطب تصح صالته مجعة ،وسقط عنه الوجوب ،وال
يطالب أبن يصليها ظهراً ،ملا أخرجه البخاري ( )1166ومسلم ( )875أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام فليصل ركعتّي".

ووجه اإلشهاد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر فقط أبن يصلي ركعتّي ،ومل يقل إن صالته
ابطلة ،وعليه أن يصليها ظهراً ،وال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة .بل إن صالة اجلمعة تدرك

إبدراك ركعة واحدة منها ،لعموم قوله عليه الصالة والسالم" :من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام

فقد أدرك الصالة" أخرجه البخاري ( )607ومسلم (. )580

فاخلالصة -أخي السائل -أن من دخل واإلمام خيطب أو اإلمام يصلي اجلمعة ولو مل يدرك من
الصالة إال ركعة أو أقل ليس كمن ختلف عن هذه الشعرية مطلقاً ،فهذا األخري آمث ،أما األول فال إمث

عليه ،وإن كان ثوابه انقصاً .وهللا تعاىل أعلم.
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خطيبان لصالة اجلمعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1426/07/22هـ
السؤال

هل جيوز خلطيب اجلمعة أن يتنازل عن اخلطبة الثانية لغري سبب ،سوى أن يكون اخلطيب الثاين
أحفظ للقرآن ،وليصلي اخلطيب الثاين ابلناس؟.

اجلواب

األوىل أن ه
يتوىل اخلطبتّي واحد ،فإن توىل اخلطبة األوىل واحد ،وتوىل اخلطبة الثانية آخر غريه فيجوز

جوز هذا بعض العلماء -رمحهم هللا -وقالوا أبهنما مبثابة األذان واإلقامة ،وكذلك األوىل
ذلك ،فقد ه
توىل الصالة غري من ه
يتوىل اخلطبتّي ،فإن ه
يتوىل الصالة من ه
أن ه
توىل اخلطبتّي فالصالة صحيحة -إن
شاء هللا.-
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مبالغة املأمومّي يف اجلهر ابلصالة على النيب يف خطبة اجلمعة
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1426/10/19هـ

السؤال

عندان شيخ خطيب عندما خيطب للجمعة ،ويذكر النيب -عليه الصالة والسالم -يقوم بعض

(صل
األشخاص ابلصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم -بصوت مرتفع أي مسموع ،فيقولِّ :
على النيب بقلبك ،وال ترفع صوتك؛ ألن أجر مجعتك سيذهب)  ،ويف بعض املرات عنهف شخصاً؛

ألنه صلى على النيب عدة مرات ،وبعد صالة اجلمعة مت التحدث مع الشيخ أبن أسلوبه كان عنيفاً مع
الشخص ,فقال :هل حدث مثل هذا يف عهد الصحابة؟! وحىت يف آخر اخلطبة عندما يقول الدعاء،

يقول :ال ترفع يديك ،وقل آمّي بقلبك وال ترفع صوتك.
أفيدوان ابلدليل الواضح جزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه .وبعد:
ِ
يؤمن على دعاء اخلطيب بال رفع صوت ،ومن ذلك :الصالة على النيب -
فيشرع ملستمع اخلطبة أن ّ
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،-أما املبالغة برفع الصوت ابلصالة على النيب -صلى هللا
عليه وسلم -عند قراءة اخلطيب( :إن هللا ومالئكته يصلون على النيب)  ،أو رفع الصوت يف أثناء
اخلطبة ابسم هللا -تعاىل -أو حنو ذلك من الذ ْكر فأمر غري مشروع وال أصل له ،بل هو خمالف
ملقصود الشرع من وجوه:

الوجه األول :أن يف ذلك رفعاً للصوت ابلدعاء ،وهذا خالف املشروع ،قال هللا تعاىل" :ادعوا ربكم
تضرعاً وخفية إنه ال حيب املعتدين" [األعراف ، ]55:قال اإلمام القرطيب -رمحه هللا تعاىل:-

(االعتداء يف الدعاء على وجوه منها :اجلهر الكثري والصياح)  .وقال اإلمام ابن كثري رمحه هللا تعاىل:

(قال ابن جريج :يكره رفع الصوت والنداء والصياح يف الدعاء ،ويؤمر ابلتضرع واالستكانة) .
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وعن أيب موسى األشعري -رضي هللا تعاىل عنه -قال :كنا مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكربان ارتفعت أصواتنا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :اي أيها
الناس اربعوا على أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً ،إنه معكم مسيع قريب" أخرجه البخاري

( ، )2992ومسلم (. )2704

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل( :قال الطربي :فيه كراهية رفع الصوت ابلدعاء والذكر ،وبه

قال عامة السلف من الصحابة والتابعّي) .

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :ورفع الصوت قدام اخلطيب مكروه أو حمرم اتفاقا ،وال يرفع
املؤذن وال غريه صوته بصالة وال غريها) .

ويلحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ ال يزال معموال به يف بعض البلدان ،من رفع الصوت ابلصالة

على الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أو ابلذكر حال اخلطبة أو بّي اخلطبتّي.

وقال ابن مفلح -رمحه هللا" :-يكره رفع الصوت ابلدعاء مطلقا ،قال املروزي :مسعت أاب عبد هللا
ك َسبِيالً"
ك َوالَ ُختَافِ ْ
صالتِ َ
ّي ذلِ َ
ت ِهبَا َوابْـتَ ِغ بَ ْ َ
"والَ َجتْ َه ْر بِ َ
يقول :ينبغي أن يس هر دعاءه؛ لقوله تعاىلَ :
[اإلسراء ]110:قال :هذا الدعاء.
الوجه الثاين :أن يف ذلك رفعاً للصوت يف املسجد ،وحق املساجد أن حترتم ،ولذلك

قال اإلمام مالك  -رمحه هللا  -بكراهة رفع الصوت يف املسجد مطلقاً.
الوجه الثالث :أن يف ذلك تشويشاً على املستمعّي إىل اخلطبة ,واملشروع هو اإلنصات ملن يستمع

خلطبيت اجلمعة.
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الوجه الرابع :أن هذا أمر حمدث ال أصل له ،فيدخل يف حد البدعة اليت هي :كل أمر حمدث يف
الدين ،فلم يفعله النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال أصحابه -رضي هللا عنهم-من بعده ،وقد هنى

النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن اإلحداث يف الدين ،فقال" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه
فهو رد" .متفق عليه ،صحيح البخاري ( ، )2697وصحيح مسلم ( . )1718وقال" :وإايكم

وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة" رواه أبو داود ( ، )4607والرتمذي ( ، )2676وابن ماجه
( )42وغريهم.

وأما ما ذكره السائل من التعنيف احلاصل من اخلطيب على فاعل ذلك :فأرجو من اخلطيب مراعاة
حال الناس وخصوصا يف بالد الغربة من اجلهل والبعد عن مصادر العلم ،فتكون دعوته ابحلسىن

واللّي ،قال هللا تعاىل( :ادع إىل سبيل ربّك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن إن

ضل عن سبيله وهو أعلم ابملهتدين) [النحل ، ]125:وقال تعاىل( :وال تستوي
ربّك هو أعلم مبن ّ
احلسنة وال السيِّئة ادفع ابليت هي

أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ويل محيم وما يلقاها إالّ الذين صربوا وما يلقاها إالّ ذو حظ

عظيم) [فصلت ، ]35-34 :وقال تعاىل( :وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إ ّن الشيطان ينزغ
بينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدواً مبيناً) [اإلسراء. ]53:

وأما رفع اليدين يف اخلطبة والتأمّي على دعاء اخلطيب :فاملشروع التأمّي على دعاء اخلطيب ،لكن ال

يكون بصوت مجاعي وصوت مرتفع ،وإمنا بشكل منفرد ،وبصوت منخفض ،ألن التأمّي جهراً ينايف

كمال االستماع إىل اخلطبة.
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وأما رفع اليدين عند الدعاء يف اخلطبة فإمنا يشرع يف دعاء االستسقاء فقط ،فقد روى البخاري من
حديث أنس بن مالك -رضي هللا عنه -يف قصة األعرايب الذي طلب من النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وهو خيطب يوم اجلمعة أن يستسقي ،قال« :فرفع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يديه يدعو،
ورفع الناس أيديهم معه يدعون»  .وقد ترجم عليه البخاري :ابب رفع الناس أيديهم مع اإلمام يف

االستسقاء ،انظر صحيح البخاري ( ، )1029وصحيح مسلم ( ، )897وفتح الباري (-516/2

 . )517فإذا دعا اإلمام ابالستسقاء أي قال" :اللهم اسقنا ،اللهم أغثنا" ،فهنا ترفع األيدي يرفعها
اخلطيب واملستمعون ،ويف غري ذلك ال ترفع األيدي ال لإلمام وال للمأمومّي ،وهلذا جاء يف صحيح
مسلم ( )874عن عمارة بن رؤيبة -رضي هللا عنه -أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديه،

فقال« :قبح هللا هاتّي اليدين ،لقد رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ما يزيد على أن يقول
بيده هكذا ،وأشار إبصبعه السبابة» .
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عملي حيول بيين وبّي صالة اجلمعة
اجمليب مصطفى حممد األزهري

داعية وابحث إسالمي بوزارة األوقاف املصرية
كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1426/08/23هـ

السؤال

أان مسلم مقيم يف بالد الغرب ،واملسلمون هناك أقلية ،ومن الصعب احلصول على عمل ،وقد

بذلت جهدي للحصول على أي عمل؛ لكي ال أبقى مشرداً،
قضيت أربع سنوات بدون عمل ،وقد ُ
ُ
حصلت على عمل ،واملشكلة فيه عدم متكين من أداء صالة اجلمعة فأصليها ظهراً ،فهل
واآلن
ُ
أستمر يف هذا العمل أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي،

وبعد:

فصالة اجلمعة مفروضة ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،وال تسقط إال عن أربعة ذكروا يف حديث رواه أبو

داود (" : )1067اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة ،إال أربعة :عبد مملوك ،أو امرأة ،أو
صيب ،أو مريض".
وكذلك املسافر ما دام مسافراً ،وال جيوز ترك صالة اجلمعة للعمل ،إال إذا كان يرتتب على ترك

العمل مفسدة كبرية ،مثل أعمال األمن وحراسة احلدود ومثل ذلك؛ وجتب عليهم صالة الظهر مجاعة

إن قدروا على ذلك ،أو فرادى إن تعذر عليهم ،وإال ففي التهاون يف اجلمعة خطر شديد على قلب

املسلم ودينه؛ فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لينتهّي أقوام

عن ودعهم  -أي تركهم  -اجلمعات أو ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلّي" رواه مسلم
( ، )865فهي الفريضة اليت اندى هللا تعاىل املؤمنّي هبا بقوله" :اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة
من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون" [اجلمعة. ]9:

وعموماً أنت أدرى حبالك وأعلم بطاقتك ،فحاول أن تدرك اجلمعة يف وقتها ما استطعت ،فهي زادك
يف مواطن الفتنة ،قال تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن. ]16:
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وإن استطعت أن تبحث عن عمل ميكنك من أداء صالة اجلمعة فخري لدينك وصالح لدنياك" ،ومن
يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" .وكن على يقّي من قوله هللا تعاىل" :وما من دابة

يف األرض إال على هللا رزقها" [هود ]6:؛ فإن حاولت وتعذر عليك األمر فحاول -كما ذكران -أن

تصلي الظهر مجاعة" ،ومن يعتصم ابهلل فقد هدي إىل صراط مستقيم" ..وهللا يعينك على طاعته
ورضاه.
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مقاطعة اخلطيب إذا أخطأ

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

السالم عليكم ،سؤايل:
هل جتوز مقاطعة خطيب اجلمعة إذا أخطأ؟

إذ من املالحظ أن بعض اخلطباء يغفل عن معلومة ،أو فتوى ،أو حىت أمر بسيط يف موضوع خطبته
ٍ
فيكون ذلك مثار ٍ
وخالف بّي املصلّي ،الختالف التأويالت ،أفيدوان عن ذلك؟
جدل

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أوالً :جتوز خماطبة خطيب اجلمعة للمصلحة العامة ،حيث ورد أن رجالً دخل املسجد ورسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قائم خيطب ،فاستقبل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قائماً ،وقال :اي

رسول هللا ،هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع هللا أن يغيثنا .فرفع رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يديه مث قال" :اللهم أغثنا؛ اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا" .قال أنس :وال وهللا ما نرى يف السماء
من سحاب وال قزعة ،وما بيننا وبّي َسلْع من بيت وال دار ،قال :فطلعت من ورائه سحابة مثل

الرتس ،فلما توسطت السماء انتشرت مث وأمطرت ،فال وهللا ما رأينا الشمس ستا" رواه البخاري

( ، )1014ومسلم (. )897

اثنياً :جتوز خماطبة اخلطيب إلصالح أمر معّي كامليكرفون ،أو تنبيهه إىل عبث األطفال ليسكتهم،

وروي عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -أنه كان خيطب ذات مرة ،وتكلم يف صداق املرأة ،فأراد
اه هن
"وآتَـ ْيـتُ ْم إِ ْح َد ُ
حتديده ،فقامت امرأة ،وقالت :يعطينا هللا ومتنعنا اي عمر ،تقصد قول هللا تعاىلَ :
ِ
ارا" [النساء. ]20:
ق ْنطَ ً

()185/6

وال جيوز ذلك من جاهل حىت ال حيصل التشويش على اخلطيب واملصلّي ،واألوىل ملن أراد إيضاح
خطأ مسعه من اخلطيب ،أن ينتظر بعد انتهاء اخلطبة والصالة ،مث جيلس مع اخلطيب ويناقشه فيما

مسعه ،فإن كان اخلطأ صحيحاً أوضح اخلطيب ذلك يف اجلمعة اليت بعدها ،وإن كان اخلطأ من

املستمع ،مت تدارك ذلك ،ومل حيصل تشويش أو تلبيس على املصلّي ،والقاعدة( :درء املفاسد مقدم

على جلب املصاحل) .

وفقنا هللا وإايك للعلم النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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صالة العيد للمتخلفّي عنها
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1423/12/2هـ

السؤال

إذا أتخر مجاعة عن صالة العيد فكيف يؤدون الصالة مجاعة أم فرادى؟ وما احلكم ملن أ هم اجلماعة

املتخلفة وصلى هبم ركعيت العيد أثناء اخلطبة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
هذه املسألة حتتاج إىل تفصيل كما يلي:

إذا أتخر مجاعة أو فرد عن صالة العيد وجاءوا واإلمام خيطب فإهنم يستمعون إىل اخلطبة وال

يشتغلون بغري ذلك.

مث مسألة قضاء صالة العيد فيها خالف بّي أهل العلم وأقرب األقوال أهنا ال تقضى؛ أي ال يسن

قضاء صالة العيد ملن فاتته ألهنا صالة شرعت على صورة وصفة معينة على وجه االجتماع وألنه مل

ينقل أهنا قضيت يف عهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم.-
مث على فرض أهنا تقضى فإن الصالة فقط هي اليت تقضى دون اخلطبة سواء كان القضاء فرادى أو
مجاعة ،وهللا أعلم.
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حكم صالة العيد
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1425/10/01هـ

السؤال

هل جيوز للمسلم أن يتخلف عن صالة العيد بدون عذر ،وهل جيوز منع املرأة من أدائها مع الناس؟

اجلواب

صالة العيد فرض كفاية عند كثري من أهل العلم ،وجيوز التخلف من بعض األفراد عنها ،لكن حضوره
هلا ومشاركته إلخوانه املسلمّي سنة مؤكدة ال ينبغي تركها إال لعذر شرعي ،وذهب بعض أهل العلم

إىل أن صالة العيد فرض عّي كصالة اجلمعة ،فال جيوز ألي مكلف من الرجال األحرار املستوطنّي

أن يتخلف عنها ،وهذا القول أظهر يف األدلة وأقرب إىل الصواب ،ويسن للنساء حضورها مع العناية

ابحلجاب والتسرت وعدم التطيب؛ ملا ثبت يف الصحيحّي عن أم عطية  -رضي هللا عنها  -أهنا

قالت " :أمران أن ُخنرج يف العيدين العواتق واحليهض ليشهدن اخلري ودعوة املسلمّي وتعتزل احليهض
املصلى " .ويف بعض ألفاظه :فقالت إحداهن :اي رسول هللا ال جتد إحداان جلباابً خترج فيه ،فقال
صلى هللا عليه وسلم " :لتلبسها أختها من جلباهبا ".

وال شك أن هذا يدل على أتكيد خروج النساء لصالة العيدين ليشهدن اخلري ودعوة املسلمّي.
(جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا. )-
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حكم حتية املسجد قبل صالة العيد
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1423/9/27هـ
السؤال

ما حكم أداء حتية املسجد عند احلضور ألداء صالة العيد؟

اجلواب

صليت يف املسجد ،فإن املشروع ملن أتى إليها إن يصلي حتية املسجد ولو يف وقت
صالة العيدين إذا ُ

النهي؛ لكوهنا من ذوات األسباب؛ لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم ":إذا دخل أحدكم املسجد فال
جيلس حىت يصلي ركعتّي".

أما إذا صليت يف املصلى املُعد لصالة العيدين فإن املشروع عدم الصالة قبل صالة العيد؛ ألنه ليس

له حكم املساجد من كل الوجوه؛ وألنه ال ُسنة لصالة العيد قبلها وال بعدها.
وفق هللا اجلميع ملا فيه رضاه ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

(جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا)-
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التهنئة ابلعيد

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1425/10/01هـ

السؤال

يقول الناس يف هتنئة بعضهم بعضاً يوم العيد :تقبل هللا منا ومنكم األعمال الصاحلة .أليس من

األفضل أن يدعو اإلنسان بتقبل مجيع األعمال ،وهل هناك دعاء مشروع يف مثل هذه املناسبة؟

اجلواب
ال حرج أن يقول املسلم ألخيه يف يوم العيد أو غريه تقبل هللا منا ومنك أعمالنا الصاحلة ،وال أعلم يف

هذا شيئاً منصوصاً ،وإمنا يدعو املؤمن ألخيه ابلدعوات الطيبة ألدلة كثرية وردت يف ذلك .وهللا

املوفق.

(جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا)-
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التكبري اجلماعي قبل صالة العيد
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1423/9/27هـ

السؤال

كيف نؤدي التكبري يوم العيد؛ حيث نالحظ أنه يؤدى بطريقة مجاعية ومسعنا من ينكر ذلك.
اجلواب

األصل يف التكبري يف ليلة العيد ،وقبل صالة العيد يف الفطر من رمضان ،ويف عشر ذي احلجة ،وأايم

التشريق أنه مشروع يف هذه األوقات العظيمة وفيه فضل كثري؛ لقوله تعاىل يف التكبري يف عيد الفطر:
" ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون " وقوله تعاىل يف عشر ذي احلجة

وأايم التشريق ":ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام
" اآلية ،وقوله عز وجل " :واذكروا هللا يف أايم معدودات " اآلية.

ومن مجلة الذكر املشروع يف هذه األايم املعلومات واملعدودات التكبري املطلق واملقيد ،كما دلت على

ذلك السنة املطهرة وعمل السلف ،وصفة التكبري املشروع :أن كل مسلم يكرب لنفسه منفرداً ويرفع

صوته به حىت يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به .أما التكبري اجلماعي املبتدع فهو أن يرفع مجاعة
 -اثنان فأكثر  -الصوت ابلتكبري مجيعاً يبدؤونه مجيعاً ويُـ ْنهونه مجيعاً بصوت واحد وبصفة خاصة.

وهذا العمل ال أصل له وال دليل عليه ،فهو بدعة يف صفة التكبري ما أنزل هللا هبا من سلطان ،فمن
أنكر التكبري هبذه الصفة فهو حمق؛ وذلك لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من عمل عمالً ليس
عليه أمران فهو رد " أي مردود غري مشروع ،وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-وإايكم وحمداثت
األمور فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ".
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والتكبري اجلماعي حمدث فهو بدعة ،وعمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره؛ ألن
العبادات توقيفية ال يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة ،أما أقوال الناس وآراؤهم فال حجة
فيها إذا خالفت األدلة الشرعية ،وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت هبا العبادات ،وإمنا تثبت العبادة

بنص من الكتاب أو السنة أو إمجاع قطعي.

واملشروع أن يكرب املسلم على الصفة املشروعة الثابتة ابألدلة الشرعية وهي التكبري فرادى.
وقد أنكر التكبري اجلماعي ومنع منه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير السعودية  -رمحه هللا

 -وأصدر يف ذلك فتوى ،وصدر مين يف منعه أكثر من فتوى ،وصدر يف منعه  -أيضاً  -فتوى من

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
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وألّف فضيلة الشيخ محود بن عبد هللا التوجيري  -رمحه هللا  -رسالة قيمة يف إنكاره واملنع منه ،وهي
مطبوعة ومتداولة وفيها من األدلة على منع التكبري اجلماعي ما يكفي ويشفي  -واحلمد هلل  -وأما
اإلحتجاج بفعل عمر  -رضي هللا عنه  -والناس يف ِم َىن حبيث كان يكرب يف قبته فيكرب الناس بتكبريه
حىت ترتج مىن ابلتكبري فال حجة فيه؛ ألن عمله  -رضي هللا عنه  -وعمل الناس يف مىن ليس من

التكبري اجلماعي ،وإمنا هو من التكبري املشروع؛ ألنه  -رضي هللا عنه  -يرفع صوته ابلتكبري عمالً
كل يكرب على حاله ،وليس يف ذلك اتفاق بنيهم وبّي عمر -
ابلسنة وتذكرياً للناس هبا فيكربونٌ ،

رضي هللا عنه  -على أن يرفعوا التكبري بصوت واحد من أوله إىل آخره كما يفعل أصحاب التكبري

اجلماعي اآلن ،وهكذا مجيع ما يروى عن السلف الصاحل  -رمحهم هللا  -يف التكبري كله على

الطريقة الشرعية ،ومن زعم خالف ذلك فعليه الدليل ،وهكذا النداء لصالة العيد ،أو الرتاويح ،أو

القيام ،أو الوتر كله بدعة ال أصل له ،وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -أنه كان يصلي صالة العيد بغري أذان وال إقامةُ ،ومل يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن

هناك نداء أبلفاظ أخرى ،وعلى من زعم ذلك إقامةُ الدليل ،واألصل عدمه ،فال جيوز أن يُش هرع أحد
عبادة قولية أو فعلية إال بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إمجاع أهل العلم  -كما

تقدم -لعموم األدلة الشرعية الناهية عن البدع واحملذرة منها ،ومنها قول هللا سبحانه " :أم هلم شركاء
شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا " ومنها احلديثان السابقان يف أول هذه الكلمة ،ومنها قول
النيب -صلى هللا عليه وسلم  ":-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته.
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وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف خطبة اجلمعة " :أما بعد :فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري
اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة " خرجه مسلم
يف صحيحه ،واألحاديث واآلاثر يف هذا املعىن كثرية.

وهللا املسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبات عليه ،وأن جيعلنا مجيعاً من دعاة اهلدى
وأنصار احلق ،وأن يعيذان ومجيع املسلمّي من كل ما خيالف شرعه إنه جواد كرمي ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وآله وصحبه.

(جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا)-
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النداء لصالة العيد
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1422/9/29

السؤال

ما هو الرأي يف استعمال امليكرفون قبل صالة عيد الفطر وعيد األضحى لدعوة املسلمّي إىل
احلضور ،وإفهامهم أهنا صالة واجبة؟

اجلواب

من هدي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أال ينادى لصالة عيد الفطر وال لصالة عيد األضحى
قبلها ،من أجل أن حيضروا إىل املصلى وال من أجل إفهامهم حكم الصالة ،وال ينبغي فعل ذلك ال

ابمليكرفون وال بغريه؛ ألن وقتهما معلوم  -واحلمد هلل ،-وقد قال هللا  -تعاىل " :-لقد كان لكم يف
رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر " وينبغي ألويل األمر من احلكام والعلماء أن

يبينوا للمسلمّي حكم هذه الصالة قبل يوم العيد ،وأن يبينوا هلم كيفيتها وما ينبغي هلم فيها ،فيما
قبلها وما بعدها؛ حىت يتأهبوا للحضور إىل املصلى يف وقتها ،ويؤدوها على وجهها الشرعي.
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)
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التكبريات يف صالة العيد
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1423/9/29هـ
السؤال

ملاذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبرية يف صالة العيدين قبل قراءة الفاحتة ،وما فائدة ذلك ،وما معناه دون

الصلوات اخلمس املفروضة؟

اجلواب

األصل يف العبادات التوقيف ،وأن نتعبد مبا أمران به هللا  -تعاىل  -ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -
 ،سواء عرفنا احلكمة يف ذلك أم ال؟ وخاصة كيفيات الصالة والصوم واحلج ،فليس للعقل فيها

جمال ،ومن ذلك ما شرعه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لنا من التكبري ست تكبريات أو سبع

تكبريات بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من صالة العيدين ،ومخس تكبريات

قبل قراءة الفاحتة يف الركعة الثانية من صالة العيدين دون الصلوات املفروضة .فعلينا أن نؤمن بتشريع

هللا  -تعاىل -ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ونستسلم له ،ونسمع ونطيع؛ ألن األصل يف ذلك

التعبد ال التعليل ،وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون هللا واختصاصه من العبادات وأنواعها،
وكيفياهتا ،وال أن يسألِ :ملَ شرع هللا كذا وترك كذا؟ وما فائدة هذا الذي شرعه؟ بل عليه أن يعرف ما
شرع هللا ورسوله ويعمل به ،فإن ظهرت له احلكمة فاحلمد هلل ،وإال استسلم حلكم هللا وأطاع وأيقن
أنه مل يشرع إال حلكمة ومصلحة للعباد ،ألنه  -سبحانه  -حكيم عليم يف أقواله وأفعاله ،وشرعه

وقدره ،قال  -تعاىل " :-إن ربك حكيم عليم " ومما يدل على ما ذكران :قوله  -سبحانه  " :-لقد
كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة " اآلية ،وقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-صلوا كما رأيتموين

أصلي " رواه البخاري يف صحيحه ،وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حجة الوداع " :خذوا عين
مناسككم ".
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)
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ما يقال بّي التكبريات يف صالة العيد
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1423/9/29هـ
السؤال

ماذا جيب على املأموم واإلمام أن يقرأ ما بّي السبع التكبريات ،من الركعة األوىل يف صالة العيدين،

وكذلك يف اخلمس تكبريات من الركعة الثانية ،هل يقول ما بّي التكبريات أثناء سكتات اإلمام:

سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ،أم ماذا ،أرجو اإلفادة جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

يشرع يف صالة العيدين أن يكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات األوىل يفتتح هبا الصالة ،ويكرب يف

الركعة الثانية مخس تكبريات غري تكبرية القيام ،ويرفع يديه مع كل تكبرية ،ويشرع له أن حيمد هللا

ويسبحه ويكربه ويصلي على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بّي كل تكبريتّي .وابهلل التوفيق وصلى

هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجلزء الثامن ص ]301
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شعائر العيد
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1425/10/01هـ

السؤال

ما األعمال اليت يراعي املسلم أداءها يف يوم العيد؟

اجلواب

احلمد هلل على توفيقه وإنعامه ،وصلواته وسالمه وبركاته على نبيه حممد وآله وأصحابه ،مث هذه طائفة
من شعائر يوم العيد وسننه وآدابه ،مذكورة على وجه االختصار.

.1التكبري يف العيد:

واألصل يف ذلك قوله  -عز وجل  " :-ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم
ويكرب املسلمون رهبم يف هذا العيد تعظيماً وشكراً هلل الذي هداهم للدين ،وبلّغهم هذا
تشكرون " ِّ

الشهر ،وأكمل هلم العدة ،ووفقهم ألداء ما كتب عليهم من صوم ،ويبدأ من غروب الشمس من يوم

الثالثّي من رمضان أو رؤية هالل شوال ،قال ابن عباس" :ح ّق على املسلمّي إذا نظروا إىل هالل
شوال أن يكربوا هللا حىت يفرغوا من عيدهم" ،ويكرب املسلمون ليلة العيد ،وإذا غدوا إىل املصلى

كربوا ،وإذا جلسوا كربوا إىل أن خيرج اإلمام ،فمنذ ثبوت العيد وإىل خروج اإلمام لصالة العيد ووقت

الناس معمور ابلتكبري؛ تعظيماً هلل وشكراً.
كل على حسب حاله ،فيذكر هللا  -عز وجل  -من
وينبّه  -هنا  -إىل أن أداء التكبري يكون من ٍّ
غري التزام ٍ
فم ْح َدث ،ومل يكن من سنة النيب  -صلى هللا عليه
أبحد ّ
يكرب معه ،وأما التكبري اجلماعي ُ
وسلم -وال من هدي الصحابة والتابعّي هلم إبحسان ،وصفة التكبري :هللا أكرب ،هللا أكرب ،ال إله إال

هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد ،أو حنو ذلك.
.2األكل يوم الفطر قبل اخلروج إىل الصالة:
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ملا ثبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان ال يغدو قبل الفطر حىت أيكل مترات،
وأيكلهن أفراداً ،وأيكلهن ِوتْراً ،قال أنس" :ما خرج رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يوم فطر

حىت أيكل مترات ثالاثً ،أو مخساً ،أو سبعاً ،أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً".
ويف األكل قبل اخلروج إظهار لشعار هذا اليوم وهو الفطر ،ومبادرة إىل امتثال أمر هللا -تعاىل -

بوجوب الفطر يف هذا اليوم عقب وجوب الصوم يف شهر رمضان ،ومن مل حيصل له الفطر على مترات

أفطر ولو على املاء ليحصل له شبه من االتباع.
.3التجمل للعيدين:

وذلك بلبس الثياب اجلميلة احلسنة اليت تدل على احلفاوة هبذا العيد والفرح به ،والدليل على ذلك
حديث عبد هللا بن عمر ،قال " :أخذ عمر جبة من استربق تباع يف السوق ،فأتى هبا رسول هللا -

وبوب عليه اإلمام
صلى هللا عليه وسلم  -فقال :اي رسول هللا ْ
جتمل هبا للعيد وللوفود"ّ ،
ابتع هذه ْ

البخاري بقوله :ابب يف العيدين والتجمل فيه ،وذلك مأخوذ من تقريره  -صلى هللا عليه وسلم -

ملقولة عمر هذه ،وأن عمر  -رضي هللا عنه  -كان يعلم من عادة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

ذلك يف العيدين ،وقد صح عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه يف العيدين.
.4الذهاب لصالة العيد:

وصالة العيد من أعظم شعائره ،قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن

نصلي " قال العلماء :وهو دال على أنه ال ينبغي االشتغال يف يوم العيد بغري التأهب للصالة
ِِ
عل قبلها شيء غريهاَ ،فاقتضى ذلك التبكري إليها ،وأن الصالة يف
واخلروج إليها ،ومن ال ِزمه أال يُـ ْف َ

الرب فبطريق التبع ،فيذهب إىل صالة العيد مبكراً
ذلك اليوم هي األمر املهم ،وما سواها من أعمال ِّ
ويشتغل ابلتكبري يف ذهابه وحال انتظاره الصالة ،وإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر ،فقد كان

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
.5حكم صالة العيد:
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تتابع فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأمره بشهود صالة العيد وأمر بذلك من ليس من شأنه
اخلروج ،كالعواتق ،وذوات اخلدور (وهن الفتيات يف أول سن بلوغهن) وكذلك احليهض ولَ ْسن من أهل

الصالة ،وكل ذلك لعظم شأن هذه الصالة ،وقد اختلف العلماء يف حكمها ،فذهب بعضهم إىل أهنا:
سنة مؤكدة ،وبعضهم إىل أهنا :فرض كفاية ،وذهب فريق من أهل العلم إىل أهنا :واجبة على األعيان

كاجلمعة ،وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة  -رمحه هللا -واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم،
قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ـ رمحه هللا ـ" :وهذا القول أظهر يف األدلة وأقرب إىل الصواب

".

.6شهود النساء والصبيان صالة العيد:
قالت أم عطية  -رضي هللا عنها  -أمران النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن خنرج يف الفطر

واألضحى ،العواتق ،واحليّض ،وذوات اخلدور ،وأما احليّض فيعتزلن الصالة ،ويشهدن اخلري ودعوة
املسلمّي ،وملا قيل للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إحداان ليس هلا جلباب؟ قال :لِتُ ْلب ِ
س ُْها

أختها من جلباهبا"؛ وكل ذلك لتأكيد شهود النساء هذا اجملْ َمع العظيم حىت من مل يكن منه هن من أهل

الصالة.

وكذا خيرج الصبيان مع أهلهم قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -خرجت مع النيب  -صلى هللا

وبوب عليه البخاري فقال "ابب خروج الصبيان
عليه وسلم  -يوم فطر أو أضحى فصلى مث خطبّ ،

إىل املصلّى ".

ويف حشد املسلمّي رجاالً ونساء وصبياانً يف مصليات العيد تعظيم هلذه الشعرية ،وإظهار
هلذه املناسبة ،واحتفال شرعي عظيم هبذااليوم املبارك.

.7حتية املسجد يف مصلى العيد:

إذا أقيمت صالة العيد يف املصلى ،أي يف الصحراء خارج البلد فإنه ال يصلى قبلها ،ملا ثبت عن
يصل قبلها وال بعدها ،قال ابن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه خرج يوم الفطر فصلّى ركعتّي مل ِّ
العريبُّ :
التنفل يف املصلى لو فُعِل لنُ ِقل ،ومن اقتدى فقد اهتدى.

()200/6

أما إذا أقيمت صالة العيد يف املساجد فإن حتية املسجد تصلى ٍ -
وقت هني؛ ألهنا
حينئذ  -ولو كان َ
من ذوات األسباب ،فيصلي من حضر قبل جلوسه ركعيت حتية املسجد.

.8صفة صالة العيد:

تقام صالة العيد بدون أذان وال إقامة وال نداء هلا ،وهي ركعتان ،يكرب يف األوىل سبع تكبريات ويف

الثانية مخساً ،وهذه التكبريات الزوائد سنة ،وليست بواجب ،وإن زاد يف بعضها أو نقص صح ذلك؛
الختالف املروي يف ذلك عن الصحابة فدل على أن األمر يف ذلك واسع .ويرفع يديه مع كل

تكبرية؛ لورود هذا عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ومل يرد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
خالفه .يقرأ يف األوىل بـ (سبح)  ،ويف الثانية بـ (الغاشية) ؛ لثبوت ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  ،-أخرجه مسلم ( ، )878وثبت عنه أنه كان يقرأ يف األوىل بـ (ق)  ،ويف الثانية بـ (اقرتبت
الساعة وانشق القمر) أخرجه مسلم ( ، )891ووقتها كصالة الضحى ،وصالة الضحى تكون من

ارتفاع الشمس قَـ ْيد رمح ،أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريباً.
والسنة التبكري هبا يف أول النهار لقوله -صلى هللا عليه وسلم ":-إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن
نصلي " ،وحلديث عبد هلل بن بسر -رضي هللا عنه -حينما أنكر إبطاء اإلمام وقال :إن كنا مع النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -قد فرغنا ساعتنا هذه ،وذلك وقت ابتداء صالة الضحى.

.9إظهار الفرح والسرور واللهو املباح:

علي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
ودليله حديث عائشة  -رضي هللا عنها -قالت " :دخل ّ
وعندي جاريتان تغنيان بدفّي بغناء بعاث ،فاضطجع على الفراش ،وحول وجهه ،وجاء أبو بكر

فانتهرين وقال :مزمارة الشيطان عند النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فأقبل عليه رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -فقال" :دعهما اي أاب بكر ،إن لكل قوم عيداً وهذا عيدان".
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قال احلافظ يف (الفتح) " :وفيه مشروعية التوسعة على العيال يف أايم األعياد أبنواع ما حيصل هلم به
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة ،وأن إظهار السرور يف األعياد من شعار الدين".ا .هـ.
ويف يوم العيد لعب احلبشة ابحلراب والدرق ابملسجد ،ورقصوا هبا ،قالت عائشة - :رضى هللا عنها
 " -مسعت لغطاً وصوت صبيان ،فقام النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-فإذا حبشة تزفن ،أي:

ترقص والصبيان حوهلا فقال :اي عائشة تعايل فانظري ،قالت :فأقامين وراءه ،خدي على خده وهو

يقول :دونكم اي بين أرفدة ،لتعلم يهود أن يف ديننا فسحة ،إين بعثت حبنيفية مسحة".

.10التهنئة ابلعيد:

ومن احلفاوة ابلعيد تبادل التهنئة به ،فإنه يشرع هتنئة املسلم ابلنعمة احلادثة والعيد كذلك ،وقد كان

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض :تقبل هللا منا ومنك ،واألمر
يف عبارات التهنئة واسع ،فلو قال :عيد مبارك ،أو تقبل هللا طاعتكم وصيامكم ،وحنو ذلك فكلها
حسنة.

فبارك هللا لكم عيدكم اي أهل اإلسالم ،وأمتّه على املسلمّي ابلقبول واملغفرة والرضوان ،وصلى هللا
وسلم وابرك على نبينا ٍ
حممد وعلى آله وصحبه.
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عدد التكبريات يف صالة العيد
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1424/8/5هـ
السؤال

حنن هنا يف مدينة اتمبا يف والية فلوريدا األمريكية .نصلي صالة العيد يف املساجد واملصليات،
وسوف نصلي صالة عيد األضحى -إن شاء هللا -يف مصلى كبري يف جمموعة واحدة .املشكلة هنا أن
إمام الصالة صلى العيد مرتّي قبل ذلك ،يقوم بعمل أربع تكبريات يف الركعة األوىل بعد الفاحتة مث

ثالث تكبريات بعد الفاحتة يف الركعة الثانية .وعندما سألناه مستنكرين عن دليله يف تلك التكبريات
وعددها وتوقيتها أجاب أبهنا وردت يف سنن أيب داود ،وعند سؤال أحد الدعاة السلفيّي قال إن

احلديث غري صحيح .وعند مواجهته بذلك قال أبنه جرت على ذلك العادة يف ابكستان ،وهذا هو
املرجع .املشكلة أنه إبصراره هذا يبعد املسلمّي ،وقد يذهبون إىل مصلى بعيد ملدة ساعة ألهنم مل

يسمعوا أبداً هبذه التكبريات الغريبة .والسؤال هنا هل هناك دليل صحيح معترب على ثبوت عدد

التكبريات وحملها قبل الفاحتة أو بعدها؟ وهل هناك من أقوال الصحابة أو التابعّي أو أئمة املذاهب
من أفىت بغري ذلك ،نرجو التوضيح ابلتفصيل؟ مث ما هو موقفنا هل نصلي وراءه ونستغفر ملخالفتنا

للهدي النبوي أم أن التكبريات سنة ،وال شيء علينا ،علماً أبن اإلمام ممن يستجيب للحق ابألدلة؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد :فإنين أشكر األخ السائل كثرياً على سؤاله الذي ينم على حرص كبري على مجع

الكلمة والتأمل من كل ما يؤثر على وحدة املسلمّي ،خاصة يف تلك البالد الكافرة اليت يرقب أهلها

تصرفات املسلمّي بعّي النقد.
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ونظراً لرغبة أخي السائل ابلتفصيل فإين أليب رغبته لعلمي أبمهية احلال ،راجياً من هللا  -تعاىل -

التوفيق والصواب فأقول :أما الصفة اليت يفعلها األخ إمام املسجد  -حسب ما ذكرت  -مل أجد هلا

أصالً يف السنة وال يف كالم الفقهاء ،والظاهر أنه فهم احلديث الوارد يف ذلك خطأ  -كما سيتبّي بعد
قليل  -والظاهر يل أيضاً أن األخ الذي يصلي هذه الصالة ممن يتمذهب مبذهب أيب حنيفة  -رمحه

هللا  -كما يبدو من إحالته إىل فعل أهل بلده يف ابكستان ،وذلك ألن أتباع أيب حنيفة  -رمحه هللا -
يذكرون يف كتبهم صفة لصالة العيد فيها قرب من هذه الصفة اليت يفعلها أخوان املصلي ،إال أين مل
أجد يف كتبهم اليت تيسر يل الوقوف عليها ما يشري إىل هذه الصفة اليت يفعلها هذا األخ.

وإليك  -أخي الكرمي  -صفة صالة العيد منقولة من بعض كتبهم الكبار اليت عليها املعول عند أتباع
مذهب أيب حنيفة  -رمحهم هللا  -حىت تتبّي صفة صالة العيد عندهم وسبب أخذهم هبا وعذرهم يف
ذلك ،مث أعقب ذلك بكالم يوضح حال احلديث الذي استدلوا به ،وذلك على النحو التايل:

أوالً :قال صاحب كتاب " العناية شرح اهلداية" ( 75/2ويصلي اإلمام ابلناس ركعتّي يكرب يف األوىل
لالفتتاح وثالاثً بعدها ،مث يقرأ الفاحتة وسورة ويكرب تكبرية يركع هبا مث يبتدئ يف الركعة الثانية ابلقراءة
مث يكرب ثالاثً بعدها ،ويكرب رابعة يركع هبا ،وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا ".
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قال السرخسي يف املبسوط  39/2وما بعدها معلالً أخذه مبذهب ابن مسعود " :وإمنا أخذان بقول

ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -ألن ذلك شيء اتفقت عليه مجاعة من الصحابة منهم :أبو مسعود

البدري وأبو موسى األشعري وحذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنهم -فإن الوليد بن عقبة أاتهم فقال:

هذا العيد فكيف أتمرونين أن أفعل فقالوا البن مسعود علمه فعلمه هبذه الصفة ووافقوه على ذلك

ويف احلديث ":أن النيب كرب يف صالة العيد أربعاً مث قال :أربع كأربع اجلنائز فال يشتبه عليكم وأشار
أبصابعه وحبس إهبامه " ففيه قول وعمل وإشارة واستدالل وأتكيد " أهـ .وينظر بدائع الصنائع

 277/1للكاساين ،وفتح القدير  75/2البن اهلمام ورد احملتار على الدر املختار  172/2ونصب
الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  216-214/2للزيلعي .وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة -
رمحه هللا  -مروي عن بعض السلف كابن مسعود  -وعنه أخذت هذه الصفة كما ذكر السرخسي -

وأيب موسى وحذيفة واحلسن البصري وابن سريين والثوري ،كما ذكره ابن قدامة يف " املغين "
[ 270/3ط .دار هجر] وابن عبد الرب يف " االستذكار" .52/7

وأثر ابن مسعود الذي استدلوا به واعتمدوا عليه أخرجه عبد الرزاق يف " مصنفه" 293/3رقم

( )5687.5686.5685وابن أيب شيبة 494/2رقم ()5698.5697.5696

وغريهم من طرق عن األسود بن يزيد ،أن ابن مسعود كان يكرب يف العيدين تسعاً تسعاً ،أربعاً قبل

القراءة ،مث كرب فركع ويف الثانية يقرأ فإذا فرغ كرب أربعاً ،مث ركع ،وهذا لفظ األثر رقم ( )5686عند

عبد الرزاق.

قال احلافظ ابن عبد الرب يف " االستذكار "  " :52/7ومذهب الكوفيّي اثبت عن ابن مسعود أهـ.
إذا علم هذا فعلى األخ الكرمي (إمام املسجد) أن يلتزم بصفة التكبري الثابتة عن ابن مسعود أو غريه

من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وال جيوز أن أييت بصفة ليس عليها دليل عن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  ،-أو أثر عن صحايب فينبه األخ برفق إىل ذلك.
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اثنياً :احلديث الذي ذكره أخوان اإلمام رواه أبو داود  682/1ح ( )1153واإلمام أمحد 509/33

ح ([ )19734طبعة مؤسسة الرسالة اجلديدة] من طريق عبد الرمحن بن ثوابن عن أبيه عن مكحول
قال :أخربين أبو عائشة (جليس أليب هريرة) أن سعيد بن العاص سأل أاب موسى األشعري وحذيفة بن

اليمان :كيف كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يكرب يف األضحى والفطر؟ فقال أبو موسى:
كان يكرب أربعاً تكبريه على اجلنائز فقال حذيفة :صدق ،فقال أبو موسى :كذلك كنت أكرب يف

البصرة حيث كنت عليهم ،فقال حذيفة :صدق ،فقال أبو موسى :كذلك كنت أكرب يف البصرة حيث

كنت عليهم ،وقال أبو عائشة :وأان حاضر سعيد بن العاص .وهذا حديث فيه عدة علل:

األوىل :أن يف سنده عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن فيه كالم كثري لألئمة وخالصة حاله كما قال

احلافظ ابن حجر يف " التقريب " ( " )3820صدوق خيطئ " ويضاف هنا أن اإلمام حممد بن صاحل

البغدادي قال عنه " :أنكروا عليه أحاديث ،يرويها عن أبيه ،عن مكحول مسندة " كما يف هتذيب
الكمال  16/17واملعىن :أن األئمة أنكروا عليه رفع أحاديث إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم،

والصواب فيها الوقف .وأنت ترى أن هذا احلديث من روايته عن أبيه عن مكحول ،وهلذا روي هذا
احلديث موقوفاً  -كما ستأيت اإلشارة إليه  -وهلذا قال اإلمام البيهقي  -رمحه هللا  -يف السنن

الكربى  " :290/3قد خولف راوي هذا احلديث يف موضعّي :أحدمها :يف رفعه واآلخر :يف جواب
أيب موسى ،واملشهور يف هذه القصة أهنم أسندوا أمرهم إىل ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك ومل

يسنده إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي " مث ذكر البيهقي ما
يوضح كالمه.

الثانية :أن يف سنده أيضاً :أبو عائشة (جليس أيب هريرة) وهو جمهول ال تعرف حاله ،قاله ابن حزم،
وابن القطان ،والذهيب ،كما يف بيان الوهم  44/5وامليزان .543/4
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الثالثة :أنه اختلف فيه على مكحول ،فمرة يقول :أخربين أبو عائشة ومرة يقول :عن رسول حذيفة
وأيب موسى ،ومرة قال :حدثين َم ْن أرسله سعيد بن العاص ،كما بّي ذلك اإلمام الطحاوي يف كتابه:
شرح مشكل اآلاثر  ،349-346/4ويف احلديث اختالف كبري أكثر من هذا ،أكتفي منه مبا ذكر

لإلشارة إىل ضعف احلديث املرفوع ،وأن احملفوظ فيه من قول ابن مسعود كما قال البيهقي .وقد قال
اإلمام أمحد  -رمحه هللا  -كلمة عامة يف أحاديث التكبري يف صالة العيد " :ليس يروى يف التكبري يف
العيدين حديث صحيح مرفوع " كما يف " العلل املتناهية" ال بن اجلوزي  471/1و " التلخيص

احلبري" البن حجر  .85/2وقال أبو عمر ابن عبد الرب يف " التمهيد "  ":39/16وأما الصحابة -
رضي هللا عنهم  -فإهنم اختلفوا يف التكبري يف العيدين اختالفاً كبرياً ،وكذلك اختالف التابعّي يف

ذلك " أهـ .وقد نص غري واحد  -كابن قدامة يف املغين  - 271/3أن اإلمام أمحد يذهب يف

تكبريات العيد إىل ما نقل عن بعض الصحابة مما صح عنده ،كأثر أي هريرة الذي أخرجه اإلمام

مالك يف " املوطأ" [التمهيد  ]37/16عن انفع قال :شهدت األضحى والفطر مع أيب هريرة ،فكرب
يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويف اآلخرة مخس تكبريات قبل القراءة" ،وقد اختار هذه

الصفة أيضاً مالك والشافعي وإليه ذهب ابن عبد الرب  -رمحهم هللا مجيعاً .-وقد ذكر البيهقي

 291/3يف " السنن الكربى " أن عمل املسلمّي على هذه الصفة  -ومراده بال ريب  -أكثرهم.

وخالصة القول  -أيها األخ الكرمي " :أن حديث ابن مسعود ال يثبت مرفوعاً إىل النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -بل هو موقوف عليه  -وأن التكبريات يف صالة العيد روي فيها عدة صفات عن
الصحابة  -رضي هللا عنهم .-
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اثلثاً :إذا تقرر هذا  -أيها احملب  -وعلمت أن مستند هؤالء القوم يف هذه الصفة فعل أحد علماء

الصحابة وفقهائهم الكبار  -وهو ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -وتبعه على ذلك بعض السلف -

رمحهم هللا تعاىل  -وأنعم هبم من قدوة ،وعلمت أن التكبريات قد اختلف فيها السلف كثرياً ،فال
يسوغ ٍ
حينئذ أن جنعل من هذه املسألة مسألة نساوم عليها يف االجتماع والتفرق ،ونرتك الصالة معه،
واألمر ال يعدو أن يكون سنة ،واالختالف فيها سائغ بل يسعنا ما وسع السلف  -رضي هللا عنهم

 وكون الشخص يرى أن وصفه من الصفات أرجح وأقرب إىل الصواب ،فله ذلك وال حرج عليهما دام ذلك مبنياً على األدلة واآلاثر ،إال أن هذا ال يعين أن تكون هذه املسألة سبباً يف النزاع

والشقاق ،وهلل در احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب يف " االستذكار"  54/7حيث يقول -بعد أن ساق
عدة صفات لتكبريات العيد منقولة عن الصحابة  -رضي هللا عنهم .-
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" والذي أقول يف هذا الباب أنه كاالختالف يف األذان ،وأنه كله مباح ال حرج يف شيء منه وك هل -

أي كل واحد من هؤالء الصحابة  -أخذه عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كما أخذوا

الوضوء واحدة واثنتّي وثالاثً والقراءات يف الصلوات وعدد ركعات قيام الليل ،االختالف عنه يف

ذلك اختالف إابحة وتوسعة" أهـ .كالمه  -رمحه هللا -وهو يف غاية النفاسة .واملسلم اللبيب يدرك

أن اجتماع الصف ،ووحدة كلمة املسلمّي من املقاصد العظيمة ،والواجبات الكبرية يف الشرع ،يقول

 -سبحانه وتعاىل  ":-شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا

الدين وال تتفرقوا فيه ،كرب على املشركّي ما تدعوهم إليه ..اآلية .وليس من احلكمة وال من الشرع يف

شيء أن يقدم املسنون على الواجب ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -كما يف " جمموع
الفتاوى "  " 407/22ملا تكلهم عن مسألة اجلهر ابلبسملة يف الصالة " :ويستحب للرجل أن يقصد
إىل أتليف القلوب برتك هذه املستحبات؛ ألن مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل

هذا ،كما ترك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من أتليف القلوب ،وكما
أنكر ابن مسعود على عثمان إمتام الصالة يف السفر مث صلى خلفه متماً وقال :اخلالف شر " أهـ،

وقال يف موضع آخر  " :437/22ويسوغ أيضاً أن يرتك اإلنسان األفضل لتأليف القلوب واجتماع

الكلمة؛ خوفاً من التنفري عما يصلح  " ...مث ذكر املثالّي السابقّي يف هدم الكعبة ،وقصة ابن

مسعود .فأوصي اإلخوة مجيعاً أن يتعاهدوا هذا األصل ،وأن يسدوا ابب التفرق ،وأن ال يدعوا فرصة

للفرقة اليت قد تقع أسباهبا أحياانً من بعض الغيورين ،واملعظمّي للسنة ،حبجة االتباع مع أن احلرص

على مجع الكلمة ،ودفع أسباب اخلالف  -ما أمكن ذلك  -من أعظم آاثر االتباع ،بل هذا من
أصول الدين وخمالفة دين املشركّي ،وأوصي أحبيت الكرام بوصية هللا  -تعاىل  -حيث يقول" :
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واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا " .كما أوصي إخواين أن تكون صدورهم متسعة ملا اتسعت له

صدور األئمة من قبل يف املسائل اليت جرى فيها اخلالف ،وال شك عند اجلميع أن األئمة من سلف

هذه األمة أعلم منا ابلسنة ،وأكثر تعظيماً هلا ،وأشد رغبة يف اتباعها.

كما أهيب بضرورة الرجوع إىل أهل العلم إذ أشكل عليكم شيء خاصة وأنكم يف بالد يرصد فيها
الكفار كل ما يصدر عنكم ،وما أعظم محاس مل يضبط بزمام العلم الشرعي!! وقد أحسنتم كل
اإلحسان إذ عرضتم هذه احلال ملعرفة ما ينبغي حيال مثل هذه األمور اليت قد يتهاون البعض هبا ،مع

أن آاثرها قد تكون وخيمة.

أسأل هللا  -تعاىل  -أن يكون هذا اجلواب صواابً ،وأن حيقق الغرض منه ،وأن جيمع كلمة املسلمّي
مجيعاً يف كل مكان على احلق ،وأن يرزقنا الفقه يف دينه والبصرية فيه ،أقول ما قلت إن صواابً فمن

هللا ،وإن كان خطأً فمين ،وأستغفر هللا وأتوب إليه ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وإمامنا
وسيدان حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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إذا صادف يوم العيد مجعة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1424/09/29هـ

السؤال

هل يشرتط لصالة العيد عد ٌد معّي كصالة اجلمعة -مثال ،-وما احلكم لو صادف العيد يوم اجلمعة؟

ابلنسبة لصالة اجلمعة فقد مسعت أن صالة اجلمعة ال جتب على املؤموين بعكس اإلمام ،فكيف جتب

على اإلمام لوحده؟ وكيف يقيمها مبفرده؟
اجلواب

صالة العيد وصالة اجلمعة من الشعائر العظيمة للمسلمّي ،وكلتامها واجبة اجلمعة فرض عّي ،والعيد
فرض كفاية عند األكثر ،وفرض عّي عند بعضهم ،واختلف العلماء يف العدد املشرتط هلما ،وأصح

األقوال أن أقل عدد تقام به اجلمعة والعيد ثالثة فأكثر ،أما اشرتاط األربعّي فليس له دليل صحيح

يعتمد عليه .ومن شرطهما االستيطان ،أما أهل البادية واملسافرون فليس عليهم مجعة وال صالة عيد،
وهلذا ملا حج الرسول -صلى هللا عليه وسلم -حجة الوداع صادف اجلمعة يوم عرفة ومل ِ
يصل مجعة
ومل ِ
يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن املسافرين ليس عليهم عيد وال مجعة ،وهكذا سكان

البادية ،وإذا وافق العيد يوم اجلمعة جاز ملن حضر العيد أن يصلي مجعة وأن يصلي ظهراً؛ ملا ثبت

عنه -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا ،فقد ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه رخص يف اجلمعة

ملن حضر العيد وقال ":اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فال مجعة عليه" .ولكن ال يدع
يصل اجلمعة صلى ظهراً .أما اإلمام ِ
صالة الظهر ،واألفضل أن يصلي مع الناس مجعة ،فإن مل ِ
فيصل
ملن حضر اجلمعة إذا كانوا ثالثةً فأكثر منهم اإلمام ،فإن ملن حيضر معه إال واحد صليا ظهراً.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء الثالث عشر
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قضاء الفائت يف صالة العيد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

أكرب
ذهبت لصالة العيد متأخراً واإلمام يف اجللوس للتشهد ،فهل أقضي ما فاتين؟ وإن قضيت فهل ِّ
سبعاً مث مخساً أم ماذا؟

اجلواب

إذا أدرك اإلنسان التشهد يف صالة العيد فإنه يقضيها على صفتها ،أي يكرب يف األوىل ست زوائد
ويف الثانية مخس زوائد.

()212/6

خروج املرأة لصالة العيد
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصالة/صالة العيدين
التاريخ 1423/9/25هـ
السؤال

هل جيوز للمرأة اخلروج لصالة عيد الفطر؟
اجلواب

نعم ،يشرع اخلروج للعيدين ويتأكد للنساء ،ففي الصحيحّي عن أم عطية  -رضي هللا عنها -
قالت :كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد حىت خنرج البكر من خدرها ،حىت خنرج احليض فيكربن بتكبريهم

ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

ويف رواية :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان خيرج األبكار والعواتق وذات اخلدور واحليض
يف العيدين ،فأما احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمّي قالت :اي رسول هللا ،إحداان

ال يكون هلا جلباب؟ قال "لتلبسها أختها من جلباهبا".

لكن تتجنب الطيب والزينة الفاتنة ،وخترج تفلة بعيدة عن االختالط ابلرجال.
[فتاوى الصيام (. ] )948
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صالة العيد يف البيت
اجمليب د .سعود بن حممد البشر

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

هل جيوز صالة العيد يف البيت؟ وما حكم ذلك؟

اجلواب
ال تصلى صالة العيد يف البيت؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر إبخراج النساء والعواتق

ورابت اخلدور لصالة العيد ،انظر :البخاري ( ، )324ومسلم ( ، )890ومل يقل وبيوهتن خري هلن

كما قال ابلنسبة للصلوات اخلمس فإنه صح عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":ال متنعوا إماء هللا

مساجد هللا وبيوهتن خري هلن" أمحد ( ، )5468وأبو داود ( ، )567فصالة املرأة يف بيتها وهو خري
هلا من صالهتا يف املسجد إال العيد فال تصلي يف بيتها بل خترج إىل املصلى إذا كانت تستطيع أو ال
تصلي علماً أن صالة العيد فرض كفاية إذا قام هبا البعض سقط اإلمث عن الباقّي.

()214/6

صيغ التكبري يف العيد

اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

هناك صيغ متعددة لتكبريات العيد املقيدة ،أرجو توضيحا ،وأيهما أصحها؟ وهل صحيح أن ابن
تكرب على تكبريه؟ وجزاكم هللا خرياً .وهل
يكرب يف السوق والناس ِّ
عباس-رضي هللا عنهما -كان ِّ
هناك مراجع ميكن الرجوع إليها يف هذا الشأن؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ذكر الشاشي يف حلية العلماء اختالف الفقهاء ،فقال :ج( 2 :ص( ، )263 :والسنة عند الشافعية
كرب مرتّي)  ،وقال أبو حنيفة وأمحد:
كرب ثالاثً ،وإن شاء ه
يكرب ثالاثً نسقاً)  ،وقال مالك( :إن شاء ه
أن ِّ
(يكرب مرتّي)  ،ويف املهذب للشريازي الشافعي (ج1 :ص( : )121 :التكبري سنة يف العيدين؛ ملا
ِّ
روى انفع عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان

خيرج يف العيدين مع الفضل بن العباس ،وعبد هللا بن العباس وعلي ،وجعفر ،واحلسن ،واحلسّي،
وأسامة بن زيد ،وزيد بن حارثة ،وأمين بن أم أمين  -رضي هللا عنهم -رافعاً صوته ابلتهليل والتكبري،

فيأخذ طريق احلدادين حىت أييت املصلى) ا .هـ ،وقال ابن تيمية يف فتاواه ج24 :ص( :220 :أصح
األقوال يف التكبري الذي عليه مجهور السلف والفقهاء من الصحابة  -رضي هللا عنهم -واألئمة :أن
يكرب من فجر يوم عرفة إىل آخر أايم التشريق عقب كل صالة ،ويشرع لكل أحد أن جيهر ابلتكبري
ِّ
عند اخلروج إىل العيد ،وهذا ابتفاق األئمة األربعة.

()215/6

وصفة التكبري :املنقول عند أكثر الصحابة  -رضي هللا عنهم -قد روي مرفوعاً إىل النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -هللا أكرب ،هللا أكرب ،ال إله إال هللا وهللا أكرب وهلل احلمد ،وإن قال :هللا أكرب ثالاثً جاز،
يكرب ثالاثً ويقول :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له
يكرب ثالاثً فقط ،ومنهم من ِّ
ومن الفقهاء من ِّ

امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير) ا .هـ .قلت :وإن زاد بعد الثالث :هللا أكرب كبريا ،واحلمد

هلل كثريا ،وسبحان هللا بكرة وأصيال ،ال إله إال هللا ،وال نعبد إال إايه ،خملصّي له الدين ولو كره

الكافرون ،ال إله إال هللا وحده ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده ،ال إله إال هللا ،وهللا

أكرب؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال ذلك على الصفا) ا .هـ انظر املهذب (. )121/1

ويف سنن البيهقي الكربى ( )312/3أن عمر وابنه  -رضي هللا عنهما -كاان يكربان يف السوق،
يكرب يف قبته مبىن،
وليس ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-وعن عمر  -رضي هللا عنه -أنه كان ِّ

فيكربون حىت ترتج مىن تكبريا واحداً ،ويذكر
فيكربون ،فيسمعه أهل السوق ِّ
فيسمعه أهل املسجد ِّ
يكرب مبىن تلك األايم وخلف الصلوات ،وعلى فراشه ،ويف
عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أنه كان ِّ
فسطاطه وجملسه وممشاه تلك األايم مجيعاً .ا .هـ .واحلمد هلل رب العاملّي ،وهللا أعلم.

()216/6

القول :أب ّن خطبة العيد واحدة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

هل قال أحد من العلماء املتقدمّي :إن خطبة العيد واحدة .مع ذكر املرجع؟
اجلواب

ال أعلم أحداً قال بذلك من األئمة ،بل الذي رأيته هو إطباق أصحاب املذاهب األربعة وغريهم على
أهنا كخطبيت اجلمعة من جهة العدد ،وبينهما فروق تطلب يف مظاهنا ،وميكنك أن تراجع (املغين

. )276/3

()217/6

التكبري قبل العيد

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/صالة العيدين

التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

أحد اإلخوة يقول :إن صيغة التكبري قبل العيد هي هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب( ،ثالث مرات) مث
هللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد ،وأن أي شيء بعد ذلك ليس من السنة .هل قوله صحيح؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()218/6

حجر األخ املذكور ـ هداه هللا ـ فلو
أما السؤال عن صيغة التكبري :فاألمر يف صيغتها واسع ،ال كما ّ
قال الصيغة املذكورة يف السؤال ،أو هللا أكرب ـ مرتّي ـ مث هللا أكرب ـ مرتّي ـ وهلل احلمد فهذا صحيح؛

فإن كال الصيغتّي رويتا عن ابن عباس رضي هللا عنهما .قال ابن حجر :يف فتح الباري (: )462/2

(وأما صيغة التكبري ،فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان -رضي هللا
عنه -قال" :كربوا هللا :هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب كبرياً)  ،ونقل عن سعيد بن جبري ،وجماهد ،وعبد
الرمحن بن أيب ليلى ،أخرجه جعفر الفراييب يف كتاب "العيدين" من طريق يزيد بن أيب زايد عنهم ،وهو

قول الشافعي ،وزاد :وهلل احلمد ،وقيل :يكرب ثالاثً ،ويزيد ال إله إال هللا وحده ال شريك له اخل،

وقيل :يكرب ثنتّي بعدمها :ال إله اال هللا ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد ،جاء ذلك عن عمر رضي
هللا عنه ،وعن ابن مسعود رضي هللا عنه حنوه ،وبه قال أمحد وإسحاق ،أما إنكاره وحجره التكبري
بصيغة واحدة ،فغري صحيح ملا تقدم؛ وألن هذه الصيغ مل يثبت فيها شيء مرفوع إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وإمنا العمدة فيها على ما ورد من آاثر عن الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ومن ادعى أن

يف ذلك شيئاً اثبتاً عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فعليه الدليل ،نعم قد ورد يف هذا الباب شيء
مرفوع إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ولكنه ضعيف ال يثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -ولو
رجع صاحبك إىل املصنف البن أيب شيبة (، )490-488/1وسنن البيهقي ()316- 315/3
لرأى عظيم السعة يف هذا الباب ،وأن ما ورد عن السلف يف هذا الباب واسع جداً ،وهللا -تعاىل-

أعلم.

()219/6

كيفية قضاء صالة الكسوف
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/صالة الكسوف
التاريخ 1427/04/23هـ

السؤال

ملا كسفت الشمس حلقت اإلمام بعد الركوع الثالث من الصالة وأكملت الركعة الثانية كصفة صالة

الفريضة ،جهالً مين بصفة صالة الكسوف ومل أعلم صفتها إال بعد انتهائي من الصالة ،أفتوين

مشكورين؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمما هو معلوم أمهية صالة الكسوف وأهنما (الكسوف للشمس ،واخلسوف للقمر) من اآلايت اليت

خيوف هللا هبا عباده ،وأنه يشرع لإلنسان إذا حصل كسوف أن يبادر إىل الصالة مع اجلماعة ،وإذا مل
يتيسر له ذلك يصليها منفرداً ،والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا كسفت الشمس خرج جير رداءه

مسرعاً ،وأمر مناديه أن ينادي بـ (الصالة جامعة) وصلى ابلناس ركعتّي ،كل ركعة فيها ركوعان،
وسجداتن .صحيح البخاري ( )1040وصحيح مسلم (. )911

والركوع األول يف الركعة األوىل ،والركوع األول يف الركعة الثانية ،هو الركن وأما الركوع الثاين يف

الركعة األوىل والركوع الثاين يف الركعة الثانية الذي هو الرابع فهما من سنن الصالة.

وعلى هذا فهذا السائل يبدو أنه فاته الركوع األول يف الركعتّي ،وهو حينئذ أدرك الركوع الرابع

والذي هو الركوع الثاين يف الركعة الثانية وهو سنة ،وتعترب الصالة قد فاتته كمن أدرك اإلمام يف صالة

الفريضة مثالً بعد رفع اإلمام من الركوع يف آخر ركعة ،وحينئذ فكونه أتى بركعة واحدة بعد سالم
اإلمام ال يعين أنه أتى بصالة الكسوف ،وإمنا حتسب له سنة ،وإذا أداها وقد فات وقتها فإهنا ال
تقضى ،ولكن كان الواجب عليه يف مثل هذه احلالة بعد سالم اإلمام أن أييت بركعتّي.

هذا إذا كان ال يريد أن يعيد هيئة الصالة كما هي ،وإال كان األوىل له أن أييت بعد سالم اإلمام

بركعتّي كل ركعة فيها ركوعان ،يعين أربع ركوعات ،وأربع سجدات ،هذا هو العمل السليم يف قضاء
هذه الصالة ،وابهلل التوفيق.

()220/6

يصلي مخس ركعات بّي الرتاويح والقيام
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1425/11/23هـ

السؤال

إمام مسجدان يصلي يف العشر األواخر من رمضان ركعتّي يف الرتاويح وثالث يف صالة القيام؛
استناداً حلديث عائشة -رضي هللا عنها .-ما رأيكم يف هذا العمل؟.

اجلواب

احلمد هلل.

حديث عائشة  -رضي هللا عنها -تقول فيه ما جاء يف صحيح البخاري ( ، )1147ومسلم ()738
" :ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة ،يصلي
أربعاً ،فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصلي ثالاثً،
فقالت عائشة  -رضي هللا عنها( :-فقلت :اي رسول هللا :أتنام قبل أن توتر؟)  ،فقال" :اي عائشة:
إن عيين تنامان وال ينام قليب" ،هذا هو حديث عائشة  -رضي هللا عنها -كان النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -يصلي مثاين ركعات بتؤده ،وخشوع ،وقد أمره هللا -تعاىل -أن يقوم نصف الليل ،فهو
يقومه بثماين ركعات ،حىت تورمت قدماه ،فإذا كان اإلمام يصلي ركعتّي يطيل فيهما القراءة والركوع
والسجود ،كما كان يفعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فهذا شيء طيب ،والرتاويح قيام ليل

فليس فيها شيء حم ّدد ،فما عمله اإلنسان فهو فيه مأجور ،وكلما كان العمل أكثر ،كان أكثر أجراً،
والناس اآلن يصلون مثاين ركعات بساعة أو نصف ساعة ،هم مأجورون قدر الساعة أو قدر نصف

الساعة ،لكن ليست هذه صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-أما الثالث اليت كان يصليها النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فهي بعد الثمان .وهللا أعلم.

()221/6

قيام ٍ
ليلة يف مجاعة مرًة واحدة

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1424/10/19هـ
السؤال

عملت دعوة لقيام ليل مجاعي ،ليلة واحدة فقط ال غريها ،وهي ليلة إجازة مناسبة ،فأخربين أحد
اإلخوة أن هذا يعترب ختصيصا فيدخل يف دائرة البدعة ،فرددت عليه أن هذا ال يعترب ختصيصا ألنين مل
أقم بعمله يف ليلة معينة أسبوعيا ،بل هي مرة واحدة فقط ،قد حتدث مرة يف كل أسبوع ،أو مرة كل

شهر ،من غري حتديد يوم من أايم األسبوع بذاته ،فهل كالمي صحيح؟
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد..

فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه
البخاري ( )2697ومسلم ( ، )1718من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -ويف رواية ملسلم":من

عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" ،وإذا نظران إىل صالة النافلة مجاعة كقيام الليل فإن ذلك يف غري
رمضان مل يكن معتاداً من النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال من الصحابة  -رضي هللا عنهم -ولكن

فعله أحياانً كما لو صلى رفقة سفر مجاعة ليلةً من الليايل أو صلى الرجل مع زوجته أحياانً وحنو ذلك

فهذا ال أبس به ،وله أصل يف صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلليل ،مث جاء ابن عباس  -رضي

هللا عنهما  -فصلى معه ،متفق عليه البخاري ( )183ومسلم ( ، )763وكما يف مسلم ()3014

يف قصة جابر وجبار  -رضي هللا عنهما -حيث صليا مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -والظاهر أن
صالته كانت انفلة ،وأما ختصيص يوم أو ليلة هلذا العمل سواء كان حمدداً أو كان ليلة يف كل أسبوع
من غري حتديد ،أوكل شهر ،فهذا فيما يظهر يل قد يدخل يف االبتداع ،وال سيما ابقرتانه بدعوة

اآلخرين إىل البيت مثالً لصالة مجاعية.

()222/6

أحكام صالة الليل
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
هناك اي فضيلة الشيخ أسئلة كثرية تتعلق ابلفقه اإلسالمي مل أجد إىل اآلن هلا جواابً شافياً ،فبالرغم

من اطالعي على بعض كتب الفقه ،وحضور بعض الدروس والدورات العلمية إال أنين ما زلت أشكو

من قصور فهمي جتاهها ،وحرييت حوهلا.

وهذه املسائل -اي شيخنا -كثرية ،لكن أذكر منها يف هذا السؤال شيئاَ ًُ واحداً ،مث إذا يسر هللا أتبعه
بغريه ،وسؤايل أو إشكايل هو :حول صالة الليل أو الوتر أو التهجد أو الرتاويح أيضاً ،فوهللا اي شيخ
إىل اآلن ال أعرف كيف أفرق بّي هذه الصلوات ،وهل هي عبادة واحدة حتت مسميات خمتلفة؟ أم

أهنا عبادات مستقلة؟ فأان عندما أريد أن أوتر يف كل ليلة ،أسأل نفسي هل صاليت هذه هي اليت
عناها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بقوله":صالة الليل مثىن مثىن"؟ أم أهنا هي الصالة اليت

وصفتها عائشة -رضي هللا عنها -لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بقوهلا":ماكان يزيد رسول هللا

على  11ركعة " ...؟ وهل الرتاويح هي نفسها الوتر؟ وهل التهجد هو الوتر أيضاً؟ وأين موقع الوتر
يف هاتّي الصالتّي كيفية وزمنا؟ وهل صالة الرتاويح هلا وقت ابتداء وانتهاء؟ أم أهنا مبجرد دخول

الليل؟ مث إنين -اي شيخ -أعلم أن الوتر قد يكون بركعة واحدة ،فهل يف هذا دليل اثبت عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم-؟ أفتوين يف أمري مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.اجلواب
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كل ما ذكرت داخل يف جنس صالة الليل ،لكن بعض الفقهاء يفرق بّي التهجد والرتاويح وإحياء
الليل ،فيقول التهجد هو صالة الليل بعد النوم يف أي ليلة ،والرتاويح هي صالة الليل يف رمضان

خاصة ،وأما إحياء الليل فهو القيام فيه ابلصالة وغريها من الذكر وقراءة القرآن ،أما صالة الوتر

فهي صالة ختتم هبا صالة الليل ،وقد قيل إهنا جزء من صالة الليل أو التهجد ،وقيل بل الوتر غري

التهجد ،والظاهر أن الوتر صالة مستقلة ،لذلك يذكر الفقهاء سنية كونه يف آخر النوافل اليت تصلى

ابلليل حلديث":اجعلوا آخر صالتكم ابلليل وتراً" البخاري ( ، )998ومسلم ( ، )751وأكثر الوتر
إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركعة ،وأدىن الكمال ثالث ركعات ،وجيوز اإليتار بركعة واحدة،

حلديث":صالة الليل مثىن مثىن فإن خفتم الصبح فأوتروا بواحدة" البخاري ( ، )472ومسلم
( ، )749وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
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ختم القرآن يف رمضان
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/2هـ

السؤال

هل ميكن أن يستفاد من مدارسة جربائيل -عليه السالم -للنيب -صلى هللا عليه وسلم -القرآن يف
رمضان أفضلية ختم القرآن؟

اجلواب
نعم يستفاد منها املدارسة ،وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ ألن الرسول -

عليه الصالة والسالم -دارس جربائيل لالستفادة؛ ألن جربائيل هو الذي أييت من عند هللا -جل

وعال -وهو السفري بّي هللا والرسل ،فجربائيل ال بد أن يفيد النيب -صلى هللا عليه وسلم -أشياء من
جهة هللا -عز وجل ،-من جهة إقامة حروف القرآن ،ومن جهة معانيه اليت أرادها هللا ،فإذا دارس

اإلنسان من يعينه على فهم القرآن ،ومن يعينه على إقامة ألفاظه ،فهذا مطلوب كما دارس النيب -
صلى هللا عليه وسلم -جربائيل ،وليس املقصود أن جربائيل أفضل من النيب -عليه الصالة والسالم-
 ،ولكن جربائيل هو الرسول الذي أتى من عند هللا فيبلغ الرسول -عليه الصالة والسالم -ما أمره

هللا به من جهة القرآن ،ومن جهة ألفاظه ،ومن جهة معانيه ،فالرسول -صلى هللا عليه وسلم-

يستفيد من جربائيل من هذه احليثية ،ال أن جربائيل أفضل منه -عليه الصالة والسالم ،-بل هو

أفضل البشر وأفضل من املالئكة -عليه الصالة والسالم ،-لكن املدارسة فيها خري كثري للنيب -
صلى هللا عليه وسلم -ولألمة؛ ألهنا مدارسة ملا أييت به من عند هللا ،وليستفيد مما أييت به من عند هللا
-عز وجل.-

وفيه فائدة أخرى ،وهي :أن املدارسة يف الليل أفضل من النهار؛ ألن هذه املدارسة كانت يف الليل،
ومعلوم أن الليل أقرب إىل اجتماع القلب وحضوره واالستفادة أكثر من املدارسة هناراً.
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وفيه أيضاً من الفوائد :شرعية املدارسة ،وأهنا عمل صاحل حىت ولو يف غري رمضان؛ ألن فيه فائدة

لكل منهما ،ولو كانوا أكثر من اثنّي فال أبس أن يستفيد كل منهم من أخيه ،ويشجعه على القراءة،

وينشطه فقد يكون ال ينشط إذا جلس وحده ،لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زمالء كان ذلك

أشجع له وأنشط له ،مع عظم الفائدة فيما حيصل بينهم من املذاكرة واملطالعة فيما قد يشكل
عليهم ،كل ذلك فيه خري كثري.

وميكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من اإلمام على اجلماعة يف رمضان نوع من هذه

املدارسة؛ ألن يف هذا إفادة هلم عن مجيع القرآن ،وهلذا كان اإلمام أمحد -رمحه هللا -حيب ممن يؤمهم
أن خيتم هبم القرآن ،وهذا من جنس عمل السلف يف حمبة مساع القرآن كله ،ولكن ليس هذا موجباً
ألن يعجل وال يتأىن يف قراءته ،وال يتحرى اخلشوع والطمأنينة ،بل حتري هذه األمور أوىل من مراعاة
اخلتمة.
جمموع فتاوى الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ،-اجلزء اخلامس عشر ،ص ( )324فتوى رقم
(. )114
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صفة صالة الليل
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1423/3/15
السؤال

ما صفة صالة الليل على وجه اإلمجال؟ وما أقلها؟ وهل الصالة بثالث ركعات بتسليمتّي جمزئة ملن
يصليها؟ ومىت يبدأ الثلث األخري من الليل ومىت ينتهي؟ (أمتىن معرفة توقيته ابلساعة يف املنطقة

الوسطى)  .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
صالة الليل هي ما يصلى ما بّي العشاء والفجر ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول ":صالة الليل

مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة" البخاري ( )472ومسلم ( )749أي أن
سر له ركعتّي ركعتّي يعين يصلي ركعتّي مث يسلِّم مث يقوم ويصلي ركعتّي ويسلِّم
اإلنسان يصلي ما تي ه

وهكذا.

ِ
يقصر القراءة ويكثر من الركعات فهذا راجع
إن شاء أن يطيل القراءة ويقلّل الركعات ،وإن شاء أن ّ
إليه حسب نشاطه ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ،ولكنه -

أحياانً -يقرأ يف الركعة الواحدة ابلبقرة وآل عمران والنساء.

فاإلنسان إذا انتهى أو أوشك على االنتهاء خيتمها بركعة واحدة توتر له ما صلى يف ليلته.

وصالة الليل أقلها ركعة واحدة ،ولو أن إنساانً أوتر بركعة واحدة فإن هذا صحيح ،وقد روي عن
عدد من الصحابة منهم :أبو بكر -رضي هللا تعاىل عنه ،-وعائشة -رضي هللا عنها -وغريهم.

وإن أوتر بثالث ركعات بتسليمتّي فإن هذا هو أدىن الكمال ،واألفضل لإلنسان أن يزيد عن ذلك
حبيث يصلي إحدى عشرة ركعة ،أو تسعاً ،أو سبعاً ،أو مخساً حبسب نشاطه وقدرته.
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أ هما سؤاله عن الثلث األخري من الليل مىت يبدأ ومىت ينتهي فإن هذا خيتلف من وقت آلخر ،فليل

الصيف غري ليل الشتاء ،وأنت تقسم ما بّي غروب الشمس وطلوع الفجر إىل ثالثة أقسام ،والثلث
األخري منها يف ليلتك اليت تريد أن تصلي فيها تعرف قدره هل هو ثالث ساعات أو ثالث ساعات
ونصف أو أربع ساعات؟ حبسب اختالف طول الليل وقصره.
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هل التفكر من قيام الليل؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما هي حقيقة قيام الليل؟ وهل صحيح القول أبن املسلم مادام مستيقظا ولو على فراشه فهو يف قيام

إذا كان يتفكر يف خملوقات هللا؟
اجلواب

حقيقة قيام الليل أن تقوم هلل مؤدايً لصالة الليل؛ وهي إحدى عشرة ركعة أو ما تستطيع منها.

أما التفكر يف خملوقات هللا ،والتسبيح ،أو قراءة القرآن فال شك أنه عبادة يؤجر عليها املسلم ،لكنها

ال تسمى قياماً ،ولذلك يقول هللا تعاىل يف صفات املؤمنّي" :كانوا قليالً من الليل ما يهجعون

وابألسحار هم يستغفرون" [الذارايت ]18-17 :ولو كان االستغفار قياماً مل خيصه ابلذكر ،وقال
آان َء اللهْي ِل
أيضاً" :والذين يبيتون لرهبم سجداً وقياماً" [الفرقان ، ]64 :وقال أيضاً" :أَ هم ْن ُه َو قَانِ ٌ
ت َ
سِ
اجداً وقائماً حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه [ " ...الزمر ، ]9 :وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد
َ
وعلى آله وأصحابه.
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وقت قيام الليل

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1423/10/24هـ
السؤال

يف أي وقت يفضل قيام الليل؟ وكيف يل أن أقسمه ابعتبار أن أذان العشاء يف حوايل الساعة 7:13
وأذان الفجر حوايل الساعة  4:30تقريباً؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

نقسم الليل من غروب الشمس إىل طلوع الفجر على ثالثة والقسم األخري من هذا هو ثلث الليل

اآلخر ،ألنه خيتلف من وقت إىل وقت ،وإمنا هو من قسمة جمموع الليل من غروب الشمس إىل
طلوع الفجر على ثالثة ،والثلث األخري هو ثلث الليل اآلخر.
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آخر وقت قيام الليل
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1424/9/7هـ
السؤال

قيام الليل يبدأ من بعد صالة العشاء ،سؤايل :مىت ينتهي؟ ألين أصحو فجأة على األذان ،فهل يل أن
أوتر بركعة؟ أي أن صالة الليل تنتهي عند اإلقامة لصالة الفجر.
جزاكم هللا كل خري أرجو اإلجابة الوافية الشافية.

اجلواب

نقول :ينتهي بطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر؛ يعين دخل وقت صالة الفجر حبيث إن املؤذن يؤذن،
فإنه ينتهي وقت صالة الليل ،وحينئذ يقضيها اإلنسان بعد طلوع الشمس وارتفاعها ،أي عند انتهاء

وقت النهي ،يقضيها ضحى ،ويصليها شفعاً ال وتراً ،إذا كان عادته أن يصلي يف الليل ثالاثً فليصلها

يف الضحى أربعاً ،وإذا كان عادته أن يصليها يف الليل إحدى عشرة ركعة ،فليصلها يف الضحى اثنيت
عشرة ركعة.
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عدد ركعات التهجد
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال

حنن جمموعة من الشباب اتبعّي حللقة حتفيظ القرآن الكرمي ،نصلي صالة الرتاويح مع اإلمام مثان

ركعات ،مث نؤخر الوتر إىل الثلث األخري من الليل ،حيث نقوم بصالة التهجد مثان ركعات ،ويف بعض

األحيان نزيد يف الركعات من ابب االستزادة من الطاعات يف هذا الشهر الفضيل ،مع اعتقادان أن
السنة هي صالة مثان ركعات فهل علينا من حرج شرعي يف فعلنا؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

األوىل أن تقوموا مع اإلمام الذي صليتم معه يف أول الليل حىت ينصرف؛ ليكتب لكم قيام ليلة ،كما

قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " :-من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة" أمحد

( ، )21419الرتمذي ( ، )806النسائي ( ، )1364أبو داود ( ، )1375ابن ماجة (، )1327
وإذا انصرفتم قبل الشفع والوتر مل حيصل لكم هذا الفضل العظيم.

وإذا أردمت القيام للصالة يف آخر الليل فال إشكال يف ذلك ،ولكن من دون وتر؛ ألنكم أوترمت مع
اإلمام يف أول الليل ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :ال وتران يف ليلة" صحيح اجلامع

لأللباين ( ، )7567وإذا أردمت أن يكون وتركم يف آخر الليل؛ ألنه أرجى لإلجابة ،فصلوا الوتر مع
اإلمام يف أول الليل مث إذا سلم اشفعوا الوتر فأتوا بركعة؛ لئال جيتمع وتران يف ليلة ،أما مسألة عدد

الركعات فالسنة االقتصار على إحدى عشرة ركعة ملن أطال القيام ،والركوع والسجود ،أما من مل
يطل ذلك فال حرج يف زايدة الركعات ما شاء ،واألمر يف ذلك واسع واحلمد هلل ،وهللا أعلم.
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أهتجد يف بييت أم يف املسجد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أيهما أفضل للشخص يف صالة التهجد الصالة يف املسجد أم يف منزله؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاألفضل أن تصليها مع املسلمّي يف املسجد ألمرين:

إحياء لسنة الرتاويح.
أوالًً :

اثنياً :حتصيالً لفضيلة اجلماعة ،وألن من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة.

ولكن إن كان اإلمام يُسرع يف صالته حبيث ال يتأتى للمأموم اخلشوع والطمأنينة ،فلْيُصليها مع إمام
آخر ،فإن مل جيد صالها يف بيته.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قيام اإلمام للثالثة يف الرتاويح سهواً
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

يف صالة القيام يف شهر رمضان الكرمي سها اإلمام وقام إىل الركعة الثالثة مع تذكري من خلفه له.

ولكنه سلم مث قام وصلى ركعة واحدة فقط وسجد سجديت السهو .مث حدث يف مسجد آخر نفس

املشكلة ولكن اإلمام يف هذه احلالة مل يذكره أحد فقام وصلى ركعتّي مث سجد سجديت السهو ما

حكم ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كرب اإلمام انوايً الصالة ركعتّي للرتاويح مثالً فإنه إذا زاد ركعة اثلثة انسياً عليه أن يرجع إىل

التشهد إذا تذكر أثناء الثالثة أنه زادها وإن مل يتذكر حىت جلس فإنه يتشهد ويسجد للسهو بعد

السالم ابعتبار أنه زاد ركعة هذا هو الصحيح ويدل على صحته عموم قوله  -صلى هللا عليه وسلم
" :إمنا األعمال ابلنيات" أخرجه البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907من حديث عمر  -رضي هللاعنه .-
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قراءة اإلخالص بّي ركعات الرتاويح
اجمليب حممد بن سعود اخلميس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

ما حكم قراءة سورة اإلخالص عقب كل ركعتّي من صالة الرتاويح؟.
اجلواب
هذا العمل ال أصل له ،بل هو من البدع؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يفعله ،ومل أيمر به

أصحابه  -رضي هللا عنهم ،-وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :من أحدث يف أمران هذا
ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ( )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة -رضي هللا
عنها .-وهللا أعلم.
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اخلشوع يف قيام الليل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1425/06/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل يشرتط يف قيام الليل ،أو هل من عالمة قبوله أن خيشع اإلنسان ويتفكر لدرجة البكاء؟ ألنين

أحياانً كثرية ال تدمع عيين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال يشرتط يف قيام الليل ما ذكرت ،وليس عالمة على القبول من عدمه ،وإمنا على املصلي مطلقاً -

فرضاً أو نفالً يف الليل أو النهار -أن خيشع ويتدبر ما يقرأ ،ويتفكر يف اآلايت ،وحيضر قلبه ما
استطاع؛ فذلك من متام الصالة .وهللا أعلم.

()236/6

تغيري عدد ركعات الرتاويح
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح
التاريخ 1425/09/10هـ
السؤال

احلمد هلل.
ما قول أهل العلم األجالء يف وجود مساجد يف أرضنا كانت تصلي الرتاويح عشرين ركعة ،ومت تعيّي

أئمة جدد فأصروا على الصالة مثاين ركعات فقط ،بينما املصلّي يطالبون ببقاء العشرين مما أدى إىل

اختالف .فما احلكم الشرعي؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما ينبغي هلم أن خيتلفوا يف هذا ،فاألمر فيه سعة ،وهلل احلمد ،فإن صلوا عشرين ركعة وأوتروا بثالث
ِ
صلهى
َح َد ُك ْم ُّ
الص ْب َح َ
فحسن؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
"ص َالةُ اللهْي ِل َمثْ َىن َمثْ َىن ،فَِإذَا َخش َي أ َ
ِ
ِ
صلهى" .متفق عليه :البخاري ( )991ومسلم ( . )749وألن عمر ،رضي
َرْك َعةً َواحدةً تُوت ُر لَه َما قَ ْد َ
هللا عنه ،والصحابة ،رضي هللا عنهم ،صلوها بعض األحيان عشرين ركعة سوى الوتر ،وهم أعلم

الناس بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن اقتصروا على مثاين ركعات وأوتروا بثالث وحسنوهن
ول هِ
اَّلل
(ما َكا َن َر ُس ُ
وطولوهن ليكون اجملموع إحدى عشرة ركعة ،فقد قالت عائشة ،رضي هللا عنهاَ :
ِ
صلهى ه
صلِّي أ َْربَـ ًعا فَ َال تَ ْسأ َْل َع ْن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَ ِزي ُد ِيف َرَم َ
ضا َن َوَال ِيف غَ ِْريه َعلَى إِ ْح َدى َع ْش َرةَ َرْك َعةً ،يُ َ
َ
حسنِ ِه هن وطُوهلِِ هن ،مثُه ي ِ
ِِ
ِ
شةُ:
ت َعائِ َ
صلِّي ثََال ًاث)  .فَـ َقالَ ْ
صلّي أ َْربَـ ًعا فَ َال تَ ْسأ َْل َع ْن ُح ْسن ِه هن َوطُوهل هن ،مثُه يُ َ
َُ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
ام قَـلِْيب".
ام قَـ ْب َل أَ ْن تُوت َر؟)  .فَـ َق َ
ْتَ :اي َر ُس َ
"اي َعائ َ
شةُ ،إِ هن َع ْي َه
(فَـ ُقل ُ
ين تَـنَ َامان َوَال يَـنَ ُ
اَّلل ،أَتَـنَ ُ
الَ :
متفق عليه :البخاري ( )1147ومسلم (. )738
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هدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف قيام الليل
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/قيام الليل والرتاويح

التاريخ 1426/09/16هـ

السؤال

أرجو منكم أن تذكروا يل هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قيام الليل بشيء من اإلسهاب.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فكان من هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم -إطالة الصالة ابلليل ،وتطويل القراءة ،وكان يداوم
على قيام الليل يف رمضان وغريه ،وقد جاء يف أحاديث كثرية وصف صالة النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف قيام الليل ،منها ما أييت:
ول هِ
ص َالةُ ر ُس ِ
اَّلل -
ف َكانَ ْ
شةَ  -رضي هللا عنها َ :-ك ْي َ
عن أَِيب َسلَ َمةَ بْ ِن َع ْب ِد ال هر ْمحَ ِن ،أَنههُ َسأ ََل َعائِ َ
ت َ َ
ول هِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -يَ ِزي ُد ِيف
تَ :ما َكا َن َر ُس ُ
ضا َن؟ ،قَالَ ْ
صلى هللا عليه وسلمِ -يف َرَم َ
ضا َن ،وَال ِيف غَ ِْريهِ علَى إِح َدى ع ْشرةَ رْكعةً ،ي ِ
ِِ
ِ
صلِّي
صلّي أ َْربَـ ًعا فََال تَ ْسأ َْل َع ْن ُح ْسن ِه هن َوطُوهل هن ،مثُه يُ َ
َ ْ َ َ ََ َُ
َرَم َ َ
ِِ
ِ
صلِّي ثََال ًاث ....أخرجه البخاري ( ، )1147ومسلم
أ َْربَـ ًعا فَ َال تَ ْسأ َْل َع ْن ُح ْسن ِه هن َوطُوهل هن ،مثُه يُ َ
(. )738
ول هِ
وعن عب ِد هِ
ص َالةِ ر ُس ِ
اَّلل بْ ِن َش ِق ٍ
اَّلل -صلى هللا عليه
يق ،قَ َ
ْت َعائِ َ
الَ :سأَل ُ
َ ْ َْ
شةَ -رضي هللا عنهاَ -ع ْن َ َ
تَ :كا َن ي ِ ِ
ٍ ِ
ِ
صلِّي لَْي ًال طَ ِو ًيال
وسلمَ -عن تَطَُّو ِع ِه؟ فَـ َقالَ ْ
صلّي م ْن اللهْي ِل ت ْس َع َرَك َعات في ِه هن الْ ِوتْـ ُرَ ،وَكا َن يُ َ
َُ
قَائِما ،ولَي ًال طَ ِو ًيال قَ ِ
اع ًداَ ،وَكا َن إِذَا قَـ َرأَ َو ُه َو قَائِ ٌم َرَك َع َو َس َج َد َو ُه َو قَائِ ٌمَ ،وإِذَا قَـ َرأَ قَا ِع ًدا َرَك َع َو َس َج َد
ً َْ
ِ
صلهى َرْك َعتَ ّْي .أخرجه مسلم (. )730
َو ُه َو قَاع ٌدَ ،وَكا َن إِذَا طَلَ َع الْ َف ْج ُر َ
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وعنها -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -كا َن ي ِ ِ
سا ،فَـيَـ ْق َرأُ َو ُه َو
َُ
صلّي َجال ً
جالِس ،فَِإذَا ب ِقي ِمن قِر ِ
ِ
ام فَـ َق َرأَ َو ُه َو قَائِ ٌم ،مثُه َرَك َع ،مثُه َس َج َد
ّي أ َْو أ َْربَع َ
اءتِه قَ ْد ُر َما يَ ُكو ُن ثََالثِ َ
ّي آيَةً ،قَ َ
َ َ ْ ََ
َ ٌ
ِ
ِ
ك .أخرجه البخاري ( ، )1119ومسلم (. )731
مثُه يَـ ْف َع ُل ِيف ال هرْك َع ِة الثهانِيَ ِة مثْ َل ذَل َ
ات لَْيـلَ ٍة ،فَافْـتَـتَ َح
هيب -صلى هللا عليه وسلمَ -ذ َ
صلهْي ُ
وعن حذيفة -رضي هللا عنه -قالَ :
ت َم َع النِ ِّ
ْت :يَـ ْرَك ُع ِهبَا ،مثُه
صلِّي ِهبَا ِيف َرْك َع ٍة ،فَ َم َ
ت :يَـ ْرَك ُع ِع ْن َد ال ِْمائَ ِة ،مثُه َم َ
ضى ،فَـ ُقل ُ
ضى ،فَـ ُقل ُ
الْبَـ َق َرةَ ،فَـ ُق ْل ُ
ْت :يُ َ
ٍِ
آل ِعمرا َن فَـ َقرأَها ،يـ ْقرأُ م َ ِ
ِ
يح َسبه َحَ ،وإِذَا
رت ّس ًال ،إِذَا َم هر ِآبيَة ف َ
يها تَ ْسبِ ٌ
ََ ََ َُ
سَ
اء فَـ َق َرأ ََها ،مثُه افْـتَـتَ َح َ ْ َ
افْـتَـتَ َح النّ َ
ِ
ِ
س َؤ ٍال َسأ ََلَ ،وإِذَا َم هر بِتَـ َع ُّو ٍذ تَـ َع هوذَ ،مثُه َرَك َع ،فَ َج َع َل يَـ ُق ُ
ولُ " :س ْب َحا َن َرَِّيب ال َْعظ ِيم " ،فَ َكا َن ُرُكوعُهُ
َم هر ب ُ
الَِ " :مسع ه ِ ِ
الُ " :س ْب َحا َن
َْحن ًوا ِم ْن قِيَ ِام ِه ،مثُه قَ َ
ام طَ ِو ًيال قَ ِريبًا ِممها َرَك َع ،مثُه َس َج َد فَـ َق َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ " ،مثُه قَ َ
َ
ودهُ قَ ِريبًا ِم ْن قِيَ ِام ِه .أخرجه مسلم (. )772
َرَِّيب ْاألَ ْعلَى " ،فَ َكا َن ُس ُج ُ
ول هِ
ت َم َع ر ُس ِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم-
وعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قالَ :
صلهْي ُ َ
ت أَ ْن أ ِ
ت ِأبَم ِر سوٍء ،قَ َ ِ
س َوأ ََد َعهُ أخرجه مسلم
ت بِ ِه؟ قَ َ
فَأَطَ َ
الَ :مهَ ْم ُ
يل َوَما َمهَ ْم َ
ْ
ال َح هىت َمهَ ْم ُ ْ َ ْ
ال :ق َ
َجل َ
(. )773
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ت ِيف بـ ْي ِ
وع ْن ابْ ِن َعبه ٍ
ف
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
ت َك ْي َ
ت َخالَِيت َم ْي ُمونَةَ -رضي هللا عنها -فَـبَـ َقيْ ُ
َ
ال :بِ ُّ َ
ول هِ
ِ
صلهى ه
ام إِ َىل
ام فَـبَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
صلِّي َر ُس ُ
يُ َ
س َل َو ْج َههُ َوَك هف ْيه ،مثُه َان َم مثُه قَ َ
ال :فَـ َق َ
اَّلل َ -
ال ،مثُه غَ َ
ِ
ِ ِ
ص َع ِة فَأَ َكبههُ بِيَ ِدهِ َعلَْيـ َها ،مثُه تَـ َو ه
ّي
صه
ضأَ ُو ُ
ب ِيف ا ْجلَْفنَ ِة أ َْو الْ َق ْ
سنًا بَ ْ َ
الْق ْربَة فَأَطْلَ َق شنَاقَـ َها ،مثُه َ
ض ً
وءا َح َ
َخ َذِين فَأَقَ َام ِين َع ْن َميِينِ ِه،
سا ِرهِ ،قَ َ
ال ُْو ُ
ال :فَأ َ
ت إِ َىل َجنْبِ ِه فَـ ُق ْم ُ
ت فَـ ُق ْم ُ
صلِّي ،فَ ِجئْ ُ
ام يُ َ
وءيْ ِن ،مثُه قَ َ
ض َ
ت َع ْن يَ َ
ول هِ
ص َالةُ ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ثََال َ
فَـتَ َك َاملَ ْ
ث عَ ْش َرةَ َرْك َعةً ،مثُه َان َم َح هىت نَـ َف َخَ ،وُكنها نَـ ْع ِرفُهُ
اَّلل َ -
ت َ َ
ِِ
إِ َذا َانم بِنـ ْف ِخ ِه ،مثُه َخرج إِ َىل ال ه ِ
ِ
اج َع ْل
صلهى ،فَ َج َع َل يَـ ُق ُ
َ َ
ص َالتِه -أ َْو ِيف ُس ُجوده" :-الله ُه هم ْ
ص َالة فَ َ
ول ِيف َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
وراَ ،و َخل ِْفي
وراَ ،وِيف بَ َ
ص ِري نُ ً
وراَ ،وأ ََمامي نُ ً
وراَ ،و َع ْن مشَ ِايل نُ ً
وراَ ،و َع ْن َمي ِيين نُ ً
وراَ ،وِيف مسَْعي نُ ً
ِيف قَـلِْيب نُ ً
ِ
ورا" .أخرجه البخاري (، )117
ورا ،أ َْو قَ َ
الَ :و ْ
وراَ ،و ْ
اج َعل ِْين نُ ً
اج َع ْل ِيل نُ ً
وراَ ،وَحتْ ِيت نُ ً
وراَ ،وفَـ ْوقي نُ ً
نُ ً
ومسلم (. )763
اس -ر ِ
صلهى ه
ض َي ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -إِ َذا َهتَ هج َد ِم ْن اللهْي ِل
اَّللُ َع ْنـ ُه َما -قَا َلَ :كا َن النِ ُّ
َ
هيب َ -
وع ْن ابْ ِن َعبه ٍ َ
سمو ِ
سمو ِ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
قَ َ
ت َر ُّ
ضَ ،ولَ َ
ال" :الله ُه هم َربهـنَا لَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ
ب ال ه َ َ
ت قَـيّ ُم ال ه َ َ
سمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ك ا ْحلَقَُّ ،وَو ْع ُد َك
ت ا ْحلَقَُّ ،وقَـ ْولُ َ
َوَم ْن فِي ِه هنَ ،ولَ َ
ض َوَم ْن فِي ِه هن ،أَنْ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد أَنْ َ
ت نُ ُ
ور ال ه َ َ
ِ
ك
هار َحقٌَّ ،وال ه
ت َو َعلَْي َ
ت َوبِ َ
اعةُ َحقٌّ ،الله ُه هم لَ َ
آم ْن ُ
َسلَ ْم ُ
سَ
كأْ
ك َ
ا ْحلَقَُّ ،ول َقا ُؤ َك ا ْحلَقَُّ ،وا ْجلَنهةُ َحقٌَّ ،والن ُ
ِ
ت
َس َر ْر ُ
ت َوَما أَخ ْهر ُ
ت َوبِ َ
ْت َوإِلَْي َ
تَ ،وَما أَنْ َ
ت َوأَ ْعلَْن ُ
هم ُ
ك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
تَـ َوهكل ُ
ت َوأ ْ
ت ،فَا ْغف ْر ِيل َما قَد ْ
ك َخ َ
ت .أخرجه البخاري ( ، )7442ومسلم (. )769
أَ ْعلَ ُم بِ ِه ِم ِّين َال إِلَهَ إِهال أَنْ َ

()240/6
ول هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -لَْيـلَةً ِم ْن ال ِْف َر ِ
صلهى ه
اش
ت َر ُس َ
شةَ -رضي هللا عنها -قَالَ ْ
و َع ْن َعائِ َ
ت :فَـ َق ْد ُ
اَّلل َ -
ت ي ِدي َعلَى بطْ ِن قَ َدم ْي ِه و ُهو ِيف الْمس ِج ِد و ُمهَا م ْنصوبـتَ ِ
انَ ،و ُه َو يَـ ُق ُ
َعوذُ
ول" :الله ُه هم أ ُ
َْ َ َ َُ
َ
فَالْتَ َم ْستُهُ فَـ َوقَـ َع ْ َ
َ َ َ
ُح ِ
ت َك َما
ضَ
صي ثَـنَاءً َعلَْي َ
ك ِم ْن َ
َعوذُ بِ َ
ك ِم ْن ُع ُقوبَتِ َ
كَ ،وِمبَُعافَاتِ َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َ
بِ ِر َ
ك أَنْ َ
كَ ،وأ ُ
كَ ،ال أ ْ
ك" .أخرجه مسلم (. )486
ت َعلَى نَـ ْف ِس َ
أَثْـنَـ ْي َ
ب -رضي هللا عنه -عن رس ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
وع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
ام إِ َىل
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -أَنههُ َكا َن إِ َذا قَ َ
ول ه َ
َْ َُ
ّ
ِ
ِ
ِِ
سماو ِ
ص َالِيت
ص َالةِ قَ َ
ال ه
"و هج ْه ُ
ض َحنِي ًفا َوَما أ ََان م ْن ال ُْم ْش ِرك َ
ات َو ْاأل َْر َ
ّي إِ هن َ
ت َو ْج ِه َي للهذي فَطََر ال ه َ َ
الَ :

ِ
ِِ
ِ
ونُ ِ
ت
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
ّيَ ،ال َش ِر َ
ّي ،الله ُه هم أَنْ َ
ت َوأ ََان م ْن ال ُْم ْسل ِم َ
ب ال َْعالَ ِم َ
اي َوممََ ِايت هَّلل َر ِّ
سكي َو َْحميَ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ب َذنِْيب فَا ْغف ْر ِيل ذُنُ ِ
ويب َمج ًيعا إنههُ َال
ال َْمل ُ
رتفْ ُ
ت َرِّيب َوأ ََان َع ْب ُد َك ظَلَ ْم ُ
ت أَنْ َ
ك َال إلَهَ إ هال أَنْ َ
ت نَـ ْفسي َوا ْع ََ
ِ ِ
ِ ِ
يَـغْ ِف ُر ُّ
ف َع ِّين َسيِّئَـ َها َال
اص ِر ْ
سنِ َها إِهال أَنْ َ
وب إِهال أَنْ َ
تَ ،و ْ
س ِن ْاألَ ْخ َال ِق َال يَـ ْهدي أل ْ
تَ ،و ْاهدِين أل ْ
الذنُ َ
َح َ
َح َ
كَ ،وال ه
ك َو ْ
ك
ص ِر ُ
ك َوإِلَْي َ
ك ،أَ َان بِ َ
س إِلَيْ َ
اخلَ ْريُ ُكلُّهُ ِيف يَ َديْ َ
ك َو َس ْع َديْ َ
ت ،لَبهـ ْي َ
ف َع ِّين َسيِّئَـ َها إِهال أَنْ َ
يَ ْ
ش ُّر لَْي َ
تأ ِ
ك
وب إِلَْيك"َ .وإِ َذا َرَك َع قَ َ
ت َولَ َ
ت َوبِ َ
ال" :الله ُه هم لَ َ
آم ْن ُ
ك َرَك ْع ُ
ارْك َ
ت َوتَـ َعالَْي َ ْ
َستَـ ْغف ُر َك َوأَتُ ُ
ك َ
تَـبَ َ
شع لَ َ ِ
ِ
ك ا ْحلَ ْم ُد
صِيب"َ ،وإِذَا َرفَ َع قَ َ
ال" :الله ُه هم َربهـنَا لَ َ
َسلَ ْم ُ
أْ
ك مسَْعي َوبَ َ
ص ِري َو ُخمّي َو َعظ ِْمي َو َع َ
تَ ،خ َ َ
ِ
سماو ِ
ات َوِم ْل َء ْاأل َْر ِ
ال:
ت ِم ْن َش ْي ٍء بَـ ْع ُد"َ ،وإِذَا َس َج َد قَ َ
ض َوِم ْل َء َما بَـ ْيـنَـ ُه َما َوِم ْل َء َما ِش ْئ َ
م ْل َء ال ه َ َ
ِِ
ت َولَ َ
ت َوبِ َ
ك َس َج ْد ُ
"الله ُه هم لَ َ
َسلَ ْم ُ
آمنْ ُ
ص َرهُ
كأْ
ص هوَرهُ َو َش هق مسَْ َعهُ َوبَ َ
ت َس َج َد َو ْج ِهي للهذي َخلَ َقهُ َو َ
ك َ
ِ ِ
ول ب ّْي الته َ ِ
اَّلل أَحسن ْ ِِ
هسلِ ِيم" :الله ُه هم ا ْغ ِف ْر ِيل َما
ّي" ،مثُه يَ ُكو ُن م ْن آخ ِر َما يَـ ُق ُ َ َ
اخلَالق َ
شهُّد َوالت ْ
تَـبَ َ
ار َك هُ ْ َ ُ
ت
َس َر ْر ُ
ت َوَما أَخ ْهر ُ
ت ال ُْم َق ِّد ُم َوأَنْ َ
َس َرفْ ُ
ت َوَما أَ ْعلَْن ُ
هم ُ
ت أَ ْعلَ ُم بِ ِه ِم ِّين ،أَنْ َ
ت َوَما أَنْ َ
ت َوَما أ ْ
ت َوَما أ ْ
قَد ْ
ت" أخرجه مسلم (. )771
ال ُْم َؤ ِّخ ُر َال إِلَهَ إِهال أَنْ َ

()241/6

هذه بعض األحاديث اليت وصفت قيام النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلليل ،وما كان يقوله يف
أانس من
ركوعه وسجوده ،وقد صلى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف رمضان وصلى بصالته ٌ
ص ْمنَا َم َع
أصحابه ،مث ترك الصالة هبم خشية أن تفرض عليهم ،فعن أَِيب ذَ ٍّر -رضي هللا عنه -قَ َ
الُ :
رس ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ش ْه ِر ،فَـ َق َ ِ
ص ِّل بِنَا َح هىت بَِق َي َس ْب ٌع ِم ْن ال ه
ب
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَـلَ ْم يُ َ
ول ه َ
َُ
ام بنَا َح هىت َذ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام بِنَا ِيف ْ
ول
ب َشط ُْر اللهْي ِل ،فَـ ُقلْنَا لَهَُ :اي َر ُس َ
ث اللهْي ِل ،مثُه َملْ يَـ ُق ْم بِنَا ِيف ال ه
ثُـلُ ُ
ساد َسة َوقَ َ
سة َح هىت َذ َه َ
اخلَام َ
هِ
ٍ
ِ
اإلم ِام ح هىت يـ ْنص ِر َ ِ
اَّلل لَ ْو نَـ هف ْلتَـنَا بَِقيهةَ لَْيـلَتِنَا َه ِذهِ ،فَـ َق َ
ام لَْيـلَة" .مثُه َملْ
ام َم َع ِْ َ َ َ َ
ب لَهُ قيَ ُ
ال" "إِنههُ َم ْن قَ َ
ف ُكت َ
يص ِل بِنا ح هىت ب ِقي ثََال ٌ ِ
ِِ
ِ
ش ْه ِر و َ ه ِ
ام بِنَا َح هىت َختَهوفْـنَا
اءهُ فَـ َق َ
ث م ْن ال ه َ
سَ
صلى بنَا ِيف الثهالثَةَ ،و َد َعا أ َْهلَهُ َون َ
َُّ َ َ َ َ
ور .أخرجه الرتمذي ( ، )806وقال :حديث حسن
ح؟ قَ َ
الُّ :
الْ َف َال َح قُـل ُ
الس ُح ُ
ْت لَهَُ :وَما الْ َف َال ُ

صحيح.
اَّلل ع ْنـها -أَ هن رس َ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ّي -ر ِ
ِِ
ات لَْيـلَ ٍة
وع ْن َعائِ َ
صلهى ذَ َ
َ
ض َي هُ َ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -
ول ه َ
َُ
شةَ أُِّم ال ُْم ْؤمن َ َ
ِيف الْمس ِج ِد فَصلهى بِص َالتِِه َانس ،مثُه ه ِ
ِِ
اجتَ َم ُعوا ِم ْن اللهْيـلَ ِة الثهالِثَ ِة أ َْو
هاس ،مثُه ْ
َ
َ
َ
ٌ
َْ
صلى م ْن الْ َقابلَة فَ َكثُـ َر الن ُ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ت اله ِذي
َصبَ َح قَ َ
ال هرابِ َع ِة فَـلَ ْم خيَْ ُر ْج إِلَْي ِه ْم َر ُس ُ
ال" :قَ ْد َرأَيْ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَـلَ هما أ ْ
ول ه َ

صنَـ ْعتُ ْمَ ،وَملْ ميَْنَـ ْع ِين ِم ْن ْ
ضا َن" .أخرجه
اخلُُر ِ
ك ِيف َرَم َ
ض َعلَْي ُك ْم"َ .و َذلِ َ
َين َخ ِش ُ
وج إِلَْي ُك ْم إِهال أِّ
يت أَ ْن تُـ ْف َر َ
َ

البخاري ( ، )1129ومسلم ( . )761هذا ،وهللا أعلم.

()242/6

صالة الوتر بعد طلوع الشمس
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1422/4/29

السؤال

سائل يسأل عن صالة الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يف وقت صالة الضحى؟

اجلواب

ال يصليها ركعة أو ثالث وتراً ،بل ركعتّي أو أربع مثىن مثىن .وهللا أعلم

()243/6

ختصيص أهل السنة يف العراق ابلدعاء
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1424/2/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يدعو بعض أئمة املساجد بقوهلم اللهم احفظ إخواننا املسلمّي من أهل السنة يف العراق ،ويعرتض

البعض بقوله ال داعي للتحديد فاخلطب أجل وأعظم ،والدعاء ينبغي أن يكون عاماً بال حتديد ،أرجو
بيان األوىل واألفضل يف الدعاء هلم ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
ال يسرتيب مسلم ،بل كل منصف أن احلرب القائمة يف العراق اليوم حرب ظاملة بكل األعراف

واملقاييس الشرعية والشعبية والدولية اليت حتتكم هلا دول العامل اليوم ،إذ هي -كما ال خيفى على
السائل -حرب جتاوزت كل القوانّي واألنظمة اليت وضعتها الدول الغربية ،وعلى رأسها أمريكا.
والذي يهمنا حنن وجهة النظر الشرعية اليت تنطلق من نصوص الكتاب والسنة ،واليت حترم الظلم

جبميع صوره وألوانه.

ويكفي الظلم مقتاً وقبحاً أن الرب عز وجل حرمه على نفسه قليله وكثريه ،كما يف احلديث القدسي

الذي رواه مسلم يف صحيحه ( )2577من حديث أيب ذر -رضي هللا عنه":-اي عبادي إين حرمت

الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا".

وملا بعث النيب -صلى هللا عليه وسلم -معاذاً إىل اليمن  -كما يف الصحيحّي البخاري ()1458

ومسلم ( )19من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال له":وإايك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
املظلوم" ،وذلك خشية أن حيمله العزم على تنفيذ الوصية النبوية على مثل هذا الفعل ،الذي أشار
النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل أنه ظلم.

()244/6

وملا رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -امرأة -من العدو -مقتولة يف بعض املغازي -كما يف صحيح
ابن حبان ( - )4791قال":ما كانت هذه لتقاتل" ،فإذا كانت هذه ينهى عن قتلها وهي من العدو
الكافر؛ لكوهنا ليست من أهل القتال ،فما ظنك مبن كانت حاله كحال إخواننا يف العراق ممن

يشملهم اسم اإلسالم؟!

ويف صحيح ابن حبان ( )4373من حديث عبد الرمحن بن عوف أنه -صلى هللا عليه وسلم-

قال":شهدت مع عموميت حلف املطيبّي فما أحب أن يل محر النعم وإين أنكثه" ،وهو حلف تعاقدوا

على أال يعّي ظامل مظلوماً مبكة ،وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف شرح البخاري ( )553/4ح
( )2292أنه وقع يف بعض طرقه املرسلة":ولو دعيت به اليوم ألجبت".

فأنت ترى أن هذا كله يؤكد عظم منزلة املظلوم يف اجلاهلية ،فضالً عن اإلسالم الذي حرم ظلم
البهائم ،بل هذا حمرم يف شرع من قبلنا -ولو كانت على احليواانت -ففي الصحيحّي البخاري

( )2365ومسلم ( )2242من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال":دخلت امرأة النار يف هرة حبستها ال هي أطعمتها وال هي تركتها أتكل من خشاش
األرض".

وأنت ترى -اي حمب -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يذكر من أسباب دخوهلا النار إال هذا
السبب ،وهو ظلمها لتلك اهلرة ،فما ظنك مبن يطال ظلمه وعدوانه وبغيه بغري حق بين آدم الذين
ابغ غاشم؟!.
كرم هللا حقهم ،فضالً عن املسلمّي الذين ابتلوا بنظام بعثي ظامل ،وعدو ٍ

إذا تقرر هذا ،فإين ال أرى أن خيصص أهل السنة ابلذات ابلدعاء ،بل يدعى لعموم املسلمّي فلهم
علينا حق النصرة -مهما حصل منهم من تقصري أو بعد عن السنة -فإهنم ما داموا مسلمّي فعقد
النصرة بيننا وبينهم ٍ
ابق ،ولئن عجزان عن نصرهتم أبنفسنا ،أو أبموالنا فهل نبخل عليهم بدعائنا؟!.

()245/6

القنوت يف الفجر
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..حنن يف مسجد إمامه زيدي ،ويقنت يف صالة الفجر كل يوم آبايت من القرآن ،فهل
يشرع التأمّي ألنه دعاء؟ أم ال يؤمن؟ وهل ترفع األيدي أم ال؟ وعندهم القنوت من غري القرآن

مبطل للصالة فال يقنت يف النوازل ،فهل إذا أتينا مجاعة اثنية نقنت؟ أم أن القنوت خاص ابجلماعة

األوىل؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

اختلف أهل العلم يف حكم القنوت يف صالة الفجر ٍ
بصفة دائمة ،وذهب كثري من أهل العلم إىل عدم
مشروعية ذلك ،وهو احلق؛ لعدم الدليل على ذلك ،وإمنا دل الدليل على مشروعية القنوت يف

النوازل اليت تنزل ابملسلمّي؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم ( )677من حديث أنس -رضي هللا عنه-
":أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء من العرب مث تركه "

وهو عند البخاري ( )4089دون قوله" :مث تركه" .وملا رواه الرتمذي ( )402وابن ماجة ()1241
عن أيب مالك األشجعي أنه قال ألبيه" :إنك قد صليت خلف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

،وأيب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي هاهنا ابلكوفة حنواً من مخس سنّي ،أكانوا يقنتون؟ قال :أي بين
حمدث" ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

تص ابلنوازل اليت تنزل ابملسلمّي ما رواه سعيد بن منصور
ومما يدل على أن القنوت يف غري الوتر خم ٌ

كما يف املغين ( )586/2عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه قال" :إن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -كان ال يقنت يف صالة الفجر إال إذا دعا لقوم ،أو دعا على قوم" .وأخرجه ابن خزمية يف
صحيحه ( )620-619من حديث أيب هريرة وأنس -رضي هللا عنهما ،-ومل يذكر فيه "صالة
الفجر".
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ولكن اإلنسان إذا صلى خلف إمام يرى مشروعية القنوت يف صالة الفجر بصفة دائمة ،فإنه يتابعه
ِ
ويؤمن على دعائه ،وإن كان املصلي ال يرى مشروعية هذا األمر؛ ألن مصلحة
يف الصالة والقنوتّ ،
اجتماع الناس والتفاف بعضهم ببعض خري من التفرق من أجل أم ٍر خمتلف فيه ،وقد أشار شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إىل قر ٍ
يب من هذا املعىن ،حيث قال( :وهلذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه
فيما يسوغ فيه االجتهاد ،فإذا قنت قنت معه ،وإن ترك القنوت مل يقنت ،فإن النيب –صلى هللا عليه

وسلم  -قال":إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به" رواه البخاري ( ، )378ومسلم ( )411من حديث أنس –
رضي هللا عنه  ،-وقال " :ال ختتلفوا على أئمتكم" انظر ما رواه البخاري ( ، )722ومسلم ()414

من حديث أنس – رضي هللا عنه  ،-وثبت عنه يف الصحيح أنه قال ":يصلون لكم ،فإن أصابوا

فلكم وهلم ،وإن أخطئوا فلكم وعليهم " رواه البخاري ( )694من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه

… -فإذا قنت مل يكن للمأموم أن يسابقه ،فال بد من متابعته ،وهلذا كان عبد هللا بن مسعود –

رضي هللا عنه  -قد أنكر على عثمان –رضي هللا عنه -الرتبيع مبىن ،مث إنه صلى خلفه أربعاً ،فقيل له
يف ذلك ،فقال :اخلالف شر .وكذلك أنس بن مالك – رضي هللا عنه -ملا سأله رجل عن وقت

الرمي ،فأخربه ،مث قال :افعل كما يفعل إمامك ،وهللا أعلم) ا .هـ

وهلذا فإن املشروع يف حقكم متابعة اإلمام يف القنوت ،ويف التأمّي ،ورفع األيدي أثناء الدعاء .هذا
بصفة ٍ
األمر فيما إذا صليتم مع هذا اإلمام الذي يقنت يف الفجر ٍ
دائمة ،أما إذا صليتم لوحدكم فال

ٍ
حينئذ
تقنتوا؛ ألنكم ترون عدم مشروعية هذا القنوت ،إال إذا نزلت ابملسلمّي انزلة فيكون القنوت
مشروعاً كما سبق بيانه.

()247/6

أما قولك :إهنم ال يقنتون إال من القرآن ،فهذا ال أساس له؛ ألن العلماء الذين يرون مشروعية
القنوت يف صالة الفجر بصفة دائمة مل يقيدوا الدعاء فيه ابلقرآن ،والثابت عن رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -أنه دعا بغري القرآن ،وكذلك ما ثبت عن أصحابه من بعده ،وإمنا املشروع الدعاء مبا

حيقق املقصود ،سواءٌ أكان من القرآن أم من السنة ،مث إن اخلالف بّي العلماء مل يكن يف الدعاء من
القرآن أو من غريه ،وإمنا كان اخلالف بينهم يف مشروعية القنوت يف الفجر بصفة دائمة.

أما كون القنوت خمتصاً ابجلماعة األوىل أو الثانية ،فإن العلماء خمتلفون يف مسألة هلا تعلق مبا سألت

عنه ،وهي :مسألة :من يقنت يف النوازل؟ فمنهم من قال اإلمام (احلاكم)  ،ومنهم من قال :أو انئبه،

ومنهم من قال :إبذن اإلمام ،ومنهم من قال :إمام كل مجاعة ،وغري ذلك ،فإذا أجزان إلمام كل مجاعة
أن يقنت فال فرق بّي اجلماعة األوىل والثانية.
وهللا أعلم- ،وصلى هللا -على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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إذن ويل األمر بقنوت النوازل

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1424/2/28
السؤال

وحنن نرى ما جيري يف العراق اآلن من مآسي فهل يشرع لنا القنوت؟ وهل يشرتط اإلذن من ويل

األمر بدعاء القنوت؟ وهل هناك ضابط للدعاء يف قنوت النوازل؟
اجلواب

نقتطف لك جزءاً من حبث للشيخ :د .سعود بن عبد هللا الفنيسان جواابً على سؤالك:

الدعاء مخ العبادة وهو أقوى سالح يوجهه املسلم إىل العدو مباشرة دون خسائر مادية أو بشرية،
وأفضل ما يكون يف صلب الصالة وما شرع القنوت يف النوازل إال من أجل الدعاء حيث العباد

يناجون رهبم ،فالقنوت جزء من الصالة كتالوة القرآن والتسبيح يف الركوع والسجود فال فرق بّي
هذا وذاك فكال احلالّي سنة اثبتة واجبة االتباع فال جيوز ألحد كائناً من كان أن مينع الناس من

الصالة مجاعة يناجون فيها رهبم عندما تنزل هبم انزلة أو حتل قريباً من دارهم ،كما ال جيوز ألحد أن

يزيد أو ينقص يف أركان وواجبات الصالة قال تعاىل":وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه

فانتهوا" ،وقال":وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم"
فال جيوز أن مينع املظلوم أن يدعو على ظامله؛ حلديث":اتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبّي هللا

حجاب" ،كما ال جيوز ألحد أن مينع املسلم أن يدعو إلخوانه املسلمّي املستضعفّي واملضطهدين يف
كل مكان من األرض ملا جاء يف احلديث "إذا دعا املسلم ألخيه لظهر الغيب قال امللك ولك مثل

ذلك".
هل القنوت يف النوازل من املصاحل املرسلة؟
املصلحة املرسلة قاعدة من قواعد األصول التبعية يف الشرعية أتيت بعد األصول األربعة (الكتاب
والسنة واإلمجاع والقياس) .
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ومعىن كوهنا تبعية ،أي :أهنا ليست أصالً بنفسها بل اتبعة ألحد هذه األصول األربعة ،ومعىن كوهنا

مرسلة أي مطلقة خالية من الدليل اخلاص على موضع النزاع أو البحث إذ لو كان عليه دليل ألحلق

ابلكتاب إن كان الدليل آية أو ابلسنة إن كان الدليل حديثاً أو أثراً ،والقنوت يف النازلة -حمل

النزاع -ورد فيه دليل خاص بعينه ،كاحلديثّي املشار إليهما أعاله ،فال يدخل حينئذ قنوت النازلة
حتت املصلحة املرسلة حبال ،ومثال املصلحة املرسلة اليت جيوز للحاكم التدخل فيها ابألمر أو املنع:
كصيد الطيور وبيع السالح يف زمن معّي ال على اإلطالق ألن صيد الطيور وبيع السالح هو يف

األصل مباح أبدلة اإلابحة الشرعية العامة وهذه اإلابحة غري حمددة بزمن أو حال أو هيئة فمىت رأى

ويل األمر يف املنع أو اجلواز مصلحة راجحة لألمة جاز له األمر أو املنع من ذلك ووجب على الناس

االلتزام واالتباع.

وحتديد النازلة ليس موكوالً ألحد بعينه وال أعلم أحداً من العلماء خصصها بويل األمر حيث النازلة
كارثة وضرر عام يلحق ابألمة حيسه الناس كلهم وال ختتلف على وقوعه أو وصفه أنظار الناس ولو

كان موكوالً لويل األمر أو آحاد الناس الرتبط هبؤالء تشريع الصالة أبركاهنا وواجباهتا وسننها وهذا
معلوم بطالنه لكل ذي عينّي.
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وجيب أن يعلم أنه ليس من السنة يف دعاء القنوت أن خيرج عن سبب النازلة فيدعى على عموم
الكفار ابملوت واهلالك ،والنازلة اليت نزلت ابملسلمّي هي الظلم واالعتداء عليهم بتدمري بالدهم

وأخذ أمواهلم وانتهاك حرماهتم ،فالعلة يف الدعاء على الكفار يف النوازل هي جتدد االعتداء والظلم

على املسلمّي ،أما تكذيب الكفار ملا جاء به األنبياء وعداوهتم للمسلمّي فهي مالزمة للكفر دوماً
وأبداً ،منذ كفر إبليس بربه وأهبطه من السماء إىل األرض إىل قيام الساعة فوصف اليهود والنصارى
ابلكفر وصف كاشف ال ينتج احلكم وهو الدعاء عليهم ابهلالك ،أما الظلم واالعتداء فهو الوصف

املؤسس املنتج للحكم املذكور (القنوت)  ،وسنة هللا أن الكفار أكثر عدداً من املسلمّي قال

تعاىل":وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنّي" ،وحديث":اي آدم أخرج بعث النار فيخرج من كل مئة
تسعة وتسعون" ،وما ورد من آاثر يف الدعاء على الكفار من أهل الكتاب فرياد هبم احملاربون منهم

للمسلمّي ،وكان عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -إذا أبطأ عليه خرب جيوش املسلمّي قنت فكان
مما قاله ذات مرة":اللهم ألعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك" فوصفهم
ابلكفر والتكذيب ليس جديداً وكوهنم يقاتلون أولياء هللا يف عهده -رضي هللا عنه -هي العلة املسببة

للدعاء عليهم ابللعنة واهلالك ،ومن مل يقاتلنا ال ندعو عليه بل ندعو له ابهلداية وهذا معىن قول هللا
هِ
"ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
ه
ّي" [املمتحنة ، ]8:فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ،ومعىن ذلك أن من ساملنا
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
ساملناه ،ومن اعتدى علينا قاتلناه ،أما منع ويل األمر الناس من القنوت أصالً فال جيوز له وال تلزم
طاعته فيه ،ألن القنوت يف النازلة سنة نبوية اثبتة بدليلها اخلاص وهي عبادة حمضة فال تدخل
حتت نظر ويل األمر ،فهي كتحية املسجد تتعّي إذا حصل موجبها وهو الدخول ،وسيأيت هلذا مزيد

بيان قريباً.
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حكم صالة الوتر
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1422/12/20

السؤال

إذا تركت الوتر هل آمث؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

الوتر سنة مؤكدة عند مجاهري أهل العلم ،ومل يكن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يدعه حضراً وال

سفراً ،وروي عن اإلمام أمحد أنه قال :من ترك الوتر فهو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادة،
وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب الوتر ،والقول األول أرجح أنه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن

فوت على نفسه هذا الثواب وال أيمث بذلك ،ومن تركه دائماً
حيافظ عليه ،ومن ترك الوتر أحياانً فقد ّ
فإنه خيشى عليه أن تشمله مقولة اإلمام أمحد أنه رجل سوء ،وهللا أعلم.
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القنوت يف صالة اجلمعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1423/3/13

السؤال

ما حكم دعاء القنوت يف صالة اجلمعة؟

اجلواب
إذا دعت احلاجة فاجلمعة كغريها من الصلوات جيوز فيها القنوت.
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تكرير الفاحتة يف الوتر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1423/7/9هـ

السؤال

إذا كرر اإلمام قراءة سورة الفاحتة يف صالة الوتر يف الرتاويح نسياانً ،فهل تصح صالته؟ وهل هناك

فرق إذا كان متعمداً؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

إذا كرر اإلمام قراءة سورة الفاحتة يف صالة الوتر  -أو يف غريها -نسياانً فصالته صحيحة ،وكذا

احلكم إذا كررها متعمداً ،هذا ابلنسبة لإلجزاء ،أو احلكم الوضعي للمسألة ،وأما احلكم التكليفي،

فالتكرار نسياانً ال حرج فيه؛ لآلية الكرمية":ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان" فقال هللا -تعاىل-
":قد فعلت" كما ثبت يف احلديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه (. )126

وإن كان عمداً ،ففيه تفصيل:

فإن كان على سبيل التعبد ابلتكرار ،فأخشى أن يكون قد أتى حمرماً؛ ألنه حينئذ يكون بدعة -

إضافية -حيث مل ينقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه فعل ذلك ،واألصل يف العبادات
احلظر ،كما قرر ذلك أهل العلم يف ابب القواعد الفقهية.
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وهلذه العلة -وهي عدم النقل -قال بعض الفقهاء":ويكره تكرار الفاحتة" وإن كان ال على سبيل
التعبد ،ولكن لفوات وصف مستحب فالظاهر جواز ذلك ،مثل :أن يكررها لتوهم خلل يف املرة
األوىل ،كما صرح بذلك الشيخ عبد الرمحن بن قاسم -رمحه هللا -يف (حاشية الروض املربع

 )101/2أو أن يكررها؛ ألنه نسي فقرأها سراً يف حال يشرع فيها اجلهر ،كما يقع لبعض األئمة -

أحياانً -فال أبس أن يعيدها من األول استدراكاً ملا فات من مشروعية اجلهر ،وكذلك احلكم لو قرأها
يف غري استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه يف القراءة التالية ،فإن هذا تكرار لشيء مقصود
شرعاً وهو حضور القلب ،لكن إن خشي أن ينفتح عليه ابب الوسواس فال يكرر لئال يقع يف

املكروه ،ويشدد فيشدد هللا عليه ،وقد قال -عليه الصالة والسالم":-هلك املتنطعون" أخرجه

مسلم يف صحيحه ( ، )2670وأحيل السائل الكرمي على كالم حنو هذا لفضيلة الشيخ حممد بن
عثيمّي -رمحه هللا -يف (الشرح املمتع  ، )332-331/3وهللا -تعاىل -أعلم.
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القنوت يف النوازل
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1424/1/17هـ
السؤال

هل جيوز الدعاء يف القنوت على مطلق النصارى أم حندد النصارى الظاملّي ،أو احملاربّي ،أو احلاقدين،
أو غري ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إىل يوم

الدين ،وبعد:
جيوز الدعاء على مطلق النصارى؛ لقوله -تعاىل":-لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود

وعيسى ابن مرمي ." ...

قال أبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه (اجلامع ألحكام القرآن) بعد هذه اآلية (": )187/6فيه مسألة

واحدة :وهي جواز لعن الكافرين ." ...

وقد جاء يف الكتاب العزيز :لعن الكافرين واملشركّي والدعاء عليهم ...
والذي يستحب هو الدعاء على الكافرين املعتدين والظاملّي واحملاربّي يف القنوت عند النوازل ،قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف (جمموع الفتاوى ": )335/8والدعاء على جنس الظاملّي
الكفار مشروع مأمور به ،وشرع القنوت والدعاء للمؤمنّي ،والدعاء على الكافرين".
وقال يف موضع آخر (": )154/21وأما الدعاء على أهل الكتاب  ...فهذا منقول عن عمر بن

اخلطاب أنه كان يدعو به يف املكتوبة ،وهو موافق لسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم." ... -

وقال يف موضع آخر (": )271/22وينبغي للقانت أن يدعو عند كل انزلة ابلدعاء املناسب لتلك
النازلة ،وإذا مسى من يدعو هلم من املؤمنّي ،ومن يدعو عليهم من الكافرين احملاربّي كان ذلك

حسناً".
وقال يف موضع آخر (": )373/22وكذلك املأثور عن الصحابة مثل :عمر ،وعلي ،وغريمها -رضي
هللا عنهم -هو :القنوت العارض قنوت النوازل ،ودعاء عمر فيه ،وهو قوله":اللهم عذب كفرة أهل
الكتاب  ...إخل ،يقتضي أنه دعا به عند قتاله للنصارى".
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وكل هذه النصوص اليت أوردانها تبّي أن املستحب هو الدعاء على النصارى احملاربّي والظاملّي

واحلاقدين الذين يرتبصون ابملؤمنّي الدوائر ،ويعتدون على املؤمنّي يف أعراضهم وأمواهلم ودمائهم
وحرماهتم ،أو يناصرون غريهم من الكافرين يف ظلم املؤمنّي واالعتداء عليهم.
وأما النصارى الذين مل يظلموا املسلمّي أو حياربوهم أو يناصروا عليهم عدوهم إذا ترك املسلم الدعاء

عليهم كان ذلك حسناً ،خصوصاً إذا كان ذلك يف مقام الدعوة أتليفاً لقلوهبم ،وطمعاً يف إسالمهم،

وعلى هذا حيمل احلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف صحيحه (رقم  ،2599كتاب :الرب والصلة)

عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حّي طلب منه الدعاء على املشركّي":إين مل أبعث لعاانً
ولكين بعثت رمحة".
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين.
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مىت ينتهي القنوت؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1424/6/8هـ

السؤال

أان إمام مسجد ،وأقنت يف الصالة ،وبعض اجلماعة يقولون إن احلرب انتهت وال داعي للقنوت اآلن،
وإىل مىت يستمر الدعاء ابلقنوت يف الصلوات إلخواننا املسلمّي يف العراق ويف فلسطّي؟ خاصة وأنه

مت االنتهاء من احلرب والقصف ،ومل يعد احلال إبخواننا يف العراق كما كان ،فهل نستمر يف القنوت
ابجلماعة؟ ومىت نتوقف؟.

اجلواب

احلمد هلل وبعد:

ال صحة ملزاعم انتهاء احلرب ،فالعدو جامث على صدور املسلمّي ،واحملنة قائمة ،ومقامعة الغزاة

وجماهدهتم أمر واقع ،وإن جتاهلتها وسائل اإلعالم املوجهة.
فعليك ابلقنوت حىت ترتفع النازلة ،وتنجلي الغمة إبذن هللا تعاىل.
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االستمرار يف قنوت النازلة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1424/3/16هـ
السؤال

هل لقنوت النوازل زمن معّي ينتهي ابنتهائه؟ أم أنه يستمر إىل أن تزول النازلة ،وسؤال يتعلق مبا
نعيشه اآلن يف العراق هل نستمر يف القنوت أم ال؟

وهللا حيفظكم ويرعاكم.
اجلواب

()259/6

القنوت يف النوازل سنة اثبتة ،وليس هلا زمن معّي تنتهي عنده غري ارتفاع النازلة نفسها ،والنيب -
صلى هللا عليه وسلم  -كما يف حديث أيب داود ( )1443عن عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنه -
قال" :قنت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -شهراً متتابعاً يف الظهر والعصر ،واملغرب ،والعشاء،

وصالة الصبح يف دبر كل صالة إذا قال :مسع هللا ملن محده من الركعة اآلخرة يدعو على أحياء من
ِ
ويؤمن من خلفه" ،ووصف قنوته  -صلى هللا عليه وسلم -
وع ه
بين سليم على ِر ْع ٍل وذكوان ُ
صية ّ

بشهر متتابعة أايمه ويف كل الصلوات اجلهرية والسرية  -يدل على استمرارية القنوت ،وكون القنوت
الوارد يف السنة ملدة شهر ال يعين االقتصار على الشهر فقط ،بل إنه بعد مضي هذا ارتفعت النازلة

فأسلمت هذه األحياء من العرب (رعل ،وذكوان ،وعصية) فانتهي الغرض من القنوت عليهم ،ولو مل
يسلموا يف هذا الوقت الستمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف القنوت (أما القنوت للنازلة اليت
حلت ابلعراق فينبغي االستمرار يف القنوت وعدم قطعه ،ألن النازلة اليت من أجلها شرع القنوت -

نصرة إلخواننا العراقيّي -ال تزال ابقية ما بقي األمريكان وحلفاؤهم يعيثون فيها الفساد ،وينشرون

الكفر والفواحش ،بل لو قيل إن مشروعية القنوت مل تبدأ إالّ اآلن لكان لذلك وجهاً؛ ألن احتالل
الكافر واستعماره لبالد املسلمّي أعظم انزلة تلحق هبم ،وإذا ضم إىل ذلك ما ختطط له أمريكا وما

تنوي فعله يف البالد اجملاورة للعراق مما صرحت به ونشر يف وسائل اإلعالم  -لتعّي استمرار القنوت
وعدم التوقف عنه ،فالواجب أن يستمر املسلمون يف القنوت حىت يكشف ما هبم ،وترفع عنهم هذه

النازلة ،كما قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف صالة الكسوف "صلوا وادعوا حىت يكشف

ما بكم" رواه البخاري ( ، )1041ومسلم ( ، )911من حديث أيب مسعود األنصاري  -رضي هللا
عنه .-وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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رفع اليدين يف القنوت
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :اإلمام يف صالة الفجر يدهعي جواز رفع اليدين ،فما صحة ذلك؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم جيوز رفع اليدين ،وأصل القنوت يف صالة الفجر  -كما ذهب إليه اإلمام الشافعي واإلمام مالك
 -رمحهما هللا  -الصواب عدمه ،وكما قال :أبو حنيفة وأمحد  -رمحهما هللا  ،-الصواب أنه ال

يقنت إال يف النوازل ،لكن اإلمام مالك واإلمام الشافعي يراين القنوت مطلقاً يف صالة الفجر،

حلديث أنس  -رضي هللا عنه  :-أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -مل يزل يقنت حىت فارق الدنيا"
رواه الدارقطين يف سننه ( ، )39/2والبيهقي يف السنن الكربى ( ، )201/2وقد أجاب عنه ابن

القيم :أبن املراد ابلقنوت هنا طول القراءة ،ولكن لو أن اإلمام قنت فإنك تتابعه ،كما سئل اإلمام
أمحد  -رمحه هللا  -أنه إذا قنت يف الفجر هل يتابع؟ فأجاب اإلمام أمحد ابملتابعة.
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دعاء ختم القرآن يف الصالة
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1424/6/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .فضيلة الشيخ الكرمي :ما حكم دعاء اإلمام يف صالة الرتاويح خلتم

القرآن ،أو للوتر ،بعد قراءة سورة الناس مباشرًة ،وقبل الركوع؟ وهل ورد ذلك عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-وما الدليل؟ وما التفصيل يف ذلك  -إذا مل يكن وارداً عنه صلى هللا عليه وسلم  -يف
الصالة يف احلرمّي الشريفّي ،خلف اإلمام الذي يدعو يف الصالة بعيد قراءة سورة الناس يف ختم

القرآن أو سورة اإلخالص يف دعاء الوتر ،وقبل الركوع؟! ..ونرجو من مساحتكم اإلفصاح يف
اإليضاح....حفظ هللا ،لإلسالم واملسلمّي ،علمكم ونفع به.

اجلواب
دعاء اخلتم يف الصالة مل يصح فيه حديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأما الدعاء يف الوتر

من رمضان فقد أجازه بعض العلماء وكرهه آخرون.

واختلف يف مكان الدعاء ،فمنهم من رآه قبل الركوع ومنهم من جعله بعده ،ومنهم من جعله يف

النصف األخري من رمضان ،ومنهم من جعله طوال العام ،واألمر فيه سعة ما دام أن ذلك ورد عن
السلف ،وال ينبغي أن جيعل قضية ينتج عنها اختالف وبغي وعدوان ،فمن شارك يف الدعاء فال حرج
ومن مل يشارك فال حرج ،ولكل سلف من علماء األمة وهللا املوفق.
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متابعة من يصلي الوتر كصالة املغرب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1423/12/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنن مسلمون واحلمد هلل نقطن اسكوتالندا ،ونصلي هذه األايم املباركة صالة الرتاويح خلف اإلمام

يف املسجد الكبري ،وكما ال خيفاكم فإن معظم املسلمّي هنا من ابكستان أو اهلند ومنهم إمام املسجد
وهم أحناف املذهب وقد كنا نصلي خلفه بال ريبة عشرون ركعة مث يوتر بثالث ركعات جيلس فيهن
للتشهد بعد ركعتّي ،أي جيعلها كصالة املغرب حىت قال قائل قبل أايم :إن هذه خمالفة شرعية حيث

هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن التشبه بصالة املغرب وأصبح خيرج قبل الوتر ليوتر وحده يف
البيت ،أو ليعود ليالً لصالة التهجد ،وقد أخربته بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه من صلى

مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة ،ولكن لألسف مل نتفق .وهللا املوفق.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاألوىل أن يتابع مع اإلمام حىت ينصرف من وتره ،ولو صلى الوتر كهيئة املغرب ،وذلك لثالثة أمور:
أوالً :مراعاة لالجتماع وعدم االختالف ،فإن اخلالف شر.

اثنياً :أن احلديث الوارد يف النهي عن ذلك حيتمل التضعيف ،وهذا يفيد أبن املسألة حمل اجتهاد

ونظر ،فال ينبغي التثريب فيه على املخالف ،وال اخلروج عن اجلماعة والشذوذ عنهم مبثل هذا العذر.
اثلثاً :إدراكاً لفضيلة قيام ليلة اتمة ابلصالة مع اإلمام حىت ينصرف ،ومن انصرف قبل الوتر ال يشمله
هذا احلديث بال شك.
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الصالة خلف من ال جيهر ابلوتر
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1424/3/20هـ

السؤال

سؤايل :ما هو حكم الصالة خلف إمام ال جيهر ابلدعاء يف صالة الوتر؛ بل يكون الدعاء سراً بّي
قراءة سورة (الكافرون) وركعة الوتر؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

اجلواب :أن ما فعله إمامكم من عدم اجلهر ابلدعاء خالف األوىل ،بل خالف املشروع ،فاملشروع أن

جيهر ابلدعاء ويؤمن من خلفه على دعائه أما إذا دعا سراً فكيف يفعل املأمومون؟ هل يدعو كل

واحد لنفسه أم يسكت؟ املهم أن تبينوا له أن فعله خالف املشروع ،والصالة صحيحة ولو مل جيهر
ابلدعاء ألن اجلهر سنة ،لكن ما فعله خالف األوىل ،وهللا أعلم.
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الدعاء بعد الصالة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1426/04/27هـ

السؤال

السالم عليكم ومحة هللا وبركاته.

إمام مسجد يتعرض لألذى (إن ترك الدعاء بعد الصالة والقنوت يف صالة الفجر على الدوام) من

اجملتمع ابلسب ،ومن اجلهات املختصة ابملساجد للمساءلة ،وهو يف حرية من أمره بعد أن علم أن
الدعاء بعد الصالة بدعة ،فإن ترك اإلمامة تقدم هلا من ليس أهالً هلا ،فبماذا تنصحونه مأجورين؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الدعاء بعد الصالة مجاعة بدعة ،حيث مل يرد عن رسول هللا ،وال أحد من صحابة رسول هللا-صلى

هللا عليه وسلم -والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو
رد" أخرجه البخاري ( ، )2697ومسلم (. )1718

ومالزمة القنوت يف صالة الفجر ال ينبغي ،وإمنا يقنت حينا ويرتك أحياانً ،وهذا قول بعض الفقهاء.

وكان رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -يقنت يف صالة الفجر وسائر األوقات شهراً يدعو على أقوام

أبعياهنم ،مث ترك .انظر صحيح البخاري ( ، )4090ومسلم (. )677

واألوىل لك عدم املداومة على القنوت ،ولو تركته ابلكلية جاز لك .وأما ما تعيش فيه من املضايقات

بّي أفراد اجملتمع واجلهات املختصة ابملساجد ،فأمر خيصك ،وأنت الذي تقدر احلال .أما كونك إذا
تركت اإلمامة سيأتيها من ليس هلا أهل ،فال جيوز لك حينئذ تركها؛ ألنك معّي على الباطل .وفقنا
هللا وإايك إىل كل خري.

واحذروا من الفرقة فهي أحد مداخل الشيطان إلضعاف العبادة وخلخلة بناء اجملتمع .وفقكم هللا

هلداه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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حكم دعاء القنوت ورفع اليدين فيه
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 1424/11/11هـ
السؤال

هل يلزم قراءة دعاء القنوت؟ هل نكرب قبل القنوت؟ هل جيب رفع اليدين يف دعاء القنوت؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا سيدان حممد وعلى آله وصحبه .وبعد:

فاعلم أنه إذا قيل لك :مل يرد يف دليل من قرآن ،أو سنة ،أو فعل صحايب فهذا دليل ،وإذا قيل لك:

هذا أمر مل يفعله رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مع وجود املقتضى وعدم املانع فهذا دليل ،إذا
علمت ذلك ،فالسؤال األول :هل يلزم قراءة دعاء القنوت؟ اجلواب :ال يلزم؛ ألنه -صلى هللا عليه

وسلم -مل أيمر به ،فال يوجد منه -صلى هللا عليه وسلم -أمر بذلك وثبت من فعله  -صلى هللا

عليه وسلم -فعل القنوت اترة وتركه كثرياً.
السؤال الثاين :ال تكبري قبل القنوت ،فإنه مل يفعله  -صلى هللا عليه وسلم -وال الصحابة -رضي هللا
عنهم -بعده ،ومن فعله من الفقهاء ألنه يرى أن القنوت ،قبل الركوع واالنتقال من القراءة إىل
القنوت انتقال من حال إىل حال كاالنتقال من الركوع إىل االعتدال ،ومن االعتدال إىل السجود ويف

كل من هذه االنتقاالت تكبري ،فاستحسنوا أن يكون قبل القنوت تكبري ،وهؤالء مل يفعلوا األصح يف
موضع القنوت ،فإنه يكون بعد الركوع وجيوز بعد الركوع وجيوز قبل الركوع ،وليس هلم دليل إال

القياس واالستحسان ،ومل يفعله  -صلى هللا عليه وسلم وال الصحابة  -رضي هللا عنهم-

السؤال الثالث :ال جيب رفع اليدين يف حق اإلمام ،ولو فعله فهو سنة ،لفعله  -صلى هللا عليه
ِ
مؤمن ،واملؤمن كالداعي أو ال يسن يف حق املأموم
وسلم ،-وهل يسن رفعها يف حق املأموم؛ ألنه ّ
ألنه اتبع .وهللا أعلم.
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الوتر بعد الرتاويح
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

أرجو اإلجابة عن هذا السؤال حىت ال حتدث فتنة بّي اإلخوة هنا:

السؤال عن طريقة صالة الوتر بعد الرتاويح ،معظم الناس من البالد العربية يصلونه ركعتّي مث ركعة
واحدة ويف الركعة الثالثة بعد قراءة السورة يكربون ويقرأ اإلمام القنوت بصوت مرتفع واملصلّي

أيمنون .وبعد القنوت يركعون .أما طريقة األحناف فإهنم يصلون الثالث ركعات معاً ،ويف الركعة

الثالثة قبل الركوع يكرب اإلمام وكل شخص يقرأ القنوت يف سره مث يكرب اإلمام ويركع وهكذا .وكل
فئة تدعي أن الفئة األخرى خمطئة والبعض يقول بصواب كال الفئتّي .واملشكلة كذلك أنه لدينا
مجاعة واحدة بعد الرتاويح لصالة الوتر فمن نتبع من األئمة؟ أرجو توضيح املسألة ابألدلة وإبسهاب

ملنع حدوث فتنة بّي اإلخوة .جزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة ،وقد صلهى ركعة
واحدة ،وثالث ركعات ،ومخس ركعات ،وسبع ركعات ،وتسع ركعات ،وقد صلهى الثالث على
صفتّي :إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد ،أو أنه يسلِّم من ركعتّي ،مث يصلي واحدة ويسلِّم منها،

ومل يكن يصليها كاملغرب  -بتشهدين وسالم -بل قد هنى عن ذلك ،فقال" :ال توتروا بثالث تشبهوا
املغرب" رواه احلاكم ( )304 / 1والبيهقي يف السنن الكربى ( )31/ 3وقال احلافظ ابن حجر يف
"فتح الباري" ( : )301 / 4إسناده على شرط الشيخّي) .
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واألمر يف عدد ركعات الوتر واسع ،فمن صلى ركعة أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع ركعات
فصالته صحيحة وقد وافق السنة ،وقد روى أبو داود ( ، )1422والنسائي ( )1710من حديث
أيب أيوب األنصاري-رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال ":الوتر حق على
كل مسلم ،فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل ،ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ،ومن أحب أن
يوتر بواحدة فليفعل" ،وال إنكار يف مثل هذه املسألة؛ ألن األمر فيها واسع ومل حيدد بعدد معّي.
أما دعاء القنوت فهو مسنون يف الوتر يف سائر السنة ،ويكون ابلدعاء الذي علمه النيب صلى هللا

عليه وسلم سبطه احلسن بن علي -رضي هللا عنهما ،-وهو" :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافين

فيمن عافيت ،وتولين فيمن توليت ،وابرك يل فيما أعطيت ،وقين شر ما قضيت ،فإنك تقضي وال
يقضى عليك ،إنه ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت" رواه أبو داود

( ، )1425والنسائي ( )1745والرتمذي ( )464وقال :هذا حديث حسن .وال أبس أن يزيد عليه
من الدعاء املشروع والطيّب من خريي الدنيا واآلخرة ،ويصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم.
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والقنوت جائز بعد الركوع (ومعناه :أن املصلي إذا انتهى من قراءة السورة يكرب راكعاً ،مث إذا قام

شرع يف دعاء القنوت ،مث يسجد بعد ذلك)  ،وقبل الركوع (ومعناه :أن املصلي إذا فرغ من قراءة

السورة يبدأ بدعاء القنوت مباشرة من دون تكبري ،مث يكرب بعد ذلك ويركع ويكمل بقية صالته) ،

أما بعد الركوع فلما روى مسلم ( )677-675من حديث أيب هريرة وأنس –رضي هللا عنهما -أن
الرسول صلى هللا عليه وسلم قنت بعد الركوع ،وأما قبل الركوع فلما روى النسائي ( ، )1699وابن
ماجة ( ، )1182وغريمها من حديث أُيب بن كعب-رضي هللا عنه -أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
قنت قبل الركوع ،والقنوت بعد الركوع أفضل؛ ألن األحاديث الواردة يف القنوت بعد الركوع أصح،
وألن عمل النيب صلى هللا عليه وسلم عليه أكثر ،وكذلك كان اخللفاء الراشدون من بعده.

ويشرع رفع األيدي يف دعاء القنوت؛ ألن ذلك وارد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قنوته يف
الفرائض عند النوازل ،وكذلك صح عن أمري املؤمنّي عمر ابن اخلطاب -رضي هللا عنه -رفع اليدين
يف قنوت الوتر ،وهو أحد اخللفاء الراشدين الذين أُمران ابتباعهم-رضي هللا عنهم.-

ومما سبق يتبّي أن األمر فيما يتعلق ابلوتر وعدد ركعاته وموضع الدعاء فيه واسع ،وليس لإلنسان أن

ينكر على غريه يف ذلك؛ ألن الوتر له صفات متعددة ثبتت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن
عمل ٍ
أبي منها فقد اقتدى ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم.-
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وكذلك األمر يف مسألة اجلهر ابلقنوت أو اإلسرار به ،حيث اختلف أهل العلم هل املشروع يف دعاء
القنوت اجلهر أو اإلسرار؟ فاملختار عند احلنفية ،واملالكية أن اإلسرار يف القنوت هو املشروع؛ ألنه
دعاء ،واملسنون يف الدعاء اإلخفاء؛ لقوله تعاىل" :ادعو ربكم تضرعاً وخفية" [األنعام، ]63 :

والشافعية واحلنابلة يرون أن اجلهر يف القنوت هو املشروع؛ لفعله عليه الصالة والسالم .ومن فعل أايً
من الصفتّي فقد أصاب السنة ،قال ابن قيم اجلوزية-رمحه هللا :-واإلنصاف الذي يرتضيه العامل

املنصف أنه صلى هللا عليه وسلم جهر وأس هر ،وقنت وترك.

وعموماً فإن الواجب على املسلم احلرص على مجع الكلمة ووحدة الصف وعدم االختالف ،وال

سيما إذا كان األمر فيه سعة كما يف مسألة القنوت ،ولذلك فإن اإلنسان إذا صلى مع إمام أو مع
وأال خيالفهم ،وإن كانوا يصلون على ٍ
صفة يرى أن خالفها
مجاعة فإن الواجب عليه أن يتابعهم ّ

أفضل ،وذلك من أجل مجع الكلمة ووحدة الصف ،فمثالً :إذا كان املصلي يرى أن القنوت بعد

الركوع أفضل وصلى مع إمام يقنت قبل الركوع فإن الواجب عليه متابعة اإلمام ،وهكذا يف مسألة
عدد الركعات ،واجلهر ابلقنوت أو اإلسرار به وما إىل ذلك من املسائل اليت ليس فيها حتديد معّي

كما سبق بيانه.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى أله وصحبه أمجعّي.
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هل لركعيت املغرب البعدية مزية فضل؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

كتاب الصالة /صالة التطوع/الوتر والقنوت
التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هناك صالة بركعتّي بعد صالة املغرب تعادل قيام الليل ،ما السور اليت تقرأ فيها؟ أان أقرأ بسورة

الفلق والناس ،هل هذا صحيح؟ ولكم الشكر سل ًفا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن صالة ركعتّي بعد صالة املغرب من السنن الرواتب اليت جاءت السنة ابحلث عليها ،كما روي
ِ
السن ِهة بَ َىن ه
من حديث عائشة ،رضي هللا عنها،
يت َع ْش َرَة َرْك َعةً ِم ْن ُّ
ً
اَّللُ لَهُ
مرفوعاَ " :م ْن َاثبَـ َر َعلَى ث ْن َ ْ
ِ
ٍ
ُّ
ِ
ِ
ب َورْك َعتَ ْ ِ
ِ
ِ
ش ِاء
ّي بَـ ْع َد ال ِْع َ
بَـ ْيـتًا يف ا ْجلَنهة؛ أ َْربَ ِع َرَك َعات قَـ ْب َل الظ ْه ِر َوَرْك َعتَ ّْي بَـ ْع َد َها َوَرْك َعتَ ّْي بَـ ْع َد ال َْم ْغ ِر َ
َورْك َعتَ ْ ِ
وع ْن أُِّم
ّي قَـ ْب َل الْ َف ْج ِر" .أخرجه الرتمذي ( )414وابن ماجه ( )1140والنسائي (َ . )1794
َ
ٍ
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ٍِ
"م ْن َ ه ِ
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
َحبِيبَةَ قَالَ ْ
ين لَهُ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :
صلى يف يَـ ْوم َولَْيـلَة ث ْن َ ْ
يت َع ْش َرةَ َرْك َعةً بُِ َ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ش ِاء َورْك َعتَ ْ ِ
ِ
بَـ ْي ٌ ِ
ّي
ت يف ا ْجلَنهة؛ أ َْربَـ ًعا قَـ ْب َل الظ ْه ِر َوَرْك َعتَ ّْي بَـ ْع َد َها َوَرْك َعتَ ّْي بَـ ْع َد ال َْم ْغ ِرب َوَرْك َعتَ ّْي بَـ ْع َد الْع َ َ
ص َالةِ الْ َف ْج ِر" .أخرجه الرتمذي ( )415والنسائي ( )1803وأصله يف صحيح مسلم ()728
قَـ ْب َل َ
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أما كون الركعتّي بعد املغرب تعدالن قيام الليل فليس يف السنة الصحيحة ما يدل على ذلك ،ويسن
أن يُقرأ يف الركعتّي بعد املغرب بسورة (قل اي أيها الكافرون) ويف الركعة الثانية( :قل هو هللا أحد) .
ول هِ
ِ
حلديث عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،أنه قال :ما أ ْ ِ
ت ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ
اَّلل َ
َ
ُحصي َما َمس ْع ُ َ
ّي بَـ ْع َد ال َْمغْ ِر ِ
ب َوِيف ال هرْك َعتَ ْ ِ
َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ْق َرأُ ِيف ال هرْك َعتَ ْ ِ
ص َالةِ الْ َف ْج ِر بِـ (قُ ْل َاي أَيُّـ َها الْ َكافِ ُرو َن) َو
ّي قَـ ْب َل َ
(قُ ْل ُه َو ه
َح ٌد)  .أخرجه الرتمذي ( )431وابن ماجة ( . )1166وصلى هللا وسلم على نبينا
اَّللُ أ َ
حممد وآله وصحبه وسلم.
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صالة النافلة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1422/8/3
السؤال

أان إنسان حمافظ على الصالة (الفرائض) لكين أقصر كثرياً يف أداء النوافل ،بل بصدق ال أصليها،

والسبب عدم علمي بكيفية صالهتا مثل السنن الرواتب ،كم عددها؟ وما هي أوقاهتا؟ والشفع والوتر

كم عددها؟ ومىت يكون وقت صالهتا؟

وأرجو أن تفتيين يف ذلك حسب ما قام النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأرجو عدم التأخر يف اإلجابة.

اجلواب

سؤالك دليل على رغبتك يف اخلري زادك هللا من توفيقه.
السنن الرواتب هلا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن حيرص على اكتسابه؛ ألهنا سبب لتكميل النقص

احلاصل يف صالة الفريضة يوم أن حياسب العبد على صالته يوم القيامة ،كما ورد ذلك عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته ،فإن كان أمتّها كتبت له

تطوع فتكملون به فريضته ،مث
اتمة ،وإن مل يكن أمتّها قال هللا ّ
وجل :انظروا هل جتدون لعبدي من ّ
عز ّ

الزكاة كذلك ،مث تؤخذ األعمال على حساب ذلك)) أخرجه اإلمام أمحد ( . )16949وألهنا مع

غريها من النوافل سبب جيلب حمبة هللا كما جاء يف احلديث القدسي فيما يرويه النيب -صلى هللا عليه

إيل مما افرتضته عليه وما يزال عبدي
إيل عبدي بشيء أحب ّ
وسلم -عن ربه أنه قال " ما تقرب ّ
يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه  " ...احلديث أخرجه البخاري (. )6502

()273/6

وقد وردت أحاديث كثرية يف بيان أعداد صلوات النافلة املرتبة ،وهي اليت شرعت يف ديننا قبل
الصلوات املفروضة أو بعدها ،وآكد ما يف هذه األعداد أهنا عشر ركعات كما ثبت يف احلديث

الصحيح املتفق عليه عن الصحايب اجلليل عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -أنه قال" :حفظت
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عشر ركعات :ركعتّي قبل الظهر وركعتّي بعدمها وركعتّي بعد

املغرب يف بيته ،وركعتّي بعد العشاء يف بيته ،وركعتّي قبل الصبح " البخاري ( )937ومسلم ()729

 .وكوهنا يف البيت أفضل إال إذا خشي التهاون فيها وتركها فإنه يصليها يف املسجد.

ومن السنن الراتبة اليت ينبغي احلرص عليها الوتر بعد صالة العشاء حلث النيب -صلى هللا عليه

وسلم -عليها بقوله وفعله ،وأقلها ثالث ركعات يصلي ركعتّي ويسلم منهما مث يصلي الثالثة ويتشهد
ويسلم ،ويسن القنوت فيها بعد الرفع من الركوع يف الثالثة ،والقنوت هنا الدعاء ،ولكنه ليس بواجب
وإن زاد يف وتره عن ثالث فهو أفضل وأرجى عند هللا ،لكن يصلي ركعتّي ركعتّي وخيتم بركعة ،والوتر

والركعتان قبل الفجر أكثر النوافل أتكداً ألن النيب -عليه الصالة والسالم -ما تركهما يف حضر وال
سفر.

()274/6

أتخري سنة العشاء ملنتصف الليل

اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هل جيوز يل أن أؤخر سنة العشاء إىل بعد منتصف الليل علماً أبين أصلي الفرض يف مقر عملي مث
قبيل صلى الفجر بساعة أو ساعتّي اصلي سنة العشاء مث أختم ابلوتر؟

اجلواب

األكمل يف حقك أن تصليها قبل نصف الليل فإن هذا هو وقت العشاء املختار الذي جاء حتديده

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن كان ما بعد منتصف الليل إىل قبيل طلوع الفجر وقتاً تصح
فيه صالة العشاء ملن احتاج لذلك.

()275/6

صالة النافلة يف السيارة للمقيم
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1422/9/18
السؤال

أان إمام ،ومنزيل بعيد عن املسجد ،وأحياانً أأتخر عن صالة سنّة الفجر ،فهل جيوز أن أصليها يف
السيارة أثناء الطريق؟ فقد مسعت أن بعض أهل العلم أجاز ذلك.

اجلواب

هذا األخ إمام مسجد ،ويفرتض أن يكون طالب علم ،وأن يراجع املسائل الفقهية؛ ألن من يصلون

معه سيسألونه عن األحكام وأمور العبادات ،فال بد أن يع ّد نفسه ويراجع األحكام واملسائل الفقهية.
وليعلم أن الصالة على الراحلة إمنا هي للمسافر ،فله أن يصلي النافلة على راحلته ،وليست للمقيم.

وهذا السائل مقيم يف بلده ،وأنصحه أن يستيقظ مبكراً ،وأن يصلي السنّة يف بيته قبل التوجه
للمسجد ،وعادة أن اجلماعة ينتظرون إمامهم.

وأما صالته يف السيارة فليس له ذلك ،بل هو للمسافر.

()276/6

النافلة قبل صالة اجلمعة وبعدها
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1423/4/8
السؤال

من املعلوم لدي أنه ليس للجمعة سنة قبلية ،وأن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أمر ابلصالة

بعدها أربع ركعات فقط ،فكيف تتحقق نوافل الظهر وهي ست ركعات؟ أو مبعىن آخر كيف آيت
ابثنيت عشرة ركعة يوم اجلمعة؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

أصوب األقوال يف سنة اجلمعة الراتبة أهنا أربع ركعات بعدها إن صالها يف املسجد ،وإن صالها يف
بيته فركعتان ،وال راتبة قبلها ،وإمنا يتنفل مبا شاء :ركعتان ،أو أربع ،أو ست ،ويقرأ القرآن ،ويصلي

على النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويدعو لعله يوافق ساعة اإلجابة ومن كان حريصاً على الطاعة
فلن يقل جمموع ما يتنفل به عن ثنيت عشرة ركعة يوم اجلمعة ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()277/6

سنة الفجر
اجمليب د .سعود بن حممد البشر

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1423/5/10
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما سنن سنة الفجر؟ وهل يسن ختفيفها؟ وما هي السور اليت يسن القراءة فيها؟

اجلواب

سنة الفجر تصلى خفيفة؛ لقول عائشة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-كان خيففها حىت أقول

هل قرأ أبم القرآن؟ انظر :البخاري ( )1165ومسلم (. )724
والسنة أن تقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة بـ"قل اي أيها الكافرون" ،و"قل هو هللا أحد" يف الثانية،

انظر :مسلم ( )726أو ابآلية من سورة البقرة "قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم ...
" إىل قوله":وحنن له مسلمون" يف األوىل ،ويف الركعة الثانية "قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء

بيننا وبينكم  " ...إىل قوله":وال يتخذ بعضنا بعضاً أرابابً من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا أبن

مسلمون" انظر :مسلم (. )727

()278/6

صالة ثنيت عشرة ركعة يف اليوم
اجمليب بكر خباري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1423/10/10هـ
السؤال

يقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-من صلى هلل اثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة بىن هللا له

بيتاً يف اجلنة" ،هل كل يوم ملفرده أم أن الفضل ملن حافظ عليها طيلة حياته؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا احلديث روي بعدة ألفاظ منها ما أخرجه مسلم يف صحيحه ( )728يف كتاب صالة املسافرين
وقصرها من طريق النعمان بن سامل ،عن عمرو بن أوس ،عن عنبسة بن أيب سفيان ،عن أم حبيبة -
رضي هللا عنها -زوج النيب -صلى هللا عليه وسلم -أهنا قالت :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يقول":ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غري فريضة إال بىن هللا له
بيتاً يف اجلنة ،أو إال بُين له بيت يف اجلنة".

قالت أم حبيبة ":فما برحت أصليهن بعد" وقال عمرو ":ما برحت أصليهن بعد" وقال النعمان مثل

ذلك.
وبيان هذه الركعات جاء عند الرتمذي ( )414كما يف الرواية املذكورة يف السؤال ،ولفظ مسلم -
رمحه هللا -صريح يف أن املقصود املواظبة عليها ،والرواايت يفسر بعضها بعضاً ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()279/6

عدد التسليم يف السنة القبلية للظهر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1424/3/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل الركعات األربع السنة قبل صالة الظهر تصلى أربع ركعات يف تسليمة واحدة أم يف تسليمتّي؟

أفيدوان مأجورين.
اجلواب

األفضل أن تصليها بتسليمتّي ،وإن صليتها بتسليمة واحدة ص هح.

()280/6

ترك النوافل من غري عذر فهل يقضيها؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

إذا فرط الشخص يف النوافل بدون عذر مث ندم هل يقضيها؟ مثال فرط يف صالة الليل بدون عذر
وندم هل يقضيها يف الضحى؟ إذا كان اجلواب أبنه البد جلواز قضاء النوافل من وجود العذر ،هل
إذا ضبط الشخص املنبه قبل آذان الفجر بوقت معّي ليقوم ويصلي ،واستيقظ ولكنه غلب عليه

النوم فعجز أن يقوم يعترب عذراً له؟

اجلواب

ابلنسبة للنوافل يعين الرواتب إذا فاته شيء منها فإن له القضاء ،وكذلك الوتر ،ألنه ثبت أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -ملا فاتته راتبة الفجر قضاها؛ كما يف صحيح مسلم
( )680من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وكذلك جاء يف سنن الرتمذي ( )423وابن ماجة

( )1155من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه " :-من مل يصل ركعيت الفجر فليصلهما بعدما تطلع
الشمس" ،وكذلك جاء أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قضى راتبة الظهر بعد العصر؛ كما يف

الصحيحّي البخاري ( ، )1233ومسلم ( )834من حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها  -وكذلك
جاء عند أيب داود ( ، )1431والرتمذي ( ، )465وابن ماجة ( )1188من حديث أيب سعيد -

رضي هللا عنه " :-من انم عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" ،فالرواتب وكذلك الوتر إذا فاته شيء
منه س هن له القضاء ،وابلنسبة للوتر إذا قضي يف النهار فإنه يقضى شفعاً ال وتراً ،فإذا كان يصلي من
الليل سبع ركعات فإنه يقضيها يف النهار مثان ركعات ،وثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قضى الوتر من النهار وصاله ثنيت عشرة ركعة كما يف مسلم ( )746من حديث عائشة -رضي هللا
عنها.-

()281/6

ركعتا الوضوء
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1424/7/18هـ

السؤال

يف السابق كنت أصلي سنة الوضوء وهي ركعتان بعد الوضوء كما تعلمون ،وإذا حضرت الصالة وأان

مل أصلها صليتها بعد الصالة أو بعد سنتها مثل صالة املغرب والعشاء ،فأخربين بعضهم إن هذا ال
جيوز؛ ألن ركعيت الوضوء تُصلى عندما الوضوء لغري الصالة أو قبلها .فأي الفعلّي هو الصحيح؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ابلنسبة لركعيت الوضوء فهما صالة من ذوات األسباب تفعل عند وجود السبب وهو الوضوء ،فإذا

وجد السبب شرع له أن يصلي ركعتّي ،وإذا مضى وقت فإهنا تسقط ألن ذوات األسباب كتحية

املسجد وغريها تفوت بفوات الوقت إذا مضى وقت طويل ،وابلنسبة هلا فهي تشرع عند كل وضوء
سواء توضأ لفريضة أو لغريها.

()282/6

الزايدة يف ركعات الوتر سهواً
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1425/1/25هـ

السؤال

أصلي الوتر بنية ركعة واحدة وأنسى وأقوم للركعة الثانية مث أغري نييت وأجعلها ثالث ركعات وأكمل

علي أن أسجد للسهو؟.
الوتر على ثالثة ،هل يصح هذا العمل ،أم هل ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

من صلى الوتر بنية ركعة واحدة مث نسي فقام للركعة الثانية ،فلما تذكر بعد قيامه أنه قد زاد يف
الصالة ما مل يكن يف نيته ،فألهل العلم يف تغيري نيته هنا قوالن:

ألول :أنه إذا أراد أن يُغري نيته أبن يُصلي الوتر ثالاثً فعليه أن جيلس أوالً ،ويعترب ما أتى به حال

نسيانه الغياً؛ ألهنا زايدة مل ينوها ،مث يقوم أبداء الركعتّي بعد النية اجلديدة ،مث إذا أمت ركعاته الثالث
سجد للسهو.

الثاين :أنه إذا غري نيته بعد قيامه ساهياً فإنه يتم صالته وال شيء عليه.

والقول األول أكثر متشياً مع ما يقرره الفقهاء من أحكام النية ،وهللا أعلم ابلصواب .واحلمد هلل رب
العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله وأصحابه والتابعّي.

()283/6

السنن الرواتب
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب

التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما عدد ركعات السنة قبل وبعد كل صالة ،وهل خيتلف من مذهب آلخر ،مثالً احلنبلي والشافعي؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -رغهب يف أداء السنن الرواتب يف أكثر من حديث ،ورتب

بناء على اختالف بعض
على أدائها األجر العظيم ،واختلف أهل العلم يف عدد هذه السنن الرواتب ً

الرواايت الواردة عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم .-فمن أهل العلم من قال أبن السنن الرواتب

عشر ركعات ،كما هو مذهب الشافعية واحلنابلة ،أخذاً حبديث عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما-
أنه قال :حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتّي قبل الظهر  ,وركعتّي بعد الظهر ,

وركعتّي بعد املغرب  ,وركعتّي بعد العشاء  ,وركعتّي قبل الفجر ،رواه الرتمذي ( ، )433وأصله يف

البخاري ( ، )937ومسلم ( ، )729وحديث عبد هللا بن شقيق قال( :سألت عائشة-رضي هللا
عنها -عن صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :كان يصلي قبل الظهر ركعتّي ,وبعدها
ركعتّي ,وبعد املغرب ثنتّي ,وبعد العشاء ركعتّي  ,وقبل الفجر ثنتّي .رواه الرتمذي ()436

وصححه.

()284/6

ومن أهل العلم من قال أبن السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة ،كما هو مذهب احلنفية ،أخذاً حبديث أم
حبيبة بنت أيب سفيان -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ما من عبد

مسلم يصلي هلل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غري فريضة ،إال بىن هللا له بيتاً يف اجلنة" رواه مسلم

( ، )728ورواه الرتمذي ( )415وغريه بزايدة" :أربعا قبل الظهر ,وركعتّي بعدها ,وركعتّي بعد

املغرب ,وركعتّي بعد العشاء ,وركعتّي قبل صالة الفجر" ،وحديث عائشة -رضي هللا عنها -عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من اثبر على ثنيت عشرة ركعة من السنة بىن هللا له بيتا يف
اجلنة ,أربع ركعات قبل الظهر ,وركعتّي بعدها ,وركعتّي بعد املغرب ,وركعتّي بعد العشاء ،وركعتّي

قبل الفجر" رواه الرتمذي ( ، )414والنسائي ( ، )1794وابن ماجة (. )1140وبناءً على هذه

األحاديث فإن اإلنسان إذا صلى عشر ركعات أو ثنيت عشرة ركعة يف كل يوم فقد أحسن وأصاب
السنة ،ولذلك فإنه يشرع لإلنسان أن يصلي قبل الفجر ركعتّي ،وقبل الظهر ركعتّي أو أربع

ركعات-يسلم من كل ركعتّي -وبعد الظهر ركعتّي ،وبعد املغرب ركعتّي ،وبعد العشاء ركعتّي .هذا
ما يتعلق ابلسنن الرواتب ،أما التطوع املطلق فبابه واسع ،وال حيدد بعدد معّي ،بل لإلنسان أن
يصلي ما شاء من عدد ويسلم من كل ركعتّي ،يف أي وقت شاء ،ما مل يكن وقت هني ،فال جيوز أداء
النفل املطلق فيه .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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السنن الرواتب ليوم اجلمعة
اجمليب د .بندر بن انفع العبديل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 1425/11/17هـ

السؤال

كم عدد السنن املؤكدة اليت نصليها يوم اجلمعة؟ فمن املعلوم أن احلديث ينص على  12ركعة،

فكيف يكون ذلك يوم اجلمعة؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
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صالة اجلمعة ليس هلا راتبة قبلها ،لكن هلا راتبة بعدها ،وهي أربع ركعات؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم
صلهى أح ُدكم
( )881عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إ َذا َ
صلِّي بَـ ْع َد
ص ِّل بَـ ْع َد َها أ َْربَـ ًعا" .ويف الصحيحّي عن ابن عمر ،رضي هللا عنهماَ :كا َن َال يُ َ
اجلُ ُمعةَ فَـلْيُ َ
ِ
صلِّي رْك َعتَ ْ ِ
ّي ِيف بَـ ْيتِ ِه .البخاري ( )937ومسلم ( . )882وقد مجع بعض
ص ِر َ
ا ْجلُ ُم َعة َح هىت يَـ ْن َ
ف فَـيُ َ َ

أهل العلم بّي احلديثّي أبنه إن صلى يف املسجد صلى أر ًبعا ،وإن صلى يف بيته صلى ركعتّي ،وهو

مجعا بّي احلديثّي،
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه هللا .وقال آخرون :بل يصلي ست ركعاتً ،

وهو رواية عن اإلمام أمحد ،وذهب إليه بعض السلف كسفيان الثوري وعطاء وجماهد ،وقال آخرون:
بل يصلي بعد اجلمعة أربع ركعات مطل ًقا ،سواء صلى يف املسجد أو يف البيت؛ ألن هذا صريح

القول من النيب صلى هللا عليه وسلم ،وصالته ركعتّي من فعله ،وفعله ال يعارض قوله؛ ألنه خي هرج على

عدة احتماالت ،وعندي أن هذا القول أصح ،أن راتبة اجلمعة البعدية أربع ركعات مطل ًقا؛ فإذا صلى

حضرا ،وسواء صالها يف املسجد أو يف
سفرا أو ً
اإلنسان اجلمعة فإنه يصلي بعدها أربع ركعات ً
البيت ،وحينئذ فيكون يوم اجلمعة مستثىن من عموم حديث" :ما ِمن عب ٍد مسلِ ٍم يصلِّي ِهِ
َّلل ُكله يَـ ْوٍم
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ
ِ
يض ٍة إِهال بَ َىن ه
اَّللُ لَهُ بَـ ْيـتًا ِيف ا ْجلَن ِهة" .أخرجه مسلم ( . )728وهللا أعلم.
ري فَ ِر َ
يت َع ْش َرةَ َرْك َعةً تَطَُّو ًعا غَ ْ َ
ث ْن َ ْ
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الصالة أثناء خطبة اجلمعة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة/صالة اجلمعة
التاريخ 1422/5/15

السؤال

من صلى يوم اجلمعة ركعتّي مث دخل اإلمام .هل يقطعها؟ أم ال؟
اجلواب

يظهر يل وهللا أعلم :أنك إذا صليت ركعة بسجدتيها أمتمت صالتك خفيفة؛ حلديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك

الصالة)) متفق عليه.

أما إذا شرع اخلطيب يف اخلطبة قبل إمتام ركعة بسجدتيها فإنك تقطع صالتك؛ لوجوب استماع
اخلطبة.
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الضابط يف حتيّة املسجد

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/حتية املسجد
التاريخ 1422/5/15

السؤال

ما الضابط يف حتية املسجد؟ مثالً إذا خرجت من املسجد بنية العودة كالوضوء أو أخذ ٍ
شيء من
السيارة مث رجعت إىل املسجد هل أصلي حتية املسجد أو ال؟ وهل إذا خرجت بنية أال أرجع ،مث

رجعت بعد وقت قصري حلاجة ،إما درس أو حماضرة ،هل أصلي أو ال؟
اجلواب

األوىل أن املسلم كلما دخل املسجد صلي حتية املسجد ركعتّي؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم:-
((إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتّي)) .

وقد قال بعض العلماء -رمحهم هللا  :-إن من يكثر الرتدد إىل املسجد ال يلزمه أن يصلي التحية؛
لكثرة تردده.
وال شك أن املواظبة عليها أفضل؛ للحديث السابق ذكره.
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حتية املسجد أم متابعة املؤذن يوم اجلمعة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/حتية املسجد
التاريخ 1423/3/3
السؤال

إذا دخلت املسجد لصالة اجلمعة واملؤذن يؤذن ،هل أصلي حتية املسجد؟ أم أردد وراء املؤذن؟ أم
أجلس حىت ينتهي املؤذن مث أصلي؟

اجلواب

نقول ال ،إذا دخلت واملؤذن يؤذن فإنك إذا كان هذا هو األذان الثاين الذي تعقبه اخلطبة فإنك

حينئذ تصلي حتية املسجد ،ألن متابعة املؤذن سنة واإلنصات خلطبة اجلمعة واجب ،وكونك تفوت

على نفسك سنة أوىل من أن تفوت عليها واجباً ،وأما اجللوس فال حيق لك أن جتلس حىت تصلي

ركعتّي ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا رأى رجالً دخل املسجد والنيب -صلى هللا عليه وسلم-

خيطب ،مث جلس ذلك الرجل فسأله النيب -صلى هللا عليه وسلم -أصليت؟ قال :ال ،قال ":قم

فصل الركعتّي" ،رواه البخاري ( )930ومسلم ( )875من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا
ّ

عنهما -وعن أيب قتادة -رضي هللا عنه -قال :دخلت املسجد ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
جالس بّي ظهراين الناس ،قال :فجلست ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-ما منعك أن

تركع ركعتّي قبل أن جتلس؟ " قال فقلت :اي رسول هللا رأيتك جالساً والناس جلوس قال ":فإذا
دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتّي" رواه البخاري ( )444ومسلم (. )714
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صالة األوابّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة الضحى
التاريخ 1422/6/27
السؤال

مسعت يف حديث تلفزيوين عن صالة األوابّي أهنا ست ركعات بعد صالة املغرب .فما هي صالة

األوابّي؟ وهل ورد عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فعله هلا ،وكيفيتها؟

اجلواب

ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال(( :صالة األوابّي حّي ترمض الفصال)) أخرجه
مسلم ( . )748وهذا احلديث يستدل به أهل العلم على استحباب صالة الضحى يف آخر وقتها

حّي ترمض الفصال ،أي :حّي يظهر أثر حرارة الشمس على األرض ،مما جيعل الفصال ،وهي أوالد

اإلبل والبقر تتأذى من حرارة الرمضاء ،فهو كناية عن أتخري صالة الضحى إىل ذلك الوقت.

ووقت صالة الضحى من ارتفاع الشمس إىل أن يقوم قائم الظهرية ،وتتوسط الشمس يف كبد السماء
قبل الزوال ،ولكن املستحب أتخريها عن أول الضحى ،إذن املراد بصالة األوابّي ،هي :صالة

الضحى يف ذلك الوقت ،وأقلها ركعتان ومن زاد فهو خري.
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صالة اإلشراق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة الضحى

التاريخ 1422/7/5
السؤال

هل هناك صالة تسمى بصالة اإلشراق؟ وإذا كانت موجودة ،فما الفرق بينها وبّي صالة الضحى؟

اجلواب
اليعرف يف الشرع صالة مستقلة تسمى صالة اإلشراق ،وإمنا ورد تسمية صالة الضحى بصالة

اإلشراق فيما أخرجه الطرباين يف (املعجم الكبري  406/24رقم احلديث  ، )986عن ابن عباس -
رضي هللا عنه -قال( :كنت أمر هبذه اآلية فما أدري ماهي ،قوله(( :إان سخران اجلبال معه يسبّحن
ابلعشي واإلشراق))  ،حىت ح ّدثتين أم هاين بنت أيب طالب ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
دخل عليها فدعا بوضوء يف جفنة ،كأين أنظر إىل أثر العجّي فيها ،فتوضأ -صلى هللا عليه وسلم،-
مث صلى الضحى ،مث قال(( :اي أم هاين ،هذه صالة اإلشراق))  .قال يف (جممع الزوائد : )241/2

ضعفه ابن املديين ومجاعة.
حجاج بن نصريّ ،
وفيه ّ

والصحيح أن ذلك -أي تسمية الضحى ابإلشراق -حمفوظ من قول ابن عباس -رضي هللا عنه،-

فقد أخرج ابن جرير يف تفسريه (جامع البيان  )137/12عند تفسري قوله تعاىل(( :يسبحن ابلعشي

واإلشراق))  ،واحلاكم يف (املستدرك  ، )59/4عن عبد هللا بن احلارث ،أن ابن عباس كان اليصلي
الضحى حىت أدخلناه على أم هاين ،فقلت هلا :أخربيه مبا أخربتين به ،فقالت :دخل رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -يف بييت فصلّى مثان ركعات ،وذلك من الضحى ،قيامهن وركوعهن وسجودهن

وجلوسهن سواء ،قريب بعضهن من بعض ،فخرج ابن عباس ،وهو يقول :لقد قرأت ما بّي اللوحّي،

فما عرفت صالة الضحى إال الساعة (يسبحن ابلعشي واإلشراق)  ،مث قال ابن عباس -رضي هللا

عنه( :-هذه صالة اإلشراق)  .قال ابن حجر يف كتابه (الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف،
واملطبوع بذيل الكشاف ( :75/4هذا موقوف ،وهو أصح) .
فاحلاصل أن صالة اإلشراق هي الضحى ،وهللا أعلم.
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وقت صالة الضحى
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة الضحى
التاريخ 1422/12/25
السؤال

ما أفضل وقت لصالة الضحى؟ ومىت تكون صالة األوابّي؟ أرجو توضيح ذلك ابملدة قبل أذان
الظهر.

اجلواب
أفضل وقت هو وقت اشتداد حرارة الشمس قبل أن تقف الشمس يف وسط السماء ،لقوله  -صلى

هللا عليه وسلم  ":-صالة األوابّي حّي ترمض الفصال " رواه مسلم يف صحيحه ( ، )848علماً أن
وقت صالة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ،أي بعد طلوع الشمس بربع
ساعة تقريباً ،إىل أن تقف الشمس يف وسط السماء ،فإذا وقفت الشمس قبيل الزوال فهذا وقت
هني ،فإذا زالت الشمس دخل وقت صالة الظهر.
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صالة الضحى مجاعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة الضحى

التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،فضيلة الشيخ حفظكم هللا ورعاكم سؤايل هو :ما حكم صالة

اإلشراق أو الضحى مجاعة؟ جزاكم هللا خريا.
اجلواب

ال أبس هبذا إذا مل يتخذ عادة ابستمرار ،فمن النوافل ما تشرع له اجلماعة كاالستسقاء والكسوف

والعيدين ،ومنها ما ال تشرع له اجلماعة كالرواتب وصالة الضحى ،وإذا صليت مجاعة صحت ما مل
يستمر عليها ،ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى النفل مجاعة يف بيت من دعاه للصالة يف

بيته نفالً انظر :البخاري ( ، )380ومسلم (. )658
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ما يقرأ يف صالة الضحى؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة الضحى

التاريخ 1426/02/18هـ
السؤال

ما السور املسنون قراءهتا يف صالة الضحى؟ وما فضائل هذه الصالة؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

صالة الضحى وردت فيها أحاديث تبّي عظيم األجر ،وكبري الثواب املرتتب عليها ،ومن ذلك
حديث زيد بن أرقم ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال عنها" :ص َالةُ األَ هوابِ ِ
ّي
ّي ح َ
َ
َ
ِ
ال" .أخرجه مسلم (. )748
صُ
تَـ ْر ُ
مض الف َ
وجاء أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،كان يصلي الضحى أر ًبعا ويزيد ما شاء هللا .أخرجه مسلم
(. )719

وأوصى النيب صلى هللا عليه وسلم ،بعض أصحابه كأيب هريرة وأيب الدرداء وأيب ذر -رضي هللا

عنهم ،-بركعيت الضحى .صحيح البخاري ( ، )1178وصحيح مسلم ( ، )722 ،721وسنن
النسائي (. )2404

وال أعلم أنه قد وردت سور معينة تقرأ يف صالة الضحى ،فعلى هذا ال ختصص بسور معينة ،وإمنا

يقرأ املصلي ما تيسر له.
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صالة االستخارة بعد صالة الفجر
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/االستخارة

التاريخ 1422/7/7
السؤال

ما حكم أداء صالة االستخارة بعد صالة الفجر مباشرة؟ وهل هناك وقت مفضل ألدائها؟ وهل

نصلي االستخارة مث ننام ،كما هو شائع ،أم ال؟
اجلواب

إذا كان هناك حاجة ملحة وعاجلة فال حرج يف أدائها بعد صالة الفجر؛ ألهنا تكون من الصلوات

ذات األسباب.
وإن مل يكن هناك حاجة ملحة فإهنا تؤخر إىل ما بعد طلوع الشمس ،وأما النوم بعد صالة االستخارة
فال أصل له ،وال دليل عليه.
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صالة االستخارة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً

كتاب الصالة /صالة التطوع/االستخارة

التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

كيف تتم صالة االستخارة ،ويف أي وقت يفضل أن أصلي فيه هذه الصالة ،وبعد أي ركعة أقوم
ابلدعاء ،وهل جيوز أن أدعو ،أو أستخري أبمرين أو ثالثة يف تينك الركعتّي نفسهما ،أم لكل أمر

صالته ودعاؤه؟.

اجلواب

صالة االستخارة مىت تيسرت ،إال أهنا تكون ركعتّي من غري الفريضة ،وتكون يف وقت ليس بوقت
هني ،فإذا أراد اإلنسان أن يستخري يف أمر إما بيع أو شراء أو زواج أو طالق ،أو حنو ذلك من

األمور املستقبلة فيصلي ركعتّي ،وبعدما يسلم من الركعتّي يرفع يديه ويدعو ،وجيوز أن يستخري يف

موضع واحد ألمرين أو لثالثة ،وال يلزم أن يصلي لكل أمر صالة ويدعو هلا دعاء ،وإذا مل ينشرح

صدره لشيء فإن له أن يصلي ركعتّي أخريّي ،أو يعيد صالة االستخارة مرة أخرى ،ولو ثالث مرات
أو أربع؛ حىت يرى ما ينشرح له صدره.
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االشرتاط يف االستخارة

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة التطوع/االستخارة

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

السؤال عن صالة االستخارة:
هل تصح االستخارة على تعليق شرط ،مثالً هل جيوز أن تقول إنين سأفعل كذا وتنتظر حصول أمر
ما ،فإذا حصل األمر تفعل ما عزمت عليه ،أي أنك تنتظر ردة فعل شخص أو حدوث شيء حىت

تنفذ هذا الشيء ،ال أعرف كيف أشرح ،لكن أن تتوكل على هللا يف معرفة اخلري لك ،لكن تعلق ذلك
حبدوث شيء كان تستخري على أمر مث تقول إذا حدث كذا فمعناه أن هللا يسر يل األمر.

اجلواب

تعليق فعل الشيء أو عدمه على حدوث شيء آخر أو عدمه بعد االستخارة ليس بصحيح وال أصل

له ،بل السنة تدل على أن اإلنسان يقدم على العمل بعد االستخارة لقوله  -صلى هللا عليه وسلم -
يف حديث االستخارة" :إذا هم أحدكم ابألمر" رواه البخاري

( ، )1162وهذا مبين على أمر خيطئ فيه كثري من الناس وهو أنه يظن أن االستخارة تكون حال
الرتدد يف اإلقدام أو عدمه ،والصواب أن االستخارة ال تكون حال الرتدد بل على اإلنسان أن يتأمل

يف حاله ويستشري من يثق بعلمه ودينه وحكمته مث بعد هذا جيزم ويعزم على أحد األمرين الذين يرتدد
فيهما مث يستخري وميضي فيما اختاره وستكون فيه اخلرية إن شاء هللا إذا صدق مع هللا.
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مىت تشرع االستخارة؟

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة /صالة التطوع/االستخارة

التاريخ 1425/07/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
شيخي الفاضل :أود أن أسألك عن االستخارة :هل يف كل األشياء يف احلياة ،مثال أعمل استخارة

ألجل أن أذهب للحج هذا العام؟ أو مثالً واحدة مسافرة ألختها املريضة يف دولة أخرى ،هل تصلي

وتدعو دعاء االستخارة؟ أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم وحرمة هللا وبركاته.

نعم ،كل أمر يهم اإلنسان ينبغي أن يصلي ركعتّي من غري الفريضة ،وبعد السالم يدعو ابلدعاء
الوارد يف االستخارة" :اللهم إين أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم؛

فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر -

ويسميه -خري يل يف ديين ،ومعاشي ،وعاقبة أمري  -أو قال :عاجل أمري وآجله -فاقدره يل ويسره
يل ،مث ابرك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي ،وعاقبة أمري -أو قال :يف

عاجل أمري وآجله -فاصرفه عين ،واصرفين عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان ،مث أرضين به" صحيح
البخاري (. )1162

واإلنسان يعمل ما ينشرح صدره إليه فإن صرف عن ذلك ،فإنه يكون يف حال رضا؛ ألنه دعا هللا -

تعاىل -وطلب أن خيتار له اخلري سواء كان سفراً ،أو كان زايرة ملريض ،أو زواجاً أو حجاً ،أو عمرة،
أو شراء شيء ،أو حنو ذلك .وهللا ويل التوفيق.
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صالة االستغفار

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصالة /صالة التطوع/صالة التسابيح واحلاجة

التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

سؤايل يتعلق "بصالة االستغفار":فقد حتدث الكثري من العلماء جزاهم هللا خرياً عن أن هذه الصالة

أحاديث ضعيفة! ولكن من خالل تصفحي لـ
بدعة وال أصل هلا! وأن ما ورد من األحاديث فيها هي
ٌ
"صحيح سنن ابن ماجة" للعالمة الشيخ  /حممد انصر الدين األلباين -رمحه هللا -أورد يف الباب

" 190ابب ما جاء يف صالة االستغفار" حديثّي أحدمها أليب رافع واآلخر البن عباس عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم ،-وكال احلديثّي خيرب عن هذه الصالة وصفتها والرتغيب فيها ،مث أورد األلباين

أن كال احلديثّي "صحيح"! فأردت االستفسار منكم عن كيفية توافق هذا الكالم وحكم هذه الصالة
يف الدين؟! وإذا كانت "بدعة" فكيف يتم التوفيق بّي بدعيتها وصحة حديثي سنن ابن ماجة -رمحه
هللا-؟! ولكم جزيل الشكر على ما تقدمون للدين من جهد وبذل.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
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احلديثان اللذان أشار إليهما السائل يتعلقان بصالة التسبيح ،وقد بوب ابن ماجة هلذين احلديثّي
بقوله":ابب ما جاء يف صالة التسبيح" ،ومل أطلع على ٍ
أحد من أهل العلم أطلق عليها صالة
االستغفار ،كما ذكر السائل .وعلى كل حال ،فإن صالة التسبيح قد وردت يف عدد من األحاديث،

ومنها ما رواه ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال" :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -للعباس
عماه أال أعطيك ،أال أمنحك ،أال أحبوك ،أال أفعل لك عشر
-رضي هللا عنه :-اي عباس اي ّ

خصال ،إذا أنت فعلت ذلك غفر هللا لك ذنبك أوله وآخره ،وقدميه وحديثه ،وخطأه وعمده،
خصال ،أن تصلي أربع ر ٍ
ٍ
كعات ،تقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب
وصغريه وكبريه ،وسره وعالنيته عشر
وسورة ،فإذا فرغت من القراءة يف أول ر ٍ
قلت وأنت قائم :سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا
كعة َ
وهللا أكرب مخس عشرة مرة ،مث تركع فتقول وأنت راكع عشراً ،مث ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا

عشراً ،مث هتوي ساجداً فتقوهلا وأنت ساجد عشراً ،مث ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشراً ،مث

تسجد فتقوهلا عشراً ،مث ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشراً ،فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة،
كعات ،إن استطعت أن تصلِّيها يف كل ٍ
تُفعل يف أربع ر ٍ
يوم مرةً فافعل ،فإن مل تستطع ففي كل مجعة

مرًة ،فإن مل تفعل ففي كل شهر مرًة ،فإن مل تفعل ففي عمرك مرًة " رواه ابن ماجة هبذا اللفظ

(كتاب :الصالة ،ابب :ما جاء يف صالة التسبيح ،رقم احلديث ، )1387:وأبو داود (كتاب:
الصالة ،ابب :صالة التسبيح ،رقم احلديث ، )1297 :وروى الرتمذي حنو هذا احلديث من رواية
أيب رافع (كتاب :الصالة ،ابب :ما جاء يف صالة التسبيح ،رقم احلديث ، )482 :وابن ماجة

(كتاب :الصالة ،ابب :ما جاء يف صالة التسبيح ،رقم احلديث . )1386:وقال أبو عيسى

الرتمذي :روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف صالة التسبيح غري حديث .قال" :وال يصح
منه كبري شيء" .أما حكم هذه الصالة ،فقد اختلف فيه
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أهل العلم ،فمنهم من قال مبشروعيتها ،وأنه يستحب لإلنسان القيام أبدائها طلباً لثواهبا الوارد يف

حديث ابن عباس وأيب رافع وحنومها ،ومنهم من قال :بعدم مشروعيتها ،وأنه ال جيوز فعلها .والسبب
يف اختالفهم يف حكمها :االختالف يف صحة األحاديث الواردة يف فضلها ،فمن رأى أن هذه

األحاديث صحيحة أو حسنة ،احتج هبا وقال مبشروعية هذه الصالة ،ومن رأى أن هذه األحاديث

ضعيفة أو شاذة ،مل حيتج هبا وقال بعدم مشروعية هذه الصالة .ومن خالل هذا الكالم يتبّي أنه ال
إشكال يف املسألة؛ ألن من صحح أحاديثها قال مبشروعيتها ،ومن مل يصححها قال بعدم

مشروعيتها .وفيما أييت أذكر عدداً من النقول عن أهل العلم فيما يتعلق حبكم هذه الصالة:

( )1قال ابن عابدين :قوله( :وأربع صالة التسبيح) يفعلها يف كل وقت ال كراهة فيه ،أو يف كل يوم

أو ليلة مرة ،وإال ففي كل أسبوع أو مجعة أو شهر أو العمر ،وحديثها حسن لكثرة طرقه) حاشية ابن

عابدين (. )27/2

( )2وذكر اخلطاب أن صالة التسبيح من النوافل أو الفضائل ،وكالمها مستحب الفعل عند املالكية.
مواهب اجلليل (. )381/1
( )3وقال النووي" :قال القاضي حسّي وصاحبا التهذيب والتتمة …… :يستحب صالة التسبيح
للحديث الوارد فيها ،ويف هذا االستحباب نظر؛ ألن حديثها ضعيف ،وفيها تغيري لنظم الصالة
املعروف ،فينبغي أال يفعل بغري حديث ،وليس حديثها بثابت ،وقد قال العقيلي :ليس يف صالة

التسبيح حديث يثبت ،وكذا ذكر أبو بكر بن العريب وآخرون ،أنه ليس فيه حديث صحيح وال
حسن وهللا أعلم" اجملموع شرح املهذب (. )548-547/3
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( )4وقال ابن قدامة( :فأما صالة التسبيح ،فإن أمحد قال :ما يعجبين ،قيل له :مل؟ قال :ليس فيها
شيء يصح ،ونفض يده كاملنكر) املغين ( . )438-437/1ولكن الذي ينبغي أن يقال يف هذه

املسألة :إنه ال إنكار على من فعلها؛ ألهنا من املسائل املختلف فيها ،ومن فعلها فقد متسك
أبحاديث ٍ
مروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرى صحتها أو يقلد من يرى صحتها .مث إن
بعض أهل العلم حيتج ابألحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال ،ولذلك قال ابن قدامة" :وإن فعلها

إنسان فال أبس؛ فإن النوافل والفضائل ال يشرتط صحة احلديث فيها" .وهللا أعلم ،وصلى هللا على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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سجود التالوة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/سجود التالوة وسجود الشكر
التاريخ 1423/5/3

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فهل يوجد بديل عن سجدة التالوة؟ لقد مسعت من بعض الناس أنه يقول بعد التالوة :سبحان هللا
واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ،فهل هذا صحيح أم خطأ؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

سجود التالوة سنة مؤكدة ،وليس بواجب سواء كان املرء يف الصالة أو خارجها فإن سجد فحسن

وإن مل يسجد فال ابس عليه ،وال أعرف أن له بديالً ،وإمنا يقول فيه ما يقول يف سجود الصالة،
فيقول :سبحان ريب األعلى مرة أو أكثر ،مث إن دعا بشيء مما ورد فحسن.

ومما ورد يف ذلك ما أخرجه أبو داود ( )1414عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كان رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -يقول يف سجود القرآن ابلليل يقول يف السجدة مراراً سجد وجهي للذي

خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته".
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السجود عند قراءة آية سجدة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /صالة التطوع/سجود التالوة وسجود الشكر
التاريخ 1423/10/12هـ

السؤال

ما الواجب القيام به عند قراءة اآلية األخرية من سورة األعراف؟ وهل ال بد من الطهارة؟ وكيف

احلال مبن كانت ليست على طهارة وهي تقرأ هذه اآلية؟

اجلواب

احلمد هلل ،وأصلي وأسلم على رسول هللا ،وبعد:
قراءة آية السجدة من سورة األعراف أو غريها يستحب للقارئة أن تسجد عندها سجود التالوة،
والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال يشرتط هلذه السجدة طهارة وهو ما نصره ابن تيمية -رمحه

هللا( -الفتاوى الكربى  )165/23وما بعدها.
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مجع الراتبة والوتر يف سالم واحد

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة /صالة التطوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

ما حكم جعل السنة الراتبة والوتر بسالم واحد؟

اجلواب
السنة الراتبة ال جيوز لإلنسان أن يشركها مع الوتر؛ بل إهنا سنة مستقلة -صالة مستقلة ،-والوتر

صالة مستقلة ،فال جيعل الراتبة مع الوتر؛ بل يصلي الراتبة مستقلة مث يسلم ،مث يصلي الوتر مستقالً،
مث يسلم.
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االنتقال من النافلة إىل املكتوبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/8/15هـ
السؤال

"إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة" ،لو أين أصلي انفلة وأقيمت الصالة ،فهل أخرج من
النافلة بدون تكميلها؟ وهل أسلم أم ال؟ وشكراً.
اجلواب
إذا أدركت من صالة النافلة ركعة فاألفضل لك إمتام النافلة خفيفة مث اللحاق إبمام الراتبة ،وإن مل

تدرك من النافلة ركعة ،وإمنا كربت لإلحرام مث أقيمت الصالة فلتخرج من الصالة بنية قطعها؛ حلديث
أيب هريرة  -رضي هللا عنه " :-إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة" رواه مسلم ( )710وغريه.
وأما السالم فإمنا يشرع للخروج من الصالة بعد اإلتيان بكامل فروضها وواجباهتا ،فال تكفي فيه نية

انتهائها ،فإن نوى اخلروج قبل ذلك أجزأته نية القطع والشروع فيما نوى.
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هل ورد يف صالة النافلة يف البيت هذا الفضل؟
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

كتاب الصالة /صالة التطوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
بعد التحية.

هل صحيح أن صالة النافلة يف البيت أفضل منها يف املسجد بـ  70مرة ،وما الدليل على ذلك؟.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل.

جاء يف صحيح البخاري ( ، )432وصحيح مسلم ( )777عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا" ،ويف صحيح مسلم ( )778أيضاً :قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده ،فليجعل لبيته نصيباً من

صالته؛ فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خرياً" .فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -جعل من صالة

اإلنسان يف بيته خرياً ،وهو غري حمدد بـ 70وال أكثر ،واخلري كل اخلري يف اتباعه صلى هللا عليه وسلم،
والسبب يف أن يصلي اإلنسان يف بيته دون املسجد ،هو أن تعمر البيوت ابلصالة فيها ،ويتعلم

األوالد واألهل الصالة من والدهم ،ويتذكرون الصالة إذا غفلوا عنها ،وال تفوهتم .وهللا أعلم.
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تطوع بصالة املغرب فهل يصليها ثالاثً؟!
إذا ه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصالة /صالة التطوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/10/10هـ

السؤال

صليت املغرب يف الطريق مث أدركتها عندما وصلت ملقصدي ،فصليت معهم املغرب على أهنا انفلة،

ومل أدرك إال ركعة واحدة ،فقمت وأكملت ركعتّي ،فهل عملي هذا صحيح؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا العمل صحيح وال أبس به ،فإذا جئت والناس يصلون املغرب وقد صليت فصل معهم وتكون

لك انفلة ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث أيب ذر -رضي هللا عنه -الذي أخرجه

مسلم (" : )648إذا أقيمت وأنت يف املسجد فصل" .وأيضاً حديث :أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ملا انتهى من الصالة وجد رجلّي مل يصليا فدعامها ،فجيء هبما ترعد فرائصهما ،فقال النيب
-صلى هللا عليه وسلم" :-ما منعكما أن تصليا معنا؟ " .فقاال :اي رسول هللا ،إان كنا قد صلينا يف

رحالنا ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-فال تفعال ،إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد
مجاعة فصليا معهم فإهنا لكما انفلة" .أخرجه الرتمذي ( ، )219والنسائي (. )858

وكونك صليت ركعتّي فهذا جائز وال أبس به ،ولو أن اإلنسان صلى مع اإلمام ثالث ركعات فأيضاً
هذا جائز وال أبس به؛ ألنه صلى صالة وأوتر تبعاً لإلمام؛ والقاعدة يف ذلك أنه يثبت تبعاً ما ال يثبت

استقالالً.
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اخلطبة قبل صالة العيد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة /صالة التطوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

علماء احلنفية جيعلون اخلطبة قبل صالة العيد ،هل فعلهم صحيح؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ول هِ
صلهى
السنة أن تكون اخلطبة بعد صالة العيد ،وإن ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قالَ :كا َن َر ُس ُ
اَّلل َ
اَّلل َعلَْي ِه وسلهم وأَبو ب ْك ٍر و ُعمر ر ِ
ض َي ه
صلُّو َن ال ِْعي َديْ ِن قَـ ْب َل ْ
اخلُطْبَ ِة .متفق عليه :البخاري
اَّللُ َع ْنـ ُه َما يُ َ
هُ
َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ
( )963ومسلم ( . )888وروي عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما -مثله .رواه البخاري ()962

ومسلم ( . )884قال يف املغين( :إن خطبة العيدين بعد الصالة ال نعلم فيه خالفًا بّي املسلمّي إال
عن بين أمية)  .وروى طارق بن شهاب قال :قدهم مروان اخلطبة قبل الصالة ،فقام رجل فقال:

خالفت السنة ،كانت اخلطبة بعد الصالة .فقال مروان :تُرك ذاك اي أاب فالن .فقام أبو سعيد فقال:
"من رأَى ِمنكم
أما هذا املتكلم فقد قضى ما عليه .وساق قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
م ْن َكرا فَـ ْليـ ْن ِكر بِي ِدهِ ،فَمن َمل يست ِطع فَـلْي ِِ
ف
سانِِه ،فَ َم ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَـلْيُـ ْن ِك ْرهُ بَِقلْبِ ِه ،وذلك أَ ْ
ض َع ُ
ُ ً ُ ْ َ
َ ْ ْ َ َْ ْ ُ ْ
نكرهُ بل َ
ا ِإلمي ِ
ان" .رواه أبو داود الطيالسي ( )2196عن شعبة عن قيس عن طارق ،ورواه مسلم يف صحيحه
( ، )49ولفظه" :فَـلْيُـغَِّْريهُ" .وعلى هذا فمن خطب قبل الصالة كمن مل خيطب؛ ألن اخلطبة وقعت يف
علما أن اخلطبة يف صالة العيدين سنة ال جيب حضورها وال استماعها .وهللا أعلم.
غري حملهاً ،
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الصالة على صاحب الكبرية!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /كتاب اجلنائز/حكم صالة اجلنازة وصفتها
التاريخ 1427/05/22هـ

السؤال

هل من السنة عدم الصالة على املتوىف إذا كان امرأة ال ترتدى احلجاب وترتك الصالة أحياانً؟
اجلواب
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاألصل أن من مات مسلماً موحداً ،فغسله ،وتكفينه ،فالصالة عليه ،ودفنه ،فرض كفاية على
املسلمّي ،إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقّي ،حىت ولو كان مدمن مخ ٍر ،أو عاقاً لوالديه ،أو

قاتل ٍ
نفس معصومة.
امرأة متربجة ،أو حىت زانية ،أو َ

لكن على ويل األمر وإمام املسلمّي األكرب وحمل القدوة فيهم أال يصلي على من وقع يف شيء من

املوبقات من أبناء املسلمّي ،ومل يتب منها ردعاً لغريه وزجراً ،كما ترك النيب -صلى هللا عليه وسلم-

الصالة على املدين الذي مل يرتك ل َديْنه وفاء وقال" :صلوا على صاحبكم" .صحيح البخاري
( ، )2291وصحيح مسلم ( . )1619لكن يصلي عليه غريه .وهللا أعلم.
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هل تشرع التعزية للنساء؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة /كتاب اجلنائز/التعزية
التاريخ 1427/05/23هـ

السؤال

مسعت أنه ال عزاء على النساء ،وكثري من معارفنا من النساء ال أيتّي للعزاء ،حىت ولو كان امليت من

أقرب األقارب هلن ..فأرجو بيان الدليل -إن وجد ،-وإن كان هذا القول غري صحيح فأرجو

تزويدي ابألدلة الشرعية كي أبّي احلق ملن يقول ابلقول املتقدم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعزاء املسلم للمسلم مشروع سواء أكان املعزي رجالً أم امرأة ،فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه

عزى آل جعفر ،وذهب إىل آل أيب سلمة ،وعزى الرجل الذي كان له ابن حيبه حباً ،عظيماً
وسلم ّ
فتويف فحزن عليه حزانً عظيماً ،وغريها من األحاديث واآلاثر اليت تدل على مشروعية التعزية يف

اجلملة .انظر سنن أمحد ( ، )1659وصحيح البخاري ( ، )1284وصحيح مسلم ( ، )920وسنن

النسائي (. )2088

وإمنا اخلالف يف حكم االجتماع من أجل العزاء ،فهل جيوز أن جيتمع املعزون عند أهل امليت ،سواء

أكان املعزون رجاالً أم نساء؟

بعض أهل العلم منع من االجتماع عند أهل امليت وعده من النياحة ،وقال بكراهة اجللوس للعزاء
الشافعية ،وعدوه من البدع ،واحلنابلة يف املشهور عنهم ،واستدلوا أبثر جرير بن عبد هللا -رضي هللا

عنه :-كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت ،وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة .رواه أمحد (، )6905
وابن ماجه ( . )1612واألثر صححه النووي والشوكاين واأللباين رمحهم هللا.

وبعض أهل العلم من احلنفية (وإن كان بعضهم يقول :إن اجللوس للرجال ال النساء) واملالكية،

ورواية عن اإلمام أمحد رخصوا يف ذلك.
واستدل القائلون ابجلواز مبا يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا جاءه قتل زيد بن حارثة،

وجعفر ،وابن رواحة ،جلس يعرف فيه احلزن  ...صحيح البخاري ( ، )1299صحيح مسلم
(. )935
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واستدلوا أيضاً مبا يف الصحيحّي عن عائشة أهنا كانت إذا مات امليت من أهلها فاجتمع لذلك

النساء ،مث تفرقن إال أهلها وخاصتها ،أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ،مث صنع ثريد ،فصبت التلبينة
عليها ،مث قالت :كلن منها ،فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :التلبينة جممة لفؤاد

املريض ،تذهب ببعض احلزن" صحيح البخاري ( ، )5417وصحيح مسلم ( . )2216ففي حديث

عائشة أن النساء كن جيتمعن عند أهل امليت.

وقالوا أيضاً :التعزية مستحبة ،واجللوس وسيلة للتعزية ،والوسائل هلا أحكام املقاصد؛ ألنه يصعب -

خاصة يف املدن -أن يعزي الشخص أهل امليت إذا مل جيلسوا يف مكان معروف.

وأما أثر جرير بن عبد هللا الذي استدل به من منع من اجللوس فقد ضعفه اإلمام أمحد ،وذكر أنه ال

يرى هلذا احلديث أصالً -كما يف سؤاالت أيب داود.

وعلى فرض صحته فاملمنوع هو االجتماع مع صناعة الطعام ملا فيه من التباهي وغريه من احملاذير ،أما

إن كانوا جيتمعون ويصنع الطعام غريهم فليس فيه حمظور.

وحىت على القول ابجلواز ،ال جيوز أن يصاحب ذلك بعض األمور احملدثة ،كاالجتماع لقراءة القرآن،
أو حتديد هيئة أو أوقات معينة لقراءة القرآن ،أو إسراف يف املآدب ،كما ال جيوز أن يصاحب ذلك
نياحة ،أوشق للجيوب ،أولطم للخدود ،أو سخط واعرتاض على القدر ،بل املطلوب من املعزين

الدعاء للميت ،ومواساة أهل امليت وتسليتهم ال هتييجهم.

كما أن املشروع صناعة الطعام ألهل امليت؛ ألن عندهم ما يشغلهم ال أن يصنعوا هم الطعام للناس
وجيمعوهنم لذلك ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم" :اصنعوا آلل جعفر طعاماً فقد أاتهم ما يشغلهم.
أخرجه أبو داود ( ، )3132والرتمذي ( ، )998وابن ماجه (. )1610

وعلى ذلك فاملسألة اجتهادية خالفية -وإن كان األقوى اجلواز -وال إنكار يف مسائل االجتهاد.
وهللا أعلم وصلى وسلم على نبينا حممد.
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رفع الصوت بقراءة القرآن
اجمليب حممد بن عبد العزيز العامر
القاضي مبحكمة جدة

القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/4/7
السؤال

ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن؟

اجلواب

إن كان اإلنسان خالياً فال أبس (إن شاء هللا تعاىل)  ،وإن كان هذا يف املسجد ،والناس يصلون فال
ينبغي مثل هذا ملا فيه من التشويش على غريه ،وقد هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيما رواه

أمحد وأبو داوود من حديث أيب سعيد اخلدري ،قال" :اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

املسجد ،فسمعهم جيهرون ابلقراءة وهو يف قبة له ،فكشف السرت ،وقال :أال كلكم مناج ربه ،فال

يؤذين بعضكم بعضاً ،وال يرفعن بعضكم على بعض يف القراءة ،أو قال يف الصالة".

وروى مالك يف املوطأ عن البياضي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على الناس ،وهم

يصلون ،وقد علت أصواهتم ابلقراءة ،فقال" :إن املصلي يناجي ربه فلينظر مبا يناجيه به ،وال جيهر

بعضكم على بعض ابلقرآن".

()314/6

الكالم يف الصالة سهواً
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/29هـ
السؤال

تكلمت أثناء الصالة عندما أخطأت يف آية وكنت اإلمام ،ومل أشعر إال وأان أقول (أان آسف) انسياً
أنين يف صالة ،وأكملت صاليت بعد ذلك واإلخوة يف املسجد ،لكن أحدهم قال إن الصالة ابطلة
لك ،صحيحة للمأمومّي ،فذهبت إىل مكتبيت وقرأت يف كتاب احمللى البن حزم أن الكالم سهوا يف

الصالة ال يبطلها ،أفيدوين ألبّي احلكم الصحيح ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
من تكلهم انسياً يف الصالة ،أو جاهالً ،أو مكرهاً ،فإنه ال شيء عليه ،وصالته صحيحة ،ويدل هلذا
حديث معاوية بن احلكم -رضي هللا عنه -يف صحيح مسلم ( : )537ملا تكلهم يف الصالة مل أيمره

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إبعادة الصالة ،وإمنا قال" :إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من
كالم الناس ،إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن" وهللا أعلم.
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مزاح املصلي للطفل
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/7/25هـ
السؤال

لدي طفلة تبلغ من العمر  4أعوام ،وطفل يبلغ عامّي ،يف بعض األحيان وأان أصلي يف البيت،

يلعبون جبواري ،وأحياانً حياولون أن جيلسوا على ظهري يف وضع السجود ،أو على رجلي يف وضع

التشهد ،أو أن أمحلهم وأداعبهم أثناء الصالة ،وقد يتعرض أحدهم إىل خطر (مكان الكهرابء مثال)
وأان أصلي ،فهل مداعبة األطفال أو كف األذى عنهم ،أو اإلشارة هلم بشيء أثناء الصالة حرام؟ مع

العلم أنين ابلطبع أفقد الرتكيز واخلشوع يف صاليت ،وإنين أؤديها كمجرد فرض دون خشوع يف معظم

األحيان ،حىت ولو أن األطفال ليسوا معي ،فإين أجاهد نفسي لكي أمتعن يف صاليت ،ولكن يف أغلب

األحيان يغلب علي السهو ،فهل تقبل صاليت على هذا النحو؟ مع العلم أنين ال أترك فرضاً ،وأصلي

بعض النوافل؟ وشكراً.
اجلواب
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إذا كان هذا األمر من دون اختيار لك ،وخشيت عليهم لو تركتيهم أن يزيد تشويشهم عليك يف
الصالة فال أبس ،أما إذا كان ميكن دفعهم ومنعهم فإن هذا املتعّي ،والنيب – صلى هللا عليه وسلم-
محل أمامة بنت بنته خوفاً عليها من أن يصدر منها تشويش يؤذي النيب – صلى هللا عليه وسلم-

ويؤذي مجيع املصلّي ،انظر ما رواه البخاري ( ، )516ومسلم ( ، )543حديث أيب قتادة – رضي

هللا عنه  -وليس هذا دليالً على أن اإلنسان إذا دخل يف الصالة يبدأ اللعب مع أطفاله ،قد جاء يف
سؤالك أنك تداعبّي أطفالك أثناء الصالة ،ومن أركان الصالة الطمأنينة واملداعبة عبث ،والعبث
يبطل الصالة ،فيجب عليك وعلى غريك أن تتقوا هللا وتؤدوا الصالة اتمة أبركاهنا وشروطها،

وواجباهتا ،وأن يبعد اإلنسان عنه ما يشغله عن اخلشوع ،ألن اخلشوع هو لب الصالة ،وهللا –

تعاىل -يقول" :قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون" [املؤمنون ، ]2-1:ويقول – جل

وعال" :-أمل أين للمؤمنّي أن ختشع قلوهبم لذكر هللا وما نزل من احلق" [احلديد ، ]16:فيجب على
اإلنسان أن يزيل عنه املشاغل احلسية واملعنوية ،وهلذا هنى النيب – صلى هللا عليه وسلم -اإلنسان
إذا كان حبضرة طعام أو يدافع األخبثّي أن يصلي ،وأمره أن يتخلص من هذه قبل الصالة ،فقال
عليه الصالة والسالم" :ال صالة حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان"رواه مسلم ( )560من
حديث – عائشة – رضي هللا عنها  ،-وهذه األخت السائلة تقول :إهنا تداعب األطفال يف أثناء
الصالة ،فمداعبتهم هذا عبث وتعمد ،وكثرة العبث تبطل الصالة ،فعلى هذه السائلة وغريها أن

ينتبهوا هلذه املسألة ،وقالت :إهنا تفقد ابلطبع الرتكيز واخلشوع يف صالهتا اليت تؤديها ،كمجرد فرض،
دون خشوع يف معظم األحيان ،هذا دليل على أهنا جعلت الصالة جمرد حركات ال روح فيها ،وهذا

تالعب وإمهال وعدم مباالة يف حق الصالة ،وقالت أيضاً :حىت لو أن األطفال ليسوا معي فإين
أجاهد نفسي لكي أمتعن يف صاليت ،ولكن

()317/6

يف أغلب األحيان يغلب علي السهو فهل تقبل الصالة على هذا النحو؟.

()318/6

فنقول :كما نبهنا يف البداية عليها أن جتتهد يف إصالح نفسها ،والصالة فيها شغل يف ذاهتا ،فليس

فيها فراغ ،ليس فيها أوقات يكون اإلنسان فيها معذوراً أن يعمل ما شاء ،فإن اإلنسان من حّي أن
يكرب تكبرية اإلحرام فإنه مشتغل أبذكار وأعمال حىت ينتهي من صالته ابلسالم ،والنيب – صلى هللا
ه

عليه وسلم -يقول" :إن يف الصالة لشغالً" رواه البخاري ( ، )1216ومسلم ( )538من حديث

عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -يعين :أن الصالة جوهرها كله مشغل لإلنسان ،فهي تشتمل
على تكبري وتالوة ،وركوع ودعاء ،واستغفار ،وغري ذلك ،فليس فيه جمال لإلنسان أن يفسح لنفسه

أن يذهب مييناً ومشاالً ويسرح يف أفكاره وغريها ،وإمنا عليه أن يتأمل ما يقرأ ،ويتأمل حال ركوعه

وحال سجوده ،وما يقول فيهما ،وحال قراءته ويف تشهده ،كل ذلك يكون مشتمالً ملا يتلو ،وهذا
الشغل مدعاة أن ينصرف عن اخلواطر اليت ختطر له وتؤذيه يف الصالة ،والنيب – صلى هللا عليه

وسلم -أخرب" :أن الرجل لينصرف ،أي من الصالة – وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها

سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها" رواه أبو داود ( )796من حديث عمار بن ايسر – رضي

هللا عنهما  ،-ويكتب لك من صالتك بقدر ما فيها من اخلشوع ،ليس لك من صالتك إال ما

عقلت ،وإن أجزأت عن الفريضة ،لكن من حيث ترتب الثواب عليها ال حيصل اإلنسان إال قدر

الوقت الذي كان فيها خاشعاً ،وقد قال عليه الصالة والسالم" :ال جتزئ صالةٌ ال يقيم الرجل فيها
صلبه يف الركوع والسجود" رواه الرتمذي ( )265والنسائي ( ، )1027وأبو داود ( )855وابن

ماجة ( ، )870من حديث أيب مسعود البدري – رضي هللا عنه – وقال رسول هللا – صلى هللا عليه
وسلم – "من صلى الصالة لوقتها ،وأسبغ هلا وضوءها ،وأمت هلا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها
خرجت وهي بيضاء مسفرةٌ ،تقول :حفظك هللا كما حفظتين ،ومن صلى الصالة لغري وقتها فلم
يسبغ هلا وضوءها ،ومل يتم هلا خشوعها وال ركوعها وال

()319/6

سجودها خرجت وهي سوداء مظلمةٌ تقول :ضيعك هللا كما ضيعتين حىت إذا كانت حيث شاء هللا
ض ِرب هبا وجهه" رواه الطرباين يف األوسط ( )3095من حديث
لفت كما يلف الثوب اخللق ،مث ُ

أنس  -رضي هللا عنه  ،-فعلى اإلنسان أن ينتبه للصالة ،ألهنا الركن الثاين من أركان اإلسالم ،وال
يستخف هبا كما جاء يف سؤال السائلة ،ونسأل هللا اهلداية للجميع.

()320/6

مضاعفة الصلوات يف املسجد احلرام
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ورد يف احلديث أن الصالة يف املسجد احلرام تعدل مئة ألف صالة فيما سواه ،فكنت أغتنم كل زايرة
للمسجد احلرام فأكثر فيه من النوافل ،وقد أخربين أحدهم مؤخراً أن احلديث يتكلم عن الصلوات
املكتوابت دون النوافل ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب

الوارد يف احلديث مضاعفة الصالة يف املسجد احلرام ،واملراد هبا مكة كلها -إن شاء هللا ،-ومل
خيصص الفريضة دون النافلة ،والصالة يف سائر مكة مضاعفة -إن شاء هللا ،-كما قرر ذلك كثري من

العلماء سواء كان الصالة يف املسجد احلرام نفسه الذي حول الكعبة أو بعيداً عنه يف حدود احلرم إال
أن صالة الفريضة يف املسجد احلرام نفسه أفضل من غريه لوجود مزااي ال حتصل بغريه.

()321/6

قطع صالة الفرض

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو اإلجابة على:

( )1هل جيوز قطع صالة الفرض؟ ومىت ال جيوز ومىت جيوز؟

( )2وهل جيوز االحنراف يف الصالة إن علمنا شبه يقّي أن القبلة يف اجتاه معّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
قطع صالة الفريضة وإبطاهلا ال جيوز إال للضرورة أو أييت مبا هو األفضل مثل صالة اجلماعة.
وإذا علم اإلنسان وهو يف الصالة أن القبلة يف اجتاه معّي فإنه يتجه إليه وجوابً.

()322/6

مىت أقضي الصالة الفائتة؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/16

السؤال

السؤال :هل يصح يل عندما يفوتين فرض أن أصليه يف وقت نفس الفرض يف اليوم التايل؟ أفيدوان
أفادكم هللا وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب
ال يصح هذا ،بل جيب عليك املبادرة ابلقضاء؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم ":-من انم عن صالة،
أو نسيها ،فليصلها إذا ذكرها ،ال كفارة هلا إاله ذلك" وتلى قوله تعاىل ":وأقم الصالة لذكري"
[طه ]14:واحلديث رواه البخاري ( )597ومسلم ( )684وهللا أعلم.

()323/6

حسر الرأس يف الصالة

اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/9/19
السؤال

هل تصح صاليت إذا مل ألبس كوفية ،أو مشاغاً ،أو عمامة ،أو شيئاً من هذا القبيل؟ وما دليل ذلك
من السنة إذا كان ال بد من وضعها؟

اجلواب

تصح صالة الرجل وهو حاسر الرأس إماماً كان أو منفرداً؛ ألنه مل يثبت األمر بتغطية الرأس بعمامة أو
غريها يف الصالة .وسرت الرأس بلباس البلد املعتاد أفضل؛ فإنه من أخذ الزينة املأمور هبا يف الصالة يف

قوله  -تعاىل " -اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" [األعراف ،. ]31:وقد ثبت عن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان يلبس العمامة انظر مارواه مسلم ( ، )1359وهللا أعلم.

()324/6

املسح على اجلورب الفوقاين
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/01هـ

السؤال

ما حكم من لبس جوربّي ومسح على األعلى ،هل جيوز له خلعه والصالة ابلذي يلي اجلسم ،وماذا
لو مسح على األسفل ولبس فوقه آخر؟ نريد التفصيل.

اجلواب
فإن اإلنسان إذا لبس جوربّي ومسح على األعلى منهما مث خلعه بعد أن مسح عليه بعض الوقت

فإنه على الراجح ابق على طهارته جتوز له الصالة ،وال ينتقض الوضوء حىت يوجد انقض من نواقض
طاهرا وقت
الوضوء املعروفة ،وعليه فال تبطل الطهارة مبجرد خلع اجلورب أو اخلف إذا كان اإلنسان ً

خلعه له.

وإذا لبس اإلنسان ًّ
خفا على خف بعد أن مسح على اخلف األسفل فإنه جيوز له -على الراجح
ملبوسا على طهارة ،ويؤيد ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:
أيضا -املسح على األعلى إذا كان
ً
ً
"د ْعهما فَِإين أَ ْد َخلْتـهما طَ ِ
اه َرتَ ْ ِ
ّي" .متفق عليه :صحيح البخاري ( )206وصحيح مسلم (، )274
َُُ
َ َُ
من حديث املغرية بن شعبة ،رضي هللا عنه ،وهذا يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتّي؛ لكن ينبغي
أن يعلم أن املدة حتتسب من حّي املسح على األول ال من حّي املسح على الثاين .وهللا اعلم.

()325/6

السجود خارج الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،علمنا من احلديث الشريف استحباب الدعاء عند السجود ،فهل
جيوز أن ندعو وحنن سجود خارج الصالة؟ وهل يعترب هذا من البدع؟.

اجلواب

ال يشرع السجود خارج الصالة إال فيما ورد ،كسجود التالوة وسجود الشكر.

()326/6

هل أقطع صاليت إذا اندتين أمي؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/12/6
السؤال

ما حكم قطع الصالة إذا مسع املرء أمه تناديه؟ وهل هناك اختالف يف احلكم بّي الصالة النافلة

والفرض؟
اجلواب

احلمد هلل وأصلي وأسلم على رسول هللا ،فاجلواب على هذا السؤال حيتاج إىل تفصيل إليك بيانه:

أوالً :إن كانت الصالة فريضة ،فال خيلو نداء األم عن حالتّي:

أوالمها :أن يكون نداؤها ضرورايً ال ميكن أتجيله كإنقاذها من حريق ،أو غرق ،أو عدو ،أو سبع،

فهنا ال أبس أن يفعل ما يف وسعه إلنقاذها ،مث يعود إىل صالته ،قال أمحد" :إذ رأى صبيّي يتخوف
أن يلقي أحدمها صاحبه يف البئر ،فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود إىل صالته" (انظر :الشرح

الكبري  ،614/3طبعة الرتكي واحللو)  ،وقال صاحب الشرح ":فإن خاف على نفسه من احلريق
وحنوه يف الصالة ففر منه بىن على صالته وأمتها صالة خائف"( .انظر :الشرح الكبري . )615/3

()327/6

اثنيهما :أن يكون نداؤها غري ضروري ميكن أتجيله ،فهنا يلزم إمتام الصالة وحيرم قطعها أو كثرة
العمل يف أثنائها كثرة فاحشة ،سيما لغري حاجة؛ ألن الصالة حق هلل – عز وجل  ،-وحقه مقدم
على حق الوالدين ملا يف البخاري ( )7534ومسلم ( )85من حديث ابن مسعود – رضي هللا

عنهما" -سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -أي األعمال أفضل؟ قال :الصالة لوقتها .قلت :مث
إرعاء
أي؟ قال :بر الوالدين ،قلت :مث أي؟ قال :اجلهاد يف سبيل هللا ،فما تركت أن أستزيده إال ً
عليه" ،وهذا لفظ مسلم ،وقد ثبت أن النيب – صلى هللا عليه وسلم -فتح الباب لعائشة – رضي
هللا عنها – وهو يصلي انظر ما رواه الرتمذي ( )601وأبو داود ( )922والنسائي ( ، )1206ويف

البخاري ( )516ومسلم ( )543من حديث أيب قتادة – رضي هللا عنه – كان – عليه السالم -يؤم

الناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – على عاتقه ،فإذا ركع
وضعها ،وإذا رفع من السجود محلها.

وال يشرع يف مجيع األحوال الكالم يف الصالة؛ ألنه يبطلها إذا كان من غري جنسها ،ومن جهة اثنية

فلو أمكنه ختفيف الصالة من غري إخالل أبركاهنا وواجباهتا ليتسىن له إجابة أمه فحسن ،إذ قد ص هح
عنه -عليه الصالة والسالم -قوله ":إين ألقوم إىل الصالة ،وأان أريد أن أطَِّو َل فيها ،فأمسع بكاء
الصيب ،فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه " .رواه البخاري ( )707من حديث أيب قتادة –
رضي هللا عنه.-

()328/6

اثنياً :إن كانت الصالة انفلة ،وغلب على ظنه أن أمه ستعذره إذا علمت أنه يف صالة ،وليس يف

إجابتها دفع ضرورة قائمة فاألوىل إمتام الصالة خفيفة ،فاملبادرة إىل إجابة النداء مع االعتذار بلباقة

وأدب ،وإمنا قلت :يتم الصالة خفيفة وال يقطعها فراراً من مغبة خمالفة قوله -تعاىل " :-وال تبطلوا

أعمالكم " [حممد ، ]33:فقد منع بعض أهل العلم قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة لآلية املذكورة،

وأما إذا غلب على ظنه أن أمه لن تعذره إن أتخر عن إجابتها فال أبس أن يقطع صالته؛ ألن حق
األم مقدم على نوافل العبادات وطاعتها يف املعروف حتم الزم ،وهللا أعلم.

()329/6

أتخري الصالة إلكمال الدرس
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

جمموعة يف حلقة دراسية أو دورة يف أي علم كان ،ما حكم أتخريهم الصالة ليصلوا معاً بعد انتهاء

الدرس ،وهل خيتلف احلكم إن كان املسجد جماوراً أو ال؟ علماً أهنم ال يؤخروهنا عن وقتها ،ولكن
حرصاً على الوقت واجتماع اجملموعة وعدم تفرقهم.

اجلواب
فيه تفصيل :فإن كان ابلقرب منهم مسجد يسمعون منه النداء فيجب عليهم قطع الدروس مهما

كانت ،والتوجه إىل املسجد وأداء الصالة مجاعة ،والدروس جيب أن تكون عوانً على ذكر هللا وعلى
الصالة ال ذريعة لرتك الواجبات.

وإن كانوا يف مكان بعيد عن املساجد فال حرج عليهم -إن شاء هللا -يف أتخري الصالة إىل انتهاء
الدرس ،ويصلون مجاعة قبل خروج وقت الصالة ،واملبادرة أوىل ،وابهلل التوفيق.

()330/6

بناء املنرب واحملراب
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/2/23
السؤال

ما حكم بناء املنابر واحملاريب يف غري مساجد اجلمع؟

اجلواب
املشروع يف اخلطبة أن تكون على املنرب؛ لفعله -عليه الصالة والسالم ،-وألنه أبلغ يف اإلعالم

والوعظ ،وقد ذكر اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم :أن اختاذ املنرب سنة جممع عليها
(ج6ص. )152

أما بناء احملاريب ،فإليك نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم ( : )5614س:

احملراب يف املسجد ،هل كان على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟

ج :مل يزل املسلمون يعملون احملاريب يف املساجد يف القرون املفضلة وما بعدها؛ ملا يف ذلك من
املصلحة العامة للمسلمّي ،ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن املكان مسجد ،وابهلل التوفيق.

()331/6

ظهور أفعى أمام املصلي
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/23هـ

السؤال

أريد أن أعرف ما احلكم الشرعي إذا كان املسلم يصلي وأثناء صالته ظهرت أمامه أفعى فماذا

يتوجب عليه فعله؟ هل يقتلها ويكمل صالته أم يرفع صوته حىت يسمعه غريه ويتوىل قتلها أم يرتكها

وشأهنا؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد روى أبو هريرة -رضي هللا عنه" -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر بقتل األسودين يف

الصالة العقرب واحلية" رواه اخلمسة النسائي ( )10/3وأبو داود ( )921وابن ماجة ()1245

وصححه الرتمذي ( )390ورواه ابن حبان ( )2351واحلاكم
( )256/1وصححه.

فهذا احلديث يدل على أنه يشرع لإلنسان قتل احلية أو العقرب وما يف معنامها من احليواانت املؤذية
يف صالته ،وقد حكى بعض أهل العلم اإلمجاع على أنه ال يكره للمصلي ذلك وأنه يتم صالته.

قال بعضهم":ولو كثر الفعل ألن احلال حال ضرورة" ،وهللا تعاىل أعلم.

()332/6

أثر بقاء الشعر على صحة الصالة
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/2/28هـ
السؤال

هل جتوز الصالة والصيام إذا مل يزل شعر اجلسم أكثر من أربعّي يوماً؟
اجلواب

الصالة هيئة متكاملة ذات أركان وواجبات وشروط؛ فإذا اكتملت هذه األركان وتلك الشروط
والواجبات فهي صالة شرعية صحيحة؛ وليس إزالة الشعر من أركاهنا وال شروطها وال واجباهتا ،وإمنا

ذلك من الفطرة والنظافة ،فال عالقة له بصحة الصالة وعدم صحتها ،وهللا املوفق ،واهلادي إىل سواء
السبيل.

()333/6

ملاذا الظهر أربع واجلمعة ركعتان
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر

كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/5هـ
السؤال

ملاذا ال نصلي صالة الظهر يوم اجلمعة ونصلي بدالً منها ركعتّي يف املسجد فقط؟ ما الدليل النقلي

من القرآن والسنة على أتكيد ذلك؟ وهل كان ذلك موجوداً أايم الرسول -صلى هللا عليه وسلم-؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ،وبعد:

أخي السائل :العبادات يف اإلسالم توقيفية -أي مأخوذة من القرآن والسنة -واألصل يف االتباع ال
االبتداع ،وهي ال ختضع لالجتهاد أو الرؤية الشخصية ،قال تعاىل":وما آاتكم الرسول فخذوه ومن

هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ]7:ويف احلديث":صلوا كما رأيتموين أصلي" البخاري (. )631

ومن خصوصيات اإلسالم دون غريه من األداين أن الصلوات أبمسائها وكيفيتها ومواقيتها وردت نظرايً
وعملياً عن الرسول -عليه السالم ،-وأما صالة اجلمعة ركعتّي دون أربع فقد ثبتت ابلكتاب والسنة
واإلمجاع قال تعاىل":اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة" [اجلمعة ]9:تسمية لصالة

اجلمعة ابسم يومها ،وحرم اإلسالم البيع والشراء ليساعد على االجتماع هلا" ،فاسعوا إىل ذكر هللا

وذروا البيع" [اجلمعة ]9 :ومن الزمها أداء اخلطبة من قيام "وتركوك قائماً" [اجلمعة ، ]11 :ويف

السنة كثري من األحاديث اليت نصت على وجوهبا وآداهبا وشروط صحتها وآداب احلضور واالستماع

مبا ال يتسع اجملال لذكره ،وقد أمجع العلماء على وجوهبا على كل مسلم ابلغ عاقل ذكر حر مقيم
قادر على األداء (غري مريض) .

وقد أداها الرسول بعد اهلجرة خبطبتّي بعدمها ركعتان وظل على أدائها حىت القى ربه ،فوجب االتباع

وترك االبتداع.

()334/6

إعتادت النوم عن صالة العشاء ،فهل تقضيها؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/23هـ

السؤال

كنت يف بعض األحيان أؤخر صالة العشاء مث أانم عنها ،ولكين مل أكن أقصد أن ال أصليها ،وبقيت

على ذلك ملدة من الزمن ،ولكن اآلن إمياين قد قوي وأان اندمة على ذلك كثرياً ،فهل أقضي؟.

اجلواب

الصحيح أهنا ال يلزمها ،وإمنا عليها أن تكثر من النوافل ،ولكن إذا كانت صلوات معدودة (صالة

العشاء)  ،فاستيقظت فإهنا تقضيها ولو يف الضحى" ،من نسي صالةً أو انم عنها ،فكفارهتا أن

يصليها إذا ذكرها" رواه البخاري ( ، )597ومسلم ( ، )684واللفظ له من حديث أنس -رضي هللا

عنه -أما إذا كثرت هذه الصلوات فلعلها أن تسقط ،وتكثر من النوافل.

()335/6

اجلمع بّي صالة اجلمعة وصالة الظهر!
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

هل تعد بدعةً أقامة صالة الظهر مع اجلمعة؟ وهل ميكن اعتبارها كما يذكر البعض أهنا مسألة
اجتهادية؟ أرجو منكم توضيح ذلك .أيدكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فإن هللا سبحانه وتعاىل شرع لعباده الشرائع فأحكم ما شرع ،وبّي هلم الدين وأمته وأكمله ،ومل جيعله
حمتاجاً إىل من يزيد فيه شيئاً مل يشرعه هللا أو رسوله  -صلى هللا عليه وسلم .-

ومما شرعه هللا لعباده وأوجبه عليهم :صالة اجلمعة ،وهي من آكد الصلوات وأمهها ،فمن أداها
أجزأته وكفته عن صالة الظهر ،والصحيح من أقوال أهل العلم أن صالة اجلمعة صالة مستقلة عن

صالة الظهر وليست بدالً عنها ،وعلى كال القولّي ال يشرع وال جيوز اجلمع بينهما؛ ألنه مل أيت دليل
يدل على صحة ومشروعية اجلمع بينهما ،وإذا كان اجلمع بينهما غري جائز؛ فإنه جيب اإلنكار على

من يفعل هذا األمر ابحلكمة وابليت هي أحسن حىت ينتهي عن هذا األمر املنكر؛ ألنه من االبتداع يف

الدين ،واالبتداع يف الدين اهتام له ابلنقص واخللل ،كما أنه من ابب اإلحداث يف شرع هللا مبا مل أيذن
به ،وقد ثبت عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه

فهو رد" متفق عليه عند البخاري ( )2697ومسلم ( )1718من حديث عائشة  -رضي هللا عنها-
.

()336/6

ومما سبق يتبّي أن اجلمع بّي صاليت اجلمعة والظهر من البدع واحملداثت ،وهو فعل مل يكن عليه أمر
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وال أصحابه  -رضي هللا عنهم ،-والواجب اإلنكار على من فعله،
كما أن هذه املسألة ليست من املسائل االجتهادية؛ ألن املسألة إمنا تكون من املسائل االجتهادية

إذا كانت األدلة فيها متكافئة أو متعارضة وكل فريق من املتخالفّي يستدل بطرف منها ،وليس األمر
كذلك يف هذه املسألة؛ لعدم وجود ما يدل على مشروعية هذا الفعل ولو كان دليالً ضعيفاً .وهللا
املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()337/6

اجتماع العيد واجلمعة
اجمليب شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا-
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/9/27هـ
السؤال

تنازع رجالن يف العيد إذا وافق اجلمعة ،فقال أحدمها :جيب أن يصلى العيد ،وال تصلى اجلمعة؛ وقال

اآلخر بل تصلى ،فما الصواب يف ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل ،إذا اجتمعت اجلمعة والعيد يف يوم واحد فللعلماء يف ذلك ثالثة أقول:

أحدها :أنه جتب اجلمعة على من شهد العيد ،كما جتب سائر اجلمع للعمومات الدالة على وجوب
اجلمعة ،وهو قول اإلمام مالك وغريه.

والثاين :تسقط عن أهل الرب ،مثل أهل العوايل والشواذ؛ ألن عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -

أرخص هلم يف ترك اجلمعة ملا صلى هبم العيد ،وهو قول الشافعي.
والقول الثالث :وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه اجلمعة ،لكن على اإلمام أن يقيم

اجلمعة ليشهدها من شاء شهودها ،ومن مل يشهد العيد ،وهذا هو املأثور عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -وأصحابه :كعمر ،وعثمان ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وابن الزبري وغريهم  -رضي هللا عنهم
 .-وال يعرف عن الصحابة يف ذلك خالف.

وأصحاب القولّي املتقدمّي مل يبلغهم ما يف ذلك من السنة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملا
اجتمع يف يومه عيدان فصلى العيد مث رخص يف اجلمعة ،ويف لفظ أنه قال" :أيها الناس! إنكم قد

أصبتم خرياً ،فمن شاء أن يشهد اجلمعة فليشهد ،فإان جممعون" ،وهذا احلديث روي يف السنن من

وجهّي :أنه صلى العيد مث خري الناس يف شهود اجلمعة :ويف السنن حديث اثلث يف ذلك أن ابن

الزبري  -رضي هللا عنهما  -كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار مث مل يصل إال العصر وذكر
أن عمر ابن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -فعل ذلك ،وذكر ذلك البن عباس  -رضي هللا عنهما -
فقال :قد أصاب السنة.

()338/6

وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود االجتماع ،مث إنه يصلي الظهر إذا مل يشهد اجلمعة ،فتكون

الظهر يف وقتها ،والعيد حيصل مقصود اجلمعة ،ويف إجياهبا على الناس تضييق عليهم ،وتكدير ملقصود

عيدهم ،وما سن هلم من السرور فيه ،واالنبساط.

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده ابإلبطال ،وألن يوم اجلمعة عيد ،ويوم الفطر والنحر
عيد ،ومن شأن الشارع إذا اجتمع عباداتن من جنس واحد إدخال إحدامها يف األخرى ،كما يدخل
الوضوء يف الغسل ،وأحد الغسلّي يف اآلخر ،وهللا أعلم.

[جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ] )213-210/24بتصرف.

()339/6

االلتفات إىل املسبوقّي بعد الصالة!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/13هـ

السؤال

أريد فتوى يف ظاهرة انتشرت يف املساجد ،أال وهي :ظاهرة االلتفات بعد قضاء الصالة حىت أن

بعض املصلّي -هداهم هللا -إذا رأيته بعد الصالة كأنه مسؤول عن املصلّي يلتفت مييناً ومشاالً
وهكذا ،يعدهم عدا ،فما تعليق فضيلتكم على هذه الظاهرة؟ حفظكم هللا ورعاكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاملشروع للمصلي إذا فرغ من صالته أن يشتغل بذكر هللا تعاىل الوارد يف السنة ،كما قال ابن عباس

 -رضي هللا عنهما" :-ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إال ابلتكبري"،

أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ، )583( :ومن آداب الذكر حينئذ أال يكثر من االلتفات؛ ليكون
أخشع لقلبه؛ ولئال يشغل غريه بكثرة االلتفات.

ومع هذا فااللتفات بعد الصالة جائز كما ال خيفى ،ولذا ال ينبغي التعنيف على من فعل ذلك؛ ألنه

رمبا التفت أحدهم ليتأكد من شهود ابنه أو أخيه للجماعة يف املسجد ،ومع هذا االحتمال أو غريه،

فإنه ينبغي أن حنسن الظن إبخواننا ،وأن نشتغل بعيوب أنفسنا .وهللا املستعان.

()340/6

التطوع يف مكان الفريضة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/04هـ

السؤال

عند أداء السنة الراتبة بعد الفريضة أالحظ أن بعض املصلّي يغري مكانه الذي صلى فيه الفريضة

ليصلي السنة الراتبة ،فلماذا؟ وما هو احلكم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

()341/6
ام يف
جاء يف حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
"ال يَـتَطَهوعُ ا ِإل َم ُ
َم َكانِِه" .ذكره البخاري معل ًقا قبل رقم ( ، )850ويف إسناده ضعف ،وقد أخرجه أبو داود ()1006
ِ
هر أو َعن ميينِه أو عن ِمشالِ ِه؟
وابن ماجه ( )1427بلفظ" :أَيَـ ْعج ُز أح ُدكم إذا صلهى أ ْن يتقد َ
هم أو يتأَخ َ
" .وأخرج أبو داود ( )616وابن ماجه ( )1428عن املغرية بن شعبة ،أن رسول هللا صلى هللا عليه
ِ
حىت يَـتَـنَ هحى َع ْنهُ" .كما جاء النهي
ام يف َم َق ِام ِه الذي صلهى فيه املَكْتُوبَةَ ه
وسلم قال" :ال يُصلّي ا ِإل َم ُ

صرحيا يف ذلك ،يف صالة اجلمعة ،ففي صحيح مسلم ( ، )883من حديث معاوية ،رضي هللا عنه،
ً
يت اجلُ ُمعةَ فال ،حىت تَ َكله َم ْأو َختْ ُر َج ،فإن رسول هللا صلى هللا
أنه قال للسائب بن أخت منر :إذا صله َ
عليه وسلم أمران بذلك؛ هأال نُ ِ
وص َل حىت نتكله َم ْأو َخنْ ُر َج .والعلة يف ذلك حىت ال يلحق ابلفرض ما
َ
ليس منه ،وقيل ابلنسبة للنافلة من أجل تكثري شهود البقاع له يوم القيامة ،ألنه جاء يف سنن الرتمذي
ول هِ
صلهى ه
ارَها)
ال :قَـ َرأَ َر ُس ُ
( ، )2429من حديث أَِيب ُه َريْـ َرَة ،قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم( :يَـ ْوَمئِ ٍذ ُحتَ ِّد ُ
اَّلل َ
ث أَ ْخبَ َ
ارَها؟ " .قَالُوا :ه
ارَها أَ ْن تَ ْش َه َد
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم .قَ َ
[الزلزلة . ]4:قَ َ
ال" :فَِإ هن أَ ْخبَ َ
ال" :أَتَ ْد ُرو َن َما أَ ْخبَ ُ
ال" :فَـه ِذهِ
َعلَى ُك ِّل َع ْب ٍد ،أ َْو أ ََم ٍةِ ،مبَا َع ِم َل َعلَى ظَ ْه ِرَها؛ أَ ْن تَـ ُق َ
ولَ :ع ِم َل َك َذا َوَك َذا يَـ ْوَم َك َذا َوَك َذا" .قَ َ َ
ارَها" .وهللا أعلم.
أَ ْخبَ ُ

()342/6

عالمة السجود يف اجلبهة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصالة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/07/03هـ

السؤال

السالم عليكم.
سؤايل عن عالمة السجود اليت تظهر على اجلبهة.
مسعت أن اإلمام مالكاً كان يضع شيئاً ليِّناً على األرض ليسجد فوقه؛ حىت ال حيدث له عالمة على

جبهته من السجود ،فريونه الناس عابداً تقياً ،فإذا كان هذا الفعل صحيحاً ،أيكون بدعة يف الدين؟

أان أكره أن يكون يل مثل هذه العالمة؛ بسبب ما يعلق به الناس علي ،مثل قوهلم "ما شاء هللا رجل
تقي  ...اخل" .فهل جيوز يل السجود بلطف؛ حىت ال تتكون مثل هذه العالمة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الفاضل :وجود هذه العالمة ال تدل  -ابلضرورة  -على التقوى ،وال على كثرة العبادة،
وعدمها ال يدل على قلة العبادة أو ضعف التقوى ،وال ينبغي للمرء أن يتكلف إظهار هذه اآلاثر،

فالتطلع هلا والتسبب أبسباهبا املُظهرة هلا ذريعة إىل الرايء والسمعة .وإخفاء العمل ،والعبادة وآاثرها

أوىل وأعظم أجراً؛ لكن مع ذلك ال جيوز أن نرمي من تظهر فيه هذه اآلاثر بتهمة املراءاة والسمعة،

والتظاهر آباثر العبادة طلباً ملديح الناس ،فكما جيب على املرء أن يتقي الرايء فعليه أيضاً أن ميسك

لسانه عن االستطالة يف أعراض املسلمّي ،واهتامهم مبا ليس فيهم .وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الصالة يف بيت به صور
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصالة/مسائل متفرقة

التاريخ 1427/05/16هـ

السؤال

هل تصح الصالة يف بيت فيه صور ودمى؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،وبعد:
فالصور والدمى ال جيوز وضعها يف البيت ،وال سيما تعليقها ،إال أن تكون الصورة مهانة ،ملا ثبت يف

الصحيحّي البخاري ( )3322ومسلم ( )2106عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال

تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة" ،وألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا رأى سرتاً على اببه
فيه صورة هتكه (أي شقه) بعنف وغضب ،انظر :البخاري ( )5954ومسلم (. )2106

فينبغي يف األصل إخراج الصور ،إال ما دعت إليه الضرورة ،فإن احتجت إىل الصالة يف املكان الذي
فيه الصور ،فعليك أن جتتنب استقباهلا ،وعلى كل األحوال فالصالة -إن شاء هللا -صحيحة.

()344/6

كتاب الزكاة

()345/6

زكاة مال األطفال

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة /شروط وجوب الزكاة/شروط الوجوب

التاريخ 1422/12/4
السؤال

ألطفايل حساابت مصرفية أكربهم عمره تسع سنوات ،هل يتم استخراج زكاة املال من حساابهتم إذا
حال عليها احلول؟ وهل يتم استخرج زكاة على الذهب اخلاص ببنايت الصغار؟
اجلواب

إذا بلغت هذه األموال النصاب ،وحال عليها احلول فتجب فيها الزكاة ولو كانت ألطفال مل يبلغوا

بعد؛ ألن الزكاة ال يشرتط فيها التكليف إذ هي حق للفقراء.

وكذلك جتب الزكاة يف الذهب اخلاص ابلبنات الصغار ،وهللا أعلم.
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مصلحة الزكاة والدخل جهة شرعية
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
كتاب الزكاة /شروط وجوب الزكاة/شروط الوجوب

التاريخ 1424/7/10هـ
السؤال

مصلحة الزكاة والدخل أتخذ مين زكاة سنوية على حملي ،مع العلم أبن اإليراد الشهري الذي أستلمه

من احملل أنفقه وال يبقى شيء منه ،أرجو املساعدة.
اجلواب

من شروط وجوب الزكاة على املالك للمال أن متضي سنة هجرية كاملة على املال بعد ملكيته،
واكتمال بقية الشروط فيه ،أما املال الذي حيصل عليه الشخص مث يستخدمه مباشرة ،فال جيب عليه
فيه الزكاة ،وكذا املال الذي يستخدمه قبل اكتمال احلول عليه هذا احلكم إذا كان الذي يقوم

إبخراجه هو املالك ،أما إذا كان الذي يقوم بتحصيله جهة أخرى ،وهذا هو األصل لقوله تعاىل" :خذ
من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا" [التوبة ]103:وهي مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة

العربية السعودية ،فإن األموال الظاهرة وهي األنعام والزروع والثمار  -من السهل معرفتها وتقديرها،
أما األموال الباطنة  -وهي النقود وبعض عروض التجارة من األموال اليت ميكن إخفاؤها  -فإنه من
الصعب االعتماد على قول التاجر يف هذا الزمن الذي كثري فيه ادعاء قلة املال وحماولة التهرب من

دفع الزكاة أو التقليل من مبلغها ،ونظراً لذلك فإن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتقدير البضاعة
املوجودة عند التاجر بواسطة بعض املختصّي يف املصلحة وأخذ الزكاة على هذا التقدير.

وعلى ذلك فإن على األخ السائل أن يقوم ببيان هذا األمر للمختصّي يف التقدير ،وأن القيمة

املقدرة للبضاعة أكثر من حجم التجارة اليت ميلكها ،وهللا أعلم.
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زكاة الدين والبضائع اليت مل تسدد قيمتها
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غريه

التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

لدي مؤسسة جتارية للبيع ابجلملة ،وقد مت على أتسيسها عام كامل ،وحبوزيت يف مستودع املؤسسة
بضاعة تقدر قيمتها مبليون رايل تقريباً ،ولكن بعض هذه البضائع مل تسدد قيمتها ،مما جعل املؤسسة
مدينة مببلغ ( )300ألف رايل تقريباً ،كما أن املؤسسة دائنة لبعض عمالئها مببلغ ( )380ألف
رايل ،هي قيمة بضائع مل تسدد قيمتها.

السؤال :هل أزكي عن قيمة مجيع ما مبستودعي من البضائع أم أخصم منها ما مل تسدد قيمته؟ علماً
أن البضائع حالياً يف مستودعي وحتت تصريف.
وهل أزكي عن املبالغ اليت لدى الناس؟ علماً أهنا قيمة بضائع هي يف حوزهتم وحتت تصرفهم حالياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

اجلواب :أنك ختصم من قيمة البضائع اليت لديك ما عليك من قيمتها ،والذي مل يُسدد بعد ،وتزكي

الباقي فقط ،أما املبالغ اليت لك عند الناس فما كان منها عند مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع

مالك الذي بّي يديك؛ ألنه مبنزلة ما بّي يديك.

أما ما كان على معسر (غري مليء) أو على مماطل وإن كان غنياً فهذا ال تزكيه يف احلال ،بل تزكيه إذا
قبضته لسنة واحدة فقط على القول الراجح من أقوال العلماء ،وهللا أعلم.

()348/6

له ديون مقسطة فكيف يزكيها؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غريه
التاريخ 1426/11/05هـ
السؤال

شخص كان مسامهاً يف شركة ،واآلن قام بسحب اشرتاكه ،وبعد التصفية بلغ رصيده حوايل 40ألف
دينار ،ولكن لن أيخذ هذه األموال دفعة واحدة ،بل سيأخذها كل شهر 100دينار فقط ،وذلك

لظروف الشركة ،فكيف سيخرج زكاة األربعّي ألف دينار؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال جتب الزكاة إال فيما قبض إذا حال عليه احلول ،وعلى هذا فإذا قبض مائة دينار يزكيها إذا حال
عليها احلول ،وهكذا يف املائة األخرى .وإن شاء جعل له شهراً من السنة كشهر رمضان مثالً ،خيرج
فيه زكاة كل ما اجتمع لديه ،ولو مل حيل عليه احلول ما دام يبلغ نصاابً( ،وهو قيمة ٍ
مخسة ومثانّي

جراماً من الذهب)  ،فيكون قد أخرج الزكاة الواجبة وما زاد يكون انفلة له.

وبعض العلماء -كاحلنفية -جيعلون املال املستفاد اتبعاً للنصاب اململوك قبله أبي سبيل كانت

االستفادة ،مثالً لو كان عند اإلنسان عشرة آالف يف حمرم ،مث يف رجب استفاد مخسّي ألفاً إراثً أو

مكافأة ،فإنه خيرج زكاة الستّي ألفاً يف حمرم.

واجلمهور يقولون إن كان املال املستفاد انبعاً من النصاب اململوك كان اتبعاً له يف احلول ،مثل ربح

التجارة ونتاج املاشية.

وإن كان بسبب مستقل عنه فله حول خاص .وهذا هو األرجح .وهللا تعاىل أعلم.

()349/6

صرف الزكاة على مدارس حتفيظ القرآن اخلريية
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1422/4/29
السؤال

هناك دار نسائية خريية لتحفيظ القرآن الكرمي ستقام قريباً إبذن هللا تعاىل ،وهذه الدار كغريها من
املشاريع اخلريية حتتاج إىل نفقات كثرية ،كتأمّي رواتب للمعلمات ،وأاثث مكتيب ،وحافالت لنقل
املعلمات والطالبات . .إخل ،فهل جيوز اي فضيلة الشيخ أن يصرف على هذه الدار من الزكاة؟

اجلواب

ال جيوز الصرف هلا من الزكاة إال رواتب املعلمات الفقريات إذا كان أزواجهن ال ينفقون عليهن،

وليس هلن أولياء من ذوي اليسار يقدرون على اإلنفاق عليهن ،فتُصرف هلن الرواتب حلاجة كل منهن
إىل النفقة الضرورية ،فأما األاثث املكتيب واحلافالت فيلتمس هلا من غري الزكاة كالتربعات وغالل

األوقاف والصدقات العامة ،وهللا أعلم.

()350/6

دفع الزكاة ملعلم القرآن
اجمليب..........
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1422/7/22
السؤال

هل جيوز صرف رواتب املعلمّي جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي الزكاة إذا كانوا فقراء مقابل عملهم يف

اجلمعية؟
اجلواب

ال جيوز الصرف من الزكاة يف النفقة على املدارس اإلسالمية إال إذا كانت تدفع للفقراء من املدرسّي

والطالب من أجل فقرهم.
أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 10ص 14
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صرف الزكاة للمراكز اإلسالمية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1424/12/23هـ

السؤال

أان طالب أعيش يف بلد غريب وخالل شهر رمضان قام املركز اإلسالمي يف املدينة حبملة تربعات

ملواجهة مصاريف املسجد واملدرسة اإلسالمية ويف خالل محلة التربعات أشار املسؤولّي على هذه
احلملة أن بعض العلماء أفتوا جبواز أن تصرف زكاة أموالك على املسجد واملدرسة اإلسالمية وبناء
على ذلك تعهدت للمسؤولّي بدفع مبلغ معّي جزء منه زكاة واجلزء املتبقي صدقة ،فهل يصح أن

أصرف زكاة مايل على املسجد واملدرسة اإلسالمية ،ويف حالة أن وجدت مسلمّي يف حاجة ماسة
للزكاة فهل جيوز أن أصرف زكايت والصدقة اليت تعهدت هبا للمسجد هلؤالء املسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد :صرف الزكاة

على املسجد واملدرسة اإلسالمية كما تذكر هي حمل اختالف بّي الفقهاء ويرجع اخلالف يف ذلك إىل
اخلالف يف حتديد مفهوم " سبيل هللا " الوارد يف قول هللا -تعاىل " :-إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي

والعاملّي عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا
عليم حكيم" [التوبة ]60 :هل يقتصر على اجملاهدين الغزاة يف سبيل هللا أو هو عام يدخل فيه كل

أوجه الرب واخلري ،وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل األول وهو اقتصار دفع الزكاة على اجلهاد يف سبيل

هللا لداللة احلصر يف اآلية.

()352/6

وذهب بعض احملققّي من أهل العلم إىل جواز دفع الزكاة يف طرق اخلري واملرافق العامة من بناء
املساجد وصيانتها وبناء املدارس وما إىل ذلك ورأوا أهنا تدخل يف عموم قوله  -تعاىل  " :-ويف سبيل

هللا " وهو ما انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي" التابع لرابطة العامل اإلسالمي ابألكثرية واختيار الشيخ

عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

وعلى أية حال فإذا كنت اتبعت يف التزامك بصرف الزكاة على املسجد واملدرسة فتوى من يوثق به
من أهل العلم من أمثال من ذكران فإن ذلك يربئ ذمتك  -إن شاء هللا تعاىل  -ويكون دفعك هلا

على هذا النحو واقعاً موقعاً صحيحاً
فاألوىل أن تدفعها حىت تفي بوعدك ،وإذا وجدت مسلمّي يف حاجة
وأما الصدقة اليت التزمت هبا ْ
ٍ
حينئذ أن تتصدق عليهم بصدقة أخرى أو تتسبب هلم مبن يعطيهم من ماله سواء
ماسة فيمكنك
كانت زكاة أو صدقة.

()353/6

هل للمدين حق يف الزكاة؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1424/8/4هـ
السؤال

أان موظفة وأعيش مع أخت يل غري موظفة لوحدان ،راتيب ال يكفي سوى أجرة املنزل ،ويبقى القليل،

علي الديون اليت ال أستطيع سدادها ،فهل جيوز يل طلب مال من
مما اضطرين إىل الدين ،تراكمت ه
أحد احملسنّي لسداد ديوين؟.

اجلواب

إذا كنت غري قادرة على سداد الدين فلك حق يف الزكاة ،فأنت من الغارمّي الذين مساهم هللا -جل

وعال -يف أهل الصدقات يف قوله -تعاىل":-إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها
واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل".

والغارمون نوعان :غارم إلصالح ذات البّي ،وغارم استدان لنفسه يف شيء مباح أو حمرم واتب منه
مع الفقر.
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صرف الزكاة للمساجد واملدارس اإلسالمية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1423/1/2

السؤال

أان طالب أعيش يف إحدى الوالايت األمريكية ،وخالل شهر رمضان قام املركز اإلسالمي يف املدينة

حبملة تربعات؛ ملواجهة مصاريف املسجد واملدرسة اإلسالمية ،وخالل محلة التربعات أشار

املسؤولون على هذه احلملة أن بعض العلماء أفتوا جبواز أن تصرف زكاة أموالك على املسجد
واملدرسة اإلسالمية ،وبناءً على ذلك تعهدت للمسؤولّي بدفع مبلغ معّي ،جزء منه زكاة واجلزء
املتبقي صدقة ،فهل يصح أن أصرف زكاة مايل على املسجد واملدرسة اإلسالمية؟ وإذا وجدت

مسلمّي يف حاجة ماسة للزكاة ،فهل جيوز أن أصرف زكايت والصدقة اليت تعهدت هبا للمسجد هلؤالء
املسلمّي؟

اجلواب

تصرفك يف صرف زكاة مالك على املسجد واملدرسة اإلسالمية ،وقد أفىت به بعض العلماء
نعم جيوز ُّ
يف هذا العصر كسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ،وشيخه حممد ابن إبراهيم آل الشيخ  -عليهما

رمحة هللا ،-والشيخ يوسف القرضاوي وغريهم كثري ،جبواز صرف الزكاة يف عموم جماالت الدعوة إىل

هللا ،يف إنشاء املراكز ،وطبع الكتب وتعليم الناس العقيدة واألحكام ،مفسرين معىن " ويف سبيل هللا "

من مصارف الزكاة الثمانية ،خالفاً جلمهور أهل العلم الذين يفسرون (يف سبيل هللا) ابجلهاد فقط،

واحلقيقة أن اجلهاد يف سبيل هللا أعم من أن يكون ابلقتال يف املعركة ابلسيف أو ما يقوم مقامه ،بل

اجلهاد ابلكلمة املكتوبة ،أو املسموعة ،أو ابملال هو كاجلهاد ابلسنان؛ حلديث أنس بن مالك -
رضي هللا عنه  -عند أمحد ( )12246وأيب داود ( " )2504جاهدوا املشركّي أبموالكم وأنفسكم
وألسنتكم " وإذا جازت الزكاة فالصدقة من ابب أوىل جوازها.
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من هو املسكّي؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

من هم املساكّي؟ وهل الذي ميلك سفينة يطلق عليه مسكّي ،كما يف قوله -تعاىل -يف سوره
ت لِم ِ
الكهف" :أَ هما ال ه ِ
ّي يَـ ْع َملُو َن ِيف الْبَ ْح ِر".
ساك َ
سفينَةُ فَ َكانَ ْ َ َ
اجلواب
املساكّي مجع مسكّي ،واملسكّي اختلف العلماء يف تعريفه على أقوال ،ومن أشهرها أنه الذي ميلك

قوت يومه ولكن ال يكفيه ،وذكر بعضهم أن املسكّي والفقري مبعىن واحد ،وهذا له حظ من النظر لو

ورد لفظ املسكّي يف سياق ما منفرداً عن الفقري ،أما لو اجتمع لفظ املسكّي والفقري فال بد من

التفريق بينهما يف املعىن ،كما يف قوله -تعاىل" :-إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها"

[التوبة]60 :

فبناء عليه يكون الفقري أكثر حاجةً من املسكّي ،وح ّده بعضهم أبنه الذي ال جيد قوت يومه.
ً

وهذه تعريفات تقريبية مبنية على غالب احلال ،وإال فإن املسكّي والفقري قد متر هبما أوقات وأايم

جيدون حاجة يومهم ،بل حاجة أايم عدة.
بقي أن نعرف أن نبينا -عليه السالم -ذكر مالمح مهمة يف حتديد املسكّي وتعريفه ،فقد أخرج

الشيخان البخاري ( ، )1479ومسلم ( ، )1039وغريمها من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ليس املسكّي هبذا الطواف الذي يطوف على الناس،
فرتده اللقمة واللقمتان ،والتمرة والتمراتن" .قالوا :فما املسكّي اي رسول هللا؟ قال" :الذي ال جيد

غىن يغنيه ،وال يفطن له فيتصدق عليه ،وال يسأل الناس شيئاً".
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وأما قول السائل :هل الذي ميلك سفينة يطلق عليه مسكّي؟ فنعم ،وآية سورة الكهف دليل واضح
ملا ذكرت ،فقد ميلك املسكّي سفينة ،أو سيارة ،أو منزالً وال خيرجه ذلك عن نطاق املسكنة ،إذ

املدار يف هذه املسألة على احلاجة والعوز ،فمىت قصرت مكتسباته ومداخيله املادية عن حاجته
الضرورية فهو مسكّي ،وهللا أعلم.
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إعطاء الفقري من الزكاة للحج
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1424/8/24هـ

السؤال

هل جيوز أن يعطى الفقري من بيت مال الزكاة ألداء فريضة احلج؟.

اجلواب

فريضة احلج ال جتب على الفقري إذا كان ال جيد ما حيج به وحينئذ فحجه غري واجب ،والزكاة إمنا
تعطى للمستحقّي هلا ،فإذا أعطي الفقري ماالً لفقره فإن الفقري يتصرف فيه مبا يشاء وإن أراد أن حيج

به وحج فحجه صحيح ،لكن ال جيب أن يعطى ألجل أن يؤدي الفريضة؛ ألن الفريضة ليست واجبة
عليه ما دام أنه فقري ،أما لو أعطي ماالً بسبب فقره فأنفقه ابحلج فال شيء عليه.
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دفع الزكاة ملراكز أتهيل العاطلّي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1424/7/16هـ
السؤال

كثر يف هذا الوقت العاطلون عن العمل ،والبطالة قد تكون سبباً للفساد ،بسبب وجود الفراغ الكبري

لدى الشاب والشابة ،فما حكم دفع الزكاة ملن يقوم بتدريب العاطلّي عن العمل؛ لكي يتهيأ الشاب

للخوض يف اجملال العملي التطبيقي الذي حيتاجه اجملتمع ،بدالً عن األمور النظرية اليت درسها من
قبل؟

وجزاكم هللا خرياً على هذا املوقع ،علماً أن هذه املسألة متس حاجة الشباب خاصة.
اجلواب

حدهد هللا مصارف الزكاة يف مثانية أصناف وليس منها ما ذكرت ،وميكن حل ما ذكرت بقيام التعاون
بّي القطاع احلكومي والقطاع اخلاص وأهل التربع ،وهذا نوع من التكافل االجتماعي الذي يؤيده

الشرع وحيث عليه.
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الزكاة للفقري الذي ميلك كتباً كثرية

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1424/7/25هـ
السؤال

هل يعطى من ميلك كتباً كثرية تبلغ يف جمموعها نصاب الزكاة بل وتزيد إذا كان فقرياً؟ وهل يفرق يف
احلكم بّي من كان حمتاجاً هلذه الكتب للقراءة والتدريس كطالب العلم ،وبّي من ال حيتاج إليها

كالعامي وكبري السن مثالً؟.
اجلواب

إذا كان فقرياً فيعطى من الزكاة ،وإن كان عنده كتب كثرية ما دامت مل تكن للتجارة.
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إعطاء الزكاة للسائق واخلادمة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال

هل جيوز يل أن أعطي زكاة مايل للخادمة والسائق الذين يف منزيل حلاجتهما؟ وهل جيوز أن أبقي جزءاً
من زكاة مايل إىل العيد لكي أعطي بعض أطفال العائلة الفقراء إلدخال الفرح يف نفوسهم يف يوم

العيد؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فيجوز لك أن تعطي زكاة مالك للخادمة والسائق بشرط أن يكوان مسلمّي يصليان الصلوات

اخلمس وأن يكوان من أهل الزكاة الذين حصرها هللا فيهم ،أبن يكوان فقريين أو مسكينّي أو غارمّي
ال يستطيعان وفاء دينهما.
أما أتخري الزكاة فال جيوز ،بل جيب أداؤها على الفور ،أما أتخريها أايماً يسرية ألجل ما ذكرته من

قصد مجيل فأرجو أال أبس به ،لكن األحوط أن خترجها ومتيزها من مالك ،وحتفظها عندك لتكون

أمانة عندك حىت يوم العيد ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نفقات القائمّي على الصدقات
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1423/7/4هـ
السؤال

العاملون يف جمال اجلمعيات اخلريية واملؤسسات يقومون جبهود جبارة يف مجع الصدقات والزكوات

ويسافرون املسافات بّي البلدان كما ال خيفى على فضيلتكم ،وما حيتاجه العمل من نفقات إعالمية

لتسويق هذه املشاريع اخلريية ،وقد قمنا بتأسيس مجعية خريية ،ولكنا نريد فتوى أهل العلم فيما حيل

أخذه من هذه الصدقات لتسويق هذه املشاريع وغريها من الصرفيات املعروفة لديكم ،واقرتح بعض
أعضاء اهليئة اإلدارية للجمعية نسبة ( )%12من الدخل ،ومنها الصدقات والزكوات لتسيري

املصروفات اإلدارية.

وسؤالنا :هل جيوز هذا؟ وهل هذه النسبة معقولة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ِِ
ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َوال َْمساكِ ِ
ّي َعلَْيـ َها
حدد هللا مصارف الزكاة يف كتابه الكرمي بقوله" :إِ همنَا ال ه
ص َدقَ ُ
ّي َوال َْعامل َ
َ
يل هِ
ِ
يل فَ ِر َ ِ ِ
َّلل و ه ِ
ِ
الرقَ ِ
وهبُ ْم َوِيف ِّ
سبِ ِ
ّي َوِيف َسبِ ِ
يم"
اَّلل َوابْ ِن ال ه
َوال ُْم َؤلهَف ِة قُـلُ ُ
اب َوالْغَا ِرم َ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
يضةً م َن ا ه َ
[التوبة ، ]60:فقد رتب هللا أهل الزكاة حسب أحواهلم املالية وقدرهتم على التكسب ،فبدأ بـ

(الفقراء) وهم املعوزون الذين كسر فقار ظهورهم الفقر واحلاجة ،وختم بـ (ابن السبيل) وهو املسافر

البعيد عن وطنه  -الذي فيه ماله وأهله ومعارفه  -وقد انقطعت به األسباب ،مث األصناف األربعة
ص ّدرت حبرف (الالم) املفيد للتمليك أي :أهنم ميلكون ما يعطونه من الزكاة ولو زاد عن
األوىل ُ

حاجتهم ال يردون الزائد ،خبالف األربعة اآلخرين فإهنم يردون ما زاد عن حاجتهم مما أعطوا وهذا سر

التعبري حبرف (الفاء) املفيدة للظرفية يف هؤالء.
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فإن األصناف األربعة األوىل حاجتهم إىل املال أشد من غريهم ،وصفة الغىن  -لو وجد  -فهي طارئة

عليهم فإن اغتنوا يوماً أو يومّي افتقروا شهرين أو سنتّي عكس األربعة اآلخرين فإن الغالب على

حاهلم  -هو الغىن والقدرة على التكسب ،فهم إن افتقروا يوماً أو يومّي اغتنوا شهراً أو شهرين -

(ويف الدية عند القتل) فهي تدفعها عصبة القاتل عنه أحياانً ،واملفتقر بسبب (غرمه) وإصالحه مباله
بّي الناس الغالب أنه ال يقدم على هذا إال وهو مليء أو قادر ،أما (يف سبيل) وهو جهاد الكافر

ابلسيف وحنوه ،واملرابطة يف الثغور أو احلج الفريضة كما فسر به مجهور أهل العلم ،ولكن الراجح

تعميم (يف سبيل) فيشمل الدعوة إىل هللا بنشر العقيدة ،وتعاليم اإلسالم بكل الوسائل املمكنة إبنشاء
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن وكفالة األيتام واألرامل والضعفاء ،وإنشاء املراكز واملساجد

واهليئات واجملامع واملؤسسات اخلريية والدعوية ،كل ذلك يدخل يف مفهوم (يف سبيل هللا) وقد فسره
هبذا بعض الصحابة والتابعّي والفقهاء وهو الصواب  -إن شاء هللا  ،-وأما (ابن السبيل) فاألصل

فيه الغىن ،ولكن النقطاع الطريق وعدم وجود املؤونة اليت توصله إىل بلده وأهله أعطي من الزكاة هلذا
الغرض الطارئ فقط.

()363/6

وإذا تبّي معىن اآلية نقول لكم :إن عملكم اخلريي إبنشاء هذه اجلمعية وقيامكم بتسويق العمل
الدعوي ونشره فإن أخذ املصاريف السفرية واإلدارية الضرورية اليت يتطلبها نشر العمل اخلريي جائز
شرعاً ،وهو داخل يف صنفّي من مصارف الزكاة مها (العاملون عليها) و (يف سبيل هللا) وينبغي أن

يقتصر عند األخذ من موارد الزكاة على احلد األدىن للمصاريف السفرية واإلدارية ،ولو أخذمت هذه

املصاريف من صدقة التطوع لكان أوىل وأحوط ،أما حتديد النسبة اليت تؤخذ من موارد اجلمعية لغرض

التسويق واملصاريف اإلدارية فأهل الدار أعرف هبا من غريهم (واحلكم على الشيء فرع عن تصوره)
وتصوركم هلا أكثر من سواكم ،ونؤكد مرة أخرى :عليكم ابالقتصاد يف املصاريف السفرية واإلدارية
واالقتصار على الضروري منها فقط ،وفقكم هللا وأعانكم وأجزل لنا ولكم املثوبة.

()364/6

صرف الزكاة للعيادات الطبية اخلريية
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

هل جيوز صرف الزكاة أو جزء منها على شراء أدوية طبية وأجهزة ومعدات طبية ،ومصاريف مقر

العيادات اخلريية مثل :اإلجيار وغريه ،وذلك لصرفها على الفقراء واأليتام واملساكّي واألرامل بواسطة
عيادات طبية خريية تقوم ابلكشف وصرف العالج اجملاين للمرضى والفقراء؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق والسداد :قال هللا تعاىل":إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها

واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم"

[التوبة. ]60 :

وجه االستدالل من اآلية بقوله تعاىل":ويف سبيل هللا" ،يف سبيل هللا ميكن أن يدخل فيه أمور كثرية من

أعمال الرب واإلحسان ومنها العناية ابملستشفيات والعيادات الطبية اجملانية لذا أقول وابهلل التوفيق
جيوز أن تصرف بعض أموال الزكاة على العيادات الطبية اخلريية اجملانية وعلى شراء األدوية وتوزيعها

جماانً على املرضى من الفقراء واملساكّي واحملتاجّي ألن هذه األمور مما يدخل يف معىن يف سبيل هللا
ابملعىن العام الشامل هلذا اللفظ ،وهذا ما قال به فريق من العلماء ممن يعتد برأيهم ،وهللا أعلم

ابلصواب.
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هل تصرف الزكاة يف حفر اآلابر يف مناطق اجلفاف؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1424/9/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .هل حفر اآلابر يف مناطق اجلفاف من مصارف الزكاة؟ جزاكم
هللا خرياً.
اجلواب
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[التوبة. ]60:

واختلف الفقهاء يف سهم " يف سبيل هللا" ،هل يقتصر على الغزاة واجملاهدين أو يعم كل وجوه الرب
واإلحسان من بناء املساجد واملستشفيات واملدارس وطباعة الكتب النافعة وما إىل ذلك ،فذهب
مجهور الفقهاء إىل قصر هذا السهم على الغزاة يف سيبل هللا ،وذهب بعض العلماء إىل جعل هذا

السهم عاماً يف كل وجوه الرب ،ألن سبيل هللا أعم من أن يقصر على القتال وحده ،وقد اختار هذا
الرأي عدد من علماء العصر احملققّي ومنهم مساحة الشيح عبد العزيز بن ابز رمحه هللا ،وبناء على
هذا الرأي فيكون حفر اآلابر يف مناطق اجلفاف الذي سأل عنه السائل من مصارف الزكاة.
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هل أستحق الزكاة
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي

ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1426/10/20هـ
السؤال

أان إنسان أعمل براتب ضئيل ،وأمتلك منزالً صغرياً ،فهل جيوز دفع الزكاة يل؟ علماً أن دافع الزكاة

هي أخيت.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هللا قد فرض الزكاة لثمانية أصناف ،منهم الفقراء واملساكّي ,وهذا حكم معلق بوصف ،فكل من

اتصف به دخل فيه ،فكل من ال يستطيع توفري أساسيات املعيشة من مسكن ومطعم وملبس وعالج

مرض وكتب علم وحنوها -مما يضيق عيش املرء بدونه لنفسه ومن يعول -يكون مستحقاً للزكاة ،فإن
كان راتبك ال يكفي لذلك فيجوز لك أن أتخذ الزكاة من أختك؛ ألن نفقتك غري واجبة عليها،

وليحذر اإلنسان من أخذ ما ال يستحق من هذه األموال؛ فإهنا وابل عليه يف الدنيا واآلخرة ,وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()367/6

مجع الزكاة لسداد دين امليت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1425/2/6هـ

السؤال

تويف والدان منذ مخس سنوات ،وترك لنا حمالً جتارايً وبعض العقار ،وبيتاً نسكنه ،بِْيـ َعت مجيع األراضي

لتسديد الدين ،واآلن مضى على وفاة والدي مخس سنوات ومل يسدد من الدين إال الربع ،مع العلم
أننا مقتصدون بنسبة ( )%80عما كنا عليه قبل وفاة والدي ،هذا ابإلضافة إىل أين استدنت أان

أيضاً مبلغاً وقدره )250,000( :؛ وذلك للزواج وشراء سيارة ،وبدأت مشروعاً بعد زواجي وأان

طالب يف اجلامعة؛ حىت أوفر مصاريف يل ولزوجيت ،ولألسف مل أوفق يف املشروع ،وخسرت فيه ،مع
العلم أين أعمل خارج مؤسستنا حالياً؛ لتخفيف املصاريف.

س :1هل جيوز أن يسدد ابقي دين والدي من الزكاة؟ وهل جيوز أن نطلبها من الناس؟
ٍُ :2هل جيوز سداد ديين من الصدقة أو الزكاة؟ والديت طرحية الفراش منذ ثالثة أشهر أو أكثر وأحد
أهم األسباب التفكري يف الدين)  .أفتوان ،وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاألصل أن دين امليت ال يقضى من الزكاة ،بل يقضى من تركة امليت على القول الراجح ،وهو قول
اجلمهور؛ ألن الزكاة متليك ،وامليت ال ميلك؛ وألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا قُ ِّدم إليه
ميت ليصلي عليه قال" :هل عليه دين؟ " فإن قيل نعم ،أتخر ،ومل يصل عليه ،وإال صلى عليه انظر

ما رواه البخاري ( )2291من حديث سلمة بن األكوع  -رضي هللا عنه .-

وملا فتح هللا عليه ،وكثر املال كان  -صلى هللا عليه وسلم -يقضي ديون املوتى من بيت املال ،وقال
 -صلى هللا عليه وسلم" :-أان أوىل الناس ابملؤمنّي يف كتاب هللا  -عز وجل -فأيكم ما ترك ديناً أو

ضيعةً فادعوين ،فأان وليه" رواه البخاري ( )2398ومسلم ( )1619واللفظ له من حديث أيب هريرة
 -رضي هللا عنه .-
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وعلى هذا ،فإن وفت فاحلمد هلل ،وإال ذهب الدين على صاحبه ،وليس له مطالبة الورثة بسداد
الدين؛ ألن الدين إمنا كان على مورثهم ،وأما هم فلم تُشغل ذممهم بشيء من الدين ،ما مل يبق من
تركته شيء ،فإنه جيب عليهم أن يؤدوه إىل الدائن؛ ألن حقه قد تعلق به.

وقد قال صلى هللا عليه وسلم" :أان أوىل ابملؤمنّي من أنفسهم ،فمن مات وعليه دين ومل يرتك وفاء،

فعلينا قضاؤه ،ومن ترك ماالً فلورثته" رواه البخاري ( )2297وغريه ،واللفظ له ،ووجه االستدالل

أنه  -صلى هللا عليه وسلم -جعل ما يرتكه امليت من األموال لورثته "ومن ترك ماالً فلورثته" ،ومل

وفاء
جيعل وفاء ما وجب عليه من دين ال وفاء له مل جيعله على ورثته" فمن مات وعليه دين ،ومل يرتك ً
فعلينا قضاؤه".
ويظهر من سؤالك أن الدين أكثر من الرتكة ،ولذا جيب عليكم أن تبيعوا كل الرتكة لسداد الدين؛

ألهنا قد تعلق هبا حق الدائن ،فهو أحق الناس هبا ،وأوىل هبا منكم ،إال إذا رضي أن تبقى لكم

ويستويف هو حقه من ريعها.

فإن فضل من الدين شيءٌ عجزت عن وفائه الرتكة ،فليس عليكم أن تؤدوه من أموالكم؛ ألن الدين

 كما قلت سابقاً -متعلق بذمة ميتكم فقط ،وال يلحق ذممكم منها شيء البتة ،بل يُؤدى ما بقي منالدين من صدقات بيت مال املسلمّي؛ لداللة احلديث السابق.

أما إذا رغبتم أن تستبقوا بعض ما تركه لكم ميتكم من مؤسسة لقطع غيار السيارات وفيال تسكنوهنا،

أو غريها من مال الرتكة ،فإنه جيب عليكم أن تؤدوا مثل مثنها -كما هو تقديره يف السوق -للدائن؛
ألن الدائن أحق هبا منكم.
وليس عليكم أن تشقوا على أنفسكم ،فتتكلفوا سداد الدين من خالص أموالكم اليت هي من غري
الرتكة؛ إذ ليس له احلق أن يطالبكم بشيء هو أصالً ليس متعلقاً بذمتكم.
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وما غرمتموه (ابالستدانة) زائداً عن مقدرا ما استبقيتموه من الرتكة من أجل قضاء دين ميتكم فإنه

يُبيح لكم أن أتخذوا من الزكاة قدر ما يقضي ديونكم ،ألنكم غارمون ،ولكن بشرط أن تكونوا

عاجزين عن سدادها.

أما إذا كنتم قد قضيتم بعض دين ميتكم من بعض أموالكم من غري أن يضطركم إىل االستدانة ،فال

حيق لكم أن تستوفوها من الزكاة

وأما ما تسأل عنه من سداد دينك من الزكاة ففيه تفصيل:

إن كان راتبك يفي حباجاتك وحاجات عيالك ،وسداد ما وجب عليك سداده يف السنة ،فال جيوز

لك أخذ الزكاة.

أما إذا كان راتبك ال يفي حباجاتك وحاجات عيالك وسداد ما وجب عليك سداده يف العام ،فأنت

من أهل الزكاة ،فخذها وال حرج؛ حىت تقضي دينك.
فرج هللا مهكم ،ونفس كربكم ،وقضى دينكم وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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دفع الزكاة آلل البيت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1425/05/08هـ

السؤال

هل جيوز صرف زكاة مايل للفقراء من أعمامي وأخوايل؟ مع العلم أننا مجيعاً ننتسب آلل البيت؟ -
وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

ال جيوز؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد ،إمنا هي أوساخ

الناس" أخرجه مسلم ( )1072من حديث عبد املطلب بن ربيعة-رضي هللا عنه ،-فال حيل لك أن
تدفع زكاة مالك ألخوالك ،أو أعمامك ،وهم من آل البيت ،وإمنا تدفعها للفقراء من غريهم .وابهلل
التوفيق.
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دفع الزكاة ليتيم يف حجره
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1425/6/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
شيخي الفاضل :أرجو إفاديت ابآليت :أكفل طفالً يتيماً يف بييت ،فهل جيوز صرف زكاة مايل عليه أم

ال؟ -ولكم جزيل الشكر.-
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان ممن ال جتب عليك نفقتهم فيحل لك دفع زكاتك له ،حلاجته إليها نفقة عليه ،ال الدخارها،
وأما من جتب نفقته عليك حال فقره ،سواء كان من ذريتك من ولدك أو ولد بنيك ،أو ولد بناتك،
أو من ترثه من أقاربك ،فال حيل لك أن تدفع زكاتك إليه.
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صرف الزكاة لالنتخاابت العراقية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1426/09/10هـ
السؤال

إن أهل السنة يف العراق ميرون بظروف سيئة للغاية ،جراء تسلط الكفرة وأعواهنم املوالّي هلم
واملستقوين هبم ،وبعد مشاورات بّي املطلعّي على أوضاع العراق احلالية ،والذين يعايشوهنا ويالمسون

ما جيري يف هذا البلد املسلم ،توصل أهل السنة إىل أنه جيب املشاركة يف االنتخاابت الربملانية املقبلة،
وذلك من ابب ختفيف الشر عن أهل السنة.

والسؤال هو :هل جيوز استخدام أموال الزكاة لدعم مرشحي أهل السنة يف االنتخاابت؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
(ويف سبيل هللا) هو املصرف السابع من مصارف الزكاة الثمانية يف آية [التوبة" ]60:إمنا الصدقات
للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل
فريضة من هللا وهللا عليم حكيم".

وقد اختلف العلماء قدمياً وحديثاً يف معىن (سبيل هللا) يف اآلية على قولّي:

القول األول :وهو مذهب مجهور الفقهاء ممن ال حيصون يف املاضي واحلاضر ،خيصونه ابجلهاد مبعناه

اخلاص ،وهو غزو الكفار ،وما حيتاج إليه الغزاة من سالح وعتاد ونفقة ،ويلحق به بعضهم احلج،
فتنفق فيه الزكاة كالغزو.
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القول الثاين :تعميم معىن (سبيل هللا)  ،فيشمل كل وجوه الرب واخلري ،وقال هبذا القول من الصحابة
أنس بن مالك ،وعبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهم -ومن التابعّي احلسن البصري ،وعطاء بن أيب

رابح ،وقال به الكاساين من احلنفية ،وابن عبد احلكم ،وابن جزي من املالكية ،والقفال ،والرازي من

الشافعية ،ومن الفقهاء املعاصرين الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -ويوسف القرضاوي ،وعبد
الكرمي زيدان ،وأبو بكر اجلزائري ،وحبث هذا املوضوع يف اجملمع العلمي مبكة املكرمة التابع لرابطة

العامل اإلسالمي يف الدورة (الثامنة) املنعقدة يف مجادى األوىل عام (1405هـ) برائسة مساحة الشيخ

عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -وأجاز ابألكثرية (جواز صرف الزكاة للدعوة إىل هللا ،وما يعّي عليها

ويدخل يف أعماهلا) .

والذي يظهر رجحان القول الثاين؛ لعموم لفظ (سبيل هللا) يف نصوص الكتاب والسنة ،كقوله تعاىل:
"مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة وهللا

يضاعف ملن يشاء وهللا واسع عليم"[ .البقرة ، ]261:وقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف
احلديث الصحيح" :جاهدوا املشركّي أبموالكم وألسنتكم وأنفسكم" أخرجه أبو داود ()2504

والنسائي ( . )3096فاجلهاد أعم من القتال ابألنفس.

مث إن اإلنفاق من الزكاة على الدعوة إىل هللا أوىل من اإلنفاق على من يريد احلج؛ ألن من مل جيد الزاد

والراحلة للحج غري مستطيع له ،فال جيب عليه ،مث إن نفع احلج قاصر على صاحبه فقط ،ونفع
الدعوة ٍ
متعد إىل الغري ،وعام للمسلمّي.
ومن أراد التوسع يف أدلة القولّي فلرياجع كتابنا (مصرف "يف سبيل هللا" بّي اخلصوص والعموم) .

()374/6

وبناء على هذا فإين أرى جواز دفع الزكاة إلخواننا أهل السنة يف العراق للمشاركة يف االنتخاابت
ً

الربملانية ودعم املرشحّي منهم؛ وذلك إذا كان يف دخوهلم االنتخاابت مصلحة راجحة ،وتقليل للشر،
ودفع ومدافعة ملخالفيهم من الكفار وحلفائهم الذين يسوقون ملشروع احملتل.

وأداء للواجب.
وإنين ألهيب إبخواين املسلمّي املبادرة إىل ذلك؛ نصرة للحق ومنعاً للباطل ً
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وصحابته أمجعّي.

()375/6

صرف رواتب املوظفّي يف اجلمعيات اخلريية من الزكاة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

س 1هل جيوز للقائمّي على إدارة اجلمعيات اخلريية صرف رواتب املوظفّي من أموال الصدقات أو
الزكاة؟

س 2وهل جيوز صرف مكافأة مالية من أموال الصدقات أو الزكاة ألعضاء جملس اإلدارة ،نظري
تفرغهم إلدارة اجلمعية؟
س 3هل جيوز أتثيث وترميم بناء اجلمعية من أموال الصدقات ،علماً أن املتربعّي مل ينووا أهنا للرتميم،

بل وضعها ابلصندوق املخصص للتربعات؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

 -1فال مانع من صرف رواتب املوظفّي ابجلمعيات اخلريية من أموال الصدقات اليت يتربع هبا هلم،
مىت كان املوظفون يقومون بعمل ال بد منه ،وكانت رواتبهم مبقدار أجرة املثل.
 -2وأما صرف مكافأة من أموال الصدقات ألعضاء جملس اإلدارة ،فمع أن األصل أن من

احتاجت اجلمعيات لعمله ومل يتربع به فلها أن تعطيه مقابل عمله ما دامت حمتاجة لذلك ،لكين ال

أرى إعطاء جملس اإلدارة شيئاً؛ ألهنم هم الذين يقدرون مدى احلاجة للعمل ،وال يسوغ لإلنسان أن
يقدر لصاحله لوجود التهمة يف حقه ،كما أن التربعات إمنا يدفعها احملسنون ثقة هبذا اجمللس فأخذه

شيئاً لنفسه ينايف مقتضى هذه الثقة اليت يفهم منها املتربعون احتساب جملس اإلدارة يف عملهم.

 -3أتثيث مباين اجلمعيات اخلريية وترميمها من أموال الصدقات ال مانع منه إذا كانت احلاجة قائمة
لذلك ،سواء تربع هبا احملسن للرتميم ،أو تربع هبا تربعاً عاماً ،أما لو تربع جلهة معينة فال يسوغ صرف
املبلغ لغريها.

()376/6

وقاعدة اجلمعيات اخلريية وأشباهها من املؤسسات أهنا وكيلة عن املتربعّي تضع أمواهلم يف مصارفها

إذا شرطوها ،وإذا مل يشرطوا مصرفاً معيناً فإهنا كناظر الوقف والوصي وويل اليتيم ،وحنوهم ،يتصرفون
مبقتضى املصلحة ،فال يدفعون مبلغاً إال لداع أو حلاجة ،وإال صرفت يف مصارفها املعلومة.

ومجيع ما سبق يف الصدقات ،أما الزكاة فال جيوز صرفها يف أي واحد من األمور الثالثة املذكورة يف
السؤال؛ ألن هللا -تعاىل -ح ّدد مصارفها ،وليس ما ذُكِر منها .وهللا املوفق.

()377/6

زكاة قيمة الذهب
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ 1423/11/26هـ
السؤال

عندان يف مصر ارتفع سعر الذهب بصورة عالية وقام بعض الناس ببيع الذهب الذي عندهم
لالستفادة من السعر املرتفع فهل جيب يف حقهم الزكاة بعد أن حتولت نيتهم من الزينة للكنز؟
اجلواب

إذا تغريت النية ابلنسبة للذهب املعد لالستعمال فتجب فيه الزكاة ،فمن حّي تغريت النية يبدأ

احلول ،فإذا مت احلول وهو على هذه النية خترج عنه الزكاة.

()378/6

زكاة ذهب احللي

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة النقدين
التاريخ 1424/11/22هـ

السؤال

أمتلك ذهباً اشرتيته للزينة عندما كنت عزابء ،وعندما تزوجت اشرتى يل زوجي ذهباً أيضا كمهر،

فهل ترتتب الزكاة على الذهب الذي اشرتيته وأان عزابء؟ وكذلك عن الذهب الذي اشرتاه يل زوجي؟

وهل جيوز أن أدفع الزكاة املرتتبة على الذهب لزوجي لكونه عليه دين ال يستطيع سداده؟ علماً أنين

أعمل ولدي راتب أعطيه لزوجي كل شهر .فهل ميكن أن أعترب هذا الراتب زكاة عن الذهب وما زاد

صدقة؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن الزكاة جتب يف حلي املرأة املعد للزينة أو االستعمال يف الراجح من قويل العلماء،
فتجب الزكاة على كل احللي الذي عندك إذا بلغ نصاابً سواء ما كان قبل زواجك أو بعده ،وذلك يف

املستقبل ،أما ما مضى من السنّي فلعل هللا يعفو ويسامح ،ال سيما مع قول بعض أهل العلم بعدم
وجوب الزكاة ،مث إنك مل خترجي زكاته لعدم علمك بوجوهبا يف احللي املستعمل.

()379/6

أما ما ذكرتيه يف سؤالك بقولك :وهل جيوز أن أدفع الزكاة املرتتبة على الذهب لزوجي لكونه عليه
دين ال يستطيع سداده ،فاجلواب أن من العلماء من ال جييز دفع الزكاة للزوج ،ومنهم من جييز ذلك
وهو الراجح يف نظري ،والذي أختاره لقصة زينب امرأة ابن مسعود -رضي هللا عنهما -فقد كانت

 -رضي هللا عنها -تنفق على زوجها وأيتاماً يف حجرها ،فقالت لعبد هللا  -رضي هللا عنه -سل

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-أجيزئ عين أن أنفق عليك وعلى أيتام يف حجري من الصدقة؟

فقال :سلي أنت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ... -احلديث ،وفيه أن بالالً سأل هلا الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -فقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-نعم وهلا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"

رواه البخاري ( )1466ومسلم ( ، )1000هذا وقد ترجم البخاري هلذا احلديث هبذه الرتمجة (ابب
الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجرة)  ،قال ابن حجر يف فتح الباري ص (329ج ، )3ما نصه
واستدل هبذا احلديث على جواز دفع املرأة زكاهتا إىل زوجها وهو قول الشافعي والثوري وصاحيب أيب

حنيفة وإحدى الروايتّي عن مالك وعن أمحد .انتهى حمل الغرض منه .هذا وبناء على ما تقدم
فالراجح جواز دفع الزكاة للزوج احملتاج .وهللا أعلم.

()380/6

زكاة احللي
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

وجبت زكاة الذهب على زوجيت يف شهر أغسطس املاضي ومل تؤدها بسبب أنين أدرس يف اخلارج

حالياً ،والذهب مل تلبسه منذ شهر يناير املاضي لوجوده يف بلدان األصلي ،فأرجو منكم إخباري عن
كيفية دفع الزكاة ،وما الذي ترتب عن هذا التأخري ،وهل هي من تدفع الزكاة من املبلغ الشهري

الذي أعطيه إايها أو مين؟ علماً أهنا غري موظفة وليس هلا دخل سوى املبلغ الشهري الذي أعطيه
إايها ،أرجو سرعة الرد مع جزيل الشكر.

اجلواب
اختلف أهل العلم يف حكم الزكاة على احللي ،والذي عليه أكثر أهل العلم عدم وجوب الزكاة فيه،

فعليه ليس على زوجتك زكاة ،لكن لو أردمت األخذ ابألحوط وهو القول الثاين ،فإهنا خترج ربع عشر
هذا الذهب ،وهلا أن خترج هذا املقدار مما معها من نقود ،فإذا ملكتها ذلك املبلغ ،كان هلا أن تدفع
منه الزكاة.

()381/6

زكاة الذهب
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة النقدين
التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
أخربتنا الوالدة أبن لديها ذهبًا منذ حوايل  13سنة ،وهي حتتفظ به لعلها حتتاج إليه فتبيعه ،وهذه هي
نيتها ،وقد قالت لنا إهنا مل تكن تدري أبنه جتب فيه الزكاة ،وعندما محلناه للصائغ أخربان أبنه ينقسم

قسمّي :أحدمها من عيار  18واآلخر من عيار  ،22وعندما سألناه :هل يستطيع أن خيربان عن

أسعار الذهب طوال الـ  13السنة املاضية ،قال :إن هذا صعب جدًّا ,ولكنه أخربان أبن سعره منذ

دينارا للجرام الواحد ,حيث إننا
ً 13
دينارا للجرام ،واآلن اخنفض سعره إىل ً 18
عاما كان تقريبًا ً 30
كنا نعاين من التضخم يف األسعار .فنرجو أن ختربوان كيف خنرج زكاة هذا الذهب ،حيث إننا لن

نستطيع معرفة قيمة الذهب يف املاضي عندما كان حيول عليه احلول كل مرة ,ومن أي عيار خنرج

خريا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
الزكاة من عيار  18أم من عيار 22؟ جزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن الذهب اململوك لوالدتكم إن كانت اقتنته ابتداء لالستعمال ويف نيتها بيعه عند احلاجة إليه فال

زكاة فيه عند أكثر أهل العلم ،وهو الصحيح من قويل العلماء ،فإن رغبت هي يف زكاته احتياطًا
فليس عليها زكاته عن السنوات املاضية بل تزكيه ابتداء من هذه السنة.
وتقوميه يكون بسؤال الباعة عن قرياط الذهب اخلالص يف السوق يوم الزكاةِّ ،
وتقوم به املرأة حليها،
وال تنظر إىل ما فيه من أحجار كرمية وجودة صناعة أو عيار أو غريه ،ألنه -واحلال ما ذكر -ليس

من عروض التجارة.

()382/6

زكاة احللي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة النقدين
التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

هل جيب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تلبسه املرأة؟ وما هو النصاب هلذا الذهب؟ إن كان عندي
علي أن أخرج الزكاة عن  15توالً كلها؟
 15توالً من الذهب فهل جيب ّ

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه،

وبعد.

نصااب وهو مخسة ومثانون  85غر ًاما من
أن الزكاة جتب يف حلي املرأة على القول الراجح إذا بلغ ً

الذهب أو مائتا  200درهم من الفضة .هذا وإذا كانت  15توالً تعدل من النصاب املذكور آن ًفا
فتجب فيها الزكاة يف العشر.

()383/6

هل يف نتاج املزرعة زكاة؟!
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة العقار واملقتنيات
التاريخ 1427/05/24هـ

السؤال

رجل أشرتى أرضاً للزراعة ،ونيته أن يستفيد من إنتاجها من اخلضراوات والفواكه واحلبوب وغري

ذلك ،دون قصد التجارة مبا تنتج هذه األرض ،فهل جتب عليه زكاة يف أصل العقار؟ وهل عليه زكاة

على اخلارج من األرض؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأما أصل العقار فال جنب فيه زكاة ،ما دام ليس للتجارة ،وأما اخلارج من األرض فإذا كان زرعاً -

حبوابً -أو مثاراً وبلغت النصاب وهو مخسة أوسق ،والوسق ستون صاعاً ،أي ما يعادل 300صاع،

أي900:كيلو ،فتجب فيه الزكاة؛ وهي :العشر إن كانت األرض تسقى بغري مؤنة وال كلفة ،أما إن
كان السقي بكلفة ومؤنة -ومواطري وأدوات كهرابئية ،فيجب نصف العشر.

أما اخلضراوات فليس يف أعياهنا زكاة ،إمنا الزكاة فيما يكال ويدخر .وهللا أعلم.

()384/6

هل يف األاثث زكاة؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا اللهييب
رئيس حمكمة التمييز سابقا

كتاب الزكاة /األموال الزكوية/زكاة العقار واملقتنيات
التاريخ 1427/05/08هـ

السؤال

وعلي ديون مبائة ألف رايل ،وليس لدي
لدي منزل منذ عشر سنّي ،قيمته اآلن ثالمثائة ألف رايل ،ه

علي بيع املنزل لدفع الزكاة عن السنوات املاضية؟ وهل على أاثث املنزل
شيء من املال نقداً فهل ه
واألجهزة الكهرابئية زكاة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان هذا املنزل ُم َعدًّا للتأجري واالستغالل ،فإنه ال زكاة يف قيمته ،وإمنا الزكاة جتب يف أجرته إذا
حال عليها احلول ،فإن تصرف صاحب املنزل يف األجرة قبل متام احلول فال زكاة فيها ،وإذا كان

معدًّا للتأجري إال أنه مل يؤجر فإنه ال زكاة فيه.

أما إذا كان هذا املنزل معدًّا للتجارة والتكسب ،وصاحبه ينتظر يف بيعه ارتفاع سعره ،فإن الزكاة جتب
فيقوم كل سنة ابلقيمة اليت ميكن أن يباع هبا ،وختتلف هذه
يف قيمته منذ أن نواه صاحبه للتجارةّ ،

القيمة -يف الغالب -من سنة إىل سنة ،إما ابلزايدة أو النقصان.

وعليه فإذا كان هذا املنزل معدًّا للتجارة ،فإن الزكاة جتب يف قيمته منذ أن نواه صاحبه للتجارة ،أما
األاثث املستعمل ألغراض املنزل واألجهزة الكهرابئية فيه فال زكاة فيها ،لكن إذا كانت معدة للبيع

تقوم قيمتها كل سنة وتؤدى منها الزكاة -كما تقدم -وهللا أعلم-
والشراء واملتاجرة فيها ،فإهنا ّ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()385/6

تعجيل الزكاة قبل وقتها
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1422/5/6

السؤال

ي أموال حتّي زكاهتا يف ربيع الثاين ،وقد زكيتها فهل يل أن اجعل زكاهتا يف شهر ذي احلجة من هذه
لد ه
السنة نفسها ،أبن أقدم زكاهتا للعام القادم ،وتصري زكاة أموايل يف شهر ذي احلجة من كل عام؛ ألنه

شهر فضيل؟
اجلواب

وأصح شيء يف
اجلواب :الصواب مذهب مجاهري أهل العلم يف أنه ال أبس يف تقدمي الزكاة عن وقتها،
ّ
الباب حديث أيب هريرة كما يف الصحيحّي( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعمر :وأما العباس

حتمل عن العباس
فهي عل ّي ومثلها معها) أي الزكاة .قال أهل العلم يف قول النيب يف هذا :إن النيب ّ
زكاة عامه ،والعام القادم .وهذا على مذهب الشافعية احلنابلة وقول عند املالكية.

()386/6

صرف الزكاة يف إقامة الدورات العلمية؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

حنن جلنة دعوية من مهامها إرسال ال ُدعاة وطلبة العلم إىل جهات خمتلفة يف أورواب إلقامة دورات

شرعية والقيام جبوالت دعوية ،وحيث أن عمالً كهذا حيتاج إىل ميزانية تُصرف يف شراء التذاكر وأجرة

اإلقامة واإلعاشة والتنقل وشراء اجلوائز التشجيعية للطالب وغريها ،وحيث يصعب أحياانً مجع تلك
امليزانية من أموال الصدقة .آمل من فضيلتكم بيان حكم أخذ أموال الزكاة يف دعم مناشط هذه

اللجنة الدعوية؟
اجلواب

هذه األعمال الدعوية تعترب يف سبيل هللا؛ فإهنا وسيلة إىل نشر اإلسالم ومتكينه يف النفوس وتعليم
العلم الصحيح الذي تصح به العبادات وفيها دعوة لغري املسلمّي حىت يعتنقوا اإلسالم بواسطة

هؤالء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية واجلوالت الدعوية ويهدي هللا بدعوهتم اخللق

الكثري ،فكل ذلك داخل يف سبيل هللا؛ فإن اجملاهدين يبدؤون قبل القتال بدعوة الكفار إىل اإلسالم
س ْه ِم املؤلفة قلوهبم وحنو ذلك ،فلكم صرف الزكاة يف
ويرغبوهنم فيه وقد يبذلون هلم شيئاً من الزكاة َك َ
شراء التذاكر وأجرة اإلقامة واإلعاشة واجلوائز وحنو ذلك ،وتدخل يف سبيل هللا أو سهم العاملّي

عليها أو يف سهم املؤلفة قلوهبم ،فال حرج يف ذلك إن شاء هللا تعاىل .وهللا أعلم.

()387/6

بناء السكن اخلريي من الزكاة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

ي زكاة مال ،فهل جيوز يل صرفها ملؤسسة خريية لبناء مبىن سكين لطلبة العلم الشرعي يف معهدها؟
لد ه

اجلواب

مصارف الزكاة يف األصناف اليت ذُكرت يف القرآن وهم الفقراء الذين ال دخل هلم ،أو دخلهم ال

يكفيهم نصف الشهر ،واملساكّي الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر ،والعاملون عليها

الذين جيبوهنا ويفرقوهنا إذا مل يكن هلم رواتب من الدولة ،واملؤلفة قلوهبم ممن يُرجى إسالمه أو كف

شره أو قوة إميانه أو إسالم نظريه ،واملُكاتبون أي املماليك الذين يشرتون أنفسهم ،والغارمون الذين

حتملوا دينها ال يقدرون على سداده ،واملُجاهدون الذين ليس هلم رواتب ،وابن السبيل املنقطع الذي

ال يقدر أن يصل إىل بلده ،وال شك أن طلبة العلم إذا كانوا فقراء أو مساكّي حل هلم األخذ من

الزكاة ابلنفقة عليهم وألجرة السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب اليت ُحيتاج إليها ،فإذا كانت تلك

املؤسسة اخلريية تُنفق على ال ُفقراء واليتامي والغارمّي جاز أن يُدفع هلا ما تتقوى به على كفالة اليتامى

واإلنفاق على األرامل والضعفاء والعجزة وحنوهم رجاء أن يكون عندهم ما يُسبب استمرارهم يف تلك
املشاريع اخلريية ،وقد يكون مبىن السكن لطلبة العلم املتغربّي من مجلة األعمال اخلريية اليت يعود

نفعها هلؤالء الفقراء املُتفرغّي لطلب العلم ،فيجوز بناؤه من الزكاة إذا مل يوجد مصارف غري الزكاة.

وهللا أعلم.

()388/6

إقامة املشاريع التجارية أبموال الزكاة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1422/4/29
السؤال

يعتمد العمل اإلغاثي بنسبة كبرية على األعمال التجارية ،وال ختلو اهليئات واملؤسسات التنصريية من
ممارسة أنشطة جتارية تدعم أنشطتها التنصريية ،فهل جيوز للمؤسسة إقامة مشاريع جتارية من أموال
الزكوات والصدقات لضمان اإلنفاق على مشاريعها اخلريية املختلفة؟

اجلواب

امانع من إقامة مشاريع جتارية من أموال الصدقات ليكون هلا غلة وأرابحاً تُصرف يف املشاريع اخلريية،
فإن مل يوجد لتلك املشاريع إال الزكاة فإنه جيوز صرفها من الزكاة أو متويل تلك املشاريع من الزكاة

الزائدة عن قدر احلاجة مع احلرص على رد ما اقرتض من بند الزكاة قبل متام احلول حىت يُصرف
ملستحقيه.

()389/6

تقسيط الزكاة على املستحق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1424/2/14هـ
السؤال

يوجد عندي أخ مستحق للزكاة وأرسل له خمصصاً شهرايً ،هل جيوز يل أن أرسل له من زكايت اليت

أخرجها يف رمضان؟ وهذا يعين أن أحتفظ مببلغ الزكاة عندي وأرسل له املخصص شهرايً ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

إذا كان أخوك ليس له أب وال ابن مبعىن أنك ترثه لو مات ،فتجب عليك نفقته ما دام فقرياً وأنت

غين مقتدر؛ لقوله تعاىل":وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال

تضار والدة بولدها وال مولود له بولده" [البقرة ، ]233 :مث قال":وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة:

، ]233وعلى هذا فال جيزئك أن تعطيه من زكاتك.

أما إذا كان له ابن أو أب حي فنفقته ال جتب عليك؛ ألنك ال ترثه لو مات ،ألن أابه وولده حيجبانك
عن إرثه ،وعلى هذا يصح لك أن تعطيه من زكاتك ،بل هي صدقة وبر وصلة.

وجيوز لك بعد إخراجها ومتييزها عن مالك أن تبقيها عندك وتقسطها ألخيك أقساطاً شهرية إذا كنت

ختشى أن ينفقها يف غري منفعته ،ولكن بشرط أال تنميها ملصلحتك وال تستثمرها لنفسك ،وإمنا تكون

عندك كأمانة ألخيك وتصبح وكيالً له عليها ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.

()390/6

استثمرت مايل فهل أستمر يف الزكاة؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/1/2هـ

السؤال

كان عندي مبلغ وقدره أربعمائة ألف رايل ،وكنت أزكيه ،مث أدخلته يف عملية استثمارية (مسامهة

عقارية) قبل ثالثة أشهر ،هل أستمر يف الزكاة على رأس املال؟ أم أتوقف حىت انتهاء العملية
االستثمارية ،ومن مث أواصل الزكاة؟

اجلواب

ينبغي لك ما دام أنك وضعتها يف عملية استثمارية ،واملقصود منها حتصيل الكسب ،وتنمية التجارة،

وحتصيل ما ينتج عنها أن تستمر يف إخراج الزكاة ،وال تتوقف عن إخراجها ،فإذا حال عليها احلول
جتب زكاهتا؛ ألن هذا من جنس عروض التجارة.

()391/6

أتخري الزكاة إىل رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/09/12هـ
السؤال

إذا كان اإلنسان لديه ذهب وال يتجر به ،وقد أخذ ابلقول الذي يقول بعدم الوجوب يف الزكاة يف

الذهب والفضة ،مث إنه مؤخراً حاد عن ذلك ،وأراد أن يزكي خروجاً من اخلالف ،فهل يزكي على ما
مضى من السنوات؟ مث هل جيوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها إىل شهر رمضان؟

اجلواب

إذا كان الذهب والفضة حلياً مستعمالً فهناك من العلماء من قال بعدم وجوب الزكاة فيه ،ومن كان
عما مضى ،ولكن يزهكي السنة احلاضرة فقط ،وال جيوز
متبعاً هلم يف ذلك مث تغري اجتهاده فإنه ال يزكي ّ
له أتخري الزكاة عن وقتها إال لعذر؛ كأن يكون ماله غري حاضر ،أو يؤخر لفقري نصيبه من زكاته،

وعليه أن حيتاط لنفسه فيسجل هذا خوفاً من النسيان ،أو مباغتة األجل فتبقى الزكاة يف ذمته.

()392/6

أثر النية يف زكاة العقار
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

حصلت على قطعة أرض منحة ،ومل أقرر ما أفعل هبا ،وبعد سنتّي قررت بيعها ،فعرضتها للبيع ملدة
أربعة أشهر مث بعتها ،هل عليها زكاة؟
اجلواب

األراضي اليت حيصل عليها اإلنسان عن طريق املنح ،ومل يقرر هل يبيعها أو يبنيها سكناً ليس عليها

زكاة ،فإذا قرر بيعها وعرضها أصبحت عروض جتارة من حّي عرضها ،فإذا حال عليه احلول أخرج
زكاهتا ،وإن ابعها قبل احلول وبقي املبلغ عنده حىت حال احلول أخرج منه الزكاة ،وكذا إذا بقي منه

شيء قدر نصاب ،وإن تصرف يف املبلغ قبل أن حيول احلول فال زكاة فيها ،وبعض أهل العلم يرى
أنه إذا ابعها يزكيها عن سنة ،ولو مل ميض على عرضها للبيع سنة ،وهللا أعلم.

()393/6

إخراج زكاة النقد بعملة أخرى
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1424/7/10هـ
السؤال

عندي مبلغ  1000دوالر يف البنك وقد حال عليها احلول فأردت إخراج الزكاة ابجلنيه املصري،

لكن يوجد حالياً سعران للصرف (رمسي وغري رمسي)  ،فهل هناك حرج يف إخراج ما يقابل الدوالر
أبحد السعرين.

اجلواب

األصل أن خترج الزكاة بنفس العملة وهو الدوالر ،وجيوز أن خترجها مبا يعادله من عملة أخرى كاجلنيه
وحنوه ،وإذا كان له سعران يف صرفه فتقومه ابألحظ واألنفع للفقراء ومصارف الزكاة ،وهللا أعلم.

()394/6

ليس عنده نقود يزكي هبا

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1426/02/16هـ

السؤال

السالم عليكم.

سؤايل هو أين لدي حمل جتاري وعلي ديون وال أستطيع دفع الزكاة .فماذا أفعل؟ أفيدوان أفادكم هللا،

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فعليك أن خترج الزكاة ولو أن تستدين إلخراجها ،وأما وجود الديون عليك فالصواب من كالم أهل

العلم أنه ال أثر لذلك يف منع الزكاة ،بل تزكي ما عندك وال تسقط ما عليك من الديون من جمموع ما

عندك ،فإذا كان حملك التجاري يساوي مائة ألف رايل وعليك ديون تساوي مخسّي ألف رايل

فيجب عليك زكاة مائة ألف رايل وال تلتفت للخمسّي ألف اليت عليك ،ومن أهل العلم يقول إذا مل
يوجد عند من وجبت عليه الزكاة سيولة نقدية ،فله أن خيرج من عروض التجارة ،وهذا قول له حظ
من النظر السيما إذا كان ذلك أصلح للفقري.

()395/6

زكاة العقار والثمار

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

السالم عليكم.
ورثت عقارات من أيب -رمحه هللا -منذ بضع سنّي ،وهي مؤجرة ،أريد طريقة سهلة استخدمها؛ لكي

أخرج الزكاة؟ علماً أين مل أخرج الزكاة منذ أكثر من ثالث سنوات وحىت هذا الوقت ،وال أعرف كم

كان لدي من مال يف ذلك الوقت ،وهل علي شيء يف ذلك؟ ولدي مزرعة خنيل نبيع مثارها كل سنة

علي هل أخرجها ماالً أم
علي أم على الذي اشرتاه؟ وإذا كانت جتب ّ
وهو يف خنله ،هل الزكاة جتب ّ

أخرجها متراً؟
اجلواب

العقارات املؤجرة ليس يف عينها زكاة ،وإمنا يف األجرة إذا حال عليها احلول وكانت نصاابً فزكاهتا ربع
العشر ،وأما إذا استلمتها وأنفقتها فال زكاة فيها واجبة ،وإمنا فيها صدقة التطوع الذي جتود به

نفسك.

وزكاة مثرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى مبؤونة ،والعشر إن كانت تسقى دون

مؤونة ،وإخراج الزكاة من عّي الثمرة ،فإن بعتها مجيعاً ومل تستبق منها شيئاً ،فإن شئت فاشرت مقدار

الزكاة من السوق ،أو ادفعها من القيمة اليت بعت هبا ،وحاسب نفسك أخي يف ذلك حماسبة الشريك

الشحيح براءة لذمتك؛ ألن الزكاة إذا خالطت ماالً ومل خترج منه أفسدته؛ ألهنا حق الفقراء.

()396/6

نصاب الذهب يف الزكاة
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1426/02/06هـ
السؤال
السالم عليكم.

كيف جاء احلكم بنصاب الزكاة أنه  85غرام من قيمة الذهب؟ فهناك حديث عن وعيد النيب -

صلى هللا عليه وسلم -المرأة ترتدي سوارين إن مل تكن تؤدي زكاهتما .فهل كان ذلك بسبب أن

السوارين يساواين فوق  85غرام؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
جاء يف سنن البيهقي الكربى  ،137/ 4عن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى

درهم ،وليس عليك شيء حىت
هللا عليه وسلم -أنه قال" :هاتوا إىل ربع العشور :من كل أربعّي درمهاً ٌ
يكون لك مائتا درهم ،فإذا كانت لك مائتا درهم ،وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم ،وليس

عليك شيء حىت يكون لك عشرون ديناراً ،فإذا كانت لك ،وحال عليها احلول؛ ففيها نصف دينار،
فما زاد فبحساب ذلك) .

فقد ح ّدد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف حديثه هذا نصاب الذهب بعشرين مثقاالً.
واملثقال ووزنه  %4/20أربع غرامات وعشرون ابملائة من الغرام تقريباً ،فإذا ضربنا  20يف

 84=4/20غراماً ،فحىت يزيلوا الشك قالوا 85 :غراماً.
وتسأل عن حديث وعيد النيب -صلى هللا عليه وسلم -المرأة ترتدي سوارين من ذهب ،فهل كان

ذلك بسبب أن السوارين فوق  85غراماً ،هذا احلديث روي يف سنن أيب داود ( ، )1563والنسائي

( ، )2479وسنن البيهقي الكربى  ،140/4عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أن امرأة أتت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومعها ابنة هلا ،ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ،فقال

هلا" :أتعطّي زكاة هذا؟ " قالت :ال ،قال" :أيسرك أن يسورك هللا هبما يوم القيامة سوارين من انر؟ "
قال :فخطفتهما فألقتهما إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقالت :مها هلل -عز وجل ،-ولرسوله)

ا .هـ.

قال العلماء :كانت هااتن املسكتان أكثر من احللي املعتاد ،أو أنه كان يف أول اإلسالم ،ومل ينظر
الفقهاء إىل الوزن ،هل كان  85غراماً أو أكثر .وهللا أعلم.
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تعجيل الزكاة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

هل جيوز أن أدفع الزكاة مقدماً عن أربع سنوات أو أكثر ،لشخص فقري لبناء منزل؟

على أن أقوم حبساب الزكاة سنوايً ،فإن كان ما دفعته أقل أخرجت الفرق ،وإن كان أكثر فال أبس

فهي زايدة يف اخلري إن شاء هللا .أفتوين مأجورين إن شاء هللا.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
ما يتعلق بتعجيل الزكاة فقد أجازها بعض العلماء لسنتّي ،وهو املشهور من مذهب اإلمام أمحد -
رمحه هللا -ودليل ذلك أن النيب -عليه الصالة والسالم -تعجل من العباس  -رضي هللا عنه-

صدقة عامّي ،انظر جامع الرتمذي ( ، )678والدارقطين ( ، )124/2وانظر الفتح (-333/3
 ، )334وأيضاً يدل له ما يف الصحيحّي البخاري ( ، )1468ومسلم ( )983أنه ملا بعث النيب -
صلى هللا عليه وسلم -عمر  -رضي هللا عنه -على صدقة فقيل :منع العباس ،وخالد ،وابن مجيل،
 -رضي هللا عنهم -فقال  -عليه الصالة والسالم" :-أما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها"

وأما األمر اآلخر وهو دفعها هلذا الفقري الذي يعمر منزالً ،فنقول :ال أبس أن تدفع ملن يعمر منزالً
يليق حباله بشرط أن تكون يف سداد الغرامات اليت حلقته ،فإذا حلقته ديون وغرامات بسبب أجرة
البنائّي ،أو بسبب شراء مواد ،وحنو ذلك ،فإهنا تُسدهد من هذه الزكاة .وهللا أعلم.
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كيف تزكي ما أودعه أبوها ابمسها؟

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1425/6/3هـ
السؤال

السالم عليكم.

قسم أيب علينا -أان وإخويت  -أمواله ،ووضعها يف بنك أبمسائنا ،ولكن هذه األموال
حنن منذ صغران ّ

منها ما وضعه أيب من كسبه ،ومنها ما هو فوائد من البنك ،وعند زواجي أخذت جزءاً منها جلهازي،
وما تب هقى من األموال يتعدى نصاب الزكاة ،وأان زوجة ،وال أعمل وليس يل دخل خاص ،وهذه
األموال يرفض أيب أن أسحب منها لشراء شيء لنفسي ،أو تسديد ديون زوجي ،حىت تكون يل مثل

املرياث بعد وفاة والدي ،حىت دفرت هذه األموال مع أيب ،وال أستطيع التصرف فيها بغري إذنه ،وإن

علي .السؤال:
حاولت سحب هذه األموال من دون علمه سيغضب ه

 -1من الذي جيب عليه إخراج الزكاة عن هذه األموال؟ هل هو أيب؟ أم هي واجبة علي ما دامت
األموال ابمسي؟

 -2ما مقدار الزكاة الواجبة؟ إذا سحبت من هذه األموال كل سنة الزكاة على اجملموع الكلي
ستنقص كثرياً؛ ألن فوائد البنك قليلة ال تكفي ،ومسعت فتوى تقول :أبنه جيوز إخراج الزكاة على
الفوائد فقط ،وليس على كل املال وكأهنا عروض جتارة .فماذا أفعل؟

-3هل األموال اليت سحبتها جلهازي حالل أم حرام؟ علماً أبن نييت كانت أنين سحبت جلهازي من
اجلزء احلالل؟

علي أن أفعل؟.
 -4بعد وفاة أيب  -فرضاً  -وعند انتقال املال إيل ،ماذا ه
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :إن كان أبوك قد قصد هبذه القسمة توزيع املال عليكم بعد موته فهذا العمل وصية ،والوصية

للوارث ال جتوز؛ ملا جاء يف احلديث" :ال وصية لوارث" رواه الرتمذي ( )2120وأبو داود ()3565
وابن ماجة ( )2398عن أيب أمامة الباعلي  -رضي هللا عنه ،-وألن هللا تعاىل قد قسم املال بّي
الورثة ،فال حاجة ألن يقسمه امليت.
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اثنياً :إن كان قصد هبذه القسمة حفظ املال حلاجات أوالده أثناء حياته فهذا ال أبس به ،فله أن
ميلِّك أوالده ،وله أن يرجع فيما أعطاهم ،لكن جيب عليه العدل بّي األوالد.
اثلثاً :جتب الزكاة على املالك احلقيقي ،وهو األب يف احلالة األوىل ،والولد يف احلالة الثانية.

رابعاً :ال جيوز للمسلم أن يضع أمواله يف بنك ربوي ،سواء أخذ الفوائد أو مل أيخذها؛ ألن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -لعن آكل الراب ومؤكله وكاتبه وشاهديه رواه مسلم ( )1598من حديث جابر
 -رضي هللا عنه  ،-والفوائد القليلة والكثرية سواء يف احلكم كلها راب حمرم ،والراب أكرب الكبائر.

خامساً :أما مقدار الزكاة الواجبة فهي ربع العشر  ،%2.5أو يقسم املال على أربعّي ،فما نتج فهو
القدر الواجب من الزكاة .وهللا أعلم.
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هل يعد من الزكاة التنازل عن أجرة خدمة الفقري؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

أان طبيب ،أيتيين الغين والفقري ،والكبري والصغري ،فهل ميكنين أن أعترب التنازل عن أجر الكشف

الطيب للفقري من مستحقات الزكاة املتوجبة؟.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

من املعلوم عند أهل العلم أن الزكاة تسليم من املزكي ،واستالم من املستحق ،وعلى هذا ال يكون

التنازل عن الكشف عن املريض حمسوابً من الزكاة؛ ألن أهل العلم نصوا على أنه لو كان للمزكي دين
على الفقري فأراد التنازل عنه مقابل الزكاة مل يكن له ذلك ،وما ذكر السائل نظري هذه املسألة .وهللا

املوفق.
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زكاة اجلمعية التعاونية
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/7/23هـ

السؤال

كوهان مجعية لألمور الطارئة (مثل حادث أو مرض أو سلف) ،
فضيلة الشيخ :حنن ستة أشخاص ه

شهراي ،اآلن أصبح املبلغ 3000دينار ومل يستخدم
وذلك بدفع مبلغ وقدره عشرة داننري من كل فرد ًّ
إال ثالث مرات مببالغ بسيطة منذ عامّي ،فهل على املبلغ زكاة؟ وكيف حتسب؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ليس على هذا املبلغ زكاة؛ ألن املال املشرتك ليس فيه زكاة إال إذا كان من هبيمة األنعام بشروط
خاصة ،أو كان شركة ويعلم كل شر ٍ
يك قدر ماله ،أما يف هذه احلال فنصيب كل شريك جمهول ،مث

أيضا مجع هذا املال من ابب الصدقة والتعاون على الرب والتقوى ،فال زكاة فيه فيما يظهر يل .وهللا
ً

أعلم.
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ساعدت أخي فهل أحتسبها اآلن من الزكاة؟
اجمليب د .سعود بن حممد البشر

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1425/06/30هـ
السؤال

قمت بسداد بعض الديون اليت كانت على أخي ،ولكن ال أتذكر نييت وقتها ،هل هي من الزكاة أم

جمرد مساعدة؟ فهل أعترب تلك املبالغ من الزكاة ،أم جيب جتديد النية ،أم جيب إخراج الزكاة من

جديد؟ وهل جيب إخبار من أيخذ الزكاة أبن ذلك زكاة مال ،أم يكفي دفعها إليه دون إخباره؟.

اجلواب

الزكاة عبادة ال بد هلا من نية ،واملال الذي أخرجته مل تنو به الزكاة ،فيُ ُّ
عد صدقة من الصدقات،

وعليك أن تزكي مالك بنية مصاحبة لإلخراج ،وعليك أن خترب من تعطيه املال أبنه زكاة إذا مل تكن

متأكداً من استحقاقه هلا ،فقد تظن أنه أهل للزكاة وهو ليس كذلك ،فيخربك أبن الزكاة ال حتل له،
أما إذا علمت حاله فال حاجة إلخباره .وابهلل التوفيق.
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هل على مثن األرض زكاة؟
اجمليب د .زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1426/02/17هـ

السؤال

لدينا أرض كانت مؤجرة للدولة ملدة مخس عشرة سنة ،وأثناء هذه السنوات جاءت عروض للبيع،
ولكن الورثة ليسوا متفقّي ،فمنهم من يرى البيع ومنهم من يرى التخطيط ،ومنهم من يرى البقاء

مؤجرة للدولة ،ومل يكن هناك عرض جدي للبيع لألسباب السابقة ،مث يسر هللا بيعها أخرياً .فهل على

مبلغ البيع زكاة ،حبيث إنه تتحقق فيه شروط الزكاة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ليس عليكم زكاة على هذه األرض؛ ألنكم مل تعزموا األمر يف عرضها للبيع ،ولذا فال تعد من عروض

التجارة ،مث إنكم شركاء ،والزكاة ال جتب على الشركاء إال إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاابً .وهللا

أعلم.
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هل حيتسب ما أنفقه على أخيه من الزكاة؟
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 1426/01/18هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

يل أخ غري شقيق وهو يتيم ،وقد تكفلت بتعليمه يف مدارس أهلية مببلغ عشرة آالف رايل سنوايً،
فهل أعترب املال الذي أنفقته على أخي من الزكاة؟ أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
احلكيم ،وبعد:

فإن القاعدة يف ذلك :أن كل قريب جتب نفقته على املزكي فإنه ال جيوز أن يدفع إليه من الزكاة ما

يكون سببًا لرفع النفقة عنه.

وتفصيل ذلك :أن القريب إما أال جتب نفقته عليك ،أو جتب :فإن مل جتب نفقته عليك فإنه جيوز دفع
الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة ،مثاله :األخ إذا كان له أبناء ،فإنه واحلالة هذه ال جيب على أخيه

نظرا لعدم التوارث لوجود األبناء ،وهم حيجبون األخ من املرياث.
نفقته؛ ً

أما إن وجبت نفقة القريب عليك فإنه ال جيوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه.

ويفهم من ذلك :أن القريب الذي جتب نفقته قد ال حيتاج إىل الزكاة يف النفقة لكن عليه دين فيجوز

قضاء دينه من الزكاة ما دام هذا الدين الذي وجب عليه ليس سببه التقصري يف النفقة.

مثال ذلك :رجل حصل البنه حادث وألزم بغرامة السيارة اليت أصاهبا ،وليس عنده مال ،فيجوز

لألب أن يدفع الغرم الذي على االبن من زكاته -أي من زكاة األب -ألن هذا الغرم ليس سببه
النفقة ،بل إمنا وجب ألمر ال يتعلق ابإلنفاق.
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مث هناك أمر آخر ،أال وهو أن الواجب عليك هو دفع الزكاة ،أما التصرف يف املال الذي سوف
تدفعه للفقري وحنوه من أهل الزكاة فال يصح ،وال تربأ ذمتك من الزكاة هبذا الفعل ،ويستثىن من

ذلك :أن يكون الفقري وحنوه من أهل الزكاة ال حيسنون التصرف يف املال ،أو أهنم ليسوا من أهل
الوالية عليه ،ففي هذه احلالة ال أبس بدفع مال الزكاة لوليهم ،أو من يقوم على شؤوهنم ،فإنه أدرى

مبصاحلهم ،فإن مل يوجد فال أبس بقيامك أنت ـ إن كنت من أهل اخلربة ،أو من تنيبه ـ ابلتصرف يف

املال الذي سوف تدفعه هلم فيما تراهم حمتاجّي إليه من شراء طعام وكسوة ،وسكن ،وعالج ،وتعليم

وحنوه.

والذي يظهر من سؤالك -اي أخي -هو أن اليتيم الذي هو أخوك غري الشقيق أنت وليه ،وليس له

وبناء عليه :فالذي أراه أن دفع الزكاة لتعليمه ال يصح؛ إذ تعليمه
وارث غريك وإخوتك إن وجدواً ،

داخل يف النفقة عليه ،وأنت جتب عليك نفقته ،وابلتايل فإنه ال جيوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون

سببًا لرفع النفقة عنه .وهللا أعلم.
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هل يف هذا املال زكاة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ 1425/11/3هـ
السؤال

هل جيب على أمي أن تؤدي زكاة املال الذي تدخره لزواج أخيت وألداء فريضة احلج عن أيب؟ وقد
أدت أمي فريضة احلج لنفسها.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

وبعد.

أنه إذا حال احلول على هذا املال وجبت الزكاة عليها (أي على املرأة املذكورة) إن كان املال ال يزال
عندها وابمسها ،أما إن ملهكته لغريها فتجب الزكاة على ذلك الغري إذا مضى عليه سنة .وهللا أعلم.

()407/6

دفع الزكاة للزوج

اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي

التاريخ 1422/7/13

السؤال

هل جيوز دفع الزكاة للمقربّي جداً؟ مثالً أن تدفع الزوجة الزكاة للزوج -وهو مستحق للزكاة ،-أو
دفع األخ الزكاة ألخيه -وهو مستحق للزكاة -وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال أبس أن تدفع الزوجة لزوجها زكاة ماهلا إذا كان حمتاجاً؛ لقصة زينب الثقفية فقد أذن هلا النيب -

صلى هللا عليه وسلم -أن تدفع زكاهتا لزوجها عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -وقال هلا:

((زوجك وولدك أح ّق من تص ّدقت به عليهم)) أخرجه البخاري ( . )1462وجيوز أن يدفعها األخ

ألخيه.

()408/6

زكاة الراتب الشهري
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

كتاب الزكاة/زكاة الرواتب

التاريخ 1425/09/11هـ

السؤال

توظفت مع بداية هذه السنة ( )1422/1/1وبدأت أقتص من راتيب شهرايً وأضعه يف خزنيت وأمتىن
أن أزكي يف شهر رمضان وأعود نفسي يف كل سنة أين أزكي مايل يف هذا الشهر.

السؤال :هل إذا جاء شهر ذي احلجة (عندها تكون أموايل اليت استلمتها يف شهر حمرم لبثت يف
اخلزنة سنة كاملة) أزكي من جديد ،وإال تكفيين زكاة كل أموايل يف رمضان كل سنة أرجو إجابيت ألين

ملخبط يف موضوع الزكاة وأمتىن أن أعرف املفيت مع ابلغ التقدير واالحرتام لكل املسلمّي.
اجلواب
للمسلم يف طريقة إخراج زكاته مسلكان:

األول :أن جيعل حوال لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند متام احلول وهذا قد يشق على من
أتتيه أموال يف كل شهر كمن يدخر من راتبه.

املسلك الثاين :أن جيعل له شهراً يف السنة يزكي فيه مجيع ماله منه ما مضى عليه احلول ،ومنه مامل
ميض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه.

والسائل هنا حّي اقتطع من راتب شهر حمرم هل هذا املال بلغ النصاب أم ال؟ فمىت بلغ النصاب

بدأ احلول ،وإذا أراد أن جيعل زكاته يف رمضان فعليه يف أول رمضان مير عليه وعنده نصاب الزكاة،

أن خيرج الزكاة ولو مل يكمل حوال مث يصبح رمضان يف كل سنة متام حول الزكاة له.

()409/6

زكاة الراتب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/زكاة الرواتب

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

سؤايل عن زكاة املال ،حيث إين اعتدت على إخراجها يف أحد األايم األخرية من رمضان ،وكان

جمموع املال الذي أملكه يف رمضان املاضي ألفي رايل ( )2000رايل ،مث يف شهر ذي القعدة
املاضي توظهفت وصرت أحصل على راتب شهري ،وعندما أتى موعد دفع زكاة املال هلذه السنة يف

رمضان احرتت هل أزكي على مجيع أموايل اليت عندي وأكثرها من الراتب الذي أستلمه ،أم أزكي عن

املبلغ ( )2000رايل الذي كان عندي يف السنة املاضية ،وهل يف الدين الذي يل عند الناس زكاة،
وهل أتخريي عن دفع الزكاة ملدة أسبوعّي فيه إمث؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد فاجلواب
أنك تزكي األلفّي اليت عندك سابقاً ،أما الراتب فتعمل له جدوالً لكل شهر ،فإذا م هر عليه  -أي

الراتب -سنة وأنت مل تصرفه يف نفقاتك فإنك تزكيه ،ومثال ذلك :راتب شهر ذي القعدة مثالً من

عام 1422هـ ال تزكيه إال يف ذي القعدة عام 1423هـ إن مل تصرفه وهكذا بقية الشهور ،وإن شق
عليك ذلك وأردت يف وقت زكاتك أن تزكي كل ما لديك من رواتب وغريها كان حسناً وفيه زايدة
فضل؛ ألنك ستزكي رواتب مل ِ
متض عليها سنة ،وهو أسهل من جعل جدول لكل راتب.

هذا والدين الذي لك عند الناس إن كان على مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك ،أما إذا
كان على معسر أو مماطل فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط على القول الراجح ولو مضى

عليه عدة سنّي.

()410/6

أما من انحية أتخري الزكاة ألسبوعّي فإن كان ملصلحة ظاهرة كانتظار من يستحقها أو من هو أحق
وأوىل هبا فال أبس ،حىت ولو أخرها لثالثة أشهر .أما من غري حاجة أو مصلحة فال جيوز ،لكن
أتخريها ألسبوعّي أو حنوها يف نظري أنه ال يضر إن شاء هللا  -تعاىل ،-وهللا أعلم.

()411/6

زكاة بدل التعيّي
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

بدأت وزارة الرتبية والتعليم هذه األايم بصرف بدل التعيّي ملنسوبيها الذين مل يستلموه منذ عام

1406هـ إىل هذا الوقت ،وهو راتب مستحق للموظف ،واملفرتض أن يستلمه يف أول تعيينه ،ولكنه
مل يصرف إال يف هذه الفرتة ،والسؤال :هل جتب الزكاة يف هذا الراتب؟ وهل أيخذ حكم الدين على
مليء مماطل ،فيزكى لسنة واحدة؟ أرجو اإلجابة على سؤايل هذا؛ ألنه خيص أكثر من 150000
معلم يف اململكة.

والسالم عليكم ورمحة هللا.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب من بعده .وبعد:
فأقول وابهلل -تعاىل -التوفيق والسداد:

من املعروف شرعاً أن الزكاة جتب يف املال الذي حيول عليه احلول بعد حتقق النصاب الشرعي الذي
جتب فيه الزكاة ،فهذا الراتب بعد استالمه إذا حال عليه احلول عندك جتب فيه الزكاة إن كان

النصاب متحققاً فيه ،كما أنه ال أيخذ حكم الدين؛ ألن هذا الراتب منحة من ويل األمر ،فله أن
يعطيه وله أن مينعه .هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()412/6

الزكاة على االبن الغارم
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1424/3/16هـ

السؤال

أان رجل موظف وعندي تسعة أبناء وبنات ،أكربهم شاب عمره ستة وعشرون عاماً ونصف ،مل يكمل
دراسته اجلامعية لظروف صحية نفسية ،غري متزوج ويعيش مع ابقي األسرة ،يعمل موظفاً بسيطاً
براتب ال يكفي مصاريفه الشخصية الكثرية ،تورط مع أحد البنوك الربوية بقرضّي ربويّي يثقالن

كاهله ،سؤايل شيخي هو :هل جيوز أن أسدد عنه أحد القرضّي أو كليهما وأحتسب ذلك من زكاة
مايل؟ وهل جيوز أن أقدم دفع جزء من الزكاة قبل موعدها السنوي أبربعة أشهر؟ وهل أان مكلف

شرعاً ابإلنفاق عليه وسداد ديونه يف هذه السن؟ أرجو إفاديت ابحلكم الشرعي يف هذه املسألة

وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

جواب السؤال األول :جيب على الوالد أن ينفق على ابنه إذا كان غري قادر على االكتساب ،لصغر

سن أو مرض ،أو غري ذلك من األسباب ،وذلك أبن يؤمن له احلاجات األساسية من مطعم،

ومشرب ،وملبس ،وكذا لو كان االبن قادراً على االكتساب إال أن كسبه ال يغطي حاجاته األساسية،
أما ما يفضل عن احلاجات األساسية فال جيب عليك أن تؤمنها له.

قال ابن قدامة" :ويشرتط لوجوب اإلنفاق ثالثة شروط :أحدها أن يكونوا فقراء ال مال هلم ،وال

كسب يستغنون به عن إنفاق غريهم ،فإن كانوا موسرين مبال أو كسب يكفيهم فال نفقة هلم .الثاين
أن يكون ملن جتب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضالً عن نفقة نفسه إما من ماله أو من كسبه.

الثالث :أن يكون املنفق واراثً لقول هللا -تعاىل" :-وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة ، ]223 :وقال
أيضاً :والواجب يف نفقة القريب قدر الكفاية من اخلبز ،واألدم ،والكسوة بقدر العادة؛ ألهنا وجبت
للحاجة ،فتقدر مبا تندفع به احلاجة

املغين ()420-419/24

()413/6

السؤال الثاين :هل جيب عليك أن تسدد ديونه؟ أرى أن يف املسألة تفصيالً ،إذ ال خيلو دينه إما أن
يكون بسبب تفريطك يف النفقة عليه النفقة الواجبة حىت اضطر إىل الدين ،فهنا جيب عليك أن

تسدد دينه؛ ألن دينه هذا كان بسبب تفريطك فأنت املتسبب فيه ،وأما إن كنت تنفق عليه النفقة

الواجبة ،أو كانت النفقة غري واجبة عليك أصالً الختالل أحد الشروط اليت ذكرها ابن قدامة أعاله،
وحصل عليه دين إلسرافه وتبذيره على نفسه ،أو دخل جتارة فخسر أو التزم ابلتزامات مل يف هبا أو

أتلف ماالً ،أو غري ذلك من األسباب اليت تلحق عليه الدين فهنا ال جيب عليك أن تسدد دينه ،ولو
أدى به األمر إىل دخوله السجن.

بناء
وأما ما خيص السؤال الثالث ،فاجلواب عليه نقول :ال خيلو دينه إما أن جيب عليك أن تسدده ً
على ما أشران إليه يف السؤال الثاين ،وإما أن ال جيب عليك ،فإن كان جيب عليك فال جيوز لك أن
تويف دينه من زكاتك؛ ألنك حتمي مالك اخلاص من الزكاة واليت هلا مصارفها اخلاصة.

فإن مل جيب عليك سداد دينه ،بناء على ما قررانه يف جواب السؤال الثاين ،فيجوز لك أن تسدد

دينه من زكاتك ألن احملذور هنا انتفى.
قال ابن تيمية "واألظهر جواز دفع الزكاة إىل الوالدين إن كانوا غارمّي أو مكاتبّي ،وقال أيضاً
وكذلك إن كان على الولد دين وال وفاء له جاز له أن أيخذ من زكاة أبيه" جمموع الفتاوى (-25
. )92 ،90

وقال النووي" :قال أصحابنا وجيوز أن يدفع إىل ولده ووالده من سهم العاملّي ،واملكاتبّي والغارمّي
والغزاة إن كانوا هبذه الصفة" اجملموع (. )229/6

()414/6

لكن ينبغي أن يالحظ أمر مهم ذكرته يف سؤالك وهو أن دين ابنك كان بقروض ربوية فاألظهر لدي
أن ال تدفع البنك من الزكاة إال مقابل رأس مال القرض ،أما الزايدة فال تدفعها من الزكاة ألهنا حمرمة
وال جيوز دفع الزكاة يف أمر حمرم ،فلو كان ابنك قد اقرتض عشرة آالف على أن يسددها أحد عشر

ألفاً فأعطه من الزكاة ما يغطي العشرة فقط ال األحد عشر ألف كاملة.

السؤال الرابع :هل جيوز تقدمي الزكاة؟ الصحيح من قويل أهل العلم أنه جيوز تقدمي الزكاة عن احلول

إذا كمل النصاب خصوصاً إذا وجدت مصلحة ،قال ابن قدامة :مىت وجد سبب وجوب الزكاة وهو
النصاب الكامل جاز تقدمي الزكاة ،وهبذا قال احلسن ،وسعيد بن جبري ،والزهري ،واألوزاعي ،وأبو

حنيفة ،والشافعي الشرح الكبري (ج ،7ص. )179

()415/6

زكاة املرأة على أوالدها الفقراء
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

أان سيدة مطلقة ،ويل ولدان ال ينفق عليهما والدمها إطالقا ،أحياان يزعم أنه غري قادر ،وأحياان أخرى

أنه ال يريد اإلنفاق عليهما إال عن طريق اللجوء إىل احملاكم ،أما أان فميسورة احلال ،أعمل يف إحدى
الشركات االستثمارية براتب يقدر حبوايل ألف ومخسمائة جنية ،ويل أمالك أخرى تدر علي عائداً
شهراي حوايل ألف جنيه ،ويل سيارة خاصة -واحلمد هلل ،-ولكنها ابلتقسيط ،وابقي علي من قيمة

القرض حوايل عشرين ألف جنيه ،كما أن يل رصيداً يف البنك يقدر حبوايل ثالثة آالف دوالر ,أخرج

عن هذا املبلغ زكاة مال يف كل عام ،وأان أقوم ابإلنفاق على ولدي على أحسن ما يكون من مأكل
وملبس وتعليم مبدارس لغات ،والسؤال هو :هل يعترب أوالدي فقراء؟ حيث إن والدهم ال يقوم

ابإلنفاق عليهم إطالقا ،سواء كان سبب ذلك عدم مقدرته املالية ،وأعتقد أنه معسر ،أو سبب عدم

إنفاقه هو العناد فقط ،حيث يرى أنين ميسورة ،وأن إنفاق زكاة مايل على أوالدي جائز حبكم أهنم

فقراء ،وأن اإلنفاق عليهم ليس واجبا علي إطالقا ،فمثال لو أين أخرج كل عام مبلغ مخسمائة جنيه
فيمكنين أن أقتطع منه ما يلزم لشراء احلاجات الضرورية فقط ألوالدي؛ مثل مصروفات املدارس

احلكومية ،وأعين أنه ال حيق يل اقتطاع مصروفات مدارس لغات من الزكاة ،حيث تعد هذه رفاهية غري
واجبة للفقراء ،وهكذا يف امللبس واملأكل أي أعين من أن يكون من أوسط ما أتكلون وما تشربون.

ملحوظة:

أان ال أهترب من دفع زكاة مايل ،حيث إنين أقوم إبخراجها سنواي وأتصدق ابلكثري أيضا ،لكن أان

فقط أسأل هل أوالدي أوىل الفقراء بزكاة مايل .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الولد ال تدفع له الزكاة الواجبة ،بل جيب اإلنفاق على األوالد من مال األب إن كان يستطيع ذلك،

وإال فيجب على األم ذلك ،وال يصح دفع الزكاة هلم عندئذ؛ ألن ذلك سبيل إلسقاط النفقة
الواجبة ،وهللا أعلم.

()416/6

دفع الزكاة لإلخوة واألخوات
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1424/7/13هـ
السؤال

أان أدخر مال زوجي ،وقد وجبت عليه الزكاة ،فهل جيوز أن أدفعها ألمي وأخوايت الفقريات وألخي
الفقري املتزوج ،مع أين أعلم أنه سينفق جزءاً منها على أمي؟ وجزاكم هللا عين كل خري ،وابرك هللا

فيكم.

اجلواب
إذا كان املال هو مالك فال جيوز لك أن تدفعي زكاته ألمك مطلقاً ،وال ألخيك ،وال أخواتك الفقراء

إذا كنت ترثينهمّ ،أما إذا كنت ال ترثّي أخاك وال أخواتك ،لوجود الوالد ،أو لوجود أوالد هلم ذكور
فال أبس أن تدفعي هلم الزكاة حىت لو أنفقوها على الوالدة إذا مل يكن هذا مقصوداً أصالً.
أما إذا كان املال هو مال زوجك فله أن يدفع زكاته أو شيئاً منها لوالدتك وأخيك وأخواتك.

()417/6

دفع الزكاة إىل اإلخوة واألخوات
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1423/10/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .1هل جيوز أن أدفع زكاة أموايل إىل أخي القاصر وأخيت؟ ومها يسكنان مع والديت يف منزيل (مع
العلم أن والدان متوىف) .

 .2هل جيوز دفع الزكاة إىل زوجة أيب وإخواين وأخوايت غري األشقاء؟ وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

ال يصح أن تدفع زكاتك ألبيك ،وال ألمك ،وال ألوالدك كباراً كانوا أو صغاراً ،ذكوراً كانوا أو إاناثً،
وال ألحد ممن ترثه فمثالً أخوك وأختك الشقيقان ال تدفع هلما زكاتك ما دمت واراثً هلما ،ألنك

ذكرت أن الوالد متوىف وأهنما صغار فال يوجد من حيجبك من املرياث ،وأما إخوتك من األب فتدفع

هلم زكاتك ،ألن بعضهم حيجبك من مرياث البعض اآلخر ،وكذا زوجة أبيك املتوىف تدفع هلا زكاتك،
أما إذا كان الوالد حياً فال جيوز ألن نفقتها على أبيك وأبوك إذا قصرت به النفقة عليه وعلى من
يعول فيجب عليك أن تكمل نفقته من حر مالك ال من زكاتك.

()418/6

دفع الزكاة لألخت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1424/6/14هـ

السؤال

هل تصح الزكاة على األخت إذا كانت فعالً حمتاجة؟ وهل يصح أن يدفع هلا كل ما أستخرجه

للزكاة؟ حيث إهنا حمتاجة فعالً لكل املال ،مع العلم أبنه ليس لديهم شقة ،وتعيش مع أهل زوجها،
وتنشأ مشاكل دائمة بسبب هذا الوضع ،وهذا املال يساعدها يف أتسيس الشقة.

وشكراً ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
نقول :إذا كانت أخته ،ليست حتت واليته وال ينفق عليها ،وإمنا ينفق عليها زوجها ،أو أوالدها وحنو

ذلك ،وهي فقرية ،مبعىن :أنه ليس عندها قدر كفايتها ،فإن دفع الزكاة إليها أفضل من دفعها لغريها؛
ألهنا صدقة وصلة ،فيحصل اإلنسان بدفع الزكاة إليها أجر صلة القرابة -صلة الرحم ،-وحيصل

فضيلة إخراج الزكاة.

والذي ال يصح دفع الزكاة إليهم هم األصول والفروع ،كاألب واألم ،واجلد واجلدة ،واألبناء
والبنات ،وأوالدهم ،أما اإلخوة واألخوات ،فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقّي ،ومل يكونوا
حتت والية اإلنسان وإنفاقه.

()419/6

هل يدفع زكاته ألخيه؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي أخ أصغر ال حيسن التصرف ابملال ،وقد أصر على فتح حمل جتاري ،مث خسر فيه ،رغم نصائحنا

ملتزما بسداد هذا الدين ،ولكن
له ،وهو اآلن مدين مببلغ من املال ،وقد كان الوالد -رمحه هللاً -

وافته املنية قبل ثالثة أايم .السؤال :هل جيوز دفع زكاة مايل إىل أخي املذكور لسداد جزء من دينه؟ أم
خريا.
أنه يسدد دينه من نصيبه يف املرياث والذي سيحتاجه الح ًقا من أجل زواجه؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته:

إذا كان أخوك ال يستطيع سداد دينه من أمواله اخلاصة بعد زواجه ،فإنه جيوز لك أن تعطيه من
زكاتك؛ ألنه يشرع دفع الزكاة لألقارب ما مل يكن يف ذلك حتايل إلسقاط نفقة واجبة ،ويف مثل

حالتك ليس يف دفع الزكاة ألخيك حتايل على إسقاط نفقة واجبة ،ألنه حىت لو وجب عليك نفقة
أخيك فإنه ال جيب عليك سداد الدين عنه ،وعلى ذلك جيوز دفع الزكاة له .وهللا أعلم .وصلى
وسلم على نبينا حممد.

()420/6

هل يعطي زكاته إلخوته؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1426/04/14هـ
السؤال

لدي سؤال عن إعطاء الزكاة ،حيث إين أسكن مع أهلي (غري متزوج)  ،والدهم متوىف وقد ترك هلم
خريا (هم إخويت من جهة األم)  ،فهل جيوز يل إعطاؤهم الزكاة؟ وإذا كان جيوز ،فهل أعطيهم نق ًدا ،أم
ً
أشرتي هلم مستلزمات (مواد غذائية) ؟ وهل يل أن آكل منها؟ (مالبس ،تسديد فواتري  ...إخل)
حيث إن صريف عليهم من الراتب يعادل صريف على نفسي أو أكثر من ذلك .أرجو النصح

والتوضيح.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

نقودا ال
فيجوز إعطاء الزكاة لإلخوة من األم إذا كانوا مستحقّي هلا ،وعليك أن تدفع هلم الزكاة ً

مستلزمات ،كما ال جيوز لك أن أتخذ من زكاتك اليت أعطيتهم شيئًا ،ال تسديد فواتري وال غري ذلك.

وهللا أعلم.

()421/6

إعطاء األخ من الزكاة
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/الزكاة على األقربّي
التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا.

معيال إال أمي اليت تعمل براتب  800رايل،
تويف والدي ،وأخي يدرس الطب يف اخلارج ومل جيد له ً
فهل جيوز لنا حنن وأخوايت وأمي أن نعطيه من زكاة أموالنا ،وما حكم الصدقة عليه منا دون علمه؟

خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عموما للقراابت إن كانوا من أهلها أوىل وأفضل من دفعها إىل غريهم ،والزكاة
فإن دفع الصدقات ً

داخلة يف عموم الصدقات ،ودفعها للقريب من أعمام وأخوال وإخوان وأخوات وكل ذي قرابة ال
جتب عليك نفقته جيمع لك بّي أجرين :أجر الصلة وأجر الصدقة ،كما جاء يف حديث سلمان بن
ص َدقَةُ َعلَى ال ِْم ْس ِك ِ
ّي
عامر ،رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :ال ه
ِ
ِ
ِ
ان ص َدقَةٌ و ِ
صلَةٌ" .أخرجه أمحد ( )16226والرتمذي ()658
ص َدقَةٌَ ،وال ه
َ
ص َدقَةُ َعلَى ذي ال هرح ِم اثْـنَـتَ َ َ

وابن ماجه ( )1844والنسائي ( )2582وسنده صحيح .وهذا مشروط ه
أبال يؤدي دفعها إليهم إىل
إسقاط حق واجب وهو النفقة ،فإن كان ذلك يؤدي إىل إسقاط النفقة فال جيوز دفعها إليهم ،بل

أيضا.
ينفق عليهم ،فإن كانت نفقته عليهم ال خترجهم من أهل الزكاة جاز أن يدفع هلم من زكاته ً

نعم ،وجيوز دفع الصدقة إليه دون علمه ،إن كان يتحرج من أخذ الصدقة ،وهو يف حاجة إليها .وهللا

تعاىل أعلم.

()422/6

زكاة الراتب الشهري
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب

التاريخ 1425/09/11هـ
السؤال
توظفت مع بداية هذه السنة ( )1422/1/1وبدأت أقتص من راتيب شهرايً وأضعه يف خزنيت وأمتىن
أن أزكي يف شهر رمضان وأعود نفسي يف كل سنة أين أزكي مايل يف هذا الشهر.

السؤال :هل إذا جاء شهر ذي احلجة (عندها تكون أموايل اليت استلمتها يف شهر حمرم لبثت يف

اخلزنة سنة كاملة) أزكي من جديد ،وإال تكفيين زكاة كل أموايل يف رمضان كل سنة أرجو إجابيت ألين
ملخبط يف موضوع الزكاة وأمتىن أن أعرف املفيت مع ابلغ التقدير واالحرتام لكل املسلمّي.

اجلواب

للمسلم يف طريقة إخراج زكاته مسلكان:
األول :أن جيعل حوال لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند متام احلول وهذا قد يشق على من

أتتيه أموال يف كل شهر كمن يدخر من راتبه.

املسلك الثاين :أن جيعل له شهراً يف السنة يزكي فيه مجيع ماله منه ما مضى عليه احلول ،ومنه مامل

ميض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه.

والسائل هنا حّي اقتطع من راتب شهر حمرم هل هذا املال بلغ النصاب أم ال؟ فمىت بلغ النصاب

بدأ احلول ،وإذا أراد أن جيعل زكاته يف رمضان فعليه يف أول رمضان مير عليه وعنده نصاب الزكاة،
أن خيرج الزكاة ولو مل يكمل حوال مث يصبح رمضان يف كل سنة متام حول الزكاة له.

()423/6

زكاة الراتب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ 1424/10/6هـ

السؤال

سؤايل عن زكاة املال ،حيث إين اعتدت على إخراجها يف أحد األايم األخرية من رمضان ،وكان

جمموع املال الذي أملكه يف رمضان املاضي ألفي رايل ( )2000رايل ،مث يف شهر ذي القعدة
املاضي توظهفت وصرت أحصل على راتب شهري ،وعندما أتى موعد دفع زكاة املال هلذه السنة يف
رمضان احرتت هل أزكي على مجيع أموايل اليت عندي وأكثرها من الراتب الذي أستلمه ،أم أزكي عن

املبلغ ( )2000رايل الذي كان عندي يف السنة املاضية ،وهل يف الدين الذي يل عند الناس زكاة،
وهل أتخريي عن دفع الزكاة ملدة أسبوعّي فيه إمث؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد فاجلواب
أنك تزكي األلفّي اليت عندك سابقاً ،أما الراتب فتعمل له جدوالً لكل شهر ،فإذا م هر عليه  -أي

الراتب -سنة وأنت مل تصرفه يف نفقاتك فإنك تزكيه ،ومثال ذلك :راتب شهر ذي القعدة مثالً من

عام 1422هـ ال تزكيه إال يف ذي القعدة عام 1423هـ إن مل تصرفه وهكذا بقية الشهور ،وإن شق
عليك ذلك وأردت يف وقت زكاتك أن تزكي كل ما لديك من رواتب وغريها كان حسناً وفيه زايدة
فضل؛ ألنك ستزكي رواتب مل ِ
متض عليها سنة ،وهو أسهل من جعل جدول لكل راتب.

هذا والدين الذي لك عند الناس إن كان على مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك ،أما إذا

كان على معسر أو مماطل فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط على القول الراجح ولو مضى
عليه عدة سنّي.

أما من انحية أتخري الزكاة ألسبوعّي فإن كان ملصلحة ظاهرة كانتظار من يستحقها أو من هو أحق
وأوىل هبا فال أبس ،حىت ولو أخرها لثالثة أشهر .أما من غري حاجة أو مصلحة فال جيوز ،لكن
أتخريها ألسبوعّي أو حنوها يف نظري أنه ال يضر إن شاء هللا  -تعاىل ،-وهللا أعلم.

()424/6

زكاة بدل التعيّي
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب

التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

بدأت وزارة الرتبية والتعليم هذه األايم بصرف بدل التعيّي ملنسوبيها الذين مل يستلموه منذ عام
1406هـ إىل هذا الوقت ،وهو راتب مستحق للموظف ،واملفرتض أن يستلمه يف أول تعيينه ،ولكنه
مل يصرف إال يف هذه الفرتة ،والسؤال :هل جتب الزكاة يف هذا الراتب؟ وهل أيخذ حكم الدين على

مليء مماطل ،فيزكى لسنة واحدة؟ أرجو اإلجابة على سؤايل هذا؛ ألنه خيص أكثر من 150000
معلم يف اململكة.

والسالم عليكم ورمحة هللا.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب من بعده .وبعد:

فأقول وابهلل -تعاىل -التوفيق والسداد:

من املعروف شرعاً أن الزكاة جتب يف املال الذي حيول عليه احلول بعد حتقق النصاب الشرعي الذي
جتب فيه الزكاة ،فهذا الراتب بعد استالمه إذا حال عليه احلول عندك جتب فيه الزكاة إن كان

النصاب متحققاً فيه ،كما أنه ال أيخذ حكم الدين؛ ألن هذا الراتب منحة من ويل األمر ،فله أن
يعطيه وله أن مينعه .هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()425/6

زكاة املال املودع يف البنك اإلسالمي
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الزكاة/زكاة األوقاف واحلساابت اخلريية

التاريخ 1424/12/18هـ

السؤال

أودع شخص املال يف بنك إسالمي ،وربح هذا املال هو جزء أو كل مصدر الدخل الذي يعيش منه

هذا الشخص ،فما مقدار الزكاة؟ هل على أصل املال أم على الربح؟ علماً أبن هناك فتوى تقول :إن

الزكاة تكون  %10على الربح يف هذه احلالة ،وأان أميل هلا من حيث العقل واملنطق؛ ألن إخراج
املال على األصل سوف يكون أكثر من الربح ،واإلسالم مل يشرع شيئاً يرتتب عليه خسارة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

الزكاة تكون على رأس املال والربح إذا حال احلول على رأس املال ،وقد بلغ نصاابً ،وال يشرتط يف
الربح أن حيول عليه احلول؛ ألن حوله حول أصله ،ومقدار الزكاة يكون بنسبة ،%2.5:والزكاة ال
يرتتب عليها نقصان وخسارة على املال ،بل هي تبارك املال وتزكي صاحبه ،وميكن لإلنسان إذا أراد

أن يتفادى نقصان املال أن يستثمره ويتجر فيه مع إخراج زكاته ،فإذا فعل املسلم ذلك فهو خليق
أبن يبارك هللا تعاىل يف ماله وجتارته ويرزقه من حيث ال حيتسب.

()426/6

زكاة صندوق العائلة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/زكاة األوقاف واحلساابت اخلريية
التاريخ 1423/12/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت إنشاء صندوق للعائلة لغرض صلة الرحم بّي األسرة وعقد االجتماعات واجتماعات األعياد ،ويتم
التمويل املايل هلذا الصندوق من قبل األعضاء ،ويتم صرف املبالغ لعمل االجتماعات األسرية

وغريها ،فهل جتب الزكاة هلذا املال إذا حال عليه احلول؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كانت هذه املبالغ ال تعود إىل أصحاهبا ،وإمنا تصرف يف النوائب والقرب وصلة الرحم فليس فيها
زكاة؛ ألهنا ليست ملكاً ألحد.

()427/6
مل ِّ
تزك لسنوات طويلة

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

كتاب الزكاة/زكاة األموال املدخرة للحاجة
التاريخ 1427/05/17هـ
السؤال

امرأة مجعت ماالً خالل  24سنة ومل ِّ
تزك عنه شيئاً ،وذلك بسبب ما يلي:

 -1إهنا جتمع املال الذي تستطيع توفريه يف أي يوم (ال يوجد مبلغ اثبت) .
 -2إهنا ال تعلم كم مجعت كل سنة.

 -3إهنا جاهلة حبكم الزكاة .املبلغ الذي مجعته ( ، )32000فما الواجب عليها؟ وكم مبلغ الزكاة
الواجب إخراجه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الزكاة ركن من أركان اإلسالم ،وهي قرينة الصالة ،وهي حق هللا تعاىل على عباده إلخراجها

للفقراء ،وقد ّبّي النيب -صلى هللا عليه وسلم -أهنا ال تنقص املال لقوله" :ما نقصت صدقة من
مال" رواه مسلم ( . )2588وأهنا طهارة وبركة ومناء.

وحيث إهنا حريصة على أداء زكاة ماهلا فنقول -وابهلل التوفيق :عليها أن حتسب متوسط أقل ما مر
عليه احلول خالل السنوات املاضية( ،مثالً يف إحدى السنوات متوسط أقل ما مر عليه احلول هو:

مر عليه احلول خالل السنوات املاضية( ،مثالً :يف إحدى
 . )2000وأيضاً حتسب متوسط أكثر ما ّ

السنوات متوسط أكثر ما م هر عليه احلول هو ، )22000:مث تقوم جبمع املبلغّي

( )22000+2000وتقسمها على اثنّي ( 24000على .12000 = )2

مث تزكي الناتج عن السنوات املاضية ،عن كل ألف ( ، )25فتخرج عن ( ، )300( : )12000مث

تضرب هذا املبلغ يف ( )24سنة يساوي ( ، )7200فتخرج هذا املبلغ ( )7200زكاة عن ماهلا.

وهذا الذي قلته مثال هلا حىت تستطيع إخراج ماهلا ،فرمبا يكون املبلغ أقل مما ذكر ،فعليها أن تتذكر

ذلك بقدر استطاعتها ،مث خترج الزكاة عن السنوات املاضية.
وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()428/6

التصرف يف تربعات املسجد

اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1422/4/29
السؤال

أان إمام ألحد املساجد ،وأمجع أسبوعياً رايل من اجلماعة ،وذلك لصرف هذا املبلغ على حاجيات

املسجد الثقافية وللصيانة ،فهل حيق يل أن أصرفه يف جوائز مسابقات املسجد ،لكون اجلماعة كلهم

تقريباً يشاركون يف الدفع؟

وفقنا هللا وإايكم لكل ما حيبه هللا ويرضاه

اجلواب

هذا راجع إىل ما يفهمه مجاعة املسجد من قولكم " حاجيات املسجد الثقافية " ،فإن كانوا يعلمون
أن اجلوائز للمسابقات الثقافية داخلة فيه فال حرج إن شاء هللا وإن كانوا يفهمون خالف ذلك فال

بد من إخبارهم به ،وفقكم هللا.

()429/6

الصدقة عن احلي دون علمه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1424/9/14هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :شخص يتصدق من ماله يف كل شهر ،ويسأل هللا أن تكون هذه الصدقة يف ثواب
شخص آخر على قيد احلياة دون علمه ،علماً أن هذا الشخص (املتص ِّدق) ليس من أهل الصالح،
فهل يثاب الشخص اآلخر على هذه الصدقة؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً ًُ.

اجلواب

للمه َدى
احلمد هلل ،والصالة السالم على رسول هللا ،إهداء القرابت لألحياء أو األموات يصل أجرها ُ
إليه إن شاء هللا تعاىل ،ويدل هلذا حديث عائشة  -رضي هللا عنها -أن رجالً قال للنيب -صلى هللا

عليه وسلم -إن أمي افتلتت نفسها ،واراها لو تكلمت تصدقت ،أفأتصدق عنها ،قال النيب  -صلى
هللا عليه وسلم" :-نعم تصدق عنها" البخاري ( ، )1388ومسلم ( ، )1004واألحاديث يف هذا

كثرية جداً ،فيصل ثواب القربة للمه َدى إليه إن شاء هللا ،لكن هذا من قبيل املباح ،والسنة أن يدعو
له ،حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا مات اإلنسان

انقطع عنه عمله إال من ثالثة وذكر منها :أو ولد صاحل يدعو له" مسلم ( ، )1631ومل يقل النيب -

صلى هللا عليه وسلم -يعمل له أو يتصدق عنه أو يصوم أو يصلي ،فاخلالصة أن إهداء القربة يصل
أجرها إن شاء هللا ،لكنه من قبيل املباح ،والسنة واملشروع هو الدعاء.

()430/6

صرف الصدقة لغري ما خصصت له
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/صدقة التطوع
التاريخ 1422/9/18

السؤال

زوجي أعطاين مبلغاً من املال لكي أتربع ألفغانستان ،فأخذت جزءاً من املبلغ دون علمه ألتصدق

علي إمث؟
على أخته احملتاجة ،أفيدوين ،هل جيوز ذلك ،أم ه

اجلواب

ال جيوز لك أن تصريف هذا املال لغري ما خصصه زوجك؛ ألنه خصص جهة الصرف ،وإمنا جيوز ذلك
إذا مل خيصص جهة الصرف ،وجعلها لك.

()431/6

موقف املسلم من املتسولّي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/صدقة التطوع
التاريخ 1425/09/11هـ

السؤال

نرى يف هذه األايم كثرة املتسولّي وخاصة يف املساجد بعد انقضاء الصالة مباشرة ،حيث يقوم كل

منهم شاكياً ومذكراً أبن للفقراء حقاً يف أموال املوسرين ،وقد يقف يف نفس الوقت أكثر من شخص
كل يعرض مصيبته وأوراقه املغلفة ابلبالستيك ،ولقد احتار املسلمون يف قضية :هل يعطون هؤالء

املتسولّي الذين يغلب عليهم الكذب والتمثيل ،وابلتايل املساعدة يف انتشار هذه الظاهرة ،أم عدم

إعطائهم أي شيء وقد حيرم احملتاج احلقيقي من جراء هذا؟ علماً أبنه يصعب التفريق بينهم.

اجلواب

()432/6

حيرم على املسلم أن يسأل إال يف حال من ثالث حاالت ،وهي املذكورة يف حديث قبيصة -رضي هللا
عنه  -فقد ورد يف صحيح مسلم ( ، )1044وسنن أيب داود ( ، )1640والنسائي ( )2579عن
أيب بشر قبيصة بن خمارق -رضي هللا عنه -قال :حتملت محالة ،فأتيت رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أسأله فيها ،فقال ":أقم حىت أتتينا الصدقة ،فنأمر لك هبا" ،مث قال ":اي قبيصة ،إن املسألة ال
حتل إال ألحد ثالثة :رجل حت همل محالة ،فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك ،ورجل أصابته

جائحة ،اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواماً من عيش ،أو قال سداداً من عيش،

ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه :لقد أصابت فالانً فاقة فحلت له

املسألة حىت يصيب قواماً من عيش ،أو قال سداداً من عيش ،فما سواه هن من املسألة اي قبيصة

سحت أيكلها صاحبها سحتاً" ،هذا ابلنسبة للرجل السائل ،أما ابلنسبة للمسؤول فيحسن منه أن
ٌ

يعطي إذا مل يعلم عن كذب السائل؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا جاءه رجالن جلدان قواين،
وهو يقسم الصدقة يريدان منها ،قال هلما رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ":-إن شئتما

ظ فيها لغين وال لقوي مكتسب" .رواه أبو داود ( )1633والنسائي (. )2598
أعطيتكما ،وال ح ّ

فرق بّي السائل واملسؤول ،فالسائل حيرم عليه أن يسأل إال من حاجة كما تقدم ،واملسؤول حيسن به
إذا مل يعلم كذب السائل أن يعطيه ه
ويذممه؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال للرجلّي) إن
شئتما أعطيتكما) .

()433/6

ساق واتركي الصالة
الصدقة على الف ه
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1424/6/19هـ
السؤال

هل جتوز الصدقة على املسلم الفاسق ،أو على من ال يصلي؟ وهل جتوز على غري املسلم؟

اجلواب

من مصارف الزكاة الثمانية املؤلفة قلوهبم ،إذ يعطون من الزكاة ،وهم غري املسلمّي من السادات

املطاعّي يف عشائرهم ممن يرجى إسالمهم أو كف شرهم ،أو يرجى إبعطائهم قوة إمياهنم ،وعليه فإذا

كان الكافر ممن تشمله إحدى هذه الصفات جاز إعطاؤه من الزكاة ،أما صدقة التطوع فال شك أن
املسلم أوىل هبا من الكافر ،لكن إن كان املتصدق يرجو هبا أتليف قلب الكافر وإسالمه ،وهذا له

قرائن توجب لنا رجاء إسالمه ،وذلك مبيله للمسلمّي ،أو طلبه لكتبهم ،فإنه يعطى  -واحلالة هذه -

من الصدقة ،لعموم حديث سهل بن سعد -رضي هللا عنه":-فوهللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً
يرج
خري لك من أن يكون لك محر النعم" رواه البخاري ( ، )3009ومسلم ( )2406وإن مل َ

إسالمه أبن مل تظهر عليه عالمات ذلك فال خري لك يف إعطائه ماالً َُ يستعّي به على ما عنده من

الباطل.

وأما الفاسق ففسقه ال خيرجه من الدين ،فهو مسلم ،وجتري عليه أحكام املسلمّي ،فإن كان حمتاجاً
أعطي من الزكاة ،وإال فال ،اللهم إال أن يعلم املتصدق أنه يستعّي هبذه الصدقة على املعصية ،وال
ينفقها على أسرته ،أو أن الصدقة تزيد يف عتوه وفجوره ،فال يعطى واحلالة هذه ،أما غري املصلي

فهذا كافر يف أصح قويل العلماء ،جتري عليه أحكام الكفار كما تقدم.

()434/6

أيهما أفضل الصدقة أم القرض؟
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1426/01/28هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا.

السؤال هو :ما الفرق بّي الصدقة والدين (السلف) من حيث األجر؟ وما هي املنحة وما أجرها؟

ابرك هللا فيكم.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

الصدقة تربع حمض يقصد به ثواب هللا -عز وجل -ابلقصد األول ،وال يراد منه عوض دنيوي أصالً،
فيخرج املتصدق من ماله ويقصد ما عند هللا ،وأما القرض فهو دفع مال ملن ينتفع ،ويرد بدله وقد
رجح ابن القيم -رمحه هللا -أنه من ابب اإلرفاق والتربع ال من ابب املعاوضات ،وفيه ثواب ،لكنه ال

يصل إىل ثواب الصدقة؛ ألن العوض وهو بدل القرض مقصود ،ومما ثبت يف فضله ما أخرجه ابن

ماجة بسند صححه األلباين (ما من مسلم يقرض قرضاً مرتّي إال كان تصدقه مرة)  ،وهذا احلديث

يدل على فضل القرض ،ويدل من وجه آخر على أن الصدقة أفضل منه.

وأما املنحة أو ما ورد يف احلديث (املنيحة) فهي شبيهة ابلقرض ،وذلك أن املانح يدفع هبيمة األنعام
من ماعز أو ضأن أو بقر ينتفع املمنوح مبا يستخلف منها مث يعيدها إليه بعينها إن أمكن ،لكنها يف

الفضل أعلى؛ ألهنا تكون فيما يتلف عينه لكنه يستخلف ،هذه هي الفروق بّي هذه األمور الثالثة،
وكلها على الراجح من عقود التربعات .وهللا أعلم.

()435/6

صدقته عن نفسه وزوجته

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1426/05/05هـ
السؤال

السالم عليكم.
إذا تصدقت بنية أن تكون الصدقة عين وعن زوجيت ،هل يكون أجرها لنا مجيعاً ،أم يل وحدي؟

أفتوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كانت هذه الصدقة تربعاً ،ويراد هبا التقرب إىل هللا  -عز وجل -والتطوع له ،فإن هذا الثواب

يكون لك ،ويكون لزوجتك إذا شركتها يف الثواب ،والنيب  -عليه الصالة والسالم -ض هحى ،فقال:
"ابسم هللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد" ،كما جاء يف حديث عائشة -رضي هللا

عنها -يف صحيح مسلم (. )1967
والقسم الثاين :أن تكون هذه الصدقة فرضاً ،كزكاة ،وحنو ذلك ،أو تكون كنذر ،أو غري ذلك من

الفروض والواجبات ،فإهنا ال جتزئ إال عنك ،أو عن زوجتك ،فال جتزئ الزكاة عن كليكما ،حبيث
خترج كذا من املال زكاة عن مالك وعن مال زوجتك ،إال إذا كان هذا املال يويف زكاتك وزكاة

زوجتك ،أما إذا كانت زكاة مالك مائة ،وزكاة مال زوجتك مائة ،وأخرجت مائة واحدة عن ماليكما

مجيعاً ،فنقول :هذا ال جيوز .وهللا أعلم.

()436/6

زكاة الودائع االستثمارية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/7/5
السؤال

لدي ودائع استثمارية طويلة األجل يف بنك إسالمي ،ومن املعلوم أن البنك اإلسالمي يقوم

ابالستثمار طويل األجل ابستخدام الودائع طويلة األجل ،وهو يف ذلك ينوب عن املودع يف
االستثمار .فهل تعترب قيمة الودائع وعاء للزكاة أم حتتسب الزكاة على أرابحها فقط؟

اجلواب

 ،فهي أموال مضاربة أو مشاركة هذا من انحية .ومن انحية أخرى فإن زكاة هذه األموال متوقفة على
الشكل اتسمية السائل هلذه األموال اليت قدمها للبنك اإلسالمي لكي يستثمرها ابلودائع غري دقيقة

ملوجودة فيه حالياً؛ فإن كانت يف شكل عمارات لتأجريها فالزكاة يف إجياراهتا وليس يف أصوهلا .وإن

كانت كذلك يف طائرات أو بواخر لتأجريها فكذلك الزكاة يف إجياراهتا وليس يف هذه األصول .وإن

كانت يف عروض جتارة كبرتول ومواد أولية وبضائع وحنو ذلك فالزكاة يف قيمة هذه األشياء وهكذا.

والينظر السائل إىل مقدار املبلغ املايل املعطى للبنك؛ ألن قيمة هذه البضائع قد تتغري عنه زايدة أو

نقصاً.
وبناء على ذلك تتم
فاخلالصة أن العربة ابلوعاء متوقف على الشكل الذي حتولت إليه هذه النقودً ،

الزكاة ويستفهم من البنك اإلسالمي يف شكلها .وبعض البنوك اإلسالمية تقوم بدفع الزكاة عن هذه
األموال ابالتفاق مع أصحاب هذه األموال ،ورمبا يكون منصوصاً عليه يف أحد بنود االتفاق
والشخص مل ينتبه لذلك .فينبغي التأكد من هذا األمر والتفاهم مع البنك اإلسالمي حوله.

()437/6

زكاة التربعات اخلاصة ابملسجد
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/9هـ

السؤال

لنا خبزينة املسجد مبلغ من املال جتاوز النصاب ودار عليه احلول ,هل خنرج منه الزكاة؟ علما أن هذا

املبلغ من صدقات املصلّي وتربعاهتم من أجل خدمات املسجد كأجرة اإلمام والقيم ومواد الصيانة..
إخل؟ أفتوان جزاكم هللا خريا .والسالم عليكم.
اجلواب
هذا املال كله للمسجد ،وكله هلل ،ويف سبيل هللا ،وليس عليه زكاة.

()438/6

هل يغين دفع الضرائب عن الزكاة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

علي دفع الزكاة؟
أعمل طبيباً يف اسرتاليا ،ويف هناية العام املايل الشهر السابع ،أدفع الضرائب ،فهل ه

علماً أن املال الذي مجعته أريد به شراء بيت ألسريت؛ للتخلص من دفع اإلجيار ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل اي أخي  -وفقك هللا  -الضرائب ليست زكاة ،وال تقوم مقام الزكاة ،وهي ختالف الزكاة من
وجوه ،حيث إن الزكاة فريضة ،والضرائب  -يف أرقى أحواهلا  -مكروهة.

( )1والزكاة تصرف يف مصارف معينة مشروعة ،والضرائب تصرف لألنظمة الكافرة.

( )2الزكاة هلا نصاب معّي ،ومقدار معّي خيالف ما عليه الضرائب ،وعليه :فإنه ال يعفيك من الزكاة
دفعك للضرائب.
وال يعفيك من الزكاة مجعك املال لشراء بيت تسكنه ،أو حنو ذلك فالزكاة واجبة عليك رغم هذا

كله ،مىت ما توافرت فيك شروطها وهي:
أ .بلوغ النصاب.
ب .مرور احلول.

()439/6

زكاة الرتكة اجملهولة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/2/19هـ
السؤال

لقد تويف أيب وعنده مبلغ من املال يف أحد البنوك ،ومل يتم توزيع املبلغ حىت اآلن ،وال أعرف حصيت

من هذا املبلغ وقد مر اآلن ثالث سنوات واملبلغ جممد ومل يتم توزيعه لعدة أسباب.

فهل جيوز أن أستخرج زكاة؟ وكيف؟ وكم مقدارها؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب أنه إذا كان أتخري استالم املبلغ املذكور يف أحد البنوك ليس لسبب راجع إليك وإمنا لسبب
أو أسباب راجعة إىل غريك فأرى عدم وجوب الزكاة عليك اآلن؛ لعدم معرفتك مبقدار حصتك،

وألنك لو أردت القبض ما متكنت منه بل الذي أراه أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة إبراء للذمة.

هذا ومقدار الزكاة يف النقدين هي ربع العشر ( ، )%2،5وهللا أعلم.

()440/6

زكاة األاثث واألجهزة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي مركز مكاملات هاتفية ،ومكتب عقارات ،وكالمها يعمالن بشكل جيد واحلمد هلل ،سؤايل هو هل
على األاثث واألجهزة والسنرتال اليت تشغلهما زكاة؟

وما هي الطريقة الصحيحة لتزكيتهما؟
اجلواب

ليس عليك يف األاثث وال األجهزة وال السنرتال اليت تشغلها زكاة واجبة ،وصدقة التطوع مستحبة

عن كل شيء ويف كل وقت ،وما نقص مال من صدقة بل تزده ،وإمنا الزكاة الواجبة يف األموال
الزكوية ،وهي :النقود ،وعروض التجارة ،والسائمة من هبيمة األنعام ،كلما حال عليها احلول ،ويف
الناتج من األرض من احلبوب والثمار إذا كان نصاابً.

()441/6

زكاة الدين
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/12هـ

السؤال

أخذ مين أيب مبلغاً مالياً على أساس أنه دين يرده يل ،هل أزكي عليه؟ أريد تفصيالً يف هذه املسألة.
اجلواب
إن كان املال الذي أخذه منك والدك ديناً -كما قلت -فال خيلو احلال من أحد أمرين:

إما أن يكون والدك موسراً ابذالً للمال الذي أعطيته إايه مىت ما طلبته دفعه إليك ،فإذا كان األمر

كذلك فإنك تزكي الدين مع مالك كل سنة؛ ألنه يف حكم املقبوض.

أما إن كان والدك معسراً فال جتب عليك الزكاة حىت تقبض الدين ،فإذا قبضته تزكيه لسنة واحدة
على الراجح من أقوال أهل العلم ،وهللا أعلم.

()442/6

التعريف الشرعي للصدقة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما هو التعريف الشرعي للصدقة؟ وهل كل ما يدفعه اإلنسان لآلخرين تنطبق عليه أحكام الصدقة؟

حيث إنه يف مدينتنا من يرسل لنا بعض التمور يف شهر رمضان فهل تعترب هذه التمور من الصدقة

اليت ال حتل إال لألصناف اليت ذكرها القرآن؟ كذلك فإن بعض الناس ميتنع عن األخذ منها حبجة أهنا

من أوساخ الناس؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وبعد:
الصدقة هي :ما تعطى على وجه التقرب إىل هللا تعاىل ،فيخرج بذلك اهلدية وحنوها مما يعطى على
وجه التوادد واحملبة فال تدخل يف مسمى الصدقة املختصة ببعض األحكام يف الشرع ،ولذا كان عليه

الصالة والسالم يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة كما يف الصحيحّي ،ومن هنا ميكن التفريق بّي العطااي
اليت تضمنها السؤال ،فليس كل ما يدفعه اإلنسان لآلخرين جترى عليه أحكام الصدقة ،بل منه ما
يدخل يف أحكام اهلدية ومنه ما يدخل يف أحكام الصدقة حبسب قصد ابذهلا وهذا يظهر من قرائن

احلال.
مث إن الصدقة منها ما هو من قبيل الزكاة الواجبة ،ومنها ما هو من قبيل صدقة التطوع.
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الزكاة ،وأما صدقة التطوع فاألمر فيها أيسر وإن كان األوىل ابملسلم أن يتورع عنها قدر استطاعته،
ويشتد املنع حبسب استغناء املسلم عنها ،والتعبري عن الزكاة أبهنا أوساخ الناس تعبري صحيح اثبت
عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كما يف صحيح مسلم ( )1072من حديث املطلب بن ربيعة يف
قصة سؤاله من الزكاة فقال عليه الصالة والسالم إهنا ال حتل آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس.

وهل يدخل فيها صدقة التطوع؟ حيتمل ذلك ألن العبد إمنا يبذهلا تطهرياً لنفسه فهي يف حقه طهرة
وتكفري سيئات ورفع درجات ويف حق اآلخذ نوع من الوسخ يستغين عنه ما استطاع.

بقي تنزيل ما تقدم على ما ذكر يف السؤال كالتمور فيقال :إن كانت من قبيل الصدقة وهي مما جيمع
من الناس أو ترسل املؤسسات اخلريية اليت جتمع الصدقات من الناس وحنو ذلك مما يغلب على الظن

أنه كذلك ،والتورع عنه أفضل وتركه أوىل ،وإيثار احملتاج به أعظم يف األجر ،فإن كان الشخص حمتاجاً
إليه فال أبس أبكله إن شاء هللا.

وأما لو فرض أن تلك التمور مثالً من الدولة أو من ميثلها فهذه ال تعد صدقة وإمنا عطية من بيت
املال فاألمر فيها أيسر بكثري من السابق فقد تلحق جبنس اهلدية واهلبات وهللا تعاىل أعلم.

()444/6

زكاة القرض
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كان يل مبلغ من املال منذ سبع سنّي وقد بلغ النصاب ،أقرضته ألحد أقرابئي ملساعدته يف بناء

منزل له ،وكان مل يبلغ عليه احلول عند إقراضي إايه ،ومل أزك قط هذا املال ،أخربين بعض اإلخوة أنه
جتب الزكاة فيه ما دام الشخص املقرتض ثقة ،وميكنه حتضري املبلغ املقرض خالل سنة من مطالبيت
إايه بسداده ،وأان إىل اآلن مل أطالبه به لعلمي أين سأضيق عليه إن فعلت اآلن ،كما أين -واحلمد

هلل -ال أحتاج إليه حالياً )1 :هل جتب يف هذا املال املقرض الزكاة )2 .إذا كانت جتب فيه ،هل

تدفع دفعة واحدة -خصوصاً أنه مر على القرض سبع سنّي -أم ميكن تقسيطها إىل عدة شهور؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :نشكر األخت على اهتمامها أبمر دينها واهتمامها مبساعدة أقارهبا واإلحسان إليهم ألن القرض
احلسن مرتّي كالصدقة مرة ،وهو من القرابت ومن املعاونة اليت يواسي اإلنسان هبا أخاه املؤمن.

وأما ما ذكرت من السؤال عن الزكاة ،فإن الزكاة إذا كان املال ديناً عند اآلخرين ،فإن اإلنسان إذا

قبضه يزكيه عن السنوات اليت مضت كلها إن كان املقرتض أو املدين ملياً غري مماطل ،وإن كان الذي

عليه الدين معسراً أو كان مماطالً ،فإن اإلنسان إذا استلم الدين الذي له فإنه يزكيه عن السنة اليت

مضت.

()445/6

هل حتسب الضرائب من الزكاة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/12هـ

السؤال

هل نقود الضرائب تعترب من نقود الزكاة؟

اجلواب

الضرائب إن كانت حمرمة ،وهو الغالب يف الدول اليوم ،فالنقود احملصلة منها ليست كنقود الزكاة،
فهذه حالل وتلك حرام ،وإن كانت الضريبة وضعت للمصلحة العامة ،وال ختالف نصاً ُُ شرعياً من

كتاب أوسنة ،فهي حالل ،بناء على القاعدة الشرعية املعروفة (األصل يف األشياء اإلابحة ويف العقود
احلل ما مل يرد دليل مينع)  ،وبعض الناس ممن جيهلون مقاصد الشريعة يسمون الزكاة ضريبة ،وهذا

غري صحيح ،وإمنا هو تسمية للشيء بغري امسه لقصد التضليل والتعمية على الناشئة من املسلمّي،

والضريبة ختالف الزكاة من وجوه عديدة منها:

 -الضريبة حكم بشري والزكاة حكم إهلي.

 والضريبة يف أصلها مبنية على القهر والقصر ،خبالف الزكاة يدفعها املسلم برضا واختيار. والضريبة يف القوانّي الوضعية تصاعدية ،أما يف الزكاة فنسبية اثبتة ففي النقدين مثالً %2.5مهما بلغ املال أو رحبه.
 والزكاة تنمي املال وال تنقصه ،خبالف الضريبة ،إىل غري ذلك الفروق .وعلى هذا إذا كانت نقودالضرائب حالالً فهي كنقود الزكاة .وإن مل تكن كذلك فال .وهللا أعلم.

()446/6

زكاة الكتب احملالة ابلذهب
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

هل جتب الزكاة يف الكتب احملالة ابلذهب والفضة ،وكذا املموهة هبما إذا جت همع منها ما يبلغ

النصاب؟.
اجلواب

ال أثر هلذه التحلية يف الزكاة إال إذا كانت هذه الكتب معدهة للبيع ،وهذه التحلية تزيد يف قيمتها،

فالزكاة تكون على قيمتها؛ ألهنا مع ّدة للتجارة ال ألهنا حمالة.

()447/6

أعطاه قرضاً بنية الزكاة!

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/23هـ
السؤال

طلب صديق يل مبلغاً من املال مين كمساعدة ،فأعطيته إايه بنية الزكاة دون أن أخربه هبذه النية (بقي
على ظنه أن األمر مساعدة فقط)  ،فهل حيتسب ذلك من الزكاة فعالً ،أم أنه ينبغي أن أطلعه على

نييت؟.

اجلواب
إذا كنت تعلم أنه من أهل الزكاة لفقره وأيخذ الزكاة فال أبس أال تعلمه ،وإن كنت ال تعلم أنه من

أهل الزكاة فيجب أن تعلمه خشية أال يكون من أهل الزكاة ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -للذين
سأاله من الصدقة" :إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب".

()448/6

التحايل للفرار من الزكاة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/7/15هـ
السؤال

رجل إذا قربت مدة حلول الزكاة على ماله يشرتي به شيئاً؛ لكي ال يزكي هذا املال ،فما حكم فعله؟
وهل جتب عليه الزكاة؟.

اجلواب

ال جيوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة ،والزكاة تنمي املال وتزكيه ،وحتفظه من اآلفات ،وهي سبب
بركة وطهر للمال ،وهللا  -جل وعال -يقول" :خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا" [التوبة:

 ، ]103ويقول  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم ( )2588من
حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه ،-وإذا اشرتى املرء هبا شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة،
وحوله حول أصله ،فال ينقطع احلول هبذا.

()449/6

زكاة الدين
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/10/7هـ

السؤال

أقرضت شخصاً مبلغاً من املال قبل عدة سنوات ،وأان واثق من سداده ،فهل علي أن أزكي عن ذلك
املبلغ كل سنة ،وما هو أقل النصاب يف النقود (ابلرايل)

اجلواب

إن كان هذا املقرتض مىت ما طلبت املال أعطاك إايه وجب عليك أن تزكيه يف كل سنة ،وهذا حكمه

حكم الدين على مليء ،وإن كان املقرتض ال يعطيك املبلغ مىت ما طلبته إلعساره أو مماطلته أو حنو

ذلك فهذا حكمه حكم الدين على غري مليء فال جيب عليك أن تزكيه يف كل سنة ،وإمنا إذا قبضته

فزكه لسنة واحدة ،وقال بعض العلماء  -رمحهم هللا -إذا قبضته فاستقبل به حوالً جديداً.

()450/6

زكاة تعذر إيصاهلا ملستحقيها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/25هـ
السؤال

السالم عليكم.
هناك شخص تلقى أمواالً بقصد ونية إيصاهلا إىل املسلمّي املنكوبّي يف بالد هللا املغتصبة ومنذ سنة مل
يتمكن من ذلك مع العلم أهنا أموال زكاة ،كيف له أن يتصرف فيها؟ مع العلم أن االتصال ابجلهات
املعنية ابإلغاثة شبه مستحيلة ،أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب
عليك أن حتاول إيصاهلا إليهم ،فإن مل تستطع فاصرفها ملن هو مثلهم ،أو ألي صنف من أهل الزكاة
الذين مسهى هللا تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله تعاىل":إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها
واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل" [التوبة ، ]60 :علماً أبن الذي

يعطي العاملّي واملؤلفة قلوهبم هو اإلمام فقط.

()451/6

دفع الزكاة مع اختالف القيمة
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/12هـ

السؤال

اشرتيت نقوداً عراقية بقيمة  600دينار كوييت ،ومل تكن عندي نية أن أرسلهم إىل العراق كزكاة مال،
واآلن أريد أن أرسلهم كزكاة ،مع العلم أن الصرف اآلن قد نزل سعرهم عن  600دينار ،فهل جيوز
أن أخرجهم زكاة ،وأحسبهم على أهنم  600دينار؟ أرجو إفاديت- ،وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب
أوالً :طاملا أنه اشرتى عملة عراقية بعملة كويتية فإذا كان مشرتاه مبين على التقابض يف جملس

الشراء ،حبيث إنه قبض الداننري العراقية ،وأقبض من ابعه الداننري العراقية مثنها ،أو عوضها ابلداننري
الكويتية ،نقول :هذا إجراء صحيح طاملا أنه اشتمل على التقابض يف جملس العقد ،ومل يكن هناك أي
جزء من العوضّي مؤجل سداده ،وبناء على هذا فهذه املعاملة ال شيء فيها ،وكونه حيتفظ ابلداننري
العراقية حىت يرتفع سعرها نقول :ال أبس بذلك ،وإذا كان يريد أن يزكي هبذه الداننري العراقية؛

لريسلها إىل من يظن أنه حمتاج إليها ،ومن أهل الزكاة فال أبس بذلك على أن يعرف مقدارها ابلداننري
الكويتية حىت يكون عارفاً ما أخرجه من الزكاة والعربة ابلقيمة وقت إخراج الزكاة .وهللا أعلم.

()452/6

دفع الزكاة ملن ظنه أهالً هلا فبان خالفه

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/07/09هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أخرجت الزكاة يف العام املاضي ،وقد وزعتها على بعض مستحقي الزكاة ،كما هو مذكور يف كتاب

هللا ،ومن ضمنها عابر السبيل الذي انقطع عن املال ،وإن كان يف سعة يف بلده ،وبعد عدة أشهر

صاابً ال يستحق الزكاة .فهل أخرج املبلغ الذي دفعته له يف
اكتشفت أن ذلك الرجل مل يكن إال ن ه

املرة األوىل وأزكي به؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ِِ
س ُر ،وألن النيب صلى هللا
جتزئك  -إن شاء هللا -ألن التمييز بّي املستحق وغري املستحق لغنَاهُ يَـ ْع ُ
ِ
ظ فِيها لِغٍَِ ِ
ِ ِ
ه
ي
ين وال ل َق ِو ٍّ
عليه وسلم أعطى الرجلّي اجلَلْ َديْ ِن وقال" :إ ْن ش ْئـتُ َما أَ ْعطَْيـتُ ُك َما م ْنـ َهاَ ،وال َح َ ّ
ُمكْتَ ِس ٍ
ب" أخرجه اإلمام أمحد ( ، )17972وأبو داود ( ، )1633والنسائي (، )2597
والدارقطين  - 119/2رمحهم هللا .وقال للرجل الذي سأله الصدقة:
"إ ْن ُك ْنت ِمن تِلْك األ ِ
ك" رواه أبو داود ( )1630يف كتاب الزكاة .ولو اعترب
ك َح هق َ
َج َزاء أَ ْعطَْيـتُ َ
َ ْ َ ْ
حقيقة الغىن ملا اكتفى صلى هللا عليه وسلم بقوهلم .وهللا أعلم.

()453/6
والدهم مل ِ
يزك فهل خيرجون الزكاة من تركته؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

افضا لذلك ،هل جيب على أوالده دفع زكاة عنه من
رجل مات ومل يدفع زكاة مدة  8سنوات ،وكان ر ً

تركته؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم جيب على أوالده دفع الزكاة من تركته؛ على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ألن هذا دين هلل عز

ابلوفَ ِاء" .أخرجه البخاري (. )1852
وجل ،والنيب صلى هللا عليه وسلم قال" :اق ُ
ْضوا هللاَ ،فاهللُ أ َ
َح ُّق َ
ِ
ضى" .أخرجه البخاري ( )1953ومسلم ()1148
َح ُّق أ ْن يُـ ْق َ
وقال عليه الصالة والسالمَ :
"ديْ ُن هللا أ َ
 .وهللا أعلم.

()454/6

عليه زكاة سنوات كثرية فهل تسقط ابلتوبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/09/14هـ
السؤال

مل أخرج زكاة ،منذ فرتة طويلة ،ولقد رجعت إىل رشدي وأريد أن أسدد ما علي ،فكيف السبيل إىل

احتساب ما مضى؟ جزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين اإلسالمي ،وعدم أدائها فسوق ،والتارك هلا مرتكب لكبرية

من كبائر الذنوب اليت توجب له انر جهنم ،فصاحب الكنز الذي ال يؤدي زكاته حيمى عليه يف انر

جهنم ،وجتعل له صفائح يكوى هبا جنباه وجبينه ،وصاحب اإلبل يبطح هلا بقاع قرقر كأوفر ما كانت
تسنت عليه ،كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أوهلا ،وهكذا صاحب الغنم ،وال يزالون كذلك يف

هذا العذاب حىت حيكم هللا بّي عباده يف يوم كان مقداره مخسّي ألف سنة ،مث يرى سبيله إما إىل

اجلنة وإما إىل النار ،كما جاء معىن ذلك يف صحيح مسلم ( )987مطوالً ،من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه-وحيث كتب هللا لك التوبة من هذا الذنب فبادر إبخراج ما عليك من زكاة عن

السنوات املاضية ،وما مل تعلمه لزمك االجتهاد فيه والتحري والتقدير وإخراج ما وصل إليه اجتهادك
وهللا تعاىل أعلم.

()455/6

استثمار أموال الزكاة قبل صرفها ملستحقيها!
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/10/12هـ

السؤال

هناك مؤسسة خريية تستقبل أموال الزكاة لصرفها ملستحقيها ،فهل جيوز هلا استثمار أموال الزكاة قبل

صرفها ملستحقيها طمعاً يف نفعهم بذلك االستثمار؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيجب صرف الزكاة يف مصارفها الشرعية اليت ذكرها هللا -تعاىل -يف قوله" :إمنا الصدقات للفقراء

واملساكّي والعاملّي عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من
هللا وهللا عليم حكيم" [التوبة . ]60:وهذا احلكم -وهو وجوب صرف الزكاة -على الفور ،فال جيوز
أتخريه ،ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إىل أتخري صرف الزكاة.

مث إن من أبرز أصناف الزكاة :الفقراء واملساكّي والغارمّي ،ومن حكمة مشروعية الزكاة سد
حوائجهم ،واستثمارها قد ِّ
يفوت هذه املصلحة ،أو يؤخرها كثرياً عليهم.

وهلذا نقول :ال جيوز استثمار أموال الزكاة ،بل جيب صرفها فوراً للمستحقّي" .وهللا أعلم.

()456/6

كتاب الصيام

()457/6

نصيحة مبناسبة شهر رمضان
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/حكمه وحكمته
التاريخ 1425/09/02هـ
السؤال

ما هي الكلمة اليت توجهوهنا لألمة اإلسالمية مبناسبة شهر رمضان؟

اجلواب

بسم هللا واحلمد هلل وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه أما بعده:
فإين أنصح إخواين املسلمّي يف كل مكان ،مبناسبة دخول شهر رمضان املبارك بتقوى هللا عز وجل،

واملسابقة إىل كل خري ،والتواصي ابحلق والصرب عليه ،والتعاون على الرب والتقوى ،واحلذر من كل ما
حرم هللا من سائر املعاصي يف كل مكان وزمان وال سيما يف هذا الشهر الكرمي ،ألنه شهر عظيم،
تضاعف فيه األعمال الصاحلات ،وتغفر فيه اخلطااي ملن صامه وقامه إمياانً واحتساابً.
لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب جهنم،
وسلسلت الشياطّي".

وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " -الصيام جنة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل ،فإن
سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم".
وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  :-كل عمل ابن آدم له؛ احلسنة بعشرة أمثاهلا إال الصيام ،فإنه يل وأان
أجزي به ،ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ،للصائم فرحتان ،فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء
ربه ،وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك".

وكان  -صلى هللا عليه وسلم  -يبشر أصحابه ،بدخول رمضان يقول هلم" :أاتكم شهر رمضان،
شهر بركة ،ينزل هللا فيه الرمحة ،وحيط اخلطااي ،ويستجيب الدعاء ،ويباهي هللا بكم مالئكته ،فأروا هللا
من أنفسكم خرياً ،فإن الشقي من حرم فيه رمحة هللا".

وقال عليه الصالة والسالم" :من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل ،فليس هلل حاجة يف أن يدع

طعامه وشرابه".
واألحاديث يف فضل شهر رمضان والرتغيب يف مضاعفة العمل فيه كثرية.

()458/6

فأوصي إخواين املسلمّي :ابالستقامة يف أايمه ولياليه ،واملنافسة يف مجيع أعمال اخلري ،ومن ذلك
اإلكثار من قراءة القرآن الكرمي ابلتدبر والتعقل ،واإلكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري

واالستغفار ،وسؤال هللا اجلنة والتعوذ به من النار وسائر الدعوات الطيبة.

كما أوصي إخواين أيضاً :ابإلكثار من الصدقة ومواساة الفقراء واملساكّي ،والعناية إبخراج الزكاة

وصرفها يف مستحقيها ،مع العناية ابلدعوة إىل هللا سبحانه وتعليم اجلاهل ،واألمر ابملعروف والنهي

عن املنكر ابلرفق واحلكمة واألسلوب احلسن ،مع احلذر من مجيع السيئات ولزوم التوبة واالستقامة
على احلق ،عمالً بقوله سبحانه" :وتُوبوا إِ َىل هِ
اَّلل َِ
مجيعاً أَيُّـ َها ال ُْم ْؤِمنُو َن لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" اآلية [النور:
َ ُ
. ]31

هِ
ين قَالُوا َربُّـنَا ه
ك
اَّللُ مثُه ا ْستَـ َق ُاموا فَال َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْحي َزنُو َن * أُولَئِ َ
وقوله عز وجل" :إِ هن الذ َ
أَصحاب ا ْجلن ِهة َخالِ ِد ِ
اء ِمبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [األحقاف. ]14-13:
ين ف َ
َْ ُ َ
َ
يها َج َز ً
وفق هللا اجلميع ملا يرضيه ،وأعاذ اجلميع من مضالت الفنت ونزغات الشيطان ،إنه جواد كرمي.
[جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل (. ] )148-147/3

()459/6

معىن الصيام

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام/حكمه وحكمته
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

سئل فضيلة الشيخ /عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين حفظه هللا.

ما معىن الصيام لغة وشرعاً؟
اجلواب

فأجاب :الصيام لغة :جمرد اإلمساك .فكل إمساك تسميه العرب صوما حىت اإلمساك عن الكالم
يسمى صوماً.

ِ
ش ِر أَحداً فَـ ُق ِويل إِِّين نَ َذر ُ ِ
ص ْوماً فَـلَ ْن أُ َكلِّ َم الْيَـ ْوَم إِنْ ِسيّاً" اآلية
ت لل هر ْمحَ ِن َ
ْ
قال تعاىل" :فَِإ هما تَـ َريِ هن م َن الْبَ َ َ

[مرمي. ]26 :

واإلمساك عن احلركة يسمى صياماً كما يف قول الشاعر:
َخ ْيل ِ
صيام وخيل غري صائمة *** حتت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّ ُجما
ٌ
وشرعاً :اإلمساك بنية عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس.
ويعرفه بعضهم أبنه :إمساك خمصوص يف وقت خمصوص من شخص خمصوص عن أشياء خمصوصة.
[فتاوى رمضان (. ] )28- 27/1

()460/6

شبهة ضعف اإلنتاج االقتصادي يف رمضان
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء

كتاب الصيام/حكمه وحكمته
التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

ينظر بعض الناس إىل أن الصوم يف رمضان يُضعف حركة اإلنتاج االقتصادي ،كيف جتيب على هذه
الشبهة؟ وما هي وجهة نظرك يف هذه املسألة؟

اجلواب
أخي الصائم..
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لعلك تشاركين العجب من قوم جعلوا صيامهم حجة هلم وعذرا عن تقصريهم يف أداء واجباهتم على

الوجه احلسن ،فعللوا أتخرهم يف قدومهم إىل وظائفهم أبهنم كانوا انئمّي ،ونوم الصائم عبادة!! ،

وعللوا تراخيهم عن إتقان أعماهلم أبهنم مرهقون بسبب اجلوع أو العطش ،وللصائم احلق يف أن خيفف
عنه من جهد العمل ومشقته ،وعللوا خروجهم املبكر قبل أن يستويف وقت العمل حقه ،أبهنم

حمتاجون لقضاء بعض اللوازم لإلفطار!! وعللوا تذمرهم من املراجعّي ،وسالطة ألسنتهم على الناس

أبهنم  -أستغفر هللا  -صائمون!! فيا ليت شعري كيف يفسر هؤالء أثر الصيام على أنفسهم ،وكيف
يفصلونه على قدود مشتهياهتم؟! رمضان شهر العمل والبذل والعطاء ،ال شهر الكسل واخلور

والضعف ،شهر وقعت فيه أكرب االنتصارات يف اإلسالم يف القدمي واحلديث ،فلم يكن عائقا عن أداء
مهمة ،وال داعيا للتقاعس عن إتقان عمل؛ "إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" أخرجه أبو
يعلى ( )4386من حديث عائشة  -رضي هللا عنها .وانظر السلسلة الصحيحة ( . )1113حديث

جليل ال خيتلف مراده بتغري األزمان ،وقاعدة عظيمة ال ختتل بظرف طارئ ،كيف والصوم عبادة تؤدى

هلل ،هدفها األول تربية التقوى يف النفس املؤمنة ،يقول هللا تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" [البقرة . ]183:والتقوى وازع إمياين عميق

اجلذور ،إذا تغلغل يف النفس كان حاجزا مانعا هلا عن كل ما يسخط هللا ،ودافعا قواي هلا إىل كل ما

حيب هللا ،واإلتقان مما حيب هللا ،وهو من صفات الكمال اليت اتصف هبا عز وجل ،قال تعاىل( :صنع
هللا الذي أتقن كل شئ) [النمل . ]88:فأول مثرة متوخاة من تقوى هللا تعاىل يف العمل ،مراقبته -
عز وجل  -يف كل الساعات اليت متضيها ـ أخي املوظف الصائم ـ وأنت متارس عملك ،أبن تكون يف
مرضاة هللا ،وأال تضيع منها دقيقة واحدة يف غري ما خيص وظيفتك ،وأن تنشط ملهامك بوعي اتم،

وأن
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تكون يف موقعك ينبوع أخالق؛ وهنر عطاء؛ تتدفق بكل خري على مراجعيك دون تذمر منهم أو
مشقة عليهم ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم قوله" :اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق

عليهم فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به" أخرجه مسلم ( )1828من
الصيام جنهةٌ وإِذَا َكان يـوم ِ
ِ
َح ِد ُك ْم فَ َال
َ َْ ُ َ
ص ْوم أ َ
"و ّ َ ُ ُ َ
حديث عائشة  -رضي هللا عنها  .-وصح عنه; قولهَ :
صائِ ٌم" أخرجه البخاري (، )1894
يَـ ْرفُ ْ
ث َوَال يَ ْ
َح ٌد أ َْو قَاتَـلَهُ فَـلْيَـ ُق ْل إِِّين ْام ُرٌؤ َ
ب فَِإ ْن َسابههُ أ َ
ص َخ ْ
ومسلم ( )1151من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-
ختيل معي لو أن كل صائم منا محل هذه الراية البيضاء ،إذن لبكى الشيطان بكاء مرا!! ألننا أفشلنا

أكرب مؤامرة خطط هلا من أجل إفساد عبادتنا ،وذات بيننا .فما رأيك ـ أخي الصائم ـ أن حتمل الراية
ٍّ
مستفز ألعصابنا هبذا اهلتاف اإلمياين:
معي لنكون يف كوكبة الصابرين ،ونواجه كل ُمتَ َح ٍّد ملشاعران ،أو

((إين امرؤ صائم)) بل فلنحاول أن نناصح زمالءان يف العمل ،ونذكرهم إذا رأينا منهم بعض ظواهر
هذه املمارسات اخلاطئة ..فلعلنا نفوز ابستجابة  ...ودعوة … ومثوبة.
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إثبات دخول رمضان
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل
التاريخ 1423/8/27هـ

السؤال

ما هي الطريقة الشرعية اليت يثبت هبا دخول الشهر؟ وهل جيوز اعتماد حساب املراصد الفلكية يف

ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل جيوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (ابلدربيل) يف رؤية اهلالل؟
اجلواب

الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يرتاءى الناس اهلالل ،وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به يف
دينه ويف قوة نظره ،فإذا رأوه وجب العمل مبقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان اهلالل هالل رمضان

وإفطاراً إن كان اهلالل هالل شوال ،وال جيوز اعتماد حساب املراصد الفلكية إذا مل تكن رؤية ،فإن

كانت هناك رؤية ولو عن طريق املراصد الفلكية فإهنا معتربة ،لعموم قوله النيب  -صلى هللا عليه

وسلم ( -إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري ( ، )1900ومسلم (. )1080
أما احلساب :فإنه ال جيوز العمل به وال االعتماد عليه.

وأما استعمال ما يسمى (ابلدربيل)  ،وهو املنظار املقرب يف رؤية اهلالل فال أبس به ،ولكن ليس
بواجب؛ ألن الظاهر من السنة أن االعتماد على الرؤية املعتادة ال على غريها ،ولكن لو استعمل

فرأى الشهر من يوثق به فإنه يعمل هبذه الرؤية ،وقد كان الناس قدمياً يستعملون ذلك ،حيث كانوا

يصعدون على (املنائر) يف ليلة الثالثّي من شعبان أو ليلة الثالثّي من رمضان فيرتاءونه بواسطة هذا
املنظار ،على كل حال :مىت ثبتت رؤيته أبي وسيلة فإنه جيب العمل مبقتضى هذه الرؤية لعموم قوله

 صلى هللا عليه وسلم " :-إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".[الفتاوى البن عثيمّي  -كتاب الدعوة (. ] )151-150/1
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صحة حديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/4

السؤال

ما صحة حديث " :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته"؟
اجلواب

هذا اللفظ هو جزء من حديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -وحديث بعضهم
يف الصحيحّي ،ولذا فسأقتصر على ذكر اثنّي منهم ،ومها :أبو هريرة ،وابن عمر -رضي هللا عنهما

.-

فأما حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  :-فأخرجه (البخاري  )32/2ح ( ، )1909و (مسلم
 )762/2ح ( )1081وأما حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -فأخرجه (البخاري  )30/2ح
( ، )1900و (مسلم  )759/2ح (. )1080
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صيام من يطول هنارهم أو يقصر جداً
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل
التاريخ 1423/8/24هـ

السؤال

كيف يصنع من يطول هنارهم إىل إحدى وعشرين ساعة؟ هل يقدرون قدراً للصيام؟ وماذا يصنع من

يكون هنارهم قصرياً جداً؟ وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟

اجلواب

من عندهم ليل وهنار يف ظرف أربع وعشرين ساعة فإهنم يصومون هناره سواء كان قصرياً أو طويالً
ويكفيهم ذلك واحلمد هلل ولو كان النهار قصرياً.
أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإهنم يقدرون للصيام وللصالة

قدرمها ،كما أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-بذلك يف يوم الدجال الذي كسنة ،وهكذا يومه
الذي كشهر أو كأسبوع ،يقدر للصالة قدرها يف ذلك ،انظر مسلم (. )2937

وقد نظر جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة يف هذه املسألة وأصدر القرار رقم  61واتريخ

1398/4/12هـ ونصه ما يلي:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعد :فقد عرض على جملس هيئة كبار العلماء
يف الدورة الثانية عشرة املنعقدة ابلرايض يف األايم األوىل من شهر ربيع اآلخر عام 1398هـ كتاب

معايل األمّي العام لرابطة العاملي اإلسالمي مبكة املكرمة رقم  555واتريخ 1398/1/16هـ املتضمن
ما جاء يف خطاب رئيس رابطة اجلمعيات اإلسالمية يف مدينة (مالو) ابلسويد الذي يفيد فيه أبن

الدول االسكندانفية يطول فيها النهار يف الصيف ويقصر يف الشتاء نظراً لوضعها اجلغرايف ،كما أن
املناطق الشمالية منها ال تغيب عنها الشمس إطالقاً يف الصيف ،وعكسه يف الشتاء ،ويسأل

املسلمون فيها عن كيفية اإلفطار واإلمساك يف رمضان ،وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات يف هذه

البلدان ،ويرجو معاليه إصدار فتوى يف ذلك ليزودهم هبا ا .هـ.
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وعرض على اجمللس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ونقول أخرى عن الفقهاء

يف املوضوع ،وبعد االطالع والدراسة واملناقشة قرر اجمللس ما يلي:

أوالً :من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب مشس  -إال أن هنارها
يطول جداً يف الصيف ،ويقصر يف الشتاء  -وجب عليه أن يصلي الصلوات يف أوقاهتا املعروفة

شرعاً.
صال َة لِ ُدلُ ِ
ش ْم ِ ِ
وك ال ه
س ِق اللهْي ِل َوقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن
لعموم قوله تعاىل" :أَقِ ِم ال ه
س إ َىل غَ َ
ِ
ّي كِتَاابً َم ْوقُواتً"
َم ْش ُهوداً" [اإلسراء ، ]78:وقوله تعاىل" :إِ هن ال ه
صال َة َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

[النساء. ]103:

وملا ثبت عن بريدة  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رجالً سأله عن وقت

الصالة ،فقال له" :صل معنا هذين" يعين اليومّي ،فلما زالت الشمس أمر بالالً فأذن ،مث أمره فأقام

الظهر ،مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ،مث أمره فأقام املغرب حّي غابت الشمس،

مث أمره فأقام العشاء حّي غاب الشفق ،مث أمره فأقام الفجر حّي طلع الفجر ،فلما أن كان اليوم
الثاين أمره فأبرد ابلظهر ،فأنعم أن يربد هبا ،وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان،

وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق ،وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل ،وصلى الفجر فأسفر هبا

مث قال" :أين السائل عن وقت الصالة؟ " فقال الرجل :أان اي رسول هللا ،قال" :وقت صالتكم بّي ما
رأيتم" رواه مسلم (. )613
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وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
قال" :وقت الظهر إذا زالت الشمس ،وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ،ووقت العصر ما مل
تصفر الشمس ،ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل

األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس ،فإذا طلعت الشمس ،فأمسك

عن الصالة ،فإهنا تطلع بّي قرين شيطان" أخرجه مسلم يف صحيحه (. )612

إىل غري ذلك من األحاديث اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس قوالً وفعالً ،ومل تفرق بّي
طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة ابلعالمات اليت بينها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هذا ابلنسبة لتحديد أوقات صالهتم وأما ابلنسبة لتحديد أوقات

صيامهم شهر رمضان.

فعلى املكلفّي أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل

غروب الشمس يف بالدهم ما دام النهار يتمايز يف بالدهم عن الليل ،وكان جمموع زماهنما أربعاً
وعشرين ساعة ،وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع وحنوها يف ليلهم فقط وإن كان قصرياً فإن شريعة
اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد.

ط ْاألَبـيض ِمن ْ ِ
ّي لَ ُك ُم ْ
َس َو ِد ِم َن الْ َف ْج ِر مثُه
اخلَْيط ْاأل ْ
"وُكلُوا َوا ْش َربُوا َح هىت يَـتَـبَ ه َ
اخلَْي ُ ْ َ ُ َ
وقد قال هللا تعاىلَ :
ِ
ام إِ َىل اللهْي ِل" اآلية [البقرة. ]187 :
أَمتُّوا ِّ
الصيَ َ

ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله أو علم ابألمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمّي حاذق ،أو

غلب على ظنه أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو مرضه مرضاً شديداً ،أو يفضي إىل زايدة مرضه أو

بطء برئه أفطر ،ويقضي األايم اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء.
قال تعال" :فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال ه
ُخ َر" اآلية
ص ْمهُ َوَم ْن َكا َن َم ِريضاً أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع هدةٌ ِم ْن أ هَايٍم أ َ
ش ْه َر فَـلْيَ ُ
[البقرة. ]185 :
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ف ه
اَّللُ نَـ ْفساً إِهال ُو ْس َع َها" [البقرة. ]286 :
وقال هللا تعاىل" :ال يُ َكلِّ ُ
"وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن َح َر ٍج" اآليه[ ،احلج. ]78 :
وقالَ :
اثنياً :من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفاً ،وال تطلع فيها الشمس شتاء أو يف بالد
يستمر هنارها إىل ستة أشهر ،ويستمر ليلها ستة أشهر مثالً ،وجب عليهم أن يصلوا الصلوات

اخلمس يف كل أربع وعشرين ساعة ،وأن يقدروا هلا أوقاهتا ،وحيددوها معتمدين يف ذلك على أقرب

بالد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض.
ملا ثبت يف حديث اإلسراء واملعراج من أن هللا تعاىل فرض على هذه األمة مخسّي صالة كل يوم وليلة

فلم يزل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يسأل ربه التخفيف حىت قال" :اي حممد إهنن مخس صلوات
كل يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك مخسون صالة  " ...إىل آخره ،انظر مسلم (. )162

وملا ثبت من حديث طلحة بن عبيد هللا  -رضي هللا عنه  -قال" :جاء رجل إىل رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -من أهل جند اثئر الرأس ،نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول ،حىت دان من رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
"مخس صلوات يف اليوم والليلة" ،فقال :هل علي غريهن؟ قال" :ال ،إال أن تطوع  " ...احلديث

البخاري ( ، )46ومسلم (. )11

وملا ثبت من حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال" :هنينا أن نسأل رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع
فجاء رجل من أهل البادية فقال :اي حممد أاتان رسولك فزعم أنك تزعم أن هللا أرسلك قال :صدق"
إىل أن قال :وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا قال" :صدق" ،قال :فبالذي

أرسلك .آهلل أمرك هبذا قال" :نعم  " ...احلديث مسلم (. )12

()469/6

وثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -حدث أصحابه عن املسيح الدجال ،فقالوا :ما لبثه يف
األرض؟ قال" :أربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة وسائر أايمه كأايمكم" ،فقيل :اي
رسول هللا! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال" :ال ،اقدروا له قدره" ،مسلم (. )2937
فلم يعترب اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه مخس صلوات ،بل أوجب فيه مخس صلوات يف

كل أربع وعشرين ساعة ،وأمرهم أن يوزعوها على أوقاهتا اعتباراً ابألبعاد الزمنية اليت بّي أوقاهتا يف

اليوم العادي يف بالدهم ،فيجب على املسلمّي يف البالد املسؤول عن حتديد أوقات الصلوات فيها

أن حيددوا أوقات صالهتم معتمدين يف ذلك على أقرب بالد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار
وتعرف فيها أوقات الصلوات اخلمس بعالماهتا الشرعية يف كل أربع وعشرين ساعة.

وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان ،وعليهم أن يقدروا لصيامهم وحيددوا بدء شهر رمضان
وهنايته ،وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته ،وبطلوع فجر كل يوم وغروب

مشسه يف أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ،ويكون جمموعهما أربعاً وعشرين ساعة ملا

تقدم يف حديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن املسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية
حتديد أوقات الصلوات فيه ،إذ ال فارق يف ذلك بّي الصوم والصالة .وهللا ويل التوفيق وصلى هللا

على نبينا حممد وآله وصحبه.
"هيئة كبار العلماء"

[حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم لسماحة الشيخ ابن ابز (. ] )169 - 164
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رمضان واختالف املطالع
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل
التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

تواجهنا مشكلة كل عام ،وهي خبصوص رؤية هالل رمضان ،فبعض اإلخوة يصومون مع بالد
احلرمّي؛ لعدم الثقة يف اللجنة هنا ،ألهنم من مجاعة التبليغ ،وهم هنود من بلد فيجي { }figiوهى

تقع فوق نيوزلندة على خط االستواء ،فإننا ال نراهم يتحرون الرؤية ،ولكن نراهم ينتظرون مكاملة

أتتيهم من بلدهم ختربهم أبن يصوموا أو ال ،وهنا الشباب افرتق ،فمنهم من يصوم معهم ،ومنهم من
يصوم مع السعودية ،ودائما يكونون هنا متأخرين ،فأفيدوان جزاكم هللا كل خري ،ومباذا تنصحوننا؟

علماً أين يف نيوزلندة والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم ِ
صل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
مسألة اهلالل مسألة اختلف العلماء فيها بّي قائل أن رؤية اهلالل إذا ثبتت يف بلد من البالد تعم

مجيع األقطار ،وهذا ما ذهب إليه بعض املالكية حيث يقول خليل :وعم إن نقل هبما عنهما " أي:
عم مجيع األقطار إذا نقل بعدلّي عن عدلّي ،فإذا رؤي وثبت اهلالل يف مكان ما فإن هذه الرؤية
تعم.
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القول الثاين :هو أن األقطار املتنائية ال يثبت اهلالل يف بعضها برؤية البعض اآلخر ،وهذا ما ذهب

إليه كثري من العلماء أيضاً ،وهو مبين على حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -وهو يف مسلم
بلد رؤيتهم وأهنم إذا رأوا اهلالل ٍ
( - )1087وبوب عليه النووي :ابب بيان أن لكل ٍ
ببلد يثبت

حكمه ملا بعد عنهم  -إبسناده عن كريب ،أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية  -رضي هللا

علي رمضان وأان ابلشام ،فرأيت
عنه  -ابلشام ،قالت :فقدمت الشام فقضيت حاجتها ،واسته هل ه

اهلالل ليلة اجلمعة مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما -

مث ذكر اهلالل فقال :مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت :رأيناه ليلة اجلمعة ،فقال :أنت رأيته؟ فقلت :نعم،

ورآه الناس ،وصاموا وصام معاوية -رضي هللا عنه ،-فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال نزال نصوم
حىت نكمل الثالثّي ،أو نراه ،فقلت :أوال تكتفي برؤية معاوية -رضي هللا عنه -وصيامه؟ فقال :ال،

هكذا أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .-
ٍ
وحينئذ ال يعمل ابلرؤية البعيدة ،وخباصة إذا كان البلدان ال يشرتكان يف ليل واحد ،حبيث أنه ينقضي

الليل يف أحدمها قبل وصوله إىل املكان اآلخر ،ففي املسألة خالف بّي العلماء ،وحىت يف اجملامع

الفقهية ،حيث قرر اجملمع الفقهي أبن االعتبار ابلرؤية ،وأنه يستأنس فقط ابحلساب الفلكي الذي

يعتمد على سري القمر وعالقة القمر ابألرض وابلشمس.

القول الثاين :يقول إن احلساب قطعي وأنه يعتمد عليه ،فهو يثبت احلساب على هذا اهلالل ،وهذا
ما ذهب إليه اجمللس األورويب للبحوث واإلفتاء.
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فاملسألة واسعة إن شاء هللا ،فيمكنهم أن يصوموا إذا شاؤوا مع السعودية أو مع أي بلد آخر إذا
ثبتت الرؤية فيه ثبواتً شرعياً ،كما ميكنهم أن يتحروا اهلالل يف بلدهتم أو يف مكان قريب من بلدهم،
حيث قلنا إن تنائي األقطار مينع من اعتبار الرؤية يف مكان آخر ،مع االستعانة ابلفلك وابملراصد

أيضاً ،ففي هذا الزمان تطور هذا العلم تطوراً كبرياً ،حبيث كما يقول البعض :إن اإلبرة إذا أرسلت يف
اجلو ميكن االهتداء إليها ،فكيف ابلقمر الذي يكون قد ولد أو خرج من االقرتان ،وخرج من شعاع

الشمس ،أي :بعد ساعتّي أو ثالث ساعات من خروجه من شعاع الشمس فإنه يرى ،إذا كان خرج
منه يف وقت ميكن أن يرى يف ذلك املكان.

إذاً فاملسألة واسعة ،نرجو من املسلمّي أال خيتلفوا ،فمن منهم قلد من يقول :إن تنائي األقطار مانع

من االتباع فإنه قد قلد قوالً قوايً ،ومن قلد كذلك القول الذي يقول أبن رؤية أي بلد تنسحب على

البلد اآلخر فهو قول أيضاً جيد ،ومن استأنس وحبث عن احلساب الفلكي ليثبت به أو ليؤكد به

رؤيته فهذا أيضاً دليل جديد قد يساعد كثرياً على الرتجيح.

إال أنه إذا رئي اهلالل قطعاً وقال احلساب الفلكي إنه ال يرى فحينئذ ال نعتمد على احلساب

الفلكي ،خالفاً للمجلس األوريب الذي قال ابالعتماد على الفلك حينئذ ،إذا رأته مستفيضة أي
مجاعة كبرية فإننا نقدم الرؤية على احلساب الفلكي.

هذا ابختصار ما نراه يف هذه املسألة ،ونوصي بعدم االفرتاق وعدم االختالف ،وأن يتباحثوا فيما

بينهم ،ويتفقوا على إحدى الطرق اليت ذكرانها ،فكلها منصوصة يف كتب أهل العلم.
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بداية صوم رمضان يف ابكستان
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

حنن طلبة ندرس يف ابكستان ،وقد حريان العلماء وطلبة العلم يف جواز الصيام مع ابكستان يف

رمضان ،وأنه جيب أن نصوم مع السعودية؛ ألن الباكستانيّي يرون اهلالل اثين يوم ،ويكون واضحاً
للجميع ،غري أن نصف الشارع الباكستاين ال يصوم ،نرجو منكم التوجيه .وشكراً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فإذا كان املعترب يف ابكستان يف دخول شهر رمضان هو رؤية اهلالل البصرية ،فمن كان مقيماً فيها
فإنه يصوم معهم لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-الفطر يوم يفطر الناس واألضحى يوم

يضحي الناس" ،أخرجه الرتمذي ( )802من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -بسند صحيح.

فإن كان الصيام يف ابكستان معترباً ابحلساب الفلكي دون رؤية اهلالل فإن من كان مقيماً فيها يصوم
حسب رؤية أقرب بلد يعترب الرؤية لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-صوموا لرؤيته وأفطروا

لرؤيته" متفق عليه البخاري ( ، )1909ومسلم ( )1081من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه.-
وهبذا أفتت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية واستدلت مبا رواه مسلم يف صحيحه

( ، )1087عن كريب أنه قدم الشام واستهل عليه رمضان ليلة اجلمعة مث قدم املدينة آخر الشهر،

قال فسألين ابن عباس  -رضي هللا عنهما -مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت :رأيته ليلة اجلمعة ،ورآه الناس
وصاموا ،فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثّي ،أو نراه ،فقلت :أال

تكتفي برؤية معاوية  -رضي هللا عنه -وصيامه؟ فقال :ال هكذا أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم .-وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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اختالف املطالع
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل

التاريخ 1424/6/22هـ
السؤال

السالم عليكم.

السؤال عن اختالف املطالع يف شهر ذي احلجة هل جيوز مبعىن أن يكون اليوم عيد يف معظم الدول
ويف دول أخرى يكون عندهم صوم يوم عرفة كما حدث يف ابكستان وموريتانيا ،وهل يوم عرفة ال
يرتبط ابملكان أي وقوف احلجيج يف صعيد عرفات ،وهل حيصل للمسلم يف مثل هذه البالد أجر

صوم يوم عرفة؟ وإن كان يوافق العيد يف السعودية أفتوان أاثبكم هللا.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد..
فإذا كان املسلم يف بلد يعمل الرؤية الشرعية ،ويعتمدها طريقاً إلثبات التاريخ فإن املسلم فيه يعمل
مبقتضى ما أثبته املختصون عنده ،ويصوم عرفة يوم التاسع ،ولو كان يوافق يف مكة اليوم الثامن أو

العاشر ،أما يف املناسك فإنه يعمل ابلرؤية حسب ثبوهتا يف مكة ،عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الصوم يوم تصومون ،والفطر يوم تفطرون ،واألضحى يوم

تضحون"،رواه الرتمذي ( ، )697وأبو داود ( )2324وابن ماجة ( ، )1660ومثله عن عائشة -
رضي هللا عنها -عند الرتمذي ( ، )802وصححه األلباين يف السلسلة برقم ( ، )224وهللا املوفق

واهلادي.
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هل نتبع مكة يف رؤية اهلالل؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

حنن نعيش يف هونج كونج ،ويومنا يبدأ قبل مخس ساعات من مكة ،حنن نرى القمر هنا مث نعمد إىل
الصوم ،أو نعلن العيد ،وغالباً نتأخر يوماً عن مكة ،هل نتبع مكة يف إعالن الصيام والعيد؟ أو نتطلع

لرؤية اهلالل إذا تبعنا مكة سنؤدي العيد والرتاويح قبلها خبمس ساعات سيكون من الصعب أداء

صالة الرتاويح عند إعالن الرؤية يف مكة (إعالن الرؤية يف مكة يف الثامنة مساء ،ويف هونج كونج
الواحدة صباحاً)  ،أرجو التوجيه ،ماذا نفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
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فهذه املسألة حمل خالف بّي أهل العلم ،كما ال خيفى ،واألرجح من األقوال :أن لكل بلد رؤيته ،ال
سيما مع اختالف املطالع كما هي احلال يف اختالف املطالع بّي الصّي وبّي اململكة العربية

السعودية؛ يدل هلذا احلديث عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما -يف صحيح مسلم (، )1087
عن كريب أن أم الفضل بنت احلارث بعثت إىل معاوية -رضي هللا عنهما -ابلشام ،قال :فقدمت

الشام ،فقضيت حاجتها ،واستهل على رمضان ،وأان ابلشام ،فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ،مث قدمت
املدينة يف آخر الشهر ،فسألين عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -مث ذكر اهلالل فقال :مىت رأيتم

اهلالل؟ فقلت :رأيناه ليلة اجلمعة ،فقال :أنت رأيته؟ فقلت :نعم ،ورآه الناس ،وصاموا ،وصام معاوية
 -رضي هللا عنه -فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثّي أو نراه ،فقلت:

أوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال" :ال ،هكذا أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،"-قال

النووي يف شرح صحيح مسلم (...." : )197/7إمنا مل يعمل ابن عباس -رضي هللا عنهما -خبرب

كريب  ...ألن الرؤية مل يثبت حكمها يف حق البعيد" ا .هـ .وعلى كل حال ،فاملهم أال يكون هذا
األمر سبباً يف الفرقة والشقاق ،كما هي احلال يف واقع بعض اجلاليات املسلمة يف بالد الكفر،

ولألسف ،بل الواجب أن يتفق عوام املسلمّي هناك مع علمائهم ،وإذا كان املسلمون يف الصّي
سيتبعون ما تكون عليه الرؤية يف مكة ،بناء على توجيه أهل العلم منهم ،فإهنم مىت ما أعلنوا أن

رمضان قد ثبت بتلك الرؤية فإنه يشرع هلم صالة الرتاويح ،ولو يف وقت متأخر من الليل؛ ألن صالة

القيام ال ينتهي وقتها إال بطلوع الفجر ،ولو صالها كلٌّ يف بيته تلك الليلة فاألمر واسع حبمد هللا،

وهللا -تعاىل -أعلم.-
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االعتماد على توقيت قرنتش يف والدة اهلالل
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل
التاريخ 1425/06/30هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
اهليئة املوكل إليها حتديد الشهور يف دولتنا هي هيئة علمية فلكية ،وليست شرعية ،واملهندسون
العاملون هبا يعتربون بداية الشهر اهلجري يف اليوم الذي يثبت قبل فجره والدة اهلالل فلكياً ،ولو

كانت الوالدة متت بعد غروب مشس اليوم السابق ،أي أنه يستحيل رؤيته ،فرغم أن هالل شهر

شوال يولد يوم االثنّي املوافق 2003/11/24م الساعة الثانية صباحاً أعترب هذا اليوم أول أايم

شهر شوال؛ ألنه ولد اهلالل قبل طلوع فجره ،فهل هذا معترب شرعاً؟.
اجلواب
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الذي يقول مبثل هذا القول ،وحيتج ابلفلك هو يف الواقع يعتمد على توقيت (جرنتش) الذي يعترب
جمموعة من الفلكيّي غري املسلمّي ،وبعض املسلمّي كذلك يعتربون هذا االعتبار أبن الوالدة إذا

كانت قبل الثانية عشرة مساء فالليلة واليوم التايل هلا يعترب أول الشهر ،وإذا كانت والدة اهلالل بعد
الثانية عشرة مساء بتوقيت (جرنتش) أبن كان يف الساعة الواحدة أو الثانية ،أو الثالثة ،أو الرابعة
صباحاً فهم يعتربون أن هذه الليلة ،واليوم التايل هلا هو آخر الشهر ،والذي جرت عليه اململكة

السعودية ،وهو أمر يتفق مع املقتضى الشرعي هو أن الوالدة إذا كانت قبل غروب الشمس ،وجاء

من يشهد برؤية اهلالل اعتربت الليلة أو الشهر ،واليوم التايل هلا هو كذلك ،أول الشهر ،وأما إذا
كانت والدة اهلالل بعد غروب الشمس أبن كانت الساعة السابعة ،أو الثامنة ،أو التاسعة ،وحنو

ذلك أي بعد غروب الشمس ،فهذه الليلة تعترب آخر أايم الشهر ،وال اعتبار لتوقيت (جرنتش) ،

سواء أكانت الوالدة قبل الثانية عشرة بتوقيت (جرنتش) أو بعد الثانية عشرة بتوقيت (جرنتش) ،
وإمنا املعترب يف ذلك هو غروب الشمس قبل والدة اهلالل ،أو بعد والدة اهلالل ،فإن غربت الشمس
قبل والدة اهلالل صارت الليلة آخر ليلة من أايم الشهر ،وإن غربت الشمس ،وقد كان اهلالل

مولوداً- ،أي :غربت الشمس بعد والدة اهلالل -مبعىن أن الشمس تغرب الساعة السادسة -

مثالً -وقد ولد اهلالل يف الساعة الرابعة ،أو الثالثة ،أو دون ذلك فتعترب الليلة هي أول الشهر،
واليوم التايل هو أول أايم الشهر .وهللا أعلم.
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االستشعار عن بعد وظهور اهلالل
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل

التاريخ 1425/2/15هـ
السؤال

هل االستشعار عن بعد يف معرفة ظهور اهلالل مبعىن مولد اهلالل معترب يف بداية الشهر القمري أم ال؟
أم ال بد من الرؤية البصرية للهالل يف اعتباره بداية الشهر؟ مع ذكر األدلة على ذلك.

مالحظة :بعد معرفة مولد اهلالل ابلتحديد كم يلزم من الوقت لظهوره حقيقة؟ وهل من الفقهاء من

اعترب بداية الشهر ابالستشعار عن بعد؟
اجلواب
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اجلواب عن هذا السؤال هو أنه فيما يتعلق ابجلانب الشرعي ،وإبثبات دخول شهر رمضان أو
خروجه فيجب أن نعمل ابحلساب الفلكي فيما يتعلق ابلنفي ،فإذا قيل أبن والدة اهلالل والدة فلكية
تكون بعد غروب الشمس ،يعين تغرب الشمس ،وملا يولد اهلالل بعد ،يعين :حيث ولد الساعة

التاسعة أو العاشرة أو الثامنة أو حنو ذلك ،وجاء من يشهد برؤية اهلالل بعد غروب الشمس مباشرة،
فهذا جيب أن تُرد هذه الرؤية مهما كانت ،فهي شهادة غري صحيحة ،إما أن يكون صاحبها وامهاً
ومغرتاً بكوكب ،أو حنو ذلك ،أو أن يكون كاذابً ،فال شك أن الشهادة معروف أبن من شروطها أن

حسا أو عقالً ،وهذه الشهادة مل تنفك عما يكذهبا بل اهلالل مل يولد؛ فكيف يرى
تنفك عما يكذهبا ًّ
قبل والدته؟ هذا فيما يتعلق ابلنفي؛ أما فيما يتعلق ابإلثبات فإذا كان اهلالل مولوداً قبل غروب
الشمس ،ومع ذلك مل ِ
أيت من يشهد ابلرؤية فنقول جيب أن يكون إثبات الرؤية عن طريق الشهادة

هبا؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري (، )1909

ومسلم ( )1081من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-فإذا كان اهلالل مولوداً قبل غروب
الشمس ،ومع ذلك مل يره ر ٍاء ،فال عربة بكونه مولوداً ومل يره أحد؛ ألننا متعبدون إبثبات اهلالل إثبااتً
صحيحا انفياً ملا يكون سبباً من أسباب رده؛ متعبدون إبثبات اهلالل ابلرؤية ال ابحلساب
شرعيًّا
ً

الفلكي.
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وبناء على هذا فينبغي أن يكون هذا حمل اعتبار ،أما من يقول أبن الرؤية وإن كان اهلالل مولوداً
ً
فينبغي أن تكون ممكنة الرؤية فنقول هذا شرط غري صحيح ،والذين يقولون بشرط إمكان الرؤية هم
خمتلفون يف مىت متكن الرؤية ،هل متكن أن تكون على زاوية حمددة على درجة حمدودة؟ هم خمتلفون يف

تقدير الزاوية البُعدية ،ويف تقدير الدرجة نفسها ،فبعضهم يقول :سبع درجات ،وبعضهم يقول :مخس
درجات ،وبعضهم يقول :أربع درجات ،فهذا فيه خالف ،وبناء على هذا فيجب علينا أال يكون

للقول إبمكان الرؤية اعتبار ،فاهلل  -سبحانه وتعاىل -على كل شيء قدير ،وعنده من القدرة -

سبحانه وتعاىل -ما جيعل لبعض عباده من قوة اإلبصار ما يبصرون القمر وهو يساير الشمس ،سواء
كان خلفها أو أمامها ،أو عن ميينها ،أو عن يسارها ،فهناك جمموعة من الناس م هن هللا  -سبحانه

وتعاىل -عليهم بقوة اإلبصار ،وال يتأثرون أبشعة الشمس ،يعين على أساس أن أشعة الشمس متنع
الرؤية ،فهذا يف الواقع غري معترب - ،وهللا أعلم.-

ولعل السائل يتحدث عن االستشعار يريد به إمكان الرؤية وعدم إمكاهنا ،فنحن نفرق بّي إمكان

الرؤية وبّي والدة اهلالل ،أما الوالدة فهي معتربة يف حال النفي ،وال جيوز أن تثبت رؤية ،واحلال أن
اهلالل مل يولد ،وقد غربت الشمس قبل والدته ،فهذا ال جيوز أن نثبت رؤية أتيت هبذا الشيء ،أما إذا

كانت الوالدة موجودة قبل غروب الشمس ،ولكن هناك من يقول ابستحالة الرؤية ،فنقول كلمة

(استحالة) هذه غري صحيحة؛ بل من رأى اهلالل وهو مولود فرؤيته معتربة ،فيجب إجراء ما يتعلق
هبذه الرؤية واألخذ هبا.
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هل يعتمد يف رؤية اهلالل على احلساب؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/ثبوت شهر رمضان ورؤية اهلالل
التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كما تعرفون ،إن بلدان تعتمد على الفلكيّي دون الرؤية يف تعيّي األشهر القمرية ,ويف رمضان املاضي

انفردت بلدان مع طائفة من العراقيّي ابلفطر ،الكثري من الناس صاموا يوم العيد حبجة أن الرؤية ال

تثبت إال ابلعّي ,وأن شرقنا وغربنا من دول العامل اإلسالمي صائمون ,وأن اهلالل قد ولد على ما قال
الفلكيون يف الظهرية ,وال ميكن رؤيته عند غروب يوم الشك ,فهل عملهم هذا مشروع؟ أفتوين

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ِ
ِ
ب َوَال
الصواب أنه ال عربة ابحلساب الفلكي؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم " :إ هان أُ همةٌ أ ُّميهةٌ َال نَكْتُ ُ
ش ْه ُر َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا"َ .و َع َق َد ِْ
ب ،ال ه
ام ِيف الثهالِثَ ِة .أخرجه البخاري ( )1913ومسلم
اإل ْهبَ َ
سُ
َْحن ُ
( . )1080وقال سبحانه وتعاىل( :فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم ال ه
ص ْمهُ) [البقرة. ]185:
ش ْه َر فَـلْيَ ُ

وموا لُِرْؤيَتِ ِه وأَفْ ِط ُروا لرؤيتِ ِه ،فَِإ ْن أُ ْغ ِم َي َعلَْي ُك ْم فَاقْ ُد ُروا لَهُ" .أخرجه
وقال عليه الصالة والسالمُ :
"ص ُ
ِ
ّي" .أخرجه البخاري
البخاري ( )1900ومسلم ( . )1080ويف لفظ" :فَأَ ْك ِملُوا ع هدةَ َش ْعبَا َن ثَالثِ َ
( . )1909واألحاديث يف هذا كثرية ،فالصحيح أن الشهر يدخل أبحد أمرين:
األمر األول :رؤية هالله.

يوما إذا مل يُر اهلالل.
األمر الثاين :إكمال عدة شعبان ثالثّي ً

أيضا -شهر شوال يثبت بواحد من أمرين :رؤية هالله ممن تعترب رؤيته ،والثاين :إكمال عدة
ومثلهً -
يوما.
رمضان ثالثّي ً

وأما ابلنسبة لوضعكم ،وأن بلدكم يتابعون احلساب فيظهر يل أنك تصوم وتفطر مع الناس ،فإذا كان

ص ْو ُم
الناس يصومون ويفطرون ابحلساب الفلكي فإنك تتابعهم؛ حلديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه" :ال ه
ِ
يوم تُـ ْف ِط ُرو َن" .أخرجه الرتمذي ( )697وأبو داود ( )2324وابن ماجه
طر َ
َ
يوم تَ ُ
صومو َن ،والف ُ
( . )1660وهللا أعلم.
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على من جيب الصيام؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1423/9/1هـ
السؤال

على من جيب صيام رمضان؟

اجلواب

أداء على كل مسلم ابلغ عاقل قادر مقيم خال من املوانع.
الصيام جيب ً
فهذه ستة أوصاف :مسلم .ابلغ .عاقل .قادر .مقيمٍ .
خال من املوانع.
فأما الكافر :فال جيب عليه الصوم وال غريه من العبادات.

ومعىن قولنا" :ال جيب عليه الصوم" أنه ال يلزم به حال كفره ،وال يلزمه قضاؤه بعد إسالمه ،ألن
"وَما َمنَـ َع ُه ْم أَ ْن تُـ ْقبَ َل ِم ْنـ ُه ْم نَـ َف َقا ُهتُ ْم إِهال أ هَهنُ ْم َك َف ُروا
الكافر ال تقبل منه العبادة حال كفره ،لقوله تعاىلَ :

ِِ
ِ ِ ِِ
ين َك َف ُروا
ِاب هَّلل َوب َر ُسوله" اآلية[ ،التوبة . ]54:وال يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم لقوله تعاىل" :قُ ْل للهذ َ
ف" اآلية [األنفال. ]38 :
إِ ْن يَـ ْنـتَـ ُهوا يُـ ْغ َف ْر َهلُ ْم َما قَ ْد َسلَ َ

لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات ،حال كفره؛ لقوله تعاىل عن أصحاب اليمّي وهم يتساءلون
ِ
ك ِمن الْمصلِّّي * وَمل نَ ُ ِ
ّي * َوُكنها
ك نُطْع ُم ال ِْم ْسك َ
عن اجملرمّيَ " :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر * قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اخلَائِ ِ
وض َم َع ْ
ّي" [املدثر. ]47-42:
ضَ
َخنُ ُ
*ح هىت أ ََات َان الْيَق ُ
ّي* َوُكنها نُ َك ّذ ُ
ب بِيَـ ْوم ال ّدي ِن َ
فذكرهم :ترك الصالة وإطعام املسكّي من أسباب دخوهلم النار؛ يدل على أن لذلك أتثرياً يف دخوهلم
النار.
بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم هللا من طعام وشراب ولباس لقول هللا تعاىل" :
ات جنَاح فِيما طَ ِعموا إِذَا ما اتهـ َقوا وآمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
لَْيس َعلَى اله ِذين آمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ ِ
ات مثُه
ص َ
َ ْ َ َ َ
صاحلَ ُ ٌ َ ُ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
سنُوا َو ه
ّي" [املائدة. ]93:
اَّللُ ُحي ُّ
آمنُوا مثُه اتهـ َق ْوا َوأ ْ
ب ال ُْم ْحسن َ
اتهـ َق ْوا َو َ
َح َ

()484/6

فنفي اجلناح عن املؤمنّي فيما طعموا يدل على ثبوت اجلناح على غري املؤمنّي فيما طعموا.
ولقوله تعاىل" :قُل من ح هرم ِزينةَ هِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ادهِ والطهيِب ِ
ات ِمن ِ ِ
آمنُوا ِيف
ْ َْ َ َ َ
اَّلل الهِيت أَ ْخ َر َج لعبَ َ َّ
ين َ
الر ْزق قُ ْل ه َي للهذ َ
َ ّ
ِ
ا ْحلَيَاةِ ُّ
صةً يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" اآلية [األعراف. ]32 :
الدنْـيَا َخال َ
ِ
ِِ
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
صةً يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" يدل على أن احلكم يف غري املؤمنّي خيتلف
الدنْـيَا َخال َ
ين َ
فقوله " :للهذ َ
عن احلكم يف املؤمنّي.
ولكن إذا أسلم الكافر يف أثناء رمضان ،مل يلزمه قضاء ما سبق إسالمه ،فإذا أسلم يف ليلة اخلامس
عشر مثالً ،فاألايم األربعة عشر ال يلزمه قضاؤها.

وإذا أسلم يف أثناء اليوم لزمه اإلمساك دون القضاء ،فإذا أسلم عند زوال الشمس مثالً ،قلنا له:
أمسك بقية يومك وال يلزمك القضاء؛ فنأمره ابإلمساك؛ ألنه صار من أهل الوجوب وال أنمره

ابلقضاء؛ ألنه قام مبا وجب عليه وهو اإلمساك من حّي أسلم ،ومن قام مبا جيب عليه مل يكلف

إبعادة العبادة مرة اثنية.
أما العقل :وهو الوصف الثاين للوجوب:

فالعقل هو ما حيصل به امليزة :أي التمييز بّي األشياء ،فإذا مل يكن اإلنسان عاقالً فإنه ال صوم عليه
كما أنه ال جيب عليه شيء من العبادة سوى الزكاة.

ومن هذا النوع  -أي :ممن ليس له عقل  -أن يبلغ اإلنسان سناً يسقط معه التمييز ،وهو ما يعرف

عند العامة ابهلذرات ،فال يلزم املهذري صوم ،وال يلزم عنه إطعام؛ ألنه ليس من أهل الوجوب.
أما الوصف الثالث :فهو البلوغ.

وحيصل البلوغ بواحد من أمور ثالثة:
 .1إما أبن يتم اإلنسان مخس عشرة سنة.
 .2أو أن تنبت العانة ،وهي الشعر اخلشن الذي يكون عند القبل.
 .3أو ينزل املين بلذة سواء كان ذلك ابحتالم أو بيقظة.

 .4وتزيد املرأة أمراً رابعاً هو :احليض ،فإذا حاضت املرأة بلغت.

وعلى هذا :فمن مت له مخس عشرة سنة من ذكر أو أنثى ،فقد بلغ.
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ومن نبتت عانته ولو قبل مخس عشرة سنة من ذكر أو أنثى ،فقد بلغ.
ومن أنزل منيًّا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل مخس عشرة سنة ،فقد بلغ.
ومن حاضت ولو قبل مخس عشرة سنة ،فقد بلغت.
ورمبا حتيض املرأة وهي بنت عشر سنّي.

وهنا جيب التنبه هلذه املسألة اليت يغفل عنها كثري من الناس ،فإن بعض النساء حتيض مبكرة وال

تدري أنه يلزمها الصوم وغريه من العبادات اليت يتوقف وجوهبا على البلوغ؛ ألن كثرياً من الناس يظن
أن البلوغ عند متام مخس عشرة سنة! وهذا ظن ال أصل له!

فإذا مل يكن اإلنسان ابلغاً ،فإن الصوم ال جيب عليه ،ولكن ذكر أهل العلم أن الويل مأمور أبن أيمر
موليه الصغري من ذكر أو أنثى ابلصوم ليعتاده حىت يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ ،وهذا ما كان

الصحابة رضي هللا عنهم يفعلونه ،فإهنم كانوا يصومون أوالدهم الصغار حىت إن الواحد منهم ليبكي
فيعطى لعبة من العهن يتلهى هبا حىت تغرب الشمس.

وأما الوصف الرابع :فهو أن يكون اإلنسان قادراً على الصوم.

أي يستطيع أن يصوم بال مشقة ،فإن كان غري قادر فال صوم عليه.

ولكن غري القادر ينقسم إىل قسمّي:

القسم األول :أن يكون عجزه عن الصوم مستمراً دائماً كالكبري واملريض مرضاً ال يرجى برؤه ،فهذا

يطعم عن كل يوم مسكيناً ،فإذا كان الشهر ثالثّي يوما أطعم ثالثّي مسكيناً ،وإذا كان الشهر تسعة

وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً ،ولإلطعام كيفيتان:

الكيفية األوىل :أن خيرج حبًّا من أرز أو بر ،وقدره ربع صاع بصاع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

أي مخس صاع ابلصاع املعروف هنا ويساوي كيلوين وأربعّي جراماً ابلرب اجليد الرزين ،يعين أنك إذا

وزنت من الرب الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعّي جراماً فإن هذا صاع بصاع النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-والصاع بصاع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أربعة أمداد ،فيكفي ألربعة مساكّي.
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وحيسن يف هذه احلال :أن جتعل معه إذا دفعته إىل الفقري أن جتعل معه شيئاً يؤدمه من حلم أو غريه

حسب ما تقتضيه احلال والعرف.

وأما الوجه الثاين من اإلطعام :فأن يصنع طعاماً يكفي لثالثّي فقرياً أو تسعة وعشرين فقرياً حسب
الشهر ويدعوهم إليه كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -حّي كرب ،وال جيوز أن

يطعم شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثالثّي أو التسعة والعشرين؛ ألنه البد أن يكون عن كل يوم
مسكّي.

أما القسم الثاين من العجز عن الصوم :فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ ،كمرض

حدث لإلنسان أثناء الصوم ،وكان يشق عليه أن يصوم ،فنقول له :أفطر واقض يوماً مكانه؛ لقول
ُخ َر" اآلية [البقرة :من . ]184
هللا تعاىل" :فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع هدةٌ ِم ْن أ هَايٍم أ َ
أما الوصف اخلامس :فهو أن يكون مقيماً ،وضده مسافر.

املسافر :وهو الذي فارق وطنه ال يلزمه الصوم لقوله تعاىل" :فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعلَى َس َف ٍر
ُخ َر".
فَ ِع هدةٌ ِم ْن أ هَايٍم أ َ

ولكن األفضل أن يصوم إال أن يشق عليه فاألفضل الفطر؛ لقول أيب الدرداء رضي هللا عنه :كنا مع

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف يوم شديد احلر وما فينا صائم إال رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -وعبد هللا بن رواحة.

أما إذا شق عليه الصوم؛ فإنه يفطر والبد؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -شكي إليه أن الناس
قد شق عليهم الصيام فأفطر ،مث قيل له :إن بعض الناس قد صام فقال" :أولئك العصاة ،أولئك

العصاة".

أما الوصف السادس :فهو أن يكون خالياً من املوانع.

أي :من موانع الوجوب ،وهذا خيتص ابملرأة ،فيشرتط يف وجوب الصوم عليها أداءً أالّ تكون حائضاً
وال نفساء.
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فإن كانت حائضاً أو نفساء :مل يلزمها الصوم ،وإمنا تقضي بدل األايم اليت أفطرت؛ لقول النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -مقراً ذلك" :أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم" ،فإذا حاضت املرأة فال

صوم عليها وتقضي يف أايم أخر.

وهنا مسألتان ينبغي التفطن هلما:

املسألة األوىل :أن بعض النساء تطهر يف آخر الليل ،وتعلم أهنا طهرت ولكنها ال تصوم ذلك اليوم

ظناً منها أهنا إذا مل تغتسل مل يصح صومها وليس األمر كذلك ،بل صومها يصح وإن مل تغتسل إال

بعد طلوع الفجر.

وأما املسألة الثانية :فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها احليض
قبل أن تصلي املغرب ،فبعض النساء تقول :إنه إذا أاتها احليض بعد الفطر وقبل صالة املغرب فإن

صومها ذلك النهار يفسد وكذلك بعض النساء يبالغ أيضاً ويقول :إذا جاءها قبل صالة العشاء فإن
صومها ذلك اليوم يفسد وكل هذا ليس بصحيح.

فاملرأة إذا غربت الشمس ،وهي مل تر احليض خارجاً فصومها صحيح حىت لو خرج بعد غروب

الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح.

وهذه ستة أوصاف إذا اجتمعت يف اإلنسان وجب عليه صوم رمضان أداء وال حيل له أن يفطر ،فإن

ختلف واحد منها فعلى ما تقدم.

[فقه العبادات البن عثيمّي .ص. ]178 -173:
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صحة حديث تبييت النية للصيام
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1422/9/24هـ

السؤال

ماصحة حديث " من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له "
اجلواب

حديث من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له.

أخرجه أبو داود وغريه ـ كما سيأيت ـ فقال يف ،823/2ابب النية يف الصيام ح (: )2454

حدثنا أمحد بن صاحل ،حدثنا عبد هللا بن وهب ،حدثين ابن هليعة ،وحيىي بن أيوب عن عبد هللا بن أيب

بكر بن حزم ،عن ابن شهاب ،عن سامل بن عبد هللا ،عن أبيه ،عن حفصة زوج النيب أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال":من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له".
خترجيه:

*أخرجه ابن خزمية  212/3ح ( )1933عن حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ،ويونس بن عبد
األعلى ،كالمها عن عبد هللا بن وهب به بنحوه.

*وأخرجه أمحد  287/6عن حسن بن موسى األشيب ،والطحاوي يف " شرح املعاين " ،54/2

والطرباين يف " الكبري "206/23ح ( )367من طريق عبد هللا بن يوسف ،كالمها (حسن ،وعبد هللا)
عن ابن هليعة به بنحوه ،إالّ أن حسن بن موسى مل يذكر ابن عمر.
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*وأخرجه الرتمذي  ،108/3ابب ما جاء " ال صيام ملن يعزم من الليل " ح ( )730من طريق سعيد
بن أيب مرمي ،والنسائي  ،196/4ابب ذكر اختالف الناقلّي خلرب حفصة ( ، )2339والدارمي

 431/1ح ( )1650من طريق سعيد بن شرحبيل ،والنسائي ح ( )2332من طريق شعيب بن
الليث بن سعد ،كالمها (سعيد ،وشعيب) عن الليث سعد ،والنسائي ح ( )2333من طريق أشهب،
وابن حبان يف " اجملروحّي "  ،46/2والدارقطين  135/2ح ( ، )2193والبيهقي  203/4من

طريق عبد هللا بن عباد املصري ،عن املفضل بن فضالة ،أربعتهم (ابن أيب مرمي ،والليث ،وأشهب،
واملفضل) عن حيىي بن أيوب به بنحوه إالّ أن سعيد بن شرحبيل أسقط ابن شهاب يف حديثه ،وقال

املفضل يف حديثه :عن حيىي بن أيوب ،عن حيي بن سعيد األنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة ،ويف

رواية أشهب قال :عن حيىي وآخر.

*وأخرجه ابن أيب شيبة  292/2ح ( )9111ـ ومن طريقه ابن ماجه  542/1ابب ما جاء يف فرض

الصوم من الليل واخليار يف الصوم ح ( )1700ـ عن خالد بن خملد القطواين ،عن إسحاق بن حازم،
عن عبد هللا بن أيب بكر به بنحوه ،إالّ أنه مل يذكر الزهري يف حديثه.

*وأخرجه مالك يف " املوطأ "  288/1ح ( ، )5ومن طريقه النسائي  197/4ح (. )2341
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والنسائي  197/4ح ( )2338 ،2337من طريق ابن املبارك ،وعبد الرزاق  275/4ح ()7786
ـومن طريقه البخاري يف " التاريخ األوسط"  .252/2كالمها (ابن املبارك ،وعبد الرزاق) عن معمر،
والنسائي  197/4ح ( )2334من طريق ابن جريج ،والنسائي  197/4ح ( )2335من طريق

عبيد هللا بن عمر ،والنسائي  197/4ح ( )2338من طريق ابن املبارك ،عن ابن عيينة ،والبخاري

يف " األوسط "  253/2من طريق عبد الرمحن بن إسحاق املدين ،وعقيل سبعتهم (مالك ،وابن
جريج ،وعبد هللا ،ومعمر ،وابن عيينة ،وعبد الرمحن ،وعقيل) عن الزهري به بنحوه إالّ أهنم مجيعاً -
سوى ابن جريج  -جعلوه موقوفاً على حفصة ،ومل يذكر معمر  -فيما رواه عنه عبد الرزاق  -ابن

عمر يف حديثه ،وقال أي معمر ـ فيما رواه عنه ابن املبارك  -وابن عيينة :عن ابن شهاب ،عن محزة
بن عبد هللا ابن عمر ،عن أبيه عن حفصة قوهلا ،وزاد عقيل :وابن عمر ،وجعله مالك :عن الزهري

عن حفصة وعائشة قوهلما.
*وأخرجه الطحاوي يف " شرح املعاين "  55/2من طريق صاحل بن أيب األخضر ،والبخاري  -معلقاً
 يف " التاريخ األوسط "  253/2عن عبد الرمحن بن منر ،كالمها (صاحل ،وابن منر) عن سامل ،عنأبيه موقوفاً عليه.

*ورواه مالك يف " املوطأ "  288/1ح ( ، )5ومن طريقه النسائي  198/4ح ( ، )2343والنسائي

 192/4ح ( )2342من طريق املعتمر بن سليمان ،وعبد الرزاق  275/4ح ( ، )7787كالمها
(املعتمر ،وعبد الرزاق) عن عبيد هللا بن عمر ،وعبد الرزاق ح ( )7787عن ابن جريج ،والطحاوي

يف " شرح املعاين "  55/2من طريق موسى بن عقبة،

أربعتهم (مالك ،وعبيد هللا ،وابن جريج ،وموسى) عن انفع ،عن ابن عمر قوله ،إالّ أن ابن جريج

وعبيد هللا بن عمر  -فيما رواه عنه عبد الرزاق  -جعاله عن حفصة موقوفاً عليها.
احلكم عليه:
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إسناد أيب داود متصل ورجاله ثقات ،سوى حيىي بن أيوب ،فإنه صدوق ،وابن هليعة وهو مضعّف.
وقد تبّي من التخريج السابق أنه وقع اختالف على عبد هللا بن أيب بكر بن حزم يف إسقاط ذكر
الزهري من اإلسناد ،والصواب مع من أثبته ،ألن اللذين أسقطاه مها :إسحاق بن حازم ،وحيىي بن

أيوب  -فيما رواه سعيد بن شرحبيل ،عن الليث بن سعد عنه  -وكالمها صدوق ،وقد خولفا :فأما
إسحاق بن حازم فخالصة حاله ما ذكره ابن حجر يف التقريب ( " : )100صدوق تكلم فيه للقدر
" وقد خالف من هو أوثق منه ،وأما سعيد بن شرحبيل فهو " صدوق " أيضاً ،كما يف التقريب

ولعل
( ، )237وقد خالفه شعيب بن الليث ،وابن وهب يف روايتهما عن الليث ،ومها أوثق منهّ ،
هذا االضطراب من قبل حيىي بن أيوب نفسه ،فقد سبق كالم األئمة يف حفظه ،حىت قال فيه اإلمام
أمحد :سيئ احلفظ.
فاحملفوظ إذن يف حديث عبد هللا بن أيب بكر ،هو ذكر الزهري بينه وبّي سامل ،فيبقى االختالف يف

رفع احلديث ووقفه.

وقد ظهر من التخريج السابق أن عبد هللا بن أيب بكر ،ومن اتبعه عن الزهري  -وهو ابن جريج -

قد خولفا يف رفع هذا احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،حيث رواه األكثرون من أصحاب

الزهري موقوفاً على حفصة ،وبعضهم جيعله موقوفاً على ابن عمر ،وبعضهم جيمع بينهما ،وهذا بيان
رواايهتم ـ ملخصاً ـ:

 - 1الزهري عن سامل عن ابن عمر عن حفصة موقوفاً عليها :وقد روى هذا الوجه عنه مالك ،وعبيد
هللا ،وعبد الرمحن بن إسحاق املدين ،وعقيل ،ويونس ،ومعمر  -فيما رواه عنه عبد الرزاق  ،-إالّ أنه
 -أي معمر  -مل يذكر (ابن عمر) يف حديثه ،وزاد عقيل :وابن عمر مع حفصة ،وجعله مالك :عن

الزهري ،عن حفصة ،وعائشة قوهلما.
 - 2الزهري عن سامل عن ابن عمر قوله :وقد رواه عنه صاحل بن أيب األخضر ،وعبد الرمحن بن منر،
ويونس ،وعقيل األيليان.
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وقد اتبع ساملاً  -فيما رواه اجلماعة جبعله موقوفاً على ابن عمر أو حفصة  -راواين آخران ومها:

 - 1انفع ،وقد رواه عن ابن عمر موقوفاً عليه  -فيما رواه عنه مالك وموسى بن عقبة ،وعبيد هللا

بن عمر  -فيما رواه عنه املعتمر بن سليمان  ،-ورواه انفع ،عن ابن عمر ،عن حفصة موقوفاً عليها
ـ فيما رواه عنه ابن جريج وعبيد هللا بن عمر ـ فيما رواه عنه عبد الرزاق ـ.

 - 2محزة بن عبد هللا بن عمر ،عن أبيه ،عن حفصة موقوفاً عليها :وقد رواه عنه سفيان بن عيينة،

ومعمر  -فيما رواه عنه ابن املبارك  -عن الزهري عنه .-

نص مجاعة من األئمة
وألجل تتابع هؤالء احلفاظ من أصحاب الزهري على رواية هذا الوجه ،فقد ّ

على ترجيح الوجه املوقوف ومنهم:

 - 1اإلمام أمحد :حيث قال " :ماله عندي ذلك اإلسناد ،إال أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان
جيدان " اهـ .نقله عنه امليموين ،كما يف شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،183/1وابن عبد

اهلادي يف التنقيح .282/2

 - 2البخاري :حيث قال يف " التاريخ األوسط " " :253/2غري املرفوع أصح " اهـ.

ونقل الرتمذي عنه يف " العلل الكبري " ( )118ح ( )202أنه خطأه  -أي مرفوعاً  -مث قال" :وهو
حديث فيه اضطراب ،والصحيح عن ابن عمر موقوف ،وحيىي بن أيوب صدوق " اهـ.

 - 3أبو حامت الرازي :فقد نقل عنه ابنه يف " العلل "  225/1قوله " :وقد روي عن الزهري عن
محزة عن ابن عمر عن حفصة قوهلا ،وهذا عندي أشبه " اهـ.
 - 4النسائي :ففي " التحفة " للمزي  286/11أنه قال " :الصواب عندان موقوف ،ومل يصح رفعه
 -وهللا أعلم  -ألن حيىي بن أيوب ليس ابلقوي ،وحديث ابن جريج ،عن الزهري غري حمفوظ " اهـ.

 - 5الرتمذي  " :108/3حديث حفصة [غريب] ال نعرفه مرفوعاً إالّ من هذا الوجه ،وقد روي

عن انفع عن ابن عمر قوله ،وهو أصح ،وهكذا أيضاً روي عن الزهري مرفوعاً ،وال نعلم أحداً رفعه
إالّ حيىي بن أيوب … " اهـ.
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 - 6الطحاوي يف شرح املعاين .55/2
 - 7الدارقطين كما يف " العلل " [/5ق  ]166حيث قال " :رفعه غري اثبت " اهـ.

 - 8ابن عبد الرب ،كما نقله عنه العنيين يف " عمدة القاري " .305/10
 - 9ابن الرتكماين ،كما يف " اجلوهر النقي " .202/4
 - 10املزي كما يف التحفة .285/11

 - 11ابن القيم ،كما يظهر من كالمه يف هتذيب السنن .331/3
 - 12ابن عبد اهلادي يف " التنقيح " .280/2
 - 13ابن كثري يف ختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب ص ( )306ح (. )247

وقد خالف هؤالء األئمة آخرون فصححوه مرفوعاً ومنهم:
 - 1ابن خزمية - ،كما تقدم .-

 - 3/2نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح  169/4ح ( )1924أن ابن حبان واحلاكم صححاه ،ومل
أجدمها يف املطبوع من صحيحهما.

 - 4البيهقي  202/4حيث قال " :وهذا حديث قد اختلف على الزهري يف إسناده ،ويف رفعه إىل
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وعبد هللا بن أيب بكر أقام أسناده ورفعه ،وهو من الثقات األثبات " اهـ.
مث ساق طريق ابن جريج اليت اتبع فيها ابن أيب بكر على الرفع  -وهذا  -فيما يظهر ميل منه إىل

ترجيح املرفوع.

 - 5اخلطّايب ،كما يف " املعامل " .332/3
 - 6ابن حزم يف احمللى .161/6

 - 7النووي يف " اجملموع " .289/6
فهذا ما يتعلق ابالختالف يف رفعه ووقفه ،على أن يف احلديث اختالفاً أوسع من هذا لكن ما ذكرته
هو غالب اخلالف فيه ،وما مل اذكره فهو عائد إليه ،وهللا أعلم.

وأما ما يتعلق ابالختالف يف إسناده على الزهري:

فقد رواه اإلمام مالك ،عن الزهري ،عن عائشة وحفصة قوهلما  -فلم يذكر ساملاً  -وما رواه عن

انفع ،عن ابن عمر قوله ،واتبعه عليه عبيد هللا بن عمر ـ كما تقدم ـ فهذان الوجهان كالمها حمفوظ

عن اإلمام مالك ،إالّ أن رواية الزهري ،عن عائشة وحفصة منقطعة ،ألنه مل يدركهما رضي هللا عنهما،
ولذا قال النسائي  -كما يف التحفة  285/11ـ " :أرسله مالك بن أنس ".
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وأما الطريق اليت رواها عبد هللا بن عباد املصري عن الفضل بن فضالة ،عن حيىي بن أيوب ،عن حيىي
بن سعيد األنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة مرفوعاً " من مل يبيت … " فال تصلح شاهداً للوجه

املرفوع ،ألن هذا اإلسناد مقلوب  -كما قال ابن حبان  -والصواب فيه :عن حيىي بن أيوب ،عن

عبد هللا بن أيب بكر ،عن الزهري ،عن سامل ،عن أبيه ،عن حفصة ،وآفة هذا اإلسناد ،هو عبد هللا بن

عباد املصري ،قال عنه ابن حبان يف " اجملروحّي " ":46/2شيخ يقلب األخبار ،روى عن املفضل بن
فضالة …مث ساق احلديث السابق -مث قال :روى عنه روح بن الفرج ،أبو الزنباع نسخة موضوعة
".اهـ.

وحديث عائشة هذا من رواية روح عنه ،وهو على ضعفه ،فقد تفرد به كما قال الدارقطين.

وقد جاء حديث آخر من حديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً بنحو حديث الباب أخرجه الدارقطين

 136/2ح ( )2197لكنه من رواية الواقدي ،وهو مرتوك ،ينظر نصب الراية .435/4

واخلالصة مما تقدم ما يلي:

 - 1أن الصواب عن عبد هللا بن أيب بكر ،هو إثبات الزهري بينه وبّي سامل.
 - 2أن احلديث اختلف يف رفعه ووقفه على الزهري ،وأن الراجح وقفه ،ألن املتقنّي حلديث الزهري

والعارفّي به ،رووه موقوفاً ،وهم أيضاً أكثر من الذين رفعوه ،وأن حذاق األئمة  -كما قال ابن عبد

اهلادي يف التنقيح  - 280/2من املتقدمّي على ترجيح املوقوف ،إما على ابن عمر ،أو على حفصة
رضي هللا عنهم ،وسند املوقوف صحيح.

 - 3أن ما روي مرفوعاً يف هذا الباب ،عن عائشة أو ميمونة بنت سعد ،فإنه ال يصح ،وهللا أعلم.
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صيام الصيب
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1425/9/10هـ

السؤال

هل يؤمر الصيب الذي مل يبلغ اخلامسة عشر ابلصيام كما يف الصالة؟

اجلواب

صحابة  -رضي هللا عنهم  -يفعلون
الصبيان الذين مل يَـ ْبـلُغوا ابلصيام إذا أطاقوه كما كان ال ه
نعم يُـ ْؤمر ِّ
ذلك بصبياهنم.

ص أهل العلم على أن الويل َأي ُمر من له والية عليه من الصغار ابلصوم من أجل أن يتمرنوا عليه
وقد ن ه
وأيلفوه وتنطبع أُصول اإلسالم يف نُـ ُفوسهم حىت تكون كالغريزة هلم .ولكن إذا كان يشق عليهم أو

يضرهم فإهنم ال يلزمون بذلك ،وإنين أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض اآلابء أو األمهات وهي منع

هعون أهنم مينعون
صبياهنم من الصيام ،على خالف ما كان ال ه
صحابة  -رضي هللا عنهم  -يفعلون ،يد ُ
الصبيان أمرهم بشرائع اإلسالم وتعويدهم
الصبيان رمحة هبم وإشفاقاً عليهم ،واحلقيقة أن رمحة ِّ
هؤالء ِّ

عليها وأتليفهم هلا .فإن هذا بال شك من حسن الرتبية ومتام الرعاية.
وقد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قوله" :إ هن ال هر ُجل َراع ِيف أ َْهل بَـ ْيتِه َوَم ْسئُ ٌ
ول َعن َر ِعيهتِ ِه"
البخاري ( ، )893ومسلم ( ، )1829والذي ينبغي على أولياء األمور ابلنسبة ملن والهم هللا عليه

من األهل والصغار أن يتقوا هللا تعاىل فيهم وأن أيمروهم مبا أمروا أن أيمروهم به من شرائع اإلسالم.
[الفتاوى البن عثيمّي  -كتاب الدعوة (. ] )146- 145/1
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ترك السحور مع بدء األذان

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/شروط الصيام

التاريخ 1423/9/8هـ
السؤال

هل جيب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر ،أم جيوز لنا األكل والشرب حىت ينتهي
املؤذن؟
اجلواب

إذا كان املؤذن معروفاً أبنه ال ينادي إال على الصبح فإنه جيب الكف عن األكل والشرب وسائر

املفطرات من حّي يؤذن.

أما إذا كان األذان ابلظن والتحري حسب التقاومي فإنه ال حرج يف الشرب أو األكل وقت األذان،
ملا ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :إن بالال يؤذن بليل ،فكلوا واشربوا حىت

ينادي ابن أم مكتوم".

قال الراوي يف آخر هذا احلديث" :وكان ابن أم مكتوم رجالً أعمى ،ال ينادي حىت يقال له :أصبحت

أصبحت" متفق على صحته.

واألحوط للمؤمن واملؤمنة احلرص على إهناء السحور قبل الفجر عمالً بقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم " :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" وقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -من اتقى الشبهات فقد
استربأ لدينه وعرضه".

أما إذا علم أن املؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر ،كفعل بالل فإنه ال حرج يف األكل

والشرب حىت ينادي املؤذنون الذين يؤذنون على الصبح عمالً ابحلديث املذكور.

[حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم ،لسماحة الشيخ ابن ابز ص] )170( :
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نية الصيام
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1423/9/4هـ
السؤال

هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

اجلواب

من املعلوم أن كل شخص يقوم يف آخر الليل ويتسحر ،فإنه قد أراد الصوم وال شك يف هذا ،ألن

كل عاقل يفعل الشيء ابختياره ال ميكن أن يفعله إال إبرادة.
واإلرادة هي النية ،فاإلنسان ال أيكل يف آخر الليل إال من أجل الصوم ،ولو كان مراده جمرد األكل مل
يكن من عادته أن أيكل يف هذا الوقت .فهذه هي النية ولكن حيتاج إىل مثل هذا السؤال فيما لو

قدر أن شخصاً انم قبل غروب الشمس يف رمضان وبقي انئماً مل يوقظه أحد حىت طلع الفجر من

اليوم التايل فإنه مل ينو من الليل لصوم اليوم التايل فهل نقول إن صومه اليوم التايل صوم صحيح بناء
على النية السابقة؟

أو نقول :إن صومه غري صحيح ألنه مل ينوه من ليلته؟

نقول :إن صومه صحيح ألن القول الراجح أن نية صيام رمضان يف أوله كافية؛ فال حيتاج إىل جتديد
النية لكل يوم؛ اللهم إال أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر يف أثناء الشهر فحينئذ البد من نية
جديدة الستئناف الصوم.
[الفتاوى البن عثيمّي ،كتاب الدعوة (. ] )145-144/1
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تبييت النية يف الصيام
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

مل أجزم بتبييت النية من الليل .فقلت يف نفسي إن شاء هللا سأصوم غري جازم ،وأخربت أبنه ال بد من
تبييت النية اجلازمة للفريضة ،فهل يصح يل يف هذه احلالة الصوم وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

صيام الواجب ال بد فيه من تبييت النية من الليل ،مبعىن أن اإلنسان يصوم ما بّي طلوع الفجر إىل

غروب الشمس كامالً بنية ويكون قد نوى أن يصوم هذا اليوم مجيعه من طلوع فجره إىل غروب

مشسه ،وأما صيام النفل فإن اإلنسان إذا مل يتعاط شيئاً من املفطرات بعد طلوع الفجر ،ونوى الصيام

بعد ذلك صح منه وأجزأه.
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هل نيتها للصوم منسحبة على كل األايم؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام/شروط الصيام
التاريخ 1426/10/18هـ
السؤال

امرأة تصوم القضاء يف شوال ،ونوت أال تقطع صيامها حىت تقضي ما عليها ،وكانت يف كل ليلة إذا

ابلعشاء (السحور) تنوي قبل نومها يف
تس هحرت تنوي أنه لصيام يوم غد ،وإذا نسيت أن تنوي َ

نفسها ،لكنها يف يوم تناولت وجبة العشاء ومل تنو نسياانً منها ،ومل تنو قبل نومها ،فهل نيتها اليت

نوهتا من قبل صاحلة ،وهي أن تكمل القضاء وال تقطعه.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فالعلماء  -رمحهم هللا -ذكروا أنه جيب تعيّي النية من الليل لصوم رمضان أو قضائه ،أو نذر ،أو
كفارة ،فمن مل يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له.

واملرأة السائلة ذكرت أهنا نوت أال تقطع صيام قضائها حىت تنهيه ،وأهنا إذا أكلت العشاء تنوي أنه

لصيام غد ،لكنها يف يوم أكلت ومل تنو شيئاً.
ضاء؛ ألن عشاءها -والذي مسته سحوراً -إمنا
فنقول :الذي يظهر يل  -وهللا أعلم -صحة صومها ق ً
هو عشاء من يريد الصوم ،بل قد مسته سحوراً ،والسحور إمنا هو ملن يريد الصيام ،وقد قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( :-هو حّي يتعشى ،يتعشى عشاء من يريد الصوم ،وهلذا يُفرق بّي
عشاء ليلة العيد ،وعشاء ليايل رمضان ،وهذا معىن قوهلم :ويكفي يف النية األكل والشرب بنية

الصوم .انتهى كالمه رمحه هللا .وهللا أعلم.
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حكم تبييت النية يف صيام الست من شوال
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/شروط الصيام

التاريخ 1426/10/11هـ
السؤال

مل أنو الصيام يف الليل يف أحد أايم الست من شوال ،وإمنا نويت يف النهار ،فهل يصح ذلك؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فهذه املسألة موضع خالف بّي أهل العلم ،فبعضهم قال :ال جيب تبييت النية لصوم النفل ،سواء

علي النيب -صلى هللا عليه
كان مطلقاً أو مقيداً؛ حلديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :دخل ّ

وسلم -ذات يوم ،فقال" :هل عندكم شيء؟ " فقلنا :ال .قال" :فإين إذن صائم" .مث أاتان يوماً آخر،
فقلنا :اي رسول هللا ،أهدي لنا حيس ،فقال" :أرنيه فقد أصبحت صائماً" .فأكل .أخرجه مسلم

(. )1154

فقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :فإين إذن صائم" يُفهم منه أنه مل يبيِّت النية للصوم من الليل.

وذهب بعض أهل العلم -كالشيخ ابن عثيمّي رمحه هللا -إىل أنه ال بد من تبييت النية من الليل يف

الصيام املعّي ،كالست من شوال ،ويوم عرفة ،ويوم العاشر من شهر هللا احملرم ،وغري ذلك من الصيام

املعّي؛ ألنه إذا صام من نصف النهار ال يصدق عليه أنه صام اليوم كله ،فالنيب -عليه الصالة
األجر على صيام األايم الستة كلها.
والسالم -رتهب َ

وأيضاً ملا ذكره مجع من العلماء أبن األجر إمنا يكون من حّي النية ،وحينئذ إذا كانت بداية الصوم

ليست من أول اليوم -يعين من طلوع الفجر -فسيكون أجره انقصاً ،فال ينال األجر املرتب على
صيام هذه الستة.

وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فال يصح صيامه على أنه نفل معّي ،وإمنا يكون نفالً
مطلقاً ،يعين له أجر صيام النفل املطلق ،وهذا الذي يظهر يل ،وهللا تعاىل أعلم.

()501/6

عليها قضاء أايم من رمضان وال تعلم عددها
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1422/8/10
السؤال

أفطرت يف رمضان أايماً ال أعلم عددها ابلضبط رمبا  4أو  5أو  ،6وذلك حينما كنت يف أول سين

البلوغ ظناً مين أن احلائض عدهتا جيب أن تكون سبعة أايم كاملة ،أي أنين كنت آكل وأشرب وأان قد

طهرت من الدورة حىت أكمل عدة سبعة األايم .سؤايل هو أنين مل أقضها وال أعلم عددها فكيف

أتصرف؟
اجلواب

املكلّف إذا أفطر أايماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة
طويلة ،واألخت السائلة تذكر أهنا أفطرت أايماً من رمضان بعد سن البلوغ ومل تقضها حىت اآلن

فنقول :الواجب عليك املبادرة إىل قضائها يف أسرع وقت ،وأما عددها فتبين على اليقّي حتقيقاً لرباءة

الذمة ،فإذا اكنت تشكّي هل هي أربعة أايم أو مخسة أو ستة فاجعليها ستة ،وأما اإلطعام فال جيب
عليك إطعام لكونك جاهلة ابحلكم.

()502/6

املرأة إذا أجهضت يف الشهر الثاين؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم احلائض والنفساء واجلنب

التاريخ 1422/10/28
السؤال

امرأة حامل يف الشهر الثاين ،أجهضت وأجري هلا عملية تنظيف ،هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان

اجلواب بـ (ال) فمىت تصلي؟
اجلواب

ما دام اإلجهاض يف الشهر الثاين ،فليس هلذه املرأة أحكام النفاس ،بل جتب عليها الصالة والصيام،

والدم جناسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي ،وإذا ش هق عليها صالة كل فريضة يف وقتها فلها أن جتمع

الظهر والعصر يف وقت أحدمها ،وأن جتمع املغرب والعشاء يف وقت إحدامها ،وإذا ش هق عليها الصيام
بوجود النزيف فلها أن تفطر ملرضها وتقضي ،وإذا صامت فصيامها صحيح؛ ألن هذا الدم ال مينع

الصيام.

()503/6

مريض ال يستطيع الصيام
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم الكبري واملريض

التاريخ 1425/9/10هـ
السؤال

يل أخ وجب عليه الصيام ،وهو يف سن الثالثة عشرة تقريباً ،وهو يعاين من مرض نقص يف نسبة

األمالح ،وجيب عليه أخذ دواء مدى حياته ،وهو تقريباً أيخذه كل ست ساعات وإال يعاين من
نقص ،ورمبا يدخل املستشفى إذا مل أيخذه ،وال أدري مدى حتمله حقيقة ،ولكن الظاهر وبعض

األطباء يقولون :إنه ال يستطيع ،وهو مل يصم رمضان ،فال أدري ماذا عليه أن يفعل؟ وهل كل رمضان

ال يصومه على مدى احلياة؟ وهل أيمث؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فكما هو
معلوم أن البلوغ حيصل ابلنسبة للذكر أبحد ثالثة أمور :بلوغ مخس عشرة سنة ،أو االحتالم ،أو

ي من هذه الثالثة سبق فاحلكم له .هذا وقد ذكرت أن أخاك
ظهور الشعر اخلشن حول القبل ،فأ ه

وجب عليه ،وهو يف سن الثالثة عشرة لعله بلغ ابالحتالم ،أو بظهور الشعر اخلشن حول القبل ،على

كل ما دام وجب عليه الصيام وهو مريض ،وقد قرر األطباء أنه ال يستطيع الصوم ،وأنه حباجة إىل

استعمال الدواء يف كل ست ساعات ،فهذا له حكم املريض الذي ال يستطيع الصوم فال جيب عليه
الصوم ،بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ،ويستمر على هذا مادام على تلك احلالة وال إمث عليه؛
ألنه معذور ملرضه الذي ال يستطيع الصوم معه ،ومىت ما شافاه هللا وزال عنه املرض فإنه يعود إىل

الصوم يف مستقبل حياته ،وما مضى ال شيء عليه فيه إال اإلطعام -كما تقدم ،-وهللا أعلم.

()504/6

مريض ابلسكر ،كيف يصوم؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم الكبري واملريض
التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

أان مريض مبرض السكر ،وأتناول إبر األنسولّي ،ومستوى السكر لدي ما بّي ( )250إىل ()400
أحياانً ،وأيضاً مريض ابلكلى وضغط الدم  -شفاان هللا وإايكم  -هل أًصوم رمضان أم أفطر؟ وما هي
الكفارة؟

اجلواب

إذا كنت ال تستطيع الصيام ،وقرر األطباء أن الصيام يضرك ،وأن املرض ال يرجى برؤه فعليك

اإلطعام عن كل يوم مسكيناً من الرب أو التمر أو األرز ،نصف صاع لكل يوم للمساكّي مجيعاً أو

مفرقة.

(اللؤلؤ املكّي من فتاوى ابن جربين فتوى ( )217ص (. ))158

()505/6

ال يستطيع الصوم وال اإلطعام فما احلكم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم الكبري واملريض
التاريخ 1424/9/9هـ

السؤال

لدينا رجل كبري يف السن أسلم  -وهلل احلمد -لكن لبعض األمراض اليت يعاين منها مل يستطع الصيام

يف رمضان ،وهو فقري جداً ،وأحياانً يبحث يف حمالت القمامة عن ثياب يلبسها ،أو أشياء

يستخدمها ،وقد وزع راتبه التقاعدي يف عدة أشياء فمعاشه يذهب ألقساط شقته ،وللوازم منزله ،وال

يبقى منه شيء ليدفع الكفارة ،وحنن نقوم ابلصدقة عليه كثرياً ،فهل يلزمه شيء؟.

اجلواب

هذا الرجل الذي أسلم على كرب سنه ،وقلة ذات يده جدير ابإلحسان إليه ،والرعاية اليت ُّ
تسد
حاجاته ،وحتفظ كرامته عن التبذل ابلبحث عن حوائجه يف املزابل والقمامات كما ورد يف السؤال،

بل ينبغي ملن عرف حاله من املسلمّي أن يغنوه عن ذلك ،وما دام أنه ال يستطيع الصوم لكرب سنه

ومرضه ،فإنه ال يلزمه إال اإلطعام ،فإن حصل له من صدقات املسلمّي ما يستطيع أن يطعم منه

فعليه ذلك ،وإن مل حيصل له إال ما يكفيه خباصة نفسه ،فال شيء عليه لقوله  -تعاىل " :-ال يكلف

هللا نفساً إال وسعها " [البقرة ، ]286 :وقوله  -تعاىل " :-فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن]16 :

 ،وقوله  -تعاىل" :-يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة ، ]185 :نسأل هللا أن يثبتنا

وإايكم على دينه.

()506/6

إجراء عملية جراحية يف رمضان ،ميكن إرجاؤها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم الكبري واملريض
التاريخ 1424/8/24هـ

السؤال

أان حباجة إلجراء عملية جراحية ضرورية وغري مستعجلة جداً ،ولكن بسبب طبيعة عملي أفضل أن
أجريها يف رمضان ،فهل يل ذلك؟ علماً أهنا توجب علي اإلفطار يف مدة العالج بعد العملية خالل

الشهر ،أفيدوين جزاكم هللا عنا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم جيوز لك أن جتري هذه العملية يف رمضان ما دامت ضرورية لك يف هذا الشهر أو غريه ما دام

التبكري إبجرائها يف صاحل عملك ،وعليك قضاء ما أفطرته من رمضان ،وال عليك إمث  -إن شاء هللا

 ،وإن استطعت أتجيل العملية إىل ما بعد رمضان حىت تسلم من القضاء هلذه األايم اليت أفطرهتا السيما وأنك ستفطر شهر رمضان كله فهو أحسن.

()507/6

دفع املريض فدية لصيامه
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم الكبري واملريض

التاريخ 1423/9/18هـ
السؤال

مريض ابلسكر ومبرض يف املعدة ومبرض نفسي أيضاً  -شفاه هللا  -ومل يستطع الصيام ،ولكنه يدفع

نقوداً كفارة عنه؛ فهل يكفي هذا؟ أم علي شيء آخر؟

اجلواب

تذكر أيها السائل أنك مصاب ابألمراض اليت ال تستطيع معها الصيام ،وأنك تدفع كفارة من النقود.
نقول :شفاك هللا مما أصابك وأعانك على أداء ما افرتض هللا عليها ،أما إفطارك من أجل املرض؛

فهذا شيء صحيح ال حرج فيه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام

يشق عليه أو يضاعف املرض ،وأمره أن يقضي األايم اليت أفطرها يف فرتة أخرى "فعدة من أايم أخر"
[البقرة. ]184:

هذا إذا كان املرض يرجى زواله ،أو خفته يف بعض األحيان؛ حبيث يستطيع أن يقضي يف فرتة أخرى.

أما إذا كان املرض مستمراً ومزمناً ال يرجى برؤه؛ فإنه يتعّي عليه اإلطعام لقوله تعاىل" :وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكّي" [البقرة. ]184 :
ومنهم املريض الذي مرضه مزمن.
واإلطعام ال يكون ابلنقود كما ذكرت ،وإمنا يكون اإلطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد؛ أبن

تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد املعتاد.
ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً.

فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد هبذا املقدار الذي ذكران عن كل يوم ،وال تدفع النقود؛ ألن هللا
سبحانه وتعاىل يقول" :وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكّي" [البقرة ]184 :؛ نص على الطعام.

[املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل بن فوزان (. ] )140/3

()508/6

عليها قضاء أايم من رمضان وختشى على جنينها
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1422/8/10
السؤال

علي قضاء أايم من رمضان املاضي ،وأخرته .وأان اآلن حامل يف الشهر التاسع ،وقد قضيت بعض
ه

هذه األايم أثناء احلمل فأحسست مبشقة وخفت على اجلنّي ،وأخشى أن يدخل رمضان القادم قبل

أن أمتكن من القضاء .فهل يكفيين اإلطعام عن األايم املتبقية؟ أفيدوين وفقكم هللا تعاىل.

اجلواب

عليك صيام األايم املتبقية ولو بعد رمضان وال حرج عليك "ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" ومثلك

مثل املريض الذي يفطر فإنه يقضي مىت ما استطاع ،وال جيزئك اإلطعام عن األايم اليت مل تقضيها إالّ
إذا عجزت عن الصوم ابلكليّة.

()509/6

صحة حديث " ليس من الرب الصيام يف السفر"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم املسافر
التاريخ 1425/09/05هـ

السؤال

ما صحة حديث " :ليس من الرب الصيام يف السفر"؟

اجلواب

حديث " ليس من الرب الصيام يف السفر" رواه عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عدة من الصحابة-

رضي هللا عنهم،-وسأكتفي هنا ببعض ما ثبت من ذلك ،ومنه حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا
عنه -قال :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف سفر فرأى زحاما ،ورجالً قد ظلل عليه،

فقال :ما هذا؟ فقالوا :صائم ،فقال " :ليس من الرب الصيام يف السفر " .أخرجه (البخاري ، )44/2

ابب قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملن ظلل عليه واشتد احلر " :ليس من الرب )1946( " ...

 ،و (مسلم  )786/2ح ( ، )1115و (أبوداود  ، )766/2ابب اختيار الفطر ( ، )2407و
(النسائي  )177/4ح ( ، )2262ويف (الكربى  )100/2ح ( ، )2570و (أمحد ،299/3
 ، )399 ،319 ،317و (الدارمي  )434/1ح ( )1661من طرق جابر -رضي هللا عنه.-

()510/6

أفطران مث أقلعت الطائرة فرأينا الشمس
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

يف شهر رمضان يكون إقالع بعض الرحالت وقت أذان املغرب فنفطر وحنن على األرض ،وبعد

اإلقالع واالرتفاع عن مستوى األرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً ،فهل منسك أم نكمل إفطاران؟

اجلواب

أكمل إفطارك ،والمتسك؛ ألنك أفطرت مبقتضى الدليل الشرعي؛ لقوله -تعاىل ":-مث أمتوا الصيام
إىل الليل " [البقرة ، ]187:وقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أقبل الليل من هاهنا ،وأشار إىل
املشرق وأدبر النهار من هاهنا ،وأشار إىل املغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ/حممد بن عثيمّي-رمحه هللا -فتوى رقم (. )1174

()511/6

الصوم أو الفطر للمسافر
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم املسافر
التاريخ 1425/09/17هـ

السؤال

إذا سافر املسلم فما األفضل له يف سفره :الفطر أم الصيام؟
اجلواب

املسألة فيها ثالثة أقوال:
القول األول :وهو ما مييل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -أن الفطر يف كل حال أفضل

لكل مسافر.

وعلته :أن الصوم قد أبطله بعض العلماء ،فذكر عن بعض الظاهرية أهنم يلزمون املسافر إذا صام يف
ُخ َر"
سفره أن يقضي أايم سفره؛ ألن هللا يقول" :فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع هدةٌ ِم ْن أ هَايٍم أ َ
[البقرة ]184:فكل من كان مسافراً يصوم عدة أايم سفره سواء أفطر أم مل يفطر.

ورد اجلمهور على هذا االستدالل وقالوا :إن اآلية فيها تقدير ،وتقديرها" :من كان على سفر فأفطر

فعدة من أايم أخر" وأما إذا كان على سفر وصام فال يلزمه عدة ،فكأن شيخ اإلسالم يقول :الصوم

يف السفر فيه خالف فهناك من يبطله ،فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من اخلالف؛ ألنه ليس هناك

خالف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خالف.

قال :فألجل اخلروج من اخلالف فأان أختار أن الفطر أفضل ،سواء وجدت مشقة أم مل توجد ،ولكن
شيخ اإلسالم يقيسه على زمانه؛ فزمانه يناسبه الفطر يف كل حال لغلبة املشقة.

القول الثاين :أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع املشقة والفطر جائز ،واستدل أصحاب هذا القول
حبديث جابر  -رضي هللا عنه  -قال :كنا يف سفر ويف حر شديد حىت إن أحدان ليضع يده على رأسه
من شدة احلر ،وما فينا صائم إال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وعبد هللا بن رواحة  -رضي

هللا عنه .-
وقالوا :إن اختيار النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -للصوم يف هذا احلر الشديد يدل على أنه أفضل

حىت ولو مع املشقة ،ولكن حنمل احلديث إما:
أ .على أنه خاص ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم .-
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ب .على أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وثق من نفسه ابلصرب وهلذا مل يصوموا كلهم.
القول الثالث :وهو أرجحها  -إن شاء هللا  -أن الصوم مع عدم املشقة أفضل والفطر مع املشقة
أفضل.

والدليل عليه :أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا خرج إىل مكة يف حجة الوداع صام هو وصحابته يف
رمضان حىت بلغوا عسفان أي صاموا حنو مثانية أايم ،فلما بلغوا ذلك قيل للرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -إن الناس قد شق عليهم الصيام ،فعند ذلك أفطر ،ويف رواية أنه قال للذين مل يفطروا:
"إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" وبلغه أن أانساً قد شق عليهم الصيام ومل يفطروا

فقال" :أولئك العصاة" فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم املشقة أفضل ومع املشقة ،فالفطر

أفضل مع أن الكل جائز ،كما ثبت يف حديث أنس  -رضي هللا عنه  -وغريه قال :كنا نسافر مع
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فمنا الصائم ومنا املفطر ،فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر
على الصائم.

[فتاوى الصيام البن جربين ص. ] )79-78( :
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الفطر يف السفر
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /صيام أهل األعذار/صوم املسافر

التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال هو عن الفطر يف السفر ،مىت يكون الفطر وكيف تكون النية ،معظم املشايخ إن مل يكن كلهم

جيمعون على أن الصوم بنية اإلفطار فاسد ،أي أن أصوم بنية أن أفطر إذا تعبت لو كنت مريضاً،
فمىت إذا تكون النية ومىت يكون اإلفطار يف السفر إذا علمت أين مسافر الساعة  10غداً ،وقد

يعرض عارض يؤخر السفر فال أسافر؟ فما العمل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

خالصة اجلواب عما سألت عنه -بعد اإلعراض عن تفاصيل ال يناسب طرقها هنا:-

 -1ال بد يف صوم الفرض من عقد النية من الليل -أي قبل طلوع الفجر-؛ حلديث حفصة  -رضي

هللا عنهم -يف السنن" :من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له" أخرجه أبو داود (، )2454

والرتمذي ( ، )730وهذا احلديث وإن كان الراجح وقفه ،إال أن العمل عليه عند مجاهري أهل العلم.
 -2إذا تقرر ذلك ،فال جيوز أن يرتك املقيم -الذي جيب الصوم عليه -عقد النية حىت ولو كان

عازماً على السفر لسببّي:

السبب األول :أن العربة يف جواز الفطر للمسافر هو تلبس اإلنسان بوصف السفر -أي حىت يفارق

عامر بلده ،وال تكفي نيته ،واملقيم ال يسمى مسافراً مبجرد النية.

السبب الثاين :أن اإلنسان  -كما ذكرت يف سؤالك -قد يعرض له موانع من السفر ،فبأي حجة
يستبيح الفطر ،وهو من أهل الصوم؟!.

 -3جيوز ملن عقد العزم على السفر أن يقول :إن سافرت أفطرت ،وال يؤثر هذا على صحة صيامه

فيما لو نقض نيته ،وعدل عن السفر؛ ألن الرتدد هنا ال يعود إىل النية يف أصلها بل إىل حال
املكلف ،أي :أنه علهق األمر على وجود سبب يبيح له الفطر .وهللا أعلم.

()3/7

الفطر أم متابعة املؤذن؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الصيام/مستحبات الصيام

التاريخ 1423/9/11هـ

السؤال

هل هناك دعاء مأثور عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عند وقت اإلفطار وما هو وقته؟ وهل
يتابع الصائم املؤذن يف األذان أم يستمر يف فطره؟

اجلواب
نقول إن وقت اإلفطار موطن إجابة للدعاء ألنه يف آخر العبادة وألن اإلنسان أشد ما يكون غالباً
من ضعف النفس عند إفطاره.
وكلما كان اإلنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إىل اإلانبة واإلخبات إىل هللا عز وجل.
والدعاء املأثور" :اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

ومنه أيضاً قول النيب عليه الصالة والسالم" :ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا".
وهذان احلديثان ،وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما.

وعلى كل حال :فإذا دعوت بذلك ،أو بغريه عند اإلفطار فإنه موطن إجابة ،وأما إجابة املؤذن وأنت
تفطر فنعم مشروعة؛ ألن قوله عليه الصالة والسالم" :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول" يشمل

كل حال من األحوال إال ما دل الدليل على استثنائه ،والذي دل على استثنائه إذا كان يصلي ومسع

املؤذن؛ ألن يف الصالة شغال ،كما جاء به احلديث.

على أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحة هللا عليه  -يقول :إن اإلنسان جييب املؤذن ولو كان يف
الصالة لعموم احلديث ،وألن إجابة املؤذن ذكر مشروع ولو أن اإلنسان عطس وهو يصلي يقول:
احلمد هلل ،ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول :احلمد هلل ،نعم يقول احلمد هلل وال أبس،

وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك ابب الوساوس فتستعيذ ابهلل منه وأنت تصلي.

لذا أنخذ من هذا قاعدة :وهو أن كل ذكر وجد سببه يف الصالة فإنه يقال؛ ألن هذه احلوادث ميكن
أن أنخذ منها عند التتبع قاعدة.
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لكن مسألة إجابة املؤذن  -وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقول هبا  -أان يف نفسي منها شيء ،ملاذا؟
ألن إجابة املؤذن طويلة توجب انشغال اإلنسان يف صالته انشغاالً كثرياً والصالة هلا ذكر خاص ال
ينبغي الشغل عنه.

فنقول :إذا كنت تفطر ومسعت األذان جتيب املؤذن.

بل قد نقول :إنه يتأكد عليك أكثر ألنك تتمتع اآلن بنعمة هللا وجزاء هذه النعمة الشكر ومن

الشكر إجابة املؤذن فتجيب املؤذن ولو كنت أتكل وال حرج عليك يف هذا.

وإذا فرغت من إجابة املؤذن فصل على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وقل :اللهم رب هذه

الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته.
[فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمّي (. ] )532 - 531/1
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تقدمي األذان يف رمضان
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/مستحبات الصيام
التاريخ 1423/9/8هـ
السؤال

ما حكم الذين يتقدمون يف األذان يف رمضان؟

اجلواب

الذين يتقدهمون يف األذان يف أايم الصوم يتسرعون يف أذان الفجر ويزعمون أهنم حيتاطون بذلك
للصيام وهم يف ذلك خمطئون لسببّي:
السبب األول :أن االحتياط يف العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -

يقول" :كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر" وما قال حىت يقرب
طلوع الفجر ،إذاً فاالحتياط للمؤذنّي :أن ال يؤذنوا حىت يطلع الفجر.

السبب الثاين :قد أخطأ هؤالء املؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر ،وزعموا أهنم حيتاطون
ألمر احتياطهم فيه غري صحيح ،لكنهم يفرطون يف أمر جيب عليهم االحتياط له وهو صالة الفجر،
فإهنم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين ال يصلون يف املساجد من نساء أو
معذورين عن اجلماعة صالة الفجر ،وحينئذ يكون أداؤهم لصالة الفجر قبل وقتها.

وهذا خطأ عظيم!! هلذا أوجه النصيحة إلخواين املؤذنّي أن ال يؤذنوا إال إذا تبّي الصبح وظهر هلم،

فإذا ظهر هلم سواء شاهدوا أبعينهم أو علموه ابحلساب الدقيق فإهنم يؤذنون ،وينبغي للمرء أن يكون

مستعداً لإلمساك قبل الفجر خالف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جداً قدم سحوره زاعماً
أن هذا هو أمر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بتأخري السحور ،ولكن ليس بصحيح فإن أتخري
السحور إمنا ينبغي إىل وقت يتمكن اإلنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر ،وهللا أعلم.
[فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمّي (. ] )530 - 529/1
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هل السحور واجب؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام/مستحبات الصيام
التاريخ 1425/09/03هـ

السؤال
هل السحور واجب؟ وما املراد ابلربكة يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم  :-فإن يف السحور بركة"؟

اجلواب

السحور هو األكلة قبيل اإلمساك وهو مستحب ،يقول عليه الصالة والسالم" :تسحروا فإن يف

السحور بركة" البخاري ( ، )1923ومسلم (. )1095

واألمر يف قوله" :تسحروا" لإلرشاد ،وألجل ذلك علله ابلربكة اليت هي كثرة اخلري.
وروي أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ترك السحور ملا كان يواصل ،فدل على أنه ليس بفرض ،ومن

األحاديث الدالة على استحباب السحور :أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر أصحابه  -رضوان هللا

عليهم  -أن يتسحروا ولو بتمرة أو مبذقة لَب حىت يتم االمتثال.

ويقول  -صلى هللا عليه وسلم " :-فصل ما بّي صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" مسلم
(. )1096
واملراد ابلربكة اليت يف احلديث أن الذي يتسحر يبارك له يف عمله فيوفق ألن يعمل أعماالً صاحلة يف

ذلك اليوم ،حبيث إن الصيام ال يثقله عن أداء الصلوات ،وال يثقله عن األذكار وعن األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر خبالف ما إذا ترك السحور فإن الصيام يثقله عن األعمال الصاحلة لقلة األكل،

ولكونه ما عهد األكل إال يف أول الليل.
[فتاوى الصيام ،البن جربين ص. ] )17- 16( :
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تعجيل الفطر يف رمضان
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/مستحبات الصيام
التاريخ 1425/11/03هـ

السؤال

السالم عليكم.

إخوة اإلميان :وبعد:
أريد أن أسأل يف ما خيص تعجيل اإلفطار يف رمضان الكرمي ،وقد وردت أحاديث الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -كثرية يف هذا الباب ،ومن جراء هذا السؤال قد وقع عندان خالف كبري يف هذه املسألة
منهم من ذهب إىل أنه بعد غياب قرص الشمس يباشر اإلفطار مستنداً إىل حديث الرسول -صلى

هللا عليه وسلم -إذا رأيتم قرص الشمس غرب فقد أفطر الصائم ،واجلمع الكبري من املسلمّي

العلماء واملتعلمون ذهب إىل حديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وهو ذهاب النهار وإتيان

الليل وغياب قرص الشمس ،أفيدوان وفصلوا لنا يف هذه املسألة رمحكم هللا ،والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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السنة للصائم أن يعجل الفطر إذا حتقق من غروب الشمس ،ففي الصحيحّي [البخاري ح
ول هِ
صلهى
ال َر ُس ُ
( ، )1954ومسلم ح ( ] )1100من حديث عمر -رضي هللا عنه -قال :قَ َ
اَّلل َ -
ِ
ه ِ
ت ال ه
س ،فَـ َق ْد أَفْطََر
ار ِم ْن َها ُهنَاَ ،وغَ َربَ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :-إِذَا أَقـْبَ َل اللهْي ُل م ْن َها ُهنَا َوأَ ْدبَـ َر النـ َ
هه ُ
ش ْم ُ
صائِم" .ويف الصحيحّي [البخاري ح ( )1955ومسلم ح ( ] )1101من حديث عب ِد هِ
اَّلل بْ ِن أَِيب
َْ
ال ه ُ
الُ :كنها مع رس ِ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
أَو َىف ر ِ
ض َي ه
ت
اَّللُ َع ْنهُ قَ َ
صائِ ٌم فَـلَ هما غَ َربَ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمِ -يف َس َف ٍر َو ُه َو َ
ول ه َ
ََ َُ
ْ َ
ال لِبـع ِ ِ
ول هِ
ال ه
اج َد ْح لَنَا
ت قَ َ
ال َاي َر ُس َ
اج َد ْح لَنَا فَـ َق َ
س ْي َ
س قَ َ َ ْ
ال انْ ِز ْل فَ ْ
ض الْ َق ْوم َاي فَُال ُن قُ ْم فَ ْ
اَّلل :لَ ْو أ َْم َ
ش ْم ُ
ول هِ
اج َد ْح
اج َد ْح لَنَا" ،قَ َ
ارا ،قَ َ
ال َاي َر ُس َ
قَ َ
ال :إِ هن َعلَْي َ
س ْي َ
ت قَال " َ:انْ ِز ْل فَ ْ
ال" :انْ ِز ْل فَ ْ
ك َهنَ ً
اَّلل :فَـلَ ْو أ َْم َ
صلهى ه
ال إِذَا َرأَيْـتُ ْم اللهْي َل قَ ْد أَقـْبَ َل ِم ْن َها
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -مثُه قَ َ
لَنَا" ،فَـنَـ َز َل فَ َج َد َح َهلُ ْم فَ َ
ب النِ ُّ
ش ِر َ
هيب َ -
صائِ ُم ،.ويف هذين احلديثّي دليل على استحباب تعجيل الفطر ،وأنه ال جيب إمساك
ُهنَا فَـ َق ْد أَفْطََر ال ه
جزء من الليل مطلقاً بل مىت حتقق غروب الشمس حل الفطر ،وقد ترجم عليهما البخاري بقوله:
ابب مىت حيل فطر الصائم ،وأفطر أبو سعيد اخلدري حّي غاب قرص الشمس " قال احلافظ ابن
حجر :غرض هذه الرتمجة اإلشارة إىل أنه هل جيب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم ال
وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاين لذكره أثر أيب سعيد يف الرتمجة ،لكن حمله إذا حتقق غروب
الشمس" [فتح الباري (. ] )196/4
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استعمال قطرة األنف أثناء الصوم
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود
عضو اللجنة العلمية ابملوقع

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/قطرة األنف واألذن والعّي
التاريخ 1426/09/01هـ

السؤال

أان مصابة حبساسية اجليوب األنفية ،وال أستطيع أن أتنفس إال ابستخدام قطرة أنف ،فهل هذه
القطرة تفطر الصائم؟ مع أنين أحس بطعم خفيف عند استخدامها.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت الكرمية:

( )1لقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف تعليم الوضوء" :وابلغ يف االستنشاق ،إال أن تكون
صائماً" [صحيح ابن خزمية ح]150:
ويؤخذ من هذا احلديث أمران:

أ -أن القطرة اخلفيفة اليت ال تصل إىل احللق ال تبطل الصوم؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلم -مل ينه
الصائم عن االستنشاق مطلقاً ،وإمنا أمره بعدم املبالغة فيه.

ب -أن القطرات الكثرية اليت تصل إىل احللق تفسد الصوم؛ ألنه -صلى هللا عليه وسلم -هنى
الصائم عن املبالغة يف االستنشاق ،واملبالغة من شأهنا أن توصل املاء إىل احللق .ويتبع ذلك االبتالع

فساد الصوم.

( )2ال عربة ابإلحساس ابلطعم؛ ألن حاسة الذوق على اللسان ،وهلذا ينص العلماء على أن تعمد

ذوق الطعام -من غري ابتالع جلزء منه -مكروه ،وليس مبطالً للصوم.

( )3على األخت السائلة أن تبتعد عن األمور اليت تثري عندها احلساسية أثناء الصوم ،وأن تغلب
جانب الوقاية ما استطاعت ،فإذا كان البد من استخدام العالج فلتتحفظ منه قدر اإلمكان.
تقبل هللا مين ومنك الصيام والقيام وأعاننا على مجيع الطاعات.
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حقن األنسولّي للصائم
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/احلقن واإلبر املغذية وإبر العالج واحلبوب

التاريخ 1424/8/29هـ

السؤال

أان مريض ابلسكري ،وأضطر حلقن نفسي ابألنسولّي مرتّي يف اليوم .وهلذا فأان ال أصوم وأخرج
الفدية نقداً بقيمة املبلغ الذي أفطر به .هل جيوز إعطاء الفدية هبذه الطريقة أي نقداً ،خصوصاً وأين
أفطر يف املطعم ولست متزوجاً ،وهل ميكن توزيع هذه الفدية على ثالثة مساكّي أو أكثر؛ ألين ال
أجد من هو حمتاج للفطور؟

اجلواب

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده

هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله اللهم صل على حممد

وعلى آله وسلم تسليماً.
وبعد:

فالصحيح إن شاء هللا تعاىل أن احملتاج إىل أخذ حقنة األنسولّي أن صومه صحيح وليس عليه قضاء

ويتم صومه؛ ألن هذا ليس أبكل وال شرب ،وليس بداخل إىل اجلوف من املنفذ املعتاد.

وهو قياس يطابق اختيار ابن تيمية رمحه هللا يف أن مداواة اجلائفة وكذلك احلقنة ال يكوانن سبباً
للفطر ،وهللا أعلم.
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هل يفسد الصيام إدخال املنظار يف املعدة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/احلقن واإلبر املغذية وإبر العالج واحلبوب

التاريخ 1425/09/06هـ

السؤال

السؤال :سؤايل  -أاثبكم هللا -هو :الوالدة  -أطال هللا يف عمرها  -عملت فحصا يسمى املنظار،
هرا موضعيًا (خباخ يف
وقد مت إدخاله من الفم إىل املعدة ،وقبل أن يعملوا هلا هذا الفحص وضعوا هلا خمد ً
بداية احللق) وكإجراء حترزي وضعوا املغ هذي من دون تدفقه داخل اجلسم( ،أي مق هفل) فما حكم
صيامها؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ،وبعد .فاجلواب أن إدخال
املنظار إىل املعدة  -فقط  -للكشف ال يضر الصيام ،فالصيام صحيح وأيضاً البخاخ يف احللق ال
يضر ،فهو مثل البخاخ الذي يستعمله املصاب ابلربو ،فال يضر الصيام؛ ألن إدخال املنظار وكذا

البخاخ ابحللق ليس أبكل أو شرب وال مبعنامها ،فالصيام معهما صحيح ،وهللا أعلم.
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هل تقضي ذلك اليوم؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/احلقن واإلبر املغذية وإبر العالج واحلبوب

التاريخ 1426/01/04هـ

السؤال

أان أستخدم حبوب منع احلمل ،وعندما بدأ رمضان قمت بشبك احلبوب أي استخدمت شريط
حبوب اثن لكي ال أتتيين الدورة يف رمضان ولكي أصوم مع الناس وأقرأ القرآن ،وأكثر من الصالة،

وكذلك صالة الرتاويح ،وغريه من التزود ابلطاعات اليت متنعين الدورة من أدائها ،ويف أحد األايم وأان

صائمة قمت وتوضأت لصالة العصر وصليت ،وبقيت على وضوئي وصليت به املغرب ،وبعد

املغرب حبوايل نصف ساعة ذهبت للحمام ووجدت الدورة قد أتتين ومل أحس أبعراضها ،مثل املغص،
سؤايل أاثبكم هللا ،هل أقضي ذلك اليوم أم ال؟ مع العلم أنه ال يوجد لدي ظن يغلب على اآلخر،
أي هل أتت بعد املغرب أم قبله ،وإذا قضيت ذلك اليوم من ابب االحتياط هل علي شيء؟ أفيدوين

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :ال يشرع لك أخذ احلبوب لقطع الدورة يف رمضان ،فإنك معذورة وقت نزول الدم عذراً شرعياً،
ويكتب لك  -إن شاء هللا  -أجر ما كنت تفعلينه عند عدم وجود الدم ،لعموم قوله صلى هللا عليه
وسلم" :إذا مرض العبد أو سافر كتب هللا -تعاىل -له من األجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"
صحيح اجلامع (. )200/1

اثنياً :ال يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي ورد يف السؤال؛ لعدم اليقّي يف حصول الدم فيه ،بل األمر
جمرد شك ،والشك ال اعتبار به هنا؛ ألنه يف مقابل األصل ،واألصل صحة صوم ذلك اليوم الذي

صمتيه .وهللا أعلم.
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هل للصائم وضع أدوية يف فمه للعالج
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/احلقن واإلبر املغذية وإبر العالج واحلبوب
التاريخ 1426/02/05هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما احلكم يف وضع أدوية داخل الفم ملعاجلة اجلروح يف اللسان أو اجلهة الداخلية من الشفة أثناء

الصيام؟ مع األخذ بكافة االحتياطات واحلذر من عدم وصول هذا الدواء إىل داخل احللق .لكن
يصل أتثري هذا الدواء إىل املعدة .هل ذلك يفسد الصيام؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وضع العالج يف فم الصائم ال يعد من املفطرات ،وهذا بشرط أن يتحاشى وصول شيء من هذا

الدواء إىل املعدة ،واألوىل له هو أتخري هذا األمر إىل ما بعد اإلفطار؛ ألن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -يف حديث لقيط بن صربة قال " :وابلِ ْغ ِيف ِاال ْستِْن َ ِ
صائِ ًما " أخرجه اخلمسة:
شاق إِهال أَ ْن تَ ُكو َن َ
ََ
أمحد ( ، )16383وأبو داود ( ، )142والرتمذي ( ، )788وابن ماجه ( ، )407والنسائي ()87
إبسناد صحيح.

فلوال أن املبالغة تؤثر يف الصوم ملا هنى عنها النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وألن هذا قد يكون
ذريعة إىل وصول شيء من هذا الدواء إىل جوف الصائم ،لذا فاألوىل له هو أتخري هذا األمر إىل ما
بعد اإلفطار أما إن وصل شيء من هذا الدواء إىل املعدة فقد أفطر بذلك .وهللا أعلم.
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مريض ابلفشل ال ُكلوي ،كيف يصوم؟

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/خباخ الربو وغسيل الكلى

التاريخ 1422/9/13
السؤال

أان مريضة بفشل كلوي ،ويستلزم مرضي هذا تناول عالج يف أوقات خمتلفة ،وال سيما بعد إجرائي
لعملية زرع كلى ،حيث نصحين األطباء ابملداومة على العالج وإال تعرضت للخطر ،وحيث إنين -

واحلمد هلل -مسلمة ،وأريد أن أصوم شهر رمضان ،ولكن مرضي مينعين لظروف تناول الدواء يف

الصباح والظهر والليل ،وكل اثنيت عشرة ساعة .لذا أرجو إفتائي يف هذا األمر ،وما هي كفارة صيامي

علي أداؤها حال عدم متكين من الصوم؟
الواجب ه

اجلواب

فحيث إن األطباء مسلمون خمتصون ،وقد اتفقوا على تقرير واحد ،وأن الصوم يضر ابلعملية ،وأن

الفطر واجب حفاظاً على الصحة ،فال مانع من اإلفطار مث القضاء عند القدرة ،فإن قرروا أن الصوم

ال يناسب أبداً ودائماً ،فال بد من الكفارة ،وهي إطعام مسكّي عن كل يوم.
(اللؤلؤ املكّي من فتاوى ابن جربين فتوى رقم ( )213ص (. ))155
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ابتالع النخامة للصائم

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/دخول شيء إىل احللق

التاريخ 1423/8/17هـ
السؤال

ما حكم ابتالع النخامة؟ ومىت يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

اجلواب
حيرم على الصائم بلغ النخامة ،وذلك الستقذارها ،والنخامة اترة تنزل من الرأس إىل احللق ،واترة

خترج من الصدر.

ويف كلتا احلالتّي :فإنه حيرم على الصائم ابتالعها.

فإن أخرجها من صدره مثالً مث وصلت إىل فمه مث أعادها ،ففي هذه احلالة تكون مفطرة؛ ألنه قد

ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ،ومع كراهة ابتالعها حىت لغري الصائم فهي مستقذرة طبعاً.
أما إن نزلت إىل حلقه وابتلعها مع ريقه فال يفطر هبا ،مع حترمي ابتالعها يف الصيام.
[فتاوى الصيام البن جربين ،ص. ]87 :
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هل يكره السواك يف هنار رمضان؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/استعمال السواك ومعجون األسنان

التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

ما حكم السواك يف هنار رمضان؟ وما معىن حديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما معناه:
"خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من رائحة املسك" .فهل معىن هذا أن الصائم يكره عليه السواك

يف هنار رمضان؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

معىن احلديث أن رائحة الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك ،وهذا الطيب يشمل الدنيا واآلخرة،
وذلك أنه انشئ عن طاعة هللا -سبحانه -ورائحة الفم تصدر من املعدة خللوها من الطعام ،فالسواك
ال يؤثر يف تلك الرائحة وال يزيلها ،وقد جاء يف مدح السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ،فهو

مرضاة للرب يف كل وقت ،ويف الصحيح قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-لوال أن أشق على أميت

ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة" أخرجه البخاري ( ، )887ومسلم ( )252من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه  -وهو عام يف كل الشهور فيشمل رمضان وغريه ،وأما حديث" إذا صمتم فاستاكوا
ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي" أي بعد الزوال فهو حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (. )401
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صحة حديث استياك النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو صائم.
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/9/6

السؤال

ما صحة حديث " :رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يستاك ماال أحصي وهو صائم "

اجلواب

هذا احلديث رواه أبو داود  -وغريه كما سيأيت ،فقال يف ( )768/2ابب السواك للصائم ح
( : )2364حدثنا حممد بن الصبّاح ،حدثنا شريك /ح ،/وحدثنا مسدد ،حدثنا حيىي عن سفيان ،عن
عاصم بن عبيد هللا ،عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة ،عن أبيه قال ":رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم  -يستاك وهو صائم" ،زاد مسدد" :ما ال أعد وال أحصي".

خترجيه:

أخرجه (الرتمذي  )104/3ابب ما جاء يف السواك للصائم ح ( ، )725و (أمحد ،248/3

 ، )445،446و (ابن أيب شيبة  )295/2ح ( )9148و (احلميدي  )77/1ح (( )141ابن

خزمية  248 )/3ح ( ، )2007و (البخاري (تعليقاً)  ، )39/2ابب سواك الرطب واليابس
للصائم ،عن عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  -بصيغة التمريض.

احلكم عليه:

إسناد احلديث ضعيف من أجل عاصم -كما سبق بيان حاله  -ولذا قال أبو جعفر العقيلي يف

(الضعفاء  - )334/3عقب إخراجه احلديث من طريق الثوري عن عاصم " :وال يروى بغري هذا
اإلسناد ،إال إبسناد لّي " ا .هـ .وقال الدارقطين عقب إخراجه احلديث ( )162/2ح ()2344
"عاصم بن عبيد هللا غريه أثبت منه " ا .هـ وقال  -كما يف (إحتاف املهرة البن حجر )393/6

"عاصم ليس بقوي " ا .هـ وقد سقط هذا الكالم من املطبوع.
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وقال (البيهقي  )272/4ملا أخرجه من طريق عاصم " :عاصم ليس ابلقوي " ،ويف موضع آخر قال
عن عاصم  " :12/2ضعيف " ،وقال يف  " :24/10رواايت عاصم فيها ضعيف " .وأشار ابن عبد
الرب إىل تضعيفه بقوله يف (االستذكار  " : )254/10وقد روي عنه " ..ا .هـ .وقال املنذري يف

(اختصار سنن أيب داود  – )241/3عقب حكاية حتسّي الرتمذي – " ويف إسناده عاصم بن عبيد
هللا ،وقد تكلم فيه غري واحد " .وقال ابن حجر يف (التغليق  : )159/3وأما إمام أهل الصنعة حممد

بن إمساعيل فعلق حديثه بصيغة التمريض للّي فيه " ا .هـ ومع ذلك فقد حسن إسناده احلافظ يف
(التلخيص . )62/1

وأما ابن خزمية فقد قال عقب إخراجه له " :وأان برئ من عهدة عاصم – ..مث قال  ":-كنت ال

أخرج حديث عاصم بن عبيد هللا يف هذا الكتاب ،مث نظرت فإذا شعبة والثوري قد رواي عنه وحيىي بن

سعيد وعبد الرمحن بن مهدي ،ومها إماما أهل زماهنما قد رواي عن الثوري عنه ،وقد روى عنه مالك

خرباً يف غري املوطأ "ا .هـ.

ومبا سبق يعلم أن يف حتسّي الرتمذي وابن حجر يف (التلخيص  )62/1له نظر ،وهللا أعلم ومل أقف
على ما يشهد ملا دل عليه حديث الباب من كثرة السواك للصائم إال أنه جاء حديث عن عائشة

مرفوعاً " :من خري خصال الصائم السواك " وهو حديث ضعيف؛ ألنه من رواية جمالد بن سعيد ،عن
الشعيب ،عن مسروق ،عن عائشة – رضي هللا عنها – وجمالد ليس ابلقوي ،ويف روايته عن الشعيب –

خاصة – ضعف – كما نص عليه اإلمام أمحد – رمحه هللا – فينظر مجلة كبرية من أقوال األئمة فيه
يف ترمجته عند العقيلي يف (الضعفاء  )233/4ولذا قال ابن حجر يف (التلخيص) عن هذا احلديث
( " : )68/1ضعيف " وال ختلو أحاديث الباب – اليت وقفت عليها – من ضعف وبعضها شديد
الضعف.
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وبعد :فإن ضعف األحاديث الواردة يف الباب ،ال يعين عدم مشروعية السواك للصائم ،بل املشروعية
اثبتة ابألحاديث العامة اليت تدل على مشروعية السواك يف كل وقت كحديث ":لوال أن أشق على
أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة " أخرجه البخاري ح ( )887ومسلم ح ( . )252وقد حكى

ابن القيم – رمحه هللا – استحباب السواك يف كل وقت عن أكثر العلماء ،كما يف (هتذيب السنن
. )241/3

ولعل من املناسب هنا أن أشري إىل أشهر حديثّي متسك هبما – فيما أعلم – من كره السواك بعد

الزوال:

احلديث األول:

حديث علي وخباب – رضي هللا عنهما – الذي أخرجه (البزار  )83-82/6ح ()2138،2137

والطرباين يف (الكبري  )78/4ح ( ، )3696والدارقطين يف (السنن  )204/2والبيهقي يف (الكربى
 )274/4من طريق كيسان أيب عمر القصار ،عن يزيد بن بالل ،عن علي – رضي هللا عنه  ،-وثنا

كيسان عن عمرو بن عبد الرمحن ،عن خباب – رضي هللا عنه -عن النيب – صلى هللا عليه وسلم –

قال " :إذا صمتم فاستكاوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه ابلعشي

إال كان نوراً بّي عينيه يوم القيامة " .هذا لفظ الطرباين ،وقال بعده " :مل يرفعه علي " أي :أنه موقوف

على علي – رضي هللا عنه – من قوله ،وهذا احلديث مداره – كما ترى – على كيسان أيب عمر
القصار ،وقد ضعفه أمحد وابن معّي والساجي وقال الدارقطين" :ليس ابلقوي" ،كما يف (هتذيب

التهذيب . )396/8وقال الدارقطين – عقب إخراجه احلديث يف سننه " :-كيسان أبو عمر ليس
ابلقوي ومن بينه وبّي علي غري معروف " ،ووافقه على ذلك الذهيب يف هتذيبه للسنن الكربى للبيهقي

 1650/4ح ( ، )7203وضعفه ابن حجر يف (التلخيص . )62/1
احلديث الثاين:

()20/7

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أخرجه (الدارقطين  ، )203/2و (البيهقي  )274/4من طريق
عمرو بن قيس ،عن عطاء عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال" :لك السواك إىل العصر ،فإذا
صليت العصر فألقه ،فإين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول " :خلوف فم الصائم
أطيب عند هللا من ريح املسك " ،ويف إسناده عمرو بن قيس ،قال عنه ابن حبان يف (اجملروحّي

 )85/2يروي عن عطاء ،وكان فيه دعابة ،ويقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ال يشبه حديث
األثبات " ،ولذا قال الذهيب يف تعليقه على سنن (البيهقي  )1651-1650/4ح (" : )7204
عمرو واهٍ "
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بلع الصائم ريقه عند التسوك
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/استعمال السواك ومعجون األسنان
التاريخ 1424/9/8هـ

السؤال

هل بلع ريق الصائم الذي به آاثر السواك مبطل للصيام؟.

اجلواب

إذا كان السواك له طعم أبن يكون السواك جديداً ،فكونه يبلع ريقه ،وفيه طعم السواك هذا بلع
لشيء من السواك ،وعلى هذا فإنه يفطهر ،أما إذا كان السواك ال طعم له ،وليس فيه مادة تتعدى فإن

استعمال السواك سنة للصائم يف كل وقت ،ولكن إذا كان هناك شيء يتحلل من السواك ويبتلعه
اإلنسان فإنه يفطهره ،وال جيوز له أن يبتلعه ،بل جيب عليه أن يلفظه ويتخلص منه.
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استعمال الصائم ملعطر الفم

اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/استعمال السواك ومعجون األسنان

التاريخ 1424/9/15هـ
السؤال

يوجد يف الصيدليات معطر خاص ابلفم ،وهو عبارة عن خباخ ،فهل جيوز استعماله خالل هنار رمضان

إلزالة الرائحة من الفم؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
يكفي عن استعمال البخاخ للفم يف حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه  -صلى هللا عليه

وسلم ،-وإذا استعمل البخاخ ومل يصل شيء إىل حلقه فال أبس به ،مع أن رائحة فم الصائم الناجتة
عن الصيام ينبغي أال تكره؛ ألهنا أثر طاعة وحمبوبة هلل عز وجل ،ويف احلديث" :خلوف فم الصائم

أطيب عند هللا من ريح املسك" أخرجه البخاري ( ، )7492ومسلم ( )1151من حديث أيب هريرة
 -رضي هللا عنه .-
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استعمال املسواك بنكهات خمتلفة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/استعمال السواك ومعجون األسنان
التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال

ما حكم استعمال املسواك بنكهات خمتلفة كالليمون وغريه يف هنار رمضان؟
اجلواب

ال جيوز استعمال املسواك بنكهات الليمون؛ ألهنا مطعمة به ،فإذا بلعه الصائم أفطر؛ ألن الليمون

وحنوه من اخلضروات مفطر إذا وجد الصائم طعمه يف حلقه.
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كفارة اجلماع يف هنار رمضان
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/اجلماع ومقدماته

التاريخ 1422/9/23
السؤال

قبل عشرين سنة تقريباً جامعين زوجي يف رمضان بعد صالة الفجر ،وكنت صغرية يف السن ال أحسن

أن أقول( :ال) يف وجهه ،ورمبا أن أكون ضعيفة اإلميان آنذاك ،واآلن وقد بدأت اإلحساس ابلذنب
فقد سألت زوجي عما فعله لتكفري ذلك ،فقال يل :إنه أعطى إحدى اجلمعيات اخلريية مبلغ كفارة

إطعام ستّي مسكيناً ،وعندما سألته أن الكفارة ابلتتايل هي :عتق رقبة ،أو صيام شهريّي متتابعّي ،أو

إطعام ستّي مسكيناً ر هد بقوله :إنه ال يقدر على األوىل الستحالتها حالياً ،وال الثانية لظروف عمله،
وصعوبة التكفري ابلصيام لوجود اآلخرين يف فطر ،وألن األعمال يف غري رمضان ال تقلص ساعات

دوامها لذا ومع التوبة النصوح  -إن شاء هللا  -اكتفى ابخليار الثالث أمالً أن يتقبل هللا منا مجيعاً.
والسؤال هو مع قدريت على الصيام  -إن شاء هللا  -هل إذا مرضت ،أو أتتين العادة الشهرية
أواصل إلكمال ما تبقى من صيامي ،وإذا تعبت من الصيام هل يل التصدق على ستّي مسكيناً
والتكفري عن هذا الذنب؟
اجلواب

ليس لك العدول عن الصيام إىل اإلطعام إال يف حال عدم االستطاعة .وجمرد التعب من الصيام ليس
مبربر لالنتقال إىل اإلطعام .ولك أن تصومي الشهرين يف وقت الشتاء حيث برودة الطقس ،وقصر

النهار .هذا وإذا سافرت ،أو مرضت ،أو أتتك العادة الشهرية ،أو النفاس فتفطري يف كل ذلك ،مت

تكملي صيامك إذ هذا عذر شرعي ال يقطع التتابع ،هذا إذا كنت مطاوعة لزوجك يف اجلماع وعاملة
بتحرميه ،أما إذا كنت مكرهة ،أو جاهلة ابلتحرمي فال شيء عليك عند كثري من أهل العلم.
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أما ابلنسبة لزوجك فعليه الصيام أيضاً ما دام ال جيد رقبة ،وال جيوز له العدول إىل اإلطعام إال عند

عدم استطاعة الصوم ،هذا وظروف عمله ،وصعوبة الصيام ليسا مبربرين للعدول إىل الصيام ،وله أن

يصوم يف وقت الشتاء كما تقدم تفصيله .وهللا أعلم.
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جامع زوجته يف صبيحة من رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/اجلماع ومقدماته

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

سؤايل عن رجل جامع زوجته يف صبيحة يوم من رمضان ،بعد أذان الفجر بعد خصام بينهما دام

أسبوعّي أو أكثر ,وعلمهما أن اإلمساك قد وجب ,وكان برضى الطرفّي ورغبتهما.
اجلواب

اجلماع بعد طلوع الفجر ملن جيب عليه الصيام يف هنار رمضان حمرم ،وعليهما التوبة وقضاء ذلك
اليوم ،وعلى كل واحد منهما الكفارة؛ وهي عتق رقبة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي ،فإن مل

يستطع أطعم ستّي مسكيناً ،وعلى املسلم أن حيذر طاعة الشيطان وتالعبه ابلعبد ،فهذا الشيطان

اللعّي حرمهما من بعض يف أوقات حتل للمرء زوجته ،وأوجد النزاع بينهما ألجل أن يصطلحا على
فعل حمرم؛ وهو اجلماع يف هنار رمضان بعد فرتة التقاطع الطويلة.
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ابشر فأنزل يف هنار رمضان
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/اجلماع ومقدماته

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

أان موظف منذ سبع سنوات ،وتزوجت منذ ستة شهور تقريباً ،وزوجيت تقيم مع أهلي يف منطقة تبعد

تقريباً مخسمئة كلم ،وال أستطيع الذهاب إال يومي اخلميس واجلمعة؛ ألنه ليست لدي إجازة ،وال
أستطيع أن أفتح بيتاً ،حيث إن ظرويف وظروف أهلي املادية ال تسمح بذلك ،فقمت يف رمضان

وزرت أهلي ،ويف هنار رمضان منت مع زوجيت حيث إن الشيطان ح هرك غريزيت وغريزهتا ،وملس فرجي

فرجها ونزل مين املين حيث إنين مل أفطر ،فما احلكم يف ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

يف املسألة تفصيل:

أوالً :ابلنسبة لزوجتك:

لت هي ،فليس عليها سوى
ب احلشفة حىت أنز ْ
فإن كنت قد ابشرهتا من غري أن يلتقي اخلتاانن وتتغيه َ
القضاء ،وينبغي هلا اإلكثار من الندم واالستغفار ُّ
والتنفل بصاحل األعمال ،عسى هللا أن ميحو حوبتها
ويقبل توبتها.

كنت قد ابشرهتا من دون إيالج فلم تُن ِزل هي فليس عليها قضاء ،وصومها صحيح ،اللهم إال
وإن َ

أفطرت يف ذلك اليوم أبكل أو شرب ،أو قطعت نية صومها لظنها فساد صومها ،فعليها حينئذ
إذا
ْ

القضاء.

كنت قد جامعتها حبيث التقى اخلتاانن وتغيهبت احلشفة ،فعليها ـ إن كانت خمتارة غري مكر ٍ
هة ـ
وإن َ
ُ َ

حيض أو
صيام شهرين متتابعّي ،وال يقطع التتابع إن ختللها ٌ
القضاءُ مع عتق رقبة ،فإ ْن مل جتد فعليها ُ
نفاس ،فهذا أمر قد كتبه هللا عليها وال اختيار هلا فيه.

اثنياً :ابلنسبة لك:
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جامعت فليس عليك شيءٌ سوى قضاء ذلك اليوم ،وليس عليك كفارة اجلماع
ابشرت أو
فسواء
َ
َ

مطلقاً؛ ألنك يف حكم املسافر ـ كما يظهر من إفادتك ـ ،وللمسافر أن يفطر مبا يشاء ،إن شاء

ابألكل أو الشرب ،وإن شاء ابجلماع (بشرط أن تكون زوجتُه ممن جيوز هلا الفطر يف هنار رمضان

شرب.
وليست حبائض)  ،وال يشرتط أن يتقدم َ
أكل أو ٌ
مجاعه ٌ

لكن عليك التوبة واالستغفار واإلكثار من النوافل؛ ألنك ابشرت زوجتك يف زمن ال حيل هلا الفطر

بت يف إفساد صومها.
فيه ،فتسبه َ

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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االستمناء يف هنار رمضان
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/اجلماع ومقدماته

التاريخ 1423/9/28هـ

السؤال

أان شاب َم هن هللا علي ابلتوبة إن شاء هللا ،حيث كنت يف سن املراهقة ال أستطيع مسك نفسي عن
العادة السرية يف بعض أايم رمضان .ماذا أفعل وهل أقضي هذه األايم مع أنين ال أعلم عددها؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذا العمل الذي قمت به خمالف للشرع بل هو حمرم ابتفاق أهل العلم؛ ألن هللا  -عز وجل  -حصر

قضاء الشهوة يف الزوجة واململوكة ،وذكر أن من طلب قضاء الوطر يف غري هذين فقد بغى وطغى،

ومبا أن هللا قد م هن عليك ابلتوبة فأسأل هللا يل ولك الثبات حىت املمات.

أما األايم من رمضان اليت عملت فيها العادة السرية فهذا حيتاج إىل تفصيل ،وهو أن يقال إذا كنت

مصلياً يف ذلك الوقت فعليك أن جتتهد يف معرفة قدر األايم وتقضيها وال كفارة عليك ،إال أن تكون
قد أخرت القضاء إىل رمضان القادم والذي بعده وهكذا الذي مضى مع القدرة على ذلك ،فتطعم

عن كل يوم مسكيناً بعدد األايم لكل مسكّي نصف صاع ،أما إذا مل تكن مصلياً حال استعمالك
العادة السرية فال قضاء عليك؛ ألن اترك الصالة كافر عند كثري من أهل العلم.

وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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سافر بزوجته يف هنار رمضان ألجل أن أيتيها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/اجلماع ومقدماته
التاريخ 1424/8/2هـ

السؤال

رجل كان جيامع زوجته يف هنار رمضان ،ولكن بعد أن يشرب قليالً من املاء ،مع العلم أهنما سافرا

ملكان يبعد عن بيتهم أو سكنهم مسافة  90كيلو فماذا عليهما؟

سبب هذا العمل هو قوة الشهوة واخلوف من احلرام ،مع العلم أن هذا العمل كان يف أول شهر هلما
بعد عقد القران.

اجلواب

أوالً :أنصح أي شاب وشابة أال يكون دخول اإلنسان بزوجته قبيل دخول شهر رمضان ،وإمنا يؤخره
إىل شوال لئال حيصل منهما مثل ما حصل هلذا السائل.

اثنياً :الواجب على اإلنسان إذا كان يعرف من نفسه الشهوة ،أال يبيت مع زوجته وقت الصيام ،وإمنا

جيعل له فراشاً وهلا فراشاً ،دفعاً هلذه املغرايت.

اثلثا :هذا اإلنسان إذا كان فطره حصل وقت السفر الشرعي كما ذكر مما يبيح الفطر يف حدود

تسعّي كيلو مرت أو قريباً منها فإن هذا الفطر صحيح وال يرتتب عليه ضرر؛ ألن اإلنسان املسافر
جيوز له أن يفطر فإذا أنه أفطر أبكل أو شرب أو مجاع فال إمث عليه وال وزر ،ويقضي هذا اليوم.
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وبعض أهل العلم قالوا :إن اإلنسان إذا سافر ألجل أن يفطر فإن سفره هذا يعترب سفر معصية
وحمرم ،خبالف اإلنسان الذي سافر مث أفطر ،وسفره كان لغرض من األغراض املشروعة وحيل له
حينئذ الفطر ،أما اإلنسان الذي سافر ألجل أن يفطر فإن سفره هذا يعترب مقصوداً به قصداً أولياً أن

حيصل له انتهاك حرمة الشهر ،فمنع من هذا كثري من أهل العلم ،وعلى كل فالذي جيب على

اإلنسان أن يتقي هللا تعاىل ،وأن حيتاط ملثل هذه األمور وال يعرض نفسه للوقوع فيما حرم هللا ،فإن
الوطء يف هنار رمضان ،من غري عذر شرعي يبيح له الفطر كالسفر واملرض  -يعترب من الكبائر

العظام ،ويرتتب عليه أنه يلزمه قضاء هذا اليوم ،ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة ،فإن مل جيد فصيام

شهرين متتابعّي ،فإن مل يستطع فإطعام ستّي مسكيناً ،ونسأل هللا  -جل وعال  -للجميع اهلداية
والتوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()32/7

فعلت العادة السرية وأان صائم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

علي؟.
فعلت العادة السرية يف هنار رمضان انسياً أين صائم .فلما انتهيت تذ ّكرت أين صائم ،فماذا ّ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
حيرم على املسلم استعمال العادة السرية يف رمضان ويف غريه؛ لقوله تعاىل" :والذين هم لفروجهم

حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون" .والذي يعمل العادة السرية ابتغى وراء ذلك فهو ٍ
عاد ،وإذا فعلها املرء يف أي وقت فإن
عليه التوبة ،وذلك ابإلقالع والندم على ما فرط منه ،والعزم على أن ال يعود .وهللا تعاىل يتوب على

من اتب.

وإذا كان فعله هذا يف هنار رمضان وهو صائم فعليه مع التوبة قضاء ذلك اليوم ،وال يلزمه سوى
ذلك ،فال يلزمه كفارة هلذا الفعل؛ ألن الكفارة تلزم ابجلماع الذي حيصل به إيالج.
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األفضل تقدمي السحور على االغتسال للجنابة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر
التاريخ 1425/09/03هـ
السؤال

إذا قرب الفجر يف رمضان وعلي غسل جنابة وال يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم
االغتسال ويفوتين السحور أم أقدم السحور وال أغتسل إال بعد الفجر؟

اجلواب

األفضل أن يقدم السحور ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :تسحروا فإن يف السحور بركة"
البخاري ( ، )1923ومسلم ( ، )1095ويؤخر االغتسال؛ ألن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو مل
يغتسل اغتسل وصلى ومل يضر ذلك بصومه.

فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة  -رضي هللا تعاىل عنهما " :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله مث يغتسل ويصوم" رواه البخاري ( )1925ومسلم

(. )1109

[فتاوى الصيام البن جربين (ص. ] )68:
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كفارة من زنت يف هنار رمضان

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر

التاريخ 1422/10/18
السؤال

ما كفارة من زنت يف هنار رمضان؟

اجلواب
احلمد هلل وبعد ،ينبغي ملن تعاطى الزان  -والعياذ ابهلل  -يف رمضان أو غريه أن يسترت بسرت هللا عليه

وأالّ يفشي سره ألحد مع االجتهاد احلثيث التام يف التوبة واالستغفار وأن يكثر من االنطراح بّي يدي

هللا  -تعاىل  -طالباً العفو والصفح اجلميل كما يُشرع ويتأكد -يف حقه خاصة -اإلكثار من العمل
الصاحل ونوافل العبادات قال هللا  -تعاىل " :-إن احلسنات يذهَب السيئات " [هود  ]114وثبت

عنه  -عليه الصالة السالم -أنه قال ... " :وأتبع السيئة احلسنة متحها  " ...رواه أمحد ()21354
والرتمذي ( )1987والدارمي ( . )2833وال ريب أن الزان كبرية من كبائر الذنوب بل من أكرب

الكبائر كما ثبت يف الصحيح من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال رجل :اي رسول هللا أي

أي ،قال :أن تقتل ولدك خمافة أن
الذنب أكرب عند هللا؟ قال :أن تدعو هلل نداً وهو خلقك ،قال :مث ّ

يطعم معك ،قال :مث أي؟ قال :أن تزاين حليلة جارك  -احلديث وهذا لفظ مسلم ( ، )86ويف

الصحيحّي (البخاري  ،6810ومسلم  )57من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال عليه
الصالة السالم " :ال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن " ..احلديث.

ولذا افرتض هللا احلد الشرعي املغلظ على من وقع يف الزان وهو حمصن أال وهو الرجم ابحلجارة حىت
املوت وفرض اجللد مئة جلدة وتغريب عام على من تعاطى الزان وهو بكر من الذكور واإلانث على

خالف يف هذه املسألة ليس هذا مكان حبثه.

واحلاصل أن من ابتلي هبذا الفعل الشنيع سيما يف الزمن الشريف كرمضان وحنوه فعليه أن جيتهد

ابلتوبة النصوح وشروطها مخسة:
01اإلخالص
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 02أن تكون يف زمن اإلمهال أي قبل الغرغرة وهي وصول الروح إىل احللقوم وهذا يف حق آحاد
وسنة نبينا
الناس أما عمومهم فله وقت آخر وهو طلوع الشمس من مغرهبا كما هي داللة القرآن ُ

حممد -عليه السالم .-

 03اإلقالع عن الذنب إقالعاً اتماً.
 04الندم على ما حصل منه من التفريط واالجرتاء على حدود هللا.
 05العزم األكيد الصادق بعدم العودة إىل الذنب اثنية.

وهللا نسأل أن حيفظنا واملسلمّي كافة من جماوزة حدوده أو تعاطي أسباب غضبه إنه جواد كرمي .وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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صحة حديث هني النيب الصائم عن االكتحال
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر

التاريخ 1422/9/26هـ

السؤال

ما صحة حديث أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أمر ابإلمثد املروح عند النوم وقال " :ليتقه

الصائم "؟
اجلواب

األحاديث الواردة يف األمر أو النهي عن الكحل يف الصوم:

ورد يف هذا الباب عدة أحاديث منها ما رواه أبو داود ـ وغريه كما سأذكر ـ يف  775/2ابب يف
الكحل عن النوم للصائم ح ( )2377فقال :حدثنا النفيلي ،حدثنا علي بن اثبت ،حدثين عبد

الرمحن بن النعمان بن معبد بن هوذة ،عن أبيه ،عن جده ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر
ابإلمثد املروح عند النوم وقال " :ليتقه الصائم ".

قال أبو داود :قال يل حيىي بن معّي :هو حديث منكر ،يعين حديث الكحل.

خترجيه:
املروح عند النوم " وجعله من مسند
*أخرجه أمحد  499/3عن علي بن اثبت به بلفظ " أمر ابإلمثد ّ

هوذة.

*وأخرجه أمحد  476/3عن أيب أمحد الزبريي (حممد بن عبد هللا بن الزبري) ،

والدارمي ، )1684( 441/1

والبخاري يف " التاريخ الكبري " ،398/7
والبيهقي  262/4من طريق أمحد بن يوسف،

ثالثتهم (الدارمي ،والبخاري ،وأمحد بن يوسف) عن أيب نعيم الفضل بن دكّي،
كالمها (أبو أمحد الزبريي ،وأبو نعيم) عن عبد الرمحن بن النعمان ،عن أبيه عن جده ولفظ الزبريي "

الروح ،فإنه جيلو البصر وينبت الشعر " ولفظ أيب نعيم حنوه إال أن فيه قصة معبد يف
اكتحلوا ابإلمثد ّ

مسح النيب  -صلى هللا عليه وسلم-رأسه .وفيه ـ أي حديث أيب نعيم ـ أن عبد الرمحن بن النعمان
قال :حدثين أيب ،عن جدي :فهذا صريح يف أن احلديث من مسند معبد ال من مسند هوذة ،وهللا

أعلم.

احلكم عليه:
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يف سند أيب داود عبد الرمحن بن النعمان متكلم فيه ،وأبوه النعمان جمهول ،وقد حكى أبو داود عن
ابن معّي أنه منكر ،وكذا أنكره اإلمام أمحد كما يف مسائل أيب داود (. )298
وقال الرتمذي  105/3يف "اجلامع"" :وال يصح النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب شيء"،

وقال ابن القيم عن هذا احلديث " زاد املعاد "  " :63/2وال يصح "،وكان قال قبل ذلك " :60/2

وال يصح عنه يف الكحل شيء "،وقال ابن حجر ـ عن حديث الباب ـ يف تعجيل املنفعة " :333/2
وهو حديث منكر ".

ويف الباب عن أنس ،وعائشة ،وأيب رافع وغريهم ،ونظراً حلكم هؤالء احلفاظ على مجيع أحاديث

الباب ابلنكارة ،فال حاجة لإلطالة يف سردها ،وقد حبثت هذا األحاديث الثالثة ،فوجدت كالم األئمة

متفقاً مع حاهلا ،إذ هي من قبيل الضعاف واملناكري.
بقي أن يقال :إن االكتحال ٍ
ابق على األصل ،وهو إابحته للصائم ،لعدم الدليل املانع منه ،كما قال
ابن خزمية ـ رمحه هللا ـ يف تبويبه حلديث أيب رافع املشار إليه آنفاً ،حيث قال:

صح اخلرب ،وإن مل يصح اخلرب من جهة النقل ،فالقرآن دال
":ابب الرخصة يف اكتحال الصائم إن ّ

على إابحته ،وهو قول هللا عز وجل {فاآلن ابشروهن} اآلية ،دال على إابحة الكحل للصائم .اهـ،
وهللا أعلم.
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أمحر الشفاه هل يفسد الصيام؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر
التاريخ 1422/9/14

السؤال

هل أمحر الشفاه يبطل الصوم؟
اجلواب
إذا كان على الشفة اخلارجية ،وال يدخل الفم ،وال يصل احللق منه شيء فال أبس به.
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اإلفطار قبل األذان وبعد الغروب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر
التاريخ 1425/09/06هـ

السؤال

بعض اإلخوة يفطرون يف رمضان بعد غياب قرص الشمس وذهاب ضوئها عن اجلبال العالية ،فهل

هذا جائز؟ مع العلم أن أذان املغرب يتأخر أكثر من عشر دقائق عن هذا الوقت الذي يفطرون فيه،
وحجتهم أن من السنة اإلسراع ابإلفطار ،وأن املؤذنّي ال يراعون مغيب الشمس ،إمنا يؤذنون حسب
التوقيت الفلكي املكتوب يف املفكرات.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

إذا كان إفطارهم بعد غياب الشمس فصيامهم صحيح؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إ َذا أَقْـبَ َل اللهْي ِل
ِ
ت ال ه
صائِ ُم" متفق عليه ،انظر صحيح
س فَـ َق ْد أَفْطََر ال ه
ار ِمن هاَ ُهنَا ،وغَ َربَ ْ
م ْن هاَ ُهنَا ،وأَ ْدبَـ َر النـ َ
هه ُ
ش ْم ُ
البخاري ( ، )1954وصحيح مسلم ( . )1100وال حيسن اخلالف يف مثل هذا ،وإمنا األحسن
التأكد من غروب الشمس ،ويكون الفطر يف العموم ال لبعض الناس دون بعض ،فاخلالف شر،
واالتفاق على احلق رمحة وسعادة .وهللا أعلم.
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االستمناء يف هنار رمضان

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر

التاريخ 1425/09/05هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

يف رمضان املاضي ورمضان الذي قبله كنت أعمل العادة السرية يف هنار رمضان فما احلكم؟ علماً
أنين ال أذكر كم يوم عملت فيه العادة السرية ولكن تقريباً يف كال الرمضانيّي عملتها  13مرة ،وكيف

طريقة القضاء إن كان هناك قضاء؟ وأيضاً يف رمضان هذا عملتها يف هنار رمضان ثالث مرات ،فما

احلكم؟ علماً أنين ال أعرف احلكم ،ولكن مل أسأل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

تعمد ذلك عاملاً حبرمته فهو آمث،
تعمد اإلنزال ابالستمناء أو بغريه ،فمن ّ
فمن مفسدات الصيام ّ

وفسد صومه لذلك اليوم.

وعليه أن يتوب إىل هللا ،وقضاء ما أفسد صيامه من أايم رمضان.
اء
وإذا كنت شاكاً يف عدد األايم اليت أفسدت صيامها فعليك األخذ ابألحوط سالمة لدينك وإبر ً
لذمتك ،فإذا كنت مثال تشك هل هي ستة عشر يوماً أو عشرون ،فصم عشرين احتياطاً.
أما إذا غلب على ظنك عدد معّي فاقض ما غلب على ظنك.
وليس عليك كفارة اجلماع يف هنار رمضان؛ إذ ما عملته ليس يف حكم اجلماع.

وليس عليك كفارة يف أتخري القضاء إىل ما بعد رمضان الذي يليه على الراجح من أقوال أهل العلم.
اسأل هللا برمحته ومغفرته أن حيبب إليك اإلميان ويزينه يف قلبك وأن ِّ
يكره إليك الكفر والفسوق
والعصيان ،وأن جيعلك من الراشدين.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()41/7

حتمل أوزاانً ثقيلة إلنزال الدورة

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر

التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال

السالم عليكم.
أخيت تبعث إليكم وتقول :إهنا يف الثامنة عشرة من عمرها كانت يف رمضان تتعمد أن حتمل أوزاانً
ثقيلة إلنزال الدورة الشهرية ،وابلفعل تنزل ،وهي تسأل هل هي تعمدت يف أن تفطر؟ وما هي

الكفارة؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :إذا كانت
هذه املرأة حتمل هذه األشياء لكي ينزل عليها دم الدورة وتفطر فإهنا آمثة ،وال جيوز هلا ذلك ملا فيه
من التحيل على إبطال العبادة ،وعليها أن تتوب إىل هللا  -عز وجل -وأن تقضي هذا اليوم.

()42/7

استخدام الصائم لالصق النيكوتّي
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

كتاب الصيام /مفسدات الصيام/أمور أخر

التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

أسأل عن مانع التدخّي ،وهو عبارة عن الصق حيتوي على كمية قليلة من النيكوتّي تدخل إىل
اجلسم عرب مسام اجللد لتساعده على ترك التدخّي ،وهي على مراحل ،تقل نسبة النيكوتّي يف كل

مرحلة تدرجييًّا حىت يقلع املدخن عن التدخّي هنائيًّا ،السؤال :هل استخدام الصائم هلذا الالصق يعد

مفطرا؟.
ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املادة املسماة ابلنيكوتّي ليست قائمة مقام الطعام أو الشراب ،ومل تؤخذ عن طريق ينفذ إىل
اجلوف بشكل مباشر ،فال يظهر يل أهنا مف ِطّرة .وهللا أعلم.

()43/7

عليها صوم نذر ،فهل تصوم وهي حامل؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/هل يلزم التتابع يف القضاء؟
التاريخ 1422/7/5

السؤال

زوجيت نذرت أن تصوم شهراً كامالً إذا حتقق أمر ما ،وملا حتقق صامت أسبوعاً ،ولكين منعتها من

الصيام؛ ألهنا حامل ،فماذا جيب عليها؟
اجلواب

أوالً :ينظر إن كانت نذرت شهراً وأطلقت ،أي :مل تن ِو التتابع ،فيجزؤها أن تصوم ثالثّي يوماً ولو

متفرقة ،وإن كانت نوت صوم شهر متتابعاً فال بد أن تستأنف من جديد ،وتصوم شهر كامالً متتابعاً،
خمرية بّي أن تصوم ثالثّي يوماً متتابعة ،وبّي أن تصوم حبسب اهلالل ،وال جيزؤها أن تصوم شهر
وهي ّ
رمضان عن نذرها ،وهللا أعلم.
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فطر يوم العيد ،وأايم التشريق هل يقطع تتابع صوم الكفارة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/هل يلزم التتابع يف القضاء؟

التاريخ 1422/12/9
السؤال

إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعّي عن الفطر ابجلماع يف هنار رمضان فهل جيب علي الفطر

يوم العيد وأايم التشريق? أم أنه جيب صومها حىت ال ينقطع التتابع؟
اجلواب

ن كان عليه صيام شهرين متتابعّي فإنه ال جيوز له أن يصوم األايم احملرم صومها كيومي العيدين ،وإذا

كان هذا كذلك فإن توقفه عن الصيام هو أبمر هللا عز وجل.
ومثل أايم العيد يف حترمي صومها أايم التشريق ،فإنه مل ير ّخص يف صيامها إال ملن مل جيد اهلدي كما يف

البخاري عن ابن عمر ،وعائشة موقوفاً عليهما.

ويتم ما بقي عليه وال ينقطع بذلك تتابع األايم وهللا
وعليه فيواصل صيامه بعد أايم التشريق مباشرةّ ،

أعلم.
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عليها قضاء أايم من رمضان وختشى على جنينها
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1422/8/10

السؤال

علي قضاء أايم من رمضان املاضي ،وأخرته .وأان اآلن حامل يف الشهر التاسع ،وقد قضيت بعض
ه

هذه األايم أثناء احلمل فأحسست مبشقة وخفت على اجلنّي ،وأخشى أن يدخل رمضان القادم قبل
أن أمتكن من القضاء .فهل يكفيين اإلطعام عن األايم املتبقية؟ أفيدوين وفقكم هللا تعاىل.

اجلواب

عليك صيام األايم املتبقية ولو بعد رمضان وال حرج عليك "ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" ومثلك

مثل املريض الذي يفطر فإنه يقضي مىت ما استطاع ،وال جيزئك اإلطعام عن األايم اليت مل تقضيها إالّ
إذا عجزت عن الصوم ابلكليّة.
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عليها قضاء أايم من رمضان وال تعلم عددها
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1422/8/10

السؤال

أفطرت يف رمضان أايماً ال أعلم عددها ابلضبط رمبا  4أو  5أو  ،6وذلك حينما كنت يف أول سين

البلوغ ظناً مين أن احلائض عدهتا جيب أن تكون سبعة أايم كاملة ،أي أنين كنت آكل وأشرب وأان قد
طهرت من الدورة حىت أكمل عدة سبعة األايم .سؤايل هو أنين مل أقضها وال أعلم عددها فكيف

أتصرف؟
اجلواب

املكلّف إذا أفطر أايماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة
طويلة ،واألخت السائلة تذكر أهنا أفطرت أايماً من رمضان بعد سن البلوغ ومل تقضها حىت اآلن

فنقول :الواجب عليك املبادرة إىل قضائها يف أسرع وقت ،وأما عددها فتبين على اليقّي حتقيقاً لرباءة
الذمة ،فإذا اكنت تشكّي هل هي أربعة أايم أو مخسة أو ستة فاجعليها ستة ،وأما اإلطعام فال جيب

عليك إطعام لكونك جاهلة ابحلكم.
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أتخري قضاء رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر
التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

زوجيت أتتها العادة الشهرية يف شهر رمضان املبارك من العام املاضي ،فأفطرت مدة  5أايم من

الشهر ،وبعدها محلت ومل تتمكن من القضاء خشية أن يؤثر صومها على اجلنّي ،وقبل ما يقارب

الشهر ونصف وضعت املولود واحلمد هلل ،وبعد انقضاء فرتة النفاس مل يتبق إال أايم معدودات قبل

رمضان ،واخلشية أن ال تستطيع قضاءها ،وذلك خوفا من أن يؤثر الصيام على الرضاعة ،ونظراً
القرتاب الشهر املبارك أفيدوان ما العمل أاثبكم هللا؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
الواجب عليها القضاء قبل رمضان القادم ،فإن جاء رمضان وهي مل تقض فتصوم رمضان احلاضر

وبعده  -إن شاء هللا  -تبادر ابلقضاء بنية القضاء لألايم السابقة ،وإذا كان التأخري لعذر كما ذكرت
فليس عليها سوى القضاء ،وإذا كان التأخري تساهالً حىت جاء رمضان الثاين فعليها مع القضاء إطعام
مسكّي عن كل يوم ،فإذا كانت األايم مخسة أايم فتطعم مخسة مساكّي مع القضاء ،لكل مسكّي

كيلو ونصف من قوت البلد.
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أتخري القضاء إىل ما بعد رمضان الثاين
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1422/9/28
السؤال

أفطرت زوجيت ستة أايم من رمضان ،وقد أزف رمضان اآلن على الدخول وهي حامل اآلن ،وال
تستطيع صوم ما فات ،ما هو احلل؟

اجلواب

ال حرج عليها ،ويكون قضاؤها بعد رمضان  -إن شاء هللا  ،-وإن كان التأخري بعذر فليس عليها إال

القضاء ،وإن كان أتخريها إىل ما بعد رمضان تكاسالً وبال عذر ،فعليها مع القضاء كفارة إطعام
مسكّي عن كل يوم.

()49/7

أتخرت يف قضاء رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر
التاريخ 1422/9/20

السؤال

امرأة عليها قضاء أايم من رمضان ،وأتى رمضان الثاين ومل تقض ،فماذا تفعل؟

اجلواب

تقضي بعد رمضان اآلخر ،وإن كان التأخري بعذر كاملرض ،أو احلمل ،أو غريها من األعذار فال شيء
عليها إال القضاء ،وإن كان التأخري لغري عذر ،فعليها مع القضاء إطعام مسكّي عن كل يوم ،وقدره:
كيلو ونصف من قوت البلد لكل مسكّي.
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أفطر يف رمضان بغري عذر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر
التاريخ 1425/09/18هـ

السؤال

يف شهر رمضان املبارك يف العام قبل املاضي ،أي :قبل سنتّي أفطرت يف بعض األايم لعذر غري

شرعي ،واآلن قد مضى حوايل سنتّي ،وال أدري كم عدد األايم اليت أفطرهتا على وجه التحديد؛ لكي
أقضيها ،وماذا جيب علي يف القضاء؟ وإذا كان جيب علي إطعام مسكّي ،فما هو الطعام املعترب يف
الكفارة؟ وما مقداره؟

اجلواب

حيرم على املسلم أن يفطر من رمضان ولو يوماً واحداً دون عذر شرعي ،وعليه املبادرة ابلتوبة ،ويرى

بعض العلماء أن من أفطر دون عذر ال يصح منه القضاء ،ويرى بعضهم أن عليه القضاء وإطعام

مسكيناً عن كل يوم أخهر قضاءه ألكثر من سنة دون عذر ،فعليك املبادرة ابلتوبة إىل هللا -جل

وعال ،-وقضاء تلك األايم.

وإذا كنت ال تدري كم عددها فعليك ابالحتياط حىت تعلم أنك قضيت الواجب عليك أو أكثر،
وعليك إطعام مسكّي عن كل يوم أُ ّخر قضاؤه ألكثر من سنة دون عذر ،وإطعام املسكّي نصف
الصاع ،أي :كيلو ونصف من قوت البلد من األرز أو التمر أو الرب ،أو غريها عن كل يوم.
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أتخري قضاء رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من أخر القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر

التاريخ 1424/9/7هـ
السؤال

زوجيت عليها صيام أربعة أايم من رمضان السابق مل تقضها ،هل عند قضائها يتوجب عليها إطعام

ستّي مسكيناً عن كل يوم أم ال؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كانت هذه األايم يف رمضان القريب الذي مل مير عليه حول ،فليس عليها إال القضاء فقط ،وإذا
كانت هذه األايم من رمضان الذي مضى عليها أكثر من حول ،كأن تكون من رمضان عام 1421

أو ما قبله ،وأتخر القضاء لعذر كمرض ،أو محل ،أو رضاع ،فكذلك ليس عليها إال القضاء فقط،

أما إذا كانت هذه األايم من رمضان عام  1421أو ما قبله ،وكان أتخري القضاء بدون عذر ،فعليها

القضاء وإطعام مسكّي واحد فقط عن كل يوم ،وقدر اإلطعام نصف صاع ،أي :كيلو ونصف عن
كل يوم أُ ِّخر قضاؤه ألكثر من سنة ،فإذا كانت أربعة أايم فعليها إطعام أربعة مساكّي ،أي :ستة
كيلوات من قوت البلد.

()52/7

كيف أقضي الدين والصوم؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/صوم التطوع ملن عليه قضاء
التاريخ 1424/7/20هـ

السؤال

سؤايل يتلخص يف اآليت :مند حوايل ست سنوات وأان أعاين من مرض مزمن مل يفهم األطباء مسبباته،

أصم منذ ذلك الوقت؛ ألن األطباء أمروين بذلك ،وسؤايل هو :كيف أقضي الدين
وال عالج له .مل ُ
الذي على كاهلي ،ورمبا لن أستطيع أن أصوم مرة أخرى؟.

اجلواب

اإلنسان إذا كان مريضاً وال يستطيع قضاء هذا الصوم ،ومرضه مستمر مزمن -كما جاء يف

السؤال -فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ،فشهر رمضان إذا كان ثالثّي يوماً يطعم ( )45كيلو من

طعام البلد الذي يعيش فيه ،إذا كان طعامهم قمحاً خيرج قمحاً ،وإذا كان طعامهم أرزاً خيرج أرزاً،
املهم أن ينفق عن كل يوم طعام مسكّي ،سواء أخرجها دفعة واحدة وأعطاها أسرة أو أسراً ،أو كل

يوم يف يومه ،فاألمر فيه سعة وال شيء عليه -إن شاء هللا.-
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تطوع من عليه القضاء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/صوم التطوع ملن عليه قضاء

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز صيام التطوع وعلي شيء من القضاء أم ال؟ ألين مل أجزم بتبييت النية من الليل .فقلت يف

نفسي إن شاء هللا سأصوم غري جازم ما بيين وبينه ،وأخربت أبنه ال بد من تبييت النية اجلازمة لقضاء

الفريضة ،فهل يصح يل يف هذه احلالة أن أجعلها تطوعاً وذلك لرغبيت احلالية ابلصيام وعدم تفويته مبا

أين مل أجزم بتبييت النية للقضاء .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

صيام الواجب ال بد فيه من تبييت النية من الليل ،مبعىن أن اإلنسان يصوم ما بّي طلوع الفجر إىل
غروب الشمس كامالً بنية ويكون قد نوى أن يصوم هذا اليوم مجيعه من طلوع فجره إىل غروب

مشسه ،وأما صيام النفل فإن اإلنسان إذا مل يتعاط شيئاً من املفطرات بعد طلوع الفجر ،ونوى الصيام
بعد ذلك صح منه وأجزأه.

وأما هل جيوز أن يتطوع اإلنسان وعليه شيء من الفريضة فنقول نعم جيوز ،فاإلنسان إذا أراد أن

يصوم مثالً يومي اإلثنّي واخلميس ،أو أايم البيض وعليه صيام نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان فإن

صيامه للنوافل قبل ذلك صحيح ،ولكن األوىل لإلنسان أال يقدم صيام النفل على الفرض ،فالواجب
املتعّي على اإلنسان أن يبدأ مبا جيب عليه لتربأ ذمته من الواجب وخيرج من العهدة ،مث بعد ذلك

يتنفل مبا شاء ،وأما صيام الست من شوال فإن اإلنسان ال حيصل فضيلتها إال إذا أمت صيام رمضان
فإذا كان اإلنسان عليه قضاء شيء فال يتنفل بصيام ست من شوال ،وإمنا يقضي رمضان أوالً مث

يتنفل ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام

الدهر" رواه مسلم

()54/7

( )1164من حديث أيب أيوب األنصاري إن كان الذي يريد أن يصوم الست من شوال وعليه قضاء
من رمضان فال يصدق عليه أنه صام رمضان وابهلل التوفيق ،وهللا أعلم.
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مات وعليه صوم
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من مات وعليه صوم

التاريخ 1424/8/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
رجل كان مريضاً لفرتة طويلة وكان يقدر على الصوم ولكن يف آخر سنتّي من عمره اشتد عليه مرضه

فلم يصم شهر رمضان يف هاتّي السنتّي من عمره وأبنائه موجودون فذكرهم يف آخر سنة من عمره
أنه مل يصم مث مات فما حكمه؟ وهل عليه شيء؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
ال خيلو مرض هذا الرجل من أمرين:

األول :أن يكون مرضاً ال يرجى برؤه فهذا جيب على ورثته أن يطعموا من تركته إن خلف تركة
مسكيناً عن كل يوم ترك صيامه ،أو يصوموا عنه وهذا مستحب أي الصيام عنه.

الثاين :أن يكون مرضاً يرجى برؤه فإن مل يقدر على القضاء الستمرار مرضه حىت مات فال شيء عليه
لقوله تعاىل" :فعدة من أايم أخرى" [البقرة . ]185:وهذا مل يقدر على عدة من أايم أخر .وإن قدر
ومل يقض فيستحب ألوليائه أن يصوموا عنه .وابهلل التوفيق.
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أدلة وصول ثواب الصيام للميت
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/من مات وعليه صوم
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال
ما هو دليل وصول الصيام للميت؟

اجلواب

صيام صام عنه
إذا كان عليه صيام ،فإن دليله قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-من مات وعليه ٌ

وليه" رواه البخاري ( ، )1952ومسلم ( )1147من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -وهذا عام
يف صيام الفرض ويف صيام النذر ،وكذلك جاء يف قصة املرأة اليت ركبت البحر وقالت :إن جناين هللا

من هذا البحر فلله علي أن أصوم شهراً فسألت بنتها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فأمرها أن

تصوم عنها ،وشبه ذلك ابلدين " ،لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت :نعم ،قال" :فدين
هللا أحق أن يقضى" انظر ما رواه أبو داود ( ، )3310وغريه من حديث ابن عباس -رضي هللا
عنهما -وأما بقية التطوعات فإهنا تلحق بذلك إذا نوى أن أجر هذا الصيام مليته ،أو كما لو نوى أن
أجر هذه احلجة أو العمرة مليته يصله ذلك.
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أفطر متعمداً فما احلكم

اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مىت جتب الكفارة يف الصوم؟
التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

رجل عندما كان يف اخلدمة العسكرية أفطر عمداً أايماً من شهر رمضان بسبب نظام الثكنة الصارم

وقلة الطعام يف وجبة الفطور يف أغلب األحيان ،فهل جتب عليه الكفارة؟ أم ليس عليه إال القضاء؟
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كان قد أفطر ابألكل والشرب وحنو ذلك ،فإمنا جيب عليه الكفارة إذا كان قد جاء رمضان اآلخر

وهو مل يصم ،ويطعم عن كل يوم مسكّي كما أفىت بذلك ابن عباس وأبو هريرة رضي هللا عنهم،

ويصوم األايم اليت تركها ،فنقول :إنه جيب عليه أن يصوم كل األايم اليت تركها ،وإن كان قد جاءه
رمضان الثاين وهو مل يصمها ،فإنه جيب عليه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وهذا يف حق
ما لو أفطر يف كل شيء ما عدا اجلماع ،أما لو أفطر ابجلماع فإنه جتب عليه الكفارة املغلظة ،وهي

كفارة الظهار مع قضاء الصيام والتوبة ،وهللا أعلم.
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كفارة من ال يعرف عدد األايم اليت أفطرها
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

خالل دراسيت يف أمريكا أفطرت أايما كثرية يف رمضان ،ال أستطيع أن أحصيها ،عملت ذلك عاملاً ال

جاهالً ،ولقد تبت إىل هللا وأان اندم أشد الندم ،وأدعو هللا أن يغفر يل ،سؤايل :ما هي كفاريت؟ علما
أنين ال أعرف عدد األايم اليت أفطرهتا ،جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
اختلف العلماء فيمن يفطر متعمداً هل يشرع له القضاء أو ال يشرع؟ واألقرب أنه ال يشرع له

القضاء؛ ال ختفيفاً عليه ،بل ألنه ال يقبل منه لعظم ذنبه ،فال جيب عليك القضاء ملا فاتك من األايم،
لكن عليك بكثرة األعمال الصاحلة.

كما أبشرك أن هللا يقبل التوبة الصادقة من عبده ،فعليك بصدق التوبة واإلقالع عن الذنب
ومداومة الطاعة ،وفقك هللا.
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صالة اجلمعة للمرأة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/3هـ

السؤال

هل تلزم املرأة أبداء صالة اجلمعة يف املسجد؟ وما حكم أداء صالة الرتاويح يف رمضان؟ وهل تؤدي
صالة اجلمعة بعد صالة الظهر؟ يف حالة رفض الويل خلروج املرأة إىل املسجد ،أفمن املمكن أتديتها

أو أتدية الرتاويح يف املنزل؟ مجاعة أم فرادى.
اجلواب

صالة اجلمعة واجبة على الرجال األحرار املقيمّي يف البلد ،وأما النساء فإن بيوهتن خري هلن ،واملرأة

تصلي يف منزهلا ظهراً ،وليست مطالبة بصالة اجلمعة ،لكنها لو حضرت اجلمعة وصلت مع الناس

أجزأهتا وصحت منها ،وال تصلي ظهراً ،وأما صالة الرتاويح فإهنا سنة يف رمضان بعد صالة العشاء

بّي العشاء والفجر ،وإذا أدهتا املرأة يف بيتها فهو أفضل هلا ،وإن كانت ترى كسالً ،وال تنشط عليها
إال إذا ذهبت للمسجد فلها أن تذهب للمسجد وتصلي مع الرجال ،ولكن األفضل هلا أن تصليها
يف بيتها ،سواء صلتها منفردة أو مع مجع النساء يف منزهلا ،وهللا أعلم.
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قطع التتابع يف صيام الكفارة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/11/15
السؤال

رجل عليه كفارة قتل اخلطأ ،وهي صيام شهرين متتابعّي؛ لعدم القدرة على عتق الرقبة ،والسؤال هو:

إذا صادف التتابع يوم عيد األضحى وأايم التشريق فماذا يعمل الرجل؟ أيفطر يوم العيد ويتابع

صومه ،أم يفطر يوم العيد وأايم التشريق؟.

وما هي احلاالت اليت جيوز له فيها ترك التتابع دون اإلخالل بكفارته؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كان على املسلم كفارة عن قتل اخلطأ فعليه الكفارة على الرتتيب أوالً :عتق رقبة ،فإن مل جيد

فعليه صيام شهرين متتابعّي ،وال يؤثر على التتابع إفطاره يوم عيد الفطر أو عيد األضحى؛ ألن

الفطر فيهما واجب ،فلو ابتدأ الكفارة من شعبان مث دخل رمضان يصوم رمضان وال يؤثر على تتابع
الكفارة ،ويفطر يوم العيد وال يؤثر على تتابع الكفارة ،مث يكمل صيام ستّي يوماً (شهرين)  ،وكذا إذا

بدأ ابلصيام قبل دخول شهر ذي احلجة فإن عليه أن يفطر يوم عيد األضحى؛ ألن فطره واجب

وحيرم صيامه ،وأما أايم التشريق فقال بعض العلماء :إذا أفطرها انقطع التتابع؛ ألنه ال جيب فطرها
كيوم النحر ،وبعض العلماء قال :يفطرها؛ ألنه يكره صيامها ،ولعل األوىل أن يصومها لئال ينقطع

عليه التتابع؛ ألنه يصح صيامها عن من مل جيد هدايً ،يصوم الثالثة األايم يف احلج اليت هي يوم

احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر؛ ألنه رخص له يف ذلك إذا مل جيد هدايً.
فاألوىل أن يصوم أايم التشريق ،وكذلك ابلنسبة للمرأة ال يقطع التتابع إذا أفطرت حليض أو أفطرت

لنفاس ،وكذا الرجل واملرأة ال يقطع التتابع إذا أفطر من أجل مرض يبيح له الفطر أو أفطر من أجل
سفر يبيح له الفطر يف رمضان ،وكل ما أابح له الفطر يف رمضان له أن يفطره يف صيام الكفارة ،وال

يقطع عليه التتابع.

()61/7

قضاء الصوم عن امليت
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/8هـ

السؤال

لقد تويف والدي  -رمحه هللا  -بعد مرض الزمه طوال شهر رمضان فحال بينه وبّي الصيام ،فكيف
ألوالده القضاء عنه مع العلم أهنم ستة ،مخسة أبناء وبنت وزوجته؟ أي إن كان القضاء ابلصوم

إطعام فكيف يكون،
فكيف تق ه
سم األايم بينهم؟ وهل يصح أن يصوموها يف أايم متزامنة ،وإن لزمهم ٌ
وهل نطعم مبا ترك من مال فيكون أفضل له؟.

اجلواب

إذا كان هذا املرض مما يرجى زواله وبرؤه لكن قدهر هللا أن يستمر به املرض حىت مات فهذا ال شيء

عليه مطلقاً؛ ألن الواجب عليه القضاء ومات قبل أن يدركه ،أما إذا كان املرض مما ال يرجى زواله

فالواجب إخراج عن كل يوم حنو كيلو ونصف من الرز أو التمر أو أي طعام مما جرت العادة أبكله

عندكم ،ويكون اإلطعام من مال امليت .رحم هللا أموات املسلمّي أمجعّي.
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الكفارة ابإلطعام مع استطاعة الصيام
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/9/11هـ
السؤال

رجل وقع على زوجته يف هنار رمضان ،ويريد أن يطعم ستّي مسكيناً مع أنه يستطيع الصيام ،وهل

على زوجته كفارة مثله ،مع أهنا أطاعته يف هذه املخالفة؟.
اجلواب

أوالً ينبغي لإلنسان أن يتقي هللا  -تعاىل  -يف صيامه ،وأن يعلم أن صيام رمضان ركن من أركان

اإلسالم ،وأن الواجب عليه أن يبتعد عما ينقضه من املفطرات ،فإذا كان وقع على زوجته يف هنار

رمضان فإن الواجب عليه هو عتق رقبة ،وإن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي ،فإن مل يستطع فإطعام
ستّي مسكيناً ،فإذا أطعم وهو يستطيع الصيام فإن إطعامه ال يعتد به وال يعترب ،وكأنه مل يطعم وهو

أدرى بنفسه ،وزوجته إذا كانت مطاوعة له غري مكرهة فإنه يلزمها أيضاً الكفارة مثله ،وعليها عتق
رقبة ،فإن مل جتد فصيام شهرين متتابعّي ،فإن مل تستطع فإطعام ستّي مسكيناً.
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عليها قضاء أايم ال تعلم عددها
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/18هـ
السؤال

أفطرت يف رمضان أايماً ال أعلم عددها ابلضبط رمبا  4أو  5أو  ،6وذلك حينما كنت يف أول سين

البلوغ ظناً مين أن احلائض عدهتا جيب أن تكون سبعة أايم كاملة ،أي أنين كنت آكل وأشرب وأان قد
طهرت من الدورة حىت أكمل عدة سبعة األايم .سؤايل هو أنين مل أقضها وال أعلم عددها فكيف

أتصرف؟
اجلواب

املكلّف إذا أفطر أايماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة
طويلة ،واألخت السائلة تذكر أهنا أفطرت أايماً من رمضان بعد سن البلوغ ومل تقضها حىت اآلن

فنقول :الواجب عليك املبادرة إىل قضائها يف أسرع وقت ،وأما عددها فتبين على اليقّي حتقيقاً لرباءة
الذمة ،فإذا كنت تشكّي هل هي أربعة أايم أو مخسة أو ستة فاجعليها ستة ،وأما اإلطعام فال جيب

عليك إطعام لكونك جاهلة ابحلكم.
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قطع صيام القضاء

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/2/11
السؤال

أفطرت يوماً كنت نويته لقضاء يوم من أايم رمضان بغري عذر قهري ،فما احلكم؟ وإذا طلب مين

زوجي اإلفطار بغري رغبة مين يف يوم لقضاء رمضان ،فما احلكم أيضاً؟
اجلواب
ال جيوز قطع الصيام الواجب لقضاء رمضان أو غريه بدون عذر.

أداء) فإنه جيب عليه إمتامه ،وال جيوز له قطعه ،فإن
وعلى هذا فمن شرع يف صيام واجب
(قضاء أو ً
ً

قطعه أمث ،ووجب عليه إعادته يف يوم آخر.

وإن كان قد أكرهه على قطعه شخص آخر فاإلمث على املكره ،والقضاء على املفطر.
أما صيام التطوع فإنه جيوز قطعه ،ولو أصبح صائماً ،علماً أنه ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها
حاضر إال إبذنه؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه"
متفق عليه عند البخاري ( )5195ومسلم ( )1026من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
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التوبة من الفطر يف رمضان
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/8/20هـ
السؤال

أان شاب َم هن هللا علي ابهلداية؛ وهلل احلمد واملنة ،وقبل االلتزام كنت ال أصوم يف رمضان إال بعض
األايم ،غفلة وهتاوانً وعصياانً ،فهل أقضي وقد مر علي وأان يف االلتزام سنتان؟

اجلواب

قد أسعدين كثرياً أن َم ّن هللا -تعاىل -عليك ابهلداية وااللتزام ،وإين ألشاركك من أعماق قليب شعورك

ابلرضا والطمأنينة يوم اكتشفت الطريق الصحيح إىل سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة ،فأبشر -رعاك هللا-
ابنشراح الصدر ،وهبجة القلب ،وعزة النفس يف كنف هللا ورعايته.

مث اعلم -حفظك هللا -أن ما سألت عنه حيتاج إىل شيء من التفصيل ،فإن كنت قد تركت مع
الصوم الصالة -ال مسح هللا -فال داعي لقضاء الصوم؛ ألن ترك الصالة ابلكلية ردة عن اإلسالم
نفسه ،ال ينفع معه صوم ،وال زكاة ،وال حج.

وإن كنت فاعالً للصالة مؤدايً هلا يف أوقاهتا ابنتظام فرتكت شيئاً من الصيام ،فعليك ابلتوبة النصوح،
واإلكثار من احلسنات ونوافل العبادات مع قضاء عدد األايم اليت أفطرهتا ،فإن مل تعلم عددها

فاجتهد يف تقديرها وزد عليها احتياطاً ،مث اعلم -أعانك هللا -أنه ال يشرتط قضاؤها متتابعة ،بل

حسب الوسع والطاقة ،ولو يف أوقات العطل وأايم الربد مع احلذر -محاك هللا -من التسويف وكثرة

التأجيل.

قال ابن قدامة يف (املغين " : )366/4ال خيتلف القضاء ابلعذر وعدمه" ا .هـ.
هذا وهللا املسؤول أن يثبتنا وإايك على احلق ،وأن جيعل لنا من أمران رشداً ،ونستودعك الذي ال

تضيع ودائعه ،والسالم عليكم.
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مل تقض أايم حيضتها منذ البلوغ
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/4هـ

السؤال

أريد أن أعرف ما احلكم الشرعي يف حاليت ،حيث إنين ومنذ بلوغي مل أقم بقضاء األايم اليت أفطرت
فيها أثناء فرتة احليض ،وقد بلغ جممل عدد تلك األايم حوايل  86يوماً فهل جيوز يل أن أتصدق على

الفقراء ،أم يتوجب علي قضاؤها؟.
اجلواب

قضاء األايم اليت أفطرت فيها املرأة بسبب احليض أمر معلوم شرعاً مشهور بّي املسلمّي ال يعذر

اإلنسان برتكه ،فعليك التوبة من تركها وقضاء هذه األايم حسب االستطاعة ،تقضي شيئاً فشيئاً إىل
أن تنتهي كلها .وهللا أعلم.
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مل تقض ما أفطرت أايم حيضتها

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/24هـ

السؤال

أمي كانت تفطر يف رمضان وقت دورهتا منذ حوايل أربعّي سنة ،ومل تكن تقضي هذه األايم جلهلها

ولعدم علمها ابلوجوب واستمر احلال قرابة مثانية رمضاانت ،مث علمت ابلوجوب منذ حوايل ثالثّي
سنة ،ولكنها مل تقض األايم السابقة ،مع العلم أهنا تصوم أايم االثنّي واخلميس منذ حوايل أربع
سنوات طوال العام ،وعمرها اآلن ستون سنة ،فماذا جيب عليها؟ وإن كان هناك إطعام فكيف يوزع؟

وهل يعطى ألهل البيت الواحد دفعة واحدة؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

الذي يظهر أن عليها قضاء تلك األايم؛ ألن هذا األمر مشهور ومعروف بّي املسلمّي -أي وجوب

القضاء على اليت تفطر بسبب العادة الشهرية -وقد تساهلت جداً يف عدم السؤال عن مثل هذا ،مث

إهنا ملا علمت ابلوجوب مل تقض أيضاً وهذا مما يدل على تساهلها.

فإن كانت ال تستطيع الصيام اآلن لكربها وعجزها عن الصوم ،فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً
نصف كيلو وعشر غرامات من طعام البلد كاألرز وحنوه ،وهللا أعلم.
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هل يقضي عن أمه صيام رمضان؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/23هـ
السؤال

شيخي الفاضل ..أمي عليها دين صيام مثانية أشهر من رمضان ،أعاقها املرض املتزامن مع جميء كل

رمضان ،والسؤال :ما العمل؟ هل أقضيه عنها؟ أذهبوا حرييت جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كانت تستطيع القضاء ولو مل يكن ابلتتابع فعليها القضاء ،وإذا أيست من القدرة على القضاء
فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ،لكل مسكّي كيلو ونصف من قوت البلد .وهللا أعلم.
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الفدية بدل الصيام
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وبعد :علي صيام شهرين بسبب احلمل والرضاعة ،وقدريت اجلسدية ال تعينين على ذلك ،حيث إين

مصابة مبرض يف القلب ،فهل أستطيع أن أخرج الفدية بدال من الصيام؟ وهل جيوز أن أنفق هذه
الفدية يف إطعام أسريت؟ حيث إين لست مكلفة ابإلنفاق عليهم ،أم أنه جيب أن أنفقها على

املساكّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كان أتخري هذا الصيام عن شهري رمضان بسبب احلمل والرضاعة والوضع فعليك القضاء ولو

بغري انتظام ،فال يلزم التتابع ،وال جيوز لك إخراج الفدية ،إال إذا أيست من القدرة على القضاء بقية
حياتك بسبب املرض ،وذلك بتقرير طبيبّي مسلمّي ثقتّي وحينئذ عليك الكفارة ،وهي إطعام

مسكّي عن كل يوم ،وقدره كيلو ونصف من قوت البلد ،واملسكّي هو من جتوز له الزكاة من غري
والديك وأوالدك ومن ترثينه من األقارب.
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كفارة تسعة رمضاانت
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال

لقد كنت يف رمضان يف السنوات املاضية من العمر  14سنة إىل  22سنة ال أصوم الشهر كله أطلب

من فضيلتكم إجياد حل وال أستطيع إطعام ستّي مسكيناً يف اليوم الواحد هل إبمكاين أن أدخر املال

عن كل يوم وأعطيه مثالً لداير الرمحة أو ملسكّي واحد عن كل يوم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أهنئك على رغبتك يف التوبة إىل هللا من هذا الذنب العظيم ،وأوصيك ابإلكثار من االستغفار وصيام

ما تيسر من النوافل  -إذا انتهيت من القضاء.-

اثنياً :الذي عليه األئمة األربعة يف مثل حالك ،أنك تقضي عن كل األايم اليت أفطرهتا وتطعم عن كل
يوم مسكيناً ،وال يلزمك التتابع يف قضائها ،فمىت ما استطعت الصيام فصم حىت تنتهي األايم اليت

أفطرهتا وابلنسبة لإلطعام ميكنك فيه أن جتمع كل عشرة مجيعاً أو كل عشرين ،أو كل مخسة حسب

استطاعتك ،وأنت خمري بّي أن تعطي كل واحد منهم نصف صاع من األرز كيلو ونصف تقريباً ،وإن

وضعت معه شيئاً من اإلدام -إن كنت تقدر -فهو حسن ،هذه طريقة.

وهناك طريقة أخرى وهي أن تصنع طعاماً يف بيتك أو تذهب إىل أحد املطاعم فتدعو إليه عشرة
فقراء أو عشرين أو حسب استطاعتك إىل أن تنتهي األايم اليت أفطرهتا ،وهكذا كلما أطعمت

املساكّي سقط عنك من حساب األايم ،أسأل هللا تعاىل أن يتوب علينا ،وأن يتقبل منا صاحل العمل.
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هل نصوم يوم السبت؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1422/4/29
السؤال

أرجو إفادتنا عن حكم صيام يوم السبت حيث حصل خالف بّي جمموعة من طلبة العلم حول

صيامه نفالً؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فقد فرض هللا على األمة احملمدية صيام شهر رمضان ،ورغّبهم فيه ،وحثهم عليه ،ووعدهم ابألجر

اجلزيل على صيامه ،وقد تكلم كثري من أهل العلم عن فوائد الصيام ،ومزاايه ،كابن القيم  -رمحه هللا

جراء الصيام؛ ورد
 يف زاد املعاد ،وغريه .وحىت تبقى األمة مرتبطة هبذه الفوائد اليت حتصل هلا من ّاحلث على صيام ٍ
األايم أُخر يف مناسبات متفاوته من العام ،ال على سبيل الفرض ،ولكن على سبيل

والسنيهة؛ كصيام ستة من شوال ،ويوم عرفة ،وشهر حمرم ،والتاسع والعاشر منه على وجه
االستحباب ُّ

اخلصوص ،وصيام أكثر شعبان ،وثالثة أايم من كل شهر ،واألوىل أن تكون أايم البيض ،وصوم اإلثنّي

واخلميس ،وصوم يوم وإفطار يوم ،وصوم ابقي عشر ذي احلجة  -عدا يوم العيد  -لدخوهلا يف عموم
العمل الصاحل.

وال شك أنه سيدخل يف هذه األايم اليت تُصام :يوم السبت؛ ملوافقته أحياانً.
ص هماء ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
السلمي ،عن أخته ال ه
وقد ورد حديث عبد هللا بن بسر ُّ
افرتض عليكم ،وإن مل جيد أحدكم إال حلاء ِعنَـبَ ٍة ،أو عود شجرة،
(ال تصوموا يوم السبت إال فيما ُ
فليمضغه) أخرجه أصحاب السنن .وقد اختلف أهل العلم يف صحته ،وأكثر األئمة العارفّي بعلل
سنه منهم محله على كراهية ختصيصه
األحاديث أعلّوه ابالضطراب ،والشذوذ ،ومن صححه أو ح ه

ابلصوم؛ ألنه يوم تُعظمه اليهود ،وأما إن وافق صياماً كان يصومه الشخص ويعتاده ،فالكراهة مرتفعة

عنه عندهم.
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ومل أجد أحداً من أهل العلم هنى عن صومه إذا وافق عادة الشخص ،سوى الشيخ انصر الدين
حرم صومه يف النفل سواء كان يف ست من شوال أو وافق عرفة ،أو
األلباين  -رمحه هللا  -فإنه ّ
التاسع والعاشر من حمرم ،أو صوم يوم وإفطار يوم ،أو غري ذلك ،وهذا شيء مل يُسبق إليه فيما

علمت ،وقد أطال أهل العلم يف الكالم عن احلديث من حيث صحته من عدمها ،ومن حيث داللته،
وقد مجعتها يف حبث مفرد ،من أراد االستزادة فليطالعه .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.
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قضاء يوم عاشوراء
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة ملا يقضي من النوافل؟ وما ال

يقضي؟ جزاك هللا خرياً.
اجلواب

النوافل نوعان :نوع له سبب ،ونوع ال سبب له .فالذي له سبب يفوت بفوات السبب وال يُقضي،
مثال ذلك :حتية املسجد ،لو جاء الرجل وجلس مث طال جلوسه مث أراد أين أييت بتحية املسجد ،مل
تكن حتية للمسجد ،ألهنا صالة ذات سبب ،مربوطة بسبب ،فإذا فات فاتت املشروعية ،ومثل ذلك
فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ،فإذا أخر اإلنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بال عذر فال

شك أنه ال يقضي وال ينتفع به لو قضاه ،أي ال ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.

وأما إذا مر على اإلنسان وهو معذور كاملرأة احلائض والنفساء أو املريض ،فالظاهر أيضاً أنه ال
يقضي ،ألن هذا خص بيوم معّي يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.

[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا (] )43/20
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حكم استمتاع الزوج بزوجته أثناء صيام التطوع
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

ما حكم استمتاع الزوج ،بزوجته وهو صائم ،وذلك يف غري القبل؟
اجلواب

االستمتاع ابلزوجة مبا دون اجلماع يف القبل فيه تفصيل ،فيكون جائزاً إن كان أيمن على نفسه أن
يفسد صومه ابجلماع ،وحيرم إذا غلب على ظنه أنه سينزل ،سواء كان اإلنزال أبن جيامع أو من

املباشرة فقط ،وهذا التفصيل يصدق على الصوم الواجب.

أما التطوع فال حيرم عليه ولو غلب على ظنه أنه سينزل؛ ألنه جيوز لإلنسان أن يقطع صوم التطوع
ولو بدون سبب.
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إفراد اجلمعة ابلصيام

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1425/12/27هـ
السؤال

يوما من صوم ستة أايم من شوال؟
هل أستطيع أن أصوم اجلمعة على انفراد ابعتبارها ً

اجلواب

َح ُد ُك ْم يَـ ْوَم ا ْجلُ ُم َع ِة إِهال يَـ ْوًما قَـ ْبـلَهُ أ َْو بَـ ْع َدهُ" .متفق عليه:
قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
"ال يَ ُ
وم هن أ َ
صَ
صحيح البخاري ( )1985وصحيح مسلم ( . )1144وهذا هني صريح عن صيام يوم اجلمعة ،ومل

ص منه إال صوراتن:
ُخيَ ّ

األوىل :إذا صام قبله أو بعده.

معتادا ،كما يف حديث مسلم (َ )1144عن أَِيب ُهريْـرةَ ،ر ِ
ض َي ه
صوما ً
اَّللُ
ْ
الثانية :إذا وافق يوم اجلمعة ً
ََ َ
صوا لَْيـلَةَ ا ْجلُ ُم َع ِة بِِقيَ ٍام ِم ْن بَ ْ ِ
صلهى ه
صوا يَـ ْوَم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
ّي اللهيَ ِايلَ ،وَال َختُ ُّ
"ال َختْتَ ُّ
الَ :
هيب َ
َع ْنهَُ ،ع ْن النِ ِّ
ّي ْاأل هَايِم إِهال أَ ْن ي ُكون ِيف ٍ
ا ْجلمع ِة بِ ِ
صيَ ٍام ِم ْن بَ ْ ِ
َح ُد ُك ْم" .والذي يظهر بناء على ذلك أنه
ص ْوم يَ ُ
َ َ َ
ُُ َ
ومهُ أ َ
صُ

ال جيوز إفراد اجلمعة بصيام ولو كان من أايم الست من شوال؛ لعدم اندراجه حتت الصورتّي
السابقتّي.
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حكم صيام الست يف غري شوال
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

هل صحيح أنه جيوز صيام الست يف غري شوال؛ لوجود رواية تقول " :من صام رمضان وأتبعه بست

" من دون حتديد شوال؟
اجلواب

ال جيوز أن يصوم اإلنسان الست من شوال يف غري شهر شوال؛ ألن احلديث جاء بتخصيص هذه

األايم الستة يف شهر شوال فقط ،كما يف احلديث الذي عند مسلم ( )1164وغريه من حديث أيب

أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه " -من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال" ،وأما ما جاء يف بعض

الرواايت " وستة أايم بعده" انظر ما رواه ابن ماجة ( )1715والدارمي ( ، )1755وأمحد

( )21906من حديث ثوابن بن جبدد  -رضي هللا عنه  -فهي حممولة على أهنا من شوال؛ لورود
ختصيصها يف الرواايت األخرى ،وهبذا حيصل اجلمع بّي الرواايت ،وهللا أعلم.
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شهر شوال كله حمل لصيام الست

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1425/10/02هـ

السؤال

هل جيوز لإلنسان أن خيتار صيام ستة أايم يف شهر شوال ،أم أن صيام هذه األايم هلا وقت معلوم؟

وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟
اجلواب

ثبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال " :من صام رمضان مث أتبعه ستًّا من شوال
كان كصيام الدهر " خرجه اإلمام مسلم يف الصحيح ،وهذه األايم ليست معينة من الشهر بل

خيتارها املؤمن من مجيع الشهر ،فإذا شاء صامها يف أوله ،أو يف أثنائه ،أو يف آخره ،وإن شاء فرقها،

وإن شاء اتبعها ،فاألمر واسع حبمد هللا ،وإن ابدر إليها واتبعها يف أول الشهر كان ذلك أفضل؛ ألن

ذلك من ابب املسارعة إىل اخلري ،وال تكون بذلك فرضاً عليه ،بل جيوز له تركها يف أي سنة ،لكن

االستمرار على صومها هو األفضل واألكمل؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-أحب العمل
إىل هللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل " وهللا املوفق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -اجلزء  15ص
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ال يشرتط التتابع يف صيام ست شوال
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/10/02هـ

السؤال

هل يلزم يف صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم ال أبس من صيامها متفرقة خالل الشهر؟
اجلواب

صيام ست من شوال سنة اثبتة عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وجيوز صيامها متتابعة

ومتفرقة؛ ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أطلق صيامها ومل يذكر تتابعاً وال تفريقاً ،حيث قال

 -صلى هللا عليه وسلم  " :-من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " أخرجه

اإلمام مسلم يف صحيحه .وابهلل التوفيق.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -اجلزء  15ص
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املشروع تقدمي القضاء على صوم الست
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1422/10/3

السؤال

هل جيوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟
اجلواب

قد اختلف العلماء يف ذلك ،والصواب أن املشروع تقدمي القضاء على صوم الست وغريها من صيام

النفل؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من صام رمضان مث أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام

الدهر " خرجه مسلم يف صحيحه .ومن قدم الست على القضاء مل يتبعها رمضان ،وإمنا أتبعها بعض
رمضان؛ وألن القضاء فرض ،وصيام الست تطوع ،والفرض أوىل ابالهتمام والعناية .وابهلل التوفيق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -اجلزء  15ص
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حكم صيام شهرين متتابعّي تطوعاً
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1422/9/27
السؤال

هل جيوز الصوم كل يوم بدون انقطاع ملدة شهرين أو أكثر  -مثالً -تطوعاً هلل  -سبحانه وتعاىل ،-

وبدون أي سبب ككفارة  -مثالً ،-وابرك هللا فيكم على جمهوداتكم.

اجلواب

ال شك أن الصوم عبادة من أفضل العبادات ،وقد كان لرسولنا  -صلى هللا عليه وسلم  -حظ وافر

من هذه العبادة ،إال أنه  -أبيب هو وأمي  -مل يصم شهراً كامالً قط غري رمضان ،كما قالت عائشة -

رضي هللا عنها  " :-كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يصوم حىت نقول ال يفطر ،ويفطر حىت
نقول ال يصوم ،فما رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -استكمل صيام شهر إال رمضان وما

رأيته أكثر صياماً منه يف شعبان " ،أخرجه البخاري ( )50/2ح ( ، )1969ومسلم ( )810/2ح

(. )1156

وروى مسلم يف صحيحه ( )514 - 513/1ح ( )746عن عائشة  -رضي هللا عنها  -أيضاً أهنا

قالت  -يف ضمن بيان هدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف عدة أمور  ":-وال أعلم نيب هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -قرأ القرآن كله يف ليلة ،وال صلى ليلة إىل الصبح ،وال صام شهراً كامالً غري

رمضان ".

وال خيفى أن صيام شهرين متتابعّي ،مل يرد يف الشرع إال مورد الكفارة املغلظة يف قتل النفس خطأ ،أو
يف كفارة الظهار ،أو يف كفارة اجلماع يف هنار رمضان.

وخري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-واالقتصار على ما ورد هو اخلري والربكة ،من
صيام ثالثة أايم من كل شهر (ومنها :األايم البيض)  ،أو االثنّي واخلميس ،أو ست من شوال ،وإن
نشط وقوي فصيام يوم وإفطار يوم.
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وعليه فال يشرع للمسلم أن يواصل صيام شهرين متتابعّي أو أكثر ،ما مل يكن هناك سبب شرعي،
وألنه إذا واصل أكثر من ذلك فيخشى أن يتصل به األمر إىل صيام الدهر ،وهو منهي عنه كما يف

الصحيحّي (البخاري "  " 1975ومسلم "  )"1159من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -
رضي هللا عنه  -وهللا أعلم.
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صيام العشر من ذي احلجة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/11/28هـ

السؤال

هل ثبت يف احلث على صيام أايم العشر من ذي احلجة شيء خمصوص؟ مث إن مل يثبت منها شيء

فهل يعين هذا عدم مشروعية صيامها؟
اجلواب

جاء يف فضل العمل يف أايم العشر  -دون حتديد نوعه ،ال صيام وال غريه  -احلديث الصحيح الذي
أخرجه البخاري  ،306/1ابب فضل العمل يف أايم التشريق ح ( ، )969واللفظ له ،وأبو داود
 ،815/2ابب يف صوم العشر ح (، )2438والرتمذي  ،130/3ابب ما جاء يف العمل يف أايم

العشر ح ( ، )757وابن ماجه  ،550/1ابب يف صيام العشر ح ( )1727من طرق عن سعيد بن
جبري عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ما العمل يف
أايم العشر أفضل من العمل يف هذه .قالوا :وال اجلهاد؟ قال :وال اجلهاد إاله رجل خرج خياطر بنفسه

وماله ،فلم يرجع بشيء ".

وأما النص على الصيام ،فجاء فيه حديث عن بعض أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت" :

كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يصوم تسع ذي احلجة ،ويوم عاشوراء ،وثالثة أايم من كل

شهر :أول اثنّي من الشهر واخلميس " أخرجه أبو داود وغريه كما سيأيت مفصالً وهو حديث
ضعيف .وعن أيب هريرة ":ما من ٍ
أايم أحب إىل هللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي احلجة ،يعدل صيام

كل ليلة منها بقيام ليلة القدر "أخرجه الرتمذي وغريه وهو حديث
كل يوم منها بصيام سنة .وقيام ِّ
ِّ
ضعيف أيضاً .وهناك أحاديث أخر وكلها ضعيفة أو موضوعة ،كما أشار إىل ذلك ابن رجب يف

"اللطائف" بقوله  -بعد أن ذكر حديث الباب ،وأحاديث أخر " :-ويف املضاعفة أحاديث مرفوعة،

لكنها موضوعة ،فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من املوضوعات يف فضائل العشر ،وهي كثرية ...
وقد روي يف خصوص صيام أايمه ،وقيام لياليه ،وكثرة الذكر فيه ،ما ال حيسن ذكره لعدم صحته" اهـ،

وهللا أعلم.
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وبعد :فإن ضعف هذه األحاديث الواردة خبصوص احلث على صيام أايم العشر ،ال يلغي مشروعية
صيامها؛ ألهنا بال شك من مجلة العمل الصاحل الذي ذكره النيب – صلى هللا عليه وسلم  -يف
حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغريه ـ كما سبق آنفاً ـ .فإن قيل :ما جلواب عن قول عائشة

رضي هللا عنها ـ الذي سبق قريباً ـ" :ما رأيت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -صائماً العشر قط
" أفال يدل ذلك على استثناء الصيام؟ فاجلواب من ثالثة أوجه:

األول :أن النيب – صلى هللا عليه وسلم  -رمبا ترك العمل خشية أن يفرض على أمته ـ كما يف
الصحيحّي من حديث عائشة ـ أو لعلة أخرى قد ال تظهر لنا ،كرتكه قيام الليل ،وكرتكه هدم الكعبة
وبنائها على قواعد إبراهيم عليه الصالة والسالم ،وأمثلة ذلك كثرية .ومن مجلة هذه املوانع ،أن تركه

– صلى هللا عليه وسلم  -لصيام العشر قد يكون ألن الصيام فيه نوع كلفة ،ولديه – صلى هللا عليه
وسلم  -من املهام العظيمة املتعدي نفعها لألمة من تبليغ الرسالة ،واجلهاد يف سبيله ،واستقبال

الوفود ،وإرسال الرسل ،وكتابة الكتب ،وغريها من األعمال اجلسام ،فلو صام كل هذه األايم لرمبا
حصل فيها نوع مشقة ،بل ثبت يف الصحيحّي من حديث عبد هللا بن عمرو أنه ملا سأل عن صيام
يوم وإفطار يوم قال" وددت أين طوقت ذلك".
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الثاين :أن العمل يكفي لثبوت مشروعيته أي نص اثبت ،وال يلزم منه أن يعمله هو – صلى هللا عليه

وسلم  -فهاهم الناس يصومون ستاً من شوال اعتماداً على حديث أيب أيوب املشهور ،وغريه من

األحاديث ،مع أنه ـ حسب علمي ـ مل يثبت حديث واحد يدل على أنه – صلى هللا عليه وسلم -

يصومه ،فهل ميكن ألحد أن يقول ال يشرع صوم الست ألنه – صلى هللا عليه وسلم  -مل يثبت عنه

صومها؟! ال أعلم أحداً يقول هبذا بناء على هذا املأخذ األصويل ،وأما خالف اإلمام مالك ـ رمحه هللا
ـ فلم يكن يرى مشروعية صيامها ،ليس بناء على هذا املأخذ ،وإمنا ألسباب أخرى معلومة عند أهل

العلم ،وليس هذا املقام مناسبا لذكرها .وقل مثل هذا يف سنن كثرية العمدة فيها على عموميات

قولية ،مل يثبت عنه – صلى هللا عليه وسلم -فعلها بنفسه ،كصيام يوم وإفطار يوم ،وصيام يوم عرفة ـ

الذي هو أحد أايم العشر ـ وغريها من األعمال الصاحلة.
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الثالث :وهو مبين على ما سبق ،أن الصيام من أفضل األعمال الصاحلة ،بل هو العمل الوحيد الذي
اختص هللا تعاىل جبزائه ـ فرضاً ونفالً ـ وورد يف فضل نوافله أحاديث كثرية ميكن ملن أراد الوقوف على
بعضها ،أن يطالع رايض الصاحلّي للنووي ،أو جامع األصول البن األثري ،وغريها من الكتب .وقد

راجعت كثرياً من كتب الفقهاء ،وإذا هم يذكرون من مجلة ما يستحب صيامه صيام أايم العشر ـ أي
سوى العيد كما هو معلوم ـ ومل أر أحداً ذكر أن صيامها ال يشرع أو يكره ،بل إن ابن حزم – رمحه

هللا – على ظاهريته قد قال ابستحباب صيام أايم العشر .والذي دعاين لإلطالة يف هذا املقام ـ مع
ظهوره ووضوحه ـ هو أنين وقفت على كالم لبعض إخواين من طلبة العلم ،ذكر فيه أن من مجلة

أخطاء الناس يف العشر صيام هذه األايم!! حىت أحدث كالمه هذا بلبلة عند بعض العامة الذين
بلغهم هذا الكالم ،وال أعلم أحداً قال هبذا من أهل العلم يف القرون الغابرة ـ حسب ما وقفت عليه
ـ ،وال أدري ما الذي أخرج الصيام من مجلة العمل الصاحل؟ .ومبا تقدم تفصيله ميكن اجلواب عما

استشكله ذلك األخ وغريه ،وهللا تعاىل أعلم .أما األحاديث اخلاصة ،فسأذكر حاهلا بشيء من
اإلمجال ـ والتفصيل ال حتتمله هذه الفتوى ـ فللتفصيل موضع آخر ،وذلك كما يلي :أوالً :قال أبو

احلر بن
داود  815/2ابب يف صوم العشر ح ( : )2437حدثنا مسدد ،حدثنا أبو عوانة ،عن ّ

الصيّاح ،عن هنيدة بن خالد ،عن امرأته ،عن بعض أزواج النيب – صلى هللا عليه وسلم  -قالت" :

كان رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -يصوم تسع ذي احلجة ،ويوم عاشوراء ،وثالثة أايم من كل
شهر :أول اثنّي من الشهر واخلميس ".
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خترجيه*:أخرجه النسائي  205/4ابب صوم النيب – صلى هللا عليه وسلم  -ح (، )2372ويف ابب
كيف يصوم ثالثة أايم من كل شهر ح (، )2418 ،2417وأمحد  288،423/271،6/5من
طرق عن أيب عوانة به بنحوه ،إالّ أن يف ألفاظهم " :أول اثنّي ومخيسّي " ،وهذا هو املوافق لقوهلا" :

ثالثة أايم " ،وأما رواية أيب داود فقد سبق اإلشارة إىل أهنا يف بعض رواايت السنن " :واخلميس
واخلميس " ابلتكرار*.وأخرجه النسائي ،220/4ابب كيف يصوم ثالثة أايم من كل شهر ح

(، )2416وأمحد  ،287/6وابن حبان  332 / 14ح ( )6422من طريق أيب إسحاق األشجعي،
عن عمرو بن قيس املالئي ،والنسائي يف " الكربى "  ،135/2ابب صيام ثالثة أايم من كل شهر ح

( )2723من طريق زهري بن معاوية أيب خثيمة ،والنسائي يف " الكربى "  ،135/2ابب كيف يصوم
ثالثة أايم من كل شهر ح ( ، )2722من طريق شريك ،ثالثتهم (عمرو ،وزهري ،وشريك) عن احلر

بن الصياح ،عن هنيدة ،عن حفصة ،إالّ أن لفظ عمرو هو " :أربع مل يكن يدعهن النيب – صلى هللا

عليه وسلم  :-صيام عاشوراء ،والعشر ،وثالثة أايم من كل شهر ،وركعتّي قبل الغداة " ،ولفظ زهري:
" كان رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -يصوم من كل شهر ثالثة أايم ،أول اثنّي من الشهر ،مث
اخلميس ،مث اخلميس الذي يليه " ،ورواه شريك فجعله من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهري.
*وأخرجه أبو داود  ،822/2ابب من قال االثنّي واخلميس ح ( )2452عن زهري بن حرب،

والنسائي  ،221/4ابب كيف يصوم ثالثة أايم من كل شهر ح ( )2419عن إبراهيم اجلوهري،

وأمحد  ،310 ،289/6ثالثتهم (زهري ،واجلوهري ،وأمحد) عن حممد بن فضيل ،والطرباين يف "

الكبري "  ،420 ،216/23من طريق عبد الرحيم بن سليمان ،كالمها (ابن فضيل ،وعبد الرحيم)
عن احلسن بن عبيد هللا ،عن هنيدة ،عن ـ أمه – مل يقل عن امرأته – عن أم سلمة فذكر حنوه ،إالّ أنه

ليس يف حديث احلسن بن عبيد هللا ذكر
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لصيام تسع ذي احلجة ،وصيام يوم عاشوراء ،بل اقتصر على األمر بصيام ثالثة أايم من كل شهر
قال زهري يف حديثه " :أوهلا االثنّي واخلميس " ،ولفظ اجلوهري " :أول مخيس ،واالثنّي واالثنّي "
ابلتكرار ،ولفظ أمحد " :أوهلا االثنّي واجلمعة واخلميس ".

احلكم عليه :إسناد أيب داود رجاله ثقات ،إالّ أنه وقع يف إسناده ومتنه اختالف على هنيدة ،الذي

مدار احلديث عليه ،ووقع فيه تفرد أيب إسحاق األشجعي ،عن عمرو بن قيس املالئي ،عن احلر ،عن

هنيدة ،عن حفصة ،ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد ،فكيف وقد وقع فيه هذه

االاختالف يف إسناده ومتنه؟.

ومما يضعف به حديث الباب إضافة إىل ما سبق ،أن ما تضمنه من اإلخبار عن صيام النيب – صلى

هللا عليه وسلم  -لتسع ذي احلجة ،خمالف ملا ثبت يف صحيح مسلم  833/2ح ( ، )1176وأيب

دواد  ،816/2ابب يف فطر العشر ح ( ، )2439والرتمذي  ،129/3ابب ما جاء يف صيام العشر
ح ( ، )756ولفظ مسلم عن عائشة رضي هللا عنها " :ما رأيت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم

 -صائماً العشر قط " ،ولفظ مسلم اآلخر " :أن النيب – صلى هللا عليه وسلم  -مل يصم العشر ".

ويضاف إىل ذلك أيضاً :السماع ،فليس يف شيء منه التصريح ابلتحديث سوى رواية أمه عن أم
سلمة رضي هللا عنها ،وهللا أعلم.
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اثنياً :قال الرتمذي  131/3ابب ما جاء يف العمل يف أايم العشر ح (: )758حدثنا أبو بكر بن

قهم ،عن قتادة ،عن سعيد بن املسيب ،عن
انفع البصري ،حدثنا مسعود بن واصل ،عن هناس بن ْ
ٍ
كل يوم منها
أيب هريرة ":ما من أايم أحب إىل هللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي احلجة ،يعدل صيام ِّ
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ".قال أبو عيسى :هذا حديث غريب ال نعرفه إاله
بصيام سنة .وقيام ِّ
من حديث مسعود بن واصل ،عن النهاس ،قال :وسألت حممداً عن هذا احلديث فلم يعرفه من غري

هذا الوجه مثل هذا ،وقال :قد روي عن قتادة ،عن سعيد بن املسيهب عن النيب– صلى هللا عليه

وسلم  -مرسالً شيءً من هذا ،وقد تكلم حيىي بن سيعد يف هناس بن قهم من قبل حفظه.

خترجيه*:أخرجه ابن ماجه  ،551/1ابب صيام العشر ح (، )1728واخلطيب يف "اتريخ بغداد"
 208/11من طريق حممد بن خملد العطار ،كالمها (ابن ماجه ،والعطار) عن عمر بن شبة ،عن

مسعود بن واصل به بنحوه*.وأخرجه الرتمذي يف العلل الكبري ص ( )120ح ( )206من طريق

حممد بن عمرو عن أيب سلمة ،وعلقه الدارقطين يف "العلل"  200/9عن األعمش عن أيب صاحل،
كالمها (أبو سلمة ،وأبو صاحل) عن أيب هريرة بنحوه ،ولفظ أيب سلمة":ما من أايم أحب إىل هللا

العمل فيهن من عشر ذي احلجة :التحميد ،والتكبري ،والتسبيح والتهليل".

احلكم عليه :إسناد الرتمذي فيه مسعود ،والنهاس ،وكالمها ضعيف ،وقد قال اإلمام الدارقطين يف

"العلل" " :199/9وهو حديث تفرد به مسعود بن واصل ،عن النهاس بن قهم ،عن قتادة ،عن ابن
املسيب ،عن أيب هريرة ".
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صوبوا كونه عن قتادة ،عن سعيد بن املسيب مرسالً كما
ومع هذا التفرد يف وصله ،فإن بعض األئمة ه
أشار إىل ذلك البخاري – فيما نقله عنه الرتمذي عقب إخراجه للحديث – وقال الدارقطين يف

"العلل"  " :200/9وهذا احلديث ،إمنا روي عن قتادة عن سعيد بن املسيب مرسالً".وهذا املرسل
صوبه األئمة من رواية قتادة ،عن سعيد بن املسيب ،سلسلة جعلها احلافظ ابن رجب – كما
الذي ه
يف شرح العلل  – 845/2من األسانيد اليت ال يثبت منها شيء ،أو ال يثبت منها إاله شيء يسري،

مع أنه قد روي هبا أكثر من ذلك ،ونقل عن الربدجيي قوله – عن هذه السلسة –" :هذه األحاديث
كلها معلولة ،وليس عند شعبة منها شيء ،وعند سعيد بن أيب عروبة منها حديث ،وعند هشام منها

آخر ،وفيهما نظر" اهـ.

وقد بّي اإلمام أمحد سبب ضعفها أيضاً – فيما نقله عنه أبو داود يف مسائله ( – )304بقوله:

"أحاديث قتادة عن سعيد بن املسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبّي سعيد حنواً من عشر

ْ
صوب الدارقطين – يف العلل – 200/9
رجال ال يعرفون".وأما الطريق اليت رواها أبو صاحل ،فقد ه

إرساهلا.

وأما رواية احلديث من طريق حممد بن عمرو عن أيب سلمة ،فقد سأل الرتمذي اإلمامّي البخاري ،وأاب
عبد الرمحن الدارمي عنه ،فلم يعرفاه من حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة .وقال
الدارقطين يف "العلل"  ":200/9تفرد به أمحد بن حممد بن نيزك – وهو شيخ الرتمذي يف هذا

احلديث – عن األسود بن عامر ،عن صاحل بن عمر ،عن حممد بن عمر ،عن أيب سلمة ،عن أيب
هريرة رفعه ".

وكالم الدارقطين يف "العلل" كله يدور على أن احلديث ال يصح مرفوعاً من حديث أيب هريرة ،بل هو
مرسل ،وعلى إرساله من رواية قتادة عن ابن املسيب ،وهي سلسلة مطروحة.

وقد ضعف احلديث مجاعة من أهل العلم ،ومنهم:
 -1احلافظ ابن رجب ،يف "لطائف املعارف" ص ( ، )459ويف "فتح الباري" .16،17/9
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 -2احلافظ ابن حجر ،يف "الفتح"  534/2ح (. )969وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبيا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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صيام يوم عاشوراء
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1425/1/10هـ
السؤال

يوجه الناس إىل ِّ
حتري هالل شهر احملرم؟
أسأل عن حكم صيام عاشوراء ،وصفة صومه ،وهل ّ

اجلواب

صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه؛ صامه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وصامه الصحابة،

وصامه موسى قبل ذلك شكراً هلل -عز وجل-؛ وألنه يوم جنهى هللا فيه موسى وقومه ،وأهلك فرعون

وقومه ،فصامه موسى وبنو إسرائيل شكراً هلل -عز وجل ،-مث صامه النيب -صلى هللا عليه وسلم-
شكراً هلل -عز وجل -وأتسياً بنيب هللا موسى ،وكان أهل اجلاهلية يصومونه أيضاً ،وأ هكده النيب -صلى

هللا عليه وسلم-على األمة ،فلما فرض هللا رمضان قال ":من شاء صامه ومن شاء تركه" رواه
البخاري ومسلم واللفظ له .وأخرب -عليه الصالة والسالم -أن صيامه يك ِّفر هللاُ به السنةَ اليت قبله.
واألفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خالفاً لليهود؛ ملا ورد عنه -عليه الصالة والسالم":-
صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" رواه أمحد ،ويف لفظ ":صوموا يوماً قبله ويوماً بعده" فإذا صام يوماً
قبله أو بعده يوماً ،أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده ،أي صام ثالثة أايم فكله طيب ،وفيه

خمالفة ألعداء هللا اليهود.

أما حتري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس ابلالزم؛ ألنه انفلة ليس ابلفريضة .فال يلزم الدعوة إىل حتري

اهلالل؛ ألن املؤمن لو أخطأه فصام بعده يوماً وقبله يوماً ال يضره ذلك ،وهو على أجر عظيم .وهلذا
ال جيب االعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك؛ ألنه انفلة فقط.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء اخلامس عشر
ص (] )401
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صيام يوم السبت
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

السالم عليكم ،وبعد:

يف كل عام تثار عندان قضية صيام يوم السبت أجائز هو أم مكروه أم ال جيوز؟ فهذا للشيخ انصر

وهذا للشيخ ابن ابز وهذا للشيخ ابن تيمية -رمحهم هللا مجيعاً -وجزاهم هللا عنا خري اجلزاء.
والسالم عليكم.

اجلواب

يرى بعض الفقهاء كراهة صوم يوم السبت وحده ،ما مل يوافق عادة أو يصم عن قضاء أو نذر وحنوه،
ودليل ذلك ما ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض
عليكم" رواه أمحد ( ، )17686والرتمذي ( )744وغريمها.

ويرى آخرون ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال يكره صوم يوم السبت منفرداً؛ ألنه قد صح عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يصوم يوم السبت ويوم األحد ،ويقول":إهنما يوما عيد

للمشركّي وأان أريد أن أخالفهم" رواه النسائي يف الكربى ( ، )2788وصححه ابن خزمية ()2167
 ،ومحلوا حديث النهي على االضطراب والشذوذ أو أنه منسوخ ولعل هذا القول أصح ،واملسألة بعد
من مسائل االجتهاد اليت يسوغ فيها اخلالف ،وال يلزم أن يتفق الفقهاء فيها على حكم واحد ،وبناء

على هذا فال ينبغي أن تكون هذه املسألة قضية تشغل فيها األوقات وينشغل الناس هبا عن
الواجبات.
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صوم يوم السبت تطوعاً
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1423/10/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
كما تعلمون  -حفظكم هللا  -وافق هذا العام يوم التاسع من حمرم 1415هـ يوم السبت ،وكان يوم

العاشر يوم األحد حسب تقومي أم القرى ،وعمالً ابحلديث" :لئن عشت إىل قابل ألصوم هن التاسع
والعاشر" احلديث أو كما قال  -صلى هللا عليه وسلم  ،-صمت يومي السبت واألحد.

ولكن أحد اإلخوة اعرتض على صيام يوم السبت ،وقال :إن صيامه تطوعاً منهي عنه؛ ملا ورد يف

احلديث وذكر معناه ومل يذكر نصه.

ولرغبيت يف استجالء املوضوع ،وعمالً بقوله تعاىل" :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" أرجو من
مساحتكم إيضاح هذا اإلشكال مع ذكر احلديث ومدى صحته ،وما نصيحتكم حول هذا املوضوع؟

وهللا حيفظكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
احلديث املذكور معروف وموجود يف بلوغ املرام يف كتاب الصيام ،وهو حديث ضعيف شاذ وخمالف

لألحاديث الصحيحة ،ومنها قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا

يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ،واحلديث املذكور يف

الصحيحّي .وكان  -صلى هللا عليه وسلم  -يصوم يوم السبت ويوم األحد ويقول" :إهنما يوما عيد
للمشركّي فأحب أن أخالفهم" .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،كلها تدل على جواز صوم يوم

السبت تطوعاً .وفق هللا اجلميع ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل . ] )413-412/15( -
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استئذان املرأة زوجها يف صيام التطوع
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1423/10/7هـ

السؤال

هل يلزم املرأة أن أتخذ إذانً من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام؟

اجلواب

نعم .ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إال إبذنه ألن له عليها حق العشرة واالستمتاع
فإذا صامت فإهنا متنعه من حقوقه ،فال جيوز هلا ذلك وال يصح صومها تنفالً إال إبذنه.
[املنتقى من فتوى الفوزان (. ] )74-73/4
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األايم املنهي عن الصيام فيها
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1423/10/5هـ
السؤال

ما هي األايم اليت يكره الصيام فيها؟

اجلواب

األايم اليت ينهى عن الصيام فيها يوم اجلمعة ،حيث ال جيوز أن يصوم يوم اجلمعة مفرداً يتطوع بذلك؛

ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن ذلك.

وهكذا ال يفرد يوم السبت تطوعاً ،لكن إذا صام اجلمعة ومعها السبت أو معها اخلميس فال أبس،

كما جاءت بذلك األحاديث عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .-

وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك حمرم .وكذلك يوم عيد النحر وأايم التشريق كلها ال

تصام؛ ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن ذلك ،إال أن أايم التشريق قد جاء ما يدل
على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة ملن مل يستطع اهلدي؛ ملا ثبت يف البخاري عن
عائشة  -رضي هللا عنها  -وابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قاال" :مل يرخص يف أايم التشريق أن

يصمن إال ملن مل جيد اهلدي" ،أما كوهنا تصام تطوعاً أو ألسباب أخرى فال جيوز كيوم العيد؛ وهكذا
يوم الثالثّي من شعبان إذا مل تثبت رؤية اهلالل ،فإنه يوم شك ال جيوز صومه يف أصح قويل العلماء

سواء كان صحواً أو غيماً؛ لألحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك ،وهللا ويل التوفيق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل . ] )408 - 407/15( -
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إفراد يوم اجلمعة ابلصيام
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1423/10/5هـ
السؤال

هل جيوز صيام يوم اجلمعة منفرداً قضاء؟

اجلواب

صيام يوم اجلمعة منفرداً هنى عنه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا كان صومه خلصوصيته؛ ألنه -

صلى هللا عليه وسلم  -دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم اجلمعة؛ فقال" :أكنت صمت
أمس؟ " قالت :ال ،فقال" :أتريدين أن تصومي غداً؟ " قالت :ال ،قال" :فأفطري" ،ويف الصحيحّي

عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :ال يصومن أحدكم
يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده" .لكن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فصامه

املسلم وحده فال أبس بذلك؛ ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم اجلمعة ،وكذلك لو

كان عليه قضاء من رمضان وال يتسىن له فراغ إال يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليه أن يفرده؛ وذلك

ألنه يوم فراغه ،وكذلك لو صادف يوم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه أن يفرده؛ ألنه

صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة ،وهلذا قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -ال ختصوا يوم
اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام" ،فنص على التخصيص ،أي على أن يفعل اإلنسان ذلك خلصوص

يوم اجلمعة أو ليلتها.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ابن ابز رمحه هللا تعاىل (. ] )415-414/15
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الصيام بنية التطوع والقضاء
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1423/10/5هـ
السؤال

هل جيوز صيام التطوع بنيتّي :نية قضاء ونية سنة؟ وما حكم الصوم ابلنسبة للمسافر واملريض؟ إذا

كاان قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم ال؟

اجلواب

ال جيوز صيام التطوع بنيتّي ،نية القضاء ونية السنة ،واألفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ،ولكنه
لو صام أجزأه ،واألفضل ملن يشق عليه الصوم مشقة فادحة ملرضه أن يفطر ،وإن علم أو غلب على

ظنه أنه يصيبه ضرر أو هالك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر ،وعلى كل من املسافر
واملريض قضاء صيام ما أفطره من أايم رمضان يف أايم أخر ،ولكنه لو صام مع احلرج أجزأه .وابهلل

التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )383/10
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حكم مواالة صيام الست
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/10/01هـ
السؤال

هل صيام األايم الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو جيوز بعد العيد بعدة أايم؟

على أن تصام متتالية يف شهر شوال؟

اجلواب

ال يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة ،بل جيوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أايم ،وأن

يصومها متتالية أو متفرقة يف شهر شوال حسب ما يتيسر له ،واألمر يف ذلك واسع ،وليست فريضة
بل هي سنة.
وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )391/10
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إفراد يوم اجلمعة ابلصيام
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1424/9/17هـ

السؤال

أريد أن أصوم يوم اجلمعة مبفرده عن يوم من أايم الست من شوال ،هل هذا داخل يف النهي؟ أفيدوان
مأجورين.

اجلواب

ال أبس إبفراد يوم اجلمعة بصيام عن قضاء فريضة أو نذر أو صيام ست من شوال ،حلديث جابر عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم":-ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بّي الليايل وال ختصوا يوم اجلمعة
بصيام من بّي األايم إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم ( )1144وغريه.
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قضاء صوم النافلة
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1423/10/7هـ

السؤال

أصوم ثالثة أايم من كل شهر ،ويف أحد األشهر أصابين مرض فلم أصمها ،فهل علي قضاء أو كفارة؟

اجلواب

صوم النافلة ال يقضى ولو ترك اختياراً ،إال أن األوىل ابملسلم املداومة على ما كان يعمله من عمل

صاحل؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-أحب األعمال إىل هللا ماداوم عليه صاحبه وإن قل"

فال قضاء عليك يف ذلك ،وال كفارة ،علماً أن ما تركه اإلنسان من عمل صاحل كان يعمله ملرض أو
عجز أو سفر وحنو ذلك يكتب له أجره؛ حلديث" :إذا مرض العبد أو سافر ُكتب له مثل ما كان

يعمل مقيماً صحيحاً" رواه البخاري يف صحيحه.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )403-402/10
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أفضل األايم للتطوع ابلصيام

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1423/10/7هـ

السؤال

ما خري األايم لصيام التطوع وأفضل الشهور إلخراج الزكاة؟

اجلواب

أفضل األايم لصيام التطوع :اإلثنّي واخلميس ،وأايم البيض ،وهي :الثالث عشر والرابع عشر
واخلامس عشر من كل شهر ،وعشر ذي احلجة ،وخاصة يوم عرفة ،والعاشر من شهر حمرم ،مع صيام

يوم قبله أو يوم بعده ،وستة أايم من شوال.

أما الزكاة فتخرج بعد متام احلول إذا بلغ املال نصاابً يف أي شهر.
وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )385/10
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حكم صيام الست من شوال
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1425/10/03هـ
السؤال

هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟
اجلواب

نعم ،هناك أفضلية لصيام ستة أايم من شهر شوال ،كما جاء يف حديث رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم":-من صام رمضان مث أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم يف كتاب الصيام
بشرح النووي ( ، )56/8يعين :صيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه اإلنسان إىل أن هذه الفضيلة ال تتحقق إال إذا انتهى رمضان كله ،وهلذا إذا كان على

اإلنسان قضاء من رمضان صامه أوالً مث صام ستاً من شوال ،وإن صام األايم الستة من شوال ومل
يقض ما عليه من رمضان فال حيصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم مل

نقل ،وذلك ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":من صام رمضان مث أتبعه  " ...والذي عليه

قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان وال يقال صام رمضان ،وجيوز أن تكون متفرقة أو متتابعة،

لكن التتابع أفضل؛ ملا فيه من املبادرة إىل اخلري وعدم الوقوع يف التسويف الذي قد يؤدي إىل عدم

الصيام.

[فتاوى ابن عثيمّي -رمحه هللا -كتاب الدعوة (. ] )53-52/1
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استئناف املتطوع للصوم بعد الظهر
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

إنه يف يوم اإلثنّي استيقظت عند صالة الظهر ،فهل جيوز أن أكمل اليوم وأصوم؟ مع العلم أنين مل

تكن عندي نية الصيام يف هذا اليوم ،وشكراً.
اجلواب

إذا كان الصوم نفالً جيوز له أن ينويه من النهار ،ملا روى مسلم ( )1154من حديث عائشة  -رضي

علي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ذات يوم فقال" :هل عندكم شيء؟
هللا عنها  -قالت :دخل ه
فقلنا :ال ،قال" :فإين إذن صائم" ،قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-فإين إذن صائم" تعليل

هلذا احلكم بعدم وجود شيء يف البيت ،وهذا احلديث مطلق مل يقيد مبا قبل الزوال أو بعد الزوال،
فيجوز أن ينوي صيام هذا اليوم قبل الزوال وكذلك بعد الزوال ،إال أن األجر حيسب له من حّي

النية ،فليس من نوى قبل الزوال كمن نوى بعد الزوال ،وكذلك جاءت اآلاثر الكثرية عن الصحابة

 رضي هللا عنهم  -مثل ما جاء عن أيب الدرداء وعن أيب طلحة وعن أنس وعن حذيفة وعن ابنمسعود أهنم صاموا بنية من النهار- ،رضي هللا عنهم -أمجعّي.
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توجيهات تتعلق بشهر شعبان
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/08/04هـ

السؤال

ما حكم الصيام يف شهر شعبان ،وهل ليوم النصف منه وليلته مزية خاصة ،وما حكم ما يقوم به
بعض الناس من توزيع لألطعمة واهلدااي يف املنتصف منه؟.

اجلواب
اخرتان لك أخي الكرمي إجابة شاملة لسؤالك إبذن هللا لفضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي -

رمحه هللا  -فإليك ما قاله الشيخ  -رمحه هللا  -يف هذا املوضوع:

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملّي ،والعاقبة للمتقّي ،وال عدوان إال على الظاملّي

املعتدين ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له رب العاملّي ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
األمّي صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ،والتابعّي هلم إبحسان إىل يوم الدين ،وسلهم تسليماً كثرياً.
أما بعد :فهذه كلمات يسرية يف أمور تتعلق بشهر شعبان.

األمر األول :يف فضل صيامه.
ففي الصحيحّي عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت« :ما رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم استكمل

صيام شهر قط إال رمضان ،وما رأيته يف شهر أكثر صياماً منه يف شعبان» البخاري (، )1969

ومسلم ( . )1156ويف البخاري ( )1970يف رواية« :كان يصوم شعبان كله»  .ويف مسلم يف

رواية« :كان يصوم شعبان إال قليالً»  .وروى اإلمام أمحد ( ، )21753والنسائي ( )2357من

حديث أسامة بن زيد ـ رضي هللا عنهما ـ قال« :مل يكن (يعين النيب صلى هللا عليه وسلم) يصوم من
الشهر ما يصوم من شعبان»  ،فقال له :مل أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان قال« :ذاك
شهر يغفل الناس عنه بّي رجب ورمضان ،وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاملّي عز وجل

فأحب أن يرفع عملي وأان صائم» قال يف الفروع (ص  120ج  3ط آل اثين)  :واإلسناد جيد.
األمر الثاين :يف صيام يوم النصف منه.
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فقد ذكر ابن رجب  -رمحه هللا تعاىل  -يف كتاب اللطائف (ص  341ط دار إحياء الكتب العربية)
أن يف سنن ابن ماجة ( )1388إبسناد ضعيف عن علي ـ رضي هللا عنه ـ أن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال« :إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ،وصوموا هنارها ،فإن هللا ينزل فيها لغروب
الشمس إىل مساء الدنيا فيقول :أال من مستغفر يل فأغفر له ،أال مسرتزق فأرزقه ،أال مبتلى فأعافيه،
أال كذا ،أال كذا حىت يطلع الفجر» .

قلت :وهذا احلديث حكم عليه صاحب املنار ابلوضع ،حيث قال (ص  226يف اجمللد اخلامس من
جمموع فتاويه)  :والصواب أنه موضوع ،فإن يف إسناده أاب بكر بن عبد هللا بن حممد ،املعروف اببن
أيب سربة ،قال فيه اإلمام أمحد وحيىي بن معّي :إنه كان يضع احلديث.

وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان خبصوصه ليس بسنة ،ألن األحكام الشرعية ال
تثبت أبخبار دائرة بّي الضعف والوضع ابتفاق علماء احلديث ،اللهم إال أن يكون ضعفها مما ينجرب

بكثرة الطرق والشواهد ،حىت يرتقي اخلرب هبا إىل درجة احلسن لغريه ،فيعمل به إن مل يكن متنه منكراً
أو شاذًّا.

وإذا مل يكن صومه سنة كان بدعة ،ألن الصوم عبادة فإذا مل تثبت مشروعيته كان بدعة ،وقد قال

النيب صلى هللا عليه وسلم« :كل بدعة ضاللة» أخرجه مسلم ( )867من حديث جابر – رضي هللا

عنه .-

األمر الثالث :يف فضل ليلة النصف منه.
وقد وردت فيه أخبار قال عنها ابن رجب يف اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق :إنه قد اختلف

فيها ،فضعفها األكثرون ،وصحح ابن حبان بعضها وخرجها يف صحيحه .ومن أمثلتها حديث عائشة

 -رضي هللا عنها  -وفيه" :أن هللا تعاىل ينزل ليلة النصف من شعبان إىل مساء الدنيا ،فيغفر ألكثر

من عدد شعر غنم كلب" .خرجه اإلمام أمحد ( )26018والرتمذي ( )739وابن ماجة (، )1389

وذكر الرتمذي أن البخاري ضعهفه ،مث ذكر ابن رجب أحاديث هبذا املعىن وقال :ويف الباب أحاديث
أخر فيها ضعف .اهـ
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وذكر الشوكاين أن يف حديث عائشة املذكور ضعفاً وانقطاعاً.
وذكر الشيخ عبد العزيز بن ابز ـ حفظه هللا تعاىل ـ أنه ورد يف فضلها أحاديث ضعيفة ال جيوز
االعتماد عليها ،وقد حاول بعض املتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ومل حيصل على طائل ،فإن
األحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجرب بعضها ببعض فإن أعلى مراتبها أن تصل إىل درجة احلسن

لغريه ،وال ميكن أن تصل إىل درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح احلديث.
األمر الرابع :يف قيام ليلة النصف من شعبان ،وله ثالث مراتب:

املرتبة األوىل :أن يصلى فيها ما يصليه يف غريها ،مثل أن يكون له عادة يف قيام الليل فيفعل يف ليلة
النصف ما يفعله يف غريها من غري أن خيصها بزايدة ،معتقداً أن لذلك مزية فيها على غريها ،فهذا
أمر ال أبس به ،ألنه مل حيدث يف دين هللا ما ليس منه.

املرتبة الثانية :أن يصلى يف هذه الليلة ،أعين ليلة النصف من شعبان دون غريها من الليايل ،فهذا
بدعة ،ألنه مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر به ،وال فعله هو وال أصحابه.

وأما حديث علي ـ رضي هللا عنه ـ الذي رواه ابن ماجة« :إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا
ليلها وصوموا هنارها»  .فقد سبق عن ابن رجب أنه ض هعفه ،وأن حممد رشيد رضا قال :إنه موضوع،
ومثل هذا ال جيوز إثبات حكم شرعي به ،وما رخص فيه بعض أهل العلم من العمل ابخلرب الضعيف

يف الفضائل ،فإنه مشروط بشروط ال تتحقق يف هذه املسألة ،فإن من شروطه أن ال يكون الضعف
شديداً ،وهذا اخلرب ضعفه شديد ،فإن فيه من كان يضع احلديث ،كما نقلناه عن حممد رشيد رضا
رمحه هللا تعاىل.
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الشرط الثاين :أن يكون وارداً فيما ثبت أصله ،وذلك أنه إذا ثبت أصله ووردت فيه أحاديث ضعفها
غري شديد كان يف ذلك تنشيط للنفس على العمل به ،رجاء للثواب املذكور دون القطع به ،وهو إن

ثبت كان كسباً للعامل ،وإن مل يثبت مل يكن قد ضره بشيء لثبوت أصل طلب الفعل .ومن املعلوم
أن األمر ابلصالة ليلة النصف من شعبان ال يتحقق فيه هذا الشرط ،إذ ليس هلا أصل اثبت عن
النيب صلى هللا عليه وسلم كما ذكره ابن رجب وغريه .قال ابن رجب يف اللطائف (ص : )541

فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان مل يثبت فيها عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه

شيء .وقال الشيخ حممد رشيد رضا (ص  857يف اجمللد اخلامس)  :إن هللا تعاىل مل يشرع للمؤمنّي

خاصا هبذه الليلة اهـ.
يف كتابه وال على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم وال يف سنته عمالً ًّ
وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز :ما ورد يف فضل الصالة يف تلك الليله فكله موضوع .اهـ

وغاية ما جاء يف هذه الصالة ما فعله بعض التابعّي ،كما قال ابن رجب يف اللطائف (ص : )441
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظموهنا وجيتهدون فيها يف العبادة ،وعنهم

أخذ الناس فضلها وتعظيمها ،وقد قيل :إهنم بلغهم يف ذلك آاثر إسرائيلية ،فلما اشتهر ذلك عنهم
يف البلدان اختلف الناس يف ذلك :فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها ،وأنكر ذلك أكثر علماء
احلجاز ،وقالوا :ذلك كله بدعة .اهـ
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وال ريب أن ما ذهب إليه علماء احلجاز هو احلق الذي ال ريب فيه ،وذلك ألن هللا تعاىل يقول:
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِىت ور ِ
يت لَ ُك ُم ?إل ْسالَ َم ِديناً" [املائدة ]3:ولو
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْمتَ ْم ُ
"?لْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ

كانت الصالة يف تلك الليلة من دين هللا تعاىل لبيهنها هللا تعاىل يف كتابه ،أو بيهنها رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم بقوله أو فعله ،فلما مل يكن ذلك علم أهنا ليست من دين هللا ،وما مل يكن منه فهو بدعة،

صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :كل بدعة ضاللة» .
وقد ّ

املرتبة الثالثة :أن يصلى يف تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم ،يكرر كل عام ،فهذه املرتبة أشد
ابتداعاً من املرتبة الثانية وأبعد عن السنة .واألحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة ،قال الشوكاين
يف الفوائد اجملموعة (ص  15ط ورثة الشيخ نصيف)  :وقد رويت صالة هذه الليلة ،أعين ليلة
النصف من شعبان على أحناء خمتلفة كلها ابطلة وموضوعة.
األمر اخلامس :أنه اشتهر عند كثري من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون يف

العام.

وهذا ابطل ،فإن الليلة اليت يقدر فيها ما يكون يف العام هي ليلة القدر ،كما قال هللا تعاىل" :حم? *
نذ ِر ِ
ِ
ّي * إِ هَن أَنزلْنَـ?ه ِىف لَيـلَ ٍة ُّمب ٍ
و?ل ِ
ْكتَـ? ِ
ب ?ل ُْمبِ ِ
يها يُـ ْف َر ُق ُك ُّل أ َْم ٍر َحكِي ٍم * أ َْمراً ِّم ْن
ين * ف َ
َ
ـ?رَكة إِ هان ُكنها ُم َ
َ ُ ْ َ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ك إِنههُ ُهو ?ل ه ِ
يم" [الدخان – ]6وهذه الليلة اليت أنزل
ّي * َر ْمحَةً ِّمن هربِّ َ
ع ْند ََن إِ هان ُكنها ُم ْرسل َ
سم ُ
َ
يع ?ل َْعل ُ
ـ?ه ِىف لَْيـلَ ِة ?لْ َق ْد ِر" وهي يف رمضان ،ألن هللا
َنزلْنَ ُ
فيها القرآن هي ليلة القدر ،كما قال تعاىل" :إِ هان أ َ
ضا َن ?له ِذى? أُن ِز َل ِف ِيه ?لْ ُق ْرآ ُن" [البقرة ]185:فمن زعم
تعاىل أنزل القرآن فيه ،قال تعاىلَ " :ش ْه ُر َرَم َ

أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون يف العام ،فقد خالف ما دل عليه القرآن يف هذه
اال?ايت.
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األمر السادس :أن بعض الناس يصنعون أطعمة يف يوم النصف يوزعوهنا على الفقراء ويسموهنا
عشيات الوالدين.
وهذا أيضاً ال أصل له عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيكون ختصيص هذا اليوم به من البدع اليت
ح هذر منها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال فيها« :كل بدعة ضاللة» .
وليعلم أن من ابتدع يف دين هللا ما ليس منه فإنه يقع يف عدة حماذير منها:

ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم "
احملذور األول :أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول هللا عز وجل?" :لْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ

[املائدة ، ]3:ألن هذا الذي أحدثه واعتقده ديناً مل يكن من الدين حّي نزول اال?ية ،فيكون الدين
مل يكمل على مقتضى بدعته.

احملذور الثاين :أن ابتداعه يتضمن التقدم بّي يدي هللا ورسوله ،حيث أدخل يف دين هللا تعاىل ما ليس
منه .وهللا سبحانه قد شرع الشرائع وح ّد احلدود وح هذر من تعديها ،وال ريب أن من أحدث يف

الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بّي يدي هللا ورسوله ،وتعدى حدود هللا ،ومن يتعد حدود هللا فأولئك
هم الظاملون.

احملذور الثالث :أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكاً مع هللا تعاىل يف احلكم بّي عباده ،كما قال هللا
تعاىل" :أَم َهلم ُشرَكاء َشر ُعواْ َهلم ِمن ِّ
?لدي ِن َما َملْ َأيْ َذن بِ ِه ه
?َّللُ" [الشورى. ]21:
ْ ُْ َ ُ َ ُْ ّ َ
احملذور الرابع :أن ابتداعه يستلزم واحداً من أمرين ،ومها :إما أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم

جاهالً بكون هذا العمل من الدين ،وإما أن يكون عاملاً بذلك ولكن كتمه ،وكالمها قدح يف النيب

صلى هللا عليه وسلم ،أما األول فقد رماه ابجلهل أبحكام الشريعة ،وأما الثاين فقد رماه بكتمان ما

يعلمه من دين هللا تعاىل.

احملذور اخلامس :أن ابتداعه يؤدي إىل تطاول الناس على شريعة هللا تعاىل ،وإدخاهلم فيها ما ليس
منها ،يف العقيدة والقول والعمل ،وهذا من أعظم العدوان الذي هنى هللا عنه.

()110/7

احملذور السادس :أن ابتداعه يؤدي إىل تفريق األمة وتشتيتها واختاذ كل واحد أو طائفة منهجاً يسلكه
هِ
ين تَـ َف هرقُواْ
ويتهم غريه ابلقصور ،أو التقصري ،فتقع األمة فيما هنى هللا عنه بقولهَ :
"والَ تَ ُكونُواْ َك?لذ َ
ِ
ِ ِ
يم" [آل عمران ، ]105:وفيما
ـ?ت َوأ ُْولَـ?ئِ َ
آء ُه ُم ?لْبَيِّنَ ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َو? ْختَـلَ ُفواْ من بَـ ْعد َما َج َ
حذر منه بقوله" :إِ هن ?له ِذين فَـ هرقُواْ ِدينـهم وَكانُواْ ِشيـعا لهست ِم ْنـهم ِيف َش ٍ
يء إِ همنَآ أَمرهم إِ َىل هِ
?َّلل مثُه
ًَ ْ َ ُ ْ
ُُْ ْ
َ
َُ ْ َ
يُـنَبِّئُـ ُهم ِمبَا َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن" [األنعام. ]159 :
احملذور السابع :أن ابتداعه يؤدي إىل انشغاله ببدعته عما هو مشروع ،فإنه ما ابتدع قوم بدعة إال
هدموا من الشرع ما يقابلها.

وإن فيما جاء يف كتاب هللا تعاىل ،أو صح عن رسوله صلى هللا عليه وسلم من الشريعة لكفاية ملن
آءتْ ُك ْم هم ْو ِعظَةٌ همن
هداه هللا تعاىل إليه واستغىن به عن غريه ،قال هللا تعاىلَ :
هاس قَ ْد َج َ
"ي?أَيُّـ َها ?لن ُ
ض ِل هِ
?لص ُدوِر وه ًدى ور ْمحةٌ لِّل ِ
ِ ِ
ك فَـلْيَـ ْف َر ُحواْ ُه َو
ّي * قُ ْل بَِف ْ
?َّلل َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذلِ َ
ْم ْؤمنِ َ
هربِّ ُك ْم َوش َفاءٌ ل َّما ِىف ُّ َ ُ َ َ َ ُ
َخ ْري ِّممها َْجيمعو َن" .وقال هللا تعاىل" :فَِإ هما أيْتِيـنه ُكم ِم ِّين ُه ًدى فَم ِن ?تهـبع ُه َداي فَالَ ي ِ
ض ُّل َوالَ يَ ْش َقى? "
ََ ّ
َُ
َ
َ ََ
ٌ
[طه. ]123:

أسأل هللا تعاىل أن يهدينا وإخواننا املسلمّي صراطه املستقيم ،وأن يتوالان يف الدنيا واال?خرة إنه جواد

كرمي ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1424/12/5هـ
السؤال

كثر السؤال حول موضوع صيام يوم عرفة وقد وافق يوم السبت هذا العام ،ويستشكل بعضهم أنه

ورد يف صيام يوم السبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :ال تصوموا يوم السبت إال
فيما افرتض عليكم".

أفتوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئل فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -عن هذا احلديث فإليك نص اجلواب:

احلديث املذكور معروف وموجود يف بلوغ املرام يف كتاب الصيام ،وهو حديث ضعيف شاذ وخمالف

لألحاديث الصحيحة ،ومنها قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا
يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ،واحلديث املذكور يف

الصحيحّي .انظر صحيح البخاري ( , )1985وصحيح مسلم ( . )1144وكان  -صلى هللا عليه

وسلم  -يصوم يوم السبت ويوم األحد ويقول" :إهنما يوما عيد للمشركّي فأحب أن أخالفهم" .انظر
مسند أمحد ( , )26750وصحيح ابن حبان ( . )3616واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،كلها تدل

على جواز صوم يوم السبت تطوعاً .وفق هللا اجلميع ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل . ] )413-412/15( -
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صيام األايم البيض
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل صح حديث يف فضل صيام البيض ،أم أن ما صح هو صيام ثالثة أايم من كل شهر بدون حتديد؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الريب أن األصح هو ما ورد يف صيام ثالثة أايم من كل شهر من غري حتديد -كما ثبت ذلك يف

صحيح مسلم ( )1160من حديث عائشة ،رضي هللا عنها.

ومع هذا فإن صيام األايم البيض األحاديث فيها جيدة ،وأقواها حديث جرير عند النسائي

صحاح عن الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وعلى
( ، )2420ويقوي هذه األحاديث ما عضدها من آاثر
ٍ
رأسهم الفاروق عمر ،رضي هللا عنه ،فقد روى احلارث بن أيب أسامة يف مسنده ( -340بغية) بسند

صحيح أن عمر ،رضي هللا عنه ،كان يصوم األايم البيض ،ومثل هذا ال يفعله عمر ،رضي هللا عنه،
إال عن توقيف ،وهللا أعلم .وإذا ضممنا إىل ذلك -على سبيل االستئناس -ما أثبته الطب من أن

الدم يف الليايل القمرية حيصل له شيء من احلركة الزائدة ،فإنه قد ثبت أن الصوم يضيق جماري الدم،

فبهذا تلتقي اجلهتان :الطبية مع الشرعية .وهذا -كما قلت -يُذكر على سبيل االستئناس ،وإال
فالشرع ال يثبت مبثل هذه اآلراء اجملردة .وابهلل التوفيق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()113/7

ما ال جيوز صومه من األايم

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 1426/10/18هـ
السؤال

ماهي األايم اليت ال جيوز صومها؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

السنة حمل لصيام النافلة إال األايم التالية:
فجميع أايم َ

 -1يومي العيد ،وهذا ابإلمجاع؛ حلديث عمر -رضي هللا عنه -وغريه .صحيح البخاري (،1864
 ، )1990وصحيح مسلم (. )1138 ،1137

 -2أايم التشريق ،وهي اليوم ( )13 ،12 ،11من شهر ذي احلجة ،وهو قول مجاهري العلماء -
وهو الراجح-؛ حلديث ابن عمر وعائشة  -رضي هللا عنهم -صحيح البخاري (. )1998
ويستثىن من ذلك من مل جيد اهلدي من احلجاج ،فيجوز أن يصومها.

 -3ختصيص يوم اجلمعة ابلصيام ،على القول الراجح؛ حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -يف صحيح

مسلم ( )1144عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بّي
الليايل ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بّي األايم ،إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم".

 -4يوم الشك من شعبان ،الذي يسبق رمضان؛ حلديث عمار يف السنن ،سنن أيب داود (، )2334

وجامع الرتمذي ( ، )686وسنن النسائي ( ، )2189وسنن ابن ماجه (. )1645

ويلحق به تقدم رمضان بيوم أو يومّي بقصد االحتياط ،فإن وافق صياماً يصومه الشخص فال أبس.
وأما بقية األايم فيجوز صومها ،ومنها اليوم الثاين من شوال.
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كان يفطر يف بعض أايم رمضان ،فما جيب عليه؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

أان اآلن رجل اتئب ،ومبا أننا يف هذه األايم املباركة وأردت أن أسأل سؤاالً أخذ حرية شديدة يف

نفسي؛ أال وهو :كنت يف األايم اخلوايل من بداية فرتة البلوغ ال أصوم بعض أايم رمضان والعياذ ابهلل،

وال أدري كم يوماً أفطرت ،طبعاً كنت أفطر بدون أي عذر ،وأعرف حكمه يف اإلسالم ،ولكن ما
سبيل النجاة جزاكم هللا خرياً؟ وماذا علي أن أفعل وأان اآلن رجل اتئب إىل هللا سبحانه وتعاىل؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل الذي وفهقك للتوبة ونسأل هللا لنا ولك الثبات.
إذا كنت تفطر متعمداً من غري عذر فهذا حمل خالف بّي أهل العلم ،فقيل إن من أفطر متعمداً
بدون عذر فعليه التوبة فقط دون القضاء ،ألن عمله من الكبائر فالقضاء ال يكون مقبوالً منه ،فعليه
كما سبق التوبة واإلكثار من األعمال الصاحلة.

وقال بعض العلماء بل عليه القضاء مع التوبة لعموم األدلة على وجوب القضاء.

وإذا أردت أن حتتاط وتصوم القضاء وال تدري كم يوماً أفطرت ،فإنك جتتهد وتتحرى يف عدد تلك
األايم مث تصوم عدد األايم اليت ترجح عندك ترك صومها ،وال شيء عليك بعد ذلك ،وهللا أعلم.
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إفطار املسافر إذا قدم صائماً
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/10/21هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته ،وبعد :سؤايل هو :شخص كان مسافرا ملدة
ثالثة أايم وأثناء عودته (أثناء الطريق تناول السحور قبل ما يقارب  400كيلو من مدينته اليت يقيم
فيها) وكان ينوي الصيام يف اليوم التايل ،ولكنه أتخر يف الطريق ومل يصل إىل منزله إال قرابة الساعة

التاسعة صباحا وكان الطريق متعبا له جدا ومرهقاً حيث مل ينم وعند وصوله إىل بيته استقبلته زوجته

وبعد احلديث واالطمئنان على األوالد قام جبماع املرأة حبجة أنه مفطر ألنه كان مسافراً وأكمل ذلك

اليوم بعد اجلماع.

افيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن نبينا حممد عبده ورسوله ،اللهم صل على حممد

وعلى آله وسلم تسليماً ،أما بعد:

فإن من كان به عذر يبيح له الفطر يف رمضان كمسافر أو مريض مث زال العذر أثناء النهار ،كأن

يصح املريض ويقدم املسافر ففيهما ألهل العلم قوالن:

فالشافعي ومالك يقوالن :ال يلزمه اإلمساك.

وقالت احلنفية ورواية عند احلنابلة :يلزمه اإلمساك.
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فإن كان أحد الزوجّي من أحد هؤالء واآلخر ال عذر له مث حصل مجاع فلكل واحد حكم نفسه،
فإن قلنا يلزمه اإلمساك ،فعليه وعلى الزوجة الكفارة صيام شهرين أو إطعام ستّي مسكيناً ،وإن كان

أحدمها من أحد هؤالء واآلخر ال عذر له فلكل واحد حكم نفسه والسائل ال يدخل يف هذا احلكم،

فإنه مل يكن مفطراً مث زال عذره بل أصبح صائماً ووصل مقر إقامته وهو صائم فال جيوز له الفطر،
وإن شعر بتعب فإن الذي يبيح له الفطر هو اخلوف من املرض أو زايدته ،وأما جمامعته لزوجه يف

رمضان فتجب فيها الكفارة :صيام شهرين أو إطعام ستّي مسكيناً.
وقد أخطأ يف إفساد صيام زوجه فيتوب إىل هللا ويستغفر هللا ،وعليها الكفارة ألهنا مطاوعة له -ولو
كان مكرهاً هلا -كانت كفارهتا عليه ،وهللا أعلم.
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صحة حديث " أفطر عندكم الصائمون " ...
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/9/25
السؤال

نرجو منكم بيان درجة حديث ":أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم األبرار ،وصلت عليكم

املالئكة "
اجلواب

أحاديث الدعاء ملن أفطر عنده:

ورد يف ذلك عدة أحاديث منها:

ما رواه أبو داود  189/4يف كتاب األطعمة ،ابب ما جاء يف الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ح

( : )3854حدثنا خملد بن خالد ،حدثنا عبد الرزاق ،أخربان معمر ،عن اثبت ،عن أنس أن النيب

صلى هللا عليه وسلم جاء إىل سعد بن عبادة فجاء خببز وزيت ،فأكل ،مث قال النيب صلى هللا عليه

وسلم " :أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم األبرار ،وصلّت عليكم املالئكة ".
خترجيه:

*أخرجه أمحد  ،138/3والطرباين يف " الدعاء "  1332/2ح ( )924عن إسحاق الدبري،
والبيهقي يف " اآلداب " ( )110ح ( )329من طريق أمحد بن منصور ،ثالثتهم (أمحد ،والدبري،
وابن منصور) عن عبد الرزاق [وهو يف املصنف 311/4ح ( ] )7907به بنحوه ولفظ عبد الرزاق

يف املصنف " :وتنزلت عليكم املالئكة " بدالً من " وصلت عليكم املالئكة " إالّ أن أمحد قال يف

روايته :عن أنس أو غريه ابلشك ،ويف أول حديثه قصة عيادة النيب صلى هللا عليه وسلم لسعد بن

عبادة ،وقال يف حديثه[ :فجاء سعد بزبيب] .
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*وأخرجه الرتمذي  55/5يف االستئذان ،ابب ما جاء يف التسليم على الصبيان ح (، )2696
والنسائي يف الكربى  92/5يف املناقب ،ابب أبناء األنصار رضي هللا عنهم ح ( )8349عن قتيبة
بن سعيد ،والبزار  -كشف  420/2 -ح ( ، )2007والبيهقي يف " الكربى "  287/7من طريق
حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ،كالمها (قتيبة ،وابن أيب الشوارب) عن جعفر بن سليمان

الضبعي ،عن اثبت به لكن مل يذكر قتيبة يف حديثه سوى قصة سالم النيب صلى هللا عليه وسلم على

أبناء األنصار ،ويف حديث ابن أيب الشوارب قصة يف أوله ،وكالمها رواه عن جعفر ،عن اثبت ،عن
أنس بدون شك.

*وأخرجه النسائي يف الكربى (عمل اليوم والليلة)  82-81/6ابب ما يقول إذا أفطر عند أهل بيت

ح ( )10130 - 10128من طريق معاذ بن هشام ،وخالد ابن احلارث ،وعبد هللا بن املبارك،

وأمحد  ،102/3والدارمي  451/1ح ( )1721عن يزيد بن هارون ،وأمحد يف  118/3عن وكيع،
وإسحاق األزرق ،والبيهقي يف " الكربى "  240/4من طريق مسلم بن إبراهيم ،سبعتهم (معاذ،

وخالد ،وابن املبارك ،ويزيد ،ووكيع ،وإسحاق ،ومسلم) عن هشام الدستوائي ،عن حيىي بن أيب كثري،
والطرباين يف " الدعاء " 1233/2ح ( )925من طريق إبراهيم بن املستمر ،عن شعيب بن بيان،
عن عمران بن القطان ،عن قتادة ،كالمها (حيىي ،وقتادة) عن أنس بلفظ :أن النيب صلى هللا عليه

وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال " :أفطر … " فذكره ،إالّ أن ابن املبارك مل يذكر يف حديثه قوله" :

وصلت عليكم املالئكة "،وهي يف حديث يزيد ،ومسلم ،ووكيع ،واألزرق ،ومعاذ بن هشام( :وتنزلت

عليكم املالئكة) .
احلكم عليه:
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إسناد أيب داود متصل ورجاله ثقات ،لكن هذا احلديث من رواية معمر عن اثبت وهي منتقدة عند
األئمة ،فقد قال علي بن املديين :ويف أحاديث معمر عن اثبت أحاديث غرائب ومنكرة ،وذكر -

أي ابن املديين  -أهنا تشبه أحاديث أابن بن أيب عياش ،وقال حيىي بن معّي :حديث معمر عن اثبت
مضطرب كثري األوهام ،وقال العقيلي :أنكرهم رواية عن اثبت :معمر ،كما يف شرح العلل

،691/2وينظر .804/2

وقد توبع معمر من قبل جعفر بن سليمان الضبعي ،وهو صدوق زاهد ،لكنه يتشيع ،كما يف التقريب

( ، )140إالّ أن يف روايته عن اثبت أيضاً كالم ،فقد قال ابن املديين :أكثر عن اثبت ،وكتب

مراسيل ،وفيها أحاديث مناكري ،عن اثبت ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقال األزدي :كان فيه
حتامل على بعض السلف ،وكان ال يكذب يف احلديث ويؤخذ عنه الزهد والرقائق ،وأما احلديث فعامة

حديثه عن اثبت وغريه فيها نظر ،ومنكر "اهـ ،من هتذيب التهذيب .87-86/2

وقد صحح النووي هذا احلديث  -إبسناد أيب داود  -يف " األذكار " ،لكن تعقبه احلافظ ابن حجر
 -كما يف الفتوحات الرابنية  - 343/4حيث قال:

" ويف وصف الشيخ هذا اإلسناد ابلصحة نظر؛ ألن معمراً وإن احتج به الشيخان فروايته عن اثبت

خبصوصه مقدوح فيها  -مث ذكر كالم بعض األئمة يف رواية معمر عن اثبت ،مث قال ـ :ويف هذا السند

مع ذلك علة أخرى ،وهي الرتدد بّي أنس وغريه عند اإلمام أمحد ،الحتمال أن يكون ذلك الغري غري
صحايب … ولو وصف الشيخ املنت ابلصحة لكان أوىل ،ألن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً " اهـ.
وما ذكره احلافظ من االحتمال ،زال برواية الذين جزموا ممن اتبعوا اإلمام أمحد عن عبد الرزاق،

وبرواية جعفر الضبعي أيضاً ،فقد جزم فيها أبنه أنس ،وهللا أعلم.
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نص عليه أبو
أما طريق حيىي بن أيب كثري :فهي منقطعة ،فإن حيىي مل يسمع هذا احلديث من أنس كما ّ
زرعة الرازي ،كما يف املراسيل البن أيب حامت (، )243وقال ":إن املرفوع يف طريق حيىي هذا وهم،

والصواب املرسل " اهـ .وقال النسائي  -يف سننه الكربى  " :- 82/6حيىي بن أيب كثري مل يسمعه

من أنس " اهـ ،.وكذا البيهقي يف الكربى  ،240/4قال بنحو مما قاله النسائي ،وزاد ":وإمنا مسعه عن
ٍ
رجل من أهل البصرة ،يقال له :عمرو بن زنيب ،ويقال :ابن زبيب عن أنس " اهـ.

وعمرو هذا له ترمجة يف التاريخ الكبري  ،332/6واجلرح والتعديل ،233/6وذكره ابن حبان يف "

الثقات "  ،174/5وذكره ابن حجر يف " التعجيل " ،63/2وهو إىل اجملاهيل أقرب ،ولذلك ملا أورد
اهليثمي حديثاً من طريقه يف " اجملمع "  225/5قال " فيه عمرو بن زنيب ،مل أعرفه " اهـ.

وأما طريق قتادة :فقد رواها عنه عمران القطان ،وهو صدوق يهم ،كما يف التقريب (، )429وعن
عمران :شعيب بن بيان ،قال اجلوزجاين :له مناكري ،وقال العقيلي :حيدث عن الثقات ابملناكري ،وكان

يغلب على حديثه الوهم  -كما يف هتذيب التهذيب  ،- 317/4وعن شعيب :إبراهيم بن املستمر،
قال عنه النسائي مرة :صدوق ،وقال مرةً :ليس به أبس ،وذكره ابن حبان يف "الثقات " وقال":رمبا
أغرب " كما يف هتذيب التهذيب .- 148/1

وهبذا يتبّي أن هذه املتابعة ال تفيد شيئاً ،ملا يلي:

 - 1تسلسل اإلسناد مبن وصفوا ابإلغراب واخلطأ.

 - 2تفرد عمران القطان  -حسب البحث  -إذ مل أقف على متابع له عن قتادة ،وهذا التفرد يدل
على نكارة اإلسناد.
صرح فيه ابلسماع.
 - 3عنعنة قتادة ،ومل أقف على طريق ّ

واملقصود أن حديث أنس ،طرقه كلها فيها ضعف ،وبعضها شديد الضعف.

ويف الباب عن مجاعة من الصحابة ،ومنهم:
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 - 1عائشة رضي هللا عنها :أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال " :أفطر
عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم األبرار ،وتنزلت عليكم املالئكة ".

أخرجه الطرباين يف " الدعاء "  1233/2ح ( ، )926ويف إسناده الوليد بن مسلم ،وهو وإن كان
ثقة ،إالّ أنه يدلِّس كثرياً تدليس التسوية ،وتدليس الشيوخ ،وفيه أيضاً :سليمان بن عبد الرمحن

الدمشقي ،وهو " صدوق خيطئ " وهذا الذي وصفه به احلافظ يف التقريب ( ، )253هو خالصة ما

قاله األئمة فيه ،كما يف ترمجته يف هتذيب التهذيب .187/4
 - 2عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما:

أخرجه ابن ماجه  556/1ابب يف ثواب من فطر صائماً ح (، )1747وابن حبان  107/12ح

( )5296من طريق مصعب بن اثبت ،عن عبد هللا بن الزبري صلى هللا عليه وسلم قال " :أفطر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال" :أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم
األبرار ،وصلهت عليكم املالئكة".
واحلديث مداره على مصعب بن اثبت ،وهو ضعيف ،وبه ضعهفه البوصريي يف "املصباح" ،309/1
ويف احلديث علة أخرى ،وهي االنقطاع بّي مصعب وج ِّده عبد هللا ،فقد ذكر املزي يف ترمجته
 19/28أن روايته عن جده مرسلة ،ووافقه على ذلك أبو زرعة العراقي يف كتابه "حتفة التحصيل"

(، )305ومع ذلك فقد صححه ابن حبان ،فلعله صححه لشواهده الكثرية اليت تقدم ذكر بعضها،
وهللا أعلم.
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صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان " ...
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/27

السؤال

ما صحة حديث" :من أفطر يوماً من رمضان مل جيزه صيام الدهر ،وإن صامه "؟

اجلواب

هذا حديث رواه أبو داود ـ وغريه كما سأبّي ـ يف  ،788/2ابب التغليظ فيمن أفطر عمداً ،ح

( )2397 ،2396حدثنا سلميان بن حرب ،قال :حدثنا شعبة  /ح  /وحدثنا حممد بن كثري ،قال:

أخربان شعبة ،عن حبيب بن أيب اثبت ،عن عمارة بن عمري ،عن ابن مطوس ،عن أبيه ـ قال ابن كثري:

عن أيب املطوس عن أبيه ـ عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من أفطر

يوماً من رمضان يف غري رخصة رخصها هللا له ،مل يقض عنه صيام الدهر "حدثنا أمحد بن حنبل،

حدثنا حيىي بن سعيد ،عن سفيان ،حدثين حبيب ،عن عمارة ،عن ابن املطوس ،قال :فلقيت ابن

املطوس ،فحدثين ،عن أبيه ،عن أيب هريرة قال :النيب -صلى هللا عليه وسلم -مثل حديث ابن كثري
ّ
املطوس.
املطوس ،وأبو ّ
وسليمان .قال أبو داود :واختلف على سفيان وشعبة عنهما :ابن ّ

خترجيه:

()123/7

*أخرجه النسائي يف :الكربى "  245/2ح ( )3282وأمحد  ،380/2وابن خزمية  238/3ح
( )1987من طريق حممد بن جعفر املعروف بغندر ،وأبو داود الطيالسي يف مسنده ص ( )331ـ

ومن طريقه :النسائي يف " الكربى "  245/2ح ( ، )3283وابن خزمية  238/3ح ( )1988ـ،

والنسائي يف " الكربى "  245/2ح ( )3282من طريق ابن علية ،وأمحد ،386/2ويف 458/2

عن هبز بن أسد ،على أنه قرنه يف املوضع الثاين بغندر ،والدارمي 436/1ح ( )1667عن أيب الوليد

الطيالسي (هشام بن عبد امللك)  ،وابن خزمية  238/2ح ( )1987من طريق خالد بن احلارث،
وابن أيب عدي ،والطحاوي يف " شرح املشكل "  179/4من طريق سعيد بن عامر ،مثانيتهم (غندر،
وأبو داود ،وابن علية ،وهبز ،وأبو الوليد ،وخالد ،وابن أيب عدي ،وسعيد بن عامر) عن شعبة به

بنحوه ،إالّ أن بعضهم قال :عن ابن املطوس ،وبعضهم قال :عن أيب املطوس ،ويف حديث أيب داود
الطيالسي قال حبيب :وقد رأيت أاب املطوس ،ويف حديث سعيد بن عامر ،مل يذكر عمارة بن عمري

بّي حبيب وأيب املطوس.
*وأخرجه الرتمذي  ،101/3ابب ما جاء يف اإلفطار عمداً ح ( ، )723والنسائي يف "

الكربى "  245/2ح ( ، )3279كالمها عن حممد بن بشار (بندار)  ،وأمحد  470/2ـ ومن طريقه
أبو داود  788/2ح ( )2397ـ كالمها (بندار ،وأمحد) عن ابن مهدي ،وحيىي القطان ،إال أن أاب
داود مل خيرج حديث ابن مهدي.
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والنسائي يف " الكربى "  ،244/2ح ( ، )3278وأمحد  ،470/2من طريق أيب نعيم الفضل بن
دكّي ،والنسائي  245/2ح ( )3280من طريق عبد الرزاق [وهويف مصنفه  198/4ح ()7474
] ،وأيب داود الطيالسي ،وابن أيب شيبة  348/2ح ( )9783ـ وعنه ابن ماجه  ،535/1ابب

ماجاء يف كفارة من أفطر يوماً من رمضان ح ( )1672ـ ،وابن ماجه  535/1ح ( )1672عن علي
بن حممد ،وأمحد  ،442/2ثالثتهم (ابن أيب شيبة ،وعلي ،وأمحد) عن وكيع ،وأمحد  470/2عن

يزيد بن هارون ،والدارمي  435/1ح ( )1666عن حممد بن يوسف الفراييب ،مثانيتهم (ابن مهدي،
والقطان ،ابو نعيم ،وعبد الرزاق ،والطيالسي ،ووكيع ،ويزيد ،والفراييب) عن سفيان الثوري ،عن

حبيب بن أيب اثبت به بنحوه ،إالّ أن وكيعاً ،ويزيد بن هارون ،وعبد الرزاق ،وأاب داود الطيالسي،

وابن مهدي ،والقطان  -فيما رواه عنهما بندار  -كلهم مل يذكروا عمارة بن عمري بّي حبيب ،وأيب

املطوس.
املطوس ،وبعضهم قال :ابن ّ
املطوس ،وبعضهم قال :أبو ّ

*وعلقه البخاري  40/2ابب إذا جامع يف رمضان ،وقال :ويُذكر عن أيب هريرة رفعه…فذكر حنوه.

*وأخرجه النسائي يف " الكربى 246/2 ،ح ( )3284عن هالل بن العالء ،عن أبيه ،عن عبيد هللا
بن عمرو الرقي ،عن زيد بن أيب أنيسة ،عن حبيب بن أيب اثبت ،عن علي ابن احلسّي ،عن أيب

هريرة :أن رجالً أفطر يف شهر رمضان ،فأتى أاب هريرة فقال :ال يقبل منه صوم سنة.

*وأخرجه النسائي يف " الكربى "  )( 246/2ح ( )3285من طريق شريك عن العالء بن عبد

الرمحن ،عن أبيه ،عن أيب هريرة موقوفاً بلفظ ":من أفطر يوما من رمضان مل يقضه يوم من أايم الدنيا

".

احلكم عليه:
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املطوس ،أو أبو املطوس :هو يزيد ،وقيل عبد هللا بن املطوس
إسناد أيب داود رجاله ثقات ،سوى ابن ّ
وثقه ابن معّي ،وقال أمحد :ال أعرفه ،وال أعرف حديثه عن غريه ،وقال البخاري :ال أعرف له غري

حديث الصيام ،وال أدري مسع أبوه من أيب هريرة أم ال؟ ،وقال ابن حبان :يروي عن أبيه ماال يتابع
عليه ،ال جيوز االحتجاج أبفراده ،علق ابن حجر  -معلقاً على كالم ابن حبان ":-وإذا مل يكن له إالّ
هذا احلديث فال معىن هلذا الكالم ".
قال الذهيب" :وثق"،ويف "امليزان"" :ال يعرف ال هو وال أبوه"،وقال ابن حجر" :لّي حلديث ".

ينظر :امليزان  ،574/4الكاشف  ،461/1هتذيب التهذيب  ،214/12التقريب .674 /
وأما أبوه فمجهول ،ينظر :امليزان  ،574/4التقريب .535 /
ضعف حديث الباب مجاعة ومنهم:
وقد ّ

املطوس وال أابه "،
 - 1ابن خزمية يف " صحيحه " ،حيث قال " :إن صح اخلرب ،فإين ال أعرف ابن ّ
وبه يتبّي أن نسبة ابن خزمية إىل تصحيح هذا اخلرب فيه نظر ،كما فعل العيين يف " العمدة "

.23/11

 - 2البيهقي ،حيث قال يف "املعرفة" ":268/6ومل يثبت يف الكفارة ابلفطر بغري اجلماع
حديث"اهـ.

 - 3ابن عبد الرب يف " التمهيد "  ،173/7حيث قال " :وهو حديث ضعيف ال حيتج به " اهـ.
وقد أعل اخلرب بعدة علل غري ما تقدم ،وهي كما يلي:

املطوس من أيب هريرة ،كما قاله البخاري ،وقد نقلت كالمه قريباً.
 - 1الشك يف مساع ّ
كل من اإلمام أمحد  -فيما نقله العيين يف "
 - 2التفرد ابحلديث من أيب املطوس ،كما ذكر ذلك ٌ

العمدة " ،- 23/11وكذلك أعله ابلتفرد اإلمام البخاري  -فيما نقله أبو عيسى الرتمذي يف "
العلل الكبري "ص ( )116ح ( - )199وكذلك أعله ابلتفرد أبو علي

الطوسي ،نقله عنه العيين أيضاً ،وكذلك أعله الذهيب ابلتفرد كما يف (امليزان )574/4

()126/7

 - 3االنقطاع بّي حبيب وأيب املطوس ،وأنه رآه فقط ومل يسمعه ،كما ذكر اإلمام شعبة  -فيما نقله
الدارقطين يف العلل  267/8ـ.

صرح ابلتحديث عند اإلمام أمحد يف املسند .470/2
وأجيب عن هذه العلة أبن حبيباً ّ
 - 4االختالف الكثري يف إسناده ،كما أعله بذلك مجاعة ومنهم:

أ-اإلمام أمحد كما يفهم من رواية مهنا الذي سأل اإلمام أمحد عن هذا احلديث؟ فذكر
االختالف يف سنده ،مث قال :ال أعرف املطوس … ،كما يف " العمدة " للعيين .23/11
ب -ابن حجر يف " الفتح "  191/4ح (. )1935وأجيب أن االختالف قد وقع يف إسناده إالّ أن
األوجه ليست متكافئة فقد رجح اإلمام أبو حامت الرازي  -كما يف العلل البنه  - 245/1طريق

الثوري عن حبيب ،وكذا الدارقطين

يف " العلل "  ،269/8حيث قال " :وأضبطهم لإلسناد حيىي القطان ومن اتبعه عن الثوري " اهـ.

إالّ أنه ومع ذلك ،فكون اإلسناد متحد املخرج ،على جهالة يف راوايه ،ويقع فيه هذااالضطراب ،فإن
هذا مما يزيد القدح يف اخلرب ،وهللا أعلم.

-5أنه روي موقوفاً على أيب هريرة رضي هللا عنه ،كما تقدم يف التخريج.

وأجيب أبن هذه العلة غري قادحة ألن الوجه املوقوف  -الذي سبق خترجيه عن النسائي -
ال يثبت ،وبيان ذلك كما يلي:

أما الوجه الذي رواه النسائي عن هالل بن العالء ،عن أبيه ،عن عبيد هللا بن عمرو الرقي ،عن زيد

بن أيب أنيسة ،عن حبيب ،عن علي بن احلسّي ،عن أي هريرة ،فقد أعله أبو حامت الرازي  -كما يف

العلل البنه  - 254/1بقوله " :إمنا هو حبيب ،عن عمارة بن عمري ،عن أيب املطوس ،عن أيب هريرة
عن النيب-صلى هللا عليه وسلم …-فذكره ".

وكالمه رمحه هللا فيه إعالل هلذا الوجه من وجهّي:

األول :تدليس حبيب.
الثاين :أن احملفوظ عن حبيب إمنا هو رواية اجلماعة ـ يعين حديث سفيان ،وشعبة ـ.
يعل هذا الوجه أيضاً بعلة اثلثة وهي:
وميكن أن ّ
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أن فيه العالء بن هالل ،قال عنه أبو حامت :منكر احلديث ،ضعيف احلديث ،عنده عن يزيد بن زريع
أحاديث موضوعة .وقال النسائي :هالل بن العالء بن هالل ،روى عن أبيه غري حديث منكر ،فال
أدري منه أتى ،أو من أبيه كما يف هتذيب الكمال  ،545/22وعليه فلعل اخلطأ يف هذا اإلسناد من

العالء ،وهللا أعلم.

أما الوجه الثاين ،وهو الذي رواه شريك ،عن العالء بن عبد الرمحن ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،ففيه

تفرد شريك ومن بعده  -حسب ما وقفت عليه  -ومع ذلك ،فهو أقوى إسناداً من اإلسناد املرفوع.
وكلمة البيهقي املتقدمة وهي أنه ال يثبت يف الكفارة ابلفطر غري اجلماع حديث ،تدل على أنه ال

حاجة جلمع الشواهد املرفوعة ،وقد ذكر مجلة منها ،العيين يف " عمدة القاري "  ،23/11وقد تكلم
عليها ،وكلها من رواية اجملاهيل واملرتوكّي والضعفاء.
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صحة حديث " إذا مسع أحدكم النداء ،واإلانء على يده " ...
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/28

السؤال

ما صحة حديث " إذا مسع أحدكم النداء ،واإلانء على يده ،فال يضعه حىت يقضي حاجته منه "؟

اجلواب

رواه أبو داود ـ وغريه كما سيأيت ـ يف  ،761/2ابب يف الرجل يسمع النداء واإلانء
على يده ح ( )2350فقال :حدثنا عبد األعلى بن محاد ،حدثنا محاد ،عن حممد بن عمرو ،عن أيب
سلمة عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ;61556 -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
" :;61541إذا مسع أحدكم النداء ،واإلانء على يده ،فال يضعه حىت يقضي حاجته منه ".

خترجيه:

*أخرجه الدارقطين  128/2ح ( )2162من طريق أيب داود.

*وأخرجه احلاكم  426/1من طريق احلسن بن سفيان ،عن عبد األعلى بن محاد به بلفظه.
*وأخرجه أمحد ،510/2ويف  ،423/4واحلاكم  203،205/1من طرق عن محاد بن سلمة به
بلفظه.

*وأخرجه أمحد  ،510/2وابن جرير  175/2عن أمحد بن إسحاق األهوازي ،والبيهقي 218/4
من طريق أمحد بن عبيد هللا النرسي ،وحممد بن أمحد الرايحي( ،أمحد ،واألهوازي ،والنرسي،

والرايحي) عن روح بن عبادة ،عن محاد بن سلمة ،عن عمار بن أيب عمار ،عن أيب هريرة مرفوعاً
بلفظه ،لكن زاد أمحد ،واألهوازي ،والرايحي يف حديثهم " :وكان املؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ".
*وعلقه ابن حزم يف احمللى  233/6عن محاد بن سلمة ،عن محيد ،عن أيب رافع أو غريه،

عن أيب هريرة موقوفاً بلفظ ":أنه مسع النداء ،واإلانء على يده ،فقال :أحرزهتا ورب الكعبة ".

*وأخرجه أمحد  423/2عن غسان بن الربيع البصري ،عن محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد ،عن

احلسن مرسالً بلفظه.

احلكم عليه:
إسناد أيب داود متصل ورجاله ثقات ،سوى حممد بن عمرو ،فإنه صدوق له أوهام.
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جود إسناده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح العمدة .52/1
وحديث الباب صححه احلاكم ،و ّ

وقال أبو حامت الرازي  -كما يف العلل البنه  257-256 ،124-123/1عن طريق محاد عن
حممد بن عمرو " :ليس بصحيح " ،ومل يبّي أبو حامت سبب ذلك ،وهناك أسباب ميكن أن يعزى إليها

عدم تصحيحه للحديث وهي:

 - 1تفرد محاد عن حممد بن عمرو بن علقمة ابحلديث.

 - 2رواية احلديث عن محاد على أوجه خمتلفة وهي أربعة  -كما تقدم يف التخريج.
 - 3خطأ محاد يف اإلسناد اآلخر ،وهو روايته عن عمار بن أيب عمار ،قال أبو حامت:
" أما حديث عمار فعن أيب هريرة موقوف ،وعمار ثقة " اهـ.

فهذه إشارة من أيب حامت إىل وهم محاد يف رفعه  -وهللا أعلم  -ويؤيد هذا أن محاداً
قد اختلف عليه  -كما تقدم  -فكأنه مل يضبط هذا احلديث.

وأما قول شعبة :كان محاد يفيدين عن عمار بن أيب عمار ،وقول ابن املديين :هو أعلم

الناس بثابت ،وعمار بن أيب عمار  -كما يف السري  - 445،446/7فال يناىف ما ذهب إليه أبو
حامت من تعليل الوجه املرفوع ،إذ حيمل ثناء شعبة وابن املديين عليه على العموم

 ،وكالم أيب حامت مستثىن من هذا العموم ليتم اجلمع بّي أقوال األئمة ما دام ذلك ممكناً.
هذا ،وقد جاء معىن هذا احلديث عن مجاعة من الصحابة ومنهم:

 - 1جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما:

أخرجه أمحد  348/3من طريق ابن هليعة ،عن أيب الزبري قال :سألت جابراً عن الرجل يريد الصيام،
واإلانء على يده ليشرب منه ،فيسمع النداء؟ قال جابر :كنا نتحدث أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :ليشرب ".
وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن اهليعة ،وقد تقدم الكالم عليه مراراً ،ومل أقف على من

اتبعه.

 - 2بالل بن رابح رضي هللا عنه:
أخرجه أمحد  12/6وغريه من طريق أيب إسحاق السبيعي ،عن عبد هللا بن معقل املزين،
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ويف  13/6من طريق شداد موىل عياض بن عامر ،كالمها (عبد هللا ،وشداد) عن بالل ـ رضي هللا عنه
 " أنه جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يؤذنه ابلصالة ،فوجده يتسحر يف مسجد بيته " هذالفظ حديث شداد.

وإسنادا اإلمام أمحد فيهما ضعف ،أما الطريق األول ،ففيه عنعنة أيب إسحاق وهو مدلس

صرح ابلسماع ،وأيضاً فلم أقف على ما يبّي إداراك عبد هللا
 ،ومل أقف له على طريق ّ

بن معقل لبالل.

وأما الطريق الثاين فهو منقطع ،ألن شداداً مل يدرك بالالً ،كما قال أبو داود وغريه

،وهو أيضاً ال يعرف ،كما نقله ابن حجر عن الذهيب يف هتذيب التهذيب .291/4

ولذا قال احلافظ يف التقريب  " :264/مقبول ،يرسل ".

وقصة بالل هذه جاءت من مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،حيث قال :كان علقمة بن

عالثة عند رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فجاء بالل يؤذنه ابلصالة ،فقال رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم " :-رويداً اي بالل ،يتسحر علقمة ،وهو يتسحر برأس ".

أخرجه الطيالسي ص (، )258والطرباين يف " الكبري " كما يف اجملمع  -153/3ويف سنده
قيس بن الربيع ،قال عنه احلافظ يف التقريب (": )457صدوق تغري ملا كرب ،وأدخل عليه ابنه ما

ليس من حديثه فح ّدث به ".

 - 3أنس بن مالك -رضي هللا عنه:-

أخرجه البزار  467/1ح ( )983كشف  -من طريق مطيع بن راشد ،عن توبة العنربي أنه مسع

أنس به مالك يقول ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-انظر َم ْن يف املسجد فادعه،
فدخلت ـ

يعين املسجد  -فإذا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما فدعوهتما ،فأتيته بشيء فوضعته
بّي يديه ،فأكل وأكلوا ،مث خرجوا ،فصلّى هبم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -صالة الغداة ".
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قال البزار " :ال نعلم أسند توبة عن أنس إالّ هذا وحديثاً آخر ،وال روامها عنه إالّ مطيع " اهـ.

ومطيع بن راشد ال يعرف ،كما قال الذهيب يف امليزان  ،130/4ويف التقريب ( " )535مقبول "،

وهو على ضعفه تفرد به عن توبة العنربي.
 - 4أبو أمامة الباهلي رضي هللا عنه:

أخرجه ابن جرير  175/2من طريق احلسّي بن واقد ،عن أيب غالب ،عن أيب أمامة قال :أقيمت
الصالة واإلانء يف يد عمر ،قال :أشرهبا اي رسول هللا؟ قال :نعم ،فشرهبا ".

ويف إسناده احلسّي بن واقد ،وقد ترمجته يف احلديث األول ،وأن اإلمام أمحد قد استنكر

بعض حديثه ،وهو ممن يدلس كما وصفه بذلك الدارقطين واخلليلي ،وقد عنعن يف هذا
اإلسناد.

ضعفه ابن سعد ،وأبو حامت ،والنسائي ،وابن حبان ،ووثقه
وأبو غالب صاحب أيب أمامةّ ،

الدارقطين ،وقال ابن معّي :صاحل احلديث كما يف هتذيب الكمال ،170/34وقد خلص ابن حجر

هذه األقوال بقوله يف التقريب ( " : )664صدوق خيطيء ".

ويف الباب آاثر عن مجاعة من الصحابة ،ذكر مجلة منها ابن أيب شيببة يف املصنف 276/2

 ،278وابن حزم يف احمللى،233 - 232/6 :وابن حجر يف فتح الباري  161/4ح ()1917 162/4 ،ح ( ، )1918وهللا أعلم.

()132/7

صحة حديث " نعم سحور املؤمن التمر"
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/17
السؤال

ما صحة حديث " :نعم سحور املؤمن التمر"؟

اجلواب

حديث " نعم سحور املؤمن التمر"

أخرجه أبو داود ـ كما سيأيت ـ يف (، )758/2ابب من مسى السحور الغداء ،ح (: )2345
من طريق حممد بن موسى ،عن سعيد املقربي ،عن أيب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:

" نعم سحور املؤمن التمر ".

ومدار احلديث على حممد بن موسى الفطري ،وثّقه أمحد بن صاحل املصري ،والرتمذي ،وذكره ابن

حبان يف (الثقات)  ،وقال البخاري" :ال أبس به مقارب احلديث" ،وقال أبو حامت" :صدوق صاحل
احلديث ،كان يتشيع" ،وقال الطحاوي :حممود يف روايته ،وقد خلص احلافظ هذه األقوال بقوله "

صدوق ،رمي ابلتشيع ".

ينظر( :علل الرتمذي الكبري  )32ح (( ، )17هتذيب الكمال ( ، )523/26هتذيب التهذيب
( ، )413/9التقريب . )509 /

خترجيه:

*أخرجه (ابن حبان  )253/8ح (، )3475و (البيهقي  )236/4من طرق عن حممد بن موسى به
بلفظه.

احلكم عليه:

سنده حسن -إن شاء هللا،-ملا يف حممد بن موسى الفطري ،واحلديث صححه ابن حبان .وهللا أعلم.
ويف الباب أحاديث عن مجاعة من الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ومنها:

 - 1جابر بن عبد هللا ـ رضي هللا عنهما ـ:
أخرجه (البزار  )465/1ح ( - )978كشف  ،-وابن عدي يف (الكامل  ، )229/3وأبو نعيم يف

(احللية  ، )350/3من طريق زمعة بن صاحل ،عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً بنحوه.

وقال البزار" :ال نعلمه عن جابر إال هبذا اإلسناد" ،وقال أبو نعيم" :غريب من حديث عمرو ،تفرد

به عنه زمعة".اهـ.

وزمعة بن صاحل هذا " :ضعيف ،وحديثه عند مسلم مقرون " كما يف (التقريب . )217
 - 2عقبة بن عامر -رضي هللا عنه :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخذ حفنة من متر ،فقال" :
سحور للمسلم ".
نعم
ٌ
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أخرجه الطرباين يف (الكبري  )282/17ح ( )778وفيه ابن هليعة ،وهو ضعيف بسبب سوء حفظه.
 - 3السائب بن يزيد -رضي هللا عنه :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :نعم السحور
التمر " ،وقال" :يرحم هللا املتسحرين ".

أخرجه (الطرباين  )159/7ح ( ، )6689وقال اهليثمي يف (اجملمع  " : )151/3وفيه يزيد بن عبد
امللك النوفلي ،وهو ضعيف" .اهـ.
وفيه خالد بن يزيد العمري ،كذبه ابن معّي ،وأبو حامت ،كما يف (اجلرح والتعديل  ، )360/3وعليه
فال يصلح هذا شاهداً حلديث الباب .وهللا أعلم.
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صحة حديث من فطّر صائماً كان له مثل أجره
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/12

السؤال

ما صحة حديث ":من فطر صائماً كان له مثل أجره".

اجلواب

خرجه اإلمام أبو عيسى الرتمذي وغريه ـ كما سيأيت ـ فقال يف كتاب الصوم ()171/3
هذا احلديث ّ
ابب ما جاء يف فضل من فطهر صائماً ح (: )807

حدثنا هناد ،حدثنا عبد الرحيم ،عن عبد امللك بن أيب سليمان ،عن عطاء ،عن زيد بن خالد اجلهين،
ه
مثل أجره ،غري أنه ال ينقص
قال :قال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم " :-من فطر صائماً ،كان له ُ
من أجر الصائم شيئاً ".
قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

عطاء بن أيب رابح "ثقة فقيه فاضل ،لكنه كثري اإلرسال"( ،التقريب. )391

خترجيه:

*أخرجه النسائي يف (الكربى  )256/2ابب ثواب من فطر صائماً ح (، )3331و (ابن ماجة

 )555/1ابب يف ثواب من فطر صائماً ح (، )1746ويف ( )922/2ابب من جهز غازايً ح

( ، )2759و (أمحد ، )114،116/4ويف (، )152/5و (الدارمي  )432/1ح ( ، )1654و
(ابن خزمية  )277/3ح (، )2064و (ابن حبان  )216/8ح (، )3429من طرق عبد امللك بن

أيب سليمان به بنحوه ،ويف حديث بعضهم زايدة يف آخره ،وهي " :ومن جهز غازايً فله مثل أجره من
غري  " ...واقتصر بعضهم على قوله " :ومن جهز غازايً"  ...احلديث.

*وأخرجه (الرتمذي  )145/4ابب ما جاء يف فضل من جهز غازايً ح (، )1629والنسائي يف

(الكربى  )256/2ابب ثواب من فطر صائماً ح ( ، )3330و (ابن ماجة  )555/1ابب يف ثواب

من فطر صائماً ح (، )1746و (ابن خزمية  )277/3ح ( ، )2064من طرق عن حممد بن عبد
الرمحن ابن أيب ليلى،

و (ابن ماجة  )555/1ح ( ، )1746من طريق حجاج بن أرطاة،
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والطرباين يف (الكبري  )257/5ح ( )5275من طريق سعيد بن حفص النفيلي عن معقل ابن عبيد
هللا ،ثالثتهم (ابن أيب ليلى ،وحجاج ،ومعقل) عن عطاء بن أيب رابح به بنحوه إاله أن بعضهم اقتصر

على فضل التجهيز ،ويف حديث معقل زاد مع عطاء ،عكرمة وهو ابن خالد املخزومي.
احلكم عليه:

إسناد الرتمذي رجاله ثقات ،وقد صححه الرتمذي ،وابن خزمية ،وابن حبان ،إال أن يف اإلسناد

ص عليه ابن املديين يف (العلل) له ( /66رقم
عطاء مل يسمع من زيد بن خالد كما ن ه
انقطاعاً ،فإن ً

، )88ولع هل هذا هو السبب يف عدم إخراج الشيخّي حلديث " من جهز غازايً " من طريق عطاء ابن
أيب رابح ،مع إخراجهما له من حديث زيد ،لكن من غري طريق عطاء.

وأما الطريق اليت فيها قرن عكرمة بن خالد املخزومي مع عطاء ،فإهنا من رواية سعيد بن حفص

النفيلي ،وهو صدوق تغري يف آخر عمره ،كما يف (التقريب  ، )234ومل أقف على من اتبعه وال من
اتبع شيخه على هذا ،وأيضاً هو منقطع بّي عكرمة بن خالد وزيد بن خالد ،فلم يصرح ابلتحديث،
ومل يذكر زيد بن خالد اجلهين يف شيوخ عكرمة ،ومل يذكر عكرمة يف تالميذ زيد بن خالد كما يف

(هتذيب الكمال . )249/20 ،64/10

وعليه فال حيكم هلذا السند ابالتصال والصحة ،لعدم ثبوت السماع بّي التلميذ وشيخه .وهللا أعلم.

هذا وقد جاء معىن هذا احلديث عن مجاعة من الصحابة ،ومنهم:

 -1سلمان الفارسي -رضي هللا عنه ،-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":من فطر صائماً يف
رمضان من كسب حالل صلت عليه املالئكة ".

أخرجه (ابن خزمية  )192 ،191/3ح ( ، )1887والطرباين يف (الكبري  )261/6ح (، )6161
واللفظ له ،وابن حبان يف (اجملروحّي  )247/1من طرق عن علي بن زيد بن جدعان ،عن ابن
املسيب ،عن سلمان -رضي هللا عنه -به ،ولفظ ابن خزمية ":من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه،

وعتق رقبته من النار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء  ،" ...وهو عند ابن خزمية

مطول.
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وقد سئل أبو حامت عنه ( -العلل) البنه ( - )249/1فقال" :هذا حديث منكر"،وقال ابن خزمية:
"إن صح اخلرب" ،وقال ابن حجر يف (إحتاف املهرة " : )561/5ومداره على علي بن زيد ،وهو

ضعيف".
وخالصة تضعيف هؤالء األئمة هلذا اخلرب تعود إىل أمرين :تفرد علي بن زيد به ،ومع تفرده فهو
ضعيف ،كما قال احلافظ ابن حجر.

 -2حديث عائشة -رضي هللا عنهما -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من فطر

صائماً كان له مثل أجره ،من غري أن ينتقص من أجره شيء ".

أخرجه الطرباين يف (األوسط  )255/8ح ( )8438من طريق احلكم بن عبد هللا األيلي ،عن
الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن عائشة به.

وفيه احلكم األيلي ،قال عنه أمحد :أحاديثه كلها موضوعة ،وك هذبه أبو حامت واجلوزجاين ،نقل ذلك كله
الذهيب يف (امليزان . )572/1

وقد روي موقوفاً عليها عند النسائي يف (الكربى  )256/2ابب ثواب من فطر صائماً ح ()3332
من طريق عطاء عنها بلفظ:

"من فطر صائماً كان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجر الصائم شيئاً ".

لكن قال اإلمام أمحد  -فيما رواه األثرم " :-ورواية عطاء عن عائشة ال حيتج هبا إاله أن يقول:
مسعت" وهنا مل يصرح مبا يفيد السماع ،وعليه ففي اإلسناد علهة ،وهي :احتمال تدليس عطاء ،وهللا

أعلم.

 -3عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-من حج عن
ميت فللذي حج عنه مثل أجره ،ومن فطر صائماً فله مثل أجره ،ومن ه
دل على خري كان له مثل أجر

فاعله ".

أخرجه الطرباين يف (األوسط  )127/6ح ( )5818من طريق علي بن هبرام ،عن عبد امللك بن أيب
كرمية ،عن ابن جريج ،عن عطاء ،عن أيب هريرة به.

قال الطرباين" :مل يرو هذا احلديث عن ابن جريج إاله عبد امللك بن أيب كرمية ،تفرد به علي هبرام".
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وفيه عنعنة ابن جريج فإنه كثري التدليس عن الضعفاء واجملهولّي  -كما ذكر ذلك الدارقطين ،كما يف
(هتذيب التهذيب  ،- )355/6وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف (التعريف) يف املرتبة الثالثة (. )141

ويف اإلسناد :علي بن يزيد بن هبرام ،مل أظفر له برتمجة ،وقد قال اهليثمي يف (اجملمع " : )282/3فيه
علي بن يزيد بن هبرام ،ومل أجد من ترمجه ،وبقية رجاله ثقات".
 -4عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-من فطر

صائماً فله مثل أجره ".

أخرجه الطرباين يف (الكبري  )187/11ح ( )11449من طريق احلسن بن رشيد عن ابن جريج ،عن
عطاء ،عن ابن عباس به.

ويف إسناده احلسن بن رشيد ،قال الذهيب يف (امليزان " : )490/1فيه لّي" ،وقال أبو حامت:
"جمهول" ،وبه ضعفه اهليثمي يف (اجملمع . )157/3

ويف الباب آاثر عن بعض الصحابة ،منها:
عن أيب هريرة -رضي هللا عنه":-من فطهر صائماً ،أطعمه وسقاه ،كان له مثل أجره".

أخرجه (عبد الرزاق  )311/4ح ( )7906قال ":أخربان ابن جريج عن صاحل موىل التوأمة قال:

مسعت أاب هريرة فذكره".
ويف اإلسناد عنعنة ابن جريج ،وقد سبق الكالم فيها قبل قليل.

وقد روى عبد الرزاق حنواً من هذا ( )311/4ح ( )7908عن أيب هريرة  -وفيه قصة  -لكنه من
رواية عمر بن راشد اليمامي ،عن حيىي بن أيب كثري ،وقد قال اإلمامان أمحد ،والبخاري :إن أحاديثه

عن حيىي منكرة مضطربة ،كما يف (هتذيب الكمال . )340/21

وبعد :فهذا ما وقفت عليه من أحاديث وآاثر يف معىن أو لفظ حديث الباب ،وكلها ال ختلو من
مقال ،وبعضها شديد الضعف ،وأحسنها حديث الباب ،على ٍ
ضعف فيه ،وهللا أعلم.
ومع هذا يقال:
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إن هذا احلديث ـ وإن كان سنده منقطعاً ـ فضعفه ليس ابلشديد ،وكذا كثري من األدلة اليت سبق

ذكرها ،وأدلة الشريعة األخرى تدل على صحة معناه ،ففي صحيح اإلمام (مسلم  )1506/3ح

( )1892من طريق أيب عمرو الشيباين ،عن أيب مسعود البدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من دل على خري فله مثل أجر فاعله ".

وال ريب أن تفطري الصائمّي من خصال اخلري ،ملا يرتتب عليه من املصاحل العظيمة ،وعلى رأسها:

زايدة التآلف بّي املسلمّي مع تباعد أقطارهم ،وتنائي دايرهم ،وهذا لعمر هللا من مقاصد الشريعة
العظيمة ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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صحة حديث تعجيل الفطر
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/13

السؤال

ما صحة حديث ":ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر" ،وما األحاديث األخرى اليت جاء فيها احلث

على تعجيل الفطر؟
اجلواب

حديث" :ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر ".

هذا احلديث هبذا اللفظ متفق على صحته ،فقد أخرجه (البخاري ، )47/2ابب تعجيل اإلفطار ح

(، )1957و (مسلم  )771/2ح (، )1098و (الرتمذي ، )82/3ابب ماجاء يف تعجيل اإلفطارح
( ، )699و (ابن ماجة  ، )541/1ابب ما جاء يف تعجيل اإلفطار ح (، )1697من طريق أيب
حازم ،عن سهل بن سعد -رضي هللا عنهما :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :ال يزال

الناس خبري ما عجلوا الفطر ".
وقد جاء احلث على تعجيل الفطر يف أحاديث أخرى ،منها:

 -1عائشة -رضي هللا عنها :-فعن مالك بن عامر أيب عطية قال :دخلت أان ومسروق على عائشة
فقلنا :اي أم املؤمنّي :رجالن من أصحاب حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-أحدمها يعجل اإلفطار

ويعجل الصالة ،واآلخر يؤخر اإلفطار ،ويؤخر الصالة ،قالت :أيهما الذي يعجل اإلفطار ويعجل
الصالة؟ قال لنا :عبد هللا (يعين ابن مسعود) ،قالت :كذلك كان يصنع رسول-صلى هللا عليه

وسلم.-زاد أبو كريب :واآلخر أبو موسى.

أخرجه (مسلم  )771/2ح ( )1099واللفظ له ،و (أبو داود  ، )763/2ابب ما يستحب من
تعجيل الفطر ح ( ، )2354و (الرتمذي  ، )83/2ابب ما جاء يف تعجيل اإلفطار ح (، )702و

(النسائي  )144 ،143/4ح (2158ـ 2159ـ2160ـ )2161ابب ذكر االختالف على سليمان
بن مهران يف حديث عائشة.

 -2أبو هريرة -رضي هللا عنه :-فعن قرة بن عبد الرمحن ،عن الزهري ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة
يل أعجلهم
قال :قال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم " :-قال هللا -عز وجل :-أحب عبادي إ ه

فطراً ".
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أخرجه (الرتمذي  )83/3ابب ما جاء يف تعجيل اإلفطار ح ( ، )700و (أمحد ، )237،329/2

و (ابن خزمية  )276/3ح ( ، )2062و (ابن حبان  )276/8من طرق عن قرة بن عبد الرمحن به.
واحلديث مداره على قرة بن عبد الرمحن :ابن حيويل ،ـ على وزن جربيل ـ.
كان األوزاعي يقول :ما أحد أعلم ابلزهري من قرة بن عبد الرمحن بن حيويل ،لكن تعقب ابن حبان
كلمة األوزاعي ،فقال يف (الثقات)  " :وكيف يكون قرة بن عبد الرمحن أعلم الناس ابلزهري وكل

شيء روى عنه ،ال يكون ستّي حديثاً ،بل أتقن الناس يف الزهري مالك ومعمر  ...اخل " اهـ.

وثقه يعقوب بن سفيان ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وصرح بتوثيقه يف صحيحه.

قال ابن معّي ،وأمحد ـ يف رواية ـ :ضعيف احلديث ،وقال أمحد ـ يف رواية ـ :منكر احلديث جداً ،وقال

أبو زرعة :األحاديث اليت يرويها مناكري ،وقال أبو حامت والنسائي :ليس بقوي ،وقال أبو داود :يف

حديثه نكارة ،وقال العجلي :يكتب حديثه ،وقال ابن عدي :مل أر له حديثاً منكراً جداً ،وأرجو أنه ال
أبس به ،وقال الدارقطين :ليس بقوي يف احلديث.

وقد خلص حاله احلافظ بقوله " :صدوق له مناكري "،ولعله دون ذلك .وهللا أعلم.

ينظر( :مسائل ابن هانئ) لإلمام أمحد (( ، )190/2صحيح ابن حبان ( ، )276/8ثقات ابن حبان
 ، )343/7سنن (الدارقطين ( ، )181/1هتذيب التهذيب ( ، )323/8التقريب. )455/
وإسناد هذا احلديث ضعيف لعلتّي:

 -1أن قرة بن عبد الرمحن إىل الضعف أقرب ،كما هو قول أكابر احلفاظ.

 -2تفرد قرة هبذا احلديث عن الزهري ،إ ْذ مل أقف  -بعد البحث  -على متاب ٍع له ،وهذا النوع من

التفرد هبذه الصورة ،هو الذي عناه اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه ( ، )7/1ومساه منكراً ،وقال عن
مثل هذا" :فغري جائ ٍز قبول حديث هذا الضرب من الناس" اهـ.
وألجل هذا فقد أشار الرتمذي إىل ضعفه بقوله" :هذا حديث حسن غريب" ،بينما صححه ابن
خزمية ،وابن حبان ،وتصحيحهما هلذا اخلرب مع ما تقدم من العلل ،فيه نظر ،وهللا أعلم.
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صحة حديث من صام رمضان
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/9/16
السؤال

زايدة (وماأتخر) يف حديث ":من صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ماتقدم من ذنبه " هل هذه

الزايدة اثبتة؟
اجلواب

" من صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه "

أخرجه (البخاري  )31/2ح (، )1901و (مسلم  )523/1ح ( )760عن أيب هريرة -رضي هللا
عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-من صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما
تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه ".

ولكن روى النسائي يف (الكربى  )88/2ح ( )2512وغريه زايدة" :وما أتخر " ،فهل هي اثبتة أم
ال؟ .

واجلواب ـ على وجه اإلمجال ـ:
أن هذه اللفظة شاذة ،غري حمفوظة ،فإن احلديث رواه عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -اثنان من

أصحابه:

 -1أبو سلمة بن عبد الرمحن ،وقد رواه عن أيب سلمة مجاعة ،وهم :حيىي بن أيب كثري ،وحممد ابن

عمرو ،والزهري ،وحيىي بن سعيد األنصاري ،وكلهم ـ سوى الزهري ـ مل يذكر يف حديثهم هذه اللفظة.

أما الزهري ،فقد رواه عنه أكثر أصحابه الكبار :مالك ،ومعمر ،ويونس ،وغريهم ،فلم يذكروا هذه
اللفظة ،ورواه عنه ابن عيينة ،واختلف عليه يف إثباهتا وعدمه ،فأكثر أصحابه مل يذكروها عنه ،وعلى
رأسهم احلميدي ،والشافعي ،وابن راهويه ،وعمرو بن علي الفالس ،وغريهم ،بينما ذكرها قتيبة ابن

سعيد ،وأربعة آخرون من أصحابه.
 -2األعرج :وعنه أبو الزاند ،ومل يذكرها أيضاً.
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وهبذا يتبّي أن ذكر هذه اللفظة وهم من بعض الرواة ،وأن الراجح عدم ذكرها ،وهلذا أعرض
الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ عنها ،ومل خيرجاها يف صحيحيهما مع أمهيتها ،وكون بعض رواهتا من
احلفاظ ،إال أهنما أعرضا عنها ملا سبق ،وهو أن أكثر رواة احلديث ـ وفيهم أئمة كبار ـ مل يذكروها،

وهللا أعلم ،وميكن أن ينظر كالم احلافظ ابن حجر عليها يف (اخلصال املكفرة  )63-56مع تعليق

احملقق.
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أفطران مث أقلعت الطائرة فرأينا الشمس
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

يف شهر رمضان يكون إقالع بعض الرحالت وقت أذان املغرب فنفطر وحنن على األرض ،وبعد

اإلقالع واالرتفاع عن مستوى األرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً ،فهل منسك أم نكمل إفطاران؟

اجلواب

أكمل إفطارك ،والمتسك؛ ألنك أفطرت مبقتضى الدليل الشرعي؛ لقوله -تعاىل ":-مث أمتوا الصيام
إىل الليل " [البقرة ، ]187:وقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أقبل الليل من هاهنا ،وأشار إىل
املشرق وأدبر النهار من هاهنا ،وأشار إىل املغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".
جمموع فتاوى ورسائل الشيخ/حممد بن عثيمّي-رمحه هللا -فتوى رقم (. )1174
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صحة حديث "أفطر احلاجم واحملجوم "
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/7
السؤال

نرجو بيان درجة حديث " :أفطر احلاجم واحملجوم "

اجلواب
هذا احلديث روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من طرق كثرية ،لكن أصح ما ورد فيها بنص

مجع من األئمة حديثان ،ومها:

احلديث األول :حديث ثوابن  -رضي هللا عنه -

وقد أخرجه أبو داود :وغريه من األئمة كما سيأيت :قال أبو داود 770/2 :ابب يف الصائم حيتجم ح

( )2367حدثنا مسدد ،حدثنا حيىي عن هشام /ح /حدثنا أمحد بن حنبل ،حدثنا حسن بن موسى،
حدثنا شيبان مجيعاً ،عن حيىي ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،يعين الرحيب ،عن ثوابن عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم  " :-أفطر احلاجم واحملجوم ".

قال شيبان :أخربين أبو قالبة ،أن أاب أمساء الرحيب حدثه أن ثوابن موىل رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -أخربه أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وقبل أن أذكر خترجيه والكالم عليه مفصالً،
أذكر خالصة ما ظهر يل يف هذا البحث وهي كما يلي:
 01أن احلديث روي عن ثوابن من أربعة طرق ،وأن هذه الطرق أكثرها معل ،وأقواها الطريق اليت

رواها مسدد ،عن حيىي القطان ،عن هشام الدستوائي ،عن حيىي ابن أيب كثري ،عن أيب قالبة عن أيب

أمساء الرحيب ،عن ثوابن  -رضي هللا عنه _

 02أن أكثر أئمة احلديث كأمحد والبخاري والدارمي وغريهم على تصحيح احلديث وخالف يف ذلك
إمامان ،ومها :حيىي بن معّي وأبو حامت الرازي ،ولعل سبب إعالهلما له هو ما وقع فيه من اضطراب
سيأيت اجلواب عنه -إن شاء هللا.-
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 03أن تصحيح احلديث ال يكفي يف احلكم به وحده على مسألة احلجامة للصائم ،ألن؛ يف املسألة
أحاديث كثرية تدل على أن هذا احلديث منسوخ وإبمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه

املسألة من كتب الشروح ،والفقه مع اإلشارة إىل أن مذهب مجاهري أهل العلم على عدم الفطر
ابحلجامة.

ختريج احلديث:
احلديث يف مسند أمحد 283/5

وأخرجه النسائي يف (الكربى  ، )217/2ابب ذكر االختالف على أيب قالبة ح ( )3137وأمحد
( )282/5ويف ( )277/5و (الدارمي  )440/1ح ( )1682واحلاكم ( )427/1من طرق عن
هشام الدستوائي به بنحوه إال أن يف حديث أصحاب هشام مجيعاً  -سوى ابن علية -قصة يف أوله.
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وأخرجه (ابن ماجه  )537/1ابب ما جاء يف احلجامة للصائم ح ( )1680و (عبد الرزاق
 )209/4ح ( )7522و (أمحد  )280/5و (ابن خزمية  )226/3ح ( )1962وا (بن حبان

 )301/8ح ( )3532و (احلاكم  )427/1من طرق عن حيىي بن أيب كثري به بنحوه ويف حديث
بعضهم قصة .وأخرجه النسائي يف (الكربى  )217/2ح ( )3139من طريق عاصم بن هالل ،ويف
ح ( )3140،3141من طريق عباد بن منصور .ويف ح ( )3142من طريق جرير بن حازم .ويف ح
( )3143من طريق محاد بن زيد ،ويف ح ( )3144من طريق ابن عيينة وعبد الرزاق  209/4ح

( )7519عن معمر ،ستتهم (عاصم ،وعباد ،وجرير ،ومحاد ،وابن عيينه ،ومعمر) عن أيوب ،عن أيب
قالبة به بنحوه إال أن عباد بن منصور اضطرب فجعله مرة كحديث الباب ،ومرة جعله عن أيب

قالبة ،عن أيب األشعث ،عن شداد ،ويف حديث جرير :عن أيب قالبة عن شداد وثوابن ،مل يذكر أاب
أمساء ،وقال جرير :عرضت على أيوب كتاابً أليب قالبة ،فإذا فيه :عن شداد وثوابن هذا احلديث،

قال :عرضته عليه فعرفه ،ويف حديث محاد وابن عيننه :عن أيب قالبة عن شداد فحسب ،ليس فيه

أبو أمساء وال ثوابن ،ويف حديث معمر :عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث ،عن أيب أمساء عن شداد ويف

حديث عاصم :عن أيب قالبة عن أيب أمساء ،عن شداد وأخرجه النسائي يف (الكربى  )216/2ابب
من الشيخ؟ ح ( )3136من طريق راشد بن داود ،و (أمحد  )282/5ومن طريقه (أبو داود
 )772/2ح ( )2370و (النسائي )216/2
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ح ( )3135،3134من طريق عن ابن جريج .و (أبو داود  )273/2ح ( )2371و (النسائي
 )216/2ح ( )3135من طرق العالء بن احلارث و (النسائي  )217/2ح ( )3137من طريق
سعيد بن عبد العزيز ثالثتهم (ابن جريج ،والعالء ،وسعيد) عن مكحول .كالمها (راشد ،ومكحول)

عن أيب أمساء الرحيب به بنحوه ،ويف حديث ابن جريج ،وسعيد بن عبد العزيز عن شيخ من احلي،

وقد مساه العالء بن احلارث يف حديثه وأنه مكحول  ,وأخرجه (النسائي  )221/2ح ( )3157من
طريق مهام بن حيىي ويف  222/2ح ( )3158وأمحد  ،282/5من طريق ابن أيب عروبة و (أمحد

 )286/5من طريق شعبة ،ثالثتهم (مهام ،وابن أيب عروبة ،وشعبة) عن قتادة ،عن شهر بن حوشب
عن عبد الرمحن بن غنم و (النسائي يف  ، )222/2ابب االختالف على خالد احلذاء ح ()3159

 ،والطرباين يف " الكبري "  91/2ح ( )1406من طريق بكري بن أيب السميط ،عن قتادة عن سامل بن

أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة ،والنسائي يف  222/2ح ( )3160و (ابن خزمية  )236/3ح
( ، )1984والطرباين يف (األوسط  )153/57ح ( )4720من طريق الليث ،عن قتادةن عن

احلسن .ثالثتهم (ابن غنم ،ومعدان ،واحلسن) عن ثوابن به بنحوه ،إال أن مهاماً مل يذكر عبد الرمحن

بن غنم ،بل جعله عن شهر عن ثوابن.
دراسته واحلكم عليه:

إسناد أيب داود صحيح ،وما خيشى من إرسال أيب قالبة زال بتصرحيه ابلسماع كما نقل ذلك أبو داود
عن شيبان عن أيب قالبة نفسه ،وأما ما وقع يف حديث ابن جريج وسعيد بن عبد العزيز من قوهلما:

صرح العالء بن احلارث يف روايته عن مكحول أبنه أبو أمساء الرحيب ،وقد
عن شيخ من احلي ،فقد ّ

نص على امسه أيضاً أبو حامت  -كما يف (العلل) البنه  238/1ولذلك جعل املزي يف (التحفة

 )143/2حديث ثوابن هذا فيما رواه عنه أبو أمساء حيث أحال عليه عند قوله" :حديث شيخ من
احلي" .وقد تبّي من التخريج السابق أن احلديث رواه عن ثوابن أربعة:
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 01أبو أمساء الرحيب ،وعنه ثالثة :مكحول ،وراشد بن داود ،وأبو قالبة ،وقد اختلف على أيب
قالبة:

أ .فرواه حيىي بن أيب كثري ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء عن ثوابن

ب .ورواه أيوب ،عن قالبة ،واختلف عليه:
 -فرواه عباد بن منصور ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،عن ثوابن.

 ورواه عباد نفسه ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث الصنعاين ،عن شداد ،عن أوس.-ورواه جرير بن حازم ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن شداد وثوابن ،مرسالً ،فلم يذكر أبو قالبة

أحداً بينه وبّي ثوابن وال شداد.

ورواه محاد بن زيد ،وابن عيينة ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن شداد فأرساله عن أيب قالبة.ورواه معمر ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب األشعث ،عن أيب أمساء ،عن شداد-ورواه عاصم بن هالل ،عن أيب أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء ،عن شداد.
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أما رواية عباد بن منصور ،فقد قال عنها النسائي ( " : )217/2عباد بن منصور مجع بّي احلديثّي،
فقال :عن أيب أمساء ،عن ثوابن ،عن أيب األشعث عن شداد " :مث قال عقب ذلك (" : )218/2

وعباد بن منصور ليس حبجة يف احلديث ،وقيل إن رحيان بن سعيد  -الراوي عنه  -ليس بقدمي

مفسر بقوله يف (الضعفاء) ص ( )214رقم ()414
السماع منه " .وقول النسائي هنا( :ليس حبجة) ٌ

 " :ضعيف ،وكان أيضاً قد تغري " ا .هـ .أما رواية معمر ،فهي من روايته عن البصريّي ،وهي متكلم
فيها عند األئمة  -كما يف ترمجته من (هتذيب الكمال  . )303/28وأما رواية جرير ،فجرير وإن

كان ثقة ،إال أن اإلمام أمحد قال  -كما يف شرح علل الرتمذي  " - 699/2يروي عن أيوب

عجائب " ا .هـ ،ومع ذلك فقد خولف من قبل محاد بن زيد ،وسفيان ،ومحاد خاصة ـ من أثبت
الناس يف أيوب ،كما نص على ذلك مجع من األئمة  -كما يف شرح العلل  -699/2ولذلك أشار
النسائي إىل ترجيح رواية محاد بن زيد على غريه بقوله  -يف (السنن الكربى  " : )218/2اتبعه محاد

بن زيد على إرساله عن شداد وهو أعلم الناس أبيوب"ا .هـ وأما رواية عاصم ،فعاصم قال عنه أبو
زرعه  -كما يف أسئلة الربذعي له ( " :- )536/2حدث عن أيوب أبحاديث مناكري" ا .هـ فلعل

هذا منها ،وهللا أعلم.

وهناك اختالف أوسع من هذا على أيوب ،سيأيت ذكره يف حديث شداد التايل  -إن شاء هللا تعاىل -

فتبّي إذاً أن الراجح عن أيوب ،هو ما رواه محاد بن زيد ،وابن زيد ،وابن عيينه ،واتبعهما جرير بن
حازم على بعض ذلك ،عن أيوب عن أيب قالبة عن أيوب ،فرجع حديث أيوب إىل حديث شداد،

وسيأيت الكالم على حديث شداد يف احلديث التايل  -إن شاء هللا تعاىل  .-أما بقية الراوة عن ثوابن

فهم ثالثة ،وهم:

 01معدان بن أيب طلحة :وقد رواه عنه سامل بن أيب اجلعد ،وعن سامل ،بكري بن أيب السميط.
 02احلسن البصري :وقد رواه عنه قتادة ،وعن قتادة ،الليث بن سعد
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وقد سئل أبو حامت الرازي  -كما يف (العلل) البنه ( )226/1عن طريق الليث فقال ":هذا خطأ،
رواه قتادة ،عن احلسن ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهو مرسل ورواه أشعب بن عبد امللك
عن احلسن ،عن أسامة بن زيد " ا .هـ .وقال النسائي عن هذين الطريقّي " :ما علمت أحداً اتبع

الليث ،وال بكري بن أيب السميط على روايتهما ،وهللا أعلم " ا .هـ وقال ابن خزمية " :احلسن مل يسمع
من ثوابن " ا .هـ وقال الطرباين يف (األوسط)  " :مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن احلسن عن ثوابن

إال الليث بن سعد " ا .هـ.

 03عبد الرمحن بن غنم :قد رواه عنه شهر بن حوشب وعن شهر ،قتادة واختلف عليه:
أ .فرواه ابن أيب عروبة ،وشعبة ،عن قتادة ،عن شهر ،عن عبد الرمحن بن غنم ،عن ثوابن.
ب .ورواه مهام بن حيىي ،عن قتادة ،عن شهر ،عن ثوابن ،ليس فيه ذكر عبد الرمحن بن غنم.

وقد قال أبو حامت  -كما يف (العلل) البنه ( " - )226/1وأما حديث ثوابن ،فإن سعيد بن أيب
عروبة يرويه عن قتادة ،عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن ثوابن عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم  -ورواه بكري بن أيب السميط ،عن قتادة ،عن سامل بن أيب اجلعد ،عن معدان بن أيب

طلحة ،عن ثوابن ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ورواه يزيد بن هارون ،عن أيوب أيب العالء،
عن قتادة ،عن شهر بن حوشب عن بالل عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ورواه قتادة عن أيب

قالبة ،عن أيب أمساء ،عن ثوابن عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " -ا .هـ.
وكالم اإلمام أيب حامت ،يشري إىل أن يف احلديث اضطراابً ،وأن قتادة اختلف عليه يف ذلك كثرياً،
وميكن أن يقال :إن هذا االضطراب الذي وقع يف الطرق إىل شهر ،إمنا هي من شهر نفسه ،ألنه
متكلم يف حفظه وضبطه ،كما يف ترمجته من (هتذيب الكمال  . )587/12وهللا أعلم.
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وبناء على ما تقدم من نقد الطرق إىل ثوابن فإهنا كلها معلولة سوى الطريق األوىل اليت أخرجها أبو
داود .وقد صحح حديث الباب مجع من األئمة ،منهم:

 01ابن املديين ،كما نقله عنه الرتمذي يف (العلل الكبري) ص ()123
 02أمحد :ففي مسائل أيب داود ص ( )311قال أمحد " :كل شيء يروى عن ثوابن فهو صحيح،
يعين حديث مكحول هذا " ا .هـ.

ويف مسائل ابنه عبد هللا ( )626/2قال :شيبان مجع احلديثّي مجيعاً ،يعين :حديث ثوابن ،وحديث

شداد بن أوس " ا .هـ وقد نص أمحد على احلديثّي  -أي ثوابن وشداد  -كما يف (طبقات احلنابلة

 )206/1ويف مسائل (ابن هانئ  )131/1نص على أن أقوى حديث عنده هو حديث ثوابن .ونقل
ابن حجر يف (الفتح  )209/4عن عثمان الدرامي أنه قال " :صح حديث أفطر احلاجم واحملجوم،

من طريق ثوابن ،وشداد ،قال :ومسعت أمحد يذكر ذلك ،وملا قيل ألمحد :إن حيىي بن معّي قال :ليس
فيه شيء يثبت ،قال :هذه جمازفة " انتهى بتصرف "

 03عثمان الدرامي ،وقد تقدم آنفاً.
 04البخاري :نقله الرتمذي يف (العلل الكبري) ص (، )122فأورد الرتمذي عليه ما فيه من
االضطراب؟ فقال :كالمها عندي صحيح؛ ألن حيىي بن أيب كثري ،روى عن أيب قالبة عن أيب أمساء،
عن ثوابن ،وعن أيب األشعث ،عن شداد بن أوس ،روى احلديثّي مجيعاً ا .هـ .قال ابن حجر معلقاً
على ذلك يف (الفتح  )209/4يعين فانتفى االضطراب ،وتعّي اجلمع بذلك " ا .هـ.
( 05ابن خزمية . )226/3
( 06ابن حبان . )301/8
( 07احلاكم . )427/1

 08ابن حزم يف (احمللى . )203/6
 09النووي يف (اجملموع . )350-349/6
 010شيخ اإلسالم بن تيمية يف (جمموع الفتاوى . )255/25

011ابن القيم :كما يدل عليه كالمه يف (هتذيب السنن  )243/3وما بعدها وغريهم من أهل العلم
 -رمحهم هللا مجيعاً -
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وكالم اإلمام أيب حامت الرازي يف (العلل) البنه (، )249/1يدل على أن احلديث عنده غلط ،حيث
قال  -ملا سئل عن حديث رافع بن خديج " أفطر احلاجم واحملجوم " الذي روى من طريق معمر،

عن حيىي بن أيب كثري ،عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع  -قال رمحه
هللا " :إمنا يروي هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري ،عن أيب قالبة ،عن أيب أمساء عن ثوابن ،واغرت

أمحد بن حنبل أبن قال :احلديثان عنده ،وإمنا يروى بذلك اإلسناد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 أنه هنى عن كسب احلجام ومهر البغي ،وهذا احلديث يف يفطر احلاجم واحملجوم عندي ابطل " ا.هـ.

ومراد أيب حامت  -رمحه هللا  -أن الراجح يف حديث رافع هو قوله -صلى هللا عليه وسلم " -كسب
احلجام خبيث " الذي أخرجه مسلم وغريه أنه " أفطر احلاجم واحملجوم " .وأما رد أيب حامت هلذا

احلديث كله  -كما يفهم من كالمه  -فلعل سبب رده هو أنه يرى أن احلديث مضطرب اإلسناد ،إال

نص بعضهم على أن احلديث عن ثوابن وشداد  -حمفوظ
أن أاب حامت خولف من بعض األئمة الذي ّ

ال اضطراب فيه كما تقدم آنفاً .-وهللا أعلم.
احلديث الثاين :حديث شداد بن أوس:

والبحث فيه كالبحث يف سابقه من حيث كثرة االختالف فيه ،وطول الكالم عليه ،ولذا سأكتفي عن
إيراده حبديث ثوابن  -رضي هللا عنه  -وما حصل فيه من تفصيل ،إال أنه حيسن هنا أن أجيب على

إيراد قد يورده بعض الفضالء ،أال وهو :أال حيتمل أن حديث ثوابن ،وشداد كالمها مضطرب؛ ألن
مدار احلديثّي على رجل واحد ،وهو أبو قالبة؟
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واجلواب :أنه تقدم من كالم اإلمام أمحد ،والبخاري  -يف حديث ثوابن السابق  -ما يبّي أن كال

احلديثّي حمفوظ ،وقد تبعهما على هذا اجلواب؛ (ابن حبان  ، )303/8و (احلاكم ، )427/1وابن

حجر يف (الفتح  ، )209/4بل يقال :إن مجيع األئمة الذين ثبت عنهم تصحيح احلديثّي يقولون
بذلك ،إذ لو ثبت االضطراب يف احلديث عند أحدهم ،مل يقل بتصحيح احلديثّي.

هذا وقد صحح حديث شداد هذا مجع من األئمة ،ومنهم من تقدم ذكرهم يف حديث ثوابن وهم:

ابن املديين ،وأمحد ،وعثمان الدارمي ،والبخاري ،وابن خزمية ،وابن حبان ،واحلاكم ،وغريهم ،ويضاف

إليهم هنا :اإلمام إسحاق بن راهوية ،كما نقله احلاكم ( ، )428/1حيث قال " :هذا إسناد صحيح،
تقوم به احلجة ،وهذا احلديث قد صح أبسانيد ،وبه نقول ا .هـ ،وكذا صححه أبو جعفر العقيلي يف

(الضعفاء  )456/4وهللا تعاىل أعلم.

بقي أن يقال :إن تصحيح احلديث ،ال يكفي يف احلكم به وحده على مسألة احلجامة للصائم؛ ألن يف

املسألة أحاديث كثرية جعلت أهل العلم خيتلفون يف حكم الفطر ابحلجامة؟ فمنهم من يرى أن هذا

احلديث منسوخ ،وأن احلجامة ال تفطر كما هو مذهب مجاهري أهل العلم ،ومنهم من أخذ حبديث
الباب فقال :إن احلجامة تفطر ،وهو املشهور من مذهب احلنابلة ،ونصره من فقهاء احلديث ابن
خزمية ،وابن املنذر ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  -رحم هللا اجلميع .-

ويف املسألة تفاصيل عند بعضهم من حيث تعليق احلكم بتأثري احلجامة على إضعاف الصائم وعدمه،
وإبمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه املسألة من كتب الشروح ،والفقه ،ومنها:

(املغين البن قدامه ( ، )350/4البحر الرائق  ، )294/2و (شرح الزرقاين على خمتصر خليل

 ، )92/1و (فتح الباري  )205/4عند شرح الباب رقم ( )32من كتاب الصيام ،وهو :ابب
احلجامة والقئ للصائم .وهللا أعلم.

()154/7

صحة حديث دعوة الصائم عند فطره
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/9
السؤال

ما صحة حديث(( :ثالثة ال تر ّد دعوهتم  )) ...وذكر منهم(( :والصائم حىت يفطر)) ؟

اجلواب

حديث " :ثالثة ال ترد دعوهتم :" ...

هذا احلديث رواه اإلمام (الرتمذي  )580/4كتاب صفة اجلنة ،ابب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها ح
( )2526فقال:

حدثنا أبو كريب ،حدثنا حممد بن فضيل ،عن محزة الزايت ،عن زايد الطائي ،عن أيب هريرة -رضي

هللا عنه -قال :قلنا اي رسول هللا ،مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا ،وزهدان يف الدنيا ،وُكنها من أهل

اآلخرة ،فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا ،ومشمنا أوالدان أنكران أنفسنا ،فقال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم" :لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك ،لزارتكم املالئكة يف
بيوتكم ،ولو مل تذنبوا جلاء هللا ٍ
مم ُخلِق
خبلق جديد كي يذنبوا فيغفر هلم " ،قال :قلت اي رسول هللا ّ
اخللق؟ قال" :من املاء " ،قلنا :اجلنة ما بناؤها؟ قال " :لبنة من فضة ولبنة من ذهبِ ،
ومالطها

وخيلهد وال
املسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتها الزعفران ،من دخلها ينعم وال ييأسُ ،
ميوت ،ال تبلى ثياهبم ،وال يفىن شباهبم"،مث قال ":ثالثة ال ترد دعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم حّي

يفطر ،ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغمام ،وتفتح هلا أبواب السماء ،ويقول الرب -عز وجل:-
وعزيت ألنصرنه ِ
ك ولو بعد حّي ".

قال أبو عيسى :هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي ،وليس هو عندي مبتصل ،وقد روي هذا
ٍ
إبسناد آخر عن أيب ُمدلهة ،عن أيب هريرة ،عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
احلديث
وقبل أن ذكر الكالم عليه مفصالً ،أذكر خالصة احلكم ،فأقول:
 -1احلديث مداره ـ على الراجح ـ على أيب مدلة ،عن أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
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 -2إن أاب مدلة يف عداد اجملاهيل ،ومل يتابعه أحد فيما وقفت عليه.
 -3أنه قد ورد معىن هذا احلديث عن أنس -رضي هللا عنه -وفيه ضعف ـ كما سأبينه ـ.
 -4أن األحاديث الواردة يف إجابة دعوة املسافر ـ وإن كانت ضعيفة ـ إال أن ذلك ال يعين ترك

الصائم للدعاء ،فإن الدعاء مشروع يف كل وقت ،بل دعاء اإلنسان عند تلبسه ابلعبادة أرجى يف

اإلجابة ،وهللا أعلم.

خترجيه:

*أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" ( )380ح ( )1075عن محزة الزايت ،عن سعد الطائي ،عن ٍ
رجل،

عن أيب هريرة به بنحوه ،فس همى شيخ محزة :سعداً.
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*وأخرجه (الرتمذي  )539/5يف الدعوات ،ابب يف العفو والعافية ح ( )3598من طريق عبد هللا

بن منري ،و (ابن ماجة  )557/1ابب الصائم ال ترد دعوته ح ( ، )1752و (أمحد )443،477/2

من طريق وكيع ،و (الدارمي يف  )789/2ح ( )2717عن أيب عاصم النبيل ،ثالثتهم (ابن منري،
ووكيع ،وأبو عاصم) عن سعدان بن بشر ،والطيالسي ص ( ، )337وأمحد  304/2عن أيب كامل،

وأيب النضر ،وأمحد  305/2عن حسن بن موسى ،والطرباين يف "الدعاء" ( )1414/3ح ()315

من طريق أمحد بن يونس ،و (ابن حبان  )214/8ح ( ، )3428ويف  396/16ح ( )7387من

طريق فرح  -ابحلاء املهملة  -ابن رواحة ،ستتهم (الطيالسي ،وأبو كامل ،وأبو النضر ،وحسن،

وأمحد بن يونس ،وفرح) عن زهري بن معاوية ،و (ابن خزمية  )199/3ح ( )1901من طريق حممد
بن عبد الرمحن احملاريب ،عن عمرو بن قيس املالئي ،ثالثتهم (سعدان ،وزهري ،وعمرو) عن أيب جماهد

سعد بن عبيد الطائي ،عن أيب مدلّة ،عن أيب هريرة به بنحوه ،إاله أن وكيعاً ،والطيالسي ،وعمرو بن
قيس اقتصر حديثهما على قوله( :ثالثة ال ترد دعوهتم  ...اخل)  ،ويف املوضع الثاين  -عند (أمحد

 - )477/2قال وكيع يف حديثه( :الصائم ال ترد دعوته) فحسب ،ويف املوضع األول عند أمحد عن

وكيع ( )443/1اقتصر حديثه على قوله( :اإلمام العادل ال ترد دعوته) فحسب ،ولفظ حديث فرح
يف املوضع األول حنو حديث الطيالسي وعمرو املالئي ،واقتصر حديث أيب عاصم على صفة بناء
اجلنة.

*وأخرجه (البزار  )38/4ح ( - )3139كشف  -من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك،
عن أبيه ،عن جده ،عن أيب هريرة بنحوه ،إاله أنه قال" :واملسافر حىت يرجع" بدالً من "اإلمام

العادل".

احلكم عليه:

وقد تبّي من التخريج أن احلديث رواه عن أيب هريرة اثنان ،ومها :زايد (أو سعد) الطائي  -كما سيأيت

حتريره  -وأبو مدلة ،ولكن عند التأمل والنظر يتبّي أهنما واحد ،وبيان ذلك أن يقال:
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إن حممد بن فضيل ،رواه عن محزة الزايت ،عن زايد الطائي ،عن أيب هريرة ،وخالفه ابن املبارك ،فرواه
عن محزة عن سعد الطائي  -الذي هو أبو جماهد  -حدثه ،عن رجل ،عن أيب هريرة فذكره بنحوه،

ورواية ابن املبارك أرجح من وجهّي:

األول :أن ابن املبارك ثقة ثبت فقيه عامل  -كما يف التقريب ( ، )320وابن فضيل ليس يف منزلته،
على أن يف روايته خمالفةً أخرى ـ كما سيأيت ـ.

الثاين :أن الرواة اآلخرين عن أيب جماهد رووه كذلك عنه عن أيب مدلة ،فعاد حديث محزة إىل رواية

اجلماعة.

ومثة خمالفة أخرى من ابن فضيل البن املبارك يف إسناده ،وهو أن ابن فضيل قد أسقط الواسطة بّي

أيب هريرة وزايد الطائي ،بينما رواه ابن املبارك بذكر الواسطة.
وقد سئل الدارقطين ـ كما يف (العلل  )235/11ـ عن هذا احلديث فقال  -بعد إشارته إىل الرواة عن

أيب جماهد الذين سبق ذكرهم " :-ورواه محزة الزايت ،عن سعد الطائي أيب جماهد ،وقال :عن رجل،
عن أيب هريرة ،وأحسبه مل حيفظ كنيته ،فقال :عن رجل ،وأراد أاب مدلهة ،وهللا أعلم ،واحلديث حمفوظ"

اهـ.

فاإلمام الدارقطين ،مل يشر إىل خمالفة ابن فضيل يف إسناده ،فكأنه مل يلتفت إليها ،وإمنا أشار إىل رواية
ابن املبارك فحسب ،وإىل هذا أشار الرتمذي بقوله عن الطريق اليت رواها ابن فضيل ":هذا حديث

ليس إسناده بذاك القوي ،وليس هو عندي مبتصل ،وقد روي هذا احلديث إبسناد آخر عن أيب
مدلهة ،عن أيب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

فكأنه يقول  -رمحه هللا  :-إن هذا هو احملفوظ يف حديث أيب مدلة عن أيب هريرة ،وأن تسمية زايد
وهم ،وهبذا ميكن أن تفسر كلمة الدارقطين بقوله" :واحلديث حمفوظ" أي من حديث أيب مدلة عن
ْ

أيب هريرة ،وهللا أعلم.

وإذا تبّي أن مدار احلديث على أيب جماهد ،عن أيب مدلة ،عن أيب هريرة ،فقد حسنه الرتمذي ح

(، )3598وصححه ابن خزمية ،وابن حبان ،وحسنه ابن حجر  -كما يف "الفتوحات الرابنية" البن
عالن (.- )338/4
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وابن خزمية  -رمحه هللا  -قد صحح احلديث من طريق حممد بن عبد الرمحن احملاريب عن عمرو بن
قيس املالئي ،عن أيب جماهد به ،وقد قال الدارقطين  -كما يف (أطراف الغرائب  ":- )297/5تفرد
به احملاريب حممد بن عبد الرمحن ،عن عمرو بن ٍ
قيس بطوله ،وروي عن قُـ هران بن متام ،عن عمر بعضه"

اهـ.

وأبو مدلهة  -الذي مدار احلديث عليه  -قال عنه ابن املديين  -كما يف (هتذيب التهذيب
 " :- )204/12أبو مدلة موىل عائشة ال يعرف امسه ،جمهول ،مل يرو عنه غري أيب جماهد" اهـ.

ويف التقريب ( : )671مقبول ،ومثل هذا ال حيسن حديثه ،خاصةً وأنه مل يتابع  -فيما وقفت عليه
 -وهللا أعلم.

وفيما يتعلق ابلطريق اليت أخرجها البزار ،فهي ال تصلح ،ألن يف إسنادها إبراهيم بن خيثم ،قال عنه

النسائي" :مرتوك" كما يف "امليزان" .30/1

وهذا احلديث قد اشتمل على عدة فقرات ،إاله أنين مل أجد ما يشهد له هبذا السياق ،وأما املعىن

الذي ألجله ذكر احلديث ههنا هذا احلديث وهو قوله" :ثالث دعوات  ...ومنها :والصائم حىت

يفطر" فقد وقفت على حديث أخرجه (البيهقي  ، )345/3والضياء يف (املختارة  )74/6ح

( )2057من طريق إبراهيم بن بكر املروزي ،عن عبد هللا بن بكر السهمي ،عن محيد الطويل ،عن

أنس -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم " :-ثالث دعوات ال ترد :دعوة
الوالد ،ودعوة الصائم ،ودعوة املسافر ".
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ويف إسناده إبراهيم بن بكر ،مل أظفر له -بعد البحث  -برتمجة ،مع أنه يف طبقة اإلمام أمحد بن
حنبل؛ ألن عبد هللا بن بكر السهمي يف طبقة شيوخ أمحد ،فقد تويف سنة 208هـ ،كما يف التقريب

( ، )293ومثل هذا لو كان مشهوراً ،أو له عناية ابحلديث لرتمجه األئمة أو بعضهم ،ولكن مل أجد
شيئاً من هذا ،إاله أن ابن اجلوزي قال  -كما نقله عنه الذهيب يف "امليزان" ":- 24/1وإبراهيم بن
بكر ستة ،ال نعلم فيهم ضعفاً سوى هذا " يعين الشيباين األعور ،قال الذهيب معلقاً ":قلت :ولو

مساهم ألفادان ،فما ذكر ابن أيب حامت منهم أحداً " اهـ ،فكلمة الذهيب فيها رٌد لكلمة ابن اجلوزي؛
ألهنم لو كانوا معروفّي حبمل العلم لرتمجهم األئمة.

ويف اإلسناد أيضاً عنعنة محيد ،وهو كثري التدليس حىت قيل إن معظم ما يرويه عن أنس ،رواه بواسطة

اثبت وقتادة  -كما يف تعريف أهل التقديس ( - )133،134ومل أقف على غري هذا احلديث.
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أحاديث ال ّذ ْكر عند اإلفطار

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/9/10
السؤال

ما صحة األحاديث الواردة يف األذكار املستحبة عند الفطر؟

اجلواب
وقفت على مجلة من األحاديث ورد فيها أذكار خاصة تقال عند الفطر ،وهي كما يلي:

 -1حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنه -الذي أخرجه (ابن ماجة  ، )557/1ابب
يف الصائم ال ترد دعوته ح ( )1753من طريق إسحاق بن عبيد هللا املدين ،قال :مسعت عبد هللا بن

أيب مليكة يقول :مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاص يقول :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

" إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ".

قال ابن أيب مليكة :مسعت عبد هللا بن عمرو يقول إذا أفطر( :اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت
كل شيء أن تغفر يل) .

واحلديث مداره على إسحاق بن عبيد هللا املدين :هو إسحاق بن عبد هللا بن أيب مليكة التيمي.
هذا هو األرجح يف ترمجة هذا الراوي ،وهذا هو الذي اختاره األئمة البخاري ،وأبوحامت ،وأبو زرعة،

وابن أيب حامت ،واملزي ،والذهيب ،بينما ذهب ابن عساكر ،وتبعه مغلطاي ،وابن حجر إىل أن الراوي

هنا هو :إسحاق بن عبيد هللا بن أيب املهاجر.

وعلى كل حال فكال الرجلّي يف عداد اجملاهيل ،وقد قال الذهيب عن إسحاق بن عبيد هللا املدين:

"مقبول" ،وقال ابن حجر" :جمهول احلال".
ينظر( :التاريخ الكبري ( ، )398/1اجلرح والتعديل ( ، )228/2هتذيب الكمال )456/2

(الكاشف  ، )237/1هتذيب التهذيب  ،220/1التقريب .102/
خترجيه:

* أخرجه احلاكم  ،422/1والبيهقي يف " فضائل األوقات " ( )300ح ( )142من طريق إسحاق
به بنحوه.

* وأخرجه أبوداود الطيالسي ،عن أيب حممد املليكي ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده

بلفظ ":للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ،فكان عبد هللا بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده،

ودعا".

احلكم عليه:
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إسناد ابن ماجه متصل ،ورجاله ثقات ،سوى إسحاق بن عبيد هللا ،فإنه جمهول احلال ،ولذا فإن قول
البوصريي يف "املصباح"  ،310/1ويف "إحتاف اخلرية" " :443/3إسناده صحيح" فيه نظر ،والسبب

يف تصحيحه لإلسناد هو أنه ظن أن إسحاق بن عبيد هللا بن احلارث الذي وثقه أبو زرعة ،وقال

النسائي فيه :الأبس به ،كما نقل هو ذلك يف كالمه ،وليس األمر كذلك ،بل الراوي هو إسحاق بن
عبيد هللا بن أيب مليكة كما تقدم بيان ذلك.

وأما الطريق اليت رواها أبوداود الطيالسي فهي عن أيب حممد املليكي ،ومل أظفر هلذا الرجل برتمجة ـ
بعد البحث ـ فال حيكم هلذه املتابعة بشيء حىت يعرف حاله ،وعليه فهو طريق ضعيف ،السيما وقد
تفرد به عن عمرو بن شعيب مع كثرة أصحابه ،إ ْذ مل أقف ـ بعد البحث ـ على متاب ٍع له.

وقد ضعهف حديث الباب مجاعة من أهل العلم ،ومنهم:

املنذري يف "الرتغيب والرتهيب"  ،89/2وأشار ابن القيم إىل ضعفه بقوله يف "الزاد" " :52/2ويُذكر
عنه  " ...مث ذكره ،فص ّدره بصيغة التمريض ،وقد حسن احلديث احلافظ ابن حجر ـ كما يف
الفتوحات الرابنية" البن عالن .342/4
 -2حديث ابن عمر -رضي هللا عنه:-

أخرجه أبو داود  765/2ابب القول عند اإلفطار ح ( )2357من طريق مروان ـ يعين ابن سامل
املقفع ـ قال :رأيت ابن عمر يقبض على حليته فيقطع مازاد على الكف ،وقال :كان رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم ;-إذا أفطر قال " :ذهب الظمأ وابتلت العروق ،وثبت األجر إن شاء هللا ".
واحلديث مداره على مروان بن سامل املف ّقع :بفاء مث قاف ثقيلة ،كذا ضبطه ابن حجر يف التقريب عند
ذكر امسه ،ويف هتذيب التهذيب ،ويف األلقاب من التقريب بـ (املقفع) قاف مث فاء .ويف النزهة ضبطه
بـ (املقنع) قاف مث نون ،وهو كذلك يف املستدرك للحاكم.

()162/7

والذي يف سنن أيب داود ،والسنن الكربى للنسائي ،وسنن الدارقطين ،وسنن البيهقي ،وحتفة
اإلشراف ،وهتذيب الكمال ،ورد بقاف مث فاء .وهللا أعلم.

ذكره ابن حبان يف الثقات ،ولذا قال الذهيب " :وثق " ،واحلافظ ابن حجر " مقبول ".

ينظر :السنن الكربى للنسائي ،82/6 ،255/2سنن الدارقطين ،146/2مستدرك احلاكم ،422/1
سنن البيهقي  ،239/4هتذيب الكمال  ،390/27حتفة األشراف  ،46/6الكاشف ،253/2

التقريب ،526،725/نزهة األلباب .191،92/2
خترجيه:

*أخرجه النسائي يف " الكربى "  255/2ابب ما يقول إذا أفطر ح ( ، )3329ويف  82/6كتاب
عمل اليوم والليلة ،ابب ما يقول إذا أفطر ح ( ، )10131والدارقطين  146/2ح (، )2256

واحلاكم ،422/1والبيهقي  239/4من طرق عن علي بن احلسن بن شقيق به بنحوه.

وإسناده ضعيف من أجل مروان املقفع ،فإنه يف عداد اجملاهيل ،وقد قال الدارقطين عقب إخراج
احلديث " :تفرد به احلسّي بن واقد ،وإسناده حسن " اهـ ،وصححه احلاكم.

ونقل املزي يف هتذيب الكمال  391/27عن ابن منده أنه قال" :هذا حديث غريب ،مل نكتبه إال
من حديث احلسّي بن واقد ".

وقد تقدم يف ترمجة احلسّي أن له أوهاماً يف حديثه ،فلعل هذا منها ،ويؤيد هذا كالم اإلمامّي
نصا على تفرد احلسّي به .وهللا أعلم.
الدارقطين ،وابن منده اللذين ّ

ومل أقف  -بعد البحث  -على شواهد حلديث الباب املرفوع الذي فيه الدعاء عند اإلفطار ،إالّ أن
رواد ،عن انفع قال ابن عمر:
البيهقي يف شعب اإلميان  407/3روى من طريق عبد العزيز بن أيب ّ

كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له يف دنياه أو يدخر له يف آخرته،

قال :فكان ابن عمر -رضي هللا عنهما -يقول عند إفطاره :اي واسع املغفرة اغفر يل.
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ويف إسناده حممد بن يزيد بن خنيس  -الراوي عن ابن أيب رواد  -قال عنه أبو حامت الرازي ملا سئل:
كان شيخاً صاحلاً ،كتبنا عنه مبكة ،وكان ممتنعاً من التحديث ،أدخلنا عليه ابنه ،قال ابن أيب حامت،

فقيل أليب فما قولك فيه؟ قال :ثقة ـ كما يف اجلرح  - 127/8وقال ابن حبان :كان من خري الناس،
رمبا أخطأ ،جيب أن يعترب حبديثه ،إذا ّبّي السماع يف خربه  -كما يف (هتذيب الكمال  )17/27وهو

رواد .وقال الذهيب" :هو وسط" كما يف (امليزان
هنا مل يبّي السماع بل قال :قال عبد العزيز بن أيب ّ

. )68/4

رواد ،وهو صدوق عابد رمبا وهم ـ كما يف التقريب ( ، )357وهو مع هذا
ويف اإلسناد أيضاً ابن أيب ّ
تفرد به عن انفع ،إ ْذ مل أقف على من اتبعه ،وقد تكلم فيه بعض النقاد خبصوص روايته عن انفع،
ّ
فقال ابن حبان يف (اجملروحّي  " : )136/2وكان ممن غلب عليه التقشف حىت كان ال يدري ما

احلديث صناعته إذا مسعها ،أهنا موضوعة ،كان حيدث
يشك َمن
ُ
حيدث به ،فروى عن انفع أشياء ،ال ّ

هبا تومهاً ال تعمداً ،" ..مث ذكر ابن حبان بعد ذلك أنه روى نسخة موضوعة ال حيل ذكرها إالّ على
سبيل االعتبار.

 - 3عن أنس ـ رضي هللا عنه ـ قال" :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا أفطر قال :بسم هللا،
اللهم لك صمت ،وعلى رزقك أفطرت ".

أخرجه الطرباين يف (األوسط  )347/7ح ( ، )7549ويف (الصغري  )51/2من طريق داود بن
الزبرقان ،عن شعبة ،عن اثبت ،عن أنس فذكره.

ويف اإلسناد علتان ومها:

األوىل :داود بن الزبرقان ،وهو مرتوك احلديث ،كما يف التقريب (. )198

الثانية :أنه على ضعفه الشديد ،تفرد به عن شعبة ،كما قاله الطرباين يف املوضعّي السابقّي ،ولذلك

قال ابن حجر يف (التلخيص  " : )202/2بسند ضعيف " اهـ ،وهو دون ذلك بكثري ،وهللا أعلم.
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 - 4عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا أفطر قال ":لك
صمت وعلى رزقك أفطرت ،فتقبل مين إنك أنت السميع العليم ".

أخرجه الطرباين يف (الكبري  )146/12ح (، )12720و (الدارقطين  )147/2ح ( )2257من
طريق عبد امللك بن هارون بن عنرتة ،عن أبيه ،عن جده ،عن ابن عباس.

وعبد امللك هذا قال عنه ابن معّي واألزدي :كذاب ،وقال أبو حامت :مرتوك ذاهب احلديث ،وقال
ابن حبان :يضع احلديث ،كما يف (امليزان . )666/2
ويف الباب أيضاً آاثر عن بعض السلف يف الدعاء عند الصوم ومنها:

أثر الربيع بن خثيم ،وهو ثقة عابد خمضرم ـ كما يف التقريب ( )206ـ فقد كان يقول " :احلمد هلل

الذي أعانين فصمت ،ورزقين فأفطرت ".

أخرجه ابن فضيل يف كتاب "الدعاء" ( )238رقم ( ، )67وعنه ابن أيب شيبة ( )344/2ح
( )9744عن حصّي بن عبد الرمحن السلمي قال :كان الربيع بن خثيم يقول :فذكره .وهللا أعلم.
حسنه بعض أهل
وبعد :فإن هذه األحاديث ـ كما يالحظ القارئ الفاضل ـ منها ما ضعفه يسري ،بل ّ
العلم ،ومنها ما هو دون ذلك ،وجمموعها مع اختالف خمارجها ،يدل -بال ريب -مع داللة القرآن

كما سيأيت على مشروعية الدعاء يف هذه املواطن الشريفة.

والدعاء -كما هو معلوم -مشروع يف كل وقت ،فكيف ابألزمنة واألمكنة الفاضلة؟ هي بال شك
أوىل وأحرى؛ لكوهنا مظنة اإلجابة.

در احلافظ ابن كثري -رمحه هللا -حّي قال عند تفسري قوله -تعاىل" :-وإذا سألك عبادي عين
وهلل ّ
فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " [البقرة]186 :ـ (: )208/1

" ويف ذكره -تعاىل -هذه اآلية الباعثة على الدعاء متخللة بّي أحكام الصيام ،إرشاد إىل االجتهاد
يف الدعاء عند إكمال العدة ،بل وعند كل فطر ،كما رواه اإلمام أبو داود الطيالسي يف مسنده " ...
مث ذكر مجلة من األحاديث السابقة.
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صحة حديث ابب الراين
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/11

السؤال

ما صحة حديث ":إن يف اجلنة ابابً يقال له الراين ال يدخله إال الصائمون"؟

اجلواب

حديث" :إن يف اجلنة ابابً يقال له الراين ال يدخله إال الصائمون ".

هذا احلديث أخرجه الشيخان ـ (البخاري  )29/2ح (، )1896و (مسلم  )808/2ح ( )1152ـ
من طريق أيب حازم ،عن سهل بن سعد الساعدي -رضي هللا عنه،-عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال " :إن يف اجلنة ابابً يقال له الراين ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل معهم

أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيدخلون منه ،فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد".
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حكم التهنئة بشهر رمضان
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان املبارك حيث مسعنا من ينكر ذلك ،ويرى أنه من البدع؟ نرجو

اإلفادة مشكورين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله ومصطفاه ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله،

أما بعد:

فهذا حبث خمتصر حول :حكم التهنئة بدخول شهر رمضان ،حاولت أن أمجع فيه أطرافه ،راجياً من

هللا تعاىل التوفيق والسداد.

وقبل البدء بذكر حكم املسألة ال بد من أتصيل موضوع التهنئة
فيقال :التهاين ـ من حيث األصل ـ من ابب العادات ،واليت األصل فيها اإلابحة ،حىت أييت دليل

خيصها ،فينقل حكمها من اإلابحة إىل حكم آخر.

ويدل لذلك ـ ما سيأيت ـ من هتنئة بعض الصحابة بعضاً يف األعياد ،وأهنم كانوا يعتادون هذا يف مثل
تلك املناسبات.

يقول العالمة السعدي ـ رمحه هللا ـ مبيناً هذا األصل يف جواب له عن حكم التهاين يف املناسبات؟ ـ
كما يف "الفتاوى" يف اجملموعة الكاملة ملؤلفاته ( )348ـ:

" هذه املسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم انفع ،وهو أن األصل يف مجيع العادات القولية

والفعلية اإلابحة واجلواز ،فال حيرم منها وال يكره إال ما هنى عنه الشارع ،أو تضمن مفسدة شرعية،
وهذا األصل الكبري قد دل عليه الكتاب والسنة يف مواضع ،وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه.

فهذه الصور املسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل ،فإن الناس مل يقصدوا التعبد هبا ،وإمنا هي

عوائد وخطاابت وجواابت جرت بينهم يف مناسبات ال حمذور فيها ،بل فيها مصلحة دعاء املؤمنّي
بعضهم لبعض بدعاء مناسب ،وآتلف القلوب كما هو مشاهد.
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أما اإلجابة يف هذه األمور ملن ابتدأ بشيء من ذلك ،فالذي نرى أنه جيب عليه أن جييبه ابجلواب
املناسب مثل األجوبة بينهم ،ألهنا من العدل ،وألن ترك اإلجابة يوغر الصدور ويشوش اخلواطر.

مث اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة ،وهي :أن العادات واملباحات قد يقرتن هبا من املصاحل واملنافع ما
يلحقها ابألمور احملبوبة هلل ،حبسب ما ينتج عنها وما تثمره ،كما أنه قد يقرتن ببعض العادات من
املفاسد واملضار ما يلحقها ابألمور املمنوعة ،وأمثلة هذه القاعدة كثرية جداً " اهـ كالمه.

وقد طبق الشيخ ـ رمحه هللا ـ هذا عملياً حينما أرسل تلميذه الشيخ عبد هللا ابن عقيل خطاابً له يف

أوائل شهر رمضان من عام 1370هـ ،وضمنه التهنئة ابلشهر الكرمي فرد الشيخ عبد الرمحن ـ رمحه

هللا ـ هبذا اجلواب يف أول رده على رسالة تلميذه" :يف أسر الساعات وصلين كتابك رقم 9/19
فتلوته مسروراً ،مبا فيه من التهنئة هبذا الشهر ،نرجو هللا أن جيعل لنا ولكم من خريه أوفر احلظ

والنصيب ،وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة مصحوبة بكل خري من هللا وصالح " اهـ .كما يف األجوبة

النافعة (ص ، )280:ويف صفحة ( )284ضمن الشيخ رسالته املباركة يف العشر اآلواخر.

وللشيخ ـ رمحه هللا ـ كالم يف منظومة القواعد ـ كما يف اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن

السعدي  143/1ـ يقرر فيه هذا املعىن ،وللمزيد ينظر (املوافقات) للشاطيب  212/2ـ  246ففيه
حبوث موسعة حول العادات وحكمها يف الشريعة.

مرر اإلسالم مجلة
فإذا تقرر أن التهاين من ابب العادات ،فال ينكر منها إالّ ما أنكره الشرع ،ولذاّ :
وحرم بعضها ،كالسجود للتحية.
من العادات اليت كانت عند العرب ،بل رغب يف بعضهاّ ،
وبعد هذه التوطئة ميكن أن يقال عن التهنئة بدخول الشهر الكرمي:

قد ورد يف التهنئة بقدومه بعض األحاديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أذكرها مجلة منها،
وهي أقوى ما وقفت عليه ،وكلها ال ختلو من ضعف ،وبعض أشد ضعفا من اآلخر:
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 -1حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أاتكم رمضان،
شهر مبارك ،فرض هللا عز وجل عليكم صيامه ،تفتح فيه أبواب السماء ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم،

وتغل فيه مردة الشياطّي ،هلل فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم " .أخرجه النسائي
 129/4ح (، )2106وأمحد  230،385،425/2من طرق عن أيوب ،عن أيب قالبة ـ وامسه عبد

هللا بن زيد اجلرمي ـ عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

واحلديث رجاله رجال الشيخّي إال أن رواية أيب قالبة عن أيب هريرة مرسلة ،أي أن يف اإلسناد

انقطاعاً ينظر :حتفة التحصيل أليب زرعة العراقي (. )176

واحلديث أصله يف الصحيحّي ـ البخاري  30/2ح (، )1899ومسلم  758/2ح ( )1079ـ
ولفظ البخاري" :إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت

الشياطّي " ولفظ مسلم" :إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة ـ ويف لفظ (الرمحة) ـ وغلقت أبواب
النار ،وصفدت الشياطّي ".

قال ابن رجب (رمحه هللا) يف "اللطائف" ( " : )279وكان النيب ح يبشر أصحابه بقدوم رمضان....،

أصل يف هتنئة الناس بعضهم بعضاً يف شهر
مث ساق هذا احلديث ،مث قال :قال العلماء :هذا احلديث ٌ
رمضان ".

 -2حديث أنس  -رضي هللا عنه  -قال :دخل رمضان ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
" :إن هذا الشهر قد حضركم ،وفيه ليلة خري من ألف شهر ،من حرمها فقد حرم اخلري كله ،وال حيرم
خريها إال حمروم".

أخرجه ابن ماجه ح ( )1644من طريق حممد بن بالل ،عن عمران القطان ،عن قتادة ،عن أنس -
رضي هللا عنه .-

وهذا اإلسناد ضعيف لوجهّي:
الوجه األول :أن فيه حممد بن بالل البصري ،التمار.
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قال أبو داود :ما مسعت إاله خرياً ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال العقيلي ـ يف "الضعفاء "/ 4

 37ترمجة ( )1584ـ " :بصري يهم يف حديثه كثرياً "،وقال ابن عدي ـ يف "الكامل" 134/6ـ" :له

غري ما ذكرت من احلديث ،وهو يغرب عن عمران القطان ،له عن غري عمران أحاديث غرائب،
وليس حديثه ابلكثري ،وأرجو أنه ال أبس به ".
وحديث الباب من روايته عن عمران ،فلعله مما أغرب به على عمران.

وقد خلص احلافظ ابن حجر حاله بقوله يف "التقريب" (" : )5766صدوق يغرب ".
داور ،أبو العوام القطان ،كان حيىي القطان ال حيدث عنه ،وقد
الوجه الثاين :أن يف سنده عمران بن َ

ذكره يوماً فأحسن الثناء عليه ـ ولعل ثناء عليه كان بسبب صالحه وداينته ،مجعاً بّي قوله وأقوال

األئمة اآلتية ـ ،لكن قال أمحد (أرجو أن يكون صاحل احلديث) ،وقال مرةً (ليس بذاك) ،وضعفه ابن

معّي ،وأبو داود ،والنسائي ،وقال الدارقطين :كثري الوهم واملخالفة ،وقد ذكره ابن حبان يف الثقات.

ينظر:

"سؤاالت احلاكم للدار قطين" ( 261رقم "، )445هتذيب الكمال" "،329 / 22امليزان " / 3
" ،236موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف الرجال " .121 / 3

وقال احلافظ ابن حجر ملخصاً أقوال من سبق" :صدوق يهم ،ورمي برأي اخلوارج " كما يف
"التقريب". )5150( :

وعمران هذا روى احلديث عن قتادة ،ومل أقف له على متابع ،فهذا مظنة الضعف والغرابة.
وذكر اإلمام الربدجيي كالماً قوايً يبّي فيه حكم األحاديث اليت يتفرد فيها أمثال هؤالء الرواة عن
األئمة احلفاظ ،فيمكن أن ينظر" :شرح العلل " ،654،697 / 2البن رجب ،وحنوه عن اإلمام

مسلم يف مقدمة صحيحه .7/1
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مجع كبري من األئمة ،كما قال الذهيب يف "السري"
وقتادة بال ريب من كبار احلفاظ يف زمانه ،روى عنه ٌ
":270/5روى عنه أئمة اإلسالم ،أيوب السختياين وابن أيب عروبة ،ومعمر بن راشد ،واألوزاعي،

ومسعر بن كدام ،وعمرو بن احلارث املصري وشعبة ". . . . .،مث ذكر مجلة منهم فأين هؤالء من
هذا احلديث؟

 -3حديث سلمان  -رضي هللا عنه  -قال :خطبنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف آخر ٍ
يوم
من شعبان ،فقال "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ،شهر مبارك ،شهر فيه ليلة خري من ألف شهر،

جعل هللا صيامه فريضة ،وقيام ليله تطوعا ،من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فيما
سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعّي فريضة فيما سواه ،وهو شهر الصرب ،والصرب ثوابه

اجلنة ،وشهر املواساة ،وشهر يزداد فيه رزق املؤمن ،من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه ،وعتق
رقبته من النار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره شيء ".

قالوا ليس كلنا جند ما يفطر الصائم؟! فقال" :يعطي هللا هذا الثواب من فطر صائما على مترة ،أو

شربة ماء ،أو مذقة لَب ،وهو شهر أوله رمحة ،وأوسطه مغفرة ،وآخره عتق من النار ،من خفف عن

مملوكه غفر هللا له وأعتقه من النار ،واستكثروا فيه من أربع خصال ،خصلتّي ترضون هبما ربكم،

وخصلتّي ال غىن بكم عنهما ،فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم :فشهادة أن ال إله إال هللا،

وتستغفرونه ،وأما اللتان الغىن بكم عنها :فتسألون هللا اجلنة ،وتعوذون به من النار ،ومن أشبع فيه

صائما سقاه هللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة ".

أخرجه يف صحيحه 191/3ح ( ، )1887وهو حديث ال يصح ،فقد سئل أبو حامت عنه "-العلل"
البنه  - 249/1فقال" :هذا حديث منكر"،وقال ابن خزمية ـ يف املوضع السابق ـ" :إن صح اخلرب"،
وقال ابن حجر يف إحتاف املهرة " :561/5ومداره على علي بن زيد ،وهو ضعيف".
وخالصة تضعيف هؤالء األئمة هلذا اخلرب تعود إىل أمرين:
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ـ ضعف علي بن زيد.

ـ ومع ضعفه فقد تفرد به ،كما قال احلافظ ابن حجر.

وهباتّي العلتّي يتضح وجه استنكار أيب حامت ـ رمحه هللا ـ.
وقد ذهب اجلمهور من الفقهاء إىل أن التهنئة ابلعيد ال أبس هبا ،بل ذهب بعضهم إىل مشروعيتها،
وفيها أربع رواايت عن اإلمام أمحد (رمحه هللا)  ،ذكرها ابن مفلح (رمحه هللا) يف (اآلداب الشرعية

 )219/3وذكر أن ما روي عنه من أهنا ال أبس هبا هي أشهر الرواايت عنه.

وقال ابن قدامة يف "املغين" " :294/3قال اإلمام أمحد (رمحه هللا) قوله :وال أبس أن يقول الرجل
للرجل يوم العيد :تقبّل هللا منا ومنك ،وقال حرب :سئل أمحد عن قول الناس :تقبل هللا منا ومنكم؟

قال :ال أبس ،يرويه أهل الشام عن أيب أمامة ،قيل :وواثلة بن األسقع؟ ،قال :نعم ،قيل :فال تكره أن

يقال( :هذا يوم العيد) ؟ ،قال :ال."....

موسم من
فيقال :إذا كانت التهنئة ابلعيد هذا حكمها ،فإن جوازها يف دخول شهر رمضان الذي هو ٌ
أعظم مواسم الطاعات ،وتنزل الرمحات ،ومضاعفة احلسنات ،والتجارة مع هللا ..من ابب أوىل ،وهللا

أعلم.
ومما يُست َدل به على جواز ذلك أيضاً :قصة كعب بن مالك  -رضي هللا عنه  -الثابتة يف الصحيحّي
من البشارة له ولصاحبه بتوبة هللا عليهما ،وقيام طلحة (رضي هللا تعاىل عنه) إليه.

قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ ضمن سياقه لفوائد تلك القصة يف "زاد املعاد" :585/3

" وفيه دليل على استحباب هتنئة من جتددت له نعمة دينية ،والقيام إليه إذا أقبل ،ومصافحته ،فهذه

سنة مستحبة ،وهو جائز ملن جتددت له نعمة دنيوية ،وأن األ َْوىل أن يقال :يهنك مبا أعطاك هللا ،وما
رهبا ،والدعاء ملن انهلا ابلتهين هبا ".
من هللا به عليك ،وحنو هذا الكالم ،فإن فيه تولية النعمة ّ
ّ
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وال ريب أن بلوغ شهر رمضان وإدرا َكه نعمةٌ دينية ،فهي أوىل وأحرى أبن يُهنّأ املسلم على بلوغها،

كيف وقد أثر عن السلف أهنم كانوا يسألون هللا عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ،ويف الستة

األخرى يسألونه القبول؟ ،وحنن نرى العشرات ونسمع عن أضعافهم ممن ميوتون قبل بلوغهم الشهر.
وقال احلافظ ابن حجر ـ رمحه هللا ـ " :وحيتج لعموم التهنئة ملا حيدث من نعمة ،أو يندفع من نقمة:
مبشروعية سجود الشكر ،والتعزية ـ كذا يف املوسوعة الفقهية اليت نقلت عنها ـ ،ومبا يف الصحيحّي

عن كعب بن مالك  ) ...نقالً عن املوسوعة الفقهية الكويتية99/14 ،ـ ،100وينظر :وصول

األماين ،للسيوطي وقد حبثت عن كالم احلافظ يف مظنته ومل اهتد إليه ،وينظر :وصول األماين83/1 ،

(ضمن احلاوي للفتاوى) .
خالصة املسألة:

وبعد هذا العرض املوجز يظهر أن األمر واسع يف التهنئة بدخول الشهر ،ال ُمينع منها ،وال ينكر على

من تركها ،وهللا أعلم.

هذا ،وقد سألت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن ابن ابز ـ رمحه هللا ـ عنها قال" :طيبة"،وكذلك سألت
شيخنا العالمة (حممد بن صاحل العثيمّي) رمحه هللا عن التهنئة بدخول شهر رمضان ،فقال( :طيبة
ج ّداً)  ،وذلك يف يوم األحد 1416/9/8هـ ،حال حبثي يف هذه املسألة.
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وقد سئل العالمة حممد األمّي الشنقيطي ـ رمحه هللا ـ (صاحب األضواء) عن الصفة الشرعية للتهنئة
برمضان واملناسبات األخرى كالعيدين؟ فأجاب رمحه هللا جبواب مطول ،خالصته :أنه ال يعلم صفة

معينة يف هذا الشأن إال ما ورد يف العيدين ـ كما سبق نقله ـ وأن اإلنسان إذا اقتصر على الوارد كان
أفضل ،لكن لو ابتدأه غريه فال حرج أن جييبه من ابب رد التحية خبري منها ،فلو اتصل اإلنسان على

أخيه ،أو زاره وقال له :نسأل هللا أن جيعل هذا الشهر عوان على طاعته ،أو يعيننا وإايكم على صيامه

وقيامه ،فال حرج إن شاء هللا ،ألن الدعاء كله خري وبركة ،لكن ال يلتزم بذلك لفظاً خمصوصاً ،وال

هتنئة خمصوصة .نقالً من شريط( :آداب االستئذان) .

أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا البحث ،وما كان فيه من صواب ،فإن كان كذلك فمن هللا وحده ،وإن

أخطأت فأان أه ٌل لذلك ،وأستغفر هللا وأتوب إليه ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

أمجعّي.

كتب أصله يف شهر شعبان عام 1417هـ ،وأعيدت كتابته وصياغته إبضافات كثرية يف

1422/8/27هـ
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دعاء دخول شهر رمضان

اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

هل هناك أدعية خمصصة عند دخول شهر رمضان املبارك من السنة؟ وماذا جيب على املسلم أن
يدعو به يف تلك الليلة أفيدوين -ابرك هللا فيكم-؟

اجلواب

دعاء خاصاً يقال عند دخول شهر رمضان ،وإمنا هو الدعاء العام عن سائر الشهور ،فإن
ال أعلم ً

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان إذا رأى اهلالل يف رمضان ويف غريه يقول ":اللهم أهله علينا

ابليمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب وربك هللا " ويف بعض الرواايت أنه صلى
هللا عليه وسلم كان يقول ":هللا أكرب اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم ريب وربك

هللا " هذا الدعاء الوارد عند رؤية اهلالل لرمضان ولغريه ،أما أن خيتص رمضان أبدعية تقال عند

دخوله فال أعلم شيئاً يف ذلك ،لكن لو دعا املسلم أبن يعينه هللا على صوم الشهر وأن يتقبله منه فال

حرج يف ذلك ،لكن ال يتعّي دعاء خمصص .املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ/صاحل الفوزان ،اجلزء
الرابع ص ( )92فتوى رقم (. )91
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صحة حديث (صوموا ِ
تص ُّحوا)
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/9/2

السؤال

نرجوا بيان صحة حديث :صوموا ِ
تص ُّحوا:

اجلواب

هذا احلديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -منهم:
 01أبو هريرة  -رضي هللا عنه  :-أخرج حديثه العقيلي يف " الضعفاء "  92/2يف ترمجة زهري بن

حممد التميمي ،والطرباين يف " األوسط "  213/8ح ( )8312من طريق زهري بن حممد ،عن سهيل

بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -بلفظ " :اغزوا تغنموا ،وصوموا تصحوا،
وسافروا تستغنوا ".

قال العقيلي عقب إخراجه " :ال يتابع عليه إال من وجه فيه لّي ".
وقال الطرباين " :مل ير ِو هذا احلديث عن سهيل هبذا اللفظ إال زهري "
وضعفه العراقي يف " ختريج اإلحياء" 115/3

 02علي  -رضي هللا عنه  -أخرجه ابن عدي يف " الكامل "  357/2من طريق حسّي بن عبد هللا
بن ضمرية بن أيب ضمرية ،عن أبيه عن جده ،عن علي  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  " :-صوموا تصحوا " وإسناده اتلف؛ ألن حسيناً هذا مرتوك احلديث كما قاله

أمحد والنسائي وغريمها ،وقال عنه البخاري :منكر احلديث ،كما ذكر ذلك ابن عدي عنهم.

 03عن ابن عباس  -رضي هللا عنه  :-أخرجه ابن عدي يف " الكامل "  57/7من طريق هنشل بن

سعيد عن الضحاك ،عن ابن عباس  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 " :-سافروا تصحوا ،وصوموا تصحوا ،واغزوا تغنموا ".

وإسناده ضعيف جداً ،إن مل يكن موضوعاً؛ ألن هنشل بن سعيد قال عنه ابن راهويه :كان كذاابً،
وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وخالصة القول:
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أن احلديث روي عن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-وال يصح منها عن املعصوم  -صلى
هللا عليه وسلم  -شيء ،وال يعين ذلك بطالن معناه؛ ألن األطباء يتحدثون كثرياً عن فوائد الصيام
الصحية ،وهو أمر مشاهد ومعروف ،بل هو  -أي الصيام  -من األساليب اليت يستخدمها بعض

األطباء لعالج بعض األعراض ،ولكن هنا ينبغي التنبُّه ألمرين:

األول :أن احملدثّي يهتمون ببيان صحة احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وهل هو اثبت
عنه من ذلك الطريق أم ال؟ وقد يكون معناه صحيحاً ،أو صح موقوفاً عن بعض الصحابة  -رضي

هللا عنهم  -إال أن صحة املعىن أو ثبوته عن الصحايب شيء ،وصحة نسبته للنيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -شيء آخر.

الثاين :أن بعض الناس حينما يتحدث عن فوائد بعض العبادات الصحية أو الطبية ،يوغل يف ذلك

ويبالغ مبالغة غري حممودة ،حىت إنه ليخيل لبعض املستمعّي أن تلك العبادة إمنا شرعت هلذه الفوائد
الطبية أو تلك ،وهذا خطأ! ألن الغاية العظمى من مشروعية العبادات هي تعبيد الناس لرب العاملّي

 -جل جالله  -وحصول التذلل له -سبحانه -وزايدة اإلميان ابإلقبال عليه  -تبارك وتعاىل ،-

وحصول التأسي ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي شرع وبّي ألمته هذه العبادات العظيمة..
نعم ،يف العبادات فوائد صحية وبدنية ،لكنها تبع ،وليست أصالً ،فينبغي أن تعطى حجمها الالئق
هبا ،وهللا أعلم.
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إفطار الصائم ابلنية!
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/13هـ

السؤال

كنا يف جملس علم (دورة أسبوعية حلفظ القرآن الكرمي ويف أحد أايم العشر من ذي احلجة)  ،وكان

أغلب احلاضرات صائمات ،وكذا ملقية الدرس ،وقد كانت تشرح جزئية معينة ،فأذن املؤذن لصالة
املغرب ..فقالت( :إذا ممكن اي أخوات أفطروا ابلنية ،واعتربوا األذان بعد ربع ساعة ،ورّكِزوا معي

مرران شيئاً من التمريات بيننا تضايقت كثرياً ،وقالت أبن هذا يتناىف مع آداب جملس
اآلن)  ،وحينما ّ
العلم ،ومل ِ
تنه الدرس إال بعد ربع ساعة تقريباً من األذان ،وحينما انقشتها يف ذلك قالت :إنه دفع
ألعلى املفسدتّي (وهي ضياع الرتكيز على هذه املعلومة) أبدانمها وهي أتخري اإلفطار ،فأحببت

التأكد من ذلك ،وما أصل اإلفطار ابلنية؟ وهل له مستند شرعي؟ علماً أن الدرس من بعد صالة

العصر وحىت صالة العشاء.

اجلواب

كان األوىل -فيما أرى -املبادرة إىل اإلفطار؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال يزال الناس
خبري ما عجلوا الفطر" البخاري ( ، )8957ومسلم ( )8098متفق عليه ،وألن املبادرة إىل الفطر

تفوت خبالف الدرس فإنه ميكن استدراكه فيما بعد ،واإلفطار ابلنية إمنا يكون عند عدم وجود

الطعام ،أما مع وجود أكل أو شرب فإن اإلفطار ابلنية ال أصل له وليس مبشروع؛ ألن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم" -كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ،فإن مل يكن رطبات فتمرات ،فإن مل يكن
مترات حسا حسوات من ماء" الرتمذي ( ، )696وأبو داود ( ، )2356وغريمها ،وقال األلباين
حسن صحيح ،كما قال أنس بن مالك -رضي هللا عنه.-

وعلى كل حال مثل هذه األمور ينبغي استعمال الرفق فيها ،لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-

ما كان الرفق يف شيء إال زانه " مسلم (. )2594
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الصيام وضرورة استعمال الدواء
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أخي مريض مبرض شبيه ابلقولون ،يسمى (كرون)  .وهو عبارة عن التهاب يف املعدة وفقد الكثري من

وزنه ،ما يقارب  20كيلو أو أكثر وهو اآلن جمرب على أخذ الدواء يف وقته .وعندما يقلل من نسبة
األدوية تسوء حالته كثرياً وهو يبلغ اآلن  16سنة ،فماذا يفعل يف رمضان هل يطعم عن كل يوم

ويقضي بعد ذلك علماً أبن املرض قد يطول ،أفيدوان رمحكم هللا.
اجلواب

إذا قرر طبيبان مسلمان أن أخاك جيب أن أيخذ الدواء يف مواعيده وأن صيامه يضره فال أبس بفطره،
مث يقضي ما أفطره من أايم إن كان هناك أمل يف شفائه ،وإن مل يكن مث أمل يف الشفاء بل هو مرض

مزمن أي دائم فإن عليه اإلطعام عن كل يوم يفطره لقوله تعاىل" :وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكّي" [البقرة. ]184 :
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االختالف بّي وقت اإلمساك ووقت األذان
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

أعيش اآلن يف دولة مسيحية وعند قدوم شهر رمضان يقوم دار اإلفتاء بتوزيع أوراق تعلمنا مبواقيت
األذان واإلقامة ابإلضافة إىل أوقات اإلمساك ،فهل هذا يعين أن ميتنع اإلنسان عن تناول أي شيء

ابتداء من وقت اإلمساك؟ هذا يف شهر رمضان ،وإذا أردت الصوم يف أايم أخرى فمىت جيب علي

االمتناع عن األكل والشرب؟ وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن وقت اإلمساك سواء يف صيام الفرض أو النافلة هو نفسه وقت طلوع الفجر الذي هو أول وقت

صالة الفجر.

فإذا كان املؤذن يؤذن حّي طلوع الفجر وال يتأخر إىل اإلسفار ،فحينئذ ال جيب عليك اإلمساك إال

عند األذان.

وما يوجد يف بعض التقاومي من جعل وقت لإلمساك يسبق وقت أذان الفجر بعشر دقائق أو حنوها

عمل ال أصل له يف الشرع ،وهو من التكلف والتنطع ،وقد قال هللا يف كتابه آمراً رسوله -صلى
فهو ٌ

هللا عليه وسلم":-قل ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفّي" [ص ، ]86 :وقال -صلى هللا
عليه وسلم":-هلك املتنطعون" مسلم (. )2670
فاحلاصل أنه ال جيب عليك اإلمساك إال عند دخول وقت صالة الفجر.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قضاء الصوم عن الوالد املتوىف
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/29هـ

السؤال

تويف أيب يف العشر األواخر من رمضان تقريباً منذ ست سنّي -رمحه هللا -وعليه عشرة أايم تقريباً،
سؤايل :هل أصوم عنه؟ وإذا كان اجلواب :نعم ،هل يكون الصيام يل براً أم ماذا؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

إذا كان قد فطر هذه األايم ملرض ،واستمر معه املرض حىت توفاه هللا فال قضاء ،وال إطعام ألنه مل

يتمكن من القضاء ،فأما إن شفي بعد فطره وأمكنه القضاء ومل يقض مث مات فيصوم عنه وليه ،أو
يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
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فتح املطاعم يف هنار رمضان
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/18هـ

السؤال

اإلخوة األعزاء حفظكم هللا وسدد خطاكم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وجزاكم هللا خرياً على ما تقومون به من خدمة جليلة لإلسالم واملسلمّي.

لدي استفسار أرجو أن تتفضلوا ابإلجابة عنه ولكم جزيل الشكر ،سؤايل كالتايل:

أان مسؤول يف مجعية إسالمية بفرنسا ،واجلمعية متلك مطعماً للوجبات السريعة؛ فهل جيوز لنا فتح

املطعم وتقدمي الوجبات للزابئن خالل شهر رمضان هناراً؟ علماً أن عامة الزابئن يف هنار رمضان من
غري املسلمّي ،ورمبا بعض أبناء اجلالية اإلسالمية غري امللتزمّي.

ونشري إىل أن القوانّي متنع التفرقة بّي الزابئن؛ مثالً :ال نستطيع تقدمي الوجبات لغري املسلمّي،
واالمتناع عن تقدميها لبعض من يتقدم من أبناء املسلمّي وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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ابتداء ،وال
نعم ،جيوز لكم أن تبيعوا هذه الوجبات يف هنار رمضان للكفار؛ ألهنم غري مأمورين ابلصيام
ً
يصح منهم حال كفرهم ،وال مؤاخذين برتكه يف الدنيا ،ولكن ال جيوز أن يباع هلم ما هو حمرم يف ذاته

كلحم اخلنزير أو اخلمر ،وأما املنتسبون لإلسالم فإن كان النظام ـ كما تذكر ـ مينع التفرقة بّي الزابئن،

وغلب على ظنكم أهنم سيشكونكم إىل النظام إن امتنعتم عن بيعهم فأرى أن ذمتكم تربأ بنصحكم

هلم وإنكاركم عليهم الفطر يف هنار رمضان ،فإن استجابوا فاحلمد هلل ،وإن مل يستجيبوا فعليهم إمثهم.
والغالب الذي يشهد له الواقع أنه ال يتجاسر على الفطر يف هنار رمضان من املنتسبّي لإلسالم إال
من هو على ترك الصالة ـ اليت تركها ابلكلية كفر ـ أشد جتاسراً حىت ال يكاد يركع هلل ركعةً سوى

اجلمع واألعياد ،بل الغالب على هؤالء أهنم أشد تعظيماً للصيام منهم للصالة ،ولذا جندهم حيرصون
على الصالة يف رمضان ألجل أهنم صائمون ،فاألظهر أن هؤالء الذين تتحرجون من البيع هلم من

أبناء اجلالية املسلمة ،أهنم ال يعرفون من اإلسالم إال امسه ،فهم حمتاجون إىل الدعوة إىل اإلسالم قبل

كل شيء ،هذا التفصيل فيما إذا كانت الوجبات اليت تبيعوهنا قد جرت عادة الناس أهنا تؤكل يف
حينها وال حتتمل التأخري ،أما إذا كانت هذه الوجبات واألطعمة مما يستطاب أكله ولو بعد مدة،

فهذه جيوز بيعها يف هنار رمضان للمسلمّي كذلك ،وال يدخل يف ابب اإلعانة على اإلمث؛ ألنه ال

يُقطع أبن مشرتيها أيكلها يف احلال ،وقد جرت عادة املسلمّي قدمياً وحديثاً على بيعها يف هنار
رمضان من غري نكري.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مىت جيب الصيام على الفتاة؟

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/9/10هـ

السؤال

مىت جيب الصيام على الفتاة؟

اجلواب
جيب الصيام على الفتاة مىت بلغت سن التكليف ،وحيصل البلوغ بتمام مخس عشرة سنة ،أو إبنبات

الشعر اخلشن حول الفرج ،أو إبنزال املين املعروف ،أو ابحليض ،أو ابحلمل ،فمىت حصل بعض هذه

األشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنّي فإن الكثري من اإلانث قد حتيض يف العاشرة أو

احلادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنوهنا صغرية فال يلزموهنا ابلصيام ،وهذا خطأ فإن الفتاة
إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف ،وهللا أعلم.

[فتاوى الصيام البن جربين ص. ] )34-33( :
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الفطر قبل أذان املغرب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/23هـ
السؤال

يل أصدقاء يقومون ابإلفطار قبل أذان املغرب مبا يعادل عشر دقائق عذراً منهم؛ حلديث الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -فيما معناه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم،
وهل أذان املغرب أذان بوقت اإلفطار أم ال؟ وماذا تنصحوهنم مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا كان املؤذنون يؤخرون األذان بعد غروب الشمس مبقدار هذا الوقت (عشر دقائق)  ،فصيام
هؤالء صحيح؛ ألن العربة بغروب الشمس ،وليس أبذان املؤذن.
يتعمدون أتخري األذان بعد غروب الشمس مبثل هذا الوقت ،ولو بقصد
وينبغي تعزير املؤذنّي الذين ّ
االحتياط؛ إذ عملهم هذا من التورع البارد املذموم الذي ال ينبغي حبال ،وهو ابتداع يف الدين ،فإن

تعمد أتخري األذان عن غروب الشمس بعشر دقائق أو حنوها-
اختاذهم هذا العمل عادة  -من ّ

يُلبس على الناس دينهم ،فيعتقد العوام أن غروب الشمس مبجرده ال يبيح الفطر ،وهذا خمالف لقوله
-صلى هللا عليه وسلم":-إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد

أفطر الصائم" أخرجه البخاري ( ، )1954ومسلم ( )1100من حديث عمر  -رضي هللا عنه .-

وعلى هذا فإن العربة ابلتحقق من غروب الشمس ،وأما األذان فإمنا هو عالمة على ذلك ،فلو أخطأ

املؤذن فأذن قبل الغروب مل جيز للصائم الفطر ،ولو أت ّخر بعد غروب الشمس مل يلزم الصائم

اإلمساك إىل أن يسمع األذان ،بل له الفطر مبجرد تيقنه من غروب الشمس.

أما إذا كان املؤذنون ال يؤذنون إال عند غروب الشمس وال يؤخرونه ،فال شك أن أصحابك قد
أفطروا يف هنار رمضان ،وذلك بتقدميهم اإلفطار قبل غروهبا بعشر دقائق.

فعليهم التوبة إىل هللا من هذا الصنيع ،وقضاء ما أفطروه من تلك األايم.

فإن كانوا ال يعلمون عدد ما أفطروه من األايم ،فعليهم أن يتحروا عددها ابالجتهاد والتقدير ،وعسى
هللا أن يتوب عليهم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف تكون مراجعة املطلقة
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/09هـ
السؤال

شيخي الفاضل :لدي أكثر من سؤال :السؤال األول هو أنين عندما كنت صغرية أفطرت يوماً يف

رمضان لشدة احلر ،ومل أخرب أحداً بذلك ،والسؤال الثاين هو أنين تزوجت برجل متزوج ،ونظراً لرفض
زوجته وجودي يف حياته طلقين مرتّي ،وكان ذلك الطالق يف احملكمة ،وكان بعد أسبوع من كل طلقة

يعيدين إليه ،ولقد سألت أكثر من شيخ ومفت يف بلدي ،ملعرفة شرعية تلك العالقة اليت بيننا ،فإذا
يب أفاجأ بعدم الشرعية ،وأن ما كان بيننا هو زان؛ وذلك نظراً ألن العودة مل تكن معلنة ،وال يوجد

شهود حىت ال تعلم زوجته األوىل ،اآلن أان قطعت كل عالقة مباشرة به ،ويف هذه األثناء تقدم خاطب

على أساس أنين مطلقة ،فما هو احلكم يف ذلك؟ وأرجو أن يكون الرد واضحاً ومستوفياً؛ وذلك نظراً
خلطورة األمر ،وهناك شيء آخر هو زوجة زوجي األوىل لديها وثيقة موقعة من اثنّي من الشهود ،وهبا
اعرتف من زوجي أنه طلقين أمامهما ،إال أنه ينكر ذلك ،ويقول إن ذلك حدث فقط جتنبًا للمشاكل،
فهل حتتسب تلك طلقة اثلثة ،وبذلك أكون قد حرمت على زوجي؟ أفيدوين أاثبكم هللا عين كل

خري.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
اجلواب عن السؤال األول :إذا كنت صغرية مل تبلغي عندما أفطرت فال أبس عليك ،أما إن كنت

ابلغة فقد ارتكبت إمثاً عظيماً جيب عليك التوبة منه ،كما جيب عليك قضاء هذا اليوم؛ ألنك ملا

ابتدأت صيامه أصبح كاملنذور عليك ،أما حديثك من أفطر متعمداً يف هنار رمضان مل يقبل منه صيام

الدهر كله ،فهذا حديث ضعيف ال يصح ،هذا أوالً.
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اثنياً :أن من ترك صيام يوم من أوله ومل يعزم من الليل على صومه ،فإن هذا ال يقبل منه قضاء هذا

اليوم؛ ألن القاعدة من ترك عبادة متعمداً حىت خرج وقتها مث قضاها فإهنا ال تقبل منه ،كما اختاره

شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والشيخ حممد بن عثيمّي  -يرمحهما هللا .-أما اجلواب عن السؤال الثاين:

فال بد من بيان ما يلي:

أوالً :أنه ال يشرتط للعودة والرجعة بعد الطالق أن يشهد شاهدان على ذلك ،وهو مذهب اجلمهور،

وهو القول الصحيح ،كما أن الرجعة ال تفتقر إىل ويل وال صداق ،وال رضا املرأة ،وال علمها

ابإلمجاع؛ ألن الرجعية يف حكم الزوجة إال يف القسم للمبيت ،ومسائل معدودة ذكرها الفقهاء يف غري

موضعها ،وهذا اثنياً.
وبناء عليه فإن كان زوجك قد أرجعك وأعادك بدون إشهاد أو إعالن فال يؤثر ذلك على صحة
ً
الرجعة ،وصحة النكاح ،فإن قيل :قوله تعاىل" :وأشهدوا ذوي ٍ
عدل منكم" [الطالق :من اآلية، ]2
أال يدل على اشرتاط اإلشهاد على الرجعة؟ فاجلواب :ال :ال يدل على ذلك؛ ألن املقصود بذلك

اإلثبات والتوثيق ،وحفظ حق الزوج ،كما يف البيع ،فقد ورد األمر ابإلشهاد يف القرآن ،ومع ذلك

فقد ثبت أن الرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مل يشهد على عقد البيع ،وعلى كل حال فاإلشهاد

على عقد البيع والرجعة من السنة ابإلمجاع ،لكن ليس بشرط فيهما .وهذا اثلثاً.
رابعاً :إن كان زوجك طلقك الطلقة الثالثة  -واحلال كما ذكر قريباً -واعرتف بذلك فهذه تعترب

طلقة اثلثة ما مل يوجد مانع؛ ألنه يشرتط أن يطلقك وأنت طاهرة من غري مجاع ،أو حامالً قد تبّي
محلك ،أما إن طلقك وأنت حائض أو يف طهر جامعك فيه فال يقع الطالق ،كما اختاره شيخ

اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -إال إذا حكم به حاكم  -أي القاضي-؛ ألن حكم القاضي ملزم
ويرفع اخلالف يف املسألة.
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خامساً :أنه ابلنسبة للورقة اليت ُكتبت على زوجك فإن كان ينكر الطالق ،وأنه مل حيصل ،أو أنه أراد

الطالق السابق وصدقتيه على ذلك فال يعترب طالقاً جديداً ،هذا إذا مل يصل األمر إىل القاضي؛ ألنه
قد يعتمد على ظاهر ما يف هذه الورقة.

سادساً :أن من شروط صحة النكاح أن يشهد على عقد النكاح شاهدان ،كما هو مذهب اجلمهور،
وذهب بعض العلماء إىل عدم اشرتاط ذلك؛ لكون احلديث ضعيفاً ،وذهب بعض العلماء إىل أنه

يشرتط إما اإلشهاد وإما اإلعالن ،وأنه إذا وجد اإلعالن كفى عن الشهادة ،وهذا هو اختيار شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،وهو القول الصحيح.

وبناء عليه إن كان زوجك عندما تزوجك يف أول األمر مل يشهد ،أو مل يعلن النكاح فزواجكما غري
ً

صحيح ،وما ترتب عليه من طالق وحنوه يعترب الغياً؛ إذ ال زواج بينكما ،وتعتربين أجنبية منه ال حتلّي
ٍ
مستوف للشروط ،لكن إن أردت الزواج من غريه فعليك العدة ،وهي
له وال لغريه ،إال بعقد جديد
حيضة واحدة؛ ألن النكاح غري صحيح ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -وعليك

أن تراجعي احملكمة فيما يتعلق ابلعقد الذي بينكما ،هذا إذا مل يشهد على عقد النكاح .وهذا سابعاً.
اثمنًا :أن عدة الطالق يف النكاح الصحيح ثالث حيض ،أو بوضع احلمل إن كنت حامالً ،فإذا

اغتسلت من احليضة الثالثة ،أو وضعت احلمل تكون العدة قد انتهت ،وال ميكن لزوجك أن يراجعك

إال بعقد جديد ومهر جديد ،أما إذا مل تنته العدة فللزوج أن يراجع زوجته بقوله :راجعتك أو حنوه ،أو
جيامعها بنية الرجعة .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل ليلة القدر واحدة فقط؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر

التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن ليلة القدر" :التمسوها يف الوتر من العشر األواخر من
رمضان" ،ونظراً الختالف التقومي بّي البالد اإلسالمية ،فتختلف الليايل الوتر من بلد إىل آخر ،فمثالً
هذا العام يوجد اختالف بّي مصر والسعودية يف بداية الشهر ،فتكون الليايل الوتر مبصر ليست وتراً

يف السعودية ،فكيف يكون ذلك؟ وهل ليلة القدر هي واحدة فقط؟ -وجزاكم هللا خري اجلزاء،-
وجعل ذلك يف ميزان حسناتكم.
اجلواب
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الذي يظهر يل أهنا ال تتكرر ،وإمنا هي ليلة واحدة يف السنة ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"التمسوها يف العشر األواخر يف الوتر" رواه البخاري ( ، )2016ومسلم ( )1167من حديث أيب
سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-فكل العشر حمل ألن تقع فيها ليلة القدر من وتر وغريه ،وهو ملا

قال" :يف الوتر" ،مل يلغ االلتماس يف غري الوتر ،كما أنه قال" :التمسوها ليلة سبع وعشرين" انظر ما

رواه مسلم ( )762من حديث أُيب بن كعب-رضي هللا عنه -أو" :أرى رؤايكم قد تواطأت يف السبع
األواخر فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر" رواه البخاري ( ، )2015ومسلم ()1165

من حديث ابن عمر-رضي هللا عنهما ،"-وقال" :التمسوها يف سبع ميضّي ،أو سبع يبقّي" انظر ما
رواه البخاري ( ، )2021وهذا اللفظ عند أمحد ( ، )2539من حديث ابن عباس -رضي هللا

عنهما ،-وهذا خيتلف من الشهر كونه تسع وعشرين أو ثالثّي ،وعلى هذا فهي ليلة واحدة ،فإذا
كانت  -مثال -ليلة السبع وعشرين يف السعودية فهي ليلة مثان وعشرين يف مصر ،أو إذا كانت ليلة
سبع وعشرين يف مصر فهي ليلة ست وعشرين يف السعودية ابلنسبة لرمضان هذه السنة ،واإلنسان
مطلوب منه أن جيتهد يف العشر كلها ،وهي ليلة خفية مل يعلم ما هي ابلتحديد ،وهلذا كان  -عليه
الصالة والسالم -يعتكف يف العشر األواخر؛ طلباً لثواهبا وإدراكها ،وهو على حال يكون فيها
أحسن ما يكون من التقرب إىل هللا  -تعاىل -وحسن املناجاة له .وهللا ويل التوفيق.

()190/7

املعتكف واستخدام اهلاتف
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر
التاريخ 1422/9/19هـ

السؤال

هل جيوز للمعتكف االتصال ابهلاتف لقضاء حوائج املسلمّي؟
اجلواب

نعم جيوز للمعتكف أن يتصل ابهلاتف لقضاء بعض حوائج املسلمّي إذا كان اهلاتف يف املسجد الذي
هو معتكف فيه؛ ألنه مل خيرج من املسجد ،أما إذا كان خارج املسجد فال خيرج لذلك ،وقضاء

حوائج املسلمّي إذا كان هذا الرجل معنياً هبا ال يعتكف؛ ألن قضاء حوائج املسلمّي أهم من
االعتكاف ألن نفعها متع ٍّد ،والنفع املتعدي أفضل من النفع القاصر إال إذا كان النفع القاصر من

مهمات اإلسالم وواجباته.

(كتاب الدعوة ،اجلزء الثالث ،ص )61

()191/7

ليلة القدر
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر

التاريخ 1425/09/26هـ
السؤال

اعتاد بعض املسلمّي وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان أبهنا ليلة القدر ،فهل هلذا التحديد أصل

وهل عليه دليل؟.
اجلواب

نعم ،هلذا التحديد أصل وهو أن ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة للقدر كما جاء ذلك يف

ُيب بن كعب  -رضي هللا عنه  -ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم
صحيح مسلم من حديث أ ّ

اليت بلغت فوق أربعّي قوالً :أن ليلة القدر يف العشر األواخر ،وال سيما يف السبع األواخر منها ،فقد
تكون ليلة سبع وعشرين ،وقد تكون ليلة مخس وعشرين ،وقد تكون ليلة السادس والعشرين ،وقد
تكون ليلة الرابع والعشرين ولذلك ينبغي لإلنسان أن جيتهد يف كل الليايل حىت ال حيرم من فضلها

وأجرها ،فقد قال هللا تعاىل" :إان أنزلناه يف ليلة مباركة إان كنا منذرين" .وقال  -عز وجل":-إان أنزلناه
يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر تنزل املالئكة والروح فيها إبذن
رهبم من كل أمر سالم هي حىت مطلع الفجر".
(كتاب الدعوة ،اجلزء اخلامس ،ص . )204

()192/7

االعتكاف يف غري املساجد الثالثة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر
التاريخ 1422/9/20

السؤال

ما صحة احلديث " :ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة " وإن صح احلديث هل يعين فعالً ال

اعتكاف إال يف املساجد الثالثة؟

اجلواب

يصح االعتكاف يف غري املساجد الثالثة إال أنه يشرتط يف املسجد الذي يعتكف فيه إقامة صالة

اجلماعة فيه ،فإن كانت ال تقام فيه صالة اجلماعة مل يصح االعتكاف فيه إال إذا نذر االعتكاف يف

املساجد الثالثة فإنه يلزمه االعتكاف هبا وفاء لنذره.
جمموع فتاوى الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا،-اجلزء اخلامس عشر ،ص (. )444

()193/7

عمل املسلم يف ليلة القدر
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر
التاريخ 1425/09/23هـ

السؤال

كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ أابلصالة أم بقراءة القرآن والسرية النبوية والوعظ واإلرشاد واالحتفال

لذلك يف املسجد؟
اجلواب

أوالً :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ماال جيتهد يف

غريها ابلصالة والقراءة والدعاء ،فروى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم":-كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر" ،وألمحد
ومسلم":كان جيتهد يف العشر األواخر ماال جيتهد يف غريها".

اثنياً :حث النيب -صلى هللا عليه وسلم -على قيام ليلة القدر إمياانً واحتساابً ،فعن أيب هريرة -رضي

هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":من قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً غفر له ما
تقدم من ذنبه" رواه اجلماعة إال ابن ماجه ،وهذا احلديث يدل على مشروعية إحيائها ابلقيام.

اثلثاً :من أفضل األدعية اليت تقال يف ليلة القدر ما علمه النيب -صلى هللا عليه وسلم -عائشة -

رضي هللا عنها ،-فروى الرتمذي وصححه عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت":قلت :اي رسول هللا،
أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ " قال":قويل :اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف

عين".

رابعاً :أما ختصيص ليلة من رمضان أبهنا ليلة القدر فهذا حيتاج إىل دليل يعينها دون غريها ،ولكن

أواتر العشر األواخر أحرى من غريها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليايل بليلة القدر؛ ملا

جاء يف ذلك من األحاديث الدالة على ما ذكران.

()194/7

خامساً :وأما البدع فغري جائزة ال يف رمضان وال يف غريه ،فقد ثبت عن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال":من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" ،ويف رواية":من عمل عمالً ليس عليه
أمران فهو رد".

فما يفعل يف بعض ليايل رمضان من االحتفاالت ال نعلم له أصالً ،وخري اهلدي هدي حممد -صلى

هللا عليه وسلم ،-وشر األمور حمداثهتا.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )413-412/10

()195/7

أتمري شخص على جمموعة يف االعتكاف
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف أن يؤهمر شخص على جمموعة من الشباب يف االعتكاف؟ حبيث يقوم بتنظيم
وقتهم يف قراءة القرآن وبعض الدروس العلمية املفيدة .وهل ذلك خمالف لقصد الشارع من

االعتكاف؛ وهو اخللوة لذكر هللا  -عز وجل  -والتعبُّد له  -سبحانه وتعاىل .-أفتوان جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

الذي جاء يف السنة التأمري يف السفر فقط دون االجتماعات األخرى انظر ما رواه أبو داود

( )2608من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  ،-ولذلك ال يشرع فيما يظهر يل أن يؤهمر
شخص على اجملموعة املعتكفة ،لكن ال مانع من جعل واحد منهم منظماً للمجموعة؛ حيث يقوم

برتتيب األوقات اخلاصة ابألكل أو النوم أو االستفادة العامة وحنو ذلك ،من غري أن يكون أمرياً تلزم
طاعته يف هذا االجتماع ،وهللا أعلم.

()196/7

االعتكاف يوماً أو يومّي

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب الصيام/أحكام االعتكاف والعشر األواخر

التاريخ 1424/9/23هـ

السؤال

نظراً لظروف عملي فإين ال أستطيع االعتكاف طيلة العشر األواخر ،فهل جيوز يل أن أعتكف يوماً أو

يومّي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم ال أبس أن يعتكف اإلنسان يوماً أو يومّي ،فأقل االعتكاف يوم أو ليلة؛ كما ورد أن عمر -

رضي هللا عنه  -سأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه نذر أن يعتكف ليلة يف املسجد احلرام،

فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-أوف بنذرك" ،فأقل االعتكاف يوم أو ليلة ،هذا ما ورد يف
الشرع ،لكن السنة يعتكف العشر كاملة.

()197/7

كتاب احلج والعمرة

()198/7

ما زاد على نفقات احلج عن الغري
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1424/6/25هـ
السؤال

سأقوم ابحلج -إن شاء هللا -عن شخص متوىف ،وستقوم زوجة املتوىف بدفع مبلغ يل ملصروفات احلج،
يف حالة تبقى شيء من هذا املبلغ هل جيوز يل االنتفاع به أم يتم إرجاعه لزوجة املتوىف؟ أنمل اإلفادة

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
عليك أن تعمل حسب اتفاقك مع املرأة ،فإن كانت أعطتك املبلغ على أن تنفق منه وتعيد الباقي
وجب عليك إعادته ،وإن كانت أعطتك املبلغ على أن تنفق منه حلجك وتنتفع مبا بقي فلك ذلك.

()199/7

احلج عن امليت من ماله
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1423/11/12هـ

السؤال

رجل مات ومل يقض فريضة احلج ،وأوصى أن حيج عنه من ماله ويسأل عن صحة احلجة ،وهل حج
الغري مثل حجه لنفسه؟

اجلواب

إذا مات املسلم ومل يقض فريضة احلج وهو مستكمل لشروط وجوب احلج وجب أن حيج عنه من

ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم مل يوص ،وإذا حج عنه غريه ممن يصح منه احلج وكان قد أدى
فريضة احلج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ يف سقوط الفرض عنه ،وأما تقومي حج املرء عن غريه هل
هو كحجه عن نفسه أو أقل فضالً أو أكثر؟ فذلك راجع إىل هللا سبحانه ،وال شك أن الواجب عليه

ا ملبادرة ابحلج إذا استطاع قبل أن ميوت ،لألدلة الشرعية الدالة على ذلك ،وخيشى عليه من إمث
التأخري.

وابهلل التوفيق - ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.-
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (] )100/11

()200/7

االستئذان يف احلج عن الغري
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1425/05/17هـ

السؤال

أنوي احلج للمرة الثانية ،ويل عم على قيد احلياة وغري قادر مادايً وجسدايً ،هل جيوز يل أن أنوي

عنه؟ وإذا جاز يل ذلك هل جيب علي أن أستأذنه؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جاء يف حديث ابن عباس يف املرأة اليت سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن أابها شيخ كبري

أدركته فريضة هللا يف احلج ،وهو ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفتحج عنه؟ قال النيب -صلى هللا

عليه وسلم ":-حجي عنه" انظر :البخاري ( ، )1513ومسلم ( )1334فال أبس أن حيج هذا

الرجل عن عمه؛ ملا تقدم من احلديث اآلنف الذكر ،وأما ابلنسبة لالستئذان فال أبس أن يستأذنه بعد
أن يرجع من احلج ،فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض احلج ،وإن استأذنه قبل أن يذهب إىل احلج

فهذا هو األحسن واألوىل.

()201/7

احلج عن العاجز

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1423/11/5هـ

السؤال

عند رجل والدته وهي طاعنة يف السن ،ومل تؤد فريضة احلج لعدم استطاعتها ركوب السيارة ،ولو كان
واحد كيلو ،فهل يلزم ابنها احلج عنها؛ ألنه مستعد بذلك إذا كان ذلك جيوز؟

اجلواب
إذا كان الواقع كما ذكر من أن األم مل حتج الفريضة وأهنا عاجزة عن السفر ألداء احلج بنفسها،

وجب على ولدها أن حيج عنها إذا استطاع ذلك ،وكان قد حج عن نفسه؛ ملا ثبت عن ابن عباس -

رضي هللا عنهما  ،-أن امرأة من خثعم قالت :اي رسول هللا إن فريضة هللا على عباده يف احلج أدركت

أيب شيخاً كبرياً ال يستطيع أن يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال" :نعم" ،وذلك يف حجة الوداع،
رواه البخاري ومسلم ،ويف رواية ملسلم :قالت :اي رسول هللا إن أيب شيخ كبري ،عليه فريضة هللا يف

احلج ،وهو ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم " -فحجي عنه".
وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )85 - 84/11

()202/7

احلج عن امليت

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1423/11/5هـ
السؤال

رجل عمره  25عاماً ،تويف ومل حيج ،فهل جيوز أن حنج عنه ،وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له

ماالً؟
اجلواب

من وجب عليه احلج ومات قبل أدائه أخرج عنه من مجيع ماله ما حيج به عنه ويعتمر ،وجيوز أن حيج
عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك ،أما احلج فمعروف أنه أحد أركان اإلسالم ،وال

يسقط مبوت من وجب عليه ،وقد روى اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه :أن امرأة من جهينة

جاءت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت :إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت،

أفأحج عنها؟ قال" :نعم ،حجي عنها ،أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا هللا ،فاهلل

أحق ابلوفاء" ،وسألته  -صلى هللا عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة :اي رسول هللا إن فريضة هللا على
عباده يف احلج أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال" :حجي عن أبيك"،

أما العمرة فلما روى اخلمسة عن أيب رزين العقيلي ،أنه أتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال :إن

أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن ،فقال" :حج عن أبيك واعتمر".
وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد آله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )88 - 87/11
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احلج والعمرة عن الغري
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مل يسبق يل الذهاب ألداء كل من العمرة أو احلج ،وأود -إبذن هللا -أداء فريضة احلج ،وأريد أن

أؤدي العمرة يل وعمرة لكل من أمي وجديت وجدي (املتوفّي)  -هل يكون احلج هنا حج متتع أم
قران؟ الرجاء اإلفادة مع الشرح.

اجلواب

ال بد أن يؤدي املسلم فريضة احلج والعمرة عن نفسه أوالً قبل أن يتطوع هبا عن غريه؛ لقول النيب -

صلى هللا عليه وسلم -للرجل الذي لىب عن شربمة":حج عن نفسك مث حج عن شربمة" رواه أبو

داود ( )1811وابن ماجة ( )2903من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما.-

ويف حال األخت السائلة جيب أن حتج وتعتمر عن نفسها أوالً ،وسواء حجت قارنة أم متمتعة فأي

ذلك ٍ
كاف؛ ألن كالً من النسكّي مشتمل على احلج والعمرة ،لكن إن حجت متمتعة فهو أفضل؛ ملا
ورد فيه من النص ،وألن أعمال العمرة مستقلة عن احلج ،فإذا فرغت من نُسكها فحينئذ هلا أن

عمن أرادت ،وأما بيان صفة احلج متتعاً وبيان صفته قراانً فيطول وصفه ،وميكنها أن تراجع
تعتمر ّ

الكتب املؤلفة الواضحة يف ذلك ،مثل :كتاب (التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة

والزايرة) للشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ،-فإن مل يتيسر هلا ذلك فيمكنها إعادة السؤال
وأيتيها اجلواب مبسوطاً -إن شاء هللا تعاىل.-
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احلج عن الوالدين مجيعاً حجة واحدة

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1422/11/22
السؤال

والديت ووالدي كبريان يف السن وأرغب أن أحج عنهما مجيعاً يف حجة واحدة فهل جيوز يل ذلك وهل
هناك فرق بّي احلج عن امليت واحلي؟ أرشدوين رمحكم هللا.

اجلواب

إذا كان والداك ال يستطيعان احلج والعمرة لكرب سنهما فإنه يُشرع لك أن حتج عن كل واحد على

حدة وأن تعتمر عنه؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سأله بعض الناس عن مثل هذا ،حيث قال
السائل :اي رسول هللا ،إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له -

صلى هللا عليه وسلم ":-حج عن أبيك واعتمر" .وسألته امرأة من خثعم فقالت :اي رسول إن أيب

شيخ كبري ال يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه؟ فقال ":حجي عن أبيك" متفق على صحته .وليس
لك أن حتج عنهما يف حجة واحدة ،وال أن تعتمر عنهما عمرة واحدة؛ ألن احلج ال يكون إاله عن
واحد وهكذا العمرة .وال شك أن احلج عنهما ،والعمرة عنهما من أعظم برمها ،وفقك هللا وكل مسلم
ملا فيه رضاه إنه مسيع قريب.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
عشر ص (] )419
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احلج عن املريض بدون علمه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

أنوي احلج -إن شاء هللا -هذا العام عن والد زوجيت ،وهو مريض قعيد الفراش من سنوات طويلة،

ويعاين من برت كامل يف الساقّي وأصابع اليدين ،مع العلم أنه موسر ،وأوصى مببلغ كبري للحج عنه يف

حال وفاته ،فهل جيوز يل احلج عنه من مايل اخلاص؟ وهل يل أجر ،مع العلم أنين قد حججت عن
نفسي من قبل؟

اجلواب

احلي البد أن يكون هذا بعلمه وإذنه ،فإذا كان أذن لك ابحلج عنه ،فإنك حتج
ابلنسبة للحج عن ّ
حتج عنه دون علمه ال ُّ
يعتد هبذا ،وأما
عنه وحجك صحيح؛ ألن احلي ال بد من نيته للعبادة ،وكونك ُّ

كونه أوصى أن حيج عنه ،فهذا ما دام على قيد احلياة التفاهم معه سهل وميسور ،وخاصة مع سهولة
االتصال يف هذا الزمن ،فإذا أذن لك أن حتج عنه فحج عنه ،وحجك صحيح -إن شاء هللا.
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حج املرأة عن الرجل والعكس

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1422/11/24

السؤال

هل جيوز أن حتج املرأة عن الرجل ،وهل هناك فرق بّي أن يكون احلج تطوعاً أو واجباً؟
اجلواب
جيوز حج املرأة عن الرجل إذا كان احملجوج عنه ميتاً ،أو عاجزاً عن احلج ،لكرب سن أو مرض ال يرجى
برؤه .سواء كان احلج فرضاً أو نفالً؛ ملا ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-أن رجالً قال له :اي
رسول هللا ،إن أيب ال يستطيع احلج وال الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-حج عن أبيك واعتمر" ،وثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -أن امرأة من خثعم قالت :اي
رسول هللا ،إن أيب ال يستطيع احلج أفأحج عنه؟ فقال هلا -صلى هللا عليه وسلم ":-حجي عن

أبيك" ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية .ومل يفصل النيب -صلى هللا عليه وسلم -بّي حج الفرض أو
النفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل واملرأة ابلشرط املذكور ،وهو كون احملجوج عنه

ميتاً أو عاجزاً لكرب سن أو مرض ال يرجى برؤه .وهللا ويل التوفيق.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس

عشر ص (] )421
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حيج عن والدته قبل أن حيج عن نفسه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

والديت ،رمحها هللا ،توفيت وهي مل حتج ،لكنين وعدهتا يف أايمها األخرية أبنين سوف أحج عنها ،واآلن
شخصا للحج عن والديت من
أان مل أحج فرضي ،أي مل أحج حىت اآلن ،وأنوي إن شاء هللا أن أوكل
ً
شخصا آخر للحج عن والديت ألنين مل ِ
خريا.
مايل ،فهل جيوز أن أوكل
ً
أقض فرضي؟ وجزاكم هللا ً

اجلواب

أوالً :ابدأ بنفسك ،مث بعد ذلك بوالدتك ،فهذا املال إذا كنت تستطيع أن حتج به وليس هناك عائق
يعوقك فاصرف هذا املال حلجتك وحج عن نفسك ،فإذا أبرأت ذمتك فحج عن والدتك ،أما إذا

كان اإلنسان ال يقدر على الذهاب إىل مكة ألمر يعوقه وعنده مال فال أبس أن يدفع هذا املال ملن

قادرا على حتصيل املال إذا أراد احلج ،فإذا كان يطمع أن حيصل
حيج عن والدته بشرط أن يكون ً

املال من راتب أو من جتارة أو من غلة مزرعة وهو اآلن ال يقدر فال أبس أن يدفع هذا املال ملن حيج

عن والدته ،ويدل لذلك ما رواه ابن عباس ،رضي هللا تعاىل عنهما ،أن امرأة سألت النيب صلى هللا
عليه وسلم ،أن أمها ماتت ومل حتج أفأحج عنها ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :نَـ َع ْم ُح ِّجي َع ْنـ َها
 " ...احلديث .أخرجه البخاري (. )1852

أيضا حديث اخلثعمية أهنا سألت النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقالت :اي رسول هللا ،إن فريضة
كذلك ً

كبريا ،ال يستطيع أن يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال:
هللا على عباده يف احلج أدركت أيب ً
شيخا ً
"نَـ َع ْم" .أخرجه البخاري ( )1854ومسلم (. )1334
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العمرة عن املنتحرة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1424/6/6هـ
السؤال

هل جيوز عمل عمرة ملن انتحرت؟

اجلواب

املنتحرة عاصية بفعلها ،ومرتكبة لكبرية من كبائر الذنوب؛ حلديث اثبت بن الضحاك  -رضي هللا

عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من قتل نفسه بشيء عذبه هللا به يف انر جهنم"
رواه البخاري ( )1363ومسلم ( )110من حديث اثبت بن الضحاك -رضي هللا عنه.-

بيد أن معصيتها ال خترجها من الدين ،فهي مسلمة ما أقامت فرائض الدين ،وعليه فيجوز لك أن

تعتمر عنها ،لعموم حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مسع

رجالً يقول :لبيك عن شربمة ،قال":من شربمة؟ " قال :أخ يل أو قريب يل .قال":حججت عن

نفسك؟ " قال :ال ،قال":حج عن نفسك مث حج عن شربمة" رواه أبو داود ( )1811وابن ماجة

(. )2903

()209/7

العمرة عمن مات على التصوف
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1424/4/28هـ
السؤال

جدي لوالدي مات وهو منتسب لطريقة صوفية منتشرة يف بالدان جهالً ،وكان من أتباعها ،وقد قمت

أبداء العمرة عنه ،ونستغفر هللا له ،ما حكم ما نقوم به حياله؟.
اجلواب

أصحاب الطرق الصوفية على ما فيهم من بدع ومنكرات إال أن األصل فيهم أهنم مسلمون ،وعليه

فما قمت به من أداء العمرة واالستغفار جلدك لوالدك هو عمل جائز ال أبس به ولك أجر الرب به،

لكن األفضل أن تعتين ابلدعاء واالستغفار له ،أما األعمال الصاحلة فتجعلها لنفسك ،وذلك متشياً
مع ما أرشد إليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بقوله" :أو ولد صاحل يدعو له" رواه مسلم
( ، )1631من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -فاملشروع للمسلم أن يدعو لوالديه.
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هل يرمي عن والدته وهو غري حاج

اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة

التاريخ 1425/11/27هـ

السؤال

السالم عليكم.

مقيم يف اململكة ،وسوف أرافق والديت يف حجها هذا العام ،ولكين ال أنوي احلج ،فهل جيوز هلا أن

توكلين يف رمي اجلمرات خاصة يوم الثاين عشر؟
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيب أن يكون املتوكل عن غريه يف رمي اجلمرات ًّ
اجا ،أما من سريافق أمه ولكنه
متصفا ابحلج ،أي :ح ًّ
لن حيج ،وإمنا هو مرافق هلا فقط ،نقول:

خريا -ما دمت ستمشي مع حجاج بيت هللا احلرام فيما يتعلق
هذا حرمان ،فيا أخي -جزاك هللا ً

ابلوقوف بعرفة ،وفيما يتعلق ابملبيت يف مزدلفة ،وفيما يتعلق ابلطواف والسعي ،وفيما يتعلق بسائر

أحكام احلج ،ومناسكه ،فيجب على أخينا أال حيرم نفسه من هذا اخلري ،وإن كان قد ح هج ساب ًقا فهو

اآلن ماش مع إخوانه ،فينبغي أن يكون يف مشيه مع إخوانه احلجاج متص ًفا مبا يتصفون به من
النسك.

وخالصة القول عن سؤاله نقول :ال جيوز لك أن تتوكل عن أمك ،واحلال أنك غري متصف بنسك

احلج.
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هل أعتمر عن شخص قادر
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1424/5/28هـ

السؤال

هل يصح أن أعتمر ابإلانبة عن شخص يستطيع لكنه منشغل أبمور الدنيا

اجلواب

أوالً :أود أن أنبه السائل وغريه ،أن العمرة أو احلج أو غريها من أنواع العبادة ،هي قرىب يتقرب هبا

إىل هللا  -تعاىل  ،-فينبغي لإلنسان أن حيرص على أدائها ،وال يتهاون يف أداء العبادات اليت تنفعه يف

دينه ودنياه ،وتكون سبباً يف الفوز ابآلخرة ،ال ينشغل عنها أبمور الدنيا ،فأمر الدنيا حمدود مهما طال

عما ما
ابإلنسان العمر ،فإن أنفاسه معدودة ،وأايمه حمدودة ،وعليه أالّ يكون مهه الدنيا ،وينشغل هبا ّ
هو حياة ابقية ،ونعيم دائم ،أو شقاء وتعاسة وعذاب دائم.

أما ابلنسبة ألن يؤدي اإلنسان العمرة أو احلج عن غريه فإن هذا جائز ،بشروط؛ أن يكون الشخص

عاجزاً عن القيام هبذه العبادة بنفسه ،وتكون هذه العبادة اليت سيقوم هبا النائب ،حج الفريضة أو

عمرة الفريضة ،أما إذا كان اإلنسان قد سبق أن أدى الفريضة بنفسه ،وأراد أن ينيب غريه ألداء حج
أو عمرة تطوع فإن بعض أهل العلم أجازوا ذلك ،وعلى ٍ
كل أنصح السائل وغريه ،أن يقول هلذا

اإلنسان املنشغل ابلدنيا :ينشغل أبمر اآلخرة ،وكون اإلنسان يرتك شيئاً من أمر الدنيا ألجل
االنشغال أبمر اآلخرة ،هذا هو املكسب واملغنم ،وأسأل هللا  -تعاىل  -التوفيق للجميع.
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أجرة النيابة يف احلج
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
كتاب احلج والعمرة/اإلانبة يف احلج والعمرة
التاريخ 1425/02/09هـ

السؤال

النفقة اليت أيخذها النائب ،هل تسمى رزقاً ،فتدخل فيما يذكره احلنابلة وغريهم من جواز أخذ الرزق
على احلج ،وإذا كان بينهما فرق ،فما هو؟ ،وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على احلج

من كتاب أو سنة؟ وآمل أن يكون اجلواب فيه إحالة على املرجع جزء وصفحة.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أن ما أيخذه النائب يف احلج ال يسمى رزقاً ،وإمنا هو أجرة حيج هبا ،وينفق هبا على نفسه ،هذا أوالً.
اثنياً :أن الرزق :هو ما يدفع من بيت املال ملن عمل يف مصاحل املسلمّي ،وليس عوضاً ،أو أجرة.
اثلثاً :أن كل من عمل عمالً متعدايًّ يتعلق مبصاحل املسلمّي ،فله حق يف بيت املال ،ومن ذلك ما
أيخذه القضاة واألئمة ،واملؤذنون ،والدعاة ،واملدرسون يف بالدان اآلن.

رابعاً :أن مذهب احلنابلة  -رمحهم هللا  -عدم جواز أخذ األجرة على النيابة يف احلج ،واألذان،

واإلقامة ،واإلمامة ،وتعليم القرآن وحنوه ،ويف مذهبهم قول جبواز ذلك للحاجة ،اختاره شيخ اإلسالم

وغريه.

خامساً :أن القول بعدم جواز احلج عن الغري أبجرة سوف يسد ابب النيابة؛ ألن عمل الناس اآلن
على القول ابجلواز ،وال يسعهم إال ذلك.

سادساً :أن املستحب أن أيخذ احلاج عن غريه ليحج ،ال أن حيج ليأخذ ،فإن من حج ليأخذوا حرم

األجر يف اآلخرة.

سابعاً :أنه يشرتط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغري الذي استأجره ،ال أن يريد هبذه

القربة التعبد هلل -تعاىل.-
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اثمناً :أنه ال جيوز ألحد إذا كان قادراً أن يوّكل من حيج عنه ،ال فرضاً ،وال نفالً ،ألن السنة إمنا

جاءت ابحلج عمن مات قبل أداء الفريضة ،أو من كان عاجزاً عنها عجزاً ال يرجى زواله ،مث قاس
كثري من الفقهاء على ذلك العاجز عن أداء النفل ،بينما ذهب أهل التحقيق إىل أن إحلاق النفل

ابلفرض يف ذلك ال يصح؛ ألن الفريضة الزمة ال بد منها ،خبالف النفل ،واألصل يف العبادات منع

التوكيل فيها؛ ألن ذلك يفوت مقصودها ،وهو التذلل هلل -تعاىل -والتعبد له ،وعليه فإهنم قالوا:
يقتصر على ما ورد  -وهللا أعلم.-

املراجع:

 -1الشرح الكبري ،واإلنصاف ( ، )386-378/4طبعة هجر.
 -2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (. )207-202-193-192/30
 -3الكشاف ومتنه ( )1830-1829/4طبعة الباز.

 -4االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم (ص ، )223-222طبعة دار العاصمة.

 -5شرح الزاد للعالمة الشيخ حممد بن عثيمّي ،واملسجل عن طريق األشرطة (ابب الوكالة وابب
اإلجارة)  .وصلى هللا على نبينا حممد.

()214/7

جتاوز امليقات
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1422/7/5

السؤال

أان من أهل املدينة ،وقد ذهبت إىل جدة للسياحة عدة أايم ،وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من
جدة .فما حكم جتاوزي امليقات؟

اجلواب
إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إىل جدة فال شئ عليك .وإن كنت نويت

العمرة وأنت يف املدينة ،وجتاوزت امليقات من غري إحرام ،مث أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على

أن عليك ذبح يف مكة ،ويوزع على فقرائها.
وعلى املسلم أن يؤدي نسكه على أمت الوجوه وأكملها.
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أحرمت ابحلج من مكة
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1422/4/7
السؤال

شخص من سكان جدة أراد احلج مفرداً ،ذهب إىل مكة ،ومن هناك لبس اإلحرام ،ونوى احلج مث أمت

النسك ،هل عمله هذا صحيح؟ أفتوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

طاملا أنه من أهل جده فميقاته من جدة ،وإذا أراد النسك وهو من أهل جدة ،فيجب أن حيرم من

بيته ،فإذا أحرم من دون ذلك فهو كمن أحرم من دون امليقات وعليه دم.
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عدم لبس املخيط إال بعد امليقات
اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1423/12/28
السؤال

أريد احلج وكما هو معروف أنه ال يسمح ابحلج إال ابلتصريح ,وال يعطى من أراد احلج إال عن طريق
محلة ،وال يوجد لدي من املال ما أحج به مع محلة وميكنين أن أحج مع بعض أصحايب بربع املبلغ

الذي تطلبه احلملة ,فهل جيوز يل الذهاب للحج؟ وإذا منعت من الدخول أن ألبس املخيط من أجل

جتاوز نقطة التفتيش ,ومن مث أحتمل فدية احملظور ,وهل جيوز يل االشرتاط مث أحل عند اإلحصار؟ وإذا

جتاوزت التفتيش ,أحرمت بنية جديدة .أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ/د 0عبد هللا السكاكر (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام فرع القصيم)

اجلواب:

إذا مل تكن حججت الفريضة فيجوز لك أن حتج مع أصحابك وحترم من امليقات ولو مل تلبس ثياب

اإلحرام فإذا جاوزت املركز لبست ثياب اإلحرام وعليك عن لبس املخيط كفارة أذى صيام ثالثة أايم
أو إطعام ستة مساكّي لكل مسكّي نصف صاع من الرز وحنوه أو ذبح شاة.

()217/7

تع ِّدي امليقات والرجوع إىل غريه

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1424/12/4هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما حكم من تعدى امليقات مث ملا وصل مكة رجع إىل ميقات غري الذي مر عليه؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الواجب على من أراد احلج والعمرة اإلحرام من امليقات الذي مير به ،فإن جتاوزه إىل مكة من غري

إحرام مث رجع إىل امليقات غري الذي مر به فأرجو أال أبس بذلك؛ لعموم قوله -صلى هللا عليه

وسلم":-هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن  " ...رواه البخاري ( ، )1524ومسلم ()1181
من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما.-
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جدة بدالً عن يلملم

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1423/11/17هـ
السؤال

هل تكون جدة ميقااتً مكانياً بدالً من يلملم مع أن بعض العلماء جيوزه؟

اجلواب

األصل يف حتديد املواقيت ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن ابن عباس  -رضي هللا

عنهما -قال :إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقت ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة،
وألهل جند قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج

والعمرة ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ،حىت أهل مكة من مكة .وروي عن عائشة  -رضي
هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقت ألهل العراق ذات عرق ،رواه أبو داود
والنسائي ،وقد سكت عنه أبو داود واملنذري ،وقال ابن حجر يف التلخيص :هو من رواية القاسم
عنها ،تفرد به املعايف بن عمران عن أفلح عنه ،واملعايف ثقة .انتهى.
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فهذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها ممن يريد احلج والعمرة ،ومن كان دون هذه
املواقيت فإنه حيرم من حيث أنشأ ،حىت أهل مكة يهلون من مكة ،لكن من أراد العمرة وهو داخل

احلرم فإنه خيرج إىل احلل وحيرم منه ابلعمرة ،كما وقع ذلك من عائشة  -رضي هللا عنها  ،-أبمر

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه أمر أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج هبا إىل التنعيم
لتأيت بعمرة ،وذلك بعد احلج يف حجة الوداع ،ومن هذه املواقيت اليت تقدمت يلملم ،فمن مر عليه

من أهله أو من غري أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه حيرم منه ،وجيب أن حيرم من كان يف اجلو إذا

حاذى امليقات ،كما جيب على من كان يف البحر أن حيرم من مكان حماذ مليقاته ،أما جدة فهي ميقات

ألهل جدة وللمقيم هبا إذا أراد حجاً أو عمرة ،وأما جعل جدة ميقااتً بدالً من يلملم فال أصل له،

فمن مر على يلملم وترك اإلحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم ،كمن جاوز سائر املواقيت وهو

يريد حجاً أو عمرة ،ألن ميقاته يلملم ،وألن املسافة بّي مكة إىل يلملم أبعد من املسافة اليت بّي
جدة ومكة.

وابهلل التوفيق  -وصلى هللا علي سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (] )127-125/11
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اإلحرام من جدة
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

إذا صار فيه موظف مسافر من تبوك إىل مكة املكرمة لعمل رمسي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة

بدون أن حيرم ،ورجع إىل جدة لفرتة قصرية وأحرم من جدة ورجع إىل مكة ألداء العمرة فما رأي

فضيلتكم يف ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم ال؟
اجلواب

من مر على أي واحد من املواقيت اليت ثبتت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أو حاذاه

جواً أو براً أو حبراً وهو يريد احلج أو العمرة وجب عليه اإلحرام ،وإذا كان ال يريد حجاً وال عمرة فال

جيب عليه أن حيرم ،وإذا كان ال يريد حجاً وال عمرة فال جيب عليه أن حيرم ،وإذا جاوزها بدون إرادة
حج أو عمرة ،مث أنشأ احلج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه حيرم ابحلج من حيث أنشأ من مكة أو

جدة  -مثالً  -أما العمرة فإن أنشأها خارج احلرم أحرم من حيث أنشأ ،وإن أنشأها من داخل احلرم

فعليه أن خيرج إىل أدىن احلل وحيرم منه للعمرة .هذا هو األصل يف هذا الباب ،وهذا الشخص

املسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو مل يردها عند مروره امليقات فعمرته صحيحة وال شيء
عليه.
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واألصل يف هذا حديث ابن عباس  -رضي هللا عنه  -قال :وقت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

 ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم فهن هلنوملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج والعمرة ،فمن كان دوهنن فمهله من أهله وكذلك
أهل مكة يهلون منها" متفق عليه ،وعن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت" :نزل رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -احلصب فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر فقال" :اخرج أبختك من احلرم فتهل بعمرة
مث لتطف ابلبيت ،فإين أنتظر كما هاهنا" قالت :فخرجنا فأهللت مث طفت ابلبيت وابلصفا واملروة،

فجئنا رسول هللا وهو يف منزله يف جوف الليل فقال" :هل فرغت؟ " قلت نعم ،فأذن يف أصحابه
ابلرحيل ،فخرج فمر ابلبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل املدينة) متفق عليه.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )123 - 122/11
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من أين أحرم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم؟
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

هل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أحرم واغتسل من املدينة املنورة؟
اجلواب

أحرم النيب  -صلى هللا عليه وسلم من ذي احلليفة ،أي :أهل ابلنسك ولىب به منها ال من املدينة،

وذلك أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقت املواقيت املكانية لنسك احلج والعمرة ،فجعل ذا

احلليفة ميقااتً ألهل املدينة ،وما كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -أيمر بشيئ وخيالفه ،وقد ثبت عن
ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال( :وقت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ألهل املدينة ذا

احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة ،وألهل جند قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،هن هلن وملن أتى عليهن

من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ،حىت أهل مكة من مكة)

رواه البخاري ومسلم ،وثبت عن سامل بن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهم -أنه مسع أبه يقول( :ما

أهل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إال من عند املسجد ،يعين :مسجد ذي احلليفة) رواه
ّ

البخاري ومسلم ،واغتسل بذي احلليفة أيضاً ،ملا روي عن خارجة بن زيد بن اثبت عن أبيه أنه رأى

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -جترد إلهالله واغتسل ،رواه الرتمذي وحسنه.
وابهلل التوفيق  -وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. ] )125-124/11
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حكم من نسي وجتاوز امليقات
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1422/12/1

السؤال

من نسي امليقات هل يلزمه الرجوع أم ال؟ وهل عليه شيء؟
اجلواب

يرجع وحيرم من امليقات إذا مل يكن قد أحرم بعد ،أما إذا كان قد أحرم بعد امليقات فعليه دم وال

يرجع.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز اجلزء السابع عشر ص (] )40
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ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1424/11/15هـ
السؤال

أان من أهل مكة ،وسأسافر قبل احلج بعدة أايم ،مث أعود إىل مكة للحج ،فهل جيوز يل اإلحرام من
بييت أم يلزمين اإلحرام من امليقات؟.

اجلواب

إن دخلت مكة وتريد حجاً أو عمرة فيلزمك اإلحرام من امليقات وال تتجاوزه إال حمرماً ،أما إن كنت

تريد أهلك وجتلس عندهم ،فإذا جاء احلج حترم من حيث أنت؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -يقول عن املواقيت ":هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن كان يريد احلج والعمرة"
البخاري ( )1529ومسلم ( )1181من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما.-
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حكم من جاوز امليقات دون إحرام
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1422/11/26
السؤال

ما حكم من جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حلج أو عمرة أو لغرض آخر؟

اجلواب
من جاوز امليقات حلج أو عمرة ومل حيرم وجب عليه الرجوع واإلحرام ابحلج والعمرة من امليقات؛ ألن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر بذلك قال -عليه الصالة والسالم ":-يهل أهل املدينة من

ذي احلليفة ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم" هكذا
جاء يف احلديث الصحيح ،وقال ابن عباس ":وقهت النيب ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة
وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج
والعمرة" فإذا كان قصده احلج أو العمرة فإنه يلزمه أن حيرم من امليقات الذي مير عليه فإن كان من

طريق املدينة أحرم من ذي احلليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو املغرب أحرم من اجلحفة من
رابغ اآلن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق جند أو الطائف أحرم من

وادي قرن ويسمى قرن املنازل ،ويسمى السيل اآلن ،ويسميه بعض الناس وادي حمرم فيحرم من

ذلك حبجة أو عمرة أو هبما مجيعاً ،واألفضل إذا كان يف أشهر احلج أن حيرم ابلعمرة فيطوف هلا
ويسعى ويقصر وحيل مث حيرم ابحلج يف وقته ،وإن كان مر على امليقات يف غري أشهر احلج مثل

رمضان أو شعبان أحرم ابلعمرة فقط ،هذا هو املشروع ،أما إن كان قدم لغرض آخر مل يرد حجاً وال

عمرة إمنا جاء ملكة للبيع أو الشراء أو لزايرة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ومل يرد حجاً وال

عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ،هذا هو الراجح من قويل
العلماء واألفضل أنه حيرم ابلعمرة ليغتنم الفرصة.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز اجلزء السابع عشر ص (] )8
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هبطت الطائرة ومل حيرم فماذا عليه؟
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1425/11/30هـ
السؤال

ما حكم من نوى ابحلج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة يف مطار جدة ومل حيرم فأحرم من جدة
فماذا عليه؟

اجلواب

إذا هبطت الطائرة يف جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه حيرم من رابغ يذهب إىل رابغ يف السيارة
أو غريها وحيرم من رابغ وال حيرم من جدة ،وهكذا لو كان جاء من جند ومل حيرم حىت نزل إىل جدة
فإنه يذهب إىل السيل وهو وادي قرن فيحرم منه ،فإذا أحرم من جدة ومل يذهب فعليه دم شاة

واحدة جتزئ يف األضحية يذحبها يف مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جرباً حلجته أو

عمرته.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز اجلزء السابع عشر ص (] )43
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إحرام الطيار من جدة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1423/7/28هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شيخنا ،أان أعمل رابان للطائرة ،وأحياان نذهب إىل جدة ونبقى فيها يومّي أو ثالثة ،مث بعدها أنخذ
الطائرة لنرجع ابلركاب إىل بلدهم ،ويف إطار عملنا ال ميكننا أن حنرم من امليقات ،وحنن نسوق

الطائرة ،ومن أجل اغتنام مدة مكوثنا يف جدة للقيام بعمرة ،حنرم من جدة ونعتمر ،فهل عمرتنا

صحيحة؟ وهل علينا دم؟ وهل علينا أن نذهب إىل امليقات لإلحرام؟ علما أبنه شئ صعب ابلنسبة

لنا.

عاجل جدا جدا ،جزاكم هللا خريا ،وجعلكم يف الفردوس األعلى مع أنبيائه عليهم الصالة والسالم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:
فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -حّي وقت املواقيت قال :فَـ ُه هن هلن وملن أتى عليهن من غري

أهلهن ملن كان يريد احلج والعمرة" البخاري ( )1526واللفظ له ،ومسلم ( )1181فكل من أراد
ومر ابمليقات فيلزمه أن حيرم ،وإذا كانت املشقة عليك يف التجرد من املخيط،
احلج أو العمرة ّ
فيمكن أن تستبدل اإلحرام قبل وصول امليقات بزمن ٍ
كاف أو يف البلد الذي تسافر منه ،مث حترم
بكلمة ،وهي قولك عند امليقات( :لبيك عمرة) مع نية الدخول يف نسك العمرة ،والتلبية ابإلحرام
هبا .وأما إن كانت املشقة يف قيادة الطائرة بلباس اإلحرام فإذا نزلت جدة فرتجع إىل امليقات وحترم

منه ،وإن مل تفعل فعليك دم؛ شاة تذبح وتوزع على فقراء احلرم ،وال أتكل منها ،وهذا كله إذا كنت
جازماً بنية العمرة حال مرورك ابمليقات ،فإن كنت غري ان ٍو ،مث أنشأت النية يف جدة ،أو مرتدد
وجزمت هبا يف جدة ،فإنك حينئذ حترم منها ،وال شيء عليك .وهللا تعاىل أعلم.
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خصائص األشهر احلرم
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1423/7/16هـ
السؤال

كلنا يعرف األشهر احلرم وأهنا أربعة ،لكن قليل منا من يعرف أحكامها وما الواجب على املسلم

فيها ،وما معىن "فال تظلموا فيهن أنفسكم" ،وهل أحكامها مقتصرة على اجلهاد؟ أم هناك أمور
أخرى جيب مراعاهتا؟ أرجو التوضيح خاصة مع إمهال هذا املوضوع من قبل احملاضرين واخلطباء.

اجلواب

األشهر احلرم كما ذكر السائل أربعة :ذو القعدة ،وذو احلجة ،وحمرم ،ورجب ،وأما أحكامها فأخلصها

يف اآليت:

أهنا أشهر حرم ،ويشمل هذا أمرين -1:حترمي القتال فيهن ،قال -تعاىل" :-يسألونك عن الشهراحلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري" [البقرة ، ]217:ولكن ذهب مجاهري أهل العلم إىل نسخ هذا

احلكم وجواز القتال ،وهلم يف ذلك أدلة ال تسلم من مقال ،وذهب بعض أهل العلم ومنهم عطاء -
رمحه هللا -إىل أن اآلية حمكمة ،وأن حترمي القتال ِ
ابق غري منسوخ ،لكن سبق القول أن العمل على

خالفه.

-2حترمي الظلم فيهن ،وإليه يشري قوله -تعاىل" :-فال تظلموا فيهن أنفسكم" [التوبة ]36 :على أن
أهل العلم اختلفوا يف عود الضمري يف قوله" :فيهن" فقال بعضهم :الضمري يعود على خصوص

األربعة احلرم ،وقال بعضهم :إنه عائد على كل األشهر ،وإمنا نص هللا -تعاىل -على األربعة لزايدة
شرفها وفضلها ،وبكل حال فاآلية دالة على حترمي الظلم يف األشهر احلرم.

-اشتمال هذه األشهر على فضائل وعبادات ليست يف غريها ،وهي مشهورة ولذا سأكتفي ابلتذكري

هبا:

*احلج ،فأفعال احلج كلها تقع يف ذي احلجة.
*كما يشتمل ذو احلجة على الليايل العشر اليت أقسم هللا هبا ،وتسمى عشر ذي احلجة.

*يوم عرفة وهو أفضل أايم العشر ،ويشرع لغري احلاج صيامه.
*كما تشتمل هذه العشر على عيد األضحى ،ويشرع فيه األضحية.
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*يشرع صيام شهر هللا احملرم ،فقد أخرج مسلم ( )1163وغريه من حديث أيب هريرة -رضي هللا
عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أفضل الصالة بعد الصالة املكتوبة الصالة يف جوف
الليل ،وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر هللا احملرم" ،ويتأكد صيام يوم العاشر مع يوم قبله أو

بعده كما ثبت يف الصحاح البخاري ( ، )2004ومسلم ( )1130والسنن الرتمذي (، )754

والنسائي ( ، )2370وأبو داود ( )2446وابن ماجة ( )1737من حديث ابن عباس وغريه ،وابهلل
التوفيق.
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إحرام أهل السودان من جدة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1425/1/17هـ
السؤال

نود من مساحتكم التفضل بتوضيح اإلحرام للحج أو العمرة
احلالة األوىل :يعتقد الكثري من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان اليت تقع على الضفة املقابلة

ملدينة جدة من البحر األمحر أبن اإلحرام ابلنسبة للعمرة أو احلج يكون من مدينة جدة بعد الوصول،
فيلبسوا إحرامهم وينووا العمرة أو احلج من داخل مدينة جدة.
احلالة الثانية :يعتقد الكثري ممهن أتى للحج أو العمرة أبنه يستطيع بعد املكوث يف مدينة جدة ثالثة

أايم ،أن يصبح من املقيمّي مبدينة جدة فيستطيع أن حيرم منها للحج أو العمرة دون التقيد مبيقات

بلده.

احلالة الثالثة :أييت البعض إىل جدة بنية الزايرة وبعد وصوله واملكوث عدداً من األايم أراد احلج أو
العمرة فيحرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.

آمل من مساحتكم اإلجابة على احلاالت الثالثة السابقة ابلنسبة ملدينة بورتسودان وبقية مدن مجهورية

السودان .جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

ابلنسبة للحالة األوىل :فإن جدة ليست ميقااتً يف قول مجاهري أهل العلم ،وامليقات ابلنسبة ملن أتى

من جهة الشام ومن جهة العراق ،إما أن يكون يلملم أو ذو احلليفة ،ذو احلليفة ابلنسبة ملن أتى من

جهة املدينة ،وامليقات اآلخر اجلحفة ،ابلنسبة ملن أتى من طريق الشام أو غريها أو من أتى يف طريق
ال مير على ميقات فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه كما فعل عمر  -رضي هللا عنه -عندما
أاته أهل العراق فقالوا :إن قرن جور عن طريقنا  -أي :مائلة عن طريقنا  -فقال هلم عمر  -رضي

هللا عنه :-انظروا حذوها من طريقكم ،فبالنسبة جلدة ليست ميقااتً ،ويف هذه احلالة إذا سلك طريقاً
ال يوجد عليه ميقات فإنه حيرم إذا حذى أقرب املواقيت إليه وال ينتظر حىت يصل إىل جدة.
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وابلنسبة للحالة الثانية :فهذا فعل خطأ ،فبالنسبة للشخص يكون من أهل هذه البلدة إذا كان مقيماً
هبا قبل قدومه للعمرة أو احلج ،فالعربة ابإلقامة أن يكون مقيماً هبا قبل اإلتيان هبذا النسك ،أما إذا
أتى وأقام هبا أايماً لغرض اإلتيان ابحلج أو العمرة فال يعد من أهلها ،وابلنسبة ملن أتى من بالده فال
يعد من أهل مكة ،وال يعد أيضاً من أهل جدة فيلزمه اإلحرام ،إذا مر على ميقات ،أما إذا مل مير

مبيقات فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت.

وابلنسبة للحالة الثالثة :إذا أتى بنية الزايرة أي من نوى العمرة أو احلج فال جيوز له أن يتجاوز

امليقات إال إبحرام ،لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن
ممن أراد احلج أو العمرة" رواه البخاري ( ، )1524ومسلم ( )1181من حديث ابن عباس  -رضي
هللا عنهما -وقد دل هذا احلديث على أنه ال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات إال
إبحرام ،أما إذا أتى لغري إرادة احلج والعمرة ،وإمنا أتى لتجارة أو لزايرة قريب أو لغري ذلك من

األغراض فال جيب عليه أن حيرم من امليقات مث إذا بدت له العمرة بعد ذلك فإنه حيرم من املكان
الذي هو فيه وال يلزمه اخلروج إىل امليقات.
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إحرام أهل بورتسودان من جدة
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/املواقيت

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

نود من مساحتكم التفضل بتوضيح اإلحرام للحج أو العمرة:
احلالة األوىل :يعتقد الكثري الكثري من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان اليت تقع على الضفة

املقابلة ملدينة جدة من البحر األمحر أبن اإلحرام ابلنسبة للعمرة أو احلج يكون من مدينة جدة بعد
الوصول ،فيلبسون إحرامهم وينوون العمرة أو احلج من داخل مدينة جدة.

احلالة الثانية:

يعتقد الكثري ممن أتى للحج أو العمرة أبنه يستطيع املكوث يف مدينة جدة ثالثة أايم ،ومن َمث يصبح
من املقيمّي مبدينة جدة ،فيستطيع أن حيرم منها للحج أو العمرة دون التقيد مبيقات بلده.

احلالة الثالثة:

أييت البعض إىل جدة بنية الزايرة ،وبعد وصوله هلا واملكوث فيها عدداً من األايم إذا أراد احلج أو
العمرة فإنه حيرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.

آمل من مساحتكم اإلجابة على احلاالت الثالث السابقة ابلنسبة ملدينة بورتسودان وبقية مدن
مجهورية السودان.
اجلواب
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أخي :ابرك هللا فيك ،لقد حدد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -املواقيت اليت ال جيوز جتاوزها إال
إبحرام ممن يريد حجاً أو عمرة ،ومنها :رابغ ألهل املغرب ،فإذا م ّر املسلم مبيقات أو حاذاه ،وهو

يريد احلج أو العمرة ال جيوز له جتاوزها إال إبحرام ،سواء كان عن طريق اجلو أو البحر ،أو الرب ،وعلى
املسلم سؤال أهل الطائرة أو الباخرة عن املرور ابمليقات واالحتياط لدينه ،أما إذا مل مير مبيقات حىت

وصل إىل جدة فإنه حيرم منها ،وال جيوز ملن يريد احلج أو العمرة أن ميكث يف جدة ثالثة أايم أو أكثر

مث حيرم منها ،ألنه جتاوز ميقاته دون إحرام ،أما إذا أتى من السودان للزايرة يف جدة ،مث بعد ذلك أراد

أن يعتمر أو حيج من جدة جاز له اإلحرام من جدة ،ألنه جتاوز امليقات ال يريد حجاً وال عمرة،

ولكنه يريد زايرة قريبه أو يريد عمالً وحنومها .وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.

()234/7

اختلفوا يف ميقات إحرامهم
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1425/12/05هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
حنن جمموعة اتفقنا على السفر يف اإلجازة الصيفية ،انطلقنا من مدينة بريدة إىل املدينة ،وجلسنا فيها

يوما واح ًدا فقط ،مث انطلقنا بعدها إىل ينبع وجلسنا ثالثة أايم ،وبعدها أردان الذهاب إىل مكة املكرمة
ً

ألداء العمرة ،فاختلفنا يف مكان امليقات الذي حنرم منه ،بعضنا قال :حنرم من ميقات أهل ينبع.

وبعضنا قال :نرجع إىل املدينة املنورة وحنرم من ميقاهتا .وبعضنا قال :حنرم من ميقات أهل جند السيل
الكبري .فانقسمنا ثالث جمموعات ،وكلٌّ أحرم من ميقات ،مع العلم أننا عندما خرجنا من بريدة كان
هدفنا السياحة وزايرة هذه املدن ومكة ألداء العمرة .ما القول الصحيح يف مكان اإلحرام؟ وجزاكم

خريا.
هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن كنتم حّي مررمت مبيقات ذي احلليفة قد نويتم العمرة فال حيل لكم جماوزة امليقات إال إبحرام،

ويكون حينئذ هو ميقاتكم ،وإن كنتم إمنا نويتم العمرة يف ينبع أو كنتم مرتددين مث عزمتم على العمرة
بعد مروركم بذي احلليفة فإنكم حترمون من امليقات الذي مررمت به بعد عزمكم؛ وذلك لقوله صلى هللا

"ه هن َهلُ هن َولِ َم ْن أَتَى َعلَْي ِه هن ِمن غَ ِْري أ َْهلِ ِه هن ِممهن أراد احل هج
عليه وسلم -بعد أن وقت املواقيتُ :
مر مبيقات هو أول ميقات م هر به،
ُ
والع ْم َرةَ" .أخرجه البخاري ( )1526ومسلم ( . )1181فمن ّ

وهو مريد للنسك فهو ميقاته ،فإن جتاوزه من غري إحرام فعليه أن يرجع إليه ،وإن تفارط األمر فعليه

دم .وهللا تعاىل أعلم.

()235/7

جتاوز امليقات
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة/املواقيت
التاريخ 1422/7/5

السؤال

أان من أهل املدينة ،وقد ذهبت إىل جدة للسياحة عدة أايم ،وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من
جدة .فما حكم جتاوزي امليقات؟

اجلواب

إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إىل جدة فال شئ عليك .وإن كنت نويت

العمرة وأنت يف املدينة ،وجتاوزت امليقات من غري إحرام ،مث أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على
أن عليك ذبح يف مكة ،ويوزع على فقرائها.
وعلى املسلم أن يؤدي نسكه على أمت الوجوه وأكملها.

()236/7

استخدام احملرم للكمامات

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1423/12/4هـ

السؤال

هل تعترب الكمامات اليت يستعملها الطبيب يف عمله ويضعها على فمه وأنفه يف حكم تغطية الوجه

للمحرم أفيدوان جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

نعم ،ال ينبغي وال جيوز هذا؛ ألنه غطى حوايل نصف الوجه والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -قال:

"ال ختمروا رأسه وال وجهه" يعين للمحرم الذي وقصته راحلته.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل (] )117/17

()237/7

جتاوز امليقات من غري إحرام

اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1424/3/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد كنت يف الرايض ونويت أن أعتمر ،فانطلقت من مطار الرايض إىل جدة ،ولكين نسيت مالبس
اإلحرام يف الشنطة ومل أستطع أن ألبسها ،وعندما حاذينا امليقات نويت العمرة ،ونزلت إىل مطار جدة

وأحرمت من هناك وأديت العمرة ،فما احلكم؟ وما الذي جيب علي؟
اجلواب

لقد ارتكب هذا السائل حمظوراً من حمظورات اإلحرام وعليه فدية أذى وهي :إطعام ستة مساكّي

لكل مسكّي نصف صاع من الرب أو الرز أو ذبح شاة يف احلرم تفرق على مساكينه ،أو صيام ثالثة

أايم ،وأنت خمري بينها ،وهللا أعلم.

()238/7

إحرام أهل جدة من مكة للحج
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه
التاريخ 1425/11/28هـ

السؤال

نويت احلج متمتعاً وأكملت العمرة وحتللت ،واآلن أريد أن أذهب إىل مكة وأحرم من هناك يوم

الرتوية ،مبعىن سأذهب من جدة إىل مكة بدون إحرام لكوين متمتعاً.
هل جيوز أن أهل ابحلج من مكة ابعتباري متمتعاً؟ حيث حتللت هناك حتلل اإلحرام األول (العمرة) .
اجلواب
إذا كنت متمتعاً ابلعمرة إىل احلج ،وقد أهللت ابلعمرة من امليقات وحتللت منها مث ذهبت جلدة

حلاجة مث عدت من جدة لتحرم من مكة فال أبس عليك قياساً على الرعاة ،وأما إذا كنت من سكان
جدة وأهللت ابلعمرة وعدت إليها وأردت اإلهالل ابحلج فيجب عليك أن هتل به من جدة ،وال

خترج من جدة بدون إحرام.

()239/7

اإلحرام من جدة لغري أهلها
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه
التاريخ 1423/12/2هـ
السؤال

شخصان قادمان للعمرة :أحدمها من مصر واآلخر من أبوظيب ومل حيرما إال من جدة فهل عمرهتما

صحيحة؟

اجلواب

هذا الذي حصل من هذين السائلّي حيصل من كثري من الناس ،أيتون من بالدهم بنية العمرة على

الطائرة ،ولكنهم ال حيرمون إال من جدة ،وهذا ال جيوز ،ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حّي
وقّت املواقيت قال( :هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن)  ،وملا شكا أهل العراق إىل أمري

املؤمنّي عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -شكوا إليه أن قرن املنازل جور عن طريقهم ،قال رضي

هللا عنه( :انظروا إىل حذوها من طريقكم) وهذا يدل على أن اإلنسان إذا كان يف الطائرة وجب عليه
أن حيرم إذا حاذى امليقات ،وال جيوز له أن يؤخر اإلحرام حىت ينزل إىل جدة ،فإن فعل ومل حيرم حىت

مر من عند طريق
مر به فيحرم منه ،فإذا كان ّ
نزل يف جدة فإننا أنمره أن يرجع إىل امليقات الذي ّ

املدينة قلنا له :جيب أن ترجع إىل ذي احلليفة  -أبيار علي  -وحترم منها ،وإذا كان جاء عن طريق

املغرب أو مصر قلنا له :جيب عليك أن ترجع إىل اجلُحفة اليت هي رابغ اآلن وحترم منها ،وإذا كان

جاء من أبو ظيب فالظاهر أنه مير من قرن املنازل ،فإذا كان مير من قرن املنازل قلنا :جيب أن تذهب
إىل قرن املنازل فتحرم منه.
فإذا قال السائل :أان ال أستطيع أن أرجع إىل هذه املواقيت ،قلنا له :إذن أحرم من جدة ،وعليك
عند مجهور أهل العلم فدية تذحبها يف مكة ،وتوزعها على الفقراء.

()240/7

بعد هذا فنقول هلذين الرجلّي اللذين أحرما من جدة :إن العمرة صحيحة ،ولكن على كل واحد
منكما أن يذبح فدية ويوزعها على الفقراء يف مكة .فإن قاال :ليس معنا نقود ،نقول هلما :استغفرا هللا
وتواب إليه ،وليس عليكما شيء سوى ذلك.
[كتاب الدعوة لفضيلة الشيخ ابن العثيمّي رمحه هللا تعاىل (] )76 -75/3
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ذهبت إىل عملي يف جدة فمن أين أحرم؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً

كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1422/10/16
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،فضيلة الشيخ -حفظه هللا ،-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

السؤال :سؤال يتكرر دائماً وهو :أن بعض الناس قد يذهب إىل جدة لغرض معّي ،وهو ذاهب

لغرض ينوي أنه مىت انتهى من عمله أ ّدى العمرة ،مثال ذلك :شخص دعي من مقر عمله يف الرايض

إىل اجتماع إلدارة الشركة يف جدة يف رمضان ،فأع ّد نفسه للسفر هلذا االجتماع ،ونوى أنه مىت انتهى

من االجتماع أحرم من جدة وذهب إىل مكة للعمرة ،فهل تصرفه هذا صحيح؟ وهل يلزمه اإلحرام
من امليقات ،وهو ٍ
آت يف األصل للعمل وليس للعمرة؟ أرجو اإلجابة أبسرع وقت ممكن ،وإرساهلا
على الربيد اإللكرتوين ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

إذا كانت نية العمرة موجودة من حّي سافر إىل مهمته تلك ،فال بد أن حيرم من ميقات بلده كما هو
واضح من سؤالك .وله يف ذلك أحوال هو ابخليار بينها:

 -1أن حيرم من امليقات ،ويذهب إبحرامه إىل عمله ،وينهيه ،مث يذهب إىل مكة ألداء العمرة.
 -2يذهب إىل مكة ،وينهي عمرته ،مث يعود إىل جدة إلهناء عمله.

 -3يذهب إىل جدة من غري إحرام ،فإذا أهنى عمله خرج إىل امليقات ،فأحرم من هناك وأدى عمرته،
وبكل حال فال حيرم من جدة ألهنا ليست ميقاته.
أما إذا ذهب ومل ين ِو العمرة ،ولكن بعد انتهاء عمله رغب يف العمرة ،فإنه حيرم من مكانه هذا ولو
كان من جدة ،أو ما دوهنا ،وهللا أعلم.

()242/7

إحرام املرأة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه
التاريخ 1423/8/22هـ

السؤال

كيف حترم املرأة من امليقات بقصد العمرة؟ وهل يلزمها لباس جديد عند اإلحرام؟

اجلواب

اعلم أن اإلحرام ابلعمرة أو احلج يتحقق مبجرد نية الدخول يف النسك ،فمىت ما نوت املرأة الدخول
يف نسك العمرة فقد أحرمت.
وال يشرتط أن تكون طاهرة ،بل يصح إحرام احلائض والنفساء ،ولكنهما ال تطوفان ابلبيت حىت

تطهرا.

وإذا أحرمت فال جيوز هلا أن تنتقب ،وال أن تلبس القفازين ،ولكن جيب عليها أن تسدل جلباهبا على
وجهها حبضرة األجانب؛ لقول عائشة -رضي هللا عنها":-كان الركبان ميرون بنا ،وحنن ُحم ِرمات مع
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فإذا حاذوا بنا سدلت إحداان جلباهبا على وجهها ،فإذا جاوزوان

كشفناه" .أخرجه أمحد ( ، )23501وأبو داود ( . )1833وأما الثياب ،فليس إلحرام املرأة ثياب
خمصوصة ال يف لوهنا وال يف هيئتها ،بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة اليت ال تكون زينة يف
نفسها ،وال يشرتط أن تكون جديدة.

سر -قبل إحرامها ولو كانت حائضا أو نفساء؛ فإ هن الرسول -صلى
ويستحب هلا أن تغتسل -إن تي ه

هللا عليه وسلم -أمر أمساء بنت عميس -وهي نفساء -أن تغتسل عند اإلحرام .أخرجه مسلم

( ، )1209وأمر عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض .متفق عليه البخاري ( ، )294مسلم
( . )1211كما يستحب هلا تقليم األظفار وإزالة شعر اإلبط والعانة.

()243/7

ويستحب هلا كذلك أن تتطيب إذا كانت حبيث ال جيد الرجال األجانب منها رائحة الطيب ،كما لو
كانت برفقة حمارمها أو مع النساء،؛ حلديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-قالت":كنا خنرج مع رسول

ابلسك -نوع من الطيب -املطيب عند
هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل مكة فنضمد جباهنا ُ

اإلحرام ،فإذا عرقت إحداان سال على وجهها فرياه النيب -صلى هللا عليه وسلم -فال ينهاان" .أخرجه

أمحد ( ، )79/6وأبو داود ( . )1830وإسناده حسن.

أما إذا خشيت أن يشم الرجال األجانب منها رائحة الطيب ،كما لو سافرت للعمرة ابلطائرة فال

ينبغي هلا أن تتطيب؛ ألهنا حبضرة من ختشى عليهم الفتنة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.

()244/7

عدم لبس اإلحرام من امليقات
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سافران من الرايض ابلطائرة ألداء العمرة وعند وصولنا للميقات مل نلبس اإلحرام ولكن نزلنا يف املطار
وبتنا ليلة يف جدة مث لبسنا اإلحرام يف مدينة جدة وذهبنا ألداء العمرة ،فهل هذا العمل يستوجب

الكفارة؟ وما هي الكفارة؟

اجلواب

عليهم إذا كانوا أحرموا من جدة وقد مروا على امليقات فإنه يلزمهم دم لرتكهم اإلحرام من امليقات

فالدم هو شاة ،أو ُسبع بقرة ،أو ُسبع بعري يذبح يف احلرم ويوزع على فقراء احلرم وال أيكلوا منه

شيئاً.

()245/7

اإلحرام ملن له أهل دون املواقيت
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1425/11/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مقيم جبدة منذ أكثر من  15عاماً مع أسريت ،وبسبب ظروف الدراسة لألوالد يف السنوات األخرية

كانت زوجيت ترتدد يف اإلقامة بّي مصر وجدة كل عام ،وستصل من مصر إىل جدة يف شهر ذي
القعدة ،وتنوي احلج هذا العام.

السؤال :هل جيب عليها اإلحرام للحج قبل أن تصل جدة؟ أم جيوز أن حترم من منزلنا يف جدة؟ -
وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

()246/7

فإنه ال ريب أن األصل وجوب اإلحرام من امليقات ملن م هر عليه أو حاذاه ،وهو قاصد احلرم يريد

احلج أو العمرة ،ولكن إذا كان املار أبحد املواقيت من سكان ما دون املواقيت (كجدة مثالً)  ،أو
كان له حمل إقامة ٍ
اثن فيها ،كالقادم من جهة عمل أو دراسة إىل مقر إقامة ٍ
زوج - ،كما يف
أب أو ٍ

حج هذا العام ،فإنه ال يلزمه اإلحرام من امليقات
السؤال -فإنه إذا كان قادماً يف أشهر احلج ،وله نية ٍ
املار به ،بل جيوز له أتخري اإلحرام حىت أييت موعد احلج ،فيحرم من مقر أهله الواقع فيما دون

املواقيت؛ وذلك ألنه حمسوب من أهلها ،وهبذا أفىت مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

كما يف جمموع الفتاوى والرسائل له ( ، )54/17حيث سأله طالب يدرس يف املنطقة الشرقية ،وله

أهل يف جدة ،ويريد احلج فهل حيرم من قرن املنازل؟ أو من سكنه يف جدة مع أهله؟ فأجابه الشيخ:
خمري ما دمت من سكان جدة -دون امليقات -وإذا أحرمت من قرن املنازل فهو أفضل وأوىل؛
"أنت ه
لكونك وافداً ،وأخذت ابألكمل واألحوط ،ولو أنك قصدت أهلك ،مث أحرمت منهم ،فال أبس"،

وهذه الفتوى تتفق مع مقصد شرعي هام ،وهو التيسري على األمة مبا يتماشى مع أدلة الشرع ،إذ لو
قيل بوجوب اإلحرام من امليقات ،أو بوجوب الرجوع إليه عند إرادة الدخول يف نسك احلج -ملن له

حمل إقامة يف احلرم أو دون املواقيت  -ألدى ذلك إىل وقوع املشقة عليه ،إما ببقائه حمرماً حىت يفرغ

من احلج ،أو إبلزامه التحلل بعمرة ،أو ابلرجوع إىل امليقات لإلحرام منه عند أوان احلج ،وال يصح أن
ج املكلف يف مشقة وحرج نفتهما النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة عن هذه الشريعة
يز ه
السمحة اخلالدة ،ال سيما وأن هذا القادم إىل بيت أهله أو زوجه ،رمبا عدل عن نية احلج هذا العام،

ورمبا تكرر خروجه ابختياره إىل خارج املواقيت ،فكان القول بلزوم اإلحرام عليه عند قدومه إجحافاً
به ،وهو يفضي إىل القول أبنه يلزم املقيم يف احلرم ،ومن كان منزله دون
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املواقيت ،فإذا خرج إىل امليقات مث عاد إىل منزله ،وهو ان ٍو لإلحرام ،فإنه يلزمه اخلروج إىل امليقات،
وهذا ال قائل به ،كما قاله ابن قدامة يف املغين ( ، )116/3وهو ال ينسجم أيضاً مع ظاهر النص

النبوي "ومن كان دون ذلك فمن أهله ،حىت أهل مكة يهلون منها" ،وهو يف الصحيحّي من حديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما -هذا ابلنسبة ملن كان له حمل إقامة دون املواقيت.

فأما من مل يكن له حمل إقامة كالقادم من أجل العمل ،أو الزايرة ،فإنه إذا قدم يف أشهر احلج ،وهو
ان ٍو احلج هذا العام ،فظاهر النص أنه يلزمه اإلحرام من امليقات ،وعلى هذا فإنه إما أن حيرم ابحلج

ويبقى على إحرامه -وهذا أمر شاق ،ويعرضه للوقوع يف حمظورات اإلحرام ،ال سيما إذا قدم قبل

موسم احلج مبدة طويلة -وإما أن حيرم بعمرة مث يتحلل منها ،وإما أن يتجاوز امليقات دون إحرام مث

يرجع إليه إذا أراد الدخول يف النسك فيحرم منه ،والقاعدة يف مثل هذا هو أنه كل من أنشأ سفراً إىل
مكان دون املواقيت ،أو إىل مكة ،وكان القصد من إنشاء السفر هو إرادة احلج أو العمرة ،فيلزمه أن

حيرم من املواقيت ،أما لو كان احلج أو العمرة تبعاً مع غريه فال يلزمه يف األظهر .وهللا -تعاىل -أعلم.
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أحرموا قبل امليقات ومل يعلموا بتجاوزه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة/اإلحرام :صفته وأحكامه

التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

كنا يف الطائرة ننتظر إعالن حماذاة امليقات وطال انتظاران ،وبعدها أعلن قائد الطائرة أننا وصلنا جدة،

علماً أنه يف بداية الرحلة أعلن أنه سيحاذي امليقات بعد  50دقيقة ،مع العلم أننا كنا حمرمّي من
الرايض .فما احلكم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
لبس اإلحرام ال يعين اإلحرام والدخول يف النسك ،فإن كنتم قد نويتم اإلحرام أول األمر فال شيء

عليكم وال يلزمكم أن جتددوا اإلحرام مرة أخرى عند حماذاة امليقات ،أما إذا كنتم مل تنووا اإلحرام

عند لبسه وأخرمت النية إىل حماذاة امليقات مث مل تنووا إال يف جدة فعليكم دم جملاوزتكم امليقات بدون
إحرام ،ولو مل يعلن لكم قائد الطائرة ،ذلك ألنه كان من الواجب عليكم السؤال حينما مضت

مخسون دقيقة ومل تسمعوا إعالانً مبحاذاة امليقات .وهللا أعلم.
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مىت حتل املرأة لزوجها احلاج
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية
التاريخ 1423/12/4هـ

السؤال

إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة فهل حيل له النساء مدة أايم التشريق؟

اجلواب

إذا طاف احلاج طواف اإلفاضة ال حيل له إتيان النساء إال إذا كان قد استوىف األمور األخرى ،كرمي
مجرة العقبة ،واحللق أو التقصري ،وعند ذلك يباح له النساء وإال فال .الطواف وحده ال يكفي ،والبد
من رمي اجلمرة يوم العيد ،والبد من حلق أو تقصري ،والبد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي،

وهبذا حيل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فال ،لكن إذا فعل اثنّي من ثالثة أبن رمى وحلق أو قصر

فإنه يباح له اللبس والطيب وحنو ذلك ما عدا النساء ،وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ،فإنه
حيل له الطيب واللباس املخيط ،ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ،لكن ال حيل له مجاع

النساء إال ابجتماع الثالثة :أن يرمي مجرة العقبة ،وحيلق أو يقصر ،ويطوف طواف اإلفاضة ويسعى
إن كان عليه سعي كاملتمتع ،وبعد هذا حتل له النساء .وهللا أعلم.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا (] )358-357/17
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إذا واقع احملرم زوجته
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1423/12/4هـ
السؤال

ماذا جيب على الرجل إذا واقع زوجته وهو حمرم؟

اجلواب

إذا واقع الرجل زوجته وهو حمرم فإما أن يكون حمرماً بعمرة ،أو حمرماً حبج ،فإن كان حمرماً بعمرة فإن

عليه ،إما شاة يذحبها ويتصدق هبا على الفقراء ،وإما أن يطعم ستة مساكّي لكل مسكّي نصف

صاع ،وإما أن يصوم ثالثة أايم ،هو يف ذلك على التخيري .لكن إن كان مواقعته المرأته قبل متام سعي
العمرة فإن عمرته تفسد ،وجيب عليه قضاؤها؛ ألهنا أصبحت فاسدة.

أما إذا كان الوطء يف احلج فإنه جيب عليه بدنة يذحبها ويتصدق هبا للفقراء إذا كان قبل التحلل
األول ،ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه قضاؤه ،مثل لو جامع زوجته يف ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها

قبل التحلل األول ،وحينئذ يفسد حجه ويلزمه االستمرار فيه حىت يكمله ويلزمه أن يقضيه من العام
القادم ،ويلزمه ذبح بدنة يذحبها ويوزعها على أهل احلرم.
أما إذا كان مواقعته لزوجته يف احلج بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاين مثل أن جيامعها بعد أن

رمى مجرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه ال يفسدحجه ،ولكن الفقهاء رمحهم هللا ذكروا
أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه ،فليزمه أن خيرج إىل احلل فيحرم مث يطوف طواف اإلفاضة وهو حمرم

ويسعى سعي احلج.

ويف هذه احلال التلزمه بدنة ،إمنا جيب عليه شاة أو صيام ثالثة أايم ،أو إطعام ستة مساكّي لكل
مسكّي نصف صاع؛ ألن فقهاءان رمحهم هللا يقولون :كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن

حكمه كفدية األداء ،أي أنه خيري اجلاين فيه بّي أن يصوم ثالثة أايم ،أو يطعم ستة مساكّي لكل
مسكّي نصف صاع ،أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء.

()251/7

مث إن كالمنا هذا فيما جيب على الفاعل ،وليس معىن هذا أن األمر سهل وهّي مبعىن أنه إن شاء فعل
هذا الشيء وقام ابلتكفري والقضاء وإن شاء مل يفعله ،بل األمر صعب وحمرم ،بل هو من األمور

الكبرية العظيمة؛ حيث يتجرأ على ما حرم هللا عليه ،فإن هللا يقول" :فمن فرض فيهن احلج فال رفث

وال فسوق وال جدال يف احلج" [البقرة. ]197:

ويف هذه املناسبة أريد أن ننبه على مسألة يظن بعض الناس أن اإلنسان فيها خمري ،وهي ترك الواجب
والفدية؛ يظن بعض الناس أن العلماء ملا قالوا :يف ترك الواجب دم ،أن اإلنسان خمري بّي أن يفعل

هذا الواجب أو أن يذبح هذا الدم ويوزعه على الفقراء ،مثال ذلك؛ يقول بعض الناس :إذا كان يوم

علي املبيت يف مىن ورمي اجلمرات ومها واجب
العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إىل بلدي ويبقى ّ

من واجبات احلج .فأان أفدي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن أن اإلنسان خمري بّي فعل واجب

وبّي ما جيب فيه من الفدية .واألمر ليس كذلك ،ولكن إذا وقع وصدر من اإلنسان ترك واجب
فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة واالستغفار.
[كتاب الدعوة لفضيلة الشيخ ابن عثيمّي رمحه هللا تعاىل (] )74-72/3
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لبس الشراب للحاجة يف احلج

اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1425/05/17هـ

السؤال

ما حكم لبس الشراب (اجلورب) للحاجة أايم احلج؟

اجلواب

لبس شراب الرجلّي أو اليدين ابلنسبة للرجل حمظور من حمظورات اإلحرام ،فإن احتاج إليه احملرم
حلاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثالثة أايم ،أو إطعام ستة مساكّي لكل مسكّي نصف صاع من
الرب أو األرز أو ذبح شاة .أما املرأة فيجوز هلا لبس الشراب ،وال جيوز هلا لبس القفازين.
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هل جيب أن تكشف املرأة وجهها إذا أحرمت؟
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية
التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

هل جيب على املرأة كشف وجهها يف احلج وهي حمرمة؟ وما حكم كشف الوجه للمرأة يف احلج؟ وما
هي كيفيته؟ بعض العلماء أفىت بكشفه ،ولكن قال :جيب أن يغطى عند حضور الرجال ،فكيف

واحلرم كله زحام ورجال مع نساء؟ وهل يكون على املرأة شيء إذا سرتت وجهها طوال احلج؟.
اجلواب
املرأة احملرمة ُمتنع من شيئّي كما أمر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  " -ال تنتقب املرأة وال تلبس

القفازين" أخرجه البخاري ( )1838من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -والنقاب :شيء ُخياط

على قدر الوجه وتلبسه املرأة ،ويكون مالصقاً للوجه ومثله الربقع ،فهذا ال جيوز للمرأة لبسه وهي
تفصل على قدر األيدي وتلبسها املرأة ،فاملرأة يف احلج جيب
حمرمة ،وكذلك القفازان ،وهي اليت ّ

عليها أن ترتك هذين ،وأال تلبس الربقع والنقاب والقفازين ،فاملرأة تكشف وجهها إذا كانت حبضرة

النساء أو جالسة وحدها ،أو عند حمارمها ،أما عند مالقاة الرجال األجانب فإهنا تُسدل مخارها من

فوق رأسها على وجهها ،وهذا ليس ممنوعاً ،وليس على املرأة شيء إذا أسدلت هذا اخلمار على
وجهها طوال مدة احلج ،ولكن املمنوع هو النقاب والربقع واللثام والقفازان .وهللا أعلم.
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اعتمرا ومل يتذكرا التقصري إال بعد شهرين
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1423/5/20

السؤال

أخذت أان وزوجيت عمرة واتفقنا على التقصري إذا وصلنا السيارة ،ومل نتذكر بعدها إال بعد مضي

شهرين منها ،وقال لنا بعض اإلخوة :ما دام األمر نسياانً فال شيء عليكما واحلمد هلل ،وجهوان

وفقكم هللا.
اجلواب

إن كان حصل منكما مجاع قبل التقصري فعلى كل واحد منكما هدي جربان يذبح يف مكة لفقراء
احلرم ،وإن مل حيصل شيء من هذا فال أبس بتأخري التقصري ،وإن عجزمتا أو أحدكما عن اهلدي
فيكفي عن كل واحد منكم صيام عشرة أايم.
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استعمال العطر بعد اإلحرام
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1422/11/14
السؤال

كنت مسافراً ألداء العمرة يف شهر رمضان املبارك ،وعندما كنت يف طريقي إىل جدة -حيث كنت
مسافراً ابلطائرة ،-قال يل زميلي يف الطائرة :إنه جيوز أن ننوي قبل وصول امليقات وال داعي أن

ننتظر إعالم كابنت الطائرة بقربنا من امليقات ،وفعالً هذا ما حدث ،وبعد ذلك قدمت وجبة العشاء
لنا ،وبعد أن انتهيت من دون ما أشعر تناولت املنديل املعطهر الذي عادة ما يرافق وجبات األكل،

وفتحته وق هربته من أنفي ومسحت به شفايفي ،وبسرعة تذكرت أين نويت اإلحرام ،فهل علي شيء؟
مع العلم أين نويت اإلحرام عند اقرتابنا من امليقات مرة اثنية؛ ألنه مل يكن قليب مطمئن لرأي زميلي

ففضهلت إعادته مرة أخرى .أفيدوين أفادكم هللا.
اجلواب

إذا نوى اإلنسان احلج أو العمرة قبل وصول امليقات فإنه يصح إحرامه وينعقد مع الكراهة ،أما
استعمال املنديل املعطهر بعد عقد النية وقبل الوصول إىل امليقات فإنه قد ارتكب حمظوراً ،فإن كان

جاهالً أو انسياً فال شيء عليه ،وإن كان متعمداً فعليه فدية وهي :إطعام ستة مساكّي لكل مسكّي
نصف صاع (أي كيلو ونصف الكيلو) من األرز أو القمح أو غريها ،أو صيام ثالثة أايم متتابعة أو

متفرقة ،أو ذبح شاة فتذبح يف مكة وتوزع على فقراء احلرم.
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اعتمرت وهي حائض مث تزوجت فما احلكم

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1422/12/11
السؤال

حياء منهم ،وطافت وسعت وقصرت،
هناك بنت نوت العمرة مع أهلها ،وكانت حائضاً ومل ختربهم ً

وفعلت ما يفعله املتحلل واعتمرت بعدها ،ولكن ليس بنية القضاء ،مث تزوجت ،فقيل هلا :أبن عقدك
ابطل؛ ألنك ما زلت حمرمة من تلك العمرة ،فهل هذا صحيح؟ وهل يلزمها إعادة العقد؟

اجلواب

ما دام أهنا اعتمرت بعد ذلك مبدة ،فإن هذا هو التنفيذ لعمرهتا األوىل اليت نوهتا أول مرة؛ ألن

طوافها وسعيها وتقصريها يف املرة األوىل كله غري معترب ،وهي ال تزال يف إحرامها؛ ألن من شرط
ٍ
وحينئذ سعيها
الطواف أن تكون على طهارة اتمة ،وهي طافت وهي حائض فطوافها غري صحيح،
وتقصريها غري صحيح ،فبقيت حمرمة هذه املدة الطويلة ،حىت أهنا جاءت مرة اثنية وأدت العمرة،

وتقول :إهنا نوت إبحرام جديد ،لكنه يف احلقيقة هي من حّي إحرامها األول ال تزال إبحرام حىت

نفذت ذلك يف املرة الثانية أبن طافت وسعت وقصرت وحتللت من عمرهتا ،وعلى هذا فيكون عقدها
للنكاح صحيح وال شيء فيه ،ولكن عليها فدى ،وهي ما بّي العمرتّي ،فدية عن مس الطيب،

وفدية عن تقليم األظافر ،وفدية عن األخذ من شعرها ،هذه عليها من كل واحدة أن تطعم ستة
مساكّي ،أو تصوم ثالثة أايم ،أو أن تذبح شاة عن كل واحدة.
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ضابط تغطية الرأس للمحرم

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1422/12/6
السؤال

ما الضابط يف تغطية الرأس للمحرم ،مبعىن لو محل على رأسه بعض متاعه ،هل ذلك يعد من تغطية

الرأس؟
اجلواب

محل بعض املتاع على الرأس ال يعد من التغطية املمنوعة إذا مل يفعل ذلك حيلة ،وإمنا التغطية احملرمة

هي :ما يغطى هبا الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ،وحنو ذلك مما يغطى به الرأس ،وكالرداء والبشت

وحنو ذلك .أما محل املتاع فليس من الغطاء احملرم كحمل الطعام وحنوه إذا مل يفعل ذلك احملرم حيلة؛

ألن هللا سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ،وهللا ويل التوفيق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السابع عشر
ص (. ] )115
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أدت العمرة منتقبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

والديت قامت أبداء العمرة لعدة مرات ،وهي منتقبة وقد رفضت الكشف عن وجهها أثناء مناسك
العمرة لعدم شعورها ابالرتياح لذلك ،فما احلكم؟

كما أهنا أخذت عمرة مع امرأة أخرى فقط بدون حمرم هلما -ال هي وال املرأة األخرى -فما احلكم؟
مع العلم أن معظم عمراهتا بدون حمرم ،إال أن معها جمموعة من النساء ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الواجب على املرأة املعتمرة أو احلاجة أن جتتنب لبس الربقع والقفازين ،فإن لبستهما جاهلة أو انسية

فال حرج ،وإن كانت عاملة عامدة أمثت وعليها فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكّي أو صيام

ثالثة أايم.

وأما حكم عمرهتا من غري حمرم فصحيحة إال أن فعلها حمرم؛ حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه":-ال
حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم" رواه البخاري (، )1088
ومسلم ( ، )1339واللفظ له.
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مزيل العرق للمحرم
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1423/9/1هـ

السؤال

هل جيوز لكل من السيدات أو الرجال استعمال مزيل العرق أثناء اإلحرام أم هذا يعد كاستعمال

الطيب املنهي عنه؟ وإذا كان ال جيوز استخدامه ،فما البديل املسموح به ،لتجنب رائحة العرق وإيذاء

اآلخرين؟
اجلواب

استعمال مزيل العرق للمحرم أو للمحرمة حبسب هذا املزيل فإن كان مشتمالً على طيب ،أي فيه

رائحة عطر فال جيوز استعماله ،وإن مل يكن فيه رائحة طيب فال حرج يف استعماله ،وأما البديل فهو
واضح ،وهو أي مزيل ٍ
خال من الطيب ،وهللا  -تعاىل  -أعلم.
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جامع زوجته بعد التحلل األول

اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/حمظورات اإلحرام والفدية

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

احلمد هلل لقد حججت أان وزوجيت ،وبعد التحلل األول حيث حلقت رأسي وأثناء املبيت يف مىن
جامعت زوجيت يف اليوم الثالث من املبيت يف مىن ،وبعد ذلك اتضح يل أهنا مل تقص شعرها ،أي يف

التحلل األول ،فهل كان حجنا صحيحاً؟ وماذا جيب علينا اآلن؟ .أفيدوان أفادكم هللا ،وجزاكم هللا
عنا خري اجلزاء.

اجلواب
إذا كنت مل تطف طواف اإلفاضة وإمنا رميت وحلقت فيلزمك كفارة :شاة ،وعند بعض العلماء
يلزمك أن حترم من احلل مث تطوف طواف اإلفاضة ،أما إن كان وقع ذلك بعد طواف اإلفاضة والرمي
واحللق فليس عليك شيء عند مجهور الفقهاء ،أما الزوجة إن كانت مل حتل التحلل األول وكانت

مطاوعة فقد فسد حجها ،ويلزمها أن تقضيه وتفتدي ببدنة أو ببقرة أو بسبع شياه ،وحترم ابحلج
لقضاء ما أحرمت به من احلج الفاسد ،لقوله تعاىل" :واحلرمات قصاص" [البقرة. ]194:
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طواف الوداع للمعتمر
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/صفة العمرة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

سائل يسأل يف حكم طواف الوداع للمعتمر؟

اجلواب

الذي يظهر أن العمرة ال وداع هلا .ولكن إذا بقي يف مكة وقتاً طويالً كيوم أو يومّي أو ثالثة فأراد أن
خيرج فعليه أن يودع ألن الوداع للبيت على كل خارج من مكة .وهللا أعلم.
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نسيت التقصري يف العمرة

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/صفة العمرة

التاريخ 1423/6/15هـ
السؤال

لدي أخت متزوجة ،وم هن هللا علينا ابلعمرة ،وعند الرجوع وجدت أخيت أهنا مل تقصر بعضاً من شعرها

نسياانً ،فما احلكم؟

اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /ما حكم من نسي التقصري من شعره بعد عمرته؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
جـ /بسم هللا واحلمد هلل ،يقصر مىت ذكر ذلك ،ولو رجع إىل بالده ،فمىت ذكر خيلع ثيابه ويلبس
اإلزار ويقصر ،وإن قصر وعليه ثيابه جهالً منه ،فال حرج ،واحلمد هلل.
[فتاوى ابن ابز من كتاب الدعوة اجلزء الرابع صـ164ـ] .
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اعتمرت ونسيت التقصري
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/صفة العمرة

التاريخ 1422/11/9
السؤال

تقول قريبيت :إهنا ذهبت للعمرة يف إحدى السنوات ،وعند انتهاء العمرة عادت إىل بلدها ،ولكنها ال

تذكر إن كانت قد قصت شعرها أم ال؟ وبعد عام أدت العمرة من جديد ،وقد أمتت أركاهنا كاملة

ومنها قص الشعر ،فهل عليها كفارة؛ ألهنا مل تقص شعرها يف العمرة األوىل؟
اجلواب

أخيت  -ابرك هللا فيك -أعمال العبادات مهمة جداً ،وخصوصاً احلج والعمرة ففيهما فضل عظيم،
ولذا ينبغي االهتمام هبا غاية االهتمام ولو بتسجيل أعمال احلج والعمرة يف ورقة ،وكلما انتهى من

عمل شطب عليه وعرف الباقي ،وخصوصاً أن أعمال العمرة قليلة جداً ،فهي إحرام ،وطواف،
وسعي ،وحلق أو تقصري ،فعلى املسلم أن يتعلم ويهتم ابلعمل حىت ال يقع يف اخلطأ.

أما من ترك التقصري يف العمرة فقد ترك واجباً ،وعليه ذبيحة من املعز أو الضأن تذبح يف احلرم،

وتوزع على مساكّي احلرم ،فعلى قريبتك ذبيحة ،ولو أخذت بعد ذلك عشرين عمرة؛ ألن كل عمرة

مستقلة عن األخرى ،وهلا فضلها وعملها ،وتلزم ابلشروع فيها ،علماً أن هذا الدم إكمال ملا نقص
من العمرة ليكمل األجر ،وفق هللا اجلميع لطاعته.
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صفة العمرة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/صفة العمرة
التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أنوي الذهاب ألداء العمرة -إبذن هللا -أرجو أن توضحوا يل كيف تؤدى؟ وما هي شعائرها

ومناسكها خاصة ما يتعلق ابلنساء؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فهذه نبذة خمتصرة عن أعمال مناسك العمرة:

( )1إذا وصل من يريد العمرة إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتنظف ،وهكذا تفعل املرأة ولو
كانت حائضاً أو نفساء ،غري أهنا ال تطوف ابلبيت حىت تطهر وتغتسل ،ويتطيب الرجل يف بدنه دون

مالبس إحرامه ،فإن مل يتيسر االغتسال يف امليقات فال حرج ،ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة
قبل الطواف -إذا تيسر ذلك.-

ورداء ،ويستحب أن يكوان أبيضّي نظيفّي،
( )2يتجرد الرجل من مجيع املالبس املخيطة ويلبس إزاراً ً
أما املرأة فتحرم يف مالبسها العادية اليت ليس فيها زينة وال شهرة.

( )3مث ينوي الدخول يف النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائالً":لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" وإن
خاف احملرم أال يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو وحنوه شرع له أن يشرتط عند

إحرامه ،فيقول":":فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين" حلديث ضباعة بنت الزبري -رضي هللا

عنها ،-مث يليب بتلبية النيب -صلى هللا عليه وسلم-وهي":لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك

لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك" ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر هللا -سبحانه-

ودعائه حىت يصل إىل البيت (الكعبة) .

( )4فإذا وصل إىل املسجد احلرام قدم رجله اليمىن عند الدخول ،وقال":بسم هللا ،والصالة والسالم

على رسول هللا ،أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم اللهم افتح يل
أبواب رمحتك".
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( )5فإذا وصل إىل البيت قطع التلبية مث قصد احلجر األسود واستقبله مث يستلمه بيمينه ويقبله -إن
تيسر ذلك -وال يؤذي الناس ابملزامحة ،ويقول عند استالمه":بسم هللا وهللا أكرب" فإن شق التقبيل
استلمه بيده أو بعصا أو حنوها وقبل ما استلمه به فإن شق استالمه أشار إليه ،وقال":هللا أكرب" وال

يقبل ما يشري به ،ويشرتط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من احلدث األصغر واألكرب؛
ألن الطواف مثل الصالة غري أنه رخص فيه الكالم.

( )6جيعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط ،وإذا حاذى الركن اليماين استلمه بيمينه -إن

تيسر -ويقول":بسم هللا وهللا أكرب" وال يُقبله ،فإن شق عليه استالمه تركه ومضى يف طوافه وال يشري

إليه وال يكرب؛ ألن ذلك مل ينقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-أما احلجر األسود فكلما حاذاه
استلمه وقبله -كما ذكران سابقاً -وإال أشار إليه وكرب ،ويستحب الرمل -وهو :اإلسراع يف املشي

مع تقارب اخلطى -يف الثالثة األشواط األوىل من طواف القدوم للرجل خاصة ،كما يستحب للرجل
أن يضطبع يف طواف القدوم يف مجيع األشواط ،واالضبطاع :أن جيعل وسط ردائه حتت منكبه األمين
وطرفيه على عاتقه األيسر ،ويستحب اإلكثار من الذكر والدعاء مبا تيسر يف مجيع األشواط ،وليس
يف الطواف دعاء خمصوص وال ذكر خمصوص ،بل يدعو ويذكر هللا مبا تيسر من األذكار واألدعية

ويقول بّي الركنّي":ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" يف كل شوط؛ ألن
ذلك اثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخيتم الشوط السابع ابستالم احلجر األسود وتقبيله -

إن تيسر -أو اإلشارة إليه مع التكبري حسب التفصيل املذكور آنفاً ،وبعد فراغه من هذا الطواف
يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
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( )7مث يصلي ركعتّي خلف املقام -إن تيسر -فإن مل يتمكن من ذلك صالمها يف أي موضع من
املسجد ،يقرأ فيهما بعد الفاحتة "قل اي أيها الكافرون" يف الركعة األوىل ،و"قل هو هللا أحد" يف الركعة

الثانية ،هذا هو األفضل ،وإن قرأ بغريمها فال أبس ،مث بعد أن يسلم من الركعتّي يقصد احلجر األسود
-إن تيسر ذلك.-

( )8مث خيرج إىل الصفا فريقاه أو يقف عنده والرقي أفضل -إن تيسر ،-ويقرأ قوله -تعاىل":-إن

الصفا واملروة من شعائر هللا" ،ويستحب أن يستقبل القبلة وحيمد هللا ويكربه ويقول":ال إله إال هللا
وهللا أكرب ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،ال إله إال

هللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده" مث يدعو مبا تيسر رافعاً يديه ويكرر هذا

الذكر والدعاء ثالث مرات ،مث ينزل فيمشي إىل املروة حىت يصل إىل العلم األول فيسرع الرجل يف
املشي إىل أن يصل إىل العلم الثاين ،أما املرأة فال يشرع هلا اإلسراع؛ ألهنا عورة ،مث ميشي فريقى املروة

أو يقف عندها والرقي أفضل -إن تيسر -ويقول ويفعل على املروة كما قال وفعل على الصفا ،مث

ينزل فيمشي يف موضع مشيه ويسرع يف موضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا يفعل ذلك سبع مرات

ذهابه شوط ورجوعه شوط ،وإن سعى راكباً فال حرج وال سيما عند احلاجة ،ويستحب أن يكثر يف

سعيه من الذكر والدعاء مبا تيسر ،وأن يكون متطهراً من احلدث األكرب واألصغر ولو سعى على غري

طهارة أجزأه ذلك.

( )9فإذا كمل السعي حيلق الرجل رأسه أو يقصره واحللق أفضل ،وإذا كان قدومه مكة قريباً من

وقت احلج فالتقصري يف حقه أفضل ليحلق بقية رأسه يف احلج ،أما املرأة فتجمع شعرها وأتخذ منه

قدر أمنلة فأقل ،فإذا فعل احملرم ما ذكر فقد متت عمرته واحلمد هلل ،وحل له كل شيء حرم عليه
ابإلحرام.

وفقنا هللا وسائر إخواننا املسلمّي للفقه يف دينه والثبات عليه ،وتقبل من اجلميع إنه -سبحانه -جواد
كرمي.
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وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى أصحابه وأتباعه إبحسان إىل يوم الدين.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا-425/17( -
. ] )430
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اعتمرت وهي حائض
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب احلج والعمرة/صفة العمرة
التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

سؤايل هو أين قرأت لكم فتوى ألحد املشايخ ،وهي خبصوص العمرة وهو أنين أديت العمرة وكنت

حائضاً ،وطفت وسعيت وعملت مجيع مناسك العمرة وأان على غري طهارة ،وهذا تقريباً قبل مخس

سنوات حياءً مين ،وكنت وقتها غري متزوجة ،مث تزوجت وذهبت مع زوجي وأديت عمرة ،ولكن دون

أن أنوي أهنا قضاء عن عمريت األوىل ......واآلن ماذا يلزم علي؟ هل عقد الزواج ابطل؟ وما هو
عقد الزواج؟ ماذا أفعل؟ أفيدوان جزاكم هللا تعاىل خرياً فإنين حمتارة يف هذا!!.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أرى أن هذه العمرة فاسدة ،وأن هذه املرأة مل تتحلل من عمرهتا ،وأن عليها فدية عن كل حمظور،

واحملظورات ثالثة يف حق النساء ،وهي األخذ من الشعر وقص األظافر واستعمال الطيب ،ففي كل
واحد صيام ثالثة أايم ،أو إطعام ستة مساكّي من مساكّي احلرم ،والصيام يصح يف كل مكان ،وعليها
دم عن مجاع زوجها هلا قبل التحلل يذبح ملساكّي احلرم ،ونعتقد أن عقد النكاح فاسد ،فالبد من

جتديده ،وما حصل فعفا هللا عنه ،وتكون العمرة اجلديدة مكملة لتلك العمرة الفاسدة وإن مل تنو أهنا
تكميل هلا ،وهللا أعلم.
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طواف الوداع قبل إكمال النُسك
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1422/4/7

السؤال

زوجيت طافت للوداع وسعت الساعة  11صباحاً خوفاً من الزحام ،بعد أن أانبتين لرمي اجلمرات بدالً
عنها ،علماً أبين رميت اجلمرات بعد الظهر أي طافت الوداع قبل أن أرمي نيابة عنها اجلمرات ،فما

احلكم جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

يف هذه احلالة جيب على زوجتك دم (ذبيحة تذبح يف مكة ،وتوزع على فقراء احلرم) ؛ لكوهنا طافت
الوداع قبل استكمال مناسك احلج.
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صعود السالمل ليس من الطواف!

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1422/10/30
السؤال

كنت يف احلج أان والوالده ويف طواف الوداع طفنا ثالثة أشواط وأكملنا األربع الباقية يف السطح
بسبب الزحام الشديد علماً أننا حسبنا صعودان مع السالمل من الطواف ،هل فعلنا صحيح؟ أفيدوان

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن كان إكمال الطواف يف السطح من عند منتهى الطواف يف األسفل أو قبله حبيث مل يرتك شيء من
الطواف ،فالطواف صحيح ،وإن ترك شيء من الطواف بسبب الصعود حبيث كان الطواف يف

السطح من بعد منتهى الطواف يف األسفل ،فال يصح هذا الطواف ،لرتك جزء من الطواف ابلبيت،
وقد قال هللا تعاىل ":وليطوفوا ابلبيت العتيق" [احلج. ]29:

وإذا مل يصح الطواف فقد تُرك واجب من واجبات احلج جيب على كل واحد منكم دم عند مجهور
أهل العلم يذبح يف حرم مكة ويوزع على فقرائه ،وابهلل التوفيق.
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طاف من داخل احلجر
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1422/11/12

السؤال

اعتمر رجل وطاف أربعة أشواط من داخل حجر إبراهيم ،مث رجع إىل بلده ،ما حكمه؟ وما الواجب
عليه اآلن؟

اجلواب

ال أدري هل يقصد داخل حجر إمساعيل ،أم داخل مقام إبراهيم؟ لكن لعل قصد السائل حجر

إمساعيل؛ ألن الطواف أغلبه ما بّي الكعبة ومقام إبراهيم ،ولعل الذي أشكل على السائل هو أنه
طاف من داخل حجر إمساعيل.

ٍ
وحينئذ فطوافه
جزء من حجر إمساعيل هذا من الكعبة ،فالذي يطوف من داخله مل يطف ابلكعبة،

يُع ّد غري صحيح ،والسعي ال يصح إال بعد طواف صحيح ،واحللق أو التقصري ال يكون إال بعد متام

العمرة ،فهذا الرجل الذي ذكر ال يزال يف حال إحرام ،وعليه أن يرجع إىل مكة وأن يك همل عمرته؛

ألن ما فعل سابقاً كله غري صحيح ،ويطوف سبعة أشواط على الكعبة وعلى حجر إمساعيل ،ويسعى

ختل إبحرامه فإن عليه أن يوضحها ،لكن ال
بعد ذلك مث حيلق شعره أو يقصر ،وإذا حصل له أمور ُّ
مانع من أن نفرتض افرتاضات نتوقع حصوهلا ،فإذا كان له زوجة وجامعها فإنه جيب عليه أن يعيد

إحرامه ويك همل عمرته األوىل ،مث بعد ذلك يلزمه أن أييت بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء ،ويلزمه مع
هذا أن يذبح شاة مبكة ألنه أفسد إحرامه مبعاشرته لزوجته قبل أن يتحلل ،هذا وهللا أعلم .وصلى هللا

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل احلدث أثناء الطواف يبطله؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1424/12/27هـ
السؤال

ما حكم من أحدث أثناء الطواف من اخلوف ،حيث إنه شخص كبري ابلسن ،ودعت احلاجة إىل محله
أثناء الطواف فخاف وأحدث ،ما حكم عمرته وهل يلزمه شيء؟

اجلواب

احلدث أثناء الطواف ال يفسد الطواف يف أصح قويل العلماء ،فإذا كان أمت طوافه بعد احلدث مث
سعى وحلق أو قصر فال شيء إن شاء هللا عليه.

()273/7

طواف الطفل
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1423/1/27
السؤال

ما حكم محل األطفال الصغار أثناء الطواف ،مع أنه ينظف قبل الطواف لكن الطفل خيرج منه جناسة

وال يشعر هبا حامله ،وإذا كان هذا الطفل قد أحرم كيف تتم عمرته ،هل طوافه مع الذي حيمله
يكفيه أو يطاف به مستقالً؟ أرجو التوضيح.

اجلواب

جيوز لك أن حتمل الطفل يف الطواف وإن مل يكن الطفل طاهراً؛ ألن طهارته ليست شرطاً لصحة

طوافه ،لكن ينبغي أن يكون الطفل متطهراً من النجاسة ،وإذا كان الطفل قد أحرم فيفعل به وليه كما
يفعل الكبري من إحرام وطواف وسعي وتقصري ،وإذا طاف به من حيمله فاألحوط أن يطوف به طوافاً

مستقالً ويسعى به كذلك ،وقد قال مساحة الشيخ /ابن ابز" :فإن نوى احلامل الطواف عنه وعن

احملمول أجزأه ذلك يف أصح قويل العلماء؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل أيمر اليت سألته

عن حج الصيب أن تطوف له وحده ،ولو كان ذلك واجباً لبينه النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-

ولكن األفضل أن يطوف لنفسه طوافاً مستقالً ،ويسعى لنفسه سعياً مستقالً احتياطاً للعبادة ،وهللا

أعلم.
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اختيار ابن تيمية يف طواف الوداع للمعتمر
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1424/12/24هـ
السؤال

ما حكم طواف الوداع يف العمرة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية؟ ويف أي كتاب ذكر ذلك؟

اجلواب

طواف الوداع يف العمرة عند ابن تيمية  -رمحه هللا  -ويف احلج ويف غريها ،يراه واجباً مستقالً ،ليس
من متام حج وال عمرة ،ولكنه جيب على كل من خرج من مكة ،وهلذا من أقام مبكة ال يودع ،وهذا
القول مذكور يف :جمموع فتاوى ابن تيمية ( ، )6/26وهللا أعلم.
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حاضت قبل طواف اإلفاضة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه
التاريخ 1425/07/1هـ

السؤال

حاضت امرأة قبل طواف اإلفاضة ،وهي مرتبطة ابلسفر مع رحلة احلج اليت أتت معها قبل أن تطهر

من احليض ،فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أهنا ال تستطيع التأخر عن رحلتها يف العودة ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

ابلنسبة للمرأة اليت حاضت قبل طواف اإلفاضة ال ختلو من حالّي:

األول :أن تكون قادمة من بالد بعيدة؛ كبالد املغرب وابكستان ،واهلند ،وحنو ذلك من البالد

البعيدة ،فهذه على رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -هلا أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاين :أن تكون قادمة من بالد قريبة؛ كأن تكون داخل اململكة العربية السعودية ،أو تكون من بالد
اخلليج ،فهذه ال جيوز هلا أن تطوف وهي حائض ،بل تنتظر حىت تطهر ،أو تذهب مث بعد ذلك ترجع

إذا طهرت ،وإذا ذهبت فإهنا ال تزال حمرمة ومل حتل التحلل الثاين ،فال جيوز لزوجها أن يقرهبا حىت
حتل التحلل الثاين.
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طواف الوداع ألهل جدة
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه
التاريخ 1424/12/19هـ

السؤال

اختلفت اآلراء حول طواف الوداع ألهل جدة ،أفيدوان أفادكم هللا ونفع بعلمكم وزادكم هللا علماً،
ومجع بيننا يف اجلنة إن شاء هللا.
اجلواب
أح ُد حىت يكون آخر عهده ابلبيت"
أهل جدة جيب عليهم طواف الوداع بنص احلديث" :ال ينفرن ُ
رواه مسلم ( )1327من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنه  -أو كما قال ،فكل خارج من مكة

بعد احلج عليه طواف وداع .وهللا أعلم.

()277/7

عدد أشواط الطواف
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1423/9/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد أن أطوف طواف تنفل فهل جيب علي أن أكمل سبعة أشواط؟ أم أنين أطوف ما استطعت مثالً
ثالثة أشواط مث أنصرف ،أو مثانية أشواط أو  12أو  13إخل ،يعين من غري تقيد بعدد حمدد؟ أريد
جواابً حول هذا السؤال ،علماً أنين كنت أقوم بذلك فأطوف ما استطعت وال أتقيد بعدد معّي وبعد
ذلك أنصرف( .وهنا أقصد طواف التنفل) .

اجلواب
جيب أن يكون كل طواف سبعة أشواط ،سواء كان ركناً من أركان احلج والعمرة أو واجباً ،أو مسنوانً،
أو تطوعاً مطلقاً ،وال مانع إذا أكمل السبعة أن يستأنف سبعة أخرى ،وإذا أقيمت الصالة وهو مل

يكمل طوافه دخل يف الصالة مث أكمل ما بقي عليه من السبعة ولعل األوىل أالّ حيتسب الشوط الذي
قطعه قبل أن يتمه إىل احلجر األسود ،خروجاً من اخلالف.
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هل جيب الطواف عند كل ٍ
دخول للحرم؟!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه
التاريخ 1426/09/26هـ

السؤال

من املعلوم أن حتية احلرم الطواف ،فهل جيب الطواف عند كل دخول للحرم أو فقط يف أول مرة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فالداخل للحرم ال خيلو من حالّي:
احلالة األوىل :أن يدخل لكي يطوف ،فهذا حتية البيت ابلنسبة له الطواف ،مث بعد ذلك يصلي ركعيت
الطواف ،ويغنيه ذلك عن حتية املسجد.

احلالة الثانية :أن يدخل املسجد ال ألجل الطواف ،وإمنا لكي يصلي أو يقرأ أو حيضر دروس أهل

العلم ،فتحية املسجد "أن يصلي ركعتّي"؛ حلديث أيب قتادة -رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتّي" .أخرجه البخاري
( ، )1167ومسلم (. )714
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طاف شوطّي فقط
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

وفقين هللا -عز وجل -ألداء فريضة احلج أان وزوجيت ،وقد آثران أن نؤجل طواف اإلفاضة وجنعله مع
طواف الوداع بنية واحدة ،ولكن املشكلة أننا بعد الوصول للحرم الشريف كان الزحام شديداً جداً
يف الطواف ،وكان الوقت بعد صالة العشاء مباشرة يوم الثاين عشر ،فحاولنا الطواف يف السطح ويف
الدور الثاين ويف الدور األول ،ومل نستطع إال طواف شوطّي فقط ،وكان الزحام شديداً ،وكنا أيضاً
منهكّي ومتعبّي للغاية ،فعدان إىل الرايض ومل نكمل طوافنا ،علماً أنين جامعت زوجيت بعد عودتنا

للرايض1.ـ هل حجنا هذا صحيح؟ وهل ال زلنا حمرمّي ،ومل نتحلل التحلل الثاين ،وماذا يلزمنا من
القضاء ،علماً أن حجنا قران وقد سقنا اهلدي يف وقته؟ وحال وصولنا ملكة املكرمة (يوم  7ذي

احلجة ليلة أو فجر  8ذي احلجة) قمنا بتأدية العمرة وطفنا وسعينا .فهل جيزئ طوافنا شوطّي يف

الوداع ونية اإلفاضة أيضاً؟ وهل لنا العذر حيث وصل بنا الزحام ،وتداخلت العرابت مع املشاة يف

الطواف ،وأصبح التنفس صعباً للغاية ،وانتظران ولكن الزحام أصبح يف ازدايد ،إىل أن قررت أن أعود
وأطلب الفتوى فيما بعد وهللا العامل ابلنية .وفقنا هللا وإايكم ونفعنا بعلمكم وهللا حيفظكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

طواف اإلفاضة ركن يف احلج ال يسقط أبداً ،فيجب أن أتيت أنت وزوجتك وتطوفان طواف اإلفاضة،

وعلى كل واحد منكما فديتّي شاتّي تذحبان يف مكة ،وتوزع على فقراء احلرم ،عليك ذبيحتّي ،وعلى

زوجتك ذبيحتّي ،للجماع ،وترك طواف الوداع .وهللا أعلم.
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هل للنفر من عرفة طريق معّي؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الوقوف بعرفة

التاريخ 1425/06/30هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابلنسبة للنفر من عرفة إىل مزدلفة ،هل يشرتط أن السري يكون ابجتاه مزدلفة؟

وهل جيوز يل أن أسلك الطريق اجملانب لعرفة ،وهو طريق الطائف ،سواء من جهة حي املعايل أو من

جهة أخرى ،وأدخل مزدلفة من اخللف بعدما أمر على حي العزيزية؟.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ،ال أبس بذلك ،املهم أن يكون اإلنسان بعد االنتهاء من عرفة يتجه إىل مزدلفة ،وكونه يسلك

طريقاً عن ميّي مزدلفة ،أو عن مشاهلا فال يؤثر هذا ،وإن كان األفضل أن يكون يف الطريق األكثر

اختصاراً ،ولكن إذا وجد أن فيه زحاماً وسلك الطريق السريع ،طريق الطائف مكة  -مثالً -فإنه ال
أبس هبذا  -إن شاء هللا.-
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إجزاء الوقوف بعرفة نسياانً
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الوقوف بعرفة

التاريخ 1424/10/15هـ

السؤال

قال النووي يف اجملموع (( : )17/8وألنه لو وقف بعرفة انسياً أجزأه ابإلمجاع) فما صورة ذلك؟ وهل

هذا اإلمجاع اثبت؟
اجلواب

إذا وقف بعرفة وهو مسلم عاقل صح حجه إبمجاع الفقهاء األربعة إذا كان زمن الوقوف ،ألن

الوقوف بعرفة ال يشرتط له إرادة ،وإمنا هو جمرد دخوهلا أو املرور هبا بسرعة حىت النائم ،واجلاهل،
والدليل على ذلك حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-وقد أتى عرفات  " ...انظر الرتمذي
( )891وأمحد ( )15775واحلديث صححه األلباين ،وقد أاتها ،وهللا أعلم.

()282/7

حجت ونسيت التقصري
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/احللق والنحر
التاريخ 1424/6/12هـ
السؤال

حججت قبل عامّي ونسيت التقصري ومل أذكره إال اآلن ،فما احلكم علماً ًُ أبين حججت أان ووالديت
وكالان نسي التقصري ،وهل يصح عقد قراين الذي مت يف هذا العام؟ وهل أقصر اآلن؟ ولكم جزيل

الشكر.
اجلواب

إذا كنت نسيت التقصري فعليك دم؛ أي ذبيحة تذبح يف مكة وتوزع على فقرائها ،وأما العقد فهو
صحيح إن شاء هللا إذا كنت مل ترتكي إال التقصري ،وإن كنت تركت شيئاً آخر فاحلكم خيتلف
ابختالف هذا املرتوك ،وهللا أعلم.
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قص احملرم شعره بنفسه
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/احللق والنحر
التاريخ 1422/12/1

السؤال

هل جيوز أن يقوم احملرم بقص شعر رأسه بنفسه بعد الطواف والسعي يف العمرة؟ وهل جيوز أن يقوم
احملرم بقص شعر غريه قبل أن يتحلل من إحرامه؟

اجلواب
نعم جيوز للمحرم أن يقصر من رأسه أو حيلقه بعد الطواف والسعي يف العمرة بنفسه ،ولكن التقصري
من الرأس كله وليس من جوانبه فقط ،وكذلك جيوز له قص شعر غريه حال إحرامه وليس يف ذلك

شيء ،وهللا أعلم.
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ال جن ُد مبيتاً يف مىن إال الطرقات

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/املبيت مبىن

التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

فضيلة الشيخ! ذهبنا إىل مىن للمبيت هبا فلم جند مكاانً نبيت فيه إال الطرقات واألرصفة ،فهل يلزمنا

أن نبيت هبا؟ وإذا مل يلزمنا ذلك فهل جيب أن نبيت حيث تنتهي خيام مىن؛ كأول مزدلفة مثالً؟ أفتوان

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية من فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأمره ،ومذاهب فقهاء

الصحابة على وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق على من قدر على ذلك ووجد مكاانً يليق مبثله ،وإىل

وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق ذهب مجهور أهل العلم.

كما دلت األدلة على أن املبيت يسقط عمن مل جيد مبىن مكاانً يليق مبثله ،وال شيء عليه ،وله أن
يببيت حيث شاء ،يف مكة أو يف املزدلفة أو يف أي ٍ
مكان آخر ،وال يلزمه أن يبيت حيث انتهت
خيام مىن.

وليست الطرقات واألرصفة وشعف اجلبال مكاانً صاحلاً ملبيت اآلدميّي فال يلزم أن يبيت هبا من مل

جيد غريها.

ويدل لذلك ما يلي:

الدليل األول :حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :استأذن العباس رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل السقاية فأذن له .البخاري ( ، )1634ومسلم ()1315
.

والسقاية :إعداد املاء للشاربّي مبكة ،يذهب أهلها القائمون هبا ليالً ،يستقوا املاء من زمزم وجيعلوه

يف احلياض مسبالً للشاربّي.

ووجه الداللة :أنه إذا ثبتت الرخصة يف ترك املبيت مبىن ألهل السقاية وهم جيدون مكاانً للمبيت

مبىن ،فمن ابب أوىل أ ْن تثبت ملن مل جيد مبىن مكاانً يليق به؛ ألن الرخصة ثبتت ألهل السقاية ألجل

الناس ،مع أن السقاية حتصل من غريهم ،فكيف ال تثبت الرخصة ملن عجز عن املبيت ،وملن ال جيد

مكاانً يبيت فيه.
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الدليل الثاين :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أرخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة خارجّي عن
مىن ،يرمون يوم النحر ،مث يرمون الغد ومن بعد الغد ليومّي ،مث يرمون يوم النفر .أخرجه مالك يف
املوطأ ( ، )408/1وأمحد ( ، )450/5وأبو داود ( ، )1975والرتمذي ( ، )955والنسائي
( ، )273/5وابن ماجه (. )3037

والذي ال جيد مكاانً يصلح للمبيت مبىن أوىل ابلرخصة من رعاة اإلبل ،وهذا ظاهر.

ع
الدليل الثالث :ما روي عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أنه كان يقول" :إذا كان للرجل متا ٌ
مبكة خيشى عليه الضيعة إ ْن ابت مبىن ،فال أبس أن يبيت عنده مبكة" أخرجه سعيد بن منصور يف
سننه ،وغريه.

وقد أحلق أهل العلم مبن تقدم ك هل من له مال خياف ضياعه ،أو أمر خياف فوته ،أو مريض حيتاج أن
يتعهده.

ويف معىن هؤالء يف جواز الرتخص برتك املبيت مبىن ،بل أوىل به منهم :من ال جيد مكاانً يليق به يبيبت
فيه ،وكذلك من خرج ليطوف ابلبيت احلرام فحبسه الزحام حىت فاته املبيت مبىن؛ فإن ختلفهما عن

املبيت مبىن سببه أمر خارجي ،ليس من فعلهما ،وال يستطيعان رفعه.
وعلى هذا فالطرق ليست مكاانً للمبيت ،بل ال ينبغي ٍ
ألحد أن يبيت هبا ،ومن فعل فقد أساء
وتعدى وظلم ،بل وخيشى عليه اإلمث؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن اجللوس يف

الطرقات .وال خيفى ما يف املبيت يف الطرقات من تعريض النفس للتهلكة ،وانكشاف العورات ،ال
سيما من النساء ،وما يسببه جلوسهم وإيقاف سياراهتم على جنبات الطريق من التضييق والزحام
وتعطيل السري.
ٍ
واجب وردت الرخصة بسقوطه عن العاجز وذي احلاجة،
ظ النفس والعرض أوىل من
وال شك أ هن حف َ
واملصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة.
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ولذا فإن االفرتاش احلاصل اآلن يف الطرقات وحتت اجلسور وما يسببه من مضار على احلجاج،
وإعاقة للسري ،وتضييق للطرق وتعريض النفس والغري لألذى واهللكة من العسر واحلرج الذي جاءت
الشريعة السمحة برفعه( ،وما جعل عليكم يف الدين من حرج) وإيذاء للنفس وتعذيب هلا( ،وهللا غين
عن تعذيب هؤالء أنفسهم)  ،كما أن يف صورة هذه احلشود هبذا املنظر املزري والذين يعلن على

العامل كله إساءة ابلغة لسماحة الشرع املطهر الذي ماجاء بشيء من هذا وال أمر به.
وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.
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تقدمي السعي على طواف احلج
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/27هـ
السؤال

حججت مع زوجيت قبل ثالث سنوات ،وبعد املبيت مبزدلفة خرجنا منها قبل طلوع الفجر ،حيث كنا

مرتبطّي مع بعض احلجاج يف محلة ،ووصلنا إىل مىن ورمينا اجلمرة األوىل ،وحلقنا قبل طلوع

صباحا قمنا بدفع مبلغ
الشمس -مع الفجر تقريبًا -مث ذهبنا إىل موقع احلملة ،ويف الساعة الثامنة ً
للبنك ليذبح نيابة عنا ،ويف العصر من نفس اليوم ذهبنا إىل مكة ومل نطف ،بل سعينا سعي احلج

فقط؛ حيث أردان أتخري طواف احلج مع طواف الوداع ،ويف اليوم الثاين عشر طفنا طواف احلج ومل
نسع ،مث غادران مكة ،هل علينا شيء فيما فعلنا بتفريقنا بّي السعي والطواف ،وكذلك وصولنا إىل

خريا.
مىن قبل الفجر ،ورمينا وحتليقنا قبل طلوع الشمس يوم العيد؟ أفيدوان جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
حجكم صحيح ،وعملكم ال شيء فيه ،فانصرافكم من مزدلفة قبل طلوع الفجر ،ال حرج عليكم

فيه؛ ألنكم من أهل األعذار ،ورميكم للجمرة أنتم معذورون فيه ،فقد رخص رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم -للضعفة ابالنصراف والرمي قبل طلوع الفجر.
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أيضا ،وإن كان خالف األفضل،
وقيامكم ابحللق أو التقصري قبل دفع النقود للبنك ال حرج فيه ً

أيضا سعيكم قبل
فالسنة تقدمي حنر اهلدي على احللق ،ولكن جيوز تقدمي احللق على النحر ،وهكذا ً

الطواف ال حرج فيه يف أصح قويل العلماء؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم -ما سئل عن شيء

يوم العيد يف حجة الوداع قدم أو أخر إال قال" :افْـ َع ْل َوالَ َح َر َج" .رواه البخاري ( )83ومسلم

( ، )1306من حديث عبد هللا بن عمرو ،رضي هللا عنهما ،وقد ثبت :سعيت قبل أن أطوف .فقال
صلى هللا عليه وسلم" :افْـ َع ْل َوالَ َح َر َج" .رواه أبو داود ( ، )2015من حديث أسامة بن شريك،
رضي هللا عنه ،فدل هذا على جواز تقدمي السعي على الطواف إىل آخر يوم ،وهنا يدخل طواف

الوداع يف طواف اإلفاضة ،ويصدق على من أخهر طواف اإلفاضة أنه آخر عهده ابلبيت ،وهبذا تبّي
أن عملكم ال شيء فيه ،وأن حجكم صحيح وال يلزمكم شيء حبمد هللا .وصلى هللا على نبينا حممد.
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تسمية املولود املتوىف والعقيقة عنه
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/8/10

السؤال

محلت زوجيت بتوأم  -وهلل احلمد  ،-وعند الوضع (بعد الوالدة)  ،وحسب تقرير املستشفى اتضح
أن أحد اجلنينّي (ولد) متوىف قبل حوايل  24ساعة من الوالدة ،واملولود اآلخر سليم  -وهلل احلمد -

 ،والسؤال :هل من السنة تسمية املولود املتوىف ،وذبح عقيقته أم ال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أما التسمية فنعم فيسمى ،وأما ابلنسبة للعقيقة فال يعق عن املولود الذي ولد ميتاً ،وإمنا يع ّق عن

احلي.
ّ
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كيف توزع العقيقة
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/5/2

السؤال

ما األفضل يف العقيقة أكلها أو توزيعها أو جعلها وليمة؟
اجلواب

اهلدي يف العقيقه كاهلدي يف األضحية-أي يف األكل واهلدية والصدقة فيسن له أن أيكل ويهدي

ويتصدق أثالاثً .كذلك قال الفقهاء.

وهذا هو األفضل ،ولو أحب أن جيعلها وليمة ويدعو إليها القريب والصديق ومن يف حضوره األجر

فال أبس
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الضحية مبقطوع الذيل
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

اخلروف املقطوع الذيل (اإللية) من صغر ،بقصد أن تعم السمنة جسده ،هل جيزئ لألضحية

والعقيقة؟
اجلواب

ال جيزئ يف األضحية وال يف اهلدااي وال العقيقة مقطوع الذيل (اإللية) ملا روى أمري املؤمنّي علي -

رضي هللا عنه  -قال( :أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العّي واألذن ،وال
نضحي بعوراء وال مقابلة ،وال مدابرة ،وال خرقاء ،وال شرقاء) أخرجه أمحد واألربعة ،وصححه
الرتمذي وابن حبان.

واملقابلة :ما قطع من طرف أذهنا شيء وبقي معلقاً ،واخلرقاء خمروقة األذن ،والشرقاء :مشقوقة

األذن .هذا كله إذا كان مقطوعاً ،أما إذا كان اخلروف مل خيلق له ذيل أصالً فإنه يف حكم اجلماء
والصمعاء ،واحلكم يف ذلك هو اإلجزاء.

وابهلل التوفيق  -وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (] )413 -412/11
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العقيقة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/10/14

السؤال

ولد يل طفالن ومل أعق عنهما إىل اآلن :األول يبلغ العاشرة من العمر ،والثاين يبلغ السابعة .ماذا
علي؟ وجزاكم هللا خرياً .وهل جيوز أن أخرجهما نقوداً؟
جيب ّ
اجلواب
العقيقة سنة مؤكدة ،وليست واجبة ،فإن استطعت فعققت عنهما فحسن ،عن الذكر شااتن ،وعن
البنت شاة واحدة.
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االقرتاض ألجل شراء أضحية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1424/12/26هـ
السؤال

ما حكم الشرع يف الذي يقرتض ألجل أضحية العيد؟ وما رأيكم يف الذي يقرتض مثن األضحية من
البنوك الربوية؟ والذي يبيع األاثث ألجل أضحية العيد؟

اجلواب

جيوز لإلنسان أن يقرتض ألجل األضحية ،وإن كان األفضل إذا كان ال جيد مثن األضحية أال يشغل
ذمته بقرض؛ ألن مجهور العلماء على أن األضحية سنة.
أما االقرتاض من البنوك الربوية ألجل األضحية فال شك يف حرمته.

بيع األاثث ألجل األضحية أي لشرائها ال أبس به ،بل هو شيء مرغوب فيه إذا كان هذا األاثث

زائداً عن احلاجة.
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سؤال حول األضحية
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال
أان أعمل يف مؤسسة إغاثية وعندان مشروع األضاحي ،حيث يضحي املسلم يف أمريكا أبضحيته يف

العامل اإلسالمي ،فيكون وقت الذبح هو بعد صالة العيد .والسؤال هنا بسبب فارق الوقت بّي

أمريكا والعامل اإلسالمي فقد تذبح األضحية قبل أن يصلي املضحي يف أمريكا صالة العيد ،فهل

تكون هذه أضحية أم ال؟.

اجلواب

األضحية فيما يظهر يل معلقة ابلصالة يف بلد املضحي ،ال مكان األضحية ،واألحوط يف نظري أن
يؤخر الذبح إىل أن يصلي اإلمام املتأخر ،أي سواء كان املتأخر بلد األضحية ،أو بلد املضحي.
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ٍ
مضح حلق رأسه انسياً
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/12/8

السؤال

رجل حلق شعره يف العشر من ذي احلجة ،وهو يريد األضحية وهو انسي ،فما جزاؤه؟
اجلواب

ال شيء عليه؛ لقول هللا  -عز وجل  " :-ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان" ،وصح عن رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم -أن هللا  -سبحانه -قال " :قد فعلت" خرجه مسلم يف صحيحه .وابهللالتوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]404
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ما ال جيزئ يف األضحية

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/8
السؤال

عن العيوب اليت متنع اإلجزاء يف األضاحي ،والعيوب اليت تكره فيها مع اإلجزاء ،وعن نوعية األفضل

سئفي األضاحي.
اجلواب

مما ال جيزئ :أن يذبح يف اهلدي واألضحية العوراء البّي عورها ،والعمياء ،واملريضة البّي مرضها ،وال

ذات هزال ال تنقي ،وعرج مينع اتباع الغنم ،وعضب يذهب ألكثر القرن واألذن ،وأفضلها اإلبل ،مث
البقر ،مث الغنم ،واألمسن واألملح أفضل .أما متام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة
كتب احلديث والفقه يف هذا الباب ملزيد الفائدة.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]405
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التلفظ ابلنية يف األضحية
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/8
السؤال

هل جيوز التلفظ ابلنية مثالً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي املتوىف ،فأقول :اللهم إهنا أضحية
والدي فالن ،أم أين أعمل احلاجة بدون تلفظ ويكفي؟

اجلواب

النية حملها القلب ،فيكتفي مبا قصده يف قلبه ،وال يتلفظ ابلنية ،وعليه ابلتسمية والتكبري عند الذبح؛

ملا ثبت يف الصحيحّي عن أنس  -رضي هللا عنه  -قال( :ضحى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
كرب)  .وال مانع من أن تقول " :اللهم إن هذه أضحية عن والدي وليس
بكبشّي ذحبهما بيده ومسهى و ه
هذا من التلفظ ابلنية .وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]416
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األضحية عن امليت
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/08هـ

السؤال

هل جتوز األضحية للميت؟

اجلواب

أمجع املسلمون مشروعيتها من حيث األصل ،وجيوز أن يضحي عن امليت؛ لعموم قوله  -صلى هللا
عليه وسلم  ":-إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد
صاحل يدعو له " رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي والبخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة،
وذبح األضحية عنه من الصدقة اجلارية؛ ملا يرتتب عليها من نفع املضحي وامليت وغريمها .وابهلل

التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]417
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من أراد أن يضحي فال أيخذ من شعره وال أظفاره

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/8

السؤال

احلديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي احلجة فال أيخذ من شعره وال بشرته

وال أظفاره شيئاً حىت يضحي ،فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ،كبريهم وصغريهم أو الكبري دون

الصغري؟
اجلواب

ال نعلم أن لفظ احلديث كما ذكره السائل ،واللفظ الذي نعلم أنه اثبت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -هو ما رواه اجلماعة إال البخاري ،عن أم سلمة  -رضي هللا عنها ،-أن رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -قال ":إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره

وأظفاره" ولفظ أيب داود وهو ملسلم والنسائي أيضاً " :من كان له ذبح يذحبه فإذا أهل هالل ذي
احلجة فال أيخذ من شعره وأظفاره حىت يضحي" فهذا احلديث دال على املنع من أخذ العشر

واألظفار بعد دخول عشر ذي احلجة ملن أراد أن يضحي ،فالرواية األوىل فيها األمر والرتك ،وأصله
أنه يقتضي الوجوب ،وال نعلم له صارفاً عن هذا األصل ،والرواية الثانية فيها النهي عن األخذ،

وأصله أنه يقتضي التحرمي ،أي :حترمي األخذ ،وال نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك ،فتبّي هبذا :أن هذا

احلديث خاص مبن أراد أن يضحي فقط ،أما املضحى عنه فسواء كان كبرياً أو صغرياً فال مانع من أن

أيخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على األصل وهو اجلواز ،وال نعلم دليالً على خالف األصل.
وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]426
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من حلق حليته أو قص أظافره فهل أضحيته صحيحه؟
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/8

السؤال

ما حكم أضحية من ضحى لوالديه ،وهو حالق حليته أو قاص أظافره خالل عشر ذي احلجة؟

اجلواب

أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه ،وال يبطلها حلق حليته أو قص أظافره خالل

األايم العشر قبل الذبح أو حنر الضحية ،وقد أساء بقص أظافره يف تلك األايم ،وارتكب منكراً حبلق

حليته مطلقاً ،إال أن حلقها يف تلك األايم أشد .وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه

وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجلزء  11ص ]427
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الوكيل عن األضحية ليس كاملضحي
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/12/8

السؤال

األضحية هل هي لألسرة مجيعاً؟ أم لكل فرد فيها ابلغ؟ ومىت يكون ذحبها؟ وهل يشرتط لصاحبها

عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذحبها؟ وإذا كانت المرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق
بّي األضحية والصدقة يف مثل هذا األمر؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األضحية سنة مؤكدة ،تشرع للرجل واملرأة وجتزئ عن الرجل وأهل بيته ،وعن املرأة وأهل بيتها؛ ألن

النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كان يضحي كل سنة بكبشّي أملحّي أقرنّي أحدمها عنه وعن أهل
وحد هللا من أمته ،ووقتها يوم النحر وأايم التشريق يف كل سنة ،والسنّة للمضحي
بيته ،والثاين ع همن ّ
أن أيكل منها ،ويهدي ألقاربه وجريانه منها ،ويتصدق منها ،وال جيوز ملن أراد أن يضحي أن أيخذ

من شعره وال من أظافره وال من بشرته شيئاً ،بعد دخول شهر ذي احلجة حىت يضحي ،لقول النيب -

صلى هللا عليه وسلم ":إذا دخل شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي ،فال أيخذ من شعره وال

من أظافره وال من بشرته شيئاً حىت يضحي" رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،عن أم سلمة -رضي هللا

أضاح فإنه ال يلزمه ترك شعره وال ظفره
عنها .-أما الوكيل على األضحية ،أو على الوقف الذي فيه ٍ
مبضح ،وإمنا املضحي هو الذي وّكله يف ذلك ،وهكذا الواقف هو املضحي
وال بشرته؛ ألنه ليس ٍ
مبضح.
والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس ٍ

[سلسلة كتاب الدعوة :فتاوى مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء الرابع ص

(. ] )177
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مقطوعة اإللية هل جتزئ يف األضحية؟
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/12/8

السؤال

هنا  -يف أمريكا -أعداد كبرية من الطلبة املبتعثّي وهم على أبواب عيد األضحى املبارك ،ويسألون

عن األضاحي ،وخصوصاً أن الضأن يف أمريكا تقطع أليتها وهي صغرية حىت يكون الدهن يف

ظهورها ،فهل جيزئ أن نضحي من هذه األنواع من الضأن ،مع العلم أنه توجد األبقار ،ولكن البعض

ال حيب أكل حلمها؟

اجلواب

ال أبس بذبح األضحية من األغنام املذكورة ،وإن كانت مقطوعة األلية ،ألن قطعها من أجل تطييب

حلمها ،فهو مثل خصاء الذكور ألجل تطييب حلمها ،وقد ضحى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
ابخلصي من الغنم.
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صلّى العيد مبفرده وذبح األضحية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال

يوجد زمحة على ذبح األضحية يف الوالية اليت أعيش فيها اآلن ،وأجرب على احلضور ابكراً قبل صالة

العيد عند مكان السلخ؛ ألين موكل ابلذبح ألشخاص آخرين ،وسألت إمام املسجد لدينا فقال:
اذهب على املوعد وعند طلوع الشمس صل صالة العيد مبفردك ويف موقعك ،وبعد االنتهاء من

الصالة قم بذبح األضاحي .فهل هذا جائز أم ال؟ علماً أبن بعض الناس الذين وكلوين مل ينتهوا من

صالة العيد ،أفيدوين.
اجلواب

وقت ذبح األضحية بعد صالة العيد مجاعة يف البلد الذي أنت فيه؛ حلديث الرباء بن عازب -رضي

مرفوعا" :من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة
هللا عنه-
ً

فتلك شاة حلم" .رواه البخاري ( ، )983ومسلم ( . )1961وعن جندب بن سفيان البجلي -

رضي هللا عنه -قال :صلى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم النحر ،مث خطب مث ذبح ،فقال" :من
ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكاهنا ،ومن مل يذبح فليذبح ابسم هللا" أخرجه البخاري (، )985
ومسلم (. )1960

وعليه فإن تعددت اجلماعة يف البلد الذي أنت فيه فبأسبقهما ،وعليه فإن وقع ذحبك قبل صالة

العيد اليت أقيمت يف البلد الذي أنت فيه فذبيحتك ذبيحة حلم ال أضحية.
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من أحكام األضحية
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

األضحية هل هي لألسرة ككل أم لكل فرد فيها ابلغ ،ومىت يكون ذحبها ،وهل يشرتط لصاحبها عدم
أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذحبها؟ وإذا كانت المرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بّي

األضحية والصدقة يف مثل هذا األمر؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األضحية سنة مؤكدة ،تشرع للرجل واملرأة وجتزئ عن الرجل وأهل بيته ،وعن املرأة وأهل بيتها؛ ألن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يضحي كل سنة بكبشّي أملحّي أقرنّي أحدمها عنه وعن أهل
وحد هللا من أمته .ووقتها يوم النحر وأايم التشريق يف كل سنة ،والسنة للمضحي
بيته ،والثاين عمن ّ
أن أيكل منها .ويهدي ألقاربه وجريانه منها ،ويتصدق منها .وال جيوز ملن أراد أن يضحي أن أيخذ

من شعره وال من أظفاره وال من بشرته شيئاً ،بعد دخول شهر ذي احلجة حىت يضحي؛ لقول النيب -
صلى هللا عليه وسلم  " :-إذا دخل شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي ،فال أيخذ من شعره

وال من إظفاره وال من بشرته شيئاً حىت يضحي " رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،عن أم سلمة -

رضي هللا عنها  .-أما الوكيل على الضحية ،أو على الوقف الذي فيه أضاحي ،فإنه ال يلزمه ترك

شعره وال ظفره وال بشرته؛ ألنه ليس مبضح ،وإمنا هذا على املضحي الذي وكله يف ذلك ،وهكذا
مبضح وهللا ويل التوفيق.
الواقف هو املضحي .والناظر على الوقف وكيل من هفذ وليس ٍ

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء الثامن عشر

ص (. ] )38
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حكم إزالة الشعر ملن أراد العمرة واحلج وهو ينوي األضحية
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/11/27
السؤال

لقد كنت انوايً أن أحج متمتعاً ،ولكن عندما قدمت إىل الطائف غريت رأيي ولبيت ابحلج مفرداً.
فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علماً أبين قصرت شعري يف يوم أربعة ذي احلجة،

أسأل هللا أن جيزيكم عنا خرياً.
اجلواب

إذا أراد احلاج أو غريه أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فال حرج عليه يف
ذلك ،ولكن عليه إذا عزم على األضحية بعد دخول شهر ذي احلجة أن ميتنع من أخذ شيء من

الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حىت يضحي؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إذا دخل
شهر ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فال أيخذ من شعره وال من بشرته وال من أظفاره شيئاً "

رواه اإلمام مسلم يف صحيحه .أما إحرامه ابحلج مفرداً وقد كان نوى أن حيرم بعمرة مث بدا له بعدما

وصل امليقات أن حيرم ابحلج فال حرج يف ذلك ،ولكن التمتع ابلعمرة إىل احلج أفضل إذا كان قدومه
يف أشهر احلج ،إما إذا كان قدومه إىل مكة قبل دخول شهر شوال فإن املشروع له أن حيرم ابلعمرة

فقط.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء الثامن عشر
ص (. ] )45
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ذبح األضحية خارج بلدي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1422/12/4

السؤال

حنن نسكن يف مدينة الرايض ،وتقوم والديت وإخويت وإخواين بذبح ٍ
عدد من األضاحي كل عام .وأان
أريد أن أرسل بثمن أضحييت إىل خايل (ليقوم بشرائها وذحبها) وخايل يسكن يف فلسطّي وذلك نظراً
ألوضاعهم السيئة هناك ،فهل تنصحونين بذلك أن أضحي يف نفس املدينة اليت أسكنها ،وما هو

األفضل؟ علماً أبنين أوكل من يذبح عين وال ميكنين أن أشاهد األضحية وهي تذبح ،أرجو اإلجابة

عاجالً جداً وذلك نظراً لقرب املوعد ولكي أمتكن من فعل املطلوب.

اجلواب

جوز أن توكل خالك الذي يسكن بفلسطّي أن يشرتي أضحيتك بعد أن تدفع مثنها له ويذحبها

عنك .وذلك أن األضحية سنة مؤكدة وقيل هي واجبة مع اليسار والغىن ،وأكل املضحي من

أضحيته وشهوده ذحبها سنة وليس بالزم ،السيما وأن أهلك سيضحون ابلرايض ،واألضحية الواحدة
تكفي عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا.

وأرى أن وضع خالك وأسرته يف فلسطّي كما ذكرت  -وكما هو معلوم  -أحوج من أهلك ابلرايض.

وعليه فإن دفع مثن األضحية إىل من يضحي هبا يف فلسطّي جائز شرعاً ،وهللا أعلم.
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االشرتاك يف األضحية

اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/12/8
السؤال

هل جيوز االشرتاك يف األضحية ،وكم عدد املسلمّي الذين يشرتكون يف األضحية ،وهل يكونون من

أهل بيت واحد ،وهل االشرتاك يف األضحية بدعة أم ال؟
اجلواب

جيوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة ،واألصل يف ذلك ما ثبت عنه  -صلى هللا عليه

وسلم  -أنه كان يضحي ابلشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ،متفق عليه ،وما رواه مالك ،وابن ماجه
والرتمذي وصححه ،عن عطاء بن يسار قال( :سألت أاب أيوب األنصاري :كيف كانت الضحااي

فيكم على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :كان الرجل يف عهد النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -يضحي ابلشاة عنه وعن أهل بيته ،فيأكلون ويطعمون ،حىت تباهى الناس فصاروا كما

ترى) .

وجتزئ البدنة والبقرة عن سبعة ،سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقّي ،وسواء كان

بينهم قرابة أو ال؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أذن للصحابة يف االشرتاك يف البدنة والبقرة

كل سبعة يف واحدة ،ومل يفصل ذلك .وهللا أعلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اجمللد  11ص ]400
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العقيقة :وقتها  -حملها  -صفتها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1423/8/29هـ
السؤال

رجل ذهب للعالج ،ورزقه هللا مبولود ،وقد تطول إقامته خارج مدينته ،فهل يذبح العقيقة يف البلد

الذي هو فيه أم يف مدينته حيث يوجد أهله؟
اجلواب

السنة أن تذبح العقيقة يف اليوم السابع ،فإن مل يكن ففي اليوم الرابع عشر ،فإن مل يكن ففي اليوم

احلادي والعشرين ،من اتريخ والدة الطفل ،ومياط عنه األذى ويسمى ،فإن مل يكن خالل هذه املدة،

فيكون يف أي يوم شاء بعد ذلك ،واألوىل أن يكون يف حضور أهله ،وأما من حيث اجلواز فيجوز أن

يذبح العقيقة يف مكانه هو ،وجيوز أن يذحبها يف املكان الذي يوجد فيه أهله ،لكن الذي يظهر يل يف
هذه املسألة أن ذبح العقيقة يف املكان الذي يوجد فيه أهله أوىل ،من أجل أن يدخل عليهم السرور،

ويفرحون بذلك ،والعقيقة للذكر تكون شاتّي ،وابلنسبة لألنثى شاة واحدة ،يشرتط فيها ما يشرتط يف

األضحية من حيث السن ،ومن حيث السالمة من العيوب ،وهي من السنن املؤكدة ،قال -عليه

الصالة والسالم" :-كل مولود مرهتن بعقيقته ،تذبح عنه يوم سابعه" الرتمذي ( )1522ابن ماجة
( )3165وأصله يف البخاري ،انظر (. )5472- 5471
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نوع ذبيحة العقيقة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1423/10/10هـ
السؤال

يف عقيقة املولود هل يشرتط فيها أن تكون ذكوراً (خرافاً) أم جيوز أن تكون إاناثً؟
وما هو املقصود يف احلديث بكلمة (شاة) ؟ أفيدوان وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

يف العقيقة واهلدي واألضحية تكفي الشاة األنثى كما يكفي الكبش الذكر ،وليس املقصود ابلشاة

الذكر وال األنثى ،وإمنا املقصود الواحدة من الضأن ،أو املعز ذكراً كان أو أنثى ،وإمنا يشرتط يف
الضأن متام ستة أشهر ،ويف املعز متام سنة كما يشرتط السالمة من العيوب.
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مل يتصدق أو يهد من عقيقته
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أصحاب الفضيلة -رزقين هللا -بنتّي ،وقد ذحبت شاتّي عن البنتّي ،ولكن مل أتصدق بلحمهما ،بل
جعلته ألهل بييت ،فهل جتزئ هذه العقيقة أم أعيدها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
السنة يف العقيقة أن جيعلها أثالاثً ،ثلث أيكله وثلث يهديه ،وثلث يتصدق به ،حلديث الرباء بن

عازب -رضي هللا عنه -أن خاله أاب بردة بن نيار -رضي هللا عنه -ذبح قبل أن يذبح النيب  -صلى
يوم اللحم فيه مكروهٌ ،وإين عجلت نسيكيت ألطعم
هللا عليه وسلم ،-فقال اي رسول هللا :إن هذا ٌ

أهلي وجرياين وأهل داري" احلديث رواه البخاري ( ، )951ومسلم ( ، )1961واللفظ له ،وحديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما -يف صفة أضحية النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ويطعم أهل
سؤهال ابلثلث" ،رواه احلافظ ،أبو موسى
بيته الثلث ،ويطعم جريانه الثلث ،ويتصدق على ال ُ

األصفهاين يف الوظائف وقال :حديث حسن ،ذكره ابن قدامة يف املغين ( ، )380/13وقال :وهو

قول ابن مسعود وابن عمر -رضي هللا عنهم ،-ومل نعرف هلما خمالفاً من الصحابة -رضي هللا عنهم-

فكان إمجاعاً ،وهذان احلديثان وإن كاان يف األضحية ،إال أن حكمهما شامل حلكم العقيقة يف أغلب
األحكام ،كما قرره أهل العلم ،وإن أكلها كلها إال أوقية تصدق هبا جاز ،فإن أكلها كلها كما هو
حال السائل فعليه ضمان األوقية؛ أبن يشرتي من اللحم قدرها ويتصدق به.
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مل يذبح العقيقة عن أوالده
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

رجل لديه مخس بنات وثالثة أوالد ،ومل خيرج العقيقة عنهم مجيعاً لعدم استطاعته يف ذلك الوقت،

وهو رجل ال ميلك املال ،وكان فقرياً واآلن أصغر أوالده مضى من عمره مخس وعشرون سنة،

السؤال :ماذا يعمل هذا الرجل اآلن وهو ال يستطيع أن خيرجها عنهم كلهم؟ إمنا يستطيع أن خيرجها
عن القليل منهم ،وهل يقوم كل ٍ
واحد من هؤالء األوالد والبنات إبخراجها عن نفسه؟ حفظكم هللا
ورعاكم وسدد على طريق اخلري خطاكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ابلنسبة ملا يتعلق ابلعقيقة ،فالعلماء يقولون :أبن العقيقة مشروعة حبق األب ،فإذا كان األب مل يعق

عن أوالده فإنه يشرع له أن يعق عنهم حىت ولو كربوا؛ ألن الصواب أن العقيقة ال تتقيد بوقت،

والسنة أن تكون يف اليوم السابع ،أما لو خرجت عن اليوم السابع فإن هذا جائز وال أبس به ،والعلة
يف ذلك والدليل فيه أن سبب العقيقة ال يزال موجوداً ،وهو شكر هللا  -عز وجل  -على نعمة

الولد ،قال اإلمام أمحد  -رمحه هللا  -إذا كان معسراً يقرتض ،وأرجو أن خيلف هللا  -عز وجل -عليه
ألنه أحيا سنة ،أما إذا مل يتمكن وأذن لغريه أن يعق عنه فهذا ال أبس به ،وهذا جائز ،فلو أن الولد

كرب وعق عن نفسه فنقول أبن هذا جائز ،لكن بشرط أن يكون ذلك إبذن من الوالد ،وإذا أراد أن
يعق عن أوالده فإنه يبدأ ابألول فاألول؛ األكرب فاألكرب.
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أحكام األضحية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1425/11/30هـ

السؤال

ما تعريف األضحية؟ وما شروطها؟ وماذا جيتنب املضحي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
األضحية لغةً :تطلق على الشاة اليت تذبح يوم األضحى ،كما قاله يف لسان العرب ،وهي بضم اهلمزة

وكسرها ،ويقال :ضحية.

وشرعاً :هي ما يذبح من هبيمة األنعام أايم األضحى ،بسبب العيد ،تقرابً إىل هللا -تعاىل .-وقد أمجع
املسلمون على مشروعيتها ،كما حكى ذلك ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع (ص ، )68وغريه ،وقد

استند هذا اإلمجاع على أدلة من الكتاب والسنة ،فمن الكتاب قوله -تعاىل" :-فصل لربك واحنر"
[الكوثر ، ]2 :قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية (( : )389/7املراد ابلنحر ذبح املناسك،

وهلذا كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم يصلي العيد ،مث ينحر نسكه  ) ...ا .هـ.

ومن أدلة السنة ،حديث أنس بن مالك -رضي هللا عنه" :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان

يضحي بكبشّي أملحّي ،أقرنّي ،ويسمي ويكرب ،ويضع رجله على صفاحهما" أخرجه البخاري

( ، )5565ومسلم ( ، )1966وال تصح األضحية إال بشروط ،وهي:

أوالً :أن تكون من هبيمة األنعام ،وهي اإلبل والبقر ،والغنم؛ لقوله -تعاىل ... " :-ليذكروا اسم هللا
على ما رزقهم من هبيمة األنعام[ "..احلج ]28 :؛ وحلديث أنس -رضي هللا عنه -املتقدم ،وغريه.

اثنياً :أن تبلغ األضحية السن املعتربة شرعاً ،وهي اجلذع من الضأن  -ماله ستة أشهر -والثين فما
سواه ،وثين اإلبل ما كمل له مخس سنّي ،ومن البقر ماله سنتان ،ومن املاعز ماله سنة.
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وجتزئ البدنة والبقرة عن سبعة ،والشاة عن واحد ،وأفضلها اإلبل مث البقر  -إن كانت عن واحد مث
الشاة ،مث ِش ْرك يف بدنة ،مث شرك يف بقرة ،ويدل على هذا الرتتيب بّي هبيمة األنعام حديث أيب هريرة
-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من اغتسل يوم اجلمعة غسل

اجلنابة ،مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ،ومن

راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن  " ...احلديث متفق عليه عند البخاري (، )881

ومسلم (. )850

وال ريب أن الشاة أفضل من شرك يف بدنة أو بقرة؛ ألن إراقة الدم مقصود يف األضحية ،واملنفرد
يتقرب إبراقته كله.

اثلثاً :أن تكون األضحية سليمة من العيوب املانعة من اإلجزاء ،فال جتزئ األضحية العوراء البّي

عورها( ،وهي اليت اخنسفت عينها)  ،وال العجفاء اليت ال تنقي (وهي اهلزيلة اليت ال مخ فيها)  ،وال
البّي مرضها
البّي ضلعها (فال تقدر على املشي مع الغنم إن كانت شاة مثالً)  ،وال املريضة ِّ
العرجاء ِّ

(كاجلرابء مثالً)  ،كما أخرب بذلك نبينا  -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :أربع ال جتوز يف األضاحي
 " ...مث ذكرها ،واحلديث أخرجه اخلمسة :أمحد ( ، )18510وأبو داود ( ، )2802وابن ماجة

( ، )3144والنسائي ( )4369وصححه الرتمذي ( ، )1497وابن حبان (. )5922

رابعاً :أن تذبح األضحية وقت الذبح املقرر شرعاً ،وهو يوم العيد  -بعد الصالة أو قدرها -وأايم
التشريق الثالثة بعده ،وبذلك ينتهي وقت الذبح بغروب مشس آخر أايم التشريق.
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ومما ينبغي التنبيه عليه هنا :أن األضحية الواحدة جتزئ عن الرجل وأهل بيته ،وله أن يشرك يف ثواهبا
من شاء ،كما ضحى النيب -صلى هللا عليه وسلم -أبضحية عنه ،وعن أمته ،ويف سنن الرتمذي (مع

العارضة  ، )304/6وابن ماجة ( ، )1051/2عن أيب أيوب -رضي هللا عنه -قال" :كان الرجل يف
عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يضحي ابلشاة عنه وعن أهل بيته ،فيأكلون ويطعمون) ،
هذا ابلنسبة ملا يتعلق ابألضحية وشروطها.

أما ما جيتنبه املضحي فقد جاء موضحاً يف حديث أم سلمة -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :من كان له ِذبْح يذحبه ،فإذا أهل هالل ذي احلجة فال أيخذن من شعره ،وال
من أظفاره شيئاً حىت يضحي" أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )1977ويف لفظ له" :فال ميس من

شعره وبشره شيئاً  ،" ...وعلى هذا فال جيوز ملن عزم على األضحية أن يقص من شعره ،أو يقلم من

أظفاره ،أو أيخذ من بشرة جسمه شيئاً ،حىت يذبح أضحيته ،قال الشيخ ابن قاسم يف حاشيته على

الروض املربع (( : )242/4فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر هللا ،وال فدية عليه ،عمداً كان أو سهواً،
إمجاعاً) ا .هـ .وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل جتزئ الغنم اليت هبا ُخ ّراج؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1425/04/26هـ
السؤال

ما يسمى ابخلراج ،وهو ورم يكون ابلغنم ،هل يعترب مانعاً من اإلجزاء؟ علماً أن النفس تتقزز منه،

آمل أن يكون اجلواب مؤصالً علمياً دليالً ومرجعاً .هذا وهللا حيفظكم.

اجلواب

إن ما يصيب الغنم من اخلراج ،وهو الورم الذي يكون فيها ،فال مينع اإلجزاء ،ولك هن األفضل
واألكمل أن تكون خالية من هذا كله ،اللهم إال أن يكون هذا اخلراج ِّبّي ،حبيث يؤثر يف صحة

الغنم ،وميرضها مرضاً بيناً ،فال جيوز -واحلالة هذه -ملا روى أبو داود ( )2802والرتمذي ()1497

عن الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال " :أربع ال جتوز يف

األضاحي ،العوراء البّي عورها ،واملريضة البّي مرضها ،والعرجاء البّي ضلعها ،والكسري اليت ال
تُـ ْن ِقي" .وهللا أعلم.
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تداخل العقيقة واألضحية واهلدي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة
التاريخ 1425/3/22هـ

السؤال

هل تتداخل العقيقة واألضحية واهلدي حيث يشرع لكل من هذه األشياء دم؟
آمل التوضيح وذكر األدلة- .وفقكم هللا.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فاجلواب :سؤالك حمتمل فإن كان مقصودك عن تداخل العقيقة واألضحية واهلدي  ...إخل ،مبعىن أنه
جيزئ أحدها عن اآلخر فاجلواب :ال تداخل بينها ،بل كل منها مشروع مبفرده ،أما إذا كنت تريد
وجوه االتفاق ووجوه االختالف بينها ،وهو الظاهر من سؤالك فاجلواب :أن هناك وجوه اتفاق

ووجوه اختالف فيما بينها من حيث املعىن واحلكم ،فاألضحية :ما يذبح من هبيمة األنعام أايم

األضحى بسبب العيد تقرابً إىل هللا ،واهلدي :ما يهدى للحرم من نعم وغريها ،مسى بذلك ألنه يهدى

إىل هللا  -سبحانه وتعاىل -والعقيقة :ما يذبح من الغنم شكراً هلل -تعاىل -على نعمة الولد.

هذا وكل من اهلدي واألضحية ،والعقيقة قربة إىل هللا وعبادة ،وحكم التقرب إىل هللا -تعاىل-

ابألضحية والعقيقة سنة مؤكدة عند مجهور العلماء .أما اهلدي فإن كان هدي متتع أو قران بّي احلج
والعمرة ،فهو واجب هذا ،ويتفق كل منها فيما جيزئ وما يستحب ،وما يكره واألكل واهلدية إال أن

العقيقة ال جيزئ فيها َش َر ٌك يف دم ،فال جيزئ بدنة وال بقرة إال كاملة .هذا وإذا كان السائل يريد مزيداً
من التفصيل فعليه الرجوع إىل كتب احلديث ،والفقه يف ابب اهلدي ،واألضاحي والعقيقة فقد ِّبّي

العلماء  -رمحهم هللا  -وجوه االتفاق ووجوه االختالف فيما بينها ،وكل ما يتعلق أبي منها من
أحكام .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل تعق عن نفسها؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1425/06/25هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان فتاة أبلغ من العمر واحداً وثالثّي عاماً غري متزوجة ،والسؤال هو :هل جيوز أن أذبح شاة عقيقة
عن نفسي ،حيث إن والدي -رمحه هللا -مل يعق عين حينما ولدت؟ وأان اآلن حيدث يل كثري من

البالاي واملصائب ،هل العقيقة متنع عين ما نزل يب ،أو ختفف عين بعض ما حدث؟ أرجو التفصيل يف

ذلك وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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العقيقة سنة وليست واجبة ،والسنة ذحبها يوم السابع ،فإن فات ففي يوم الرابع عشر فإن فات ففي
اليوم احلادي والعشرين ،ويف حديث عائشة -رضى هللا عنها -أهنا قالت" :السنة أفضل عن الغالم

شااتن ،وعن اجلارية شاة تقطع وال يكسر هلا عظم ،ويطعم ويتصدق ،وليكن ذلك يوم السابع فإن مل

يكن ففي أربعة عشر ،فإن مل يكن ففي إحدى وعشرين" رواه احلاكم ( )7595وصححه ووافقه

الذهيب ،فإن فات الذبح عن هذه األايم -كما يف سؤال السائلة -ففي أي يوم شاءت ،بيد أنه ليس

مث عالقة ارتباط بّي ما حيدث لك وبّي ذبح العقيقة ،وأمجل من هذا أن تبحثي عن املخالفات

الشرعية الصادرة منك ،واليت هي من أسباب حلول النقم وزوال النعم ،قال -تعاىل" :-وما أصابك
من سيئة فمن نفسك" [النساء ، ]79 :ومىت ما سعيت يف إصالحها من االلتزام ابلفرائض

والطاعات ،وترك املعاصي واملوبقات فإنك ستجدين أن األمور استقامت لك إىل حد كبري جداً ،على

أن املؤمن قد يصاب ابملصائب امتحاانً وابتالء له على قوة الصرب واالحتساب ،ومتحيصاً لذنوبه

وغفراانً لسيئاته ،ولذلك يقول املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم" :-عجباً ألمر املؤمن! :إن أمره كله
له خري إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له" .رواه مسلم
( )2999من حديث صهيب  -رضي هللا عنه.-
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عدد أايم التشريق
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

السالم عليكم

قرأت يف أحد املواقع أن أايم التشريق أربعة :يوم العيد وثالثة أايم بعده ،عندان يف اهلند أغلب الناس

يتبعون املذهب احلنفي ،فيضحون يوم العيد ويومّي فقط بعده ،هل هذا منقول عن أيب حنيفة  -رمحه

هللا  -أم أنه شيء ال أساس له ينبغي تغيريه بّي الناس؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن أايم التشريق ثالثة وليست أبربعة وهي الثالثة األايم اليت تلي يوم النحر ويوم عيد األضحى،

اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر شهر ذي احلجة ،وليس منها يوم العيد كما ذكر ذلك

النووي -رمحه هللا -يف اجملموع شرح املهذب؛ بقوله :اتفق العلماء على أن األايم املعدودات هي أايم
التشريق وهي ثالثة بعد يوم النحر .ويعين بقوله األايم املعدودات املذكورة يف قوله تعاىل يف سياق
آايت احلج يف سورة البقرة "واذكروا هللا يف أايم معدودات" [البقرة. ]203:
وأما وقت ذبح اهلدي يف األضحية فقد اختلف يف ذلك أهل العلم على أقوال وأصحها قوالن مها:

()320/7

القول األول :إن وقت الذبح ثالثة أايم ،يوم النحر ،وهو يوم عيد األضحى ،ويومان بعده ،وهو
مروي عن ابن عباس وأيب هريرة وأنس بن مالك  -رضي هللا عنهم -وبه قال أبو حنيفة ومالك

وأمحد  -رمحهم هللا تعاىل -قال ابن قدامة يف ترجيح هذا القول" :ولنا أن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -هنى عن األكل من النسك فوق ثالث فيما رواه البخاري ( )5574ومسلم ( )1970من
حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  ،-وغري جائز أن يكون الذبح مشروعاً يف وقت حيرم فيه

األكل ،مث نسخ حترمي األكل وبقي وقت الذبح حباله ،وألن اليوم الرابع -وهو اليوم الثالث عشر من

ذي احلجة -ال جيب فيه الرمي ،فلم جيز فيه الذبح كالذي بعده) ا .هـ.

والقول الثاين :إن وقت الذبح أربعة أايم :يوم النحر (يوم العيد)  ،وأايم التشريق الثالثة اليت بعده
اليوم احلادي عشر والثاين عشر ،والثالث عشر ،أي إىل غروب مشس الثالث عشر ،وهذا روي عن
علي ابن أيب طالب وابن عباس وابن عمر  -رضي هللا عنهم ،-وبه قال احلسن وعطاء واألوزاعي

والشافعي وبعض احلنابلة واختاره ابن تيمية  -رمحهم هللا تعاىل .-حلديث جبري مطعم -رضي هللا

عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كل أايم التشريق ذبح" رواه أمحد ( )16309وابن
حبان يف صحيحه ( )3854يف الكربى ( )10006والبيهقي ،وله شواهد من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -وغريه وحسنه األلباين بشواهده يف السلسلة الصحيحة رقم ( ، )2476وهذا
احلديث نص يف املسألة ،وألن اليوم الثالث عشر من ذي احلجة يوم للرمي ،وليلته ليلة مبيت
كاليومّي قبله فيشرع الذبح فيه ،ولعل هذا القول أرجح وأظهر وهللا أعلم.

ولكن ال ينبغي اإلنكار على من أخذ ابلقول األول ورجحه فله حظ من النظر وقد قال به مجع من

الصحابة -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم من األئمة فليس بدعاً من القول حىت ينكر على من قال

به ،فكال القولّي قوي كما قال الشنقيطي  -رمحه هللا  -يف تفسريه يف أضواء البيان ( )495/5وهللا

تعاىل أعلم.
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االشرتاك يف ذبيحة العقيقة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1426/04/06هـ
السؤال

هل جيوز إشراك أكثر من عقيقة يف بقرة أو مجل؟ أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

العقيقة ال جيوز فيها االشرتاك ،وإمنا يكون الرأس عن واحد ،فإن عققت بشاة ،أو بقرة ،أو بدنة ،فال
يشرتك يف البقرة والبدنة سبعة ،وإمنا تكون البقرة عن شخص واحد ،والبدنة عن شخص واحد .وهللا
أعلم.
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تعليق النعال على األضاحي
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1425/12/20هـ
السؤال

قرأت عن تعليق األضحية يف احلج ،ذكر أن األضاحي تعلهق بنعلّي ،فلماذا تعلهق بنعلّي؟ وكذلك

قرأت يف بعض األحاديث أن الصحابة-رضي هللا عنهم -كانوا يضحون يف العمرة ،ويف نفس الوقت
قرأت أن األضحية غري واجبة يف العمرة .فلماذا ال يفعل املسلمون فعل الصحابة-رضي هللا عنهم-

وشكرا لكم.
ابلتضحية يف العمرة؟
ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،وبعد:

اهلدي الواجب قسمان:

أحدمها وجب ابلنذر ،والثاين :وجب بغريه كدم التمتع والقران والدماء برتك واجب أو فعل حمظور،

عّي الواجب عليه فيه ابلقول ،فيقول :هذا واجب علي ،فإنه يتعّي الوجوب فيه،
ومجيع ما تقدم إذا ّ

وحيصل التعيّي أيضاً بتقليده أو إشعاره انوايً به اهلدي ،فإن تلف أو سرق عاد الوجوب إىل ذمته،

وعليه أن يذبح مكانه ،روى سعيد عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما( :-وإذا أهديت هدايً واجباً
وتقو به يف هدي آخر) .
فعطب فاحنره ،مث كله إن شئت ،وأهده إن شئت ،وبعه إن شئتّ ،

وتقليد اهلدي :أن يعلق يف عنق اهلدي من اإلبل والبقر والغنم النعال ،أو قطعة من جلد وغريه؛ ليُعلم
أنه هدي ،وتقليد اهلدي سنة ،قالت عائشة  -رضي هللا عنها( :-فتلت قالئد هدي النيب -صلى هللا

عليه وسلم -مث أشعرها وقلدها ،مث بعث هبا إىل البيت)  .متفق عليه .وإشعار اهلدي :أن يطعن

صفحة سنام اإلبل والبقر األمين فيدميها مث يلطخها به؛ ليعلم أهنا هدي ،وهو سنة أيضاً ،روى ابن

عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى الظهر بذي احلليفة ،مث دعا بناقة
فأشعرها يف صفحة سنامها األمين ،وسلت الدم ،وقلدها نعلّي  ) ...رواه مسلم.
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وأما العمرة فال جيب على املعتمر شيء من الدماء ألجل العمرة ذاهتا إال أن يتطوع ،فإن نوى شيئاً
تطوعاً ومل يوجبه فال يلزمه شيء ،وإن أوجبه بلسانه فقال هذه الناقة أو البقرة ،أو الشاة ،أو قلدها،
أو أشعرها ،فإنه يصري واجباً عليه ،ويتعلق الوجوب بعّي املال املهدى دون ذمة صاحبه ،فإن تلف

منه بغري تعد أو تفريط أو سرق مل يلزمه شيء ،وقد روى الدارقطين إبسناده عن ابن عمر  -رضي هللا

عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أهدى تطوعاً مث ضلت فليس عليه البدل

إال أن يشاء ،فإن كان نذراً فعليه البدل" ،وأما إن أتلفه هو أو تلف بتفريطه بعد تعيينه له فعليه

ضمانه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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نوى التمتع مث عدل عنه
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/6/29

السؤال

قرر العودة لبلده ،ومل يكمل احلج قبل
إذا نوى املسلم التمتّع يف احلج ،وبعد أن أدى العمرة وحتلّلّ ،
الدخول يف نسك احلج ،فماذا عليه إذا كانت عودته بعذر أو بغري عذر؟

اجلواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حتلّلت من عمرتك ،وعدلت عن احلجة ،وعدت إىل بلدك قبل أن
حترم به فال شيء عليك؛ ألن العمرة انتهت ابنتهاء أدائها والتحلّل منها ،واحلج مل حترم به بعد.

وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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شرط الطهارة يف السعي
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الطهارة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/5/15

السؤال
حججت هذا العام مع زوجيت واحلمد هلل .ويف أثناء السعي ويف الشوط السادس شعرت زوجيت خبروج

قليل من البول أثناء السعي ،وقلت :إن السعي ال حيتاج إىل وضوء ،فتابعنا السعي حىت النهاية .هل

هذا العمل صحيح؟

وإن كان غري صحيح فماذا علينا؟

اجلواب

نعم ،سعيها صحيح؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم -كما يف الصحيحّي -قال لعائشة ملا حاضت:
فدل على أن للحائض السعي حال
((افعلي ما يفعله احلاج غري أن ال تطويف ابلبيت حىت تطهري)) ّ .
احليض ،مع ما هي عليه من التباس ابحلدثّي ،وابلنجاسة يف البدن والثوب ،وهللا تعاىل أعلم.

()326/7

طواف الوداع قبل إكمال النُسك
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

كتاب احلج والعمرة /صفة احلج/الطواف :أنواعه وأحكامه
التاريخ 1422/4/7

السؤال

زوجيت طافت للوداع وسعت الساعة  11صباحاً خوفاً من الزحام ،بعد أن أانبتين لرمي اجلمرات بدالً
عنها ،علماً أبين رميت اجلمرات بعد الظهر أي طافت الوداع قبل أن أرمي نيابة عنها اجلمرات ،فما

احلكم جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

يف هذه احلالة جيب على زوجتك دم (ذبيحة تذبح يف مكة ،وتوزع على فقراء احلرم) ؛ لكوهنا طافت

الوداع قبل استكمال مناسك احلج.
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اإلحصار يف احلج
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/24هـ

السؤال

إنسان أحصر عن إمتام أعمال احلج أو العمرة بسبب مرض أو حنوه ومل جيد هدايً ذلك الوقت ،فماذا

جيب عليه؟
اجلواب

عليه صيام عشرة أايم قبل أن حيلق رأسه أو يقصر؛ لقول هللا سبحانه "وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن

أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله" [البقرة ]196 :ولفعله
صلى هللا عليه وسلم ملا أحصر عن العمرة عام احلديبية سنة ست من اهلجرة النبوية ،وهللا املوفق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل (. ] )13/18
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قطع شجر احلرم
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/11/12
السؤال

ما حكم قطع شجر احلرم؛ للضرورة؟

اجلواب

جوز بعض
قطع شجر احلرم األخضر ال جيوز ،أما اليابس منه فيجوز؛ خلروجه عن االسم ابملوت وقد ه
أهل العلم قطع املؤذي منه ،كالعرفج وحنوه ،وقالوا :إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة،

فال أدري ما تصوره للضرورة ،وقد ورد عن عمر -رضي هللا عنه -أنه قطع شجراً يف املسجد كان
يؤذي الطائفّي.
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من اعتمر مع حجه فال يلزمه عمرة أخرى
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/11/15
السؤال

علي شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه االعتمار مرة
حججت حجة فرض ومل أعتمر معها فهل ه

أخرى؟

اجلواب
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إذا حج اإلنسان ومل يعتمر سابقاً يف حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل احلج أو بعده ،أما إذا
حج ومل يعتمر فإنه يعتمر بعد احلج إذا كان مل يعتمر سابقاً؛ ألن هللا جل وعال أوجب احلج والعمرة،

وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فالواجب على املؤمن أن

يؤديها ،فإن قرن احلج والعمرة فال أبس ،أبن أحرم هبما مجيعاً أو أحرم ابلعمرة مث أدخل عليها احلج

فال أبس ويكفيه ذلك ،أما إن حج مفرداً أبن أحرم ابحلج مفرداً من امليقات مث بقي على إحرامه حىت
أكمله ،فإنه أييت بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من اجلعرانه أو غريها من احلل خارج احلرم ،فيحرم
هناك مث يدخل فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر هذه هي العمرة ،كما فعلت عائشة -رضي هللا

عنها -فإهنا ملا قدمت وهي حمرمة ابلعمرة أصاهبا احليض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف ابلبيت
وتكميل عمرهتا ،فأمرها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أن حترم ابحلج وأن تكون قارنة ففعلت
ذلك وكملت حجها مث طلبت من النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن تعتمر؛ ألن صواحباهتا قد

اعتمرن عمرة مفردة ،فأمر أخاها عبد الرمحن أن يذهب هبا إىل التنعيم فتحرم ابلعمرة من هناك ليلة
أربعة عشر ،فذهبت إىل التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ،فهذا دليل على
أن من مل يؤد العمرة يف حجه يكفيه أن حيرم من التنعيم وأشباهه من احلل ،وال يلزمه اخلروج إىل

امليقات ،أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً مث جاء ويسر هللا له احلج فإنه ال تلزمه العمرة ويكتفي

ابلعمرة السابقة؛ ألن العمرة إمنا جتب يف العمر مرة كاحلج سواء ،فاحلج مرة يف العمر والعمرة كذلك

ال جيبان مجيعاً إال مرة يف العمر ،فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم ابحلج

مفرداً واستمر يف إحرامه ومل يفسخه إىل عمرة ،فإنه يكفيه ،وال يلزمه عمرة يف حجته األخرية ،لكن
األفضل له والسنة يف حقه إذا جاء حمرماً ابحلج أن جيعله عمرة أبن يفسخ حجه هذا إىل
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عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ،فإذا جاء وقت احلج أحرم ابحلج يوم الثامن ،هذا هو األفضل
وهو الذي أمر به النيب -صلى هللا عليه وسلم -أصحابه يف حجة الوداع ملا جاء بعضهم حمرماً ابحلج

وبعضهم حمرماً ابحلج والعمرة وليس معهم هدي ،أمرهم أن حيلوا وجيعلوها عمرة ،أما من كان معه

اهلدي فيبقى على إحرامه حىت يكمل حجه إن كان مفرداً ،أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس

عشر ص (] )356
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املساجد النبوية يف املدينة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/11/28
السؤال

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن ميقات احلجاج القادمّي من أفريقيا وعن
املساجد اليت تزار يف املدينة النبوية؟ وهل تسن زايرهتا وقصدها للصالة؟

اجلواب

أوالً :ابلنسبة حلجك مع عمك فال أبس به؛ ألن العم حمرم شرعي ونرجو من هللا أن يتقبل منك
ِ
ويثيبك ثواب احلج املربور.

وأما ميقات احلجاج القادمّي من أفريقيا فهو اجلحفة أو ما حياذيها من جهة الرب والبحر واجلو إال إذا
قدموا من طريق املدينة فميقاهتم ميقات أهل املدينة .ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من اجلحفة؛ ألن

اجلحفة قد ذهبت آاثرها وصارت بلدة رابغ يف حملها أو قبلها بقليل.

وأما من انحية املساجد املوجودة ابملدينة املعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النيب -صلى هللا

عليه وسلم ،-ومسجد قباء ،وليس هلذه املساجد غري املسجدين املذكورين خصوصية من صالة أو

دعاء أو غريمها ،بل هي كسائر املساجد من أدركته الصالة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصالة

فيها والدعاء والقراءة أو حنو ذلك العتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع اليت

جيب إنكارها؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم ":-من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" ،أخرجه

مسلم يف صحيحه من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وحتقيقاً لرغبتك يسران أن نبعث إليك برفقه

بعضاً من الكتب اليت توزعها اجلامعة حسب البيان املرفق ،نسأل هللا أن ينفع هبا .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز اجلزء السابع عشر ص (] )21
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فضائل عشر ذي احلجة وما يشرع فيها
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/28هـ

السؤال

نرجو بيان ما ورد يف فضل عشر ذي احلجة ،وهل هناك أعمال خاصة تشرع يف هذه العشر؟

اجلواب

ننقل لك جواابً على سؤالك كلمة مساحة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين يف فضل عشر
ذي احلجة واألعمال الواردة فيها ،وفيها كفاية وبركة:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فضل عشر ذي احلجة

روى البخاري ،وغريه عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

"ما من أايم العمل الصاحل فيها أحب إىل هللا من هذه األايم يعين أايم العشر قالوا :اي رسول هللا وال
اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك
بشيء" انظر صحيح البخاري ( )969وسنن أيب داود (. )2438

وروى اإلمام أمحد ( )5446عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
قال" :ما من أايم أعظم عند هللا وال أحب إليه من العمل فيهن من هذه األايم العشر فأكثروا فيهن

من التهليل والتكبري والتحميد "

وروى ابن حبان يف صحيحه ( )3853عن جابر -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -قال" :ما من يوم أفضل عند هللا من يوم عرفة".

أنواع العمل يف هذه العشر

األول :أداء احلج والعمرة وهو أفضل ما يعمل ،ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله  -صلى
هللا عليه وسلم  ":-العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة " وغريه
من األحاديث الصحيحة .انظر صحيح البخاري ( ، )1773وصحيح مسلم ()1349
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الثاين :صيام هذه األايم أو ما تيسر منها ،وابألخص يوم عرفة ،وال شك أن جنس الصيام من أفضل

األعمال وهو مما اصطفاه هللا لنفسه كما يف احلديث القدسي" :الصوم يل وأان أجزي به ،يدع طعامه
وشرابه وشهوته من أجلي" انظر مسند أمحد ( ، )9112وصحيح البخاري ( ، )7492وصحيح
مسلم (. )1151

وعن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما من

عبد يصوم يوماً يف سبيل هللا إال ابعد هللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعّي خريفاً" متفق عليه .أي
مسرية سبعّي عاماً انظر صحيح البخاري ( ، )2840وصحيح مسلم (. )1153

وروى مسلم ( )1162عن أيب قتادة  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
"صيام يوم عرفة احتسب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله واليت بعده".

الثالث :التكبري والذكر يف هذه األايم ،لقوله  -تعاىل ":-ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات"

[احلج ]28:وقد فسرت أبهنا أايم العشر ،واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها؛ حلديث ابن

عمر  -رضي هللا عنهما -عند أمحد وقد تقدم وفيه " :فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري

والتحميد" .وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أيب هريرة  -رضي هللا عنهم  -أهنما كاان خيرجان إىل
السوق يف العشر ،فيكربون ويكرب الناس بتكبريمها .وروى إسحاق عن فقهاء التابعّي -رمحة هللا

عليهم  -أهنم كانوا يقولون يف أايم العشر" :هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب وهلل
احلمد".
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ويستحب رفع الصوت ابلتكبري يف األسواق والدور والطرق واملساجد وغريها لقوله  -تعاىل:-
"ولتكربوا هللا على ما هداكم" [البقرة ]185:وال جيوز التكبري اجلماعي وهو الذي جيتمع فيه مجاعة
على التلفظ بصوت واحد ،حيث مل ينقل ذلك عن السلف وإمنا السنة أن يكرب كل واحد مبفرده،

وهذا يف مجيع األذكار واألدعية إال أن يكون جاهالً فله أن يلقن من غريه حىت يتعلم ،وجيوز الذكر مبا
تيسر من أنواع التكبري والتحميد والتسبيح ،وسائر األدعية املشروعة.

الرابع :التوبة واإلقالع عن املعاصي ومجيع الذنوب ،حىت يرتتب على األعمال املغفرة والرمحة،
فاملعاصي سبب البعد والطرد ،والطاعات أسباب القرب والود ،ويف احلديث عن أيب هريرة  -رضي

هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن هللا يغار ،وغرية هللا أن أييت املؤمن ما حرم
هللا" متفق عليه انظر صحيح البخاري ( ، )5223وصحيح مسلم (. )2761

اخلامس :كثرة األعمال الصاحلة من نوافل العبادات كالصالة والصدقة واجلهاد والقراءة واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر وحنو ذلك فإهنا من األعمال اليت تضاعف يف هذه األايم ،فالعمل فيها

وإن كان مفضوالً فإنه أفضل وأحب إىل هللا من العمل يف غريها وإن كان فاضالً حىت اجلهاد الذي هو
من أفضل األعمال إال من عقر جواده وأهريق دمه.

السادس :يشرع يف هذه األايم التكبري املطلق يف مجيع األوقات من ليل أو هنار إىل صالة العيد

ويشرع التكبري املقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات املكتوبة اليت تصلى يف مجاعة ،ويبدأ لغري

احلجاج يف فجر يوم عرفة ،وللحجاج من ظهر يوم النحر ،ويستمر حىت صالة العصر من آخر أايم
التشريق.
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السابع :تشرع األضحية يف يوم النحر وأايم التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم  -عليه الصالة والسالم
 -حّي فدى هللا ولده بذبح عظيم ،وقد ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ضحى بكبشّي

أملحّي أقرنّي ذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه انظر صحيح البخاري

( ، )5558وصحيح مسلم (. )1966
الثامن :روى مسلم ( ، )1977وغريه عن أم سلمة -رضي هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال ":إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ويف
رواية " :فال أيخذن من شعره وال من أظفاره شيئاً حىت يضحي".

ولعل ذلك تشبهاً مبن يسوق اهلدي ،فقد قال هللا  -تعاىل ":-وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي

حمله" [البقرة . ]196:وهذا النهي ظاهره أن خيص صاحب األضحية وال يعم الزوجة وال األوالد إال
إذا كان ألحدهم أضحية ختصه ،وال أبس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.

التاسع :على املسلم احلرص على أداء صالة العيد حيث تصلى ،وحضور اخلطبة واالستفادة ،وعليه

معرفة احلكمة من شرعية هذا العيد ،وأنه يوم شكر وعمل بر ،فال جيعله يوم أشر وبطر وال جيعله
موسم معصية وتوسع يف احملرمات كاألغاين واملسكرات وحنوها مما قد يكون سبباً حلبوط األعمال

الصاحلة اليت عملها يف أايم العشر.

العاشر :بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه األايم بطاعة هللا وذكره وشكره

والقيام ابلواجبات واالبتعاد عن املنهيات واستغالل هذه املواسم والتعرض لنفحات هللا؛ ليحوز على
رضا مواله ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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التكبري يف عشر ذي احلجة وأايم التشريق
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

أفتنا يف التكبري املطلق يف عيد األضحىـ هل التكبري دبر كل صالة داخل يف املطلق أم ال؟ وهل هو

سنة أم مستحب أم بدعة؟ ألجل أنه حصل فيها جدال .هذا والباري حيفظك والسالم.
اجلواب

()338/7

احلمد هلل وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه .أما التكبري يف
األضحى فمشروع من أول الشهر إىل هناية اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة؛ لقول هللا
سبحانه ":ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا يف أايم معلومات" اآلية ،وهي أايم العشر ،وقوله عز
وجل " :واذكروا هللا يف أايم معدودات" اآلية ،وهي أايم التشريق؛ ولقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  ":-أايم التشريق أايم أكل وشرب وذكر هللا  -عز وجل  " -رواه مسلم يف صحيحه ،وذكر
البخاري يف صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأيب هريرة  -رضي هللا عنهما " :-أهنما كاان خيرجان إىل

السوق أايم العشر فيكربان ويكرب الناس بتكبريمها" وكان عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا  -رضي هللا

عنهما  -يكربان يف أايم مىن يف املسجد ويف اخليمة ويرفعان أصواهتما بذلك حىت ترتج مىن تكبرياً،
وروي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وعن مجاعة من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -التكبري يف
أدابر الصلوات اخلمس من صالة الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من يوم الثالث عشر من ذي

احلجة وهذا يف حق غري احلاج ،أما احلاج فيشتغل يف حال إحرامه ابلتلبية حىت يرمي مجرة العقبة يوم
النحر ،وبعد ذلك يشتغل ابلتكبري ،ويبدأ التكبري عند أول حصاة من رمي اجلمرة املذكورة ،وإن كرب
مع التلبية فال أبس؛ لقول أنس  -رضي هللا عنه  " :-كان يليب املليب يوم عرفة فال ينكر عليه،

ويكرب املكرب فال ينكر عليه" ولكن األفضل يف حق احملرم هو التلبية ،ويف حق احلالل هو التكبري يف
األايم املذكورة.
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وهبذا تعلم أن التكبري املطلق واملقيد جيتمعان يف أصح أقوال العلماء يف مخسة أايم ،وهي :يوم عرفة،
ويوم النحر ،وأايم التشريق الثالثة .وأما اليوم الثامن وما قبله إىل أول الشهر فالتكبري فيه مطلق ال

مقيد؛ ملا تقدم من اآلية واآلاثر ،ويف املسند عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -أنه قال " :ما من أايم أعظم عند هللا وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األايم
العشر ،فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد " أو كما قال  -عليه الصالة والسالم .-

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء الثالث عشر
ص (] )17
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اعتمر ومل يتحلل ورجع إىل بلده
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/28هـ
السؤال

إذا اعتمر شخص وخرج من مكة ،ومل يتحلل من اإلحرام ،وعاد إىل بلده ،ومل يكن قادراً على أن
يذبح فدي يف مكة وغريها؛ وذلك لسبب فقره ،فماذا جيب عليه؟ هناك من قال :إنه أييت بعمرة

جديدة ،وتسقط عنه العمرة السابقة ،أفيدوان- ،جزاكم هللا خري اجلزاء.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا أحرم اإلنسان حبج أو عمرة فإنه ال جيوز له أن يرفضه ،وجيب عليه أن يتمه؛ لقول هللا  -عز

وجل" :-وأمتوا احلج والعمرة هلل" [البقرة ]196:ولقول هللا  -عز وجل" :-مث ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم وليطوفوا ابلبيت العتيق" [احلج ، ]29:فاحملرم ابحلج أو العمرة أصبح كالنذر ،جيب عليه أن
يويف به ،وال جيوز له أال يويف به وال خيرج من إحرامه إال بواحد من أمور ثالث:

 -1إمتام النسك.
 -2الردة  -نسأل هللا السالمة.-
 -3اإلحصار.

وعلى هذا جيب على هذا الشخص أن يرجع إىل مكة ،وأن يتحلل من عمرته ابلطواف والسعي،

واحللق أو التقصري ،فإذا مل يتمكن من الرجوع فإنه يكون حمصراً يذبح هدايً يف مكة ،ويتحلل ،وإذا مل

جيد هدايً فإنه يسقط عنه .وهللا أعلم.
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دخول اخلدم غري املسلمّي إىل مكة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
كتاب احلج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/06/21هـ

السؤال

أرغب يف اصطحاب العائلة ألداء العمرة ،وبرفقتنا خادمة من أهل الكتاب ،فهل جيوز دخول

اخلادمة ،وبقاؤها داخل الفندق لرعاية األوالد؟
اجلواب

دخول الكافر للمسجد احلرام مبكة اختلف فيه العلماء على قولّي :األول :املنع ،والثاين :اجلواز،

أخ ًذا من عموم نصوص القرآن والسنة ،كقوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال

يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء إن هللا

عليم حكيم" [التوبة. ]28:

فبعد اتفاق العلماء على أن الكافر جنس جناسة حكمية (معنوية) والنهي عن قرابنه املسجد احلرام
أبلغ ،فالنهي عن الدخول من ابب أوىل.

فذهب إىل اجلواز أبو حنيفة وأصحابه ،وذهب إىل املنع فقهاء أهل املدينة كمالك وأصحابه ،وهي

رواية لإلمام أمحد ،وهو قول عطاء من التابعّي ،وذهب اإلمام الشافعي إىل اجلواز إن دعت احلاجة
إىل ذلك ،وهي الرواية الثانية عن أمحد ،وهو قول قتادة من التابعّي.

ومنشأ اخلالف بّي العلماء يف هذه املسألة :ما املراد ابملسجد احلرام يف اآلية ،فاألحناف مع اتفاقهم
أن املشركّي وأهل الكتاب سواء يف احلكم .فمن ذهب إىل جواز الدخول كاألحناف قال :املراد

ابلنهي عن قرابن (املسجد) يعين احلج والعمرة وعامة املناسك ،عرب ابملكان وأراد احلال ،ومن أراد

املنع فسر املسجد مبكان السجود ،وهو املسجد الذي يف جوفه الكعبة أو هو احلرم كله ،أي الذي
حيرم فيه الصيد وقطع الشجر ،فيدخل يف املسجد احلرام حينئذ عامة مساكن مكة وحىت مزدلفة.
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ومن أجاز دخول الكافر احلرم للحاجة نظر إىل نصوص أخرى تفسر اآلية؛ فقد أخرج اإلمام عبد
الرزاق الصنعاين يف تفسريه ( )272،271/1عن جابر بن عبد هللا يف قوله تعاىل" :إمنا املشركون
جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا" قال( :إال أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة)
ورواه ابن جرير ( )108/10وابن أيب حامت (. )1775/6

وأخرج أمحد ( )15221عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال يدخل مسجدان
هذا بعد عامنا هذا مشرك إال أهل العهد وخدمهم" .قال ابن كثري يف التفسري :وقف هذا احلديث

أوىل من رفعه.

واخلالصة :جيوز لكم أخذ خادمتكم النصرانية معكم إىل العمرة ما دمتم حباجة إليها للخدمة ورعاية
األطفال ،على أال تدخل معكم إىل املسجد احلرام ،بل تبقى يف الفندق أو الشقة .وفق هللا اجلميع إىل

كل خري.

()343/7

اجلهاد ومعاملة الكفار

()344/7

هل اجلهاد فرض عّي يف هذا الزمان؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/حكم اجلهاد

التاريخ 1422/7/22

السؤال

هل اجلهاد يف هذا الزمن فرض عّي؟
اجلواب

اجلهاد يف هذا الزمن ليس بفرض عّي ،ولو قيل أبنه فرض عّي لتعّي على كل أحد أن يتوجه للجهاد،
فتتعطل مصاحل األمة يف سائر األقطار من أجل بلد واحد ،مع حاجة األمة الظاهرة يف جماالت شىت،

كمجاالت العلم من العلم الشرعي ،والعلم الدنيوي كالطب ،واهلندسة ،ووسائل االتصاالت وغريها.
فإن األمة حمتاجة إىل هذه العلوم ،ويرتتب على ختلفها فيها :ضعفها ،وتسلط أعدائها عليها ،فكان

لزاماً أن ينفر من أبنائها من يتفقه يف هذه العلوم ليس ّد حاجتها .وهكذا كل ما حتتاج إليه األمة يف
وسائل معيشتها وبقائها .وهذا يتعارض مع القول أبن اجلهاد فرض عّي.
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اجلهاد يف فلسطّي
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
اجلهاد ومعاملة الكفار/حكم اجلهاد

التاريخ 1423/2/23
السؤال

يف ظل ما حيدث اآلن يف األراضي احملتلة واملقاومة والتضحية اليت يقوم هبا إخواننا يف فلسطّي -نسأل

هللا أن ينصرهم ويتقبل شهداءهم -فما حكم اجلهاد يف فلسطّي يف الوقت احلاضر?
اجلواب

اجلهاد يف فلسطّي وحترير املسجد األقصى من اليهود من اجلهاد الواجب على األمة بدون خالف،
بل هو أعظم ساحة للجهاد يف وقتنا احلاضر ،ولكن يشرتط يف اجلهاد عدة شروط ،منها:

النية الصاحلة :وهي إعالء كلمة هللا ،وقد سئل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن الرجل يقاتل محيةأو شجاعة ،فقال" :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا" البخاري ( )123ومسلم

(. )1904

الراية الصاحلة :حيث هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن القتال حتت راية عصبية جاهلية انظرصحيح مسلم ( ، )1905بل الواجب حتت راية إسالمية إلعالء كلمة هللا.
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أال يتعلق اجلهاد برتك ما هو أوجب منه من بر الوالدين ،أو صلة أرحام ،أو العناية ابلزوجة املريضة،أو ملن عليه دين إذا كان اجلهاد مستحباً إال إبذن الدائن ،أو حنو ذلك ،وقد أذن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -لعثمان ابلتخلف عن بدر لتمريض زوجته ،بل وقال للمجاهد التارك والديه" :ففيهما

فجاهد" البخاري ( )5972ومسلم ( ، )2549كما يعذر العلماء والدعاة والكتاب املؤثرون وطلبة
العلم ال سيما إذا كان اجلهاد مستحباً ،أو وجد من يكفيهم حىت ال ختلو أماكنهم ،وقد قال -سبحانه

وتعاىل" :-وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين

ولينذروا قومهم إذا راجعوا إليهم لعلهم حيذرون" [التوبة ، ]122:ومع أمهية اجلهاد إال أن العلم

والدعوة والتأثري هي من اجلهاد ،كما قال -سبحانه" :-فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبرياً"
[الفرقان ، ]52:فتقدر املصاحل بقدرها ويوازن بينها ،ويف حاالت كثرية خيرج من يقتدى به للجهاد،
ويكون عليه واجب ولو كان مستحباً يف حق غريه.

-أن تقوم راية اجلهاد يدعو إليها اإلمام (ويل أمر املسلمّي)  ،ويف حالة عدم وجوده فريجع إىل

العلماء أهل احلل والعقد ،أو جمالس اإلفتاء ،وحنوهم ممن يق ّدر مصلحة اإلسالم لقوله -تعاىل:-

"وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه

الذين يستنبطونه منهم" [النساء ، ]83:وال جيوز التقدم ابلقتال دون ذلك ،فرمبا تكون املفسدة
أعظم.
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وما جيري يف فلسطّي اليوم على يد اليهود املعتدين هي من قبيل احلرب الدفاعية ،حيث جيب دفعهم

عن بالد املسلمّي عند القدرة ،وال شك أن اجلهاد يف هذه احلالة من الفروض املهمة على األقرب
فاألقرب ،ومن عجز عن اجلهاد ابلنفس وجب عليه املساعدة ابملال والدعاء والسالح واخلطابة
والكتابة وحنو ذلك ،ودفاع إخواننا يف فلسطّي عن أنفسهم هو جهاد يف سبيل هللا؛ لقوله -عليه

السالم" :-من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو

شهيد  " ...رواه الرتمذي ( )1421وأبو داود ( )4772والنسائي ( )4095وأمحد (، )1652
ولكن األوىل االنضواء حتت الراايت اإلسالمية املوثوقة واجلماعات اإلسالمية املستقيمة ملن أراد

اجلهاد.

واجلهاد يف الوقت احلاضر يعتمد على إعداد األمة ابلقوة الالزمة من سالح وأفراد مدربّي وقوة
داعمة وإسناد وإعالم فاعل ،وليس كما هو احلال يف السابق قبل وجود األسلحة املطورة اليت تفتك
جبيش كامل ،لذا جيب أن تسري األمور خبطّي متوازيّي اجلهاد والعناية هبذه األمور املهمة ،وهذا كله

ليس ابألمر املستحيل مع وجود أعظم قوة وهو الفرد املؤمن ابهلل ،ولكنه حيتاج إىل عزمية وهتيئة

وإعداد.

نسأل هللا أن ينصر دينه ،وأن يعلي كلمته ،وأن يويل على املسلمّي خيارهم ،وأن حيفظ علماءهم
ووالة أمورهم ،وأن يدحر اليهود املعتدين ومن واالهم.
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جهاد العراقيّي لألمريكيّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/حكم اجلهاد
التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

فضيلة الشيخ عبد الرمحن الرباك - :حفظك هللا وسدد خطاك  -مساحة الوالد :ما حكم جهاد
األمريكان ابلنسبة ألهل العراق أنفسهم؟ ألنه وقع بيننا وبّي بعض اإلخوة نقاش حول هذه القضية؛
فنريد من مساحتكم بيان هذه القضية .وأسأل هللا أن يسدد خطاكم ملا حيبه ويرضاه.

اجلواب
احلمد هلل .وبعد:

إن الكفرة األمريكان وأعواهنم يف غزوهم للعراق ظاملون معتدون ،فهم كفرة حماربون ،جيب على

املسلمّي جهادهم وطردهم.

وصمت الدول اإلسالمية عن االستنكار هلذا الظلم والعدوان -فضالً عن اختاذ الوسائل املمكنة

الدبلوماسية واالقتصادية -موقف خمز شرعاً وعقالً.
ومنشأ ذلك بعدهم عن دين هللا الذي به العز والتمكّي والنصر املبّي ،فاملقاتلون يف العراق

لألمريكان وأعواهنم من أراد منهم إعالء كلمة هللا وإذالل الكافرين فهو جماهد يف سبيل هللا ،ومن أراد

مقاومة االحتالل األجنيب عن وطنه فال لوم عليه ،بل هذا ما تقتضيه الشهامة واألصالة واألنفة من
عدم اخلضوع للمستعمر املعتدي ،وبذلك يعلم أنه جيب على املسلمّي نصر اجملاهدين يف العراق

وفلسطّي ،ويف الشيشان ،ويف األفغان ،ومد يد العون واملساعدة مبا يستطيعون ،وأقل ذلك الدعاء

هلم ومواساهتم ابملال؛ إلطعام جائعهم وعالج جرحيهم ومريضهم.

وذلك من الوفاء حبق أخوة اإلميان ،كما قال تعاىل" :إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات ، ]10 :وقال
صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمنّي يف توادهم وتعاطفهم ،وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى

منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى" رواه البخاري ( ، )6011ومسلم (. )2586
وهللا أعلم.
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سبل جهاد املرأة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
اجلهاد ومعاملة الكفار/فضائل اجلهاد
التاريخ 1424/11/22هـ

السؤال

قال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون ابهلل ورسوله

وجتاهدون يف سبيل هللا أبموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون".كيف المرأة أن جتاهد يف

سبيل هللا أبمواهلا وبنفسها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اجلهاد من أفضل القرابت وأعظم الطاعات ،وقد جاءت نساء الصحابة  -رضي هللا تعاىل عنهم

وعنهن -يسألن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومنهن املرأة األشهلية فقالت :إنكم تذهبون

للجهاد واحلج ،وحنن جنلس يف بيوتكم نغسل مالبسكم ونريب أوالدكم ،فمالنا؟ فقال النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-إن حسن تبعل املرأة لبعلها وقيامها بفرائض دينها يعدل ذلك كله" ،وقال هلا النيب-

صلى هللا عليه وسلم" :-انصريف وأخربي من وراءك هبذا" ،أو كما قال عليه الصالة والسالم ،فكون
املرأة جتتهد يف احملافظة على فرائض دينها ،وجتتهد يف أداء ما تستطيعه من السنن ،وتقوم مبا أوجب

هللا عليها من رعاية حق زوجها وتربية أطفاهلا ،فإهنا هبذا تكون قد أدت ما هو أعظم من اجلهاد،
بنفسها وماهلا هذا من انحية.

ومن انحية أخرى فإن إبمكان املرأة أن تتربع بشيء من ماهلا مما متلكه مما هو زائد عن فضل كفايتها
وحاجتها للمجاهدين يف سبيل هللا" ،فمن جهز غازايً فقد غزا ،ومن خلف غازايً يف أهله خبري فقد

غزا" .وابهلل التوفيق.
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شهادة من قتل دفاعاً عن نفسه

اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1424/1/7هـ
السؤال

إذا كان الذي يدافع عن ماله ونفسه وقتل شهيد هل يغفر هللا له ذنوبه مجيعاً حىت لو كان يشرب

اخلمر أو ال يصلي ولكنه مؤمن؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن اترك الصالة إن كان جاحداً لوجوهبا فهو كافر إبمجاع العلماء ،وإن كان اتركاً هلا هتاوانً وكسالً
فقد ذكر احملققون من أهل العلم أنه كافر أيضاً ،وعلى كل حال فللصالة شأن خاص ،والذي ميوت

وهو اترك هلا على خطر عظيم ،فكيف يقال أبنه شهيد؟! أما سائر املعاصي فال شك أهنا خطر على

العبد كذلك ،ولكن الذي عليه أهل السنة واجلماعة أنه يف اآلخرة حتت رمحة هللا إن شاء عذبه وذلك

بعدله ،وإن شاء غفر له وذلك بفضله ،إذا مات ومل يتب ،أما التائب من الذنب فهو كمن ال ذنب

له ،والذي يقتل وهو يدافع عن نفسه وماله ،وهو مؤمن يُرجى له خري إن كان حمتسباً وصابراً على ما

أصابه ومصلياً فإن للصالة شأانً خاصاً كما أشران ،وحنن ال نقطع ألحد بعينه ابلشهادة حىت ولو كان
جماهداً يف سبيل هللا ،ولكن نرجو له الشهادة ،ورمحة هللا واسعة ،وهللا املسؤول أن يتوالان مجيعاً
برمحته ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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تغسيل الشهيد وتكفينه
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1424/2/7هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

وردت هذه العبارة يف أحد كتب الفقه على املذهب الشافعي :وأما الشهيد :فال يغسل ،وال يصلى

ويسن تكفينه يف ثيابه اليت قتل فيها .ملا رواه البخاري عن جابر  -رضي هللا عنهما  -أن النيب
عليهّ ،
يصل عليهم .هذا هو
 -صلى هللا عليه وسلم  -أمر يف قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ،ومل يغسلوا ومل ّ

مذهب علماء الشافعية ،وعلماء املالكية ،أما عند علماء احلنفية ،ورأي بعلماء احلنابلة ،أنه واجب
ودليلهم يف ذلك "أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى على شهداء أحد وكان يؤتى بتسعة

تسعة .......إىل آخر احلديث .أخرجه الطحاوي ،وقال عنه حسن ،السؤال :يرجى من فضيلتكم

بيان الرتجيح بّي األدلة ،وعلى أي املذاهب الفتوى؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
الشهداء كثريون وهلل احلمد ،فالذي ميوت مبرض الطاعون شهيد ،ومرض البطن ،والغرق ،واحلرق

وغريهم.

وهؤالء يغسلون ويكفنون ،ويصلى عليهم.
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أما الشهيد الذي سنتكلم عنه هو من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا ،أما من قاتل حلمية أو وطنية
أو قومية أو عصبة فليس بشهيد ولو قتل؛ لكن من قاتل محاية لوطنه اإلسالمي من أجل الدفاع عن
اإلسالم واملسلمّي ومحايتهم فقتل فهو شهيد ،وشهيد املعركة الذي يقتل يف املعركة حيرم تغسيله ،ألن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -أمر بقتلى أحد أن يدفنوا يف دمائهم ومل يغسلوا  " ...أخرجه

البخاري ( ، )1343والراجح أنه ال يصلى عليه ،ويدفن يف ثيابه اليت مات فيها استحباابً لرواية

البخاري  -رمحه هللا" -وأمر بدفنهم يف دمائهم ،ومل يغسلوا ،ومل يص هل عليهم" ،وغريه مما ورد من
أحاديث ،ومن أراد التوسع يف املوضوع فعليه بقراءة فتح الباري البن حجر ،وكتاب املغين البن

قدامة ،وكتاب اجملموع للنووي ،وكتاب فتح القدير البن اهلمام ،وغريها مما كتبه أهل العلم يف هذا
املوضوع وهللا أعلم.
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شهادة الغريق
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 1423/11/3هـ

السؤال

إذا مات الشخص غريقاً يكون شهيداً ،طيب؛ وإذا كان عاصياً وال يصلي فهل حياسب على ذلك؟

اجلواب

إذا مات اإلنسان غريقاً فقد جاء يف احلديث أنه من مجلة الشهداء؛ كالذي ميوت ابهلدم أو ابحلرق
انظر :البخاري ( )654ومسلم ( ، )1914وكونه شهيدا ال يوجب أن تغفر له مجيع ذنوبه ،لكن

هذا يدل على فضيلة ،ويرجى أن يكون يف موته على هذه احلال أجر يفضل به على غريه ملا حيصل

له من املغفرة بسبب هذا االبتالء ،ومن مات غريقاً وهو ال يصلي فإنه ال ريب أن موته غريق ال

يوجب مغفرة اجلرائم الكبرية وترك الصالة ،فقد جاء يف احلديث الصحيح أن اتركها كافر ،كما قال

 صلى هللا عليه وسلم " :-بّي الرجل وبّي الشرك والكفر ترك الصالة" مسلم ( )82ويف احلديثاآلخر" :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" الرتمذي ( ، )2621النسائي ()463
 ،ابن ماجة ( )1079وأمحد ( )22937وليس الشهيد ابلغرق واحلرق واهلدم كشهيد املعركة ،يعين:
الشهيد يف معركة القتال يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا ،ومن قاتل وقتل يف املعركة وهو ال يصلي فإنه
ال يرجى له فضل الشهادة ،ألنه ال يصلي ،وإمنا ترجى له مغفرة الذنوب اليت دون ترك الصالة ودون
أنواع الكفر ،نسأل هللا السالمة والعافية ،وهللا أعلم.
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التكبري يف جنائز الشهداء
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 1422/11/19

السؤال

ما حكم التكبري يف اجلنائز وخصوصاً جنائز الشهداء؟

اجلواب

إن كنت تقصد التكبري يف صحبة اجلنازة إىل املصلى مث إىل املقربة من املشيعّي ،وخاصة يف جنائز
الشهداء من قتلى املواجهة مع أعداء هللا ورسوله واملؤمنّي ،واليت يكون الدافع هلا شدة احلماس

والغرية ،ووقدة احلنق على هؤالء املعتدين ،فيخرج هذا التكبري واهلتاف من نفوس أمضها الضيم،
ومتردت على عسف الظامل ،واستعلنت ابملواجهة واملدافعة مبا تستطيعه ،فإننا إذا نظران إىل املسألة من

انحية احلكم الشرعي فال يغيب عنا ابرك هللا فيكم:

 01إن تشييع اجلنائز عبادة شرعية توقيفية قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من شهد اجلنازة حىت
يُصلهي فله قرياط ،ومن شهد حىت تدفن كان له قرياطان " قيل :وما القرياطان؟ قال " :مثل اجلبلّي

العظيمّي " رواه البخاري ( )1325ومسلم ( )945واللفظ للبخاري.

ولذلك فكل ما حييط هبذه العبادة مما له صفة التعبد كالذكر وحنوه فال بد أن يتلقى النص على

مشروعيته من املعصوم  -صلى هللا عليه وسلم  -وإال فهو رد.

 02أننا نعلم أنه قد محلت جنائز أفاضل الصحابة وخيارهم بّي يدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -ومنهم املصابون يف املعارك كسعد بن معاذ  -رضي هللا عنه  -ومع ذلك مل يكن الصوت يرفع مع

اجلنازة بذكر وال بغريه ،ولو فعل لنقل ،ولو كان خرياً لسبقوان إليه.

 03إن رفع األصوات مع اجلنائز من عادة أهل الكتاب واألعاجم الذين أمران مبخالفتهم أما
املسلمون فكانوا يستحبون خفض الصوت عند اجلنائز ،مع امتالء القلوب بذكر هللا وإجالله

وتعظيمه ،كما بّي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه (اقتضاء الصراط املستقيم) (-315/1

 )316حتقيق د .العقل) .
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وبذلك يتبّي أن رفع الصوت مع اجلنازة ابلذكر أو الدعاء بدعة ،وال جيوز اختاذه شعاراً جلنائز

املسلمّي .وقد نص على ذلك األئمة من قبل ،فعن قيس بن عباد  -وهو من كبار التابعّي  -قال:

كان أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يكرهون رفع الصوت عند اجلنائز  -أخرجه البيهقي
( )74/4وغريه ،وقال النووي  -رمحه هللا تعاىل  " :-واعلم أن الصواب واملختار وما كان عليه

سري مع اجلنازة ،فال يرفع صوت بقراءة وال ذكر
السلف  -رضي هللا عنهم  -السكوت يف حال ال ه
وال غري ذلك .واحلكمة فيه ظاهرةٌ ،وهي أنه أسكن خلاطره وأمجع لفكره فيما يتعلق ابجلنازة ،وهو

املطلوب يف هذا احلال " (األذكار للنووي ص  )203وممن نبه على هذه البدعة اإلمام الشاطيب يف

كتابه االعتصام ( )372/1وأبو شامة يف الباعث على إنكار البدع واحلوادث ( )88وغريهم ،وانظر
(أحكام اجلنائز وبدعها) لأللباين (ص . )314 ،92

وأما إن كنت تقصد التكبري حال الصالة على اجلنازة ،فإنه جيب أداء أربع تكبريات على اجلنازة،

على الصفة املعروفة يف صالة اجلنازة .وهذه التكبريات أركن يف صالة اجلنازة.
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وصف املسلم ابلشهيد
اجمليب

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1423/8/27هـ
السؤال

هل نقول كلمة شهيد لكل من نراه تويف مقتوالً يف احلرب؟ أرجو توضيح هذا األمر.

اجلواب

ننقل لك ما قاله الشيخ بكر أبو زيد -حفظه هللا تعاىل -يف كتابه (معجم املعاين اللفظية صـ-319

)320

شهيد :قال البخاري -رمحه هللا -يف صحيحه ":ابب ال يقال :فالن شهيد .قال ابن حجر :أي على
سبيل القطع بذلك إال إن كان ابلوحي ،وكأنه أشار إىل حديث عمر  -رضي هللا عنه  -الذي رواه

البخاري ( ، )1367ومسلم (." )949

ويف كتاب( :النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح) حملمد الطاهر ابن عاشور

(صـ )118عند ترمجة البخاري هذه:
"هذا تبويب غريب ،فإن إطالق اسم الشهيد على املسلم املقتول يف اجلهاد اإلسالمي اثبت شرعاً،
ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم ،وقد ورد يف حديث املوطأ ( ، )299ويف الصحيحّي
البخاري ( )2829ومسلم ( : )1914أن الشهداء مخسة غري الشهيد يف سبيل هللا ،والوصف مبثل
هذه األعمال يعتمد النظر إىل الظاهر الذي مل يتأكد غريه ،وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسناداً
وتعليقاً ما يقتضي منع القول أبن فالانً شهيد ،وال النهي عن ذلك.
فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أالّ جيزم أحد بكون أحد قد انل عند هللا ثواب الشهادة ،إذ ال

يدري ما نواه من جهاده ،وليس ذلك للمنع من أن يقال ألحد :إنه شهيد ،وأن جتري عليه أحكام

الشهداء إذا توافرت فيه ،فكان وجه التبويب أن يكون :ابب ال جيزم أبن فالانً شهيد إال إبخبار من
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-مثل قوله يف عامر ابن األكوع" :إنه جلاهد جماهد" البخاري

( ، )4196مسلم ( ، )1802ومن هذا القبيل زجر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أم العالء
األنصارية حّي قالت يف عثمان بن مظعون -رضي هللا عنه " :-شهاديت عليك لقد أكرمك هللا ،فقال
هلا :وما يدريك أن هللا أكرمه؟ "البخاري ( )3929ا .هـ.
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من هو الشهيد؟
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 1423/2/18
السؤال

من هو الشهيد؟ وهل من قتل خطأ مثلما هو احلال يف حوادث السيارات يعد شهيداً إذا مل يكن له
يد يف احلادث؟ وما حكم كل درجة من درجات الشهادة من حيث الصالة والتكفّي وغريمها؟

اجلواب

الشهداء كثر كما أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وذكر منهم املطعون واملبطون ومن مات حرقاً
أو غرقاً واملرأة متوت يف نفاسها ومن قتل دون ماله أو عرضه .وأعلى رتب الشهادة من مات يف لقاء
العدو مقبالً غري مدبر وكان قتاله لتكون كلمة هللا هي العليا .أما التكفّي والصالة فالفقهاء خيتلفون
يف ذلك ،والراجح أن قتيل املعركة ال يكفن وال يصلى عليه وإمنا يدفن بدمه كما فعل النيب -صلى

هللا عليه وسلم -يف قتلى أحد ،وأما من سواه فليس له حكمه من هذه الناحية.
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فضل شهيد املعركة على غريه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1423/8/20هـ

السؤال

ما الفرق بّي شهيد احلرب ومن مات حمرتقاً أو غريقاً؟ هل هلم نفس الدرجة واألجر واملكانة يوم

القيامة؟ وهل يشفع من مات حمرتقاً أو غريقاً يف أهله؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الفرق بّي شهيد احلرب ومن مات حمرتقاً أو غريقاً ،هو :أن شهيد احلرب ال يغسل ،وال يكفن ،وال

وأما احملرتق والغريق فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه،
يصلى عليه ،وإمنا يدفن يف ثيابه اليت قتل فيهاّ ،

وأما الدرجة فإهنا ختتلف ،فإن شهيد املعركة أعلى؛ ألن كل غبار تطاير عليه ودخان حصل له سوف
ّ
حيسب له ،وليس كذلك غريه ،وقد ورد عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه ال جيتمع غبار يف سبيل

هللا ودخان جهنم انظر الرتمذي ( ، )1633النسائي ( ، )3107ابن ماجة ( ، )2774اإلمام أمحد
( ، )8512فالدرجات متفاوتة ،لكن الغريق واحملرتق يرجا هلما خري  -إن شاء هللا  -ومكانة عالية.
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الذنوب اليت تغفر ابلشهادة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1424/2/7هـ
السؤال
السالم عليكم

هل الشهادة يف سبيل هللا تغفر هبا كل الذنوب؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،الشهادة يف سبيل هللا املراد هبا أن يقتل العبد يف معركة قتال املسلمّي للكفار،
وهو صابر حمتسب مقبل غري مدبر ،فمن قتل وهو على هذه احلال جماهداً يف سبيل هللا أي :أنه
يقاتل إلعالء كلمة هللا ،فإن هللا يغفر له مجيع ذنوبه.

فقد صح عن النيب  -عليه الصالة والسالم -أنه قام يف الصحابة  -رضي هللا عنهم -فذكر هلم":أن

اجلهاد يف سبيل هللا واإلميان ابهلل أفضل األعمال" ،فقام رجل فقال :اي رسول هللا ،أرأيت إن قتلت يف

سبيل هللا تكفر عين خطاايي؟ فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-نعم ،إن قتلت يف سبيل
هللا وأنت صابر حمتسب ،مقبل غري مدبر إال الدين ،فإن جربيل  -عليه السالم -قال يل ذلك" رواه

مسلم ( )1885فهذا اجلواب من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كاف شاف ،وهذا فضل عظيم،

وإمنا كان هذا الفضل للشهادة يف سبيل هللا ،ألن الذي جياهد يف سبيل هللا إعالء لكلمة هللا مث يقتل

صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر ،ال يتصور أن يصر على كبرية من كبائر الذنوب فمعىن هذا ،أن اجلهاد

على هذا الوجه يتضمن التوبة من مجيع الذنوب فيغفر له هبذا العمل اجلليل ،فأما الدين فإنه حق من
حقوق العباد ال يسقط ابلقتل يف سبيل هللا ،والبد أن يؤدي الدين الذي على اجملاهد الذي قتل يف

سبيل هللا وإذا مل يؤد يف الدنيا فإن هللا يؤديه عنه يوم القيامة ،كما قال  -صلى هللا عليه وسلم":-من
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا" البخاري (، )2387
وهللا أعلم.
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معىن حديث " الشهداء مخسة"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":بينما رجل ميشي بطريق
وجد غصن شوك على الطريق ،فأخره ،فشكر هللا له ،فغفر له ،مث قال الشهداء مخسة :املطعون

واملبطون ،والغريق ،وصاحب اهلدم ،والشهيد يف سبيل هللا ،وقال" :لو يعلم الناس ما يف النداء

والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا الستهموا عليه ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه،
ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا ".ما معىن هذا احلديث الشريف؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:

هذه ثالثة أحاديث وقد أخرجها البخاري بسياق واحد ح ( )654-653-652قال حدثنا قتيبة
عن مالك عن مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة -رضي هللا

عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على
الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له ،مث قال :الشهداء مخسة :املطعون ،واملبطون ،والغريق ،وصاحب

اهلدم ،والشهيد يف سبيل هللا ،وقال :لو يعلم ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا
الستهموا عليه ،ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها

ولو حبواً" قال احلافظ( :وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا جمموعاً فلم يتصرف فيه املصنف
كعادته يف االختصار ،وقد تضمنت هذه األحاديث ما أييت:

()361/7

( )1دل احلديث األول على فضل إماطة األذى عن الطريق ،وأن قليل العمل إذا أخلص فيه العبد
لربه ،حيصل به كثري األجر والثواب ،وقوله" :فشكر هللا له "....هللا -سبحانه وتعاىل -هو الشكور،
والشاكر على اإلطالق الذي يقبل القليل من العمل ،ويعطي الكثري من الثواب مقابل هذا العمل

القليل ،ومن شكره -تبارك وتعاىل -أن غفر هلذا الرجل الذي حنى غصن الشوك عن طريق املسلمّي،
وهو عمل قليل.

( )2أفاد احلديث الثاين أن الشهداء مخسة وهم:
أ -املطعون :هو الذي ميوت ابلطاعون ،وهو الوابء ،وقد فسره النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف
حديث آخر حيث قال" :الطاعون شهادة لكل مسلم" أخرجه البخاري ( ، )2830ومسلم

( )1916عن أنس -رضي هللا عنه.-

ب -املبطون :هو الذي ميوت من علة البطن ،كاالستسقاء ،واحلقن وهو :انتفاخ اجلوف واإلسهال.

ج -الغريق :هو الذي ميوت ابلغرق.

د -صاحب اهلدم :هو الذي ميوت حتت اهلدم.
هـ -الشهيد يف سبيل هللا.
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قال احلافظ( :اختلف يف سبب تسمية الشهيد شهيداً ،فقيل ألنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي
حاضرة ،وقيل :ألن هللا ومالئكته يشهدون له ابجلنة ،وقيل :ألنه يشهد عند خروج روحه ما أع هد له
من الكرامة واحلصر املذكور يف احلديث غري مقصود ،فقد دلت أحاديث أخرى على وصف غري
املذكورين ابلشهادة)  ،قال احلافظ( :والذي يظهر أنه -صلى هللا عليه وسلم -أعلم ابألقل مث أعلم

زايدة على ذلك فذكرها يف وقت آخر ومل يقصد احلصر يف شيء من ذلك) فتح الباري (، )43/6

وممن جاء وصف موهتم ابلشهادة غري املذكورين يف احلديث السابق ما أييت احلريق ،وصاحب اجلنب،
واملرأة متوت جبمع ،وقد جاء ذلك يف حديث جابر بن عتيك  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :-ما تعدون الشهادة؟ " قالوا :القتل يف سبيل هللا -تعاىل ،-قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :-الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل هللا :املطعون شهيد ،والغرق شهيد،وصاحب ذات اجلنب شهيد ،واملبطون شهيد ،وصاحب احلريق شهيد ،والذي ميوت حتت اهلدم

شهيد ،واملرأة متوت جبمع شهيدة" أخرجه أبو داود ( ، )2704وصاحب ذات اجلنب :ذات اجلنب
هي :قرحة يف اجلنب ،وورم شديد ،وتسمى ذات اجلنب الشوصة.
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وأما املرأة متوت جبمع :يقال بضم اجليم وكسرها ،وقد تفتح اجليم وسكون امليم فهي املرأة متوت

حامالً ،وقد مجعت ولدها يف بطنها ،وقيل :هي اليت متوت يف نفاسها وبسببه ،وقيل اليت متوت عذراء،
واألول :أشهر األقوال ،ومن مات دون ماله ودينه ودمه وأهله فهو شهيد ،وذلك ملا جاء يف حديث

سعيد بن زيد  -رضي هللا عنه -قال" :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من قتل

دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون

أهله فهو شهيد" أخرجه الرتمذي ( ، )1341وقال :هذا حديث حسن صحيح ومن قتل دون

مظلمته فهو شهيد ،وذلك حلديث سويد بن مقرن  -رضي هللا عنه -قال رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم" :-من قتل دون مظلمته فهو شهيد" أخرجه النسائي ( ، )4025قوله :دون مظلمته ،أي
قصده قاصد ابلظلم ،وموت الغربة شهادة ،وذلك حلديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-موت غربة شهادة" أخرجه ابن ماجة ( ، )1602وقد ذكر

احلافظ أنه من خالل نظره يف األحاديث حتصل له إطالق الشهادة على عشرين خصلة ،قال ابن
التّي :هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل هللا على أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -أبن جعلها

متحيصاً لذنوهبم وزايدة يف أجورهم يبلغهم هبا مراتب الشهداء ،ووصف هؤالء ابلشهداء مبعىن أهنم
يعطون من جنس أجر الشهداء وال جتري عليهم أحكام الشهداء يف الدنيا.
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احلديث الثالث" :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ،مث مل جيدوا إال ن يستهموا الستهموا
عليه ،ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً"،
رواه البخاري ( ، )615ومسلم ( )437من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -فقوله -صلى هللا
عليه وسلم" :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا"،
النداء هو :األذان ،واالستهام :االقرتاع ومعناه أهنم لو علموا فضيلة األذان وقدرها وعظيم جزائه مث

مل جيدوا طريقاً حيصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان ،أو لكونه ال يؤذن للمسجد إال واحد
القرتعوا يف حتصيله ،ولو يعلمون ما يف الصف األول من الفضيلة حنو ما سبق ،وجاءوا إليه دفعة

واحدة وضاق عنهم ،مث مل يسمح بعضهم لبعض به القرتعوا عليه ،وفيه إثبات القرعة يف احلقوق اليت
يزدحم عليها ويتنازع فيها ،وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا
إليه" ،التهجري :التبكري إىل الصالة وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ولو يعلمون ما يف العتمة

والصبح ألتومها ولو حبواً" ،العتمة :هي صالة العشاء ،وفيه احلث العظيم على حضور مجاعة هاتّي
الصالتّي ،والفضل الكثري يف ذلك ملا فيهما من املشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره،

وهلذا كانتا أثقل الصالة على املنافقّي ينظر شرح النووي ملسلم ( ، )158/4هذا وهللا املوفق
واهلادي إىل سواء السبيل.
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صالة الغائب على الشيخ أمحد ايسّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

ما حكم الصالة على الغائب ،وهل يصلى على شهيد املعركة إذا كان يف مكان آخر ،ونرجو منكم
أن توجهوا كلمة إىل األمة اإلسالمية مبناسبة اغتيال الشيخ أمحد ايسّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الصالة على (الغائب) اختلف فيها أهل العلم على قولّي مع االتفاق على ثبوت صالة الغائب على
النجاشي ملك احلبشة ملا تويف يف بالده ،كما يف الصحيحّي البخاري ( ، )1245ومسلم ()951
عن أيب هريرة " :أن النيب صلى هللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه خرج هبم إىل
املصلى فصف هبم وكرب أربعا " فاحلنفية واملالكية ال جيوزون الصالة على امليت الغائب وهي رواية يف
مذهب أمحد .ووجه ذلك عندهم أنه مل ينقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه صلى صالة

الغائب على غري النجاشي ،ويرون أن صالة الغائب خاصة به ،وقالوا أيضا أنه مات كثري من

الصحابة خارج املدينة ومل ينقل أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى عليهم أو أمر بذلك.
وذهبت الشافعية واحلنابلة إىل مشروعية الصالة على امليت الغائب ومتسكوا بصالة الرسول  -صلى

هللا عليه وسلم  -وصحابته على النجاشي عند موته وال يرون خصوصيتها به لعدم النص على ذلك،
وقالوا :األصل يف األحكام العموم وعدم اخلصوصية.
والذي يظهر يل  -وهللا أعلم  -بعد النظر والتأمل يف النصوص :أن صالة الغائب جائزة إذا كان

املتوىف له شأن بّي املسلمّي يف الصالح والعلم أو الدعوة إىل هللا ،أو كان زعيما وأمرياً  -كما هي
احلال يف النجاشي  -رمحه هللا .-

أما إذا كان امليت من آحاد الناس وعامتهم فال تشرع صالة الغائب عليه حينئذ.
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يغسل وال يكفن وال يصلى عليه ،وإمنا تصلي
أما شهيد املعركة فالصحيح أنه يدفن يف ثيابه فال ّ

عليهم مالئكة الرمحة ،ويلقى هللا بدمائه ،وهي أطيب عند هللا من ريح املسك ،ففي حديث جابر بن

عبد هللا -رضي هللا عنهما -عند البخاري ( )1343وغريه" :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أمر

بدفن شهداء أُحد يف دمائهم ،ومل يغسلهم ،ومل يصل عليهم" ،ويف حديث عبد هللا بن ثعلبة  -رضي

هللا عنه  ،-عند أمحد ( )22547والنسائي ( ، )2002قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
ِ
ْم يُ ْكلَ ُم يف سبيل هللا إال أييت يوم القيامة يدمي (يسيل) لونه لون الدم
ّ
"زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس َكل ٌ
ورحيه ريح املسك".
ومبناسبة استشهاد الشيخ أمحد ايسّي  -رمحه هللا  -زعيم وقائد املقاومة اإلسالمية يف فلسطّي على

أيدي إخوان القردة واخلنازير ،ومبباركة وأتييد من دولة الكفر واالستكبار العاملي( ،نسأل هللا أن
يتقبله وإخوانه الشهداء يف الصاحلّي ،وأن خيلف على املسلمّي خرياً) .

نقول :إن هذا الرجل املسن املصاب ابلشلل يف بدنه استطاع بروحه وقلبه وإميانه أن يؤسس ويرعى

(منظمة محاس الفلسطينية) اليت دوخت  -وال تزال  -دولة إسرائيل وأعواهنا مع ضعف العدد والعدة
للمسلمّي هناك.
إن املسلم الواعي ملخطط عدوه واملتمسك بدينه والواثق بنصر ربه ال تؤثر عليه املصائب لو

عظمت ،وال النوازل مهما كربت ،فهو يستلهم التاريخ ويقرؤه على ضوء واقعه ومستجداته؛ فها هي
هِ
ين
حادثة اإلفك يف املدينة النبوية عصفت ابملسلمّي وبيت النبوة أو كادت ،يقول هللا عنها" :إِ هن الذ َ
كع ِ
ٍِ
ِ
ب ِم َن
َجاءُوا ِاب ِإلفْ ِ ُ ْ
سَ
صبَةٌ م ْن ُك ْم ال َحتْ َ
سبُوهُ َش ّراً لَ ُك ْم بَ ْل ُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم ل ُك ِّل ْام ِرئ م ْنـ ُه ْم َما ا ْكتَ َ
ا ِإل ِْمث واله ِذي تَـو هىل كِ ِ
ِ
يم" [النور. ]11:
ربهُ م ْنـ ُه ْم لَهُ َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ
َ َْ
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إننا وهللا واثقون أن جرمية قتل الشيخ أمحد ايسّي -رمحه هللا  -هي بداية النهاية لدولة اليهود ومن
ورائهم من الكفرة واجملرمّي ،ولعلنا نسمع قريباً إن شاء هللا يف هؤالء احملتلّي لبالد املسلمّي من

اليهود والنصارى ما يسر به قلب كل مؤمن ،ويف املثل قيل( :اشتدي أزمة تنفرجي)  ،وكفى بقول هللا

وحكمه" :فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً" [الشرح" ، ]5،6:فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل

هللا فيه خرياً كثرياً" ،ونقول لكل املسلمّي وإلخواننا الفلسطينيّي خاصة :ال حتزنوا على ما نزل بكم
وثقوا أنه خري لكم وشر لعدوكم  -إن شاء هللا -والذي توىل كربه منهم أو من غريهم سيحل به
العذاب األليم يف الدنيا قبل اآلخرة ،وإننا بكالم ربنا ملؤمنون وبنصره ملتفائلون.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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عالقة الشهيد مبن يشفع هلم
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

هناك حديث يذكر أن الشهيد يشفع يف سبعّي من أهله ،هل يعين ذلك اإلخوة واألخوات والعمات

واألعمام وما شاهبهم؟ وكيف يكون احلال إذا مل يكن له كثري من األقارب أو كان أغلبهم من الكفار؟
هل هذا العدد يشمل األشخاص املقربّي للشيهد مثل األصدقاء الذين ال يرتبطون به برابطة الدم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

خرجه أبو داود يف سننه :كتاب اجلهاد ابب الشهيد يشفع برقم:
فاحلديث الذي أوردته ّ

( )2522ج ( )34/3مرفوعا ً،ولفظه "يشفع الشهيد يف سبعّي من أهل بيته" ،وصححه األلباين،

وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري ،انظر فيض القدير للمناوي برقم ( )10012جـ (، )462/6
وخرجه البيهقي يف السنن الكربى جـ ( )164/9برقم ، )18308( :وبوب بعضهم لبيان كثرة من

يشفع فيهم الرجل الواحد بقوله( :ابب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه األمة)  ،كما

فعل ذلك ابن خزمية يف كتاب التوحيد بتحقيق د .عبد العزيز الشهوان جـ (. )739/2

وأما معىن احلديث فقد جاء يف عون املعبود شرح سنن أيب داود جـ ( )142/7على قوله( :من أهل

بيته) قال( :أي من أصوله وفروعه وزوجاته وغريهم)  ،وقال املناوي يف فيض القدير (، )462/6
وحيتمل أن املراد ابلسبعّي التكثري.

وأما قولك يف سؤالك :وكيف يكون احلال إذا مل يكن له كثري من األقارب؟ فأقول لك :إن السبعّي

من أقارب الرجل الواحد ليسوا ابلكثرة إذا عرفت أن أهل الرجل يشمل من كان قبله ومن بعده من
أهل بيته من املسلمّي ممن أدركهم أو مل يدركهم.

وأما الكفار من أهل بيته أو من غريهم فإن الشفاعة ال تنفعهم ألن هللا تعاىل يقول" :فما تنفعهم
شفاعة الشافعّي" [املدثر . ]48 :وهللا أعلم.
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الصالة على الشهداء
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد

التاريخ 1425/08/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
كثريا ما رأيت الفلسطينيّي وهم يصلّون على جثمان شهدائهم صالة جنازة ،وأان قرأت يف كتاب
فإنين ً
ما أبن الصالة على الشهيد حرام ،ما حكم الصالة على الشهيد؟ هل هي حالل أم حرام؟ وجزاكم

خريا.
هللا ً
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فال شك أن ما يفعله إخواننا يف فلسطّي من الصالة على شهدائهم ممن قتلهم العدو قد ساروا فيه
على قول علمائهم ،وعملهم هذا جيد ال أبس به.
وأما ما ذكره السائل أنه قرأ يف ٍ
كتاب حترميَ الصالة على الشهيد ،فهذا القول هو املشهور عند فقهاء

الشافعية ،وقد خلهص احلافظ عبد الرحيم بن احلسّي العراقي (ت  )806أقوال العلماء يف هذه

املسألة مع التوجيه لكل مذهب يف كتابه (طرح التثريب  )295 /3فقال( :إن الشافعية اختلفوا يف
معىن قوهلم :ال يصلى على الشهيد .فقال أكثرهم :معناه حترمي الصالة عليه .وهو الصحيح عندهم،
وقال آخرون منهم :معناه ال جتب الصالة عليهم ،لكن جتوز .وذكر ابن قدامة أن كالم اإلمام أمحد

يف الرواية اليت قال فيها :يصلى عليهم .يشري إىل أهنا مستحبة غري واجبة  ...وقال ابن حزم
صلِّي على الشهيد فحسن ،وإن مل يُص هل عليه فحسن ،واستدل حبديثي جابر وعقبة،
الظاهري :إن ُ
رضي هللا عنهما ،وقال :ليس جيوز أن يرتك أحد األثرين املذكورين لآلخر ،بل كالمها حق مباح,
معا ممكن يف أحوال خمتلفة .انتهى  ...قال أصحابنا (يعين
وليس هذا مكان نسخ; ألن استعماهلما ً

فقهاء الشافعية)  :واملراد ابلشهيد هنا من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال ..إخل)) اهـ.

()370/7

فقوله :حال قيام القتال .قيد مهم يبّي أنه إمنا حترم الصالة على الشهيد ،يف مذهبهم ،إذا قُتل املسلم

يف معركة ومات يف مكان املعركة حال قيام القتال بّي املسلمّي والكفار ،وما عدا ذلك فال حترم
الصالة عليه إمنا تباح أو تستحب أو جتب.

سل ,ومل يُص هل عليه -
وكذا ابن قدامة يف املغين  ،205 /2قال :والشهيد إذا مات يف موضعه ,مل يغ ه

يعين إذا مات يف املعرتك -فالصحيح أنه ال يصلى عليه .وهو قول مالك ,والشافعي ,وإسحاق .وعن

أمحد رواية أخرى ,أنه يصلى عليه .اختارها اخلالل .وهو قول الثوري ,وأيب حنيفة .إال أن كالم أمحد
صلي عليه فال
يف هذه الرواية يشري إىل أن الصالة عليه مستحبة  ,غري واجبة .قال يف موضع :إن ُ

أبس به .ويف موضع آخر ,قال :يصلى ،وأهل احلجاز ال يصلون عليه ,وما تضره الصالة ,ال أبس به.

وصرح بذلك يف رواية املروذي ,فقال :الصالة عليه أجود ,وإن مل يصلوا عليه أجزأ .فكأن الروايتّي
يف استحباب الصالة ,ال يف وجوهبا ,إحدامها يستحب; ملا روى عقبة ,أن النيب صلى هللا عليه

يوما ,فصلى على أهل أحد صالته على امليت ,مث انصرف إىل املنرب .أخرجه البخاري
وسلم -خرج ً

( )1344ومسلم ( ... )2296ولنا ,ما روى جابر ،رضي هللا عنه ,أن النيب صلى هللا عليه وسلم-
يصل عليهم .أخرجه البخاري ( )1343ومسلم
أمر بدفن شهداء أحد يف دمائهم ,ومل يغسلهم ,ومل ِّ
( .. )1036وحديث عقبة خمصوص بشهداء أحد ,فإنه صلى عليهم يف القبور بعد مثاين سنّي..
وحنن حنمله على الدعاء .انتهى.

أيضا كتاب (نيل األوطار للشوكاين ج/4ص  )53ففيه حبث موسع حول هذه املسألة.
وينظر ً
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل تدخل يف هذا الفضل من تلد ابلزىن؟!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
اجلهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 1426/09/16هـ

السؤال

ورد يف احلديث :أن املرأة اليت متوت وهي تلد فستدخل اجلنة ،فهل ينطبق هذا على املرأة اليت محلت

ابلزىن؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيشري السائل إىل احلديث الذي أخرجه أبو داود يف سننه ( )3111والنسائي يف سننه الصغرى

( ، )1846ومالك يف موطئه ( ، )522عن جابر بن عتيك -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :الشهداء سبعة -سوى القتل يف سبيل هللا :-املطعون شهيد ،والغريق شهيد،

وصاحب ذات اجلنب شهيد ،واملبطون شهيد ،واحلريق شهيد ،والذي ميوت حتت اهلدم شهيد ،واملرأة

متوت جبمع شهيد".

واملراد :هنا :اليت متوت من الوالدة ،وولدها يف بطنها ،هذا ما عليه أكثر العلماء يف تفسري هذا

احلديث ،كما حكاه عنهم ابن عبد الرب يف االستذكار ( ، )69/3ومال إىل ترجيحه .وجاء حنو هذا

احلديث يف الصحيحّي عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -مرفوعاً ،بلفظ" :الشهداء مخسة :املطعون،
واملبطون ،والغرق ،وصاحب اهلد ،والشهيد يف سبيل هللا".

وقد علق اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم ( )62/13على حديث (الشهداء السبعة) يف املوطأ
وغريه ،بقوله" :صحيح بال خالف ،وإن كان البخاري ومسلم مل خيرجاه".

مث قسم الشهداء إىل ثالثة أقسام:

األول :شهيد يف الدنيا واآلخرة ،وهو املقتول يف حرب الكفار (خملصاً هلل مقبالً غري مدبر) .

الثاين :شهيد يف الدنيا دون اآلخرة ،وهو من قاتل رايء أو مسعة ،أو قُتل مدبراً ،أو حنو ذلك.

الثالث :شهيد يف اآلخرة دون أحكام الدنيا ،ومنهم هؤالء السبعة املذكورون يف احلديث اآلنف

الذكر.

()372/7

مث ذكر اإلمام النووي السبب الذي انلوا ألجله أجر الشهادة ،فقال" :وإمنا كانت هذه املواتت
شهادة بتفضل هللا -تعاىل -بسبب شدهتا ،وكثرة أملها" أ .هـ.
وال شك أن املرأة عند الوالدة تعاين من الشدة واألمل ماال يعلم به إال هللا تعاىل ،وهلذا ضاعف املوىل
-عز وجل -حقها يف الرب على األب ،وجعل هلا من احلقوق ما هو معلوم .وأحياانً يبلغ األمل مداه،

وتتعسر الوالدة ،مما يكون سبباً يف هناية حياهتا ،فوعدها هللا عز وجل -أبجر من جنس أجر الشهداء

تطييباً لقلبها ،ومكافأة هلا على صربها واحتساهبا ،هذا إذا كان محلها من نكاح ،كما هو األصل.
أما إذا كان من سفاح -كما هو حمل السؤال -فاألظهر -وهللا تعاىل أعلم -أنه ال يشملها هذا

الفضل ،فكما ف هرق الشارع بّي من قاتل رايء ومسعة ،وبّي من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا،

فاألول قتاله يف سبيل الدنيا ،والثاين قتاله يف سبيل هللا ،وكما فرق بعض أهل العلم -كما يف مغين

احملتاج للشربيين ( - )350/1بّي الغريق العاصي بركوبه البحر ،وبّي الغريق غري العاصي ،فكذا
يف هرق هنا بّي احلامل من نكاح وبّي احلامل من سفاح؛ ألن األوىل مطيعة حبملها ،والثانية عاصية به،
فال يستواين ،كما ال يستوي األعمى والبصري ،وال الظلمات وال النور ،وهللا تعاىل أعلم.

()373/7

العالقات الدولية وحقوق اإلنسان
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1422/4/29

السؤال

ماذا يقدم اإلسالم فيما يتعلق ابلعالقات الدولية وحقوق اإلنسان ،يف بعض األحوال املعينة؟

اجلواب

جاء اإلسالم ابحلث على األخوة الدينية بّي املُسلمّي لقول هللا تعاىل" :فأصحبتم بنعمته إخواانً"
ولقوله" :إمنا املؤمنون إخوة" فلذلك جيب على املُسلمّي أن يتعاونوا فيما بينهم ،ويوايل بعضهم بعضاً،
وحيصل بينهم التناصر والتعاون على الرب والتقوى ،وعليهم أداء ما جيب عليهم من احلقوق اإلسالمية

من بعضهم لبعض ،وكذلك أجاز اإلسالم عقد املواثيق واملُعاهدات مع ال ُكفار إذا كان يف ذلك

مصلحة لقول هللا تعاىل" :وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" وقوله تعاىل" :إال على قوم بينكم
وبينهم ميثاق" وقوله تعاىل" :وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها" وكل ذلك
يدل على أن اإلسالم حيرص على األمن واالطمئنان وإصالح العالقات الدولية بّي األمم إذا كان فيه

مصلحة ،مع وجوب الدعوة إىل هللا واجلهاد يف سبيله إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع ،وهللا
أعلم.

()374/7

استقدام عمال غري مسلمّي
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1422/7/22

السؤال

هناك شخص يريد استقدام عمال للمزرعة من دولة نيبال ،الذين يف غرهبا فيهم إسالم ولكن عملهم
رديء ،والذين يف شرقها نصارى وعملهم جيد حسب كالم الذين يتعاملون معهم ،فما رأيكم
ابستخدام أي الطرفّي ،وما احلكم الشرعي يف ذلك؟ وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

الواجب استقدام املسلمّي ولو كانوا أقل مهارة .،سواء من نيبال أو غريها ،وذلك ملصاحل كثرية

فمنها:
 .1عدم إدخال الكفار يف جزيرة العرب.

 .2تقوية املسلمّي ألن يف استقدام هذا العامل إعالة ألسرته ورفع ملستواه الديين خبلطة املسلمّي يف
بالد اإلسالم ،ومستواه املادي ابملهارات اليت يستفيدها واملال الذي يكسبه.

()375/7

موادة الكافر هل حترم مطلقاً؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

"ال جتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو
إخواهنم أو عشريهتم  " ...فهل تعين هذه اآلية أننا جيب أاله نكن أي عاطفة ألقاربنا من غري
املسلمّي ،حىت ولو كان عندهم اهتمام ابإلسالم ،وال يعادون إمياننا؟ أم أن هناك فرقاً بّي العاطفة

الفطرية والعاطفة بسبب اإلميان؟ هل يكون من اجلائز للمسلم أن يكره كفر أقاربه ،ومع ذلك يبقى

لديه نوع من العاطفة الفطرية حنوهم؟ هل مثل هذه العاطفة خترج املسلم من امللة؟ أرجو توضيح
األمر.
اجلواب

()376/7

من هللا عليه ابإلسالم واإلميان والتوحيد أن يبغض الشرك وأهله ،فإن
احلمد هلل ،الواجب على من ّ

كانوا حماربّي فعليه أن يعاديهم بكل ما يستطيع ،وإن كانوا مساملّي للمسلمّي فيجب بغضهم على

كفرهم ومعاداهتم لكفرهم ،ولكن من غري أن ينالوا أبذى؛ بل ال مانع من اإلحسان إليهم وصلتهم إن
كانوا أقارب ،وبرهم إن كانوا من الوالدين ،كما قال تعاىل" :أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وإن

جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً واتبع سبيل

من أانب إيل مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون" [لقمان ، ]15 :وبغض الكافرين ال مينع من

أداء احلقوق ،حق القرابة ،وحق اجلوار ،كما قال  -صلى هللا عليه وسلم -ملا أنذر عشريته وتربأ منهم

قال" :إن لكم رمحاً عندي سأبلها ببالهلا" مسلم ( ، )204وقال سبحانه وتعاىل" :ال ينهاكم هللا عن
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي"

[املمتحنة ، ]8 :وقوله سبحانه وتعاىل" :ال جتد قوماً يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا

ورسوله [ " ...اجملادلة ]22 :املراد من يواد الكافرين وال يبغضهم البغض اإلمياين وال يربأ منهم ومن
دينهم ومعبوداهتم الباطلة فهذا هو الذي ال يكون مسلماً وإن ادعى اإلميان ،وهؤالء هم الذين قال

هللا فيهم" :ال جتد قوماً يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو
أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم" (سبق خترجيها) فاملؤمنون الصادقون يبغضون الكافرين وإن كانوا

أقرب األقارب إليهم ،وعلى هذا فيجتمع يف قلب املؤمن احملبة الفطرية الطبيعية والبغض الديين ،وقد

كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -حيب أاب طالب لقرابته ولنصرته له وهو يبغضه لكفره ،وهلذا كان

حريصاً على هدايته ولكن هللا سبحانه وتعاىل حبكمته مل يوفقه لإلميان؛ ألنه تعاىل أعلم مبن هو أهل
لذلك قال تعاىل" :إنك ال هتدي من أحببت

()377/7

ولكن هللا يهدي من يشاء وهو أعلم ابملهتدين" [القصص ، ]56 :فلك أيها السائل أن تصل
أقاربك وأن ترب ابلوالدين ،وأن حتسن إىل جريانك وإن كانوا كفاراً ،ما داموا ال جياهرون بعداوة

اإلسالم واملسلمّي ،وأما من أعلن حماربته للمسلمّي فالواجب حماربته وجهاده حىت يدخل يف اإلسالم

أو يعطي اجلزية كما قال تعاىل" :قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا
ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون"
[التوبة ]29:وهللا أعلم.

()378/7

حضور دورات لدى خرباء أمريكان
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

كنت طبيباً فهل حيل يل أن أدخل دورة ألتدرب لدى األمريكان على العمليات
فضيلة الشيخ :إذا ُ

اجلراحية احلديثة اليت كنا منقطعّي عنها؛ ألعاجل إخويت املسلمّي؟ وكذا إذا كنت شرطياً فهل حيل يل

أن أتدرب على األساليب احلديثة ملكافحة اجلرمية؟ علماً أن التدريب هذا من قبل خرباء أمريكان،

وهل مرتيب يعترب ماالً حالالً؟ علماً أن واجيب هو خدمة جمتمعنا املسلم -وهللا يشهد.-
اجلواب

()379/7

نعم ،جيوز لك أيها األخ الكرمي أن تدخل دورات طبية لدى األعداء األمريكان إذا كان متاحاً لك،
وتريد من تعلمك يف هذه الدورة معاجلة إخوانك املسلمّي ،أو استذكار معلوماتك الطبية اليت

انقطعت عنها من زمن ،كما يدل عليه سؤالك ،وكذلك لو كنت عسكرايً ،ودخلت دورة يقيمها

األمريكان ملكافحة اجلرمية ،إذا كنت تريد حفظ األمن واستتبابه يف بلدك ،وكل ما أيخذه املتدربون
من رواتب أو مكافآت ومزااي أثناء الدورات التدريبية جائز وحالل ،ما دام القصد شريفاً ،وهو التعلم
ونفع املسلمّي مبا تعلمته ،والقاعدة الشرعية تقول( :األمور مبقاصدها)  ،حلديث النيب  -صلى هللا

عليه وسلم" :-إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري ( ، )1ومسلم ()1907
من حديث عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه ،-ويف احلديث" :هللا يف عون العبد ما كان العبد يف

عون أخيه" رواه مسلم ( )2699من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أما التعامل مع الكافر

ابلبيع والشراء وسائر املعامالت والتعلم على يديه مما ينفع املسلمّي وال يوجد عندهم فهو جائز،
فقد استعار النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من صفوان بن أمية يوم حنّي ،وكان صفوان مشركاً
استعار منه مائة درع عارية مضمونة ،انظر ما رواه أبو داود ( ، )3562وأمحد ( )27089من

حديث صفوان بن أمية -رضي هللا عنه -واستعان مرة ابملشرك ومرة رده ومنعه ،وقال" :إان ال
نستعّي ابملشركّي على املشركّي" رواه أمحد

()380/7

( )15336من حديث خبيب بن إساف -رضي هللا عنه ،-ويف إحدى غزواته  -صلى هللا عليه
وسلم -جعل فكاك األسري من املشركّي أن يعلم الكتابة عشرة من املسلمّي ،انظر ما رواه أمحد
( )2217من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وهذه األفعال تدل على أهنا خاضعة للسياسة

الشرعية ،واملصلحة العامة للمسلمّي ،وما دام تعلمك العمليات اجلراحية ،أو مكافحة اجلرمية لغرض

شريف هو نفع املسلمّي ودفع األذى عنهم ففعلك جائز ،ولو كان التدريب والتعليم من قبل الكفار
املستعمرين .وهللا أعلم.

()381/7

حرب املقاومة يف األماكن العامة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/10/29هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :ما حكم األلغام اليت تزرع يف الشوارع العامة ،حبجة احتمال مرور احملتلّي من هذا

الشارع ،وبدالً من أن ميروا يشاء هللا ومير إحدى اإلخوة أو أحد العوائل فتنفجر فيهم وتودي

حبياهتم؟ وقد تكررت كثرياً ،وما حكم الذي يرمي قذيفة هاون أو قنبلة لعلها أن تصيب احملتلّي

األمريكان ،مث تقع يف سوق شعيب أو أانس آمنّي يف بيوهتم ،أو يهاجم احملتلّي األمريكان يف مكان عام

فيؤدي مثالً إىل مقتل جنديّي وثالثة من املارة العراقيّي؟ فهل هذا الذي ذكرانه من اجلهاد؟ وإذا كان
ال ،فما شروط اجلهاد احلق؟ أجيبوان -ابرك هللا فيكم ويف علمكم.-

اجلواب

هذا السؤال يتعلق حبرب العصاابت داخل املدن ،سواء كان العدو كافراً أو مسلماً ابغياً أو مفسداً،
وكانت حرب العصاابت يف املاضي القريب بدائية ،تستخدم السالح األبيض والبندقية وحنوها ،ويف
مثل هذه احلالة يكاد الضرر يقتصر على الطرفّي املتحاربّي.

()382/7

أما اليوم فقد تطورت وسائل وأساليب حروب املدن ،فأصبحت يستخدم فيها األسلحة املتطورة من
أنواع القنابل واأللغام املضادة لألفراد والدابابت واألسالك املفخخة اليت ال يقتصر ضررها على

الطرفّي املتحاربّي ،بل يتعدى حتماً وواقعاً إىل السكان األبرايء من نساء وأطفال وشيوخ ،وإذا كان

األمر كذلك - ،واحلكم الشرعي فرع عن تصوره -فإن زرع األلغام يف الشوارع والسكك والطرقات
اليت يطرقها املسلمون وغريهم ممن أيخذ حكمهم أمر ال جيوز؛ ألنه يلحق عنها ضرر متيقن ابألبرايء،

تقصد قتل
بل رمبا تكون الضحااي منهم نتيجة هذه األلغام أكثر منها يف العدو ،فال جيوز شرعاً ُّ

املسلمّي ومعصومي الدماء واألبرايء من أجل أمر مظنون ،وهو احتمال أن تقتل هذه األلغام عدواً

كافراً لو مر عليها ،وهذا الفعل من اإلمث والعدوان والسعي ابلفساد يف األرض؛ ألنه قتل للنفس
املعصومة ،وإفساد ألموال الناس وممتلكاهتم ،وحروثهم ،وترويع لألنفس.

وأخشى أن يدخل هذا الفعل يف قتل العدوان ،ولو حسنت نية صاحبه؛ لكونه يقصد يف األصل قتل

العدو األمريكي احملتل للعراق ،وال يدخل هذا الفعل (زرع األلغام يف الشوارع العامة)  ،يف حكم
(الترتس) املعروف عند العلماء ،وهللا يقول" :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها

وغضب هللا عليه ولعنه وأع هد له عذاابً عظيماً" [النساء ، ]93:ويقول الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -يف حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم
هذا يف شهركم هذا" أخرجه البخاري ( ، )1739 ،67ومسلم ( . )1679 ،1218وفق هللا اجلميع
إىل كل خري ،وجنبنا الشر واألذى ،آمّي.
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حكم املشاركة يف احلرب العراقية
اجمليب د .حاكم عبيسان املطريي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعةوالدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/1/17هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :د .حاكم املطريي (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة
الكويت) وفقه هللا.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حتية طيبة وبعد..

فقد صدرت -مؤخراً -فتوى جبواز املشاركة يف احلرب على العراق ،وأن ذلك من اجلهاد يف سبيل
هللا ،بدعوى أن العراق فئة ابغية ،وأن احلرب هي على احلزب احلاكم؛ ال على العراق وشعبه،

وبدعوى أن إعانة أمريكا جائزة قياساً على االستعانة هبا سنة 1990م وأن من يرفض املشاركة فيها
مغرر به وجاهل أبحكام الشريعة  ...إخل والسؤال هو ما مدى صحة هذه الفتوى شرعاً؟ وما حكم
املشاركة يف هذه احلرب؟ علماً َُ أن املوقف احلكومي الرمسي هو أن الكويت ليست طرفاً يف هذه

احلرب ،ولن تشارك فيها ،وأهنا ملتزمة بقرار اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي الرافض

للحرب؛ إال أهنا ال تستطيع املنع من استخدام أراضيها ،وأن قواهتا وقوات درع اجلزيرة إمنا هي
للدفاع عن نفسها ،أفتوان مأجورين مع التفصيل فقد أشكل علينا األمر.

مقدمه :جمموعة من طلبة كلية الشريعة والدارسات اإلسالمية جبامعة الكويت
اجلواب
هذه الفتوى املذكورة ظاهرة البطالن ،ومصادمة للنصوص القرآنية واألحاديث النبوية واإلمجاع املعلوم
من الدين ابلضرورة القطعية ،وخمالفة للقواعد الشرعية ،واألصول املرجعية للفتوى ،وذلك من وجوه:
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األول :إن إعانة غري املسلمّي يف حرهبم على املسلمّي حيرم ابإلمجاع القطعي؛ لقوله تعاىل يف شأن
مناصرة غري املسلمّي "بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" قال ابن حزم يف احمللى

(( )138/10هو على ظاهره أبنه كافر من مجلة الكفار ،وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من

املسلمّي) واحتج القرطيب يف تفسريه ( )717/60هبذه اآلية على ردة من أعاهنم ،وقد عدها الشيخ
حممد بن عبد الوهاب من نواقض اإلسالم كما يف الدرر السنية ( )92/10ونقل الشيخ ابن ابز

اإلمجاع على ذلك فقال يف الفتاوى ( ": )774/15أمجع علماء اإلسالم على أن من ظاهر الكفار
على املسلمّي ،وساعدهم أبي نوع من أنواع املساعدة فهو كافر مثلهم" ،واحتج هبذه اآلية.

الثاين :إن قياس إعانتهم يف حرهبم للمسلمّي على االستعانة هبم قياس فاسد االعتبار؛ إذ هو قياس
قضية إمجاعية وردت فيها نصوص قطعية على قضية خالفية بّي الفقهاء ،تعارضت فيها األدلة وهو
قضية االستعانة هبم لدفع عدو مشرتك أو لدفع عدوان مسلم ظامل صائل على املسلمّي.

الثالث :أن االستعانة هبم سنة  1990جازت للضرورة ردا على العدوان ،وتق ّدر الضرورة بقدرها فال
يقاس عليها إعانتهم يف عدواهنم على العراق لقوله تعاىل" :وال تعتدوا" وقوله" :وال تعاونوا على اإلمث

والعدوان" وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" -وال ختن من خانك".

الرابع :إنه ال يُعرف يف اتريخ املسلمّي كله ،وال يف علمائهم من أفىت جبواز إعانتهم على املسلمّي،
وليس هلؤالء الذين جييزون إعانتهم سلف؛ اللهم إال ما كان عن نصري الطوسي الذي شجع التتار

على دخول بغداد سنة 656هـ بدعوى رفع الظلم عن أهلها فقتل التتار مليوين مسلم!!
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اخلامس :إن الفصل بّي النظام احلاكم يف العراق وشعبه ،والقول أبن العدوان هو على احلزب ال على
العراق وشعبه ،تضليل واضح .إذ ال ميكن فك االرتباط بّي الشعب والدولة والنظام ،ال واقعياً ،وال

سياسياً ،وال قانونياً ،فأي عدوان خارجي على حكومة دولة ما هو عدوان ابلضرورة على شعبها

وأرضه ،وهذا ما ال خالف فيه بّي دول العامل ،وهلذا ال يفرق ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل يف
حكم العدوان اخلارجي على الدول بّي العدوان على األنظمة والعدوان على الشعوب واألوطان،

الستحالة الفصل واقعياً ،إذ احلرب ال تقتصر عند وقوعها على النظام فقط؛ بل تشمل األرض

والشعب ويقع الضرر والدمار عليهما قبل أن يقع على النظام ،فمن أجاز االعتداء األمريكي على

العراق فقد أجاز ضرورةً االعتداء على الشعب العراقي املسلم ،الذي سيضطر أن يدافع عن أرضه

ونفسه وماله ،وعرضه ،وإن مل يدافع عن النظام كما أنه لن يكون يف مأمن من القصف والتدمري حىت

وإن مل يقاتل ،وقد ال يكون النظام البديل أحسن حاالً من األول كما حصل يف أفغانستان ،وال ميكن
إابحة تدمري بلد مسلم وتدمري شعبه يف حرب كارثية ،وابستخدام األسلحة بدعوى أن نظامه غري

إسالمي.

السادس :إن علماء األمة منذ سقوط اخلالفة إىل اليوم وهم يعيشون يف دول أكثر حكوماهتا غري
إسالمية ومع ذلك مل خيتلفوا على وجوب دفع عدوان االستعمار عن بالد املسلمّي ،وحترمي التعاون

معه بصرف النظر عن احلكومات وشرعيتها مراعاة للمصاحل الكلية لألمة اإلسالمية كما جاء يف

فتوى العالمة احملدث القاضي (أمحد شاكر) يف رسالته (كلمة حق ص )126يف حكم التعاون مع
اإلجنليز والفرنسيّي يف عدواهنم على مصر وبلدان املسلمّي حيث قال( :أما التعاون أبي نوع من

التعاون قل أو كثر فهو الردة اجلاحمة والكفر الصراح ال يقبل فيه اعتذار وال ينفع معه أتول سواء كان
من أفراد أو مجاعات أو حكومات أو زعماء كلهم يف الكفر سواء ،إال من جهل وأخطأ ،مث استدرك
فتاب) .
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ومعلوم حال أكثر احلكومات يف عصر الشيخ أمحد شاكر وأهنا مل تكن إسالمية إال ابالسم كما هو
حال احلكومة املصرية إابن العدوان الثالثي على مصر الذي أمجع العلماء آنذاك على ضرورة صده
عن مصر وشعبها ،بقطع النظر عن طبيعة النظام احلاكم.

السابع :إن قاعدة سد الذرائع تقضي بضرورة رفض مثل هذه احلرب وحترمي املشاركة فيها على فرض
أهنا جائزة يف األصل إذ تربيرها يقضي إىل فتح الباب على مصراعيه أمام عودة االستعمار الغريب من

جديد وتدخل دولة يف شؤون العامل اإلسالمي اترة بدعوى احليلولة دون انتشار األسلحة احملظورة،

واترة بدعوى محاية حقوق اإلنسان ،واترة بدعوى تغيري األنظمة الدكتاتورية ،وإقامة أنظمة دميقراطية
عميلة ،واترة بدعوى مكافحة اإلرهاب وما من دولة عربية وإسالمية إال وميكن توجيه كل هذه
االهتامات إليها أو بعضها ليصبح العامل العريب واإلسالمي مسرحاً للحروب االستعمارية من جديد.

الثامن :إن قاعدة دفع املفاسد ودفع الضرر األكرب ابألصغر تقضي بوجوب رفض هذه احلرب -على
فرض جوازها يف األصل -إذ ال سبيل إىل مقارنة الضرر احلايل الواقع على الشعب العراقي ابلضرر
الذي سيقع عليه بعد شن احلرب اليت قد تقضي إىل دمار شامل يذهب ضحيته آالف األبرايء يف

الداخل من األطفال والشيوخ والنساء ،وقد يؤدي إىل ختلف العراق عقود من الزمن وقد ال يسقط
بعدها النظام ،وقد ال يكون النظام البديل أحسن حاالً أو ال تقوم حكومة قادرة على حتقيق األمن

واالستقرار كما حدث يف أفغانستان وحيصل فيها اآلن مع أن من حق الشعب العراقي شرعاً ومجيع

الشعوب اإلسالمية تغيري مثل هذه األنظمة االستبدادية ولو ابلقوة إذا استطاعت.
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التاسع :إنه على فرض عدم وجود نصوص حترم اإلعانة على هذه احلرب واملشاركة فيها ،فإن

السياسة الشرعية تقضي برفضها ،إذ أن دول العامل اليت وقفت مع الكويت ضد العدوان العراقي
التزاماً منها ابمليثاق الدويل الذي مينع االعتداء بّي الدول هي اليت ترفض اليوم االعتداء على العراق
التزاماً بنفس امليثاق .فالسياسة الشرعية تقتضي منا االلتزام هبذا املوقف وكما ال يقبل العامل ادعاء

العراق أبن عدوانه كان بقصد تغيري احلكم يف الكويت ال الحتالهلا حبجة أن هذا تدخل يف الشؤون
الداخلية لدولة الكويت ،وهو خرق للميثاق الدويل .كذلك مل يقبل العامل ادعاء أمريكا وتربير عدواهنا

على العراق ،وقد صرح األمّي العام لألمم املتحدة بعدم قانونية هذه احلرب ،ومن اخلطأ الفادح

والعطل يف الرأي أتييد مثل هذا العدوان وترسيخ عدوان الدول الكبرية على الدول الصغرية ،حىت لو
مل تكن دوالً إسالمية ،وقد قال تعاىل" :وال جيرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب

للتقوى" فالظلم حمرم مطلقاً مع املسلم وغري املسلم والصديق والعدو ،والعدل واجب مطلقاً مع

املسلم وغري املسلم ومع الصديق والعدو فال ميكن قبول العدوان على بلد أو ظلمه ألنه عدو لنا.
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العاشر :إن أحكام الفئة الباغية خاصة يف القتال بّي طائفتّي من املسلمّي فيجب على املسلمّي
قتال الطائفة الباغية منهما حىت تفيء إىل أمر هللا أما احلرب اليت تشنها أمريكا على العراق ،فهو
قتال بّي دول مسيحية وبلد إسالمي حماصر ،فإن مل يكن شعب العراق هو الطرف املسلم الذي جيب

نصره ،وإال فليس هناك من جيوز إعانته يف هذه احلرب ،وال ميكن تنزيل أحكام الفئة الباغية على مثل
هذه الدول غري اإلسالمية ،وقد أمجعت الدول العربية واإلسالمية على رفض احلرب على العراق،

كما صرحت الكويت أهنا ليست طرفاً فيها ولن تشارك يف عملياهتا ،فال ميكن ،واحلال هذه إدعاء

مشروعيتها وعدها جهاداً يف سبيل هللا بدعوى أهنا من أجل الدفاع عن الكويت ،ومن ابب دفع الفئة
الباغية إذ العامل كله يعلم أن سببها الظاهر نزع أسلحة العراق ال من أجل أن يفيء العراق إىل أمر هللا

كما جاء يف الفتوى املذكورة.

وأخطر من ذلك اإلدعاء أبن إعانة أمريكا يف هذه احلرب هي من ابب اجلهاد يف سبيل هللا ،وهذا من

القول على هللا بال علم ومن حما ّدة هللا ورسوله ،ومضادة حكمهما ووصف ما أمجع املسلمون على أنه
ردة وكفر أبنه جهاد وطاعة هو استحالل ملا حرم هللا ورسوله ابلنصوص القطعية.

وهذا كله على فرض أن اهلدف من احلرب هو إسقاط النظام العراقي فقط ،فكيف إذا كان هلا

أهداف أشد خطراً وأبعد أثراً على العامل اإلسالمي كله كما صرح بذلك املسؤولون األمريكيون

أنفسهم كما جاء يف إعالن الرئيس األمريكي أبن احلرب ستكون صليبية وهو ما أكدته الوقائع

واألايم كما يف أفغانستان ابألمس ،والعراق اليوم ،وغداً إيران وسوراي واململكة إخل ..وهو ما اعرتف

به وزير اخلارجية األمريكي الذي أعلن أنه سيتم إعادة تغيري خريطة املنطقة بشكل جذري مبا يضمن

أمن إسرائيل وتفوقها العسكري ويؤمن ألمريكا السيطرة على املنطقة.
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فكل ما سبق ذكره كان يف بيان عدم صحة تلك الفتوى وبطالهنا ،وأما من رفضوا املشاركة يف احلرب
على العراق فهم مأجورون إذ حيرم على املسلم أن يشارك يف عمل حمرم وليس له أن يطيع أحداً يف

معصية هللا ورسوله كما يف احلديث الصحيح (إمنا الطاعة ابملعروف)  ،و (ال طاعة ملخلوق يف معصية

اخلالق)  ،فحصر الشارع الطاعة فقط ابملعروف ،فال طاعة يف أمر منكر وال فيما فيه شبهة ،كما يف

احلديث الصحيح (من ترك الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام) ،

وقد امتنع أكثر الصحابة من القتال مع اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب ألنه قتال شبهة ،والفتنة
بّي املسلمّي فاعتزلوه ومل يروا له عليهم طاعة مع بيعتهم له ملا علموه من أن الطاعة إمنا هي

ابملعروف وهلذا عذرهم ،مث غبطهم على ذلك بعد ذلك وقد قال تعاىل" :وتعانوا على الرب والتقوى وال
تعاونوا على اإلمث والعدوان" وال شك أبن احلرب اليت تشنها أمريكا على العراق ليست من الرب

والتقوى بل هي من اإلمث والعدوان ابعرتاف العامل ومنظماته الدولية وعلى أحسن أحواهلا فهي من

الفنت والشبه اليت جيب الكف عنها ،وعدم اخلوض فيها فقد جاء يف احلديث الصحيح "ال يزال

املسلم يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراماً" ،وجاء أيضاً" :اجتنبوا السبع املوبقات :الشرك

ابهلل ،وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق" ،ومعلوم أن هذه احلرب سيذهب ضحيتها آالف األبرايء

من املسلمّي الضعفاء يف العراق كما جرى يف أفغانستان وسيبوء إبمثهم كل من شارك فيها أو حث

عليها ولو بكلمة كما يف احلديث "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فقد يئس من رمحة هللا"
فكيف مبن يشارك يف حرب عدوانية قد يذهب فيها العراق كله؟! فيحرم املشاركة فيها أبي نوع من

أنواع اإلعانة يف العدوان على الشعب العراقي املسلم كما قال ابن جرير الطربي يف تفسري قوله

تعاىل" :ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنّي ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء"،
قال:
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(املعىن ال تتخذوهم أنصاراً توالوهنم على دينهم ،وتظاهروهنم على املسلمّي ،وتدلوهنم على عوراهتم،

فإنه من يفعل ذلك فليس من هللا ابرتداده عن دينه ودخوله يف الكفر إال أن تتقوا منهم تقاة أبن

تكونوا يف سلطاهنم لتخالفوهم على أنفسكم فتظهرون هلم الوالية أبلسنتكم وتضمروا هلم العداوة وال

تعينوهم على مسلم بفعل)  ،وأما املشاركة يف قوات درع اجلزيرة حلماية أمن دولة الكويت من أي

عدوان قد يقع عليها أثناء هذه احلرب جائزة شرعاً وكذا املشاركة يف جلان اإلغاثة إلنقاذ الالجئّي من

الشعب العراقي وهللا تعاىل أعلم وأحكم  -وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وسلم.-
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اجلهاد والدعوة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :سؤايل عن موضوع عالقة اجلهاد والقتال يف سبيل هللا ابلدعوة؟ والبساطة فقد مسعت

حبديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول فيه" :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله
إال هللا وأن حممداً رسول هللا فإن فعلوا فقد عصموا مين دماءهم  " ...إىل آخر احلديث أو كما قال

 صلى هللا عليه وسلم  -فهل هناك تعارض بّي ما جاء يف احلديث وبّي قول احلق تبارك وتعاىل" :الالر ْش ُد ِمن الْغَ ِي فَمن ي ْك ُفر ِابلطهاغُ ِ ِ
ك ِابلْعروةِ
ِ
ِ ِ
ّي ُّ
وت َويُـ ْؤم ْن ِاب هَّلل فَـ َقد ْ
إِ ْك َراهَ ِيف ال ّدي ِن قَ ْد تَـبَ ه َ
َ ّ َْ َ ْ
س َ ُْ َ
استَ ْم َ
اَّلل َِمس ِ
ِ
يم" ،أرجو اإلفادة ألن هناك من أعداء املسلمّي من يتشدق أبن
ام َهلَا َو هُ ٌ
ال ُْوثْـ َقى ال انْف َ
صَ
يع َعل ٌ
الدعوة إىل اإلسالم تكون ابلسيف ،ال أن السيف يلجأ إليه فقط إذا ما استعمله العدو أوال يف إيذاء

الدعاة ،شكراً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أخي الكرمي :أجيب على سؤالك هذا يف نقاط ،وأسأل هللا أن يلهمين الصواب ،وما توفيقي إال ابهلل.

أوالً :اجلهاد شعرية من شعائر اإلسالم وأحد مبانيه العظام ،واعتقاد أن اإلسالم حق يقتضي منا أن ال

خنجل أو نستكّي إذا عورضت بعض شعائره وشرائعه من خمالف كائناً ما كان ذلك املخالف ،وإذا
كانت األمة متر مبرحلة ضعف وتبعية فإن هذا ال يعين أن خنضع ثوابت ديننا للتغيري ونتخلى عن

اإلميان هبا.
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اثنياً :من املتقرر يف شريعتنا أنه ال إكراه يف الدين ،وشواهد هذا قائمة على مدى التاريخ اإلسالمي،
فقد عاش يف محى اإلسالم طوائف من اليهود والنصارى ،وجاوروا النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

ومل يكرهوا على تغيري دينهم.

اثلثاً :من أراد أن ينتمي إىل اإلسالم فعليه أن يعرف قبل انتمائه أنه سيكلف بتكاليف ،ويلتزم حبكم

هذا العهد والعقد أبمور إذا خالفها عرض نفسه للعقاب ،وهذا من األمور املسلمة حىت يف االتفاقات

واألنظمة املعقودة بّي الناس ،يف أمور الدنيا وال ينكر ذلك إال مكابر أو معاند ،فلو أن شخصاً
طلب منحه اجلنسية من دولة ما من الدول؛ ومنحها فإنه بقدر ما حيظى مبزااي تلك اجلنسية البد وأن
يتحمل تبعات ويلتزم بقوانّي تلك الدولة ،ومن خالف عوقب ،وال يقال أبن له مطلق العنان واحلرية

يف أن يفعل ما يشاء.

رابعاً :مفهوم اجلهاد أوسع من مفهوم القتال ،وحنن مل نؤمر أن نبدأ الناس يف جهادان معهم ابلقتال ،بل

هناك أمور ومراحل تؤخذ تباعاً وال يلجأ إىل القتال إال عند احلاجة إىل ذلك.

خامساً :هناك قيد مهم جداً يف اجلهاد ينبغي أن ال يغفل أال وهو :أن يكون جهاداً يف سبيل هللا،
فمىت خرج عن هذا القيد مل يكن جهاداً يؤجر عليه طالبه.

سادساً :من املسلم أن القوانّي البشرية اليت حتكم أحوال الناس اليوم حتول  -دون شك  -بّي الناس
وبّي رسالة اإلسالم يف صفائها ونقائها ،ومهما زعموا من دعوى حرية الرأي ،وحقوق اإلنسان ،فإن

الواقع يشهد أبن تلك القوانّي حتول بّي الناس وبّي معرفة اإلسالم على حقيقته ،ولو ترك الناس
واإلسالم لدخلوا يف دين هللا أفواجاً.
سابعاً :ليعلم أن اجلهاد نوعان:

( )1جهاد دفاع عن النفس واملال وحنومها مما ورد ،وهذا ال حيتاج فيه إىل إذن إمام ،وعلى كل من

لزمه فعله.
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( )2جهاد الطلب الذي يتضمن الذهاب إىل العدو لقتاله ،فهذا ال يوكل إىل كل أحد أن يفعله كيفما
اتفق ،بل البد له من ضوابط ،واستعداد وإذن اإلمام وغري ذلك من الشروط اليت البد من توافرها،

وهذا النوع من اجلهاد يغفل عن معرفة أحكامه كثري من املتحمسّي للعمل اإلسالمي والبد للمنصف

أن يراجع أحكام هذا النوع من اجلهاد يف مظانه من كتب العلم ،ويتلقى الفتوى فيه عن العلماء

املتفقهّي يف أحكامه ،ومن مل يفعل ذلك جىن بفعله على اإلسالم وأهله ما ال حتمد عقباه ،وهللا
املستعان ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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واجبنا جتاه االعتداء على العراق
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/1/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

تعلمون حفظكم هللا ،اخلطر احملدق إبخواننا املسلمّي يف العراق ،حيث حتزبت أحزاب الصليب،

وجتمعت قوى الكفر ،مستهدفة إخواننا يف العراق حتت ذرائع خمتلفة ،يساندها يف ذلك أولياؤهم من
املنافقّي ،فما واجبنا جتاه إخواننا املسلمّي يف العراق؟ وفقكم هللا لكل خري ونفع بكم املسلمّي.

اجلواب

عليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد..

فإن الواجب

أوالً :على املسلمّي تصحيح اإلسالم ،وحتقيق ما يدينون به من التوحيد واإلخالص لرهبم  -سبحانه

وتعاىل ،-واالبتعاد عن الكفر ،والشرك ،والبدع ،واملعاصي ،واحملرمات ،حىت ينصرهم  -هللا تعاىل-
هِ
وخيذل من عاداهم ،قال هللا تعاىل" :إِ هن ه ِ
ب ُك هل َخ هو ٍ
آمنُوا إِ هن ه
ان َك ُفوٍر"
اَّللَ ال ُِحي ُّ
ين َ
اَّللَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
[احلج. ]38:

واثنياً :عليهم أن يطلبوا النصر من هللا ،وينصروا دينه ،وكتابه ،وسنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم،-
ص ُروا ه
ت أَقْ َد َام ُك ْم"
ص ْرُك ْم َويُـثَـبِّ ْ
اَّللَ يَـ ْن ُ
حىت يتحقق هلم النصر الذي وعدهم به رهبم يف قوله" :إِ ْن تَـ ْن ُ
[حممد :من اآلية ، ]7وقوله" :وما النهصر إال ِمن ِع ْن ِد هِ
اَّلل"
ْ
ََ ُْ
"وأَنْـتُ ُم األ ْعلَ ْو َن َو ه
اَّللُ َم َع ُك ْم" [حممد :من اآلية ، ]35وقوله:
[آل عمران :من اآلية ، ]126وقولهَ :

ِ
ص ُر ُر ُسلَنَا
"وأَنْـتُ ُم األ ْعلَ ْو َن إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ّي" [آل عمران :من اآلية ، ]139وقوله تعاىل" :إِ هان لَنَـ ْن ُ
َ
ِ
ِ
ه
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاة ُّ
اد" [غافر. ]51:
وم ْاألَ ْش َه ُ
الدنْـيَا َويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ين َ
َوالذ َ
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"وَما
واثلثاً :العلم أبن الذنوب سبب اخلذالن ،ولتسليط األعداء على املؤمنّي ،كما قال تعاىلَ :
صيب ٍة فَبِما َكسب ْ ِ
ِ ِ
َصابَـ ْت ُك ْم
ت أَيْدي ُك ْم" [الشورى :من اآلية ، ]30وقال تعاىل" :أ ََولَ هما أ َ
أَ
َصابَ ُك ْم م ْن ُم َ َ َ َ
ِ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْـ ُف ِس ُك ْم"
َص ْبـتُ ْم ِمثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم أ ه
ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
[آل عمران :من اآلية ، ]165ويف احلديث القدسي" :إذا عصاين من يعرفين سلطت عليه من ال
يعرفين" ،ويف احلديث قال  -صلى هللا عليه وسلم -إذا خفيت املعصية مل تضر إال صاحبها ،وإذا
ظهرت فلم تغري ضرت العامة".

ونقول رابعاً :ال شك أن الكفار بعضهم أولياء بعض ،وأهنم يتكالبون على املسلمّي وحياولون القضاء
على اإلسالم ،الذي ظهر أهله األولون واستولوا على أغلب بقاع األرض ،فيجب على املسلمّي يف

كل البالد اإلسالمية ،أن يقوموا هلل مثىن ،وفرادى ،وأن يصدوا بقدر استطاعتهم هؤالء الكفار ،ومن
ساندهم من املنافقّي حىت تنقطع أطماعهم ويرجعوا على أدابرهم ،وال جيوز ملسلم أن يقوم معهم على

املسلمّي ،وال ميكنهم من االحتالل والتملك لبقعة من بالد اإلسالم ،فقد نفاهم اخللفاء الراشدون
عن بالد اإلسالم ،ومل يرتكوا هلم فيها مغز قنطار ،فمن مكنهم أو شجعهم أو أعاهنم على حرب

املسلمّي أو احتالل بالد املسلمّي ،كالعراق ،أو غريها فقد أعان على هدم اإلسالم وتقريب الكفار،

ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ،وهللا أعلم - ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.-
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أولوايت مرحلة احلرب
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/1/21هـ

السؤال

يف وسط ضجيج احلرب ،واالجتهادات املتنوعة أرجو من املشايخ التكرم بشرح أولوايت املرحلة

القادمة.

اجلواب

ال ريب أن األمة تعيش هذه األايم ،واحدة من أعظم نوازل العصر ،فاحلرب الصليبية الظاملة قد
استعرت نرياهنا فوق أرض الرافَديْن ،معلنة عن بدء فصل جديد من فصول االحتالل ،والقهر،

والتسلط املزمن الذي ما زالت مسرحيته الدامية تعرض أمام العامل (احلر!!) على اهلواء مباشرة!
وشعوبنا اإلسالمية مقسومة أبداً إىل قسمّي اثنّي:

( )1قسم فرض عليه دوماً أن يلعب دور الفريسة املمزقة األوصال ،النازفة اجلراح.

( )2وقسم قابع على مدرجات املسرح إايه ،ينظر إىل قسيمه ،ونصفه الثاين وهو يكتوي بسياط

اجلالد احلارقة دون أن حيرك ساكناً ،أو يسكن متحركاً ،فقد أوصدت يف وجهه األبواب حىت ابب

القنوت!!.

كل دام القلب على أمته املعذبة ،ما املخرج من هذا النفق املظلم ،وما الواجب فعله؟!
وهنا يتساءل ُّ

هل نكتفي ابلندب والشجب؟ وهل يرضينا لعن الكافر وسب الفاجر؟ أم ال بد من صنع شيء ما،
أكثر إجيابياً ،وأمضى أثراً؟
إ هن حرب اخلليج الثالثة هذه أثبتت أننا مل نستفد من احلربّي السابقتّي ،أو إحدامها!!
فاحلرب الثانية على سبيل املثال أظهرت نتائج مريرة ،وأابنت أوجاعاً كثرية منتشرة يف جسد األمة،

لكننا مل نصنع شيئاً يُذكر ملعاجلتها أو التخفيف من آالمها.

فالضعف العسكري ،واالقتصاد املهزوز ،واالنفالت األخالقي ،واإلغراق يف الشهوات ،وحياة الدعة

والرتف كانت مسات ابرزة ومالمح واضحة يف جبّي أمتنا املرتامية األطراف.
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وكان من املفرتض املبادرة إىل تصحيح األخطاء ،واستكمال النواقص واستدراك الفوائت درءاً لفتنة
وكارثة جديدة هتيجها جحافل الصليب املاكرة أو غريها.

واتكاء على
بيد أن إيثار حياة الدعة واخلمول ،وإبقاء األوضاع كما هي ثقة بوعود املستعمر الغاشم،
ً
مواثيق األمم املتحدة اليت تصدعت أركاهنا هذه األايم هو الذي أوصل األمة إىل ظروف أشد مرارة

من ظروف احلرب الثانية.

لذا فإن أي مشروع لتحديد أولوايت العمل املستقبلي ال ينبغي أن ينطلق دون قراءة متأنية لكل
ابغ
األسباب والظروف اليت سامهت يف صنع واقعنا الكئيب ،وجعلتنا دائماً ضحااي مثاليّي لكل ٍ
ٍ
وعاد وظامل!
فالضعف العسكري -مثالً -هو الذي أغرى العدو ،وأسال لعابه ليغزو املسلمّي يف عقر دورهم .فما
أسباب هذا الضعف وما عالجه؟ إ هن ذلك أمر يطول سرده ،لكن ال بد من حبثه إن كنا جادين يف
إنقاذ أمتنا من براثن أعدائها.

كما أن الضعف االقتصادي واإلسفاف األخالقي وغري ذلك كلها أمور جيب أن يتنادى من أجلها

املصلحون ،وأيمتر هلا الباحثون اجلادون سعياً وراء إجياد حلول واقعية ،وعملية ملصلحة األمة ورفعتها.

ولذا ميكن تلخيص أهم املهمات يف ُسلّم أولوايت املرحلة القادمة مبا يلي:

( )1العودة الصادقة إىل هللا تعاىل على مستوى الدول والشعوب ،فقد ُج ّربت مجيع املذاهب واملناهج
األرضية فلم يفلح شيء منه يف حتقيق إجناز يذكر سواء يف اجملال العسكري ،أو االقتصادي ،أو

االجتماعي ،وميكن أن تتحقق العودة إىل هللا إبسهام الدول والشعوب والعلماء والدعاة يف نشر

السنة احملمدية ،وختليص الدين مما علق به من اخلرافة والبدعة.
الوعي الديين وبعث ُّ

( )2حتقيق مبدأ الوالء والرباء تقعيداً وأتصيالً ،وعمالً وتفعيالً ،فيحدد العدو بوضوح ،وتُبّي حدود
عرف املسلم العادي وغريه ما جيب أن يعتقده
املعاملة مع الكافر واملنافق دون مزايدة أو تلبيس ،ويُ ّ
جتاه خمالفيه يف الداينة ،واحلدود الشرعية واألدبية جتاههم.
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( )3إحياء فريضة اجلهاد بوصفها ذروة سنام اإلسالم ،وسبب رئيس لرفع الذلة والصغار عن األمة،
وبناء هاجس الرهبة يف قلوب األعداء لوأد كل خمطط ماكر لغزو داير اإلسالم.

وإننا لو أتملنا قوله تعاىل":وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا" ألدركنا حتمية
اجلهاد ،وضرورة إعداد العدة ملواجهة هذه احلقيقة األبدية ،وذلك القدر احملتوم.
إ هن من الضروري املُسلّم أننا -حنن املسلمّي -مبغضون من كل كافر ومنافق وشاخص مثايل لكل من
سهامهم احلاقدة الشائنة.

فمن اخلطأ الفادح أن نتغافل عن هذه احلقيقة إيثاراً حلياة الدعة ،والرتف واخلمول ،وأعداؤان لن

جياملوان أو يرتكوان هننأ يف عيش مهما أظهران هلم حسن النوااي أو املهادنة والتسامح.
إ هن السبيل األقوم ،واللغة الوحيدة اليت ال حتتاج إىل ترمجة هي لغة (القوة والردع) .
أما احلوار والتفاهم ،ودبلوماسية املصاحل املشرتكة ،أو العالقات التارخيية فقد أثبتت األايم أهنا قابلة

توىل زمام األمور أمثال بوش وزمرته العسكرية املتدثرة بلباس مدين كديك تشيين
للذوابن السريع مىت ّ

وكولن ابول!.

( )4صياغة الربامج السياسية ،واالقتصادية ،والرتبوية الفاعلة املرتكزة على شريعة اإلسالم والكفيلة
بتحقيق مصاحل األمة يف هذه اجملاالت املهمة ،ووأد كافة اخليارات املخالفة ألحكام الدين احلنيف.

( )5االهتمام بشؤون املرأة والطفل على وجه اخلصوص ،وصياغة السياسات والربامج الكفيلة
بصيانتها من الطرح العابث ،واملساومة الفكرية واألخالقيات اهلدامة.

( )6إيالء اجلبهة الداخلية مزيداً من االهتمام سيما أوقات احلروب واألزمات ،وضمان سالمتها من
االخرتاق املاكر على أيدي املنافقّي املهزومّي!

وهللا املسؤول أن يلطف أبمتنا وأيخذ بيدها ملا فيه صالحها وعزهتا.
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حكم قتال العراقيّي لألمريكان
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/1/28هـ

السؤال

ما حكم قتال العراقيّي للكفرة الغزاة؟ وهل يشرتط يف كون اجلهاد شرعياً أن يكون حتت راية
إسالمية؟ أو أن أيذن فيه احلاكم؟ نرجو التفصيل يف القول ،وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

من املعلوم أن اجلهاد ٍ
ماض إىل يوم القيامة وهو نوعان:
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جهاد طلب وجهاد دفع ،فجهاد الطلب أن يغزو املسلمون بالد الكفار ،لتبليغهم اإلسالم ودعوهتم
إليه فمن دخل فيه بنعمة هللا دخل ،ومن امتنع عن الدخول عرض عليه أن يدفع اجلزية إن كان من
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وله ما لنا وعليه ما علينا واجلزية إمنا شرعت يف مثل هذه احلال

مقابل محايته وحقن دمه .هذا كله إذا كانت الدولة املسلمة قوية مهابة اجلانب قادرة على مثل هذا
اجلهاد ،وهو الذي يسمى جبهاد الطلب ،أما إذا كانت األمة اإلسالمية ضعيفة أمام العدو فيلزمها

الصرب واملصابرة وعدم التعرض واملساكنة للعدو والكافر املتغلب ،وقد اختفى اجلهاد الطليب يف -

سبيل هللا -منذ زمن طويل لتخلف املسلمّي وتفوق عدوهم عليهم يف وسائل اإلعداد ويف ال ُعدد ،ومل
يبق أمام املسلمّي يف مقاتلة األعداء غري جهاد الدفع واملدافعة إذا اعتدي عليهم ،وهذا النوع من
اجلهاد ال يشرتط له ما يشرتط للنوع اآلخر - ،جهاد الطلب -فإذا دهم العدو بلداً من بالد

املسلمّي وجب على أهل تلك البالد املغزوة -وجوابً عينياً عن كل مكلف رجالً كان أو امرأة-

مقاتلة الكفار املعتدين كل حبسبه ،وال يشرتط حينئذ إذن الوايل (احلاكم) أو الوالدين أو الزوج ،بل
خيرج اجلميع حاملّي السالح يف وجه العدو ،وإن مل أيذن األولياء يف ذلك ،وأيضاً جهاد الدفع ال
يشرتط فيه احتاد الراية أبن تكون إسالمية ،بل لو قاتلوا حتت راية حزبية كقومية أو بعثية جاز هلم

ذلك ،وإن أمكن أن يتحد املسلمون العراقيون حتت راية إسالمية واحدة ،وينسقوا مع الراايت احلزبية
األخرى يف امليدان لكان حسناً ،وإن مل يكن فال شيء عليهم إن شاء هللا ،وسيبعثون على نياهتم كما

جاء يف احلديث .انظر البخاري ( ، )2118ومسلم ( ، )2884ولعله من الواضح البّي أن األحزاب

اإلحلادية اليت حتكم بعض الدول كالعراق مثالً هتتم بتكثري سواد العضوية للحزب أكثر من اهتمامها
بتطبيق مواد دستور احلزب ،والداخلون يف احلزب ليسوا كلهم كفاراً ،وال ملحدين ،إذ
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الدافع لعدد من الناس أن يدخلوا يف احلزب ،ال رغبة فيه وإمنا لطلب العيش واالرتزاق وتسهيل
مهماهتم احلياتية والوظيفية واليت احتكرت كلها ،أو معظمها ملن ينتسب إىل احلزب ال غري ،وعلى هذا
ال ينبغي أن يعمم الكفر على مجيع أعضاء حزب البعث والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال

يشرتط إذن اإلمام احلاكم يف اجلهاد يف  -سبيل هللا -عامة ويف جهاد الدفع خاصة ملن دهم الكفار
ِ
اَّلل َعلَى نَ ْ ِ ِ ه ِ
ِ ِِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأبَ ههنُ ْم ظُل ُموا َوإِ هن هَ
ص ِره ْم لََقدير الذ َ
بالده؛ لقوله تعاىل" :أُذ َن للهذ َ

اَّلل ولَوال دفْع هِ
ِ ِ
ض ُه ْم بِبَـ ْع ٍ
ص َو ِام ُع َوبِيَ ٌع
ض َهلُِّد َم ْ
هاس بَـ ْع َ
ت َ
د َاي ِره ْم بِغَ ِْري َح ٍّق إِهال أَ ْن يَـ ُقولُوا َربُّـنَا هُ َ ْ َ ُ
اَّلل الن َ
ِ
ات ومس ِ
اسم هِ ِ
ص ُرهُ إِ هن ه
ص َر هن ه
ي َع ِز ٌيز" [احلج]40:
اَّللَ لََق ِو ٌّ
اج ُد يُ ْذ َك ُر ف َ
اَّللُ َم ْن يَـ ْن ُ
اَّلل َكثرياً َولَيَـ ْن ُ
َو َ
يها ْ ُ
صلَ َو ٌ َ َ َ
 ،وذكر الشيخ عبد الرمحن بن حسن أحد أئمة الدعوة يف جند ،يف رده على من اشرتط وجود اإلمام
أو إذنه للجهاد يف سبيل هللا فقال :أبي كتاب أم أبية حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع هذا
من الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنّي .واألدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر
 ...وال يكون اإلمام إماماً إال ابجلهاد ،ال أنه ال يكون جهاداً إال ابإلمام ،وقصة أيب بصري ال تكاد

ختفى على البليد ملا جاء مهاجراً ُُ فطلبت قريش من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن يرده

إليهم ابلشرط الذي كان بينهم يف  -صلح احلديبية -فانفلت منهم حّي قتل املشركّي اللذين أتيا يف
طلبه ،ورجع إىل الساحل واستقل حبرب قريش يتعرض لقافلتهم إذا أقبلت من الشام فقال رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم :-ملا مسع خربه "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه غريه" البخاري ()2734.
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وانضم معه بعض املسلمّي الذين خرجوا من مكة ومل يصلوا إىل املدينة خمافة أن يردهم كما رد أاب
بصري ،فهل قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أخطأمت يف قتال قريش ألنكم لستم مع إمام؟!
 -سبحان هللا  -ما أعظم مضرة اجلهل على أهله  ...وإذا كان هناك طائفة جمتمعة هلا منعة وجب

عليها أن جتاهد يف  -سبيل هللا  -مبا تقدر عليه ال يسقط عنها فرضه حبال وال عند مجيع الطوائف.
الدرر السنية .99-97/5
والواجب املتعّي على مجيع العراقيّي داخل العراق أو خارجه حماربة العدو األمريكي وحلفائه كل

حسب استطاعته؛ حتقيقاً لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم"-قاتلوا املشركّي أبنفسكم وأموالكم
وألسنتكم" النسائي ( ، )3096وأبو داود ( ، )2504وأمحد ( ، )12246وعليهم ابلصرب

واملصابرة واالجتماع وتوحيد الصف واحلذر كل احلذر من اخلالف والنزاع يف جبهات القتال "وال

تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم" [األنفال ، ]46 :وعلى املسلمّي عامة أن يناصروا إخواهنم
املسلمّي يف العراق ،فريفعوا من معنوايهتم وال خيذلوهم يف ساعات هم أحوج ما يكونون إليها ،وال
أقل من أن يناصروهم يف الدعاء ابلقنوت يف الصلوات لعل هللا أن ينصرهم ويرد كيد األعداء يف

حنورهم آمّي.
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العمل يف منظمة الصليب األمحر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/3/13هـ

السؤال

هل جيوز العمل يف منظمة الصليب األمحر الدويل كممرض؟ علماً أن هذه املنظمة تستعد للعمل

اإلنساين يف العراق خالل احلرب ،وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

املعلوم أن منظمة الصليب األمحر الدويل منظمة إنسانية عاملية ،تقوم بعالج املرضى وتبادل األسرى
بّي الدول دون النظر إىل دين ذلك املريض أو األسري ،مع أننا نعلم أن اهلدف منها (املنظمة) هو

التبشري بنشر النصرانية ،وما دامت هذه املنظمة كغريها من املنظمات األخرى اليت تشاهبها تقدم
خدماهتا لعامة الناس دون النظر إىل جنسهم أو دينهم فإن العمل فيها يكتنفه أمران :أمر يبيح وآخر
مينع ،ووجه اإلابحة عموم نفعها ،ووجه املنع أن من أهدافها التنصري ،وإذا كان األمر كذلك فينظر

إىل أي األمرين أكثر ،واألظهر يف خدمتها ال شك أن عدد املنتفعّي منها أكثر بكثري ممن تنصر
بسببها ،فيصبح العمل يف منظمة الصليب األمحر الدويل جائز شرعاً ،حلصول املنفعة الراجحة

وامللموسة ،وال ينظر إىل املنع؛ ألن ما علل به أمر مظنون أو قليل ينغمر يف النفع الكثري ،فيقدم

القطعي (اإلابحة) على الظين (املنع والتحرمي)  ،ودفع الظلم عن املظلومّي ،وتقدمي اخلري للناس عامة
مطلوب شرعاً من كل مسلم ،وعمل هذه املنظمة يغلب فيه اخلري ،فنحن املسلمّي مطالبون بفعله،

ومساعدة من يفعله ،وكل أمر حيدث للناس ال يتبّي فيه الدليل من القرآن أو السنة ينبغي أن ينظر

إليه من وجهّي:

األول :ماذا يقصد منه الفاعل عند فعله؟.
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الثاين :ينظر إىل ما يؤول إليه الفعل ،وذلك تطبيقاً لقاعدتّي من القواعد الفقهية مها( :األمور

مبقاصدها)  ،و (األمور مبآالهتا) والواجب على املسلم عندما يعمل عمالً أو يقدم خدمة ألحد أن

ينوي بفعله طلب األجر والثواب من هللا؛ للحديث املتفق عليه "إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل

امرئ ما نوى "..رواه البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907من حديث عمر  -رضي هللا عنه،-
ٍ ٍ
أجر ُُ"رواه البخاري ( ، )2363ومسلم ( )2244من حديث أيب هريرة
وحلديث" :يف كل كبد رطبة ٌ
 رضي هللا عنه -ويقول هللا وهو أصدق القائلّي "وما تُـ َق ِّدموا ِألَنْـ ُف ِس ُكم ِمن َخ ٍري َِجت ُدوه ِع ْن َد هِاَّلل ُه َو
ْ ْ ْ
ُ
ُ
ََ
َجراً" [املزمل :من اآلية ]20وأنصحك اي أخي أن حتسن نيتك ،وأن تنصح إلخوانك
َخ ْرياً َوأَ ْعظَ َم أ ْ

وزمالئك يف العمل ،وأن تدعو غري املسلمّي منهم إىل الدخول يف اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة،
وحتبب إليهم اخلري وعليك أن تفهم الفرق بّي تويل الكافر ومواالته ،فإن األول فعل حمرم ،والثاين

فعل جائز ،فتويل الكفار والثناء على دينهم ومناصرهتم على املسلمّي بقول أو فعل وحنو ذلك هذا

كفر خيرج من اإلسالم ،نعوذ ابهلل من ذلك ،أما الثاين وهو مواالة الكافر كمحادثته ومعاملته بلطف
ولّي طلبا هلدايته أو الثناء عليه مبا فيه من أخالق محيدة يقرها اإلسالم كالصدق واألمانة وإتقان
العمل والصنعة فإن هذا مما حيمد لك ،وجتده عند هللا ،وعليك أن تستحضر دوماً وأبداً عند

خماطبتك ومعاملتك للكافر حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" - :ألن يهدي هللا بك رجالً
واحداً خري لك من محر النعم" رواه البخاري ( ، )2942ومسلم ( )2406من حديث سهل بن
سعد  -رضي هللا عنه.-

وفقين هللا وإايك إىل ما حيبه هللا ويرضاه .آمّي.
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طريق اجلماعات للتخلص من النظم املتسلطة
اجمليب أ .د .جعفر الشيخ إدريس

رئيس اجلامعة اإلسالمية األمريكية املفتوحة

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/5/2هـ

السؤال

ما هو الطريق العملي للجماعات اإلسالمية للتخلص من النظم املتسلطة عليهم :اجلهاد املسلح أم

العمل الدعوي والسياسي أم العمل التعليمي والرتبوي بعيداً عن املصادمات مع األنظمة احلاكمة.
اجلواب

فإن اإلنسان العاقل ال يقدم على عمل يعلم أنه لن حيقق الغرض املرجو منه ،أو على عمل يكون
الضرر الناتج عنه أكثر من الضرر الذي كان يرجى أن يزيله.

سنة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -تدلنا على أن مصادمة سلطة أنت حتتها ال تؤدي إال إىل
إحدى تلك النتائج غري املرغوب فيها.

ولذلك فإن هللا تعاىل هنى املسلمّي عن قتال الكفار عندما كانوا خاضعّي لسيطرهتم مبكة ،وقال
هلم"كفوا أيديكم وأقيموا الصالة [ " ...النساء ، ]77 :وقد ذكر املفسرون أن من أسباب ذلك

كوهنم كانوا قليلي العدد ضعيفي العدة ابلنسبة لعدوهم ،فلما هاجروا وصارت هلم أرضهم ،وازدادت

قوهتم أذن هلم ابلقتال مث أمروا به.

وقد دلت جتارب كثري من اجلماعات اإلسالمية يف العصر احلديث على صحة هذا املنهج الرابين

السين ،فما أكثر اجلماعات اليت دخلت يف حرب مع حكوماهتا مث مل جتن من ذلك إال ازدايداً يف

الضرر واإلفساد ،واقرأ إن شئت ما كتبته اجلماعة اإلسالمية مبصر عن جتربتها يف هذا األمر ،والعاقل

من اتعظ بغريه.
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حضور جنائز النصارى
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/2/7هـ
السؤال

مات زميل لنا يف العمل ،وكان متقناً عمله ،وأخالقه جيدة ،ولكنه نصراين فحضر بعض الزمالء

اجلنازة يف الكنيسة ،منهم من كان يقف كلما وقف املوجودون يف الكنيسة ،ومنهم من مل يشارك يف

أي شيء سوى أنه جلس معهم فقط ،ما حكم اإلسالم يف حضور هذه اجلنازة يف الكنيسة ،ودخول
مقابرهم للمجاملة؟ وهل حضر الرسول جنائز ألهل الذمة؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فاألصل يف التعامل مع النصارى وغريهم من الكفار قوله تعاىل يف سورة املمتحنة":ال ينهاكم هللا عن
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب

املقسطّي*إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على إخراجكم
أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون" [املمتحنة. ]9-8 :

وعليه فإذا كان أهل الزميل املذكور من القسم األول فال أبس من زايرهتم ودخول منازهلم وتعزيتهم يف
مصاهبم واإلحسان إليهم وحسن التعامل معهم ،لكن جيب أن يكون ذلك كله مصحوابً بدعوهتم إىل

اإلسالم واستمالة قلوهبم إليه ،مع بغض ما هم عليه من كفر وضالل.

وامليت النصراين -مهما كانت أخالقه يف العمل وحسن تعامله -ال جتوز الصالة عليه وال الدعاء له
ابملغفرة ،ال الصالة الشرعية وال صالهتم هم البدعية على مواتهم ،بل هذه من ابب أوىل سواء يف

كنائسهم أو يف غريها.
وعليه فال جتوز املشاركة يف مواسم عباداهتم واحتفاالهتم يف تشييع جنائزهم وال يف غريها.
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كما ال جيوز الوقوف صمتاً دقيقة واحدة أو أكثر أو أقل حداداً وتشريفاً ألرواح املوتى ،ألن هذا من

شعائر الكفار اليت أمران مبخالفتهم ،سواء كان ذلك جماملة أو عادة أو تقليداً.
فال جتوز اجملاملة يف دين هللا تعاىل وال االلتزام ابألعراف والتقاليد املخالفة لدين هللا ،ومع ذلك فإنه

جيوز محل جنازة الكافر والذهاب هبا إىل املستشفى أو إىل مكان الدفن إذا مل يوجد من يقوم بذلك.

أما دخول الكنائس فاألصل فيه املنع إال ملصلحة شرعية ،ملا روى البيهقي إبسناد صحيح إىل عمر
بن اخلطاب -رضي هللا عنه -قال ... ":وال تدخلوا على املشركّي يف كنائسهم ومعابدهم فإن
السخطة تنزل عليهم".

وال نعرف عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال عن أحد من اخللفاء الراشدين أنه شيع جنازة أحد
من أهل الذمة.

بل قد ورد النهي الصريح للنيب -صلى هللا عليه وسلم -من هللا تعاىل أن يقوم على قرب عبد هللا بن
أيب سلول فقال تعاىل":وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه إهنم كفروا ابهلل ورسوله

وماتوا وهم فاسقون" [التوبة ، ]84 :كذلك مل يشهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -جنازة عمه أيب
طالب مع قرابته ومناصرته له ،وإمنا قال لعلي -رضي هللا عنه":-اذهب فواره".
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وما ورد عند النسائي ( )1921أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مرت به جنازة فقام -عليه الصالة
والسالم -فقيل :إهنا من أهل األرض -يعين الذميّي -ويف رواية إهنا يهودية ،فقال":أليست نفساً"
فقد اختلفت العلة يف قيام النيب -صلى هللا عليه وسلم -هلذه اجلنازة فقد ورد يف رواية جابر عند

النسائي ( )1922قال :قلت اي رسول هللا ،إمنا هي جنازة يهودية ،فقال":إن للموت نزعاً" ويف رواية
ألنس ( )1929قال -صلى هللا عليه وسلم":-إمنا قمنا للمالئكة" وعلل احلسن البصري -رمحه

هللا -قيام النيب -صلى هللا عليه وسلم -جلنازة اليهودي بقوله :كان رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يف طريقها جالساً ،فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام( .سنن النسائي . )1927

علماً أبنه ذهب بعض أهل العلم كابن عباس  -رضي هللا عنهما -وغريه إىل نسخ القيام للجنازة

مطلقاً ،ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يعد يقوم بعد ذلك كما قاله ابن عباس -رضي هللا
عنهما ،-وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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عقد صفقات مع الكفار احملاربّي

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

ابلنسبة للقاعدة األمريكية يف قطر واملعدة الستقبال أربعّي ألف جندي ،واليت جتهز حالياً جبميع

االحتياجات من مواد بناء وصيانة وتشغيل ومتوين ،وابلتايل توجد فرص جتارية كبرية ،وأرابح مغرية،

وهم إذا مل يشرتوا منا فسيشرتون من غريان ،والفرصة متاحة جلميع التجار ،فهل جيوز الدخول يف

عقود البيع هذه؟ وحنن نعلم الغرض الذي من أجله أتى هؤالء وأقاموا قاعدهتم ،فهل جيوز للتاجر

املسلم التعامل مع هؤالء وجين األرابح من الصفقات اليت تعقد معهم؟ وما احلكم ابلنسبة للشخص
البائع؟ وما حكم األموال اجملنية من هذه الصفقات؟
اجلواب
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الدخول يف عقود جتارية مع احلكومة الكافرة أو من ميثلها من شركات حرام ال جيوز إذا كان ما يقدم
هلم خيدم القضية العسكرية مباشرة ،كتشغيل أجهزة الكمبيوتر واملولدات الكهرابئية ،وتزويد الطائرات
واآلليات ابلوقود ،وحنو ذلك ،ألن هذه األعمال أكثر ما تستخدم حلرب املسلمّي بقتلهم وهنب
ثرواهتم وخريات بالدهم ،أما إذا كان ما يؤمن للعدو ال يستخدم يف حرب املسلمّي عادة كتأمّي

الطعام والشراب أو املالبس وحنوها مما ال يلحق املسلمّي منه ضرر فال أبس ابلتعاقد مع الكفار
عليه ،ألن األصل يف مبايعة الكفار فيما ال ضرر منه اجلواز ،واألوىل واألتقى اجتناب مثل هذا،

لالبتعاد عما فيه شبهة ،حلديث النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما " :-احلالل بّي واحلرام بّي
وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن
وقع يف الشبهات وقع يف احلرام  " ...رواه البخاري ( ، )52ومسلم ( ، )1599وقد نص العلماء

على منع وحترمي بيع السالح إىل العدو زمن الفتنة ،وكل ما يعمل ابملسلمّي عمل السالح حمرم بيعه
للعدو يف مثل هذه احلال ،وإذا حرم البيع حرم ما ينتج عنه من ربح ،وهللا أعلم.
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أهترب من دفع الضريبة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1422/11/2
السؤال

هل جيوز التهرب من دفع الضريبة املفروضة علينا هنا يف أمريكا؛ ألن جزء منها يذهب إىل دعم

اليهود ،قد ال يستطيع الشخص التهرب منها كلها ،ولكن جزء منها ،أليس املسلمون أوىل هبا من

دفعها لليهود؟ مث إن أجزاء من هذه األموال تصرف هنا مبا خيالف اإلسالم.

اجلواب

أرى لك أن ال تتهرب من دفع الضرائب ولو كانت لدولة كافرة؛ خشية أن يسيء ذلك إىل غريك من
إخوانك املسلمّي ،وتشدد عليهم املعاملة فيما بعد ،بل حتتسب ،وهللا يعوضك وخيلف عليك.
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توحيد الصف بّي الطوائف اإلسالمية يف جهاد املدافعة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/9/7هـ
السؤال

ما ضابط توحيد الصفوف يف حالة اجلهاد الدفعي ابلنسبة للحركات اإلسالمية وغري اإلسالمية؟ هل

يتو هحد الصف مع كل الفئات ،أم مع الصفوف اإلسالمية دون غريها من التيارات؟.

اجلواب

جهاد املدافعة (قتال الدفاع) فيما إذا بوغت املسلمون أو بعض بالدهم أو بعض فئاهتم بعدو ٍ
معتد
يقاتلهم ،يوجب توحيد صفوف مجيع املسلمّي أهل السنة وأهل البدعة ،بل وغري املسلمّي من

املواطنّي واملقيمّي ،لكن جيب أن تكون الراية والقيادة إسالمية.

وإذا مل تكن الراية والقيادة إسالمية ،فال يكون للقتال حكم اجلهاد مبفهومه الشرعي الشامل ،لكن
دفاع عن النفس واملال والعرض ،والناس (األفراد) يف هذا وذاك على نياهتم ،وهللا أعلم.
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األذان للجهاد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1422/10/21
السؤال

كان الصحابة ينادون للجهاد ،هل كانوا يستخدمون صيغة األذان للصالة لنداء املسلمّي للجهاد؟

أو صيغة أخرى؟

اجلواب

ذهب عامة أهل العلم إىل أن األذان ال يشرع إالّ للصلوات اخلمس ،وال يشرع لغريها من الصلوات

كصالة الكسوف ،أو االستسقاء ،أو العيدين ،وإمنا ينادى هلا :الصالة جامعة ،ويدل لذلك ما

أخرجه مسلم يف صحيحه (كتاب صالة العيدين ،رقم احلديث  )887عن جابر بن مسرة  -رضي هللا
عنه  -قال " :صليت مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -العيدين غري مرة وال مرتّي بغري أذان
وال إقامة ".

فإذا كان األذان ال يُشرع لصالة العيدين واالستسقاء والكسوف مع أهنا من جنس الصلوات

املكتوبة ،فأوىل أالّ يشرع األذان للجهاد.

ومل أر أحداً من أهل العلم قال مبشروعيته للجهاد ،وال نقل ذلك عن ٍ
أحد من الصحابة .وهللا أعلم.
َ
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الدعاء للكافر يف األمور الدنيوية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/12/26هـ

السؤال

السالم عليكم.

من املعلوم أنه ال جيوز أن ندعو لوالدينا وأقاربنا من الكفار بعد وفاهتم ،فهل جيوز أن ندعو هلم أبمور

دنيوية وهم أحياء؟ مثل أن ندعو هللا أن يعافيهم من مرض أصاهبم وخالف ذلك.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .وبعد:

نعم ،كما تفضلت -أخي السائل -فمن مات كافراً ال جيوز الدعاء له وال االستغفار أو الرتحم وحنو

ذلك ،قال هللا -تعاىل" :-ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركّي ولو كانوا أويل قرىب من

بعد ما تبّي هلم أهنم أصحاب اجلحيم" [التوبة ، ]113 :وقد استأذن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
ربه يف االستغفار ألمه بعد موهتا فأذن له يف زايرة قربها ،ومل أيذن له يف االستغفار هلا .انظر :مسلم

(. )976

أما احلي فيجوز أن يُ ْد َعى له ابهلداية وبشرح صدره لإلسالم وابلعافية وحنوها ،وقد قال النيب  -صلى

هللا عليه وسلم" :-اللهم أعز اإلسالم أبحب هذين الرجلّي إليك" أمحد ( ، )5696والرتمذي

( ، )3681وقال عنه حسن صحيح غريب ،أو كما قال  -صلى هللا عليه وسلم -وهذا يتضمن
الدعوة هبداية أحدمها لإلسالم ،وكان هذا قبل إسالم عمر  -رضي هللا عنه ،-وكذلك ورد" :اللهم

اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون" البخاري ( ، )3477ومسلم ( . )1792وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم
وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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جهاد الطلب وجهاد الدفع
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/5/26

السؤال

أمر هللا -سبحانه وتعاىل -املؤمنّي ابلكف وعدم الرد على الكفار يف أذاهم للمؤمنّي يف العهد

املكي ،وكان اجلهاد -إن صحت التسمية له ابجلهاد -أو العبادة املفروضة يف هذا املقام هي عبادة

الصرب ال الدفع ،مع أن املسلم لو قاتل ودافع لنال األجر العظيم ،لكن للمصلحة العليا كان هذا
احلكم.

السؤال :هل صحيح نسخ هذا احلكم أم ال؟ وما الظروف اليت يشرع من خالهلا للمسلم يف هذا

العصر -الذي ال يوجد فيه ركن أيوي إليه املسلم -من األسباب املادية؟ وهل األمر يف تطبيق هذا
األمر خاضع لالجتهاد الفردي أم البد من أن يكون مجاعياً؟ وما الشروط اليت جيب توافرها حىت نلزم
املؤمن يف هذا العصر ابلصرب؟ ما العالمات اليت يعرف هبا انقضاء هذا احلكم أو مبوجبها حيكم أبن

الدفع هو األمثل؟ وهل حبكم أتثر العامل كله -ومنه املسلمون -مبا حيدث يف أي قطر إسالمي يكون

هذا احلكم عاماً أم أنه خيتلف ابختالف البلدان واألزمان والقضااي؟ وإن كان ابإلمكان ذكر أوجه
الشبه بّي العهد املكي ،وهذا العصر ،وذكر أوجه االختالف.

وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
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حكم اجلهاد بنوعيه :جهاد الطلب وجهاد الدفع ٍ
ابق مل ينسخ ،وإمنا هو حسب حال األمة من القوة
وعددها فهي مطالبة ابألخذ بنصوص القتل والقتال وغزو
والضعف ،فإذا كانت األمة قوية يف عددها ُ
املشركّي والقعود هلم يف كل مرصد؛ ليؤمنوا ابهلل أو يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ،وإن كانت

األمة ضعيفة مستضعفة كحال املسلمّي اليوم فالواجب األخذ آبايت الصرب واملصابرة وعدم حمارشة
الكفار وإاثرة محيتهم ،قال -تعاىل":-وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري

علم" [األنعام ، ]108:ويف هذا العصر الذي ال يكاد يوجد فيه للمسلم ركن يركن إليه فعليه

اللجوء إىل هللا وأداء شعائر دينه ،والصرب على األذى فيه ،ال سيما إذا كان فرداً وخصمه مجاعة ،أو

دولة ،أو قوبل رأيه بفتوى شرعية مستندة إىل الكتاب والسنة وجب عليه قبوهلا.

وتقدير جهاد الدفع وحتديده وإعالنه خيضع لالجتهاد اجلماعي من أهل العلم الشرعي -يف كل بلد
حبسبه -إال إذا اعتدي على املرء بنفسه أو ماله أو عرضه جاز له أن يدفع ذلك عنه ما استطاع،
واألفضل أن يستشري قبل ذلك من هو أعلم منه وأكثر خربة وجتربة.
وليس هناك عالمات ينتفي هبا جهاد الدفع بل هو ٍ
ابق إىل يوم القيامة ما دامت األمة ضعيفة

مستضعفة ،واختيار أي نوع من نوعي اجلهاد خيضع لتقرير أهل العلم والفكر والشوكة يف كل بلد من
بالد املسلمّي وكل أهل بلد أدرى بشؤوهنم من غريهم.
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والعدد ،وتكالب
ومن أوجه الشبه بّي املسلمّي اليوم واملسلمّي يف العهد املكي :الضعف وقلة العدد ُ
األعداء على املسلمّي من اليهود وأذانهبم ،واملشركّي وإخواهنم واملنافقّي وأتباعهم ،ومن أوجه

االختالف بّي احلاضر واملاضي -العهد املكي خاصة :-وجود الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بّي
ظهراين املسلمّي يف مكة ،ينزل عليه الوحي ويصحح هلم أخطاءهم ويسدد آراءهم ،وكانوا ال

يتجاوزون عشر آايت من القرآن يتلوهنا حىت يعملوا هبا ،أما حنن اليوم فقد حيفظ الواحد منا القرآن

كامالً أو خيتمه أكثر من مرة ،ولكنه ال يكاد يعرف شيئاً من حالله وحرامه ،وكانوا عرابً خلصاً على

صفات محيدة من الصدق والشجاعة والكرم والشهامة والرجولة ،أما حنن فعلى خالف ذلك -إال ما

شاء هللا.-

()418/7

احلرب مع اليهود
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1423/4/15
السؤال

ما صحة القول إن حربنا مع اليهود ليست حبرب عقيدة؟

اجلواب

إن كان قصد هذا القائل أ هن قتال املسلمّي لليهود يف فلسطّي اليوم ليس سببه ضالهلم ،وال كوهنم

يهوداً ،فقوله هذا ٌّ
حق من هذا الوجه ،فإننا متّفقون على أ ّن قتاهلم وإخراجهم من داير املسلمّي ال
حكمه لو كانوا نصارى أو جموساً أو هندوساً؛ ألهنم معتدون وظاملون وابغون ،فإهنم قد
خيتلف ُ

استباحوا دماء املسلمّي واستطالوا على أعراضهم وأمواهلم ،وغصبوا دايرهم ،ودنّسوا املسجد

األقصى ،فقتاهلم وإخراجهم من أعظم اجلهاد يف سبيل هللا ،ال نشك يف هذا على أن هذه احلرب
القائمة بيننا وبينهم ستؤول إىل ما نبهأان به الصاد ُق املصدوق -صلى هللا عليه وسلم -أن املسلمّي
سيقاتلون اليهود يف آخر الزمان  ...قتال بّي جيش اإلميان يقدمه نيب هللا عيسى -عليه الصالة

والسالم ،-وجيش الكفر يقدمه الد هجال ،ويف جنده اليهود ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود ،فيقتلهم

املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر أو الشجر :اي مسلم ،اي عبد

هللا ،هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ،إال الغرقد فإنه من شجر اليهود" أخرجه البخاري (، )2709
ومسلم ( ، )5203واللفظ له.
واملقصود :أ هن هذه املقالة مبعناها هذا ليست خباطئة وال كاذبة ،وإمنا املقالة اخلاطئة الكاذبة اخلبيثة
الباطلة ما تلوكه ألسنة بعض املنهزمّي اجلاهلّي من أ هن منابذتنا لليهود ابلعداوة والبغضاء إمنا هي
وليدة عدواهنم واحتالهلم ألرض املسلمّي ،ليس إاله!.
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وهذا القول اخلبيث يناقض عقيدة الرباء بكل جالء ،إذ مفهومه أن هذه املعاداة والبغضاء لليهود
جيب أن تزول مىت خرجوا من أرض املسلمّي ،وك ّفوا أيديهم عن بغيهم وعدواهنم،

ولكن عقيدة الرباء تفرض علينا -حنن املسلمّي -منابذة اليهود ،بل وكل كافر ابلعداوة والبغضاء -

ولو مل يعتدوا علينا ويظلموان -حىت يؤمنوا ابهلل وحده ،متأسّي بنيب هللا إبراهيم -عليه الصالة
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبـر ِاه ه ِ
ين َم َعهُ إِ ْذ
يم َوالذ َ
َْ َ
والسالم -والذين معه ،كما قال -سبحانه":-قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ون هِ
قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ هان بـرآء ِم ْن ُكم وِممها تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل َك َف ْرَان بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـغْ َ
ْ
ْ ْ َُ ُ ْ َ ُ
ضاءُ
أَبداً ح هىت تُـ ْؤِمنوا ِاب هِ
َّلل َو ْح َدهُ" [املمتحنة. ]4:
ُ
َ َ
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فليس لليهود يف سويداء قلوبنا إال الكره والبغض والعداوة حىت يؤمنوا ابهلل وحده ويدخلوا يف
اإلسالم ،وحىت خيرجوا من داير املسلمّي ومقدساهتمُّ ،
ويكفوا أيديهم عن الظلم والعدوان ،غري أن

ُكرهنا وبغضنا هلم هلو أشد من كرهنا لغريهم من الك ّفار؛ ألهنم ُّ
أشد الناس عداو ًة لنا ،وأظهرهم مكراً
وكيداً بنا ،وصدورهم قد ُملئت خبثاً ومكراً ،وفساداً وغدراًّ ،أما إن كان القائل يقصد مبقالته تلك أن
حرب اليهود على املسلمّي يف فلسطّي مل يكن الدافع هلا عقيدهتم وما تتضمنه من النبوءات ،وإمنا

يدفعهم إليها قصد االستيطان إلقامة دولة مستقلة تضمن هلم حقوقهم وتؤويهم من التشرد
ِ
متمحضةٌ ألغراض وأطماع دنيوية؛ فهذا ٌ
قول
واالضطهاد  ...إخل ،فحرهبم على املسلمّي يف فلسطّي ّ
منقوض ابعرتافات وتقريرات اليهود أنفسهم ،فإهنم يسعون
فيه سذاجة وغفلة وجهل ابلواقع ،وهو
ٌ
من خالل حرهبم على املسلمّي يف فلسطّي وغصب أراضيهم إىل حتقيق نبوءات األسفار والتوراة
احمل هرفة من إقامة دولة األمة املوعودة واهليكل املزعوم ،ومهما يكن فجهادهم واجب ،بل هو من
ِ
ين نتقرب إىل هللا به ،وهو من مقتضى عقيدة الرباء
أعظم اجلهاد يف سبيل هللا ،وبغضهم ومعاداهتم د ٌ
يف اإلسالم.
أعزة على الكافرين ،سلماً ألوليائه ،حرابً على أعدائه ،وهو
نسأل هللا أن جيعلنا أذلة على املؤمنّي ّ

وحده املستعان ،وهو حسبنا وموالان فنعم املوىل ونعم النصري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.
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إذا كان ال إكراه يف الدين ،فلِ َم شرع اجلهاد؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/2/13هـ
السؤال

كيف جنمع بّي قول هللا سبحانه وتعاىل "ال إكراه يف الدين" وبّي حديث رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" (البخاري  )196/4واحلديث اآلخر:
"أخرجوا اليهود من جزيرة العرب"

وهذا احلديث األخري حيتج به غري املسلمّي على عداوة اإلسالم لألداين األخرى.
فكيف جتيبون على هذا االدعاء؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فمن احلقائق اليت تظافرت األدلة الشرعية على تقريرها :أنه ال يكره أح ٌد على اعتناق اإلسالم ،بل

الواجب أن تقام احلجة حىت يتبّي الرشد من الغي .فمن شاء بع ُد أن يسلم فليسلم ،ومن أىب إال

استحب الكفر على اإلميان.
الكفر فال يُك َْره على اإلسالم ،وال يُقتل إن
ّ
ومن أصرح األدلة على ذلك:

قوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين" [البقرة ]256:أي ال يُكره أح ٌد على الدخول يف اإلسالم.
وقولُه تعاىل" :ولو شاء ربك آلمن َمن يف األرض كلهم مجيعاً أفأنت تُك ِره الناس حىت يكونوا مؤمنّي"
[يونس. ]99:

وقوله" :فإن تولوا فإمنا عليك البالغ" سورة [آل عمران ، ]20:ومثله قوله تعاىل" :ما على الرسول

إال البالغ" سورة [املائدة ، ]99:وكلتا اآليتّي مدنيتان.
ويتساءل بعضهم :إذا كان األمر كذلك ،فلِ َم ُشرع اجلهاد؟ وكيف تفسرون قتال الرسول صلى هللا
عليه وسلم وصحابته -رضي هللا عنهم -للمشركّي؟
ٍ
لغاايت ليس منها إكراهُ الناس على اعتناق اإلسالم.
واجلواب :أن اجلهاد ُشرع
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فقد ُشرِع أ هو َل ما شرع دفاعاً عن املستضعفّي املؤمنّي الذين يُضطهدون يف دينهم ويؤ َذون يف أنفسهم

وخيرجون من دايرهم( ،وهو ما يسمى جبهاد الدفع)  ،فقال تعاىل" :أُذن للذين يُقاتَلون أبهنم
وأمواهلمُ ،
ظُلِموا وإن هللا على نصرهم لقدير ،الذين أخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا"..
[احلج]40 - 39:

قال غري واحد من السلف :هذه أول آية نزلت يف اجلهاد ،مث نزل قوله تعاىل" :وقاتلوا يف سبيل هللا

الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين ،واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث
أخرجوكم..اآلية" سورة [البقرة]191-190 :
رع سنداً لنشر الدعوة حىت تبلغ رسالتها إىل الناس كافةً "وهذا من جهاد الطلب الذي أييت يف
و ُش َ
مرحلة القوة وظهور الشوكة.

السالح لكي يُكره الناس على
إن الدعوة يف حقيقتها دعوةٌ سلمية  ...ابللسان والبيان ،فما صحبها
ُ

الدخول يف دين هللا ،وإمنا صحبها ليدفع ك هل من يقف يف طريقها ويناوئها.
وما أكثر تلك القوى املتن ِّفجة ابلباطل اليت تقف يف وجه دعوة اإلسالم ،وتصد الناس عن دين هللا!
وقفت يف وجهه وحالت بينه وبّي الناس؟
وما عسى اإلسالم أن يفعل إذا هي
ْ

باعها إذا اختاروها؟
هل سيرتكها
لتحجب عن الناس دعوة احلق ،ومتنَعهم اتّ َ
َ

وإهنا لفتنة :أن يُصد الناس عن مساع كلمة احلق ،ويُسلبوا حرية اختيار الدين ،وأ ْع ِظ ْم هبا من فتنة؟!

"والفتنة أشد من القتل" [البقرة" ]191:والفتنة أكرب من القتل" [البقرة. ]217:
إنه ليس مثهة خيار لإلسالم أمام هذه القوى إال أن جياهدها ويد هكها؛ ِّ
ليقرَر للناس حريةَ الدعوة بعد أن
كانوا حمرومّي منها حتت سطوة الطغاة ورهبة العتاة ،يستعبدوهنم وميارسون الوصاية على عقوهلم؟!
ولذا قال جل جالله" :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين هلل" سورة [البقرة. ]193:
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وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتابه هلرقل الروم" :أما بعد؛ فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم
تسلم ،وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتّي ،وإن توليت فإن عليك إمث األريسيّي" متفق عليه البخاري ()7
 ،ومسلم ( ، )1773وإمنا جعل عليه إمث األريسيّي ـ وهم رعاايه ـ؛ ألهنم أيمترون أبمره وينقادون

ابنقياده.

العقبات؛ ليسمع الناس دعوة
اح أمامه كل
فال بد إذاً أن تنداح لدعوة اإلسالم هذه
ُ
ُ
املوانع وتنز َ

مشوهةً ابألابطيل
اإلسالم كما هي يف صفائها وموافقتها للفطرة ،ال كما كانوا يسمعوهنا من أعدائها ه
املختلقة .فإذا بلغتهم كما هي يف حقيقتها فهم وما اختاروا ألنفسهم.

و ُشرع اجلهاد (يف أعظم ما ُشرع)  :ليفتح البالد وحيطم ما نُصب فيها من الطواغيت الباغية ،وما
ِ
نظام اإلسالم (جهاد الطلب) .
تقنّنه من النظم املستبدة اجلائرة؛ ليقيم مكاهنا َ
وهذا النوع من اجلهاد يتطلب قوةً وقدرةً ،وال يتحقق إال مع ظهور شوكة املسلمّي وحتقق وحدهتم
ومتكينهم يف األرض.

أما مع حال الضعف والتفرق ـ كما هو حال األمة اليوم ـ فال جيب عليهم إال النوع األول من اجلهاد:
وهو جهاد الدفع ـ أي دفع املعتدين على بالد املسلمّي ومقدساهتم وأمواهلم ـ ،كما جيب عليهم يف

هذه احلال أن أيخذوا أبسباب القوة واملنعة ،واالعتصام ونبذ الفرقة؛ فال ميكن أن تقوم لدولة اإلسالم

قائمة ما مل تكن هلا قوةٌ حتميها وتناضل عنها.

إن شريعة اإلسالم جيب أن حتكم أرجاء األرض ،حىت ال يُظلم يف كنفها مسلم وال كافر ،وال عجب!

فالكتاب إمنا نزل ليقوم الناس ابلقسط "لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم

الناس ابلقسط " ...اآلية سورة [احلديد ، ]25:بيد أن اإلسالم إمنا ضمن للكافر هذا بشرطه،
خيضع لنظامه وشريعتِه.
وشرطُه :أن َ
شعائر اإلسالم وعقائ َده ،وأن َ
حيرتم َ
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إن إرضاخ البالد واألقاليم حلكم اإلسالم يعين ـ يف أول ما يعنيه ـ إقامةَ العدل "ليقوم الناس ابلقسط"
الذي ال قيام له إال بتحكيم شريعة هللا يف أرضه ،ال إلكراه الكفا ِر على الدخول فيه ،فلهم أن يبقوا

واجب عليهم ال بد وأن يلتزموه،
لكن يقابل هذا احل هق
على دينهم ،وأن ميارسوا شعائرهم يف بيوهتمْ ،
ٌ
وهو :أن خيضعوا حلكم اإلسالم يف خمالطتهم للمجتمع ،ويف شؤونه االقتصادية واالجتماعية

ظمه ويساملوه ،فال يقاوموا دعوته وال يفتنوا أهله.
واألخالقية ،وأن حيرتموا ن َ

ولو كان اجلهاد إلرغام الكفار على الدخول يف اإلسالم ملا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلكف

عنهم إذا اختاروا اجلزيةَ ،ولَ َما هنى عن قتل النساء والصبيان يف الغزو ،وحّي رأى مرةً امرأة مقتولةً يف
إحدى غزواته قال" :ما كان هلذه أن تُقاتِل" أمحد ( ، )5959فأشار إىل علة القتل ،وهي املقاتلَة.
ولو كان اجلهاد ألجل إرغام املشركّي على الدخول يف اإلسالم لَ َما هنى خلفاؤه الراشدون عن قتل
الرهبان إذا اعتزلوا الناس ،ومل يعينوا على القتال بتدبري أو ر ٍ
أي.
ويدل لذلك داللة ظاهرة حديث بريدة بن حصيب" :إذا لقيت عدوك من املشركّي فادعهم إىل

ف عنهم :ادعهم إىل اإلسالم ،فإن أجابوك فاقبل
ثالث خصال،
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ،وُك ّ
ّ
منهم وكف عنهم  ...فإن هم أبوا فسلهم اجلزيةَ ،فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،فإن هم
أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم " ...احلديث رواه مسلم (. )1731

وهذا احلديث عام يف كل مشرك ،من العرب وغريهم ،وإمنا مل أيخذ النيب صلى هللا عليه وسلم اجلزية
من مشركي العرب ألن آية اجلزية إمنا نزلت يف السنة التاسعة حّي مل يبق يف احلجاز عريب مشرك

حمارب.
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واجلزية اليت تؤخذ من الكافر الذمي ليست ضريبةَ رفضه الدخول يف اإلسالم ،وإمنا هي مقابل حقن
دمه ومحاية املسلمّي له مما حيمون منه أنفسهم وأهليهم؛ ولذا كتب خالد بن الوليد ـ رضي هللا عنه ـ
لصلواب بن نسطوان حينما دخل الفرات وأوغل فيها" :إين قد عاهدتكم على اجلزية واملنعة ،فلك

الذمة واملنعة .وما منعناكم (أي محيناكم) فلنا اجلزية ،وإال فال".

العجز عن محاية بعض أهل الذمة يف بالدهم كتب إىل والته
وهذا أبو عبيدة رضي هللا عنه ملا أحس
َ

يف تلك البالد أيمرهم أن يردوا عليهم ما ُجيب منهم من اجلزية ،وكتب إليهم أن يقولوا هلم" :إمنا رددان

عليكم أموالكم؛ ألنه قد بلغنا ما مجع لنا من اجلموع ،وإنكم قد اشرتطتم علينا أن مننعكم ،وإان ال
نقدر على ذلك ،وقد رددان إليكم ما أخذان منكم ،وحنن لكم على الشرط" أخرجه القاضي أبو

يوسف يف كتاب اخلراج.

إن الغاية العظمى من تشريع اجلهاد هي أن تكون كلمة هللا هي العليا ،كما جاء يف احلديث الصحيح
أنه ملا سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم ،والرجل يقاتل للذكر ،والرجل يقاتل

ُلريى مكانه ،فمن يف سبيل هللا؟ فقال" :من قاتل لتكون كلمةُ هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا" متّف ٌق
عليه البخاري ( ، )123ومسلم (. )1904
وهذه الغاية العظمى (أن تكون كلمة هللا هي العليا) حتققها غاايت اجلهاد وبواعثه اليت تقدم ذكرها
آنفاً ،وهي:

 -1محاية الدعوة وضمان تبليغها للناس.
 -2سحق الطواغيت وحتطيم النظم الباغية ودف ِع كل َم ْن يقف يف طريق الدعوة ومينع بلوغها إىل

الناس.

 -3إقامة نظام اإلسالم يف األرض ليحتكم الناس إىل شريعته ...

كل من هذه الغاايت الثالث تعمل يف إعالء كلمة هللا.
و ٌ
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كل من دعي إليه ،بل
على أن تشريع اجلهاد لتكون كلمة هللا هي العليا ليس مقتضاه أن يُسلم ُّ

واحلاكم على حياة الناس ،أما هم فيما يعتقدون فلهم
املهيمن
نظام اإلسالم هو
مقتضاه أن يكون ُ
َ
َ

احلرية املطلقة أن يعتقدوا ما شاءوا ،ودولة اإلسالم حتميهم مما حتمي منه أبناءها مقابل دفع اجلزية.
وبعد تقرير أن "ال إكراه يف الدين" [البقرة ، ]256:وبيان بواعث اجلهاد يف سبيل هللا وغاايته ،ال بد

من اإلجابة عما يُظَ ّن أنه معارض هلذه احلقيقة أو انس ٌخ هلا من األدلة الشرعية.

يذكرون من ذلك قوله تعاىل" :فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركّي حيث وجدمتوهم وخذوهم
واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد"..اآلية سورة [التوبة. ]5:

فقد ظن بعضهم أهنا انسخةٌ آلية "ال إكراه يف الدين" ،إذ مقتضى عمومها أن كل من بلغته الدعوة

من الكفار فإنه ال يقبل منه إال اإلسالم ،وإال مضى فيه السيف.

واجلواب :أن هذه اآلية وإن كانت من آخر ما نزل ـ حيث نزلت يف السنة التاسعة من اهلجرة ـ لكن
أتخر نزوهلا ال يقضي بنسخ ما تقدمها من اآلايت ،ومنها قوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين".

آايت وأحاديث
خصصت عمومها ٌ
واآلية وإن وردت بلفظ العموم؛ لكنها من العام املخصوص ،إذ ّ
أخرى ـ سيأيت ذكرها ـ ،فبقي عمومها خمصوصاً مبشركي العرب الذين حاربوا النيب صلى هللا عليه

وسلم ونقضوا عهدهم ونكثوا أمياهنم .وخرج من هذا العموم َمن عداهم ممن مل ينقضوا عهدهم ومل

يظاهروا على املسلمّي أحداً ،وكذلك أهل الكتاب واجملوس وعبدة األواثن من غري العرب.
ويدل لذلك ما يلي:
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أوالً :أن هللا قال يف أول سورة [براءة" ]1:6:براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركّي

انسلخت
فسيحوا يف األرض أربعة أشهر ،"..فأمهل هؤالء املشركّي أربعة أشهر ،وأمر بقتلهم إذا
ْ
هذه األشهر األربعة ومل يتوبوا ،مث استنثى منهم "إال الذين عاهدمت من املشركّي مث مل ينقصوكم شيئاً ومل

يظاهروا عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم" [التوبة. ]4:

فدل هذا على أن قوله تعاىل" :فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركّي حيث وجدمتوهم"..

[البقرة ]5:اآلية ليست على عمومها ،وإمنا هي من العام املخصوص ،فهي خمصوصة مبشركي العرب
احملاربّي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،والذين نكثوا أمياهنم ...
وي ِ
شعر هبذا دليالن:
ُ
األول :قوله تعاىل ـ يف صدر سورة التوبة ،بعد آية السيف ببضع آايت ـ "أال تقاتلون قوماً نكثوا
أمياهنم ومهّوا إبخراج الرسول وهم بدأوكم أول م هرة"..اآلية [التوبة. ]13:

قال ابن العريب يف أحكام القرآن (( : )456/2وتبّي أن املراد ابآلية :اقتلوا املشركّي الذين

حياربونكم) أهـ.

الثاين :قوله تعاىل ـ بعد آية السيف آبية ـ" :كيف يكون للمشركّي عهد عند هللا وعند رسوله إال

الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم" اآلية [التوبة. ]7:

واملقصود هبذه اآلية :هم بعض بين بكر من كنانة ممن أقام على عهده ،ومل يدخل يف نقض ما كان بّي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبّي قريش يوم احلديبية من العهد ،حّي نقضته قريش مبعونتها

حللفائها من بين الديل على حلفاء النيب صلى هللا عليه وسلم من خزاعة( .ينظر :تفسري الطربي
. )82/10

اثنياً :قوله تعاىل "قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال

يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون" [التوبة. ]29:
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وهي آية اجلزية ،نزلت عام تبوك ،حّي مل يبق عريب مشرك حمارب يف احلجاز ،ومل يكن صلى هللا عليه

وسلم ليغزو النصارى عام تبوك جبميع املسلمّي ويدع احلجاز وفيه من حياربه (ينظر جمموع الفتاوى
البن تيمية . )20/19

خمصصة لعموم قوله
وقد أثبتت اآلية ألهل الكتاب حق البقاء على دينهم بشرط دفع اجلزية ،فهي ِّ
تعاىل" :فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركّي حيث وجدمتوهم"..اآلية [التوبة. ]5:

اثلثاً :حديث بريدة بن حصيب "إذا لقيت عدوك من املشركّي فادعهم إىل ثالث خصال ،فأيته ّن ما
ف عنهم :ادعهم إىل اإلسالم ،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم  ...فإن
أجابوك فاقبل منهم ،وُك ّ
هم أبوا فسلهم اجلزيةَ ،فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،فإن هم أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم
" ...احلديث وقد تقدم قريباً (سبق خترجيه) .

واحلديث يدل على أن املشركّي ـ سواء من عبدة األواثن من العرب أو من غريهم ،كما يقتضيه عموم
اللفظ ـ إذا أبوا الدخول يف اإلسالم واختاروا دفع اجلزية فإنه جيب قبوهلا منهم والكف عنهم ،وال

جيوز قتلهم ،وال إكراههم على اإلسالم.

فعموم هذا احلديث يدل على أن املقصود بـ (املشركّي) يف ما يسمى آبية السيف "فإذا انسلخ
األشهر احلرم فاقتلوا املشركّي حيث وجدمتوهم "..هم املشركون الذين كانوا حياربون النيب صلى هللا

عليه وسلم ،وينقضون عهدهم.

أما حديث" :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال هللا ،وأين رسول هللا ،فإذا فعلوا ذلك

عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ،وحساهبم على هللا" فهو حديث صحيح ـ وال شك ـ رواه

البخاري ( )25ومسلم ( )20وغريمها.

ولكن احلديث ليس على عمومه ،وليس املقصود بـ (الناس) مجيع الكفار ،من املشركّي وأهل
الكتاب ،بل هو من العام املخصوص.
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وكيف يُعمل بعمومه؟ وقد قال هللا" :قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر  ...حىت يُعطوا
اجلزية " ...اآلية ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :إذا لقيت عدوك من املشركّي فادعهم إىل ثالث
ف عنهم " ...احلديث (سبق خترجيه) .
خصال،
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ،وُك ّ
ّ

وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ ملن قالوا أبن اجلزية تؤخذ من كل كافر ،ال من أهل

الكتاب خاصة ،جواابً هلم عن االستدالل بعموم هذا احلديث ،فقال (جمموع الفتاوى : )20/19

(مراده قتال احملاربّي الذين أذن هللا يف قتاهلم ،مل يرد قتال املعاهدين الذين أمر هللا بوفاء عهدهم) أهـ.

وأجاب عنه ابن حجر بعدة أجوبة (فتح الباري  ، )97/1فقال ـ مع بعض االختصار ـ( :اجلواب من
أوجه ,أحدها :دعوى النسخ أبن يكون اإلذن أبخذ اجلزية واملعاهدة متأخرا عن هذه األحاديث ,
بدليل أنه متأخر عن قوله تعاىل "فاقتلوا املشركّي" ... ،اثلثها :أن يكون من العام الذي أريد به

اخلاص  ,فيكون املراد ابلناس يف قوله " أقاتل الناس " أي :املشركّي من غري أهل الكتاب  ,ويدل

عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل املشركّي "  ...رابعها :أن يكون املراد مبا ذكر من
بعض ابلقتل ويف بع ٍ
التعبري عن إعالء كلمة هللا وإذعان املخالفّي ,فيحصل يف ٍ
ض
الشهادة وغريها
َ

ابجلزية ويف ٍ
بعض ابملعاهدة  ) ...أهـ.

وأما حديث" :أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" أمحد ( )1691والدارمي ( )2498بلفظ

"أخرجوا اليهود احلجاز من جزيرة العرب  " ...فال يدل على أن الكافر يرغم على الدخول يف
اإلسالم ،بل غاية ما يدل عليه أال يؤذن لكاف ٍر أن يستوطن جزيرة العرب.
أما بقاؤه فيها من غري قصد لالستيطان؛ كأن يقيم فيها ألجل العمل ،أو للتجارة ،أو للخدمة ،فليس
يف احلديث ما يدل على النهي عن شيء من ذلك.
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وهذا احلكم خاص جبزيرة العرب ،أما غريها من بالد اإلسالم مما فتحه املسلمون فال ُخيرج أهلها منها
إن بقوا على الكفر ،بل هلم أن يستوطنوها على أن يدفعوا اجلزية مقابل محاية املسلمّي هلم.

على أن بعض أهل العلم يرى أن احلديث وإن ورد فيه األمر إبخراج اليهود والنصارى من جزيرة
العرب ،إال أن املراد بعض اجلزيرة ال كلها ،وهو احلجاز خاصةً ،بدليل أن عمر رضي هللا عنه أخرج
يهود خيرب وفدك ومل خيرج أهل تيماء ،وهي من جزيرة العرب ،قال النووي يف شرح مسلم

( )213 -212/10عند شرح حديث إجالء عمر لليهود من خيرب ،وفيه" :فأجالهم عمر إىل تيماء
وأرحياء" قال( :ويف هذا دليل أن مراد النيب صلى هللا عليه وسلم إبخراج اليهود والنصارى من جزيرة

العرب إخراجهم من بعضها ،وهو احلجاز خاصة؛ ألن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من
احلجاز وهللا أعلم) أهـ.

وقال يف (( : )94-93/11وأخذ هبذا احلديث مالك ،والشافعي وغريمها من العلماء ،فأوجبوا

إخراج الكفار من جزيرة العرب ،وقالوا :ال جيوز متكينهم من سكناها ،ولكن الشافعي خص هذا

احلكم ببعض جزيرة العرب ،وهو احلجاز ،وهو عنده :مكة ،واملدينة ،واليمامة وأعماهلا دون اليمن
وغريه مما هو من جزيرة العرب ،بدليل آخر مشهور يف كتبه وكتب أصحابه) اهـ.

وقال ابن قدامة يف "املغين"  244-242/13ـ بعد أن ذكر رواية عن اإلمام أمحد يف (جزيرة العرب
املدينة وما واالها) ـ:

(يعين أن املمنوع من سكىن الكفار به :املدينةُ وما واالها ـ وهو مكة ،واليمامة ،وخيرب ،والينبع،

وفدك ،وخماليفها ،وما واالها ـ وهذا قول الشافعي  ...فكأن جزيرة العرب يف تلك األحاديث أريد هبا

احلجاز ،وإمنا مسي حجازاً ألنه حجز بّي هتامة وجند ،وال مينعون أيضا من أطراف احلجاز كتيماء وفدك

وحنومها؛ ألن عمر مل مينعهم من ذلك) أهـ.
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وقال ابن حجر (الفتح ( : )198/6لكن الذي مينع املشركون من سكناه منها احلجاز خاصة ،وهو
مكة واملدينة واليمامة وما واالها ،ال فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ التفاق

اجلميع على أن اليمن ال مينعون منها ،مع أهنا من مجلة جزيرة العرب ،هذا مذهب اجلمهور) أهـ.

واملقصود أن منع اليهود والنصارى من استيطان جزيرة العرب إمنا هو من خصائص اجلزيرة ،انفردت

به دون سائر داير اإلسالم.

إن اإلسالم أبدلته الصرحية يعلن بطالن الدايانت األخرى كلها؛ ألهنا إما حم هرفة؛ كاليهودية والنصرانية،

وإما وثنية شركية كاجملوسية واهلندوسية ووو  ...إخل.
غري أنه ـ مع ذلك ـ أوجب علينا العدل معهم ،ورغهبنا يف الرب إليهم ترغيباً هلم يف اإلسالم ما مل

يقاتلوان ،ومل خيرجوان من دايران ،كما قال تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل
خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي" سورة [املمتحنة]8:

املسلم مبصاحبة والديه يف الدنيا معروفاً ولو كاان مشرَكّي ،اعرتافاً جبميلهما ،ومكافأة ملعروفهما.
وأمر
َ

وأمر أبال ُجنادل أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إال ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ،فقال
تعاىل" :وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم "..سورة

[العنكبوت]46:

وأعظم النيب صلى هللا عليه وسلم
وأمران إبيفاء العقود والعهود معهم ،وأن نستقيم هلم ما استقاموا لنا،
َ
قتل املعاهد منهم فقال" :من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة"..أخرجه البخاري (. ]3166
فت ودخلها الشرك وافرتاء الكذب على هللا إىل
لقد أبطل اإلسالم اليهودية والنصرانية؛ ألهنا قد ُح ِّر ْ

غري ذلك من عظائم األمور ـ تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً ـ.
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ومع ذلك فقد أثىن على أتباعها األولّي الذين صدقوا أنبياءهم وانصروهم ،ومل يقتلوهم ،ومل حيرفوا
الكلم عن مواضعه ،ووعدهم ما وعد املسلمّي ـ أتباع حممد صلى هللا عليه وسلم ـ فأعد هلم جنات
ومغفرةً وأجراً عظيماً.
وال يصح إسالم أحد من ملة حممد صلى هللا عليه وسلم حىت يؤمن ابألنبياء والرسل كلهم ويص ِّدق

بكتبهم (غري احملرفة)  ،فقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على

رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ،ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل
ضالالً بعيداً" سورة [النساء]146 :

كما أثىن القرآن كثرياً على موسى وعيسى عليهما السالم ،وبرأ مرمي الصديقة مما رماها به املفرتون من

اليهود.

ومما استفاض يف القرآن والسنة :أن دعوة الرسل واحدة وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية ،ودعوهتم

هي توحيد هللا سبحانه" :وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون"

سورة [األنبياء. ]26:

وقال صلى هللا عليه وسلم" :األنبياء إخوة من عالّت ،أمهاهتم شىت ،ودينهم واحد" رواه مسلم

(. )4362

ٍ
أمهات شىت ،فاألب رمز للتوحيد ،واألمهات رمز للشرائع
وأوالد العالت :هم اإلخوة من األب من
(الفروع) .

فالدعوة اليت جاء هبا حممد صلى هللا عليه وسلم مل خترج عن أصل دعوة األنبياء واملرسلّي قبله،

وهي :توحيد هللا سبحانه ،وإخالص العبادة له وحده .وال يضري يف هذا أن ختتلف شرائعهم؛ كتفاصيل
العبادات من صالة وصيام وحج ،وأحكام األطعمة والذابئح وسائر املعامالت ،وحنو ذلك.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مقاطعة البضائع األمريكية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1423/6/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أردت أن أستفسر عن حكم الشراء من احملالت اليت ذكر امسها ضمن قائمة املقاطعة واليت يشك يف
احتمالية دعمها إلسرائيل ،فكثري من أخوايت يلومونين على الشراء من تلك احملالت التجارية ،مع

العلم أنين أشرتي من تلك احملالت وأان كارهة وما ذلك إال أنين أعجز أحياانً يف البحث عن جودة

السلعة مع السعر املناسب إال يف تلك احملالت اليت ذكر امسها يف قائمة املقاطعة ،وهل أان آمثة على

هذا الفعل؟ أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ال شك أن األوىل مقاطعة ما تستطيعّي مقاطعته من البضائع األمريكية ،حىت ولو فرضنا أن املقاطعة

ال تبلغ بتلك الشركات ما نتمناه من اخلسارة أو اإلفالس ،فال أقل من أن تكون مقاطعتنا هلا رسالة
تعرب عن شيء مما يف قلوبنا من الغيظ والغضب من غطرسة أمريكا وتوقح سياساهتا ومواقفها جتاه

إخواننا يف فلسطّي ويف غريها من بالد املسلمّي ،واملقاطعة رسالة كذلك حتمل الرباءة من أن

تستحيل أموالنا إىل قوة ألعدائنا على إخواننا ،فما صمود دولة يهود إال من دعم موالهتا أمريكا.
وتتأكد املقاطعة مع توفر البديل الذي ينافس البضائع األمريكية يف السعر واجلودة.
ِ
ذكرت -والعهدة ِ
عليك -ففي األمر سعة ،وأرجو أال تكوين آمثة يف ذلك،
أما إذا كان احلال كما

ولكن ينبغي أن تستمري يف مقاطعة غريها من السلع اليت جتدين هلا بديالً منافساً ،فحيثما ال يكون
ِ
عليك حرج يف املقاطعة ينبغي أن تواصلي املقاطعة ،حىت تبقى عداوة أمريكا وكراهيتها تتأجج

مراجلها يف قلوبنا.

أما البضائع اليهودية فال ينبغي أن يكون فيها ترخص أو هتاون ،ومقاطعتها ليس فيها خيار ،وليس لنا

بد من مقاطعتها.

وال تنسي إخواننا يف فلسطّي وأسراان يف (جوانتنامو) من دعائك ،وهللا يسددك ويوفقك ،وهو يهدي
إىل سواء السبيل ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احلكمة من اجلهاد

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

هل احلكمة من وراء جهاد الطلب كان فقط منع الطغاة واحلكام من أن يسمع الناس رسالة اإلسالم؟
أم أنه جيب أن حتكم كل بالد األرض ابلشريعة اإلسالمية؟ حيث إن األرض ملك هلل -سبحانه،-

وجيب أن يساس أهلها حبكمه وشرعه -عز وجل .-أرجو التفصيل ابألدلة.

اجلواب

اجلهاد يف سبيل هللا أعم من معىن القتال أو احلرب ،فهو يشمل جهاد النفس ،واهلوى ،واألمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ،ومقاومة الظلم ،ونشر الدعوة إىل هللا بكل جماالهتا ،ولكن ملا كان اجلهاد

يف سبيل هللا قد ورد يف القرآن بلفظ (القتال) ابلنفس واملال يف مواضع كثرية ظن بعض الناس أن
ِ
ِ
اجلهاد مقصور على القتال ،وإن كان أمشل منه قال -تعاىل :-ه ِ
هه ْم ُسبُـلَنَا
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَـ ْهديَـنـ ُ
َ
"والذ َ
ِ
َوإِ هن ه
ّي"
اَّللَ لَ َم َع ال ُْم ْحسنِ َ
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[العنكبوت ]69 :وقوله ":فَال تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين وج ِ
اه ْد ُه ْم بِ ِه ِج َهاداً َكبِرياً" [الفرقان ]52 :وهااتن
َ ََ

اآليتان نزلتا مبكة قبل اإلذن ابلقتال ،مما يؤكد اجلهاد يف سبيل هللا مبعناه العام ،وعامة اآلايت القرآنية
يف اجلهاد حتدد أسباب احلرب (القتال) هي :دفع الظلم ،ونصرة املظلوم ،ومنع الفتنة يف الدين

واإلخراج من الوطن بغري حق ،وكفالة حرية العبادة ألهل الكتاب وغريهم  -يف غري جزيرة العرب ،-
وهبذا فاحلرب يف اإلسالم عاملية املنزع إنسانية اهلدف ،لتكون كلمة هللا هي العليا ،ليس فيها منزع
لعدوان على أحد ،وال مطمع يف التوسع حلدود الدولة أو زايدة ثرواهتا على حساب الغري ،لقد

جاءت مبادئ اإلسالم عاملية كونية لتحرير الضمري والفكر من ترسبات الوثنيات أبنواعها وأشكاهلا،
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ّيِ"
ّي ُّ
فربط االعتقاد ابلفهم واالقتناع "ال إِ ْك َراهَ ِيف ال ّدي ِن قَ ْد تَـبَ ه َ
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"وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْجلَنهةَ إِاله
[البقرة ، ]256:وربط اإلميان ابلدليل والربهان عند إرادة اجلدال واحلوار َ
ْك أَمانِيُّـهم قُل هاتُوا بـرهانَ ُكم إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
من َكا َن ُهوداً أَو نَص ِ
ّي" [البقرة ، ]111 :وربط
صادق َ
ْ َ
َْ
ارى تل َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ
ْ ََ
ِ
اَّللَ َويُـ َعلّ ُم ُك ُم ه
"واتهـ ُقوا ه
اَّللُ" [البقرة ]282 :ومل تكن الغزوات وال السرااي يف
العلم العملي ابلتقوى َ
عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخلفائه الراشدين إال تطبيقاً عملياً ملعىن اجلهاد اخلاص (القتال
أو اجلهاد) بعد توافر األسباب الشرعية للحرية املشار إليها أعاله .فغزوة بدر الكربى البادئ فيها
املشركون ،حيث اضطهدوا املسلمّي يف مكة وصادروا أمواهلم واضطروهم إىل اخلروج من أوطاهنم،

فأراد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يقتص من مشركي مكة ابعرتاض قافلة هلم قادمة من

الشام ،فخروج املسلمّي مل يكن لغرض القتال وإمنا لالستيالء على عري قريش من ابب املقاصة أو

ك ِاب ْحلَ ِّق َوإِ هن
ك ِم ْن بَـ ْيتِ َ
ك َربُّ َ
املعاملة ابملثل ،قد أراد املؤمنون شيئاً وأراد هللا شيئاً آخر " َك َما أَ ْخ َر َج َ
ِ
ِ
ّي لَ َكا ِرُهو َن" [األنفال ]5 :أي :كارهون للمعركة؛ ألهنم على غري استعداد.
فَ ِريقاً م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
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أما غزوة أحد فكانت هجوماً من مشركي مكة على املدينة انتقاماً هلزميتهم يف بدر ،ومع هذا تردد

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف اخلروج يف أول األمر مما جعله يستشري أصحابه ،مث أخذ رأي
األكثرية منهم الداعّي إىل القتال ،أما غزوة املريسيع فإن سببها ما بلغه عن يهود بين املصطلق أهنم

جيمعون حلرب املسلمّي مجوعاً كبرية من قبائل العرب ،أما غزوة األحزاب وبين قريظة فواضح أمرها

إذ إن يهود بين قريظة نقضوا العهد الذي أبرموه مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الوثيقة الشهرية
يف التاريخ ،فتحالفوا مع املشركّي ،ويف غزوة احلديبية جتلى حب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

ورغبته يف الصلح ،وإمنا أراد العمرة والطواف ابلبيت ،لكن مشركي مكة منعوه ونقضوا العهد الذي

بينهم وبينه ،فخرج إليهم بقرابة عشرة آالف من املؤمنّي ،وعسكر قرب مكة فجاءه بعض وجهاء
قريش كالعباس بن عبد املطلب ،وأيب سفيان بن حرب فأسلموا وعادوا إىل مكة أبمان إىل أهلها،

ودخل النيب واملؤمنون مكة بصلح مع وجهاء قريش كما هو مذهب الشافعي ورواية ألمحد ،فكان

الفتح املبّي لإلسالم واملسلمّي ،أما معركة حنّي فسببها أن قبيلة هوازن وثقيف وبعض القبائل جتهزوا
حلرب املسلمّي واهلجوم على املصلّي يف مكة ،فخرج إليهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومن معه
من املسلمّي وحاصروهم حىت استسلموا وقتل من قتل ،وأسلم عدد كبري ،أما غزوة مؤتة وتبوك

فسببها أن زعيم الروم قتل أحد رسل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -الذي قام بتبليغه رسالة الدعوة
إىل اإلسالم ،والعرف اجلاري بّي الدول والشعوب أن الرسل ال تقتل ،وكانت دولة الروم آنذاك

حترض قبائل العرب اجملاورة على قتال أهل املدينة ،فجمعوا بقيادة (هرقل) أكثر من مئيت ألف مقاتل،

فقاتلهم املسلمون فكان ما كان مما قدره هللا ،ومع هذا كله فإن اإلسالم مينع وحيرم (املباغتة) اليت
تعتربها كل دول العامل اليوم مبدأ من مبادئ احلرب ،ففرض على املسلمّي أن ينذروا
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"وإِ هما َختَافَ هن ِم ْن قَـ ْوٍم ِخيَانَةً فَانْبِ ْذ
عدوهم ويعلنوه ابحلرب فال يؤخذ العدو على غرة قال -تعاىلَ :-
إِلَْي ِه ْم َعلَى َس َو ٍاء إِ هن ه
ب ْ
ّي"
اَّللَ ال ُِحي ُّ
اخلَائِنِ َ

[األنفال ]58 :جيوز للمسلمّي يف حاالت خاصة أن يبيتوا عدوهم فيعاملوا املشركّي عند القتال
ِ ِ ِ
ِ ِ
ص َ ْربُْمت َهلُو َخ ْري لِل ه ِ
ين"
"وإِ ْن َعاقَـ ْبـتُ ْم فَـ َعاقبُوا ِمبثْ ِل َما عُوق ْبـتُ ْم بِه َولَئ ْن َ
َ ٌ
مبثل معاملتهم للمسلمّي َ
صاب ِر َ
[النحل . ]126 :قال ابن القيم يف (زاد املعاد) ":ملا قدم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -صار

الكفار معه ثالثة أقسام :قسم صاحلهم ووادعهم على أن ال حياربوا  ، ...وقسم حاربوه ونصبوا له

العداوة ،وقسم اتركوه فلم حياربوه ومل يصاحلوه ،وهؤالء ثالثة أقسام منهم من كان حيب ظهور الرسول
وانتصاره ،وهؤالء أسلموا بعد ذلك" ،ومنهم من كان حيب ظهور عدوه عليه وهزمية املسلمّي -

وهؤالء آلت حاهلم بعد ذلك فانضموا مع احملاربّي له ،ومنهم من دخل معه يف الظاهر وهو مع عدوه
يف الباطن وهم املنافقون ،فعامل  -صلى هللا عليه وسلم  -كل طائفة من هذه الطوائف مبا يناسب
حاهلا مما أمره هللا به.
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والناظر املتأمل يف سورة (براءة) وهي من آخر السور نزوالً جيد أن ( )41آية من أول السورة حتدثت
عن الكفار املفاوضّي فأوجبت هلم الوفاء بعهودهم إىل مدهتم ،وقتال من نقض عهده منهم ،كما

بينت وجوب قتال الكفار الذين يرتبصون ابملؤمنّي الدوائر أو يساعدون غريهم على قتال املسلمّي،

وهنت آايت أخرى عن قتال الكفار الذين مل يباشروا قتال املسلمّي أو إعانة عليهم قال -تعاىل":-ال
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
اَّللَ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِِ
ِ
هِ
ّي إِ همنَا يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
اه ُروا َعلَى
ُِحي ُّ
ين قَاتَـلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوأَ ْخ َر ُجوُك ْم م ْن ِد َاي ِرُك ْم َوظَ َ
ب ال ُْم ْقسط َ
اَّللُ َع ِن الذ َ
إِ ْخر ِ
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن" [املمتحنة ]9-8 :وبقية آايت سورة (براءة)
اج ُك ْم أَ ْن تَـ َوله ْو ُه ْم َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم فَأُولَئِ َ
َ
حتدثت عن املنافقّي فأوجبت معاملتهم على حسب ما يظهر منهم ،فإن حاربوا املسلمّي أو ظاهروا
عليهم حوربوا ،وإن سكتوا وساملوا كف عنهم وعوملوا معاملة املسلمّي.

وأرى أن عامة آايت القتال ليس من ابب (جهاد الدفع)  ،أما (جهاد الطلب) فيكون بعرض الدعوة
ك َآل َم َن َم ْن ِيف األْ ْر ِ
ض ُكلُّ ُه ْم
اء َربُّ َ
على الكفار ابللّي واحلكمة وعدم اإلكراه قال -تعاىلَ -
":ولَ ْو َش َ
ِ
َِ
ّي"
مجيعاً أَفَأَنْ َ
هاس َح هىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ
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ت
ك ِم ْن َربِّ َ
[يونس ]99 :وقال -تعاىل" :-اي أيها الرسول بَـلِّ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـله ْغ َ
يل ربِ َ ِ
اَّلل يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
ْم ِة
ص ُم َ
هاس" [املائدة ]67 :وقال -تعاىل( :-ا ْدعُ إِ َىل َسبِ ِ َّ
ِر َسالَتَهُ َو هُ َ
ك ِاب ْحلك َ
ِ
والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
ض هل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِمبَ ْن َ
س ُن إِ هن َربه َ
سنَة َو َجاد ْهلُ ْم ِابلهِيت ه َي أ ْ
َ َْ
َح َ
ََ
ِ
ين" [النحل ]125 :فإذا رد املدعوون رسالة هللا فلم يقبلوها ومل يقبلوا الدخول حتت أمان
ِابل ُْم ْهتَد َ
املسلمّي بدفع اجلزية ،وقاموا إبعداد العدة ملقاتلة املسلمّي ابملظاهرة عليهم وجب على املسلمّي
ٍ
حينئذ وال يسمى هذا قتال طلب؛ ألن الطلب بدأ ابجلهاد ابلدعوة وانتهى ابلقتال ،مث إن
قتاهلم

اجلهاد العسكري يف الوقت احلاضر ال يوجد ابملعىن املراد جبهاد الطلب ،وإمنا هو جهاد الدفع ال غري

إذا اعتدي على دولة من دول اإلسالم شرع ألهلها أن جياهدوا املعتدي ابلسالح دفاعاً عن دينهم
وأمواهلم وأعراضهم ،ويتصور بعض املسلمّي خطأ يدعو إىل جهاد الكفار ابلسالح قبل دعوهتم

وتعريفهم ابإلسالم ،وهذا خطأ يتعّي تصحيحه.

()441/7

إعانة املهاجرين على إقامة غري نظامية يف أوراب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/1/3هـ
السؤال

ما حكم من يساعد بعض املهاجرين الذين ليس هلم إقامة قانونية يف بالد أورواب وغريها يف جوازات
سفر قصد مساعدهتم على اإلقامة؟ علما أن هذه املساعدة خمالفة لقانون البلد .وأين ميكن تصنيف

هذا العمل؟ يف املباحات ،أو احملرمات ،أو املتشاهبات .وإذا كان يف احملرمات ،فما حكم األموال اليت
أخذت من هذا العمل من قبل؟ ماذا يعمل هبا صاحبها؟ أفيدوان جزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا كانت هذه اإلعانةُ ختالف نظام البلد فهي ال جتوز؛ ألن هللا قال( :اي أيها الذين آمنوا أوفوا

ابلعقود) ( ،وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسئوالً)  ،وأنت إمنا أذن لك أولئك الكفار ابإلقامة يف

دايرهم بشرط االلتزام بنظامهم ،فيلزمك ما ألزموك إال إذا كان خيالف شريعة هللا ،فإما أن تلتزم هبا،

وإما أن ترجع إىل دايرك.

وعلى هذا فالتكسب هبذا العمل القبيح حرام ،وال يليق أن يكون من خلق املسلم.
كما أن يف هذا إعانةً للمسلم على اهلجرة إىل بالد الكفر ،وتعريضاً له للفتنة يف الدين ،وال شك أن
حفظ الدين أوىل من طلب املال والغىن.

فأخشى أن تكون بعملك هذا قد أعنت أخاك املسلم على التعرض للبالء والفتنة يف دينه.

وأما ما اكتسبته من األموال من هذا الوجه من قبل فإن كنت جاهالً حرمة ذلك فأرجو أن يعفو هللا

عنها ،كما قال -سبحانه( :-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()442/7

معاملة غري املسلمّي
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/1/9

السؤال

أعمل يف شركة يوجد هبا العديد من غري املسلمّي ومن جنسيات عديدة وطبيعة العمل حتتم علينا

االحتكاك اليومي معهم ،فهل هناك من حرج يف مبادلتهم التحااي ،وأحياانً قد يدخل أحدهم عليك

يف مكتبك ويهم ابلسالم عليك فتقف للسالم عليه ،أو يسألك عن حالك فتسأله عن حاله ،مع أننا

نُ ْشهد هللا على بغضهم فيه ،والشق اآلخر من السؤال (يوجد أيضاً ابلشركة بعض الرافضة ،وقد

علي بعض اإلخوان عندما كنا يف جملس ودخل أحدهم فقام اجلميع للسالم عليه إال أان بغضاً
عاب ّ

له وكرها ملعتقده ,فهل هذا التصرف صحيح للتعامل مع هؤالء؟
اجلواب
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ال حرج على املسلم يف معاملة غري املسلم ،وجيب العدل معه ،وعدم ظلمه ،وسؤال هؤالء الكفار
عن أحواهلم ومبادلتهم التحية ،اليت يلقوهنا ال حرج فيه أيضاً ،فقد ثبت أن النيب  -عليه السالم -
كان يسأل مثامة بن أاثل  -رضي هللا عنه  -يف كل يوم عن حاله وكان على الشرك عندما أسره

املسلمون وربطوه يف املسجد ،انظر ما رواه البخاري ( )462ومسلم ( )1764من حديث أيب هريرة

-رضي هللا عنه -وصلة القريب الكافر واجلار الكافر مشروعة ،بل وتعزيتهم يف وفاة أقارهبم ولكن

يدعى هلم مبا يناسب حاهلم ،فال يقال مليّتهم غفر هللا له ،وال رفع هللا درجته يف اجلنة ولكن يقال:

عوضكم هللا خرياً وحنوه .واملنهي عنه إمنا هو مواالهتم املقتضية حملبتهم القلبية ،والرضا مبا هم عليه من

الكفر ،وحنوه ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه الكرمي" ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين
ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي ،إمنا ينهاكم هللا عن الذين
قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتوهلم فأولئك هم

الظاملون " [املمتحنة. ]9-8:

ويقول تعاىل " :وال جيرمنكم شنئان ٍ
قوم على أال تعدلوا " [املائدة" ، ]8:وإذا قلتم فاعدلوا "

[األنعام ]152:وهذا ينسحب على أهل البدع والضالالت فإهنم يعاملون ابلعدل وال يظلمون مع
بغض ما هم عليه من االبتداع والضالل .ولنعلم أن املعاملة احلسنة اليت ال يرتتب عليها انتقاص من
الدين ،وال رضا ابلكفر والضالل سبيل من سبل الدعوة إىل هللا وهي داخلة فيما أمر هللا تبارك وتعاىل

به "ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة" [النحل" ]125:وقل لعبادي يقولوا اليت هي

أحسن" [اإلسراء" ]53:وقولوا للناس حسنا" [البقرة ]83:وأوصى هللا موسى وهارون عندما بعثهما
إىل فرعون بقوله " فقوال له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى" [طه ]44:وابهلل التوفيق.
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قتل احملارم خشية االغتصاب
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1423/3/13
السؤال

لقد شغلين كثرياً ما أمسعه من اغتصاب نساء املسلمّي من األعداء عند اجتياح البالد ،وختيلت لو أن
ذلك قد حدث يف بلديت ،ماذا سأفعل؟ وخطر يف عقلي ،ويف إحدى األايم قالت يل أمي :إن جدك
قال لنا وقت دخول اإلجنليز البالد ،لو دخلوا القرية سأقتلكم مجيعاً قبل أن يتعرضوا لكم ابألذى،
ويف احلقيقة وجدت أن هذا األمر أسهل على نفسي من أن أرى زوجيت بّي أيدي األعداء يفعلون

فيها ما يشاؤون ،فهل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب

على املسلم أن يسأل هللا العافية ،وأالّ يعرضه للفتنة يف دينه أو ماله أو عرضه ،وإذا ابتلي اإلنسان

مبن يريد أن يعتدي على عرضه فعليه أن يدفعه مبا يندفع به ولو أدى األمر إىل قتله إن مل يندفع بغري

ذلك ،وإن قتل هو دون عرضه فهو شهيد ،لكن ال جيوز لإلنسان أن يقتل أحداً من حمارمه خوفاً
عليهم من االغتصاب؛ ألن قتل النفس حمرم شرعاً ،واالغتصاب مظنون قد حيصل وقد يدفع هللا

عنهم ذلك أبي سبب من األسباب ،مث لو حصل رغماً على اإلنسان فهذا ال يربر قتل نفس
معصومة ،وهللا أعلم.
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أخذ مال اليهود يف فلسطّي

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

ما حكم أخذ مال اليهود اليوم يف فلسطّي؟ وهل يعد سرقة؟

اجلواب

كل يهودي يف فلسطّي فهو مغتصب حمارب حالل الدم واملال ،وليس ملاله حرمة وال لدمه عصمة.

ولكن يراعى يف ذلك القدرة واملصلحة واملفسدة ،وهذا ال يقدره إال املقيمون هناك ،حبيث إن أخذ

املال إذا ترتب عليه إزهاق لألرواح حرم ال حلرمة أمواهلم فهم قد اغتصبوا دايران ،ولكن حلرمة دماء
املسلمّي الذين قد يتسبب هذا الفعل يف أذيتهم.

()446/7

حكم االعتداء على غري املسلمّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/1/13
السؤال

سؤايل األول ،هو :عن غري املسلمّي ،حيث نسمع من الكثريين أن كل من كان غري مسلم،

وخصوصاً إذا مل يدفع اجلزية فهو ال قيمة له وجيوز قتله وشتمه إىل ما هنالك! فما هو توجيهكم ملثل
هؤالء األشخاص؟

اجلواب
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احلمد هلل ،دين اإلسالم هو دين هللا الذي بعث به رسله من نوح  -عليه السالم -بل من آدم إىل
خامتهم حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فاإلسالم الذي أصله عبادة هللا وحده ال شريك له ،وطاعته
وطاعة رسله هو الدين احلق الذي ال يقبل من أحد دين سواه ،قال -تعاىل ":-ومن يبت ِغ غري

اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ]85:فأتباع موسى وعيسى
ومن قبلهما  -عليهم السالم  -كانوا على اإلسالم حىت بعث حممداً  -صلى هللا عليه وسلم -

فنسخ هللا بشريعته ما تقدمها من الشرائع ،فاإلسالم اليوم هو شريعة هللا اليت تضمنها القرآن وسنة

الرسول  -عليه الصالة والسالم  -كل من شهد أال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،والتزم شريعة
هللا فهو مسلم ،فمن خرج عن ذلك فهو كافر فالناس صنفان مسلم وكافر ـ فغري املسلمّي هم

ذمي ،ومعاهد ،وحمارب ،فالذمي،
الكافرون ،والكفار ابعتبار أحكام الشريعة فيهم ثالثة أصنافّ :

هو :الذي التزم دفع اجلزية ورضي ابإلقامة حتت سلطان املسلمّي آمناً على نفسه وماله وسائر

حرماته ،والثاين املُعاهد وهو :الذي كان بينه وبّي املسلمّي عهد ،سواء كان يف دار اإلسالم أم يف

بالده ،فهذا أيضاً معصوم الدم واملال ال جيوز االعتداء عليه يف نفسه وال ماله ،وال بغش وال سرقة،

وال أي لون من ألوان العدوان ،والثالث ،هو :احملارب للمسلمّي ،وهذا حالل الدم واملال جيب على

املسلمّي إذا استطاعوا أن حياربوه وجياهدوه؛ ألنه عدو لإلسالم وأهله من مجيع الوجوه ،قال -

سبحانه وتعاىل  ":-ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم
وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من

دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون " [املمتحنة ]9-8:فإذا
قاتل املسلمون أعداءهم احملاربّي فإنه ال جيوز هلم قتل نسائهم وال صبياهنم ،وال من ليس
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من أهل القتال كالشيخ الفاين ،فدين اإلسالم حيرم الظلم والعدوان إال على من اعتدى وظلم ،قال -

تعاىل ":-الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما

اعتدى عليكم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقّي " [البقرة ]194:وهبذا يعلم أن ما يقع من بعض
جهلة املسلمّي من االعتداء على حقوق اآلخرين من غري املسلمّي ،والذين أقام هؤالء املسلمون يف

بالدهم مبوجب األنظمة والقوانّي املتبعة اليت تقتضي أال يعتدي أحد على أحد ،ما يقع من هؤالء من
السرقة ،أو جحد حق ،أو االعتداء على الغري بضرب ،أو سب بغري تسبب من اآلخر كل ذلك مما

حترمه شريعة اإلسالم ،فما يفعله هؤالء ليس من اإلسالم يف شيء ،بل وأعظم من ذلك ما يقوم به

بعض الغالطّي من أعمال إرهابية كتفجري بعض املؤسسات ،فإن ذلك ليس من اجلهاد الذي شرعه
هللا لنشر العدل وإلعالء كلمة هللا يف أرض هللا وبّي عباد هللا ،بل هو من اإلفساد املنهي عنه ،قال -

سبحانه وتعاىل  ":-وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها إن رمحة هللا قريب من احملسنّي "

ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم
[األعراف ، ]56:وقال  -سبحانه وتعاىل ُ ":-

ابليت هي أحسن " [النحل ]125 :فينبغي لكل عاقل أن يعرف ابإلسالم ويدعو إليه بلسانه وحاله

وخلقه ،ويستنقذ الناس من النار بداللتهم على اهلدى واخلري ،كما ينبغي لكل عاقل أن يتبصر يف دين

اإلسالم ليعرف حقيقته ،وسريى إن اجتهد يف طلب احلق أن اإلسالم دين هللا احلق ،وأن خالص

نفسه من عذاب هللا إمنا هو ابلدخول يف اإلسالم "،ومن يبت ِغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف

اآلخرة من اخلاسرين " [آل عمران ]85:وهللا  -تعاىل  -يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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جهاد النفس واملال وتفاضلهما
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/10/8هـ
السؤال

ما الفرق بّي اجلهاد ابلنفس واجلهاد ابملال؟ وأيهما أفضل؟.

اجلواب

أما السؤال عن الفرق بّي اجلهاد ابملال واجلهاد ابلنفس فظاهر من جهة أن اجلهاد ابلنفس يكون

مبشاركة املرء ببدنه يف ميادين اجلهاد وساحات القتال ،وال يلزم منه بذل املال ،وأما اجلهاد ابملال
فيكون بذل املرء ماله من أجل اجلهاد وإعانة اجملاهدين ،وال يلزم منه املشاركة ابلبدن.

وأما السؤال عن تفاضلهما ،فاألصل أن يقال :إن اجلهاد ابلنفس أفضل من اجلهاد ابملال ،والنصوص

قد تكاثرت يف فضل اجلهاد ابلنفس والرتغيب فيه ،ومن املتفق عليه أن بذل النفس أعظم من بذل
املال ،بل املال وما سواه يبذل دون النفس ويرتخص من أجلها ،غري أن هناك بعض االعتبارات

واألحوال يكون اجلهاد ابملال فيها أوىل وأفضل من اجلهاد ابلنفس ،وضابط ذلك :أن يكون بذل
املال أنفع للجهاد من بذل النفس ،كأن تكون احلاجة إىل العتاد من سالح وحنوه أشد من احلاجة إىل
العدد والرجال ،وابهلل التوفيق.
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طاعة الوالدين الكافرين ابملعروف
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/2/7

السؤال

أان رجل مسلم أبلغ من العمر أربعّي عاماً من أسرة مسيحية األصل ،أحس ابإلسالم يف قليب منذ أن

كنت صغرياً ولكنين مل أطبق تعاليمه إال منذ أن دخلت امرأة مسلمة حيايت ،فبدأت أصلي وأصوم

وأزكي وتوقفت عن مساع األغاين وأشياء كثرية أخرى علمتين هي هذه املرأة جزاها هللا بكل خري ،وأان
اآلن أريد أن أتزوج هبا ولكن أمي تعارض هذا الزواج بشدة؛ ألنه زواج مبسلمة وهي إىل اآلن ال

تعرتف يب كمسلم ،وإمنا تقول يل :إن املسيحية هي ديين ودين أجدادي ،أريد أن أعرف اآلن ما حكم

اإلسالم يف مثل هذا املوقف؟ هل رضا أمي املفروض أييت أوالً بعد رضا هللا وهي مسيحية وأان مسلم؟

أم أن زواجي ابمرأة مسلمة تعينين على ديين وتنشئ أبنائنا على الدين اإلسالمي أييت أوالً؟ خاصة أن

يل ولداً من زوجيت القدمية وعمره  12سنة ،وأمي أتخذه إىل الكنيسة كل أحد ،أرجو أن ترشدوين إىل

احلل الصحيح الذي جيعل ريب راضياً عين ،وأن ختربوين يف أي احلدود من املفروض أن آخذ رضا
الوالدة مبا أهنا من دين خمتلف عن ديين خاصة أننا نعيش سوايً؟
اجلواب
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طاعة الوالدين فرض افرتضه هللا على األبناء ،وقرنه حبقه -سبحانه -يف العبادة ،قال -تعاىل:-
ِ ِ ِِ ِ ِ
ساْانً  ...اآلية" [اإلسراء ، ]23:وجعل النيب -صلى
ض ْى َربُّ َ
"وقَ َ
َ
ك أَاله تَـ ْعبُ ُد ْوا إاله إ هايهُ َوابْل ْوال َديْ ِن إ ْح َ

هللا عليه وسلم -عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ،ولكن هذا احلق يف الطاعة إمنا هو يف حدود
اك َعلَ ْى أَ ْن
"وإِ ْن َجاْ َه ْد َ
الشرع ،فال طاعة هلما فيما خيالف شرع هللا ،كما قال هللا -جل وعالَ :-
ك بِ ِه ِعلْم فَالَ تُ ِطعهماْ وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِ ْيف ال ُّْدنْـيَا َم ْع ُرْوفَاً"اآلية [لقمان، ]15 :
س لَ َ
ُْ َ َ َ
ٌ
تُ ْش ِر َك ِ ْيب َماْ لَْي َ
ويستفاد من هذا ثبوت حق الرب حىت للوالدين الكافرين مامل يعارض الشرع ،وإذا أتكد لك صالح

هذه املرأة ودينها فتزوج هبا ،وال عليك من خمالفة ّأمك النصرانية ،ألنه ليس هلا حق يف منعك من هذا
وال تلزمك طاعتها يف شأن خيالف دينك اإلسالمي.

ومع ذلك عليك بربها واإلحسان إليها لعل هللا أن يشرح صدرها لدينه الذي ارتضاه لعباده.
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هل اليهود والنصارى إخوان لنا؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1423/2/18
السؤال

هناك أحد املدرسّي يقول لطالبه :ال تقولوا إن اليهود إخوان القردة واخلنازير ،وال تسبوهم فديننا
ليس دين سب وشتم ،بل هو دين دعوة ،وأن اليهود والنصارى إخوان لنا ألهنم أهل دي ٍن مساوي،
فما رأيكم أاثبكم هللا ،وكيف نرد عليه؟

اجلواب

قول هذا القائل خطأ جمانب للصواب ،فقد ثبت يف مسند أمحد (- )13531وأصله يف

الصحيحّي -أن اليهود دخلوا على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فقالوا :السام عليك .فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم ":-السام عليكم" فقالت عائشة :السام عليكم اي إخوان القردة واخلنازير،ولعنة هللا وغضبه .فقال ":اي عائشة ،مه" فقالت :اي رسول هللا ،أما مسعت ما قالوا؟ قال ":أوما مسعت

ما رددت عليهم؟ اي عائشة ،مل يدخل الرفق يف شيء إال زانه ،ومل ينزع من شيء إال شانه".

وجهها إىل حسن اخلطاب ال غري،
ففي هذا احلديث مل ينكر على عائشة مقولتها يف اليهود ،وإمنا ّ

وأيضاً اليهود والنصارى لعنهم هللا يف كتابه يف قوله" :لُعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان

داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون [ " ...املائدة ، ]78:فتبّي أن لعن من لعنه هللا

ورسوله ليس شتماً ،وإمنا الشتم املذموم للواحد املعّي منهم؛ ألن شتمه حينئذ ال ينفع املسلم بشيء،

بل جاء النهي عن لعن الشيطان أو سبّه كما هو اثبت ابلسنة النبوية.
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وأما القول أبن اليهود والنصارى إخوان لنا ألهنم أهل دين مساوي فغري صحيح أيضاً ،فال أخوة بّي

املسلم والكافر يف الدين حبال ،وإمنا األخوة بّي املؤمنّي ابهلل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -كقوله

-تعاىل" :-إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات ، ]10:وما جاء يف القرآن من ذكر أخوة الكفار لرسلهم

كقوله" :وإىل مثود أخاهم صاحلاً" [األعراف" ]73:وإىل مدين أخاهم شعيباً" [األعراف ، ]85:فهي
أخوة يف اجلنس واألهل ،كما يقال :األخوة اإلنسانية ،والعرب تقول :اي أخا العرب ،وال يعين هذا
األخوة الدينية ،بل تعين كل من ينتمي إىل العرب أو خيالطهم وإن مل يكن منهم.

وحنن مل نتعبد يف ديننا بسب وشتم اآلخرين ،غري أننا متعبدون مبا شرعه هللا لنا يف كتابه أو سنة رسوله
-صلى هللا عليه وسلم.-
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الدعاء ابهلداية للكفار
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/2/21

السؤال

إذا ثبت كفر حاكم بلد إسالمي فهل جيوز الدعاء له ابهلداية واخلري والصالح؟
اجلواب

قال هللا -عز وجل -عن الذين قاتلوا رسوله يف أحد وقتلوا أصحابه وأهل بيته" :ليس لك من األمر
شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم" [آل عمران. ]128:

وقال -صلى هللا عليه وسلم -عن مشركي دوس" :اللهم اهد دوساً ِ
وأت هبم" (البخاري ()2937
ومسلم (. ))2524

وقال -عز وجل -عن املشركّي الذي صدوا رسوله يوم احلديبية" :عسى هللا أن جيعل بينكم وبّي
الذين عاديتم منهم مودة" [املمتحنة ، ]7:أي :ابإلميان ،وهللا أعلم.
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عقيدة املسلم يف اليهود
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1423/3/1

السؤال

هل اآلايت املتعلقة ابليهود وكرههم لإلسالم على العموم أم أن هذه اآلايت تتكلم ابلتحديد عن كل
يهودي؟ وهل جيوز لنا كره كل اليهود جملرد أهنم يهود؟ أو علينا كره من آذوان فقط؟ هل املسلم عندما

يتزوج من كتابية يهودية عليه أن يكرهها أو أالّ يثق هبا ألهنا يهودية أم ماذا؟ وكيف يتزوجها مع عقيدة

الوالء والرباء؟ وأين مذهب التسامح ووو..اخل؟ عدة أسئلة الصراحة حنن هنا يف أمريكا نواجهها،

والقناعات اليت كنا نعرفها ليست كلها اثبتة؛ إننا رأينا الكثري من اليهود من يقف معنا ضد شارون

وإسرائيل ،وخيرجون معنا يف املظاهرات فهل جيوز لنا أن نقول إهنم كذابون وإهنم خيدعوننا؟
اجلواب

يف الفقرة األوىل من السؤال التقسيم يف السؤال غري دقيق ،وعلى كل حال فاآلايت املتعلقة ابليهود

وكرههم لإلسالم عامة تشمل كل يهودي ،هذا هو ظاهر القرآن ويؤكده الواقع والتاريخ ،واملراد

ابلكره الكره العقدي.

أما الفقرة الثانية من السؤال وهي قوله :هل جيوز لنا كره كل اليهود جملرد أهنم يهود أو علينا كره من
آذوان فقط؟

أقول :صيغة السؤال غري صحيحة ألن املسألة ليست جيوز أو ال جيوز ،بل الرباءة من كل دين -غري

دين اإلسالم -وأهله من أسس العقيدة ،فال يتم إميان أحد وال إسالمه حىت يتربأ من الشرك وأهله،

قال -تعاىل -حكاية عن إبراهيم -عليه السالم" :-قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين
معه إذ قالوا لقومهم إان برءاء منكم ومما تعبدون من دون هللا كفران بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا ابهلل وحده [ " ...املمتحنة. ]4:
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وإذا كانت مواالة الكفار ال جتوز وحمرمة إال أن اإلسالم فرق بّي املواالة واملعاملة ابحلسىن ،قال -
تعاىل" :-ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا
إليهم إن هللا حيب املقسطّي" [املمتحنة. ]8:

قال ابن جرير" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم" من مجيع أصناف امللل واألداين "أن تربوهم
وتقسطوا إليهم".

والذي ينبغي أن يفهم أن الرب والقسط ال يتعارض مع األمر ببغضهم وكرهههم.
قال ابن حجر" :الرب والصلة واإلحسان ال يستلزم التحابب والتوادد املنهي عنه".

ومعىن ذلك أن البغض والكره ال يستلزم إساءة املعاملة ،وهكذا نستطيع أن نفهم تعامله مع اليهود
اء ورهناً ،وال يستلزم حمبتهم والرضا عن دينهم.
بيعاً وشر ً

وثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -زايرهتم وعيادة مريضهم وهذا ال يتناىف مع األمر ببغض دينهم.

ولعل فيما ذكران آنفاً جواابً لسؤاله :هل املسلم عندما يتزوج من كتابية يهودية عليه أن يكرهها؟ أو
أالّ يثق هبا ألهنا يهودية أم ماذا؟

أقول :الكره ال يتعارض مع املعاملة ابحلسىن ،فهو حيبها حباً طبيعاً من وجه (وهو ما جعله -تعاىل-
يف الرجل من الرغبة ابألنثى) .

ويبغضها من وجه ،وهو دينها وما هي عليه من عقيدة ابطلة ،مما جيعله يسعى يف إسالمها وإلمياهنا،

وابلتايل فلن يرضى عن دينها وال يعتقد صحته وهللا أعلم.
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إجابة دعوة الكافر
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال

بسم هللا ،أان شاب أعمل يف شركة يعمل فيها أجانب من بريطانيا ،وقد كونت عالقة معهم ،وعند

اقرتاب سفر أحدهم دعاين إىل حفله ،مع العلم أن عالقيت معهم كانت من أجل الدعوة وأتليف

القلب ،فهل أجيبه أم ال؟ وقد يتخلل احلفل بعض املنكرات أجيبوان ابرككم هللا؟
اجلواب

إن كنت أهالً وقادراً ولديك من العلم ما ميكنك من دعوة هؤالء والتأثري فيهم فال مانع من تكوين
العالقة ،وإن كنت قد تتأثر أنت بسلوكهم وأخالقهم وما فيهم مما خيالف الشرع والعقل فال تكون

عالقة معهم لضعفك وعجزك وعدم علمك ،ولكن تتعامل معهم أبخالق اإلسالم ،وتكون مجيع

تصرفاتك معهم وفق اإلسالم ،ولو تعاملت معهم بذلك مع احلكمة والصدق لكفى أن يكون دعوة
هلم ملا رأوا منك من تطبيق حسن لإلسالم ،فبالعمل به انتشر اإلسالم يف ربوع األرض.

أما إجابة الدعوة يف حفالهتم اليت تتخللها منكرات فإن كنت قادراً على منع تلك املنكرات ومؤثراً
فيهم برتكها ،وترتتب على حضورك مصلحة شرعية فال أبس ،والعكس ابلعكس .وهللا املوفق.
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البقاء بّي ظهراين املشركّي
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/5/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان مسلم حمافظ أدرس يف الوالايت األمريكية مبتعث ألدرس ختصصا مهماً فهو أحدث من املوجود

يف بالدان ،إضافة إىل أنه مهم واندر ,واجلميع يعلم أن زعماء أولئك القوم -الذين أان مقيم عندهم-

قاموا ابالعتداء ورفع راية احلرب على إخواننا املسلمّي يف بالد دجلة والفرات .ولست أرضى ذلك،

احلمد هلل مل يبق يل إال ثالثة أشهر أو أقل إبذن هللا -تعاىل -على التخرج الذي تلزمين به اجلهة
الباعثة ،حيث إنين استطعت -وهلل احلمد واملنة -التحصيل األساسي والكايف الذي ينفعنا ديناً ودنيا
إبذن هللا تعاىل ،السؤال هو :هل جيوز بقائي واستمراري يف هذه الظروف العصيبة? إمنا أردت أن

أراجع وأطمئن لقول وتوصيات أهل الذكر .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
استمر يف دراستك واحرص على حتقيق الغرض الذي من أجله ابتعثت ،وخباصة أنه مل يبق على

خترجك سوى مدة يسرية ،وال أرى لك أن تقطع بعثتك بسبب ما تذكره من ظروف احلرب

واالعتداء ،ألنك ستخسر هذا العلم ولن يغري رجوعك من األمر شيئاً ،بل احرص على حتصيل العلم
الذي من خالله تنفع أمتك إذا رجعت ،وجتاهد به الكفار يف ميدان العلم ،وعليك إبخالص النية هلل

تعاىل ،-واعلم أنه إذا حسنت نيتك يف حتصيلك للعلم ،فإن هللا -تعاىل -يثيبك على هذا أجزلالثواب وأوفاه ،ومقام املسلم يف داير الكفر من أجل حتصيل علم انفع للمسلمّي ال حرج فيه ،إذا

كان قد حصن نفسه من الشهوات والشبهات ،وانطوى قلبه على بغض ما عليه هؤالء القوم من كفر
وإحلاد ،ولتكن يف مقامك هناك داعية إىل هللا -تعاىل -بسلوكك وصدقك وحسن تعاملك ،وهللا
أعلم.
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انتحار األسري خوفاً من إفشاء األسرار
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

أسري مسلم وقع يف يد أعدائه ،وقاموا بتعذيبه بوحشية لإلدالء مبعلومات عن زمالئه وأماكنهم

ومعسكراهتم ،وألنه قد ال حيتمل هذا العذاب الشديد وخيشى أن يضعف ويعرتف قتل نفسه وانتحر،

فهل يعد منتحراً وخيلد يف جهنم ،شكراً لكم.

اجلواب
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احلمد هلل ،من وقع يف أيدي أعداء اإلسالم وعذبوه فإنه ال جيوز له أن يقتل نفسه حبال من األحوال،
بل عليه أن يصرب ويتصرب ويستغيث ابهلل ،ومن انتحر ظناً منه أنه جيوز له ذلك أو خشية أن يديل

أبسرار تضر ابملسلمّي فإنه ال يكون كمن انتحر جزعاً ،فريجى أن هللا يعذره بنيته الصاحلة ويغفر له،

أو يعذره جبهله إذا فعل ما فعل لظنه أنه يسوغ له أن يقتل نفسه ،وعلى كل حال فال يسوى هذا مبن
يقتل نفسه تسخطاً على قضاء هللا ،وجزعاً من املصيبة ،فهذا هو الذي توعد أبن يعذبه هللا يف النار
مبا قتل به نفسه ،كما يف احلديث" :من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف انر

جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ،ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالداً خملداً
فيها  ،" ...احلديث رواه البخاري ( ، )5778ومسلم ( ، )109من حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه -وهذا عند أهل السنة واجلماعة من أحاديث الوعيد اليت يراد منها الزجر عن ارتكاب القبائح،
وهي مقيدة مبثل قوله تعاىل" :إِ هن ه
شاءُ" [النساء:
ك لِ َم ْن يَ َ
اَّللَ ال يَـ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
من اآلية ، ]48وقتل اإلنسان نفسه أو قتله ملعصوم هو دون الشرك فيدخل يف عموم " َويَـغْ ِف ُر َما
شاءُ" ،إذاً فالذي يقتل نفسه إذا مات وهو مؤمن ابهلل ورسوله  -عليه الصالة
ك لِ َم ْن يَ َ
ُدو َن ذَلِ َ
والسالم  -فإنه حتت مشيئة هللا إن شاء هللا غفر له وإن شاء عذبه ،وإن عذبه فمآله اخلروج من النار
ما دام أنه مات موحداً ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-خيرج من النار من قال :ال إله إال هللا ويف
قلبه وزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال :ال إله إال هللا ويف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج

من النار من قال :ال إله إال هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري" ،رواه البخاري ( ، )44ومسلم (، )192

من حديث أنس  -رضي هللا عنه -ومع ذلك جيب على املسلم أن حيذر من الذنوب وال يتكل على
ما ورد من نصوص الوعد ،بل عليه أن حيذر ويسأل ربه حسن اخلامتة ،وأن يعيذه هللا من شر نفسه،
وسوء عمله ،فنعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه مسيع الدعاء ،وهللا أعلم.
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حتديد عورة غري املسلمّي
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/3/13هـ

السؤال

أرجو إفاديت يف حتديد عورة غري املسلمّي.

اجلواب

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن

حممداً عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن من آداب السلوك اإلسالمي أن اللباس واهليئة وسائر التصرفات ،جيب أن يراعى فيها ما يوافق

تلك اآلداب ،وهي ملزمة يف اجملتمعات اإلسالمية ،خيضع هلا كل أحد ،ولو كان كافراً ،فال يرتك ألحد

أن يثري فتنة الشهوات وال أن يسيء إىل الشعور اإلسالمي العام.

وغري املسلم ينبغي أال يظهر بّي الناس إال مبا ليس فيه فتنة وال إبداء فاحشة ،فال ينبغي لكافرة أن

متشي يف أسواق املسلمّي كاشفة الساقّي أو الساعدين أو صدرها ،أو ظهرها ،أو شعرها ،مما فيه فتنة

للمسلمّي ،فمثل هذه متنع ،ومنعها ألجل انتهاك حق حرمة املسلم ،ال ألجل صيانة حرمتها ،خبالف
املسلمة ،فإهنا متنع صيانة هلا وحرمة لشعور املسلمّي .وكذا الكافر ال ينبغي أن خيرج أمام املسلمّي

مبا ليس فيه حشمة حفاظاً حلرمة املسلمّي ،وصيانة لشعورهم من أن يلحقهم أذى مبنظر مكروه،

وهذا ما كان عليه اجملتمع املسلم يوم كانت العزة والغلبة هلم ،نسأله -سبحانه -أن ينصر دينه ويعز

عباده املؤمنّي ويذل أهل الكفر واملنافقّي.
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أتجري البيوت للكفار
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/11/5هـ
السؤال

لدي غرفة ،وجاءين شخص مسلم يريد استئجارها لشخص آخر كان يسكن معهم أو جبوارهم ،وفعال

مت االتفاق بيين وبّي الشخص األخري وعملنا اتفاقية ومت التوقيع عليها ،وبعد مرور عدة أايم من ذلك

سألت أانساً آخرين من نفس اجلنسية عن داينة هذا الشخص فتبّي يل أنه غري مسلم (هندوسي) .
ومل أكن أعلم بذلك؛ ألنين بنيت على الشخص الذي أحضره يل ،فما رأي أصحاب الفضيلة يف

التأجري ألانس غري مسلمّي؟ سواء مساكن أو حمالت جتارية؟ وكذلك ما حكم التأجري ألانس مسلمّي
ولكنهم يصلون أغلب األوقات يف البيوت ،وال يصلون يف املساجد إال قليال؟ وخاصة صالة اجلمعة.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مثل هذا التأجري يظهر أنه صحيح ،ويدل هلذا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -تعامل مع الكفار

وابع واشرتى منهم ،انظر مثالً ما رواه البخاري ( )2068ومسلم ( )1603من حديث عائشة -

رضي هللا عنها ،-لكن األحسن واألوىل أن يعتين املسلم أبن يُؤجر للمسلمّي املتقّي ،وأال يدخل بيته

أو حمالته  -حىت ولو كان عن طريق اإلجيار  -إال من اتصف ابإلسالم واالتباع والتقوى.

()463/7

رقية الكافر للمسلم
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/8/2هـ

السؤال

هذه شبهة طرحها بعضهم من خالل هذه الرواية ،ورد يف املوطأ ( )1733حدثين عن مالك ،عن

حيىي بن سعيد ،عن عمرة بنت عبد الرمحن ،أن أاب بكر الصديق -رضي هللا عنه -دخل على عائشة
رضي هللا عنها -وهي تشتكي ،ويهودية ترقيها ،فقال أبو بكر :ارقيها بكتاب هللا.يقول هذه املبتدع :كيف جيوز طلب الرقية من الكافر؟ حيث إن فيها تزكية لباطنه.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على خامت املرسلّي ،أما بعد:

فإن قول سيدان أيب بكر  -رضي هللا عنه  -لليهودية (ارقيها بكتاب هللا) يتلخص يف النقاط التالية:

 -هذا األثر رواه اإلمام مالك يف املوطأ ( )1756بسند صحيح ،ومعىن قول سيدان أيب بكر  -رضي

هللا عنه " -ارقيها بكتاب هللا" الظاهر أنه يعين التوراة ،فهو كتاب داينتها ،وقيل يريد ارقيها مبا يوافق
كتاب هللا ،أبن يكون خالياً من الشرك.

 -ليس يف طلب الرقية من الكافر تزكية لباطنه ،وال رضى مبا هو عليه من دين منسوخ ،ذلك أن

حقيقة الرقية تعويذ يكون سبباً يف رفع مرض أو وقاية من شر ،فهو نوع من االستشفاء ،والتداوي،

إذا أصاب موقع املرض حصلت الفائدة أبمر هللا ،يدل على هذا قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم
" :-لكل داء دواءٌ فإذا أصيب دواء الداء برأ إبذن هللا  -عز وجل  "-رواه مسلم ( )2204من

حديث جابر  -رضي هللا عنه  ،-فالشفاء من هللا ال من الدواء وال من الطبيب والراقي ،قال  -عز
وجل " :-وإذا مرضت فهو يشفّي" [الشعراء. ]80 :
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 صالح الراقي له أبمر هللا أثر يف فائدة الرقية ،لكن ليس هناك ارتباط الزم بّي عقيدة الراقي أواملرقي وبّي استفادته من الرقية ،وعليه فتصح الرقية إذا مل تكن شركاً من التقي والفاجر ،ومن املسلم

والكافر ،والشفاء بيد هللا ،يدل على هذا أن الرقى كانت معروفة قبل اإلسالم يف عهد أيب األنبياء

والرسل خليل الرمحن إبراهيم عليه السالم ،وكذلك عند اليهود والنصارى ،فحينما أراد الرسول -
صلى هللا عليه وسلم أن يرقي احلسن واحلسّي  -رضي هللا عنهما  -قال" :إن أابكما كان يعوذ هبا

إمساعيل وإسحاق ،أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ،ومن كل عّي المة" رواه البخاري
(.3371

 -كان العرب يف جاهليتهم يستشفون عن طريق الرقية ،بل كان فيهم من يعرف بذلك ،ففي صحيح

مسلم ( )868يف قصة إسالم ضماد" :أن ضماداً قدم مكة ،وكان من أزدشنوءة ،وكان يرقي من هذه

الريح".

يف كالم النيب  -صلى هللا عليه وسلم ما يدل على إقرارهم على ما كانوا يرقون به يف اجلاهلية ما مل
يكن شركاً ،روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن عوف بن مالك األشجعي  -رضي هللا عنه  -قال:

علي رقاكم ،ال أبس
"كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا :اي رسول هللا كيف ترى يف ذلك؟ فقال :اعرضوا ه
ابلرقى ما مل يكن فيه شرك" ،فدل على أن الرقية إذا خلت من الشرك ،وما هو من اببه من
الشعوذات والكالم البدعى فهي مباحة ،وقد ينفع هللا هبا ،وإن مل تكن من مسلم.

()465/7

تعاملنا مع اليهود والنصارى
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد من فضيلتكم توضيح أمر يف العقيدة وهو عالقتنا ابليهود والنصارى ،فهناك من يقول أبن
عداءان لليهود مرتبط بفلسطّي فمىت ما حتررت انتهى العداء ،ويقولون أبن الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -قد دمعت عينه على جنازة نصراين ألن نفساً انفلتت منه إىل النار ،وأنه البد أن ننظر إليهم

برمحة ومودة ،فيكف جنمع بّي الرمحة والبغض واملواالة؟ وما هو املعيار الذي نستعمله لضبط عالقتنا

هبم؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد..

فالعداوة مع اليهود مستمرة منذ بعثة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إىل مقاتلة املسلمّي هلم آخر

الزمان مع عيسى بن مرمي  -عليه السالم -وهم مع املسيح الدجال ،الذي يسري معه سبعون ألفاً من

يهود أصبهان ،وهذه القضية حمسومة بنص  -القرآن الكرمي -يف العديد من اآلايت ،منها على سبيل
ارى َح هىت تَـتهبِ َع ِملهتَـ ُه ْم" [البقرة :من
ضى َع ْن َ
"ولَ ْن تَـ ْر َ
ك الْيَـ ُه ُ
ود َوال الن َ
هص َ
املثال ال احلصر قوله تعاىلَ :
"وال يَـ َزالُو َن يُـ َقاتِلُونَ ُك ْم َح هىت
اآلية ، ]120وهذا التعبري يدل على االستمرارية يف العداوة .وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
اعوا" [البقرة :من اآلية ، ]217وال يزال من أدوات االستمرار ،وقال
استَطَ ُ
يَـ ُردُّوُك ْم َع ْن دينِ ُك ْم إِن ْ

هاس َع َداو ًة لِله ِذين آمنُوا الْيـه َ ه ِ
ِ
ين أَ ْش َرُكوا" [املائدة :من اآلية، ]82
َ َ َُ
تعاىل" :لَتَج َد هن أَ َش هد الن ِ َ
ود َوالذ َ
وغريها من اآلايت الكثرية.
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فالعداوة ليست خمتصرة على املسألة الفلسطينية كما يروج هلا بعض الناس ،أما التعامل مع أفرادهم
غري احملاربّي؛ فاألصل يف التعامل مع النصارى وغريهم من الكفار قوله تعاىل يف سورة املمتحنة [-8
": ]9ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم

إن هللا حيب املقسطّي*إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على

إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون".

وعليه فإذا كان أهل امليت من القسم األول فال أبس من زايرهتم ودخول منازهلم وتعزيتهم يف مصاهبم

واإلحسان إليهم وحسن التعامل معهم ،لكن جيب أن يكون ذلك كله مصحوابً بدعوهتم إىل اإلسالم
واستمالة قلوهبم إليه ،مع بغض ما هم عليه من كفر وضالل.

وامليت النصراين -مهما كانت أخالقه يف العمل وحسن تعامله -ال جتوز الصالة عليه وال الدعاء له
ابملغفرة ،ال الصالة الشرعية وال صالهتم هم البدعية على مواتهم ،بل هذه من ابب أوىل ،سواء يف

كنائسهم أو يف غريها.

وعليه فال جتوز املشاركة يف مواسم عباداهتم واحتفاالهتم يف تشييع جنائزهم وال يف غريها.

كما ال جيوز الوقوف صمتاً دقيقة واحدة أو أكثر أو أقل حداداً وتشريفاً ألرواح املوتى ،ألن هذا من
شعائر الكفار اليت أمران مبخالفتهما ،سواء كان ذلك جماملة أو عادة أو تقليداً.
فال جتوز اجملاملة يف دين هللا تعاىل ،وال االلتزام ابألعراف والتقاليد املخالفة لدين هللا ،ومع ذلك فإنه

جيوز محل جنازة الكافر والذهاب هبا إىل املستشفى أو إىل مكان الدفن إذا مل يوجد من يقوم بذلك.
أما دخول الكنائس فاألصل فيه املنع إال ملصلحة شرعية ،ملا روى البيهقي يف السنن الكربى

( )1840إبسناد صحيح إىل عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -قال ... ":وال تدخلوا على
املشركّي يف كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم".
وال نعرف عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال عن أحد من اخللفاء الراشدين أنه شيع جنازة أحد
من أهل الذمة.

 -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.-
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جهاد الدفع ودخول العدو بالد املسلمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/3/20هـ

السؤال

هل جيوز لنا إذا دخل العدو بلداً من بالد املسلمّي وليس عندهم قدرة إعدادية ،وال مجاعة ،أو إمام
أن نبقى بدون جهاد دفع؟.

اجلواب
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إذا دخل العدو بلداً من بالد املسلمّي وجب على أهل ذلك البلد -املواطن منهم واملقيم -وجوابً
عينياً الدفاع عن هذا البلد ،بكل وسيلة مشروعة ممكنة ،فإن مل يستطع أهل هذا البلد املغزو وجب

على أقرب البالد إليهم إعانتهم والدفاع معهم ونصرهتم ،وجوابً عينياً أيضاً ،ولو كان أهل ذلك البلد
أو من جاورهم ليس عند هؤالء وهؤالء عدة وال عتاد يساواين أو يقارابن عدد وعدة العدو ألن

قتاهلم هذا قتال دفع ال طلب ،وجهاد (قتال) الدفع ال يشرتط فيه ما يشرتط يف جهاد الطلب ،بل
ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأب هَهنُ ْم
الواجب عليهم يف مثل هذه احلال أن يقاتلوا العدو؛ لقوله -تعاىل" :-أُذ َن للهذ َ
ظُلِ ُموا َوإِ هن ه
ص ِرِه ْم لََق ِد ٌير" [احلج ، ]39:بكل ما يستطيعونه ولو قل ،ولعموم حديث رسول
اَّللَ َعلَى نَ ْ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-جاهدوا املشركّي أبموالكم ،وأنفسكم ،وألسنتكم" رواه أبو داود
( ، )2504والنسائي ( )3096من حديث أنس  -رضي هللا عنه ،-فجهاد الدفع ال يشرتط فيه
اجتماع عدد معلوم ،وال يلزم أن يكون للمسلمّي املغزوين إمام يستأذن كما ال يستأذن األب وال

األم وال الزوج ،وحنو ذلك ،وإن كان املسلمون املعتدى عليهم خليطاً من املؤمنّي والكفار ،ال يشرتط
هلم حينئذ أن تكون هلم راية واحدة يقاتلون حتتها ،وإن أمكن ذلك فحسن ،وإن مل ميكن تعاون

املسلمون مع الكفار الذين يسكنون معهم على العدو الذي غزاهم يف عقر دارهم ،ولكن جيب على

املسلمّي -فرادى كانوا أو مجاعة -حينئذ أن يعلنوا أن جهادهم إمنا هو إلعالء كلمة هللا ويف سبيله
الع ِّمية اليت حيرم القتال حتتها ولو مات فيها مات ميتة جاهلية)  ،كما يف حديث أيب
ال غري( ،والراية ُ
هريرة  -رضي هللا عنه -يف صحيح مسلم" )1848( :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة ،فمات،
ٍ
ٍ ِ ٍ
صبَ ٍة ،أو ينصر عصبةً،
مات ميتةً جاهليةً ،ومن قاتل حتت راية ع ِّميهة ،يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل َع َ
فَـ ُقتِل ،فقتلةٌ ُُ جاهليةٌ ُُ  " ...احلديث ،ففسرها رسول
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هللا -عليه الصالة والسالم -أبهنا مفارقة مجاعة املسلمّي ،ويقاتل املرء فيها لعصبية أو يدعو لعصبية
أو ينصر عصبية ،أي كأن يقاتل من أجل القومية ،أو احلزبية أو القبلية ،كما يقول الشاعر اجلاهلي:
وهل أان إال من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد.
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وجاء يف حديث سعيد بن زيد  -رضي هللا عنه -عند الرتمذي ( ، )142وأيب داود (، )4772
والنسائي ( ، )4094وابن ماجة (" : )2580من قتل دون ماله فهو شهي ٌد ُُ ،ومن قتل دون دينه
فهو شهي ٌد ُُ ،ومن قتل دون دمه فهو شهي ٌد ُُ ،ومن قتل دون أهله فهو شهي ٌد ُُ" والعدو املعتدي

مسلماً كان أو كافراً إمنا يريد هذه األمور األربعة جمتمعة أو بعضها ،ومن الزم ذلك القتال للدفاع عن
بالد املسلمّي إذا غزيت من العدو الكافر؛ ألن هذه األمور داخلة يف بالد املسلم أو وطنه .أما

القول يف وجوب اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه يف اجلهاد يف سبيل هللا فال أعرف أحداً من أهل العلم
املقتدى هبم اشرتط ذلك ،بل الواجب خالفه ،وهو أن اإلمام ال يكون إماماً إال أن يقوم ابجلهاد يف

سبيل هللا ،ال أنه ال يكون جهاد إال إبمام ،ويقول شيخ اإلسالم بن تيمية يف جمموع الفتاوى

( ، )176/34والسنة أن يكون للمسلمّي إمام واحد والباقون نوابه ،وإذا فرض أن األمة خرجت

عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقّي أو غري ذلك فكان هلا أئمة لكان جيب على كل إمام

أن يقيم احلدود ،ويستويف احلقوق ،فمىت أمكن إقامتها من أمري مل حيتج إىل اثنّي ،ومىت مل يقم إال
بعدد من غري سلطان أقيمت إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها" ،وعمل أيب بصري -

رضي هللا عنه -يف قصة احلديبية ومن معه من املهاجرين الذين قاموا بقطع الطريق على قافلة قريش

أظهر دليل على عدم اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه للجهاد يف سبيل هللا ،بل قول رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم -يف أيب بصري ملا بلغه فعله يف قريش "ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد" انظر يف

صحيح البخاري ( )2732-2731يؤكد عدم اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه يف اجلهاد يف سبيل هللا،

بل جند أئمة الدعوة يف جند منعوا وأنكروا على مثل هذا االشرتاط ،فيقول الشيخ عبد الرمحن بن
حسن آل الشيخ (ت 1258هـ) ( :أبي كتاب أم أبية حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع؟
هذا من الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنّي ،واألدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن

تذكر ، )..انظر الدرر السنية .99-97/5وهللا أعلم.
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اإلشادة مبعارضي احلرب من الكفار
اجمليب د .حسن بن صاحل احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/2/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شيخنا الفاضل:
( )1أرى البعض من الناس (العوام واملثقفّي) ميدح ويثين على النصارى الذين يرفضون احلرب

وخرجوا مبظاهرات ومسريات ،ويقولون هؤالء أفضل من العرب ،فالعرب ماذا فعلوا ،انسّي بذلك أو

متجاهلّي أمر الوالء والرباء.

( )2ويقول البعض ال تدعو على النصارى (أي يف قنوت النوازل) ألهنم ليسوا كلهم مؤيدين للحرب.
( )3وبعضهم يؤيد وميدح صدام ورمبا يدعو له ابلنصر ،مع العلم أبنه بعثي كافر.
فما هو قولكم وتعليقكم؟ وجزاكم هللا خرياً وابرك يف جهودكم.
اجلواب

احلمد هلل ،أما بعد:

فإن يف سؤالك مسائل:

األوىل :قولك إن من الناس من يثين على النصارى الذين يرفضون احلرب ويفضلهم على العرب
الذين مل يفعلوا فعلهم ،انسّي أو متناسّي أمر الوالء والرباء.

واجلواب :أن الثناء على من يقف يف صفك يف وجه عدوك ،ويعلن برفض إيقاع الظلم عليك من أهل
دينه ،أن هؤالء حيمدون على مواقفهم ،ألهنا تتفق مع مصاحلنا ،حىت وإن كانت مصاحلهم هم أيضاً
متحققة يف مواقفهم تلك ،فإن التعاون على املصاحل املشرتكة ،ودفع العدو املشرتك مما ال أتابه
الشريعة وال يتعارض مع نصوصها وحمكماهتا ،لكن ال جيوز توليهم وحمبتهم حمبة قلبية كما ال ينبغي

املبالغة يف تقدير هذه املواقف وأتثريها ،ألهنا مواقف مبناها على املصاحل ،فال ننخدع ونتجاوز هبا
قدرها.

كما جيب أن نتذكر أن من هؤالء الرافضّي للحرب على العراق من قتل املاليّي من املسلمّي وال

يزال كروسيا ،ولكننا يف املسألة العراقية نتبىن كل صوت قد يسهم يف منع العدوان ،وإن كان حمدود
األثر.
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وعليه فال أرى مانعاً شرعياً أن يتوجه اللوم إىل بعض املسلمّي الذين منهم من كان مؤيداً للعدوان

سراً أو عالنية ،وال شك أن هذه مواقف خمزية آمثة ظاملة ،وإذا احنصر التفاضل بّي املواقف يف هذه

املسألة ،وكان مطابقاً للواقع ،ومل يتجاوز ذلك إىل مسألة الوالء والرباء ،فإن هذا قد يُعد من

اإلنصاف والعدل يف احلكم ،مع التأكيد على ما قررانه من استحكام العداوة بّي املسلمّي وغريهم

من النصارى يف اجلملة ،لكن هذه املواقف ترجع إىل موازانت ومصاحل يعرفها أهل السياسة الشرعية.
اثنياً :أما الدعاء على النصارى وغريهم يف القنوت ،فإن املطلوب هو الدعاء على الظلمة والبغاة

منهم ومن غريهم ،ألن احلامل على الدعاء هو الظلم والعدوان ،وليس جمرد الكفر ،وإال لكان حقاً
على املسلمّي أن يدعوا يف كل وقت؛ ألن العامل ال خيلو من الكفار أبداً ،فالعدل هو الدعاء على من

ظلم وبغى أايً كان.

اثلثاً :وال ميدح صدام وال غريه من الطغاة الظلمة يف حق هللا وحق عباده ،فهم حمل الذم واملقت من

هللا ومن عباده ،ولكن يدعى للمسلمّي يف العراق ،وقد ذهب صدام وأعوانه فإن العربة فيهم ،وكوهنم

مثاالً لغريهم يبقى اجلواب على اببه ،فنقول :إذا كان البديل هم الصليبيون حلفاء اليهود فهل من

احلكمة الدعاء عليهم؟ وملاذا يكون الدعاء على صدام وحزبه أو على غريهم مشروعاً يف هذا الوقت

ابلذات؟ فالواجب الدعاء للمسلمّي املستضعفّي يف العراق ويف غريها ،والدعاء على الظلمة والطغاة

الذين يؤذون املؤمنّي ويريدون هبم شراً يف العراق ويف غريها ،وأن يدفع هللا عنهم الشرور والفنت،

وخيتار هلم ما فيه صالح دينهم ودنياهم ،فإننا ال نعلم الغيب ،وال حنيط حبكمة هللا ،وال جنزم مبواقع

املصلحة ،وهللا أعلم.
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حكم السرقة من اليهود
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

اي شيخ أريد أن أسأل سؤاالً :هل جتوز السرقة من اليهود؟ القصد هنا من مجيع النواحي ،وخاصة هل
يصح سرقة املالبس من حوانيتهم اخلاصة؟ أرجو اإلفادة.

اجلواب

الذي يعصم مال الكافر ومينع من قتله إمنا هو العهد أو األمان أو عقد الذمة.
وليس اليهود الغاصبون يف فلسطّي أهل ذمة ،ومل يدخلوها أبمان .لكن لو كان بّي مجاعة من
هِ
اه ْد ُْمت ِم َن
ين َع َ
املسلمّي وبّي اليهود عهد فإنه جيب الوفاء به إىل مدته ،قال -تعاىل" :-إِهال الذ َ
ِ
ِ
َحداً فَأَِمتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إِ َىل ُمدههتِِ ْم إِ هن ه
ب
اَّللَ ُِحي ُّ
ال ُْم ْش ِرك َ
ّي مثُه َملْ يَـ ْنـ ُق ُ
صوُك ْم َش ْيئاً َوَملْ يُظَاه ُروا َعلَْي ُك ْم أ َ
ِ
ّي" [التوبة. ]4:
ال ُْمتهق َ
وأما من مل يدخل يف عهد املعاهدين لليهود فإنه حتل له أموال الكفار ودماؤهم.

والواجب على املسلّي يف فلسطّي  -وأمثاهلم من بالد املسلمّي اليت استوىل عليها الكفار وحكموها
وبقي فيها املسلمون -أن يصمدوا على األرض ،ويكاثروا عدوهم ،وحيافظوا على هويتهم اإلسالمية،
ويركزوا على التميز عنهم ويسعوا للتحرر منهم ،ويصابروا على ذلك.

هِ
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
اد"
وم ْاألَ ْش َه ُ
وليبشروا بنصر هللا هلم "إِ هان لَنَـ ْن ُ
الدنْـيَا َويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ين َ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ

[غافر ، ]51:وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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قتال الغزاة يف العراق
اجمليب
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/1/30هـ
السؤال

هل يقف الشعب مع قوات التحالف؟ أم مع احلكومة البعثية؟ أم يقف على احلياد؟ وهل يعترب قتاهلم

للقوات الغازية جهاداً يف سبيل هللا؟ وإن كانت حتت راية قومية أو وطنية أو بعثية؟ وهل يعترب قتالهم

شهداء؟
اجلواب

قتال املسلمّي يف العراق للقوات األمريكية وحلفائها واجب شرعي؛ ألنه قتال لدفع العدوان الواقع

عليهم من هؤالء الكفار ،دل على ذلك كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -فقد قال

تعاىل "وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم" [البقرة ، ]190 :وقال " وال تقاتلوهم عند املسجد

احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم" وقال تعاىل " فإن مل يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم

ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاانً مبيناً" [النساء:
 ، ]91وقال تعاىل " أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من
دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا" [احلج. ]40-39 :

وقد قاتل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املشركّي يف غزوة أحد ملا قدموا ملقاتلته ،وجتهز لقتال
األحزاب حّي أحاطوا ابملدينة ،وغري ذلك من مواقفه -صلى هللا عليه وسلم-

وقد اتفقت كلمة الفقهاء املسلمّي -على اختالف مذاهبهم -على وجوب القتال لدفع العدوان
الواقع على بالد املسلمّي؛ ومن ذلك قول الكاساين يف البدائع( :إذا ع هم النفري أبن هجم العدو على
بلد فهو [أي اجلهاد] فرض عّي يفرتض على كل واحد من آحاد املسلمّي ممن هو قادر عليه) .
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وجاء يف املنهاج وشرحه :الثاين من َحايل الكفار  ...يدخلون بلدة لنا أو ينزلون على جزائر أو جبل
ٍ
حينئذ فرض
يف دار اإلسالم ولو بعيداً عن البلد ،فيلزم أهلها الدفع ابملمكن عنهم ،ويكون اجلهاد
عّي وقيل :كفاية؛ ألن دخوهلم دار اإلسالم خطب عظيم وال سبيل إىل إمهاله ،فال بد من احلد يف

دفعه مبا ميكن[ .يراجع كتاب اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية  636-612/1وما بعدها] .
وأما استشكال القتال حتت الراية القومية أو الوطنية أو البعثية ،فيمكن اجلواب عنه أبن املسلمّي يف
العراق ال يستطيعون أن يتميزوا براية مستقلة عن راية دولتهم ،وقد وجب عليهم القتال لرد العدوان

كما ذكر آنفاً ،وقد تقرر أن الواجبات الشرعية معلقة ابالستطاعة ،كما يف قوله تعاىل " فاتقوا هللا ما
استطعتم" [التغابن ، ]16 :وقوله تعاىل "ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ]286 :وقوله -

صلى هللا عليه وسلم" -ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري
( )72ومسلم ( )1327من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-قال احلافظ ابن رجب يف جامع
العلوم واحلكم" :ويف قوله -صلى هللا عليه وسلم -إذا أمرتكم أبم ٍر فأتوا منه ما استطعتم" دليل على
أنه من عجز عن فعل املأمور به كله وقدر على بعضه ،فإنه أييت مبا أمكنه منه مث ذكر أمثلة لذلك.

لكن على إخواننا يف العراق أن خيلصوا نياهتم هلل ،وأن يقاتلوا لرد عدوان الكافرين وإعالء كلمة احلق

والدين ،وأال يشوب نياهتم نصر الراايت اجلاهلية ،فقد روى أبو موسى األشعري عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا" أخرجه
الشيخان البخاري ( ، )123ومسلم (. )1904
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ويرجى هلؤالء القتلى الشهادة يف سبيل هللا ،فقد قال -صلى هللا عليه وسلم"-من قتل دون دينه فهو
شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد" أخرجه اخلمسة ،الرتمذي ( ، )1421والنسائي (، )4095

وأبو داود ( ، )4772وأمحد ( -، )1652وأما ابن ماجة فلم يرد فيه هبذا اللفظ -،بسند صحيح.
وهللا أعلم -وصلى هللا على نبينا حممد.-
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واجب املسلم إذا احتل الكفار بلده
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/07/06هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما هو الواجب الشرعي على املسلمّي إذا احتل الكافر بلدهم على ضوء ما قرره أهل العلم؟ هل

الكفار الذين حيتلون بالد املسلمّي جيوز التعاون والتعامل معهم؟ علماً أن السيادة والقيادة بيد احملتل

الكافر ،وجزاكم هللا خرياً وأحسن إليكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

ابلنسبة إىل سؤالكم األول ونصه :ما هو الواجب الشرعي على املسلمّي إذا احتل الكافر بلدهم

على ضوء ما قرره أهل العلم؟
وجوابه:

ع عن تصوره" ،وقال ابن القيم " :فههنا
إن من املتقرر عند األصوليّي أن "احلكم على الشيء فر ٌ

نوعان من الفقه ال بد للحاكم منهما /1 :فقه يف أحكام احلوادث الكلية  /2وفقه يف نفس الواقع

وأحوال الناس ،مييز به بّي الصادق والكاذب ،واحملق واملبطل ،مث يطابق بّي هذا وهذا فيعطي الواقع

حكمه من الواجب ،وال جيعل الواجب خمالفاً للواقع " (انظر :الطرق احلكمية البن القيم ص. )4:
ومما أمجع عليه علماء األمة وجوب دفع عدوان الكافر على بالد املسلمّي فرضاً عينياً على أهل

تلك البالد ،وانعقد اإلمجاع عليه من غري خالف.

قال ابن تيمية" :فأما إذا هجم العدو فال يبقى للخالف وجه ،فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس
واحلرمة واجب إمجاعاً " ( 607 /4الفتاوى الكربى) .
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وقال ابن بن قدامة  -مبيناً احلاالت اليت جيب فيها اجلهاد فرضاً عينياً " -الثاين إذا نزل الكفار ببلد
املسلمّي تعّي على أهله قتاهلم والنفري إليهم ،ومل جيز ألحد التخلف إال من حيتاج إىل ختلفه حلفظ

األهل واملكان واملال ومن مينعه األمري اخلروج ،لقوله -تعاىل -انفروا خفافا وثقاال " (الكايف يف فقه
شن العدو الصلييب هجمته
ابن حنبل  ، )254/4وإن الناظر يف التعاطي مع أحداث العراق بعد ّ
على بالد املسلمّي ،وما أفرزته تلك اهلجمة من سفك الدماء وانتهاك األعراض ،وإتالف احلرث

والنسل واإلفساد يف األرض مبعاذير واهية ،ومربرات ساقطة .جيد يف هذا التعاطي مع هذه احلادثة
املؤملة؛ أن بعض من تناوهلا من الناحية الشرعية من يوجب النفري العام لكل املسلمّي يف مجيع أحناء

األرض ،دون االلتفات إىل ضوابط اجلهاد ،وما يكتنفه من املصاحل أو املفاسد ،ويستند أصحاب هذا
االجتاه إىل نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء املستفيضة يف وجوب جهاد الدفع عن بالد
املسلمّي إذا دمهها العدو ،وتُع ّد هذه احلالة من احلاالت اليت جيب فيها اجلهاد فرضاً عينياً على كل

مسلم بَـ ُعد من العدو أو قَـ ُرب.

بينما جند يف اجلهة املقابلة النقيض بعينه من هذه األحداث ،ممن يقول إن هذه األحداث فتنة جيب

على مسلم أن ينأى بنفسه عنها ،مث يسقط أدلة وجوب كف القتال يف الفتنة على تلك األحداث،
ومل ينتبه إىل أن أحاديث الكف عن القتال يف الفتنة إمنا هي يف قتال املسلمّي بعضهم لبعض دون

قتال املسلمّي لعدوهم الكافر!.

وجند مل يفطنوا إىل أن تلك الفتاوى على تضادها قد يكتوي هبا إخواننا املسلمون يف تلك البالد ومن
هم خارجها؛ ألهنا مل تر ِاع مجلة أمور-:

 أن ما يناسب املسلم يف الشيشان من الفتاوى يف مسائل اجلهاد قد ال يناسب املسلم منها يفالعراق ،وعلى هذا قسه يف مجيع بالد املسلمّي اليت اعتدى عليها أعداؤهم.
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 أن اخلوض يف مسائل اجلهاد دون أن يدرك اخلائض فيها أبعادها الشرعية والزمانية واملكانيةوأحوال الناس وواقع العدو الكافر من حيث ترتّب املصاحل وانتفاء املفاسد أو ترتيبها عند التعارض
مما قد يؤدي إىل نتائج ال حتمد عقباها.

 -أنه ثبت واقعاً أن بعض املسلمّي حينما اعتدى العدو الكافر على بالدهم أهنم كانوا أحوج إىل

الدعم املايل أكثر من الدعم البدين ،مما يؤكد أن حاجات اجملاهدين على ثغور بالد املسلمّي ختتلف

من بلد إىل بلد آخر ،ومن زمن إىل زمن آخر.

وما سبق هو جواب عام عن هذا النوع من اجلهاد.

وأما ابلنسبة إلخواننا اجملاهدين داخل العراق فإنين أهيب بكل مسلم يف بالد العراق أن ه
يلتف حول

علماء املسلمّي يف العراق؛ فإن هللا تعاىل قد هيّأ للمسلمّي هناك علماء رابنيّي خملصّي ،ومن مجلتهم

املسلم يف العراق عن رأي هؤالء العلماء؛ ألهنم أقرب من
هيئة علماء املسلمّي يف العراق ،وأن يصدر
ُ

تصور الواقع ،وما يناسبه من معاجلة ،وكذلك أخذ رأيهم يف كيفية جهاد العدو الكافر
غريهم يف ّ
وأساليبه.

وأما السؤال الثاين:
هل الكفار الذين حيتلون بالد املسلمّي جيوز التعاون والتعامل معهم ،علماً أن السيادة والقيادة بيد

احملتل الكافر؟.

ال جيوز التعاون مع العدو الكافر ،وال التعامل معهم فيما من شأنه تثبيت يد العدو على البالد ،بل
يُعد هذا من املظاهرة للكفار على املسلمّي ،وهو كفر وردة ،وخروج عن امللة ،ه
دل على ذلك
الكتاب والسنة واإلمجاع ،منها :ما جاء يف كتاب هللا قوله تعاىل "اي أَيُّـها اله ِذين آمنُواْ الَ تَـت ِ
هخ ُذواْ
َ َ
َ َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوههلُم ِّمن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن هللاَ الَ يَـ ْه ِدي الْ َق ْوَم
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
هص َ
ِ
ّي".
الظهال ِم َ
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وقال اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -مبيناً نواقض اإلسالم اجملمع عليها  " -قال

الناقض الثامن :مظاهرة املشركّي ومعاونتهم على املسلمّي ،والدليل قوله تعاىل (ومن يتوهلم منكم
فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملّي)  .وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا" :وقد أمجع

علماء اإلسالم على أن من ظاهر الكفار على املسلمّي وساعدهم أبي نوع من املساعدة فهو كافر

مثلهم "( .انظر :جمموع فتاويه. )274/1
وأما إن كانت استعانة العدو الكافر ابملسلم فيما من شأنه خدمة إخوانه املسلمّي ،وتسيري أمورهم

من العمل يف املستشفيات وحنوها فال أبس إذا دعت احلاجة لذلك ،وتضرر املسلمون من عدم القيام

هبا ،مع ضرورة األخذ برأي علماء املسلمّي يف العراق يف كل واقعة بعينها ،وما يرتتب عليها من

مصاحل أو مفاسد.
يفرج عن إخواننا املسلمّي يف العراق كرهبم ،وأن ينصرهم على عدوهم .اللهم آمّي.
نسأل هللا أن ّ
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البيع ملن حيارب املسلمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

هل جيوز يل البيع للكافر الذي حيارب املسلمّي اآلن؟ إذا كان اجلواب ال ،فإن األصل يف البيع احلل

فلماذا حرم مع التعليل؟.
اجلواب

نعم األصل يف عامة البيوع هو احلل ،لقوله تعاىل "وأحل هللا البيع  ،" ...ولكن هذا األصل إذا طرأ

عليه ما ينقضه أو يغريه تغري احلكم إىل ضده ،أال ترى أن البيع بعد األذان الثاين يوم اجلمعة حرام،
هِ
ِ
ي
ين َ
نص العلماء على بطالنه ،أو عدم انعقاده ،أخذاً من قوله تعاىلَ :
آمنُوا إِذَا نُود َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
صالةِ ِمن يـوِم ا ْجلمع ِة فَاسعوا إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
ِ
ري لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن"
لِل ه
ْ َ ْ ُُ َ َ َ ْ
اَّلل َو َذ ُروا الْبَـ ْي َع َذل ُك ْم َخ ٌْ
[اجلمعة . ]9:أي اتركوا البيع بعد النداء يوم اجلمعة واألصل يف األمر اقتضاء الوجوب ،كما أمجع
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ْربّ َوالتهـ ْق َوى َوال
العلماء على منع بيع العنب ممن علم أنه يتخذ منه مخراً ،وهللا يقولَ :
اإلمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من اآلية. ]2
تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
وما دام الكافر حيارب املسلمّي فال جيوز بيعه وال الشراء منه؛ ألن يف هذا إعانة له على حرب

املسلمّي ،وفعل هذا من اإلمث والعدوان كما نصت عليه اآلية ،فالعلة من حترمي مبايعة الكافر الذي

حيارب املسلمّي ليست هي الكفر ،ولكن العلة املانعة من ذلك هي حماربته للمسلمّي ،فإذا كف أذاه
عن املسلمّي وقتاهلم جازت مبايعته ،ورجع األمر إىل األصل ،وهو اإلابحة ،وهذا هو معىن القاعدة

األصولية عند العلماء (احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) .

وخالصة القول :ال جيوز للمسلم أن يبيع الكافر يف زمن احلرب ،ألن يف هذا إعانة للكفار على

املسلمّي ،وال يبعد أن يكون هذا الفعل مظاهرة ومناصرة للكفار على املسلمّي ،وخيشى أن يكون
التويل احمل هرم يف اآلية "ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" [املائدة ]51:وهللا أعلم.
هذا من ِّ
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نقل السياح مع مخورهم
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

من املعلوم يقينا أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لعن يف اخلمر عشراً منهم حاملها.

السؤال :شخص يتعامل مع السواح األجانب يف بلد إسالمي من خالل مؤسسة سياحية ،يقوم

خبدمتهم ونقلهم لألماكن السياحية يف البلد ،وقد تستغرق الرحلة أايماً ،ومن ضمن ما حيملون من

أغذيتهم اخلمر.

هل يف محلهم للخمر يف سيارته  -وهم يشربوهنا يف داينتهم  -هل يعترب داخالً يف لعن من محل

اخلمر للغري؟ وإذا كان هو الذي يشرتيها هلم من خالل برانمج رحلتهم وأغذيتهم هل يدخل ضمن

املشرتي للخمر للغري؟ أرجو اإلجابة بشكل قاطع للحجة ،ألن البعض يفيت جبواز محل اخلمر للكفار
يف هذه الرحالت وشرائها هلم ،بدعوى أهنا غري حمرمة عليهم يف داينتهم ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاجلواب أن تعاطي اخلمر واإلعانة على ذلك من اإلمث والعدوان ،وهللا تبارك وتعاىل يقول:
ْرب والتهـ ْقوى وال تَـعاونُوا َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من اآلية ، ]2أما عن الفقرة
َ
َ ُ َ
"وتع َاونُوا َعلَى الِ ِّ َ َ َ َ َ

األوىل من السؤال وهي :هل يف محلهم للخمر يف سيارته  ...اخل .حكم احلمل املنهي عنه يف احلديث
واجلواب ،إن ما محلوه يف سيارتك للتجارة والتسويق فهو داخل يف احلمل املنهي عنه ،أما إذا كان

هذا خاص هبم لشرهبم ومع متاعهم وليس للتجارة ففي نظري أنه ال يدخل يف احلمل املنهي عنه،

لكن عليك أن ال تعينهم ال على محله وال على تنزيله ،ألن يف ذلك إعانة على اإلمث والعدوان.

أما عن الفقرة الثانية من السؤال وهي إذا كان يشرتيها هلم  ...اخل .فاجلواب أن هذا يدخل يف حكم

املشرتي للخمر بال شك ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث املذكور يف السؤال لعن يف
اخلمر عشرة وذكر منهم ابئعها ومبتاعها ،أي مشرتيها ،وهللا أعلم.
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سرقة بطاقات االئتمان على اليهود والنصارى
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هناك بعض اإلخوة املتمرسّي ابلكمبيوتر واإلنرتنت ،وهلم القدرة على اخرتاق املواقع وختريبها وسرقة
األرقام السرية ،فهل حتل هلم سرقة أرقام بطاقات االئتمان اخلاصة ابليهود والنصارى من مواقعهم

اإللكرتونية والشراء هبا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فكون اإلنسان يهودايً أو نصرانياً ال جيعل ماله مباحاً لنا؛ ألن كل من عصم منا دمه فقد عصم منا
ماله ،فعصمة املال اتبعة لعصمة الدم.

وأكثر هؤالء النصارى واليهود ـ أعين اليهود يف غري فلسطّي ـ هم معصومو الدم واملال؛ ألهنم
معاهدون ،بينهم وبّي املسلمّي جتارات وعالقات ومعاهدات ،وليس بينهم وبّي املسلمّي قتال.
والكافر الذي يباح لنا ماله هو كل من كان مهدر الدم منهم ،إذ عصمة املال اتبعة لعصمة الدم،

حرب وقتال.
ومهدورو الدم منهم احلربيون ،الذين بيننا وبينهم ٌ

على أن اإلسالم ليس يف مقاصده وال يف أحكامه احلض على هذه احليل اللصوصية املذكورة يف

السؤال.

فدعك منها ،فلست من أهلها ،وليست ابليت تليق بك ،فأنت أرفع قدراً ومهة من التطامن هلذه

اخلسائس.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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مواالة الكفار لغرض دنيوي
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/8/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد ،وعدم إضمار نية الكفر والردة ،كفر أم من

كبائر الذنوب؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

هناك فرق يف املواالة ،فاملواالة الكلية حبيث إنه يوا ّدهم وحيبهم وخيدمهم ويقوم هلم ،ويفضلهم على
"وَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم" [املائدة:
غريهم ،ويتواضع هلم ،فهذا بال شك أنه كفر؛ لقوله تعاىلَ :
من اآلية ، ]51أما إذا مل يصل األمر إىل ذلك ،وإمنا يف أشياء خصوصية قد يكون سببها خوفاً من
بطشهم أو حنو ذلك ،مع بغضه هلم فهذا جائز على ما جاء يف احلديث" :إ هان لنكشر يف وجوه أقوام
وإن قلوبنا لتلعنهم"رواه البخاري تعليقاً كتاب :األدب ابب :املداراه مع الناس عن أيب الدرداء -
رضي هللا عنه.-
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من مل تبلغه الدعوة أو مل يفهمها
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/4/25هـ
السؤال

ما حكم غري املسلم الذي يعيش يف بالد الكفار والذي مل يصله اإلسالم بصورته الصحيحة؟ حيث
إنه يعرف اإلسالم عن طريق اإلعالم لديه ،والذي يعطي صورة مشوهة عن اإلسالم ،أو عن طريق

بعض املنافقّي الذين يعيشون يف بالدهم ،وال حيملون من اإلسالم غري االسم فقط ،وقد مسعت من
بعض الشيوخ أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قال :إن الناس على ثالثة أنواع )1( :مسلم ( )2كافر ()3
ال مسلم وال كافر ،فهل النوع الثالث هو الذي ينطبق على غري املسلمّي الذين مل يصلهم اإلسالم

صحيحاً؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأشكر لك اي أخي اهتمامك بدعوة اإلسالم الذي يدل عليه سؤالك عن حكم غري املسلم الذي
يعيش يف بالد الكفار ،والذي مل يصله اإلسالم بصورته الصحيحة ،وأقول وابهلل التوفيق:
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أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف جمموع الفتاوى ( )78/2بقوله( :إن حال الكافر ال
ختلو من أن يتصور الرسالة أو ال ،فإن مل يتصورها فهو يف غفلة عنها ،وعدم إميان هبا ،كما قال تعاىل:
"وال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان َواتهـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطاً" [الكهف :من اآلية ]28وقال:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ّي" [األعراف ، ]136:لكن
"فَانْـتَـ َق ْمنَا م ْنـ ُه ْم فَأَ ْغ َرقـْنَ ُ
اه ْم ِيف الْيَ ِّم ِأبَهنُ ْم َك هذبُوا ِآبايتنَا َوَكانُوا َع ْنـ َها غَافل َ
الغفلة احملضة ال تكون إال ملن مل تبلغه الرسالة ،والكفر املعذب عليه ال يكون إال بعد بلوغ الرسالة) ،
إىل أن قال  -رمحه هللا (فكل مكذب ملا جاءت به الرسل فهو كافر ،وليس كل كافر مكذابً ،بل قد

يكون مراتابً إن كان انظراً فيه ،أو معرضاً عنه بعد أن مل يكن انظراً فيه ،وقد يكون غافالً عنه مل
يتصوره حبال ،لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ املرسل إليه) .

وهبذا يتبّي أنه ال حيكم ابإلسالم للمشرك اجلاهل البتة ،إال أنه ال حيكم عليه ابلعذاب يف الدارين إال

بعد إقامة احلجة ،وهم قبلها مشركون وليسوا مبسلمّي ،ويؤكد هذا املعىن بقوله( :ولكن ال يعذب هللا
أحداً حىت يبعث إليه رسوالً ،وكما أنه ال يعذبه فال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة ،وال يدخلها
مشرك وال مستكرب عن عبادة ربه ،فمن مل تبلغه الدعوة يف الدنيا امتحن يف اآلخرة وال يدخل النار

إال من اتبع الشيطان ،فمن ال ذنب له ال يدخل النار ،وال يعذب هللا ابلنار أحداً إال بعد أن يبعث

إليه رسوالً) اجملموع (. )477/14

وعلى هذا فالتقسيم للناس من حيث اإلسالم والكفر يكون على هذا النحو :مسلم آمن ابهلل

ورسوله  -عليه الصالة والسالم  -ظاهراً وابطناً (املؤمن الصادق) أو ظاهراً فقط (املنافق) .
وكافر مشرك بلغته الدعوة ومل يصدق هبا ،بل كذب وأعرض فله العقوبة يف الدارين.

وكافر مل تبلغه الدعوة فليس عليه العقوبة حىت تقام عليه احلجة ،وقد دلت اآلاثر على أنه ميتحن يف
عرصات القيامة ،وهللا أعلم.
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اختالس أموال الكفار
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
نعلم مجيعا ما يقوم به أعداء هللا من جتميد أموال اجلمعيات اخلريية وأصحاب الدعم لألعمال

اإلسالمية (دعوية  ...أو صدقات..أو غريها من أعمال الرب)  ،وهم بذلك جيمدوهنا من غري وجه
حق.....فإذا نظران ألسباب غزوة بدر..جند أهنا القافلة  ...والعري وكذلك فعل أيب بصري هو وأبو
جندل من قطع الطريق على القوافل ،رغم املعاهدة اليت بّي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وقريش

يف ذلك الوقت ،وعدم إنكار النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-

السؤال :هل جيوز أخذ أموال الكفار (بغض النظر عن الطريقة) ؟ مع العلم أن األمثلة اليت ذكرهتا من

سبب الغزوة ،وفعل أيب بصري من ابب االستدالل ،وذلك لدعم الدعوة بفروعها ،وهل جيوز األكل
منها بعد إخراج "اخلمس" ،وذلك ألن الكافر حالل الدم واملال؟ وهللا أعلم.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاإلنسان يعصم دمه وماله بواحد من أربعة أمور :اإلسالم واألمان والعهد وعقد الذمة ،فالذمي

واملعاهد واملستأمن كلهم كفار ،لكن ال جيوز للمسلمّي االعتداء عليهم ،أما الكافر غري ما سبق -
ويسمى احلريب  -فإنه حالل الدم واملال.

وعليه فإن كان املراد أبخذ مال الكافر الذمي ،أو من أمنه املسلمون أو كان بينه وبّي املسلم معاهدة
على ترك القتال ،فهذا ال يؤخذ ماله ،وليس حبالل الدم واملال ،قال تعاىل" :فَأَِمتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إِ َىل
اَّلل ُِحي ُّ ِ
ِِ
ّي" [التوبة :من اآلية. ]4
ب ال ُْمتهق َ
ُمدههت ْم إِ هن هَ
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
"من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعّي عاماً" (صحيح البخاري
. )3166
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أما أبو بصري فإنه مل يدخل يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ رده إىل املشركّي وفر منهم
واجتمع إليه عصابة ممن أسلم من قريش ،وهذا يدل على أن لكل دولة أو مجاعة منفصلة إبمام ذمة
مستقلة يف العهود واألمان ،وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

قال ابن القيم( :العهد الذي كان بّي النيب وبّي املشركّي مل يكن عهداً بّي أيب بصري وأصحابه

وبينهم) (زاد املعاد . )309/3

وإذا أراد املسلم أن يواجه أعداء هللا وما يسعون إليه من جتميد أموال املسلمّي وتربعاهتم فإنه

يستعمل أسلوابً مباحاً ال يرتتب عليه ضرر خاص وال عام ،ومن استعان ابهلل وبذل جهده وأعمل
فكره وفقه هللا" ،والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".
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أهل الذمة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

من هم أهل الذمة؟ وهل ينطبق اليوم عليهم حديث الرسول  -عليه الصالة والسالم " -من آذى

ذمياً فأان خصيمه يوم القيامة"؟ وهل جيوز القيام مبهامجة السفارات واملصاحل األجنبية للدول الكافرة

يف بالد املسلمّي ،وما رأي فضيلتكم يف األحداث اليت شهدهتا الرايض مؤخراً؟
اجلواب

الكفار عموماً إما أهل حرب وإما أهل عهد ،وأهل احلرب هم الذين أعلن ويل أمر املسلمّي (اإلمام)
احلرب بيننا وبينهم ابلسالح ،أما احلرب اليت تقوم بّي دولتّي مسلمتّي فال يسمى املقاتلون من

الطرفّي أهل حرب ،وال أيخذون أحكامهم ،ألن (أهل احلرب) خاص ابلكفار ،أما غريهم فمسلمون
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
وإن تقاتلوا فقد أثبت هللا هلم اإلميان واألخوة بقولهَ :
امهَا َعلَى ْاألُ ْخرى فَـ َقاتِلُوا الهِيت تَـ ْب ِغي َح هىت تَِفيء إِ َىل أ َْم ِر هِ ِ
َصلِ ُحوا
ت إِ ْح َد ُ
اء ْ
بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ت فَأ ْ
اَّلل فَإ ْن فَ َ
َ
َ
ب الْم ْق ِس ِطّي إِ همنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ هن ه ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتهـ ُقوا ه
ّي أ َ
ُ ُ
َ ْ
َ
َصل ُحوا بَ ْ َ
اَّللَ
َْ ُ َ َ َ
اَّللَ ُحي ُّ ُ
لَ َعله ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن" [احلجرات ، ]10:وأما أهل العهد من الكفار فثالثة أصناف.
( )1أهل الذمة ممن تؤخذ منهم اجلزية :وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،وهؤالء جتري عليهم

أحكام اإلسالم ،غري أهنم ال جيوز أن يقيموا إقامة دائمة يف جزيرة العرب حلديث" :ال جيتمع دينان يف
جزيرة العرب" رواه مالك يف املوطأ ( )1697وغريه.
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( )2أهل هدنة :وهم من بيننا وبينهم حرب فاتفقنا معهم على إيقاف احلرب ملدة حمددة معلومة،
ويقال هلم (أهل الصلح) وال جيوز أن يعقد الصلح أو اهلدنة إىل األبد ،ألن يف هذا تعطيل ألصل
اجلهاد ،وإمنا هنادهنم إذا كنا ضعفاء ،فإذا تقوينا أعلن هلم اجلهاد.

( )3أهل أمان :وهم الذين يقدمون من الكفار لبالد املسلمّي ،كرجال األعمال والزائرين وأصحاب
املهن واحلرف ،وأهل األمان وأهل اهلدنة من املشركّي ال تؤخذ منهم اجلزية وإمنا يقرون حسب

الشروط اليت بيننا وبينهم ،ومجيع هذه األصناف الثالثة من أهل الذمة واهلدنة واألمان كلهم أهل

عهد وذمة يشملهم حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة

وإن رحيها توجد من مسرية أربعّي عاماً" أخرجه البخاري ( )3166من حديث عبد هللا بن عمرو -

رضي هللا عنهما ،-وحديث علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه " -ذمة املسلمّي واحدةٌ ُُ يسعى هبا
صرف ُُ وال ٌ
عدل ُُ"
أدانهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعّي ال يُقبل منه ٌ
رواه البخاري

( ، )3179ومسلم (. )1370
وهذا ينطبق على بالدان [اململكة العربية السعودية] وما يشبهها من بالد املسلمّي الذين مل تكن
احلرب معلنة بينهم وبّي الكفار ،وأما البالد اليت أعلنت فيها احلرب بّي املسلمّي والكفار

كالفلسطينيّي مع اليهود والشيشان مع الروس فال تنطبق عليهم هذه األحاديث وحنوها ،ألن الكفار
مع الفلسطينيّي والشيشان أهل حرب وليسوا أهل عهد وأمان ،ومهامجة السفارات واملصاحل األجنبية
خارج بالد املسلمّي ممن هلم معنا عهد وذمة حرام ال جيوز ،كما ال جتوز مهامجتهم داخل بالدان ،أما

من بينهم وبّي الكفار حرب قائمة فيجوز هلم ذلك.
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أما التفجريات اليت شهدهتا الرايض أخرياً فهي جرمية نكراء وحادث بشع أزهقت فيه أرواح مسلمة

وغري مسلمة بغري حق ،واختصاراً للوقت فإين أنصحك وغريك بقراءة البيان الصادر هبذا اخلصوص
من املوقع من ( )47من العلماء واملشايخ ،واملنشور يف بيان حول حوادث التفجريات ،ففيه غنية
وكفاية ملن كان يريد احلق ،وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
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"أخرجوا املشركّي من جزيرة العرب"
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/6/1هـ

السؤال

نعلم مجيعا أن املعاهد هو من دخل البالد اإلسالمية مبوجب عقد أمان من أي مسلم ،وشروط هذا
العقد حمددة على حسب ما جاءت به الشريعة  ...ومعلوم أن أي معاهد ينقض شرطاً واحداً بذلك

ينقض العقد الذي بينه وبّي من عاهده من املسلمّي ،وعند أهل العلم أن من الشروط دفع اجلزية،

وعدم إظهار دين املعاهد ،والقيام للمسلم ،واإلفساح له  ...اخل ،والناظر يف أحوال الكفرة يف بالد
املسلمّي ال يقومون بشرط واحد ،فهم خالفوها كلها  ...فهم إذاً ليسوا مبعاهدين ،..ويزيد األمر

عظمة عندما يكونون يف جزيرة العرب ،اليت أوصى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من بعده
إبخراجهم منها ،بغض النظر عن حدود هذه اجلزيرة  ...فسؤيل هو :ما صحة ما مضى من قول

مبعايري الشريعة؟ وإن كان صحيحاً فما هو ردكم على من حرم العمليات من تفجري وغريه حبجة
املعاهدة؟ وحنن ال نراها لعدم ظهور مصلحة لنا ،واملفاسد أعظم ،وحنرمها لذلك ،ال ألهنم قتلوا
معاهدين ...

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن الكفار إما أهل ٍ
حرب ،وإما أهل عهد ،كما روى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا

عنهما قال( :كان املشركون على منزلتّي من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -واملؤمنّي :كانوا مشركي
أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ،ومشركي أهل ٍ
عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه) .
وأهل العهد ثالثة أصناف:

قرون يف دايرهم اليت حيكمها املسلمون على أن يؤدوا اجلزية وهلم ذمة مؤبدة،
أهل ذمة :وهم الذين يُ ّ
بشرط أن جيري عليهم حكم هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم .-
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أهل هدنة (صلح)  :وهم الذين صاحلهم املسلمون على حقن الدماء والكف عن اإليذاء واالعتداء،
وال جتري عليهم أحكام املسلمّي؛ ألهنم مستقلون يف بالدهم وليس للمسلمّي ي ٌد عليها.

عمل أو زايرةٍ
املستأمنون :وهم الذين يقدمون بالد املسلمّي من غري استيطان هلا ،ولكن لتجارةٍ أو ٍ

أو حنو ذلك.

وكل هؤالء األصناف الثالثة ال جيوز االعتداء عليهم ،وال سلب أمواهلم وال إيذاؤهم ،فدماؤهم
وأمواهلم معصومة.

القيام للمسلم وال
دفع اجلزية ،وال يلزمهم ُ
والصنفان األخريان ال جيب عليهم ـ كما توهم السائل ـ ُ

اإلفساح له..إخل.

وعقدهم وعهدهم ٍ
ابق جيب الوفاء به والتزامه ولو يف جزيرة العرب ،فإن دخول الكافر إىل جزيرة
العرب بعهد أمان من مسلم أو من دولة ال جيعل العهد منكواثً ،وال دمه مهدراً..
وأما حديث إخراج املشركّي من جزيرة العرب ،فال يدل على جواز قتل َمن يف جزيرة العرب من
اليهود والنصارى واملشركّي البتة ،ال بداللة منطوقه وال بداللة مفهومه.

وال يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى جملرد الدخول ،ومل

أجد من قال بذلك من أهل العلم.
وغاية ما فيه :األمر إبخراج املشركّي من جزيرة العرب ،وهو أمر موكول إىل إمام املسلمّي ولو كان
فاجراً.
وال يلزم من األمر إبخراجهم إابحة قتلهم إذا بقوا فيها ،فهم قد دخلوها بعهد وأمان ،حىت على

فرض بطالن العهد الذي أُعطوه ألجل األمر إبخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ،فإن الكافر
احلريب لو دخل بالد املسلمّي وهو يظن أنه مستأمن ٍ
أبمان أو عهد مل جيز قتله حىت يبلغ مأمنه أو

يُعلِمه اإلمام أو انئبه أبنه ال أمان له .قال أمحد" :إذا أشري إليه ـ أي احلريب ـ بشيء غري األمان ،فظنه
أماانً ،فهو أمان ،وكل شيء يرى العدو أنه أما ٌن فهو أمان" أ .هـ (حاشية ابن قاسم. )297/4
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على أن ألهل العلم يف حتديد جزيرة العرب املقصودة يف احلديث كالماً طويالً وخالفاً مشهوراً بعد
اتفاقهم على حترمي استيطاهنم حلرم مكة.

فذهب أمحد إىل أن جزيرة العرب هي املدينة وما واالها .قال يف املغين ( :243/13يعين أن املمنوع

من سكىن الكفار به املدينةُ وما واالها ،وهو مكة واليمامة وخيرب والينبع وفدك وخماليفها وما واالها.

وهذا قول الشافعي؛ ألهنم مل ُجيلوا من تيماء ،وال من اليمن)  .مث قال ـ أي ابن قدامة( :فكأن جزيرة

العرب يف تلك األحاديث أُريد هبا احلجاز ،وإمنا مسي حجازاً ألنه حجز بّي هتامة وجند .وال مينعون من
أطراف احلجاز كتيماء وفيد ـ بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة ـ وحنومها؛ ألن عمر مل مينعهم من

ذلك) أهـ.

كما أن داللة احلديث حتتمل قصر املنع على استيطان جزيرة العرب ،ال إقامتهم فيها للعمل املؤقت

أو التجارة ،كما هو شأن الكفار الوافدين.
والظاهر أن األمر إبخراج املشركّي من جزيرة العرب مقي ٌد حبالة عدم احلاجة إليهم يف عمل من

األعمال اليت ال جييدها غريهم ،أو ال يُستغىن فيها عن خرباهتم.

وقد أفىت بعض مشاخينا جبواز استقدام الكفار عند احلاجة ،وقصروا حترمي استقدامهم فيما إذا أمكن

االستغناء عنهم.

واملقصود أن األمر إبخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ال يقضي ابنتقاض عهدهم وأماهنم إذا
دخلوها ،بل هو عقد م ٍ
اض حمرتم ،فدماؤهم معصومة ،وأمواهلم معصومة ،وال جيوز االعتداء عليهم،
وال إيذاؤهم.
ومع ذلك ينبغي أال يُرتك يف جزيرة العرب من هؤالء إال من تدعو احلاجة واملصلحة إىل بقائه فيها،

وأنصح القارئ مبراجعة كتاب أسئلة جريئة املنشور يف موقع اإلسالم اليوم ،ففيه تفصيل مفيد ومهم..

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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عمل املسلم عند النصراين
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

هل جيوز أن يعمل املسلم عند نصراين للحاجة املادية؟ خاصة إذا كان العمل عبارة عن تصنيع
لوحات خاصة ابلنصارى (تصنيع الصليب) .

اجلواب

إذا كان يقوم أبعمال ختدم عبادهتم فهذا تعاون منه معهم على اإلمث والعدوان ،وال جيوز له ذلك،

وكذلك لو عمل يف بيع اخلنازير ،أو تسويقها ،أو تصنيعها ،أو املخدرات ،أو حنو ذلك ،أو كبيع
اخلمور يف معارض وبقاالت ،وسوبر ماركت ،وحنو ذلك.

وعليه أن يبحث عن عمل آخر لعل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقه ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول" :ومن

يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

أما لو كان يعمل يف أعمال مباحة كمحاسبة ،أو جتارة ،أو حنو ذلك ،وال يكون فيما يزاوله أمور حمرمة

فال أبس أن يعمل ولو عند الكافر ،وقد ثبت أن علياً بن أيب طالب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -كان

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -منها شيئاً فأكلها ،فهذا
يسقي ماء يهودية بعدة مترات ،وأعطى َ

يدل على جواز أن يعمل املسلم عند الكافر ،لكن بشرط أال يكون ذلك على سبيل السلطان عليه،
وإمنا يكون على سبيل أن يقوم بعمل حمدد وأبجرة معروفة ،نقول :ال أبس بذلك .وهللا أعلم.
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األصل يف دماء وأموال الكفار
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/6/6هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ ..سؤايل هو :عن األصل يف الكفار دمائهم وأمواهلم هل هو احلل أم احلرمة؟ أرجو بيان

ذلك ابألدلة الشرعية.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فقد جعل هللا سبحانه وتعاىل لدماء الناس وأمواهلم حرمة ومكانة عظيمة ،وجعل هلذه احلرمة واملكانة

أسباابً ،أمهها وأوالها :اإلسالم فإذا أسلم اإلنسان حرم دمه وماله ،إال إذا اقرتف ما يبيح دمه أو

ماله ،قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا

وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال
حبقها ،وحساهبم على هللا" متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -البخاري كتاب:

اإلميان ،رقم احلديث ( ، )25ومسلم كتاب :اإلميان رقم احلديث ( )22واللفظ ملسلم.

هذا حكم دماء املسلمّي وأمواهلم ،أما ابلنسبة ألحكام دماء الكافرين وأمواهلم فقد بينتها األدلة
الشرعية وحتدث عنها العلماء ابلتفصيل ،حيث قسم العلماء الكفار من حيث عالقتهم ابملسلمّي إىل

أربعة أقسام ،وخيتلف حكم دمائهم وأمواهلم ابختالف هذه األقسام ،وفيما أييت أذكر هذه األقسام
مقرونة أبحكامها:
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القسم األول :كفار حربيون أو أهل احلرب ،وهم الكفار الذين هم يف حال حرب مع املسلمّي فلم
يدخلوا يف عقد الذمة ،وال يتمتعون أبمان املسلمّي ،وال عهدهم ،وهذا القسم حالل الدم واملال،

فيجوز ويشرع للمسلم قتل الكافر احملارب وأخذ ماله ،وقد دلت السنة النبوية على هذا احلكم ،كما
يف احلديث السابق ،ويشهد هلذا احلكم فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف غزواته مع املشركّي.
القسم الثاين :كفار ذميون أو أهل الذمة ،وهم الكفار من اليهود والنصارى الذين أُقروا يف دار

اإلسالم على كفرهم ابلتزام اجلزية ونفوذ أحكام اإلسالم فيهم ،وهذا القسم معصوم الدم واملال ،فال

جيوز ألحد من املسلمّي االعتداء عليهم ،ألهنم يف ذمة املسلمّي ومحايتهم ،حيث يقوم املسلمون
حبمايتهم مقابل ما أيخذونه منهم من جزية.

القسم الثالث :كفار معاهدون أو أهل عهد ،وهم :الكفار الذين صاحلهم إمام املسلمّي على إهناء

احلرب مدة معلومة ملصلحة يراها اإلمام ،واملعاهد مأخوذ من العهد ،وهو :الصلح املؤقت ،وال جيوز
أن يكون الصلح إىل األبد ،ألن يف هذا تعطيالً ألصل اجلهاد ،وإمنا نعاهدهم إذا كنا ضعفاء ،وهذا
القسم معصوم الدم واملال يف وقت العهد والصلح ،فما دام الصلح قائماً فإنه حيرم على املسلمّي

االعتداء عليهم؛ ألن يف ذلك نقضاً للعهد واملواثيق ،وذلك حمرم لقوله تعاىل":اي أيها الذين آمنوا

أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1:وإذا انتهى الصلح فإن حكمهم حينئذ يكون حكم احملاربّي ،فتحل
دماؤهم وأمواهلم.
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القسم الرابع :كفار مستأمنون أو أهل األمان ،وهم الكفار الذين يدخلون يف دار اإلسالم أبمان
كرجال األعمال والتجار وأصحاب الصناعة واملهن اليت حيتاج إليها املسلمون ،وهذا القسم من
الكفار معصوم الدم واملال ما داموا ملتزمّي ابلشروط املربمة بينهم وبّي املسلمّي؛ ألن مقتضى

األمان حفظ دمائهم وأمواهلم ولو جاز للمسلمّي االعتداء على دمائهم وأمواهلم النتفى عقد األمان
بينهم وبّي املسلمّي ،وهذا احلكم ينطبق على املسلم الذي دخل إىل بالد الكفار ،فال جيوز له

االعتداء على دمائهم وأمواهلم.

ومن خالل هذا العرض يتبّي أن الكفار عموماً على قسمّي:
القسم األول :أهل حرب ،حتل دماؤهم وأمواهلم.

القسم الثاين :أهل عهد ،ويشمل :الكفار الذميّي ،واملعاهدين ،واملستأمنّي حترم دماؤهم وأمواهلم؛
ألهنم أهل عهد ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول":من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة وإن
رحيها توجد من مسرية أربعّي عاماً" أخرجه البخاري من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا

عنهما ،-كتاب :اجلزية واملوادعة رقم احلديث ( ، )3166هذا هو حكم دماء الكفار وأمواهلم من

حيث األصل ،أما إذا اقرتف أحدهم جناية أو حداً من حدود هللا فإن احلكم خيتلف ابختالف اجلناية
أو احلد الذي اقرتفه ،ولذلك تفصيل يطول املقام بذكره ،ومن أراد االطالع عليه فلرياجع ما كتبه

الفقهاء يف كتاب اجلهاد واحلدود.

وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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بدء اليهود والنصارى ابلسالم
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

هل هناك حديث يف صحيح مسلم يقول ال تبدؤوا اليهود وال النصارى ابلسالم ،فإذا لقيتم أحدهم

يف طريق فاضطروه إىل أضيقه .رواه مسلم .أان ال أشك يف صحة سند احلديث إذا كان موجوداً يف

صحيح مسلم .ولكن يل بعض الشكوك يف معىن احلديث (ال أدري هل هذا بسبب قلة إمياين أم ال)

.نعم ،منع بدء اليهود والنصارى ابلسالم ،أستطيع أن أفهم ،ألن السالم اسم من أمساء هللا وهو حتية

خاصة أبهل اإلسالم وأهل اجلنة ،لكن الشق الثاين من احلديث "اضطرار اليهود والنصارى إىل أضيق

الطريق" هو املشكلة .هل من املعقول أن يقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي أرسله هللا -
تعاىل -رمحة للعاملّي هذا الكالم؟؟ ماذا يكون لو أن هذا احلديث قد طبقه املسلمون؟ وماذا يظن
غري املسلمّي لو عرفوا هذا احلديث؟ وما الفائدة يف اضطرارهم إىل أضيق الطريق؟؟؟ ملاذا هذه

الكراهية؟ ماذا لو سألين أحد النصارى الذي قرأ هذا احلديث أليس هذا كراهية املسلمّي العمياء

ضد أداين أخرى؟؟ أرجو منكم أن تزيلوا الشكوك من نفسي … جزاكم هللا خرياً،،
اجلواب

روى اإلمام مسلم يف صحيحه ( )2167من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -ال تبدؤوا اليهود وال النصارى ابلسالم ،فإذا لقيتم أحدهم يف طريق
فاضطروه إىل أضيقه".
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ليس املراد ابضطرارهم إىل أضيق الطريق ما تبادر إىل ذهن السائل من أن يزامحهم إىل اجلدار

وحيشرهم دون مربر سوى الكراهية!! كال بل املقصود ما يسمى بلغة العصر" :أفضلية املرور" ،أي
إذا كان الطريق ال يتسع إال لعبور شخص واحد ،فال يليق أن يقدم الكافر على املسلم ،ألن ذلك
من مظاهر اإلكرام والتقدمي ،وتقدمي الكافر على املسلم تقدمي للكفر على اإلسالم.

وليعلم األخ السائل أن أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا وليست كراهة املؤمن للكافر
انبعة من تعصب جمرد بل هي كراهية ملا عليه الكافر من حمادة هلل ورسوله -عليه الصالة والسالم،-

وكل مؤمن يتمىن لو آمن الناس مجيعاً ،وعلى األخ السائل أن يعود نفسه على تعظيم النصوص،

وطرح الشك والتهمة عنها ،وأن يتهم فهمه قبل أن يتهم النص حىت ال يقع يف طائلة من قال هللا
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
ت
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها قَ َ
ض ْي َ
فيهم" :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
سلِّ ُموا تَ ْسلِيماً" [النساء. ]65:
َويُ َ
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التسري وكيف يكون
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قرأت أن هللا تعاىل ذكر املباح وهو الزواج والتسري ،وذكر احمل هرم من جنس ما أابحه (وهو النساء بال
زواج أو ٍّ
تسر) وأعرف أن خليل هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم تزوج سارة وتسرى هباجر ..وسؤايل

هو :ما هو التسري؟ وما معناه؟ وهل هو حالل يف عصران احلايل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالتسري هو ملك السيد لألمة ،وبناء عليه جيوز له وطؤها مبلك اليمّي ،كما جيوز للرجل وطء امرأته

بعقد الزواج ،والتسري ال يقع إال على من ثبت عليه الرق ،والرق ال يثبت إال أبحد طريقّي:

األول :أن يقع الكافر أسرياً يف أيدي املسلمّي إثر حرب بّي دولة اإلسالم ودولة الكفر ،وأيذن إمام
املسلمّي ابسرتقاقه ،وله أن أيمر بقتله ،أو إطالق سراحه مبال أو بدون مال ،حسب ما يراه من

املصلحة للمسلمّي ،وهذه األحكام سارية يف هذا العصر وإىل يوم القيامة.

الثاين :أن يكون مستولداً من أمة مسرتقة ،إذا كان من غري سيدها فيكون رقيقاً -يعين العبد أو

األ ََمة -حىت تتاح له فرصة فيعتق جماانً أو مبكاتبة.

وعلى هذا فال يثبت الرق يف حرب وقعت بّي طائفتّي من املسلمّي يف أي عصر من العصور ،وال

يثبت الرق على األسري الكافر إذا أمر إمام املسلمّي بقتله أو إطالق سراحه مبال أو جماانً ،ملصلحة

املسلمّي ،وال يثبت الرق على العبد املعتق ،وال على احلر املسرتق ظلماً وزوراً.
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ومما جيدر ذكره  -هنا -أن هللا -تعاىل -قد شرع الرق ملصاحل كثرية ،منها :أن األسري الكافر إذا
اسرتق وبقي بّي أظهر املسلمّي فإنه يبدأ حياة جديدة يتعرف فيها على أحكام اإلسالم وآدابه،
وعلى عدله ومساحته ،فينشرح صدره لإلسالم ،وحيبب هللا إليه اإلميان ،ويكره إليه الكفر والفسوق

والعصيان ،ال سيما إذا كان أهل اإلسالم على قدر من اخللق وحسن املعاملة ،فإذا خالط اإلميان
بشاشة قلبه ،كان ممن يتشوق اإلسالم إىل مكاتبته أو عتقه جماانً ،كما دل على ذلك تشريع سائر
الكفارات ،ومنها كفارة القتل اخلطأ ،كما يف قوله -تعاىل":-ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة

مؤمنة[ "..النساء من اآلية ، ]92:وهللا تعاىل أعلم.
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لبس احلرير للرجال يف احلرب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/8/19هـ
السؤال

هل جيوز لبس احلرير للرجال يف حالة احلروب؟.

اجلواب

نعم جيوز للرجل لبس احلرير يف احلرب عند مالقاة العدو؛ لكسر قلوهبم وإدخال الرعب واخلوف
فيهم.
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اهتماماتنا جتاه األحداث

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

أصبحت أحداث اهلجوم األمريكي على العراق ،وما يسببه من مآسي ،وما يتوقع أن يتبعه من

تطورات مثار تساؤل ع هما جيب علينا فعله ،وما هي االهتمامات األولية جتاه ما جيري؟

اجلواب

من أهم األمور اليت يتعّي االهتمام هبا يف املرحلة اليت نعيشها ونواجه فيها أحدااث جساما ما يلي:

( )1حث املسلمّي على الدعاء والتضرع إىل هللا سبحانه أن يكشف هذه الغمة عن املسلمّي سواء
كان ذلك عن طريق القنوت يف الصلوات أو يف اخلطب واحملاضرات والدروس ويف كل وقت ويتأكد

يف األوقات اليت ترجى اإلجابة فيها.

( )2تذكري الناس بضرورة التكاتف والتوحد والتعاون مع العلماء ووالة األمر من أجل استتباب األمن
وتفويت الفرصة على من يريد شق صف املسلمّي.

( )3مناصحة أويل األمر إلزالة املنكرات الظاهرة وتفعيل عمل هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
وحتقيق اإلصالحات اليت اندى هبا املصلحون من العلماء والدعاة ،ورعاية الشباب الرعاية احلقة يف
تلمس مهومهم ومعرفة تطلعاهتم والتجاوب معها مبا حيقق املصلحة للمجتمع.

( )4ضرورة قيام العلماء -وخباصة من أحيلت إليهم أمور إفتاء الناس -بواجبهم يف بيان املوقف

الشرعي للمسلم يف هذه األحداث حىت ال تضطرب أفكار الناس فيتجهوا إىل األخذ بفتاوى شاذة
أو آراء متعجلة يطالعوهنا يف وسائل اإلعالم املختلفة وينشأ عن ذلك ابتعادهم عن االتصال بكبار
العلماء وأهل احلل والعقد ،وإذا ابتعد الناس عن أهل العلم التمسوا البديل يف بعض الفتاوى اليت ال

يطمأن إليها أو إىل من أصدرها.
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وعلى العلماء أن ينزلوا إىل الشباب ويصربوا على حماورهتم والسماع منهم ،وليعلموا أن حال الناس
يف السنوات األخرية اختلف كثريا عما كان عليه قبل سنوات معدودة من حيث انتشار وسائل
اإلعالم يف كل مكان تقريبا فأصبح يتوفر للمرء مساع ومطالعة كثري من اآلراء واالجتهادات املتنوعة

خبريها وشرها ،فيقتضي هذا من أهل العلم أن يواجهوا هذا السيل العارم ابلبيان والتوجيه يف النوازل

اليت هتم األمة عرب وسائل اإلعالم املتاحة ،وخباصة مع ازدايد مساحة حرية الكلمة عما كانت عليه

سابقا .كما أن يف بيان أهل العلم وتوضيحهم هذه األحكام لعامة الناس وطلبة العلم ما يعزز الثقة هبم

ويقوي االرتباط معهم ويساعد يف القضاء على ما قد حيدثه الشيطان يف النفوس من الظنون السيئة.
( )5نشر الفأل احلسن بّي املسلمّي والبعد عن حالة اإلحباط والقنوط اليت رمبا تصيب من يتابع

األخبار الدامية يف العامل اإلسالمي فيستبطئ النصر أو يقع يف اليأس التام ،ويتم عالج هذه احلالة
بعناية أهل العلم بذكر النصوص الدالة على تكفل هللا تعاىل بنصر دينه وإعزازه يف آخر الزمان وأن

هللا تعاىل وعد نبيه أنه لن يسلط على هذه األمة من يستبيح بيضتها ويقضي عليها ،والتنبيه على أن

احملن حتمل منحا ،ويستفيد املسلمون منها دروسا وعربا ،وحيصل فيها التمييز بّي املؤمنّي واملنافقّي ,
ويضرب لذلك بعض األمثلة من سرية النيب صلى هللا عليه وسلم -كما يف غزوة اخلندق -وسري

الصحابة رضي هللا عنهم ومن جاء بعدهم.
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( )6الدعوة إىل أخذ األهبة واالستعداد ملا يتوقع أن تؤول إليه األمور يف املستقبل يف املنطقة ،وهذه
الدعوة تكون عامة لوالة األمر وللمجتمع وأفراده كل فيما خيصه ،حبسب ما أمر هللا تعاىل وأرشد
إليه؛ لتتوافر أسباب اجلهاد ،واالستعداد يشمل جوانب كثرية منها اجلانب العسكري واالقتصادي

والعلمي والتقين واالجتماعي وغري ذلك .وال ينبغي أن تسكران الغفلة وتلهينا حياة الرتف عما يراد
بنا ،وهذا يقتضي االنصراف عن كل ما يبعد عن حياة اجلد ،كالفن والرايضة وما أشبه ذلك.

( )7العناية يف هذا الوقت بفضح خطط األعداء من النصارى وبيان ارتباطهم مع اليهود واملنافقّي،
وكشف الوجه القبيح هلؤالء األعداء الذين يتسرتون ابلدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان والشرعية
الدولية ،وهم أول من يكفر هبا إذا تعارضت مع مصاحلهم وأطماعهم ،وجتلية هذا األمر يكشف

الغفلة عن كثري ممن خدع بثقافة هؤالء األعداء ،فاختذهم األعداء بوقا وأداة هلم يف تضليل املسلمّي.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التعامل مع اجليش األمريكي الغازي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/11/04هـ

السؤال

خريا.
هل التعاقد والتأجري مع اجليش األمريكي ابلكويت حاليًّا حالل أم حرام؟ جزاكم هللا ً
اجلواب

التعاقد ابلبيع أو التأجري مع الكفار الذين حياربون املسلمّي ال جيوز ،والعقد ابطل ال يصح ،ألن هذا

من إعانة الكفار على املسلمّي ،واجليش األمريكي الذي حارب وحيارب املسلمّي يف العراق وغريها

ال جيوز التعامل معه ببيع أو أتجري وخالفه ،ألنه إعانة له على اإلمث والعدوان وتقتيل املسلمّي وسلب
ْرب والتهـ ْقوى والَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان)
َ ُ َ
(وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِّ َ َ َ َ َ
أمواهلم وثرواهتم ،وهللا يقولَ :
[املائدة . ]2:فيجب قتال الكفار املعتدين من الصليبيّي وغريهم بكل ما تستطيع من أنواع القتال

احلسي ،ابلسالح إن أمكن ،أو بسالح اإلعالم واالقتصاد عن طريق مقاطعة املصنوعات األمريكية،
وهذه املقاطعة أثرها عليهم ال يقل عن مقاتلتهم ابلسالح ،بل هي عليهم أشد وأنكى ،وقتال الكفار

املعتدين ومنهم األمريكان واإلجنليز واجب متعّي على كل مسلم ،خاصة مبقاطعة بضائعهم ،وقد أمران
رسولنا حممدصلى هللا عليه وسلم -مبثل هذا يف قوله" :ج ِ
اهدوا املُشركّي أبموالِكم ِ
وأنفسكم
َ
وألسنتِكم" .رواه أبو داود ( )2504والنسائي ( ، )3096من حديث أنس ،رضي هللا عنه ،نقاتلهم
أبموالنا ال أن ندعمهم هبا .ومن مل يفعل واحدة منها ،وهو قادر ،فليس من اإلسالم يف شيء ،فإن
مقاطعتهم االقتصادية وعدم إعانتهم على منكرهم ببيع أو أتجري هي من ابب األمر ابملعروف والنهي

قطعا ،وال جيوز حبال .وهللا
أمرا مبنكر وهنيًا عن معروف ،وهذا حرام ً
عن املنكر ،وخالف ذلك يصبح ً
أعلم.

()508/7

قبول هدااي النصارى يف أعيادهم
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

إذا كان يل جار نصراين ،فهل ميكن يل قبول هداايه يف املناسبات املختلفة اخلاصة به كأعياد امليالد؟
وهل يل أن أرسل له اهلدااي يف املناسبات املختلفة اخلاصة بنا كمسلمّي ،كعيدي الفطر واألضحى

وشهر رمضان أو عقيقة  ...إخل؟
مالحظة :أقصد ابهلدية أبهنا قد تكون طبقاً من طعام ترسل يف مناسبة معينة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :نقول وابهلل

التوفيق.

األصل يف هدااي أهل الكتاب وغريهم من املشركّي جواز أخذها؛ ملا روى اإلمام أمحد يف املسند

( )96/1عن علي  -رضي هللا عنه  -قال" :أهدى كسرى لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
فقبل منه ،وأهدى له قيصر فقبل منه ،وأهدت له امللوك فقبل منهم" وهو عند الرتمذي (، )1576
وقد بوب لذلك البخاري يف كتاب :اهلبة من صحيحه بقوله :ابب :قبول هدية املشركّي ،قال :وقال

أبو محيد -رضي هللا عنه :-أهدى ملك أيلة للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بغلة بيضاء وكساه برداً
وكتب إليه ببحرهم .أي ببلدهم وهو يف البخاري ( ، )1481ومسلم ( ، )1392وعن قتادة عن

أنس  -رضي هللا عنه  -أن أكيدر دومة أهدى إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -انظر حديث رقم
( )2616من صحيح البخاري بشرحه الفتح ج  ،230/5وهو يف مسلم برقم (. )2469
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وهذا يدل على جواز قبول هدية الكافر إن مل تكن عينها حمرمة ،وقبول اهلدية منهم مل خيص بعيد وال
غريه ،وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مسألة قبول اهلدية منهم يوم عيدهم ونقل أثراً عن

علي رضي هللا عنه ،أنه أيت هبدية يف النريوز فقبلها ،ونقل عن ابن أيب شيبة يف املصنف ()24361
بسنده أن امرأة سألت عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :إن لنا أطياراً من اجملوس وإنه يكون هلم
العيد فيهدون لنا ،فقالت :أما ما ذبح لذلك اليوم فال أتكلوا ،ولكن كلوا من أشجارهم ،وقال:

حدثنا وكيع عن احلسن بن حكيم عن أمه عن أيب برزة  -رضي هللا عنه  -أنه كان له سكان جموس،

فكانوا يهدون له يف النريوز واملهرجان فكان يقول ألهله :ما كان من فاكهة فكلوه ،وما كان من غري

ذلك فردوه .يف املصنف البن أيب شيبة برقم ( ، )24362قال ابن تيمية بعد هذا( :فهذا كله يدل

على أنه ال أتثري للعيد يف املنع من قبول هديتهم ،بل حكمها يف العيد وغريه سواء ،ألنه ليس يف
ذلك إعانة هلم على شعائر كفرهم ،لكن قبول هدية الكفار من أهل احلرب وأهل الذمة مستقلة

بنفسها فيها خالف وتفصيل ليس هذا موضعه ،وإمنا جيوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب يف عيدهم
اببتياع أو هدية أو غري ذلك مما مل يذحبوه للعيد ،فأما ذابئح اجملوس فاحلكم فيها معلوم فإهنا حرام
عند العامة) انظر اقتضاء الصراط املستقيم  /البن تيمية  /ج.553 - 552 /2

ويقول الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا  -يف جمموع فتاواه يف العقيدة  /مجع انصر السليمان:33/3 /
(واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحد من غري املسلمّي هدية مبناسبة أعيادهم هل جيوز لك

قبوهلا أو ال جيوز"؟ فمن العلماء من قال :ال جيوز أن يقبل هديتهم يف أعيادهم ،ألن ذلك عنوان

الرضا هبا ،ومنهم من يقول :ال أبس به ،وعلى كل حال :إذا مل يكن يف ذلك حمظور شرعي وهو أن
يعتقد املهدي إليك أنك راض مبا هم عليه فإنه ال أبس ابلقبول وإال فعدم القبول أوىل) أ .هـ.

بتصرف.
وأما إهداؤك أنت هلم فهذا جائز ال على سبيل االحتفاء والرضا أبعيادهم ،وعليك أن حترص أن

يكون ذلك من ابب قصد أتلفهم ،وإنقاذهم مما هم عليه بدعوهتم إىل اإلسالم ،وهللا املوفق واهلادي

إىل سواء السبيل.
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جيوش الكفار يف بالد املسلمّي هل هم أهل الذمة؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

هل جيوز للمسلم الذي يعيش يف بالد اإلسالم أن يدفع اجلزية للكافر؟ وهل جيوش الكفار يف بالد
املسلمّي تعترب من أهل الذمة؟

اجلواب

اجلزية هي ما يدفعه الكافر إىل املسلمّي لقاء محايتهم ودفع األذى عنهم ماداموا حتت والية املسلمّي

ويف دارهم ،وال جيوز للمسلم أن يدفع جزية للكافر مطلقاً ،وجيوش الكفار اليت احتلت واستعمرت

بالد املسلمّي كما هي احلال يف العراق اليوم بعد سقوط نظام صدام ليس جنودها من أهل الذمة ،بل

هم حماربون معتدون على األنفس واألموال والنساء واألطفال ،يتعّي قتاهلم ،وال جيوز إعانتهم أبي
نوع من اإلعانة قليلة كانت أو كثرية .أعانكم هللا ونصركم على أعدائكم الغزاة والكفرة.
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إنشاء قاعة خاصة الحتفاالت لغري املسلمّي
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/10/13هـ
السؤال

هل جيوز للمسلم إقامة صالة خاصة حلفالت زواج غري املسلمّي؟ حيث حيتفلون حسب طقوسهم
الكفرية .فهل يف هذا إعانة هلم على الكفر؟ فقد عرض على أمي عمل شراكة يف مشروع مشابه.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
هذا العمل ال جيوز؛ ملا فيه من إعانة هلم على ما عندهم من ابطل وكفر ،وخباصة إذا كانت هذه
احلفالت فيها شيء من شعائرهم الدينية ،ففي هذا العمل إعانة هلم على ما حيصل يف هذه احلفالت
من منكرات وفسوق وجمون.
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مواالة الكفار ومعاملتهم
اجمليب أ .د .انصر عبد هللا القفاري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/5/2هـ
السؤال

هل مواالة الكفار لغرض دنيوي  -مع سالمة االعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة  -كفر أم من
كبائر الذنوب؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فاملعاملة احلسنة واملداراة فيما يتعلق أبمور الدنيا ليست من املواالة أصالً ،فال تدخل يف املمنوع،

بشرط أال تؤدي إىل املداهنة يف دين هللا ،والفرق بّي املداراة واملداهنة أن املداهنة هي معاشرة الفاسق

وإظهار الرضا ملا هو فيه من غري نكري ،واملداراة :هي حسن التعامل والرتفق والتلطف ابلقول والفعل

يف بيان احلق له ،وأصل الفرق بينهما أن املداراة بذل الدنيا لصاحل الدنيا أو الدين أو مها معاً،
واملداهنة :ترك الدين لصاحل الدنيا .ينظر فتح الباري (. )348-379/10

فيما يتعلق آبداب اجملالس واجملامالت ،وما يتعلق بتبادل املنافع الدنيوية واملعامالت ،وما هو داخل

يف ابب الرب واإلحسان لغري احملاربّي ،وما يدخل يف ابب العدل الذي هو واجب مطلقاً مع كل أحد،

كل ذلك ال يدخل يف ابب املواالة.

ففي ابب اآلداب واجملالس واجملامالت حيسن ابملسلم أن يعامل جلساءه بطالقة الوجه وحسن القول

وحنومها ،مما ال يؤدي إىل مداهنة أو نفاق أو تعظيم على النحو املنهي عنه.
واملداراة مع الناس والبعد عن الغلظة والفظاظة ،وهذا داخل يف ابب الدعوة واملسلم ينبغي أن يكون
داعياً إىل هللا بقوله وفعله ويف كل أحواله.
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وقد كان -صلى هللا عليه وسلم -يتعامل يف أمور التجارة مع الكفار ،وقد تويف -صلى هللا عليه
وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي يف طعام ألهله فيما رواه البخاري ( )2068ومسلم (، )1603
من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -وعامل أهل خيرب يف املساقاة ،كما روى البخاري أن رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم -أعطى خيرب لليهود على أن يعملوها ويزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها" رواه

البخاري ( ، )2285ومسلم ( )1551من حديث عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما.-

وعن عبد الرمحن بن أيب بكر  -رضي هللا عنهما -قال :كنا مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث

طويل ُُ ٌُ بغنم يسوقها فقال -صلى هللا عليه وسلم":-أبيعاً أم عطية؟ "
جاء رجل مشرك مشعا ُن ٌُ ُ

أو قال" :أم هبة" قال :ال ،بل بيع فاشرتى منه شاةً .أخرجه البخاري ( )2216ومسلم ()2056

ويف البخاري ( )2264عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :استأجر رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -وأبو بكر رجالً من بين الديل هادايً ِخ ِّريتاً وهو على دين كفار قريش ....احلديث.
ومن أدلة حسن التعامل تبادل اهلدااي معهم ،فقد قبل -صلى هللا عليه وسلم -اهلدية من بعض
الكفار؛ كقبوله من اليهودية اليت أهدت إليه الشاة املسمومة فيما رواه البخاري

( ، )2617ومسلم ( ، )2190من حديث أنس  -رضي هللا عنه -وقد روى البخاري

( )3161عن أيب محيد  -رضي هللا عنه -قال :وأهدى ملك أيلة للنيب -صلى هللا عليه وسلم-
بغلة بيضاء وكساه بُرداً.
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وكتب له ببحرهم أي :ببلدهم الذي كان بساحل البحر يف طريق املصريّي إىل مكة ،وروى البخاري
( ، )2614ومسلم ( ، )2071واللفظ من حديث علي  -رضي هللا عنه -أن أكيدر بن عبد هللا

الكندي وكان نصرانياً وكان ملكاً لبلدة دومة أهدى للنيب -صلى هللا عليه وسلم -ثوب حرير
فأعطاه علياً ،فقالَ " :ش ِّق ْقهُ ٌمخٌراً بّي الفواطم ،ويف الرتمذي ( )1576عن علي -رضي هللا عنه :-أن
كسرى أهدى له -صلى هللا عليه وسلم -فقبل اهلدية ،وأن امللوك أهدوا إليه فقبل منهم .قال

الرتمذي :ويف الباب عن جابر  -رضي هللا عنه -وزاد أمحد يف مسنده (": )747وأهدى له قيصر
فقبل منه".
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وقد روى أبو داود يف سننه ( )4035أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -اشرتى ُحلهةً ببضعة وعشرين

قلوصاً (انقة) فأهداها إىل ذي يزن ،وكان ملك ذي يزن أهدى إىل رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -حلة أخذها بثالثة وثالثّي بعرياً ،أو ثالث وثالثّي انقة فقبلها .رواه أبو داود ( )4034من
حديث أنس  -رضي هللا عنه ،-أما املواالة املنهي عنها فهي مواالهتم يف دينهم ،أو مناصرهتم على

املسلمّي ،قال سبحانه":ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" [املائدة ]51 :فمن توالهم يف مجيع أمورهم

التويل الكامل فهو منهم ،ومن توالهم يف بعض أمورهم اليت ال توصل إىل الكفر فعليه بقدر ما توالهم
به ،وملزيد من العلم أقدم لك بعض ما جاء يف كتايب (مقدمة يف امللل والنحل) حول موقف املسلم

من أهل امللل ،حيث جاء فيه( :يف هذه املسألة ألفت مصنفات من أفضلها :أحكام أهل امللل

للخالل ،أحكام أهل الذمة البن القيم ،وكتب بعض املتأخرين واملعاصرين مصنفات يف ذلك منها:
جالء الظلمة عن حقوق أهل الذمة ملصطفى احلنفي (مل يطبع) ( ،أحكام الذميّي واملستأمنّي يف دار

اإلسالم) لعبد الكرمي زيدان( ،حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية) للمودودي( ،غري املسلمّي يف
اجملتمع اإلسالمي) ليوسف القرضاوي( ،إرشاد أويل األلباب إىل ما صح من معاملة أهل الكتاب)

جلمال إمساعيل ،وغريها.

وأشري هنا إىل بعض أحكام التعامل معهم:

( )1العمل على دعوهتم إىل هللا -سبحانه -ابلوسائل املشروعة ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور،
خي ُُر لك من أن
وإنقاذهم من شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة "فو هللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً ٌ
يكون لك محر النعم" رواه البخاري ( ، )2942ومسلم ( )2406من حديث سهل بن سعد -

رضي هللا عنه.-
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( )2احلذر من ظلمهم؛ ألن الظلم حرام مطلقاً ،فال جيوز أن يظلم أحد منهم يف نفس أو مال أو

عرض ،فالذمي واملستأمن واملعاهد يف دولة اإلسالم وظل شريعة الرمحن يؤدى إليه حقه ،فال يظلم

مثالً يف عرضه بغيبة أو منيمة ،وال يف ماله بسرقة أو غش أو خيانة ،وال يف بدنه بضرب أو قتل؛ ألن

كونه معاهداً أو ذمياً يف البلد أو مستأمناً يعصمه.

( )3جيوز التعامل معه يف البيع والشراء والتأجري وحنو ذلك ،فقد صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -أنه اشرتى من الكفار عباد األواثن ،واشرتى من اليهود ،وهذه معاملة ،وقد تويف -صلى هللا
عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي يف طعام ألهله .قالت عائشة -رضي هللا عنها":-اشرتى

النيب -صلى هللا عليه وسلم -طعاماً من يهودي إىل أجل ورهنه درعاً من حديد" (سبق خترجيه)  .قال
ابن القيم -رمحه هللا( :-ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه اشرتى من يهودي سلعة إىل

امليسرة ،وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثالثّي وسقاً من شعري ورهنه درعه ،وفيه دليل على جواز

معاملتهم ،ورهنهم السالح ،وعلى الرهن يف احلضر ،وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم) .

( )4وال جيوز بدؤهم ابلسالم ،ولكن إذا سلم أحدهم أن يقال له :وعليكم؛ لقول النيب -صلى هللا
عليه وسلم":-ال تبدؤوا اليهود وال النصارى ابلسالم" رواه مسلم ( )2167من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه .-وقال  -صلى هللا عليه وسلم":-إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم".
متفق عليه عند البخاري ( ، )6258ومسلم ( ، )2163من حديث أنس  -رضي هللا عنه.-
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( )5برهم من غري مودة ابطنة كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقريهم ،وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم،
ولّي القول هلم على سبيل التلطف هبم والرمحة ال اخلوف والذلة ،ومن ذلك حسن اجلوار ،فإذا كان

جاراً لك حتسن إليه وال تؤذيه يف جواره ،وتتصدق عليه إن كان فقرياً ،أو هتدي إليه إن كان غنياً،
وتنصح له فيما ينفعه ،وحتتمل أذاه؛ ألن اجلار له حق عظيم ،ورمبا يكون هذا من دواعي إسالمه،
هِ
قال تعاىل":ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي" [املمتحنة. ]8:
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
( )6ليس للمسلم مشاركتهم يف احتفاهلم أو أعيادهم ،لكن ال أبس أن يعزيهم يف ميتهم إذا رأى

املصلحة الشرعية يف ذلك أبن يقول جرب هللا مصيبتك ،أو أحسن لك اخللف خبري ،وأمثال ذلك من

الكالم الطيب ،ولكن ال تقول غفر هللا له ،أو رمحه هللا ،أي ال يدعو للميت الكافر ،وإمنا يدعو
للحي ابهلداية وابلعوض الصاحل وحنو ذلك.

( )7جيوز أكل ذابئح أهل الكتاب ما مل يعلم أهنا ذحبت على غري الوجه الشرعي كاخلنق؛ لقوله
ِ
ِ
ات وطَع ه ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِحلٌّ َهلُ ْم" [املائدة]5:
ين أُوتُوا الْكتَ َ
تعاىل":الْيَـ ْوَم أُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
ام الذ َ
 .وهذا ما أمجع عليه أهل العلم أن ذابئح أهل الكتاب حالل ،ويف البخاري ( )4249عن أيب هريرة
-رضي هللا عنه -قال :ملا فتحت خيرب أهديت للنيب -صلى هللا عليه وسلم -شاة فيها سم" .ويف

البخاري ( ، )2617ومسلم ( )2190من حديث أنس  -رضي هللا عنه ":-أن امرأة يهودية أتت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بشاة مسمومة فأكل منها  " ...احلديث .قال ابن حجر( :ومن
أحكام قصة خيرب جواز األكل من طعام أهل الكتاب ،وقبول هديتهم) .
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( )8وجيوز نكاح نسائهم عند مجهور أهل العلم؛ لقوله -سبحانه":-واحملصنات من املؤمنات
واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" [املائدة . ]5 :قال ابن قدامة( :ليس بّي أهل العلم
اختالف يف حل نساء أهل الكتاب)  ،ولكن ترك نكاحهن واالستغناء ابحملصنات من املؤمنات أوىل

وأفضل.
وكذا ذكرت يف كتايب (الرباءة من املشركّي) حتت عنوان (الرباءة ال تعين الظلم واالعتداء) ما نصه:

الرباءة يف مفهومها الشرعي ال تعين الظلم واالعتداء ،فإن الظلم حرام مطلقاً والعدل واجب يف كل

األحوال؛ بل يذهب أهل اإلسالم إىل أعلى من ذلك وأعظم يف صورة سامقة ومرتبة عالية يف موقفهم
من املخالفّي ليس هلا مثيل ،إنه موقف املشفق واملتسامح والعادل ،يقول تعاىل":ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
اَّللُ َع ِن
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم" [املمتحنة ]8 :أي
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
الذ َ
تفتضوا إليهم ابلرب وهو اإلحسان ،والقسط وهو العدل ،أو ما هو أعلى من العدل ،وهو :أن
تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة وليس جمرد العدل ،فإن العدل واجب ممن قاتل وممن مل
يقاتل ،فال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين من مجيع أصناف امللل واألداين أن تربوهم

وتصلوهم وتقسطوا إليهم ،فإن هللا -عز وجل -عم بقوله":الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم
من دايركم" [املمتحنة ]8 :مجيع من كان ذلك صفته ،فلم خيصص به بعضاً دون بعض ،فال ينهاكم
هللا عن مربة هؤالء ،وإمنا ينهاكم عن تويل هؤالء ،وهذا رمحة هلم لشدهتم يف العداوة.

بل إن مبادئ اإلسالم توجب الدفاع عن أهل الذمة إذا قصدهم معتد؛ ألهنم يف جواران وخفارتنا،
وقد حكى ابن حزم يف مراتب اإلمجاع على أن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدان
يقصدونه وجب علينا أن خنرج لقتاهلم ابلكراع والسالح ...
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ويوضح القرايف جبالء الفرق بّي املواالة والتودد املمنوع وبّي الرب واإلحسان والعدل املشروع فيقول:
(واعلم أن هللا تعاىل منع من التودد ألهل الذمة بقوله":اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا ال تَـت ِ
هخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد هوُك ْم
َ َ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ُك ْم ِم َن ا ْحلَ ِّق" [املمتحنة ، ]1:فمنع املواالة والتودد،
أ َْوليَ َ
اء تُـ ْل ُقو َن إلَْي ِه ْم ابل َْم َودهة َوقَ ْد َك َف ُروا مبَا َج َ
وقال يف اآلية األخرى":ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
اَّللُ َع ِن اله ِذي َن َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن
وه ْم [ " ...املمتحنة ، ]8:فال بد من اجلمع بّي هذه النصوص ،وأن اإلحسان ألهل الذمة
تَ َُّ
رب ُ

مطلوب ،وأن التودد واملواالة منهي عنهما ،وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا هلم؛ ألهنم

يف جواران ،ويف خفارتنا ،وذمة هللا -تعاىل -وذمة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-ودين اإلسالم،

فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف عرض أحدهم أو نوع من أنواع األذية أو أعان على
ذلك فقد ضيع ذمة هللا -تعاىل -وذمة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -وذمة دين اإلسالم.
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وكذلك حكى ابن حزم يف مراتب اإلمجاع له( :أن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدان
يقصدونه وجب علينا أن خنرج لقتاهلم ابلكراع والسالح ومنوت دون ذلك ،صوانً ملن هو يف ذمة هللا
-تعاىل -وذمة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة ،وحكى

ذلك إمجاع األمة ،فعقد يؤدي إىل إتالف النفوس واألموال صوانً ملقتضاه عن الضياع إنه لعظيم ،وإذا
كان عقد الذمة هبذه املثابة فيتعّي علينا أن نربهم بكل أمر ال يكون ظاهره يدل على موادة القلوب،
وتعظيم شعائر الكفر ،فمىت أدى إىل أحد هذين امتنع ،وصار من قبيل ما هني عنه يف اآلية وغريها،

ويتضح ذلك ابملثل ،فإخالء اجملالس هلم عند قدومهم علينا ،والقيام هلم حينئذ ونداؤهم ابألمساء
العظيمة املوجبة لرفع شأن املنادى هبا هذا كله حرام ،وكذلك إذا تالقينا معهم يف الطريق ،وأخلينا هلم
واسعها ورحبها والسهل منها ،وتركنا أنفسنا يف خسيسها وحزهنا وضيقها كما جرت العادة أن يفعل
ذلك املرء مع الرئيس ،والولد مع الوالد ،فإن هذا ممنوع ملا فيه من تعظيم شعائر الكفر ،وحتقري

شعائر هللا -تعاىل -وشعائر دينه ،واحتقار أهله ،ومن ذلك متكينهم من الوالايت والتصرف يف األمور
املوجبة لقهر من هي عليه أو ظهور لعلو وسلطان املطالبة ،فذلك كله ممنوع ،وكذلك ال يكون املسلم
عندهم خادماً وال أجرياً يؤمر عليه وينهى.
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أما ما أُمر به من برهم من غري مودة ابطنة :كالرفق بضعيفهم ،وسد خلة فقريهم ،وإطعام جائعهم،
وإكساء عاريهم ،ولّي القول هلم على سبيل اللطف هلم والرمحة ال على سبيل اخلوف والذلة،

واحتمال أذيتهم يف اجلوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا هبم ،ال خوفاً وتعظيماً ،والدعاء هلم ابهلداية،
وأن جيعلوا من أهل السعادة ،ونصيحتهم يف مجيع أمورهم ..وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم،

وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم ،وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم

وإيصاهلم جلميع حقوقهم ،وكل خري حيسن من األعلى مع األفضل أن يفعله ،فإن ذلك من مكارم

األخالق ،فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل ،ال على وجه التعظيم هلم
وحتقري أنفسنا بذلك الصنيع هلم ،وينبغي لنا أن نستحضر يف قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا،

وتكذيب نبينا -صلى هللا عليه وسلم -وأهنم لو قدروا علينا الستأصلوا شأفتنا ،واستولوا على دمائنا
وأموالنا ،وأهنم من أشد العصاة لربنا ومالكنا -عز وجل ،-مث نعاملهم بعد ذلك مبا تقدم ذكره امتثاالً
ألمر ربنا  . ) ...وهللا أعلم.
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غصب أموال الكفار وقتلهم
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/1/12هـ
السؤال

يقوم بعض من ينتسب للدين أبعمال يعسر إدراجها حتت قواعد الشريعة ،من الغصب والنهب

والقتل للكفار  ...وليس لديهم أي حجة يف ذلك إال شبهات يتمسكون هبا ،مث أخريا زعموا أن
العالمة ابن جربين صدر من فضيلته فتوى إبابحة ذلك .فهل هذا يصح؟ نرجو تفصيل النظر يف هذا
األمر ،جزاكم هللا خري اجلزاء .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

من دخل بالداً يف أي دولة ،فإن عليه أن حيرتم تعاليم البالد إذا دخل البلد أبمان وبعهد وذمة ،فال

جيوز له نقض العهد ،وال جيوز النهب وال السلب وال القتل وال الغصب ،وال االعتداء على األموال

أو األعراض أو األنفس ،ولو كان أهل تلك الدولة كفاراً أو حربيّي أو خمالفّي يف الدين ،ألنه دخل
"وأ َْوفُوا ِابل َْع ْه ِد إِ هن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوالً" [اإلسراء ، ]34 :وكما أنه
بعهد وأمان ،وقد قال هللا تعاىلَ :

لو دخل بالدان أحد منهم أبمان حرم علينا قتله أو سلبه ،وحرم عليه يف بالدان االعتداء على األنفس

واألموال ،فمن اعتدى جاز االنتقام منه ،سواء كان االعتداء يف بالد الكفار أو يف بالد املسلمّي
لقول هللا تعاىل" :فَ َم ِن ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَْي ِه ِمبِثْ ِل َما ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم" [البقرة ]194 :يفعل
ذلك عقوبة له ودفعاً لشره .وهللا أعلم.
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تعذيب أسرى احلرب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/10/6هـ
السؤال

هل جيوز تعذيب أسرى احلرب على أي حال؟ وهل هناك أي مثال على فعل الصحابة  -رضي هللا

عنهم -لذلك؟.
اجلواب

من حكمة تشريع اجلهاد يف اإلسالم دفع العدوان الواقع على املسلمّي ،ورفع الظلم املتوقهع من

الكفار ،واإلسالم يف تشريعه ال يستشرف إزهاق األرواح ،أو سلب األموال دون مربر ،ولألسرى
الكفار يف اإلسالم أربعة أحكام خيري فيها اإلمام (ويل األمر) .
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 -1االسرتقاق -2 ... ،املن والعفو  -3املفاداة ابملال أو أبسري مسلم عند الكفار -4 ،القتل.
ِ هِ
الرقَ ِ
ب ِّ
شدُّوا ال َْوَاث َق فَِإ هما َمنّاً بَـ ْع ُد
وه ْم فَ ُ
ين َك َف ُروا فَ َ
اب َح هىت إِذَا أَثْ َخ ْنـتُ ُم ُ
ض ْر َ
قال تعاىل" :فَِإذَا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ ِ
شاءُ ه
ص َر ِم ْنـ ُه ْم [ " ...حممد :من اآلية، ]4
ك َولَ ْو يَ َ
ب أ َْوَز َارَها َذلِ َ
اء َح هىت تَ َ
اَّللُ النْـتَ َ
ض َع ا ْحلَْر ُ
َوإ هما ف َد ً
واإلحسان إىل األسري صدقة يتقرب هبا العبد كما يتصدق على أخيه املسلم متاماً قال تعاىل:
"ويط ِْعمو َن الطهعام َعلَى حبِ ِه ِمس ِكيناً ويتِيماً وأ ِ
َسرياً" [اإلنسان ، ]8:وال يكون أسريا إالّ كافراً ،أما
ََ
ُّ ْ ََ َ
َُ ُ
املسلم فال جيوز أسره حبال ،وتعذيب األسري ال جيوز خبالف قتله ،فإن قتله حد من حدود هللا

الشرعية ال تقبل الزايدة حبال ،بل اإلحسان إليه حال القتل إن رؤي قتله؛ كما جاء يف احلديث" :إذا
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته" ،وملا مثل

املشركون حبمزة بن عبد املطلب  -رضي هللا عنه -عم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يوم أحد

مل ميثل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أبحد من زعماء قريش وقتالهم ،وهو يعلم قول هللا تعاىل
ِ ِ ِ
ِ ِ
ص َ ْربُْمت َهلُو َخ ْري لِل ه ِ
ين" [النحل ]126:بل إن الرقيق
"وإِ ْن َعاقَـ ْبـتُ ْم فَـ َعاقبُوا ِمبثْ ِل َما ُعوق ْبـتُ ْم بِه َولَئ ْن َ
َ ٌ
َ
صاب ِر َ

(العبد) املسلم هنى الشرع عن إيذائه؛ كما يف احلديث "من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه"،
بل جاءت العناية ابلرقيق ومساواته ابحلر يف القضااي املعاشية من طعام وشراب ولبس ،وحسن

خطاب ،ففي حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -يف الصحيح "إخوانكم خولكم جعلهم هللا حتت

أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما ال يطيقون فإن
كلفتموهم فأعينوهم" بل وصلت العناية ابلرقيق والرق سببه األسر يف احلرب ،أن يتساوى مع مالكه
ابلسيادة والوالية
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فيخاطب هبا كما خياطب هبا ذاك ،ففي احلديث "ال يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل:
سيدي وموالي ،وال يقل عبدي وأميت وليقل فتاي وفتايت وغالمي" وإذا كانت معاملة من أسر يف
الرق بيد مالكه كما يف هذه النصوص فإن تعذيب أسري احلرب ال يتفق مع داللة هذه النصوص ،ومل

يؤثر عن أحد من السلف جواز ذلك ،اللهم إال أن يضرب ضرب املتهم ليستخرج ما عنده من

أسرار العدو مما ينفع املسلمّي وعليه حيمل قول النووي يف شرح مسلم "وجيوز ضرب الكافر الذي ال
عهد له وإن كان أسرياً" انظره يف غزوة بدر .وهللا أعلم.
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التربع لعالج الكفار

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

أان أسكن يف دولة غربية ،وأحياانً يستوقفونين يف الشارع ،أو أيتون على البيوت لتجميع تربعات

ألطفاهلم املرضى أبمراض خطرية ،أو ألطفال الصرب وحنو ذلك ،هل جيوز يل أن أتربع هلم؟ أو ماذا

أقول هلم؟  .أفيدوين -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

نعم جيوز لك أن تتربعي هلم ،لقول هللا  -تعاىل" :-ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل
خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي" [املمتحنة ، ]8 :وقوله -
صلى هللا عليه وسلم" :-يف كل ٍ
كبد رطبة أجر" رواه البخاري ( ، )2363ومسلم ( )2244من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وذلك يكون من صدقة التطوع ،أما الزكاة الواجبة فال تدفع إال
للمسلمّي.
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خدمة السجناء للجيش الكافر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

أسألكم عن موضوع يتعلهق بزوجي ،ومسلمّي آخرين ،وهم املساجّي الذين يعملون يف صنع الكيابل

للجيش ،وال يعرف مباذا يستخدمها اجليش ،فهل جيوز مثل هذا العمل؟ إضافة لدفعنا الضريبة نقداً،
واليت تذهب للجيش وهو جيش كافر؟.
اجلواب
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األصل يف معاملة الكافر فرداً كان أو دولة جائز شرعاً ما مل يكن العمل حمرماً بعينه ،كصنع احملرمات
وتسويقها كاخلمور ،وحلم اخلنزير ،أما ما مل حيرم بعينه كالصناعات احلربية واملدنية اليت ميكن أن توجه
لضرب املسلمّي ،وميكن أال توجه لذلك فالعمل فيها حينئذ جائز كصناعة الكيابل للجيش كما يف

السؤال ،وما دام ال يعرف هل سيستخدمها اجليش الكافر ضد املسلمّي أو ال فالعمل يف هذه

الصناعة جائز شرعاً؛ ألن األصل يف األشياء احلل حىت يرد املانع الشرعي ،فمعاملة الكافر يف أمور
املعاش جائزة شرعاً ًُ ،كما تعامل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف البيوع واإلجارة مع اليهود،

واملشركّي ،مع أنه يعلم أهنم أيكلون الراب ويشربون اخلمر ،ويستحلون حلم اخلنزير ،ومات  -صلى هللا

عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي ،واستعار من صفوان بن أمية  -رضي هللا عنه -وهو

مشرك -درعاً يوم حنّي ،وكل هذه املعامالت ميكن أن يقال إهنا تعد يف صاحل أعداء اإلسالم ،ورمبا
تقووا هبا على املسلمّي ،ومع ذلك أبيحت تبعاً للقاعدة الشرعية (األصل يف األشياء اإلابحة) أما

دفع الضريبة نقداً فهي ضرورة شرعية والضرورات تبيح احملظورات ،وإن استطعت التخلص من هذه

الضريبة فال حرج يف ذلك إذا مل يلحقك ضرر بسبب االمتناع عن دفعها فإن حلق ضرر جاز دفعها،

وعلى كل حال فالعمل يف اجليش الكافر ودفع الضريبة له جائز إن مل جتد عمالً أفضل منه ،فإن

وجدت عمالً جديدا فخذه ودع هذا ،حلديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :دع ما يريبك إىل ما
ال يريبك" أخرجه أمحد ( )1723والرتمذي ( )2518من حديث احلسن بن علي -رضي هللا

عنهما -وحديث" :إن احلالل بّي وإن احلرام بّي وبينهما مشتبهات ،ال يعلمهن كثري من الناس فمن
اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه" أخرجه البخاري ( ، )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان
بن بشري -رضي هللا عنه ،-وترك الشبهات  -كما يف السؤال  -فعل مستحب وليس بواجب،
حيث الفعل ليس من احلالل البّي حله ،وال من احلرام البّي حرمته .وهللا أعلم.
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الرد على من يسب اإلسالم مبثل سبِّه
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/11/15هـ

السؤال

السالم عليكم.
ماذا نفعل جتاه من يشتمنا ويشتم ديننا من غري املسلمّي ،هل جيوز لنا الرد عليهم بنفس لغتهم

للدفاع عن اإلسالم واملسلمّي؟ هل أنمث إذا لعنّا أو شتمنا هؤالء؟

أذكر أن أاب بكر -رضي هللا عنه -واجه الكفار بكلمات بذيئة يف صلح احلديبية .وأرجو بيان كيف
نطبق ما فعله أبو بكر يف مثل هذه الظروف.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ابتداء أو رداً ،وقدوتنا يف ذلك سيد الدعاة
ليس من منهج الدعوة إىل هللا السب والشتم واللعن
ً
وس ِخر منه وطُ ِرد ،ومع ذلك فقد كان -
حممد بن عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فلقد أوذي ُ

صلى هللا عليه وسلم -رمحة للخلق كلهم ،وحينما قالت عائشة  -رضي هللا عنها -لليهودي الذي

سلم قائالً :السام عليكم (وهو املوت)  ،قالت عائشة  -رضي هللا عنها :-وعليكم السام واللعنة،

فقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-مهالً اي عائشة إن هللا حيب الرفق يف األمر كله" ويف لفظ" :وإايك
والعنف والفحش" ،قالت :أومل تسمع ما قالوا؟ قال":أومل تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب

يل فيهم وال يستجاب هلم يف" أخرج القصة الشيخان البخاري ( )6030 ،6024ومسلم ()2165

 ،ويف صحيح مسلم ( )2599من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-قال :قيل :اي رسول هللا ادع
على املشركّي قال":إين مل أبعث لعاانً وإمنا بعثت رمحة" وفيه أيضاً ال ينبغي لصديق أن يكون لعاانً،
وقال" :ال يكون املؤمن لعاانً" أخرجه الرتمذي ( )2019من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما-
بسند صحيح.
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فالواجب الدعوة إىل هللا ببيان حقائق اإلسالم ،عقائده وشرائعه وأخالقه وسلوكه ،وإذا جلأ أولئك إىل
السب والشتم فاجلأوا أنتم إىل الدليل واحلجة ،والعاجز املنقطع املغلوب يف ميدان العلم دأبه السب
والتجريح فارأبوا أبنفسكم عن هذا امليدان.

وال يعين كل ذلك عدم رد األذى عند وقوعه أو الرتافع واملقاضاة لدفعه ،خاصة إذا كان ذلك موجهاً
إىل العقيدة والشريعة.

هِ
يل إِ همنَا ال ه ِ
ك َما َعلَْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
ين يَظْلِ ُمو َن
ص َر بَـ ْع َد ظُل ِْم ِه فَأُولَئِ َ
"ولَ َم ِن انْـتَ َ
قال تعاىلَ :
يل َعلَى الذ َ
سب ُ
هاس" [الشورى ، ]42-41 :واالنتصار هو االنتصاف من املظلوم ،ورد األذى بال ظلم أو
الن َ

اعتداء .وفق هللا اجلميع لسلوك سبيل السنة يف القول والعمل والدعوة ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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اإلحسان إىل الكفار
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1424/12/24هـ

السؤال

سأسافر يف الفرتة القريبة القادمة إىل إحدى الدول األوربية؛ لغرض الدراسة ،وأنوي أن أقوم أثناء فرتة
إقاميت ببعض األعمال اخلريية ،كزايرة مستشفيات املعاقّي ،أو دور املسنّي ،أو أي أعمال مشاهبة،
فما حكم اإلحسان إىل ضعفاء الكفار؟ وكذلك ما حكم إعطائهم الصدقات؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على خامت رسل هللا ،أما بعد:
يف البداية أسأل هللا -تعاىل -لك الثبات على احلق ،وأن يهديك سبيل السعادة والرشاد ،وأن يوفقك
يف دراستك؛ لرتجع رائدا من رايدات العلم واخلري يف أمتك املسلمة.

وأهنئك على ما وقر يف قلبك من حب اخلري ،والتفكري يف الوقوف مع احملتاج ،فهذا من عالمات

جودة معدنك.

أما ما يتصل بسؤالك فإين أرى لك أن تبحث أول ما تبحث يف غربتك عن صحبة صاحلة ترتبط

ابملسجد ،تقيم معهم الصالة ،وتتعاونون على الرب والتقوى.
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وأما اإلحسان إىل ضعفاء الكفار فأمر ال جناح فيه ،يقول هللا -تعاىل" :-ال ينهاكم هللا عن الذين مل
يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي"
[املمتحنة، ]8 :وزايرة دور املعاقّي واملسنّي وحنوهم من الرب ،وإن مل يكونوا مسلمّي ،وهو من

األعمال الصاحلة اليت يثاب فاعلها ،خاصة إذا كان من مقاصد الزايرة دعوهتم إىل اإلسالم؛ اقتداء

ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -حّي حضر عمه أاب طالب حال وفاته وعرض عليه اإلسالم ،فيما رواه
البخاري ( ، )1360ومسلم ( )24من حديث املسيب بن حزن وكذا حّي حضر -صلى هللا عليه

وسلم -الغالم اليهودي فدعاه إىل اإلسالم فأسلم ،فخرج النيب -صلى هللا عليه وسلم -متهلل

الوجه يقول":احلمد هلل الذي أنقذه من النار" رواه البخاري ( )1356من حديث أنس -رضي هللا

عنه.-

ويف ظين أن هذا الباب مما يغفل عنه الكثريون حّي تتوجه مهمهم يف دعوة الشباب ،واألقوايء رغبة يف

استثمار طاقاهتم إن هم أسلموا ،وينسون أن من أهداف الدعوة تعبيد الناس هلل -سبحانه -والعمل
على ختليصهم من سبب الوقوع يف النار ،يستوي يف ذلك القوي والضعيف ،ولنا يف عتاب هللا لنبيه

 -صلى هللا عليه وسلم -عربة ودرس حّي قال سبحانه" :عبس وتوىل أن جاءه األعمى" [عبس-1:

 ، ]2فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -مشغوالً بدعوة املأل حّي انداه األعمى فأعرض -صلى

هللا عليه وسلم -عنه ،فعاتبه ربه.

والصدقة على الكفار احملتاجّي ال أبس هبا ما مل تكن صدقة واجبة ،فإهنا ال تدفع إال ملسلم ،أو كافر
من املؤلفة قلوهبم .ومن الفقه عند دفعها هلم أن يغلب على الظن أهنم لن يستفيدوا منها يف حرام.
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وقبل اخلتام أمهس يف أذنك :استثمر إقامتك يف أوراب يف الدعوة إىل هللا ،لكن ال تنس أن اإلقامة بّي
ظهراين الكفار ليست مغنماً ،وأن السبب الرئيسي يف سفرك هو الدراسة ،فأقبل عليها ،وأعطها وافر
فحصل أكرب ما تستطيع من علم يف أقصر ما تستطيع من وقت ،فإذا قضيت مهمتك
اهتمامكِّ ،
فعجل إىل أهلك ووطنك .حفظك هللا ورعاك.
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شبهة حول التسري
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان يف حرية بشأن احلديث )2542( :يف صحيح البخاري :عن ابن حمرييز قال :رأيت أاب سعيد -

رضي هللا عنه -وسألته فقال :خرجنا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف غزوة بين املصطلق

وأسران منهم بعض العرب ،وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردان أن نعزل ،فسألنا

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد هللا خلقها إىل يوم
القيامة إال وستخلق.
ويف حديث آخر أهنم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء هبن بدون أن حيملن منهم ،فسألوا النيب -

صلى هللا عليه وسلم -عن العزل فقال :ال حاجة لذلك فاهلل قدر من سيخلق إىل يوم القيامة.

وسؤايل عن جواز اجلماع مع زوجات الغري ،هل جيوز يف اإلسالم أن جيامع املسلم زوجة رجل آخر

بعد أسرها؟ حنن ال حنب أن حيدث ذلك لنا ،فكيف حنب أن يقع لغريان؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي ،وعلى آله وأصحابه والتابعّي.

أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق :ال خيفى على مسلم أن نكاح احلرة املتزوجة آبخر حرام قطعاً ،وهو الزان الذي
هو من أكرب الكبائر .وقد قال تعاىل يف ذكر احملرمات يف النكاح" :واحملصنات من النساء إال ما

ملكت أميانكم" [النساء. ]24 :
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لكن جاء يف هذه اآلية استثناء السبااي من املتزوجات ،فيكون املعىن :إن ذوات األزواج حمرمات ،إال
ما ملكت اليمّي ابلسيب يف احلرب أو ابلشراء ،فإهنن مباح نكاحهن ،ولو كن ذوات أزواج ،بشرط أن
ال يكون زوجها معها .أما إذا كان زوجها مسبياً معا ،فهي زوجة له ،ما داما حتت ملك رجل واحد،
أما إذا بيع أحد الزوجّي ،فقد انفسخ نكاحهما هبذا البيع ،وجاز نكاح املسبية بعد استربائها.

هذه خالصة حكم املسبية من النساء ،على خالف يف بعض مسائلها بّي الفقهاء.
إذاً فاحلديث الذي يف البخاري ( ، )2542ومسلم ( )1438عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا

عنه -الذي سأل عنه السائل يف السبااي خاصة ،ال يف مطلق نساء غري املسلمّي .والسيب ال يكون
إال للمحاربّي ومن معهم يف دار احلرب من النساء واألطفال ،أما غري احملاربّي من غري املسلمّي ،فال

سيب عليهم.

وهبذا تعلم أن هذا السيب خاص مبن حارب املسملّي ومبن كان معه من النساء واألطفال .وال شك

أن من سعى يف قتلك وحماربتك ،فقد سعى يف االعتداء عليك أبكثر من سجنك له فيما لو قدرت

عليه ،ولو كان حكماً ابلسجن املؤبد .كيف والسباء أقل ضرراً وأهون على النفس يف منع احلرية من
السجن ،خاصة يف اإلسالم ،الذي له يف أحكام الرقيق ما ال يعرفه الغرب أو الشرق من غري

املسلمّي ،وال أظنهم يتصورونه من إجياب حسن املعاملة للرقيق ،والرفق هبم ،وأن يطعموا مما نطعم،

وأن يكسوا مما نكتسي ،وأن ال يكلفوا من األعمال إال ما يطيقون .مع حث هللا -تعاىل -ورسوله -
صلى هللا عليه وسلم -على العتق ،وإجيابه يف أحوال ،وترتيب عظيم األجر عليه.
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وخطأ الغرب ملا حارب الرق ،أنه ظن أن أحكام الرقيق عند املسلمّي مثل أحكامه عندهم ،وهذا
بعيد كل البعد عن احلق والواقع .مع أن كثرياً من دول الغرب (أو بعضها) حترم استعباد األفراد ،مث
هي تستعبد شعوابً أبكملها :ابحتالل أوطاهنا (بغزو عسكري صريح ،أو بوضع حكومات تنفذ

رغباهتا)  ،وابستنزاف ثروات بالدها ،وبتعمد منع الشعوب من كل ما قد يرتقي هبا إىل مصاف الدول

املتقدمة حضارايً يف جمال العلوم الكونية والصناعة ،لكي تبقى سوقاً لبضائعها .إن هذه الصور من

االستعباد للشعوب ،مل يزل الغرب ميارسها أببشع صورة يف بالد املسلمّي.
وهنا أذ ّكِر السائل أن احلديث الذي ذكره ،واخلرب الذي ورد فيه ،كان يف زمن السيب واالسرتقاق فيه

قانون معمول به لدى مجيع الشعوب على خمتلف الدايانت .فالسيب جائز ال عند املسلمّي وحدهم،

بل هو جائز عند اليهود والنصارى أيضاً ،فقد امتأل الكتاب املقدس عند اليهود والنصارى بذكر سيب
أنبياء بين إسرائيل ألعدائهم ،بل فيه تسخري شعوب أبكملها ،كما يف سفر امللوك األول (-15/9

. )23

وعلى هذا فقول السائل :حنن ال حنب أن حيدث ذلك لنا ،فكيف حنب أن يقع لغريان؟! سؤال يف غري
حمله؛ ألن الذي وقع يف ذلك احلديث وقع مع قوم كانوا يسبون النساء وينكحوهن بذلك ولو

قدروا -وقد قدروا مرات أخرى  -على نساء املسلمّي ابلسيب ،وبغري السيب ،العتدوا عليهن .فلو مل
يكن يف نكاح نسائهم إال املعاملة ابملثل ،لكفى بذلك جواابً على السؤال الذي طرحه األخ السائل.

وأان أنصح األخ السائل بنصيحتّي:

األوىل :أنه ما دام مسلماً ،فعليه أن يعلم أن احلكم الشرعي ،ما دام أنه حكم شرعي ،فهو حكم هللا
-تعاىل .-فال يعرتض عليه ،وال يكون يف القلب منه حرج؛ ألننا خلق هللا -تعاىل ،-وهو بنا أعلم

وأرحم وأحكم ..سبحانه وتعاىل .قال هللا -تعاىل" :-وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله
أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب. ]36 :
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وعليه أن يستحضر يف علمه وقلبه أدلة صدق نبوة خامت األنبياء حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-فما
دام أنه -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا -تعاىل ،-فأحكام الدين الذي بلغه للناس هي أحكام هللا
-تعاىل .-وما دامت أحكام هللا -تعاىل ،-فاهلل -تعاىل -أعلم وأحكم وأعدل من أن جيري يف

أحكامه غري اخلري كله والعدل كله.
الثانية :أنه على كل عاقل حصيف ،أن يتهسع أفق أحكامه على األمور ،وال يسمح لبيته وجمتمعه
وحضارته وتقاليده وزمنه أن يضيِّقوا عليه ذلك األفق .فإنه ال يفعل ذلك إال قليل العقل ،مغرور

ببيئته وجمتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه ،فال يظن إال أهنا هي وحدها موازين احلسن والقبح والقبول

والرد ،وكأهنا خالدة إىل األبد .أ ََوما درى هذا املسكّي أنه قد سبقه أانس يف عصور بعيدة كانوا يظنون

كما يظن ،فبادوا ،وابدت بيئتهم وحضارهتم وتقاليدهم ،واستقبح الناس بعدهم ما كانوا يستحسونه،
وردُّوا ما كانوا يقبلونه .وستبيد هذه البيئة وتقاليدها وحضارهتا ،وسيتبدل كثري من موازينها.

فال حيق ألحد أن يستهجن أمراً (كالسيب والرق)  ،دامت عليه البشرية كلها ،أللوف السنّي؛ ألنه

أصبح من قرن واحد أو قرنّي فقط أمراً مستهجناً عند بعض الشعوب اليت كانت ال تعرف يف الرق
إال السخرة والتعذيب واالحتقار وانعدام مجيع احلقوق.
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ال حيق له ذلك؛ أوالً :ألنه ضيق أُفق تفكريه وأحكامه (كما سبق)  ،وقد أييت اليوم الذي تستهجن

فيه الناس استهجانه هذا ،كما وقع له هو مع البشرية كلها أللوف السنّي املاضية .واثنياً :ألنه قاس

على صورة الرق عند غري املسلمّي صورته وحالته عند املسلمّي ،وهذا قياس غري صحيح ،كما تقدم

ذكره ابختصار ابلغ .وإال فالفرق كبري جداً ،حيتاج بيانه إىل بسط أحكام الرق يف اإلسالم بصورة

كاملة ،مع بيان أوضاع الرقيق البغيضة عند غري املسلمّي .وإذا كان األخ السائل على غري اطالع

وري ظمئه .وهللا أعلم.
بذلك ،فعليه أن يطلع على ذلك كله .فهو  -أعين االطالع -شفاء صدرهُّ ،

واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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املقاطعة
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/1/2هـ
السؤال

توجد عندي رغبة كبرية يف فتح مركز جتاري (سوبر ماركت)  ،ولكن هناك سبباً جيعلين أتردد كثرياً يف
هذه املسألة ،وهو موضوع املقاطعة ،وكما تعلم فضيلة الشيخ أن هذا األمر يصعب على كثري ممن

لديهم هذه الرغبة ،حيث إن الزبون يطلب هذه البضائع ،وال يرغب يف البديل ،مع العلم أن البديل

يف بعض السلع يكون صعباً ،ولكن اي فضيلة الشيخ أريد منكم اجلواب الكايف والشايف -إبذن هللا-
وإن شاء هللا سوف أعمل -إبذن هللا -مبقتضى ما تفتونين به ،وأرجو منكم إرسال هذه الفتوى يف

القريب العاجل.

اجلواب

الذي يظهر يل أنه ال مانع من بيعها طاملا أهنا بضائع مباحة االستعمال كمالبس أو أغذية ،أو أدوات

منزلية ،أو غساالت ،أو ثالجات ،أو حنو ذلك ،ولو كانت بضائع أمريكية ،فإن وجد أن مصلحته

مرتتبة على وجود هذه البضائع وأنه إن مل يتاجر فيها فسترتتب عليه خسارة فنقول :ال أبس بذلك،

والعربة ابملتاجرة ابألمور املباحة ،وأما إن كان يستطيع أن يستعيض عن هذه البضائع ببضائع أخرى
أوربية أو ايابنية ،أو صينية ،أو حنو ذلك ،حبيث ال تتأثر جتارته ويكون له قصد يف حماربة مثل هذه
البضائع اليت غالبها من إنتاج مصانع مملوكة لليهود الذين يقومون بتمويل متطلبات إسرائيل وهي

العدو اللدود لإلسالم واملسلمّي فنقول :جزاك هللا خرياً على شعورك وعلى غريتك ،وعلى حماربتك
ما يف رحبه ونتائجه االقتصادية قوة للعدو على املسلمّي .وهللا املستعان.
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دار احلرب
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/2/9هـ

السؤال

أريد أن أعرف شيئاً عن أحكام دار احلرب ،وما هي بعض الكتب اليت فصلت يف هذا األمر؟ وهل

تعترب أمريكا دار حرب؟ .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
قبل البدء ال بد من أتسيس أصلّي يقوم عليهما اجلواب:

األول :أن وصف (اإلسالم) من جهة و (الكفر) من جهة أخرى أوصاف شرعية اختص هللا حبكمها،
دون غريه من خلقه ،فليس ألحد من الناس أن يدخل يف (اإلسالم) إالّ من أدخله هللا ،وال خيرجه منه

دخل فيه إاله من أدخله هللا .وإذا كان هذا يف األشخاص،
إالّ من أخرجه هللا .وكذلك الكفر ال يَ ُ

ص عليه
فكذلك يف األراضي والبقاع ،فإما (دار إسالم)  ،وإما (دار كفر)  ،وال دار غريمها كما ن ه

الفقهاء (أحكام أهل الذمة البن القيم (( )366/1اآلداب الشرعية البن مفلح . )190/1فإذا تقرر
نزل أحد احلُكْمّي (اإلسالم) أو (الكفر) على شخص أو أرض إاله
ذلك فليس ألحد من الناس أن يُ ِّ
إذا توفرت شروطهما ،وانتفت موانعهما (أي اإلسالم أو الكفر) .

الثاين :أن أحكام سياسة األمة وتدبريها يف شؤوهنا الداخلية واخلارجية ،كإعالن اجلهاد وإبرام

املعاهدات ،املخاطب يف ذلك هم :أولو أمر املسلمّي من :العلماء واألمراء ،وليس آلحادهم،
فاعتبار تلك البقعة (دار إسالم) أو (دار كفر) يقضي به أولو أمر املسلمّي وليس آلحادهم.
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ومصطلح (الدار) مصطلح إسالمي يقابله يف الوقت احلاضر مصطلح (الدولة) .وكانت مكة قبل فتح

النيب صلى عليه وسلم (دار كفر)  ،واملدينة بعد هجرته صلى هللا عليه وسلم (دار إسالم) وقال

تعاىل ":والذين تبوؤا الدار واإلميان  " ...اآلية .والدار أي :املدينة .أما تعريف دار اإلسالم عند عامة
الفقهاء فهي :البالد اليت تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم املسلم ،وتظهر فيها أحكام اإلسالم يف

احلاكم واحملكومّي ،بغض النظر عن أكثرية سكاهنا.

ودار الكفر :هي البالد اليت تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر ،وتظهر فيها أحكام الكفر يف

احلاكم واحملكومّي ،بغض النظر عن أكثرية سكاهنا .و (دار الكفر) و (دار احلرب) عند الفقهاء مبعىن

واحد ،أما كوهنا (دار كفر) فألن الغلبة والسلطة للكافر .وأما كوهنا (دار حرب) فهو ابلنسبة ملآهلا،
وتوقع احلرب منها ،حىت ولومل تكن هناك حرب فعلية مع (دار اإلسالم)  .وهذا األصل يف (دار

الكفر) أهنا (دار حرب) ما مل ترتبط مع دار اإلسالم بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك
غري من حقيقة دار الكفر .وحيسن التنبيه ههنا :أن
(دار كفر معاهدة)  ،وهذه العهود واملواثيق ال تُ ِّ
تعريف (دار الكفر) هو للدار األصلية اليت مل يسبقها إسالم ،وليست املتحولة من (دار اإلسالم) ،

فلينتبه له!.
أما أمريكا هل هي (دار حرب أم ال) ؟ اجلواب :أتسيساً على ما سبق فاجلواب فيه تفصيل:

أما ابلنسبة ملن دخلها من املسلمّي بتأشرية دخول (الفيزا) فهذا عهد وميثاق جيب الوفاء به ،وال حيل

ألحد دخلها من املسلمّي أن ينقض العهد وامليثاق حىت ولو كانت دولة الداخل إليها يف حرب
معها؛ قال هللا تعاىل ":وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسؤال " اإلسراء :آية -.34

()31/8

أما الدول اإلسالمية اليت دخلت يف عهود ومواثيق مع أمريكا ،تتضمن عدم االعتداء من الطرفّي؛
غري من حقيقة (دار الكفر) من حيث األحكام املتعلقة
فيجب الوفاء هبا ،وهذه العهود واملواثيق ال تُ ّ

هبا من :وجوب اهلجرة منها ،وحرمة البقاء فيها لغري ما ضرورة تستوجب ذلك من :الدعوة إىل هللا،
وتعلم ٍ
علم حيتاج إليه املسلمون ،أو تطبب ال يُنال يف بالد اإلسالم  ...وغريها من الضرورات.

غري من أحكام هللا شيئاً فما كان حمرماً يف
وأنبه إىل أن اختالف الدارين (دار اإلسالم ودار الكفر) ال يُ ّ
دار اإلسالم :كاألنفس واألعراض واألموال املعصومة ابإلسالم أو العهد واحملرمات :الراب والزىن

والسرقة  ...وغريها من احملرمات فهو حمرم يف دار الكفر قال الشافعي  -رمحه هللا  " :-ومما يوافق

التنزيل والسنة ،ويعقله املسلمون ،وجيتمعون عليه :أن احلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر،
واحلرام يف بالد اإلسالم حرام يف بالد الكفر ،فمن أصاب حراماً فقد حدهه هللا على ما شاء ،وال تضع

عنه بالد الكفر شيئاً "( .األم . )165/4وقال أيضاً ":ال فرق بّي دار احلرب ودار اإلسالم فيما

أوجبه هللا على خلقه من احلدود "( .األم . )354/7وقال الشوكاين  -رمحه هللا  " :-إن دار احلرب

ليست انسخة لألحكام الشرعية أو بعضها "( .السيل اجلرار  )552/4وأما الكتب اليت تناولت هذا
املوضوع فمنها( :جمموعة حبوث) للدكتور عبد الكرمي زيدان ،و (اختالف الدارين) إلمساعيل فطاين،

و (االستعانة بغري املسلمّي) للدكتور عبد هللا الطريقي ،و (تقسيم الدار يف الفقه اإلسالمي) ألخيك
اجمليب .عصمنا هللا وإايكم من الزلل يف القول والعمل .آمّي.
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مقاطعة حمالت (ماركس -سبنسر)

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/04/24هـ

السؤال

هلل احلمد ،فأان من املقاطعّي حملالت (ماركس وسبنسر) منذ أكثر من  15سنة تقريباً-؛ ألن هذه

احملالت تفتخر أبهنا تساهم يف متويل اجملهود احلريب اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،وعندما

أقول ألهلي وصديقايت أبن هذه احملالت يهودية يقولون الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يشرتي
منهم ،وأن أغلب احملالت األمريكيية والربيطانية ُمالكها يهود! فأقول هلم :نعم هذا صحيح ،ولكن

حمالت (ماركس وسبنسر) ابلذات تفتخر بتربعاهتا لليهود ،وللمجهود احلريب اإلسرائيلي ،لدرجة أن

هناك يهوداً معارضون هلذا احملل ،ويقومون مبظاهرات؛ ألهنم يتربعون للصهيونية من هذه احملالت،

خاصة يف بريطانيا ،وأننا يف زمن حرب معهم ،فال جيوز الشراء من حمالهتم .فما حكم الشراء من
حمالت ماركس وسبنسر؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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رأيك هو الصواب ،فال جيوز الشراء من احملالت التجارية اليت تدعم ومتول اليهود ،بل جيب ويتعّي
مقاطعتها؛ ألن اليهود حماربون للمسلمّي يف كل مكان ،إما حرابً عسكرية سياسية كما يف فلسطّي،

أو حرابً سياسية واقتصادية على مجيع الدول اإلسالمية ،وقد جاء يف األثر النهي عن بيع السالح يف
الفتنة انظر ما رواه البخاري يف كتاب :البيوع .ابب بيع السالح يف الفتنة وغريها ،.واملسلمون اليوم

ال يصنعون السالح فضالً أن يبيعوه للكفار ،وإمنا املعىن إعانتهم اقتصادايً بتشجيع منتجاهتم ،ال

سيما إذا وجد املسلم ما يقوم مقامها فيحرم عليه شراؤها  -وهذه فتوى كثري من العلماء اليوم يف

عامة الدول اإلسالمية -وإذا كان يف الشرع" :الدال على اخلري كفاعله" رواه الرتمذي ( )2670من
حديث أنس -رضي هللا عنه ،-فيكون عكسه كذلك ،أي الدال على الشر واملعّي عليه كفاعله،

وخاصة يف هذا العصر الذي تكالبت فيه األعداء على املسلمّي ،وأذكركم حبديث رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم" :-جاهدوا املشركّي أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم"رواه أبو داود (، )2504

والنسائي ( )3069من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-وأعظم قتال يستطيعه املسلمون مع ضعفهم
مقاطعة أعدائهم اقتصادايً ،والرد على أقاويلهم وشبهاهتم يف مجيع وسائل اإلعالم .وهللا أعلم.
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هل اإلسالم يعلِّم العنف؟

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/1/22هـ
السؤال

شخص نصراين يصر على أن اإلسالم يعلِّم العنف ،واستند إىل حديث الرجل األعمى الذي قتل أم
ولد كانت عنده؛ ألهنا كانت تقع يف النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأهدر النيب -صلى هللا عليه

وسلم -دمها ،أرجو التكرم بشرح احلديث؟ وما داللة هذا احلديث على ما يقول الرجل النصراين؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
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ِ ِ
يل بْ ُن َج ْع َف ٍر قَالَ َ:ح هدثَِين
احلديث أخرجه أبو داود ( )4361والنسائي ( )107 / 7من طريق إ ْمسَاع ُ
ِ ِ
الَ :ح هدثَِين ابْ ُن َعبه ٍ
يل َع ْن ُعثْ َما َن ال ه
اس  -رضي هللا عنهما -أَ هن أَ ْع َمى َكا َن
ش هح ِام عن ِع ْك ِرَمةَ قَ َ
إ ْس َرائ ُ
ول هِ
ت لَهُ أ ُُّم ولَ ٍد وَكا َن لَهُ ِم ْنـها ابـنَ ِ
َعلَى َع ْه ِد ر ُس ِ
صلهى ه
ت تُكْثِ ُر
ان َوَكانَ ْ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -وَكانَ ْ
َ ْ
اَّلل َ -
َ
َ َ
ول هِ
الْوقِ َيعةَ بِر ُس ِ
صلهى ه ِ ه
اها فَ َال تَـ ْنـتَ ِهي ،فَـلَ هما
سبُّهُ فَـيَـ ْز ُج ُرَها فََال تَـ ْنـ َزِج ُر َويَـ ْنـ َه َ
اَّلل َ -
َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -وتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صلهى ه
ت إِ َىل ال ِْم ْغ َو ِل
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَـ َوقَـ َع ْ
ات لَْيـلَة ذَ َك ْر ُ
َكا َن َذ َ
َصِ ْرب أَ ْن قُ ْم ُ
ت النِ ه
ت فيه فَـلَ ْم أ ْ
هيب َ -
ت قَتِ ًيال فَ ُذكِر َذلِ َ ِ
ضعتُهُ ِيف بطْنِها فَاته َكأ ُ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
َصبَ َح ْ
ْت َعلَْيه فَـ َقتَـ ْلتُـ َها فَأ ْ
فَـ َو َ ْ
َ َ
هيب َ -
َ
ك للنِ ِّ
ِ
ش ُد ه
ال
ام فَأَقـْبَ َل ْاألَ ْع َمى يَـتَ َدلْ َد ُل .فَـ َق َ
فَ َج َم َع النهاسَ َ،وقَ َ
ال أَنْ ُ
اَّللَ َر ُج ًال ِيل َعلَْيه َح ٌّق فَـ َع َل َما فَـ َع َل إِهال قَ َ
اَّلل أ ََان ص ِ
ول هِ
ت ِيب لَ ِطي َفةً رفِي َقة ً،وِيل ِم ْنـها ابـنَ ِ
ان ِمثْل اللُّ ْؤلَُؤتَ ْ ِ
ّي،
َاي َر ُس َ
ت أُ هم َولَ ِديَ ،وَكانَ ْ
احبُـ َها َكانَ ْ
َ َ ْ
َ
َ
ُ
ِ
ت
اها فَ َال تَـ ْنـتَ ِهيَ ،وأَ ْز ُج ُرَها فَ َال تَـ ْنـ َزِج ُر ،فَـلَ هما َكانَ ْ
هها َكانَ ْ
يك َوتَ ْشتُ ُم َ
ت تُكْثِ ُر ال َْوقِ َيعةَ فِ َ
ك ،فَأ َْهنَ َ
َولَكنـ َ
ْت َعلَْيـ َها َح هىت قَـتَـ ْلتُـ َها
ك فَـ َوقَـ َع ْ
ض ْعتُهُ ِيف بَطْنِ َها فَاته َكأ ُ
ت إِ َىل ال ِْم ْغ َو ِل فَـ َو َ
ت فِ َ
الْبَا ِر َحةُ ذَ َك ْرتُ َ
يك ،فَـ ُق ْم ُ

ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم " :-أ ََال ا ْش َه ُدوا أَ هن َد َم َها َه َد ٌر" ،ورجال إسناد هذا احلديث
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
اَّلل َ -
ثقات ،وقد أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ، )394 / 4من طريق إسرائيل به وقال :هذا حديث

صحيح اإلسناد
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على شرط مسلم ومل خيرجاه .وهذه القصة ميكن أن تكون هي اليت جاء ذكرها خمتصرة فيما رواه
الشعيب عن علي  -رضي هللا عنه :-أن يهودية كانت تشتم النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتقع فيه،
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -دمها .رواه أبو داود ()4362
رجل حىت ماتت ،فأبطل رسول هللا َ -
فخنقها ٌ
 ،ويف رواية عن الشعيب قال" :كان رجل من املسلمّي  -يعين أعمى  -أيوي إىل امرأة يهودية،
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -وتؤذيه ،فلما كان
فكانت تطعمه وحتسن إليه ،فكانت ال تزال تشتم النيب َ -
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-فنشد الناس يف
ليلة من الليايل خنقها فماتت ،فلما أصبح ذُك َر ذلك للنيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-دمها.
أمرها ،فقام األعمى فذكر أمرها فأبطل النيب َ -
وقوله يف احلديث أم ولد :حيتمل أن تكون زوجة له أو مملوكة ،والظاهر أهنا كانت كافرة ،وكان هلا
العهد مبلك املسلم إايها أو بتزوجه هبا ،فإن أزواج املسلمّي من أهل الكتاب هلم حكم أهل الذمة
ابلعصمة ،ويبعد أن تكون مسلمة؛ ألن مثل هذا السب الدائم ال يفعله مسلم إال عن ردة.

()37/8
"يزجرها" :أي مينعها "فال تنزجر" :أي فال متتنع" .املِ ْغ َول" :ابلغّي املعجمة :سيف قصري يشتمل به
الرجل حتت ثيابه فيغطيه ،وقيل :حديدة هلا حد ماض .ويف رواية" :معول" وهي :آلة حديدية

تستعمل للحفر يف األرض أو اجلبل فاتكأ عليها :أي حتامل عليها" ،أنشد هللا رجالً" :أي أسأله ابهلل

وأقسم عليه "يتدلدل" :أي يضطرب يف مشيه" ،دمها هدر" :اهلدر الذي ال يضمن بقصاص وال دية
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم،-
وال كفارة ،وقد استُد َل هبذا احلديث أن الذمي يقتل إذا سب الرسول َ -
وينتقض عهده بذلك حيث أهدر النيب -صلى هللا عليه وسلم -دم هذه املرأة وأبطله ،ويظهر أن
هذه املرأة كانت ذمية ،وكانت تكثر الوقيعة ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وكانت أم ولد هلذا
الرجل األعمى فينهاها ويزجرها فال تنتهي وال تنزجر فعند ذلك قتلها ،قال ابن تيمية :وهذه املرأة إما

صلهى
أن تكون زوجة هلذا الرجل أو مملوكة له ،وعلى التقديرين فلو مل يكن قتلها جائزاً ه
لبّي النيب َ -
ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -له أن قتلها كان حمرماً ،وأن دمها كان معصوماً .....فلما قال " :اشهدوا أن دمها
هدر" ،واهلدر الذي ال يضمن وال دية وال كفارة علم أنه كان مباحاً مع كوهنا ذمية ،فعلم أن السب
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -إمنا أهدر دمها عقب إخباره أبهنا قتلت ألجل
أابح دمها ،السيما والنيب َ -
السب ،فعلم أنه املوجب لذلك ،والقصة ظاهرة الداللة يف ذلك.
قال السندي :وفيه دليل على أن الذمي إذا مل يكف لسانه عن هللا ورسوله فال ذمة له فيحل قتله

وهللا أعلم.

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-إن كان مسلماً
وقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع أن ساب الرسول َ -
فإنه يكفر ويقتل بغري خالف ،وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم ،وإن كان ذميًّا فإنه يقتل أيضاً يف
مذهب مالك وأهل املدينة ،وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث.
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -أو تنقصه -
قال ابن حنبل :مسعت أاب عبد هللا يقول :كل من شتم الرسول َ -

مسلماً كان أو كافراً  -فعليه القتل ،وأرى أن يقتل وال يستتاب ،وقال :مسعت أاب عبد هللا يقول :كل

من نقض العهد وأحدث يف اإلسالم حداثً مثل هذا رأيت عليه القتل ،ليس على هذا أعطوا العهد
صلهى
والذمة ،وكذلك قال أبو الصفراء :سألت أاب عبد هللا عن رجل من أهل الذمة شتم الرسول َ -
ه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -ماذا عليه؟ قال :إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
مسلماً كان أو كافراً ،وقال يف رواية عبد هللا وأيب طالب ،وقد سئل عن شتم النيب َ -
َو َسله َم -قال :يقتل ،قيل له :فيه أحاديث؟ قال :نعم أحاديث كثرية منها :حديث األعمى الذي قتل
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم.-
املرأة ،قال :مسعتها تشتم النيب َ -
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ومن خالل ما سبق يتبّي أن هذه املرأة اليت سبت الرسول وأكثرت الوقيعة فيه قد نقضت عهدها
وأصبحت غري معصومة الدم فحل قتلها ،وأما كون هذا الرجل هو الذي ابشر قتلها؛ فهي إن كانت
ِ
يموا
مملوكة له فقد جاء ما يدل أن السيد له أن يقيم احلد على أرقائه كما جاء يف احلديث " :أَق ُ

ب َعلِ ٌّي -
ود َعلَى َما َملَ َك ْ
ا ْحلُ ُد َ
ت أ َْميَانُ ُك ْم " أخرجه أمحد ( ، )698ويف صحيح مسلم (َ )1705خطَ َ
ال" :اي أَيُّـها الن ِ
َحصن ِم ْنـ ُهم ومن َمل ُْحي ِ
ِ
ص ْن ،" ...
رضي هللا عنه -فَـ َق َ َ َ
يموا َعلَى أَ ِرقهائ ُك ْم ا ْحلَ هد َم ْن أ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ
هاس أَق ُ
ُ
وإن كانت زوجة ذمية فيكون هذا الرجل قد محلته غريته الدينية على قتلها ،حيث مل يصرب ملا أكثرت

من سب الرسول والوقيعة فيه -صلى هللا عليه وسلم -وهو ينهاها ويزجرها فلم تستجب ،وملا علم
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -بذلك مجع الناس ،وحبث عن قاتلها حىت أخربه هذا الرجل مبا
الرسول َ -
حدث وصدقه الرسول -صلهى ه ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ليس
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -مبا قال ،والرسول َ -
كغريه فهو مؤي ٌد ابلوحي من هللا ،واحلاصل أن هذه القصة ليس فيها ما يدل على العنف ،بل إن هذه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -معناه االستخفاف
املرأة فعلت ما يوجب القتل؛ ألن سب الرسول َ -
واالستهانة به وتكذيب ما جاء به....؛ فإن صدر من مسلم فهو كفر وردة ،وإن صدر من ذمي فهو
نقض للعهد.
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صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -تعلق به عدة حقوق :حق هللا سبحانه من
يقول ابن تيمية :إن سب النيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-وعادى أفضل أوليائه وابرزه ابحملاربة ،ومن حيث طعن يف
حيث َك َف َر برسوله َ -
كتابه ودينه فإن صحتهما موقوفةٌ على صحة الرسالة ،ومن حيث طعن يف ألوهيته فإن الطعن يف
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -طعن يف ِ
تكذيب هلل -تبارك وتعاىل -وإنكار لكالمه
املرس ِل وتكذيبه
ٌ
وأمره وخربه وكثري من صفاته ،وتعلق به حق مجيع املؤمنّي من هذه األمة ،ومن غريها من األمم فإن

مجيع املؤمنّي مؤمنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرهتم به بل عامة اخلري الذي
يصيبهم يف الدنيا واآلخرة بواسطته وسفارته ،فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآابئهم

وأبنائهم وسب مجيعهم ،كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأوالدهم وآابئهم والناس أمجعّي ،وتعلق به
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -من حيث خصوص نفسه ،فإن اإلنسان تؤذيه الوقيعة يف
حق رسول هللا َ -
عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله ،وأكثر مما يؤذيه الضرب بل رمبا كانت عنده أعظم من اجلرح وحنوه،
وعلو قدره لينتفعوا بذلك يف الدنيا واآلخرة،
خصوصاً من جيب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه ُ

فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله ،فإن قتله ال يقدح عند الناس يف نبوته ورسالته وعلو
قدره ،كما أن موته ال يقدح يف ذلك خبالف الوقيعة يف ِعر ِ
ضه فإهناقد تؤثر يف نفوس بعض الناس من
ْ
النُّفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إمياهنم ويوجب هلم خسارة الدنيا واآلخرة.
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واألصل أن إقامة احلدود والقصاص واجلناايت إىل السلطان؛ فقد كانت احلوادث ترفع إىل النيب -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -مث إىل خلفائه من بعده .وما وقع يف هذه احلادثة من النوادر واملتأمل  -بعّي
َ
اإلنصاف والبعد عن اهلوى واملقاصد السيئة  -يف تشريعات اإلسالم وأحكامه جيد أهنا مبنية على
الرمحة والعدل واإلحسان والرفق ،قال هللا -عز وجل:-
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ِ
ّي" [األنبياء ، ]107 :وقال تعاىل" :إِ هن ه
اَّللَ َأي ُْم ُر ِابل َْع ْد ِل واإلحسان
"وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِهال َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
َ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَـ ْغيِ" [النحل ، ]90 :وجاءت الشريعة حبفظ
َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ

األنفس واألموال واألعراض والوفاء ابلعهود واملواثيق ،ففي حجة الوداع قال النيب -صلى هللا عليه
ِ ِ
اض ُك ْم َعلَْي ُك ْم َح َر ٌام َك ُح ْرَم ِة يَـ ْوِم ُك ْم َه َذاَ ،وَك ُح ْرَم ِة َش ْه ِرُك ْم
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
وسلم" :-أ ََال إ هن د َم َ
َه َذاَ ،وَك ُح ْرَم ِة بَـلَ ِد ُك ْم َه َذا " أخرجه أمحد ح ( ، )18198ويف بعض غزوات النيب -صلى هللا عليه
ول هِ
الص ْبـي ِ
اَّلل َعلَْي ِه وسلهمَ -عن قَـ ْت ِل النِّ ِ ِ
ان.
وسلم -رأى امرأة مقتولة فَـنَـ َهى َر ُس ُ
صلهى هُ
اَّلل َ -
ساء َو ّ َ
ََ َ ْ
َ
أخرجه البخاري ( ، )3015ومسلم ( ، )1744وأخرج البخاري ( )3166من حديث عب ِد هِ
اَّلل بْ ِن
َْ
َعم ٍرو -ر ِ
صلهى ه
ض َي ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
ِح َرائِ َحةَ
الَ " :م ْن قَـتَ َل ُم َع َ
اه ًدا َملْ يَر ْ
هيب َ -
ْ
َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َماَ -ع ْن النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -يتألف أهل
رية أ َْربَع َ
ّي َع ًاما "وكان النيب َ -
ا ْجلَنهةَ ،وإِ هن ِرحيَ َها تُ َ
وج ُد م ْن َمس َ
ول هِ
ِ
ي بِر ُس ِ
صلهى
اَّلل َ -
الكتاب وال يقابل إساءهتم ابلعقوبة؛ فعن أنس -رضي هللا عنه -قال َم هر يَـ ُهود ٌّ َ
ول هِ
صلهى ه
ه
ال
ك ،فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
ك ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َق َ
ال :ال ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :-و َعلَْي َ
ام َعلَْي َ
اَّلل َ -
سُ
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
اَّلل أ ََال
ك قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول؟ قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم :-أَتَ ْد ُرو َن َما يَـ ُق ُ
َر ُس ُ
ال :ال ه
ام َعلَْي َ
سُ
اَّلل َ -
الَ :ال إِ َذا سلهم َعلَي ُكم أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب فَـ ُقولُوا َو َعلَْي ُك ْم .أخرجه البخاري ( ، )6926ويف
نَـ ْقتُـلُهُ قَ َ
َ َ ْ ْ ُ
شةَ
الصحيحّي البخاري ( ، )6024ومسلم ( )2165من حديث َعائِ َ
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ول هِ
ط ِمن الْيـه ِ
ر ِود َعلَى ر ُس ِ
صلهى ه
ض َي ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َقالُوا
اَّللُ َع ْنـ َها -قَالَ ْ
تَ :د َخ َل َر ْه ٌ ْ َ ُ
اَّلل َ -
َ
َ
ِ
ه
ال
ت :فَـ َق َ
ْتَ :و َعلَْي ُك ْم ال ه
ال ه
ام َوالل ْعنَةُ قَالَ ْ
ت َعائ َ
ام َعلَْي ُك ْم ،قَالَ ْ
شةُ -رضي هللا عنها :-فَـ َف ِه ْمتُـ َها فَـ ُقل ُ
سُ
سُ
رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ب ِّ
شةُ إِ هن ه
ْتَ :اي
اَّللَ ُِحي ُّ
"م ْه ًال َاي َعائِ َ
الرفْ َق ِيف ْاأل َْم ِر ُكلِّ ِه" ،فَـ ُقل ُ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :-
َُ
ِ
ِ
ول ه
ول ه
صلهى ه
ْت َو َعلَْي ُك ْم"،
الَ :ر ُس ُ
اَّلل أ ََوَملْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا؟ قَ َ
َر ُس َ
اَّللُ َعلَيْ ِه َو َسله َم" :-قَ ْد قُـل ُ
اَّلل َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ومل يعاقبهم ملصلحة أتليفهم،
والسام :هو الدعاء ابملوت ،وقد تركهم النيب َ -
يح يف السب بل هو دعاء ابملوت الذي ال بد منه وهللا أعلم.
وألن هذا القول منهم ليس بصر ٍ

وإن كان بعض العلماء استدل حبديث أنس وعائشة -رضي هللا عنهما -على أن أهل الذمة ال
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-؛ ألن ما هم فيه من الكفر أعظم ،وهو قول
يقتلون مبجرد السب للنيب َ -
الكوفيّي وأيب حنيفة والثوري ،ولعلهم ال يرون صحة ما جاء يف حديث األعمى السيما وأن مداره

على عثمان الشحام وهو وإن كان بعض األئمة وثقه ،فقد تكلم فيه حيىي بن سعيد القطان ،فقال:

عثمان الشحام تعرف وتنكر ومل يكن عندي بذاك ،وقال النسائي :ليس ابلقوي.
وهللا أعلم ،هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يطرد اليهود من منتداه؟
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

تقين حبت ،أي ال يبحث أي مواضيع خارجة عن
أان مشرف عام على منتدى كبري ،وهذا املنتدى ٌّ
ِ
طبعا هو منتدى مفتوح للجميع ،ويشرتك لدينا
املواضيع التّقنية ،مثل املواضيع الدينية أو غريهاً ،
علي بعض األعضاء ويطالبونين بطردهم ،وأان أقول:
بعض العرب من النصارى،
وأحياان يهود ،يضغط ه
ً
ما دمنا مل نر منهم أي سوء ومل يتعدوا أب ًدا على اإلسالم ،فلماذا يتم طردهم؟ يقول :إن جمرد السماح
هلم ابالشرتاك والسماح هلم ابالستفادة من معلومات املنتدى هو تعاون معهم ،وال جيوز ,وأنت آمث

عليه! فأردت تربئةً للذمة استفتاءكم....هل أقوم بطردهم؟ أفيدوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن التعاون يف املواضيع املفيدة كتعاون أصحاب االختصاص الواحد ،كاألطباء مثالً ،أو املهندسّي

مجيعا مسلمّي ،بل هذا التعاون من الرب الذي أيمران به ديننا
هو أمر طيب ،وال يشرتط أن يكونوا ً
هِ
(ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِّمن ِد َاي ِرُك ْم
حىت مع الكفار غري املعادين؛ َ
اَّللُ َع ِن الذ َ
وه ْم
أَن تَ َُّ
رب ُ
ِِ
َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي) [املمتحنة. ]8 :
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
وال خيفى فوائد هذه املنتدايت من الناحية التقنية ،وهي خري مثال على خلق املسلم واهتمامه ابلعلم
وتقدميه ملن حيتاجه ،وهي تعطي صورة خرية للمسلم احلق ،ورمبا أدت إىل هداية غري املسلمّي.
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وأما إذا تبّي أن املستفيد من هذه التقنيات يسيء استخدامها أو يصدر منهم ما يسيء إىل ديننا فإنه
مسلما أو غري
يف هذه احلالة يتعامل معهم مبا أمر به ديننا من نصحهم وبيان احلق هلم ،سواء كان ً

عوان له على اإلمث
مسلم ،وإذا مل يفلح معه ذلك وتكررت منه اإلساءة وكانت هذه املعلومات ً
والعدوان فال يسوغ تقدميها له بل حيجب عنها؛ لقوله سبحانه( :والَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان)
َ ُ َ
َ ََ
[املائدة. ]2 :

نسأل هللا تعاىل -كل خري ،وأن يوفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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السرقة من اليهود

اجمليب د .عبد الغين بن أمحد التميمي
أستاذ يف السنة وعلومها
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

شيخنا الفاضل :تعلمون األوضاع السائدة يف فلسطّي ،احتالل ،وقهر ،وتعذيب  ...وأيضاً لدينا

عمال يعملون داخل اخلط األخضر عند متعهدين يهود .ما حكم سرقة اليهود يف فلسطّي بشكل

عام ،وسرقة هذه العمالة من الذين استأمنوهم بشكل خاص؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األخ السائل:

أوالً :ال جيوز دعم اليهود احملاربّي املغتصبّي أبي نوع من أنواع الدعم أو ما يتقوون به على املسلمّي.

اثنياً :من ذلك العمل يف مصانعهم أو مزارعهم ،أو غريه؛ ألن ذلك يصب ضمن معاونتهم ،ويؤدي

إىل مواالهتم وحمبتهم ،والتآلف والتعايش معهم.

اثلثاً :ال جتوز سرقتهم بشكل عام؛ ألن هذه ليست من أساليب جهادهم وإضعافهم ،بل املقصود هبا
نفع نفسه ال إضعاف عدوه ،إال غذاء كان ضمن خطة تتفق عليها فصائل املقاومة أو بعضها.

رابعاً :من أؤمتن على عمل أو مصلحة أو حنوها ال جيوز أن خيون أمانته ،ولو مع حريب ،لقول النيب -
صلى هللا عليه وسلم":-أ ّد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك" وهللا -تعاىل -أعلم.
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القبض على اجملاهدين وتعذيبهم
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/10/29هـ

السؤال

ما حكم من يقبض على جماهد ترك ماله وعمله وبيته وأوالده وملذات الدنيا ومغرايهتا ،وذهب

ليجاهد مع إخوانه يف العراق ضد اليهود والنصارى ،وقد سفكوا دماء إخوانه املسلمّي ،وانتهكوا

أعراض أخواته املسلمات ،وعذبوا ونكل هبم ،هل جيوز منعه وسجنه وتعذيبه ألنه اختار طريق اجلهاد؟
بينما تفرش األرض ،وتوزع اهلدااي ،وميجد املغين املاجن أو الالعب وغريمها؟!

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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جيب أن يُعلم أن دعوة الكافر إىل اإلسالم بتألُّفه وتعريفه أبحكام الشرع ومقاصده ،مقدم على قتله

ومقاتلته ،ودعوته إىل اإلسالم قبل القتال أو بعده ال يقل أجرها عن أجر قتله إذا امتنع عن اإلسالم
ِ
ِ
هع ْم" .أخرجه
ففي احلديثَ :
ك ِمن أ ْن يَ ُكو ُن لَ َ
ري لَ َ
ي هللاُ بِ َ
ك محُْ ُر النـ َ
ك َر ُج ًال واح ًدا َخ ٌْ
"ألَ ْن يَـ ْهد َ
البخاري ( )3701ومسلم ( . )2406ومن املعلوم يف أحكام اجلهاد أن الكافر مىت رغب يف

الدخول يف الدين أو نطق ابلشهادة ،وجب الكف عن قتاله ،وأتمينه حىت يسمع كالم هللا ،وال جيوز
يل هِ
هِ
ض َربْـتُ ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل فَـتَـبَـيهـنُوا َوال تَـ ُقولُوا لِ َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ُم
آمنُوا إِذَا َ
ين َ
التشكيك يف قصده؛ َ
(اي أَيُّـ َها الذ َ
سالم لَس َ ِ
ض ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا[ ). . .النساء :من اآلية . ]94أما إذا بدأ العدو
ت ُم ْؤمنًا تَـ ْبـتَـغُو َن َع َر َ
ال ه َ ْ
يل هِ
(وقَاتِلُوا ِيف َسبِ ِ
اَّلل
املسلمّي ابلقتال أو مل يقبل دعوة احلق اليت عرضت عليه وجب قتله ومقاتلته؛ َ
ب الْمعتَ ِدين* واقْـتُـلُوهم حي ُ ِ
هِ
ِ
ِ
وه ْم ِم ْن
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ ْ َْ
ين يُـ َقاتلُونَ ُك ْم َوال تَـ ْعتَ ُدوا إِ هن ا هَّللَ ال ُحي ُّ ُ ْ َ َ
الذ َ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم َوال ِْف ْتـنَةُ أَ َش ُّد ِم َن الْ َق ْت ِل) [البقرة . ]191 -190 :والشك أن قتال أمريكا وحلفائها
َح ْي ُ
يف العراق قتال مشروع وعمل مربور ،ومن قتله األمريكان وحلفاؤها من املسلمّي فله أجر شهيدين-
إن شاء هللا -كما جاء يف حديث قيس بن مشاس ،يف سنن أيب داود ( : )2488ملا جاءت أم خالد
تسأل عن ابنها وهو ٌ
َج ُر َش ِهي َديْ ِن".
مقتول ،فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ابْـنُ َ
ك لَهُ أ ْ
"ألَنههُ قَـتَـلَهُ أ َْهل ِ
الكتَ ِ
اب" .فاهلل هللا اي أهل العراق خاصة ،أثخنوا
قالت :وِملَ ذلك اي رسول هللا؟ فقالَ :
ُ
ِ هِ
الرقَ ِ
ب ِّ
اب
يف األمريكان ً
ين َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
وأسرا ،وال أتخذكم يف ذلك لومة الئم؛ (فَِإذَا لَقيتُ ُم الذ َ
قتال ً
َح هىت إِذَا
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ِ ِ
ِ
ب أ َْوَز َارَها[ ). . .حممد :من اآلية]4
وه ْم فَ ُ
اء َح هىت تَ َ
أَثْ َخ ْنـتُ ُم ُ
ض َع ا ْحلَْر ُ
شدُّوا ال َْوَاث َق فَإ هما َمنًّا بَـ ْع ُد َوإ هما ف َد ً
ضا ،فإنكم مهما اختلفت توجهاتكم تقفون
 .واحذروا أن يوقع عدوكم الفتنة بينكم فيقتل بعضكم بع ً

اليوم أمام عدو مشرتك يريد أن يستأصل شأفتكم ،وأيخذ خرياتكم ،ويفسد عليكم دينكم ودنياكم،
وهللا يقول لعباده املؤمنّيِ :
ربوا إِ هن ه
يعوا ه
ازعُوا فَـتَـ ْف َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوال تَـنَ َ
ب ِرحيُ ُك ْم َو ْ
اَّللَ
(وأَط ُ
َ
شلُوا َوتَ ْذ َه َ
اصِ ُ
َم َع ال ه ِ
ين) [األنفال. ]46 :
صاب ِر َ

()50/8

أما الشباب غري العراقيّي فال أنصح بذهاهبم للقتال هناك ،وإمنا عليهم العمل بنصرة إخواهنم ،وهم
مقيمون يف أوطاهنم مبا يستطيعونه من مال أو رأي ومشورة ،أو دعاء ،أو طعام ودواء ،فنصرهتم هبذه

األمور أهم وأوىل من الذهاب للقتال معهم ،فهم إىل الدعم هبذه األمور أحوج من غريها ،وجيب أن
نستفيد -معشر املسلمّي -من واقع اجلهاد يف أفغانستان مع االحتاد السوفييت ،ولقد كان قادة

اجملاهدين آنذاك (رابين وسيهاف وحكمت اير) يقولون :لسنا حباجة للرجال غري األفغان ،وإمنا حنن

حباجة ماسة إىل الدعم ابملال والدعاء .فكان هذا عّي الصواب واحلكمة ،وليته مت -غري أن محاس
شباب العرب وعاطفتهم طغت على حكمة وشجاعة العجم ،فكان ما كان مما أصاب العامل كله

وشعواب مما ال جيهله اليوم إنسان ،لقد اجتيح بسبب هذا يف مدة وجيزة
واملسلمّي خاصة حكومات
ً

دولتان (أفغانستان والعراق)  ،قتل وجرح ،وشرد فيها مئات األلوف من األنفس الربيئة ،عالوة على
انتهاك األعراض وإفساد األموال واملمتلكات ما هللا به عليم ،وال يزال احلبل على اجلرار ،فالدور

قادم -إال أن يشاء هللا -على دول اجلوار ،وكل ما حصل وحيصل للمسلمّي من كل مكان من الذل
واهلوان والتخلف إمنا هو بسبب املعاصي والذنوب من عامة احلكومات والشعوب ،وصدق هللا
اَّلل ال يـغِري ما بَِقوٍم ح هىت يـغِريوا ما ِأبَنـ ُف ِس ِهم وإِذَا أَراد ه ِ ٍ
وءا فَال َم َر هد لَهُ َوَما َهلُ ْم
العظيم( :إِ هن هَ ُ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َ
اَّللُ ب َق ْوم ُس ً
ِ ِِ ِ
معا،
م ْن ُدونه م ْن َو ٍال) [الرعد :من اآلية . ]11ومن أعظم هذه املعاصي اجلهل ابلدين والدنيا ً
وأعظم اجلهل ابلدين اجلهل بتوحيد هللا من بناء األضرحة على القبور والدعاء عندها ،والطواف
عليها ،وتشريع القوانّي واألنظمة بتحرمي ما أحل هللا ،وإابحة ما حرم هللا ،واحلكم هبا والتحاكم إليها،
وهذا اجلهل له مظهران:
( )1مظهر روحي شخصي -بفضل هللا أمسكناه.
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( )2وآخر مدين -مع األسف فرطنا به وأضعناه ،فراح بعضنا يبكيه ،والبعض اآلخر جاهل به،
معرض عنه كأنه ال يعنيه ،أو ما يدري هؤالء وأولئك أن جهلهم أبحكام أدى هبم إىل رهبانية كرهبانية

النصارى؛ (دع ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر)  .فصاروا ال يتناهون عن منكر فعلوه ،وال يتناصحون
فيما يصلح العباد والبالد من أمور احلياة كالطب واهلندسة ،والصناعة ،والزراعة ،وسائر اخلدمات
وفعال ،وحصروه مبظاهر العبادة من صالة
قوال ً
الضرورية ،ونتيجة جهلهم ابلدين أخرجوها منه ً
وصيام ،وصدقة ،وإحسان ،بل راح بعض الناس نتيجة جهله ينظر إىل أن كثرة ورود النصوص

الشرعية يف موضوع ما ،وقلتها يف موضوع آخر تدل على أمهية هذا على ذاك ،وتقدميه عليه لكثرة ما

ورد فيه من نصوص؛ كاجلهاد يف سبيل هللا ورد فيه من النصوص الشرعية من القرآن والسنة ما يكاد

يساوي أو يزيد على ما ورد يف الصالة والزكاة ،مع أهنما من أركان اإلسالم ،وإذا كانت الصالة عماد
مقياسا لألمهية لكان
الدين فإن اجلهاد فرع عنها ال يصح إال هباً ،
وأيضا لو كانت الكثرة والقلة ً

السواك للناس أهم من الشورى ،ومعرفة املواريث أهم من دراسة الطب ،وإعفاء اللحية أوىل من

الزراعة والصناعة ،وهكذا ،فالشورى والطب واهلندسة والصناعة ،والزراعة مل يرد فيها من النصوص
الشرعية جمتمعة عشر ما ورد يف صدقة التطوع ،مع أن تعلم مثل هذه الفنون وتعليمها من فروض

الكفاية ،لو أمجع أهل بلد على ترك واحد منها وجب على احلاكم الشرعي قتاهلم ،خبالف لو تركوا

صدقة التطوع ،لقد بلغت احلماسة والغرية عند الشباب مبلغها حىت غطت على العقل والروية -أو
كادت -فراحوا أيخذون بفتاوى العلماء السابقّي ،وكأهنم يعيشون حتت ظل اخلالفة الراشدة أو
بعدها حّي كان هارون الرشيد خياطب السحابة( :أمطري حيث شئت فسيأتيين خراجك)  .ونسوا

أهنم يعيشون زمن الضعف والفرقة ،ففي كل شرب من املعمورة أمري للمؤمنّي ومنرب ،إن أول ما
يصطدم به هؤالء الشباب إغالق احلدود
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أمامهم ،فال ميكن هلم أن يعربوها إىل دولة أخرى دون جواز وأتشرية ،ولن يستطيعوا احلصول عليها
إال بعد تعب واحتيال وتعريض أنفسهم للسجن والتعذيب قبل خروجهم أو بعد عودهتم إن عادوا،
وإن كان األوىل عدم اخلروج من بالدهم؛ غري أن سجنهم وتعذيبهم لو خرجوا حرام ال جيوز ،قد

ِ
مؤذان ابلعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة ه ِ
ّي
يكون نصرة للعدو وصدًّا عن سبيل هللا ً
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
(والذ َ
ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاان َوإِ ْمثًا ُمبِينًا) [األحزاب . ]58 :وهللا أعلم.
سبُوا فَـ َقد ْ
َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
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حراسة املسلم للكافر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/05/09هـ

السؤال

عرض ابن عم زوجي  -وهو غري مسلم -عمالً على زوجي ،أبن يكون له حارساً شخصياً ليتوىل

محايته ،هل جيوز لزوجي قبول مثل هذا العمل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز للمسلم أن يعمل عند الكافر أجرياً وعكسه كذلك ،مثال األول فعل النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -وصحابته  -رضي هللا عنهم  -مع املشركّي وعامة الكفار ،فقد كانوا يبايعوهنم ويؤاجروهنم،
فآجر علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -نفسه من كافر ليسقي له كل يوم بتمرة .انظر :الرتمذي

( ، )2473ومات رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعري.
انظر :البخاري ( ، )2916ومسلم ( ، )1603ومثال الثاين :استئجار النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -يوم اهلجرة عبد هللا بن أريقط وهو مشرك يومئذ ليدله الطريق .انظر :البخاري (، )2263

وعلى هذا جيوز لزوجك أن يعمل عند ابن عمه حارساً له ولو كان كافرا ،وكذلك عكسه ما دام أميناً
وأيمنه على نفسه .وهللا أعلم.
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اختطاف األجانب وقتلهم
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/04/30هـ

السؤال

لقد ظهرت يف اآلونة األخرية عمليات قتل األجانب واختطافهم داخل البالد اإلسالمية ،وآخرها ما
حصل يف الرايض ،فما رأي فضيلتكم مبثل هذه األعمال؟

اجلواب

لقد مسعنا وقرأان ما اندت به هذه الفئة الضالة اجملرمة من اختطاف أحد األمريكان املستأمنّي يف

ستجب مطالبهم ،وهذا فعل شنيع وجرمية نكراء
الرايض ،وهتديدهم بقتله يف موعد حددوه إن مل تُ َ

أيابها الشرع والعقل والشهامة والرجولة والعرف ،أما الشرع فيحرم قتل النفس املعصومة إال حبقها،

فهذا الرجل األجنيب املختطف دخل البالد بعهد وأمان ،ففي صحيح البخاري ( )3166عن عبد

هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :من قتل معاهداً مل يرح

رائحة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعّي عاماً" وكل األجانب  -غري املسلمّي  -الذين يعملون

يف اململكة مستأمنون ،قدموا واستقدموا حلاجتنا إليهم ،يقول ابن القيم يف كتابه أحكام الذمة:

"املستأمن هو الذي يقدم بالد املسلمّي من غري استيطان هلا "يعين إقامة دائمة" ،وهم أربعة أقسام:

رسل ،وجتار ،ومستجريون حىت يعرض عليهم اإلسالم ،وطالبو حاجة من زايرة أو غريها ،وحكم
هؤالء (األصناف)  ،أال ينافروا وال يقتلوا ،وال تؤخذ منهم اجلزية ،ويعرض على املستجري منهم
اإلسالم والقرآن ،فإن دخل فيه فذاك ،وإن أحب اللحاق مبأمنة أحلق به" أ .هـ.
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أما العقل السليم فال يفارق الشرع ،بل هو مالزم له يف كل حال ،فالعقل الصريح مع النقل الصحيح

دوما وأبداً ،أما العقل البليد األمحق فهو ينأى عن احلق واهلدى ،أما الشهامة والرجولة فال جتتمع مع
اخليانة والغدر .فما ذنب هذا املستأمن الربيء يؤخذ جبريرة غريه وهللا  -تعاىل  -يقول" :وال تزر

وازرة وزر أخرى" [األنعام. ]164:

والعرف احملمود ضمن دائرة الشرع ،والقاعدة تقول( :ما عرف عرفاً كما اشرتط شرطاً) وإكرام

الغريب واحرتامه معلوم يف اتريخ األمة العربية يف اجلاهلية واإلسالم ،ففي اجلاهلية كانت تقوم احلروب

بّي القبائل عندما متس كرامة الضيف والغريب ،مث جاء اإلسالم ،ودعا إىل إكرام الغريب ،بل ودعوته

وتعليمه اإلسالم إن رغب ذلك دون إكراه ،قال -تعاىل " :-وإن أحد من املشركّي استجارك فأجره
حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ذلك أبهنم قوم ال يعلمون" [التوبة. ]6:
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فأين هؤالء القتلة قساة القلوب من هذه النصوص الشرعية من القرآن والسنة؟ إن كانوا يقصدون
اخلري -كما يزعمون -فإن قتل األبرايء أو ترويعهم ،وتضييع وإهدار األموال املعصومة بعصمة دماء
أهلها ملن أعظم الفساد يف األرض الذي ال ينفع معه عمل ما مل يتب صاحبه منه توبة نصوحاً.
وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ،ويتعّي على ويل األمر تطبيق شرع هللا على من قبض عليه

متلبساً يف القتل أو الفساد ،وعدم املساس مبن اتب وأقلع قبل أن يقبض عليه ،وإننا لنناشد العقالء
من هؤالء الشباب الرجوع إىل الصواب ،كما نناشد والة األمر بتطبيق آية احلرابة على املتلبسّي

ابجلرمية ،والعفو عمن اتب منهم قبل أن يقدر عليه ،وعلينا مجيعاً أن نتأمل كالم هللا ونقف عنده

حنكم به ونتحاكم إليه ،قال  -تعاىل  " :-إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي

يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور

رحيم" [املائدة ]34-33:ولنا يف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أسوة حسنة ملا عفا يف فتح
مكة عمن أشرك ابهلل وقاتل املسلمّي ،ملا قال هلم " :من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن ألقى

السالم فهو آمن ،ومن أغلق عليه اببه فهو آمن"..رواه مسلم ( )1780من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه  -وقال -صلى هللا عليه وسلم":اذهبوا فأنتم الطلقاء" رواه البيهقي يف السنن الكربى

(. )118/9

اللهم ارزقنا األمان واهدان سواء الصراط .آمّي.
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السرقة من دار الكفر
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/6/1هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما تقولون فيمن يدعون جواز السرقة من دار احلرب ،هل هلم يف ذلك دليل من السنة ،ومن أين

جاءوا مبثل هذا احلكم (أنه جيب بذل اخلمس من املبالغ املسروقة)  .هل لذلك ذكر يف السنة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

السرقة كبرية من كبائر الذنوب ال جتوز أبي حال من األحوال ،وال جتوز السرقة من الكافر ،كما ال

جتوز من املسلم ،وال جتوز السرقة من دار الكفر ،كما ال جتوز من دار اإلسالم؛ ألن اختالف الدار ال
ُحيل احلرام كما بيناه يف جوابنا على سؤال سابق (دار احلرب)  .أما الذين أجازوا ألنفسهم جواز

السرقة من دار الكفر فقد بنوا هذا على ظنهم الفاسد ،وأن ما أيخذونه هو يف حكم الغنيمة اليت

يغنمها املسلمون ابستيالئهم على أموال دار احلرب ،فإن إمام املسلمّي إذا أخذ مال حريب قهراً
بقتال فإنه خيرج من هذه الغنيمة اخلُ ُمس الذي هلل ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم -وهو سهم لقرابة
النيب صلى هللا عليه وسلم واليتامى والفقراء واملساكّي وأبناء السبيل ،مث يقسم اإلمام األمخاس

األربعة الباقية على املقاتلّي .كما يف قول هللا تعاىل" :واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه
وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكّي وابن السبيل [ " ...األنفال. ]41:

يظهر لنا أن األموال املأخوذة من دار احلرب تكون بطريق القتال ،والذي يتوالها إمام املسلمّي أخذاً
وتوزيعاً .هذه هي الطريقة الشرعية يف أموال احلربيّي.
وأما ما يقوم به بعض املسلمّي  -هداهم هللا  -يف بالد الكفر من استحالل السرقة من أموال تلك

البالد ،مث ُخيرجون اخلُ ُمس من هذه األموال خمرج الغنيمة ،فهذا الفعل معصية وجرمية ،واستحالل ملا
حرم هللا من السرقة ،ونقض للعهد وامليثاق الذي دخلوا به تلك البالد .وهللا أعلم ،وصلى هللا على

نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم إبحسان.
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هل هذا من مواالة الكفار؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1426/02/10هـ
السؤال

السالم عليكم.
يعمل أخي يف معسكر للقوات املتعددة اجلنسيات بسيناء ،والذي وضع بعد اتفاقية السالم بّي مصر

واليهود ،ومن املعلوم أن هذا املعسكر أيخذ طابع اجليش األمريكي حىت يف زي اجلنود ،وقد استمعت

أخرياً أنه ال جيوز العمل يف املعسكرات ،فهل من أصر على العمل معهم حبجة أنه يتقاضى راتباً عالياً
أو حبجة أنه ال يعاوهنم على املسلمّي يعترب قد توالهم من دون املؤمنّي ،وابلتايل ارتد عن اإلسالم ،أم
هل هناك تفصيل يف املسألة؟.أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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من أعان العدو على قتل املسلمّي أو إيذائهم ،فقد ارتكب إمثاً عظيماً وجرماً كبرياً ،ال يك ِّفره إال
التوبة ،قال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابملودة وقد

كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإايكم أن تؤمنوا ابهلل ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً يف

سبيلي وابتغاء مرضايت تسرون إليهم ابملودة وأان أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد

ضل سواء السبيل" [املمتحنة ، ]1:فاآلية وسبب نزوهلا يف قصة حاطب بن أيب بلتعة  -رضي هللا
ّ

عنه -كما هو معلوم-انظر صحيح البخاري ( )4890ومسلم ( )2494فتشمل اآلية كل من أعان
كافراً أو عدواً على مسلم لقاء مصلحة مادية يتكسب من ورائها حىت ولو كان يبغض هؤالء الكفار
ودينهم وقلبه مطمئن ابإلميان الصحيح .أما وصف من هذه حاله ابلسؤال :أبنه واىل الكفار بعمله

فنعم ،ولكن مواالة الكفار احملرمة واملوجبة للردة عن اإلسالم هي املواالة القلبية سواء ظهرت على

اجلوارح بنطق أو فعل أو مل تظهر ،أما املواالة الفعلية دون اعتقاد القلب فليست بردة عن الدين،

ولكنها كبرية من كبائر الذنوب ،وإذا كانت إعانة للكافر يف قتل أو أذى مسلم فيستحق هبا العقوبة
املناسبة لفعله حسب حكم احلاكم الشرعي فيها ،وإذا كان عمل املسلم يف مثل هذه املعسكرات

ليس بذي أثر يف تقوية العدو على املسلمّي أثناء احلرب كأن يكون حارساً أو سائقاً ينقل هلم املاء

والطعام ،وحنو ذلك ،ومل جيد له عمالً يعول منه نفسه وأهله  -فال أبس عليه يف هذا إن شاء هللا-
على أن يكون حريصاً على البحث عن عمل آخر ال يلحقه منه إمث أو ضرر .وهللا أعلم.
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اللعب معهم؟!
هل يناقض معاداة الكفار
ُ
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1425/08/25هـ

السؤال

كنت ألعب كرة القدم مع بعض اإلخوة ،وقد قام بعض اإلخوة بدعوة بعض الشباب من الكفار

للعب معنا ،وقد حصل أن غضب بعض اإلخوة وكرهوا أن يلعب الكفار معنا؛ ألن املسلمّي جيب

أال يتخذوا اليهود والنصارى أولياء ،وعلى هذا فال جيوز اللعب معهم ،لكن إخوة آخرين قالوا :إن
هذا يدعوان لدعوهتم إىل ديننا وهم يلعبون معنا ،فما رأيكم يف املوقف السديد يف هذا األمر؟ ونرجو

أن يكون ذلك ابألدلة الواضحة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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لقد هنى هللا عن مواالة الكفار هنيًا صرحيًا ،ولكن ليس من التويل يف شيء اللعب معهم والتبسم هلم،

ضارهم
وخمالقتهم ابخللق احلسن ،كما ليس من مقتضى الرباءة منهم أن نظلمهم ونسيء إليهم ونُ ّ
ومننعهم حقهم ،وإمنا توجب الرباءة كره ما هم عليه من الكفر ،ومواالهتم احملرمة هي إعانتهم على
املسلمّي وحب ظهورهم على اإلسالم وأهله ،أو محايتهم من املسلمّي إذا طلبوهم حبق .وأما

اإلحسان إليهم والتحبب إليهم بكرمي األخالق واملعاملة ابحلسىن والبشاشة يف وجوههم ،بقصد
حتبيبهم إىل اإلسالم ودعوهتم إليه فهو مشروع ،وعلى ذلك يدل هدي النيب صلى هللا عليه وسلم،

فقد عاد جاره اليهودي وأهداه .أخرجه البخاري ( . )1356كما يدل على مشروعيته قوله تعاىل:
هِ
(ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم)
َ
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِّمن ِد َاي ِرُك ْم أَن تَ َُّ
رب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
يل ربِ َ ِ
ْم ِة
ربوهم" ،وعموم قوله تعاىل( :ا ْدعُ إِِىل َسبِ ِ َّ
ك ِاب ْحلك َ
[املمتحنة . ]8 :والشاهد قوله" :أن تَ َّ
والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
س ُن) [النحل . ]125 :والدعوة إىل اإلسالم والرتغيب فيه ال
سنَة َو َجاد ْهلُم ِابلهتِي ِه َي أ ْ
َ َْ
َح َ
ََ
ينحصر طريقه ابخلطاب الوعظي املباشر ،بل له طرقه املتشعبة إن مل ُجي ِد بعضها أجدى بعضها اآلخر،

منها اخلطاب الوعظي املباشر ،ومنها كذلك التودد واإلحسان ،والتلطف والرتغيب ابإلهداء واإلرفاق

واملمازحة ،واإلعانة ،واإلغاثة ،وحنن نعجب ممن يعيش بّي ظهراين املشركّي وهو يريد أن يعتزهلم

اتما ،ظنًّا منه أن هذا هو مقتضى الرباءة ،ويتحرج أن يشاركهم بعض املشاركة املباحة كاللعب
اعتزاالً ًّ
واخلوض معهم يف بعض األحاديث تقوية للعالقة ونفوذًا إىل قلوهبم! وأتمل كيف أن هللا مل ينهنا عن
القعود مع الذين خيوضون يف آايته ابالستهزاء واللمز إذا خاضوا يف أحاديث أخرى ال متس الدين
"وقَ ْد نَـ هز َل َعلَْي ُك ْم ِيف
بسخرية ،وال املؤمنّي أبذى؛ َ
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ت ِ
يث غَ ِْريهِ
ال ِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُم آاي ِ
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
ْكتَ ِ
هللا يُ َك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
َ
ْ َ
[ ) ...النساء . ]140:وقال هللا( :وإِذَا رأَي َ ه ِ
وضواْ
ض َع ْنـ ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
ين َخيُ ُ
آايتِنَا فَأَ ْع ِر ْ
َ َْ
وضو َن ِيف َ
ت الذ َ
ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ [ ) ...األنعام . ]68 :ومفهوم هذا جواز أن يقعد معهم إذا خاضوا يف غري الكفر.
َ
واحلاصل :أن اللعب مع الكفار ليس من التويل وال من املواالة املنهي عنها ،بل هي عالقة مباحة
بريئة ،ويؤجر عليها من يتخذها طري ًقا ينفذ من خالله إىل قلوهبم ،فيحبّبهم إىل اإلسالم أبخالقه

وتعامله وإحسانه وتلطفه ،والنية الصاحلة أساس كل عمل صاحل ،وقد تبلغ النية الصاحلة مبلغ العمل

الصاحل نفسه .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل كان يف عهد الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جواسيس؟
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

هل كان يف عهد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -جهاز مباحث عامة؟ وما تفسري اآلية" :وال
جتسسوا  ...؟ ".

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فإن اإلعداد واالستعداد للجهاد ومواجهة األعداء يتطلب أن يكون بّي يدي القائد

معلومات صحيحة صادقة سليمة عن األعداء من حيث كفاءهتم القتالية ،وأسلحتهم ،وأساليب
قتاهلم ،ومصادر قوهتم وأهدافهم …،إىل غري ذلك من املعلومات الضرورية من أجل التخطيط

للمعركة ،وعملية مجع تلك املعلومات تسمى (االستطالع)  ،ويقوم هبا عادة أفراد أو دورايت قليلة

العدد ،يتّسم الواحد منهم ابلصرب ،والتحمل ،واالنضباط ،والشجاعة ،والذكاء ،وحيرصون على أداء
مهمتهم بسرية اتمة ويتجنبون القتال.

وقد كان هذا واقعاً عملياً يف حروب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقد كان يُعىن أشد العناية هبذه

الناحية ،وله يف ذلك فراسة هي مضرب األمثال يف هذا اجملال ،ففي غزوة بدر  -مثالً  -عندما وجد

شيخاً من العرب عند أحد املياه سأله عن قريش وعن حممد ،ليعرف األخبار عن قريش ،انظر ما رواه
أمحد يف مسنده ( )951من حديث علي -رضي هللا عنه-
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س بن عمرو -رضي هللا عنه -عيناً
وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قد بعث بَ ْسبَ َ
(متجسساً ورقيباً) ينظر ما صنعت ِع ْري أيب سفيان -رضي هللا عنه ،-فجاء وما يف البيت عند رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحد غري أنس بن مالك -رضي هللا عنه ،-فح هدثَه احلديث ،أي خرب أيب
سفيان -رضي هللا عنهِ -
والع ْري ،انظر ما رواه مسلم ( )1901من حديث أنس -رضي هللا عنه.-
ري
وعندما عسكر أبصحابه -رضي هللا عنهم -عند ماء بدر بعث ثالثة من رجاله املعتمدين ،هم ُّ
الزبَ ْ ُ
وعلي بن أيب ٍ
طالب ،وسع ُد بن أيب وقه ٍ
اص  -رضي هللا عنهم ،-على رأس مجاعة من
بن ه
العوامُّ ،
املسلمّي؛ ليستطلعوا جليهة األخبار ويعرفوا شيئاً عن مصري قافلة أيب سفيان -رضي هللا عنه،-

فقبضوا على اثنّي من سقاة قريش ،جاءوا هبما إىل رسول هللا -رضي هللا عنه -معتقدين أهنما من

أتباع أيب سفيان -رضي هللا عنه ،-إال أهنما أكدا انتماءمها للجيش القرشي الذي يعسكر اآلن قريباً
من املسلمّي ،حتجبهم التالل والكثبان عنهم ،وضربومها ظناً منهما أهنما يكذابن … وكان صلى هللا
ص َدقا وهللا،
عليه وسلم يصلي ،فلما سلهم ،قال هلم :إذا صدقاكم ضربتمومها وإذا كذابكم تركتمومهاَ ،
إهنما لِقريشِ ،
ابلع ْد َوة القصوى .فقال
أخرباين عن قريش؟ قاال :هم وهللا وراء هذا الكثيب الذي ترى ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-كم القوم؟ " قاال :كثري ،قال" :ما ِع هدهتُم؟ " قاال :ال ندري.
قال" :كم ينحرون من اإلبل كل يوم؟ " قاال :يوماً تسعاً ويوماً عشراً .فقال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم" :القوم ما بّي التسعمائة واأللف" ،قال هلم" :فمن فيهم من أشراف قريش؟ " قاالُ :ع ْتـبَةُ
ي بن هشام ،وحكيم بن ِح َزام ،بل إن االهتمام مبعرفة أخبار
بن ربيعة ،و َش ْيـبَةُ بن ربيعة ،وأبو البَ ْخ َِرت ّ
العدو ،متتد إىل ما قبل هذه الغزوة حيث كان للنيب -صلى هللا عليه وسلم -من يستطلع له أخبار
مكة ،وهم مجاعة بقيادة عمه العباس بن عبد املطلب -
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العتَ ِك ُّي ،وكانت هذه اجلماعة
رضي هللا عنه -الذي كان ـ فيما يبدو ـ خيفي إسالمه ،وبشري بن سفيان َ
وكأهنا تعمل يف ِّ
سرية اتمة ،كانت مثاالً عفاً كرمياً ملا تذهب إليه ،وكانت أعماهلا حمصورة فيما ينبغي

معرفته عن العدو بطرق شريفة ال تتناىف مع اخللق والشرع ،ومن ذلك :اإلشراف على املؤمنّي سراً يف
مكة ،وبث الدعوة سراً ،والقيام مبهمة املراسلة ،والتبليغ بّي املهاجرين يف املدينة وذويهم يف مكة،

وبّي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وبّي املؤمنّي األخفياء يف مكة ،ومجع األخبار الصادقة وتبليغها
للنيب -صلى هللا عليه وسلم -بدقة ونظام ،ويف غزوة األحزاب أيضاً أراد  -صلى هللا عليه وسلم-
أن يكشف خرب قريِظة فقد روى البخاري ( ، )2846ومسلم ( )2415من حديث جابر -رضي
هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أيتينا خبرب القوم؟ " فقال الزبري-رضي هللا

عنه :-أان ،ـ ثالاثً ـ مثه قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن لكل نيب
ي الزبري" ،مثه
ه
حوارايً وحوار ه
ذهب الزبري-رضي هللا عنه -إىل قريظة مرتّي أو ثالاثً ،بكل حذر؛ حىت ال يعرف أمره أحد ،لذلك

عندما سأله ابنه عبد هللا قائالً :رأيتك ختتلف إىل قريظة؟! قال له رضي هللا عنه :أو هل رأيتين اي بين؟
قال :نعم .وملا اشتد احلصار على املسلمّي ومتاألت عليهم الطوائف ،مثه وقع بّي األحزاب

االختالف ،وحذرت كل طائفة من األخرى وأرسل هللا -تعاىل -عليهم الريح ،واشتد الربد تلك

الليلة ،انتدب النيب -صلى هللا عليه وسلم -من أيتيه خبرب قريش ،فانتدب له حذيفة بن اليمان-

رضي هللا عنه -بعد تكراره طلب ذلك ،وقال له :اي حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ما يصنعون

وال حتدثن شيئاً حىت أتتينا ،فذهب ودخل ـ يف قصة مشهورة تعترب من أروع األمثلة يف التعرف على

العدو واليقظة واحلذر ـ فلما قال أبو سفيان ،وقتها :اي معشر قريش لينظر كل امرئ َم ْن جليسه .قال
حذيفة :فأخذت بيد الرجل الذي كان إىل جنيب فقلت :من
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أنت؟ قال :فالن بن فالن ،ويف هذا أكرب التمويه على هذه العملية الفدائية حبق ،انظر ما رواه مسلم
( ، )1788وأمحد يف مسنده ( )33334من حديث حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه.-

وهكذا كانت عادته عليه الصالة والسالم يف كل غزواته ،أن يكثر من العيون اليت أتيت له ابألخبار،
حىت إنه أمر زيد بن اثبت ت-رضي هللا عنه -أن يتعلهم لغة يهود وكتابتهم ،وقال له" :إين ال آمن

يهوداً على كتايب" ،فلم مي هر نصف شهر حىت تعلم لغتهم وكتابتهم ،كما يف احلديث الذي رواه الرتمذي

( ، )2715وأبو داود ( )3645فكان يكتب إىل يهود ،وإذا كتبوا إىل النيب -صلى هللا عليه

وتعرف على لغته ليمكن أيضاً االطالع على ما يكتبونه وما
وسلم -قرأ كتاهبم ،ويف هذا معرفة للعدو ُّ
ينشرونه.

كل ما
وسئل اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ عن الطالئع فقال :بعث النيب -صلى هللا عليه وسلم -طليعة .و ُّ

كان فيه قوة للمسلمّي فله فضل كبري.

ص الفقهاء على أنه إذا عاقد اإلمام واحداً من الكفار على أن يدلهه على شيء من أسرار
ولذلك ن ه

الكفار ،أو أن أيتيه خبرب عنهم على أن يعطيه جعالً على ذلك ،فإنه يستحق هذه اجلعالة .وهذا كله
يدل على أصل عمل االستخبارات يف عهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وجمال ذلك العمل

ونطاقه .وال يتناىف ذلك مع قوله تعاىل" :وال جتسسوا" [احلجرات ]12:؛ ألن النهي هنا عن البحث

عن عيوب الناس من املسلمّي ،وعن املستور من أمورهم ،وتتبع عوراهتم حىت ال يظهر على ما سرته

هللا منها ،واألحاديث الشريفة توضح ذلك وتبينه .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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هل أذهب إىل الفلوجة؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1425/10/04هـ
السؤال

ال خيفى عليكم ما يتعرض له إخواننا العراقيّي يف الفلوجة من القتل والتدمري واإلابدة على يد

األمريكان وحلفاؤهم وإين أشعر ابخلجل الشديد أن أبقى بّي أهلي بينما إخواننا هناك يقاومون
ويقاتلون....

توجيها تريدون به وجه هللا والدار اآلخرة ،وال أتخذكم يف هللا لومة
وإين أسألكم ابهلل أن توجهوين
ً
الئم ،فهل ذهايب إىل الفلوجة خري يل وهلم ،أم ماذا؟ أفتوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإين أعتقد أن الدافع إىل هذه التساؤالت ما يف نفوس هؤالء الشباب من حرارة الغرية ،وشدة

احلمية ،وأشواق الشهادة ،وأحتسب ملن كان كذلك البشرى النبوية "من سأل هللا الشهادة بصدق

بلغه هللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه" ،ومن حق هؤالء أن يصدقوا القول ،وميحضوا

النصح ،وتستربأ هلم الذمم يف االجتهاد يف بيان وجه احلق ،والداللة عليه ،مستهدين هللا مستعينّي به.
فأوالً :إن مظاهر العدوان الغاشم واالحتالل السافر األمريكي مستعلنة ظاهرة ،وأبلغ من كل بالغة،

وأبّي من كل بيان ،رؤية املشاهد حية على اهلواء ،حبيث ال أحسب أن قلبًا فيه إميان إال وفيه حزن
وأمل ملا جيري هناك ،وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل.

اثنيًا :إن النظرة إىل هذه القضااي ويف ظل هذه األحداث تؤثر فيها مرارة األمل وحرارة الغضب ،إال أن

االنقياد ينبغي أن يكون لدالئل الكتاب والسنة ،ومقاصد الشريعة اليت جاءت بتحصيل املصاحل

وتكميلها ،ودفع املفاسد وتقليلها ،مع فهم الظرف والواقع واملؤثرات الداخلية واخلارجية وتداخالهتا،
بعي ًدا عن االنفعاالت الوقتية واالندفاع مع ردة الفعل اآلنية.
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اثلثًا :أما ابلنسبة لذهاب غري العراقيّي إىل العراق ودخوهلم يف القتال فقد سبق بيان الرأي يف ذلك

منذ بداية العدوان األمريكي ،وأنه ليس من املصلحة يف شيء ذهاب مجاعات الشباب من هذا البلد

أو غريه إىل هناك العتبارات كثرية منها:

أن أهل البلد هم أعرف به ،وأحرص عليه ،وأدرى ابلطريقة املناسبة للتعامل مع احملتل ،وأعلم بظروف
بلدهم واحتياجاته ،وجميء أطراف من بلدان خمتلفة برؤى ومشارب متنوعة هو عامل إرابك وتشتيت،

ويف التجارب السابقة يف بلدان أخرى عربة وعظة ،مث إنه وإن كان احملتل واحداً إال أن خارطة

العداوات شائكة وغري واضحة ،والقوى املتصارعة أكثر من أن تكون حمصورة يف احملتل األمريكي،

والذاهب إىل هناك قد يكون مستهدفًا من كثري من هذه القوى ،كما أن وجود مقاتلّي أجانب يف حي

أو بلدة سيتحول إىل ذريعة للبطش والقصف واحلصار ،ورمبا اإلابدة للمدنيّي العزل ،وليس من

السائغ أن تُقدم الذرائع آللة املوت األمريكية لتقتيل املدنيّي وتشريد املستضعفّي ،وهذا أمر يف غاية
اخلطورة واألمهية.

لقد كف هللا يد نبيه واملؤمنّي معه يوم احلديبية عن مشركي مكة من بعد أن أظفرهم عليهم حفاظًا
على أرواح بعض املؤمنّي املستضعفّي املستخفّي مبكة أن يصابوا يف هذه املعركة بغري علم من
املؤمنّي "ولَوال ِرج ٌ ِ
ُوهم فَـتُ ِ
ِ
صيبَ ُك ْم ِم ْنـ ُه ْم َم َع هرةٌ بِغَ ِْري ِعل ٍْم"
ساءٌ ُم ْؤِمنَ ٌ
ات َملْ تَـ ْعلَ ُم ُ
َْ َ
وه ْم أَ ْن تَطَأ ُ ْ
ال ُم ْؤمنُو َن َون َ
[الفتح :من اآلية ، ]25وإذا كان هذا احلكم ينزل على جيش يقوده رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -ومعه الصحابة رضوان هللا عليهم يف مواجهة مع أهل مكة وهي بلدهم الذي أخرجوا منه
وكانوا أحق هبا وأهلها فإنه حكم ابق للمسلمّي يف كل أقطارهم وأعصارهم.

وقد تتابعت فتاوى العلماء وتوجيهاهتم يف حتذير الشباب من الذهاب إىل هناك وتبصريهم ابملفاسد
املرتتبة عليه ،وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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ابعا :البد ـ مع بذل اجلهد للوصول إىل احلق يف هذه األمور ـ من اللياذ ابهلل وسؤاله اهلدى والسداد،
رً

وأن يهدينا فيمن هدى ،وأن يرينا احلق ح ًقا ويرزقنا اتباعه ،وقد كان من وصاة النيب -صلى هللا عليه

وسلم -لعلي -رضي هللا عنه" -ال تدع أن تقول :اللهم اهدين وسددين ،وتذكر ابهلداية هداية الطريق
وابلسداد سداد السهم".
نسأل هللا -عز وجل -أن يهدينا فيمن هدى ،وأن يهدينا ملا اختلف فيه من احلق إبذنه ،وأن يعيذان
من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن ،واحلمد هلل رب العاملّي.
للمزيد اطلع على ملف فتاوى عراقية.
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قبول هدااي الكفار
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1426/01/14هـ
السؤال

عندان يف إحدى الدول الغربية يقوم النصارى بتوزيع هدااي من طعام ومالبس على ذوي الدخل

احملدود .فهل جيوز لنا كمسلمّي قبول هذه اهلدية منهم؟ علماً أبن هذه اهلدااي توزع قبل أسبوع واحد
من عيد امليالد ،ولكننا ال أنخذها كهدية عيد ميالد؛ ألهنا ال تقدم يف ذلك اليوم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

األصل يف هدااي الكفار جواز قبوهلا ،وقد قبل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -اهلدااي من بعض

الكفار ،كما قبل من املقوقس حاكم مصر.
وأما هدااي الكفار يف أعيادهم وما يقدمونه من الطعام فيجوز أيضا قبوهلا ،وقد أجاز ذلك غري واحد
من أهل العلم ،منهم ابن تيمية -رمحه هللا.-

وجيوز لإلنسان رد اهلدية إذا أحس أن يف قبوله هلا ضرراً عليه إما حسياً أو معنواي؛ كأن حيصل يف

ذلك منّة ،أو تعايل املهدي عليه ،أو إظهار ضعف املهدى إليه ،وأنه حباجة إىل مساعدة ،أو غري ذلك
فله ردها ،وقد يكون واحلالة هذه ردها أفضل من قبوهلا ،واحلاكم فيها احلال؛ فقد خيتلف فيها

ابختالف املكان والزمان واألشخاص ،فلإلنسان رد اهلدية من املسلم إذا كانت كذلك ،وأما هدية

الكافر فمن ابب أوىل إذا رأى فيها ما سبق.
وهللا أعلم.
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الشروط العمرية يف معاملة الذميّي
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1426/01/18هـ
السؤال
السالم عليكم.

أريد أن أسأل عن طريقة معاملة غري املسلمّي يف الدولة اإلسالمية ،قرأت شيئاً عن الشروط العمرية
أبال يركب غري املسلمّي اخليل أو السري يف نفس الطرق مع املسلمّي ويكون هلم مالبس خاصة

يعرفون هبا .فهل جيب تطبيق هذه الشروط يف هذا الوقت؟ وملاذا فرض عمر -رضي هللا عنه -مثل
هذه الشروط مع أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يفعل ذلك؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب من عدة أوجه:

أوالً :الشروط العمرية املذكورة ليس هلا أسانيد صحيحة.

اثنياً :معاملة غري املسلمّي ،أثبت التاريخ أن غري املسلمّي يف اجملتمع املسلم كانت حقوقهم الدينية

والدنيوية حمفوظة ومل جيربوا على ما خيالف دينهم ،وهلذا نرى األقباط كانوا يعيشون يف اجملتمع املسلم

وال زالوا إىل اليوم.

اثلثاً :إلزام غري املسلمّي بزيهم وعدم التشبه ابملسلمّي هذا من مصلحتهم لعدة أمور:
 -1للمحافظة على هويتهم.

 -2ليعرفوا ألهنم قد يقع منهم خمالفات لديننا ،فيظن أهنم مسلمون فيعاقبون لكن مظاهرهم حتميهم

من ذلك.

رابعاً :كثري من اجملتمعات غري املسلمة متنع املسلمّي من زيهم كما هو احلاصل اليوم ،فأيهما أفضل؟.

خامساً :كثري مما يف الشروط العمرية مل يعمل هبا أصال يف اتريخ املسلمّي ،مما يدل على عدم صحتها
أو أهنا كانت لفرتة زمنية ،ولكل فرتة ما يناسبها من االعتبارات .وهللا أعلم.
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هل منع املشركّي من دخول مكة يقتضي إخراجهم من اجلزيرة؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1426/03/04هـ

السؤال

هل منع املشركّي من دخول مكة ،كإخراجهم من جزيرة العرب؟ وهل منعهم من دخول مكة يقتضي

األمر إبخراجهم من جزيرة العرب كلها؟!
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاخلالف يف جواز إقامة املشركّي يف جزيرة العرب أقوى من اخلالف يف جواز دخوهلم حرم مكة،
فالكالم يف حتديد جزيرة العرب يطول ،واخلالف يف ذلك مشهور ،وأما اخلالف يف دخوهلم مكة

هِ
ين
فضعيف ،ومن الفرق بّي املسألتّي أن منع املشركّي من املسجد احلرام هو منع قرابن َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َ ِه
س فَال يَـ ْق َربُوا ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام بَـ ْع َد َع ِام ِه ْم َه َذا" [التوبة :من اآلية، ]28
آمنُوا إمنَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َجنَ ٌ
ومنعهم من جزيرة العرب إمنا هو منع استيطان ال منع دخول إلقامة مؤقتة لعمل مباح أو جتارة أو

حاجة ،فال ُخيرج من جزيرة العرب إال من قصد استيطاهنا من املشركّي ،وأما املسجد احلرام فال

يدخله كافر مطلقاً سواء أراد دخوله حلاجة أو لعمل مؤقت أو لالستيطان ،وعلى هذا فمنعهم من

دخول مكة ال يلزم منه وجوب إخراجهم من جزيرة العرب إال إذا أرادوا االستيطان يف جزيرة العرب

فإهنم مينعون من ذلك ،والدليل على جواز إقامتهم هبا إقامة مؤقتة حباجة وجود العبيد واإلماء من

النصارى يف جزيرة العرب بعد الفتوحات اإلسالمية يف عهد الصحابة ،ومل ينقل عن أحد من الصحابة
األمر إبخراجهم .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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تقسيم ُمخس الغنائم

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

اجلهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة يف اجلهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 1426/06/24هـ
السؤال

الرجاء تفسري آية اخلمس يف سورة األنفال ،وهل هلا عالقة ابلزكاة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

آية اخلمس اليت يف سورة األنفال ليس هلا عالقة ابلزكاة ،واملقصود أن ما غنمه املسلمون من الكفار

أمخاسا ،أربعة أسهم للجيش ،والسهم اخلامس يقسم على مخسة أقسام ،فسهم منه هلل
فإنه يقسم ً
ولرسوله يكون فيئاً يدخل يف بيت املال ،ويصرف يف مصاحل املسلمّي ،وسهم لقرابة رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -وهم بنو هاشم وبنو املطلب ،وسهم لليتامى ،وسهم للمساكّي ،وسهم البن
السبيل.
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فقه األقليات
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حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1422/5/6
السؤال

فاراً بدينه من الظلم الذي وقع
ما حكم التجنّس ابجلنسية األوربية للمسلم الذي أييت للبالد األوروبية ّ

عليه يف بلده األصلي ،وفقد فيه هويته ،وفقد أمل الرجوع إىل وطنه ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ج :للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين:

األول :كون اإلقامة يف بلد الكفار جائزة.
الثاين :قيام احلاجة إىل أخذ اجلنسية.

تفصيل األمر األول :اإلقامة يف بالد الكفار ال جتوز إال ابلشروط اآلتية:
 -1وجود احلاجة الشرعية املقتضية لإلقامة يف بالدهم وال ميكن س ّدها يف بالد املسلمّي ،مثل

التجارة ،والدعوة ،أو التمثيل الرمسي لبلد مسلم ،أو طلب علم غري متوفر مثله يف بلد مسلم من
حيث الوجود ،أو اجلودة واإلتقان ،أواخلوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ،وليس
جمرد اإليذاء واملضايقة ،أو اخلوف على األهل والولد من ذلك ،أو اخلوف على املال.
 -2أن تكون اإلقامة مؤقتة ،ال مؤبّدة ،بل وال جيوز له أن يعقد النية على التأبيد ،وإمنا يعقدها على
التأقيت؛ ألن التأبيد يعين كوهنا هجرة من دار اإلسالم إىل دار الكفر ،وهذا مناقضة صرحية حلكم

الشرع يف إجياب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم.
وحيصل التأقيت أبن ينوي أنه مىت زالت احلاجة إىل اإلقامة يف بلد الكفار قطع اإلقامة وانتقل.

 -3أن يكون بلد الكفار الذي يريد اإلقامة فيه دار عهد ،ال دار حرب ،وإال مل جيز اإلقامة فيه.
ويكون دار حرب إذا كان أهله حياربون املسلمّي.

 -4توفر احلرية الدينية يف بلد الكفار ،واليت يستطيع املسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة.
 -5متكنه من تعلم شرائع اإلسالم يف ذلك البلد .فإن عسر عليه مل جتز له اإلقامة فيه القتضائها
اإلعراض عن تعلم دين هللا.
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 -6أن يغلب ظنه بقدرته على احملافظة على دينه ،ودين أهله وولده .وإال مل جيز له؛ ألن حفظ الدين
أوىل من حفظ النفس واملال واألهل.
فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها -جاز له أن يقيم يف بالد الكفار ،وإال حرم عليه؛
للنصوص الصرحية الواضحة اليت حترم اإلقامة فيها ،وتوجب اهلجرة منها ،وهي معلومة ،وللخطورة

العظيمة الغالبة على الدين واخللق ،واليت ال ينكرها إال مكابر.

اثنياً :حتقق احلاجة الشرعية ألخذ اجلنسية ،وهي أن تتوقف املصاحل اليت من أجلها أقام املسلم يف دار
الكفار على استخراج اجلنسية ،وإال مل جيز له ،ملا يف استخراجها من توىل الكفار ظاهراً ،وما يلزم

بسببها من النطق ظاهراً مبا ال جيوز اعتقاده وال التزامه ،كالرضا ابلكفر أو ابلقانون ،وألن استخراجها
ذريعة إىل أتبيد اإلقامة يف بالد الكفار وهو أمر غري جائز  -كما سبق -

فمىت حتقق هذان األمران فإين أرجو أن يغفر هللا للمسلم املقيم يف بالد الكفار ما أقدم عليه من هذا

اخلطر العظيم ،وذلك ألنه إما مضطر لإلقامة والضرورة تتيح احملظورة ،وإما للمصلحة الراجحة على
املفسدة ،وهللا أعلم.
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ضوابط العمل يف املهجر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1424/2/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما الضوابط الشرعية للعمل يف املهجر؟ أي إذا أان هاجرت إىل بالد الغرب ،فهل حيل يل هناك (على

بناء على أن هذه األماكن مملوكة لغري املسلمّي؟ وماذا عن
سبيل املثال) العمل يف البنوك الربويةً ،

العمل يف املطاعم أو السوبر ماركت واليت يتم فيها على األغلب بيع حلوم اخلنزير واخلمور والعياذ

ابهلل؟

أرجو من فضيلتكم إفاديت ابلتفصيل مع الدليل ،حيث إين وجدت العديد من الفتاوى غري املكتملة

(من حيث الدليل أو طريقة العرض) أو غري الواضحة اليت تبيح وحترم ما ذكرت ،هداين هللا وإايكم
إىل خري ما حيب ويرضى.
اجلواب
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إذا تعاقد املسلم مع الكافر ،على أن يعمل املسلم للكافر أعماالً مباحة كاخلياطة واحلدادة ،واحلراثة،

والصيانة ،وحنو ذلك ،فهو جائز إبمجاع املسلمّي ،فقد روى اإلمام أمحد ( )687يف مسنده "أن علياً
بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة" ،أما إذا أجر املسلم

نفسه لكافر يقوم خبدمته خدمة فيها مهانة كأن يكون له كناساً ،أو زابالً ،وحنوه فال جيوز ،قاله مالك
وأمحد ،وعند احلنفية والقول اجلديد للشافعي ورواية ألمحد جيوز ذلك ،ما دام املسلم تدعوه احلاجة

املادية لذلك وفقاً للقاعدة الشرعية( :تنزل احلاجة منزلة الضرورة عند االقتضاء)  ،وال يوجد فرق له
اعتبار بّي جواز أتجري املسلم نفسه للكافر يعمل له عمالً ما ،وبّي حرمة أن يعمل خادماً عنده إذ

اخلدمة نوع من العمل ،ولوال احلاجة اليت هي مبنزلة الضرورة ما رضي مسلم أن يعمل حتت إمرة كافر،
وال جيوز للمسلم إن أجر نفسه للغري أن يباشر احلرام القطعي بنفسه؛ كأن يقدم اخلمر ،أو حلم اخلنزير
للزابئن ،أو يتوىل البيع والشراء ،أو التصنيع ،أو التعليب هلا؛ للحرمة القطعية هلذا يف القرآن والسنة،
مما ال يكاد جيهله مسلم ،أما إذا توىل يف املطعم أو احملل التجاري أعماالً أخرى مباحة كاملشروابت،

واللحم احلالل ،فهذا جائز ولو كان احملل التجاري واملطعم يقدم لزابئنه احلالل واحلرام ،هذا كله من

حيث احلل واحلرمة واإلمث وعدمه يف الشرع ،أما فعل األفضل واألحوط فهو االبتعاد عن مواطن
الشبهات والريب كما يف حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما " -احلالل بّي واحلرام بّي

وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه" البخاري ( ، )52ومسلم
( ، )1599وهللا أعلم - ،وصلى هللا على نبينا حممد.-
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أخذ اجلنسية األمريكية
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1423/4/11

السؤال

لدي ابنة يف العشرين من عمرها تزوجت منذ بضعة أشهر ،وسافرت إىل أمريكا مع زوجها ،وهي اآلن
حامل ،وتريد أن تضع مولودها هناك لكي حتصل على اجلنسية األمريكية ،وتعمل لتعيش هناك هي

وزوجها ،فهل جيوز ذلك؟ علماً أنين غري موافقة على ذلك.

اجلواب

النظام األمريكي يعطي اجلنسية لكل من ولد يف أمريكا ،وإذا كان للمسلم حاجة إىل اإلقامة يف داير
الغرب ،مثل :العالج ،أو الدراسة ،أو العمل بقصد كسب الرزق ملدة مث يعود إىل بالده ،أو االشتغال

ابلدعوة إىل هللا وحنوه ،فال حرج على املسلم يف ذلك مع مراعاة ما يلي:
-أن أيمن على دينه وتربية أهله وأبنائه يف تلك الداير.

ميسرة للعودة إىل بالده ،أو إىل بالد إسالمية
-أالّ يقصد اإلقامة الدائمة فيما إذا كانت ظروفه ّ

أخرى.
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السفر للتعلم يف بالد الكفار
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1423/5/10هـ

السؤال

سأبتعث إىل بريطانيا لدراسة اهلندسة اإللكرتونية ،والشهادة اليت سأكمل هبا الدراسة غري معرتف هبا

يف بلدي ،واملكان الذي أعمل به ال يبعث إال للدول الغربية ،وأان شديد الطموح ألحصل على

الدرجات العالية ،ومهي هو إفادة اإلسالم هبذا التخصص ،مع العلم أنين كنت يف تلك البالد ملدة
سنتّي ،وبفضل هللا كنت حمافظاً على ديين ،ولكن مسعت أن هناك أحاديث تشدد بعدم اجللوس بّي
ظهراين املشركّي ،وأان حمتار وقد قرب موعد السفر ،أرجو اي شيخ أن تفيدين ابإلجابة أبسرع وقت.

اجلواب
عدم االعرتاف ابلشهادة العلمية يف اجملال الوظيفي ال يقلل من أمهية التخصص يف جمال اهلندسة

اإللكرتونية ،ما دام مهتك وقصدك من هذه الدراسة هو نفع اإلسالم واملسلمّي يف هذا التخصص،

والسفر إىل بالد الكفار لغرض الدراسة أو العالج أو التجارة جائز ال شيء فيه ،بل إن سفرك لغرض
الدراسة مأجور عليه -إن شاء هللا ،-وعليك ابملالزمة على الطاعات وفعل اخلريات ،ودعوة من

تستطيع دعوته من أهل تلك البالد واملقيمّي فيها ،وجماالت الدعوة والنفع العام ميسرة يف تلك

البالد يف املساجد واملراكز اإلسالمية ،أما خوفك من النهي الوارد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
 ،كحديث" :أان بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي" أخرجه أبو داود ( ، )2645والرتمذي
سره العلماء على ما إذا كانت رغبة اإلقامة بّي
( )1604من حديث جرير  -رضي هللا عنه  -فقد ف ه

الكفار دون سبب شرعي ،كالسفر لطلب العلم ،أو العالج ،أو للتجارة وطلب الرزق ،أو الدعوة إىل

هللا ،وحنو ذلك ،وإذا قصد املسافر إىل بالد الكفار حمبتها أو حمبة أهلها فقط ،فهذا هو املنهي عنه
يف هذا احلديث وحنوه ،وفقك هللا وأعانك ونفع بك.
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حكم الدراسة يف بالد الغرب
اجمليب د .حممد الشايع
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي ابلرايض

التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1422/11/19
السؤال

أان شاب ملتزم  -إن شاء هللا  -يف بداية الطريق ،أود متابعة الدراسة يف بالد الغرب (أورواب) نظراً
الرتفاع نسبة البطالة يف بالدي ،وأريد أن تفتوين يف هذا .ابإلضافة إىل أين أريد معرفة حكم لبس

املالبس الغربية ،وحلق اللحى وهتذيبها ،وال أقصد هنا قص البعض عن اآلخر ،هذا ابإلضافة إىل أن

صديقاً يل يوجه يل دعوات كثرية لتناول العشاء معه ،وأان أشك يف مصدر أمواله حالل هي أم حرام؟
أرجو منك أن تغيثين ابجلواب املقنع هلذه األسئلة ابلكتاب والسنة إذا أمكن ذلك.

اجلواب

وفقك هللا وهداك ،وسدد على طريق احلق خطاك .أحسن النية والقصد يف دراستك وال شيء يف
ذلك -إن شاء هللا -ما مل ختف على نفسك خطراً .وال أبس من اللباس لسرته ولعموم البسيه وكونه

غري خاص هبم يف هذا العصر ،وال عالمة عليهم .وأما حلق اللحى فال جيوز فهو خمالفة لفعل الرسول

 صلى هللا عليه وسلم  -وقوله .وأما شكك يف مصدر أموال صديقك وكوهنا حالالً أو حراماًوتركك إجابة دعوته لذلك ،فلست مطالباً بتقصي حل أمواله أو حرمتها ،فأجب دعوته ما دامت
على غري حرام من مخر أو خنزير وحنوه وإذا علمت أكله للحرام فانصحه.

()82/8

اهلجرة إىل بلد غري مسلم
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال
يف كل يوم يشتد الظلم يف العامل العريب من قبل احلكومات ،فهل جيوز للمسلم أن يهاجر إىل بلد آخر
يتوفر فيه العدل بّي الناس؟ مع العلم أبن غالبية سكان هذا البلد من غري املسلمّي.

اجلواب

األصل أال يرتك اإلنسان بلداً إسالمياً ،من أجل ظلم ال يتعلق ابلدين ،أو من أجل ظلم غري كبري

جداً ،لكن إذا كان اإلنسان خياف على نفسه أو دينه أو ماله؛ فلينتقل إىل بلد ،ولو كان هذا البلد

غري إسالمي ،بشرط أن يكون قادراً على إقامة شعائر دينه ،وبذلك ينطبق عليه احلديث الذي ذكره
ابن حبان يف صحيحه ( )4861وهو حديث فديك  -رضي هللا عنه  -وكان قد أسلم ،وأراد أن

يهاجر فطلب منه قومه وهم كفار أن يبقى معهم ،واشرتطوا له أهنم لن يتعرضوا لدينه ،ففر فديك بعد

ك
ذلك إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال :اي رسول هللا إهنم يزعمون أنه من مل يهاجر ،هلَ َ
فقال النيب  -عليه الصالة والسالم  -حسب احلديث الذي يرويه ابن حبان" :اي فديك أقم الصالة،
وآت الزكاة واهجر السوء ،واسكن من أرض قومك حيث شئت" ،وظن الراوي أنه قال" :تكن

مهاجراً".
إذاً جيب أن نعي هذه األلفاظ كاملة( :أقم الصالة)  ،فمن يريد أن يقيم يف دار الكفر فعليه أن جيعل
من هذا احلديث دستوراً حلياته.
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"أقم الصالة واهجر السوء" ،اترك األعمال السيئة ،ال ترتكب الفواحش ،وال تشرب مخراً ،وأقم من

دار قومك حيث شئت ،وحديث ابن حبان رجاله ثقات ،واحلديث الذي يرويه اإلمام أمحد يف مسنده

( )1420وفيه" :البالد بالد هللا ،والعباد عباد هللا ،وحيثما أصبت خرياً فأقم" ،فهذا احلديث أصل

يف اإلقامة يف بالد الكفر ملن يستطيع أن يظهر شعائره ،وبصفة عامة فإن ثالثة من املذاهب متيل إىل
جواز هذه اإلقامة ،وهي :الشافعية ،واحلنابلة واألحناف ،مع خالف داخل هذه املذاهب ،أما مالك

 -رمحه هللا تعاىل  -والظاهرية فهؤالء ال جييزون اإلقامة يف دار الكفر ،ويعملون أبحاديث أخرى

منها" :ال تراءى انرامها" ،رواه أبو داود ( ، )2645والرتمذي ( ، )1604والنسائي ( )4780من

حديث جرير بن عبد هللا مع اختالف يف صحة هذه األحاديث ،ويف أتويلها أيضاً.
فحاصل اجلواب :أنه إذا كان يف بالد العرب أو بالد اإلسالم يلقى عنتاً وظلماً فإنه جيوز له أن يقيم

يف داير غري املسلمّي ،بشرط أن يكون قادراً على إقامة شعائره ،ولعلنا أن نضيف شرطاً آخر ،هو:
أن يستطيع أن يريب أوالده تربية إسالمية.
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اإلقامة يف بالد الكفر لتحصيل اجلنسية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات

التاريخ 1424/7/17هـ

السؤال

السالم عليكم ,أان شاب حديث الزواج أعيش يف كندا ،وزوجيت تعمل يف بلدي األصل ،وأدرس يف
الوقت الراهن ،حيث سأهني دراسيت يف العام القادم إن شاء هللا ،لكن أمامي عرض أخذ اجلنسية

الكندية إذا ما بقيت عاما آخر هنا ,هل أعود إىل زوجيت ،أم أصرب ألخذ اجلنسية من أجل احلصانة
يف بالدي?.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان حصولك على اجلنسية الكندية ال يتضمن حمذوراً شرعياً ،وال التزاماً خيل أبمر دينك حاضراً
ومستقبالً ،وفيه مصلحة لك ،فال حرج أن تبقى عاماً إضافياً ،ملتزماً بتقوى هللا ما استطعت،

وميكنك زايرة أهلك أو دعوهتم للحضور إليك ،ولو ملدة حمدودة .وفقك هللا.
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التجنس جبنسية الدولة الكافرة
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات

التاريخ 1426/02/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
ما حكم االشرتاك يف منافسة اللوتري ( )lotteryاألمريكية للحصول على اهلجرة والدراسة هناك،

وما حكم التجنس األمريكية؟
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم

الدين أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يف هذا السؤال ثالث مسائل:

املسألة األوىل :حكم التجنس جبنسية دولة كافرة.
املسألة الثانية :حكم اهلجرة إىل بالد الكفر.

املسألة الثالثة :حكم االشرتاك مبسابقة اللوتريي [. ]lottery
أما املسألة األوىل :حكم التجنس جبنسية دولة كافرة.

اجلنسية عقد بّي الدولة (صاحبة اجلنسية) والفرد (طالب اجلنسية)  ،ويف حقيقتها دخول الفرد حتت

حرم هللا عز وجل الدخول يف والية الكفر فقال سبحانه" :اي أيها الذين آمنوا ال
والية الدولة ،وقد ّ
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي

القوم الظاملّي" [املائدة. ]51:
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وينتج عن هذه اجلنسية حقوق وواجبات ،ومن هذه الواجبات التحاكم إىل قانون الدولة املخالف
لإلسالم ،وهو حمرم؛ قال تعاىل" :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف

أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء ، ]65:وأن يدافع عن الدولة ولو كانت يف

حرب ضد دولة إسالمية وهو حمرم؛ قال صلى هللا عليه وسلم" :من محل علينا السالح فليس منا"

أخرجه البخاري ( )7070ومسلم ( . )98كما أن هذه الواجبات متنح الفرد حق اإلقامة الدائمة يف
الدولة الكافرة مع أن أصل إقامة املسلم يف بالد الكفر حرام قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :أان
بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي" أخرجه أبو دادو ( ، )2645والرتمذي ()1604

بسند صحيح .وكذلك دخول أبنائه مدارسهم اليت يُد هرس فيها دين النصرانية ،وما يتبع ذلك من

االحنالل األخالقي بشىت صوره.

وبناء على ما سبق فإن األصل العام يف املسألة أنه :حيرم على املسلم أن يتجنس جبنسية دولة كافرة.

وأما حاالت الضرورة يف التجنس :فإن املفيت ينظر كل حالة على حده؛ ليتحدد الضرورة من عدمها،
فإن من املسلمّي من ي ّدعي الضرورة يف التجنس؛ وال ضرورة؛ بل هو من قبيل احلصول على

االمتيازات الدنيوية.

وحيث إن السائل من بلد عريب مسلم ،أيمن أهله املسلمون على دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموال،

فإنه حيرم عليك التجنس ابجلنسية األمريكية.
املسألة الثانية :حكم اهلجرة إىل بالد الكفر.

فمن اخلطأ تسمية االنتقال إىل بلد الكفر هجرة؛ ألن اهلجرة يف اإلسالم هي :االنتقال من بلد الكفر
فصلت يف هذا
إىل بلد اإلسالم ،بل االنتقال إىل بلد الكفر معصية وكبرية من كبائر الذنوب ،وقد
ُ
املسألة يف جواب سابق من خالل هذا املوقع.

(اإلقامة يف بلد الكفار)
املسألة الثالثة :حكم االشرتاك مبسابقة اللوتريي [. ]lottery
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مسابقة اللوتريي [ : ]lotteryعبارة عن لعبة تُـبَاع فيها تذاكر مرقمة؛ مقابل ربح جوائز للذين

ُختتار أرقامهم ،على أساس عشوائي.

وهذا ما يسمى ابليانصيب ،وهو القمار احملرم الذي مساه هللا يف كتابه ابمليسر فقال تعاىل" :اي أيها
الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن

الصالة فهل أنتم منتهون" [املائدة . ]91-90
وهللا أعلم.
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السياحة يف بالد الكفر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

أان فتاة ،وأهلي سوف يسافرون لقضاء عطلة الصيف يف بلد أوربية (بريطانيا)  ،ما حكم ذهايب معهم

هلذه البلد (لندن)  ،مع العلم أنين ال أستطيع أن أمنعهم من السفر إىل هذه البلد ،وال أستطيع أن

امتنع عن السفر ابلرغم من وجود أيب وبعض إخواين يف البيت ،إال أنين مرتبطة بوالديت وال أستطيع
أن أمكث يف البيت بدوهنا؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
ِ
علي شعوران ،جتاذابين ومها يف غاية
أخيت الفاضلة! قرأت سؤالك ،وأتملت معاانتك مليّاً ،فتوارد ّ
التنافر واالختالف:
شعور ابإلعجاب واإلكبار لعقلك ،فإين ألرى نضجه وأتلمس رجحانه يف موقفك من مسألة
يتملهكين ٌ
ِ
أبمك.
السفر هذه ،وكأين بك راغبة عنه لوال تعلّقك ّ
لقد أعجبين منك هذا ُّ
التعقل وأكربت فيك هذا الرتدد؛ فق هل أن ترتدد فتاةٌ يف مثل عمرك يف هذا
السفر ،فضالً عن أن تستفيت فيه أحداً!

شعور ابألسى واحلسرة هلذه الظاهرة اخلطرية ،أال وهي السفر لبالد الكفر ابملال واألهل
وينتابين ٌ
والولد ،فاملال يذهب إىل األعداء ،واألهل والولد يرجعون بغري ما ذهبوا به ،حم هملّي ابألوزار
والشبهات والعادات السيئة ،ويكفي منها التسخط على أوضاع اجملتمع احملافظ نوعاً ما.

أخيت الفاضلة! قد تكون املقاصد والبواعث بريئة ال خترج يف بداايهتا عن جمرد النفرة من حر الصيف
ِ
وقصد التمتُّع ابلطبيعة ،وتغيري منط احلياة الرتيب!
الالفح،
بدأت؟!
لكن هل الذي حيدث هو فعالً هذا ،وهل تنتهي كما ْ

لتجوُز يف كثري من
الغالب ـ وبشاهدة الواقع ـ من أحوال هؤالء السائحّي يف بالد الكفر هو ا ُّ

املنكرات ،والرت ّدد على مواطن تراتدها شياطّي اإلنس واجلن؛ لتستثري كوامن الفتنة والشهوة.
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ولذا فنصيحيت إليك أن جتتهدي يف صرف أهلك عن السفر إىل بريطانيا (أو غريها من بالد الكفر)
إىل بالد إسالمية حمافظة ،وال تستيئسي يف دعوهتم ونصحهم ،ولكن ابللّي والرفق.
فإن أبوا إال السفر إىل هنالك فعليك بتذكريهم بوجوب االحتشام والبعد عن مواطن الرذيلة،

وتذكريهم أبن تقوى هللا وااللتزام بشرعه ال حيده حدود دولة ،وال خيتص مبكان دون مكان ،وال ٍ
بزمان
دون زمان .بل األمر على قاعدة( :اتق هللا حيثما كنت) .

إن كوهنم عازمّي على السفر ال يعفيك من النصيحة هلم ،وتذكريهم بتقوى هللا وحتذيرهم من مغبة
معصيته.

كما أن رفضهم لنصحك إايهم برتك السفر لتلك الداير ال يعين أهنم لن ينتصحوا لك فيما سوى

ذلك ،وال يعين أنه ال خري فيهم ،وال جدوى من نصحهم ،فليكن أمرك معهم كما قال األول:
حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
أما سؤالك :هل تذهبّي معهم أم متكثّي يف البيت مع أبيك وبعض إخوتك؟

فالذي أنصحك به ـ أخيت الفاضلة ـ هو أال تسافري إىل تلك البالد ما دمت قادرة على عدم السفر،

فالسفر إىل تلك البالد ـ كما تعلمّي ـ ال يكاد خيلو من بعض املفاسد والفنت ،خاصة ملن يقصد املدن

الكربى منها ،واليت تعج أبلوان من الفساد ومظاهر من التفسخ يف دعوة إىل الفاحشة بطريقة صارخة

فجة ،تالحق حىت الذاهل عنها.

وإن كنت ال تصربين على فراق أمك وحتتاجينها يف ضرورات حياتك اليومية فأحلي عليها بعدم السفر

 ...إحلاحاً ال يفتقد اللطف وال يفارقه األدب.

أبت إال السفر فعسى أن تكوين معذورة يف مرافقتها إىل هناك ،ولكن بشرط احملافظة على
فإن هي ْ

الصلوات يف وقتها ،والتزام احلجاب الشرعي الكامل ،فال كشف للوجه ،وال لبس للضيق .وعليك

ابلبعد عن االختالط ابلشباب وعن مواطن الفنت.
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وليكن قضاء وقتك يف التمتع مبا حباه هللا تلك البالد من مجال الطبيعة اخلالبة ،والتفك ِر فيما بثه هللا
فيها من بديع خلقه ،واشغلي وقتك مبا يفيدك :من القراءة يف كتاب هللا ،وحفظ بعض السور،

والقراءة يف الكتب النافعة ،فسوف جتدين يف ذلك لذة تضارع لذة املقيمّي على الشهوات

واملعاصي ،ولسوف جتدين يف ذلك أُنساً ال جيده أولئك يف معاقرة اخلمرة ومنادمة القينة.
ِ
وعليك أوالً وآخراً بتقوى هللا يف السر والعلن ،واإلقامة والظعن ،فإن هللا ال ختفى عليه خافية.

ِ
وفقك هللا وهداك ،وثبتك وحباك حب طاعته ،واستعملك يف مرضاته.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الدراسة يف بالد الغرب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1424/11/11هـ

السؤال

أان مستقيم إن شاء هللا ،وعسكري يف هندسة الطريان ،وقد ترشحت يف بعثة دراسية ملدة أربعة أشهر

يف بالد الغرب ،وأان أجيد اللغة اإلجنليزية ،وقد هناين أحد اإلخوة ،حيث إين سأسكن يف سكن
عسكري.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
من شروط السفر إىل بالد الكفار عند أهل العلم ،أن يكون السفر مباحاً يف طلب علم ينتفع به،

ويعود نفعه على املسلمّي عامة ،وأن يلتزم من يريد السفر إىل هذه البالد أحكام اإلسالم الظاهرة من
صالة ،وصيام ،وأن أيمن على نفسه من الوقوع يف الفنت ،فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما

قيل ،ويبدو من السؤال توفر هذه الشروط يف السائل  -إن شاء هللا -وإذا كان األمر كذلك فسافر
اي أخي ،وتوهكل على هللا واسأل ربك أن يثبتك على احلق ،والزم الطاعات وأكثر منها ،وإن استطعت
أن أتخذ معك زوجتك فهو أحسن وأجود ،وعليك احلرص مبالزمة أهل الصالح من املسلمّي من

اجلاليات اإلسالمية هناك ،فإن الرفيق يهون عليك السفر ،ويؤنسك يف الغربة ،واعلم أن السفر إىل

بالد الكفار لدراسة هندسة الطريان وحنوها مما حيتاجه املسلمون جائز شرعاً وال حرج فيه ،ورمبا كان

واجباً بعد تعينه عليك ،واعلم أنه ال جيوز لك أن تسكن مع امرأة ،لو دعيت إىل ذلك ،وكلما

أظهرت هلؤالء الكفار ،األمريكان أبنك مسلم ملتزم بدينك ال تشاركهم يف مقارفة احلرام كشرب
اخلمر ،وأكل حلم اخلنزير ،ومصادقة النساء ،وحنو ذلك ،احرتموك وقدروك ،وفقنا هللا وإايك إىل اخلري،

وثبتنا وإايك على احلق ونفع بك اإلسالم واملسلمّي .آمّي.
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اهلجرة إىل بلد مسلم
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/فقه األقليات
التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

نريد أن هناجر لدولة مسلمة ،كيف نستطيع اخلروج من بلد كافر إىل بلد مسلم ،والبلد املسلم ال
يقبل بنا ،واألسوأ أهنم يفضلون الكفار يف العمل لديهم ،مع أن لدينا شهادات أفضل من الكفار،

نريد أن نتوقف عن دفع الضرائب هلم ،فهم يستخدمون هذه األموال لضرب املسلمّي ،وتبقى معهم

يف بلدهم ،يف نفس الوقت نريد من يقف معنا يف هذه الشدائد ويساعدان يف التوجه لبلد مسلم،
وهناجر يف سبيل هللا.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا السؤال ذو شعب خمتلفة:

أوالً :السائل يسأل عن كيفية اخلروج من بلد غري مسلم إىل بلد مسلم ،وهذه الكيفية كما هو

معروف حتكمها أنظمة وقوانّي وأعراف ختضع لتأشرية ،وختضع لطلب عمل ،وختضع ألشياء قد ال

قادرا على توفريها لكل مسلم يريد أن خيرج من بلد كفر
يكون موقعنا هذا (موقع اإلسالم اليوم) ً ،

إىل بلد إسالم؛ ألن الدول اإلسالمية هلا أنظمتها وهلا جهات خمتصة هبذا.
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األمر اآلخر هو :أن السائل يقول :إنه ال يريد أن يقيم يف دار الكفر ،وهذا شعور طيب ،لكن مع
سا إِاله ُو ْس َع َها) ] البقرة :من اآلية .[ 286وإذا كان يستطيع إقامة
ذلك نقول له( :الَ يُ َكلِّ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
شعائره ،ويستطيع أن يعبد هللا سبحانه وتعاىل ،يف هذه الداير  -داير الكفر -فال جيب عليه أن خيرج
منها؛ حلديث فديك ،رضي هللا عنه ،وهو حديث رواه ابن حبان ( )4861ورجاله ثقات ،وفيه يقول
واس ُك ْن ِمن ِ
ت".
ك أَ ِق ْم ال ه
واه ُج ِر ُّ
ك َح ْي ُ
أرض قَـ ْوِم َ
صال َةْ ،
عليه الصالة والسالم" :اي فُ َديْ ُ
ث ِش ْئ َ
وءْ ،
الس َ
وظن الراوي أنه قال" :تَ ُكن م َه ِ
اج ًرا" .وكانت قبيلة فديك كافرًة ،وكان يسكن معهم ،وكان يسأل
ْ ُ

ويستفيت عن اهلجرة ،هلذا بىن ثالثة من األئمة ،ويف أغلب املذاهب الثالثة مذهب الشافعي واحلنبلي

قادرا على إقامة شعائره ليس واجبًا ،وأن اهلجرة ليست واجبة،
واحلنفي أبن اخلروج إذا كان اإلنسان ً
سا إِاله
ورأى مالك  -رمحه هللا تعاىل -وأهل الظاهر وجوهبا ،فاملسألة فيها سعة ،و (الَ يُ َكلِّ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً

ُو ْس َع َها)  .فإذا استطاع أن يذهب إىل بلد مسلم يقيم الدين ،فهذا شيء حسن ،لكن إذا مل يستطع

أيضا -فليعلم أنه يف سعة من أمره ،ويرى بعض العلماء كاملاوردي والشافعية أنه إذا كان
ذلك ً -
يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فال جيوز له اخلروج أصالً ،بل جيب البقاء يف ذلك البلد؛ ألن البلد
خبروجه ستخلو من املسلمّي ،أي ال يبقى فيها مسلم ،واملسألة فيها سعة ،ونسأل هللا أن يوفقنا

ويوفقه ،ويوفق داير املسلمّي على أن تستقبل أبناء املسلمّي بدالً من أن تستقبل غريهم ،وأن

تستعملهم بدالً من استعمال غريهم ،وخباصة إذا كانوا يتمتعون ابلكفاءات اليت أشار إليها السائل.

أما قضية أنه يدفع الضرائب هلم ،فهذا عليه أن يدفع ضرائبه حلماية نفسه ومحاية ممتلكاته ،وهذا أمر

ال أبس به -إن شاء هللا تعاىل .وهللا أعلم.

()94/8

األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
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الطيور وال آكلها

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1422/7/5
السؤال

أان أقوم ابلتدريب على الصيد يف اجلو ،وبعد الصيد أعطي الطيور ألحد األصدقاء ،فهو حيبها أو
لصاحب (صقر ـ أو كلب) ليطعمها إايه ،ولكن قال يل أحد الزمالء أن هذا الفعل حرام ،مع العلم ال
ألقيها يف القمامة  ...أرجو إفاديت عن عملي هذا؟

اجلواب

ال حرج على املرء أن يتدرب يف الصيد بصيد الطيور ،املباحة األكل فيأكلها ،أو يعطيها ملن أيكلها،
أو ملن يطعمها للحيواانت ،فال أبس هبذا؛ ألن هذا من ابب التدرب وتعلم الصيد ،إمنا النهي عن أن

يتخذ املسلم الطائر وحنوه غرضاً ،مث يقتله ويرتكه ،أما إذا صاده وقدمه ملن أيكله ،فال حرج يف هذا،

واحلمد هلل.
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توجيه الذبيحة للقبلة
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1422/5/2
السؤال

هل يشرتط يف صحة الذبح توجيه الذبيحة بكامل جسمها جتاه القبلة؟ حيث أن يف مساخل الذبح ال

يوجهون إال الرأس فقط؟
اجلواب

توجيه الذبيحة إىل القبلة سنة لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم وليس بشرط لصحة الذبح.

وأما هل حتصل السنية بتوجيه وجه الذبيحة فقط ،فالظاهر أن هذا كاف ،لكن ال ميكن هذا ملن يريد
الرفق ابلذبيحة ،كما هو هدي النيب صلى هللا عليه وسلم وقوله ((إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة)) .
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األواين املطلية مباء الذهب

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/5/26هـ

السؤال

هل جيوز استخدام األواين املطلية مباء الذهب عيار  ،24أيدي األواين هي املطلية؟

اجلواب

أجاب مساحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا تعاىل ،-عن سؤال شبيه بسؤالك وإليك نص
السؤال واجلواب.

سـ /إذا كان اإلانء مطلياً ابلذهب وليس مصنوعاً من الذهب اخلالص ،فهل حيرم استعماله؟ وهل
ينطبق عليه احلديث الذي ينهى عن األكل والشرب ،يف آنية الذهب والفضة؟

جـ /نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:

"ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة ،وال أتكلوا يف صحافهما ،فإهنا هلم يف الدنيا ،ولكم يف اآلخرة"،
متفق عليه عند البخاري ( ، )5426ومسلم ( )2067من حديث حذيفة بن اليمان -رضي هللا

عنه -وقال  -صلى هللا عليه وسلم" -الذي أيكل أو يشرب يف آنية الفضة والذهب إمنا جيرجر يف
بطنه انر جهنم" ،متفق على صحته عند البخاري ( ، )5634ومسلم ( )2065من حديث أم سلمة

رضي هللا عنهما -واللفظ ملسلم يف الصحيح ،وأخرجه الدارقطين يف سننه ( )40/1وصحح إسنادهمن حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -مرفوعاً" :من شرب يف إانء ذهب أو فضة ،أو يف إانء فيه

شيء من ذلك ،فإمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم".

فقوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-من شرب يف إانء ذهب أو فضة  " ...هني يعم ما كان من الذهب
أو الفضة ،وما كان مطلياً بشيء منهما ،وألن املطلي فيه زينة الذهب ومجاله ،فيمنع وال جيوز بنص

احلديث ،وهكذا األواين الصغار ،كأكواب الشاي ،وأكواب القهوة ،واملالعق ،وال جيوز أن تكون من

الذهب أو من الفضة ،بل جيب البعد عن ذلك ،واحلذر منه.
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وإذا وسع هللا تعاىل على العباد ،فالواجب التقيد بشريعة هللا تعاىل ،وعدم اخلروج عنها ،وإذا كان
عنده فضل من املال فلينفق على عباد هللا احملتاجّي ،ويف مشاريع اخلري،

وال يسرف وال يبذر.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (. ] )22/10
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منتجات مستخلصة من اخلنزير
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعيش حاليا يف أمريكا ،ومسعت أن بعض املنتجات عندهم يدخل يف تركيبها شيء من اخلنزير فماذا

أفعل؟ حيث إنين أحاول التأكد من احملتوايت على حسب لغيت البسيطة ،ويقولون إن هناك ألفاظاً
علمية قد تدل على ذلك ،لكننا ال نعرف مدلوالهتا ،وهل يلزم االتصال ابلشركات؟ وهل يتساوى يف
ذلك املأكول؟ وغريه من أدوات الزينة؟ والصابون؟ والكرميات؟ وغريها؟ وهل لديكم علم ابملؤمتر

الذي انعقد يف أمريكا؟ وأصدروا خالله بياانً حول املنتوجات اليت حتتوي على اخلنزير؟ مث ما معىن أن

النجاسات إذا استحالت متاما عن أصلها تصبح طاهرة؟ وهل يدخل اخلنزير يف ذلك؟
اجلواب

إذا كانت هذه املنتجات حتتوي على مواد مستخلصة من اخلنزير فهي حمرمة؛ لقوله تعاىل يف حلم

اخلنزير "حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير" [املائدة ، ]3 :واحلرمة تتناول مجيع أجزائه ،وإمنا
خص اللحم ألنه املقصود األساسي يف األكل ،والتناول واالستخدام ،فما علمت اشتماله على

املشتقات املستخلصة من اخلنزير فيجب عليك االمتناع عنه ،وما مل تعلميه فال حرج عليك ،وما

شككت فيه شكاً قوايً فاسأيل دون مبالغة ووسواس ،وهللا أعلم.
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أكل ما طبخ فيه من حلم جنس
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

هل جيوز أكل طعام مطهو بلحم مل يذبح وفق الشريعة؟ (أكل اخلضار أو املرقة دون أكل اللحم ذاته)

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ال جيوز أكل طعام قد طُهي بلحم مل يذبح ،حبسب أحكام الشريعة اإلسالمية ،ألن اللحم حينئذ
َج ُد ِيف ما أ ِ
يل ُحمَ هرماً علَى طَ ِ
يكون جنساً ،قال هللا تعاىل" :قُل ال أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إِالّ أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيـتَةً أ َْو
ُوح َي إِ َه
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
س أ َْو فِ ْسقاً أ ُِه هل لِغَ ِْري ه
اَّلل بِ ِه" [األنعام ، ]145 :والنيب  -صلى
َدماً َم ْس ُفوحاً أ َْو َحلْ َم خ ْن ِزي ٍر فَإنههُ ِر ْج ٌ
هللا عليه وسلم -ملا نزل حترمي حلوم احلمر األهلية ،أمر ابلقدور اليت فيها حلمها فأكفئت انظر:
البخاري ( ، )2991ومسلم ( ، )1937ولو كان مرقها جائزاً ُشربه أللقى اللحم وأبقى املرق،

واعلم أن اإلسالم ال حيرم شيئاً وال طعاماً إال خلبثه وضرره على اإلنسان ،كمال قال تعاىل عن نبيه -
صلى هللا عليه وسلم" :-وُِحي ُّل َهلُم الطهيِب ِ
ات َوُحيَ ِّرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ث" [األعراف ، ]157 :وإذا كان
اخلَبَائِ َ
ُ َّ
َ
حلم الذبيحة ،غري طيب بسبب طريقة الذبح املخالفة للشريعة فكذلك مرقه  ...إخل .وهللا تعاىل

أعلم.
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األكل من طعام القاداينيّي

اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/8/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان حالياً ًُ يف أمريكا ،ويوجد يف املدينة اليت أسكن فيها مطعم ابكستاين ،وهذا املطعم يذكر أن اللحم

الذي لديه حالل.

ولكن بعد فرتة اكتشفت أن صاحب املطعم وعماله مجيعهم قاداينيون ،فهل جيوز األكل من

طعامهم؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كان صاحب احملل أو عماله القاداينيّي هم الذين يباشرون الذبح فال جيوز األكل من ذبيحتهم؛

ألن أهل العلم أمجعوا على كفر القاداينيّي ،وعليه فال جيوز األكل من ذبيحتهم ،وأما إذا كان املباشر

للذبح من املسلمّي ،أو أهل الكتاب فيجوز األكل من ذبيحتهم ،وهللا أعلم.
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الذبح عن طريق إطالق النار
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/1/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان طالب أعيش يف أمريكا للدراسة يف هذه البالد يتم ضرب البقر بطلقة يف الرأس مث يقوم الذابح
بذبح البقرة مباشرة بعد هذه الطلقة ،وذلك ألن البقرة حجمها كبري جداً وال يستطيعون التمكن من
ذحبها إال هبذه الطريقة ،حيث تسقط على األرض مباشرة بعد الطلقة فيسهل ذحبها ،فهل جيوز يل
األكل من حلم هذه الذبيحة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فما ذكره السائل من ضرب احليوان قبل ذحبه يف بعض البلدان حرام ال جيوز؛ ألنه إيذاء له وقد جاء

يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم ( ، )1955وغريه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال":إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة

وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته".

أما حكم أكل هذا احليوان الذي ضرب أو صعق وأدرك حياً وذبح على الكيفية الشرعية فهو حالل

لقوله تعاىل":حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية

والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم" [املائدة ]3:فدلت اآلية على حترمي املوقوذة واملنخنقة وما يف
حكمهما كاملصعوقة واملضروبة يف رأسها أو غريه إذا ماتت قبل إدراك ذحبها ،وعلى حل ذلك إذا
أدركت ومت ذحبها على الكيفية الشرعية مع توفر شروط الذكاة اليت هي أهلية املذكي أبن يكون

مسلماً أو كتابياً ،وقطع احللقوم واملريء وذكر اسم هللا تعاىل ،وهللا أعلم.
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األكل يف املطاعم الصينية
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان طالب أعيش يف أمريكا للدراسة هل حيل يل األكل يف املطاعم الصينية أو اهلندية يف هذه البالد؟

ابعتبار أهنم ليسوا من أهل الكتاب ،ولكن اللحوم تؤخذ من هذه البالد النصرانية ،وماذا لو جاءين

طعام من بعض اجلريان اهلنود أو الصينيّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كانت هذه املطاعم تقدم اللحم الذي ذحبه أهل الكتاب يف البلد الذي تعيش فيه ،وغلب على

ظنك ذلك فسم هللا وكل ،وإن كانت تقدم حلماً من ذبح اهلنود أو الصينيّي الوثنيّي فال جيوز لك

األكل منه ألن احلالل هو اللحم الذي ذحبه املسلم وذكر اسم هللا عليه ،أو الذي ذحبه الكتايب ومل
يذكر اسم غري هللا عليه ،وذابئح الوثنيّي وبقية الكفار ال تؤكل حبكم الشرع.

وإن كانت تقدم األمساك وحنوها فال حرج عليك يف أكلها ألهنا ال حتتاج إىل ذبح ،وهذا احلكم أيضاً
فيما أهداه لك جريانك من اهلنود أو من الصينيّي ،وابهلل التوفيق.
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األكل يف مطاعم تقدم اخلمور
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/3/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان طالب أعيش يف أمريكا للدراسة ،وتوجد بعض املطاعم اليت تقدم اخلمور يف جزء منها ،وتقدم

الطعام يف اجلزء اآلخر ،فهل جيوز يل األكل يف اجلزء الذي ال تقدم فيه اخلمور فيه؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
غالب املطاعم يف الغرب  -إن مل تكن كلها -تقدم اخلمور ،فإن وجدت مطعماً ال يقدم ذلك

ومتكنت من األكل فيه فهذا هو املتعّي ،وإن مل جتد أو احتجت يف بعض الظروف لألكل يف هذه
املطاعم اليت تقدم اخلمور فال أتكل يف اجلانب الذي تقدم فيه اخلمور ،وال جتلس على مائدة فيها

اخلمر ،أعاننا هللا وإايك.
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التسمية عند الصيد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/11/5هـ

السؤال

هل التسمية عند الصيد واجبة؟ وما احلكم إذا تركتها سهواً؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

التسمية واجبة عند الصيد ،وتسقط إذا تركها سهواً على الصحيح  -إن شاء هللا .-

()106/8

الصيد املقتول ابلنشاب أو البندقية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/08/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

عندي صديق يصيد الغزالن والتيوس والديوك احلبشية ابلسهم النشاب ،والرشاش أحياانً ،ويدعوين

إىل طعامه ،فهل جيوز األكل من هذه اللحوم؟ علماً أبنه يقول :إذا قتل ابلسهم فإن احليوان املصاب

يسري قليالً مث ميوت ،فيفتح صدره وخيرج الدم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ددا ،أو ُمدببًا ،يعين( :شوكي)  ،وأدمى الصيد ،فلك أن أتكل،
إذا كان هذا السهم أو النشاب ُحم ً

ومسي على الصيد اسم هللا .وهللا أعلم.
بشرط كون الصائد مسلماً أو كتابياً ،أي :يهودايً ،أو نصرانياًُ ،
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األطعمة اليت حتتوي على منتجات اخلنزير
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1422/11/5
السؤال

يوجد كتاب متداول يف أمريكا وهو حيوي األطعمة احملرمة اليت على املسلم جتنبها ومن ضمنه مادة

توضع مع اخلبز والكعك وااليسكرمي ويرمز هلا بـ ( )E471وامسها ابإلجنليزي هو MONO

 DEL GRESEEDواألخوان يف أمريكا حيذرون منها ألهنا من منتجات اخلنزير أو مستحلب
منه ووجدت بعض األخوة هناك يقول هذا الكالم مل يبين على أساس علمي وهذا املنتج يستخدم

كثرياً يف أطعمتنا يف العامل العريب .فما احلكم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلكم مبين على حقيقة هذه املادة وثبوت ما ذكر ،فإن تبّي أهنا مستخلصة من اخلنزير فهي حرام

لعموم األدلة الواردة يف حترمي اخلنزير ،أما إذا مل يثبت ما ذكر فاألصل احلل حىت يتبّي ما يوجب
التحرمي وهللا املوفق.
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أحكام الذابئح
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1422/9/17
السؤال

ما حكم اللحم يف اإلسالم؟ وما الواجب اتباعه عند أكل اللحم؟ وهل األصل فيها احلرمة؟

اجلواب

ما ذحبه املسلم فهو حالل ،وما ذحبه كتايب  -وهو :اليهودي والنصراين  -فاألصل أنه حالل .وأما

إذا علمت كيفية ذحبهم ،وأهنم ذحبوا ذحباً غري شرعي  -كالصعق ابلكهرابء ،أو الضرب على الرأس،

أو التغطيس ابملاء  -أو غري ذلك ،مما جيعل الذبيحة حراماً لو فعله مسلم ،فكذلك احلال ابلنسبة
للكتايب ،فليست حاله أبحسن من حال املسلم يف هذا اجملال ،وأما ذابئح من ليسوا مسلمّي ،وال

أهل كتاب كاملشركّي وسائر الكفرة على اختالف مللهم ،فال حتل ذابئحهم حبال ،ولو ذحبوا ذحباً
صحيحاً بقطع احللقوم واملريء وأهنروا الدم.
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كلب احلراسة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/4/11
السؤال

حنن يف منطقة قروية وفيها يقل األمن ،ولدينا من األغنام واملزارع -وهلل احلمد ،-ولدينا كالب لغرض

احلراسة ليالً ،فهل علينا إمث؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال إمث عليك ابختاذ الكلب لذلك؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-من اقتىن كلباً إال كلب صيد أو

ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياطان" متفق عليه البخاري ( )5481ومسلم ( )1574واللفظ
له من حديث عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما ،-ويف رواية":قرياط" ،وعن أيب هريرة -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم

قرياط إال كلب حرث أو ماشية" متفق عليه البخاري ( ، )2322ويف رواية ملسلم (": )1575من

اقتىن كلباً ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض فإنه ينقص من أجره قرياطان كل يوم" ،فدلت هذه

األحاديث على إابحة اقتناء الكلب للحراسة والصيد ،وغري ذلك من األمور اليت حيتاج إليها املسلم.
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الكحول واجليالتّي احليواين يف األطعمة
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/12/25هـ
السؤال

السالم عليكم.
أحرص دائماً على اختيار املكوانت احلالل يف األطعمة ،وخاصة احللوايت ،فأحرص أال يكون فيها
شيء من الكحول أو اجليالتّي احليواين ،أو شحم اخلنزير ،قبل مدة أخربتين إحدى األخوات أننا

جيب أن ال نكثر السؤال عن املكوانت يف احللوايت؛ ألهنا حالل يف األصل ،وكثرة السؤال حتوهلا
لتصبح غري حالل ،مث جاءت أبحاديث النهي عن كثرة السؤال لرفع احلرج عن األمة ،مث من بعد

االبتعاد عن احلق .أرجو توضيح هذه املسألة.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان السؤال عن مكوانت األطعمة انتج عن وجود دليل قوي أبن بعض هذه املنتجات يف ذات

البلد حتتوي على مواد حمرم استخدامها كالكحول واخلنزير ،فهو سؤال مشروع ،استرباء للذمة ،وطلباً
للحالل.
أما إذا كان من املعلوم أن األطعمة الواردة إىل هذا البلد ال حتتوي يف العموم على مواد حمرمة ،أو أن

هناك جهة رقابية تشرف على مكوانت هذه األطعمة وأعضاء هذه اللجنة من املسلمّي الثقات فال
ينبغي السؤال هنا؛ ألن األصل هو احلل ،أما اجليالتّي احليواين فهو يف احلكم حبسب املصدر الذي

أخذ منه ،فإن كان مصدره اخلنزير فهو حرام ،وإن كان مأخوذاً من هبيمة األنعام اليت أحلها هللا فال

أبس به إذا كانت هذه األنعام مذكاة ذكاة شرعية .وهللا أعلم.
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طعام غري الكتابيّي ومعاملتهم
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/5/12
السؤال

عندان معلمة هندية ليست مسلمة وليست كتابية كذلك ،أحضرت لنا يوماً طعاماً فانقسمنا بّي جماملة
هلا ورافضة مد يدها للطعام ،هل جيوز األكل من طعام هؤالء؟ وكذلك هل جيوز جماملتهم حىت نبّي

هلم أخالق املسلمّي؟

وهل جيوز مصافحتها أم يؤدي ذلك إىل نقض الوضوء؟
اجلواب

جيوز األكل من طعام الكفار غري الكتابيّي ما مل يكن من ذابئحهم اليت ذحبوها أو يكون مشتمالً على
ما هو حمرم كاخلمر واخلنزير ،وأما معاملتهم فاألصل معاملتهم ابحلسىن لغرض أتليفهم ودعوهتم إىل

اإلسالم؛ لقوله -تعاىل" :-ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايرهم أن
تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي" [املمتحنة ، ]8:ومصافحتهم ال تؤدي إىل نقض

الوضوء؛ ألن جناستهم الواردة يف قوله -تعاىل" :-إمنا املشركون جنس" [التوبة ، ]28:جناسة معنوية،
واملراد هبا :جناسة الكفر ،كما هو قول مجهور أهل العلم.
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أطعمة وأشربة فيها كحول
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1423/5/3
السؤال

هناك بعض األشربة واألطعمة اليت حتتوي على نسبة قليلة جداً من الكحول ،مثل :اخلبز ،علماً أنك

لو أكلت منه الكثري ال تسكر ،فهل جيوز تناوهلا؟ وشكراً لكم.

اجلواب

الكحول مادة مسكرة أو خمدرة ،وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن جناسة اخلمر جناسة حسية ،ويلحق

الكحول هبا يف ذلك ،واستدلوا بقوله -تعاىل":-اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب

واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" [املائدة ، ]90:وقالوا ":الرجس ،هو:
النجس".

وذهب بعض أهل العلم إىل أن طهارة اخلمر طهارة حسية مع بقاء جناستها املعنوية؛ ألن الرجس

املقصود يف اآلية السابقة هو الرجس العملي املقتضي للتحرمي ،وليس الرجس العيين الذايت املقتضي
للنجاسة ،وقالوا :من املعلوم أن امليسر واألنصاب واألزالم الواردة يف اآلية ليست جنسة جناسة

حسية ،فإذا كانت جناستها معنوية وليست حسية فاخلمر كذلك؛ ألنه من عمل الشيطان ،وقد قرن

هبذه الثالثة ،وألن األصل يف األشياء الطهارة حىت يوجد الدليل على النجاسة ،وال دليل هنا ،وكذلك
قالوا :إنه ملا نزل حترمي اخلمر أراقها املسلمون يف األسواق ،ولو كانت جنسة ما جازت إراقتها يف
األسواق؛ ألن تلويث األسواق ابلنجاسات حمرم ال جيوز ،وهذا القول هو األرجح -إن شاء هللا.-

وعلى هذا فالكحول ليست جنسة العّي ،وإن كانت خبيثة من الناحية املعنوية ،مبعىن أهنا لو وجدت
على ثوب اإلنسان أو بدنه فال جيب عليه التنزه عنها كما يتنزه عن املواد النجسة.
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وبقيت مسألة ،وهي :وجود الكحول يف املأكول واملشروب ،فمن املعلوم أن الكحول مادة مسكرة
أو خمدرة ،وابلتايل فإذا وجدت يف األكل أو الشرب ،وكانت مؤثرة فيه مبعىن أنه يرتتب على التناول

إسكار فالتناول يف هذه احلالة حرام قطعاً؛ ألن علة حترمي اخلمر ،هي :اإلسكار ،وقد وجدت هنا،

واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
أما إذا كانت مادة الكحول املوجودة يف املأكول أو املشروب قليلة ويسرية ،وال يظهر أثرها،

واستهلكت يف املشروب وحنوه ،فالصحيح أن هذه الكمية اليسرية من الكحول ال أثر هلا يف حترمي
هذا الطعام أو الشراب ،فهو مثل النجاسة املستهلكة يف املاء ،فعلى القول الصحيح -إن شاء هللا-

أن هذه النجاسة ما مل يظهر أثرها يف املاء ،يف طعمه ،أو لونه ،أو رحيه ،فاملاء ابق على طهوريته قليالً
هر َداء ِيف ال ُْم ِريَ :ذبَ َح
كان أو كثرياً ،ويف (صحيح البخاري ،ك ،72ب – )12تعليقا -قَال أَبُو الد ْ

اخلَ ْم َر النِّينَا ُن َوال ه
ْ
س" ،والنينان :مجع نون ،وهو :احلوت ،واملري :أكلة تتخذ من السمك اململح،
ش ْم ُ

يعرض للشمس فيتغري طعمه عن طعم اخلمر ،ومعىن قول أيب الدرداء هذا :أن
يوضع يف اخلمر مث ّ
احلوت ملّا ملِّح ووضع يف الشمس أذهب اخلمر فصار حالالً ،ومما يدل على عدم احلرمة هنا :أن
اخلمر إمنا حرمت لوصف اإلسكار املوجود فيها ،فإذا انتفى هذا الوصف انتفت احلرمة.

ومما يشار إليه هنا أن البعض يظن أن املخلوط ابخلمر حرام مطلقاً ،سواء قلّت نسبة اخلمر  -حبيث
ال تؤثر يف املخلوط– أو كثرت ،وظنوا أن ذلك هو معىن قوله -صلى هللا عليه وسلم":-ما أسكر

كثريه فقليله حرام"رواه أمحد ( )5648واللفظ له ،وابن ماجة ( ، )3392والدارقطين (، )254/4
وهو صحيح (اإلرواء برقم . )2375
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فقالوا :هذا فيه قليل من اخلمر الذي يُسكر كثريه فيكون حراماً ،وقد أجاب الشيخ ابن عثيمّي -

رمحه هللا  -يف جممع فتاويه ( )260/4عن هذا الفهم ،فقال :يقال هذا القليل من اخلمر استهلك يف
غريه فلم يكن له أثر وصفي وال حكمي ،فبقي احلكم ملا غلبه يف الوصف ،وأما حديث "ما أسكر
كثريه فقليله حرام" (سبق خترجيه) فمعناه :أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر ،وإن قلل

مل يسكر ،فإن القليل منه يكون حراماً؛ ألن تناول القليل وإن مل يسكر ذريعة إىل تناول الكثري،

ويوضح ذلك حديث عائشة -رضي هللا عنها :-قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
":كل مسكر حرام ،ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" أخرجه أبو داود (، )3687

والرتمذي ( ، )1866وأمحد ( ، )24992وهو صحيح (اإلرواء برقم  ، )2376والفرق :مكيال
يسع ستة عشر رطالً .ومعىن احلديث :أنه إذا وجد شراب اليسكر منه إال الفرق ،فإن ملء الكف

منه حرام ،فهو معىن قوله -صلى هللا عليه وسلم":-ما أسكر كثريه فقليله حرام" (سبق خترجيه) اهـ.
ومع ذلك فاألوىل فيما يظهر يل -وهللا أعلم -أن يتجنب اإلنسان تناول األطعمة واألشربة احملتوية

على هذه املواد املسكرة املستهلكة يف الطعام والشراب ما مل حيتج إىل ذلك ،لكن هذا من ابب الورع
ال التحرمي ،وهللا أعلم.
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ملاذا ُحرم حلم اخلنزير؟

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/6/19هـ
السؤال

علي أصدقائي الصينيون:
أريد جواابً شافياً ألسئلة دائماً يطرحها ه

ملاذا حيرم على املسلمّي أكل حلم اخلنزير؟ وي ّدعون أهنم دائماً أيكلون اخلنزير وال يوجد هبم أمراض،

ويعملون جبد ومتوسط أعمارهم أكثر من غريهم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:
أما سؤالك األول فاعلم اي أخي أن من املتقرر يف ديننا أننا إذا هنُينا عن شيء لزمنا االنتهاء عنه ،وإذا

أُمران بشيء أتينا منه ما استطعنا ،اتباعاً لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-ذروين ما تركتكم فإمنا

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم ،وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه" رواه مسلم ( ، )1337وقد ِن ُُهينا بنصوص القرآن
والسنة عن أكل حلم اخلنزير ،وسواء أدركنا احلكمة يف التحرمي أم مل ندركها ،فإن النهي عن أكل حلم
اخلنزير صريح ال حيتمل التأويل ،ومع ذلك فإان إذا التمسنا احلكمة يف النهي وجدانها ظاهرة ،فقد
ذكر األطباء أن يف اخلنزير أضراراً كثرية ،ومن ذلك:

( )1كثرة الديدان يف حلمه.

( )2حلم اخلنزير ينقل مرض الرتخيينا.
( )3كثرياً ما أيكل اخلنزير الفئران امليتة اليت كثرياً ما تكون عضالهتا حمالً ألجنة دودة تسمى الشعرة
احللزونية.

( )4حلم اخلنزير أعسر هضماً؛ ألن أليافه العضلية حماطة خبالاي شحمية عديدة ،وقد أجريت عدة
جتارب على أربعة وعشرين حالة مرض وتبّي أن ( )22حالة منها كان سببها حلم اخلنزير املطبوخ.

( )5أن اخلنزير بذاته من ّفر للطبع السليم فهو قذر؛ ألن أشهى غذائه القاذورات الضارة اليت أينف
منها اإلنسان.
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( )6حلم اخلنزير يسبب ارتفاعاً يف مستوى اجللسريد يف بالزما الدم ،وكذلك ارتفاع نسبة الكولسرتول
يف اجلسم.

( )7ومما يذكر أيضاً أن له أثراً يف تبلد إحساس اإلنسان ابلغرية فرتاه ال أينف من وقوع حمارمه يف

الرذيلة.

وانظر للمزيد املراجع التالية:

 -1حترمي حلم اخلنزير يف العلم والدين لـ د /سليمان قوش
 -2روح الدين اإلسالمي أتليف /عفيف طبارة
 -3جملة الفكر اإلسالمي ،العدد التاسع ،السنة الثامنة 1399هـ.
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التسمية عند الذبح

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1422/11/19
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أعمل يف مذبح أبسرتاليا وعلي أن أذبح أربعمائة وعشرين خروفاً يف
الساعة ،وأان أعمل ملدة مثان ساعات يف اليوم ،فهل جيب علي أن أذكر اسم هللا يف كل رأس؟ وماذا
لو نسيت يف إحداها هل جتوز هذه الذبيحة؟

اجلواب

جب على املسلم أن يذكر هللا -جل وعال -قائالً :ابسم هللا عند ذبح الذبيحة ،فإن نسي فذبيحته

حالل ،وال حرج عليه واحلمد هلل يف هذا ،وأما أن يرتكها تعمداً فال جيوز له ذلك.
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حكم تعاطي القات
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1422/12/1

السؤال

ما حكم تعاطي القات؟

اجلواب

سئل الشيخ  /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -عن سؤال مشابه لسؤالك ،نذكر لك فيما يلي نص
السؤال واإلجابة:

السؤال :ما احلكم يف القات والدخان الذين انتشرا بّي بعض املسلمّي ،وما حكم صحبة من يتناول
أحدمها أو كليهما؟ وماذا جيب على رائد األسرة حنو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين

الصنفّي؟
اجلواب:

ال ريب يف حترمي القات والدخان ملضارمها الكثرية وختديرمها يف بعض األحيان ،وإسكارمها يف بعض
األحيان ،كما صرح بذلك الثقات العارفون هبما ،وقد ألف العلماء يف حترميهما مؤلفات كثرية ،ومنهم

شيخنا العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت البالد السعودية سابقاً  -رمحه هللا .-
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فالواجب على كل مسلم تركهما واحلذر منهما ،وال جيوز بيعهما وال شراؤمها وال التجارة فيهما،

ومثنهما حرام وسحت ،نسأل هللا للمسلمّي العافية منهما .وال جتوز صحبة من يتناوهلما أو غريمها من
أنواع املسكرات؛ ألن ذلك من أسباب وقوعه فيهما ،والواجب على املسلم -أينما كان -صحبة
األخيار واحلذر من صحبة األشرار ،وقد شبه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلليس الصاحل حبامل
املسك وقال ":إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحياً طيبة" .وشبه الصاحب اخلبيث

بنافخ الكري وأنه إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثة انظر ما رواه البخاري ()2101

ومسلم ( ، )2628وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من

خيالل " رواه الرتمذي ( )2378وأبو داود ( )4833من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه-والواجب
على رب األسرة أن أيخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه األمور املنكرة ومينعه ولو ابلضرب

والتأديب أو إخراجه من البيت حىت يتوب ،وقد قال هللا -سبحانه  ":-فاتقوا هللا ما استطعتم"
[التغابن ]16:وقال  -عز وجل ":-ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسرا " [الطالق ]4:أصلح هللا
أحوال املسلمّي ووفقهم لكل ما فيه صالحهم وصالح أسرهم ،إنه خري مسؤول.

[سلسلة كتاب الدعوة ( )2فتاوى الشيخ  /عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا  -اجلزء ( )2ص ()257

].
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حكم األكل من األطعمة املتكدسة يف اجلمارك
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1426/03/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
رجل يعمل يف معمل لتحليل األطعمة املستوردة ،حبيث ال يسمح هلا ابلدخول إال بعد موافقة املواد
للمواصفات املسموح هبا ،والرجل يتحرى احلالل يف مصدر رزقه ،وخياف هللا -أحسبه كذلك ،-فهو
ال أيخذ الرشوة رغم كثرهتا ،ولكن يسأل عن العينات اليت تؤخذ للتحليل واالختبار ،وهذه العينات

تكون بعبوة صندوق مثالً ،وبعد حتليلها ومطابقتها للمواصفات املطلوبة تتكدس هذه املواد ،فيتم
توزيعها على العاملّي معه ألخذها لبيوهتم وبعلم صاحبها ،فما حكم هذا التصرف؟

وما حكم من أيخذها من اجلريان وذوي القرىب؟ وهل من الضرورة إخطار صاحب البضاعة أبنه سيتم
توزيعها بعد التحليل؟ أرشدوان ابرك هللا فيكم ويف علمكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن العينات اليت تؤخذ للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات ،إما أهنا تعاد لصاحبها بعد

االنتهاء من التحليل أو ال.

فإن كانت تعاد ألصحاهبا ،وكان هذا اإلجراء هو املعمول به نظاماً ،فإنه ال جيوز أخذ شيء منها إال

بعد استئذان صاحبها.

وأما إن كانت تقدم من أصحاهبا للمعاينة ،وهم يعلمون أهنا ال تعود إليهم حبكم النظام أو العرف
اجلاري بّي الناس يف مثل هذا العمل ،فال حرج على العمال يف تقامسها بينهم بعد االنتهاء من

التحليل واملطابقة؛ ألن مصريها بعد تكديسها إىل اإلتالف ،واإلفادة منها أوىل من رميها ،اللهم إال

أن تنص اجلهة املنظمة للعمل على منع إخراج املواد من املختربات ألي سبب كان ،فهنا يلزم اجلميع
بتطبيق النظام.
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والسؤال الثاين يبىن على التفصيل السابق ،فإذا كان األخذ يشرتط له اإلذن ،فإذا علم األقارب أو
اجلريان أبن صاحبهم أيخذ بغري إذن فال أيخذوا منه شيئاً ،وإال جاز هلم ذلك .وهللا أعلم.
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أكل احللزون

اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

طريقة طبخ احللزون يوضع يف املاء الساخن حىت يطبخ جيدا فيصري ميتا بفعل املاء الساخن فوق

الفرن- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان ،أما
بعد:

فإن هللا -سبحانه -أابح لنا صيد البحر وطعامه ،وصيده ما أخذ منه وطعامه امليتة منه.
وما يصاد منه قد يبقى حياً كالسالحف والقواقع ،ومنه احللزونيات ،وقد ميوت إذا حبس عنه املاء،
فما أخرج منه ومات فهو حالل ،وما مات فيه من حيوان فهو حالل ،وما صيد منه ووضع وهو مل

يزل فيه حياة يف املاء املغلي أو على النار بقصد الشواء والطهي فهو حالل ،ويروى عن النيب -صلى
هللا عليه وسلم ":-كل شيء يف البحر مذبوح" رواه البخاري تعليقاً كتاب( :الذابئح والصيد)  ،ابب:
قول هللا -تعاىل" :-أحل لكم صيد البحر [ " ...من سورة املائدة ]96 :موقوفاً عن شريح -رضي

هللا عنه ،-وعند الدارقطين يف سننه ( )267/4مرفوعاً بلفظ آخر ،وهذا يدل على أن صيده ذكاته،
وصيده يقوم مقام تذكيته ،وعلى هذا فإنك لو أخذت مسكة وأكلتها وهي تضطرب ،فال أبس.

ولو وجدهتا يف بطن مسكة أخرى فأكلتها فال أبس ،وما وجدته ميتاً يف البحر من دوابه فأكلته فال

أبس.

وما ورد يف السؤال أبن هذا احليوان إذا وضع على النار أو املاء املغلي يصري ميتاً خطأ يف صياغة

السؤال؛ ألنك جزمت أبنه ميتة هبذا الفعل ،وهو وضعه على النار أو املاء املغلي ،وقد تبّي وجه احلق

من اجلواب .نسأله -سبحانه -التوفيق والسداد ،وهللا املستعان.
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حكم اإلنفحة املوجودة يف األجبان
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/1/11
السؤال

ما حكم أكل اإلنفحة احليوانية املوجودة يف األجبان وغريها ،وخاصة أن غالب األجبان مستوردة

وغري مذكاة؟

اجلواب

اإلنفحة هي جزء من معدة صغار العجول واجلداء وحنومها ،ومادة خاصة تستخرج من اجلزء الباطين
من معدة الرضيع من العجول أو اجلداء أو حنومها هبا مخرية جتَب اللَب ،كما يف املعجم الوسيط

( )938/2وأمهيتها يف صناعة اجلَب هو أن اإلنفحة إذا وضع قليل منها يف اللَب فإنه ينعقد ويتكاثف
ويتجمع ويصري جبناً.
أما حكمها ففيه تفصيل:

احلالة األوىل :إذا كان اجلَب قد صنعت إبنفحة خنزير أو ميتة أبن تكون ذكاة غري شرعية ،فهذا حيرم
أكل اجلَب الذي فيه ،وهذا مذهب مجاهري أهل العلم من املالكية والشافعية واحلنابلة لقوله -تعاىل-

 ":حرمت عليكم امليتة " [املائدة ]3:فاهلل تعاىل حرم امليتة ،وهو عام يشمل كل ما يف امليتة من
أجزاء ،وال خيرج منه شيء إال بدليل ،وال دليل.

ويدخل يف ذلك إنفحة احليوان الذي ذكاته من اجملوس وأهل األواثن أو ما كان فيه مادة خنزيرية.
احلالة الثانية :إذا كان اجلَب قد صنعت إبنفحة حيوان مذكى ذكاة شرعية من مسلم وكتايب فهذا
حل لنا ما مل نتيقن أهنم ذحبوه بغري الطريقة الشرعية ،وهذا هو
حالل ،إذ إن طعام أهل الكتاب ّ

مذهب اجلمهور -رمحهم هللا.-

قال النووي :أمجعت األمة على جواز أكل اجلَب ما مل خيالطه جناسة أبن يوضع فيه إنفحة ذحبها من ال

حتل ذكاته ،فهذا الذي ذكرانه من داللة اإلمجاع هو املعتمد يف إابحته " أ .هـ.

وروى البيهقي يف السنن الكربى ( )7/10عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه سئل عن اجلَب
والسمن ،فقال" :سم هللا وكل" ،فقيل إن فيه ميتة فقال ":إن علمت أن فيه ميتة فال أتكله "
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وروى البيهقي يف السنن الكربى ( )6/10أيضاً عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :كلوا
اجلَب ما صنع املسلمون ,وأهل الكتاب.

وقول السائل وغالب األجبان مستوردة وغري مذكاة " أما قوله مستوردة ،فإن كانت مستوردة من
اجملوس وأهل األواثن فيحرم األكل إال أن يعلم أهنا قد ذكيت ممن حتل ذكاته وهو املسلم والكتايب،

وإن كانت مستوردة من الغرب فإن األصل حل ذابئحهم ،مامل يعلم املسلم أن ذكاهتم غري شرعية
فيحرم حينئذ وإال فاألصل اجلواز .وهللا أعلم

()125/8

طعام الكفار
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/5/17

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
جزاكم هللا خرياً ،أما بعد:

ما حكم الشرع يف طالب جامعي يف أورواب يسكن بصفة مؤقتة يف حي جامعي خمتلط ،ولكنه ال خيتلط

معهم ويتحرى يف أكله احلالل ،أيكل الفواكه واألرز والسمك واخلضروات؟ علماً أن هذه املأكوالت

حتضر يف مطاعم كافرة ومن طرف كفار ،فهل علي من حرج فيما أفعله؟
اجلواب

جيوز األكل من طعام الكفار ،فإن كانوا أهل كتاب وهم اليهود والنصارى فيجوز أكل ذبيحتهم ،إال
أن يتحقق املسلم من أهنم ال يذكرون اسم هللا عليها فال جيوز أكلها واحلالة هذه ،وأما ابقي طعامهم

وشراهبم فهو جائز ،وقد أكل النيب -صلى هللا عليه وسلم -من طعام اليهود حيث دعاه يهودي إىل
خبز شعري وإهالة سنخة ،كما يف حديث أنس الذي رواه ابن حبان ( )4539وغريه ،وقِبَل دعوة
اليهودية اليت دعته إىل ذبيحة مستها يف ذراعها كما يف حديث حرملة الذي رواه البيهقي انظر:
( )11/10وغريه ،وشرب من مزادة مشركة انظر :الفتح (. )452/1

()126/8

أكل الضبع واجلربوع واهلدهد
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/1/22هـ
السؤال

أريد أن أسأل عن الضبع ،واهلدهد ،واجلربوع ،هل أكلهما حالل أو حرام؟

اجلواب

أكل الضبع جيوز حلديث جابر-رضي هللا عنه -رواه الرتمذي ( ، )851والنسائي ( ، )2836وأبو

داود ( ، )3801وابن ماجة ( ، )3085وأكل اجلربوع أيضا جائز شرعاً ،وأما أكل اهلدهد فهو حمل
خالف بّي العلماء ،فمنهم من يرى حلّه ،ومنهم من يرى حرمته لننت رحيه وأكله النجاسات ،والورع

يف ذلك الرتك؛ ألن األصل يف اللحوم احلرمة ،وهذه قاعدة شرعية أشار إليها ابن سعدي يف قوله:
واألصل يف األبضاع واللحوم*** والنفس واألموال للمعصوم

حيل
احلل *** فافهم هداك هللا ما ّ
حترميها حىت جييء ّ

()127/8

أكل السلحفاة املائية
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

ما حكم أكل السلحفاة املائية (الرتسة) ؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ينظر إن كانت من أنواع السمك الذي ال يعيش إال يف املاء فإنه يباح بغري ذكاة ،وإن كانت من
حيوان البحر وتعيش يف الرب فقد اشرتط بعض العلماء ذكاهتا كما روي عن اإلمام أمحد أنه قال :ال
أرى أبساً ابلسلحفاة إذا ذبح .وهللا أعلم.

()128/8

األطعمة املوزعة يف املناسبات البدعية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

ما حكم أكل الشكوالته أو أي شيء سواء من الطعام أو األشربة اليت توزع مبناسبة املولد النبوي ،أو

العودة من زايرة القبور مثال على قرب (النيب يونس) -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم -يف العراق،

أو (الشيخ عبد القادر اجليالين) -رمحه هللا-؟ وإذا كان ذلك األكل حراما ،فهل جيوز رميه إذا جاء
لك شيء منه .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .وبعد:

فأكل ما يهدى يوم املولد أو بعد الزايرة لقرب وحنوه فيه تفصيل :فإن كانت اهلدية من مأكول ال حلم
فيه كما سأل السائل عن الشكوالته ،أو الفاكهة أو العصري وغري ذلك فهذا ال أبس به إن شاء هللا،

وليس فيه إعانة على شعائر بدعتهم.

أما إن كان املأكول مذبوحاً فهذا فيه تفصيل أيضاً أبن كان ذبح على القرب ،وخاصة القبور اليت تعبد
ُّص ِ
ب" [املائدة :من
"وَما ذُبِ َح َعلَى الن ُ
من دون هللا تعاىل ،فهذا ال يبعد أن يكون داخالً يف قوله تعاىلَ :
اآلية ، ]3قال اإلمام أمحد :كل شيء ذبح على األصنام ال يؤكل ،أما إن كان املأكول مذبوحاً تقرابً
"وَما
لصاحب القرب أو ابمسه سواء كان نبياً أو صاحلاً ،أو غري ذلك ،فهذا داخل يف معىن قوله تعاىلَ :
أ ُِه هل بِ ِه لِغَ ِري هِ
اَّلل" [البقرة :من اآلية ، ]173فال جيوز أكله .وقد هنى النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
ْ
عن الذبح يف مواضع األصنام ومواضع أعياد الكفار ،كما يف قصة الرجل الذي نذر أن يذبح إبالً
ببوانة فسأله النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -هل كان فيها وثن من أواثن اجلاهلية يعبد؟ " قالوا :ال،
قال" :فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا :ال ،قالِ :
"أوف بنذرك" رواه أبو داود

()129/8

( )3313من حديث اثبت بن الضحاك -رضي هللا عنه ،-وال شك أن قبور بعض األنبياء
والصاحلّي اليت تعبد من دون هللا تعاىل أن حكمها حكم األواثن كما قال  -صلى هللا عليه وسلم-
اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد ،وهللا أعلم.

()130/8

أمساك تتغذى على النجاسة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/4/28هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف أكل نوع من األمساك يتغذى على القاذورات والنجاسة والفئران؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :األصل يف حيواانت البحر اإلابحة ،ودليل ذلك

قول هللا  -عز وجل " :-أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة" [املائدة ]96 :حىت

ولو كان يتغذى مبا ذكر السائل؛ ألن مثل هذه النجاسات تستحيل وتنقلب دماً وحلماً ،والنجاسة
تطهر ابالستحالة ،إال إن كان أكل مثل هذه األشياء يضر ،أو ظهر أثر النجاسة يف رائحة هذا

السمك أو طعمه ،أما إذا مل يكن هناك ضرر ،ومل يظهر أثر النجاسة فاألصل احلل.

()131/8

شراب الشعري بال كحول
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/6/11هـ

السؤال

ما حكم شراب الشعري بال كحول؟

اجلواب

األصل يف مثل هذا الشراب احلل ،ويدل لذلك قول هللا  -عز وجل " :-وحيل هلم الطيبات وحيرم
ض َِ
"ه َو اله ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف األ َْر ِ
مجيعاً" [البقرة:
عليهم اخلبائث" ،وأيضاً قول هللا  -عز وجل ُ :-
من اآلية ، ]29وأيضاً قول هللا" :واألرض وضعها لألانم" [الرمحن ، ]10 :فهذا هو األصل ،ما مل
يكن هناك حمرم كخمر وحنوه.

()132/8

شروط الذكاة وآداهبا
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/2/1هـ

السؤال

ما هي شروط الذكاة وآداهبا ومكروهاهتا؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن الذكاة تفتقر إىل مخسة أشياء:

 -1ذابح.
 -2وآلة.

 -3وحمل.
 -4وفعل.

 -5وذكر.
فأما الذابح فيعترب له شرطان:

األول :دينه ،وهو أن يكون مسلماً أو كتابيًّا.
الثاين :عقله ،وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصده ،فإن كان ال يعقل كاجملنون والسكران مل
حيل ما ذحبه.

وأما اآللة فلها شرطان:

األول :أن تكون حمددة ،تقطع أو خترق حب ِّدها ،ال بثقلها.

الثاين :أال تكون سنًّا وال ظفراً؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ما أهنر الدم ،وذكر اسم هللا

عليه فكل ،ليس السن والظفر" أخرجه البخاري ( ، )5503ومسلم ( )1968من حديث رافع بن
خديج  -رضي هللا عنه .-

وأما احملل :فاحللق واللّبهة ،وهي الوهدة اليت بّي أصل العنق والصدر ،وال جيوز الذبح يف غري هذا احملل
ابإلمجاع؛ كما قاله ابن قدامة يف املغين (. )303/13

وأما الفعل :فيعترب قطع احللقوم واملريء ،فاألول هو جمرى النفس ،والثاين هو جمرى الطعام
والشراب ،وقيل :يعترب مع قطعهما ،قطع أحد الودجّي ،وقيل :أو كالمها ،هذا هو األكمل يف
الذبح ،وبه خيرج من اخلالف.

وأما الذكر :فيشرتط ذكر اسم هللا -تعاىل -على الذبيحة؛ لقوله -تعاىل" :-وال أتكلوا مما مل يذكر

اسم هللا عليه وإنه لفسق" [األنعام ، ]121:فإن ترك الذابح  -مسلماً كان ،أو كتابيًّا على األصح-

التسمية عمداً ،أو ذكر اسم غري هللا ،مل حتل الذبيحة ،وإن تركها سهواً ،فعلى قولّي يف املسألة ،ذهب
اجلمهور إىل احلل ،وذهب آخرون إىل التحرمي ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

( ، )239/35وهللا أعلم ابلصواب ،هذا ابلنسبة لشروط الذكاة ،أما آداهبا فهي عديدة منها:

()133/8

أوالً :أن ينحر البعري ويذبح ما سواه ،وال خالف بّي أهل العلم يف هذا ،كما قاله ابن قدامة يف املغين

(. )304/13

اثنياً :أن يذبح بسكّي حاد؛ ملا روى مسلم يف صحيحه ( ، )1955عن شداد بن أوس -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ... " :-وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد

أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته".
ِ
يعجل إمرار السكّي حال الذبح ،وهو من إحسان الذبح ،وإراحة الذبيحة؛ كما صرح به
اثلثاً :أن ّ

النووي يف شرح مسلم (. )107/13

رابعاً :أن يستقبل هبا القبلة حال الذبح ،قال يف املغين ( ، )305/13واستحب ذلك ابن عمر -
رضي هللا عنهما -وابن سريين ،وعطاء ،والثوري ،والشافعي ،أصحاب الرأي .ا .هـ .هذا ابلنسبة

آلداب الذكاة ،وكل ما خالف أدابً من هذه اآلداب ،فهو معدود من املكروهات.

ومن مكروهات الذكاة أيضاً:
 -1أن يسن السكّي واحليوان يبصره.

 -2وأن يذبح الشاة أو غريها ،واألخرى تنظر إليه.
 -3وأن يقطع عضواً منها بعد الذكاة قبل أن تزهق روحها ،قال يف املغين (( )310/13كرهه أهل
العلم ،منهم عطاء ،وعمرو بن دينار ،ومالك ،والشافعي ،وال نعلم هلم خمالفاً) ا .هـ.

 -4ويكره أيضاً سلخ احليوان قبل أن يربد؛ ملا فيه من التعذيب ،وملا تقدم يف املغين من حكاية
الكراهة عن أهل العلم يف قطع العضو قبل زهوق الروح .وهللا -تعاىل -أعلم.

()134/8

ذكاة الربمائيات
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

هل تشرتط الذكاة للحيواانت الربمائية مثل السلحفاة ،والتمساح ،وكلب البحر؟ أم تلحق حبيوان
البحر ابعتبار طول مكثها فيه؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
كل ما يعيش يف الرب من دواب البحر ال حيل بغري ذكاة ،كطري املاء ،والسلحفاة ،وكلب املاء ،إال ما
ال دم فيه كالسرطان ،فإنه يباح بغري ذكاة.

()135/8

أكل حلم اخليل
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/10/16هـ

السؤال

ما حكم أكل حلم اخليل؟ أان مسعت حادثة يف معركة خيرب أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أمر

املسلمّي بقلب القدور اليت طبخوا فيها حلم اخليل ،ومسعت أن العلماء مل حيرموها ومل أدر ما الدليل؟

أفيدوان جزاكم هللا خرياً .وشكراً.
اجلواب
حلم اخليل مباح األكل كاإلبل والبقر والغنم وغريها من اللحوم املباحة األكل يف شريعتنا ،وذلك

حلديث جابر  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" -هنى يوم خيرب عن حلوم
احلمر األهلية ،وأذن بلحوم اخليل" ،رواه البخاري ( )4219ومسلم ( )1941من حديث جابر -

رضي هللا عنه ،-وروى البخاري ( )5519من حديث أمساء  -رضي هللا عنها -قالت" :حنران فرساً
على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأكلناه" ،وأما حلم احلمر األهلية فكما تقدم يف اخلربين
من هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن حلومها وأخرب أهنا رجس ،وأما ما ذكر من خرب إكفاء
القدور يف غزوة خيرب فهذه حلوم احلمر وليست حلوم اخليل.

()136/8

األطعمة اليت حتتوي على جوزة الطيب
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/9/28هـ

السؤال

بعض األطعمة اليت تباع يف احملالت التجارية حتتوي على جوزة الطيب ،فهل أكلها حالل أم حرام؟.

اجلواب

األصل يف األطعمة احلل ،وال حيرم شيء منها إال بدليل ،لعموم قوله -تعاىل" :-هو الذي خلق لكم

ما يف األرض مجيعاً" [البقرة. ]29 :

أما ابلنسبة جلوزة الطيب املذكورة يف السؤال فقد قرأت أهنا مصنفة ضمن املخدرات الطبيعية أي:
املوجودة يف الطبيعة دون تركيب من قِبل اإلنسان ،وهي مثرة يسبب تعاطيها الفتور والنوم ،وذكر ابن
دقيق العيد أنه يقال :إهنا مسكرة وأفىت بتحرميها ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى الكربى (، )229/4

فإذا كان األمر كذلك فال حيل أكلها وال إدخاهلا يف األطعمة ،لعموم حديث أم سلمة  -رضي هللا
عنها -قالت" :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن كل مسكر ومفرت" أخرجه أمحد
( )26634وأبو داود ( ، )3686وصححه اهليثمي والعراقي والشوكاين ،وهللا أعلم.

وانظر املزيد يف أنواع املسكرات واملخدرات وأحكامها يف كتاب (فقه األشربة وحدها) لعبد الوهاب
عبد السالم طويلة -دار السالم  -القاهرة  -حلب.
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شبهة" :وحشية طريقة الذبح اإلسالمي"

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

قرأت مقاالً يف إحدى الصحف يتحدث عن وحشية ذبح احليواانت يف اإلسالم ،وأن احليوان يذبح
وهو بكامل وعيه ،ووجوب التصدي هلذه الطريقة أريد أن أرد على هذا املقال ،وأحتاج ملساعدة

منكم يف ذكر بعض احلقائق العلمية املناسبة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فاإلسالم أمر ابإلحسان يف كل شيء ،ومن ذلك ذبح احليواانت ،ويظهر ذلك من أمور:
األول :أنه ال جيوز قتل احليوان إال لغرض صحيح مثل أكل حلمه ،وال جيوز قتله لغري مصلحة كاللهو

احلاصل من مناطحة الديكة وصراع الثريان ،وحنو ذلك ،وحىت الصيد كره اإلسالم قتل الطيور وغريها
إال بقصد أكلها ،وهذا من أنواع اإلحسان املفقودة كثرياً يف هذا الزمن.

الثاين :أن الشرع أمر ابإلحسان يف طريقة ذبح احليوان ،فأمر أبن تكون السكّي حادة غري كالة ،وأن

يريح الذبيحة إبسراع اإلجهاز عليها؛ قال عليه الصالة والسالم" :إن هللا كتب اإلحسان على كل
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته"

رواه مسلم ( )1955من حديث شداد بن أوس-رضي هللا عنه.-

الثالث :أنه هنى عن سن آلة الذبح واحليوان يراه ،كما هنى عن ذبح احليوان وحيوان آخر يبصره،
وهذا من أنواع اإلحسان الكبرية اليت تتضمن مراعاة اإلحسان حىت فيما ال يضر احليوان.

الرابع :أن اإلسالم ملا أمر بذبح احليوان بطريقة إهنار الدم قصد إىل أمرين ،إراحة الذبيحة بسرعة
موهتا ،وإبعاد ما يفسد حلم احليوان ،فإن احتباس الدم يف احليوان يسبب فساده ،وأما إذا أهنر الدم
وخرج كان حلم احليوان أبعد عن الفساد كما يعرف هذا ابلطب.
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اخلامس :إذا ذحبت البهيمة بعد إفقادها لوعيها فليس هذا حمرماً يف اإلسالم ،بشرط أن يكون ذحبها
هو سبب موهتا ،وليس إفقادها الوعي هو سبب املوت.

وإذا أتمل منصف ما سبق وجد أن هذا الدين جاء أبنواع من اإلحسان للحيوان مل أيت مبثلها مذهب
وال فكر آخر ،وال عجب يف ذلك؛ فهو دين رب العاملّي الذي هو أرحم الرامحّي سبحانه ،وهو

األعلم مبصاحل خلقه.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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أطعمة تسبب اإلدمان ،فهل حترم؟!
اجمليب أ .د .عبد احلي الفرماوي
أستاذ التفسري واحلديث بكلية أصول الدين  -جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل ميكن النظر إىل بعض املواد الغذائية واملأكوالت والتبغ على أهنا حمرمة؛ بسبب إمكانية اإلدمان

عليها؟ مثل مادة (الكافيّي) املوجودة يف القهوة والكوكاكوال ،وهي ليست مسكرة .وإن مل يكن ذلك

حمرما فهل خيتلف احلكم ملواد غري مسكرة أشد يف قوة اإلدمان من مادة الكافيّي؟
ً

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حرصا على حتري احلالل فيما أتكل وتطعم ،فذلك دليل ورع ،أسأل هللا -تعاىل -أن
فزادك هللا ً

يسكنه قلبك ما حييت ،مث إن تعود أي شيء من األطعمة أو األغذية أو املشروابت -طاملا كان غري
مسكر أو مفرت أو ضار ابلصحة أو ابملال-؛ فال حرمة فيه؛ لكنه يكون حر ًاما إذا توفر فيه شيء مما

سبق ذكره ،أو كان حالالً يف ذاته ،لكنك أسرفت يف تناوله فآذاك إسرافك .هنا يكون اإلسراف
ب
"وُكلُوا َوا ْش َربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا إِنههُ ال ُِحي ُّ
حر ًاما مع بقاء أصل الطعام حالالً طيبًا ،يقول هللا -تعاىلَ :-
ِ
ّي" [األعراف :من اآلية. ]31
ال ُْم ْس ِرف َ
كما يقول -عز وجل" :-قُل من ح هرم ِزينةَ هِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ادهِ والطهيِب ِ
ات ِمن ا ِ ِ
ين
ْ َْ َ َ َ
اَّلل الهِيت أَ ْخ َر َج لعبَ َ َّ
لر ْزق قُ ْل ه َي للهذ َ
َ ّ
ِ
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
صةً يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" [األعراف :من اآلية. ]32
الدنْـيَا َخال َ
َ
وهللا املوفق.
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اخلل املصنع
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

أفىت بعض مشاخينا أن اخلل املصنع يف املصانع حرام؛ ألن به نسبة من الكحول ،وال أدري إن كان
ذلك حقيقة أم ال؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ض َِ
"ه َو اله ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مجيعاً"
األصل يف األطعمة أهنا مباحة ،لقول هللا  -عز وجل ُ :-
ض َع َها لِأل ََانِم" [الرمحن ، ]10:وعلى هذا
ض َو َ
"واأل َْر َ
[البقرة :من اآلية ، ]29وقوله  -عز وجلَ :-
فاخلل األصل أنه مباح ،ولكن إن ثبت أن فيه نسبة من الكحول فال خيلو هذا من أمرين:

األمر األول :أن تكون هذه النسبة يسرية حبيث تضمحل وتستهلك يف املباح فإنه مباح ألن هذه
النسبة أصبح وجودها كعدمها.
األمر الثاين :أن يكون أثرها ال يزال ابقياً فإنه حمرم ألن ما أسكر كثريه فقليله ولو نقطة واحدة حمرم.
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التخمري مبواد أصلها شعر اإلنسان
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1426/02/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو منكم اإلجابة على استفساري وهو :يف إحدى دول الغرب يستخدم عامل ختمري للعجّي امسه

ل  -سيستّي ( ، )Cystine ،Lوقد مسعت أن ما نسبته  %99من مواد التخمري هذه مستخرج
من شعر اإلنسان والباقي من مواد بروتينية أخرى ،فما حكم استخدام مثل هذه املادة؟ وهل هي

جائزة؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ختمر العجّي مستخرجة من شعر
إذا كان األمر على ما ذكر يف السؤال من أن هذه املادة اليت ّ

عموما
اإلنسان فال يظهر يل جواز استعماهلا يف طعام اإلنسان؛ ألهنا جزء من جسم اآلدمي ،وتناوله ً
اهم ِمن الطهيِب ِ
ات
(ولََق ْد َك هرْمنَا بَِين َ
آد َم َو َمحَلْنَ ُ
ْرب َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقـْنَ ُ ّ َ َّ
ال حيل لعموم قوله تعاىلَ :
اه ْم ِيف ال َِّ
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِّممهن َخلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
َوفَ ه
ضيالً) [اإلسراء . ]70 :وتكرميه يقتضي عدم املساس به وتناول
ْ
ض ْلنَ ُ ْ
شيء منه ابألكل .وهللا أعلم.
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التحري عن شخصية القائم ابلذبح
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/12/3هـ

السؤال

يوجد عندان خالف يف حكم تذكية اللحوم ،ففي املذبح الذي تكون فيه عملية الذبح يوجد من
يسب الدين ،والذي ال يصلي ،فلذلك أفىت بعض املشايخ عندان بعدم جواز

األكل ،إذا مل أعرف من الذي ذبح ،وقالوا :إن اللحوم األصل فيها التحرمي ،فإذا شككنا يف شيء
يرجع إىل أصله ،ورأى آخر أنه جيوز األكل؛ ألن العربة ابلذابح ،واألصل يف الذاحبّي اإلسالم؛ ألننا
يف بلد إسالمي ،وإذا شككنا يف الذابح يرجع احلكم إىل أصله أهنم مسلمّي؛ ألننا مل نتأكد من

شخصيه الذابح؛ ألن األصل فيهم اإلسالم .فأي الرأيّي هو الراجح؟.
اجلواب
الصواب عندي هو القول الثاين ،وهو جواز األكل من الذبيحة إذا ذحبت يف بالد املسلمّي ،وذلك

ملا يلي:

أ -مل ينقل أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر ابلتحري عند أكل الذابئح مع وجود االحتمال
املشار إليه يف القول األول ،وهو مما تعم به البلوى ،فلو كان ذلك مشروعاً لنقله عنه  -صلى هللا

عليه وسلم -ولو واحداً من الصحابة -رضي هللا عنهم.-

ب -من املعلوم الذي ال شك فيه أن العربة ابلذابح ،واألصل ابلذاحبّي يف بالد املسلمّي اإلسالم؛
لكون الذبح يف بالد املسلمّي.

ال يثبت التحرمي ابلشك يف أهلية الذابح ،واألصل يف املسلمّي اخلري ،وعند الشك يعود احلكم إىل
أصله ،وهو أ هن الذابح مسلم؛ ألن األمر مل يتضح ابلنسبة ألهلية الذابح ،وهللا املوفق واهلادي إىل
سواء السبيل.
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اجلهل حبال املذكي
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

الذابحّي غري املصلّي،
من العلم أن الذابئح يف الدول اإلسالمية والعربية يشرف عليها نسبة من ّ

وهناك املصلون كما هو احلال عندان ،ومن املعلوم أن ذابئح غري املصلّي ال تقبل ،وندخل السوق

(سوبر ماركت) وتكون اللحوم خمتلطة مع ذابئح غري املصلّي وغريهم من املسلمّي ،كما هو احلال
بتقسيم األيدي لوحدها واألرجل والصدور والظهور..إخل ,فما حكم األكل من هذه اللحوم؟ وهل

هي شبهة؟ وإذا كانت شبهة فما احلكم؟ رغم أنين يف ورطة وحرية من ذلك ،وأصبح يل ما يقرب ستة
أشهر ال أتناول اللحوم ،أفيدوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

األصل فيما يذبح يف الدول اإلسالمية وكذلك أهل الكتاب األصل فيها احلل ،لكن مىت علم أبن من

يذبح من املسلمّي اترك للصالة مداوم على تركها فإن ذبيحته ال جيوز أكلها ،وإال فاألصل احلل
ومىت قويت عندك الشبهة فالورع تركه.
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صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/2/14هـ

السؤال

ما حكم صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص؟ علماً أن الوبر والنيص من آكالت النبااتت ,وشكراً.
اجلواب
ذكر العلماء -رمحهم هللا تعاىل -ضوابط تبّي ما ال جيوز أكله من احليواانت ،فإذا حتققت هذه
الضوابط يف أي حيوان فإنه ال جيوز أكله ،وهذه الضوابط كما أييت:

( )1كل ذي انب من السباع ،مثل :النمر ،والفهد ،واألسد ،والكلب ،وحنوها.
( )2كل ماله خملب من الطري ،مثل :العقاب ،والبازي ،والصقر ،والشاهّي ،والبومة ،وحنو ذلك؛ ملا
روى ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-هنى عن كل ذي انب من
السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري" رواه مسلم (. )1934

( )3ما نص عليه بذاته ،حيث نص النيب -عليه الصالة والسالم -على حترمي حلوم احلمر األهلية،
حيث روى جابر -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم":-هنى يوم

خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل" متفق عليه البخاري ( ، )3155ومسلم ()1407
.

( )4ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام؛ لقوله تعاىل":وحيرم عليهم اخلبائث" [األعراف]157 :
.

( )5ما أمر الشارع بقتله ،أو هنى عن قتله فإنه ال جيوز أكله.

وبناء على ما سبق فإن ماعدا ما ذُكر فهو مباح؛ لعموم النصوص الدالة على اإلابحة.
ً
أما ابلنسبة للحيواانت املذكورة يف السؤال فحكمها كاآليت:

( )1الوبر :وهو :حيوان من ذوات احلوافر ،يف حجم األرنب ،وقد نص عدد من أهل العلم على أنه
مباح؛ لعموم األدلة الدالة على أن األصل اإلابحة ،ومل يرد دليل يقتضي حرميه ،وهو شبيه ابألرنب
فيأخذ حكمه.
( )2الضبع :مباح؛ ملا روى جابر -رضي هللا عنه -قال :سألت الرسول -صلى هللا عليه
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وسلم -عن الضبع ،فقال" :هو صيد" رواه أبو داود ( ، )3801والضبع وإن كان له انب إال أنه ال
يدخل يف هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن كل ذي انب من السباع؛ ألن النيب -عليه الصالة

والسالم -قد نص على حله ،فيكون مستثىن مما له انب من السباع.

( )3القنفذ :من احليواانت احملرمة؛ ألنه من اخلبائث ،وقد روى أبو داود ( )3799يف كتاب األطعمة
عن أىب هريرة -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ذُكر عنده القنفذ ،فقال":هو
خبيث من اخلبائث".

( )4النيص :وهو كما قال بعض أهل العلم :كبري القنافذ قدر السخلة ،وعلى هذا يكون حكمه

حكم القنفذ فيكون حمرماً.
والكالم السابق فيما يتعلق بصيد احليوان من أجل األكل ،أما إذا كان هناك غرض آخر للصيد فإن
احلكم قد خيتلف ،وهللا أعلم.
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احلشيش واخلمر

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1423/11/12هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ما حكم احلشيش وهو نوع من أنواع املخدرات؟ وهل املبتلى به يسمى خارجاً عن امللة؟ وهل الذي

يستحله يسمى كافراً أم ال؟ وهل يعد كافراً من شرب مخراً؟ وما حكمه يف اإلسالم ومن الناحية
الشرعية؟ أفيدوان أفادكم هللا ،وجزاكم هللا خرياً َُ.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن أكل احلشيش كبرية من كبائر الذنوب ،وهي مسكرة فيها حد اخلمر ،ولكن أكلها ال ُخيرج من

امللة ،والذي يستحلها يُفسق وال يكفر ملا يف ذلك من الشبهة ،خبالف من يستحل شرب مخر العنب

ألن حترميه مما علم من الدين ابلضرورة.

ومن أكلها يعترب كمن شرب اخلمر "كل مسكر مخر ،وكل مخر حرام"البخاري ( )5575ومسلم

( )2003ويدخل آكلها يف كل وعيد ورد يف شرب اخلمر.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل أكل حلم البقر مكروه؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

ما رأيكم ورأي أهل العلم من مشاخينا يف كراهية حلم البقر؟ حلديث صحيح فيه ذكره الشيخ العالمة

األلباين -رمحه هللا -ما نصه( :إايكم وحلوم البقر فإهنا داء)  ..احلديث

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
حلوم البقر األصل فيها احلل ،لقول هللا  -عز وجل" :-هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً"
[البقرة ، ]29 :وأيضاً قول هللا  -عز وجل" :-واألرض وضعها لألانم" [الرمحن ، ]10 :وأما

ابلنسبة لكراهة أكلها استناداً على احلديث ،فهذا احلديث موضع خالف بّي أهل العلم بّي مثبت

وعدم مثبت ،واألظهر عدم إثباته ،ويدل لذلك حديث جابر  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -ذبح عن عائشة -رضي هللا عنها -بقرة يوم النحر .رواه مسلم ( ، )1319وعن

عائشة -رضي هللا عنها -قالت :ضحى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن نسائه ابلبقر .رواه
البخاري ( ، )5559ومسلم ( " )1211فالذي يظهر أنه ال يُكره.
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مداواة احليوان بسقيه اخلمر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/7/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
هل جيوز مداواة احليوان بسقيه اخلمر؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سقي احليوان مخراً للعالج ال أبس به إن شاء هللا ،ألن أكل البهيمة للنجاسة  -إذا قلنا بنجاسة

اخلمر  -ال حيرمها ،بل إن البهيمة مباحة ما مل يظهر أثر النجاسة عليها ،مع أن القول الصواب من
أقوال أهل العلم  -رمحهم هللا  -أن اخلمر ليست جنسة ،فحينئذ إذا كانت هناك حاجة ومصلحة فال
أبس إن شاء هللا.
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شرب املاء قائماً
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/10/16هـ

السؤال

هل يف السنة نص يكره أو حيرم شرب املاء واقفاً؟.
اجلواب
ثبت يف صحيح مسلم ( )2024عن أنس  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -زجر

عن الشرب قائماً ،ويف صحيح البخاري ( )5615عن علي -رضي هللا عنه -أنه شرب قائماً ،وقال

رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يفعله ،فحمل بعض العلماء النهي عنه عن الكراهة والفعل

على اجلواز.
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تعليف الدواجن مبخلفات
اجمليب د .زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

جزار آيل للدواجن يقوم بتصنيع علف للدواجن من خملفات أحشاء الدواجن ،واألرجل ورأس
الدجاج ،وبعض العظام ،وذلك بطحنها وحتويلها إىل مساد وعلف للدواجن ما مدى مشروعية ذلك؟.

اجلواب

أما حتويلها إىل مساد فجائز ،أما حتويلها إىل علف ففيه خالف بّي العلماء؛ ألن بعض هذه األشياء

جنسة ،ولعل الراجح -وهللا أعلم  -حل هذه الدواجن ،بشرط أال يرتتب على ذلك ضرر ،وال يبقى
تتحول إىل شيء آخر.
أثر هلذه النجاسة؛ بل ه
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ختلل اخلمر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/11/11هـ

السؤال

ما حكم استخدام اخلل املصنهع يدوايً من اخلمر؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
فهنا مسألتان مشهوراتن عند الفقهاء:

األوىل :ختلل اخلمر بنفسه بدون عالج ،يعين :استحالته من مخر إىل خل بدون فعل فاعل ،وقد اتفق
الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،على جواز استعمال هذا اخلل وشربه ،انظر

بدائع الصنائع ( ، )113/5وحاشية الدسوقي ( ، )52/1واجملموع
( ، )526/2واملغين (. )72/1

واملسألة الثانية :ختلل اخلمر بفعل فاعل ،يعين :استحالته من مخر إىل خل ابلعالج ،وهذا هو مقصود
السائل ،كما أشار إليه بقول( :املصنهع يدوايً)  ،وهذه املسألة حمل خالف بّي أهل العلم على قولّي:
األول :ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من املالكية يف الراجح عندهم والشافعية ،واحلنابلة :وهو عدم

جواز ختليل اخلمر ابملعاجلة ،فإذا عوجلت وختللت بذلك ،فإنه جيوز استعماهلا وشرهبا عند املالكية،
وحيرم ذلك عند الشافعية واحلنابلة ،والقول ابلتحرمي هو األرجح دليالً ،ملا رواه مسلم يف صحيحه

( ، )1573/3عن أنس  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -سئل عن اخلمر تتخذ
خالً؟ فقال":ال" ،قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم ( )152/13تعليقاً على هذا احلديث:

(هذا دليل الشافعي واجلمهور ،أنه ال جيوز ختليل اخلمر ،وال تطهر ابلتخليل ،هذا إذا خللها خببز ،أو

بصل ،أو مخرية ،أو غري ذلك مما يلقى فيها ،فهي ابقية على جناستها ،وينجس ما ألقي فيها ،وال
يطهر هذا اخلل بعده أبداً ،ال بغسل وال بغريه "..أ .هـ.
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ومن أدلة التحرمي أيضاً ما رواه أمحد ( ، )119/3وأبو داود ( ، )326/3عن أنس بن مالك -رضي

هللا عنهما -أن أاب طلحة -رضي هللا عنه -سأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن أيتام ورثوا مخراً؟
فقال :أهرقها ،قال :أفال أجعلها خالً؟ قال :ال" ،وهو حديث صحيح ،كما قاله النووي يف اجملموع
شرح املهذب ،قال اخلطايب يف معامل السنن ( )260/5تعليقاً على هذا احلديث( :يف هذا دليل

واضح أن معاجلة اخلمر حىت تصري خالً غري جائز ،ولو كان إىل ذلك سبيل لكان مال اليتيم أوىل
األموال به ،ملا جيب من حفظه وتثمريه واحليطة عليه ،وقد كان هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -عن إضاعة املال ،ويف إراقته إضاعته ،فعلم بذلك أن معاجلته ال تطهره ،وال ترده إىل املالية
حبال) أ .هـ.

القول الثاين :ما ذهب إليه احلنفية ،واملالكية يف قول مرجوح يف املذهب ،وهو جواز ختليل اخلمر
ابملعاجلة ،وإذا عوجل جاز شربه واستعماله ،واستدلوا أبدلة ال تنهض إىل القول ابجلواز؛ ألنه إما

استدالل بدليل صحيح غري صريح ،وإما بدليل صريح غري صحيح ،وهلم أدلة أخرى من جهة املعىن،
ولكنها ال تقوى على خمالفة األحاديث الصحيحة الصرحية يف ذلك .وأحيل السائل إىل مرجعّي

مهمّي يف هذه املسألة ،ومها كتاب االضطرار إىل األطعمة واألدوية احملرمة للدكتور :عبد هللا الطريقي،

وكتاب املواد احملرقة والنجسة يف الغذاء والدواء بّي النظرية والتطبيق للدكتور :نزيه محاد ،وقد رجح
الثاين القول ابجلواز ،ورجح األول القول ابلتحرمي ،وهو ما صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه
هللا  -يف جمموع الفتاوى [ ( . ] )481/21وهللا تعاىل أعلم.

()153/8

أكل فضلة الطعام
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل هناك حديث عن أكل الطعام املتبقي من اآلخرين؟ أان أب ،وآكل الطعام املتبقي من أوالدي

بدالً من التخلص منه.

اجلواب

أوالً :ينبغي لإلنسان إذا أكل طعاماً أال يبقي منه شيئاً ،لئال يرمى هذا الطعام مع النفاايت أو مع

املصارف العمومية اليت ختتلط فيها األطعمة مع النجاسات ،فاإلنسان إذا ترك شيئاً من الطعام يكون
قد عرض نفسه لشيء من هذا األمر ،وهذا األمر حمذور ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا رأى يف
الطريق مترة مرمية أخذها ورفعها على احلائط وقال":لو أعلم أهنا ليست من الصدقة ألكلتها"

البخاري ( )2055ومسلم ( ، )1071فينبغي لإلنسان أن حيرتم نعمة هللا ،وأن جيتهد يف أكل ما بدا
من الطعام ،وأال يرتك هناك طعاماً مبعثراً.
أما أن هذا األب أيكل ما تبقى عن أوالده فإنه إن شاء هللا على أجر وخري ،حيث إنه صان هذا
الطعام عن أن يبتذل أو يهان ،وهللا ويل التوفيق.
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(مشروب السوبيا)
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/06/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ينتشر يف بعض الدول العربية مشروابت حتتوي على نسبة من اخلمرية مثل (السوبيا) يف رمضان

وغريه ،ويف السودان يستعملون مخرية الذرة لصنع مشروب شعيب آخر ،فهل مثل هذه املشروابت

جائز شرهبا ،خاصة أنه إذا تركت هذه املشروابت مدة طويلة فإهنا تتخ همر؟ نرجو منكم توضيح حكم
الشرع فيها .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا األمر حيتاج إىل تفصيل ،وبيان ذلك أن يقال ال مانع من شرب املشروابت املشار إليها قبل

ختمرها؛ لعدم الدليل على حترميها يف هذه احلالة ،وألن األصل اإلابحة فال يعدل عنه إال بدليل ،أما
ُّ

ختمرها فال جيوز شرهبا؛ لوجود علة اإلسكار فيها؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .وهللا
بعد ُّ

أعلم.
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األطعمة احملرمة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/1/23هـ
السؤال
السالم عليكم.

أرجو أن تبينوا يل ابلتفصيل ما هي األطعمة احملرم أكلها يف اإلسالم ،وكيف يؤثر ذلك على طبيعتنا أو

سلوكنا؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملّي والصالة السالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن األصل يف األطعمة النافعة الطاهرة على اختالف أنواعها وأصنافها هو احلل واإلابحة ،وال حيرم

منها إال ما دل على حترميه دليل من األدلة الشرعية املعتربة ،قال تعاىل" :قل ال أجد فيما أوحي إيل

حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة [ " ...األنعام ، ]145 :ولذلك فإن كل طعام مل يرد

الدليل بتحرميه فهو مباح أخذاً هبذه اآلية الكرمية.

واألطعمة على نوعّي :حيواانت ونبااتت؛ أما احليواانت فقد تكلم أهل العلم عن احملرمات منها،

وجعلوا لذلك ضوابط تبّي ما ال جيوز أكله منها ،فإذا حتققت هذه الضوابط يف أي حيوان فإنه ال
جيوز أكله :وهذه الضوابط كما أييت:

( )1كل ذي انب من السباع ،مثل :النمر ،والفهد ،واألسد ،والكلب ،وحنوها.
( )2كل ماله خملب من الطري ،مثل :العقاب ،والبازي ،والصقر ،والشاهّي ،والبومة ،وحنو ذلك ،ملا
روى ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم":-هنى عن كل ذي انب من
السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري" رواه مسلم (. )1934
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( )3ما نص عليه بذاته ،كاحلمر األهلية ،حيث نص النيب عليه الصالة والسالم ،على حترمي حلوم
احلمر األهلية يف حديث جابر – رضي هللا عنه -وفيه" :أن النيب – صلى هللا عليه وسلم -هنى يوم
خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل" متفق عليه عند البخاري ( ، )4219ومسلم

( ، )1941وكاخلنزير ،لقوله تعاىل" :حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير [ " ...املائدة. ]3 :
( )4ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام ،لقوله تعاىل" :وحيرم عليهم اخلبائث" [األعراف:

 ، ]157كاحلشرات والنسر والرخم؛ خلبث ما يتغذاين به.

( )5ما أمر الشارع بقتله ،أو هنى عن قتله فإنه ال جيوز أكله ،كالفواسق اخلمس ،وحنوها.

وبناء على هذه الضوابط فإن ما عدا ما ذكر فيها -كاخليل ،وهبيمة األنعام ،والدجاج ،والنعام،
ً

واألرنب ،واحلمر الوحشية ،وحنو ذلك -فهو مباح؛ لعموم النصوص الدالة على اإلابحة كما سبق
بيانه.

أما املطعومات غري احليواانت كالنبااتت والفواكه واحلبوب ،واألطعمة ،واملشروابت املصنوعة منها
وحنو ذلك فإهنا مباحة ،عمالً ابألصل فيها وهو اإلابحة ،إال ما كان مسكراً كاحلشيش واألفيون،

ضارا كالسم والدخان وحنومها من املطعومات اليت ثبت ضررها وشرها؛
وحنومها من املخدرات ،أو كان ًّ

ضارا.
فإن ذلك حمرم ،لكونه مسكراً أو ًّ

وال شك أن هللا -سبحانه وتعاىل -مل حيرم علينا هذه األشياء إال ملصلحتنا ومنفعتنا ،ألن هللا ال أيمر

ابلشيء إال حلكمة ،وال ينهى عن الشيء إال حلكمة ،وقد حييط البشر علماً هبذه احلكمة ،وقد يغيب
عنهم علمها ،وعدم علم اإلنسان هبذه احلكمة ال يدل على عدمها.

وملا كان الطعام يتغذى به جسم اإلنسان ،وينعكس أثره على أخالقه وسلوكه ،فاألطعمة الطيبة يكون

أثرها طيباً على اإلنسان ،واألطعمة اخلبيثة بضد ذلك.

()157/8

ولذلك أمر هللا العباد ابألكل من الطيبات ،وهناهم عن اخلبائث ،وقد حتدث العلماء عن املقصد
الشرعي من النهي عن بعض احليواانت واملشروابت ،واملطعومات يف كتبهم عندما تصدوا لبيان

حكمها مما ال يتسع اجملال لذكره هنا ،ومن أراد االطالع عليه فلريجع إىل ما كتبه الفقهاء يف كتاب
األطعمة من مؤلفاهتم الفقهية ،وكذلك البحوث والرسائل املؤلفة يف األطعمة وأحكامها ،وهللا املوفق.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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بعض ماهلم من احلرام ،فهل أيكل عندهم؟
اجمليب عبد هللا بن سعد الكليب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/2/22هـ
السؤال

ما حكم زايرة األهل واألقارب واألكل معهم؟ مع أن ماهلم حرام ،علماً أين يف مدينة أخرى ،وإذا
زرهتم ال بد من األكل معهم واملبيت عندهم.

اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسوله وبعد:
فزايرة األهل مشروعة إال إذا رأيت مصلحة شرعية راجحة يف هجرهم ،وأما األكل من طعامهم فإن

علمت أن هذا الطعام بعينه حمرم ككونه مغصوابً أو مسروقاً ،أو حنو ذلك مل حيل لك أكله ،وإن مل

تعلم ذلك ،ولكنك تعرف أن الغالب يف ماهلم كونه حراماً جاز لك أكله ،واألحوط تركه احتياطاً.
وهللا أعلم.

()159/8

السنة عند شرب زمزم
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

ما السنة عند شرب ماء زمزم؟ وهل هناك دعاء معّي؟.

اجلواب
ماء زمزم ماء مبارك ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -عنه" :إهنا مباركة ،إهنا طعام طعم وشفاء

سقم" أخرجه الطيالسي ( ، )459ومسلم ( ، )2473والبيهقي ( ، )147/5واقتصر مسلم على
"طعام طعم" .وقد ورد عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أنه إذا شرب ماء زمزم قال" :اللهم

أسألك علماً انفعاً ورزقاً واسعاً ،وشفاء من كل داء" انظر املصنف لعبد الرزاق (، )9112

واملستدرك ( . )1782والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال عن زمزم" :إن ماء زمزم ملا شرب له"
أخرجه أمحد ( ، )14849وابن ماجة ( )3062وانظر اإلرواء ( . )320/4وهللا ويل التوفيق.
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وضع بقااي الطعام يف القمامة

اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

علما أننا نضعها يف مكان خال جبوار منزلنا ،فتأيت
ما حكم وضع ابقي الطعام واخلضار يف الزابلة؟ ً

البهائم واجلمال ،فتأكله حىت تعودت على ذلك ،ولكن أتذيت منها ،ألهنا أتكل األشجار اليت قد

زرعتها جبوار بيتنا ،فقلت ألهلي بوضعها يف الزابلة ،وقالوا إنه حرام ،أرجو التوضيح ألن األشجار مل
خريا.
تنبت بسبب احليواانت .وجزاكم هللا ً
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

ال جيوز امتهان الطعام ،والواجب شكر نعمة هللا تعاىل ،وذلك ابحرتامها ووضعها يف املكان الالئق هبا،

ضررا فيمكنكم وضعها يف مكان بعيد حىت ال أتكل
وإذا كان وضعها جبوار منزلكم يسبب لكم ً
البهائم أشجاركم .وهللا أعلم.
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شرب حليب اجلاللة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

السالم عليكم.

ما رأيكم بشرب حليب اجلاللة؟ علماً أبن حتاشي ذلك سيسبب حرجاً ومشقة على املسلمّي يف

الغرب ،فاملعروف أن أكثر املزارع يطعمون األبقار خملفات ،وبقااي حلوم حيواانت ميتة ،مع أن هناك
نوع آخر من احلليب ليس فيه أبس لكنه مرتفع الثمن جداً فوق طاقة الكثريين شراؤه.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلاللة موضع خالف بّي أهل العلم ،وهي اليت أتكل العذرة  -النجاسة -واختلف أهل العلم -

رمحهم هللا -مىت حترم؟ فقال بعض العلماء :حترم إذا كان أكثر علفها النجاسة ،فإذا فرضنا أهنا تطعم

ثالثة األرابع -%75 -من امليتة ،والدم املسفوح فإنه حمرم ،أما إذا كان أكثر علفها الطاهر أبن

تطعم  -مثالً -مخسة وسبعّي ابملائة من الطاهر ،ومخسة وعشرين ابملائة من امليتة ،وحنو ذلك فإهنا
جائزة ،أو كان  -مثالً -النصف والنصف فإهنا جائزة ،هذا هو الرأي األول.

الرأي الثاين :أن حلم اجلاللة ولَب اجلاللة وحليبها ال حيرم إال إذا كان للنجاسة أثر يف اللحم أو اللَب،
وحنو ذلك وهذا القول هو الصواب ،فالصواب يف هذه املسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر يف طعم

اللحم أو رائحته ،أو اللَب ،أو يسبب أمراضاً ،وحنو ذلك ،فإنه حمرم ،وأما إذا مل يكن هلا أثر فإنه

جائز؛ ألن النجاسات تطهر ابالستحالة ،وهذه األشياء قد استحالت إىل دم ،وحلم ،وحليب ،وحنو
ذلك ،هذا هو الصواب األقرب من قويل العلماء -رمحهم هللا -فيما يتعلق ابجلاللة .وهللا أعلم.
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اخلل املصنع
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/06/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
مسعت أبن القول الراجح يف مسألة اخلل إذا مت حتويله من اخلمر بتصرف اإلنسان أنه ال حيل.

والسؤال اآلن حيث إن اخلل الوحيد املتوفر أمام املسلمّي هو الذي يباع يف احملالت التجارية ،وهو

-بال شك -مصنع بتعمد ابستخدام الكحول وخالفه .واآلن أال يعين هذا احلكم أنه ال ميكن

وبناء على هذا احلكم هل جيب علينا جتنب اخلل ،وأي
للمسلم أن حيصل على اخلل عملياً؟ أي أنه ً
منتج غذائي حيتوي على مقدار كبري من اخلل ،وتلك املنتجات كثرية جداً مثل صلصلة الطماطم

(كتشاب) واملايونيز ،ومعظم األغذية املصنعة واملعلبة؟ أم أن ذلك ينطبق عليه حكم عموم البلوى؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

إن ختليل اخلمر ال خيلو من حالّي:

األوىل :أن خيللها مسلم ،فحينئذ ال حتل ،وال جيوز بيعها ،وال شراؤها ،لنهي الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -عن اخلمر تتخذ خالً .أخرجه مسلم برقم ( )1983من حديث أنس -رضي هللا عنه.-

الثانية :أن خيللها من يعتقد حلّها ،كأهل الكتاب (اليهود والنصارى)  ،فحينئذ حتل ،وجيوز بيعها،

وشراؤها ،بال حرج -إن شاء هللا -هذا أوالً.
اثنياً :أن نسبة اخلل املضافة إىل األغذية املباحة إذا استهلكت مل يبق هلا أتثري يف حل أو حرمة،

وهكذا كل نسبة قليلة استهلكت يف مباح ،كشحم خنزير ،وأنفحة ميتة ،وبعض الكحول ،ذات نسبة

قليلة استهلكت يف مباح ،وهذا اثلثاً.
رابعاً :أن اخلل قد يصنع بدون أن حيصل قبله ختمر ،وذلك إذا أضيف إليه ما مينع ذلك .وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد.
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النفخ يف الشراب
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/07/19هـ
السؤال

هل جيوز النفخ على الطعام والشراب بسبب كونه حاراً؟
اجلواب
ال أعلم أن هناك هنياً عن النفخ يف الطعام ،وإمنا يكون هذا من قبيل األمور اليت يفعل فيها الشخص
ما هو األصلح له.

فإذا كان خاصاً به جاز ذلك له ،ولكن النهي عن النفخ يف الشراب العام الذي يشربه هو وغريه؛
ألنه إذا فعل ذلك ق هذر هذا الشراب على غريه من الناس ،ولذا جاء النهي عن النفخ يف الشراب
"هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن ينفخ يف الشراب" رواه الرتمذي ( ، )1888وأبو داود

( ، )3728وابن ماجة ( )3430من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما.-

()164/8

إطعام احليوان الطعام احملرم
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1425/07/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز إطعام القطط من حلم غري حالل؟ علماً أهنا ال تدخل البيت ،بل أتكل خارجه.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:

فإنه ال حرج يف إطعام القطط اللحم (غري احلالل)  ،كما أشار إىل ذلك الفقهاء يف مسألة إطعام

احليوان -املأكول وغري املأكول -النجاسة ،ومن ذلك ما ص هرح به الكاساين يف بدائع الصنائع

( )78/1حيث قال :وعند أيب حنيفة :ال يؤكل  -يعين الدقيق املعجون مباء وقعت فيه جناسة  -وإذا
مل يؤكل ،ماذا يصنع به؟ قال مشاخينا :يطعم للكالب؛ ألن ما تنجس ابختالط النجاسة به -

والنجاسة معلومة  -ال يباح أكله ،ويباح االنتفاع به  ...ا .هـ .وهذا هو قول عامة الفقهاء.

هذا ابلنسبة للحيوان غري املأكول كاهلرة والكلب وحنومها ،فأما احليوان املأكول (كالشاة والبعري ...

) فقد اختلف العلماء يف جواز إطعامها النجاسة على أقوال:
القول األول :أنه جيوز إطعام احليوان املأكول النجاسة ،وهو قول يف مذهب أمحد  -رمحه هللا -كما

يف الفروع (. )272/6

القول الثاين :أنه يكره إطعامه النجاسة إذا كانت عيناً ،فأما إذا كانت خمتلطة مباء وحنوه فيجوز ،وهو
مذهب الشافعية كما يف اجملموع (. )27/9

القول الثالث :أنه جيوز إطعامه النجاسة إذا مل يذبح ،ومل جيلب قريباً على معىن اجلاللة ،وهو رواية

عند أمحد  -رمحه هللا -كما يف الفروع ( ، )272/6واملغين (. )341/9

القول الرابع :أنه ال جيوز مطلقاً ،وهو قول يف مذهب أمحد  -رمحه هللا -حكاه صاحب الفروع

(. )272/6
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واألصح  -وهللا أعلم -القول ابجلواز ،مع وجوب حبس اجلاللة إذا كان أكثر علفها النجاسة) ،
حىت يطيب حلمها قبل ذحبها ،وقد استدل للقول جبواز إطعام احليوان النجاسة -سواء كان مأكول
اللحم أو غري مأكول اللحم -حبديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -الثابت يف صحيح البخاري

( )3199ومسلم ( : )2981أن الناس نزلوا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أرض مثود -
احلجر  -فاستقوا من بئرها ،واعتجنوا به ،فأمرهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن يهريقوا ما

استقوا من بئرها ،وأن يعلفوا اإلبل العجّي  ...هذا لفظ البخاري ووجه الداللة :أن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -أمر أن تعلف اإلبل العجّي ،وهو حمرم األكل ،فيقاس عليه كل حمرم وخبيث ،وإذا جاز
إطعام احليوان املأكول ما حرم أكله ،جاز إطعام غري املأكول من ابب أوىل ،وقد أشار إىل االستدالل

هبذا احلديث ابن مفلح يف الفروع ( )272/6وغريه.

والقول جبواز إطعام احليوان النجاسة خيرج منه القول جبواز إطعامه اللحم غري احلالل ،جبامع كوهنما

حمرمّي على اآلدميّي ،وأيضاً فإن حترمي إطعام اللحم غري احلالل خاص ابآلدميّي ،فيبقى إطعام ما
سواهم على أصل اجلواز .وهللا تعاىل أعلم.
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التداوي أبكل الثعابّي
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/12/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

خريا.
ما حكم أكل الثعابّي واألفاعي ،وذلك لغرض العالج والتداوي؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املضرة ابلبدن ،واليت جاء الشرع بتحرمي
األصل حرمة تناول الثعابّي واألفاعي؛ ملا فيها من السموم ّ
ِ ِ
يما) [النساء . ]29 :وملا يف
س ُك ْم إِ هن هللاَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
تناوهلا ،كما يف قوله تعاىلَ :
(والَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َ
سى ُمسًّا فَـ َقتَ َل
"من َحتَ ه
البخاري ( )5778ومسلم ( )109من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنهَ :
هم َخالِ ًدا ُخمَله ًدا فِيها أَبَ ًدا" .لكن لو كان تناول هذه السموم
س ُّمه ِيف يَ ِدهِ يَـتَ َح ه
ساهُ ِيف َان ِر َج َهن َ
سهُ ،فَ ُ
نَـ ْف َ
على وجه ال يضر -كما يوجد يف بعض األدوية -وكذلك تناول أجزاء من جسم الثعابّي أو األفاعي،
ومل يوجد هناك عالج غريه ،أو عالج يف كفاءته فال أبس بتناول ما ال ضرر فيه من ذلك للحاجة أو
الضرورة الداعية لذلك .وهللا أعلم.
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توزيع ماء الشرب يف املقابر
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/09/17هـ

السؤال

حكم توزيع املاء البارد يف املقابر على مشيعي اجلنازة من أجل اإلبراد عليهم وإذهاب العطش عنهم،
وهل هو داخل يف النهي عن صنع الطعام عند موت امليت؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

طعاما يف اللغة ،وال يف اصطالح الشرع ،فالطعام اسم ملا يطعم ،والشراب اسم ملا يشرب،
املاء ليس ً

والنهي إمنا هو لصنع الطعام من أهل امليت للمعزين أو املشيعّي ،وليس العكس ،بل إن وصف
ام طُ ْع ٍم" -أخرجه مسلم ( - )2473يدل على أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماء زمزم أبنه "طَ َع ُ

قياسا على صنع
غري ماء زمزم ليس بطعام ،وعلى هذا فإن منع تقدمي املاء وشربه للمشيعّي للجنازة ً

استنادا لقاعدة (سد الذريعة)  ،لو قيل
أهل امليت الطعام للمعزين قياس مع الفارق ،كما أن منعه
ً

بذلك ،غري صحيح؛ ألن الذريعة ال ُمتنع أو تُسد إال إذا أفضت إىل حرام أو مكروه ،وليس األمر

كذلك ،فإن (األصل يف األشياء اإلابحة) حىت يرد دليل املنع أو احلظر ،وال يوجد دليل على ذلك،

فتقدمي املاء للناس يف املقربة عند حاجتهم إليه يعظم هللا به األجر ،كما يف حديث أيب سعيد اخلدري،
ٍ
ٍ
ِ
ِ
يوم
رضي هللا عنه -يف مسند أمحد (" : )11101أَُّميَا ُم ْؤم ٍن َس َقى ُم ْؤمنًا َش ْربَةَ ماء َعلَى ظَ َمأ َس َقاهُ هللاُ َ
يق املَخت ِ
ِ
الق ِ
ِ
وم."..
يام ِة م َن ال هرح ِ ْ ُ
َ
ومنعه أو حترميه أخشى أن يكون من القول على هللا بغري علم ،ومن التشدد املنهي عنه يف الدين ،قال
ِ
ِ ِ
ِ
ص ُ ِ
تعاىل( :والَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب إِ هن
رتواْ َعلَى هللا الْ َكذ َ
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
ب َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لّتَـ ْف َُ
َ
َ
ِ ِ
هِ
ب الَ يُـ ْفلِ ُحو َن) [النحل. ]116:
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
الذ َ
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األدوية املشتملة على اجلالتّي

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1426/02/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
أود أن أسأل عن حكم تناول أدوية الكبسوالت اجليالتينية املصنعة هناك ،حيث ال أعلم ما مصدر

هذا اجليالتّي .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كانت هذه الكبسوالت ميكن أن تصنع من اخلنزير أو مشتقاته فيلزم السؤال عن مصدرها ،فإن
كانت من اخلنزير مل حتل؛ ألنه حمرم التناول ،وإن كانت من غريه من احليواانت املباحة فال حرج يف
استعماهلا  -إن شاء هللا -وهللا أعلم.
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الدعاء اجلماعي بعد األكل
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1425/12/25هـ

السؤال

السالم عليكم.

اي أستاذ :أعيش يف سكن طالب ،وهناك أنكل بشكل مجاعي ،ويف أثناء الطعام يقوم أحد الطالب

خريا.
ابلدعاء ،والكل يؤمن معه ،فهل هذا من السنة أم ال؟ وما علي فعله؟ أفتنا جزاك هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه .وبعد:

فما تقومون به من تكثري األيدي على الطعام ،واالجتماع عليه شيء طيب ،حتث عليه السنة النبوية،
فقد وردت أحاديث حتض على تكثري األيدي على الطعام؛ منها ما جاء عن جابر ،ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َعنهُ،
َ
قال :مسعت رسول هِ
ِِ ِ ِ
اَّلل صلى ه ِ
ّي ،وطَع ِ
ّي يك ِ
ْفي
اَّللُ َعلَيه َوسلم يقول" :طَ َع ُ
ام ال َْواحد يَكْفي االثْـنَ ْ ِ َ َ ُ
َُ
ام االثْـنَ ْ ِ َ
ِ
ْاأل َْربَـ َعةَ"َ .رَواهُ ُمسل ٌم (. )2059
كما أن االجتماع على الطعام يساعد يف أتليف القلوب والتقريب بّي النفوس ،كما أنه سبيل
لالستفادة من الطعام واالنتفاع به والشبع منه ،فعن وحشي بن حرب ،ر ِ
ض َي ه
اب
اَّللُ َعنهُ ،أَ هن أ ْ
َص َح َ
َ
ول هِ
صلهى ه
ال" :فَـلَ َعله ُك ْم تَـ ْف َِرتقُو َن" .قَالُوا:
اَّلل ،إِ هان َأنْ ُك ُل َوَال نَ ْشبَ ُع .قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَالُواَ :اي َر ُس َ
هيب َ
النِ ِّ
ال" :فَاجتَ ِمعوا َعلَى طَع ِام ُكم واذْ ُكروا اسم هِ ِ
ار ْك لَ ُك ْم فِ ِيه" .رواه أبو داود ()3764
نَـ َع ْم .قَ َ
ْ ُ
اَّلل َعلَْيه يُـبَ َ
َ ْ َ ُ َْ
وابن ماجه (. )3286
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أما الدعاء اجلماعي يف أثناء الطعام فلم يرد عليه دليل خاص ،بل ورد يف ذلك أحاديث تتعلق آبداب
الطعام كاحلث على التسمية يف أوله واحلمد بعد االنتهاء منه -انظر صحيح البخاري (- )5458

وليس فيها الدعاء يف أثناء ذلك ،ومن ذلك ما جاء يف صحيح البخاري من كتاب األطعمة ،ابب
اَّلل عنه ،قال :قال يل رسول هِ
التسمية على الطعام ،فعن عمر بن أيب سلمة ،ر ِ
اَّلل صلى ه
اَّللُ َعلَ ِيه
ض َي هُ َ ُ
َُ
َ
"س ِّم ه
يك"ُ .متهـ َف ٌق َعلَ ِيه :البخاري ( )5376ومسلم (. )2022
ك؛ َوُك ْل ِممها يَلِ َ
اَّللََ ،وُك ْل بِيَ ِمينِ َ
َوسلمَ :
اَّلل عنه ،قال :قال رسول هِ
اَّلل صلى ه ِ
وعن معاذ بن أنس ،ر ِ
"م ْن أَ َك َل طَ َع ًاما
ض َي هُ َ ُ
اَّللُ َعلَيه َوسلمَ :
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
هم م ْن ذَنْبِه".
فَـ َق َ
ال :ا ْحلَ ْم ُد هَّلل الهذي أَط َْع َم ِين َه َذا َوَرَزقَنيه م ْن غَ ِْري َح ْو ٍل م ِّين َوَال قُـ هوة .غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ
س ٌن.
رواه أبو داود ( )4023والرتمذي ( )3458وابن ماجه (َ )3285وقَ َ
ال الرتمذيَ :ح ِد ٌ
يث َح َ

مسنوان ،وابألخص إن كان يواظب على
أما ما جيب عليك فعله فأن تبّي لصاحبك أن ما يفعله ليس
ً
هذا العمل ،ولتكن نصيحتك ابملعروف مع قراءة الدليل ،وإال فالدعاء يف كل وقت مشروع ،وهو

ابب عظيم من أبواب العبادة . .وفقكم هللا لطلب العلم النافع ،ومجعكم على الرب والتقوى . .وهللا
أعلم.
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أكل الشاة امللدوغة
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1426/02/03هـ
السؤال

إذا لدغت احلية شاة وقاربت الشاة على اهلالك ،فهل جيوز ذحبها وأكلها ،أم نرتكها؟ ألنه خالطها سم

احلية ،هل هناك نص يف حكم العمل يف هذه املسألة؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم ،وبعد:
ففي الصحيحّي من حديث رافع بن خديج -رضي هللا عنه ;-أنه قال :اي رسول هللا إان القو العدو

غدا وليست معنا مدي ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أعجل أو أرين ما أهنر الدم وذكر اسم هللا فكل،

ليس السن والظفر ،وسأحدثك أما السن فعظم ،وأما الظفر فمدى احلبشة" .قال :وأصبنا هنب إبل

وغنم فن هد منها بعري فرماه رجل بسهم فحبسه .فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هلذه
اإلبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا" أخرجه البخاري (، )5509

ومسلم (. )1968

ومعىن أهنر الدم :أساله وصبه بكثرة ،وهو مشبه جبري املاء يف النهر.
دل عليه احلديث أن من شروط حل الذبيحة :أن تكون اآللة مما ينهر الدم ويسيله كالسكّي
ومما ّ

وحنوها.

حل لك األكل
ً
وبناء عليه :فإذا أدركت الشاة وحنوها مما يؤكل قبل أن متوت حتف أنفها فذكيتها ّ

منها.

لكن يبقى هنا أمر مهم يف سؤالك ،وهو أن الشاة قد لدغتها حية ،واحلية تقتل بسمها ،فإذا

استطعت أن جتز موضع اللدغ بعد تذكيتها حىت ال ينتقل السم إىل سائر جسدها ،ويتأثر به حلمها،
فهذا جائز ،وإن مل تفعل فإين أخشى أن يكون حلمها قد أتثر بسمها؛ فيضرك األكل منها ،فيكون

املنع حينئذ من هذا الوجه ،أي :من جهة الضرر ال غري .وهللا أعلم.
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األحذية املصنوعة من جلود السباع
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1426/04/14هـ

السؤال

هل جيوز استخدام جلود احليواانت املفرتسة -كالنمور وغريها -يف صنع احلقائب واألحذية؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ِ ِ
السبَ ِاع".
جاء النهي عن جلود السباع يف السنن :أن النيب صلى هللا عليه وسلمَ ،
"هنَى َعن ُجلُود ّ

أخرجه أبو داود ( )4132والرتمذي ( )1771والنسائي (. )4253

ويف سنن أيب داود ( )4130من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم،

ِ
يها ِج ْل ُد َمنِ ٍر" .كما أن جلود السباع على أصح أقوال أهل العلم أهنا
قالَ :
"ال تَ ْ
ب املَالئِكةُ رفقةً ف َ
ص َح ُ
ال تطهر ابلدابغ ،بل هي جنسة .وهللا أعلم.
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ذابئح الدول الوثنية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1426/05/13هـ

السؤال

حنن نعيش يف دولة تغلب عليها الوثنية ،وفيها بعض املسلمّي وبعض النصارى ،فما احلكم يف تناول

اللحم املوجود يف املطاعم العامة؟ حيث ال يعرف إن كانت مذبوحة أم ال ،وال يُعرف من الذي ذحبها،
وهل كان الذبح على الطريقة الشرعية أم ال .أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فإنه يشرتط يف صحة الذكاة أن يكون املذكي مسلماً أو كتابياً ،أما املسلم فهو حمل إمجاع بّي

املسلمّي ،وأما الكتايب فلقول هللا -عز وجل" :-اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"
[املائدة ]5 :وعلى هذا إذا كان املذكي ليس ذا دين ،أي ليس مسلماً وال كتابياً (يهودايً أو نصرانياً)
فإن تذكيته ال حتل ،ومثل هذه الدولة اليت تغلب عليها الوثينة ويظهر -وهللا أعلم -أن الذابئح اليت
توجد يف أسواقها من تذكية أهلها ،تكون حلومها يف حكم امليتة والقرينة يف ذلك هي أن غالبية أهل

البلد وثنيون .وإذا كان كذلك فإن ذابئحهم يف حكم امليتة وال جتوز.

وأنصح األخ السائل أن يكون له اجتماع مع بعض املسلمّي لتدارس هذا األمر ،وأن يعنوا إبجياد
جمزرة يقوم عليها مسلمون يقومون ابلتذكية أسوة إبخواهنم يف بعض بالد أورواب وأمريكا.
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األكل يف مطعم يبيع اخلمر
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1426/07/24هـ

السؤال

عيت إىل مطعم لألكل ،واملشكلة أن املطعم يقدم املشروابت الكحولية .فهل جيوز أن يذهب
ُد ُ
املسلمون إىل تلك املطاعم لألكل؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األصل أن املسلم ال جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر ،كما ورد يف احلديث الصحيح النهي عن

ذلك ،انظر مسند أمحد ( ، )14124وجامع الرتمذي ( . )2801لكن إذا كانت فيه فهذا من

حمرمات الوسائل اليت يقول عنها العالمة ابن القيم إهنا جتيزها احلاجة ،يقول :إن حمرمات الوسائل
ليست كمحرمات املقاصد؛ فمحرمات الوسائل جتيزها احلاجة ،وحمرمات املقاصد ال جتيزها إال

الضرورة .فهذا من هذا النوع وهلذا عرب بعض العلماء عن حمرمات الوسائل أبهنا من ابب املكروهات.

فإذا كان حيتاج إىل أن جيلس يف مثل هذا املطعم فال جيلس على املائدة اليت يدار عليها اخلمر ،وإذا
جلس عليها ال جيلس أببنائه الصغار الذين قد يتأثرون من ذلك املشهد ،فإذا هو احتاج وكان ال جيد

مكاانً ليأخذ فيه وجبة طعامه إال يف هذه األمكنة فاألمر يدور على املشقة وعلى احلاجة ،مع أن

النهي وارد ،وقد حيمل على الكراهة وحيمل على التحرمي لكنه من ابب حترمي احلاجات ،ومن ابب

حترمي الوسائل والضرائر ،وما كان كذلك فإنه يرتفع ابحلاجة ،كما يقول العالمة ابن القيم -رمحه هللا.-
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األكل يف مطاعم يُشرب فيها اخلمر

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً

التصنيف الفهرسة/األطعمة واألشربة والصيد والذكاة

التاريخ 1426/09/20هـ
السؤال

عيت إىل مطعم لألكل ،واملشكلة أن املطعم تُقدهم فيه املشروابت الكحولية .فهل جيوز للمسلم
ُد ُ

الذهاب إىل تلك املطاعم لألكل؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا وجدت مطاعم أخرى ال تقدم فيها املشروابت الكحولية أو املأكوالت احملرمة ،فال جيوز الذهاب

إىل مثل هذه املطاعم؛ ألن يف ذلك دعماً هلا وإعانة على اإلمث والعدوان ،أما إذا مل توجد يف البلد

مطاعم تقدم احلالل ،وميكن الوصول إليها دون مشقة ،فال حرج عليك -إن شاء هللا -ويتعّي عليك

عند الذهاب إليها أن تنصح أصحاهبا ابالمتناع عن تقدمي احلرام ،ولتكن النصيحة ابللّي واحلكمة،
فإن قبل منك فاحلمد هلل ،وإن مل يقبل نصحك فال شيء عليك حينئذ.
وما دام املسلم مل أيكل أو يشرب حراماً ،ومل جيلس على مائدة احلرام فال إمث عليه -إن شاء هللا-

واملائدة املذكورة يف احلديث" :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال جيلس على مائده يدار عليها

اخلمر" أخرجه الرتمذي ( ، )2801وغريه ،هي ما يوضع على الطاولة من طعام وشراب ،فمن جلس

على مائدة حالل -وقريباً منه مائدة أخرى فيها مخر -فال إمث عليه ،مادام منكراً للمنكر بقلبه أو

لسانه ،وكثرياً ما حيصل مثل هذا يف املطاعم املختلطة بّي املسلمّي والكفار ،وخاصة يف البالد اليت
تعيش فيها األقليات املسلمة يف أحناء العامل.

وفقنا هللا وإايكم إىل كل خري وثبتنا عليه.
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األميان والنذور

()177/8

وع ٌد وليس بنذر

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1422/8/3
السؤال

أجرى ابين عملية جراحية ،فقلت إن شاء هللا إذا أجناه هللا منها أصوم كل اثنّي ومخيس ماحييت،

علي ،هل هناك من كفارة أقوم هبا حلل هذا النذر؛ ألن الصيام فيه
حاولت الوفاء لكن ذلك صعب ّ

علي ،أرجو إفاديت ألين يف حرية من أمري ،وجزاكم هللا خرياً
مشقة ّ
اجلواب

قوهلا هذا ليس بنذر ،وإمنا هو وعد حسن ،فيحسن هلا أن تفي به ،وأما من حيث الوجوب فال يظهر

الوجوب؛ ألهنا علقت ذلك مبشيئة هللا  -تعاىل -فقالت" :إن شاء هللا إذا أجناه هللا منها ،أصوم كل
وأما إذا نذر املسلم نذراً وعجز عن الوفاء
اثنّي ومخيس" وهذا اللفظ ليس بنذر ،فال جيب فيه شيءّ ،
به ،فكفارته كفارة ميّي ،ملا روى عقبة بن عامر قال :نذرت أخيت أن متشي إىل بيت هللا حافية،

فأمرتين أن أستفيت هلا رسول هللا _  rفاستفتيته فقال" :لتمش ولرتكب" متفق عليه أخرجه البخاري

( ، )1866ومسلم ( ، )1644وأليب داود" :ولتك ّفر عن ميينها" ( )3295وللرتمذي" :ولتصم ثالثة

أايم" ( )1544وقال ابن عباس  -رضي هللا عنهما " :-من نذر نذراً مل يسمه فكفارته كفارة ميّي،
ومن نذر نذراً يف معصية فكفارته كفارة ميّي ،ومن نذر نذراً ال يطيقه فكفارته كفارة ميّي ،ومن نذر
نذراً يطيقه فليف هللا مبا نذر" رواه أبو داود (. )3322

()178/8

تكفري األميان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1422/8/3

السؤال

 -1نذرت زوجيت صيام شهر إذا حتقق أمر ما ،ومل حتدد هل الصيام متصل أم ال؟ ما حكم ذلك
وهل جيب عليها الصيام قبل رمضان أم ال؟

-2ما حكم من أقسم أمياانً كثرية ومل يعلم عددها ،مع العلم أن غالبها يف

وقت غضب؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا أقسم املرء على أن يفعل شيئاً ففعله ،أو أقسم أال يفعل شيئاً فلم يفعله ،فال كفارة عليه ألنه أتى

مبا حلف عليه ،وأ هما إذا حلف أال يفعل شيئاً ففعله ،أو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله فحينئذ عليه

كفارة ميّي ،وإذا كثرت األميان على موضوع واحد ،فكفارهتا واحدة ،وإذا تعددت األميان يف مواضيع
متعددة فلكل ميّي كفارته ،وعلى املرء إذا تيقن األميان ومل يد ِر عددها أن حيتاط ،وكفارة كل ميّي
إطعام عشرة مساكّي ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة كما ذكر هللا -ج هل وعال -يف كتابه العزيز ،فإن مل

يستطع واحداً من هذه الثالثة ،فيصوم ثالثة أايم ،وال جيزيء الصيام مع القدرة على اإلطعام ،أو

خمري بينها ،وكفارة كل ميّي إطعام
الكسوة ،أو العتق ،أما الثالثة :اإلطعام ،والكسوة ،والعتق ،فهو ّ

عشرة مساكّي ،لكل مسكّي كيلو غرام ونصف من قوت البلد ،أي نصف صاع نبوي ،فإذا أخرج

كيلو غرام ونصف فهو أحوط ،وإن مجع عشرة مساكّي وأطعمهم طعاماً يشبعهم فال أبس ،وإن

أخرج أكثر مما جيب فحسن؛ ألن الزايدة يف الصدقة سواء كانت واجبة ،أو تطوعاً مستحبة.
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عليها صوم نذر ،فهل تصوم وهي حامل؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب الصيام /أحكام القضاء والكفارة/هل يلزم التتابع يف القضاء؟
التاريخ 1422/7/5
السؤال

زوجيت نذرت أن تصوم شهراً كامالً إذا حتقق أمر ما ،وملا حتقق صامت أسبوعاً ،ولكين منعتها من

الصيام؛ ألهنا حامل ،فماذا جيب عليها؟

اجلواب

أوالً :ينظر إن كانت نذرت شهراً وأطلقت ،أي :مل تن ِو التتابع ،فيجزؤها أن تصوم ثالثّي يوماً ولو

متفرقة ،وإن كانت نوت صوم شهر متتابعاً فال بد أن تستأنف من جديد ،وتصوم شهر كامالً متتابعاً،
خمرية بّي أن تصوم ثالثّي يوماً متتابعة ،وبّي أن تصوم حبسب اهلالل ،وال جيزؤها أن تصوم شهر
وهي ّ
رمضان عن نذرها ،وهللا أعلم.
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مقدار اإلطعام يف كفارة اليمّي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1422/7/13
السؤال

ما مقدار اإلطعام يف كفارة اليمّي؟

اجلواب

مقدار اإلطعام يف كفارة اليمّي إشباع الفقري إذا قدم له الطعام اجلاهز املهيأ لألكل ،ملا ورد أن أنس

بن مالك-رضي هللا عنه -كان يف السنتّي األخريتّي من حياته ال يستطيع صيام رمضان لكرب سنه،

فكان إذا دخل رمضان مجع ثالثّي مسكيناً ،وأطعمهم طعاماً يشبعهم ،وأفطر -رضي هللا عنه -سائر

الشهر .أخرجه أبو يعلى ( )4194/7والطرباين يف الكبري ( ، )675/1وذكره اهليثمي يف اجملمع
( )164/3وقال :رجاله رجال الصحيح.

أما إذا كان اإلطعام بغري هذه الصفة ،فيحسن أن يكون مبقدار كيلو ونصف من قوت البلد ،غري
اخلبز وحنوه من األشياء اليت يسرع إليها الفساد .وهللا أعلم.
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حلف أمياانً كثرية على أمر واحد

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1422/8/10
السؤال

حلفت مييناً على أمر وكررت اليمّي عدة مرات وذلك من أجل أن أجعل األمر صعباً على نفسي

ولكي ال أفعله مرة أخرى ،ورغم ذلك فعلته مرة انسياً ومرة إبراديت ومدركاً على ما يرتتب على ذلك

من قطع لليمّي ،وكررت الفعل ذاته عدة مرات ،فما رأي مساحتكم يف ذلك وجزاكم هللا عن اإلسالم

واملسلمّي خري اجلزاء؟

اجلواب

عليك كفارة ميّي واحدة ،ما دام اليمّي يف موضوع واحد؛ ألن املرء إذا حلف أالّ يفعل شيئاً مث فعله

أو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله ،فعليه كفارة ميّي؛ وهي إطعام عشرة مساكّي ،أو كسوهتم ،أو

حترير رقبة ،فإن مل يستطع واحداً من الثالثة صام ثالثة أايم.
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نذر مازحاً فهل يلزمه شيء؟

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/05/1هـ

السؤال

قلت لزميل يل على سبيل املزح :إن شغلت برانمج يف الكمبيوتر فعلي نذر أن أذبح خروفاً ،مع العلم
أين كنت أمزح ،فهل يلزمين شيء؟

اجلواب

النذر هو إلزام اإلنسان نفسه شيئاً ال يلزمه أبصل الشرع ،وإذا كان هذا النذر نذر طاعة وجب

الوفاء به ،وإذا كان النذر نذر معصية فإنه ال جيوز الوفاء به ،ويك ِّفر عنه كفارة ميّي ،وإذا كان النذر
مباحاً فإنه خيري بّي الوفاء به ،وأن يك ِّفر كفارة ميّي ،وأما ما ذكر السائل من أنه مل يقصد النذر ،وإمنا

كان ميزح وهو يعرف معىن النذر ،فالذي يظهر يل أنه ال يرتتب على كالمه هذا شيء؛ ألن النذر هو

إلزام اإلنسان نفسه شيئاً ال يلزمه أبصل الشرع ،وهذا كان ميزح فمعىن هذا أنه مل يلزم نفسه عندما
قال تلك الكلمة ،ومل يقصد ما تدل عليه ،فال يرتتب عليه شيء فيما يظهر يل من سؤال السائل.

وهللا ويل التوفيق.
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نذر فلم يستطع الوفاء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/6/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ ..لقد نذرت أين إذا حصلت على وظيفة أهدي ألمي حزاماً من الذهب مببلغ عشرة

آالف رايل ،وعندما حصلت على الوظيفة تزوجت وكونت أسرة ومل أستطع الوفاء ابلنذر ،وذكرت

أمي بذلك ،فساحمتين وقالت ال أريد منك أي شيء ،فهل أان ملزم بوفاء هذا النذر؟ وما هو العمل؟
أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :جيب أن يعلم هذا السائل وغريه أن النذر ال أييت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل ،فاإلنسان

إذا أراد أن يرب أبمه أبي نوع من أنواع الرب فإنه جيتهد يف ذلك ،والرب ابألم أو ابألب هذا أمر واجب،
وهللا تعاىل يقول" :وابلوالدين إحساانً" [البقرة ]83 :وأما كونه نذر أن يشرتي هلا أو يهدي هلا هذا
احلزام من الذهب ،وكان هذا النذر معلقاً على أمر وقد حتقق فاألصل أنه جيب الوفاء هبذا النذر،

ولكن ألن هذا النذر حق ملخلوق ،وهذا املخلوق ساحمه يف حقه فبقي حق هللا  -تعاىل -يكفر عنه
كفارة ميّي ،وال شيء عليه حينئذ ،وهللا أعلم.
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إخراج قيمة اإلطعام يف الكفارة نقداً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1424/4/25هـ

السؤال

كفارة اليمّي هي إطعام عشرة مساكّي ،ولكن هل ميكن إخراج القيمة نقداً؟ وهل ميكن دفعها إمجالياً
ملسكّي واحد أم تدفع إىل عشرة مساكّي؟ وإذا كان ميكن دفعها فكيف أحسبها؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

ال جيوز لك إخراج كفارة اليمّي نقداً للفقراء ،وإمنا ميكن أن تسلم النقد ملن تثق به ،أو إلحدى

اجلمعيات اخلريية لينوبوا عنك يف شراء الطعام وتسليمه للفقراء ،ويكون لعشرة مساكّي لكل واحد

كيلو ونصف من قوت البلد ،وال أبس يف الزايدة ،ألن الزايدة يف الصدقات مأجور عليها املرء.
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القسم آبايت هللا
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1423/12/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كنا ذات يوم يف جملس مع جمموعة من الشباب ،وكان أحدان يقسم آبايت هللا أنه حصل كذا وكذا،
فقال له آخر ال جيوز وال ينبغي لك أن تقسم آبايت هللا ،فآايت هللا هي خملوقاته ،وال جيوز لك أن

تقسم مبخلوق ،واستشهد آبايت من القرآن تدل على أن اآلايت هي السماوات واألرض والشمس

والقمر  ...إخل ،وال حتضرين اآلايت اليت ذكرها لنا.

سؤايل هنا :هل يف هذا القسم حمظور شرعي؟ مع التوضيح ،وجزاكم هللا عنا وعن املسلمّي خري
اجلزاء.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

آايت هللا منها ما هو آايت كونية من خملوقاته  -سبحانه وتعاىل  -كآايت الليل والنهار والشمس
والقمر والنجوم وغريها ،وهذه اآلايت ال جيوز للمخلوق أن يقسم هبا؛ ألهنا خملوقة وقد هنينا عن

احللف بغري هللا من هذه املخلوقات.

ومن آايت هللا اآلايت القرآنية اليت هي كالمه  -سبحانه وتعاىل  -وهذه جيوز القسم هبا؛ ألهنا كالم
هللا ،وكالمه صفة من صفاته جيوز احللف هبا .وهللا املوفق.
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احللف بـ (لعمري)

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/1/14هـ
السؤال

ما هو حكم القسم بلفظة لعمري أو لعمرك ،حيث أننا نسمع كثرياً من العلماء من يردد هذا اللفظ،
ومن هذا قول اإلمام الشافعي :هذا لعمرك يف القياس بديع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،قول القائل لعمري أو لعمرك ،يقول أهل

اللغة أن هذا صريح يف القسم ألن النحاة يقدرون لعمري :قسمي ،أو مييين ،وقد جاء يف القرآن قوله

تعاىل" :لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون" وجاء يف تفسريها عن ابن عباس -رضي هللا عنهما :-أن

هللا حلف حبياة نبيه -عليه الصالة والسالم ،-وقد اختلف أهل العلم يف حكم هذا اللفظ ،منهم من
قال إنه ال جيوز التعبري به ألنه من نوع احللف بغري هللا ،واحللف بغري هللا شرك ،وأكثر العلماء على أنه
جائز ،وذلك أنه ليس عندهم صرحياً يف القسم كما قال النحاة ،بل هو لفظ يؤتى به للتأكيد ،وما دام

األمر ما ذكر فاألوىل جتنبه ،لكن ال ريب أن من قال ذلك مريداً للقسم فإنه قد حلف بغري هللا ،وإن
جرى على لسانه على أنه أسلوب عريب يف أتكيد الكالم فليس من قبيل احللف بغري هللا فال يكون

شركاً ،وعلى كل حال قد قال - :صلى هللا عليه وسلم" -دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" وهللا أعلم.
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كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/6/8هـ

السؤال

ما حكم شاب كلما ارتكب ذنباً قال :أان كافر إن فعلت ذلك الذنب ،مث يعود إىل ذلك الذنب؟ مع
العلم أنه اتب منذ زمن بعيد.

اجلواب
احلمد هلل ،ال ينبغي للمسلم أن حيلف بقوله هو كافر إن فعل كذا ،أو إن مل يفعل كذا ،فهذا من نوع

احللف بغري ملة اإلسالم ،وهذا الذي تكلم هبذه اليمّي يريد أن مينع نفسه عن أمر من األمور؛ كأن

يريد إن منع نفسه من معصية مث خالف فإن الواجب عليه الكفارة أي كفارة ميّي ،أي :إطعام عشرة
مساكّي  ، ...وعليه أن يتوب من هذا احللف احملرم ،وما دام أنه اتب من املعصية اليت كان يريد أن

مينع نفسه منها فقد أحسن ،وقد وفقه هللا ملا فيه اخلري له يف العاجل واآلجل ،وال جيب عليه اآلن بعد
التوبة إال كفارة اليمّي ،ألن الذي يظهر أنه مل يكفر يف السابق ،فليكفر اآلن ،واحلمد هلل رب
العاملّي.

()188/8

اليمّي حال الغضب
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1422/11/5

السؤال

ما حكم احللف ابهلل مث ال تعمل به وأان يف حالة الغضب؟ (ابلتفصيل) .

اجلواب

من حلف ابهلل على أمر مث مل يعمل مبقتضى اليمّي فقد حنث ،وعليه الكفارة هو إطعام عشرة
مساكّي ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فإذا مل يستطع التكفري بواحدة من هذه الثالث ك ّفر بصوم ثالثة

أايم وال جيزئه التكفري ابلصيام ،وهو قادر على األنواع الثالثة األول.

وال أتثري للغضب يف إسقاط الكفارة إالّ إذا كان الغضب يوصله إىل حال ال يعقل معها تصرفاته

وألفاظه.
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اللعان واملباهلة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1422/11/5

السؤال

السالم عليكم ،لدي سؤال :مسعت عن حلف ميّي يسمى التالعن أو حنو ذلك حيلف فيه طرفان
أهنما ال يكذابن على بعضهما ومن يكذب أتتيه عقوبة؟ هل صحيح حدوثه يف زمن الرسول؟ وما

صيغته؟ أريد معلومات عنه .وجزيتم عين خرياً.
اجلواب

لعل األخ السائل اشتبهت عليه مسألتان:

األوىل :اللعان ،وهو الذي يكون بّي الزوجّي عندما يقذف الزوج زوجته ابلزان ،فيتالعنان ،وصفة
اللعان :أن حيلف كل واحد منهما أربعة أميان أنه مل يقع منه ما رماه به الطرف اآلخر ويقول الزوج يف

علي إن كنت من الكاذبّي ،وبينما تقول الزوجة :إن غضب هللا علي إن كنت
اخلامسة :إن لعنة هللا ّ

من الكاذبّي ،مث يفرق بينهما القاضي ،وال جيتمعان إىل األبد.

الثانية :املباهلة ،وهي لغة واصطالحاً تدور على املعاين اآلتية:

ابهل مباهلة ،أي لعن كل منهما اآلخر ،ويقال ابتهل إىل هللا :أي تضرع إليه واسرتسل يف الدعاء،

ويقال :ابهل بعضهم بعضاً :أي اجتمعوا فتداعوا فاستنزلوا لعنة هللا على الظامل منهم ،ومنه قوله
تعاىل " :مث نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبّي" [آل عمران. ]61 :

وهبذا يعلم السائل أن طلب املباهلة كان موجوداً على عهد النيب-صلى هللا عليه وسلم -كما يف

اآلية السابقة اليت جاءت يف سياق حماجة نصارى جنران ،وميكنك أخي أن تراجع كالم املفسرين حول

هذه اآلية الكرمية.
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نذر أن يرتك التدخّي ومل ِ
يوف بنذره فما احلكم؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1422/9/5
السؤال

حاولت أن أترك عادة التدخّي السيئة ،ويف إحدى حماواليت جعلت هناك نذراً ليمنعين من العودة إىل

(علي نذر أن أذبح عشر ذابئح إذا رجعت للتدخّي)  ،وبعد مدة
هذه العادة ،وكان ّ
نص نذري ،هوّ :
يتوجب علي فعله؟
قصرية أغواين الشيطان فعدت إىل هذه العادة ،فما احلكم يف ذلك؟ وماذا ّ

اجلواب

أوالً أود أن أنبه إىل أن التدخّي عادة سيئة ،وحمرمة؛ ألن الدخان مادة سامة وقاتلة ،وسبب رئيسي
((وحيل هلم الطيبات وحيرم
لعدد من األمراض اخلبيثة كمرض السرطان ،وقد قال هللا  -تعاىل :-
ّ

عليهم اخلبائث)) [األعراف ]157 :والدخان من اخلبائث ،فال جيوز تعاطيه وال بيعه ،وال التعاون
على نشره بّي الناس.

وهلذا على اإلنسان أن يبتعد عن املواطن اليت تدعو للدخان ،وعليه ابلصحبة الطيبة اليت تعينه على
البعد عن التدخّي ،ال الصحبة السيئة اليت تزين له هذا الفعل ،وتدعوه للعودة إليه.

يتقرب هبا هلل  -تعاىل  ،-وقد قال  -عز وجل:-
أما ما جاء يف نذره ،فإن هذا من القرب اليت ّ

((يوفون ابلنذر وخيافون يوماً كان شره مستطرياً)) [اإلنسان . ]7 :والرسول  -صلى هللا عليه وسلم
 -يقول(( :من نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه)) رواه البخاري ()6696

وهذه الذابئح اليت نذرها هذا السائل هي من أجل أن تعينه على طاعة هللا ،فعليه أن يفي بنذره ،وأن
حيتاط ملستقبل حياته.
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تغيري النذر
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1423/5/5

السؤال

لقد أنعم هللا على زوجيت وحتققت األمنية ،وىف هذه اللحظة وعدت هللا -سبحانه وتعاىل -أن تصوم
كل مخيس إىل أن تلقى هللا وهي على عهدها ،هل إذا بدلت اخلميس إىل االثنّي ،هل يف هذا شيء

مما يتناقض مع العهد؟ مث إذا أصبح احلفاظ على العهد يعرضها لتعب أو يشق عليها ،هل هناك بديل

آخر مما ميكن فعله بدون أن يعرضنا إىل غضب هللا؟ أفيدوان.

اجلواب

النذر كما يف حديث ابن عمر يف الصحيحّي البخاري ( )6608ومسلم ( )1639ال يقدم شيئاً وال
يؤخره ،وإمنا يستخرج به من البخيل ،وعلى ذلك فال ينبغي للمسلم أن ينذر ،فإن نذر طاعة وجب

الوفاء هبا؛ حلديث عائشة يف البخاري ( )6696وغريه" :من نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن
يعصيه فال يعصه" ،وقد مدح هللا املؤمنّي ابلوفاء ابلنذور يف كتابه العزيز ،وعلى ذلك فيلزمها صيام

يوم اخلميس ،وال جيوز هلا تبديله إىل االثنّي ،فإن أفطرته بعذر فعليها الكفارة؛ لعدم الوفاء ابلنذر،

وعليها القضاء لفوات ما نذرت صومه ،وإن أصبح ذلك النذر يوقعها يف املشقة واحلرج والعنت،
كفرت عن ترك النذر كفارة ميّي وحلت منه أبداً.
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كيف يكون الوفاء ابلنذر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/1/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد نذرت نذراً إذا انتهت كربة ومصيبة كنت أعاين منها وأين سوف أقوم بعدة أمور لوجه هللا -عز

وجل ،-ولكن السؤال هو :أنين نسيت بعض األمور اليت كنت نذرهتا ،واألمور األخرى اليت تذكرهتا
قد قمت بتأديتها -واحلمد هلل -فماذا أفعل؟ وهل جيوز نذر أكثر من شيء يف مصيبة واحدة أو

كربة؟ وما الدعاء املأثور عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عند وقوع الكربة أو املصيبة،

وخصوصاً أننا يف بلد غري مسلم للدراسة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا حتقق لك ما نذرت من أجله ِ
فأوف بنذرك وما نسيته فال حرج عليك ،واعلم أن النذر ال أييت
خبري ،وإمنا كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-يستخرج به من البخيل" البخاري

( )6608ومسلم ( )1639واألفضل للمسلم أن يتصدق أو يؤدي ما نوى أن يفعله من نذر مث
يسأل هللا -جل وعال -ما أراد من خريي الدنيا واآلخرة ،والدعاء املأثور عند الكرب ما رواه
البخاري ( )6345ومسلم ( )2730عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -كان يقول عند الكرب":ال إله إال هللا العظيم احلليم ،ال إله إال هللا رب العرش العظيم،
ال إله إال هللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي".
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سم االخالص للوطن
قَ َ

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/05/10هـ

السؤال

قسم حيمل عبارات أحتاج إىل معرفة حكمها ،القسم :أقسم
يف مدارسنا يف بلدان قبل النشيد الوطين ٌ

ابهلل العظيم أن أكون خملصاً للوطن ،وأن أعمل على رفعته  ...إخل .فهل هذا القسم مشروع؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فلم يذكر  -أخي السائل -سوى هذه اجلملة ،وهي( :احللف ابهلل على اإلخالص للوطن والعمل
على رفعته)  ،وهذا القسم ليس فيه حمظور ،فاإلخالص للوطن معناه عدم خيانته ،وهذا مطلوب

شرعاً ،وكذلك العمل على رفعته أمر حسن ،وقد يقصد بعض الناس من هذا القسم ما ليس جبيد،
كأن يقصد ابإلخالص أال يغري الباطل الذي يف الوطن ،أو أال يسعى املسلم إلصالح ما فيه مما

خيالف الشرع -تالعباً ابأللفاظ واستعماالً هلا يف غريما وضعت له ،-لكن املسلم عندما يتلفظ هبذا
القسم فهو يقصد املعىن احلسن ،وال شيء عليه إن استعمله غريه يف معىن وضيع .وهللا املوفق

واهلادي ال إله إال هو.
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هل هذا ميّي أم نذر؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/2/21هـ

السؤال

شخص كان يطالع صور النساء وميارس العادة السرية ،مث حلف على نفسه أن ال يرى مثل هذه

الصور ،وإذا نظر إليها مرة أخرى فسيصوم شهراً كامالً ،ويف زايرة له ألحد حمالت برامج الكمبيوتر

وجد أسطوانة عليها صور نساء عارايت ،وقد شاهد هذه األسطوانة بدهشة ال بشهوة ،مستغرابً
وجود بيع مثل هذه األسطواانت مع ألعاب األطفال مباشرة ،بعد ذلك ألقى األسطوانة ابمشئزاز ،مث

تذكر حلفه الذي حلفه على نفسه بصيام شهر ،فهل جيوز له أن حيلف مثل هذا احللف؟ أم أن ذلك

بدعة؟ وهو يقول اآلن إنه مل ينظر يف األسطوانة بشهوة ،وأنه يف ذلك الوقت نسي التزامه فال جيب

عليه الصوم؟ هل هذا من تالعب الشيطان به؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما فعله يعد نذراً وإن خرج خمرج اليمّي ،وهو شبيه بنذر اللجاج والغضب ،وهو أن يقصد به منع

نفسه من شيء ،فيلزم نفسه أبمر من األمور الثقيلة عليه إن فعل ذلك الشيء؛ كأن حيلف أن يصوم

كذا وكذا ،أو يتصدق بكذا إن نظر إىل حمرم أو ختلف عن صالة....إخل ،وإمنا مقصوده االمتناع،
وليس غرضه أن يتقرب إىل هللا بصدقة أو صيام.

واملعترب فيه نيته عند احللف ،والذي يظهر أن نيته أنه ال ينظر إىل ٍ
شيء من تلك الصور نظر شهوةٍ،
فريجع األمر إىل نيته ،وال حينث إذا نظر إليها نظراً عابراً بدون قصد التشهي والتلذذ.
وعلى هذا ال يلزمه ما حلف عليه من صيام شه ٍر إذا نظر للصور لغري شهوة ،أو بغري قصد.

ومثل هذا احللف ليس ببدعة ،لكن ال ينبغي أن يلجأ إليه ملنع نفسه من احلرام ،واألوىل أن يصرف

مهه ومهته إىل تعظيم أمر هللا وخشيته ومراقبته يف نفسه ،وأن يتسبب بكل سبب يقوي إميانه وحيصنه
من وساوس الشيطان.

()195/8

أما أن يسلك هذا النذر ألجل أن مينع نفسه من احلرام ويزجرها عنه فلم يعهد عن أهل التقوى
والورع واخلوف من هللا ،إمنا هي حيلة الضعفاء الذين مل خيافوا هللا حق خوفه ،ومل يتقوه حق تقاته.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كفارة اليمّي
اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال

علي إمث أو كفارة؟ وهللا حيفظكم ويرعاكم.
حلفت على عدم فعل شيء مث فعلته ،فهل ه

اجلواب

نعم ،عليك كفارة ميّي ،وهي :إطعام عشرة مساكّي أو كسوهتم أو حترير رقبة ،فإن عجزت عن

اإلطعام أو الكسوة أو العتق فصم ثالثة أايم ،وفق هللا اجلميع.

()197/8

نذرت صيام الست مث عجزت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/11/15هـ
السؤال

امرأة نذرت صيام الست من شوال ،ولكرب سنها عجزت عن الصيام فماذا عليها؟
اجلواب

عليها أن تك ّفر كفارة اليمّي ،وهبذا تربأ ذمتها -إن شاء هللا ،-إذا كانت عاجزة حقيقة عن الصيام.

وابملناسبة ،فإن النذر مكروه ولو كان نذر طاعة؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن النذر،
وقال" :إنه ال أييت خبري ،وإمنا يستخرج به من البخيل" البخاري ( )6608ومسلم ( )1639من

حديث ابن عمر  -رضي هللا عنه  ،-وكون اإلنسان يؤدي العمل منقاداً راغباً ،أوىل من أن يكون

جمرباً مكرهاً بسبب إجيابه على نفسه ،وصيام ست من شوال ال جتب وإمنّا هي املستحبات ،فلو أن

اإلنسان نذرها صارت عليه واجبة ،وتكون عليه فيها مش ّقة حينئذ ،كما حصل هلذه السائلة.

()198/8

هل هذه العبارة طالق أم ظهار أم ميّي؟
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1423/1/2
السؤال

ما حكم هذا الكالم بّي الرجل وزوجته يف ساعة غضب " :لو ما بقي غريك يف الدنيا ما بقربك

علي حيايت كلها " .وهل حيق للزوجة يف هذه احلالة ما حيق ألي زوجة عادية من حيث امليزات
وحترمي ّ

وحنو ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد :الذي يظهر من سؤال السائل أن ما تلفظ به خرج خمرج اليمّي فعليه كفارة اليمّي،

وهي كما قال هللا  -تعاىل  " :-فكفارته إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو

كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم
 ...اآلية " [املائدة. ]89:

()199/8

كفارة اليمّي الغموس

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

يف إحدى املرات سألتين قريبة يل عن سبب عدم حضوري حفلة ما ،فقلت أبنين كنت متعبة ،وقد

حلفت ابهلل كذابً أبنين كنت متعبة على الرغم أبن هذا غري صحيح ،واآلن أان اندمة ،فما كفاريت؟.

اجلواب

أوالً :نسأل هللا -سبحانه وتعاىل -للجميع الثبات على طاعة هللا.

واإلنسان إذا أراد أن حيلف فإمنا حيلف على أمر يعلمهّ ،أما إذا كان حيلف على أمر يكذب فيه فإن
هذه هي اليمّي الغموس ،وهذه اليمّي ال كفارة فيها ،وهذه السائلة حلفت على شيء مضى وهي

كاذبة ،فيمينها غموس ،ومسيت اليمّي ابلغموس ،ألهنا تغمس صاحبها يف النار وهي من كبائر

الذنوب ،فعلى هذه السائلة أن تتوب إىل هللا -تعاىل -ومثل هذه اليمّي أعظم من أن تك ّفر ،وأما

اليمّي املكفرة فإهنا احللف على املستقبل أبالّ يفعل كذا مث يفعله ،أو أبن يفعل كذا مث ال يفعلهّ ،أما
احللف على شيء مضى كاذابً فهذه ال كفارة هلا ،وهي أعظم من أن تك ّفر ،فعليها التوبة إىل هللا،

وتندم على فعلها وال تع ْد إىل مثل هذا.

()200/8

ما يلزم يف نذر اللجاج والغضب

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/11/14هـ
السؤال

لقد وقعت يف معصية قبل سنوات وكنت كارها هلا ،ومل أستطع االبتعاد عنها ،فنذرت أن أتصدق

ب 50رايالً كلما فعلتها ،ولكين ولألسف مل أتغلب على معصييت ،فقد استمريت حىت تراكم علي

مبلغ من املال وأان ال أملكه شخصياً يف ذلك الوقت ،مث قمت إبطعام ستة مساكّي ظناً مين أن ذلك
سيزيل النذر الذي علي ،ومازلت حىت اآلن وأان أحاول ترك املعصية ومل أتركها ،ما الذي علي فعله

جتاه النذر؟

اجلواب

هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب ،وهو أن يعلق اإلنسان نذره بشرط يقصد منه احلمل على
فعل شيء أو تركه أو التصديق أو التكذيب ،فالواجب عليك أن تتقي هللا وتويف مبا عاهدت عليه

ربك من ترك املعصية ،فإن الذنوب ما تزال ابلعبد حىت تلقيه يف جهنم ،وجيب عليك أن تكفر عما

مضى كفارة ميّي؛ حلديث عمران بن حصّي":ال نذر يف غضب ،وكفارته كفارة ميّي" رواه النسائي
( )3840وأبو داود (. )3292

()201/8

كفارة اليمّي من مال الزوج
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1423/5/26
السؤال

امرأة تريد أن تكفر كفارة ميّي ،هل أتخذ من مال زوجها إذا كانت ال متلك ماالً؟ وإذا كانت مل
تستطع إال الصوم ،فهل جيب أن تكون ثالثة أايم متتالية؟

اجلواب

إذا أعطاها زوجها من ماله ما تكفر به صح ،وإال فتكفر ابلصيام ،ويرى كثري من العلماء وجوب
التتابع يف صيام الثالثة األايم ،ويرى بعضهم عدم الوجوب ،فاألوىل التتابع خروجاً من اخلالف.

()202/8

اإلكثار من احللف

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1423/1/25

السؤال

أصبحت كثرية احللف على أبنائي أبين سوف أضرهبم وغري ذلك من التهديد والوعيد ،وبصراحة
علي فعله مع العلم أين ال أحصي كثرة هذا
حلفي أصبح كثرياً جداً وأان خائفة من ذلك ،ماذا ّ

احللف؟
اجلواب

إذا كان هذا احللف أييت على لسانك من غري قصد فهو من لغو اليمّي ،وليس فيها كفارة ،أما إن

كنت تقصدين اليمّي فعالً وهو على مستقبل ومل حيصل ففيه كفارة ميّي ،لكن يظهر من السؤال أنه
من لغو اليمّي وهو كثري عند األمهات.

وعلى كل حال جيب أن تبتعدي عن عادة احللف واإلكثار منه كما قال  -تعاىل  " :-وال جتعلوا هللا
عرضة ألميانكم [ " ...البقرة . ]224:وهللا املوفق.

()203/8

ميّي الغضبان
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/04/19هـ
السؤال

ما حكم احللف إذا كان الشخص غضبا َن وال يعي ما يقول؟ وهل يُك ِّفر؟

اجلواب

إذا حلف الشخص يف حال الغضب الشديد الذي ال يعي فيه ما يقول ،وال يدري ما حلف فال
كفارة عليه؛ ألنه يف حكم املكره ،فيدخل يف قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-رفع عن أميت اخلطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه" ابن ماجة ( )2043وصححه األلباين ،وقوله -صلى هللا عليه وسلم-
" :ال طالق يف إغالق" ابن ماجة ( )2046وأمحد ( )25828وحسنه األلباين.

()204/8

نذر إحياء العرس بفرقة شعبية
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1423/2/9

السؤال

لقد نذر والدي -رمحه هللا -أنه عندما سيتزوج أبناؤه سوف حيضر هلم فرقة شعبية إلحياء العرس،
فهل لنا أن نويف له هبذا النذر؟

اجلواب
إن وجد من الفرق الشعبية من حييي العرس مبا أحل هللا ،كما يفعل بعض أهل اخلري ،ممن يوفر للناس

اللهو املباح بدالً عن اللهو احملرم فهذا نذر مباح ،ختري بّي الوفاء به إبحضارها ،وبّي عدم الوفاء به،

ملا روى البخاري ( )6074من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-بينما النيب -صلى هللا عليه

وسلم-خيطب إذا هو برجل قائم ،فسأل عنه .فقالوا :أبو إسرائيل ،نذر أن يقوم وال يقعد وال

يستظل ،وال يتكلم ،ويصوم .فقال :مره ،فليتكلم ،وليستظل ،وليقعد ،وليتم صومه" فلم يلزمه النيب

-صلى هللا عليه وسلم -إال ابالستمرار يف الطاعة ،وهو الصوم ،دون غريه ،فدل على أن نذر املباح

ال يلزم الوفاء به.
فإن مل جتد إال الفرق الشعبية اليت حتيي العرس مبعصية هللا ،كالغناء ،وآالت اللهو ،كاملوسيقى،

والطبول فال جيوز أن تفي بنذر والدك؛ ألنه نذر معصية ،وهو ال جيوز الوفاء به؛ ملا رواه البخاري
( )6696من حديث عائشة -رضي هللا عنها -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":من نذر أن
يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه" ،وما رواه مسلم ( )1641عن عمران -رضي هللا

عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ... ":ال وفاء لنذر يف معصية  ،" ...ولذا من أهل العلم
من يرى أن هذا النذر احملرم غري منعقد أصالً.

()205/8

وإن ك ّفرت عن عدم الوفاء هبذا النذر ،سواء يف الصورة املباحة ،أو احملرمة فحسن ،وكفارته كفارة

احلنث يف اليمّي؛ ألن طائفة من أهل العلم ذهبوا إىل إجياب كفارة احلنث يف اليمّي ،على ترك الوفاء
ابلنذر ،ولو كان نذر معصية ،مستدلّي بذلك مبا رواه أبو داود ( )3322من حديث ابن عباس -

رضي هللا عنهما -مرفوعاً إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال ... ":ومن نذر نذراً يف معصية
فكفارته كفارة ميّي  " ...قال ابن حجر :وإسناده صحيح ،إال أن احلفاظ رجحوا وقفه على ابن

عباس ،وملا رواه اخلمسة (أبو داود ( )3293والرتمذي ( )1544والنسائي ( )3815وابن ماجة

"نذرت أخيت أن
( )2134وأمحد ( ))17306وحسنه الرتمذي من حديث عقبة بن عامر قال:
ْ

متشي حافية غري خمتمرة ،فسألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :إن هللا -عز وجل -ال يصنع

بشقاء أختك شيئاً ،مرها فلتختمر ،ولرتكب ،ولتصم ثالثة أايم".

وقد روي القول ابلكفارة عن طائفة من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهم :ابن مسعود،
وابن عباس ،وعمران بن حصّي ،ومسرة بن جندب -رضي هللا عنهم.-

()206/8

القسم على هللا
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1423/9/22هـ
السؤال

ما ضابط احللف على هللا؟ "قوم لو حلفوا على هللا ألبرهم".

اجلواب

الوارد يف هذا حديث حارثة اخلزاعي" :أال أخربكم أبهل اجلنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على هللا
جو ٍ
اظ مستكرب" (رواه البخاري . )4918
ألبره ،أال أخربكم أبهل النار؟ كل عتل ه

"رب أشعث مدفوع ابألبواب لو أقسم على هللا ألبره" (رواه
وحديث أيب هريرة -رضي هللا عنهّ :-
مسلم . )2854

سرت ثنية جارية ،فطالب أهلها ابلقصاص ،فقال
وحديث أنس يف قصة الربيع بنت النضر اليت َك َ

أنس بن النضر :أتكسر ثنية الربيع اي رسول هللا ،ال والذي بعثك ابحلق ال تكسر ثنيتها ،فقال اي أنس

كتاب هللا القصاص ،فرضي القوم وعفوا ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن من عباد هللا من
لو أقسم على هللا ألبره" (رواه البخاري . )2703

واملقصود :أن من عباد هللا من لو حلف مييناً على وقوع شيء طمعاً منه يف كرم هللا إببراره ألبره ،أي

أوقعه هللا إكراماً له ،وصيانة له من احلنث لعظم منزلته عند هللا.

وليس مراد أنس بن النضر يف القصة السابقة رد حكم النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-بل املراد

الرغبة إىل مستحق القصاص أن يعفو ،وإىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الشفاعة إليهم يف

العفو ،وإمنا حلف ثقة هبم أال حينثوه ،أو ثقة بفضل هللا ولطفه أالّ حينثه بل يلزمهم العفو ،فعلم هبذا

أن هذا القسم ال يتأتى من كل أحد ،بل من املؤمنّي الصاحلّي يف حدود ضيقة ،ولذلك مل يشتهر مثل
هذا القسم عند السابقّي األولّي من املهاجرين واألنصار وهم من نزل القرآن وجاءت السنة ابلثناء

وأىن لنا مبثل هؤالء؟
عليهم والرضا عنهمّ ،
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كفارة النذر
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/2/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان نذرت إذا عملت ذنبا وهو (النظر إىل النساء) أن أصوم ثالثة أايم كل مرة أنظر فيها إىل النساء,

ولكن بعدها نظرت إىل النساء أكثر من مرة ,الذي عملته -:أنين يف البداية صمت ثالثة أايم متقطعة
عن كل يوم نظرت فيه إىل النساء( ،لعدم علمي ابلصوم لثالثة أايم متواصلة للنذر)  ,ولكن بعد ذلك
بدأت أصوم ثالثة أايم متواصلة عن كل يوم نظرت فيه إىل النساء .سؤايل:

( )1لقد كثر علي الصيام ,فهل أستطيع أن أوقف النذر؟

( )2لقد صمت يف بداية أمري ثالثة أايم متقطعة عن كل نذر ,فهل يقبل صومي؟

اجلواب

األوىل لك يف هذا األمر أن تبقى على ما عاهدت عليه هللا من عدم النظر ،ملا صح يف البخاري

( )6696عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -أنه قال" :من
نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه" ،وعليه فإن خالفت فوقعت فيما نذرت

تركه من املعصية فعليك كفارة ميّي فحسب ،وذلك ألن نذرك هذا يسمى نذر اللجاج والغضب،
وهو :أن يعلق املسلم نذره بشرط يقصد منه احلمل على فعل شيء أو التصديق أو التكذيب،

حلديث عمران  -رضي هللا عنه  -قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :ال نذر
يف غضب وكفارته كفارة ميّي" رواه النسائي ( ، )3842والبيهقي ( )70/10وغريمها ،وهللا أعلم.

()208/8

وقت االستثناء يف اليمّي

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/1/7هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هو القول يف االستثناء يف اليمّي أو يف الكالم هل يصح االستثناء بعد مدة طويلة أو بعد سنة
مثالً؟ وإن قال للحالف أحد :قل إن شاء هللا فقال :هل يصح هذا االستثناء؟ والسالم عليكم ورمحة

هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،جاء يف احلديث الصحيح أن "من حلف فقال إن شاء هللا مل حينث" انظر البخاري
( ، )5242ومسلم ( ، )1654وقال سبحانه وتعاىل":وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غداً إال أن
يشاء هللا" [الكهف ، ]23-22 :واملعروف أنه يشرتط لرتتب األحكام على االستثناء إذا اتصل

ابلكالم ،أما إذا انقطع الكالم قبل االستثناء مل يكن لالستثناء أثر يف تقييد اليمّي أو غريه مما يدخله

االستثناء ،نعم االستثناء املتأخر ميكن أن يتحقق به امتثال قوله تعاىل":وال تقولن لشيء إين فاعل

ذلك غداً إال أن يشاء هللا" ،كما جاء هذا املعىن عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -يف تفسري هذه

اآلية ،أما أن يكون هلذا االستثناء املتأخر أثر يف مقتضى الكالم املتقدم فال ،ألنه قد انقطعت صلته

به ،ولو حلف اإلنسان ومل يقل إن شاء هللا مث ذُكر فقال إن شاء هللا ،فهذا يرجى أن ينفعه فيما يرجوه
من هللا ،كما جاء يف قصة نيب هللا سليمان كما جاء يف الصحيحّي عن أيب هريرة -رضي هللا عنه-

قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-قال سليمان :ألطوفن الليلة على تسعّي امرأة كلهن

أتيت بفارس جياهد يف سبيل هللا فقال له صاحبه :قل إن شاء هللا ،فلم يقل إن شاء هللا ،فطاف عليهن

مجيعاً فلم حيمل منهن إال امرأة واحدة ،جاءت بشق رجل ،وأمي الذي نفس حممد بيده ،لو قال :إن
شاء هللا ،جلاهدوا يف سبيل هللا فرساانً أمجعون" رواه البخاري

( )6639ومسلم (. )1654
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نذرت تركيب لولب ملنع احلمل
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/5/26هـ
السؤال

احلمد هللا رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي وبعد :أان فتاة متزوجة وخلفت بنتاً
واحدة ،وبعدها أبربع أشهر انقطعت عين الدورة ملدة شهرين ،ومل أكن أرغب يف احلمل فقلت (نذرا
علي إن مل أكن حامالً سوف أركب اللولب املانع للحمل)  ،وبعدها نزلت الدورة ومل أكن حامالً ،ومل

علي يف النذر الذي نذرته برتكيب اللولب؟ ولكم جزيل الشكر ،وجزاكم
أركب اللولب ،فماذا يرتتب ه

هللا عين وعن املسلمّي خري اجلزاء.
والسالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

اجلواب

هذا النذر يرتدد بّي أمرين :إما أن يكون نذراً حمرماً ،أو نذراً مكروهاً ،فأقل أحوال هذا النذر

الكراهة ،فحينئذ فاألرفق هبا واألفضل هلا أن تكفر عنه كفارة ميّي ،وال تفي هبذا النذر ،ألن تكثري

األمة ندب إليه الشرع ،فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر
بكم األمم يوم القيامة" رواه أبو داود ( ، )2050والنسائي

( )3227من حديث معقل بن يسار -رضي هللا عنه -واملرأة جيوز هلا أن تركب اللولب عندما
تتضرر بتوايل احلمل من الناحية الصحية ،أو من الناحية االجتماعية ،كما لو شق عليها تتابع أوالدها
وتقارب أعمارهم ،وأرادت أن تؤجل سنة أو سنتّي ،حىت تتحسن صحتها ،ويرتفع ولدها ،فهذا من

األمور اجلائزة ،وعلى كل فهذه عليها كفارة ميّي؛ تطعم عشرة مساكّي ،لكل واحد كيلو ونصف من

طعام أهل البلد ،أو أن تكسوهم ،هذا وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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النذر إن فاز فريقه
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/3/30هـ

السؤال

زميلي يف العمل مشجع لفريق كرة قدم ،قال يف أحد املبارايت :إنه (إذا فاز فريقه فسيذبح ذبيحة) ،
هل يف هذا اللفظ منكر؟ وهل يؤكل من هذه الذبيحة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد :أخي السائل أسال هللا أن يهدي زميلك إىل السمو ابهتماماته ،وأن ال يضيع

ماله يف مثل هذه األمور التافهة ،ولو أن هذا املال الذي بذله النتصار فريق كرة قدم بذله فيما يعود

إليه ابلنفع يف دنياه أو دينه لكان خرياً له ،وليته يسأل نفسه ما املنفعة اليت سيجنيها هو أو فريقه من

هذا التصرف املذموم شرعاً؟!
وزميلك أخي السائل نذر أبنه إذا فاز فريقه أبن يذبح ذبيحة "وال نزاع يف صحة النذر ولزوم الوفاء به
يف اجلملة" [املرداوي يف اإلنصاف ابب النذر] وقال هللا -تعاىل" -يوفون ابلنذر" [اإلنسان]7:

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-من نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه"
رواه البخاري ( ، )6696وغريه من حديث عائشة  -رضي هللا عنها ،-ولكنه مكروه ،قال ابن

قدامة يف الشرح الكبري ابب الفقر فصل" :وال يستحب النذر" ألن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -

روى أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن النذر ،وقال" :إنه ال أييت خبري ،وإمنا يستخرج به من
البخيل" متفق عليه عند البخاري ( ، )6608ومسلم ( ، )1639واللفظ له ،وهذا النهي للكراهة،
ال هني حترمي ،ألنه لو كان حراماً ملا مدح املوفّي به ،ألن ذنبهم يف ارتكاب احملرم أشد من طاعتهم يف

الوفاء به ،وألن النذر لو كان مستحباً ،لفعله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأفاضل أصحابه) أ.

هـ.

وما تقدم يشمل ما لو علق النذر على أمر فيه منفعة له فكيف حبال السائل ،فسيكون بال شك
مكروهاً ،وعلى كل حال فإن على زميلك الذبيحة إذا فاز فريقه؛ ألنه نذر أن يطيع هللا -تعاىل،-

فعليه أن يطيعه ،كما عليك نصحه أن يكف عن النذر عموماً ،وأحرى إذا كان يف أمور اتفهة ،وهللا

أعلم.
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نذر فلم يستطع الوفاء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1426/04/06هـ

السؤال

نذرت نذراً ،لئن أمت هللا يل مسأليت ألصوم هن يوماً ،وأفطر يوماً ،مث أجاب هللا مسأليت ،لكنين مل أستطع
أن أفعل ذلك ،فماذا أفعل؟.

اجلواب
أوالً :إن كان يقدر على صيام يوم وفطر يوم فإنه يلزمه ذلك؛ ألن هذا نذر طاعة ،ونذر الطاعة جيب
الوفاء به ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه

فال يعصه" رواه البخاري ( )6696من حديث عائشة-رضي هللا عنها.-

وأما إذا كان ال يستطيع ،مبعىن أنه يشق عليه مشقة ال يتمكن معها من االستمرار على ذلك ،فإنه

يكفر كفارة ميّي ،وهي :إطعام عشرة مساكّي أو كسوهتم ،أو عتق رقبة ،فإن مل جيد هذه األشياء
الثالثة فإنه يصوم ثالثة أايم.

()212/8

حلف أال يدخل منزالً ودخله

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

عقدت اليمّي على أال أدخل منزل شخص قريب يل بسبب خالف حصل يل معه يف يوم من األايم،
وبعد ذلك اضطررت إىل دخوله مرة أخرى ،فهل علي كفارة لذلك؟ مع العلم أنه تكرر معي ذلك يف
منزل شخص آخر ،وهل يلزمين قضاء كفارتّي أم االكتفاء بواحدة؟ والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

األوىل لك أن تكفر عن ميينك األوىل فتدخل منزل قريبك ،وكذلك تكفر عن ميينك الثانية كفارة

أخرى وتدخل منزله ،وكفارة اليمّي خري من اللجاج هبا ،واالستمرار عليها ،ما دام قريباً لك ،لقوله -
صلى هللا عليه وسلم " :-إين وهللا إن شاء هللا ما حلفت على ميّي فرأيت غريها خرياً منها إال أتيت

الذي هو خري وحتللتها" ،وإذا تعددت األميان يف موضوع واحد فكفارة واحدة ،وإذا تعددت األميان

يف موضوعّي أو مواضيع متعددة فلكل ميّي كفارة ،فمثالً إذا حلفت أال تدخل دار زيد فنقول:

عليك كفارة ،وإذا حلفت أال تدخل دار عمرو فعليك يف هذا كفارة واحدة ،إال إن كنت حلفت
عليهما بيمّي واحدة أبال تدخل دار زيد وال دار عمرو فحينئذ تكون كفارة واحدة.
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نذر الصوم إن عصى
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

قلت لنفسي وهللا إن فعلت كذا (وهي معصية) فسوف أصوم ثالثة أايم .وذلك رغبة مين ،كي ال
علي كفارة ميّي .جزاكم
أعمل هذا العمل ،ولكن لألسف فعلته ،فماذا علي؟ هل أصوم كما قلت أم ه

هللا خرياً.
اجلواب

عليك أن تصوم ثالثة أايم وتستغفر هللا وتتوب إليه عما عملت ،وال تعد إىل معصية هللا مرة أخرى.
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اليمّي ابلكفر على ترك اخلمر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

هو سؤال لصديق يل .كان صديقي يشرب اخلمر ،ولكنه أقلع عنها ،ولكن والده اضطره أن يقول

هذه اليمّي :وهللا العظيم ألكونن كافراً لو شربت اثنياً .وهو اآلن يعيش يف دولة أجنبية ،فإذا شرب
يف يوم ما اخلمر فما هو حكم اليمّي الذي قاله؟ هل سيكون كافراً أم يصوم ثالثة أايم؟

اجلواب

شرب اخلمر حمرم ،وال جيوز وهو من كبائر الذنوب ،وهللا  -عز وجل  -يقول":اي أيها الذين آمنوا

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" [املائدة ، ]90:وأيضاً
النيب -عليه الصالة والسالم -لعن اخلمر وشارهبا وعاصرها ومعتصرها  ، ...انظر :الرتمذي

( )1295وأاب داود ( )3674وابن ماجة ( )3380واإلمجاع منعقد على ذلك ،وهلذا وجب فيها
احلد على من شرهبا ،وأنصح أخي السائل أن يقلع عن احملرم ،وأن يستعّي ابهلل ،ويتوكل عليه.

أما إذا شرهبا فإنه ال يكون كافراً ،وإمنا جيب عليه أن يكفر كفارة ميّي ،وكفارة اليمّي هي أن يطعم
عشرة مساكّي أو أن يكسوهم أو يعتق رقبة ،فإذا مل جيد ذلك يرجع إىل الصيام فالصيام ال يك ِّفر به
حىت يعجز عن التكفري ابملال ،يعجز عن التكفري ابإلطعام أو الكسوة أو التحرير.
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احللف ابلقرآن الكرمي
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

ما حكم احللف ابلقرآن الكرمي؟ أو بسورة من سوره ،كأن يقول :حبق سورة يس ألفعلن كذا؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فهااتن مسألتان:
األوىل :احللف ابلقرآن أو ببعضه فهذا جائز؛ ألن القرآن كالم هللا ،وكالمه صفة من صفاته -سبحانه
وتعاىل -واحللف ابهلل أو بصفة من صفاته جائز.

ودليل ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم فمن كان حالفاً
فليحلف ابهلل وإال فليصمت" رواه البخاري ( ، )6108ومسلم ( )1646من حديث ابن عمر -
رضي هللا عنهما.-

الثانية :احللف حبق القرآن أو بعضه ،فهذا جائز إن كان املقصود حبق القرآن صفة من صفات هللا
كحفظ هللا -تعاىل-للقرآن.

أما إن كان املراد حبق القرآن ما هو صفة للمخلوق كتعظيم املخلوق للقرآن فال جيوز احللف به هبذا

املعىن؛ ألن صفة املخلوق خملوقة ،وال جيوز احللف ابملخلوق بل هو من الشرك.
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احللف ابلعهد
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

أسأل عن العهد ،وهل إذا قلت :إين أعاهد أالّ أدخل بيت فالن فإين أكون جمبور على عدم الدخول
مهما حصل ،ومهما طالت املدة؟ أرجوكم أريد اإلجابة الشافية؛ ألين مسعت أين لو عاهدت بشيء

وعملته سوف أتضرر ويتضرر أبنائي ،أرجوكم أريد جواابً سريعاً وأكيداً.
اجلواب

إذا كنت قد حلفت ابلعهد فقلت":وعهد هللا" فذلك ميّي جيب تكفريها إذا حنثت فيها على الراجح

من أقوال أهل العلم ،وهذا مذهب مالك واحلنابلة وغريهم.
وأنت إذا عاهدت أال تدخل بيت أحد من الناس ففيه تفصيل كما يلي:

-1إن كان هذا البيت ألحد ذوي رمحك الذين تلزمك صلتهم فالواجب احلنث ابليمّي وأداء
الكفارة وزايرهتم.

-2وإن كان هذا البيت ملن ال يلزمك دخول بيتهم شرعاً فال خيلو من حالتّي:
أ-أن تكون زايرهتم فيها مصلحة شرعية ،وبيتهم ٍ
خال من املنكرات واملعاصي فاألفضل احلنث
ابليمّي وأداء الكفارة وزايرهتم.

ب-أال يكون يف زايرهتم مصلحة شرعية ،وبيتهم غري خال من املنكرات واملعاصي ،وال تقوى على
اإلنكار عليهم أو ال يستجيبون ملن أنكر عليهم فال حتنث بيمينك.

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إين وهللا إن شاء هللا ال أحلف على ميّي فأرى غريها خرياً
منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين" ،أخرجه البخاري ( ، )6623ومسلم ( )1649من
حديث أيب موسى -رضي هللا عنه ،-وهللا أعلم.
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الفرق بّي اليمّي والنذر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

خريا.
ما الفرق بّي اليمّي والنذر يف كتب الفقه؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اليمّي هو توكيد احمللوف عليه بذكر اسم من أمساء هللا أو صفة من صفاته وما أحلِق بذلك.

أمرا غري واجب.
وأما النذر فهو :إجياب املكلف على نفسه ً

هذا هو الفرق بينهما ،والنذر له أحكام ،وقد أيخذ حكم اليمّي إذا قصد فيه احلث أو املنع أو

التصديق أو التكذيب ،ولو كان ابلصدقة على عباد هللا ،مثل لو قال :إن مل أسافر اليوم إىل مكة
شهرا ،أو أتصدق أبلف رايل ،فهذا حكمه حكم اليمّي .وهللا أعلم.
فعلي أن أصوم ً
ّ
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نذرت التربع جلهة فوجدت أحوج منها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1424/10/5هـ
السؤال

لقد قمت ابحللف ابهلل أبنين إذا أجنبت دون إجراء عملية قيصرية سوف أتربع مببلغ من املال جلهة
معينة ،وابلفعل واحلمد هلل أجنبت كما متنيت بدون إجراء عملية وكانت الوالدة طبيعية ،ولكنين عندما

أردت أن أيف بنذري وجدت أن هناك أسرة فقرية وهي أحوج إىل املال من اجلهة األخرى اليت كنت

أنوي التربع هلا ،أفتوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كانت هذه اجلهة اليت نذرت هلا تستعّي ابملال على طاعة هللا فعليك الوفاء ابلنذر كما نذرت وال
تصرفيه إىل غريها ،ألن هللا تبارك وتعاىل امتدح املوفّي ابلنذر ،قال تعاىل" :يُوفُو َن ِابلنه ْذ ِر َوَخيَافُو َن يَـ ْوماً
َكا َن َش ُّرهُ ُم ْستَ ِطرياً" [اإلنسان ]7:واعلمي أن النذر كما قال عليه الصالة والسالم" :ال أييت خبري
وإمنا يستخرج به من البخيل" البخاري ( ، )6608ومسلم ( ، )1639واألفضل للمسلم واملسلمة
أن يتصدق مبا يريد أن ينذر به ،ويسأل هللا ما أحب من خريي الدنيا واآلخرة ،أما إذا نذر وحتقق له

ما نذر من أجله فيجب عليه الوفاء ابلنذر؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-من نذر أن يطيع هللا

فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه" البخاري (. )6696

()219/8

اليمّي على عدم أتخري الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

أان كنت قد قطعت مييناً على أن ال أؤخر الصالة عن وقتها لعذر اتفه ،لكين أحس أنين مل ِ
أف

بيميين ،علماً أبنين أحاول ،لكن أحياانً أانم عن صالة العصر إىل الساعة الرابعة ،وابملدرسة أان أريد
أن أصلي أول ما يدخل الوقت وإذا مل أفعل هذا أحس أنين مل ِ
أف بيميين ماذا أفعل؟ أفيدوين.

اجلواب

الواجب على املسلم االهتمام ابلصالة وأداؤها يف وقتها سواء قطع مييناً بذلك أو ال؛ لقوله تعاىل":إن

الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً" [النساء ]103 :أي :مفروضاً يف األوقات ،وما دمت

تصلي الصالة قبل خروج وقتها فقد وفيت بيمينك وإذا صليت العصر يف الوقت الذي ذكرت فهي

يف وقتها ،وال خيرج وقت العصر إال بغروب الشمس ،وال خيرج وينتهي وقت االختيار إال ابصفرار
الشمس.
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النذر ملنع النفس من املعصية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

نذرت أكثر من نذر بصوم شهرين متتابعّي ،وأيضاً بصوم أربعّي يوماً ،وبصوم عشرين يوماً إن أان

عدت لعادة التدخّي ,ولكن -لألسف -ضعفت نفسي وعدت إليه ،وأان مستعد لصوم عشرين يوماً،
وأيضاً أربعّي يوماً ،ولكن الشهرين املتتابعّي أجد نفسي غري قادر على صيامهما .فما هي كفاريت؟

أفيدوين -جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا نذرت صوم الشهرين ،وقلت :إن أان عدت إىل التدخّي فعلي صيام شهرين متتابعّي ،فهذا النذر
قٌصد به املنع واالمتناع عن التدخّي ،فيكون حكمه حكم اليمّي ،كما ورد عن الصحابة -رضي هللا
عنهم ،-وعلى هذا تك ِّفر كفارة ميّي ،إطعام عشرة مساكّي ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فإن مل تستطع
فصم ثالثة أايم متتابعة ،ومثل ذلك أيضاً بقية النذور إذا كان قصدك االمتناع هبا عن التدخّي ،فإن
حكمه حكم اليمّي ،تكفر كفارة ميّي كما سلف ،أما إذا كان النذر ليس كذلك ،وإمنا نذرت هلل

علي أن أصوم شهرين متتابعّي ،أو أصوم عشرة أايم ،أو أصوم عشرين يوماً ...
عبادة ،قلت :هلل ه

إخل ،ففي حديث عائشة -رضي هللا عنها -يف البخاري ( )6696أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال" :من نذر أن يطيع هللا فليطعه  " ...احلديث ،..وأنصح األخ السائل أال جيعل النذر على

لسانه؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن النذر وقال" :إنه ال يرد من القدر ،وإمنا يستخرج

به من البخيل" رواه البخاري ( ، )6609ومسلم ( )1640من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه،-
وأخرب أنه ال يرد القدر.
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نذرت أن هتب زوجها مجيع ما متلك
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1424/8/13هـ

السؤال

امرأة حتتاج لعالجات كثرية حىت حيدث عندها احلمل ،ويف وقت كانت فيه ايئسة سأهلا زوجها إن

رزقها هللا بولد هل تعطيه كل ما لديها من أموال وذهب وكل ما متلك فقالت :نعم ،فسأهلا من يشهد

على ذلك فقالت :هللا يشهد على ذلك ،واآلن وقد رزقها هللا ابلولد فهو يطالبها هبذا الوعد وهي
امرأة غربية يف بلد زوجها ،وتعلم من خالل عشرهتا لزوجها أنه إذا حصل على املال فإنه سيرتكها

وأوالدها ويتزوج بغريها ،وأنه إذا أعطته ماهلا فإنه سيصرفه على مزاجه ،فهل هي ملزمة هبذا الوعد
وعليها تنفيذه؟ أم أن هناك خمرجاً ال سيما وأهنا أشهدت هللا سبحانه وتعاىل على ذلك؟ أفيدوان

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :أن ما ذكرتيه يف سؤالك شبيه ابلنذر ،ال سيما وأنك علقت ما وعدت به على حصول

الولد ،وقلت يشهد هللا على ذلك ،هذا والنذر جيب الوفاء به إذا كان طاعة أما إذا كان معصية فال
يشرع الوفاء به بل فيه كفارة ميّي ،هذا وليعلم أنه ال ينبغي لإلنسان أن يتصدق بكل ماله مع حاجته
إليه ،هذا وأرى أنك غري ُملزمة هبذا الوعد الذي تعهدت به لزوجك إن رزقك هللا بولد ما دمت

تعلمّي حسب ما ورد يف سؤالك أنه إذا حصل على املال فإنه سيرتكك وأوالدك ،وأنه سيصرفه على

مزاجه أو يف غري وجهه الشرعي.

هذا ولك أن تعطيه ما جتود به نفسك من مالك تطييباً لقلبه ما دمت قد وعدتيه فيما إذا كان حمتاجاً
وسينفقه عليك وعلى أوالدك ،وال يلزمك ذلك ،هذا وأرى أن تكفري كفارة ميّي ألن ما ذكرتيه يف
سؤالك شبيه ابلنذر كما تقدم إيضاحه ،وهللا أعلم.
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عبارة :ابحلرام لن تفعلي كذا
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/1/23هـ
السؤال

ما احلكم الشرعي فيما يلي؟
إذا قال الرجل لزوجته يف حلظة غضب" :ابحلرام لن تفعلي كذا أو كذا" ،مث قال هلا بعد فرتة من
ذلك :ال مانع إن فعلت .مبعىن أنه يسمح هلا أن تفعل ما قد قال هلا من أجله ابحلرام لن تفعلي.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ،وبعد:
فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد:

أخي السائل :إن احلكم الشرعي املتعلق بسؤالك هو :أن هذا اليمّي ال جيوز شرعاً ألنه قسم بغري هللا
تعاىل أو إحدى صفاته  -عز وجل -وذلك لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-من كان حالفاً
فليحلف ابهلل أو ليصمت" رواه البخاري ( ، )2679ومسلم ( )1646من حديث ابن عمر -رضي

هللا عنهما -وميينك هذا ميّي بغري هللا تعاىل ،هلذا فهي غري جائزة شرعاً ،وابلتايل ليست واقعة ألنك
قلت :ابحلرام لن تفعلي كذا وكذا فهو ميّي ابطل ،وأنت مؤاخذ وآمث عند هللا تعاىل؛ ألنك خالفت

أوامر الشارع وهي احللف بغري هللا تعاىل ،فعليك ابالستغفار والتوبة والندم ،وأال تعود إىل هذا اثنية،

أما السماح للمرأة بعد ذلك بفعل ما هناها عنه فال شيء فيه وال أبس به ،وال يرتتب على هذا الفعل
خمالفة شرعية .هذا وهللا أعلم ابلصواب.
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النذر املعلق
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/2/22هـ

السؤال

نذر شخص نذرا  -وحينها كان جيهل حكم النذر وملا عرف احلكم ندم على ذلك -والنذر هو أنه
قال إن قتل شخص من العدو فسوف أتصدق بكذا ،اإلشكال أنه ال حيب أن يفعل شيئا مكروها

واثنيا أن العدد لن يكون معروفا ابلتحديد ،واثلثا أن املدة لبقاء العدو جمهولة .فهل جيوز له أن يكفر
كفارة ميّي لتربأ ذمته وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :النذر مكروه ،ألن النيب  -عليه الصالة والسالم  -هنى عن النذر ،وقال" :إنه ال أييت خبري وإمنا
يستخرج به من البخيل" رواه البخاري ( ، )6608ومسلم ( )1639من حديث عبد هللا بن عمر-

رضي هللا عنهما .-وذهب بعض أهل العلم إىل حترميه ،وأما إذا نذر اإلنسان طاعة ،فإنه جيب عليه

أن يويف هبا ،حلديث عائشة  -رضي هللا عنها  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من نذر
أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه" رواه البخاري ( )6696فيجب عليه أن

يويف بذلك ،وما دام أنه نذر إذا قتل أحد من األعداء أن يتصدق ،فعليه أن يتصدق حّي يعلم بقتله

أي عدو من األعداء ،إال إذا خصص ذلك مبكان أو يف زمان ،أما إذا مل خيصص فإنه إذا علم فإنه
جيب عليه أن يتصدق ،أما إذا جهل فإنه ال جيب عليه؛ ألن األصل براءة ذمته.

وأما كونه يكفر كفارة ميّي فهذا ليس ظاهراً ،ألن هذا نذر قربة وطاعة جيب عليه أن يويف به ،ما دام

مستطيعاً.
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القسم بغري هللا
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/3/9هـ

السؤال

قرأت البيت التايل:
قسماً ابلنازالت املاحقات***والدماء الزاكيات الطاهرات

فهل جيوز القسم بغري هللا هنا؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

القسم ابلشيء تعظيم له ،فالعبد جيب أال يعظم غري هللا ،فال يقسم إال ابهلل  -سبحانه -ولذلك ال

جيوز القسم ابألشياء املذكورة يف سؤالك ،وال بغريها من املخلوقات؛ ألن ذلك شرك ،كما يف احلديث

الصحيح" :من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك" رواه التمرذي ( )1535وأبو داود ( )3251من

حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  ،-ولشناعة القسم أو احللف بغري هللا قال ابن عمر -رضي هللا
عنهما" :-لئن أحلف ابهلل كاذابً أهون علي من أحلف بغريه صادقاً" رواه عبد الرزاق يف املصنف

( )15405وغريه ،فالكذب منكر عظيم؛ كما يف احلديث" :وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن
الفجور يهدي إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذاابً" ،رواه

البخاري ( )6094ومسلم ( )2606من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -ويف احلديث قيل
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-أيكون املؤمن جباانً؟ فقال" :نعم" ،فقيل له :أيكون املؤمن

خبيالً؟ فقال" :نعم" فقيل له :أيكون املؤمن كذاابً؟ فقال" :ال" رواه مالك يف املوطأ ( ، )1819فابن
عمر مع سوء الكذب كما سبق رأى أنه أهون من القسم بغري هللا ،وأرى أن صحة البيت املذكور يف

السؤال من حيث املعىن:
قسماً برب النازالت املاحقات*** والدماء الزاكيات الطاهرات .وهللا أعلم.
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هل هذه ميّي غموس؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1426/04/07هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

كنت أقيم مع أسريت يف إحدى البالد العربية ،مث التحقت ابجلامعة يف بلدي األصل ،وألغيت إقاميت

وخترجت من اجلامعة ،مث أتيحت يل فرصة لزايرة ذلك البلد ،ليس للعمل ،وهناك قانون يف بلدان حيظر
السفر من دون أتدية اخلدمة الوطنية لكل خريج ،مع العلم أين ذاهب لزايرة األسرة فقط ،ليس

للعمل ،فحظر جوازي ،ومن مث جئت مبا يثبت أنين مازلت طالباً يف اجلامعة ،وحلفوين ابهلل على ما
قلت ،واضعاً يدي على املصحف ،فحلفت على ذلك وهو كذب ،هل يعد هذا ميينا غموساً؟ مع

العلم أنين مل أتعد على حق أحد ،وال أريد العمل هناك ،وكان من الصعب جداً أن أمتكن من السفر

من غري ذلك األسلوب الذي اضطررت إليه ،وكيف يل أن أبرئ ذميت من هذا الذنب الكبري؟ علماً
أين ال اعرتاض يل على أداء هذه اخلدمة اليت تبلغ عاماً أو يزيد ،وال ميكنين أداؤها إال بعد عام

ونصف؛ ألنين خترجت من كلية الطب ،مع العلم أين ذاهب لزايرة والدي .أرجو اإلفادة ،والسالم
عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم عملك هذا فعل حمرم؛ فكون اإلنسان حيلف على شيء مضى وهو كاذب هذه هي اليمّي

الغموس ،اليت تغمس صاحبها يف النار ،وهو من كبائر الذنوب ،وليس له كفارة؛ ألنه أعظم أن يُك هفر،

وإمنا عليك أن تتوب إىل هللا ،وتبكي على خطيئتك ،وتكثر من العمل الصاحل؛ لعل هللا -تعاىل -أن
يتوب عليك ،وما ذكرته من تعليالت كلها ال تسوغ لك احللف ابهلل كاذابً .وابهلل التوفيق.
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احللف على ما غلب عليه الظن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1425/08/14هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ،حفظه هللا:

ما حكم من ألزم احللف على املصحف من قبل الدولة إلهناء إجراء معّي ،وهل احللف على أين

خريا.
مولود يف مكان معّي حسب ما مسعت من والديت فيه شيء .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال جيوز للمسلم أن حيلف على ما يعلم كذب نفسه فيه ،وجيوز له أن حيلف على ما استفاض وعلى
غلبة ظنه ،وعلى ما مسعه من أهله فيما ليس بكذب ،لقول الرجل للنيب صلى هللا عليه وسلمِ :
وهللا َما
بّي الَبـتَـ ْيـ َها أهل ٍ
بيت أَفْـ َق ُر ِمن أَ ْه ِل بَـ ْي ِيت .أخرجه البخاري ( )1936ومسلم ( . )1111وهللا أعلم.
َ َ
ُ
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نذرت ترك احملرمات إن شفي ابنها
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :نذرت أخت يل ،مرض ابنها ابلقلب ،إن شفي ابنها بعد العملية أن تقاطع كل

احملرمات من أغان ،أو تلفاز ،أو أعراس يغىن هبا ،وبعد أن شفي ابنها طبقت ما نذرت به ،ولكنها

علما أهنا عندما تذهب
وجدت نفسها بدأت تبتعد عن أهلها والناس ملقاطعتها حلفالهتم وجلساهتمً ،
هلذه األماكن ال تقصد املتعة إمنا تلبية دعوة أخت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
بداية أود أن أحذر إخواين الكرام من التمادي والتساهل يف النذر ،حىت لو كان نذر طاعة أو ترك

مكروها ،ومن العلماء من حرمه ،وذلك ملا جاء يف
معصية؛ فإن النذر أقل أحواله أن يكون
ً

األحاديث الصحيحة من النهي عنه ،ومن ذلك :ما صح عن عبد هللا بن عمر ،رضي هللا عنهما،
ول هِ
صلهى ه
ول" :إِنههُ َال يَـ ُر ُّد َش ْيـئًا َوإِ همنَا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ْوًما يَـ ْنـ َه َاان َع ْن النه ْذ ِر َويَـ ُق ُ
َخ َذ َر ُس ُ
قال :أ َ
اَّلل َ
ج بِ ِه ِم َن ال ه
يح" .أخرجه البخاري ( )6608ومسلم ( . )1639وما صح من حديث أيب
ش ِح ِ
يُ ْستَ ْخ َر ُ
هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أنه هنى عن النذر .وقال" :إِنههُ َال يَـ ُر ُّد ِم ْن الْ َق َد ِر
ج بِ ِه ِم َن الْبَ ِخ ِ
يل" .أخرجه البخاري ( )6609ومسلم (. )1640
َوإِ همنَا يُ ْستَ ْخ َر ُ
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وابلنسبة للسؤال الوارد هنا :فإن النذر فيه نذر واجب الوفاء؛ ألن املنذور هنا ترك معصية من
األغاين وحنوها ،وهذا الرتك واجب ولو مل حيصل نذر ،فإن حصل النذر برتكه كان أشد حترميًا ،قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا( :الذي حيلف على فعل ما جيب عليه ،من الصالة ،والزكاة،

والصيام ،واحلج ،وبر الوالدين ،وصلة األرحام ،وطاعة السلطان ،ومناصحته وترك اخلروج ،وحماربته،

وقضاء الدهين الذي عليه ،وأداء احلقوق إىل مستحقيها واالمتناع من الظلم والفواحش ،وغري ذلك،
حمرما قبل اليمّي فهو بعد
فهذه األمور كانت قبل اليمّي واجبة ،وهي بعد اليمّي أوجب ،وما كان ً

اليمّي أشد حترميًا ،وهلذا كان الصحابة ،رضي هللا عنهم ،يبايعون النيب صلى هللا عليه وسلم على

طاعته واجلهاد معه ،وذلك واجب عليهم ولو مل يبايعوه ،فالبيعة أكدته ،وليس ألحد أن ينقض مثل
هذا العقد) .

لكن ال يلزم من الوفاء هبذا النذر (الذي هو واجب ,وإن مل تنذره) قطيعة الرحم وترك الزايرة

واملناصحة ،بل تزورهم يف األوقات اليت ال منكر فيها وتؤدي الواجب الذي هلم ،مع متام احلرص
والشفقة واملناصحة .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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احللف حبياة هللا
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1425/07/7هـ

السؤال

هل جيوز القسم حبياة هللا؟ أفيدوان أفادان وأفادكم هللا.

اجلواب

الواجب على املسلم -إذا أراد أن حيلف -أالّ حيلف إال ابهلل؛ ألن احللف ابملخلوق شرك ،كما قال
صلى هللا عليه وسلم" :من َكا َن حالًِفا فَـلْيحلِ ْ ِ ِ
ت" .أخرجه البخاري ()2679
ص ِم ْ
ف ابهللْ ،أو ليَ ْ
َْ
َ
َ
ومسلم ( ، )1646وقال" :من حلَف بغ ِري ِ
هللا ف َق ْد ك َفر أو أَ ْش َرك" .أخرجه أبو داود (، )3215
َ
والرتمذي ( ، )1535واحللف بصفاته هو يف حكم احللف به ،فيجوز أن حيلف اإلنسان بعزة هللا،
وقدرة هللا ،وحياة هللا ،وعظمة هللا ،وبكلمات هللا ،كما جاء التعوذ بكلمات هللا ،وال جيوز التعوذ

مبخلوق كما ال جيوز القسم مبخلوق ،وكالم هللا ليس مبخلوق بل هو صفة من صفات هللا سبحانه
وتعاىل.

ومن احللف املنهي عنه احللف ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو ابلكعبة ،كما هي عادة كثري من

الناس ،فالواجب طاعة هللا ورسوله ،وذلك بفعل ما أمر هللا به ،وترك ما هنى عنه ،وهبذا تتحقق

التقوى اليت أمر هللا هبا مجيع الناس ووصى هبا املؤمنّي ووصى هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فتقوى
هللا مجاع اخلري ،فيجب على املسلم أن يتقي ربه فيما يقول ويفعل ،وأييت ويذر؛ ليفوز حبسن العاقبة،
والعاقبة للمتقّي .وهللا أعلم.
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حياء!
حلفت على الكذب ً
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

السالم عليكم.

لدي سؤال ،وهللا إين أخجل من طرحه ،حدث موقف يل مع أخي الذي هو أصغر مين بسنّي،
ِ
ِ
صليت؟ قلت :نعم ،وخاصة أن أمي حرصتنا أال نقول
حائضا ،سألين:
صليت؟ وقد كنت
سألين :هل
ً

له شيئًا ،يعين ال نستطيع الصالة ،وتقول :ال ،ال تقلن له ذلك .إجابيت كانت :نعم صليت .وبعدها

سألين ابستهتار :قويل :وهللا .فما ملكت إال أن أقول :وهللا .وأان أصلي لست اتركة للصالة ،ولكن

سبب تركي عذر الدورة الشهرية ،أشعر ابحلزن ،ملاذا حلفت على الكذب ،بعدها قلت :صليت على
النيب .وأخذت أقوهلا يف خاطري بدون أن يسمعها وأكررها ،وأشعر ابحلرية ،هل أك ِّفر عن قسمي ،أم

خريا.
ماذا؟ أريد منكم النظر يف مشكليت ،جزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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أنك تقصدين ِ
حلفت على ِ
ِ
ِ
إذا ِ
صليت على النيب صلى هللا عليه وسلم -فال شيء
أنك
كنت قد
عليك ،وأنبهك إىل أن احللف الذي جتب الكفارة ابحلنث فيه ،هو احللف على فعل شيء يف

املستقبل أو على تركه ،مث يفعل ما حلف على تركه أو يرتك ما حلف على فعله ،فهذا هو الذي جتب
فيه كفارة اليمّي ،أما احللف على أمر ٍ
كاذاب ،وال يعين هذا
ماض فال كفارة فيه ،حىت ولو كان احلالف ً
أنه من الصغائر ،أو أنه هلوانه ال جتب فيه الكفارة ،بل هو حلف على الكذب وهو من الكبائر ،وقد

مساه النيب صلى هللا عليه وسلم -اليمّي الغموس .أخرجه البخاري ( - )6675أعين احللف على

يت غموسا ألهنا تغمس صاحبها يف النارِ .
الكذب على أمر ٍ
فلك مندوحة
ماض -وقال أهل العلمُ :مس ْ
ً

ابلتأول فيه ،كأن تقويل :وهللا قد صليت -وتعنّي على النيب صلى هللا عليه
عن الكذب يف اليمّي ُّ
وسلم ،أو تعنّي صالة معينة قد صليتِها ،وإذا ألزمك تعيّي صالة معينة مل تصليها أبن تقويل :وهللا قد
صليت صالة املغرب هذا اليوم .وأنت مل تصليها للحيض ،فأرى أن تتفادي الوقوع يف اليمّي

الغموس أبن تصرحي له حبقيقة األمر ،وجيب أن يكون حياؤان من هللا أعظم من حيائنا من الناس.
وهللا أعلم.
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حلف عليها ابلطالق أال تُكلم أختها

اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :أن زوجي اختلف مع زوج أخيت يف موضوع ،وأدى ذلك إىل حلف زوجي علي بيمّي

علما أبن أخيت تتصل لكن ال
الطالق إن اتصلت أبخيت سواء عن طريق املكاملة أو الزايرة هلاً ،

أستطيع أن أكلمها .أفيدوان أاثبكم هللا .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت الفاضلة :احللف بيمّي الطالق ليس طالقًا يف أصح قويل أهل العلم ،وذلك أن املراد منه املنع
ِ
خالفت ال يقع الطالق ،وإمنا يلزم الزوج كفارة ميّي ُخت َرج من ماله
عن إتيان احمللوف عليه ،وعليه :فلو
أو يُتربع هبا عنه ،وأنصحك ابلبحث عمن يتوسط ليصلح بينه وبّي زوج أختك ،فال جيوز للمسلم أن
يهجر أخاه فوق الثالث ،وكما تعلمّي أن عمل من وقع بينه وبّي أخيه املسلم شحناء ال يُعرض على
ِ
صطَلِ َحا" .أخرجه مسلم ( . )2565فذ ّكِريه
هللا عز وجل ،بل يقول سبحانه" :أَنْظ ُروا َه َذيْ ِن َح هىت يَ ْ

ِِ
ِ
استطعت،
وصل ،وحاويل التوفيق ما
بذلك ،أما أختك فصليها؛ فهي من الرحم اليت جيب أن تُ َ

اعةَ ِيف
وسددي وقاريب حىت لو دعت احلاجة إىل إخفاء األمر عن الزوج والتورية وما أشبه ذلك؛ َ
"ال طَ َ
صي ِة هِ
اَّلل ،إِ همنَا الطهاعةُ ِيف الْمعر ِ
ِ
وف" .كما ورد عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،أخرجه مسلم
َ
َم ْع َ
َ ُْ
( . )1840فالطاعة العمياء ليست من الدين يف شيء .يسر هللا أمرك ،وأصلح زوجك ،وهداه
واملسلمّي إىل خري ما حيبه ويرضاه.
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نذر أن يتصدق وراتبه ال يكفي نفقته
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد نذرت على نفسي قبل أن أعمل إذا حتصلت على عمل أبن أقوم ابلتصدق بنسبة عشرة ابملائة
شهراي ،واحلمد هلل ،حىت اآلن أان ٍ
أيضا قد خصصت مبلغًا لعائليت وهو
من مرتيب ًّ
موف بنذري ,وإين ً

شهراي ,لكن يف معظم األحوال يقوم أهلي بصرف املبلغ قبل هناية الشهر ,مع
دينارا ًّ
مائة ومخسون ً

علما أبين
العلم أبين شاب مقدم على الزواج ,سؤايل هو :هل جيوز إعطاء الصدقة أو النذر ألهلي؟ ً

وشكرا.
أعمل يف الصحراء شهرين مث أعود للبيت أسبوعّي.
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ضررا عليك من حيث
فإذا كنت ً
حمتاجا هلذا املبلغ الذي نذرت أن تتصدق به ،وترى أن يف إخراجه ً
تتحلل من نذرك أبن تك ِّفر كفارة
نقص نفقتك على أهلك ،أو من حيث أتخري زواجك ،فلك أن
ّ
ميّي ،وإذا تيسرت أمورك تعود إىل الصدقة ،ولك أن تكفر كفارة ميّي ،وجتعل هذا املبلغ نفقة على
ضرر وَال ِ
ض َر َار" .أخرجه
أهلك ،وال توقع نفسك يف احلرج ،واحلديث والقاعدة الشرعية يقوالنَ :
"ال َ َ َ َ

أمحد ( )2865وابن ماجه ( . )2341مث إنك تصدقت يف شهور مضت وأنت مل حتدد يف نذرك أنه
مدى احلياة .وهللا أعلم.
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إنشاء النذر مستحب أم مكروه؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1426/02/25هـ

السؤال

هل النذر ابلصوم حالل أم حرام ،مبعين أن أقول :إذا أكرمين هللا وجنحت فإين أنذر أن أصوم  3أايم؟

فهل صومي هذا مقبول أم ال؟ وهل هو حالل أم حرام؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فإن عقد النذر يف األصل مكروه؛ لقوله عليه الصالة والسالم عن النذر" :إنه ال أييت خبري ،وإمنا
يستخرج به من البخيل" أخرجه البخاري ( ، )6608ومسلم ( ، )1639وقد قال بعض أهل العلم:
إنه حمرم.

أما إذا نذر الشخص ،فإن كان نذره على عمل طاعة وجب الوفاء به؛ لقوله تعاىل" :يوفون ابلنذر
وخيافون يوماً "....اآلية[ ..اإلنسان ، ]7:ولقوله عليه الصالة والسالم" :من نذر أن يطيع هللا
فليطعه "..احلديث أخرجه البخاري (. )6696

وعلى هذا جيب على من نذر الصيام أن يصوم ،فإن كان نوى التتابع يف صيامه وجب عليه التتابع
وإال فال .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()235/8

مل يستطع أن يويف بنذره
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1426/02/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اي شيخي الكرمي :لقد ذهبت إىل العمرة ,ويف املدينة املنورة عزمت على ختم القرآن ومل أستطع,

فأقسمت أو نذرت (ال أذكر) على ختمه يف مكة املكرمة ,ولقد حاولت جهدي ومل أستطع ،فماذا
علي يف حالة القسم أو النذر؟ وكيف أدي كفارة اليمّي يف حالة اإلطعام ,فإين مثالً أقسمت يف

املدينة وأان اآلن يف أملانيا ,وقيمة اإلطعام لعشرة مساكّي هنا يف أملانيا ختتلف عنها يف مكة املكرمة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن على السائل ما دام مل يستطع ختم القرآن مبكة أن يك ِّفر كفارة ميّي ،سواء أكان قسماً
نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة
نذر ً
أو نذراً؛ ملا رواه أبو داود عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما" :-من ً
ميّي" ،وقد روى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-واملوقوف أصح.

هذا وكفارة اليمّي هي كما جاء يف قوله تعاىل" :فكفارته إطعام عشرة مساكّي" [اآلية رقم  89من

سورة املائدة] .

فعلى من وجبت عليه إخراجها طعاماً أو كسوة؛ ملا يف اآلية وال خيرج القيمة ،وال ختتص مبكان ،بل

خيرجها يف البلد الذي هو فيه أو يف غريه .وهللا أعلم.

()236/8

هل هذا نذر أم وعد؟
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1426/03/25هـ

السؤال

السالم عليكم.
كنت مع أخيت نشرتي لوازم والدة ألختنا الصغرية ،وبينما حنن يف حمل نشاهد املالبس نطقت ،وقلت

ألخيت :اي هللا ،عندما تنجبّي سأجهز لك غرفة املولود ،فهل هذا دين علي؟ ال أذكر إذا كنت حلفت

أم ال .وأيضاً حينها كنت أعمل لكن عندما أجنبت أخيت كنت قد تركت العمل ،فهل عندما يتوفر
لدي املال جيب أن أفعل ما قلت ،أم يسقط عين ذلك؟ ال أدري هل هذا نذر شفهي أم وعد؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ,والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن النية معتربة شرعاً يف حتديد ما يلفظ به اإلنسان؛ فإن كان ما تل هفظت به نويت به النذر فإنه يكون
نذراً ،وجيب عليك الوفاء مىت قدرت على ذلك؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من نذر أن
يطيع هللا فليطعه" أخرجه البخاري (. )6696

وإن كان وعداً فقط فإنه ينبغي لك الوفاء به وال جيب؛ قال اإلمام النووي( :أمجع العلماء على أن

من وعد إنساان شيئاً  -ليس مبنهي عنه  -فينبغي أن يفي بوعده  ,وهل ذلك واجب أم مستحب؟
فيه خالف بينهم.

ذهب الشافعي وأبو حنيفة واجلمهور إىل أنه مستحب  ,فلو تركه فاته الفضل  ,وارتكب املكروه

كراهة تنزيه شديدة  ,ولكن ال أيمث .وذهب مجاعة إىل أنه واجب  ,قال اإلمام أبو بكر بن العريب
َج ُّل ُُ من ذهب إىل هذا املذهب :عمر بن عبد العزيز .قال :وذهبت املالكية مذهباً اثلثاً:
املالكي :أ َ
أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله :تزوج ولك كذا  ,أو احلف أنك ال تشتمين ولك كذا ,أو حنو
ذلك ,وجب الوفاء ,وإن كان وعداً مطلقاً مل جيب.

()237/8

واستدل من مل يوجبه أبنه يف معىن اهلبة  ,واهلبة ال تلزم إال ابلقبض ,وإ هن من وعد ويف نيته اإلخالف
 يعين لوعده  -فهو آمث قطعاً ,ويصدق عليه أنه على شعبة من النفاق; لقوله صلى هللا عليه وسلم:"آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ,وإذا وعد أخلف ,وإذا أؤمتن خان" .وهللا أعلم ,وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()238/8

ميّي الغضبان
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1426/04/16هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل صحيح أن الذي حيلف ابهلل وهو غاضب جيوز له أن يرتاجع ،وال يعمل ما حلف عليه إذا كان
ذلك أفضل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا حلف اإلنسان ابهلل وهو غاضب ،فإنه ال خيلو من ثالث حاالت:

األوىل :أن يكون الغضب شديداً ،حبيث يغطي على عقله ،وال يشعر مبا يقول ،فهذا ال يرتتب على
ميينه شيء.

الثانية :أن يكون الغضب يف بداايته؛ حبيث إنه يتصور ما يقول ،وميلك نفسه ،فهذا ميينه منعقدة ،فإن

كان حلف على فعل حمرم فال جيوز له أن يفعله ،وإن كان على ترك واجب أيضاً مل جيز له تركه ،وإن
كان على مستحب ،فاألوىل أن حينث فيه ،وال يفعل ترك املستحب؛ لقول هللا  -عز وجل" :-وال

جتعلوا هللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بّي الناس" [البقرة ، ]224 :وأيضاً قول النيب -

صلى هللا عليه وسلم -يف حديث أيب موسى  -رضي هللا عنه" :-إين وهللا إن شاء هللا ال أحلف على

ميّي مث أرى خرياً منها إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري" رواه البخاري ( )3133ومسلم

( ، )1649ويكفر احلانث يف هذه احلالة عن ميينه كفارة ميّي.

الثالثة :أن يكون الغضب متوسطاً؛ حبيث إنه يدرك ما يقول ويتصوره ،لكن ال يستطيع أن ميلك
نفسه ،فأوقع اليمّي ،فهذا ال ينعقد ميينه على الصواب من أقوال أهل العلم .وهللا أعلم.

()239/8

هل يسوغ التأويل والتورية يف احللف؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور

التاريخ 1426/10/13هـ

السؤال

رجل طلب من شخص مبلغاً من املال ،علماً أن هذا الرجل معروف ابملماطلة يف التسديد وادعاء

اإلعسار ،فيطلب منه الدائن أو املقرض أن حيلف أنه ليس معه جنيهٌ واحد ،وفعالً ال يوجد معه

جنيه ،لكن أقل ورقة نقدية معه هي مائة جنيه أو دوالر ،فهل يدخل هذا يف الكذب يف احللف؟ أم

هو من التورية اجلائزة؟ وإذا كان حنثا فما الكفارة املستحقة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فريجع يف األميان إىل نية احلالف إال يف الدعاوى ،فال ينفع التأويل وال التورية عند احللف يف أداء

حقوق اآلخرين ،بل اليمّي تنعقد صحيحه على نية املستحلف ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه-
قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ميينك على ما يصدقك به صاحبك" رواه مسلم

( ، )1653وعنه  -رضي هللا عنه  -قال :قال :رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اليمّي على
نية املستحلف" رواه مسلم (. )1654
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا" :-ونظري هذا أن يتأول احلالف يف ميينه إذا استحلفه احلاكم
لفصل اخلصومة ،فإن "ميينك على ما يصدقك به صاحبك" ،والنية للمستحلف يف مثل هذا ابتفاق

املسلمّي ،وال ينفعه التأويل وفاقاً" .انتهى من الفتاوى الكربى (. )192/3

وتكفريه هلذه اليمّي ال يُسقط عنه اإلمث؛ ألهنا من اليمّي الغموس ،واليمّي الغموس ال كفارة هلا إال
التوبة لعظمها ،قال ابن القيم -رمحه هللا" :-التأويل يف اليمّي نوعان :نوع ال ينفعه وال خيلصه من

اإلمث ،وذلك إذا كان احلق عليه فجحده ،مث حلف على إنكاره متأوالً ،فإن أتويله ال يسقط عنه إمث

اليمّي الغموس ،والنية للمستحلف يف ذلك ابتفاق املسلمّي ،بل لو أتول من غري حاجة مل ينفعه
ذلك عند األكثرين" انتهى من إغاثة اللهفان (. )389/1

وأختم بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له

النار وحرم عليه اجلنة" ،فقال له رجل :وإن كان شيئاً يسرياً اي رسول هللا؟ قال" :وإن قضيبا من أراك"
رواه مسلم ( )137من حديث أيب أمامة -رضي هللا عنه .-وقال عليه الصالة والسالم" :من حلف
على ميّي وهو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان" رواه البخاري

( ، )2285ومسلم ( )138من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا
على نبينا حممد وعلى آله وصبحه وسلم.

()240/8

تكرار اليمّي قبل التكفري
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/األميان والنذور
التاريخ 1426/10/21هـ
السؤال

أان -لألسف الشديد-كثرية احللف واحلنث بيميين اليت أقطعها على نفسي وأان غاضبة؛ ألين سرعان
ما أنسى وأسامح ،وأريد اآلن التكفري عن أمياين أرجو أن تفيدوين ابلطريقة الصحيحة ،وهل صحيح

أن األميان املتشاهبة تدخل حتت كفارة واحدة؟ وهل جيوز دفع مال مقابل الكفارة ،حيث إن هيئة

اإلغاثة اإلسالمية لديها مشروع إفطار صائم ،وأفكر أن أدفع هلم الكفارة للمنكوبّي يف النيجر ،فهل
عملي صحيح ،وإذا كان لديكم طريقة أكثر أماانً لوصول كفاريت أرجو أن تدلوين عليها ،وجزاكم هللا
عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يعظم اليمّي ،وأن ال يكثر من األميان ،وليجاهد نفسه على تركها إن كان قد

اعتاد على املبادرة هبا حال غضبه أو حديثه مع غريه.

واليمّي اليت جتب هلا الكفارة ما توفر فيها ثالثة شروط:
األول :أن تكون مقصودة ،أبن يقصد احلالف عقدها على أمر مستقبل ممكن.
الثاين :أن حيلف خمتاراً غري مكره.
الثالث :أن حينث فيها.

وإذا كرر األميان ففي ذلك تفصيل:

أوالً :إذا كان تكرار اليمّي قبل التفكري على فعل واحد ،وموجبُها واحد مث حنث فيها فعليه كفارة
لكل ميّي على الراجح ،وهو قول أكثر العلماء.

مثاله :أن يقول مرة :وهللا ال آكل طعام فالن ،ومرة أخرى يقول :وهللا ال أشرتي ذلك الشيء ،ومرة
اثلثة يقول :وهللا ال أبيت يف املكان الفالين .فهذه أميان متعددة على أشياء خمتلفة ،فالصحيح أنه
جيب لكل ميّي كفارة.

اثنياً :أن تتعدد اليمّي واحمللوف عليه واحد ،مثل أن يقول :وهللا ال كلمت فالانً ،مث يقول وهللا ال
أكلم فالانً .ويعيده اثلثة ،فهذا جيب فيه كفارة.

اثلثاً :أن تكون اليمّي واحدة واحمللوف عليه متعدد ،مثل :وهللا ال أكلم فالانً ،وال أُهدي لفالن ،وال
أزور ذلك املكان ،فهذا فيه كفارة واحدة.

وأما أنك ال تذكرين عدد األميان فتجتهدين وتتحرين عددها وخترجّي كفارات بناء على َحت ِّريك.
وال جيوز دفع الكفارة نقداً لتفطري الصائمّي؛ ألن من الصائمّي من ال يكون مسكيناً ،والبد من

مراعاة العدد .ولكنه ميكن االتصال جبمعية خريية يف بلدكم ،فإهنم أيخذون مبلغاً من املال ويشرتون

به طعاماً يطعمون به عشرة مساكّي وكالة عمن وجبت عليه اليمّي .وهللا أعلم.

()241/8

املعامالت

()242/8

البيوع

()243/8

التجارة يف اإللكرتونيات
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 1423/7/28هـ

السؤال

يل أخ ملتزم ابلشرع ،يزاول جتارة بيع املواد اإللكرتونية ،مثل :التلفزيوانت ،والفيديو ،والستالايت،
يبيع هذه األجهزة للمسلمّي ولغري املسلمّي ،ومعلوم أن أغلب الربامج كما ال خيفى منافية للشرع،

وأن غري املسلمّي يشاهدون كل شيء ،ال يبالون ،فهل عليه إمث يف بيع هذه األجهزة؟ وهل املال
املكتسب حالل أم ال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذه األشياء املذكورة يف السؤال وسائل ميكن أن تستعمل يف الشر ولغريه ،وحكمها خيتلف حبسب
املقاصد ،واألصل يف بيعها اجلواز ،مع الكراهة لغلبة استعماهلا يف غري املشروع.

()244/8

هل يشرتط إفراغ الصك يف بيع األرض؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

التاريخ 1426/05/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل كتابة مبايعة بّي شخصّي اشرتى أحدمها من اآلخر أرضاً تعين حيازة املبيع؟ أم يشرتط نقل
امللكية يف الصك لألرض املشرتاة؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإذا قال البائع :بعتك كذا ،وقال املشرتي :قبلت أو اشرتيت ،أو حصلت بينهم معاطاة للثمن

واملثمن (البضاعة) فقد مت البيع ،لكن يبقى لكن منهما اخليار يف إمضاء البيع أو فسخه ،ما داما يف

جملس العقد ،فإذا تفرقا أببداهنما أبن كاان  -مثالً -يف جملس ما ،فخرج أحدمها فقد وجب البيع
ولزم لكل منهما تسليم ما وجب عليه لآلخر؛ فيجب على البائع أن يسلم البضاعة ،وجيب على
املشرتي أن ينقد للبائع الثمن ،إال إذا اتفقا على التأجيل ،على أنه ال جيوز للمشرتي أن يبيع ما
اشرتاه حىت يقبضه وحيوزه ،فقد ثبت النهي عن ذلك يف أحاديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
وقبض العقار ،وما ال ميكن نقله بتخليته ،وال يتصور القبض أبدىن من ذلك ،وأما املنقول فقبضه

يتحقق بنقله ،وأما نقل امللكية يف الصك فال يعدو أن يكون جمرد إجراء نظامي إداري ،ال عالقة له

بلزوم البيع ،وليس من متام شروطه أو صورته ،فإذا اشرتيت أرضاً مث خلى البائع بينك وبينها ،وأخذ

ما له يف األرض من أاثث أو متاع ،فإنه عندئذ جيوز لك بيعها ،حىت ولو مل تنقل ملكيتها يف الصك.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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هل هذا من بيع ما ال ميلك؟!

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

التاريخ 1426/03/02هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

هل يف هذا البيع حرمة ،وإليكم تفصيله:

( )1يقوم العميل إبرسال طلب تسعري األحبار.
( )2نقدم العرض املناسب بفرتة توريد ومدة صالحية حمددة للعرض.
( )3إذا كان عرضنا هو األقل سعراً فسيقوم العميل إبرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو الربيد،
أو حيضره إلينا مندوب املشرتايت.

( )4عند استالمنا أمر الشراء فإننا نتفحص املخزون ،فما نقص من البنود املطلوبة قمنا بشرائه

وحوزته إىل مستودعنا مث جنهز البضاعة ونضعها يف كراتّي ونرسلها للعميل ،يف كثري من األحيان تكون

مجيع األصناف املطلوبة غري متوفرة لدينا؛ ألننا ال خنزن إال األصناف سريعة احلركة؛ وذلك ألن هلا
مدة صالحية تكون بعدها غري صاحلة لالستخدام.

( )5عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤان سند استالم البضاعة ،وبناءً عليه

نرسل خطاب مطالبة للقسم املايل يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية

والسجل التجاري ،وشهادة السعودة ،وشهادة التأمينات االجتماعية ،مث بعد ذلك يتم صرف

مستحقاتنا يف فرتة ترتاوح بّي الشهر والثالثة أشهر ،أحياانً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر يف

التسليم ،فيتم حساب غرامة أتخري بنسبة  %1من قيمة البضائع املتأخرة عن كل أسبوع أتخري حبد
أقصى .%4
والسؤال اي  -شيخ -هل فيما سبق بيع ما ال منلك؟ وهل يف أتجيل الثمن واملثمن حمذور شرعي؟
وماذا عن غرامة التأخري املتزايدة ،وعدم صرف مستحقاتنا حىت نستكمل الواثئق السابق ذكرها؟.
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وهذا سؤال آخر خاص ابملشاريع الكبرية مع إحدى الشركات ،حيث نقدم عرض أسعار حبيث يكون
صاحلاً ملدة ال تقل عن سنة ،ونقدم مع العرض ضماانً بنكياً ابتدائياً بقيمة  %5من إمجايل قيمة

املشروع ،مث تعيد لنا الشركة أسعاراً مقرتحة من عندها ،فإذا وافقنا على هذه األسعار نقدم الضمان
النهائي وحنصل على عقد توريد إطاري ملدة سنة أو سنتّي ،وهذا العقد يوزع على ثالث أو أربع

شركات ،ويوضح فيه لكل شركة املبلغ الذي فازت به ،واألصناف اليت وافقت عليها تلك الشركة

وسعر كل صنف ،ويكون العقد موزع على ثالث أو أربع شركات ،وينص يف العقد أن هذا املبلغ

بناء عليها يتم
تقرييب قد يزيد أو ينقص ،مث تبدأ املناطق املختلفة والتابعة إبرسال أوامر الشراء واليت ً

التوريد هلذه املنطقة واملطالبة ابملستحقات املالية من املركز الرئيسي.

فهل فيما سبق ذكره حماذير شرعية أو شبهات حيسن تركها؟ فأان شاب ال أريد إال الكسب احلالل،

وقد ُعرضت علي بعض الوظائف بعدما خترجت من كلية اهلندسة ،ولكين تركتها وبدأت هذه املؤسسة
بدعم من والدي  -حفظه هللا -ملا يف الوظائف من القيود الكثرية ورغبة يف احلصول على وقت أكرب

حلفظ القرآن الكرمي وطلب العلم الشرعي .حفظك هللا ورفع درجتك وجزاك عنا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:

فالعقد ابلصفة املذكورة يف السؤال هو عقد توريد ،وهو عقد جائز على الصحيح من أقوال أهل
العلم ،وأما احملظورات اليت قد يتوهم اشتمال العقد عليها فهي غري مؤثرة.
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 -1فكون املورد يبيع ما ال ميلك ال يدخل يف هنيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس
عنده ،ألنه يستثىن من النهي ما إذا كان املبيع موصوفاً يف الذمة مؤجالً ،بدليل جتويزه عليه الصالة

والسالم لعقد السلم ،ففي الصحيحّي وغريمها عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتّي فقال" :من أسلف يف شيء

فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم" .صحيح البخاري ( ، )2241وصحيح مسلم
( ، )1604وجامع الرتمذي (. )1311

ومن املعلوم أن املعقود عليه يف عقود التوريد  -ومنها العقد املشار إليه يف السؤال -موصوف يف

الذمة مؤجل ،وعلى هذا فيشرتط يف املعقود عليه أن يوصف وصفاً منضبطاً ،وأن يكون موعد

التسليم حمدداً ومعلوماً للطرفّي.

 -2وأما كون العوضّي  -الثمن واملثمن  -مؤجلّي يف عقد التوريد فهذا أيضاً ال يؤثر يف صحة

العقد؛ ألن النهي عن بيع املؤجل ابملؤجل إمنا ثبت ابإلمجاع دون النص ،واإلمجاع مل يقع على كل
ٍ
وحينئذ فإن التحرمي يثبت يف الصور
صور بيع املؤجل ابملؤجل بل وقع على بعض الصور دون بعض،
اليت وقع االتفاق عليها دون اليت وقع اخلالف فيها ،وهذا العقد مما وقع فيه اخلالف فال يثبت له

التحرمي ،ومما يدل على ذلك أن أهل العلم جوزوا عقوداً متعددة يكون فيها العوضان مؤجلّي ،فمن

ذلك:

أ -عقد االستصناع (املقاولة) وقد نص على جوازه فقهاء احلنفية وحكوا فيه اإلمجاع العملي ،وهو

عقد صحيح ولو كانت السلعة املستصنع فيها مصنوعة قبل العقد ،ويف هذه احلال الفرق بينه وبّي

عقد التوريد.
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ب -بيعة أهل املدينة ،وهي الشراء من دائم العمل حقيقة أو حكماً ،قال يف مواهب اجلليل  -نقالً
عن املدونة – ( : )538/4وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم أيخذ كل يوم شيئاً معلوماً،
ويشرع يف األخذ ويتأخر الثمن إىل العطاء وكذلك كل ما يباع يف األسواق ،وال يكون إال أبمر معلوم

يسمى ما أيخذ كل يوم ،وكان العطاء يومئذ مأموانً ،ومل يروه ديناً بدين واستخفوه ..وليس ذلك حمض
سلم ،ولذلك جاز أتخري رأس املال إليه فيه ،وال شراء شيء بعينه حقيقة) .

ويف املدونة ( )315/3عن سامل بن عبد هللا :كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطالً بدينار أيخذ كل يوم كذا

وكذا ،والثمن إىل العطاء فلم ير أحد ذلك ديناً بدين ،ومل يروا به أبساً) .
فهذا إمجاع أهل املدينة على جواز أتجيل البدلّي.

ج -بيع املوصوف يف الذمة غري املعّي ،وهو جائز يف أحد األقوال يف املذهب احلنبلي ،وجوزه
بعضهم من غري اشرتاط قبض الثمن.

فجميع هذه العقود نص الفقهاء على جوازها مع أن العوضّي فيها مؤجالن وهو يؤكد أن اإلمجاع
احملكي على حترمي ابتداء الدين ابلدين ال يشمل مجيع صوره ،ال سيما إذا كان العقد مما تقتضيه

املصلحة وتدعو إليه احلاجة.

 -3وغرامات التأخري اليت يضعها املستورد على املورد يف حال أتخريه إذا كانت خصماً من قيمة

العقد فهي جائزة ألهنا ليست زايدة يف دين اثبت يف الذمة بل هي خصم منه ،وهي نوع من الشروط
اجلزائية ،وقد أفىت جملس هيئة كبار العلماء ابململكة جبوازها وأبن( :الشرط اجلزائي الذي جيري
اشرتاطه يف العقود شرط صحيح معترب جيب األخذ به ،ما مل يكن هناك عذر يف اإلخالل ابلتزام

املوجب له يعترب شرعاً ،فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حىت يزول.
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وإذا كان الشرط اجلزائي كثرياً عرفاً حبيث يراد به التهديد املايل ،ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد

الشرعية ،فيجب الرجوع يف ذلك إىل العدل واإلنصاف على حسب ما فات من منفعة أو حلق من
مضرة ،ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل احلاكم الشرعي عن طريق أهل اخلربة والنظر) .

 -4وابلنسبة للضمان البنكي الذي تشرتطه بعض اجلهات املتعاقد معها فإن كان البنك أيخذ أجراً
مقابل إصداره للخطاب فينظر:
 -فإن كان األجر مبلغاً اثبتاً بقدر تكلفة إصدار اخلطاب فهو جائز.

 وأما إن كان نسبياً مثل ما لوكان األجر مبقدار  %2من مبلغ الضمان فيشرتط جلوازه أن يكونمغطى أي أبن يكون للعميل رصيد لدى البنك يعادل املبلغ املضمون أو يزيد عليه ،فإن مل يكن

مغطى فاليصح أخذ األجر عليه ألن هذا الضمان قد يؤول إىل قرض من البنك للعميل يف حال تعثر
العميل ،فإذا شرط فيه األجر حتول إىل قرض جر منفعة للمقرض ،وإذا مل يكن للعميل رصيد يغطي

مبلغ الضمان وهو يعرف من نفسه املقدرة على تنفيذ ما التزم به فيمكن أن يتفق مع البنك على أن

إصدار اخلطاب أبجر وبدون تغطية على أنه لو تعثر يف السداد واضطر البنك للتسديد عنه فيسرتد
العميل األجور اليت دفعها للبنك ،وذلك حىت تنتفي شبهة القرض مبنفعة.

أسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإايك الرزق الطيب احلالل وأن يبارك لك يف مالك وعملك ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد.
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اجلمع بّي بيع وشرط!
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

التاريخ 1426/09/02هـ
السؤال

ما هو البيع املشروط؟ وما حكمه؟ وما دليل ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فاألصل يف الشروط احلل واللزوم؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-املسلمون على شروطهم إال

شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً" أخرجه أبو داود ( ، )3594والرتمذي (. )1352

والبيع يصح ،ويصح الشرط معه إذا مل خيالف مقتضى العقد ،أما حديث" :هنى عن بيع وشرط" فقد

أنكره أهل العلم ،كاإلمام أمحد والنووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم .وأما حديث النهي عن

شرطّي يف بيع ،فقد أخرجه أبو داود ( ، )3504والرتمذي ( ، )1234والنسائي ( . )4611وقد
اختلف أهل العلم يف تفسريه ،فحمله بعضهم -كاإلمام أمحد -على ظاهره ،وأنه ال جيوز اجلمع بّي

شرطّي ولو كاان صحيحّي ،واجلمهور على غري ذلك ،وفسر أبن يقول بعتك أبلف نقداً أو أبلفّي
نسيئة.

وأما النهي عن "بيعتّي يف بيعة" أخرجه أبو داود ( ، )3461والرتمذي ( ، )1231والنسائي

( . )4632فمحمول على بيع العينة ،أو البيع بشرط أن يبيعه أو يشرتي منه كذا.
وللتفصيل ننصحك ابلرجوع إىل كتب الفقه ،وهللا املوفق.
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املتاجرة أبدوات التجميل

اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1422/7/5
السؤال

أان رجل مستقيم أريد أن أفتح حمل أدوات جتميل ،فهل جيوز يل بيعها وشراؤها ،وإذا كان جائزاً ،فهل

هي من خوارم املروءة؟
اجلواب

املتاجرة يف أدوات التجميل جتوز من حيث اجلملة ،أما إذا أردت نوعاً معيناً منها ،فعليك اإليضاح.

أما هل هو من خوارم املروءة ،فهذا يرجع إىل العرف ،فإن كنت يف وسط يعد عقالؤه أن هذا من
خوارم املروءة ،فهو كذلك ،والعربة ابلسفهاء وقاصري النظر.
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حكم الصندوق االستثماري التعاوين املغلق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1422/8/10

السؤال

حنن جمموعة من األشخاص مشرتكون يف صندوق تعاوين استثماري مغلق (أي ال حيق لغريان االستفادة
من الصندوق إال عن طريق أحد األعضاء املشاركّي يف الصندوق) وكل منا مشارك بسهم أو أكثر،

ويدار الصندوق عن طريق هيئة إدارية هلا  %10من األرابح ،وكذلك فإن كل عضو أييت بعملية
جتارية فإن له  %3من أرابح هذه العملية ،والصندوق غري ملزم إبمتام أي عملية جتارية ألي عضو

ويكون القرار بيد اهليئة اإلدارية .ونقوم بشراء وبيع العقارات والسيارات واألاثث نقداً وابلتقسيط،

حبيث يقوم من يرغب يف شراء أي سلعة بتعيّي السلعة فيشرتيها الصندوق عن طريق أحد أعضائه مث

يعرضها على الراغب يف الشراء فإن كانت رغبة الشراء ما زالت قائمة لديه حدد للسلعة سعراً ويتفق
الصندوق مع املشرتي على طريقة الدفع ،ولنا عدد من األسئلة نرجو من فضيلتكم اإلجابة عليها

جزاكم هللا خرياً.
س .1ما حكم إقامة مثل هذا النوع من الصناديق من الناحية الشرعية؟
س .2هل حيق ألي عضو راغب يف شراء سلعة أن أيخذ نسبة  %3اليت وضعها الصندوق لكل من
أتى بعملية جتارية للصندوق؟

س .3هل جيوز للصندوق أن يشرتي السلعة ابسم العضو الراغب يف شرائها أصالً بصفته ممثالً
للصندوق ومن مث يبيعها الصندوق عليه ابلتقسيط؟

س .4إذا اشرتى الصندوق سلعة ميكن نقلها كالسيارات واألاثث ،هل جيوز له بيعها قبل أن خيرجها
من عند البائع األول ابلرغم من أنه قد دفع قيمتها وأكمل مجيع إجراءات البيع القانونية؟

اجلواب

جواب السؤال األول :الذي يظهر هو جواز هذا النوع من االستثمار  -ابلصورة هذه  ،-وهو يف

حقيقته شركةٌ ،وإ ْن مسّي صندوقاً استثمارايً تعاونياً.
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جواب السؤال الثاين :نعم ،حيق ألي عضو يرغب يف شراء سلعة من الشركة نفسها أن أيخذ هذه
النسبة لتحقق الشرط (املتفق عليه) فيه.

جواب السؤال الثالث :نعم ،جيوز للصندوق ذلك؛ ألن ذلك العضو (الذي ُسجلت السلعة ابمسه)

إمنا هو وكيل عن الصندوق يف الشراء ،وتسجيل السلعة ابسم هذا العضو ال يعين انفراده مبلكيتها،

وإمنا هي إجراءات نظامية إلثبات امللكية ومحاية احلقوق.
وعليه فيجوز للصندوق أن يبيعها عليه ابلتقسيط بعد متلُّكه وقبضه.

جواب الرابع :إذا اشرتى الصندوق سلعةً مما يُنقل  -كالسيارات ،واألاثث  -فال جيوز له أن يبيعها
وقبض هذه املنقوالت يكون بنقلها.
يقبضها ،وإ ْن متّ البيع واستوىف البائع الثمن،
حىت َ
ُ

والدليل على حترمي بيع السلعة قبل قبضها حديث ابن عباس  -رضى هللا عنه  -أن النيب  rقال:

(من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يقبضه) قال ابن عباس  -رضى هللا عنه  -وأحسب كل شيء مبنزلة

الطعام .أخرجه البخاري يف البيوع  /ابب بيع الطعام قبل أن يُقبض ( ، )2135ومسلم يف البيوع /
ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض (. )1525

وعن ابن عمر  -رضي هللا عنه  -قال :قد رأيت الناس يف عهد رسول هللا  rإذا ابتاعوا الطعام ُجزافاً
يُضربون يف أن يبيعوه يف مكاهنم ذلك حىت يؤووه إىل رحاهلم .أخرجه البخاري يف البيوع (. )2137
ويقاس على الطعام يف ذلك (أي يف حترمي بيعه حىت يقبضه) كل ما يباع مطلقاً يف القول الراجح ،وهو

مذهب ابن عباس  -رضي هللا عنه  -ومجاعة من السلف واخللف ،منهم ابن تيمية وابن القيم وابن
عثيمّي وآخرون.
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وعلة النهي عن ذلك ما ذكره ابن القيم (هتذيب سنن أيب داوود  -املطبوع يف ذيل عون املعبود
 )388/9حيث قال" :فاملأخذ الصحيح يف املسألة :أن النهي معلل بعدم متام االستيالء وعدم
انقطاع عالقة البائع عنه ،فإنه يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض إذا رأى املشرتي قد ربح فيه،

ويغره الربح وتضيق عينه منه ،ورمبا أفضى إىل التحيل على الفسخ ولو ظلماً وإىل اخلصام واملعاداة،

والواقع شاهد هبذا.

فمن حماسن الشريعة الكاملة احلكيمة منع املشرتي من التصرف فيه حىت يتم استيالؤه عليه ،وينقطع

عن البائع وينفطم عنه ،ال يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض ،وهذا من املصاحل اليت ال يهملها
الشارع ،حىت إن من ال خربة له من التجار ابلشرع يتحرى ذلك ويقصده ملا يف ظنه من املصلحة
وسد ابب املفسدة" أ .هـ.
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بيع املراحبة لآلمر ابلشراء
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/11/15هـ

السؤال

رجل اشرتى لرجل بضاعة من ديب وحول له البضاعة إىل ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة
املبالغ اليت دفعها عنه يف ديب وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علماً أن
الدفع يكون ابلتقسيط ،أي :التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخري زاد نسبة (. )%2

وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي يف ديب الفاتورة للرجل الذي يف ليبيا ويبعث له عمولة

( )%3على مثن الفاتورة.
اجلواب

هذا البيع يعترب من صور البيوع املستجدة ويطلق عليه بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،فهذا اآلمر يف ليبيا

وبّي له رغبته يف شراء
يريد بضاعة يف ديب وال ميلك قيمتها أو ميلك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر ه
بضاعة معينة من ديب ،فقام هذا املأمور بشراء هذه البضاعة مث بيعها على اآلمر يف ليبيا.

وهذا البيع صحيح شرعاً ابلشروط التالية:

( )1أن يقوم املأمور بشراء السلعة وضمها إىل ملكيته اخلاصة.
( )2أن يتم االتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها املأمور مث بيعها على اآلمر سواء كان ذلك
بثمن حال أو مقسط.

فيلزم أن يكون كل من الطرفّي من البائع واملشرتي غري ملزم يف البيع أو الشراء.
ولذا فإن الصورة اليت ذكرها السائل غري صحيحة شرعاً إال إذا توفرت فيها الشروط املذكورة ،وهللا

أعلم.
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بيع املراحبة
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1422/9/24

السؤال

لقد قمت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك ،حيث قمت أان ابلبحث عن السيارة ،مث اتفقت مع

صاحب املعرض على السعر ،مث ذهبت إىل البنك وأكملت األوراق ،وطلب البنك أن أييت صاحب
املعرض ،أو من ينوب عنه إلكمال اإلجراءات ،واستالم قيمة السيارة البالغة ( )63000رايل فتم

ذلك ،وأحضرت كاتب املعرض إىل البنك مع أحد الزمالء أهني األوراق ،ومت بيع السيارة للبنك،

وهذا على حد علمي حيث إين مل أوقع أية أوراق للمعرض تفيد بشرائي للسيارة منهم ،ومت بناء على

أمر البنك للمعرض تسليمي السيارة على أن أسدد للبنك ( )1449رايل ملدة  5سنوات ،ومت

ذلك ،وتسلمت السيارة من املعرض ،وركبتها ،وقمت ابلدوران هبا يف املعرض ،مث عدت إىل صاحب
املعرض لبيعها ،فبعتها له ب ( )61000رايل ،مث قمت بعد فرتة بشراء سيارة أخرى من مدينة
أخرى ،ودفعت قيمتها نقداً ( )59000رايل من قيمة السيارة األوىل وأكلت وشربت واشرتيت

ابلباقي.

سؤايل هل يف طريقة البيع والشراء راب ،وما هو احلل جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

هذه املسألة تسمى عند الفقهاء املعاصرين " بيع املراحبة لآلمر ابلشراء " ويظن بعض طلبة العلم أن
هذه املسألة من املسائل احلادثة يف هذا الزمان ،واحلقيقة أن هذه املسألة معروفة عند الفقهاء

املتقدمّي ،فقد تكلم فيها حممد بن احلسن الشيباين كما يف كتاب (احليل)  ،وكذا املالكية يف كتبهم،
وكذا اإلمام الشافعي يف كتابه (األم) والعالمة ابن القيم يف كتابه العظيم (إعالم املوقعّي)  ،وبعض
وجوزها ابن القيم -رمحه هللا -بشروطها املعتربة اليت سنذكرها -إن شاء هللا -خالفاً
احلنابلةّ ،
للمالكية وبعض الفقهاء املعاصرين ،حيث منعوا ذلك.
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التورق ،والفرق بّي البيعتّي هي أن السلعة يف مسألتنا وهي "بيع
وهذه املسألة ختتلف عن مسألة ّ

املراحبة لآلمر ابلشراء " ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل ابلتقسيط،

التورق فإن البائع ميلكها أصالً ،ومل يشرتها ألجل أن بيعها على العميل بزايدة الثمن
أما مسألة بيع ّ

ألجل األجل ،هلذا اتفق األئمة األربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزايدة الثمن ألجل األجل ،سواء

التورق ،أو أبقاها عنده لالستعمال ،مع أن
ابعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة ّ

يف املسألة خالفاً أيضاً ،والشروط املعتربة لصحة بيع املراحبة ،هي كاأليت:

الشرط األول :أن اليبيع املصرف (البنك) السيارة ،أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حىت تدخل

السيارة املأمور بشرائها يف ملكية املصرف (البنك) وتدخل يف ضمانه ،وحيصل القبض الشرعي من
البنك مع صاحب املعرض.
وعلة الشرط :هو حىت ال يدخل البنك يف بيع ما ال ميلك ،وقد روى أهل السنن وأمحد من طريق

عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-قال ":ال حيل سلف وبيع وال

شرطان يف بيع ،وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك " صححه الرتمذي ( ، )1234وابن

خزمية ،وروى اخلمسة ،أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال
تبع ما ليس عندك " (الرتمذي  ،1232النسائي ،4613أبو داود  ،3503ابن ماجه ،2187

أمحد  )15311وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وعلى هذا فإذا متت املبايعة مع البنك

والعميل على شراء السيارة أبقساط معلومة قبل أن ميلكها كان بيعاً حمرماً ،ومثل ذلك أيضاً أن يتصل

البنك على صاحب املعرض الذي وجد العميل السيارة عنده ـ فيقول البنك لصاحب املعرض :احجز

السيارة الفالنية ،مث بعد ذلك يربم مبايعته مع العميل ،فكل هذا بيع غري صحيح؛ ألن السيارة مل
تدخل يف ملك البنك.
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ملزم ابلشراء قبل متلك البنك للسيارة من صاحب
الشرط الثاين :أن اليتم بّي البنك والعميل وع ٌد ٌ

املعرض ،وأن ال يدفع العميل ماالً قبل متلك البنك للسلعة ،وأن ال يشرتط البنك على العميل أنه يف
حالة نكوله يف صفقة البيع وعدم االلتزام ابلشراء من البنك ،فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل

تضرر البنك من آاثر النكول عن الوفاء ابلوعد ،فكل ما سبق داخل يف بيع ما ال ميلك؛ ألن الوعد
امللزم هو حبد ذاته عقد ومعاهدة ،كما فسر ذلك الشافعي -رمحه هللا -يف تفسريه ألحكام القرآن،

وكذا أمحد كما نقله أبو العباس ابن تيمية يف (القواعد النورانية) .

وليس هذا الوعد داخالً يف حكم الوعد امللزم والشرط اجلزائي الذي تكلم فيه املعاصرون؛ ألن
الشرط اجلزائي ،أو الوعد امللزم مشروط جوازه أبمرين:

األول :أن ال يكون الدخول يف الوعد امللزم الذي فيه أثر مايل يرتتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع،
مثل بيع ماالميلك.

الثاين :أال يكون الشرط اجلزائي ،أو الوعد امللزم الذي فيه أثر مايل يف العقود اليت يكون االلتزام

اشرتط الشرط اجلزائي يف التأخري عن سداد
األصلي فيها ديناً ،ألن هذا من الراب الصريح ،فعليه إذا ُ
األقساط ،فهو من الراب.

أما لو مت بّي البنك والعميل وع ٌد غري ملزم ،ولو اشتمل الوعد ابلشراء على نسبة الربح بّي الطرفّي،
وعدد األقساط ومعلوميتها ،وحيدد فيه السعر للسلعة ،أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض

الضماانت الشرعية اليت تراها فكل هذا ال أبس به.

الشرط الثالث :أن اليكون بيع املراحبة ذريعة إىل الراب ،أبن يقصد املشرتي احلصول على املال،

ويتخذ السلعة وسيلة لذلك ،كما يف بيع العينة أبن يبيعها املشرتي بعد ذلك على البائع بسعر أقل
حاالً ،فهذا من احملرم لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن بيعتّي يف بيعة كما عند أهل السنن

بسند جيد من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -الذي رواه الرتمذي ( )1213والنسائي ()4632

.
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ٍ
مصرف معّي ،فيجب
وهبذا التفصيل الذي أراه من األمهية لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من
على طالب الشراء أن يتثبت حّي اإلقدام مع املصرف بتطيبقه هلذه الشروط ،مع العلم أن بعض

البنوك ال متلك السيارة أصالً ال قبل إبرام عقد املراحبة مع العميل وال بعده ،بل تكتفي ابالتصال

على صاحب املعرض للتأكد من صحة البياانت اليت أتى هبا العميل ،فإذا تبّي للبنك صحة ذلك

أبرم مع العميل عقد املراحبة ،مث أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة اليت حددها املعرض مكتوابً ابسم

العميل ،مث يقوم العميل بصرفه ،وإعطائه صاحب املعرض ،فهذا هو الراب اجللي احملرم الذي أمجع أهل
العلم على حترميه ،وأنه إيذان حبرب من هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم.-

إذا تبّي هذا ،فإن السائل مل يوضح يف سؤاله ،هل البنك أبرم معه َع ْق َد مواعدة ابلشراء ،،وما نوع

هذا الوعد؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع مبوجبه العميل مبلغاً مالياً أو حنوه كما سبق تفصيله فإن ذلك

حمرم وال جيوز؛ ألنه داخل يف بيع ما ال ميلك ،إال أنه إذا متّ البيع هبذه الصفة ،ومل خيُ ّل العميل ابلتزامه،

فإن العقد يكون صحيحاً ،ويكون هذا الشرط -أعين به :الوعد امللزم أو الشرط اجلزائي -ابطالً
والعقد صحيح .وأبو العباس ابن تيمية -رمحه هللا -قد ذكر أن العلة يف بيع ما ال ميلك اإلنسان هو

ألجل القدرة على عدم التسليم ،فإذا وجد التسليم بعد فاملرجو أن تكون املعاملة صحيحة مع اإلمث،

وهللا أعلم .فالواجب حينئذ التوبة.
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ويظهر أيضاً من سؤال السائل أن البنك بعدما أبرم عقد البيع مع من كاتب املعرض -وهو الوكيل

لصاحب املعرض -مل يقبضها القبض الشرعي إببرام عقد املبايعة مع العميل بعد املبايعة مع صاحب
املعرض ،ومل يتسلمها البنك من املعرض ،وهذه العملية داخلة يف مسألة بيع السلعة قبل قبضها،

وحنن قد ذكران أن من شروط بيع املراحبة أن ال يبيع البنك السلعة للعميل طالب الشراء إال بعد

قبضها القبض الشرعي ،ودخوهلا يف ضمانه ،وهذا هو مذهب ابن عباس وزيد بن اثبت  -رضي هللا
عنهما  ،-وأيب حنيفة ،والشافعي ،ورواية عن أمحد ،وهو اختيار أيب العباس ابن تيمية -رمحه هللا،-
وهو :أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عام يف كل السلع ،واخلالف يف هذه املسألة مشهور

ص هرف هبا وال
ومعروف ،حيث إن السائل قد أبرم العقد مع اجلهالة يف احلكم ،والسلعة بيعت وتُ ُ

يستطيع إرجاعها ،فالذي يظهر -وهللا أعلم -صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع ملثل ذلك؛ ألن

النهي ليس عائداً على ذات العقد ،وال على صفة الزمة ابلعقد ،وكل ماكان النهي كذلك فالنهي

اليقتضي الفساد -وهللا أعلم -كما هو مذهب الشافعية ،واحلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة.

مث أن بيع الشخص (العميل) السيارة اليت قبضها من املعرض على نفس صاحب املعرض ال أبس به؛

ألهنا ليست من ابب العينة على الصحيح -إن شاء هللا-؛ ألن املعرض ليس هو البائع على العميل،
وإمنا هو ابئع على البنك ،مع أن األحوط خروجاً من الشبهة أن ال يبيعها على صاحب املعرض لقوله
-صلى هللا عليه وسلم " :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك " رواه الرتمذي ( )2518والنسائي

( ، )5711وهللا أعلم.

()261/8

حكم بطاقات االتصاالت
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1422/9/14

السؤال

ما حكم االشرتاك بباقات االتصاالت الفضية والذهبية ،مع العلم أن الباقات هي جمموعة دقائق

اتصال حملي حتصل عليها بسعر خمفض ،وتسدد مثنها مسبقاً مع رسم االشرتاك الشهري (شهرين
مقدماً) وبدون تغيري الشرحية ،هذا هو تعريفها حسب ما ورد يف إعالن الشركة يف الصحف؟

اجلواب

هذه املعاملة هبذا التصور جائزة ،وفيها منفعة للبائع واملشرتي ،فاملشرتي حيصل على منفعة االتصال
بثمن أقل ،والبائع حيصل على عدد مضمون من املبيع (االستهالك)  .وهللا أعلم.

()262/8

ختفيض قيمة الدين مقابل تعجيله
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/4/11

السؤال

لدي سيارة قيمتها مخسون ألف رايل نقداً ،وبعتها بستّي ألف رايل ،على أن يتم السداد بعد عام من

اتريخ البيع ،وبعد مضي ستة أشهر من البيع أصبح املبلغ متوافراً مع املشرتي ،فقام بتسديد مخسة

ومخسّي ألف رايل ،ورضي الطرفان ،مع العلم أن هذه الطريقة متعارف عليها بّي الناس ،ما حكم
الشرع يف ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وتعجل)  ،وقد اختلف السلف فيها ،فبعضهم منعها
هذه املسألة تسمى عند الفقهاء مسألة( :ضع ّ
لشبه الراب من جهة أنه جعل لألجل قيمة ،واألكثر على اجلواز؛ ألن هذا ليس مقصوداً يف بداية

العقد ،ويف هذا ال يشبه الراب ،ولعل هذا هو الراجح على أن يكون هذا عند التقاضي وال يذكر عند

بداية العقد ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.

()263/8

شراء الطيب غايل الثمن

اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز املنصور

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام سابقاً
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/6/29هـ

السؤال

ما حكم شراء البخور واألطياب أبسعار ابهظة الثمن؟ ويف أي مواضع كتب الفقه أجد اإلجابة؟

اجلواب
األصل يف ذلك احلل واإلابحة إال إذا ترتب على ذلك مفسدة ،وذلك كأن يصل إىل حد السرف ممن

يضر يف ماله شراؤه ،أو حيصل فيه خيالء ومباهاة ،أو يضر يف نفقته على نفسه ،أو من واله هللا أمر
اإلنفاق عليهم فيحصل بذلك تقصري عليهم ،أو كان هناك حاجة إىل اإلنفاق يف سبيل هللا كاجلهاد،

أو على فقراء أو مساكّي أو أرامل أو أيتام وحنوهم ،أو مشاريع يف الناس حاجة إليها ،كبناء مسجد

أو مستشفى أو مساعدة يف عالج أو أجهزة طبية أو غري ذلك مما حيتاج إليه ،أو يضطر إليه

املسلمون فإنه واحلالة هذه أرى وهللا أعلم أن شراء مثل هذه البخور واألطياب ابهظة الثمن حرام،

أما إذا كان الناس ليسوا يف حاجة إىل ذلك ،أو مل حيصل منه تقصري وال خلل يف اإلنفاق يف مثل هذه

الوجوه بل ذلك أمر فائض فال أرى بذلك أبساً -إن شاء هللا تعاىل ،-وهللا أعلم ،ألن هللا أابح

والطيب يدخل يف ذلك -وهللا أعلم -وقيّد ذلك بقيود كعدم السرف،
األكل والشرب واللبس،
ُ
واخليالء ،قال هللا -تعاىل":-وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفّي" [األعراف، ]31 :

وقال يف وصف عباد الرمحن -جعلين هللا وإايكم ووالدينا منهم -قال":والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل

يقرتوا وكان بّي ذلك قواماً" [الفرقان ، ]67 :وقال -تعاىل":-وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسوراً" [اإلسراء ]29 :وذكر اإلمام ابن كثري يف تفسريه ما رواه

البخاري يف صحيحه يف كتاب اللباس (ص )1132 :عن ابن عباس يف تفسريه لقوله -تعاىل":-وكلوا
واشربوا وال تسرفوا" قال":كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف وخميلة".

()264/8

وذكر ذلك مرفوعاً أبسانيد ،قال اإلمام أمحد ( : )6708حدثنا هبز حدثنا مهام عن قتادة عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":كلوا واشربوا والبسوا

وتصدقوا من غري خميلة وال سرف فإن هللا حيب أن يرى نعمته على عبده" ورواه النسائي ()2559

وابن ماجة ( )3605من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بدون ذكر "فإن هللا
حيب أن يرى نعمته على عبده".

()265/8

رسم وبيع الصور الفرعونية

اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/3/20

السؤال

رجل مسلم وحريص على دينه يقوم برسم اآلاثر الفرعونية على ورق الربدي ،وتباع لألجانب من غري
املسلمّي .أرجو اإلفادة.

اجلواب
إن من املعلوم أن اآلاثر الفرعونية صور حمرمة ومتاثيل ابطلة ،وقد اعتىن هبا وعظمها من صنعها

وتتابعت العناية هبا تعظيماً لشأهنا ،بل ورمبا عبدت من دون هللا يف األزمنة املاضية ،أي قبل اإلسالم،
وهلذا فإن رمسها وبيعها حمرم وال جيوز حبال من األحوال حىت لو بيعت لغري املسلمّي ،وحرمة هذا

العمل من وجوه متعددة ،منها :أهنا صور ومتاثيل ،وفيها مضاهاة خللق هللا ،والرسول -صلى هللا عليه

وسلم -يقول" :أشد الناس عذاابً يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا" البخاري ( )5954مسلم

( ، )2107ومنها :أهنا أواثن ،والعمل املشار إليه إحياءٌ للوثنية ،فاحلذر كل احلذر من هذا العمل،

واألجدر ابملسلم أن يذكر غري املسلم مبا يدعوه لإلسالم مثل :الكعبة ،واملساجد ،وحنو ذلك مما ليس

فيه روح وال حمظور يف عمله ،ويكون هبذا دعوة من جهة ومكسباً دنيوايً من جهة أخرى ،وهللا أعلم.

()266/8
بيع ٍ
أوان عليها صور جمسمة

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/1/30هـ
السؤال

نقوم ببيع ٍ
أوان عليها صور أشخاص وأشكال مجالية المرأة جمسمة حتمل إبريقاً يصب املاء ،هل عملنا
هذا جائز؟ وإذا مل يكن جائزاً ماذا نفعل آبالف القطع اليت منلكها منها؟

اجلواب

تنقسم هذه األواين إىل قسمّي:

القسم األول :أن تكون هذه األواين اليت عليها صور تتخذ للزينة أو لالستعمال والزينة معاً ،فهذه

األواين حمرمة ،وال جيوز بيعها وال شراؤها لألدلة التالية:

أوالً :عموم قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تدع صورة إال طمستها وال قرباً مشرفاً إال سويته"
رواه مسلم ( )969من حديث علي  -رضي هللا عنه  ،-فهذا احلديث يدل على وجوب طمس

الصور وحموها ،ال تروجيها ونشرها عن طريق البيع ،وهللا  -تعاىل -إذا حرم شيئاً حرم مثنه ،يدل على

هذه القاعدة قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-قاتل هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها

فباعوها" رواه البخاري ( ، )2223ومسلم ( )1582من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -

فهذا احلديث يدل على أن هللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه ،وإذا كانت هذه الصور اليت على األواين حمرمة

فثمنها أيضاً.
اثنياً :قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال تصاوير" رواه البخاري
( ، )3322ومسلم ( )2106من حديث ابن عباس وأيب طلحة  -رضي هللا عنهم ،-وهذا يدل

على حترمي وجود التصاوير يف البيوت ملا يرتتب عليه من عدم دخول املالئكة ،ومعلوم أن عدم دخوهلا
من العقوابت الشرعية ،والعقوبة ال تكون إال على حمرم ،واحلديث عام يشمل الصورة املفردة والتابعة

لألواين ،أي :املرسومة عليها.

()267/8

القسم الثاين :أن تكون هذه األواين اليت عليها صور تتخذ لالستعمال الذي يؤدي هبا إىل االمتهان

واالبتذال ،فهذه جيوز استعماهلا عند مجاهري العلماء من الصحابة  -رضي هللا عنهم -وغريهم ،فهم
يرون جواز استعمال املمتهن من الصور ،وبناء على ذلك جيوز بيعها وشراؤها جلواز استعماهلا ،ولكن
مع ذلك أنصحك -أخي -أن تبتعد عن األواين اليت فيها صور؛ ملا فيها من الشبهة ،وقد جعل هللا
لك فيما أحل من األواين غنية عنها إن شاء هللا ،وهللا أعلم.

()268/8

بيع الرجل على بيع أخيه
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/8/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
هل جيوز البيع فوق البيعة األوىل ،وإن كانت تلك البيعة متت عن طريق الكالم؟ مع العلم أن املشرتي
الثاين قد تقدم بطلب الشراء بسعر زائد عن األول.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

أقول وابهلل التوفيق والسداد:

بيع الرجل على بيع أخيه ال جيوز؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-وأميا رجل ابع بيعاً من رجلّي فهو

لألول منهما" أبو داود ( )2088واللفظ له ،وابن ماجة ( ، )2190وأمحد ( ، )20208والدارمي
(. )22390

ولقوله -صلى هللا عليه وسلم":-وال يبيع الرجل على بيع أخيه" البخاري ( ، )2140واللفظ له
ومسلم ( ، )1413فاجلواب إذاً :ال جيوز البيع للثاين بعد أن مت مع األول حىت ولو كان ذلك عن
طريق الكالم ،وهللا أعلم ابلصواب.

()269/8

التسويق اهلرمي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/4/4
السؤال

هناك شركة تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليمية إلكرتونية ,تتضمن برامج تعليم احلاسب اآليل واإلنرتنت،
ولغة الكمبيوتر ،وغريها من برامج تعليمية مصاحبة ,علماً أن هذه الربامج ال حتتوي على مواضيع أو

مشاهد حمرمة شرعاً ،وهذه الشركة تعطي لزابئنها فرصة لتسويق هذا املنتج إىل أشخاص آخرين مقابل
عمولة حيصل عليها الزبون عند اكتمال عدد حمدد من املبيعات ,واملالحظ أن الشركة تشرتط الشراء

ولو مرة للحصول على فرصة التسويق ،وهلذا فمن املالحظ أن العديد من الزابئن يشرتون من الشركة

جملرد احلصول على فرصة التسويق وطلب الرزق.

السؤال :هل جيوز للشخص أخذ هذه األموال على أساس أهنا عمولة مقابل اجلهد الذي يبذله يف
عملية التسويق ومتابعة الزابئن اجلدد؟ مع العلم أن العديد من الزابئن مل يشرتوا عن طريقه إال

للتسويق والربح؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
اشرتاط الشراء للحصول على فرصة التسويق يندرج ضمن اشرتاط عقد يف عقد أو بيعتّي يف بيعة،

الذي ورد النهي عنه يف السنة املطهرة ،والعقدان هنا ،مها :عقد الشراء وعقد السمسرة ،وهذا
االشرتاط خيفي عادة نوعاً من االستغالل من أحد الطرفّي ،وهو :املش ِرتط( ،بكسر الراء) لآلخر،
فاملسوق ليس له مصلحة يف املبيع ،لكنه مضطر للشراء لكي تتاح له فرصة التسويق ،وهلذا فإن
األصل يف اشرتاط بيعة يف أخرى هو املنع.

()270/8

واستعمال هذا النوع من التعاقدات شائع فيما يسمى (التسويق اهلرمي)  ،حيث يشرتي الشخص من
الشركة لكي تتاح له فرصة التسويق ،مث هو بدوره يشرتط على من يبيع له أن يشرتي لكي يسوق هو
اآلخر ،فكل مسوق جيذب مسوقّي آخرين ،على شكل هرمي ،واملسوق األول حيصل على عمولة
من كل من يشرتي من املسوقّي يف املستوايت اليت تليه يف اهلرم ،وعادة ما تغري هذه الشركات

أسي كلما زاد عدد
عمالءها مببالغ طائلة خالل فرتات قصرية ،نظراً ألن العمولة تتضاعف بشكل ّ
مستوايت اهلرم ،وقد أشار السائل إىل أن الزابئن يشرتون ليسوقوا بدورهم أيضاً ،وهذا يرجح أن
الشركة املذكورة تتبىن هذا النوع من التسويق اهلرمي.

وهذا النوع من شركات التسويق شائع يف الغرب ،وقد تناولتها عدة دراسات وأحباث وكتب ،كلها

حتذر منها ومن والوهم والتغرير الذي توقع فيه أتباعها ،فتجعلهم حيلمون ابلثراء السريع مقابل مبالغ
حمدودة ،ويف هناية األمر تصب هذه املبالغ يف جيوب أصحاب هذه الشركات واملنظمات ،وال حيصد

األتباع سوى السراب ،وقد سبق بيان آلية عمل هذه الشبكات ابلتفصيل ،وما تتضمنه من أكل

املال ابلباطل ،يف إجابة سابقة ،فأحيل السائل على اجلواب املذكور ،وأنصحه بعدم االنسياق وراء
حماربة يف بالدها اليت نشأت وترعرعت فيها ،يف الغرب،
الوهم الذي تبيعه هذه الشركات ،فهي َ

فاملسلمون أوىل وأحرى أن حياربوها ويقاطعوها ،وهللا أعلم.

()271/8

بيع املغيبات
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/4/13

السؤال

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :أرجو من فضيلتكم اإلجابة على
األسئلة التالية ،علماً أهنا ستُدرج ضمن رسالة ماجستري بعنوان( :بيع املغيبات)  ،ومن هذه األسئلة:
ما مراد علماء الشريعة ببيع املغيبات؟ وما األلفاظ ذات الصلة به ،وما العالقة بينهما؟ ما حكم بيع

الدور على اخلرائط؟ ما حكم بيع املعلبات؟ ما حكم البورصة؟ وما عالقتها ببيع املغيبات؟
اجلواب

-املغيبات هي :األشياء اليت يكون املقصود منها مدفوانً يف األرض غري ظاهر للعيان كالبصل والثوم

والبطاطس واجلزر والفجل والبنجر ،وجيوز بيعها ملا يف ذلك مصلحة للبائع واملشرتي.

أما بيع الدور على اخلرائط احملكمة واملواصفات الفنية الدقيقة فهو جائز ،ويكون من ابباالستصناع على أن يلتزم البائع بتطبيق اخلرائط وتنفيذ املواصفات ابلدقة اليت تبعد املتبايعّي عن

اخلصومة والنزاع ،وهو من جنس بيع املوصوف يف الذمة ،وقد جرى العرف ابلتعامل هبذا األسلوب
سواء كان من ابب السلم أو من ابب االستصناع على أن جيري االلتزام ابلدقة والضبط.
ً

أما بيع املعلبات املنضبطة ابجلنس ،والنوع ،والقدر ،وسالمة الصناعة ،ونظافة احملتوى ،ومعرفة زمن

التصنيع ،وبيان انتهاء مدة الصالحية بطريقة بعيدة عن الغش والتدليس ،حبيث تتوافر األمانة،

وحيافظ الناس على كافة احلقوق فهو بيع جائز؛ ألن احلاجة تدعو إليه وال سيما مع توافر اخلضراوات
والفواكه والتوابل يف بالد وندرهتا يف بالد أخرى .وابهلل التوفيق.
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بيع اجملالت واجلرائد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1422/11/14
السؤال

ما حكم بيع اجملالت واجلرائد يف األسواق التجارية؟

اجلواب

الذي يظهر يل  -وهللا أعلم  -ضرورة التفريق بّي املطبوعات اليت يغلب على طابعها نشر املباح
ربجات
والقضااي اجلادة والنافعة  -وإن كانت ال ختلو غالباً من بعض املنكرات والتفاهات -كصور املت ه
وأخبار الفنانّي والرايضيّي ،وبّي املطبوعات اليت يغلب على طابعها نشر الرذائل كاملتاجرة إباثرة

الغرائز وبث الفكر الفاسد ،وتضيق صفحاهتا عن نشر الفضائل والصاحل املفيد.

فاألوىل وإن كانت ال ختلو  -غالباً  -من بعض املنكرات ،لكن األظهر جواز بيعها لغلبة النافع فيها
على الضار ،خبالف الثانية :فإنه ال جيوز بيعها؛ ألن املفسدة فيها أعظم من املصلحة ،على أنه ليس

من منطوق هذا وال من مفهومه إقرار ما فيها من املنكرات أو السكوت عليه فضالً عن الرضا به.

وهللا أعلم.
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بيوع املراحبة اليت جتريها البنوك اإلسالمية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

قد اشتبهت علينا مسألة البيوع اليت جتريها البنوك اإلسالمية اليت تسميها بيع املراحبة ،ما بّي حمرم هلا

وجميز ،حيث يتم بيع السلع يف نفس مكان الشراء ،أي يشرتيها البنك للشخص الذي يشرتيها عن
طريق البنك ،ويبيعه إايها يف نفس مكان البيع ،وما بّي القول ابحلرمة إذا كان املبيع طعاماً ،أما إذا

كان سلعة أخرى فجائز ،ووجدت ما يؤيد ذلك من األقوال عند احلنابلة -املغين -وعند املالكية -
الزرقاين وغريه.-

وقد ابتلينا يف هذه املسألة ما بّي دكاترة الشريعة الذي يفتون ابجلواز ،وما بّي علماء آخرين يفتون
ابحلرمة ،وقد ابتلي هبذه املسألة كثري من الناس ،وحاولت دراستها من الكتب ،والرجوع إىل أقوال

العلماء األقدمّي فيها ،فوجدت االختالف فيها ابلتفريق بّي كونه طعاماً أم ال وغري ذلك ،فلعل
وفصلها ،علماً أين
شيخنا يبّي لنا فيها بياانً شافياً ،أو أن حييلنا إىل حبث يف املسألة قد استوفاها ّ

خطيب يف بلديت وإمام فيها ،وما أكثر ما أتعرض هلذه املسألة من قبل الناس ،وأجيبهم مبا يرجحه

الشوكاين والصنعاين وما ذكره الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي يف شرحه على الزاد أبن هذه الطريقة
من البيع غري شرعية ،وهي من التحايل على الراب ،والناس دائما جييبونين أبن العامل فالن من علماء

الشريعة قد أفىت جبوازه على أجهزة التلفزيون.
اجلواب
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ال ينبغي أن يضيق صدرك من وجود االختالف الفقهي العلمي بّي العلماء والباحثّي ،فذلك موجود
قدمياً وحديثاً ،وال يسوغ لك التهجم والتجين على من ذكرت أهنم يفتون ابجلواز عن اجتهاد ٍّ
وحتر،

ومسألة املراحبة لآلمر ابلشراء اختلف فيها العلماء املعاصرون فمنهم من منعها ،ومنهم من أجازها -

وهم األكثرون ،-وهو الراجح -إن شاء هللا تعاىل -لكن هلا شروط ال بد من توفرها ،فال جيوز عقد

البيع على السلعة قبل شرائها من قبل البنك ،وال جيوز له بيعها قبل قبضها ،فال يصح أن تباع السلع
حيث تبتاع ،وغري الطعام كالطعام على الراجح ،بل ال بد من احليازة.

وعلى وجه العموم فما جتريه البنوك اإلسالمية األصل صحته حىت يثبت العكس ،واألصل أنه مبين

على فتوى شرعية من هيئة أو جلنة الرقابة الشرعية لدى البنك.

وكون اإلنسان يرجح رأايً آخر غري ما رجحه عامل آخر فإنه ال يدفعه ذلك أن يؤمث اآلخرين ،وأن
مينعهم من األخذ به ،ما دام له وجه سائغ ،فهذا مما يتعّي فهمه يف (فقه اخلالف) .

ومسألة املراحبة لآلمر ابلشراء كتبت فيها حبوث ودراسات ومنها" :بيع املراحبة" للدكتور /القرضاوي،
و"فقه املراحبة" للدكتور /عبد احلميد البعلي ،و"بيع املراحبة وتطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية" لـ :أمحد

ملحم ،وحبوث يف جملة جممع الفقه اإلسالمي جبدة ،كما أصدر اجملمع قراراً جبوازها بشروطها ،وهللا

أعلم.
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ّ
االجتار يف املالبس النسائية الفاضحة

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/3/10
السؤال

أرجو من فضيلتكم إبداء حكم الشرع يف أمر بيع األلبسة النسائية اجلاهزة ،واليت تتضمن الكثري من

جيسمها
األلبسة واألزايء األوروبية الفاضحة ،من القصري الذي يكشف جزءاً من عورة املرأة ،أو ّ

بشكل فاضح ،مع العلم أين يف بلد عريب مسلم ،وأن زابئين ه هن مسلمات ابلغالب غري ملتزمات
أصالً ابحلجاب( ،مع وجود قلة من احملجبات) أيخذن هذه األزايء ويلبسنها يف الطريق.

فهل جيوز عملي هذا من أصله؟ وهل تنصحوين برتك هذا العمل؟ مع العلم أين ذو حالة مادية جيدة

 وهلل احلمد  ،-وأستطيع  -مبشيئة هللا  -التغيري لعمل آخر إذا كان حكم الشرع كذلك .أفتوانمأجورين ،فاألمر يؤرقين ليل هنار ،وأان شديد الشوق ملعرفة حكم الشرع ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جزاكم هللا خرياً على حرصك على البعد عن الشبه ،وهذه املالبس إن كانت مما تلبسه املرأة لزوجها
يف غرفتها ،وليس فيه تشبه فال حرج عليك يف بيعه ،وإن كان مما يلبس يف اخلارج ،وهو على النحو

الذي ذكرت مما يكشف العورة أو يربزها لضيقه أو حنو ذلك ،فال جيوز لك االجتار فيه ،ملا يف ذلك
من الرتويج والدعوة لألمور احملرمة ،وتستطيع يف هذه احلال البيع والشراء يف األلبسة اليت ختلو من

هذه احملاذير ،وال أنصحك برتك هذا العمل ،بل عليك أن تبقى فيه ،وجتتهد يف توفري األلبسة املتفقة
مع الشروط الشرعية ،وأنت مأجور على ذلك ،وخري هلذا العمل بقاؤك فيه أنت وأمثالك ممن

يتمتعون هبذا احلس اخلري ،وفقك هللا.
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بيع الدجاج ابمليزان
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/8/6هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

من أخيكم يف هللا وحمبكم فيه ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل كاآليت :ينتشر عند الناس بيع الدجاج حيا ابمليزان ،فالسؤال :هل يف ذلك غرر؟ فال تكاد جتد

ابئعا للدجاج يف الغالب إال ويبيعك ابلوزن حيا مث يذبح لك الدجاجة ،علما أن اجلميع ـ البائع
والشاري ـ يعلمان أن هناك ما سريمى من هذه الدجاجة.

نرجو سرعة الرد ،كما نرجو يف حالة عدم اجلواز إعطاء حل شرعي ممكن لكيفية البيع ،وهللا املوفق.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد :فالذي يظهر يل هو جواز بيع الدجاج ابلوزن ،وال يظهر يل أن هناك غررا،

ألن الغرر احملرم يف الشريعة يكون جبهالة احلال أو املآل ،وال جهالة هنا ،وال يؤثر وجود أجزاء توزن
وترمى ملا يلي:

أ .أن هذه األجزاء معلومة ابلرؤية ،إذ أن املشرتي يراها أمامه ،ومن املعلوم أن أحد طرق معرفة املبيع

الرؤية.

ب .إن هذه األجزاء اليت ترمى يسرية ،هلا حكم التابع ،ويغتفر فيما هو من التبع ما ال يغتفر يف

األصل.

ج .أن البيع هبذه الصفة أقل جهالة ،إذ من املعلوم أن اللحم هو املقصود ،وهو أثقل ما يوزن يف

احليوان ،ووجود الريش والصوف وحنوه قد يدلس على البصر ،فيعجز الناظر عن حتديد كمية اللحم
فيه ،وهذه الطريقة متكنه من معرفة ذلك بدقة.
فاحلاصل أن التعامل هبذه الطريقة جائز ،وليس من ابب أن هذا التعامل عمت به البلوى ،وقرره
العرف ،بل لعدم وجود مانع شرعي أصالً .وهللا أعلم.
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بيع املوزوانت بثمن مؤجل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1425/1/2هـ

السؤال

عندان بعض اإلخوة يف اجلزائر حيرمون بيع الدقيق ،أي :القمح ،والتمر ،وامللح ابلدين ،أي :ال يسدد
البائع مثنه يف نفس اجمللس ،لكن ميهله البائع بعض الوقت؛ رأفة هبم حىت جيمع الثمن؛ ألن أغلبهم

فقراء.
وحجتهم يف ذلك حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن عبادة بن الصامت قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-الذهب ابلذهب ،والفضة  ، ...فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يداً بيد" رواه مسلم وأمحد .نرجو اجلواب بسرعة ،والسالم عليكم ورمحة هللا.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فاجلواب
عما أشكل على بعض اإلخوة حول حديث عبادة بن الصامت كالتايل:

فاحلديث نصه :عن عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

"الذهب ابلذهب ،والفضة ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،وامللح ابمللح مثالً
مبثل سواء بسواء يداً بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه
مسلم (. )1587

هذا ويعلم أن بيع القمح ،أو التمر ،أو الشعري ،أو امللح بدراهم مؤجلة جائز ،وليس مبحرم كما

اعتقده بعض اإلخوة .هذا والعلماء  -رمحهم هللا  -اتفقوا على أن هذه األعيان املنصوص عليها
يثبت الراب فيها.
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هذا وقسموا هذه األشياء الستة املذكورة يف احلديث قسمّي :األول :الذهب والفضة ،وهلما علة
خاصة هبما ،والثاين :األربعة الباقية ،وهلا علة خاصة هبا ،وهلذا قال ابن قدامة يف (املغين ( )5/4يف
ابب الراب والصرف) ما نصه :واتفق املعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة ،وعلة األعيان

األربعة واحدة ،وقال يف (ص : )12:وال أبس ببيع الرب ابلشعري ،والشعري أكثرمها يداً بيد ،وأما

ساء بال خالف؛ ألن الشرع
النسيئة فال إال أن يكون أحد العوضّي مثناً واآلخر مثمناً ،فإنه جيوز النّ َ

ساء هنا لفسد ابب السلم يف
أرخص يف السلم ،واألصل يف رأس املال الدراهم والداننري ،فلو حرم النّ َ

املوزوانت" .انتهى.

أقول :وحمل السؤال هو شراء متر بدراهم ،فهنا جيوز بّي جنسّي ربويّي مل يتفقا يف العلة ،فيجوز

الفضل والنساء ،وجاء يف الروض املربع( ،ص )258 :ما نصه :حيرم راب النسيئة يف بيع كل جنسّي
اتفقا يف علة راب الفضل ليس أحدمها نقداً فإن كان أحدمها نقداً جاز النساء ،وإال لفسد ابب السلم

يف املوزوانت غالباً.
فاتضح مما تقدم جواز بيع القمح ،أو التمر ،أو غريمها ابلدرهم مؤجالً ،هذا وقد أطلت يف بيان هذه
املسألة للحاجة إىل ذلك ال سيما وجود اإلشكال عند بعض اإلخوة ،وهللا أعلم.
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بيع الكلب وشراؤه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/2/14
السؤال

أريد أن أسأل عن حكم اقتناء الكالب -أكرمكم هللا ،-وذلك ألين أسكن يف منطقة غري مأهولة
نوعاً ما ،وأخاف على زوجيت يف الوقت الذي أكون فيه يف العمل أو إذا أتخرت عليها ،وإذا كان
مباحاً ،فهل جيوز شراؤها؟ ألين مسعت أنه ال جيوز دفع مثن يف كلب ،فما صحة ذلك؟ وأخرياً هل
جيوز إدخاهلا إىل العمارة السكنية اليت تقع هبا الشقة اليت نقطن هبا أم ال؟ لن ندخلها إىل الشقة،

ولكن مثالً إذا جلست أمام ابب الشقة.
اجلواب

النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن اقتناء الكالب وعن مثنها ،ففي الصحيحّي (البخاري
 )2237ومسلم ( ))1567أن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -هنى عن مثن الكلب" ،وقال
أيضاً":مثن الكلب خبيث" رواه مسلم ( )1567وروى أبو داود ( )3482أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -هنى عن مثن الكلب ،وإن جاء يطلب مثن الكلب فامأل كفه تراابً.
أما حمل السؤال وهو اقتناؤه حلفظ البيوت ،فقد قال ابن قدامة يف (املغين ج 4صـ )281ما

نصه":وال جيوز اقتناء الكلب إال كلب الصيد ،أو كلب ماشية ،أو حرث؛ ملا روى عن أيب هريرة عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من اختذ كلباً إال كلب ماشية ،أو صيد ،أو زرع ينقص من
أجره كل يوم قرياط" رواه مسلم ( )1575إىل أن قال :وإن اقتناه حلفظ البيوت مل جيز للخرب،

وحيتمل اإلابحة وهو قول أصحاب الشافعي؛ ألنه يف معىن الثالثة فيقاس عليها ،واألول أصح"

انتهى.
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قلت :وإذا كان األمر كما ذكر السائل أن مسكنه يف منطقة غري مأهولة نوعاً ما ،فقد يربر القول

ابجلواز للحاجة وللضرورة ،وهذا وكما تقدم قول أصحاب الشافعي واحتمال يف مذهب احلنابلة ،هذا
ودفع مثن الكلب إذا جاز اقتناؤه للحاجة والضرورة رخص فيه بعض أهل العلم ،قال ابن قدامة يف

وجوز أبو حنيفة بيع الكالب كلها وأخذ مثنها  " ...إىل أن قال":
(املغين ج 4صـ )278ما نصهّ ":

واختلف أصحاب مالك ،فمنهم من قال :ال جيوز ،ومنهم من قال :الكلب املأذون يف إمساكه جيوز

بيعه ،ويكره"انتهى .أقول :وإذا جاز اقتناء الكلب فيما تقدم للضرورة ،فينبغي أال يدخل يف الشقة،

ولكن خارجها أمام الباب ،وهللا أعلم.
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بيع الثمار امللوثة
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/5/17
السؤال

لدي مزرعة هبا مزروعات حتت البيوت احملمية ,وهي حتتاج إىل رش ابملبيدات احلشرية وبعضها مدة

حترميه 15يوماً [أي :املدة املمنوع استخدام الثمار خالهلا من الشركة املنتجة] ولكن البد من قطف
الثمار كل يومّي أو ثالثة أايم كي ال تتلف ،فهل جيوز يل بيع هذه الثمار واحلال كذلك بّي فساد

الثمار ومنع من االستخدام ملا له من الضرر على املستخدم؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

اخلضروات والثمار اليت ميتنع جنيها أو قطفها لكوهنا ملوثة ابملبيدات السامة ال يصح بيعها على

الناس ،بل وال يصح توزيعها على الناس جماانً ما دامت ملوثة ،وأكلها يضر ابلصحة وجيلب األمراض

ويلحق الضرر ابآلخرين ،ألن املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه.

ولقد منع النيب الكرمي -عليه الصالة والسالم -من ورود املريض على الصحيح يف احلديث ":ال يورد
ممرض على مصح" البخاري ( )5771ومسلم ( )2221وقال -عليه الصالة والسالم" :-فر من

اجملذوم فرارك من األسد" البخاري ( ، )5707وقال أيضاً للمجذوم ":إان قد ابيعناك فارجع" مسلم
( ، )2231وقال -عليه السالم" :-من غشنا فليس منا" مسلم (. )101

وال ريب أن بيع األشياء امللوثة ابلسم وابلضرر حمرم شرعاً ،وابهلل التوفيق.
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بيع املواعدة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1423/1/25

السؤال

إذا ذهبت إىل بنك ملساعديت يف شراء قطعة أرض فقال يل البنك :حدد موقع هذه القطعة مث بعد

علي بثمن مؤجل (أقساط)  ،ولكنه ال يلزمين بشرائها
ذلك يقوم البنك بشراء هذه القطعة مث يبيعها ّ
يف حال لو أردت العدول عنها ،ويف هذه احلالة ال أيخذ مين سوى مبلغ بسيط مقابل معامالته

الورقية (كما يقول البنك)  ،أما إذا اشرتيت األرض فال أيخذ من هذا املبلغ البسيط فهل يف ذلك

شيء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد ،فاجلواب :أن
ما ذكرته يُسمى بيع املواعدة (وهي اليت تصدر من الطرفّي) وهي جائزة بشرط اخليار للمتواعدين

كليهما أو أحدمها ،أما إذا مل يكن هناك خيارات ملزمة فإهنا ال جتوز ،وما ذكرته يف سؤالك يدل على

أن لك اخليار حيث قلت (لكنه ال يلزمين فيما لو أردت العدول عن شراء األرض) فإذا مل يكن البيع
ملزماً للطرفّي أوأحدمهافإنه جيوز؛ ألنه بيع مواعدة ،وينبغي لكل من الطرفّي الصدق يف املواعدة أي
أبن حيقق ما وعد ،وهللا أعلم.
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حكم التورق
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/3/1

السؤال

ما حكم أخذ سيارة من البنك (السعودي لالستثمار) ابلتقسيط (عملية التورق) وبيعها ،ومن مث

استثمار مبالغها يف مسامهات األراضي؟

اجلواب

سؤالك منطبق متاماً على مسألة التورق ،وقد اختلف العلماء -رمحهم هللا -فيها ،فمن العلماء من

قال جبوازها؛ ألن الرجل يشرتي السلعة ويكون غرضه ّإما عّي السلعة ،وإما عوضها ،وكالمها غرض

صحيح ،ومن العلماء من قال :إهنا ال جتوز؛ ألن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة

بينهما حتليالً ،وحتليل احملرم ابلوسائل اليت ال يرتفع هبا حصول املفسدة ال يغين شيئاً ،وقد قال -صلى

هللا عليه وسلم" :-إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( " ...البخاري ( )1ومسلم

( )1907واللفظ للبخاري)  ،والقول ابلتحرمي ملسألة التورق هو رواية عن اإلمام أمحد ،واختيار

شيخ اإلسالم ابن تيمية ،هذا وأرى التحرمي يف الصورة اليت هي حمل السؤال؛ ألن السائل إمنا جلأ إىل

هذه العملية ال للحاجة يف السلعة ،وال أيضاً للحاجة إىل درامهها ليقضي هبا لزومه من زواج ،أو

قضاء دين ،وحنوه ،وإمنا ليتاجر هبا يف مسامهات األراضي ،وهلذا جاء يف رسالة للشيخ حممد العثيمّي

رمحه هللا -يف أقسام املداينات ،وقد ذكر فيها مسألة التورق ،وذكر خالف العلماء فيها ،مث قال:ولكن نظراً حلاجة الناس ،وقلة املقرضّي ينبغي القول ابجلواز بشروط:

أ -أن يكون حمتاجاً إىل الدراهم ،فإن مل يكن حمتاجاً فال جيوز كمن يلجأ إىل هذه الطريقة ليدين غريه.
ب -أن ال يتمكن من احلصول على املال بطرق أخرى مباحة كالقرض ،والسلم ،فإن متكن من
احلصول على املال بطريقة أخرى مل جتز هذه الطريقة؛ ألنه ال حاجة به إليها.
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ج -أن ال يشتمل العقد على ما يشبه صورة الراب ،مثل أن يقول :بعتك إايها العشرة أحد عشر أو
حنو ذلك.

د-أن ال يبيعها املستدين إال بعد قبضها وحيازهتا؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن بيع
السلع قبل أن حيوزها التجار إىل رحاهلم ،انظر ما رواه البخاري ( )2137ومسلم ( )1527وهذا

اللفظ عند أيب داود ( )3499من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -فإذا متت هذه الشروط فإن
القول جبواز مسألة التورق متوجه كيال حيصل تضييق على الناس ،انتهى كالم الشيخ العثيمّي-رمحه

هللا.-

فالشرط األول مل يتحقق يف سؤال السائل حىت يقال ابجلواز فلم تتم الشروط األربعة.

هذا وقد بسطت الكالم ،ونقلت كالم الشيخ فيها ألمهية املسألة ،ولكثرة من يسأل عنها ،وليعلم
السائل أن الشرط األول من الشروط األربعة املذكورة ينطبق على سؤاله إذ هو يريد أن يساهم
ويتاجر ابملبلغ الذي استلمه من بيع السيارات ،فهو مثل الذي يعمل هذه العملية ليدين غريه،
فالقول ابلتحرمي يف هذه الصورة واضح ،وهللا أعلم.
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شراء األرض ابلتقسيط
اجمليب د .حممد بن مكي اجلرف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/3/16هـ
السؤال

سؤايل :أرغب يف شراء قطعة أرض ،فذهبت ألحد مكاتب العقار وأعلمته أبين أود أن أحصل على
أرض ابلتقسيط ،حيث إنه ليس لدي إمكانية السداد ابلنقد ،فأخربين بوجود شركة تقسط األراضي،

وطريقتها كالتايل :إذا جاء العميل يعطى استمارة بياانت يقوم بتعبئتها وحتديد السلعة كعقار مثالً،
فيحددون السعر األصلي بزايدة ( )%7ويطلبون دفعة ( )%30من سعرها كدفعة ،ومدة األقساط،
وقيمة القسط الشهري ،وبعد ذلك توقيع العقد بّي الشركة والعميل ،ويقومون بشراء األرض من

الشخص الذي يعرض األرض للبيع وحتويلها ابسم الشركة ،وال يتم اإلفراغ للعميل إال بعد استالم

آخر قسط من العميل؟ أفيدوان مأجورين ،وهللا يرعاكم.

اجلواب

أقول وابهلل التوفيق:
هذه املسألة تسمى بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،ولكن تطبيقها هنا فيه خطأ ،فاألصل أن يذهب

العميل إىل شركة التقسيط ،ويطلب أن تشرتي له الشركة قطعة أرض معينة ،ويتفق مع الشركة على

سعر البيع ،وطريقة سداد األقساط ،والثمن ابلطبع يكون معروفاً من قبل ،فيتفق مع الشركة على

نسبة ربح معينة ،وتضاف إىل الثمن األصلي ،ليتكون بعد ذلك مثن الشراء من شركة التقسيط ،مث

تقوم الشركة بشراء األرض وتسجيلها ابمسها ،مث يتم التعاقد مع العميل على البيع ،وبعد ذلك يتم

اإلفراغ ابسم العميل ،وال حتتفظ الشركة مبلكية األرض إال بعد االنتهاء من األقساط ،وميكن للشركة
لضمان حقها أن تطلب رهن األرض لديها مقابل الدين أو احلصول على ضمان آخر يتفق عليه

بينهما ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.
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التسويق الشبكي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/4/25هـ
السؤال

أريد أن أسأل عن حكم تسويق منتجات (شركة برامج كمبيوتر) وأحب أن أوضح لفضيلتكم

النشاط ،وجزاكم هللا خرياً ،فضيلة الشيخ :الشركة عبارة عن ثالث شنط كل واحدة هبا مثانية أقراص
ليزر حتتوي على برامج وهي شنطة (العائلة-اللغة-الكمبيوتر)  ،وقد اشرتيت شنطة العائلة بعد

إعجايب ابملنتج الذي حتويه ،مث راودتين فكرة التسويق املوضحة ابملوقع ،وأان على اقتناع اتم به ،ومل
يسبب يل غبنا يف عدم حصويل على الفائدة املادية من ورائه ،مع العلم أنك عند شراء املنتج تتمكن
من استخدام الربامج املتنوعة املوجودة يف املوقع ،فهو شراء عن اقتناع ابملنتج ،فهل حيرم علي بعد

ذلك تسويقه؟ وجزاكم هللا عن املسلمّي اجلزاء العظيم.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
إذا كان التسويق يعتمد على خصائص املنتجات فحسب ،وليس فيه إغراء ابلعموالت اليت ميكن

حتصيلها من خالل التسويق الشبكي ،فال أبس ابلتسويق .أما إذا كان التسويق يعتمد على إقناع

العمالء ابلشراء من خالل العموالت الكبرية اليت ميكن أن حيصلوا عليها إذا انضموا إىل هرم التسويق
الشبكي ،فهذا حمرم وال جيوز ،ألنه من التعاون على اإلمث والعدوان الذي هنى عنه القرآن .وأدعو

األخ الكرمي إىل أن يوجه طاقاته ومهاراته يف جوانب مفيدة ومثمرة ،بعيداً عن إغراءات الربح السريع
اليت ال تعدو أن تكون سراابً يضلل صاحبه ،وجيعله ينفق من ماله ووقته وجهده ما ال طائل حتته،
فضالً عما ينتظره من اجلزاء اإلهلي سواء يف الدنيا أو اآلخرة .وفقنا هللا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه.
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ممارسة التجارة دون ترخيص جتاري
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

ما حكم ممارسة التجارة دون احلصول على األوراق املطلوبة النظامية؟ أو مبعىن آخر كيف ميكن توجيه

قصر البيع والشراء (احرتافاً) على احلصول على سجل جتاري؟ وهل خيتلف احلكم يف البالد
اإلسالمية عن غريها؟ وفقكم هللا.

اجلواب

إذا كانت التجارة متارس بّي الطرفّي يف أمور مباحة بعقد صحيح ال غش فيه وال تزوير فهذه

املمارسة جائزة ،ولو مل يكن لصاحبها سجل جتاري ،وال جيوز ألحد كائناً من كان أن حيرم أو يبطل ما
أابحه هللا ،كما ال جيوز له أن يبيح ما حرمه هللا ،بعد قوله تعاىل" :وأحل هللا البيع" [البقرة، ]275 :

وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-البيعان ابخليار ما مل يتفرقا" رواه البخاري (، )2079

ومسلم ( )1532من حديث حكيم بن حزام -رضي هللا عنه ،-وإمجاع املسلمّي قائم عليه،

والقاعدة الشرعية تقول( :األصل يف املعامالت وأنواع التجارات هو احلل واإلابحة)  ،فال مينع إال ما

حرم هللا ورسوله  -عليه السالم  ،-فاأللف والالم يف لفظ (البيع) يف اآلية ،و (البيعان) يف احلديث
يعمان كل بيع حالل وكل ابئع ومشرت مسلماً كان أو كافراً ،واشرتاط السجل التجاري من الدولة

شرط كمال ،ال يؤثر يف صحة عقد البيع وجوداً وال عدماً ،وإمنا تشرتطه الدولة ملزاولة أنواع من

التجارة الكبرية ،لغرض ضبط رؤوس األموال اليت يتاجر هبا يف الداخل أو اخلارج ،ومعرفة أصحاهبا،

ووضع الرسوم عليها مقابل تسهيل أو تقدمي بعض اخلدمات.
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واخلالصة :إن ممارسة التجارة يف أمور مباحة وبعقد صحيح ال غش فيه وال تزوير جائزة شرعاً،
والسجل التجاري ال يؤثر يف شرعية هذه املمارسة من حيث الداينة بينك وبّي هللا ،ومع هذا فإين
أنصحك أبخذ السجل التجاري حىت ال تتعرض لقائمة املخالفة اإلدارية واجلزائية من قبل الدولة
إسالمية كانت أو غري إسالمية ،وهللا أعلم.
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بيع قسيمة الشراء أبقل من قيمتها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/11/7هـ

السؤال

فضيلة الشيخ:
أعطت الشركة اليت أعمل فيها قسيمة كمكافأة مبقدار مخسمائة رايل ،على أن يتم الشراء فقط من

حمل واحد ،والقسيمة ابسم ذلك احملل ،السؤال :هل جيوز بيع تلك القسيمة إىل شخص آخر أبقل
من قيمتها؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :هذه القسيمة حق مايل ،جيوز لك أن تبيع هذه
القسيمة أبقل من مثنها ما مل يكن هناك شرط أال تبيع هذه القسيمة وتشرتي هبا من ذلك احملل.
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بيع املراحبة اإلسالمية وبعض اإلشكاالت
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

أود السؤال عن موضوع املراحبة اإلسالمية اليت تقوم هبا بعض اجلهات احلكومية ،أو البنوك

اإلسالمية ،حيث يقوم فيها البنك أو اجلهة بتمويل شخص بقرض؛ هبدف فتح مشروع استثماري؛

حبيث يشرتون له املواد الالزمة لبدء املشروع ،ويف الغالب ال يزودونه مببل ٍغ للبنية التحتية؛ فمثال ،لو
أراد إنسان أن يفتح مزرعة تسمّي أبقار ،رمبا يشرتون له األبقار ،ويبيعونه إايها بسعر آخر ،يتضمن

رحبهم ،ويسدد هلم أقساطاً ،غري أهنم ال يزودونه ابلبنية التحتية للمشروع ،من مستلزمات املزرعة،
وغريها ،سؤايل إليكم أيها اإلخوة من شقّي:

األول هو :أهنم يشرتون املواد ويبيعوهنا مباشرة دون حيازة ،ودون أن ميلكوها مبخزن خاص هلم ،فهل
هذا بيع شرعي؟ وهل يصح التعامل معهم؟.

السؤال الثاين هو :لو أن الشخص أخذ بعض األموال اليت زودوه إايها لشراء املواد ،وتصرف هبا

للبنية التحتية ،فهل جيوز ذلك؟ أان أعرف أهنم ال يعطون املال نقداً ،ولكن ما قصدته هو أنه مثالً يف
حالة مزرعة األبقار ،هل جيوز له أن يبيع بعض األبقار بدون اتفاق مسبق مع البائع الرئيسى الذي

اشرتت جهة التمويل منه؟ يعين يبيعها لشخص آخر مثالً ،وأيخذ هذه النقود ،ويدعم هبا مشروعه،

وهل جيوز أيضاً أن أيخذ النقود ملشروع مثل مشروع حمل مواد بناء ،فيبيع املواد بدون اتفاق مسبق

مع البائع الرئيسى؟ أي أنه يبيعها لشخص آخر دفعة واحدة ،ومن مث يفتح ابلنقود اليت حصل عليها

مشروعاً آخر؟ أو يتزوج هبا أو غريه؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
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اعلم -أخي وفقك هللا -أن بيع املراحبة الذي جتريه البنوك اإلسالمية اليوم حمل خالف بّي الفقهاء،
منهم من يرى جوازه بشروط ،ومنهم من يرى حترميه مطلقاً ،واألقرب للصواب فيما يظهر يل أنه عقد
حمرم؛ ألنه حيلة على الراب ،فقد كانت البنوك تقرض قروضاً ربوية صرحية ،مث أصبحت تشرتي سيارة

أو حنوها ملن يطلبها من العمالء ،مث تبيعها هلم أبقساط مؤجلة ،فكأنه مال مبال ،دخلت بينهما هذه

السلعة اليت ليست مقصودة قصداً حقيقياً ال من البنك وال من العميل ،بل املقصود احلقيقي

احلصول على املال ،ولذلك ال يهتم البنك مطلقاً ابلسلعة اليت سيشرتيها لعملية املراحبة ،وهلذا جتد

الذين يتعاملون هبذه املعاملة من الناس ال يسموهنا بيعاً وشراء ،إمنا يسموهنا اقرتاضاً واستدانة؛ نظراً
منهم حلقيقة العقد ،ومن هؤالء الناس أنت -أخي السائل ،-فإنك تقول يف سؤالك :يقوم فيها

البنك ،أو اجلهة بتمويل شخص بقرض هبدف  ، ...ومما سبق تعلم أن هذه املعاملة ال جتوز أصالً ،مما

يغنينا عن الدخول يف تفصيالت هذه املعاملة ،ومع هذا اعلم أن القائلّي جبواز هذه املعاملة يشرتطون

شروطاً فيها ال جتوز بدوهنا ،منها:

( )1عدم اإللزام ابلشراء ،أي إلزام البنك للعميل ،وعدم ترتب أي غرامات مالية يف حال العدول
عن الشراء.

( )2أال يبيع البنك أي سلعة إال بعد شرائها ومتلكها وحيازهتا ،حبيث تدخل يف ضمانه ،وبذلك تعرف
اجلواب عن سؤالك األول ،وهو أنه ال جيوز هلم بيع أي سلعة إال بعد حيازهتا.

أما اجلواب عن سؤالك الثاين :على القول جبواز هذه املعاملة ،فهو أنه جيوز لك أن تتصرف يف هذه

األبقار اليت اشرتيتها حسب ما تريد؛ ألنك اشرتيتها شراءً شرعيًّا ،فيجوز لك أن تبيعها أو هتبها ،أو
تفعل فيها ما تشاء من املعامالت اجلائزة.

والذي أنصحك به أن تبتعد عن املراحبة ،وأن تبدأ مشاريعك التجارية بطريق جائز بعيد عن
الشبهات .وهللا أعلم.
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صورة بيع العينة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/9/21هـ

السؤال

ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟ وما معىن احلديث الشريف الذي ورد فيه قوله صلى هللا عليه وسلم

"إذا تبايعتم ابلعينة وتبعتم أذانب البقر " ...؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فاجلواب

عن السؤال يستلزم :أ -ذكر لفظ احلديث .ب -بيان درجته .ج -بيان معناه .د -بيان معىن العينة.
هـ -حكم بيع العينة.

أ .لفظ احلديث :روى أبو داود يف سننه ( )3462عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال :مسعت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر ورضيتم ابلزرع

وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه شيء حىت ترجعوا إىل دينكم".

ب .درجة احلديث :قال املنذري يف خمتصر سنن أيب داود ( : )103-102/5يف إسناده إسحاق بن

أسيد أبو عبد الرمحن اخلراساين نزيل مصر ،ال حيتج حبديثه .وفيه أيضاً عطاء اخلراساين وفيه مقال.

وقال ابن حجر يف بلوغ املرام ( )24/2عن حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود يف رواية انفع عنه
ويف إسناده مقال .وألمحد حنوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان .وقال أيضاً يف

التلخيص احلبري ( : )973/3وعندي أن إسناد احلديث الذي صححه ابن القطان معلول ألنه ال

يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً  ...انتهى .هذا ومن العلماء من صحح احلديث بطرقه

كاأللباين -كما يف السلسلة الصحيحة ( ،- )11هذا وأرى ضعف احلديث ملا تقدم من أن يف

إسناده أاب عبد الرمحن اخلراساين عن عطاء اخلرساين ،قال الذهيب يف امليزان ( : )547/4هذا من

مناكريه .قلت واحلديث له عدة طرق بّي عللها البيهقي يف سننه ج ،5ص.316 :
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ج .معىن احلديث ابختصار :يدل احلديث على حترمي الركون إىل الدنيا واالنشغال هبا عن أمور الدين
اليت من أعظمها اجلهاد يف سبيل هللا ،الذي هو ذروة سنام اإلسالم .كما يدل أيضاً على أن املسلمّي

إذا اشتغلوا ابحلراثة ورضوا هبا وجبمع األموال عن اجلهاد يف سبيل هللا فإن هللا جيازيهم ابلذل واهلوان

اء هلم على إعراضهم عن دينهم كما هو واقع املسلمّي اليوم
على أعدائهم ،فيكونون مهانّي أذالء جز ً

فاهلل املستعان.

د .بيع العينة :تصور أن يبيع شخص على آخر سلعة مثالً أبلف رايل أو ألف دينار مؤجلة إىل مدة

معلومة مث يرجع البائع فيشرتيها منه نقداً أبقل من مثنها الذي ابعها به عليه .وهذا يف احلقيقة ليس

بيعاً وال شراء ،بل هو قرضاً ربوايً جاء يف صورة البيع والشراء هذا ويسمى بيع العينة حلصول العّي
وهو النقد فيه ،وألنه يعود إىل البائع عّي ماله.

هـ .حكم بيع العينة :مجهور العلماء ومنهم احلنفية واملالكية واحلنابلة على حترميه للحديث السابق

وغريه مما يف معناه ،وألنه صريح الراب ،ومن العلماء كالشافعي من أجازه ،لكن يف نظري أن القول
األول أي القول ابلتحرمي أرجح بل أصح ملا تقدم .وهللا أعلم.
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توريد السلعة على دفعات

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/9/16هـ
السؤال

هل جيوز االتفاق مع شركة على توريد سلعة معينة (مباحة) بسعر معّي سا ٍر ملدة شهر ،وتوريد السلعة
يكون متفرقاً على مدار الشهر ،مع العلم شبه اليقيين أبن سعر السلعة ميكن أن يتغري صعوداً أو

نزوالً ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مثل هذا العمل جائز إن شاء هللا وال أبس به ،لكن هذا مبين على خالف أهل العلم فيما يتعلق بعقد

التوريد هل هو عقد مستقل أو أنه عقد سلم ،فإذا قلنا أبنه عقد سلم فإنه البد من قبض رأس املال
مقدماً ،وإذا قلنا أبنه عقد مستقل وأنه ليس عقد سلم فإن ذلك ال يشرتط ،فإن هذا جائز.
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سلَم من غري حتديد قيمة املثمن
ال ه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1425/2/13هـ

السؤال

طلب الفالح مين مبلغاً معيناً ليدفع يل بدله قطناً عند احلصاد ،إال أنه اشرتط تعيّي قيمة الكيلو من
القطن يوم احلصاد ،وقال إنه سيعطيين القطن أبقل من سعره يوم احلصاد ،مثالً :لو كان السعر يوم

احلصاد الكيلو بعشر سيعطيين بثمانية ،وإن كان بستة عشر سيعطيين أبربعة عشر ،والسبب يف عدم

تعيّي السعر أن األسعار غالباً تكون يف يد أصحاب املصانع ،فهم يلعبون ابألسعار كيفما يريدون،
فإذا اتفق على سعر معّي رمبا يتضرر الفالح أو املسلف ،والسؤال :هل جتوز السلف يف مثل هذه
احلال بدون تعيّي السعر؟ وال شك أن الكيلو الذي يعطيه الفالح ال يكون كيال معلوماً إذا مل يتفق
على سعر معّي ،وهذا العقد يكون برضا الطرفّي الفالح واملسلف .أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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يف حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قدم املدينة فوجدهم

يسلفون يف الثمار السنة والسنتّي ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-من أسلف يف شيء
فليسلف يف كيل معلومٍ ،
ووزن معلوم ،إىل ٍ
أجل معلوم" البخاري ( ، )2241ومسلم ( ، )1604فإذا
كان كذلك فال بد أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون املسلم فيه معلوماً ،وأن يكون األجل معلوماً،
وعلى هذا يعطيه كذا وكذا من الدراهم املُسلِم يعطي الُمسلَم إليه  -وهو الفالح -كذا وكذا من

الدراهم بكذا وكذا من القطن ،أما كونه ال حيدد القيمة فإن الثمن ال يكون معلوماً بل يكون جمهوالً

ويف هذا غرر ،والنيب عليه الصالة والسالم هنى عن بيع الغرر كما يف صحيح مسلم ( )1513من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فال بد أن يتفقا على مثن معلوم ،وكيل من القطن معلوم ،وإذا
كيل معلومٍ ،
حل األجل واتفقا على شيء فالواجب أن يتفقا يف العقد على ٍ
ووزن معلوم ،ومث ٍن معلوم،
لكن إذا حل األجل وأرادا أن يتفقا على شيء وتنازل أحدمها لآلخر عن شيء من حقه فهذا راجع

إليهما ،لكن العقد الذي جيب امتثاله ال بد أن يكون بيناً يف أول العقد.
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أخذ األجرة على تلقيح البهائم
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

عند قرييب بقرة حلوب ،وحان وقت عشارها ،وليس عنده عجل للعشار ،وهناك بيطري يبيع نطف
العجول ،هل يستطيع أن يشرتي النطفة ليقوم البيطري بتلقيح البقرة ،وهناك حديث هنى عن عسب

الفحل؟ وهللا ويل التوفيق.
اجلواب

نعم ،جاء يف صحيح البخاري ( )2284من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما " -أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -هنى عن عسب الفحل" وكذلك ورد يف صحيح مسلم ( )1565من حديث

جابر -رضي هللا عنه" -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن بيع ضراب اجلمل" ،وبناء على

ذلك نص أهل العلم على أنه ال جيوز استئجار الفحل من هبيمة األنعام من أجل الضراب -التلقيح-
 ،لكن إذا كان البيطري أيخذ أجرة على أتعابه على ما يؤديه من عمل فهذا جائز ،على أال حيسب
من ذلك أجرة هذه النطف ،فإذا كان الطبيب البيطري يريد أجرة على خروجه من حمله وذهابه إىل

مكان هذا الشخص ،وعلى الوقت الذي يقضيه يف إجراء عملية التلقيح ،وعلى ما يقوم به من

أعمال فهذه األجرة فيما يظهر أهنا جائزة ،ألهنا أجرة على عمل يقوم به وهذا العمل مباح ،أما
األجرة على النطف وعلى التلقيح فهذا ال جيوز.
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بيع املصحف
اجمليب د .عبد الرمحن بن معاضة الشهري
املشرف العام على شبكة التفسري والدراسات القرآنية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1426/03/08هـ

السؤال

ِ
اء؟
ما احلكم الوايف مبوضوع التجارة ابملصحف بيعاً وشر ً
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
خالصة احلكم يف املسألة أنه جيوز بيع املصحف للمسلم ،وذلك أنه ال ميكن تداوله وحصول الناس

عليه إال بدافع يدفع بعضهم للتجارة فيه ،والثمن إمنا هو مثن الورق واحلرب والنقل وحنو ذلك ،وأما
احملتوى فهو كالم هللا ،وهو أغلى وأنفس من أن يتاجر فيه.

والذين أجازوا بيعه واالجتار فيه نظروا إىل األمر من هذه الزاوية ،مع تعظيمهم للمصحف ،وحرصهم

على عدم امتهانه.
وأما الذين منعوا االجتار فيه فخوفاً عليه من االمتهان ،وكلهم يرون حترمي بيع املصحف لغري املسلم؛

ملا يف ذلك من االمتهان للمصحف ،وقد تساهل العلماء يف بيع املصحف املرفق به ترمجة ملعانيه لغري
املسلم رغبة يف دعوته إىل اإلسالم ،واألفضل أن يعطى غري املسلم ترمجة ملعاين القرآن بلغته ،خالية

من نص القرآن حىت يكون مبنأى عن االبتذال واالمتهان.

وأما تفصيل األقوال يف حكم التجارة ابملصحف فقد ذكرها الباحثون ،وهي أن للعلماء يف حكم بيع
املصحف أربعة أقوال:

 القول األول :أنه جيوز بيع املصحف للمسلم؟وهبذا قال احلنفية ،كما نقله عنهم الشافعي وابن قدامة واملالكية ،وهو وجه يف مذهب الشافعية ،وبه

قال اإلمام أمحد يف رواية عنه وابن حزم.

واستدلوا على ذلك أبدلة من الكتاب واآلاثر واملعقول:
أوالً :من الكتاب:

البيع وح هرَم الراب" [البقرة ، ]275:وميكن توجيه االستدالل هبذه اآلية
 -1قول هللا تعاىل":وأح هل هللاُ َ
بيع املصحف.
البيع إابحةً عامةً
فيدخل فيه ُ
َابح َ
أبَ هن هللاَ أ َ
ُ
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ص َل لكم ما َح هرَم عليكم إال ما اضطررمت إليه" [األنعام ]119:ووجه
 -2قوله تعاىل" :وقد فَ ه
ص َل ُك هل ُحم هرٍم ومل يذكر َحترمي بيع املصحف ،فيكون بيع املصحف حالالً،
كر أنه فَ ه
االستدالل أن هللا ذَ َ
تقوم به احلُجةُ على
ص ْل لنا َحترميَه (وما كان ربك نسياً)  ،ولو فَ ه
ألَنهه مل يُـ َف ِّ
ص َل حترميه َحلفظه هللاُ حىت َ
ِ
العباد.
اثنياً :من اآلاثر:

-1ما ُروي أَن ابن مصبح كان يكتب املصاحف يف زمن عثمان -رضي هللا عنه -ويبيعها وال ينكر
عليه ذلك .املدونة .418/11

وقد رده ابن حزم أبن يف سنده عبد امللك بن حبيب وابن مصبح وطلق بن السمح وال يدري من هم
من خلق هللا ،وعبد اجلبار بن عمر األبلي وهو ساقط مل يدرك عثمان ،وأنه ليس يف األثر أن عثمان

رضي هللا عنه -عرف بذلك ،وال أحد من الصحابة. -2ما ُروي أَ هن عبد هللا بن عباس ومروان بن احلكم ُسئِال عن بيع املصاحف للتجارة فيها فقاال :ال

بيديك فال أبس به .أخرجه البيهقي .16/6
عملت
نرى أ ْن َجنعلَه َم ْت َجراً ،ولكن ما
َ
َ

وهذا األثر واضح الداللة .وقد انقشه ابن حزم أبن يف سنده بكري بن مسمار وهو ضعيف ،واحلارث
بن أيب الزبري وهو جمهول.

اثلثاً :من املعقول:

 -1أن الذي يباع هو القرطاس واملداد واألدمي إن كانت املصاحف جملدة ،وما عليها من حلية إن
كانت حمالة ،وهذا جائز ،وأما ما فيها من العلم فإنه ال يباع.

هذه هي األدلة اليت استدل هبا من أجاز بيع املصحف للمسلم دون بيعه لغري املسلم.
القول الثاين :أنه يكره بيع املصحف للمسلم.

وهبذا قال اإلمام الشافعي ،وهو الوجه الصحيح عند أصحابه ،واإلمام أمحد يف رواية عنه ،وهبا أخذ

بعض أصحابه.

واستدلوا على ذلك مبا يلي:

 -1ما رواه سامل بن عبد هللا بن عمر قال :كان ابن عمر مير أبصحاب املصاحف ،فيقول :بئس
التجارة أخرجه عبد الرزاق ( )14529والبغوي يف اجلعدايت ( )2245وابن حزم  46/9والبيهقي
.16/6
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 -2ما رواه عبد هللا بن شقيق ،قال :كان أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يكرهون بيع
املصحف أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( -104تفسريه) وابن حزم  45/9والبيهقي .16/6
 -3ما روي عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أنه كره شراء املصاحف وبيعها .انظر مصنف
ابن أيب شيبة  ،287/4وسنن البيهقي .16/6

وهذه اآلاثر واضحة الداللة.
والكراهة يف هذه اآلاثر كراهة تنزيه كما ذكر البيهقي ،حيث قال بعد روايته هلا :وهذه الكراهة على

وجه التنزيه تعظيماً للمصحف عن أن يبتذل ابلبيع أو يتخذ متجراً.
مناقشة هذه الداللة:

الوجه األول :أهنا أقوال وأفعال صحابة ،وهو خمتلف يف االحتجاج هبا .كيف وقد عارضت عموم

الداللة على إابحة البيع كما سبق يف أدلة أصحاب القول االول.
الوجه الثاين :ميكن محلها على ما إذا اختذت للتجارة ،أو بطريقة تؤدي إىل إهانته وامتهانه.

القول الثالث :أنه حيرم بيع املصحف للمسلم.

وهبذا قال اإلمام أمحد يف الرواية املشهورة عنه ،وهبا أخذ بعض أصحابة.

واستدلوا على ذلك آباثر الصحابة واملعقول:
أوالً :من آاثر الصحابة:

لوددت أن األيدي قطعت يف بيع املصاحف أخرجه
ما رواه سامل بن عبد هللا ،قال :قال ابن عمر:
ُ
سعيد بن منصور يف سننه ( -124تفسريه) وابن أيب شيبة  287/4والبيهقي .16/6

وجه االستدالل :ميكن توجيه االستدالل به أبن ابن عمر ذكر أنه يود قطع اليد يف بيع املصاحف.

والقطع عقوبة كبرية ال تكون إال على فعل حمرم ،فدل ذلك على حرمة بيع املصاحف.
مناقشة هذا الدليل :ميكن مناقشته مبا سبق من مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين.

اثنياً :من املعقول:

أن تعظيم املصاحف واجب؛ ألنه كالم هللا ،ويف بيعه إهانة وابتذال له فيحرم.

مناقشة هذا الدليل :ميكن مناقشته بعدم التسليم أبن يف بيع املصحف إهانة له مطلقاً ،بل إمنا يكون
ذلك إذا قُ ِ
ص َد به التجارة أو بطريقة تقتضي ذلك.
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الرتجيح :الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة -وهللا أعلم ابلصواب -هو القول األول القائل جبواز
بيع املصحف للمسلم .لقوة ما استدلوا به من عموم األدلة ،لكن ال جيوز أن يقصد ببيعه التجارة ،أو
يكون بطريقة تقتضي إهانته وابتذاله ،ملا يف ذلك من اإلخالل مبنزلته الشريفة.

مراجع لالستزادة:

فقه القرآن وخصائصه للدكتور فرج توفيق الوليد .ط .مطبعة الرشاد ببغداد.
املتحف يف أحكام املصحف ،للدكتور صاحل الرشيد .ط .مؤسسة الراين.
األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي ،للدكتور عبد العزيز احلجيالن .ط .دار ابن اجلوزي.
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بيع خدمة اإلنرتنت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1423/10/28هـ

السؤال

أعمل يف جمال شبكات الكمبيوتر ومن ضمن أنشطيت بيع أجهزة الكمبيوتر وعمل شبكة الربط وبيع
خدمة اإلنرتنت ملا يسمى مقاهي اإلنرتنت  internet coffeeوالسؤال ما هو احلكم الشرعي

لبيع خدمة اإلنرتنت ملثل هذه املقاهي واحلال أن كثرياً من هذه املقاهي يقوم على أتجري األجهزة

املتصلة ابإلنرتنت إىل األفراد وقد يكون منهم من يسيئ استخدام اجلهاز وذلك بعمل دردشة صوتية

 chatمع نساء أجنبيات ألغراض أغلبها غري شرعي وقد يكون منهم من يستخدم األجهزة واخلدمة
يف تصفح مواقع خارجة علماً ابن الضوابط القانونية الوضعية جترم فقط تصفح املواقع اخلارجة وهى
جترم وال تراقب مبعىن أن القانون مينع ولكن مل يضع اآللية واألدوات الالزمة ملنع تصفح مثل هذه

املواقع  ...وهل العمل يف بيع خدمة اإلنرتنت للشركات واهليئات واألفراد يف مثل هذه احلال كما

أسلفت حالل أم حرام؟ وما هي الضوابط الشرعية اليت جيب اتباعها للخروج من املخالفات يف مثل

هذه املهنة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
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األصل يف استخدام اإلنرتنت كسائر األجهزة اليت ينبين احلكم عليها حبسب استخدامها ،فإذا كان
األغلب يف استخدامه األمور املفيدة واملباحة حكم ابألغلب ،ابإلابحة واالستحباب ومن أساء فعليه

إمث إساءته ،فعمل اخلدمة للشركات التجارية واملؤسسات اخلريية واألفراد الذين يغلب على

استخدامهم املنفعة ال شيء فيه ،أما خدمة املقاهي اليت يغلب على املستخدمّي فيها االطالع على

املواقع السيئة -وهذا اندر -فال جيوز ،وقد حتدث العلماء عن حترمي أمور مباحة حال االستخدام

احملرم ومن ذلك بيع السالح زمن الفتنة أو البيض للمقامرين أو العنب ملن يصنع اخلمر وحنو ذلك،
وأما إذا جهل ذلك فاألصل حسن الظن ابآلخرين وأيخذ حكم األصل وهو اإلابحة ،وهللا أعلم.
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بطاقات التخفيض

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/7/9هـ

السؤال

بعض مكاتب تسويق العطور تطلب من العميل اشرتاكا حيصل مبوجبه العميل على ختفيض %20

على أال ميضي على العميل ستة أشهر دون أن يشرتي ،وإال يلغى االشرتاك ،فما حكم ذلك جزاكم

هللا خرياً؟ مع أن االشرتاك يكون مقابل مبلغ مادي.

اجلواب

هذه ما تسمى ببطاقات التخفيض اخلاصة ،إذ إن بطاقات التخفيض تنقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :بطاقة ختفيض عامة وهي اليت تقوم إبصدارها شركات الدعاية واإلعالن ،أو الشركات

السياحية ،ويستفيد منها العمالء عند جهات جتارية عديدة ،فهذه حمرمة وال جتوز ،وقد أفىت بتحرميها

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء ،إذ إن املنفعة اليت أتخذ جهة اإلصدار عليها مقابل ليست
مقدورة عليها ،وإمنا هي عند جهة أخرى ،وأيضاً قالوا أبن هذه املنفعة فيها غرر قد يتحصل عليها

وقد ال يتحصل.

القسم الثاين :بطاقات التخفيض اخلاصة وهي مثل ما ذكره السائل هنا ،فبعض العلماء أحلقها

ببطاقات التخفيض العامة وحكم عليها ابلتحرمي ،وقال :ألن املنفعة فيها غرر قد يشرتي وقد ال
يشرتي ،وبعض العلماء أجازها وبعضهم قيد اجلواز بشرطّي:
الشرط األول :أن تكون نسبة التخفيض معلومة.

الشرط الثاين :أن تكون املشرتايت حمدودة السلع.
اليت مثالً من مشرتايت كذا أو من مشرتايت كذا فلعل إذا توفر هذان الشرطان أن تكون ـ إن شاء
هللا ـ صحيحة.
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صورة من بيع العينة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/8/2هـ

السؤال

أان مشارك مع صاحب معرض للبيع ابلتقسيط ،عندما أبيع سيارة على زبون يشرتيها شريكي صاحب
املعرض من الزبون ويعطيه املبلغ دون علمي ،هل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذا العمل ال جيوز ،وهو من بيع العينة ،إذ إن بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن معّي مث يشرتيها البائع

نفسه أبقل من مثنها نقداً ،فنقول أبن هذا حمرم ،وبيع العينة دل على حترميه أحاديث كثرية منها قول

النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع وتركتم
اجلهاد سلهط هللا عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم" رواه أبو داود ( )3462وغريه من
حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -وكذلك أيضاً قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-وال

شرطان يف بيع" رواه الرتمذي ( )1234والنسائي ( )4611وأبو داود ( )3504من حديث عبد

هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  -محله ابن القيم على بيع العينة ،وأيضاً النهي عن بيعتان يف بيعة
محله ابن القيم على بيع العينة ،وكذلك أيضاً هذا هو الوارد عن الصحابة  -رضي هللا عنهم -
كعائشة وغريها ،وألنه دراهم بدراهم بينهما سلعة.
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هل هذا داخل يف (ال تبع ما ليس عندك) ؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
سؤايل هو :حنن جمموعة من التجار ،ونعمل يف جمال استرياد وبيع األقمشة الرجالية ،وعندما ترسل لنا

الشركات اليت نستورد منها األقمشة عينات أو مناذج من البضاعة اليت اشرتيناها منها لكي نعرضها
على الزابئن ،يقوم زابئننا بتثبيت واختيار األقمشة اليت تناسبهم ،وذلك يكون غالبًا قبل استالمنا

طبعا خنربهم أبن البضاعة مل
للبضاعة ،أي البضاعة إما تكون قيد الشحن أو مل تشحن بعد ،حنن ً

يوما إىل إن تصل إىل املرفأ أو إىل مستودعاتنا ،الكمية ،املواصفات ،ونوع
تشحن ،أو تبقى هلا ً 15

القماش الذي خيتاره زابئننا حمدد ومعلوم ،نتفق مع الزابئن على أن يتم التسليم يف اتريخ حمدد ،ويف

حال:

 -1أتخران عن التسليم حسب املوعد املتفق عليه ،لكالان اخليار يف إمتام البيع والتسليم واالستالم،
أو رفض ذلك من أحد الطرفّي أو كليهما ،بدون أي إلزام من قبلنا إبجبار املشرتين ابستالم البضاعة
أو أي تعويض يدفع من قبلنا إىل املشرتين بسبب التأخر يف التسليم.

 -2أن يكون هناك شروط أو شرط على كل من البائع واملشرتي يف حال حدوث أي أتخري يف موعد
تسليم البضاعة.

املطلوب معرفته:

 -1أي من احلالتّي املذكورتّي أعاله صحيح وموافق للشرع.
 -2ماذا تسمى كل حالة منهما يف الشرع؟
 -3وهل هااتن الطريقتان تندرجان حتت مبدأ (ال تبع ما ليس عندك؟)  .أفيدوان جزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:
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فإنه ال جيوز لإلنسان أن يبيع ما ال ميلكه كما دلت عليه النصوص الشرعية؛ ملا يف ذلك من إشاعة
النزاع واخلصومة بّي الناس ،والشرع الشريف أيمر مبنعهما وقطع دابرمها .وهذا األمر يُطبق على
مجيع العقود ،ومنها ما جاء يف السؤال ،وحكم العقد املسئول عنه ال خيلو من حالتّي:

احلالة األوىل :إذا كنتم قد اشرتيتم هذه األقمشة ودخلت يف ملككم وأصبحت حتت ضمانكم،
ولكنها قيد الشحن أو مل تُشحن بعد ،فإنه جيوز لكم بيعها وإن كانت مل تصل إليكم؛ ألنكم

صحيحا فجاز لكم بيعها .وإذا كان بيعكم لألقمشة بعد ملكها مل ًكا
اشرتيتموها وملكتموها مل ًكا
ً

شرعيًّا فما جاء يف الصورة األوىل املتعلقة ابخليار جائزةٌ؛ ألن لكل من الطرفّي احلق يف اشرتاط اخليار

مد ًة من الزمن ،وكذلك ما جاء يف الصورة الثانية فإنه جائ ٌز إذا كانت الشروط ال ختالف النصوص

الشرعية؛ ألن هذا من ابب الشروط يف البيع ،وهي جائزة؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
"املُسلِمون علَى ُشر ِ
وطهم" .رواه الرتمذي ( )1352وصححه .ومن الشروط اليت ال جتوز أن يُشرتط
ُ
زايدة السعر على املشرتي مقابل التأخري يف السداد؛ ألن هذا من ِّ
الراب.
احلالة الثانية :إذا كنتم مل متلكوا هذه األقمشة ،وإذا جاءكم من يرغب يف شرائها بعتموها عليه مث

سعيتم يف شرائها ،فإنه ال جيوز لكم هذا األمر؛ ألن هذا من بيع ما ال ميلكه اإلنسان ،والرسول صلى
هللا عليه وسلم قال حلكيم بن حزامِ َ :
س ِعن َدك" .رواه أصحاب السنن :أبو داود
"ال تَب ْع َما لَْي َ
( )3503والرتمذي ( )1232وابن ماجه ( )2187والنسائي (. )4613
وإذا كنتم ال متلكون هذه األقمشة فإنه ميكنكم التعامل بعدد من العقود الشرعية اليت حتقق
ٍ
لشيء من أحكام البيع اليت بيهنها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
مقصودكم وليس فيها خمالفةٌ

ومنها:
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سلَم ،وذلك أبن يتم التعاقد بينكم وبّي من يريد شراء هذه األقمشة على بيع
 -1التعامل ببيع ال ه
ٍ
موصوف منها ،ويُسلِّم املشرتي الثمن يف جملس العقد ،على أن يتم االتفاق على وقت التسليم
نوع ٍُ
ِ
ومكانه ،وبعد ذلك تسعون أنتم يف حتصيل األقمشة وجلبها من أماكن وجودها أو تصنيعها على
الصفة املشرتطة بّي الطرفّي ،وهذا العقد جائز كما دلت عليه النصوص الشرعية ،وإن كان من ابب

بيع ماال ميلكه اإلنسان إال أن الشارع رخهص فيه حلاجة الناس إليه ،ويف هذا العقد جيوز لكل من

الطرفّي اشرتاط بعض األمور الشرعية على الطرف اآلخر ،وجيب االلتزام هبا؛ ألن املسلمّي على
شروطهم.

 -2أن يكون بّي الطرفّي مواعدة على البيع والشراء يف وقت معّي ،حيث يَ ِع ُد البائع ابلبيع إذا
ِ
لزم بّي
ملك السلعة بثمن معّي ،ويَع ُد املشرتي بشرائها ابلثمن نفسه ،من غري أن يكون هناك عق ٌد م ٌ
الطرفّي ،ولكل من الطرفّي اخليار يف التعاقد أو عدمه وال ُجيرب أحدمها إبمتام التعاقد؛ ألن املواعدة
أديب ،فإذا ملك البائع السلعة مل ًكا شرعيًّا مث تعاقد مع
ليس فيها التز ٌام
حقيقي وإمنا هو التز ٌام ٌّ
ٌّ
الزما للطرفّي وأيخذ أحكام البيع املعروفة .والبيع ابملواعدة هبذه
املشرتي على البيع أصبح العقد ً

الصورة ال أبس به عند أهل العلم .وإذا متت املواعدة بّي الطرفّي على وقت معّي وأتخر البائع أو
املشرتي أو مل يتأخر أح ٌد منهما ٍ
فلكل منهما اخليار؛ ألن املواعدة ال إلزام فيها.

أما ما يتعلق ابلشروط على البائع أو املشرتي إذا أتخر أح ٌد منهما ،فإن كانت الشروط شرعية وكان

ط ابطلة؛ ألنه
املبيع مملوًكا للبائع فهي شروط صحيحة ،أما إذا مل يكن املبيع مملوًكا للبائع فإهنا شرو ٌ

ابطال فما بُين عليه من الشروط فهو
من ابب بيع ماال ميلكه اإلنسان املنهي عنه ،وإذا كان هذا البيع ً

ابطل ،ويُستثىن من ذلك ما لو مت التعاقد بّي الطرفّي على وجه السلم املذكورة صفته قريبًا ،فإن
ٌ

الشروط فيه صحيحة إذا كانت شرعيةً.
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وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مشروع هبة اجلزيرة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1424/11/7هـ

السؤال

نرجو من فضيلتكم أن تفتوان عن املشروع الذي ظهر حديثاً ،واخلاص بشركة (هبة اجلزيرة)  ،وهي
فكرة قريبة من فكرة شركة (بزانس) .

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه ،وبعد:

هذه الشركة تقدم نظامّي للعموالت:

للمسوق عن كل عميل يشرتي منتج الشركة (وهو أسطوانة
( )1نظام السمسرة :وهو  75رايالً
ّ
املسوق أن يشرتي هو هذا املنتج ليحصل على العمولة.
برامج قيمتها  500رايل) ،وال يلزم ّ

( )2نظام التسويق الشبكي :وهذا ميكن أن حيقق للمشرتك عموالت كبرية (تصل إىل  42500رايل)
املسوق منتج الشركة.
 ،وهذا يتطلب أن يشرتي ّ

أما التسويق من خالل السمسرة فهذا مشروع وال إشكال فيه ،أما التسويق من خالل النظام

الشبكي فهو حمرم؛ ألنه من امليسر والغرر احملرم شرعاً ،وقد سبق يف مناسبات كثرية بيان وجوه

التحرمي يف هذا النظام ،وما يتضمنه من املفاسد والتغرير ابآلخرين وأكل أمواهلم ابلباطل .وهللا أعلم.
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التبايع بعد أذان الصالة غري صالة اجلمعة
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/12/17هـ
السؤال

هل جيوز إبرام عقد بيع أو شراء وقت الصالة (أي بعد األذان) خالف اجلمعة؟ وما حكم العقد يف
هذه احلالة؟ وهل خيتلف احلكم يف حال كان أحد الطرفّي أو كالمها غري مسلم .أفتوان مأجورين.

اجلواب
النهي الذي ورد يتعلق بصالة اجلمعة بقول هللا  -جل وعال" :-اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة
من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع" [اجلمعة ، ]9 :فهذا النهي عن البيع خاص بصالة

اجلمعة ،أما غريها من الصلوات فيجوز عقد البيع أما إذا كان يشغل عن الصالة ويلهي عنها فشغله
عن الصالة غري جائز ،لكن هذا ال يؤثر على العقد بّي مسلمّي أو بّي مسلم وغريه ،فالعقد صحيح
وال إشكال يف ذلك.
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صفة بيع الشورت وحكمه
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

هناك بيع من البيوع يف سوق األسهم ويسمى بيع الشورت  short sellومثاله موضحاً كالتايل:
صفة بيع الشورت short sell

أنت تقرتض أسهم شركة ما من مسسارك ،فرضاً أسهم مايكروسوفت ،تقرتض  1000سهم

مايكروسوفت ويكون وقتها سعر السهم فرضاً  28دوالراً ،وتبيعها يف سوق األسهم بشكل مباشر؛

ألنك تتوقع أن سعر السهم سوف ينخفض ،وتقبض  28ألف دوالر يف حسابك نتيجة البيع ،ومن

مث عندما يصدق توقعك ،وينخفض سعر السهم إىل  24دوالراً فرضاً تقوم إبعادة شراء أسهم مايكرو
سوفت من السوق بـ  24ألف دوالر ،والفرق  4آالف دوالر هو مكسبك.

الرجاء توضيح شرعية التعامل مع هذا النوع من البيوع .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

عملية البيع على املكشوف ( )short sellingاملشار إليها تتكون من جزئّي:

( )1قرض من السمسار للعميل ابألسهم حمل التعامل.
( )2مث بيع السمسار هلذه األسهم نيابة عن العميل.

وهذا التعامل يتم من خالل حساب اهلامش ( ، )margin accountوحيتسب السمسار

فوائد على رصيد حساب اهلامش ،الذي ميثل يف هذه احلالة قيمة األسهم اليت مت إقراضها فاملعاملة يف

جوهرها قرض بفائدة ،وهذا راب بال خالف .وهللا أعلم.
انظر الروابط:
http://www.investopedia.com/university/shortselling/shorts

ellingl.asp

https;//us.etrade.com/e/t/estation/help?id=201010700
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إنتاج وبيع الطيور املهجنة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1426/08/29هـ
السؤال

أان أمارس جتارة الصقور منذ زمن ،وقد ظهرت يف السنوات القليلة املاضية صقور جديدة ،أتتينا من

اخلارج منتجة يف األسر عن طريق (التهجّي)  ،حيث يعمد أصحاب مراكز إنتاج تلك الطيور إىل

خلط فصائل خمتلفة من أنواع الصقور من بعضها ،يصل عددها يف بعض األحيان إىل خلط أربع

فصائل خمتلفة مع بعض؛ حىت يتم إنتاج فصيلة جديدة ختتلف -يف الشكل واللون والطبائع -عن

الفصائل الرئيسة الطبيعية اليت عرفناها حنن وأسالفنا من قبل.

وقد الحظت يف هذه الطيور املهجنة أموراً أريد معرفة احلكم فيها ،أختصرها فيما يلي:

 -1تكون يف هذه الطيور حاالت من الشراسة غري الطبيعية اليت جتعلها تقتل جملرد القتل وليس

للغذاء فقط ،وقد شهد إخوان لنا أهنا هتاجم بين جلدهتا من الصقور وحتاول قتلها ،كما شهد لنا
آخرون أبهنم فقدوا أحد هذه الطيور يف اخلالء ،مث وجدوه بعد فرتة وهو قد قتل كثرياً من الفرائس،

أيكل منها الرأس فقط ،ويرتك ابقي اجلسد ،وملا تتبعوا تلك احلالة غري الطبيعية وجدوا طريهم الذي
سبق أن أضاعوه هو املتسبب يف ذلك.
 -2توجد أنواع من هذه الطيور تنتج ،وقد أصاهبا العقم بسبب خلط األنواع املختلفة.

 -3خالل اإلنتاج خيرج عدد من تلك الطيور وقد أصيبت بتشوهات أو خلل عقلي يعيبها ،فيعمد
أصحاب تلك املراكز اليت تنتجها إىل (إتالفها) ؛ حيث ال تكون ذات جدوى اقتصادية.

 -4متوسط أعمار تلك الطيور يعادل نصف متوسط عمر الصقور الطبيعية.

اجلهاز املناعي يف تلك الطيور يكون ضعيفاً على األغلب ،مما يتسبب يف سرعة إصابتها ابألمراض،

كما قد عزا بعض العلماء أن بعض األمراض اليت ظهرت حديثاً هي بسبب عمليات اخللط بّي

الفصائل املختلفة.
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 -5يكاد يكون هناك إمجاع بّي مجيع الدول املنتجة لتلك الطيور على أنه مينعاً منع اباتً إطالق سراح
هذه الطيور يف اخلالء ،أو تركها ختالط احلياة الطبيعية؛ نظراً ملا قد تسببه من تلوث بيئي.
سؤايل على ثالثة أقسام كما يلي:

 -1ما حكم القيام إبنتاج مثل هذه الطيور ،أو املسامهة املالية يف مراكز إنتاجها؟
 -2ما حكم االجتار يف هذه األنواع بعد أن تصل لدولنا بيعاً أو شراء؟

 -3ما حكم استخدام هذه الطيور خصوصاً إذا علم أن هواية الصقارة مل تعد سوى هواية للرتفيه،
وليست لسد الرمق كما كان يف املاضي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أخي السائل الكرمي -حفظه هللا -لقد اطلعت على سؤالك واستفسارك عن حكم املتاجرة،

واستخدام الطيور (الصقور) املهجنة اليت تتغري أشكاهلا وطباعها نتيجة التدخل يف تغيري (اجلينات)

عن الصقور العادية ،فأقول:
أوالً :ال جيوز إنشاء أو املسامهة يف املراكز املالية لتهجّي وتغيري جينات الطيور -كالصقور -ما دام

ذلك التهجّي يغري من طباعها إىل احلال األسوأ كشراسة الصقر وحنوه ،وأكله لصيده وقتله ملثله ،أو

إحلاقه الضرر ابلتشويه وحنو ذلك.

والدليل على عدم جواز الدخول يف هذه املراكز املالية عامة النصوص الشرعية ،كحصول الضرر

العضوي للطري ،مع تقصد ضرر اإلنسان لآلخر ،وملا يف ذلك من الغش والتزوير والكذب على
العامة الذين ال يدرون عن حقيقة هذا الطري املباع (اهلجّي) .
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ومن األدلة الشرعية قوله تعاىل" :وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً
من أموال الناس ابإلمث وأنتم تعلمون" [البقرة ، ]188:وحديث الرسول –صلى هللا عليه وسلم:-
"ال ضرر وال ضرار" أخرجه أمحد ( ، )2865وابن ماجة ( . )2341وقوله صلى هللا عليه وسلم يف
احلديث اآلخر" :من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم ( ، )101وقوله –صلى هللا عليه وسلم" :-كل

جسد نبت من سحت فالنار أوىل به" أخرجه الرتمذي ( )614وغريه ،إىل غري ذلك من النصوص
الشرعية ،وملا يف ذلك من تغيري خللق هللا.

اثنياً :البيع والشراء يف هذا النوع من الطيور األصل فيه احلل واجلواز؛ ألنه كالسلعة املقلدة أو الرديئة
مع اجليدة ،فيتعّي بيعهما على حقيقتهما ،وإذا استفصل الزبون من البائع وجب عليه شرعاً أن يبّي

العيب ،وإذا سكت املشرتي أو كان عارفاً ابلعيب فال شيء حينئذ على البائع .ومعلوم أن الناس

يتفاوتون يف رغبتهم لنوع وشكل السلعة ،كما ختتلف قدرهتم على القيمة يف شراء السلعة.

والشرع ال يلزم الناس كلهم أبن يشرتوا السلعة اجليدة أو املتوسطة أو الرديئة ،بل لكل سلعة مثنها،
وإمنا جعل الشرع اخليار أبنواعه (كخيار العيب والغَب ،إذا تبّي للمشرتي أن السلعة فيها عيب أو

زايدة فاحشة يف الثمن وجب الرد ،ومع هذا فإين أنصح إلخواين املسلمّي عدم تعاطي هذا النوع من

السلع املباعة؛ ليبتعدوا عن الشبهة ،وليأخذوا ابألحوط؛ لقوله –صلى هللا عليه وسلم ... " :-فمن

اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات -أي عن علم ومعرفة -وقع يف احلرام

كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه".

()316/8

اثلثاً :استخدام الصقارين هذا النوع من الطيور املعدلة جيناهتا للمتعة األصل فيه احلل واجلواز ،ما مل

تصرف هذه اهلواية صاحبها عن الطاعة ،كالصالة أبن يؤخرها أو يقدمها عن وقتها ،أو تصنييع أمور

البيت واألوالد مبتابعة الصيد ،فحينئذ يكون من اللهو احملرم شرعاً .وجاء يف حديث ابن عباس -
رضي هللا عنهما -مرفوعاً" :من سكن البادية جفا ،ومن اتبع الصيد غفل" .أخرجه أبو داود

( )2859والرتمذي ( )2256والنسائي ( . )4309وهللا أعلم.
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الشراء ابلتقسيط من البنوك
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1424/11/14هـ
السؤال

لقد قمت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك ،حيث قمت أان ابلبحث عن السيارة ،مث اتفقت مع

صاحب املعرض على السعر ،مث ذهبت إىل البنك وأكملت األوراق ،وطلب البنك أن أييت صاحب
املعرض ،أو من ينوب عنه إلكمال اإلجراءات ،واستالم قيمة السيارة البالغة ( )63000رايل ،فتم

ذلك ،وأحضرت كاتب املعرض إىل البنك مع أحد الزمالء إلكمال اإلجراءات ،ومت بيع السيارة

للبنك ،وهذا على حد علمي ،حيث إين مل أوقع أية أوراق للمعرض تفيد بشرائي للسيارة منهم ،ومت
بناء على أمر البنك للمعرض تسليمي السيارة على أن أسدد للبنك مبلغ ( )1449رايل ملدة 5
ً

سنوات ،ومت ذلك ،وتسلمت السيارة من املعرض ،وركبتها ،وقمت ابلدوران هبا يف املعرض ،مث عدت

إىل صاحب املعرض لبيعها ،فبعتها له مببلغ ( )61000رايل ،مث قمت بعد فرتة بشراء سيارة أخرى

من مدينة أخرى ،ودفعت قيمتها نقداً ( )59000رايل من قيمة السيارة األوىل وأكلت وشربت

واشرتيت ابلباقي.

سؤايل هل يف هذه الطريقة من البيع والشراء راب ،وما احلل جزاكم هللا خرياً؟.
اجلواب
هذه املسألة تسمى عند الفقهاء املعاصرين "بيع املراحبة لآلمر ابلشراء" ،ويظن بعض طلبة العلم أن
هذه املسألة من املسائل احلادثة يف هذا الزمان ،واحلقيقة أن هذه املسألة معروفة عند الفقهاء

املتقدمّي ،فقد تكلم فيها حممد بن احلسن الشيباين ،كما يف كتاب (احليل)  ،وكذا املالكية يف كتبهم،

وكذا اإلمام الشافعي يف كتابه (األم) والعالمة ابن القيم يف كتابه العظيم (إعالم املوقعّي)  ،وبعض
وجوزها ابن القيم -رمحه هللا -بشروطها املعتربة اليت سنذكرها -إن شاء هللا -خالفاً
احلنابلةّ ،
للمالكية وبعض الفقهاء املعاصرين ،حيث منعوا ذلك.
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التورق ،والفرق بّي البيعتّي هو أن السلعة يف مسألتنا وهي "بيع
وهذه املسألة ختتلف عن مسألة ّ

املراحبة لآلمر ابلشراء" ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل ابلتقسيط.

التورق فإن البائع ميلكها أصالً ،ومل يشرتها ألجل أن يبيعها على العميل بزايدة الثمن
أما مسألة بيع ّ

ألجل األجل ،هلذا اتفق األئمة األربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزايدة الثمن ألجل األجل ،سواء

التورق ،أو أبقاها عنده لالستعمال ،مع أن
ابعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة ّ

يف املسألة خالفاً أيضاً ،والشروط املعتربة لصحة بيع املراحبة ،هي كاآليت:

الشرط األول :أاله يبيع املصرف (البنك) السيارة ،أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حىت تدخل
السيارة املأمور بشرائها يف ملكية املصرف (البنك) وتدخل يف ضمانه ،وحيصل القبض الشرعي من

البنك مع صاحب املعرض.

وعلة الشرط :هو حىت ال يدخل البنك يف بيع ما ال ميلك ،وقد روى أهل السنن وأمحد من طريق

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال حيل سلف وبيع ،وال
شرطان يف بيع ،وال ربح ما مل يضمن ،وال بيع ما ليس عندك" انظر مسند أمحد ( ، )6671وسنن

أيب داود ( ، )3504وجامع الرتمذي ( ، )1234وسنن النسائي ( ، )4611وسنن ابن ماجه

( . )2188صححه الرتمذي ،وابن خزمية ،وروى اخلمسة أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النيب
-صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال تبع ماليس عندك"انظر مسند أمحد ( ، )15311سنن أيب داود

( ، )3503وجامع الرتمذي ( ، )1232وسنن النسائي ( ، )4613وسنن ابن ماجة ()2187
وقال الرتمذي :حسن صحيح.
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وعلى هذا فإذا متت املبايعة بّي البنك والعميل على شراء السيارة أبقساط معلومة قبل أن ميلكها
كان بيعاً حمرماً ،ومثل ذلك أيضاً أن يتصل البنك على صاحب املعرض  -الذي وجد العميل السيارة
عنده ـ فيقول البنك لصاحب املعرض :احجز السيارة الفالنية ،مث بعد ذلك يربم مبايعته مع العميل،

فكل هذا بيع غري صحيح؛ ألن السيارة مل تدخل يف ملك البنك.
ملزم ابلشراء قبل متلك البنك للسيارة من صاحب
الشرط الثاين :أاله يتم بّي البنك والعميل وع ٌد ٌ
املعرض ،وأاله يدفع العميل ماالً قبل متلك البنك للسلعة ،وأاله يشرتط البنك على العميل أنه يف حالة
نكوله يف صفقة البيع وعدم االلتزام ابلشراء من البنك ،فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرر

البنك من آاثر النكول عن الوفاء ابلوعد ،فكل ما سبق داخل يف بيع ما ال ميلك؛ ألن الوعد امللزم

سر ذلك الشافعي -رمحه هللا -يف تفسريه ألحكام القرآن ،وكذا
هو حبد ذاته عقد ومعاهدة ،كما ف ه
أمحد ،كما نقله أبو العباس ابن تيمية يف (القواعد النورانية) .

وليس هذا الوعد داخالً يف حكم الوعد امللزم والشرط اجلزائي الذي تكلم فيه املعاصرون؛ ألن

الشرط اجلزائي ،أو الوعد امللزم مشروط جوازه أبمرين:
األول :أاله يكون الدخول يف الوعد امللزم الذي فيه أثر مايل يرتتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع،

مثل بيع ما ال ميلك.

الثاين :أال يكون الشرط اجلزائي ،أو الوعد امللزم الذي فيه أثر مايل يف العقود اليت يكون االلتزام

اشرتط الشرط اجلزائي يف التأخري عن سداد
األصلي فيها ديناً ،ألن هذا من الراب الصريح ،فعليه إذا ُ
األقساط ،فهو من الراب.

أما لو مت بّي البنك والعميل وع ٌد غري ملزم ،ولو اشتمل الوعد ابلشراء على نسبة الربح بّي الطرفّي،
وعدد األقساط ومعلوميتها ،وحيدد فيه السعر للسلعة ،أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض

الضماانت الشرعية اليت تراها فكل هذا ال أبس به.
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الشرط الثالث :أاله يكون بيع املراحبة ذريعة للراب ،أبن يقصد املشرتي احلصول على املال ،ويتخذ
السلعة وسيلة لذلك ،كما يف بيع العينة أبن يبيعها املشرتي بعد ذلك على البائع بسعر أقل حاالً،
فهذا من احملرم؛ لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن بيعتّي يف بيعة ،كما عند أهل السنن بسند
جيد من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -انظر سنن أيب داود ( ، )3461وجامع الرتمذي
( )1231وسنن النسائي (. )4632

ٍ
مصرف معّي
وهبذا التفصيل  -الذي أراه من األمهية مبكان؛ لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من
 -فيجب على طالب الشراء أن يتثبت من تطبيق املصرف هلذه الشروط ،مع العلم أن بعض البنوك

ال متلك السيارة أصالً ،ال قبل إبرام عقد املراحبة مع العميل وال بعده ،بل تكتفي ابالتصال على

صاحب املعرض للتأكد من صحة البياانت اليت أتى هبا العميل ،فإذا تبّي للبنك صحة ذلك أبرم مع
العميل عقد املراحبة ،مث أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة اليت حددها املعرض مكتوابً ابسم العميل،
مث يقوم العميل بصرفه ،وإعطائه صاحب املعرض ،فهذا هو الراب اجللي احملرم الذي أمجع أهل العلم

على حترميه ،وأنه إيذان حبرب من هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم.-

إذا تبّي هذا ،فإن السائل مل يوضح يف سؤاله ،هل البنك أبرم معه َع ْق َد مواعدة ابلشراء ،وما نوع هذا

الوعد؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع مبوجبه العميل مبلغاً مالياً أو حنوه  -كما سبق تفصيله فإن ذلك
حمرم؛ ألنه داخل يف بيع ما ال ميلك ،إال أنه إذا متّ البيع هبذه الصفة ،ومل خيُ ّل العميل ابلتزامه ،فإن

العقد يكون صحيحاً ،ويكون هذا الشرط -أعين به :الوعد امللزم أو الشرط اجلزائي -ابطالً والعقد

صحيح.

وأبو العباس ابن تيمية -رمحه هللا -قد ذكر أن العلة يف بيع ما ال ميلك اإلنسان هو ألجل عدم

القدرة على التسليم ،فإذا وجد التسليم بع ُد فاملرجو أن تكون املعاملة صحيحة مع اإلمث ،فالواجب

حينئذ التوبة ،وهللا أعلم.
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ويظهر أيضاً من سؤال السائل أن البنك بعدما أبرم عقد البيع مع كاتب املعرض -وهو الوكيل

لصاحب املعرض -مل يقبضها القبض الشرعي إببرام عقد املبايعة مع العميل بعد املبايعة مع صاحب

املعرض ،ومل يتسلمها البنك من املعرض ،وهذه العملية داخلة يف مسألة بيع السلعة قبل قبضها،
وحنن قد ذكران أن من شروط بيع املراحبة أاله يبيع البنك السلعة للعميل طالب الشراء إال بعد قبضها
القبض الشرعي ،ودخوهلا يف ضمانه ،وهذا هو مذهب ابن عباس -رضي هللا عنه -وزيد بن اثبت،

وأيب حنيفة ،والشافعي ،ورواية عن أمحد ،وهو اختيار أيب العباس ابن تيمية -رمحه هللا ،-وهو :أن
النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عام يف كل السلع ،واخلالف يف هذه املسألة مشهور ومعروف،

ص هرف هبا وال يستطيع
حيث إن السائل قد أبرم العقد مع اجلهالة يف احلكم ،والسلعة بيعت وتُ ُ

إرجاعها.

فالذي يظهر -وهللا أعلم -صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع ملثل ذلك؛ ألن النهي ليس عائداً
على ذات العقد ،وال على صفة الزمة ابلعقد ،وكل ما كان النهي كذلك فالنهي ال يقتضي الفساد -

وهللا أعلم -كما هو مذهب الشافعية ،واحلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة.

مث إن بيع الشخص (العميل) السيارة اليت قبضها من املعرض على نفس صاحب املعرض ال أبس به؛
ألهنا ليست من ابب العينة على الصحيح -إن شاء هللا-؛ ألن املعرض ليس هو البائع على العميل،
وإمنا هو ابئع على البنك ،مع أن األحوط خروجاً من الشبهة أاله يبيعها على صاحب املعرض لقوله -
صلى هللا عليه وسلم" :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" أخرجه الرتمذي ( ، )2518وهللا أعلم.
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يقرضهم على نضج زرعهم
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

أعمل يف جتارة احلبوب ،وأيتيين املزارعون يف طلب األموال حلّي نضج زرعهم ،وبعضهم يشرتط على
نفسه أن يعطيين بسماحة نفس حبوبه أبقل من السعر يف وقت حصاده بعض الشيء ،فهل هذا

حالل أم حرام؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

سلم ،وذلك أبن تعطيهم ماالً على أن يعطوك كذا وكذا من
الطريق الصحيح يف هذا هو طريق ال ه

الزرع ،فتتفق أنت وإايهم على أن تعطيهم كذا وكذا من النقود ،على أن يعطوك كذا وكذا ،من الزروع
حىت ولو كانت هذه الزروع زائدة على ما يشرتى به هبذه النقود ،ولو كان هذا الزرع حاضراً هذا هو

الطريق الصحيح؛ حلديث ابن عباس -رضي هللا تعاىل عنهما :-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال" :من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ،ووزن معلوم إىل أجل معلوم" رواه البخاري

( )2241ومسلم ( ، )1604وأما كونك تعقد على زروع معينه مل يبد صالحها وتشرتيها منهم

فنقول أبن هذا حمرم وال جيوز؛ ألن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" -هنى عن بيع الثمر حىت يبدو
صالحه" رواه البخاري ( )1487ومسلم ( )1536من حديث جابر  -رضي هللا عنه  -ويف لفظ
"هنى عن بيع احلب حىت يشتد" رواه أبو داود ( )3371والرتمذي ( )1228وابن ماجة ()2217

من حديث أنس  -رضي هللا عنه  .-ولكن عليك العقد على قدر معّي من احلبوب مقدر بنوعه
وكيله أو وزنه يسلمونه لك مقابل املال الذي تدفعه .وهللا أعلم.
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صورة جديدة من بيع الدهين
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

السالم عليكم ،وبعد:

توجد عندان يف مانشسرت يف هذه األايم شركات عملها شراء دينك من الشركة الدائنة على أال يكون

الدين أقل من عشرة آالف دوالراً ،وتربأ ذمتك من الشركة األوىل ،بل وينخفظ دينك بنسب قد

تصل للنصف وأكثر ,ولك فرتة مساح من دفع الفوائد! إذا دفعت األقساط يف وقتها ,إال أهنم

يضيفون للمبلغ بعد ختفيضه مبالغ بسيطة تصبح من أصل الدين يسموهنا أجرة املفاوضات مع

الشركة األوىل لتخفيض دينك ،وإبراء ذمتك.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

فإن بيع الدين ابلصورة املذكورة حمرم؛ ألنه بيع نقد بنقد من جنسه ،ومن شروط صحة بيع النقد
جبنسه ،التساوي ،والتقابض يف احلال ،وكال هذين الشرطّي مل يتحققا يف هذه املبايعة؛ ألن الشركة

اليت تشرتي الدين تشرتيه عادة نقداً بثمن أقل من قيمته املؤجلة ،فهنا اختل شرط التساوي ،كما أهنا

تدفع الثمن حاالً للشركة الدائنة األوىل ،مث حتصل على مثنه مقسطاً (مؤجالً) من الشخص املدين،
وهنا اختل شرط التقابض يف احلال ،وقد قال -عليه الصالة والسالم" :-الذهب ابلذهب راب إال

هاء وهاء ،والفضة ابلفضة راب إال هاء وهاء" ،يعين يداً بيد ،انظر ما رواه البخاري (، )2134

ومسلم ( )1586من حديث عمر-رضي هللا عنه ،-وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تبيعوا
الذهب ابلذهب إال مثالً مبثل ،وال تُ ِش ُّفوا  -أي تزيدوا -بعضها على بعض ،وال تبيعوا الفضة ابلفضة
إال مثالً مبثل ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائباً بناجز" رواه البخاري (، )2177

ومسلم
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( )1584من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -ومن املعلوم أن األوراق النقدية املعاصرة
هلا حكم الذهب والفضة كما ذهب إىل ذلك عامة العلماء املعاصرين ،الشرتاكها معها يف العلة وهي
الثمنية.

ولو قامت الشركة الدائنة ببيع الدين على شركة أخرى بدون طلب املدين فال حرج عليه يف هذه

احلال -إن شاء هللا -ألنه مل يشرتك يف هذه املعاملة احملرمة ،وأي خصم حيصل عليه من جراء ذلك
فال حرج عليه فيه ،وأما الزايدة فإهنا حمرمة حىت ولو قالوا إهنا أجرة املفاوضات ،إذ ال ينبغي أن يكون
منه أي إعانة على إمتام هذه املعاملة ,وهللا أعلم.

()325/8

هل هذا من بيع ما ال ميلك؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/04/18هـ

السؤال

ما احلكم عندما يشرتي رجل مين بضاعة بثمن معّي ،وقد ال يكون بعض البضاعة موجوداً عندي،

وأان أقوم أبخذ الثمن منه كامالً ،مث أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك ألخذ بضاعته ،فهل يدخل يف
هذا بيع ما ال منلك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حىت نقوم بنشره .وهللا أسأل لكم التوفيق والسداد.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلىآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فقد روى الرتمذي ( )1232والنسائي ( )4611وأبو داود ( )3503وابن ماجة ( )2187من
حديث حكيم بن حزام  -رضي هللا عنه  -قال :قلت اي رسول هللا :أيتيين الرجل يسألين من البيع ما

ليس عندي فأبيعه منه مث أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى هللا عليه وسلم" :ال تبع ما ليس عندك".
وللعلماء أقوال يف معىن احلديث ،أظهرها ،وهو الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،أن
قوله عليه السالم" :ما ليس عندك" أي ما ال تتيقن القدرة على تسليمه أو ال يغلب ذلك على

ظنك .فإذا ابع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشرتيها من السوق ،فقد ال تكون متوفرة ،أو
قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي ابع به ،فيتضرر إما البائع أو املشرتي( [ .زاد املعاد

. ] )812-807/5

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر ،أي ليست يف متناوله ،وليست حتت تصرفه

ال حقيقة وال حكماً ،فال جيوز له بيعها .والبديل يف هذه احلالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من
توافر السلعة ومن مثنها ،فإن رغب العميل بعد ذلك يف الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة يف متناول التاجر ،ولو من متجر آخر ،وكان متيقناً من الثمن ،فالسلعة يف هذه

احلالة تعترب عند التاجر حكماً ،فال يدخل بيعها يف النهي النبوي ،وهللا أعلم.

()326/8

بيع التمر قبل أن حيمر أو يصفر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1426/01/13هـ

السؤال

علما أنه راض بذلك
ما حكم بيع التمر قبل أن حيمر أو يصفر وهو يف النخل ملن يستفيد منه؟ ً

ويرغب بذلك ليشرف هو بنفسه على سقيه وريه حىت ينضج.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

بيع الثمار قبل بدو صالحها حمرم وابطل؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت

يبدو صالحه .أخرجه البخاري ( )2184ومسلم ( . )1534وهنى عن بيع الثمار حىت تَـ ْزُه َو ،قال:

ار" .أخرجه البخاري ( )2197ومسلم ( ، )1555ولكن يستثىن من ذلك ما إذا
ص َف ُّ
"حي َم ُّ
َْ
ار أ ْو يَ ْ

ابعها مع أصلها ،فإنه ال أبس ،فإذا ابع النخيل وعليه مثار ،أو ابع األرض مع النخيل وعليها مثار

فإنه جيوز له والبيع صحيح.

واملسألة الثانية :إذا ابعها ملن يقطعها وينتفع هبا يف احلال ،كأن يقطعها وجيعلها عل ًفا للبهائم فيقطعها

يف حاهلا ،فإن هذا جائز .وهللا أعلم.

()327/8

شركات التقسيط والتملك الصوري
اجمليب إبراهيم بن مهنا املهنا
مدير قسم التوعية اإلسالمية جبهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين جبدة

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1426/01/03هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
اشرتيت جهاز كمبيوتر من شركة أقساط ،وهذه الشركة ال متتلك هذه السلعة ،بل تتفاوض معك

على السعر واألقساط ،مث تتملكه ابألوراق فقط ،أي ال أتيت به إىل مقرها ،وعلمت اآلن أن هذا
خريا.
الوضع ال جيوز .ماذا علي أن أفعل ،هل أبيع هذا اجلهاز؟ أفيدوين جزاكم هللا ً
اجلواب

إذا كانت الشركة مل تتملك اجلهاز إال بعد متام العقد وقبض جزء من الثمن فإن هذا البيع ال يصح
ألن الشركة ابعت ما مل متلك ،وهو من البيوع املنهي عنها ،أما إن كانت الشركة قد تفاوضت معك

تفاوضا غري ملزم ،وال يرتتب عليه أي أثر من آاثر البيع ،مث متلكت اجلهاز ،وقامت إببرام عقد البيع
ً

بعد متلكه فالبيع على هذه الصورة صحيح ،وترتتب أاثره عليه فإن كان ما مت بينك وبّي الشركة على

الصورة األوىل وال ميكنك إعادة اجلهاز إىل الشركة ألهنا ال تتقبل منك ذلك فما عليك إال التوبة

واالستغفار؛ ألن ما وقع لك وقع بسبب اجلهل يف احلكم ،ونسأل هللا أن يعفو عنا وعنك ،وأوصيك
ابحلرص على طلب العلم والسؤال عما جتهل.

()328/8

بيع الذهب عيار ( )21بـ عيار ()18
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1425/12/20هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل اي شيخنا -ابرك هللا فيك -أسأل عن عبارة يف إحدى املتون العلمية الفقهية( :ال جيوز بيع
الرطب من الشيء بيابسه وال خالصه مبشوبه)  .فهل يدخل يف عدم بيع الذهب  21مع الذهب

18؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()329/8

املال الربوي إذا بيع جبنسه فإنه يشرتط التساوي ،وال يتحقق التساوي إال إذا بيع الرطب ابلرطب،
واليابس ابليابس ،وهلذا هنى النيب صلى هللا عليه وسلم -عن املزابنة ،واملزابنة هي :بيع الرطب على

رؤوس النخل ابلتمر اليابس .أخرجه البخاري ( )2186ومسلم ( . )1546ويف حديث سعد بن أيب

ص
وقاص ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن بيع الرطب ابليابس ،فقال" :أَيَـ ْنـ ُق ُ
ِ
س؟ " .قالوا :نعم .فنهى النيب صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك .أخرجه أبو داود
ُّ
الرطَ ُ
ب إذا يَب َ
أيضا -اخلالص
( )3359والرتمذي ( )1225وابن ماجه ( )2264والنسائي ( . )4545وكذلكً -

ابملشوب ال جيوز ،فلو كان عندان ّبر خالص ،وب ّر مشوب بشعري ،فإن هذا غري جائز ،أما ابلنسبة لبيع
الذهب ابلذهب فهذا من ابب بيع اجلنس ابجلنس ،عيار إحدى وعشرون مع عيار مثانية عشر ،أو

مثال مبثل
أربعة وعشرين ،هذا اجلنس واحد ،وإمنا اختلف النوع ،فيصح البيع ،لكن البد أن يكون ً

بواي مثل الذهب جبنسه،
ابلوزن ي ًدا بيد ،فالقاعدة أنه إذا احتد اجلنس الربوي ،يعين :ابدلنا ر ًّ

والدوالرات جبنسها ،والرايالت السعودية جبنسها ،والشعري جبنسه ،واللَب جبنسه  ...إخل ،فإنه يشرتط
شرطان :الشرط األول :التساوي .والشرط الثاين :احللول والتقابض .أما ابلنسبة ملا هو اجلنس

الربوي الذي إذا بُدل جبنسه فيُشرتط له الشرطان السابقان ،فنقول :املال الربوي يشمل على أمرين:

األول :ما كان مثنًا لألشياء.

الثاين :كل مطعوم مكيل ،وكل مطعوم موزون .وهللا أعلم.

()330/8

يدفع هلم ماالً حىت ال يدخلوا املزاد فيزايدوا عليه
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1426/02/04هـ
السؤال

سؤاالن يرتبطان ببعضهما:

األول :ما حكم البيع عن طريق املزاد ،وهو أن يعرض الشيء املباع ويتزايد الناس يف السعر إىل أن
يصلوا لسعر ال ميكن ألحد أن يزيد عليه ،فيأخذ صاحب أعلى سعر الشيء املباع ،وىف هذه الطريقة

شرعا؟
قد تتزايد أسعار األشياء جملرد التنافس واالحتكار ،فما صحة هذا البيع ً

الثاين :وبفرض صحة هذا البيع عن طريق املزاد ،فبعض الناس يعطي للراغبّي يف دخول املزاد مبالغ
مالية حىت ال يدخلوا فال يتزايد عليه السعر ويسمى هذا (تعريق) فما املوقف الشرعي هنا من اآلخذ

وشكرا.
والعاطي ،وهل جيوز أخذ هذه املبالغ وعدم الدخول؟ أرجو اإلفادة منكم،
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أما السؤال األول فجوابه :أنه ال حرج من هذا التزايد إال أن يزيد يف السلعة وهو ال يريد الشراء،
ش املنهي عنه -صحيح البخاري ( )2142وصحيح مسلم (- )1516ومثله إن كان
هج ُ
فهذا هو الن َ
يريد احتكار السلعة على الناس والتضييق عليهم فيها ،فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن

االحتكار -صحيح مسلم (. )1605

وأما السؤال الثاين فجوابه :أن هذا العمل ال جيوز؛ ملا فيه من اإلضرار بصاحب السلعة ،وقد قال
ضرر وَال ِ
ض َر َار" .أخرجه أمحد ( )2865وابن ماجه ( . )2341وما
صلى هللا عليه وسلمَ :
"ال َ َ َ َ
أيخذه من هذا العمل فهو سحت وكسب خبيث .وهللا أعلم.

()331/8

بيع جواالت الكامريا والبلوتوث
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها
التاريخ 1426/01/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اشرتيت جوال (الباندا) منذ فرتة بسعر مرتفع ،واآلن مل أعد أحتاجه ،وأعلم أين إذا بعته ألحد

احملالت اليت ترحب بشرائه فسوف يستعمله أحدهم استعماال سيئاً ،كتبادل األفالم اإلابحية وما شابه
ذلك ،فاحرتت ماذا أفعل به هل أكسره وأرميه ،أم أبيعه وأستفيد من نقوده؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيوز لك بيع هذا اجلوال ولو كان بعض من يقتنيه يستخدم شيئًا من خدماته وتقنياته يف احلرام؛ ألن

هذه التقنية واخلدمة مباحة يف أصلها ،وال يصح أن توصف ابحلرمة ما مل تكن هي حراماً يف ذاهتا ،مث

إهنا خدمة وتقنية ملحقة ابجلوال ليست مستقلة حىت يقال إنك قد أعنت من اشرتى هذا اجلوال على

تبعا ما ال جيوز استقالالً ،والذي ال يشك
احلرام .فاحلقيقة أهنا مضافة مضمنة يف جهاز اجلوال وجيوز ً
أحد يف جواز بيعه مع علمنا أن بعض من يشرتيه يشرتيه للمعاكسات اهلاتفية ،فهل قال أحد بتحرمي

بيع اجلوال ألجل هذا؟!

أما إتالف اجلوال خشية أن يكون يف بيعه إعانة على اإلمث فهو إتالف للمال وتضييع له ،والشرع قد

هنى عن إتالف املال .ومل أيمر إبتالف شيء منه إال ما كان حر ًاما يف نفسه كاخلمر.

جائزا ملرة
مث إن اجليل القادم من اجلواالت سيكون غالبها ً
مزودا هبذه التقنيات ،فهل سيكون بيعها ً
واحدة؟! أي تشرتى جديدة مث ال تباع مستعملة!

فبع هذا اجلوال ،واستفد من مثنه ،أو أهده إن شئت.
ْ

()332/8

زايدة يف مثن السلعة مقابل الضمان
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1425/12/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما احلكم يف شراء بضائع توضع عليها زايدة يف قيمتها مقابل الضمان وإصالح واستبدال املنتج

خالل فرتة حمددة إذا حصل فيها شيء مثل العطل أو السرقة أو اخللل الفين وما شابه ذلك؟ أال
يكون يف ذلك دفع مبلغ حمدد مقابل مقدار جمهول من اخلدمات؟.

اجلواب

احلمد هلل:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال حرج إن شاء هللا يف دفع الزايدة مقابل الضمان على اخللل الفين حّي الشراء ،ألن هذا الضمان

يتعلق جبودة املنتج وسالمته ،فيكون اتبعاً للشراء .أما ضمان السرقة فهذا ال عالقة له جبودة املنتج

ألنه انتج عن تصرف طرف اثلث ال صلة له ابلبائع ،فهو يدخل يف ابب التأمّي التجاري ،وهو ممنوع
شرعاً.
وهللا أعلم.

()333/8

بيع حق االختصاص

اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/البيوع املنهي عنها

التاريخ 1426/09/08هـ
السؤال

أريد من فضيلتكم إعطاء حملة كاملة عن بيع االختصاص ،حكمه وأمثلة عليه وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فحق االختصاص هو شيء خيتص مستحقه ابالنتفاع به ،وال ميلك أحد مزامحته فيه ،مع أن صاحبه

ال ميلك العّي املنتفع هبا.
مثال ذلك :أماكن البيع اليت يف السوق ،إذا حدد مكان معّي إلنسان ،كأن يتقدم إىل بلدية املدينة

طالباً البيع يف هذا املكان ،فتحدد هذا املكان له من دون أن أتخذ منه مقابالً ،فإن هذا اإلنسان

خيتص ابالنتفاع هبذا املكان دون غريه ،وال ميلك أحد أن ينازعه يف هذا املكان ويقيمه منه ليجلس

مكانه ،مع أن صاحب هذا االختصاص ال ميلك املكان الذي جيلس فيه.
ومسي بذلك ،ألن صاحب احلق خيتص ابالنتفاع به دون غريه.

والفقهاء -رمحهم هللا -خمتلفون يف حكم بيع هذا احلق وأمثاله ،والذي أراه -والعلم عند هللا -أن
للعرف أتثرياً كبرياً يف احلكم على جواز بيع االختصاص ،فإذا كان الناس يتبايعون هذا احلق ،وال

يوجد مانع مينع من االعتياض عنه شرعاً ،فإن األقرب -وهللا أعلم -جوازه .وهللا أعلم ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد.

()334/8

التقسيط مع البنوك لشراء املنزل
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1422/4/29
السؤال

أجلأت الظروف بعض اإلخوان للعيش يف بالد الكفار ،ويقوم هؤالء بدفع إجيارات املساكن اليت
يسكنوهنا ،غري أنه ميكنهم متلك هذه املساكن والطريقة اليت يتم هبا ذلك كالتايل :يقوم أحد البنوك

بتسديد رسوم اإلجيار عن املستأجر بعد اتفاقه مع املالك ،ويقوم املستأجر األصلي بدفع األقساط
إىل البنك بعد التفاهم معه على القيمة اإلمجالية للبيت ،غري أن املشرتي من البنك إذا أتخر يف

تسديد أقساطه فإن البنك يزيد يف املبلغ .علماً أبن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة ألصحاب

الدخل احملدود ،والغالبية من املسلمّي ال ميكنهم متلك منزل إال هبذه الوسيلة .وهل هناك فرق بّي
استعمال هذه الطريقة يف احلاجات الضرورية للناس مثل السكن وبّي غريها من الكماليات أم احلكم

عام يف اجلميع؟
اجلواب

جيوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع احلرص على عدم أتخر األقساط حىت ال يزيد البنك يف املبالغ

مقابل التأخر ،فإن الزايدة ربوية ،فال جيوز إقرارها ،وإن كان بعض العلماء كاحلنفية أجازوا الراب مع
الكفار ،ولعلهم خصوا ذلك ابلضرورة فيُقتصر على قدر الضرورة على هذا القول ،وهللا أعلم.

()335/8

أخرت السيارة مث أخرب الشركة

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1422/4/29

السؤال

هناك سيارة أرغب يف شرائها ابلتقسيط عن طريق إحدى الشركات الوطنية اليت تعمل يف جمال البيع

ابلتقسيط علماً أبن هذه السيارة ليست موجودة لديهم وإمنا أان الذي أدهلم عليها ،ويقومون بشرائها

ابمسهم ،مث يقسطوهنا علي وتبقى السيارة ابمسهم إىل أن تنتهي األقساط ،ويكون االتفاق مع الشركة

على أن يعطوين وعداً مكتوابً ابمتالك السيارة ويفيد بتملك السيارة بعد سداد كامل األقساط ونقلها
ابمسي مع العلم أن يل حرية االختيار يف الشراء أو ترك السيارة بعد نقل ملكية السيارة ابمسهم ،كما

أن شروط بيعهم للسيارة دفعة مقدمة والباقي أقساط شهرية حىت تنتهي القيمة املتفق عليها ،وال
يوجد دفعة أخرية.
أفيدوان جزاكم هللا خرياً عن صحة هذا الشراء ،وهل جيوز رهن االستمارة ابمسهم حىت تنتهي

األقساط؟
اجلواب

وختربهم مبكاهنا ،مث هم يتصلون بصاحبها لشرائها
اجلائز يف هذه احلالة أن ختتار السيارة اليت تُناسبك ُ

منه ،مث يُرسلون أحد ُع ّماهلم بثمنها ،وذلك العامل يدفع الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها ،مث يُغري
موضعها إىل آخر ولو داخل املعرض ،وبذلك تدخل يف ُملكهم وينقطع خيارهم ،فبعد ذلك لك
اخليار من غري إلزام إن ِشئت أخذهتا ابلتقسيط ودفع املقدم ،وإن مل تشأ فال إكراه عليك ،وهلم يف
هذه احلالة أن يكتبوا عقد املبايعة وأن ُميسكوا استمارهتا رهناً حىت يتم دفع آخر األقساط ،وبعد
ذلك تستلم أوراقها ،وهللا أعلم.

()336/8

بيع أم راب؟
اجمليب حممد بن عبد العزيز العامر
القاضي مبحكمة جدة

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط

التاريخ 1422/4/7
السؤال

لدي حمل بيع أجهزة كهرابئية ،ولدي شركاء مستثمرون لتمويل البيع ابلتقسيط يودعون مبالغ يف

احملل ،وأقوم بتشغيلها يف التقسيط ،حيث يكون هلم نسبة األجل وال أضمن هلم الربح بل من املمكن

أن املشرتي ال يسدد األقساط واملبالغ الواردة من األقساط نقوم بتدويرها مرة أخرى يف بند التقسيط
وهكذا ،فهل هذه املعاملة جائزة؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

ال نرى حرجاً يف البيع على الصفة املذكورة ،ورفع مثن املبيع مقابل التأجيل صحيح ،كرفع املثمن
مقابل أتجيله كما يف بيع السلم ،وهو بيع صحيح ابإلمجاع.

()337/8

عقد اإلجيار مع البيع
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1425/3/7هـ

السؤال

ما حكم عقد شركة تويوات وهو :عقد اإلجيار مع البيع إذا أراد العميل ،وليس وعد ابلبيع بل بيع،
وهذا ما ينص عليه عقد شركة عبد اللطيف مجيل (تويوات)  ،ولدي مجيع شروط العقد إن أراد

املشايخ كتابتها مجيعها وإرساهلا (وهي طويلة جداً) فباإلمكان ..أفتوان مأجورين وما حكم املوظف
الذي يكتب البيع بّي الطرفّي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد اطلعت على عقد اإلجيار الصادر من الشركة املتحدة للبيع ابلتقسيط احملدودة  -قسم التأجري

املنتهي ابلتمليك ،-وقد ظهر يل عدم صحة هذا العقد لكونه من ابب العقدين يف عقد واحد
حسبما نصت عليه املادة السابعة من العقد ،وقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -هنى عن

بيعتّي يف بيعة" رواه الرتمذي ( ، )1231والنسائي ( )4632من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه
 ،-وورد أنه  -صلى هللا عليه وسلم" -هنى عن صفقتّي يف صفقة" رواه أمحد ( )3774من حديث

ابن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-وقد حكى طائفة اإلمجاع على ذلك.
وميكن تصحيح هذا العقد من خالل أحد الطرق اآلتية:

أوالً :جعله عقد بيع ابلتقسيط فيه شرط جزائي عند عدم سداد األقساط تنقلب األقساط السابقة
إىل أجرة عن املدة السابقة ويلغون البيع هبا.

اثنياً :جعله عقد بيع ابلتقسيط على أن تكون السيارة مرهونة ،فتقوم الشركة ببيعها عند عدم السداد
وتستويف بقية الثمن من قيمتها.

اثلثاً ًُ :أن ميتلك املشرتي جزءاً من السيارة عند كل قسط يدفعه.

()338/8

رابعاً :أن يكون عقد اإلجارة ينقلب بسداد مجيع األقساط إىل كونه عقد بيع ذاتياً بال حاجة لعقد

جديد ،فهذه الصورة أرى جوازها وإن كان األغلبية يرون املنع منها ،وال أنصح ابستعمال هذه

الطريقة داخل اململكة لكون القضاة ال حيكمون هبا .أسأل هللا للجميع التوفيق ،وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()339/8

أبيع ابلتقسيط وأشرتط
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1423/4/6

السؤال

لدي مبلغ من املال أاتجر به ابلطريقة اآلتية :أشرتي جمموعة من قطع األراضي ،مث أسدد املبلغ

كامالً ،مث أعرض تلك األراضي للبيع ابألقساط ،حبيث ال يتم اإلفراغ للمشرتي إال بعد تسديد كامل

املبلغ املقسط ،وعند أتخره عن قسطّي حيق يل بيع األرض أو التصرف هبا ،وحتسب املدة اليت قضاها

يف األرض إجياراً مضاعفاً للحيلولة دون حماولة التالعب ،علماً أنه حيصل معي ذلك عند شراء األرض
وال يتوافر لدي املبلغ الالزم لتسديدها ،وابلنسبة للعقد يوضح فيه مجيع الشروط املطلوبة ،ويوقع

عليها املشرتي ،ويعلم علماً اتماً عما يرتتب على التأخر يف التسديد .فضيلة الشيخ :أرجو اإلجابة

ابلتفصيل ،وإذا كان هناك أي خلل شرعي ،فماذا أفعل مبا لدي اآلن أو كيف أتصرف يف عمليات

البيع اجلاري أقساطها؟
مالحظة :إذا كان السؤال حيتاج إىل إيضاح بعض النقاط ،فأرجو طلبها قبل إصدار الفتوى.

اجلواب

اإلجابة ابلتفصيل كما طلب السائل ،شراء قطع األراضي مث بيعها ابلتقسيط جائز واشرتاط عدم

اإلفراغ إال بعد تسديد املبلغ كامالً شرط صحيح ،وأما بيع األرض عند أتخر املشرتي عند تسديد
قسطّي أو أكثر أو أقل فال جيوز لك إال يف حالة اشرتاط كون األرض رهناً ابلثمن الذي هو

األقساط ،وأخذ توكيل من املشرتي ابلبيع نيابة عنه ،وسأعود إىل موضوع الرهن.

وأما احتساب املدة اليت قضاها يف األرض إجياراً فال حيل له؛ ألن األرض بعد عقد البيع صارت ملكاً
للمشرتي ويف ضمانه وزايدهتا وإجيارها له ونقصها عليه ،حىت ولو كان الثمن مؤجالً أو مقسطاً ،وكون

ذلك مكتوابً يف العقد ويوقع عليه املشرتي مع علمه مبا يرتتب على هذا ال حيل.

وما أخذته كإجيار جيب رده على صاحبه ،وعمليات البيع اجلاري تسقط هذا الشرط املتعلق ابإلجيار.

()340/8

وأعود الشرتاط الرهن ،فيمكنك اشرتاط رهن األرض نفسها ابلثمن وتوكيلك ابلبيع ،وإن أتخر
املشرتي عن قسطّي مثالً ففي هذه احلالة حيق لك بيع األرض على ملك املشرتي حبيث إذا زادت

قيمتها حتسب زايدهتا له ولو نقصت يتحمل النقص وأنت تستويف حقك فقط ،وهبذا ميكنك اعتياض

حقك ومنع التالعب.

()341/8

زايدة قيمة القسط عند التأخر يف السداد
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

اشرتى والدي شقة يف املدن اجلديدة ابمسي دفع مقدمها وإمجايل املبلغ املتبقي حوايل  25ألف جنيه

أبقساط على  28سنه ولو دفعت مرة واحدة تساوي نفس القيمة ولو أتخر قسط فهناك غرامة.

الشقة هي املكان الوحيد الذي ابمسي وإال فسوف أكون مستضاف عند أيب .لو كان فيه راب ما احلل؟
علماً أنه ممنوع أن أبيع الشقة قبل سداد أقساطها.

اجلواب

واء كان سعر البيع
شراء الشقة هبذه الطريقة هو من البيع ابلتقسيط ،وهو بيع جائز شرعاً س ً

ابلتقسيط بسعر النقد (الدفع حاالً) أو أكثر منه.

ولكن االتفاق مع الشركة البائعة على أنه يف حال التأخر بدفع التقسيط يكون عيه غرامة أتخري فهذا
يسمى ابلفوائد التأخريية وهي ال جتوز ألهنا من الراب احملرم ،فالدين إذا استقر يف ذمة املدين ال جيوز

أتجيله مع اشرتاط الزايدة عليه أو أخذ غرامة على أتخريه.

والذي أنصحك به أن ال تتأخر مع والدك يف دفع هذه األقساط بل تسدد كل قسط بوقته حىت ال
تضطر إىل وضع هذه الزايدة احملرمة.

()342/8

الفوائد يف البيع ابلتقسيط
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط

التاريخ 1424/1/12هـ
السؤال

قرأت عن جواز البيع أو الشراء ابلتقسيط .وأرغب يف شراء سيارة ابلتقسيط .ولكن ما حريين هذا

الشرط من جممع الفقه حيث يقول :اثنياً :ال جيوز شرعاً يف بيع األجل ،التنصيص يف العقد على

فوائد التقسيط ،مفصولة عن الثمن احلال ،حبيث ترتبط ابألجل ،سواء اتفق العاقدان على نسبة

الفائدة أم ربطها ابلفائدة السائدة .السؤال هو :هل جيوز يل أن أشرتي سيارة ابلتقسيط إذا كان العقد
ابملبلغ اإلمجايل فقط بدون ذكر كيف حسبت الزايدة عن القيمة اآلنية .هل يف ذلك شبهة؟ أفتوان

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :أخي السائل ابرك هللا فيك ال مانع من ذلك إن كان العقد ينص على املبلغ

اإلمجايل فقط ،والفقرة الثانية من قرار اجملمع الفقهي رقم  )6/2( 51واليت تنص على أنه "ال جيوز

شرعا  ...إخل" املراد هبا أال ينص يف العقد أبن املبلغ هو كذا وأن الفائدة كذا مقابل األجل ،أما إذا

قيل يف املساومة وقبل البت يف العقد أبن سعر السيارة مثالً مخسّي ألفاً ،وسعر التقسيط ملدة سنة

ستّي ألفا وملدة سنتّي سبعّي ألفا ،مث يربم العقد على أحد هذه القيم دون غريها فال مانع من ذلك،

واحملرم أبن يقال سعر السيارة مخسّي ألفا وحتسب  %10فائدة على هذا السعر مقابل كل سنة

ويربم العقد على هذه الصيغة ،ملا فيها من الرتدد أو على حسب ما جاء يف قرار اجملمع أبن ينص يف

العقد أبن املبلغ كذا واألجل كذا ،وهللا أعلم.

()343/8

تدوير سلع التقسيط
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

يف معارض السيارات يقوم جمموعة من األشخاص بشراء عشر سيارات أو عشرين ويبيع الواحد منهم
ابلتقسيط على مش ٍرت خارج املعرض ويقوم املشرتي ببيعها داخل املعرض نقداً على مش ٍرت آخر غري
البائع وقد يبيعها خارج املعرض إن أراد ،احلاصل أن السيارة قد تباع عشرين مرة وهي مل خترج من

املعرض.

وقد تعود لنفس الشخص أكثر من مرة ما حكم ذلك؟ بل بعض املعارض تضع أجهزة كهرابئية
للتقسيط تظل طول السنة يف املعرض تباع وتشرتى ابلتقسيط إذا مل جيز هذا التعامل فكيف يكون

جائزاً؟ هل خبروجها من املعرض؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
إذا ملك الشخص السلعة وقبضها فإنه جيوز له أن يبيعها ابلنقد أو ابلتقسيط ،وإذا ملكها املشرتي
وقبضها فإنه جيوز له بيعها لطرف اثلث (غري من اشرتاها منه) حاالً سواء ابعها للمعرض أو يف اخلارج
ما دامت يف ملكه وضمانه.

وال جيوز للمشرتي التصرف يف السلعة قبل قبضها ،والقبض املعترب هو ما يعد قبضاً عرفاً ،حبيث
يكون يف ضمانه.

هذا هو حكم املسألة وهو اجلواز ،لكن إذا كانت الطريقة اليت حتصل هبا مثل هذه العقود ما هي إال
حيلة للحصول على السيولة النقدية دون أن يتحمل ضماهنا ،وإمنا توضع السلعة حمللة فقط ،فإهنا

حترم يف هذه احلالة ،ومن القواعد اليت ذكرها الفقهاء واليت ميكن أن تكون معياراً يف مثل هذه

املعامالت (ما خرج عن اليد وعاد إليها يعد لغواً)  ،وهللا أعلم.

()344/8

التورق واملراحبة
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط

التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

أيهما أفضل :التورق (يتم بيعه مع عدم نقصان قيمته)  ،أم املراحبة :شراء سيارة ابلتقسيط من الناحية
الشرعية وأبعد عن الشبهة؟.

اجلواب

ليس هناك أثر تفريقي بّي التورق وبّي املراحبة ،فكل واحد من هاتّي املعاملتّي هو بيع ،وهللا سبحانه

وحرم الراب" [البقرة ، ]275:فالتورق هو أن حيتاج اإلنسان إىل مبلغ
وتعاىل قال" :وأحل هللا البيع ّ
من املال فيذهب إىل من عنده هذا املال ،ويشرتي منه سلعة بقدر حاجته مث يبيع هذه السلعة،

ويقضي حاجته من مثنها ،لكن بشرط أال يبيع هذه السلعة على من اشرتاها منه ،بل يبيعها على

طرف اثلث هذا هو نوع التورق ،ويف نفس األمر قد يكون طريقه طريق املراحبة ،مبعىن أن أييت إىل

الرجل أو املؤسسة أو البنك الذي عنده هذه البضاعة ويقول :أان أشرتيها منك مراحبة مببلغ كذا وكذا
مؤجلة ،مث بعد أن يتم شراؤه هذه البضاعة يقوم ببيعها ويقضي بثمنها حاجته فال فرق بّي املعاملتّي،

وقد يكون التورق طريقة للمراحبة ،وقد تكون املراحبة مستقلة ،فاملراحبة مثالً رجل يريد أن يشرتي

سيارة ليستخدمها فيأيت إىل البنك ويطلب منه أن يتملك هذه السيارة مث يبيعها عليه مراحبة بثمنها مبا
قامت عليه وزايدة مخسة يف املائة أو عشرة يف املائة على ما يتفقان عليه ،وهذا نوع من املعاملة

الشرعية ،والتورق كذلك نوع من املعاملة الشرعية وال غبار على أي واحدة من هاتّي املعاملتّي.
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التورق من بنك ربوي
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

هل جيوز أخذ قرض من بنك ربوي بطريقة إسالمية (التورق ،املراحبة) ؟ إذا كان ال جيوز ،فهل جيوز

عند احلاجة (الزواج؟)  ،ألن البنوك اإلسالمية تطلب أن تكون اخلدمة يف العمل ال تقل عن سنتّي،
وهي أيضا أتخذ فائدة أكثر.

اجلواب
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أوالً :التعبري عن التورق ابلقرض تعبري ابطل وتعبري سيئ ،فالقرض هو أن أيخذ من البنك مبلغاً من
النقود مقابل مبلغ زائد ملدة مؤجلة هذا هو القرض ،وأما التورق فهو بيع يتمثل يف أن أييت العميل

ويشرتي من البنك سلعة معينة ،كأن يشرتي سيارة أو يشرتي أرضاً ،أو يشرتي منزالً ،أو يشرتي أي

نوع من املعادن املعروفة املوصوفة وصفاً تنتفي معه اجلهالة ،فحينما يشرتي هذه البضاعة ممن ميلكها
مث يبيعها بعد ذلك وينتفع بثمنها يف زواج أو تشطيب بيت ،أو أي حاجة من احلاجات اليت ال

يستطيع أتمينها عن طريق املراحبة أو املشاركة ،وإمنا حتتاج النقد نفسه ليصرفه يف مصرفه الذي هو يف
حاجة إليه ،ويكون حصوله على هذا النقد عن طريق التورق فنقول :ال أبس بذلك إن شاء هللا تعاىل

وال يعترب ذلك من الراب ،وإمنا نؤكد ونقول :ال جيوز لك أيها السائل أن تعرب عن التورق أو املراحبة أو
عن بيوع التقسيط أبهنا قرض فهذا خطأ ،القرض هو أن أيخذ النقد بنقد أكثر منه ملدة مؤجلة وهذا

حرام وراب وال جيوز ،وأما أن يشرتي سلعة معينة بثمن وإن كان مرتفعاً عن مثنه احلايل وذلك مبقابلة

األجل ،فنقول :ال أبس بذلك وال يعترب هذا قرضاً ،وإمنا هو بيع وهللا تعاىل يقول" :وأحل هللا البيع
وحرم الراب" [البقرة . ]275:فإذا اشرتى من البنك شراءً صحيحاً؛ سلعة مثالً اشرتاها بثمن معّي

سواء أكان ذلك الثمن معجالً أو مؤجالً ،أو مقسطاً ،فال يؤثر عليه أنه اشرتاه من بنك ربوي ،بدليل
أن املسلم جيوز له أن يشرتي سلعة من يهودي ،أو من نصراين ،ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

تويف ودرعه مرهونة عند يهودي ،يعين أنه  -صلى هللا عليه وسلم -اشرتى من اليهودي شعرياً وارهنه
درعه ،فالتعامل بطريقة شرعية عن طريق البيع سواء أكان البيع بيع تورق أو بيع تقسيط ،أو بيع

مراحبة ،أو حنو ذلك ال يؤثر يف صحته أن الطرف الثاين أو الطرف البائع هو بنك ربوي أو يهودي أو
نصراين.
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نطالب ابلتحقق من أمرين :األمر األول ال بد أن يكون املبيع معلوماً برؤية أو صفة ،فالرؤية ال شك
فيها ،والصفة ينبغي أن تكون صفة واضحة ،وأن تكون هذه الصفة صفة دقيقة متنع دعوى الغرر

واجلهالة والغَب ،األمر الثاين :ال بد من التحقق أن املبيع مملوك للبائع وقت العقد ،فإذا مت لنا التحقق

من هذين األمرين وكان املبيع مباحاً فال يؤثر على صحة البيع أن يكون البائع بنكاً ربوايً ،أو أن

يكون البائع يهودايً أو نصرانياً.
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البنوك الربوية وخديعة التورق اإلسالمي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع التقسيط

التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

تقدمت بطلب شراء سيارة من أحد البنوك وتقسيطها علي لغرض بيعها واالستفادة من قيمتها ،وكان

التمويل حبدود  100ألف رايل ،وعند تقدمي الطلب طلب مين تقدمي عرض بقيمة السيارة اليت سوف

أشرتيها ،وذهبت إىل املعرض ،وقدم يل عرض بسيارتّي من نوع (داتسون)  ،وهذا املعرض يتعامل معه
البنك األمريكي ويوجد به موظف من البنك ،ومت إعطاء املوظف التابع للبنك قيمة العرض ونوع
السيارة على أن يشرتيها البنك ،وبعد أسبوع اتصل يب املوظف ،وقال :متت املوافقة ومت شراء

السيارتّي .وبعد حضوري سألت موظف البنك املوجود ابملعرض :هل البنك فعالً ميلك السيارة؟

فقال :نعم ،وهذه بطاقتها اجلمركية ،وأن البنك قد دفع قيمتها للمعرض .وذهبت قبل إمتام عملية
البيع وعاينت السيارة يف موقعها يف املستودع اخلاص ابملعرض وليس للبنك ،وبعد ذلك قمت

ابلتوقيع على شراء السيارة وتوقيع األوراق ،وأخذت بطاقتها اجلمركية وأصبحت ملكي ،فذهبت
سعرا طيبًا وبعتها عليه وأخذت من املعرض شي ًكا بقيمتها.
للمعرض نفسه وعرضتها عليه وأعطاين ً
خريا ،وماذا أفعل يف حالة أن البيع كان فيه شيء من اخللل؟ وهللا
فما حكم ذلك؟ جزاكم هللا ً

يوفقكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()349/8

فاجلواب :أنه يظهر من السؤال أن القبض مل يتم ال يف بيع املعرض للسيارة على البنك ،وال يف بيعك
على صاحب املعرض ،فالسيارة كما جاء يف السؤال يف موقعها يف املستودع اخلاص ابملعرض وليس

للبنك .هذا ،والبيع قبل القبض الشرعي ال يصح ،يف األصح من أقوال أهل العلم؛ ملا رواه أبو داود
"هنَى أَ ْن تُـب َ ِ
السلَ ُع
( ، )3499عن زيد بن اثبت ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم َ
َ
اع ّ
ار إِ َىل ِر َحاهلِِ ْم" .وقد صححه ابن حبان ( . )4984وهذا قول الشافعي،
َح ْي ُ
اع َح هىت َحيُ َ
ث تُـ ْبـتَ ُ
وزَها التُّ هج ُ
وأمحد يف رواية ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،وغريمها من احملققّي من أهل العلم ،وبه
صدرت فتوى اللجنة الدائمة يف السعودية ،وعلى رأسهم مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ،رمحه هللا،

فقد جاء يف الفتوى رقم ([ )10848يف اجمللد رقم ( 13ص  )247مجع الدويش] إجابة عن سؤال
عن كيفية قبض السيارة يف حال شرائها ،وهل حتريكها يكفي يف القبض؟ فأجابت اللجنة مبا نصه:

صحيحا لكونه قبل
(وأما حتريك السيارة داخل املعرض فال يعترب حيازة ،وعلى ذلك ال يكون البيع
ً
قبض السيارة) انتهى.

قبضا وال حيازة فمن ابب أوىل أال يعترب استالم
قلت :وإذا كان حتريك السيارة وتشغيلها ال يعترب ً

قبضا وال حيازة.
االستمارة ومفاتيح السيارة ً
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هذا ،وأما قول السائل :ماذا أفعل يف حالة أن البيع فيه شيء  ...إخل .نقول :إن تيسر اسرتجاعك
البيع والشراء فهو املطلوب ،لكنين أرى صعوبة ذلك؛ إذ يف الغالب أنك تصرفت يف القيمة ،وقد ال
يوافق كل من البنك وصاحب املعرض على ذلك ،وقد فعلت هذا عن غري علم ،فاهلل يعفو ويسامح

قليال
مبشيئته تعاىل ،السيما وأن بعض أهل العلم أجاز التصرف يف املبيع قبل القبض إال إذا كان ً
صحيحا ،لكن
وحنوه ،فال جيوز ،وهو قول للحنابلة ،وبناءً عليه ،فيكون التصرف الوارد يف السؤال
ً
القول األول هو الذي تسانده األدلة يف نظري ،فعلى املؤمن أن يتجنب التصرف يف بيع ما اشرتاه

حىت حيوزه إىل رحله ،كما جاء بذلك احلديث املتقدم ذكره .وهللا أعلم .وصلى هللا على حممد وآله
وصحبه أمجعّي.
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شركة تبيع الذهب (املؤجل) بنقد (حاضر) فما احلكم؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 1422/8/3

السؤال

 :نود من فضيلتكم توضيح احلكم الشرعي فيما يلي-:
توجد شركة تسويقية تعرض منتجات ذهبية ذات نقاوة عالية ومضمونة ( )%99.99وتقدم بعض

الطرق التسهيلية لبيع منتجاهتا وهي على النحو التايل:
أوالً :طريقة الدفع :هناك خيارين لطريقة الدفع.

(أ) دفع كامل املبلغ واستالم املنتج بعد أسبوعّي عرب الربيد.
(ب) دفع  %52مقدم وبعد فرتة غري حمددة يتم دفع  %48بدون فوائد واستالم املنتج بعد
أسبوعّي عرب الربيد.

اثنياً :أخذ عمولة:

(أ) تدفع مبلغ وقدره ( 400دوالر) الشركة لكل زبون بعد شراء أحد املنتجات وجلب عشرة زابئن

جدد عن طريق املشرتي األول بعد شراء كل زبون أحد منتجاهتا.

(ب) تدفع مبلغ وقدره ( 400دوالر) للزبون األول وأحد الزابئن الذين جلبهم إذا جلب األخري
عشرة زابئن جدد وهكذا.

اثلثاً :هل جيوز أن نشرتي ونزاول بيع القطع الذهبية اليت هبا صور؟

اجلواب

اي أخي الكرمي حفظك هللا ورعاك ،الذهب والنقد الورقي من األموال الربوية املتفقة يف العلة املختلفة
يف اجلنس ،وما كان هذا شأنه يشرتط لصحة املعاملة فيه :قبض العوضّي يف احلال ،مبعىن أن تسلهم
النقود كاملة للشركة ،وتُسلِّم الشركة الذهب كامالً للمشرتي ،ويكون ذلك حال العقد دون أتخري.

وعليه فإن صوريت البيع أ ،ب اللتّي ذكرهتما يف السؤال ممنوعتان ملخالفتهما شرط التقابض يف احلال
"املناجزة".
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أما ابلنسبة للعمولة اليت تدفعها الشركة ملن حيضر هلا زابئن مكافأة له على ذلك ،فال يظهر يل ما
مينعها فإهنا من قبيل اجلعالة ،غري أنه يشرتط أن يكون العمل الذي يساعد عليه اإلنسان مشروعاً،
وطرق البيع املذكورة غري مشروعة ملا فيها من خمالفة تقدم بياهنا ،وعليه فال جتوز اإلعانة وال املساعدة
على البيع املمنوع.
وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
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شراء الذهب ابلتقسيط
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1422/7/5
السؤال

ما حكم شراء الذهب ابلتقسيط أو عن طريق بطاقات االئتمان الفيزا واملاسرت؟

اجلواب

يظهر أن السائل يقصد ابلذهب حلي النساء ،وقد ذهب مجاهري أهل العلم قدمياً وحديثاً إىل املنع

من ذلك ،واشرتطوا فيه ما اشرتط يف نقود الذهب والفضة من احللول والتقابض يف جملس العقد ،فال

يشرتي ابألجل أو اآلجال " التقسيط "
وذهب بعض الفقهاء إىل جواز ذلك ،واعتربوا حلي الذهب والفضة قد خرجت من نطاق النقود،

وأصل النقود إىل نطاق السلع؛ وابلتايل فيجوز شراؤها وبيعها ابألجل أواآلجال ،وبطاقات االئتمان،

والرأي األول أحوط.

وعلى القول مبنعها فإنه ال جيوز شراؤها ببطاقات االئتمان كالفيزا ،وماسرتكارد وأمريكان إكسربيس
وحنوها؛ ألن الدفع هبذه البطاقات ليس فورايً ،بل حيتاج إىل أايم حىت يقبضها البائع ،وهذا خالف
اشرتاط احللول والتقابض يف جملس العقد.

ولكن لو تطورت التقنية املصرفية مستقبالً ،فصار يقبضها البائع فوراً ،وتضاف إىل حسابه يف احلال
جاز ذلك.

وأما شراء الذهب والفضة والعمالت ،أي :ما يشرتط فيه احللول والتقابض يف جملس العقد ببطاقات

الصراف ،فهو جائز إذا كان البائع يقوم إبجراء ما يسمى بعملية املوازنة ،والتسوية فوراً ،وذلك ألن

بطاقة الصراف اليت يتم الشراء هبا عن طريق نقاط البيع يف داخل الدولة يتم خصم املبلغ من حساب
املشرتي صاحب البطاقة فوراً ،ولكنه ال يلحق حبساب البائع إال بعد أن جيري ما يسمى بعملية

املوازنة والتسوية ،فإذا أجراها فوراً فقد حصل القبض متاماً إذ إدخاهلا يف حسابه من أجال صور

القبض ،فيتحقق الشرط الشرعي يف التقابض.
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والبائعون يلجؤون عادة إىل إجراء هذه العملية يف هناية اليوم حىت ال خيسروا ورقاً يف كل إجراء ،وال

يتكلفوا تعباً من إجراء العملية ،بل جيمعون كل العمليات البيعية اليت متت يف ذلك اليوم يف عملية

تسوية وموازنة واحدة لتضاف إىل حساهبم ورصيدهم يف البنك ،وهبذا نعلم أنه إذا مل جير البائع املوازنة

والتسوية فإن شراء الذهب والفضة والعمالت الجيوز؛ ألنه مل يتح ّقق القبض املطلوب شرعاً .وهللا

أعلم.
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بيع الذهب وأتجيل جزء من مثنه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1424/2/17هـ

السؤال

ما حكم بيع الذهب للجمهور مع بقاء جزء من الثمن يسدد بعد فرتة؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

بيع الذهب سواء كان للذكر أو لألنثى ال بد أن يكون يداً بيد؛ حلديث عبادة بن الصامت -رضي

هللا عنه ،-وفيه قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-فإذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يداً بيد" مسلم (، )1587فإذا بعت الذهب بدراهم أو ابلرايالت أو ابلدوالرات أو ابلدينارات
 ...إخل ،ال بد أن يكون يداً بيد وال جيوز أتخري القبض.

()356/8

شراء الذهب ابلورق نسيئة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1425/08/21هـ
السؤال

إحدى قريبايت اشرتت أسورة من الذهب (على أن يتم تبديلها إذا مل تعجبها)  ،املهم مت ردها،

وأعطاهم صاحب احملل ورقة فيها املبلغ املعّي إذا أرادت أن أتيت فيما بعد للشراء ،سألت عن ذلك

فكان اجلواب أنه ال جيوز إذا أرادت أن تشرتي؛ وذلك ألن الذهب ال يباع ابلورق بدين للحديث

الذي يف البخاري سؤايل :إذا أردان التبديل مثال ماذا علينا أن نصنع؟ وكيف يتم ذلك؟ فأان درست
الدليل لكن ال أدري ما نصنع .أرجو أن يكون سؤايل واضحاً ،وجزاكم هللا خرياً َُ.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا اشرتت املرأة من الصائغ حلياً فالواجب واحلالة هذه التقابض يف اجمللس ،ولكن ال جيوز أن يتفرقا
وبينهما شيء؛ حلديث الرباء  -رضي هللا عنه( :-هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن بيع

الورق ابلذهب ديناً) رواه الشيخان ،فإن شرطت املرأة اخليار بعد التقابض فال مانع من ذلك فيما

احللي وتسرتجع املال أو تستبدله آبخر .وهللا أعلم.
يظهر ،إذ ال حمذور من أن تعيد املرأة ّ

()357/8

شراء الذهب ابلذهب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 1423/2/11
السؤال

منذ عامّي تقريباً ذهبت لصائغ ذهب لكي أبيع إسوارة ذهب ،فقال يل أن سعرها ألف ومخسمئة
درهم ،مث قلت له :أريد سلسلة ،وقال يل :إن سعرها ألف وسبعمئة درهم ،فقلت له :أريد هذه

السلسلة بدالً من هذه اإلسورة ،فهل هذا جائز أم ال؟ إذا كان هناك شيء من احلرام أخربوين ماذا

أفعل؟ وكيف أتعامل يف بيع وشراء الذهب؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب أن ِشر ِ
ائك سلسلة ذهب بسوارة ذهب جيوز إذا كان وزهنما سوار ،أي :وزن السلسلة

يساوي وزن السوارة ،أما إذا كانتا غري سواء فال جيوز؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ":-الذهب

ابلذهب والفضة ابلفضة مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي

فيه سواء" رواه البخاري ( )2176ومسلم ( )1584من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه-

وبناء على هذا فيشرتط يف بيع الذهب ابلذهب أو الفضة ابلفضة التساوي والقبض ،أما لو اختلف
ً
الصنف كبيع ذهب بفضة فيجوز ولو مع عدم التساوي ،لكن بشرط القبض ،وبناء على هذا فإنه
جيوز لك أن تبيعي على الصائغ سوار ذهب بدراهم فضة أو ورق مث تشرتين منه السلسلة من غري

تواطئ أو حيلة ،ويف هذه احلالة ال يشرتط التساوي وإمنا القبض فقط ،هذا يف املستقبل الذي لك
فعله يف بيعك وشرائك للذهب ،أما ما فعلتيه سابقاً فلعل سوارة الذهب مساوية للسلسلة؛ ألنك ال
تعلمّي عدم مساواهتا ،وهللا يعفو ويسامح ،وهللا أعلم.

()358/8

استبدال الذهب املستعمل ابجلديد
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا.

ما حكم استبدال الذهب املستعمل ابلذهب اجلديد يف بيعة واحدة؟

اجلواب

ال جيوز ذلك ،ألنه وسيلة إىل الراب ،فالواجب بيع الذهب املستعمل بعقد مستقل ،وشراء الذهب

اجلديد بعقد مستقل ،وال جيوز ربط أحد العقدين ابآلخر.

()359/8

شراء الذهب ابلتقسيط
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1424/4/3هـ

السؤال

هل شراء الذهب ابلتقسيط عند الضرورة حرام؟ مع العلم أنين مقبل على زواج ،ومن العادات أن
نقدم شيئاً من الذهب للعروس ،وال ميكنين أن أدفع يداً بيد ألنين موظف مرتيب الشهري ال يكفي مثن
الذهب =  3مرات مرتيب.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد أخي السائل ابرك هللا فيك وأعانك على زواجك ،فإنه ال جيوز شراء الذهب

ابلتقسيط ،ألن الذهب واألوراق النقدية وإن كاان جنسّي خمتلفّي إال أهنما احتدا يف العلة الربوية،

وهي الثمنية ،فيجب عند شراء الذهب ابألوراق النقدية التقابض يف اجمللس ،الحتاد العلة يف كل من
هذين املالّي.

()360/8

ولكن ميكنك أن حتصل على الذهب الذي تريده بطريقة أخرى مشروعة ،وهي أن تقوم بشراء سلعة
ابلتقسيط على أن تكون هذه السلعة ال تتحد مع األوراق النقدية يف علة الراب ،كشراء سيارة أو طعام
أو غري ذلك ،مث تقوم ببيع هذه السلعة بنقد ،مث تشرتي هبذا النقد الذهب الذي تريده ،وهذه املسألة

يطلق عليها الفقهاء مسألة (التورق)  ،وهي أن يقوم املشرتي بشراء سلعة مث يقوم ببيعها لقصد
الدراهم ،ومل يقصد ذات السلعة ،وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولّي :والراجح أن هذه

املعاملة جائزة ،وهو مذهب احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة؛ ألن هذا يعد ضرابً من ضروب التجارة،

للتوصل للربح املادي ،فالتاجر عندما يشرتي سلعة ال يريدها لنفسه إمنا يريدها للتكسب ،وقد أرشد

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل قريب من هذا ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم ،استعمل رجالً على خيرب فجاءه بتمر جنيب ،فقال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم" :-أكل متر خيرب هكذا" ،قال :ال وهللا اي رسول هللا ،إان لنأخذ الصاع من هذا ابلصاعّي
والصاعّي ابلثالثة ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تفعل بع اجلَ ْم َع ابلدراهم ،مث ابتع

ابلدراهم جنيباً " أخرجه البخاري ( ، )2202-2201ومسلم ( ، )1593من حديث أيب سعيد

وأيب هريرة  -رضي هللا عنهما -فالحظ كيف أرشد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من ليست لديه
دراهم يشرتي هبا جنيباً أبن يقوم ببيع التمر الذي عنده ابلدراهم ،وهو هنا ال يريد الدراهم لذاهتا،

وإمنا يريدها ليشرتي هبا متراً ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()361/8

بيع وشراء الذهب عن طريق البنك
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

السؤال عن بيع وشراء الذهب عن طريق البنك ،وسيكون ذلك ابلصورة التالية :وهي مرتبطة ارتباطاً
مباشراً ابلبورصة العاملية ،يعين أنه قابل للزايدة والنقص ،حيث تذهب إىل البنك وتفتح حساابً
عندهم ،وهذا البنك له عالقات مع البنوك العاملية ،فإذا نقص سعر الكيلو يف هذه البورصة اتصلت

على املسؤول يف البنك ،وقلت له اشرت يل 10كيلو من الذهب فيشرتي يل من حسايب النقدي،
ويضعها يف حسايب وبذلك أصبحت مالكاً للذهب وعند زايدة السعر -أعين سعر الكيلو -يف

البورصة ،أتصل على مسؤول البنك وأطلب منه أن يبيع الكمية اليت اشرتيتها يف السابق ،وأكون

بذلك قد كسبت فرق السعر ،فهل هذه الصورة جائزة من التجارة؟ أرجو الرد ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بيع الذهب وشراؤه من شرطه حصول التقابض يف احلال يف الثمن واملثمن ،فإن كان هناك ذهب فعالً
يتم قبضه لك ولو بواسطة وكيلك ،ويتم سداد مثنه يف احلال فمثل هذا قد حتقق فيه الشرط املذكور؛

فيجوز.

()362/8

تداول الذهب بّي احملالت التجارية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

أان أعمل يف حمل بيع ذهب ،وأحياانً أييت جاران ويطلب قطعة ذهب مصاغ ،ويقول أريدها لزبون

عندي ،وإذا مل يشرتها سوف أرجعها لك ،مع العلم أن السعر معروف ،ويف بعض األوقات يتصل بنا

العميل من منطقة بعيدة ،وحيجز (كيلو) ذهب صاف عيار  ،24ونتفق على السعر ،ويقوم بتحويل

القيمة على البنك ،وحنن بعد التأكد من أن املبلغ يف حسابنا نقوم بتسليم الذهب إىل وكيله أو حنتفظ
به إىل أن أييت ،ولكن حنن نشتغل فيه وهو موجود يف أي حلظة يريده ،مع العلم أن كيلو الذهب

الصايف معروف عاملياً من انحية العيار أو اجلودة أو الوزن .السؤال :ما هي الطريقة الصحيحة؟

وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فهذا السؤال حيتوي على مسألتّي:
األوىل :ما أيخذه جارك من متجرك ،فإنه ال خيلو إما أن يكون معه سابق اتفاق على أن يبيع لك

تلك القطعة من الذهب أبجرة حمددة ،حبيث يكون هو وكيالً يف بيعه عنك ،فتجوز املعاملة ويصح

البيع ،وإما ال ،فيأخذ ذلك الذهب فيبيعه ،مث يعطيك قيمته ،وأيخذ هو ما بدا له من الربح ،فهذه

املعاملة حمرمة ،وال يصح فيها البيع؛ ألن بيع الربوي مبا يتفق معه يف العلة  -وهي الثمنية هنا -ال بد
فيه من التقابض يف جملس العقد ،وهذا الشرط قد ختلف يف هذه الصورة.
واملسألة الثانية :اختل فيها شرط التقابض أيضاً ًُ ،فال جيوز تسليم الثمن إال مع تسليم املثمن،
الشرتاكهما يف العلة املوجبة للتقابض قبل التفرق .وهللا -تعاىل -أعلم.
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تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

أان اتجر ذهب أقوم بتسويق الذهب لصاحل اتجر اجلملة ،وأربح على كل جرام مبلغاً من املال ،والذي
مل يتم تسويقه أقوم إبرجاعه إىل اتجر اجلملة ،والذهب الذي آخذه من اتجر اجلملة هو ملك له ،أي
أان أقوم بدور الوسيط بّي اتجر اجلملة واجلمهور يف دكاين ،أي أين مل أشرت منه الذهب ،وعملية

التسويق خترجين من املعاملة ابلدين مع اتجر اجلملة؛ وذلك لنقص السيولة عندي فهل هذه معاملة

ابلدين؟ علماً أين مضطر لذلك لنقص السيولة أرجو توضيح عملية التسويق .وأرجو الرد السريع.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :اعلم وفقك هللا ،وأرشدك ،وفتح عليك ،أنك إذا كنت تقوم ابلتسويق لصاحل

اتجر اجلملة ،وما أتخذه منه من ذهب لتسويقه ليس ملكاً لك ،بل للتاجر ،فأنت واحلال ما ذكر

تعترب مسساراً "وكيالً" وعليه:

أ .فال أبس أبن أتخذ أجراً لقاء عملك هذا ،سواء كان متطوعاً أو منسوابً إىل اجلرام مما تبيعه.

ب .هذه املعاملة تعترب وكالة ابلبيع ،وليست ديناً ،ويلزمك حينئذ مراعاة أحكام البيع ،ومن أمهها يف

بيع الذهب:

أن تسلم الذهب للمشرتي ،وتستلم منه الثمن "النقد" يف احلال دون أتخري يف أي من العوضّي.

وهللا يوفقك ،وهو تعاىل أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.

()364/8

من أحكام بيع الذهب
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1426/11/01هـ

السؤال

ما حكم من يعمل يف شركة تعمل يف جمال بيع وتصنيع الذهب والفضة ،وهي تتعامل كما يلي:

 -1تبيع املصنوعات الذهبية والفضية للسائحّي األجانب غري املسلمّي.
 -2املصنوعات على الرتاث الفرعوين.
 -3تبيع ابآلجل إىل العمالء.

 -4تشرتي ابآلجل من املوردين ،وليس هناك حل للبيع والشراء ابآلجل ،حيث إن حجم التعامل
كبري جداً ،وال ميكن الدفع نقداً ،سواء يف البيع أو الشراء فهل يعترب من يعمل يف هذه الشركة -من
حماسبّي وصناع وعاملّي -آمثاً وماله حرام؟ أو أن اإلمث يقع فقط على صاحب الشركة؟ وإن كان
العاملون آمثّي ،فهل هلم من خمرج غري ترك العمل يف ظل هذه الظروف االقتصادية؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
أخي السائل ،لكي أجيبك على سؤالك أعتقد أنه جيب بيان حكم ما أشرت إليه من معامالت،

وإليك البيان:

أوالً :املعاملة األوىل ،وهي قيام الشركة ابلبيع إىل سائحّي أجانب غري مسلمّي.

فأقول :ال يظهر يل مانع من ذلك؛ ألن األصل يف التعامل التجاري مع الكفار ًّأاي كان معتقدهم

اجلواز ،وكما جيوز بيع املصنوعات الذهبية والفضية للرجال والنساء للمسلمّي ،فيجوز ذلك أيضاً
لغريهم.

اثنياً :صياغة الذهب على الرتاث الفرعوين.

فأقول :األصل يف التعاطي مع أي تراث جاهلي أو غري مسلم اجلواز ،ما مل يصحبه ما خيالف شرعنا،
ٍ
حينئذ ،أما
كتصوير ذوات األرواح مثالً ،أو أن يشتمل على رمز ديين عندهم كالصلبان مثالً ،فيحرم

إذا خال من ذلك فال يظهر يل مانع من ذلك شرعاً؛ ألن هذا من جنس العادات وليس فيه تشبهٌ وال

يدخل يف معناه ،فلم حيرم علينا األكل من طعام اشتهروا بصناعته ما مل يكن فيه ذبح ،فال حيل منه إال
ذبح الكتايب ،وكذا األلبسة والتحدث ببعض كلمات لغتهم مامل يكن يف ذلك تشبه.
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واختاذ بعض املصوغات الذهبية أو الفضية اليت حتتوي على بعض األشكال اهلندسية ،والنقوش اليت
اشتهر هبا بعض األمم الكافرة ابلشرطّي السابقّي ال أرى فيه حرجا ،فال حرج مثال من عمل ٍ
هرم
ً
ً
على شكل اإلهرامات يف مصر ،أو ٍ
إانء عليه بعض النقوش الصينيه؛ ألن الصحيح أيضاً من كالم
أهل العلم جواز اختاذ آنية الذهب والفضة ،واحملرم فقط استعماهلا ،سواء كان االستعمال مبباشرة

األكل والشرب فيها أو سائر أنواع االستعماالت ،أما جمرد االختاذ فال أرى يف ذلك حرجاً .وهللا

أعلم.

اثلثاً :بيع الذهب ابآلجل.

فأقول :يف هذا تفصيل :فإذا كان الذهب خالصاً غري مصوغ كالسبائك فال جيوز بيعه ابآلجل بنقد،

وجيوز بغري الذهب والفضة واألوراق النقدية.

أما إذا كان الذهب حليًّا فالصحيح جواز بيعه نسيئة (ابآلجل)  ،ولو كان العوض ذهباً أو فضة أو
أوراقاً نقدية ،وللشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة حبث يف هذه املسألة ،وقد بسط فيه القول

وانقش القولّي ،ورجح يف هناية حبثه اجلواز ،وقد كان البحث عبارة عن جواب لسؤال سئل فيه عن

جواز بيع الذهب ابلتقسيط ،ومن أراد التوسع يف هذه املسألة فلرياجع حبث الشيخ وهو منشور عرب
هذا الرابط( .بيع احللي ابلتقسيط)

رابعاً :الشراء ابآلجل من املوردين.

أقول :اجلواب عن هذه الفقرة قد أشري إليه يف الفقرة السابقة.

فبناء على ما تقدم فإين أرى جواز العمل يف هذه الشركة؛ ألن أصل نشاطها مباح ،إال أنه جيب
ً

التنبيه على أنه ال جيوز ألي عامل فيها عمل أي عمل خارج عن دائرة املباح ،فال جيوز للمحاسب
فيها أن يوثق أو جيري حساابت لعقود حمرمة؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا آكل الراب

ومؤكله وشاهديه وكاتبه " أخرجه أمحد ( )3725ومسلم ( )1597من حديث ابن مسعود –رضي
هللا عنه -وبعضه يف صحيح البخاري ( )5347من حديث أيب جحيفة –رضي هللا عنه.-
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وال جيوز لصانع أن يصنع حليًّا حتتوي على صور لذوات األرواح ،أو حيمل شعاراً دينياً كافراً أو غري
ذلك مما هو حمرم يف شرعنا ،فإن أجرب على ذلك ومل جيد خمرجاً فعليه االجتهاد يف البحث عن عمل

آخر ،ومىت توفر له عمل يؤمن له قوته وقوت من يعول فعليه ترك عمله احملرم ،هذا وهللا تعاىل أعلم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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ضوابط يف بيع الذهب
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1426/04/09هـ

السؤال

ما هو الضابط يف بيع الذهب يف حمالت اجملوهرات ،وما الذي يشرتط جتنبه لكي يكون البيع حالالً؟
ومن ابعت ذهباً واشرتت ذهباً يف الوقت نفسه ،ومل تستلم قيمة الذهب الذي ابعته ،لكنها دفعت

الفرق ،فما احلكم يف املسألتّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 -1إذا كان الذهب حلياً فيجوز بيعه وشراؤه نقداً وابلتقسيط ،كما أفىت به شيخ اإلسالم ابن تيمية،
واإلمام ابن قيم اجلوزية ،رمحه هللا على اجلميع .كما جيوز مبادلته حبلي أخرى مع دفع الفرق ،ولو

اختلف الوزن ،ألن احللي خرجت ابلصنعة عن كوهنا أمثاانً ،فال ختضع ألحكام الصرف.

 -2إذا كان الذهب سبائك فيشرتط عند بيعه أو شرائه ابلنقود احللول والتقابض ،أي جيب أن يكون
الذهب والثمن النقدي كالمها حاضراً مقبوضاً عند التعاقد؛ ألن الذهب نوع من النقود.

 -3جيوز بيع الذهب السبيكة بسلعة مؤجلة ،كبيعه أبسهم أو طعام أو حلي ،بناء على ما سبق.
وجيوز العكس ،أي بيع األسهم أو الطعام أو احللي بذهب سبيكة مؤجل.

 -4من ابع ذهباً بذهب ودفع الفرق فينظر :إن كان البدالن أو أحدمها من احللي فال حرج -إن

شاء هللا .-وإن كاان سبائك فتنطبق عليها قاعدة مد عجوة ،وحاصلها هنا أنه جيب أن يكون وزن

الذهب املفرد أكرب من وزن الذهب املضموم إىل النقد .فيجوز مبادلة جرام من الذهب مقابل نصف
جرام 1000 +رايل مثالً ،بشرط التقابض يف احلال ،لكن ال جيوز مبادلة نصف جرام مقابل جرام

1000+رايل ،ابتفاق الفقهاء.

وإذا كانت املعاملة قد وقعت على الوجه احملذور فعفا هللا عما سلف ،وال جيوز فعلها مستقبالً .وهللا

أعلم.
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أسهم الشركات املتعاملة ابلراب
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1422/6/27
السؤال

ما حكم االستثمار أبسهم الشركات اليت تتعامل ابلراب أحياانً ابألخذ والعطاء؟ وما حكم األسهم
اململوكة أبيدي املستثمر اآلن؟

اجلواب

ال جيوز شراء أسهم الشركات اليت يكون أصل نشاطها حمرماً ُُ كأسهم شركات حلوم اخلنزير ،أو

تصنيع اخلمور وحنوها مطلقاً ،وال جيوز مطلقاً شراء أسهم الشركات القائمة على الراب كأسهم البنوك

(الربوية) .

وأما الشركات اليت يكون أصل نشاطها مباحاً كالشركات الزراعية ،أو الصناعية ،أو اخلدمية اليت تزرع
ما يباح ،أو تصنعه ،أو تقدم اخلدمات املباحة اجلائزة فال أبس بشرائها ،واملتاجرة فيها .ولكن إن

إعطاء ،وذلك أبن تقوم بتوظيف السيولة النقدية
كانت هذه الشركات تتعامل ابلراب أحياانً أخذاً أو
ً

املتوفرة لديها يف بعض األوقات يف البنوك وأتخذ فائدة (راب) عليها ،أو حتتاج مثالً إىل توسعة نشاطها
ومصانعها فتقوم ابالقرتاض من البنوك بفائدة (راب) ؛ فهذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء

والباحثون ،فمن العلماء من منع شراء أسهمها؛ نظراً لوجود الراب فيها ،وإن كان عارضاً غري أصيل يف
نشاطها .ومن العلماء من أجازها بشروط تتمثل فيما يلي:

ينص نظام الشركة على أهنا سوف تفعل ذلك ،أبن تقرض ابلراب أو تقرتض به.
الشرط األول :أال ّ

الشرط الثاين :أال يتجاوز املبلغ املقرتض لتمويل النشاط أو املبلغ املقرتض ثلث رأمسال الشركة ،وإمنا
حددوا نسبة الثلث قياساً على حتديد الشريعة هلذه السنة يف بعض املعامالت املالية.
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الشرط الثالث :أن يتم التخلّص من األرابح املتولدة والناشئة عن هذه العمليات الربوية .فهذا النوع
من الشركات تتولّد أرابحه من عمليات جائزة ،ومن هذه العمليات احملرمة .وأما كيف يعرف مالك
األسهم مقدار الربح احملرم من الربح املباح حىت يتخلص منه ،ويصرفه يف اجملاالت اخلريية فهذا صعب

جداً ،ويستلزم دراسة حماسبية دقيقة لكل شركة على حدة ،وختتلف هذه النسبة من عام آلخر ،ومن

شركة ألخرى ،ولكن غالب األرابح الربوية ال تتعدى نسبة  %20يف األحوال العادية .فإذا أخرج

املساهم هذه النسبة -وكانت األحوال عادية يف الشركة -فأرجو أن تكون قد برئت ذمته .واملقصود
ابألحوال العادية أال تكون الشركة استثمرت كل أموال املسامهّي يف بنوك ربوية كما حصل يف بعض

الشركات العقارية يف بداية أتسيسها ،حيث كانت كل أرابحها من الراب؛ ألهنا مل تباشر نشاطها إال بعد
مضي فرتة زمنية طويلة ،وقد نص الفقهاء -رمحهم هللا تعاىل -على أنه إذا اختلط الربح احملرم ابلربح
املباح ،وجهلت النسبة مطلقاً حبيث مل تعرف حتديداً أو تقريباً ،فإن الشخص يقسم األرابح إىل
نصفّي :فيتخلص من النصف أي  ،%50وأيخذ  %50وهبذا تربأ ذمته.

وأرابح املسامهّي تكون من طريقّي :الطريق األول :األرابح السنوية اليت توزع يف هناية كل سنة.

والطريق الثاين :الفرق بّي سعر شرائه لألسهم وسعر بيعه هلا .فكل هذين الطريقّي يتعّي على
املساهم أن يتخلص من الراب املوجود منهما.

وينبغي أن يعلم أن أكثر من  %90من الشركات العاملة يف السوق الصناعية والكهرابئية والزراعية

واخلدمية هي من هذا النوع الذي حيصل فيه التعامل ابلراب أخذاً وإعطاء على النحو املذكور ،وال
توجد سوى شركات معدودة ال تتعامل ابلراب.
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وأما حكم األسهم املوجود عند املساهم يف الوقت احلايل فهو على اخلالف الفقهي الذي ذكرانه،
فمن أجاز التعامل أبسهمها قال أبنه جيوز له أن يبقيها بيده ابلشروط املذكورة ،ومن أمهها ضرورة

التخلص من األرابح الربوية فيها وصرفه يف اجملاالت اخلريية .ومن منع منها مطلقاً أوجب على
املساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع األول ،وأخذ رأمساله أو طلب استقالة البيع من إدارة

الشركة .ولكن هذا اجلواب نظري غري عملي ،وال توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية.

وعلى هذا فإننا نقول :إنه يبيعها يف السوق ويتخلص من الربح الربوي املتحصل منها ويكون املساهم
قد اتقى هللا ما استطاع كما قال تعاىل(( :فاتقوا هللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا))  .وهللا أعلم.
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املتاجرة يف األسهم املستعارة
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1422/4/7
السؤال

استثمرت يف أسواق األسهم األمريكية ،وحنن نتناقش كثرياً حول املنظور الشرعي يف بعض عمليات

البيع والشراء ومنها بيع العارية وهو أن استعري عدداً من األسهم من الشركة اليت أعمل معها البيعها

يف السوق اليوم على أن أعيد نفس عدد األسهم من نفس النوع الذي استعرته خالل فرتة من الزمن
أو عندما اشرتي من هذه األسهم يف وقت الحق ،الذين يرون هذا العمل حالل ،هم الذين قاسوه

على بيع العارية حبيث تستعري من جارك يف املتجر بضاعة لتبيعها على زبون عندك يف احملل مث ترد
مثلها على جارك إذا اتتك بضاعتك .والذين يرون حرمة هذا العمل قاسوه على بيع ما ال متلك. .

فما رأيكم اي فضيلة الشيخ؟
اجلواب

ما أخذه من أسهم الشركة اليت ساهم فيها؛ ألجل أن يبيعها مث ير ّد مثلها عدداً ونوعاً ليس من العارية

يف شيء؛ ألن صورة العارية هي :أخذ مال لينتفع به مث يرده بعينه مثل استعارة السيارات واألاثث
وحنوها مما تبقى عينه بعد استيفاء االنتفاع.

والصورة اليت ذكرها السائل تعترب يف الشرع قرضاً ،وهذا يف غاية الوضوح؛ ألنه أيخذ أسهماً لريد
بدهلا ،وهذه هي حقيقة القرض.

واملال املقرتض يصبح ملكاً بيد املقرتض مبجرد قبضه فال حيق للمقرض أن يتصرف فيه أو يطالب
برده عيناً.
وعليه :فيجوز للمقرتض أن يبيع ما اقرتضه أو يهبه أو يتصدق به.

فاحلاصل أن ما ذكره السائل من اقرتاض بعض األسهم من الشركة جيوز بيعه واملتاجرة به؛ ألنه أصبح

مالكاً له.

وابهلل التوفيق.
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برانمج تقسيط األسهم
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1427/04/03هـ
السؤال

مسعنا أن هناك برانجماً للتقسيط ،ولكن البضاعة املباعة ليست سيارات ،وإمنا يشرتون لك أسهماً مث

يبيعوهنا لك ويقسطون عليك قيمتها ،فما حكم هذه املعاملة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إذا اشرتى العميل سلعة بثمن مؤجل على أن يوّكل البائع ببيعها عنه نقداً بثمن أقل من الثمن الذي

اشرتاها به ،فالصحيح أن هذه الوكالة ال جتوز؛ ألهنا جتعل املعاملة من جنس العينة احملرمة ابلنص.

فإذا كان ال جيوز للبائع أن يشرتي السلعة لنفسه نقداً بعد أن ابعها على العميل أبجل ألن ذلك من
العينة ،فال جيوز له أن يتوسط يف شرائها من خالل الوكالة ،ألمور:

( )1أن األمور مبقاصدها والعربة ابملآل ،ومقصود هذه املعاملة الذي تؤول إليه هو أن يقبض العميل
من البائع مثناً حاضراً مقابل مثن مؤجل يف ذمته أكثر منه ،وهذا عّي الراب احملرم ابلنص واإلمجاع.

( )2أن املتسبب العامد كاملباشر ،فإذا تسبب البائع يف بيع السلعة نقداً بعد بيعها أبجل انوايً حتصيل
النقد للعميل مقابل ما ثبت له يف ذمته ،كان حكمه كما لو ابشر شراءها لنفسه ،وهي العينة احملرمة.

( )3إذا اتفق الطرفان ـ صراحة أو ضمناً ـ على أن يكون البائع وكيالً عن املشرتي يف بيع السلعة
بثمن أقل من الثمن املؤجل الذي ابعاها إايه به ،كان ذلك مجعاً بّي أمرين متنافيّي :البيع على

العميل بربح والوكالة عنه يف بيعها خبسارة .فاجلمع بينهما مجع بّي متنافيّي ،وهو ممنوع شرعاً خاصة

يف حال التهمة .وأي هتمة أعظم من الراب؟

وقد ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن رجل احتاج إىل مئة درهم ،فجاء إىل رجل فطلب منه
دراهم ،فقال الرجل :ما عندي إال قماش ،وأرادا أن يوسطا السلعة لتحصيل الدراهم ،فأجاب:
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ي طريق سلكوه إىل أن حتصل له دراهم ويبقى يف ذمته دراهم
"مىت قال له الطالب :أريد دراهم ،فأ ه

إىل أجل فهي معاملة فاسدة ،وذلك حقيقة الراب ... .وقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-إمنا األعمال

حرمه هللا ورسوله -عليه الصالة والسالم،-
ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" .فمىت كان املقصود ما ّ
حمرم .وإمنا يباح لإلنسان أن يتوسل إىل ما أابحه هللا ورسوله -عليه الصالة
فالتوسل إليه بكل طريق ٌ

والسالم -من البيع املقصود والتجارة املقصودة ،فإن هللا أحل البيع وحرم الراب ".جامع املسائل ،عامل
الفوائد ،اجملموعة األوىل ،ص .224-223وانظر جمموع الفتاوى ج 29ص-446 ،434-432
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والعلم عند هللا تعاىل.
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أسهم شركة الكهرابء
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود أن أسأل عن أسهم شركة الكهرابء حتديداً؛ ألنين مساهم يف هذه األسهم ،فأرجو أن تكون

اإلجابة مقتصرة على هذه األسهم فقط ،هل املسامهة فيها حرام أم حالل خاصة أن شركة الكهرابء

أخرياً اقرتضت من البنوك  6مليارات؛ ما رأيكم حفظكم هللا؟ .
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن حكم التعامل أبسهم الشركات عموماً خيتلف ابختالف أغراض الشركات ونشاطها وما يتصل
بذلك من معامالت ،وميكن تقسيم الشركات املسامهة من هذه احليثية إىل ثالثة أقسام:

القسم األول :الشركات املسامهة اليت تعمل يف نشاط مباح ،ومل خيالط هذا النشاط شيء من التعامل

احملرم ،وهذه الشركات جتوز املسامهة فيها واملتاجرة بشراء أسهمها وبيعها؛ ألن األصل يف املعامالت
اإلابحة ،ومل يوجد ما ينقل عن هذا األصل.

القسم الثاين :الشركات املسامهة اليت تعمل يف نشاط حمرم ،كالبنوك الربوية وشركات اخلمور ،والتبغ،
والقمار ،واألفالم اخلليعة ،وحنو ذلك ،فهذه الشركات ال جيوز املسامهة فيها وال املتاجرة بشراء

أسهمها وبيعها؛ ألن الشريعة حرمت هذه األمور وهنت عنها ،وال جيوز اقرتاف ما هنى الشارع عنه.
القسم الثالث :شركات تعمل يف نشاط مباح ،ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل احملرم،

كالتعامل ابلراب اقرتاضاً أو إيداعاً ،وما إىل ذلك من األمور احملرمة ،وهذا النوع من الشركات يطلق

عليه الباحثون مصطلح الشركات املختلطة ،والعلماء خمتلفون يف حكم االستثمار واملتاجرة أبسهم
هذه الشركات ،وفيما يلي بيان خمتصر هلذا اخلالف:
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القول األول :حترمي التعامل هبذه األسهم؛ الشتماهلا على ما حرمه الشارع ،واملسلم ال جيوز له اإلقدام
على ما حرمه الشارع مهما كان مقداره.
القول الثاين :جواز التعامل هبا؛ ألن هذه الشركات ال ميكن للناس االستغناء عنها ،والناس يف حاجة
ماسة إليها ،والشارع يراعي حاجات الناس ،ويبيح هلم ما تعم به البلوى ،وقد أفىت هبذا القول عدد

من أهل العلم ومن اهليئات الشرعية ،كاهليئة الشرعية يف شركة الراجحي املصرفية لالستثمار بقرارها

رقم ( )485بتاريخ 1422/8/23هـ ،حيث أجازت اهليئة االستثمار واملتاجرة أبسهم الشركات
املختلطة بضوابط معينة ،أمهها:

 -1أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب  %25من إمجايل موجودات الشركة.

 -2جيب التخلص من العنصر احملرم الذي خالط تلك الشركات ،وذلك ابلرجوع إىل القوائم املالية
للشركة ،ومعرفة مقدار التعامل احملرم ،وإخراج ما قابله من األرابح ،ومن خالل هذا التقسيم يتبّي لنا
أن شركة الكهرابء هي من القسم الثالث ،فهي من الشركات املختلطة؛ ألن أصل نشاطها مباح (وهو

الكهرابء)  ،لكن خالط هذا النشاط شيء من املعامالت احملرمة كاالقرتاض الربوي كما هو معلوم،

فيطبق عليها احلكم املذكور بضوابطه احملددة ،ومن أجل تطبيق هذه الضوابط وحنوها مما هو مذكور

يف قرار اهليئة ميكن للسائل أن يتصل ابهليئة الشرعية يف شركة الراجحي املصرفية لالستثمار .وهللا
املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التعامل ابألسهم يف الشركات التجارية
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1423/2/21
السؤال

سؤايل عن التعامل يف األسهم ما عدا أسهم البنوك الربوية ،هل جيوز التعامل معها ،والبيع والشراء

فيها؟ وعن طريق بنك ربوي ،حيث أفتح عندهم حساابً جارايً آلخذ منهم فوائد ،وابلتايل يفتحون يل

حساابً يف األسهم ،ومن مث أستطيع البيع والشراء يف األسهم ،وقد يكون هذا البيع يف نفس الوقت،

حيث أشرتي مث إذا متت املوافقة على البيع ميكن أن أبيع ما اشرتيته يف نفس الوقت على من ال
أعرفه حسب نظام تداول اجلديد.
اجلواب

شراء األسهم يف الشركات خيتلف حكمه حبسب نوع الشركة وتعامالهتا ،وذلك حسب األنواع التالية:

النوع األول :شركات أصل عملها حرام ،أبن تكون تتعامل ابلراب ،أو بتجارة اخلمور ،فهذه ال جيوز

التعامل معها وال شراء أسهمها.

النوع الثاين :شركات أصل عملها حالل وال تتعامل ابحلرام ،أبن تستثمر يف الصرافة ،أو الزراعة ،أو

الصناعة ،وحنوها ،وتودع يف البنوك وال أتخذ أو تعطي فائدة على ذلك ،فهذه جيوز شراء أسهمها

وتداوهلا ،ومن أمثلة ذلك شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ،وذلك لوجود هيئة شرعية فيها تراقب
أعماهلا االستثمارية.
النوع الثالث :شركات أصل عملها حالل ،ولكنها تتعامل عرضاً ابحلرام ،كاإلقراض واالقرتاض من

البنك بفائدة ،فتودع املبالغ املتوافرة عندها يف البنوك ،وأتخذ عليها فائدة ،وتستقرض إذا احتاجت

إىل سيولة مؤقتة من البنك وتعطي عليها فائدة ،وهذا النوع هو أكثر الشركات املوجودة اليوم يف
اململكة أو غريها من دول العامل.

وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم تداول أسهمها على قولّي :فبعض العلماء يرون حظر شراء

هذه األسهم؛ ألهنا تتضمن أمراً حمرماً ،وهذا ما صدر به قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة

املؤمتر اإلسالمي.
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وبعض العلماء يرون جواز شراء هذه األسهم حلاجة اجملتمع إىل ذلك ،ولغلبة احلالل على احلرام يف
نصيب السهم.

وكان اجمليزون يشرتطون للتعامل مع هذه الشركات شروطاً ،هي:

-1إذا أخذ املشرتي أرابح السهم فإنه جيب عليه أن يتخلص من نسبة الفائدة الربوية اليت أضيفت
إىل األرابح عن طريق سؤال املختصّي يف الشركة عن مقدار هذه النسبة.

-2أن يكون تعامله عن طريق البنوك الشرعية كشركة الراجحي ،والبنك األهلي اإلسالمي ،وحنوها،
"وال تَـ َع َاونُوا َعلَى ا ِإل ِْمث
وذلك ألن الشراء عن طريق البنك الربوي فيه تقوية له ،وهللا يقولَ :
والْع ْدو ِ
ان" [املائدة. ]2:
َ ُ َ
ولذا أنصح السائل إذا أراد أن أيخذ بقول اجمليزين أن يراعي الشرطّي املذكورين ،وهللا أعلم.
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أسهم اخليار يف البورصة العاملية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1423/3/3
السؤال

ما حكم شراء أسهم اخليار يف البورصة العاملية ،حيث إنين من املضاربّي فيها ،وأحترى موافقة الشرع

يف ذلك ،وسهم اخليار يعطي املضارب عند شرائه هلذا السهم أن يبيع السهم بعد مدة ابلسعر الذي

اشرتى به حىت لو نزل السعر؟
اجلواب

خيارات األسهم املتداولة يف األسواق العاملية ،سواء كانت خيارات شراء ( )call optionsأو

خيارات بيع ( )put optionsهي من عقود الغرر املنهي عنها شرعاً ،وبذلك صدر قرار جممع
الفقه اإلسالمي جبدة عام 1992م برقم .63

والذي جعل هذه العقود من الغرر أن وظيفتها مرهونة بتغري السعر ،حبيث ال تسمح بربح كال طريف

العقد ،ففي خيار الشراء يدفع املشرتي مبلغاً معيناً ( ، )premiumحبيث يكون له احلق يف شراء
السهم ،أو األسهم بسعر اثبت طوال مدة اخليار ،فإذا ارتفع سعر السوق هلذه األسهم عند األجل،

نفذ املشرتي البيع فريبح الفرق بّي سعر السوق وسعر التنفيذ ( ، )strike priceوكذلك احلال
ابلنسبة خليار البيع ،حيث يدفع مالك األسهم مبلغاً حمدداً مقابل أن يكون له احلق يف بيع األسهم

بسعر اثبت طوال مدة العقد ،فإذا هبط سعر السوق عند األجل نفذ املالك البيع فريبح الفرق بّي
سعر السوق وسعر التنفيذ ،وبطبيعة احلال فإن هذا الربح بعينه ميثل خسارة للطرف اآلخر ،إذ لو كان

اجتاه تغري السعر معلوماً مسبقاً ملا مت العقد؛ ألنه سيمثل خسارة حمققة ألحدمها.

فاالختيارات من أدوات اجملازفة على األسعار ،وهي من ضمن العقود اليت جعلت االقتصادي
الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العاملية أبهنا "كازينوهات قمار ضخمة" ،وذلك أن حقيقة

القمار هي أن يربح أحد الطرفّي على حساب اآلخر ،وهذا ابلضبط ما حيصل يف عقود االختيارات

يف األسواق الدولية.
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وهذا خبالف عمليات البيع والشراء العادية لألسهم (اليت ال تنطوي على حمظور شرعي) ؛ ألن عقد
البيع عقد فوري ينتهي مبجرد إبرام الصفقة ،فيكون لكل طرف كامل احلرية يف التصرف بعد التعاقد،
دون أي التزام من أحد الطرفّي لآلخر ،أما عقد االختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفّي

لآلخر بتحمل خماطر السعر مدة اخليار ،فحقيقة العقد أن ُمصدر اخليار يقدم التزاماً أو ضماانً
للطرف اآلخر بتنفيذ العقد عند السعر املتفق عليه ،فهو عقد معاوضة على ضمان السعر ،ولذلك
يعد االختيار من عقود التأمّي يف واقع األمر ،ولذلك يستخدم للتأمّي على احملافظ االستثمارية

( ، )portfolio insuranceومعلوم أن عقد التأمّي (التجاري) عقد غرر ابتفاق اجملامع
الفقهية ،والعلة واحدة يف األمرين ،والعلم عند هللا -تعاىل.-
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املتاجرة يف األسهم السعودية

اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1423/11/10هـ
السؤال

أان جتاريت املضاربة ابألسهم السعودية يعين أشرتي أسهماً بسعر وأبيعها إذا ارتفع سعر السهم..فهل
هذا حالل أم حرام أم مشتبه به؟ أفتوين أاثبكم هللا.

اجلواب

لقد أحل هللا البيع وحرم الراب وجاءت الشريعة اإلسالمية مبشروعية التجارة قال تعاىل" :اي أيها الذين

أمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال إن تكون جتارة عن تراض منكم" [النساء . ]28 :وقال
ط ِع ْن َد هِ
ِ
ادةِ وأَ ْد َىن أَال تَـرَاتبوا إِهال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتَارًة ح ِ
اَّلل َوأَقـ َْوُم لِل ه
اض َرَة تُ ِد ُيرو َهنَا
ْس ُ
َ َ
ْ ُ
ش َه َ َ
تعاىلَ " :ذل ُك ْم أَق َ

وها" [البقرة من اآلية ، ]282:فالتعامل يف التجارة بشىت أنواعها
اح أَال تَ ْكتُـبُ َ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
بَـ ْيـنَ ُك ْم فَـلَْي َ
من األعيان واألسهم مىت مت التبايع وحصل القبض وانتقلت األسهم من البائع إىل املشرتي فللمشرتي

احلق يف بيعها ،والذي يبدو أن التعامل ابألسهم على هذه احلال بيع مشروع ومعاملة صحيحة وهللا
أعلم.
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البيع على املكشوف
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1423/12/18هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ظهرت يف اآلونة األخرية وبشكل ملفت للنظر بعض املكاتب اليت متثل دور الوسيط بّي املستثمر

وبعض شركات االستثمار الكربى العاملية ،ومن خالل هذه الشركات اليت متثل دور الوسيط يقوم
املستثمر:

( )1ابلبيع والشراء واملتاجرة يف العمالت العاملية مثل :الدوالر واليورو والّي والفرنك السويسري
واملارك األملاين وبقية العمالت األخرى.
( )2البيع والشراء يف املؤشرات (مؤشرات األسهم العاملية) مثل :مؤشر الداو جونز والناسداك وإس
آند يب والكاك والفوتسي والداكس  ...إخل.

( )3البيع والشراء يف األسهم العاملية ،مثل :أسهم البنوك والشركات األمريكية املدرجة يف البورصة
العاملية .علماً أن طريقة البيع والشراء تتم من خالل الطرق التالية:

( )1يتم البيع أو الشراء من خالل (عقد بيع) أو (عقد شراء) وهذا العقد يدفع املستثمر جزءاً من
املبلغ والباقي يقوم البنك أو الشركة االستثمارية بدفع اجلزء املتبقي ،مثالً يدفع املستثمر ()%2

( )2000دوالر والبنك أو الشركة تدفع ( )98000( )%98دوالر هذا يف البيع والشراء يف

العمالت أو املؤشرات (واملؤشرات ال متثل شركة بعينها وإمنا متثل جمموع الشركات اليت تندرج حتت

اسم املؤشر) .

( )2حيق للمستثمر البيع (حىت وإن مل يكن ميلك أي سهم أو عملة إذا توقع أو ظن أن األسعار

ستنزل) .

( )3حيق للمستثمر الشراء إذا توقع أو ظن أن السهم أو العملة أو املؤشر سريتفع.

( )4حيصل املستثمر يف كل نقطة من العمالت أو املؤشرات على ( 100مائة) دوالر أو 10
(عشرة) دوالر مثالً وهي ختتلف حسب كل مؤشر أو عملة.
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( )5ال تتحمل الشركة أو البنك أي خسارة ألهنا ختصم اخلسارة من املبلغ املدفوع مسبقاً وهو مثالً
( )2000دوالر (ويسمى هذا املبلغ أتمّي) لكي تضمن الشركة أو البنك عدم الوقوع يف اخلسارة
أبي حال من األحوال ويتحمل املستثمر أو العميل كامل اخلسارة لوحده حيث يتم إنذار العميل أبن

عليه الدعم املايل للحساب وإال سيتم اخلصم من املبلغ املؤمن عليه عند توقيع العقد وهو املبلغ
( )2000دوالر.

نرجو منكم التكرم بدراسة هذا املوضوع واإلجابة عليه وموافاتنا ابحلكم الشرعي.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه املعامالت تدخل حتت إطار ما يعرف ابلبيع على املكشوف والشراء ابهلامش والتعامل ابملؤشر،

ومجيعها تتضمن تعامالت حمرمة شرعاً ،إما لكوهنا بيع اإلنسان ما ال ميلك أو لتضمنها االقرتاض ابلراب
أو لكون املعاملة يف ذاهتا ليست سوى نوع من املقامرة واملراهنة

على األسعار ،وفيما يلي توضيح لذلك:
يف حالة الشراء ابهلامش يدفع املشرتي جزءا من الثمن ويقرتض ابقي الثمن من السمسار (الوسيط)

أو من بعض املؤسسات التمويلية ليتمكن من شراء عدد أكرب من األسهم ،فالشراء ابهلامش يتضمن
يف العادة قرضا بفائدة يدفعها املستثمر للمقرض.
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يف حالة البيع على املكشوف (ويعرف ابلبيع القصري) يبيع املستثمر أوراقاً مالية (أسهماً) ال ميلكها

على أن يتم تسليمها خالل فرتة قصرية من الزمن حيث يقرتض األوراق املالية من السمسار أو من

غريه ويسلمها للمشرتي ويبقى مثن األوراق املالية يف يد مقرض تلك األوراق ضماان لتسديد األسهم

وعند اخنفاض مثن الورقة املالية بشكل مناسب يقوم املستثمر بشرائها من السوق وتسديدها للمقرض
وقبض املبلغ الذي يف يده ،فيكسب املستثمر الفرق بّي مثن شراء الورقة املالية (عند اخنفاض مثنها)

ومثن بيعها الذي كان بسعر أكرب ،أما مقرض الورقة املالية فيستفيد من بقاء املبلغ يف يده لفرتة من

الزمن ميكن له خالهلا أن حيقق عائدا ابستثمارها أو إيداعها بفائدة ،وهكذا فإن البيع على املكشوف
يتضمن بيع اإلنسان ما ال ميلك ابتداء مث االقرتاض بشرط انتفاع املقرض ابلثمن مدة القرض.

أما يف حالة الشراء أو التعامل ابملؤشر (وهو ميثل أسهم جمموعة شركات ختتلف حسب

املؤشر) فهو جمرد مقامرة على حترك املؤشر إذ ال يتم قبض أو تسليم ألسهم وإمنا جمرد املقامرة حيث

تتم املقاصة بّي املتعاملّي ويستفيد من صح توقعه وخيسر من خاب توقعه وقد صدر قرار جممع الفقه

اإلسالمي يف دورته السابعة بعدم جواز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شيء خيايل ال
ميكن وجوده.

وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()384/8

بيع االسم التجاري
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1426/02/18هـ

السؤال

خريا.
ما هو حكم بيع االسم أو األصل التجاري؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وغررا ابلنسبة
بيع مثل هذه األمساء التجارية ،يظهر يل أنه جائز ،بشرط أال يتضمن ذلك
تدليسا ً
ً
للمستهلك ،وأما اجلواز فإن األصل يف املعامالت احلل ،وأما التدليس والغرر فإن كالًّ منهما مذموم

"م ْن غَ ه
س ِمنها" .أخرجه مسلم
ً
شرعا ويندرج حتت الغش؛ وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
شنا فَـلَْي َ

( . )102وهللا أعلم.
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التعامل ابألسهم يف بورصة األوراق املالية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/3/23هـ

السؤال

هل شراء األسهم وبيعها من خالل بورصة األوراق املالية حالل أم حرام؟ وإن كان التعامل يف

البورصة حالالً فهل يشرتط التعامل يف أسهم حمددة؟ فمثالً هل التعامل يف أسهم شركة مدينة اإلنتاج
اإلعالمي حالل أم حرام ،وأسهم شركات التأمّي وأسهم البنوك.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:

( )1طبيعة الشركة ونشاطها وتعامالهتا.
( )2نوع العقد املربم على السهم.

فالشركات اليت تعمل يف جماالت مشروعة ،وال تتعامل ابلراب أو غريه من التعامالت احملرمة ،شراء

أسهمها وبيعها جائز.

أما إذا كانت الشركة تعمل يف جمال حمرم ،مثل إصدار األفالم املاجنة واألغاين احملرمة ،أو إنتاج أو

تسويق مواد حمرمة كاخلمور واخلنزير وامليتة وحنوها ،أو تعمل يف جمال التأمّي التجاري أو القمار ،أو
الراب مثل البنوك ،فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل ابلراب لغرض التمويل فحسب ،فهذا مما فصل فيه

الفقهاء املعاصرون ،نظراً لعموم البلوى ابلراب اليوم ،مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أمواهلم.
واجتهدوا يف حتديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح يف أن تكون ممولة ابلراب ،وهي الثلث،

حبيث تكون املديونية الربوية ال تتجاوز ثلث أصول الشركة .وهذا حمض اجتهاد مبين على املصلحة،
وإال فإن الراب قليله وكثريه حمرم ابلنص واإلمجاع.
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وأخذاً هبذا االجتهاد فال أبس من التعامل أبسهم شركات نشاطها مشروع على أال تتجاوز مديونيتها
الربوية ثلث أصوهلا ،وفق أحدث قوائم امليزانية الصادرة عنها .ويف هذه احلالة جيب على املستثمر

إخراج ما يقابل هذه املديونية الربوية من األرابح .فإذا كانت املديونية تعادل ثلث األصول ،فيجب

إخراج ثلث األرابح املوزعة تبعاً لذلك.

وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه احلالل ابحلرام ،حبيث إهنا تسوق أو تنتج منتجات حمرمة

ومشروعة ،فالعربة ابلغالب .ويف حتديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد أبال يتجاوز اإليراد احملرم نسبة معينة
من إمجايل اإليرادات ،يقدره البعض بـ  %5إىل  .%10وهذا كالذي سبقه ،حمض اجتهاد ،وإال فإن

مثن احملرم حمرم قل أو كثر .وأخذاً هبذا االجتهاد جيب إخراج ما يقابل هذه النسبة من األرابح املوزعة.
أما من حيث نوع العقد املربم ،فاملشروع هو البيع والشراء ،أما اخليارات ( )optionsأو

املستقبليات ( )futuresفهي ممنوعة ،ألهنا من القمار احملرم شرعاً .والعلم عند هللا تعاىل.
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السندات احلكومية

اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

ما هي املستندات احلكومية؟ وما هي كيفية عملها ابلتفصيل إن أمكن؟ وما حكم شرائها وبيعها

والتعامل هبا؟
اجلواب

السندات احلكومية عبارة عن ورقة تطرحها احلكومة عن طريق البنوك ،وهي متثل مبلغاً حمررة قيمته يف

تلك الورقة ،يستحق دفعه بعد أجل معّي حمرر وقته يف تلك الورقة ،وهذا املبلغ املؤجل احملرر يف تلك
الورقة يستحقه حاملها عند حلول أجله ،والغرض من السندات احلكومية قد يكون حصول احلكومة

على قرض ،فإهنا من خالل بيعها هلذه القيمة املؤجلة احملررة يف السند حتصل على نقد وسيولة حاضرة
مثناً هلا ،وقد يكون الغرض منها :امتصاص السيولة الفائضة يف السوق للحد من التضخم.

اء ،ووساطة ،فهو حمرم؛ ألهنا راب ،فإنه من خالل هذه السندات حيصل
أما حكم تداوهلا بيعاً ،وشر ً
حمررها على نقد عاجل حال ،ومن مث يدفع عوضاً عنه نقداً مؤجالً أكثر منه ،ومما هو معلوم عند

املسلمّي :أن الراب من الكبائر  -نسأل هللا العافية -فينبغي توقيه واحلذر منه" ،ومن يتق هللا جيعل له
خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق . ]3-2 :هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله

وصحبه.
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وساطة مالية لتداول األسهم ببنك ربوي
اجمليب د .عبد الرمحن بن عبد هللا السند

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

أان أتعامل مع شركة وساطة مالية للتداول ابألسهم يف البورصة األمريكية ،وهذه الشركة اتبعة لبنك

ربوي ،فهل جيوز التعامل معها؟ مع العلم أن الشركة تعمل كسمسار ،وأتخذ عمولة لبيع وشراء
األسهم .أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

إذا كان هناك مؤسسة مالية تكون وسيطاً وال تتعامل ابلراب فهو األوىل ،وإن مل يوجد إال هذه الشركة
فال حرج على أاله أتخذ أي فوائد ربوية يقدموهنا لك على حسابك الذي عندهم ،وإذا كانوا يقدمون

فوائد ربوية فعليك التخلص منها يف وجوه اخلري ،على أين أذكرك حبرمة التعامل ابألسهم احملرمة،

كأسهم البنوك الربوية والشركات اليت تكون للقمار أو للخمور أو غريها من احملرمات .وفقك هللا
وأعانك.
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شراء األسهم ابلتقسيط وبيعها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/5/27هـ
السؤال

أرغب يف شراء أسهم من إحدى شركات االستثمار اإلسالمية ،وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط

من الراتب ،ويف نييت أن أبقيها يف ملكي مث أبيعها مىت ارتفع سعرها ،ورمبا يتم بيعها واألقساط مل تنته
بعد ،وسؤايل هو عن حكم هذه املعاملة ،وهل تكون داخلة يف بيع الدين ابلدين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حكم هذه املعاملة جائزة وال أبس هبا إن شاء هللا ،لكن بشرط أن تكون هذه الشركة ال تتعامل ابلراب،

فمثالً إذا اشرتيت أسهماً ملصنع من املصانع أو شركات تبيع عروضاً جتارية أو حنو ذلك ،وهي ال
تتعامل ابلراب فإن هذا جائز وال أبس به ،والبد أن تكون الشركة من شركات عروض التجارة أو

املصانع املباحة ،وحنو ذلك.
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املشاركة يف األسهم العاملية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/6/12هـ
السؤال

ما حكم املشاركة يف األسهم العاملية من خالل شركة الراجحي؟ علماً أبهنا تقوم كل فرتة إبلغاء بعض
الشركات ،حيث إنه يكتشف أهنا شركات ربوية أو حمرمة فما احلكم يف املشاركة يف بيع وشراء

األسهم العاملية؟

اجلواب

يظهر أن مقصود السائل :ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات اليت تتعامل ابلفائدة أخذا وإعطاء.

وهناك خالف بّي العلماء املعاصرين يف هذه املسألة ،بّي من يرى جواز ذلك ابلضوابط اليت

يقرتحها ،ومن يرى حترمي ذلك .وال أعرف من جييز ذلك بدون ضوابط .وممن يرى اجلواز ابلضوابط

اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية ،حيث فصلت ضوابطها يف القرار ذي الرقم  ،310مث

عدلته ابلقرار ذي الرقم  .485وأرفق القرار للفائدة ففيه غنية عن الكالم .ومن املهم اإلشارة إىل ما
نصت عليه اهليئة من "إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات

مسامهة تلتزم اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك".
والضوابط ابختصار ،هي:

( )1أن يكون نشاط الشركة مباحا.
( )2أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب  -سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األجل-
( )?25من إمجايل موجودات الشركة ،علماً أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.

( )3أن يتخلص من نصف ريع القرض الربوي من صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع ،فإن مل
يوجد ربح فال جيب ختلص.
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( )4أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )?5من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا
اإليراد انجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية ،أم عن ممارسة نشاط حمرم ،أم عن متلك حملرم أم عن غري
ذلك .ويكون التخلص من منفعة القروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفرتة املالية حمل

التخلص.

( )5أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم  -استثماراً كان أو متلكاً حملرم -نسبة ( )?15من إمجايل
موجودات الشركة.

القرار ()485

الدورة الثالثة-السنة الثانية 1422/8/23هـ
املوضوع :ضوابط االستثمار واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة مبحرم والتخلص من احملرم فيها.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل

يوم الدين ،أما بعد:

فإن اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار يف اجتماعها السابع واألربعّي ،السنة الثالثة،

الدورة الثانية ،أايم الثالاثء واألربعاء واخلميس 21و22و1422/8/23هـ6-و7و2001/11/8م،
يف مدينة الرايض ،مبىن اإلدارة العامة ،قاعة اجتماعات اهليئة ،بعد اطالعها على مذكرة العرض املعدة

من أمانتها بشأن اخلطاب الوارد من انئب املدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر يف الضوابط

اء وتوسطاً املرفق به ملخص ما ورد يف قرارات اهليئة يف
الشرعية للتعامل يف أسهم الشركات بيعاً وشر ً

املوضوع ،واألوراق واإلحاالت ذات الصلة.

وبعد االطالع على االستفسار الوارد من جمموعة االستثمار والعالقات الدولية.

وبعد دراسة اهليئة هلذه الضوابط والنظر فيها يف اجتماعاهتا الثامن بتاريخ 5و1420/6/6هـ ،والتاسع
بتاريخ 19و1420/6/20هـ ،والعاشر بتاريخ 10و11و1420/7/12هـ ،والسابع والعشرين
بتاريخ 14و1421/7/15هـ ،والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و1421/7/29هـ ،والرابع
والثالثّي بتاريخ 24و1421/11/25هـ ،والسادس واألربعّي بتاريخ 8و9و1422/7/10هـ.
وبعد االطالع على قرارات وفتاوى اهليئات واجملامع الفقهية ذات الصلة.
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وبعد االطالع على إيضاحات اجلهات املعنية يف الشركة ،وإجاابهتا عما وجه إليها من اهليئة.
وبعد التأمل والنظر يف الشركات املسامهة ،وأهنا من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف
أسهمها أنواع ثالثة هي:

النوع األول :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة.
وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة أبسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

النوع الثاين :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم
اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات اجملون واألفالم اخلليعة ،وصناديق االستثمار يف

السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا.

وهذه الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة أبسهمها مطلقاً.
النوع الثالث :الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا
أمور حمرمة ،مثل تعاملها ابلراب اقرتاضا أو إيداعاً .وهذا النوع من الشركات قد أقرت اهليئة جواز
االستثمار واملتاجرة أبسهمها بضوابط معينة ،بينتها يف قراراهتا ذوات األرقام ( )53والتاريخ

1411/4/2هـ ،و ( )182والتاريخ 1414/10/7هـ ،و ( )310والتاريخ 1419/4/6هـ،
واستندت يف جواز ذلك إىل عموم البلوى ورفع احلرج ،واحلاجة العامة.

وبعد الدراسة واملناقشة والنظر والتأمل ،واستكماالً ملا ورد يف القرارات املذكورة آنفاً ،فقد قررت
اهليئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسامهة ما أييت:

أوالً :جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط

اآلتية:

( )1إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم
اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

()393/8

( )2أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب – سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األجل-
( )?25من إمجايل موجودات الشركة ،علماً أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.

ويعد هذا معدالً للنسبة املذكورة يف القرار ذي الرقم ( )310من حتديد احملرم أبن يكون أقل من ثلث
مالية الشركة.

( )3أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )?5من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا
اإليراد انجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية ،أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري
ذلك .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى يف ذلك جانب

االحتياط.

( )4أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم  -استثماراً كان أو متلكاً حملرم -نسبة ( )?15من إمجايل

موجودات الشركة.

واهليئة توضح أن ما ورد من حتديد للنسب يف هذا القرار مبين على االجتهاد ،وهو قابل إلعادة
النظر حسب االقتضاء.

اثنياً :إذا تغريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص
منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان ،على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعّي يوماً من اتريخ العلم بتغريها.

اثلثاً :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل

أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانت مدققة

أم غري مدققة.

رابعاً :ال جيوز االشرتاك يف أتسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو

أغراضها.
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خامساً :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار:

اقتناء السهم بقصد ريعه ،أي رحبه السنوي ،وتعين املتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بّي

السعرين -سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها ،وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها،
أم كان لغريها على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل

اإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن
الغري والتوكيل للغري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.
سادساً :جيب التخلص من العنصر احملرم الذي خالط تلك الشركات ،وذلك وفقاً ملا أييت:

( )1الذي جيب عليه التخلص هو من كان مالكاً لألسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري

ذلك -حّي صدور القوائم املالية النهائية ،سواء كانت ربعية أو سنوية ،وذلك يف حاليت االستثمار

واملتاجرة .وعليه فال يلزم التخلص من ابع األسهم قبل صدور تلك القوائم؛ ألنه ال يتبّي العنصر
احملرم إال بعد صدورها ،والبائع قد ابعها بغرمها وغنمها .كما ال يلزم الوسيط والوكيل واملدير ختلص
يف عمولته أو أجرته؛ ألن ذلك حق هلم نظري ما قاموا به من عمل ،والتخلص إمنا يكون فيما عاد

على التعامل ابألسهم من إيراد ونفع حمرم.
( )2يرد التخلص على شيئّي:

أوهلما :منفعة القرض الربوي يف حالة اقرتاض الشركة املسامهة بفائدة.

اثنيهما :اإليراد احملرم أايً كان مصدره.

( )3يكون التخلص على النحو اآليت:
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أ -يف حالة االقرتاض الربوي :فإنه يتم جتنيب منفعة املال املقرتض ابلراب ابلنظر إىل صايف الربح،
ويكون احتساب تلك املنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم ( ، )310الذي جاء فيه" :ومبا أن الربح ينتج
من عنصرين مها :رأس املال والعمل ،وأن اخلبث يف ربح السهم إمنا جاء من اجلزء املأخوذ ابلراب"

ويستأنس لذلك مبا روى مالك يف املوطأ ( )1396عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال :خرج عبد هللا

مرا على أيب
وعبيد هللا ابنا عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهم -يف جيش إىل العراق ،فلما قفال ّ
وسه َل مث قال :لو أقدر على أم ِر أنفعكما به لفعلت،
موسى األشعري وهو أمري البصرة فرحب هبما َ

مث قال :بلى .ههنا ٌ
مال من مال هللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنّي ،فأسلفكماه ،فتبتاعان به متاعاً
من متاع العراق ،مث تبيعانه ابملدينة ،فتؤداين رأس املال إىل أمري املؤمنّي ،ويكون الربح لكما ،فقاال:
وددان ذلك ،ففعل وكتب إىل عمر -رضي هللا عنه -أن أيخذ منهما املال ،فلما قدما املدينة ابعا

فأرحبا ،فلما رفعا ذلك إىل عمر -رضي هللا عنه -قال :أَ ُك ُّل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال:
ال ،فقال عمر -رضي هللا عنه :-ابنا أمري املؤمّي فأسلفكما ،أ ِّداي املال ورحبه ،فأما عبد هللا فسكت،

وأما عبيد هللا فقال :ما ينبغي لك اي أمري املؤمنّي هذا :لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه ،فقال:
ِ
رجل من جلساء عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه:-
أ ّدايه ،فسكت عبد هللا وراجعه عبيد هللا ،فقال ٌ
اي أمري املؤمنّي لو جعلته قراضاً ،فقال :عمر –رضي هللا عنه :-قد جعلته قِ َراضاً ،فأخذ عمر -رضي
هللا عنه -رأس املال ونصف رحبه وأخذ عبد هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه-
نصف ربح املال .أ-هـ
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وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إىل املوجودات ( )?20مثالً ،فإنه يتم التخلص من ( )?10من

صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع ،فإن مل يوجد ربح فال جيب ختلص .ويكون التخلص من منفعة

القروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفرتة املالية حمل التخلص.

ب -يف حالة وجود إيراد حمرم :فإنه يتم جتنيب مبلغ اإليراد احملرم كله ،أايً كان مصدره ،وسواء حصل
ربح أم ال ،وسواء وزعت األرابح أم مل توزع ،وإذا مل يعرف اإليراد على وجه الدقة احتسب على وجه

التقريب مبا يربئ الذمة.

ويتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص منه :بقسمة جمموع اإليراد احملرم للشركة املتعامل يف
أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة ،فيخرج ما خيص كل سهم ،مث يضرب الناتج بعدد األسهم

اململوكة لذلك املتعامل  -فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري ذلك -وما نتج فهو مقدار ما جيب

التخلص منه.

( )4ال جيوز االنتفاع ابلعنصر احملرم أبي وجه من وجوه االنتفاع وال التحايل على ذلك أبي طريق
كان ،فال حيتسبه من زكاته ،وال من صدقاته ،وال يدفع منه ضريبة ،وال يستخدمه يف دعاية أو إعالن،

وال غري ذلك.

( )5تقع مسؤولية التخلص من العنصر احملرم على شركة الراجحي يف حالة تعاملها لنفسها ،أو يف
حالة إدارهتا للصناديق أو احملافظ االستثمارية ،أما يف حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة

أن خترب املتعامل آبلية التخلص من العنصر احملرم حىت يقوم هبا بنفسه ،وللشركة أن تقوم بتقدمي هذه
اخلدمة ملن يرغب من املتعاملّي .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .اهليئة

الشرعية

عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل [رئيساً] عبد هللا بن سليمان املنيع [انئباً للرئيس] عبد هللا بن عبد

الرمحن البسام [عضواً] عبد هللا بن عبد هللا الزايد [عضواً] صاحل بن عبد هللا بن محيد [عضواً]
أمحد بن علي سري املباركي [عضواً]

عبد الرمحن بن صاحل األطرم (عضواً وأميناً)
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رفع سعر السهم طلباً للربح

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

هل جيوز شرعاً حماولة رفع سعر السهم لكي أربح؟ عندما أشرتي بسعر أعلى يرتفع السعر ،وبعد

لدي من أسهم.
االرتفاع أبيع ما ّ

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

إذا كان الشراء بقصد رفع سعر السهم فقط ،مث إذا ارتفع بعت أسهمك فالذي يظهر يل أن هذا ال

جيوز ،ألن فيه خداعاً لآلخرين وإضرارهم ،وهللا أعلم.
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حكم االكتتاب يف شركة سدافكو

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/03/13هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أرجو منكم بيان احلكم الشرعي لالكتتاب يف شركة سدافكو.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد
فمن املعلوم أن نشاط شركة سدافكو قائم على إنتاج املواد الغذائية من األلبان ومشتقاهتا والعصائر

وغريها ،وهذا النشاط مباح من حيث األصل .ومن خالل النظر يف نشرة اإلصدار اخلاصة ابلشركة
وقوائمها املالية املعلنة يف موقعها على االنرتنت تبّي ما أييت:
 -1أن إمجايل موجودات الشركة يبلغ  844.664.000رايالً.

 -2وأن الشركة حصلت على متويالت بنكية أغلبها بطريق املراحبة الشرعية وبعضها بقرو ٍ
ض ربوية،
وتبلغ هذه التمويالت  134.300.000رايالً ،وجمموع الفوائد املستحقة على القروض الربوية ال

يتجاوز  %1.3من إمجايل مطلوابت (موجودات) الشركة.

 -3وأن الشركة حصلت على إيرادات من ودائع بنكية مبقدار  112.500رايالً ،من صايف رحبها

البالغ  108.066.000رايالً ،أي ما نسبته  %0.1من صايف أرابح الشركة.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر يل هو جواز االكتتاب يف هذه الشركة إذ إن نسبة العنصر احملرم يف

الشركة ال تتجاوز  %1.5من إمجايل نشاط الشركة ،وهي نسبة يسرية مقارنة بنشاطها املباح ،السيما
وأن القوائم املالية للشركة تظهر أهنا تتجه يف السنوات األخرية حنو متويل مشاريعها عن طريق املراحبة
الشرعية.
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وجواز االكتتاب يف الشركة ال يعين أن الراب الذي فيها أصبح مباحاً ،فالراب حمرم قل أو كثر ،واإلمث

على من ابشر تلك املعاملة احملرمة أو أذن أو رضي هبا ،أما املساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من األرابح

اليت توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من هذه النسبة احملرمة بصرفها يف املشاريع اخلريية ،أما األرابح
الناجتة من بيع األسهم فال يلزم التخلص من ٍ
شيء منها ،وهللا أعلم.
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تداول األسهم عرب اإلنرتنت
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

أان أعمل يف جتارة األسهم من خالل صاالت الراجحي ،ولكن نظراً لبعد منزيل عن الصالة ،وكذلك

الزحام يف الصالة والبطء ،فقد ذكر يل أن البنك السعودي األمريكي لديه خدمة التداول عرب
اإلنرتنت ،وكما يقولون إهنا خدمة ممتازة مقابل  500رايل يف السنة ،وفتح حساب جا ٍر ،هل جيوز يل

فتح حساب استثماري لألسهم يف هذا البنك الربوي؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :معروف أن البنك األمريكي له إدارة مستقلة إسالمية ،وإن كانت مملوكة للبنك لكنها مستقلة

عنه من حيث أعماهلا ومن حيث مجيع ما يتعلق بشؤون تصرفها ومزاولتها التجارة ،وهلا موظفون

خمتصون هبا يزاولون ويراقبون العمل ابإلسالم يف هذا الشيء ،فننصح هذا السائل أنه إذا أراد أن

ينتقل من صالة الراجحي إىل صالة البنك األمريكي فنقول :أوالً ينبغي له أن يكون ذلك اتبعاً لإلدارة
املصرفية اإلسالمية هلذا البنك ،ويف نفس األمر يستطيع أن يفتح حسابه اجلاري لدى هذه اإلدارة
اإلسالمية اليت هي جزء من البنك لكنها منفصلة عنه يف مجيع ما يتعلق أبعماهلا والرقابة عليها،

ووجود موظفّي خمتصّي هبا .وهللا أعلم.
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شراء األسهم ابلتقسيط
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :شخص أراد شراء أسهم ابلتقسيط عن طريق شخص آخر ،حبيث يشرتي الشخص

اآلخر األسهم املطلوبة مث يبيعها ابلتقسيط على الشخص األول ،ما حكم هذه العملية؟ وما احلكم

إذا أراد املشرتي تفويض البائع يف بيع هذه األسهم؟ علماً أبن األسهم مل تكتب فعلياً ابسم املشرتي

النهائي.
اجلواب

إذا كانت هذه األسهم ،أو هذه الشركات اليت يراد شراء أسهم منها شركات مباح التعامل واملتاجرة

أبسهمها ،حبيث يكون أصل نشاطها مباحاً ،وحبيث تكون منطبقة على الضوابط والقيود اليت أوجدهتا
اهليئات الرقابية الشرعية على املتاجرة أبسهم الشركات إذا كان هذا األمر متحققاً يف ذلك ،فنقول:

ال أبس أن يشرتي اإلنسان أسهماً من شركات مباح املتاجرة أبسهمها ،مث بعد ذلك يبيعها بثمن

مؤجل على أحد عباد هللا ،مث بعد ذلك يقوم هذا املشرتي ببيع األسهم على غري من اشرتاها منه ،وال
جيوز أن يبيعها على من اشرتاها منه؛ ألن هذا يسمى العينة ،والعينة ضرب من ضروب الراب ،فإذا
ابعها على طرف اثلث ،وحتملت ذمته قيمة هذه األسهم ملن ابعها عليه مؤجلة فنقول هذا تصرف

صحيح ،وال يعرتض عليه أبي شيء من أمور االعرتاض.

()402/8

اإلجابة عن الشق الثاين من السؤال :ال أبس بذلك طاملا أنه هو الذي توىل شراءها بنفسه ،مث بعد
ذلك قال ملن اشرتاها منه وهو ابئعها عليه :أوكلك على أن تبيعها يل على من ترى ،فنقول :ال أبس

بذلك ،وإمنا احملذور أن يبيعها املشرتي على البائع مبعىن تعود على البائع مرة اثنية ،فهذا ال جيوز،
وهذه هي العينة املمنوعة ،وأما إذا وكله على أن يبيع هذه السلعة ألحد الناس ،فنقول :ال أبس
بذلك؛ ألن املشرتي أوالً ميلك هذه السلعة ،ويف نفس األمر ميلك التصرف هبا سواء استخدمها

يعين :أبقاها لالستغالل ،أو ابعها بنفسه ،أو ابعها عن وكيل آخر ،أو وكل البائع على بيعها على
طرف اثلث نقول :ال أبس بذلك إن شاء هللا -تعاىل .-

()403/8

بيع أسهم بنك البالد قبل بدء التداول
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/02/11هـ
السؤال

ما حكم بيع أسهم بنك البالد قبل بدء التداول؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فيجوز ملن امتلك أسهماً يف البنك أن يبيعها على غريه ،ولو كان ذلك قبل بدء التداول ،ألن هذه

األسهم قد ملكها وقبضها القبض املعترب شرعاً ،لكوهنا مسجلة ابمسه ،فجاز له التصرف فيها ،ولكن
املشرتي لتلك األسهم ال جيوز له بيعها على ٍ
طرف آخر قبل أن تنقل األسهم ابمسه؛ وذلك ألمرين:
األول :أن املشرتي وإن كان قد متلك هذه األسهم إال أنه مل يقبضها لكوهنا ما تزال مسجلة ابسم

البائع ،وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها.

والثاين :أن األسهم إذا جرى تداوهلا بّي أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة ابسم البائع األول
فإن ذلك يكون مظنة النزاع واالختالف وضياع احلقوق ،وهللا أعلم.

()404/8

بيع أسهم الشركات قبل التداول
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1426/02/18هـ

السؤال

ما حكم بيع أسهم الشركات والبنوك قبل التداول؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
سهم الشركة إذا مل يطرح للتداول ال جيوز بيعه وال شراؤه؛ ألمور منها:

 )1وجود الراب بنوعيه :الفضل والنساء؛ ألن السهم ميثل نقداً ،ورصيد الشركة معظمه أو كله نقد

أيضاً  -وإن وجد يف رأمسال الشركة أعيان وممتلكات فهي حبكم املعدوم لوقف التعامل فيها املتمثل
بعدم التداول ألسهمها.

 )2إن ملكية األسهم وإن تعينت عدداً وقيمة ،فهي موقوفة حكماً بعدم تداوهلا ،فالسهم -حينئذ-

يشبه العّي املرهونة ال جيوز بيعها عند مجهور العلماء إال مبوافقة الطرفّي ،ومها الشركة واملساهم  -أو

أبمر احلاكم.

 )3البيع والشراء لألسهم قبل تداوهلا  -فيه جهالة وغرر ،إذ قد يباع السهم قبل التداول بسعر
مرتفع عن سعره بعد طرحه أو العكس ،فيلحق الضرر ابالثنّي البائع واملشرتي.

 )4قد يقع بسبب هذا البيع منازعات وخصومات بّي الطرفّي ،ولن يوثق عقد البيع قبل التداول بّي
اجلهات ذات العالقة ،خاصة إذا كان املبلغ كبرياً ،مما قد يسبب ضياع حقوق الناس.

 )5يف هذا البيع خمالفة لنظام بيع األسهم املوضوعة للصاحل العام ،عالوة على ما يف هذا من افتئات
على ويل األمر الذي أقر نظام هذه الشركات على هذا النحو ملصلحة الناس عامة.

واخلالصة :إن بيع أسهم الشركات والبنوك قبل السماح بتداوهلا  -ولو بعد التخصيص -ال جيوز؛

والبنوك اإلسالمية كالشركات ،أما البنوك الربوية فال جيوز تعاطي أسهمها ابلبيع أو الشراء مطلقاً ،ال

قبل التخصص والتداول وال بعده.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()405/8

املتاجرة عرب اإلنرتنت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1424/11/27هـ
السؤال

أخي الكرمي :أان صاحب شركة للتجارة على اإلنرتنت ،تقوم ببيع أسهم بقيمة معينة ،وهذه القيمة
تشمل أيضا منح املشرتي صفحة إعالنية حيق له أن يستخدمها يف اإلعالن له ،أو اإلعالن عن أي

منتج خاص به أو بغريه ،وتكون هذه الصفحة اإلعالنية ملكاً له مدى احلياة ،حيق التصرف فيها كما

يشاء ،ومينح املشرتي عمولة عن أي شخص يشرتي من خالله ،فأريد أن أعرف مدى مشروعية هذا

العمل .وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

األصل يف املعامالت احلل ،وليس هناك ما مينع من بيع أسهم مشروعة ،أو إعطاء عمولة مقابل

اإلعالن عن منتج مشروع ،لكن ينبغي احلذر من األسهم غري املشروعة ،أو اإلعالن عن منتجات
حمرمة ،أو أن تكون العموالت وفق النظام الشبكي؛ ملا فيه من التغرير وأكل املال ابلباطل .وهللا

أعلم.

()406/8

املتاجرة ابألسهم عرب صاالت البنوك الربوية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال
أان رجل أاتجر يف األسهم السعودية ،وكنت أتعامل مع أحد البنوك يف عمليات البيع والشراء ،ولكن
لكثرة األعطال يف البنك ،وكذلك لتأخر تنفيذ عمليات البيع والشراء قمت بفتح حساب يف بنك

آخر ،وأصبحت أتعامل معه يف تنفيذ عمليات البيع والشراء ،فهل يف ذلك شيء؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
ال يظهر أن يف ذلك أبس ،لكن أتكد من أن العقد املوقع مع البنك املتعامل معه مطابق للشرع ،وأن
األسهم حمل التعامل مما أفىت العلماء جبوازه حسب الضوابط املشتهرة اآلن.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()407/8

املتاجرة ابألسهم بواسطة البنوك
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/07/21هـ

السؤال

ما رأي فضيلتكم يف املتاجرة ابألسهم السعودية عن طريق املضاربة ابستخدام اإلنرتنت؟ حيث إن
حسااب يف أحد البنوك ،فأدخل على سوق األسهم ،وأدخل أوامر الشراء بسعر معّي ،مث أبيعها
لدي
ً

بسعر مرتفع أو منخفض وهكذا ..مع العلم أن البنك أيخذ مبلغاً وقدره  500رايل ابلسنة لتقدمي

اخلدمة ،ابإلضافة إىل نسبة معينة يف كل عملية شراء أو بيع تتم عن طريقه ،سواء رحبت أو خسرت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال أبس ابملتاجرة يف األسهم السعودية من خالل خدمة البنك ،لكن جيب جتنب املتاجرة أبسهم البنوك

الربوية؛ ألهنا حمرمة شرعاً ،كما ينبغي جتنب أسهم الشركات اليت يكثر فيها التعامل ابلراب أخذاً أو

عطاء.

وأما رسوم البنك فهي جائزة؛ ألهنا مقابل خدمة الوساطة ،وال مانع من ذلك حىت لو كان البنك

املقدم للخدمة ربوايً ،فقد ثبت أن علياً  -رضي هللا عنه -آجر نفسه من يهودي ،وتعامل النيب -
صلى هللا عليه وسلم -مع اليهود ابلبيع والشراء .انظر ما رواه البخاري ( ، )2068ومسلم

( )1603من حديث عائشة -رضي هللا عنها .-وهللا أعلم.

()408/8

السندات االدخارية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/3/7هـ

السؤال

الرأي يف السندات االدخارية اليت تصدرها احلكومة ،تصدر احلكومة هذه السندات لتشجع املواطنّي

على االدخار للتقاعد ،وحيق لكل مواطن االشرتاك حسب القرار احلكومي الذي حيكم هذه السندات

االدخارية ،احلكومة حددت احلد األقصى ملشاركة بـ 15000سنوايً؛ لتمنح الفرصة للمشاركة

ابلتساوي لكل املواطنّي ،الدولة أيضا قررت مكافأة املشرتك تشجيعاً على االدخار ابحملافظة على

مدخراهتم من التضخم ،إبضافة مبلغ يعوض عن التضخم يف حال حصوله ،ويقرر مقدار التضخم كل

 6أشهر حسب مؤشر التضخم الذي يتغري كل  6أشهر ،املال املودع ال ميكن اعتباره قرضاً النعدام

هذه النية من الطرفّي ،ابإلضافة النعدام الزمن احملدد السرتداد املبلغ الذي ميكن أن يكون يف أي

وقت ،وليس هنالك حتديد مسبق ملبلغ املكافأة الذي ستصرفه الدولة للمشارك ،والذي يعتمد على

التضخم؛ تشجيعاً لالدخار هبة من احلكومة للمواطن املشارك ،وأيضاً حتديد احلكومة للمبلغ السنوي

الذي ميكن للمواطن االشرتاك به يثبت نية احلكومة املعلنة ألن هذه السندات لتشجيع كل املواطنّي

على االدخار كفائدة موهوبة من احلكومة لكل مواطن ،وأن املبلغ املمنوح هو هبة متوفرة من احلكومة

لكل مواطن ،هذا مشابه ملا تفعله الشركات اخلاصة للموظفّي إبضافة مبلغ مماثل للمبلغ الذي يضعه
املوظف يف حساب تقاعده اخلاص ،والذي حيصل عليه املوظف فقط يف حال مشاركته مببلغ شهري،
هذا أيضاً مشابه للضمان االجتماعي الذي متوله الدولة بقسم منها بعد مشاركة املواطنّي دون

استثناء.
اجلواب

احلمد هلل ،وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

()409/8

الصيغة املذكورة يف السؤال صيغة ربوية ألهنا معاوضة نقد بنقد مع التفاضل والتأخري .وقول األخ
السائل إن نية القرض غري موجودة ،ليس صحيحاً .ألن احلكومة تتصرف يف املال ملصلحتها ،وتلتزم
بسداده عند الطلب مضافاً إليه معدل التضخم .فاحلكومة تصبح بذلك مقرتضة .والقرض معاملة

ذات خصائص حمددة؛ مىت وجدت فهي قرض ،ومىت قصد الطرفان هذه املعاملة فقد قصدا القرض،

وليس العربة ابألمساء واأللفاظ .فاملشرتك يقدم املال للحكومة لتتصرف فيه ملصلحتها وتلتزم بسداده
مستقبالً ،وهذا هو القرض .فإذا انضم لذلك أي زايدة أو نقص مشروط دخل يف الراب.

وال يلزم يف القرض أن يكون ألجل ،بل إن مجهور الفقهاء يرون عدم جواز حتديد أجل للقرض.

فانعدام األجل ال ينفي كون املعاملة قرضاً.

وأنصح األخ السائل أبن يتعاون مع إخوانه املسلمّي إلنشاء صناديق ادخار إسالمية تغنيهم عن

الوقوع يف الراب ،وإذا اجتهدوا يف ذلك فسيعينهم هللا تعاىل ويسدد أعماهلم ،وهللا تعاىل يقول" :والذين

جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنّي" [العنكبوت. ]69:

()410/8

حكم سندات اخلزينة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/5/24هـ
السؤال

ما حكم سندات اخلزينة الصادرة عن بعض الدول العربية؟ وهل جلميعها نفس احلكم أم أن هناك

تفصيالً؟ -جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

مصطلح "سندات اخلزينة" يراد به -عادة -سندات اقرتاض بفائدة ،وقد تكون الفائدة مبلغاً مقطوعاً
على القرض (وتسمى يف هذه احلالة كوبوانت  ، )couponsوقد تكون نسبة حمددة ( fixed
 ، )rateوقد تكون نسبة عائمة أو متغرية ( ، )floating rateوقد يكون السند بال فائدة
( )zero-coupon bondلكنه يطرح للبيع أبقل من قيمته االمسية ،ومجيع هذه الصور من
الراب احملرم شرعاً؛ ألنه نقد حاضر مقابل نقد مؤخر مع التفاضل ،وهذا هو راب النسيئة ،وهللا أعلم.

()411/8

السندات االدخارية احلكومية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/3/15هـ
السؤال

احلكم يف السندات االدخارية اليت تصدرها بعض الدول؟ ،ففي الوالايت املتحدة تصدر احلكومة
هذه السندات لتشجيع املواطنّي على االدخار الذي يستطيع االستفادة ،جيب أن يكون مواطن

أمريكي اجلنسية ،وهنالك حتديد للمبلغ املمكن االشرتاك به سنوايً لتعطى الفرصة للجميع لالشرتاك
يف هذا الصندوق االدخاري التقاعدي ،احلكومة قد وعدت فقط ابحملافظة على هذا املال من نقص

قيمته ابلتضخم الذي حيصل مبرور الزمن ال أكثر وال أقل ،ففي حال عدم حصول تضخم فإن كمية

املال تبقى على حاهلا ،وهكذا إذا زاد التضخم زاد املال ،وإذا نقص التضخم نقص املال.

علماً أن احلكومة هي املسؤولة األكرب عن التضخم ،فمن العدل أن تعوض احلكومة عن هذا

التضخم ،وهي تعطي الفرصة لكل املواطنّي لالشرتاك ،ليس هنالك أجل حمدد ،أو فوائد حمددة كما

هي احلال يف السندات التقليدية ،خترج هذه السندات عن تعريف القروض الذي هو أبجل حمدد
وفائدة حمددة ،وخاصة أن احلكومة مل حتدد فائدة حمددة هلذه السندات ،أو مدة حمددة جيب فيها

إبقاء املال يف هذه السندات كما يف القروض ،حيث ميكن سحب املال يف أي وقت ،وأيضاً حتديد
مبلغ االشرتاك يتناىف مع نية االقرتاض ،فقط املقرتض أيخذ كل ما يستطع من أي شخص ليكفي
حاجته دون حتديد ،ابإلضافة إىل أن احلكومة قالت إهنا أصدرهتا للتشجيع على االدخار فقط

للمواطن حّي تقاعده ،وهي ال تعطيك أي شيء فوق معدل التضخم إن حصل ،وهذا حيدد كل 6
أشهر.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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فهذه السندات حقيقتها أهنا قروض؛ ألن الدولة تضمن رأس املال ملشرتي السند ،وكون الفائدة على
هذه السندات غري حمددة ،أو أن مدة بقائها بيد املشرتي غري مؤقتة بفرتة معينة ،أو أن املقصود منها
التشجيع على االدخار ،كل ذلك ال خيرجها عن كوهنا قرضاً ،ألن حقيقة القرض :أنه دفع ٍ
مال ينتفع

به ويرد بدله ،وهذا التعريف ينطبق على السندات املذكورة ،ألن آخذ املال مىت ما ضمن قيمته

للمعطي فهذا األخذ يسمى قرضاً ،فإذا شرط الدائن زايدة عند اسرتجاعه فهذه الزايدة من الراب سواء
أكانت حمددة أم غري حمددة ،لقوله تعاىل" :فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" [البقرة ، ]279:فأمر هللا

الدائن ابالقتصار على رأس ماله دون زايدة ،وقد أمجعت األمة على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض

فهو راب ،وأما تربير الزايدة أبهنا مقابل التضخم فهذا االفرتاض ال يبيح أخذها ،وقد قيل مثل ذلك يف
الفوائد الربوية ،فإن من النظرايت اليت قيلت يف تربيريها :نظرية التضخم ،أي أهنا تعويض للدائن عما
حيصل له من نقص يف دينه بسبب التضخم ،وهذا غري صحيح فإن الفوائد يف الواقع هي وقود

التضخم وسببه الرئيسي ،والبديل الشرعي للتخلص من التضخم هو استثمار املال ابلربح احلالل
بدالً من الفوائد احملرمة .وهللا أعلم.
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بيع الشيكات بزايدة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

ما حكم ما جيري يف مكاتب اخلدمات يف السعودية؟ حيث تشرتي شيكات مدفوعة من بنك الرايض
لصاحل اجلوازات من فئة 500رايل مثالً ،مث أييت املكتب عند ابب اجلوازات ويبيعها ابلسعر نفسه،

ويزيد عشرة رايالت فقط كخدمة ملكتب اخلدمات.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
الذي يظهر والعلم عند هللا -عز وجل -أن هذا العمل ال جيوز؛ ألنه بيع نقد بنقد بزايدة مع احتاد
اجلنس ،فهذا الشيك ال يقال إنه من جنس آخر ،بل هو يقوم مقام النقد ،وإذا كان كذلك فهو من

جنس النقد ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه -بّي أن
بيع األصناف الربوية الستة بنفسها ال جيوز إذا وقع ذلك متفاضالً ،مث قال" :فإذا اختلفت هذه

األصناف فبيعوا كيف شئتم" رواه مسلم ( ، )1587فالنقد جنس واحد ،فال جيوز أن يباع جبنسه مع

حصول زايدة ،فعلى هذا فال جيوز أن يباع هذا الشيك إال ابلنقد الذي هو موجود فيه دون زايدة.
وهللا أعلم.
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املضاربة يف سوق األسهم العاملية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

أرجو التكرم ببيان احلكم الشرعي للتعامل ابملضاربة ابألسهم يف سوق األسهم العاملية واألمريكية ،مع

العلم أبن عملية الربح واخلسارة تكون (عملياً) من خالل ارتفاع واخنفاض قيمة السهم فقط ،دون أن

يكون هلذه األسهم أية عوائد يف هناية السنة املالية نتيجة للنشاط اجلاري للشركة اليت تطرح هذه

األسهم يف السوق ،وكأن هذه األسهم ما هي إال سلعة تطرحها الشركات تنخفض وترتفع قيمتها
حسب العرض والطلب ،ودون أن متثل هذه األسهم أية قيمة من أصول الشركة أو نشاطها ،لقد

أفتيت من بعض العلماء أن هذه التجارة يف حقيقتها ما هي إال نوعٌ من أخطر أنواع امليسر ،حيث

يرون أن األسهم حتولت فعلياً يف البورصة العاملية إىل سلع ذات قيمة ومهية تتالعب هبا األسواق كما
تشاء ،بينما أرى العديد من فقهاء اململكة جييزوهنا بشروط (النشاط احلالل وعدم التعامل ابلراب)

ومنهم من ذهب أكثر من ذلك فأابح شراء أسهم الشركات العاملية واألمريكية اليت تستفيد من الراب
بشرط تصفية اجلزء الربوي من األرابح (توزيع  %20من الربح يف منافع املسلمّي) .أرجو التفصيل

يف بيان الفتوى ،وشرح كيف ميكن أن يظهر االختالف الكبري بّي فتاوى العلماء يف مسألة واحدة هتم

النشاط التجاري لشرحية كبرية من الناس؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
السهم ميثل ملكية شائعة يف الشركة املسامهة ،وهو يستمد قيمته من موجودات الشركة ورحبيتها

وأدائها ،ولوال ذلك لكان عدمي القيمة .لكن كأي سلعة أخرى ،قد يساء استخدام األسهم ،وقد
ختضع جملازفات تصل إىل املقامرة ،كما حيصل ذلك يف أسواق السلع والعقارات وغريها.
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أما ما يتعلق ابلشركات اليت تتعامل ابلراب ،فال خالف بّي الفقهاء ،القدامى واملعاصرين ،أن الراب حمرم
قليله وكثريه .وإمنا وقع اخلالف يف أن الشركة إذا اختلطت أمواهلا احلالل مبال حرام ،كالراب وغريه،
فهل جيب اجتناهبا كلياً أو تكون العربة ابلغالب؟ فهناك من منع كلياً ،وهناك من أجاز بشرط غلبة

احلالل على احلرام ترجيحاً ملصلحة االستثمار وتنمية املال على مصلحة التورع وترك الشبهات .وال
غضاضة يف االختالف يف هذه املسائل ،ألن االختالف هنا ليس يف أصل احلكم الشرعي ،وإمنا يف

تنزيله على الواقع وتطبيقه عليه ،أو ما يسمى "حتقيق املناط" .والشريعة اإلسالمية تتسع لتعدد اآلراء

وتنوع االجتهادات طاملا كان ذلك وفق املنهج العلمي يف االجتهاد واالستدالل ،وهذا من رمحة هللا
هبذه األمة .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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املضاربة يف األسهم العاملية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/08/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

ما حكم املضاربة يف األسهم احمللية والعاملية (وهي عملية الشراء والبيع دون أخذ أي أرابح من

امتالك األسهم) وهللا حيفظكم ويرعاكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيوز ذلك بشرط أن يكون نشاط الشركة مباحاً ،أما إن كان نشاطها حمرماً كالبنوك التجارية وشركات
التأمّي والتبغ وحنوها فتحرم ،وإن كان معظم نشاطها مباحاً لكنها قد تتعامل ببعض األنشطة احملرمة
العارضة (أي اليت ليست من صميم نشاط الشركة) كاإليداع لدى البنوك بفوائد ،واالقرتاض منها

بفوائد ،فهذا حمل خالف بّي العلماء املعاصرين ،والذي عليه كثري من أهل العلم هو جواز التعامل
أبسهم تلك الشركات بشرط أال يكون الدخل احملرم يف تلك الشركات كثرياً .وهللا أعلم.
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الربصة
بيع وشراء األسهم يف ُ

اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/11/14هـ

السؤال

السالم عليكم.

وشكرا لكم.
هل جيوز بيع وشراء األسهم يف البورصة؟
ً

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
هذا السؤال من األسئلة العامة ،ولكي جياب عليه البد من التفصيل ،فنقول وابهلل التوفيق:

هناك شرطان إذا توفرا يف عقود البورصة جاز التعامل هبا ،ومها:
شرعا.
جائزا ً
الشرط األول :أن يكون األصل حمل التعاقد ً

ومعىن ذلك أن العقود يف البورصة جتري على األسهم والسندات والسلع والعمالت وغريها.

فال جيوز التعامل ابلسندات الربوية ،وال جيوز التعامل أبسهم شركات البنوك الربوية ،وشركات التأمّي

التجارية ،وكذلك شركات اخلمور وغريها من احملرمات.

اضا.
داعا أو اقرت ً
أما الشركات ذات النشاط املباح ،فيجوز شراء أسهمهما بشرط هأال تتعامل ابلراب إي ً

شرعا.
جائزا ً
الشرط الثاين :أن يكون إجراء العقد ً

واحلكم على عقود البورصة خيتلف ابختالف أنواعها ،وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع ،بذكر
تعريف خمتصر ،واحلكم الشرعي ،بدون ذكر األدلة طلبًا لالختصار.
وإجراء العقود يف البورصات ينقسم إىل قسمّي:

القسم األول :العقود العاجلة.

ويراد هبا :املعامالت اليت يتم فيها تسليم األوراق املالية املباعة ،وتسليم مثنها بعد تنفيذ العقد مباشرة،

أو خالل مدة قصرية.

وهذه العقود هلا ثالثة أنواع:
النوع األول :البيوع العادية.

وهي البيوع اليت يلتزم فيها كل من البائع واملشرتي إبمتام الصفقة نق ًدا ،وذلك أبن يستلم املشرتي

حاال ،أو خالل مدة وجيزة جدًّا ،تقدر يف بعض األسواق الغربية بيومّي،
األوراق املالية ،ويسلم مثنها ً
ويف مصر أبربعة أايم ،ويف بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية يف موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح
اجللسة التالية.
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احلكم الشرعي:
البيع هبذه الطريقة جائز ال غبار عليه ،بل إنه األصل يف البيوع يف الشريعة اإلسالمية .فإذا كان
شرعا فالبيع صحيح .وممن أفىت جبواز تداول
السهم املراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه املعتربة ً
هذا النوع من األسهم :مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا ،واللجنة الدائمة لإلفتاء ،وجممع

الفقه اإلسالمي جبدة ،واحللقة الفقهية األوىل للربكة.

النوع الثاين :الشراء ابهلامش ()Margin Buying
فالشراء ابهلامش :شراء الورقة املالية بسداد جزء من قيمتها نق ًدا ،بينما يسدد الباقي بقرض ،بشرط

ضمان األوراق حمل الصفقة.

احلكم الشرعي:

وقد تتبعت صور الشراء ابهلامش يف البورصات فلم أجد إال صورة واحدة هي اجلائزة ،وهي:

أن تكون األسهم مملوكة للسمسار ،وصورهتا:

أن يقوم العميل بشراء األسهم حمل الصفقة من السمسار ،وهذه األسهم مملوكة له ،وذلك بدفع 60
مؤجال ،ومن مث يقوم السمسار برهن مجيع األسهم حمل الصفقة ،إىل أن
 %من قيمتها نق ًدا ،والباقي ً
يسدد العميل املبلغ املتبقي عليه.

وأما ابقي الصور فهي حمرمة؛ الشتماهلا على الراب.
النوع الثالث :البيع على املكشوف (البيع القصري )Short Sell

واملراد به( :قيام شخص ببيع أوراق مالية ال ميلكها ،عن طريق اقرتاضها من آخرين ،مقابل االلتزام

إبعادة شرائها ،وتسليمها للمقرض ،يف وقت حمدد) .

وهذا النوع حمرم الشتماله على الراب والغرر.
القسم الثاين :العقود اآلجلة.

وهي( :عمليات تنعقد يف احلال ،ولكن يرتاخى تنفيذها لتاريخ ٍ
اتل ،هو ما يعرف بيوم التصفية) .
وهي على نوعّي:
النوع األول :العقود املستقبليةFutures.

تعريفها :عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معّي( ،قد يكون سلعة أو ورقة

مالية) بسعر حمدد مسب ًقا ،على أن يتم التسليم والتسلم يف اتريخ الحق يف املستقبل.

احلكم الشرعي:
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وقد صدرت قرارت اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية بتحرمي هذا النوع من العقود ،الشتماله على
الراب والغرر والقمار.
النوع الثاين :عقود اخليارات.

وهي( :عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع ورقة مالية يف اتريخ الحق ،وبسعر حيدد وقت
التعاقد ،على أن يكون ملشرتي االختيار احلق يف التنفيذ من عدمه ،وذلك يف مقابل مكافأة يدفعها
للبائع ،والذي يطلق عليه حمرر االختيار) .

احلكم الشرعي:

وقد صدرت قرارت اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية بتحرمي هذا النوع من العقود ،الشتماله على

الراب والغرر والقمار.
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل جيوز االكتتاب يف هذه الشركات؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/08/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كما تعلمون أنه سيكون خالل األشهر القادمة اكتتاب يف بعض الشركات والبنوك ،نريد احلكم

الشرعي ابلتفصيل بدون إجاابت عامة وهي كالتايل:
 -1بنك البالد ،وكما يقولون إنه سيكون بن ًكا إسالميًا أو يعمل ابلطريقة اإلسالمية -2 .شركة

معادن.

 -3شركة التعاونية وحبذا لو توضح ابلتفضيل احلكم هبا؛ ألن األمر اختلط حول أصل عمل الشركة

هل هو حالل أم حرام؟.

 -4شركة احتاد االتصاالت.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األصل يف األسهم هو جواز التعامل هبا بيعاً وشراء ،ما مل يكن نشاط الشركة املصدرة هلا حمرماً،
وابلنسبة للشركات املذكورة فيجوز االكتتاب يف بنك البالد ،ويف شركة احتاد االتصاالت؛ ألن نشاط
هاتّي الشركتّي مباح.

وأما شركة التعاونية فإن كان السائل يقصد التعاونية للتأمّي فنشاطها يف التأمّي التجاري ،وهو حمرم

على رأي مجهور العلماء املعاصرين ،وإن كان يقصد غريها فال أعلم عنها شيئاً ،وكذا ال علم يل
بنشاط شركة معادن .وهللا أعلم.

()421/8

التعامل بشاشات األسهم
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

علما أبن الشراء والبيع
ما حكم التعامل بشاشات األسهم اليت يف البنوك ،أو عن طريق اإلنرتنت؟ ً

خريا.
يتم عن غري التقابض .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

جيوز التعامل بشاشات األسهم اليت يف البنوك ،وكذلك من خالل اإلنرتنت ،بشرط أن تكون األسهم
شرعا.
حمل الصفقة جائزة ً

وأما قولك( :إن البيع يتم من غري تقابض)  .فهذا غري صحيح؛ ملا يلي:

 -1أن البيع وقع فيه قبض من خالل القيد املصريف.
والقيد املصريف هو (العملية اآللية اليت تتم يف املصارف بنقل النقود أو األوراق املالية من حساب

(حمفظة استثمارية) إىل حساب آخر)  ،والقيد املصريف مبنزلة القبض احلقيقي ،وهبذا صدر قرار اجملمع

الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،واجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وكذلك اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

 -2أن املرجع يف حتديد القبض إىل العرف ،كما نص على ذلك أهل العلم ،والعرف يف العصر
احلاضر يقضي أبن القيد املصريف له قوة القبض احلقيقي.

 -3أن املقصود من القبض احلقيقي ،احلسي :إثبات يد العاقد على املال ،ومتكنه من التصرف فيه
تصرفًا مطل ًقا ،وانتهاء صلته ابلطرف اآلخر ،حبيث ال يبقى يف ذمة أي منهما لآلخر شيء ،ومجيع

هذه األمور متحققة يف القيد املصريف ،فإن الطرف املقيد له تثبت يده على املال ويتمكن من
التصرف فيه مبجرد قيد املبلغ حلسابه.
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 -4أن الصفقات إذا كانت تتم مببالغ ضخمة فإن من املستحيل يف مثل هذه احلاالت التسليم
الفعلي ،فإما أن يقال بتحرمي هذه املعامالت مطل ًقا ،وهذا أمر أتابه الشريعة؛ ألن مصاحل الناس ال
تقوم إال هبذه املعامالت ،فمقاصد الشريعة تقتضي التيسري على الناس فيما هلم فيه مصلحة ،وال

يتعارض مع نصوص الشريعة.

وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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املسامهة يف شركات أصل نشاطها مباح

اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1425/12/28هـ
السؤال

ما حكم بيع وشراء أسهم شركات أصل نشاطها مباح ،ولكن عليها قرض ربوي أو استثمار ربوي أو

معا؟ ما حكم بيع وشراء هذه األسهم بدون أخذ أرابح؟ ما حكم االستثمار هبذه األسهم
االثنان ً

وأخذ األرابح؟ عندي أسهم من التأسيس ما الذي جيب علي فعله هبذه األسهم ،مع العلم أن سعرها

اآلن أعلى من سعر شرائي هلا قبل أكثر من  10سنوات؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعّي حممد بن عبد هللا وآله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:
هذه املسألة من املسائل النازلة اليت حتتاج إىل بسط يف إجابتها ،فأقول وابهلل التوفيق:

كبريا ،وقبل أن نبدأ يف ذكر األقوال
هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء املعاصرون اختالفًا ً
يف هذا النوع من الشركات حيسن بنا أن حنرر حمل النزاع يف هذه املسألة :أن املسامهة يف الشركات

اليت يغلب عليها املتاجرة ابألنشطة احملرمة ،حمرمة وال جتوز ملا فيها من اإلعانة على اإلمث والعدوان.

وأن من يباشر إجراء العقود احملرمة ابلشركة -كأعضاء جملس اإلدارة الراضّي بذلك -أن عملهم
حمرم ،قلّت نسبة احلرام يف الشركة أم كثرت.

وأن االشرتاك يف أتسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل يف مجلة معامالهتا ابلعقود احملرمة،
منصوصا يف نظامها على جواز ذلك ،فإن هذا االشرتاك حمرم.
أو كان
ً

وأن املساهم ال جيوز له أبي حال من األحوال أن يدخل يف ماله كسب اجلزء احملرم من السهم ،بل

جيب عليه إخراجه والتخلص منه ،حىت على القول جبواز مسامهته.

واختلفوا يف حكم املسامهة يف الشركات املشروعة من حيث األصل لكنها تتعامل يف بعض معامالهتا

ابألنشطة احملرمة أو تقرتض أو تودع ابلفوائد على قولّي:
القول األول :اجلواز.
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وممن ذهب إىل هذا القول :اهليئة الشرعية لشركة الراجحي ،واهليئة الشرعية للبنك اإلسالمي األردين،
واملستشار الشرعي لدلة الربكة ،وندوة الربكة السادسة ،وعدد من العلماء املعاصرين منهم الشيخ

عبد هللا بن منيع حفظه هللا.

وقد اشرتط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات ،وإذا
ختلف منها شرط مل جيز ،ومنها:

ما جاء يف قرار اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية رقم (: )485

(جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من الشركات املسامهة الضوابط التالية:
إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب
التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.
قرضا قصري األجل-
قرضا طويل األجل أم ً
أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب -سواء أكان ً

علما أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.
( )%25من إمجايل موجودات الشركةً ،

أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )%5من إمجايل إيراد الشركة ،سواء أكان هذا

اإليراد انجتًا عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك احملرم أم عن غري ذلك.
وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعي يف ذلك جانب االحتياط.

استثمارا كان أو متل ًكا حملرم -نسبة ( )%15من إمجايل
أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم-
ً

موجودات الشركة.

واهليئة توضح أن ما ورد من حتديد للنسب يف هذا القرار مبين على االجتهاد ،وهو قابل إلعادة
النظر حسب االقتضاء)

وذهبت اهليئة الشرعية لدلة الربكة إىل التفريق بّي األنشطة احملرمة اليت تزاوهلا الشركة:
مثال بتجارة اخلمور ،أو إدارة
مباحا ،ولكنها تتعامل جبزء من رأس ماهلا ً
فإن كان أصل نشاطها ً

صاالت القمار ،وحنوها من األنشطة احملرمة ،فال جيوز متلك أسهمها وال تداوهلا ببيع أو شراء.
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أما إن كانت تودع أمواهلا يف البنوك الربوية ،وأتخذ على ذلك فوائد ،أو أهنا تقرتض من البنوك
الربوية ،مهما كان الدافع لالقرتاض ،فإنه يف هذه احلالة جيوز متلك أسهمها بشرط احتساب النسبة
الربوية وصرفها يف أوجه اخلري.

واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة ،منها:

 -1قاعدة" :احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة" .وقالوا :إن حاجة الناس تدعو للمسامهة
هبذه الشركات.

اتبع غري مقصود
تبعا ما ال جيوز
ً
استقالال" .وقالوا :إن الراب يف هذه الشركات ٌ
 -2قاعدة" :جيوز ً
فيعفى عنه.

 -3قاعدة" :اختالط اجلزء احملرم ابلكثري املباح ال يصري اجملموع حر ًاما" .فقالوا :إن الراب يف هذه

مغمورا يف املال املباح الكثري.
الشركات يسري جدًّا فيكون
ً
القول الثاين:

يرى مجهور العلماء املعاصرين ،وعدد من اهليئات الشرعية حترمي املسامهة يف الشركات اليت يكون
مباحا ،إذا كانت تتعامل ببعض املعامالت احملرمة كاإلقراض واالقرتاض بفائدة ،فيحرم
أصل نشاطها ً
االكتتاب هبا ،وبيعها وشراؤها وامتالكها.

وممن ذهب إىل هذا القول :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة ،وعلى رأسها مساحة

الشيخ عبد العزيز بن ابز ،رمحه هللا ،واهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت ،واهليئة الشرعية لبنك
ديب اإلسالمي ،وهيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي السوداين ،وعدد من الفقهاء املعاصرين.

وأصدر جممعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحرمي هذا النوع من الشركات ،وهذان اجملمعان

حيواين ثلة من علماء العصر املعتربين ،فأما اجملمع األول فهو:

اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،ونص قراره هو:
أحياان ابحملرمات ،كالراب وحنوه ،ابلرغم من أن أنشطتها
(األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل ً

األساسية مشروعة) .

وأما اجملمع الثاين فهو:
اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة ،ونص قراره هو:
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(ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب ،وكان املشرتي عاملًا
بذلك) .
واستدل أصحاب هذا القول:

 -1أدلة حترمي الراب يف الكتاب والسنة ،وقالوا :إن هذه األدلة مل تفرق بّي قليل أو كثري ،وبّي اتبع أو
مقصود.

اإل ِْمث والْع ْدو ِ
اَّللَ إِ هن ه
ان َواتهـ ُقوا ه
اَّللَ
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
(وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
 -2قول هللا تعاىلَ :
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب) [املائدة. ]2 :
الراب ومؤْكِلَه وَكاتِبه و َش ِ
ِ
اه َديْ ِه".
وعن جابر ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم "لَ َع َن آك َل َِّ َ ُ ُ َ َ ُ َ
رواه مسلم (. )1598

ووجه الداللة من هذين النصّي :أن الذي يساهم يف الشركات اليت تتعامل ابحملرمات معّي هلا على

اإلمث ،فيشمله النهي.

 -3قوله عليه الصالة والسالمِ :
ت وثَالثِّي َزنْيةً".
"د ْرَه ُم ِرًاب َأيْ ُكلُهُ ال هر ُج ُلَ ،و ُه َو يَـ ْعلَ ُم ،أَ َش ُّد ِمن ِس ٍّ
أخرجه أمحد ( ، )21957والدارقطين  ،16/3والطرباين يف األوسط ( . )2628ووجه الداللة منه:

أن النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،عد أكل درهم واحد من املوبقات ،ورتب عليه هذا الوعيد الشديد،

فكيف مبن يضع املئّي واآلالف من أمواله يف املصارف الربوية؟ وإخراج قدر احلرام ختمّي ،فمن غري

املستبعد أن يدخل ماله شيء من احلرام.

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول األول اشرتطوا يف جواز املشاركة مبثل هذه الشركات :أن يتخلص املساهم من

الكسب احملرم.

ومما يؤكد أن هذا االشرتاط افرتاضي وليس واقعيًّا ،أنه يستحيل حتديد مقدار الكسب احملرم من عوائد

السهم.

وحنن هنا يف مقام ال حيتمل الظن والتخمّي ،بل ال بد من القطع واليقّي.

وإجياب البعض -عند اجلهل ابحلرام -إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من ابب

أيضا غري شاق من
االحتياط ،وهو انفع يف حالة وجود أرابح حقيقية للشركة من النشاط املباح ،وهو ً
الناحية العملية ،إال أنه غري عملي وال يفي ابلغرض يف صورتّي:
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أرابحا تذكر من مبيعاهتا يف بعض السنوات ،فتبقى معتمدة يف توزيعات
األوىل :عندما ال حتقق الشركة ً
األرابح على فوائد الودائع ،والسندات البنكية واألوراق قصرية األجل ذات الدخل الثابت.

الثانية :كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع األرابح قبل البدء بتشغيل منشآهتا ،وهذه األرابح

حتصلت عليها من إيداع رأس املال يف البنوك.

حمتمال فال يكفي التقدير يف هذه احلالة.
وعليه :إذا كان األمر ً

أما حتديد مقدار الكسب احلرام ،كما تفعله بعض اهليئات الشرعية ،من أجل دقة التخلص من احلرام
فهو متعذر؛ ألمور ،منها:

 أن مجيع اجمليزين يفرتضون أن الشركة تودع وأتخذ فوائد ،فيوجبون على املساهم إخراج ما يقابلنصيب الودائع من األرابح.

فإذا كانت الشركة تقرتض من البنوك لتمويل أعماهلا ،أو إلجراء توسعات رأمسالية وحنو ذلك ،فما
السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من األرابح؟
 أن أغلب املستثمرين يشرتون األسهم بقصد احلصول على األرابح الرأمسالية ،أي فرق السعر بّيالشراء والبيع ،ومن املتعذر يف هذه احلالة حتديد مقدار الكسب احلرام ،السيما وأن من العوامل

املؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة اإلدارة على احلصول على التسهيالت والقروض

البنكية.

 إذا خسرت الشركة ،فما هو نصيب الكسب احلرام من هذه اخلسارة؟ إذا علمنا أن إيراداتالودائع والسندات اثبتة ،فهذا يعين أن اخلسارة على من يريد التخلص من الراب ستكون مضاعفة.

جزءا من أمواهلا يف شركات اتبعة أو شركات زميلة أو يف صناديق
 ومن املعتاد أن الشركة تستثمر ًاستثمارية ابألسهم أو السندات ،وقد تكون تلك األسهم لشركات ذات أنشطة حمرمة أو ذات

أنشطة مباحة وتتعامل ابلفوائد ،وهكذا متتد السلسلة إىل ما ال هناية ،ويصبح حتديد احلرام يف هذه
السلسلة من الشركات أشبه ابملستحيل.
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وأيضا لو فرضنا أنه ميكن التخلص من األرابح احملرمة الربوية ،فهو ختلص من األكل للراب ،لكن هذا
ً

املساهم قد شارك يف دفع الراب للممولّي للشركة ،فهو وإن مل أيكله فقد آكله ،والنيب صلى هللا عليه

وسلم حرم األمرين فهو لعن آكل الراب ومؤكله .أخرجه مسلم (. )1597
الرتجيح:
من خالل استعراض بعض أدلة القولّي يتبّي ما يلي:

أن القول األول يتوجه القول به ابلشروط التالية:

اضا ،حيث كانت مجيع شركات السوق مما
إيداعا واقرت ً
 -إذا مل توجد شركة مسامهة ال تتعامل ابلراب ً

يتعامل ابلراب.

وهذا الشرط منتف يف هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها املوقع ،أنه توجد شركات
مسامهة معامالهتا حالل ابلكامل ،ومما يؤيد هذا الشرط أن اهليئة الشرعية للراجحي ذكرت يف قرارها

رقم (( : )485إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة
تلتزم اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك) .

أيضا أبن
جزءا من أمواهلا يف البنوك الربوية وجيربهم ً
 -إذا كان نظام الدولة جيرب الشركات أن تودع ً

تدخل الفوائد ضمن أرابح املسامهّي.

وهذا الشرط حسب علمي غري موجود يف هذا العصر ،النتشار البنوك اإلسالمية ،ومن مث انتشار
املعامالت اإلسالمية املصرفية.
 -هأال جتد الشركة بدًّا من إمتام عملياهتا إال عن طريق االقرتاض ابلراب.

وهذا الشرط منتف يف هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسالمية متول الشركات ابلطرق املباحة:

كاملراحبة ،وعقود االستصناع ،والسلم ،واملشاركة املنتهية ابلتمليك ،واإلجارة املنتهية ابلتمليك ،وغري
ذلك مما جاءت شريعتنا إبابحته.
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مث إن املتأمل يف القول األول جيد :أن القول به كان يف فرتة فشا فيها الراب ،والبنوك اإلسالمية مل تقم
على ساقيها ،أما يف هذه املرحلة فاألمر عكس ذلك ،فنحمد هللا عز وجل أن انتشرت هذه البنوك
اإلسالمية يف أحناء األرض ،فأيهما أسهل ابهلل عليكم حتويل بنك ربوي إىل بنك إسالمي أم حتويل

شركة تتعامل ابلراب إىل شركة خالية من ذلك؟ الشك أنه الثاين.

فالذي يظهريل رجحان القول الثاين ،وهو حرمة املسامهة يف الشركات اليت يكون أصل نشاطها
مباحا ،وتتعامل ابلفوائد أو بغريها من املعامالت احملرمة ،لعموم األدلة الشرعية يف حترمي الراب قليله
ً

يسريا.
اتبعا أو
وكثريه ،فلم تستثن تلك األدلة ما كان ً
ً
مغمورا أو ً
وابلتايل حيرم املتاجرة واالستثمار هبذه األسهم من هذا النوع من الشركات.

وأما األسهم اليت عندك من التأسيس فما استلمته من أرابح سابقة ،وهي أرابح ربوية وأنت ال تعلم
عنها فال أبس عليك فيها ،وجيب عليك التخلص من هذه األسهم وبيعها .وهللا تعاىل أعلم .وصلى

هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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حكم االكتتاب يف شركة " احتاد اتصاالت "
اجمليب مجع من العلماء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ

السؤال
ستطرح قريبًا أسهم شركة "احتاد اتصاالت" فما حكم االكتتاب أبسهم هذه الشركة وجزاكم هللا
خريا؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيد األولّي واآلخرين ،أما بعد:

 -1األصل يف االكتتاب يف الشركات املسامهة هو احلل ،عمالً ابلقاعدة الشرعية "أن األصل يف
املعامالت احلل واإلابحة" ،بدليل قوله تعاىل" :وأحل هللا البيع".

َ -2خيرج عن األصل السابق ما إذا كان نشاط الشركة يف أعمال حمرمة ،فيحرم االكتتاب فيها حىت
وإن مل تبدأ الشركة يف مزاولة نشاطها احملرم ،ألن ما بين على ابطل فهو ابطل ،وذلك مثل البنوك

الربوية وشركات التبغ ،وشركات القمار ،وشركات اإلعالم اهلابط.

 -3وبناء على ما سبق فإذا كان النشاط املعلن للشركة مباحاً ،ومل يتضمن نظامها األساسي أو نشرة
االكتتاب أو طريقة التمويل لبدء النشاط حمظوراً شرعياً ،فال حرج على املسلم من االكتتاب فيها،

أخذاً مببدأ الرباءة األصلية .ويدخل يف هذا الصنف شركة " احتاد اتصاالت" ،حيث قام عدد من

املتخصصّي  -ومن بينهم فريق العمل الشرعي ببنك البالد  -مشكورين  -بفحص النظام األساسي
للشركة ونشرة االكتتاب ،واالستفسار من بعض األعضاء املرشحّي جمللس إدارة الشركة عن بعض ما

أشكل يف النظام األساسي ونشرة االكتتاب ،ومل يتبّي هلم من خالل ما اطلعوا عليه ما مينع من

االكتتاب فيها ،السيما وقد صرح القائمون عليها عرب بعض وسائل اإلعالم أبن متويل بدء نشاط

الشركة كان ابملراحبة اإلسالمية.
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 -4جيوز للمكتتب اقرتاض قيمة االكتتاب ٍ
بقرض حس ٍن يرده للمقرض مبثله بدون زايدة ،فإن كان
القرض مشروطاً بزايدة يدفعها املقرتض للمقرض فهو حمرم ،سواء أكانت الزايدة املشروطة نسبية أم

مببلغ مقطوع ،وسواء مسي ذلك متويالً أم تسهيالت بنكية أم غري ذلك ،ألنه من الراب .وعوضاً عن

ذلك جيوز للمكتتب الذي ال جيد ما يكفي من املال الدخول مع صاحب املال يف عقد مشاركة ،وما

يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقامسانه بينهما حبسب اتفاقهما ،ويشرتط أن تكون احلصة املشروطة
لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول :خذ هذا املال وما كان من ربح فيه فلك  %20منه ،ويل
 ،%80أما لو حددت حصة الواحد منهما فال جيوز كما لو قال :خذ هذا املال فاكتتب به ولك

ألف رايل من الربح ويل ما زاد على ذلك ،ألن هذا يؤدي إىل قطع املشاركة يف الربح ،فقد ال تربح

تلك األسهم إال املبلغ املذكور أو أقل ،أو قد تربح أرابحا كبرية فيشعر ابلغَب.

وال خيفى أن دخول صاحب املال يف عقد مشاركة مع من سيسجل السهم ابمسه أقرب إىل حتقيق

العدل بينهما من استئثار صاحب املال بكامل الربح ،ال سيما أن هذا التصرف ال يظهر ما مينع منه
نظاماً ،فقد نص النظام األساسي للشركة على جواز أن يكون السهم مملوكاً ابالشرتاك لشخصّي

فأكثر ،على أن يكون مسجالً ابسم شخص واحد يف مقابل الشركة ،وال متنع اإلجراءات املنظمة
لسوق املال من اقرتاض قيمة االكتتاب ،وغري ٍ
خاف أن املشاركة أفضل من كل وجه من االقرتاض.
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 -5جيوز بيع أسهم الشركة وشراؤها بعد اإلذن بتداول األسهم يف السوق ،ألن الشركة متتلك
موجودات أخرى غري النقود وهي ذات قيمة معتربة شرعاً ،فمن ذلك قيمة الرتخيص للعمل يف قطاع

االتصاالت الذي جتاوزت قيمته اثين عشر مليار ايل ،وألن التغريات يف قيمة السهم بعد بدء التداول

ال ترتبط ارتباطا كليا ابلتغري يف قيمة موجودات الشركة نفسها أو مطلوابهتا ،وإمنا ترجع إىل عوامل
أخرى كالعرض والطلب على األسهم واملؤشر العام وغري ذلك .وهللا أعلم

ويف اخلتام ،هنتبل هذه الفرصة حلث القائمّي على الشركات املسامهة على البعد عن التمويل
واالستثمار الربوي ،كما حنث املتعاملّي يف سوق املال على دعم الشركات املسامهة اليت تتجنب يف

معامالهتا ما خيالف أحكام الشريعة ،ونوجه النصح جلميع اإلخوة املكتتبّي ابحلذر من أخذ قروض أو
تسهيالت بنكية بفوائد لتغطية قيمة االكتتاب.

نسأل هللا تبارك وتعاىل يلهمنا الرشد والصواب ،ويفقنا للخري والسداد.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
______________________

املوقعون:

 -1د .حممد بن سعود العصيمي .مدير عام اجملموعة الشرعية ببنك البالد.

 -2د .عبد هللا بن موسى العمار .عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جبامعة اإلمام.
 -3د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان .عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جبامعة اإلمام.
 -4د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي .عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام.
 -5د .سلمان بن فهد العودة .املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم.
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شراء أسهم البورصة
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/01/27هـ

السؤال

ما حكم شراء أسهم يف البورصة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
هذا السؤال من األسئلة العامة ،ولكي جياب عليه البد من التفصيل ،فنقول وابهلل التوفيق:

هناك شرطان إذا توفرا يف عقود البورصة جاز التعامل هبا ،ومها:
شرعا.
جائزا ً
الشرط األول :أن يكون األصل حمل التعاقد ً

ومعىن ذلك أن العقود يف البورصة جتري على األسهم والسندات والسلع والعمالت وغريها.

فال جيوز التعامل ابلسندات الربوية ،وال جيوز التعامل أبسهم شركات البنوك الربوية ،وشركات التأمّي
التجارية ،وكذلك شركات اخلمور وغريها من احملرمات.

اضا.
إيداعا أو اقرت ً
أما الشركات ذات النشاط املباح ،فيجوز شراء أسهمها بشرط أاله تتعامل ابلراب ً

شرعا.
جائزا ً
الشرط الثاين :أن يكون إجراء العقد ً

واحلكم على عقود البورصة خيتلف ابختالف أنواعها ،وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع ،بذكر

تعريف خمتصر ،واحلكم الشرعي ،بدون ذكر األدلة طلبًا لالختصار.
وإجراء العقود يف البورصات ينقسم إىل قسمّي:

القسم األول :العقود العاجلة .ويراد هبا :املعامالت اليت يتم فيها تسليم األوراق املالية املباعة،
وتسليم مثنها بعد تنفيذ العقد مباشرة ،أو خالل مدة قصرية.

وهذه العقود هلا ثالثة أنواع:
النوع األول :البيوع العادية.

وهي البيوع اليت يلتزم فيها كل من البائع واملشرتي إبمتام الصفقة نق ًدا ،وذلك أبن يستلم املشرتي

حاال ،أو خالل مدة وجيزة جدًّا ،تقدر يف بعض األسواق الغربية بيومّي،
األوراق املالية ،ويسلم مثنها ً

ويف مصر أبربعة أايم ،ويف بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية يف موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح
اجللسة التالية.

احلكم الشرعي:
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البيع هبذه الطريقة جائز ال غبار عليه ،بل إنه األصل يف البيوع يف الشريعة اإلسالمية .فإذا كان
شرعا فالبيع صحيح .وممن أفىت جبواز تداول
السهم املراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه املعتربة ً

هذا النوع من األسهم :مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم -رمحه هللا -واللجنة الدائمة لإلفتاء ،وجممع

الفقه اإلسالمي جبده ،واحللقة الفقهية األوىل للربكة.

النوع الثاين :الشراء ابهلامش ()Margin Buying
فالشراء ابهلامش :شراء الورقة املالية بسداد جزء من قيمتها نق ًدا ،بينما يسدد الباقي بقرض ،بشرط

ضمان األوراق حمل الصفقة.
احلكم الشرعي:

وقد تتبعت صور الشراء ابهلامش يف البورصات فلم أجد إال صورة واحدة هي اجلائزة ،وهي :أن

تكون األسهم مملوكة للسمسار ،وصورهتا:

أن يقوم العميل بشراء األسهم حمل الصفقة من السمسار -وهذه األسهم مملوكة له -وذلك بدفع

مؤجال ،ومن مث يقوم السمسار برهن مجيع األسهم حمل الصفقة،
 % 60من قيمتها نق ًدا ،والباقي ً
إىل أن يسدد العميل املبلغ املتبقي عليه.

وأما ابقي الصور فهي حمرمة؛ الشتماهلا على الراب.

النوع الثالث :البيع على املكشوف (البيع القصري )Short Sell
واملراد به :قيام شخص ببيع أوراق مالية ال ميلكها ،عن طريق اقرتاضها من آخرين ،مقابل االلتزام

إبعادة شرائها ،وتسليمها للمقرض ،يف وقت حمدد.
وهذا النوع حمرم الشتماله على الراب والغرر.
القسم الثاين :العقود اآلجلة.

وهي :عمليات تنعقد يف احلال ،ولكن يرتاخى تنفيذها لتاريخ اتل ،هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعّي:

النوع األول :العقود املستقبلية .Futures

تعريفها :عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معّي (قد يكون سلعة أو ورقة

مالية) بسعر حمدد مسب ًقا ،على أن يتم التسليم والتسلم يف اتريخ ال حق يف املستقبل.

احلكم الشرعي:

وقد صدرت قرارات اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية بتحرمي هذا النوع من العقود ،الشتماله على
الراب والغرر والقمار.
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النوع الثاين :عقود اخليارات.
وهي :عقد يعطي حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة مالية يف اتريخ الحق ،وبسعر حيدد وقت التعاقد،
على أن يكون ملشرتي االختيار احلق يف التنفيذ من عدمه ،وذلك يف مقابل مكافأة يدفعها للبائع،
والذي يطلق عليه حمرر االختيار.

احلكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية بتحرمي هذا النوع من العقود ،الشتماله على

الراب والغرر والقمار.

وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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حكم االكتتاب يف الشركة التعاونية للتأمّي
اجمليب مجع من العلماء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1425/11/07هـ

السؤال

ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمّي التعاوين (التعاونية للتأمّي) لالكتتاب العام ،فما
حكم االكتتاب أبسهم هذه الشركة؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فنوجز احلكم الشرعي من خالل النقاط اآلتية:
 -1احلكم الشرعي للتأمّي:

ذهب عامة العلماء املعاصرين إىل حترمي التأمّي التجاري وجواز التأمّي التعاوين ،وقد أخذ هبذا القول
معظم هيئات الفتوى اجلماعية ،كهيئة كبار العلماء ابململكة ،واللجنة الدائمة لإلفتاء ،وجممع الفقه

اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي جبدة ،وغريها؛ ملا يشتمل عليه التأمّي التجاري من الغرر واملقامرة وأكل املال

ابلباطل ،خبالف التأمّي التعاوين فإن مبناه على التكافل والتضامن .وإن الناظر بعّي اإلنصاف يف
واقع صناعة التأمّي اليوم ليدرك ما يف هذا القول من التوسط واالعتدال ،ومدى موافقته ملقاصد

الشريعة اإلسالمية ،بتحقيق مصاحل الناس وسد حاجاهتم دون غَب أو ضرر .وإحصائيات التأمّي
أوضح ٍ
شاهد على ذلك ،ففي نظام التأمّي التجاري تتكدس األموال الطائلة لدى شركات التأمّي يف
مقابل تعويضات تعد يسرية مقارنة مبا حتققه من أرابح ،مما نتج عنه استئثار األقلية الثرية مبزااي التأمّي

وخدماته ،بينما األكثرية الفقرية حمرومة منها لكوهنا غري قادرة على حتمل أقساط التأمّي .وقد أومهت

تلك الشركات الناس أن ال جمال لتفتيت املخاطر إال هبذا األسلوب ،وهو أمر تكذبه جتارب التأمّي
التعاوين اليت طبقت يف ٍ
عدد من الدول املتقدمة فكانت أكثر جناحاً وحتقيقاً ألهداف التأمّي من
شركات التأمّي التجاري.

 -2الفرق بّي التأمّي التجاري والتأمّي التعاوين:
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يف التأمّي التجاري تتوىل إدارة التأمّي شركة هلا ذمة مستقلة عن ذمم املؤمن عليهم ،وتستحق هذه

الشركة مجيع أقساط التأمّي يف مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمّي عند استحقاقها ،وما يتبقى لديها

من فائض أقساط التأمّي فإهنا ال تعيده للمؤمن هلم ،ألهنا تعتربه عوضاً يف مقابل التزامها ابلتعويضات
املتفق عليها ،وإذا مل ِ
تف األقساط احملصلة لدفع كل التعويضات فال حيق هلا الرجوع عليهم بطلب
زايدة أقساط التأمّي .وهذا هو عّي املتاجرة ابلغرر املنهي عنه ،وأكل أموال الناس ابلباطل.

بينما يف التأمّي التعاوين جيتمع عدة أشخاص معرضّي ألخطار متشاهبة ،ويدفع كل منهم اشرتاكاً

معيناً ،وختصص هذه االشرتاكات ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه الضرر ،وإذا زادت االشرتاكات

على ما صرف من تعويض كان لألعضاء حق اسرتدادها ،وإذا نقصت طولب األعضاء ابشرتاك
إضايف لتغطية العجز ،أو أنقصت التعويضات املستحقة بنسبة العجز.

وال مانع من أن يتوىل إدارة التأمّي التعاوين جهة مستقلة عن املؤمن هلم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً
أو عموالت مقابل إدارهتا للتأمّي ،وال مينع كذلك من أن أتخذ جزءاً من أرابح استثمارات أموال

التأمّي بصفتها وكيالً عنهم يف االستثمار.

وهبذا يظهر أن شركة التأمّي يف كال النوعّي قد تكون كياان منفصال عن املؤمن هلم ،كما أهنا يف كليهما

قد تكون شركة رحبية – أي أهنا هتدف إىل الربح ،-ويظهر الفرق بّي النوعّي يف أمرين أساسيّي:

الفارق األول :يف التأمّي التجاري هناك التزام تعاقدي بّي شركة التأمّي واملؤمن هلم ،إذ تلتزم الشركة

جتاه املؤمن هلم بدفع التعويضات ،ويف مقابل ذلك تستحق كامل األقساط املدفوعة .بينما يف التأمّي
التعاوين ال جمال هلذا االلتزام ،إذ إن التعويض يصرف من جمموع األقساط املتاحة ،فإذا مل تكن

األقساط كافية يف الوفاء ابلتعويضات طلب من األعضاء زايدة اشرتاكاهتم لتعويض الفرق ،وإال كان
التعويض جزئياً حبسب األرصدة املتاحة.
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الفارق الثاين :ال هتدف شركة التأمّي التعاوين إىل االسرتابح من الفرق بّي أقساط التأمّي اليت يدفعها

املؤمن هلم وتعويضات األضرار اليت تقدمها الشركة هلم ،بل إذا حصلت زايدة يف األقساط عن
التعويضات املدفوعة لرتميم األضرار ترد الزايدة إىل املؤمن هلم .بينما يكون الفائض يف التأمّي
التجاري من استحقاق شركة التأمّي يف مقابل التزامها ابلتعويض جتاه املؤمن هلم.

 -3حكم االكتتاب يف التعاونية للتأمّي:

من خالل دراسة القوائم املالية للسنوات اخلمس املاضية للشركة الوطنية للتأمّي التعاوين تبّي عدم

جواز االكتتاب يف هذه الشركة ملا أييت:

أوالً :أن عقد التأمّي يف الشركة من التأمّي التجاري وليس التعاوين:

فمع أن الشركة قامت بفصل املركز املايل للمسامهّي عن املركز املايل ألعمال التأمّي -كما هو

املعهود يف التأمّي التعاوين ،-إال أن نظام التأمّي الذي متارسه ال يعدو أن يكون أتميناً جتارايً ،خالفاً
ملا يوحي به اسم الشركة ،ويتضح ذلك من خالل النقاط اآلتية:

أ .نص النظام األساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمّي الذي ميثل الفرق بّي جمموع

االشرتاكات وجمموع التعويضات إبعادة  %10للمؤمن هلم ،وأما الباقي وهو ما يعادل  %90من
الفائض الصايف فيكون من نصيب املسامهّي نتيجة تعريض حقوقهم ملخاطر التأمّي( .املادة  43من
النظام األساسي للشركة ،واملادة 70من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمّي التعاوين) .

وهذا يعين أن نظام التأمّي يف الشركة قائم على االلتزام التعاقدي ،فاألقساط يستحقها املسامهون
عوضاً عن التزامهم ابلتعويض ،وهذا هو حقيقة التأمّي التجاري .وما إعادة جزء من الفائض إال

حماولة إلضفاء الصبغة الشرعية على العقد .والواجب يف التأمّي التعاوين أن يكون مجيع الفائض من

نصيب املؤمن هلم ،فيعاد إليهم أو يرحل يف حساب احتياطيات عمليات التأمّي.
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ب .وتطبيقاً ملا سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمّي يف العام  2003قدره

(-178.914.000مائة ومثانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف رايل) أعيد منها

للمؤمن هلم ( 18.000.000مثانية عشر مليون رايل) أي ما نسبته  %10من الفائض ،وأضيف
املبلغ املتبقي بعد أخذ االحتياطيات منه إىل إمجايل الفائض املرتاكم ،ليصل بذلك إمجايل الفائض

املرتاكم من عمليات التأمّي لدى الشركة إىل (-548.452.000مخسمائة ومثانية وأربعّي مليون
وأربعمائة واثنّي ومخسّي ألف رايل) ووفقاً ملا نص عليه النظام األساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد
من نصيب املسامهّي.

ث .ترتبط الشركة بعقود إعادة أتمّي مع بعض شركات إعادة التأمّي ،وهي يف الغالب شركات أجنبية
وتقوم على طريقة التأمّي التجاري .ومن الالفت للنظر أن مبالغ إعادة التأمّي متثل أكثر من نصف
جمموع أقساط التأمّي ،كما هو موضح يف اجلدول:

العام 2003 2002 2001 2000 1999
مبلغ إعادة التأمّي (آالف) 716.584 663.152 735.523 498.845 424.671
مبلغ األقساط (آالف) 1.545.797 1.081.173 1.023.206 716.983 628.742

ويتضح من اجلدول أن أكثر من نصف جمموع أقساط التأمّي حتول إىل خارج اململكة ،وهو من طبيعة

عقد التأمّي التجاري.

اثنياً :استثمارات الشركة يف بعض األنشطة احملرمة:

حيث قامت الشركة ابستثمار أموال املؤمن هلم يف سندات حمرمة ،وبلغت قيمة هذه السندات يف

العام املايل 430.525.000( 2003أربعمائة وثالثّي مليوانً ومخسمائة ومخسة وعشرين ألف رايل)
وهي تعادل ما نسبته  %24من إمجايل موجودات عمليات التأمّي.

كما قامت الشركة ابستثمار أموال املسامهّي يف سندات حمرمة ،بلغت قيمتها يف العام املايل 2003

( 34.981.000أربعة وثالثّي مليوانً وتسعمائة وواحد ومثانّي ألف رايل)  .وهي تعادل حوايل
 %8من إمجايل حقوق املسامهّي.

وفضالً عن ذلك فإن الشركة متتلك  %50من إحدى شركات التأمّي التجاري.
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 .1مقرتحات لصيغة أتمّي تعاوين تتفق مع الضوابط الشرعية ،وحتقق أهداف التأمّي:
أ .أن يتوىل إدارة التأمّي التعاوين شركة مسامهة ،يكون للمسامهّي فيها مركز مايل منفصل على وجه
احلقيقة عن املركز املايل لعمليات التأمّي.

ب .للشركة املسامهة أن ختصم مجيع املصاريف اإلدارية والتشغيلية من جمموع أقساط التأمّي ،وأن
تتقاضى أجوراً مقابل إدارهتا لعمليات التأمّي بصفتها وكيالً أبجر ،وهلا كذلك أن تستثمر أموال املؤمن

هلم يف استثمارات مباحة ،وتستحق بذلك نسبة من أرابح تلك االستثمارات بصفتها شريكاً مضارابً.
ت .على الشركة أن تتجنب الدخول يف استثمارات حمرمة كالسندات وغريها ،سواء أكان ذلك يف
االستثمارات اخلاصة ابملسامهّي أم ابالستثمارات اخلاصة بعمليات التأمّي.

ث .التزام الشركة جتاه املؤمن هلم ابلتعويض على نوعّي؛ جائز وممنوع .أما اجلائز فأن تلتزم الشركة
إبدارة أعمال التأمّي أبمانة واحرتاف ،ومىت قصرت يف ذلك فإهنا تتحمل تبعات ذلك التقصري

والتعويض عنه .وأما املمنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً ابلتعويض سواء أكانت األضرار من الشركة أم

من غريها ،فهذا يتعارض مع قاعدة التأمّي التعاوين .وبدالً عن ذلك فللشركة أن ت ّكون احتياطيات
من فائض أقساط التأمّي ،وال تدخل هذه االحتياطيات ضمن قائمة حقوق املسامهّي بل تكون

خاصة أبعمال التأمّي.

ج .للشركة أن ترتبط بعقود إعادة أتمّي لتفتيت املخاطر ،بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل

التأمّي التعاوين.

وختاماً نسأل هللا تبارك وتعاىل أن يوفق القائمّي على الشركة لكل خري ،وأن يهدينا وإايهم ومجيع
املسلمّي إىل ما حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

__________________
املوقعون:

 -1د .حممد بن سعود العصيمي .مدير عام اجملموعة الشرعية ببنك البالد.

 -2د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي .عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام.
 -3أ .د .سليمان بن فهد العيسى .أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 -4أ .د .صاحل بن حممد السطان .أستاذ الفقه جبامعة القصيم.

 -5د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان .أستاذ مشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 -6د .عبد هللا بن موسى العمار .أستاذ مشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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حكم االكتتاب يف بنك البالد
اجمليب مجع من العلماء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/01/03هـ
السؤال

سوف تطرح أسهم بنك البالد قريبا ،فما حكم االكتتاب أبسهم هذا البنك؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيد األولّي واآلخرين نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي يف بنك البالد يف اجتماعه (املائة) املنعقد يوم اخلميس
1426/01/01هـ ،ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم االكتتاب يف بنك البالد ،وقرر ما أييت:
أوالً :جيوز االكتتاب يف بنك البالد؛ ألن البنك خيضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض مجيع أعماله على

اهليئة الشرعية وااللتزام بقراراهتا ،ومراقبة تطبيقها من خالل إدارة الرقابة الشرعية ،وتنص السياسة

الشرعية للبنك على ما أييت" :بتوفيق من هللا التزم بنك البالد على نفسه منذ بداية أتسيسه تطبيق

الشرع املطهر يف مجيع معامالته .كما حيمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغاايت االقتصاد

اإلسالمي .ولتحقيق هذا اهلدف السامي التزم يف نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن مجيع إدارات
البنك ،يعرض عليها البنك مجيع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل اآليت:

 .1قرارات اهليئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.
 .2ال يقدم أي منتج للعمالء إال بعد عرضه على اهليئة الشرعية ،وموافقتها عليه.

 .3تقوم اهليئة مبراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة األعمال لقراراهتا .وتتوىل ذلك إدارة الرقابة
الشرعية.

 .4تعمل اهليئة الشرعية على تطوير املنتجات مبا يتفق مع القواعد الشرعية ،وحيقق أهداف االقتصاد

اإلسالمي وغاايته.
 .5على اهليئة الشرعية حتمل مسؤولية نشر الوعي املصريف اإلسالمي يف البنك ،ويف خمتلف جهات
اجملتمع ".أ .هـ نص السياسة الشرعية للبنك.
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وقد بدأ فريق العمل الشرعي يف تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله يف شهر ربيع اآلخر لعام 1425هـ
فدرس النظام األساسي للبنك ،وعقد التأسيس ،ونشرة االكتتاب املفصلة ،ونشرة االكتتاب
املختصرة ،ومنوذج االكتتاب ،واتفاقية البنوك املشاركة يف االكتتاب ،واتفاقية البنك مع مدير

االكتتاب؛ فلم جيد فيها ما مينع من جواز االكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازهتا ،وأهنى عدداً من

الضوابط الشرعية ملعامالته.

اثنياً :جيوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداوهلا بعد اإلذن بتداول األسهم يف السوق؛ ألنه ميلك

موجودات ذات قيمة معتربة شرعاً ،ومنها :الرتاخيص املمنوحة للعمل كبنك ،ووجود مبىن رئيس

لإلدارة العامة للبنك ،وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاهتا يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف،

فضالً عن وجود العديد من األنظمة واألجهزة ،إضافة للعالقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العريب

السعودي ،ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العامل ،وألن التغريات يف قيمة السهم بعد بدء

التداول ال ترتبط ارتباطا كليا ابلتغري يف قيمة املوجودات العينية للشركة أو مطلوابهتا فحسب ،بل
يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على األسهم واملؤشر العام ،واحلقوق املعنوية وغري ذلك.
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ٍ
شخص آخر يف االكتتاب ،سواء أكان ذلك بعوض يدفعه
اثلثاً :ال جيوز للمكتتب أن يستعمل اسم

لصاحب االسم أم بغري عوض ،ملا يف ذلك من جتاوز احلد املستحق له نظاما ،وتعديه على حق غريه
ممن التزم ابلنظام ،إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص املسامهّي يف احلصول على األسهم ،وال

يتحقق ذلك إال أبن حيدد لكل واحد من املكتتبّي سقف أعلى ال يتجاوزه ،فاملنع من استخدام

الشخص اسم غريه من السياسة الشرعية اليت تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل املال دولة بّي

الناس كلهم فقريهم وغنيهم ،ال أن يكون حمصوراً أبيدي فئة قليلة .وفضال عن ذلك ،فإن هذا

التصرف نوع من التدليس ،وهو مظنة اخلالف واخلصومة بّي األطراف.
رابعاً :جيوز للمكتتب اقرتاض قيمة االكتتاب ٍ
بقرض حس ٍن يرده للمقرض مبثله بدون زايدة ،فإن كان

القرض مشروطاً بزايدة يدفعها املقرتض للمقرض فهو حمرم ،سواء أكانت الزايدة املشروطة نسبية أم

مببلغ مقطوع ،وسواء مسي ذلك متويالً أم تسهيالت بنكية أم غري ذلك ،ألنه من الراب .وعوضاً عن

ذلك جيوز للمكتتب الذي ال جيد ما يكفي من املال الدخول مع صاحب املال يف عقد مشاركة ،وما
يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقامسانه بينهما حبسب اتفاقهما .ويشرتط أن تكون احلصة املشروطة
لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول :خذ هذا املال وما كان من ربح فيه فلك  %20منه ،ويل

 ،%80أما لو حددت حصة الواحد منهما مببلغ مقطوع فال جيوز كما لو قال :خذ هذا املال

فاكتتب به ولك ألف رايل من الربح ويل ما زاد على ذلك؛ ألن هذا يؤدي إىل قطع املشاركة يف
الربح ،فقد ال تربح تلك األسهم إال املبلغ املذكور أو أقل ،أو قد تربح أرابحا كبرية فيشعر ابلغَب.
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وال خيفى أن دخول صاحب املال يف عقد مشاركة مع من سيسجل السهم ابمسه أقرب إىل حتقيق
العدل بينهما من استئثار صاحب املال بكامل الربح ،السيما أن هذه املشاركة ال يظهر ما مينع منها
نظاماً ،فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً ابالشرتاك لشخصّي فأكثر ،على

أن يكون مسجالً ابسم شخص واحد يف مقابل الشركة.

ويف اخلتام ،نسأل هللا أن يوفق القائمّي على بنك البالد لالستمرار اباللتزام أبحكام الشريعة ،كما

حنث القائمّي على الشركات املسامهة على البعد عن املعامالت احملرمة يف التمويل واالستثمار

وغريمها ،وحنث املتعاملّي يف سوق املال على دعم الشركات املسامهة اليت تلتزم أبحكام الشريعة

اإلسالمية.

وفق هللا اجلميع هلداه ،وجعل العمل يف رضاه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.

أعضاء فريق العمل الشرعي يف بنك البالد:

الشيخ أ .د .عبد هللا بن موسى العمار

الشيخ د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د .حممد بن سعود العصيمي
الشيخ د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
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صناديق االستثمار ابألسهم احمللية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/03/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أرجو من فضيلتكم بيان الشركات املسامهة احمللية اليت جيوز

الدخول فيها واليت حيرم ،وحكم الدخول يف صناديق االستثمار ابألسهم احمللية.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فمن خالل دراسة القوائم املالية األخرية للشركات احمللية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إىل ثالث
فئات:

أوالً-األسهم املباحة ،لشركات ال تقرتض وال تودع ابلراب ،وعددها ( ، )19وهي أسهم لشركات
قائمة ٍ
أنشطتها يف أغراض مباحة ،ومل يظهر يف آخر ٍ
مالية هلا أي قروض أو ودائع ربوية ،فيجوز

شراؤها سواء أكان الشخص مضارابً أم مستثمراً.
وهي-1:البالد -2-الراجحي-3-الصحراء -4-مكة-5-الغذائية-6-النقل اجلماعي-7-

احتاد اتصاالت -8-اللجّي-9-اجلبس-10-فيبكو-11-طيبة-12-القصيم الزراعية-13-

اندك-14-تبوك الزراعية-15-اجلوف-16-حائل-17-مربد-18-إمسنت العربية-19-
التعمري.

اثنياً-األسهم املختلطة ،وهي أسهم لشركات أنشطتها يف أغراض مباحة ،لكن قوائمها املالية آلخر
فرتة ال ختلو من معامالت حمرمة ال تعد من نشاطها وإمنا هي طارئة عليه .فهذه األسهم اختلف

العلماء فيها ،فذهبت اللجنة الدائمة لإلفتاء ابململكة إىل حترميها ،وذهب بعض العلماء كالشيخ حممد
العثيمّي رمحه هللا ومعظم اهليئات الشرعية يف البنوك اإلسالمية إىل جوازها .واألقرب  -وهللا أعلم-
أنه إذا كانت الشركة ال تعتمد يف نشاطها على تلك املعامالت احملرمة فإن ذلك ال يقتضي حرمة

السهم كله ،بل يتخلص من اجلزء احملرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ،ومن تورع عنها فهو األفضل؛

واتقاء للشبهة ،ودعماً للشركات النقية.
خروجاً من اخلالف،
ً
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وعدد هذه األسهم ( ، )39مجيعها مل تتجاوز اإليرادات احملرمة يف الشركات املصدرة هلا  %5من

أرابحها ،فيجب على املساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة احملرمة إبخراج  %5من
األرابح السنوية املوزعة ،وصرفها يف املشاريع اخلريية كجمعيات الرب وغريها بنية التخلص منها ،أما
األرابح الناجتة من بيع األسهم ( -أي أرابح املضاربة)  -فال جيب إخراج ٍ
شيء منها؛ ألهنا أرابح مل
تكتسب من نشاط الشركة.

وهذه األسهم هي-1 :سابك -2-سافكو-3-املصايف-4-اخلزف-5-صافوال-6-الدوائية-7-

صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أانبيب-11-مناء-12-معدنية-13-كيميائية-14-

الزامل-15-إمسنت اليمامة-16-إمسنت السعودية-17-إمسنت الشرقية-18-إمسنت تبوك-
-19الفنادق-20-العقارية-21-املواشي-22-عسري-23-الباحة-24-مثار-25-مشس-

-26فتيحي-27-جرير-28-الكهرابء-29-االتصاالت-30-األمساك-31-الشرقية الزراعية-
-32بيشة-33-سدافكو-34-الغاز-35-إمسنت القصيم-36-إمسنت ينبع-37-املراعي-
-38السيارات-39-ينساب.

اثلثاً-وأما بقية األسهم ،وهي ما عدا األسهم املذكورة يف النوعّي السابقّي ،فقد أظهرت القوائم
املالية للشركات املصدرة هلا قروضاً أو استثمار ٍ
ات حمرمة تعد كثرية ابلنظر إىل أنشطتها ،فال أرى جواز
شرائها ال على سبيل االستثمار وال املضاربة ،ولو بنية التخلص من اجلزء احملرم فيها؛ ألن األسهم يف

ذاهتا أصبحت عروضاً حمرمة؛ لغلبة احلرام فيها.
وجيدر التنبيه إىل ثالثة أمور:

األمر األول :أن بعض الشركات أعلنت عن التخلص من االستثمارات والقروض احملرمة لديها ،وهو
أمر يشكر عليه القائمون على تلك الشركات ،ويدل على حرصهم على توقي احلرام ،فنسأل هللا هلم

الثبات على ذلك ،إال أن املنهج املتبع يف احلكم على أي شركة أبهنا نقية هو االعتماد على القوائم
املالية املدققة؛ وذلك لتحري الدقة ،وللتأكد من خلو الشركة يف الفرتة القادمة من أي آاثر ٍ
عقود
حمرمة أبرمت يف الفرتة السابقة.
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فلو كان على الشركة قروض ربوية مثالً فال سبيل ألن توصف أبهنا خالية من آاثر تلك القروض إال

بتوقفها عن االقرتاض احملرم وأن تكون قد سددت كل القرض أو مت حتويله إىل قرض حسن أي بال

فوائد ،أما ما تفعله بعض الشركات من االتفاق مع البنك الدائن على قلب الدين الذي له عليها إىل
دين تورق ،على أن يبقى الدين كما هو بفوائده ٍ
ابسم جديد فهذا ال يغري من حقيقة األمر شيئاً؛ ألنه

حيلة ظاهرة على الراب ،وهو حمرم إبمجاع العلماء ،بل ذهب كثري منهم إىل أنه أعظم من الراب الصريح؛
ألنه مجع بّي الراب واملخادعة .يقول أيوب السختياين -رمحه هللا " :-خيادعون هللا كما خيادعون

الصبيان ،لو أتوا األمر من اببه لكان أسهل" .وإبمكان الشركة اليت تورطت مبثل هذا القرض وتريد

التخلص منه -بدالً من الوقوع يف هذه احليلة -أن جتري عملية متويل شرعية مع جهة أخرى غري
البنك الدائن ،مث تسدد بذلك املال دينها األول.
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األمر الثاين :أن البعض يضارب يف أسهم مجيع الشركات ما عدا البنوك حبجة أن نشاط تلك
الشركات مباح ،وهذا فيما أرى تناقض ّبّي؛ فإن البنوك الربوية إمنا حرمت املسامهة فيها ملا فيها من

االستثمارات احملرمة ال جملرد كوهنا بنوكاً ،وال فرق يف هذا بّي البنوك والشركات اليت تعتمد يف نشاطها
على االستثمار احملرم ،بل إن بعض الشركات تزيد نسبة االستثمارات احملرمة فيها على تلك اليت يف

البنوك ،والسبب يف ذلك أن كثرياً من الشركات تعتمد يف أنشطتها على االستثمارات املالية لقلة
تكلفتها وارتفاع عوائدها مقارنة ابألنشطة التشغيلية اليت أنشئت الشركة من أجلها .فعلى سبيل

املثال ،مل تنقص االستثمارات املالية احملرمة إلحدى الشركات منذ إنشائها عن  %65من إمجايل

نشاطها يف حّي أن االستثمارات احملرمة لدى بعض البنوك احمللية ال تصل إىل النصف ،وذلك ألن من
األعمال البنكية ما هو مباح شرعاً ،كأعمال الصريفة االعتيادية واحلواالت واملقاصة وحتصيل

الشيكات وخطاابت الضمان غري املسيلة والوساطة املالية وحنو ذلك ،وهذه األعمال ال تقل عادة

عن ثلث النشاط البنكي التقليدي ،يضاف إىل ذلك ما تقدمه بعض البنوك من خدمات متويلية

إسالمية ،مما جيعل االستثمارات املباحة لديها أكثر من تلك اليت لدى بعض الشركات غري البنكية.

وهذا األمر يستوجب مراجعة القوائم املالية للشركات قبل احلكم عليها وعدم االكتفاء ابلتصنيف

العام للشركات ،إذ إن بعض الشركات وإن صنفت على أهنا شركات زراعية أو صناعية أو غري ذلك
إال أن هلا استثمارات مالية قد تفوق استثماراهتا يف نشاطها الرئيس.
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األمر الثالث :أن جواز شراء األسهم املختلطة ال يعين أن الراب الذي يف الشركة مباح ،فالراب حمرم

كله ،قليله وكثريه ،وإمنا اإلمث على من ابشر تلك املعاملة احملرمة أو أذن أو رضي هبا ،ال على

املساهم؛ ألن للشركة املسامهة شخصية اعتبارية مستقلة عن املسامهّي ،وموجوداهتا – مبا يف ذلك
املوجودات احملرمة -مملوكة للشركة ما دامت قائمة وال حق للمسامهّي فيها ،وهلذا لو نقصت القيمة

السوقية للسهم عن قيمة ما يقابله من موجودات يف الشركة فليس للمساهم حق إال يف السهم فقط.

وبناء عليه ،فتأخذ األسهم حكم عروض التجارة؛ ألهنا صكوك مالية قابلة للتداول ،فإذا اختلط فيها
ً
احلرام اليسري ابحلالل الكثري فإن ذلك ال يقتضي حرمة السهم كله ،بل يلزم املساهم أن يتخلص من

اجلزء احملرم من عوائده ،ويبقى أصل السهم مباحاً .ومما يؤيد ذلك أن تداول األسهم منفصل عن

نشاط الشركة ،فال ترتبط قيمة األسهم بنشاط الشركة بل ابلعرض والطلب ،كما أن ارتفاع قيمة
ٍ
بشكل مباش ٍر إجياابً أو سلباً على نشاط الشركة؛ ألن ما يدفعه املساهم
األسهم أو اخنفاضها ال يؤثر
لشراء األسهم بعد طرحها للتداول ال يذهب منه للشركة شيء ،وال يدعم به نشاط الشركة ،بل

يذهب مجيعه للمساهم البائع ،وكذلك املساهم البائع ال أيخذ مثن أسهمه اليت ابعها من الشركة بل
من املساهم املشرتي.
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وختاماً ،فهذه كلمة أوجهها إلخواين القائمّي على الشركات املسامهة أبن يتقوا هللا تعاىل فيما

اسرتعاهم هللا عليه ،وأن يطهروا شركاهتم من الراب ،فهذه أمانة ،وسيسألون عنها يوم القيامة ،وإن من

خيانة هذه األمانة الدخول يف العقود الربوية ولو صغرت .وال عذر هلم يف ذلك فنحن -وهلل احلمد-
يف ٍ
بلد ٍ
قائم على حتكيم شريعة هللا .وكل ما خيالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً ،بل
إن النظام يف اململكة مينع أي شركة حملية من أن يشتمل نظامها األساسي على ٍ
بنود ختالف الشريعة،

وما متارسه الشركة من اقرت ٍ
إيداع ابلفائدة يعد من التجاوزات غري النظامية اليت حيق ألي
اض أو ٍ
ٍ
مساهم أن يعرتض عليها ،وهذا هو احلد األدىن من الواجب على من ساهم يف الشركات املختلطة،
أن يعرتض على تلك التجاوزات عند حضوره اجلمعية العمومية للشركة.

وها حنن اآلن نسمع -وهلل احلمد -عن توجه كثري من الشركات لتطهري معامالهتا من احلرام ،وهو أمر
ٍ
سنوات معدودة مل تكن الشركات النقية تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،وهاهي اآلن
يبشر ابخلري .فقبل
هبذه الكثرة ،وستكون ابزدايد مبشيئة هللا ،وأشيد هنا ابجلهود اليت يبذهلا أهل العلم يف تبيّي الشركات

اجلادة يف هذا األمر السيما قائمة الشركات النقية للدكتور حممد العصيمي -وفقه هللا ،-فأرجو أن
يكون له نصيب من قوله عليه الصالة والسالم ":من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من

عمل هبا إىل يوم القيامة".

واألمل ابهلل كبري يف أن يكون هذا التحول عاماً يف كل الشركات .وهللا املوفق.
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تداول أسهم شركة إعمار اإلمارتية
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1426/05/23هـ

السؤال

ما حكم تداول أسهم شركة إعمار اإلماراتية؟
اجلواب

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده :وبعد:
فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار اإلمارتية ،جنملها يف النقاط اآلتية:

أوالً :نشاط الشركة:

متارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها :االستثمار يف العقارات وتطويرها ،وخدمات إدارة العقارات

واألعمال البنكية التجارية ،وتقدمي خدمات تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت.

اثنياً :موجودات الشركة:

بلغت موجودات الشركة لعام 2004م ( )12.755.857.000درهم إمارايت.

اثلثاً :املوجودات الربوية للشركة:
 -1االستثمارات احملرمة:

متارس الشركة مجيع االستثمارات احملرمة من قروض ربوية وإيداعات ربوية وكذلك استثمار يف

السندات اجملمع على حترميها ،ابإلضافة إىل التعامل ابلعمليات اآلجلة على العمالت مثل عقود
اخليارات واملستقبليات وهذه حمرمة ابإلمجاع ،وتفصيل ذلك ما يلي:

أ -قروض من الشركة لألفراد واهليئات بفوائد ربوية بلغت هذه القروض ()1.338.926.000
درهم إمارايت .ونسبته للموجودات .%10.50

ب -ودائع ربوية ( )47.474.000درهم ونسبتها للموجودات .%0.37
ج -سندات وشهادات استثمارية حمرمة ( )2.614.043.000درهم ونسبتها للموجودات
.%20.5

د -استثمارات ابلعمالت يف األسواق اآلجلة مببلغ قدره ( )586790000درهم ،ونسبته
للموجودات .%4.6
 -2القروض الربوية:

اقرتضت الشركة مبلغاً قدره ( )638.693.000ونسبته للموجودات .%5

 -3اإليرادات احملرمة

بلغ صايف إيرادات الشركة  1.690.557.000درهم ،وبلغت اإليرادات احملرمة املفصح عنها

 115.984.000درهم ،ونسبتها لإليرادات .%7
رابعاً :زكاة املستثمر واملضارب يف الشركة:
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بلغت حقوق املسامهّي يف الشركة ( )8031898000درهم ،وعدد األسهم املصدرة

( )2.650.000.000سهم ،فتكون القيمة الدفرتية للسهم ( 3درهم)  ،وعليه تكون زكاة السهم
الواحد 0.075( :درهم)  .فتكون قاعدة إخراج زكاة املستثمر كالتايل:
(( × )0.075عدد األسهم اململوكة) .

أما زكاة املضارب فهي %2.5 :من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.

خامساً حكم تداول أسهم الشركة:

من خالل ما سبق فإنه ال جيوز تداول أسهم شركة إعمار اإلمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً،
لألسباب اآلتية:

أوالً :ارتفاع استماراهتا الربوية فقد جتاوزت  ،%37وضابط اهليئات الشرعية يف عنصر االستثمارات

مل يتجاوز .%15

اثنياً :ارتفاع إيرادات الشركة احملرمة البالغة  ،%7فهو أعلى من ضابط اهليئات الشرعية البالغ
.%5

اثلثاً :وكذلك من خالل النظر يف نشاط الشركة جند أهنا متارس األعمال البنكية التجارية التقليدية

وهذا إقرار منها يف نظامها األساسي وقد أمجع الفقهاء املعاصرون على أنه إذا نص يف النظام األساس
للشركة أهنا متارس الراب فإنه ال جيوز املشاركة فيها.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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أسهم الشركات اإلماراتية (إعمار وأمالك وغريمها)
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1426/6/23هـ

السؤال

أان أستثمر يف أسهم الشركات اإلماراتية ،فما هي الشركات اليت جتوز املتاجرة أبسهمها .وما حكم
املتاجرة أبسهم شركة إعمار؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد ،فالواجب على املسلم حتري الكسب الطيب،
والبعد عن املال اخلبيث عمالً بقوله تعاىل " :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُواْ ُكلُواْ ِمن طَيِب ِ
ات َما َرَزقـْنَا ُك ْم" [البقرة:
َّ
َ َ
َ
 ، ]172وإن من أخطر املكاسب اخلبيثة الراب ،حيث آذن هللا من تعامل به ٍ
حبرب منه ومن رسوله
هِ
آمنُواْ اتهـ ُقواْ هللاَ َوذَ ُرواْ َما بَِقي ِم َن ِّ
الرَاب إِن ُكنتُم
ين َ
صلى هللا عليه وسلم فقال سبحانهَ " :اي أَيُّـ َها الذ َ
َ
ب ِمن ِ
ِ
ِ
ه
هللا َوَر ُسولِ ِه " [البقرة ، ]279-278 :ولذا كان من الواجب
ُّم ْؤمنِ َ
ّي فَِإن ملْ تَـ ْف َعلُواْ فَأْ َذنُواْ حبَ ْر ٍ ّ َ
على املساهم أن حيتاط هلذا اجلانب أشد مما حيتاط ملعايري الربح واخلسارة يف األسهم .فالربح احلقيقي
أن يسلم للمرء دينه.

ومن خالل دراسة آخر القوائم املالية للشركات املدرجة يف السوق اإلماراتية ميكن تصنيف هذه
الشركات إىل ثالث فئات:
أوالً -الشركات اخلاضعة هليئات رقابة شرعية :وعددها ( )7شركات ،وهي:

 -1بنك ديب اإلسالمي  -2مصرف الشارقة اإلسالمي  -3مصرف أبوظيب اإلسالمي  -4مصرف
اإلمارت اإلسالمي  -5أمان للتأمّي  -6تكافل للتأمّي  -7أمالك.
فهذه الشركات جتوز املتاجرة أبسهمها واالستثمار فيها ،بناءً على رقابة هيئاهتا الشرعية.
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اثنياً -الشركات املختلطة :وعددها ( )25شركة ،وهي شركات أنشطتها يف أغراض مباحة ،لكن

قوائمها املالية آلخر فرتة ال ختلو من بعض املعامالت احملرمة اليسرية اليت ال تعد من نشاط الشركة

وإمنا هي طارئة عليها ،وال تزيد نسبة اإليرادات املتحققة منها عن  %5من أرابح الشركة .فمن

الورع جتنب أسهم هذه الشركات إذ إهنا من املشتبهات ،ولكن من مل أيخذ بسبيل الورع فال حرج
عليه إن شاء هللا يف املتاجرة هبا بشرط أن يكون غري ر ٍ
اض مبا فيها من احلرام ولو كان قليالً ،واإلمث
على من أذن أو ابشر تلك املعاملة احملرمة .وجيب على املساهم أن يتخلص من هذه اإليرادات

احملرمة إبخراج  %5من األرابح السنوية املوزعة ،وصرفها يف أوجه الرب بنية التخلص منها ،أما
األرابح الناجتة من بيع األسهم – أي املتاجرة هبا -فال جيب إخراج ٍ
شيء منها .وهذه الشركات هي:
 -1الدار العقارية  -2اللوجستية  -3الفنية لإلنشاءات  -4ديب لالستثمار  -5اإلمارت
لالتصاالت  -6اخلليجية لالستثمارات العامة  -7اجلرافات  -8الواحة  -9كيوتل  -10السودانية
(سوداتل)  -11تربيد  -12االحتاد العقارية  -13السفن  -14األغذية  -15البناء (بلدكو)

 -16إمسنت الفجرية  -17فودكو  -18إمسنت اخلليج  -19الدوائية (جلفار)  -20إمسنت أم

القوين  -21إمسنت رأس اخليمة (األسود)  -22سرياميك رأس اخليمة  -23رأس اخليمة لإلمسنت
األبيض  -24رأس اخليمة للدواجن  -25إمسنت االحتاد.

وجواز املتاجرة يف أسهم هذه الشركات ال يعين أن الراب اليسري مباح ،فالراب حمرم كله ،قليله وكثريه،
وإمنا اإلمث على من ابشر تلك املعاملة احملرمة أو أذن أو رضي هبا.
وأما املساهم فليس بشريك يف ذلك العمل احملرم؛ ألن األسهم صكوك قابلة للتداول ،فهي يف حكم

عروض التجارة ،فإذا اختلط فيها احلرام اليسري ابحلالل الكثري فإن ذلك ال يقتضي حرمة السهم

كله؛ بل يلزم املساهم أن يتخلص من النسبة احملرمة من عوائد السهم ،ويبقى أصل السهم مباحاً.
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اثلثاً -وما عدا الشركات السابقة ،ال جتوز املتاجرة أبسهمها؛ الشتمال أعماهلا على أنشطة حمرمة
ليست ابليسرية ،وعدد هذه الشركات ( )35شركة ،وهي كالتايل:

أ -البنوك التجارية ،وهي -1 :بنك ديب التجاري  -2اإلمارات الدويل  -3ديب الوطين  -4املشرق
 -5اإلمارات العربية لالستثمار  -6أبوظيب التجاري  -7االحتاد الوطين  -8االستثمار  -9العريب

املتحد  -10التجاري الدويل  -11اخلليج األول  -12الشارقة  -13التجاري الدويل (مصر)
 -14دار التمويل  -15أبو ظيب الوطين  -16أم القوين الوطين.

ب -وشركات التأمّي التجاري ،وهي -17 :العّي  -18البحرية  -19أبو ظيب الوطنية -20

اخلزنة  -21أريج  -22العربية االسكندانفية  -23الوثبة  -24الظفرة  -25ديب للتأمّي -26
ديب الوطنية للتأمّي  -27اإلمارات  -28عمان  -29رأس اخليمة  -30االحتاد  -31املتحدة
 -32الوطنية للتأمينات العامة.

ت -وشركات أخرى ،وهي -33 :شعاع كابيتال (يف الوساطة املالية)  -34أبو ظيب للفنادق -35
الوطنية للفنادق.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العمالقة ،نشاطها الرئيس يف بناء العقارات وتطويرها

وبيعها .ومن خالل النظر يف التقرير السنوي للشركة لعام  2004والتقرير الربعي والنصفي لعام

 ،2005وابالستفسار عن بعض ما ورد يف هذه التقارير مع بعض مسئويل الشركة ،فقد تبّي ما يلي:
 -1تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من ( )20مليار درهم ،وابلقيمة العادلة -

(اجلارية)  -ما يربو على ( )40مليار درهم ،كما بلغت القيمة السوقية ألسهمها ما يزيد على ()90
مليار درهم .وحققت الشركة يف النصف األول هلذا العام أرابحاً تزيد على ( )2.5مليارين ونصف
املليار درهم.
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 -2متتلك الشركة أكثر من ستّي شركة أخرى متلكها ملكية كاملة ،ومجيع هذه الشركات يف أغراض
مباحة عدا شركة واحدة ،وهي عبارة عن بنك جتاري يقدم معامالت ربوية ،وهذا البنك مستقل يف
مركزه املايل وإدارته عن شركة إعمار ،وبناء على التقرير السنوي هلذا البنك لعام  2004فقد بلغت

أرابح البنك ( )4ماليّي درهم ،ونسبة هذه األرابح إىل أرابح إعمار ال تكاد تذكر (أقل من ثالثة
ابأللف) .وحسب إفادة بعض املسئولّي يف إعمار ،فقد شرعت الشركة يف اختاذ خطوات لبيع
 %70من ملكيتها يف البنك لشركة ديب القابضة ،ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.

 -3تستثمر الشركة فائض السيولة لديها يف سندات ،وودائع استثمارية لدى ٍ
بنوك إسالمية ،وودائع
ابألجل لدى ٍ
بنوك تقليدية ،وقد بلغت اإليرادات احملرمة املتحققة من هذا النشاط يف هناية العام

املاضي ما يعادل  %4من أرابح الشركة .كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية ( 4/1ربع
الواحد ابملائة) من إمجايل مصروفاهتا.

وبناء على ما سبق ،فإن الشركة ليست من الشركات النقية ،وهلذا اختلفت هيئات الفتوى يف حكم

املتاجرة أبسهمها ،فذهبت بعض هيئات الفتوى إىل حترميها ألن بعض أنشطة الشركة حمرمة ،وذهب

عد ٌد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف الشركات اإلماراتية اإلسالمية  -كاهليئات الشرعية ٍ
لكل

من شركة أمالك وبنك ديب والشارقة اإلسالميّي -إىل جواز املتاجرة أبسهم إعمار؛ ألن النشاط احملرم

للشركة يعد يسرياً مقارنة بنشاطها املباح وهو االستثمار العقاري .وعلى هذا القول فيلزم التخلص

من  %5من األرابح السنوية اليت توزعها الشركة .وهللا أعلم.
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أسهم شركة دانة غاز اإلماراتية

اجمليب مجع من العلماء

املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات
التاريخ 1426/08/20هـ

السؤال

ما حكم االكتتاب يف شركة دانة غاز اإلماراتية؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة يف جمال االستثمار يف الغاز الطبيعي ،ويبلغ رأمساهلا ستة مليارات درهم ،طرح
منها مليارا ٍ
ٍ
حبصص نقدية تبلغ ملياري درهم،
درهم لالكتتاب العام ،واكتتب املؤسسون يف الشركة
وحبصص عينية ،وهي عبارة عن أسهم يف ثالث شر ٍ
ٍ
كات ذات أنشطة مباحة تعادل قيمتها ملياري
درهم تقريباً .كما أصدرت الشركة سندات بدون فوائد قابلة للتحويل إىل ٍ
ٍ
أسهم وغري قابلة للتداول
لصاحل مالك الشركات الثالث وذلك لشراء بقية أسهمهم فيها.

ومن خالل قراءة النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس ونشرة اإلصدار اخلاصة هبا مل يظهر ما مينع
شرعاً من االكتتاب فيها .كما جيوز للمساهم أن يبيع األسهم اليت اكتتب هبا بعد طرحها للتداول؛

ألن الشركة متتلك موجودات أخرى غري النقود وهي ذات قيمة معتربة شرعاً وذلك من خالل

الشركات الثالث التابعة هلا .وهللا اعلم.

نسأل هللا أن يوفق القائمّي على الشركة ومجيع املسلمّي إىل اخلري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

كتب الفتوى:

د .حممد بن سعود العصيمي (أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية)
د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي (عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء)
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حوافز العمالء
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية
التاريخ 1424/3/2هـ
السؤال

أان حماسب ومدير معرض لألجهزة املنزلية ،ونتعامل مع شركات لتوريد األجهزة من ثالجات
ومكيفات وغريه ،وبعض هذه الشركات تقدم حوافز بيع نقدية وعينية يل؛ تقدم على القطعة أو أبي

شكل آخر ،فهل يف ذلك خمالفة للشرع؟
اجلواب

ال أبس بذلك ،ألن هذه تعترب هدية وال أبس هبا ،غري أنه إذا كان احملاسب هو صاحب احملل وهو

املدير املالك فهذا ال إشكال فيه ،أما إن كان موظفاً عند مالك فإنه ال ميلكها إمنا هي للمالك

ويتفاهم هو واملالك يف قسمتها بينهم أو غري ذلك ،وأما استئثاره هبا وحده فهذا ال جيوز لقول النيب

صلى هللا عليه وسلم":-من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثريه" مسلم (. )1833وقال -صلى هللا عليه وسلم":-أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت أتتيه هديته إن كان صادقاً"
البخاري ( ، )6979ومسلم ( ، )1832وهللا أعلم.
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بطاقات التخفيض
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية

التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال

أود أن أستفسر عن حكم بيع أو شراء البطاقات اليت تعطي ختفيضات على جمموعة من احملالت ،أي

أن هناك بطاقة سعرها حوايل ثالمثئة رايل مبوجب هذه البطاقة حتصل على ختفيضات معتمدة لدى
أكثر من مخسّي حمالً تصل التخفيضات هبا إىل ( ، )%20أرجو التفصيل يف املسألة ،وشكراً.
اجلواب
بطاقات التخفيض حمرمة لوجوه:

أوالً :ملا فيها من القمار والغرر ،وذلك ألن اإلنسان يشرتي هذه البطاقة بثالمثئة رايل مثالً على أن
أيخذ قيمتها بعد التخفيض ،أو أكثر منها ،أو أقل منها وذلك ألن بطاقة التخفيض هلا مدة معينة

فلرمبا مل يستطع أن يغطي هذه القيمة وهي الثالمثئة يف هذه املدة فحينئذ يدخل يف القمار ،والقمار

هو الغرم املتحقق والغنم املتوقع ،وكل من دخل يف معاملة إما أن يغنم وإما أن يغرم ،فهذا حكمه
حكم الغرر.

اثنياً :فيه شبهة الراب ،وذلك ألن اإلنسان رمبا يدفع ثالمثئة على أن أيخذ أكثر أو أقل على افرتاض
أن التخفيض قيمة مالية ،وهذا الراب إما أن يكون راب نسيئة مثل التأجيل ،وإما أن يكون راب نسيئة

وفضل ،فمن كان أيخذ قيمتها ثالمثئة فهي راب نسيئة ،وإن كان أيخذ أبكثر فهو راب نسيئة وفضل.

وقد صدر من اجملمع الفقهي اإلسالمي قرار بتحرمي بطاقة التخفيض إذا كانت عن عوض ،أما بطاقة

التخفيض اليت حيصل عليها اإلنسان جماانً فهذه من ابب اهلبة ،بشرط أال يكون حصوله على هذه

البطاقة بطريق املسابقة اليت يفعلها بعض الشركات التسويقية أنه يف حالة شرائه سلعة بقيمة كذا فإنه

يدخل يف الوعد ابجلائزة ،واجلائزة هي بطاقة التخفيض فهذا كله داخل يف هذا األمر ،وهللا أعلم.
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مسابقات ترويج السلع
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية
التاريخ 1423/1/11
السؤال

مركز لبيع األشرطة اإلسالمية ينوي القيام حبملة دعائية لرتويج األشرطة اإلسالمية هبدف نشرها بّي

أكرب قدر من اجملتمع (علماً أبن املركز خريي) وذلك من خالل ما يلي:
 -حصول املشرتي على قسيمة (كوبون) سحب لكل شريط يشرتيه.

 -يتأهل كل صاحب قسيمة للسحب والذي حيتوي على عشر جوائز هي:

 سيارة ،تذكرة سفر للعمرة ،طقم ذهب ،أدوات منزلية :مثل مكيف ،ثالجة ،طباخة ،غسالة. مدة العرض مخسة وأربعون يوماً. -يتم جتميع الكوبوانت يف صندوق خمصص بعدها تتم عملية السحب العشوائي.

أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد،
فالطريقة الرتوجيية املذكورة يف السؤال ،واليت هي حصول كل من يشرتي شريطاً على قسيمة مث يتم
السحب العشوائي من هذه القسائم ليتحدد الفائزون ،وال حيصل على قسيمة السحب إال من

اشرتى شريطاً فهذه من املسائل املعاصرة والراجح فيها أهنا ال جتوز؛ لكوهنا قماراً أو شبيهة ابلقمار؛
صل ،فهو بّي غُْنم
صل معها جائزة وقد ال ُحيَ ّ
إذ املشرتي يبذل ماالً للحصول على سلعة قد ُحيَ ّ

بتحصيل اجلائزة وبّي غُ ْرم بفواهتا عليه.

وامليسر (القمار) هو الذي ال خيلو الداخل فيه من أن يكون غامناً أو غارماً -وحترمي امليسر أصل من

أمجَ َع عليه أهل العلم إمجاعاً قطعياً .قال  -تعاىل ":-إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب
أصول الشريعة ْ

واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" [املائدة . ]90:وهبذا أفىت مساحة الشيخ

عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا.-

وإذ حرم أخذ اجلائزة هلذا التعليل فإن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ،وإن أراد صاحب السؤال خمرجاً
شرعياً فإنه ميكنه أن يُدخل يف السحب كل من يزور املركز ،أو يضع مسابقة علمية على ما احتوته
بعض األشرطة فهذه ختتلف يف حكمها عما ذكر .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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حكم بطاقات التخفيض
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية

التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل بطاقات التخفيضات اليت تشرتى من بعض الشركات جائزة؟ وخاصة أهنا تتعامل مع شركات

وخطوط طريان وغريها من احملالت التجارية ،وختول حلاملها التمتع ابلتخفيض املوضح يف البطاقة.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن كانت هذه البطاقة تصدر عن الشركة مقدمة اخلدمة (املخفضة القيمة) فال جيوز التعامل هبذه

الصورة؛ ملا يف ذلك من الغرر واجلهالة ،ورمبا دخله بيع النقد ابلنقد مؤجالً مع جهالة التماثل ،وإن

كانت البطاقة تصدر عن شركة خاصة غري مقدمة اخلدمة فهذه الصورة أوىل بعدم اجلواز ،وهللا أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الرتويج للبضاعة بوضع اهلدااي يف بعضها
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية

التاريخ 1424/10/26هـ

السؤال

نقوم بتصنيع مناديل الورق ،ولغرض الدعاية نضع بطاقات يف بعض العلب تعطى هدااي قيمة ملن

جيدها ،هل جيوز شرعاً استخدام هذا األسلوب كدعاية؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كانت هذه اهلدااي ،هدااي ذات قيمة عالية ،ويعلن عنها أبن يف بعض هذه املناديل بطاقات هدااي
ذات قيمة ،ويكون ممن يتأثر هبذه اإلعالانت أن يكثر من شراء هذه املناديل ،ال لغرض استخدامها

وإمنا ألمل أن حيصل على جوائز منها ،نقول :هذا ال جيوز ،وهذا من املسابقات احملرمة اليت بعضها
صريح أنه من القمار ،وبعضها فيه الشبه القوي ابلقمار وحنوه ،وهو من أنواع املسابقات احملذورة

واملمنوعة .والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :احلالل بّي واحلرام بّي وبينهما أمور مشتبهات
ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع

يف احلرام" متفق عليه أخرجه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري -رضي
هللا عنهما.-

وأما إذا كانت هذه اهلدااي هدااي ليست ذات قيمة ،وإمنا هي هدااي متدنية القيمة ،ويف نفس األمر ال

يعلن عن هذه اهلدااي على سبيل أن يستكثر الناس من شرائها لطلب اهلدااي ال لرغبة ،أو ال لقصد
االستخدام ،فنقول :إذا مل يكن شيئاً من ذلك فال أبس بذلك.
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بطاقة التخفيض
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/جوائز احملالت التجارية

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

عندي سؤال من أحد أصحايب( :وهو صاحب حمل)

السؤال هو :أن إحدى الشركات قدمت له عرضاً أن يوزع هلم بطاقات متنح صاحبها خصماً من

بعض الشركات ،وجيب أن تكون الشركة مسامهة يف هذه اخلدمة ،وتتفاوت بعض اخلصومات من

شركة إىل أخرى.

كيفية االشرتاك :يكون عن طريق شراء هذه البطاقة ،وتكون مدهتا سنة واحدة ,وإذا انتهت تنتهي
صالحيتها سواء استفدت منها أو مل تستخدمها البتة ،وتكون النسب يف اخلصم ختتلف من شركة إىل

شركة أُخرى.

مثال :لنفرض أين استأجرت سيارة بشرط أن تكون هذه الشركة مسامهة يف هذه اخلدمة ،وتعطيين
خصم ما بّي  % 5إىل  ،%40وبعض الشركات األُخرى يكون اخلصم من  %10إىل ،%20
وهكذا .فما هو احلكم؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممد وآله وصحبه ،وبعد:

البطاقة املشار إليها تسمى بطاقة التخفيض ،وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكمها ،فهناك من
يرى منعها؛ ألهنا من ابب الغرر وامليسر؛ إذ يدفع املشرتك مثن البطاقة ،وال يدري هل ينتفع هبا أو ال،
فهو مرتدد بّي الغنم والغرم.

وهناك من يرى جوازها نظراً إىل أن مثن االشرتاك مقابل وساطة مصدر البطاقة لدى احملل وإقناعه
ابلتخفيض للمشرتي ،فهي أجرة على عمل( .انظر :احلوافز التجارية ،خالد املصلح ،ص-179

 ، )192واألظهر وهللا أعلم التفصيل ،وذلك أنه ال حرج شرعاً أن يقول شخص آلخر :احصل يل
على ختفيض من احملل الفالين ،ولك كذا ،وقد نص اإلمام أمحد على جواز أن يقول الرجل آلخر:

اقرتض يل من فالن مائة ولك عشرة (املغين ،دار هجر . )441/6 ،فإذا جاز العوض مقابل التوسط
للحصول على القرض ،فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أوىل ابجلواز.
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وهدف بطاقة التخفيض هو حتقيق مصاحل األطراف الثالثة :التاجر واملشرتك والوسيط .فالتاجر ينتفع
بتسويق بضاعته ،واملشرتك ينتفع ابلتخفيض ،والوسيط ابالشرتاك ،وإمنا نشأ اإلشكال من جهة أن
املشرتك قد يشرتي ،وقد ال يشرتي ،فإن اشرتى حتققت املصلحة ،وإال خسر هو قيمة االشرتاك،

وخسر التاجر أيضاً إن كان قد دفع مبلغاً حمدداً للوسيط .وهذا الرتدد أورث شبهة الغرر.

لكن ليس كل ما تردد بّي الغنم والغرم ،أو بّي االنتفاع وبّي اخلسارة يدخل يف ابب الغرر املمنوع،

ففي بيع العربون يرتدد املشرتي بّي أن ميلك السلعة وينتفع هبا ،وبّي أن يغرم إذا مل يشرتها وخيسر

العربون ،وهو مع ذلك جائز عند اإلمام أمحد ومجع من السلف ،وذلك أن اهلدف من العربون ليس
املقامرة ،وإمنا االنتفاع ابلسلعة ،والرتدد بّي إمضاء الشراء وعدمه راجع للمشرتي ،وليس معتمداً
على احلظ أو ما ال يتحقق غالباً.

وحقيقة الغرر احملرم أنه معاوضة احتمالية نتيجتها انتفاع أحد الطرفّي على حساب اآلخر ،فإن كانت

املعاملة حتتمل انتفاع كال الطرفّي ،وحتتمل مع ذلك انتفاع أحدمها وخسارة اآلخر ،أي أن املعاملة

حتتمل الغرر وحتتمل عدمه ،فينظر يف احتمال كل واحد من األمرين .فإن كان الغالب هو انتفاع

الطرفّي ،وهذا هو مقصود املعاملة ،فهي جائزة ،ويغتفر ما فيها من الغرر ،وهذا هو ضابط الغرر

اليسري الذي نص عليه الفقهاء .أما إن كان احتمال انتفاع أحدمها وخسارة اآلخر هو الغالب ،وهو
مقصود الطرفّي ،فهذا من الغرر الفاحش الذي ال يغتفر.

وشراء بطاقة التخفيض معاملة حتتمل انتفاع الطرفّي :املصدر واملشرتك .وحتتمل مع ذلك انتفاع

املصدر وخسارة املشرتك .فإن كان املشرتك حيتاج غالباً للسلع حمل التخفيض ،وينتفع حبصول

التخفيض على أسعارها ،فالغالب يف هذه احلالة هو انتفاع الطرفّي ،فيغتفر ما فيها من الغرر؛ ألنه
من اليسري املعفو عنه .فشراء البطاقة يف هذه احلالة ال حرج فيه -إن شاء هللا.-
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أما إن كان الغالب أنه ال حيتاج هلذه السلع فالشراء يف هذه احلالة ممنوع؛ لدخوله يف الغرر الكثري،
وهو من ابب إضاعة املال احملرم شرعاً .وهكذا القول يف عالقة التاجر مبصدر البطاقة.

وينبغي التحذير من بطاقات التخفيض الومهية اليت تغري املشرتك ابلتخفيض ،لكنها ال حتقق منه

شيئا ً،ويرفض التاجر قبوهلا أو تقدمي التخفيض املتفق عليه ،فهذا من الغش واخلداع وأكل املال

ابلباطل .وهللا أعلم ،وهو املوفق للصواب.
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البيع بشرط اخليار
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

املعامالت /البيوع/اخليار يف البيع
التاريخ 1424/10/26هـ

السؤال

هل الشرط عند الشراء جائز؟ صورهتا :يشرتي اتجر سلعة ما ،ويشرتط على البائع أن يكون له شرط
اإلرجاع خالل أسبوع أو أكثر ،فهل هذا البيع جائز؟

اجلواب

البيع بشرط اخليار جائز ابإلمجاع ،والصورة املذكورة جائزة ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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البيع ابلتصريف

اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/اخليار يف البيع

التاريخ 1427/04/02هـ
السؤال

ما احلكم الشرعي يف مسألة بيع التصريف املنتشر يف اآلونة األخرية ،وهل يدرج من البيوع الفاسدة؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

إذا كان املقصود ببيع التصريف يف السؤال هو ما يضعه املنتج (شركة أو مصنع وحنومها) عند التاجر
ليقوم ببيعه فإن ابعه وإال فإن التاجر يقوم إبرجاع السلعة إىل املنتج ،إذا كان هذا هو املقصود يف

السؤال فإن هذا البيع ميكن خترجيه على إحدى ثالث مسائل ـ وذلك حبسب طبيعة العقد الذي متّ
بّي املنتج والتاجر ـ:
املسألة األوىل :الشروط يف البيع ،وذلك ألن البائع (املنتج) ابع املشرتي (التاجر) هذه السلعة

واشرتط املشرتي فيها شرطاً وهو أنه إن نفق (مت بيعه) وإال رده املشرتي على البائع ،وهذا يسمى

عند الفقهاء الشرط املنايف ملقتضى العقد ،واملسألة عموماً فيها خالف طويل بّي الفقهاء ،فإذا

اشرتط شرطاً واحداً خمالفاً ملقتضى العقد:

فاجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عن أمحد على بطالن الشرط والعقد ،واملذهب عند

احلنابلة على بطالن الشرط دون العقد،

ورواية عن أمحد اختارها ابن تيمية وابن القيم صحة العقد والشرط يف مجلة من املسائل اليت مينعها

كثري من الفقهاء ألن فيها شروطاً ختالف مقتضى العقد؛ ما مل تتضمن تلك الشروط حمرماً كالظلم

والراب والغرر ،وذلك لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم" :املسلمون عند شروطهم" رواه البخاري تعليقاً
هبذا اللفظ ،يف كتاب اإلجارة ابب أجر السمسرة ،ورواه أبو داود ( ، )3594والرتمذي ()1352
بلفظ" :على شروطهم" .وقد انتصر شيخ اإلسالم ابن تيمية هلذا القول يف عدة مواضع من كتبه،
ومنها :ما يف جمموع الفتاوى (126/29ـ. )180
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املسألة الثانية اليت ميكن إرجاع هذا البيع إليها :هي البيع مع اشرتاط اخليار مدة معلومة أكثر من
املدة املتوقعة لتسويق السلعة ،فعلى سبيل املثال :إذا افرتضنا أن التاجر اشرتى اللَب من شركة
األلبان وكان اللَب يفسد يف ستة أايم فإنه يشرتي اللَب مع اشرتاط اخليار سبعة أايم ،ويف هذه احلال

جيوز بيع اللَب ألنه ملكه وإذا انتهت املدة ومل يبع اللَب فإنه جيوز له أن يرجع اللَب إىل الشركة ألنه
اشرتط على الشركة ذلك ،والقول جبواز الشرط وإن كان املبيع يفسد يف مدة الشرط قول بعض

احلنابلة .وهذه املسألة هي األنسب هلذا البيع ،ويشرتط هلا حتديد مدة اخليار ،سواء أكان التحديد
مذكوراً يف العقد ،أو معروفاً عرفاً ،كموعد إرجاع األلبان والصحف واجملالت وحنوها.

املسألة الثالثة :أن يوكل املنتج التاجر يف بيع هذه السلعة ،وأيخذ التاجر على بيع هذه السلعة نسبة

معينة ،وهي أجرة تسويقه هلذه السلعة.

وابختصار لعل األقرب أن يكون البيع ابلتصريف بيع مع اشرتاط اخليار ،وعلى ذلك فرياعى حّي

العقد األحكام الشرعية املتعلقة خبيار الشرط.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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املراد خبيار اجمللس
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/اخليار يف البيع

التاريخ 1426/07/09هـ
السؤال

أحب أن أعرف املراد خبيار اجمللس ،وحبذا لو ذكرمت أحكامه على املذاهب األربعة.
اجلواب

اخليار :األخذ خبري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ ،سواء كان للبائع أو للمشرتي واجمللس هو مكان

التبايع ،حىت لو وقع العقد ومها قائمان أو مضطجعان فإن اخليار يكون هلما ،وخيار اجمللس يثبت يف

البيع ،حلديث "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا" رواه البخاري ( ، )2110ومسلم ( )1532من حديث
حكيم بن حزام ،وكذا يثبت يف الصلح واإلجارة والصرف والسلم دون بقية العقود .وجيب خيار

اجمللس لكل واحد من البائع واملشرتي ما داما يف اجمللس مامل يتفرقا ،فإن تفرقا فالعقد الزم وال خيار،

والتفرق إمنا يكون ابألبدان ال ابألقوال وإن أسقطاه سقط ،وإن أثبتا اخليار ألحدمها دون اآلخر ثبت
له اخليار وال خيار لآلخر ،وإذا تفرقا كان العقد الزماً ،وال جيوز الفسخ إال ابلرتاضي بينهما.

وأما طلب السائل أحكام خيار جملس على املذاهب األربعة فهذا ال مصلحة له فيه ،فإن الالزم يف

حق املسلم سؤال أهل الذكر؛ لقوله تعاىل( :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون) [النحل]43 :
ويوم القيامة يقال :ماذا أجبتم املرسلّي ،وعلى هذا فطالب العلم الشرعي جيب أن أيخذ مبا صح فيه

الدليل وغريه يلتزم بفتوى من استفتاه وال جياوزه إىل غريه؛ ألن تتبع الرخص مذموم حمرم كما نبه إىل
ذلك غري واحد من أهل العلم.
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بيع أتشريات احلج
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/6/1

السؤال

ما حكم بيع أتشريات احلج اليت تستخرج ِ
بش ّق األنفس؟

اجلواب

ال جيوز لإلنسان أن أيخذ أتشرية لنفسه وهو ال يريد احلج ،فإن أخذ أتشرية لنفسه وهو يريد احلج مث
عدل عن ذلك ،فليس له أن يبيعها إال بنفس التكلفة اليت بذهلا يف سبيل احلصول عليها .ومعىن ذلك

يستغل هبا ضعفاء املسلمّي واحلريصّي على احلج ،بل ينبغي
أنه ال جيوز أن تتخذ أتشريات احلج جتارة
ّ
للمسلم أن يكون معيناً على اخلري ،وأن يساعد إخوانه املسلمّي ال أن يستغلهم وهللا أعلم.
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التجارة اإللكرتونية

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع ابإلنرتنت أو ما يسمى ابلتجارة اإللكرتونية وأود لو تزودوين مشكورين
أبمساء كتب أو مواقع إلكرتونية عن هذا املوضوع.

وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم  -على من ال نيب بعده ،وبعد:
البيع عن طريق اإلنرتنت كالبيع عن طريق وسائل االتصال املعاصرة األخرى :كاهلاتف والفاكس،

والتلكس ،وحنوها ،وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  52بصحة التعاقد إذا التقى اإلجياب
والقبول ،وللسائل الرجوع إىل جملة اجملمع ،العدد السادس ج ،1ملزيد من الدراسات حول املوضوع،

واألصل املقرر أن البيع ينعقد مبا دل عليه ،وليس هناك صيغة حمددة للبيع ،كما أن األصل يف
املعامالت احلل ،وال حيرم منها شيء إال بدليل .وهللا أعلم.
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الشراء والتسلسل اهلرمي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/16هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود استشارة فضيلتكم يف مسألة:

توجد شركة إنتاج إعالمي إسالمية تعرض جمموعات من شرائط الكاسيت واالسطواانت بقيمة
( )100جنيه ،وعندما تشرتي منها تسجل رقماً فإذا أقنع املشرتي مشرت آخر ليشرتي جمموعة بقدر
( )100جنيه فإن الداعي أيخذ عمولة ( )%12وإذا أحضر الذي دعاه فرداً جديداً يشرتي أيخذ

األول نسبة ( )%8عن الثاين أي حلقة متسلسلة وهكذا كلما أتى فرد جديد أيخذ املشرتي لألول
نسبة ما ،فهل جيوز للمرء ترويج هذه الفكرة؟ علماً أبن املنتجات كلها إسالمية ،كما أن املشرتي
أيخذ عمولة بدون شرط ،أي :ال يشرتط إتيانه بعدد معّي.
ملزيد من التفاصيل عن مدار النور اضغط على الرابط

http://www.elnoor.com/mdar
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
هذا الربانمج يشرتط للتسويق أن يتم شراء منتجات الشركة ،وبدون شراء املنتجات ال يستحق

الشخص العموالت ،وهذا اشرتاط لعقد الشراء يف عقد السمسرة ،ومعلوم أن السمسار ال يهدف

أساساً لشراء املنتجات اليت يسوقها ،بل هو جمرد مسسار ،ولذلك فإن هذا الشرط ينايف مصلحة

املسوق ،فيكون داخالً يف النهي النبوي عن بيعتّي يف بيعة.
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وحقيقة األمر أن اشرتاط الشراء يف السمسرة ،يعين :أن من يرغب يف السمسرة ال بد أن يدفع ماالً
لكي يسوق ،وهو يسوق لكي حيصل على عموالت من الشركة املنتجة ،فيؤول األمر إىل أن يدفع
املسوق نقوداً للشركة مقابل نقود ال يدري هل حيصل عليها أم ال ،فهو هبذا عقد غرر من جهة ،وراب

من جهة أخرى ،فإذا أرادت الشركة جتنب هذه اإلشكاالت جيب أال تشرتط شراء املنتجات على من
يريد التسويق ،فمن يرغب يف الشراء فقط ميكنه الشراء ،ومن يرغب يف التسويق فقط ميكنه التسويق

دون دفع أي رسوم أو مبالغ مالية ،حىت لو كانت مقابل املنتجات ،والعلم عند هللا تعاىل.
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البدائل الشرعية للقرض الربوي
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/27هـ

السؤال

قرأت هذا املقطع يف أحد املواقع ،ويف نفسي منه شيء ،أرجو توضيح األمر يف كل هذه الصور،
ولكم جزيل الشكر والتقدير ،البديل اإلسالمي للتمويل العقاري من املمكن أن تتم عملية التمويل

العقاري يف صورة بيع ابلتقسيط ورهن العقار ابلثمن ،ويتم ذلك يف اتفاقية واحدة أبن يشرتي املقرتض

 -بن ًكا أو شركة من شركات التمويل العقاري  -الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن ،مث يف

نفس االتفاقية يبيع الوحدة إىل املشرتي ابألجل على أقساط ،وبثمن يزيد على مثن الشراء مع تعهد

ضماان لسداد الثمن ،من املمكن أن تتم عملية التمويل
املشرتي برهن الوحدة لصاحل املمول البائع
ً

العقاري يف صورة أتجري متويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشرتي املمول العقار من البائع،

ويؤجره للعميل يف صورة عقد أتجري متويلي مقابل أقساط ،يراعى يف حتديدها جبانب تغطية مقابل

ويسمى هذا يف
االنتفاع اسرتداد املمول لثمن العقار ،وحبيث ميتلك العميل العقار يف هناية املدةّ ،
الشريعة اإلسالمية "اإلجارة املنتهية ابلتمليك" ،ومن املمكن أن يتم التمويل يف إطار عقد

"االستصناع" املعروف يف الشريعة اإلسالمية؛ حيث يقوم على طلب شخص من شخص آخر إنشاء

مبىن أو صناعة شيء مقابل مثن معّي دون شرط تعجيل الثمن ،بل جيوز أتجيله أبقساط يتفق عليها.
اجلواب
الصور اليت ذكرها السائل هي بدائل شرعية لالقرتاض بفائدة من البنوك الربوية.
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فالصورة األوىل تسمى ببيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،وتقوم على أساس أن الراغب يف شراء سلعة أو
عقار ما يبدي رغبته للممول الذي هو البنك أو شخص اثلث  -سواء كان فرداً أو شركة أو غري

ذلك  -يف أن يشرتي شيئاً معيناً أو حمدداً أبوصاف يذكرها ،مث يقوم املمول بشرائه من املالك

األصلي ،وبعد حيازته يقوم ببيعه بعقد مستقل على اآلمر ابلشراء ،وهو العميل بثمن مؤجل يناسب

قدرته املالية ،وحيث إن الثمن دين يف ذمة املشرتي مؤجل إىل أقساط حمددة فإن البائع يقوم برهن
هذا العقار وفاء هبذا الدين ،وهذه الصورة جائزة ابلشكل املذكور ،وقد صدر قرار من جممع الفقه

اإلسالمي يبّي جواز هذه الصورة.

أما الصورة الثانية فهي :اإلجارة املنتهية ابلتمليك ،وهذه الصورة ظهرت نتيجة تطوير الصورة

السابقة ،وذلك ألن املمول الذي اشرتى العقار أو السلعة يريد أن يضمن حقه أكثر فيجعل العقار
ابمسه ويؤجره على العميل الذي أمره ابلشراء أبقساط سنوية تكون مرتفعة حىت تناسب القسط ،وعند

انتهاء األقساط يقوم البائع وهو املؤجر بتمليك العقار للمستأجر وهو املشرتي.

وهذه الصورة حصل خالف يف جوازها بّي الفقهاء املعاصرين ويرى الكثري منهم عدم صحتها شرعاً،
ألهنا ال تتفق مع املقاصد الشرعية للمعامالت ،فهي حتتوي على ظلم املستأجر ،ذلك أن املستأجر
لو مل يستطع سداد بعض األقساط لرتتب على ذلك ضياع حقه ،ويف ذلك ظلم عليه ،والذي يظهر
يل أن هذه الصورة ال ختتلف يف حقيقة األمر عن الصورة السابقة ،فهي بيع مراحبة ،وتنطبق عليها
أحكامه وشروطه ،وإن مسيت ابإلجارة املنتهية ابلتمليك ،إذ العربة يف العقود ابحلقائق واملعاين ال

ابأللفاظ واملباين كما هي القاعدة الشرعية ،وعلى ذلك فإن التعامل بينهما خيضع ألحكام عقد البيع،
وتكون العالقة بينهما عالقة بيع مع رهن السلعة كما هو الشأن يف الصورة األوىل.

()476/8

أما الصورة الثالثة فهي عقد االستصناع ،وهو من العقود اجلائزة شرعاً عند مجهور الفقهاء ،وصفته يف
مثال التمويل العقاري أن يتفق املالك لألرض مع شركة مقاوالت على أن تقوم ببناء األرض وفق

خمطط معّي ،وتكون املواد على الشركة وهو يقوم بعد ذلك بسداد القيمة على أقساط يتفق عليها

مع الشركة.

وهذه الصورة جائزة إذا متت شروطها الشرعية ،وهي من البدائل املناسبة للراب احملرم ،وهللا أعلم.
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تقاضي عمولة على جتارة اإللكرتونيات

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/24هـ
السؤال

هل جيوز العمل ملصلحة شركات التجارة اإللكرتونية كموزع الشرتاكاهتا وخدماهتا وتقاضي عمولة على

ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إذا كان جمال عمل هذه الشركات مشروعاً وخالياً من احملرمات ،فالعمل موزعاً هلا مشروع ،وإذا كان

جماهلا خيتلط فيه احلالل ابحلرام ،فالعمل هلا خيضع ألمور:

 -1الغالب على نشاطها فإن كان الغالب هو احلرام فالعمل فيها حمرم ،وإن كان الغالب هو احلالل
فال أبس ابلعمل مع مراعاة الشرطّي اآلخرين ،ومها -1:نية اإلصالح والتغيري للمنكرات واحملرمات

اليت تشوب نشاط الشركة ،وال يضر إن كان التغيري أيخذ وقتاً ،فاإلصالح ال يتأتى بّي عشية

وضحاها -2.عدم وجود فرص أفضل بعيدة عن احلرام.

فإذا اجتمعت هذه االعتبارات ،حبيث كان الغالب على نشاط الشركة هو احلل ،وكانت نية العامل

هي التغيري واإلصالح ملا يراه من املنكرات قدر اإلمكان وعدم الرضا عنها ،ومل توجد فرصة أفضل،
فال حرج إن شاء هللا من العمل فيها ،وذلك أن العمل واجب لكي يستغين املرء عن االحتياج
للناس ،ولكي يعف نفسه وأهله ومن يعوهلم ،فقد ثبت أن رجالً مر على النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وأصحابه فرأوا من جلده ونشاطه ما أعجبهم ،فقالوا :لو كان هذا يف سبيل هللا؟ فقال النيب
-صلى هللا عليه وسلم":-إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل هللا ،وإن كان خرج

يسعى على أبوين شيخّي كبريين فهو يف سبيل هللا ،وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف
سبيل هللا ،وإن كان خرج يسعى رايء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان" (صحيح اجلامع . )301/1

()478/8

وإذا كان السعي لكسب الرزق هبذه النية يف سبيل هللا ،فهو مصلحة مطلوبة شرعاً إال إذا عارضتها
مفسدة أعظم منها ،وإذا أخذت الشروط السابقة يف االعتبار ،كانت مفسدة املنكرات اليت تشوب
العمل أقل إن شاء هللا مما فيه من املصاحل ،وهللا تعاىل أعلم.
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حتديد الربح يف التجارة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/2/3هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما هو حكم زايدة سعر سلعة معينة؛ ألهنا متوفرة فقط يف ذلك املعرض؟ مع العلم أن سعرها عاملياً

أقل مما هي معروضة به لدى هذا املعرض.

وهل هناك نسبة للربح نص عليها اإلسالم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب أنه ال مانع من زايدة السعر يف سلعة ما مل تكن طعاماً فيدخل يف االحتكار املنهي عنه ،لكن
ينبغي أال خيرج يف زايدته عن السعر املعتاد ،فيدخل يف الغَب الذي يكون للمشرتي فيه اخليار بعد

ثبوت البيع ،وقد حدده بعض أهل العلم ابلثلث؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه البخاري

( ، )1296ومسلم (": )1628الثلث؛ والثلث كثري" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.
هذا وال يظهر يل -والعلم عند هللا تعاىل -نسبة حمددة للربح ال جيوز جتاوزها؛ ألن اإلنسان قد يشرتي
سلعة برخص ،فيبيعها بضعف ما اشرتاها به ،أو ينتظر فيها حلول وقتها املناسب هلا فيبيعها بربح

كثري ،وقد روى البخاري ( )3641وأبو داود يف سننه (" )3384عن عروة -رضي هللا عنه -أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أعطاه ديناراً ليشرتي له به شاة ،فاشرتى به شاتّي فباع إحدامها

بدينار ،فجاء بدينار وشاة ،فدعا له ابلربكة يف بيعه .وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه" .فهذا احلديث

فيه :أن عروة ربح الضعف ،حيث ابع إحدى الشاتّي بدينار ،وكان قد اشرتى به شاتّي :فربح يف
نصف الدينار مثله ،وقد أقره النيب -صلى هللا عليه وسلم -على فعله ودعا له ابلربكة ،وهللا أعلم.
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هل جيوز أن يربح يف السلعة أضعاف قيمتها؟
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/29هـ
السؤال

سؤايل عن قيمة الفائدة يف البيع ،وهل تقدر ابلثلث؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أمجع أهل العلم من األئمة األربعة على أن اإلنسان ليس له قيمة معينة يف رحبه ،فله أن يربح

( )%100أو أقل أو أكثر ،إال أن املالكية واحلنابلة قالوا يف حق من اشرتى ومل يعلم السعر ال جيوز
أن يغَب ،ومن غَب فله حق اخليار ،وقدره املالكية وبعض احلنابلة ابلثلث ،فإن زاد املال على الثلث
فله حق اخليار ،وذهب ابن قدامة على أن القيمة الفاحشة عرفاً قد تقدر ابلثلث أو أقل أو أكثر

على حسب ما تعارف الناس عليه ،والغَب حيصل للذي ال حيسن أن مياكس ،أي الذي ال يعرف أن

يشرتي ،أو ال يعرف قيمة السلعة ،وقاسوه على الذي يتلقاه الركبان ،وهللا أعلم.
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تصفية أرابح أموال التشغيل
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/25هـ

السؤال

سؤايل عن أموال التشغيل.

أان أعمل يف حمل قد استأجرته من والديت وعندما بدأت العمل به أخذت بعض األموال للتشغيل من
بعض الناس لكي أستطيع فتح احملل وبدء التجارة اآلن أريد أن أعرف بعد أن أخرج الربح الصايف من
املصاريف املتعلقة ابلعمل هل أخرج من األرابح ما يلي:

( )1ضريبة الدخل والضرائب األخرى املتعلقة ابحملل ،مع العلم أنه إذا كان احملل مغلقاً ال تلحقه

ضرائب.

( )2الديون املعدومة املتعلقة ابلتجارة يف احملل وكل ما يتعلق به.
( )3راتب يل لقاء قيامي ابلعمل.
( )4خسائر البضائع القدمية.

( )5ضريبة اهتالك لديكورات احملل وأاثثه.
( )6رواتب للموظفّي العاملّي يف هذه التجارة يف احملل.

وإذا كان املال املدفوع للتشغيل يعادل نسبة ( )%40مثالً من قيمة رأس املال هل يوزع الربح على
أموال التشغيل بعد خصم نسبة ( )%60أم يوزع على كامل املبلغ؟

يعين مثالً إذا كان الربح  100000هل نوزع  40000فقط على أموال التشغيل أم توزع النسبة
على كامل رأس املال؟

وجزاكم هللا عنا كل خري وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

( )1فيما يتعلق ابلضرائب (سواء ضريبة الدخل أو ضريبة االهتالك) فيجب الرجوع إىل األنظمة

املتعلقة هبا لتحديد كيفية إخراجها .لكنها تعترب من التكاليف اليت جيب دفعها قبل التوصل لصايف

الربح.

( )2الديون املعدومة ختصم من اإليرادات ابعتبارها نوعاً من اخلسارة.

( )3ال ينبغي أن أتخذ راتباً ألنك تعمل مبثابة املضارب ،وإمنا أتخذ نسبة من صايف األرابح.
( )4خسائر البضائع القدمية ختصم من اإليرادات.
( )5ختصم رواتب املوظفّي من اإليرادات كذلك.
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وبناء على ذلك ،جيب أن ختصم الديون املعدومة ،وخسائر البضائع ،ورواتب املوظفّي ،والضرائب
حسب النظام ،لتحصل على صايف الربح .مث حتتجز من صايف الربح النسبة اليت تعادل حصتك من
رأس املال ،وبعد ذلك يتم توزيع ابقي الربح بينك وبّي املستثمرين أو أصحاب املال حسب النسبة

احملددة سلفاً بينك وبينهم .وإذا مل يتم حتديد نسبة فاألصل املناصفة ،أي حتصل على ( )%50من
صايف الربح الناتج من أمواهلم ،وهم حيصلون على الـ ( )%50األخرى .وإذا كانت أموال

املستثمرين تعادل ( )%40من رأس املال ،والباقي منك أنت ،فيتم توزيع صايف الربح الناتج عن
إمجايل رأس املال كالتايل:
 %60من الربح لك أنت مقابل حصتك من رأس املال.

 %20من الربح لك مقابل العمل)%20 = %40 × %50( .
 %20من الربح للمستثمرين.

هذا إذا مل يتم حتديد حصتك من الربح مقابل العمل ،لكن إذا مت االتفاق بينك وبّي املستثمرين على
نسبة حمددة ،فتخصم هذه النسبة من املتبقي من صايف الربح بعد خصم

( )%60اخلاصة حبصتك من رأس املال .مثالً إذا اتفقت مع املستثمرين على أن يكون لك
( )%70من ربح أمواهلم ،فيتم توزيع صايف الربح الناتج من إمجايل رأس املال كالتايل:
 %60من صايف الربح لك مقابل حصتك من رأس املال.
 %28من صايف الربح لك مقابل العمل)%28 = %40× %70( .
 %12من صايف الربح للمستثمرين ، )%12 = %40 × %30( .والعلم عند هللا تعاىل.
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حكم بيع العربون
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما هو حكم العربون يف اإلسالم؟ أي إذا مت االتفاق على شراء شيء ما ودفع العربون عنه وبعد مدة
ليست ابلقصرية أحد املتفقّي عاد من االتفاق هل يعود العربون للشاري أم يكون من حق البائع؟ مع
العلم أنه وقع ضرر ،ولكنه ليس كبري .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

العربون ال أبس به وهو الصواب ،وهو مذهب اإلمام أمحد أنه ال أبس به ،والعربون يكون للبائع هذا
هو الصواب؛ لقول هللا  -عز وجل" -اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1 :األصل يف
املعامالت احلل ،البائع يستحق العربون مقابل حبس السلعة يف هذا الزمن عن التصرف.
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فتح مكتب لالستقدام
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

أنوي فتح مكتب الستقدام العمالة ،فهل جيوز ذلك؟ علماً أن املكتب قد يستقبل غري املسلمّي بناء

على طلب الزابئن ،وما هي نصيحتكم يل يف ذلك؟.
اجلواب

ال مانع من افتتاحك مكتباً لالستقدام ،ولكن عليك النصح يف اختيار العمالة املسلمة أوالً ،مث

النصح للعاملّي معك يف داخل اململكة وخارجها ،ونصحهم بتفضيل العمالة املسلمة على غريها،

وإن اضطررت إىل جلب عمالة غري مسلمة فاحرص على نصيحتهم عند قدومهم ،ونصيحة كفالئهم

أبن يعاملوهم معاملة حسنة ،فيعرفوهنم ابإلسالم وحيببونه إليهم ،من خالل الكتاب والشريط والقدوة

احلسنة ،عسى هللا أن يهديهم على أيديهم ،وإن حصل ذلك فلك من األجر مثله ،ولتعلم أن دخوهلم
ٍ
حينئذ ،وأذكرك مرة أخرى
جزيرة العرب جائز ما دام بعهد وأمان وحاجة املسلمّي إليهم ،فال حرج
أبن حترص على استقدام العمالة املسلمة املدربة فهي خري من العمالة السائبة اليت ال خربة هلا،
وعليك أن تشري على من أييت ملكتبك لغرض االستقدام ،وأن تنصحه ابستقدام املرأة مع زوجها إن
كان وال بد مستقدماً ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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شراء األرض املوقوفة
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/16هـ

السؤال

اشرتيت قطعة أرض وقف من اجلهة املسؤولة عن الوقف ،وبنيت عليها منزالً بقرض مصريف بفوائد
فما احلكم؟ مع مالحظة أنين من ذوي الدخل احملدود.

اجلواب

الذي اشرتى أرضاً وقفية وبىن عليها بقرض ربوي يسأل عن حكم ذلك ،أي حكم شراء أرض

الوقف ،وعن حكم القرض ،وعن حكم سكىن هذه الدار اليت بنيت على أرض وقف وبقرض ربوي.

أما اجلواب عن شراء هذه األرض ،فاعلم أيها السائل أنه ال جيوز بيع الوقف إال يف حالة استبداله مبا

هو أصلح وأنفع منه ،أو كانت األرض حبالة ال ينتفع منها أهل الوقف بشيء ،كما لو ابع جزءاً من
األرض ليعمر به الباقي .ففي مثل هذه احلاالت جيوز بيعه ،وال يتوىل بيع الوقف يف هذه احلالة إال

احلاكم وهو القاضي؛ ألن بيع الوقف فسخ لعقد الزم خمتلف فيه اختالفاً قوايً ،فيتوقف بيعه على

احلاكم ،وال جيوز شراؤه إال يف هذه احلالة وما يف معناها ،وإال فاملشرتي معّي على الظلم ،وهو آمث،

وهللا  -سبحانه وتعاىل -يقول يف شأن استبدال الوصااي واألوقاف ":فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه
على الذين يبدلونه إن هللا مسيع عليم" [البقرة. ]181 :

فإن وقع الشراء يف غري احلالة اليت أشران إليها ،فالعقد ابطل ،وجيب عليه إعادة املبيع واسرتداد

الثمن ،وإال فاملشرتي سكن يف أرض ال جيوز له سكناها ،أشبه ما يكون ابألرض املغصوبة وال تربأ

الذمة ،وال خيرج عن اإلمث إال بعد إعادهتا إىل أصحاهبا ،وال يعيدها إىل من اشرتاها منه إذا كان ممن

خيون األمانة ،وأهل الوقف إما أن يعوضوا السائل عن املباين ،أو هو مسؤول عن إزالتها ،وهللا أعلم.
وألجل أن يسلم من اإلمث أو التعسف ممن اشرتاها منه ،يعرض املوضوع على ذوي الفضل من القضاة
فريشدونه إىل السبيل اليت ختلصه من اإلمث.
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وأما إقراضه من البنك ابلفائدة ،فهذا ال جيوز له ،وكونه من ذوي الدخل احملدود ال يبيح اإلعانة على
الراب ،فليتب إىل هللا وليستغفره.
وأما السكن يف هذا البناء ،فإن اشرتاها على الوجه املشروع ،وإال فال جيوز له سكناها ،وهللا أعلم.
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إبدال سلعة قدمية جبديدة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/9/8هـ

السؤال

ما حكم إبدال سلعة قدمية جبديدة ،مع دفع الفرق؟

اجلواب

األصل يف استبدال سلعة بسلعة مع دفع فرق أو بدون فرق اجلواز ،إال إذا كانت السلعة من األموال
الربوية وتستبدل جبنسها فإنه يف هذه احلالة يلزم التماثل والتقابض ،أما ما عدا ذلك فعلى اجلواز.
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بيع السلع قبل قبضها
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/22هـ
السؤال

لقد طلبت من أحد البنوك شراء سيارة لكي أبيعها وأستفيد بثمنها ،فطلب البنك مين التوقيع على

االتفاقية قبل أن ميتلك السيارة ،فوافقت وصدرت املوافقة بشراء السيارة ،ولكين مسعت أن ذلك

حرام فطلبت الرتاجع عن البيع ،ولكن البنك أخذ مياطلين ويقول :إنين سوف أتكلف مبلغاً كبرياً من
املال عند الرتاجع ،هل هذه البيعة حرام؟ وما درجة حرمتها ،وما هي الكفارة إذا متت البيعة؟

اجلواب

هذا العقد هبذه الطريقة حمرم وذلك لآليت:

( )1ألنه ابع ما ال ميلك.

( )2أن إجراء العقد األول قبل الثاين هبذه الصورة حيلة على الراب ،فالعقد يف هذه احلالة عقد ربوي

حم هرم.
والواجب عليك فسخ العقد ،فإن مل تستطع فعليك التوبة إىل هللا -سبحانه -وعدم العودة إىل ذلك

مرة اثنية ،وإجراء مثل هذا العقد يف املرات القادمة بصيغة شرعية عند جهات موثوقة ،فالواجب

عليك التوبة؛ ألن هذا مما قد خيفى على عموم العامة ،خاصة مع ما يصدر من مثل البنوك الربوية من
تضليل للناس وإخفاء حلقائق العقود ،وهللا املوفق.

()489/8

رد املبيع بعد استعماله
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/2/7
السؤال

يف غالبية حمالت املالبس هنا يف أمريكا عندما تشرتي بضاعة تستطيع إرجاعها ما دامت الفاتورة
معك ،سواء يوم أو شهر أو سنة ،ويرجعون لك نقودك كاملة ال زايدة وال نقصان حىت لو كنت

لبست الثوب مع علمهم بذلك ،أهم شيء الفاتورة معك وورقة الثوب (السعر ورقم البضاعة) معك

سواء ملصقة يف الثوب أو مقطوعة منه ،هل جيوز يل شراء املالبس ولبسها وإرجاعها هلم؟ مع العلم
أن صاحب احملل يعلم ذلك ور ٍ
اض ،ومكتوب خلف الفاتورة :حيق للمشرتي إرجاع البضاعة ما دامت

الفاتورة معه.
اجلواب

إذا كان املشرتي اشرتاها أي املالبس بقصد متلكها وبقائها عنده مث بدا له إرجاعها فهذا جيوز حىت
بعد اللبس؛ ألن صاحب احملل رضي بذلك حسب العقد أو العرف الذي ذكر يف السؤال.

وأما إن كان املشرتي من حّي اشرتاها وهو قاصد أن يلبسها مدة من الزمن مث يرجعها فهذا ال جيوز،

إالّ إن كان صاحب احملل يرضى بذلك ،أي يرضى حىت لو كان املشرتي عازماً من األصل على
إرجاعها ،وهللا املوفق.
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بيع عمارة جزء منها وقف
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

رجل تويف وترك عمارة فيها أربع شقق وأوصى قبل وفاته أبن تكون له بعد وفاته شقة واحدة وقف
من العمارة ،واآلن يريد الورثة بيع العمارة للحاجة فكيف يتصرفون؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق والسداد ،الوقف من األمور الشرعية اليت حث اإلسالم على عدم التفريط فيها،
بل أوجب احملافظة عليه واستثماره يف الوجوه اليت أوقف من أجلها ،لذلك البد من احملافظة على هذه
الشقة املوقوفة ،وإن كان البد من بيع العمارة فإما أن يعرض على املشرتي استثناء هذه الشقة من

البيع ،وتبقى وقفاً على صاحبها وتستثمر لصاحل اجلهة املوقوفة هلا.

وإذا تعذر االستثناء من البيع؛ وبيعت العمارة كاملة فيلزم  -شرعاً  -الورثة أن يشرتوا شقة أخرى

بثمن الشقة املوقوفة ،لتكون وقفاً على اجلهة اليت حددها الواقف يف وصيته ،وال جيوز التفريط بثمن

الشقة ،وال استعماله يف أي شيء آخر ميكن أن يؤدي إىل ضياع الثمن ،فالبد من شراء شقة عوضاً
عن الشقة املباعة ،ومن يفرط هبذا الوقف عليه الوزر الكبري والذنب العظيم الذي توعد هللا به عباده

املقصرين .وهللا أعلم ابلصواب.
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تصنيع أكعب األحذية النسائية
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/14هـ

السؤال

أملك مصنعاً إلنتاج أكعب األحذية النسائية ومسعت من بعض اإلخوة أن هناك شبهة يف هذا األمر،

فهل جيوز شرعاً تصنيع وبيع أكعب األحذية النسائية مهما اختلفت أطواهلا وأشكاهلا؟

اجلواب

أرى أال حرج عليك يف هذا ،ولكن عليك أن تبتعد عن تصنيع ما فيه تشبه املرأة ابلرجال ،أو مبن ال

جيوز للمسلمة التشبه هبم ،وكذلك األكعب اليت حتتوي على مواد صلبة هلا صوت صارخ يلفت النظر

إىل املرأة وهي متشي ،وحيرك دواعي الرجال حنوها ،فإن ذلك مما ينايف سرت املرأة وحفاظها على زينتها

عن الرجال األجانب ،وقد هنى هللا عن ذلك "وال يضربن أبرجلهن ليعلم ما خيفّي من زينتهن" [النور:
. ]31
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املتاجرة بتأشريات العمل
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/6/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود أن أسأل عن الفيزة ،حيث إهنا تؤخذ من الدولة أبلفي رايل ،وتتفق أنت ومن يشرتيها على مبلغ

معّي قد يصل إىل السبعة آالف ،راجياً َُ من هللا إفاديت وإعالمي ابلشيخ الذي سيجيب عن سؤايل،

حتيايت لكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال جيوز ممارسة هذا العمل لوجوب طاعة ويل األمر من جهة ،وألنه متاجرة حبقوق مل يقصد االجتار هبا،
بل قصد االنتفاع منها يف دعم النشاط االقتصادي الذي ينفع الناس .وهللا أعلم.
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شراء صكوك التعويضات املالية
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/13هـ

السؤال

سبق وأن متت مناقشة موضوع التعويض املايل املسجل لدى وزارة املالية لصاحل بعض األشخاص

الذين مت تعويضهم أثناء توسعة احلرمّي أو غريمها ،فهل جيوز شراء هذه التعويضات املالية من

أصحاهبا؟ وما رأيكم مبن يقول أن التنازل هذا ليس راب؟ وقد أفىت يف ذلك جممع الفقه اإلسالمي.
فهل هذا صحيح مع كامل األدلة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد

هذا التعويض دين للشخص يف ذمة الدولة ،وال جيوز بيعه أبقل من مقداره لطرف اثلث ،ألن ذلك
إما أن يكون قرضاً بزايدة؛ ألن ابئع التعويض يكون كمن اقرتض من املشرتي ،ويدفع لسداد ذلك

مبلغ التعويض الذي هو أكرب مما أخذ ،أو يكون ذلك بيع نقد بنقد مؤجل أكثر منه ،فاملشرتي يبيع

نقده (مثن الشراء) بنقد مؤجل أكثر منه (مبلغ التعويض)  ،فيجتمع فيه راب الفضل وراب النسيئة،

وعلى كال التخرجيّي فإن بيع التعويض على شخص آخر أبقل من مبلغه يشتمل على الراب احملرم،

وهو شبيه مبا يعرف يف املصارف التجارية حبسم الكمبياالت اليت يبيع فيها الشخص على املصرف
كمبيالة بدين على شخص آخر أبقل من مبلغ الكمبيالة ،وهو ما صدرت فتوى اجملمع الفقهي

اإلسالمي بعدم جوازه  -أعين حسم الكمبيالة ( -الدورة السادسة عشرة عام  1422هـ حول

موضوع بيع الدين)  ،وكذلك جممع الفقه اإلسالمي (يف دورة مؤمتره السابع لعام  1412هـ يف قراره

حول بيع التقسيط)  .أما عن وجود فتوى من جممع الفقه اإلسالمي جبواز بيع التعويض على حنو ما
ذكر السائل فال أعلم عن ذلك.
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بيع احلرير مع األقمشة الرجالية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/13هـ

السؤال

أرجو منكم اإلفادة على سؤايل هذا ولكم جزيل الشكر ،هل جيوز بيع احلرير يف أماكن بيع األقمشة

الرجالية؟ أرجو منكم اإلفادة ،ولكم جزيل الشكر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم -على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

فاجلواب :إنه معلوم أن احلرير ليس حمرماً مطلقاً ،بل جيوز للنساء مطلقاً ،انظر ما رواه الرتمذي

( ، )1720والنسائي ( )5148من حديث أيب موسى -رضي هللا عنه -وللرجال يف حال الضرورة؛
كحكة وحنوها ،انظر ما رواه البخاري ( )2919ومسلم

( )2076من حديث أنس -رضي هللا عنه -وبناء على هذا فال أرى مانعاً من بيع احلرير يف أماكن
بيع األقمشة الرجالية ،إذ قد يكون املشرتي إمنا اشرتاه ألهله (زوجته أو قريبته)  ،وكما جيوز بيع

الذهب احملرم على الرجال يف أماكن بيع احلاجات الرجالية ،جيوز بيع احلرير كذلك ،لكن إذا كان
البائع يعلم أن مشرتي احلرير من الرجال إمنا اشرتاه ليلبسه من غري ضرورة أو يغلب على ظنه ذلك

"وتَـ َع َاونُوا
فإنه واحلالة هذه ال جيوز أن يبيعه عليه ،ألن يف ذلك إعانة على اإلمث والعدوان ،وهللا يقولَ :
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى اإلمث َوال ُْع ْد َوا ِن" [املائدة :من اآلية ، ]2وهللا أعلم.
َعلَى الِ ِّ
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شراء الساروت (نقل القدم)
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/22هـ
السؤال

يف بلدي لك أن تشرتي مفتاح املنزل ،ويطلق عليه يف املعامالت العقارية عندان "شراء الساروت"،

فمثالً تشرتي مفتاح شقة مبا يعادل يف أغلب األحيان مخس مثنها_ إن بيعت البيع العادي واملتعارف

عليه  -وتدفع قدراً من املال كإجيار شهري لصاحب امللك احلقيقي ،غري أنه يكون لك احلق يف بيع
املفتاح ملن ترغب ،وتربح من هذا البيع قدراً من املال دون تدخل مالك الشقة ،وله أن يستخلص
اإلجيار من املشرتي اجلديد للساروت .هل هذه املعاملة حالل أم حرام؟ جزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ما ذكرته السائلة هو ما يسمى "ابخللو" أو "نقل القدم" أو "التقبيل للمحل أو الشقة" وال يظهر أن

به أبساً ،لكن بشروط:

( )1أن يكون مالك العقار األصلي غري معرتض على املستأجر اجلديد ،إذ خيشى أن يكون املستأجر
اجلديد أكثر ضرراً على العقار من املستأجر األول ،بل إن بعض املالك أصالً يشرتط يف عقد اإلجارة

أن ال يؤجر املستأجر العقار ،إال بعد الرجوع إليه ،فلو أخذ العوض على اخللو واملالك معرتض ودافع
اخللو ال يعلم بذلك لتضرر ضرراً ظاهراً ال خيفى.
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( )2أن يعلم دافع اخللو يف حالة ما لو مل يشرتط املالك عدم التأجري بغري إذن ،وكون املستأجر
اجلديد مماثالً أو أقل ضرراً من املستأجر األصلي أن يعلم املدة املتبقية يف العقد ،إذ خيشى أن تكون
يسرية جداً ،ويكون مالك العقار األصلي ال يرغب يف التجديد للمستأجر اجلديد بعد هناية العقد،
فيكون دافع اخللو عندما دفعه كان متصوراً أن العقد سيستمر ودفع ذلك العوض بناء على ذلك

فيفاجأ هبذا القرار غري املتوقع من املالك ،بل رمبا طالب املالك األصلي ابخللو إذ إن املستأجر األول

انتهت مدته وال عالقة له شرعاً ابلعقار ،هلذا أرى أنه البد من استحضار هذه األمور كلها ،فإذا

رضي مجيع األطراف بذلك؛ املالك األصلي واملستأجر األول الذي شرى ما يسمى ابلساروت أو

اخللو وكذا املستأجر الثاين ،ومت توقيع عقد يالئم اجلميع ليس فيه أي جهالة وال غرر فال يظهر يل أن
به أبساً وابهلل التوفيق وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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البيع لآلمر ابلشراء
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/15هـ

السؤال

تقوم بعض الشركات بشراء بعض السيارات وغريها بعد طلب املشرتي ،حيث يتقدم بطلب شراء
السلعة وال تؤخذ عليه أية ضماانت ،فتقوم الشركة بتملك السلعة مث تبيعها عليه ،وله اخليار يف إمتام

الشراء أو رفضه ،فإذا كانت سيارة متلكها ببطاقتها اجلمركية مث قام ببيعها على مشرت آخر ،وقد
يكون نفس املعرض الذي تتعامل معه الشركة املقسطة ،وقد ال يرى السيارة نظراً لوجودها يف

املستودع ،ما حكم هذا الشراء؟ وهل يعترب من الراب؟ وهل هناك اختالفات فقهية يف ذلك؟ أفتوان

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :ما ذكره السائل حمل خالف بّي أهل العلم ،إذ منهم من رأى أن السيارة ال
متلك مبجرد البطاقة اجلمركية ،وأنه البد من نقل السيارة من مكان آلخر وحيازهتا احليازة التامة.

ومنهم من رأى أن حيازة السيارة تكون مبجرد البطاقة اجلمركية ،وأن بقاءها يف املعرض إمنا هو مبثابة
األمانة لديه والبيع يصح ابلرؤية أو ابلصفة املعلومة ،وهذه السيارة وإن مل يرها املشرتي فهي معلومة
لديه ،وحيازته لبطاقتها اجلمركية هو قبضها ،إذ معلوم لدى جتار السيارات أن االستمارة ال خترج إال

مبوجب البطاقة اجلمركية ،ومن سجلت هذه البطاقة ابمسه فقد ملكها ،وهذا هو الذي يرتجح لدي،
وال يظهر يل أن ما ذكر يف السؤال به أبس ،بشرط أن ال يكون مثة تواطؤ بّي األطراف.

أيضاً أود أن أنبه إىل أن الصورة اليت ذكرها السائل هي ما يسمى عند الفقهاء :مسألة التورق ،وهي

أن اإلنسان حيتاج للورق أي (الفضة) وغالباً ال جيد من يقرضه ،فيلجأ إىل مثل هذه الصورة ليحصل

على السيولة اليت يريدها ،وهذه الصورة قد أجازها مجع من أهل العلم وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد.
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أقساط شقة اهنارت يف الزلزال
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/30هـ

السؤال

الشيوخ األفاضل حفظهم هللا ونفع هبم اإلسالم واملسلمّي؛ سؤايل :رجل اشرتى شقتّي ابلقسط من
رجل آخر ميلك العمارة اليت فيها الشقتان .وملا انتهى من دفع مثن الشقة األوىل وقبل أن يبدأ بدفع

األقساط للشقة الثانية إهندمت العمارة بسبب الزلزال .فهل يطالب املشرتي بدفع أقساط هذه

الشقة الثانية لبائعها بعد اهندام العمارة؟ مث ما احلكم إن كان هناك احتمال وجود عيب خفي يف تلك
العمارة؟ أبن ظهر مثالً أهنا هي الوحيدة اليت اهندمت من بّي العمارات احمليطة هبا ،مما قد يكون قرينة

على اإلساءة يف طريقة البناء واستعمال مواد البناء املغشوشة ،مع اإلشارة إىل أن البائع مل يكن على
ٍ
علم هبذا األمر ،وقد خسر هو نفسه العمارة كلها .أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

فإن كان سقوط العمارات بسبب اإلساءة يف طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة ،مل يبينها

للمشرتي أو مل يعلم هبا فإنه ال يلزم املشرتي أن يسدد مثنها للبائع ،وله أن يطالبه بقيمة الشقة األوىل،
ألن املبيع معيب ،ومن اشرتى معيباً فله الفسخ ،وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.

وأما إن كان سقوطها بسبب الزالزل فقط؛ فإن كان املشرتي قد قبض الشقة الثانية أبن استلمها أو

سجلت ابمسه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.

وإن مل يستلم الشقة ومل تسجل ابمسه؛ فإنه ال يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من

أقوال أهل العلم ،خالفاً أليب حنيفة وأمحد ،فعندمها أن العقار مىت مت بيعه فهو من ضمان املشرتي

وإن مل يقبضه املشرتي فعالً ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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بيع الروائح والعطور
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/16هـ

السؤال

أود أن أسأل عن العمل يف الروائح والعطور هل هي حرام أم حالل؟ خاصة وأن الكثري من السيدات
والبنات يستعملنها ويشرتينها ،ومن املعروف أن استخدام النساء للعطور خارج املنزل حرام فهل يقع

علي وزر يف إقامة مثل هذا املشروع واسترياد العطور ونشرها يف األسواق؟
وهل يسري نفس احلكم على الشامبو و ( )gelالذي تشرتيه املرأة املتربجة؟ وجزاكم هللا خرياً على
جمهودكم معنا.

اجلواب

بيع العطور والطيب من حيث األصل جائز ،وإن كان بعض النساء يستعملن العطور خارج املنزل

فاإلمث عليهن.
لكن إن علمت أن املشرتية ال تستعمل هذا العطر إال عند خروجها من املنزل مل جيز البيع هلا؛ ملا يف

ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان املنهي عنه يف قوله تعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"ٌ
[املائدة. ]2:
ويدخل يف هذا ما تشرتيه املرأة املتربجة إذا علم أهنا تستعمله يف تربجها احملرم .وهللا أعلم.

()500/8

بيع السالح وشراؤه
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/13هـ
السؤال

ما حكم بيع السالح وشرائه؟.

اجلواب

بيع السالح وشراؤه له أحكام ،فإذا كانت احلال حال فنت وحال اضطراابت ،وحال اعتداءات وحنو

ذلك ،فهذا ال جيوز ،ألن هذا سبباً من أسباب إشاعة الشر ،ومن أسباب تطويل وتوسيع دائرة الفنت،
وأما إذا كانت احلال حال أمن واستقرار وحنو ذلك فهذا ال يظهر يل فيه مانع إن شاء هللا.

()501/8

هل هو شريك يف إمث الراب؟
اجمليب د .عبد العظيم بن إبراهيم املطعين
رئيس قسم التفسري واحلديث بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/03هـ
السؤال

لدينا مصنع حكومي لتوزيع اإلمسنت ،وهذا املصنع ال يقوم إبعطاء مادة اإلمسنت إال ملن لديه رخصة

بناء ومتحصل على قرض من املصرف (القرض طبعاً بفوائد)  ،ولدي صديق يقوم بشراء احلصص

عمن لديهم قروض لكي يقوم ببيعها ،والربح فيها ،وسؤايل :هل يعترب هو كذلك مشرتك
الزائدة ّ

ابالستفادة من القرض؟ حيث إنه ال ميكن احلصول على اإلمسنت إال إذا كان لديك قرض عقاري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده

فصديقك الذي يقوم بشراء الكميات الزائدة عن حاجة أصحاهبا مث يتاجر فيها فعمله هذا مباح

ومنفصل متاما عن الوسائل اليت اشرتى هبا البائعون كميات األمسنت املشار إليه ودخله منه حالل

وهو غري مسؤول أمام هللا عن القروض املدفوع عنها فوائد ربوية وهللا عز وجل يقول" :وال تزر وازرة
وزر أخرى" [فاطر ، ]18:ويقول" :كل نفس مبا كسبت رهينة" [املدثر . ]38:وهللا -تعاىل -أعلم.

()502/8

بيوع املراحبة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم االقرتاض من املصارف اإلسالمية اليت تتعامل بنظام املراحبة ،من حيث قرض شراء بيت أو

بناء بيت؟ فهناك عدد من مشاخينا يف بلدان جييزونه مطلقاً والبعض حيرمه من حيث العهد الذي أيخذه

البنك على املقرتض أبن يلتزم بشراء البيت أو مواد البناء وعدم الرجوع يف البيعة ،أرجو من فضيلتكم

بيان احلكم الشرعي ابلتفصيل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
ال جيوز إلزام العميل يف املراحبة املصرفية ابلشراء قبل متلك املصرف للسلعة املطلوبة؛ ألن هذا مبثابة

التعاقد على بيعها قبل متلك املصرف هلا إن كانت السلعة معينة ،وإن كانت موصوفة يف الذمة فيكون
من ابب الدين ابلدين ،وكالمها ممنوع ابلنص واإلمجاع.

الرجل
وقد صرح اإلمام الشافعي -رمحه هللا -بعدم جواز اإللزام يف كتابه األم فقال ":وإذا أرى
ُ
الرجل السلعة فقال :اشرت هذه وأرحبك فيها كذا ،فاشرتاها الرجل ،فالشراء جائز ،والذي قال أرحبك
َ
فيها ،ابخليار :إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه".

قال":وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما األمر األول -أي :االلتزام ببيع السلعة قبل متلكها -فهو

مفسوخ من قبل شيئّي :أحدمها أنه تبايعاه قبل أن ميلكه البائع ،والثاين :أنه على خماطرة أنك إن

اشرتيته على كذا أرحبك فيه كذا" (األم  )39/3وال يعرف بّي الفقهاء املتقدمّي من خيالف اإلمام
الشافعي يف هذه املسألة.

()503/8

والعبارة األخرية من كالم الشافعي معناها -وهللا أعلم -أن املأمور ابلشراء التزم ابلبيع على اآلمر،
لكنه قد يتمكن من شراء السلعة ابلثمن احملدد وقد ال يتمكن إال بثمن أكثر ،فإن اشرتاها ابلثمن
األقل ربح وإن اشرتاها ابلثمن األكثر خسر ،فهي من هذا الوجه غرر ،وهذا حيصل اليوم يف
املراحبات الدولية حيث يشرتي املصرف السلعة بعملة ويبيعها على العميل بعملة أخرى.

وقد يتغري سعر الصرف بّي العملتّي بعد الشراء وقبل البيع ،فيكون املصرف حتت اخلطر ،ولذلك

يفضل املصرف يف مثل هذه احلاالت عدم االلتزام ليسمح لنفسه ببيع السلعة بثمن جديد بناء على

تغري سعر الصرف ،وإذا كان من حق املصرف أن حيمي نفسه بعدم االلتزام ،فكذلك من حق العميل
محاية نفسه أيضاً بعدم االلتزام ،والعلم عند هللا تعاىل.

()504/8

بيع بطاقات توريد القمح
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

لدي كرت خمصص به كمية من القمح لتوريدها إىل صوامع الغالل ،ولكنه زائد عن حاجيت ،ما حكم

بيع الكرت لشخص آخر ليقوم بتوريد كمية القمح املوجودة يف الكرت من مزرعته؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فالكرت حق للمزارع له أن يتنازل عنه بعوض وبغري عوض؛ ألن الكرت من احلقوق اجملردة ،وقد

جوزت الشريعة بيع احلقوق اجملردة ،وعلى ذلك فال مانع من بيعه إال إذا كان نظام الصوامع مينع من
ه
عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم" :املُسلِمون علَى ُشر ِ
ذلك ،فال جيوز ٍ
وط ِهم" .أخرجه أبو داود
حينئذ ً
ُ

( . )3594فإذا كان مصدر الكرت يشرتط على اآلخذ عدم بيعه لغريه فيحرم ذلك ،سواء كان املنع

منصوصا أو متعارفًا عليه .وهللا أعلم.
ً

()505/8

بيع قرض الصندوق العقاري نقداً
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري ،ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ
مخسّي ألف رايل ،وأن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق ،وقد يتأخر

خروج هذا القرض  10سنوات .أرجو التكرم ابإلجابة سريعاً.
اجلواب

ال خيفى أن منح القرض ألي مواطن من املواطنّي يعترب اختصاصاً له من ويل األمر ،ومساعدة له يف

أتمّي مسكن له كما تقتضيه املصلحة املقتضية لرعاية مصاحل املواطنّي ،وإذا وجد اتفاق بّي من كان
خمتصاً هبذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا االختصاص يف مقابل مبلغ من املال،
أو على غري مقابل فذلك جائز ،بشرط أن يكون البنك العقاري طرفاً يف هذا التنازل حبيث جييزه

وجيري إجراءاته حنو حتويل هذه املنحة أو هذا االختصاص من شخص ذلك الرجل املختص هبذه

املنحة ،أو هبذا القرض إىل الرجل الذي مت التنازل له ،فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري

وإجراء حنو هذا التحويل فال أبس بذلك ،وهذا الشرط مبين على أن البنك العقاري طرف مع من
منح هذا القرض فال جيوز أن يتصرف املمنوح هبذا القرض تصرفاً فردايً؛ بل جيب أن يكون ذلك مبنياً
على اتفاقه مع البنك يف هذا التنازل ،فمىت مت التنازل برضا البنك العقاري وحتويله هذا االختصاص

إىل املتنازل له فال أبس بذلك ،وال يظهر يل مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل ألنه اختصاص،
واالختصاص ملك ملن اختص به ،وله أن يعتاض عنه مبا جيري االتفاق فيما بينه وبّي من اختص به.

()506/8

توريد مواد إىل العراق وفلسطّي
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/20هـ

السؤال

طلب مين أحد املقاولّي توريد مواد البناء إىل العراق وفلسطّي دون علمي من سيستعملها ،فما حكم

ذلك؟.

اجلواب
طاملا أنه اآلن يريد أن يعقد صفقة جتارية بينه وبّي جهة معينة يف العراق ،أو يف فلسطّي ويبيعهم هذه

املواد( ،مواد البناء) سواء كانت إمسنتاً ،أو كانت حديداً ،أو كانت أخشاابً ،أو حنو ذلك ،فنقول :ال
أبس بذلك ،وال يلزم منه أن يتع هرف أو يتح هقق من اجلهة اليت تريد أن تستخدم هذه املواد البنائية،
فطاملا أهنا صفقة جتارية يف أمر مباح بينه وبّي أحد إخوانه املسلمّي ،أو من غري إخوانه املسلمّي،

فنقول :طاملا أنه بيع مشتمل على شروط وأحكام صحة املبايعة ،فال أبس بذلك ،وال يلزم من ذلك
أن يعرف الطريقة ،أو يعرف املشروع الذي ستستخدم فيه هذه املواد البنائية.

()507/8

دخول األسواق اليت يعلو فيها صوت املوسيقى

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/09/20هـ

السؤال

ما حكم الذهاب إىل احملالت التجارية لغرض الشراء؟ علماً أن هذه احملالت تشغل األغاين ،وأحياانً
يكون فيها اختالط .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالذهاب إىل احملالت التجارية لغرض شراء ما حتتاجه جائز إذا مل جتد حاجتك إال فيها حىت ولو كانت
تشغل األغاين؛ ألن احملرم هو قصد االستماع هلا ال جمرد مساعها ،مث إن ذهابك ليس ألجل األغاين

والطرب هلا ،وإمنا ألجل شراء احلاجيات ،وعليك ابجتناب األماكن املزدمحة ،وغض البصر عن
املتربجات وعن النظر يف العورات واملغرايت .وفقك هللا.

()508/8

شراء السلع ممن يُشك أنه ميلكها

اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/24هـ
السؤال

أان أعيش حالياً يف دولة غربية ،ويقوم بعض األشخاص الذين أعرفهم يف كثري من األحيان بعرض

أجهزة حاسب آيل حممولة للبيع ،وأسعار هذه األجهزة زهيدة مقارنة أبسعار السوق اليت جتدها يف

احملالت املختصة ،وعند سؤايل عن السبب تبّي يل أنه يف بعض األحيان تكون هذه أجهزة مستعملة

أو أهنا عروض خاصة أو أهنا أجهزة مسروقة ،وقام هؤالء األشخاص بشرائها ليقوموا ببيعها ،وهكذا

فال ميكنين حتديد مصدرها بشكل أكيد ألن الوسيط لن خيربين من أي واحد من تلك املصادر الثالثة
أتى هبذه األجهزة .فهل هذا الشك يف املصدر يؤمثين يف حالة شراء هذه األجهزة؟ وشكراً ًُ لكم.
اجلواب

أيها السائل الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فاألصل أن ما بّي اإلنسان واألمتعة والسلع ملك له وحينئذ جيوز الشراء منهم وإن مل تعلم مصدره،

إال إذا تيقنت أو غلب ظنك أن هذه السلعة مسروقة فال تشرتيها ،أما مع عدم العلم فيجوز لك
الشراء .وابهلل التوفيق.

()509/8

أرابح دكاكّي احلالقة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابلنسبة حملالت األخ اخلاصة ابحلالقة ،لقد أخربته حبرمة حالقة اللحى وعمل قصات غربية للشباب،

وحرمة املال الذي تدره احملالت ،وقد عرضها اآلن للتقبيل ،واحلمد هلل ،فهل جيوز له ذلك؟ أم أن
مال التقبيل يعترب حراماً عليه ،وذلك ألن الشخص الذي سيشرتي احملالت سيعيد فتحها على

األرجح حلالقة اللحى وعمل القصات؟ أرجو توجيهي على وجه السرعة ،وهللا حيفظكم مجيعا وحيسن
يل ولكم وللمسلمّي اخلتام.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
جيوز لصديقك أن يعرض حمالت احلالقة اليت عنده للتقبيل؛ ألن فتح حمل احلالقة يف حد ذاته أمر
مباح ،فالعقد وقع على شيء مباح ،وكون املشرتي قد يستخدم احملل يف شيء حمرم كحلق اللحى

وعمل القصات احملرمة ال جيعل هذا البيع حمرماً ألمرين:
األول :أن هذا ظن وليس بشيء مقطوع به.

والثاين :أن األغلب يف عمل احلالقّي اإلابحة ،واملعترب من حيث النظر الشرعي ابملنفعة الغالبة.

وعند بيع احملل ال جيوز بيع األدوات املخصصة لالستعمال احملرم كاألدوات اخلاصة حبلق اللحى أو

عمل القصات ،ألن يف بيعها إعانة على اإلمث والعدوان ،وقد قال هللا تعاىل":وتعاونوا على الرب

والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2:وهذه األدوات جيب إتالفها ألن منفعتها

حمرمة.

وعلى صاحبك احلرص قدر االستطاعة على أن يبيع هذه احملالت على من يغلب على ظاهره
االستقامة والبعد عن أكل املال احلرام ،وهللا أعلم.

()510/8

املتاجرة ابألدوية األقل جودة
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/14هـ
السؤال

حول مشروعية التجارة أبحد األدوية اليت تنتج من نبات الصبّار ،وهذه األدوية ال تنتج إال يف

الوالايت املتحدة األمريكية ،وصفات هذه األدوية ال حتتوي على مواد كيمياوية ،وفعالة ،وعليها

إقبال من الناس؛ لسرعة أتثريها ،ابلرغم من أن أسعارها مرتفعة ،توجد هناك شركة صينية ،ولكن

سيئة ،وليست ابملستوى املطلوب.

السؤال هو :هل ممكن شراء هذا الدواء ملن كان له حاجة له؟
اثنياً :هل ميكن املتاجرة به؟ حبيث أكون ممثل الشركة يف إحدى الدول العربية.

اثلثاً :هل ميكن أن أتعاقد مع إحدى الصيدليات على مستوى مدينة معينة؛ لكي أبيع منتجات

الشركة؟.وشكراً.
اجلواب

إذا كانت هذه األدوية الصينية تلحق ضرراً ابملستخدم هلا مل جيز بيعها واستريادها؛ وذلك حلرمة

الضرر ،وقد صح يف ذلك قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال ضرر وال ضرار" رواه أمحد ()2862

وابن ماجة ( )2341من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -وانظر صحيح اجلامع لأللباين

(. )1249/2

وكذلك ال حيل استريادها ،وال بيعها إن مل يكن فيها نفع وفائدة؛ ملا يف ذلك من إضاعة املال ،وقد

هنى عن ذلك شرعاً.
لكن لو كان مستوى هذه األدوية أقل من غريها؛ فيجوز استريادها إذا مل يكن يف ذلك تدليس على
املشرتي ،حبيث يوضح بلد إصدارها ،والشركة املصدرة هلا؛ حىت ال يلتبس األمر على املشرتي،
فالغش حرام؛ لعموم قوله  -صلى هللا عليه وسلم"-ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم ( )101من

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-فإذا خال املنتج من امللحوظات السابقة جاز بيعه ،والتعاقد مع
الشركة ألخذ التوكيل عنها .وهللا أعلم.
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بيع بطاقة (كاش يو)

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم بيع بطاقة( :كاش يو)  ،بطاقة التسوق عرب اإلنرتنت ،وهي بطاقة مدفوعة الثمن مسبقاً.
أفيدوان -ابرك هللا فيكم.-
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األظهر أن هذه البطاقة جائزة وال حمذور فيها ،بشرط أال تستخدم يف شراء عمالت ،أو ذهب ،أو

فضة؛ لئال تصبح املعاملة نقداً بنقد مع التفاضل والتأجيل ،فتكون من الراب احملرم ،أما إذا استخدمت
يف شراء سلع وخدمات مشروعة فال حرج فيها -إن شاء هللا .-وهللا أعلم.
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شرط براءة السلعة من كل عيب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/30هـ

السؤال

ما حكم لرباءة من كل عيب يف السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط الرباءة من كل
عيب فيها.

اجلواب
الرباءة من العيوب اجملهولة موضع خالف بّي أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل -وأصوب األقوال ما

ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا  -أنه إذا كان البائع يعلم ابلعيب فإن ذمته ال تربأ ،وإن
كان ال يعلم فإن ذمته تربأ ،والدليل على ذلك:

أوالً :أن هذا هو الوارد عن الصحابة  -رضي هللا تعاىل عنهم.-

الثاين :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من غش فليس منا" رواه مسلم ( . )102من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب .وهللا أعلم.
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خمالفة التسعرية الرمسية

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

ما حكم خمالفة التجار أو احلرفيّي للتسعرية اليت حددهتا احلكومة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن األصل يف البيع ّأال حيدد بسعر معّي ،وإمنا يرتك األمر لوضع السوق واملعادلة القائمة بّي العرض

والطلب ،فإذا زاد العرض اخنفض السعر ،وإذا زاد الطلب ارتفع السعر ،ويف هذا األمر مصلحة لكل

األطراف ،وقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة على أن األصل يف التسعري هو احلرمة ،فال جيوز إلزام

الناس ابلتسعري وإمنا يرتكون يبيعون أمواهلم على ما خيتارون ،والدليل على حترمي التسعري :حديث أنس
رضي هللا عنه ،-حيث قال" :غال السعر على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقالوا :ايفسعر لنا ،فقال" :إن هللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق  ,إين ألرجو أن
رسول هللا غال السعرّ ،
ألقى هللا وليس أحد يطلبين مبظلمة يف دم وال مال" رواه أبو داود ( )3451وابن ماجة ()2200

والرتمذي ( , )1314وقال :حسن صحيح .واملقصود ابلتسعري :أن يقدر السلطان أو انئبه للناس
سعراً ،وجيربهم على التبايع به.
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هذا هو احلكم العام للتسعري ،لكن قد تدعو احلاجة إليه ،وذلك يف السلع والبضائع اليت ال ميكن
الناس االستغناء عنها والبد أن تكون متوفرة بسعر اثبت :كبعض أنواع الطعام ،والسالح عند قيام
اجلهاد ،وبعض األدوية ،وحنو ذلك ،فهذه األمور الضرورية قد تدعو املصلحة إىل تسعريها ووضع

سعر معّي هلا ال يُزاد عليه وال يُنقص منه .وقد أجاز مجع من أهل العلم هذا األمر ،يقول شيخ

اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-إن لويل األمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند
ضرورة الناس إليه) ا .هـ.

وقد ذكر أهل العلم عدداً من احلاالت اليت جيوز فيها التسعري؛ حتقيقاً ملصاحل الناس ودفعاً للضرر
عنهم ،ومن أمهها:

 -1إذا زاد أرابب الطعام يف مثن الطعام زايدة فاحشة.
 -2إذا كان الناس يف حاجة إىل السلعة.

 -3إذا حصل احتكار من املنتجّي أو التجار.
 -4إذا ح ِ
صر البيع ألانس معينّي ،وهم من يسمون ابملتعهدين.
ُ
وحنو ذلك من احلاالت اليت حيقق التسعري فيها مصلحةً للمسلمّي ،ونستطيع أن نضع ضابطاً جلواز
التسعري ،وهو :كلما كانت حاجة الناس ال تندفع إال ابلتسعري  ,وال تتحقق مصلحتهم إال به كان
واجبا على احلاكم حقا للعامة.

وبناء عليه فإن ويل األمر إذا قام ابلتسعري اجلائز املذكور قريباً فإنه ال جيوز للبائع وال للمشرتي
ً

خمالفته؛ ألهنما إذا خالفا التسعري اجلائز مل حيصل املقصود من مشروعية التسعري وأدى فعلهم هذا إىل

اإلضرار بعموم الناس ،حيث حيجم البائع عن البيع ابلسعر الذي وضعه احلاكم طمعاً يف بيعه أبكثر
سعر احلاكم ألجلهم.
منه ،ويرتتب على هذا إضرار بعموم املشرتين الذي ّ

أما إذا كان تسعري احلاكم غري جائز ،وإمنا هو من ابب ظلم الناس وأكل أمواهلم ابلباطل ،وذلك

عندما يفرض التسعري ألغراض فاسدة ،فإنه ال عقوبة على من خالفه؛ ألن التسعري يف هذه احلالة غري
جائز ،فال حترم خمالفته.
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وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الشراء من املزاد
اجمليب د .عبد الرمحن بن عبد هللا السند
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل جيوز الشراء من املزاد (احلراج) ؟ رحبت بعض األشياء عن طريق شبكة املعلومات (اإلنرتنت) ،
وسبب الربح أنين كنت أكثر املزايدين على ذلك الشيء ،هل هناك أي حترمي لذلك؟ أرجو الرد ألنين
جيب أن أسدد عن األشياء اليت رحبتها بعد عدة أايم.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فإن الشراء من املزاد جائز ،وال حرج فيه ،أما إذا مل تكن لإلنسان رغبة يف الشراء وإمنا يزيد يف

السلعة ليضر غريه أو غري ذلك فهذا ال جيوز ،لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-وال تناجشوا"

رواه البخاري ( )1ومسلم ( )1413من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-وحلديث ابن عمر -
رضي هللا عنهما -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-هنى عن النجش" أخرجه البخاري

( )2142ومسلم ( ، )1516والنجش هو :أن يزيد يف سلعة وليس قصده أن يشرتيها.

أما ما رحبته عن طريق اإلنرتنت بسبب أنك أكثر املزايدين فال يظهر يل مانع من ذلك ،إذ هو من
ابب اهلبة من البائع أو الوسيط بينك وبّي البائع ،وال يظهر يف ذلك مانع .وهللا أعلم وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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بيع الربامج للبنوك الربوية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/11هـ

السؤال

ما حكم بيع برامج كمبيوتر تتعلق ابإلدارة إىل بنوك ربوية؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

إذا كانت الربامج تتعلق ابلتمويل وحساب الفوائد واألقساط ،وما يتصل بذلك فال جيوز بيعها ،أما

إذا كانت ال تتصل مباشرة ابلتمويل ،كأن ختتص ابإلدارة كما يف السؤال ،فال حرج إن شاء هللا .وهللا
أعلم.
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االجتار يف العراق احملتل
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/5/19هـ

السؤال

ابرك هللا فيك اي شيخ ،ما حكم التجارة يف العراق يف هذا الوقت؟ وما حكمها إذا كانت حبماية

األمريكان؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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التجارة يف األشياء املباحة واحلالل جائزة شرعاً يف كل زمان ومكان لعموم قوله -تعاىل" :-وأحل هللا
البيع وحرم الراب  " ...اآلية [البقرة ، ]275 :وأنزل هللا يف كتابه آية الدين وهي أطول آية يف كتاب

هللا -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب
ابلعدل  " ...اآلية [البقرة ]282 :هبّي هللا فيها عامة أحكام البيوع العاجلة واآلجلة ،من كتابة العقد

وحكم االنتهاء ،واإلشهاد عليه وأنواع الشهود ووجوب العدل يف هذا كله ،ومبايعة الكفار املشركّي

الصرحاء ،وأهل الكتاب اثبتة يف عموم القرآن والسنة ،فقد عامل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

أهل الكتاب ابلبيع والشراء ،وتبادل معهم اهلدااي ،فقد استعار من يهودي أدرعاً للحرب ،عارية

مضمونة ،انظر ما رواه أبو داود ( ، )3563وأمحد ( )14878من حديث صفوان بن أمية -رضي
هللا عنه ،-وشرب -صلى هللا عليه وسلم -من مزادة (قربة) يهودية ،انظر ما رواه البخاري ()344

 ،ومسلم ( )682من حديث عمران بن حصّي -رضي هللا عنه -ومات -صلى هللا عليه وسلم-

ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثّي صاعاً من شعري ،انظر ما رواه البخاري ( ، )2916ومسلم

( )1603من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-أما إذا كانت التجارة بشيء حمرم بذاته كاملخدرات

أو كان حالالً وفيه إعانة للكفار كبيع السالح هلم وقت الفتنة ليقتلوا به املسلمّي ،أو كان فيه

تشجيع لبضاعتهم ،وتقوية القتصادهم ،فال جتوز التجارة معهم حينئذ ،ويتعّي مقاطعة منتجاهتم ،ولو

كانت يف األصل حالالً؛ ألن هذا فيه تقوية هلم وإضعاف للمسلمّي ،واخلالصة أن معاملة األمريكان
يف األمور التجارية املباحة حالل ،ال إشكال يف ذلك كغريهم من الكفار .وهللا أعلم.
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هل يشرتي شقة من العقار املؤمم؟
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

شيخنا الكرمي :سؤايل كما يلي :قامت الدولة بتأميم ممتلكات أصحاب العقارات ،ومن ضمن ما أممته

عمارة هبا أربع شقق ،وقامت الدولة بتعويض املعين (صاحب العقار بناء على طلب تقدم به املعين،
وبقيمة تتجاوز قيمة إنشائه ،مث تقدم بطلب لزايدة هذا التعويض ،فوافقت عليه اجلهات املختصة،
ورفعت قيمة التعويض ،وقامت الدولة بتسليم املبىن إىل مواطنّي آخرين مقابل دفع قيمة كل شقة

على دفعات مرحية .هل جيوز يل شراء إحدى هذه الشقق من مالكها اجلديد أم ال؟ وهل من

الضروري أخذ موافقة صاحب العقار السابق أم يعترب قد ابع العقار للدولة؟ أفيدوان أفادكم هللا ،وهللا

املوفق.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

إذا كان العقار قد أمم للمصلحة العامة الصحيحة اليت يقررها أانس عادلون عندهم اخللفية الشرعية

والعلمية املناسبة ،مث أعطى صاحبه التعويض املناسب ،حبيث ال يظلم يف ملكه ،وال يظلم املال العام،

فإن ذلك سائغ إن شاء هللا .ويصح االستئجار من املالك اجلديد إذا كان النظام يسمح بذلك ،حيث

إن بعض األنظمة توجه تلك املساكن لقليلي الدخل فقط ،وتشرتط عليهم عدم أتجريها للغري .وال
حاجة ألخذ موافقة املالك السابق إذا كان التأميم قد مت حسب الشروط الشرعية السابق ذكرها.

وال يصح ملالك العقار أن يطلب أكثر من سعر املثل (سعر السوق) ملا ميلك ،خاصة إذا صاحب
ذلك االستفادة من القراابت أو احملسوبيات أو العالقات اخلاصة ابملسؤولّي .وإمث ذلك عظيم عند

هللا على كل طرف مشارك فيه .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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شراء احليوان بوزنه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

السالم عليكم.
عندان يف إحدى دول الغرب نقوم بشراء األضحية من املزارع على أساس الوزن فيكون احلساب مثالً
 4دوالر لكل كيلو( ،ويتضمن السعر التقطيع والتجهيز) وال يعرف الوزن عند ذلك ،وبعد االتفاق
خنتار األضحية ونذحبها ،مث يقوم اجلزار بتنظيفها وسلخها ونزع أحشائها ،مث يقوم بوزن احليوان،
ويكون تسديد الثمن له على أساس هذا الوزن.

هل هذه الطريقة شرعية؟ وإذا مل تكن كذلك ،ماذا علينا عن السنوات املاضية اليت ضحينا فيها وحنن
ال نعرف احلكم الشرعي؟ نرجو تبيّي األمر جبالء ألنه يهم كثرياً من املسلمّي هنا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيوز شراء األضحية على أساس الوزن ،وال حمذور يف ذلك ،ولكن عليكم أن تتأكدوا من توفر
الشروط يف هذه األضحية من حيث السن وانتفاء العيوب ،فمن حيث السن ال بد أن تبلغ نصف

سنة للضأن ،وسنة للماعز ،وسنتّي للبقر ،ومخس سنّي لإلبل ،أما العيوب املانعة من األجزاء فهي

مذكورة يف حديث الرباء ،العوراء البّي عورها ،املريضة البّي مرضها ،العرجاء البّي ضلعها ،العجفاء
 أي اهلزيلة -اليت ال تنقي فهذه أربع ال جتزئ ،وكذلك ما كان مبعناها أو أوىل فيلحق هبا .وهللا تعاىلأعلم.

()11/9

التصرف يف املبيع قبل قبضه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال

السؤال :اتجر أيتيه الزبون ليشرتي حاجته من قطع السيارات فال جيدها عنده ،فريسله إىل التاجر
فالان القطعة الفالنية ،وأان أحاسبك .فيعطيه ويسجل الفاتورة ابسم
اآلخر يف بلد آخر ،ويقول :أعط ً
ِ
س
التاجر ،والزبون حياسب التاجر األول ،ما حكم هذا البيع؟ وهل يدخل حتت" :ال تَب ْع َما لَْي َ
ِع ْن َد َك؟ " وهل يكفي يف امتالك البضاعة تسجيلها يف الفاتورة؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :أنه إذا كان التاجر األول (املُْر ِسل) قد حدد قيمة القطعة للزبون واتفق معه عليها مث بعد
ذلك أرسله إىل التاجر الثاين (املرسل إليه) ليعطيه تلك القطعة ،فهذا تصرف يف املبيع قبل متلكه،
السيما إذا كان هناك فارق يف السعر على الزبون ،كأن يكون قد ابع تلك القطعة على الزبون مبائة

(املرسل إليه) بثمانّي رايل ،فهذا كله ال جيوز ،وهو يدخل يف بيع ما
رايل ،مثالً ،وقد قيدها التاجر
َ
ليس عندك وبيع ما ال متلك ،هذا والتصرف السليم يف مثل هذا أن يشرتى تلك السلعة للزبون،

وأيخذ عليه نسبة مئوية عن أتعابه مقابل الشراء ،أو أيخذ ذلك من البائع مقابل بيعه.
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هذا وما ذكره السائل ،بقوله :وهل يكفي يف امتالك البضاعة تسجيلها يف الفاتورة؟ نقول :نعم ،إذا مت
اإلجياب والقبول بّي البائع واملشرتى ،ولو عن طريق الكتابة أو اهلاتف ،وحنو ذلك ،لكن ليعلم أنه ال

جيوز التصرف يف املبيع قبل قبضه ،يف قول مجهور العلماء؛ حلديث زيد بن اثبت ،رضي هللا عنه ،أن
ُّجار إىل ِر َح ِاهلم .أخرجه أبو
باع
السلع حيث تُـ ْبـتَاعُ ه
حىت َحيُ َ
النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن تُ َ
ُ
وزها الت ُ
ضه".
ت َش ْيـئًا فَال تَبِ ْعهُ ه
حىت تَـ ْقبِ َ
رتيْ َ
داود ( . )3499وحلديث حكيم بن حزام ,رضي هللا عنه" :إ َذا ا ْش ََ
رواه أمحد ( . )15316هذا والقبض خيتلف ابختالف املبيعات ،فقبض كل شيء حبسبه ،فقبض ما
ينقل بنقله ،وما يكال ويوزن ويعد فبكيله ووزنه وعده مع نقله ،على القول الراجح من أقوال أهل

العلم ،وما يُتناول فبتناوله كاجلواهر وحنوها ،وما ال ينقل كالعقارات واألراضي والبساتّي وحنوها،
فقبضه بتخليته .وهللا أعلم.
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بيع أوامر املنح
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال

أان أعمل مسسار عقار ،أي وسيطًا بّي البائع واملشرتي ,ومن ضمن املبيعات اليت أقوم هبا بيع أوامر

املنح ,ويكون دوري وسيطًا بّي البائع واملشرتي ,يعين أبيع أمر منحة يف أي مدينة ،ومن مث املشرتي
يطبق بعد شرائه األمر على أرض الح ًقا ،فما رأيكم يف ذلك؟  ,وإن كان هناك خلل فما حكم

خريا.
األموال اليت جنيتها من هذا العمل؟ .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

قادرا على
قادرا على حتصيل السلعة ،فإذا كان ً
بيع مثل هذه احلقوق جائز ،بشرط أن يكون املشرتي ً

ذلك ،فإن هذا جائز  -إن شاء هللا -ألن األصل يف مثل هذه املعامالت احلل ،وما أتخذه من مسسرة

على ذلك فهو مباح ،وإن كان املشرتي غري قادر ،أو كان سيخاطر رمبا يستطيع أن حيصل على

السلعة اليت اشرتاها أو ال يستطيع ،فإن هذا ال جيوز؛ حلديث أيب هريرة ،رضي هللا تعاىل عنه ،أن النيب
صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الغرر .أخرجه مسلم ( . )1513وهللا أعلم.
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تسعري اخلبز
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان صانع وابئع خبز ،واحلكومة حمددة وزن اخلبز  400جرام ،ولكنها رفعت سعر املواد ما عدا
الدقيق ،وكذلك قطع الغيار ،ومل ترفع سعر اخلبز ،وكذلك األسعار قد ارتفعت يف كل شؤون احلياة،
ما عدا اخلبز ،مما عاد ابلضرر على أصحاب املخابز ،فقمنا خبفض وزن اخلبز مع علم احلكومة

واملواطنّي ،ولكنهم غري راضّي ،أي أن األمر ليس فيه غش .فما احلكم يف البيع مع علم الناس
بنقص الوزن؟ والسالم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هذه املسألة تعود إىل مسألة حكم التسعري ،هل هو جائز أم حرام؟ ولقد اختلف أهل العلم يف هذه
املسألة على قولّي:
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القول األول :أنه حمرم مطل ًقا ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا مبا أخرجه أبو داود ( )3451والرتمذي
ول هِ
ِ
س ِّع ْر
هاسَ :اي َر ُس َ
وصححه ( ، )1314عن أنس ،رضي هللا عنه ،قال :قَ َ
اَّلل ،غَ َال ّ
ال الن ُ
الس ْع ُر فَ َ
ول هِ
اَّلل هو الْمس ِعر الْ َقابِض الْب ِ
صلهى ه ِ ه ِ
ط ال هرا ِز ُقَ ،وإِِّين َأل َْر ُجو
ال َر ُس ُ
لَنَا .فَـ َق َ
اس ُ
اَّلل َ
ُ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم "إ هن هَ ُ َ ُ َ ّ ُ
َح ٌد ِم ْن ُكم يُطَالِبُِين ِمبَظْلِم ٍة ِيف َدٍم وَال َم ٍ
أَ ْن أَلْ َقى ه
ال " .ونقل الشوكاين عن احلافظ ابن حجر
سأَ
ْ
َ
َ
اَّللَ َولَْي َ
أن إسناده على شرط مسلم ،وقد علق الشوكاين -رمحه هللا تعاىل -يف نيل األوطار ( )220/5على

هذا احلديث مبا نصه :وقد استدل ابحلديث وما ورد يف معناه على حترمي التسعري ،وأنه مظلمة ،ووجهه
أن الناس مسلطون على أمواهلم ،والتسعري حجر عليهم ،واإلمام مأمور برعاية مصلحة املسلمّي،

وليس نظره يف مصلحة املشرتي برخص الثمن أوىل من نظره يف مصلحة البائع بتوفري الثمن ،وإذا

تقابل األمران وجب متكّي الفريقّي من االجتهاد ألنفسهم ،وإلزام صاحب السلعة أن يبيع مبا ال
يرضى به ٍ
مناف لقوله تعاىل( :إِاله أَن
ِ
ارةً َعن تَـ َر ٍ
اض ِّمن ُك ْم) [البقرة . ]282 :وإىل هذا ذهب مجهور العلماء ،وروي عن مالك أنه
تَ ُكو َن جتَ َ
جيوز لإلمام التسعري ،وأحاديث الباب ترد عليه ،وظاهر األحاديث أنه ال فرق بّي حالة الغالء وحالة
الرخص ،وال فرق بّي اجمللوب وغريه ،وإىل ذلك مال اجلمهور ،ويف وجهه للشافعية جواز التسعري يف
حالة الغالء وهو مردود .ا .هـ

ظلما ،وهذه الشروط
والقول الثاين :جواز التسعري بشروط ،وإذا مل حتقق هذه الشروط صار التسعري ً

هي:

( )1أن توجد مصلحة عامة موجبة لغرض التسعري كوجود الغالء الفاحش أو احتكار سلعة تتعلق هبا
ظلما.
حاجات الناس ،أو تواطؤ أهل سلعة على رفع األسعار ً
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( )2أال يكون هناك إجحاف ابملسعهر عليه (التاجر -البائع)  ،وذلك أبن جيرب على البيع بسعر املثل،
فإن كان هناك إجحاف على البائع فيحرم ،وهذا هو مذهب مالك واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،

قال يف جمموع الفتاوى ( ، )76-28يف معرض كالمه عن التسعري ما نصه :وإذا تضمن العدل بّي
الناس مثل إكراههم على ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ

زايدة على عوض املثل فهو جائز ،بل واجب .ا .هـ ،وقد أجاب أصحاب هذا املذهب عن حديث
عاما ،وأن املصلحة الشرعية تقتضيه
أنس ،رضي هللا عنه ،أبن هذه القضية قضية معينة ليست لفظًا ًّ

أحياان ،وهذا الرأي هو الراجح عندي ،ونعود إىل سؤالك ،فاجلواب عليه أن نقول إن فعلك هذا-
ً
أي خمالفتك للتسعري املقرر من قبل الدولة -غري جائز إال بشرطّي:

( )1أن يكون هذا التسعري مل يرد به حتقيق مصلحة عامة ،أو أن يكون يف هذا التسعري إجحاف
عليك ،حبيث جترب مبوجبه على البيع أبقل من مثن املثل.

( )2أن يعلم املشرتي بنقص الوزن لئال يكون يف البيع غش وغرر وتطفيف ،وأقرتح عليك الرجوع إىل
من تثق به من علماء بلدك ملعرفة حتقق هذه الشروط يف حقك من عدمها .وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد.
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الفرق بّي املضاربة يف األسهم واالستثمار يف الشركات
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

هل هناك فرق يف األحكام الشرعية بّي املضاربة يف األسهم (أي أبيع وأشرتي يف األسهم حسب
ارتفاعها واخنفاضها يف السوق ،وعدم أخذ األرابح السنوية للشركة) واالستثمار يف الشركات؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هناك عدد من الفروق بّي املضاربة يف األسهم وبّي االستثمار أو االكتتاب يف الشركات .منها:

 .1إن االكتتاب أو االستثمار عقد مشاركة ،أما املضاربة فهي بيع وشراء ،وهناك فرق بّي املشاركة

وبّي البيع.

 .2من يضارب يف األسهم ابلبيع والشراء جيب عليه إخراج زكاة عروض التجارة .أما من يستثمر أو
يكتتب وحيتفظ أبسهمه فهو خيرج الزكاة حبسب نشاط الشركة .والغالب أن الشركة نفسها خترج زكاة

عملها ،فال جيب يف هذه احلالة على املستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى.

 .3املضاربة يف األسهم قد تفضي إىل تصرفات غري مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض

أو قبل وجود مربرات الربح (قبل بدو الصالح)  .وكثري من املضاربّي يتصرف دون علم وال بصرية،

وإمنا على حمض الظن والتخمّي بصورة تؤدي إىل تعريض املال إىل خماطرة عالية .وهذا يناقض مقصد

الشريعة من حفظ املال وعدم تعريضه للهالك أو التلف .خبالف االستثمار طويل األجل فهو بعيد

عن هذه احملاذير.
وهللا أعلم.
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هل له بيع سيارة قبل دفع مثنها؟
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اشرتيت سيارة من شخص ومل أدفع مثنها ،فوجدت سعراً أعلى من شخص آخر ،فقبضت املال من

الشخص اآلخر ،ودفعت للشخص األول ماله ،وعند حتويل ملكية السيارة مت حتويل السيارة من اسم

الشخص األول إىل اسم الشخص الثاين دون أن حتول إىل امسي ،مع أنين املشرتي الثاين يف البيعة.
فهل جيوز هذا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا كنت ملا اشرتيت السيارة من األول حزهتا ،مبعىن أنك استلمتها وحولتها من مكاهنا إىل مكان
آخر ،فهي ملكك ولو مل حتوهلا ابمسك ،وحيق لك أن تبيعها بسعر أعلى ،والعملية ال أبس هبا  -إن

شاء هللا تعاىل .-وهللا أعلم.
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هل هذه املعاملة من الراب؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/13هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل هذه الصورة من الراب وهي :أن أييت سائق املطعم ابلطلب ،ويطلب منك الثمن ،مثالً (عشرة

أحياان صرف مخسّي أو مئات ،فيقول لك هذا السائق :هات اخلمسّي ،وآتيك
رايالت!)  ،فال جيد ً

ابلباقي بعد حّي ،فهل هذه املعاملة حرام؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب ،وهللا أعلم ،جواز الصورة اليت جاءت يف السؤال ،فال تدخل يف الراب يف نظري؛ ألهنا ليست

أيضا حيلة إليه ،وإمنا هي شراء شيء أو طلبه بثمن معلوم بقي ألحد
صرفًا ،وال هي مبعناه ،وليست ً

املتبايعّي مبلغ غري مقبوض ،فالصرف املمنوع صورته أن يقول شخص آلخر :اصرف يل هذه العملة

من فئة اخلمسّي مثالً .فيقول املطلوب منه الصرف :ما عندي إال عشرة فخذها وآتيك ابلباقي.
ضا ما كان حيلة إىل الراب ،هذا وليس يف الصورة
ويفرتقا من غري قبض الباقي ،ويدخل يف ذلك أي ً

املذكورة يف السؤال شيء من ذلك ،بل هي شراء لشيء غري ربوي كما تقدم إيضاحه ،وهلذا يظهر يل

جوازها .وهللا أعلم.
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بيع األراضي من غري صكوك
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/20هـ
السؤال

يقوم بعض البدو الساكنّي يف بعض األماكن الصحراوية واجلبلية ببيع أراضيهم بواثئق وبدون صكوك،
وتتم املبايعة يف املكاتب العقارية ،ويكتب صاحب األرض يف هناية العقد أبنه حيمي املشرتي من أي

أحد -بعد هللا -إال احلكومة ،فهل يصح شراء األراضي منهم وبيعها؟ وإذا كان اجلواب ابملنع ،فماذا
يفعل من اشرتى منهم وابع؟ أسأل هللا أن يبارك فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا كان البائع قد ملك السلعة ،إما بشراء أو إرث ،أو إحياء ،وحنو ذلك ،مث بعد ذلك ابعها ،فإن

هذا بيع صحيح؛ ألن األصل يف املعامالت احلل ،ما مل خيالف هذا البيع النظام؛ ألنه يشرتط أن تكون
السلعة موثقة بصك وحنو ذلك .وهللا أعلم.
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املراحبة لآلمر ابلشراء
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

ذهبت ألحد البنوك لشراء سيارات ابلتقسيط لبيعها واحلصول على النقد ،فقال البنك :بكم تريد أن
نشرتي لك؟ فقلت 350000ألف رايل ،فقال :اذهب للمعرض الفالين وخذ منه تسعرية سيارات
بنفس القيمة اليت تريد ،ومن مث نشرتيها حنن ومنتلكها بعقد شراء من املعرض مث نبيعها لك بفائدة
قدرها مخسة ونصف يف املائة ،وتستطيع أنت أخذ السيارات وبيعها كما تريد ،أو تبيعها على املعرض

الذي اشرتيناها حنن منه أبقل من سعرها أبلفّي أو ثالثة ،ولك احلق يف االنسحاب يف أي وقت قبل
شرائك .هل هذا جائز؟ أان مراتب يف املوضوع من منطلق أن يف حالة انسحايب بعد توقيع البنك

لشراء السيارة من املعرض أن هناك اتفاقًا بّي البنك واملعرض أن تلغى العملية بكاملها وتقطع النقود

وكأن شيئًا مل يكن.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

هذه الصورة تسمى عند الفقهاء املعاصرين (املراحبة لآلمر ابلشراء)  ،وجتوز هذه املعاملة بثالثة
شروط:

الشرط األول :أن يكون البائع مال ًكا للسلعة ،فيجب على بنك الرايض متلك السلعة قبل تنفيذ

العقد ،وقد ذكرت يف سؤالك أهنم سوف يشرتون السيارات وميتلكوهنا بعقد شراء ،وهذا شرط يف

صحة هذه املعاملة.

الشرط الثاين :أن تكون العّي مقبوضة للبائع ،ومعىن هذا الشرط ،أنه جيب على البنك أن يقبض

السيارات اليت امتلكها ،واختلف الفقهاء املعاصرون يف حقيقة قبض السيارات ،والذي يظهر يل أن
قبض البطاقة اجلمركية كاف يف قبض السيارات ،فعليك أن تتأكد من قبض البنك للبطاقات

اجلمركية للسيارات اليت تريدها ومتت املواعدة عليها.

()22/9

الشرط الثالث :أال يكون القصد من املعاملة التحايل على الراب ،ومن صور التحايل على الراب :أن

يتفق اآلمر -العميل -والبنك على أن يبيعه السلعة مث يبيعها اآلمر -العميل -إىل البائع األصلي،
فهذه هي احليلة الثالثية.
قال ابن القيم( :وللعينة صورة خامسة -وهي أقبح صورها وأشدها حترميًا) فذكر احليلة الثالثية.

(هتذيب السنن  . )109/5وهذا من أهم الشروط ،وعليه فال جيوز لك بيعها على املعرض الذي
اشرتاها البنك منه ،وهم قد جانبوا الصواب عندما قالوا لك :أنت خمري ببيعها على املعرض.

فإذا ابع عليك البنك السيارات وقبضت البطاقات اجلمركية ،فبعها على أي معرض سوى املعرض
الذي اشرتاها منه البنك .وهللا أعلم.
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اتب من الغناء فهل يبيع معازفه؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/14هـ
السؤال

أان تبت ،وهلل احلمد ،ولكن عندي جهاز موسيقي (أورجن)  ،والصراحة قيمته غالية  3500رايل،
وأان عارضه للبيع ،هل من املمكن أن أستفيد من ماله ،وماذا أفعل به؟ مع العلم أن مايل قبل أن

مالزما للوالد قبل وفاته ،أذهب معه للعالج ،وكان حيبين ،وكنت
أشرتي اجلهاز كان ً
حالال ،أان كنت ً
أغىن عياله ،املهم قبل أن يتوىف أبسبوع أتيت أان وإايه من رحلة عالجية ،فشفي ،وهلل احلمد،

فاستأذنته يف السفر فأبدي عدم رغبته ،ولكن سافرت مث أخربت أنه أدخل املستشفى .فرجعت

وأدركته وهو يف غيبوبة ،وبعد أسبوع تويف ،أان اآلن اندم واتئب إىل هللا وانو أن أحج هلل يف هذه
السنة ،إن شاء هللا ،مع العلم أن عمري  23سنة ،أريد أن أعمل شيئًا أبر به والدي بعد وفاته .كيف
تتم زايرة القبور وهل يلزم أن أقف عند قرب املتوىف؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
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نسأل هللا عز وجل ،أن يقبل توبتك ،وأن يثبتك على طاعته ،أما هذا اجلهاز فإنه ال جيوز بيعه؛ ألن
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوالَ تَـ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث
يف بيعه ً
(وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِّ
تعاوان على اإلمث ،وهللا عز وجل ،يقولَ :

خريا منه ،وقد قال
َوال ُْع ْد َوان) [املائدة . ]2 :وإذا كانت قيمته مرتفعة فإن هللا عز وجل سيعوضك ً
ك لَن تَ َدع َشيـئا اتَِّقاء هِ
ول هِ
صلهى ه ِ ه ِ
اك ه
ريا ِم ْنهُ".
َر ُس ُ
اَّلل َع هز َو َج هل إِهال أَ ْعطَ َ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم" :إنه َ ْ َ ْ ً َ
اَّللُ َخ ْ ً
أخرجه أمحد ( . )20739والشك أن إتالفه من متام التوبة ومن عالمات صدقها ،أما ما يتعلق

بوالدك ،فال شك أن الواجب طاعته يف غري معصية ،السيما اليت فيها خري لك ،أما ماذا تفعل،
ات ِْ
سا ُن انْـ َقطَ َع َع ْنهُ َع َملُهُ إِهال ِم ْن ثََالثٍَة؛ إِهال ِم ْن
فعليك ابلدعاء له؛ لقوله عليه السالم" :إِ َذا َم َ
اإلنْ َ
ٍ ٍ ِ
ٍ
ِ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَهُ" .أخرجه مسلم ( . )1631وإذا أردت أن
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو عل ٍْم يُـ ْنـتَـ َف ُع بِه ،أ َْو َولَد َ
َ

حتج عن أبيك ،وقد سبق وأن حجيت عن نفسك ،فال مانع ،وإن كان األوىل أن حتج عن نفسك
وتدعو له ،أما ما يتعلق بزايرة القبور ،فإذا دخل الرجل إىل املقربة سلم على مجيع أهلها ابلدعاء

املأثور ،فإذا وقف عند قرب قريبه أو صديقه فال أبس أن يسلم عليه ويدعو له مبا شاء ،وال يلزم
الوقوف عند القرب .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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الشراء من متجر يبيع اخلمر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/17هـ

السؤال

افتتح أخرياً مبدينتنا سوق ممتاز( :سوبر ماركت)  ،ومن مجلة ما يباع فيه اخلمور .فهل جيوز لنا أن

نتسوق من هذا السوق؟.
ّ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

تتسوق من هذا السوق؛ ألن ما تشرتيه مباح ،وال يضريك كون البائع يبيع اخلمر أو
نعم جيوز لك أن ّ

غريه من احملرمات يف املتجر نفسه ،فأنت مل تُعنه على بيعه وال على شرائه قوالً وال عمالً ،وقد كان

اء ،مع أهنم كانوا يعاملون آخرين
النيب -صلى هللا عليه وسلم -يتعامل مع يهود املدينة بيعاً وشر ً
ابلراب .انظرصحيح البخاري ( )2916ومسلم ( . )1603لكن ينبغي مقاطعته إذا كنتم جتدون

البديل ،وكانت مقاطعته ُجمدية .وهللا أعلم.
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الصرف وبيع العمالت

()27/9

شراء العملة يف املستقبل
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1423/3/17

السؤال

ما حكم شراء العملة األجنبية يف املستقبل ،حيث إنه يتم االتفاق على السعر يف الوقت احلاضر
ابلرغم من أنه قد يزيد أو ينقص يف املستقبل؟
اجلواب
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حسب قولك يف سؤالك فإن ما تسأل عنه شراء وقع يف احلاضر ،اتفق فيه على أتخري تسليم الثمن
–وهو نقد البلد -واملثمن –وهو العملة األجنبية ،-أو تعجيل أحدمها وأتخري اآلخر إىل املستقبل،
الذي يتحدد زمنه حبسب ما يتفق عليه املتعاقدان ،فإن كان هذا هو صورة ما تسأل عنه فإن الشراء
يعد من مسائل الصرف ،وهو شراء غري جائز ،معدود من عقود الراب؛ لعدم توافر شرط جواز

الصرف ،وهو التقابض يف جملس العقد ،الثابت اشرتاطه يف بيع الذهب ابلذهب ،أو الفضة ابلفضة،
أو أحدمها ابآلخر ،يف احلديث املتفق عليه عن أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه -أن رسول هللا –

صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال تبيعوا الذهب إال مثالً مبثل ،وال تشفوا –أي :تفضلوا -بعضها على

بعض ،وال تبيعوا غائباً منها بناجز" البخاري ( )2175ومسلم ( )1584فاجلملة األخرية يف احلديث
تشرتط التقابض ،وكذلك ثبت يف احلديث املشهور عن عبادة بن الصامت –رضي هللا عنه -الذي

رواه مسلم –رمحه هللا )1587( -قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-الذهب ابلذهب،

والفضة ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،وامللح ابمللح مثالً مبثل يداً بيد" ،فإذا
اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان يداً بيد فقوله" :إذا كان يداً بيد" نص يف اشرتاط

التقابض ،ويقاس على الذهب والفضة قياساً جلياً ما اشرتك معهما يف علة وقوع الراب فيهما –وهي:

الثمنية ،-كالعمالت حملية كانت أو أجنبية؛ ألهنا أمثان فيشرتط لصحة شراء بعضها جبنسه كالرايل
السعودي ابلرايل السعودي التماثل والتقابض ،ويشرتط لصحة شراء بعضها بغري جنسه كالرايل

السعودي ابجلنيه املصري التقابض فقط ،وكذلك يشرتط التقابض يف شراء الذهب أو الفضة ابلعملة.
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وإن كان االتفاق مبجرد وعد ابلبيع أو الشراء ،فالوعد ال يعد عقداً ،فال يقع به بيع ،وال شراء ،وال

يلزم أحدمها بذلك ،ولكل منهما إذا عزم على الشراء ،أو البيع يف املستقبل حق املفاوضة يف تغيري
السعر عن االتفاق السابق أو تركها.
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حتويل النقود مع صرفها

اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1423/4/20
السؤال

هل جيوز حتويل النقود بّي شخصّي يف بلدين خمتلفّي ،حبيث يتم تسليمها لشخص أو جهة رمسية -

بنك -بعملة البلد األول مث تسلمها يف البلد الثاين بعملة هذا البلد وبسعر التصريف يف يوم
االستالم؟ علماً أنه ال يوجد طريقة أخرى لتبادل النقود بّي هذين الشخصّي ،ما الشروط الشرعية يف

ذلك؟ أو ما الطريقة الشرعية لتبادل النقود يف أسوأ الظروف؟
اجلواب

جيوز ذلك بشرط احللول والتقابض يف جملس العقد؛ ألهنا عملية مصارفة بّي عملتّي ،والقبض يكون

حقيقياً بقبض العملتّي من الطرفّي ،وميكن أن يكون حكمياً بقبض أحد الطرفّي إيصاالً أو شيكاً
ابملبلغ مع قدرته على التصرف يف املبلغ ،أو قدرة وكيله أو من ُح ّول له املبلغ يف البلد اآلخر،

والشيك يقوم مقام القبض احلقيقي عند أكثر العلماء والباحثّي ،وهذا هو الراجح -إن شاء هللا

تعاىل ،-وهو كذلك رأي جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ،وهللا
أعلم.
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بيع الرايل ابلدينار نسيئة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1423/5/3
السؤال

يل صديق مقيم ابململكة ،ويشرتي من اإلخوة السودانيّي الرايل السعودي ابلدينار السوداين ،ويتم
االتفاق على السعر بينهما ،ولكن التسليم يكون عن طريقي يف السودان بواسطة أحد أقرابء البائع

أيضاً يف السودان ابلدينار ،فما حكم ذلك؟

وهل الرايل والدينار يدخالن حتت مسمى (إذا اختلف البيعان أو الصنفان) ؟

ملحوظة :هذا الفعل شائع جداً عندان يف السودان مع اإلخوة املقيمّي يف اململكة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
اجلواب :أن بيع أو شراء الرايل السعودي ابلدينار السوداين أو العكس جائز شرعاً بشرط القبض يف
جملس العقد؛ ملا صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة

 ...مثالً مبثل يداً بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرىب  ...فإذا اختلفت األشياء فبيعوا كيف شئتم إذا

وبناء على هذا فإن ما جاء ابلسؤال ال
كان يداً بيد" البخاري ( )2176ومسلم ( ، )1587هذا ً
جيوز؛ ألنه مل يتم القبض يف جملس العقد ،حيث يتم الدفع يف السودان ال يف جملس العقد.

والطريقة اجلائزة السليمة هي :أن جيعل املشرتي له وكيالً يف السعودية لديه داننري سودانية يشرتي إن
شاء رايالت سعودية ويتم القبض يف جملس العقد فهذا جائز ،ومثله لو اشرتى ابلرايالت السعودية

دوالرات أمريكية ،أو جنيهات مصرية ،أو أي عملة أخرى فيجوز التفاضل بشرط القبض يف جملس
العقد ،وهللا أعلم.
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التعامل يف السوق السوداء
اجمليب د .إبراهيم البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1423/6/17هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

الشيخ الفاضل جزاك هللا خرياً ونفع بعلمك مجيع املسلمّي .سؤايل اي شيخ هو:

ما حكم التعامل مع السوق السوداء من الناحية املادية ،أي :تبديل العملة من جتار السوق السوداء

خارج البنوك احلكومية ،علماً أن البلد غري مطبق للشريعة اإلسالمية ،ويفرض علينا ضرائب ومجارك
دون وجه حق ،أرجو اي فضيلة الشيخ االهتمام هبذا السؤال واإلجابة عليه؛ ألين أسعى من خالله

فقط لرضا هللا والبعد عن الشبهات ،وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
أخي الكرمي وفقين هللا وإايك وسائر أمة حممد إىل صراط هللا املستقيم ،الذي يظهر يل -وهللا أعلم-

أنه ال جيوز خمالفة ويل األمر فيما يرى فيه مصلحة وإن جار وظلم ،إال فيما خالف فيه خمالفة واضحة
لنص شرعي صريح الداللة بال أتويل ،فال يتابع فيه خبصوصه فقط ،وجيب السمع والطاعة -فيما

عداه -ولو وجدت منه خمالفات شرعية وكبائر ،فاألمر يتعلق أبصل من أصول الدين وهو وجوب
السمع والطاعة ولو خالف حىت نرى كفراً بواحاً عندان فيه من هللا برهان عند السؤال ،مث إن األمر

متعلق حبقوق األمة عامة ،وحفظها من أهم مقاصد الشرع ،فإن حفظ الدين والنفس واملال والعرض
والعقل عليها مدار أحكام الشريعة ،وترك حتكيم الشريعة جاء على درجات :ظلم وفسق وكفر كما

جاء يف كتاب هللا  -عز وجل ،-وفقنا هللا وإايك هلداه وثبتنا عليه ،ووفقنا للكسب احلالل ،وهدى

هللا والة األمة ملا فيه صالح الدنيا واآلخرة ،إنه مسيع جميب وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعّي.
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جتارة العمالت
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1424/2/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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فضيلة الشيخ :أان أاتجر ابلعمالت عن طريق وسيط لشركه أجنبية ،وهذا نظام التداول عن طريق
الشركة ،ومن خالل نظام الوسيط :تفتح حساابً لدى الشركة حبد أدىن حتدده الشركة ،فلنقل 2000
دوالر مثالً ،تدخل هبذا احلساب السوق وتشرتي وتبيع بعقد قيمته مئة ألف دوالر ،وذلك بتسهيل
من الشركة ،ورمبا تكون أنت ال متلك سوى  2000دوالر أو أقل ،ولكن إبقراض وتسهيل من

الشركة تدخل هذه القيمة الكبرية مقابل أتمّي يكون لديك ابحلساب لدى الشركة ،فالشركة ال

تتحمل اخلسارة وال أتخذ من الربح ،وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد  -سواء بربح أو خسارة -
تنتهي العملية وأتخذ الشركة عمولة تداول ،والفارق بّي سعر البيع والشراء اليت حتددها الشركة

تسجل العملية حبسابك يف احلال ،بل
كأجور للتداول ويف كل احلاالت  -سواء البيع أو الشراء ّ -
وترى العقد املفتوح أمامك وهو أيخذ اخلسارة أو يعطي الربح ،وبدقة من حسابك يف احلال وعند

إغالق العقد كذلك تسجل العملية حبسابك يف احلال دون أتخري ،عالوة على ذلك فهو يتم إزالة أي

عالقة للحساب ابلفوائد البنكية  -سواء املقبوضة أو املدفوعة  -تدخل الفائدة ابلنسبة للتعامالت
األخرى :فيما لو قام املتداول بتبييت العقد إىل اليوم التايل فإنه هنا عليه دفع فائدة القرض ،أو أيخذ

فائدة اإلقراض ،ويتم إما إضافة أو طرح فرق الفائدة من حساب العميل ،وهذا مستبعد مع الشركة

اليت أتعامل معها ،هذا كالم عام ،صحيح أهنم استبعدوا الفوائد ،ولكن هناك تفاصيل ال تذكر عند

سؤال املشايخ عن هذا السوق اجملهول :الشراء والبيع يتمان عن طريق بنك التصفية مبعىن أن الشركة

األجنبية تتعامل مع بنك تصفية ،وتضع به رصيداً حلظة الشراء أو البيع ،وتتم تصفية الصفقة عن

طريق البنك ،ولكن أنت كمتداول مبجرد ضغطك على زر الشراء أو البيع تتم العملية يف أقل من
 30اثنية وخيصم منك يف احلال التأمّي ،ولك أن تبيع حىت لو بعد دقيقه أو ٍ
ثوان .ولكن املالحظ اي
شيخ  -حفظك هللا
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اء ويقولون مل
 أن التداول إلكرتوين والسوق يعمل  24ساعة ،ومل حيصل مرة أن طلبت بيعاً أو شر ًحنصل ابيعاً أو شارايً بل بعد 30اثنية تتم العملية ،وملا سألت الشركة يقولون إن هذا سوق التعامل
ِّ

اليومي ،به أكثر من ترليون من الدوالرات ،وهذه عمالت دول ،والسوق خليط من املضاربّي
حتصل شارايً أو ابيعاً كذلك لو أردت البيع بعد ٍ
ثوان من فتح العقد
والبنوك والصرافة ،فمستحيل أال ِّ

جتد أن التأمّي رجع ووضع يف حسابك يف اللحظة نفسها الربح أو اخلسارة ،هل يف هذه العملية حتقق
شرط التقابض كيف شريت وبعت يف ٍ
ثوان نعم حنن يف زمن السرعة وأكثر البورصات اليوم تتم

إلكرتونياً ولكن هللا رزقنا العقل فهل يعقل أن تشرتي وتذهب الصفقة لبنك التصفية ،وتبيع بعد ذلك
عن طريق بنك التصفية ،وكل هذا يف ٍ
ثوان؟ علما أنك ال تعلم من الشاري منك أو البائع لك ،كل
هذه املسألة عن طريق بنك التصفية ،أفتوان مأجورين؛ ألن كل شركات التجارة يف العمالت هبذا
النظام ،حىت اليت ال تتعامل إلكرتونياً وتعاملها عن طريق التلكس أو اهلاتف تتم ابلعملية نفسها ،وهذا

من واقع جتربة ولكم الشكر.
اجلواب

متاجرتك ابلعمالت كوسيط مع شركة أجنبية ،وما ذكرته شرحاً يف سؤالك يتعّي عليك أن تتمعن يف
جوايب لك فأقول:
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إقراض الشركة لك مبلغاً من املال  -كبرياً أو صغرياً  -مقابل أن تفتح عندها حساابً وأن تؤمن

عندها ما يضمن هلا حقها لو حلقتك خسارة ،هذا العمل حرام ال جيوز التعامل به بّي الطرفّي ألنه

جر نفعاً فهو راب" ولو مل يلحق الشركة ربح أو خسارة
جر نفعا .والقاعدة الشرعية "كل قرض ّ
قرض ّ

من العملية املنفذة ابمسك أو فائدة بنكية (راب) مدفوعة أو مقبوضة على احلساب .وهذا الراب هو راب

الفضل ،أما إذا قامت الشركة أبخذ فائدة  -بطرح أو إضافة إىل حساب العميل  -مقابل تبييت

العقد (أتجيله) إىل اليوم التايل ،ليوم التداول فهذا العمل حرام ال جيوز فهو راب النسيئة ،وكون هذه

الشركة تتعامل مع بنك يقوم ابلتصفية لعمليات التداول مع العمالء والوسطاء ال دخل له يف التحرمي
يف هذا العقد؛ ألن عقدك كوسيط جتاري هو مع الشركة ال مع البنك ،وال يلزم يف البيع أن تعرف

عّي البائع أو املشرتي ،إمنا يشرتط فيها أن يكوان جائزين للتصرف فقط ،وكون عملية البيع أو
الشراء تتم بسرعة خالل ٍ
ثوان أو دقائق معدودة ،ال يؤثر على العقد صحة أو لزوماً  -إذا توفرت

أركان البيع وشروطه ،حيث إن قبض السلعة خيتلف حسب العرف والعادة ،فإذا كان مبجرد ضغطة
زر يف جهاز اإلنرتنت يتحول املبلغ من حسابك أو إليه ٍ
بثوان معدودة ،فقد مت البيع ومت قبض الثمن

أو السلعة (العملة)  ،ونظراً للتطور السريع يف التقنية اليوم ،فمن الطبيعي أن تتطور وسائل البيوع تبعاً
لذلك ،واخلالصة :أن عمل مثل هذه الشركة حرام؛ الشتماله على نوعي الراب (الفضل والنسيئة) ،
ومعاملتك معها فيها راب الفضل  -ال حمالة  -فعليك اجتناهبا وإذا أردت املتاجرة يف مثل هذا العمل

ليكن مبالك اخلاص أو خذ من غريك ماالً مشاركة تضارب به ،وتتفقان على نسبة الربح بينكما .وفقنا
هللا وإايك مبا علمنا وأغناان حبالله عن حرامه.
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صرف العملة مع الزايدة

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1423/1/18

السؤال

إذا صرفت عملة سعودية ابلدوالرات -مثالً -مث حولتها إىل جنيهات مصرية حبيث يكون املبلغ قد
زاد ،وأان أريد هذه الزايدة ،فهل هذا جائز؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :أن ما ذكرته يف سؤالك جائز الختالف العملة ،لكن بشرط القبض قبل التفرق؛ لقول النيب
-صلى هللا عليه وسلم ":-فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم

( )1587وغريه .وهللا أعلم.
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حكم املضاربة ابلعمالت
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1423/2/9

السؤال

ما حكم املضاربة ابلعمالت ،وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مايل (مع أحد البنوك العاملية)

 ،ومن مث ممارسة البيع والشراء واملضاربة على العمالت ،وذلك ابحلصول على هامش من البنك،
ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟
اجلواب

املضاربة ابلعمالت إن كان مقصودها هو االستثمار من خالل بيع وشراء العمالت واحلصول على
فارق السعر بّي العمليتّي ،فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند احتاد اجلنس كصرف دينار بدينار ،مها :املماثلة واملناجزة،
واملراد ابملماثلة :عدم الزايدة ،واملراد ابملناجزة :قبض العوضّي فوراً دون أتخري.

وعند اختالف اجلنس كصرف دينار بدوالر يشرتط شرط واحد ،هو :املناجزة ،يعين :االستالم

والتسليم فوراً -كما تقدم.-

والصرف عند لزوم شروطه ال مانع منه ،لكن إذا كانت هذه املعاملة تتم عن طريق بنوك عاملية تقوم

على الراب فإنه مينع التعامل معها نظراً للراب.

أما الوسيط املايل بّي املستثمر والبنك -على فرض أن البنك ال يتعامل ابلراب.-

فإنه وكيل عن املستثمر ،فإذا طالب أبجر على وكالته فال مانع منه ،لكنه ليس مضارابً يستحق رحباً
من املضاربة.
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وسيط لبيع وشراء الدوالر
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

أريد أن أستفيت فضيلتكم يف أمر وهو :إذا تسىن يل أن أكون وسيطاً بّي شخص يريد أن يشرتي

مبلغاً من الدوالر ،وشخص يريد أن يبيع مبلغاً من الدوالر ،وميكن أن أحقق رحباً من هذا التعامل،
فهل هذا حالل أم حرام؟ مع العلم أنين ال أحرتف هذه املعامالت وال عالقة يل ابلسوق السوداء،
وإهنا جمرد صدفة؛ ألنين أعمل يف شركة يتم إعطاء جزء من املرتب ابلدوالر ،وتتوفر أمامي عروض

شهرية من هذا القبيل ،فهل أقبل أن أكون وسيطاً؟ وأعترب هذا رزقاً حالالً أم ال؟ وإذا قبلت وتكرر
حدوثه كل شهر هل هذا من قبيل جتارة األموال؟ مع العلم أهنا ليست مبالغ كبرية فهي ال تتعدى

مثالً 1000دوالر شهرايً ،فهل هذا يضر ابقتصاد البلد ومبكانة عملتها؟
وشكراً أفادكم هللا كل خري.

اجلواب
احلمد هلل وحده  -والصالة والسالم  -على من ال نيب بعده ،وبعد:
الوساطة يف جمال العملة وشرائها ال تصح إال إذا كان الوسيط يقبض العملة املراد شراؤها ويسلم

العملة األخرى املراد بيعها فوراً دون أتخري ،ألن تبادل العمالت املختلفة خيضع ألحكام الصرف اليت

نص عليها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا

كان يداً بيد" رواه مسلم ( )1587من حديث عبادة بن الصامت -رضي هللا عنه.-ومعىن يداً بيد
أي :أن يكون التسليم واالستالم فوراً يف جملس العقد.
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هذا هو األصل املقرر شرعاً ،أما من الناحية النظامية اليت يقررها ويل األمر ،فيجب على السائلة أن

تتحرى بنفسها أن هذا التعامل غري ممنوع ،كما جيب أن تتأكد من سالمة العملية ،ألن البيع والشراء
يف هذا اجملال إذا كان خارج اإلطار النظامي فقد يوقع املرء يف إشكاالت من انحية ترويج عمالت

مزورة ،أو غسيل أموال ،أو غريها من احملاذير احملتملة ،فإذا سلمت املعاملة من هذه احملاذير ،وكانت

وفق أحكام الصرف الشرعية فهي جائزة ،ال حرج فيها ،والربح منها مشروع ،وهللا أعلم.
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رفع السعر عند إصدار الشيكات

اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

أعمل اآلن يف مؤسسة جتارية مصرفية ،وهذه املؤسسة تقوم بعدة نشاطات منها :تبديل العملة

النقدية ،وإصدار شيكات وحواالت للخارج والداخل ،ويوجد هبا أيضا حساابت جارية واستثمارية،
مع العلم أن معظم عملها هو يف العمالت ،فعند إصدار شيك يتم احتساب سعر ٍ
عال للعملة ،وعند
إلغاء الشيك ،أو صرفه يتم بسعر منخفض ،هذا جبانب عمولة إصدار الشيك أو احلوالة ،فما احلكم
يف هذا؟ ومن انحية أخرى يوجد هبا حساابت تسمى توفري إسالمي يكون عليها عائد شهري ،ويف

العادة تكون تلك النسبة اثبتة ،وقد تكون خمتلفة قليالً عن األشهر السابقة ،وأيضا هذا الشيء

منطبق على بقية احلساابت االستثمارية هبا ،وألننا مطالبون بفتح حساابت حناول إقناع العمالء أبن
هذه احلساابت خالية من الراب ،وذلك بعدم حتديد نسبة معينة وإبمكانية سحب املبلغ أو جزء منه يف

خالل ثالثة أايم ،فأرجو إفاديت يف ذلك .كما أننا نقوم أيضاً بصرف شيكات الرواتب احلكومية قبل
موعد صرفها لبعض اجلهات احلكومية ،مبقابل تقريبا  %1.5أفتوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فقد ذكر السائل جمموعة من األسئلة ،وسأذكر اإلجابة خمتصرة على ما ذكر:
( )1من املعلوم أن بيع العمالت النقدية (الورقية واملعدنية) جائز ،بشرط التقابض ما دامت من

صنفّي خمتلفّي ،فإن كان عملكم كذلك فال أبس ،وال يصح بيعه مع عدم التسليم أو التسلم من أي

طرف.
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( )2أما إذا كان أحد العملتّي قيد بنكي ،فيشرتط توفر العملة يف البنك ،وال يكفي القيد املصريف،

وإن كان أكثر عمل الناس على عدم ذلك ،حىت يف البنوك اإلسالمية ،وهذه مسألة شائكة حتتاج نظراً
فقهيًّا موسعاً ،وهللا املستعان.

( )3إصدار الشيك مقابل رسم غري مبالغ فيه أمر جائز إن شاء هللا؛ ألنه مقابل اخلدمة.

( )4شراء الشيك واحلوالة وبيعه بسعر خمتلف عن املبلغ االمسي املرصود فيه أجازه كثري من
املعاصرين إذا كان بّي عملتّي خمتلفتّي ،ولعله جيوز ألنه من اخلدمة املصرفية اجلائزة.

( )5حساابت التوفري اإلسالمي إذا كانت جمازة من هيئة شرعية معتربة ،فال أبس هبا ،وال يصح
التغرير ابلناس يف ذلك ،أما كون العائد اثبتاً ،فإن كان املقصود كونه نسبة مئوية من الربح فال أبس
بذلك ،وإن كان املقصود ضمان الربح فال يصح ،وال يصح ضمان رأس املال أيضاً ،وأما قدرة

العميل على سحب املبلغ خالل مدة يسرية ،فهذا راجع إىل نوع االستثمار؛ فقد يصح يف نوع وال

يصح يف نوع آخر.

( )6أما صرف الرواتب احلكومية قبل موعدها فهذه صورة من صور التعامل الربوي ،حيث يقوم
البنك (املؤسسة) بشراء الشيكات املصدرة ابلرايل برايالت أقل من القيمة املرصودة عليها ،وهذا ال
يصح.

( )7ال أنصحك برتك العمل؛ بل قم ابإلصالح ما استطعت يف موقعك ،وانصح املسؤولّي صغاراً

وكباراً ،فإن رأيت لعملك ونصحك مثرات يف املستقبل فاستمر عليها ،وإال فاحبث عن عمل آخر
أثناء عملك مث انتقل إليه على بركة هللا.
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املتاجرة يف صرف العمالت األجنبية
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

هناك شركات تعمل يف جتارة صرف العمالت األجنبية ،فيأخذون بعض املال من حساب الشخص،
(جيب فتح حساب مصريف للشخص)  ،مث يتاجرون يف السوق الدويل ،وعندما حيصلون على الربح

يدفعون مبلغاً ألصحاب احلساابت إبحدى طريقتّي:

أ %4 .نسبة اثبتة كل شهر بدون خسارة.

ب .من  5إىل  %10كل شهر معرضة للخسارة ،وخسارة شهر واحد (هذا يعتمد على خسارة

الشركة) .

يف الطريقة األوىل ليس هناك خسارة على صاحب احلساب ،والشركة تدفع اخلسارة كاملة ،ولكن يف

الطريقة الثانية يتعرض صاحب احلساب ملا تتعرض له الشركة ،ويدفع خسارة بقيمة  %5يف ذلك
الشهر .هل حيل التعامل يف مثل هذا النوع من االستثمار؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن املشاركة مع هذه الشركة وفقاً للطريقة األوىل ال تصح؛ ألهنم يعطون نسبة اثبتة من املبلغ

املستثمر دون أن يتحمل املستثمر خسارة ،وهذه حقيقة القرض بفائدة ربوية ،فما يقدمه الشخص
للشركة ليس من قبيل املشاركة معهم؛ بل هو قرض بفائدة ربوية مقدارها .%4

أما الطريقة الثانية فهي غري واضحة يل ،ويالحظ أنه إن كانت الشركة ال تراعي يف تعاملها يف الصرف

وبيع وشراء العمالت األجنبية الضوابط الشرعية للصرف ،من حيث احللول والتقابض فال يصح

املشاركة معهم ،بغض النظر عن طريقة توزيع الربح واخلسارة؛ ألن النشاط يف هذه احلالة مل يعد
نشاطاً مشروعاً ،بل تض همن التعامل ابلراب .وهللا أعلم.
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تداول العمالت على الشبكة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

ما حكم تداول العمالت؟ هناك موقع يف اإلنرتنت يستطيع املشرتكون عن طريقه تداول العمالت،

وذلك إبيداع مبلغ مايل يرتاوح بّي  300دوالر أمريكي وحىت 50000دوالر أمريكي ،وتقوم إبيداع
ذلك املبلغ عن طريق أي بنك حلساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم إبيداع ذلك املبلغ يف
حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها وإعطاء املشرتك الرقم السري واسم املستخدم ليقوم

بعملية التداول هو بنفسه ،وتلك العملية هي نفس عملية تداول األسهم .فما احلكم يف التداول يف

العمالت عن طريق تلك الشركة أرجو اإلفادة مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصبحه ومن وااله ،وبعد:
خيضع تداول العمالت ألحكام الصرف الثابتة بقوله صلى هللا عليه وسلم" :يداً بيد ،مثالً مبثل سواء،
فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم ( )1587من حديث

عبادة بن الصامت  -رضي هللا عنه  .-فبيع عملة بعملة أخرى يشرتط فيه أن يكون يداً بيد ،أي أن

يتم القبض فوراً عند التعاقد دون أتخري.

وتبادل العمالت يف األسواق الدولية وأسواق الصرف األجنيب ،مبا فيها اليت أشار إليها األخ السائل،

تكتنفها حماذير ،منها:

 .1إن التقابض (أو التسوية  )settlementال يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد ملدة يومّي،

وهذا خيالف أحكام الصرف .وقد يغتفر هذا احملذور يف حاالت التجارة الدولية حيث ال يوجد بديل

آخر للتجار لصرف العمالت إال مع أتخري التسوية .لكن املتاجرة ابلعمالت ال حتقق من املصاحل
احلقيقية ما ميكن معه اغتفار هذا احملذور ،إذ هي مضارابت هبدف الربح دون حتقيق قيمة مضافة.
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 .2إن املتاجرة يف العمالت بنظام اهلامش ( )marginالذي أشار إليه األخ يتضمن اقرتاض
العميل للفرق بّي املبلغ الذي أودعه وبّي احلد األدىن املطلوب .فاحلد األدىن يف احلساب العادي هو
مائة ألف دوالر ،فإذا أودع العميل ألف دوالر ،فإنه يقرتض الباقي وهو تسعة وتسعّي ألف دوالر.

وهذا التعامل يتضمن نوعّي من احملذور:

(أ) إن املصرف أو السمسار ال يقدم القرض جماانً ،بل يربح من خالل فوائد على احلساب ومن

خالل عموالت البيع والشراء اليت تنفذ عن طريقه.

وإذا فرض أنه مل يكن هناك فوائد ،تبقى العموالت حمل شبهة ألهنا مشروطة يف القرض فتكون من

ابب سلف وبيع.

(ب) إن السمسار يقدم القرض ابلدوالر لتمويل شراء عمالت أجنبية ،وهو ال يسلم الدوالرات
للعميل بل يودعها يف حسابه لديه بشرط أن يشرتي هبا عمالت أخرى ،فيكون على أحسن األحوال

كما لو ابعه العملة األجنبية بدوالرات مؤجلة ،وهذا أيضاً ينايف شرط التقابض يف الصرف.

واحلاصل أن احملذور يف تبادل العمالت الدولية يرد من جهتّي :من جهة أتخري التسوية ومن جهة

التعامل ابهلامش .وهللا أعلم.
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بيع العمالت عرب االنرتنت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

ما حكم تداول العمالت عرب "االنرتنت"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
التعامل يف بيع وشراء العمالت الدولية يكتنفه حمذوران:

 .1أتخر القبض أو التسوية ( )settlementملدة يومّي عن اتريخ العقد ،وهذا خيالف شرط
التقابض اجملمع عليه والذي نص عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله":يداً بيد" رواه البخاري
( ، )2061ومسلم ( . )1589وقد يغتفر التأخري فيما يتعلق ابلتجارة الدولية للسلع احلقيقية،

واليت تستلزم شراء وبيع عمالت أجنبية ،حبكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر .أما املضاربة أو

اجملازفة على فروقات األسعار فال أتخذ نفس الدرجة من الضرورة.

 .2التعامل ابهلامش ( )marginيرد عليه أنه قرض جر نفعاً ،ألن السمسار ال يقرض إال بشرط
أن يتم البيع والشراء من خالله ومقابل عموالت ،وهذا جيعله داخال ضمن النهي النبوي عن بيع

وسلف .كما أن هذا االشرتاط جيعل املعاملة على أحسن األحوال تؤول إىل مبادلة نقد بنقد مع
التأجيل ،وهذا خيالف شرط التقابض.

ولذا فإين أنصح األخ ابلبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات ،وهللا اهلادي إىل سواء

السبيل.
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الصرف نسيئة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

حنن شركة تعمل يف جمال تصدير األمساك إىل اخلارج ،فبعض األحيان حنتاج إىل نقد حملي (رايل ميين)

بسبب أتخري احلواالت من زابئننا ،فنقوم بشراء رايل ميين من البنك أو الصراف بسعر الدوالر ،حبيث

يكون أنقص من سعر اليوم يف السوق بـ  %2.5ويتم بذلك عقد مكتوب بّي الشركة والبنك أو

الصراف ،ويتم التسديد ابلدوالر خالل ثالثة أشهر بعد إبرام العقد يف كل شهر ثلث املبلغ املوقع
ّ
عليه ،كل ذلك بعد وجود ضمان للشركة لدى البنك يسمح للشركة بشراء الرايل املطلوب من

البنك ،وقد مسعنا من بعض الناس أن الشيخ ابن عثيمّي أفىت جبواز ذلك ،هل صحيح ذلك؟ .أفتوان؛

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

اي أخي -وفقك هللا -ما ذكرته من مسألة هي صرف رايل ميين بدوالر أمريكي يشرتط لصحتها
التقابض يف احلال بّي الطرفّي.

وهذا الشرط غري متحقق يف الصورة املسؤول عنها ،فال تصح ،الشتماهلا على الراب  -راب النسيئة.-
أما الشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا -فال أعلم عنه قوالً يبيح راب النسيئة .هذا وإين أنصح كل مسلم

أن حيرص على مصلحته األخروية أشد من حرصه على مصلحته الدنيوية ،فإن الدنيا فانية ،واآلخرة

ابقية ،فلنعامل كالّ منهما مبا يناسبه.

وإن من أعظم اإلمث الكسب احلرام ،فهو مينع قبول الدعاء ،ويعرض اجلسد للنار ،فإن كل جسد نبت

من سحت فالنار أوىل به.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد.
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التداول يف بورصة العمالت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .فضيلة الشيخ :أريد أن أاتجر يف سوق العمالت العاملي (بورصة

العمالت)  ،وهذا السوق اجملهول والغامض ال أعلم عنه الكثري ،وعند سؤايل إلحدى الشركات تبّي
يل ما يلي :تقوم الشركة الوسيطة بفتح حساب يل عن طريق بنك عندان متصل ابلسوق املوجود يف

دولة غربية ,وحتدد الشركة الوسيطة املبلغ املسموح به ،مثالً كحد أدىن  25000دوالر ,تدخل هبذا
احلساب بورصة العمالت العاملية املوجودة يف الدولة الغربية ,تشرتي وتبيع أي (تتداول بيع وشراء

اجلنيه اإلسرتليين مقابل الدوالر ،الفرنك السويسري مقابل الدوالر األمريكي  00000اخل) ،

والشراء والبيع يتم ابسم عقد ،وقيمة العقد مائة ألف دوالر ،وذلك بتسهيل وأتمّي من الشركة ,ورمبا

تكون أنت ال متلك سوى  25000دوالر أو أقل ,فالشركة ال تتحمل اخلسارة وال أتخذ من الربح,
وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أو خسارة تنتهي العملية وتسرتجع الشركة التأمّي،

وأتخذ عمولة التداول اليت حتددها الشركة كأجور ,ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر ,وعند الضغط

على زر الشراء أو البيع أو إهناء العقد تتم العملية يف أقل من  30اثنية ،وبدقة يف احلال تدخل
حسابك سواء الربح أو اخلسارة ,ولك أن تشرتى أو تبيع ولو بعد ٍ
ثوان من إهناء العملية السابقة،
علما أبن السوق يعمل  24ساعة ،ومل حيصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء ،ويقولون مل حنصل ابيعاً أو

شارايً ،بل بعد  30اثنية تتم العملية ،وال نعرف من املشرتي أو البائع لك ،هل هذا التداول أو
التعامل به حرام أو شبهة أو راب ال مسح هللا ،أفتوان مأجورين.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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تداول العمالت يف األسواق الدولية يكتنفه حماذير :منها أن تسوية الصفقة ( )settlementال
تتم إال بعد يومّي من التعاقد ،وهذا يعين أتخر التقابض عن وقت املبايعة ،وهذا حمرم شرعاً.
ومنها :أن التسهيل الذي حيصل عليه املستثمر من الوسيط يف حقيقته قرض ،وهذا القرض ليس

جمانياً ،بل هو مقابل العموالت اليت أيخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء .فهو إذن قرض جر

نفعاً ،وهذا راب .وعلى أحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل ،وهذا أيضاً حمرم؛ ملا
فيه من أتخري التقابض احملرم شرعاً .وهللا أعلم.
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بيع وشراء العملة بواسطة اإلنرتنت
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما احلكم يف بيع وشراء العملة على اإلنرتنت.

اجلواب
احلمد هلل والصالة على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األصل يف التعامل ببيع وشراء العمالت عن طريق الوسطاء احلل ابلشروط الشرعية املعتربة .ولكن،

ما جيري يف مثل تلك املواقع ال تنطبق عليه الشروط الشرعية .وهناك صور متعددة لتلك األعمال،

ولكنها ال ختلو من احملرمات يف نظري .وأمجل اإلجابة يف نقاط.

 .1قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع اهلامش ( ، )margin tradingويقوم فيه السمسار
إبقراض العميل -كما ذكر السائل -مبلغا من املال يوازي أضعافا حمددة من املبلغ األساس الذي
وضعه العميل .وهذا حمرم ألن القرض ربوي ،ويشرتط السمسار على العميل أن يتاجر ابلعمالت من
خالله ،فقد استفاد السمسار من جراء القرض ،وهذا حمرم ألنه من القرض الذي جر نفعا.

 .2إذا مل يكن البيع على طريقة اهلامش ،فإن من املعلوم من واقع كثري من املمارسات املعاصرة يف

بيع العمالت أهنا ال تتفق مع الضوابط الشرعية يف القبض .بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاهتا،

بل بيع هلا على املكشوف .وهذا مما ال يصح.
.3إن جعل العمالت جماال للمضاربة أمر فيه ضرر ابلغ لالقتصادايت التابعة للعملة .وما آاثر

االضطراابت يف العمالت احمللية والدولية يف الغالب إال من جراء جعل العمالت جماال للمضاربة .وقد
هنى السلف رمحهم هللا عن جعل العمالت جماال لذلك .ولذلك ال أتردد يف القول بتحرمي املضاربة يف
عمالت البلدان اإلسالمية خاصة الفقرية؛ ملا فيها من الضرر املتعدي على مجيع مسلمي تلك

الداير.
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يف العمل مع السماسرة غري املسلمّي حماذير أخرى ،من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غري
صحيحة من الناحية الفقهية ،وفيها نص على التحاكم إىل احملاكم غري الشرعية .وهللا أعلم وأحكم.
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العمل يف الشركات الوسيطة يف البورصة العاملية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

أان أعمل يف شركة للبورصة العاملية ،وهذه الشركة عبارة عن بيع للعمالت األجنبية؛ كاليورو والذهب

والفضة وغريه ،وطبعاً يتم هذا من خالل الربانمج املوجود على جهاز الكمبيوتر ،ويف هذه العملية

طبعا ربح وخسارة -وال يوجد فيها أي فوائد ،-وأمتىن أن أعرف هل عملي يف هذا اجملال جائز أم
علما أنين قبل أن أبدأ العمل به سألت وقيل يل أبنه جائز ،ولكنين ما زلت
ال؟ ألنين حمتارة جداًً ،
حمتارة ،وأود أن أعرف اإلجابة .وجزاكم هللا عنا كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فبعد التأكد من مقصود السائلة يف العمل ،تبّي أهنا تعمل وسيطة لتنفيذ رغبات املشرتين للعمالت.

وأؤكد هلا أن األصل يف التعامل ببيع وشراء العمالت عن طريق الوسطاء احلل ابلشروط الشرعية

املعتربة .ولكن ،ما جيري يف كثري من الشركات ال تنطبق عليه الشروط الشرعية .وهناك صور متعددة
لتلك األعمال ،ولكنها ال ختلو من احملرمات يف نظري .وأمجل اإلجابة بنقاط.

.1قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع اهلامش ( ، )margin tradingويقوم فيه السمسار
إبقراض العميل مبلغا من املال يوازي أضعافًا حمددة من املبلغ األساس الذي وضعه العميل .وهذا

حمرم؛ ألن القرض ربوي ،ويشرتط السمسار على العميل أن يتاجر ابلعمالت من خالله ،فقد استفاد
نفعا.
السمسار من جراء القرض ،وهذا حمرم؛ ألنه من القرض الذي جر ً
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 .2إذا مل يكن البيع على طريقة اهلامش ،فإن من املعلوم من واقع كثري من املمارسات املعاصرة يف
بيع العمالت أهنا ال تتفق مع الضوابط الشرعية يف القبض .فقد يكون القبض بعد يومي عمل ،وهو
الغالب ،وهو الذي يسمى الفوري ،وهناك قبض بعد يوم عمل ،وال يصحان ،وهناك قبض يف اليوم

نفسه ،وهو الذي جيوز إن شاء هللا تعاىل.

.3أما إن كان أحد العوضّي مؤجالً ،فال يصح؛ ألن العمالت ال يصح أن تشرتى ابألجل .وأشنع

منه بيوع املستقبليات ( )future tradingsيف العمالت ،وتلك يؤجل فيها العوض واملعوض.

.4وهناك عمليات خيارات على العملة ( ، )option tradingsوهي أيضا ال تصح.

.5وهناك عمليات تسوايت على العملة ،أو بيع السواب ( ، )swap tradingsوهي ال تصح
مثل املستقبليات.
كثريا من الشركات والبنوك تبيع ما ال متلك من العمالت على املكشوف.
 .6بل إن من املعلوم أن ً

وهذا مما ال يصح يف العمالت ،ويصح يف السلع بشروط بيع السلم.

 .7أخرياً ،وليس آخر :إن جعل العمالت جماالً للمضاربة أمر فيه ضرر ابلغ لالقتصادايت التابعة

للعملة .وما آاثر االضطراابت يف العمالت احمللية والدولية يف الغالب إال من جراء جعل العمالت
جماال للمضاربة .وقد هنى السلف رمحهم هللا عن جعل العمالت جماال لذلك .ولذلك ال أتردد يف
القول بتحرمي املضاربة يف عمالت البلدان اإلسالمية -خاصة الفقرية -ملا فيها من الضرر املتعدي

على مجيع مسلمي تلك الداير.

.8يف العمل مع السماسرة غري املسلمّي (والشركات املالية األجنبية) حماذير أخرى ،من التوقيع على
اتفاقيات فيها شروط غري صحيحة من الناحية الفقهية ،وفيها نص على التحاكم إىل احملاكم غري
الشرعية.
واخلالصة ،أين ال أرى أن تعمل األخت الكرمية يف ذلك اجملال ،وتبحث عن جمال آخر .ولعل جمال
األسهم أكثر مناسبة من الناحية الشرعية.

وفق هللا اجلميع هلداه ،وجعل العمل يف رضاه ،وهللا أعلم وأحكم.
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جتارة العمالت على اإلنرتنت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

فضيلة الدكتور سامي السويلم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما احلكم يف جتارة العملة على اإلنرتنت يف املواقع ذات التعامالت الفورية ،فبمجرد موافقة العميل

على السعر يتم البيع يف  15اثنية ،وتضاف حلساب العميل فوراً؟
وهل إضافة املبلغ حلساب العميل تغين عن التقابض مع البعد عن استخدام اهلامش (أو املارجن) ،

والتعامل يف حدود الرصيد املودع ابحلساب ،وعدم أخذ فوائد ربوية على املال املودع يف احلساب؟.
وشكراً.
اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ /د .سامي بن إبراهيم السويلم (ابحث يف االقتصاد اإلسالمي) .

اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هناك فرق بّي إجراء البيع والشراء وبّي التسوية ،فإجراء العقد يتم يف ثوان كما أشار األخ الكرمي.
أما التسوية ( ، )settlementفهي تعين دخول املبلغ يف حساب املشرتي ،ودخول العوض يف

حساب البائع ،حبيث ميكن لكل طرف أن يتصرف يف املبلغ ملصلحته اخلاصة ابلسحب وغريه ،وهبذا
يتحقق التقابض بّي الطرفّي.

ال يوجد حىت اآلن يف سوق العمالت الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم يف حلظة إجناز العقد ،بل

يتأخر التقابض ملدة يومّي (ويشار إليه بـ  )T+2أو أكثر .يف بعض احلاالت ميكن للمتعامل اشرتاط
أن تتم التسوية يف نفس اليوم ( )T+0لكن األصل هو التأخر.

وقول األخ :إن املبلغ يضاف حلساب العميل يف ثوان ،رمبا يقصد أن حسابه لدى السمسار يظهر

تنفيذ العقد (البيع أو الشراء)  ،حبيث ميكنه إجراء عملية أخرى .لكن هذا ليس هو التسوية املشار
إليها .وأقرتح أن يتأكد األخ من السمسار عن موعد إمتام التسوية ،ومىت ميكنه أن يتصرف يف املبلغ

ابلسحب وغريه ،وليس جمرد إجراء صفقة أخرى.
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التصارف ابخلصم من احلساب
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
مؤخرا ابلسفر خارج اململكة ،وقبل سفري سألت البنك عن الرسوم اليت أيخذها نظري
لقد قمت ً

السحب النقدي عرب مكائن الصرف اآليل ،واليت أقوم هبا خارج اململكة يف أثناء سفري ،فأفاد البنك

ونظرا
حينها أبنه يقوم أبخذ مبلغ يقارب ً 45
رايال عن كل عملية شراء مهما زادت أو نقصتً ،
الرتفاع املبلغ صرفت النظر عن ذلك ،ولكن بعد وصويل هناك وجدت بعض حمالت الصرافة تقدم
خدمة وهي أن يقوم إبعطائك املبلغ الذي تريده مقابل أن يقوم خبصم مبلغ من حسايب ابستخدام
نقطة البيع يف هذا احملل أي أتعامل معه كأنين اشرتيت منه سلعة معينة ،ولكنها يف احلقيقة مبلغًا معينًا
من عملة البلد ،وأسدد ابخلصم من حسايب عرب هذه البطاقة يف احلال ،فما حكم هذه املصارفة؟ وما
نظرا ألن أحد أصدقائي نصحين وقال إن العملية
احلكم يف هذه احلالة اليت ترددت قبل القيام هبا ً

مشبوهة ،وهو غري مراتح هلا؟ وإذا كانت العملية غري جائزة ما الفرق بينها وبّي عملية السحب من

الصراف اآليل؟ والسالم عليكم ورمحة هللا.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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إذا كان املبلغ النقدي الذي حتصل عليه من عملة مغايرة لعملة احلساب املصريف ،فال حرج من
احتساب رسوم مقابل احلصول على النقد ،سواء من البنك أو من أي جهة أخرى ،ألن اختالف
فورا؛
العملتّي يسمح ابلتفاوت يف املبالغ ما كانت العملية فورية ،مبعىن أن اخلصم يتم من احلساب ً
كيف ِش ْئـتُ ْم إذا كان يَ ًدا بِيَ ٍد".
فت هذه
ُ
يعوا َ
لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :فإذا ا ْختلَ ْ
األصناف فَبِ ُ
أخرجه مسلم ( . )1587أما إذا كان النقد من نفس عملة احلساب املصريف فال جيوز أخذ رسوم
ِ ِِ
اء
إضافية ألن متاثل العملة يقتضي تساوي الكمية مع الفورية ،كما قال عليه السالم" :مثْ ًال مبثْ ٍل َس َو ً
ِ
س َو ٍاء يَ ًدا بِيَ ٍد" .أخرجه مسلم ( . )1587وال فرق يف هذا بّي البنك وغريه .وهللا أعلم.
بَ
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سعر الفائدة يف العملة الورقية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت
التاريخ 1426/02/04هـ

السؤال

هل سعر الفائدة يف العمالت الورقية حرام كالفائدة يف الذهب والفضة؟ فمن املعلوم أن العملة

الورقية نقد فقط خبالف الذهب والفضة فهما سلعتان قبل أن يكوان نقدين ،فكيف جتعلون الفائدة
يف العملة الورقية كالفائدة يف الذهب والفضة؟!
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الفائدة حمرمة؛ ألهنا من الراب الذي نزل القرآن بتحرميه .والقول أبن العمالت الورقية ختتلف عن

الذهب والفضة ال يعين أن احلكم خيتلف .فالفقهاء من مجيع املذاهب جممعون على أن أية زايدة
مشروطة على القرض فهي رابًّ ،أاي كان نوع املادة حمل القرض ،سواء كانت من الذهب أو الفضة أو

النحاس أو احلديد أو القطن أو الورق  ...إخل .فتحرمي الزايدة على القرض ال خيتص بنوع معّي من
األموال ،بل عام لكل أنواع املال مما يكال أو يوزن ،بال خالف بّي الفقهاء (انظر :تفسري آايت

أشكلت ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )668/2 ،
وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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املتاجرة يف سوق العمالت
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/بيع وشراء العمالت

التاريخ 1426/10/11هـ

السؤال

هل املتاجرة يف أسواق العمالت األجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات اآلن ميكنك أن تفتح
عندها حساابً مببلغ ال يقل عن ( )10000رايل ،وهم يديرون لك هذا احلساب ويبيعون ويشرتون

يف العمالت ابلنيابة عنك مع الشركات العاملية يف أسواق العمالت مبقابل  45دوالراً عن كل عملية

جيروهنا ،سواء رحبت أم خسرت.

النقطة املهمة يف املوضوع أنه ميكنك أن تضع حداً للخسارة ،وأهنم يضمنون لك الربح بنسبة كبرية.

فهل هذا العمل صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملتاجرة يف أسواق العمالت األجنبية جائزة إذا كان يتم فيها احللول والتقابض يف جملس العقد أي

يداً بيد ،والقبض احلكمي يلحق ابلقبض احلقيقي ،أي إذا كانت تستخدم الشيكات املضمونة

التحصيل (املصدقة)  ،وإذا كانت هذه الشركة اليت تعمل ابلنيابة عنك تلتزم هبذه الضوابط فال

حرج ،ويكيف أخذهم ملبلغ ( )45دوالراً على أهنا أجرة على العمل.

وأما قولك إهنم يضمنون لك الربح بنسبة كبرية ،فإن كان املقصود به أهنم يقولون إن الغالب على

عملياهتم الربح فهذا ال يؤثر ،وال جيعل العملية ممنوعة شرعاً.
ولكن ينبغي أن تعلم أن املتاجرة يف أسواق العمالت ال يتم االلتزام فيها ابلضوابط الشرعية غالباً.
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شراء الشيكات السياحية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1422/ 6/25

السؤال

ما حكم شراء الشيكات السياحية؟ حيث يقوم البنك أبخذ املال (ابلرايل) املساوي لقيمة العملة

املراد شراؤها ،ابإلضافة إىل أخذ مبالغ إضافية مقابل خدماته اليت يقدمها للعميل؟
اجلواب
 -1الشيكات السياحية:

من اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف والشركات لعمالئها -الذين يرغبون يف السفر دون محل
نقود عادية ميكن أن تتعرض للسرقة والضياع ،وال يرغبون يف زايرة املصارف النتظار احلواالت اليت

ترد من حساابهتم اجلارية يف بلداهنم -إصدار الشيكات السياحية.

ومسيت هذه الشيكات ابلشيكات السياحية رغم أنه ميكن أن يستخدمها غري السائحّي؛ ألن الغالب
يف استخدامها هذا الصنف من املسافرين .وهو أيضاً من ابب تسمية اجلزء وإرادة الكل.

وقد ظهر الشيك السياحي عام 1891م عن طريق شركة (أمريكان إكسربيس) وشركة (توماس كوك)

.

وميكن تعريف الشيكات السياحية أبهنا( :أوامر موقع عليها من احملولّي ابملصارف أو الشركات

املصدرة إىل وكالئها املفوضّي ابلصرف ،لدفع القيمة للمستفيدين خصماً من حساابهتا لدى هؤالء

الوكالء) .

ويوجد على الشيك السياحي مكان يوقع فيه العميل عند استالمه للشيك ،ومكان آخر يوقع فيه

عند قبض قيمته أمام املصرف أو اجلهة اليت تدفع هذه القيمة؛ وذلك للتثبت من صحة التوقيع

مبقارنته مع التوقيع السابق للعميل ،والتأكد من أن الذي يقبض قيمة الشيك هو نفس املستفيد

وتسوى العملية بّي املصارف املشرتكة يف إصدار
الذي استلم الشيك من املصرف الذي أصدرهّ .
الشيك السياحي وتنفيذه بطريق املقاصة بعد الوفاء بقيمته.

 .2تكييفها الشرعي:
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وسيلة إصدار الشيك السياحي هي عملية حتويل مصريف خارجي ،فالعميل يريد حتويل مبلغ معّي من
عملة بالده على أن يتسلمه خارج بالده بعملة البلد الذي يرغب ابلسفر إليها ،فالعملية تنطوي على
عقدي الوكالة والصرف.

أما الوكالة؛ فاملصرف يوكل املصرف املراسل أو اجلهة اليت يعينها كاحملالت التجارية والشركات

السياحية وغريها أبن يدفعوا حلامل الشيك السياحي-أي املستفيد منه -املبلغ احملدد .والوكالة من

العقود اجلائزة ،وجيوز أخذ األجر عليها.

ويدخل الصرف أيضاً يف عملية الشيك السياحي؛ فالعميل يشرتي من املصرف املبلغ الذي حيتاجه

خارج بالده ،أي يشرتي نقداً أجنبياً ،وإذا كان من شروط الصرف التقابض يف جملس العقد ،فيمكن
تصور حدوث التقابض أبن العميل  -طالب النقد األجنيب -يدفع للمصرف قيمة النقد األجنيب

الذي يريد شراءه ،فيقوم املصرف يف جملس العقد بتحرير الشيك وتسليمه للعميل بعد أن يتسلم منه

القيمة املعادلة للنقد األجنيب املطلوب ،وبقبض العميل للشيك السياحي من املصرف يكون التقابض
قد مت يف جملس العقد ،فالعميل قبض بدل الصرف يف اجمللس ،إذ إن الشيك السياحي يقبل يف كثري
من األحيان بدالً عن النقود.

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا كانت القيمة اليت ترد على الشيك السياحي بعملة معينة كـ (الدوالر) أو

(اجلنيه اإلسرتليين) مثالً ،وسافر املستفيد إىل بلد له نقد خمتلف ،حبيث يتعّي عليه صرف قيمة

الشيك بعملة ذلك البلد ،فيجب يف هذه احلالة حتديد سعر الصرف بّي العملة الواردة يف الشيك

السياحي -الدوالر أو اإلسرتليين -وبّي عملة البلد الذي يرغب املستفيد يف الصرف إليه يف جملس
العقد.

وبناء على ما تقدم فقيام املصرف إبصدار الشيكات السياحية جائز شرعاً ،وأخذه عمولة أو أجراً
ً

نظري ذلك جائز أيضاً ،إال أنه ال جيوز أن تباع أبكثر أو أقل من قيمتها اإلمسية إذا كانت العملة اليت
يشرتي هبا العميل ذلك الشيك هي العملة نفسها اليت صدر هبا الشيك .وهللا أعلم.
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بيع الشيكات أبقل من قيمتها
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1423/10/21هـ

السؤال

ابع زيد لعمرو بضاعة واستلم زيد قيمتها شيكات مؤجلة وعند تقدميها كانت بغري رصيد فطالب زيد

عمرا بسداد ما عليه فبدأ مبماطلته ومضى عليها نصف عام وتدهور عمرو مادايً وكثرت ديونه ألكثر
من شخص حىت قيل إنه هرب من البالد وهنا أصبح هذا املبلغ (10000دوالر) يف عداد الدين

اهلالك.

هناك أشخاص يقبلون هذه الشيكات ولكن أبقل من قيمتها (حبيث يدفعون نقدا  7000دوالر

مقابل استالمهم الشيكات اليت قيمتها  )10000ويقومون بتحصيلها بطريقتهم اخلاصة من عمرو أو

يعجزون ،ولكن ليس لزيد أي عالقة ابملوضوع.

ويعترب املبلغ املخصوم (3000دوالر) عمولة أو أتعاب للشخص الذي سيتحصل على هذه املبالغ.
هناك مالحظتان:

( )1إما أن يعترب هذا الفرق  3000خسارة لزيد.
( )2وميكن لزيد أن حيملها لعمرو ألنه لديه شيكات زايدة من مبلغه املستحق من عمرو فما حكم

هذه العمليات ابلتفصيل لكل عملية على حدة؟ مع ذكر األدلة إن تكرمتم وذكر اآلراء املختلفة يف

ذلك وأقواها دليالً ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال جيوز بيع الشيكات اليت متثل ديناً معدوماً أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها ،حسب ما ورد يف

السؤال ،ألمرين:
 )1أنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض ،وهذا راب النسيئة احملرم ابلنص واإلمجاع.
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 )2أنه من بيع الغرر ،ملا فيه من جهالة القدرة على حتصيل الدين من املدين ،فهو نظري بيع البعري
الشارد والعبد اآلبق .وهذا حمرم أيضاً ،ألن املشرتي إن حصل الدين كامالً كان رحباً له وخسارة على

البائع (أو زيد كما ورد يف السؤال)  ،وإن مل حيصلها كان خسارة على املشرتي ورحباً للبائع .فال يربح
أحد الطرفّي إال إذا خسر اآلخر ،وهذا حقيقة القمار وامليسر احملرم ابلنص واإلمجاع.

لكن جيوز لصاحب الشيكات (وهو زيد يف السؤال) أن يتعاقد مع طرف آخر عقد جعالة ،حبيث إذا

استطاع األخري حتصيل الشيكات فله ثلث قيمتها مثالً .والفرق بّي اجلعالة وبّي البيع أن الطرف

حصل الدين من املدين .أما يف البيع فزيد ال عالقة له
اآلخر يف حالة اجلعالة ال يدفع لزيد إال إذا ّ

بذلك ،وخماطرة التحصيل يتحملها املشرتي وحده ،كما أشار لذلك يف السؤال .واجلعالة جائزة بنص

القرآن ،وهو قوله -تعاىل":-وملن جاء به محل بعري وأان به زعيم" [يوسف ، ]72:وهو قول مجهور
أهل العلم ،خالفاً لألحناف ،وهللا تعاىل أعلم.
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ضوابط احلواالت املالية

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1424/8/24هـ
السؤال

أقوم شهراي إبرسال حوالة مالية إىل خطيبيت ،عن طريق بنك خمتص ابحلواالت ،والطريقة هي كاآليت:

يقوم البنك بتسجيل حساب خطيبيت لديه برقم معّي أراجعه فيه كل مرة ،فأقوم بتحديد املبلغ ونوع
العملة ،مثال أقول له (أريد حتويل مبلغ  100دينار)  ،فيقوم البنك إبرسال احلوالة إىل حساب

خطيبيت ،حيث جتد هي يف حساهبا مبلغ ( 100دينار)  ،وأقوم أان بدفع املبلغ ابلرايالت للبنك بسعر

الصرف احلايل للعملة (الدينار) ( 100دينار تقريبا  500رايل)  ،ابإلضافة إىل مبلغ رمزي مقابل
عملية التحويل ( 25رايل تقريبا)  ،فهل هذه العملية شرعية؟!

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
عملية التحويل تتكون من شقّي:

( )1عملية صرف الرايل ابلدينار.
( )2عملية حتويل الداننري من املصرف احمللي إىل املصرف اخلارجي.

وال أبس بكل من هاتّي العمليتّي إذا نفذات على الوجه املشروع .فعملية الصرف يشرتط فيها أن

يكون لدى املصرف الداننري املطلوبة حاضرة ،ويتم قبضها من قبل العميل قبضاً حكمياً من خالل
تفويض البنك بتحويلها.

أما عملية التحويل فهي يف األصل عمل يستحق عليه البنك أجرة ،فال أبس ابملبلغ الذي حيتسبه
املصرف مقابله بناء على ذلك .وهللا أعلم.
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بيع الشيكات أبقل من مثنها

اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1424/9/2هـ
السؤال

رجل لديه شيكات مؤجلة يريد بيعها بسعر أقل من قيمتها ،وابملقابل فإن الذي يشرتيها عليه

حتصيلها بقيمتها احلقيقية .فهل جيوز الشراء والتحصيل هنا؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

هذه املسألة من املعامالت الربوية احمل هرمة ،واملشهورة خبصم األوراق التجارية ،والعالقة هنا ثالثية

األطراف ،وتكييفها الفقهي:

 .1أهنا بيع دين بنقد أقل من جنسه ،وهذا راب ،حيث يشرتط يف النقدين من جنس واحد التماثل

والتقابض ومها غري متوافرين يف هذه املعاملة.

 .2والتكييف اآلخر أهنا من قبيل القرض الذي جير نفعاً حمرماً ،وكال التكييفّي يدل على أن املعاملة
من املعامالت الربوية احملرمة.

وأما لو كانت العالقة ثنائية األطراف بّي الدائن واملدين ،فهي مسألة ضع وتعجل وهي جائزة على

الراجح من قول العلماء ،ولكن املعاملة املسؤول عنها ثالثية ،فاخلاصم طرف اثلث وهذا ال جيوز،
وهللا املوفق.
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شراء الشيكات أبقل من قيمتها

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

السالم عليكم
عندي حمل صغري يف أمريكا ،واحملل الذي جبانيب يعمل يف حتويل الشيكات إىل نقد ،مقابل نسبة
معينة ،وقد حيضر بعض الناس هلذا احملل فيجدونه مغلقاً فيأتون إيل لصرف شيكاهتم ،وقد أيتينا

آخرون بدالً من الذهاب إىل ذلك احملل بسبب قلة النسبة اليت نتقاضاها منهم مقابل صرف الشيك،

وكذلك بسبب التشديد الذي يقوم به احملل املذكور يف التعريف هبوية األشخاص ،وأان أيضاً أقدر
حاجة الناس ،وأحب أن أساعدهم ،وال ميكن أن أساعدهم بدون مقابل لألسباب التالية:

حمدودية النقد يف يدي.
التكلفة اليت أدفعها للبنك عند إيداع الشيك ،حيث يوضع مثل هذا الشيك يف حساب خاص عليه

عمولة صرف.

وجود االحتمال برجوع مثل هذا الشيك؛ لعدم كفاية رصيد مصدر الشيك.

علماً أبنين أتقاضى نسبة من  %2-1على الشيك ،وفقاً ملصداقية الشيك أو صاحب الشيك .هل
عملي هذا جائز؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وآله وصحبه ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال جيوز شراء الشيك بنقد مع خصم نسبة من قيمته؛ ألن هذا بيع للنقد ابلنقد مع التفاضل

والتأخري ،وهو من الراب احملرم شرعاً .كما أنه حيرم من جهة الغرر واجلهالة ،إذ ال يدري املشرتي هل

يصرف الشيك أو ال ،فهو كبيع البعري الشارد الذي ذكره الفقهاء.

()66/9

لكن ميكن لألخ أن يساعد الناس أبن ينوب عنهم يف حتصيل الشيك ،فيأخذ الشيك ويودعه يف

املصرف ،وحيصل منه على النقد مث يسلمه للعميل ،وأيخذ مقابل ذلك عمولة مناسبة .وهذه الصورة

جائزة؛ ألن األخ يتصرف ابعتباره انئباً أو وكيالً عن العميل يف حتصيل الشيك ،وليس مشرتايً له ،فهو
ال يبيع النقد ابلنقد ،بل يبيع عمله ابلنقد ،كما أنه ال يتحمل خماطر صرف الشيك فينتفي الغرر.

وهللا أعلم.
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هل تصح هذه احلوالة املشتملة على الصرف؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/الشيكات واحلوالة البنكية

التاريخ 1426/03/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أرجو إفتائي يف هذه املسألة ،وهي أين عندما أريد حتويل مبلغ إىل تونس أذهب لشخص وأعطيه مثالً

عشرة آالف رايل ،على أن يقبضها أخي داننري يف بلدي وبسعر الصرف يف ذلك اليوم ،فكأين قد

وحولتها داننري ألخي هناك ،فهل تصح هذه الصورة من احلوالة؟
صرفت الرايالت ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا كان تسليم الرايالت يف الرايض واستالم الداننري يف تونس يتم يف احلال ويف نفس اللحظة بواسطة
وكالء للطرفّي ،ومن خالل التنسيق بوسائل االتصال احلديثة كاهلاتف ،فال حرج يف املعاملة؛ ألن هذا
صرف مع التقابض الفوري .وللطرفّي االتفاق على سعر الصرف الذي يرتاضيان عليه.

أما إذا كان التسليم يتأخر عن االستالم ،كأن يتم تسليم الرايالت اليوم ،ويتم تسليم الداننري بعد يوم

أو يومّي ،فال جتوز املعاملة؛ ألهنا صرف مع التأخري ،وهذا خيالف حديث النيب -صلى هللا عليه
وسلم -يف قوله" :يداً بيد" .أخرجه البخاري ( )2061ومسلم (. )1589
وهللا أعلم.
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تسديد الدين بعملة أخرى
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

اقرتضت مبلغ  1000جنيه مصري (ما يساوي  74ديناراً كويتياً يف ذلك الوقت) من أحد اإلخوان
معي يف مصر على أن أردها له يف الكويت ابلدينار بعد عدة أسابيع ،واآلن سعر الصرف تغري

( 65 = 1000دينار) السؤال كم أرجع له ،وهل طريقة االقرتاض هبذا الشكل جائزة؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
ض من أن األلف جنيه جيب أن ترد ابلدينار الكوييت شرط غري صحيح ،ملا فيه
ما اشرتطه عليك املُْق ِر ُ

من الغرر بسبب التقلبات الكبرية يف أسعار العمالت ،بل املستقر يف ذمتك ألف جنيه ،وأما بيع

حال فال بد أن يكون بسعر يومه دفعاً للغرر ،وقد جاء يف ذلك حديث مل
الدين ملن هو عليه بثمن ٍّ
يثبت رفعه عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عند الرتمذي ( ، )1242وأبو داود (، )3354

والنسائي ( ، )4582وابن ماجة ( )2262قال :كنت أبيع اإلبل ابلبقيع ابلداننري وآخذ الدراهم،

وأبيع ابلدراهم وآخذ ابلداننري ،فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال أبس أن أتخذها
بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء" ،فإذا اتفقتما على أن يكون تسديد الدين بعملة غري اليت يف
الذمة كان ذلك بيعاً للدين ملن هو عليه ،ووجب التقابض يف ذلك اجمللس ،فتدفع له من الداننري
الكويتية ما يساوي ألف جنيه يف وقت ذلك االتفاق ،هذا هو املوافق للمقرر يف مذهب األئمة

األربعة يف الفلوس النحاسية إذا تغريت قيمتها عند وفاء القرض ،وهللا تعاىل أعلم.
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ما يدخله الراب من صرف النقود

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نود من فضيلتكم إيضاح هذه املسألة :مسعت من بعض الناس أن هناك بعض املعامالت يف صرف
النقود تدخل يف الراب ،أو إهنا راب صريح ،فسأعطيكم هذا املثال ألوضح املقصود ،مثال رجل معه

 500رايل فذهب لشراء مشاغ ،فعندما اختار أحد األنواع ،قال له البائع إنه ليس لديه صرف،

فذهب هذا الرجل إىل البقالة اجملاورة هلذا احملل ،فصرف ال 500رايل ،فعند الصرف قال صاحب

البقالة إين اآلن معي  400رايل ،خذها واشرتي الشماغ ،وتعال إيل بعد نصف ساعة ،حىت أعطيك
املئة املتبقية.
مثال آخر وهو حيصل دائما عند من يبيعون الذهب ،وهو أن أتيت املرأة لشراء ذهب ،فال يكون مع

إىل بعد نصف ساعة لكي أتخذي الباقي ،هل
البائع صرف ،فيقول هلا اذهيب جتويل يف السوق ،وتعايل ّ
يعترب هذا فيه راب ألن التقابض مل يكن يف نفس الوقت؟

هللا جيزيكم خرياً ،نريد التفصيل يف مسألة صرف النقود.
والسالم عليكم.

اجلواب
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد فقد روى
مسلم يف صحيحه ( ، )1587وغريه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الذهب ابلذهب،

اء بسواء يداً بيد" .احلديث ،فبّي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن
والفضة ابلفضة..مثالً مبثل سو ً
بيع الشيء جبنسه البد فيه من أمرين :األول القبض من الطرفّي يف جملس العقد ،والثاين التساوي،

ويف هناية احلديث قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" -فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يداً بيد" ،هذا ومعلوم أن أكثر املعامالت يف هذا الزمان ابلعمالت الورقية ،وهي بدل

الذهب والفضة ،والبدل له حكم املبدل ،فيكون حكمها حكم الذهب والفضة ،وبناء على هذا فإنه
مثالً عند صرف فئة مخسمائة من هذه الورق ال بد من التقابض بّي الطرفّي يف جملس العقد ،فال
جيوز أن أيخذ البعض ويؤخر البعض الباقي للحديث السابق ،وأيضاً يف املثال اآلخر الذي ذكره

السائل ال جيوز ،كما يف املثال األول للصلة السابقة يف املثال األول ،وهي عدم القبض يف جملس

العقد ،وعلى املشرتية يف هذا املثال أن تؤخر الشراء واالتفاق مع صاحب الذهب حىت يكون لديه
الصرف ،ليتحقق شرط القبض يف جملس العقد ،وهللا أعلم.
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الصرف واحلوالة قبل التقابض
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/25هـ
السؤال

أكثر عمل أهل البلد التجارة بّي سوراي واألردن ،وحتصل صور كثرية حباجة إىل بيان فأرجو أن تفيدوان

مما علمكم هللا.

صورة السؤال :اتجر يستورد البضائع من سوراي ،وحيول للمصنع مثن البضاعة عن طريق وسيط وهو

اتجر عملة ،حيث يقول :لتاجر العملة حول يل مليون لرية سوري ـ مثال ـ هذا اليوم للتاجر يف سوراي،

وسأعطيك مثنها يف الغد أو بعد أسبوع ،أو يتصل هاتفياً به ويقول :حول يل إىل سوراي مبلغاً بقيمة

مخسة آالف دينار أردين.

هل هذا توكيل ابلسداد؟ أم هو تبديل عملة مع النسيئة؟ فقد اختلفت األقاويل بّي الناس ،ونريد أن

نستأنس برأيكم أفادكم هللا .والسالم عليكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:
فإن ما ذكرت يف سؤالك من قول التاجر للمصرف( :حول يل مليون لرية سورية مثالً للتاجر يف

سوراي) أو قوله( :حول يل إىل سوراي مبلغاً بقيمة مخسة آالف دينار أردين مثالً)  .حيتمل وجوهاً
حسب األحوال اآلتية:

احلالة األوىل :أن يكون للتاجر اآلمر حساب لدى املصرف ابلدينار األردين ،ففي هذه احلالة تكون

املعاملة صرفاً ووكالة.

أما وجه كوهنا صرفاً فألن التاجر طلب من املصرف أن يصرف له الدينار األردين لرية سورية.
وأما وجه كوهنا وكالة؛ فألن التاجر وهكل املصرف بتحويل هذا املبلغ بعد الصرف إىل حساب املصنع
يف سوراي.
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ويف هذه احلالة يلزم لصحة الصرف أن يقبض التاجر املبلغ بعد صرفه مباشرة ،إما بتسجيله يف
حسابه لدى املصرف ،أو بقبضه مناولة قبل حتويله إن كان املصرف يف بلده ،وال ميكنه تسجيله يف
حساب لديه أو أمر بتوكيله لطرف اثلث يقوم ابلقبض مناولة نيابة عنه قبل حتويله إن مل يكن املصرف
يف بلده ،وال ميكنه تسجيله يف حساب لديه ،كما يوّكِل الطرف الثالث بتحويل املبلغ عن طريق
املصرف لصاحل املصنع.

احلالة الثانية :أال يكون للتاجر لدى املصرف حساب ،ففي هذه احلالة تكون املعاملة قرضاً ،ووكالة،

أما وجه كوهنا قرضاً فألن املصرف مل يكن متربعاً مبا دفعه ،بل دفعه بنية الرجوع به على التاجر.

وقد يقال إن املعاملة صرف؛ ألن التاجر طلب من املصرف أن حيول له داننري أردنية إىل لرية سورية،

واجلواب :أن هذا صرف غري صحيح لتخلف شرط صحته وهو التقابض يف احلال ،فيؤول قرضاً .ويف
هذه احلالة ال يستحق املصرف الوسيط على التاجر إال مثل ما أقرضه قدراً وجنساً ،فإن كان املصرف
حول للمصنع يف سوراي ألف لرية سورية مثالً ،فإنه ال يستحق على التاجر إال ألف لرية سورية ،وال

حيق للمصرف أن يطالب ابملصارفة ،فيطلب منه أن يرد له بدل اللرية السورية داننري أردنية ،ليقوم
ابملصارفة ،فيستفيد فارق سعر الصرف ،والذي أؤكده هو:

( )1أن الزايدة على القرض راب ،لذا لزم حماذرة الراب ،وما يؤدي إليه يف القرض ،ومن أجل ذلك لزم
أن يرد القرض مبثله قدراً وجنساً.
( )2أن املصارفة جيري فيها الراب ،فيلزم التقابض بّي الطرفّي يف احلال .وهللا أعلم.
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صرف العمالت وأتخري بعض القيمة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/21هـ
السؤال

ذهب رجل إىل صاحب دكان يطلب منه أن يصرف له عشرة داننري إىل داننري أردنية ،فقال له

صاحب الدكان ليس عندي إال مخسة داننري ،إذا أردت خذها اآلن وارجع بعد وقت معّي وخذ

الباقي حىت يصري عندي ،وأخذ الرجل اخلمسة داننري وذهب ،فما هو احلكم الشرعي هلذه املسألة؟
وجزاكم هللا خري اجلزاء عن اإلسالم واملسلمّي ،أرجو عرض سؤايل على أكثر من شيخ.
اجلواب

هذا ال جيوز ،ال بد إذا صرف عملة بعملة (إذا ابدل عملة بعملة)  ،فهذا ال خيلو من أمرين:

األمر األول :أن تتفق العملتان يف اجلنس مثل رايالت سعودية برايالت سعودية ،داننري كويتية بداننري

كويتة ،داننري أردنية بداننري أردنية ،جنيهات مصرية جبنيهات مصرية ،دراهم مغربية بدراهم مغربية،

فهذا إذا احتد يف اجلنس ال بد أن يتوفر شرطان:

الشرط األول :احللول والتقابض أن يكون يداً بيد.
الشرط الثاين :التماثل عشرة بعشرة.

األمر الثاين :هو ما إذا اختلف اجلنس مثالً :داننري كويتية بداننري أردنية فهذا يشرتط شرط واحد

وهو :احللول والتقابض ،فال يشرتط التساوي حىت لو تفاضال ،مثالً عشرة بعشرين عشرة داننري
كويتية بعشرين دينار أردين هذا ال يشرتط فيه التساوي ،وإمنا يشرتط أن يكون يداً بيد.

فعلى هذا فاملعاملة املذكورة حمرمة وال جتوز ،وهي من الراب ،وعقدها ابطل ،وهو من راب النسيئة ،وهللا
أعلم.
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العمل يف شركات حتويل األموال
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/28هـ

السؤال

أود أن أسأل عن العمل يف شركات حتويل األموال؛ هل جيوز أم ال؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

القاعدة املقررة شرعاً هي أن األصل يف املعامالت احلل ما مل يثبت ما يدل على التحرمي .وحتويل

األموال عمل انفع ال حرج فيه إن شاء هللا من حيث املبدأ ،ألن التحويل يتكون من صرف ونقل
للمال ،وكالمها جائز .إمنا على شركة حتويل األموال مراعاة شروط الصرف؛ وهي وجود البدلّي

حاضرين ليتحقق القبض احلكمي ،وهللا أعلم.

()75/9

السمسرة يف بيع وشراء العمالت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/15هـ

السؤال

ما حكم العمل كوسيط (حملل مايل) أقوم ببيع وشراء العمالت األجنبية يف األسواق العاملية ،ويكون

يل نسبة على كل عملية شراء أو بيع؟ حيث تتعامل املؤسسة اليت أعمل هبا مع بنك  nordيف

السويد وهذه املؤسسة موجودة يف األردن ،أساس عملي أنه أييت عميل يريد أن يستثمر فيها فيوضع
املستثمر مبلغ ( )10000دينار يف البنك ،وأقوم أان ابستخدام هذا املبلغ يف شراء وبيع العمالت

بناء على حتليلي املايل ألسعار العمالت ،وآخذ نسبة من عمليات البيع والشراء ويتحمل املستثمر
ً

الربح واخلسارة ،أي :أان آخذ عمولة على عمليات البيع والشراء ،بغض النظر هل حققت الربح أو

مل أحقق الربح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال أبس أن تكون أجرة السمسار أو الوسيط نسبة من عمليات البيع والشراء؛ ألن األجرة جيوز أن
تكون مقطوعة وجيوز أن تكون نسبة من قيمة األصل أو العمل ،لكن جيب أن يكون املستثمر على
علم بطريقة االستثمار اليت يتبعها الوسيط وأن يوافق عليها؛ ألنه هو الذي يتحمل اخلسارة حّي

وقوعها.

كما أنه من الضروري أن تكون عمليات بيع وشراء العمالت فورية وال يتأخر القبض عن الصفقة؛

لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-يداً بيد" البخاري ( )2061ومسلم ( ، )1584وهللا أعلم.
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هل جتوز هذه املصارفة؟!
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /الصرف وبيع العمالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

خايل يسكن يف دولة غربية ،وقد كان يرسل إلينا بعض النقود ابلطريقة التالية :له صاحب يسكن
ِ(جبانِبِنَا) وهلذا الصاحب بيت يف تلك الدولة فيعطي خايل لبيت صاحبه مبلغاً ابلعملة األوربية،

ويعطينا صاحبه مبلغاً بعملتنا يعادل ذاك املبلغ الذي أعطاه خايل لبيت صاحبه ,فما حكم هذه

العملية؟ وإذا كانت حراماً هل أستطيع أن أفتح رصيداً ابلعملة األوربية أضع فيه مبلغاً اثبتاً كرصيد

ّأويل 50 :ون ،حبيث كلما أرسل لنا خايل بعض النقود أسحبها مباشرة ماعدا الرصيد األول ,انواي أن
األويل هو مقابل خدمة النقل أو اإليصال؟ وإذا كان اجلواب بال فأرجو بيان الطريقة
ذلك الرصيد ّ
اجلائزة املشروعة ،وإذا كان اجلواب بنعم فهل أستطيع أن يكون يل رصيد خاص يب وجلديت رصيد

خاص هبا؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

حتويل النقد من بلد إىل بلد عن طريق دفعه لشخص يف مكان ما وقبضه يف مكان آخر ال أبس به

على قول جمموعة من أهل العلم الذين أجازوا ما يعرف ابلسفتجة (وهي أن يقرض الشخص مبلغا يف
مكان ليستوفيه يف مكان آخر فيه مال للمقرتض)  ،هذا إذا كان النقد من جنس واحد ،فيعطي مثال
مائة رايل يف مكة ليستوفيها مائة رايل من مال للمقرتض يف الرايض.
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أما إذا كان النقد من جنسّي خمتلفّي فقد انطوت املعاملة إىل جانب ذلك على صرف بّي النقدين،
ومن املعلوم أنه البد يف صرف النقود بعضها ببعض من احللول والتقابض بّي البدلّي حلديث" :

الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة  " ...احلديث البخاري ( ، )2134ومسلم ( . )1587فهل هناك
حلول وتقابض يف هذه املعاملة وحنوها؟ أما على احلقيقة فال! ألن هناك أجال زمنيا بّي دفع العملة

األوربية وقبض العملة اجلزائرية ،لكن اعترب بعض الفقهاء أنه إن كان للشخص مال موجود حقيقة يف
البلد اآلخر عند عملية املصارفة ومتت املصارفة بسعر يومها فإن ذلك يكون يف قوة املصارفة يدا

بيد ،ومن ذلك اعتبار تسليم الشيك املصدق يف مقام القبض.
واخلالصة أنه إن كان عند الشخص ،الذي أيخذ العملة األوربية يف فرنسا ،ما يقابلها من العملة

اجلزائرية ومتت املصارفة يف فرنسا بسعر يوم قبض العملة األوربية فالقول جبواز املعاملة وارد .وإن أراد

الشخص اخلروج من اخلالف وصرف العملة األوربية بعملة جزائرية يف فرنسا (إن أمكنه ذلك)
وأعطاها لبيت صديقه يف فرنسا ليتم قبضها يف اجلزائر فهذا يف نظري أقرب للجواز وأبعد عن
اخلالف.
أما الشطر الثاين من السؤال فليس واضحا لدي .وهللا أعلم.
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الراب والقرض
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شبهات ألكل الراب

اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة

التاريخ 1425/04/14هـ
السؤال

ما رأي الدين فيمن ال جيد حرجاً يف أكل مال الفائدة العائد من البنوك الربوية ،مربراً ذلك بكون

حرم الراب حىت حيمي الفقري من جشع وطمع الغين ،وحىت يتم التكافل بينهما؟
اإلسالم ّ

اجلواب

وإعطاء وتعاوانً ،ومن ذلك قوله -
دلت النصوص الصرحية من القرآن والسنة على حرمة الراب أخذاً
ً

تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا الراب أضعافاً مضاعفة" [آل عمران ]130:وقوله -تعاىل:-
"اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي" [البقرة. ]279:

والراب الذي ورد يف السؤال هو راب القرض وهو :اشرتاط الزايدة يف رد بدل القرض.

حيث يتفق املقرض -وهو هنا العميل -مع املقرتض -وهو البنك -على أن يقرضه مبلغاً من املال
اء يف ذلك كان االتفاق
-وهو الذي يودعه عنده -مقابل نسبة مئوية حمددة كـ  %6مثالَ ًُ ،وسو ً

صرحياً أو ضمنياً أو كانت الزايدة مببلغ مقطوع أونسبة مئوية حمددة ،أو كان املقرض غنياً أو فقرياً.
أما ادعاء التفريق بّي القرض اإلنتاجي واالستهالكي فيجوز الراب يف األول دون الثاين؛ ألن األول

يقرتض لينتج ويستثمر -كما هو الشأن يف البنك -ومن مثه جيوز أخذ الراب عليه فإن هذا غري صحيح

ملا يلي:

-1عموم النصوص القرآنية واألحاديث النبوية احملرمة للراب من دون تفريق بّي نوع وآخر.
-2أن العباس بن عبد املطلب عم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ورضي عنه -كان يقرتض يف
اجلاهلية ألجل استثمار األموال ،فيعطي املقرض نسبة حمددة والباقي له ،ومع ذلك حرمه الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -ووضعه كما ورد يف حديث حجة عام الوداع .فيما رواه مسلم ( )1218من
حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما-
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أما حكم الذي أيكل الراب فإنه فاسق؛ ألنه خالف النصوص الشرعية ،وملا ورد يف الراب من وعيد
آلكله وللمتعاونّي فيه ،منها حديث" :اجتنبوا السبع املوبقات وذكر منها" :وأكل الراب"رواه البخاري

( ، )2767ومسلم ( )89من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وكذلك حديث جابر -رضي هللا
عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -لعن آكل الراب ومؤكله وشاهديه وكاتبه" رواه الرتمذي
( ، )1206وأبو داود ( ، )3333وغريهم من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-

ولذا فإنين أنصح هذا األخ أبن يتوب إىل هللا وينتهي عن أكل الراب ،وال يستدل هبذه الشبهات اليت
دلت النصوص الصرحية على بطالهنا ،وهللا أعلم.
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دفع متبقي األقساط دفعة واحدة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة
التاريخ 1425/1/12هـ

السؤال

اشرتيت سياره ابلتقسيط عن طريق البنك ابسم أحد األصدقاء ،وأان أقوم بدفع األقساط الشهرية،

وتبقى اآلن نصف املدة وأريد أن أدفع كامل املستحقات ،فهل جيوز أن أدفع ابقي املبلغ إىل صديقي
ويتوىل هو تسديد ابقي األقساط؟ مع العلم أن البنك سيلغي الزايدة عن ابقي املدة لصاحلي .وجزاكم
هللا خري اجلزاء.
اجلواب

مثل هذا العمل ال جيوز ملا فيه من بيع الدراهم ابلدراهم مع عدم التقابض ،وهذا هو راب النسيئة.

وهللا أعلم.
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هل هذه أجور خدمة أم فائدة ربوية؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة

التاريخ 1425/11/08هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

عرض علي مشروع جتاري مع أحد خملصي الديون لدى البنوك ،واملشروع كالتايل:
عندما يكون أحد العمالء يف حاجة ألي قرض من أي بنك ،وكان عليه قرض من السابق كمبلغ

وقدره عشرون ألف رايل ،وال يستطيع استالم قرض جديد حىت يقوم بسداد األول ،نقوم حنن

بتسديد املبلغ وتقدمي طلب قرض له وتسهيل معاملته وإهناء مجيع متطلباته والتزاماته يف البنك،
ونتفاوض معه إذا أهنينا معاملته وسددان دينه يكون لنا مبلغ وقدره مخسة آالف رايل مقابل هذه

اخلدمات أو حسب االتفاق بيننا وبينه ،فعندما ينزل القرض حيول املبلغ املتفق عليه مقابل اخلدمة مع

تسديد الدين الذي قمنا بسداده على حساب خاص لنا يف البنك ويستلم هو املبلغ املتبقي من
القرض اجلديد الذي قمنا له بتسهيله حتت االتفاق ورضى الطرفّي ،فنحن يف املختصر قد سددان

عشرين ألف رايل ،واستلمنا مبلغ وقدره مخسة وعشرون رايالً ،هل هذه العملية عملية ربوية أم أهنا

خريا،
حتسب عليه كأتعاب وتسهيل معاملته كما أخربين خملص الديون؟ أرجو اإلفادة ،وجزاكم هللا ً
حيث إن لدي شكوًكا يف هذا األمر.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فهذه املعاملة حمرمة الشتماهلا على عدد من احملاذير الشرعية ،ومنها:
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 -1القرض بفائدة ،حيث إن الدائن (وهو الذي مسيته خملص الدين) يقرض املدين ماالً ويشرتط

أتعااب أو أجور ختليص وحنو ذلك؛ ألن
عليه رده أبكثر منه ،وهذا هو الراب ،وال يصح تسمية ذلك ً

اخلدمة اليت يقدمها الوسيط يف حقيقة األمر هي خدمة اإلقراض وسداد الدين عنه ،وهذه اخلدمة ال

جيوز االسرتابح فيها ،خبالف ما لو كانت اخلدمة املقدمة غري مرتبطة ابلتسديد عنه (أي ال قرض
ٍ
عندئذ أخذ األجر.
فيها) فيصح
 -2قلب الدين على املدين ،فهذا التصرف حيلة لزايدة مدة السداد على املدين ويف املقابل تزداد
قيمة الدين ،فبعد أن كانت ذمته مشغولة بعشرين ألف رايل حتل يف شهرين مثالً ،أصبحت ذمته

مشغولة مببلغ أكثر وملدة أطول ،لنفس الدائن األول ،وهو أمر حمرم ،ويشابه الراب الذي كان يتعامل
به العرب يف اجلاهلية حيث يكون الدين على الرجل فيقول له الدائنِ :ز ْدين أ ِ
ُنظ ْر َك .أي زدين يف قيمة

الدين وأعطيك مهلة أكثر ،ولو أتملت لوجدت أنه ال فرق بّي املعاملة اليت ذكرهتا ومسألة "زدين
أنظرك" سوى أن العرب يف اجلاهلية كانوا أيتون األمر صراحة ،بينما يف هذه املعاملة أدخل طرف

اثلث (الوسيط) حيلة ،وقد جاء عنه عليه الصالة والسالم النهي عن احليل فقال" :ال تَـ ْرتَ ِكبُوا َما
تحلُّوا َحمَا ِرم ِ
اليهود فتَس ِ
ارت َك ِ
بت
هللا أبَ ْد َىن احلِيَ ِل" .رواه ابن بطه-كما يف تفسري ابن كثري -108/1
ْ
َ
ُ ْ
ول هِ
ت َعلَْي ِه ُم ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :قَاتَ َل ه
صلهى ه
وها!
وقال َر ُس َ
ود؛ ُح ِّرَم ْ
اَّللُ الْيَـ ُه َ
وها فَـبَ ُ
اع َ
وم فَ َج َملُ َ
الش ُح ُ
اَّلل َ
" .أخرجه البخاري ( )2223ومسلم ( . )1582وهللا أعلم.
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هل هذه الشراكة صحيحة؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة

التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أود معرفة ما حكم الدخول يف مشروع جتاري حبيث أكون شريكاً ملدة حمدودة ولنقل سنتّي أدفع

للشريك األساسي مبلغ وقدره على سبيل املثال (مائة ألف رايل) حبيث يعطيين نصف صايف الربح

الشهري بعد شهرين من التشغيل ،وعند انقضاء فرتة الشراكة اليت مت حتديدها وهي سنتّي يعطيين

املبلغ الذي دفعته لدخول هذه الشراكة ( )100.000ابإلضافة إىل ضعف هذا املبلغ وهو
( . )200.000علماً أبن كال الطرفّي ر ٍ
اض .وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا التصرف ال جيوز؛ ألن حقيقة األمر أنك أقرضته املال واشرتطت عليه أن يضمنه لك ويرده
بزايدة ،والقرض إذا شرط فيه منفعة للمقرض فهو راب ولو تراضى الطرفان ،والطريق األسلم
لالستثمار هو املضاربة أبن تعطيه املال ليتاجر به مدة معينة ولك جزء من الربح (كالنصف أو

الربع..وحنو ذلك) من دون أن يضمن لك رأمسالك أو أن يلتزم برده ورد زايدة معه بل تشرتكان يف
الربح واخلسارة .وهللا أعلم.
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دفع رسوم عند أتجيل أحد األقساط
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة
التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

شيوخنا األفاضل :أخذت من البنك ما يسمى (ابلتورق)  ،وميكن املقرتض أن يؤجل أحد األقساط
إىل آخر املدة ،ولكن أيخذ البنك مبلغ وقدره من  200إىل  250رايالً تقريبًا للتأجيل ،فهل املبلغ

خريا.
هذا يعترب ً
راب ،أو أنه جائز؟ أفتوان جزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فإذا كانت هذه الزايدة يف الثمن مقابل التأجيل الطارئ عند عدم السداد أو العجز عنه ،فهذا هو راب

اجلاهلية احملرم ابالتفاق ،فهم عند حلول السداد كانوا يقولون إما أن تويف ،وإما أن تريب ،أي إما أن
(وإِن
تسدد ،وإما أن تزيد يف الثمن ،واخليار الشرعي يف هذا هو اإلنظار للمعسر ،كما قال هللا تعاىلَ :

َكا َن
ٍ ِ ِ
س َرةٍ) [البقرة . ]280:أما أن يزيد عليه الثمن ،فهذا ال جيوز حبال .كان على
ذُو عُ ْس َرة فَـنَظ َرةٌ إ َىل َميْ َ
البنك أو غريه من أصحاب احلقوق أن حيتاطوا ألمواهلم بغري الطريق احملرم ،كأخذ ضمان معّي أو
رهن ،أو كفيل ،وهبذا حيفظ صاحب احلق حقه .وهللا أعلم.
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شبهة جراين الراب يف العمالت الورقية!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة
التاريخ 1425/07/21هـ
السؤال

خريا ،هل هناك راب يف العصر
طرح أحد اإلخوة هذا املوضوع ،وأمتىن أن أجد
ً
توضيحا؛ جزاكم هللا ً

احلايل؟ أان أرى أنه مل يعد هناك راب ابملعىن الديين ،وابلتايل أرى أن من حق أي إنسان أن يستفيد من

الال ،وأرجو من علماء الدين مناقشة هذا الرأي،
حالال ُز ً
إيداعاته ابلبنك ،وأن يتقاضى أرابحها ً

مثال
وإليكم التوضيح :حرم الراب عندما كانت العملة ذات سعر اثبت ،حيث كان الدينار يشرتي لك ً
عاما ،وذلك ألن الدينار كان مسكوًكا من الذهب أو الفضة،
عشرة من اإلبل ،اآلن أو بعد ً 50
وقيمته اثبتة ال تتغري ،كما أن الدينار كان عملة ال سلعة تتداول يف األسواق ،أما اليوم فقد أصبحت
مجيع العمالت تشرتى وتباع يف األسواق مثل اخلضار والفواكه واملالبس ،وابلتايل وكما حيق لتاجر

اخلضار أن يضع الربح املناسب لبضاعته ،حيق لرجل أودع نقوده يف بنك ميارس بيع العملة أن حيصل
على أرابح بضاعته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

الرأي أن حديث أيب سعيد وحديث عبادة  -رضي هللا عنهما -أخرجهما مسلم ()1587 ،158
ِ
هبِ ،
ش ِعري ابل ه ِ
ب ابل هذ ِ
والف ه
ري،
ابلفضةُُّ ،
ضةُ
والرب ُِّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال هذ َه ُ
شع ُ
ابلرب ،وال ه ُ
ٍ
والتهمر ابلتهم ِر ،واملِلْح ابملِل ِ ِ ِِ
اد فَـ َق ْد أ َْرَىب".
استَـ َز َ
بس َواء ،فَ َم ْن َز َ
اد أ َْو ْ
ُْ ْ
ُ
ْح مثْالً مبثْ ٍلَ ،س َو ً
اء َ
وقولك يف السؤال :أبن الدينار قيمته اثبتة ال تتغري ،فهذا غري صواب ،بل الدينار يتغري من قدمي
ِ
ابلذهب
"الذهب
الزمن ،وكذلك درهم الفضة ،ولو فرضنا أنه ال يتغري فإن الشارع أثبت الراب فيه:
ُ
ٍ
ِ
ابلفضة  " ...إىل أن قال صلى هللا عليه وسلم" :مثالً ٍ
بسواء".
سواء
والفضةُ
مبثلً ،
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أيضا -يف الزمن السابق كانت
وأما قولك :إن العمالت أصبحت اآلن تباع وتشرتى ،فكذلك ً -
كنت ُ ِ
بل
الداننري والدراهم تباع وتشرتى ،وهلذا ورد يف حديث ابن عمر -رضي هللا عنهماُ :-
أبيع اإل َ
ِ
وأبيع ابلدر ِ
الداننري .أخرجه أمحد ( ، )6427وأبو
وآخ ُذ
اهم ُ
فأبيع ابلدهانن ِري ُ
اهمُ ،
ابلبَقي ِع ُ
َ
وآخ ُذ الدر َ

داود ( . )3354يعين :يبيعون ابلدراهم ويبدلون ابلدراهم داننري" ،ونبيع ابلداننري وأنخذ عليها

الدراهم" .والنيب صلى هللا عليه وسلم قال" :الذهب ابلذهب ،والفضة ابلفضة "..إىل أن قال" :مثال

مبثل سواء بسواء" .وهذا املضروب وغري املضروب ،فثبوت الراب يف الذهب والفضة (الدراهم
والداننري)  ،وما ذكره السائل -من شبهتّي ،هذا غري مسلهم كما ذكران ،وإذا ثبت هذا يف الذهب
والفضة ،فإن الشريعة ال تفرق بّي املتماثالت ،فالعلة  -كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا،
وغريه -يف الذهب هي كونه مثن األشياء ،وهذا يرد اآلن على العمالت الورقية ،أهنا مثن لألشياء
فيسري فيها الراب .وهللا أعلم.
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يقرتض عملة مث يؤدي بعملة أخرى
اجمليب أمحد بن حسن املعلم

رئيس جملس علماء أهل السنة حبضرموت

املعامالت /الراب والقرض/راب الفضل وراب النسيئة
التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

ِ
صراف معروف لديه ،فيأخذ منه
ما حكم من له أعمال جتارية عظيمة ومقاوالت كبرية ،يَـ ْعم ُد إىل ّ

أمواال طائلة كبرية مبختلف أنواع العملة (احمللية ،والدوالر ،واألردين ،والسعودي )..من أجل هذه
ً

علما أبن أموال هذا
السيولة املالية اليت عنده ،ومن أجل تسيري العمل من غري انقطاع وال عرقلةً ،

الصراف تُعاد له ابلدوالر ،وبسعر انقص عن السوق.

ضحة للحكم يف
فهل هذا الفعل جائز أم حمظور؟ أفيدوان مأجورين مشكورين ابألدلة الشرعية املو ِّ

هذه املسألة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فهذه املعاملة فيها خمالفتان تعدان من أنواع الراب:

أما األوىل :فهي اشرتاط أن يكون تسديد الدين ابلدوالر ،وهذا شرط ابطل؛ ألن األصل أن يكون
تسديد الدين بنفس العملة اليت أخذ هبا.

الثانية :أنه إذا أريد تبادل العمالت فالبد من أن يتم التقابض يف نفس اجمللس دون أتخري وإال فهو
ِ ِ
اء" .أخرجه الرتمذي ()1243
اء َ
وه َ
ب ِابلفضهة ِرًاب إال َه َ
راب؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال هذ َه ُ

وابن ماجه ( )2260وأبو يعلى ( . )209وقد صدرت قرارات اجملامع الفقهية املعاصرة أن حكم

العمالت من حيث الراب هو حكم الذهب والفضة ،وأنه ال جيوز بيعها ببعضها البعض إال إذا كان ي ًدا

بيد.
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وهناك أمر اثلث صريح يف املوضوع :وهو أن من كان عليه دين ألحد بعملة معينة فلم جيد تلك
العملة ،وإمنا أراد أن يسددها بعملة أخرى أنه جيوز ذلك بشرط أن تكون بسعر يومها -أي ال

يستفيد الدائن وال املدين من جراء ذلك التبديل ،ومن هذا حديث عبد هللا بن عمر ،رضي هللا
آخ ُذ الد ِ
ِ
يع ِْ
آخ ُذ
هر ِاه ِم َو ُ
هاننِ ِري َو ُ
يع ِابلد َ
عنهما ،أنه قالُ ( :ك ْن ُ
هراه َمَ ،وأَبِ ُ
اإلبِ َل ِابلْبَقي ِع فَأَبِ ُ
ت أَبِ ُ
يع ِابلد َ
َ
ول هِ
الد َ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َو ُه َو ِيف
ت َر ُس َ
ري؛ ُ
آخ ُذ َه ِذهِ ِم ْن َه ِذهِ َوأُ ْع ِطي َه ِذهِ ِم ْن َه ِذهِ ،فَأَتَـ ْي ُ
اَّلل َ
هانن َ
ول هِ
ِ
بـ ْي ِ
يع ِْ
آخ ُذ
ْتَ :اي َر ُس َ
هاننِ ِري َو ُ
َسأَلُ َ
يع ِابلد َ
صةَ ،فَـ ُقل ُ
اَّللُ ،رَويْ َد َك أ ْ
ت َح ْف َ
اإلبِ َل ِابلْبَقي ِع فَأَبِ ُ
ك ،إِِّين أَبِ ُ
َ
اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
ال َر ُس ُ
آخ ُذ َهذه م ْن َهذه َوأُ ْعطي َهذه م ْن َهذه .فَـ َق َ
ريُ ،
هراه ِم َو ُ
آخ ُذ الد َ
هراه َمَ ،وأَبِ ُ
يع ِابلد َ
الد َ
هانن َ
صلهى ه
ْخ َذ َها بِ ِس ْع ِر يَـ ْوِم َها َما َملْ تَـ ْف َِرتقَا َوبَـ ْيـنَ ُك َما َش ْيءٌ " .أخرجه أبو داود
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :
ْس أَ ْن َأت ُ
َ
"ال َأب َ
( )3354والرتمذي ( )1242والنسائي ( . )4582فمن أخذ عن العملة اليت يف الذمة عملة أخرى
بغري سعر يومها فقد وقع يف املخالفة ،بل يف الراب.

وعلى هذا أنصح األخ السائل أن يتقي هللا تعاىل ،ويتجنب هذه األمور احملرمة ،أو على األقل املشتبه
فيها؛ حىت ال يعصي هللا يف هذه املعاملة؛ فيرتتب على ذلك حمق الربكة ،وسخط هللا سبحانه ،ورمبا

عوضه
تعجيل عقوبة .على أن ترك مثل هذه املعاملة متيسر ،ولو مل يكن
متيسرا فإن من ترك شيئًا هلل ه
ً

خريا منه .فأسأل هللا تعاىل ،أن يوفق اجلميع للعمل ابحلق ،وجتنب اخلطأ ،وأن يبارك
هللا ّ
عز وجل ً
لإلخوة السائلّي يف أنفسهم وأمواهلم .إنه مسيع جميب.

()90/9

أخذ قرض ربوي لبناء مسكن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/7/3
السؤال

شاب متزوج ،وعندي أطفال ،وأعيش مع أهلي يف ٍ
بيت ضيق ممتلئ ،واستطعت أان وأخي تدبُّر
 :أان ٌ
النقود ،واشرتينا قطعة أرض صغرية ،وحاولنا جاهدين أن نقرتض من أهل اخلري لنبين بيتاً متواضعاً

منر أبزمة؛ ألننا مجيعاً يف البيت ،ونعاين من
نعيش فيه حنن وأطفالنا ،لكننا مل نستطع ،واآلن حنن ّ

مشاكل كثرية جداً ،وآالم نفسية واجتماعية تؤثر علينا وعلى أطفالنا ،فهل من املمكن أن تفتوان يف

أخذ قرض من البنك ،لنبين فيه مسكناً متواضعاً يسرتان ،وأطفالنا من الضياع.

اجلواب

يتوعد غريهم .فأخذ القرض بفائدة
توعد املرابّي مبا مل ّ
جل وعال _ قد ّ
ال جيوز لكم ذلك؛ ألن هللا _ ّ
حمرم ابلكتاب والسنة وإمجاع املسلمّي الذين يُعت ّد بقوهلم.
ربويّة ّ

ييسر هللا له ما يقضي به حاجته.
يتيسر القرض احلسن ،فليعمل بيعاً وشراءً وكسباً حالالً حىت ّ
وإذا مل ّ

يتيسر له سدادها
وله أن يتّفق مع من ّ
يتوىل عمارة البيت بقيمة ّ
مقسطة أبقساط عديدة ّ
مؤجلة ،أو ّ

حمرمة
من كسبه .ولو كان يف السعر زايدة من أجل تع ّدد األقساط ،فال أبس بذلك .فما من معاملة ّ

تلمس احلالل يف
إال وقد َش َرع هللا لنا ما هو خريٌ منها حالالً ال ُشبهة فيه ،وعلى املرء أن حيرص على ّ
أكله ،وشربه ،وبيعه ،وشرائه ،وسائر عقوده.

حترى احلالل وفّقه هللا الستجابة الدعاء ،كما أن الكسب احلرام سبب لعدم القبول ،وقد ذكر
ومن ّ

ايرب،
ايرب ّ
النيب -صلى هللا عليه وسلم(( -الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه على السماءّ ،
ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغ ّذي ابحلرام فأىن يستجاب له)) أخرجه مسلم

(. )1015
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البنكي مشروع؟
هل هذا النظام
ّ

اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1422/8/3
السؤال

يوجد يف أحد البنوك نظام يدعى نظام (تيسري) يعطونك مبلغاً من املال وأيخذون الزايدة لكن بطريقة
البيع والشراء ،ولديهم توقيعات بعض املشايخ بصحة النظام .أرجو إفاديت جزاكم هللا خرياً عن هذا
النظام ومدى شرعيته ،أاثبكم هللا وسدد خطاكم على التقوى؟

اجلواب

بسم هللا واحلمد هلل ،أخي الكرمي مل تبّي ماهية هذا النظام ،غري أنك أخربت أنه بطريقة البيع والشراء،

فإن كان مقصودك أن البنك يبيع عليك سلعة بثمن مؤجل يكون أكثر من الثمن احلال "نقداً" فهذه

ال أبس هبا إن كان البنك قد ملك السلعة قبل بيعها ومل يشرتط عليك االلتزام بشرائها بعد ما ميلكها.
أما إن كان البنك ال ميتلك السلعة ،وإمنا يقوم بدفع مثنها للتاجر ،وتقوم أنت برد هذا الثمن إىل

البنك مع زايدة عليه مقابل األجل ،فهو راب ،وهللا أعلم.

وبكل حال :فإن نصيحيت لكل مسلم أال يتعامل مع البنوك الربوية ،ولو كانت معاملة شرعية حسب
الظاهر ملا يلي- :
 .1أن من شأن ذلك منافسة البنوك اإلسالمية ،وهو مقصود.
 .2أن من شأن ذلك دعم البنوك الربوية.

 .3أن البنوك الربوية فيما تظهره من معامالت إسالمية ال تؤمن يف جانب التطبيق من املخالفة

الشرعية.

وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
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التقسيط مع البنوك لشراء املنزل
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
املعامالت /البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 1422/4/29

السؤال

أجلأت الظروف بعض اإلخوان للعيش يف بالد الكفار ،ويقوم هؤالء بدفع إجيارات املساكن اليت
يسكنوهنا ،غري أنه ميكنهم متلك هذه املساكن والطريقة اليت يتم هبا ذلك كالتايل :يقوم أحد البنوك

بتسديد رسوم اإلجيار عن املستأجر بعد اتفاقه مع املالك ،ويقوم املستأجر األصلي بدفع األقساط

إىل البنك بعد التفاهم معه على القيمة اإلمجالية للبيت ،غري أن املشرتي من البنك إذا أتخر يف

تسديد أقساطه فإن البنك يزيد يف املبلغ .علماً أبن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة ألصحاب

الدخل احملدود ،والغالبية من املسلمّي ال ميكنهم متلك منزل إال هبذه الوسيلة .وهل هناك فرق بّي

استعمال هذه الطريقة يف احلاجات الضرورية للناس مثل السكن وبّي غريها من الكماليات أم احلكم
عام يف اجلميع؟
اجلواب

جيوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع احلرص على عدم أتخر األقساط حىت ال يزيد البنك يف املبالغ
مقابل التأخر ،فإن الزايدة ربوية ،فال جيوز إقرارها ،وإن كان بعض العلماء كاحلنفية أجازوا الراب مع
الكفار ،ولعلهم خصوا ذلك ابلضرورة فيُقتصر على قدر الضرورة على هذا القول ،وهللا أعلم.
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التعامل مع البنوك اإلسالمية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/7/22
السؤال

أريد أن أعرف حكم التعامل مع البنوك اإلسالمية املوجودة داخل مصر؟

اجلواب

األصل يف التعامل مع البنوك اإلسالمية اجلواز ،مامل يتضح أن عملية بعينها ممنوعة شرعاً ،فتحرم هذه
العملية ،ويبقى الباقي على األصل.
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هل هذا من الراب؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

شيخي الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أرجو إفتائي يف بعض املسائل املتعلقة ابلقروض وهي كالتايل:

 -1إذا أردت شراء سيارة بنظام القسط (وطبعاً سوف خيربين البائع عن سعر الفائدة

الذي سوف حيسب على أساسه القسط ،وهذا تبعاً للضماانت اليت سوف أقدمها له)  ،هل هذا

يعترب رابً أم ال؟

إذا كنت قد أخذت ابلفعل قرضاً من بنك ما ،حلاجيت له يف عملي ومعاشي ،وقد كنت

أخذت جزءاً منه لشراء سيارة ،هل هذا راب؟ وإذا كان كذلك ،ماذا أفعل للتخلص منه ومن ذنبه؟ -

ولكم جزيل الشكر وجعلكم هللا نفعاً للمسلمّي.-
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

طاملا أن السائل قد اشرتى ،أو قد اتفق مع مريد بيع السيارة على الشراء ،وعلى مثن الشراء ،وعلى

حتديد األجل ،وعلى حتديد الثمن ،مث جرى العقد بينهما على هذا االتفاق ،بعد أن مت التأكد أبن
البائع مالك للذي ابعه وهو السيارة مثالً ،فال يظهر يف ذلك أبس ،وال يعترب ذلك من األمور املنهي

عنها ،أو من األمور الربوية ،وإمنا هذا بيع ،وهللا  -سبحانه وتعاىل -يقول" :وأحل هللا البيع وح هرم
الراب" [البقرة ، ]275 :وقال  -سبحانه وتعاىل -يف ذكر أحكام البيوع املؤجلة" :اي أيها الذين آمنوا

إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه [ " ...البقرة ، ]282 :فهذا يدل على أن البيع إذا كان

مؤجالً فهو بيع صحيح ،ولو كان الثمن زائداً عن قيمته أو مثنه يف احلال ،فإن هذه الزايدة يف مقابل
أتجيل الثمن إىل ما يتفقان عليه.
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أما ما ذكر السائل من أنه أخذ من البنك قرضاً بفائدة ربوية وليس شراء سلعة وحنوها ،فهو حرام،

وقد قال  -سبحانه وتعاىل -يف كتابه الكرمي" :وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة ، ]275 :وقال -
سبحانه وتعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي فإن مل تفعلوا
فأذنوا حبرب من هللا ورسوله" [البقرة ، ]279-278 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا

آكل الراب ،وموكله ،وشاهديه ،وكاتبه" رواه مسلم ( ، )1597وعليه أن يتقي هللا  -سبحانه -وأن
يتوب ،وأن يستشعر ذنبه يف ذلك ،وأال يعود إىل مثل هذا ،ونظراً إىل أن القضية قد انتهى أمرها،

وليست اآلن مبقدوره حىت حيتاط ،وحىت يقلع ،ويبتعد ،بل حسبما جاء يف سؤاله أن اقرتاضه قد مت،
وأنه قد أخذ املبلغ ،واشرتى ببعضه سيارة وابقيه قضى به حوائجه ،وقد استقرت ذمته بذلك املبلغ،
ومبا عليه من فوائد ربوية ،وهذا ال شك أنه إجرام ،وال شك أنه معصية منه ،فعليه أن يستغفر هللا،
وأن يتوب إليه ،ونسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن يتجاوز عنه ،ويغفر له.
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العمل يف البنوك
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/3/23هـ

السؤال

ما حكم العمل يف البنوك؟ فأان كنت أعمل يف بنك ببلدي فيها يطلق عليها البنوك اإلسالمية ،لكنها
يف حقيقة األمر ليست كذلك ،فكيف أكفر عن هذا العمل الذي كنت أعمل به؟ فأرجو من

فضيلتكم اإلفادة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
املال إذا كان حمرماً لكسبه ،فال خيلو الكاسب من أمرين ،األمر األول :أن يعلم وجه التحرمي ،وأن
هذا الكسب حمرم فإن عليه أن يتخلص منه بوجوه القرابت ،حيث يتصدق به على الفقراء

واملساكّي ،وجيعله يف اجلمعيات اخلريية وبناء املساجد ،واملدارس الشرعية وغري ذلك.
األمر الثاين :أن جيهل أن هذا األمر حمرم ،أو يظن أنه حالل ..إخل ،مث يتوب فهذا ليس عليه شيء.
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التقسيط بّي البنك واملعرض
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/3/6هـ
السؤال

عندي معرض سيارات ،وأمتلك فيه سيارات ،وأبيعها ملن جاء ابلكاش ،ومن أراد أن يشرتي

ابلتقسيط أقول له :اذهب ألي بنك راتبك حمول عليه ،ما عدا الراجحي ،وأطلب منه أن حيضر

مشهداً براتبه ،مث أعطيه تسعرية للبنك احملول راتبه عليه ،ليشرتي البنك السيارة ،والبنك يرسل خطاابً
ابملوافقة على أن يشرتي السيارة ويبيعها ابألقساط على الزبون ،وقد حيدث بيننا وبّي البنك تفاوض
على السعر ،وإذا مت االتفاق نبعث بياانت السيارة مث يبيعها للزبون ،وتصبح يف ملكية الزبون ،مث

يعرضها الزبون للبيع وهي عندان يف املعرض ،فنتفاوض معه على شراء السيارة منه ،وقد نتفق وقد ال
نتفق ،ويسحب سيارته ويبيعها على غريان.

اجلواب

هذا العمل مل يستوف اإلجراءات الشرعية ،وابلتايل فال يسوغ شرعاً ،واإلجراءات الشرعية كما يلي:

إذا جاء من يرغب الشراء ابلتقسيط فال أبس أن يعطي إفادة ابلبنك احملول راتبه عليه ،ويُـ ْعطَى
تسعرية للسيارة ،مث يتعّي على البنك أن يشرتي السيارة من املعرض وخيرجها منه ،وحيوزها أبوراقها
النظامية ،مث بعد ذلك يعقد مع املشرتي عقد البيع ابلتقسيط ،مث بعد أن يقبضها املشرتي وحيوزها

أبوراقها النظامية ،ويستلمها من البنك ،وخيرجها عن موقع البيع ،له أن يبيعها يف أي مكان وعلى أي
شخص عدا البنك ،ولو كان املعرض األول ،وهللا أعلم.
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شراء منزل عليه أقساط ربوية
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/11/19هـ
السؤال

أخذ أحدهم قرضا من البنك ،واشرتى هبذا القرض منزالً ،وبقي يف ذمته جزء مستحق للبنك،

السؤال :هل أستطيع أن أشرتي هذا املنزل من صاحبه ،على شرط دفع املبلغ املستحق املتبقي

للبنك؟ مالحظة :البنك ربوي.
اجلواب

نظراً ألن العالقة بّي املشرتي األول وبّي البنك هي عالقة اقرتاض بفائدة أي عقد راب ،فإن احللول

حمله يف شراء هذا البيت وسداد هذه األقساط ال جيوز؛ لوجود الزايدة الربوية يف الدين ،وبيان ذلك:

أن العالقة السابقة يف العقد كانت غري صحيحة أي هي فاسدة أو ابطلة حسب اخلالف بّي احلنفية

واجلمهور ،فيكون ما يبىن عليها وهو الشراء من هذا املقرتض واحللول حمله يف األقساط غري صحيح؛
ألنه عقد فاسد أو ابطل ،والقاعدة هي أن ما بين على الباطل ابطل ،ولذا ننصح السائل بعدم
احللول حمله يف حتمل هذه األقساط ،وعليه ابلبدائل الشرعية اجلائزة ،وهللا املوفق.
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استخدام (الكريد كارد)
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل :ما هو حكم استخدام بطاقة ما يسمى ابلكريدت كارد؟ مع العلم أنين حولت عمليايت يف هذه

البطاقة مباشرة إىل احلساب ،أي بدون االنتظار ومن مث تبدأ الفوائد ،وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
إذا كنت تقيم يف الغرب وال ميكنك احلصول على بطاقة ائتمان إسالمية ،فال حرج إن شاء هللا من

استعمالك لبطاقة االئتمان اليت تصدرها البنوك األجنبية بشرط عدم التأخر يف السداد لتجنب
احتساب الفوائد كما أشرت يف السؤال ،وهللا أعلم.
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خدمة (كاش يوكارد)
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/1/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو عن خدمة جديدة مطروحة على اإلنرتنت وتدعى (كاش يو كارد) وهي خدمة اتبعة ملوقع

مكتوب (دوت كوم) على اإلنرتنت:
( )www.maktoob.comوعنوان هذه اخلدمة هو)comwww.cashucard( :
ويقوم هذا املوقع بفتح حساابت ماسرت كارد جديدة للزابئن (ابلتعاون مع البنك األهلي األردين)

وذلك مقابل رسوم سنوية تقدر بسبعة دوالرت فقط ،وال يستطيع الزبون استخدام املاسرت كارد هذه

إال يف تعامالت على شبكة اإلنرتنت ،مثل :شراء الكتب  ...إخل ،وال يستطيع احلصول على البطاقة

نفسها ،ولكن على الرقم السري للبطاقة ليستخدمها يف التعامالت على الشبكة (لكن املاسرت كارد
تكون ملك له)  ،ولتعبئة رصيد البطاقة يقوم الزبون بشراء بطاقات بقيم خمتلفة  10دوالرات-

30دوالراً 50-دوالراً100-دوالر300-دوالر من موقع  cashucardفيتم تعبئة رصيده بقيمة
هذه البطاقة ،حاهلا كحال البطاقات املدفوعة مسبقا اخلاصة ابهلاتف املتحرك مثالً ،فما صحة هذا

التعامل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
األظهر أن هذه اخلدمة جائزة وال حمذور فيها ،بشرط أال تستخدم يف شراء عمالت أو ذهب أو فضة

لئال تصبح املعاملة نقداً بنقد مع التفاضل والتأجيل فتكون من الراب احملرم ،أما إذا استخدمت يف
شراء سلع وخدمات مشروعة فال حرج فيها إن شاء هللا.
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اإليداع يف البنوك الربوية
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/2/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان طالب جامعي أعيش مع أمي فقط ،كانت تعمل مث تركت العمل ،وكانت تضع أمواهلا يف البنك

ولقد علمت أن أموال البنوك ربوية ،وخصوصاً الفوائد ،فما حكم طعامي؟ وإن كان جيوز فهل له كم
معّي أو كيفية معينة؟ علماً أين أخربهتا حبرمة هذه املعاملة ،وأسأل هللا أن يهديها ،أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن الراب حمرم شرعاً ،وهو من كبائر الذنوب ،يقول هللا عز وجل":الذين أيكلون الراب ال يقومون إال

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب وأحل هللا البيع وحرم

الراب فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون*ميحق هللا الراب ويريب الصدقات وهللا ال حيب كل كفار أثيم" [البقرة، ]276-275:

وقال":اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي*فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب
من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تَظلِمون وال تُظلَمون" [البقرة، ]279-278:

وقال -عليه الصالة والسالم":-اجتنبوا السبع املوبقات" ( ، )2767ومسلم ( ، )89وعد منها
أكل الراب ،وقال -عليه الصالة والسالم":-لعن هللا آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه" مسلم

( ، )1597والفوائد اليت تعطيها البنوك على الودائع اليت عندها هي من الراب احملرم ،ولذلك ال جيوز

أخذها ،وآكلها آكل للراب احملرم شرعاً ،وال فرق يف ذلك بّي القليل والكثري ،وعليه أن يتوب إىل هللا
عز وجل ،وشروط التوبة هي:

( )1اإلقالع عن الذنب.
( )2الندم على ما فات.

( )3العزم على عدم العودة إليه.
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( )4وأن يكون ذلك يف الوقت الذي تقبل فيه التوبة (وهو ما مل تقم الساعة ،أو تبلغ الروح احللقوم)
.

( )5رد احلقوق إىل أهلها.
وما فعلته أمك إن كان جمرد أهنا تضع أمواهلا يف البنك وديعة خوفاً عليها ،وأتخذها كما هي بدون

زايدة فهذا ال أبس به ،واألوىل أن تضعها لدى البنك الذي ال يتعامل ابلراب ،وإن كانت أتخذ عليه

الفائدة ،فهذه الفائدة راب كما ذكرت لك ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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االقرتاض من بنك :إسالمي
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1423/12/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أان اتجر أتعامل مع بنك إسالمي وهو يتعامل ابملراحبة واملشاركة واليت تتمثل يف شراء اآلالت
للمستثمر وأيخذ عليها أرابحاً ابتفاق مسبق ،أي مبعىن أن املستثمر يقدم فاتورة للبنك متثل سعر

اآلالت فيقرضه هذا سعراً زائداً مبثل الربح الذي أيخذه على هذه اآلالت ،ما رأي فضيلتكم يف
شرعية هذا التعامل؟ وشكراً.

اجلواب
إذا كان احلال كما ذكر السائل من كون البنك يقرض العميل قيمة السلعة اليت رغب يف شرائها

ويرجع إليه العميل هذا املبلغ أبقساط شهرية تكون يف جمموعها أكثر من قيمة القرض فهذا من الراب

احملرم الذي ال جيوز فعله للبنك وال للمقرتض.
وأخشى أن يكون السائل مل يفهم العالقة اليت تكون بّي العميل وبّي البنك املذكور.

فإذا رغب الشخص يف شراء سلعة معينة وذهب إىل البنك وأخربه هبا وطلب منه شراءها مث يشرتيها

منه هو بثمن مؤجل فإن هذا يسمى (بيع املراحبة لآلمر ابلشراء) وهو من البيوع اجلائزة -إن شاء

هللا ،-ولكن يشرتط جلوازها وصحتها ما يلي:

( )1أن يشرتي البنك السلعة املأمور بشرائها ويقبضها قبضاً شرعياً حبيث تكون حتت ضمانه.
( )2أن يبيعها على العميل بعقد مستقل ،وال يلزم العميل اآلمر ابلشراء بشراء هذه السلعة.

فإذا حتققت هذه الشروط فإن العقد صحيح وجائز شرعاً حىت لو كان البيع بثمن مؤجل أكثر منه

حاالً ألن هذا هو الغالب.

ولكن جيب التأكد أال يكون البنك متحايالً يف هذه املعاملة حبيث يعطي العميل شيكاً أو كمبيالة

للجهة املالكة للسلعة فيشرتيها منها مث تتوجب األقساط يف ذمة العميل ،فهذا من الراب احملرم ،وهللا
املوفق.
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االستثمار يف بنك إسالمي
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

معي مبلغ من املال وقد أخربين صديق يل أبن أضعه يف بنك إسالمي من أجل االستثمار احلالل،
فقابلت مدير البنك وسألته عن نشاطهم االستثماري ،فقلت له :ماذا تشرتون هبذه النقود؟ فأجاب

أبهنم يشرتون كل شيء ما عدا اخلمر وحلم اخلنزير وكل ما هو معلوم أبنه حرام فإهنم ال يشرتونه،

وسألته إذا أردت أخذ قرض منكم فهل متانعون؟ فقال :إننا ال نعطي قروضاً ،ولكن إذا أراد أحد

شراء شيء فإننا نشرتيه ونبيعه له ابألجل بسعر أعلى ،وسألتهم عن معدالت األرابح خالل الثالث

سنوات املاضية ،فأعطوين أرقاماً متغرية.

ولكن ابلنظر يف تلك األرابح وجدهتا متقاربة إىل البنوك األخرى املعروفة أبهنا ربوية.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،بداية نشكر لك اهتمامك وحرصك على استثمار مالك مبا أابح هللا ،وال شك أن هذا

مطلب لكل مسلم يف هذه احلياة.
واستثمار املال يف البنك الذي ذكرت يف مصر خري لك من وضعه يف بنوك ربوية تعلن احلرب على

هللا جهاراً هناراً عياذاً ابهلل.

وكون الشخص يضع ماله يف البنك للمضاربة واالستثمار يعترب من عقد املضاربة وهو من العقود

الصحيحة ويشرتط له حىت يكون جائزاً وصحيحاً شرعاً:
( )1أال يشرتي املضارب إال حالالً وهذا حتقق يف سؤالك هلم.

( )2أال يرايب البنك املضارب ابملال وكذا ال يتعامل ابمليسر وبيع الغرر.
( )3أال يتعامل ابلغش وأكل املال ابلباطل ،أي :الظلم.

فإذا حتققت هذه الشروط يف املضاربة فإهنا صحيحة إبذن هللا.
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وكون النسبة اليت يعطيها البنك من الربح مقاربة للنسبة اليت يعطيها البنك الربوي ال يضر إذا مل
يثبت فعالً أن البنك يتعامل ابلراب سراً ويعطي الفوائد على القروض أو يودع يف البنوك الربوية

األخرى.

فإذا ثبت ذلك فإنه ال جيوز التعامل معه وجيب نصحه وبيان ذلك للمتعاملّي معه ،ولكن جيب -

وأكرر ذلك -التأكد من ذلك وعدم االعتماد على كالم اآلخرين من سائر أصناف اجملتمع ،إال من
علم ذلك من أهل العلم بطريق مباشر.
واألصل أن املسلم مكلف ابلظاهر وهللا يتوىل السرائر فإذا اجتهدت يف حتري ذلك ومل يتبّي لك

شيء من احملظورات فاستثمر مالك معه ،وإن تبّي لك خالف ذلك فاستثمر مالك مع غريه أو
بنفسك ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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التعامل مع بنك الربكة
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

أتعامل مع بنك إسالمي سعودي جزائري ولديهم يف معامالهتم املراحبة واملشاركة ،أي أيخذ الربح على

الفائدة لكن إذا مل حتصل على فوائد ومل تدفع املستحقات يف وقتها احملدد يطبقون عليك قانون

احلجز مبعىن ال يعرتفون ابخلسارة ،هل جيوز أن أقرتض من هذا البنك إلجناز مشروع استثماري مهم
ويعود ابلفائدة على الناس مجيعاً أم ال؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

إذا كان احلال كما ذكر السائل من كون البنك يقرض العميل قيمة السلعة اليت رغب يف شرائها
ويرجع إليه العميل هذا املبلغ أبقساط شهرية تكون يف جمموعها أكثر من قيمة القرض فهذا من الراب
احملرم الذي ال جيوز فعله للبنك وال للمقرتض.

وأخشى أن يكون السائل مل يفهم العالقة اليت تكون بّي العميل وبّي البنك املذكور.

فإذا رغب الشخص يف شراء سلعة معينة وذهب إىل البنك وأخربه هبا وطلب منه شراءها ليشرتيها منه

بثمن مؤجل فإن هذا يسمى (بيع املراحبة لآلمر ابلشراء) وهو من البيوع اجلائزة -إن شاء هللا،-

ولكن يشرتط جلوازها وصحتها ما يلي:

( )1أن يشرتي البنك السلعة املأمور بشرائها ويقبضها قبضاً شرعياً حبيث تكون حتت ضمانه.
( )2أن يبيعها على العميل بعقد مستقل ،وال يلزم العميل اآلمر ابلشراء بشراء هذه السلعة.

فإذا حتققت هذه الشروط فإن العقد صحيح وجائز شرعاً حىت لو كان البيع بثمن مؤجل أكثر منه

حاالً ألن هذا هو الغالب.

ولكن جيب التأكد أال يكون البنك متحايالً يف هذه املعاملة حبيث يعطي العميل شيكاً أو كمبيالة

للجهة املالكة للسلعة فيشرتيها منها مث تتوجب األقساط يف ذمة العميل ،فهذا من الراب احملرم ،وهللا

املوفق.
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اإليداع يف البنك الربوي

اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/2/7هـ
السؤال

أان موظف يف قطاع حكومي ،وراتيب أحصل عليه من أحد البنوك الربوية (ألنه ال يوجد لدينا بنك

علي إما (حساابً بفائدة ،أو حساابً بدون
إسالمي)  ،وعند فتح احلساب يف هذا البنك؛ عرض البنك ّ
فائدة) ففضلت بدون فائدة بعداً عن الراب ،ولكن مسعت آراء بعض العلماء تفضل احلساب بفائدة،
مث االستفادة من هذه الفائدة بتوزيعها يف وجوه اخلري ،فما رأيكم؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
 01ال جيوز لك اإليداع يف البنك الربوي إال يف حال الضرورة ،مثل :أن تعلم أو يغلب على ظنك

عند عدم اإليداع أن يسرق مالك ،أو ختشى على نفسك ،وال يوجد طريق غري البنك الربوي للتعامل
معه ،والضرورة تقدر بقدرها؛ ألن اإليداع يف البنك الربوي إعانة له على الراب ،وتقوية له على ذلك.

 02ال جيوز لك الدخول يف العقد الربوي (وهو هنا :احلساب بفائدة) من أجل االستفادة منها

بتوزيعها على الفقراء؛ ألن الدخول يف العقد الربوي تعامل ابلراب الذي هو حماربة هلل ولرسوله ،وهو
من أكرب الكبائر.

 03إذا مل تكن تعلم ذلك ،وأعطاك البنك فوائد فال تدعها عنده ليتقوى هبا ،وإمنا خذها يف مثل هذه
احلالة ،واصرفها يف وجوه اخلري ،وهللا املوفق.
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حكم اإلعالن عن البنوك الربوية يف مواقع اإلنرتنت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/10/18
السؤال

لدي موقع على اإلنرتنت عبارة عن دليل للمواقع ،وضمن تلك املواقع اليت يف الدليل العديد من

البنوك- ،وكما تعلم -أن البنوك معظمها إن مل يكن مجيعها تتعامل ابلراب  -أعاذان هللا وإايكم منه -
علي أن أزيلها من الدليل؟
فهل وجودها يف موقعي يعترب مساعدة هلم يف أعماهلم الربوية؟ وهل جيب ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

إن غالب البنوك تعتمد يف عملياهتا على الراب ،وقليل منها بل والنادر من يسلّم من ذلك ،ومعلوم أن

وضع عناوين البنوك هو داللة عليها ودعاية هلا ،ومعلوم أن الراب حمرم يف الكتاب والسنة واإلمجاع،

بل جاء التشديد فيه يف أكثر من آية يف كتاب هللا  -تعاىل  -ومن ذلك قوله  -سبحانه  ":-الذين
أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس " [البقرة . ]275 :وقوله -

سبحانه  ":-اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي فإن مل تفعلوا فأذنوا
حبرب من هللا ورسوله " [البقرة . ]279 - 278 :كما حذر منه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
وجعله من السبع املوبقات.

وعلى ذلك ال جيوز الداللة على البنك أو الدعاية له ،ويف ذلك مشاركة له يف اإلمث والعدوان ،كما أن
يف ذلك خيانة للمسلمّي املطلعّي على موقعك الذي يفرتض منك كمسلم أن تنصح لكل مسلم ،ال

أن تدهلم على ما حرم هللا  -سبحانه وتعاىل .-
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وإين أنصح اإلخوة يف وسائل اإلعالم املتنوعة أن يتجنبوا الدعاية للبنوك الربوية ،وهي ال تبذل أمواهلا
يف ذلك إال ملعرفتها ما جتنيه من وراء ذلك من عمالء ،وأرابح ،ومسعة .ويف ترك الدعاية هلا خوفاً من

واتقاء لسخطه تقدمي ملرضاة هللا  -سبحانه  -على عروض الدنيا .واألرزاق بيد هللا -
هللا  -تعاىل -
ً

سبحانه وتعاىل  -وهي مقدرة مكتوبة ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،وحنن مسؤولون أمام هللا
 -تعاىل  -عما اسرتعينا ،ال سيما تلك الوسائل اإلعالمية ،فإن خطرها عظيم لسعة انتشارها .وهللا

أعلم.
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معاملتكم ليست ربوية
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/9/11
السؤال

جمموعة من الشباب امللتزمّي هلم أعمال جتارية على أساس إسالمي حيتاجون إىل َديْن ألحد

مشاريعهم ،ويوجد صاحب البنك حيب التعامل على أساس اإلسالم لكنه مقيد بقوانّي الدولة فال

يستطيع ذلك رمسياً لذا قدم هلم حالً كاآليت :أن يقوم بتسليفهم مبلغ (000ر )100مائة ألف مارك
أملاين ملدة سنة بفائدة  %6حسب قانون البنك على أن يقوم هو برد هذه الفائدة هلم من ماله

اخلاص ،أي :يعطيهم ألف يف بداية العقد وأن يردوا له (000ر )106ألف بعد مضي سنة ،علماً أنه
يشاركهم يف هذه التجارة ،نرجو إفادتنا ابحلكم الشرعي ،أو أي حل آخر يف إطار الشريعة .وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
القاعدة الشرعية هي أن القرض يرد مبثله وال جيوز اشرتاط الزايدة عليه يف القدر أو الصفة ،وحيث
إن صاحب البنك سيقدم املبلغ املقرتض وهو مائة ألف مارك من البنك الذي ميلكه ،وستة آالف من

عنده مث يسرتدها بعد سنة مائة وستة آالف (حسب ما يتضح من السؤال)  ،فإن العقد صحيح وال
يوجد راب يف املعاملة.

وال يهم اختالف الذمتّي ،ذمة البنك ،والذمة الشخصية املباشرة للتاجر صاحب البنك؛ ألن

مرجعهما واحد وهي ذمة الشخص صاحب البنك.
كما ال يهم كونه شريكاً هلم يف التجارة؛ ألن ذمته خمتلفة عن ذمة املؤسسة اليت سيشاركهم فيها.
وفقكم هللا للرزق احلالل الطيب املبارك.
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حكم العمل يف البنوك الربوية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1422/9/5

السؤال

علي العمل يف أحد البنوك اليت يغلب على تعاملها
إنين مهندس اتصاالت وشبكات ،عرض ّ

املعامالت الربوية كمهندس يف قسم الشبكات واحلاسب ،مسعت عن فتوى جتيز العمل يف هذه البنوك

حىت ال يسيطر غري املسلمّي عليها داخل البلد اإلسالمي ،وأن العامل فيها أيخذ أجر االحتباس يف
أوقات العمل.
اجلواب

إن الذي يعمل يف البنوك الربوية ال خيلو عمله من أحوال:
احلال األوىل :أن يكون رابً ِ
صرفاً سواء كان للعامل (املوظف)  ،أو لغريه (البنك) كالقرض بفائدة

مشروطة ،سواء كان ابلقرض املباشر من إدارة القروض ،أو كان طريقه أدوات االئتمان كالكمبيالة من

جهة حسمها ،وبطاقة االئتمان ،وحنو ذلك ،فهذا الصنف العمل فيه عمل ابلراب ،وهو ممنوع ملا سيأيت

من أدلة.

احلال الثاين :أن يكون عمله مما يدعو ،ويؤدي إىل الراب ،مثل ما تسميه البنوك بـ " أدوات االئتمان "
وهي أعمال خدمية غاية البنوك منها أن تكون وسيلة لتسويق وترويج سلعتها األساسية " الراب "،
ومن أمثلتها :االعتماد املستندي ،فتح االعتماد البسيط ،خطاب الضمان ،بطاقة االئتمان ،وحنو

ذلك ،فهذا الصنف العمل فيه إعانة على الراب ،فهو ممنوع هلذا االعتبار ،وأدلته ستأيت عالوة على أن

جنس هذه األعمال ال ختلو من خمالفات شرعية على الراجح ،كالتكسب ابلكفالة وأخذ أجر عليها،

وكاصطناع خدمات عدة يلزم العميل بدفع مقابلها على هيئة رسوم ،أو عمولة ،أو خدمات ،وحنوها،
ودعوى ما يستحق األجر مبقابله يضيق عند التحقيق ،حبيث يظهر أن مقصودها أكل أموال الناس
ابلباطل مبجرد ما يدعيه من هذا القبيل ،وهو مما حيتج به على منع العمل فيها.

()112/9

احلال الثالث :أن يكون عمله مشروعاً – من حيث الظاهر – ،ومثاله :ما تعلن البنوك الربوية القيام
به من أعمال مشروعة – على الراجح – كاملراحبة لآلمر ابلشراء ،وصناديق االستثمار االسالمية،

وحنوها.

وجنس هذه األعمال علىفرض سالمتها من خمالفة شرعية – والغالب عدمه – فإن غاية البنوك منها
أن تتقوى هبا على دعم رسالتها األساسية " الراب " من خالل:

 01منافسة البنوك اإلسالمية كيال تسحب العمالء عنها.
 02تقوية مركزها املايل.

ويرتتب على مزاولة البنوك الربوية هلذا اجلنس من األعمال مفاسد منها:
 01منافسة البنوك اإلسالمية.

 02إذابة الفروق بّي البنوك الربوية والبنوك اإلسالمية ،ومن مقاصد الشريعة " :متييز اخلبيث من
الطيب ".

 03التلبيس على العامة ،وهو فرع عن سابقه.
 04التلبيس على بعض املفتّي ،وطالب العلم ،وهو فرع عن سابقه رقم "."2

 05ويرتتب على التلبيس على العامة أن أيلفها الناس ،فال أينفوهنا وال يتورعون عن التعامل معها،
وهذا فيه ما فيه.

تغري نظرهتم جتاهها ،مما يؤثر على فتاويهم ومواقفهم بشأهنا
 06ويرتتب على التلبيس على اخلاصة ه
على حن ٍو يكون فيه ما فيه من التسامح.
 07ويرتتب على كل ما سبق دعم البنوك الربوية.

وإذا كان الراب هو أساس عمل هذه البنوك ،وال تزال متارسه وتدعو إليه جبانب ما تقوم به من أعمال

تدعي أهنا إسالمية.

وإذا كان من شأن هذه األعمال دعم رسالة البنوك الربوية ،وتثبيت قدمها ،وإحداث القبول هلا من

العامة ،وبعض اخلاصة ،وإذا كانت الشريعة املطهرة تعترب ابملآالت ،وتنيط هبا أحكامها ،وإذا كان من
املقرر عند الفقهاء يف قواعدهم " املعاملة بنقيض القصد " فالظاهر عندي منع العمل فيما هذا

جنسه لدى البنوك الربوية تفويتاً للفرصة عليها ،ومعاملة هلا بنقيض قصدها ،ودفعاً للضرر عن البنوك

اإلسالمية.
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احلال الرابع :أن ال يكون عمله من قبيل املعامالت املالية املصرفية املذكورة يف األحوال الثالثة
السابقة ،وذلك له أحوال خمتلفة ،ومن أظهرها موضوع السؤال ،وهو العمل يف احلاسب اآليل كأن

يكون مربجماً ،ومهندساً لنظم البنك اليت تقوم عليها معامالته ،وتنضبط هبا شؤونه ،فهذه معونة على
الراب أظهر من جمرد كتابة عقده املتوعد عليها.

وبكل حال :فإن القيام بعمل الراب ،أو املعونة عليه ممنوع شرعاً ملا يلي:

 01لتحرمي الراب :فإن احملرم ال جيوز لإلنسان أن يفعله لنفسه أو لغريه ،وإن كان حيرم عليهما معاً،
والراب من ذلك.

 02لنهي هللا  -تعاىل  -عن التعاون على اإلمث والعدوان كما يف قوله  -تعاىل  .." :-وال تعاونوا

على اإلمث والعدوان"..
 03للعن آكل الراب ،واملعّي عليه ،كما يف احلديث الذي رواه مسلم ( " )1597لعن هللا آكل الراب،
َوُمؤْكِلِهُ ،وكاتبه ،وشاهديه  ." ...وامللعون  -عياذاً ابهلل  -يف هذا احلديث أربعة أطراف إثنان ركنان
يف ماهية الراب ،ال يتصور وجود الراب دوهنما ،ومها :اآلكل (املقرض) واملوكل (املقرتض)  .واثنان
خارجان عن ماهية العقد مبعىن :أن الراب ميكن أن يوجد دون توقف عليهما ،ومها :الكاتب،

والشهود ،ومع ذلك طاهلم اللعن إلسهامهما فيه وإعانتهما عليه ،والذي يعمل يف احلاسب اآليل ليس

أقل شأانً من هذا ،فإن يف احلاسب اآليل ضبط أعمال البنك وتيسري شؤونه.

واملقام اي أخي الكرمي مقام فتيا ال يتسع لكثري بسط  -رمبا  -وملزيد من التفصيل ميكنك الرجوع إىل

علي
كتاب( :الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة) فثم بغيتك يف اجلزء الثاين ص  .875لكنّ " :
علي وقفة ملناقشة احتجاج من يفتون جبواز العمل يف البنوك الربوية  -كما
لربع العامرية وقفة "ّ .

ذكرت  -بقوهلم " :حىت ال يسيطر عليها غري املسلمّي داخل البلد اإلسالمي " أقول :هذا يناقش
من وجوه:
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األول :هل حنن نقر هذه األعمال  -أعين املسلمّي  -حىت ننافس فيها ،فإن املنافسة ال تكون إال
يف املشروع ،أما املمنوع فال.
الثاين :إن هذا القول أشبه بقول القائل ":جبواز البغاء للمسلمات " كيال يسيطر غريهن على هذا
العمل يف البلد اإلسالمي ،وهو ظاهر السقوط.
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شراء البيوت ابلقرض الربوي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/4/22
السؤال

لقد تفاقم عندان يف هذه البالد شراء البيوت عن طريق البنوك الربوية بسبب فتوى بعض العلماء،

فهل ميكن أن توضحوا لنا هذه املسألة ابألدلة الشرعية؟

اجلواب

قال هللا -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي فإن مل تفعلوا
فأذنوا حبرب من هللا ورسوله ،وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ،ال تَظلمون وال تُظلمون" [البقرة:

. ]279-278

من الذي لديه القدرة على حماربة هللا ورسوله؟ من الذي جيرؤ على أن يعلن احلرب على هللا ورسوله؟

كيف نطلب من هللا النصر على األعداء وحنن نعلن احلرب على هللا من خالل الراب ،ونقدم الدعم
ألعدائنا من خالل االقرتاض منهم براب؟

هذه املسألة ليست حباجة إىل فتوى ،فكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أن الراب من أكرب الكبائر ،وأنه

أكل للمال ابلباطل ،وأن النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعن آكل الراب ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه،
وقال ":هم سواء" مسلم ( . )1598فاملقرض واملقرتض مجيعاً ملعوانن على لسان نبينا حممد -صلى

هللا عليه وسلم ،-فهل يوجد مسلم يقبل أن يكون مطروداً من رمحة هللا؟

وأما الفتوى جبواز االقرتاض ابلراب ،فهذا ملن كان يف حالة اضطرار ،فيكون حاله مثل حال من أشرف

على اهلالك من اجلوع ،فيجوز له أكل امليتة واخلنزير لينقذ حياته ،وشراء منزل للسكن ال يعد ضرورة
ملجئة مع إمكان احلصول على السكن ابألجرة.
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لقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يقربه شيطان" مسلم
( . )780إن آايت الوعيد على الراب جاءت يف سورة البقرة ،فإذا قرأها القارئ وجدها هتدد وتتوعد

من يتعامل ابلراب ،فبدالً من أن تكون سورة البقرة سبباً للوقاية من الشيطان ،إذا هبا سبباً لوعيد

املتعامل ابلراب وطرده من رمحة هللا ،فهل يرضى املسلم أن يسكن بيتاً تلعنه سورة البقرة بدالً من أن

حتميه؟ وختوفه بدالً من أن تؤمنه؟ وتبعده عن رمحة هللا بدالً من أن تدخله يف رمحة هللا؟

وقد وعد هللا -تعاىل -من يتقيه ويلتزم أبمره ابلفرج والرزق يف الدنيا ،والسعادة والنجاة يف اآلخرة:
"ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه إن هللا ابلغ

أمره قد جعل هللا لكل شيء قدراً" [الطالق ، ]3-2:فمن ترك احلرام خمافة هللا عوضه هللا ابحلالل

أضعاف ما فاته من احلرام ،و"من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه" (كشف اخلفاء  ، )239/2كما

صح ذلك عن النيب -صلي هللا عليه وسلم ،-وفقنا هللا وإايكم المتثال شرعه ،والتزام أمره ،وجعلنا

من عباده املتقّي ،إنه مسيع جميب.
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االقرتاض من البنوك األمريكية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/6/3

السؤال

رجل عنده مال ،ويعمل يف أمريكا ،ويريد عمل مشروع جتاري ويرغب يف متويل هذا املشروع من
البنوك األمريكية ،ويدفع على هذه املبالغ فائدة ،وذلك حىت خيصم هذا املبلغ املأخوذ من البنك من

حصيلة املبلغ املستحق للضرائب.
هل هذا يعد راب؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وآله وصحبه ،وبعد:

االقرتاض ابلراب حمرم ابلنص واإلمجاع ،وأما ميزة اإلعفاء الضرييب فإهنا ال جتيز االقرتاض ابلراب؛ ألن
الغاية ال تربر الوسيلة فال جيوز التوصل مبحرم ألمر مشروع ،بل ال بد أن تكون الوسيلة مشروعة

ابتداء ،وإذا اجتهد السائل يف حتري احلالل فسيغنيه هللا -تعاىل -عن احلرام؛ ألن هللا -تعاىل-

يقول":ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2:ويقول النيب -
صلى هللا عليه وسلم":-من ترك شيئاً هلل عوضه خرياً منه" رواه مبعناه اإلمام أمحد يف مسنده

( )20739والبيهقي يف السنن الكربى (. )335/5

وجيب أن ينتبه السائل إىل أن الفوائد الربوية ال تقف عند حد ،فهي تنمو كلما أتخر املدين يف
السداد ،وال يستطيع املرء أن يعلم الغيب ،فقد تعرض له ظروف متنعه من السداد يف الوقت احملدد،

ومن مث تتزايد الفوائد املستحقة إىل درجة قد تتجاوز مقدار ما وفره من اإلعفاء الضرييب ،فيصبح
ٍ
حينئذ "كاملستجري من الرمضاء ابلنار" ،وقد جيد السائل ابلبحث والتحري وسائل أخرى
حال املدين

لإلعفاء الضرييب ال حمذور فيها شرعاً ،وهللا أعلم.
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فوائد البنوك اإلسالمية
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/4/18

السؤال

ما حكم الدين يف الفوائد البنكية اإلسالمية ،مثل :بنك فيصل اإلسالمي؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
فإن البنوك اإلسالمية تقوم معامالهتا -فيما أعلم -على أساس املضاربة الشرعية ،وما تعطيه هذه

البنوك للمسامهّي فيها هو جزء من الربح ،واملضاربة جائزة شرعاً إذا توافرت شروطها الشرعية ،وهو

ما يظهر من معامالت هذه البنوك.

والفرق بّي هذه األرابح والفوائد البنكية اليت تدفعها البنوك اليت تقوم معامالهتا على الراب أنك جتد

أن هذه األرابح ليست اثبتة بل تزيد وتنقص حبسب مقدار الربح ،وقد ال حيصل املساهم على شيء
إذا مل يكن هناك ربح ،بل هو يشرتك يف اخلسارة إن حصلت خبالف فوائد البنوك الربوية فإهنا اثبتة ال

ختضع ملقدار الربح ،مث إن رأس املال مضمون وهذا يدل على أهنا ال تقوم على نفس األساس الذي

تقوم عليه البنوك اإلسالمية من املضارابت الشرعية ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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عقد مراحبة تضمن شراء بضاعة وأخذ مثنها
اجمليب د .أمحد بن عبد العزيز احللييب

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/8/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ,وبعد:
تقدم أحد اإلخوة إىل أحد البنوك اإلسالمية بطلب مراحبة ،فطلب منه البنك فواتري للبضاعة اليت
يريدها ،على أن تكون ابسم البنك ،ابإلضافة إىل كفيل يضمن حتويل راتبه على البنك نفسه ،وبعد

أن متت املوافقة والتوقيع على عقد البيع بّي املؤسسة -أو التاجر -والبنك ،ووقع األخ على

الشيكات أو التعهدات ابلدفع على شكل أقساط شهرية ،علماً أنه إن تراجع بعد التوقيع فستكون

األرابح ( )%7من قيمة الفواتري اثبتة ،استلمت املؤسسة أو التاجر الشيك بقيمة البضاعة من

البنك ،وحينها مت اتفاق آخر بينهما على أخذ قيمة البضاعة من البنك وليس البضاعة ،وقد يكون
هذا بعلم مندوب البنك نفسه ،فما حكم ذلك؟ ويف حالة استالم املؤسسة أو التاجر البضاعة وبيعها

على مؤسسة أو اتجر آخر خبسارة من أجل االستفادة من مثنها ،رغم تبييت النية يعمل ذلك للحاجة

للقيمة وليس للبضاعة ،فما حكم ذلك؟ وأرجو أن تعرض الفتوى للجميع؛ ألين قد صادفت كثرياً
من الشباب امللتزمّي قد وقعوا يف مثلها .وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على اهلادي األمّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي،

وبعد:
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فإن صورة السؤال من صور املراحبة ،وإجراء البنك من جهة شرائه البضاعة بـ ( )%7من قيمتها من
التاجر أو الشركة أو املؤسسة لطالبها بربح حمدد حبسب الفواتري اليت يتقدم هبا طالبها إىل البنك،
على أن يدفع قيمتها بعد إبرام العقد أقساطاً شهرية  -إجراء صحيح ،وتصرف طالب البضاعة أو

املراحبة مبثابة تصرف الوكيل عن البنك يف حتديد نوع البضاعة ،ويده عليها فيما لو قبضها عن البنك

يد أمّي؛ ألنه وكيل ،وال يكون مشرتايً وال مالكاً للبضاعة إال بعقد بيع بينه وبّي البنك ،وال يعد

اتفاقه مع البنك على املراحبة وشراء البضاعة عقداً؛ ألن البنك حينئذ ال ميلك البضاعة ،فكيف يبيع

ما ليس يف ملكه؟ فهذا البيع لو حصل ابطل؛ لقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم -حلكيم بن حزام

-رضي هللا عنه":-ال تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجة ( ، )2187ويبدو من السؤال أن اتفاق

الطرفّي عبارة عن وعد ابلشراء من جهة طالب البضاعة ،إذ أشري يف السؤال إىل أن هذا االتفاق بّي

طالب املراحبة والبنك غري ملزم إذ إبمكانه الرتاجع عنه بعد التوقيع عليه ،ويظهر من السؤال أن

البنك مينح حق الرتاجع للمتعاملّي معه يف هذه الصورة من املراحبة ،وإال لكان هذا الوعد ملزماً
لطالب املراحبة؛ ألن الوفاء به من مكارم األخالق ،ويلزم حىت تكون صورة هذه املراحبة صحيحة
إجراء عقد بعد شراء البنك للبضاعة ،وقبضها إن كانت من املطعومات وما يف حكمها؛ لقول

الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه" متفق عليه البخاري

( ، )2126ومسلم ( ، )1525وإن كانت البضاعة غري طعام جاز للبنك أن يبيعها لطالب البضاعة
قبل قبضها؛ لقول ابن عمر -رضي هللا عنهما":-وكنا نبيع اإلبل ابلبقيع ابلدراهم فنأخذ عنها

الداننري وابلعكس ،فسألنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال":ال أبس أن تؤخذ بسعر يومها ما
مل يفرتقا وبينهما شيء" رواه اخلمسة النسائي ( ، )4582وأبو داود ( ، )3354وأمحد ()6239
ورواه بنحوه
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الرتمذي ( ، )1242وابن ماجة ( ، )2262وإذا مت العقد مع البنك ملك البضاعة املشرتي ،يقبضها
من التاجر أو الشركة أو املؤسسة وحيوزها؛ فإن أراد بيعها حلاجته إىل قيمتها جاز له أن يبيعها عليه أو

عليها دون تواطؤ بينهما ،ولو أبقل من قيمتها؛ ألن املشرتي وهو التاجر أو الشركة أو املؤسسة

طرف اثلث ،وهذا البيع يسمى عند الفقهاء ابلتورق ،وقد أجيز ملسيس احلاجة إليه ،إال إن كان

القصد من هذا العقد أخذ بدل البضاعة نقداً حاضراً ،والتعاقد على شراء البضاعة صورايً ،وكل من

املشرتي والبنك والتاجر أو الشركة أو املؤسسة متواطئون على هذه الصورة إلجازة العقد؛ فاملشرتي
قصده احلصول على املال ال البضاعة ،والبائع وهو البنك قصده احلصول على الزايدة يف مقابل
االنتظار ،وابئع البضاعة على البنك متعاون معهما أو متعارف على أنه يشرتي البضاعة من مشرتيها

أبقل من قيمتها ،أو متفق مع البنك على ذلك ويعلمه املشرتي ،فإن هذا البيع يف معىن العينة ،وبيع
العينة غري جائز عند أكثر العلماء كأيب حنيفة ومالك وأمحد وغريهم ،وهو املأثور عن الصحابة

كعائشة وابن عباس وأنس -رضي هللا عنهم ،-فإن ابن عباس سئل عن احلريرة بيعت إىل أجل مث
اشرتيت أبقل ،فقال :درهم بدرهم ،دخلت بينهما حريرة؛ ألن يف ذلك حتايالً على الراب ،هذا ما تبّي
يل من السؤال ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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اجلوائز البنكية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/11/19
السؤال

هل اجلوائز البنكية حرام وملاذا؟ علماً أين رحبت مائة ألف دينار فماذا أفعل؟ وقد رحبتها عن طريق
فتح حساب يف البنك منذ ثالثة أعوام.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
 .1إذا كان احلساب البنكي  -املشار إليه  -حساابً جارايً ،فهو قرض ألنه يف ضمان البنك ،وال

جيوز أن حيصل املقرض  -وهو صاحب احلساب اجلاري  -على منفعة مقابل القرض ،سواء كانت

هذه املنفعة على شكل فوائد أو هدااي أو جوائز ،ألنه قرض ج هر نفعاً وهو من الراب احملرم ابلنص

واإلمجاع.

 .2أما إذا كان حساابً استثمارايً ،مبعىن أن البنك جمرد مدير للحساب ،وربح احلساب وخسارته على
صاحبه وليس على البنك ،فال يعد قرضاً ،وال تعد اجلائزة من مث من الراب .لكن إذا كان االشرتاك يف

اجلائزة مقابل رسوم دفعها صاحب احلساب ،فهذا من اليانصيب وهو من القمار احملرم.
 .3أي أن اجلائزة إن كانت على حساب جا ٍر أو كانت مقابل رسوم ،فهي حمرمة .أما إذا كانت بدون
رسوم وكانت على حساب استثماري ،فال حرج فيها  -إن شاء هللا.-

 .4وإذا كانت اجلوائز اليت يوزعها البنك من النوع احملرم فيجب على السائل جتنب التعامل الذي
يؤدي إليها ،حىت ال يقع يف احملرم.

 .5وإذا كان السائل قد قبض اجلائزة احملرمة أو استلمها وأراد أن يتوب ويتخلص منها فماذا يفعل
هبا؟ هل يردها للبنك أم يتصدق هبا؟
ال ينبغي أن يردها للبنك ،ألن يف ذلك إعانة للبنك وتشجيعاً له على االستمرار يف املعامالت احملرمة.
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بل ينبغي أن يتصدق هبا .ويشهد لذلك أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من قال لصاحبه
تعال أقامرك فليتصدق" (متفق عليه ،البخاري  4860ومسلم  ، )1647فإذا كان جمرد العزم على
املقامرة يستلزم الصدقة ،فمن ابب أوىل أن يتصدق مبا كسبه فعالً من القمار ،والراب أوىل ألن حرمته
آكد .وقال عليه الصالة والسالم" :اي معشر التجار إن هذا البيع حيضره اللغو واحللف ،فشوبوه

ابلصدقة" (رواه أمحد  16135وغريه)  .فإذا كان مأموراً ابلصدقة مع حل العقد إذا خالطه اللغو

واحللف ،فمن ابب أوىل أن يتصدق إذا كان العقد نفسه حمرماً .وروى ابن أيب حامت يف تفسريه أنه-
صلى هللا عليه وسلم  -قال أليب بكر ملا راهن املشركّي على ظهور الروم على الفرس وكسب

الرهان" :هذا سحت فتصدق به" (تفسري ابن كثري والدر املنثور ،سورة الروم)  .فالواجب التصدق
هبذا املال على الفقراء واحملتاجّي ليطهر بذلك السائل نفسه وماله وتصدق توبته.

 .6وإذا كان السائل  -إذا قبض املال احلرام واتب من ذلك  -هو نفسه فقرياً ،فهو أوىل هبذا املال
من غريه من الفقراء ،كما أفىت به شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،وألن يف هذا إعانة له على التوبة

وعدم الوقوع يف احملرم مرة أخرى (تفسري آايت أشكلت ،ص  . )595فيأخذ منه قدر حاجته

ويتصدق ابلباقي ،وهبذا أفىت فقهاء احلنفية والشافعية وبعض احلنابلة (انظر :أحكام املال احلرام ،د.

عباس الباز ،ص  ، )285-284مع وجوب العمل اجلاد على اجتناب أسباب احلرام وعدم تكرار

الوقوع فيه مستقبالً.
 .7وينبغي للمسلم أن يتقي هللا  -تعاىل  -يف مصادر ماله ،وأن جيتهد يف حتري احلالل ففيه غُنية عن
احلرام ،ومن الدعاء الذي أمر به النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اللهم اكفين حباللك عن حرامك
وأغنين بفضلك عن سواك ".وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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حكم البيع على البنوك الربوية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1422/12/8
السؤال

أعمل يف التجارة ،هل جيوز بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي قياساً على حل التجارة مع

اليهود والنصارى مثالً؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

جتوز معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغريهم ألن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -اشرتى من
يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد ،رواه البخاري ( )2068ومسلم ( )1603من حديث عائشة
-رضي هللا عنها .-أما ما ذكرت يف سؤالك عن حكم بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي،

فاجلواب أنه إن كان البنك ال جيد تلك املكائن واآلالت إال عندك فإين ال أرى أن تبيع عليهم ألن يف
ذلك إعانة على اإلمث والعدوان .أما إن كانت تلك املكائن واآلالت متوفرة عند غريك ،وأنك إن مل

تبع عليه فإنه سيجدها عند غريك  -وهذا هو الغالب  -فأرجو أال يكون عليك يف بيعك عليه أبس،
وهللا أعلم.
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ضوابط التعامل مع البنوك اليت حتولت إىل بنوك إسالمية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

أسأل عن طبيعة العمل يف البنوك يف الوقت احلايل ،وأان أقصد البنوك اليت بدأت تتحول معامالهتا إىل
إسالمية ،بل إن بعض البنوك حتولت إىل بنوك إسالمية حبتة يف معامالهتا واستثماراهتا.

اجلواب
البنوك اليت تزاول املعامالت اإلسالمية اليوم على أقسام:

األول :بنوك مصرة على مزاولة الراب ،لكنها جبانب ذلك تزاول شيئاً من املعامالت اإلسالمية،

ومزاولتها للعمل اإلسالمي ليس من ابب التوبة واالستغفار ،لكن من ابب التزود واالستكثار،

فمقصودها منه الكسب واملنافسة التجارية.

فهذه أرى مقاطعتها ،وعدم العمل فيها ،أو التعامل معها ،ولو يف املعامالت اإلسالمية.

الثاين :بنوك تريد أن تتحول من العمل الربوي إىل العمل اإلسالمي ،كالبنك األهلي اإلسالمي

املستقل مبعامالته وخزينته عن البنك الربوي.
فهذه ينبغي تشجيعها ،والتعاون معها على الرب والتقوى ،ومن ذلك العمل فيها يف املعامالت

اإلسالمية.

الثالث :بنوك األصل فيها أن معامالهتا إسالمية منذ قيامها مثل :شركة الراجحي املصرفية وبيت
التمويل الكوييت ،فهذه ال مانع من العمل فيها.

على أن العربة ليست ابألمساء لكن احلقائق ،فليس كل من تسمى إبسالمي صار عمله إسالمياً،
وليست كل أعمال البنوك اإلسالمية إسالمية حقاً ،لكن العربة يف الغالب.

ومع ذلك ينبغي للعامل يف البنك اإلسالمي أن يتقي العمل يف مواطن الشبهة ،كالعمل يف تداول
األسهم ،وعليه أن يسأل عما أشكل عليه أمره ،هذا وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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استخدام أجهزة الصرف للبنوك الربوية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/1/11
السؤال

إذا كان يل حساب يف بنك الراجحي مثالً ،فهل يصح أن أسحب ببطاقة الراجحي من مكائن

الصرف التابعة للبنوك األخرى؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز للشخص أن يسحب ببطاقة الراجحي من مكائن صرف البنوك األخرى ولو كانت تلك البنوك

ربوية؛ ألن تلك العملية تكيف على أهنا استئجار ملاكينة الصرف اآليل التابعة هلذا البنك الربوي،

وتدفع شركة الراجحي أجرة عن كل عملية سحب واحدة مبلغ أربعة رايالت للبنك صاحب املاكينة
وال يدفع العميل منها شيئاً ،وذلك يف إطار االتفاق بّي البنوك السعودية املشرتكة فيما يسمى
(ابلشبكة السعودية ألنظمة املدفوعات) ((.SPAN

وهكذا تدفع هلا البنوك يف حال السحب ببطاقاهتم من مكائنها ،واالستئجار من املتعامل ابلراب جائز،

اء واستئجاراً -يف أمور
فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعاً وشر ً

مباحة -واليهود يتعاملون ابلراب ،ولكن لو قيل للشخص أنه ينبغي له -على سبيل االستحباب -أال
ينفع البنوك الربوية هبذه األجرة ،وأن يسحب من مكائن البنوك اإلسالمية لكان قوالً وجيهاً راجحاً،
وهللا أعلم.
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بطاقة الفيزا
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

هل جيوز استخدام بطاقة فيزا مع العلم أبين أربطها مع حسايب اجلاري أي أين أسددها أوالً أبول.

وهل جيوز االستفادة من النقاط احملسوبة يل عند استخدامها (أي استبداهلا هبدية حمددة من قبلهم) ؟

اجلواب

احلمد هلل ،بطاقة االئتمان تتضمن أموراً ممنوعة ،منها:

( )1شرط الزايدة عند التأخري يف الوفاء عن األجل احملدد.

( )2شرط املصارفة بّي البنك والعميل عند استخدامها يف اخلارج.
( )3رسوم التأسيس ،أو التجديد.

( )4ما يؤخذ عالوة على ذلك ابسم رسم ،أو عمولة ،مما ليس له مقابل يف احلقيقة وإمنا غايته ابتزاز
الناس هبذه البطاقة ،حىت وصلت نسبة فائدة البنك منها  %150تقريباً ،وهذا يفوق الفائدة على

القرض من خالل عملية القرض العادية أبضعاف مضاعفة.

( )5إعانة البنوك الربوية على الراب و"حق االئتمان" من خالل االستغناء هبذه البطاقة عن عمل
النقود.

ومن أجل هذا مينع التعامل هبا إال للضرورة ،وما يف حكمها ،ولو كانت مربوطة ابحلساب اجلاري.
أما ابلنسبة الستبداهلا هبدية ،فمقصودك منه مل يتضح يل ،لكن املعلوم أن اجلوائز الغاية منها  -غالباً
 -إغراء املستهلكّي ،فإذا كانت هذه اهلدية غايتها إغراء الناس ابستخدام البطاقة ،وكان استخدام

البطاقة ممنوعاً ملا ذكرت ،فإن اهلدية تكون ممنوعة ،ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد.
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االستثمار يف البنوك
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1423/3/15

السؤال

أان أملك -وهلل احلمد -مليون رايل سعودي ،وأريد أن أستثمرها مع البنوك ،فسمعت أن البنك ال

حيدد مكسباً أو رحباً معيناً ،ولكن ال توجد خسارة ،ورأس املال يبقى كما هو ،مثال :أعطيت البنك
مليون رايل ،وهناية السنة أتيت إضافية 100ألف رايل أو أقل ،ولكن ال توجد خسارة يف رأس املال

.%100

اجلواب

األصل يف البنوك أهنم أداة ائتمانية ،وقد يعملون ابالستثمار ،واألصل يف البنوك التقليدية أهنا تتعامل
يف استثمار أمواهلا بنظام الفائدة وهو الراب الصريح ،غري أنه وجد يف اآلونة األخرية يف البالد العربية

نظام يسمى بـ (صناديق االستثمار)  ،وهي حمافظ جتتمع فيها أموال املسامهّي لتكون حجماً من

األموال ،ميكن أن يستفيد من ميزات التنويع الذي يؤدي إىل تقليل خماطر االستثمار ،وتؤسس هذه

الصناديق على صفة شركة استثمار ،تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه،

وتقوم هذه الصناديق جبمع االشرتاكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند

اإلصدار شبيهة ابألسهم ،وهي أنواع كثرية ،وهذه الصناديق بعضها يستثمر يف العقارات ،وبعضها يف
األسهم التجارية ،وبعضها يف احملرمات ،وبعضها يف األوراق التجارية ،وغري ذلك.
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واألصل فيها أن البنك الذي جيمع األموال مع املستثمرين يكون عامل مضاربة مع املستثمرين الذين
يكونون هم رب املال ،وعلى هذا فيجب أن تكون اخلسارة على رأس املال وليس على البنك ،وإال

كانت مضاربة فاسدة ،وهذا ما تتعامل به غالب البنوك التقليدية -إن مل يكن كلها -وإذا كان األمر
حمرم وال جيوز ،وهناك طريقة يتعامل هبا بعض البنوك اإلسالمية
كذلك فاألصل يف التعامل معها أنه ّ

من بيعهم ( )%75من أسهم هذه احملافظ االستثمارية على شركة عاملية بيعاً آجالً مع ربح ألجل،

وهذه النسبة ( )%75على حسب اختالف بعض البنوك والباقي من رأس املال يف هذا الصندوق
وهو ( )%25يتم جبعل هذه الشركة اليت اشرتت غالب أصول أسهم هذه الصناديق وهو ()%75

كما يف هذا املثال مثالً جعلها أجرياً إلدارة ( )%25من رأس املال أو عامل مضاربة على حسب
اتفاقهم ،وعلى هذا فيكون رأس املال يف هذه الصناديق أو احملافظ حمفوظاً بقدر ( )%75من

اخلسارة املتوقعة؛ ألن هذه النسبة من األسهم مت بيعها آجالً ،وإذا مت البيع هبذا الطريقة فإن رأس

املال هبذا النسبة ( )%75مع رحبه مضمون ،وال أبس هبذه الصناديق واالستثمار فيها ،وهذا ما
تتعامل فيه صناديق االستثمار يف شركة الراجحي املصرفية.

وعلى هذا فإذا كنت أعطيت البنك (مليون) رايل على أن يعيدوا إليك هذا املليون وزايدة ،ومل تدخل

معهم بعقد من العقود ،أو دخلت بنظام صناديق االستثمار لدى بعض البنوك التقليدية اليت أساس

حمرم وال جيوز إبمجاع أهل العلم يف القدمي
عملها على نظام الفائدة وتضمن استعادة رأس املال فهذا ّ
واحلديث ،وال عربة مبن خالف من املعاصرين.

وإن كنت دخلت بنظام صناديق االستثمار الشرعي ،الذي توجد فيه هيئة شرعية ملراقبة أعمال
املؤسسة املصرفية ،مع عدم ضمان رأس املال ،أو ضمانه بطريقة شرعية –كما سبق بيانه -فهذا ال
أبس به.
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وهذا كلّه مشروط -كما سبق -أبن تكون هذه الصناديق تتعامل أو تضع أمواهلا يف شركات عملها
عمل مباح ،وال تتعامل ابلراب قرضاً واقرتاضاً على القول الراجح ،ونوصي األخ الكرمي أن
األساس ٌ
يرتك استثمار أمواله مع البنوك اليت حتدد هذه الطريقة اليت جاءت مع هذا السؤال ،واالستثمار

الشرعي الطيب موجود بكثرة ،وفرص االستثمار كثرية "وإن هللا طيب ال يقبل إال طيباً" كما قال -

صلى هللا عليه وسلم -كما يف صحيح مسلم (" )1015كل جسد نبت من سحت فالنار أوىل به"
احلديث عند أمحد ( )14441والرتمذي ( )614كما أخرب بذلك الصادق املصدوق ،وصلى هللا

على نبينا حممد.
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امتالك الشقق عن طريق البنك
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/8/27هـ
السؤال

نرجو من فضيلتكم إفادتنا ابحلكم الشرعي يف هذه املسألة :فإين أعول أسرة وليس عندي شقة

أمتلكها ،ويوجد لدينا بنك إسالمي أستطيع امتالك شقة ابلتقسيط عن طريقه بواسطة املراحبة -كما

يقول البنك ،-والصفقة املذكورة صيغتها كالتايل:

سأقوم ابلبحث عن شقة مناسبة ،مث أذهب مبالكها إىل البنك الذي خيرج أحد موظفيه ليعاينها مث

يتعاقد معه ،وبعد ذلك يتعاقد معي ابلتقسيط نظري نسبة زايدة وخيرج معي مندوب البنك ليسلم يل
حيصل غرامة أتخري عن كل يوم أأتخر فيه عن دفع القسط ،ويقول إنه
الشقة ،مع العلم أن البنك ّ
يضع حصيلة هذه الغرامات يف صندوق الزكاة اخلاصة ابلبنك ،مث إنه عندما جيد املدين عاجزاً عن
الدفع ،ويثبت هذا املدين أن لديه ظروفاً تعجزه عن الدفع ،فإن البنك يعذره وال يقوم بتحصيل

الغرامة .نرجو إفادتنا عن حكم هذه املعاملة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إذا كانت الطريقة -كما ذكر السائل -يف سؤاله من أن البنك يتعاقد مع صاحب الشقة ويشرتيها
لنفسه ،مث يتعاقد مع السائل مبعىن أنه ال يتم العقد بينك أيها السائل وبّي البنك قبل شرائه للشقة.

()132/9

وأن البنك أيضاً ال يلزمك ابلعقد ،بل جمرد مواعدة بينك وبينه ،ولك اخليار فهذا ال أبس به ،وعليك

أن تسدد األقساط يف مواعيدها ،أما ما ذكرت من أن البنك أيخذ غرامة عن أتخري األقساط فيما لو

أتخرت ابلتسديد من غري عذر ،فهذا يف نظري يدخل يف حكم الشرط اجلزائي الذي يشرتطه بعض

املتعاقدين وخاصة الدائن إذا مل ينفذ املدين التزامه ،وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء يف السعودية
ابلقرار التايل :إن اجمللس يقرر ابإلمجاع أن الشرط اجلزائي الذي جيري اشرتاطه يف العقود شرط

صحيح معترب جيب األخذ به ما مل يكن هناك عذر  -يف اإلخالل اباللتزام املوجب له  -يعترب شرعاً،
فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حىت يزول  ...إخل( .جملة البحوث اإلسالمية ،العدد الثاين ،صـ141

عام 1394هـ)  ،وهللا أعلم.
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عدم التسديد للبنك العقاري
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1423/7/25هـ
السؤال

أان مشرتك يف نظام البنك العقاري وال أسدد حبجة أن يل نصيبا يف بيت مال املسلمّي (وزارة املالية)

وهم ال يعطوننا إايه.

اجلواب

ال جيوز لك االمتناع عن تسديد أقساط البنك العقاري ألنه حق واجب متعّي عليك حسب العقد
الذي أبرمته مع البنك لقوله  -تعاىل " -اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود اآلية[ ،املائدة، ]1 :
َ َ
ُ
َ َ ْ
وقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -املؤمنون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً"

الرتمذي ( ، )1352أبو داود ( ، )3594مالك ( ، )273/2وهذا العقد مع البنك مل حيل حراماً
ومل حيرم حالالً فهو الزم التنفيذ ،نعم لك حق اثبت يف بيت مال املسلمّي ،ولكنه حق شائع غري
معّي لفالن وفالن ،أما احلق الذي عليك  -األقساط  -فهي معينة ختصك دون غريك ،وكونك مل

حتصل على حقك من بيت املال فهذه ديون حمتملة الصدق والكذب ،إذ حيتمل أن تكون حصلت
عليها مقابل اخلدمات اجملانية ،وال جيوز لك االمتناع عن التسديد بدعوى املقاصة ،ألن حقك مل يثبت

بعينه ،وإن منعت منه فاإلمث على من منعك ،واحلساب واملقاصة غداً عند هللا سبحانه.
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االنتفاع بفوائد البنوك

اجمليب د .جربيل بن حممد البصيلي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/1/2هـ
السؤال

هل جيوز يل أن أعطي الفائدة احملرمة فائدة البنوك لشخص يريد االعتمار ومن مث الدراسة هناك ،أو

إعطاؤها لشخص مقبل على الزواج مثالً أخي وهل ميكن سداد دين يل أو ألمي أو ألخي ،علماً أين
ال أحتصل على أجر منها ،وهل أبقيها يف البنوك؟

اجلواب

أوالً :حاول أن تستثمر أموالك يف املضارابت الشرعية أو غريها من االستثمارات املباحة وهي كثرية
-واحلمد هلل.-

اثنياً :ال تضع أموالك يف بنوك ربوية ،وهناك بدائل اسلكها.

اثلثاً :إذا كنت قد وضعتها فخذ الفوائد واصرفها يف منافع عامة كالطرق وحنوها واليت تكون بعيدة
عن وجوه القربة ،أو اصرفها لفقراء املسلمّي املضطرين ضرورة للغذاء واملسكن واللباس.

رابعاً :ابدر بسحب أموالك من البنوك الربوية وتب إىل هللا" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من

حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2:ومن اتب اتب هللا عليه ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.
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قروض مؤسسة تشغيل الشباب
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال

مؤسسة تشغيل الشباب ,تدفع للشاب العاطل نسبة  30ابملئة جماانً ،وتطلب منه إحضار نسبة30

ابملئة ،وأيخذ من البنك قرضاً نسبته  40ابملئة ,البنك يطلب عليها الفائدة بنسبة  5ابملئة .هل جتوز
املسامهة يف هذه املؤسسة؟ علماً أهنا أتخذ املبلغ اجملموع وتعطي املستفيد إما سيارة ،أو شاحنة ،أو
جراراً ،أو عتاد خمبز  ...إخل ,للتذكري فإن صاحب السؤال بدون عمل.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن املعاملة اليت ذكرها األخ يف سؤاله مشتملة على الراب ،ذلك أن البنك يقدم فيها قرضاً بنسبة

 ،%40وترد إليه مع فوائد بنسبة  ،%5وهذه الفوائد هي فوائد ربوية ،وقد أمجع أهل العلم على
أن الزايدة املشروطة اليت أيخذها املق ِرض (بكسر الراء) هي راب ،والراب حمرم بداللة الكتاب والسنة

وإمجاع األمة:

قال هللا -تعاىل":-وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة. ]275:
ِ
هِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِّ
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
ّي*فَِإ ْن َملْ تَـ ْف َعلُوا
الراب إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ين َ
وقال -عز وجلَ -
":اي أَيُّـ َها الذ َ
َ
ب ِمن هِ
ِ
ِِ ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن" [البقرة:
فَأْذَنُوا حبَ ْر ٍ َ
اَّلل َوَر ُسوله َوإ ْن تُـ ْبـتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
. ]279-278
ِ
هِ
ين َأيْ ُكلُو َن ِّ
وم اله ِذي يَـتَ َخبهطُهُ ال ه
س"
ومو َن إِاله َك َما يَـ ُق ُ
الراب ال يَـ ُق ُ
وقال":الذ َ
ش ْيطَا ُن م َن ال َْم ِّ
[البقرة. ]275:
وأما السنة فأحاديث النهي عن الراب كثرية ،منها :قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اجتنبوا السبع

املوبقات" البخاري ( ، )2767مسلم ( ، )89وذكر منها أكل الراب.
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ومنها قوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-لعن هللا آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه" مسلم ()1598
 ،وأمحد ( ، )3725ابن ماجة ( ، )2277أبو داود (. )3333

واإلمجاع منعقد على حترمي الراب.

فما ذكره األخ السائل هو صورة من صور الراب.
وأما ما ذكره من عدم وجود عمل لديه فإن هذا السبب ال يبيح له التعامل ابلراب ،مث إن يف احلالل ما

يغنيه عن مثل هذا ،فأنصحه أبن يبحث وجيتهد يف طلب احلالل ويتوكل على هللا ،وقد قال النيب -
صلى هللا عليه وسلم":-لو توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا مخاصاً وتروح

بطاانً" الرتمذي ( ، )2344ابن ماجة ( ، )4164أمحد ( )205وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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فتح اعتماد عن طريق البنك
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/4/22هـ
السؤال

اي شيخ حنن نعمل يف جمال جتارة األواين املنزلية ونستورد من اخلارج ،وحنول حوالة هلم بقيمة البضاعة،

ولكن األفضل لنا من انحية االلتزام ابملواعيد هو فتح اعتماد عن طريق البنك ،وعندما طلبت من

شركة يف اتيلند مهلة للسداد  60يوماً طلبوا مين فتح اعتماد عن طريق البنك ،وهذا االعتماد عن
طريق البنك لكي يكون البنك ضمينا عين للشركة ،وحىت الشركة ترسل البضاعة ،ويف هذه احلالة

البنك أيخذ مين ربع يف املائة عمولة من قيمة الفاتورة  +واحد يف املائة أيضا رسوم أتجيل 60يوماً
 250+مصاريف التلكس ومراسالت البنك .وهذا تعامل شائع يف نظام االسترياد للبضاعة ،فهل
جيوز يل اي شيخ أن أوافق على شروط البنك لفتح هذا االعتماد أم ال؟ حيث إن هذه العمولة ورسوم

التأجيل ال تؤثر علينا كثرياً ،فهي مقابل واحد وربع يف املائة من قيمة الفاتورة فقط .هل هذا جائز أم
ال؟ هذا إذا تفضلتم ابلرد علينا عاجالً ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

()138/9

احلمد هلل وحده ،وبعد :أخي السائل تسأل عن حكم االعتماد املستندي ،وهو أن يطلب املستورد
من البنك أن يعتمد للمصدر بدفع الثمن له مىت قدم للبنك مستندات شحن البضاعة يف امليعاد
املتفق عليه والفاتورة اليت تثبت كمية البضاعة ووصفها حسب ما طلبه املستورد .فالبنك يقوم بعملية

يستفيد منها الطرفان املستورد واملصدر ،والبنك يستفيد من هذه العملية من انحيتّي ،األوىل :ما

أيخذه من أجر مقابل هذه العملية ،وهذا ال أبس فيه يف األصل ،الثانية :الفائدة على املبلغ الذي
دفعه للمصدر على حساب املستورد إذا مل يقم املستورد بتأمّي هذا املبلغ لدى البنك وقت فتح

االعتماد ،وهنا يقع اإلشكال؛ ألن هذا راب حمرم ،كما أن البنك يقوم إبضافة فوائد أخرى على املبلغ
يف حالة أتخر املستورد عن دفع املبلغ الذي عليه ،فاالعتماد املستندي ال خيلو إما أن يكون بعد

أتمّي املستورد الثمن لدى البنك فيكون البنك ابلنسبة له وكيالً وهذا جائز شرعاً ،ولو أخذ البنك

عمولة مقابل أتعابه.

وإما أن يكون بدون أتمّي املستورد لدى البنك الثمن ،فهنا يكون البنك مقرضاً الثمن للمستورد،

والقرض ال جيوز بفائدة ،وهللا تعاىل أعلم.

()139/9

االقرتاض الربوي للزواج
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/1/9هـ

السؤال

يعلم هللا أنين مل أجد من يقرضين قرضاً حسناً لكي أتزوج وسط كل هذه املغرايت اليت حتيط بنا حنن
الشباب وخفت على نفسي من االحنراف فتقدمت بطلب قرض إىل البنك السعودي األمريكي

وأعطاين مبلغ  20000 + 75000عمولة له خلمس سنوات وتزوجت واليوم وقد أهنيت سداد
القرض يعلم هللا أين ندمان على ما فعلت.

فما هي الكفارة؟ أدعو يل هللا أن يساحمين اي شيخ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

هِ
ين َأيْ ُكلُو َن ِّ
وم
ومو َن إال َك َما يَـ ُق ُ
الراب ال يَـ ُق ُ
أنت بفعلك ارتكبت كبرية من كبائر الذنوب ،قال تعاىل" :الذ َ
ِ
اله ِذي يَـتَ َخبهطُهُ ال ه
س" [البقرة ، ]275:ويف مسلم
ش ْيطَا ُن م َن ال َْم ِّ
( )1598من حديث جابر :لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -آكل الراب ومؤكله وكاتبه

وشاهديه ،وقال" :هم سواء" وكفارة ما فعلت التوبة النصوح وكثرة االستغفار ،وال جتعل حاجاتك
قائدة لك إىل انر جهنم ،وهللا تعاىل أعلم.

()140/9

االقرتاض ببطاقة الفيزا
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/2/3هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قمت بتأسيس مؤسسة لبيع األمساك الطازجة ،وبعد اكتمال كافة املصاريف من استقدام عمال وجتهيز
حمل ،بقي علي توفري املال لشراء األمساك ،وقد كنت أحتاج إىل  25000رايل لشراء هذه األمساك،
وكان املتوفر لدي هو  9000رايل ،وأحتاج إىل  16000رايل ،فبحثت عن من يقرضين هذا املبلغ

ومل أجد ،وحيث إنين أملك بطاقة (فيزا) قمت ابستخدامها ،فقمت بسحب مبلغ  16000رايل،
عن طريق هذه البطاقة (سحب كاش) ووضعت هذا املبلغ مع  9000رايل املوجودة لدي لتصبح

 25000رايل ،وأعطيتها أحد العمال لدي ليقوم بشراء األمساك هبذا املبلغ.

ومت شراء األمساك هبذا املبلغ ،ومن مث استمرت جتارة األمساك ،وكان هذا املبلغ هو البداية.

وحيث إنكم كما تعلمون أن البنك سيأخذ فائدة على استخدام الفيزا -حيث إنه يف حالة سحب

الكاش ابلفيزا سيأخذ البنك نسبة  %3على املبلغ املسحوب ،وأيضاً سيأخذ نسبة أخرى مع

انقضاء كل شهر وعدم تسديد كامل املبلغ ،-فما هو احلكم يف هذه احلالة؟ وماذا يرتتب علي فعله؟
فنحن اآلن لنا  11شهراً منذ بداية العمل هبذه املؤسسة .وجزاكم هللا خرياً ًُ.

اجلواب

()141/9

فعلك هذا حرام؛ ألنك اقرتضت من البنك بفائدة هي الراب احملرم ،وعليك أن تتوب ،وتستغفر هللا
من ذنبك ،والراب أكرب الكبائر بعد الشرك ابهلل ،ويظهر من حال سؤالك أنك اندم على ما فرط
منك ،ومن هذه حاله بينته آية سورة البقرة بقوله تعاىل":وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تَظلِمون

وال تُظلَمون" [البقرة ، ]279 :فال جيوز للبنك أن أيخذ أكثر مما دفع ،وال جيوز لك أن تدفع أكثر
مما أخذت ،ومعلوم أن البنك لن يقبل حبكم الشرع هذا ،فإن كان لديك مبالغ أخرى اكتسبتها من

حرام قبل أن تتوب فال أبس أن تعطي البنك منها هذه الفائدة الربوية اليت يطالبك هبا ،تعطيها البنك

بنية التخلص منها؛ ال بنية قضاء الدين؛ ألنه ال دين عليك للبنك يف نظر الشرع إال ما اقرتضت منه
ال غري ،وإن مل يكن عندك مال تتخلص منه؛ فأنصح لك أبال تبادر إىل تسديد الفائدة احملرمة حىت
يالحقك البنك مالحقة شديدة ،وحينئذ ال أبس بتسديد ما يطلبه منك عن الفائدة ،ألنك مضطر
حينئذ والضرورات تبيح احملظورات ،وهللا أعلم.

()142/9

اإليداع يف البنوك الربوية
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/6/26هـ

السؤال

فتحت حساب توفري يف أحد البنوك هنا؛ وذلك ألضع فيه مبلغاً قليالً الدخاره ،وذلك كل شهر،
ولكن البنك يلزمين بفائدة سنوية تعادل  %3عن املبلغ املوجود يف احلساب كل سنة بغري طلب

مين ،فهل يكفي أن أختلص من الزايدة حال ورودها يف احلساب ،وذلك أين حمتاج هلذا احلساب
ألضع فيه قيمة إجيار املنزل؟ أفيدوان ابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :فإن وضع األموال يف البنوك اليت تتعامل ابلراب على قسمّي:

القسم األول :أن يضعها على أهنا وديعة حمضة تبقى لصاحبها أبعياهنا ال يتصرف فيها البنك وال

تدخل هذه األموال يف أنشطته االستثمارية ،كوضع املال يف الصناديق احلديدية فهذا جائز ،ولو كان
أبجرة متفق عليها ،لعدم وجود عنصر املشاركة واإلعانة.

القسم الثاين :أن يفتح حساابً جارايً ،وهذا يعين أن يقوم إبقراض البنك هذا املال الذي يودعه ،ألن
التكييف الشرعي إليداع املال يف احلساب اجلاري هو القرض ،ويلتزم البنك برد بدله ال عّي املال،

فهذا حرام ال جيوز إذا كانت معظم معامالت البنك واستثماراته ربوية ،ألنك تقرض البنك ليعود

ابستخدامه ابلراب ،وهو ال يقل إمثاً عن إقراضك شخصاً ليقوم بشراء مخر وحنوه.

أما إذا كانت تصرفات البنك خمتلفة بعضها حالل وبعضها حرام ،وكان احلرام فيها أقل من احلالل

فوضع األموال فيه غري حمرم ،خصوصاً مع وجود احلاجة ،لكن اجتنابه أوىل وأورع.

فإذا احتاج الشخص إىل إيداع ماله يف هذه البنوك جاز بشرط أن ال أيخذ الفائدة لنفسه بل يصرفها

يف وجوه اخلري والرب ،كبناء الطرق أو إعطاء الفقراء وحنو ذلك ،مع التنبيه على أنه إذا وجد بنك

إسالمي ميكن أن يودع فيه ماله وحيفظه له فال جيوز له أن يودع ماله يف بنك ربوي مطلقاً ،وهللا تعاىل

أعلم.
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مصداقية حتول البنوك الربوية إىل إسالمية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

مسعنا يف األخبار عن نية أحد البنوك الربوية التحول إىل بنك إسالمي ،فما شرعية هذا التحول؟ وهل
هو حتول صحيح ،أم فيه شبهة؟ وما حكم التعامل مع هذا البنك إذا حتول إىل بنك إسالمي؟ أرجو
التفصيل يف اإلجابة حىت يلتبس األمر على املسلمّي ،إذا كان هذا التحول حيلة .كما أن الكثري من

البنوك الربوية أصبحت تعلن عن بعض براجمها ،وتقول إهنا معتمدة من قبل اهليئة الشرعية للبنك،
فكيف يكون ذلك ورأس املال واحد؟ وماذا عن املشايخ الذين يعملون يف اهليئات الشرعية هلذه

البنوك؟ أليس هذا من خداع الناس؟ وفقين هللا وإايكم للخري .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؟
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

كان الناس يسلمون على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ألغراض شىت ،ومل يكن النيب عليه
الصالة والسالم يسأهلم :أسلمتم هلل أم للدنيا؟ وذلك ألن اإلسالم يقود صاحبه إذا اتبعه إىل إحسان

العمل وإخالص النية .ويف املسند لإلمام أمحد ( )14673وسنن أيب داود ( )3025من حديث

جابر  -رضي هللا عنه -إبسناد صحيح أن وفد ثقيف ملا ابيعوا النيب -صلى هللا عليه وسلم-

اشرتطوا أال صدقة عليها وال جهاد ،فقبل منهم النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقال" :سيتصدقون

وجياهدون إذا أسلموا".

وقد قال بعض السلف :طلبنا العلم لغري هللا فأىب أن يكون إال هلل.
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وهذه املصارف اليت تعلن التحول للتمويل اإلسالمي جيب أن تكون موضع دعم وأتييد وتوجيه
وترشيد ،ال موضع استنكار واهتام؛ ألن هذا صد عن سبيل هللا وعن التوبة من الكبائر .وقاعدة

الشرع هي تيسري طريق التوبة بكل ما ميكن .قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا" :-ومن تدبر أصول
الشرع علم أنه يتلطف ابلناس يف التوبة بكل طريق" [تفسري آايت ،ص . ]595فمهما صاحب

عملية التحول من ثغرات أو نواقص فمصريها إن شاء هللا إىل الزوال.

لكن الواجب على هذه املصارف أن تتبىن التمويل اإلسالمي جبد ،وأن تقدم أدوات متويل إسالمية
بعيدة عن احليل املذمومة.

أما النوافذ اإلسالمية اليت تقدمها البنوك الربوية ،فهي خري من عدمها إذا كانت منضبطة ابملعايري

والقواعد الشرعية ،والواجب أن تتوسع يف هذا اجلانب إىل أن تتحول ابلكامل إن شاء هللا للتمويل

اإلسالمي .وكل من يسهم يف هذا من العلماء وطلبة العلم فهم إن شاء هللا رواد خري ودعاة هدى،
وهؤالء العلماء مل يقولوا للناس إن الراب مشروع ،وال أن مجيع املعامالت يف البنك الربوي مشروعة؛
بل يقيدون فتاواهم مبعامالت خاصة تنطبق عليها الضوابط الشرعية حبسب اجتهادهم ،فليس يف

عملهم تضليل وال خداع ،وال جيوز اهتامهم بذلك؛ بل هذا االهتام منكر صادر عن جهل ابلفقه
وابلواقع.
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وأما كون رأس املال واحداً للنافذة اإلسالمية واخلدمات الربوية؛ فهذا ال يضر املتعاملّي مع املصرف.
فقد تعامل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مع اليهود مع كوهنم أيكلون الراب بنص القرآن .انظر مثالً

ما رواه البخاري ( ، )2916ومسلم ( )1603من حديث عائشة  -رضي هللا عنها،-فإذا جاز

التعامل املشروع مع املرايب الكافر ،فاملرايب املسلم أوىل بذلك .لكن السؤال هنا يتوجه للمسامهّي يف

البنك ،ويقال هلم :إن الربح الذي حيققه البنك ال حيكم مبشروعيته جملرد وجود انفذة إسالمية؛ بل ال
بد من حتول البنك ابلكامل إىل التعامل اإلسالمي .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وهللا -تعاىل-

أعلم.
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عرض بوضع ماكينة صراف
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أملك عقاراً ،وجاءين عرض من البنك لوضع (ماكينة صراف سيارة) علماً أن البنك

أفادين أبهنم اآلن يقومون جبعل التعامل (إسالمياً) وسوف يرتكون التعامالت الربوية ،فضيلة الشيخ:

هل قبول العرض حالل أم حرام؟ شاكرين لكم ردكم .ابرك هللا فيكم وحفظكم لإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب أنين أرى أن ال تؤجر عقارك على بنك يتعامل ابلراب ،ولو موقع مكينة صراف ،ألن يف ذلك

إعانة على اإلمث والعدوان ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة:
. ]2

أما إن حتقق ما ذكرته يف سؤالك فالتأجري سائغ ،لكن يف نظري بُـ ْع َد حتققه ،هذا وأرى لك أن تبحث

لتأجري حملك عن بنوك إسالمية ال يظهر منها التعامل ابلراب؛ كبنك الراجحي أو غريه ممن عينوا هيئات

شرعية متر هبا معامالهتم ،وهللا أعلم.
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تسديد األموال املسحوبة ابلفيزا
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/4/25هـ

السؤال

أان أعمل سكرترياً مع أحد رجال األعمال ،وهو يستعمل بطاقة الفيزا ،وهو يطلب مين تسديد املبالغ

املطلوبة من حسابه ،حبيث أقوم بتعبئة استمارة التسديد والذهاب للبنك ودفع املبلغ ،علماً أنه يقوم
بتسديد املبالغ املستحقة عليه كاملة دون أتخري ،وكما تعلمون ملا هذه البطاقات من شبهات يف

التعامل هبا ،لذا أرجو إفاديت عن حالة وضعي ،فهل علي إمث يف تسديد مستحقات هذه البطاقة؟

وهل يكون راتيب يف هذه احلالة حراماً؟ رغم أنين أقوم أبعمال سكراترية أخرى غري هذا العمل من

مساعدات خريية وخالفه ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

( )1احلمد هلل الذي جعل يف األمة من يصبو إىل التحرز من احلرام ،واحلمد هلل الذي يسر من وسائل
االتصال ما يكون سبباً لسهولة منح طمأنينة النفوس إىل السلوك األقوم مبعرفة احلالل واحلرام.

( )2ال أعلم حرمة ما ذكر السائل ،إذ إن موضع الفيزا ليس كله حراماً ،وال كله حالل ،وإمنا احلرام
يف أخذ الفوائد على املبالغ املسحوبة والفوائد املركبة ،أما قضية استعمال الفيزا وما يؤخذ على

السحوابت فأمر جائز إن شاء هللا ،إذ إن ما يؤخذ على السحوابت من مبلغ فإنه لقاء خدمات
ابلنسبة للبنك ،وكذلك ابلنسبة للفيزا العاملية على كل حال ال عليك من أبس  -إن شاء هللا-
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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ال تتوفر جهة إقراض إال البنك
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

قل منهم من يقرض الناس قرضاً حسناً ،فالناس حيتاجون إىل قرض وال جيدون من
الناس يف بلدان ّ
يقرض إال البنوك الربوية اليت تشرتط الفائدة عند السداد ،وهذا يظهر جلياً يف املشاريع الكبرية

كالشركات ،حيث ال مناص من االستعانة ابلبنوك ،فأفتوان يف هذا مأجورين ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فقد ح هرم هللا تعاىل الراب وتوعهد متعاطيه حبرب منه سبحانه ،فال جيوز للمسلم أن يعقد عقداً يتضمن

ص َل
"وقَ ْد فَ ه
الراب أخذاً
وعطاء ،إال من اضطر إىل ذلك فإن الضرورات تبيح احملظورات ،قال تعاىلَ :
ً
ضطُ ِر ْرُْمت إِلَْي ِه" [األنعام :من اآلية. ]119
لَ ُك ْم َما َح هرَم َعلَْي ُك ْم إِهال َما ا ْ
فإذا اضطر املسلم إىل االقرتاض بفائدة ،أبن كان عدم اقرتاضه يوقعه يف ضرر فال جيد طعاماً أيكله،

أو ال جيد لباساً يسرت عورته ،أو ال جيد عالجاً يدفع به مرضه وحنو ذلك ،فإنه جيوز له أن يقرتض

قرضاً ربوايً.
وال يظهر يل أن إنشاء املشاريع مسوغ ألخذ القروض الربوية ،وميكن أن جيتمع عدد من أصحاب
رؤوس األموال كشركاء يف املشاريع الكبرية ،أو أن يقنعوا البنوك يف الدخول كشريك يف املشروع وهللا
املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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هذا القرض راب
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

أعيش يف إحدى الدول لدراسة ختصصي الدقيق يف الطب ،وهذا يستغرق من  8-6سنوات ،أريد
شراء بيت يف املدينة اليت أسكن هبا؛ ألن اإلجيار ٍ
غال وخسائره كثرية ،طريقة الشراء لديهم هنا تُدعى

ب  mortgageوطريقته هي أن أقوم بدفع  %25من سعر البيت لصاحبه ،مث وابإلتفاق مع

أحد البنوك يقوم األخري بدفع املبلغ املتبقي على أن أقوم أان بتقسيط املبلغ على عدد من السنوات،
مبوجب عقد مشرتك بيين وبّي البائع والبنك .من خالل العقد يكون البيت ابمسي ويكون صاحب

البيت قد استلم املبلغ كامالً وأقوم بتسديد الـ  %75على عدد من السنوات ولكن بزايدة ترتاوح

من  10إىل  25ألف دوالر ،علماً أبن هناك شركة تقول :إن طريقتها إسالمية ولكن  -وكالعادة -
مشرتك بيننا ،فما احلكم يف
أتخذ زايدة مادية حبوايل  10آالف دوالر وال يكون البيت ابمسي بل
ٌ
ذلك؟ أفيدوان أفادكم هللا ،حيث إن هذا املوضوع يهم شرحية كبرية من املبتعثّي هنا يف اخلارج.

اجلواب

طريقة شراء البيت املذكورة عن طريق البنك من راب الدين احملرم شرعاً .وبيان ذلك :أن البنك دفع

عنك املبلغ  %75املتوجب يف ذمتك مثناً للبيت ،فهو قرض منه لك قام بتسليمه للبائع نيابة عنك.
وراب القرض هو :اشرتاط الزايدة يف رد بدل القرض ،ذلك أن القرض من عقود اإلحسان والرب وليس
من عقود املعاوضة كما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية .والطريقة السليمة اليت نقرتحها لك هي:

( )1أن تبحث عن البيت املناسب لك ،وأتخذ املعلومات الكاملة عنه.

( )2تتفق مع البنك املذكور أو غريه على أن يقوم بشراء البيت ،وأنك ستشرتي منه هذا البيت بعد
ذلك بثمن بعضه مقدم وبعضه مؤجل حسب االتفاق.
( )3يقوم البنك بشراء البيت ويضمه إىل ملكيته.
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( )4تقوم بشراء البيت من البنك مباشرة ودفع  %25نقداً له مث تقسيط  %75من مثنه على
األقساط املناسبة لك.

وإذا رغب البنك يف ضمان حقه فال مانع من رهن البيت وفاء ابلثمن بعد أن تنقله إىل امسك ،كما

أنين أطلب من السائل املذكور التأكد من الطريقة اليت يتعامل هبا هذا البنك اإلسالمي وشرحها؛ حىت
يتبّي مصداقية هذا البنك من عدمها.
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التسهيالت البنكية للمسامهة ابحتاد االتصاالت
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/09/05هـ

السؤال

علي البنك
فضيلة الشيخ :ذهبت ألحد البنوك يف السعودية لالكتتاب يف احتاد االتصاالت ،فعرض ه

علي أن أدفع
قرضاً يبلغ أكثر من مئيت ألف رايل ،وأفادين أن القرض بغري فوائد ربوية ،لكنه اشرتط ه

له إلمتام القرض ألفاً ومخسمائة رايل ،مسّاها أتعاابً إدارية ،فهل جيوز هذا القرض؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا القرض  -الذي عرضه عليك البنك املذكور  -من الراب؛ ألنك ترد القرض ومعه زايدة ،وهي
ومتويها وتدليساً ،يسموهنا بغري
األلف واخلمسمائة رايل ،واليت يسموهنا أتعاابً إدارية ،استغفاالً للناس ً
تغري من احلقائق شيئاً .ولو كان املبلغ ـ الذي يسمونه أتعاابً
امسها ،وحقيقتها فائدة ربوية ،فاألمساء ال ِّ

إدارية ـ زهيداً كعشرة رايالت ،أو مخسّي ،أو حنو ذلك ،ويف عملية مصرفية تتطلب جهداً وتفرغاً من

بعض املوظفّي ،واستهالكاً لألجهزة واألوراق ،حبيث يتناسب املبلغ مع اخلدمة املقدهمة لكان مما

رسوما عملية.
حيتمل أن يكون أتعاابً إدارية أو ً

واحلاصل أن أخذ هذا القرض هبذه الصورة ال جيوز ،وابهلل التوفيق.

وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
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متويل الدولة للمشروعات بفوائد ربوية
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1426/07/08هـ

السؤال

استفدت من الدولة -يف إطار برانجمها للدعم الفالحي -مبلغاً من املال الستخدامه يف مزرعيت ،لكن

جزءاً من هذا املبلغ هبة من الدولة وال يسرتجع .أما اجلزء الباقي فيسرتجع بعد مخس سنوات،

وبفائدة قدرها  ،%6.5فهل هذه العملية مشروعة؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،ومثل هذه املعامالت حيتاج للحكم عليها أن أيخذ اإلنسان

تصوراً كامالً عن طبيعتها من حيث ماهية العقد هل هو مفرد أو مركب ،ومن حيث املبلغ هل هو
قرض أو متويل ...

وقد استفسرت من بعض املستفيدين من الربانمج الذي وضعته احلكومة يف بلدكم لدعم بعض

الفئات من الناس أو بعض األنشطة ،فكان اجلواب أنه متويل ،وصورته أن تقوم الدولة بتمويل

املشروع التجاري بدفع تكاليف االحتياجات من آالت وغريها ،وال تدفع للمستفيد نقداً ،وإمنا

تسدد للجهات املوردة ،ويكون جزء من هذا التمويل هبة ومساعدة من الدولة للتاجر ،واجلزء اآلخر
قرضا يسرتد بعد عدد من السنوات بفائدة ربوية.
وهذا العقد ال خيلو إما أن يكون عقداً واحداً اشتمل على هبة وقرض ربوي ،أو على عقدين

منفصلّي ،عقد اهلبة وعقد القرض .والغالب أن يكون عقداً واحداً.
فيأيت اإلشكال األول يف الدخول يف عقد فيه شرط الراب ابتداء ،وهذا ال جيوز .مث إن العقد يكون

فاسداً؛ الشتماله على قرض ربوي.
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فإن وقع واستلم الشخص التمويل وبدأ يف املشروع ،فليستغفر هللا -تعاىل -مما بدر منه ،فإن الراب
من املعلوم حترميه يف دين هللا -تعاىل -ضرورة ،وإن أشكل على الناس بعض تفاصيله ،مث عليه أن
يسعى إىل تصحيح هذا العقد ،ومن ذلك أن حياول االتفاق مع الدولة على إعادة صياغة العقد

إبحدى طريقّي:

إما أن حتسب الدولة ما تريد اسرتجاعه من املستفيد وتطرحه من اهلبة ،فبدل أن تكون اهلبة %53

من أصل العقد فلتجعلها  %45مثال ،ويكون الباقي وهو  %55قرضاً حسناً يستحق بعد املدة

املتفق عليها.

أو تعمل بطريق املراحبة لآلمر ابلشراء ،وخيرج الطرفان من احملذور.
فإن امتنعت الدولة وأصرت على إبقاء العقد على صيغته ،فليسدد للدولة ما هلا عليه من أصل

العقد ،وال يسدد هلا الفوائد الربوية إال إذا غلب بقوة النظام.

وهذا يف حق من أخذ التمويل وبدأ يف العمل ،أما من مل يدخل يف العقد إىل اآلن فليس له ذلك،
وعليه أن يسعى إلقناع اجلهات املعنية بتعديل العقد قبل الدخول فيه إىل واحدة من الصيغتّي

املذكورتّي أعاله ،أو غريمها من الصيغ اجلائزة شرعاً ،وهللا تعاىل أعلم.
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الفروع اإلسالمية يف البنوك الربوية
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1423/5/19
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

بعض البنوك الربوية افتتحت فروعاً للتعامالت اإلسالمية ،ولكن ال ندري هل هم صادقون يف ذلك
أم ال؟ فقد تكون حقيقة احلال أهنم يتالعبون ابلفائدة ابلزايدة والنقصان على غري أساس املضاربة

الشرعية ،فهل جيوز التعامل مع هذه الفروع؟
أفيدوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

التعامل مع البنوك جائز إذا خال من احملرم كالراب ،سواء أكان البنك -من حيث أصله -غري ربوي،

أم كان ربوايً ،وقد تعامل النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع اليهود التعامل املباح فباع منهم ،واشرتى،

وهم أكثر الناس أكالً للراب ،إال أنه جيب على كل من يدخل يف معاملة مع أي طرف أن يفقه

حكمها ،فيعلم أهنا مباحة ،وإال مل جيز له أن يدخل فيها؛ لكثرة دخول احلرام يف التعامالت املعاصرة،

ومنها تعامالت البنوك.

وما يعرف اليوم ابلفروع اإلسالمية أو التعامالت الشرعية يف البنوك الربوية جناح لالقتصاد اإلسالمي
ينبغي تشجيعه ،سواء أساءت نية القائمّي على تلك البنوك ،أم حسنت؛ ألن هذا تقليل للمنكر،

وهو الطريق العملي املتاح اآلن لتحول اقتصاد املسلمّي من االقتصاد الربوي احملرم إىل االقتصاد
اإلسالمي املباح.

غري أن من الواجب على املسلمّي احلذر من مكر تلك البنوك وخداعها ،وحيصل احلذر ابلتأكد التام
من مشروعية تعامالهتا اليت تسميها إسالمية ،وال يتم ذلك إال أبمرين:

األول :أن يوجد يف كل بنك منها فقهاء مؤهلون؛ إلقرار الصيغ الشرعية لتلك التعامالت ،ومراقبة
البنك يف تطبيقها مراقبة دقيقة ،وعدم العهد بذلك إىل البنك.
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الثاين :أتكد املتعامل معها من شرعية كل تعامل جيريه ،وعدم الوثوق مبجرد قول موظفيها ،بل ال بد
أن يسأل -إن مل يكن هو من أهل العلم -من يثق يف دينه وعلمه.
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القرض بفائدة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/8/19هـ
السؤال

أان موظف إبحدى الشركات احلكومية ،وأرغب يف أخذ سلفة من الشركة ،حيث إن الشركة ال أتخذ

فائدة على السلفة بل يتم خصمها من املرتب على دفعات شهرية .وحيث إن الشركة ليس لديها

مبلغ يغطي كل السلف ،أي يل وملوظفّي غريي فقد قامت بتحويلنا على مصرف تتعامل معه ،غري أن

هذا املصرف أيخذ فوائد على هذه السلفة.

ولكن الشركة هي اليت ستتكفل بدفع الفوائد ودون خصمها من املرتب ،واملصرف يطلب منا إحضار
كمبيالة من مصلحة الضرائب ،أي ختليص قيمة ضريبة السلفة لنتمكن من أخذ املبلغ ،فما هو حكم

الشرع يف ذلك؟ وما احلكم إذا كانت الشركة قد أخذت قرضاً مسبقاً من املصرف ،وقامت هي

إبعطائنا السلف وبنفس الكمبيالة؟ الشباب احلريصون على أكل احلالل يف انتظار إجابتك ،أفيدوان
أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاجلواب أنه تبّي من السؤال أن الشركة املذكورة ليست مقتصرة على إعطائكم سلفة وخصمها
من الراتب على دفعات بدون فائدة ،إذ إن هذا التصرف جائز ،لكن من خالل السؤال تبّي أن

الشركة تتعامل ابلراب ،حيث إهنا تعطي البنك فوائد على تلك السلف ،وقد صح عن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -أنه قال :لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -آكل الراب ومؤكله وكاتبه
وشاهديه .وقال" :هم سواء" رواه مسلم

( )1598من حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما.-
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مث أيضا أنتم متعاونون مع البنك على هذه املعاملة ،حيث البنك يطلب منكم إحضار كمبيالة من
مصلحة الضرائب لتخليص قيمة ضريبة السلفة لتتمكنوا من أخذ املبلغ ،وهذا فيه تعاون على اإلمث

والعدون وهللا تعاىل يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة:

 ]20هذا ونصيحيت حماولة التخلص من العمل لدى تلك الشركة لتعاملها ابلراب حيث هي موكلة له،
واإلمث ال يقتصر على آخذ الراب بل وعلى معطيه وكاتبه وشاهديه كما صح بذلك احلديث ،وقد تقدم
هذا وهو رأيي اخلاص يف هذه املسألة .وهللا أعلم.
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التعامل ابهلامش
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

أرجو منكم أن تتفضلوا ابلرد على سؤايل خبصوص مشروعية التعامل مع:

 www.forexme.comأاثبكم هللا ،وجزاكم خري جزاء.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

هذا العمل يسمى التعامل ابهلامش ( ، )margin tradingويقوم فيه السمسار إبقراض العميل
-كما ذكر السائل -مبلغا من املال يوازي أضعافا حمددة من املبلغ األساس الذي وضعه العميل.

وقد اتصلت أكثر من مرة على الشركة املسؤول عنها ،ومل يوفروا يل ما طلبت من االتفاقيات .لكن

من الناحية اإلمجالية يف هذا العمل احملاذير اآلتية:

( )1مبا أن السمسار يقرض العميل ،ويشرتط عليه أن يعمل من خالله ،فقد استفاد السمسار من
جراء القرض ،وهذا حمرم؛ ألنه من القرض الذي جر نفعاً.
( )2ال تتفق كثري من طرائق التعامل ابلعمالت الدولية بيعا وشراء املطبقة يف األسواق املالية املعاصرة

مع الضوابط الشرعية يف القبض .بل غالب ما يتم ليس بيعاً للعملة ذاهتا ،بل بيع هلا على املكشوف،
وهذا مما ال يصح.

( )3إن جعل العمالت جماال للمضاربة أمر فيه ضرر ابلغ لالقتصادايت التابعة للعملة .وما آاثر
االضطراابت يف العمالت احمللية والدولية يف الغالب إال من جراء جعل العمالت جماالً للمضاربة .وقد

هنى السلف  -رمحهم هللا  -عن جعل العمالت جماال لذلك .ولذلك ال أتردد يف القول بتحرمي

املضاربة يف عمالت البلدان اإلسالمية خاصة الفقرية؛ ملا فيها من الضرر املتعدي على مجيع مسلمي

تلك الداير.

( )4يف العمل مع السماسرة الغرببّي حماذير أخرى ،من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غري
صحيحة من الناحية الفقهية ،وفيها نص على التحاكم إىل احملاكم غري الشرعية.
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( )5أنصح السائل إن كان ال بد فاعال أن يعمل يف بيع اهلامش يف املعادن والسلع الدولية ،على أال
يكون رسم السمسار من العمل مبالغاً فيه؛ ألنه مظنة للفائدة على القرض ،مع حتفظي على أصل
املوضوع؛ ألن فيه مقامرة كبرية.

وهللا أعلم وأحكم.
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بيع العقارات للبنوك الربوية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/05/12هـ

السؤال

لدي عقار يرغب أحد البنوك التجارية بشرائه إلنشاء مركز فيه ،فما حكم ذلك؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

هللا  -عز وجل  -يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة. ]2 :
وهللا  -عز وجل  -إذا حرم شيئاً حرم مثنه ،كما يف احلديث الذي رواه أبو داود ( )3488من
حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -ومما ال خيفى أن مثل هذه البنوك تغلب عليها املعامالت
الربوية ،وإذا كان كذلك فإنه ال جيوز بيع مثل هذا العقار ملثل هذا البنك الربوي.
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االقرتاض بطريقة قلب الدين
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1426/07/30هـ
السؤال

علي دين من بنك ربوي ،وأريد أن آخذ منهم مرة أخرى ،لكن عندهم طريقة قلب الدين ،وأان
ه

مضطر هلم ،حيث علي دين  120ألفاً ،وال أستطيع سدادها ،فهل جيوز يل أن آخذ منهم بطريقة

قلب الدين؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

قلب الدين هو راب اجلاهلية الذي توعّد عليه ابحلرب ،فإذا كان إبمكانك إعالن احلرب على هللا -

تعاىل -فيمكنك أن تقرتض بطريقة قلب الدين ،وإال فليس لك أي خيار سوى اجتناب هذا املزلق
الذي ال يؤدي إال إىل املزيد من الديون ،واملزيد من املتاعب يف الدنيا قبل اآلخرة.

وإذا كنت ال تستطيع السداد فأنت معذور عند هللا تعاىل" :وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة"

[البقرة . ]280:فليس للبنك إلزامك أبي رسوم إضافية.

وجيب على املسلم أن يتجنب االستدانة قدر اإلمكان ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان ال
يصلي على من مات وعليه دين .انظر سنن أيب داود ( ، )3343وسنن النسائي ( ، )1962وأصله

يف صحيح مسلم ( ، )867وكان عليه الصالة والسالم يقول" :نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى
عنه" أخرجه الرتمذي ( ، )1078وابن ماجه ( . )2413ويقول صلى هللا عليه وسلم" :من مات

وهو بريء من ثالث :الكرب والغلول والدهين ،دخل اجلنة" أخرجه الرتمذي ( ، )1572وابن ماجه
( . )2412وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه.
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الشراء ببطاقة الفيزا ورسوم عملية الشراء
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/2/14هـ

السؤال

سؤايل هو :أان عميل ألحد البنوك ،وعندي حساب جاري فيه ،ومعي بطاقة صراف ،وأان أذهب إىل
اخلارج ،وعندما أقوم بعملية شراء عن طريق الشبكة يقومون إبضافة مبلغ  5دوالرات على العملية.

أفيدوان هل فيه شيء أم ال؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
حقيقة احلساب اجلاري أنه قرض من العميل للبنك ،فالعميل مقرض والبنك مقرتض ،ألن البنك
يتصرف يف هذا املال ويضمنه خبالف الوديعة يف الفقه اإلسالمي ،واليت هي أمانة حتفظ وال يتصرف

فيها ،وال تضمن إال ابلتعدي أو التفريط.

إذا تقرر هذا فينظر يف املبالغ املأخوذة يف هذه العملية هل هي يف جانب املقرض أو املقرتض( ،مقابل
السحب ببطاقة الصراف)  ،ويف هذه املعاملة املبالغ املأخوذة على العملية هي يف جانب املقرتض

وهو البنك ،وعلى ذلك فإنه ال شبهة ربوية يف هذه املعاملة ،ألن املنفعة احملرمة يف القرض تكون يف
جانب املقرض أيخذها املقرض عوضاً عن القرض.

وعلى ذلك فإن هذه املبالغ املأخوذة تكون أجرة للبنك مقابل املصاريف واألعمال اليت يقوم هبا،
لكن ينبغي أن تكون األجرة عادلة كأجرة املثل ،علماً أبن احلكم هنا خيتلف عن بطاقة االئتمان.

اثنياً :إذا كان السحب ببطاقة الصراف يف عملية شراء عن طريق الشبكة فصاحب البطاقة مقرض

للبنك ،ويف نفس الوقت مشرت للسلعة ،وإضافة مبلغ عليه أجرة مقابل املصاريف وحنوها جائز كما

سبق .وهللا املوفق.

()163/9

املشاركة يف مشروعات الدولة الربوية
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1426/07/15هـ
السؤال

هناك مشروع تقوم به الدولة يف إطار النهوض بتشغيل الشباب العاطل عن العمل ويتضمن املشروع

إقراض الشباب عن طريق بنك الدولة املال الالزم للمشروع قرضا ربوايً يتم تسديده على فرتة من

الزمن متفق عليها ،واملشكلة هي :حنن مؤسسة خاصة تبيع العتاد الالزم للمشروع علماً أننا لسنا

املؤسسة الوحيدة يف امليدان ,يقصدان الشباب دوماً طالباً فاتورة منوذجية لقائمة العتاد الالزم

ملشروعه ،وتعترب هده الفاتورة أهم وثيقة لدراسة جناح املشروع ،وبعد اعتماده من طرف البنك يستلم

الشاب العتاد من مؤسستنا بعد أن نستلم حنن املبلغ كامالً من البنك.

والسؤال هو :هل يعترب تعاملنا مع مثل هذه املشاريع -وذلك إبعطاء الشاب هذه الفاتورة

النموذجية -تعاوانً على اإلمث؟ وهل املال الذي تستلمه الشركة من البنك حرام أم ال؟ وهل الشاب

املتجه إىل مثل هذه املشاريع حتت قسوة الظروف اليت مير هبا يعترب آمثاً؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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إذا كان أساس نشاط شركتكم حالالً وال تتعاملون ابلراب يف أصل عملكم ،فإنه ال حرج عليكم يف
البيع والشراء مع من ال يتوقى احلرام ويتحرى احلالل يف معامالته ،وقد كان الصحابة -رضي هللا

عنهم -والنيب -صلى هللا عليه وسلم -بّي أظهرهم يف املدينة يبيعون ويشرتون من اليهود ،واليهود
يتعاملون ابلراب وقتها وال يتحرون احلالل ..وتقدمي دراسة مشروع سواء كانت جمانية أو مبقابل ملن
يقيمه مبال حرام ال جيعل عملكم حراماً ،اللهم إال إذا كان أساس املشروع حمرماً ،كمن يقدم دراسة

إلقامة مصنع مخر أو تبغ مثالً أو إنشاء مزرعة خنازير فهذا ال شك يف عدم جوازه ،وقد يقع احلرج
فيما لو كانت موافقة البنك على إعطاء القرض الربوي متوقفة على تقريركم فقط ،وال يؤثر يف

العملية شيء آخر ،وال ميكن احلصول عليه إال من جهتكم ،ففي هذه الصورة األحوط -وهللا تعاىل

أعلم -أن يتجنب اإلنسان ذلك.

أما استالم الثمن من البنك ،وتسليم البضاعة لصاحب املشروع فال حرج عليكم فيه ،ألنكم لستم

طرفاً يف العقد الربوي.

أما حكم الدخول يف مثل هذه املشاريع واالقرتاض من البنوك ابلراب ألجل إقامتها فهو من احلرام

البّي ..وعلى املسلم أن يتقي هللا -تعاىل -ويبحث عن احلالل" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه
من حيث ال حيتسب ،ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [سورة الطالق. ]3-2 :
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البطاقات البنكية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/1/24هـ

السؤال

أرغب يف معرفة الوضع ابلنسبة للبطاقات اليت تصرفها البنوك للناس جبميع أنواعها ومواصفاهتا ،وما

هو اجلائز منها وما هو احملرم؟ حيث إنه قد عمت البلوى هبا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
البطاقات اليت تقدمها املصارف لعمالئها ترتكز غالباً يف نوعّي:

( )1بطاقة الصراف ،وهي اليت ختصم من الرصيد مباشرة ،وهذه ال حرج فيها إن شاء هللا.

( )2بطاقة ائتمان :تسمح حلاملها ابلشراء أو السحب النقدي مع أتجيل السداد ،ويشرتط يف هذه
البطاقة يف حال السحب النقدي عدم وجود أي عموالت إضافية ،ألن هذا خمالفة لعقد القرض
املشروع ،وألن أي زايدة تصبح من ابب قرض جر نفعاً ،كما أهنا حتيل املعاملة إىل سلف وبيع.
عدم الوقوع يف (أنظرين أزدك)  ،أي أتخري أجل السداد مقابل زايدة مقدار الدين ،مهما كانت

الطريقة اليت تؤدي لذلك ،بتورق أو غريه؛ ألن هذا هو راب اجلاهلية الذي مل ختتلف األمة يف حترميه.
وهللا أعلم.
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تقاضي الراتب ببطاقة الصراف اآليل
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/11/26هـ

السؤال

أعمل يف إحدى شركات النفط ،ونقوم بتقاضي مرتباتنا من خالل البنك حيث يوجد فرع له داخل

الشركة ،تقوم الشركة حالياً بتخيري املوظفّي بّي تقاضي املرتب من املصرف وبّي سحبه من خالل
ماكينات سحب بواسطة بطاقات تسمى ، )ATM( :ما طبيعة هذا النوع من البطاقات؟ وما

حكمها؟ مع العلم أهنا تصدر بدون مقابل أو أي استقطاعات .أفتوان  -مأجورين  -وإذا كان هناك

مباحث تفصيلية حول هذا النوع من البطاقات وغريها فرجاء إرشادي إليها .وجزاكم هللا خرياً ،ونفعنا

بعلمكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه ،وبعد:
بطاقة الصرف املشار إليها تصدر من البنك ،وسيكون غالباً نفس البنك الذي تتعامل معه الشركة،

ويف هذه احلالة ال فرق بّي احلصول على الراتب من الفرع أو من جهاز السحب اآليل؛ ألن البطاقة
جمرد وسيلة لتحصيل ما لديك من مال لدى البنك ،فال حرج  -إن شاء هللا  -من استعمال هذه

البطاقة .وهللا أعلم.
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التورق من البنك اإلسالمي
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال

أريد أخذ مراحبة من بنك إسالمي لشراء سيارة ،وأحتاج إىل أموال للزواج ،وسعر السيارة 20000

درهم ،ولكين سأقدم للبنك عرض سعر السيارة  30000درهم ،وأستفيد ابلفرق إلمتام الزواج فهل

هذا الفرق يعترب راب؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي .وبعد:
ابلنسبة لسؤال األخ فيما يتعلق برغبته يف نقود تغطي حاجته ،ويريد أن أيخذ مراحبة ،أو تورقاً
ليتمكن من قضاء حاجته ،ويسأل هل جيوز له أن يتصل ببنك من البنوك اإلسالمية ،ليشرتي منه
سلعة كسيارة مثالً أو سيارتّي ،أو أكثر بثمن مؤجل ليبيع هذه السيارات ،ويقضي حاجته منها لعل
هذا هو السؤال ،واجلواب عليه :نعم جيوز لك  -أيها األخ الكرمي -أن تغطي حاجتك عن طريق

التورق ،وذلك أبن تشرتي من أحد البنوك اإلسالمية ،أو من أي متجر من التجار اإلسالميّي ،وحنو
ذلك ،أن تشرتي منهم سلعة كسيارة ،أو سيارتّي ،أو أرضاً ،أو منزالً ،أو كذلك معادن وحنو ذلك مما
يُعرض للبيع بقدر حاجتك ،مث يكون هذا الشراء بثمن مؤجل ،وال شك أنه سيكون أكثر من الثمن

احلال ويف نفس األمر بعد ذلك تبيع هذه السلعة ،وتقضي حاجتك من مثنها ،نقول :ال أبس بذلك؛

ألن هذه هي الطريقة اليت تستطيع أن توفر لك النقد الذي تستطيع أن تغطي به حاجتك من غري أن
يرتتب على ذلك تصرف أو فوائد ربوية ،وحنو ذلك ،فهذا التورق وسيلة من وسائل احلصول على

السيولة وقضاء احلاجة منها ،دون أن يكون طريق ذلك الطريق الربوي املبين على االقرتاض ،أو
اإلقراض بفوائد ربوية - .وهللا أعلم .-
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هل أقيم دورات تدريبية ملوظفي البنوك الربوية؟
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/04/18هـ
السؤال

ْأملُك مركزاً للتدريب ،ولتنمية الطاقة البشرية ،ولقد طلب من مركزان بعض البنوك تقدمي دورات

ملوظفيهم يف مهارات التفاوض مع العمالء ،وحنو ذلك من الدورات؛ وذلك مقابل عقد تتقدم به

إدارة البنك ,فهل جيوز إعطاؤهم هذه الدورات؟ أرجو التوضيح.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

إن علمت أو غلب على ظنك أن تلك الدورة َستُـ َقدم ملن يقنع العمالء أبمر حمرم فال يصح لك
ذلك ،ولعل الدورة تقدم ألمور يقدمها البنك من اخلدمات اجلائزة يف األصل ،أو لعمالء النوافذ

اإلسالمية ،وال يصح أن تتضمن األمثلة والتطبيقات املستخدمة يف الدورة مناذج ربوية ،أو مهارات ال
تصلح إال يف اإلقناع أبمر حمرم ،واألفضل أن تتضمن الدورة التأكيد على املثل والقيم اإلسالمية،

والتحذير من العمل احملرم ،وعلى اخلصوص الراب .وهللا أعلم.
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توسط البنك يف بيع التقسيط
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/2/17هـ
السؤال

أان مسلم ،مقيم يف دولة غربية ،وسؤايل هو :تفصل هناك بعض احملالت التجارية تبيع ابلتقسيط بدون
فوائد ،واملشكلة هي أنه عند الشراء تطلب بعض األوراق اليت تثبت العمل وغريه ،مث ترسلها إىل أحد

البنوك ،فإن جاء الرد ابملوافقة أستطيع أخذ السلعة ،على أن أسدد األقساط هلذا البنك الذي

يعتربونه ضامناً ،والذي هو بدوره يدفع قيمة السلعة فوراً هلذا احملل ،واملشكلة هي أن هذا البنك
أيخذ بعض املال القليل جداً زايدة ،ويسميها مصاريف إدارية ،فهل هذا النوع من املعاملة جائز

شرعاً؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه ،وبعد:

إذا كان البنك حّي يدفع مثن السلعة النقدي للمحل التجاري يصبح مالكاً للسلعة ،مث يبيعها بعد

ذلك للعميل ،فال حرج يف املعاملة وال يف الرسوم اليت أيخذها البنك.

أما إذا كان البنك ال ميتلك السلعة ،وإمنا يدفع الثمن النقدي للمحل بعد متلك العميل للسلعة ،فإن

البنك يكون قد أقرض العميل مثن السلعة .فكل زايدة أيخذها البنك فوق أصل القرض فهي من
الراب ،وهللا أعلم.
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االقرتاض من بنك ربوي بصيغة إسالمية
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

ما هو حكم القرض من بنك ربوي بطريقة إسالمية (جائزة شرعا) ؟ حيث إين أريد قرضاً لزواج،

والبنك اإلسالمي يشرتط أن أكون قد خدمت مدة سنتّي ،أما بعض البنوك األخرى تشرتط سنة
واحدة ،وأان على وشك إكمال السنة؟ .جزاكم هللا خرياً على هذا املوقع املبارك.

اجلواب

احلمد هلل ،ال خيفى أن القرض الربوي املبين على أخذ الفائدة الربوية لقاء القرض ال جيوز ،وهو حمرم

مطلقاً سواء أصدر من بنك ربوي ،أم صدر من بنك إسالمي ،أم صدر من مؤسسة مالية ،أو فرد من
التجار أو غريهم ،وال خيفى أن البنوك اإلسالمية ال تتعامل ابلقروض الربوية مطلقاً ،وعلى البنوك

اإلسالمية رقاابت شرعية تراقبها ،وتتابع أعماهلا ،وتوجهها إىل ما جيب أن يكون متفقاً مع أصول

ومبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية ،وإذا وجد أي خمالفة كان من اهليئة الرقابية تنبيهٌ وأتكي ٌد على
ضرورة جتنب مثل هذه املخالفات .هذا ما يتعلق ابلقرض احملض ،أما إذا كان القرض عن طريق

املراحبة الشرعية فهذا ال أبس به.
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إعداد البحوث والدراسات للبنوك
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/04/12هـ

السؤال

لدي مكتب حبوث تسويقية ،ومن أساسيات عملنا البحوث والدراسات حسب طلب الشركات
ملعرفة مدى إجيابية أو سلبية السلعة ،أو اخلدمة لدى املستهلك ،ويتم عمل البحث ابختيار شرحية

من اجملتمع وسؤاهلم عن املنتج أو اخلدمة املقدمة من الشركة طالبة البحث إلبداء آرائهم ،ومن مث يعد
تقرير يرفع للشركة طالبة البحث أو الدراسة الختاذ القرار مبا تراه مناسباً ،سؤايل جزاكم هللا خرياً :هل

جيوز التعامل مع البنوك يف حال طلب البنك رأي شرحية من اجملتمع عن طريق مكتبنا ألي سلعة أو

خدمة يقدمها البنك ،كما أنه ميكن أن يتخذ البنك قراراً إجيابياً (كإلغاء أو تغيري عملية غري مشروعة

ملالحظة عدم رغبة اجلمهور عليها) أو سليب (كتجاهل التقرير املقدم هلم أو النظر مستقبالً فيه) ،

وكما أنه من املمكن أن يتم الطلب من البنك لدراسة يف موضوع ال ميس األمور الربوية ،حسب

التوضيح أعاله ما مشروعية التعامل مع البنك وخصوصاً أنه ال يدرج ضمن التعامالت ذات الطابع
املايل املقدم فيه الفوائد والتسهيالت وخالفه املشكوك فيها أو احملرمة أصالً وجزاكم هللا عنا وعن
املسلمّي خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

إذا كانت الدراسة التسويقية تشمل الرأي الشرعي يف املنتج ،وتستطلع آراء اجلمهور من هذا

اجلانب ،ومدى تفضيلهم للمنتج اإلسالمي بدالً عن الربوي ،فال حرج إن شاء هللا يف التعاقد مع

املصرف ،ألن يف هذا إعانة هلم إن شاء هللا على اخلري .أما إذا كانت الدراسة جملرد تسويق منتجات

ربوية ،فال جيوز إجراؤها وال التعاقد ألجلها.
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أما إذا كانت املنتجات املدروسة غري حمرمة وال صلة هلا ابلراب ،فال أبس ابلتعاقد مع البنك إلجرائها.
وهللا أعلم.
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التورق الباطل والتورق الصحيح
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :عبد هللا املنيع ـ حفظه هللا ـ :هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق حتت
إشرافكم كهيئة شرعية ،ألين قمت بتعبئة البياانت يف فرع أحد البنوك الذي تشاركون يف هيئته

الشرعية مث مت إبالغي أبن املبلغ قد نزل يف حسايب دون أن أرى بيعاً أو شراء ولكن أخربت آنذاك أن

ذلك يتم مبتابعة منكم أرجو إفاديت .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما ذكره األخ السائل الكرمي أبنه صدر منا جواز التورق ،نقول :نعم ،والتورق مل يصدر جوازه منا

فقط ،وإمنا هو رأي مجهور أهل العلم ،فيما يتعلق بصحته ،فقال به جمموعة كبرية من علماء املذاهب
املختلفة كاملذهب احلنفي واملالكي ،والشافعي واحلنبلي كما ،صدر من مساحة الشيخ حممد بن

إبراهيم ،والشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحهما هللا -واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،

وكذلك جممع الفقه التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،وغريهم والكثري من اهليئات الرقابية الشرعية
للمؤسسات املالية ،كلهم صدر منهم احلكم جبواز التورق.
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ولكن التورق الذي ذكر السائل طريقته يف سؤاله أبنه جاء للبنك وقال هلم أان حباجة إىل مبلغ مخسّي
ألف – مثالً ،-وأهنم قاموا إبجراء التورق أبنفسهم ،ومل يعلم إال واملبلغ مسجل يف حسابه ،نقول:

هذا ابطل ،وليس صحيحاً فهو مل يتول ال بيعاً وال شراء وال مقابلة شيء من ذلك ،وال مباشرة أي

شيء من هذا ،فهذا أشبه ما يكون بشخص احتاج مبلغ مخسّي ألف ،فقالوا :ال أبس فنحن نعطيك

اخلمسّي ألف ونضعها يف حسابك ونقيدها عليك بستّي ألفاً أو سبعّي ألفاً أو أقل أو أكثر ،نقول

هذا ابطل ،وال يصح ،وليس هذا هو التورق وإمنا التورق أن أييت املريد للمبلغ ،ويقول أيها البنك أان
أريد أن أشرتي منكم سلعة مببلغ كذا وكذا ،مث بعد أن يقوم البنك املعروض عليه البيع بتملك هذه

السلعة يقوم ببيعها على هذا العميل ،والعميل يتوىل قبول البيع ،واألول يتوىل اإلجياب يف البيع مث تتم
العملية بيعاً وشراء ،وتنتقل السلعة إىل ملكية العميل وتستقر يف ذمته املديونية ،أي قيمة هذه السلعة
مث يقوم العميل ابلتصرف بسلعته سواء كانت سيارة أو كانت أسهماً ،أو كانت إمسنتاً ،أو أي سلعة

من السلع اليت جيوز بيعها وشراؤها ،بعد ذلك يتسلم سلعته ويتصرف فيها ببيعها أو يوكل من يبيعها،
أو حنو ذلك.
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هذه هي الطريقة اليت أفتينا هبا ،أما أن يكون األمر مثل ما ذكره السائل فنربأ إىل هللا من ذلك ،وال
ميكن أن تكون هناك جهة شرعية تقول جبواز هذا التصرف الذي ذكره السائل أبنه مبجرد أن يبدي
الشخص للبنك رغبته أبنه حباجة إىل مخسّي ألفاً ،فيقال له خالل ساعة أو نصف ساعة أو شيء من
هذا نقوم ابلقيام إبجراءات شكلية ،مث نقيد ذلك يف حسابك ،فهذا ابطل ،وال يصح ،ومل يصدر منا

فتاوى ،وال من إخواننا القائمّي على اهليئات الرقابية جبواز ذلك ،فعلى إخواننا العمالء أن يتقوا هللا،
وأن يعرفوا كيف يتعاملون ،وينبغي للعميل إذا أراد سلعة أن يتوىل شراءها بنفسه بعد التأكد من

ملكية ابئعها عليه ،مث يتصرف بسلعته يبيعها ،ويقبض مثنها ،ويقضي هبا حاجته ،ويستقر مثنها املؤجل

يف ذمته للذي ابعها ،وال جيوز أن يبيع هذه السلعة إىل من ابعها عليه؛ ألن هذه هي العينة ،فينبغي
أن يكون منا هذا التأكد وهذا النظر حىت تكون املبايعة صحيحة ،وحىت تكون الفتاوى الصادرة

منطبقة على هذا التصرف الصحيح.

وأما ما ذكره السائل فنربأ إىل هللا منه ،وال ميكن أن يتم حتت إشرافنا ،وإذا مت ذلك من موظف جاهل
ال يعرف فهو الذي يتحمل إمث هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إمتام هذه العملية الصورية
اليت ليس هلا عالقة ابلتورق .وهللا أعلم.
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البنوك الربوية ودعوى التورق اإلسالمي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/3/9هـ

السؤال

ذهبت إىل أحد البنوك للحصول على قرض ،وطلبت منهم أن يكون إسالمياً ,فأروين أختاماً عديدة

من كبار العلماء (بعضهم من هيئة كبار العلماء) جبواز قرضهم ,فحصلت على القرض اعتمادا على
ذلك ،اآلن أان غري مراتح ،وتناوبين وساوس كثرية ملا مل أأتكد من القرض بنفسي؟ فهل جيب علي بعد
هذا أن أأتكد بنفسي رغم قلة علمي؟ أم أتوكل على هللا وآخذ بكالم البنك وأختام العلماء؟ بعض

الناس يقولون إن البنوك ال تطبق الفتوى كما هي.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

أوالً :لقد صدق األخ السائل حّي وصف هذه املعاملة أبهنا "قرض" ،ألن حقيقتها أن حيصل من

املصرف على نقود حاضرة على أن يدفع له نقوداً مؤجلة ،وهذه حقيقة القرض .وأصاب يف شكه

وارتيابه من هذه املعاملة ،ألنه يدفع نقوداً أكثر من اليت قبضها أول األمر ،وهذا هو الراب .وكل ذي
فطرة سليمة ينفر من هذه املعاملة ،أايً كان امسها ومهما ألبست من لبوس تسرت حقيقتها .وصدق

املصطفى صلى هللا عليه وسلم حّي قال" :الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلمث ما

حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" صحيح أخرجه اإلمام أمحد (- 17742
 )18001من حديث وابصة األسدي  -رضي هللا عنه.-

اثنياً :إن هذه املعاملة تعرف ابسم "التورق املصريف ".وقد عقد بشأهنا ندوات ومؤمترات ،آخرها مؤمتر
جممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة هذا العام (1424هـ)  ،حيث صدر قرار اجملمع بتحرمي هذه

املعاملة ومنعها .فهي ال تعدو أن تكون حيلة على الراب ،ألن حصيلتها وغايتها أن يقبض العميل

نقوداً حاضرة من املصرف لريد له يف املقابل نقوداً مؤجلة أكثر منها ،وهذا هو الراب احملرم ابلنص

واإلمجاع.
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وال يغري من حقيقة املعاملة وجود سلع غري مقصودة ال للبائع وال للمشرتي وإمنا هي ذريعة حلصول

النقد مقابل زايدة يف الذمة ،فالعربة ابحلقائق واملعاين ال ابلصور واملباين .وقد حذران النيب صلى هللا
عليه وسلم من احليل بقوله" :ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم هللا أبدىن احليل ".رواه
العكربي إبسناد حسن انظر إرواء الغليل (. )1535

اثلثاً :إن قول بعض الفقهاء املعاصرين جبواز هذه املعاملة اجتهاد منهم ،وهم يف ذلك مأجورون إن

شاء هللا ،لكن ذلك ال يغري من حقيقة املعاملة شيئاً ،وما كل جمتهد مصيب .فها هو اإلمام الشافعي

رمحه هللا ،الذي أطبقت األمة على إمامته وعلمه وورعه ،يرى جواز املعاملة اليت تسمى العينة الثنائية،

ومل يكن ذلك مانعاً لغريه من العلماء أن يقولوا خبالف قوله ومينعوا العينة الثنائية؛ ألهنا حيلة على

الراب .وهكذا القول يف التورق املصريف الذي ال خيتلف يف حقيقته عن العينة وال يعدو أن يكون حيلة

على الراب.

رابعاً :إذا كان األخ السائل قد أخذ القرض بناء على الفتوى الصادرة بشأنه ،فاألظهر أن عليه الوفاء

مبا ترتب عليه من التزام حىت لو تبّي له حرمة هذه املعاملة الحقاً؛ ألنه كان عند إنشائها يعتقد

صحتها .لكن إن استطاع التعجيل ابلوفاء وإقناع املصرف إبسقاط الزايدة لقاء التعجيل فيجب أن
يبادر لذلك إن أمكن .كما جيب عليه من اآلن فصاعداً أن يتجنب املعامالت املشبوهة وأن يتحرى

لدينه أعظم مما يتحرى لدنياه ،وهللا تعاىل يقول" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال
حيتسب" [الطالق . ]3 ،2:وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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بيع برجميات لبنوك ربوية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/05/09هـ

السؤال

هل جيوز لشركة برجميات أن تبيع برجميات لبنك ربوي؟ مع العلم أن هذه الربجميات ال عالقة هلا
ابلعمليات الربوية.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

جيوز التعامل بيعاً وشراءً مع من يتعاملون ابلراب ،سواء بنوك ربوية أو غريها؛ وقد ثبت يف الصحيحّي
عند البخاري ( ، )2916ومسلم ( )1603أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -اشرتى طعاماً من

يهودي ،ورهنه درعه ،ويف صحيح مسلم ( )1551أنه دفع إىل اليهود خنل خيرب وأرضها على أن

يعتملوها من أمواهلم ،ومعلوم أن اليهود مرابون ،وأن أمواهلم يكثر فيها الراب ،فدل على جواز التعامل

مع املرايب بشرط أن يكون هذا التعامل مشروعاً يف نفسه .وهللا أعلم.
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التعامل ابلراب مع بنوك الكفار
اجمليب د .مصطفى بن كرامة خمدوم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

ما هي األدلة الشرعية املقنعة على حترمي التعامل ابلراب مع البنوك اليت ميلكها الكفار يف الوضع

االقتصادي العاملي احلايل مع كون الكفار أصالً غري ملزمّي ابخلضوع لشريعة اإلسالم حال كفرهم؟.

اجلواب

اجلواب :حيصل ببيان أمرين:

( )1حكم التعامل ابلراب مع بنوك الكفار.
( )2تكليف الكفار ابألحكام العملية.

أما األول :فإن مجهور العلماء ومنهم أبو يوسف من فقهاء احلنفية يذهبون إىل حترمي التعامل ابلراب

حترمياً عاماً فيشمل الراب مع البنوك اليت ميلكها غري املسلمّي ،وذلك ألمور:

أ -أن األدلة الشرعية حترم الراب حترمياً عاماً مل يفرق فيه بّي املسلمّي وغريهم كقوله -تعاىل" :-وحرم
الراب" [البقرة ]275 :وقوله -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم
مؤمنّي" [البقرة ،، ]278 :وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -آكل الراب ومؤكله وكاتبه ،وشاهديه" رواه مسلم ( )1598من حديث جابر -رضي هللا عنه-
.

وقد تقرر عند علماء األصول أن األدلة العامة ال جيوز ختصيصها بغري دليل ،ومل يثبت ختصيصاً هلذه
األدلة يستثين الكفار.

كما تقرر يف علم األصول أن الدليل العام عام يف متعلقاته من الزمان واملكان ،واحلال ،واألشخاص

فمعىن اآلية األوىل( :إن هللا حرم الراب يف كل مكان ويف كل زمان وعلى أية حال ومع كل أحد) .
ب -إن هللا -سبحانه وتعاىل -حيرم الفعل ملا فيه من املفاسد الراجحة ،ومعلوم أن مفسدة الظلم
وأكل أموال الناس ابلباطل موجودة يف الراب مع غري املسلمّي ،كما هي موجودة يف الراب مع

املسلمّي.
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واملسلم مأمور ابلعدل واإلنصاف ،ومنهي عن الظلم حىت مع الكفار ،كما قال سبحانهَ " :وال
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتهـ ْق َوى"
َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أ هَال تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
[املائدة :من اآلية. ]8

إن األصل يف احملرمات االمتناع عنها مطلقاً ،كما هو احلال يف الزان والقمار ،فإهنما حمرمان حترمياً عاماً

ال فرق فيه بّي املسلمّي وغريهم ،ولو أجزان الراب مع الكفار يف بالدهم للزم إابحة سائر احملرمات يف

حقهم كالزان والقمار وهذا ابطل ابإلمجاع.

وأما األمر الثاين وهو تكليف الكفار ابألحكام العملية كتحرمي الراب وحنوه ،فإن مجهور العلماء على

أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة وأحكامها العملية ،كما هم خماطبون أبصول اإلميان ولكن ال يصح
منهم ذلك إال بتقدمي اإلميان ،وأهنم سيحاسبون يوم القيامة على مجيع أعماهلم ،ويعاقبون عليها،

ومنها ترك األحكام العملية.

ويدل على ذلك قوله تعاىل " :ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلّي ومل نك نطعم املسكّي

وكنا خنوض مع اخلائضّي وكنا نكذب بيوم الدين" [املدثر ]46-42 :فأخربوا أهنم يعذبون على

الكفر وعلى ترك األحكام العملية.
ومثله قوله -تعاىل " :-وويل لِلْم ْش ِركِ ه ِ
ين ال يُـ ْؤتُو َن ال هزَكاةَ َو ُه ْم ِاب ْآل ِخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن"
ََْ ٌ ُ َ
ّي الذ َ
[فصلت . ]7-6:فتوعدهم على ترك الزكاة كما توعدهم على ترك اإلميان ابآلخرة.

فالكفار ملزمون شرعاً ومأمورون داينة ابخلضوع لشريعة اإلسالم حىت يف حال كفرهم ،وهللا أعلم.
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األرابح من شركة اقرتضت ابلراب
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/06/18هـ

السؤال

سامهت يف عام 1990م بعدد من األسهم يف شركة تعمل يف جمال االستثمارات
فضيلة الشيخ :لقد
ُ

العقارية ،وكانت قيمة األسهم  3000دينار لييب ،يف عام 1995م عقد جملس إدارة الشركة اجتماعاً
حبضور مجيع املسامهّي؛ الستعراض أهم نشاطات الشركة واألرابح اليت جنتها ،خالل هذا االجتماع
أفادان املستشار املايل للشركة أبن الشركة مرت يف الفرتة األخرية بضائقة مالية اضطرهتا إىل االقرتاض

من املصرف (قرضاً ربوايً) قررت بعد هذا االجتماع سحب قيمة األسهم اخلاصة يب واألرابح

( 3000دينار قيمة األسهم  7000 +دينار أرابح)  ،وحيث إين قد ساورين الشك يف مدى حل

هذه األرابح بسبب القرض الربوي ،لذا مل أتصرف فيها حىت اآلن .سؤايل هو :ما مدى حل هذه

األرابح؟ علماً أبين ال أعرف مىت -حتديداً -مت هذا االقرتاض ،وال أستطيع أن أعرف اآلن؛ ألن
الشركة قد مت تصفيتها ومل يعد هلا وجود.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
إذا كان األخ قد سحب مسامهته فور علمه ابالقرتاض الربوي ،كما يف السؤال ،فال حرج إن شاء هللا

يف انتفاعه ابألرابح ،لعموم قوله تعاىل "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا"
[البقرة . ]275 :فإذا كان من أكل الراب ابختياره إذا انتهى عنه طاعة هلل جاز له االنتفاع مبا قبضه
من الراب ،فألن جيوز ذلك ملن وقع يف الراب دون اختياره ودون علمه من ابب أوىل.

وهذا التصرف من قبل اإلدارة حصل بدون علم املسامهّي أو موافقتهم ،كما يفهم من السؤال ،فهي

إذن املسؤولة عن هذا التصرف ،وال يلحق املسامهّي من ذلك شيء إال إذا علموا بذلك ورضوا به،
أما من مل يرض به ومل يستمر يف الشركة بعد علمه فال شيء عليه إن شاء هللا.
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لكن األفضل أن يتصدق مبا يغلب على ظنه أنه حصل عن طريق القرض الربوي ،وإذا مل يرتجح لديه
شيء فليتصدق بنصف الربح ،من ابب اتقاء الشبهات ،إال إذا كان األخ هو نفسه حمتاجاً ،فهو يف

هذه احلالة أوىل هبا من غريه .وهللا أعلم.
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االقرتاض الربوي بنية عدم تسديد الفوائد
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

السالم عليكم.

أريد أخذ قرض من بنك ،علما أن هناك نية لتسديد البنك رأس املال دون الفوائد حىت لو أدى ذلك

للمماطلة يف دفع رأس املال املدين دون الفائدة هل هو حالل أم حرام؟ علما أين مدين وطرقت

أبواب كثرية هل جيوز أم ال؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

العقد على الراب حمرم وال جيوز ،وكون اإلنسان يوقع على عقد الراب حىت وإن كان يريد أال يعطي

الفوائد ،فأصالً هذا حمرم وال جيوز ،مع أنه أيضاً سيكذب يف هذا ،ولن يويف عقده ،فإنه دخل مع
البنك على أنه سيعطيه الفوائد وهو سيكذب عليه ،فهذا تعرتيه هذه احملاذير.

أوالً :أصل الدخول يف عقد الراب حمرم وال جيوز التوقيع عليه.

اثنياً :الكذب على اآلخرين ،وهو حمرم وال جيوز ،وحىت لو كان السائل مدين فإنه ال جيوز ،وإمنا عليه
أن يسلك الطرق املباحة.
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السحب النقدي ببطاقة فيزا
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/1/16هـ

السؤال

لدي بطاقة فيزا من شركة الراجحي املصرفية مميزاهتا التايل:
أوالً %80 :من قيمة املبلغ املعطى يل حسب راتيب ميكنين أن أسحبه على شكل مشرتايت حىت لو

كان رصيدي صفراً .يسرتد هذا املبلغ من راتيب بعد  45يوماً أي من يوم  15من كل شهر ميالدي.
وهنا ال توجد مشكلة ألن املبلغ يسرتد بدون زايدة وال نقصان.

اثنياً %20 :من قيمة املبلغ املعطى يل حسب راتيب ميكنين أن أسحبه سحباً نقدايً من أي صراف

آيل واملبلغ املسحوب يل بسحبه  1800رايل خالل الشهر امليالدي ،ميكنين سحبها دفعة واحدة أو

على دفعات أو عدم سحبها هنائياً ،ألهنا ستخصم من راتيب بعد  45يوماً كما أسلفت.

املشكلة تكمن يف أن كل مرة أدخل على الصراف اآليل لسحب 100رايل أو  200رايل أو أي

مبلغ حىت  1800رايل كحد أعلى ،خيصم من راتيب  18رايل إضافية عن كل عملية سحب .مثال
سحبت  1800رايل وخصمت بعد  45يوماً  1818رايل .وعند سؤايل واستفساري من البنك عن
املبلغ اإلضايف هذا أفادوين أبهنا رسوم للشبكة الدولية (الفيزا الدولية) وليس للراجحي أي فائدة من

هذا املبلغ اإلضايف .فما رأيكم يف هذا املبلغ اإلضا

اجلواب

الرسوم الذي يذكرها األخ السائل تتعلق بتكلفة أجهزة السحب والعموالت اليت تتقاضاها شركة فيزا
العاملية من شركة الراجحي مقابل خدمات االتصال وحنوها ،وقد صدر قرار اهليئة الشرعية لشركة

الراجحي املصرفية رقم  466جبواز هذه الرسوم املقطوعة ،وقد حتفظ بعض أعضاء اهليئة حول مقدار
هذه الرسوم ،وهل تقتصر على اخلدمة الفعلية أم ال؟
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لكن أنصح األخ أن يتجنب السحب النقدي ببطاقة الفيزا ،الرتفاع التكلفة من انحية ،وجتنباً ملواطن

األوىل هو اجتناب االستدانة إال حلاجة شرعية،
اإلشكال الشرعي من انحية أخرى ،كما أن ْ

لألحاديث واألاثر الكثرية يف التشديد يف الدين ،واستعمال البطاقة االئتمانية أحد أساليب االستدانة
فينبغي االقتصار به على املصاحل امللحة واحلاجات الالزمة قدر اإلمكان .وفق هللا اجلميع ملا يرضيه،

وهللا تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل.

()186/9

هل يتوقفون عن بناء املصرف الربوي؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1426/04/10هـ
السؤال

حنن شركة مقاوالت ،اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له ،وبعد أن وقعنا العقد وبدأان يف العمل أخربان

بعض اإلخوة أن بناء املصارف الربوية غري جائز شرعاً ،واآلن مل نستطع إيقاف العمل؛ ألننا ملتزمون

ابلعقد ،فما احلكم الشرعي هلذه املسألة؟ وهل العائد املادي من املبىن جائز أم غري جائز شرعاً؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما أخربكم به بعض اإلخوة من حرمة بناء املصارف التجارية اليت تتعامل ابلراب صحيح؛ ألن يف ذلك

إعانة على املعصية ،وجيب عليكم إيقاف البناء ما أمكنكم ذلك ،فإن كان يلحقكم ضرر من إيقاف

العمل فال حرج عليكم -إن شاء هللا -من إكماله؛ ألن البناء يف حد ذاته عمل مباح ،وإمنا حرم

لكونه وسيلة إىل املعصية ،والقاعدة عند أهل العلم (أن ما كان حمرماً حترمي وسائل فيباح عند احلرج

واملشقة)  ،وعليكم ابلتوبة الصادقة من هذا العمل ،أبن تعزموا النية على عدم تنفيذ مشاريع من هذا

النوع ،فإذا صدقتم النية يف ذلك فال حرج عليكم أيضاً من أخذ العائد املادي من املشروع الذي

أنتم بصدد تنفيذه .وهللا أعلم.
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شراء الشقق اليت حيجزها البنك لعدم تسديد أصحاهبا
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

يقوم البنك -عادة -ابحلجز على الشقق اليت ال يتم هكن صاحبها من سداد أقساطها ويعرضها للبيع،

هل جيوز يل أن أشرتي إحدى هذه الشقق من البنك؟ علماً أبن البيع والشراء نقدي بدون أقساط أو

فوائد أو أي معامالت بنكية.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

إذا كانت املعاملة يف األصل بّي البنك ومالك الشقق صحيحة من الناحية الشرعية ،وكان البنك
ميلك حق بيع الشقة يف حال ختلُّف العميل عن السداد ،وكان البيع بسعر السوق ،فال مانع من
الشراء من البنك بطريقة شرعية.
وهللا أعلم.
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اقرتض لغريه قرضاً ربوايً فلم يسدد!

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

اقرتضت مبلغاً من أحد البنوك الربوية ،ولكن ليس يل بل لصديق أعطيته املبلغ كامالً كما أخذته من

البنك ،وأخذت منه إقراراً خطياً بتوقيعه على أن يسدد األقساط املستحقة علي من البنك شهرايً مع

وجود شاهد بذلك ،وهو اآلن ميتنع عن التسديد ،فقمت برفع شكوى إىل احملكمة ،املشكلة لدي أان
وشاهدي أننا غفلنا عن أن هذا القرض هو راب يف حقيقة األمر ،مع العلم أنين لست املستفيد من
املبلغ ،وأن ما فعلنا هو اخلطأ بعينه ،كما يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم" :لعن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه"،

سؤايل هو :ماذا أفعل حيال ذلك األمر؟ وما هي نصيحتكم يل؟ علما أبنه مل يصدر حكم من احملكمة

حىت اآلن.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

فجوابك ما يلي:

 -1اقرتاضك ابلراب كبرية من الكبائر سواء لك أو لغريك ،فعليك التوبة النصوح ،والتضرع إىل هللا؛

"اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا تُوبوا إِ َىل هِ
سى َربُّ ُك ْم أَ ْن يُ َك ِّف َر َع ْن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم [ " ...التحرمي:
َ َ
اَّلل تَـ ْوبَةً نَ ُ
َ َُ ُ
صوحاً َع َ

من اآلية. ]8

وكذا جتب التوبة على الشاهد للحديث الذي ذكرت ،ومن ابب أوىل جتب أيضاً على املستفيد من

هذا القرض ،كما ندعو البنك أيضاً إىل التوبة من التعامل ابلراب؛ فهو أصل البالء؛ قال هللا -
ِ
هِ
اَّللَ َو َذ ُروا َما بَِقي ِم َن ِّ
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
ّي" [البقرة. ]278:
الراب إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ين َ
سبحانهَ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َ
وأما قولك إننا غفلنا عن كون القرض راب ،فهذا غريب إذ هذا ال يغفل عنه أحد من املسلمّي ال
سيما يف مدينة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم !-فكل يعلم أبن هذه املعاملة هي عّي الراب ال

خيتلف فيه أحد ،ولكن لعلها هفوة وخطيئة.
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 -2أما صاحبك املستفيد من القرض فقد مجع كبريتّي عظيمتّي؛ الراب وأكل أموال الناس بغري حق،

وقضاء أن يسدد كامل املبلغ  -أي ال يلزمك أنت شيء من ذلك ،-وإن كان ابلنسبة
ويلزمه شرعاً
ً
للبنك ال يلزمه إال القرض فقط دون زايدته ،ولكن قد يلزمه القاضي بسداده كله عقوبة له لدخوله

على بصرية ،ويصرف الزائد يف عمل خريي.

 -3إذا مل يسدد صاحبك املبلغ وجب عليك تسديده للبنك؛ ألن البنك ليس له حق على صاحبك

وإمنا حقه عليك وحدك إذ االقرتاض ابمسك ،وإذا طالب البنك حبقه ،فالقضاء حيكم عليك ابلسداد،

ويقال فيك كما قيل يف صاحبك أنه ال يلزم سوى تسديد أصل القرض ،ولكن قد تؤخذ منك الزايدة

عقوبة على تعاملك ابلراب وتصرف يف أوجه الرب ،وأما البنك فليس له إال رأس ماله؛ كما يف اآلية
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن [ " ...البقرة :من اآلية. ]279
السابقة" :فَـلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
 -4جيب أن تتعلم من هذه احلادثة دروساً منها ما شاهدته بعينك من عقوبة الراب الدنيوية ،فكيف

ابألخروية ،وهللا  -جل وعال -قد جيعل يف بعض املصائب تذكرياً للعبد ،ومنها أن االقرتاض ابمسك

لشخص آخر فيه خماطرة ،وكثري من الناس اليوم مياطل يف حقوق اآلخرين حىت وإن أحسنوا إليه ،وها

أنت شاهدت هذا اإلحسان كيف انقلب سوء تفاهم بينكما ،ولذا ال ينبغي التساهل يف وضع اسم
مكان آخر يف مثل هذه املعاملة ،وغريها مما قد يتساهل فيه الناس ملا يرتتب عليه من النزاع
والشقاق .وهللا أعلم.
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التعامل مع البنوك الربوية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

ريا.
أريد أن أعرف حكم التعامل مع البنوك ،وإن كان فيه شبهة فما البديل اإلسالمي؟ جزاكم هللا خ ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

التعامل مع البنوك الربوية :إن كان التعامل معها ابلراب املس همى ابلفائدة تضليالً على الناس ،كاملسامهة

قطعا
يف رأس ماهلا أو شراء أسهمها ،أو التعامل ابلراب (الفائدة) أخ ًذا أو
إعطاء ،فهذه املعاملة حرام ً
ً
خري
وليست جمرد شبهة ،أما التوظُّف فيه -وأنت جتد يف غريه عمالً يدر عليك رزقًا -ففي هذا شبهة ٌ
الشبـ َه ِ
ات
لك أن تبتعد عنها ،كما يف حديث النعمان بن بشري ،رضي هللا عنهما ... " :فَ َمن اتهـ َقى ُّ ُ
فَـ َقد استَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الشبـ َه ِ
ات وقَع يف احلََر ِام  ." ...أخرجه البخاري ()52
ومن وقَع يف ُّ ُ
ربأَ لدينه وع ْرضهَ ،
ْ َ
ومسلم (. )1599
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أما إن كان التعامل مع البنك الربوي بفتح حساب جا ٍر ال أتخذ عليه فائدة ،أو كان شراء سلعة عن
طريقه فهذا ال شيء فيه -إن شاء هللا-؛ ألن معاملة الكافر ابلبيع والشراء ووضع الوديعة عنده

شرعا ،فقد كان املسلمون والكفار يف مكة واملدينة يتعاملون ابلبيع والشراء
ً
نقودا كانت أو عينًا جائز ً
من إجارة ووديعة وضمان -بال نكري ،وما زال عمل املسلمّي عليه ،مع أن الكافر يتعامل ابحلرام

ويستحله -وإذا كان هذا مع الكافر فإنه مع املسلم (البنك يف بلد مسلم) من ابب أوىل ،ومن ابب
األحوط واألوىل لك أن تبحث عن مصرف ال يتعامل ابلفائدة مع أحد ،وإن تعذر عليك شيء من

هذا فخري لك أن تشغل ما لديك من نقود يف شراء سلعة أو مشاركة يف أرض وحنو ذلك ،وتقوم

ببيعها مباشرة أو بواسطة شريك لك سامهت معه ،وهذا ابب واسع للحالل جعله هللا بديالً عن
احلرام وليست فيه شبهة .وفقنا هللا وإايك إىل كل خري ،آمّي.
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بعثات البنوك الدراسية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

هناك بنكاً ال تزال بعض معامالته ربوية ،ولديه برامج بعثات دراسية جمانية للطالب ،هل جيوز يل أخذ
بعثة دراسية من هذا البنك؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

ال يظهر يل ما مينع من ذلك؛ حيث إن أرابح البنوك ليست كلها من الراب ،خاصة البنوك اليت عندها
نوافذ إسالمية ،لكن ذلك مشروط أبن ال تعمل عند البنك يف جمال حمرم شرعاً بعد التخرج،

وأوصيك بتقوى هللا -عز وجل -واختيار التخصص الذي ينفع املسلمّي .ابرك هللا فيك .وهللا أعلم.
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االستقطاع ..وبرانمج االدخار
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعمل يف اإلدارة العامة ألحد البنوك احمللية ،ولدينا برانمج يطلق عليه االدخار ،ومفاده هو :يتم

استقطاع نسبة من الراتب كل شهر (هذه النسبة حمددة وهي  ، )%5ويتم ادخاره ،حىت إذا ما

بلغت سنوات االشرتاك ثالث سنوات تستحق مكافأة قدرها  %30من قيمة االدخار ،وهكذا كلما
زاد عدد سنوات االشرتاك تزيد املكافأة ،حىت تصل إىل  %200عند اكتمال سنوات االشرتاك

الـ 10سنوات .مالحظة :ال يتم صرف املكافأة إال عند هناية التقاعد ،أما يف حالة رغبيت يف اخلروج
من الربانمج فال أستحق سوى نصف املكافأة .فهل يعترب هذا الربانمج ربواي؟ وفقكم هللا ملا فيه

الصالح واخلري للجميع.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
( )1إذا كان البنك يتصرف يف مبلغ االدخار ملصلحته وعلى مسؤوليته ويلتزم برد مثله الحقاً ،فإنه
بذلك يكون مقرتضاً من املوظف .فإذا التزم البنك مع ذلك ابلزايدة كان هذا من راب النسيئة احملرم
ابلنص واإلمجاع.

( )2أما إذا كان البنك ال يتصرف يف مبلغ االدخار ملصحلته ،وإمنا يتصرف ملصلحة املشرتكّي وفقاً
للضوابط الشرعية ،فال حرج يف مكافأة االدخار؛ ألهنا يف هذه احلالة تربع .وهللا أعلم.
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التبايع مع البنك الربوي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 1426/01/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي سؤاالن:

السؤال األول :شخص يبيع للبنوك الورق واملظاريف (األظرف الفارغة)  ،واألدوات الكتابية اليت

مطبوعا عليها اسم البنك ،فهل هو يساعد يف
حتتاجها والالزمة هلا ،وبعض األوراق واألظرف يكون
ً

عملية الراب بّي البنك وبّي العمالء ابستعمال البنك هلذه األظرف واألوراق ،مع العلم أين ال آخذ

مرتيب من البنك وال أتعامل معهم ابلراب ،ولكن جتارة ،أي بيع وشراء فقط.
ِ
أصمم له ورقة دعاية عن شهادات االدخار ذات اجلوائز ،وهذه
السؤال الثاين :يطلب مين البنك أن ّ
الشهادة يشرتيها الشخص مببلغ مثالً  10جنيه أو  50جنيه ،أو  100أو 1000جنيه ،ويتم
السحب عليها وممكن يفوز بـ  100ألف جنيه ،ومدة الشهادة مخس سنوات جتدد تلقائيًّا ،ويسرتد

الشخص قيمة الشهادة بعد مرور  6أشهر من اتريخ شرائها ،وتكون نفس القيمة اليت دفعها ،فهل
ميسرا ،وأان أساعد بعملي هذه الورقة على هذا امليسر (إن كان كذلك)  .وجزاكم
هذه الشهادة تعترب ً
هللا عنا كل خري .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 .1ال حرج ،إن شاء هللا ،يف بيع منتجات مكتبية وورقية للبنك الربوي ،فقد تعامل النيب صلى هللا

اء مع كوهنم مرابّي.
عليه وسلم مع اليهود ً
بيعا وشر ً

أيضا يف بيعه إذا كان املطبوع هو
 .2إذا كان اسم البنك الربوي
مطبوعا على الورق فلعله ال حرج ً
ً
جمردا ،لكن ال جيوز إذا كان املطبوع يتضمن ذكر الراب أو أية منتجات مالية حمرمة.
اسم البنك ً
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 .3ال جيوز طباعة أو تصميم شهادات االدخار ذات اجلوائز املشار إليها ،ألهنا جتمع بّي الراب

وامليسر ،وألن طباعتها أو تصميمها دعوة هلا وتشجيع مباشر على شرائها ،فيدخل يف كتابة الراب

واإلعانة عليه.
 .4إذا استطاع األخ أن يتجنب التعامل مع البنك الربوي فهو أفضل ،وإال فال حرج ،إن شاء هللا،
حسب الضوابط املذكورة أعاله.

وهللا أعلم.
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رسوم السحب من احلساب اجلاري!
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1426/11/02هـ
السؤال

عندما أريد سحب مبلغ نقدي من حسايب اجلاري من داخل البنك عرب الصرافّي جيب دفع مبلغ 10
رايالت ،إلمتام هذه العملية ،ويف بعض البنوك ال يتم السحب إال عرب إصدار شيك مصريف قيمته

 10رايالت ،أرجو توضيح هذا األمر يف كلتا الصورتّي من حيث صحة املعاملة ،وهل فيها راب؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال فرق بّي الصورتّي يف احلكم ،املسألة بصورتيها ابلنسبة إىل صاحب احلساب ليست راب ،بل هي
عكس الراب؛ فإن الراب زايدة أيخذها الدائن "صاحب احلساب" ،وها هنا صاحب احلساب ال أيخذ

شيئاً ،بل يدفع رمساً للبنك مقابل اسرتداده لشيء من ماله يف حسابه اجلاري.

وهي بصورهتا ابلنسبة للبنك أكل املال ابلباطل ،فإن احلساب اجلاري دين يف ذمة البنك جيب عليه

أن يرده إىل صاحبه عند طلبه ،وأخذه أجراً على رده يعترب أجراً على قيامه بعمل واجب عليه ،فيكون

أكالً للمال ابلباطل ،ال ينبغي أن يقر عليه البنك من جهات االختصاص.

وإذا كان صاحب احلساب اجلاري ال ميكنه أخذ شيء من حسابه إالّ بدفع هذا الرسم ،فهو معذور

يف هذا ،وينبغي أن ينقل حسابه إىل بنك ال أيخذ رمساً ،وهللا أعلم.
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صرف الفوائد الربوية يف احتياجات املسجد
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظه هللا ورعاه :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤال موجه من إدارة مسجد جبنوب هولندا نرجو منكم اإلجابة العاجلة عليه ،رفع هللا درجاتكم،

الشق األول من السؤال :للمسجد مبلغ مودع ابمسه يف البنك يقدر حبوايل (مخسّي ألف يور) ونظرا

ألن البنوك هنا متشي بنظام الفوائد فإن هذا املبلغ خترج عليه فوائد ربوية والسؤال هنا كيف نتصرف

هبذه الفوائد؟؟ وهل ميكن صرفها على املسجد ومرافقه ومرتبات عامليه؟؟ وهل يف هذا الرصيد

وفوائده زكاة؟؟ نرجو اإلجابة التفصيلية مع النصح مأجورين ،الشق الثاين من السؤال :جاء إلينا رجل
مبعوث من أحد األشخاص وقال إن فالانً بعثين وهو يتربع لكم بفرش املسجد كامال!! وحنن نعرف

أن الشخص الذي بعثه شخص يتعامل ببيع احلشيش واملخدرات ونعلم أيضا أن له مكسباً آخر غري

املخدرات وهو مساعدات اجتماعية من حكومة هولندا ،وله مصدر جتاري آخر فلهذا قلنا هلذا

الشخص املبعوث أخرب فالانً الذي بعثك أبننا لن نقبل منه حىت نستفيت العلماء يف القضية ،ابلرغم
من أن الذي بعثه يصر على أن الفرش من املال احلالل ال من ماله احلرام؟؟؟ نرجو من فضيلتكم

التكرم ابإلجابة مشكورين.
اجلواب
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املال املودع يف البنك ابسم املسجد الواقع جبنوب هولندا ال زكاة فيه ألن من شروط الزكاة :امللكية،

وهذا املبلغ ال ميلكه أحد وإمنا هو وقف على هذا املسجد وأما الراب (الفائدة) فهي يف األصل حرام

يف القرآن والسنة ،غري أن فتاوى العلماء وعدد من اجملامع الفقهية املعاصرة أجازوا أخذ الفائدة اليت
تدفعها البنوك الربوية على أن تنفق بنية التخلص منها  -ال بنية التقرب إىل هللا وطلب األجر ،ألن

هللا طيب ال يقبل إال طيباً ،وهي خبيثة وحرام وإمنا جاز أخذها حىت ال أيخذها الكفار واملرابون

ويتقوون هبا على املسلمّي ،وال أبس أن تنفق هذه الفائدة (الراب) على شئون املسجد من فرش

وتكييف وصيانة ،وال يعطى العاملون يف املسجد  -مرتباهتم منها ،ألهنا سحت وأي جسم نبت من

احلرام فالنار أوىل به كما جاء يف احلديث انظر :املسند ( )14441والرتمذي ( ، )614فصرفها يف

املرتبات ال جيوز ألنه إعانة على الباطل وتعريض اآلخذ لعدم إجابة دعائه إذا دعا ،كما يف احلديث
"رب أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء اي رب ايرب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأىن

يستجاب لذلك" مسلم (. )1015
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 .2أما قبول التربعات للمسجد وحنوه ممن ماله كله أو بعضه حرام فجائز ال شيء فيه ،فاملتربع إن
كان كافراً جيوز للمسلم قبول تربع الكافر وال أجر له على تربعه ،فقد قبل النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -اهلدااي اليت هتدى إليه من الكفار كما هو اثبت يف الصحيحّي وقد بوب البخاري يف

صحيحه (ابب قبول اهلدية من املشركّي) وساق فيه أحاديث مث إن قبوهلا من الكافر من حسن اخللق
ِ
هِ
ِ
واملعاملة ابلرب واإلحسان الذي دلت عليه اآلية" :ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
ين َملْ يُـ َقاتلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوَملْ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي" [املمتحنة ، ]8:فاآلية وإن
اَّللَ ُِحي ُّ
خيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
كانت يف إحسان املسلمّي إىل الكفار نصاً فإهنا دالة على قبول املسلم لتربع الكافر.
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أما لو كان املتربع مسلماً يتعامل ابحملرمات وكل ماله أو بعضه حرام فقبوله جائز ويثاب املسلم على

تربعه وحياسب يف الوقت ذاته عن ماله هذا من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ فإذا كان من حرام أو خمتلطاً
ابحلرام وأنفقه يف وجوه الطاعة فهو حماسب معاقب على احلرام ومثاب على الصدقة ،وقد صح عن
علي بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنهما  -وعدد من كبار التابيعن جواز األكل

ممن مطعمه حرام ،فقد سئل عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -عن رجل يدعو جريانه إىل طعامه
وهو أيكل الراب عالنية وال يتحرج من مال خبيث أيخذه؟ فقال للسائل :أجيبوه فإمنا املهنأ لكم

والوزر عليه ،وإذا كان األمر هكذا فإن قبول تربعات املتربعّي للمسجد جائزة من ابب أوىل ،وعمارة

املسجد احلسية املادية تصح من الكافر واملسلم ،أما العمارة احلقيقية فهي عمارهتا ابلعبادة وال تصح
اج و ِعمارةَ الْمس ِج ِد ا ْحلر ِام َكمن آمن ِاب هِ
ِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم
وال جتوز من كافر ،قال تعاىل" :أ َ
َج َعلْتُ ْم س َقايَةَ ا ْحلَ ِّ َ َ َ َ ْ
ََ َ ْ َ َ

اَّلل ال يستـوو َن ِع ْن َد هِ
ْاآل ِخ ِر وجاه َد ِيف سبِ ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل َو ه
ّي" [التوبة ]19:فداللة
ََ َ
اَّللُ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
َ
يل ه َ ْ َ ُ

اآلية على جواز العمارة احلسية واملادية واضحة ،وإمنا العمارة احلسية ال تقارن بعمارهتا ابلعبادة هلل
اج َد هِ
وحده واجلهاد يف سبيله ،ومثل هذه اآلية قوله تعاىل" :ما َكا َن لِل ِ
ّي أَ ْن يـ ْعمروا مس ِ
اَّلل
َ
ُ
ْم ْش ِرك َ َ ُ ُ َ َ
ِِ
ين َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ِابلْ ُك ْف ِر" اآلية[ ،التوبة ]17:واملراد منع املشركّي من دخول املسجد احلرام
َشاهد َ
بعد عام احلديبية ،وهي مرتبطة أبول سورة التوبة " بـراءةٌ ِمن هِ
ِِ ه ِ
اه ْد ُْمت ِم َن
ين َع َ
اَّلل َوَر ُسوله إِ َىل الذ َ
ََ َ َ
ِ
ّي" [التوبة ]1:فهي عن الدخول وليس أفعال السقاية والرفادة ،وهللا أعلم وصلى هللا على
ال ُْم ْش ِرك َ
نبينا حممد.
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التخلص من الفوائد الربوية
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 1423/5/5

السؤال

يوجد لدي فضلة مال مودعة يف أحد البنوك كحساب جا ٍر من دون فوائد ،وكما تعلمون أن البنك
يستفيد من ذلك أبخذ الفوائد من اإليداع وإعطائها للفاتيكان ،السؤال :هل جيوز اإليداع مع أخذ

الفائدة ،ومن مث التخلص منها إبعطائها املستحق من املسلمّي وذلك بنية التخلص؟ مع أنه ال مينع
ذلك من أن أزكي مايل اخلالص كلما دار عليه احلول .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ :عبد هللا بن منيع -حفظه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /ما حكم أخذ الفوائد الربوية من احلساب البنكي اخلاص يب ،وذلك لصرفه للمركز اإلسالمي
املوجود يف املدينة أو توزيعها على احملتاجّي من املسلمّي؟ علماً أنه يوجد حساب بنكي بدون فوائد

ربوية.

جـ /احلمد هلل ،الفوائد البنكية راب صريح ،وإذا كان للمسلم حساب يف بنك ربوي يف مثل أمريكا،

وليس هناك بنوك إسالمية ميكن فتح حساابت فيها ،فهذا مسوغ لإليداع فيها؛ حفظاً للمال من

عوارض اإلضاعة والتسلط ،وليس لغرض أخذ الفائدة ،فإذا ظهر يف اإليداع فائدة ربوية فيجب
أخذها وصرفها يف وجوه الرب ،ختلُّصاً منها ،ومنعاً من أن تصرف إىل جهة غري إسالمية.

ولكن ال جيوز اإليداع يف البنوك الربوية لغرض االستثمار الربوي؛ لصرفه يف وجوه اخلري ،حيث قد

ينطبق على ذلك قول الشاعر فيمن تزين وتدفع أجرة زانها لأليتام:
أمطعمة األيتام من ك ِّد فرجها ِ
لك الويل ال تزين وال تتصدقي

وهللا أعلم.
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اشرتاط اخلسارة على صاحب املال دون املضارب
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

هل فائدة البنوك غري احملددة بكمية معينة تعد حراماً؟ وإذا كان العقد بيين وبّي البنك فيه شرط أن
اخلسارة على صاحب املال والربح مشرتك ،وإذا كانت حراماً ،فما هو التصرف الصحيح يف الربح

الذي قد حصلت عليه سابقاً؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،الفائدة مصطلح مصريف يطلق على ما أيخذه صاحب املال من زايدة على ماله الذي

يودعه لدى البنك يف صورة وديعة مؤجلة ،وقد تسمى استثمارية وإن مل يكن استثمار سوى الفائدة.

والفائدة يف هذه الصورة تُع ّد من قبيل الراب ،فال جتوز سواء كانت حمددة ،أو غري حمددة.

وقد تطلق الفائدة على الكسب والربح ،فيسمى فائدة ،فإذا كان الربح سببه مشروعاً كالتجارة

والصناعة .والزراعة فال مانع منه ،سواء كانت هذه التجارة عن طريق البنوك أو غريها ،لكن ينبغي أن

تكون البنوك إسالمية؛ ألن البنوك الربوية غري مؤمتنة؛ وألن يف التعامل معها على فرض سالمة
معاملتها دعماً لعملها الربوي.

أما شرط أن اخلسارة على صاحب املال ،والربح مشرتك فحكمه خمتلف ابختالف العقود ،فإن كان
العقد مضاربة مبعىن أن املال يكون من طرف هو العميل والعمل من طرف هو البنك -ويظهر أن

هذه الصورة هي املقصود -فمقتضى ذلك أن اخلسارة على صاحب املال ،والربح مشرتك ،فاشرتاطه
يكون من قبيل أتكيد ما يقتضيه العقد فال يضر.

أما التصرف الصحيح فيما حيصل عليه اإلنسان من كسب حرام ،فهو أن يصرفه يف املصارف العامة
كالفقراء واملساكّي ودور الرعاية االجتماعية ،ومجعيات املعاقّي وحنو ذلك؛ بقصد التخلص منه
واخلروج من عهدته ال بقصد التقرب والصدقة.

ويلزم مع ذلك التوبة إىل هللا ،والندم على ما فات ،والعزم على عدم العود إليه ،وهللا أعلم.
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أموال الراب بعد التوبة

اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها

التاريخ 1423/3/8
السؤال

يقول هللا -سبحانه وتعاىل -يف سورة البقرة يف آية الراب" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
سلف وأمره إىل هللا" [البقرة ]275:اآلية ،هل هذا يعين أن املرايب إذا اتب عن الراب ولديه أموال
خمتلطة تكون حالالً له ،ويعفى عنه؟ أم جيب عليه إخراج أموال الراب والتخلص منها؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فهذه مسألة من املسائل الكبار وحتتاج إىل فتوى حمررة ،ولذا فإنين سأنقل هنا
كالم شيخ اإلسالم /ابن تيمية -رمحه هللا -حيث حرر وشفى.

قال -رمحه هللا ... " :-وأما ما كان قبضه ،فقد قال" :فله ما سلف وأمره إىل هللا" [البقرة، ]275:
فاقتضى أن السالف له للقابض ،وأن أمره إىل هللا وحده ال شريك له ،ليس للغرمي فيه أمر ،وذلك أنه
ملا جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إىل هللا ،وهذا قد انتهى يف

الظاهر "فله ما سلف وأمره إىل هللا" [البقرة ]275:إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له وإال عاقبه.

مث قال" :اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي" [البقرة ، ]278:فأمر برتك الباقي ومل أيمر
برد املقبوض.
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وقال" :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" [البقرة ]279:ال يشرتط منها ما قبض  ، ...والقرآن يدل
على هذا بقوله" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" [البقرة ، ]275:وهذا عام يف كل
من جاءه موعظة من ربه ،فقد جعل هللا له ما سلف  ، ...وهذا وإن كان ملعوانً على ما أكله وأوكله
فإذا اتب غفر له ،مث املقبوض قد يكون اجتر فيه وتقلب ،وقد يكون أكله ومل يبق منه شيء ،وقد

يكون ابقياً ،فإذا كان قد ذهب وجعله ديناً عليه كان يف ذلك ضرر عظيم ،وكان هذا منفراً عن التوبة
 ، ...وكثري من العلماء يقولون :إن السارق ال يغرم لئال جيتمع عليه عقوبتان  ...وهذا أوىل لئال

جيتمع على املرايب عقوبتان إسقاط ما بقي واملطالبة مبا أكل وإن كان عّي املال ابقياً فهو مل يقبضه

بغري اختيار صاحبه  ، ...بل قبضه ابختياره ورضاه بعقد من العقود ،وهو لو كان كافراً مث أسلم مل

يرده ،وقد قال -تعاىل" :-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا " ...
[البقرة ، ]275:ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف ابلناس يف التوبة بكل طريق.
من كتاب (تفسري آايت أشكلت )595-574/2
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أموال أصلها راب
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها

التاريخ 1424/2/19هـ

السؤال

يل أخ يف أمريكا بعث لنا مبلغاً من املال قام بسحبه من البنك ليقوم والدي ابلعمل به يف أي

مشروع ،مع أن وضع أيب املادي يف ذلك الوقت كان سيئاً جداً مع وجود عائلة مكونة من عشرة

أشخاص مجيعهم ال يعملون ابستثنائي أان وأخي ،كنا حنصل على مبلغ ال يكفي كمصروف لبداية

الشهر ،وفعالً بدأ أيب يعمل هبذه النقود وحتسنت األمور املادية ،فما هو موقفنا من هذه النقود

الربوية؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
التعامل ابلراب حمرم قال هللا تعاىل":وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة ، ]275 :وامللعون فيه مخسة

كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-لعن هللا آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه" مسلم ( )1597فهو
من كبائر الذنوب.

لكن إذا اتب اإلنسان من الراب فاهلل يفرح بتوبته قال تعاىل":فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
سلف وأمره إىل هللا" [البقرة. ]275 :

وهذه اآلية تبّي املوقف من املال الربوي بعد التوبة فهو له "فله ما سلف" وأما قوله تعاىل":وإن تبتم

فلكم رؤوس أموالكم" [البقرة ، ]279 :فهذا فيما مل يقبض ،وهذا هو القول الصواب يف املسألة،
ولالستزادة يراجع كتاب (تفسري آايت أشكلت) البن تيمية -رمحه هللا.-
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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التخلص من الفوائد الربوية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 1423/4/29

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
سؤايل حول الفوائد الربوية ووجوه صرفها وحددت بعضها ،مثل :أعمال الصيانة يف املركز ،تسديد

فواتري اهلاتف والكهرابء  ...إخل ،ترميم أو صباغة املركز منها ،تقدمي مساعدات لبعض املسلمّي منها

أو غري املسلمّي ،الصرف منها على بعض أنشطة املركز- ،أرجو التكرم بتحديد األنشطة إذا كان

األمر ليس على إطالقه -ومن األنشطة إصدار جملة ،قيمة الربيد وخصوصاً الربيد املرسل ألغراض

الدعوة كإرسال نشرات تعريفية عن اإلسالم ،أو إرسال نسخ القرآن الكرمي للمسلمّي إىل غري ذلك.

اجلواب

اعلم اي أخي إن إيداع النقود أو فتح حساب يف البنك بنية أخذ راب (فوائد) حرام ال جيوز ولو بنية

صرف هذه الفوائد يف سبيل الدعوة إىل هللا؛ ألن هللا حرم الراب بنص كتابه ،وحرم رسوله -صلى هللا
عليه وسلم -كل وسيلة تعّي عليه "لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -آكل الراب وموكله
وكاتبه وشاهديه" البخاري ( )2238مسلم ( )1598واللفظ له.

()207/9

أما إذا كان البنك ال يتعامل إال ابلراب كحال عامة البنوك يف الدول الغربية ،واإليداع يف مثل هذه
البنوك ضرورة ال بد منها فهل تؤخذ هذه الفوائد الربوية أم ال؟ اختلف أهل العلم اليوم يف هذا

فمنهم من منع ذلك أخذاً بظاهر نصوص القرآن كقوله -تعاىل":-الذين أيكلون الراب ال يقومون إال

املس [ " ...البقرة ، ]275:وقوله ":اي أيها الذين آمنوا اتقوا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ّ
هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي[ "..البقرة ، ]278:وقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف

احلديث":إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً "..البخاري ( )1410ومسلم ( )1015واللفظ له ،وقال

بعض العلماء جبواز أخذ هذه الفوائد الربوية من تلك البنوك وصرفها يف مصارف اخلري بنية التخلص

منها ال بنية الصدقة ألهنا مال خبيث ،ولعل هذا القول هو األرجح عندي -إن شاء هللا-؛ ألن هذه
الفوائد مع ضخامتها لو تركت عند البنوك الربوية يف مثل هذه البالد الكافرة لتقوى هبا اقتصادها،

وعاد ضررها على املسلمّي ،وإذا كان األمر كذلك على هذا القول فالواجب عليك -أخي السائل-
أن جتتهد يف صرف هذا املال املسؤول عنه يف أولوايت أعمال املركز عندكم وأنشطته ما دامت يف

خدمة الدعوة إىل هللا يف بالد الغربة ،من دعوة غري املسلمّي وأتليف قلوهبم ونشر الكتب واألشرطة

اليت تشرح العقيدة واألحكام الضرورية ،وأنصح املسلمّي أبال أيكلوا أو يشربوا مما صرف من هذه
الفوائد على الطعام والشراب مما قد يوضع يف املركز وهذا من ابب قول هللا":فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم
اَّللَ َما ْ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن" [التغابن. ]16:
َو ْ
يعوا َوأَنْ ِف ُقوا َخ ْرياً ألَنْـ ُف ِس ُك ْم َوَم ْن يُو َق ُش هح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
امسَ ُعوا َوأَط ُ
فاهلل هللا يف تدبر هذه اآلية على وفق جوايب لسؤالك ،وفقنا هللا وإايك إىل كل خري.
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شبهة يف حتليل الفوائد البنكية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال

جدي يقول :إن الفوائد البنكية ليست حراماً حتديداً ،لكنها مسألة مشتبهة.

ويربر هذا بقوله" :إن اخلليفة عمر -حبسب رواية ابن كثري -شعر ببعض الصعوبة يف املسألة؛ ألن
ّ
يفصل هذه املسألة.
النيب -صلى هللا عليه وسلمّ -
تويف قبل أن ّ

متىن أن يكون سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عنها
وهذه املسألة كانت واحدة من ثالث مسائل ّ
وبناء على هذا التعليل يقوم بعض املسلمّي -مبن فيهم جدي -أبخذ الفوائد البنكية .فكيف
أكثرً .

نر ّد على هذه الدعوى؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأخذ الفوائد مقابل اإليداع يف البنك راب حمرم إبمجاع املسلمّي ،فهو قرض جر نفعاً ،ومال مبال من

جنس واحد متفاضالً ومؤجالً فاجتمع فيه أنواع الراب املتفق على حرمته؛ راب الفضل ،وراب النسيئة،
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-الذهب ابلذهب ،والفضة ابلفضة ..مثالً مبثل ،يداً بيد،

فمن زاد أو استزاد فقد أرىب ،اآلخذ واملعطي سواء "أخرجه مسلم (ح )1584:من حديث أيب سعيد

-رضي هللا عنه.-

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الدينار ابلدينار ال
فضل بينهما ،والدرهم ابلدرهم ال فضل بينهما" أخرجه مسلم (صحيح مسلم ح. )1588:
واإليداع البنكي هو يف حقيقته قرض ،والقرض هو :دفع مال ملن ينتفع به ،ويرد بدله .واقرتاض

الربوايت يف أصله حمرم ،لكن الشرع استثناه لإلرفاق ،ولذلك أمجع العلماء على أن القرض إذا جر
نفعاً فهو رابً.
أما قول عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -الذي أخرجه البخاري" :وددت أن رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -مل يفارقنا حىت يعهد إلينا عهداً يف اجلد والكاللة ،وأبواب من أبواب الراب".

فمعناه أن عمر -رضي هللا عنه -مل يكن عنده نص يف بعض أبواب الراب ،كما ذكر ذلك ابن حجر يف

الفتح ،وهذا وارد؛ أي أال يصل بعض العلم إىل بعض الصحابة حىت لو كانوا من اخللفاء الراشدين،
فهذا ال يعين حبال أن شريعة هللا انقصة ،بل كاملة بينة يف جمموع األمة .وابهلل التوفيق.
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شراء الذهب ابلتقسيط
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت /البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 1422/7/5
السؤال

ما حكم شراء الذهب ابلتقسيط أو عن طريق بطاقات االئتمان الفيزا واملاسرت؟

اجلواب
يظهر أن السائل يقصد ابلذهب حلي النساء ،وقد ذهب مجاهري أهل العلم قدمياً وحديثاً إىل املنع

من ذلك ،واشرتطوا فيه ما اشرتط يف نقود الذهب والفضة من احللول والتقابض يف جملس العقد ،فال
يشرتي ابألجل أو اآلجال " التقسيط "

وذهب بعض الفقهاء إىل جواز ذلك ،واعتربوا حلي الذهب والفضة قد خرجت من نطاق النقود،
وأصل النقود إىل نطاق السلع؛ وابلتايل فيجوز شراؤها وبيعها ابألجل أواآلجال ،وبطاقات االئتمان،

والرأي األول أحوط.

وعلى القول مبنعها فإنه ال جيوز شراؤها ببطاقات االئتمان كالفيزا ،وماسرتكارد وأمريكان إكسربيس
وحنوها؛ ألن الدفع هبذه البطاقات ليس فورايً ،بل حيتاج إىل أايم حىت يقبضها البائع ،وهذا خالف
اشرتاط احللول والتقابض يف جملس العقد.

ولكن لو تطورت التقنية املصرفية مستقبالً ،فصار يقبضها البائع فوراً ،وتضاف إىل حسابه يف احلال
جاز ذلك.

وأما شراء الذهب والفضة والعمالت ،أي :ما يشرتط فيه احللول والتقابض يف جملس العقد ببطاقات

الصراف ،فهو جائز إذا كان البائع يقوم إبجراء ما يسمى بعملية املوازنة ،والتسوية فوراً ،وذلك ألن

بطاقة الصراف اليت يتم الشراء هبا عن طريق نقاط البيع يف داخل الدولة يتم خصم املبلغ من حساب

املشرتي صاحب البطاقة فوراً ،ولكنه ال يلحق حبساب البائع إال بعد أن جيري ما يسمى بعملية

املوازنة والتسوية ،فإذا أجراها فوراً فقد حصل القبض متاماً إذ إدخاهلا يف حسابه من أجال صور

القبض ،فيتحقق الشرط الشرعي يف التقابض.
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والبائعون يلجؤون عادة إىل إجراء هذه العملية يف هناية اليوم حىت ال خيسروا ورقاً يف كل إجراء ،وال

يتكلفوا تعباً من إجراء العملية ،بل جيمعون كل العمليات البيعية اليت متت يف ذلك اليوم يف عملية

تسوية وموازنة واحدة لتضاف إىل حساهبم ورصيدهم يف البنك ،وهبذا نعلم أنه إذا مل جير البائع املوازنة

والتسوية فإن شراء الذهب والفضة والعمالت الجيوز؛ ألنه مل يتح ّقق القبض املطلوب شرعاً .وهللا

أعلم.
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الوفاء بدين الراب
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1423/10/17
السؤال

قبل سنوات كان لدي عدد من بطاقات االئتمان) ( ، ))Credit Cardsوبعد مدة طويلة من

االستخدام والتسديد جاء وقت مل أستطع فيه الوفاء ابالستحقاقات الشهرية ،فبدأت ال أدفع ،وكنت

أظن أنه ال ذنب علي؛ ألن شركات بطاقات االئتمان مل تكن شركات إسالمية .وبعد حمادثة مع

صديق يل أحسست ابلندم على ما فعلت .فماذا جيب علي اآلن أن أفعل؟ إذ من الصعب االتصال

جبميع الشركات ،كما أهنا ستطالب بتسديد املبالغ إضافة إىل غرامات التأخري يف السداد ،وكذلك
الفوائد الربوية ( ، )interestفماذا أفعل لكي تربأ ذميت ،وتقبل توبيت؟ جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

فيما يتعلق ابالستحقاقات املرتتبة عليك بسبب بطاقات االئتمان -كما ورد يف السؤال ،-أوالً:
جيب عليك التوبة والندم وعدم العودة؛ ألنك ارتكبت أمراً عظيماً ابشرتاكك يف عقود تعلم أن فيها

راب.

واثنياً :جيب عليك أن ترد احلقوق ألهلها -وإن كانوا غري مسلمّي ،-لكن إن استطعت أن تعطيهم
حقوقهم فقط بدون زايدة بسبب راب ،أو عقد ابطل فلك ذلك ،أقول :إن استطعت ومل يلحقك

مسؤولية ،أو ضرر فلك ذلك ،وهللا  -سبحانه وتعاىل  -أعلم.
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استخدام بطاقة الفيزا
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان
التاريخ 1424/3/25هـ

السؤال

أان أستخدم بطاقة الفيزا؛ ألن زوجيت تعيش يف أوراب وأان أعيش يف السعودية ،فهي تقوم ابلشراء هبا،
وأان أقوم ابلسداد قبل أن يبدأ حساب أي فائدة علي ،هل علي حرمة؟

اجلواب
إذا كان هناك حاجة ماسة لبطاقة الفيزا وكان مستخدمها حريصاً على التسديد أول أبول ليس فقط

قبل حلول القسط والفائدة الربوية املرتتبة عليه ،وإمنا أيضاً يقوم إبيداع مبلغ إضايف إذا أمكنه ،حبيث
إنه فيما لو حصل أتخر يف وقت من األوقات عن السداد فإن املبلغ اإلضايف املوجود يف رصيده

يغطي العجز ،ومن مث حيميه من الفائدة الربوية ،فال أبس إن شاء هللا وال حرج عليه ،ألن زوجته يف
بلد أجنيب ،وقد ال يتيسر له احلصول على بطاقة ائتمان ختلو من الفوائد ،والعلم عند هللا تعاىل.
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فوائد الفيزا ورسومها
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان
التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

قرأت فتوى فضيلة الشيخ خبصوص استعمال بطاقة الفيزا حتت هذا العنوان (تسديد األموال

املسحوبة ابلفيزا)  ،ولكن كالمه غري واضح يف املوضوع ،أنت إذا أردت استصدار بطاقة الفيزا من

جهة معينة فإن من بنود استمارة العقد الذي توقعه للحصول على البطاقة أنك إذا أتخرت بتسديد
ما عليك بعد اتريخ معّي من كل شهر ،فإن هناك فائدة ستحسب عليك وتضاف إىل القيمة اليت

تدفعها ،أليس وجود هذا الشرط يبطل العقد أصالً؟ وأليس هذا الشرط هو الشرط الذي يفرضه

املرتابون إذا داينوا الناس  ...؟
اجلواب

أخي السائل عن حكم الفيزا فمع وضوح اجلواب السابق للسؤال:

أوالً :أين ال أتربم من أي استيضاح عن السائل يريد التأكد من اإلجابة؛ ألنه ليس من حقي إال السري
مع السؤال إىل النهاية ،إال يف حال العجز من اجمليب على املزيد.

اثنياً :أخذ الفائدة على القرض إذا مل يسدد بعد مهلة االتفاق ال جيوز يف الشرع شيء من ذلك ال
مركبة وال بسيطة.

اثلثاً :أخذ مبلغ مثالً  6رايالت أو  36ستة وثالثون رايالً على السحب من الصراف اآليل ال أبس

فيه؛ ألن ذلك لقاء خدمة تيسر على الساحب االستفادة من ماله وتعود على صاحب اآللة ابلفائدة

املباحة مع ما يقوم به موظفوه من عناء ابلقيودات متعددة اجلوانب ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم
على حممد وآله وصحبه.
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بطاقة الشراء عن طريق اإلنرتنت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1423/9/1هـ
السؤال

ظهرت يف اآلونة األخرية بطاقة بنكية مت هكن الشخص من الشراء عن طريق اإلنرتنت دون أن يكون له
حساب يف ذلك البنك ،ولكن قيمة البطاقة  60دوالراً يف حّي أنه يتمكن من الشراء خبمسّي فقط،

مبعىن أن سعر بطاقة اخلمسّي دوالراً ستون دوالراً ،أفتوان يف هذا مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
الفرق بّي قيمة البطاقة وبّي القدرة الشرائية يقابل تكلفة إنتاج البطاقة وإدارة حساابهتا ،وال يظهر يف
ذلك حمذور؛ ألن شراء البطاقة ليس شراء لنقد بنقد ،بل هو نقد مقابل سلع وخدمات تعادل قيمتها

 50دوالراً ،وال حرج يف ذلك إن شاء هللا ،طاملا كان استعماهلا فيما هو جائز شرعاً ،لكن يشرتط أال

يسمح حلامل البطاقة ابلسحب النقدي ،وال بشراء عمالت ،وال بشراء ذهب أو فضة ،حىت ال
ٍ
حينئذ الراب ،لوجود التفاوت اترة يف األجل ،واترة يف األجل
تصبح املعاملة نقوداً بنقود ،فيدخلها
والقدر ،وهللا أعلم.
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بطاقة سعودي تك
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

بسبب جمال دراسيت (كمبيوتر)  ،أحتاج إىل شراء بعض البضائع عرب اإلنرتنت ،مثل مساحة أضع من
خالهلا موقعي اخلاص ،ولكن أغلب املواقع اليت حتتاج إىل شراء بضائع منها تطلب بطاقات االئتمان

كوسيلة للتعامل املايل ،وعندما حبثت عن أفضل البطاقات اليت متكنين من الشراء وجدت عرضاً من

شركة تتميز ابلثقة والشهرة والسهولة يف التعامل ،وكان عرضها كالتايل:

بطاقة سعودي تك ومميزاهتا :توفر إمكانية التسوق العاملي من خالل شبكة اإلنرتنت،

بطاقة سعودي تك هي بطاقة ماسرتكارد يف مجيع خصائصها ،ابستثناء أنه ال ميكن استخدامها كبطاقة

ملموسة يف عمليات الشراء.

بطاقة سعودي تك صاحلة لالستعمال خالل اإلنرتنت فقط ،وهي بطاقة مرجعية حتتوي على رقم
احلساب واتريخ االنتهاء والرمز اخلاص بسراين البطاقة.

لن يستلم حامل البطاقة كشف حساب يف هناية الشهر ،ولكن ميكنه استعراض ملخص للحساب عن

طريق دخوله إىل موقع البطاقة يف اإلنرتنت وطلب أي كشف حساب.

عند حلول اتريخ االنتهاء املوجود على البطاقة ،فإن البطاقة سوف جتدد تلقائياً ملدة سنة ،وسوف

ختصم القيمة من حساب البطاقة ما مل يبلغ حامل البطاقة عدم رغبته يف ذلك قبل شهر على األقل

من اتريخ االنتهاء.

بطاقة سعودي تك هي بطاقة مدفوعة مسبقاً بدون خصائص االئتمان ،أي ال ميكن السحب أبكثر

من املبلغ املودع يف حساهبا .ويتم اخلصم منها عن طريق العمليات اليت ترسل عليها أو ختصم منها.

وميكن حلامل البطاقة إيداع املبالغ يف أي من البنوك املشاركة إلعادة شحن البطاقة.
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سعودي تك هي بطاقة ماسرتكارد مدفوعة مسبقاً ذات اشرتاك سنوي مقداره  165رايالً ،وهي عبارة
عن رقم ماسرتكارد مرجعي مكون من  16خانة ،واتريخ االنتهاء والرمز اخلاص بسراين البطاقة،

وحتمل رصيداً منخفضاً.
بطاقة سعودي تك هي حساب سنوي قابل إلعادة الشحن والشراء أي عدد من املرات ،وكذلك
جيدد سنوايً إذا رغب حامل البطاقة يف التجديد بعد دفع الرسوم السنوية.
مالحظة :قدمت يل الشركة عرض عبارة عن التايل:

قيمة العرض  265رايالً سعودايً ،حتصل من خالله على:

بطاقة سعودي تك بقيمة  25دوالراً  +اشرتاك إنرتنت جماين  10ساعات.

يتضح من العرض أنين أستطيع شراء أي منتج تكون قيمته  25دوالراً فأدىن.

أرجو أن تفتوين هل جيوز يل هذا التعامل املايل؟ علماً أنه ال توجد طريقة أخرى للشراء عرب اإلنرتنت

إال هذه الطريقة مع احتياجي لذلك ،واليت عرضت منوذجاً هلا ،وهي بطاقة (سعودي تك) .
مالحظة:2

يف نظري أن اختالف السعر (أي سعر شراء البطاقة ،والسعر املتاح استخدامه بواسطة البطاقة) عائد
إىل أهنم يقدمون هذه اخلدمة وأهنا غري جمانية.

أرجو السرعة يف الرد ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فإين قد زرت موقع الشركة املذكورة يف السؤال قبل مدة ،وزرته اآلن بعد السؤال ،ومل يظهر يل صحة
بعض املعلومات املوجودة يف السؤال ،خاصة الربط بّي هذه البطاقة وشركة ماسرتكارد املعروفة ،مع
استخدام هذه الشركة لعالمة ماسرتكارد (الدائرتّي املتقاطعتّي) .

وهناك أشياء مريبة يف املوضوع ،مثل وضع حساب شخصي لإليداع ،وعدم االرتباط بّي الشركة
واملنظمة العاملية ،وعدم وجود دليل على إجازة النشاط من البنك املركزي.

وعلى فرض جواز التعامل مع تلك الشركة فإين ال أنصح هبا ،خاصة أن البنوك التجارية اليت تقدم
بطاقات ائتمان تقدم يف الوقت نفسه بطاقة خاصة للتعامل مع اإلنرتنت.
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وهناك نقاط يف العقد ال تصح ،مثل الفقرة الثالثة اليت تنص على أن (حامل البطاقة يكون مسؤوالً
متاماً عن مجيع العمليات اليت تتم على احلساب ،سواء علم هبا أو مل يعلم .وليس له احلق يف إرجاع

العملية أو املبالغ نتيجة ظهورها يف حسابه ،سواء متت بتفويض منه أو ال)  .والذي تتيحه منظمات
البطاقات من االعرتاض على العملية اليت يظن الشخص عدم القيام هبا أوىل وأكثر عدالة.

مث إن العقد مل ينص على التحاكم إىل مرجعية شرعية يف اخلالف وال غري شرعية ،وهذا من قرائن
العمل غري املنظم ،مث إن البطاقة املزعومة حتسب الدوالر الواحد أبربعة رايالت ،ومع افرتاض علم
العميل بذلك ،إال أن  %15ربح فاحش.

واخلالصة أين ال أنصح السائل ابلتعامل هبذه البطاقة؛ ألسباب غري شرعية يف املقام األول ،فقد تكون
من شركات النصب واالحتيال.
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بطاقة اخلري االئتمانية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1425/05/17هـ

السؤال

أفىت بعض طلبة العلم أبن االقرتاض بواسطة بطاقة اخلري االئتمانية (سامبا) إىل أجل ،مث طلب تورق
هو قلب الدين احملرم ،وكذلك بيعتان يف بيعه املنهي عنه ،وقد اشتبه األمر علي وأريد اإليضاح.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

الفتوى املشار إليها صحيحة ،واستخدام التورق لقلب الدين ال يدخل ضمن التورق الذي اختلف

الفقهاء يف جوازه قدمياً ،بل هو حيلة للوقوع يف "أتقضي أم تريب" اجملمع على حترميه ،وهو عّي راب
اجلاهلية الذي توعد هللا -تعاىل -عليه ابحلرب .فيجب على كل مسلم اجتناب الراب بكل صوره
ومظاهره ،واحلذر مما يعرضه لغضبه وسخطه .وهو -سبحانه -اهلادي إىل سواء السبيل.
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بطاقة الصرف مدفوعة الثمن
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

سؤايل هو :يقوم البنك األهلي بتوفري خدمة مصرفية ،وهي بطاقة صرف آيل مدفوعة الثمن ابلقيمة

اليت أحدُّدها أان ،ويقوم أبخذ  100رايل سنوايً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال حرج إن شاء هللا يف البطاقة املشار إليها ،بشرط أال تستخدم لشراء عمالت أو ذهب أو فضة.
وهللا أعلم.
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بطاقات االئتمان
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان
التاريخ 1425/2/8هـ

السؤال

ما حكم التعامل مبا يسمى :الفيزا كارد؟

اجلواب

بطاقات االئتمان (فيزا كارد ،وماسرت كارد ،وأمريكان أكسربيس ،وحنوها)  ،وتكييفها الشرعي:
بطاقات االئتمان:

أصبح من الشائع اآلن استخدام بطاقات االئتمان ،واليت يطلق عليها يف بعض األحيان "النقود

البالستيكية" ،وأصبحت أغلب احملالت التجارية ،ووكاالت السفر ،والفنادق ،وحنوها تقبل الدفع

بوساطة هذه البطاقة دون أن حيتاج الشخص حلمل نقود ،أو شيكات سياحية ،خصوصاً يف حاالت
السفر ،وقد بدأ استخدام بطاقات االئتمان على حنو واسع بعد احلرب العاملية الثانية أي قبل حنو

مخسّي سنة.

وقد أخذت فكرة بطاقة االئتمان من طريقة الشراء على احلساب اليت كان يستعملها أصحاب
املتاجر مع فئة معروفة من عمالئهم يسمح هلم ابلشراء اآلن ،مث الدفع يف هناية الشهر ،مث تطورت

هذه الفكرة لدى بعض املتاجر الكبرية ذات الفروع املتعددة يف أحناء البالد ،فبدأت إبصدار بطاقات
بالستيكية حتمل اسم العميل ورقم حسابه مع املتجر ،ويسمح حلامل هذه البطاقة أن يشرتي على

احلساب ،مث يدفع كل املبلغ عندما ترسل له الفاتورة ،أو يقوم بدفع املستحق عليه على أقساط

شهرية ابإلضافة إىل رسم يسمى رسم التحويل مقابل هذه اخلدمة.

وعندما تعددت املتاجر اليت تصدر بطاقات االئتمان أصبح العميل مضطراً إىل أن حيمل معه عدة

بطاقات لعدد كبري من املتاجر إذ ال يستطيع أن يستخدم بطاقة متجر معّي يف متجر آخر ،ومن هنا

ظهرت احلاجة إىل بطاقة واحدة على مستوى الدولة تقبل يف مجيع احملالت داخل حدودها ،مث قامت
الشركة املصدرة بتوسيع قبول البطاقة إىل خارج حدودها ،وذلك بعمل اتفاقات مع اجلهات األخرى
بضمان حصوهلم على قيمة مبيعاهتم ،وحسب السعر السائد لعملة كل دولة.
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فبطاقة االئتمان تنشأ عن عالقة متعددة من أطراف خمتلفة هي:
* الشركة اليت ترعى البطاقة وهي عادة شركة عاملية.
* وكاالت ومصارف حملية للوساطة يف منح البطاقة.

* أصحاب املتاجر واخلدمات (عمالء بيع البطاقة) .
* محلة البطاقة (عمالء شراء البطاقة) .

إذ تقوم شركة البطاقة ابالتفاق مع الوكاالت واملصارف احمللية لتسويق البطاقة للطرفّي املتعاملّي هبا
مباشرة ،ومها أصحاب املتاجر واخلدمات ومحلة البطاقة ،وبعد حصول العميل على البطاقة ويف حال
رغبته ابلشراء عن طريقها يقوم بتقدميها إىل صاحب املتجر أو اخلدمة الذي يقوم إبدخال البطاقة يف

جهاز خاص عنده من أجل تصويرها على فاتوة البيع ،ويكتب املبلغ ،ويوقع عليها العميل إقراراً
بشراء البضاعة أو اخلدمة ،وبعد إمتام العميلة يتسلم العميل البضاعة اليت اشرتاها ،أو يستويف اخلدمة

وأيخذ نسخة من األمنوذج الورقي الذي وقع عليه (فاتورة الشراء)  ،ويرسل صاحب املتجر أو البنك
الذي يتعامل معه صاحب املتجر النسخة الثالثة إىل اجلهة املصدرة للبطاقة (وهي الشركة العاملية) ،

وتسدد تلك اجلهة قيمة الفاتورة وأتخذ عمولة على صاحب املتجر ،تقارب ( )%3من قيمة

الفاتورة ،مث ترسل صورة من تلك النسخة املوقعة من العميل إىل البنك الذي يتعامل معه العميل،

وصدرت من خالل وساطته البطاقة ،من أجل التسديد عنه أو خصم املبلغ من حسابه.

فوائد البطاقات:

حيقق مستعمل البطاقات عدة مزااي وفوائد منها-:
 .1األمان :فال حيتاج الشخص إىل محل مبالغ نقدية كبرية معه يف كل األوقات سواء كان داخل

حدود بلده أو متجوالً يف البالد األخرى ،وبذلك يقل تعرضه للسرقة ،أو فقدان ما حيمله من نقود.
 .2سهولة التعامل :إذ يؤدي التعامل ابلبطاقة إىل سهولة إجراء التعامالت التجارية ،وكذلك دفع

فواتري الفنادق وإجيار السيارات ،كما تستخدم البطاقة كأداة تعريف حلاملها ،وكضمان لقدرته على
الوفاء ابملستحقات اليت عليه.
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 .3االحتفاظ حبساابته املنتظمة :إذ يستطيع رجال األعمال ومعظم األفراد االحتفاظ حبساابت
منتظمة جلميع مدفوعاهتم ،وخصوصاً يف الدول اليت توجد هبا أنظمة للضرائب الشخصية وضرائب
الدخل ،حبيث يكون لدى مستعمل البطاقة كشف شهري جبميع املبالغ اليت دفعها واجلهات اليت

دفعت إليها والتواريخ والعناوين وحنو ذلك.
عيوب البطاقات:

وال ختلو هذه البطاقات من بعض العيوب ،ومنها:

 .1اإلسراف يف االستهالك :إذا تؤدي سهولة الشراء اآلن والدفع املؤجل إىل اجتاه بعض األفراد إىل
اإلسراف يف اإلنفاق بدون حساب ،حبيث ال يشعر املرء بتلك املدفوعات إال عندما يتسلم كشف
احلساب ويستحق عليه الدفع ،كما أن يف هذا مشكلة ابلنسبة لشركات البطاقات عندما يعجز
الشخص عن الوفاء ابلدفع يف املواعيد احملددة.

 .2رسوم االشرتاك :إذا هناك رسم اشرتاك للحصول على هذه البطاقات ،وترتاوح هذه الرسوم
حسب نوع البطاقة من ( )300رايل إىل ( )1000رايل ،كما أن هناك رسوم جتديد سنوية ترتاوح من
( )300إىل ( )700رايل حسب نوع البطاقة ،ويف بعض األحيان ال يستعملها العميل مطلقاً.
 .3الفوائد الربوية على الرصيد املتبقي :إذا مل يستطع العميل أن يدفع كامل املبلغ عند استالم

كشف احلساب ،وأراد أن يقوم بتقسيط ذلك املبلغ على عدة فرتات ،فإن البنك يتقاضى (فائدة)
شهراي على الرصيد املتبقي ،أي أن سعر الفائدة
مقدارها يرتاوح ما بّي ( )% 1.5إىل (ًّ )%2

املستحق يف هذه احلالة يرتاوح ما بّي ( )%18إىل ( )%24سنوايً ،وابلرغم من ذلك فإن مزااي

البطاقات تفوق عيوهبا  -إذا ختلصت من األمور احملرمة  ،-ولذلك زاد انتشارها ،وأصبح ال غىن
عنها يف هذا الزمن.

تكييفها الشرعي:
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خيتلف التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان حسب طبيعتها والشروط املقرتنة هبا واستخدامها ،فإذا مت
استخدام البطاقة يف االقرتاض من البنك املصدر هلا ،حيث يقوم ابلتسديد نيابة عن العميل لعدم

وجود رصيد يف حسابه وحيتسب عليه فوائد ربوية فهذه ال شك يف حرمتها؛ ألهنا قرض بفائدة ،وهذا
هو الغالب يف تعامل البنوك غري اإلسالمية مع عمالئها؛ فإن سدد البنك عنه ومل حيتسب عليه فائدة

فهذا قرض حسن ،وابلتايل ال متنع البطاقة  -شرعاً  -ألجل هذا السبب ،النعدام الراب فيه.

ويبقى النظر يف اجلوانب والشروط األخرى للبطاقة ومدى شرعيتها؛ فإذا تضمنت شروط البطاقة بّي

البنك املصدر هلا والعميل شرطاً يلتزم فيه العميل ابلتسديد من رصيده ،ويف حال خلوه أو نقصه

يقوم البنك إبقراضه واحتساب فائدة عليه مث مل حيصل ذلك  -مبعىن أن العميل جعل رصيده أكثر مما
يستحق عليه نتيجة الشراء ابلبطاقة -؛ فإن هذا الشرط جيعل العملية حمرمة ملا فيه من التزام الراب
والرضا به والتوقيع عليه وهذا ال جيوز ،وذهب بعض الباحثّي إىل جواز ذلك إذا اختذ العميل من

االحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط احملرم؛ ألن هذا الشرط يف معرض اإللغاء شرعاً وهو
مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله ،فالشروط اليت تناقض كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا

عليه وسلم  -ابطلة مهما كانت ،وكذلك إذا تضمنت االتفاقات بّي الشركة العاملية راعية البطاقة
والبنك املصدر شرطاً أو تنفيذاً ألي فائدة ربوية ظاهرة أو مسترتة ،فهاهنا حترم البطاقة هلذا السبب.

كما حترم البطاقة  -يف هذه العملية ابلذات إذا استخدمها العميل يف السحب من البنوك اليت تتعامل
ابلراب وليس السحب من األجهزة اآللية؛ إذ يرتتب على هذه العملية التزام العميل بدفع فوائد ربوية

نتيجة هلذا السحب الذي يُكيهف على أنه إقراض من قبل البنك املسحوب منه للعميل ،مث يسحب
من حسابه اجلاري املوجود يف البنك املصدر للبطاقة.
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كما أن بعض الباحثّي ذهب إىل حترمي أخذ البنك املصدر للبطاقة من العميل رسم إصدار للبطاقة،
على اعتبار أن ذلك راب ،فكأن هذا الرسم فائدة على دفع البنك يف حال انكشاف احلساب
للعميل ،وإىل أن فيها غرراً وجهالة؛ ألن العميل يدفع رمساً وال يعلم هل يستخدمها أم ال؟ وكم عدد
املرات اليت سوف يستعملها؟ ولكن ال يظهر يف هذا الرأي حجج مقنعة؛ ألن الرسم الذي يتقاضاه

البنك املصدر ميكن تكييفه على أنه قيمة لتلك البطاقة وأجر على اخلدمات واملنافع اليت تقدمها -
أو ميكن أن تقدمها تلك البطاقة  -للعميل من تعريف به بواسطتها ،وإرسال اإلشعارات وعمل

القيود وحنو ذلك .وأما الغرر واجلهالة فغري موجودة نظراً ألن العميل متاح له استخدامها بعدد مرات
ال حد هلا ،فإذا مل يستخدمها فهذا حقه مل ميارسه ،وليس ملزماً مبمارسته ،وعدم استيفائه له ال جيعل

يف العملية غرراً وال جهالة.

وتُكيهف الرسوم املأخوذة من أصحاب احملالت التجارية أهنا مقابل استخدام اجلهاز اخلاص الذي مترر

فيه البطاقة ،وكذلك لقاء خدمات الوساطة والسمسرة بّي العمالء ،وأصحاب احملالت التجارية الذي

مت عن طريق البنوك.
وأما حسم نسبة مئوية من قيمة فاتورة السلع واخلدمات املشرتاة واليت حتصل عليها شركة البطاقة فال

يتحصل أصحاب احملالت التجارية على كامل قيمة الفاتورة؛ فهذه عمولة على حتصيل الثمن من

العميل حامل البطاقة ،وجيوز أخذ األجر على حتصيل الدين؛ ألهنا إجارة على حتقيق منفعة مباحة،

وهي جائزة شرعاً.
والكالم يطول جداً يف تفصيل هذه األمور.
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واخلالصة يف حكم بطاقة (فيزا كارد) وحنوها :أهنا إذا كانت صادرة عن املصارف اإلسالمية فال أبس
هبا شرعاً ،وأما إن كانت صادرة عن البنوك الربوية فإهنا حمرمة؛ ألن العميل (صاحب البطاقة) إما أن

يدفع الراب فعالً وذلك إذا اشرتى هبا وكان حسابه أو بعضه مكشوفاً ،وهذا دفع للراب احملرم ابإلمجاع،
أو أن يلتزم بدفعه؛ ألنه يوقع يف عقد منحه للبطاقة من البنك الربوي على استعداده لدفعه إذا

انكشف رصيده أو بعضه ،والرضا هبذا التوقيع عليه حمرم حبد ذاته ولو مل يدفع فعالً ،إال أن يكون

الرتافع إىل حمكمة شرعية ستحكم ببطالن هذا الشرط ،فكما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف

حديث بريرة عندما اشرتهتا عائشة  -رضي هللا عنها  ،-وأعتقتها واشرتط مالكها السابقون أن الوالء

هلم فأخربته عائشة بذلك؛ فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-خذيها واشرتطي هلم الوالء إمنا

الوالء ملن أعتق " مث خطب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فكان مما قال ":كل شرط ليس يف

كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط " رواه البخاري ( )2168ومسلم ( . )1504فاشرتاط

الراب مثله ،لكن هذا مقيد ابلرتافع حملكمة شرعية ،والواقع أن الرتافع يف هذه املسائل يكون إىل

هيئات حسم منازعات جتارية ال تبطل هذا الشرط الربوي ،بل حتكم مبقتضاه وتلزم العميل بدفع
الراب ،فعلى هذا حترم البطاقة الصادرة من البنوك الربوية ،وهللا أعلم.
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االشرتاك يف عضوية ()Hotel Xpres International
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان

التاريخ 1426/02/17هـ
السؤال

السالم عليكم.
سؤايل هو عن حكم االشرتاك يف عضوية بطاقة (هوتيل إكسربيس العاملية)  ،وطريقة هذه البطاقة هو

أنه مبجرد احلصول عليها فإنه حيصل املستفيد على خصم يف فنادق حمددة حول العامل يصل إىل 50
 %من القيمة األساسية ،ورسم هذه البطاقة السنوي هو  750رايالً ،هل تعترب هذه البطاقة من

اجلهالة والغرر؟ ،حيث إن املستفيد قد ال يسافر خالل هذه السنة ،فال يستفيد من هذا اخلصم ،أو

قد يكون كثري األسفار فتصبح خسارة على هذه الشركة .أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األظهر وهللا أعلم أنه ال حرج يف االشرتاك يف بطاقة التخفيض إذا سلمت من التدليس أو التغرير

واخلداع .ألن اخلصم حيقق مصاحل األطراف املشرتكة :فاملشرتك حيصل على اخلدمة بثمن أقل ،والبائع

يستفيد من زايدة مبيعاته بسبب اخلصم ،ومصدر البطاقة يستفيد من وساطته بّي الطرفّي.
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لكن أنبه األخ إىل أن اخلصم الذي تروج له كثري من البطاقات قد يكون غري حقيقي ،فهو خصم من
السعر الرمسي للفندق أو لصاحب اخلدمة .بينما السعر الفعلي الذي يدفعه الشخص العادي الذي
ال حيمل البطاقة أقل بكثري من السعر الرمسي .ويف كثري من احلاالت يكون السعر الفعلي أقل من

السعر الرمسي بعد اخلصم املذكور يف البطاقة (فقد يكون السعر الرمسي للغرفة مثالً  800رايل بينما

السعر الفعلي هو  .350واخلصم الذي حيصل عليه صاحب البطاقة هو  ،%50فيكون السعر

الذي يدفعه صاحب البطاقة هو  ،400بينما يدفع الشخص العادي بدون البطاقة أقل من ذلك،
فال يكون هناك فائدة من البطاقة)  .فأدعو األخ إىل أن يقارن بّي سعر خدمات الفندق بدون

البطاقة وسعرها يف وجود البطاقة ليتأكد من جدوى االشرتاك.
وهللا أعلم.
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بطاقة (فيزا) من بنك ربوي
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/بطاقات االئتمان
التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد حصلت على بطاقة (فيزا) من بنك ربوي ،وهي جمانية بدون رسوم سنوية ،وال يتقاضون أي

رسوم على املشرتايت مهما كان نوعها ،يتم تسديد الفاتورة بقيمة (املتجر) دون زايدة أو نقصان،
وأستخدمها فقط للمشرتايت ،وقد مسعت أبن البنك يتقاضى  %2من العميل مثال :سوبر ماركت

(بندة) مقابل استخدام البطاقة ،فهل أان على حرام مقابل استخدامها؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ليس عليك إمث يف استخدامها ما دمت تسدد الفاتورة بقيمة مشرتايتك من غري زايدة  -كما بيّنت يف

سؤالك ،-أما ما يتقاضاه البنك من التاجر فهذه العمولة فيها خالف بّي الفقهاء املعاصرين ،والذي
يظهر يل أهنا جائزة وتكيفها الفقهي أهنا عمولة مسسرة ،وعليه فال أبس يف هذه البطاقة بشرط أن
تسدد الفاتورة بقيمتها من غري زايدة .وهللا -تعاىل -أعلم.
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الشهادات االستثمارية يف البنوك الربوية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/شهادات االستثمار

التاريخ 1426/08/01هـ
السؤال

أستثمر جزءاً من أموايل يف شهادات استثمار أحد البنوك التجارية ببلدي ،فهل هذا حالل أم حرام؟
وهل استعمال الفيزا حالل أم حرام؟ وهل استثمار األموال يف شراء وبيع األسهم اخلاصة ابلشركات

مثل شركات اهلاتف احملمول حالل أم حرام؟ وإذا كانت شهادات االستثمار حرام فأرجو إفاديت مبا

ميكن عمله ،وأي البنوك أستطيع التعامل معها؟ مع العلم أين ال أجد من أاتجر معهم ،أو أستأمنهم
على أموايل.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

( )1شهادات البنوك التجارية من الراب احملرم شرعاً ،فيجب جتنبها وعدم التعامل هبا .وما سبق أن

حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء هللا؛ لعموم قوله تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى

فله ما سلف وأمره إىل هللا" [البقرة . ]275:وهذا العفو مشروط ابلثبات على التوبة ،وعدم العودة

للتعامل ابلراب .ويفضل التصدق مبا يتيسر لك ،لكن ليس هناك كفارة خاصة فيما أعلم عدا التوبة
واالنتهاء عن الراب.

( )2إذا كان استعمال الفيزا للشراء ابلدين ودفع رسوم على التأخري فهذا راب ،وال جيوز استعمال
البطاقة فيه .أما إذا كان السداد يتم فوراً دون أي رسوم أو فوائد أتخريية فال حرج إن شاء هللا.

( )3ال حرج من املتاجرة يف أسهم الشركات اليت تقدم منتجات وخدمات مشروعة تنفع املسلمّي،
إذا سلمت من احملرمات واحملاذير الشرعية.

( )4ميكنك التعامل مع البنوك اإلسالمية؛ ألهنا جتتهد يف اجتناب الراب واحملرمات الشرعية.
وسيقدمون لك النصح -إن شاء هللا -يف جماالت االستثمار املفيدة .وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه
ويرضاه.
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االشرتاك يف اجلمعية التعاونية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مجعية املوظفّي
التاريخ 1422/7/1

السؤال

 :ما حكم االشرتاك يف مجعية تعاونية صورهتا كاآليت :جيتمع عدد من األفراد (ستة أفراد مثال) ويدفع

كل واحد منهم مبلغا أسبوعياً (وليكن 300رايل مثالً) مث أيخذ أحدهم املبلغ الكلي ( )1800كل
أسبوع وهكذا إىل أن مير الدور على الكل مث تعاد الكرة من جديد وهكذا دواليك علما أن الغرض

من هذه اجلمعية هو مساعدة اإلخوة بعضهم البعض.

فما احلكم الشرعي يف هذه املسألة راجيا التفصيل وذكر األدلة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

تسمى هذه الطريقة عند الباحثّي جبمعية املوظفّي الهنم هم غالب من يطبقها ملناسبتها لرواتبهم وان

كان غريهم ميكن أن يتفق عليها ويطبقها ،وميكن القول أن هلا عدداً من الصور منها:

الصورة األوىل :أن يتفق عدد من األشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من املال مساوايً ملا
يدفعه اآلخرون يف هناية كل أسبوع أو شهر وحنو ذلك مث يدفع املبلغ لواحد منهم مث يدفع املبلغ

للثاين يف املرة القادمة وهكذا دون اشرتاط االستمرار منهم حىت اكتمال الدورة فمن أراد أن ينسحب

من املشرتكّي قبل أن يقرتض فله ذلك.

الصورة الثانية :وهي كالصورة األوىل إال أنه يشرتط على مجيع املشاركّي فيها االستمرار يف هذه

اجلمعية حىت تستكمل دورة كاملة.

الصورة الثالثة :وهي تشبه الصورة الثانية ،وتزيد عليها أبن يشرتط على مجيع املشاركّي فيها
االستمرار يف هذه اجلمعية حىت تدور دورة اثنية أو أكثر ويكون ترتيب االقرتاض يف الدورة الثانية
عكس ترتيبه يف الدورة األوىل فأول من أقرتض يف املرة األوىل يكون آخر من يقرتض يف املرة الثانية
وهكذا.
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هذا وقد اختلف العلماء يف هذه الصور فذهب بعض العلماء إىل منعها وحترميها؛ ألهنا صورة قرض
جر منفعة وذلك حمرم ،وألن هذا القرض ال يراد به وجه هللا بل االقرتاض ممن أقرضهم على سبيل
ّ

الشرط وخصوصاً يف الصورة الثانية فاشرتاط املقرض على املستقرض زايدة أو منفعة ال يقابلها سوى

جمرد القرض ممتنع شرعاً.
وذهب احملققون من العلماء املعاصرين إىل جواز هذه الصور كسماحة الشيخ ابن ابز -رمحه هللا-

دون أن يفصل يف هذه الصور بل على سبيل األمجال .وذهب إىل جوازها مع تفصيل كل هذه الصور

فضيلة الشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا،-وفضيلة الشيخ ابن جربين -حفظه هللا -وهذا هو الرأي

الراجح إن شاء هللا تعاىل.

ولرياجع السائل وغريه -إن أراد -حبثاً جيداً عن هذا املوضوع نشر يف جملة البحوث اإلسالمية عدد
( )43الصادرة عن رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ابلرايض بعنوان (مجعية املوظفّي وأحكامها
يف الفقه اإلسالمي) وقد طبع هذا البحث يف كتاب مستقل وفيه تفصيل ما طلبه السائل من األدلة

ومناقشتها .وهللا أعلم.
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التأمّي التعاوين بّي املوظفّي
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مجعية املوظفّي

التاريخ 1427/09/27هـ

السؤال

يف إحدى الشركات توجد مجعية تعاونية بّي املوظفّي ,قامت أساساً لتقدمي املساعدة للموظفّي
والتكافل بينهم .وتقوم اجلمعية على اآليت:

 -1يدفع املشرتكون يف اجلمعية رسوماً شهرية تستقطع من رواتبهم.
-2يتم مجع االشرتاكات وإيداعها يف حساب اجلمعية يف البنك.

 -3يتم دفع مساعدات مالية لكل من يريد الزواج أو من رزق بطفل أو من تويف أحد والديه ,وهذه
املساعدات تكون قاصرة فقط على أعضاء اجلمعية الذين يدفعون االشرتاكات.

 -4يف آخر السنة تظل األموال يف حساب اجلمعية ،وال يرد منها شيء لألعضاء.
 -5إذا ترك أحد املوظفّي الشركة فإنه ال يرد إليه شيء مما دفعه.
 -6تقوم اجلمعية بتوظيف بعض املوظفّي إلدارة شؤون اجلمعية ،وتعطيهم مرتبات من مال اجلمعية
(أي من اشرتاكات املوظفّي) .

 -7عندما نوقشت مسألة شرعية اجلمعية ،قال بعض املشرتكّي يف اجلمعية :إهنم يدفعون االشرتاكات

ألعمال اخلري ،وال ينتظرون رد ما تبقى من املال إليهم.

السؤال هو :هل قيام اجلمعية هبذه الطريقة أمر شرعي؟ وإذا مل تكن اجلمعية شرعية فما هي التغيريات
اليت جتعلها شرعية؟ وما الفرق بّي هذه اجلمعية وفكرة التأمّي التجاري؟ إذا كان هناك فرق فنرجو
ذكر ما أمكن من األدلة وأقوال أهل العلم .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقيام اجلمعية هبذه الطريقة أمر جائز وال أبس به ،وهو من التأمّي التعاوين والذي اتفق املعاصرون

على جوازه من حيث األصل ،وهو خيتلف متاماً عن التأمّي التجاري ،فالتأمّي التعاوين قائم على

التربع والتعاون ،وليس املقصود منه األرابح ،ولذلك ال يعترب املشرتك فيه داخالً يف خماطرة أو ضرر.

أما التأمّي التجاري فهو عقد معاوضة مالية للتجارة؛ لذلك يدخل فيه الغرر واملغامرة والراب من خالل

إيداع أمواهلا يف البنوك الربوية وأخذ الفوائد الربوية ،وقد يدخل عليه الراب من أوجه أخرى قد يطول
تفصيلها ،املهم أن الفرق بينهما واضح وال إشكال فيه.
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رد القرض بعملة أخرى
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/سداد القرض بعملة أخرى

التاريخ 1422/8/10

السؤال

هل يصح رد القرض بعملة أخرى ،وإذا صح ذلك فهل يؤخذ بسعر الصرف وقت اإلقراض أو وقت
السداد؟ وجزاكم هللا خريا؟

اجلواب

الذي يظهر يل عدم املانع ،فله أن أيخذ بدل الرايل السعودي مثالً رايالً مينياً ،أو ديناراً كويتياً ،على

أن يكون ذلك بسعر الصرف وقت السداد ،وأن ال يكون ذلك حيلة على مبادلة نقد ،بنقد ،مع
التأجيل.
وقد روى ابن عمر رضي هللا عنهما قال :كنا نبيع اإلبل ابلبقيع ابلدراهم وأنخذ عنها الداننري ،أو

ابلداننري وأنخذ عنها الدراهم فنسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال :ال أبس ما مل تتفرقا

وبينكما شيء.
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تغري القيمة الشرائية يف رد الدين؟
هل يؤثر ّ
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/8/3
السؤال

أان طالب علم أدرس يف اجلامعة ،متر علينا مسائل جتارية ال نعرف أحكامها الشرعية ،مثل مسألة دفع

البنك للتضخم املايل من غري أي زايدات ربوية على املال عند تغري القوى الشرائية للمال ،مثال:

الرايل السعودي كانت له قوته فكان الرجل يتغدى برايل واحد فقط ،أما اآلن فالرايل ال يكفي
لشيء ،فلو استلف رجل منك ٍ 1000
رايل قدمياً وأعدهتا إليه اآلن  1000رايل فأنت مل تعطه مثل

ما أخذت منه ،فالقوة الشرائية خمتلفة فالواجب أن ترد  1000له  10000رايل وهذه ال 9000
ليست راب ألهنا ليست زايدة يف قيمة املال احلقيقية (الشرائية) وهذا ليس قرضاً جر منفعة فاملنفعة فيه

=  0فأنت مل تعطه أي زايدة على ما كان يستطيع شراءه من قبل.

فالرجاء التفصيل يف املسألة ،وإعطائي عنوان املفيت حىت ميكنين مناقشته يف هذه املسألة اليت هي يف

صلب دراسيت.
اجلواب

احلمد هلل ،اي أخي حفظك هللا ووفقك :تغري قيمة النقد له مجلة أسباب ،ومن أظهر أسبابه اليوم

"الراب" فإن من مفاسد الراب االقتصادية اضطراب قيمة النقود ،وكسر معيار الثمن.
والفقهاء قدمياً اختلفوا يف هذه املسألة إىل أقوال ثالثة:
األول :يقضي بر ّد ما أ ِ
ُخ َذ دون زايدة ،أو نقص ،وهو قول اجلمهور.

الثاين :يقضي بر ّد القيمة ،فرياعي التغري صعوداً وهبوطاً ،وهو قول أيب يوسف.
الثالث :يقضي بر ّد ما أ ِ
ُخذ دون زايدة أو نقص إن كان التغري أقل من الثلث ،أما إن كان التغري يبلغ
الثلث فصاعداً ،فإنه يعترب فاحشاً يورث الغَب ،وهلذا يعترب هبذا التغري ،فرتد القيمة ،وهو قول

املالكية.
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إذا علمت هذا ،فاعلم أن ما ميكن أن يوجه من اعرتاض على القول األول هو :أن النقود قد تغريت

قيمتها الشرائية ،ميكن أن يرد عليه ابلقول :إن التغري الذي طرأ على النقود مل يكن بسبب املدين كي
يلزمه ضمانه.
وهو سيطرأ عليها سواء كانت عنده أو عند صاحبها.

فإن قيل :لكن النقود لو كانت عند صاحبها الستفاد منها ،وبقائها عند املدين منع صاحبها من

االستفادة منها ،أجيب عنه من وجوه ثالثة:

األول :أن استفادة صاحبها منها لو كانت عنده أمر غري حمقق ،فقد تكون عنده دون أن يستفيد

منها ،وقد تكون عنده فيوظفها يف طلب الربح فيخسر والضمان إمنا يكون يف تفويت شيء حمقق،
وهو غري وارد ها هنا.

وعليه :فإن املطالبة بضمان غري احملقق إمنا هي فرع من املطالبة ابلتعويض اليت هي من خملفات الفكر
املادي ،الذي ال يقوم على أساس اإلميان ابلقدر ،فإن ما ق ِّدر سيكون ،وما ال فال.
الثاين :أن الدين إذا كان بسبب عقد بيع مؤجل ،فالغالب أن البائع الدائن قد زاد يف الثمن فهو قد

استفاد.

الثالث :أن هذا االعرتاض غري مناسب فيما موضوعه القرض ،وإالّ لكان الراب سائغاً بدعوى أنه

مقابل تعطيل استفادة صاحب النقود منها خالل مدة القرض ،وهذا ممتنع شرعاً ،وهبذا يتبّي أن
املناسب :أن يرد للدائن مثل ما أ ِ
ُخذ منه دون زايدة أو نقص.
ُ
ومع هذا لو قيل ابالعتبار ابلتغري الفاحش ،وخرج ذلك خمرج اإلحسان واملعروف لكان له وجه
بشرط أال يكون الدين من ابب القرض الربوي فإن كان من قبيله مل يعد مناسباً ملا يلي:

أ  -معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها.

ب  -التساهل مع البنوك الربوية يف شأن هللا  -تعاىل  ،-والتساهل ال يصلح سبباً للتسامح ،وهللا -
تعاىل  -يقول:
ٍ
ٍ
طيبات أحلت هلم " . .اآلية.
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

وميكنك الرجوع إىل كتب الفقه املعتمدة لدى املذاهب األربعة يف حترير هذه املسألة ،ابإلضافة إىل ما
كتب يف هذه املسألة خاصة مثل:

 .1قطع اجملادلة عند تغيري املعاملة.
 .2تنبيه الرقود.

 .3جملة جممع الفقه اإلسالمي ،فإن يف بعض أعدادها أحبااثً خاصة هبذه املسألة ،ع5ج.3
هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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أسهم الشركات املتعاملة ابلراب
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /البيوع/بيع األسهم والسندات

التاريخ 1422/6/27
السؤال

ما حكم االستثمار أبسهم الشركات اليت تتعامل ابلراب أحياانً ابألخذ والعطاء؟ وما حكم األسهم
اململوكة أبيدي املستثمر اآلن؟

اجلواب

ال جيوز شراء أسهم الشركات اليت يكون أصل نشاطها حمرماً ُُ كأسهم شركات حلوم اخلنزير ،أو

تصنيع اخلمور وحنوها مطلقاً ،وال جيوز مطلقاً شراء أسهم الشركات القائمة على الراب كأسهم البنوك
(الربوية) .

وأما الشركات اليت يكون أصل نشاطها مباحاً كالشركات الزراعية ،أو الصناعية ،أو اخلدمية اليت تزرع

ما يباح ،أو تصنعه ،أو تقدم اخلدمات املباحة اجلائزة فال أبس بشرائها ،واملتاجرة فيها .ولكن إن

إعطاء ،وذلك أبن تقوم بتوظيف السيولة النقدية
كانت هذه الشركات تتعامل ابلراب أحياانً أخذاً أو
ً

املتوفرة لديها يف بعض األوقات يف البنوك وأتخذ فائدة (راب) عليها ،أو حتتاج مثالً إىل توسعة نشاطها

ومصانعها فتقوم ابالقرتاض من البنوك بفائدة (راب) ؛ فهذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء

والباحثون ،فمن العلماء من منع شراء أسهمها؛ نظراً لوجود الراب فيها ،وإن كان عارضاً غري أصيل يف
نشاطها .ومن العلماء من أجازها بشروط تتمثل فيما يلي:

ينص نظام الشركة على أهنا سوف تفعل ذلك ،أبن تقرض ابلراب أو تقرتض به.
الشرط األول :أال ّ

الشرط الثاين :أال يتجاوز املبلغ املقرتض لتمويل النشاط أو املبلغ املقرتض ثلث رأمسال الشركة ،وإمنا

حددوا نسبة الثلث قياساً على حتديد الشريعة هلذه السنة يف بعض املعامالت املالية.

()237/9

الشرط الثالث :أن يتم التخلّص من األرابح املتولدة والناشئة عن هذه العمليات الربوية .فهذا النوع
من الشركات تتولّد أرابحه من عمليات جائزة ،ومن هذه العمليات احملرمة .وأما كيف يعرف مالك

األسهم مقدار الربح احملرم من الربح املباح حىت يتخلص منه ،ويصرفه يف اجملاالت اخلريية فهذا صعب

جداً ،ويستلزم دراسة حماسبية دقيقة لكل شركة على حدة ،وختتلف هذه النسبة من عام آلخر ،ومن

شركة ألخرى ،ولكن غالب األرابح الربوية ال تتعدى نسبة  %20يف األحوال العادية .فإذا أخرج

املساهم هذه النسبة -وكانت األحوال عادية يف الشركة -فأرجو أن تكون قد برئت ذمته .واملقصود
ابألحوال العادية أال تكون الشركة استثمرت كل أموال املسامهّي يف بنوك ربوية كما حصل يف بعض

الشركات العقارية يف بداية أتسيسها ،حيث كانت كل أرابحها من الراب؛ ألهنا مل تباشر نشاطها إال بعد
مضي فرتة زمنية طويلة ،وقد نص الفقهاء -رمحهم هللا تعاىل -على أنه إذا اختلط الربح احملرم ابلربح
املباح ،وجهلت النسبة مطلقاً حبيث مل تعرف حتديداً أو تقريباً ،فإن الشخص يقسم األرابح إىل

نصفّي :فيتخلص من النصف أي  ،%50وأيخذ  %50وهبذا تربأ ذمته.

وأرابح املسامهّي تكون من طريقّي :الطريق األول :األرابح السنوية اليت توزع يف هناية كل سنة.

والطريق الثاين :الفرق بّي سعر شرائه لألسهم وسعر بيعه هلا .فكل هذين الطريقّي يتعّي على
املساهم أن يتخلص من الراب املوجود منهما.

وينبغي أن يعلم أن أكثر من  %90من الشركات العاملة يف السوق الصناعية والكهرابئية والزراعية
واخلدمية هي من هذا النوع الذي حيصل فيه التعامل ابلراب أخذاً وإعطاء على النحو املذكور ،وال
توجد سوى شركات معدودة ال تتعامل ابلراب.
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وأما حكم األسهم املوجود عند املساهم يف الوقت احلايل فهو على اخلالف الفقهي الذي ذكرانه،

فمن أجاز التعامل أبسهمها قال أبنه جيوز له أن يبقيها بيده ابلشروط املذكورة ،ومن أمهها ضرورة
التخلص من األرابح الربوية فيها وصرفه يف اجملاالت اخلريية .ومن منع منها مطلقاً أوجب على
املساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع األول ،وأخذ رأمساله أو طلب استقالة البيع من إدارة

الشركة .ولكن هذا اجلواب نظري غري عملي ،وال توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية.
وعلى هذا فإننا نقول :إنه يبيعها يف السوق ويتخلص من الربح الربوي املتحصل منها ويكون املساهم
قد اتقى هللا ما استطاع كما قال تعاىل(( :فاتقوا هللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا))  .وهللا أعلم.
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هل جيوز االقرتاض من األمانة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1422/6/1
السؤال

أان أحد الشباب الذين جيمعون تربعات لألخوة اجملاهدين وأوصلها إليهم ويل فرتة من الزمن أمجع

التربعات وأوصلها بنفسي -وهلل احلمد -مث حصل أن أصابتين ظروف شديدة جعلتين أقرتض من

املبلغ الذي كان عندي من التربعات مبلغ مخسة وثالثّي ألف رايل بعد أن أفىت يل أحد طلبة العلم

جبواز االقرتاض من األمانة اليت عندي وسدادها؟

اجلواب

أرجو أن تكون معذوراً ابقرتاضك من تلك األمانة؛ العتمادك على فتوى من أفتاك ،إن كان من أهل
الفتوى .وإن مل يكن من أهل الفتوى ،فال تكون عذراً لك؛ فاألصل أنه ال جيوز لك أن تتصرف يف
األمانة اليت لديك ،ولكن اآلن حيث حصل ما حصل ،عليك سداد هذا الدين بقدر استطاعتك،

وهللا يغفر لك ،ويثيبك على جهادك ،وسعيك يف معاونة اجملاهدين.

وإذا مل يكن لديك ما تس ّدد منه هذه األمانة ،أو هذا الدهين الذي يف ذمتك ،فال مانع أن أتخذ من
الزكاة لذلك .يعين أن من أعطاك لسداد هذه الدين من الزكاة فال حرج عليك؛ ألنك واحلالة هذه
من الغارمّي .نسأل هللا أن يقضي دينك ويصلح حال اجلميع مبنّه وكرمه.
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مىت تربأ ذمة املدين املتوىف

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/4/6
السؤال

تويف رجل وعليه دين فقال أحد أوالده اللهم أىن قد حتملت دينه عنه فاغفر له وارمحه وبدأ يسدد يف
الدين ،فهل هذا يربء ذمة والده ،مع العلم أن التسديد حيتاج ألكثر من سنتّي والبنك رفض حتويل

الدين ابمسه؟

اجلواب

تربأ ذمته مىت سدد مجيع ديونه كما يف حديث أيب قتادة ،فإن أاب قتادة حتمل دينارين عن ميت فسأله
النيب  rيف املرة األوىل وقال له ما فعل الديناران قال بعد مث سأله الثانية فأخربه أنه قد فقضاها عنه
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم " اآلن بردت عليه جلدته" فعلق الرباءة على السداد والوفاء.

وفقك هللا وجعلك من مفاتيح اخلري وأبشر بعاقبة عملك هذا يف الدنيا واآلخرة فإن هذا من متام الرب.
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املال املتبقي من الوصية

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1422/4/9
السؤال

أان قائم على وصية أيب  -رمحه هللا  -يف األضاحي ومصدرها بيت مؤجر ،والسؤال هو :املبلغ الباقي
من كل سنة هل أصرفه يف عمل خريي ،وهل يل احلق أن اقرتض منه عند احلاجة؟
اجلواب

املبلغ الباقي يصرف على الورثة على قدر ارثهم ،ال سيما إن كانوا حمتاجّي ،وإن رضي الورثة بصرفه

يف مشاريع اخلري فاحلق هلم ،وهلم األجر واملثوبة ،وهذا قول وجيه وهو املشهور يف مذهب اإلمام

أمحد.

وأما اقرتاضك منه فال جيوز ،ألن نظرك نظر مصلحة واحلق للورثة فإن أذنوا لك يف ذلك وإال فال
أتخذ شيئاً.
ولك أن أتخذ نسبة معينة مقابل نظارتك على هذه الدار كما أيخذ غريك من النظراء ،والذي حيددا
النسبة أهل اخلربة ،واألفضل إثباهتا عند القاضي دفعاً للتهمة واخلصومة.
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تداول أسهم الشركات الربوية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

أرجو عرض هذه األسئلة على أحد املتخصصّي لإلجابة عنها ألمهيتها لدي:
قمت ببيع أسهم يل يف إحدى الشركات الوطنية( ،واليت قد اكتتبت فيها مبقدار مخسّي سهما ،وقيمة
ُ

السهم الواحد مخسون رايالً) وقد بعتها بقيمة  52.25للسهم الواحد ،والذي أعرفه أن الشركة
تتعامل ابلراب ،فهل علي يف هذه الزايدة عن رأس املال شيء؟ وهي  2.25رايل لكل سهم ،وقد

قمت ببيع أسهمي يف إحدى الشركات (واليت قد اكتتبت فيها مبقدار  19سهماً ،وقيمة السهم
ُ

الواحد مائة رايل)  ،وقد بعتها بقيمة 300رايل للسهم الواحد ،فهل علي يف هذه الزايدة عن رأس

املال شيء وهي  200رايل لكل سهم؟ وما حكم األرابح السنوية اليت كنت آخذها من الشركة؟

علماً أبين ال أخرج منها شيئا ختلصاً من الراب ،وأيضاً فإن والدي ميلك أسهماً يف إحدى الشركات،

وأيخذ األرابح السنوية وال خيرج منها شيئاً ،فهل عليه شيء؟ وإن كان عليه شيء نرجو تبيّي نسبته
لكل سنة من السنوات املاضية وهلذه السنة.

وجزاكم هللا خريا.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن مما ابتلى به الناس لتهاوهنم يف دينهم ،أن كانت معظم الشركات املسامهة
-إن مل تكن كلها ،-ال ختلو من الراب ،وإن مل يكن الراب أساس عملها.
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وجنس هذه الشركات فيما يظهر يل ال جيوز تداول أسهمها ،ألن ما فيها من كسب حالل ال يوصل
إليه إال بشائبة الراب احملرم ،والقاعدة عند الفقهاء" :إذا اجتمع احلاظر واملبيح قدم جانب احلظر"،
وكذلك ال جيوز ملن تورط فيها أن يورط فيها غريه ،فيبيع عليه أسهمها ليتخلص منها ألن الدين

النصيحة ،وهذا الصنيع غش ال نصح ،والقاعدة عند الفقهاء( :ما ُمنع أخذه ُمنع عطاؤه)  ،لكن من

تورط يف شيء من تلك األسهم ،وأراد أن يتخلص منها ،فاملخرج له التخلي عنها للشركة نفسها على

وجه اإلقالة ،فيسرتد ما دفعه من مثن.

وكون اإلنسان يشرتي أسهماً بقيمة مائة مثالً ،ويبيعها بقيمة ثالمثائة مثالً ليس ممنوعاً إذا توفرت

شروط صحته ،وانتفت موانعه ،وإمنا كان املنع هاهنا ملا يف هذه الشركات من راب ال جيوز تداوله ،وال
توريط الناس فيه ،وعلى هذا :فإن بيعك ألسهم شركات ال ختلو من راب ال جيوز ،وما دام األمر قد

مضى فعليك الندم والتوبة وعدم العودة لذلك.

أما عدم إخراجك وأبيك نسبة الراب مما حصلتما عليه من ربح مشوب ابلراب فذلك خطأ ،ينبغي
اخلروج منه إبخراج تلك النسبة من خالل الرجوع إىل ميزانية الشركة يف تلك السنوات ،مع الندم،
والتوبة ،وعدم العودة ،والتخلص من هذه األسهم بردها إىل الشركة نفسها واسرتجاع قيمتها .ولو أن

الناس اتقوا هللا يف هذا األمر جلعل هلم منه خمرجاً ،لكن األمة منذ زمن قد طوعت لفكر االستعمار

وتوجهاته بفتاوى علمائها ،وهللا املستعان.
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التخلص من القرض الربوي
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أحد اإلخوة يسأل ويقول :ذهبت إىل البنك األمريكي وأخذت قرضاً خبمسّي ألفاً كاش بيدي على

أن أعيدها بسته وستّي ألفاً على أقساط ،وأعلم أن ذلك راب ،ولكن الشيطان قد زين يل ذلك وقد

دفعت ذلك مهراً لزوجيت ومل أتزوج ويف حالة غضب عند تعثر زواجي حلفت أال أتزوج حىت أسدد
ذلك القرض الربوي.

السؤال :ماذا أفعل حيال هذا القرض؟ مع العلم أنين قد حبثت عن من يقرضين أو يقسط علي سيارة
ألمتكن من رد قرض الراب ،وماذا أفعل عن حلفي الذي حلفت أال أتزوج حىت أسدد؟ والسالم

عليكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فما فعلته هو عّي الراب احملرم وأدلة حترميه اثبتة يف كتاب هللا عز وجل ويف سنة رسوله -صلى هللا عليه

وسلم -ومن أقدم على الراب مستحالً له فهو على خطر عظيم وعليك أن تتوب إىل هللا عز وجل من

هذا العمل ،وعليك أن ترد ما اقرتضت وأنصحك أال تتزوج إال مبال حالل ،أما مال الراب فهو كسب
خبيث ال أنصحك ابلزواج منه ،ويف احلالل ما يغين عن احلرام ،علماً أبن كون املهر حمرماً ال يقتضي
فساد عقد النكاح ألن ذلك ميكن تداركه إبجياب مهر املثل من املباح ،واخللل هنا ليس يف أركان

العقد وال يف شروطه ،لكن أؤكد على أن من يتعامل ابلراب مستحالً له فقد أحل أمراً حترميه معلوم من
الدين ابلضرورة فيكفر ،وابلتايل فال حيل له أن يتزوج مبسلمة حىت يتوب ويعود إىل دينه وإن مل يكن

مستحالً له فهو آمث عاص هلل عز وجل ومرتكب لكبرية من كبائر الذنوب عليه أن يتوب ويستغفر هللا
عز وجل ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()245/9

اقرتضت للتجارة فرتاكم الدين
اجمليب د .حسن بن صاحل احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

أوال السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

وبعد :يف الفرتة السابقة حاولت عدة مرات أنشطة جتارية مببالغ استلفتها من عدة أشخاص ،وعلى

فرتات .من العائلة واألكثر من خارجها (من موقع عملي ومن اجلريان ومن األصحاب ولكن النتيجة

كانت فشل مجيع املشاريع ومطالبة أكثر الناس الذين استلفت منهم حبقوقهم ويف نفس الفرتة .ولكن
ليس لدي القدرة الشخصية اآلن لرد هذه األموال .الكل يظنون أين ضحكت عليهم ولن أرد إليهم

ي رغبة يف الذهاب إىل موقع عملي ..وكذلك معظم األماكن اليت يوجد
أمواهلم .لدرجة أنين ليس لد ه

هبا هؤالء األشخاص ..مبتعداً عن مقابلتهم..لإلحراج.

طلبت من أحد إخويت أن يساعدين يف رد هذه املبالغ ولكنه رفض بقوله أن لديه عائلة وأطفال والدنيا

فيها كل شيء (أي ال يدري اإلنسان مىت ميوت) .

أرجوكم..أرشدوين للحل ابرك هللا فيكم ..وسدد خطاكم ،ويف انتظار الرد على أحر من اجلمر.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ...
فإن اإلقدام على االقرتاض من الناس والدخول يف مشاريع جتارية ،والشخص ال ميلك اخلربة الكافية،

ومل يدرس هذه املشاريع ويستشر فيها أهل اخلربة وأيخذ بنصائحهم ..إن هذا العمل نوع من التفريط
 -كان جيب عليك أن تتنبه له قبل التعمق وتكرار التجربة الفاشلة.
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أما وقد حصل فإن عليك أن ترجع إىل من أقرضك وتضعهم يف الصورة وتشرح هلم ما جرى لك
وتطلب مساعدهتم إايك إما إبسقاط حقوقهم ومساحمتك أو إسقاط بعضها ،أو إنظارك وتقسيط
املبالغ املستحقة هلم بصورة مقدور عليها  -ومن جهتك حاول أن توفر قدر اإلمكان وتدفع إليهم

ولو يسرياً من حقوقهم .وإذا كان دخلك وكل ما متلك ال يفي حبقوقهم فاستعن  -بعد هللا  -ببعض
األجواد من أهل اخلري واجلمعيات ،ومواسم اجلود وال حتتقر أي مبلغ حتصل عليه ،واجعله يف مكانه

فوراً دون أتخري .وقبل ذلك وبعده استعن ابهلل واسأله العون على سداد الدين ،وردد يف كل حّي:

"اللهم اقض عين الدين وأغنين من الفقر" انظر -الرتمذي ( )3400وأاب داود ( )5051وابن ماجة

( )3873وقل" :اي موالي اقض ديين" البخاري ( . )3129واصدق النية يف قضاء ما للناس من
حقوق ،فإنه من أخذ احلقوق وهو ينوي أداءها أدى هللا عنه.

وفقك هللا وأعانك،،،
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متويل شراء أسهم الشركات
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

عند طرح شركة االتصاالت ألسهمها أنشأت البنوك  -مبا فيها شركة الراجحي  -خدمة متويل شراء
األسهم ،وهي أن يضاعفوا املبلغ الذي تريد االكتتاب فيه ،فإذا عندك  170ألف رايل يزيدون

عليها  170ألف رايل أخرى من عندهم لتصبح  340ألفاً ،وهذا لضمان احلصول على أكرب كمية
من األسهم بعد التخصيص ،وذلك كله يف مقابل مبلغ اختلفت البنوك يف حتديده لظروف املنافسة،
فمنهم من سيأخذ رايل على كل سهم ،ومنهم من أيخذ رايل على كل ألف رايل مولك به وهكذا.

السؤال :ما احلكم يف هذا التعامل هل فيه راب؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب
نعم البنوك الربوية أاتحت ملن يسهم مببلغ معّي أن تقوم إبقراضه مبلغاً مماثالً بفائدة -أي راب -وهذا
من الراب احملرم بال شك ،ولكن شركة الراجحي املصرفية لالستثمار مل تفعل ذلك على هذه الطريقة

املذكورة ،بل تتيح للمساهم أن أيخذ منها مبلغاً مماثالً عن طريق املراحبة أبن يشرتي سلعاً ابألجل ،مث
يقوم ببيعها يف السوق مث يسهم بنقودها ،والفرق واضح بّي الطريقتّي ،فهذا األسلوب جائز ،وقد

اتصلت ببعض اإلخوة من طالب العلم العاملّي يف الشركة فأكدوا هذا ،وهللا أعلم.
ومع ذلك فنحن ننصح بعدم املسامهة يف شركة االتصاالت.

وإليك قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي بشأن حكم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض
معامالهتا راب.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،

أما بعد:
فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الرابعة عشرة املنعقدة مبكة

املكرمة ،واليت بدأت يوم السبت  20من شعبان 1415هـ1995/1/21 ،م قد نظر يف هذا
املوضوع وقرر ما يلي:
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( )1مبا أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة ،فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة
مباحة أمر جائز شرعاً.
( )2ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم ،كالتعامل ابلراب أو تصنيع
احملرمات أو املتاجرة فيها.

( )3ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب ،وكان املشرتي

عاملاً بذلك.

( )4إذا اشرتى شخص وهو ال يعلم أن الشركة تتعامل ابلراب ،مث علم فالواجب عليه اخلروج منها.

والتحرمي يف ذلك واضح ،لعموم األدلة من الكتاب والسنة يف حترمي الراب ،وألن شراء أسهم الشركات
اليت تتعامل ابلراب مع علم املشرتي بذلك ،يعين اشرتاك املشرتي نفسه يف التعامل ابلراب ،ألن السهم
ميثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ،واملساهم ميلك حصة شائعة يف موجودات الشركة ،فكل مال
تقرضه الشركة بفائدة ،أو تقرتضه بفائدة ،فللمساهم نصيب منه ،ألن الذين يباشرون اإلقراض

واالقرتاض ابلفائدة يقومون هبذا العمل نيابة عنه ،والتوكيل بعمل احملرم ال جيوز.

وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هلل رب العاملّي.
وكان ذلك برائسة مساحة الشيخ :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز -رمحه هللا.-
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حكم استخدام هاتف العمل يف املكاملات الشخصية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/25

السؤال

كنت أعمل يف مستشفى حكومي ابلرايض ،وكنت أستخدم هاتف العمل استخداماً شخصياً يف

مكاملات حملية ودولية ،وقبل استقاليت بفرتة بدأت أسدد للمالية من مرتيب قيمة املكاملات ،مع العلم

أنين ال أعلم كم التكلفة جملموع املكاملات ،ولكين توقعت مبلغاً معيناً مث بدأت التسديد ،وقبل

استقاليت أبايم اتصلت على مسؤول كبري ابملستشفى ،وهو :مدير الشؤون اإلدارية واملالية ،وطلبت
منه أن يساحمين عن التسديد ،وساحمين عن ذلك ،السؤال :هل تربأ ذميت بذلك أم علي سداد املبلغ؟

اجلواب

حرصك على براءة ذمتك مما حلقها من مال بيت مال املسلمّي أمر حيمد لك ،ويشهد إلميانك

وخوفك من هللا  -سبحانه .-

وإذا حرصت على براءة ذمتك ،فإن إعفاء مدير الشؤون املالية لك من أجور املكاملات ال يربئ

ذمتك ،وال يسقط عنك وجوب السداد؛ ألن ذلك دين متعلق ببيت مال املسلمّي وهو ال ميلكه،
فإمنا هو ويل أمّي يف تلك اإلدارة ،ومن القواعد الفقهية املتفق عليها أن (تصرف الراعي يف الرعية
منوط ابملصلحة)  ،فإذا أسقط عنك ذلك املدير الدين الواجب عليك للمستشفى كان ذلك منه

خمالفة ملقتضى واليته ،وتصرفه هذا هو من خيانة األمانة.

فاحلاصل أن عليك تسديد أجور تلك املكاملات كلها ،وإذا كنت ال تعلم مقدارها فعليك أن جتتهد
غاية وسعك ابلبحث يف كشوفات املكاملات اليت متت يف تلك الفرتة (الفواتري)  ،فإن تعذر ذلك

فاجتهد يف تقديرها واملبالغة يف االحتياط للذمة حىت ال يلحقها شيء.
وإن رفض مدير الشؤون املالية أخذ هذه األجور املتأخرة منك ،أو تعذر تسديدها للمستشفى ،فلك
أن تصرف ذلك املبلغ يف شيء من املصاحل العامة األخرى.
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وعليك أخي املبادرة يف التحلل من ذلك قبل أن تفرت عزميتك ،ويغلبك التسويف.
وال يغرنك كثرة املختلسّي واملضيعّي لألماانت ،فإن كثرهتم ال تدفع وال ختفف عن أمثاهلم العذاب،
كما قال  -سبحانه  " :-ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشرتكون " [الزخرف]39 :
.

جعلنا هللا وإايك من عباده املتقّي األخيار ،وسلك بنا وبك سبيل األبرار ،ووقاان وإايك عذاب النار.
نسأله  -سبحانه  -أن يستعملنا وإايك يف طاعته ،ويوفقنا وإايك ملرضاته.
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حكم اإلفراغ الصوري لألرض
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/30

السؤال

اشرتيت أان وزميلي قطعة أرض مناصفة ،واستخرجنا هلا صكاً شرعياً إبمسينا وحيث إن زميلي سبق وأن

ق ّدم لصندوق التنمية ،فهل جيوز شرعاً أن يفرغ يل حصته من األرض لكي نقدمها للصندوق املذكور
من أجل احلصول على قرض مث تراجع إىل أصلها؟

اجلواب

إن كان مرادك من إفراغ حصته أن يبيع لك نصيبه من األرض لكي حتصل على قرض من الصندوق

العقاري فال أبس بذلك؛ ألن القائمّي على الصندوق ال مينعون تغيري األرض بعد ظهور القرض ،وهللا
تعاىل أعلم.
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استيفاء الدين من مال حرام
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/10/14
السؤال

أحد األخوة هنا لديه إشكال وهو :أنه أدان شخصاً مبلغاً من املال ويريد اسرتداده اآلن لكن

الشخص املدان سيسدد الدين من مال حرام ،وهو :عبارة عن بيع بيته الذي اشرتاه عن طريق

حمتج حبجة أنه ليس لديه مال يسدد به .يعين :أنه منذ اشرتى البيت كان ال
الفيزة ،ومل يسدد للدولة ّ

السنيّي هنا ،هذا الشخص الذي
ينوي التسديد وهذه الطريقة لألسف يقوم هبا كثري من املسلمّي ُ
يريد اسرتداد ماله ما موقفه؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

جيب على املدين تسديد ما عليه من ديون مما اكتسبه من طريق مباح ،وللدائن احلق يف اسرتداد دينه

من املدين دون سؤال عن طريق متلكه.

وإذا أعطى املدين الدائن ماالً حمرماً يف طريقة متلكه فإنه جائز للدائن الختالف طريق التملك واإلمث

على املدين.

وميكن أن يستنبط ذلك من حديث بريرة -رضي هللا عنها -حينما جاءهتا قطعة حلم صدقة فأهدهتا

للنيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو ال يقبل الصدقة فقبلها؛ ألهنا جاءته بطريق اهلدية ،انظر ما رواه
البخاري ( )1495ومسلم (. )1074
ويدل على ذلك القاعدة (تبدل سبب امللك قائم مقام تبدل الذات) وهللا املوفق.
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هل هذا من الراب
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/14هـ

السؤال

يل زميل يف العمل ت هقدم بطلب للحصول على شقة من أحد املشاريع إلسكان الشباب ،حيث تبلغ
قيمة الوحدة حنو 27000 :جنيه ،يدفع منها قبل استالم الوحدة 12500جنيه ،والباقي أبقساط

شهرية على 33سنة ،مع العلم بوجود زايدة على أصل املبلغ ،مقابل التقسيط يف الدفع "يدفع املبلغ
املتبقي إبمجايل أقساط حنو 25000جنيه" ،وكذا وجود غرامات للتأخري يف دفع األقساط الشهرية،

مع العلم أن هيئة اجملتمعات العمرانية قد اتفقت مع بنك اإلسكان والتعمري على احلصول على قرض
15000جنيه للوحدة الواحدة ،تسدهد مبعرفة املنتفع على 33سنة 25000جنيه.

-1هل هذا من ابب الراب احملرم؟

-2ماذا أفعل لو كانت من الراب؟
أ-إذا دفعت مجيع املبلغ املتبقي دفعة واحدة ( 15000جنيه) لن يتبقى معي من املال ما أستطيع
الزواج به وجتهيز بيت الزوجية ،وابلتايل سيتأخر زواجي حنو أربع سنوات تقريباً.
ب-هل أقوم بتقسيط املبلغ على أربع سنوات اختياراً ألخف الضررين ابلنسبة يل؟

ج-هل أفسخ العقد ،مع العلم أبين سأخسر مبلغاً من املال؟
اجلواب

اي أخي -حفظك هللا -قد تضمن سؤالك عدة مسائل:

أوهلا :أن قيمة الشقة نقداً=  27ألفاً ،وال إشكال يف ذلك.

اثنيها :أن قيمة الشقة ابلتقسيط= 37500جنيه وال إشكال يف ذلك ،إذا خال من موانع أخرى.
اثلثها :ما يفرض من غرامة على أتخري سداد األقساط ،وهو راب ال جيوز الوفاء به ،وميكن تالفيه من

خالل االلتزام ابلوفاء يف الوقت احملدد.

رابعها :اتفاق هيئة اجملتمعات العمرانية مع بنك اإلسكان والتعمري على تقدمي قرض بقدر

15000يسدد على مدار 33سنة بقدر  ،25000والقرض هبذه الصورة راب ال جيوز ،فإن كان
املقرتض هو هيئة اجملتمعات العمرانية فإن ذلك حيتمل احتمالّي:
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االحتمال األول :أن مشرتي الشقة يسدد للبنك الربوي ابلنيابة عن املدين األصلي للبنك وهي هيئة
اجملتمعات العمرانية ،وعلى هذا االحتمال األوىل أن جيتنب املشرتي التسديد للبنك ،ويسدد للبائع

مباشرة ،فإن مل ميكنه ذلك ،وكان حمتاجاً للسكن ،وال تسعفه إمكاانت يف الشراء من جهة غري هذه

اجلهة ،فأرجو أال حرج عليه ،فإنه ليس طرفاً يف الراب ،إذ إن طرفيه اهليئة ،والبنك.

االحتمال الثاين :أن مشرتي الشقة يسدد للبنك الربوي على وجه احلوالة ،مبعىن أن اهليئة -وهي

مدين للبنك  -قد أحالت دائنها (البنك)  ،على مدينها (مشرتي الشقة)  ،ويكون ذلك بعقد بّي
األطراف يتم بعد إبرام عقد البيع بّي اهليئة واملشرتي ،وعلى هذا االحتمال يكون عقد احلوالة ابطالً،

فال يؤدي املشرتي الثمن للبنك ،لكن للهيئة ،فإن ألزمته اهليئة ابلدفع للبنك كان ذلك على وجه

الوكالة؛ نظراً لبطالن احلوالة ،وإذا كان على وجه الوكالة فقد تقدم الكالم عليه يف االحتمال األول.
فإذا مل يكن املشرتي طرفا يف الراب ،ومل يكن قصده ،أو رضي به وأرغم على الوفاء للبنك كما تقدم،

وكان حمتاجاً ،وال جيد طريقاً غري ذلك ،فأرجو أال حرج عليه.

وإن كان املقرتض هو مشرتي الشقة ،مبعىن أن هيئة اجملتمعات العمرانية قد اتفقت مع بنك اإلسكان

والتعمري على أن يق ّدم البنك للمشرتي قرضاً قدره 15000لريده املشرتي إىل البنك بعد 33سنه

بقدر 25000فهذا راب ،فإذا أقدم عليه املشرتي وقع يف الراب ،فعليه التوبة إىل هللا –تعاىل ،-وعليه
اخلروج من هذا الراب مبا ميكنه من طرق مشروعة منها:

-1أن يتفق مع البنك على إسقاط الفائدة.

-2أو يتفق معه على أن يعجل له القرض لتسقط الفائدة ،وميكنه حينئذ أن يتجه إىل بنك إسالمي

يف بالده؛ ليشرتي منهم بنظام املراحبة "التورق" ما حيصل منه على سيولة عاجلة يسدد هبا ما عليه من
قرض دفعة واحدة ،مث يسدد للبنك اإلسالمي مثن ما اشرتاه منه على أقساط حسب اتفاقهما.

()255/9

-3أو أن يفسخ العقد ،إذا مل جيد خمرجاً خيرج به من الراب.

"ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق. ]3-2 :

أما قولك( :هل أقوم بتقسيط املبلغ على أربع سنوات  ) ...مل تظهر يل فيه وجه تاليف الراب.

وأخرياً فإين أوصي بتقوى هللا -عز وجل -فإن الدنيا فانية واآلخرة ابقية ،ومن تقواه:

أ-اجتناب الشبهات "فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه  ) ...احلديث رواه البخاري ( ، )52ومسلم
( )1599من حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما.-

ب-السؤال عن الشيء قبل الوقوع فيه.

ج -الرجوع إىل احلق بعد تبينه ،فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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مصارفة القرض
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

أان حباجة إىل دوالرات ،وآخر حباجة إىل رايالت ،وأان مودع عند هذا اآلخر رايالت ،وهو مودع
عندي دوالرات أمانة ،وكل منا يستعمل مبلغ اآلخر املوجود عنده ،فإذا وصل املبلغ إىل حد معّي

يتم التفاهم يف هذه املبالغ ،أبن يدفع كل منا لآلخر سنداً ابلصرف من مبلغه املوجود لدى اآلخر،
بتحديد صرف العملة بقيمة معينة بسعر اليوم ،مع فارق بسيط هو من جنس ما يوجد بّي صراف

وصراف فما حكم ذلك؟.

اجلواب
إذا سلهم شخص آلخر مبلغاً من املال من أي عملة كانت ،وأذن له يف التصرف فيه فإن هذا العقد
ليس وديعة ،وإمنا هو عقد قرض جتري عليه أحكامه.

فأنت مقرض للشخص اآلخر رايالت ومقرتض منه دوالرات وهو العكس ،وعقد القرض من عقود
اإلحسان وليس من عقود املعاوضة ،ومن أحكامه الفقهية أن القرض إذا ثبت يف ذمة املدين فإنه

يقضي مبثله ،وال جيوز االتفاق على الزايدة عليه.
ويلحظ على املتعاملّي  -كما ورد يف صيغة السؤال  -أهنما ربطا الرايل اليمين أو الدوالر األمريكي

بسعر الصرف السائد للعملة الصعبة ،وهذا ال جيوز ،بل الواجب إرجاع مثل املبلغ من دون زايدة وال

نقصان.

فإذا أقرضت صديقك ( )50000رايل ميين واقرتضت منه ( )1000دوالر أمريكي فإنك أتخذ منه
مثل اخلمسّي ألف وتسلمه ألف دوالر ،وال تقارن ذلك مبا يعادله من العمالت األخرى ويستثىن من
ذلك حاالت كساد العملة ،وهذا مل حيصل للرايل اليمين.

واخلالصة :أنه جيب عليك أن تستعيد مثل املبلغ الذي أقرضته ،وتعيد املبلغ الذي اقرتضته.

وإذا ح هل األجل ورغبت بصرف ما يف ذمة صديقك لك ،أو رغب هو ذلك فإنه ال مانع من ذلك.
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فإذا كان لك يف ذمته ( )50000رايل ميين فيمكنك أن تتفق معه عند السداد على أن يعطيك بدالً
منها مبلغاً آخر من عملة أخرى ،سواءٌ نظرت إىل سعر الصرف العاملي أو ال ،ولكن يشرتط يف هذه
احلالة ما يلي:

( )1أن حيل أجل الدين سواءٌ كان حمدداً مبدة أو بوصف كما يف السؤال.
( )2أن يتفق الطرفان على املصارفة ،من دون أن يلزم أحد اآلخر.

( )3أن يتم التقابض يف احلال ،سواءٌ كان القبض نقداً عن طريق شيك مصدق أو مصريف.
أما التصارف بسند عادي فليس قبضاً ،وهللا أعلم.
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القرض بفائدة لغرض التعليم
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/19هـ

السؤال

أان شاب أعيش هنا يف السويد .السؤال ،هو :هل من املمكن للمسلم أن يقرتض ديناً بقصد التعليم،

علماً أن الدراسة هنا يف السويد ،وخاصة اجلامعة تتطلب الدين من احلكومة ،وأن على املديون أن
يرجع الدين مع الربح ،أي :الفوائد ،وذلك بعد التخرج من اجلامعة ،واحلصول على العمل.

اجلواب

ال جيوز للمسلم أن يقرتض بفائدة ال من أجل التعليم وال ألجل غريه ،سواء أكان القرض من
احلكومة ،ويكون السداد بعد احلصول على الوظيفة أم من غري احلكومة؛ ألن ذلك من الراب ،فإنه

أيخذ القرض نقداً ويؤدي الدين نقوداً أكثر من القرض ،وهذا هو الراب الذي حرمه هللا -تعاىل،-

واعلم اي أخي أنك يف دار االبتالء فحاجتك إىل التعليم وتوافره لك هبذا الطريق الربوي هو امتحان
لك ،فإن قدمت ما هتواه على رضا هللا فإنك قد سلكت سبيل الغواية ،وخيشى أال توفق خلري اآلخرة،

وإن قدمت رضا هللا -تعاىل -فإن هللا -تعاىل -سريزقك عاجالً أو آجالً ،قال هللا -تعاىل" :-ومن

يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]2:فاتق هللا -تعاىل -جتد الفرج
والرزق والتيسري ،وهللا أعلم.
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حكم االقرتاض بنسبة
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/27هـ

السؤال

أحب أن أسأل عن موضوع شغل الناس كثرياً ،وأحب أن أجد اجلواب الشايف منكم ،أال وهو

موضوع القروض ،تقوم الدولة إبعطاء قروض للمواطنّي لغرض بناء مساكن للسكن (قروض للسكن

فقط)  ،قيمة هذا القرض ( )30000ألف دينار ،وبفائدة قدرها ( ، )%1وترد هذا القرض
للمصرف خالل ( )30عاماً ،تكون قيمة الزايدة على القيمة األصلية ( )4000دينار ،ال أدري هل

الـ ( )4000هذه حمسوبة كمصاريف للمصرف؟ مع العلم أهنا سوف ختصم من مرتيب؛ ألين أخدم يف
القطاع العام ،ومرتيب ال يكفي لو مجعته ألمتكن من البناء إال هبذه الطريقة ،واملصرف أمواله تعود يف

اآلخر للدولة واليت من املفرتض أن تستخدم هذه األموال ( )4000يف الصاحل العام ،وأريد هذا
البيت للزواج واالستقرار ابحلالل.
علي إمث إذا تعاملت هبذه القروض؟ هل تعد من الراب؟ أفيدوين أفادكم هللا.
سؤايل :هل ه

اجلواب

كثري الراب وقليله حرام ال جيوز التعامل به ،وأجاز بعض العلماء أن أيخذ املقرض (وهو الدولة هنا)

مصاريف إصدار القرض واستالمه وحنو ذلك ،لكن جيب أن تكون القيمة الفعلية متاماً وليس أكثر

منها ،فلو فرضنا أن نسبة ( )%1عادلت املصروفات الفعلية من الدولة على هذا القرض أو كانت

أقل فال أبس بدفعها على أهنا مصروفات ال على أهنا فائدة ،وأما إن كانت أعلى فال جيوز ذلك ،وهللا
أعلم.
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سداد القرض الربوي
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/8/17هـ
السؤال

اقرتضت من أحد البنوك الربوية مبلغاً من املال إلمتام زواجي ،وأريد اآلن أن أتوب من ذلك ،ولكن

املبلغ غري متوافر معي لتسديده ،فهل أقوم ابدخاره؟ علماً أن ذلك سوف يضيق علي كثرياً ملدة

طويلة أان وأسريت ،أم أن توبيت وعزمي على عدم االقرتاض ابلراب مرة أخرى يكفيان؟ وهل تنطبق علي

آية سورة البقرة "فلكم رؤوس أموالكم " ...؟

اجلواب

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على النيب اجملتىب ،وبعد:

ال شك أن االقرتاض الربوي من البنوك الربوية من أعظم احملرمات ومن الكبائر واملوبقات ،قال -
ِ
هِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِّ
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
ّي" [البقرة]278:
الراب إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ين َ
تعاىل َ " :-اي أَيُّـ َها الذ َ
َ

فجعل  -سبحانه  -ترك الراب وعدم التعامل فيه شرطاً حلصول اإلميان ،وعليه فتجب التوبة،

واإلقالع عن الذنب ،وأما ما سلف فعسى هللا أن يغفره وأن يتغمدك برمحته وعفوه ،ويستحب

اإلكثار من االستغفار والتصدق وأعمال الرب؛ ألنه دليل على صدق التوبة واإلانبة ،وطريقة التوبة ملن

تعامل مبعاملة ربوية ال ختلو من أحوال:

احلالة األوىل :أن حيصل على الفائدة الربوية ويقبضها ،فالواجب التخلص منها إبعطائها الفقراء

واملساكّي أو اجلمعيات واملربات اخلريية وإعالمها حبقيقتها ،كما هو مذهب احلنفية واملالكية
واحلنابلة ،وهو اختيار أيب العباس ابن تيمية  -رمحهم هللا مجيعاً .-
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احلالة الثانية :أن يقوم ابالقرتاض الربوي مع زايدة ألجل التأجيل ،فالواجب على املتعاقدين التوبة
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن" اآلية،
وأخذ رأس املال فقط؛ لقول هللا  -تعاىل " :-فَـلَ ُك ْم ُرُؤ ُ

[البقرة ، ]279 :وإذا كان الدائن أو املقرض ال يرضى إال ابلراب ،ولو مل تعطه لطالبك بذلك
وألزمك ،كما يف التعامل مع البنوك الربوية فالواجب حينئذ أن تتخلص من هذه العملية قدر

املستطاع ،وال جيوز االستمرار معهم؛ ألنه كلما زادت املدة زادت الفائدة الربوية ،وعليك أن تستدين
إما ابالقرتاض الشرعي وإما ابلشراء ابلتورق عن طريق بيع املراحبة لآلمر ابلشراء وتعطي البنك حقه

عاجالً ،وما سلف من التعامل فنسأل هللا أن يغفر لك زلتك وأن يعفو عنك خطأك ،وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد ،وهللا أعلم.
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العجز عن تسديد القروض الربوية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وعلي قرض أبكثر من
أعيش يف الوالايت املتحدة ،حيث درست فيها وحصلت على شهادة جامعية ،ه
 20.000دوالر للبنك ،ويضيفون عليه الفائدة ،وأدفع أقساط سيارة مع الفائدة أيضاً ،واآلن ال

أستطيع أن أدفع على تعليمي وسياريت نقداً ،فليس مبقدوري ذلك ،كنت قد نسيت موضوع الفائدة

يف ذلك الوقت ،واآلن أان قلقة وخائفة ،ماذا أفعل؟ ال أستطيع تسديد الدين خاصة وإنين ال أجد

عمالً يف ختصصي.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هللا  -عز وجل  -يقول" :وإِ ْن َكا َن ذُو عسرةٍ فَـن ِظرةٌ إِ َىل مي ٍ
ري لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم
س َرة َوأَ ْن تَ َ
ص هدقُوا َخ ٌْ
َ
ُ َْ َ َ
َْ َ
تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]280:فإذا كنت ال تستطيعّي تسديد الدين فانتظري حىت تستطيعي مث سددي
بدون الفوائد الربوية ،لكن إذا مل أيذنوا أو مل يرضوا إال ابلفوائد الربوية فإنك تكونّي جمربة حينئذ.
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القرض مقابل توقيع شيك على بياض
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/2هـ

السؤال

يقوم بعض املزارعّي ابقرتاض مبلغ من املال (عشرة آالف جنيه مثالً) من أحد جتار اخلضار والفاكهة،
كي ينفق منه على زراعة ما (طماطم مثالً)  ،ولكي يوافق التاجر على هذا القرض يُـ َوقِّ ُع املزارعُ مقابل
هذا املبلغ على شيك على بياض (أي بدون حتديد مبلغ ،وبدون رصيد)  ،ويتم السداد ابلطريقة
التالية :يتعهد املزارع عند حصاد الطماطم هذه أن يذهب مبا مت مجَْ ُعه إىل هذا التاجر ،فيأخذ التاجر
على كل مائة جنيه من مثن هذا احملصول عشرة جنيهات ،أو أقل من ذلك أو أكثر حسبما يتفقان،
ختتلف هذه النسبة من اتجر إىل آخر ،ومن مزارع إىل آخر ،فهي نسبة قابلة للمناقشة ،املهم أهنا

نسبة اثبتة على مدار إنتاج هذا احملصول (الطماطم)  ،أما املبلغ األصلي (العشرة آالف) فيخصم

جزء منه كل فرتة حسبما يتفقان ،وإذا مل يلتزم املزارع ابلسداد أو ماطل فيه ،يقوم هذا التاجر بكتابة

أي رقم على هذا الشيك (مائة ألف مثالً) ويقوم مبقاضاته .فما احلكم الشرعي يف هذا التعامل؟

أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،وبعد:

أرى أن هذا التعامل حمرم شرعاً ألنه حيتوي على راب ،فاملزارع يقوم ابقرتاض مبلغ من املال ويرد أكثر

منه للمقرتض.

كما أن قيام املقرتض إبعطاء املقرض شيكاً على بياض يقوم بتدوين املبلغ الذي يريده إذا مل يلتزم
املقرتض ابلسداد ،وال شك أنه سيدون مبلغاً أكثر من الذي أعطاه وهو عّي الراب.
والبديل الشرعي لكم عن هذا التعامل احملرم عقدان:
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األول :عقد شراك (مضاربة) أبن يدخل صاحب املال مع املزارع شريكاً يف أرضه ابلربح واخلسارة
ويتفقان على نسبة ربح حمددة وال جيوز أن يتفقا على ضمان رأس املال أو على مبلغ حمدد ،بل

يشرتكان بنسبة حمددة رحباً أو خسارة.

الثاين :عقد السلم وهو أن يقوم صاحب املال بشراء كمية حمددة من املنتج الزراعي إىل أجل معلوم
حمدد ،وعلى البائع (صاحب املزرعة) أتمّي هذا احملصول يف الوقت املتفق عليه ،هو سواء كان هذا
احملصول من مزرعته أو مزرعة غريه ،فيستفيد صاحب املزرعة من املبلغ املدفوع معجالً ،ويستفيد

صاحب املال بشراء احملصول بثمن أقل ،مث إن شاء قام ببيعه على من شاء بثمن السوق يف ذلك

الوقت ،وهذا العقد جائز حلديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قدم املدينة وهم يسلفون ابلتمر السنة والسنتّي ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-
معلوم إىل أجل ٍ
ووزن ٍ
كيل ٍ
معلوم ٍ
"من أسلف يف شيء ففي ٍ
معلوم" متفق عليه عند البخاري ()2240
 ،ومسلم

( ، )1604ولعقد السلم شروط ذكرها الفقهاء ،وقد بّي هذا احلديث بعض شروط السلم (السلف)
وهي:

( )1أن يكون رأس مال املسلهم (الثمن) معلوماً إلزالة اجلهالة.

( )2أن يكون الثمن معجالً أي مقبوضاً يف جملس العقد لئال يقع املتعاقدان يف بيع الدين ابلدين وهو
حمرم على قول مجاهري أهل العلم وحكي اإلمجاع على هذا.

( )3أن يكون املثمن (احملصول الزراعي) معلوم الصفة واملقدار ،حبيث أيمن االلتباس بغريه من
األصناف.

( )4أن حيدد وقت التسليم فال جيوز أن يكون الوقت مبهماً.
( )5إذا كان رأس مال املسلم واملسلم فيه خمتلفاً جنساً جتوز النسيئة فيه بينهما.

( )6أال يشرتط نتاج مزرعة بعينها ،بل ميكن أتمّي احملصول املطلوب من أي مكان إذا انطبقت فيه
الشروط واملواصفات املطلوبة ،وال شك أن عقد السلم يوفر ضماانً أكثر لصاحب املال ،وهللا تعاىل

أعلم.
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شركة برامي بنك
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

سبق ونشرت فتوى للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم حول عمل شركة بزانس والطريقة اليت تتعامل
هبا يف التسويق ملنتجاهتا عن طريق أسلوب التسويق اهلرمي .هناك شركة أخرى تتبع مبدأ التسويق

اهلرمي ،ولكن ليست هناك سلعة تباع بل حىت تتمكن من الدخول يف عملية التسويق هلذه الشركة
واالستفادة من املكافآت اخليالية جيب أن تقوم بوضع وديعة يف هذا البنك مقدارها 50دوالراً ،بدون

فوائد وملدة أقلها  6شهور ،ومن مث إبمكانك جلب عمالء آخرين هلذا البنك عن طريقك حيث تقوم

الشركة مبكافأتك مببلغ  5دوالرات عن كل شخص مباشر أو غري مباشر جتلبه لالستثمار هبا،
ويشرتط تنظيم الشبكة على شكل  3*3عن اليمّي وعن الشمال؛ أي  30دوالرا عن كل 6

أشخاص ،أرجو من فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم أن يبّي لنا رأي الشرع يف هذه الشركة

وطريقة تعاملها ،وهل تعترب بتعاملها هذا مثل شركة بزانس أم ال؟ مع العلم أن جممل استثمارات هذه

الشركة يف الذهب ،جزاكم هللا عنا خري اجلزاء حىت نتجنب الوقوع يف احلرام.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

آلية التسويق واحلوافز اليت تعطى للمسوقّي يف هذا البنك هي نفسها طريقة التسويق اهلرمي أو

الشبكي اليت تتبعها شركات أخرى مثل جولد كويست وبزانس وغريها .ولألسف انتشر هذا
األسلوب بشكل كبري يف املنطقة دون وعي ٍ
كاف أبضراره وآاثره السلبية على االقتصاد وعلى
اجملتمع ،ودون أن تتخذ اجلهات الرمسية موقفاً حازماً بشأنه .يف حّي وقفت معظم دول العامل ضد هذا

األسلوب ومنعته وحاربته ،بصور خمتلفة وبدرجات متعددة .وأما القول أبن هذا العمل جعالة فهو حمل
نظر من عدة جوانب:
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( )1أن العامل يف عقد اجلعالة ال يدفع للجاعل ماالً .بل يعمل ،مث إن حتققت النتيجة املرجوة انل

اجلعل وإال خسر عمله فحسب .أما يف التسويق اهلرمي
يسوق إال إذا اشرتى ودفع ماالً
فاملسوق ال ّ
ّ
لصاحب السلعة (البنك)  .وهذا ال جيوز ألنه اشرتاط لعقد يف عقد على وجه التنايف والتضاد.

فالعامل يف جمال التسويق يفرتض أن يسعى ملصلحة صاحب السلعة يف تروجيها وأيخذ أجره بناء على

ذلك .أما املشرتي فهو يسعى ملصلحة نفسه وهي منافية ملصلحة صاحب السلعة .فاجلمع بّي
العقدين  -اجلعالة والبيع  -على هذا النحو يف التسويق اهلرمي مجع بّي متنافيّي ،ولذلك يدخل يف
النهي النبوي عن بيعتّي يف بيعة فيما رواه الرتمذي ( ، )1231والنسائي ( )4632من حديث أيب

هريرة –رضي هللا عنه.-

( )2أن اجلعالة يف حقيقتها نوع من املشاركة ،فالعامل يشارك بعمله واجلاعل ابجلعل إذا حتقق الغرض
من اجلعالة .فإذا اشرتط فيها الشراء من اجلاعل تضمن ذلك قطع املشاركة ،ألن مقدار ما حيصله

العامل قد يكون أقل مما دفعه للجاعل .وكل ما يقطع املشاركة فهو ابطل ابتفاق الفقهاء.

( )3أن التسويق الشبكي ال ميكن أن يستمر بال هناية ،بل ال بد أن يتوقف مهما كان األمر ،وإذا
توقف كان غالبية املشاركّي فيه من اخلاسرين .وتصل نسبة اخلاسرين إىل  %94وفق الدراسات

االقتصادية حول املوضوع .وإذا كان الغالب هو اخلسارة فاملعاملة تعد من الغرر احملرم شرعاً .ألن

الغرر احملرم هو ما تردد بّي أمرين أغلبهما أخوفهما ،كما هو مقرر عند العلماء.

()267/9

فالواجب التحذير من هذا النوع من التسويق والتحذير منه ،ألنه يعتمد على إغراء األفراد ابلربح
السريع ومبقادير كبرية ،بينما تكون النتيجة هي اخلسارة ملعظم املشاركّي عدا الذين يرتبعون على رأس

اهلرم التسويقي ،وهم ال تتجاوز نسبتهم  %6من اجملموع .فالتسويق اهلرمي مثال واضح خلسارة
األغلبية ملصلحة األقلية ،فهو تغرير وخداع وأكل للمال ابلباطل .وفقنا هللا مجيعاً التباع رضاه
واجتناب سخطه وغضبه ،إنه تعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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التجارة عن طريق األوراق البنكية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

عاطل عن العمل ،عمري أربعون سنة ،وأريد أن أدخل امليدان االقتصادي عن طريق األوراق البنكية،

وعليه فأان جمرب على املسامهة يف الفوائد ،فما هي الفتوى؟ وأشكركم وأان عاطل وعمري أربعون سنة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :اي أخي ابرك هللا فيك ،وأغناك بفضله عمن سواه ،وكفاك حبالله عن حرامه"
ما أجدرك وقد بلغت األربعّي أن تتقي هللا يف نفسك ،فال تبدأ حياتك االقتصادية بكبرية من

الكبائر ،أسأل هللا يل ولك ،وللمسلمّي السالمة منها.
هل تعلم أن ما ستقدم عليه راب؟ وهل تعلم أن الراب من كبائر الذنوب ،ومن سبع املوبقات؟ إذن

مالك ،وللراب!

أرأيت لو أن ملكاً من ملوك الدنيا منع االجتار بتجارة معينة ،كنت ستتحداه وتتجر هبا بدعوى أنك

جمرب؟

إذا كان اجلواب "ال" فاهلل تعاىل أكرب ملكاً ،وأعظم سلطاانً فاتق هللا واستجلب اخلري ،والرزق بطاعته
"فابتغوا عند هللا الرزق واعبدوه واشكروا له [ " ...العنكبوت" ، ]17 :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً
ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2 :وهللا أعلم ،وصلى هللا على عبده ورسوله حممد.
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تكوين صندوق للقرض احلسن
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/11هـ

السؤال

وان صندوقاً للقرض احلسن لتجنب القروض
حنن بعض اإلخوة يف مجعية إسالمية يف بالد الغرب ،ك ّ
الربوية ،وُك ِّو َن هذا الصندوق عن طريق مسامهة قدرها  100دوالر ،غري قابلة لالسرتداد من كل
شخص يريد أن يقرتض من هذا الصندوق ،علماً أبن هناك رسوم طلب وقدرها  50دوالراً عند

االقرتاض ،ومن هذه ال 50ما يذهب إىل الصندوق ليكون ماالً إضافياً يف الصندوق؛ فنرجو من

فضيلتكم أن تبينوا لنا إن كان يف هذه الصورة أي حمظور شرعي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

إن فكرة الصندوق ودافعه فكرة شرعية وحسنة من حسنات املؤسسّي إن شاء هللا  -تعاىل،-
فاجلمعية هبذا التوجه مجعية تعاونية تكافلية ال تنطبق عليها أحكام اجلمعية التجارية وال أرى فيها

خمالفة ،ال يف االشرتاك ابلـ100دوالر ،وال يف الـ  50دوالراً ،اليت يؤديها املؤدي ملا عليه للجمعية ،إذ

إن نصف اخلمسّي تودع لصاحل اجلمعية ،والنصف اآلخر مقابل خدمات إدارية ،واألصل يف مثل هذه
التعامالت اإلابحة ،إال ما حرمه الشرع ،والشرع احلكيم حيرص على إشاعة كلما يؤدي إىل البعد عن

احملرمات ،واألصل املذكور من أدلة اتفاق أهل العلم سلفاً وخلفاً ،وهللا أعلم  -وصلى هللا وسلم -
على حممد وآله وصحبه.
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هل أيخذ قرضاً تدفع الشركة فوائده؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/1/22هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

أود أن أطرح عليكم سؤايل وهو :زوجي مهندس كهرابئي ،يعمل يف شركة للغاز الطبيعي املسال،

والشركة تقوم بقرض الشخص املال لبناء بيت له دون أن يدفع زوجي أية فوائد ،وتقوم الشركة

نفسها بدفع الفوائد .فما رأيكم؟ (أمتىن أن تفهموا سؤايل)  ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اي أخيت العزيزة ،قد قلت يف رسالتك" :أمتىن أن تفهموا سؤايل" ،وأان أقول لك" :أمتىن أن توضحي
سؤالك"؛ فإنه مضطرب حيث قلت( :إن الشركة تقوم بقرض الشخص املال)  ،مث قلت( :وتقوم

الشركة نفسها بدفع الفوائد)  ،والسؤال( :إذا كانت الشركة هي املقرض ،فلمن تدفع الفوائد) ؟!.

فإن كان املقصود هو :أن الشركة تقوم ابالقرتاض بفائدة من جهة ما ،ومن مث تعطي هذا القرض
لزوجك دون فائدة ،إذ تقوم الشركة نفسها بدفع الفائدة؛ فاجلواب هو :أن ذلك ال جيوز؛ ألن

زوجك قد كان سبباً يف الراب ،حيث إن الشركة قد اقرتضت بفائدة من أجل أن تقرضه ،وألنه قد

رضي ابلراب ،فإن طلبه القرض منها ،وهو يعلم أهنا ستقرضه بفائدة دال على رضاه ،وال جيوز للمسلم

أن يرضى ابملنكر ،كما ال جيوز له أن يكون سبباً فيه .وهللا أعلم.
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يقرتض له ولغريه
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/12/20هـ

السؤال

سؤايل :نويت أن أطلب قرضاً متويلياً من أحد البنوك ،حبيث يبيع يل من سياراته اليت ميلكها

ابلتقسيط ،طلب مين أحد الزمالء أن أزيد يف مبلغ القرض حبيث حيصل هو على هذه الزايدة ،ويودع

يف حسايب مبلغ القسط املخصوم مين من قبل البنك ,حبيث إن البنك خيصم املبلغ كامالً من حسايب,
هل يف هذا العمل شيء .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

الشخص الذي طلب منك أن تزيد يف مبلغ القرض ليأخذ جزءاً منه ،يعترب مقرتضاً منك فيما أخذه،
فإذا كان ال يرد إليك إال القدر الذي أخذه منك دون زايدة ،فال مانع .وهللا أعلم.
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االقرتاض من بنك ربوي بطريقة إسالمية
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

ما هو حكم القرض من بنك ربوي بطريقة إسالمية (جائزة شرعا) ؟ حيث إين أريد قرضاً لزواج،

والبنك اإلسالمي يشرتط أن أكون قد خدمت مدة سنتّي ،أما بعض البنوك األخرى تشرتط سنة
واحدة ،وأان على وشك إكمال السنة؟ .جزاكم هللا خرياً على هذا املوقع املبارك.

اجلواب

احلمد هلل ،ال خيفى أن القرض الربوي املبين على أخذ الفائدة الربوية لقاء القرض ال جيوز ،وهو حمرم

مطلقاً سواء أصدر من بنك ربوي ،أم صدر من بنك إسالمي ،أم صدر من مؤسسة مالية ،أو فرد من
التجار أو غريهم ،وال خيفى أن البنوك اإلسالمية ال تتعامل ابلقروض الربوية مطلقاً ،وعلى البنوك

اإلسالمية رقاابت شرعية تراقبها وتتابع أعماهلا وتوجهها إىل ما جيب أن يكون متفقاً مع أصول

ومبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية ،وإذا وجد أي خمالفة كان من اهليئة الرقابية تنبيه وأتكيد على

ضرورة جتنب مثل هذه املخالفات .هذا ما يتعلق ابلقرض احملض ،أما إذا كان القرض عن طريق
املراحبة الشرعية فهذا ال أبس به.

()273/9

االقرتاض ابلراب لبناء مدرسة إسالمية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/10/17هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قمنا بفضل هللا تعاىل -يف دعوة اإلسالم -ببناء روضات إسالمية تعلم النشء الصغري وتربيهم على

مبادئ اإلسالم ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ،ولكننا الحظنا أن األطفال مبجرد أن ينتقلوا إىل التعليم

يف املدارس احلكومية واملناهج اإلسرائيلية فإن جهودان تذهب أدراج الرايح ،وهذه جتربة عشرين سنة.

اليوم لدينا مشروع جديد حلل هذه األزمة ،حيث إننا عزمنا على افتتاح مدرسة إسالمية ،واستعملنا
كافة احلِيل على وزارة الرتبية والتعليم حىت حصلنا على رخصة بناء مدرسة خاصة.
سؤالنا هو :إننا يف سبيل حتقيق هذا اهلدف حنتاج إىل حوايل مليوين دوالر لشراء قطعة أرض وبناء

مدرسة إسالمية عليها ،ولكن كل املوارد وكل القروض احلسنة والتربعات من أهل اخلري مل تف هبذا
بواي مقابل أن
األمر ،فكان أن جاءان اقرتاح من أحد املناصرين لنا يعمل يف بنك أبن أنخذ قرضا ر ًّ

مدعوما
جوااب شافيًا
ً
نرهن قطعة األرض اليت عليها سوف يتم بناء املدرسة ،فهل جيوز لنا ذلك؟ نريد ً

علما أبن اهلدف من هذا كله هو حفظ الدين ألبناء هذه البلدة اليت تقع حتت
ابألدلة الفقهيةً ،

االحتالل منذ  56سنة ،وحفظ الدين من مقاصد الشريعة ،ولكننا نعلم يف نفس الوقت أن الغاية

خريا.
الشريفة ال تربر الوسيلة احلرام فالنقاش عندان يف أوجه .أفيدوان جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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أخذ الراب أو ما يعرف بـ (الفائدة) حرام ال جيوز بنص القرآن والسنة النبوية ،كما هو معلوم لكم،
فالراب هو كل زايدة مشروطة على رأس املال بغري مشاركة أو خماطرة ،أو مضاربة ،فردية كانت هذه
املعاملة أو اجتماعية ،ومل يقل أحد من أهل العلم جبواز الفائدة ،وإمنا قال بعضهم أو نسب إليهم :إذا

كانت ضرورة للفرد ال للجماعة أو اجملتمع .وهذا اجتهاد خاطئ ال جيوز اتباعه ،والضرورة تقدهر

بقدرها ،وال جيوز أن يزاد عليها ولو بشعرة ،والضرورة الشرعية املعتربة هي إذا مل أيخذ هبا اإلنسان
مات لساعته ،كاألكل من امليتة ،أيكل منها بقدر ما يقيم به صلبه ويبقيه على احلياة ،وبناء روضة

لتعليم الناشئة وتربيتهم ال ينطبق عليها قاعدة الضرورة الشرعية "الضرورات تبيح احملظورات"؛ ألن
الوسيلة هلا حكم الغاية ،والغاية يف هذا املشروع مع البنك هي الراب احملرم ،وكل الوسائل املوصلة إىل

احلرام حرام ،وكل زايدة عّي أو منفعة يشرتطها املسلف (البنك مثالً) على املتسلف -فهي راب ،وقد

تبعا ،فكيف إذا كان استقالالً وقص ًدا ،كما هو
نص الفقهاء على أن الراب ال تصح إابحته يف الشرع ً

مذكور يف السؤال .كما نصوا على أن الراب اليسري يف البيع ال جيوز مع الضرورة ،خبالف الغرر اليسري
يف البيع فيجوز للضرورة ،وال يغيب عن البال أنكم تعيشون يف دار حرب مع الكفار اليهود فتأخذون

حمرما يف
بفتوى من جييز التعامل ابلراب يف دار احلرب؛ ألن مذهب مجهور علماء اإلسالم أن ما كان ً
دار اإلسالم فهو حمرم يف دار احلرب بّي املسلمّي ،كالراب ،مث إن بالدكم ليست بالد كفر ،وإن

وعدواان ،فالبالد بالد إسالم وليس لغاصب يد .وفقنا هللا وإايكم إىل كل خري،
قهرا
ً
احتلها اليهود ً
وثبتنا وإايكم على احلق ،آمّي.
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رد القرض بزايدة غري مشروطة
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/27هـ
السؤال

اقرتض والدي ماالً من شخص فتأخر والدي يف السداد لظروفه حوايل شهرين ،فأوصى قبل مماته أبن
ندفع له مقابل التأخري مبلغ مائتان جنيه ،فهل ذلك يعد راب ،أم واجب تنفيذ الوصية.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

قرضا إىل أجل مسمى وجب على املقرتض الوفاء يف األجل املعلوم؛ لقوله
إذا أخذ شخص من أحد ً
تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود  " ...اآلية[ ..املائدة. ]1:

وإذا أتخر عن السداد من غري عذر فهو آمث ومعرض نفسه للعقوبة الدنيوية واألخروية؛ لقوله صلى
هللا عليه وسلم" :يل الواجد حيل عرضه وعقوبته" أخرجه أبو داود ( )3628وابن ماجه ()2427

والنسائي (. )4689

أما إذا أتخر لعدم وجود ما يسدد به ،فهو معذور وجيب على املقرض انتظاره لقوله تعاىل" :وإن كان
ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة  " ...اآلية [ ...البقرة. ]280:

مث إذا أراد من هذا املقرتض أن يرد القرض ويزيد يف ذلك ،فهذا أمر حسن وموافق لسنته صلى هللا

عليه وسلم ....شريطة أال يكون هناك شرط بينهما وإال كان رابً ال جيوز ،وعليه فيجب تنفيذ وصية
والدكم إذا علم عدم الشرط بينهما .وهللا التوفيق.
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التورق عن طريق الوسيط
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/01هـ

السؤال

أعمل يف اجليش ،ولدي أقساط يف شركة مصرفية ،ويف حاجة ماسة لبعض املال ،وال ميكن يل أن

آخذ أقساطًا أخرى من الشركة إال بعد أن أسدد كامل املبلغ املستحق علي سواء نقداً أو تقسيطاً،
املبلغ يقدر بـ 96ألف رايل ،يف حالة تسديده نقداً (سداد فوري)  .قيل يل :إن هناك بعض

(الشريطية) يقومون بسداد هذا املبلغ ابلطريقة التالية :أشرتي من الشريطي سيارة ترتاوح قيمتها بّي

 70و  73ألف رايل ،مببلغ مثانّي ألف رايل ،مؤجل ملدة شهر واحد ،فأقوم أان ببيعها نقداً وأسدد
للشركة (سداد فوري)  ،ومن مث أقوم بتقدمي طلب شراء أقساط جديد من الشركة ،وأحصل على

احلد األدىن من األقساط مبلغ  170ألف رايل ،وأسدد قيمة السيارة نقداً ،وذلك بعد شهر ،وهذه

علما أن الشريطي اشرتط علي أن أعمل وكالة لشخص
املدة املتفق عليها بيين وبّي صاحب السيارةً ،
آخر يقوم بتسديد الشركة ،وعمل طلب أقساط جديد وهذا إجراء كي يضمن حقه .فما حكم

الشرع يف ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حاصل هذه العملية هو إجراء عملية تورق من خالل الوسيط لتسهيل احلصول على تورق من

البنك ،مع اشرتاط أن يكون الوسيط هو الوكيل للحصول على النقد من البنك .فهي عملية تورق
مشروطة يف تورق ،فهو تورق مركب.
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وأصل التورق املنظم الذي يتم فيه احلصول على النقد من خالل البنك حمل شبهة قوية ،ولذلك
أصدر جممع الفقه اإلسالمي قراره مبنع التورق املنظم الذي متارسه املصارف؛ ألنه أيخذ حكم العينة
احملرمة شرعاً .فإذا انضم لذلك التورق من خالل الوسيط زاد األمر سوءاً؛ ألنه اشرتاط لتورق يف

تورق .كما أن حاصل العملية يتضمن زايدة الدين يف ذمة العميل مقابل زايدة مدة السداد ،وهذا هو

راب اجلاهلية الذي يزيد فيه الدين مقابل زايدة األجل .وكل واحد من هذه العناصر كاف يف احلكم

مبنع هذه املعاملة ،فكيف إذا اجتمعت كلها؟ فأنصح األخ أن حيتاط لدينه ولدخله ،وال يطعم أهله
إال احلالل ،وأن يتجنب الراب شكالً ومضموانً ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال
حيتسب .وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه.
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استبدال الدقيق ابخلبز

اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/19هـ

السؤال

ابلصم ُّون (نوع من
السالم عليكم ورمحة هللا ،سؤايل هو :ما حكم مقايضة أو استبدال كيس الدقيق
ّ
اخلبز) مثال كيس الدقيق بـ ( )100صمون ما حكم ذلك؟ هل هو راب أم ال؟ هل هو جائز؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم صلى على نبينا حممد وآله وسلم.

أما بعد :فاألصل أن املطعومات اليت تدخر واليت ال تباع إال كيالً أو وزانً ال جيوز بيعها جبنسها إال

ابلتساوي ،فال جيوز بيع حنطة حبنطة ،وال شعري بشعري إال ابلتساوي والتقابض ،فإذا اختلف اجلنسان

جاز بيعه متفاضالً ،فلك أن تبيع صاعاً من حنطة بصاعّي من شعري متقابضاً.
مث اعلم أن هذه األجناس مثل احلنطة والشعري والزيتون وغريها ،تعترب أصوالً هلا فروع ،ومن فروع هذه
األصول :الدقيق للحنطة والشعري ،والزيت للزيتون فهل حيل بيع هذه الفروع أبصوهلا؟ فمن ال حظ

اختالف الفرع واألصل أجاز بيع بعضه ببعض متفاضالً ،ومن قال إنه جنس واحد منع منه.

وأما إذا اختلف أحد هذين  -الفرع أو األصل  -بسبب صنعة آدمي كاخلبز املصنوع يباع ابلدقيق،

وكالزيت يباع ابلزيتون ،جاز بيعه متفاضال؛ ألن الزيت واخلبز خرج ابلصنعة من جنس أصله إىل شيء
آخر أشبه ما يكون ابلسلعة ،فال جيري فيه الراب فيحق بيعه متفاضال ،وهذا أصح القولّي إن شاء هللا

تعاىل.

فعلى هذا فيقال للسائل :جيوز بيع الدقيق ابلصمون وال يشرتط فيه التساوي ،وهللا أعلم.
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وفاء القرض بعد نقص قيمة العملة
اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/19هـ

السؤال

طلب مين زوج أخيت مبلغاً من املال وذلك منذ عامّي تقريبا -أان مقيم ابلسعودية وهو مقيم مبصر-

فقمت بشراء مبلغ  10000جنيه مصري بـ 10300رايل سعودي حيث كان اجلنيه وقتئذ

1.02رايل سعودي وقمت إبرساله حبوالة (مت التحويل ابجلنيه ألن النظام املصريف ابلسعودية مينع
التحويل ابلعملة احمللية وهي الرايل ،ويسمح ابلتحويل أبي عملة أجنبية مثل اجلنيه املصري أو

الدوالر األمريكي ،لذلك كنت مضطرا إىل التحويل ابجلنية املصري) .

وعندما أردت منه أن يرد يل مايل قام بشراء ما يقابل 10000جنيه مصري ابلرايل السعودي فكان
املبلغ العائد يل 7400رايل وذلك نتيجة اخنفاض قيمة اجلنية املصري مقابل الرايل السعودي حبوايل

( ، )%25وبذلك أكون غارماً يف هذا القرض احلسن.

وإذا أردت من زوج أخيت أن يدفع ابلرايل فسيتكلف مبلغ 12500جنيه مما خيرج القرض احلسن

عن مفهومه .أفتوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال أبس مبا فعله زوج أختك من رده قيمة عشرة آالف جنيه مصري ابلرايالت السعودية بسعر
اجلنيهات وقت الرد حىت وإن نقصت عن سعرها يوم القرض.
وال أبس أيضاً أن يويف ما نقص أو حىت يزيد عليه ما دام هذا من دون شرط بينكما وال طلب منك.
أما حال التشاح بينكما واختالفكما فليس لك سوى قيمة عشرة آالف جنيه مصري وقت الرد
سواء نقصت أو زادت عن قيمتها وقت القرض ،وهللا أعلم.
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اقرتضت من أبيها مث تويف
اجمليب خالد بن عبد الرمحن اخلضر

القاضي مبحكمة بريدة

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/12هـ
السؤال

تويف جدي منذ سنة وقبل أن ميوت بثالث سنّي استلفت منه أمي ألف رايل ولكن أمي مل ترد املبلغ

إىل جدي ومل يطلب منها جدي املال فاعتربت أمي أن جدي قد ساحمها من املال ألنه يعرف ظروفها
الصعبة من الناحية املادية ولكن اآلن مات جدي فهل على أمي رد املال للورثة أم ماذا تفعل مع

العلم أن ظروفها املادية ال تسمح هلا إبرجاع املال للورثة وهم إخوهتا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد ،فإذا كان احلال كما ذكرت السائلة فإن املبلغ يبقى ديناً يف الذمة تسدده أمك
لورثة جدك إال إذا ساحمها الورثة وتنازلوا عن حقهم ومل يتعلق ابملال أسبال أو وصااي ،وهللا املوفق.
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طلب إنظار الدائن له ووعده مبكافأة مالية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شخص له عند أيب دين منذ عام 1996م مببلغ سبعمائة ومخس وثالثّي ألف جنيه ،وعجز أيب عن

السداد إىل اآلن ،فأيب اتجر معسر وعليه ديون كثرية ومل يستطع سدادها ،وقد وعد أيب هذا الشخص
نظرا لتحمل هذا الشخص معنا
أبن يعطيه مائة ألف جنيه مكافأة فوق مبلغه إن يسر هللا له األمور ً
كل هذه الفرتة ،ومل تتيسر األمور إىل اآلن مع أيب -يسر هللا له -فقام هذا الشخص بشراء املنزل

الذي نعيش فيه وهو أصل دينه ،حيث إنه دخل ضامنًا أليب على شراء هذا املنزل يف بنك فيصل

نظرا لعجز أيب عن
اإلسالمي عام 1996م ،مث اضطر لسداد املبلغ للبنك هذا العام 2004م ً

ماال وإمنا مقابل ماله
السداد ،قام بشراء املنزل على الورق مببلغ تسعمائة ألف جنيه ،أي مل يدفع ً

عندان  ،735000وبذلك يكون لنا عنده فرق املبلغ مائة ومخس وستون ألف جنيه ،وهو يريد أن

أيخذ املائة ألف جنيه اليت وعده أيب هبا ،إن يسر هللا له احلال ،وبذلك يكون لنا عنده مخس وستون

ألف جنيه فقط ،مع العلم أن األمور مل تتيسر مع أيب إىل اآلن ،ومع العلم أبن أيب عليه ديون كثرية
ألشخاص كثريين ،والسؤال :هل حيق له أخذ هذه املائة ألف؟ وما رأي فضيلتكم يف هذه املعاملة

خريا
عموما؟ وهل جيوز ً
شرعا أصالً َر ْ
وهذا األمر ً
ص ُد أيب له هذه املكافأة؟ وما احلل؟ وجزاكم هللا ً
وأحسن هللا إليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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فال حيق للدائن أخذ هذه املكافأة وال أن يعده أبوك هبا؛ ألهنا من الراب ،ألن القصد منها أن يؤجل
الدائن مطالبة أبيك ابلدين ،فهي زايدة لغرض اإلنظار ،وهذا هو عّي الراب ،وقد جاء يف صحيح

البخاري ( )3814عن عبد هللا بن سالم ،رضي هللا عنه ،أنه قال أليب بردة بن أيب موسى األشعري،
ِ
ك ِمحْل تِ ْ ٍ
ض ِّ
الرَاب ِهبَا فَ ٍ
ك ِأب َْر ٍ
َب أ َْو ِمحْ َل
اش ،إِذَا َكا َن لَ َ
رضي هللا عنه :إِنه َ
ك َعلَى َر ُج ٍل َح ٌّق فَأ َْه َدى إلَْي َ َ
ْخ ْذهُ فَِإنههُ ِرًاب.
َش ِع ٍري أ َْو ِمحْ َل قَ ٍّ
ت فَ َال َأت ُ
(وإِ ْن َكا َن ذُو ُع ْس َرةٍ فَـنَ ِظ َرةٌ إِ َىل
والواجب على الدائن أن يُنظر أابك إىل حّي ميسرته ً
عمال بقوله تعاىلَ :
س َرةٍ) [البقرة . ]282 :مث إذا وفاه أبوك يف ذلك احلّي فله أن يهديه هدية مقابل إحسانه إليه ،أما
َم ْي َ
أن يعده هبا اآلن فال.
وعلى ذلك فيجوز التنازل له عن املنزل مقابل تنازله عن َدينه على أن يرد على أبيك مقدار الفرق

بّي القيمتّي ،وبشرط أن يكون تقييم املنزل حبسب سعره يف السوق بدون حماابة له ،فلو كانت قيمة
املنزل سبعمائة ألف فيجب أن يرد على أبيك مائة ومخسة وستّي أل ًفا ،مث لكم بعد ذلك أن

تستأجروا املنزل منه أبجرة املثل ،وهي األجرة املعتادة يف السوق ملثل ذلك املنزل .وهللا أعلم.
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بيع سندات املزارعّي أبقل من قيمتها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/25هـ
السؤال

تقوم صوامع الغالل بصرف سندات للمزارعّي ،ويكون املزارع حباجة إىل نقد ،فيذهب إىل البنك

وخيصم عليه من املبلغ املؤجل ويعطيه أقل منه حاالً ،فما حكم هذا العمل وهو منتشر بّي

املزارعّي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :حكم هذا العمل ال جيوز وهو من الراب ،ألن هذا
شراء نقد بنقد آخر أقل منه مع عدم القبض ،فهو يشرتي الدراهم اليت هلذا املزارع عند صوامع

الغالل ،هذا الشراء نقد بنقد مع التفاضل وعدم التقابض ،ففيه راب الفضل وراب النسيئة فال جيوز مثل

هذا العمل ،وبيع الدين إىل غري من هو عليه ،إذا كان املاالن جيري بينهما راب النسيئة ال جيوز.
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االشرتاك يف املوقع ألجل التسويق

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

السالم عليكم.
أنوي تدشّي موقع جتاري على اإلنرتنت يقدم خدمات للمشرتكّي ،وقيمة االشرتاك  350رايالً مدى

احلياة ،وحيق للمشرتك العمل كمندوب للموقع والتسويق له ،حبيث إنه إذا استطاع إقناع مخسة

أشخاص ابالشرتاك يف املوقع عن طريقه سوف حيصل على ربح قيمته  1000رايل سعودي ،وكلما

أييت خبمسة حيق له مبلغ  1000رايل ،وعمل املوقع ال يعتمد على التسويق اهلرمي أو الشبكي بتااتً،
فهو يوفر فرصة عمل للشباب ،فما رأي الشرع يف فكرة املشروع؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إذا كان املشروع يشرتط دفع قيمة االشرتاك يف املوقع للسماح ابلتسويق واحلصول على العموالت،

فهذا يثري شبهة حول جواز نظامه التسويقي ،ألن مؤدى ذلك هو دفع نقود على أمل احلصول على

نقود أكثر منها ،وقد حتصل وال حتصل ،وهذا يرد عليه الغرر من جهة ،والراب من جهة أخرى.

أما إذا كان حيق للشخص أن يسوق للموقع دون أن يدفع مثن االشرتاك ،فال أبس بذلك ألنه جعالة،
وهي جائزة ،وهللا أعلم.
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خدمات القرض
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أان موظف يف املصرف التجاري ،أعطاان هذا املصرف قرضاً بقيمة  25ألف دينار ،مع وجود قيمة
زائدة تغطي خالل  30سنة نصف يف املائة  ،%0.5أي مجلة  150دينار لييب خالل  30سنة،
مسيت هذه الزايدة خدمات قرض ،وليست فائدة على القرض ،فهل جيوز هذا أم ال؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال جيوز يف عقد القرض أن يشرتط املقرض على املقرتض أن يرد القرض أبكثر مما أخذه ،وإال كانت
تلك الزايدة من الراب ،ألن القرض من عقود الرب واإلرفاق اليت ال جيوز االسرتابح فيها ،وقد أمجع

أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو راب ،وعلى هذا فإذا كانت الزايدة املشروطة

للبنك مرتبطة مبدة السداد أو بقيمة القرض فهي حمرمة ،سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات (كل

سنة نصف ابملائة مثالً)  ،أو كانت ستدفع مرة واحدة عند االقرتاض أو عند السداد ،وسواء مسيت

فوائد أو خدمات أو رسوماً أو أايً كانت التسمية ،فالعربة يف العقود ابملعاين واحلقائق ال ابألمساء.

أما إذا كانت الزايدة املشروطة مبلغاً مقطوعاً ال يتأثر بقيمة القرض وال بفرتة السداد ،كأن جيعل البنك
رمساً اثبتاً إلصدار القرض كمائة ومخسّي ديناراً مثالً ،فالذي يظهر هو جواز هذه املعاملة سواء كان

دفع تلك الرسوم منفصالً عن سداد القرض أو أهنا أضيفت إىل قيمة القرض اإلمجالية ،ألن هذه

الرسوم يف احلقيقة ليست زايدة يف القرض وإمنا هي أجور يستحقها البنك مقابل األعمال اليت قام هبا

إلصدار القرض من اتصاالت ومكاتبات وأجور موظفّي وغري ذلك ،وهي أعمال يستحق عليها
األجر شرعاً .وهللا أعلم.
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االستثمار يف برانمج تقاعدي
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

عندي سؤال عن الراب :وضعت مايل يف برانمج تقاعدي ،وعندما أحتاج القرتاض بعض املال من
حسايب تفرض علي الشركة القائمة على التقاعد فائدة على املال الذي آخذه من حسايب ،ولكن
عندما أسدد كامل قيمة املبلغ املقرتض بعد عدد من السنوات تعيد الشركة قيمة الفائدة احملسومة إىل

حسايب مرة أخرى .هل هذه العملية جائزة؟.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

يظهر أبن هذه العملية غري جائزة؛ ألهنا معتمدة على الراب وعلى أخذ الفائدة الربوية ،فهو حينما
أيخذ أو يقرتض من هذه الشركة ،يقرتض منها ماالً ،وإن كان متعامالً معها على سبيل التأمّي على

احلياة وحنو ذلك ،وهذا حمل خالف بّي أهل العلم ،هل هو جائز أو غري جائز؟ لكن الشيء الذي

يعترب استطراداً يف هذه املعاملة هو أنه لو أراد سيولة نقدية فيقول يف سؤاله :أبنه يذهب إىل الشركة
وتعطيه مطلبه مخسة آالف أو عشرة آالف دوالر ،أقل أكثر ويف نفس األمر حتسب عليه هذه

الفائدة الربوية وحنو ذلك ،فنقول :هذا ال جيوز ،ويف نفس األمر ال يربر اجلواز أن يقال :أبهنا يف آخر
الوقت بعد سنتّي ،أو عشر سنوات ،أو مخس عشرة سنة ،أو عشرين سنة ،تعيد له هذه الفوائد،

فهي يف الواقع تعيدها بعد أن استثمرهتا لديه مرة اثنية ،فاحلاصل أن هذه املعاملة ربوية ،وننصح أخاان

أال يسلك أو أال يتعامل مع هذه الشركة.
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أقرضه بشرط أن يسكن يف بيته سنةً
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/12هـ

السؤال

أقرضت رجالً ألف رايل مقابل أن يعطيين بيته لكي أسكن فيه مدة سنة ،مث يرجع يل نقودي وأرجع

له بيته ،هل يعد هذا العقد رابً؟ وإذا أعطيته إجياراً رمزايً هل أخرج من الراب؟

اجلواب

ال جيوز لك أن تقرضه بشرط أن تسكن يف بيته؛ ألن السكن يف بيته يكون منفعة جرها القرض،
وذلك من الراب احملرم.

وكونك تعطيه أجراً رمزايً فذلك ال يزيل احلرمة ،إذ األصل أن العربة ابلعقود بل األمور كلها

مبقاصدها ،والتحايل على احلرام ال جيعله مباحاً ،وهللا أعلم.
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االدخار غري املستثمر
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/16هـ
السؤال

ما حكم نظام االدخار غري املستثمر املعمول به يف شركة أرامكو السعودية ،وهو على النحو التايل:

يقتطع من راتب املوظف شهرايً  %10كادخار ،ويف هناية السنة األوىل من االدخار تعطي الشركة

للموظف مكافأة (كحافز لالشرتاك يف نظام االدخار) وقدرها  %5من املبلغ املدخر ،ويف كل سنة

تزيد نسبة املكافأة حىت تصل إىل  %100بعد عشر سنوات.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه الطريقة اليت بينها السائل يف نظام االدخار فيها بعض احملذورات الشرعية من أمهها الراب ،وبيان

ذلك أن املبلغ الذي ختصمه الشركة على من يرغب من موظفيها أو أتخذه منهم يعترب يف حكم

القرض ،فيكون قد ثبت يف ذمة الشركة مقابل هلذا القرض الذي مت استالمه من املوظف أو خصمه
من مرتبه ،ومن القواعد الشرعية يف الديون أهنا تقضى أبمثاهلا ،وال جيوز أتجيلها واشرتاط الزايدة

عليها ،سواءً كان هذا االشرتاط من الدائن أو املدين أو منهما معاً  -كما يف هذه الصورة ،-حيث
إن املوظف يسلِّم مبلغاً ،ويستلم أكثر منه على دفعات متعددة يكون آخرها مثل املبلغ الذي ُخصم
منه ،وأنمل أن يتم تعديل هذا النظام وحنوه من األنظمة املشاهبة بنظام يؤدي اهلدف منه ،وهو

تشجيع املوظفّي على االدخار ،والتضامن االجتماعي فيما بينهم ،ويتفق مع القواعد الشرعية
اإلسالمية .وهللا أعلم.
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يعمل يف بنك ربوي
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/29هـ

السؤال

أان أعمل يف البنك ،وهناك إمجاع عام بّي العلماء على حترمي مثل هذا العمل ،وأنوي تغيري هذا
العمل ،لكنين يف الوقت احلايل ال أجد عمال بنفس الدخل ،وأان أدعو هللا سبحانه أن يهديين

ويساعدين .هل أان مذنب يف وضعي احلايل مع نييت يف تغيري مهنيت؟ وهل على زوجيت وأوالدي أي
حرج من وضعي؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا" .سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم" [البقرة ، ]32:وبعد:

العمل يف البنوك اليت تتعامل ابحملرمات كالراب وحنوه ال جيوز؛ ألنه من التعاون على اإلمث والعدوان،
وقد قال هللا يف كتابه" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا

شديد العقاب" [املائدة ، ]2:وحلديث جابر  -رضي هللا عنه -قال" :لعن رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم -آكل الراب ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال هم سواء" رواه مسلم (. )1598

يقول اإلمام النووي  -رمحه هللا( :-هذا تصريح بتحرمي كتابة املبايعة بّي املرتابّي ،والشهادة عليهما،

وفيه حترمي اإلعانة على الباطل) .
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وقولك – اي أخي( :-إنك ال جتد عمالً بنفس الدخل)  ،ال يسوغ لك هذا التعامل ،بل حىت لو مل

جتد إال هذا الدخل فال أرى إابحة هذا التعامل ،ومن صدق مع هللا يف تعامله ،وابتغى رضاه يسر هللا

أمره ،وفرج عنه كربته ،وعوضه خرياً مما هو فيه ،ورزقه من حيث ال حيتسب؛ يقول تعاىل" :ومن يتق

هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2:ويقول جل وعال" :والذين

هاجروا يف هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون"

[النحل ، ]41:يقول اإلمام ابن كثري – رمحه هللا -يف تفسري اآلية األخرية( :فإهنم تركوا مساكنهم
وأمواهلم فعوضهم هللا خرياً منها يف الدنيا ،فإن من ترك شيئاً هلل عوضه هللا مبا هو خري له منه ،وكذلك
وقع؛ فإهنم مكن هللا هلم يف البالد ،وحكمهم على رقاب العباد ،وصاروا أمراء حكاماً ،وكل منهم
للمتقّي إماماً ،وأخرب أن ثوابه للمهاجرين يف الدار اآلخرة أعظم مما أعطاهم يف الدنيا) .

وعليك – اي أخي – برتك هذا العمل احملرم فوراً؛ إذ امتثال النهي يكون برتك املنهي عنه على الفور
والدوام ،وال تكفي النية احلسنة مع القدرة على االمتثال ابلرتك.

كما عليك احلذر من أكل احلرام وأسبابه ،وأال تطعمه أهلك وأوالدك؛ ملا روى أبو هريرة –رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-اي أيها الناس إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً،
وإن هللا أمر املؤمنّي مبا أمر به املرسلّي ،فقال" :اي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين

مبا تعملون عليم" [املؤمنون ، ]51:وقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"

[البقرة ، ]172:مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،ميد يديه إىل السماء اي رب اي رب،

ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي ابحلرام ،فأىن يستجاب لذلك" رواه مسلم
(. )1015
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يقول ابن رجب – رمحه هللا – يف قوله تعاىل" :اي أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبا

تعلمون عليم" [املؤمنون( : ]51:املراد هبذا أن الرسل وأممهم مأمورون ابألكل من الطيبات اليت هي

احلالل وابلعمل الصاحل ،فما كان األكل حالالً فالعمل الصاحل مقبول ،فإذا كان األكل غري حالل

فكيف يكون العمل مقبوالً) .

وعن ابن عباس – رضي هللا عنهما -قال( :تليت هذه اآلية عند رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم:-
"اي أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً طيباً" [البقرة ]168:فقام سعد بن أيب وقاص – رضي هللا

عنه -فقال :اي رسول هللا أدع هللا أن جيعلين مستجاب الدعوة ،فقال له النيب –صلى هللا عليه

وسلم" :-اي سعد :أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ،والذي نفس حممد بيده إن العبد ليقذف
اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعّي يوماً ،وأميا عبد نبت حلمه من السحت والراب فالنار
أوىل به") رواه الطرباين ( )6495ويف إسناده نظر .وعن عبد هللا بن عمرو – رضي هللا عنهما -أن
رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال" :أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا ،حفظ
أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وعفة يف طعمة" أخرجه أمحد ( ، )6652وحسن إسناده
اهليثمي.

وأسوق لك – أخي املبارك -بعض النقول عن السلف للعظة واالعتبار ،فمن ذلك :ما قاله أبو عبد
هللا النباجي الزاهد – رمحه هللا( :-مخس خصال هبا متام العمل :اإلميان مبعرفة هللا –عز وجل،-

ومعرفة احلق ،وإخالص العمل هلل ،والعمل على السنة ،وأكل احلالل ،فإن فقدت واحدة مل يرتفع

العمل ،وذلك إذا عرفت هللا –عز وجل -ومل تعرف احلق مل تنتفع ،وإذا عرفت احلق ومل تعرف هللا مل
تنتفع ،وإن عرفت هللا وعرفت احلق ومل ختلص العمل مل تنتفع ،وإن عرفت هللا وعرفت احلق
وأخلصت العمل ومل يكن على السنة مل تنتفع ،وإن متت األربع ومل يكن األكل من حالل مل تنتفع) .
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وقال وهب بن الورد( :لو قمت مقام هذه السارية مل ينفعك شيء حىت تنظر ما يدخل يف بطنك
حالل أم حرام)  .وهللا أعلم.
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تعامل املسلم املقيم يف الغرب ابلراب
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/7هـ
السؤال
السالم عليكم.

شرعا ،ولكن قرأت يف أحد الكتب فتوى منسوبة أليب حنيفة وحممد بن
من املعروف أن الراب حمرم ً
احلسن ،جتيز للمسلم الذي يعيش يف دار احلرب أن يتعامل ابملعامالت اليت يتعامل هبا أهل هذه

شرعا األخذ هبذه الفتوى؟ أفيدوان أفادكم هللا.
الدار .فهل جيوز لنا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يذهب بعض الباحثّي املعاصرين إىل جواز التعامل ابلراب للمسلم املقيم يف بالد الغرب ،ويستند هؤالء

يف هذا القول على ما ورد عن أيب حنيفة -رمحه هللا -من إابحة أخذ املسلم الراب من احلريب.

وكما يقول بعض أصحاب هذا القول(( :فإن هؤالء الذين ترتك هلم الفائدة  -يعين املصارف األجنبية
يف البلدان غري املسلمة  -قد يكونون يف نظر الشرع حربيّي ،ملواقفهم املضادة لإلسالم واملسلمّي))
(. )1

لكن هذه الفتوى منقوضة من أوجه:
أحدها :أن ما روي عن اإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -ال ينطبق على حال املسلم املقيم يف بالد

الغرب؛ ألن اإلابحة املروية عنه وعن غريه ،إمنا هي يف التعامل بّي املسلم واحلريب يف دار احلرب ،وإذا

مقيما يف بالد الغرب فإنه تربطه هبم عهود ومواثيق ،فهم معاهدون ابلنسبة له وليسوا
كان املسلم ً
حربيّي.

الثاين :اخللل يف االستدالل يكون جليًّا إذا كان املستدل يستدل بفتوى أيب حنيفة يف جواز شراء

البيوت ابلراب يف بالد الغرب؛ ألن املروي عن أيب حنيفة إمنا هو جواز أخذ املسلم للراب من احلريب،

دافعا للراب ال آخ ًذا له ،وهذا عكس فتوى أيب حنيفة.
ويف شراء البيوت يكون املسلم ً
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الثالث :وعلى فرض صحة االستدالل بفتوى اإلمام أيب حنيفة ،بناء على أن بالد الغرب هلم حكم
أهل احلرب ،أو أن املراد بفتوى اإلمام أيب حنيفة ما سوى دار اإلسالم ،فقد نُوزِع اإلمام أبوحنيفة يف

وإيضاحا لذلك فقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولّي:
هذه الفتوى،
ً
القول األول:

ذهب مجهور العلماء إىل عدم جواز الراب مطل ًقا ،ال مع حريب وال مع غريه.

وحجتهم:

عموم النصوص اليت تقتضي حرمة الراب ،واليت مل تفرق بّي دار ودار ،وال بّي مسلم وحريب ،واملسلم
خماطب بفروع الشريعة أينما كان ،وإن كان احلريب ال يلتزم هذه األحكام لكفره ،فإن املسلم ملتزم هبا

إلسالمه (. )2

والقول جبواز الراب يف تعامل املسلم مع غري املسلم وحترميه يف تعامله مع املسلم فيه مشاهبة حلال
اليهود الذين حيرمون الراب فيما بينهم ويبيحون أخذه من غريهم ،وهللا سبحانه قد هناان عن التشبه هبم

يف أخالقهم.

القول الثاين:

وذهب اإلمام أبو حنيفة -رمحه هللا -إىل إابحة الراب بّي املسلم واحلريب يف دار احلرب (. )3
واحتج على ذلك بدليلّي:

بّي أ َْه ِل احلَْر ِ
ب-
دليله األول  -ما روى مكحول ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ,أنه قال" :ال ِرًاب َ
ِ
أظنه قالِ -
اإلسالم" ( )4أخرجه أبو يوسف يف الرد على سرية األوزاعي ص  ،97وذكره عنه
وأهل
الشافعي يف األم .359/7

ولكن نوقش هذا االستدالل:
 -1أبن احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به.
 -2ولو صح فاملراد به النهي عن ذلك.

قال عنه النووي يف اجملموع( :مرسل ضعيف فال حجة فيه ،ولو صح لتأولناه على أن معناه ال يباح
مجعا بّي األدلة) (. )5
الراب يف دار احلربً ،

وقال ابن قدامة( :مرسل ال نعرف صحته ،وحيتمل أنه أراد النهي عن ذلك ،وال جيوز ترك ما ورد

بتحرميه القرآن ،وتظاهرت به السنة ،وانعقد اإلمجاع على حترميه خبرب جمهول مل يرو يف صحيح وال
مسند وال كتاب موثوق به ،وهو مع ذلك مرسل حمتمل) (. )6
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ودليله الثاين :لعدم توافر شروط جراين الراب ،يقول اإلمام الكاساين احلنفي( :ألن مال احلريب ليس
مبعصوم ،بل هو مباح يف نفسه ،إال أن املسلم املستأمن ُمنع من متلكه من غري رضاه ملا فيه من الغدر
واخليانة ،فإذا بذله ابختياره ورضاه فقد زال هذا املعىن ،فكان األخذ استيالء على ٍ
مال مباح غري
مملوك ،وإنه مشروع مفيد للملك كاالستيالء على احلطب واحلشيش) (. )7

ونوقش هذا االستدالل:

( -1أبنه ال يلزم من إابحة أمواله على سبيل الغنيمة أن تباح ابلعقد الفاسد) (. )8
 -2وأبن هذا التعليل (منتقض فيما إذا دخل احلريب داران أبمان فباع منه املسلم درمهًا بدرمهّي ،فإنه

ال جيوز اتفاقًا) (. )9

وهبذا يتبّي أن القول الراجح هو ما عليه مجهور أهل العلم ،وهو عدم جواز الراب مطل ًقا ،ال مع حريب

وال مع غريه؛ لضعف األدلة اليت تستثين التعامل مع احلريب من التحرمي ،وأن فتوى اإلمام أيب حنيفة ال
تنطبق على حال املسلم املقيم يف الغرب .وهللا أعلم.
_________________
() البنك الالربوي يف اإلسالم (ص  ، )14املصارف واألعمال املصرفية (ص . )435

( )2اختالف الفقهاء (ص  ، )58املدونة ( ، )295/3املقدمات املمهدات ( ، )10/2التاج
واإلكليل ،اجملموع شرح املهذب ( ، )391/9بدائع الفوائد ( ، )214/4املغين (. )99/6

( )3شرح السري الكبري ( ، )1493/4بدائع الصنائع ( ، )81/7تبيّي احلقائق ( ، )97/4رد احملتار
(. )422/7

( )4احلديث قال عنه الزيلعي(( :غريب ،وأسند البيهقي يف املعرفة يف كتاب السري عن الشافعي قال:
قال أبو يوسف :إمنا قال أبو حنيفة هذا؛ ألن بعض املشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -أنه قال(( :ال راب بّي أهل احلرب)) أظنه قال(( :وأهل اإلسالم)) قال
الشافعي :وهذا ليس بثابت وال حجة فيه))

نصب الراية ( ، )44/4وانظر :الدراية (. )158/2
( )5اجملموع شرح املهذب (. )392/9
( )6املغين (. )99/6

( )7بدائع الصنائع ( ، )81/7وانظر :الكفاية ( ، )177/6إعالء السنن ( ، )366/14حاشية

الطحاوي (. )122/3

( )8اجملموع شرح املهذب (. )392/9
( )9املغين (. )99/6
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شركة متنح قرض إسكان ملوظفيها

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعمل يف شركة متنح قرض إسكان لشراء شقق من أجل السكن ،وآلية القرض كالتايل:

قرضا بقيمة  50ضعف راتبه األساسي.
 -1إعطاء املوظف ً

 -2أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة  %2على طريقة املراحبة ولكامل املدة اليت سيتم تسديد
القرض فيها ،وهي بّي  12و  17سنة.

 -3يتم كتابة عقدين العقد األول بّي املالك والصندوق (الشركة)  ،والعقد الثاين بّي (الصندوق)
الشركة واملوظف.

 -4يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف ويقوم املوظف برهن الشقة للشركة يف دائرة األراضي

ويقوم املوظف بدفع نسبة الرهن وهي  16ابأللف من قيمة العقار ويدفعها املوظف.

 -5ال يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة املراحبة ولو قام املوظف بتسديد املبالغ قبل املدة املقررة
واملتفق عليها.

جوااب هلذا السؤال :هل هذا يتفق والشريعة اإلسالمية أم فيه نوع من الراب؟ ألنين حمتار ،وهل
أريد ً
آخذ هذا القرض أم ال؟ خلويف أن يكون فيه نوع من الراب احملرم؟ وهل تكون العقود االبتدائية بّي

الشركة وصاحب العقار مبثابة امتالك للشقة بدون التسجيل يف دائرة األراضي بينما يتم تسجيل

العقد الذي اشرتي به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار يل ويتم رهن الشقة للشركة؟ أرجو

تبيان الطريقة الصحيحة لبيع املراحبة.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ٍ
بشروط ثالثة:
فاملعاملة املذكورة جائزة
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الشرط األول :أن تتملك شركة التمويل (الصندوق) الشقة قبل بيعها للموظف ،لئال تكون املعاقدة
من بيع ما مل ُميلك ،وال يلزم تسجيل الشقة ابسم الشركة يف دائرة العقار إذا ترتب على ذلك زايدة يف
الرسوم وحنوه ،بل يكفي التوقيع على عقود معتمدة بّي الطرفّي تثبت ملكية الشركة للشقة قبل بيعها

للموظف.

أما إذا قامت الشركة بعملية التمويل دون أن تتملك الشقة فاملعاملة يف هذه احلال حمرمة؛ ألن حقيقة

قرض بفائدة ربوية ،ولو مسي مراحبة.
العقد ٌ

الشرط الثاين :أن يكون مثن شراء الشقة اثبتًا ال يزداد بزايدة املدة ،فإذا اتفق الطرفان على مبل ٍغ
معّي ،وفرتة حمددة للسداد ،فال جيوز فرض غرامة عن التأخري ،أو إعادة جدولة الدين بزايدته عن

املبلغ املتفق عليه ،حىت ولو كان ذلك مشروطًا يف العقد؛ ألن هذا الشرط ابطل الشتماله على الراب.

جتاراي ،والفرق بينهما أن التأمّي التجاري
الشرط الثالث :أن يكون التأمّي املشار إليه أتمينًا تعاونيًّا ال ًّ

تتواله مؤسسات أو شركات يكون الغرض من أتسيسها رحبيًّا حبيث تقوم بتحصيل أقساط التأمّي

ودفع التعويضات واالحتفاظ مبا تبقى من األقساط بعد دفع التعويضات وعائد استثماره لصاحل مالك

شرعا؛ ألنه ينطوي على شبهات شرعية عديدة ،منها الغرر ،وأكل أموال الناس
الشركة ،وهذا حمرم ً
ابلباطل ،أما التأمّي التعاوين فهو قائم على أساس التكافل والتعاون ،حيث تتواله مجعيات ،أو
مؤسسات ،ال هتدف إىل االسرتابح من أقساط التأمّي ،وإمنا يكون الغرض من إنشائها تفتيت

املخاطر اليت تقع على املشرتكّي ،وذلك بتجميع أقساط التأمّي من املشرتكّي يف صندوق مجاعي،
بح فيه فيعود للمشرتكّي أنفسهم ،وما كان من ٍ
وما كان من ٍ
نقص أو خسارة فعليهم ،وال
فائض أو ر ٍ
أجورا أو عموالت مقابل ذلك بشرط أن
مانع من أن تتقاضى اجلهة اليت تقوم إبدارة هذا العمل ً
تكون تلك األجور معلومة للطرفّي .فإذا حتققت الشروط الثالثة فاملعاملة جائزة .وهللا أعلم.
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إنشاء صندوق تعاوين
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/24هـ
السؤال

جمموعة من أبناء العم ش هكلوا صندوقًا ماليًّا ،زكاة الصندوق التعاوين على النحو اآليت :يدفع كل

شهراي مبلغ يناسبه ( 500أو  1000رايل) أو أكثر ،على أن أي شخص منهم لديه حاجة
مشرتك ًّ

ماسة يقرتض من الصندوق املبلغ املناسب لشراء سيارة أو أرض (وقد يزيد املبلغ املقرتض عن جمموع

علما أن القرض دون فائدة ،ويرده أقساطًا مناسبة .السؤال:
ما لدى الشخص ابلصندوق أو يقل) ً ،
ما حكم هذه الطريقة؟ وهل يف الصندوق زكاة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

القرض هبذه الصورة جائز؛ ألن الشخص يقرتض املبلغ مث يرد مثله ،واحلكم ال خيتلف فيما إذا رد

القرض على دفعة واحدة أو على أقساط.

والزكاة يشرتط لوجوهبا مخسة شروط ،ومن هذه الشروط أن يكون املال مل ًكا لشخص معّي ،فمن

شروط الزكاة ملكية املال ،وهذا املال املوضوع يف الصندوق ليس مملوًكا لشخص بعينه ،وإمنا وضع يف

املصارف العامة اليت تعود على مصلحة هذه العائلة ،فالذي يظهر يل -والعلم عند هللا -أنه ال زكاة
يف هذا املال .وهللا أعلم.
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نفعا؟!
هل هذا قرض جر ً

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قامت شركة بتوزيع أر ٍ
اض على موظفيها ،ومبا أن املوظفّي ال ميلكون سعر األرض ,بدؤوا ابقرتاض
علما أن سعر
مثنها ،ما حكم من يقرتض املال يف مقابل التنازل عن نصف األرض لصاحب القرض؟ ً

وعلما أن الذي يريد االقرتاض ليس لديه املال
نصف األرض هو مساو للقرض (ال أقل وال أكثر) ً ,
لتسديد القرض لقلة موارده املالية .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالسؤال فيه غموض ،وهو حيتمل عدة صور:

 -1فإن كان املقرض سيدفع للمقرتض ما يعادل قيمة نصف األرض مث يسرتد ماله الذي أقرضه
جماان ،فهذا القرض حمرم؛ ألنه جر منفعة للمقرض،
وسيعطيه املقرتض إضافة إىل ذلك نصف األرض ً

وهو من الراب.

-2أما إن كان املقرض سيدفع للمقرتض ما يعادل قيمة نصف األرض مث يسرتد ماله الذي أقرضه

بدون زايدة ،ويشرتط على املقرتض أن يبيعه نصف األرض اآلخر بنفس قيمة القرض فهذا الشرط
ف وبَـ ْي ٌع" .أخرجه أبو داود ( )3504والرتمذي
حمرم لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال َِحي ُّل َسلَ ٌ
( )1234والنسائي (. )4611

 -3وأما إن كان املقرض سيدفع ما يعادل قيمة نصف األرض ليتنازل صاحب األرض عن نصفها،
على أال يرجع للمقرض شيء من ماله ،فهذا العقد جائز ،وليس بقرض وإمنا هو بيع .وهللا أعلم.
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برانمج استثماري يف اهلند
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/03هـ
السؤال
السالم عليكم.

يوجد برانمج استثماري يف اهلند ترعاه احلكومة ،ويف هذا الربانمج أتخذ احلكومة أمواالً من الناس

لتطوير أعمال املزارعّي ،عوضاً عن أخذ قروض من البنك الدويل يرتتب عليها فوائد عالية ،ويف

املقابل تضاعف احلكومة أموال املستثمرين خالل فرتة سبع سنوات ،هل جيوز املسامهة يف مثل هذا
الربانمج؟
قرأت مقاالً يف صحيفة سعودية أن مثل هذا االستثمار جائز؛ نظراً الستخدام املال يف تطوير أعمال
املزارعّي والبلد ،وال يتم إقراضها ابلفائدة ،وال تستخدم يف أمور غري شرعية ،عالوة على أن

املستثمرين أبلغوا مبردود اثبت .نرجو التكرم بتوضيح احلكم الشرعي يف ذلك .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن هذا الربانمج االستثماري يف نظري ال جيوز ،ومن مث ال جتوز املسامهة فيه؛ ألن فيه

حتديداً للفائدة ،حيث إنه بعد سبع سنوات ستضاعف رؤوس أموال املسامهّي ،فالفائدة حمددة قبل

حصوهلا ،فهو مثل ما لو قال صاحب برانمج أو شركة مسامهة أعطين اآلن عشرة آالف رايل أو

جنيه أو دينار ،وبعد سبع سنوات أعطيك عنها عشرين ألفاً .وما قرأه السائل يف صحيفة سعودية من
جواز هذا االستثمار جاء فيه حسب ما نقله السائل شرط وقيد وهو قوله( :وال يتم إقراضها

ابلفائدة)  ،وهنا قد مت إقراضه ابلفائدة احملددة ابلضعف بعد سبع سنوات ،هذا ما ظهر يل .وهللا
أعلم.
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طلب متويالً شخصياً من البنك األمريكي
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قمت بطلب متويل شخصي من البنك السعودي األمريكي (سامبا)  ،وذلك بعد معرفيت أبنه جماز من

هيئة الرقابة الشرعية ،وعلى رأسها الشيخ عبد هللا املنيع ،ومت إخباري من قبل البنك أبنه يتم شراء

معدن وبيعه ملالك آخر ،استلمت املبلغ ،وكان يزيد عن املبلغ املتفق عليه بـ  500رايل وذلك عند
بيع املعدن ،السؤال :هل هذا التمويل صحيح؟ مع العلم أبين مل أكن أعرف ما نوعية املعدن؟ ويف أي
مكان مت شراؤه وبيعه إال بعد سؤايل للبنك بعد استالمي املبلغ ،وأخربوين أن املعدن هو البالتّي ومت

ذلك يف أوراب .أرجو منكم توضيح هذه املسألة ،وماذا أفعل يف حال أن هذا البيع غري صحيح؟
وشكر هللا لكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ابلتورق ،وقد أجازها مجهور العلماء ولكن بشروط:
هذه العملية تسمى ُّ
الشرط األول :أن يكون البنك (البائع) مال ًكا للسلعة (املعدن) .

الشرط الثاين :أن ميتلك العميل السلعة ،بعقد شراء املعدن من البنك.

الشرط الثالث :أن يقبض العميل السلعة ،ويكون قبض املعادن بقبض الورقة اخلاصة ابملعدن اليت

تذكر فيها اسم املعدن ،ورقم املعدن ومكان التخزين.

ومن عالمة صحة القبض :أن يكون على العميل أجرة ختزين املعدن يف املستودعات اخلاصة هبا.

شخصا آخر يبيع له هذه السلعة،
الشرط الرابع :أن يتوىل العميل بيع السلعة بنفسه ،أو يوكل
ً

ويكون هذا الشخص غري البنك.

الشرط اخلامس :يشرتط أن يكون البيع لغري البنك؛ لئال تقع املعاملة يف العينة احملرمة.
التورق ،الذي جتريه البنوك.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز ُّ
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وأما ما يدور يف البنوك من عمليات التورق فهي يف احلقيقة معامالت حتايل على الراب ،وقد استخدموا
عقد الوكالة إلعطاء هذه العقود الصبغة الشرعية ،فتجد البنك يصمم مناذج من عقود التوكيل
ابلشراء والبيع والقبض ،ويكون دور العميل جمرد التوقيع ،وما هي إال ساعات وإذا ابملبلغ يف

حسابه ،وملا كانت هذه الصورة هي السائدة يف البنوك أصدر اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل
اإلسالمي حترمي التورق ابملعادن وغريها مما جيري يف األسواق املالية العاملية.

وأما ما ذكرته من فتوى الشيخ ابن منيع ،فالشيخ حفظه هللا قد أفىت بتحرمي الصيغة اليت ذكرت،

وإليك نص الفتوى:

التورق الباطل والتورق الصحيح
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 1425/3/30هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :عبد هللا املنيع ـ حفظه هللا ـ :هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق حتت
إشرافكم كهيئة شرعية ،ألين قمت بتعبئة البياانت يف فرع أحد البنوك الذي تشاركون يف هيئته

الشرعية مث مت إبالغي أبن املبلغ قد نزل يف حسايب دون أن أرى بيعاً أو شراء ولكن أخربت آنذاك أن

ذلك يتم مبتابعة منكم أرجو إفاديت .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما ذكره األخ السائل الكرمي أبنه صدر منا جواز التورق ،نقول :نعم ،والتورق مل يصدر جوازه منا
فقط ،وإمنا هو رأي مجهور أهل العلم ،فيما يتعلق بصحته ،فقال به جمموعة كبرية من علماء املذاهب
املختلفة كاملذهب احلنفي واملالكي ،والشافعي واحلنبلي كما ،صدر من مساحة الشيخ حممد بن

إبراهيم ،والشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحهما هللا -واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،
وكذلك جممع الفقه التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،وغريهم والكثري من اهليئات الرقابية الشرعية

للمؤسسات املالية ،كلهم صدر منهم احلكم جبواز التورق.

ولكن التورق الذي ذكر السائل طريقته يف سؤاله أبنه جاء للبنك وقال هلم أان حباجة إىل مبلغ مخسّي

ألف  -مثالً ،-وأهنم قاموا إبجراء التورق أبنفسهم ،ومل يعلم إال واملبلغ مسجل يف حسابه ،نقول:

هذا ابطل ،وليس صحيحاً فهو مل يتول ال بيعاً وال شراء وال مقابلة شيء من ذلك ،وال مباشرة أي

شيء من هذا ،فهذا أشبه ما يكون بشخص احتاج مبلغ مخسّي ألف ،فقالوا :ال أبس فنحن نعطيك

اخلمسّي ألف ونضعها يف حسابك ونقيدها عليك بستّي ألفاً أو سبعّي ألفاً أو أقل أو أكثر ،نقول

هذا ابطل ،وال يصح ،وليس هذا هو التورق وإمنا التورق أن أييت املريد للمبلغ ،ويقول أيها البنك أان

أريد أن أشرتي منكم سلعة مببلغ كذا وكذا ،مث بعد أن يقوم البنك املعروض عليه البيع بتملك هذه

السلعة يقوم ببيعها على هذا العميل ،والعميل يتوىل قبول البيع ،واألول يتوىل اإلجياب يف البيع مث تتم
العملية بيعاً وشراء ،وتنتقل السلعة إىل ملكية العميل وتستقر يف ذمته املديونية ،أي قيمة هذه السلعة

مث يقوم العميل ابلتصرف بسلعته سواء كانت سيارة أو كانت أسهماً ،أو كانت إمسنتاً ،أو أي سلعة

من السلع اليت جيوز بيعها وشراؤها ،بعد ذلك يتسلم سلعته ويتصرف فيها ببيعها أو يوكل من يبيعها،

أو حنو ذلك.

هذه هي الطريقة اليت أفتينا هبا ،أما أن يكون األمر مثل ما ذكره السائل فنربأ إىل هللا من ذلك ،وال
ميكن أن تكون هناك جهة شرعية تقول جبواز هذا التصرف الذي ذكره السائل أبنه مبجرد أن يبدي

الشخص للبنك رغبته أبنه حباجة إىل مخسّي ألفاً ،فيقال له خالل ساعة أو نصف ساعة أو شيء من
هذا نقوم ابلقيام إبجراءات شكلية ،مث نقيد ذلك يف حسابك ،فهذا ابطل ،وال يصح ،ومل يصدر منا

فتاوى ،وال من إخواننا القائمّي على اهليئات الرقابية جبواز ذلك ،فعلى إخواننا العمالء أن يتقوا هللا،

وأن يعرفوا كيف يتعاملون ،وينبغي للعميل إذا أراد سلعة أن يتوىل شراءها بنفسه بعد التأكد من
ملكية ابئعها عليه ،مث يتصرف بسلعته يبيعها ،ويقبض مثنها ،ويقضي هبا حاجته ،ويستقر مثنها املؤجل

يف ذمته للذي ابعها ،وال جيوز أن يبيع هذه السلعة إىل من ابعها عليه؛ ألن هذه هي العينة ،فينبغي

أن يكون منا هذا التأكد وهذا النظر حىت تكون املبايعة صحيحة ،وحىت تكون الفتاوى الصادرة
منطبقة على هذا التصرف الصحيح.

وأما ما ذكره السائل فنربأ إىل هللا منه ،وال ميكن أن يتم حتت إشرافنا ،وإذا مت ذلك من موظف جاهل

ال يعرف فهو الذي يتحمل إمث هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إمتام هذه العملية الصورية
اليت ليس هلا عالقة ابلتورق .وهللا أعلم.
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االقرتاض من البنك بفائدة لسداد الديون
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/25هـ
السؤال

ما حكم الشرع يف االقرتاض من البنك بفائدة ربوية لسداد دين؟ مع العلم أن السجن كان عاقبة

وشيكة لعدم السداد والعجز عنه ،كما جاء االقرتاض كوسيلة أخرية بعد التصرف يف كل ما ميكن

تقوميه ابملال إال املنزل حمل السكىن .وجزاكم هللا كل اخلري وثبتين وإايكم على دينه.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

ومن وااله .أما بعد:

الراب من كبائر الذنوب وقد قال هللا تعاىل" :اي أيها الذين أمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقى من الراب إن

كنتم مؤمنّي فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله" [البقرة ، ]278 :وهللا تعاىل يقول" :الذين
أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ،ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل
الراب وأحل هللا البيع وحرم الراب فمن جاءهُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ميحق هللا الراب ويريب الصدقات وهللا ال حيب كل كفار أثيم"

[البقرة . ]275،276 :والرسول عليه الصالة والسالم لعن آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه وقال

هم سواء .أخرجه مسلم ( ، )1598فالسجن سهل ابلنسبة لعقوبة أكل الراب أو دفع الراب ،فكون
اإلنسان يتحمل السجن وال يتعامل ابلراب خري له من أن يلجأ إىل االقرتاض عن طريق الفائدة اليت

تسمى يف البنوك.

فعلى هذا اإلنسان أن يُقلع عن هذا األمر ويتوب إىل هللا وإن استدعى األمر سجنه فإنه ال يبيح له

أن يتعامل بكبرية من كبائر الذنوب.
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بيع الزرع قبل احلصاد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع

التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

السيد (زيد) فالح زرع أرضه قمحاً ،أو شعرياً ،وقبل موسم احلصاد حبوايل شهرين احتاج للنقود،

وطلب سلفة من السيد (عبيد) مبلغاً وقدره  900دينار مقابل  300كيلو غرام قمحاً ،يعين سعر

الكيلو غرام الواحد بثالثة رايالت ،علماً أن الكيلو غرام الواحد بعد شهرين سيباع بـ مخسة رايالت،
فهل هذا جائز؟ مث ما حكم الشرع حبق السيد زيد وعبيد؟ ،ملحوظة ،علماً أن كالً من زيد وعبيد

يعلمان مسبقاً أبن سعر كيلو غرام القمح متت تسعريته من قبل الدولة خبمسة رايالت ،أفيدوان جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

الذي يظهر من سؤال السائل أن العقد الذي مت بّي زيد وعبيد أنه عقد سلم ،وعقد السلم هو

تعجيل الثمن وأتجيل املثمن ،وهو من العقود الشرعية الصحيحة ،فقد قال - :صلى هللا عليه
معلوم ،ووزن ٍ
كيل ٍ
وسلم" :-من أسلف يف شيء ففي ٍ
معلوم ،إىل أجل معلوم"رواه البخاري ()2240
 ،ومسلم ( )1604من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وعلى هذا فما حصل بّي زيد وعبيد
كما جاء يف السؤال يعترب معاملة شرعية صحيحة.
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عن بيع السلم وبيع املعدوم
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع
التاريخ 1425/05/03هـ

السؤال

ما حدود بيع السلم؟ وهل هو يف الثمار فقط ،أم يدخل فيه الصناعة والتجارة؟ وإذا كان كذلك فما

هو بيع املعدوم إذن؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

السلم عند مجهور أهل العلم يكون يف كل ما ميكن ضبطه ابلصفة ،فهو عقد على موصوف يف الذمة،

مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد.

وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه رخصة من عدم جواز بيع املعدوم ،للحاجة املاسة إليه.
وذهب أكثر أهل العلم إىل أنه على وفق القياس ،وأن البيع الذي هنى عنه أن يبيع ما ال يقدر على

تسليمه ،ألن ما ال يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة ،فيكون بيعه غرراً ومغامرة ،أما بيع املوصوف
املضمون يف الذمة مع غلبة الظن إبمكان توقيته يف وقته ،فليس من هذا الباب يف شيء.
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رد الدين الذي صرف يف احلرام
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع
التاريخ 1423/7/28هـ

السؤال

مشاخينا األفاضل يف موقع (اإلسالم اليوم) السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أفيد فضيلتكم أنين عندما كنت أستخدم املخدرات ،كنت أستدين من واحد من الرفقاء لشراء

املخدرات واملسكرات إذا أعوزتين احلاجة ,وملا م هن هللا علي ابهلداية قابلته بعد قرابة عشر سنوات من
تركي لذلك الوابء .وسؤايل :هل جيب علي أن أؤدي ما علي من دين هلذا الرجل الذي كان يقرضين

وهو يعلم أين سأشرتي املخدر؟ بل كان يسألين أحياانً ماذا تريد ابملال؟ فأصرح له ابسم املادة

املخدرة .أرجو من فضيلتكم الرد ،فإن اإلنسان ال يريد أن يالقي ربه ويف عنقه دين ألحد ،وأان

أملك املبلغ الذي استلفته منه كامالً  -واحلمد هلل  -فهل أرده إليه أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل الذي من عليك أاب عبد الرمحن ابهلداية ،ومادام عرفت الطريق الصحيح فالزمه وعض عليه
ابلنواجذ ،وانصح إخوانك وحذرهم الشر املستطري؛ شر املخدرات ،أما قضاء الدين ،فإن كنت

تستدين منه مث تشرتي من غريه املخدرات فإنه جيب عليك قضاء الدين ،وأن ترد عليه ما استقرضته

منه دون زايدة أو نقصان ،ولو كان يعلم أنك ستشرتي مبا يعطيك خمدرات ،أما إن كنت تشرتي منه
املخدرات ويدين عليك قيمتها فال يلزمك أن ترد عليه الدين ،وهللا أعلم.
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بناء العقارات ابلتقسيط
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع
التاريخ 1424/5/21هـ

السؤال

لدي صورة عقد بناء عقار ابلتقسيط أريد حكمها الشرعي وهذا العقد يتكون من:

( )1العميل وهم نوعان :األول :عميل ميلك أرضاً يريد بناءها وليس معه ما يكفي للبناء ،الثاين:

عميل ال ميلك أرضاً يريد بناءها وليس معه ما يكفي للبناء.

( )2املمول وهديف أن أوافق أن أبين للعميل -الذي ميلك أرضا ًُ -البيت أو العمارة ،وأوافق أن

أشرتي للعميل الثاين  -الذي ال ميلك أرضاً -األرض وأن أبين له البيت أو العمارة من مال املمول

اخلاص ،ويرجع على العميلّي ابلتقسيط.

( )3املقاول نوعان :األول :وهو من سوف يتفق معه املمول على بناء العقار بعقد خاص ليس

للعميل أي دخل فيه ،وله حق الرفض أو املوافقة يف إمتام العقد مع املمول ،املقاول الثاين :وهذا قد

أبرم عقداً كامالً يلزم به نفسه ابلبناء للممول حسب ما يريد العقد مع العميل ،وأيخذ املقاول نسبة
معينة وأجرة خاصة به ،واملقاول ليس له حق الرفض ،بل هو ملزم ابلتنفيذ مبوجب االتفاق بينه وبّي

املمول  -كال املقاولّي لديهما عمالة خاصة هبما ،ملحوظات على املمول:
( )1املمول ليس لديه عمالة أو مواد بناء ،وإمنا لديه مكتب فقط ويتفق مع مقاول آخر بعقد خاص
بينهما لبناء البيت أو العمارة.

( )2املبلغ ال يدفع ألحد العملّي ،وإمنا يسجل عليهما بعد حساب املبلغ مقسطاً واملمول سوف

يبين هلما العقار مببلغ ويقسطه عليهما على النحو التايل :أ %30 :عند البدء ابلعمل ،ب%30 :

عند االنتهاء من العمل ،ج % 40 :تقسط على سنوات حسب دخل العميل.

( )3من ضمن بنود العقد (حيق للممول أن يتفق مع أي مقاول إلمتام البناء) .

( )4أي خلل أو عيب يف البناء يرجع العميل على املمول ابلضمان ،واملمول يرجع على املقاول
للضمان.
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( )5قد يشرف املمول على بناء العقار ،وقد ال يشرف حسب ثقته ابملقاول،
السؤال :ما حكم هذا العقد من النواحي التالية:

( )1هل يعترب هذا عقدا ربوايً؟ حيث إن املمول دفع املال للمقاول األول إلمتام البناء ورجع على
العميل ابملال والفائدة املقسطة.

( )2هل هذا من ابب :ال تبع ما ليس عندك؟ حيث إن املمول ال ميلك مواد بناء وال عمالة ،أو
يدخل فيه الغرر ،حيث إن املواد قد ترتفع كما حصل يف احلديد يف حرب العراق ،أو ارتفاع مرت

التلييس من  7رايالت إىل  12رايالً قبل مخس سنوات بسبب تسفري العمالة (هذا ابلنسبة للمقاول

األول) .

( )3أي مالحظة على هذا العقد أرجو بياهنا.

( )4إذا كان يف العقد شبه ما السبيل جلعله سليما.
( )5أي املقاولّي أفضل إلمتام العمل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
والذي أراه وهللا تعاىل أعلم أبن هذا العقد ليس فيه حمذور شرعي ،فالذي يظهر أبن تكييف هذا

العقد هو عقد استصناع بّي العميل واملمول ،واملمول قام ابلتعاقد مع املقاول يف الباطن ،ويعترب هذا
عقداً ربوايً ملا ذكرت لعدم وجود عالقة بّي العميل واملقاول بدليل ما ذكر يف املالحظة الرابعة من

السؤال ،حيث إن أي خلل أو عيب يف البناء يرجع العميل إىل املمول ابلضمان ....ويرجع املمول

على املقاول ابلضمان ،وكثري من الشركات واملؤسسات تقدم على هذا التعامل عند التعاقد معها
على تنفيذ أمر ما ،فهي تقوم ابلتعاقد مع آخرين يف الباطن فينفذ ما طلب منها.
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وليس هذا من ابب :بيع ما ليس عندك لكون هذا العقد من ابب االستصناع النطباق شروطه عليه،

وقد ذكر جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من مؤمتر العامل اإلسالمي يف قراره رقم ( )6/1 ،50يف مؤمتره
السابع بعض الطرق املشروعة للتمويل العقاري ،ومنها "متلك املساكن عن طريق عقد االستصناع -
على أساس اعتباره الزماً ،وبذلك يتم شراء املسكن قبل بنائه حبسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة
املؤدية للنزاع ،دون وجوب تعجيل مجيع الثمن ،بل جيوز أتجيله أبقساط يتفق عليها مع مراعاة

الشروط واألحوال املقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم" ،وقد نص قرار

اجملمع رقم ( )7/3 ،65على شروط عقد االستصناع ،وذكر منها "بيان جنس املستصنع ونوعه

وقدره وأوصافه املطلوبة ،واملقصود ضبط أوصافه حبيث ترتفع اجلهالة عنه ،وتذكر مجيع املواصفات
اليت خيتلف الثمن ابختالفها ،ذكر أيضاً من الشروط "أن حيدد فيه األجل" أبن تكون املدة معلومة.

وأجاز اجملمع أيضاً أتجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة آلجال حمددة كما هو احلال يف
سؤالك وهللا تعاىل أعلم.
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ملزم للطرفّي؟
هل عقد االستصناع ٌ
اجمليب أمحد بن حممد الرزين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع

التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

أان أعمل اتجر ألاثث املنازل ،واتفق معي شخص لعمل حجرة نوم ،بشرط أن يدفع يل شهرايً مبلغاً
معيناً ،ومرت عدة سنوات دفع خالهلا مبلغاً على عدة شهور متفاوتة وتكون معي جزء كبري من

املبلغ ،ولظروف خاصة به أراد اسرتداد املبلغ مرة واحدة ،ولكين قلت له سوف تسرتد املبلغ يف نفس

املدة الزمنية اليت دفعت فيها املبلغ وبنفس ترتيب شهور الدفع ،مع العلم أن اسرتداد مبلغه مرة

علي أن أدفعه له مرة واحدة؟ أم بنفس الفرتة الزمنية اليت دفع فيها
واحدة سيؤثر على جتاريت ،فهل ه

املبلغ؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
هذا التعاقد الذي حصل يسمى عقد استصناع ،وهو صحيح شرعاً  -على الراجح ،-ولو كانت

منجمة ،أي :مقسطة على أشهر ،بشرط أن تكون معلومة عند التعاقد ،وهذا العقد هو ملزم
القيمة ّ

للطرفّي  -على الراجح ،-أي :ليس ألحدمها حق الفسخ إال إبقالة العاقد اآلخر له ،وعلى ذلك

فأنت مبراعاتك لظروف هذا الشخص حمسن إبقالته من هذا العقد ،مع أنه من حقك أن ال تقيله

منه ،وأن ال ترد إليه شيئاً من ماله ،إذا حصل منك الوفاء جبميع بنود العقد ،وما دمت أقلته ووافقت
على رد املبلغ الذي دفعه إليك ،فلك أن تدفع املبلغ على الصفة اليت ذكرت .وهللا املوفق.
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أتجري الذهب وفساتّي الزفاف

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع

التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

لدي مؤسسة لعمل برامج الكمبيوتر ،وقد طلب مين صاحب شركة عمل برانمج له ،الشركة تقوم

بتأجري الذهب وفساتّي الزفاف للنساء ،هذا هو نشاط الشركة .هل جيوز عمل برانمج للشركة حبيث
يساعدهم على عملهم؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد أما أتجري الذهب فهذا ال أبس به لعدم احملذور
الشرعي ،فاألصل يف ذلك احلل ،وأما أتجري مالبس النساء للزفاف فهذا خيتلف إن كانت املالبس
ِ
حتجم أعضاء
منضبطة ابلضوابط الشرعية أللبسة النساء ،حبيث ال تكون عارية أو قصرية أو ضيقة ّ
البدن فهذا جائز ،وإن كانت ليست مالبس شرعية فهنا ال جيوز أتجريها حينئذ ،وال جيوز التعامل مع

شخص يؤجرها ،ألن هللا  -عز وجل  -يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث
والعدوان" [املائدة. ]2:
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هل هذه عمولة مقابل السمسرة؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/السلم واالستصناع

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل حماسباً إبحدى الشركات ،ولدى الشركة مشاريع ترغب يف تنفيذها من الباطن ،من خالل

مقاولّي ،وقمت إبحضار مقاولّي ،وتعاقدوا على املشاريع مقابل نسبة يل ،علماً أبن العرض الذي

أحضرته من أفضل العروض ،وقد استفادت الشركة منه كثرياً ،والسؤال :لقد اتفقت مع من أحضرته

على احلصول على نسبة مقابل إهناء هذا األمر ،فهل هذه العمولة حالل أم حرام؟ علماً أبنين أخربت
صاحب العمل أبنين سأحصل على عمولة ،ومل يعرتض ،ولكنين مل أعرفه مببلغ العمولة ابلضبط- .

وجزاكم هللا خري اجلزاء.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()313/9

أوالً :ما يتعلق مبخالفة الشركة اليت تعمل أنت فيها ملقتضى العقد فإنه حمرم ،وال جيوز ،فإن كانت
الشركة قد خالفت مقتضى العقد أبن تقوم -هي بنفسها -بتنفيذ هذا املشروع مث تتعاقد سراً مع

شركات أخرى أصغر منها ،دون علم صاحب املشروع الذي تعاقد مع الشركة ،فإن هذا حمرم ،وال
جيوز؛ ألنه خمالف ملقتضى العقد ،وهللا  -عز وجل -يقول" :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود"

[املائدة ، ]1:وعلى هذا كونك تعمل ساعياً على ذلك ،وأتخذ نسبة من املال يكون حمرماً ،وال

جيوز ،وأما ابلنسبة لكونك أخذت عمولة من الشركات األخرى اليت تعاقدت مع شركتك ،فهذا إن

كانت الشركة اليت تعمل فيها ال ترضى هبذا؛ ألهنا تعطيك مرتباً أو عمولة على عملك ،فهذا أيضاً
حمرم من جهة أخرى ،وهي أخذك هلذه العمولة دون رضا من تعمل عندهم ،وقد قال النيب -صلى

هللا عليه وسلم" :-هدااي العمال غلول" رواه أمحد ( )23090وغريه من حديث أيب محيد الساعدي
 رضي هللا عنه  ،-وإن كانت الشركة اليت تعمل هبا ترضى أبخذك هلذه العمولة ،فإن هذا جائز،لكن يبقى ما تقدم يف احملذور األول الذي ذكرته .وهللا أعلم.

()314/9

هل يف الرهن زكاة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن

التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

ما هو الرهن الشرعي؟ وهل يف املال املرهون زكاة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

جواب السؤال األول:

الرهن هو :أن يكون على رجل دين فيحبس شيئاً من ماله وثيقة عند الدائن؛ ليستويف منه الدائن إذا
تع هذر استيفاؤه منه.
جواب السؤال الثاين:

الرهن مبثابة األمانة عند املرهتن ،وال يُسقط الزكاة عن املال املرهون.

ومجلة القول أن الرهن جتب فيه الزكاة إذا كان من األموال الزكوية بشروطها املعتربة املعروفة.

وللتوضيح أكثر ،فإن املرهون إذا كان ذهباً ،أو فضة ،أو نقداً (كرايالت ،أو جنيهات ،أو دوالرات،
أو حنو ذلك) ففيه الزكاة مطلقاً إذا حال عليه احلول (سنة كاملة) ؛ ألن املرهون ملك ملن رهنه ،وإمنا
هو أمانة ملن هو عنده.

وإن كان املرهون من عروض التجارة ـ أي ماالً ُمعداً للتجارة ـ كبضاعة اشرتاها ليكتسب هبا ،أو حنو
ذلك ،ففيه الزكاة كذلك إذا حال عليه احلول ،فتقدر قيمتها عند متام احلول مث خترج زكاهتا ،وهو

( )%2.5من قيمتها ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()315/9

االنتفاع ابملرهون
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن
التاريخ 1423/12/18هـ

السؤال

هل جيوز للمرهتن أو الراهن االنتفاع ابملرهون أم ال؟ مع ذكر املراجع فأان طالب علم ،ولكم جزيل
الشكر.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب عن السؤال ابلتفصيل غري ممكن ألنه حيتاج إىل جملد ال سيما وأن السائل طالب علم هلذا
فإنين أجيب ابإلمجال وأحيل على املراجع فأقول وابهلل التوفيق:

أوالً :انتفاع الراهن ابملرهون اختلف فيه أهل العلم على قولّي :األول ينتفع به ،وممن قال بذلك
الشافعي وابن حزم ومن وافقهما وهلم أدلة  ، ...والقول الثاين :ال ينتفع به وبه قال أبو حنيفة
والثوري ومن وافقهما وهلم أدلة  ...إخل.
اثنياً :انتفاع املرهتن ابلرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما ال حيتاج إىل مؤنة كالدور أو
يكون مما حيتاج إىل مؤنة وإذا كان ال حيتاج إىل مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضاً ،وقد يكون غري

قرض وإذا كان دين الرهن غري قرض فقد أيذن الراهن للمرهتن وقد ال أيذن ويف كل ذلك فقد يكون

بعوض وقد يكون بغري عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه حماابة وقد ال تكون فيه حماابة  ...إخل.

تفصيالت عدة ال ميكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إىل ابب الرهن يف كتب احلديث
وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك ،ومن تلك املراجع :املغين البن قدامة يف كتاب الرهن

( )426/4الناشر مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض (السعودية)  ،فقد ذكر -رمحه هللا -يف انتفاع
املرهتن ابلرهن حمل االتفاق وحمل اخلالف مبا يشفي ويكفي ،أيضاً أحيل القارئ والسائل على حبث يف
جملة البحوث اإلسالمية (يف السعودية) العدد ( )24من صـ ( )14إىل صـ ( )56إعداد اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

()316/9

(يف السعودية) قد فصلوا القول يف ذلك مبا يغين ،وفق هللا اجلميع لكل خري ،وصلى هللا على حممد
وآله وصحبه أمجعّي.

()317/9

استغالل املرهتن لألرض املرهونة

اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن

التاريخ 1424/10/15هـ

السؤال

يف نظام رهن األراضي الزراعية (أي انتقال ملكية األرض مقابل مبلغ من املال مؤقتا حىت تسديد

املبلغ)  ،فهل من حق املالك اجلديد استغالل األرض بزراعتها كليا ،وأخذ العائد منها وال يعطي شيئا

ملالك األرض األصلي؟ مع أهنا سوف تعود إليه وال يعترب هذا نوع من الراب ،أم ال بد أن يعطى أجرا
ملالك األرض األصلي نظري استغالهلا ،أم أنه ال بد من عدم استغالل األرض أصال؟.

اجلواب

أوال :ال خيفى أن الرهن ال جيوز استغالله إال لصاحل الراهن نفسه ،والراهن يعين الذي قدم الرهن،

يعين :املدين ،فاملدين الذي قدم الرهن إذا كان هذا الرهن مما فيه غلة فيجب أن تكون الغلة للراهن
نفسه ال للمرهتن ،هذا هو األصل ،وبناء على هذا فالقول أبن الدائن يشرتي هذا الرهن ويستغله

حىت أييت أو حىت يقدر املدين على سداد ما عليه من دين هذا يسمى بيع الوفاء ،وهو وإن قال به
بعض احلنفية إال أن الذي عليه مجهور أهل العم أبنه بيع ابطل؛ ألنه مل يرد به البيع وإمنا املراد
والقصد منه التحيل على استغالل الرهن لصاحل املرهتن ،وقد صدرت من جممع الفقه اإلسالمي يف
جده فتاوى أطبقت على حترمي بطالن بيوع الوفاء .وهللا أعلم.

()318/9

استأجر أرضاً لريهنها

اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن

التاريخ 1425/1/19هـ

السؤال

إذا كنت صاحب شركة وأريد أن أقرتض من البنك اإلسالمي يف بلدي ،وليس لدي ما أرهنه ،فاقرتح
علي أحد أصدقائي أن يرهن أرضه مقابل القرض الذي سأقرتضه لشركيت من البنك اإلسالمي على

أن أدفع له إجيار أرضه املرهونة حىت اتريخ قيامي إبهناء تسديد القرض للبنك ،أما االقرتاح اآلخر فهو
أن أعطيه نسبة من أرابح شركيت حىت اتريخ قيامي إبهناء تسديد القرض ،فهل يصح ذلك شرعاً؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

االقرتاح األول :إذا أذن صاحبك يف إعطائك أرضه لرتهنها فإنه يصح على سبيل القرض ،وعلى

ذلك فال جيوز أن أيخذ عوضاً عن هذا القرض أجراً؛ ألنه راب.

وأما أن يقول :إن هذا مقابل إجارة األرض فإنه ال يصح ،ألن مقتضى الرهن أن ميكن االستيفاء منه،
وملك الغري ال ميكن استيفاؤه؛ ألنه غري مالك له إال إذا أذن ،ومعىن إذنه القرض أو اهلبة ،وعلى

ذلك فال جمال ألخذ العوض عنها.

االقرتاح الثاين :أن يدخل صاحب األرض شريكاً مع صاحب الشركة مباله ،ويكون العقد عقد شركة

مضاربة ،وهذا جائز ،وترتتب على هذا العقد آاثره من حيث إنه غري مضمون رأس املال والربح ،وإمنا
هو قابل للربح واخلسارة .وهللا املوفق.

()319/9

هل له رهن األرض املشرتكة؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن

التاريخ 1425/6/8هـ
السؤال

لدي أرض تساوي  7مليون رايل ،وحصيت فيها  ،%42وأريد أن آخذ قرضاً بضمان األرض ،علماً
أبنين أستطيع أن أسدد املبلغ حىت ولو خسرته لشركائي؛ ألن وضعي املايل ممتاز .فهل حيق يل أخذ

القرض بدون أخذ إذهنم ،علماً أبننا ال ننوي بيع األرض حالياً؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

تصرف يف مال الغري ،وال
إذا كان القرض يعادل قيمة األرض كلها ،فال جيوز رهن األرض؛ ألن هذا ُّ

التصرف إال مبوافقة الشركاء.
جيوز هذا
ُّ

أما إذا كان القرض يعادل قيمة نصيب األخ السائل من األرض ،أي أنه يرهن نصيبه من األرض ال

أكثر ،ففي ذلك خالف بّي الفقهاء .فاجلمهور يرون جواز رهن املشاع ،واحلنفية يرون املنع .واألظهر
اجلواز؛ ألن ما جاز بيعه جاز رهنه ،فإذا جاز للشريك بيع نصيبه جاز له رهنه .وهللا أعلم.

()320/9

انتفاع املقرض ابلرهن
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرهن

التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

ما حكم رهان البيت؟ مبعين أن شخصاً يعطي بيته لشخص آخر ،وأيخذ منه مبلغاً معيناً من املال
ملدة سنة مثالً ،ضمن عقد بينهما ،وهذا الشخص الذي دفع املال يستفيد من البيت خالل هذه

املدة بنفسه يسكن فيه ويؤجره آلخر ،ومع هناية املدة املعينة بينهما يسرتجع ماله املدفوع ،ويسلم

البيت لصاحبه دون أن يتحمل شيئاً ،وقد استفاد خالل السنة من البيت ،فما احلكم ،هل جيوز أم

ال؟ علماً أن مثل هذه املعاملة تكثر يف بعض الدول .أفتوان مأجورين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وبعد:

()321/9

وبّي أحكامه ،وهو جعل وثيقة مالية بدين،
الرهن عرفته اجلاهلية قبل اإلسالم ،وجاء اإلسالم ونظمه ه

ومعىن هذا هو أن اإلنسان يعطي أخاه احملتاج مبلغاً من املال على سبيل القرض احلسن ،وحىت يضمن

عود املال إليه أيخذ شيئاً مالياً يساوي مبلغ الدين أو يزيد عليه ،حىت إذا مل يستطع املدين أن يُرجع
الدين ألي سبب كان ،فإن الدائن يبيع الرهن ويستويف حقه ،والرهن هذا يبقى على ملك صاحبه ،ال

جيوز ألحد أن يستفيد منه ،سواء املرهتن أو غريه ،لكن لو كان الرهن حيتاج إىل علف ،أو ما شاهبه،

فللمرهتن أن يستفيد بقدر ما ينفق ،وميلك الراهن  -أي الذي أعطى الرهن -التصرف يف منافع
الرهن على وجه ال ضرر فيه على املرهتن ،كسكىن الدار ،وركوب الدابة ،وزراعة األرض؛ ألنه مل
يدخل يف العقد ،وال يضر ابملعقود له ،فبقي على ملكه وتصرفه ،وله أن يستويف ذلك ابإلجارة

واإلعارة .أما املرهتن  -وهو صاحب الدين الذي أعطى الفلوس -فال حق له يف االنتفاع ابلرهن؛
ألن هذا االنتفاع يدخل حتت قول العلماء( :كل قرض جر نفعاً فهو راب)  ،فهو بصريح العبارة أعطاه
الدين وشرط عليه أن يعطيه كل شهر مبلغ كذا -الذي هو قيمة أجرة الدار -مقابل الدين ،وهذا ال

جيوز ،بل ميكن لصاحب الدار أن يؤجر داره املرهونة ملن يشاء وأيخذ األجرة .وهللا أعلم ،وصلى هللا
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()322/9

أخذ األجرة على الكفالة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1422/7/24

السؤال :رجل لديه عمال على كفالته ،وقد اشرتك معهم يف استئجار حمل (إصالح بنشر)  ،وبعد فرتة

عرضوا عليه أن يدفعوا له مبلغاً مقطوعاً كل شهر ،مقابل أن خيرج من الشراكة ،ويصبح احملل هلم

فقط .فهل جيوز له أن يوافق على ذلك العرض ،وأيخذ مبلغاً مقطوعاً كل شهر؟ علماً أنه شارك يف

أتسيس احملل بتوفري بعض املستلزمات.
اجلواب

ال جيوز هذا؛ ألن فيه أخذ أجرة على الكفالة ،والكفالة من عقود اإلحسان واإلرفاق ،ال جيوز أخذ

أجرة عليه ،سواء كان نسبةً من الدخل ،أم مبلغاً معيناً.
كما أن فيه ظلم للعامل ،وشبه مقامرة ابلنسبة له ،وهو نظري زراعة األرض جبزء معّي للمالك مما خيرج
من بعضها.

وينظر (فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء) فتوى رقم ( )5405بتاريخ 1420/3/30هـ وفتوى رقم
( )11617بتاريخ 1408/12/18هـ وهللا أعلم.

()323/9

ضمان رأس املال يف املضاربة!
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1424/11/19هـ

السؤال

ما حكم االستثمار العقاري يف مؤسسة الراجحي للصريفة ،مع ضمان رأس املال دون ضمان الربح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،-وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس املؤسسة اليت تتوىل إدارة االستثمار ،فهذا التعامل حمرم وال جيوز ،وذلك أن
املؤسسة تقبض املال من املستثمر وتضمنه له ،مع التزامها إبدارة املال وإضافة ما قد يتحقق من ربح

إىل رصيد املستثمر حبسب املتفق عليه ،وقبض املال مع ضمانه لصاحبه يف حقيقته قرض ،فإذا انضم

لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح كان من ابب سلف وبيع الذي هنى عنه النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -حسماً ملادة الراب ،كما أنه يدخل يف القرض الذي جر نفعاً حمرماً ،وهو إدارة املال وما قد

ينتجه من ربح ،ويف كال احلالّي تدخل املعاملة يف ابب الراب ،فالواجب جتنب هذه املعاملة ،ونصيحة

املؤسسة املذكورة بتجنبها وااللتزام ابلشرع املطهر - ،وهللا تعاىل أعلم.-

()324/9

زايدة الثمن ألجل الضمان
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1423/7/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

ابتلينا يف هذا البلد مبسألة الضمان يف البضائع اجلديدة ،بعض اإلخوة اشرتوا جواالت ودفعوا مبلغاً
زائداً لضمان اجلواالت واستبداهلا ،هل هذا جائز؟ وإذا كان غري جائز هل جيوز هلم أن يستبدلوا

اجلواالت ألن الشركة لن ترجع هلم املبالغ اليت دفعوها؟ ابرك هللا فيكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إذا كان شرط الضمان عند عقد البيع فيجوز للبائع زايدة الثمن من أجل الضمان ،وقد قرر الفقهاء

أن للشرط قسطاً من الثمن ،وكما جتوز الزايدة يف الثمن عند أتجيل الثمن ،فكذلك جتوز الزايدة يف
الثمن عند تقدمي الضمان أو أي شروط أخرى يف العقد ،لكن جيب أن يكون اشرتاط الضمان عند

عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقالً عنه ،كما أن اشرتاط األجل جيب أن يكون عند
عقد البيع إذا كان له مقابل من الثمن وليس مستقالً عنه ،وأما االستبدال فهو جائز إذا كان برضا
الطرفّي وليس فيه تغرير أو خداع من أحدمها لآلخر ،وهللا أعلم.

()325/9

خدمة ضمان املرتب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1426/01/14هـ
السؤال

أان طبيب مقيم يف بريطانيا وهناك بعض الشركات تقدم ما يسمى خبدمة ضمان املرتب ،وهي كالتايل:
يقوم الطبيب أو املوظف بدفع قسط شهري يتناسب مع مرتبه حبيث لو حصل للموظف أي إعاقة أو

مرض دائم مينعه من مواصلة العمل أو فقد عمله فإن هذه الشركة تقوم بدفع مرتبه شهرًّاي كما لو كان
على رأس العمل .أفتوان يف حكم هذه املسألة؟

اجلواب

خدمة ضمان املرتب شكل من أشكال التأمّي التجاري وهو حرام؛ لوجود اجلهالة والضرر وراب

الفضل أو النسيئة فيه ،وهو نوع من أكل أموال الناس ابلباطل مادام على صيغته احلالية يف كثري من
بلدان العامل اليوم ،وال ميكن أن يقال خدمة ضمان املرتب هذه من التأمّي التعاوين احلالل املبين على

التربع ونفع الغري من الناس ،وإذا كان الدخول يف مثل هذا النوع من التأخري (خدمة ضمان املرتب)

شرعا الدخول فيه ملا ذكر من العلل السابقة .وإن كان الدخول فيه عن طريقة
ًّ
اختياراي فال جيوز ً
اإلجبار وااللتزام فأرجو أن ال يكون على فاعله إمث لدخوله حتت مسمى اإلكراه يف احلديث" :إِ هن ه
اَّللَ
ض َع َع ْن أُ هم ِيت ْ
استُ ْك ِرُهوا َعلَْي ِه" .أخرجه ابن ماجه ( . )2045مث هو من ابب
َو َ
اخلَطَأَ َوالنِّ ْسيَا َن َوَما ْ
الضرورات اليت تبيح احملظورات .وإن عوضته الشركة أبكثر مما دفع فال جيوز له أن أيخذ إال بقدر ما
قطعا .وفق هللا اجلميع ملا
دفعه فقط؛ ألن أخذ ما زاد على ما دفعه من أكل املال بغري حق وهو حرام ً

حيبه ويرضاه .آمّي.

()326/9

كفالة مقرتض الراب

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1423/11/24هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هناك مؤسسة تعىن بشؤون اإلسكان تقدم قروضا ملن يرغب يف استكمال إعمار بيته بفائدة قليلة

 %3وملده تزيد على مخس سنوات من ابب مصاريف املوظفّي ،وقد أفىت بعض العلماء هنا جبواز
ذلك فهل جيوز يل أن أكفل شخصاً يريد أخذ قرض من هذه املؤسسة؟

اجلواب

ال جيوز االقرتاض بفائدة ربوية مهما قلت النسبة ولو وزعت على عشرات السنّي ألن قليل الراب

وكثريه حرام ،وتربير هذه النسبة الربوية على أهنا أتعاب ومصاريف للموظفّي غري صحيح وإمنا ذلك

تزيّي من الشيطان والنفس أمارة ابلسوء وال أعرف فتوى معتربة ألهل العلم كما ذكرت يف سؤالك،

إذ رمبا السؤال أو تعليل اجلواب على غري هذه الصورة املسؤول عنها هنا .وعلى فرض وقوع هذه
الفتوى على هذه الصورة فإنه من اخلري لك أن جتتنب الشبهات فتأخذ ابألحوط فيما خيصك حلديث

النعمان بن بشري "احلالل بّي واحلرام بّي وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى

الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام" البخاري ( ، )52ومسلم

( )1599ويف احلديث الصحيح " الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف النفس وكرهت أن يطلع عليه
الناس" مسلم ( )2553ويف احلديث اآلخر" :استفت قلبك الرب ما اطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك
يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" أمحد ( . )18006وعلى هذا فال جيوز لك أن

تكفل شخصاً يتعامل هبذه املعاملة .وصلى هللا على نبينا حممد.

()327/9

متديد الضمان مببلغ
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1423/9/6هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

عند شراء جهاز كهرابئي على سبيل املثال متنح الشركة ضماانً ملدة سنة ،وميكن مد فرتة الضمان سنة
أخرى مقابل مبلغ يدفع للمحل فهل هذا جائز؟

وهناك خدمة أخرى؛ وهي :دفع مبلغ لتمديد فرتة الضمان ،مقابل اسرتداد القيمة ابلكامل يف حال
تلف اجلهاز ،أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

هذا الضمان يف حقيقته أتمّي على سالمة اجلهاز واستمرار صالحيته فيأخذ حكم التأمّي ،وقد

اختلف العلماء املعاصرون يف حكمه بّي مبيح وحاظر ،ولكل قول وجه من النظر ،فبأي القولّي
أخذت فلكل مستنده ،وهللا أعلم.

()328/9

أخذ األجرة على الكفالة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1423/2/4

السؤال

لدي حمل جتاري للمواد الغذائية ،وقمت بتأجريه للعامل الذي يعمل حتت كفاليت على أن يعطيين
مبلغاً هناية كل شهر ،علماً أن يقوم بتسديد كافة مستلزمات احملل من إجيار وخالفه ،وعلى أن يعيد يل
رأس املال الذي يعود يف األصل يل ،وقد قمت بذلك خوفاً من أن يغشين وأن يسرقين ،وذلك دون
ضغوط مين عليه لقبول ذلك ،ولكن برتاضي الطرفّي ،ويف حالة إذا الحظ أنه سوف خيسر أو يريد

أن يرتك العمل لدي أن إبمكانه أن يعيد يل احملل يف أي وقت ويعيد رأس املال ،هل عملي هذا جائز؟

السالم عليكم.
اجلواب

احلمد هلل  -اي أخي -صنيعك هذا يتضمن حماذير منها:
 01أنه خمالف للنظام ،وهذا ال حيوز.

 02أنه يتضمن أجراً على الكفالة ،فإن العامل إذا كان يتحمل أجرة احملل وقيمة البضاعة فإنه ال

مقابل ملا أتخذه منه شهرايً سوى أنك تكفله ،واألجر على الكفالة ال جيوز.
وما ذكرته من تر ٍ
اض بينكما ال جيعل املمنوع مشروعاً ،فليس كل ممنوع جيوز ابلرتاضي.

ونصيحيت للكفالء أن يتقوا هللا رهبم فال يظلموا مكفوليهم ،وأن يسمعوا ويطيعوا ابملعروف ،وهللا

أعلم.

()329/9

أخذ األجرة على الكفالة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

أان شخص لدي مؤسسة جتاريه تعمل يف جمال الصيانة ،فهل جيوز يل نقل كفالة عمال إيل حبيث اهنم
يدفعون قيمة نقل الكفالة ،ويعملون حلساهبم اخلاص ،ويعطونين يف هناية كل سنه مبلغاً معيناً من املال،

وإذا احتجتهم يف جمال عملي -ومن املؤكد أين احتاجهم إبذن هللا -فإهنم يقومون مبا أنيط هبم مقابل

أجر معّي ،وليس هلم حقوق علي ال راتب شهري ،وال سكن ،وال إعاشة ،وهذا هو طلبهم ،مع العلم
أين سأجعلهم يوقعون على مسري الرواتب يف هناية كل شهر ،حىت ال يطالبوين أبي شيء -وهم غري

مسلمّي ،-هل ذلك جائز شرعاً؟
اجلواب

األصل فيما ذكر يف السؤال اجلواز؛ ألن األصل يف العقود اإلابحة ما مل ختالف هنياً شرعياً كأن يكون

العقد اشتمل على راب ،أو ميسر ،أو غرر ،أو أكل ألموال الناس ابلباطل.
لكن هاهنا أمران إن سلمت منهما ففعك جائز ما دام يرضي اجلميع:

األمر األول :النظر إىل النظام الذي نظمه والة األمر يف هذا الشأن ،فإن كان النظام مينعه فال جيوز؛
ألنه خمالفة لقوله -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم"

[النساء ، ]59 :وقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وامسعوا وأطيعوا ،وإن أتمر عليكم عبد
حبشي" رواه البخاري ( ، )7142فوالة األمر جتب طاعتهم يف املعروف ،أي :ما مل أيمروا مبعصية
فال طاعة حينئذ.

()330/9

األمر الثاين :إن كان استقدام هؤالء العمال إىل اجلزيرة العربية فال جيوز؛ ألهنم غري مسلمّي واستقدام
غري املسلم معصية لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان"
رواه مالك يف املوطأ ( ، )1697وقوله" :أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" رواه البخاري

( ، )3168ومسلم ( )1637من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-فعليك دعوهتم ،فإن
اهتدوا وإال استبدهلم هبم مسلمّي ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()331/9

عقود الصيانة والضمان
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

سبق وأن اطلعت على حبث للتأمّي للدكتور سامي السويلم ،وهناك سؤال حول صورتّي من
املعامالت وهل هي جائزة أم ال؟ وما البديل الشرعي هلا؟

الصورة األوىل :عقود الصيانة ،واليت تكون عند حصول اخللل مع أهنا مبنية على دراسة التكاليف

املتوقعة فيكون الغرر احلاصل يسرياً نوعاً ما.

الصورة الثانية :الضمان الذي يكون مع بعض األجهزة ،والذي يزيد يف سعر البضاعة؛ بل خيتلف

السعر ابختالف مواصفات الضمان واختالف مدته.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

( )1أما ما يتعلق ابلضمان الذي يقدم مع األجهزة ،ويزيد السعر بوجوده أو مبواصفاته؛ فال يظهر ما
مينع منه شرعاً .والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن ،وهذا يشمل الضمان وغريه من الشروط،

والضمان جيوز اعتباره يف الثمن تبعاً للسلعة ،وإن كان ال جيوز املعاوضة عليه استقالالً ،وهو سبب

حترمي التأمّي التجاري.

والضمان نظري األجل :فكما جتوز الزايدة يف مثن السلعة مقابل أتجيل الثمن ،جتوز الزايدة مقابل

الضمان ،وكما ال جتوز املعاوضة على األجل منفرداً ،ألن هذا هو راب النسيئة احملرم ابإلمجاع ،فكذلك
ال جتوز املعاوضة على الضمان منفرداً ،ألنه من الغرر احملرم كذلك .فالضمان جيوز اعتباره يف الثمن

إذا كان اتبعاً لسلعة ،وال جتوز املعاوضة عليه استقالالً.
( )2وبذلك يتبّي حكم عقد الصيانة ،فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة اتبع للعمل الذي تقوم

به ،وهو عمل الصيانة الدورية ،وهذه الصيانة الدورية من شأهنا أن تقلل من احتماالت وقوع اخللل،
ومن مث تقلل من احلاجة للضمان ابتداء ،أما إذا كان عقد الصيانة جمرد ضمان بال عمل يدرأ اخلطر؛
فهو أتمّي جتاري حبت.

()332/9

وقد اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز تضمّي احلارس والسجان ،وهذا يتضمن جواز الضمان إذا
كان اتبعاً لعمل يدرأ اخلطر ،لكن ال دليل فيه على جواز املعاوضة على الضمان استقالالً ،إذ من

املتقرر يف القواعد أنه جيوز تبعاً ما ال جيوز استقالالً .فيجوز بيع الثمر الذي مل يبد صالحه تبعاً ألصله

وال جيوز بيعه استقالالً ،وجيوز بيع اجلنّي يف بطن أمه تبعاً ألمه وال جيوز بيعه استقالالً ،وجيوز بيع مال
العبد تبعاً للعبد ،ولو كان املال من جنس الثمن وال خيضع لشروط الصرف ،يف حّي ال جتوز مبادلة
املالّي استقالالً إال بشروط الصرف ،إىل غري ذلك من األمثلة .وهللا -تعاىل -أعلم.

()333/9

تسديد الضامن ملا ضمن
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1424/4/7هـ

السؤال

أوصاين صديق يل ابلبحث له عن أتشرية ليتمكن من دخول اململكة للبحث عن عمل ،فأخربين
صديق أثق فيه جداً بوجود أتشرية مناسبة بواسطة قريب له مببلغ من املال ،فاستشرت صديقي فوافق

على دفع املبلغ ،ونظراً ملا حيدث يف مثل هذه األمور أعطيت صديقي ابلرايض املبلغ ،وأخربته أبنه
هو الضامن الوحيد يل بعد هللا سبحانه وتعاىل يف رد املبلغ إذا مل حنصل على التأشرية ،وسيتم دفعه

للمبلغ لكونه ضامناً يل ،والضامن غارم ،وعلى ضوء ذلك سلمته املبلغ حسب هذا االتفاق ،وابلفعل
مل يتم احلصول على التأشرية ،وكان من الطبيعي أن أعود على صديقي السرتداد املبلغ حسب اتفاقي
معه ،وكان من الطبيعي أيضاً أن يرجع صديقي على قريبه ،فبعد املشاورات اتفق صديقي مع قريبه

على أن يسدد قريبه له املبلغ ،ولكن على أقساط متباعدة فما رأي فضيلتكم يف اسرتدادي للمبلغ

من صديقي؟ خاصة وهو يرى أنه مل أيخذ شيئاً ،وابلتايل لن يتحمل تسديد املبلغ كامالً ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم  -على من ال نيب بعده:

يف احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :الزعيم غارم" حسنه الرتمذي ()1265
وصححه ابن حبان ( ، )5094والزعيم هو الكفيل ،أي أنه يغرم مقدار املال الذي كفل املدين به،
وإذا كان صديقك قد كفل قريبه ابملبلغ عند عدم حصول التأشرية فيلزمه سداد املبلغ حىت لو مل
يدفع له قريبه شيئاً ،وهللا أعلم.

()334/9

هل عليه ضمان رأس مال الشركة؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/07/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي مكتب يعمل يف جمال بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر ،برأس مال حمدود جداً ،أرابحه تغطي

مصاريف املكتب أحياانً ،وأحياان أخرى تكون ال أبس هبا ،وعرض علي منذ بضعة أشهر أحد اإلخوة

مبلغاً وقدره  50000جنيه مصري مشاركة ال مضاربة ،وكان ذلك ،ومما كان يف العقد أن البيع يكون

عاجالً غري آجل ،ومر شهران أو ثالثة ،ومل يعجب الشريك ابألرابح اليسرية اليت حتققها الشركة،
فأراد فض الشركة ،ويف نفس الوقت تقدمت إيل شركة بطلب توريد بضاعة أبكثر من 30000
جنيه ،وأخرى حبوايل ٍ 8000
ٍ
جنيه ،وقدموا يل الضماانت املطلوبة على أن يكون السداد بعد

االستالم أبسبوع ،فوجدهتا فرصة لبيع البضاعة ،بعد استشارة بعض من يف الشركة ،ومجع رأس مال
الشريك املذكور؛ ألنه كان يسأل عن كيفية رد رأس املال ،ويف عجالة يعين دون أتخري بعيد ،وكان،

وتبّي بعد أن الشركات هذه ومهية تعمل يف جمال النصب واالحتيال ،وقدمت أوراقهم إىل احملامّي
والبحث عنهم جا ٍر ،وأخربت أن مثل هذه احلوادث قلما يتم إرجاع املال منهم ،هذا إذا مت القبض
عليهم أصال ،أو قام أحد ابلبحث عنهم أصالً ،والسؤال :هل أان ملزم بضمان رأس املال هذا؟ مث ما
العمل إن كنت كذلك؟ ،وليس لدي ما أسدده منه ،وال أملك سوى شقة متواضعة أسكن هبا

وأوالدي ،وإن بعتها لن تويف املبلغ املذكور ،ولن أستطيع أن أجد مكاانً آخر ،يعين ليس معي ما
ميكنين من إجياد سكن آخر ،وهللا املستعان- .وجزاكم هللا خرياً -والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()335/9

إذا كان الشريك قد اشرتط أال تباع البضاعة إال نقداً ،وخالف السائل الشرط وابع أبجل مث خسر،
فهو ضامن لنصيب الشريك يف البضاعة؛ ألن هللا تعاىل أمر ابلوفاء ابلعقود ،فمن خالف العقد فهو

ضامن ملا ترتب عليه من أضرار.

وقد ذكر السائل أن العقد نص على أن املعاملة مشاركة وليست مضاربة ،أي أن الشريك يصبح

ابلعقد مالكاً لنسبة مشاعة من موجودات املكتب (واملوجودات تتضمن البضاعة والنقد وسائر

ممتلكات املكتب)  .ويقدر نصيب الشريك حبسب نسبة مسامهته إىل جمموع موجودات املكتب بعد

العقد .فإذا فرض مثالً أن املوجودات قبل دخول الشريك كانت تعادل ثالثّي ألف جنيه ،فهذا يعين
أن حصة الشريك يف املكتب بعد العقد تعادل  . )80000/50000=( %62.5وهذه هي
حصته يف البضاعة اليت خسر املكتب مثنها حسب املثال املذكور.

والواجب على السائل أن جيتهد يف سداد حق الشريك حبسب استطاعته ،شيئاً فشيئاً حبسب ما

يتيسر له .وإذا صدق يف ذلك فإن هللا –تعاىل -سيعينه ويؤدي عنه ،لقوله عليه الصالة والسالم:

"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا" رواه البخاري

( )2387من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه.-

وقد يكون السائل يف هذه احلالة من الغارمّي الذين يستحقون الزكاة لسداد ما لزمهم من الديون
وعجزوا عن سدادها.

كما جيب على الشريك  -إذا كان السائل معسراً  -أن ينظره ويرفق به ،لقوله جل وعال" :وإن كان

ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون" [البقرة . ]280 :وثبت عنه -
صلى هللا عليه وسلم -أنه قال " :من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله هللا يف ظله" رواه مسلم

( )3014عن عبادة بن الصامت-رضي هللا عنه.-

()336/9

وأخرب عليه الصالة والسالم عن رجل ممن كان قبلنا مل يعمل خرياً قط ،وكان يداين الناس ،فإذا رأى

معسراً قال لفتيانه :جتاوزوا عنه لعل هللا أن يتجاوز عنا ،قال صلى هللا عليه وسلم" :فتجاوز هللا عنه"،
رواه البخاري ( ، )2078ومسلم ( )1562من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه.-

وأما بقية رأمسال الشريك فيجب رده ،لكن بعد تصفية البضاعة اليت اشرتيت به ،ويفرز نصيب

الشريك من ذلك مث يسلم له .وأما قبل ذلك فيجب على الشريك االنتظار حلّي البيع والتصفية.
وهللا -تعاىل -أعلم.

()337/9

تلفت البضاعة فمن يضمنها؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1423/4/27

السؤال

أعمل يف شركة تصدير إىل الدول العربية من تركيا ،نعمل على أساس تلبية طلبات الزابئن ،وابتفاق
بيننا وبّي املصنع نعطي سعر البضاعة للمشرتي ،مبعىن آخر :نضيف رحبنا ويعطى السعر للزبون من
قبل املصنع على هذا األساس ،يف إحدى املرات احرتقت البضاعة وهي يف طريقها ألحد الزابئن،

واستدعينا شركة النقل لنعلم ما حدث ومن املسؤول عن احلادث ،قدر أن السبب غري معروف ،وأن
احلادث كان قضاء وقدراً ،املشكلة اآلن هي من جيب أن يدفع اخلسارة؟ وما حكم اإلسالم فيها؟

حنن قدران أن اخلسارة جيب أن تدفعها شركة الشحن ،وهذا ما أجربوا على عمله ،هل رحبنا من هذا

املال حالل أم نقدر كأننا مل نبع شيئاً ،ونعطي الربح للشركة الناقلة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

شركة النقل مبثابة األجري املشرتك ،وقد أفىت كثري من السلف بتضمّي األجري املشرتك ،مبعىن أن يكون

يتبّي أنه مل
مسؤوالً عن تلف البضاعة اليت بيده ،ومنهم من يقول :يكون مسؤوالً عن التلف ما مل ّ

يفرط أو يتعدى ،فاألصل هو الضمان حىت يثبت عدم التفريط ،ومنهم من يقول :يكون مسؤوالً يف
مجيع األحوال (ينظر حبث الدكتور نزيه محاد :مدى صحة تضمّي يد األمانة ابلشرط ،ضمن كتابه:

قضااي فقهية معاصرة ،ص  . )387-378كما أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -بصحة

تضمّي احلارس وحنوه( .االختيارات ،دار ابن اجلوزي ،صـ )195والناقل من هذا الباب.

وبناء على ذلك ميكن -وهللا أعلم -القول بتضمّي شركة النقل ،ومن مث تتحمل خسائر تلف
البضاعة ،خاصة أن الشركة حبسب إفادة السائل مل تُثبت أن احلريق مل يكن بسبب منها ،بل كان غري
معروف ،فيعمل ابألصل وهو الضمان.

()338/9

ويف هذه احلالة فإن شركة النقل تتحمل قيمة املثل ،وقيمة املثل تعادل مثن البضاعة من املصنع دون
ربح املص ّدر ،وعليه ال تتحمل شركة النقل الربح ،بل تقتصر مسؤوليتها على التكلفة .وإذا كانت

الشركة قد دفعت مثن البضاعة مع الربح فينبغي إعادة الربح إليها.
والعلم عند هللا -تعاىل -أوالً وآخراً.

()339/9

أخذ فائدة سنوية على الضمان
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة
التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السؤال كالتايل :أان عميل (زبون)  ،لدى بنك إسالمي ،ويل حساب جار فيه ،وأتعامل مع شركة
إمسنت ،وهذه الشركة تريد مين ضمانة بنكية ابملبلغ املراد التعامل به؛ لكي تسهل يل عملية الشراء،

البنك يريد  %25من قيمة الضمانة البنكية كوديعة ،ويريد أيضاً ضمان ملكية عقار ابلقيمة

املطلوب ضماهنا ،ويريد البنك أيضاً مين  %1.5من قيمة الضمانة سنوايً ،وذلك مقابل فائدة سنوية
على ذلك ،وتسمى عندهم (أجور عمال ،قيمة أوراق ومطبوعات وغريها من رسوم املعامالت) هل

أخذهم  %1.5فائدة سنوية على الضمانة جائز شرعاً؟ جزاكم هللا خرياً .وسدد هللا خطاكم على
طريق اخلري.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فيجوز للبنك اشرتاط أجر سنوي مقابل إصدار خطاب الضمان املصريف ،ولو كان األجر نسبياً (مثل

 % 1.5من قيمة اخلطاب)  ،وذلك بشرط أن يكون مبلغ الضمان مغطى ابلكامل من قبل العميل
طالب اخلطاب سواء كانت التغطية نقدية أو عينية (كالعقار مثالً) ألن الضمان إمنا حيرم أخذ األجر
عليه إذا كان قد يؤول إىل قرض من الضامن للمضمون عنه ،ويف احلال اليت يكون فيها الضمان

مغطى ابلكامل من قبل العميل فإن هذا االحتمال غري وارد ،ألن البنك سيقوم بتسديد املستحقات

على العميل من رصيده املوجود يف البنك ال من مال البنك نفسه.

وحسبما ورد يف السؤال فإن البنك يشرتط على السائل ضمان ملكية عقار بقيمة خطاب الضمان،

فإذا كان األمر كذلك فيجوز دفع األجور السنوية املشار إليها يف السؤال ،على أن يكون االتفاق مع

البنك على أنه يف حال تعثر العميل يف السداد ،فيقوم البنك بتسديد تلك املستحقات من قيمة بيع
العقار .وهللا أعلم.

()340/9

كفالة األيتام
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/2/9هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ :حفظه هللا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هي كفالة األيتام؟ حنن نعمل يف مجعية خريية ،وأخربان املسئول عن قسم األيتام أ ّن أي يتيم ال يلتزم
ابلربانمج الرتبوي سوف تقطع كفالته ،ويستبدل بغريه! والربانمج الرتبوي هو عبارة عن حفظ بعض

سور من القرآن ،ودروس يف العقيدة والفقه واألخالق ،إضافة إىل الرتفيه ،نرجو من فضيلتكم إجابتنا

عن:

 -1ما هي الكفالة املذكورة يف احلديث "أان وكافل اليتيم كهاتّي يف اجلنة" هل هي كفالة املأكل

واملشرب وامللبس؟ أم كفالة الدين والعلم ،أو غري ما ذكر؟ ،مدعماً بكالم أهل العلم.

 -2هل جيوز حرمان اليتيم من الكفالة مع حاجته املاسة هلا بسبب أنه مل يلتزم ابلربانمج الرتبوي؟
نرجو من فضيلتكم التعجيل يف اجلواب؛ ألنه متعلق مبصري كثري من األيتام وفقكم هللا ملا حيب

ويرضى.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن الكفالة املذكورة هي كفالة املأكل واملشرب وامللبس والرتبية احلسنة وتعاليم الدين القومي ،وكما

قال األول:

ليس اليتيم من انتهى أبواه *** من هم احلياة وخلفاه ذليال

إن اليتيم هو الذي يلقى له*** أماً ختلت أو أابً مشغوال

فالرتبية والتعليم مطلب عظيم ،وإال كانت حياة هبيمية ال قيمة هلا.

()341/9

ال جيوز حرمان األتيام مع احلاجة؛ ألن األصل هو بذل الكفاية لليتيم ،وهذا أساس إنشاء اجلمعية،
ووجود الربامج مطلب عظيم والقيام به أمر جلل ،لكن حرمان اليتيم فيه مفسدة أعظم من عدم
امتثاله للربامج التوجيهية ،ومن ذلك أنه لرمبا تعرض للهالك وهي نفس معصومة جيب حفظها ،ودرء

املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،ويقول سبحانه" :وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" [البقرة، ]195:

ويقول صلى هللا عليه وسلم" :ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وال شك أن أحدان ال
حيب إلقاء نفسه يف التهلكة ،فكيف نلقي أببنائنا اليتامى ،مث إن اليتيم إذا تركته اجلمعية لرمبا أصبح

عضواً فاسداً يف اجملتمع ابلسرقة بتارة واالحتيال اترة ،والتعود على التسول اترة أخرى ،فإذا مل

تستطع النهوض ابليتيم فال أقل من احملافظة عليه من مهاوي الردى وأصحاب السوء ،واملصطادين

يف املاء العكر ممن يفسدون وال يصلحون ،أسأل هللا -تعاىل -لإلخوة التوفيق والسداد ،وأن يعينهم
على ما محلوا ،وأوصيهم ابلصرب والتحمل ،وبذل قصارى اجلهد ،واحتساب األجر الذي هو على

قدر النصب" ،والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" [العنكبوت . ]69:وهللا أعلم.

()342/9

الزايدة يف مثن األجهزة ألجل الضمان
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/7/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة وبركاته.

تعرض كثري من شركات األجهزة اإللكرتونية أجهزهتا بسعرين (أو أكثر) سعر بدون ضمان أو كفالة،
 ...وسعر مع الضمان ملدة حمددة ،فما حكم هذه الزايدة؟؟ هل تعترب مثل حكم التأمّي الرحبي؟

أرجو التوضيح مع الدليل .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فهذا الضمان أو الكفالة يراد هبا -هنا -صيانة اآللة املباعة ،سواء ابلعمل واملواد ،أو أبحدمها ،وهذا
من قبيل العقد الذي اجتمع فيه بيع ،وشرط ،وهو جائز على الصحيح من قويل أهل العلم ،لكن

تعّي الصيانة -هنا -تعييناً انفياً للجهالة املؤدية إىل النزاع ،وكذلك البد من تبيّي املواد إذا
البد أن ّ
كانت على الصائن ،كما قرر ذلك جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره احلادي عشر.

هذا فيما إذا كانت املواد (أو قطع الغيار) مما يتلف بسبب العمل العادي ،أو بسبب سوء التشغيل
املعتاد املتوقع ،أما ما يتلف منها بسبب التشغيل غري املعتاد ،أو بسبب الكوارث وحنو ذلك فإن
اشرتاطه ال يصح.

ويدل جلواز العقد املشتمل على بيع وشرط ،ما ثبت يف صحيح البخاري ( )2861ومسلم ()109

عن جابر -رضي هللا عنه" :-أنه كان يسري على مجل له أعيا ،فأراد أن يسيّبه ،قال :فلحقين النيب -
صلى هللا عليه وسلم -فدعا يل ،وضربه ،فسار سرياً مل يسر مثله ،قال :بعنيه أبوقية ،قلت :ال .مث

قال :بعنيه ،فبعته أبوقية ،واشرتطت محالنه إىل أهلي "..احلديث ،وهذا دليل على جواز كل شرط

حيقق منفعة أحد املتعاقدين ما مل خيالف نصاً من كتاب هللا ،أو سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم-

وعلى هذا جيوز شرط الصيانة للمشرتي على البائع إذا كان النفع (املرتتب على الشرط) معلوماً علماً
يدفع الغرر الفاحش عن هذا العقد.

()343/9

أما إذا كان العقد الواقع على اآللة أو السلعة شامالً للصيانة بدون شرط من املشرتي ،فإنه يصح،

وال يضر الغرر احلاصل من الصيانة ،وذلك ألن العقد واقع على اجلهاز أو اآللة ،فهو املقصود

ابألصالة ،والغرر واقع على الصيانة ،وهي تبع ،فال تضر ،وقد قرر الفقهاء أنه يغفر تبعاً ما ال يغفر

استقالالً ،وقد استدلوا هلذه القاعدة أبدلة كثرية منها:

أنه ال جيوز أن تباع الثمرة اليت مل يبد صالحها مفردة ،ملا يف ذلك من الغرر يف املعقود عليه أصالة،
ولكن لو بيعت مع أصلها جاز ،حلديث ابن عمر-رضي هللا عنهما :-أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم-قال" :من ابتاع خنالً بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع الذي ابعها إال أن يشرتط املبتاع" رواه
البخاري ( )2379ومسلم (. )1543

وكذا ال جيوز بيع احلمل دون أمه؛ ملا يف ذلك من الغرر ،أما بيع احلمل مع أمه فإنه جيوز؛ ألنه اتبع
هلا .وكذا ال جيوز بيع اللَب يف الضرع دون الشاة؛ للغرر ،وجيوز بيع الشاة مع لبنها؛ ألنه اتبع هلا،

ونظائر هذا كثرية.

ٍ
بوصف معّي يرفع اجلهالة ،ويدفع
وعلى هذا؛ فهذه الزايدة املالية إذا كانت مقابل عمل مضبوط

الغرر املتوقع ،وهبذا تفارق التأمّي ،السيما أن التأمّي التجاري كثرياً ما يكون تعويضاً عن ضرر ،فهو
مال مبال ،وهذا خبالف الصيانة ،فإهنا تكون على عمل معّي أو على توفري آلة أو جهاز معّي.

وفرق آخر بّي الصيانة املشروطة يف العقد وبّي التأمّي ،وهو أن الصيانة -حينئذ -اتبعة لعقد كالبيع
أو اإلجارة ،أما التأمّي فهو عقد مستقل ،وقد قرر أهل العلم أنه يثبت وجيوز تبعاً ما ال جيوز

استقالالً ،وهللا أعلم.

()344/9

حكم هذا الشرط يف البيع
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

يوجد خمططات أر ٍ
اض عندان ال يوجد عليها صك متلك شرعي ،ويتم البيع والشراء فيها أبوراق من
أصحاب املخطط أو ممن اشرتى منهم ،وهذه األوراق متداولة ومعروفة لدى أصحاب مكاتب العقار
هناك ،ومن ضمن نصوصها أن املكتب يضمن حقك يف تلك األرض إال من الدولة أو صاحب

صك ،فهل جيوز البيع والشراء فيها؟

اجلواب

احلمد وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
هذه عبارة عن ضمان ،على أنه يضمن األرض إال من مطالبة الدولة أو صاحب هذه األرض .فالذي

يظهر عدم جواز شراء هذه األرض؛ ألهنا غري مملوكة للبائع بدليل عدم ثبوت األوراق اليت تثبت
ملكية هذه األرض واملعروفة اآلن ابلصكوك.

ولذا هم يف شروط البيع ذكروا شرطاً خيرجهم عن مطالبة املشرتي بفسح عقد البيع حلّي ثبوت أن

هذه األرض مملوكة لشخص بعينه ،فال ينبغي للسائل اإلقدام على شراء أرض ال يعلم املالك احلقيقي

هلا ،وهذا الشرط شرط ابطل؛ ألنه إذا ثبت أن هذه األرض مملوكة لغري من ابعها فقد تبّي أن البائع
ابع ما ال ميلك والنيب -صلى هللا عليه وسلم" -هنى عن بيع ما ال ميلك" انظر ما رواه أبو داود

( ، )2190والنسائي (. )4612

()345/9

هل يغرم أجري النقل تلف املنقول؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1426/05/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :انقل البضاعة من مكان إىل آخر أبجر ،هل يغرم إذا تلفت البضاعة ،ومل يكن هو

السبب ،كأن يقع حادث ،أو سرقت مثالً .جزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

من استؤجر على نقل البضاعة من مكان إىل آخر فهذا األجري أمّي ،والقاعدة يف األمّي أنه إن تعدهى

أو ف هرط فإنه يضمن ،وإن مل يتعد ومل يفرط فال ضمان عليه ،والتعدي هو فعل ما ال جيوز ،والتفريط

هو ترك ما جيب ،فإن كان ترك شيئاً جيب عليه ،أو فعل شيئاً ال جيوز له من مقتضيات احلفظ والنقل،
فإنه يضمن ،وإال فال ضمان عليه.

()346/9

تلفت بضاعةُ مستأجر يف عمارته ،فهل عليه ضمان؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/05/15هـ

السؤال

أثناء عاصفة يف إحدى الليايل تضررت بضائع تعود ملستأجر يف عمارة أملكها ،وقد سرب السقف

علي مسؤولية شرعية لتعويضه عن الضرر؟
املاء فتضررت بضائع كثرية ،هل ّ

اجلواب

ال يظهر يل أن عليه ضماانً يف ذلك؛ إال إذا كان هذا التسرب نتيجة خلل يف البناء وأنه غري حمكم،

وأن فيه من التقصري واإلمهال ما يضر ابملستأجرين ،وأنه خفي عليهم ذلك حينما استأجروا ،فهذا له

وجه يف الضمان.

أما إن كان أمر البناء حمكماً ،إال أن اآلاثر الطبيعية اليت نتجت عنها هذه اخلسائر وهذه التلفيات

ليس لإلنسان أي أثر فيها ،حبيث مل يكن يف البناء واإلشادة تقصري أو ظلم أو إمهال ،فإذا كان األمر

كذلك فال يظهر يل أن الضمان متجه على هذا املؤجر  -مالك العمارة ،-وال شك أن هذه املسألة

مرجعها إىل القضاء؛ ألن األمور املالية املتعلقة ابلضماانت والتلف ودعوى التقصري واإلمهال ال جيوز
أن تؤخذ من طرف واحد؛ بل ال بد من اجتماع طريف النزاع ،وينبغي أن يكون ذلك لدى القضاء؛

حىت يكون من القاضي متحيص الدعوى واإلجابة عليها ،والبينات املطلوبة من املدعي وإجابة املدعى

عليه على هذه البينات ،إىل آخر ما هو معروف من اإلجراءات القضائية .وهللا أعلم.

()347/9

هل يضمن ما تلف من مال املستأجر؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

السالم عليكم.
أثناء عاصفة يف إحدى الليايل تضررت بضائع تعود ملستأجر يف عمارة أملكها ،وقد سرب السقف

علي مسؤولية شرعية لتعويضه عن الضرر؟ أرجو إرشادي ألنين أحب
املاء فتضررت بضائع كثرية ،هل ّ

خريا.
احلق .وجزاكم هللا ً
اجلواب

ضماان يف ذلك؛ إال إذا كان هذا التسرب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ال يظهر يل أن عليه
ً

نتيجة خلل يف البناء وأنه غري حمكم ،وأن فيه من التقصري واإلمهال ما يضر ابملستأجرين ،وأنه خفي

حمكما إال أن اآلاثر
عليهم ذلك حينما استأجروا ،فهذا له وجه يف الضمان ،أما إن كان أمر البناء ً

الطبيعية اليت نتجت عنها هذه اخلسائر وهذه التلفيات ،ليس لإلنسان أي أثر منها حبيث مل يكن يف

البناء واإلشادة تقصري أو ظلم أو إمهال ،فإذا كان األمر كذلك فال يظهر يل أن الضمان متجه على

هذا املؤجر -مالك العمارة -وال شك أن هذه املسألة مرجعها إىل القضاء؛ ألن األمور املالية املتعلقة
ابلضماانت والتلف ،ودعوى التقصري واإلمهال ال جيوز أن تؤخذ من طرف واحد؛ بل ال بد من

اجتماع طريف النزاع ،وينبغي أن يكون ذلك لدى القضاء حىت يكون من القاضي متحيص الدعوى
واإلجابة عليها ،والبينات املطلوبة من املدعي وإجابة املدعى عليه على هذه البينات ،إىل آخر ما هو
معروف من اإلجراءات القضائية .وهللا أعلم.

()348/9

هل يسقط خيار الرد ابلعيب بضمان التلف؟
اجمليب د .صاحل بن حسن املبعوث
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى وعميد شؤون الطالب ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الضمان والكفالة

التاريخ 1426/11/02هـ
السؤال

شركة تبيع أجهزة حاسب آيل ،وتعطي شهادات ضمان لبعض األجزاء ملدة حمددة .ففي حالة وجود

عيب يف أي جزء من أجزاء اجلهاز ،هل حيق للمشرتي رد اجلهاز بناءً على حق الرد ابلعيب ،رغم أن
الشركة ستقوم إبصالح العيب أو استبدال اجلزء املعيب؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فما ذكره السائل يدخل يف ابب خيار العيب يف الفقه اإلسالمي ،وهو ابب مقيد ابلعيوب اليت يتم

االتفاق على ضماهنا من قبل البائع للمشرتي ،ويف هذه احلالة اليت ذكرها البائع ينبغي معرفة هذه

األجزاء املضمونة من قبل الشركة يف ذلك اجلهاز ،ومدة الضمان ،وبناء عليه إذا وجد عيب يف تلك
األجزاء املضمونة يف املدة احملددة جاز للمشرتي رد اجلهاز لوجود عيب فيه ،والطلب من البائع برد

الثمن أو تسليم جهاز آخر ال عيب فيه ،لكن إن كان الضمان ينص على إصالح العيب أو استبدال
اجلزء املعطوب من اجلهاز فقط ،وقد وقهع املشرتي على هذا فال حتق له املطالبة ابستبدال اجلهاز
كامالً ،وإمنا يطالب حبقه وفق ما جرى يف العقد؛ ألن املؤمنّي على شروطهم .وابهلل التوفيق.

()349/9

هل تصح هذه احلوالة؟
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلوالة

التاريخ 1425/07/05هـ
السؤال

كثري ما نتعامل حبوالة صورهتا كاآليت:

أذهب إىل حمالت الصرف ،وأطلب أن حيول يل إىل ديب ألف دوالر أمريكي ،وابملقابل أدفع هلم ما

علي دين أدفعه الحقاً .ما حكم
يعادهلا من الشلن أي عملة البلد،
ً
وأحياان ينقص مين املبلغ ،ويكون ّ

هذه املعاملة؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
الذي فهمته من السؤال أن السائل يسأل عن حكم حوالة مبلغ بعد صرفه ،ومل يسدد كامل املبلغ.

فأقول :ال بد أوالً من التصارف الصحيح ،وذلك أبن يسلم طالب احلوالة ،وهو السائل هنا ،كامل
املبلغ إىل حمل الصرف ،ويستلم القيمة ابلعملة املطلوبة ،وهي الدوالر األمريكي يف السؤال ،ويقوم

القيد يف احلساب مقام القبض ،مث جتري احلوالة بعد ذلك.
وعليه ،فال بد حّي الصرف من قبض املبلغ كامالً ،وال يصح أن تؤجل جزءاً منه .وهللا أعلم وأحكم.

()350/9

هل هذا الصرف من الراب؟
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلوالة
التاريخ 1425/08/25هـ

السؤال

أان اتجر ،وأشرتي -من عند أحد الصرافّي أحياانً -مبالغ من الدوالر أو اليورو حمولة إىل الصّي

واهلند ،وتكون طريقة البيع كالتايل :نتفق على السعر للدوالر أو اليورو الواحد مقابل العملة الوطنية

( 330أوقية مقابل الدوالر الواحد مثال) أعطيه نصف املبلغ أو أقل منه ،ويقوم هو بتحويل املبلغ
إىل الدولة املطلوبة ،وبعد وصول املبلغ أدفع له الباقي .هل يوجد يف هذه العملية راب؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
ال بد أوالً من التصارف الصحيح ،وذلك أبن يسلم من يريد احلوالة كامل املبلغ إىل حمل الصرف أو

البنك التجاري ،ويستلم القيمة ابلعملة املطلوبة ،وهي الدوالر األمريكي أو اليورو كما يف السؤال .مث

جتري احلوالة بعد ذلك .وقد جعل جممع الفقه اإلسالمي القيد البنكي قبضا .وعليه ،فلو سلم طالب

احلوالة املبلغ ،وقيد البنك ما يقابله ابلعملة املطلوبة (وهي الدوالر أو اليورو)  ،فتعد قبضا ،ويصح
عقد الصرف .مث جتري احلوالة بعد ذلك.

وهللا أعلم وأحكم.

()351/9

شروط صحة اإلحالة
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلوالة

التاريخ 1425/11/14هـ
السؤال

ما شروط صحة اإلحالة ،وهل يسقط احلق عن ذمة احمليل مبجرد اإلحالة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا رضي احملال ابحلوالة فقد برئت ذمة احمليل ما دام أنه أحال على مليء ورضي احملال بذلك ،وال

يسوغ للمحال أن يرجع على احمليل إال إذا تعذر حصول حقه من احملال عليه؛ لسبب ليس من جهة
احملال ،بل من جهة احملال عليه ،قال صلى هللا عليه وسلم" :إِذَا أُتْبِع أَح ُد ُكم علَى ملِ ٍ
يء فَـ ْليَـ ْتـبَ ْع".
َ َ ْ َ َ

أخرجه البخاري ( )2287ومسلم ( . )1564فإذا سلك احملال األسباب الشرعية للحصول على
حقه ،ومل يستطع ،فله الرجوع على احمليل؛ ألن احلق ال يضيع حبال .وهللا أعلم.

()352/9

له دين على نصراين مفلس

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1425/1/26هـ
السؤال

سألين أخ مسلم حديث عهد إبسالم يف بلد غريب-حيث أمارس الدعوة -عن َديْن له عند نصراين

اتما ،عرض عليه النصراين أن يدفع له من بضاعة عنده ،وهذه البضاعة تتألف من
إفالسا ًّ
أفلس ً
مشوع ال تستخدم إال ألغراض دينية مسيحية وأشياء أخرى من هذا القبيل ،فأجبته أبن هذا غري

جائز ،ولكنين وعدته أبن أرسل لكم هذا السؤال ألنين أثق بعلمكم وأمانتكم وحسن دينكم ،فجزاكم
هللا خري اجلزاء وأجزل مثوبتكم.

اجلواب

()353/9

ال تصح املعاوضة على حمرم بعينه كاخلمر وحلم اخلنزير وامليتة والدم وحنو ذلك ،وال يصح ما كان
وسيلة لذلك كآنية ال تستخدم إال يف اخلمر ومثله الشموع اليت ال تستخدم إال ألغراض كنسية .وما
فعلتَه أو قلتَه يف فتواك عن غرميه النصراين فصحيح؛ فجزاك هللا خرياً وفقهنا وإايك يف الدين؛ فمن

شروط املبايعات واملعاوضات عند املسلم أن تكون على حالل لعموم قوله تعاىل" :وأحل هللا البيع"

[البقرة ]275:وقوله" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان[ "..املائدة]2:

هذا كله من حيث األصل مجلة ،أما من حيث التحديد يف سؤالك فيمكن أن تقبلها إذا مل ميكنك

الوصول إىل مالك أو شيء منه إال هبا على أن يقوم النصراين ببيعها بنفسه ،مث أتخذ أنت مثنها ،وهذا
قياس على قبول اجلزية من الكتايب اليهودي أو النصراين أو اجملوسي مما يعتقدون حله بينهم وهو حمرم

عندان ،وهذا مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وعامة السلف؛ بدليل ما ثبت عن اخلليفة الراشد عمر بن

اخلطاب  -رضي هللا عنه -فيما ذكره أبو عبيد يف كتابه األموال ( )62/1وابن القيم اجلوزية يف كتابه

أحكام أهل الذمة ( )357/1أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -بلغه أن انساً أيخذون اجلزية من
اخلنازير ،فقال عمر  -رضي هللا عنه" :-ال أتخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من

علما يف الشرع ويثبتنا عليه آمّي.
الثمن" .وفقنا هللا وإايك إىل ما حيبه ويرضاه ونسأله أن يزيدان ً

()354/9

تصرف الطفل يف ماله
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس
التاريخ 1422/10/16

السؤال

السؤال :يف كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي  -رمحه هللا  -القاعدة السابعة ،ذكر أن الطفل

نعود أطفالنا على التربع يف أوجه
دون سن البلوغ ال حيق له التصرف يف ماله حىت يف الصدقة ،وحنن ّ

اخلري ليتعودوا على بذل الصدقة ،ونعطيهم املال يف العيد واملناسبات ونرتك هلم حرية التصرف يف
ماهلم بدون صرفه يف حمذور شرعي ،فما رأيكم؟.

اجلواب

إذا أعطى األب ابنه قليالً من املال وترك له حرية التصرف فيه فيما ال حمذور فيه ،وشجعه على
التربع ببعضه ملشاريع خريية من ابب تربيته على عدم الشح وحب اخلري فهذا ال شيء فيه.

وإمنا املمنوع لو كان للصيب مال جاءه من إرث وحنوه ووليه غري األب فال جيوز تصرف الصيب يف ماله
يف الصدقة وال غريها قبل سن الرشد.

()355/9

صرف املال لغري املسجلّي ابجلهة اخلريية
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1425/1/5هـ
السؤال

هناك شخص يعمل يف جهة خريية ،وأييت أشخاص للتربع ابملال ليصل إىل الفقراء واحملتاجّي ،فهل

جيوز أن أيخذ من هذا املال ويعطيه ملن هم أشد فقراً وحاجة من املسجلّي ابجلهة اخلريية؟

اجلواب
إذا كان هذا املوظف خموالً ابلتحري ألصحاب احلاجات فله ذلك ،أما إن كان يرى أن غري املسجلّي
أو بعضهم أشد حاجة ،ويرى جتاوزات فواجبه حينئذ اإلرشاد والنصيحة ،أما اإلرشاد فريشد

املسؤولّي عن اجلهة اخلريية إىل شدة حاجة هؤالء احملتاجّي ،ويلفت النظر إليهم ،وميكن أن يسعى
فيحصل هلم من غري أموال اجلهة املذكورة.
عند أهل اخلري واألغنياء ملن يعرفهم من احملتاجّي
ِّ

وأما النصيحة فينصح من يثق هبم يف تلك اجلهة عن تلك التجاوزات بلطف وابملوعظة احلسنة ،وال

يسوغ له أن يتصرف ابجتهاده ،وهو غري مفوض؛ ألن ذلك يؤدي إىل الفوضى واالجتهادات
ووجهات النظر ختتلف ،وهللا أعلم.

()356/9

تنازل املريض عن ماله
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1423/5/17

السؤال

بسم هللا.
توفيت زوجه أيب ،وقبل وفاهتا تنازلت عن إرثها الذي ورثته من أيب لنا ،مع العلم أن هلا إخوة ،وقد

فعلت ذلك؛ ألن إخوهتا مل يكونوا يصلوهنا أو يزوروهنا حىت يف مرضها ،وأهنا هي اليت ربتنا ونعدها هي
وأمي كشخص واحد ،وعاشت معنا منذ مولدان ،واشرتكت يف تربيتنا ،وتقامست املسؤولية مع أمي يف
تربيتنا ،فهل يف تنازهلا هذا إمث عليها أو علينا؟ والسالم عليكم.

اجلواب

إذا كان تنازهلا عن مرياثها يف مرضها الذي خيشى منه املوت ،فإن هذا التنازل يعد غري صحيح ،وما
تنازلت عنه يكون لورثتها شرعاً ،وأنتم لستم من ورثتها ،وإمنا يكون ألقارهبا الذين يرثوهنا إذا مل يكن

هلا أبناء وال بنات فإن إخوهتا يرثوهنا ،وأما إذا كانت تنازلت وهي يف صحتها وليست مريضة مرضاً
خطرياً أو خيشى منه املوت ،فإن تنازهلا حينئذ صحيح ،وهي هتب ماهلا من تشاء ،وكوهنا تتنازل عن
حقها لكم ،وهي يف صحتها تنازل صحيح ال شيء فيه ال عليها وال عليكم.

()357/9

نزع الدولة لبعض األراضي اململوكة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

هل نزع األراضي من املواطنّي من قبل الدولة للمصلحة العامة جائز ،مثل نزع األراضي إلقامة

البيوت السكنية وغريها؟ وهل صحيح أنه اثبت يف السرية أن سيدان عمر  -رضي هللا عنه -نزع؟
وهل يشرتط يف النزع موافقة مالك األرض أو العقار؟

وهل من حق الشخص الذي نزعت منه األرض أن يطلب املناسب لقيمة األرض؛

ألن القيمة اليت تعطيها الدولة أحياانً ملالك العقار أقل بكثري من القيمة الفعلية للعقار؟.
أفتوان مأجورين .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
نزع امللكية ألجل املرافق العامة مثل الطرق وإجراء األهنار وغري ذلك من املرافق اليت هي لعامة

الناس جائز واثبت يف السرية ،وال يشرتط يف هذا موافقة املالك ،لكن جيب أن يعوض مبا يساوي

قيمة ملكه أو يزيد ،وأما نزعها إلقامة مبان لقطاعات خاصة ومصاحل خاصة فال جيوز إال مبوافقة
املالك.

()358/9

تصرف اإلمام يف أموال املسجد
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس
التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حفظه هللا:

هل جيوز إلمام مسجد أن يتصرف يف أموال مجعها مجاعة املسجد إلفطار الصائمّي يف رمضان وما
زاد ينفق على مصاحل املسجد؟ أن يتصرف هبا إبدخاهلا يف بناء بيوت املسجد بغري علم مجاعة
املسجد ،وعندما سئل عنها قال إنه صرفها وسيعيدها ،لكن مىت ال أحد يعلم.
اجلواب

األصل أال يتصرف اإلمام يف هذا الذي خصص من طرف املاحنّي أو الواهبّي أو املتصدقّي إلفطار
الصائم ،األصل أال يتصرف فيه خارج هذا األصل الذي خصصه له الناس ،وإذا فضل عن إفطار

الصائمّي حبيث مل يوجد أحد حيتاج إليه فلهذا اإلمام أن يتصرف فيه إذا كان مفوضاً من اجلماعة يف

صرفه ،أما إذا كان موكالً فقط على إفطار صائم ،وليس مفوضاً من طرفهم فال جيوز له التصرف حبال
من األحوال ،أما إذا كان مفوضاً من طرفهم ومل يبق أحد من أهل هذا املصرف فله أن ينفقه يف

مصاحل املسجد؛ ألن ما كان هلل جاز صرف بعضه يف بعض على خالف بّي العلماء ،والكالم البن

سهل املالكي ،وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً إىل مثل هذا يف األوقاف وأبنه جيوز صرف

بعضها على بعض من جهة املصلحة إذا وجدت مصلحة راجحة ،لكن هبذه الشروط اليت ذكرهتا

ومنها أن يكون مفوضاً من جهة اجلماعة وأال يوجد أحد حيتاج إىل اإلفطار من الصائمّي ،فإذا توفر
الشرطان وكان فعالً يصرفه يف مصاحل املسجد فله ذلك .وهللا أعلم.

()359/9

استخدام مولدات تركتها األمم املتحدة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس
التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان أعمل كمدير لإلدارة يف إحدى املنظمات احمللية احلكومية العاملة يف برانمج إزالة األلغام يف

العراق ,وبعد رحيل األمم املتحدة من العراق ،بقيت مواد وأجهزة كثرية يف املخازن ال تستخدم يف
الوقت احلايل وتعترب فائضاً ،السؤال :هل جيوز استعمال ماكينة لتوليد الطاقة الكهرابئية التابعة إىل

هذه املنظمة احلكومية بغرض توفري الكهرابء للمنزل ،حبيث نقوم بعمليات الصيانة واإلدامة يومياً؟
واجلدير ابلذكر أن كل عامل يف الفرع الرئيسي للمنظمة قد حصل على خط كهرابئي من هذه

املولدات وبشكل رمسي أايم تواجد األمم املتحدة ومتواصل اآلن ,ومن املعلوم أن العراق مير أبزمة
شديدة من انحية توفري الطاقة الكهرابئية .جزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
نعم ،جيوز لك استعمال ماكينة من هذه املاكينات التابعة هلذه املنظمة يف ،سواء كانت هذه املولدات

الكهرابئية من حكومة العراق سابقاً ،أو من املنظمة الدولية ما دامت تعمل يف العراق ،وأنت أحد

موظفيها فيجوز لك ولكل املوظفّي يف الشركة االستفادة من الطاقة الكهرابئية من هذه املولدات ،ما
دامت خمزونة ومعطهلة يف املستودعات والشعب حباجة إليها .وهللا أعلم.

()360/9

هل له احلجر على قريبه؟
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

أريد أن أتعرف على شروط احلجر ،يوجد يل قريب وال يوجد له وريث إال أان ،وهو شخص يريد
حرماين من مجيع أمالكه من مال وأرض ،على الرغم من أنين قد بذلت له كل ممكن ،ولكن قد كرب به
السن وهو عاجز ،فهو أعمى ،وهرم ،وكانت أتتيه حاالت من اجلنون يف شبابه ،وال زالت أتتيه حىت

زمن قريب ،وحالته الصحية متدنية ،ويريد حرماين من إرثه ،فهل حيق يل أن أحجر عليه؟ مع العلم أنه

قد ابع مجيع أرضه ،ومل يبق له إال مبلغ من املال يقدر بـ  150000رايل ،وهو ينفقه بشكل خيايل،

وأان ملزم أبن أعتين وأرعاه شرعاً وعرفاً ،فهل حيق يل -بناءً على هذا -احلجر عليه؟ أفيدوين ،جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ال جيوز لك أبي حال احلجر عليه ،السيما أنك لست من أصحاب الفروض ،بل أنت عاصب ،وما

دام ينفقه على نفسه فهذا حالله ،وهو أحق به ،وأنت يف فعلك حمسن ،فاحذر أن تسيء إليه

ابحلجر عليه ،ولكن لو اجتهدت يف مالطفته وبعث من يؤثر عليه ،واستطعت اقتطاع جزء من املال؛
من أجل مصلحته ال مصلحتك أنت ،وهللا مطلع على النيات ،فهنا ال حرج عليك ،لكن ال يكون

ابحلجر عليه ،واحلجر ال يكون إال على السفيه املبذر ألمواله يف احلرام ،أو اجملنون الذي ال حيسن
التصرف ،وعلى كل حال فال تتصرف إال حتت نظر القاضي .وهللا يتوىل السرائر.

()361/9

احلجر على الشيخ اهلرم

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/احلجر واإلفالس

التاريخ 1425/10/11هـ
السؤال

ما هي شروط احلجر على العجوز الذي بلغ عمره املائة وهو أعمى ،وحالته الصحية مرتدية ،وينفق

املال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
احلجر على الكبري ليس له شيء معّي ،وال جيوز احلجر عليه إال إذا ثبت أن يف عقله خلالً ،أما إذا

كان عقله معه ويتصرف تصرف العقالء فليس ألحد كائن من كان أن حيجر عليه إال يف حالة واحدة،
وهي ما إذا كان له غرماء يطلبونه ورفض السداد هلم ،وخافوا من تبذير أمواله ،فهنا يطلبون من

القاضي أن حيجر عليه ،ويتوىل القاضي ذلك ويسدد لغرمائه حسب ديوهنم.

أما كون اإلنسان مريضاً فله أن يتصرف مباله ،لكن عطيته يف مرض موته املخوف أتخذ أحكام

الوصية من حيث الثبوت ،ومن حيث عدم جتاوزها الثلث وعدم الوصية لوارث ،قال صلى هللا عليه

وسلم" :الثلث والثلث كثري" ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال وصية لوارث" .وهللا أعلم.

()362/9

التصرف يف غلة العقارات
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال

صاحب مكتب عقار يقوم خبلط أموال عمالئه (غلة العقارات) أبمواله اخلاصة يف حساب موحد يف

البنك ،ويقوم أحياانً بسحب مبلغ من احلساب زائد عن أمواله اخلاصة ،وذلك إما ملصروفاته

الشخصية أو الستثمارها حلسابه اخلاص ،ومىت طلب العميل أمواله دفعها إليه مباشرة من احلساب

املوحد ،والسؤال :ما حكم استعماله ألموال عمالئه دون أخذ اإلذن منهم؟ نرجو التفصيل يف املسألة
قدر اإلمكان.

اجلواب

مجيع األموال اليت يف حساب صاحب هذا املكتب تعد أمواالً لهُ هو ،وتصرفه فيها صحيح ،وأموال

عمالئه دين يف ذمته جيب عليه سدادها ألصحاهبا ،وعّي أمواله اليت يف البنك ال تصري أمواالً لعمالئه
حىت يستلموها ،وقبل ذلك هي أمواله له زايدهتا وعليه نقصها ،ولو تلفت مل يذهب حق العمالء بل

يبقى ديناً يف ذمته ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.

()363/9

أوكل على عملي مبقابل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

أان موظف ،ويف العمل يسمح لنا ابلتوكيل عن العمل الذي يلحقنا ،ولكن أحد املسؤولّي إذا أراد

أحدان أن يوكل شخصاً ليقوم بعمله يقول له :أعطنا مبلغ ألف رايل ،ونضع عنك وكيالً ،ويف احلقيقة

هو ال يضع وكيالً ،وإمنا يسقط العمل عن هذا الشخص ،فما حكم إعطاء املسؤول هذا املبلغ ،علماً
أن هذا املسؤول ما هو إال مسسار لرئيسنا يف العمل؟

اجلواب

ال جيوز إعطاء هذا املسؤول أي مبلغ ،كما ال جيوز هلذا املسؤول الذي هو الرئيس أن يسمح ألي
موظف ابلتوكيل عن العمل ال مبقابل وال بدون مقابل ،وعلى املوظفّي أن يقوموا بعملهم املنوط هبم،

وال جيوز هلم توكيل غريهم للقيام بعملهم ،ورئيسكم ال ميلك هذا التصرف ،وإمنا الذي ميلكه رئيس
الدولة األعلى ،وال شك أنه ال يرضى مبا ذكر ابلسؤال ،فعلى اجلميع تقوى هللا ومراقبته وأتدية

أعماهلم أبنفسهم حسب ما هو مطلوب منهم ،وهللا أعلم.

()364/9

استثمار الوكيل ألموال الورثة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1423/6/26

السؤال

أان الوكيل الشرعي إلخويت على أمواهلم العائدة من اإلرث ،هل حيق يل استثمار هذه األموال يف
مشروع كشراء أرض مثالً هلم؟

اجلواب

صر من األيتام وحنوهم ،عليه أن جيتهد يف حفظ أمواهلم ،وعدم التفريط فيها أو التعدي
نعم ويل الق ه
عليهاِ ،
وم ْن حفظها السعي يف تنميتها لكن ابلطرق املأمونة اليت ال خطر فيها ،والذي يظهر أن
استثمارها بشراء أراض هلا مستقبل من أحسن طرق التجارة لتنمية املال ،وإذا فعل الويل ذلك حمتسباً

كان له أجر إحسانه ،وهللا -تعاىل -ال يضيع أجر من أحسن عمال ،وقال -سبحانه" :-وال تقربوا
مال اليتيم إال ابليت هي أحسن" [األنعام[ ]152:اإلسراء. ]34:
فيجب على ويل اليتيم أال يتصرف يف مال موليه إال مبا فيه اخلرية له ،واألنفع له ،وهللا أعلم.

()365/9

بيع بضاعة الدعاية

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/6/1هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنن شركة استرياد مواد غذائية من اخلارج ,ترسل لنا الشركة املصدرة بعض النماذج للدعاية ،وأحياانً
تكون كثريًة تصلح للبيع ،وكثرياً ما تتحمل شركتنا مصاريف غري متوقعة ،وغري حمسوبة من ضمن

التكلفة ،فهل جيوز لنا أن نبيع هذه النماذج اليت هي أصالً مرسلة لنا؛ لتوزيعها على الزابئن من أجل

ترويج البضاعة؛ وذلك لتغطية وتعويض املصاريف غري املتوقعة اليت حتملتها شركتنا؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أنتم وكالء مؤمتنون على ما وكلتم به ،والوكيل يف ُعرف الشارع مؤمتن ،جيب عليه أداء األمانة على

الوجه الذي مت توكيله فيه ،وعليه فإذا مت توكيلكم من شركة أو شخص بتوزيع بضاعة أو طعام  -مثالً
 وجب عليكم أن تقوموا بذلك؛ فبيعكم هلذا واستيالؤكم على هذا املال هو يف احلقيقة خيانةلألمانة من جهة ،واستيالء على أموال الناس املستهلكّي بغري حق.

()366/9

هل هلا أن توكل زوج خالتها لعقد نكاحها؟
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/12/27هـ
السؤال

أان فتاة ،أبلغ من العمر  25عاماً ،والدي متوىف منذ  15عاماً ،ولسنا على عالقة جيدة مع أعمامي

بسبب مشاكل يف املرياث ،وال نتكلم معهم منذ أن تويف والدي ،وبدأ زوج خاليت برعاييت معنوايً
ومادايً ،وأان على وشك الزواج ،وأريد أن أوكله هو؛ ألنه مبثابة أيب ,يوجد يل خال لكنه بعيد عنا منذ
زواجه ،فهل جيوز أن أوكل زوج خاليت بدل من عمي أو خايل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا كانت وكالتك لزوج خالتك تتعلق بقضاء حوائجك املادية املالية من البيع والشراء وحتصيل
نصيبك من تركة والدك والقبض والتسليم واإلقرار ،وإقامة الدعوى والرد عليها ،والصلح ،واإلجازة،
ومراجعة الدوائر احلكومية وحنو ذلك ،فال أبس به ،فلك توكيله أو غريه فيما سبق وحنوه.

أما إن كان قصدك ابلتوكيل أن يتوىل عقد نكاحك على زوجك فال يصح ذلك إن مل يكن وصياً من

أبيك ،فإن زوج خالتك رجل أجنيب عنك ،فليس له والية على املرأة يف النكاح ،وكذلك خالك أخو
أمك ،فهو من ذوي األرحام ،فإن الذي يتوىل عقد نكاح املرأة عصبتها األقرب فاألقرب ،وأول

األولياء أبو املرأة مث وصيه مث جدها ألب وإن عال ،مث ابنها ،مث بنوه وإن نزلوا ،مث أخوها الشقيق ،مث

أخوها ألب ،مث ابن أخيها الشقيق ،مث ابن أخيها ألب ،مث عمها الشقيق ،مث عمها ألب ،مث ابن العم

الشقيق ،مث ابن العم ألب ،مث األقرب عصبته نسباً كما يف اإلرث إخل  ...إال إن كان الويل األقرب

عاضالً أو مل يكن أهالً للوالية لسفه أو جنون أو صغر ،أو الختالف الدين أو غاب غيبة مقطعة ال
تقطع إال بكلفة ومشقة زوج الويل األبعد.

()367/9
فإن وّكِل الويل القريب رجالً آخر سواء كان قريباً كاخلال وابنه مثالً أو مل يكن من ذوي القرابة يف
تويل نكاح موليته صحت وكالته يف ذلك وجاز له تويل النكاح ابإلجياب وكالة عن الويل .وهللا -

تعاىل -أعلم.

()368/9

صرف التربعات يف غري ما وجهت له
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة
التاريخ 1425/1/18هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل جيوز لألمري أو ملدير مركز إسالمي أو مدير هيئة إغاثة خريية صرف مال أو جزء من هذا املال

الذي مجع جلهة معينة مسماة عند مجع التربعات جلهة أخرى يرى هو املصلحة يف ذلك ,وبدون

إعالن عن هذا التصرف ليعلم به املتربعون ولو من ابب العلم فقط ال السؤال واالستئذان؟ أم أنه
جيب أن يستأذهنم يف ذلك؟ وما احلكم إذا تعذر االستئذان النصراف املتربعّي وعدم معرفة من تربع

وبكم تربع ،فهل جيوز لألمري أو املسؤول التصرف يف املال يف غري وجهته األصلية حسب تقديره

للمصلحة األكثر إحلاحاً وحاجة؟ وما احلكم إذا تعذر إيصال هذا املال إىل اجلهة اليت مجع هلا وتعذر
إعادته إىل املتربعّي وإذا تعذر استئذاهنم فيه؟.

اجلواب
املال الذي مجع يف هيئة إغاثة أو مركز إسالمي أو غريه ال خيلو من ثالثة أحوال:

األول :أن يكون زكاة مال فيصرف يف مصارف الزكاة الثمانية املذكورة يف سورة التوبة ال جيوز صرفه

يف غريها مطلقاً.
فوض القائمّي على اجلهة اخلريية يف
الثاين :أن يكون صدقة انفلة ومل يعّي املتصدق هلا مصرفاً بل ه
ذلك ليجعلوها يف موضع احلاجة فلهم حينئذ أن جيعلوها حيث رأوا املصلحة حبسب اجتهادهم.

()369/9

الثالث :أن يكون صدقة انفلة ويعّي املتصدق أو املتربع جهة الصرف فيجب أن يصرف يف اجلهة
اليت عينها املتربع ،فإن تعذر ذلك الكتفاء تلك اجلهة أو عدمها فريجع إىل املتربع ألخذ إذنه أو

توجيهه ،فإن تع ّذر ذلك فاألوىل أن تصرف يف جهة هي أقرب إىل اجلهة اليت عينها املتربع وإذا مل

يتيسر ذلك فأرى أنه ال حرج إن شاء هللا بعد اجتهاد املسؤول يف حماولة مراجعة املتربع والصرف يف
اجلهة اليت عينها ،ال حرج يف صرف املال حيث تكون احلاجة وكثرة الثواب للمتصدق ،لقوله تعاىل:

"فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ]16 :مع النصح للمتصدق بطلب اجلهة اليت يظن أهنا أكثر ثواابً
ال ابهلوى والتشهي .وهللا املوفق.

()370/9

التوكيل والزايدة يف السعر

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1424/7/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أجيد التعامل مع الكمبيوتر ،ولذلك يطلب مين بعض األشخاص شراء أجهزة هلم وأطلب منهم مثالً
( )2500وأشرتيه بـ ( )2000أي أكسب مخسمائة رايل يف اجلهاز ،وأان أقول هلم يف البداية سعره
كذا وهم موافقون على ذلك وليست بيننا شروط ،فما احلكم يف ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً عن

اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذا العمل ال جيوز إال إذا كنت نصبت نفسك لبيع الكمبيوترات والناس يعرفون أنك أتخذ زايدة،

أما كوهنم يوكلونك على أن تشرتي هلم مث أتخذ زايدة دون أن ختربهم فهذا ال جيوز ،فالوكيل ال جيوز
له أن أيخذ شيئاً إال إبذن املوّكِل ،فالبد أن ختربهم وأن تعلمهم أنك أتخذ عمولة على عملك

وأتعابك.

()371/9

عمولة الوكيل بّي البائع واملشرتي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال :لدي مكتب يف إحدى دول الشرق وظيفته كوكيل بّي البائع واملشرتي ،أييت املشرتي من أي
دولة ،فأساعده على الشراء والشحن ،ومقابل هذا عمولة متفق عليها ،هل هذه العمولة حالل أم

حرام؟ لو أخذت من املصنع عمولة بعد كتابة العقد وموافقة املشرتي عليه ،لكن هذه العمولة بدون
علم املشرتي؟  -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ما أتخذه من عمولة هذه أجرة مسسرة وداللة ،وهذه األجرة جائزة يف األصل؛ لقوله هللا  -عز وجل-

" :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1:وأيضاً قول هللا  -عز وجل" :-وأحل هللا البيع

وحرم الراب" [البقرة ، ]275:وأيضاً قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-املسلمون على شروطهم"
رواه الرتمذي ( )1352وأبو داود ( )3594وغريمها من حديث عمرو بن عوف املرين  -رضي هللا

عنه  -إال إذا تضمن ذلك حمذوراً شرعياً ،كمخالفة نظام يضربه أهل البلد ،أو نظام يكون عليه

املتعاقدان البائع واملشرتي....إخل ،املهم إن كان هناك خمالفة ملا تعارف عليه املتعاقدان ،أو اتفق عليه

املتعاقدان ،أو ما تُعورف عليه يف ذلك البلد ،وأنه ليس له أن أيخذ عمولة من املصنع إذا أخذ ُعمولة
من املشرتي ،وهكذا ،فإنه ال جيوز ،أما إذا مل يكن شيء من ذلك فاألصل يف ذلك اإلابحة.

()372/9

التوكيل واحملاماة

اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

مىت جيوز للمحامي التوكيل عن املتهم ،ومىت ال جيوز له ذلك؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األصل يف مهنة احملاماة اجلواز؛ ألهنا من قبيل الوكالة اجملمع على جوازها ,لكن بشرط أن ال تتضمن
ظلما :إما إبقرار غري شرع هللا ،أو بتربئة من يعلم جرمه أو يغلب على ظنه ذلك ،أو أبخذ حق مظلوم

بنوع من التحايل أو استخدام األلفاظ واألساليب املومهة أمام القاضي ،فمن احملامّي من يعلم أن

موكله ظامل ،لكن يريد االنتصار له على خصمه؛ طمعا يف املال أو حمبة لالنتصار ،ورمبا غلب ابحلجة
وقضى له القاضي على حنو ما ظهر له ،فال يظن أحد أن حكم القاضي حيل احلرام أو حيرم احلالل؛

ألن القاضي ليس له إال الظاهر مبا يسمع من اخلصمّي ،وأما الباطن فهو إىل هللا ،هو الذي حيكم به
يوم تبلى السرائر ,قال صلى هللا عليه وآله وسلم" :إمنا أان بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن

يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له بنحو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال أيخذه

فإمنا أقطع له قطعة من النار" البخاري ( ، )2680ومسلم ( . )1713وهللا أعلم.
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بيع شيكات السداد
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

تطالب اجلوازات مراجعيها بسداد قيمة اإلقامات وجوازات السفر لدى موظف البنك املنتدب لديها،
وال يقبل السداد يف غري مقر اجلوازات ،مما سبب ازدحاما ،وطابوراً طويالً قد تطول مدة االنتظار إىل

ما يقارب الساعة ،فاستغل ذلك بعض كتاب املعاريض ،فيطلبون من املراجع دفع  630رايالً قيمة

شيك السداد ،مع العلم أن قيمته لدى البنك ،600وقد قال بعض املراجعّي أبنه من قبيل بيع نقد
بنقد .فهل هو كذلك؟ وما حكم تلك الزايدة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ليس على هذا املبلغ زكاة؛ ألن املال املشرتك ليس فيه زكاة إال إذا كان من هبيمة األنعام بشروط
خاصة ،أو كان شركة ويعلم كل شر ٍ
يك قدر ماله ،أما يف هذه احلال فنصيب كل شريك جمهول ،مث

أيضا مجع هذا املال من ابب الصدقة والتعاون على الرب والتقوى ،فال زكاة فيه فيما يظهر يل .وهللا
ً
أعلم.
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هل هذه السمسرة جائزة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة
التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

هناك كمية حديد لدى شخص ،ولديه وكيل ،وأان أتعامل مع الوكيل ،حيث أتيت مبش ٍرت هلذا احلديد،
ومثن احلديد مخسون مليون رايل ،فالوكيل طلب شيكاً لصاحب احلديد بـ  25مليون رايل ،وله عشرة

ماليّي ،وللسعاة الذين عددهم يرتاوح بّي  15إىل عشرين شخصاً  15مليوانً ،وأان أعترب واحداً من

هؤالء السعاة ،فهل أخذي مثن سعيي يف هذا األمر جائز ،أم علي إمث؟ أم اإلمث كله يقع على الوكيل؟

وللمعلومية ال أستطيع التعامل مباشرة مع صاحب احلديد ،بل ميكنين التعامل مع الوكيل فقط.
أفتوان؛ مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
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فوض وكيله أبن يبيع احلديد مببلغ حمدد ،وما زاد فهو له فباعه الوكيل
إذا كان صاحب احلديد قد ه

فالزايدة للوكيل جائزة حسب الشرط بينهما؛ حلديث" :املسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً
أو حرم حالالً" رواه الرتمذي ( ، )1352وابن ماجة ( )2353من حديث عمرو بن عوف املزين -
رضي هللا عنه ،-وإذا جاز للوكيل جاز للسماسرة الذين جلبوا له املشرتي ،أما إذا كان املالك

للحديد مل يعط لوكيله ما زاد عن السعر الذي حدده له فباعه الوكيل أبكثر مما حدده له فال جيوز له
حينئذ أخذ هذه الزايدة ،وإذا مل جتز للوكيل فال جتوز للسماسرة من ابب أوىل؛ لتواطؤهم مع الوكيل

على شرط أحل حراماً ،وهو أكل مال الغري (املالك) ابلباطل ،وما بين على الباطل فهو ابطل ،وهللا
يقول" :وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتُدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس ابإلمث

حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به"
وأنتم تعلمون" [البقرة ، ]188 :ويف احلديث" :ال يربو ٌ
رواه الرتمذي ( ، )614وغريه من حديث كعب بن عجرة-رضي هللا عنه ،-فال جيوز لك أخذ مبلغ

مليون رايل لعملك مسساراً للوكيل؛ ألنه إعانة على اإلمث والعدوان؛ وهللا يقول" :وتعاونوا على الرب

والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب" [املائدة ، ]2 :والرسول -

صلى هللا عليه وسلم -يقول" :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي ( ، )2518والنسائي

( )5711من حديث احلسن بن علي-رضي هللا عنهما ،-وقال صلى هللا عليه وسلم" :واإلمث ما

حاك يف صدرك ،وكرهت أن يطلع عليه الناس" رواه مسلم ( )2553من حديث النواس بن مسعان-
رضي هللا عنه ،-وال أظن األمر عندك إال كذلك .وهللا أعلم.
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وكالة اللجان اخلريية على الصدقات
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوكالة

التاريخ 1425/10/17هـ

السؤال

فضيلة الشيخ هاين اجلبري -حفظه هللا تعاىل:
هل اللجان اخلريية وكيلة عن صارفها (املزكي واملتصدق) ؟ أم وكيلة عن مستحقها؟ وحمل اإلشكال

يف اآليت:

-1مىت تربأ ذمة املزكي؟ هل بوقت دفعها هلم أم بوقت صرفها ملستحقها؟

 -2وهل جيوز وضع جدول زمين لصرفها ملستحقيها خالل العام ،لكل شهر عدد معّي؟
 -3وهل جيوز استثمار أموال الصدقات والزكوات؟
 -4وهل جيوز قبض زكاة الفطر يف وقت ال يسع صرفها فيه؟ كقبيل تكبرية اإلحرام يف صالة العيد؟
 -5وهل يفرق يف ذلك بّي اللجان املرخصة من قبل (احلكومة)  ،وغري املرخصة؟ وهل هي وكيلة

عنها يف القبض ،كجباة للزكاة لإلمام؟ وهل يستحق العاملون فيها من مصرف (والعاملّي عليها) ؟

أفتوان ابرك هللا فيكم ويف علمكم ونفع بكم اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاللجان واملؤسسات اخلريية مبثابة الوكيل عن املتربع واملزكي ،وال تكون وكيلة عن املستحقّي ممن

تبذل هلم التربعات إال إذا وكلوها ،وهذا ظاهر؛ إذ إعطاء املتربع املال هلم توكيل هلم يف صرفه ،وأما

الفقراء واملستحقون فلم يوكلوها ،ولذا تقوم بعض اهليئات أبخذ توكيل شفهي أو كتايب من املستحقّي

املسجلّي لديها لتتمكن من قبض زكاة الفطر إىل انتهاء وقتها.

 -1وأما سؤالك عن براءة ذمة املزكي فهي حاصلة مبجرد بذله لزكاته إىل وكيل ثقة عارف مبا جيب
عليه حنو الزكاة.
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 -2ووضع جدول زمين لصرف الزكاة على املستحقّي خالل العام األصل فيه عدم اجلواز بل تبذل
عاما كامالً ،إال إذا كان مستحق الزكاة ال
الزكاة ما دام املستحق
ً
موجودا ويعطى الواحد ما يكفيه ً
حيسن التصرف يف املال أو يبذله يف احلرام ،فال حرج يف تقسيط الزكاة عليه أو إعطاؤه إايها على

شكل أعيان حيتاجها ،أو كانت املؤسسة ال تتمكن من صرف املبالغ دفعة واحدة لكثرة املستحقّي،
فرتتب حضورهم لديها ،مع استشعار أن يكون التصرف ملصلحة ،ال ألجل إظهار نشاط املؤسسة،
فبكثرة من حيضر هلا من احملتاجّي وهللا املستعان.

 -3استثمار أموال الزكاة ال جيوز ،بل الواجب صرفها مباشرة يف مستحقيها ،فإن مل جتد املؤسسة أو
اهليئة مستحقّي للزكاة فإنه ال جيوز هلا أن تستقبل الزكاة من املتربعّي .وأما أموال الصدقات

والتربعات العامة فال حرج يف استثمارها؛ ملا فيه مصلحة وزايدة نفع ،وقد أخرج البيهقي يف سننه
( ، )114/4عن قيس بن أيب حازم ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى يف إبل الصدقة انقة كوماء
(أي ضخمة) فسأل عنها ،فقال املص ِّدق :إين ارجتعتها إببل .فسكت ،ومعىن ارجتاعها أن يشرتيها

بثمن حصل عليه من بيع مثلها ،فهنا تصرف املص ِّدق وهو عامل الصدقة مبا فيه املصلحة والنفع؛ إذ
الواحدة أسهل يف النقل ،ومل ينكر عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهذا يدل على أصل جواز

التصرف يف املال مبا فيه مصلحة .وليس احلال كذلك يف الزكاة؛ ألنه ال جيوز أتخريها إن دفعت

جائرا ،قال أبو
للمؤسسات اخلريية ،أما لو أعطاها اإلنسان لويل األمر فقد برئت ذمته ولو كان ً

وجابرا وأاب سعيد وأاب هريرة ،رضي هللا عنهم ،فقلت:
صاحل :سألت سعد بن أيب وقاص وابن عمر ً

هذا السلطان يصنع ما ترون ،أفأدفع إليه زكايت؟ فقالوا كلهم -رضي هللا عنهم :نعم .وروي ذلك عن

غريهم .انظر املصنف لعبد الرزاق ( ، )48/4والبن أيب شيبة (. )223/3
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 -4وال جيوز قبض زكاة الفطر يف وقت ال يكفي قابضها من صرفها إال إذا كان وكيالً عن مستحقها.
ترخيصا أو فرد يستقبل
 -5والفرق يف مجيع ذلك بّي جلنة مرخصة من ويل األمر أو جلنة ال حتمل
ً

الزكاة إال إذا وضع ويل األمر عماالً جيمعون الزكاة ،فهؤالء تدفع هلم الزكاة مطل ًقا ولو غري عدول؛
ألن اإلمام انئب عن املستحقّي ،والعامل الذي يستحق من مصرف العاملّي على الزكاة هو الذي

يعينه ويل األمر جلمع الزكاة ،وأما اللجان اخلريية فليست من هذا الصنف ،وال جيوز هلا أن تبذل شيئًا
من الزكاة ألفرادها إال إذا كانوا مستحقّي هلا .وهللا تعاىل أعلم.
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حكم الصندوق االستثماري التعاوين املغلق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1422/8/10

السؤال

حنن جمموعة من األشخاص مشرتكون يف صندوق تعاوين استثماري مغلق (أي ال حيق لغريان االستفادة
من الصندوق إال عن طريق أحد األعضاء املشاركّي يف الصندوق) وكل منا مشارك بسهم أو أكثر،

ويدار الصندوق عن طريق هيئة إدارية هلا  %10من األرابح ،وكذلك فإن كل عضو أييت بعملية
جتارية فإن له  %3من أرابح هذه العملية ،والصندوق غري ملزم إبمتام أي عملية جتارية ألي عضو

ويكون القرار بيد اهليئة اإلدارية .ونقوم بشراء وبيع العقارات والسيارات واألاثث نقداً وابلتقسيط،

حبيث يقوم من يرغب يف شراء أي سلعة بتعيّي السلعة فيشرتيها الصندوق عن طريق أحد أعضائه مث

يعرضها على الراغب يف الشراء فإن كانت رغبة الشراء ما زالت قائمة لديه حدد للسلعة سعراً ويتفق
الصندوق مع املشرتي على طريقة الدفع ،ولنا عدد من األسئلة نرجو من فضيلتكم اإلجابة عليها

جزاكم هللا خرياً.
س .1ما حكم إقامة مثل هذا النوع من الصناديق من الناحية الشرعية؟
س .2هل حيق ألي عضو راغب يف شراء سلعة أن أيخذ نسبة  %3اليت وضعها الصندوق لكل من

أتى بعملية جتارية للصندوق؟

س .3هل جيوز للصندوق أن يشرتي السلعة ابسم العضو الراغب يف شرائها أصالً بصفته ممثالً
للصندوق ومن مث يبيعها الصندوق عليه ابلتقسيط؟

س .4إذا اشرتى الصندوق سلعة ميكن نقلها كالسيارات واألاثث ،هل جيوز له بيعها قبل أن خيرجها
من عند البائع األول ابلرغم من أنه قد دفع قيمتها وأكمل مجيع إجراءات البيع القانونية؟
اجلواب

جواب السؤال األول :الذي يظهر هو جواز هذا النوع من االستثمار  -ابلصورة هذه  ،-وهو يف

حقيقته شركةٌ ،وإ ْن مسّي صندوقاً استثمارايً تعاونياً.
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جواب السؤال الثاين :نعم ،حيق ألي عضو يرغب يف شراء سلعة من الشركة نفسها أن أيخذ هذه

النسبة لتحقق الشرط (املتفق عليه) فيه.

جواب السؤال الثالث :نعم ،جيوز للصندوق ذلك؛ ألن ذلك العضو (الذي ُسجلت السلعة ابمسه)

إمنا هو وكيل عن الصندوق يف الشراء ،وتسجيل السلعة ابسم هذا العضو ال يعين انفراده مبلكيتها،

وإمنا هي إجراءات نظامية إلثبات امللكية ومحاية احلقوق.
وعليه فيجوز للصندوق أن يبيعها عليه ابلتقسيط بعد متلُّكه وقبضه.

جواب الرابع :إذا اشرتى الصندوق سلعةً مما يُنقل  -كالسيارات ،واألاثث  -فال جيوز له أن يبيعها

وقبض هذه املنقوالت يكون بنقلها.
ضها ،وإ ْن متّ البيع واستوىف البائع الثمن،
حىت يقب َ
ُ

والدليل على حترمي بيع السلعة قبل قبضها حديث ابن عباس  -رضى هللا عنه  -أن النيب  rقال:

(من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يقبضه) قال ابن عباس  -رضى هللا عنه  -وأحسب كل شيء مبنزلة

الطعام .أخرجه البخاري يف البيوع  /ابب بيع الطعام قبل أن يُقبض ( ، )2135ومسلم يف البيوع /
ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض (. )1525

وعن ابن عمر  -رضي هللا عنه  -قال :قد رأيت الناس يف عهد رسول هللا  rإذا ابتاعوا الطعام ُجزافاً
يُضربون يف أن يبيعوه يف مكاهنم ذلك حىت يؤووه إىل رحاهلم .أخرجه البخاري يف البيوع (. )2137
ويقاس على الطعام يف ذلك (أي يف حترمي بيعه حىت يقبضه) كل ما يباع مطلقاً يف القول الراجح ،وهو

مذهب ابن عباس  -رضي هللا عنه  -ومجاعة من السلف واخللف ،منهم ابن تيمية وابن القيم وابن
عثيمّي وآخرون.
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وعلة النهي عن ذلك ما ذكره ابن القيم (هتذيب سنن أيب داوود  -املطبوع يف ذيل عون املعبود
 )388/9حيث قال" :فاملأخذ الصحيح يف املسألة :أن النهي معلل بعدم متام االستيالء وعدم
انقطاع عالقة البائع عنه ،فإنه يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض إذا رأى املشرتي قد ربح فيه،

ويغره الربح وتضيق عينه منه ،ورمبا أفضى إىل التحيل على الفسخ ولو ظلماً وإىل اخلصام واملعاداة،

والواقع شاهد هبذا.

فمن حماسن الشريعة الكاملة احلكيمة منع املشرتي من التصرف فيه حىت يتم استيالؤه عليه ،وينقطع

عن البائع وينفطم عنه ،ال يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض ،وهذا من املصاحل اليت ال يهملها
الشارع ،حىت إن من ال خربة له من التجار ابلشرع يتحرى ذلك ويقصده ملا يف ظنه من املصلحة

وسد ابب املفسدة" أ .هـ.

()382/9

تسليم احملل إىل عامل
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1422/7/22

السؤال

ما حكم استقدام عامل وتسليمه حمال جتارايً مقابل دفع مبلغ مقطوع شهرايً وما زاد فهو له؟

اجلواب

استقدام عامل وتسليمه حمالً فيه بضاعة على أن يدفع مبلغاَ فما زاد فهو له ال يظهر يل جوازه ،ملا

فيه من اجلهالة املفضية إىل الغرر والنزاع ،فقد ال حيصل على هذا املبلغ فمن أين يؤدي؟ وقد حيصل

على أكثر من ذلك بكثري فيطمع صاحب احملل … وقد هنى صلى هللا عليه وسلم عن املساقاة على

شيء معّي ،وأرشد إىل التعامل ابجلزء الشائع كالنصف والربع وحنوه ،ملا فيه من حقيقة املشاركة بّي

الطرفّي يف املغنم واملغرم فعليك أن تتفق معه على نسبة معينة من الربح حىت تكون املعاملة صحيحة.

()383/9

اشرتاط الربح يف الشراكة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1422/7/22
السؤال

لدي حمل جتاري ويدر رحباً جيداً وكلفين مبلغاً ليس ابلقليل وابجلهد الكثري ،أرادت والديت أن تشاركين
فيه ابلنصف ،وقلت هلا لكن بشرط أن يكون لك ريع شهري ال ينقص وال يزيد ،وأان أتكفل مبتابعة

هذا النشاط التجاري لوحدي ،مع العلم أن الربح يكون عادة يتجاوز ما أعطيه لوالديت أبربع أو
مخس أضعاف ،هل هذا العمل جائز؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

ال جيوز لك أن تشرتط لشريكك رحباً بدراهم معلومة (مقطوعة) ال تنقص وال تزيد ،وتبطل الشركة

بذلك ،وإمنا جيوز لك أن تشرتط هلا جزءاً مشاعاً من الربح يزيد كلما زاد الربح وينقص بنقصان الربح

كالربع والثمن والعشر وحنوها.

قال ابن املنذر " أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض  -يعين املضاربة -إذا

جعل أحدمها  -أي الشريكّي  -لنفسه دراهم معلومة ".

()384/9

تصنيع مستحضرات الدم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1424/10/5هـ

السؤال

تزمع إحدى الشركات للتقنية احليوية احملدودة إقامة مشروع لتصنيع مستحضرات الدم ،ونظراً ملا

أثبتته الدراسات الفنية واالستقصاءات امليدانية من وجود حاجة ماسة إىل تلك املستحضرات،

وكذلك ضرورة مبادرة أفراد اجملتمع للتربع ابلدم مع تقدمي بعض احلوافز املناسبة هلم من مراكز الدم،
فإن الشركة تتوجه إىل فضيلتكم برغبتها يف احلصول على رأي فقهي صريح حول قضية التربع ابلدم

من حيث مجعه ،ونقله ،والتعويض عنه ،ومناشدة العامة لبذله ،من أجل إعادة تصنيعه للمرضى

احملتاجّي وتوفري الفصائل املختلفة منه ،خاصة النادرة منها ،حىت تكون الشركة ومن يتعاونون معها
على بينة من موقف الشرع الشريف حيال تلك القضية ،أاثبكم هللا عنا وعن املسلمّي كل خري.

وتقبلوا خالص التحيات والتقدير.
اجلواب

إذا كانت هذه الشركة قائمة على أساس تصنيع مستحضرات الدم فال بد من مراعاة الضوابط

الشرعية يف هذا اجملال ،وأمهها عدم بذل العوض يف شراء الدم إال عند الضرورة؛ حبيث تصبح حاجة
الناس ماسة إىل الدم حلفظ حياهتم ،وال أحد يبذله إال مبال ،فيجوز دفع املال يف هذه احلالة لدفع

حالة الضرورة فقط.
أما ابلنسبة لبيعه فاألمر كذلك ال حيل ،فليس لإلنسان أن يبيع الدم ألنه عضو من أعضائه،

ولنجاسته عند أكثر أهل العلم ،وليس حمالً للبيع ،لكن ال أبس ابلتربع به ،وله بذلك األجر إن قصد

به نفع املسلمّي ،وكان ال مضرة عليه هبذا التربع ،أما إعطاء احلوافز للمتربعّي ابلدم فأرجو أال يكون

به أبس ،على أال تكون مثناً للدم ،بل حثاً لآلخرين على التربع ،ويكون ذلك على شكل شهادات أو

هدااي رمزية دون املال ،وهللا أعلم.

()385/9

عقود شركة املضاربة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1422/12/4

السؤال

ما الطريقة الصحيحة للمضاربة الشرعية؟ وهل االتفاق يشمل الربح واخلسارة أم يكون على الربح
فقط؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
صورة املضاربة الشرعية هي :أن يدفع شخص إىل آخر ماالً ليتجر فيه ،ويكون الربح بينهما على ما

يتفقان عليه.

وهي جائزة ابإلمجاع ،وهلا شروط ال تصح بدوهنا ،وهي :أن تكون املضاربة يف األمور املباحة ،وهذا
معلوم ابلضرورة.

وأن يكون املال معلوماً بوصفه ومقداره.

وأن يكون الربح كذلك جزءاً معلوماً مشاعاً :كالربع ،والنصف ،وحنو ذلك.

وال يصح أن يكون الربح مقدراً بدراهم معدودة ،كاأللف ،واأللفّي ،وحنو ذلك؛ ألن الشركة قد ال

تربح إال هذه األلف ،فريجع الشريك اآلخر وال شيء له ،وهذا خيالف معىن الشركة ومقصودها ،وهو

أن يشرتكا يف الربح ،كما يشرتكان يف اخلسران ،وملا يف ذلك من الغرر الظاهر.

قال ابن املنذر ":أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض -يعين :املضاربة -إذا
جعل أحدهم يعين الشريكّي لنفسه دراهم معلومة" انتهى.

وأما اخلسارة فهما يشرتكان فيها كذلك ،ولكن هناك فرق بّي خسارة رب املال وخسارة العامل؛

فاخلسارة ابلنسبة لرب املال تكون يف ماله ،وابلنسبة للشريك العامل تكون يف ضياع جهده وعمله،

وال يضمن ماالً إال إذا فرط أو تعدى.

وقد ذهب عامة أهل العلم إىل أن رب املال ال جيوز له أن يشرتط ضمان رأس ماله يف حال اخلسران،

وهو شرط ابطل ،قال ابن قدامة " :ال نعلم فيه خالفاً"؛ ألنه ينايف معىن الشركة الذي جيب أن
يتحقق يف صورها ،وهو أن يشرتك الشركاء يف الربح واخلسران ،وهللا أعلم.

()386/9

الشراكة يف مشروع له نشاط حمرم
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1423/3/13
السؤال

سؤايل هو :حول الشراكة يف مشروع من أقسامه قسم حيتوي على أشياء حمرمة كالغناء ،هل يلزم على

التائب إزالة كل شيء عمله يف هذا املشروع كي ال تالحقه الذنوب ،أم يكفي االنسحاب والتوبة إىل

هللا؟

اجلواب

إذا كانت الشركة ال تزال قائمة فإن عليه أن جيتهد يف تنقيتها من األمور احملرمة  -إن أمكنه ذلك -
وإال فلينسحب ،وإن كانت قد انتهت فاحلمد هلل.
أما ابلنسبة لألرابح املتحصلة مما هو حمرم فإن كان قد استهلكها وصرفها فالتوبة الصادقة تكفيه ،وال

شيء عليه؛ لقوله -تعاىل" :-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف [ " ...البقرة. ]275:
وإن كانت ابقية فليجتهد يف تقديرها مث ليصرفها بعد ذلك يف بعض مصاحل املسلمّي ال على أهنا

صدقة ،بل على أهنا مال حرام جيب عليه أن يتخلص منه ،وكل ما تقدم إمنا هو فيما خيص الربح من

األمور احملرمة ،وأما ربح األمور الباقية مما ليس مبحرم ،ورأس املال املستخدم يف األمور احملرمة فهو
حق لصاحبه وال يلزمه صرفه وال التخلص منه ،وابهلل التوفيق.

()387/9

إنشاء صندوق مسامهة للفالحّي

اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

مت إنشاء صندوق فالحي ابألسهم ،ووظيفته تقدمي الدعم للفالحّي املسامهّي ،علماً أن املبلغ

املساهم به يبقى على حاله ال زايدة وال نقصان كما أنه يساعد الفالحّي على اقتناء العتاد الفالحي،

ودور الصندوق هنا يتمثل يف شراء هذا العتاد ومنحه للفالحّي ابلتقسيط علماً أن املبلغ املقرتح أكثر
مما هو عليه يف السوق ،ما حكم هذا التعامل يف كلتا احلالتّي؟

اجلواب
اي أخي -أرشدك هللا -اجلواب ما يلي:

أوالً :تقدمي الصندوق دعماً للفالحّي املسهمّي يف أتسيسه أمر ال أبس به ،وهو من التعاون ،فما مل
يتضمن ما مينعه شرعاً ،فالظاهر جوازه.

اثنياً :بيع العتاد الفالحي على الفالحّي ابلتقسيط مببلغ أكثر مما هو عليه يف السوق أمر جائز؛ ألن
العوضّي ليسا ربويّي متتنع الزايدة فيهما ،فما مل يكن الغالء فاحشاً فال مانع من البيع.

ولو ابعه بسعر السوق دون زايدة فال مانع ،لكن ينبغي مراعاة ما فيه مصلحة الصندوق ابملعروف.

اثلثاً :أفدت أن رأس املال يبقى على حاله دون زايدة أو نقصان ،فما يصنع مبا ينتج عن البيع الذي

ذكرته من ربح؟ ينبغي أن يكون اجلواب هو :أن الربح يوزع على املسامهّي حبسب حصصهم يف رأس

املال ،هذا وهللا أعلم.

()388/9

املضاربة بربح اثبت
اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1424/7/16هـ

السؤال

والدي لديه مبلغ من املال أعطاه ألحد أصدقائه الستثماره ،واظن أن صديق أيب هذا يعطيه مبلغاً
علي أن أفعل؟ أفيدوين تفصيال
اثبتاً كل شهر ،فهل يدخل هذا يف الراب أم ماذا؟ وإن كان راب فماذا ّ
أفادكم هللا.

اجلواب

ص ِديَقه املال ليستثمره جبزء من الربح فهذه شركة مضاربة ،وهي جائزة ،ولكن
إذا كان أبوك أعطى َ

بشرط أن يكون نصيب كل منهما معلوماً ابلنسبة ال ابملقدار كالربع والنصف والثلث ،أما أن يشرتط

أبوك أن له يف الشهر مبلغاً معيناً كخمسمائة أو ألف فال جيوز إبمجاع أهل العلم.

()389/9

طريقة قسمة الربح يف املضاربة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1424/7/13هـ
السؤال

طلب مين شخص أن أعطيه مبلغاً من املال للمتاجرة به على أن يعطيين مبلغاً من الربح يف كل أسبوع
أو يقسمه على سبعة أايم ،فيعطيين نصيب كل يوم بيومه ،على أنه إن مل يشتغل يف ذلك اليوم فال

ربح يل ،ويدخل يف مثل هذا يوم اجلمعة وأايم األعياد واملناسبات ،وعلى هذا مت االتفاق بيننا ،وها
حنن نسري عليه وكل منا راض بصاحبه ،فاملرجو إفادتنا هل هذا جائز؟ وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء،

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

مثل هذا االتفاق ميكن تصحيحه على أساس املضاربة بشروطها ،فيكون لك نسبة من الربح
كالنصف أو الربع أو حنو ذلك ،وال جيوز أن يكون مبلغاً معيناً كمائة أو ألف ،مث إن قسمة الربح بعد
هناية املتاجرة وتصفية رأس املال ،حبيث أيخذ رب املال رأس ماله ويقتسمان الباقي حسبما شرطا،

وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

()390/9

مشاركة من ماله حرام
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

ما هو حكم املشاركة يف مشروع مع من مجع ماله من حرام ،وما حكم األموال املكتسبة من هذا
املشروع؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

مشاركة من يف ماله حرام ال تعلم عينه ،أي أن يف أمواله ما هو حالل وما هو حرام جتوز ،فقد عامل

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اليهود كما ثبت يف السنة .انظر صحيح البخاري (، )2508
( ، )2513وصحيح مسلم (. )1603

أما مشاركة شخص يف مال معّي يعلم أنه مال حرام أو كان مجيع مال ذلك الشخص حمرماً فهذا ال
جتوز مشاركته ،لقوله تعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان [املائدة ، ]2 :وجيب أمره برد األموال

احملرمة إىل أهلها ،ال تسويقها له مبشاركته ،وهللا أعلم.

()391/9

حكم املسامهات العقارية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
ما هو حكم املسامهات العقارية اليت غالباً ما نراها على الصحف احمللية؟ حيث يتم اإلعالن عن
األسهم العقارية االستثمارية بواسطة الصحف احمللية ،أو وسائل

اإلعالن ،وأيضاً حيدد وقت املسامهة مثالً من  8أشهر إىل  14شهراً ،لك هن هناك شيئاً آخر ،أال وهو

أهنم حيددون نسبة األرابح على حد قوهلم:

مثالً األرابح املتوقعه.%60

وأيضاً قول بعضهم :األرابح املتوقعة -إبذن هللا -من  %50إىل .%70
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فال جيوز أن يكون الربح يف الشركات ـ واملسامهات ضرب منها ـ دراهم معدودة كألف أو ألفّي ...

إخل ،ومن هذا ما يفعله بعضهم من االتفاق على أن يكون الربح  %50مثالً من رأس املال ،وليس

من صايف الربح؛ ألهنا معلومة سلفاً حىت قبل أن تُصفى الشركة أو املسامهة ،فمثالً إذا دفع املساهم

مائة ألف رايل ،واشرتط أن يكون الربح  %50من رأس املال ،صار الربح دراهم معدودة معلومةً
سلفاً ،فكأنه اشرتط أن يكون الربح مخسّي ألف رايل؛ ألن  %50من رأس املال (املائة ألف) هي

مخسّي ألف رايل ،فال فرق أن يشرتط أن يكون رحبه مخسّي ألف رايل ،أو يكون رحبه  % 50من
رأس املال.

أما لو اشرتط أن يكون نصيبه من الربح الربع  ...إخل فهذا هو الواجب؛ فإذا رحبوا يف املسامهة مائة

ألف رايل ،فيكون نصيبه منها مخسة وعشرين ألف رايل (أي ربع الربح ،وليس ربع رأس ماله)  ،ولو

ربح مائيت ألف رايل فيكون نصيبه منها مخسّي ألف رايل (أي ربع الربح ،وليس ربع رأس املال) ،
وهكذا يتبّي أن الربح هنا غري حمدد بدراهم معدودة خبالف املسألة األوىل.
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على أن املسامهات العقارية فيما أعلم ال تضمن رحباً حمدداً (أي دراهم معدودة) وإمنا تتوقع أن يكون
العائد على رأس مال املساهم  %50أو حنو ذلك.

وال جيوز أن يشرتط املساهم أال خيسر رأس ماله ،وال أن يضمن له الشريك (العامل على املسامهة)
رأس ماله يف حالة اخلسارة ،فهذا ال جيوز؛ ألنه يقلب العقد من شركة ومسامهة إىل ٍ
قرض؛ إذ القرض
هو أن أيخذ ماالً على أن يضمن أن يرد مثله.

وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.
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أسهم الشركات اليت تتعامل ابلفائدة
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1425/1/9هـ

السؤال

يوجد لدى موقع مؤسسة النقد العريب السعودي قائمة أبسهم الشركات املتواجدة ابلسعودية عموماً،
وحنن نقوم ابلدخول على املوقع واملسامهة يف هذه األسهم شراء وبيعاً وما إىل ذلك ،فما احلكم؟.
اجلواب

يظهر أن مقصود السائل :ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات اليت تتعامل ابلفائدة أخذا وإعطاء.
وهناك خالف بّي العلماء املعاصرين يف هذه املسألة ،بّي من يرى جواز ذلك ابلضوابط اليت

يقرتحها ،ومن يرى حترمي ذلك .وال أعرف من جييز ذلك بدون ضوابط .وممن يرى اجلواز ابلضوابط

اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية ،حيث فصلت ضوابطها يف القرار ذي الرقم  ،310مث

عدلته ابلقرار ذي الرقم  .485وأرفق القرار للفائدة ففيه غنية عن الكالم .ومن املهم اإلشارة إىل ما
نصت عليه اهليئة من "إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات
مسامهة تلتزم اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك".

والضوابط ابختصار ،هي:

( )1أن يكون نشاط الشركة مباحا.

( )2أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب  -سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األجل-
( )?25من إمجايل موجودات الشركة ،علماً أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.

( )3أن يتخلص من نصف ريع القرض الربوي من صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع ،فإن مل
يوجد ربح فال جيب ختلص.
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( )4أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )?5من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا
اإليراد انجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك.
ويكون التخلص من منفعة القروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفرتة املالية حمل التخلص.

( )5أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم  -استثماراً كان أو متلكاً حملرم -نسبة ( )?15من إمجايل
موجودات الشركة.

نص القرار ()485

الدورة الثالثة-السنة الثانية
1422/8/23هـ

املوضوع :ضوابط االستثمار واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة مبحرم والتخلص من احملرم فيها.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممد وآله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل

يوم الدين ،أما بعد:

فإن اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار يف اجتماعها السابع واألربعّي ،السنة الثالثة،
الدورة الثانية ،أايم الثالاثء واألربعاء واخلميس 21و22و1422/8/23هـ6-و7و2001/11/8م،

يف مدينة الرايض ،مبىن اإلدارة العامة ،قاعة اجتماعات اهليئة ،بعد اطالعها على مذكرة العرض املعدة

من أمانتها بشأن اخلطاب الوارد من انئب املدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر يف الضوابط

اء وتوسطاً املرفق به ملخص ما ورد يف قرارات اهليئة يف
الشرعية للتعامل يف أسهم الشركات بيعاً وشر ً

املوضوع ،واألوراق واإلحاالت ذات الصلة.

وبعد االطالع على االستفسار الوارد من جمموعة االستثمار والعالقات الدولية.

وبعد دراسة اهليئة هلذه الضوابط والنظر فيها يف اجتماعاهتا الثامن بتاريخ 5و1420/6/6هـ ،والتاسع

بتاريخ 19و1420/6/20هـ ،والعاشر بتاريخ 10و11و1420/7/12هـ ،والسابع والعشرين
بتاريخ 14و1421/7/15هـ ،والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و1421/7/29هـ ،والرابع

والثالثّي بتاريخ 24و1421/11/25هـ ،والسادس واألربعّي بتاريخ 8و9و1422/7/10هـ.
وبعد االطالع على قرارات وفتاوى اهليئات واجملامع الفقهية ذات الصلة.
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وبعد االطالع على إيضاحات اجلهات املعنية يف الشركة وإجاابهتا عما وجه إليها من اهليئة.
وبعد التأمل والنظر يف الشركات املسامهة ،وأهنا من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف
أسهمها أنواع ثالثة هي:

النوع األول :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة.

وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة أبسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
النوع الثاين :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم

اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات اجملون واألفالم اخلليعة ،وصناديق االستثمار يف
السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا.

وهذه الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة أبسهمها مطلقاً.
النوع الثالث :الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا
أمور حمرمة ،مثل تعاملها ابلراب اقرتاضا أو إيداعاً .وهذا النوع من الشركات قد أقرت اهليئة جواز
االستثمار واملتاجرة أبسهمها بضوابط معينة بينتها يف قراراهتا ذوات األرقام ( )53والتاريخ

1411/4/2هـ ،و ( )182والتاريخ 1414/10/7هـ ،و ( )310والتاريخ 1419/4/6هـ،
واستندت يف جواز ذلك إىل عموم البلوى ورفع احلرج ،واحلاجة العامة.

وبعد الدراسة واملناقشة والنظر والتأمل ،واستكماالً ملا ورد يف القرارات املذكورة آنفاً ،فقد قررت
اهليئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسامهة ما أييت:

أوالً :جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط

اآلتية:

( )1إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم
اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.
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( )2أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب – سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصري األجل-
( )?25من إمجايل موجودات الشركة ،علماً أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.

ويعد هذا معدالً للنسبة املذكورة يف القرار ذي الرقم ( )310من حتديد احملرم أبن يكون أقل من ثلث
مالية الشركة.

( )3أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )?5من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا

اإليراد انجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك.
وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى يف ذلك جانب االحتياط.

( )4أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم  -استثماراً كان أو متلكاً حملرم -نسبة ( )?15من إمجايل
موجودات الشركة.

واهليئة توضح أن ما ورد من حتديد للنسب يف هذا القرار مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر
حسب االقتضاء.

اثنياً :إذا تغريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص

منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعّي يوماً من اتريخ العلم بتغريها.
اثلثاً :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل

أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانت مدققة

أم غري مدققة.
رابعاً :ال جيوز االشرتاك يف أتسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو

أغراضها.
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خامساً :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار:

اقتناء السهم بقصد ريعه ،أي رحبه السنوي ،وتعين املتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بّي

السعرين -سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها ،وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها،
أم كان لغريها على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل

اإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن
الغري والتوكيل للغري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.

سادساً :جيب التخلص من العنصر احملرم الذي خالط تلك الشركات ،وذلك وفقاً ملا أييت:

( )1الذي جيب عليه التخلص هو من كان مالكاً لألسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري

ذلك -حّي صدور القوائم املالية النهائية ،سواء كانت ربعية أو سنوية ،وذلك يف حاليت االستثمار
واملتاجرة .وعليه فال يلزم التخلص من ابع األسهم قبل صدور تلك القوائم؛ ألنه ال يتبّي العنصر

احملرم إال بعد صدورها ،والبائع قد ابعها بغرمها وغنمها .كما ال يلزم الوسيط والوكيل واملدير ختلص
يف عمولته أو أجرته؛ ألن ذلك حق هلم نظري ما قاموا به من عمل ،والتخلص إمنا يكون فيما عاد

على التعامل ابألسهم من إيراد ونفع حمرم.

( )2يرد التخلص على شيئّي:

أوهلما :منفعة القرض الربوي يف حالة اقرتاض الشركة املسامهة بفائدة.
اثنيهما :اإليراد احملرم أايً كان مصدره.

( )3يكون التخلص على النحو اآليت:
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(أ) يف حالة االقرتاض الربوي :فإنه يتم جتنيب منفعة املال املقرتض ابلراب ابلنظر إىل صايف الربح،
ويكون احتساب تلك املنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم ( ، )310الذي جاء فيه" :ومبا أن الربح ينتج
من عنصرين مها :رأس املال والعمل ،وأن اخلبث يف ربح السهم إمنا جاء من اجلزء املأخوذ ابلراب"

ويستأنس لذلك مبا روى مالك يف املوطأ ( )1396عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال :خرج عبد هللا
مرا على أيب
وعبيد هللا ابنا عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهم -يف جيش إىل العراق ،فلما قفال ّ

موسى األشعري ،فرحب هبما وسهل وهو أمري البصرة ،فقال :لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت،

مث قال :بلى .ههنا مال من مال هللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنّي ،فأسلفكماه ،فتبتاعان به متاعاً
من متاع العراق ،فتبيعانه ابملدينة ،فتؤداين رأس املال إىل أمري املؤمنّي ،ويكون لكما الربح ،فقاال:
وددان ،ففعال .فكتب إىل عمر -رضي هللا عنه -أيخذ منهما املال ،فلما قدما املدينة ابعا ورحبا ،فلما
رفعا ذلك إىل عمر -رضي هللا عنه -قال :أكل اجليش أسلفه كما أسلفكما؟ قاال :ال ،قال عمر -

رضي هللا عنه :-ابنا أمري املؤمّي فأسلفكما ،أداي املال ورحبه ،فأما عبد هللا فسلم ،وأما عبيد هللا

فقال :ال ينبغي لك اي أمري املؤمنّي هذا .لو هلك املال أو نقص لضمناه ،قال :أدايه ،فسكت عبد

هللا وراجعه عبيد هللا ،فقال رجل من جلساء عمر بن اخلطاب :اي أمري املؤمنّي لو جعلته قراضاً،
فقال :قد جعلته قراضاً ،فأخذ عمر -رضي هللا عنه -املال ونصف رحبه وأخذ عبد هللا وعبيد هللا
نصف ربح املال .أ-هـ

وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إىل املوجودات ( )?20مثالً ،فإنه يتم التخلص من ( )?10من

صايف الربح سواء وزع الربح أم مل يوزع ،فإن مل يوجد ربح فال جيب ختلص .ويكون التخلص من منفعة
القروض قصرية األجل بقدر مدة بقائها يف الفرتة املالية حمل التخلص.
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(ب) يف حالة وجود إيراد حمرم :فإنه يتم جتنيب مبلغ اإليراد احملرم كله ،أايً كان مصدره ،وسواء حصل
ربح أم ال ،وسواء وزعت األرابح أم مل توزع ،وإذا مل يعرف اإليراد على وجه الدقة احتسب على وجه

التقريب مبا يربيء الذمة.

ويتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص منه :بقسمة جمموع اإليراد احملرم للشركة املتعامل يف

أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة ،فيخرج ما خيص كل سهم ،مث يضرب الناتج بعدد األسهم

اململوكة لذلك املتعامل  -فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غري ذلك -وما نتج فهو مقدار ما جيب

التخلص منه.

 .4ال جيوز االنتفاع ابلعنصر احملرم أبي وجه من وجوه االنتفاع وال التحايل على ذلك أبي طريق
كان ،فال حيتسبه من زكاته ،وال من صدقاته ،وال يدفع منه ضريبة ،وال يستخدمه يف دعاية أو إعالن،

وال غري ذلك.

 .5تقع مسؤولية التخلص من العنصر احملرم على شركة الراجحي يف حالة تعاملها لنفسها ،أو يف حالة
إدارهتا للصناديق أو احملافظ االستثمارية ،أما يف حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن

خترب املتعامل آبلية التخلص من العنصر احملرم حىت يقوم هبا بنفسه ،وللشركة أن تقوم بتقدمي هذه
اخلدمة ملن يرغب من املتعاملّي.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
اهليئة الشرعية:

 عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل (رئيساً) عبد هللا بن سليمان املنيع (انئباً للرئيس) عبد هللا بن عبد الرمحن البسام (عضواً) عبد هللا بن عبد هللا الزايد (عضواً) -صاحل بن عبد هللا بن محيد (عضواً)

 أمحد بن علي سري املباركي (عضواً) -عبد الرمحن بن صاحل األطرم (عضواً وأميناً)
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املضاربة أبموال الشركاء من غري إخبارهم ببعض أعمال املشروع
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

لدي مشروع سوف أدخل فيه -إن شاء هللا ،-ولكن هذا املشروع رأس ماله يفوق قدريت املالية

احلالية أبربعة أضعاف ،ودراسة جدوى هذا املشروع جيدة ،وبعد عامّي تقريباً ميكن أن يكون لدي

مبلغ هذا املشروع ،فهل ميكنين مشاركة عدد من األصدقاء يف هذا املشروع ملدة عامّي ،حبيث تكون
األرابح الواردة من هذا املشروع تقسم بنسبة رأس املال يف خالل العامّي ،وبعد العامّي أقوم إبرجاع

رأس املال للمشاركّي ،ويؤول املشروع يل ،وهل جيب علي أن أقوم بتعريفهم بكافة هذه التفاصيل ،أم
ميكن االتفاق معهم على تشغيل أمواهلم هذه يف مشروع ملدة سنتّي ،وبعد سنتّي أعطيهم رأس املال

واألرابح املرتتبة على ذلك فقط؟ .ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيوز أن تدعو أصدقاؤك للمشاركة يف املشروع ،لكن يراعى ما يلي:

 .1تقسم األرابح حبسب نصيب رأس مال كل شريك .وحيق لك أن أتخذ نسبة إضافية مقابل اإلدارة
برتاضي الشركاء .فإذا كان نصيبك من رأس املال مثالً هو  ،%25فلك أن أتخذ  %25من الربح
مقابل رأس املال ،و %15مثالً مقابل اإلدارة .واملتبقي ( )%60يوزع على بقية الشركاء حبسب

حصصهم .وأما يف حال اخلسارة فيتحمل كل شريك اخلسارة حبسب رأمساله فقط.

 .2إذا كنت تنوي متلك املشروع فيجب عليك أن تبّي ذلك للشركاء ،لقول النيب

()401/9

صلى هللا عليه وسلم" :-أان اثلث الشريكّي ما مل خين أحدمها صاحبه ،فإذا خانه خرجت منبينهما" رواه أبو داود ( )3383من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه .-ولقوله عليه الصالة
والسالم" :البيّعان ابخليار ما مل يتفرقا ،أو قال :حىت يتفرقا ،فإن صدقا وبيّنا بورك هلما يف بيعهما ،وإن

كتما وكذاب ُحمقت بركة بيعهما" متفق عليه ،عند البخاري ( ، )2079ومسلم ( )1532من حديث
حكيم بن حزام -رضي هللا عنه.-

 .3حيق لك أن تشرتط اختصاصك ابإلدارة حبيث ال يشاركك يف اإلدارة من الشركاء أحد .لكن مع
ذلك جيب عليك أن تبّي للشركاء سري العمل ومستوى األداء؛ عمالً بواجب البيان الذي ورد يف
احلديث السابق ،وألن البيان يعذرك أمام الشركاء حال وقوع اخلسارة  -ال قدر هللا.-

أما الكتمان فسيجعل الشركاء حيملونك مسؤولية اخلسارة ويطالبونك بسداد رأس ماهلم كامالً ،وهذا

ليس من مصلحتك .وهللا أعلم.

()402/9

التفاوت يف الربح بّي رب املال واملضارب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

هل جيوز اختالف النسبة املتفق عليها بّي رب املال واملضارب مثالً على حسب وقت معّي أو

مناسبة معينة أو أي أمر آخر يتفق عليه الطرفان برضى مت جداً منهما طبعاً النسب على األرابح،

وليس رأس املال ألنه حق لصاحبه؟ وهل هناك وقت حمدد للمضاربة أو على حسب ما تتيسر األمور
بوجه العموم وبرضى من مجيع األطراف املعنيّي؟ وجزاكم هللا خري.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال أبس أن ختتلف النسبة بّي املضارب ورب املال؛ فمثالً يكون للمضارب الثلثان ولرب املال

الثلث؛ أو له ثالثة أرابع واآلخر له الربع؛ ألن توزيع الربح مبين على قدرة املضارب وخربته وأيضاً
على كثرة املال ،واألصل يف املعامالت ،والشروط يف املعامالت احلل.
ولو اتفقا على أن يكون لكل واحد منهم النصف إال يف شهر رمضان  -مثالً  -فتختلف النسبة؛

فإن هذا جائز وال أبس به؛ ملا ذكران من أن األصل يف العقود ،والشروط يف العقود يف املعامالت احلل

والصحة.

وليس هناك وقت حمدد للمضاربة بل حسب ما يتفقان عليه رب املال واملضارب ،هل يضارب يف
شهر معّي أو يف كل السنة؛ فهذا راجع إليهما.
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هل يشرتط يف املضاربة إعادة رأس املال والربح دفعة واحدة؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل يشرتط يف املضاربة إعادة رأس املال والربح دفعة واحدة ،أو ميكن أبي طريقة يتفق عليها
األطراف مع رضائهم التام وبدون أي إجبار أو شروط من ٍ
أي من األطراف؟ جزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال يلزم يف املضاربة إعادة رأس املال والربح دفعة واحدة ،بل جيوز توزيع الربح عن فرتة ماضية دون

توزيع رأس املال ،ولكن بعد إجراء حماسبة عن الفرتة السابقة ،حبيث تستأنف املضاربة فرتة جديدة
بعد توزيع الربح ،وختتص كل فرتة حماسبية أبرابحها وخسائرها.

وجيوز االتفاق على الشروط اليت يراها الطرفان من مصلحتهما بشرط عدم الوقوع يف الراب أو الغرر،
ألن األصل يف الشروط الصحة ،واألصل يف املعامالت احلل ،وهللا أعلم.

()404/9

املزارعة
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/2/21هـ
السؤال

لدي قطعة أرض أستغلها لغرض الزراعة واقرتح علي أحد األشخاص أن يشاركين يف مشروع فالحي،
أي أنه يعطيين مبلغا من املال أقوم أان ابلعمل وشراء البذور واألمسدة وكل ما يلزم من دفع رواتب

العمال وتكاليف حمركات ومضخات اآلابر من وقود وأانبيب وغريها وعندما جنين ونبيع احملصول

نتقاسم األرابح أو اخلسائر وفق ما اتفق عليه يف األول ،وسؤايل هو هل جيوز ذلك إذا كنت أعلم
مسبقا أن الشخص الذي يود مشاركيت اكتسب ماله من حرام كبيع الدخان أو غريها ،هل جيوز يل أن

أشاركه أم ال؟ أم أن األصل يف املعاملة اليت تتم بيين وبينه وال دخل يل يف أصل مال الشخص،

وأحيطكم علما أنين أنوي أن أشاركه مدة موسم واحد فقط حىت إذا تسىن تكوين رأس مال خاص يب
أنفصل وأشتغل مبفردي يف العام املقبل أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
النقود اليت يقدمها هذا الشريك إذا قدمها إىل صاحب األرض فال يسأل عن هذه النقود من أين

جاءت ،فأنت إذا اشرتيت من يهودي  -مثالً -أو من نصراين سلعة ،هل تسأله :هل اشرتيتها مبال
حالل؟ فأنت ال تسأل عن ذلك ،وأصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كانوا يتعاملون مع

اليهود يبيعون ويشرتون منهم" ،ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -تويف ودرعه مرهونة عند يهودي
بثالثّي صاعاً من شعري" انظر البخاري (. )2916
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فالتعامل ال يعين املشاركة ،فالشريك أييت ابملال بغض النظر عن وجه اكتسابه ،فهذا املال الذي أتى
به هو من رأس مال املشاركة وال يظهر أن لألخ السائل أن يسأله كيف جئت هبذا ملال ،وكيف
اكتسبته ،وحنو ذلك ،فال عالقة لك به أيها الشريك  -صاحب األرض ،-ال عالقة لك هبذا املال،
وطريقة اكتسابه ،وإمنا جاء الشريك لك مبال ميلكه وقدمه رأس مال يف هذه املشاركة ،واحلمد هلل

املشاركة صحيحة .وهللا املستعان.

()406/9

استثمروا ماله بغري علمه ،فماذا له؟

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/7/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اشرتكت أان وشخصان يف عمل ما ,وبعد فرتة أفادوا أبهنم سوف يغلقون هذا العمل ،ولن يستمروا
فيه ,وتفاجأت أبهنم استمروا ابلعمل نفسه ,وعند مطالبيت هلم بفلوسي املستحقة لديهم ،أفادوا أبنه

ليس لديهم إمكانية أبن يعطوين فلوسي يف الوقت احلايل ,خالصة املوضوع أهنم احتجزوا فلوسي
واستثمروها إىل أن توسعوا يف نفس عملهم املذكور .أرجو إفتائي يف هذه املسألة ,ولكم الشكر.
اجلواب
احلمد هلل .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عقد الشركة يف األصل عقد غري الزم عند عامة الفقهاء؛ مبعىن أن لكل شخص يف الشركة أن يفسخ

العقد من جهته ،لكن إذا اشرتط يف الشركة اللزوم ،أو كان االتفاق على عدم فسخها أو االنسحاب
منها خالل مدة معينة ،أو كان يف الفسخ ضرر على اآلخرين ،وحنو ذلك ،فإن هذه الصور هلا

حكمها اخلاص ،وال ينبغي أن يبىن احلكم فيها على األصل وهو عدم اللزوم.

()407/9

سواء استمرت ابلباقّي أو ال؛ ألن
أما خبصوص سؤالك فالذي يظهر أنك مل ختالف يف حل الشركة ً

استمرارها يعين أهنا انفسخت كشركة ثالثية مث انعقدت بّي اثنّي ،وهذا ال مانع منه إذا مل يكن بينكم
شرط مينع ذلك ،أو كان مث ضرر يلحق بك من جرائه ،وإذا فسخت الشركة وجب تصفية حساابهتا،

ورد احلقوق إىل أصحاهبا ،وال جيوز املماطلة بذلك ،واحلق الذي بقي لك عندهم هو مالك ،وكان

واجباً عليهم أن يدفعوه إليك ومماطلتهم من الظلم؛ كما يف احلديث" :مطل الغين ظلم" رواه البخاري
( ، )2287ومسلم ( )1564من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وكوهنم حبسوه من أجل

االستفادة منه واستثماره إن كان هذا هو الواقع ،مبعىن أهنم ابلفعل استغلوا املال يف استثمار معّي،

وكان له مردود ،فإن الكسب الناشئ عن ذلك هو لك خاصة مع رأس املال ،وعلى أقل األحوال أن
يكون الربح مناصفة كما لو عملوا مبالك مضاربة ،وأما إن كانت الشركة حّي حلها مل يكن لديها

سيولة فلم يتميز حقك ،فحينئذ يعترب حقك ديناً ،وقد ماطلوا ابلدين ،وال نستطيع أن نعتربه ماالً
مغصوابً ينطبق عليه احلكم السابق ،أي فال تستحق سوى رأس مالك فقط.

وعلى كل حال فإن صنيعهم ابملماطلة ال جيوز ،وعليهم التوبة واملبادرة إىل رد احلقوق ،وعليك -أيها

األخ الكرمي -أال تتعدى يف طلب حقك ،وأن تعلم أن ما مل تدركه يف الدنيا فلن يضيع يف اآلخرة.
وفقنا هللا وإايك لكل خري.
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أجريا يف الوقت نفسه؟!
هل يصح شري ًكا ً
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/10/11هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
علماءان األفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فأود االستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة يف الشراكة بّي كثري من الناس ،وصورهتا أن:

يشرتك اثنان يف رأس املال حبصة معلومة لكل شريك ،ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ،ونسبة
اخلسارة مقسمة حبسب حصة كل شريك من رأس املال ،لكن أحد الشريكّي هو الذي يقوم ابلعمل

كله ،أو يكون هو مبثابة املدير هلذه الشركة ،وهذا الشريك املدير (األجري يف املصطلح الشرعي)

يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته هلذه الشركة ،إضافة إىل حصته من األرابح  ...فهل هذا الراتب
املعلوم يعترب مبثابة النفع األكيد على رأس ماله من الشركة؟ وهل يدخل هذا يف ابب الراب أم ال؟ وهل
علما أنين وجدت يف كتب الفقه ما يدل على املنع
أجريا يف نفس الوقت؟ ً
جيوز أن يكون املرء شري ًكا ً
مقطوعا ،فهل ميكن أن خترج كما خرجها بعض
من ذلك ،وجواز زايدة نسبة مقابل عمله ال راتبًا
ً

اعتباراي ،ويف هذه احلالة جيوز توظيف
شخصا
الباحثّي املعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعترب
ًّ
ً

مدير هلا براتب حمدد معلوم وكأنه طرف اثلث ،حىت لو كان هذا املدير أحد املسامهّي يف الشركة؟

علما أبن هذه املسألة عمت هبا البلوى ،وكثر هبا التعامل بّي كثري من املسلمّي يف هذه األايم .أفتوان
ً
مأجورين.

اجلواب

احلمد هللا وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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الصورة اليت ذكرها السائل تعترب من شركة العنان ،وصفتها أن يشرتك شخصان فأكثر يف شركة بينهم،
مجيعا ،أو أن املال منهم والعمل من بعضهم أو أحدهم ،وشركة العنان مما
على أن املال والعمل منهم ً
مديرا للشركة مقابل مرتب
اتفق العلماء على صحتها وجواز العمل هبا ،وكون أحد الشركاء يكون ً

شرعا؛ إذ ال يوجد نص شرعي مينع
مقطوع ،فيجتمع فيه صفتا األجري والشراكة ،فهذا مما ال أبس به ً
من ذلك فيبقي احلكم على أصله وهو اإلابحة ،كما أنه ال يوجد حمذور شرعي من اجتماع عقدي

الشركة واإلجارة يف شخص واحد ،وال يدخل ذلك ضمن الراب احملرم ،مث إن احلاجة تقتضي وجود مثل

هذا االستقالل بّي صفيت الشريك واملدير ،إذ إن الشركاء يف هذه احلالة بّي أمور ثالثة:

 -1أن يكون املدير من غريهم ،وال شك أن املدير إذا كان منهم وله حصة يف رأس مال الشركة
حرصا من ذلك املدير األجنيب.
يكون أكثر ً

 -2أن يكون هلذا املدير الشريك حصة زائدة يف األرابح عن املبلغ الذي اشرتك به وهذه الزايدة

مقابلة إلدارته ،أي منع اجتماع صفيت الشريك واألجري وإبقاء صفة الشريك فقط ،وهذا احلال قد ال

مقطوعا ال
يرضى به الشريك املدير نفسه ،أو أن الشركاء ال يرضون به ،بل يرغبون أن يكون له مرتبًا
ً
عالقة له أبرابح الشركة ،وذلك كسائر العاملّي يف الشركة من غري املدير.

أجريا يف عمله شري ًكا يف ماله كسائر الشركاء ،فيأخذ أجره مقابل عمله ،ورحبًا أو
 -3أن يكون املدير ً

خسارة مقابل ماله الذي اشرتك به ،أي اجتماع عقدي إجارة األشخاص والشركة فيه ،وهذا ما رأينا
جوازه ،وهو ما عليه العمل يف أكثر الشركات املسامهة وغريها من اليت يكون الفصل بّي وظيفة
املدير وصفة الشريك.
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أما ما ذكرته من أن بعض الكتب الفقهية متنع من أن يكون للمدير مرتب مقطوع ،وعدم جواز
اجتماع صفيت األجري والشريك ،فقد يكون هذا القول بناء على أن األصل يف العقود والشروط
احلظر ال اإلابحة ،وهذا القول مرجوح كما بينه احملققون من أهل العلم .وهللا أعلم.
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معىن :املضاربة..املراحبة..املشاركة

اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/3/26هـ

السؤال

السالم عليكم

أرجو التكرم بشرح كل من التعامالت التالية وبيان مىت حترم ومىت تكون جائزة؟ وهي املضاربة

واملراحبة واملشاركة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املضاربة :أن يقدم املال طرف ،ويكون العمل واالستثمار واإلدارة له من طرف آخر ،ويكون الربح
بينهما حسب النسبة اليت يتفقان عليها.

املراحبة :هي بيع السلعة ابلثمن الذي اشرتيت به مع إضافة ربح معّي عليها ،وهناك املراحبة لآلمر
ابلشراء ،وهي املنتشرة اآلن على مستوى األفراد واملصارف اإلسالمية ،وهي شراء السلعة اليت
يطلبها العميل مث بيعها عليه بعد متلكها وقبضها بثمن معلوم.

املشاركة :أن يقدم الطرفان كالمها ماالً لالستثمار ،ويكون العمل من طرف أو منهما معاً .وتفاصيل
هذه املعامالت وشروطها يطول شرحها ،وهي موجودة يف كتب املعامالت .وهللا أعلم.
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يفض الشركة؟
مال شريكه من قرض ربوي فهل ّ
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1426/01/11هـ
السؤال

أان رجل من بلد عريب ،بدأت يف جتارة مع رجل مسلم يف بلد إفريقي ،واتفقنا على عمل شراكة بيننا

لبيع منتجات الشركة للخارج ،وقد طلب مين أن أرسل له حصيت من رأس املال ،وبعد بيع املنتجات
سأستلم  %40من الناتج ،بعد انتهاء املعاملة اكتشفت أنه أخذ دفعة على احلساب من البنك

ابلفائدة لكي يستثمرها يف هذه الشراكة ،نصييب من املال جاء من مال حالل ،واحلمد هلل .هل جيوز

يل االستمرار معه يف العمل وأخذ النسبة  %40من أول معاملة؟ هل أستمر معه أم آخذ مايل الذي
دفعته قبل الناتج من الربح؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أوالً :فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقرتاض شريكك ابلراب ،فال حرج إن شاء
مستقبال.
هللا من انتفاعك هبذا العائد ،بشرط االحتياط من الوقوع يف أية معاملة ربوية
ً

اثنيًا :خبصوص االستمرار يف الشركة ،فال حرج ،إن شاء هللا ،من االستمرار بشرطّي:
 -1أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة.
 -2أال تكون أصول الشركة أو موجوداهتا مرهونة أبي شكل للقرض الربوي.

وهبذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي ،وال يوجد ما مينع ،إن شاء هللا ،من
االستمرار فيها.
مرهوان للقرض ،أو كان سداد القرض بفوائده يتم
أما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصوهلا
ً

ونظرا إىل أن نصيب
من إيرادات الشركة ،فهذا يعين أن متويل الشركة مت من خالل القرض الربويً .

بواي.
شريكك قد يصل إىل( %60كما يفهم من السؤال)  ،فيكون معظم رأس مال الشركة ر ًّ

فالواجب يف هذه احلالة االنسحاب من الشركة جتنبًا للكسب احلرام.
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ويف مجيع األحوال جيب مناصحة الشريك ابلتخلص من الراب ،والتعجيل بسداد القرض وإسقاط ما
ميكن من الفوائد عليه .وهللا أعلم.
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ساهم يف شركة تقسيط مث اشرتى منها!
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/10/07هـ
السؤال

حنن جمموعة زمالء ،قمنا إبنشاء مجعية تعاونية ،على أن يدفع كل واحد منا  25000ألف رايل،

ووكلنا هبا اثنّي من الزمالء على تشغيلها واإلشراف عليها ،والتصرف يف إدارهتا ،واحلمد هللا اشتغلت
وبنجاح ،وقمنا نقسط سيارات وأاثث منزل ،واشرتيت أان من هذه اجلمعية سيارة ابألقساط ،وبسعر

غري سعر الزابئن الذين من خارج هذه اجلمعية ،فهم يشرتون السيارة بـ  65000ألف ،وأان اشرتيتها
بـ  55000رايل وسعرها  38000ألف رايل ،على أن أقسطها مببلغ ألف رايل كل شهر ،فهل يف

ذلك شيء؟ السؤال الثاين :اشرتوا يل زمالئي هذه السيارة وأان يف الرايض اتصلوا علي وقالوا السيارة

جاهزة تعال استلمها ،قلت ألحدهم بعها وأرسل يل قيمتها ،وفعالً ابع هذه السيارة مببلغ 36000
ألف وأرسل يل املبلغ ،وأان يف الرايض .فهل فيها شيء يثري الشك؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

السؤال األول :أنتم جمموعة من الزمالء أنشأمت شركة يديرها أحدكم ،والعمل األصلي هلذه الشركة

هي بيع السيارات واألاثث ابلتقسيط ،ويدير هذه الشركة اثنان منكم ،مث قمت بشراء سيارة من هذه
الشركة لكن الثمن الذي اشرتيت به السيارة أقل من الثمن الذي تبيع به الشركة سياراهتا ،علماً أن

قيمة السيارة نقداً  38ألف رايل ،ومثنها ابلتقسيط 55ألف رايل ،تدفع كل شهر ألف رايل.
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الذي يظهر يل أن هذا العمل ال أبس به إذا كان الشركاء راضّي ببيعك السيارة أبقل مما يبيعونه
لآلخرين؛ لقوله تعاىل" :إال أن تكون جتارة عن تراض منكم" ،وأما كون مثن السيارة ابلتقسيط أكثر

من مثنها نقداً فال أبس بذلك ،بشرط أن حيدد الثمن يف العقد ،مبعىن أن تقول ـ مثالً ـ :اشرتيت

السيارة خبمسة ومخسّي ألف رايل مقسطة كل شهر أدفع ألف رايل ،أما إذا كان العقد من غري حتديد

أبن قلت :أشرتي هذه السيارة بثمانية وثالثّي ألف رايل نقداً ،أو خبمسة ومخسّي مقسطة ،وتعقد

العقد من غري تعيّي للثمن ،فإن هذا ال جيوز ،ألن الثمن غري معّي يف العقد ،فهو داخل يف عموم هني
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن بيع الغرر( ،رواه مسلم)  ،وقد فسر كثري من السلف هني النيب -

صلى هللا عليه وسلم -عن بيعتّي يف بيعة بذلك (رواه أمحد والرتمذي وأبو داود والنسائي) .

السؤال الثاين :بعد شرائك السيارة بعت السيارة وأنت مل تقبضها.

وهذا ال جيوز ألنه من بيع السلع قبل قبضها ،وقد روى ابن عباس-رضي هللا عنهما -عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -أن قال (من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه) قال ابن عباس-رضي هللا

عنهما :-وأحسب كل شيء مثله( .متفق عليه واللفظ لفظ مسلم)  ،أما إن كانت الشركة هي اليت
ابعت السيارة فأخشى أن يكون ذلك حيلة إىل الراب؛ ألنك أنت تريد ستة وثالثّي ألفاً وهم لن

يعطوك هذا املبلغ إال بفائدة فجعلوا هذه السلعة واسطة إىل ذلك ،وأنت ال تريد هذه السيارة ومل

ترها ومل تقبضها بل تريد هذا املبلغ.

وأما إن كان الذي اشرتى السيارة الشركة نفسها فهو بيع العينة ،وهو بيع حمرم .وأما إن كان الذي
قبض السيارة شخص آخر قد وكلته بذلك ،مث ابع السيارة نيابة عنك فال أبس إن شاء هللا يف هذه

الصورة.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()416/9

على من تكون اخلسارة يف املضاربة الشرعية؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1425/12/28هـ

السؤال

لقد مت اتفاق بيين وبّي مكتب عقاري أبن دخلت معه حبصة ستة أسهم يف مقابل تشغيل هذه األسهم
واستثمارها يف العقارات وبيع األراضي على أن يكون اجلهد منهم واملال مين ،وقيمة كل سهم مبقدار

ألف دينار ،على أن يتم كشف احلساب كل سنة مرة واحدة ،وتوزع األرابح على أن أيخذ املكتب
من األرابح ستّي ابملائة ،واملساهم ،وهو العبد هلل ،أربعّي ابملائة ،وإذا كان خسائر فتطبق أحكام

املضاربة الشرعية.

والسؤال :ما املضاربة الشرعية؟ وهل يتحمل معي املكتب نسبة من اخلسارة املالية؟ أفيدوان

مشكورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

عقد املضاربة هو اتفاق بّي صاحب املال وبّي من يدير له املال ويستثمره له (املضارب)  ،على أن
يتم اقتسام الربح بينهما حسب االتفاق .ويف حالة اخلسارة فإن صاحب املال هو الذي يتحمل

اخلسارة إال إذا كان املضارب قد أساء أو أمهل أو فرط يف إدارة املال ،ففي هذه احلالة يتحمل

املضارب اخلسارة.

ووف ًقا ملا جاء يف السؤال فإن اخلسارة تتحملها أنت وال يتحملها املكتب إال إذا أمهل يف اإلدارة
فيكون املكتب مسؤوالً عن اخلسارة يف حالة التعدي أو التفريط .وهللا أعلم.

()417/9

املضاربة أبسهم شركات تقرض ابلراب
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1425/11/01هـ

السؤال

ما حكم شراء أسهم شركات عملها حالل لكن قد تتعامل ابلراب من قروض وغريه ،حيث إنين أشرتي
األسهم وأبيعها يف وقت وجيز إذا ارتفعت ،وال أحصل على أرابح سنوية من الشركة ذاهتا؛ ألين أبيع

أانسا قالوا يل إن هذا جائز
وأشرتي بشكل يومي ،وأحصل على الربح نتيجة املضاربة ،أفيدكم أن ً

أرابحا سنوية فيجب أن يطهروا أمواهلم .ودمتم.
للمضاربّي ،أما املستثمرين الذين ينتظرون ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعّي حممد بن عبد هللا وآله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

هذه املسألة من املسائل النازلة اليت حتتاج إىل بسط يف إجابتها ،فأقول ،وابهلل التوفيق:

كبريا ،وقبل أن نبدأ يف ذكر األقوال
هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء املعاصرون اختالفًا ً
يف هذا النوع من الشركات حيسن بنا أن حنرر حمل النزاع يف هذه املسألة:

إن املسامهة يف الشركات اليت يغلب عليها املتاجرة ابألنشطة احملرمة ،حمرمة وال جتوز؛ ملا فيها من
اإلعانة على اإلمث والعدوان.

وإن من يباشر إجراء العقود احملرمة ابلشركة -كأعضاء جملس اإلدارة الراضّي بذلك -إن عملهم
حمرم ،قلّت نسبة احلرام يف الشركة أم كثرت.

وإن االشرتاك يف أتسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل يف مجلة معامالهتا ابلعقود احملرمة،
منصوصا يف نظامها على جواز ذلك ،فإن هذا االشرتاك حمرم.
أو كان
ً

وإن املساهم ال جيوز له أبي حال من األحوال أن يدخل يف ماله كسب اجلزء احملرم من السهم ،بل

جيب عليه إخراجه والتخلص منه ،حىت على القول جبواز مسامهته.

واختلفوا يف حكم املسامهة يف الشركات املشروعة من حيث األصل لكنها تتعامل يف بعض معامالهتا

ابألنشطة احملرمة أو تقرتض أو تودع ابلفوائد على قولّي:
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القول األول :اجلواز.
وممن ذهب إىل هذا القول :اهليئة الشرعية لشركة الراجحي ،واهليئة الشرعية للبنك اإلسالمي األردين،

واملستشار الشرعي لدلة الربكه ،وندوة الربكة السادسة ،وعدد من العلماء املعاصرين منهم الشيخ
عبد هللا ابن منيع حفظه هللا.

وقد اشرتط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات ،وإذا

ختلف منها شرط مل جيز ،ومنها ما جاء يف قرار اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية رقم (: )485
(جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من الشركات املسامهة الضوابط التالية:

إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب
التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.
قرضا قصري األجل-
قرضا طويل األجل أم ً
أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب -سواء أكان ً
علما أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه.
( )%25من إمجايل موجودات الشركةً ،

أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )%5من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا

اإليراد انجتًا عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك احملرم أم عن غري ذلك.
وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعي يف ذلك جانب االحتياط.

استثمارا كان أو متل ًكا حملرم -نسبة ( )%15من إمجايل
أال يتجاوز إمجايل حجم العنصر احملرم-
ً

موجودات الشركة.

واهليئة توضح أن ما ورد من حتديد للنسب يف هذا القرار مبين على االجتهاد ،وهو قابل إلعادة
النظر حسب االقتضاء) .

وذهبت اهليئة الشرعية لدلة الربكة إىل التفريق بّي األنشطة احملرمة اليت تزاوهلا الشركة:

مثال بتجارة اخلمور ،أو إدارة
مباحا ،ولكنها تتعامل جبزء من رأس ماهلا ً
فإن كان أصل نشاطها ً

صاالت القمار ،وحنوها من األنشطة احملرمة ،فال جيوز متلك أسهمها وال تداوهلا ببيع أو شراء.
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أما إن كانت تودع أمواهلا يف البنوك الربوية ،وأتخذ على ذلك فوائد ،أو أهنا تقرتض من البنوك
الربوية ،مهما كان الدافع لالقرتاض ،فإنه يف هذه احلالة جيوز متلك أسهمها بشرط احتساب النسبة
الربوية وصرفها يف أوجه اخلري.

واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة ،منها:

 -1قاعدة (احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة)  ،وقالوا :إن حاجة الناس تدعو للمسامهة
هبذه الشركات.

اتبع غري مقصود
تبعا ما ال جيوز
ً
استقالال)  ،وقالوا :إن الراب يف هذه الشركات ٌ
 -2قاعدة (جيوز ً
فيعفى عنه.

 -3قاعدة (اختالط اجلزء احملرم ابلكثري املباح ال يصري اجملموع حر ًاما)  ،فقالوا :إن الراب يف هذه

مغمورا يف املال املباح الكثري.
يسري جدًّا فيكون
الشركات ٌ
ً
القول الثاين:

يرى مجهور العلماء املعاصرين ،وعدد من اهليئات الشرعية حترمي املسامهة يف الشركات اليت يكون
مباحا ،إذا كانت تتعامل ببعض املعامالت احملرمة كاإلقراض واالقرتاض بفائدة ،فيحرم
أصل نشاطها ً
االكتتاب هبا ،وبيعها وشراؤها وامتالكها.

وممن ذهب إىل هذا القول :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة ،وعلى رأسها مساحة

الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا ،واهليئة الشرعية لبيت التمويل الكوييت ،واهليئة الشرعية لبنك ديب

اإلسالمي ،وهيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي السوداين ،وعدد من الفقهاء املعاصرين.

وأصدر جممعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان حترمي هذا النوع من الشركات ،وهذان اجملمعان
حيواين ثلة من علماء العصر املعتربين ،فأما اجملمع األول فهو:

اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،ونص قراره هو:
أحياان ابحملرمات ،كالراب وحنوه ،ابلرغم من أن أنشطتها
(األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل ً

األساسية مشروعة) .

وأما اجملمع الثاين فهو:
اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة ،ونص قراره هو:
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(ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب ،وكان املشرتي عاملًا
بذلك) .
واستدل أصحاب هذا القول:

 -1أبدلة حترمي الراب يف الكتاب والسنة ،وقالوا :إن هذه األدلة مل تفرق بّي قليل أو كثري ،وبّي اتبع
أو مقصود.

اإل ِْمث والْع ْدو ِ
اَّللَ إِ هن ه
ان َواتهـ ُقوا ه
اَّللَ
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
(وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
 -2بقول هللا تعاىلَ :
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب) [املائدة. ]2 :
الراب ومؤْكِلَه وكاتِبه ِ
ِ
وشاه َديْه.
وعن جابر ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم َلعن آك َل ِّ ُ ُ َ

أخرجه مسلم ()1598

ووجه الداللة من هذين النصّي :أن الذي يساهم يف الشركات اليت تتعامل ابحملرمات معّي هلا على

اإلمث ،فيشمله النهي.

 -3قوله عليه الصالة والسالمِ :
ت وثالثّي ِزنْـيَةً".
وه َو يَـ ْعلَ ُم ،أ َش ُّد ِمن ِس ٍّ
"د ْرَه ُم ِراب َأيْ ُكلُه ال هر ُج ُلُ ،
أخرجه أمحد ( ، )21957والدارقطين  ،16/3والطرباين يف األوسط ()2682
ووجه الداللة منه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم -عد أكل درهم واحد من املوبقات ،ورتب عليه

هذا الوعيد الشديد ،فكيف مبن يضع املئّي واآلالف من أمواله يف املصارف الربوية؟ وإخراج قدر

احلرام ختمّي ،فمن غري املستبعد أن يدخل ماله شيء من احلرام.

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول األول اشرتطوا يف جواز املشاركة مبثل هذه الشركات :أن يتخلص املساهم من

الكسب احملرم.

ومما يؤكد أن هذا االشرتاط افرتاضي وليس واقعيًّا ،أنه يستحيل حتديد مقدار الكسب احملرم من عوائد
السهم.

وحنن هنا يف مقام ال حيتمل الظن والتخمّي ،بل ال بد من القطع واليقّي.

وإجياب البعض -عند اجلهل ابحلرام -إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من ابب

أيضا غري شاق من
االحتياط ،وهو انفع يف حالة وجود أرابح حقيقية للشركة من النشاط املباح ،وهو ً
الناحية العملية ،إال أنه غري عملي وال يفي ابلغرض يف صورتّي:
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أرابحا تذكر من مبيعاهتا يف بعض السنوات ،فتبقى معتمدة يف توزيعات
األوىل :عندما ال حتقق الشركة ً
األرابح على فوائد الودائع ،والسندات البنكية واألوراق قصرية األجل ذات الدخل الثابت.

الثانية :كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع األرابح قبل البدء بتشغيل منشآهتا ،وهذه األرابح
حتصلت عليها من إيداع رأس املال يف البنوك.

حمتمال فال يكفي التقدير يف هذه احلالة.
وعليه :إذا كان األمر ً

أما حتديد مقدار الكسب احلرام ،كما تفعله بعض اهليئات الشرعية ،من أجل دقة التخلص من احلرام

فهو متعذر؛ ألمور ،منها:

أن مجيع اجمليزين يفرتضون أن الشركة تودع وأتخذ فوائد ،فيوجبون على املساهم إخراج ما يقابل

نصيب الودائع من األرابح.

فإذا كانت الشركة تقرتض من البنوك لتمويل أعماهلا ،أو إلجراء توسعات رأمسالية وحنو ذلك ،فما

السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من األرابح؟
إن أغلب املستثمرين يشرتون األسهم بقصد احلصول على األرابح الرأمسالية ،أي فرق السعر بّي
الشراء والبيع ،ومن املتعذر يف هذه احلالة حتديد مقدار الكسب احلرام ،ال سيما وأن من العوامل

املؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة اإلدارة على احلصول على التسهيالت والقروض

البنكية.

إذا خسرت الشركة ،فما نصيب الكسب احلرام من هذه اخلسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع
والسندات اثبتة ،فهذا يعين أن اخلسارة على من يريد التخلص من الراب ستكون مضاعفة.

جزءا من أمواهلا يف شركات اتبعة أو شركات زميلة أو يف صناديق
ومن املعتاد أن الشركة تستثمر ً
استثمارية ابألسهم أو السندات ،وقد تكون تلك األسهم لشركات ذات أنشطة حمرمة أو ذات

أنشطة مباحة وتتعامل ابلفوائد ،وهكذا متتد السلسلة إىل ما ال هناية ،ويصبح حتديد احلرام يف هذه
السلسلة من الشركات أشبه ابملستحيل.
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وأيضا لو فرضنا أنه ميكن التخلص من األرابح احملرمة الربوية ،فهو ختلص من األكل للراب ،لكن هذا
ً

املساهم قد شارك يف دفع الراب للممولّي للشركة ،فهو وإن مل أيكله فقد آ َكلَه ،والنيب صلى هللا عليه
ِ
ومؤْكِلَه .أخرجه مسلم (. )1598
وسلم حرم األمرين فلعن آك َل الراب ُ
الرتجيح:
من خالل استعراض بعض أدلة القولّي يتبّي ما يلي:

أن القول األول يتوجه القول به ابلشروط التالية:

اضا ،حيث كانت مجيع شركات السوق مما
إيداعا واقرت ً
إذا مل توجد شركة مسامهة ال تتعامل ابلراب ً

يتعامل ابلراب.

هذا الشرط منتف يف هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها املوقع ،أنه توجد شركات
مسامهة معامالهتا حالل ابلكامل ،ومما يؤيد هذا الشرط أن اهليئة الشرعية للراجحي ذكرت يف قرارها
رقم (( : )485إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد ابحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة
تلتزم اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك) .

أيضا أبن
جزءا من أمواهلا يف البنوك الربوية وجيربهم ً
إذا كان نظام الدولة جيرب الشركات أن تودع ً

تدخل الفوائد ضمن أرابح املسامهّي.

وهذا الشرط حسب علمي غري موجود يف هذا العصر ،النتشار البنوك اإلسالمية ،ومن مث انتشار

املعامالت اإلسالمية املصرفية.
هأال جتد الشركة بدًّا من إمتام عملياهتا إال عن طريق االقرتاض ابلراب.

وهذا الشرط منتف يف هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسالمية متول الشركات ابلطرق املباحة:

كاملراحبة ،وعقود االستصناع ،والسلم ،واملشاركة املنتهية ابلتمليك ،واإلجارة املنتهية ابلتمليك ،وغري

ذلك مما جاءت شريعتنا إبابحته.
مث إن املتأمل يف القول األول جيد:
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أن القول كان يف فرتة فشا فيها الراب ،والبنوك اإلسالمية مل تقم على ساقيها ،أما يف هذه املرحلة
فاألمر عكس ذلك ،فنحمد هللا عز وجل أن انتشرت هذه البنوك اإلسالمية يف أحناء األرض ،فأيهما
أسهل ابهلل عليكم حتويل بنك ربوي إىل بنك إسالمي أم حتويل شركة تتعامل ابلراب إىل شركة خالية من

ذلك؟ الشك أنه الثاين.

فالذي يظهر يل رجحان القول الثاين ،وهو حرمة املتاجرة واالستثمار يف أسهم الشركات اليت يكون

مباحا ،وتتعامل ابلفوائد أو بغريها من املعامالت احملرمة ،لعموم األدلة الشرعية يف حترمي
أصل نشاطها ً

يسريا.
اتبعا أو
الراب قليله وكثريه ،فلم تستثن تلك األدلة ما كان ً
ً
مغمورا أو ً
وابلتايل حيرم املتاجرة واالستثمار هبذه األسهم من هذا النوع من الشركات ،واحلمد هللا توجد شركات
(وَمن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َعل لههُ َخمَْر ًجا* َويَـ ْرُزقْهُ
نقية من الراب  %100ميكنك املتاجرة هبا ،وتدر عليك ً
أرابحاَ ،
ِ
ب) [الطالق . ]2،3:وهللا أعلم.
ِم ْن َح ْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
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هل يشاركه يف اخلسارة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قمت بعمل مشروع صغري لرتبية الدواجن أان وابن عم يل ،وكان أساس االتفاق أن رأس املال مين أان،

ومكان الرتبية والعمل من ابن عمي ،واستمر املشروع إىل أن اقرتب وقت البيع وقمت أان بدفع
الكثري من املال تكاليف تربية تلك الدواجن ،ولكن حبول هللا وقدرته أصيب كل ما عندان من

الدواجن مبرض أدى إىل وفاته ومل يبق منه إال شيء بسيط لن يعيد يل حىت رأس املال املدفوع ،أتثرت

أان بسبب املال الذي سيضيع ،وأتثر ابن عمى ابلوضع الذي أان فيه ،فقال يل سنحسب اخلسارة
ونتحملها حنن االثنان ،فمثالً لو خسرت  1000قال إنه سيعطيين  ،500مع أنه مل يدفع معي شيئًا
أيضا أن األرابح ابلنصف ،ولكن مل يكن هناك أرابح
من األساس ،وهذا هو االتفاق ،وكان االتفاق ً
أساسا ،فأان يعوضين
ولكن خسارة ،فهل آخذ منه ماالً أم يعترب غرامة؟ مع أنين رفضت هذه الفكرة ً
أصر على أن يتحمل معي اخلسارة ،فماذا أفعل؟ أرجو أن توضحوا يل :هل حيق يل
هللا تعاىل ،ولكن ّ

خريا.
أن آخذ منه املال أم ال؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فاجلواب من وجهّي:

الوجه األول :أن شركتكما املذكورة يف السؤال ليست شركة مضاربة خالصة ،واليت يكون فيها رأس
املال من أحدكما والعمل من اآلخر ،واليت تقتضي أن تكون اخلسارة على رأس املال ،فتختص

لصاحبه؛ ألنك أيها السائل ذكرت أن شريكك منه مكان الرتبية زايدة على العمل ،ومكان الرتبية ال
وبناء عليه فيجوز لك أيها السائل صاحب املال
شك له مقابل ،فشركتكم شبيهة بشركة املسامهةً ،

جزءا من خسارتك بشرط أال يزيد عن مقدار أجرة املكان مدة العمل.
أن أتخذ من شريكك ً
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الوجه الثاين :على فرض أنه لو مل يكن بينكما شركة وأراد ابن عمك أن يساعدك يف بعض ما حصل

لك من خسارة مالية بطيب نفس منه فله ذلك ويؤجر عليه ،ولك قبوله ،وليس ذلك غرامة -كما

ذكرت يف سؤالك -فاإلنسان له أن يساعد أبعد الناس ،فضالً عن مساعدة شريكه وابن عمه .وفق
هللا اجلميع لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وهللا أعلم.

()426/9

هل صورة هذه املضاربة صحيحة؟
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها
التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

جاءين رجل ،وقال يل :أان خبري ابألسهم ،وأعرف بعلم هللا املضاربة يف األسهم ،وغالبًا ما تصيب

آرائي الصواب وهلل احلمد ،ولكن ليس لدي مال ،وأريدك أن تشرتي مبالك السهم الذي أقوله لك،

والربح واخلسارة نشرتك فيهما .هل جتوز هذه املعاملة؟ منه اخلربة والعلم بوقت الشراء والبيع ،ومين
رأس املال وتنفيذ ما يقول .فما حكم هذه املعاملة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

األصل يف هذه املعاملة احلل ،فهي شركة بينك وبينه ،وجيوز تقاسم الربح على ما تتفقان عليه .أما
اخلسارة فليس عليه منها شيء ،بل هي على رب املال ،وهو أنت.

ولكين يف املقابل أنصحك واإلخوة الكرام القراء ببعض النصائح:

 احذر مائة مرة من كثري من مدعي املعرفة بسوق األسهم ،فكم اكتوى الكثريون من أمثال هؤالء.واعلم أن املخاطرة كلها على مالك أنت ،فكن على بينة .وهللا سبحانه قد أمر حبفظ املال ،فتذكر

كثريا من اخلسائر ال
ذلك .وال تستج هرك األرابح املعلنة لبعض األشخاص ،أو بعض الصناديق ،فإن ً

تعلن.

 -اعلم أن سوق األسهم من أكثر األسواق خماطرة؛ فكما ميكن الستثمارك أن يزيد ،فيمكن له أن

ينقص.
 -ال بد أن يكتب ما بينك وبينه ،وال يكتفى ابالتفاق الشفوي ،وينص يف العقد على كل التفاصيل

املطلوبة.

 -ال يصح هلذا الشخص أن يعمل يف األسهم إال بعد معرفة حكم هللا تعاىل فيها .وال بد لك أن

تتأكد أنه يعرف احلالل واحلرام من األسهم ،وال تكتف مبا يذكر لك من أنه متابع أو غري ذلك ،أو
أنه يتبع بن ًكا معينًا.

()427/9

 البد من النص على أجل التنضيض (أي التصفية الدورية للشركة)  .فبعض الناس أيخذ الربح كلشهر وبعضهم كل شهرين .وال يصح االكتفاء ابالتفاق الشفوي املبهم.
وفق هللا اجلميع لطاعته ،وجنهبهم سخطه.
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()428/9

املشاركة بربح مقطوع
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشركة وأنواعها

التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

لدينا شركة مكاسبها عالية جدًّا بفضل هللا ،وأرابحها مؤكدة -إن شاء هللا -وليس فيها مغامرة البتة،
ونريد أن نطرح ابقة للمسامهة ابلصفة التالية :قيمة السهم  5000رايل ،ونكتب يف العقد بيننا وبّي
وأيضا نكتب أنه لو خسر املشروع
املساهم أننا ال نضمن الربح ولكن نتوقعه بنسبة ً ،% 99.99
فتخسر معنا ،ولكن لو رحبنا فنتوقع أن حتصل يف الشهر األول على  5000رايل (أي نفس املبلغ

الذي دفعته) والشهر الثاين  4000والثالث  3000رايل ،والرابع ألفي رايل ،واخلامس 1000
رايل ،وتنتهي الدورة االستثمارية ،وإبمكانك بدء دورة استثمارية جديدة إذا رغبت .فهل هذه
الطريقة جائزة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

املسامهة هبذه الصيغة حمرمة وال جتوز؛ ملا فيها من الغرر ،وسبب عدم اجلواز أنه ال توجد نسبة شائعة

من الربح ،وأما ذكر املبلغ املقطوع فهذا ال جيوز ألنه قد ال تربح الشركة لسبب ما فيحدث مشاكل

بّي املسامهّي ومالك الشركة.

مشاعا
والعالقة بّي املسامهّي وأصحاب الشركة عالقة مضاربة ،ومن صحة املضاربة أن يكون الربح ً
بّي رب املال (املسامهّي) واملضارب (الشركة) .

وهلذا أرى أن يكون من بنود العقد الصيغة التالية:
 -1نشرتك يف اخلسارة كما أننا نشرتك يف الربح.
 -2سيكون توزيع الربح كالتايل:

الشهر األول :للمساهم  %80من أرابح أسهمه ،ونتوقع أن يكون املبلغ ( 4000رايل)  .أو غري
ذلك .وبقية النسبة ( )%20للمضارب (الشركة) .

الشهر الثاين :للمساهم  %60من أرابح أسهمه ،ونتوقع أن يكون املبلغ ( 3000رايل) .
الشهر الثالث :للمساهم  %40من أرابح أسهمه ،ونتوقع أن يكون الربح ( 2000رايل) .

وهكذا حىت تتم الدورة االستثمارية.

وعليه تكون نسبة الربح مشاعة بّي املساهم (رب املال)  ،والشركة (املضارب)  ،وابلتايل تصح
املضاربة.
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()429/9

إجارة األرض للزراعة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املساقاة واملزارعة

التاريخ 1425/2/20هـ
السؤال

هل جيوز املشاركة يف حصاد األرض الزراعية وأتجري املزارع إبجيار اثبت أو مقابل تقدمي احملصول؟
قرأت بعض األحاديث يف صحيح البخاري تذكر أن ذلك كان مباحاً أوالً مث ُح ِّرم ،حىت أن ابن عمر
 رضي هللا عنهما -رد أتجري أرضه بعد مساع حديث من رفيع بن خديج أبن األرض جيب أن جتىنمن قبل مالكها ،أو بواسطة آخرين ،أو تركها بدون جين ،وكان ابن حجر يرى أن أتجري األرض

مقابل احملصول غري جائز ،وأتجري ابملال جائز ،وعندي حرية يف هذا األمر ،فآمل منكم التوضيح.
اجلواب

()430/9

أحكام املزارعة بيهنها أهل العلم ووضحوها ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -عامل أهل خيرب بشطر

ما خيرج منها من زرع أو مثر ،وهو حديث متفق عليه عند البخاري ( )2286وابن عمر  -رضي هللا

عنهما ،-وقد قال أبو جعفر :عامل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أهل خيرب ابلشطر ،مث أبو

بكر ،مث عمر ،مث عثمان وعلي  -رضي هللا عنهم -مث أهلوهم إىل اليوم يعطون الثلث والربع ،وهذا
أمر صحيح مشهور ،عامل فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم -حىت مات ،مث خلفاؤه الراشدون حىت
ماتوا ،مث أهلوهم من بعدهم ،ومل يبق يف املدينة أهل بيت إال عمل به ،فعمل به أزواج رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -من بعده ،فروى البخاري ( )2328عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع أو مثر ،فكان يعطي
أزواجه مائة وسق مثانون وسق مت ٍر ،وعشرون وسق شع ٍري  ...إىل آخر ما جاء يف ذلك ،فكون اإلنسان
يتعامل بطريق املزارعة يكون بينه وبّي صاحب األرض معاملة يتفقون فيها على أن يكون البذر من
أحدهم ،والعمل من اآلخر ،أو يكون البذر والعمل من شخص ،واألرض من آخر ،ويقسم النتاج

بينهما حبسب ما يتفقون عليه ،فإن هذا جائز  -إن شاء هللا ،-كما أنه جاء من حديث آخر إبجارة

األرض أنه جتوز إجارهتا ابلورق والذهب ،واملراد ابلورق :الفضة قال بعض أهل العلم :جتوز إجيارة

األرض ابلورق والذهب ،وسائر العروض سوى املطعوم يف قول أكثر أهل العلم ،قال أمحد" :قلما
اختلفوا يف الذهب والورق" ،وقال ابن املنذر" :أمجع أهل العلم على أن اكرتاء األرض وقتاً معلوماً
جائز ابلذهب والفضة" ،روينا هذا القول عن سعيد ،ورافع بن خديج ،وابن عمر ،وابن عباس
وغريهم  -رضي هللا عنهم -وقالوا" :إن رافعاً قال :أما الذهب والورق فلم ينهنا -يعين النيب -

صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ملسلم" :أما بشيء معلوم مضمون فال أبس" وعن حنظلة بن قيس

أنه سأل رافع بن خديج عن كراء األرض؟
فقال" :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن كراء األرض قال :فقلت :ابلذهب والفضة"،

قال :إمنا هنى عنها ببعض ما خيرج منها ،أما ابلذهب والفضة فال أبس ،انظر مجيع هذه الرواايت يف

صحيح مسلم ( ، )1547وقد أجاب العلماء عن هذا احلديث أبن هذا لعله متقدم على خيرب،

فقصة خيرب تكون انسخة هلذا املوضوع ،والذي عليه أهل العلم هو جواز التعامل مع أهل األراضي
بشطرها أو بثلث ما خيرج منها ،أو بربع ما خيرج منها ،أو حنو ذلك ،وابهلل التوفيق.

()431/9

أتجري الشجر املثمر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املساقاة واملزارعة

التاريخ 1426/06/05هـ

السؤال

سؤايل عن إجارة احلدائق املثمرة ،حيث يتم أتجري احلديقة ملدة من الزمن ،على سبيل املثال :يقوم

صاحب حديقة عنب بتأجري تلك احلديقة قبل أن تثمر ،مدة ثالثة أعوام ،فما حكم ذلك؟ علماً أين

مسعت حديثاً للرسول -صلى هللا عليه وسلم -ينهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها .جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فتأجري األشجار من النخيل وغريه -كأشجار التفاح والعنب والربتقال وغري ذلك -أجازه بعض
العلماء ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -ويدل له وروده عن عمر -رضي هللا
تعاىل عنه -وألن األصل يف املعامالت احلل والصحة ،ولعدم ترتب حمظور شرعي عليه.

وأما قولك :إنك مسعت هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن بيع الثمار قبل بدو صالحها .فنقول

هذا صحيح [صحيح البخاري ( ، )2194صحيح مسلم ( ، ] )1534ولكن مثة فرق بّي بيع

الثمار قبل بدو صالحها ،وبّي أتجري األشجار املثمرة؛ فمثالً لو ابع شخص مثرة النخيل وهو أخضر
مل حيمر أو يصفر ،فنقول :إن هذا البيع حمرم وابطل؛ ملا يرتتب على ذلك من احتمال وجود اآلفة

هلذه الثمرة ،وكذلك لو ابع مثرة الربتقال أو التفاح قبل أن يطيب وينضج أو العنب قبل أن حيمل

املاء ويتموه حلواً ،فنقول :إن هذا بيع ابطل ال يصح ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ذلك،
ففرق بّي مسألة البيع وبّي مسالة أتجري األشجار ،فالتأجري -كما أسلفت -جائز؛ لفعل عمر -

رضي هللا عنه-؛ وألن األصل يف املعامالت احلل ،خبالف بيع الثمار قبل بدو صالحها ،فإن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -هنى عنه.

()432/9

هل يدفع ابقي اإلجيار؟
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

استأجرت شقة ،وكانت مدة العقد سنة حيث يكون الدفع كل ستة أشهر ،دفعت له نصف املبلغ

الدفعة األوىل ،وأان أعمل يف مكة ،وزوجيت تعمل يف منطقة أخرى ،ووالدي ووالديت يعيشون يف مكة،
قدر هللا -سبحانه وتعاىل -وتويف والدي -رمحه هللا ،-وكذلك زوجيت مل تنقل إىل مكة ،فطلبت من
الشركة نقلي إىل مكان عمل زوجيت فوافقوا على ذلك ،وأردت أن أخلي الشقة ولكن صاحب امللك

ألزمين بدفع املبلغ الباقي وهو الدفعة الثانية بعد أن انتهت الستة شهور األوىل ،وأان ال أملك املبلغ
الذي يطلبه مين وسوف أستأجر يف املنطقة اليت نقلت إليها وقد أخربته مسبقاً يف حديث بيننا أنين
سوف أقدم نقالً إىل منطقة عمل زوجيت إن مل تنقل فأبدى رضاه عن ذلك ومل يطلب مين أي شئ،
اآلن ماذا أفعل؟ أفيدوين أفادكم هللا هل أدفع له املبلغ بعد أن أخليت الشقة مقابل الستة شهور

املقبلة وهي بقية العقد أم ماذا؟.
اجلواب

ذكر الفقهاء -رمحهم هللا -أن اإلجارة عقد الزم من الطرفّي (املؤجر واملستأجر) ليس ألحدمها فسخ
اإلجارة دون رضا الطرف اآلخر ،وهذا العقد يقتضي متليك املؤجر األجر واملستأجر املنافع ،فإذا
فسخ املستأجر اإلجارة قبل انقضاء مدهتا وترك االنتفاع اختياراً منه مل تنفسخ اإلجارة ،واألجر الزم
له ،وبناء على ذلك فليس للمستأجر يف هذا السؤال فسخ اإلجارة دون رضا املؤجر ،فإن ترك

االنتفاع فتلزمه األجرة مدة العقد ،إال أنه ينبغي للمؤجر إقالة املستأجر وهذا سنة يف حقه ،فإن مل
يفعل فاألجرة مستحقة له .وابهلل التوفيق.

()433/9

طبخ اخلنزير وحتضري اخلمر للكفار
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/6/18هـ

السؤال

خطييب يعمل أبوراب طباخاً عند أحد اإليطاليّي ،وطبعاً يطهو حلم احلنزير ويستعمل اخلمر كذلك يف
الطهي لكنه ال أيكل طعامهم.
 هل كسبه حالل أم حرام؟ -هو يريد تغيري عمله لكن ما ابليد حيلة ،فرص العمل هناك اندرة ،فبماذا تنصحونه؟

وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

()434/9

هذه مسألة يكثر السؤال عنها يف أورواب ،وهي مسألة اختلف العلماء فيها ،اختلفوا يف االستئجار
حلمل اخلمر أو اخلنزير مثالً ،فهل له أجرة أو ليست له أجرة؟ وهل تطيب هذه األجرة له أو ال

تطيب له؟ فالصحيح من مذهب اإلمام أمحد أن األجرة ال تطيب له ،ولكنهم حكوا القول الثاين عنه

أيضاً ،أي أن له األجرة ولكنها تكره ،وأطلق الوجهّي يف اهلداية واملذهب واملستوعب واخلالصة

والرعاتّي واحلاوي ،فعلى القول الثاين وهو أنه جيوز له االستئجار أو يصح له االستئجار على محل
امليتة واخلنزير واخلمر يكره أكل األجرة وال حيرم ،وعلى هذه الرواية تصح اإلجارة ،وقد حكي يف
اإلنصاف أن هذا هو الصحيح وعليه األصحاب ،وأطلق كثري من العلماء كصاحب الفائق وغريه

روايتّي ،وأطلق بعضهم يف املستوعب وجهّي ،ويف مذهب اإلمام مالك يفرق بّي أن يكون قد

استأجر نفسه يف اخلمر وحنوه ملسلم فهذا ال يصح ،أو يكون قد استأجره لكافر فإنه يصح على

رواية زوانن عن مالك ،وأنه تطيب له األجرة ،ذكرها املواق يف شرحه على خليل ،وعلى هذه الرواية

تبىن املسألة على مسألة الكافر هل هو خماطب ابلفروع أو ليس خماطباً ابلفروع ،ومها وجهان

صحيحان يف مذهب مالك  -رمحه هللا تعاىل  ،-وقال أبو حنيفة إنه جتوز له األجرة على محل اخلمر،
فاملسألة فيها أقوال إن شاء هللا  -تعاىل  -فنحن نفتيه ابألخف واألسهل ،وابلتايل نقول :إن هذا

الرجل جيوز له أن يعمل حىت جيد عمالً آخر ،وجيوز له أن أيخذ تلك األجرة ألنه حمتاج إليها ،وإن

شاء هللا ال جيد يف نفسه حرجاً؛ ألن املسألة فيها خالف وفيها رواايت وذكرها ثقات العلماء  -رضي

هللا عنهم  -وهللا أعلم.

()435/9

إصالح سيارات شركات التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

لدي مركز صيانة سيارات وتعاقدت معي شركة أتمّي إبصالح سيارهتم اليت جيري عليها التأمّي فهل
هذا الفعل جيوز؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
نعم جيوز أن تتعاقد مع شركة التأمّي إلصالح سياراهتا ومعداهتا حىت لو كانت الشركة التأمينية يف

عقودها نظر مع املؤمنّي معها ،فالتعامل مع الكافر أو من ماله حرام ابلبيع والشراء جائز ال شيء فيه
ما دام تعاملك أنت مستوفياً الصفات الشرعية يف العقود.

وعليك أن تعامل هذه الشركة كما تعامل غريها من الشركات واملؤسسات األخرى ،وهللا أعلم.

()436/9

أخذ األجرة على الشفاعة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/11/1هـ

السؤال

هل جيوز أخذ املال من املعاملّي أو املستفيدين يف العمل للحالة التالية:

استغالل مقر عملي ومعرفيت ابملسئولّي وإخراج أوامر لبعض املستفيدين يف طلب العلم (منح

دراسية) دون أن يكون أي ضرر لآلخرين وإمنا لتسهيل عملية الدراسة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:
أما استغالل مقر العمل ومعرفتك ابملسئولّي إلخراج أوامر منح دراسية دون ضرر لآلخرين وإمنا
لتسهيل علمية الدراسة.

فهذا إن كان احتساابً منك دون أجرة وكان من تشفع له مستحقاً فعملك من األعمال اليت تؤجر

عليها قال تعاىل" :من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" [النساء ]85:وعن أيب موسى -
رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :اشفعوا تؤجروا " صحيح البخاري
(. )1432

أما أخذ مقابل على هذه الشفاعة فهذا حمل خالف بّي أهل العلم واختار شيخ اإلسالم التحرمي

لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-من شفع ألحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى ابابً
عظيماً من الراب" سنن أيب داود ( )3541وحسنه األلباين صحيح أيب داود (. )3025
قال ابن تيمية رمحه هللا "-وأما اهلدية يف الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ويل أمر أن يرفع عنه

مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه والية يستحقها أو يستخدمه يف اجلند املقاتلة وهو يستحق أو
يعطيه من املال املوقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غريهم وهو من أهل

االستحقاق ،ومثل هذه الشفاعة على فعل واجب أو ترك حمرم فهذا أيضاً ال جيوز فيه قبول اهلدية،

وجيوز للمهدي أن يبذل ما يتوصل به إىل أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ،هذا هو املنقول عن السلف
واألئمة األكابر.

()437/9

ومىت سوغ أخذ اجلعل على مثل هذا لزم أن تكون الوالية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغريها
وكف الظلم عمن يبذله ،والذي ال يبذله ال يوىل وال يعطى وإن كان أحق وأنفع للمسلمّي من هذا
فمن أخذ جعالً من شخص معّي على ذلك أفضى أن تطلب هذه األمور ابلعوض ..بل يشفع وال
أيخذ هذا هو املأموربه)

إىل آخر كالمه يف خمتصر الفتاوى املصريه (ص. )459/458:

وما ذكره السائل مما انتشر هذا الزمان وسبب انتشاره فساداً كبرياً فأسأل هللا تعاىل أن يصلح أحوال
املسلمّي وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()438/9

شراء وأتجري مواقع اإلنرتنت
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/11/8هـ

السؤال

هل جيوز أن أشرتي جزءاً من موقع على اإلنرتنت وأتجريه على اآلخرين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
جيوز شراء موقع على اإلنرتنت وأتجريه على اآلخرين بشرط أال تؤجره على من يستغله يف أشياء
حمرمة وقد قلنا ابجلواز ألن األصل احلل ،لكن ابلشرط املتقدم.

()439/9

حكم نقل شخص حيمل اخلمر
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

هل جيوز لسائق أجرة أن ينقل شخصاً حيمل بيده مخراً؟
اجلواب

ال جيوز لسائق السيارة أن ينقل من حيمل بيده مخراً؛ ألن ذلك إعانة على املعصية ،وألن الناقل يف
حكم حامل اخلمر الذي ورد لعنه يف احلديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -انظر ما رواه

الرتمذي ( ، )1295وابن ماجة ( ، )3381من حديث أنس  -رضي هللا عنه.-

()440/9

الشرط اجلزائي
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1422/9/23
السؤال

هل جيوز تطبيق الشرط اجلزائي على العامل يف عقد اتفاق العمل؟

اجلواب

الشرط اجلزائي ،هو :اتفاق بّي املتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من ُش ِرط له عن

الضرر الذي يلحقه إذا مل ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به أو أت ّخر يف تنفيذه ،والشرط اجلزائي جيوز

اشرتاطه يف مجيع العقود املالية ،ما عدا العقود اليت يكون االلتزام األصلي فيها ديناً؛ ألن هذا من

الراب ،وكذا يف العقود اليت هنى الشارع عنها ،مثل :الوعد امللزم يف بيع املراحبة؛ ألنه يدخل يف بيع ما

ال ميلك اإلنسان ،وقد هنى الشارع عن ذلك ،وبناءً على هذا فيجوز يف عقود املقاوالت الشرط

اجلزائي على العامل (املقاول)  ،وكذا يف عقد التوريد ابلنسبة للمورد ،إذا مل ين ِّفذ ما التزم به ،أو أتخر

يف تنفيذه ،وال جيوز مثالً الشرط اجلزائي على رب العمل لو أتخر يف السداد للمقاول؛ ألنه راب.

يفرط؛
وال جيوز أيضاً الشرط اجلزائي على العامل األمّي (وهو األجري اخلاص) ألجل خطئه ،وهو مل ّ

ألن هذا تضمّي عليه مبا مل يضمنه ابلشرع ،أما لو شرط عليه شرط جزائي فيما لو أتخر ابلعمل فال
ٍ
حينئذ ،وهللا أعلم.
أبس

()441/9

املناقصات التجارية
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/4/11
السؤال

ما مدى مشروعية املناقصات التجارية اليت حتدث يف وقتنا احلاضر؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن املناقصة معناها :أن يعلن راغب الشراء طلبه شراء سلعة ليتزاحم كل من الباعة على البيع بثمن

أنقص ،فهي عكس املزايدة.
وقد تكون املناقصة يف استئجار األعيان ،أو يف اإلجارة على األعمال.

والبيع واإلجارة عن طريق املناقصة جائزان شرعاً إذا سلمت هذه املعاملة من التالعب والتزوير ،بل

رمبا أدى ببعض املشاركّي يف املناقصات إىل أن يدفع الرشوة ملن خيربه عن العطاء األقل من أجل أن

ينقص هو فيفوز ابلعطاء ،فهذه أمور حمرمة ال جتوز ،أما البيع يف ذاته أو اإلجارة عن طريق املناقصة

فهما صحيحان ،مث ال ختلوا املناقصة إما أن تكون مناقصة علنية أو عن طريق الظرف املختوم ،فإن
كانت علنية ،فما يذكره املشارك يف املناقصة يعد إجياابً فإذا دفع أحد غريه مثناً أقل بطل ذلك

اإلجياب؛ ألن طلب األقل يعد إعراضاً عن ذلك اإلجياب ،فإذا عرض عليه الثمن األقل وقبل فقد
ٍ
حينئذ ،وإن كانت املناقصة عن طريق الظرف املختوم أبن يرسل املشاركون معروضاهتم يف
انعقد العقد

األسعار دون أن يعلم أحدهم مبا قدم اآلخر مث تفتح معروضاهتم ،فإن هذه املعروضات تعد إجياابت
متعددة فيصح للطرف اآلخر أن يقبل أبي منها ولو قبل غري األقل ،إال املناقصات اليت جتريها

الدوائر الرمسية من فروع احلكومة فيما حتتاج إليه من األعيان أو األعمال فال جيوز هلا أن ختتار من

األسعار املعروضة إال ما وافق مصلحة بيت املال العام ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى

آله وصحبه وسلم.

()442/9

مىت يستحق املوظف أجرة االنتداب؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/5/5
السؤال

أريد تفصيالً يف أحكام االنتداب وخارج الدوام يف قضية جواز أخذ املال ،هل يلزم مثالً قضاء املدة
املطلوبة أم أن القضية تقديرية وترجع إىل املدير املباشر فقط؟

اجلواب

سواء أكانت انتداابً أم خارج دوام املراد هبا إجناز عمل من األعمال،
املهمة اليت يكلف هبا املوظف ً
سواء استغرق املدة أم مل يستغرقها،
فإذا أجنز املوظف هذا العمل دون تقصري فهذا هو املطلوبً ،
وهبذا يستحق األجر املايل إلجنازه العمل الذي خصص له هذا األجر ،وهللا املوفق.

()443/9

إجيار املنتجعات السياحية

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/5/10

السؤال

شركة سياحية تعرض بيع عقار يف منتجع سياحي معّي يف بلد معّي ملدة أسبوع ابلسنة بقيمة معينة،

وميكن للزبون اختيار أي منتجع ابلعامل يتبع هلذه الشركة ملدة أسبوع خيتاره هو ،على أن يدفع قيمة
الصيانة السنوية ،سؤايل عن احلكم الشرعي هلذه العملية وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الذي يظهر -وهللا تعاىل أعلم -أن هذه إجارة وليست ببيع ،واإلجارة هي :بيع املنفعة وليس بيعاً
لعّي ،وبناء عليه فال أرى حرجاً يف مثل هذه املعاملة ،واألصل يف املعامالت احلل إال ما ورد النهي

فيه كأن تشتمل املعاملة على الراب ،أو على الغرر ،أو امليسر ،أو على أكل أموال الناس ابلباطل ،أو

على استعمال مبيع وحنوه يف حمرم ،أو يكون هو حمرماً كآالت اللهو ،وهبذا يتبّي أهنا مباحة -إن شاء

هللا تعاىل ،-لكن أحب أن أشري إىل ما يتعلق ابلسياحة من املخالفات الشرعية اليت ال ختفى ،من

السفر إىل بالد الكفار من غري حاجة إن كانت السياحة يف بالدهم ،وإن كانت معه عائلته فاخلطر
أكرب ،فإن يف ذلك تعريضاً لألخالق والعقائد للخطر ،وليس املقام مقام بسط ،لكن أحببت التنبيه
واإلشارة ،وعلى السائل أن يراجع أهل العلم يف ذلك ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()444/9

العمل يف إدراج وتقييد الفوائد البنكية
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/5/12

السؤال

أعمل حماسباً إبحدى الشركات ،وأعمايل تتكون من:

-1ترحيل حركة احلساابت للبنوك والشركة ،وابلتايل أقوم إبدراج العمولة والفوائد املرسلة بكشف
البنك بدفاتر وكمبيوتر الشركة ،وكذلك حتويالت بنكية لشراء بضاعة من اخلارج.

-2أعمال الشؤون اإلدارية للموظفّي من إجازات ودوام وخالفه.

ما حكم الراتب الذي أتقاضاه نظري جمموع األعمال اليت أقوم هبا ،وذلك لشكي يف أنين ممن يكتبون

الراب (أعمال البنوك) ؟ علماً أنين متزوج ويل ثالث بنات.

اجلواب

إذا كان عملك يف احملاسبة يقوم على توثيق وكتابة وتقييد العموالت والفوائد الربوية املستفادة من
االقرتاض أو اإلقراض ،أو كانت التحويالت البنكية اليت تقوم هبا الشركة املذكورة فيها الفوائد الربوية

ألجل االقرتاض أو اإلقراض ،فهذا العمل داخل يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا

آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه وقال :هم سواء" رواه مسلم يف صحيحه ( )1598من حديث
جابر.

وعلى هذا فما تتقاضاه من مرتب ألجل هذه األعمال ال جيوز ،وإذا كنت جاهالً ابحلكم قبل ذلك

فما أخذته قبل ذلك ألجل عملك مبا فيه توثيق الفوائد وتقييدها معفو عنه؛ لقوله -تعاىل" :-فمن

جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا" أي :فله ما سلف مما كان قبضه من الراب
جعله له وأمره إىل هللا ،كما قال مجاعة من املفسرين ،واختاره ابن تيمية ،وغريه.
والضمري يف (وأمره) عائد على ما سلف ،أي :أمره إىل هللا يف العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ،هذا

أظهر األقوال ،وهللا أعلم ،والواجب مع هذا التوبة واإلقالع عن الذنب والندم على ما مضى ،ومن
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

()445/9

حكم صرف األدوية احلكومية لألقارب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1422/11/12
السؤال

أان صيديل أعمل يف مستشفى اتبع لوزارة الصحة ،وبطبيعة احلال يوجد حتت أيدينا أدوية ومستلزمات

طبية أخرى ،فهل جيوز يل الصرف من هذه األدوية لألقارب ،أو األصدقاء ،أو لالستخدام الشخصي

بدون وصفة طبية (على شكل هبة بدون مال) ؟ وإذا كان ال جيوز ،فما احلكم يف األدوية اليت

صرفتها يف السنوات املاضية؟ وإذا كان املريض حمتاجاً وليس لديه وصفة ،هل إذا أعطيته أكون آمثاً
بذلك؟
اجلواب

ال جيوز لك الصرف من هذه األدوية إال إذا كنت خموالً ممّن ميلك ذلكّ ،أما على سبيل االجتهاد فال
جيوز لك ذلك ،وكذلك ال جيوز لك الصرف ملن ليس لديه وصفة طبية ممّن ميلك ذلك من األطباء.

()446/9

راتب اإلمام إذا تغيب عن املسجد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/5/13هـ
السؤال

عندان مسجد جبوار البيت ،والدي املؤذن وأان اإلمام ،ظروف عملي أجربتين على الرحيل بعيداً عن
البيت فأصبح أيب هو املؤذن واإلمام يف نفس الوقت ،هل الراتب الذي أتقاضاه شهرايً من وزارة
األوقاف حالل؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.

اجلواب

ينبغي أن يعلم أن ما يعطاه املؤذن ،أو اإلمام وحنوه على العمل يف املسجد ليس أجرة ،وإمنا هو
مكافأة ورزق ،وهذا إمنا هو مقابل بذله شيئاً من اجلهد والوقت حببس نفسه على خدمة هذا

املسجد ،فاإلمام إذا كان يقوم هبذا العمل فإنه يستحق هذه املكافأة ،وإذا كان بعيداً يف بيته ،وال
يصلي ابلناس فال يستحق هذه املكافأة ،وحينئذ فعليه أن يتصل بوزارة األوقاف وخيربهم حباله

ليختاروا بديالً عنه يقوم هبذا العمل ،وأما هو فليس له احلق يف أن أيخذ املال ما دام ينوب عنه أبوه؛
ألن وجود اإلمام إمنا هو ابختيا ٍر من اجلهة املسؤولة ،وقد يكون والدك ال تتوفر فيه صفات اإلمام
الذي ترتضيه اجلماعة ،أو ال تتوفر فيه الصفات الشرعية اليت تؤهله ليقوم ابإلمامة ،وهذا األمر
مرتوك لصاحب الشأن وهو وزارة األوقاف.

()447/9

حكم العمل يف بناء البنوك
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1425/1/15هـ

السؤال

ابلنسبة ألعمال البناء واملقاوالت قد يعرض أو ابألصح أنمر ابإلشراف على بعض املواقع مثل

الفنادق والبنوك اخل ....فهل جيوز العمل يف هذه األمور أم ال؟
اجلواب

يظهر يل وهللا أعلم أن العمل يف ما ذكرته من اإلشراف على ما ذكرته ليس فيه عمل عند البنك وال

تعامل معه بل جمرد إشراف مطلوب من جهة أخرى وخمتص ابإلشراف على البناء وحنوه .لكن قد
ٌ

يقال إن هذا العمل قد يكون فيه إعانة على إقامة البنك الربوي لكن هذا من بعيد وال شك إن ترك

ذلك أوىل لقوله تعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة . ]2 :ولقوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-دع ما يريبك إىل ماال يريبك" أخرجه الرتمذي ( )2518من حديث احلسن بن علي -
رضي هللا عنه ،-وهللا أعلم.

()448/9

هل حيق يل عدم إكمال عقد اإلجيار؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1422/11/23
السؤال

أستأجرت شقة يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وأبرمت عقداً مع صاحب العقار وهو غري مسلم

ابستئجار الشقة ملدة ستة أشهر ،وطلب مين دفع املبلغ على دفعتّي 1500 :دوالر للثالثة أشهر

األوىل ،و 1100دوالر للثالثة األشهر األخرى..دفعت القسم األول ،وملا انقضت فرتة الدفع األوىل

قررت اخلروج من الشقة ،وعدم دفع القسم الثاين .فخرجت من السكن ومل أخربهم أبنين خارج ،فهل

علي دفع القسم الثاين والذي قدره 1100دوالر؟ ابلرغم من أنين مل أسكن يف الشقة وابلتايل مل
جيب ّ
علي جيب دفعه؟ أفيدوين أفادكم هللا .والسالم عليكم ورمحة هللا
أدفع مستحقاهتا ،أم أنه يعترب ديناً ّ

وبركاته.
اجلواب

ِ
املؤجر واملستأجر -خالل مدة
اي أخي -حفظك هللا -األصل أن اإلجارة عقد الزم يف حق الطرفّي ّ
اإلجارة ،-فال ميلك واحد منهما فسخه دون رضا اآلخر ما مل يوجد ما مينع استيفاء املنفعة املعقود
عليها ،مما هو متعلق ابملعقود عليه.

ويظهر يف سؤالك أنه ال يوجد ما مينع استيفاءك املنفعة املعقود عليها ،وبناء عليه :فإنه ال حيق لك
ِ
ِ
املؤجر من استيفاء املنفعة بتخليته
املؤجر .وإذا م ّكنك ّ
فسخ عقد اإلجارة من تلقاء نفسك دون رضا ّ
بينك وبّي الشقة فقد أدى ما عليه ،وبقي أن تؤدي ما عليك وهو :دفع القسم الثاين من قسطي
اإلجارة .وإذا مل تفعل فإنه ال يزال ديناً يف ذمتك ،فيلزمك أداؤه إىل صاحبه ،فإن تعذر النتقال ملكية
ِ
املؤجر وحنو ذلك لزمك التصدق به ،ال بنية التقرب إىل هللا من جهة
الشقة ،وعدم معرفة عنوان ّ
واحد منكما ،بل بنية التخلص من هذا املال لكونه ال حيل لك ،ومل جتد طريقاً إليصاله لصاحبه.

()449/9

هل أفتح مقهى لإلنرتنت؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1422/12/22
السؤال

أريد افتتاح مشروع مقهى إنرتنت هل جيوز ذلك أم حرام؟ وما هي الضوابط املطلوبة للمشروع (مثالً
حتديد عمر املتعاملّي كأن يكون مثانية عشر عاماً فما فوق واستخدام الفالتر واملرشحات ،وعدم
وضع أماكن مغلقة لكل جهاز) ؟

اجلواب

الذي يظهر يل  -وهللا أعلم  -هو جواز ذلك إذا حتققت فيه الضوابط التالية :وهي استخدام
املرشحات القوية للمنع من تصفح املواقع احملظورة ،مع ضرورة قطع االتصال ابلشبكة مىت ما

تعطلت هذه املرشحات .وأن تكون األجهزة مكشوفة حىت يسهل مراقبتها ،فكم وجد من الطوام
والفظائع يف الغرف املغلقة .وتفقد األجهزة كل حّي؛ لتنظيفها من كل ما قد ُحيفظ فيها من الصور أو
املواقع احمل هرمة وحنو ذلك مما يستعان به للوصول إليها .هذا مع ضرورة األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر ،ومسؤولية صاحب املقهى أو من يقوم مقامه يف ذلك أعظم من غريه ،فله يف حمله سلطان
كسلطان األب يف بيته.

وبعد ،فإن األخذ هبذه الضوابط واجب َح ْتم لكل من أراد االستثمار يف هذا اجملال ،ولكن املأمول من
األخ السائل فوق ذلك بكثري ،وليس يقنعنا منه جمرد تطهري حمله من أن يكون وكراً للفساد ،بل إننا

ننتظر منه أن تكون له سابقة يف استثمار املقهى يف دعوة الشباب وشغل أوقاهتم ابلنافع املفيد .إن يف
مجلة الشباب املرتددين على هذه املقاهي من املهارات والطاقات ما حيتم علينا استثمارها وتوظيفها
يف سبل اخلري ،وجناح هذا مرهون بقوة التأثري واالجتذاب اليت ال تتحقق غالباً إال من خالل التجديد

واالبتكار ،واستغالل تقنيات هذا العصر.

()450/9

إنين أدعو هذا السائل وغريه من األخيار الصاحلّي الذي يرغبون االستثمار يف هذا اجملال إىل األخذ
هبذه الوسائل واالجتهاد يف استغالهلا ،حىت جيعلوا من هذه املقاهي موطناً للهداية واإلفادة ،وحىت

يعلم الناس أن املقاهي ما هي إال أداة تصلح أن تكون نواة للخري ،وليست حكراً على الفساد .وأرى
أن تطرح هذا املشروع يف منتدايت اإلنرتنت ،علك أن حتظى ببعض األفكار يف هذا ،ولن يعدم

اجملتهد وسيلة مؤثرة يف دعوة الشباب وإفادهتم .جعلنا هللا وإايك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
وأن يوفقنا ملرضاته ويستعملنا يف طاعته ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

()451/9

العمل يف شركة تقرتض ابلراب
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/1/2
السؤال

حنن موظفون بشركة عامة نتقاضى مرتباً شهرايً مقابل العمل وهذه الشركة تقرتض من املصرف بفائدة
لدفع املرتبات ومصاريف الشركة .السؤال ما حكم العمل هبذه الشركة؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على نبينا حممد رسول هللا .اللهم صل على

عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :فإن هللا  -سبحانه وتعاىل -ورسوله  -صلى هللا

عليه وسلم  -حرما الراب ولعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -آكل الراب وموكله ،أي آخذ
الراب؛ أكله أو مل أيكله ،وموكله ،أي مطعمه وهو الذي يعطي الراب للمرايب انظر ما رواه مسلم

( )1597من حديث عبد هللا بن مسعود-رضي هللا عنه.-

فمن اقرتض أو استدان لغري حاجة ،وإمنا لتكثري مال ،أو انتفاع مبا ال ضرورة فيه ،فهو ممن يشمله
اللعن؛ ألنه أطعم الراب ،فهو موكله.

()452/9

إذا تبّي هذا ،فإن الشركة اليت أشار إليها السائل تقرتض ابلفوائد وتفعله كثرياً ،فهذا يدل على أهنا

تستعجل نفعاً يف غري ضرورة ،فاألفضل هلذا العامل وأصحابه أن يبحثوا عن عمل آخر ،ومن تيقن أن
الرزق عنده  -سبحانه ،-وأن من ترك شيئاً هلل ،عوضه هللا خرياً منه ال ينبغي له أن يعمل عند أمثال
هؤالء .وأما إن كان استدانة الشركة يف بعض األحيان ،كأاله يوجد لديها ما تعطيه أجوراً لعماهلا ،وال
تفعلها إال يف بعض األحيان للحاجة ،فهذا -وهللا أعلم -إذا أخذ األجري عمالته من هذه الشركة

هبذا الوصف مل يكن عليه إمث  -إن شاء هللا  -ومل يكن مبنزلة من أخذ أجرته ممن أيكل الراب كالبنوك

وجتار العينة ،وال مبنزلة من يؤكل الراب كالذين يقرتضون للمنفعة ،وحتسّي املعيشة ،وزايدة الدخل ،فإن

العمل -عند هؤالء -ال جيوز ،والعقد معهم فاسد؛ ألنه إعانة هلم على املعصية .وهللا -سبحانه
وتعاىل -أعلم.

()453/9

ما حكم أتجري جزء من املسجد؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1422/12/15

السؤال

يف ألبانيا لدينا مسجد اشرتى أحد احملسنّي من السعودية أرضاً جبانبه ،وأدخلها يف أرض املسجد،

واآلن اإلمام يرغب أن يفتح يف جزء منه حمالً ويؤجره على أحد اإلخوة الذين ال يبيعون أشياء حمرمة،
ويستفيدون من اإلجيار يف إصالحات ،أو نظافة املسجد ،وغري ذلك ،فهل هذا العمل جائز؟

اجلواب

إذا كان ذلك اجلزء الذي جبانب املسجد ال حيتاج إليه املصلون يف اجلمع واألعياد واملناسبات

اإلسالمية فال أبس بتأجريه متجراً يصرف ريعه على املسجد يف فرشه ونظافته وصيانته وكل ما

حيتاجه ،ويشرتط أن ال يباع فيه شيء من احملرمات الشرعية ،وينبغي أن يسجل هذا ويقيد بدائرة
يعتاد تسجيل األوقاف فيها عادة كاألوقاف ،أو البلدية ،أو اجلمعية واملركز اإلسالمي.
وعليه فإن فعل اإلمام واحلالة هذه جائز شرعاً ومأجور عليه  -إن شاء هللا .-

()454/9

منحة التقاعد

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/7/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .هنا أبرض اجلزائر يوجد بنتان هلما أب كان يعمل يف فرنسا سابقاً،
وتويف وبقيت أمهم ،مث إهنا تزوجت وملا حان وقت أخذهم ملنحة التقاعد يشرتط القانون الفرنسي أبنه
البد أن تكون الزوجة مل تتزوج ،وعليه فما دامت قد تزوجت فال حيق هلا أخذ مال زوجها السابق
احلاصل من التقاعد ال هي وال بناهتا ،والسؤال :هل هذا املال يع ّد حقاً للبنات ومن حقهم اسرتداده

بطرق فيها نوع تغيري يف الواثئق أو ال؟ علماً أن هاتّي الفتاتّي فقرياتن وهم حباجة إىل هذا املال ،نرجو
منكم موافاتنا ابجلواب يف أقرب اآلجال ،وتكملة للسؤال :هل يع ّد مال التقاعد الذي أتخذه الزوجة

ابمسها مثالً هو من املرياث أو هو منحة تستأثر هبا الزوجة؟ علماً أن القانون الفرنسي يقول :إنه إذا

توفيت الزوجة فال حيق لألوالد أخذ ما تبقى من مرياث أبيهم .هذا يف القانون ،وال ندري من الناحية

الشرعية احلكم يف ذلك ،فنرجو التوضيح؛ ألهنا مسألة مهمة ،وقد سئلنا عنها هاهنا مراراً وتكراراً
لكثرة العمال اجلزائريّي بفرنسا ،حيث اضطرهم االستعمار فيما سبق إىل اهلجرة والعمل وهللا

املستعان .ويل سؤال آخر :البعض من الناس إذا مات والده ووالدته الذين حيصالن على التقاعد ال

يقوم ابلتصريح بوفاهتما لدى اجلهات الفرنسية حىت أيخذ مبالغ أخرى من هذه اجلهات ،مدعياً أن

فرنسا قد أخذت عرق أبيه وجده وحنو ذلك ،فما احلكم أيضاً يف هذه احلالة؟ أفتوان مأجورين وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فالذي يظهر يل أن التقاعد منحة من احلكومة للموظف وليس من اإلرث،
وعليه فال أرى جواز تغيري الواثئق أو الكذب للحصول عليه ممن ال يشمله التقاعد يف كل الصور
املذكورة يف السؤال ،ومن اتقى هللا جعل له خمرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب ،وهللا املوفق.

()455/9

ختفيضات الرسوم املدفوعة مجلة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/11/15هـ
السؤال

لدينا مدرسة إسالمية يف مدينتنا يقوم األب بدفع الرسوم الدراسية هلا على أقساط شهرية ملدة عشرة

أشهر ،ولألب اخليار يف دفعها يف الشهر األول ،حيث يتحصل على ختفيض  ،%10أحد اإلخوة
قال يل إن هذا أشبه براب الفضل ،وأان عضو يف جلنة املدرسة ،فهل يف هذا اإلجراء خمالفة شرعية؟

أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

ليس يف هذه العملية راب ،ال فضل وال نسيئة ،بل هذا جائز ،ألن هذه الرسوم تعترب أجرة ،واملع هجل

خيتلف عن املؤجل ،إال أنه جيب أن يبت يف العقد أبحد األمرين ،وال يرتك حمتمالً للمع هجل واملؤجل.

()456/9

دفع مبلغ للحصول على وظيفة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/11/24هـ
السؤال

أان يل ست سنوات مل أجد عمالً ،فوجدت رجالً يقبل املال مقابل وظيفة يف إحدى الشركات

علي إمث يف ذلك؟
الكربى ،يعين ابلعامية (يوظف بفلوس) هل ه

اجلواب

احلمد هلل ،اي أخي  -وفقك هللا  -املسألة فيها تفصيل:

أ .فإن كان الرجل الذي أيخذ ماالً مقابل التوظيف ،هو مسؤول أصالً عن التوظيف ،وهو عمله

الرمسي الذي يتقاضى عليه مرتباً ،كأن يكون موظفاً يف وزارة اخلدمة املدنية ،أو يف شؤون املوظفّي يف

أي جهة كانت حكومية أو أهلية ،فال جيوز له أن أيخذ ماالً لقاء التوظيف؛ ألن التوظيف هو عمله

الذي أيخذ عليه مرتباً ،وما أيخذه من األفراد من مال مقابل توظيفهم يعد رشوة حمرمة ،سواءً أخذه

من األفراد طاليب التوظيف أنفسهم ،أو أخذه من اجلهات أو األفراد الذين يبحثون للناس عن

وظائف مبقابل.

ب .وإن كان الرجل الذي أيخذ ماالً مقابل التوظيف ليس مسؤوالً عن التوظيف ،وال موظفاً يف

دائرته ،لكنه طرف خارجي ،وإمنا أيخذ املال منك مقابل جهده يف حبثه لك عن وظيفة ،وقيامه مبا
يقتضيه طلب الوظيفة من إجراءات ،وتذليل الصعاب يف ذلك على حنو مشروع ،فال مانع منه ،وهللا
 -تعاىل  -أعلم.

()457/9

العمل يف شركة تتعامل ابلراب
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/9/1هـ
السؤال

أعمل يف شركة أيب أجرياً وهو يتعامل ابلراب ،حيث ختتلط أمواله ابحلرام ،فهل جيوز أن أواصل عملي

عنده ،أو أتناول الطعام عنده؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :فإن كان لوالدك يف شركته عمل آخر  -سوى الراب  -من األعمال املباحة
فإين أرجو أالّ حرج عليك يف العمل معه والتناول من طعامه ،وعليك أالّ تشارك يف حساب الراب وال

كتابته.

وأما إن مل يكن له عمل سوى الراب ،فإين أرى لك أن ترتك العمل معه وأالّ تتناول من طعامه إال إن
كنت غري مستطيع اإلنفاق على نفسك ،فإن لك أن أتخذ منه قدر حاجتك ،وفقك هللا وأغناك

حبالله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

()458/9

العمل لدى شركات التدخّي
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/8/24هـ
السؤال

ما حكم العمل لدى شركات التدخّي؟ مع التفصيل ،ابرك هللا فيكم ويف علمكم.

اجلواب

الدخان حمرم ،لكونه من اخلبائث ،وقد قال هللا سبحانه وتعاىل واصفاً نبيه حممداً  -صلى هللا عليه
ِ
اهم َع ِن الْم ْن َك ِر وُِحي ُّل َهلُم الطهيِب ِ
ات َوُحيَ ِّرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ث" اآلية،
اخلَبَائِ َ
ُ َّ
"أي ُْم ُرُه ْم ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
وسلم َ -

[األعراف ، ]157 :وال جيوز بيعه؛ ملا روى أبو داود ( )3488بسند صحيح أن رسول هللا  -صلى

هللا عليه سلم  -قال ... ( :إن هللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه" ،والعمل يف
شركات التدخّي  -اليت يقوم عملها على صناعة الدخان والتجارة فيه  -ال جيوز؛ ألنه من التعاون

على اإلمث والعدوان املنهي عنه يف قوله تعاىل "وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" اآلية[ ،املائدة، ]2 :

وابهلل التوفيق.

()459/9

استقدام اخلادمة الكافرة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/2/2
السؤال

ما حكم االستعانة خبادمة غري مسلمة؟ نظراً الرتفاع سعر اخلادمة املسلمة.

اجلواب

أصبح استجالب اخلادمات يف جمتمعنا -مع األسف -ظاهرة سيئة يقلد الناس فيها بعضهم بعضاً،

وإن مل توجد حاجة ضرورية لصاحب البيت تدعو الستخدامها ،وظهر من ذلك أضرار وحماذير

شرعية واجتماعية وصحية واقتصادية فضالً عن جميئها بدون حمرم واخللوة هبا ،وعلى كل حال

أنصحك اي أخي أبن حتاول إقناع زوجتك وأهل بيتك ابالستغناء عن اخلادمة أصالً ،كافرة كانت أو

مسلمة ،وإن مل تستطع أو كانت لديك حاجة ملحة أو ضرورية فعليك ابخلادمة املسلمة وإن زادت

عليك كلفتها ،واحتسبت هذا عند هللا ،وهللا أيجرك عليه ،وعلّمها أحكام الدين وفقهها فيه ،واجلب
هلا الكتب النافعة واألشرطة املفيدة بلغتها ،وعلمها اآلداب الشرعية وأمرها ابحلجاب الشرعي ،وال

أنصحك ابخلادمة (األجنبية) ما دامت كافرة فإنك آمث إن أتيت هبا وأنت جتد مسلمة تقوم مقامها ،مث
إنك خالفت أمر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حّي قال" :ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان"
رواه أمحد ( )26352ومالك ( ، )1697وعالوة على أن املشركة كيف تؤمن على تربية األوالد
والقيام بشؤون البيت وهي ال أمانة هلا؟ أسأل هللا يل ولك التوفيق ملا حيبه ويرضاه.

()460/9
العمل يف الشرطة يف بلد ال حي ِّكم الشريعة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/10/9هـ
السؤال

هل جيوز الدخول أو العمل يف الشرطة يف بلد ال حيكم بشرع هللا إذا مل أجد عمالً آخر؟.

اجلواب

العمل يف الشرطة كغريه من األعمال تعرتيه أحكام ،فإن غلب على ظن العامل أنه لن يصيبه يف عمله

هذا ضرر يف دينه وال دنياه ،أو تر هجحت مصلحته على ما فيه من مفسدة فإنه ال حرج على املسلم

فيه.

أما إذا كان احلال ابلعكس ،أبن غلب على ظن العامل أنه يرتكب يف عمله هذا ما يضر به يف دينه،

أو يضر به أو بغريه من املسلمّي يف دنياه ،فإنه واحلالة هذه ال جيوز له اإلقدام عليه ،واملرء فقيه
نفسه ،وعليك أن تنظر إىل األمور ابلنظر الصحيح ،فما ترجح لديك فاعمل به.

()461/9

استبدال الدورة والتوفري من ماهلا
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

أعمل يف جهة حكومية ،وعندان برانمج للتدريب على مشروع جديد ،حيث قالوا لنا :سنعطيكم مبلغاً
من املال على أن ختتاروا دورة دراسية مكثفة ،سواء يف الداخل أو اخلارج يف مواضيع مت حتديدها لنا،

واحلقيقة أن املبلغ كبري نوعاً ما ،وإبمكاين احلصول على الدورة املذكورة مبنتهى الكفاءة ،مع توفري

جزء ال أبس به من املبلغ ،وذلك كأن أقوم أبخذ الدورة يف اململكة وليس خارجها ،فهل حيل يل أخذ
املبلغ املتبقي؟

اجلواب
من صفات املؤمن الكامل الصدق ،واإلخالص ،وأداء الواجب على أكمل وجه ممكن ،والتزام

األمانة ،وذلك أبداء ما وكل إليه من عمل أو أنيط به من مهمات ،ويف هذه احلالة له أن ينفق يف هذا
اجملال ما أذن له فيه ،وليس له أن يقتطع شيئاً منه ليوفره لنفسه إال إذا أذن له رؤساؤه ،وهللا من وراء

القصد.

()462/9

العمل يف اجليش الكافر جرباً أو اختياراً
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/1/25

السؤال

هل جيوز االخنراط يف اجليش الكافر للمسلمّي املقيمّي يف هذا البلد؟

اجلواب

()463/9

إن مسمى اجليش عام حيتاج إىل تفصيل :فإن أريد ابجليش القوات العسكرية اليت ختضع عادة
لوزارات الدفاع يف كل دولة فال جيوز االخنراط فيها حينئذ ما دامت الدولة كافرة حتكم القوانّي

الوضعية ،ورمبا تقاتل املسلمّي ،وفعل مثل هذا من مواالة الكفار احملرمة نصاً يف الكتاب العزيز كقوله
تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلممنكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملّي" [املائدة ، ]51:وقوله" :اي أيها الذين آمنوا ال

تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق [ " ...املمتحنة]1:

 ،وإن أريد ابجليش قوات األمن أبنواعها من احلرس والدرك وبوليس اآلداب والدفاع املدين والشرطة
العسكرية ودورايت املرور وحنو ذلك ،فالذي يظهر يل جواز ذلك -إن شاء هللا  -بشرط أال يباشر
املسلم أذية أو ضرراً ألخيه املسلم؛ ألن أعمال قوات األمن هذه أصلها مشروع ،تعمل على حفظ

ضرورايت الناس حبفظ اعتقاداهتم وأعراضهم وأمواهلم فال يعتدى عليها ،وكثري من صفات اخلري

مشرتكة بّي بين اإلنسان مؤمنهم وكافرهم ،فالتعاقد مع الدولة -وإن كانت كافرة -على مثل هذا

جائز ،وهو من التعاون على الرب والتقوى ونشر الفضيلة بّي الناس ،وملا جاء اإلسالم وجد عادات

وأخالقاً محيدة عند العرب يف اجلاهلية فأقرها ودعا إليها ،وجاء يف احلديث أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال ":شهدت غالماً مع عموميت حلف املطيبّي فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه" رواه
أمحد ( )1676وابن حبان ( )4373والبيهقي ( )366/6واحلاكم ( )2925وأبو يعلى ()846

وغريهم واللفظ ألمحد ،ويف رواية" :لو دعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت" ،وإن دعي السائل إىل

التجنيد اإلجباري يف قوات وزارة الدفاع فال جيوز له ذلك ،وعليه أن يسعى ابلتخلص منه أبي

أسلوب يراه ممكناً.
هذا كله إذا كان السائل جمرباً على االخنراط يف سلك اجليش العسكري النظامي يف هذا البلد ،أما إذا
كان األمر اختيارايً فيتعّي عليه عدم الدخول حينئذ ،ويسلم على دينه وعرضه ،وهللا أعلم.

()464/9

العمل يف احملاماة
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/6/15هـ

السؤال

فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد :أرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا ابلنظر يف

من هللا -
سؤايل هذا وجتيبوا عنه :أان رجل مسلم ،عملت لسنوات مضت يف مهنة احملاماة ،فلما ّ

سبحانه وتعاىل -علي مبعرفة سنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-ومعرفة التوحيد وعقيدة أهل السنة،
ساورين الشك حول مهنة احملاماة اليت أعمل هبا؛ ألن هذه املهنة تلزمين ابلتحاكم إىل قوانّي خمالفة يف

أغلبها لشريعة رب الربية -جل وعال ،-ولكن صعب علي فراق مهنيت بسبب ظروف العيش القاسية
وما تقتضيه ،وأان أستنصح فضيلتكم فيما ينبغي علي عمله بعد أن أطلعكم على املعطيات التالية:

 1ـ إن القوانّي الوضعية املعمول هبا يف احملاكم هبذه البالد ،ليست كلها خمالفة للشرع ،فإن كثرياً من
أحكام األحوال الشخصية وأحكام املعامالت التجارية والعقارية موافقة للكتاب والسنة أو على

األقل موافقة للمشهور من مذهب اإلمام مالك.

 2ـ إن كثرياً من القوانّي املتعلق بتطبيق املسطرات اإلدارية ليس فيها تعارض صريح مع ما جاء يف
الشرع احلنيف.

 3ـ إن كثرياً من احلاالت اليت تعرض للمسلمّي هنا ال ميكن هلم أن يستوفوا حقهم فيها بوجه شرعي،
وال يستوفونه إال اباللتجاء إىل احملاكم القانونية ،مثل :تعويضات حوادث السري ،ودفع اعتداءات

الغري.

 - 4إن عمل احملاماة جيعلين أحياانً أنفع إخواين املسلمّي إما يف الدفاع عنهم ،أو يف مساندهتم

لتحصيل حقهم القانوين يف الدعوة ،وخباصة للجمعيات اليت تعمل على وفق الكتاب والسنة ومنهج

السلف.

()465/9

فهل يسوغ يل االستمرار يف هذه املهنة ،إن أان حرصت على العمل لتحصيل املصاحل السالفة ،مع
البعد عن كل احلاالت املشتبهة؟ وهل جيوز يل االلتجاء إىل القوانّي املخالفة للشريعة كلما تعذر
حتصيل حق موكلي بطريق شرعي؟ وإذا كان اجلواب يف كل هذا ابملنع ،فما القول يف املال الذي
حصلته فيما مضى من هذه املهنة ،مبا يف ذلك البيت الذي أسكن فيه؟

أفتوين مأجورين ،وجزاكم هللا عين كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فإن احملاماة نوع وكالة إذ هي وكالة

يف اخلصومة ،والوكالة األصل فيها اجلواز ،بشرط أالّ يرتافع إال عمن علمه حمقاً ،فإهنا حينئذ من

التعاون على الرب والتقوى ،وقد قال هللا -تعاىل ":-وتعانوا على الرب والتقوى" [املائدة ، ]2:وقال

النيب  -صلى هللا عليه وسلم ":-وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه" مسلم (، )2699

وعلى هذا يتعّي على احملامي قبل أن يدخل يف قضية أن يدرسها فإن علم أن طالب احملاماة حمق دخل

فيها بقصد أخذ احلق له ،أما إن علم كونه مبطالً ،فقد أفىت بعض أهل العلم جبواز دخوله فيها لكن
ال ليربئه وجيعله يستمر يف ابطله ،بل ليأخذ احلق منه ويرده عن ابطله؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم":انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً" قال :اي رسول هللا أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظاملاً ،فقال":

متنعه من ظلمه فذلك نصرك إايه" البخاري ( )6952ومسلم (- )2584أو كما قال عليه الصالة

والسالم ،-ولذا جيب على احملامي إذا تبّي له ظلم موكله أن ينصحه بعدم االستمرار يف دعواه فإن

أصر فيكون عمل احملامي إظهار ابطله ورد احلق إىل مستحقه ،وما أيخذه من األجر حينئذ فهو حالل
له وليس فيه عليه حرج.

()466/9

وأما الرتافع إىل القوانّي الوضعية كما هو حاصل يف كثري من بالد املسلمّي ودعوى أهنا مأخوذة من

الكتاب والسنة واملشهور من قويل املالكية فإن كانت هذه األحكام يستدل هلا ابلكتاب والسنة وأدلة
التشريع األخرى املعروفة يف أصول الفقه فال يضرها تسميتها قوانّي ،وإن كان يقال قال املشرع
الفرنسي ،أو األملاين ،أو حنو ذلك ،فما ينفعها أن قيل إهنا موافقة للكتاب والسنة ،إذ إن واضعيها مل

يقصدوا موافقتها للكتاب والسنة ،وال شك أن احلكم بغري ما أنزل هللا إذا كان احلاكم يعتقد أنه

األفضل أن ذلك كفر يقول هللا -عز وجل":-فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث

ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء. ]65:

وقال -عز وجل ":-ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون" [املائدة ]44:وحينئذ فهل حيل
الرتافع أمام هذه احملاكم اليت حتكم ابلقوانّي الوضعية؟

من املعلوم أنه قد تكون القضية ملسلم معروضة على حمكمة ال حتكم بكتاب هللا وال بسنة رسوله -

صلى هللا عليه وسلم  -ويكون املسلم مظلوماً يف هذه القضية وليس ابإلمكان عرض القضية لدى

حمكمة حتكم ابلكتاب والسنة ولو ترك املسلم دون ترافع عنه لوقع عليه الظلم ،ورمبا أفضى به ذلك

إىل أن يقتل ،أو يسجن ،أو يؤخذ ماله ،أو غري ذلك من العقوابت ،ففي هذه احلال يعد هذا يف حقه

إكراهاً ،ويعد الرتافع عنه من ابب دفع الظلم عنه ومن نصرته وهو أمر متعّي؛ حلديث "انصر أخاك"
(سبق خترجيه)  ،وحلديث "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله  " ...البخاري ( )2442احلديث

رواه مسلم (. )2564

ويف الصحيحّي من حديث ابن عمر "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يسلمه" (نفس

احلديث السابق) ومعىن ال يسلمه ،أي :ال يرتكه مع من يؤذيه وال فيما يؤذيه ،بل ينصره ويدفع عنه.
قال ابن حجر يف (فتح الباري) " :وقد يكون ذلك واجباً ،وقد يكون مندوابً حبسب اختالف

األحوال".
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ولو ترافع عن كافر لدفع الظلم عنه فكذلك؛ ألن ذلك من العدل املأمور به يف قوله -تعاىل" :-وال
جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" [املائدة. ]2:
ولعموم األحاديث اليت فيها حترمي الظلم مطلقاً مع املسلم ومع غريه.

واخلالصة :أن احملاماة هبذه الصورة جائزة شرعاً وما يؤخذ من العوض فهو حالل إذا كان عوضاً
معلوماً ومباحاً ،وإن مل يكن األمر كما ذكرت فهو أكل مال بباطل ،وهو من الظلم احملرم ،وعليه أن

يتوب إىل هللا -عز وجل ،-وهللا أعلم.
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العمل يف البنوك املركزية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/3/6
السؤال

أان أعمل يف البنك املركزي يف إدارة الرقابة على البنوك،
وعلي أن أترك هذا العمل؟ وإذا كانت اإلجابة أن عملي حرام ،فهل ما
وسؤايل هو :هل راتيب حرام ،ه

أفعله من ابب الضرورة ،وكما هو معلوم أن الضرورات تبيح احملظورات ،وما رأي فضيلتكم يف الرأيّي

اللذين أجازا العمل ،وقد اتفق عليهما عدة فقهاء- :أن هذه األماكن هامة وحساسة ،وتركها يعطى
الفرصة لغري املسلمّي أن يسيطروا عليها وعلى اقتصادان.

ٍ
وحينئذ نكون حنن من يشغل
العمل بنية اكتساب اخلربة الالزمة حىت أيذن هللا بتطبيق الشريعة،البنوك اإلسالمية وإال فمن يفعل ذلك؟

اجلواب

العمل يف البنوك املركزية (اليت تتعامل ابلراب وتشرف وتراقب البنوك التجارية اليت تتعامل ابلراب) فيه

تفصيل :فإن كان يف إدارات االستثمار أو الرقابة على البنوك الربوية ومراجعة حساابهتا ،وحنو ذلك

مما يتصل ابلتعامل ابلفائدة فذلك حمرم ال جيوز ،والراتب الذي يتقاضاه الشخص سحت حمرم ،وال
يعد العمل فيها ضرورة تبيح احملظور؛ ألن الضرورة ابملعىن الشرعي يف هذا الباب أنك إن مل تفعل هذا

الشيء وقعت يف اهلالك أو أشرفت عليه -واألمر ليس كذلك يقيناً -وكون الشخص ينوي التدرب
إىل حّي تطبيق الشريعة ليس حجة مقبولة ،وإذا طبقت الشريعة فهناك من يعرف ذلك ممن عرف

أمورها نظرايً أو ممن اتب من العمل فيها وحنو ذلك -ونرجو أن تكون واحداً منهم.-

وإمنا نقول ابجلواز يف العمل يف هذه القطاعات ملن دخلها يريد التغيري فيها ،وميلك القدرة على ذلك،

ولديه الضوء األخضر به -من أصحاب القرار -وحالتك ليست كذلك يقيناً ،وإذا تركنا مجيعاً العمل
فيها دفع ذلك املسؤولّي إىل تغيري نظامها الربوي ومل يسيطر عليها غري املسلمّي.
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وكون حمافظ البنك املركزي ومعاونوه هم الذين حيددون سعر الفائدة وليس أنتم واملوظفون املماثلون
لكم ال يعين ذلك جواز عملكم ،فأنتم من ينفذه ويطبقه ويعمل مبقتضاه  ...أليس كذلك؟ بلى ،وقد
لعن النيب -صلى هللا عليه وسلم -آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه ،"..رواه مسلم ( )1598من
حديث جابر -رضي هللا عنه .-فكل من يتعامل ابلراب ،أو يكتبه ،أو حيسبه ،أو يراجعه ،أو يراقبه،
أو يعّي عليه داخل يف اللعن والنهي واحلرمة- ،نسأل هللا السالمة.-
وأما العمل يف األقسام اليت ال تتعلق ابلفائدة مطلقاً -يف البنك املركزي ،-مثل :طبع النقود
(البنكنوت) وحنو ذلك مما ال عالقة له ابلراب فال أبس به.

وهاهنا مسألة ذكرها السائل ،وهي :أن البنوك اإلسالمية مثل الربوية فهذا ليس بصحيح ،واالسرتشاد

ابلعائد الذي تدفعه البنوك األخرى ال جيعل من عملها أمراً حمرماً.
وال شك أن السائل يدرك -حبكم طبيعة عمله -العوائق والصعوابت واحملاربة اليت جتدها البنوك

اإلسالمية من البنوك املركزية ،ومن األجهزة الرمسية األخرى ،ومن طبيعة األسواق العاملية والنظام

الدويل فال بد من تفهم هذا ،وهللا أعلم.
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العمل الصحفي للنساء
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/3/1

السؤال

أان أعمل يف اجملال الصحفي حمررة صحفية ،ومل أدخل هذا اجملال طلباً للمال ،فلدي مورد آخر -وهلل

احلمد ،-ولكن للقضاء على وقت الفراغ الذي ال حد له ،وهذا العمل يتطلب مين عدة أمور ،وهي
اليت تثري خويف من االستمرار به ،وهي:
-أحياانً أحتدث ابهلاتف مع رئيس التحرير أو بعض الزمالء ،ورغم أهنم حمرتمون ،لكن ما أعرفه عن

صويت أنه شديد النعومة ،فما حكم ذلك؟

-غالبا أجلأ إىل االستعانة أبمساء وشخصيات ومهية من ذاكريت لوضع بعض اآلراء اليت تكمل

االستطالع أو التحقيق الذي أقوم به ،ورغم أن تلك الكلمات اليت أكتبها ال تشكل ضرراً ألي
شخص ،ولكين أشعر أن هذا من أنواع الكذب.

-حصلت من وظيفيت هذه على راتب ،ما حكم ذلك املال؟ وهل جيوز يل التصرف فيه؟ -اجلريدة

اليت أكتب هبا جريدة عاديه تنشر صور الرجال وبعض النساء املتربجات ،فما حكم ذلك؟

-تطلب مين اجلريدة أحياانً تغطية بعض االحتفاالت النسائية يف بعض املهرجاانت ،وابلتايل فقد أنشر

خرباً عن حفل يكون فيه الكثري من املنكرات ،مثل :الغناء أو التربج ،وقد أُجري أحاديث مع بعض
املتربجات من سيدات اجملتمع ،وإن كان ذلك اندراً.
-هل جيوز يل أن أعمل مبجلة إسالمية مثل :األسرة وغريها ،مع أين سوف أحادث أيضاً بعض

الرجال؟

-هل حيق يل يف حالة تركي للعمل احلصول على شهادة خربة قد تفيدين يف املستقبل للعمل يف جمال

إسالمي صحفي ملتزم؟
اجلواب

أوالً :ذكرت السائلة أهنا دخلت جمال الصحافة ليس طمعاً يف املال وإمنا لقضاء وقت الفراغ ،ومثل

السائلة وما يظهر من عملها يف الصحافة وحبها للخري تعلم أن الصحافة من وسائل الدعوة والتأثري

اليت فيها من األجر األخروي عند إحسان النية والعمل ما يطمع فيه كل عاقل وليس جمرد قضاء
وقت الفراغ.
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اثنياً :صوت املرأة ليس بعورة ،وال مانع أن تتحدث مع الرجال عند احلاجة إذا مل ختضع ابلقول ومل
تكن مثة فتنة ،فإذا خشيت ذلك فيكون عن طريق وسيط من حمارمها ،مع االستمرار يف العمل.

اثلثاً :ما يتعلق ابألمساء الومهية يف التحقيقات ونسبة الكالم إليها هو من الكذب ،وعليها أن ختدم

التحقيق أبمساء حقيقية وتكون تغطيتها تغطية صادقة ،أو تنسب مجيع الكالم إليها ،وإذا مل يكن هناك

أي مفسدة وال خديعة -كما أشارت -ففي املعاريض مندوحة عن الكذب ،بشرط معرفة اجمللة
نفسها لذلك.

رابعاً :ال حرج يف املال الذي أتخذينه مقابل هذا العمل ما دام مشروعاً ،وإذا مل يكن فالتوبة جتب

السابق.

خامساً :ال مانع من العمل يف اجلريدة اليت فيها خمالفات ما دام العامل ال يعمل يف نفس املخالفات

وال يعّي عليها ،ال سيما إذا كان عمله يف التحرير ،ويعمل يف أمور مفيدة ،أو خيفف تلك املخالفات
وينهى عنها ،فإذا مل يكن كذلك فاألوىل أن ينتقل إىل جملة أخرى ،أو عمل مباح مفيد ،وال جيوز له
حبال نشر الفساد وال سيما أن إمثه ٍ
متعد ،واألمر يف ذلك خطري.
سادساً :ننصح تلك السائلة الكرمية إذا مل يكن هلا جمال يف التأثري واإلصالح يف اجمللة اليت تعمل هبا
أن تنقل إىل جملة األسرة أو غريها من اجملالت املفيدة ،أو تكتب مراسلة لصحف دون تقييد

مبوضوعات تفرض عليها.

سابعاً :ال جيوز هلا تغطية احلفالت الغنائية؛ ألهنا من املنكر الذي ال جيوز حضوره فضالً عن نقله ملن

مل حيضره.

اثمناً :حيق للسائلة أخذ شهادة خربة صادقة من عملها السابق لالستفادة منها يف أي عمل مشروع.

وأخرياً نشكر السائلة على حرصها وورعها ونسأل هللا هلا التوفيق والسداد ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه

هللا خرياً منه ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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راتب اإلجازة املرضية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/10/28هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
زوجيت تعمل معلمة ،وتعاين عند احلمل من اإلجهاض ،وقد حصل هلا ذلك أربع مرات سابقة ،وهناك
تقارير طبية تنص على أن الوقوف يف العمل قد يكون سببا يف إجهاضها.

السؤال :هل جيوز أخذ راتب العمل إذا حصلت زوجيت على إجازة مرضية؟ ولكم جزيل الشكر
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أخذ الراتب يف اإلجازة املرضية يتوقف على العقد الذي بينها وبّي جهة العمل ،فإن كان النظام
يسمح أبخذ اإلجازة مع استمرار الراتب فيجوز هلا حينئذ أخذه وإال فال.
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أتجري البيوت ملن يعمل فيها املنكرات
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي بعض البيوت وقمت بتأجريها على بعض الشباب والبيوت عبارة عن أحوشة (حوش وغرفتّي
فقط) لكل بيت منها ،وقاموا املستأجرين بوضع األطباق الفضائية للقنوات يف داخل األحوشة

وكذلك الشيش واملعسالت ويتجمعون فيها دائماً ،علماً أنين ال أملك شيئاً غري هذه البيوت اليت

تركها يل والدي رمحه هللا وأصبحت مصدر رزقي الوحيد ،وأان طالب علم شرعي ودائماً أصرف على
نفسي من إجيار البيوت املذكورة يف سبيل حتصيل العلم فهل أان آمث؟

ماذا أفعل وما هي نصيحتكم يل؟ وكيف أصريها حالالً؟
وهل أدخل يف حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الذي نصه":من أحدث يف املدينة حداثً أو
آوى فيها حمداثً فعليه لعنة هللا".....اخل أو كما قال -صلى هللا عليه وسلم-؟

اجلواب

األطباق الفضائية ،ووسائل التدخّي املتعددة مما عمت به البلوى ومما يؤسف له أن كثرياً من الناس

اختذوا االجتماع حوهلا للتسامر وتعاطي الدخان والشيش ،وتضييع األوقات أمراً رئيساً يف حياهتم ،مع
أهنا أمور ضارة ديناً ودنيا.

ولذلك فأان أنصح بعدم أتجري بيوتك ملن يتخذها هلذا الغرض ،وما حصلته من أجرة ماضية فال حرج

عليك فيه إن شاء هللا؛ ألنه يف مقابلة منافع بيتك اليت استوفوها هم كاملة ،وعملهم يف دائرة الشبهة.

ولست داخالً إن شاء هللا مع احملدثّي؛ ألنك مل تعلم احلكم ابلتفصيل ،وضرر هؤالء على أنفسهم
نسأل هللا لنا وهلم اهلداية.
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توقيع املوظف عن زميله
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/10/28هـ

السؤال

التوقيع يف الدوام الصباحي ،جرت عادة الزمالء أن يوقع يف الوقت املكتوب من املوظف قبله ،حىت

لو كان الوقت غري ذلك ،فهل هذا من الكذب احملرم؟ أم أنه يعفى عنه ،خصوصاً وأن اإلدارة تعلم

هذا وال متانع منه ،وتسهل يف هذا األمر؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان املطلوب من املوظف كتابة الوقت الذي وقهع فيه فعالً فال جيوز له الكذب يف ذلك ،كما ال

جيوز لإلدارة التساهل يف ذلك أو متريره بال عذر ،خاصة إذا كان الفرق بّي الوقتّي طويالً ،أما لو كان

الفرق يسرياً كبضع دقائق مما يصعب االنضباط فيه أو التحرز منه ،وال خيل ابلعمل فأرجو أال يكون
فيه حرج .وهللا املوفق.

()475/9

العمل يف برامج ختدم البنوك
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/12/18هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شاب خترج من كلية اهلندسة ختصص محاية الشبكات ،يسعى أهله لتأمّي عمل له ،فريفض ما يعرض
عليه؛ ألن هذا العمل خيدم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة املصارف الربوية ،اليت تسعى إىل محاية

أموال املودعّي من القرصنة.

فهل جيوز له العمل ولو على برامج ختدم هذه املصارف؟
اجلواب

جزى هللا هذا الشاب خرياً على حرصه وغريته ،ولكن حكم الشرع يف مثل هذا جائز ال شيء فيه

ألن ما رآه الشاب ظن مطرح ومرتوك ألنه ليس من احملقق أن خيدم بعمله مباشرة ذلك املصرف

الربوي مث لو فرض أنه خدم مصرفاً من هذه املصارف املشار إليها فال مانع حينئذ ألن املصارف

الربوية ليست كل أعماهلا حمرمة بل كثري منها مباح كالصرافة واحلوالة واإليداع بغري فائدة  ...إخل ،مما

تتحقق به مصلحة الناس إذ لو عدمت هذه األشياء من املصارف للحق ابلناس كثري من الضرر

واملشقة واحلرج والعسر قال تعاىل":وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج ]78 :وقال":يريد
هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة. ]185 :
وظن هذا الشاب كما يقول ال جيوز زراعة العنب والنخل حىت ال يتخذ منه الناس مخراً مسكراً!
وخالصة القول :إن طاعة الوالدين يف هذا واجبة ألهنما وسائر أهله مل أيمروه مبعصية هللا ،وهللا أعلم.

()476/9

العمل يف التعاونية للتأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/8/25هـ

السؤال

ما حكم العمل يف شركة التعاونية للتأمّي السعودية يف القسم الطيب ،حيث يقوم الطبيب بتدقيق

الفواتري للشركة ومطابقتها للوصفة الطبية ،وإقرارها أو خصمها حسب ما يراه يف جمال ختصصه؟.
اجلواب

()477/9

العمل يف القسم الطيب للشركة التعاونية للتأمّي إذا مل جيد السائل عمالً عند غريها فجائز ،وإن وجد
فاألوىل له تركها والعمل عند غريها ،وال فرق بّي القسم الطيب فيها أو أي قسم من أقسامها ،وإن

كان اإلمث تتفاوت درجته من عمل آلخر ،فأمّي املستودع ليس كمن يقوم ابلتسويق والدعاية للشركة،

أو يقبض األقساط أو يقوم بتسليم التعويض ،نقول هذا ألننا جنزم ونقطع أبن الشركة املشار إليها

تتعامل ابلتأمّي التجاري احملرم ،وليس هلا من التأمّي التعاوين احلالل غري االسم فقط ،وذلك أن إبرام

العقد معها فيه جهالة وغرر وأكل ألموال الناس ابلباطل ،عالوة على تشغيل أمواهلا ابلبنوك الربوية
ِ
املؤمن واملستشفى أو املركز الصحي أو املستوصف
ابلفائدة احملرمة ،أما لو كان التأمّي الطيب بّي ّ
مباشرة أمكن خترجيه وتكييفه على عقد اجلعالة؛ ألن يف مهنة الطب يقسم الطبيب عند خترجه على

ميثاق شرف املهنة أو ما يسمى ابخلدمة اإلنسانية ،وهذا قريب من اإلحسان إىل الغري والتعاون على
اخلري ،وهذا ال يوجد يف العقد التجاري البحت ،وعقد اجلعالة يف الشرع من عقود التربعات ال

املعاوضات ،فيفتقر فيها من اجلهالة والغرر ما ال يفتقر يف عقود املعاوضات املالية كالبيع واإلجارة
واملصارفة وحنوها ،ودخول شركة التأمّي بّي الطرفّي طالب التأمّي (املؤهمن) وهو الطبيب أو
ِ
(املؤمن له) وهو دافع األقساط طالب لعالج املرض أو الوقاية منه ،فال معىن لدخول
املستشفى وبّي ّ
الشركة بّي الطرفّي غري االبتزاز ابملال دون خدمة حقيقية مباشرة تقدمها ،وهللا أعلم.

()478/9

أتجري السكن الوظيفي
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/10/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إين أعمل يف شركة تعطيين شقة مقابل خصم  14000على مدار السنة ،ولقد قمت إبجيار الشقة
لشخص آخر مببلغ  16000وسكنت عند أهلي يف منطقة تبعد حوايل  80كيلو مرت ،وذلك لعدم

ارتياحي يف تلك املنطقة اليت تقع فيها الشقة؛ ألهنا منطقة صناعية وأجواؤها غري صاحلة للعيش فيها،

أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

إذا كان نظام الشركة أو العرف السائد الذي تعمله الشركة وال تعرتض عليه يقر التأجري للغري فال

حرج عليك فيما فعلته؛ ألنك دفعت األجرة ومن حقك االنتفاع ابلعّي املؤجرة ،وأما إذا كان هناك
شرط مينع من التأجري للغري فال جيوز التأجري؛ ألن املؤمنّي عند شروطهم.

()479/9

ال حيضر العمل إبذن رئيسه ،وأيخذ راتباً
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

لقد عملت يف إحدى الدوائر احلكومية ملدة سنتّي ،ومل أحضر أبداً وذلك مبوافقة رئيسي ,وألين

طالب يف اجلامعة ،ولكين أنظر إىل هذا الراتب على أين غري مستحق له ،فقدمت استقاليت .ما حكم
هذا الراتب؟ وأين قد استثمرت هذه الرواتب يف مشروع مع أحد األشخاص ،واالنسحاب منه
صعب ،وهذا املشروع يدر علي أرابحاً ،هل جيوز يل أن أشرتي حصيت مببلغ مقرتض ،وماذا أفعل هبذه

األرابح؟ أرجو اإلجابة مأجورين.
اجلواب

إذا مل يقم املسلم ابلعمل املطلوب منه مل يكن له حق يف الراتب ،بل الراتب من أموال املسلمّي،

وجتب عودته إىل خزانة املسلمّي ،وما سبق أخذه فهو أخذ بغري حق عليه غرمه ووزره ،إال أن يتوب
فيتوب هللا عليه ،وجيب إرجاع املال إىل خزانة املال ،وأما األرابح فهي اتبعة للمال؛ ألهنا مثرته

ونتاجه ،وأما موافقة رئيس العمل لك بعدم احلضور فهو تعاون على اإلمث والعدوان ،وقد قال احلق
سبحانه وتعاىل":وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2 :أيضاً هو
خيانة لألمانة اليت ائتمنه املسلمون عليها ،حيث يقول سبحانه":اي أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا

والرسول وختونوا أماانتكم وأنتم تعلمون" [األنفال . ]27 :وهللا تعاىل أعلم.

()480/9

إعطاء موظفى اجلمعيات اخلريية نسبة مما حيصلونه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/6/1هـ

السؤال

ما حكم إعطاء نسبة من جمموع التربعات للمشاريع اخلريية اليت أتيت عن طريق املوظف؟ حبيث تعطى

هذه النسبة للموظف عن طريق مدير املشروع اخلريي .وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالعامل لدى املؤسسات واهليئات اخلريية جيوز له أخذ الراتب مقابل عمله لديها ،وهي إمنا تدفع
لعماهلا مما تستلمه من تربعات ،وال حرج عليها يف ذلك ،ما دام أهنا حباجة لعمله .فإن من يتربع جلهة

خريية قصده دعم أعماهلا وتواصلها يف مساعيها ،وهي إمنا تدفع للعامل راتبه ،أو إمنا كافأته ألن
وجوده مفيد هلا.

وجيوز هلا أن متنح العامل راتباً أو مكافأة مقابل توظيفه لديها يف مجع التربعات هلا ،وأخذه نسبة مما

جيمعه خري هلا من إعطائه راتباً قد ال حيصله من تربعات املتصدقّي .والتعاقد على نسبة معينة من

احلاصل سائغ على الصحيح ،يقول ابن القيم( :وهذا أصل من اإلجارة بشيء معلوم؛ ألهنما يشرتكان

يف الغنم واحلرمان فهو أقرب للعدل)  .وعن ابن عمر  -رضي هللا عنهما" -أن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم وهلم شطر مثرها"،
صحيح البخاري ( ، )2331صحيح مسلم ( ، )1551ولذا فإنه ال يظهر يل مانع من العمل
املذكور ،والتعاقد على وفقه مىت كان حمققاً ملصلحة املشروع اخلريي .وهللا املوفق.

()481/9

العمل يف الشركات املتعاملة ابلراب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

ما حكم العمل يف الشركات األجنبية؟ مع العلم أن مجيع أمواهلم ربوية ،ويف حالة اجلواز كيف أتعامل
مع غري املسلمّي منهم؟ هذا وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
الراب معلوم حترميه يف القرآن والسنة ،ومعلوم يف السري والتاريخ أن اليهود والنصارى يستحلون ما حرم
ات أ ِ
ِ ِ هِ
ادوا ح هرْمنَا َعلَْي ِهم طَيِب ٍ
ت َهلُ ْم
ُحله ْ
ْ َّ
ين َه ُ َ
هللا عليهم من الراب ،كما أخرب هللا عنهم" :فَبظُل ٍْم م َن الذ َ
يل هِ
هاس ِابلْب ِ
اَّلل َكثِرياً َوأَ ْخ ِذ ِه ُم ِّ
ص ِّد ِه ْم َع ْن َسبِ ِ
اط ِل َوأَ ْعتَ ْد َان
الراب َوقَ ْد ُهنُوا َع ْنهُ َوأَ ْكلِ ِه ْم أ َْم َو َ
َوبِ َ
ال الن ِ َ
ِ ِ
ين ِم ْنـ ُه ْم َع َذاابً أَلِيماً" [النساء]161- 160:
ل ْل َكاف ِر َ
فمعاملة اليهود والنصارى ابلبيع والشراء والتأجري والرهن وسائر العقود جائزة ،وقد أهدى املقوقس
وهو نصراين للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فرساً وجارية فقبلهما ،انظر ما رواه احلاكم يف املستدرك

( ، )6901والطرباين يف الكبري ( ، )3497وأهدى له ملك احلبشة وهو نصراين  -قبل أن يسلم

هدية أيضاً فقبلها ،انظر ما رواه البخاري ( ، )3802ومسلم ( )2468من حديث الرباء  -رضي

هللا عنه -وشرب من مزادة يهودية ،انظر ما رواه البخاري ( ، )344ومسلم ( )682من حديث

عمران بن حصّي -رضي هللا عنهما -وأكل من طعام صنعته له يهودية أخرى ،انظر ما رواه البخاري

( ، )2617ومسلم
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( )2190من حديث أنس -رضي هللا عنه -وتويف  -صلى هللا عليه وسلم  -ودرعه مرهونة عند
يهودي  -انظر ما رواه البخاري ( ، )2916ومسلم ( )1603من حديث عائشة  -رضي هللا
عنهما -ومعلوم أن اليهود والنصارى من أكلة الراب واخلنزير وال يتورعون عن حرام ،فدل هذا على

جواز العمل معهم ومؤاجرهتم ومشاركتهم يف األموال ،إذا علم هذا فعليك اي أخي أن تتوخى احلالل

ما استطعت ،فأي شيء تقع يف نفسك ريبة منه فاجتنبه ،فإن هذا من الورع احملمود الذي جتتنب فيه
الشبهات ،واحذر كل احلذر أن تقطع بتحرمي معاملة الكفار معاملة جتارية أو حترم على الناس ذلك،

فزهدك وورعك عن الشيء خيصك وال تلزم به غريك ،وإمنا لك أن تنصحه فقط ،وهللا أعلم.

()483/9

العمل يف تركيب اجملوهرات
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/5/26هـ

السؤال

السالم عليكم.

أان أعمل يف جمال تركيب اجملوهرات على الذهب يف بلدي ،ومن املعلوم كما هو احلال كثرة
املتربجات ،وأن غالبية من يشرتى هذه اجملوهرات من أولئك ،وقد أفىت يل اثنان من العلماء األفاضل

يف مصر ،أبن هذا العمل من التعاون على اإلمث والعدوان ،وعلى رأسهم الشيخ حممد يعقوب ،وقد
أفىت يل اثنان من العلماء األفاضل حبل هذا العمل وعلى رأسهم الشيخ أبو إسحاق احلويين -

حفظهم هللا -مجيعا ،أرجو اإلفادة ألنين قد احرتت كثرياً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فعملك يف جمال تركيب اجملوهرات على الذهب ليس فيه أي صورة من صور اإلعانة على اإلمث

والعدوان؛ إذ تركيب اجملوهرات ليس هو الذي يدفع املرأة للتربج؛ ألنك تبيع زينةً أابحها هللا إلانث

أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-وجمرد لبسه ليس فيه تربج وال سفور ،كيف؟ وحنن نرى كثرياً من
الطيبات الغافالت يلبسن هذه احللي واجملوهرات!.

وكون بعض زابئنك أو أكثرهم هم من املتربجات فهذا ال جيعل عملك يف نفسه حراماً ،وال يدخلك
يف دائرة اإلعانة على اإلمث والعدوان؛ فالتربج هو من تصرف املرأة نفسها ،وليس لك فيه أمر وال

تسويل .وال هي ابليت تعمل معك يف متجرك أو مصنعك حىت يكون طول الصحبة والعشرة بينكما يف
العمل ذريعةً لالختالط أو لبناء العالقات احملرمة.

()484/9

ولذا ال أرى ما حيرم عليك هذا العمل ،لكن عليك أن تغض بصرك عنهن؛ فإن خمالفتهن ألمر الشرع

وتربجهن ال يبيح لك أن تطلق نظرك إليهن ،فتفنت نفسك وتعصي ربك ،وتذكر قوله تعاىل" :قُ ْل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أَ ْزَكى َهلُم إِ هن ه ِ
صنَـ ُعو َن" [النور]30:
وج ُه ْم ذَل َ
ري ِمبَا يَ ْ
ْم ْؤمنِ َ
ّي يَـغُضُّوا م ْن أَبْ َ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
اَّللَ َخب ٌ
ْ
لل ُ
.
واألوىل بك أن تناصحهن وتعظهن وتنهاهن عن التربج والسفور ابحلكمة والرفق واألسلوب احلسن

املؤثر؛ عسى أن ينفعهن تذكريك.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()485/9

وظيفة التجسس على العمال
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

السالم عليكم.

هناك شركات تضع بعض العمال ملراقبة البعض اآلخر ،هل يعملون أو يسرقون أو يتكاسلون ،فهل

جيوز هذا األمر؟ وهل جيوز ملسلم إذا رأى أمراً كهذا أن يديل خبربه؟ (أتخر عن الوقت أو هتاون) ؟
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

هذا األمر جائز وال حرج فيه ،ألنه حيق لصاحب العمل أن يتأكد من سري العمل على الوجه
املطلوب ،ولو جبعل مراقبّي يقومون هبذا الغرض .وهللا أعلم.

()486/9

عمل الزوجة بدون إذن الزوج

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/4/23هـ
السؤال

ما حكم من تعمل ابملنزل وختفي عن زوجها املال الذي تكتسبه؟ مع العلم أنه عمل شريف من طبخ

وما شاهبه .أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أتجري الزوجة نفسها ينقسم إىل قسمّي:

القسم األول :إجارة خاصة :وهي اليت قدر نفعها ابلزمن ،هذا ال يصح إال إبذن الزوج ،إال إذا كان
الزوج قد ُش ِرط عليه ذلك يف العقد.
القسم الثاين :إجارة مشرتكة وهي اليت قدر نفعها ابلعمل ،وهذا مثل عمل هذه املرأة كأن تتقبل

أعماالً يف بيتها ،من خياطة وطبخ وحنو ذلك ،فهذا ال أبس به ،وجيوز للمرأة هذا األجر بشرط أال
لحق ذلك ضرراً على الزوج ،وال يشرتط إذن الزوج يف ذلك ،فإذا مل ي ِ
ي ِ
لحق ضرراً على الزوج ،ومل
ُ
ُ

يكن فيه أخذ من ماله أو من طعامه دون إذنه ورضاه ،فإن هذا جائز وال أبس به ،واملال يكون
للمرأة.

()487/9

العمل مبصانع الدخان
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/7/27هـ

السؤال

يل سؤال حول عمل الزوجة يف إحدى شركات صنع السجائر ،ولكنها ال تعمل يف مصانع الشركة،

بل تعمل يف إدارة العالقات العامة للشركة ،هل هذا حرام؟ وأمواله حرام؟ وإن كان حراماً فهل يل أن
أبعد زوجيت عن هذه الشركة؟ خاصة وأهنا من املمكن أن ترفض ذلك؟ ألهنا تسلهمت العمل منذ
شهرين فقط ،وحنن حباجة ملصدر إضايف لضغوط احلياة ،ولكن جاء العمل هبذه الشركة.

أرجو اإلفادة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

حرم مثنه ،وهذا من التعاون على اإلمث
هذا العمل حمرم ،وال جيوز؛ ألن هللا  -عز وجل -إذا حرم شيئاً ّ

والعدوان ،وهللا  -عز وجل -يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"
[املائدة. ]2:

()488/9
يعمل حماسبا يف شر ٍ
كة تتعامل ابلراب
اجمليب د .سعد بن محدان اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

بناء على رغبة
أعمل كمدير مايل (حماسب)  ،ويتطلب هذا العمل أن أتعامل مع البنوك الربوية ،وطبعا ً

أصحاب العمل  -الذين ال يشبعون  -هداان هللا وإايهم .ومما تقتضيه وظيفيت أن أسعى للحصول

على التسهيالت البنكية ابلتفاوض مع البنوك للحصول على التسهيالت البنكية ،واليت قد يكون من
ضمنها القروض الربوية ،وأان أعلم احلكم وأشعر ابلضيق ملثل هذا واستغفر هللا ،إال أنين مستمر يف

عملي وأجتهد فيه ،لعلمي أن القليل بل النادر جداً من الشركات اليوم  -إن وجدت  -ال تتعامل
مع البنوك ،وتلجأ إىل احلصول على التمويل (خاصة أن املرء يبحث عن الشركات الكبرية اليت قد
جيد فيها االستقرار واألمان الوظيفي والوضع املايل املنتظم وعدم وجود مشاكل يف السيولة)  ،هذا

ابإلضافة أيضا إىل تعاملي مع شركات التأمّي واالجتهاد يف التأمّي على البضائع واملمتلكات مع

شركات أتمّي غري تعاونية ،ومما جيدر ذكره أنين خريج حماسبة ،وأنين تقدمت وتطورت يف مهنيت جبميع
مراحلها ،ووصلت إىل ما وصلت إليه ،وإنين ال أتقن سوى مهنيت ،فماذا علي؟ أمال منكم أن متعنوا

النظر يف واقع احلال ،فأان شاب ملتزم وهلل احلمد ،وأعلم احلكم متاما ،ولكين آخذ ابألسباب وأنظر

إىل الواقع حماوالً أال أتزمت أو أتشدد ،ظنا أن ذلك قد يقودين إىل اخلطأ يف احلكم على هذه املسألة،
فهذه طبيعة مهنة احملاسبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً هبذه املعامالت ،والتعامالت ومثيالهتا أيضا من

الرشاوى كذلك يف هذه األايم .عاىف هللا اجلميع ،فكيف يل أن أصيب احلق والصواب هنا وأن

أكسب احلالل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

()489/9

فال شك أن الراب معصية هلل سبحانه وتعاىل ،وهو كبرية من كبائر الذنوب .وقد توعد هللا فيه ابحلرب،
قال تعاىل":وأحل هللا البيع وحرم الراب  " ...اآلية [البقرة ، ]275 :وقال تعاىل":اي أيها الذين آمنوا

اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي*فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله  " ...اآلية

[البقرة ، ]279-278 :وقد لعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -آكل الراب وموكله وكاتبه

وشاهديه .وقال" :هم سواء" .أخرجه مسلم ( )1598من حديث جابر -رضي هللا عنه .-إن لعن
كاتب الراب وشاهديه وهم مل أيكلوا الراب بعملهم هذا ومل يعطوه هو ملا يقدمونه من عون ومساعدة

للمرابّي ،وهلذا قال اإلمام النووي رمحه هللا( :هذا تصريح بتحرمي كتابة املبايعة بّي املرتابّي ،والشهادة

عليهما ،وفيه حترمي اإلعانة على الباطل) ( .شرح النووي على صحيح مسلم  . )26/11وقد قال
هللا تعاىل":وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان  " ...اآلية [املائدة، ]2 :
كذلك فإن التأمّي التجاري حمرم عند كثري من العلماء ملا فيه من الغرر والقمار .وكما يبدو من

السؤال فإن طبيعة عمل السائل تقتضي منه أن يسهل وييسر إمتام القروض الربوية احملرمة وعمليات
التأمّي التجاري إن مل يكن يباشر ذلك وكالة عن جهة عمله ،وهذا ال جيوز ملا فيه من اإلعانة على

املعصية بصورة مباشرة .وال يكفي يف هذه احلال جمرد ضيق الصدر واالستغفار إذ ال يعين ذلك  -مع
االستمرار يف هذا العمل  -توبة منه وإقالعا عنه .وعليه فإن استطاع السائل أن يناصح أصحاب

العمل برتك االقرتاض الربوي والتأمّي التجاري واالستعاضة عن ذلك بوجوه التمويل املشروعة فهذا
خري ،وإن مل يستطع فعليه أن يطلب نقله إىل عمل آخر ال يتضمن املشاركة يف أعمال وتصرفات

حمرمة ،وإن كان العمل اآلخر أقل راتبا وأدىن يف املميزات ،فلعل هللا أن يعوضه خرياً ،وإال فليجتهد

يف البحث عن عمل آخر ويرتك هذا العمل ،ومن ترك شيئا هلل عوضه هللا خرياً منه ،وهللا أعلم.

()490/9

هل تصح هذه اإلجارة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/02/13هـ

السؤال

لدي حمل جتاري مواد غذائية ،به بضاعة تقدر حبوايل مائتّي ومثانّي ألف رايل ،طلب مين شخص
استئجاره مببلغ شهري ،على أن تبقى البضاعة املوجودة حالياً على أن يسلمين احملل عندما يرغب

أحدان يف إهناء اإلجيار ،وبه بضاعة بنفس القيمة ،وما نقص يكمله وما زاد أدفعه له ،ما حكم ذلك؟

مع التفصيل وفقكم هللا وأاثبكم والسالم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاإلجارة عقد يشرتط لصحته معرفة املنفعة املعقود عليها واملدة ،فإن كان العقد بينكما على إجارة

احملل التجاري لالنتفاع بنفس املوقع وديكوراته ،وحنو هذا ،فال حرج ،بشرط حتديد املدة .وتكون
البضائع يف احملل املسلهمة للمستأجر قرضاً يعيده بعد انتهاء مدة اإلجارة ،ولكن إذا أعادها فال يعيد

بضائع مغايرة هلا نفس القيمة بل عليه أن يعيد بضائع مطابقة لتلك البضائع ما دامت متوفرة ،فإن مل

تتوفر فيعيد قيمتها يوم استأجر احملل.

أما لو كان عقد اإلجارة بينكما على نفس البضائع ،فإن اإلجارة غري صحيحة؛ ألن عقد اإلجارة إمنا

يرد على املنافع دون األعيان ،وميكن تصحيح العقد أبن يكون بيعاً بثمن مؤجل حيدد الثمن من بداية

العقد لكامل البضاعة ،وبعد هناية املدة احملددة لتسليم الثمن تعتاض عن الثمن ابلبضاعة املوجودة إن

شئت دون أن يلزمك ذلك؛ ألنه بيع مستقل ،وهذا على القول الذي ختتاره من جواز بيع الدين على
من هو عليه بعّي ،وهو ظاهر حبمد هللا ،ألنه يف الواقع استيفاء وليس بيعاً ،وروي عن ابن عمر -

رضي هللا عنهما ،-أنه سأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إين أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع
ابلداننري وآخذ مكاهنا الدراهم ،فقال" :ال أبس أن أتخذها بسعر يومها" أخرجه أمحد (، )6427

وأبو داود ( ، )3354والرتمذي ( . )1242وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()491/9

وظيفيت التعامل مع بنك ربوي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/6/5هـ
السؤال

هناك شركة للخدمات التشغيلية يوجد عقد بينها وبّي بعض املؤسسات الضخمة إلدارة شؤون

املوظفّي واملوارد البشرية كي ال تتحمل املؤسسات عبء موظفّي جدد ،وقد حصلت على وظيفة

أخرياً كمدخل بياانت يف القسم املايل مع بنك ربوي فهل يشملين حكم العامل ابلبنك؟ مع العلم أين

أتبع إدارايً للشركة األم وهي رايدة ،وأتقاضى أجري منهم ،أفيدوين أفادكم هللا ،وأنسف لإلطالة.

اجلواب

جيب أن يعلم أن ليس كل معامالت البنوك حرام بل فيها معامالت مباحة كثرياً كاألماانت

والتحويالت والشراء والبيع عن طريق التورق وحنو ذلك ،وإمنا احلرام يف معامالت البنوك هو الراب
املسمى عندهم ابلفائدة سواء كان راب نسيئة أو راب فضل ،ومبا أن أعمال البنوك فيها احلالل وفيها
احلرام ،فإن أمكن العمل يف غريها فهو حسن من ابب االحتياط والورع حلديث" :دع ما يريبك إىل ما

ال يريبك" رواه الرتمذي ( ، )2518والنسائي ( )5711من حديث احلسن بن علي -رضي هللا

عنهما -وأما القطع ابلتحرمي فال جيوز إال عند مباشرة الراب أخذاً أو عطاء أو توثيقاً ،والبياانت اليت
تدخل يف احلاسب للبنك عامة قد تكون يف العقود احلالل وقد تكون يف احلرام ،وما دام مباشرة

احلرام يف عملك غري مؤكد أو حمدد فاألصل يف األشياء اإلابحة ،ال سيما وأن بعض القرائن تدل على
هذا ،مثل كونك غري موظف ابلبنك وعملك يف إدخال البياانت عام وغري خمصص يف البياانت

الربوية ،وبناء على ما سبق فال أبس بعملك مدخل بياانت يف البنك األهلي إن شاء هللا ،ال سيما وأن
أكثر معامالت هذا البنك  -خاصة اإلسالمية  -جمازة من اهليئة الشرعية فيه.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()492/9

أتجري املطعم على من يعرض اخلمر فيه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

يل أشخاص ،ويطلبون مين أن يستأجروا احملل ،ويف عاداهتم توزيع
أان لد ه
ي مطعم يف بلد أورويب وأييت إ ه
اخلمور يف أفراحهم ،وعمل بعض األمور اليت ال ختفى عليكم ،علماً أين حباجة إىل املال لسداد

مستحقات احملل ،ورمبا يصعب أتجريه إذا اشرتطت شروطاً فماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هللا -عز وجل -يقول":وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ]2 :وهللا
عز وجل إذا حرم شيئاً حرم مثنه ،وال شك أن اخلمر حمرم وال جيوز شراؤه ،وإذا كان كذلك فإنه ال

جيوز لك أن تؤجر مطعماً ألانس سيستخدمونه هلذه األمور احملرمة "ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه
من حيث ال حيتسب"

[الطالق . ]3-2 :فيجب عليك أن تشرتط عليهم أال يبيعوا حمرماً أو ال تؤجرهم.

()493/9

العمل مع املنظمات اإلنسانية األمريكية يف العراق
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/6/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،حنن من أبناء صالح الدين يف كردستان العراق ،نوجه إليكم هذا

السؤال راجّي الفتوى عليه وجزاكم هللا خرياً .حنن يف كردستان العراق ابتلينا ككل العراقيّي

ابالحتالل األمريكي ،وهذا االحتالل ابلتأكيد سوف يسيطر على كل جماالت احلياة هنا ،وهذا يثري
أسئلة شرعية كثرية حتتاج إىل فتاوى العلماء عليها .وحنن إذ نثق بعلمكم ( -وال نزكي على هللا أحداً)
وجهنا إليكم هذا السؤال :ما فتوى فضيلتكم يف العمل مع املنظمات األمريكية اإلنسانية غري

العسكرية؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

إذا أمكن أن تعمل يف منظمة إنسانية غري أمريكية ،كأن تكون إسالمية أو عربية فهو أوىل ،وإن مل
تتمكنوا من ذلك فال أبس ابلعمل يف املنظمات اإلنسانية األمريكية غري العسكرية ،وعليكم أن

حتسنوا نياتكم أبن تقصدوا نفع وإغاثة وإعانة املنكوبّي واحملتاجّي عامة واملسلمّي منهم على وجه
اخلصوص؛ حلديث" :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري ( ، )1ومسلم

أج ٌر" رواه البخاري (، )2363
( )1907عن عمر -رضي هللا عنه -وحديث "يف كل كبد رطبة ْ

ومسلم ( )2244عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -وسواء كان عملك يف هذه املنظمات اإلنسانية

تطوعاً أو أبجر ،فعلى املسلم أن يستحضر النية الصاحلة يف نفع احملتاجّي عامة ،فهذا من اخلري إىل
الغري ومن التعاون على الرب والتقوى ،وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()494/9

عقوبة املوظف حبسم جزء من راتبه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

هل جيوز خصم بعض من راتب املوظف (يوماً أو يومّي أو أسبوعاً أو أكثر) كعقوبة له إذا خالف

أصول وقواعد العمل؟ إذا كانت هذه القواعد واألصول ال ختالف تعاليم وأحكام اإلسالم (كالتأخر
عن الدوام أو اإلمهال يف العمل أو النوم أثناء ساعات العمل  ...إخل)  .ابرك هللا فيكم ونفع بكم

اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :فاجلواب
أنه ال مانع فيما يظهر يل ،لرئيس اإلدارة املختص سواء أكانت إدارة حكومية أو شركة خاصة

التأديب للموظف يف حال تقصريه يف عمله خبصم جزء من راتبه ،على أن يكون هذا اخلصم حبدود
تقصريه ،وهللا أعلم.

()495/9

العمل يف حمل أللعاب الكومبيوتر
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

أملك حمالً فيه عدة أجهزة من الكمبيوتر املوصولة ببعضها بشكل شبكة ،وهي تستخدم من أجل

ألعاب الشبكة؛ كاأللعاب القتالية بّي فريقّي أو كرة قدم أو ما شابه  ، ...وهذا العمل يتطلب مين
كل وقيت ،وأغلب رواد هذا احملل من الشباب دون اخلامسة عشرة ،وأان ال أملك دخالً سواه ،ولكن
تشككين يف هذا العمل شبهة كونه مضيعة للوقت ،ولكن أكثر وقت ميضيه الطفل عندي هو ساعة

أو ساعة ونصف ،..ومنهم من مل يكن يعلم ما هو الكمبيوتر ،ومببلغ زهيد أصبح جيلس على جهاز

كمبيوتر ،وينمي فكره به ،.أرجو أن تعطوين جواابً شافياً وجزيتم كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً ،أما بعد:

نشكر حرصك على سالمة دينك وكسبك ،ونسأل هللا سبحانه وتعاىل لك التوفيق ،وما يتعلق
ابلسؤال ،فإذا كان األمر كما ذكر فال يظهر يل وهللا أعلم شبهة يف هذا الكسب ،وال حرمة من هذا

العمل ،وإضاعة األوقات ليست حمرمة ابلضرورة ،إمنا غايتها الكراهة ،وإمنا تكون حمرمة إذا ضيعت يف
عمل حمرم ،أو صرفت عن واجب.

وننصحك أن يكون لك دور يف توجيه هؤالء املراهقّي ابلقدوة احلسنة ،وابلكلمة الطيبة وإىل الربامج
املفيدة ،والكتب النافعة قدر اإلمكان ،وفقك هللا لكل خري ،وأعانك على طاعته ،ورزقك من
خزائنه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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العمل يف الشركات البرتولية األجنبية ابلعراق
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/12/20هـ
السؤال

أعمل مهندس برتول هل جيوز يل العمل إبحدى الشركات األجنبية ابلعراق؟ وجزاكم هللا خريا"..

اجلواب

نعم ،جيوز لك أن تعمل يف هذه الشركة البرتولية األجنبية ،واليت تعمل يف العراق؛ ألن التعامل مع

الكافر يف البيع والشراء وسائر عقود املعاوضات  -جائز شرعاً ما دامت املنفعة املتعاقد عليها بينك

وبّي الشركة حالالً ،كما يظهر من طبيعة عملك ،وما قد يتصور أن يف هذا إعانة للكافر والعدو على
كفره وعداوته وصف غري مؤثر يف أصل العقد وجوداً وعدماً ،فالشركة لن تتوقف عن العمل إذا مل

تلتحق هبا ،ولن يزيد إنتاجها بوجودك ،نعم لو ترك التوظيف هبذه الشركة من ابب الورع فقط ال من

ابب احلل واحلرمة لكان حسناً ،وهللا أعلم.

()497/9

إجيار للمشاركة الوقتية

اجمليب د .علي مجعة
مفيت مصر

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

السالم عليك ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أرجو من فضيلتكم التوجيه ،وإعطاء احلكم الشرعي ملا يلي :مت العقد بيين وبّي شركة تقوم ابالستثمار
السياحي ،وموضوع العقد :ابع وأسقط الطرف األول (الشركة املعنية) بكافة الضماانت القانونية
والفعلية بصفته البائع إىل الطرف الثاين (أان) الذي قبل ذلك ،وهو عدد أسبوع واحد ،حق إقامة

دوري ودائم ومتوارث ملدة ثالثّي سنة مبنتجع سياحي ،يف شقة تتسع لشخصّي يف الفرتة املميزة،

وطريقة الدفع عن طريق األقساط ،فضيلة الشيخ :قيمة العقد (32000رايل)  ،مت دفع

12000رايل منها ،وبقي علي سداد املتبقي  20شهراً ،إن موافقيت على هذا العقد هبدف

االستثمار ،كما أنه حيق يل هبذا العقد اكتساب عضوية شركة التبادل السياحي ،حيث ميكنين تبادل

أسبوعي أبسبوع آخر يف أي مكان يف العامل.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أقول :هذا يسمى عقد مشاركة الوقت ،وهو -هبذه الصفة املشروحة يف السؤال -من قبيل عقد
اإلجارة للمدة املضروبة ،ويعد من قبيل بيع املنافع ،وما دام هذا العقد برضا الطرفّي ،وحيقق

مصاحلهما ،وليس فيه شيء من الغرر ،فهو جائز شرعاً .وهللا أعلم.

()498/9

العمل يف مصنع ممول ابلراب
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

رجل يعمل يف مصنع لأللبان واجلَب ،ولكن صاحب املصنع قد بىن هذا املصنع مبليون دوالر نصفه
من البنك بقرض ربوي ،فهل هذا العامل عليه وزر يف هذا العمل؟ اثنيا ً:رجل يريد أن يشرتي هذا

املصنع فهل له أن يشرتيه على أن يُسدد هو قرض البنك؟ اثلثاً :رجل يُريد أن يُشارك يف هذا املصنع

على أن يكون املال الذي سيدفعه يُسدد من قرض البنك ،مث بعد ذلك يُسدد ما تبقى للبنك على

أقساط حىت يتم إهناء هذا القرض ،علماً أبن هذا املصنع يف أملانيا ،وصاحب املصنع يقول إنه اقرتض

املال؛ ألن الضرائب هناك إذا علمت أبنه دفع كل مبلغ املصنع نقداً سوف أتخذ منه ضرائب تصل

إىل %60من مكسبه ،لذلك اقرتض على أال يدفع هذه الضرائب  ...ويف انتظار ردكم ابرك هللا
فيكم ،وابلدليل إن أمكن ذلك جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
( )1أما فيما يتعلق ابلعمل يف هذا املصنع ،مع كون رأمسال املصنع نصفه من قرض ربوي ،فهذا ال

حرج فيه إن شاء هللا ،طاملا كان العمل الذي يقوم به املوظف عمالً مشروعاً .وقد روى اإلمام أمحد

بسند جيد أن علياً -رضي هللا عنه -آجر نفسه من يهودي مقابل مترات (تلخيص احلبري ، )61/3

مع أن اليهود مرابون بنص القرآن .فاألجر الذي يستلمه املوظف إذا كان مقابل عمل مشروع انفع
فال حرج فيه شرعاً ،حىت لو كان صاحب العمل يتعامل ابلراب.

()499/9

( )2أما فيما يتعلق بشراء املصنع أو املشاركة فيه مع وجود القرض الربوي ،فال جيوز للمسلم
الدخول يف قرض ربوي أبي شكل ،سواء ابالقرتاض مباشرة أو بتقبل القرض الربوي من البنك .لكن
ميكن ملالك املصنع (البائع) أن يبيع املصنع للمشرتي ابلتقسيط ،على أن يتوىل البائع سداد القرض

للبنك .فاملسؤول عن سداد القرض أمام البنك يظل هو البائع ،أما ملكية املصنع فقد انتقلت

للمشرتي مقابل مثن مؤجل على أقساط .فتكون عالقة املشرتي ابلبائع عالقة مشروعة من خالل

البيع ابلتقسيط ،أما القرض فتبقي العالقة فيه بّي البائع وبّي البنك.

( )3وهكذا القول فيمن أراد املشاركة يف املصنع ،فإنه يشرتي حصة شائعة من املصنع من املالك

مقابل مثن مؤجل على أقساط ،على أن يظل البائع هو املسؤول عن سداد القرض أمام البنك .وهبذا

يظل القرض الربوي مقتصراً على املقرتض األصلي ،وال ينتقل لغريه ،سواء من أراد شراء املصنع كامالً
أو شراء حصة شائعة منه .وهذا أوىل من حتمل املسلم مسؤولية سداد القرض الربوي أمام البنك.
وهللا تعاىل أعلم.

()500/9

الراتب من غري وظيفة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

يف اإلجازة الصيفية يذهب كثري من الشباب إىل مكتب العمل للتوظيف يف الصيف فقط ،خاصة من
كان يشكو من الفراغ أو يريد خربة يف الوظيفة أو لتحصيل املال وهو أغلب وأكرب األسباب ،وإذا

راح الشاب إىل مكتب العمل يوجهونه إىل مؤسسة أو شركه معينة توظفه يف الصيف ،وإذا ذهب

هناك إما أن يوظفوه أو يقولون له  -تعال لنا آخر الشهر وأحياان يعطونه الراتب  -بدون أن يعمل
عندهم حىت لو قال إنه يريد أن يعمل أي عمل عندهم فيقولون  -ما عليك أنت إئتنا آخر الشهر

ونعطيك الراتب  -وذلك كله خوفاً من مكتب العمل ،ورمبا ال يوجد مكان لكن فقط لتسجيل

األمساء عندهم ،السؤال ما حكم أخذ هذا الراتب إذا مل يشتغل اإلنسان أي شغل؟ كما قلت آنفا

حىت لو قال هلم أريد أن أتوظف أي وظيفة فال يلتفتون لطلبه ،وهل إذا كان حراماً جيب التبليغ عنه؟

اجلواب

إذا كان رب العمل يف املؤسسة أو الشركة هو الذي يقول إئتنا آخر الشهر وخذ الراتب فال شيء
فيه ،فهو تربع منه ملن أرسلهم إليه مكتب العمل ،والغالب أن صاحب العمل له مصلحة راجحة

عنده ومرحبة له ،كأن يتالىف هبذا عقوبة تفرض عليه كغرامة من الدولة ،أو تسهل له احلكومة بعض

اإلجراءات وختفق عنه بعض اجلزاءات؛ أو يرى أن مباشرة مثل هذا الطالب الذي ليست عنده خربة
ملحقة بعمله ضرراً أو حنو ذلك ،ولنحسن الظن أن هذا الفعل مشاركة من املؤسسة أو الشركة يف

مساعدة الشباب مادايً ،وإن كان األفضل تشغيلهم للقضاء على الفراغ الذي يعانونه ،وإلكساهبم

خربة وتعوداً على التعامل مع احلياة والناس ،أما عن احلكم الشرعي فيما يعطونه فهو حالل ال شبهة
فيه إن شاء هللا ،فهو تربع ابسم راتب شهري ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()501/9

يعمل يف شركة تبيع البضائع األمريكية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/03/29هـ
السؤال

هل العمل بشركة تعمل يف جمال بيع وصيانة املعدات الثقيلة األمريكية الصنع جيوز شرعاً؟ مع إيضاح

الدليل الشرعي .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

بيع وصيانة املعدات مباشرة للكافر ال جتوز إذا كان يف ذلك ضرر على املسلمّي ،أما إذا كان البيع
غري مباشر ،وال يقصد منه تقوية الكافر وظهوره على املسلمّي فالبيع والصيانة للمعدات جائز؛ ألن

األصل يف األشياء اإلابحة ،فالبيع والشراء مع الكفار جائز ،سواء كان مباشرة أو كان بواسطة  -كما

يف سؤالك -فأنت تعمل ومتعاقد مع شركة مسلمة ،وليس عقدك مع الكافر (الشركة األمريكية مثالً)
.

()502/9

واألمر بقتال الكفار والنهي عن إعانتهم -هم الكفار احلربيون -الذين بينهم وبّي البلد الذي تعمل
فيه -مثالً -حرب قائمة ابلفعل ،واألصل يف احلرب بّي املسلمّي والكفار هي االعتداء وليس
الكفر ،ولو كان القتال مشروعاً من أجل إزالة الكفر ملا كان هناك عقد ذمة وأمان ،ومل يشرع

للمسلمّي جواز نكاح نساء أهل الكتاب إىل غري ذلك من األحكام ،مث إن العداوة من الكافر

للمسلم متوقعة يف كل زمان ومكان ما دام الكافر على كفره ،كما قال هللا" :لتجدن أشد الناس
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا" [املائدة ، ]82 :وقال أيضاً" :ود كثري من أهل الكتاب

لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم [ " ...البقرة ، ]109 :فلم يرتب هللا

القتال للكافر على جمرد العداوة ،وإمنا رتبها على القتال فقال" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم

يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم [ " ...املمتحنة ، ]8 :وقال" :وقاتلوا يف
سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين" [البقرة . ]190 :وهللا أعلم.

()503/9

العمل يف املعاهد األجنبية لتعليم لغاهتا
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/04/13هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حفظكم هللا :عندان معاهد لتعليم اللغة اإلجنليزية ،وهذه املعاهد اتبعة لدول أجنبية كأن

تكون معاهد أمريكية أو بريطانية ،وال خيفاكم ما هلذه املعاهد من أهداف يف بالد املسلمّي ،وقد ظهر

من بعض هذه املعاهد الدعوة لدينهم ،وتقوم إبرسال البعثات من أوالد املسلمّي إىل بالد الغرب

حبجة التعلم ،السؤال هو :هل جيوز العمل يف هذه املعاهد سواء يف التعليم أو اإلدارة أو احلراسة ...
إخل؟ وإذا وجدان معهداً من هذه املعاهد ،األجنبية ،ومل يظهر منه شيء من الدعوة إىل دينهم ،ولكن

خنشى أن يكون هلم أهداف ال نعلمها ،فهل جيوز أن نعمل أبصل الرباءة ،ونعمل معهم يف هذه
املعاهد؟ وما حكم املال املأخوذ مقابل العمل معهم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن املؤسسات التعليمية التابعة للدول الكافرة -واملوجودة يف بالد املسلمّي -إن كانت تتسرت
ابلتعليم وهي متارس أنشطة أخرى كإفساد املسلمّي ،أو العمل على إخراجهم من دينهم ومحلهم على

الكفر ،فهذه املؤسسات ال جيوز العمل فيها ،وال االنتساب إليها ،وجيب التحذير منها ،وفضحها
بشىت الوسائل ،ومثل ذلك لو كانت خارج داير املسلمّي ،فاحلكم واحد.

أما غري ذلك من املؤسسات األخرى فال حرج من العمل فيها والتعلم عندها ،ما مل يظهر منها ما

ينقض ذلك .وهللا أعلم.

()504/9

أتجري القنوات الفضائية
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/6/6هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هناك بعض املشاريع تقام يف إحدى الدول ،وأريد القيام مبثل هذه املشاريع وال أعرف هل هي حرام

أم حالل؟ واملشروع كاأليت:

هي شراء جهاز شبكة استقبال قنوات فضائية وأتجري  20قناة فضائية للعامة مببلغ  20جنيهاً
شهرايً ،وهذه القنوات ال حتتوي على مواد جنسية بل على أفالم وموسيقى ومنوعات  ...اخل.

وتوزيع هذه القنوات على ما يقرب إىل  200منزل ،فهل يف هذا املشروع التجاري حرمة؟ وأرجو هللا
أن يوفقكم يف أمور الدعوة ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيد املرسلّي ،أما بعد:
فأوالً :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()505/9

واثنياً :القنوات الفضائية وشبكات استقباهلا آالت وهي حبسب ما تستعمل فيه ،فإن استعملت يف

حالل فهي حالل ،وإن كان فيها شيء حرام فهي حمرمة ،والغالب على القنوات الفضائية استعماهلا

يف املنهيات الشرعية ،ففيها خمالفات شرعية كثرية ،وفيها دعوة إىل تلك املخالفات سواء فيما يتعلق

ابجلانب األخالقي أو العقدي أو غريمها ،وإذا كان ذلك كذلك فالدخول فيها واالجتار فيها خطر

عظيم ذلك أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :من دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث

مثل آاثم من تبعه ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئاً" أخرجه مسلم ( )2674من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه ،-فكل نظرة حرام عن طريق هذه الشاشات هلم من وزرها نصيب ،وكل فاحشة ترتبت
على التأثر مما يرى يف تلك الشاشات هلم من وزرها نصيب ،وكل احنراف خلقي أو عقدي بسببها هلم

من وزره نصيب "ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم أال ساء ما
يزرون" [النحل ، ]25:والعاقل يعرف أن ذلك من أعظم أسباب خفة امليزان يوم القيامة "فَ َم ْن
ِ
ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ ه ِ
هم
ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ هف ْ َ َ
س ُه ْم ِيف َج َهن َ
ين َخس ُروا أَنْـ ُف َ
َخالِ ُدو َن" [املؤمنون. ]103:

مث إن الكسب من وراء ذلك كسب حرام سحت ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-كل
جسد نبت من سحت فالنار أوىل به" أخرجه أمحد ( ، )14441والبيهقي ()5378-5373

وغريمها من حديث أيب بكر الصديق ،وجابر ،وغريمها -رضي هللا عنهم ،-فما هو الربح؟ الربح مال

حرام جير آاثماً أمثال اجلبال تصب يف ميزان املروج هلذه القنوات صباً ،وقد ينطبق عليه بفعله هذا أنه
ممن قال هللا تعاىل فيهم" :إِ هن اله ِذين ُِحيبُّو َن أَ ْن تَ ِشيع الْ َف ِ
شةُ ِيف اله ِذين آمنوا َهلم ع َذ ِ
يم ِيف ُّ
الدنْـيَا
اح َ
َ َ ُ ُْ َ ٌ
َ
اب أَل ٌ
َ
َو ْاآل ِخ َرةِ َوا هَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [النور. ]19:

()506/9

وقد ذكرت أن تلك القنوات تشتمل على أفالم وموسيقى ومنوعات وهذه ال ختلو من احملرمات،
فاألفالم تشتمل على النساء الفاتنات وعلى جعلهن قدوة وهن أسقط اجملتمع ،وكذلك فاملوسيقى

حمرمة ،وإن استحلها بعض الناس كما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -ليكونن من أميت أقوام
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" أخرجه البخاري ( )5590معلقاً ،ووصله غري واحد ،انظر

فتح الباري ( ، )53/10واحلر هو الفرج احلرام يعين الزان ،واملوسيقى من املعازف ،واعلم اي أخي أن
رزقك مكتوب ولن متوت حىت تستكمله فاجعل كسبك طيباً ينبت لك حلماً طيباً وتفكرياً طيباً وذرية

طيبة" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2:ومن ترك شيئاً هلل

تعاىل عوضه هللا خرياً منه ،وفقك هللا وسددك والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()507/9

العمل مع شركات النقل السريع
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

هل العمل مع شركات النقل السريع يف البالد الغربية جائز ،مع العلم أنه أحياانً يتطلب نقل اخلمرة

من مكان آلخر ،سواء علم الشخص بذلك أو مل يعلم ،نرجو التفصيل ابإلجابة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :العمل يف هذه الشركات ال خيلو من أمرين:

األمر األول :إذا كان العمل يف أصله مباحاً مثالً الشركات خمصصة لنقل الركاب ،وقد حيمل بعض

الركاب معهم شيئاً من اخلمر ،وليست هذه الشركات خمصصة لنقل اخلمر فهذا جائز إن شاء هللا.
األمر الثاين :أن تكون الشركات شاملة لنقل البضائع املباحة والبضائع احملرمة ،فهذا حمرم وال جيوز

لقول هللا  -عز وجل " :-وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة، ]2:
وهللا أعلم.

()508/9

هل هذا من الرشوة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/1/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان مهندس أعمل يف إحدى الشركات ،ومن أحد مهامي يف هذه الفرتة اإلشراف على تشييد أحد

املباين التابعة لشركتنا ،وقد أعجبين عمل العمال التابعّي للشركة اليت تقوم بتشييد هذا املبىن لنا،

فطلبت منهم القيام ببعض األعمال اخلاصة يب يف املنزل على أن أدفع هلم أجر هذا العمل ،فرفضوا

وأشاروا أبنه غري مسموح هلم ابلعمل يف أعمال خارج الشركة ،إال لصديق أو أحد العاملّي مع الشركة
بعد الدوام الرمسي.

سؤايل هو :هل يعترب تقدمي هذا العمل يل رشوة؟ وللعلم أهنم سيزودونين ابأليدي العاملة واملواد أيضاً.
مع العلم أبن هذا لن يؤثر يف شئ من سري العمل ومتابعته واإلشراف على صحة تنفيذ مهمتهم
للشركة اليت أعمل هبا.

ولكين يف نفس الوقت أريد التأكد أبنه ال حرج من هذا العمل وأنه ليس به ما يغضب هللا سبحانه
وتعاىل .أفتوين يف أمري أفادكم هللا ،والسالم عليكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فال جيوز لألجري اخلاص الذي يعمل لدى أحد أو جهة أن يتعاقد يف الوقت نفسه مع غري رب

العمل ،إذ هذا الوقت لرب العمل ،فليس له أن يتصرف فيه إال برضاه.

وما دمت مشرفاً على تنفيذ العمل فإن تقدمي العمل لك جماانً أو أبقل من أجرة املثل حرام لعموم
قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-هدااي العمال غلول" أخرجه أمحد ( )425/5والبيهقي

( )138/10صححه األلباين يف إرواء الغليل (. )2622

وأرى للسائل أال يتفق معهم حىت بسعر املثل دفعاً للتهمة وقالة السوء يف املستقبل ،وفق هللا اجلميع
ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على حممد وآله.

()509/9

العمل يف تصميم الدعاايت

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/4/27
السؤال

أان أعمل يف جمال تصميم الدعاايت اهلندسية لشركات على الكومبيوتر ،والشركات تعمل يف أشياء ال

حرمة فيها مطلقاً ،ولكن بعد إهناء عملي يف التصميم يقوم شخص آخر غريي إبضافة ملف صوت أو
موسيقى عليه يف اخللفية ،وأان ال أفعله ألين أعلم أن املوسيقي حرام ،وأان ال أستطيع أن أغري ذلك

وهذا هو جمايل ،وقد ضاقت يب سبل الرزق ،فهل علي وزر وأان ال أتدخل مطلقاً فيما يفعله الشخص

اآلخر أم ليس علي وزر؟ أفيدوين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األمر كذلك ،فال أرى عليك من أبس يف العمل يف هذا اجملال ،وليس عليك من إمث -إن
إذا كان ُ
ٍ
احملرمات املضافة
شاء هللا -فيما أضافه غريك على عملك من أغان وحنوها من احمل هرمات؛ ألن هذه ّ
قائمةٌ أصالً بغري عملك ،وخروجها على هذه الصورة احمل هرمة مل يكن موقوفاً على عملك.
نعم ،يدخل يف اإلعانة على ذلك كل عمل تكتمل به صورة املنكر ،أو يعّي على نشره ،أو يدعو

إليه ،فالذي ينسخ تلك األغاين معّي على اإلمث -ال شك ،-ومثله كذلك من يقوم إبضافتها على

اإلعالانت الدعائية  ...إخل.

فها أنت جتد عمل هذين ال تكتمل صورة املنكر يف إخراجه وتشغيله إال بعملهما ،فكاان شريكّي يف
احلرام معينّي على املنكر ،أما أنت فمثلك كمثل من بىن داراً وابعها ملن يسكنها ،فقارف فيها

ساكنها بعض املنكرات ،فليس عمل هذا -أعين ابين الدار-من قبيل اإلعانة على اإلمث والعدوان؛
ألن وقوع املنكر مل يكن متوقِّفاً على بيع الدار وال بنائها ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا ٍ
حممد
وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()510/9

استئجار ضاربة الدف
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/5/28

السؤال

ما احلكم يف استئجار من يضرب الدف للنساء يف األعراس؟ وهل حجة من يقول":إن اإلجارة مثل
البيع فال تصح وال جتوز إال فيما كان أصله حالالً" ،هل هذه احلجة يعتد هبا ابلتحرمي؟ وما حكم

صنع وبيع الدفوف؟
اجلواب

حمور جواب هذا السؤال يعود إىل أمر واحد ،وهو حكم الضرب ابلدف للنساء يف األعراس ،وما
بعده ينبين عليه ،فيقال :ضرب الدف للنساء يف األعراس واألعياد وحنوها أقل أحواله اجلواز ،وهو
يف النكاح مستحب؛ ألدلة كثرية مشهورة ،ميكن األخ السائل أن يراجع على سبيل املثال (منتقى

األخبار) للمجد ابن تيمية ( ، )556/2وكذلك ينظر( :الروض املربع حباشية ابن قاسم . )418/5
فإذا علم ذلك تبّي اجلواب عن السؤالّي اللذين بعده ،فاستئجار من يضرب الدف حكمه حكم

الغرض منه ،فإن كان يف األعراس وحنوها فمستحب ،وإن كان لغرض مباح فاإلجارة مباحة ،وكذا

احلكم يف الصنعة ،وهللا أعلم.

()511/9

العمل يف مؤسسات الصريفة
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/1/30هـ

السؤال

أان أعمل يف مؤسسة للصريفة ،علماً أهنا تقوم ابلتايل:

( )1صرف رواتب قبل موعدها بعمولة قدرها مخسون رايالً ،مث حتصل الراتب من البنك املسحوب
عليه بعد ذلك.

( )2تقوم ببعض االستثمارات على أن يكون الربح فيها مضموانً للمستثمر دون حتديد نسبة.
( )3شراء العمالت بسعر وبيعها بسعر أغلى مع فارق كبري بّي السعرين.
السؤال:
( )1ما احلكم فيما ورد أعاله؟

( )2ما حكم عملي يف املؤسسة ال سيما يف ظل عدم وجود بديل حايل؟
شاكرا لكم فتح هذا اجملال ،راجياً اإلسراع قدر االستطاعة؛ ألين متلبس هبذا األمر.

اجلواب

صرف الرواتب قبل موعدها بعمولة ،من الراب احملرم؛ ألن حقيقة العملية إقراض صاحب الراتب مبلغاً
مث استيفاء مبلغ أعلى منه.
ب .ضمان املضارب لصاحب رأس املال رأس ماله وزايدة ال يسوغ.

ج .شراء العمالت بسعر وبيعها بسعر أعلى  -ولو كان كبرياً  -جائز بشرط احللول والتقابض يف

جملس العقد إذا كانت العمالت من جنسّي خمتلفّي ،كالرايل ابلدوالر.

 .2ال يسوغ العمل يف املؤسسة ملمارستها للراب يف أعماهلا بصفة رمسية من إدارة الشركة ،ويوجد بديل
حايل وهو العمل يف املصارف اإلسالمية وغريها.

()1/10

استعمال شبكة اإلنرتنت يف العمل
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1423/11/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :ما حكم استخدامي خلدمة اإلنرتنت اليت توفرها اجلهة اليت أعمل هبا ألغراضي الشخصية

ابستخدام خط اهلاتف اخلاص يب؟ علماً أهنم على علم بذلك وتقوم كذلك اجلهة اليت أعمل هبا

بتكليفي ببعض األعمال اليت حتتاج استخدام اإلنرتنت من منزيل .أفتوين مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كانت جهة العمل ال متانع من استخدام خدمة اإلنرتنت اليت وفرهتا يف األغراض الشخصية فال

حرج من استخدامها ،واملقصود بعدم املمانعة أن يكون نظامها يسمح بذلك ،أو أن يكون املسؤول

املخول قد أذن بذلك وهو ميلك اإلذن ،أما إذا أذن تساهالً وهو ال حيق له اإلذن وال ميلكه يف
الصالحيات املعطاة له فال عربة إبذنه ويبقى األمر على األصل أو النظام ،واألصل أن الدوائر

والشركات جتعل هذه اخلدمات ألجل حتقيق أغراضها وملصلحة العمل ،وقد تعطي بعض موظفيها
هذه اخلدمة له مكافأة أو تشجيعاً له فإذا كان ذلك كذلك فال أبس وإال فال ،وهللا تعاىل أعلم.
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اشرتط علي أال أعمل عند غريه

اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/11/12هـ
السؤال

أان أعمل يف وظيفة يف القطاع اخلاص وهناك شرط من شروط العقد على أال أعمل عند أحد غري

صاحب هذا العمل الذي أعمل فيه يف وقت العمل أو خارج وقت العمل أبجر أو بدون أجر .مث إين

ذهبت إىل صاحب العمل وطلبت منه أين سوف أعمل عمالً إضافياً بعد وقت العمل هذا ،العمل

علي أنه ال يضر ال مبواعيد
ليس له عالقة بعملي وال بعمل الشركة فأذن يل ومل ميانع يف ذلك واشرتط ّ

علي كل مرة عند عمل أي عمل آخر أن استأذن منه طاملا أن العمل
العمل وال بعملي .هل جيب ّ
ليس له عالقة ال بعملي أان األصلي يف الشركة وال بشغل الشركة.

اجلواب

احلمد هلل مل يظهر من السؤال ما إذا كان السائل الكرمي استأذن رب العمل إذانً عاماً أو خبصوص
ٍ
حينئذ من االلتحاق بعمل إضايف آخر كلما انتهى العمل
عمل معّي ،فإن كان إذانً عاماً فال مانع

اإلضايف الذي قبله طاملا أنه مل يؤثر على العمل األساسي ،ألن الوفاء ابلشرط على النحو املذكور

ح ٌق لرب العمل وقد تنازل عنه.

أما إذا كان إذانً خاصاً أبن استأذنت رب العمل يف ٍ
عمل إضايف حمدد ذا طبيعة حمددة ووقت حمدد
فانتهى هذا العمل فالظاهر وجوب استئذانه كلما رغبت اباللتحاق ٍ
بعمل آخر ألن اإلذن كان خاصاً

والشرط ما زال سارايً فمىت انتهى هذا العمل املأذون فيه فيبقى الشرط على حاله وال ميكن جتاوزه إال
إبذن آخر .وهللا أعلم.
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صفقة فيها مؤجل ومعجل وأقساط
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اشرتيت سيارة من إحدى الشركات دفعة مقدمة  10000رايل ،وقسط شهري  2400رايل ملدة

أربع سنوات مع دفعة مؤجلة  47000رايل ،ما حكم ذلك؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
مسألة اإلجيار املنتهي ابلتمليك كعقد الواضح فيه جواز ذلك غري أن احلكم خيتلف حالً أو حرمة أو

صحة أو فساداً على حسب ما يوجد من الشروط يف العقد ،فلرمبا يوجد من الشروط ما خيالف
مقتضى اإلجيار املنتهي ابلتمليك مثل ما يفعله غالب الشركات واملؤسسات اليت تتعامل ابإلجيار

املتجدد يف الواقع املعاصر حيث أن صورته جتارة وحقيقته بيع مع ما فيه من الظلم يف الشروط اليت

ختالف مقتضى العقد؛ ألن اإلجيار املقتضى فيه أن املستأجر ال يضمن إال إذا فرط أو تعدى ،فإذا

وجد ذلك فإن اإلجيار املنتهي ابلتمليك ابطل وإذا وجد من الشروط ما ال مينع من صحة العقد فإن

العقد صحيح والشرط ابطل.

والفرق بّي األول والثاين هو أن يكون الشرط يعود على أصل العقد ابإلبطال فإذا كان الشرط يعود

على أصل العقد ابإلبطال والبطالن أي :بطالن العقد ،فإنه يدل على أن العقد ابطل.

وإذا كان ال يعود على أصل العقد ابإلبطال فإن العقد صحيح والشرط ابطل مثل أن يكون خمالفاً
ملقصود الشارع.
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النوم وقت الدوام

اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/10/24هـ
السؤال

هل جيوز أن أانم يف عملي وقت الدوام الرمسي؟ علماً أن عملي عبارة عن تعداد وصفات فقط ال غري

وال يوجد عمل آخر ،وأان أانم يف بعض األحيان يف السكن داخل العمل .وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فاملوظف يعترب أجرياً خاصاً يستحق املستأجر له نفعه يف مجيع الزمن املقرر للعمل وحينئذ فيجب

صرف مجيع منافعه يف هذا الزمن للعمل املستأجر عليه ابستثناء أوقات الصلوات اخلمس بسننها

ومجعة وعيد فإن زمن هذه الفرائض مستثىن ابلشرع فيؤديها وال حيتاج إىل إذن صاحب العمل ،وبناء

على هذا فليس لك أن تنام يف عملك أو أن تنشغل أبمر غريه إال أن أيذن لك صاحب العمل إن

كنت تعمل لدى شخص معّي ،أما إن كان عملك حكومياً فليس لك أن تنام أثناء الدوام وال جيوز
ألحد من املسؤولّي عنك أن يسمح لك ابلنوم؛ ألن تصرف هؤالء ال جيوز إال مبا حيقق املصلحة

للعمل ونومك أثناء العمل ال حيقق أي مصلحة ،وهللا املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد.
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أخذ املوظف أتعاابً من مراجعيه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1423/11/1هـ
السؤال

هل جيوز أخذ املال من املعاملّي أو املستفيدين يف العمل للحالة التالية:
أن شخصا وضع معاملة عندي النشغاله وأان أقوم مبتابعتها وإجنازها وسيعطي املال ألنه يعلم أن

املعامالت ال ميكن أن تنجز إال به وكذلك مقابل أتعايب؟
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:
األجري اخلاص ال جيوز أن يتعاقد مع أحد يف وقت عمله ،سواء كان موظفاً لدى الدولة أو لدى جهة
خاصة ،إذ وقته ليس له بل ملستأجره إذ ال يستحق األجرة إال مبضي املدة مع تسليم نفسه.

وعليه فال جيوز لك أن تتعاقد مع أحد على متابعة معاملة أو إهنائها أبي مقابل يف وقت عملك ألن
ذمتك مشغولة بنفس العمل فال ميكن إشغاهلا بعقد آخر إذ املشغول ال يشغل.
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العمل يف املستشفيات
اجمليب د .قيس بن حممد آل الشيخ مبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/7/9هـ

السؤال

ما حكم العمل يف املستشفيات بشكل عام مع العلم أهنا قائمة على أنظمة غربية ابألساس ،وحيصل
فيها منكرات عظيمة مع وجود النساء الغربيات واملسلمات ،وملا فيها من كشف املرأة املسلمة

حلجاهبا ،وال أحد أيمرهن ابلتسرت ،حىت وصلت إىل أن نساء املسلمّي يدخ هن الدخان يف فناء

وهن متربجات،
املستشفى .وحيث إن اإلدارة يعمل فيها النساء كمديرات لألقسام أو سكرتريات ّ

وجتد املدير مسلما وسكرتريته أجنبية نصرانية ومتربجة ،ويفرض علينا التعامل معهم ،وكذلك يفرض

علينا التعامل ابللغة اإلجنليزية يف كل خطاابتنا وتعميماتنا فأصبحنا نعيش يف هذه املستشفيات

بشخصية ممسوخة ،وفوق هذا كله تكون املواالة للكافرين ،فاملعاملة احلسنة واحملافظة على مشاعرهم

واملزااي الكثرية ،فالكفار يعملون من انحية العقود واملزااي أفضل من املسلمّي ،فأصحاب اجلنسية

األمريكية يعطون العقود من فئة (أ) واألوربية فئة (ب) أما السعوديون ففئة (ج) وبقية الدول العربية
فئة (د)  ،وأيضا يعيشون على أرضنا وكأهنم يف بالدهم فال حيتشمون ،وهم يسكنون بّي سكان
مسلمّي هذا وهللا املستعان .ويف حالة بقائنا يف هذا العمل كيف ننكر املنكر؟ هل ننكر بشدة مع

العلم أن مدراء املستشفى ال يلتفتون إىل أوامر الدين كما هو ظاهر لنا؟ مع العلم أين وهلل احلمد

علي بعض الديون ومل
استقمت وصلحت أحوايل عن ذي قّبل ،فهل أستمر أم أترك العمل مع أن ه

أتزوج بعد؟
اجلواب
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اعلم أن املستشفيات تعترب من ضرورات احلياة إذ هبا صالح أبدان الناس ،والعمل هبا عمل شريف
الطب)  ،وإذا
كما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل (ال أعلم بعد احلالل واحلرام علماً أنبَ َل من ّ

ُوجد يف املستشفيات شيء من اخلطأ فال سبيل لتصحيحه إال أبن يلتحق هبذا العمل أهل الع هفة

خري ممن
والداينة،
وصرب على ذلك ٌ
ْ
واعلم أن َمن خالط الناس وانصحهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ََ

يفر عنهم ويكون قعيد بيته ،بل ستصبح لك ُد ْربَة يف طريقة التوجيه واإلرشاد والداللة إىل هللا تعاىل.
ُّ
متربجة من غري املسلمات ،وليس يف ذلك شيء من
وال َح َرج عليك إن حتدهثت بغري العربية ،ولو مع ِّ

املواالة للكافرين ،وأنت تعلَم أن الوفود كانت تفد عليه صلى هللا عليه وسلم ابملدينة فيستقبلهم
ِّ
ويقرهبم ،ويعطي كبريهم وسيِّدهم ح هقه ،ورمبا استقبلهم داخل حرم املسجد ،كما فعل مع وفد ثقيف

الذين كانوا على الشرك حينها ،حيث أنزهلم يف املسجد انظر ما رواه أبو داود ( )1393وابن ماجة

( )1345من حديث أوس بن حذيفة  -رضي هللا عنه .-أما ما يتمتهعون به من مزااي فهذا ليس من
شأنك ،وإمنا هو عقد بينهم وبّي من استأجرهم على العمل ال شأن لك به وال ِع هزة هلم به ،بل العزيز
وج ٍه وأكمله مسعداً بذلك نفسه ومرضياً ربهه من غري ذلهة ألحد .أما
هو َمن يقوم بعمله على أحسن ْ

كيف تنكر فاعلم أن األمر ابملعروف جيب أن يكون مبعروف ،وأن النهي عن املنكر جيب أن يكون
كذلك مبعروف ،وأن وظيفتك حّي آمنت ابهلل تعاىل أن تكون دالهالً على بضاعة الرمحن ال أن تكون
ٍ
خصماً للناس ،وال أن تكون فاحشاً أو من ِّفراً من هذا الدين ،فاعمل َع َم َل َمن ِّ
لبضاعة،
يسوق
ابلتلطُّف والتودُّد واإلكرام ،واحبث عن هذه الوسائل يف سرية حبيبك حممد صلى هللا عليه وسلم.
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العمل املختلط
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

أان شاب أعمل يف أحد املستشفيات يف قسم غسيل الكلى ،وتوجد معي بعض املمرضات من
جنسيات خمتلفة ،وكلهن داينتهن املسيحية ،ويكون هناك االختالط لظروف العمل الذي أان فيه،

ويعلم هللا أين أحاول أن يكون عملي هذا خالصاً لوجه هللا الكرمي ،فما رأيكم يف وضعي هذا؟ هل

أتركه مع أنه هو ختصصي العلمي؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
يف مثل هذه املسائل يرجع إىل أمرين األول :حتقيق حكم الشرع يف احليطة واحلذر من الوقوع يف

احلرام ،ومدى حاجة األمة هلذا العمل ،الذي يدور بّي الواجب الكفائي أو العيين ،وهذه هلا عالقة
بواقع احلال.
األمر الثاين :يرجع إىل ذات الشخص ،وهو قدرتك على القيام ابلعمل من غري ترتب مفاسد عظمى
فوق املصلحة اليت قد تؤديها يف هذا اجملال ،وعليه فأمر الشرع ال تنازل فيه ،فاحملرم على غريك حمرم

عليك ،وإن كان هناك جتوز فهو من منطلق املصاحل واملفاسد ،أما إذا كان بقاؤك يف هذا اجملال تدرأ
به شراً أعظم ،ولو تركته لفتح اجملال ملن يفسد فيه ،فال ترتكه ،وإن كان انتقالك إىل موقع حتقق فيه
من املصاحل وتدرأ فيه من املفاسد ما هو أكرب وتطمئن على من خيلفك يف هذا اجملال فهنا لك أن

تذهب إىل عمل آخر ،وهللا أعلم.
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اإلجيار على األرض جبزء من نتاجها
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نسأل أبن يقوم صاحب األرض بشراء األمسدة اليت تكلف كثرياً ،وكذلك البذور واملبيدات مث يدفعها
إىل عامل ليقوم بزراعة األرض ،ويتفق صاحب األرض والعامل على سداد ما دفعه صاحب األرض

من مساد ومبيدات وبذور ،مث بعد خصم هذه القيمة يقتسمون احملصول مناصفة .ما حكم الشرع يف
ذلك أفادكم هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

حكم هذه املعاملة هبذا الشكل ال جتوز ابتفاق ،ألهنا هبذا الشكل تكون إجارة أبجرة جمهولة ،فال

ينطبق عليها عقد اإلجارة الصحيحة ،وال عقد املزارعة اجلائزة ،وتصحيح مثل هذا إما بعقد إجارة،

حيث يكون كل شيء من صاحب األرض ويقوم العامل ابلعمل فقط أبجرة معلومة القدر وليست
نسبة من احملصول ،أو بعقد مزارعة يقوم العامل بزراعة األرض من ماله ،وله نسبة من احملصول
كالنصف أو أقل أو أكثر ،وللمزارعة أحكام تفصيلية ال يتسع املقام لذكرها.
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العمل يف عربسات
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/12/27هـ

السؤال

( )1ما حكم العمل يف املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) ؟ مع العلم أن طبيعة العمل
هندسي ،ودخل املؤسسة من إجيار سعات قمرية للقنوات املرئية ،واالتصاالت اهلاتفية ،واإلنرتنت،

وأغلب الدخل من القنوات املرئية ،وعملي ينحصر يف التحكم يف القمر ،وليس من اختصاصي أو
صالحييت إجازة أو منع ما يبث.

( )2هل املشاركة أو العمل فيها تعترب من املعاونة على اإلمث والعدوان؟.
( )3هل استخدام الوسيلة املباحة من قبل غريي يف اإلمث يدخلين يف دائرة اإلمث؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

نشكر السائل على أسئلته الدالة على حرصه ،وال خيفى على السائل أن الوسيلة املباحة إذا
استخدمت للحرام ،أو غلب عليها ذلك ،أو زاد اإلمث على اخلري ،فال جيوز بذهلا أو بيعها ،أو العمل
"وال
فيها؛ ألهنا ال تكون حينئذ مباحة ،فيحرم على الكل اإلعانة عليها ،وقد قال  -سبحانهَ :-
تَـعاونُوا َعلَى اإلمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من اآلية ، ]2كما حيرم التكسب منها ،وقد أفىت العلماء
َ ُ َ
ََ
بتحرمي بيع السالح زمن الفتنة ،والبيض للقمار ،والعنب للخمر.
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أما إذا استخدمت الوسيلة املباحة للمباح ،أو للخري ،أو ملا يعلم ،أو غلب عليها اخلري فال حرج،
والسائل يعلم ما يبث يف تلك القنوات من الغناء ،واملوسيقى ،وما يعرض فيها من النساء الفاتنات،
الكاسيات ،العارايت ،ومن مسلسالت ختدش احلياء والفضيلة ،والسائل ال دور له فيما يعرض فال

يستطيع اإلصالح ،وإمنا هو معاون من حيث اجلملة ،وهو شريك يف اإلمث يف هذه احلالة ،فيتعّي عليه

ترك هذا العمل إىل عمل أتقى هلل -تعاىل ،-وأبرأ لدينه ،وأطيب لكسبه ،وقد قال  -صلى هللا عليه

وسلم" :-من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه" انظر ما رواه اإلمام أمحد يف مسند (، )20739

والبيهقي يف السنن الكربى ( . )335/5وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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العمل يف تنظيم الرحالت السياحية

اجمليب د .زيد بن سعد الغنام

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

فضيلة الشيخ ..رجاء التكرم ابلرد على السؤال التايل:

أعمل منظم رحالت ( )TOUROPERATORيف شركة سياحة ،وطبيعة عملي هي
كالتايل :يف البداية أتلقى طلباً من عميل فرد ،أو شركة سياحة من خارج البالد بتنظيم زايرة إىل هنا،
حيدد فيها طلباته ،أو يرتك يل أتليف برانمج له ،وهذه الطلبات تنحصر يف اإلقامة يف العاصمة ،أو
إحدى املدن الساحلية ،لزايرة املعامل السياحية فيهما ،وفيما بينهما ،وهو يقيم يف مركب عائم ملدة

ترتاوح بّي ثالث وسبع ليال ،إذاً فهو أييت إما لالستجمام على أحد الشواطئ ،أو الغطس ،أو أييت
لزايرة اآلاثر ،الرومانية ،واليواننية ،والقبطية واإلسالمية.

ملحوظة :العميل قد يكون رجالً أو أكثر ،أو امرأة أو أكثر ،وليس يل أن أسأهلم عن طبيعة العالقة

اليت جتمعهم.

أرجو من فضيلتكم أن ترشدوان إىل:

أوال :ما هو حكم عمل كل فرد من هؤالء:
TOUROPERATORمنظم الرحلةTOURLEADER ،مندوب الشركة
السائق؟.

اثنياً :ما مدى مسؤولية منظم الرحلة (أان) عن هؤالء؟ ،والشركة هبا أقسام أخرى كاحلج ،والعمرة،

واحلساابت ،والسعاة ،والسكرترية ،فهل إذا حصل أحدهم على بعض هذا املال يكون حراماً عليه
إذا كان العمل غري مباح وابلتايل فأان أحتمل وزرهم مجيعا؟ اثلثا :هل هناك ضوابط ميكن هبا ضبط

العمل؟ أم الواجب تركه ابلكلية- .وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

()13/10

عملكم هذا أنت ومندوب الشركة والسائق ،يشتمل على أمور مباحة وأخرى حمرمة ،فاملباحة مثل
زايرة األسواق ،واملتاحف وحنوها ،واحملرمة مثل إدخال السيّاح املراقص والبارات وحنوها ،أما دخول
املسلم للكنائس ،واملعابد ،ودخول الكافر للمساجد فمحل خالف بّي العلماء ،فمنهم من حرمه

ومنهم من أجازه ،واألحوط  -وهللا أعلم -االبتعاد عن ذلك خاصة يف مثل هذه األزمنة ،اللهم إال
إذا كان هناك جمال لدعوة الكفار لإلسالم ،وترغيبهم فيه ،وأيضاً التفكر مبا عند الكفار من مظاهر
الباطل؛ كي يزداد املسلم قناعة بدينه .وعلى ٍ
كل فإن أمكن أن يقتصر عملك يف هذه الشركة على
األمور املباحة مثل عدم تقدمي مشروابت حمرمة ،أو إدخاهلم املراقص والبارات ،أو اخللوة ابلنساء،
فيجوز عملكم ،أما إن ابشرت هذه األعمال احملرمة أو ساعدت عليها فال جيوز؛ ألنه تعاون على
اإلمث والعدوان ،وحينئذ إما أن تطلب من الشركة أن يغري جمال عملك ،وإال فاترك العمل هبا
ويعوضك هللا" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً" [الطالق ]2:وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.
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أتجري َم ْن يقتين الدش

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/06/11هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

يوجد لدي شقق لإلجيار ،وأبذل قصارى جهدي لكي ال يسكنها إال من أثق يف دينهم ،ويظهر يل
فيهم اخلري والصالح ،ومن ضمن شروطي على املستأجر أال يدخل إال قناة اجملد ،فكان أحدهم لديه

طبق اجملد ،ولكين بعد فرتة من الزمن وجدته قد ركب رأس دش (عرب سات) على طبق اجملد،

فحصل بيين وبينه نقاش ،فطلبت منه أزالته فلم ميانع ،ولكنه مل يزله إىل اآلن ،وتفاجأت كذلك أبن

مستأجرا آخر قام بشراء طبق اجملد ،ولكنه مل يركب عليه إال رأس طبق (عرب سات) فقط ،وذلك
ً

ليومهين أنه يشاهد اجملد فقط ،فما هو احلكم املرتتب على كل منهما ،وهل جيوز استخدام طبق قناة
اجملد الستقبال قنوات فضائية أخرى ،سواء عرب سات أو غريها؟ وهللا يرعاكم برعايته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
إذا أجرت رجالً شقة واختذ فيها طبقاً فضائياً فال إمث عليك يف ذلك؛ ألنك أجرته الشقة للسكىن

وهي منفعة مباحة ،ولست مبسؤول عما يفعله الساكن فيها ،خبالف ما لو أجرت الشقة ملن يتخذها
وكراً للدعارة أو مصنعاً للخمر ،حبيث يكون التأجري ملنفعة حمرمة ،فإن أجرته للسكىن وانتفع هبا يف

غري ذلك فال إمث عليك؛ ألن األصل يف أتجري الشقة أن تكون للسكن ،وال يلزمك إذا أراد مستأجر

أن يستأجر منك شقة أن تتحقق يف وجه انتفاعه هبا ،وتسأله عن ذلك.
وما تفعله من إنكار على بعض املستأجرين استقبال بعض القنوات اليت يغلب عليها احملرم فأنت

مأجور -إن شاء هللا -على ذلك ،لكن ال يلزمك إخراج من يفعل ذلك ،وفسخ العقد.
وهللا أعلم.

()15/10

العمل يف شركة تتعامل مع البنوك
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/6/1هـ
السؤال

أعمل حماسباً بشركة ،ومن ضمن أعمايل تسجيل مجيع معامالت الشركة مع البنك من فوائد وعمولة

ومصاريف ،نظري اقرتاض الشركة من البنك لشراء بضاعة من اخلارج حىت سدادها ،على الرغم من
بغضي للبنوك مجيعها ،فما حكم الراتب الذي اتقاضاه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه ،وبعد:
فقد لعن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -آكل الراب ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال" :هم سواء" رواه

مسلم ( )1598من حديث جابر -رضي هللا عنه -وواضح من ذلك أن املقصود هو ذم كل من

يسهم يف التعامل الربوي بشكل أو آبخر ،وهذا -وهللا أعلم ،-يشمل عمل احملاسب واملراجع الذي

يراجع التعامالت الربوية؛ ألنه يف حكم الكاتب والشاهد ،فالواجب على األخ السائل مناصحة

القائمّي على الشركة بتجنب التعامالت الربوية واالعتياض عنها ابملعامالت اإلسالمية ،وهي حبمد

هللا متوفرة يف بلد السائل ،وينبغي أن تكون املناصحة ابليت هي أحسن ،ومبا يرجى أن حيقق اهلدف
وهو التخلي عن الراب ،وال يستعجل النتائج ،ألن االستعجال يؤدي لنقيض املقصود ،وخالل فرتة
املناصحة أرجو أال يكون هناك حرج يف الراتب الذي يستلمه احملاسب ،ألنه بصدد تغيري املنكر

وإزالته مبا يقدر عليه ،وقد قال تعاىل" :ما على احملسنّي من سبيل" [التوبة ]91 :فإذا تبّي لألخ أن
املؤسسة لن تستجيب لطلبه ،ابلرغم من وجود البديل اإلسالمي ،فيجب عليه البحث عن عمل أو
وظيفة أخرى ختلو من احملذور الشرعي ،وخالل فرتة البحث يتصدق بقدر الساعات اليت ينفقها يف
مراجعة التعامالت الربوية.
وفقنا هللا وإايكم التباع مراضيه واجتناب سخطه ومناهيه ،وهللا تعاىل اهلادي للصواب.
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نقل الناس من وإىل أماكن اخلمر
اجمليب حممد بن انصر السلمي
القاضي يف وزارة العدل

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/1/24هـ
السؤال

يف مدينتنا سائق اتكسي يريد أن يعرف ما حكم توصيل الركاب من أماكن بيع اخلمر إىل بيوهتم أو
حيث يريدون؟ وما احلكم يف توصيل من حيمل معه كرتون مخر؟ حيث إن السائق ليس له شأن يف

محل متاع الراكب أو مساعدته ،مع العلم أن السائق قد يكون لديه علم مسبق أن الزبون الذي يراد
توصيله موجود يف مكان بيع اخلمر ،وهذا السائق حائر يف كيفية التصرف يف هذه املشكلة ،ويريد أن

يعرف حكمها ،وهل عليه إمث أو يكون داخالً يف حديث اللعن الوارد يف اخلمر ومتعلقاهتا؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

ارا ،فال أبس حبمل الركاب من أماكن بيع
اجلواب :هذا األمر ال خيلو من حالتّي :أن يكون الركاب ك ّف ً
اخلمر إىل بيوهتم أو حيث يريدون؛ ألن اإلجارة هنا وقعت على منفعة صحيحة جائزة يف األصل،
حىت لو كان مع الركاب مخر ،ألن اإلجارة هنا مل تقع على محل اخلمر ،وإمنا وقعت على محل

الركاب ،واخلمر تبع له ،والفقهاء يقولون :يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً ،وألن الكافر يعتقد حل
اخلمر.

أما لو وقعت اإلجارة على محل الركاب واخلمر معاً فاإلجارة ابطلة والسائق آمث بذلك.

وقد يقال بتفريق الصفقة فتصح اإلجارة يف محل الركاب ،وال تصح يف محل اخلمر ،وهو آمث بذلك،

وحيتمل دخوله يف حديث الوعيد ،واألوىل ابملسلم التورع عن مثل هذه األعمال املشتبهة قال-:

صلى هللا عليه وسلم" :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي ( )2518والنسائي ()5711
عن احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما .-

واحلالة الثانية :أن يكون الركاب من املسلمّي ،وحينئذ نقول له جبواز محلهم من أماكن بيع اخلمر إىل

بيوهتم شريطة أالّ يكون معهم مخر؛ ألن هذا وسيلة إىل املعصية وما كان وسيلة إىل املعصية فيحرم
ارتكابه؛ ألن الوسائل كما يقول الفقهاء هلا أحكام املقاصد .وهللا أعلم.
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العمل يف جمال الرسوم واجلرافيك
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/6/14هـ

السؤال

ما حكم العمل يف التلفزيون الرمسي يف بلدي يف جمال الرسوم واجلرافيك ابستخدام الكمبيوتر،
خصوصاً عند استخدام هذه الرسوم والصور ملا فيه صاحل األمة العربية واإلسالمية؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

رسوم ذوات األرواح فيه أقوال بّي أهل العلم ،واجلمهور على حترميه؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم-
 ":إن أشد الناس عذاابً عند هللا يوم القيامة املصورون" رواه البخاري

( ، )5950ومسلم ( )2109من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -خبالف الصور

الفوتوغرافية اليت أجازها أكثر العلماء املعاصرين؛ ألهنا ليست مضاهاة خللق هللا بشرط أال تكون
معظمة.

أما استخدام الرسوم املوجودة يف برامج احلواسيب ملا فيه املصلحة كما ذكر السائل فهو أمر حممود،

وأقل ما فيه أنه أهون الضررين ،ال سيما أنه صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه أقر لعب
عائشة -رضي هللا عنها -بلعب تشبه احليواانت ،انظر سنن أيب داود ( )4932وفتح الباري

( )527/10كما أقر الصور املرسومة يف بيته -عليه الصالة والسالم -على الوسائد .انظر ما رواه

البخاري ( ، )5954ومسلم ( )2107من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وهللا أعلم.

ونسأل هللا للسائل التوفيق واملزيد من اخلري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.
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العمل هبيئة اإلذاعة الربيطانية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/06/29هـ
السؤال

معروضة فرصة عمل ابلقسم العريب إلحدى هيئات اإلذاعة الغربية ،فهل أتقدم هلا؟ واملعروف أهنا
إذاعة مملوكة حلكومة غربية ،فما حكم من يعمل فيها؟ وما حكم راتبه؟ حيث إن يل أصدقاء ابلفعل

يعملون هناك؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

العمل يف الشركات اليت ميلكها أو يديرها كفار جائز شرعاً ،بشرط أال يباشر املسلم حراماً مقطوعاً
به ،كأن يصنع اخلمر أو يبيعها أو يقدمها للشاربّي وحنو ذلك ،ووجه اجلواز أن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم -وعامة الصحابة  -رضي هللا عنهم -كانوا يبايعون املشركّي ويؤاجروهنم ،ومات رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعري .انظر :البخاري (، )2916
ومسلم ( ، )1603وإمجاع املسلمّي قدمياً وحديثاً قائم على جواز معاملة الكافر والتعاقد معه يف
سائر العقود املشروعة ،وثبت يف جامع الرتمذي (" : )2473أن علياً بن أيب طالب  -رضي هللا

عنه -آجر نفسه من يهودي يسقي له كل يوم بتمرة" ،وعلى هذا إمجاع املسلمّي بال منازع ،وعليه
فإن عملك يف هيئة اإلذاعة الربيطانية جائز .هللا أعلم.

()19/10

أتجري احملالت اليت خيتلط فيها احلالل واحلرام

اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

جزاكم هللا كل خري على ما تقدمونه لإلسالم واملسلمّي .سؤايل هو أنين صاحب مكتب عقاري،

وعند أتجريي للمحالت التجارية أجد أهنا ثالثة أصناف ،إما حالل اتم مثل ملحمة حلوم ،أو حرام
اتم مثل حمل أغ ٍ
ان ،أو شيء يدخله احلالل واحلرام مثل احلالق ،أو بقالة تبيع جمالت ودخان ،أو حمل
أجهزة إلكرتونية ،أو غريها الكثري مما أصبح خمتلطا بّي احلالل واحلرمة يف جتارهتم .وسؤايل هو :ما

حكم كتابة العقود يف املشاريع اليت خيتلط فيها احلالل ابحلرام؟ أفتوين مأجورين ،فاألمر قد حريين بّي
جميز ومانع .وهللا حيفظكم ويرعاكم .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

العقار املستخدم ألمر مباح ال غبار عليه ،وال شك يف حله ،وال شك يف مشروعية أو يف إابحة

كتابته ،والوساطة ابالستئجار عن طريقه.

األمر الثاين :إذا كان حراماً حمضاً فهذا ال جيوز ،كمن يؤجر حمالً للبغاء أو للقمار أو للراب ،أو حنو

ذلك من األمور احملرمة فهذا ال جيوز هلذا السمسار أن يتوسط يف إجراء عملية هذا التأجري ،وحرام

على املؤجر نفسه أن يؤجر مكانه الستغالله يف أمور حمرمة ،أما إذا كانت األمور اليت تستخدم يف
هذا العقار أموراً غالبها اإلابحة ،ولكن قد يكون فيها أمور حمرمة لكنها قليلة ابلنسبة ملا هو مباح
فهذا حمل نظر ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :احلالل بّي واحلرام بّي ،وبينهما أمور

مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف

الشبهات وقع يف احلرام" متفق عليه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري
رضي هللا عنهما .-وعلى املرء أن أيخذ ابلتقوى واحليطة واحلذر والورع ،وأن يبتعد عن هذه األموراملشتبهة.

()20/10

دوام املدرسّي قبل بداية الدراسة

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما حكم دوام املدرسّي يف املدارس يف أايم ال يوجد فيها طالب مثل أايم العودة ،أي

قبل الدراسة بشهر وخاصة يف القرى النائية والبعيدة؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

إذا كان العقد يوجب عليك التعهد ابلعمل لساعات حمددة كل يوم ،فيجب عليك أن تفي مبقتضى
العقد ،وإذا مل ينص يف العقد على ذلك ،فال جيب عليك مباشرة العمل إذا مل يكن مثة ما يقتضي

احلضور ،ال سيما يف املناطق النائية والبعيدة.

أما مع وجود العمل فيجب عليك احلضور .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.

()21/10

اشرتاط عدم احلمل يف عقد العمل
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إحدى األخوات وقهعت على عقد عمل ينص يف أحد بنوده على عدم السماح هلا ابحلمل أثناء العقد
(ملدة سنتّي)  ،وخبالف ذلك تفصل من عملها بدون تعويض.

فهل جيوز مثل هذا الشرط من انحية شرعية

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد :فهذا الشرط صحيح لكونه ملصلحة العمل ،ولكن ال جيوز للمرأة قبوله

واملوافقة عليه ،إال بعد موافقة زوجها ،لكون احلمل ليس حقاً حمضاً هلا ،بل هو حق مشرتك للزوجّي،
ومنع احلمل مدة حمددة جائز ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()22/10

كتابة العقد بثمن أكثر من الواقع
اجمليب د .زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1424/7/18هـ

السؤال

أعمل يف جهة حكومية وخمصص السكن يل  40000درهم ،وحصلت على جهة حكومية أخرى
تؤجر يل السكن مببلغ  25000وترجع يل الباقي ،ولكنها (تعد العقد ابملبلغ كامالً) مع العلم أبين قد

أشعرت مسؤول اجلهة بذلك ،فأرجو أن تفتوان مبا يصح شرعا وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كانت اجلهة احلكومية اليت تعمل فيها تشرتط أو تلزمك أبن تستأجر جبميع املبلغ "أربعّي ألفا"

وتطلب منك عقداً أو إثبااتً بذلك فيلزمك االستئجار هبذا املبلغ حقيقة ،وال جيوز لك التدليس

وإخفاء احلقيقة بعقد ومهي حىت ولو علم رئيسك املباشر ،أما إذا كانت تلك اجلهة تعطيك هذا املبلغ

مقطوعاً سواء استأجرت به أو أبقل منه كما تفعله بعض اجلهات فهذا جائز ،وهللا أعلم.

()23/10

عقوبة على أتخري تسديد األجرة
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/12/25هـ
السؤال

حنن طالب يف إحدى اجلامعات العربية ،ونسكن يف السكن اجلامعي للطالب ،ونظام السكن لدينا

هو ابلتأجري ،حيث يدفع كل طالب إجياراً قدره  1200رايل يف كل فصل دراسي على الغرفة،

ويشاركه زميل آخر يدفع نفس املبلغ حّي حيل الفصل اجلديد ،وينتهي عقد اإلجيار السابق ،فإن

اجلامعة تطالبنا ابلتجديد ،ومن ال جيدد يف املوعد احملدد يدفع زايدة قدرها 100رايل؛ لكي يستطيع

التجديد ،مع العلم أن إدارة اجلامعة تستطيع حسم مبلغ التجديد من مكافأة الطالب تلقائياً دون

حضوره ،ولديها أيضاً طرق كثرية لتحصيل املبلغ يف أي وقت دون احلاجة ألخذ هذه الزايدة.
السؤال هو :هل هذه الزايدة حالل أم حرام؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على خامت رسل هللا ،أما بعد:

ال يظهر يل وجه لتحرمي هذه الزايدة ما دامت مشروطة من بداية العقد ،وعلم هبا املستأجر ،فهي نوع
من الشروط اجلزائية ،وقد أجاز كثري من احملققّي املعاصرين الشرط اجلزائي .وهللا أعلم وأحكم.

()24/10

العمل يف األقسام اإلسالمية ابلبنك الربوي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/6/7هـ
السؤال

يف بعض البنوك الربوية توجد أقسام للخدمات املصرفية اإلسالمية ،اخلالية من األعمال الربوية ،فما

حكم العمل (الوظيفة) يف هذه األقسام اإلسالمية؟ علماً أهنا اتبعة للبنك الربوي؟.

اجلواب

احلمد هلل،
ال أبس ابلعمل يف األقسام اإلسالمية اخلالية من املعامالت الربوية ،وينبغي للموظف أو املوظفة -مع

ذلك -العناية بتعلم أحكام املعامالت وضوابطها ومقاصد التشريع فيها ،ليكون على بصرية وبينة من
أمره ،وليكون وجوده يف اإلدارة إجيابياً يف توجه البنك حنو املعامالت اإلسالمية النافعة .وهللا أعلم.

()25/10

العمل يف مصنع للمالبس الرايضية
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/1/26هـ

السؤال

ما حكم العمل يف مصنع يصنع البدلة الرايضية ،وهي من لبس شعيب يف املغرب.
اجلواب
األصل يف صناعة الثياب والبدل اإلابحة واجلواز إال إذا كانت حتتوي على حمرم ،كأن يكون فيها صور

لذي روح فعندئذ حيرم لبسها وصناعتها ،أو إذا كانت املواد املستخدمة حمرمة من حرير مثالً أو من
مال مغصوب فال جيوز حينئذ ،أما إذا كانت خالية من احملرمات فاألصل اإلابحة .وهللا تعاىل أعلم.

()26/10

يعمل يف شركة تعمل لشركة أمريكية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

أعمل مهندس اتصاالت يف شركة تعمل كوكيل لشركة أمريكية كربى ،وقد عملت على مدار أربع

سنوات يف إنشاء شبكة اجلوال ابسم الشركة األمريكية ،وقد مت اختياري مع جمموعة من زمالئي

للعمل يف نفس اجملال ابلعراق ،حيث تنوي الشركة األمريكية إنشاء أول شبكة للجوال ابلعراق،
واحلقيقة أنين يف حرية من أمري ،حيث أن العمل قد أوشك على االنتهاء وال أدري هل حتتفظ بنا

الشركة أم ال؟ وأان يف احلقيقة متزوج ولدي أبناء ويف نفس الوقت الراتب املعروض ابلعراق مرتفع جداً
ومغر ،هل العمل يف العراق يف ظروفها احلالية وحتت قيادة الشركة األمريكية حالل أم حرام؟ كذلك
هل تواجدان جبوار قوات االحتالل (األجنلو  -أمريكي) بدون أن حنرك ساكناً للدفاع عن أرض

علي أم راضياً عين؟ أفتوان
املسلمّي جائز شرعاً؟ هل إذا حانت املنية هناك يكون ريب غاضباً ّ

مأجورين.

اجلواب

أوالً وقبل بيان احلكم الشرعي لسؤالك؛ فإين أنصحك إذا كنت تقدر على العيش أبجر يكفيك يف
بالدك أو غريها من بالد املسلمّي أال جتدد عقدك مع هذه الشركة األمريكية سواء كانت تؤدي

خدماهتا يف العراق أو خارجه لتحفظ على نفسك وأهلك وأوالدك كرامة املسلم وعدم إعانة الكافر
أو تشجيعه أبي عمل كان ،واعلم أن األجر القليل مع الراحة النفسية خري من الراتب الكبري مع
القلق النفسي.

()27/10

أما اجلواب عن سؤالك؛ فهذا مبين على مسألة عمل املسلم عند الكافر لقاء أجرة (راتب شهري)
هل هي جائزة أم ال؟ اجلواب :إمجاع العلماء قائم على جوازه شرعاً وال إشكال فيه وال تلحقه احلرمة
حبال ،فقد عمل نيب هللا يوسف  -عليه السالم  -لدى ملك مصر وهو كافر حىت أعجب أبمانة

يوسف  -عليه السالم  -وصدقه فجعله ملكاً على مصر كلها حيكم فيها ابلعدل ،وقد عمل رسولنا

 -صلى هللا عليه وسلم -راعياً لغنم مشركي مكة ،وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -يف هذا" :ما بعث

هللا نبيّاً إال رعى الغنم" رواه البخاري ( )2262من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وابتصافه
ابلصدق واألمانة كانت قريش تضع عنده أماانهتا ،والنصوص الشرعية متظافرة على جواز معاملة

املسلم للكافر بيعاً وشراء وإجارة وحنوها ،وقد كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعامل اليهود

يف البيع والشراء وهم من هم يف الكفر واخلسة واملكر ،فتويف -صلى هللا عليه وسلم -ودرعه مرهونة
عند يهودي بصاع من شعري انظر ما رواه البخاري ( ، )2916ومسلم ( )1603من حديث عائشة

 -رضي هللا عنها  ،-وقد آجر علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -نفسه من يهودي يسقي له من

ماء البئر كل دلو بتمرة ،رواه الرتمذي ( )2473عن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -فمعاملة
الكفار يف أمور الدنيا ال تستلزم حمبتهم ومواالهتم فيما هم عليه من كفر وضالل ،كما أن بغضنا هلم

وكراهيتنا ملا هم عليه من كفر وقسوة وعداوة للمسلمّي ال جيوز أن حيملنا ذلك على خبسهم حقوقهم
أو إحلاق األذى هبم مما مل أيذن به هللا سبحانه ،ولنتأمل مجيعاً قول هللا  -تعاىل " :-وال جيرمنكم شنآن
قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون" [املائدة ]8:فتحرمي

اجلور عليهم ووجوب العدل معهم يلزم منه جواز معاملتهم ،فالظلم أو العدل ال يكوانن إال نتيجة

معاملة واقعة وال شك ،وأنت اي أخي إن قدر هللا لك الذهاب إىل العراق وعملت مع هذه الشركة

()28/10

(األجنلو  -أمريكية) فيتعّي عليك قبل وبعد بغض وكراهية ما يفعله الكفار إبخواننا املسلمّي يف

العراق وإظهار ذلك أو كتمه على حسب احلال واملصلحة حسب قوة اإلميان وضعفه ،حيث اإلميان
تتفاوت درجاته بّي املسلمّي ،وعليك مناصرة إخوانك املسلمّي العراقيّي أبية وسيلة ممكنة ال
يلحقك منها ضرر حمتم ،وأقل ذلك الدعاء هلم ابلنصر وهزمية عدوهم يف صلواتك وخلواتك يف

األسحار ،فإن السالح الذي ال يغلب هو سالح األسحار (الدعاء)  ،أما لو قدر هللا منيتك هناك
وأنت مقيم على مثل هذه احلال من كراهية الكفار وفعلهم وحمبتك ودعائك إلخوانك املسلمّي

ابلنصر ،فإن هذا مما يرضي الرب سبحانه وعكسه خبالفه .وفقنا هللا وإايك إىل كل خري وجعلنا من

أهله وللداعّي إليه آمّي.

()29/10

العمل يف شركة تقرتض قرضاً ربوايً
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/05/03هـ

السؤال

أان مدير مايل بشركة ،هذه الشركة ستأخذ قرضاً ربوايً من أحد املصارف ،علماً وأان مل أوقع على عقد

القرض ،وال على كمبياالت ضمان القرض ،ولكن أكيد سأقوم أان أو أحد املوظفّي التابعّي يل إبثبات
القرض ابلدفاتر ،وإثبات العمليات املتعلقة به ،وطبعاً سيكون يف املستقبل إيرادات تنشأ عن املشاريع
اليت سيتم تنفيذها هبذا القرض ،مبعىن أن أجور املوظفّي هبذه الشركة ستؤخذ من هذه اإليرادات،

وغريها من املبالغ األخرى ،أي ستختلط املبالغ الناجتة عن املشاريع املقامة هبذا القرض وغريها ،ومن

الصعب متيزها عن بعض ،علماً أبنه يف الوقت احلايل وتقريباً حىت سنة ونصف أخرى لن يكون هناك
إيرادات هلذا القرض ،ولكن املشروع الذي سيتم إنشاؤه من القرض سيبدأ تنفيذه مع بداية العام

القادم ،وعقد القرض مت توقيعه ،سؤايل هو :هل يلحقين اإلمث بعملي يف هذه الشركة وابإلجراءات

اليت أقوم هبا حبكم طبيعة عملي؟.

اثنياً :هل األجور اليت ستعطى للموظفّي مستقبالً لو أهنا خمتلطة مع اإليرادات الناجتة عن املشروع

الذي مت إنشاؤه من القرض ،تعترب حراماً؟ أو أن املوظفّي العاديّي هبذه الشركة هم غري مسؤولّي عن
مصادر األموال؟ أفيدوين مما علمكم هللا.

-وجزاكم هللا خرياً عن اإلسالم واملسلمّي ،-والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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( )1أما ما يتعلق ابألخ السائل من جهة إثباته القرض يف دفاتر الشركة ،فهذا من اإلشهاد على الراب
وكتابته الذي ورد احلديث بذمه ،والوعيد عليه ،لكن مشكلة الراب عمت هبا البلوى ،ويف بعض البالد

اإلسالمية ال يتيسر احلصول على متويل خال من الراب ،فإن أمكن لألخ أن جيد فرصة عمل أخرى
تسلم من الراب ،فالواجب االنتقال إليها ،وإال فعليه أن يتقي هللا ما استطاع ،وجيتهد أن يناصح

املسؤولّي ابلشركة ابلبحث عن مصادر متويل ختلو من احلرام ،وإذا اجتهد يف ذلك وأخلص النية فهو

موعود  -إن شاء هللا -خبري عظيم،؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من دعا إىل هدى كان له من
األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" رواه مسلم ( )2674من حديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه ،-وقوله  -عليه الصالة والسالم" :-ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك

من أن يكون لك محر النعم" رواه البخاري ( ، )3701ومسلم ( )2406عن سهل بن سعد -رضي

هللا عنه.-

( )2أما ما يتعلق ابملوظفّي اآلخرين الذين يقومون أبعمال مشروعة يف األصل ،لكنهم حيصلون على
رواتبهم من إيرادات القرض الربوي ،فال حرج عليهم  -إن شاء هللا-؛ ألنه ثبت أن علياً  -رضي هللا

عنه -آجر نفسه على عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من يهودي ،انظر ما رواه الرتمذي

( ، )2473وابن ماجة ( ، )2447واليهود أيكلون الراب بنص القرآن ،لكن يبقى واجب النصيحة
على اجلميع حبسب االستطاعة .وهللا أعلم.
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العمل يف شركة أصل ماهلا من الراب
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/2/28هـ
السؤال

أعمل يف شركة كبرية ،وأان موظفة هبا منذ سنة ،رأس مال الشركة عبارة عن قرض وجمموعة مسامهّي

دفعوا مبالغ إلنشاء هذه الشركة ،ولكن بعد سنوات مت شراء الشركة من قبل الدولة ،ومت سداد
القرض ،ومت إرجاع املبالغ اخلاصة ابملسامهّي ،أي أن الشركة أصبحت اتبعة للدولة ،وأصبحت

إيراداهتا اتبعة خلزينة الدولة ،وأصبحت مرتبات موظفيها من خزينة الدولة ،ولكن سؤايل هل مرتباتنا

حرام ابعتبار أن الشركة عندما بدأت كانت عبارة عن قرض ربوي أي ما بين على ابطل فهو ابطل،

وهل جيوز يل العمل يف مكان أختلط به مع الرجال قليالً علما أبن املسؤول عندان رجل ،وأان أتعامل

مع الرجال أحياانً. .أفيدوين مما أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
ما دام احلال ما ذكر وحيث إن الدولة قامت بشراء هذه الشركة وسداد هذا القرض ،ومت إرجاع

املبالغ اخلاصة ابملسامهّي ،فكأن الدائرة قد بدأت من جديد والعقد السابق بّي الشركة وموظفيها قد

ألغي ،وقامت الدولة ابلتعاقد من جديد معكم فال يرد اإلشكال املذكور ،أما سؤالك عن حكم

العمل يف مكان حيصل به اختالط قليل فاجلواب إن من القواعد املقررة يف الشريعة منع كل ما يؤدي

إىل الرذيلة ،ومىت علم وجود سبب يفضي غالباً إىل احملرم فهو حمرم ،فاالختالط مىت أدى إىل الفتنة
فهو حمرم ،أما إذا كان يسرياً كما تذكرين ومل يصاحبه خلوة أو تربج وسفور ،أو خضوع ابلقول فال
حرج يف ذلك إن شاء هللا -تعاىل.-
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يعمل يف حمل يبيع اخلنزير
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/02/21هـ
السؤال

شخص يعمل يف حمل دوانت ،وهو مضطر للعمل ،واحملل يبيع أيضاً حلم اخلنزير ،ومينعه صاحب احملل
من الصالة ،وهذا الشخص يعول عائلة مكونة من ( )7أفراد ،وهو اآلن يف فصل الشتاء من

الصعوبة مبكان أن جيد عمالً آخر ،هذا الرجل حباجة للبقاء يف هذا العمل حىت جيد عمالً آخر ،وماذا
تقولون يف االختالط مع العامالت يف املطعم وملسهن والنظر إليهن بدون قصد.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

إذا كان هذا الشخص مضطراً للعمل يف هذا احملل مبعىن أنه حبث عن عمل آخر فلم جيد غريه،

وخيشى إن ترك هذا العمل أن يتضرر وال جيد من يعينه لكونه يعيش يف بلد غري إسالمي فله أن
يستمر يف هذا العمل بصفة مؤقتة إىل أن جيد غريه ،مع حرصه على أال يباشر حلم اخلنزير بل يبيع
غريه من األشياء املباحة ،وأما الصالة فيجب عليه أن يؤديها يف وقتها ولو يف مكان العمل ،وإذا منعه

صاحب احملل فال يستجب ملنعه ،بل يؤديها ولو خفية ،وحيرص على االبتعاد عن النساء العامالت يف

املطعم ،ويغض بصره عنهن قدر استطاعته؛ لقول هللا -تعاىل" :-فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن:
، ]16وعليه أن جيتهد يف أثناء مدة عمله عن عمل آخر سامل من هذه احملاذير.
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وقد ورد إىل جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي سؤال عن حكم بيع املسلم للخمور
واخلنازير ،أو صناعة اخلمور وبيعها لغري املسلمّي؟ وكان نص اجلواب( :للمسلم إذا مل جيد عمالً
مباحاً شرعاً العمل يف مطاعم الكفار بشرط أال يباشر بنفسه سقي اخلمر ،أو محلها أو صناعتها ،أو

االجتار هبا ،وكذلك احلال ابلنسبة لتقدمي حلوم اخلنازير وحنوها من احملرمات)  .ينظر قرارات وتوصيات

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي (ص( )45قرار رقم  23الدورة الثالثة) .
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العمل يف مكتب حماماة بدولة كافرة

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1424/12/16هـ
السؤال

هل جيوز للمسلم أن يعمل بوظيفة إداري يف مكتب حماماة بدولة كافرة؟ مع العلم أن احملامّي هنا

يتعاملون ابلقوانّي العلمانية.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
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احملاماة هي توكيل ابلرتافع أمام القضاء السرتداد حق أو دفع ظلم ،واحملامي هو الوكيل عن الغري ،وقد
يكون القضاء شرعياً ،أو غري شرعي ،وجيب أن يعلم أن ليس كل ما نظر فيه القضاء العلماين (غري

الشرعي) وملكه أحد اخلصمّي ال جيوز له متلكه ،بل إن كان يعلم أنه حق له جاز له أخذه ،وإن كان
يعلم خالفه حرم عليه ذلك ،وال خيفى أن عامة القوانّي الوضعية فيها ما يوافق شرع هللا وفيها ما

خيالفه ،وال يغيب عن ابل املسلم أن ما حتكم به القوانّي الوضعية وإن وافقت الشرع ال يقال إن
ِ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِمبَا
حكم احلاكم فيها حينئذ حكم شرعي؛ بل هو حكم طاغويت؛ ألن هللا ي
قول":وأَن ْ
َ
ِ
وك َع ْن بَـ ْع ِ
ض َما أَنْـ َز َل ه
أَنْـ َز َل ه
ك" [املائدة :من اآلية]49
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَـ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِلَْي َ
اء ُه ْم َو ْ
اَّللُ َوال تَـتهب ْع أ َْه َو َ
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها
 ،ويقول" :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
سلِّ ُموا تَ ْسلِيماً" [النساء ، ]65:فالتحاكم إىل غري شرع هللا حتكيم للطاغوت ،واتباع
قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
للضالل واهلوى ،ومع هذا إذا حكم القانون الوضعي حبق لزم قبوله ال ألنه حكم ابلشرع وإمنا ألنه
حق وصل لصاحبه ،وهذا كما حتكم به األعراف والعادات اجلاهلية إذا ارتضاها الناس لفصل النزاع

بينهم ،وملا جاء اإلسالم أقر من عادات اجلاهلية ما كان محيداً وأبطل خالف ذلك ،فإن كان السائل

يف بالد حتكم ابلقانون الوضعي وابلقضاء الشرعي معاً وجب عليه التحاكم والتوظف إن كان وال بد
يف القضاء الشرعي ال غري وإن مل يوجد يف البالد إال احلكم ابلقانون الوضعي (العلماين) فإن أمكن

هلما التخلص منه ابلتصاحل مع خصمه ابلرتاضي فحسن ،وإن اضطر إىل ذلك فال أبس ابلرتافع أمام
القضاء القانوين بشرط أن ال أيخذ أكثر من حقه ،فيما لو حكم له بغريه أو أبكثر منه ،وأما احملامي
فال جيوز أن يكذب أو يغري احلقائق واألدلة أمام القضاء لصاحل موكله ،أما جمرد التوظف يف مكتب
احملاماة فال إمث فيه إن شاء هللا؛ ألن األصل يف األشياء اإلابحة ،وإمنا اإلمث على احملامي إذا ترافع أمام
القضاء بباطل .وهللا أعلم.
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يدفع ماالً لتُع هجل معاملته!

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/05/08هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
سؤايل هو :هل جيوز أن أعطي أحد املوظفّي مبلغاً من املال ،سواء طلب مين أو مل يطلب؛ وذلك
ليقوم إبهناء طليب بسرعة ،ألنين على عجلة من أمري ,علماً أين لن أضر أحداً بذلك ،فأان أقوم

يتجهيز أوراقي للسفر للعمل خارج بلدي ،ولكن الوقت ضيق ،ولذلك أان مضطر أن أدفع بعض

املال للموظفّي؛ إلهناء طلبايت بسرعة ،فهل هذا حرام؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األصل أن املوظف أجري عند الدولة ،يتقاضى راتباً على عمله ،فال جيوز له أن أيخذ من املراجعّي

ماالً على قضاء حوائجهم ،أو يضطرهم لذلك ،وكل هذا داخل يف الرشوة ،وال جيوز هلم أن يدفعوا له

ماالً ليقدمهم على غريهم ،أو ألجل أن يتساهل معهم فيما خيالف النظام ،وفعل ذلك يفسد هذا
املوظف على الناس ،وجيعله يضطرهم لدفع الرشوة ،لكن من حبست حاجته حبيث ال تقضى إال

بدفع الرشوة للموظف ،فله أن يدفع ما حيصل به مصلحته ،ويقضي به حاجته اضطراراً ال اختياراً
وكرهاً ال رغبة واستحساانً .وهللا أعلم.
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العمل يف مراكز التجميل
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فسؤايل عن العمل يف مركز شفط الدهون من جسم اإلنسان سواء رجل أو امرأة مما جيب على

املريض أن يتعرى من أسفل بكامله ،كما أنه ميكن أن يكون القصد من إجراء العملية التجميل

للفتيات بسبب النزول إىل البحر ،فهل العمل هبذا املركز جائز للرجال أو النساء؟ وهل يكون املرء

مسؤوالً عن نية املريض؟ وشكراً لكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
عمليات شفط الدهون تصح إذا كان اإلنسان حمتاجاً إليها يف العالج أبن نُصح من قبل الطبيب هبا.
أما لطلب الرشاقة والتحسّي ،فإن ترتب على العملية كشف للعورات فال حيل إجراؤها؛ ألن كشف

العورة حمرم يف األصل وال حيل كشفها إال لضرورة أو حاجة ماسة.

وابلنسبة لعمل السائل يف هذا املركز فإن كان ميلك قرار إجراء العملية أو عدم إجرائها فال حيل له أن

جيري من هذه العمليات إال ما جيوز إجراؤه على التفصيل الذي ذكرانه يف أول اجلواب.

وإن كان هذا السائل ال ميلك قرار إجراء العمليات املخالفة للشرع فأرى له أن يبحث عن عمل

آخر ،أو يف مركز آخر؛ ألن عمله يف إجراء هذه العمليات املمنوعة شرعاً إمنا هو من ابب االعانة

على اإلمث والعدوان ،وهللا -تعاىل  -يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث
والعدوان" [املائدة. ]2 :

أما نية اجملري للعملية فال شك أن هلا أثراً يف حل العملية أو حرمتها .وهللا أعلم.
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النسبة على حتصيل الديون احلكومية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

بعض األفراد ومكاتب اخلدمات يقومون بتقدمي مساعدات لشركات أجنبية متمثلة يف اسرتداد مبالغ
مالية لتلك الشركات لدى احلكومة ،مضى على بقائها يف خزينة الدولة سنوات طويلة ،وحيصلون

مقابل ذلك على نسبة مئوية ،وتتكبد تلك املكاتب يف سبيل ذلك بعض املصاريف املتمثلة يف السفر

وحجز الفنادق ملمثلي الشركة وغري ذلك .ما حكم احلصول على هذه النسبة ،خاصة إذا عرفنا أن

جزءاً منها يدفع ملوظفّي حكوميّي وغريهم؛ مقابل تسهيلهم إلجراءات اسرتداد تلك املبالغ؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فأخذ مبالغ مقابل خدمات اسرتداد املبالغ املذكورة جائز؛ ألنه أجرة على عمل مباح ،واإلجارة جتوز
عند املسلم وغري املسلم ،فقد عمل بعض أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لدى اليهود ،أما
إذا كانت املبالغ ليست مقابل اخلدمات ،بل تدفع كلها أو جزء منها رشوة للموظفّي مقابل تسهيل

اإلجراءات ،فهذا حمرم؛ ألنه عند ذلك يقوم بعمل الرائش (وهو وسيط الرشوة) امللعون على لسان

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه أمحد ( )21893من حديث ثوابن-رضي هللا عنه .-وفق
هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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العمل يف السفارة األمريكية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حصلت على عرض عمل يف السفارة األمريكية بليبيا ،وهي فرصة مل تتح للكثريين ابلتأكيد فإن
ُ

املرتب لديهم عال جداً أكثر من  10أضعاف متوسط املرتبات يف ليبيا ،ال أعرف هل أقبل العرض

أو أرفضه ،خاصة أين متزوج واملعاش احلايل ال يكاد يسد حاجيايت العادية .هل جيوز العمل يف سفارة
هذه الدولة؟ أشريوا علي يرمحكم هللا ،والسالم عليكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

التعاقد مع الكافر فرداً كان أو مؤسسة حكومية أو أهلية جائز شرعاً ،بشرط أن يكون العمل الذي

تؤديه عند الكافر مباحاً؛ فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو وأصحابه  -رضي هللا

عنهم -كانوا يبيعون ويشرتون من الكفار من أهل الكتاب والوثنيّي ،فقد كان رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -يودع عنده املشركون يف مكة أماانهتم فيحفظها هلم حىت لقبوه ابألمّي ،واستعار يوم

حنّي أدرعاً من صفوان بن أمية عارية مضمونة ،وتوىف ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع شعري ،وآجر
علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -نفسه من كافر يسقي له كل دل ٍو بتمرة ،انظر :ما رواه أبو داود

( ، )3562وأمحد ( )27089من حديث صفوان بن أمية  -رضي هللا عنه -وما رواه البخاري

( ، )2916ومسلم ( )1603من حديث عائشة  -رضي هللا عنها ،-وما رواه الرتمذي (، )2473
وابن ماجة ( )3447من حديث علي -رضي هللا عنه -وعلى هذا جيوز لك التوظف ابلسفارة

األمريكية بليبيا ما دام العرض مناسباً ،وعليك أن تتنبه جيداً أال تؤدي عمالً حمرماً يضر إبخوانك
املسلمّي .وهللا أعلم.
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العمل بشركة متخصصة حبفظ الواثئق
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/7/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نسأل فضيلتكم عن شركة متخصصة يف حفظ الواثئق واملستندات ،جمال عملها أهنا حتتفظ مبلفات

شركات خاصة ودوائر حكومية ،وتوفر مستوى عاليًا من األمن واحلفاظ على سالمة الواثئق ،مع

تسهيل الرجوع إليها عند احلاجة ،كل ذلك مع توفري التكاليف املالية املتعلقة حبفظ الواثئق ،هذه
الشركة ختدم حاليًّا ما يزيد عن ثالمثائة عميل وتوفر هلم اخلدمة املذكورة ،من بّي هذه الشركات اليت
وبعض من شركات التأمّي ،فهل جيوز هلذه
تتعامل معها بعض البنوك الربوية يعد على األصابع،
ٌ

الشركة توفري اخلدمة املذكورة أعاله للبنوك وشركات التأمّي؟ وهل جيوز يل أن أعمل يف هذه الشركة

بوظيفة مسؤول مكتب ،أو غريها من الوظائف؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ،جيوز هلذه الشركة أن توفر خدمة حفظ الواثئق وامللفات للبنوك الربوية وشركات التأمّي؛ ألن
حمرما،
كثريا من أعمال البنوك وبعض أعمال شركات التأمّي ليس ً
عملها ليس ً
حمرما كله ،حيث إن ً

وإمنا احملرم منه الراب والغش وأكل املال بغري حق ،وجيوز لك أن تتوظف يف هذه الشركة ًّأاي كان اسم

عمال
الوظيفة؛ ألن األصل يف األشياء احلل واإلابحة ،وأنت ال تباشر احلرام بنفسك ،وإن وجدت ً
آخر تراتح له نفسك فهو خري لك لرياتح ضمريك ،كما يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
الرب ما اطْمأَنه ْ ِ
استَـ ْف ِ
س
ت قَـلْبَ َ
عند أمحد يف مسنده (ْ ... " : )18600
ك -ثالاثَ َ ُّ ِ -
ت إلَيه النهـ ْف ُ
ِ
اك يف النهـ ْف ِ
هاس وأَفْـتَـ ْو َك" .وهللا
هد يف ال ه
ص ْد ِر ،وإِ ْن أَفْـتَ َ
ْب ،وا ِإل ْمثُ َما َح َ
س َوتَـ َرد َ
واط َْمأَ هن إلَيه ال َقل ُ
اك الن ُ
أعلم.
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أجرة مكاتب التوظيف
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

سؤايل عن نظام مكتب من مكاتب التوظيف ،ويكون ابلبحث عن وظيفة ملدة أقصاها ثالثة أشهر

مببلغ مدفوع مقداره مائة ومخسة وسبعّي رايال وبعدها إن وجدوا وظيفة وثبت هبا يقوم بدفع مخسمائة
رايل فقط ال غري ،وإن مل جيدوا وظيفة يعيدوا املبلغ لصاحبه.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،وبعد:

فإن كان األمر كما صورته األخت السائلة من كوهنا تدفع مبلغاً معيناً ألحد مكاتب التوظيف نظري

قيام املكتب مبراجعة الدوائر احلكومية أو ديوان اخلدمة للبحث عن عمل هلا فإن وجدوا هلا عمالً
أخذوا املبلغ ،وإن مل جيدوا هلا عمالً أعادوا ما دفعته هلم من مال ،فإن الذي يظهر يل هو جواز هذا

العقد؛ إذ هو عقد جعالة واجلعالة :أن جيعل جائز التصرف شيئاً معلوماً ملن يعمل له عمالً معلوماً أو
جمهوالً مدة معلومة أو جمهولة .ويدل على جواز العقد ما يلي:

.1قوله -تعاىل" :-وملن جاء به محل بعري" [يوسف ]72:وهذا جعل ملن جاء بصواع امللك.
.2وعن أيب سعيد -رضي هللا عنه -يف قصة رهط من األنصار نزلوا حبي من أحياء العرب

فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيّد ذلك احلي فطلبوا من الرهط الرقية فقال رجل من الرهط":ما

أان براق حىت جتعلوا لنا جعالً فصاحلوهم على قطيع من الغنم" وقد أقرهم رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -على ذلك بقوله" :أصبتم اقتسموا واضربوا يل معكم بسهم" متفق عليه البخاري (، )2276
ومسلم (. )2201
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.3ولكن أخشى أن تكون هذه املكاتب ستاراً للتعامل ابلرشوة ،فقد جيعل من بيده القرار مكتباً هلذا،

أو يتعاون مع مكاتب أخرى بنسبة معينة وحينئذ ال جيوز دفع املال للحصول على وظيفة ،أو دخول
جامعة؛ إذ األصل يف الوظائف واجلامعات احلكومية أهنا معروضة ملن سبق إليها ،أو استحقها

ابألقدمية أو اجلودة ،وال جيوز ختصيصها مبن يدفع ماالً ،أو من يكون قريباً ملن يتوالها ،فدفع املال -

واحلالة هذه -يسمى رشوة ،وقد "لعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الراشي واملرتشي" يف

حديث عبد هللا ابن عمرو -رضى هللا عنهما -أخرجه أبو داود ( )3580والرتمذي (، )1337
وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وشاهده احلديث املشهور عن أيب هريرة انظر :الرتمذي

( ، )1336وحديث ثوابن انظر أمحد ( - )22399رضي هللا عنهما .-وهللا أعلم.
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العمل يف شركة تتعامل مع األمريكيّي يف العراق
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/5/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أعمل يف شركة لتجميع املولدات الكهرابئية وملحقاهتا وصيانتها ،وهذه الشركة تتعامل مع القوات

األمريكية املوجودة يف العراق ،حيث تقوم ببيعها بعض املولدات وصيانتها هلم عرب فريق موجود يف

العراق؛ وذلك بصفتها وكيلة لبعض الشركات األوروبية يف الشرق األوسط ،ولكن التجميع والصناعة
نقوم به حنن يف بلدان ،ومن مث يتم توريده إىل العراق ،وأحياانً نعلم أن ما نصنعه أو جنمعه هو

لألمريكيّي ،وأحياانً يكون لغريهم ،ولكن البعض يربر أن األمريكان إن مل يشرتوا منا فسوف يشرتون
من غريان ،فلن تنقطع هبم السبل ،فلم ال نستفيد حنن منهم ،ونقوي اقتصادان ،وندخل أمواالً إىل

بالدان عوضاً عن أن تستفيد الشركات األمريكية أو األوروبية أو غريها ،والبعض يقول إنه جيوز بيع
العدو أشياء ال يستعملوهنا يف حماربة املسلمّي ،ومنهم من يقول إنك تعمل يف قسم تصنيع تلك

البضاعة ويعرضها قسم املبيعات للبيع ،فاملسؤولية واقعة على قسم املبيعات ال على قسم التصنيع،
وأنت جمرد مهندس يف قسم التصنيع والصيانة ،وأتخذ أجرك على ما تعمل ،فنحن حمتارون؛ فأفتوان

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األصل يف عقود املعاوضات يف الشريعة اإلسالمية هو احلل ،وإمنا حترم إذا كانت يف عّي حمرمة
كصناعة اخلمر ،أو تربية اخلنازير ،أو كانت تؤول إىل تقوية العدو على املسلمّي إذا كانت احلرب

قائمة بيننا وبينهم  -كبيعهم السالح زمن الفتنة( -وقت احلرب)  ،ليتقووا به على املسلمّي ،أو
ترويج صناعات ومنتجات العدو.
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إذا كان هذا الرتويج من قبلنا كشراء بضائع منه ،ال ميكن أن يستثمرها عند غريان ،ونعلم أن مقاطعتنا
سوف توقف مصانعه ،وتلحق به الضرر حتماً ،فحينئذ تتعّي مقاطعته وحيرم إبرام العقود معه ما

دامت احلرب قائمة بيننا وبينه ،ويظهر  -من سؤالك  -أنك أجري متعاقد مع شركة تقوم بتجميع
املولدات الكهرابئية ،مث تقوم الشركة ببيعها إىل القوات األمريكية املستعمرة للعراق ،وبعضها يباع

لألمريكيّي أو غريهم خارج العراق ،وليس يف إمكانك كأجري أن متتنع عن العمل ،بل ال جيوز لك

ذلك؛ فإن العقد شريعة املتعاقدين وجيب الوفاء به؛ لقوله تعاىل" :أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1 :وإمنا
يقع اإلمث فيما يباع على القوات األمريكية يف العراق على مالكي الشركة أو مديرها التنفيذي ،أو من
خيطط للتعريف إذا كان أو كانوا مسلمّي ،وإن كانوا كفاراً فليس بعد الكفر ذنب.

واخلالصة :أنك مل تباشر احلرام ،وإمنا أنت أجري يف عمل حالل ،وما قد ينتج من الشركة من حرام إمنا
يقع على من يقوم به ،أو يتسبب فيه مباشرة ،وإن كنت أنصح لك أن تبحث عن عمل ال شبهة فيه،

ولو كان أقل دخالً أو راتباً من عملك هذا ما دام يرتدد يف نفسك منه شيء؛ لقول النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-اإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر ..فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس
وأفتوك"رواه أمحد ( ، )17545والدارمي ( . )2533وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
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عدم الوفاء ابلشروط يف عقود العمل
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

أ -ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود يف بلده ،وعندما يصل ويباشر العمل
خيلف صاحب العمل أو من ينوب عنه هبذه الوعود ،حبيث يضعه حتت األمر الواقع.

ب -ما حكم من يوظف عنده موظفّي وكل موظف له راتب خيتلف عن اآلخر ،وعدم إعطاء كل
موظف مبا يتناسب مع مؤهالته وخرباته.
ج -ما حكم رئيس العمل الذي يعلم هبذا الظلم وبيده أن يعيد املظامل إىل أهلها ويعطي كل أجري
حقه ،وأن يعامل الناس سواء ،وال يفعل ذلك؟

د -ما حكم التفرقة يف الراتب حسب اجلنسية؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أ  -ال جيوز لصاحب العمل هذا التصرف ،وللعامل فسخ العقد بذلك.

ب  -ابلنسبة للمؤسسات اخلاصة جيوز لصاحب العمل أن يفاضل بّي املوظفّي يف الراتب وأال يلتزم
أبن يكون التعيّي حبسب املؤهل ،إذا كان ذلك حسب املتفق بينه وبّي كل موظف يف العقد ،وقد
جاء يف احلديث" :املُسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِهم" .أخرجه أبو داود ( . )3594وأما القطاع العام فيجب
ْ ُ َ
ُ
أن يتساوى فيه اجلميع يف االستحقاق ،وأن يكون التوظيف والتعيّي حبسب املؤهالت واخلربات.

ظلما
ج  -مل حتدد يف السؤال نوع الظلم ،وقد سبق تفصيل املسألة يف الفقرة السابقة ،وأن ما تظنه ً
قد ال يكون كذلك يف واقع األمر.

د  -جيوز ذلك إذا رضي العامل بذلك؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :املُسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِهم" .وهللا
ْ ُ َ
ُ

أعلم.
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ربح املوظف من مشاريع املناقصات
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

أان أعمل يف دائرة حكومية ،وهذه الدائرة لديها مشاريع عن طريق املناقصة ،وقد كلفت أان ابلقيام

على هذه املناقصة ،وبعد تقدمي العطاءات مت اختيار اللجنة على أقل العطاءات ،وإين أسأل هل
الربح املادي الذي سوف أحصل عليه حرام أو حالل؟ وإين سوف أحصل على مبلغ رمزي.

اجلواب
اجلواب وابهلل التوفيق:

إذا كنت تعمل يف إدارة حكومية أو غريها ،وتتقاضى أجراً من اإلدارة اليت تعمل هبا فال جيوز لك أن
أتخذ على عملك الذي تؤديه يف هذه اإلدارة ،ممن تتعامل معهم حلساب اإلدارة شيئاً ،سواء أكان

ابسم هدية أو بشرط منك؛ ألن هذا العمل ليس لك ،وقد حدث يف زمن النيب -صلى هللا عليه

وىل رجالً على جباية الزكاة يقال له ابن اللتبية ،فأعطاه أصحاب األموال اليت قبض زكاهتا
وسلم -أنه ّ
يل،
هدااي ،فلما جاء إىل النيب  -عليه الصالة والسالم -قال هذا -لكم يعين الزكاة -وهذا أهدي إ ه
فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-هاله قعد أحدكم يف بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه أو ال"

انظر :البخاري ( )2597ومسلم ( ، )1832ومل يرض أبن أيخذ الرجل اهلدااي اليت أهديت له؛ ألهنا
بسبب العمل فيجب أن ترد على أصحاب العمل .وهللا أعلم.
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العمل يف االستخبارات السرية لدى الكفار
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/3/6هـ
السؤال

ما حكم عمل املسلم يف قسم املباحث السرية لدى الكفار الذين يتعقبون املسلمّي ،وهو يدعي أن
هدفه من عمله مساعدة اإلسالم؟ أرجو تزويدان أبدلة تتعلق حبكم مثل ذلك من علماء السلف

واحلاضر ،وكيف نتصرف مع مثل هذا الشخص إلرشاده إىل الطريق الصحيح؟.
اجلواب

ال ميكن إابحة هذا العمل ،واحلقيقة أن اإلنسان إذا عمل يف هذه املباحث فإنه بطبيعة احلال سيضر
إخوانه ،وأنه إمنا يعمل هبا لقاء أجر ،فهو أيخذ هذه األجرة ليقوم بعمل ،فهو إما أن يضر اآلخرين،

وإما أن يعتربه اآلخرون خائناً ،ويف كلتا احلالتّي يعرض نفسه إما خلطر الدنيا ،أو خلطر اآلخرة ،فنحن
ال ننصح أحداً ابلدخول يف هذه الوظائف مع أعداء اإلسالم من الكفار ،أو مع غريهم ،ونطلب من
املسلم أن حياول أن يكون مستقيماً وأال خيون من ائتمنه ،سواء كان مسلماً ،أو غري مسلم ،لكن يف

نفس الوقت ال يعرض نفسه هلذه األعمال اليت قد تضر به ،وتضر غريه عن غفلة ،أو غريها ،فاحلزم

أن يبتعد اإلنسان عن هذه األمور كما قال الشاعر:

إن السالمة من سلمى وجارهتا*** أال متر بواد حول واديها

فالسالمة من هذا األمر هو االبتعاد ،وأن يكون اإلنسان سليماً وسالكاً مع املسلمّي ،وغري

املسلمّي ،وأال يتعرض للوظيفة اليت يؤذي هبا الناس ،ويؤذي نفسه ،فهذا من اخلطر الكبري ،ال

نستطيع أبداً أن نفتيه ابجلواز ،بل إن املنع هو الظاهر ،وال نكفره إذا دخل يف ذلك لكن نقول :إنه
ارتكب عمالً كبرياً جداً عمالً منكراً كبرياً .وهللا أعلم.
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العمل يف شركات الطريان والفنادق
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/06/17هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل العمل كمهندس يف شركات خطوط الطريان حالل؟ هذه الشركات تق ِّدم مخوراً أثناء رحالهتا،

أيضاً العمل كمهندس يف الفنادق ،وأيضا هذه الفنادق تقدم مخوراً .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

هذه الشركات األصل فيها أهنا تقدم خدمات مباحة ،فالعمل األساسي لشركات الطريان نقل الركاب

واألمتعة ،واخلدمة األساسية اليت تقدمها الفنادق هي إسكان الناس ،وعلى ذلك فاخلدمات األصلية
اليت تقدمها تلك الشركات مباحة ،وال أبس من العمل فيها ،لكن إذا قدمت تلك الشركة أشياء
حمرمة فإنه ال جيوز للمسلم أن يساعد يف تقدمي تلك األشياء احملرمة؛ ألنه من التعاون على اإلمث

والعدوان الذي هنى هللا عنه ،وألنه أخذ أجرة مقابل تقدمي منفعة حمرمة ،فاملهندس الذي يعمل يف تلك
الشركات إن كان عمله يف األشياء املباحة فال أبس بذلك العمل ،وأما إن كان عمله متعلقاً ابألشياء

احملرمة فال جيوز عمله ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل له استقطاع حقه من مال كفيله؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/08/12هـ

السؤال

أان حتت كفالة شخص معّي ،قام حبجز جزء من حقوقي يف اإلجازة كضمان ليجربين على العودة إىل

العمل ،وقد قام ابلضغط علي عدة مرات بنظام الكفالة يف أخذ حقوقي ،هل جيوز يل استقطاع حقي
من ماله دون علمه؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
هذه املسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر ،وهي أن أيخذ اإلنسان حقه بغري علم من هو عليه

أبي طريقة كانت ،واألقرب أهنا ال جتوز إال يف صور معينة ليس منها ما ذكرته يف سؤالك ،واخلالصة

أنه ال جيوز لك أن تستقطع حقك من ماله بال علمه ،وإذا كان هذا الكفيل قد ظلمك وتعدى على

حقوقك ،فإن اخلطأ ال يعاجل خبطأ آخر.
ِ
ك" أخرجه أبو داود
ك ،وال َختُ ْن َم ْن َخانَ َ
األمانَةَ إىل َم ْن ائتَ َمنَ َ
والنيب  -صلى عليه وسلم  -يقول" :أ ّد َ
( )3535والرتمذي ( ، )1264وهذا احلديث وإن كان ضعيف اإلسناد إال أن معناه صحيح تدل
عليه األصول الشرعية ،وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد.
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هل يلزمه هذا االتفاق؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلق هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
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فضيلة الشيخ :أعمل موظ ًفا يف إحدى الشركات الكربى يف اململكة ،وعملي يف قسم املشرتايت،

مبعىن أنه يتم عن طريقنا أتمّي احتياجات الشركة من مواد وغري ذلك ،ومن خالل تعاملنا فإن هناك
ما يربو عن  1000شركة يتم أتمّي املطلوب منها ،وقد مت توقيع ورقة مت توزيعها على املوظفّي،

وحتتوي على عدم السماح ألي موظف ابلعمل يف أي شركة من هذه الشركات اليت نتعامل معها،

(علما بوجود
ليس ذلك فقط ،بل حىت عدم وجود أي قريب أو صلة أبي من موظفي هذه الشركات ً

بعضا من هذه الشركات دون أن حيدث هلم أي شيء
موظفّي من زمالئنا لدى أقارهبم ،بل وميلكون ً

من قبيل هذه الورقة)  .طبيعة عملنا تقتضي إرسال دعوات لعدد من املوردين لتسعري املواد املطلوبة

وحتديد موعد لفتح املظاريف (العروض)  ،وعند ذلك تنكشف األسعار لنا ويتم عمل الالزم ،من هذا
الباب تقدم يل أحد اإلخوة بعرض يقتضي فيه أن أقوم بتشغيل مؤسسته اليت مت تسجيلها رمسيًّا لدى

نصيب من األرابح ،مستفي ًدا هو من موقعي يف الشركة ،وهذا هو الواضح،
شركتنا ،على أن يكون يل
ٌ

وخربيت يف املواد اليت ميكن أن يتقدم فيها بعرض منافس للموردين اآلخرين الذين يتم دعوهتم مع هذه
علما أبنه ال ميكن
املؤسسة ،وعليه يف حالة كون عرض املؤسسة أقل األسعار يتم التأمّي عن طريقهاً ،
لنا معرفة األسعار املنافسة إال بعد فتح املظاريف مع بعضها البعض ،وال ميكن قبول أي عرض بعد

سواي منذ ما يقارب  5أشهر ،ويف كل
هذا املوعد ،وال أخفيكم اي فضيلة الشيخ أننا بدأان يف العمل ًّ
يوم أجد نفسي يف حرية من أمري ،من جانب أن املؤسسة هذه بدأت تنافس وبقوة ،وأصبحت

معروفة لدى موظفي القسم ،مبعىن وصول دعوات من كافة موظفي القسم هلذه املؤسسة عند مساعهم
عن وجود مورد جديد ينافس املوردين اآلخرين دون علم أي أحد منهم أنين على صلة هبا ،وبدأان
أرابحا ممتازة ،بل كل يوم عن الذي قبله أجد أن وضع املؤسسة يف حالة صعود ،ومن جانب
حنقق ً
آخر أجد أنين قد تؤثر علي يف
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اختاذ قرارايت يف أثناء العمل يف الشركة .ومبعىن مبسط اي فضيلة الشيخ -وآسف على اإلطالة :أان
علما أبنين قد تسلمت من األرابح
أعمل يف الصباح مشرتي (الشركة) ويف املساء ابئع (املؤسسة) ً ،

مبلغًا من املال ال يتجاوز  11000رايل من أصل ما يقارب  200000رايل ،واآلن اي فضيلة
الشيخ ،املؤسسة قد ذاع صيتها يف شركتنا ومن الصعب أن نرجع للوراء؛ حيث إنه من املمكن

التعامل مع أي شركة أخرى -كما هو النظام املسموح به -غري شركتنا ،ولكن يصعب على صاحب

املال الرتاجع يف ظل وجود أرابح مل يكن يتوقعها مهما بلغ به احلال ،وللمعلومية فإن الشركة ال متانع

يف فتح سجل جتاري ألي من موظفيها للتجارة يف أي شيء ،ولكن بعي ًدا عنها ،كما هو حال الورقة

املذكورة أعاله ،بناء على ما ذكر آمل من فضيلتكم أن تفتوين يف شرعية العمل يف هذه املؤسسة ،وما

علما أبنين كان يل البصمة الواضحة على أتسيس هذه
العمل يف املال الذي مت استالمه منها؟ ً
املؤسسة من حيث اإلجراءات واالستشارات الفنية املطلوبة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقبل بيان احلكم الذي أراه البد من مقدمات:

أوالً :التوقيع على الورقة اليت مت توزيعها يف الشركة  ...إخل ،يعد عق ًدا والتز ًاما من كل من وقع عليها،
وبناء عليه فال جيوز لك خمالفتها.

اثنيًا :كون بعض زمالئك من موظفي الشركة خيالف مقتضاها ليس فيه دليل على عدم جدية الشركة

يف العمل مبقتضى الورقة املذكورة ،وال خيُْلي ذلك التزام املوظف الذي وقع على الورقة ،وأعطى

بذلك التوقيع عه ًدا على ما تضمنته.

اثلثًا :كون الشركة ال متانع من فتح سجل جتاري ألي من موظفيها للتجارة يف أي شيء ،فإن هذا

مقيد مبا تضمنته تلك الورقة ،بل ومبا ذكرته من أهنا تشرتط أن يكون النشاط التجاري ملوظفيها بعي ًدا

عنها وعن تعاملها ،وعمن تتعامل معه؛ ألن ذلك يؤثر على مصاحلها وأهدافها.
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وبناء على ذلك فال يسوغ لك العمل يف املؤسسة املذكورة بغري رضا الشركة اليت تعمل فيها ،وعليه
فإن أمامك ثالثة خيارات.

األول :أن تستأذن من الشركة للعمل يف املؤسسة وتقنعها أبن ذلك من مصلحتها إن كان كذلك ،أو
أنه ال ضرر على الشركة يف عملك.

اخليار الثاين :أن تستقيل من املؤسسة وتبقى على عملك يف الشركة.

اخليار الثالث :أن تستقيل من الشركة وتعمل لدى املؤسسة .لكنك تعلم أن رواجك لدى املؤسسة

بسبب عملك يف الشركة ،فاستقالتك من الشركة قد يضعف الرغبة فيك من قبل املؤسسة ،ويظهر
من كالمك أن قراراتك يف عملك يف الشركة بدأت تتأثر بسبب عملك يف املؤسسة ،ولعل هذا بعض

ما كانت ختشاه الشركة.

معذورا جبهلك
وأما املال الذي قبضت فأرجو أال حرج عليك فيه؛ ألنه مقابل عملك ،وقد تكون
ً

تعويضا عن
ابحلكم ،وأقرتح عليك أن ختدم الشركة خدمة جمانية زائدة عن عملك الرمسي ،ويكون هذا
ً

خمالفتك وما ترتب عليها ،وفيه سعي إلبراء ذمتك ،وأوصيك بتقوى هللا تعاىل -يف كسبك ويف صدق
ِ
(وَمن يَـت ِهق ه
(اي أَيُّـ َها
اَّللَ َْجي َعل لههُ َخمَْر ًجا * َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب) [الطالقَ . ]2،1:
تعاملك؛ َ
ث َال َْحيتَس ُ
هِ
ِ
(وأ َْوفُواْ ِابل َْع ْه ِد إِ هن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوالً) [اإلسراء. ]34:
ين َ
آمنُواْ أ َْوفُواْ ِابل ُْع ُقود) [املائدةَ . ]1:
الذ َ
واعلم أن الربكة يف املال ليست بكثرته؛ ولكن بطيب كسبه ،فذلك حري أن جيد صاحبه بركته يف

صالحه وصالح أوالده ،وراحة ابله ،وتوفيقه يف قراراته ،ويف أعماله الدنيوية واألخروية .وفقك هللا
وسدهدك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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التخصص يف طب النساء والوالدة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/3/12هـ
السؤال

ما حكم أموال طبيب النساء (الرجل) ؟ وهل جيوز التخصص فيه للرجال؟.

اجلواب

الطب كغريه من األعمال جيوز تقاضي األجرة عليه ما دام أن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب مباح،

سامل من احملاذير الشرعية ،وهذا هو األصل يف عمل الطبيب ،وسؤال السائلة غري واضح ،كأن هناك

حماذير شرعية من عمل طبيب النساء ،فالطبيب على وجه العموم ال جيوز له أن يكشف عن املرأة إال

إذا كانت هناك ضرورة أبال يوجد غريه للقيام ابلكشف عنها من نفس اجلنس ،أي :من النساء ،فإذا

كانت هناك ضرورة جاز ذلك ،وإال فال ،وتشتد احلرمة إذا كان الكشف يتعلق ابلعورة املغلظة فال

جيوز له اإلقدام على ذلك إال إذا اقتضت احلال ذلك ،وتعذر وجود طبيبة تقوم ابلكشف على هذه
املرأة.

وابلنسبة للعمل إذا كان يف األصل مباحاً ولكن اكتنف هذا العمل شيء من احملرمات ،فتكون األجرة

على هذا العمل مباحة مع اإلمث ،فمثالً إذا كان الرجل يعاجل املرأة مع وجود خلوة بينه وبينها

فيستحق األجرة مع اإلمث؛ ألن التحرمي ال يعود لذات العمل ،وإمنا يعود للوصف املنفصل الذي

تزامن مع هذا العمل.

()55/10

العمل يف حتصيل ضريبة الدخل
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

خريا.
هل جيوز العمل كمحاسب وحمصل يف ضريبة الدخل؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

(والَ َأتْ ُكلُواْ
الضرائب واملكوس اليت تؤخذ من الناس بغري حق حمرمة وال جتوز؛ لقول هللا عز وجلَ :
أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
ال ْام ِر ٍئ إِاله
اط ِل) [البقرة . ]188 :وقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال َِحي ُّل َم ُ
َْ َ
َ
َْ
بِ ِط ِ
يب نَـ ْف ٍ
َح ٍد
س ِم ْنهُ" .أخرجه أمحد ( . )20695وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال َْحيلُ َ ه
َح ٌد َشاةَ أ َ
َب أ َ
إِاله إبِ ْذنِِه" .أخرجه البخاري ( )2435ومسلم ( . )1726وإذا كان كذلك فإنه ال جيوز العمل مبثل
هذه املكوس والضرائب اليت تؤخذ بغري حق .وهللا أعلم.
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العمل يف شركة تقدم خدمات للبنوك الربوية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/03/03هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

()57/10

أان شاب ،خترجت من كلية اهلندسة ختصص حاسب آيل منذ أربع سنوات ،وأعمل يف أحد
التخصصات النادرة والدقيقة املتفرعة عن هندسة احلاسب اآليل ،تلقيت عرض عمل من شركة غربية
موجودة يف دولة عربية مبميزات مغرية ،ليس من حيث الدخل املادي بل من حيث التطور العلمي

واملهين ،واليت ال ميكن احلصول عليها ابلدورات التدريبية ،حيث إن هذه الوظيفة تطور من قدرايت
العلمية واملهنية بشكل كبري ،منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة،

أغلب املستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز ابلغة احلساسية يف بلدان اإلسالمي كالوزارات،
واجلامعات ،واملستشفيات ،والشركات احمللية الكربى ،واليت تتجاوز رؤوس أمواهلا مئات املاليّي من

الدوالرات ،املشكلة تكمن يف أن هذه األجهزة وهذه الربامج تستفيد منها البنوك الربوية يف هذا

البلد ،والعمل يف هذه الشركة ال يقتصر على البيع فقط ،بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال
الصيانة واملتابعة ،وهناك أعمال كثرية تتطلب الذهاب إىل هذه البنوك ،ومقابلة املسؤولّي ،وأداء كثري
من األعمال يف البنك نفسه وإصالح األعطال  ...إىل آخره .وحيث إن منتجات هذه الشركة تكاد

تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار واملراكز املالية واليت هلا أتثري مباشر على

اقتصادان اإلسالمي ،واملراكز احلساسة األخرى ،فإنه يضايقين سيطرة غري املسلمّي على هذه

األماكن ،وأرى أنه لزاما علي  -مع وجود الشبه  -أال أدع هذه الوظائف حكراً على غري املسلمّي،

أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل يف هذه الشركة ،علماً أنين ميسور احلال ،ودخلي املادي قد

يكون أفضل مما لو انتقلت إىل تلك الشركة ،لكن نسبة عطائي واستغالل مواردي وقدرايت أقل مما لو
انتقلت إىل تلك الشركة اليت ال ختدم إال املسلمّي يف هذا البلد.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فبادئ ذي بدء أشكرك على هذا احلرص واالهتمام ،وأسال هللا لك التوفيق واإلعانة.
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وحكم العمل يف هذه الشركة ال خيتلف عن حكم العمل يف سائر الشركات اليت قد يكون جزء من
املستفيدين من خدماهتا جهات معصية ،فشركة الكهرابء واالتصاالت وحنوها يرد على العمل فيها
نظري احملاذير اليت أوردهتا يف سؤالك ،والذي أراه أنه جيوز العمل يف هذه الشركات ابلضوابط اآلتية:

 -1إذا كان أصل نشاط الشركة حمرماً -كالبنوك الربوية وشركات التأمّي التجاري وحنو ذلك،-

فهذه حيرم العمل فيها مطلقاً ،ولو كان الشخص يف وظيفة ال عالقة هلا ابلعمل احملرم نفسه ،ألن عمله
يف الشركة فيه إعانة على املعصية ،أما إذا كان املقصود من نشاط الشركة مباحاً لكنها قد تزاول

بعض األنشطة احملرمة ككثري من الشركات التجارية والصناعية واملطاعم وحنوها ،فهذه جيوز العمل
فيها من حيث األصل ،ولو كان بعض نشاطها حمرما ابلضوابط اآلتية.

 -2أال يكون املنتج الذي تقدمه الشركة خمصصاً ألمر حمرم ،أو يغلب استعماله فيه ،أما إذا كان

يصلح له ولغريه فال أبس ،فمثالً لو كان الربانمج الذي تنتجه الشركة خاصاً بطريقة حساب الفائدة

يف البنوك فيحرم ،أما لو كان برانجماً لشئون املوظفّي قد يستفيد منه بنك ،وقد تستفيد منه جهات
أخرى فال أبس بتصميمه.

احملرم بنفسه ،فتقدمي اخلدمات وإجراء أعمال الصيانة للبنوك الربوية
املوظف
 -3أال يباشر
ُ
العمل َ
َ
مثالً عمل حمرم ،أايً كان نوع اخلدمة أو الصيانة املقدمة؛ ملا يف ذلك من اإلعانة على اإلمث ،فيحرم

على اإلنسان أن يباشر ذلك العمل بنفسه ،أما إذا كان عمله يف الشركة ال يستلزم مباشرته بنفسه
للعمل احملرم فال حرج عليه -إن شاء هللا -يف البقاء فيها.

وعلى هذا فإذا مل يغلب على ظنك أن العمل يف الشركة يستلزم مباشرة عمل حمرم ،لندرة ذلك ،أو

ألن مبقدورك االمتناع فيما لو أسند إليك شيء منه ،فال حرج عليك يف االنتقال إليها .وهللا أعلم.
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أخذ األجرة على احلجامة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/08/25هـ

السؤال

ما حكم أخذ األجرة على احلجامة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن
وااله ،أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم يف حكم أخذ األجرة على احلجامة ،والسبب يف اختالفهم يف هذه املسألة

تعارض األحاديث واآلاثر الواردة يف حكمها ،وخمتصر اخلالف كالتايل:
القول األول :جواز اختاذ احلجامة وأخذ األجرة عليها ،وذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء من

احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف إحدى الرواايت ,واستدلوا مبا رواه البخاري ( )2278ومسلم

( ، )1202عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،أنه قال :احتجم النيب صلى هللا عليه وسلم وأعطَى
َج َرهُ .وزاد البخاري ( : )2279ولو علِم كراهيةً مل يُـ ْع ِط ِه.
ام أ ْ
احل هج َ
وألن احلجامة منفعة مباحة فجاز االستئجار عليها كالبناء واخلياطة ,وألن ابلناس حاجةً إليها وال

جيدون من يتربع هبا فجاز االستئجار عليها كالرضاع.

القول الثاين :حترمي أخذ األجرة على احلجامة ،وذهب إىل هذا القول احلنابلة يف إحدى الرواايت عن

ب
أمحد ,واستدلوا مبا رواه مسلم ( )1568وغريه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ " :ك ْس ُ
يث".
احلَ هج ِام َخبِ ٌ
ب
القول الثالث :كراهة أخذ األجرة على احلجامة ،واستدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ " :ك ْس ُ
يث" .إال أهنم محلوا النهي الوارد يف هذا احلديث على الكراهة.
احلَ هج ِام َخبِ ٌ
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والقول الراجح يف املسألة جواز اختاذ احلجامة وجواز أخذ األجرة عليها؛ عمالً بفعل النيب صلى هللا

عليه وسلم؛ حيث احتجم وأعطى احلجام أجره ،ولو كان حر ًاما أو مكرو ًها لكان رسول هللا ،صلى
يث" .فإنه ال يدل
ب احلَ هج ِام َخبِ ٌ
هللا عليه وسلم ،أبعد الناس عنه ،أما قوله صلى هللا عليه وسلمَ " :ك ْس ُ
يث" .ال يلزم منه التحرمي ،فقد مسهى النيب صلى هللا عليه وسلم -البصل
"خبِ ٌ
على التحرمي؛ ألن قولهَ :
والثوم خبيثّي ،مع إابحتهما.

كثريا من أهل العلم ممن ذهبوا إىل جواز أخذ األجرة على احلجامة يكرهون
ومما ينبغي التنبيه عليه أن ً
للحر تعلم احلجامة وجعلها مهنةً للتكسب ،ويتورعون عن أجرهتا؛ ملا ورد فيها من األخبار ،وألن
ّ

ونقصا يف املروءة.
فيها شيئًا من الدانءة ً

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل جيوز عملي يف هذه الشركة؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/10/29هـ
السؤال

أان شاب أعمل بشركة ،وسؤايل هو لالستفسار عما أتقاضاه من مرتب من هذه الشركة ،هل هو

حالل أم ال؟ وهل جيوز عملي أم ال؟ وذلك يف ضوء مالحظايت التالية:

 -1طبيعة نشاط الشركة هو تصنيع وتصدير املواد اخلام الالزمة لصناعة العطور ،ويتم تصديرها

ألوراب وأمريكا.

مسئوال عن
 -2للشركة حساب مستقل ببنك ربوي ،وكذلك لصاحبها حساب آخر ،وأحياان أكون
ً
إيداع أو سحب أموال من هذه احلساابت.

 -3من مهامي تسجيل مصروفات الشركة ابلدفاتر وتتضمن ابلطبع املصروفات البنكية املتعلقة بتلك
احلساابت اليت يف البنك.

مسؤوال عن نشاط التصدير ابملطار ،وهذا األمر يتطلب إعطاء مبالغ وإكراميات
أحياان أكون
ً
ً -4
إجبارا حىت ميكن تسيري العمل وإال
للقائمّي على األمور هناك من أمن ورقباء وتفتيش؛ وذلك ً

متاما.
سيتأخر لساعات طوال ويتعقد ً

شهراي ودفع
 -5أان مسؤول عن التعامل مع خمتلف مصاحل الضرائب وذلك إبيفاد أوراق الشركة هلم ًّ

سنواي.
األموال املستحقة هلم ًّ

 -6مقر الشركة ومجيع حجراهتا ميتلئ بتماثيل وصور ألشخاص وكائنات حية ،وال ميكنين تغيري هذا

األمر.

ودائما ما يردد عبارات تندرج حتت سب الدين ،والعياذ ابهلل،
 -7صاحب الشركة غالبًا ال يصلي ً

وتعامله مع الناس يف غاية السوء.

 -8الشركة تعد هدااي عبارة عن زجاجات عطور مشرتاة وتقدمها كهدااي لكل من للشركة تعامل معه
يف املصاحل احلكومية وخالفه ،مع العلم يف النهاية أنين ال ميكنين االعرتاض على أي عمل يسند يل،

علما أبن فتواكم ستحدد مستقبلي هبذه الشركة ،مع العلم أبن معظم أو كل شركات مصر هلا
ً
حساابت ببنوك ربوية ،واحلصول على فرصة عمل اآلن مبصر أمر يف غاية الصعوبة.

وشكرا لكم.
شرا وال حتيلوين على فتاوى سابقة.
ً
أرجو من فضيلتكم ردًّا مبا ً
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اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاألعمال املذكورة يف السؤال منها ما هو حمرم ومنها ما هو مباح:

فبيع املواد اخلام الالزمة للعطور جائز ،وكذلك إيداع احلساابت يف البنوك إذا كانت تلك احلساابت
جارية أي ال يؤخذ عليها فوائد من البنك ،وكذلك دفع الضرائب للجهات الرمسية إذا كانت الشركة

ملزمة بذلك.

وأما إعطاء اهلدااي واإلكراميات للجهات الرمسية فهذا حمرم ولو كان لتسهيل اإلجراءات ألنه من
الرشوة ،ويف سنن أيب داود ( )3580والرتمذي ( )1337وابن ماجة ( ، )2313عن عبد هللا بن
عمرو ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم لعن الراشي واملرتشي ،وكذلك حيرم عليك

"ال تَ ْد ُخ ُل املالئكةُ بَـ ْيـتًا فيه
اجللوس يف مكان فيه متاثيل أو تصاوير؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ :

ورةٌ" .أخرجه البخاري ( )3225ومسلم ( . )2106فإذا كان عملك يف الشركة يستلزم
ْب ْأو ُ
َكل ٌ
صَ
مزاولتك ًّأاي من هذه األعمال احملرمة فيجب عليك تركها واالنتقال إىل عمل طيب ،وهللا -سبحانه
ك لَن تَ َدع َشيـئا اتَِّقاء هِ
ِ
اك ه
ريا
اَّلل َع هز َو َج هل إِهال أَ ْعطَ َ
خريا منها ،ويف احلديث" :إنه َ ْ َ ْ ً َ
اَّللُ َخ ْ ً
إبذنه -يعوضك ً
ِ
(وَمن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َعل لههُ َخمَْر ًجا *
م ْنهُ" .أخرجه أمحد ( ، )20739وقد قال وهو أصدق القائلّيَ :
ِ
ب) [الطالق . ]3 ،2 :أما إذا كنت ال تباشر هذه األعمال احملرمة يف
َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
عملك ابلشركة فال حرج عليك يف البقاء فيها.
وينبغي عليك مناصحة صاحب الشركة فيما يبدر منه من أعمال أو أقوال حمرمة سواء بقيت يف

الشركة أو خرجت منها ،فإن ذلك من حق املسلم على أخيه املسلم ،وليكن نصحك وإنكارك

ابحلكمة واستصحب الرفق واللّي يف ذلك؛ فلعل هللا أن يهديه على يديك .أسأل هللا لنا ولك
التوفيق والسداد .وهللا أعلم.
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أتجري احملطة على العمال
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/09/02هـ
السؤال

قمت ابستئجار حمطة لبيع الوقود من صاحب احملطة ،مث قمت بتأجريها إىل العامل الذي يعمل هبا
على كفاليت لرغبته هو يف ذلك ،حبيث يقوم العامل بدفع مبلغ معّي يل يف كل شهر ويتحمل هو

مصاريف احملطة ،على أن أقوم أان بدفع اإلجيار من املبلغ املتفق عليه بعد خصم أرابحي منه .هل هذا

العمل جائز؟ أفتوين مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذا التصرف صحيح من حيث األصل ،ألنه من أتجري العّي املؤجرة ،وهو جائز على الصحيح من

أقوال أهل العلم ،ولكن إذا كان ويل األمر مينع من هذا التصرف فيحرم ألجل ذلك ،عمالً بقوله

ِ
ِ
هِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم) [النساء. ]59:
يعواْ ال هر ُس َ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
تعاىلَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ

وويل األمر جتب طاعته ما مل أيمر مبعصية ،ومن املعلوم أنه ال يرتتب على االلتزام هبذا األمر حمظور

شرعي ،بل إن املنع من هذا التصرف قد يكون فيه مصلحة ومحاية القتصاد البلد ،فيعد األخذ به
من املصاحل املرسلة اليت جاءت هبا الشريعة .وهللا أعلم.
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حتكم الكفيل يف عمل كفيله
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

أان أعمل حتت كفالة الكفيل ،وقد حصلت على عمل آخر أفضل من العمل الذي أعمل به ،فهل
خروجا هنائيًا ،وهل هذا يعين
حيق لصاحب العمل أن مينعين من العمل يف الشركة اجلديدة ،ويعمل يل
ً

خريا.
التحكم يف رزق العباد ،أفيدوين جزاكم هللا ً
اجلواب

مادام أنه كفيلك ،وقد قدمت للعمل يف شركته أو مؤسسته ،وقد قبلت بشروط العقد وأمضيت على

ذلك ،والنظام مينع العمل عند غري الكفيل ،فله احلق أن يلزمك ابلعمل عنده ،وأن يرفض انتقالك
للعمل عند غريه؛ ألنه تطاله مسؤولية يف ذلك ،فقد تبدر منك خمالفة ،أو تالحقه بسببك مطالبة،
وليس يف ذلك حتكم يف رزق العباد كما تومهت ،ولكنه خوف من تبعة املخالفة للنظام ،وحتمل

مسؤولية أخطاء اآلخرين.
وفقك هللا ،وفتح لك أبواب رزقه ،وأغناك حبالله عن احلرام.
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يعمل يف تسديد فواتري املشرتكّي ببنك ربوي
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/10/01هـ
السؤال

السالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
أان أعمل لدى شركة تقدم خدمة اهلاتف واالتصاالت ،وطبيعة عملي املكلف به هو القيام بسداد

فواتري املشرتكّي عن طريق نقطة بيع (صراف آيل) يعود إىل أحد البنوك الربوية ،فهل هناك أي شبهة

خريا.
بعملي؟ وماذا علي فعله؟ وماذا يرتتب ه
علي من الناحية الشرعية؟ وجزاك هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فطبيعة عملك -كما فهمته من السؤال -إيداع مثن اخلدمات اليت تقدمها الشركة اليت تعمل هبا يف

مستخدما بطاقات الصراف اآليل اخلاصة ابلعمالء ،والذي
البنكّي املذكورين عن طريقة نقاط البيع
ً

أدين هللا تعاىل -به أن الوديعة اجلارية يف بنك ربوي حمرمة؛ ألن البنك يقرضها براب ،وعليه فال أرى أن
عملك هذا مناسبًا ،وعليك أن تقنع الشركة اليت تعمل هبا لتغيري احلساابت إىل بنك إسالمي ،كبنك

الراجحي ،ولو مل تستطع ذلك ،فعليك البحث عن عمل بديل ،مث بعد أن جتد عمالً مناسبًا اترك هذا

خريا منه .وفقك هللا ،ومن يقرأ هذه الكلمات،
العمل الذي أنت فيه ،ومن ترك شيئًا هلل ،عوضه هللا ً
إىل كل خري ،ويسر أمرك.
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العمل يف جمال السياحة
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/07/05هـ
السؤال

أعمل منذ ثالث سنوات يف جمال السياحة ،الواضح جداً أن هذا اجملال به شبه كبرية من احلرام ،أريد
أن أترك العمل ،لكنين ال أجد عمال آخر ،واملال العائد من هذا اجملال ما حكمه بعد ترك العمل؟

وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
يف احلقيقة هذا السؤال حيتاج إىل تفصيل:

إذا كان السائل يريد من السياحة ما يسمى ابلفندقة -أي العمل يف الفنادق -وحنو ذلك ،أو العمل
يف منتزهات عامة ،أو ما يسمى ابالسرتاحات يف هذه البالد الطاهرة ،فهذا ليس ابطالً إذا مل يلتبس

إبمث ،فهو عمل  -إن شاء هللا -ال أبس به ،ولكن إذا كانت هذه السياحة هي عبارة عن ممارسة

السوء ،وهتيئة الظروف للمحرمات ،وشرب املسكرات ،فهذا هو احملرم ،فأان ال أستطيع أن أطلق
حكماً دون أن أعرف املوضوع خبصوصه ،يعين إذا كان العمل بصفة عامة ،ويف خدمات عامة للزوار

الذين يزورون املنطقة ،سواء كانوا مسلمّي أو كانوا غري مسلمّي ال فرق يف ذلك إذا كان العمل

مباحاً ،فالراتب واألجرة اليت أيخذها هي مباحة  -إن شاء هللا ،-أما إذا كان العمل حمرماً ،ويغلب

عليه احلرام فهذا ال جيوز ،وابلتايل فإنه ميكن أن يتمسك هبذه األجرة إذا كان حمتاجاً أو فقرياً ،ولكن

عليه أن يبحث عن عمل آخر ،وخباصة إذا كان يف بلد إسالمي ،فهذه األمور ال تطيب له ،طبعاً حنن
نظراً ملذهب أيب حنيفة نفرق بّي العمل يف بعض األشياء يف البالد اإلسالمية ،والعمل يف غريها ،إذاً
األمر حيتاج إىل تفصيل ،وننصح السائل أن يتجنب املآمث واحملرمات اليت قد تكون يف ما يسمى

بصناعة السياحة ،وأن أيخذ اجلانب الطيب ،وجانب الرتفيه والراحة الربيء ،وهو جانب  -إن شاء
هللا  -ال أبس به إذا مل يلتبس إبمث أو عمل غري مشروع .وهللا أعلم.
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العمل يف هيئة سوق األوراق املالية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/11/04هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
ما حكم العمل يف هيئة سوق األوراق املالية املستحدثة حديثًا يف السعودية؟ وإذا كان عليها

مالحظات فهل االنضمام إليها بنية حماولة تصحيح ذلك يصح .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فالسؤال عام جدًّا ،من حيث طبيعة العمل ،ومن حيث طبيعة األشخاص العاملّي .وال شك أن النية

احلسنة اليت حيملها الشخص لتصحيح وضع قائم غري موافق للشرع يؤجر عليها ،وهي من اجلهاد.

أما أعمال البورصة نفسها فهي ال شك حتتوي على املباح واحملرم .ومن احملرمات -وهو أشدها-

تداول السندات الربوية ،وتداول األدوات املالية احملرمة األخرى ،مثل بيوع املستقبليات واملشتقات
مسسارا أم
وغريها ،مما هو معروف ومنشور يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي .وسواء كان املوظف
ً
وسيطًا أو مقي ًدا للمعلومات يف احلاسب ،أم مسوقًا لتلك احملرمات ،فكل ذلك ال جيوز.
ومن املباحات العمل يف األسهم املباحة لشركات ال تقرتض وال تودع ابلراب.

أما األعمال اليت ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة ابألدوات املالية ،فهذه حسب العمل
عاما.
جوااب ًّ
وطبيعته ،ويصعب اإلجابة عنها ً

أما من حيث األشخاص ،فإين أوصي األشخاص األقوايء يف الدين والعلم ومعرفة واقع العمل

خمالف وذلك لإلصالح يف اجملال قدر الطاقة .ولو تبّي له بعد مدة
االنضمام حىت لو ُوجد شيءٌ ٌ

كافية من العمل أنه ال يستطيع التغيري ،فله أن يبحث عن عمل آخر .أما من ال أينس من نفسه

الكفاءة ،وخيشى على نفسه الفتنة فال أرى أن ينضم للهيئة.
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وإين أوصي السائل يف حال االنضمام هلا ابلنية الصاحلة ،والتسلح ابلعلم الشرعي ،وعرض ما يشكل
عليه على املشايخ الثقات ،ومناصحة من حوله من املوظفّي ،فالتحدايت كبرية يف اجلوانب
االقتصادية ،وهللا املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

وفق هللا اجلميع هلداه ،وجنبنا ما يسخطه سبحانه ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي.
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العمل يف شركة تداول األوراق املالية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/08/19هـ

السؤال

السالم عليكم.

علي وظيفة يف شركة "لتداول أوراق مالية وإمساك دفاتر وسجالت" مبعىن شراء وبيع أوراق
عرضت ّ
مالية وحفظها لدى الشركة .وسأكون مسؤوالً عن القيد يف الدفاتر ،ومسؤوالً عن خزانة النقود،
وكنت قد مسعت بعض الشبهات عن العمل يف البورصة .فما رأيكم يف هذا العمل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالسؤال عام ج ًدا ،من حيث طبيعة العمل ،ومن حيث طبيعة األشخاص العاملّي .وال شك أن النية
احلسنة اليت حيملها الشخص لتصحيح وضع قائم غري موافق للشرع يؤجر عليها ،وهي من اجلهاد.

أما أعمال البورصة نفسها فهي ال شك حتتوي على املباح واحملرم .ومن احملرمات -وهو أشدها-

تداول السندات الربوية ،وتداول األدوات املالية احملرمة األخرى ،مثل بيوع املستقبليات واملشتقات

وغريها ،مما هو معروف ومنشور يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي .وسواء كان املوظف مسسا ًرا أم

وسيطًا أم مقي ًدا للمعلومات يف احلاسب ،أم مسوقًا لتلك احملرمات ،فكل ذلك ال جيوز.
ومن املباحات العمل يف األسهم املباحة لشركات ال تقرتض وال تودع ابلراب.

أما األعمال اليت ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة ابألدوات املالية ،فهذه حسب العمل

عاما.
جوااب ً
وطبيعته ،ويصعب اإلجابة عنها ً

أما من حيث األشخاص ،فإين أوصي األشخاص األقوايء يف الدين والعلم ومعرفة واقع العمل

االنضمام حىت لو وجد شيء خمالف ،وذلك لإلصالح يف اجملال قدر الطاقة .ولو تبّي له بعد مدة
كافية من العمل أنه ال يستطيع التغيري ،فله أن يبحث عن عمل آخر .أما من ال أينس من نفسه

الكفاءة ،وخيشى على نفسه الفتنة فال أرى أن ينضم للهيئة.
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وإين أوصي السائل يف حال االنضمام هلا ابلنية الصاحلة ،والتسلح ابلعلم الشرعي ،وعرض ما يشكل
عليه على املشايخ الثقات ،ومناصحة من حوله من املوظفّي ،فالتحدايت كبرية يف اجلوانب
االقتصادية ،وهللا املستعان ،وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
وفهق هللا اجلميع هلداه ،وجنبنا ما يسخطه سبحانه ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي.
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نقل املوتى من النصارى
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

أان شاب مغريب أسكن يف إيطاليا ،وأعمل يف مؤسسة لنقل املوتى املسيحيّي ،فهل هذا العمل جيوز

من املنظور اإلسالمي؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا مل جتد وسيلة شرعية تكفي لسد حاجتك املعيشية غري هذا العمل فأرجو أنه ال حرج عليك يف

ممارسة هذه الوظيفة ،فقد كان علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -يشتغل عند يهودي أبجرة .رواه
الرتمذي ( ، )2473وابن ماجة ( . )2447وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.
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العمل يف النيابة العامة!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/08/01هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب خترجت حديثًا يف كلية احلقوق وأردت أن أحاول االلتحاق ابلنيابة العامة ،ولكين قد عدلت

عن هذه الفكرة بسبب أن يف بلدان مت تبديل يف أكثر احلدود ،وأان تركتها هلل -وهللا على ما أقول

شهيد ،-ولكن من فرتة تكلمت مع بعض طلبة العلم الشرعي ،ونصحوين بعدم العدول على أن

أحاول االلتحاق ابلنيابة؛ وذلك ألن النيابة ال حتكم بل هي حتقق وتدين وحتيل للقضاء ،ولكن يف
بعض األحيان إذا عرض عليها موضوع ما من اجلرائم وكان غري جمرم يف القانون ال ترفع الدعوى أمام
القضاء ،ومن ذلك ما أخافين مثل الزان إذا كان ابلرتاضي وكانوا غري متزوجّي فالقانون يف بلدان مل

جيرم هذه احلالة ،وأهدر احلد وحسبنا هللا ونعم الوكيل ,وابلرغم أن هذا اندر احلدوث ,وأان قد سألت

أستاذ ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية ابلكلية ،وأان أحسبه على خري إبذن هللا ،ونصحين أبن أفعل

وأال نرتك هذه األماكن للنصارى والفسقة ،وأن اإلمث على احلاكم وأن الشاب املسلم سوف يفعل ما
بوسعه إلقامة شرع هللا والعدل ،وقد عرفت إن قدر هللا يل الدخول أال أكون قاضيًا ألحكم بغري ما

أنزل هللا ،وميكنين البقاء يف النيابة إبذن هللا .ملحوظة :يف بلدان للنيابة العامة السلطة األكرب ولذلك
رجاء أفيدوان ابآليت:
ً

ما رأيكم فيما سبق وهل أقدم أم ال؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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أرى أن تقدم على التوظف يف النيابة العامة؛ عسى هللا أن ينفع بك ،وعمل النيابة العامة يكاد
ينحصر يف التحقيق مث االدعاء العام أمام القضاء ،والتحقيق عادة يكون يف أمور إجرائية وإدارية ،وإن

كان فيه قضاء يف بعض األحيان فباستطاعتك -وأنت املسلم امللتزم واحلقوقي املتخصص -أن
تُكيِّف املادة القانونية وخترجها خترجياً ال خيالف الشريعة  -إن شاء هللا -حيث القاعدة القانونية

الشهرية تقول( :العدل يف ضمري القاضي ال يف نص القانون)  ،أي أن القاضي الناجح حيكم بروح

القانون وال يقف عند نصه ،وهذا معىن (الفهم) الذي أوصى به عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه-
القضاة يف عهده ،ولعل هذا املعىن استحضره الشهيد عبد القادر عودة ،حّي توىل القضاء ،وكان

يقول( :أان قاض ولكين مسلم)  ،ووجود مواد قانونية خمالفة للشريعة اإلسالمية يقع إمثاً على املشرع

هلا ،والقاضي احلقوقي املسلم يستطيع أن يتجاوز املادة املخالفة للشرع وحيكم بغريها مما يوافق

الشريعة ،أو حيمل اخلصوم على الصلح أو التنازل عن الدعوى وحنو ذلك.

والعمل ابلنيابة العسكرية أو اإلدارية أهون وأخف مسؤولية من النيابة العامة ،والعمل يف هيئة الدفاع
عن الدولة جائز؛ ألن أكثر أنظمة الدولة ومؤسساهتا ال ختالف الشريعة ،والقليل منها عكس ذلك،

واحلكم دائماً للكثري الغالب ،وعملك ابلقسم األول من أقسام جملس الدولة جائز ال غبار عليه،
وهو أوىل من القسمّي اآلخرين.

وأخرياً :تقدم للوظيفة يف النيابة العامة ألمهيتها ،وكونك متخصصاً يف احلقوق يضاعف عليك
املسؤولية يف هذا اجملال .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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حتضري من مل حيضر للعمل
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/10/01هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :هاين بن عبد هللا اجلبري -حفظه هللا تعاىل -القاضي ابحملكمة الكربى جبدة ،السؤال:
أشكل علي أن بعض اإلخوة املوظفّي ،ال حيضر للعمل عدة أايم ،ويقوم البعض بتحضريه يف

الكشوفات الرمسية ،وال ينقص من راتبه شيء ،متأولّي أن ذلك الغياب إبذن رب العمل (املدير) ،

جائزا ،فهل له من شروط؟ وهل يفرق بّي اإلذن إذا كان رب
فهل هذا العمل جائز ً
شرعا؟ وإن كان ً

منفردا ابلتصرف أم له شريك؟ وهل املال املأخوذ عن هذه
العمل هو رب املال أم ال؟ وبّي أن يكون ً
األايم من ابب األجرة أم اهلبة؟ وهل هناك فرق بّي أن يكون رب العمل وكيالً عن السلطة

(احلكومة) يف اإلدارة ،والراتب تدفعه الدولة؟ وهل يلحق هبا أن حيضر املوظف وينجز عمله مث أيذن

له رئيسه املباشر أو من معه من املوظفّي ابالنصراف لقضاء حوائجه؟ وهل األجرة يف الوظائف العامة
احلكومية تستحق إبجناز العمل مث االنصراف ولو مل ِ
ينته وقت الدوام الرمسي ،أم ابلعكس ،أم هبما

م ًعا؟ وهل جيوز له العمل بوظيفة أخرى خالل وقت الدوام الرمسي ،كما لو كان موظ ًفا يف الفرتة

مؤذان؟ أفتوان
إماما أو ً
مساء ،فهل جيوز له أن يعمل ً
املسائية من الساعة الرابعة إىل الساعة الثامنة ً
ابرك هللا فيكم ويف علمكم ونفع بكم اإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

يدون اإلنسان
فتحضري من مل حيضر للعمل ،ولو استأذن رب العمل ،حرام؛ ألنه كذب ،والواجب أن ّ
الواقع ويرتك تقدير العذر أو االستئذان ملن حيق له هذا.
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أما إذن املدير فإن كان خموالً ابإلذن للموظف يف عدم احلضور فهذا له وال شيء عليه ما دام يفعل ما

ضررا ،فإن الضرر مرفوع يف اإلسالم سواء يف العمل احلكومي أو غريه،
أذن له فيه ،إال إن تضمن ً

يتصرف فيه كما يريد.
وإذا كان املدير هو صاحب املال فإن له أن أيذن كما يشاء؛ ألن املال ماله ّ

وراتب املوظف أجرة على عمله سواء كان يعمل لدى الدولة أو لدى القطاع اخلاص ،واملوظف أجري

وراتبه أجرة على عمله ،واألجري اخلاص يستحق األجرة لقاء تفرغه للعمل ولو مل يعمل فعالً ،ومعىن

هذا أنه ال يستحق راتب الساعات اليت مل حيضرها ولو كان قد أجنز العمل املطلوب منه ،إال إن أذن

املخول له ابإلذن أن يرتك مقر عمله ،وليس معىن هذا أن حضوره دون أن يعمل ما وكل
له مديره ه
إليه كاف ،بل ترك املوظف للعمل احملال إليه خيانة يف عمله ،وال جيوز لإلنسان املوظف (األجري

اخلاص) أن يعمل يف وقت وظيفته عمالً آخر؛ ألن وقته ليس مل ًكا له ،بل هو لصاحب العمل.
أما اإلمامة فال أبس هبا مع ارتباط املوظف بعمل يتخلله وقت صالة؛ ألن وقت صالة الفريضة

مستثىن من وقت العمل ،فيجوز للموظف أن يرتك عمله ليصلي ،وإذا كان له ترك عمله للصالة صار
وقت الصالة غري داخل يف وقت العمل مع أن اإلمامة ال جيوز أخذ األجرة عليها ،وما يستلمه اإلمام

من ويل األمر (رزق) أي مكافأة لإلعانة على القيام ابألمور الشرعية ،فأرجو أال تعارض.

مؤذان إال إبذن
أما األذان فإن املؤذن حيتاج للخروج قبل وقت الصالة ،وهلذا فال أحب له أن يعمل ً
اجلهة اليت يعمل لديها ويتخلل وقت العمل وقت صالة .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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العمل يف ترمجة مستندات مسروقة

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان أعمل يف شركة أجنبية ،وأقوم برتمجة مستندات مسروقة من العراق ،وأترمجها إىل اللغة اإلجنليزية
فهل عملي حرام ،علماً أبن ظرويف صعبة وال أستطيع أن أجد العمل املناسب ،حيث إن جنسييت

ليست عربية ،وأان أعمل يف دولة عربية أرجو الرد أبسرع وقت ممكن؛ وذلك للضرورة ،وشكراً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

هذه املستندات املسروقة إن كانت ذات قيمة يف نظر الشرع فاإلمث يقع مباشرة على سارقها ،وإذا
كانت تلك املستندات حمرتمة يف نظر الشرع ،أي مل تشتمل على منكر أو كان فيها نفع للمسلمّي
فرتمجتها جائزة ومشروعة وتثاب على ترمجتها -إن شاء هللا -أما إذا كانت تلك املستندات ليست

حمرتمة يف نظر الشرع وليست ذات قيمة فقد يشرتك املرتجم مع السارق يف اإلمث .وخري لك يف دينك
ودنياك أاله ترتجم ما يظهر لك فيه ضرر لإلسالم واملسلمّي ،وإذا مل تعلم فال شيء عليك -إن شاء
هللا -وفقنا هللا وإايك إىل ما حيبه ويرضاه .آمّي.
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ِ
املؤجر لإلجيار
رفع ّ

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

أجر من شخص حمالً مببلغ  150ديناراً ،مث أصبح صاحب احملل يزيد يف اإلجيار حىت وصل إىل
رجل ّ

 400دينار لعلمه أن الرجل يف حاجة إىل هذا احملل ابلرغم من أن االتفاق كان  150ديناراً فقط فما
حكم ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإنه جيب على املالك أن يفي للمستأجر مبا تعاقدا عليه واتفقا عليه من شروط ،ومن ذلك مقدار

األجرة ،فإذا كان اتفق معه على أجرة حمددة ملدة معينة فال حيل له أن يزيد عليها ،فلو كان االتفاق
على أتجري احملل أربع سنوات بـ 150دينارا يف السنة ،فال حيل له أن يزيد عليها خالل هذه السنوات
األربع ،فأما إذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على جتديد املدة أو زايدة األجرة ،أو تقليلها

فال أبس بذلك ،وللمالك أن ميتنع من التأجري وله أن يزيد يف األجرة ،لكن ينبغي له أال يستغل حاجة
أخيه إىل احملل فيشتط يف األجرة ،بل يؤجرها أبجرة مثلها أو زايدة قليلة ،قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم" :-رحم هللا امرأ مسحاً إذا ابع ،وإذا اشرتى ،وإذا اقتضى" واإلجارة بيع منافع ،وقال

صلى هللا عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار" ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يؤمن أحدكم حىت حيب

ألخيه ما حيب لنفسه" .وهللا املوفق.
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العمل يف شركات اإلنرتنت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/02/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أعمل يف الشركة الرئيسية لتزويد خدمة اإلنرتنت يف البالد ،واستخدام اإلنرتنت عندان ،كما كل العامل،

فيه االستخدام السيئ واملفيد ،والنسبة عندان هي النصف ابلنصف تقريبًا ،فهل جيوز يل العمل يف

هذه الشركة؟ مع العلم أن قوانّي الدولة متنع على الشركة فرض أي قيود على االستخدام ،فهل جيوز

خريا.
يل العمل يف هذه الشركة؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األظهر -وهللا أعلم -جواز العمل يف هذه الشركة؛ ألن اخلدمة اليت تقدمها مباحة يف أصلها ،وسوء
االستخدام من صنيع املشرتك ،ومل حيصل منك داللة وال إعانة مباشرة على تصفح مواقع حمظورة

شرعا ،وغاية ما أعنته عليه هو أن وصلته بعامل اإلنرتنت الفسيح ،واملواقع النافعة واملباحة فيه كثرية
ً

جدًّا ،وال ميكن القطع أبن أغلب استخدام الناس لإلنرتنت يف تصفح املواقع احملرمة .وفقك هللا
وأعانك ،وهللا أعلم.
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أتجري املباين قبل اكتمال بنائها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/04/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

سؤايل هو :هل جيوز أتجري أو بيع احملالت التجارية أو الشقق والفلل قبل اكتمال بنائها ،حيث إهنا يف

طور اإلنشاء (عظم) ؟ .ولكم جزيل الشكر ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أما التأجري فإنه جائز وال أبس به؛ ألن مثل هذه املباين معلومة عن طريق الوصف فيجوز أتجريها،

أيضا ابلنسبة لبيع رقاهبا إذا كانت معلومة الوصف مضبوطة ،وهي يف طور اإلنشاء فيظهر أن
وكذلك ً

هذا جائز وال أبس به؛ ألن األصل يف املعامالت احلل ،وال حمذور شرعي يرتتب على هذا .وهللا أعلم.
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العمل مع املنظمات العاملية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

هل أيمث املسلم الذي يعمل مع املنظمات العاملية لالقتصاد االجتماعي كاحلِلف الدويل التعاوين مثالً؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

للمنظمات العاملية أعمال حسنة وأخرى سيئة ،فمن األعمال احلسنة دعم اهليئات واملشاريع
والربامج ،ورمبا الدول الفقرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والرتبوية ،مما يعود نفعه على أفراد
اجملتمع ،ومن األعمال السيئة نشر بعض مظاهر الفساد والرذيلة ،أو تسهيل أمرها ،ورمبا كانت

حمرما أو جير إىل
أمرا ً
اإلعانة مشروطة مبثل هذا ،فإذا كان عمل املسلم يف املنظمة العاملية ال يباشر فيه ً
حمرم فعمله جائز وال إمث فيه ،وعمل املسلم عند الكافر األصل فيه اإلابحة واجلواز ما مل يشتمل

العقد على حرام ،فقد عمل علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،عند يهودي يسقي له من بئر كل دلو
بتمرة .وهللا أعلم.
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العمل اإلداري ابحملاكم القانونية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/08/13هـ
السؤال

هل العمل يف األعمال اإلدارية ابحملاكم القانونية حالل أم حرام؟ خاصة احملاكم اجلزئية ،علماً أبهنا ال

تطبق مجيع األحكام الشرعية .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاحملاكم مىت كانت حتكم بغري الشريعة اإلسالمية فإنه ال جيوز العمل فيها ،سواءً كان العمل قضائياً
حمضاً أو إدارايً مرتبطاً ابلعمل القضائي؛ وذلك ألن احلكم مبا أنزله هللا من الشرائع فرض على

املسلمّي ،وهو أصل من أصول اإلميان ،ومن معاين توحيد هللا يف ربوبيته وتدبريه لعباده ،قال تعاىل:
"ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون"[ ،املائدة :من اآلية ، ]44وقال تعاىل" :أفحكم

اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون" ولقوله تعاىل[ " :املائدة ، ]50 :وأن أحكم

بينهم مبا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم" ،وهللا -تعاىل -من أمسائه احلكيم ،ومن معانيه احلاكم بّي عباده

كما قال تعاىل" :إن هللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون" [الزمر :من اآلية ، ]3وجعل تشريع خيالف

شريعة اإلسالم من أخطر ما أصيبت به األمة هذا الزمن ،فنسأل هللا تعاىل أن يوفق اجلميع للعمل

بشريعته وحتكيم كتابه.

والعمل القضائي يف احملاكم اليت ال حتكم ابلشريعة اإلسالمية ،أو خيالف أحكامها فيه خطر عظيم على
املسلم ،والعمل اإلداري املرتبط هبا ككتابة األحكام وتسجيلها وتقييدها وترتيب الدعاوى ،وحنو

ذلك إعانة على العمل احملرم ،وقد قال تعاىل" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث

والعدوان" [املائدة :من اآلية  ، ]2وهو إقرار هلا يرأب املسلم عنه ،أما العمل اإلداري الذي ال يرتبط
ابحلكم فأرجو أال حرج فيه .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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العمل يف هندسة صوتيات الرسوم املتحركة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/08/13هـ
السؤال

أان أحب املوسيقى منذ صغري ،وعندما كربت عرضت علي العديد من الفرص للعمل ،لكين أعلم
كل العلم حبرمة هذا العمل واملال املكتسب منه ،لكن أريد أن أسأل :هل العمل يف هندسة صوتيات

الرسوم املتحركة حرام؟ أريد إجابة وافية أفادكم هللا ،مع العلم أن هذا العمل سيتضمن (دبلجة
صوت)  ،ومؤثرات حركية ،وبعض املوسيقى التصويرية  ...ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نشكر  -للسائل -حرصه على البعد عن كل ما يسخط هللا من أعمال ومن أموال ،وقد قال
اخلَبِ ِ
اخلَبِ ُ هِ
ك َكثْـ َرةُ ْ
سبحانه" :قُ ْل ال يَ ْستَ ِوي ْ
يث [ " ...املائدة :من اآلية، ]100
ب َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
يث َوالطيّ ُ
وقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حترمي املوسيقى ،كما رواه البخاري تعلي ًقا يف كتاب:

مرفوعا "ليكونن من أميت أقوام
األشربة ،ابب :ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه
ً

يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" ،وقد أذن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلدف يف العرس
مما يدل على حرمته يف غريه ،فما ابلك مبا هو فوقه من أصوات وآالت؟!.
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واإلسالم مل حيرم إال ما فيه ضرر على اإلنسان ،سواء علمنا ذلك أم جهلنا ،وكثري من احملرمات حمبوبة
ابتالء للعباد ،وقد حفت النار ابلشهوات ،واملوسيقى
مرغوبة لكثري من الناس كاخلمر والزان والغيبة ً

حمرمة عند األئمة األربعة ومجهور علماء املسلمّي ،وقد فصل العلماء كابن القيم يف (إغاثة اللهفان)

مضار الغناء واملوسيقى على القلب ،وما حتدثه من صد عن ذكر هللا -تعاىل -والتقرب إليه وعبادته

سبحانه -وهي احلكمة من خلق اإلنسان اليت تتعلق هبا النجاة يوم القيامة ،ومن ترك احلرام خوفاًمن هللا وتقرابً إليه فهو على ابب كبري من أبواب اخلري ،ونقول  -للسائل -هندسة الصوتيات
ودبلجة األصوات واملؤثرات احلركية إذا خلت من املوسيقى فال شيء فيها ،وإذا خالط التصوير

املوسيقى فال جيوز ،وما أسكر كثريه فقليله حرام ،وحنن نطلب من  -السائل -أال يرتك هذا اجملال،
بل يسعى إلصالحه واالستعانة ابهلل -تعاىل -مث مبن يعينه على أداء هذه األعمال خالية من املوسيقى

قدر اإلمكان ،وهو على ابب كبري من اجلهاد والعمل الصاحل بذلك .وهللا أعلم .وفقنا هللا وإايك لكل

خري.
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أتجري العقار قبل االنتهاء من بنائه
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/04/08هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز أتجري احملالت والعمائر قبل اكتمال العمل ،مبعىن أن يقوم صاحب العقار ابإلعالن عن

موعد التأجري والعقار مل يكتمل بعد ،ويكتب العقود على ذلك؟ وهللا حيفظكم ،والسالم عليكم ورمحة

هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذي أراه إذا كان العقار الذي سيؤجر معلوماً لدى املتعاقدين (املؤجر واملستأجر) أبن يكون موصوفاً
وصفاً انفياً للجهالة عنه ،كأن يكون موضحاً برسم هندسي يوضح فيه كل التفاصيل اليت يتأثر الثمن

هبا وجوداً أو عدماً ،فال حرج يف ذلك  -إن شاء هللا تعاىل -ونظري هذا جواز بيع املوصوف يف

الذمة ،ولو مل يكن موجوداً وقت العقد واالستصناع الصادر جبوازه القرار رقم  )7/3( 65يف (-7

 )12ذي القعدة 1412هـ من جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي .وهللا أعلم.
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اخلروج قبل انتهاء الدوام
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/02/12هـ
السؤال

أان موظف حكومي ،وعملي عبارة عن مرشد ديين (كلمات  -حماضرات  -تدريس للقرآن الكرمي -

اإلشراف على املسابقات)  ،فهل جيب علي وجوابً البقاء داخل العمل إذا انتهيت من مهميت أو

املسألة مىت ما قدمت الذي يراد مين فلي اخلروج حىت وإن بقي من الدوام ساعات ،علماً أنه مل يتوفر

يل إىل اآلن مكتب خاص؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،وبعد:

املوظف احلكومي أجري خاص ،واألجري اخلاص هو من قُ ّدر نفعه ابلزمن ،أو هو من استؤجر مدة

معلومة يستحق صاحب العمل نفعه يف مجيعها ال يشاركه فيها أحد ،فيجب على كل موظف أن

يشغل الوقت املخصص للعمل يف العمل الذي ُخصص له ،وهو من األماانت اليت أمر هللا -تعاىل،-

وأمر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -برعايتها وحفظها ،قال سبحانه" :إن هللا أيمركم أن تؤدوا
األماانت إىل أهلها [ " ...النساء ، ]58 :قال ابن كثري  -رمحه هللا( :-خيرب تعاىل أنه أيمر أبداء
األماانت إىل أهلها ،ويف حديث احلسن عن مسرة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-قال" :أد
األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك"رواه اإلمام أمحد وأهل السنن ،وهو يعم مجيع األماانت
الواجبة على اإلنسان من حقوق هللا -عز وجل -على عباده من الصالة والزكاة والصيام،

والكفارات ،والنذور ،وغري ذلك مما هو مؤمتن عليه ال يطلع عليه العباد ،ومن حقوق العباد بعضهم

على بعض . ) ...

وقال سبحانه" :اي أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا والرسول وختونوا أماانتكم وأنتم تعلمون" [األنفال:
. ]27
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وقد وعظ الشيخ املع همر بن علي البغدادي نظام امللك الوزير موعظة بليغة ،ومنها( :معلوم اي صدر

صلَوا ،وإن شاؤا فصلوا،
اإلسالم أن آحاد الرعية من األعيان خمريون يف القاصد والوافد ،إن شاءوا َو َ

وأما من توشح بوالية فليس خمرياً يف القاصد والوافد؛ ألن من هو على اخلليفة أمري فهو يف احلقيقة
أجري ،قد ابع زمنه وأخذ مثنه ،فلم يبق له من هناره ما يتصرف فيه على اختياره . ) ...

وكما أن اإلنسان يرغب يف أخذ أجره كامالً وال حيب أن يبخس منه شيء فعليه أال يبخس شيئاً وقت
ذم هللا املطففّي يف املكاييل واملوازين الذي يستوفون
العمل بصرفه يف غري صاحل العمل ،وقد ّ

حقوقهم ويبخسون حقوق غريهم فقال" :ويل للمطففّي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا

كالوهم أو وزنوهم خيسرون أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العاملّي"
[املطففّي. ]2-1 :

واملرشد الديين يقوم بوظيفة عظيمة ،ويف جلوسه خري كثري ،يراجع كتاابً ،ويعاجل مشكلة ،وجييب

سائالً ،ويقضي حاجة حمتاج ،وإذا خرج من مقر عمله فاته هذا اخلري ،وحرم الناس نفعه الذي طلب

منه بذله للناس.

وعليه فال جيوز خروج املوظف من العمل إال إذا كان خروجه على ضوء العقد املتفق عليه مع اجلهة

احلكومية ،أو كان إبذن من املدير العام للدائرة اليت هو فيها بعد قيامه مبا جيب عليه ،سواء كان

اإلذن صرحياً ،أو كان غري صريح أبن علم املدير املسؤول خبروجه ومل ينكر عليه ،إذا مل يكن عدم
اإلنكار ملانع وال حماابة له دون غريه ،السيما من هم من أمثاله ،وإال مل جيز .وهللا أعلم وصلى هللا

على نبينا حممد.
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هل هذا من اإلعانة على اإلمث؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

أان أعمل مديراً إلحدى مؤسسات االتصاالت أنظمة السنرتاالت اهلاتفية ،وكامريات املراقبة ،وإنذار

السرقة واحلريق ،وشبكات الكمبيوتر .وسؤايل هو :هل جيوز يل شرعاً تركيب أحد هذه األنظمة -أو

كلها -للبنوك الربوية.
اجلواب

احلمد هلل.
أما ابلنسبة لرتكيب كامريات املراقبة ،وإنذار السرقة واحلريق ،فال مانع من تركيبها يف البنوك- ،وإن
كانت ربوية-؛ لكوهنا من أسباب دفع الضرر وحفظ املال ،وكل ذلك مطلوب شرعاً ،وأما تركيب

شبكات الكمبيوتر والسنرتاالت اهلاتفية اليت يتم هبا االتصال بّي األطراف وتبادل العمليات فينظر:

فإن كان غالب هذه املعامالت راب فيمنع للمعونة عليه هبذه الشبكات واألنظمة ،وإن مل يكن الراب
غالب عملها فال مانع .وهللا أعلم ،وصلى هللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه.
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دفع ماالً الستخراج منحة ملكية

اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/02/20هـ
السؤال

ما حكم دفع مبلغ مايل إىل شخص ،وذلك مقابل العمل على استخراج منحة ملكية (أرض) دون

الضرر ابآلخرين ،مع العلم أن التقدمي على املنح مفتوح للجميع ويقوم الشخص إبرجاع املال إن مل

يقدر؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إذا قال الشخص :من عمل يل عمالً كاستخراج منحة مثالً ،فله كذا مبلغ معّي ،فهذه تسمى جعالة،

وهي جائزة ابلكتاب والسنة ،ومن قال لشخص معّي :اذهب وراجع اجلهات املعنية وسأعطيك املبلغ

املعّي إذا أهنيت هذا األمر كاملنحة مثالً ،فهذه إجارة وهي جائزة ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،ويشرتط
فيها كون العمل معروفاً ،والعامل واألجرة معينة على أمر مباح فعله.

أما إعطاء املال للشخص ألجل حتصيل أمر من األمور  -كاملنحة مثالً -على أن يقوم هذا الشخص
ابلشفاعة (الواسطة) عند صاحب القرار ،فهذا ال جيوز؛ ألن الشفاعة ليست من عقود املعاوضات،

ولنهيه عليه الصالة والسالم عن األخذ على الشفاعة ،وقد حسن احلديث مساحة الشيخ عبد العزيز
بن ابز-رمحه هللا.-

وأشد حرمة من ذلك إذا كان هذا الشخص أيخذ املال فيتقامسه مع من بيده إصدار مثل هذه
األمور ،فهي حينئذ تكون رشوة حمرمة.

وهبذا يتضح أن اآلخذ إمنا أيخذ ألجل عمله ومراجعته ،فهذا ال أبس به؛ ألنه مقابل عمل .وهللا ويل
التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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يعمل يف جمال الدش
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/11/23هـ
السؤال

أان أعمل يف جمال الدش يف شركة ( artوشواتمي وأوربت)  ،فهل العمل يف هذا اجملال حرام أم حالل؟

علماً أبين ال أعرف أتقن عمالً غريه.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم العمل يف هذه القنوات حرام؛ ملا فيها من الشر والفساد ،وإفساد العباد والبالد ،وأثرها السيئ ال

خيفى عليك ،فال تكن عوانً لشياطّي اإلنس على إخوانك املسلمّي ،فقد كان هلذه القنوات اهلابطة
الدور الكبري يف إفساد البيوت والصد عن ذكر هللا وعن الصالة ،فبادر برتك هذا العمل "ومن يتق

هللا جيعل له خمرجا" .وهللا أعلم.
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يعمل بشهادة مزورة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/04/20هـ

السؤال

أان شاب ،حتصلت على عمل بشهادة مزورة ،وأان متوقف اآلن عن العمل ،وحتصلت على مبلغ مايل
مقابل جهد عملي ،هل جيوز يل العودة إىل العمل مرة أخرى؟ وهل املبلغ املتحصل عليه حالل أم

حرام؟ أريد أن أستخدم هذا املال يف جتارة ما يف حالة عدم العثور على عمل آخر .فهل جيوز هذا؟
والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املبلغ املتحصل عليه حالل؛ ألنه أجرة مقابل عمل ،بشرط أن يكون العمل مفيداً ومما حتسنه أنت،

فإذا كان حالالً جاز لك أن تستثمره يف جتارة وحنوها .وأما الرجوع إىل العمل فال جيوز ابلشهادة
املزورة .وهللا أعلم.
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يتغاضى عن خمالفات املطاعم مقابل أكله ابجملان
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/02/26هـ
السؤال

موظف حكومة ،عمله يتعلق بكشف خمالفات املطاعم واحملالت التجارية ،فمن خالل عمله يتعرف

على أصحاب مطاعم ويصبح صديقاً هلم ،مع العلم أن لديهم عماالً خمالفّي لقانون العمل ،فطبعا يف
كل مرة يذهب فيها أيكل يف هذا املطعم الذي فيه عمال خمالفون وال يدفع حساب ما أكله ،ولو

دفع فإن صاحب املطعم ال يقبل أن أيخذ أجر الطعام .فما حكم ذلك ،هل هو حرام؟ ولو دفع شيئًا
قليالً مقابل الطعام ،هل يكون حالالً؟ أفيدوين.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ضه عن
أكله ابجملان يف تلك املطاعم اليت هو مسؤول ابلرقابة عليها سحت؛ ألنه رشوة يراد هبا غ ّ

املخالفات املوجودات ،وتساهله يف رقابته ،وكل حلم نبت من سحت فالنار أوىل به ،وجيب عليه أن

يؤدي األمانة بصدق وإخالص ،وأن يقطع هذه العالقة احلميمة أبصحاب تلك املطاعم ،وأال أيكل
فيها حىت ال تضعف نفسه فيحمله إحساهنم (ويف احلقيقة رشوهتم) إىل اإلغضاء عن خمالفتهم .وهللا
أعلم.
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هل يلزمنا دفع السعي؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/04/06هـ

السؤال

اشرتى الوالد -رمحة هللا عليه -منزالً ،دلنا عليه مكتب عقار ،مث ترددان عليه وعلى غريه من املنازل،
حىت عرفنا صاحبه ،وأصبح بيننا مباشرة أخذ وعطاء ،مث عقدان االتفاق مع صاحب املنزل واشرتيناه

منه.
هل لصاحب املكتب -الذي دلنا عليه يف املرة األوىل -حق يف مبلغ الداللة املتعارف عليه  2.5يف
املائة من قيمة املنزل؟.

واآلن لنا -تقريباً -سنتان منذ نزولنا يف البيت ،هل ندفع قيمة الداللة أم ال؟ علماً أن صاحب
مكتب العقار ال يعلم شيئاً عن شرائنا للمنزل ،ومل نقابله بعدها.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
فقد جرى عرف الناس على وجوب استحقاق الدالل على أجرته إذا توسط بّي البائع واملشرتي ،كما

أن العرف جرى على ما يستحقه من أجرة ،وهي  2.5يف املائة من قيمة البيع ،السيما يف العقارات،
والقاعدة الشرعية تقول :العادة حم هكمة ،كما أن القاعدة تقول أيضاً :املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً.

وعلى هذا فإن صاحب املكتب املذكور إذا كان هو الوسيط يف شراء هذا العقار ،أو هو الذي دلكم
عليه فيجب له هذا املبلغ ،حىت ولو كان الشراء قبل سنّي من سؤالكم ،فإن احلق ال يضيع ابلتقادم

يف الشريعة اإلسالمية ،أما كونه ال يعلم بذلك فهذه ليست حجة يف عدم إعطاء حقه .وابهلل التوفيق.
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الفنادق األجنبية يف احلرمّي
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/05/16هـ

السؤال

السالم عليكم،
أعلم أن يف مكة املكرمة ،ويف املدينة املنورة ،وجبوار احلرم أو املسجد النبوي هناك بعض الفنادق

العاملية ،مثل هيلتون ,وشرياتون ،وغري ذلك -وهذه الفنادق اتبعة لغري املسلمّي ،وهي موجودة يف

مجيع أحناء العامل ،وفيها حيدث من املنكرات ما ال خيفى على أحد (ابستثناء الفروع اليت يف السعودية,

فليس فيها منكر)  ،ولكن بعض األموال اليت يدفعها احلجاج واملعتمرون -الذين يسكنون يف هذه
الفنادق -تذهب إىل شركات يف سويسرا أو نيويورك ،وهم يدخلوهنا يف إدارة مشاريعهم يف أماكن

أخرى فيها املنكر .مثالً عندما أذهب إىل جزيرة سياحية أجد هناك "هيلتون" ،وعندما آيت إىل احلج

أيضاً أجد "هيلتون" ،فهل هذا من الالئق؟ وهل هذا مقبول؟ فأرجو من فضيلتكم توضيح املسالة إن

كانت فيها أمور ملتبسة .وبيان احلكم الشرعي يف مثل هذه املسائل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

لو افرتضنا أن الشركات الفندقية اليت مسيتها -كاهللتون والشرياتون -تنفرد ابمتالك فروعها مبكة
وتسهلها يف فروعها خارج اململكة،
واملدينة ،فإن جواز استئجارها ال مينع منه كوهنا تق ِّدم املنكرات ِّ

واالنتفاع ابلسكن يف غرف هذه الفنادق يف مكة واملدينة ال يدخل يف اإلعانة على اإلمث ،من أجل أن
ُ
وتتقوى هبا على املعصية؛ ألن ما يدفعه احلجاج واملعتمرون
أجور السكن تذهب إىل إدارة الشركة ،ه
من أجور السكن فيها إمنا هو لتحصيل منفعة مباحة ،وهي السكن والراحة.
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اء ،ومات ودرعه مرهونة عند يهودي.
ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يعامل اليهود بيعاً وشر ً
صحيح البخاري ( )2916مع أهنم كانوا أيكلون الراب ،ويعصون هللا أبمواهلم ،ومع ذلك مل جيعل -
صلى هللا عليه وسلم -معاملتهم املعاملة املباحة من بيع وشراء وحنو ذلك من قبيل اإلعانة على

اإلمث.

هذا جواب على افرتاض أن تلك الشركات الفندقية تنفرد ابمتالك فروعها ابحلرمّي دون شريك،

فكيف إذا علمنا أهنا إمنا متتلك نصيباً معيناً تستحق به جزءاً من الربح ،وأن املباين اليت أقيمت عليها
تلك الفنادق يف احلرمّي مملوكة ملسلمّي ،وعلى هذا فإن قدراً كبرياً من األرابح تذهب ملسلمّي هلم

النصيب األكرب يف ملكية تلك الفنادق.

وأرفق ابإلجابة توضيحاً من األستاذ مجيل الفارسي عضو الغرفة التجارية جبدة ،يقول فيه:

إشارة لالستفسار الوارد من موقع (اإلسالم اليوم) خبصوص فندق هيلتون ،وما شاهبه ،أفيد سعادتكم

تبّي يل اآليت:
أنه ابلسؤال ه

الشركات الفندقية املعروفة  -مثل هيلتون وشرياتون -لديها طريقتان يف العمل:

أ -متلك فنادق ومنتجعات.

ب -تقدمي خدمة اإلدارة بعد التملك ،وهذه عادة تكون وفق مبلغ مقطوع ،أو نسبة من األرابح،
وهذه االتفاقية ختضع لشروط الطرفّي من نوع اخلدمة ،وما يقدهم وما ال يقدهم يف الفندق ،وهبذه

درج الفندق يف دليل سلسلة الفنادق ،وتقدهم اخلدمة التسويقية خالل احلجز املركزي
اخلدمة كذلك يُ َ
لسلسلة الفنادق.

وهذا هو األمر مع فندق" هيلتون مكة" فهو مملوك لشركة مسامهة سعودية ،وتقوم شركة هيلتون بعقد
إدارة ،وتق ِّدم اخلدمة التسويقية والتدريبية ملوظفي الفندق.
فالشيء املشرتى من هيلتون هو اخلدمة اإلدارية ،واخلدمة التسويقية ،ونتمىن أن ينمو العامل

اإلسالمي؛ ليكون لديه اخلدمة املنافسة -عاملياً -يف جمال اإلدارة والتشغيل.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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العمل يف هيئة سوق املال

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/02/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم العمل يف هيئة سوق املال يف قسم احلاسب اآليل؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األصل أن هيئة سوق املال تعمل مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما هو الشأن يف مجيع

األجهزة احلكومية يف اململكة .وإذا وجدت خمالفات أو جتاوزات فهي مسؤولية صاحب القرار هبذا

اخلصوص.

وابلنسبة لسائر املوظفّي فاحلكم وهللا أعلم ينبين على أمرين:

 .1الغالب على العمل.

 .2السعي لإلصالح والتغيري.
أما األول فإن كان الغالب على العمل التعامالت املشروعة ،فالعربة ابلغالب ،خاصة أن هذا هو
األصل يف عمل اهليئة ،كما سبق.

وأما الثاين فمن كان قصده التغيري واإلصالح حبسب استطاعته اغتفر ما قد يعرتضه من التعامالت

غري املشروعة إذا كان يسعى يف تغيريها ما أمكنه ذلك .وحبسب القدرة على التغيري يغتفر إن شاء هللا
ما يعرض من األعمال غري املشروعة.

والواجب على من لديهم القدرة على التغيري من الغيورين على دينهم أن يعملوا ما يف وسعهم ألجل
شغل هذه اجملاالت ابخلري بدالً من أن أييت من يشغلها ابلشر .وأن يكونوا عوانً للمسؤولّي املخلصّي
المتثال الشريعة اإلسالمية واالهتداء هبديها والسري على نرباسها .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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يعمل يف مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي
اجمليب د .عبد الرمحن بن عبد هللا السند
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/06/25هـ

السؤال

أعمل يف جمال تقنية املعلومات ،فهل جيوز أن أقوم بتصميم وتنفيذ برامج يف اإلنرتنت متخصصة ببيع

منتجات املؤسسة اليت أعمل هبا بنظام فيزا ،أو عن طريق حساابت يف بنك ربوي؟ وهل هذا من

املشاركة يف الراب؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

حرم التعاون على اإلمث والعدوان ،فقال سبحانه وتعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث
فإن هللا -عز وجلّ -

والعدوان" [املائدة ]2 :وقيامك بتصميم برامج متخصصة يف بيع منتجات املؤسسة اليت تعمل فيها،
ليس فيه حرج ما دامت هذه املنتجات مباحة وال شيء فيها ،أما أن يتم سداد املبالغ عن طريق

بطاقات فيزا أو عن طريق حساابت يف بنك ربوي ،فال يظهر يف ذلك حرج شرعي؛ ألن السداد عن

طريق نظام من مصدرها إىل قابلها يتم بطريق صحيح ،ولكن املنظور إليه هو العقد بّي مصدر البطاقة

وحاملها ،فإن كان مت عن طريق عقد مشتمل على شرط ربوي فهو حمرم ،وإن كان عن طريق عقد
ٍ
خال من احملظور الشرعي -كالشروط الربوية عند التأخري يف السداد -فال جيوز ،أما السداد عن

طريق حساب يف بنك ربوي فكذلك ال يظهر فيه حرج؛ ألن املمنوع هو اإليداع حبساب ذي فوائد

بّي صاحب احلساب والبنك ،أما السداد عن طريق هذا احلساب فال مانع فيه شرعاً فيما يظهر وهللا
تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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يعمل يف منتجع سياحي
اجمليب أ .د .صالح بن حممود العاديل
أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1425/12/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان أعمل أبحد املنتجعات السياحية ،أعمل كمدير قطاع الغرف ،وهذا القطاع هو املسئول عن نظافة

الغرف وقسم االستقبال واحلجز ،وأان أحافظ على فرائض ديين من الصالة يف وقتها ،والصوم واحلج،

وكذلك أحاول جاه ًدا الدعوة إيل هللا من خالل إظهار الشخصية اإلسالمية واخللق اإلسالمي،
وكذلك ليس لدي مورد رزق آخر .فهل هذا حرام؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا اهلادي األمّي ،وبعد:
فاعلم -أخي الكرمي -أن السعي على الرزق احلالل هو شرط من شروط قبول الدعاء واستجابة هللا
ِ
اب
ب َمط َْع َم َ
ك تَ ُك ْن ُم ْستَ َج َ
تعاىل لصاحبه ،وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أَط ْ
شااب
ُّع ِاء " .رواه الطرباين يف األوسط ( . )6495وأان أرى من وراء سؤالك -أخي الفاضلًّ -
الد َ

يصا على حتري الرزق احلالل ،والبعد عن الشبهات اليت ال ختلو منها مثل هذه املنتجعات
مسل ًما حر ً

قليال ،لذا فنقول لك إن عملك يف املنتجع السياحي حالل  ...خاصة ابلضوابط اليت أشار إليها
إال ً
سؤالك من التزامك ابخللق اإلسالمي والسلوك الطيب يف أثناء تعامالتك  ...فأنت بعملك هبذه

الضوابط:
منوذجا حسنًا لإلسالم.
 -تقدم ً

 تقوم أبعمال ليست حبرام من مسئوليتك عن نظافة الغرف وقسم االستقبال واحلجز.حرصا على دينك،
أخريا -بتحري البعد عن األماكن اليت متارس فيها بعض احملرمات ً
وننصحكً -
وسالمة إلميانك ..أسأل هللا لنا ولك الثبات على اخلري ،والعزمية على الرشد .وهللا أعلم.
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املضاربة ابألسهم أثناء الدوام
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/05/25هـ
السؤال

ما حكم القيام ببيع األسهم والعقار يف فرتة الدوام الرمسي ،أايً كان حكومياً َُ أم قطاعاً خاصاً؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

البيع والشراء أثناء الدوام احلكومي أو اخلاص ينقسم قسمّي:

القسم األول :أن يكون ذلك عرضاً ،وال أيخذ من املوظف وقتاً أو جهداً كبرياً ،فهذا ال أبس به فيما
يظهر يل؛ ألنه يسري وال يضر بعمل الوظيفة.

القسم الثاين :أن يكون البيع والشراء بصفة مستمرة ومتتابعة ،كأن يتابع شاشة األسهم مثالً أو حنو

ذلك ،فهذا ال جيوز؛ ألنه قطعاً سيضر ابلعمل األساسي الذي يتقاضى عليه راتباً ،وسيؤدي إىل

التقصري والتفريط فيه بسبب انشغاله أبعماله اخلاصة .وهللا تعاىل أعلم.
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العمل يف شركة الفحص الدوري للسيارات
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/06/13هـ

السؤال

هل العمل لدى شركة الفحص الدوري فيه شبهة من انحية نشاط الشركة؟ فقد مت قبويل فيها بوظيفة
ميكانيكي سيارات ،وقد قيل يل إهنا من قبيل أكل األموال ابلباطل؛ ألن الناس جيربون على فحص

سياراهتم عند الشركة .فما حكم العمل فيها؟ وما حكم الراتب الذي أقبضه مقابل عملي فيها؟.
اجلواب

العمل يف شركة الفحص الدوري جائز وال شيء فيه ،وهي يف مجلتها فيها مصلحة للمسلمّي ،وهي
التأكد من سالمة السيارة وصالحيتها للسري يف الطريق العام ،وهذا فيه حفاظ على أرواح املسلمّي.

ولو فرض أن فيها شيئاً من الظلم على بعض الناس فال يلحقك منه شيء ،وإمنا هو على واضعي

نظامها وصاحبها.

واخلالصة :التحق هبا وراتبك حالل إن شاء هللا .زادك هللا تقوى ورعاك .آمّي.

()100/10

هل ميلك املدير منعي من الدروس اخلصوصية؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/02/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل يف مركز لتعليم اللغة العربية ،وقال يل املدير إن العقد بيين وبينه كلمة دون أن يكتب شروطًا
خاصا دون إخباره بشيء ،وعندما علم ذلك غضب غضبًا
درسا ًّ
للعقد ،واتفقت مع طالب أن أعطيه ً

شدي ًدا ورماين ابخليانة ،فما احلكم الشرعي لعملي هذا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب يتمثل فيما يلي:

 -1إذا كان تعليمك للطالب يف الوقت املخصص للتدريس يف املدرسة املذكورة ،فهذا ال جيوز،
وليس لك فعله؛ ألن الوقت ملك للمدرسة.
 -2إذا كان املسؤول عن املدرسة قد اتفق معك على عدم التعليم اخلاص يف أي وقت ووافقته على
ذلك فليس لك أن تدرس خارج هذه املدرسة؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :املُ ْسلِ ُمو َن َعلَى
ُشر ِ
وط ِه ْم" .أخرجه أبو داود ( ، )3594والرتمذي (. )1352
ُ
 -3إذا مل يكن اشرتط منعك أو مل تقتض لوائح املدرسة ذلك فال مانع من تعليمك خارج املدرسة؛
ألن الوقت ملك لك ،وطلب الرزق املباح أمر مشروع.
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اشرتاك أكثر من شخص يف خدمة النت ابسم مشرتك واحد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة
التاريخ 1426/08/15هـ

السؤال

يف اآلونة األخرية توزع اإلنرتنت عن طريق شبكات من قبل مشرتكّي لدى شركات تقدم اخلدمة ،وكل
يعلم أن املواطن البسيط يف بلدان ال يستطيع دفع إجيار النت ( )DSLوهو  40أو  50ديناراً،
فيجتمعون ويتفقون على شخص يشرتك والباقون أيخذون منه عن طريق (الكابيالت) اليت توزع على
أسطح املنازل للوصول للمشرتكّي ،ويشرتكون يف رسوم اخلدمة عند طلب النت من الشركة ،يقول

بعض املوظفّي :إن الشركة تعلم عن اشرتاك أكثر من شخص يف النت املؤجر من شخص واحد ،فهل
قوله يربئ الذمة؟ وماذا عن عقد االشرتاك؟ علماً أن البند الذي ابلعقد يقول( :اخلدمة خمصصة فقط
لالستعمال يف نطاق مقر الزبون املبّي عنوانه يف استمارة تقدمي طلب اخلدمة ،وال جيوز استخدامها

لشبكة خارج عنوان املقر ،وخيضع الزبون ألجور استخدام إنرتنت إذا استخدم حساب ()ADSL
يف االتصال على أي خط هاتفي ،مبا يف ذلك اخلطوط غري املوجودة يف مقر الزبون)  .أرشدوان

مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الشرط الذي أوردته يف سؤالك غري صريح يف املنع من اشرتاك عدة أشخاص يف اشرتاك واحد ،فهو

حيتمل أن الزبون ليس من حقه أن يطالب الشركة بتزويده ابخلدمة حال انتقاله إىل عنوان آخر.
والتزامها إمنا هو بتزويده ابخلدمة على العنوان املثبت يف استمارة الطلب.
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ولو افرتضنا أن الشرط صريح يف منع الزبون من أن يُشرك معه أحداً من جريانه يف اإلفادة من اخلدمة

فإنه شرط غري ملزم ،ألنه ابطل؛ إذ ليس من حق مقدم اخلدمة أن يفرض على املشرتك أال ينتفع معه
أحد؛ ألن اشرتاك غريه معه يف اإلفادة من اخلدمة ال يثقل كاهل الشركة مقدمة اخلدمة ،فهي ملتزمة

إبيصال خدمة اإلنرتنت للزبون على مستوى متفق عليه من السرعة ،وال يؤثر يف ذلك كون املتصفح

واحداً أو أكثر من ذلك ،واملتضرر من ذلك -إن كان يف ذلك أتثري -هو الزبون نفسه (املستفيد من

اخلدمة)  ،فتصفحه ابشرتاك غريه معه أبطأ من تصفحه لو كان وحده.

مث إن اشرتاط الشركة هلذا الشرط خمالف ملقتضى العقد ،إذ مقتضى العقد أن ميلك املشرتك منفعة

تصفح اإلنرتنت ،ومقتضى هذا -شرعاً -أن له أن يهب من يشاء اإلفادة منها معه أو أيخذ عليها

عوضاً فهي ملكه ،وليس ألحد أن مينعه من ذلك فقد ملكها مبا دفعه من أجور للشركة.

وعلى هذا فيجوز للمشرتك يف اخلدمة أن يُشرك معه آخرين وأيخذ عليهم أجوراً معلومة ،ولو

اشرتطت الشركة أال يُفيد منها غريه أو غري بيته .وهللا أعلم.
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وظيفة احمللل املايل يف البورصة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/07/04هـ
السؤال

سؤايل يتعلق ابملهن اليت ميكن احرتافها يف البورصة (األسواق املالية)  .أوالً :هل جيوز العمل يف

البورصة؟ علماً أبن األسهم وصناديق االستثمار ال حيرمها اإلسالم؛ ألن اخلسائر واألرابح تقسم
وليس يف ذلك أي أثر للراب ،لكن النقود املكتسبة هي أرابح الشركة .وإذا كان الشخص يعمل

كمحلل مايل ،والذي هو قبل كل شيء مستشار يدرس داخل شركة بورصة شركات مسعرة يف
البورصة أساساً ،أو يف مكاتب الدراسة ليكون لديه تصور عن قيمتها ،وميكنه التدخل يف األسواق
املالية أو إعطاء املشورة يف إمكانية شراء مؤسسات بنوك جتارية وشركات متخصصة ،وحيلل

املعلومات اليت أتيت من بنوك املعلومات والصحافة من حيث الكمية ومن حيث النوع ،وميكنه كذلك

إعطاء املشورة للبائعّي يف صالة األسواق الذين بدورهم يوصلون نصائحه إىل زابئنهم كي يقوم بتوجيه
حسن إلذهنم ابلشراء والبيع.
سؤايل :هل جيوز احرتاف هذه املهنة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

كل عمل انفع فهو مشروع ،وإمنا حيرم اإلسالم األعمال الضارة أو اليت تعّي عليها ،فالعمل يف جمال
املقامرات واجملازفات احملرمة يف البورصات ،كعقود "املستقبليات" و"اخليارات" أو يف التمويل الربوي

ال جيوز؛ ألنه ضرر على االقتصاد .وما عدا ذلك فهو جائز.

وأما األسهم وصناديق االستثمار ،فما كان منها يتعلق بشركات حمرمة فهو حمرم ،وما عداه فهو جائز.
واحمللل املايل إذا كان يشجع املستثمرين على االستثمار يف الشركات املشروعة ،وحيذرهم من
الشركات احملرمة -كاملؤسسات الربوية وشركات اخلمور والقمار وحنوها -فعمله مشروع بل مطلوب.

أما إذا كان يشجع املستثمرين على االستثمار يف الشركات احملرمة فهذا ال جيوز؛ ألنه إعانة على
احلرام .وهللا أعلم.
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أتجري احملل على العمال

اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اإلجارة واجلعالة

التاريخ 1426/10/14هـ
السؤال

لدي حمل جتاري ،وقد استقدمت بعض العمال للعمل معي فيه ،وقد عرض علي العمال أن أقوم

بتأجري احملل هلم مقابل مبلغ مايل شهرايً ،على أن أحتمل إجيار احملل ،والكهرابء وجتديد إقاماهتم ،وأن

أقوم بكل اإلجراءات اليت ختصهم كعمال حتت كفاليت ،وخشيت أن أكون آمثاً لو وافقت على ذلك.
فأرشدوين -أاثبكم هللا -للصحيح يف هذا الشأن.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فظاهر احلال أنك استقدمت هؤالء العمال للعمل لديك أُجراء براتب شهري وفق عقد بينك وبينهم،
وحتت شروط اجلهة اآلذنة ابالستقدام كوزارة اخلارجية أو التجارة أو غريها ،فيجب الوفاء ابلعقود،

وحىت لو تراضيت أنت والعمال على فسخ االتفاق األول ،وإبرام عقد إجيار جديد ،فإن اجلهة الثالثة
ال بد من موافقتها ،لكوهنا ترعى املصلحة العامة املتعلقة ابقتصاد البلد ،وهلذا فإن من يقوم ابلطريقة

اليت تسأل عنها يف سؤالك يضطر إىل الكذب على اجلهات املسؤولة ،ويتظاهر أنه املالك احلقيقي
للمحل ،واألمر ليس كذلك ،والواقع أن العمال هم الذين يشرتون من املوزعّي ،ويبيعون على

املستهلكّي ،وجينون األرابح  -إن وجدت -ويعطون الكفيل مبلغاً مقطوعاً ،وهذا ما يسمى بـ

"التسرت".

ولو قدران أن أرابحهم ال تفي مبا يبذلونه للكفيل املتسرت وال تقابل جهدهم ،فهنا تزداد احلرمة للضرر
والغرر ،ابإلضافة إىل خمالفة األنظمة ،وهللا أعلم.
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توقيع املوظف عن زميله يف احلضور
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1422/8/8
السؤال

هل من اجلائز أن يطلب شخص من زميله يف العمل أن يوقع عنه توقيع احلضور إىل املؤسسة يف

الوقت احملدد ،علماً أنه يتأخر دون أن يؤثر هذا التأخري على العمل الذي يبدأ يف الساعة السابعة،

وتوقيع احلضور يف الساعة السادسة ،مع مالحظة أن هذا املوظف يسكن بعيداً عن مركز عمله حوايل

 80كلم.
اجلواب

ال جيوز له أن يطلب من زميله أن يوقع عنه قبل حضوره ،وال جيوز للزميل أن يوقع عن شخص غائب

إال إبذن ممن ميلك ذلك يف املؤسسة.
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العمل يف مقاهي اإلنرتنت
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/8/3

السؤال

أان أعمل يف مقهى إنرتنت ،وإن أكثر املستخدمّي يف هذا املقهى أجانب ويستخدمون االتصال
للدردشة مع البنات والنساء ،ويف بعض األحيان يدخلون إىل مواقع العري ،هل يف ذلك شيء عل هي
مع إين أنكر ذلك يف قليب ،وأن صاحب املقهى يعلم ذلك وال يتكلم.
اجلواب

إذا كان احلال كما ذكرت فالعمل يف هذا املكان إعانة على املعصية ،وعليك أن تسعى للبحث عن

عمل آخر ،أعانك هللا.
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العمل يف القنوات الفضائية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/8/3
السؤال

هل العمل يف احملطات التلفزيونية ،أو العمل يف اجملال االعالمي جيوز ،حيث أعمل بوظيفة حماسب يف

إحدى القنوات العربية املشفرة ،فما موقف الشرع من هذا العمل ،خاصة يف هذه األايم ابلرغم من

أن احملطة تبث برامج منوعة منها ما هو ديين ،وما هو تعليمي ورايضي وموسيقي إخل ،أفيدوين أفادكم

هللا؟

اجلواب
أوالً :نشكر السائل الكرمي الذي ينم سؤاله عن حرصه على دينه وعلى تقوى هللا  -عز وجل -

وأكل احلالل.

لب أتثري وسائل اإلعالم املتنوعة ال سيما القنوات الفضائية على األسر
اثنياً :ال خيفى على كل ذي ّ

ال سيما الشباب والفتيات ،وملا يف كثري منها فساد وشرور ،وحتبيب للفاحشة ،ومن عروض للمناظر

احملرمة ،واملوسيقي واألغاين املاجنة ،وملا فيها عموماً من ص ّد عن ذكر هللا وعن الصالة ،وهي هبذه

الصورة عظيمة اخلطر؛ لتعدى شرورها إىل بلدان واسعة ومدن كثرية ،فضالً عن املنازل واألسر.

اثلثاً :فيما يظهر من سؤال السائل أن القناة اليت يعمل فيها هي من هذا القبيل ،أو قناة يغلب عليها
ذلك ،أو على األقل يغلب ما فيها من الفساد على ما هبا الصالح ،وهذا هو واقع أغلب القنوات

التجارية ،فإننا ال نرى جواز العمل فيها حىت لو مل يكن مباشراً للفساد؛ ألنه معّي عليه ،وخادم له،
وضابط حلساابته اليت هي قوام عمله ،وقد قال  -سبحانه  ":-وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ".

وننصحه برتك العمل فيها ،والبحث عن عمل آخر يكون خرياً له وأتقى هلل ،وليعلم أن األرزاق بيد

هللا ،وهي مقدرة سلفاً ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

رابعاً :ننصح مجيع املسلمّي العاملّي يف تلك القنوات أن يدركوا خطورة ما هم فيه واشرتاكهم يف كل
إمث تبثه القناة ،وكل فساد حصل بسبب ذلك ،وليذكروا سؤال هللا هلم يوم ال ينفع مال وال بنون،

ويستثىن من ذلك من كان عمله يف القناة يف اإلصالح ،ويف برامج مفيدة دون غريها ،أو من كان
ساعياً لزايدة الصالح ،وتقليل الفساد فال أبس ببقائه ما دام األمر كذلك ،وهللا أعلم.
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تقاسم وقت العمل بّي املوظفّي

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/8/10
السؤال

أان يف العمل أقسم الوقت بيين وبّي صديقي يف العمل ،املفروض أن الدوام  8ساعات ولكن حنن

قسمنا  4ساعات يل و 4ساعات لصديقي بدل  8ساعات.
مع علم رئيس القسم ،ومن غري أي تقصري وجزاكم هللا خريا..

اجلواب

هذا التقسيم الذي ذكرت ال جيوز ألن املوظف يف حقيقته ال يعدو أن يكون مستاجراً يف هذا الزمان

فمنافعه الوظيفية كلها حمبوسة على هذا العمل يف هذا الزمان وسواء وجد عمل أو مل يوجد.

وإذن الرئيس ليس مسوغاً للجواز ألنك ال تعمل عنده وال أتخذ راتبك منه وإمنا أنت مرتبط بعقد

ينص على أن العمل يف هذه الساعات شرط ال زم ومن مث فال بد من الوفاء هبذا الشرط وهذا العقد.
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العمل لدى احلكومة الكافرة
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/7/22
السؤال

ما حكم العمل لدى احلكومات الكافرة؟

اجلواب
جائز مامل يكن فيه إساءة للمسلمّي ،أو
العمل لدى احلكومة الكافرة  -إن مل يكن عمالً ابلقانون ٌ -
إعانة على ظلم مسلم أو كافر؛ ألنه عمل ألجل املال ال ألجل خدمتهم.

وأما إن كان عمالً ابلقانون؛ فما كان فيه متعلقاً ابملصاحل املرسلة  -وهي اليت مل يذكرها شرعنا مبدح

وال ذم  -كاملتعلق بتخطيط املدن ،وأنظمتها املادية من دوائر مرورية وحنوها فالعمل فيه جائز؛ ألنه

ال يتعلق بشرع ،ما مل يرتتب عليه ظلم ألحد فإنه حينئذ حمرم ،ومثل ذلك يف اجلواز ،العمل فيما يقدر
املسلم من خالله التخفيف على املسلمّي وإعطائهم بعض حقوقهم اليت ال أيخذوهنا لوال وجوده على
هذا العمل ،ومثل ذلك أيضاً العمل فيما جيد فيه مساغاً إلعمال شريعة اإلسالم ،كما لو كان يف هيئة
احمللهفّي ،اليت تقضي بتجرمي املتهم أو برباءته ،ولك أن تقيس على ذلك جماالت العمل األخرى ،وهللا
اهلادي إىل سواء السبيل
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استغالل املدير بعض موظفيه يف أموره اخلاصة
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز ملدير إدارة ما أن يستخدم موظفاً رمسياً لقضاء مهمات خاصة به وقت العمل وبسيارة

العمل ،وتكون خدمات هذا املوظف يف الغالب من وقت العمل وأحياانً من خارج وقت العمل،

ويُـ َقيه ُم املوظف ويعطى ترقيات بسببها بشكل رئيس كما يعطى خارج دوام ،ويغيب هذا املوظف
معظم ساعات العمل من أجل تقدمي هذه اخلدمات لرؤسائه؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن العمل ابلصورة اليت ذكر السائل ال جيوز ،وذلك:

( )1ألن مدير اإلدارة يستخدم املوظف يف أعماله اخلاصة مع أنه يتقاضى راتباً من الدولة.

( )2ألن مدير اإلدارة يعطل ذلك املوظف عن عمله األصلي ،وهذا فيه إضرار مبصاحل الناس -وهو
حمرم -ونصيحيت هلؤالء املدراء أن يتقوا هللا -جل وعال -ويتذكروا الوقوف بّي يديه ،وكذلك ابلنسبة
للموظف فينبغي أن ال يوافق على هذا العمل وما يتبعه من ترقيات وخارج دوام وغريها فَـيُ ْد ِخ ُل يف
جوفه ماالً حراماً .وهللا -تعاىل -أعلم.
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أعمل يف مؤسسة هبا جتاوزات
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1424/6/28هـ

السؤال

سألين أحد أصدقائي ومل أجرؤ على إجابته ،حيث إنه يعمل يف مؤسسة تضم عدداً كبرياً من العاملّي،

ويوجد هبذه املؤسسة بعض التجاوزات اليت ال يرضى عنها ،وال يستطيع إصالح هذه التجاوزات إال
إبخطار اجلهات املسؤولة ،فهل هذا يعترب خيانة لعمله ،أو عدم حمافظة على أسرار العمل؟ خاصة

وأن الضرر الذي سيعود على املؤسسة سيؤثر على العاملّي هبا ،وهي مصدر عيشهم الوحيد فأرجو
اإلفادة.

اجلواب

هذه التجاوزات إذا كانت منكرات فال ميكنك السكوت عنها ،بل جيب عليك إنكارها ،لكن ابلرفق

والتدرج ،فتبدأ ابلنصح واإلرشاد ،وإذا مل ينفع فيمكن أن تطلب من غريك من خارج أو داخل

املؤسسة تطلب منه التدخل ابلرفق إلزالة هذا املنكر ،وهكذا حتاول بكل طريقة ميكنك سلوكها إلزالة

هذا املنكر ،وإذا مل تستطع إزالته هبذه الطرق فال حرج عليك إبخطار اجلهات املسؤولة لرفع هذا
املنكر ،وال يعترب هذا من اخليانة ،بل هو من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
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العمل يف برجمة مواقع رسائل اجلوال
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1423/12/28هـ

السؤال

أان أعمل كمربمج مواقع اإلنرتنت وقد قمت بربجمة موقع لرسائل وشعارات اجلوال وصاحب املوقع

طلب مين تطوير املوقع لتقدمي خدمة إرسال النغمات فاتفقت معه أن أطور املوقع بشرط عدم وضع

نغمات موسيقية واالكتفاء بنغمات رنّي كاجلرس وصوت العصفور وغريها من النغمات اليت ال يطرب
هلا (غري موسيقية يعين :بدون أحلان)  ،هل هذا يكفي إلبراء ذميت أم أمتنع عن هذا التطوير؟ أقصد

إذا قبل االتفاق وبعد فرتة أضاف نغمات موسيقية هل سيلحقين إمث أم ال؟
املستخدم هو من يضع النغمات والصور ،أما أان فال أضع شيئاً من ذلك.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما فعلته كاف لرباءة ذمتك -إن شاء هللا ،-وإمنا اإلمث عليه؛ ألنه قد نقض امليثاق ،وأعان على
املنكر.
ولكن كونه قد خالف الشرط فذلك ال يؤثر يف براءة ذمتك ابشرتاطك مستقبالً على من تنشئ يف

موقعه خدمة إرسال النغمات والرسائل للهاتف اجلوال.

فالسالمة من تبعة اإلمث أن تشرتط كل مرة هذا الشرط عند عمل هذه اخلدمة ،وهللا املستعان.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أخذ الراتب من غري عمل
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
كنت على وظيفة يف إحدى اإلدارات احلكومية ،وقال يل مديري :ال أتيت للعمل ،وظللت على هذه

احلالة ملدة سنتّي ،ويصرف يل الراتب كامالً ،مث قدمت استقاليت لعدم ارتياحي هلذه الطريقة ،ما حكم

املبالغ اليت تقاضيتها؟ علماً أين تصرفت جبزء من الرواتب.
وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا،

ابلنسبة إىل هذا العمل من قبل املدير ال خيلو من أمرين:

األمر األول :أن يكون املدير قد فوض له ذلك مبعىن أنه فوض له إذا كثر العمال وقل العمل حبيث

أنه ال حيتاج إليهم وحنو ذلك ،أن يصرف بعض املوظفّي ،فإذا كان فوض له من قبل النظام فإن هذا
جائز وال أبس فيه ،وتكون هذه الرواتب ال شيء فيها.

وأما القسم الثاين :أال يكون قد فوض له وإمنا هذا اجتهاد من عنده ،فهذا العمل ال يصح منه وهو

آمث وما أخذته من راتب أو مكافأة فإنك ترده لنفس الدائرة ،وإذا مل تتمكن فإنك تصرفه يف طرق
اخلريات ختلصاً منه.
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العمل يف مصنع للمالبس النسائية
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل مديراً ملصنع مالبس ،يصنع مالبس نسائية وبناتية إذا خرجت هبا من ترتديها صارت متربجة
علي إمث؟ علماً أين لست صاحب قرار يف نوع املنتج ،ولكم الشكر.
فهل ه

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

عليك البقاء يف عملك ،واملالبس اليت ينتجها املصنع قد تستعمل يف احلالل وقد تستعمل يف احلرام،
واإلمث يف استعماهلا احملرم على املستعمل ليس على املنتج.

أما إذا أردت أن ترتك العمل يف هذا املصنع ورعاً منك فلتعلم أنه ال جيوز ذلك إذا كان يلحقك منه

ضرر يف نفسك أو أهلك ومن تعول ،فألن تبقى يف هذا العمل وأنت كاره له خري من أن تصبح أنت

وأهلك عالة تتكففون الناس.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وظيفته يف املوسيقى العسكرية
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1423/12/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هذا سائل يسأل وقد وكلين ابلسؤال عنه ،يقول يف سؤاله :أان أعمل عسكرايً والوظيفة اليت أعمل
عليها يف املوسيقى العسكرية على إحدى آالت املوسيقى وقد م هن هللا علي ابهلداية وأان اآلن أريد
التخلص من هذه الوظيفة أبي وسيلة وقد وقفت يف وجهي عقبات ،أوالً :طالبت بتغيري وظيفيت
ولكن املسؤول املباشر رفض ذلك.

اثنياً :فكرت يف ترك العمل ،ولكن خفت أال أجد وظيفة أخرى وخاصة أن عندي ديون كثرية وأعول

أسرة.

فأرجو التوضيح خاصة أنين يف حرية من أمري وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أخي يف هللا ،املوسيقى العسكرية وغريها حمرمة ال جيوز العزف عليها أو تعمد االستماع إليها،
والكسب املرتتب عنها سحت حمرم ملا أخرجه البخاري يف ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه
بغري امسه من حديث أيب مالك األشعري  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

قال":ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" واحلديث وإن جاء معلقاً إال أنه
اثبت عن نبينا -عليه السالم-موصوالً وعليه العمل.

وأنت أخي يف هللا ال تظنن أبواب الرزق وقفاً على هذا العمل الذي تعمله وأشباهه بل ثق أبن مفاتيح
األرزاق بيده سبحانه ،وتذكر قوله تعاىل":ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب"

[الطالق ]3-2 :واعلم -وفقك هللا -أن كونك مديناً للناس وتعول أسرة ال يُرخص لك استمرارية
العمل يف الفرق املوسيقية ،فاسع -ابرك هللا يف عمرك -إىل طلب املعاش يف أرض هللا الواسعة

وستنال إبذن هللا توفيق هللا وإعانته ولو بعد حّي ،وفقك هللا وأعانك وثبتك على طريق االستقامة
والفالح ،والسالم عليكم.
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حكم فتح املشغل النسائي
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1422/11/5

السؤال

سؤايل اي فضيلة الشيخ أنين أود أن أفتح مشغالً للنساء حيث حيتوي على مسرحة للشعر مزينة

(كوافري) وخياطة نسائية وسوف أحضر مسلمات .سؤايل :هل جيوز أن أخوض يف هذا اجملال من

العمل؟ وإذا مل أجد عامالت مسلمات .هل جيوز أن أحضر غري مسلمات؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أما خوض هذا اجملال من العمل فاألظهر جوازه بشروطه ،ال سيما من أهل الصالح والغرية على
األعراض وتعظيم احلرمات.
ولعل هذه املشاغل النسائية أن تكون بديالً يغين الغافالت العفيفات ،ويصرفهن عن ارتياد املشاغل

األخرى اليت تطاوع على انتهاك احلرمات وتعدي حدود هللا ،وتعّي على ذلك ،بل وحتض عليه وتغري
به ،حىت أصبح بعضها منبت سوء ينفذ من خالله الفساد إىل نساء املؤمنّي.

على أن القول جبواز االجتار يف هذا اجملال مشروط بشروط جيب أن تتوافر فيه  -كما يفيده ما تقدم-
.
الشرط األول :أن يُراعى يف تلك املشاغل حفظ العورات واملنع من كشفها ،فضالً عن مطاوعة
النساء على ذلك.

الشرط الثاين :أال يكون من أعماهلا ما يفضي إىل تغيري خلق هللا تعاىل ،كالوشم ،والنمص ،وتفليج

األسنان؛ حلديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال ":لعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

للحسن ،املغريات خللق هللا " .رواه
الوامشات واملستومشات والنامصات
واملتنمصات واملتفلجات ُ
ّ

البخاري ( )4886ومسلم (. )2152

الشرط الثالث :أال يكون يف أعماهلا كذلك ما يفضي إىل تشبه نسائنا ابلكافرات فيما هو من

شعارهن وسيماهن أو التشبه ابلرجال كاملبالغة يف قص الشعر ،وحنو ذلك.
الشرط الرابع :أال تطاوع النساء على تفصيل ثياب ال تسرت العورة ،أو تكشف ما تقتضي املروءة
واحلياء سرته ،ال سيما وأن ذلك ال خيلو غالباً من التشبه ابلكافرات.
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ومع توفر هذه الشروط فينبغي كذلك إظهار شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف هذه
املشاغل ابللّي وقصد النصح.

وأما استقدام العامالت فال جيوز أن يُستخدم إال املسلمة ،لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-ألخرجن
ّ

اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إالّ مسلماً" أخرجه مسلم ( )1767من حديث عمر
-رضي هللا عنه.-

ويف البخاري ( )3053ومسلم ( )1637من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أنه -صلى هللا
عليه وسلم -أوصى بثالثة أشياء منها ":أخرجوا املشركّي من جزيرة العرب "..احلديث.

وقد يبدو للمرء أنه ال جيد من املسلمات من تعمل يف ذلك اجملال ،ولو اجتهد لوجد ،ولذا فال ينبغي

أن يستقدم الكافرة إالّ إذا حتقق -مبا بذل من وسعه -أنه ال جيد املسلمة.

مث إنه جيب أن يكون بقاء الكافرة مؤقتاً َُ حىت جيد املسلمة ،كما جيب أن يسكنهن حيث ُحتفظ
أعراضهن عن الفتنة والفاحشة ،وأن يلزمهن احلجاب ،وعدم خمالطة الرجال .وهللا أعلم.
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األعمال اخلاصة للموظفّي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/8/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل موظفاً حكومياً يف التعليم ،والنظام مينع ممارسة أعمال جتارية على املوظف احلكومي ،وأان لدي

أعمال جتارية خاصة ،ولدي مكتب ألخي أمارس فيه بعضاً من هذه األعمال ،وبعضها عن طريق

اهلاتف ،ويرتكز عملي بشكل أساسي يف السمسرة ،وأان حريص على عدم اإلخالل ابلعمل احلكومي،
ولذلك فأان أمتنع متاماً عن التحدث أثناء العمل يف أي شيء خيص أعمايل اخلاصة ،ومن أراد

التحدث معي فإين أطلب منه مناقشة األمر بعد الدوام ،وأرفض استغالل وقت العمل؛ اللهم إال ما
حيصل أحياانً قليلة كأن مير علي شخص ليسلم يل ورقة أو عقدا أو شيكاً وهذا ال يستغرق وقتاً
يذكر ،وأحرص على عدم إطالة الشخص عندي يف العمل ،آمل اإلفادة ،وجزاكم املوىل خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاجلواب أن على املسلم إذا التزم بشرط أن يفي به ،إذا كان هذا الشرط ال خيالف مقتضى
الشرع ،وهذا الشرط شرط صحيح ،إذ ليس املقصود منه حترمي التجارة ،وإمنا املقصود منه يف الغالب

منعك من عمل آخر قد يضر بعملك ،وقد يكون مقصود الدولة منه منعك من اجلمع بّي عملّي،

وهناك من أفراد الشعب من مل جيد عمالً لسد حاجته ومن ميونه ،فكان من املصلحة العامة اشرتاط

مثل هذا الشرط لفسح اجملال ملن مل جيد عمالً ،وعلى كل فالغالب هو املقصود األول ،وهو أن العمل

خارج الدوام قد يضر ابلعمل بل كثرياً ما حيصل ذلك ،فنجد من لديه عمل آخر أييت إىل عمله مرهقاً
متعباً ،وهلذا جند بعض الشركات تشرتط على عماهلا عدم العمل خارج الدوام ،قالوا ألن ذلك يقلل
من إنتاجه.
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فإذا علم هذا فالوفاء ابلشرط واجب ملا رواه الرتمذي والدارقطين والبيهقي وغريهم أن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -قال :املسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً .قال الرتمذي
حديث حسن صحيح.

لكن لو علم أن اجلهة املختصة تطلع أو تعلم أن بعض املوظفّي يزاولون التجارة وتتسامح معهم أوال

تعاقبهم عليه أو أن العرف يدل على ذلك فهذا قد يدل على أن العمل هبذا الشرط موسع فيكون

األمر يف ذلك واسعاً ،هذا ولعل السائل يسأل اجلهة املختصة عن مدى االلتزام هبذا الشرط وما نوع
التجارة اليت مينع منها املوظف؟ ليكون على بصرية من أمره ،هذا ما أراه حول هذه املسألة اهلامة

واليت بسطت فيها سعيا للفائدة العامة ،والعلم عند هللا تعاىل.
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العمل يف شركات التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1424/1/12هـ
السؤال

ما حكم العمل يف التعاونية للتأمّي علما أبن طبيعة الوظيفة ترويج التأمّي على األرواح؟ هذا وإن
الدولة كما تعلمون تتعامل مع هذه املؤسسة يف أمور كثرية كما تعلمون.

اجلواب

الشركة الوطنية للتأمّي التعاوين "التعاونية" مثل بقية شركات التأمّي ال جيوز التعامل معها بعقد التأمّي

إال لضرورة ملجئة ،كحصول اإللزام ابلتأمّي عندها أو عند غريها من شركات التأمّي التجاري احملرم
شرعاً ،وذلك لوجود الراب والغرر واجلهالة يف عقد التأمّي هذا.

أما التوظف يف شركة التأمّي من هذا النوع ففيه تفصيل :فإن كان عمل املوظف يف حتديد األقساط

أخذاً أو عطاء أو يقوم ابجلباية أو الدعاية هلا ،أو يعمل حمامياً للشركة أمام جهات االختصاص فال
جيوز فعله؛ ألنه مباشرة لإلمث وإعانة على الباطل وهللا يقول "وتعانوا على الرب والتقوى وال تعاونوا

على اإلمث والعدوان" [املائدة ]2 :وأشد هؤالء إمثاً احملامي فإنه كاملشرع للباطل أو أشد مث يليه املروج
أو السمسار للشركة ألنه يشابه من يدعو إىل الباطل.

أما إن كان الوظيفة ليس هلا عالقة مباشرة ابلتأمّي احملرم كأن يكون مسؤوالً عن املوظفّي حضوراً
وانصرافا ،أو عن صرف أجورهم  -مرتباهتم  ،-أو يدير أو يباشر أمالكاً أخرى للشركة فالتوظف يف

مثل هذا جائز ،واألفضل من هذا كله هلؤالء وأولئك أن يبحثوا عن عمل ال شبهة فيه ،فإن ذلك
أتقى ألنفسهم وأصلح هلم وأهلهم وذويهم .وهللا أعلم.
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استخدام آالت العمل
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1424/1/14هـ

السؤال

أان موظف حكومي وأستعمل أدوات هذه الوظيفة مثل جهاز احلاسوب والطابعات وأوراق الطباعة

وذلك إلجناز أعمال متعددة يف معظمها ال ختص العمل بشكل مباشر وذلك مثل :البحث وطباعة

مواضيع تتعلق بتنمية مهارايت الشخصية واليت تنعكس حبال من األحوال يف كثري منها على العمل
ولكن بشكل غري مباشر وعلى املدى البعيد* .طباعة مواضيع مثل األخبار أو أشعار أو أشياء

أعجبتين وغري ذلك *طباعة مواضيع متعددة على دسك وأخذها على دسك كنت أقوم هبذه

األعمال منذ سنتّي فإن كان هناك إمث فما هي الكفارة؟ كان رؤسائي يف العمل قد ظلموين خبصم

20دوالراً ظلما من راتيب هل جتزئ عن هذه األعمال؟ يف أوقات الفراغ وعدم وجود عمل هل من
مشكلة يف العمل على اإلنرتنت وشغل الوقت بذلك؟

اجلواب

عليك أن تكف عن استخدام األدوات املذكورة يف األعمال اليت ال ختص العمل يف وقت العمل ،ألن

هذا االستخدام مل يؤذن لك فيه ،وهو يؤدي إىل انشغالك عن عملك وتقصريك فيه ،وعليك أن

تتوب إىل هللا تعاىل عما سبق وليس هناك كفارة ،وإذا كان قد وقع منك تقصري يف إجناز العمل فعليك

أن تتالىف ذلك بتعويضه ،وأما العمل يف هذه األشياء يف وقت الفراغ فإذا كان العمل جلهة خاصة فإنه
يرجع إىل إذن صاحب العمل ،وإن كان العمل يف جهة حكومية فريجع إىل ما ينص عليه نظام العمل،
وما تذكره من ظلم مسئويل العمل لك خبصم  20دوالراً فهذا أمر آخر حيق لك أن تطالبهم مبا تراه

حقاً لك ،وتتبع يف هذا اإلجراءات املعروفة ،لكن ال حيق لك أن تقضي لنفسك جبعل األعمال

الشخصية أثناء العمل عوضاً عن هذا اخلصم من راتبك ،فإن هذه قضية أخرى.
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حكم العمل يف البنوك الربوية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/9/5

السؤال

علي العمل يف أحد البنوك اليت يغلب على تعاملها
إنين مهندس اتصاالت وشبكات ،عرض ّ

املعامالت الربوية كمهندس يف قسم الشبكات واحلاسب ،مسعت عن فتوى جتيز العمل يف هذه البنوك
حىت ال يسيطر غري املسلمّي عليها داخل البلد اإلسالمي ،وأن العامل فيها أيخذ أجر االحتباس يف

أوقات العمل.
اجلواب

إن الذي يعمل يف البنوك الربوية ال خيلو عمله من أحوال:
احلال األوىل :أن يكون رابً ِ
صرفاً سواء كان للعامل (املوظف)  ،أو لغريه (البنك) كالقرض بفائدة

مشروطة ،سواء كان ابلقرض املباشر من إدارة القروض ،أو كان طريقه أدوات االئتمان كالكمبيالة من

جهة حسمها ،وبطاقة االئتمان ،وحنو ذلك ،فهذا الصنف العمل فيه عمل ابلراب ،وهو ممنوع ملا سيأيت
من أدلة.

احلال الثاين :أن يكون عمله مما يدعو ،ويؤدي إىل الراب ،مثل ما تسميه البنوك بـ " أدوات االئتمان "

وهي أعمال خدمية غاية البنوك منها أن تكون وسيلة لتسويق وترويج سلعتها األساسية " الراب "،
ومن أمثلتها :االعتماد املستندي ،فتح االعتماد البسيط ،خطاب الضمان ،بطاقة االئتمان ،وحنو

ذلك ،فهذا الصنف العمل فيه إعانة على الراب ،فهو ممنوع هلذا االعتبار ،وأدلته ستأيت عالوة على أن

جنس هذه األعمال ال ختلو من خمالفات شرعية على الراجح ،كالتكسب ابلكفالة وأخذ أجر عليها،

وكاصطناع خدمات عدة يلزم العميل بدفع مقابلها على هيئة رسوم ،أو عمولة ،أو خدمات ،وحنوها،

ودعوى ما يستحق األجر مبقابله يضيق عند التحقيق ،حبيث يظهر أن مقصودها أكل أموال الناس
ابلباطل مبجرد ما يدعيه من هذا القبيل ،وهو مما حيتج به على منع العمل فيها.
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احلال الثالث :أن يكون عمله مشروعاً  -من حيث الظاهر  ،-ومثاله :ما تعلن البنوك الربوية القيام
به من أعمال مشروعة  -على الراجح  -كاملراحبة لآلمر ابلشراء ،وصناديق االستثمار االسالمية،

وحنوها.

وجنس هذه األعمال علىفرض سالمتها من خمالفة شرعية  -والغالب عدمه  -فإن غاية البنوك منها

أن تتقوى هبا على دعم رسالتها األساسية " الراب " من خالل:
 01منافسة البنوك اإلسالمية كيال تسحب العمالء عنها.
 02تقوية مركزها املايل.

ويرتتب على مزاولة البنوك الربوية هلذا اجلنس من األعمال مفاسد منها:
 01منافسة البنوك اإلسالمية.
 02إذابة الفروق بّي البنوك الربوية والبنوك اإلسالمية ،ومن مقاصد الشريعة " :متييز اخلبيث من

الطيب ".

 03التلبيس على العامة ،وهو فرع عن سابقه.

 04التلبيس على بعض املفتّي ،وطالب العلم ،وهو فرع عن سابقه رقم "."2
 05ويرتتب على التلبيس على العامة أن أيلفها الناس ،فال أينفوهنا وال يتورعون عن التعامل معها،
وهذا فيه ما فيه.

تغري نظرهتم جتاهها ،مما يؤثر على فتاويهم ومواقفهم بشأهنا
 06ويرتتب على التلبيس على اخلاصة ه
على حن ٍو يكون فيه ما فيه من التسامح.
 07ويرتتب على كل ما سبق دعم البنوك الربوية.

وإذا كان الراب هو أساس عمل هذه البنوك ،وال تزال متارسه وتدعو إليه جبانب ما تقوم به من أعمال
تدعي أهنا إسالمية.

وإذا كان من شأن هذه األعمال دعم رسالة البنوك الربوية ،وتثبيت قدمها ،وإحداث القبول هلا من

العامة ،وبعض اخلاصة ،وإذا كانت الشريعة املطهرة تعترب ابملآالت ،وتنيط هبا أحكامها ،وإذا كان من

املقرر عند الفقهاء يف قواعدهم " املعاملة بنقيض القصد " فالظاهر عندي منع العمل فيما هذا

جنسه لدى البنوك الربوية تفويتاً للفرصة عليها ،ومعاملة هلا بنقيض قصدها ،ودفعاً للضرر عن البنوك

اإلسالمية.
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احلال الرابع :أن ال يكون عمله من قبيل املعامالت املالية املصرفية املذكورة يف األحوال الثالثة
السابقة ،وذلك له أحوال خمتلفة ،ومن أظهرها موضوع السؤال ،وهو العمل يف احلاسب اآليل كأن

يكون مربجماً ،ومهندساً لنظم البنك اليت تقوم عليها معامالته ،وتنضبط هبا شؤونه ،فهذه معونة على
الراب أظهر من جمرد كتابة عقده املتوعد عليها.

وبكل حال :فإن القيام بعمل الراب ،أو املعونة عليه ممنوع شرعاً ملا يلي:

 01لتحرمي الراب :فإن احملرم ال جيوز لإلنسان أن يفعله لنفسه أو لغريه ،وإن كان حيرم عليهما معاً،
والراب من ذلك.
 02لنهي هللا  -تعاىل  -عن التعاون على اإلمث والعدوان كما يف قوله  -تعاىل  .." :-وال تعاونوا
على اإلمث والعدوان"..

 03للعن آكل الراب ،واملعّي عليه ،كما يف احلديث الذي رواه مسلم ( " )1597لعن هللا آكل الراب،
َوُمؤْكِلِهُ ،وكاتبه ،وشاهديه  ." ...وامللعون  -عياذاً ابهلل  -يف هذا احلديث أربعة أطراف إثنان ركنان
يف ماهية الراب ،ال يتصور وجود الراب دوهنما ،ومها :اآلكل (املقرض) واملوكل (املقرتض)  .واثنان
خارجان عن ماهية العقد مبعىن :أن الراب ميكن أن يوجد دون توقف عليهما ،ومها :الكاتب،
والشهود ،ومع ذلك طاهلم اللعن إلسهامهما فيه وإعانتهما عليه ،والذي يعمل يف احلاسب اآليل ليس

أقل شأانً من هذا ،فإن يف احلاسب اآليل ضبط أعمال البنك وتيسري شؤونه.

واملقام اي أخي الكرمي مقام فتيا ال يتسع لكثري بسط  -رمبا  -وملزيد من التفصيل ميكنك الرجوع إىل
علي
كتاب( :الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة) فثم بغيتك يف اجلزء الثاين ص  .875لكنّ " :
علي وقفة ملناقشة احتجاج من يفتون جبواز العمل يف البنوك الربوية  -كما
لربع العامرية وقفة "ّ .

ذكرت  -بقوهلم " :حىت ال يسيطر عليها غري املسلمّي داخل البلد اإلسالمي " أقول :هذا يناقش

من وجوه:

األول :هل حنن نقر هذه األعمال  -أعين املسلمّي  -حىت ننافس فيها ،فإن املنافسة ال تكون إال

يف املشروع ،أما املمنوع فال.

الثاين :إن هذا القول أشبه بقول القائل ":جبواز البغاء للمسلمات " كيال يسيطر غريهن على هذا

العمل يف البلد اإلسالمي ،وهو ظاهر السقوط.
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رحالت املؤسسات السنوية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/6/17هـ
السؤال

حنن شركة قطاع خاص ،وتطبق الئحة اجلزاءات ،وحصيلة اجلزاءات هذه تستفيد منها الدولة بنسبة

( ، )%33والباقي للعاملّي ابلشركة يف صورة رحلة إىل أحد الفنادق ابلبحر األمحر به محام سباحة
وشاطئ خاص ابلفندق ،ما الضوابط الشرعية هلذا؟ وهل جيوز القيام هبذه الرحلة أم ال؟ مع العلم أن

كل أسرة هلا السكن اخلاص هبا ،الرجاء اإلفادة ابلرد ،وشكراً.
اجلواب

ال أعلم عن مواد هذه الالئحة شيئاً ،ولكن إذا كانت مجيع موادها موافقة للشريعة ،فما اقتطع من

راتب بعض املوظفّي يف الشركة جاز للبعض اآلخر االستفادة منه أبي وجه مشروع؛ لوجود الرتاضي

بّي الشركة وموظفيها على هذا عند إبرام العقد ،ويدخل هذا يف حديث النيب -صلى هللا عليه

وسلم":-املؤمنون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً" الرتمذي ( )1352واللفظ له،
وأبو داود (. )3594

أما املشاركة يف هذه الرحلة املذكورة يف السؤال ،فإن كانت غري ملزمة بفندق معّي من الفنادق
املشهورة ابلفساد ،وكان شاطئ هذا الفندق ال يقع فيه اختالط بّي الرجال والنساء أثناء السباحة أو
تكشف فيه العورات احملرمة ،وال يرتكب أثناء الرحلة منكرات شرعية داخل السكن اخلاص أو

خارجه ،فاملشاركة يف هذه الرحلة جائز وال إمث فيه -إن شاء هللا ،-وإن كانت احلال على خالف هذا
ٍ
حينئذ ،وأذكرك مبثل هذه املناسبة بقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم... ":-
فاملشاركة حمرمة

واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" مسلم ( ، )2553وفقنا هللا وإايك إىل كل
خري.
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ختصص الرجال (يف طب النساء)
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/3/24

السؤال

أان طالب أدرس يف السنة األخرية يف كلية الطب ،أرغب يف التخصص يف قسم النساء والوالدة ،فهل

يف ذلك حرج؟
اجلواب

إن هللا -عز وجل -أمر املؤمنّي واملؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم ،فقال -عز وجل" :-قل

للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها [ " ...النور. ]31-30:

وأجاز النيب -صلى هللا عليه وسلم -التداوي بقوله" :تداووا عباد هللا فإن هللا مل ينزل داء إال أنزل له

دواء علمه من علمه وجهله من جهله" الرتمذي ( )2038ابن ماجة ( )3436أبو داود (. )3855
وقد قال أهل العلم :إن تعلم الطب بشكل عام يعد من فروض الكفاايت ،ويتعّي يف حق من ال تقوم

الكفاية إال به ،وال شك أن التخصص يف طب النساء والوالدة مما حيتاج إليه املسلمون وملا كان من

مستلزمات هذا النوع من التخصص غالباً االطالع على عورات النساء كان األوىل أن يتعلمه النساء
املسلمات ،إذ إن نظر املرأة إىل املرأة أهون من نظر الرجل إىل املرأة.

ومع ذلك فيجوز للرجل تعلم هذا النوع من الطب ،إذ إنه مما حيتاج إليه ،وليس يف النساء من تندفع
هبا احلاجة ،لكن جيب على من ختصص يف هذا النوع خاصة أن يتقي هللا -عز وجل ،-وأن خيلص

النية هلل ،ويشرتط ملمارسته هذا العمل أن يكون ثقة مأموانً ،وجيب عليه وجوابً عينياً أن يتعلم

األحكام الشرعية اليت تتعلق مبداواة الرجل للمرأة ،إذ إن هذا النوع من العلوم يعد من أخطر

أنواعها ،فهو مؤمتن على أعراض الناس ،ولذا يشرتط فيه من الشروط اليت يتم هبا غرضه أكثر مما
يشرتط يف غريه ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احلوافز التشجيعية مع الراتب
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/3/27

السؤال

أان أعمل طبيباً يف مستوصف خاص ،وأتقاضى مرتباً ( ، )5000وصاحب العمل حيب النشاط يف
العمل ويكافئ عليه ،فهو يعطي األطباء نسبة من الدخل إذا بلغ الدخل الصايف للعيادة أكثر من

( )10000يعطيهم ( ، )%10وفوق ( )20000يعطي ( ، )%15وهكذا بنسبة تصاعدية حىت
يتم تشجيع األطباء على العمل.

هل هناك أي خلل يف هذا العقد؟ حيث قال يل أحد األصدقاء :إن هذا العقد حمرم.

نرجو إن كان حمرماً بيان سبب احلرمة ،وهل هناك تفصيل يف املذاهب األربعة؟

اجلواب

احلمد هلل ،ال يظهر يل مانع من ذلك؛ ألن الراتب األصلي (األساسي) حمدد معلوم ،وما زاد عنه حمدد
معلوم أيضاً ،وما ميكن أن يقال مبنعه ألجله ،فهو احتمال الغرر ،إذ إن النسبة الزائدة على الراتب
األصلي حتتمل احلدوث ،والعدم ،لكن ذلك فيما يظهر يل غري مانع ،فإن رضى العامل ابألجر

األصلي احملدد بصرف النظر عن حصول الزايدة من عدمها ينتفي به أثر اجلهالة يف القدر الزائد ،وما
دام هذا احلافز فيه مصلحة للطرفّي ،وليس فيه مضرة عليهما وال خبس حلق أحد منهما ،فال مانع

فيه -إن شاء هللا تعاىل ،-وهللا أعلم.
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ضوابط العمل مع الكفار
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/4/13
السؤال

ما هي الضوابط الشرعية اليت جيب على املسلم االلتزام هبا عند العمل يف شركة مع الكفار ويف بلد

كافر؟

اجلواب
أوالً :ال جيوز اإلقامة يف بلد الكفار إال لضرورة؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أان بريء من

كل مسلم يقيم بّي املشركّي" رواه أبو داود ( ، )2645والرتمذي ( ، )1604والنسائي ()4780
من حديث جرير بن عبد هللا إبسناد صحيح ،ولقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-ال يقبل هللا من
مشرك عمالً بعدما أسلم أو يزايل املشركّي" رواه النسائي ( ، )2568قال الشيخ ابن ابز -رمحه

هللا" :-إسناده جيد" .ومعىن يزايل :أي :يزول عنهم ويفارقهم ،ويُستثىن من ذلك أن يكون ذا علم
وبصرية فيدعو إىل هللا -تعاىل ،-وأما إذا اضطر إىل اإلقامة بينهم والعمل معهم ،فإنه:
ُ -1حيسن معاملتهم من غري مودهة ،ويكون داعياً إىل هللا -تعاىل -بسلوكه.

 -2يعطيهم حقوقهم اليت هلم من أداء عمل وحنو ذلك من غري نقص ويكف أذاه عنهم.
 -3وإن أتلفهم هبدية وحنوها لغرض الدعوة فال حرج.

 -4وال يدخل معهم يف جدال ونقاش إذا كان من غري أهل البصرية والعلم ،بل إن رأى أن يدعوهم
عن طريق الكتاب والشريط وحنومها فهو على خري عظيم.

-5حيذر كل احلذر من ارتياد دور اللهو وأماكن الفنت كاألماكن اليت تكتظ ابلنساء الكاشفات ،وما
فيه فتنة وخطر على دينه.
 -6حيافظ على عزة املسلم وعدم التبعية واإلمعية والتقليد ،بل يعتز بشخصيته اإلسالمية وحيافظ
عليها ،ومما يعينه على ذلك القراءة يف اتريخ املسلمّي يف سري السلف ،وينبغي له أن يتحصن

ابلكتاب والسنة وبقراءة الكتب اليت ختدمهما ،وكذلك يكثر من الدعاء والتضرع إىل هللا أن حيفظه

وحيفظ عليه دينه ،وأن حيميه من الفنت ،وأال يزيغ قلبه ،وإن كان معه أهله فالواجب عليه أعظم ،مث

إذا زالت الضرورة فليبادر ابلرجوع إىل بالد املسلمّي ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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التسرت التجاري
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/4/15

السؤال

ما حكم قيام شركة ما أبخذ أجور سنوية من الوافدين للعمل يف البلد؛ لقاء منحهم اسم هذه الشركة
كغطاء قانوين للعمل؟ علماً أن هذه الشركة ال تقدم هلؤالء العاملّي أية خدمات.

اجلواب

نصت أنظمة الدولة يف اململكة العربية السعودية على أنه ال جيوز التسرت على عمالة أجنبية ومنحهم

اسم املؤسسة أو الشركة أو احملل التجاري ،وأخذ أجور شهرية أو سنوية عليهم لقاء هذا العمل.
ومن هذا املنطلق فإنه ال جيوز قيام أمثال هذه الشركات؛ ملخالفتها لتعاليم ويل األمر الذي دلت
النصوص من القرآن والسنة الصرحية الصحيحة على وجوب طاعته فيما ال معصية فيه ،قال -

تعاىل":-اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" [النساء. ]59:

وال شك أن هذا األمر الذي أمر به ويل األمر ليس فيه معصية ،وإمنا فيه مصلحة للمجتمع،
واستقرار القتصاد الدولة الداخلي واخلارجي ،وهللا املوفق.
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ممارسة املوظف لألعمال احلرة
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1423/5/3

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان موظف حكومي ،وأنتم تعلمون أن أعباء احلياة ثقيلة ،وأان متزوج والراتب قليل ،فتحت مؤسسة

مقاوالت ابسم الوالد -أطال هللا يف عمره -وهنا أسأل هل القانون مينع املوظف احلكومي من

األعمال احلرة ،فهل ما قمت به صحيح؟ وسؤال آخر :أغلب العمالة ال ترضى ابلرواتب الشهرية،
وتطلب نسبة معينة من الربح مثالً أي عمل يقوم به العامل سواء أان أتيت ابلعمل ،أو هو الذي أتى

به مع العلم أنه هو من قام به فيأخذ مثالً نسبة ( )%80وآخذ أان صاحب املؤسسة نسبة ()%20
 ،وأعطيه راتباً شهرايً ولو بسيطاً؛ ألن قوانّي العمل والعمال تفرض الرواتب الشهرية ،وأن يبصم

العامل على أنه تسلّم الراتب.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب على السؤال الذي تفضل به السائل حسب التايل:

 -1يقول هللا -تعاىل":-قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق"
[األعراف ، ]32:فاألصل يف طلب الرزق اإلابحة ،ولكن جيب مراعاة عدم أتثري عملك التجاري
على عملك الوظيفي ويف حالة أتثره أي عدم قيامك بواجبك الوظيفي بسبب عملك التجاري يف

فرتات خارج الدوام فإن العمل التجاري ال جيوز.
 -2أما اتفاقك مع العمالة على نسبة معينة عند قيامه ابلعمل أو الداللة عليه فإن هذا جائز؛ ألنه

من ابب حثه على العمل وتشجيعه عليه ،ولكن جيب أن تكون هذه الزايدة إضافية إىل الراتب الذي
يستلمه العامل كما نص على ذلك نظام العمل والعمال ،كما جيب أال يكون هذا املبلغ مقطوعاً ،أي

حمدداً سلفاً كل مدة زمنية؛ ألن هذا من التسرت الذي متنعه األنظمة التجارية الصادرة من ويل األمر،

واليت حتقق مصلحة عامة للعباد والبالد ،وهللا املوفق.
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العمل يف هيئة حملفّي يف حمكمة قانونية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

السالم عليكم.
مت اختياري كعضو يف هيئة حملفّي يف إحدى احملاكم ،فما نصيحتكم يل؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إن كان دخولك يف هيئة احمللفّي تستطيع معه أن تنصف املظلومّي من املسلمّي وغريهم ،فتعيد هلم

حقوقهم ،وتنتصر هلم من ظامليهم ،وال حتكم على أحد جبور ،وتستطيع حتريج أفعالك هذه من خالل
مواد القانون فدخولك حينئذ جائز  -إن شاء هللا ،-وتؤجر على فعلك اخلري ،أما إذا كنت ال
تستطيع حتقيق العدل واإلنصاف يف احلكم فال جيوز لك الدخول يف هيئة احمللفّي ،أو غريها ،وخري

لك أن تبحث لك عن عمل آخر؛ ألنك إن بقيت حينئذ واحلالة هذه فأنت حتكم ابلطاغوت الذي
أمرك هللا أن تكفر به ،قال  -تعاىل" :-فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة

الوثقى ال انفصام هلا" [البقرة ، ]256:وقال  -تعاىل" :-أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل

إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان
أن يضلهم ضالالً بعيداً" [النساء ، ]60:والقاضي الناجح أو املوظف الناجح ينظر إىل روح القانون
أكثر من نظرته إىل نصه وحروفه ،فالعدل يكمن يف ضمري القاضي ال يف نص القانون ،ومبا أن هيئة

احمللفّي حمكمة قضائية عُليا ،فنظر القاضي فيها روح القانون وقدرته على إبطال األحكام اجلائزة،
وإنصاف املظلومّي أظهر وأبّي مما دوهنا من احملاكم .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()132/10

اخلروج من العمل
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/11/12
السؤال

هل حيق يل أن استأذن من العمل إذا غلب على ظين أنه ال يوجد عمل وذلك لقضاء بعض املصاحل
مساء؟
الشخصية اليت ال ميكن قضاؤها ً
اجلواب

إذا أذن لك رئيسك يف العمل وكان ال يرتتب على خروجك تعطيل ملصاحل عملك أو إضرار به فال

حرج -إن شاء هللا -لكن هذا يقدر بقدره.
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توصيل الركاب إىل حمل اخلمور

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال

التاريخ 1422/11/21
السؤال

شخص يعمل سائق سيارة أجرة ،وقد يصادف شخصاً يطلب منه أن يوصله إىل حمل لبيع اخلمور مث

إيصاله إىل بيته أو أي مكان آخر ،وسائق األجرة ليس من حقه أن يرفض إيصال الشخص إىل حمل
اخلمور ،لكن من حقه فقط أن يرفض محل اخلمر بنفسه ووضعها يف السيارة ،فما حكم هذا العمل؟

اجلواب

إذا كان احملل الذي يطلب الراكب الوصول إليه يبيع أشياء عديدة من بينها اخلمر فال أبس بنقله

إليه ،وإذا طلب إيصاله إىل حمل خمصص لبيع اخلمر ،فاعتذر ابنشغالك ،أو بعذر آخر مقبول ليس يف

كذب ،كأن تذكر حاجتك إىل الذهاب إىل بيتك أو إصالح السيارة وحنو ذلك ،وال تنقله حملل اخلمر.
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حكم العمل يف بناء البنوك
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1425/1/15هـ
السؤال

ابلنسبة ألعمال البناء واملقاوالت قد يعرض أو ابألصح أنمر ابإلشراف على بعض املواقع مثل

الفنادق والبنوك اخل ....فهل جيوز العمل يف هذه األمور أم ال؟

اجلواب

يظهر يل وهللا أعلم أن العمل يف ما ذكرته من اإلشراف على ما ذكرته ليس فيه عمل عند البنك وال

تعامل معه بل جمرد إشراف مطلوب من جهة أخرى وخمتص ابإلشراف على البناء وحنوه .لكن قد
ٌ

يقال إن هذا العمل قد يكون فيه إعانة على إقامة البنك الربوي لكن هذا من بعيد وال شك إن ترك
ذلك أوىل لقوله تعاىل" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة . ]2 :ولقوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-دع ما يريبك إىل ماال يريبك" أخرجه الرتمذي ( )2518من حديث احلسن بن علي -
رضي هللا عنه ،-وهللا أعلم.
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مسابقات اإلنرتنت
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1422/6/1
السؤال

ما حكم املشاركة يف املسابقات اليت تقام عرب اإلنرتنت ،واليت يتحصل الفائز فيها على هدااي وأموال
قد تصل إىل آالف الدوالرات مع العلم أن املتسابق فيها ال يكون إال غامناً أو ساملاً وال يكون فيها

غارماً؟

اجلواب

ال أبس ابملشاركة يف املسابقات اليت تقام عرب اإلنرتنت أو غريه إذا كان املتسابق ال يغرم شيئاً ،حبيث

ال يكون إال ساملاً أو غامناً؛ ألنه ال يوجد يف ذلك ميسر أو قمار ،فامليسر والقمار ما يكون فيه

الشخص مرتدداً بّي أن يغرم أو يغنم.

ولكن يشرتط أن تكون هذه املسابقات غري مشوبة أبشياء حمرمة كأن تكون األسئلة يف أشياء إابحية

أو غنائية وحنو ذلك مما حيرم لذاته ،فتحرم هلذا السبب ،ال لكوهنا قماراً .وهللا أعلم.
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اشرتاط االتصال للدخول يف املسابقة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1424/5/13هـ
السؤال

ما حكم املشاركة يف مسابقة أحد املواقع اليت تشرتط االتصال اهلاتفي؟  ،علماً أن ريع األرابح يعود

لفائدة القدس ،فما حكم املشاركة يف مسابقة كهذه؟

وجزاكم هللا عنا وعن كل املسلمّي خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وكفى ،اي أخي وفقك هللا ،إذا كان االتصال اهلاتفي مشروطاً للدخول يف مسابقة من أجل

احلصول على جائزة ،وكان االتصال اهلاتفي املشروط تستفيد منه جهة اجلائزة فإن ذلك ال جيوز ،وهو
من قبيل القمار ،ولو كان ريع األرابح يعود للقدس ،فإن الغاية املشروعة ال يوصل إليها بوسيلة
ممنوعة ،فهل جيوز أن يسرق اإلنسان من أجل أن يتربع للقدس؟ فكذا ال جيوز أن يقامر .وهللا أعلم.
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اليانصيب الرايضي
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1424/4/5هـ
السؤال

أود أن أعرف رأيكم يف موضوع جد مهم ،أال وهو ما اصطلح على تسميته "مسابقة التنمية

الرايضية" أو "اليانصيب الرايضي ،أو ما عرف يف الغرب بـ" "lottoهل هو قمار؟ وهل هو حالل

أم حرام؟

علماً أن فيه فائدة خاصة ،هي أنه مرخص له من قبل الدولة (وهي إسالمية)  ،وله قانون ينظمه

وحيمي املشاركّي ،وزايدة على أن جزءاً منه يساهم يف رفع مستوى عيش الفقراء ،وجزءاً آخر يذهب

إىل التنمية ،هذا كما هو معلن ،وهللا أعلم.

هذا إضافة إىل أننا يف حاجة شديدة إىل املال ،خاصة لسداد ديون علينا ،فنحن عائلة من أربعة أبناء

يتامى ،يف مراحل التعليم املختلفة ،وأغلب أرضنا مرهونة ،واملعاش ال يكفي؛ هلذا أتصل بكم أرجو
إجابة شافية.

اجلواب

مسابقة التنمية الرايضية أو "اليانصيب الرايضي" من العقود القائمة على احلظ اجملرد ،فهي حتتمل
الغرم أو الغنم ،وإذا كان العقد دائراً بينهما فإنه من القمار ،والذي هو راجع إىل امليسر احملرم ،قال
ِ
هِ
ش ْيطَ ِ
س ِم ْن َع َم ِل ال ه
آمنُوا إِ همنَا ْ
ان
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
اب َو ْاألَ ْز ُ
ص ُ
ين َ
تعاىلَ :-"اي أَيُّـ َها الذ َ
الم ِر ْج ٌ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" [املائدة. ]90:
فَ ْ
أما ما ذكرته من أن فيه منفعة للفقراء ،وأنكم حمتاجون إليه ،وأن هناك قوانّي تنظمه؛ فإن هذا ال
يعترب مبيحاً ملا حرم هللا ،وهللا -سبحانه وتعاىل -قد بّي أن امليسر قد يتضمن فوائد ،ولكن إمثه أكرب
من نفعه ،قال تعاىل" :يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من

نفعهما" [البقرة ، ]219 :فبّي -جل وعال -أبن امليسر له منافع ،ووصف اإلمث أبنه كبري ،وأنه ال
مقارنة بّي منافعه وإمثه ،مث أكد ذلك بقوله "وإمثهما أكرب من نفعهما".
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وشبيهاً مبا ذكرت أن السائد ما كان عليه العمل يف اجلاهلية ،حيث كان بعض امليسر يعترب من

األعمال اخلريية اليت ينتفع منها الفقراء ،فقد ذكر املفسرون لآلايت السابقة أن املشركّي كانوا يتفقون

على شراء مجل ديناً ،مث يذحبونه ويقسمونه بواسطة جزار خمتص ،مث يقسمون اللحم إىل عشرة أقسام
متساوية وبعد ذلك يعقدون جملساً للقمار فيما بّي املتربعّي لدفع قيمته ،وحيضر هذا اجمللس سائر

الفقراء يف القرية ،وبعد اللعب املعتمد على احلظ احملض تثبت قيمة اجلمل على بعضهم ويرحبه
الباقون ،فيقومون بتوزيعه بّي احلاضرين من الفقراء.

فاهلل -سبحانه وتعاىل -حرم امليسر؛ ألن ضرره أكثر من نفعه ،بل ال يقارن به ،ولذا ننصحك
ابجتناب هذه األلعاب املعتمدة على احلظ الصرف ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،وهللا

أعلم.
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حكم املسابقات اهلاتفية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1423/9/4هـ

السؤال

لقد قمت ابالتصال على برانمج للمسابقات يطرح فيه عدة أسئلة ثقافية ختول من أجاب عليها
الفوز جبائزة تبدأ من ( )200,000مائيت ألف دوالر ،حىت مبلغ ( )1000,000مليون دوالر

أمريكي ،علماً أن الدقيقة الواحدة تكلف املتصل ستة رايالت وتبدأ مدة االتصال من مخس عشرة

دقيقة فما فوق فهل هذه املسابقات تعد غري شرعية؟

ويف حالة الفوز أبي من هذه املبالغ ،ماذا أعمل به؟ وهل أمتنع عن استالمه يف حالة أن هذه املسابقة

غري شرعية؟ أان ابنتظار ردكم سريعاً -وفقكم هللا ،-ولكي تفيدوا غريي ممن جيهلون هذا األمر،
جزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإن االشرتاك يف هذه املسابقات حمرم ال جيوز؛ ألن فيه قماراً،

فالشخص املتصل دفع مبلغاً زائداً عن تكلفة االتصال املعتاد لعله أن حيصل على اجلائزة اليت قد

حتصل له وقد ال حتصل ،وهذه حقيقة امليسر احملرم ،والواجب أن متتنع شركة االتصاالت عن هذا
العمل ،وإذا فاز الشخص يف هذه املسابقة فال جيوز له أخذ املبلغ؛ ألنه كسب حمرم لكن لو أمكنه

أن أيخذ منه مبلغاً يعادل التكلفة اإلضافية الزائدة لالتصال اليت دفعها فله ذلك؛ ألنه أخذ منه بدون
وجه حق وهو يسرتده ،ولكن من الناحية العملية ال توجد آلية لذلك ،ولكن لو أمكن فله أخذه -

كما سبق ،-وهللا أعلم.
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حكم املسابقات التلفازية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1422/12/6
السؤال

ما حكم الشرع يف املسابقات اليت تقام حالياً ،وترصد هلا جوائز ذات مبالغ كبرية كاملسابقات اليت
تقيمها قناة أم يب سي املسماة جائزة املليون .أرجو التكرم ابإلجابة ،مع إداليل على أهم املراجع

العلمية اليت ميكن الرجوع إليها.
اجلواب

املسابقات اليت تقام ليس هلا حكم واحد ،بل ختتلف ابختالف أحواهلا ،فمنها املباح ،ومنها احملرم،

وأما املسابقة اليت تقيمها قناة أم يب سي املسماة جائزة املليون ،واليت يقدمها /قرداحي ،فهي جائزة

يف مرحلتها األوىل ،مبعىن :أنه يطرح على املتسابق سؤال فإن أجاب عليه رصد له مبلغ معّي

واستحثه ،فهذا ال أبس به بشرط أن تكون موضوعات األسئلة مباحة ،وال تستلزم املسابقة اختالطاً
حمرماً وإال حرمت  ، ...مث بعد ذلك يدخل املتسابق يف سؤال آخر فإن أجاب عليه وإال خسر

استحقاقه أو بعضه ،فهذا حمرم؛ ألن فيه ميسراً إذ حقيقته أنه يدخل مببلغ فإن أجاب أخذ مبلغاً زائداً
وإال خسر املبلغ الذي رصد له أو بعضه ،وهذه هي حقيقة امليسر احملرم.
وأما املراجع العلمية حول موضوع القمار فمباحث امليسر يف كتب الفقه عامة ،وهناك كتب

متخصصة ،مثل :كتاب (الفروسية) البن القيم( :امليسر والقمار) ( ،املسابقات واجلوائز) للدكتور

رفيق املصري ،وكتاب( :بغية املشتاق يف حكم اللهو واللعب والسباق)  ،ورسالة دكتوراه يف كلية
الشريعة ابلرايض عن امليسر والقمار للدكتور سليمان امللحم ،وغريها.
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مسابقات الشركات التجارية
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1423/3/8
السؤال

أان أعيش يف بلد غربية ،تسلمت عن طريق الربيد ورقة من شركة ما ،فيها بعض األسئلة ،عن هل

تستخدمّي ذلك املنتج أم هذا؟ وكم مرة يف الشهر؟ وما هي عيوبه؟ وغري ذلك مما يفيد تلك الشركة
من انحية زايدة املبيعات وحنوها ،ووعدت الشركة املشرتكّي أبن تبعث هلم هدااي رمزية وكوبوانت
خبصومات على خمتلف املنتجات لديها .ويف آخر الورقة سؤال (إن كنت ترغب يف االشرتاك يف

السحب على مبلغ من املال فضع عالمة صح على هذا السؤال)  .واحلمد هلل ملا حاك األمر يف

صدري وخشيت أن يكون يف ذلك حرمة ،مل أضع عالمة واكتفيت ابهلدااي والكوبوانت .ومع ذلك
بعد زمن أرسلت الشركة يل اهلدااي والكوبوانت ،وأرسلت تذكرين أنين مل أشرتك يف السحب وحتذرين

أين إذا مل أرسل إليهم سيسقط امسي ولن أستحق املشاركة يف السحب املايل .ولكين مل أرد عليهم

وتناسيت هذا األمر .وبعد مدة من الزمن أرسلوا إيل أهنم قد أدرجوا امسي يف املسابقة وأنين قد فزت
يف املرحلة األوىل ،وأنين إن بعثت إليهم ابملوافقة سيدرجون امسي يف املرحلة الثانية ،وقد أعطوين 6

أرقام خمتلفة حىت يزيد احتمال فوزي ،رغم أهنم مل يعطوا اآلخرين سوى رقمّي .قلت يف نفسي :إنين
جاوبت على أسئلتهم مبنتهى األمانة ،فرمبا فهموا ذلك فكافؤوين.
أان اآلن يف انتظار رد فضيلتكم على حلية ذلك الفعل أوال؟ وهل ذلك املال حالل أم ال؟ وإن كان

حراماً فهل جيوز أخذه وصرفه يف أعمال اخلري بدالً من تركه ملن يصرفه يف غري ذلك؟ وهل جيوز احلج

منه؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
هذا السؤال ال خيلو من أحوال:
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احلالة األوىل :إن كان من شرط الدخول يف املسابقة أو السحب على الكوبوانت هو الشراء من ذات
حرمه هللا -
حمرمة وال جتوز؛ ألهنا داخلة يف امليسر الذي ّ
احملل ،أو من سلعة معينة ،فهذه العملية ّ

تعاىل -بنص كتابه ،قال -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف

اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون" [املائدة. ]90:
قال أهل العلم :امليسر ميسران:

-1ميسر اللهو ،فمنه النرد والشطرنج واملالهي كلها.

-2ميسر القمار وهو ما يتخاطر الناس عليه ،وضابطه :وهو أن يكون الداخل يف املسابقة إما غامناً
وإما غارماً ،يعين إما أن يضيع املال الذي قدمه وال يفوز ابملسابقة ،وإما أن يفوز ابملسابقة ،فهذه
حمرمة وال جتوز ،ألجل أهنا من القمار وأكل ألموال الناس ابلباطل.
املسابقة ّ

والداخل إن كان دخل واشرتى رغبة يف الفوز يف اجلائزة ليس إال وال حاجة له يف الشراء لوال اجلائزة،

حمرم ،وإن كان مل يقصد اجلائزة أصالً ،أو قصدها وقصد حاجته للسلعة أيضاً ،فهذا مل
فما أخذه فهو ّ
يكن مقامراً ألنه مل يدخل يف الرتدد بّي الغنم والغرم ،إال أن ما أخذه أكل ألموال الناس ابلباطل إذا

ابتداء ،وما اشرتى إال
كانت املسابقة هبذا الشرط ،وإن كان الداخل يف املسابقة قاصداً اجلائزة
ً

ألجلها فهذا مقامر ،ومرتكب ما هنى هللا عنه ،ومن األدلة على حترمي ذلك أمور:

-أن ذلك من أكل أموال الناس ابلباطل ،وهللا يقول" :وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل"

[البقرة. ]188:

-أن فيها من زرع الضغائن واألحقاد يف قلوب اخلاسرين ما ال خيفى ،وقد قال -تعاىل" :-إمنا يريد

الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل
أنتم منتهون[ "..املائدة. ]90:
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أن الذي قد فاز ابجلائزة مبثل هذه املسابقات ،إن كان إمنا دفع واشرتى هذه السلعة ليحصل علىاجلائزة فقط ،ورمبا اشرتى أكثر من ذلك فهو داخل يف حكم القمار؛ ألنه مرتدد أمره بّي الربح وبّي

حمرم ،أما الذي مل يقصد اجلائزة أصالً أو قصدها وقصد السلعة معها ،فهذا وإن مل يكن
اخلسارة فهو ّ
مقامراً إال أن اجلائزة اليت أخذها إمنا هي من أموال املشرتكّي ،فتكون هذه السلعة من أموال القمار؛

ألن غالب من يفعل هذا من أصحاب اجلوائز واملسابقات من أصحاب احملالت التجارية إن مل يكن
حتصلها من املتسابقّي ،فتكون اجلائزة اليت
كلهم إمنا يقتطع مثن اجلوائز واهلدااي من األموال اليت ّ

احملرمة يف الغالب ،فالواجب على من أخذ اهلدية يف
ّ
حتصلها الفائز الذي مل يقصد اهلدية ،من األموال ّ
مثل هذه املسابقات التصدق هبا ،كما فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الشاة اليت ذحبت له
بغري إذن مالكها فقال فيها" :أطعميه األسارى" أخرجه البيهقي (ج5صـ335ـ) بسند جيد.
احلالة الثانية :إذا قال أصحاب املسابقات إذا اشرتيت مبا قيمته كذا من املال ( )300رايل مثالً،
فإن لك احلق يف الدخول يف السحب أو االشرتاك ،فهذا القسم كسابقه من احلالة األوىل ،ويدخل يف
ذلك مسابقة أصحاب الصحف اليومية.
احلالة الثالثة :إذا قالوا هدية لكل مش ٍرت أو لو قالوا :لو اشرتيت بكذا حتصل على طقم من األواين أو
وحيرمه ،إال أن األظهر أنه ال أبس به يف حق
غري ذلك ،فهذا القسم وإن كان بعض أهل العلم مينعه ّ

املشرتي؛ لعدم وجود القمار والغرر ،واهلدية متحققة ليس مبناها على احلظ والرتدد بّي الغنم والغرم،

أما يف حق البائع فال أبس به أيضاً؛ ألنه متربع وألنه يف حكم الدعاايت اإلعالنية حملله وبضاعته،

بشرط أالّ يزيد قيمة السلع ألجل اهلدية ،ألنه يكون غابناً غريه ،والغَب من الغش ،وهللا أعلم.

احلالة الرابعة :إذا كان لكل مشرتك حق السحب ووضع الكوبوانت بال اشرتاط شراء سلعة أو بذل

مال أو غري ذلك كما هو ظاهر سؤال السائلة فهذا ال أبس به أيضاً؛ ألنه تربع وليس فيها أكل
ألموال الناس ابلباطل ،وما أخذه الفائز من ذلك ال أبس به ،وهللا أعلم.

ومع كل هذا فإن األوىل ترك هذه املسابقات من قبل أصحاب احملالت ،فإهنا أبرأ وأهنأ وأمرأ ،وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مسابقات الصحف
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1423/2/23
السؤال

ما حكم املشاركة يف بعض املسابقات اليت تنشر يف الصحف؟ وهل يعد ذلك من القمار إذا كنت

أشرتي الصحيفة لكي أشارك يف املسابقة وأقرأ الصحيفة ،أما إذا مل تكن هناك مسابقة فال أشرتي

الصحيفة؟ وما حكم املشاركة يف املسابقات إذا كنت أشرتي الصحيفة ألقرأها حىت لو مل تكن هناك
مسابقة؟

اجلواب

ال أبس ابملشاركة يف املسابقات اليت تنشر يف بعض الصحف  -إال أن يكون موضوعها ممنوعاً لذاته

كاألسئلة الفنية الغنائية وحنوها ،ال سيما إذا كان الشخص يشرتي الصحيفة ليقرأها حىت ولو مل تكن
هناك مسابقة ،وأما إذا كان يشرتي الصحيفة لكي يشارك يف املسابقة فقط ولو مل تكن فيها ملا

اشرتاها وقد يقرأ الصحيفة وقد ال يقرؤها ،فقد ذهب بعض العلماء إىل املنع من ذلك ،ولكن الذي

يظهر جواز ذلك؛ ألنه ال يوجد يف هذه احلالة قمار؛ ألنه قد اشرتى سلعة هلا قيمة معتربة  -وهي
الصحيفة  -بنفس قيمتها املعتادة ،ومل يدفع مبلغاً زائداً نظري االشرتاك يف املسابقة حىت يقال :إن

هناك قماراً ،إذ حقيقة القمار احملرم تعين :أن يدفع ماالً ال يقابله عوض أيخذه ،وقد حيصل له مبلغ

وقد ال حيصل له ،وهللا أعلم.
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اجلوائز يف كرة القدم
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1423/3/3

السؤال

إذا قال شخص آلخر :إن فزت علي يف كرة القدم فلك ذبيحة ،وإن فزت أان فال شيء عليك ،ما

احلكم يف ذلك؟

اجلواب

أرى أنه ال ينبغي لك ذلك؛ ألنه ال يبذل العوض إال فيما كان من الرايضات معيناً على اجلهاد

كالرمي ،وركوب اخليل ،وما يشبهه؛ حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم" :-ال سبق إال يف خف (كناية عن اإلبل)  ،أو حافر (اخليل)  ،أو نصل (رأس

السهم) " أخرجه اخلمسة ،النسائي ( )3585وأبو داود ( )2574وابن ماجة ( )2878وأمحد

( )7482والرتمذي ( )1700وحسنه من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -والسبق -بفتح الباء-
معناه :اخلطر ،وهو العوض اجملعول يف السباق ،فيختص بذله ابملذكور يف احلديث ،ويقاس عليه ما

كان يف معناه ،وهو ما أعان من التسابق على اجلهاد لنشر الدين عوانً مباشراً ،كالتسابق يف الرمي

ابلبنادق اآللية ،واملسابقات العلمية الشرعية ،حفظاً للمتون ،أو فهماً للمسائل الفقهية وغري الفقهية.
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حكم مسابقة موقع (اإلسالم اليوم)
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة
التاريخ 1424/7/6هـ

السؤال

سبق وأن عرض هذا املوقع املبارك املسابقة الكربى اليت اشرتكت فيها ،وأخربت إحدى األخوات

عنها ،فبادرتين ابلسؤال ما حكم املشاركة يف هذه املسابقة؟ حيث كانت حجتها أن املتسابق خيسر

قيمة االتصال ،ويف املقابل قد ال يفوز يف املسابقة،
وقالت يل أيضا :إن املسابقات اليت تعرض يف اجلرائد ال جيوز املشاركة فيها لنفس السبب ،وذلك ألن

املتسابق خيسر قيمة اجلريدة وقد ال يفوز ،قلت هلا :إن املسابقة عرضت يف موقع الشيخ سلمان

العودة ،وال أعتقد أن أمراً كهذا يغيب عنهم ،أرجو منكم التوضيح حىت أمتكن من الرد على هذه

األخت.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاملسابقات اليت تكون جوائزها من أموال املتسابقّي أنفسهم هي من القمار بال شك؛ إذ يدخلها
دائر بّي احتمالّي ال اثلث هلما :إما أن يغرم (خيسر) ما دفعه من االشرتاك يف
املتسابق ومآله فيها ٌ
املسابقة حّي يفوز غريه ،وإما أن يغنم (يربح) أكثر مما دفعه حّي يفوز هو.

وهناك احتمال اثلث ال حتتمله هذه املقامرات اليت يسموهنا مسابقات :وهو أن خيرج من هذه

املسابقة ال غارماً وال غامناً ،ال خاسراً وال راحباً.
فكل مسابقة يُشرتط فيها أن يدفع املتسابق رسوماً للدخول يف مضمارها فهي قمار صريح.
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ومن هنا دخلت الشبهة يف مسابقات اجلرائد؛ ألن كثرياً من املتسابقّي ال يستطيع االشرتاك يف

بعض
مسابقاهتا إال بشراء اجلريدة ،وبعضهم ال يشرتيها إال ألجل املسابقة ،ال لغرض آخر ،ولذا حرم ُ
العلماء هذا النوع من املسابقات ،وله يف التحرمي وجه معترب .ومن أابحها فلقوله أيضاً حظه من
النظر؛ ألن املال الذي يدفعه املتسابق يف تلك اجلريدة ليس هو قيمة االشرتاك يقيناً ،وإمنا هو مثن
اجلريدة نفسها ،وهذا الثمن مل يذهب عليه سدى بال فائدة ،إذ يقابل ما دفعه من مثنها منفعة

االطالع على ما نشر فيها من أخبار أو مقاالت أو إعالانت ،ومن هذا الوجه يستوي من اشرتاها
ليشرتك يف مسابقتها ومن اشرتاها وليس يف نيته االشرتاك يف مسابقتها.

ّأما املال الذي يغرمه املتسابق يف تصفحه ملوقع اإلسالم اليوم لإلجابة على أسئلة مسابقته فهو
كاألجرة اليت يدفعها املتسابق ملن يوصله إىل مكان املسابقة.

ومهما يكن فإن مسابقة موقع اإلسالم اليوم ختتلف عن مسابقات اجلرائد وحنوها ،وليس فيها أدىن
ٍ
شبهة للقمار ،فاملال الذي يدفعه (املتسابق يف مسابقة املوقع) إمنا هو قيمة االتصال ابإلنرتنت،
وليس قيمة االشرتاك يف مسابقة املوقع ،ومثن االتصال يذهب إىل الشركة اليت تقدم خدمة اإلنرتنت

للمشرتك وإىل شركة االتصاالت.

أما املوقع فال يصله شيءٌ مما يغرمه املتصفح حىت يف تصفحه للموقع نفسه وإجابته على أسئلة

مسابقته .فجوائز مسابقة املوقع قطعاً مل تكن من أموال املتسابقّي.

وإذا األمر كذلك فإن مسابقة املوقع خارجة من شبهة القمار متاماً.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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التسابق أبمساء اإلخوة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

ما رأيكم مثالً أبنين أجبت على مسابقة ابمسي وأمساء إخويت بنية إذا جاء ابسم أحد منهم يكون يل؟
وفعالً حدث ابلضبط وجاءت النتيجة ابسم أحد إخواين ،مع أنين الذي تعبت وعملت كل شيء،

ومع العلم أبنين شاب ويف مقتبل حيايت وأريد الزواج من يتيمة ،وأريد أن أساعدها ،هل املبلغ يكون

من حقي ،أم ماذا؟ وهل ألخي شيء يف جائزة املسابقة؟ أرجو الرد ،أم أن املبلغ كله يل؟ أم له شيء

منه ،مع العلم أنين الذي عملت كل شيء ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإذا كان من شروط املسابقة أن يكون اجلواب من صاحب االسم نفسه ،وأال جييب عنه غريه ،ففي
هذه احلالة ال جيوز لك أن أتخذ جائزة املسابقة ،وال حىت من ظهر امسه؛ ألنه مل جيب هو على

غريه.
السؤال ،وإمنا أجاب ُ
وإذا مل يكن من شروط املسابقة أن جييب املتسابق نفسه ،فيجوز لك وألخيك أن أتخذا جائزة
املسابقة ،لكن ليس لك أن تنفرد ابجلائزة كلها؛ ألهنا ابسم أخيك .وليس ألخيك أن ينفرد جبائزة
املسابقة؛ ألن اجمليب هو أنت ،وأرى أنكما شريكان فيها ابلنصف أو مبا تصطلحان عليه؛ كأن يكون

لك الثلثان وله الثلث ،أو العكس.

على أين أنبهك إىل أمر مهم مل تور ْده أنت يف السؤال وقد خيفى عليك حكمه ،وهو أن من شروط

رسوم مالية من املتسابقّي ،فإن كان االشرتاك فيها برسوم مالية فال جيوز
جواز املسابقة أال يكون فيها ٌ

الدخول فيها أصالً؛ ألهنا قمار صريح.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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بيع املسابقات وإجاابهتا
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
نشرت هيئة اقتصادية بدولة عربية مسابقة جوائزها  29ألف دوالر لعشرة فائزين ،وأسئلتها تدل
على رغبتها يف تعريف الشعب جبهودها املتصلة يف تنميته ابلقروض التعاونية حلكومته ،هل جيوز

تصوير هذه املسابقة وبيعها حتقيقا لغرض اهليئة الواضح من انحية ،وفتحاً لباب كسب للناس من

انحية ،واكتساابً للمال من انحية اثلثة؟ أم ال؟ وهل جيوز بيع حلول املسابقة أم يعد مشرتيها كاملقامر
وابئعها كبائع اينصيب؟ وهل جيوز بيع صور مسابقات اجلرائد والقنوات وحلوهلا عموما؟

وهل جيوز إعداد وبيع مسابقات معلوماهتا النافعة؟ حبيث حيصل املشرتك على احللول مطبوعة
كمعلومات مفيدة بعد ظهور النتيجة مبوجب مستند احلجز إذا كانت اجلوائز ابلقرعة وهي جزء من

حصيلة بيع األسئلة واألجوبة؟ وهل جيوز بيع مساحات إعالنية ال تنايف األخالق على صفحات
كتيب األجوبة؟ أفتوان ابرك هللا لنا ولكم يف احلالل الطيب.
اجلواب
 -1إذا كان الدخول يف املسابقة ال يلزم منه دفع أي رسوم اشرتاك فيجوز الدخول يف املسابقة

املذكورة.

 -2ال جيوز بيع حلول املسابقة ،وحترمي بيع حلول املسابقة ليس ألجل أهنا مقامرة ،وإمنا ألن ذلك

خيالف شروط املسابقة اليت تشرتط أن يتوىل اإلجابة املتسابق نفسه ،فمن أعظم أهدافها تعريف

املتسابق واطالعه ببعض املعلومات املستهدفة ابلسؤال ،وتثقيفه فيما يفيده وميهمه ،وأما القمار

فيكون ببذل املال للدخول يف املسابقة وهو ما يسمى بـ (رسوم اشرتاك) .

 -3ال جيوز بيع صور مسابقات اجلرائد؛ ألنه خيالف شرط املسابقة ،وهو اجلواب يف (كوبون)
املسابقة ،وال جيوز بيع حلوهلا ،وقد سبق التعليل له.
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 -4أيضاً ال جيوز بيع املسابقات على املتسابقّي؛ ألن هذا يعين دخول املتسابق يف املسابقة بغرم

(وهو رسوم االشرتاك يف املسابقة)  ،وقد خيسر هذا املبلغ كله أو يربح ما خسره اآلخرون وغرموه
حّي يفوز ابملسابقة فيكون قد أكل مال غريه ابلباطل.

 -5جيوز بيع مساحات إعالنية للشركات واملؤسسات التجارية وغريها بشرط أال يُشرتط على

املتسابق شراء الكتب للدخول يف املسابقة بل يوزع ابجملان على املتسابقّي حىت ال تنقلب املسابقة

قماراً .وهللا أعلم.
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املشاركة يف املسابقات القرآنية
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة
التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

هل جتوز املشاركة يف املسابقات القرآنية من أجل اجلوائز؟ -جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ينبغي للمسلم أن حيسن قصده يف كل شيء حىت تكون أعماله عبادة هلل  -جل وعال -فيحسن النية

والقصد ،خصوصاً فيما يقصد به التقرب إىل هللا -جل وعال -وما هو من العبادات والقرب ،ومن

ذلك تالوة القرآن الكرمي وحفظه ،وحينئذ فيقال للسائل :اجعل نيتك هلل مث ال يضريك إذا سابقت يف
املسابقات ،وحصلت على جائزة ،أما إن كان القصد من القراءة هو احلصول على اجلائزة فقط فهذا

من إرادة الدنيا بعمل اآلخرة وهو حمرم ،وفيه عدول إىل املادايت يف أعمال القربة ،أما مع إحسان

القصد والنية فال حرج من أخذ اجلائزة واملكافأة ،خصوصاً أن هذا يف العلم وتعلم كتاب هللا -تعاىل-
 .وفقك هللا.
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قتل الكالب الضالة
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1426/04/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
هل جيوز قتل الكالب الضالة بغرض التدريب على الرماية؟ ولكم الشكر.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
ال جيوز قتل الكالب لغرض التدريب؛ لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن قتلها ،بقوله" :لوال أن
الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها األسود البهيم" أخرجه أبو داود (، )2845

والرتمذي ( ، )1486وابن ماجه ( ، )3205والنسائي ( ، )4280وبّي أن األسود البهيم شيطان،
أخرجه مسلم ( ، )510وماعدا ذلك فال جيوز قتله ،وميكن التدريب على الرماية برمي غري
احليواانت ،وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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مسابقة جريدة احلياة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1426/05/10هـ
السؤال

تقدم جريدة احلياة هذه األايم عرضاً خاصاً ،وهو اشرتاك سنوي بسعر خمفض ،مقداره  300رايل مع
فرصة الفوز جبائزة من جوائز اجلريدة املتعددة.

فهل تعترب هذه املسابقة من القمار.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن مثن االشرتاك يف اجلريدة املذكورة أقل من مثن االشرتاك املعهود يف سوق اجلرائد اليومية ،والذي
يرتاوح ما بّي  550و 730رايالً تقريباً ،وعلى هذا يكون الدخول يف املسابقة دخوالً ابجملان ال

مقامرة فيه ابلنسبة للمشرتك يف اجلريدة؛ ألن حاله يف املسابقة ليس مرتدداً بّي أن يغنم أو يغرم ،بل
هو غامن على كل حال ،سواء أفاز ابجلائزة أم مل ي ُفز؛ ألنه قد غنِم اشرتاكاً خم هفضاً كفى به غنماً لو مل
تكن مثة مسابقة تتبعه ،خبالف حال املقامر الذي يدفع ماالً ألجل الدخول يف املسابقات ،ويكون

حاله مرتدداً بّي أن يغنم جائزة من جوائزها ،أو خيسر ما دفعه ألجل الدخول فيها.

أما من يشرتك يف اجلريدة وليس له قصد إال الظفر جبائزة من جوائزها املقصورة على املشرتكّي ،ال

دافع له إال ذلك ،وال غرض له صحيح يف اجلريدة ،فهذا ال جيوز له شراء اجلريدة ألجل املسابقة،

ودخوله فيها مقامرة؛ ألن ما دفعه من قيمة االشرتاك إمنا هو يف حقيقته مقامرة على مسابقة.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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مسابقة جريدة اجلزيرة
اجمليب مجع من العلماء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1426/02/19هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما حكم االشرتاك يف مسابقة جريدة اجلزيرة ،واليت من ضمن شروطها إرسال اإلجابة

يف رسالة ابجلوال ،علماً أن قيمة الرسالة مخسة رايالت.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

تبّي أن االشرتاك فيها ال جيوز؛ ألنه دخول يف مقامرة صرحية؛
بعد االطالع على شروط املسابقة ،ه
دفع رسوم صرحية لالشرتاك يف املسابقة ،لكنها جعلت رسوم
فاجلريدة املذكورة وإن مل تشرتط َ

مضمنة يف قيمة الرسالة املبالغ فيها؛ ألن قيمة الرسالة يف املعتاد هي مخس وعشرون هللة،
االشرتاك ّ

وهذا يعين أن ما زاد على قيمتها املعتادة يذهب أكثره إىل اجلريدة منظمة املسابقة ،تدفع للفائزين يف

املسابقة جزءاً مما غنم ْته من مثن رسائل املتسابقّي ،وهذه الصورة هي عّي القمار؛ ألن مثن اجلائزة اليت

صل يف احلقيقة من أموال املتسابقّي ،وصار هو غامناً من حيث غريه غارم.
يُعطاها الفائز ُحم ه
وهبذا يتضح جلياً أن حال كل متسابق مرتِّدد بّي أن يغرم ما دفعه إبرسال جواب السؤال يف حال
عدم فوزه ،أو يغنم ما غرمه غريه يف حال فوزه ،وهذا هو عّي امليسر الذي يفعله املشركون يف

اجلاهلية ،فنزل القرآن بتحرميه حترمياً صرحياً ،فقال تعاىل( :اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) .

وقد قال غري واحد من املفسرين -منهم الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا تعاىل -إن امليسر:
هو كل املغالبات اليت يكون فيها عوض من الطرفّي من النرد والشطرنج ،وكل مغالبة قولية أو فعلية،

بعوض ،سوى مسابقة اخليل واإلبل والسهام فإهنا مباحة ،لكوهنا تعينه على اجلهاد ،فلهذا رخهص فيها
الشارع .أ .هـ.

فليتق هللا كل مسلم ،وليجتهد يف إطابة مطعمه وملبسه ومركبه.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى ذات صلة:

مسابقات خط ()700
___________

املوقعون:

 -1أ .د .سليمان بن فهد العيسى (أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام) .
 -2د .سامي بن إبراهيم السويلم (ابحث يف االقتصاد اإلسالمي) .

 -3د .يوسف بن أمحد القاسم (عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء) .

 -4د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي (عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء) .
 -5الشيخ :راشد بن فهد آل حفيظ (القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة) .
 -6الشيخ :سامي بن عبد العزيز املاجد (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام) .
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مسابقات خط ()700
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1424/9/24هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما حكم االشرتاك يف املسابقات اليت تتطلب االتصال ابلرقم  ،700حيث تكون
قيمة االتصال على هذا الرقم ابهظة الثمن ،ترتواح ما بّي  3إىل  5رايالت ،وكيف أتصرف لو فزت

ابجلائزة؟ أفتوان مأجورين
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فكل املسابقات اليت جترى على الرقم ( )700هي  -بال شك  -من صريح القمار ،بل ما هي إال
صورة جديدة لـ (اليانصيب) املعروف بصورته البدائية الساذجة.

والفرق بينهما صوري ال يشغب على اتفاقهما يف احلقيقة واملعىن؛ فإن األجرة اليت يتكلفها املتسابق
مقامر) ؛ بسبب اتصاله ابلرقم ( ، )700هي مبثابة مثن قسيمة االشرتاك
(وهو يف حقيقة األمر ٌ
(الكوبون) يف اليانصيب.

واملال الذي يغنمه أحد املتسابقّي (املقامرين) يف مسابقات الرقم ( - )700واملتمثل يف اجلائزة اليت
جراء اتصاهلم على هذا
يفوز هبا  ،-هو يف احلقيقة جزءٌ من األموال اليت تكبدها املتسابقون اآلخرون ّ

الرقم ،وهو مبثابة املال الذي يغنمه بعض املقامرين يف اليانصيب ،والذي هو جزء مما تكبّده املقامرون
اآلخرون يف شراء قسائم االشرتاك.

وكلتا الصورتّي لليانصيب (الصورة القدمية املتمثلة يف قسائم اشرتاك (كوبوانت) تباع يف األسواق،

داخل
والصورة احلديثة املعروضة يف تقنيتها احلديثة من خالل االتصال ابلرقم ( )700كلتامها ٌ
قمار ٌ
يف امليسر الذي نزل حترميه صرحياً يف كتاب هللا ،قال -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون"
[املائدة . ]91-90
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قال القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن " : )53/1قال مالك :امليسر َم ْي ِسران :ميسر اللهو ،وميسر

القمار؛ فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج واملالهي كلها .وميسر القمار :ما يتخاطر الناس عليه" أ.

هـ.

وضابط هذه املخاطرة احملرمة:
"أن خيرج املتسابق من املسابقة إما غامناً وإما غارماً ،إما أن يغنم ما غرمه غريه من املتسابقّي فيكسب
اجلائزة اليت هي من أمواهلم ،وإما أن يغرم ما دفعه ويذهب عليه".

وعلى هذا فكل مسابقة حتققت فيها هذه املخاطرة فهي حر ٌام ،وال يستثىن منها إال ما استثناه

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله " :ال َسبَ َق  -بفتح الباء  -إال يف نصل أو خف أو حافر"

أخرجه أمحد ( )256/2والرتمذي ( )317/1والنسائي ( )122/2وأبو داود ( ، )2574وصححه

غري واحد من أهل العلم.
واستثناء هذه الثالث دليل على أن ما عداها ال جيوز ،وإمنا جرت هبا الرخصة واستثنيت من التحرمي؛
ملا فيها من معىن إعداد القوة للجهاد يف سبيل هللا.

لقد كان ميسر اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه شبيهاً هبذه املسابقات ،بل هو أهون منها من وجه

كما سيأيت ،وصفته  -كما حكاه األزهري وغريه  -أنه كانت هلم عشرة أقداح ،لكل واحد منها
نصيب معلوم من جزوٍر ينحروهناِّ ،
وجيزؤهنا عشرة أجزاء ،مث جيعلون هذه األقداح يف خريطة ،ويضعوهنا

على يد عدل ،مث جيلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحداً ابسم رجل ،مث واحداً ابسم رجل..إخل،

فمن خرج له قدح من ذوات األنصباء أخذ النصيب املوسوم به ذلك القدح ،ومن خرج له قدح ال
نصيب له مل أيخذ شيئاً ،وغرم مثن اجلزور كلِّه .وكانوا يدفعون تلك األنصباء إىل الفقراء وال أيكلون

ويذمون من مل يدخل فيه .ينظر الكشاف للزخمشري .259/1
منها ،ويفتخرون بذلكّ ،

يتحجج به بعضهم من أن هذه املسابقات (بل املقامرات) قد انتفع هبا بعض الفقراء،
وال اعتبار ملا ّ
فكم من فق ٍري اغتىن بسببها يف أقل وقت وجهد ،فهي فرصة ينبغي أال حيرم منها الفقراء!
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ع هبا الصبيان ،فإن العرب يف اجلاهلية كانوا يدفعون ما غنموه من حلم
وهذه حجة داحضة إمنا ُخي َ
اد ُ

اجلزور الذي تقامروا عليه إىل الفقراء وال أيكلون منه ،ومع ذلك ح هرمه اإلسالم ،وهنى عنه أشد
النهي ،ومل يستث ِن هذه الصورة مع أن فيها خرياً للفقراء ،فكيف إذا كان املقامر أيكل ما قامر عليه،
وال يدفعه للفقراء؟!.

بل حىت لو صح أن فقرياً انتفع هبذه املسابقات يوماً ما ،فكم فيها من ماليّي اخلاسرين  -والذين
منهم فقراء يطمعون يف الغىن  ،-الذين غرموا أمواالً طائلة طمعاً يف الفوز ابجلوائز املغرية.

إن الشرع مل حيرم امليسر (ومنه القمار) ألنه ال منفعة فيه ،كيف وقد أثبت القرآن أن فيه منافع
ومنافع
ُ
حرمه ألن إمثه أكرب من نفعه( ،يسألونك عن اخلمر وامليسر ،قل فيهما إمثٌ كبريٌ
للناس ،ولكن ّ
للناس ،وإمثهما أكربُ من نفعهما) ] البقرة ،[ 219 :فكل ما كانت مضاره وإمثه أكرب من منفعته فهو
حرام ،عمالً هبذه القاعدة الشرعية.

وقد ع ّد العلماء للميسر مفاسد كثرية قد أشار هللا إىل بعضها يف قوله -تعاىل( :-إمنا يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة) ] املائدة:
 .[ 91-90وأسهب فيها الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه (تفسري املنار )336-331 /2
فلرياجع.

()158/10
على أنه لو كان االتصال ابلرقم ( )700ابجملان ،ال يتكبد فيها املشرتك رسوماً (املتمثِّلة يف أجور

االتصال الباهظة) لكانت حالالً كاملاء الزالل  -بشرط أن ختلو من احملذورات الشرعية األخرى -؛
ألن جوائزها عندئذ تكون من غري أموال املتسابقّي قطعاً ،فخرجت من شبهة القمار؛ ألن كل

متسابق يدخلها وهو بّي احتمالّي :إما أن يغنم ،أو ال يغرم ،وما يغنمه ليس من مال املتسابقّي (فهم

أكل ألموال الناس ابلباطل؛
قد سابقوا ابجملان)  ،بل هو مال لشخص متربٍع غريهم ،ولذا فليس فيه ٌ

خبالف القمار الذي يكون حال املقامر فيه مرتدداً بّي أن يغنم ما غرمه غريه من املتسابقّي ،أو يغرم
أجرة اتصاله ابلرقم (. )700

هذا ابلنسبة للمتسابقّي ،وأما اجلهة اليت تقيم هذه املسابقات (املقامرات)  ،وتتاجر أبحالم

املتسابقّي وأمانيهم ،وتستأكل من حرصهم وتشوفهم للجوائز  -واليت ال متثل إال قدراً ضئيالً من
عوائد اتصاالت املتسابقّي على الرقم ( - )700فعليها إمثان:

إمث اإلعانة على اإلمث ،وال شك أهنا معينة على اإلمث إبقامتها هلذه املقامرات ،وأهنا بصنيعها هذا داعيةٌ
إىل ضاللة.

وإمثُ أكل أموال الناس ابلباطل .وكل ما رحبته من هذه املسابقات فهو سحت ،وكل حلم نبت من
سحت فالنار أوىل به.

فعلى املسلم أن يتقي هللا سبحانه ،وأن حيذر الدخول يف هذه املسابقات (اليت هي يف حقيقتها

تبّي ،وأال يغرتّ بكثرة
مقامرات) بعد أن قامت عليه احلجة حبرمتها ،وأال جيادل يف احلق بعدما ه

املسارعّي فيها املخدوعّي هبا ،فإن هللا قد قال لنبيه (وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل
هللا) ] األنعام ،[ 116:وقال( :ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم يف العذاب مشرتكون) ] الزخرف:
.[ 39

ومن ربح (وبئس الربح) شيئاً من جوائز هذه املقامرات ،فعليه أن خيرجها من ماله بصرفها يف أبواب

الرب ختلّصاً ال تصدقاً.
نسأل هللا أن يغنينا حبالله عن حرامه ،وبفضله عمن سواه.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

فتاوى ذات صلة:

االستفادة من (خدمة )700
خدمة الرقم اهلاتفي ()700
مسابقات الشركات التجارية
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هل أستحق هذه اجلائزة؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1425/06/30هـ
السؤال

أقامت لنا الكلية مسابقة ،وفزت جبائزة من اجلوائز ،لكن إجابة السؤال األول حلهها يل أحد زمالئي،

واإلجاابت األخرى نقلتها ،وأخذت اجلائزة  50رايالً ،علماً أنين قد صرفت اجلائزة ،ومل يبق شيئاً
منها .هل اجلائزة حالل أم حرام؟ وماذا أفعل إذا كانت حراماً؟ أجيبوين- ،جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
إذا كانت الكلية تشرتط أن يكون اجمليب هو املتسابق نفسه ،ومتنع أن يساعده أحد يف ذلك ،فال

جيوز لك أخذ اجلائزة ،وإن كنت قد أخذهتا وأنفقتها يف مصاحلك فعليك أن خترج مثلها ،وتنفقها يف
مصاحل املسلمّي ،أو على الفقراء واملساكّي ،أما إذا كانت الكلية ال تشرتط ذلك ،وتعلم أن

املتسابقّي يستعينون بغريهم ،أو أن غريهم هم الذين جييبون على أسئلة املسابقة ،فكله هنيئاً مريئاً،
وأرى -خروجاً عن الشبهة ،واسترباء لدينك -أن خترب اإلدارة عن عملك يف املسابقة ،فإن أذنوا
لك ،وبينوا لك أال أبس أن تستعّي بغريك فاحلمد هلل ،وإال فكما ذكرت لك .وهللا أعلم.
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مسابقات احملالت التجارية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ذهبت إىل السوق واشرتيت أغراضاً بقيمة  275درهم ،واُ ِ
يت قسيمة سحب على ثالث سيارات
عط ُ
(فورد)  ،وقد عبأت القسيمة (كتابة البياانت الشخصية والعنوان)  ،وشاركت يف السحوابت ،فما

حكم هذه القسيمة اليت تعطى عند الشراء مببلغ معّي يتم حتديده للمشاركة يف السحب على جائزة

مثل سيارة أو غريها .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه الصورة اليت ذكرت يف سؤالك خمتلف فيها بّي أهل العلم ،والذي أراه أقرب للصواب أنه جيوز

املشاركة هبذه السحوابت بشرط أال تكون اشرتيت بقصد الدخول يف هذه السحوابت.

فإذا كنت اشرتيت هذه األغراض راغباً فيها قاصداً هلا ،وكانت قسيمة السحوابت اتبعة هلا وليست
هي املقصودة فهنا ال أبس ابالشرتاك ،وجيوز أن أتخذ اجلائزة ،فيما لو ظهر أهنا من نصيبك .وهللا

أعلم.
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مسابقة قرآنية جائزهتا من املشاركّي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة
التاريخ 1426/04/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن جمموعة من األشخاص نعمل يف مكان واحد ،نريد إجراء مسابقة يف حفظ القرآن الكرمي مبناسبة

شهر رمضان املعظم ،والفائز يف املسابقة سيحصل على جائزة رمزية تشرتى من مسامهات كل
األعضاء (حوايل  2دوالر للفرد)  .ما رأي الشرع يف هذه املسابقة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه املسابقة موضع خالف بّي أهل العلم -رمحهم هللا -وما ذهب إليه أبو حنيفة -وهو اختيار

شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه هللا -أن هذا جائز (املسابقات العلمية ،أخذ العوض عن املسابقات
ف أ َْو َحافِ ٍر" .أخرجه أبو
العلمية) ؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
ص ٍل أ َْو ُخ ٍّ
"ال َسبَ َق إِهال ِيف نَ ْ

داود ( ، )2574والرتمذي ( ، )1700وابن ماجه ( ، )2878والنسائي ( . )3586وهذه آالت
اجلهاد ،واجلهاد يشمل اجلهاد ابلعلم والبيان والسيف والسنان ،ومنه قصة أيب بكر -رضي هللا تعاىل

عنه -مع املشركّي ،وأخذه العوض .مسند أمحد ( ، )2495جامع الرتمذي ( ، )3193سنن
النسائي يف الكربى ( . )11389وهللا أعلم.
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زكاة مسامهات األراضي

اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1422/7/2
السؤال

سامهت يف قطعة أرض ،واستمرت املسامهة أكثر من مخس سنوات ومل تصفى ملشاكل هبا ،ونظراً
حلاجيت املاسة للمال بعتها خبسارة ،وأان مديون اآلن ،علماً أين مل أخرج زكاهتا طوال تلك السنوات،

فهل جيب علي إخراج الزكاة عنها اآلن؟ مع العلم أين الزلت مديوانً
اجلواب

هذه املسامهة اليت فيها مشاكل هي مبثابة املال الذي عند مليئ مماطل ،فتزكى إذا قبضت لسنة
واحدة هي سنة القبض ،وإن زكيت لكل ما مضى من السنوات فهو أحوط ،وأبرأ للذمة.
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هل جيوز االقرتاض من األمانة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1422/6/1
السؤال

أان أحد الشباب الذين جيمعون تربعات لألخوة اجملاهدين وأوصلها إليهم ويل فرتة من الزمن أمجع
التربعات وأوصلها بنفسي -وهلل احلمد -مث حصل أن أصابتين ظروف شديدة جعلتين أقرتض من

املبلغ الذي كان عندي من التربعات مبلغ مخسة وثالثّي ألف رايل بعد أن أفىت يل أحد طلبة العلم
جبواز االقرتاض من األمانة اليت عندي وسدادها؟

اجلواب

أرجو أن تكون معذوراً ابقرتاضك من تلك األمانة؛ العتمادك على فتوى من أفتاك ،إن كان من أهل
الفتوى .وإن مل يكن من أهل الفتوى ،فال تكون عذراً لك؛ فاألصل أنه ال جيوز لك أن تتصرف يف

األمانة اليت لديك ،ولكن اآلن حيث حصل ما حصل ،عليك سداد هذا الدين بقدر استطاعتك،
وهللا يغفر لك ،ويثيبك على جهادك ،وسعيك يف معاونة اجملاهدين.

وإذا مل يكن لديك ما تس ّدد منه هذه األمانة ،أو هذا الدهين الذي يف ذمتك ،فال مانع أن أتخذ من
الزكاة لذلك .يعين أن من أعطاك لسداد هذه الدين من الزكاة فال حرج عليك؛ ألنك واحلالة هذه

من الغارمّي .نسأل هللا أن يقضي دينك ويصلح حال اجلميع مبنّه وكرمه.
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املتاجرة يف األسهم املستعارة

اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1422/4/7

السؤال

استثمرت يف أسواق األسهم األمريكية ،وحنن نتناقش كثرياً حول املنظور الشرعي يف بعض عمليات

البيع والشراء ومنها بيع العارية وهو أن استعري عدداً من األسهم من الشركة اليت أعمل معها البيعها

يف السوق اليوم على أن أعيد نفس عدد األسهم من نفس النوع الذي استعرته خالل فرتة من الزمن
أو عندما اشرتي من هذه األسهم يف وقت الحق ،الذين يرون هذا العمل حالل ،هم الذين قاسوه
على بيع العارية حبيث تستعري من جارك يف املتجر بضاعة لتبيعها على زبون عندك يف احملل مث ترد
مثلها على جارك إذا اتتك بضاعتك .والذين يرون حرمة هذا العمل قاسوه على بيع ما ال متلك. .
فما رأيكم اي فضيلة الشيخ؟

اجلواب

ما أخذه من أسهم الشركة اليت ساهم فيها؛ ألجل أن يبيعها مث ير ّد مثلها عدداً ونوعاً ليس من العارية
يف شيء؛ ألن صورة العارية هي :أخذ مال لينتفع به مث يرده بعينه مثل استعارة السيارات واألاثث
وحنوها مما تبقى عينه بعد استيفاء االنتفاع.

والصورة اليت ذكرها السائل تعترب يف الشرع قرضاً ،وهذا يف غاية الوضوح؛ ألنه أيخذ أسهماً لريد
بدهلا ،وهذه هي حقيقة القرض.

واملال املقرتض يصبح ملكاً بيد املقرتض مبجرد قبضه فال حيق للمقرض أن يتصرف فيه أو يطالب

برده عيناً.
وعليه :فيجوز للمقرتض أن يبيع ما اقرتضه أو يهبه أو يتصدق به.

فاحلاصل أن ما ذكره السائل من اقرتاض بعض األسهم من الشركة جيوز بيعه واملتاجرة به؛ ألنه أصبح
مالكاً له.

وابهلل التوفيق.
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املندوب ال يسجل التخفيض ابلفاتورة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/9/1هـ

السؤال

أعمل يف جمال خدمات الطباعة ،حيث يربطنا هذا اجملال مبندويب الشركات واملؤسسات ،ومبا أن

سوق العمل كبري واملنافسة صعبة نقوم بعمل اآليت :حتفيز املندوب وذلك خبفض قيمة املعاملة ختفيضاً
له وليس للشركة ،وعند كتابة الفاتورة نكتب له قيمة املعاملة مع عدم كتابة التخفيض ،مثالً إذا كانت
املعاملة هي طباعة جتديد وبطاقة وعقد عمل وإقامة قيمتها يف سوق العمل 50درمهاً ،نستلم منه

40درمهاً ونقوم ابستخراج فاتورة له بقيمة 50درمهاً ،نرجو من فضيلتكم التكرم مبساعدتنا إىل هدي

اإلسالم وشريعته السمحاء ،وإذا كانت هناك شبهة ،فما هي املعاملة اليت تسمحها لنا الشريعة حفاظاً
على منهجنا ،ومتسكاً هبدي نبينا -صلى هللا عليه وسلم -وأالّ ننسى نصيبنا من الدنيا ،وهللا
املستعان؟

اجلواب

إذا كان هذا األمر من ابب العرف املستقر بّي التجار ،وأهل األعمال ،ومن بعث مندوبه للشراء ،أو
التعاقد يعلم هذا ،أو ال ينكره ،وال يرفضه إذا علم به ،ومل يرتتب على دفع احلافز للمندوب سكوت

عن بعض شروط ومواصفات البضاعة ،وال غش للمشرتي ،فال حرج يف ذلك النتفاء احملذور

الشرعي.

أما إن كان صاحب العمل ال يرضى هبذا ،أو كان احلافز مقابل سكوت عن غش وحنوه ،فهذا ال جيوز
شرعاً؛ ألنه من ابب أكل أموال الناس ابلباطل ،ومن ابب خيانة األمانة بّي املندوب ومن أرسله.
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خان أمانة مالية وهو اترك للصالة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1423/12/2هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

سؤايل عن شاب يعيش يف أسرة مسلمة ملتزمة ويف أحد األايم طلب منه أن يقوم إبيصال مبلغ من

املال كزكاة ألحد فروع اجلمعيات اخلريية ،ولكنه قام بدفع جزء من املال وأخذ اجلزء الباقي له وهو
اجلزء األكرب ،الرجاء إعطائي احلكم الشرعي ،مع العلم أن هذا الشاب كان يف وقتها ال يصلي أي

كافراً ،ولكن األسرة ال تعلم بذلك وهو مكلف شرعاً ومر على هذا املوضوع بضع سنّي ،فهل جيب
عليه بعد أن هداه هللا أن يدفع املبلغ الذي أخذه؟ وهل يزكيه عن السنوات اليت تلت ذلك .جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :أن ما فعله هذا الشاب خبصوص أخذه جزءاً من الزكاة واليت ُكلِّف إبيصاهلا إىل أحد فروع

اجلمعيات اخلريية حرام عليه ،مث هو ال يستحقه بدون إذن من كلفه ألنه إمنا أُعطي املبلغ إليصاله ال

ليأخذه له فهو خيانة لألمانة أضف إىل ذلك أنه كافر حيث أنه ال يصلي كما يف السؤال ،والزكاة ال

جيزئ دفعها للكافر غري املؤلف فقد جاء يف منار السبيل ما نصه":وال جيزئ دفع الزكاة للكافر غري
املؤلف حلديث معاذ  -رضي هللا عنه" -تؤخذ من أغنيائهم فرتد إىل فقرائهم" البخاري ()1395
ومسلم ( )19وقال ابن املنذر :أمجعوا على أن الذمي ال يعطى من الزكاة"أ .هـ.
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هذا وجيب عليه أن يرد املبلغ إىل الذي أخذه منه ،هذا وال جتب عليه زكاته عن السنوات املاضية من

حيث أن املال وقف وال جتب الزكاة يف مال الوقف يف قول كثري من أهل العلم هذا من انحية ومن
انحية أخرى أن اآلخذ هلذا املال :كافر كما تقدم والكافر ال يطالب ابلزكاة إال بعد إقراره ابلتوحيد

وأدائه للصالة حلديث معاذ  -رضي هللا عنه -ملا أرسله النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل اليمن وفيه

أنه -صلى هللا عليه وسلم -قال":وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً
رسول هللا فإن هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة فإن

هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد إىل فقرائهم" احلديث
سبق خترجيه ،وهللا أعلم.
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أتخري سداد الدين
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/2/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم من استدان من آخر ماالً على أن يتم دفع الدين على شكل أقساط شهرية مرحية جداً؟
وعلى ذلك مت االتفاق ،وكان املبلغ يف حدود  10اآللف رايل ،استمر الوضع عدة أشهر ،مث تغري

حال املدين ،وأصبح ميلك ماالً أكثر من الدين -أضعافاً كثرية -ومل يسدد الدين ،حيث اشرتى بيتاً
مبا يعادل  80ألف رايل ،ومل يسدد الدين ،وعندما يسأل عن ذلك يقول :إن الدائن غين ،وأان حمتاج
إىل املال ،فيجب على الدائن أن يساحمين!!!! .هل تربأ ذمته من الدين جملرد قوله ذلك؟ وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

اَّلل أيْمرُكم أَ ْن تُـ َؤدُّوا األَم َاان ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها" اآلية[ ،النساء ، ]58 :ويف البخاري
َ
يقول هللا تعاىل" :إِ هن هَ َ ُ ُ ْ
( ، )2387من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم قال":من

أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه هللا" وقال  -صلى هللا عليه

وسلم" -الظلم ظلمات يوم القيامة" رواه البخاري ( ، )2447ومسلم ( ، )2579من حديث عمر
 -رضي هللا عنه -وعن سعيد بن زيد  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :من اقتطع شرباً من األرض ظلماً ،طوقه هللا إايه يوم القيامة من سبع أراضّي" رواه البخاري

( ، )3198ومسلم

( )1610وقال  -صلى هللا عليه وسلم " -مطل الغين ظلم" رواه البخاري

( ، )2287ومسلم ( ، )1564من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال - :صلى هللا عليه
"يل الواجد ُِحي ُّل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود ( ، )3628والنسائي
وسلمّ ِ :-

( ، )4689وابن ماجة ( ، )2427من حديث الشريد بن سويد -رضي هللا عنه ،-فليحذر هذا
وأمثاله ،من التعدي على أموال الناس وأكلها ابلباطل ،وإال كانت عليه خسارة يف الدنيا وعذاب يف

اآلخرة ،عياذاً ابهلل.
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مؤمتن على صندوق وأيخذ منه
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال

أعمل يف وحدة عسكرية أمّي صندوق ،وآخذ أحياانً من املبلغ الذي ابلصندوق ،مع العلم أن

املسؤول عين قد أعطاين الضوء األخضر بذلك ،ومع أنه مل تتم مساءليت عن أي شيء خبصوص

النقص الذي حيصل ابلصندوق أحياانً ،وأان يف حالة العجز؛ بل يتم تصحيح الوضع عن طريق

املسؤول عين ،وتنتهي (السالفة) دون أي شيء يذكر ،وأعمل أميناً للصندوق منذ أربع سنوات

تقريباً ،وقد أخذت منه مبالغ كبرية ،ما رأي مساحتكم يف ذلك ،وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب
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عملك هذا حرام ال جيوز لك أبي حال ،ومسؤولك املباشر الذي أعطاك الضوء األخضر شريك لك
يف اإلمث وال شك ،فأنت قد أخذت ماالً بغري حق ،وغذيت به نفسك وأهلك وولدك ،ويف احلديث:

"إنه ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به" رواه الرتمذي ( )614من حديث كعب بن

عجرة  -رضي هللا عنه ،-ولكن من رمحة هللا أن الذنوب مهما عظمت تكفرها التوبة الصادقة ،قال
ادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم ال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّلل إِ هن ه ِ
الذنُوب َِ
مجيعاً
ْ ََ
َ
تعاىل" :قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
اَّللَ يَـ ْغف ُر ُّ َ
ْ
إِنههُ هو الْغَ ُفور ال هرِحيم" [الزمر ، ]53:ويقول سبحانه" :وإِِّين لَغَ هفار لِمن َاتب وآمن و َع ِمل ص ِ
احلاً مثُه
ٌ َْ َ َ ََ َ َ َ
َ
ُ
َُ
ُ
ْاهتَ َدى" [طه ، ]82:ويقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-التوبة جتب ما قبلها" ذكره األلباين يف
جرأك وصاحبك على هذه الفعلة أن ما يف الصندوق مال
السلسلة الضعيفة ( )1039ولعل الذي ّ
عام ليس ألحد بعينه ،حيث كل موظف أيخذ استحقاقه ،ولكن احلق خبالف ذلك ،فإن األخذ من

املال العام أعظم من االختالس والسرقة من املال اخلاص آلحاد الناس ،فالرايل الواحد من هذه

السلفة املتبقية يف الصندوق حق مشاع لكل منسويب هذه الدائرة دون ختصيص أحد بعينه ،ومن الزم

صدق التوبة إعادة احلق إىل حمله ،فعليك أن تعيد املبالغ اليت أخذت بغري حق إىل الصندوق ،فإن

كان يلحقك وصاحبك أذى أو ضرراً بذلك الكتشاف األمر؛ فلتحاوال أن تقدما بقيمة املبلغ من

األعيان ما قد حتتاج إليه هذه الدائرة كتربع ،وإن تعذر ذلك فأخرجه إىل الفقراء واملساكّي ،ويكفيك

أن تدفعه إىل اجلمعيات اخلريية؛ كجمعية حتفيظ القرآن ،أو الرب وحنو ذلك ،وعليكما ابلتوبة النصوح
قبل أن أيتيكما املوت فتندمان ،والت ساعة ندم .أحسن هللا لنا ولكم اخلتام ،أمّي.
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االقرتاض من األمانة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1424/4/14هـ

السؤال

هل جيوز يل أن أستلف من أمانة لدي؟ مع أنين أضمن -إن شاء هللا -أنين سأردها يف وقت قريب

جداً.
اجلواب

اإلنسان املؤمتن على أمانة ،جيب أن حيافظ عليها وال خيون األمانة ،وإذا احتاج أن يقرتض منها شيئاً
فإن عليه أن يستأذن من مالكها ،إن أذن له فله ذلك ،وإن مل أيذن فليس له ذلك.
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االستخدام الشخصي ألجهزة العمل
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/8/23هـ
السؤال

طبيب يعمل يف مستشفى ويقوم ابستخدام الكمبيوتر اخلاص هبا يف طبع أوراق خاصة برسالة

املاجستري له ،وكذلك أجهزة التصوير.
فما هو احلكم يف استخدام أجهزة العمل يف أغراض شخصية؟ علما أبن املستشفى يسمح

ابستخدامها ألغراض الدراسة والتعليم ولكن إىل حد معّي ،فما هو احلكم يف ذلك؟ وماذا عن
األوراق اليت طبعها وصورها سابقا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

ال جيوز للموظف االستفادة من أجهزة الدائرة اليت يعمل هبا ألغراضه اخلاصة ،سواء كانت هذه

الدائرة حكومية أو أهلية ،إال إذا أذن يف ذلك من ميلك اإلذن يف الدائرة احلكومية؛ وإذا رأى ويل
األمر مصلحة ظاهرة يف ذلك ،وكذلك مالك الشركة يف الدائرة األهلية إذ هو حر يف ماله ،أو من
يقوم مقامه يف ذلك ممن له تلك الصالحيات وخمول له فيها.

فإذا كان نظام املستشفى الذي ذكره السائل يسمح ابستخدامها ألغراض الدراسة والتعليم ولكن إىل

حد معّي؛ فيسأل املالك للمستشفى إن كان أهلياً أو من له حق اإلذن وخمول له يف ذلك إن كان

املستشفى حكومياً ،ويوضح له ذلك التفصيل ،فإن كان النظام يسمح بذلك وأن ما قام به يدخل

حتت بند أغراض الدراسة والتعليم إىل حد معّي؛ فيكون قد خرج من التبعة ،وإن كان ذلك غري

داخل وهو الذي يظهر يل ،فإن الظاهر أن املراد أبغراض الدراسة والتعليم اليت فيها نفع عام ودورات
علمية تفيد شرحية كبرية من اجملتمع ،وليست مقصورة على شخص بعينه ال تتعداه.

فإن كان النظام مينع فعليه تقومي تكلفة ما استفاده من أجهزة وأوراق وكهرابء وأحبار ،وحيتاط يف
التقومي ويدفعها للثقات من القائمّي على املستشفى ،ويبّي هلم أهنا عوض عما قام به من استفادة من
األجهزة واألوراق اليت ذكرها .وابهلل التوفيق.
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استعمال سيارة العمل يف غري العمل
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1425/1/3هـ
السؤال

ما هو احلكم الشرعي يف استعمال سيارة العمل داخل جمال العمل وخارجه؟ علماً أبن هذه السيارة
تكون من املميزات اليت حيصل عليها صاحب الوظيفة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
استخدام سيارة العمل خارج نطاق العمل األصل فيه عدم اجلواز ،ألنه استخدام آلالت العمل يف
غري ما خصص له ،اللهم إال إذا كان هناك نظام يسمح بذلك ،فإن هذا جائز ،وإن منع ذلك فإنه ال

جيوز.
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املتاجرة ابملال املؤهمن

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

هل جتوز املتاجرة أبموال الناس؟ حيث إين أمّي عليها ،وهي ملصاحلهم ،ولكنها تبقى لفرتة طويلة يف
اخلزنة لدي ،وأان زعيم إبرجاعها حّي طلبها ،حيث أهنا -نظاماً -ال تطلب يف وقت واحد ،ويكون

الرصيد يغطي نظاماً ال تبقى اخلزنة فارغة بل تغطي الطلب.

اجلواب

املتاجرة أبموال الناس ال جتوز إال إبذهنم ،فإن أذنوا لك جاز ،وإن مل أيذنوا فالتصرف ابألمانة ابلبيع
والشراء بال إذن حكمه حكم الغاصب ،والغاصب يقول العلماء -وهو املشهور من مذهب اإلمام

أمحد :-إذا اجتر ابملال املغصوب يكون الربح كله ملالكه ،والغاصب ال شيء له)  ،ومن العلماء
كشيخ اإلسالم :ابن تيمية  -رمحه هللا -من جيعل الربح كاملضاربة على قدر النفس ،فمثل هذا

الرجل لو ضارب يف هذا املال أيخذ نصف الربح ،أو ربع الربح ،أو ثلث الربح ،والباقي للمالك.
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ديون األقساط على امليت
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1424/1/14هـ
السؤال

رجل مشرتك يف مجعية مالية وصرفها يف األدوار املبكرة ,وبعد أن صرفها تويف ومل يزل عليه أقساط

يسددها ,ويريد الورثة سداد هذا الدين لكن ال يستطيعون ذلك فورا لضيق ذات اليد إال أن يسددوا
األقساط يف مواعيدها ,ولكنهم خيشون على أبيهم أال يربدوا عليه جلده ابلسداد الفوري (حسب

احلديث) فما احلكم الشرعي يف ذلك؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحد والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.
وبعد فاجلواب أنه ما دام أن الدين على أبيكم مؤجل على أقساط فال مانع من أن يبقى على ما كان

عليه وتسددوا األقساط حسب مواعيدها وإن كان األوىل سداد ما عليه لكن ال جيب عليكم ذلك ال
سيما وأنتم غري مستطيعّي ،هذا وليعلم أنه ال حيل الدين املؤجل ابملوت عند كثري من أهل العلم،
وبناء على هذا فإنه يبقى األجل على ما هو عليه وليس على أبيكم إن شاء هللا شيء يف ذلك ألن

األجل حق من حقوقه وقد انتقل إليكم فال يكون الوالد معلقاً بدينه ما دام أنكم تكفلتم بتسديده يف
مواعيده اليت وافق عليها ،وهللا أعلم.
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استقراض الوكيل من مال موكله
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أان وكيل عن إخويت وأخذت بغري علمهم مبلغاً من املال وهذا املال من حقنا مجيعاً.
ودونت هذا املبلغ يف كراس املصروفات من أجل ال قدر هللا إذا صار يل شيء يكون يف علمهم أين
أخذت املبلغ هذا ،والنية عندي إذا توفر املبلغ أسدده فوراً مع العلم أين ال أستطيع أن أبلغهم عن

هذا املبلغ حالياً لكي ال يفهمون غلطاً.
أرجو الرد عن هذا املبلغ هل هو حرام أم حالل؟ مع العلم أنه دين يف عنقي وبلغت أهل بييت عن
هذا املبلغ.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

ال جيوز للوكيل أن يقرتض من املال الذي أؤمتن عليه إال إبذن صاحبه وموافقته على ذلك فقد جاء

إىل ابن مسعود -رضي هللا عنه -رجل من مهدان على فرس أبلق فقال :اي أاب عبد الرمحن أشرتي
يل .قال :ال تشرته وال تستقرض من ماله .رواه البيهقي
هذا؟ قال :وما له؟ قال :إن صاحبه أوصى إ ه

( )3/6والطرباين يف املعجم الكبري ( )347/9ورجاله رجال الصحيح كما يف جممع الزوائد

( )214/4لذا جيب على األخ السائل إعادة املبلغ الذي اقرتضه حاالً أو إخبار موكليه بذلك
إلجازة عمله ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()177/10

التصرف بدين الزوج املتوىف
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

يف فرتة اخلطوبة كان بيين وبّي زوجي دين؛ حىت أجهز نفسي للزواج بسرعة ،وبعد الزواج مل يطالبين به
إال على سبيل املزاح ،مث تويف زوجي بعد سنة من الزواج ،وحىت اآلن والده مل يعط كل ذي حق حقه

(أان وابنيت)  ،فماذا أفعل يف دين زوجي علي؟ هل علي سداده؟ وملن؟ وهل جيوز أن أخرجه عنه
كصدقه جارية؟ أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد :مبا أن الزوج مل يساحمك عن الدين فيجب عليك رده إىل الورثة ولك منه

الثمن إن مل يكن له زوجة غريك ،وليس لك التصدق من الدين املذكور إال بنصيبك منه إن شئت ،أما
ما يتعلق بنصيبك من تركة زوجك املتوىف فمن حقك املطالبة به حاالً ،وال جيوز ملن هو بيده أن

مينعك منه ،فإن أىب فلك التقدم للمحكمة الشرعية لطلب قسمة الرتكة على الوجه الشرعي ،وهللا

تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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التصرف يف التربعات
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1424/10/22هـ

السؤال

أان إمام ومدرس حللقة حتفيظ القرآن أبحد املساجد يف بلدي ،كما أنين املسؤول عن صندوق

التربعات اليت ترد للمسجد ،فهل جيوز يل أخذ الزائد منها من أجل الدعوة إىل هللا ،مثل نشر الرسالة

والشريط اإلسالمي؟.
اجلواب

إن كانت هذه التربعات جلهة خمصوصة فال جيوز صرفها إىل غريها إال إبذن ممن تربع هبا ،وإن كانت
تربعات ألعمال الرب فيجوز لك الصرف منها على ما ذكرت؛ ألنه من أعمال الرب.
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خارج الدوام مع عدم التقيد ابملدة
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1424/10/29هـ
السؤال

صرف يل خارج دوام ،وأان مل أتقيد بكامل املدة املعروفة ،واليت هي ثلث وقت الدوام الرمسي .أرجو
التفصيل يف هذه املسألة؟

اجلواب

إذا مل تتقيد بوقت الدوام بال إذن وال علم من املسؤول عنك فهذا ال جيوز ،وهو منك خيانة لألمانة،
وأكل للمال ابلباطل ،وعليك التخلُّص مما زاد عن راتبك املستحق لك ،وهللا املوفق.

()180/10

دين امليت هل ينتقل اىل ذمة الورثة؟
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1425/2/23هـ

السؤال

والدي تويف رمحه هللا ،وعليه قرض للبنك العقاري سدد منه جزءاً والباقي أقساط متأخرة ،وهذه

العمارة مستثمرة ،هل دين القرض يبقى يف ذمة الوالد أم أنه ينتقل لذمة الورثة ،وإذا كان يف ذمة

الوالد هل نستطيع أن نسدده على دفعات كل سنة ندفع كامل أجرة العمارة للبنك العقاري أم جيب
دفع األقساط املتأخرة دفعة واحدة ،مع العلم أننا نريد تسديد القرض سواء بقي يف ذمة الوالد أو
انتقل لذمة الورثة ،ولكننا حنرص على أن يكون الوالد رمحه هللا مراتحاً يف قربه .أفيدوان جزاكم هللا كل
خري وجعلها يف موازين أعمالكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
امليت إذا تويف حلت مجيع ديونه وال يقسم شيء من الرتكة على الورثة حىت تربأ ذمة امليت ،وأول ما
يقدم احلقوق املتعلقة ابلرتكة بعد مؤنة جتهيز امليت ودفنه هي الديون املرتبطة برهن كحال البنك

العقاري ،وتسدد مجلة واحدة ويستفاد من التخفيض الذي نظمه ويل األمر يف هذا اجلانب أن من
سدد القرض مجلة ُحط عنه بعض الدين.

وأنصح السائل إذا كانت أمورهم املالية ضعيفة أن يكتبوا لويل األمر يف ذلك وأن والدهم تويف فقد
يقتنع بظروفهم ويسقط الدين الذي للبنك العقاري .وابهلل التوفيق.
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مياطل يف تسديد ديونه
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1425/07/06هـ
السؤال

والدي رجل يف السبعينات من عمره ،وعليه ديون متفرقة للناس ،وهو يتقاضى قدره  6000رايل،

وأوالده موظفون- ،واحلمد هلل -ال توجد أي ظروف تعيقه عن التسديد ،إال أنه يتمتع براتبه يف شراء
اإلبل وإطعامها وصرفها يف متعته غري احملرمة ،علماً أبن هناك شخصاً يريد منه مبلغ  15000رايل،

وتويف هذا الشخص ،ومل يعلم أبناؤه عن هذا الدين ألبيهم عند أيب ،وقد مضى على ذلك عشر

سنوات تقريباً ،وأيب مل يهتم هلا ،علماً أبنه يقول -إن شاء هللا -سوف أسدد ،لكنه مل يسارع ،وجيعلها
يف أطعمة لإلبل ،وأان أرى من الواجب إعادة احلقوق ألهلها ،مث التمتع براتبك دون ضرر غريك،
وللعلم عليه دين آخر عبارة عن أقساط سيارات ،وراتبه مرهون لدى صاحب األقساط بوكالة

شرعية ،أفيدوين أفادكم هللا ،وأريد ذكر عقاب مثل هذا التأخر والتجاهل حىت أذكره له؛ لعله يعيد
األموال إىل أهلها ،وأدلة من القرآن والسنة .وهللا حيفظكم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فالواجب على أبيك املبادرة بسداد ما عليه من ديون ،وعدم التهاون يف ذلك فإ هن حقوق الناس -
ومنها احلقوق املالية  -عظيمة عند هللا -تعاىل ،-وقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -يف
خطبة حجة الوداع ويف أعظم جممع للمسلمّي" :-إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم

كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا  " ...احلديث أخرجه البخاري ( ، )67ومسلم
(. )1679
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وقد جاءت أحاديث كثرية تدل على التغليظ يف أمر الدهيْن ،والدعاء على من أخذ أموال الناس يريد
أكلها عليهم بغري حق ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال " :من
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا" أخرجه البخاري
(. )2387

ولقد كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ميتنع عن الصالة على املدين فعن أيب هريرة رضي هللا

عنه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يؤتى ابلرجل املتوىف عليه الدين ،فيسأل" :هل ترك لدينه
فضالً "؟ فإن ُح ِّدث أنه ترك لدينه وفاء صلهى ،وإال قال للمسلمّي " :صلوا على صاحبكم " ...
احلديث أخرجه البخاري ( ، )6731ومسلم (. )1619

وعن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -قال :تويف رجل ،فأتينا به رسول هللا  -صلى هللا عليه

َعليه َديْن؟ " قلنا :ديناران ،فقال صلى هللا عليه وسلم:
وسلم -ليصلي عليه ،فخطا خطى ،مثه قال" :أ ْ
"صلُّوا علَى ص ِ
اح ْب ُكم" .فقال أبو قتادة  -رضي هللا عنه :-اي رسول هللا َديْنه َعلَ هي .فقال رسول هللا
َ َ َ

 صلى هللا عليه وسلمِ ُ :-رئ املَيهت؟ " قال :نعم ،فصلهى عليه ،مثه لقيه من
"مهَا َعليك َح هق الغَ ِرميَ ،وبَ َ
ِ
اران؟ " فقال :اي َر ُسول هللا إمنا مات أمس! .مث لقيه من الغد ،فقال" :ما
الغد وقالَ :
"ما فَـ َعل ال ّدينَ َ
قض ْيتهما ،فقال َر ُسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اآلن
فعل ال ِّديناران؟ " فقال :اي رسول هللا قد َ
ت عليه ِج ْل َده" أخرجه أبو داود ( ، )3336والنسائي ( ، )1961وأمحد .216 /3
ب هر ْد َ
وجاءت أحاديث أخرى تفيد أن نفس املَ ِديْن حمبوسة عن دخول اجلنة ومرهتنة مبا عليه من دين حىت
يقضى عنه ،ومن هذه األحاديث:
 -1حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه " :-يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين".
أخرجه مسلم يف اإلمارة ،ابب :من قتل يف سبيل هللا كفرت خطاايه إال الدين ح (. )1886
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 -2حديث حممد بن عبد هللا بن جحش  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :سبحان هللا ،سبحان هللا ،ماذا نزل من التشديد؟ قال :فسألت رسول هللا ما التشديد الذي
نزل؟ ،قال" :يف الدهيْن ،والذي ن ْفس حم همد بيده ،لو أَ هن رجالً قتل يف سبيل هللا ،مثه عاش ،مث قتل يف
قض َى َديْنهُ"
سبيل هللا ،مث عاش ،مث قتل يف سبيل هللا ،مثُه عاش ،وعليه َديْ ٌن ،ما دخل اجلنة حىت يُ َ
أخرجه النسائي يف البيوع ،ابب التغليظ يف الدين ح ( )4698وأمحد (. )139 /4

 -3حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :نفس املؤمن معلقة
بدينه حىت يقضى عنه" أخرجه الرتمذي ( ، )1079وابن ماجة (. )2413

 -4حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من مات وعليه
دين ،فليس ابلدينار وال ابلدرهم ،ولكنها احلسنات والسيئات" أخرجه أبو داود ( ، )3598وابن

ماجة (. )2320

 -5حديث سعد األطول  -رضي هللا عنه :-أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال له" :إن أخاك
حمبوس بدينه ،فاقض عنه" .أخرجه ابن ماجة ح ( )2433وأمحد (. )7 /5

 -6حديث مسرة بن جندب -رضي هللا عنه -قال( :خطبنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
فقال" :هاهنا أحد من بين فالن؟ فلم جيبه أحد ،مث قال :هاهنا أحد من بين فالن؟ فلم جيبه أحد ،مث

قال :هاهنا أحد من بين فالن؟ فقام رجل فقال :أان اي رسول هللا ،فقال صلى هللا عليه وسلم :ما
منعك أن جتيبين يف املرتّي األوليّي أما إين مل أنوه بكم إال خريا ،إ هن صاحبكم مأسور بدينه ،قال :فلقد

رأيته أدى عنه حىت ما بقي أحد يطلبه بشيء" .أخرجه أبو داود ( )3341والنسائي (، )4685
وأمحد (. )20/5
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 -7حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من كانت
له مظلمة ألحد يف عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن كان له
عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه"

أخرجه البخاري (. )2449

 -8وعنه  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أتدرون من املفلس؟ " قالوا:
املفلس فينا من ال درهم له وال متاع ،فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-إن املفلس من أميت ،أييت يوم
القيامة بصالة وصيام وزكاة ،وأييت قد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا،

وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته ،قبل أن يقضى ما عليه،
أخذ من خطاايهم فطرحت عليه مث طرح يف النار" أخرجه مسلم ( ، )2581والرتمذي (. )2420
 -9وعنه  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لتؤدن احلقوق إىل أهلها
يوم القيامة ،حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرانء" أخرجه مسلم ( ، )2582والرتمذي يف

(. )2422

فهذه األحاديث وغريها يف هذا الباب تبّي عظمة حقوق الغري ،سواء أكانت يف النفس ،أو يف

العرض ،أو يف املال ،وأن من ظلم مسلماً يف شيء منها فإنه مؤاخذ به يوم القيامة ،وأن هللا -تعاىل-
يقتص منه خلصمه ،وأن هذا األمر سبب عظيم لدخول النار.

ويالحظ كثرة األحاديث يف الرتهيب من الدين وبيان خطر التهاون فيه حىت إن األحاديث فيه أكثر
من األحاديث الواردة يف الرتهيب من الزان والسرقة.

كما ينبغي التنبيه إىل أن األمر يف مثل حال والدك أشد وكونه غين وله راتب ويقدر على تسديد

ديونه حيث يعترب مماطالً يف سداد دينه ولو أدهى دينه فيما بعد؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :مطل
الغين ظلم" أخرجه البخاري ( ، )2287ومسلم ( . )1564ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :يل

الواجد حيل عرضه وعقوبته" أخرجه أبو داود ( )3628والنسائي ( )4704وابن ماجة (. )2427

وقد أطلت يف ذكر أحاديث هذا الباب لتهاون كثري من الناس يف الدهيْن ،وهللا املستعان .وصلى هللا
وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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اقرتض من بنك غريب وعزم على عدم السداد!
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1425/04/21هـ

السؤال

أثناء دراسيت يف إحدى البالد الغربية ،مررت بضائقة مالية ،فاقرتضت عرب حساب بطاقة االئتمان

لتسديد رسوم الدراسة ،إال أنين مل أستطع سداد الدين حىت هذه اللحظة ،والفوائد قد تضاعفت ،وأان

مازلت عاطال عن العمل ،فبالرغم من مجيع احملاوالت فمازال الدين يطاردين ،ابلرغم من نييت بسداد
الدين إال أنين قد عزمت على عدم السداد بعد أن احتجزت احلكومة األمريكية أموال الصدقات

اليت ُدفعت من أجل نصرة إخواننا بفلسطّي حتت مسمى احلرب على اإلرهاب ،وابملثل فإنين قد

بدأت مبساعدة أهلنا بفلسطّي مبا أقدر عليه من حّي آلخر ،بدال من دفع الدين للبنوك األمريكية

وردعا هلم ،فاملسلمون أوىل وإن كنت مديناً للبنوك ،أرى وهللا أعلم أن أهلنا بفلسطّي أحق هبذه

األموال ،بعد أن سرقت أمواهلم زورا وهبتاان ،وال أحسب أنين مدين للبنوك األمريكية ،فكلهم شركاء

ابجلرم الظامل على إخوتنا بفلسطّي ،ابلعراق ،أبفغانستان ،والقائمة تطول ،مبا أننا يف حرب معهم فلن
ينالوا منا فلساً ،واملسلمون أحق هبا ،رجاء عرض اإلجابة على صفحة الفتاوى إن أمكن .جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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فتصرفك منذ البداية تصرف خاطئ ،حيث إنك دخلت يف عقد ربوي حّي اقرتضت ابلبطاقة ،وهو
عمل ال جيوز ،فعليك ابلتوبة من هذا العمل ،وابلندم على ما مضى والعزم على عدم العودة ملثل
ذلك ،وعليك أيضاً أن تسدد لشركة البطاقة رأس املال الذي اقرتضته فقط دون الفوائد الربوية ،وما

ذكرته من املربرات لعدم تسديدك الدين الذي عليك غري صحيحة ،فقد أوجب هللا علينا معشر

املسلمّي الوفاء ابلعقود فقال سبحانه " :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1 :وهذا
يشمل التعامل مع املسلم والكافر ،وإذا تعامل كل واحد من املسلمّي مع غريهم مبثل األسلوب

الذي هنجته فإن ذلك سيؤدي إىل اإلضرار بعموم اجلالية املسلمة هناك ،والتضييق عليهم يف معيشتهم

ومعامالهتم ،وإذا كانت عندك الرغبة لدعم إخوانك املسلمّي ( -وهي رغبة تشكر عليها ،لكن ينبغي
أن تكون منضبطة ابلضوابط الشرعية)  -فأقرتح عليك االنتقال إىل إحدى البلدان اإلسالمية لإلقامة
فيها ،بدالً من اإلقامة يف بالد الغرب ،حىت ال ينتفع أولئك القوم من مالك بفلس واحد .وهللا أعلم.
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حاابه فرضي أبجرته املرتفعة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

تقدمت بعرض لتصميم أعمال هندسية ملؤسسة عامة ،وكانت أسعاري مرتفعة ،ولكون مدير املؤسسة

صديقي مل يرفض األسعار ،وقد طلبت منه أن يوضح يل من بّي األعمال اليت تعاقدت معهم عليها ما

هو ضروري وما هو غري ضروري دون جماملة ،وبعد أن وضح يل اعتذرت عن كل ما هو غري ضروري

من األعمال ،ولكوين معي شركاء يف عمل التصميم فقد مت العمل وتقامسنا األرابح ،فهل يف األمر أي

خمالفة للشرع؟ وإن كانت هناك خمالفة ،فهل أقوم برتجيع نصييب من املبلغ كامالً أم جزء منه فقط؟

مع العلم أن شركائي تصرفوا يف حصتهم وال يعلمون حىت كون األسعار اليت تقدمنا هبا مرتفعة .وما

خريا ،والسالم عليكم.
رأيكم؟ وجزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
إذا كان صاحبك قبِل العرض الذي تقدمت به جماملة لك ال جلودة يف عملك أو مليزة متتاز هبا عن
بقية املصممّي فهو آمث يف ذلك وأنت كذلك ،ألن الواجب عليه أن يتصرف مبا هو األصلح

للمؤسسة اليت يديرها ،ألنه مؤمتن على إدارهتا ،وعلى هذا فيُنظَر إىل سعر املثل يف السوق للعمل
الذي قمت به (وهو السعر املتوسط ملثل العمل الذي قمت به)  ،مث تعيد للمؤسسة الفرق بّي

السعر الذي قبضته وبقية الشركاء وسعر املثل ،وإذا رفض شركاؤك دفع الفرق فيكون دينًا يف ذمتك
ألنك مل ختربهم بواقع األمر ،وعليك التوبة من هذا العمل والعزم على أال تعود إليه مرة أخرى .وهللا

أعلم.
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هل أغرم ألخوايت سهامهن؟

اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخذت ماالً من أخوايت؛ لكي أعمل به يف صفقات يف شركيت مقابل نسبة من الربح ،إال أن شريكي

سرقين وخسرت خسارة كبرية ،فهل ألخوايت احلق يف مطالبيت برأس ماهلن؟ وقد أديت هلن هذه النقود

ألهنن بنات وأن عدم سدادي للنقود هلن سيسبب قطيعة رحم ،ولكن كان ذلك على حساب عدم
زواجي وتدهور شركيت وإغالقها .فهل أان حمق فيما فعلت؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة ،والقاعدة يف األماانت أهنا ال تضمن إال ابلتعدي أو
التقصري ،فإن مل يتعد الشريك أو يقصر ،فإنه ال يضمن حصة شريكه ،ولو ضاع مال الشركة أو

بعضا ،هذا هو ما اتفق
تلف ،ويصدق بيمينه يف مقدار الربح واخلسارة وضياع املال وتلفه كالًّ أو ً

مقصرا يف طريقة استثمارك هذا املال أو مفرطًا حبيث ال تتوثق ممن
عليه الفقهاء .وعليه فإن كنت
ً

تتعامل معهم فسرقوك أو خانوك ،فأنت الضامن ،ويكون رأس املال يف ذمتك ،وألصحاب املال احلق

يف مطالبتك برأس املال ،أما إن كنت متوث ًقا يف التعامل ومل تقصر أو تفرط أو تتعدى ،فال يلزمك

فحسنًا فعلت بتأدية أموال أخواتك إليهن ،وأنصحك برفع دعوى قضائية على
شيء ،وعلى أية حال َ
من تتهمه بسرقة املال؛ عسى هللا أن يعوضك .وهللا أعلم.
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مديرهم مينحهم ساعات إضافية من غري ضرورة
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف العمل ابلشركات يعطى املوظفون مبلغًا ماليًّا على الساعات اإلضافية اليت يعملوهنا بعد الدوام

الرمسي بناء على طبيعة العمل وتكليف رئيس العمل أو املدير ,فهل هو حالل ،وإذا أعطى رئيس

العمل موظفي هذه الساعات ليحصلوا على مبلغ من املال ,من غري أن يعملوها يعملوها ,حبيث
حتسب هلم دون عمل ،فهل هذا حالل؟ وإن رئيس العمل أعطى املوظفّي هذه الساعات ،والعمل ال

حيتاج إىل ساعات إضافية ،فهل جيوز؟ وهل حالل أن نعطل العمل العادي والذي ميكننا إكماله يف

الدوام الرمسي للحصول على ساعات عمل إضافية؟ وهل حالل أن آخذها وأرضى هبا إن أعطاها يل
علما أن الشركة اليت أعمل هبا للدولة ،ووضعها املادي متدهور .أفيدوان أفادكم هللا.
رئيس العمل؟ ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ِ
يقول هللا تعاىل( :إِ هن هللا أيْمرُكم أَن تُؤدُّواْ األَم َاان ِ
ّي الن ِ
هاس أَن َحتْ ُك ُمواْ
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َ
َ َ ُُ ْ

يوم
"ما ِمن َع ْب ٍد يَ ْس َ ْرت ِع ِيه هللاَ َر ِعيهةً ميَُ ُ
وت َ
ِابل َْع ْد ِل) [النساء . ]58 :ويقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
اش لَِر ِعيهتِ ِه إاله ح هرم هللاُ َعلَ ِيه اجلنةَ" .متفق عليه :البخاري ( )7151ومسلم (. )142
وت وهو غَ ٌّ
ميًَ ُ
أيضاُ " :كلُّ ُكم َر ٍاع ،وكلُّكم َم ْس ٌ
ؤول َعن َر ِعيهتِ ِه" .أخرجه البخاري ( )893ومسلم (. )1829
وقال ً
وهذا يشمل املوظف واملدير أو الرئيس ،فكل منهما راع فيما هو مكلف به من أموال الشركة ،وهو

مسؤول عن ذلك يوم القيامة.
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فمن أساء يف عمله أو احتال ليأخذ مال الشركة بغري حق فقد خان األمانة اليت يف عنقه ،وغش
س ِمنها" .أخرجه مسلم ()102
"من غَ ه
لصاحب العمل ،والنيب صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
ش فَـلَْي َ
والرتمذي ( . )1315فالتحايل على الشركة ابحتساب ساعات إضافية خارج الدوام دون وجود
حاجة أو مربر هلا ،مع التقصري يف العمل يف أثناء الدوام ،جيمع بّي سيئتّي :التقصري والتعدي .فهو

تقصري يف وقت العمل الرمسي ،وتعد أبخذ عوض عن وقت إضايف ال يستحقه.

فالواجب على املسلم أن يتقي هللا ،وأن حيرص على أن يكون مطعمه حالالً ومشربه حالالً ومصدر

دخله حالالً ،فاملال احلرام ال يبارك هللا فيه وال يهنأ صاحبه به ،وفوق ذلك فإنه حيرم صاحبه إجابة
ِ
يل
الدعوة ،كما يف صحيح مسلم ( ، )1015عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه ذَ َك َر ال هر ُج َل "يُط ُ
ث أَ ْغرب ميَُ ُّد ي َدي ِه إِ َىل ال ه ِ
سهُ َح َر ٌام
ال ه
ب َاي َر ِّ
س َماءَ :اي َر ِّ
س َف َر أَ ْش َع َ ََ َ ْ
بَ .وَمط َْع ُمهُ َح َر ٌام َوَم ْش َربُهُ َح َر ٌام َوَملْبَ ُ
ِ
ك؟ ".
ي ِاب ْحلََر ِام فَأ ه
اب لِ َذلِ َ
َىن يُ ْستَ َج ُ
َوغُ ّذ َ
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وجنهبنا ما يغضبه ويسخطه ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
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تصرف املرأة يف مال زوجها بغري إذنه ملصحلته!
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية
التاريخ 1426/03/10هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان سيدة متزوجة ووضعي املادي جيد ،وأقوم ابدخار بعض األموال اليت ميلكها زوجي وهو يعلم أين

كبريا هل جيوز يل أن أقوم بشراء قطعة
أقوم أبخذ األموال دون علمه ومسح يل ،وعندما أصبح املبلغ ً
أرض ،وتسجيلها ابمسه دون علمه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاألصل أن اإلنسان ال جيوز له أن يتصرف يف مال غريه بال إذنه ،ومن شروط صحة البيع املقررة يف

الشريعة اإلسالمية أن يكون العقد من املالك أو من يقوم مقامه ،كالوكيل أو الويل أو الوصي ،قال
تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم"

[النساء . ]29:وعن حكيم بن حزام أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال له" :ال تبع ما ليس
عندك" أخرجه أمحد ( )15311وأبو داود ( )3503والرتمذي ( )1232وابن ماجه ()2187
والنسائي ( ، )4613وقد نقل الشوكاين عن البغوي يف تفسري هذا احلديث أن املراد النهي عن بيوع
األميان اليت ال ميلكها .ا .هـ.

ولكن إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه ال ميانع على مثل هذا العقد ،وكان فيه مصلحة ظاهرة له،
ِ
وقمت إببرام العقد فال خيلو احلال من حالّي:
كأن يكون مثن األرض أقل من سعر السوق،
األول :أن تضيفي الشراء أمام البائع لنفسك ،فيكون العقد صحيحاً وملزماً ،وإذا مل يوافق زوجك
صار الضمان عليك ،ولزمك أن تدفعي للبائع الثهمن ،وتردي أيضاً املبلغ إىل زوجك.

الثاين :أن تضيفي الشراء له أمام البائع ،وجيب عليك حينئذ أن ختربيه أبن العقد موقوف على إجازة

زوجك ،فإن أجاز الشراء ووافق عليه لزمه؛ ألن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة ،وأن رفضه بطل

العقد.

والدليل على صحة العقد بعد اإلجازة واملوافقة حديث عروة بن أيب اجلعد البارقي عندما أعطاه النيب
-صلى هللا عليه وسلم -ديناراً يشرتي له به شاة ،فاشرتى له شاتّي ،فباع إحدامها بدينار ،فجاء

بدينار وشاة ،فدعا له النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلربكة يف بيعه ،رواه البخاري (. )3643
وهذه املسألة أطلق عليها الفقهاء اسم "بيع وتصرف الفضويل" .وهللا تعاىل أعلم.
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أعطاه ماالً ليشرتي به خمدرات ،فهل يرده له بعد توبته؟
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوديعة والعارية

التاريخ 1426/03/08هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أحد التائبّي عندان يف املسجد سألين سؤاالً مفاده :أنه كان يتاجر يف املخدرات ،وأعطاه أحد التجار

مبلغًا لشراء املخدرات ،وأصبح دينًا عليه؛ ألنه شخص ليس عنده عمل ،ومن أسرة فقرية ،واآلن -
بعد توبته -سألين عن هذا الدين ،هل يرده أم ال؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .أما بعد:

فأسأل هللا تعاىل أن يثبت هذا األخ التائب على احلق ،وحول ما أخذه ممن يتاجر يف املخدرات ،فإن

كان ما أخذه هو عبارة عن خمدرات أو مخور وحنوها مما حيرم استعماله واالجتار به فال جيب عليه ردُّه؛
ألن هذا ليس مبال حمرتم شرعاً ،بل جيب إتالفه ملا يف تركه من الفساد.

وإن كان ما أخذه من هذا التاجر هو مال حمرتم -كاألوراق النقدية ،أو أي مال مباح -فيجب عليه

ردُّه لصاحبه ،ولو كان صاحبه اتجر خمدرات؛ فإن ذلك ال يلغي استحقاقه ملاله ،حىت ولو كان غري

مسلم ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يستدين من غري املسلمّي -من اليهود أو غريهم -

ويرد ما أخذه ،مع أن كثرياً من أمواهلم فيها احلرام من الراب وغريه ،وقد مات صلى هللا عليه وسلم

ودرعه مرهون عند يهودي؛ ألنه استدان منه ثالثّي صاعاً من شعري .صحيح البخاري (. )2916

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-على اليد ما أخذت حىت تؤديه" أخرجه ابن ماجه (، )2400
فكل من قبض ماالً من معصوم :مسلم أو غريه ،فإنه جيب عليه ردُّه إىل صاحبه" ،وخرج من هذا

احلكم :الكافر احملارب للمسلمّي فماله غري معصوم .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الشفعة عند املالكية
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشفعة
التاريخ 1425/07/1هـ

السؤال

السالم عليكم.

سؤايل هو :ما هي الشفعة حسب املذهب املالكي؟ أحكامها؟ شروط صحتها ،وما تعلق ابملدد فيها

ودرجات التفعيل؟ جزاكم هللا خرياً .والسالم عليكم ورمحة هللا -تعاىل -وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

أوالً :تعريف الشفعة عند املالكية :أخذ الشريك الذي ابع شريكه من املشرتي ابلثمن الذي اشرتاه

به.

اثنياً :جتب الشفعة عند املالكية بشروط مخسة هي:

( )1أن تكون يف العقار ،كالدور واألرضّي والبساتّي.
( )2أن تكون الشفعة فيما مل ينقسم ،فإن قسم فال شفعة.
( )3أن يكون الشفيع شريكاً ،فال شفعة جلار.

( )4أال يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من قول ،أو فعل ،أو سكوت مدة عام فأكثر
مع علمه وحضوره.

( )5أن يكون احلظ املشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه مبعاوضة كالبيع واملهر ،واخللع ،فإن صار
إليه مبرياث فال شفعة.

اثلثاً :أهم أحكام الشفعة عند املالكية.

طلب الشفعة ليس على الفور ،وإذا كان الشفيع حاضراً فللمالكية روايتان يف انقطاعها :األوىل :أهنا

تنقطع بعد عام ،والثانية :أهنا ال تنقطع إال أبن أييت عليه من الزمان ما يعلم أبنه اترك هلا.

( )2إذا وجبت الشفعة جلماعة اقتسموا املشفوع فيه على قدر حظوظهم ،ال على قدر رؤوسهم.
( )3الشفعة حق من احلقوق اليت تورث ،فين هزل الوارث منزلة ا ِّ
ملورث يف احلق الذي كان له من األخذ

أو الرتك.

( )4املسلم والذمي يف استحقاق الشفعة سواء.
( )5ال شفعة يف العروض واحليوان.
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( )6إذا بىن املشرتي يف دار أو غرس ،مث أراد الشفيع األخذ ابلشفعة فإنه أيخذ الشقص بقيمة البناء
والغرس ،وليس له إجبار املشرتي على قلع البناء والغرس.
( )7إذا تصرف املشرتي يف الشقص املشرتى ببيع أو هبة أو وصية بطل ذلك إن قام الشفيع

ابلشفعة.

( )8للشفيع ترك الشفعة بعوض يبذل له على تركها.
( )9إذا بيع الشقص مراراً فللشفيع أن أيخذ أبي الصفقات شاء.

هذه أهم األحكام املتعلقة ابلشفعة عند املالكية ،وهناك أحكام وشروط غري ما ذكر ،وكالم املالكية
يف هذه املسائل طويل ومتشعب ،كما أنه قد وقع بينهم خالف يف بعض هذه املسائل ،ومن أراد
االستزادة حول هذا املوضوع فلرياجع ما كتبه املالكية عن الشفعة يف كتبهم الفقهية.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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عجز شريكه عن شراء حصته ويريد منع من بيعها لغريه!
اجمليب د .رحيل غرايبة

أستاذ الفقه والتشريع جبامعة الزرقاء ابألردن

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الشفعة
التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

رجل اشرتك مع آخر يف جتارة ،وكان من ضمن شروط املشاركة إذا أراد أحد الطرفّي أن يبيع حصته

أن يبيعها إىل الطرف اآلخر ،أو يبيعا احملل كالمها ،وحصلت بعض الظروف ألحد الطرفّي أبن ترتبت
ديون على ذلك الطرف وليس عنده ما يويف به الدين إال أن يبيع حصته ،فعرضها حسب االتفاق

للطرف اآلخر ،فرفض الطرف اآلخر شراءها؛ ألنه ال ميلك ماالً ويف نفس الوقت مينع الطرف اآلخر
من عرض حصته لبيعها لشريك جديد ،فهل لو ابعها الطرف املتضرر لشريك جديد بعد عرضها

شرعا بيعها؟ أفتوان
للطرف اآلخر فرفض شراءها ،هل يكون خالف االتفاق وعليه إمث؟ وهل حيق له ً

مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الشرع يف هذه املسألة أعطى كل شريك حق الشفعة ،وهو حق األولوية لكل شريك أن يشرتي حصة
شريكه بدون شرط ،ولكن ال جيوز حرمان الشريك من بيع حصته ألجنيب عندما يستنكف الشريك

اآلخر عن حقه يف الشراء ،ويصبح الشرط على هذا النحو ابطالً؛ ألنه خيالف مقتضى العقد ،ولذلك

ال إمث على الشريك إذا ابع حصته ألجنيب بعدما عرض على شريكه البيع أوالً .وهللا أعلم.
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ملن يكون الربح للسارق أم للمالك؟!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف

التاريخ 1426/04/23هـ
السؤال

سرق شخص سيارة آخر ،وقام ابلعمل عليها ،وكسب منها مبلغاً معيناً ،فتم القبض عليه ،فلمن
يكون هذا املبلغ ،للسارق أم لصاحب السيارة؟- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا املبلغ موضع خالف بّي أهل العلم ،والرأي املختار ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية -

رمحه هللا  -أنه إذا غصب دراهم ،واجتر هبا فإن له سهم املثل ،مبعىن :أنه ينظر إىل هذا الشخص
الذي عمل هبذه الدراهم ،فليأخذ عند أهل العرف والتجارة واخلربة مبثل هذه األمور ،فإن قالوا:

أيخذ نصف الكسب فيعطى النصف ،وإن قالوا :أيخذ الربع فيعطى الربع ،والباقي يكون للمالك.
فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم املثل ،فيعطى قيمة عمله ،فإذا كان مثله أيخذ

النصف أو أيخذ الربع ،والباقي يرده على مالكه ،وورد ذلك عن عمر  -رضي هللا تعاىل عنه -يف
قصة ابنه ملا أخذ ماالً من بيت املال ،فاستشار عمر  -رضي هللا تعاىل عنه -يف ذلك ،فأشري عليه
أن جيعله قِراض ،يعين :مضاربة رواه مالك يف املوطأ ( . )1396وهللا أعلم.
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ركوب السيارات املسروقة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف
التاريخ 1425/06/18هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما حكم ركوب (السيارات املسروقة واملنهوبة) اليت هنبت بعد األحداث ،واليت أملت ابلعراق إابن

سقوط الطاغية ودخول احملتلّي هلا؟ يذكر أن السيارات منها اليت سرقت من الوزارات والدوائر
احلكومية ،ومنها اليت سرقت من رجال احلكومة.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ركوب السيارات املسروقة واملنهوبة فرع عن حكم بيعها وشرائها ،والعلماء خمتلفون يف حكم شراء

املنهوب واملسروق واملغصوب ،والذي مل يعرف مالكه على قولّي :اجلواز واملنع ،واألرجح اجلواز،

وقد نص الفقهاء -كابن قدامة يف املغين -على أن تصرفات الغاصب -ومثله السارق واملنتهب-
كتصرف الفضويل فيه روايتان عن أمحد أصحهما اجلواز ،وقد صحح شيخ اإلسالم ابن تيمية شراء

سلعة من أكره على بيعها ،مع أن اإلكراه ينقض شرط الرتاضي الذي هو أحد شروط عقد البيع،

وإذا كان يف حكم البيع والشراء فإن جمرد الركوب وهو نوع من أنواع االنتفاع من ابب أوىل جوازه،
وإن كان لإلنسان مندوحة عنه فاجتنابه أوىل حلديث" :استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه

أمحد ( )18001إبسناد ضعيف وورد صحيحاً بلفظ" :وإن أفتاك املفتون" رواه أمحد (. )17742

وهللا أعلم.
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استئجار األمالك املصادرة

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف

التاريخ 1425/11/08هـ
السؤال

ما حكم الشرع يف عمارة استولت عليها الدولة من صاحبها حبجة أن عليها ضرائب ،ورفض صاحبها

صل ابن أخي صاحب العمارة على حمل لبيع مواد غذائية من العمارة اليت
دفع الضرائب ،وقد حت ه

استولت عليها الدولة بتخصيص ومتكّي من الدولة ،فهل جيوز له البقاء ابحملل أو التصرف ابلبيع

مثالً؟
اجلواب

فردا أو دولة أن يستويل على أموال الغري بغري حق شرعي عليه دليل من كتاب هللا أو
ال جيوز ألحد ً
سنة رسوله ،وفاعل ذلك ظامل متع ٍّد ،وآكل ألموال الناس ابلباطل ،وهللا يقول( :ومن يـتـع هد ح ُدود ِ
هللا
َ َ ََ َ ُ َ
ِ
هِ
آمنُواْ الَ َأتْ ُكلُواْ أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم
فَأ ُْولَئِ َ
ين َ
ك ُه ُم الظهال ُمو َن) [البقرة . ]229:ويقولَ :
(اي أَيُّـ َهاالذ َ
ِ
ِ
ارةً َعن تَـ َر ٍ
اض ِّمن ُك ْم) [النساء . ]429:وعامة الضرائب اليت تفرضها
ِابلْبَاط ِل إِاله أَن تَ ُكو َن جتَ َ
احلكومات يف العصر

احلاضر على الناس هي من الظلم الذي حرمه هللا على نفسه وعلى عباده ،كما يف احلديث القدسي:
ِ
ِ
إين ح هر ُ ُّ
وجعلتُه بينَكم ُحم هرًما فال تَظَالَ ُموا" .رواه مسلم (. )2577
"اي عبَادي ِّ
لم َعلَى نَـ ْفسيَ ،
مت الظ َ

واستيالء الدولة على هذه العمارة -كما يف السؤال -حرام ال جيوز ،وهي يف حكم املغتصب ،وال

دكاان منها يضعه بقالة له إذا مل يرض مالكها الشرعي،
جيوز البن أخ صاحب العمارة هذه أن يستأجر ً
فضالً عن أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو أتجري؛ ألنه تصرف فيما ال ميلك ،وعلى املغتصب رد ما

اغتصبه ومنائه.
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البناء من غري ترخيص
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف

التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

هل جيوز البناء بدون ترخيص من اجلهات احلكومية مبنطقة عشوائية أكثر من  90ابملائة من املباين هبا

غري مرخص؟ وذلك مع االلتزام ابملواصفات الفنية وأصول الصناعة املعمول هبا ،علماً أبن الرتخيص

مكلف جداً ،وإجراءاته شديدة التعقيد ،وأتخذ وقتاً طويالً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن امللك خيول صاحبه التصرف يف اململوك إذا مل يكن هناك مانع شرعي ،ويف جمال البناء تضع
الدول التنظيمات اليت من شأهنا أن حتقق مصاحل العباد وال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،فمثل
هذه التنظيمات جيب احرتامها ،فإذا كان البناء يف منطقة من املناطق تشرتط الدولة فيها احلصول

على ترخيص للبناء لكون البناء دون ترخيص يفضي إىل أن يضيق بعض الناس على بعض مما يرتتب
عليه إضرار ابجلار ،أو عدم ترك شوارع متر منها السيارات أو عدم ترك مرافق لألبنية يستفيد منها

املالك وحنو ذلك مما يراعى يف املخططات اليت تعتمدها اجلهات املسؤولة ،أقول إذا كان األمر كذلك

فال جيوز لك البناء دون احلصول على ترخيص البناء ،وإن احتاج إىل جهد ومال ،مث ابإلضافة إىل ما

مر قد يتعرض بناؤك الذي أقمته بدون ترخيص للهدم ،وذلك إتالف مال ،فليس لك أن تعرض

مالك للتلف واإلضاعة ،هذا ما يظهر يل وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.
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شراء السيارات احملجوزة لدى اجلمارك
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف

التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

يف بعض املناطق احلدودية يقوم رجال اجلمارك حبجز بعض السيارات حبجة أهنا غري قانونية أو واثئقها

مزورة ،وغالباً ما يكون هذا ظلماً ،سببه رفض البعض دفع الرشوة مثالً ،وبعد فرتة تقوم مصاحل
اجلمارك ببيع هذه السيارات احملجوزة عن طريق املزاد العلين ،وأحياان عن طريق البيع العادي.

سؤايل هو :هل جيوز شراء مثل هذه السيارات؟ خاصة مع علمنا أن من حجزت منهم حجزت ظلماً
فقط كما تقدم .أفيدوان ابرك هللا.

اجلواب

ال جيوز اإلقدام على شراء هذه السيارات؛ ألن األسباب احملرمة يف امتالك األشياء ال جتعل هذا
الشيء مملوكاً ملن حصله ،فالسارق  -مثالً -ال ميتلك املسروق ،وكذلك الغاصب ال ميتلك الشيء
املغصوب ،وكذلك الظامل ال ميتلك ما أخذه ،وبناء على ذلك فال تنتقل امللكية من املالك احلقيقي

إىل من حصل هذه األشياء بطرق حمرمة ،وحينئذ يكون تصرف هذا الظامل يف هذا الشيء اململوك

تصرفاً ابطالً ال يرتتب عليه األثر الشرعي من انتقال امللكية من هذا الظامل إىل املشرتي ،وبناء على

ذلك فال جيوز اإلقدام على شراء هذه األشياء مع علم املشرتي أبهنا انتقلت إىل هذه اجلهات بطرق

حمرمة.
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التصرف يف املمتلكات العامة يف العراق بعد سقوط بغداد
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف
التاريخ 1424/8/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،وبعد:

عرض علينا بعض إخواننا األكراد سؤاالً عن حكم بيع املمتلكات اليت أخذها الناس من األموال
العامة كالسيارات وغريها بعد سقوط حكومة صدام ،فهل جيوز ملن أخذها أن يتملهكها أو يذهب هبا؟
نريد جواابً مفصالً حول هذه القضية من فضيلتكم ويف أسرع وقت ،ولكم منا جزيل الشكر.

اجلواب

لقد ح هرم هللا أكل مال الغري بغري حق ،قال تعاىل" :وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل" [البقرة :من
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ

اآلية ، ]188وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس
منه" انظر صحيح اجلامع ( )7662ويف احلديث القدسي" :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا  " ...احلديث رواه مسلم ( )2577عن أيب ذر  -رضي هللا عنه.-
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وعن السؤال أقول :إن كان يعرف عّي من سرقت أو هنبت منه تلك السيارة وغريها من املمتلكات
وجب ردها إىل صاحبها أو مثنها وقت الرد ،وإن ابعها أو تص هرف فيها منتهبها فعليه ضمان مثنها
ملالكها األصلي؛ ألن يد الغاصب (املنت ِهب) ال تلم حلديث "وليس ٍ
لعرق ظامل ح ٌق" رواه الرتمذي

( ، )1378وأبو داود ( )3073من حديث سعيد بن زيد -رضي هللا عنه -أما إذا كان ال يعرف
املنتهبة من سيارات وحنوها وجب على املنتهب التصدق بثمنها  -وقد
عّي صاحب تلك اآلالت َ
سئل شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا عن مثل هذه احلال ،فأجاب مبا نصه (األموال اليت أبيدي

هؤالء األعراب املتناهبّي إذا مل يعرف هلا مالك معّي فإنه [أي الناهب] خيرج زكاهتا ،فإهنا إن كانت

ملكاً ملن هي يف يده كانت زكاهتا عليه ،وإن مل تكن ملكاً له ومالكها جمهول ال يعرف فإنه يتصدق هبا

كلها ،فإذا تصدق بقدر زكاهتا كان خرياً من أن ال يتصدق بشيء منها ،انظر جمموع الفتاوى
(. )325/30

والذي يظهر من حال العراق والعراقيّي بعد اختالل األمن عند سقوط صدام ودخول األمريكان وما
حصل من النهب والسلب لعامة املمتلكات يشبه حال األعراب اجلاهلّي يف هنب بعضهم ممتلكات

بعض ،وقد اختلف العلماء يف جواز شراء تلك املمتلكات املنهوبة إذا مل يعرف مالكها على قولّي:
اجلواز واملنع ،واألرجح جواز بيع وشراء السلع املنتهبة واملغصوبة من غاصبها إذا مل يعرف صاحبها

والقائم عليها ونص الفقهاء  -كابن قدامة يف (املغىن)  -على أن تصرفات الغاصب يف السلعة اليت
يغصبها كتصرفات الفضويل ،وفيه روايتان أصحها اجلواز ،وقد صحح ابن تيمية شراء السلعة اليت

أكره مالكها على بيعها ،مع أن اإلكراه سلب لشرط الرتاضي الذي هو أحد شروط عقد البيع ،وهللا

أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.

()203/10

السكىن فيما اسرتدته الدولة من مواطنيها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف
التاريخ 1424/6/6هـ

السؤال
اشرتت أسريت شقة مببلغ  18ألف دينار ،دفعت للساكن الذي كان يقيم هبا خلو رجل ،أو عتبة،

فهو ليس صاحبها األصلي ،وليس كذلك مستأجراً هلا ،إذ إن صاحبها األصلي كان قد قام ببناء

العمارة عن طريق أخذ قرض من مصرف اتبع للدولة يف السبعينيات ،وىف بداية الثمانينيات قامت

الدولة بتأميم املمتلكات ،ومن ضمنها هذه العمارة اليت أخذهتا ووزعتها على املواطنّي ،هل جيوز يل

السكن يف الشقة على أساس أن الدولة اسرتدت ماهلا؟ إذ إن صاحب العمارة مل يكن قد رد كامل
قيمة القرض ،حينما قامت الدولة بوضع يدها على العمارة ،أم أن وجودي يف الشقة غري شرعي وهو
غصب حلق مسلم؟ أرجو إفاديت ابإلجابة ،إذ إين أعتزم الزواج هبذه الشقة إذا مل يكن هناك مانع

شرعي .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

اي أخي سؤالك فيه إشكال كبري سببه تدخل الدولة يف أمالك الغري ومصادرهتا بغري حق ،ومع هذا
أستعّي هللا يف اجلواب فأقول:
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إن املالك األصلي الذي اقرتض من مصرف اتبع للدولة ومل ِ
يف ابلسداد فصادرت الدولة العمارة
منه ،أقول إن تصرف الدولة حينئذ صحيح ،ويلزمها أن تدفع له ما سدده من أقساط ،إذا كان

سدد ،كما يلزمها شرعاً أن تدفع له ما زاد عن قيمة العمارة وقت سحبها منه ،واملالك األول

األصلي ،ليس له حق أن يؤمث غري من ظلمه وهي الدولة ،مث إن الدولة قد ظلمت مرة أخرى حّي

أعطت هذه العمارة بعد التأميم ملواطن آخر قبل أن تعطي املالك األول حقوقه من هذه العمارة ،أما
حكم متلك املواطن الثاين فصحيح ،حيث الذي ملكه العمارة هي الدولة ،ألنه مستحق يف نظرها
ابسم التأميم فال إمث عليه ،وإمنا اإلمث على من ملكه وهي الدولة ،ولو كان اململك له غري الدولة

لقلت بفساد العقد وعدم صحته أصالً ،ولكن ألن الدولة هي اليت عملت ذلك واألصل يف تصرفاهتا
أهنا للصاحل العام وويل األمر فيها ال ميلك أمواهلا ملكية خاصة ،وإمنا له حق التصرف والنظر فيها ملا
فيه مصلحة الناس ال غري ،كل هذا جعل تصرفها مع املالك الثاين للعمارة فيه شبهة ال يفسد منها

العقد ،وإن كان اإلمث على الدولة ممثلة بويل األمر اآلمر مبنح العمارة هلذا املواطن ،بعد التأميم ،وأخرياً
أقول إن شراءك هذه العمارة صحيح ،وعدم إذن املالك األول ال اعتبار له يف الشرع ،ألنه مل يف
ابلعقد مع الدولة قبل التأميم ،وأخذ العمارة منه جائز وإن كان له مستحقات على الدولة فهي اليت
ظلمته وليس له طريق عليك حبال ،وعليه مطالبتها إن استطاع .أما التأميم فلعل حرمته يف األصل

وعدم جوازه وأنه نوع من الغصب وأكل ألموال الناس ابلباطل ظاهر بّي لكل أحد ،فال جيوز ألحد

أن يصادر أموال الناس وممتلكاهتم ابسم التأميم أو للمصلحة العامة ،وفق هللا اجلميع إىل كل خري،
آمّي.

()205/10

هل حيلف كذابً؟
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الغصب واإلتالف
التاريخ 1425/12/20هـ
السؤال

أان من إحدى الدول العربية اإلسالمية ،ومغرتب بدولة عربية ،بلدي يفرض ضريبة على كل مغرتب،

أصال مهندس ،وأعمل هنا يف وظيفة عمالية ،راتيب يبلغ
سنواي ،أان ً
ورسوما وزكاة جيب أن يدفعها ًّ
ً

دوالرا على أساس مهنيت األساسية
 5100درهم ،احلكومة تفرض علي ضرائب سنوية قرابة ً 350

(مهندس)  -ضريبة العامل  75دوالر ،أان أعول أيب وأمي وأوالدي (زوجيت وولدان)  ،وكذلك لدي
أخ يدرس ابخلارج ،وأان العائل الوحيد ألسريت ،أعمل هنا منذ مخس سنوات ومل أستطع أن أدخر

كثريا ما أستدين ،اآلن احلمد هلل؛ فقد استطعت أن أمجع ما يقرب من  10آالف
شيئًا ،بل كنت ً

درهم ،مع العلم أن هذا حصيلة اخلمس السنوات كلها ،أان حاولت أن أهترب من هذه الضرائب،

وأن أدفع ضرائب عامل (أخف الضررين على ميزانييت)  ،وليست ضرائب مهندس ،فالبد من دفع
الضرائب ،ولكن علي أن أقسم وأحلف على كل شيء ،كم راتيب ،وماذا أعمل ،وأان إذا أبلغتهم

كذاب
براتيب احلقيقي مع االمتيازات (سكن وتذاكر وغريه)  ،رمبا يزيدون يف الضريبة ،فهل ميكن القسم ً
يف هذه احلالة؟ مع العلم أنه ال جمال للتعريض فهم يقومون إبمالئك.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فال جيوز أخذ أي شيء من املسلم إال الزكاة ،أعلن ذلك مفيت عام اململكة يف رابطة العامل اإلسالمي،

ال رسوم إقامة ،وال رخصة ،وال استمارة ،وال غريها ،وابلنسبة حلالتك ،فأقول :ال خري يف الكذب،

سنواي مدخر لك؛ ألنه أخذ بغري حق .وهللا يعوضك ،وهللا أعلم.
دوالرا تدفعه ًّ
ومبلغ الضريبة ً 350
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وجد كنزاً يف أرضه

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط
التاريخ 1423/4/18

السؤال

ما حكم من جيد كنزاً أثرايً يف أرضه؟ مع العلم أنه إذا أبلغ احلكومة سوف تقوم أبخذ األرض منه مع
التعويض مببلغ ال يساوي مثن األرض ،وإذا ابع هذا الكنز سوف يصبح من األثرايء.

اجلواب

ينظر أوالً يف األرض هل هي مملوكة للسائل أو غريه؟ فإن كانت مملوكة له ملكاً شرعياً نظر يف هذا
الذي وجد فيها ومسي (كنزاً)  ،هل هو حمرم أو مباح؟ فإن كان حمرماً كالتماثيل والصور اجملسمة

لإلنسان أو احليوان فهي حرام ال متلك وال يصح قبول التعويض عنها إال إذا كانت من ذهب أو

فضة ،فأجاز بعض الفقهاء االنتفاع هبا ببيع أو هبة وحنوه على أالّ تستخدم هبيئتها (صورة جمسمة) ،
وإن كان هذا الكنز من سائر املباحات كمناجم املعادن كمنجم امللح والذهب والفضة والبرتول مما

تتوقف عليه مصلحة األمة يف الغالب فال جيوز لصاحب الدار متلكه؛ ألن ملكيته عامة فيجب على

ويل األمر تعويض صاحب األرض عن كنزه مبا يساوي قيمته احلالية وال ينقص من ذلك شيئاً اللهم
إال إذا كان نظام الدولة ال ميانع يف التملك الشخصي ملثل هذا ،فال حرج على صاحب الدار أن

يبيعها على من يدفع له مبلغاً أكرب ،مث إن هذا الكنز الذي جيوز بيعه وشراؤه -إن وجد عليه ما يدل

على أنه قبل اإلسالم فهو ركاز -وهو ما وجد مدفوانً من زمن اجلاهلية جيب إخراج مخس قيمته
كزكاة؛ حلديث أيب هريرة يف الصحيحّي البخاري ( )1499ومسلم ( ... " )1710ويف الركاز

اخلمس" ،أما إذا وجد عليه أو على بعضه دون بعض عالمة من عالمات املسلمّي كتاريخ أو حنوه

فليس بركاز ،ويزكى كزكاة املال (النقدين)  ،وهللا أعلم.
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تبين اللقيط
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط

التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

من املعلوم أن التبين واحلصول على اسم العائلة املتبناه غري جائز يف اإلسالم ،فما احلكم اخلاص

ابللقيط الذي وجدته عائلة مسلمة؟ عمر البنت  16سنة والولد  19سنة.
اجلواب

يستحب تربية اللقيط واإلحسان إليه وتعليمه لينشأ إبذن هللا نشأة صاحلة ،وال يضريه ما حصل من

أبويه ،وال أبس بتزويج الذكر ابألنثى إذا مل يكن بينهما رضاع ،والذي يتوىل تزويج البنت هو احلاكم
الشرعي ألنه ويل من ال ويل له ،ويعتربون أجانب ممن توىل تربيتهم ،وليسوا حمارم إذا مل يوجد رضاع،
فإن وجد فالرضاع حيرم ما حيرم النسب ،وحيسن أن يسمى اللقيط ابسم بعيد عن اسم العائلة ،حىت

ال يظن أنه منهم.
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سحب من حسابه ومل خيصم من رصيده
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط

التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

قام بصرف راتبه من جهاز للصرافة اتبع لبنك الرايض ،وكان حسابه لدى بنك الراجحي؛ وبعد أن

صرف مبلغ  5000رايل ،اتضح أنه مل حيسب ذلك املبلغ من راتبه؛ فذهب يف اليوم التايل إىل فرع
البنك الذي به اجلهاز؛ فأخربهم ابخلرب فقال له املوظف حنن جهة للصرف فقط وال دخل لنا فيما

سواه ،ألن حسابك يف بنك آخر وهو املسؤول عما يبدر من خطأ يف حسابك؛ فذهب إىل بنك
الراجحي فأخربهم ابخلرب فقالوا له حسابك مل خيصم منه شيء وكونك سحبت من بنك آخر ومل خيصم
من حسابك فإن اخلطأ من البنك الذي سحبت منه؛ فأعطيت بنك الراجحي الذي به حسايب رقم

هاتفي ،وقلت إذا اتضح اخلطأ فاتصلوا علي؛ وذهبت ومر على هذا احلال ما يقارب ثالث سنوات

تقريبا ،فما هو املطلوب مين اآلن؟ هل أتصدق ابملال؟ أو أكرر ذهايب للبنكّي للتأكد مرة أخرى؟

وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاجلواب أن ما فعله السائل وفقه هللا خبصوص املبلغ الذي استلمه من الصراف ومل خيصم من
حسابه من مراجعة للبنكّي وإخباره بذلك ووضع رقم هاتفه هو أقصى ما جيب عليه فقد فعل الالزم،
هذا وإعادة املراجعة للبنكّي إن فعل فهو شيء طيب.

أقول وإضافة إىل احتمال كونه خطأً من أحد البنكّي فقد يكون أيضاً قد أدخل مقابل ما سحب

حبسابه عن طريق اخلطأ من شخص آخر وقد يكون املبلغ الذي سحبه سحب من حساب غريه ،كل

هذه االحتماالت واردة وإن كانت بعيدة.

على كل هذا املبلغ املذكور حكمه حكم اللقطة اليت جيب تعريفها ملدة سنة مث بعد السنة ميلكها

امللتقط بنية ضماهنا لصاحبها إن علم ،والسائل قام مبا جيب عليه حنو املبلغ وقد مضى على ذلك
عدة سنوات فهو اآلن يدخل يف ملكه ملكاً مراعى إن تبّي صاحبه سلم له ،وعليه أن يكتب عنده

شأن هذا املبلغ أبنه قد دخل يف حسابه ،أو أنه سحب هذا املبلغ ومل خيصم من حسابه ،من أجل ما

إذا علم صاحبه ولو بعد الوفاة يدفع له ،فاخلالصة أن حكمه حكم اللقطة ميلك بعد السنة ملكاً
مراعى وهللا أعلم.
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حمرمية اللقيطة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط

التاريخ 1424/2/10هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وجدت طفلة لقيطة وربيتها ،فهل تكون حمرما ألبنائي مثل أختهم؟ أم ال جيوز ألبنائي الرجال اجللوس
معها أو حمادثتها يف حال اخللوة ،وهل جيوز يل أن أزوجها أحد أبنائي؟ وكذلك اليتيمة؟

اجلواب
اللقيطة ومثلها اليتيمة إذا مل ترضع من زوجتك مخس رضعات حمرمة؛ فإهنا أجنبية منك ومن أوالدك،
جيب عليها أن حتتجب منكم أمجعّي ،وال جيوز اجللوس معها وحمادثتها إال يف ما فيه مصلحتها ،كما ال
جيوز اخللوة هبا ،وجيوز لك أو ألحد من أوالدك نكاحها.
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هل يف اللقطة زكاة؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط
التاريخ 1425/05/08هـ

السؤال

ما هو تعريف اللقطة يف اإلسالم؟ وما نسبة الزكاة املفروضة عليها؟ وهل يعترب البرتول من اللقطة؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فاللُ َقطَة يف اللغة :بفتح القاف اسم للملتقط؛ ألن ما جاء على فُـ َعلَة فهو اسم للفاعل ،كقوهلمُ :مهَ َزة
ُّح َكة :الذي يُضحك منه.
ولُ َم َزة ،واللُ ْقطَة بسكون القاف :املال امللقوط ،مثل :الض ْ
أما يف االصطالح الفقهي فهي :املال الضائع من ربه ،يلتقطه غريه.

وقد بّي الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أحكام اللقطة ،ووضح األمر الواجب على من وجد ماالً
لغريه ،فقد سئل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن لقطة الذهب والورق ،فقال" :اعرف وكاءها

وعفاصها ،مث عرفها سنةً ،مث استنفق هبا (ولتكن وديعة عندك)  ،فإن جاء رهبا (يوما من الدهر) ،

فأدها إليه" فسئل عن ضالة اإلبل ،فقال" :ما لك وهلا ،دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ،ترد املاء

وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا" .فسئل عن الشاة ،فقال" :خذها ،فإمنا هي لك أو ألخيك أو

للذئب" متفق عليه من حديث زيد بن خالد اجلهين -رضي هللا عنه .-وقد اشتمل هذا احلديث
وغريه على عدد من األحكام املتعلقة ابللقطة ،ومنها:
أوالً :لقطة الذهب والورق ،فيجب على من التقطها أن يعرف وكاءها وعفاصها.

()211/10

والوكاء :اخليط الذي يشد به املال يف اخلرقة وحنوها ،والعفاص :الوعاء الذي يكون الذهب أو الورق
فيه ،مث يعرفها سنة كاملة يف جمامع الناس وأسواقهم وحول املساجد واجلوامع ،فإن جاء صاحبها
ووصفها كما هي دفعها إليه امللتقط ،وإن مل ِ
أيت صاحبها فإن امللتقط ميلكها بذلك ،وتكون كبقية
ماله ،إال إن جاء صاحبها بعد ذلك فهو أحق هبا .وهذا احلكم هو حكم كل مال مثّي ملتقط،

كاألوراق النقدية املتداولة اليوم واجلواهر واآلالت واألجهزة وسائر األشياء الثمينة والنفيسة.

اثنياً :ال جيوز التقاط ضالة اإلبل ،وهي اإلبل اليت ضلت عن صاحبها؛ ألهنا ال تتضرر بذلك ،فإن

معها حذاءها وسقاءها ،وحذاؤها :خفها ،فإنه لقوته وصالبته جيري جمرى احلذاء ،وسقاؤها :بطنها،
فإهنا أتخذ فيه ماءً كثرياً ويبقى معها ومينعها من العطش.

اثلثاً :جيوز التقاط ضالة الغنم ،وميلكها ملتقطها بعد تعريفها التعريف الشرعي ،وجاز التقاط الغنم

دون اإلبل؛ ألن الغنم ليست كاإلبل ،بل هي ضعيفة معرضة للموت ما مل حيفظها صاحبها ،ولذلك

قال النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب".

رابعاً :رخص الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فيما ال تتبعه مهة أوساط الناس ،فيجوز التقاطه وال

جيب التعريف به ،فقد روى أبو داود إبسناده عن جابر -رضي هللا عنه ،-قال" :رخص لنا رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم -يف العصا والسوط واحلبل وأشباهه ،يلتقطه الرجل ينتفع به".

وال ختتص اللقطة بنسبة معينة للزكاة فيها ،بل مىت ما ملكها اإلنسان أصبحت كبقية ماله ،فإن كانت
من الذهب والفضة ،فزكاهتا زكاة الذهب والفضة ،وهكذا.
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وهناك شيء آخر قد يشتبه ابللقطة ،وهو :الركاز ،وتعريفه :ما وجد من ِدفن اجلاهلية ،أي :من
صلُبِهم،
أموال اجلاهلية ،ويعترب ذلك أبن ترى عليه عالماهتم ،كأمساء ملوكهم ،أو صورهم ،أو صور ُ

أو صور أصنامهم ،أو حنو ذلك .فإن كان عليه عالمة اإلسالم ،أو اسم النيب -صلى هللا عليه
وسلم ،-أو ٍ
أحد من خلفاء املسلمّي ،أو ٍ
وال هلم ،أو آية من قرآن ،أو حنو ذلك ،فهو لقطة؛ ألنه
ملك ٍ
مسلم مل يعلم زواله عنه ،فيبقى على ما كان عليه.
ُ

وقد أوجب الشارع الزكاة يف الركاز بنسبة معينة ،وهي اخلمس ،واألصل فيه ما روى أبو هريرة -

رضي هللا عنه ،-عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ويف الركاز اخلمس" متفق عليه.

وال يعد البرتول (النفط) من اللقطة؛ ألن اللقطة كما سبق يف تعريفها خمتصة ابملال الضائع من ربه،

ملك
والبرتول ليس كذلك ،فهو موجود يف ابطن األرض ،وال يتصور ضياعه ،وأغلبه مل يسبق عليه ٌ
ألحد ،وإمنا هو من مجلة ما يكون يف ابطن األرض ،مما يطلق عليه أهل العلم :املعادن ،وقد تكلم
العلماء على املعادن وقسموها إىل قسمّي :معادن ظاهرة ،ومعادن ابطنة ،وذكروا أحكام ٍ
كل من

القسمّي ،وما جيوز امتالكه منها وما ال جيوز ،وما يكون اتبعاً لألرض إذا بيعت وما ال يكون كذلك.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

()213/10

هل يكف هذا اإلعالن عن اللقطة

اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اللقطة واللقيط

التاريخ 1426/04/09هـ
السؤال

وجد أحد املوظفّي لدينا مبلغاً من املال قد سقط من أحد الزابئن الذين يراتدون حملنا ،واملبلغ أكثر

من مخسة آالف رايل ،وقد أعلنا عنه يف احملل لدينا بوضع إعالن داخل احملل ملن فقد مبلغاً من املال

-يف حملنا -عليه مراجعة اإلدارة ،ولكن حىت اآلن مل يطالب أحد ابملبلغ ،فماذا نفعل به؟ هل نتصدق

به ،أو نسلمه إلحدى اجلمعيات اخلريية؟ علماً أن حملنا مقهى ومطعم .أفيدوان وفقكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فالواجب على من وجد لقطة (وهي املال ال يعرف له صاحب) أن يعرفها سنة كاملة ،وهذا التعريف

خيتلف ابختالف األزمان واألمكنة ،فاللقطة يف البالد املتقدمة ليس كالتعريف يف القرى واملدن
الصغرية.

ومما ينبغي األخذ به -يف مثل هذه األزمنة -إبالغ قسم الشرطة القريب من املوقع ،أو اإلعالن يف
اجلريدة اليت تصدر يف نفس البلد ،أو االستفادة من وسائل االتصال احلديثة كاإلنرتنت ،أو تسليم

املبلغ إىل احلاكم اإلداري كاألمري أو احملافظ وحنوهم ،فإذا مت التعريف خالل السنة مبا ذكران ،فإن ملن
وجد هذه اللقطة أن يتملكها أو يتصدق هبا ابلنية عن صاحبها فإذا جاء صاحبها ،ووصفها وطالب

هبا فإهنا تسلم إليه ،وهذا يف غري لقطة احلرم ،فإنه تعرف مدى احلياة ،ويوصى من بعده تعريفها وال
متلك أبداً ،وقد جاءت النصوص يف السنة النبوية مبثل ما سبق بيانه ،وابهلل التوفيق.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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نقل املصحف املوقوف على املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1422/8/10
السؤال

ما يفعل رجل أخذ من مسجد مصحفاً ،ووضع بدله تفسرياً يف داخله املصحف وعلى هامشه

التفسري ،وذلك أن املصحف كالمه أكرب من جهة الكتابة؛ لسهولة القراءة فيه ،مع العلم أن التفسري
جديد ومثنه ٍ
غال ،وهو عنده من سنتّي ،فماذا يفعل؟ أفتوان ،وهل عمله هذا جائز ،أم ال؟ وجزاكم

هللا عنا خرياً
اجلواب

ال جيوز لك نقل املصحف املوقوف على القراء يف املسجد إىل بيتك ،وعليك إعادة املصحف الذي

أخذته من املسجد إىل مكانه؛ ليقرأ فيه القراء ،وال يسوغ لك أن تبدله بكتاب آخر ،أو تفسري ،أو
غريه.
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ما حكم تغيري صورة الوقف
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي
التاريخ 1422/4/29

السؤال

ما حكم تغيري صورة الوقف ،مبعىن مال ُمجع ابسم األيتام ،هل جيوز للمؤسسة تغيري وجه إنفاقه

بصرفه على كفاالت الدعاة أو حفر آابر مياه الشرب سواء يف نفس البلد الذي أوقف له املال أو يف

بلد آخر ،وسواء سدت حاجة األيتام أم ال؟
اجلواب

نرى عدم تغيري صورة الوقف إال إذا زالت احلاجة فإذا مجعت األموال لكفالة األيتام وجب إنفاقها

على األيتام الذين تربع هلم أولئك احملسنون ،فإذا زالت احلاجة أو زال اليُتم جاز صرف ذلك املال يف
شرب ،وال يلزم التقيد ابلبلد الذي فيه أولئك
جهات أخرى ككفالة ال ُدعاة أو حفر آابر مياه لل ُ

األيتام بعد زوال حاجتهم ،بل جيوز نقل ذلك املال إىل بلد آخر ،فإن وجد يف البلد األوىل أيتام من

ذوي احلاجات فنرى صرفه هلم وعدم نقله إىل جهة أخرى حىت يتحقق مقصد أصحابه الذين تربعوا
به.
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الوقف على األوالد أم الوصية هلم؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1422/4/9
السؤال

حنن أربعة أخوه اشقاء ولدينا ثالثة إخوة من األب ،ويرغب والدي أتمّي وضعنا قبل مماته جبعل منزلنا

وقفاً .فما األفضل الوقف أم الوصية؟ وماذا يلزم يف كال احلالتّي.

اجلواب

الفرق بينهما يف أن الواقف انجز حياة والدك ،مىت وقفه خرج عن ملكه ،مث صرف فيما وقف عليه،

وأما الوصية فإهنا ال تلزم إال بعد وفاته ،وله أن يرجع فيها ما دام حياً ،والوصية ال تلزم للوارث إال
إذا أجازها مجيع الورثة ،وأما بعد وفاته فإن الوصية تكون مبنزله الوقف تصرف فيما أوصى به ما مل

تكن لوارث.

ولوالدكم أن يقف منزلكم عليكم فيقول مثالً هذا املنزل وقف على أوالدي فيصري وقفاً عليهم ،هلم

سكناه وهلم أتجريه وأخذ أجرته ،مث يكون ألوالدهم من بعدهم ،وله أن يقول هذا وقف على أوالدي

مث على جهة خريية معينة بعدهم ،فإن ماتوا مجيعاً صرف ريعه على هذه اجلهة..
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املال املتبقي من الوصية

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1422/4/9
السؤال

أان قائم على وصية أيب  -رمحه هللا  -يف األضاحي ومصدرها بيت مؤجر ،والسؤال هو :املبلغ الباقي
من كل سنة هل أصرفه يف عمل خريي ،وهل يل احلق أن اقرتض منه عند احلاجة؟

اجلواب

املبلغ الباقي يصرف على الورثة على قدر ارثهم ،ال سيما إن كانوا حمتاجّي ،وإن رضي الورثة بصرفه
يف مشاريع اخلري فاحلق هلم ،وهلم األجر واملثوبة ،وهذا قول وجيه وهو املشهور يف مذهب اإلمام

أمحد.

وأما اقرتاضك منه فال جيوز ،ألن نظرك نظر مصلحة واحلق للورثة فإن أذنوا لك يف ذلك وإال فال

أتخذ شيئاً.
ولك أن أتخذ نسبة معينة مقابل نظارتك على هذه الدار كما أيخذ غريك من النظراء ،والذي حيددا
النسبة أهل اخلربة ،واألفضل إثباهتا عند القاضي دفعاً للتهمة واخلصومة.
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التصرف يف الوقف
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

تويف الوالد وترك بيتاً ابمسه ،وأفهمنا أن هذا البيت ليس ملكاً له وإمنا اشرتاه أبوه بنية أن يتم وقفه

(من مال سيدة غنية ميتة)  ،وهذا الوقف كان بنية إسكان احلجاج الفقراء القادمّي من اهلند ,وقد

كان البيت متهدماً غري صاحل للسكن ,فتم بيعه بعد وفاة الوالد ,واملبلغ ال يكفي لشراء بيت يف

الوقت احلايل ،هل جيوز إضافة املال إىل وصية أخرى للوالد (وقف إلسكان فقراء مكة؟) حيث نشعر

بعدم إمكانية شراء بيت ابملبلغ وحده ابإلضافة إىل الصعوابت يف إسكان احلجاج القادمّي من اهلند
ابجملان .أرشدوان إىل احلكم الشرعي .رعاكم هللا وحفظكم.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
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فإن الوقف على جهات الرب واخلري من األعمال الفاضلة اليت يرجى منها األجر العظيم واخلري الكثري
يف الدنيا واآلخرة ،والواقف إذا حدد جهة معينة لصرف الوقف فإنه جيب العمل وفق ما حدده
الواقف؛ ألنه هو الذي تربع مبال الوقف ،فوجب األخذ مبا يريد ،وهلذا قال العلماء :إن شرط

الواقف كنص الشارع ،أي يف وجوب االلتزام به فكما أن نص الشارع جيب االلتزام به فكذا شرط
الواقف ،أما إذا مل حيدد الواقف جهة معينة للوقف وإمنا دفع املال إىل من يثق به ليضعه يف أي جهة

من جهات اخلري ،فإن هذا الشخص جيتهد يف وضع الوقف فيما يرى أنه أنفع اجلهات وأكثرها فائدة

من غري أن يكون مقيداً جبهة معينة ،واحلكم فيما سأل السائل عنه اتبع ملا ذكر ،فإن كان الواقف قد
حدد هذا املال لبناء أو شراء مسكن من أجل إسكان احلجاج القادمّي من اهلند فإنه جيب عليكم

العمل وفق ما حدده الواقف ،وذلك حسب االستطاعة ،ولو كان املسكن صغرياً بقدر املال املوجود
لديكم ،أما إذا كان الواقف مل حيدد جهة معينة وإمنا اجتهد أبوكم أو جدكم يف صرفه يف جتهيز مبىن
إلسكان احلجاج القادمّي من اهلند ،مث هتدم البيت وأصبحت منافعه معطلة ،مث مت بيعه ،فإنه جيوز

لكم صرف هذا املال يف أي جهة بر أخرى ،كما ذكرمت من ضمه مع غريه من املال ووضعه يف
مساكن لفقراء مكة املكرمة ،كما أين أنبه إىل أن الوقف ال جيوز بيعه إال إذا تعطلت منافعه ،وأصبح

ال ميكن االستفادة منه ابلشكل املطلوب ،فإن تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف املال يف وقف مشابه
للوقف املتعطل ،وعموماً إن الواجب عليكم مراجعة احملكمة الشرعية يف مكة املكرمة وبيان هذا األمر
للقاضي ،لينظر يف احلكم الشرعي هلذه املسألة؛ ألن من أعمال القاضي الشرعي :النظر يف الوقف

وتبيّي مصارفه وأحكامه وحنو ذلك .وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
وسلم.
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الوقف النقدي

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما حكم الوقف النقدي؟ مع ذكر األدلة يف حالة اجلواز أو املنع؟ وذكر أقوال الفقهاء -رمحهم هللا

تعاىل .-وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وقف النقود ال يصح عند مجهور أهل العلم؛ ألهنا ال ينتفع هبا إال إبتالفها وذهاهبا ،وروى ابن عمر -
رضي هللا عنهما -أن عمر -رضي هللا عنه -أصاب أرضاً خبيرب فأتى النيب -صلى هللا عليه وسلم-

يستأمره فيها ،فقال له" :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت هبا قال :فتصدق هبا عمر  -رضي هللا

عنه ":-أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث" متفق عليه عند البخاري (، )2737
ومسلم (. )1632

وروى عن بعض أصحاب ُزفر أنه جيوز وقف الدراهم ،وقد شاع يف الدولة العثمانية وقف النقود حىت
صار هو غالب جممل األوقاف ،واهنار بسبب التضخم الذي انتشر يف العامل بعد تدفق الذهب من

القارة األمريكية ،مما أدى إىل تدهور القوة الشرائية لألوقاف النقدية.

وحيث إن معىن الوقف هو حتبيس األصل ،وهذا ال يتحقق يف النقود فإنه ال يظهر يل صحة وقف
النقود ،وهللا أعلم.

()221/10

طريقة كتابة الوصية

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما هي طريقة كتابة الوصية؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال أعلم أن هناك نصاً خاصاً يف كتابة الوصية ،ولكن جرى العمل أن يبّي يف الوصية حالة املوصي

العقلية والبدنية وقت الوصية ،وكذا معتقده كذكر الشهادتّي وحنوها وحث ورثته على تقوى -هللا

تعاىل -وبيان ما له من الديون يف ذمة اآلخرين ،وكذا ما عليه من الديون ،وكذا ذكر نوع ومقدار

املوصى به؛ كبيت أو دكان ،وقدره من ماله كالثلث أو الربع ،وتعيّي الوصي ،وكذا تعيّي مصرف

الوصية ،وإن كان له أوالد قُصر يستحب أن يعّي وصياً عليهم ،يتوىل رعايتهم حىت البلوغ ،وهللا -

تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()222/10

الوفاء والصدقة اجلارية
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي
التاريخ 1424/5/19هـ

السؤال

يل صديق قد توفاه هللا ،وأفكر مع بعض أصدقائي يف مجع مبلغ من املال ،وأن نضعه ابسم املتوىف يف
صدقة جارية ،كحفر بئر أو بناء مسجد أو طباعة املصحف الشريف ،فهل تعترب صدقة جارية له؟

أرجو النصيحة مبا ميكن أن نصنع له ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال أبس بذلك ،واألفضل حفر اآلابر أو بناء املساجد ،فإهنا اليت يبقى أثرها ويستمر االنتفاع هبا ،وإذا
تيسر طباعة املصاحف أو الكتب اإلسالمية مع شدة احلاجة إليها فال أبس بذلك.

()223/10

نقل الوقف واستبداله

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1424/10/7هـ

السؤال

لدينا عقار وقف يف املنطقة املركزية احمليطة ابملسجد النبوي ابملدينة املنورة ،وقد بعناه بعد التوسعة

األخرية هبدف شراء عقار آخر أقل مثناً لالستفادة من املبلغ املتبقي يف إعمار العقار اجلديد ،هل جيوز
لنا شراء عقار جديد خارج منطقة املسجد وداخل حرم املدينة املنورة بثمن العقار املوقوف يف منطقة

املسجد النبوي ،لتحقيق الوقف؟

هل جيوز لنا نقل ما يوازي القيمة النقدية للعقار املوقوف الذي بعناه إىل عقار آخر منلكه أعلى سعراً
تقديرايً خارج حميط املسجد وداخل حرم املدينة؟ مع استفادتنا من املبلغ السائل الذي حققه العقار

املوقوف املباع ،نظراً حلاجة الورثة املاسة- ،وهم يف أغلبهم نساء فيهن أربع أمهات -للمال؟ مع
مالحظة أن العقار املنقول إليه مبلغ الوقف املباع موقوف جزء منه أيضاً ،وهللا حيفظكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاألوقاف والتصرف فيها من اختصاص احلاكم الشرعي املختص الذي يرفع حكمه واجتهاده

اخلالف ،وميكن للسائل مبراجعته أن يعرف ما يريد ،ولكن إمجال ما سأل عنه األخ يتضح فيما يلي:

أوالً :ال جيوز نقل الوقف إال بسبب تعطله ،أو لوجود املصلحة والغبطة يف نقله حسبما يقرره احلاكم
الشرعي بطلب الناظر.

اثنياً :ينقل الوقف إىل ما يكون فيه مصلحة للوقف ،ومن الظاهر أن كل ما قرب من منطقة املسجد
النبوي فهو أكثر منفعة.

اثلثاً :الوقف غري مملوك لواقفه وال لورثته ،وعينه غري مملوكة للموقوف عليهم ،فليس هلم إال االستفادة
من ريع الوقف حسب شرط الواقف دون قيمة رقبة الوقف نفسها ،فقيمة رقبة الوقف يشرتى هبا

وقف آخر ،وال يعطى شيئاً منه للورثة.

رابعاً :انظر الوقف ال يبيع وال يشرتي من نفسه؛ ألنه متهم يف هذا التصرف .هذا جممل اجلواب وهللا

أعلم وأحكم.
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نقل املصاحف من مسجد إىل آخر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي
التاريخ 1426/05/29هـ
السؤال

ما حكم أخذ املصاحف من املسجد ،ووضعها يف مسجد آخر؟ علماً أن بعض املصاحف ال

تستخدم ،وهل ينقطع أجر صاحبها إذا مل تستخدم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا كان املصحف وقفه عام مل خيص به مسجد بعينه ،كشأن املصاحف اليت توزعها وزارة الشؤون
اإلسالمية ،فيجوز نقله من مسجد إىل آخر؛ ألنه قصد به وضعه يف املساجد بعامة ،ولذا يوزع على

كل املساجد ،أما املصحف الذي يوقفه بعض الناس حتديداً على مسجد بعينه ،فال جيوز نقله إىل

مسجد آخر ،ما مل تتعطل منفعته يف ذلك املسجد ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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الوالد يوقف مجيع أمالكه
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1425/08/11هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

خرياي ،مع أن له ذرية ،وأمواله تتكون من عقارات خمتلفة،
ما احلكم فيمن يوقف كل أمواله وق ًفا ًّ

انظرا على هذا الوقف ،وآخر مشرفًا ،ومها
وأسهم يف كثري من الشركات ،وقد وضع أحد أبنائه ً

يقومان بتنفيذ ما أوصى به الوالد ،من خالل صكوك وقفية صادرة من احملكمة الكربى مبكة .أفيدوان
مأجورين يف ما جيب أن نفعله إلقناع الناظر واملشرف يف هذا األمر ،وهل حيق لنا االعرتاض؟ أفيدوان

مأجورين .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان هذا وصية ،فإذا أوصى الوالد بوقف عقاراته فإنه ال ينفذ من ذلك إال الثلث إبجازة الورثة؛

لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لسعد ،رضي هللا تعاىل عنه ،ملا ذكر أنه ذو مال ،وأنه ال يرثه إال ابنة
له فقال :أ ِ
ُوصي ابمل ِ
ال كلِّه؟ قال صلى هللا عليه وسلم" :ال" .قال :فالثلثان؟ قال" :ال" .قال:

فالنصف؟ قال" :ال" .قال :فالثلث؟ قال" :والثُّـلُ ُ ِ
ري" .انظر صحيح البخاري ( )3936وصحيح
ث َكث ٌ

منجزا يف حال
مسلم ( . )1628فال ينفذ إال الثلث ،إذا كان هذا وصية .أما إذا كان أوقفه وق ًفا ً
حياته مع صحته قبل أن ميوت فهذا وقف انفذ .وهللا أعلم.
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هل أيخذ حقه من املال املوقوف؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1426/07/15هـ
السؤال

أوقف شخص مبىن مدرسة وريع جمموعة من الدكاكّي على املدرسة ومسجداً جبوارها ،وأعطى النظارة

والوكالة يف بناء املدرسة لشخص ،ووعده إذا أمت بناء املدرسة واملسجد والدكاكّي أن يعطيه نسبة 15

 %من جمموع التكلفة كما هي العادة عندان ،وبعد إمتام البناء مطل الواقف موكله يف األجرة ،فهل
للموهكل أن يقتطع لنفسه من حاصل أتجري الدكاكّي حىت يويف أجرته ,مث إن املوّكل قام ببناء فصول

أخرى للمدرسة من الرسوم اليت يدفعها الطالب للدراسة فما حكم أخذ الرسوم من الطالب مبا يزيد

عن تغطية أجور املدرسّي والعاملّي وصرفها يف توسعة املدرسة وتطويرها إذ تزايد اإلقبال عليها؟ ألين
قرأت بعض األقوال ألهل العلم متنع من تنمية املوقوف ملا فيه من األضرار ابلبطون األوىل املوقوف

عليها ،فهل للموّكل على املدرسة أن يقتطع ما يويف حصته من أجرة بنائها اليت مطله إايها الواقف؟
أفتوان مأجورين.

اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد:

فإذا وقف الشخص ملكاً له خرج عن ملكه ومل يعد له بعد ذلك؛ للزوم الوقف ،وعليه فإن الوقف

ليس ملكاً للواقف ،فإذا طلب الواقف من شخص أن يشرف على بناء املدرسة والدكاكّي واملسجد

فإن أجرته تعلقت بذمة الواقف ،فليس له أن أيخذ حقه من الوقف ألن للوقف ذمة مالية مستقلة،
فال ترد هنا مسألة الظفر -مع وجود اخلالف فيها -وميكن هلذا الوكيل أن يطلب حقه من الواقف

ابلطرق املشروعة.

أما أجرة النظارة على الوقف فإن للناظر أن أيخذ أجرته على نظره من ريع الوقف إذا حددها له
الواقف ،وإال أخذ أجرة مثله من الريع.

وأخذ الرسوم من الطالب لتوسعة الوقف وتنميته وزايدة رقبته ال حرج فيه ،وأما ما ذكرته يف السؤال
من األضرار ابلبطون فغري صحيح ،وليس بوارد يف هذا الوقف؛ ألنه خريي وليس ذرًاي حىت يوجد فيه
بطون متعاقبة من املستحقّي يتضرر األوائل منهم بعدم الصرف له ،وهللا املوفق.
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بيع املوقوف عليهم للوقف
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1426/07/26هـ
السؤال

أوقف رجل عمارة مكونة من شقق ،وأبلغ أوالده أبال أيخذوا من دخلها شيئاً إال أن يضطروا اضطراراً
شديداً فلهم أن يسكنوا فقط ،واآلن وقد اضطروا وأصاب بعضهم الفقر فأرادوا بيعها والتصرف

بثمنها .فهل جيوز ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالوقف عقد الزم ال يباع وال ينقل حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال :أصاب عمر أرضاً خبيرب،

فأتى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يستأمره فيها ،فقال :اي رسول هللا إين أصبت أرضاً مل أصب ماالً
قط هو أنفس عندي منه فما أتمرين به؟ قال" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا" .قال:
فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب .قال :فتصدق عمر هبا يف الفقراء

ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل هللا وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها
ابملعروف أو يطعم غري متمول فيه .رواه البخاري ( )2737ومسلم (. )1632

وهذا الوقف إن تعطلت منافعه ومل ميكن عمارته فإنه يباع ويصرف مثنه يف مثله؛ ألنه أقرب إىل غرض

الواقف.

أما أن يباع ويتقاسم الورثة قيمته فال جيوز حبال ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.
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هل يُباع الوقف إذا أُمهل؟

اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1426/05/26هـ
السؤال

كان لوالدي -رمحه هللا -وقف من والده ،انقطعت منفعته ،ومت بيعه بعد موافقة القاضي ،ونقل إىل
يتوىل االهتمام هبا ،السؤال :هل جيوز أن أدفع قيمة هذه العمارة
عمارة صغرية ،ولكن ال يوجد من ّ

للورثة -الذين هم إخواين وأخوايت وأمي وزوجة أيب -إذا وافقوا ،مث أتوىل أان االهتمام ابلعمارة وأتدية

خريا.
ما على الوقف من قيمة إجيارها ،مث آخذ ابقي املبلغ؟ جزاكم هللا ً
اجلواب

ال جيوز لك أن تتصرف يف الوقف وما آل إليه من نقله إىل تلك العمارة ،وجزاك هللا خرياً على

ص عليه الواقف
جهودك ،ورأيي أن تظل حمتسباً على رعاية الوقف ،وتوزع حصيلة استثماره على ما ن ه
-رمحه هللا -وإن مل يكن هناك نص منه فإن مبلغ االستثمار يوزهع على الورثة وأنت منهم ،ولك زايدة

يتفق عليها مع ابقي الورثة  -مقابل رعايتك هلذا الوقف (إن شئت) فيكون لك نصيبان ،نصيب من
اإلرث ونصيب مقابل رعايتك ،إال إذا كان هناك من الورثة من هو أكثر أهلية لرعاية الوقف  -ولو
حصل بينكم خالف يف ذلك  -ال قدهر هللا ذلك  -فلكم الرجوع إىل القاضي ليتوىل الفصل يف

ذلك.

وأشكر لك ما ذكرته ملصلحة الوقف والورثة ،وجزاك هللا خرياً على جهودك .وصلى هللا على سيدان
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل يصح هذا الشرط يف الوقف؟!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الوقف والوصااي

التاريخ 1426/10/14هـ

السؤال

أوقف جدي -رمحه هللا -ماله على أوالده وأوالد أوالده ،وإذا انقرضت العصبة يعود املال للحرمّي
الشريفّي ،وقد ذكر يف الوقف أن املرأة إذا ماتت ميوت نصيبها حبيث يعود إىل الوقف.

السؤال :هل ما كتبه جدي -رمحه هللا -من إيقاف نصيب األنثى من الوقف بعد وفاهتا وإعادته إىل
الوقف -صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا نص الواقف على عدم دخول أوالد البنات -ال البنات -صح ذلك ،وهو املذهب (الروض

املربع . )324

قال شيخنا العالمة ابن عثيمّي -رمحه هللا تعاىل" :-إن هذه املسألة -أي دخول أوالد البنت من

عدم دخوهلم -فيها خالف ،فمنهم من قال :يدخلون ،وأنه ال جيوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم
وأبطلوا الشرط .وعندي أنه ال جيب اإلبطال ،وال حرج أن نعمل مبا مشى عليه املؤلف -رمحه هللا-
ألن هذا مقتضى القرآن ،مث إن احلاجة داعية إىل هذا  ...وهلذا نرى أنه ال حرج على اإلنسان إذا

أخرج أوالد البنات" ا .هـ (الشرح املمتع  )568/9املكتبة التوقيفية.

وقال العالمة ابن ابز رمحه هللا تعاىل" :األقرب عندي عدم حرمان أوالد البنات من الوقف ،ولكن
عندي توقفاً يف احلكم أبن حرماهنم جنف وابطل ..ومل أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطالن وقف
من حرم أوالد البنات"أ .هـ (جمموع الفتاوى . )18/20

ويف حال وجود نزاع بّي الورثة فعليهم مراجعة احملكمة الشرعية للفصل بينهم وهللا أعلم ،وصلى هللا
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل هذا تفضيل لبعض األوالد يف العطية؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1422/7/24
السؤال

ابعين والدي أرضاً ،ومل يطلب مثنها مين ،ولكن طلب مين أن أحج عنه إذا مات ،علماً أن والدي قد

علي؟
ّ
حج الفريضة ،واآلن مات والدي .فهل هذه األرض حرام ّ

اجلواب

احلج ،فال أبس بذلك .وأما إذا كانت قيمة األرض أكثر
إذا كانت قيمة هذه األرض حبدود تكاليف ّ

من ذلك ،وميهزك والدك هبا على إخوانك وأخواتك ،فال جيوز له ذلك ،وجيب أن تُر ّد األرض لتكون

مريااثً جلميع الورثة؛ ألن النيب-صلى هللا عليه وسلم -مسّى تفضيل بعض األوالد على بعض َج ْوراً كما
يف حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنه -أنه قال إن أابه أخذ بيده فأتى به رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول هللا ،إن ّأم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت

البنها .فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-اي بشري ألك ولد سوى هذا؟ قال :نعم .فقال:

أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال :ال .قال :فال تشهدين إذاً ،فإين ال أشهد على جور)) أخرجه

البخاري ( ، )2587ومسلم ( )1623واللفظ ملسلم .وما فعله األب خالف العدل.
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رشوة أم هبة؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1422/6/27

السؤال

سمى
عندما نذهب  -مثالً  -إىل مطعم وأردان دفع فاتورة احلساب نقوم إبعطاء النادل نقوداً ،ويُ ّ
عند بعضهم إكرامية .فهل هذا حالل أم حرام ،وهل يُعد رشوة؟

اجلواب

مثل هذا ليس من الرشوة يف شيء ،وإمنا هو من ابب ِاهلبَة واملواساة اليت متنح للخدم والعاملّي؛ جرباً
لقلوهبم وحتسيناً ألوضاعهم ،وهي من املروءة ومكارم األخالق واإلحسان الذي يرجى ثوابه مع

صالح النية فيه .وقد قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم(( :-إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن مل
يل عالجه)) أخرجه البخاري ()2557
جيلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتّي ،أو أكلة أو أكلتّي؛ فإنه َوِ َ

.
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هدااي الشركات للموظفّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1424/2/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فضيلة الشيخ أود أن أستفتيكم يف موضوع اهلدية ،وإليكم املعطيات التالية:

( )1أشتغل إبدارة حكومية اتبعة لوزارة املالية ،وتعىن ابلتأمينات واالحتياط االجتماعي.
( )2تقوم هذه اإلدارة من بّي ما تقوم به مبراقبة شركات التأمّي املوجودة ابلسوق.
( )3يف هناية كل سنة ميالدية تقوم بعض الشركات إبرسال بعض اهلدااي لعدد من املسؤولّي هبذه
اإلدارة احلكومية ولبعض املوظفّي العاملّي هبا كذلك.

( )4بعض هؤالء املسؤولّي ،وأان من بينهم ،لست مكلفاً ابملراقبة وليس لدي احتكاك دائم أو مباشر
مع مسؤويل أو موظفي هذه الشركات.

( )5يف هناية كل سنة ميالدية يقوم عدد من هذه الشركات إبرسال هدااي لعدد من املسؤولّي وبعض

املوظفّي العاملّي هبذه اإلدارة احلكومية وخصوصاً املراقبّي الذين يراقبوهنا.

( )6هذه اهلدااي ترسلها الشركات إىل مقر اإلدارة احلكومية يف وضح النهار ،وحتمل كل هدية اسم

صاحبها ،وتسلمها إلحدى املصاحل ابإلدارة اليت توقع على التسليم ،وتقوم بعد ذلك إبعطائها ملن

وجهت إليهم.

( )7هذه اهلدااي أنواع:

أ .فبعض الشركات ترسل مذكرات سنوية أو ساعات حائطية أو حمافظ أو منتوجات أخرى إشهارية

حتمل عالمتها التجارية وامسها.
ب .شركات أخرى ترسل هدااي عبارة عن :كؤوس كريستال أو جمموعة صحون أو إبريق شاي أو
صينية أو بعض أواين تستعمل للتزيّي يف املنازل.

ج .شركات أخرى ترسل احللوى فقط.

األسئلة:

بعض املسؤولّي عن مراقبة الشركات وكذا املراقبّي أيخذون هذه اهلدااي على اعتبار أهنا أتيت يف وضح
النهار ،وأهنا ال تؤثر يف أدائهم لعملهم أبن يتجاوزوا عن أخطاء بعض الشركات ،مثالً .فهل جيوز هلم

ذلك؟
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بعض املسؤولّي وبعض املوظفّي الذين ليست هلم عالقة مبجال املراقبة وال يتعاملون مع هذه
الشركات ،بل فقط هي اليت أتخذ أمساءهم من الواثئق احلكومية العمومية وترسل إليهم اهلدااي،
أيخذون هذه اهلدااي وال يرون يف ذلك أبساً ما داموا ال تربطهم عالقة مباشرة معها ،فهل جيوز هلم

ذلك؟

البعض اآلخر من املسؤولّي أو املوظفّي ال يرى أبساً أبخذ اهلدااي اليت حتمل العالمات التجارية

للشركات واليت غالباً ما تكون مواد إشهارية ،وجيدون حرجاً يف أخذ ابقي اهلدااي .فهل جيوز هلم

ذلك؟

البعض اآلخر ال يرى أبساً يف أخذ هذه اهلدااي ما دامت الشركات اليت ترسلها تسجلها يف حساابهتا
التجارية ،ويسمح هلا القانون احملاسيب بذلك ،وتعفى املبالغ املالية املرصودة للهدااي من الضرائب.

فهل جيوز هلم ذلك؟

وأخرياً كيف يتصرف اإلنسان مع هذه اهلدااي إذا كانت مما ال جيوز؟ وماذا يعمل من سبق له أن انتفع
ببعض هذه اهلدااي يف سنوات سابقة؟

جزاكم هللا خرياً.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
اجلواب
جيوز للموظف أخذ اهلدااي الرمزية والدعائية ،اليت تقدمها الشركات ،ما دامت الشركات ترسلها
للموظفّي واملسؤولّي يف وضح النهار ،وهي ال تؤثر على عطاء املوظفّي والعاملّي يف وظائفهم

فيتجاوزوا عن أخطاء تلك الشركات اليت يقومون مبراقبتها ،وما دامت هذه اهلدااي يسمح هبا القانون

احملاسيب للشركة الدافعة ،وتعفى املبالغ املالية املرصودة هلذه اهلدااي من الضرائب ،إذا كان األمر

واحلال كما ذكرت اي أخي يف سؤالك فال حرج يف قبول هذه اهلدية املقدمة من الشركة ما دام عّي
اهلدية حالالً ،ألن هذه اهلدااي دعائية (إشهارية) للشركات ،وجرت هبا العادة للدعاية واملنافسة مع

الشركات األخرى ،وال يدخل هذا يف الرشوة احملرمة جلميع من ذكرهتم يف سؤالك ،وهللا أعلم -
وصلى هللا على نبينا حممد.-
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قبول املساعدة من شركات اليانصيب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال

مجعية إسالمية يف بريطانيا ،تقيم برامج رايضية لألطفال والشباب ،هل جيوز هلا قبول مساعدات من
مؤسسة تقدم الدعم ملثل هذه الربامج الرايضية ،إذا كانت هذه املؤسسة حتصل على الدعم من

اليانصب املسمى (لوتري) .LOTTERY
اجلواب

إذا كان مال هذه املؤسسة الداعمة للجمعية كله من اليانصب (لوتري) فاألوىل عدم قبول تلك

املساعدة ،أما إذا كان مال هذه املؤسسة خمتلطاً من حرام وغريه فال أبس بقبوله ،لعدم تعّي احلرام

فيما تدفعه من مساعدات هلذه اجلمعية ،وألنه ال يدفع وميلك لشخص بعينه ،وإمنا يدفع للجمعية

اليت تصرفه يف شؤوهنا فال أبس حينئذ ،هذا كله إذا كانت املؤسسة الدافعة إسالمية ،أما إن كانت

هذه املؤسسة كافرة فيجوز قبول مساعدهتا من ابب أوىل ،فليس بعد الكفر ذنب ،وقد عامل رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الكفار واملشركّي ،وقبل اهلدااي من أهل الكتاب واملشركّي ،كما هو
اثبت يف كتب السنة النبوية ،فقد أهدى ملك (أيلة) للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -بغلة بيضاء
وكساه برداً البخاري ( ، )1481ومسلم ( ، )1392وقبل من املقوقس ملك مصر هديته :مارية
القبطية وبغلة انظر اإلصابة ( . )297/6واهلدية للكافر أو أخذها منه تدخل يف معىن الرب

واإلحسان ،كقوله تعاىل":ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن
تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي" [املمتحنة ، ]8 :وهللا أعلم.

()235/10

هبة املال لألبناء
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1423/4/4
السؤال

رجل مسن ولديه بنتان إحدامها متزوجة واألخرى مل تتزوج بعد ،ويريد أن يهب كل ممتلكاته البنتيه،

أي :يكتب ابمسهما عقود بيع وشراء ،وذلك حىت ال يرث أقاربه مع بنتيه ،حيث إن هؤالء األقارب
يتمنون موت الرجل املسن حىت يرثوه ،ابلرغم من أنه يساعدهم وحينو عليهم كثرياً ،فما رأي الدين يف

ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
اجلواب :إنين أرى أنه جيوز أن يهب ماله البنتيه يف حال حياته ما دام يف حالته املعتربة شرعاً ،وليس

مريضاً مرضاً خموفاً أو مرض املوت؛ ألن لكل إنسان عاقل مكلف له حق التصرف يف ماله يف حال

حياته ما دام يف حالته املعتربة شرعاً -كما تقدم ،-وليس ما ذكر يف السؤال وصية ,وإمنا هبة ملاله يف
حال حياته إذا روعي فيها العدل بّي أوالده حيث سيقسمه بّي ابنتيه ،لكنين مع هذا أرى أنه ال

يستحسن له فعل ذلك ،بل قد يكون مكروهاً مع قصد حرمان بقية وارثيه من قرابته؛ ألنه إذا فعل

ذلك ،فإنه سيحصل قطيعة بينه وبّي قرابته ،بل وبينهم وبّي بناته ،وهللا قد هنى عن قطيعة الرحم قال
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم*أُولَئِ َ ه ِ
ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
اَّللُ
س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْفس ُدوا ِيف األ َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
ك الذ َ
تعاىل":-فَـ َه ْل َع َارُه ْم" [حممد. ]23-22:
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
فَأ َ
صَ

()236/10

هذا وكون قرابته يتمنون موته ال ينبغي أن يكون دافعاً لقطيعتهم وال مانعاً من صلتهم ،فقد روى

البخاري يف صحيحه ( )5991أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":ليس الواصل ابملكافئ،

ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رمحه وصلها" ،وروى مسلم يف صحيحه ( )2558عن أيب هريرة -
رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا ،إن يل قرابة أصلهم ويقطعونين ،وأحسن إليهم ويسيئون

علي ،فقال":إن كنت كما قلت فكأمنا تُسفهم املل ،وال يزال معك من
ّ
إيل ،وأحلم عليهم وجيهلون ّ
هللا عليهم ظهري ما دمت على ذلك".

هذا والذي ينبغي أن يرتك األمر على ما هو عليه وال يعلم من ميوت األول أهو أم ابنتاه أم قرابته؟
وإحسان النية أمر مطلوب ،وكذا احملافظة على صلة الرحم ،وهللا أعلم.

()237/10

هبة اجلد ألحفاده
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/7/20هـ

السؤال

تويف أب عن ثالثة أوالد ،فكتب هلم جدهم ألبيهم قطعة أرض بيع  /شراء -كما يقولون ،-فهل حيق

التصرف يف هذه األرض؟.
لألوالد
ُّ

اجلواب

نعم ،حيق هلم ذلك ما دام أن ج ّدهم أعطاهم إايها بطيب خاطر منه.

()238/10

اهلدااي التجارية من حق املشرتي

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1423/6/1
السؤال

طلب زميل زوجي من زوجي أن يشرتي له مكيفات،
فإذا ابلبائع يعطي زوجي هدية على املكيفات ،فهل حيق لزوجي أخذها؟ مع العلم أنه لو اشرتاها
الرجل ملا أخذ اهلدية؛ ألنه رمبا يشرتي من غري البائع الذي اشرتى منه زوجي.

اجلواب

يظهر من السؤال كما هو واضح من آخره أن بعض حمالت البيع تعطي هدااي على الشراء وبعضها ال
تعطي ،وزوجك عرف احملالت اليت تعطي هدااي على الشراء فاشرتى منها ،فأعطي هدية على هذا

وبناء على هذا فإن اهلدية تتبع الشراء ،أي :هي لزميل
الشراء وليس من أجل الشخص نفسهً ،

زوجك الذي دفع قيمة املكيفات وليست لزوجك.

لكن لزوجك أيضاً أن يصارح زميله ،ويقول :أان ذهبت إىل احملالت اليت تعطي هدااي ،وقد ال تعرفها
أنت فأعطيت هدية ولعله يهبها له ،أما أخذها بدون إذنه فال جيوز؛ ألنه إمنا أعطي إايها من أجل

شرائه ال من أجل سواد عيونه وشخصه ،وهللا أعلم.

()239/10

هدية العامل لرئيسه

اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1423/1/23
السؤال

أحد األقارب يعمل ضابطاً عسكرايً ،ق ّدم إليه أحد الذين يعملون لديه (أحد األفراد) هدية ،ما حكم
أخذه هلذه اهلدية؟

اجلواب

اعلم أخي السائل أن هدااي العمال لرئيسهم يف العمل من األمور احملرمة شرعاً؛ ملا يف الصحيحّي

(البخاري ( )6636ومسلم ( ))1832من حديث ابن اللتبية حّي استعمله رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -على عمل فجاء وقال ":هذا لكم وهذا أهدي يل" .فقام رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -على املنرب فحمد هللا وأثىن عليه وقال ":ما ابل العامل أبعثه فيقول :هذا لكم وهذا أهدي
يل .أفال قعد يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت ينظر أيهدى إليه أم ال؟ ."..وملا يف ذلك من ضرر ابلعمل
كتساهل معهم يف ترك واجب أو عمل ممنوع أو أكل ابطل ،وهللا أعلم.

()240/10

هبة البنت على أهنا جارية
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

قيل يل أبن دين اإلسالم جييز أن يهب الرجل ابنته كجارية (أمة) إىل أي أحد ،فهل هذا صحيح؟ هل

صحيح أن اإلسالم جييز جعل فتاة حرة مسلمة جارية مسلوبة احلرية بقرار من أبيها؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ،وبعد:

هذا القول غري صحيح ،فليس لإلنسان أن يهب إال ما ميلك ،والولد -ذكراً أو أنثى -أمانة من هللا

عند الوالدين ،فال ميلك الرجل أن يهب ابنته آلخر ،بل ال ميلك أن يزوجها بدون رضاها ،وهو

مسؤول عن النفقة عليها وأتديبها وتعليمها وصيانتها من كل أذى ،ليكون جاراً للرسول يف اجلنة كما
ورد يف احلديث.

واإلسالم حرم على األب أن أيخذ مهر ابنته لنفسه -قل أو أكثر -بل يعطيها إايه ،ويكرمها عند
اخلروج من بيته إىل بيت الزوجية مبا تيسر فكيف ميكن القول ابهلبة.
وال ميكن القول إنه يزوجها ابهلبة ألن نكاح اهلبة ابطل وحمرم شرعاً وال جييز اإلسالم اسرتقاق احلرائر
نساء ومن الذين حرم هللا عليهم اجلنة رجل ابع حراً وأكل مثنه.
رجاالً كانوا أو ً

إن بيع البنات من شريعة اليهود مقابل مثن أو عمل كما يف بيع ليئة وراحيل ابنتا الابن لزوجهما
يعقوب.

وتزويج الرجل ابنته ال يعين هبتها أو بيعها بل نزوالً على شرع هللا مع احتفاظها بكل حقوقها كإنسانة

هلا كل حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،وهللا أعلم.

()241/10

التحايل ألخذ إعانة الدولة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1424/3/25هـ
السؤال

هنا الدولة تعطي مساعدة رمزية للمرأة حّي تلد ( $ 30كل شهر ملدة سنة) ،

ولكن إذا كانت عاملة فتعطيها نسبة من معاشها (ما يقارب  $90كل شهر ملدة سنة) ،

وحّي كانت زوجيت حامالً ،قال يل صديقي أبنه يسمح هلا أن تعمل عنده ،بدون أن حتضر للعمل،

ودون أن يعطيها شيئاً ،حىت إذا وضعت املولود أعطتها الدولة ( $90كل شهر ملدة سنة)  ،مع العلم
أننا دفعنا  $220ضريبة للدولة حىت تستطيع أن تسجل عند صديقي ،هل املال الذي سوف آخذه
من الدولة مال حرام؟ أرجوكم أفيدوين.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا كانت زوجتك ال تذهب إىل العمل وصاحب العمل ال يعطيها شيئاً ،فيظهر أن عقد العمل

بينهما عقد صوري للتحايل على أخذ اإلعاانت من الدولة ،وال أراه إال من قبيل الغش واخلداع
والتدليس ،وال جيوز للمسلم أن يستأكل األموال  -سواء كانت أموال مسلم أو كافر معاهد-

ابلغش والكذب واخلديعة.

أما إذا كنت قد دفعت للدولة ضريبة على هذا العقد الصوري للعمل ،فلزوجك أن متضي يف عقد

عملها مع صديقك ولو ابلصيغة الصورية ،حىت تسرتد هذه الضريبة اليت دفعتها للدولة على إجراء
هذا العقد ،ولكن بشرط أال أتخذ من إعانة الدولة أكثر من قيمة الضريبة ( ، )$220وما زاد على
ذلك من اإلعاانت اليت تقبضوهنا فيجب أن تتخلصوا منها وتنفقوها يف مصاحل املسلمّي فحسب.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()242/10

أخذ املدرسة هلدااي الطالبات
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

أان مدرسة يف الثانوي وأتلقى هدااي من الطالبات ،فهل جيوز أخذها؟ وإذا ك هن طالبات آخر سنة وأان
ال أدرسهن ،فهل هذا جائز؟

اجلواب

إذا كنت ال تتولّي تدريسهن وال امتحاهنن وال أي مصلحة متعلقة هبن فال حرج إن شاء هللا تعاىل يف

قبول هداايهن ،ال سيما إذا كان دافع ذلك احملبة يف هللا ،وأما إذا كنت ختافّي أن يكون املقصود هبذه
اهلدااي حتقيق غرض عاجالً أو آجالً هلن أو لبعض ذويهن فاألوىل عدم القبول ،ورد ذلك بطريقة
مناسبة ال تفسد قلوهبن عليك ،وذلك اتقاء للشبهة ،وفقك هللا يف الدنيا واآلخرة.

()243/10

ختصيص نسبة من املبيع للفقراء احملتاجّي

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/5/5هـ
السؤال

نظراً ًُ للمنافسات التجارية احلالية يف األسواق اإلنتاجية ،وحبكم عملي كمدير إلحدى املنشآت

الكبرية يف هذا البلد قررت خوض هذه املنافسات بشيء يعود مردوده ملصلحة الناس مجيعاً ،وذلك

خالل عرض املنتوجات اليت تنتجها املنشأة اليت أديرها حتت شعار( :أخي املستهلك :اشرت أي قطعة
من ......وأعلم أن نسبة مئوية من سعر املبيع عائدة إىل املنشآت اخلريية ومساعدة الفقراء

واحملتاجّي) .

مالحظات:

( )1إن قيمة السلعة اليت سوف أدخل هبا املنافسة التجارية سعرها بعد املنافسة كما هو قبل املنافسة
بدون زايدة ،وبدون تعديل على جودة املنتج وصالحيته.

( )2إن كلمة املنشآت اخلريية تضم:

ـ مساعدة املدارس الشرعية مببالغ قيمة تسلم إبيصال معتمد.
ـ إقامة بعض املشاريع اليت حيتاجها الناس ـ حسب الظرف الراهن ـ.

ـ مساعدة الفقراء من خالل إقامة مراكز لتسجيل عناوين العائالت الفقرية ،وهذه املراكز تقوم

ابملساعدات املطلوبة بعد التحقق.

3ـ إن الغاية من هذه املنافسة وهذا اإلعالن زايدة حجم املبيعات ملنتجات الشركة مرتبط مبشاريع

خريية تعود على الناس ابملصلحة واملنفعة .أخرياً أرجو من مقامكم الكرمي تسجيل مالحظاتكم إجياابً
أو سلباً بشكل موضح .أدامكم هللا منارات للهدى واحلق ودمتم ابحرتام.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد فال يظهر  -من أتمل الطريقة التسويقية اليت ذكرها السائل حمظور وأرجو أن
يكون من مجلة األعمال الصاحلة اليت تنفع صاحبها إن كانت نيته يف ذلك حسنة ،وهي نوع من

التعاون إذ املشرتي اختار هذه السلعة ليكون بعض ما يدفعه مسامهة يف املشاريع اخلريية والصدقات
هذا ما ظهر يل ،وهللا املوفق واهلادي.

()244/10

هل اهلدية ال هتُدى؟!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/4/19
السؤال

هدية أهديت يل من قريبة ،وأريد أن أهديها لقريبة أخرى ،ما حكم ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال أبس بذلك ،ألنه ال يلزمك أن تستعملي اهلدية ،فلك حق التصرف يف استعماهلا ،أو إهدائها ،أو
بيعها ،أو الصدقة هبا.

()245/10

تنازل املرأة عن حقها يف املرياث
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/07/27هـ

السؤال

اإلخوة الكرام :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز للمرأة أن تتنازل عن حقها يف تركة والدها دون أن تعرف قدرها أو متتلكه؟ وهل جيوز هلا
التنازل عن حقها يف الرتكة دون أن تستأذن زوجها أو أتخذ رأيه؟ وهل البيت املسكون يدخل ضمن
الرتكة؟ أفيدوين مما أفادكم هللا؛ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.
 -1فأكثر العلماء أنه ال جتوز هبة اجملهول ،وعليه فإذا كانت هذه املرأة جتهل مقدار نصيبها من تركة
والدها فال تصح هبتها إايه ،وأما االمتالك فالصحيح أنه يدخل ملكها مبجرد وفاة والديها ،وال حتتاج
إىل قبول لتتملك به نصيبها.

 -2جيوز هلا التنازل عن حقها يف الرتكة دون أن تستأذن زوجها أو أتخذ رأيه؛ ألهنا املالكة وهلا حرية

التصرف يف ماهلا ،لكن إن رأت من حسن العشرة واختيار األفضل أن تشاوره؛ فذلك خري ،على أين
أحب أن أنبِّه على أن بعض األعراف عند بعض الناس تُلزم املرأة ابلتنازل لشركائها من الذكور يف

الرتكة ،وإال نُظر إليها نظرة معينة ،وهذا من الظلم االجتماعي املخالف للشرع.
 -3البيت املسكون إذا كان ملكاً ِّ
للمورث  -املتوىف -ومل جيعله وقفاً ومل خيرجه عن ملكه فهو داخل

ضمن الرتكة وله حكمها .وهللا -تعاىل -أعلم.

()246/10

تغيري جهة التربع
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/7/13هـ

السؤال

هناك عائلة فقرية جبواران وأهل املنطقة قاموا حبملة تربعات وإجراء صيانة للبيت ،مث زاد مبلغ من
املال ،وهناك من هو أحق منهم هبذه التربعات ،فهل جيوز يل أن أعطيها لغريهم؟ حيث إين أان

املسئول عن هذا املبلغ ،كما أن هذه العائلة أتيت بعض املنكرات مثل حضور احلفالت املاجنة ،رغم
نصحنا هلم ،وليس هناك من يعوهلم ه
ويتوىل أمرهم ،حيث إهنم ثالث بنات ،وأم وأخ متخلفان عقلياً،
فهل نرتكهم؟ فأهل املنطقة كرهوا مساعدهتم لتعنتهم وإصرارهم على املنكر.

اجلواب
إذا أخذت تربعاً من مسلم بصرفه يف شيء معّي وجب عليك صرفه فيه ،فإن أردت تغيري جهة

الصرف وجب عليك االستئذان من املتربع ،وأما هذه العائلة فإن كانت حمافظة على فرائض الدين

من صالة وصوم وزكاة وحج ،وهي يف حاجة للمال فعليك صرفها هلم ،وال يضر ذلك بعض

املخالفات اليت ال يسلم منها كل مسلم ،فكل ابن آدم خطاء ،وإن كانت غري حمافظة على فرائض

الدين فإن هذه التربعات تصرف ملن هم أحق هبا من أهل الدين والصالح واألمانة واحملافظة.

()247/10

أخذ اهلدية على الشفاعة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/6/6هـ
السؤال

قد أتى رجل ألحد أصحايب يف الشرطة ،وعرض عليه إخراج سيارة والتوسط بذلك ،وعرض عليه

مبلغ ( 500رايل)  ،ومل يطلبها فتوسط يف ذلك وأخذ املبلغ من غري اشرتاط ،ما حكم هذا املبلغ
رغم أنه تصرف بنصفه؟
اجلواب

ورد يف الشفاعة حديث أيب أمامة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من
شفع ألخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى ابابً عظيماً من أبواب الراب" رواه أبو داود

( )3541وحسن إسناده بعض أهل العلم ،فالشفاعة تكون لوجه هللا  -عز وجل -وهي من األمور
وبناء على ذلك فال جيوز أن أيخذ مقابالً هلذه الشفاعة
اليت تبذل جماانً دون مقابل هذا يف األصلً ،
حىت ال تسد أبواب املعروف بّي الناس.

()248/10

قبول هدية َمن ماله حرام

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

أخي موظف يف أحد البنوك وقام بشراء جهاز كمبيوتر حممول يل ،مع العلم أين ال أستطيع أن أشرتي

لنفسي ،ألين طالب وأحتاج هلذا اجلهاز يف دراسيت ،وأان استخدم اجلهاز يف األمور الشرعية اليت أخدم
فيها إبذن هللا اإلسالم بقدر استطاعيت ،مثل كتابة جملة إسالمية للمسجد هبذا اجلهاز ،هل أرجع

اجلهاز وال استخدمه أم ماذا؟ أفيدوان أاثبكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
استخدامك هلذا اجلهاز جائز وال أبس به ،وهذا الكمبيوتر الذي وصل لك من عمل أخيك هذا

جائز وال أبس به؛ ألن املال إذا كان حمرماً لكسبه فإمنا إمثه على الكاسب فقط ،أما غريه فإنه ال أيمث،
فإذا جاءتك هدية مثل هذا ،ولو كان من حمرم لكسبه فهذا جائز إن شاء هللا ،لكن أهل العلم كرهوا

ذلك كراهة دون أن يكون هناك إمث ،فيظهر يل وهللا أعلم أن استخدامك له مع احلاجة أن هذا إن
شاء هللا ال أبس وال يلزم عليك أن ترده.

()249/10

بذل اهلدية درءاً للظلم

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1423/9/18هـ
السؤال

أان طالبة يف إحدى اجلامعات احلكومية ،واملشكلة هي :أنين فوجئت يف يوم االمتحان إلحدى املواد
بقرار من الدكتور املسؤول عنها ،واملمتحن هلا إبلزام كل طالبة مبا يسميه اهلدية مقابل النجاح ،واليت

مل حتضر له اهلدية جزاؤها الرسوب .أان غري راضية ومؤمنة حبرمة هذا األمر خصوصاً أنه أيخذ اهلدية

ويضع الدرجة( ،حسب قيمة اهلدية) وال توجد أسئلة ،أريد أن أعرف ماذا أفعل؟ خاصة وأين راسبة

يف مادتّي (بسبب ظلم دكتور آخر) أي :أن الرسوب يف أخرى سيؤدي إىل الرسوب عاماً كامالً ،وأان

يف العام الثالث وأمتىن أن أخترج من هذه الكلية ،الظامل أهلها ،أفتوين يف أمري هل علي وزر إذا

قدمت له هذه اهلدية مضطرة التقاء شره؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ِ
ذكرت -فأرجو أالّ حرج عليك يف بذل اهلدية له؛ ألنك مضطرة لذلك ألجل
إذا كان األمر -كما

رفع الظلم ِ
عنك وأخذ احلق لك ،وليس هذا من الرشوة يف شيء- ،واحلمد هلل ،-وقد روي عن ابن
مسعود  -رضي هللا عنه  -أنه أخذ أبرض احلبشة يف ٍ
شيء ،فأعطى دينارين حىت ُخلي سبيله ،وروى
عن مجاعة من أئمة التابعّي أهنم قالوا":ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم"
انظر حتفة األحوذي (. )471/4

ولكن جيب عليك هن  -وجوابً كفائياً  -أن تشهدن عند املسؤولّي يف اجلامعة على هذا اجملرم الظامل

جبرمه املشهود ،إنكاراً للمنكر ،ودفعاً للظلم ،ونصرة للحق ،ولن تعدمن للحق انصراً.
والتواطؤ على السكوت خذالن للحق ومتكّي للظلم ،وهو غرم يف الدنيا وإمث يف اآلخرة.
هم فرجاً ،ومن كل ضيق خمرجاً ،ومن كل بالء عافية ،وأن
أسأل هللا -سبحانه -أن جيعل لك من كل ّ
يعينك على أمور دينك ودنياك ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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استعادة اهلبة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/2/2هـ

السؤال

املال الذي يدفعه اإلنسان إىل أخيه على سبيل املساعدة واهلبة ،هل جيوز له املطالبة إبرجاعه عند
حدوث خالف بينهما؟ وهل يلزم املستفيد إعادته؟ وهل أيمث الذي طلب اإلعادة؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة السالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
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إذا دفع اإلنسان ألخيه أو قريبه أو رفيقه مبلغاً من املال على سبيل املساعدة؛ فإن الواجب عليه أن

يقصد بذلك التقرب إىل هللا  -عز وجل -طلباً يف ثوابه ،كما قال تعاىل" :إمنا نطعمكم لوجه هللا ال

نريد منكم جزاءً وال شكوراً" [اإلنسان ، ]9:وعلى املسلم أن ينوي أبعماله كلها وجه هللا تعاىل؛ ألن

ما عند الناس ينفد وما عند هللا ابق ،ويصدق هذا األمر ما حصل بينك وبّي أخيك ،فإن مساعدتك
له ذهب نفعها ملا حصل اخلالف بينك وبينه ،ولكن إذا نوى اإلنسان بعمله وجه هللا؛ فإن هللا ال

يضيع أجر من أحسن عمالً .أما ما سألت عنه فإنه ال جيوز لإلنسان أن يرجع يف هبته ألخيه ،فإذا

دفع اإلنسان مبلغاً من املال لغريه من الناس على سبيل التربع واهلبة ،فإنه ال جيوز له الرجوع بعد أن
يقبضها املوهوب له مهما كان السبب الداعي إىل ذلك؛ لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم:-
"العائد يف هبته ،كالعائد يف قيئه" ،ويف لفظ" :كالكلب يعود يف قيئه" ،ويف رواية" :ليس لنا مثل

السوء ،العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه" متفق عليه البخاري ( ، )2589ومسلم (، )1622
ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ليس ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها ،إال الوالد فيم يعطي

ولده" رواه أصحاب السنن األربعة الرتمذي ( ، )1299وأبو داود ( ، )3539والنسائي ()3690

 ،وابن ماجة ( ، )2377وإذا كان اإلنسان ال جيوز له أن يرجع يف هبته ألخيه ،فإنه أيمث إن طلب

الرجوع؛ ألنه يطلب فعالً حمرماً ،وال يلزم اآلخذ (املوهوب له) إعادة ما أخذ ،وال أيمث بذلك ،ألن

هذا املال أصبح ملكاً خالصاً له ال يشاركه فيه غريه وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التربع للكفار ابلدم
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1426/04/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم التربع ابلدم للكفار؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هؤالء الكفار ال خيلو أمرهم من حالتّي:

احلالة األوىل :أن يكونوا كفاراً حماربّي للمسلمّي ،فهؤالء ال جيوز التربع هلم؛ ألن هؤالء أعداء هلل

ولرسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وهم حماربون للمسلمّي ،فال جتوز إعانتهم عليهم.

احلالة الثانية :أن يكونوا كفاراً غري حماربّي ،وإمنا هم مستأمنون أو معاهدون ،فهؤالء يف حال الضرورة
جيوز التربع هلم؛ لقول هللا  -عز وجل" :-ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً" [املائدة. ]32 :

وهللا أعلم.
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ينفق عليها من مال خمتلط ابحلرام
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

إحدى األخوات تود التربع ملشروع بناء مسجد ،ولكن ويل أمرها الذي ينفق عليها يعمل يف بنك
ربوي ،وليس هلا من ينفق عليها غريه ،فما احلكم؟ وما حكم صدقة من يعمل يف بنك ربوي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

إذا كان ويل أمرها يعطيها نفقتها الشهرية أو اليومية ،وتوفر منها لتتربع للمشاريع اخلريية ،فهي مأجورة

على ذلك  -إن شاء هللا -وإذا مل يكن هلا دخل إال من هذا الرجل فليس عليها أن تسأل عن دخله؛
وإمنا حيسن منها بذل املناصحة له لتحري الكسب احلالل ،والصدقة من كسب حرام ال تقبل؛ لقوله
ِ
ِ
ّي؛ فقال
ب ال يَـ ْقبَ ُل إِهال طَيِّبًاَ ،وإِ هن هللاَ أ ََم َر املؤمنّي ِمبَا أ ََم َر بِه املُْر َسل َ
صلى هللا عليه وسلم" :إِ هن هللاَ طَيِّ ٌ
ِ
ات وا ْعملُوا ِ
ِ
(اي أَيُّـ َها
(اي أَيُّـ َها ُّ
الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطهيِّبَ َ َ َ
صاحلًا] (املؤمنون :من اآلية .[ 51وقالَ :
تعاىلَ :
ِ
هِ
ِ ِ ِ
س َف َر
يل ال ه
ين َ
الذ َ
آمنُواْ ُكلُواْ من طَيّبَات َما َرَزقـْنَا ُك ْم) ] البقرة :من اآلية ."[ 172مثُه ذَ َك َر ال هر ُج َل "يُط ُ
ث أَ ْغرب ،ميَُ ُّد ي َدي ِه إِ َىل ال ه ِ
سهُ َح َر ٌام،
بَ ،اي َر ِّ
س َماءَ :اي َر ِّ
َ ْ
بَ .وَمط َْع ُمهُ َح َر ٌامَ ،وَم ْش َربُهُ َح َر ٌامَ ،
أَ ْش َع َ ََ
وملْبَ ُ
ِ
ك؟! " .أخرجه مسلم ()1015
ي ِابحلََر ِام ،فَأ ه
اب لِ َذلِ َ
َىن يُ ْستَ َج ُ
وغُ ّذ َ
فذكر صلى هللا عليه وسلم أن أكل احلرام مينع من إجابة الدعاء.

وأما نفقة هذه املرأة فهي  -إن شاء هللا -مقبولة؛ ألهنا تنفق مما دخل عليها ممن جيب عليه اإلنفاق
عليها .وهللا أعلم.
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هل يعد هذا متلي ًكا؟

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

يل إخوة يف املهجر منذ فرتة طويلة من الزمن ،وكنت الوحيد من إخواين الذي يعيش يف بلدي مع

والدي وأخوايت ،ويف سنة من السنوات منذ فرتة ليست ابلقليلة اشرتى إخويت الذين يف املهجر منزالً،
وطلبوا من الشخص املوكل ابلشراء إثبات ملكية البيت ابمسي؛ لكوين أقوم برعاية والدي الذي كان
عاما تقريبًا -فوجئت بطلب من إخويت
كبري السن وأخوايت ،وبعد فرتة من الزمن-مخسة عشر ً

ابلتنازل عن املنزل ،حينها كنت قد بلغت رشدي وتزوجت ،وهلذا قابلت طلبهم ابلرفض ،وكان ذلك

من منطلق العقل فحسب ،فال يعقل بعد هذه الفرتة الطويلة من الزمن أن أبقى أان وأوالدي من غري

منزل ،وهم كانوا يف املهجر مغرتبون ،وقاموا ببناء منازل هلم يف بلدان ،فهل يل حق الرفض يف التنازل؟

خريا.
وما املخرج املناسب يف ذلك ً
شرعا؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هؤالء اإلخوة إن كانوا قد وهبوك هذا املنزل فإنه ال جيوز هلم الرجوع فيه؛ لقول النيب صلى هللا عليه
"العائِ ُد يف ِهبَتِ ِه َكالْ َكل ِ
ود يف قَـ ْيئِ ِه" .أخرجه البخاري ( )2589ومسلم ()1622
ْب يَِقيءُ مثُه يَـ ُع ُ
وسلمَ :
 .وقوله صلى هللا عليه وسلمِ :
ص َدقَتِه َكالْ َكل ِ
ود يف قَـ ْيئِ ِه" .أخرجه البخاري ()1490
ْب يَـ ْع ُ
"العائ ُد يف َ
َ
ومسلم ( ، )1620وألن اإلنسان إذا أخرج هلل عز وجل فإنه ال جيوز له أن يرجع ،وأما إن كان
قصدهم إعارتك هذا املنزل تسكن فيه حىت يرجعوا ،أو حىت يطالبوا فلهم احلق .وهللا أعلم.

()255/10

اخلصم لنظام التقاعد
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل يف إحدى املؤسسات ،ويوجد هبا صندوق للتأمّي اخلاص ،ونظامه خصم مبلغ شهري يف حدود

سنواي بزايدة املرتب الشهري ،وىف
أيضا ًّ
سنواي مث يتم خصم حوايل  500جم ًّ
 66جم تزيد ًّ
سنواي تزيد ً

شهرا من قيمة املرتب الذي يصل حاليًّا ابلنسبة إىل  240جم
حالة الوفاة يتم إعطاء املشرتك ً 28

ابإلضافة إىل  5أشهر عن كل عام خدمة ابملؤسسة ،أما يف حالة خروج املوظف على املعاش حيصل
علما أبن املبلغ الذي حيصل عليه الشخص يف كل حالة
على مبلغ يصل إىل حوايل  300ألف جنيهً ،

ال يصل قيمته إىل ما مت دفعه ،ويستثمر هذا الصندوق أمواله يف شهادات استثمار جمموعة (أ) ذات
العائد الثابت بنسبة  % 88من أمواله .نرجو من فضيلتكم إفادتنا ابلرأي عن مدى كون هذا
خريا.
الصندوق االشرتاك به حالل أم حرام؟ جزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شرعا -سواء زاد
جربا أو
اختيارا جائز ً
ً
ما حيصل عليه املوظف من معاش تقاعدي ،بعد تركه للخدمة ً

أو نقص ع هما دفعه املوظف؛ ألن هذه الزايدة هي من ابب عقود التربعات وليست من ابب

تشجيعا منها ليدخل الناس
املعاوضات ،ألن الشركة أو املؤسسة احلكومية مثالً عملت هذه الزايدة
ً
يف خدمتها ،ومن ابب الدعاية هلا ،ومنافسة منها للشركات واملؤسسات األخرى ،مع العلم أن

دائما يدفع أكثر مما أيخذ من الشركة ،بل إذا طالت خدمته أو أتخرت وفاته فإنه أيخذ
املوظف ليس ً
أكثر مما دفعه.
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أما إذا كانت أموال الشركة حمتملة هلذا الصندوق املشار إليه يف السؤال -تستثمر يف البيع والشراء
فإن املساهم (املوظف) شريك يف الربح واخلسارة ،وغالب شركات التأمّي متتنع عن ذلك ،وإمنا تعطيه
مقطوعا ،وهذا حرام؛ ألن هذا العمل عقد معاوضة ،وعقود املعاوضات جيري
قسطًا أتمينيًّا اثبتًا أو
ً
فيها الراب عكس عقود التربعات ،وإذا كان األمر كذلك فإن عمل هذا الصندوق غري شرعي

الشتماله على الراب بنوعيه راب الفضل وراب النسيئة ،وملا فيه من اجلهالة والغرر ،فضالً عما يتعامل به

عادة ابلبيع والشراء من األعيان احملرمة غالبًا كاخلمور وحلم اخلنزير ومشتقاهتما ،وإذا كان األمر كذلك
جمربا عليه وال خيار لك -وال أظن األمر
فهذا العمل ال جيوز إن كان لك مندوحة عنه ،وإن كنت ً

كذلك -فدخولك فيه حينئذ جائز من ابب الضرورة والقاعدة الشرعية" :الضرورات تبيح

وأخريا أنصحك أال
ومكاان،
وزماان
احملظورات" تؤيد ذلك ،غري أن الضرورة تقدر بقدرها كي ًفا و ًّ
ً
كماً ،
ً
أتخذ من التأمّي أكثر مما دفعت ،واألوىل لك عدم الدخول يف هذا الصندوق التأميين .وهللا أعلم.
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تبنهوه فهل ينتسب إليهم؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1425/11/08هـ
السؤال

إىل شيخنا الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي مشكلة وأريد حالً لقد نشأت يف أسرة ليست أسريت ،حيث إن األب واألم ال ينجبان ،فقاموا
جبلبنا وتسجيلنا يف اجلنسية على أننا أبناءهم ،وقد كتمت األمر يف قليب ،أبلغ من العمر اآلن 21

عاماً ،لقد مات أىب وترك لنا أمالكه اليت هي مصدر رزقنا الدنيوي ،هل هذه األموال من حقنا أم أن
مطعمنا حرام ،وملبسنا حرام ،لقد تعبت ،ال أعرف من هم أهلي احلقيقيون ،وهل أان ابن حالل أم
ال؟ وهل ورد خبصوص ابن احلرام أن لذلك أتثري على دينه؟ وإذا أردت أن أتزوج ماذا أقول ألهل

العروس وكيف سأواجه الناس اليت ال ترحم؟ أفيدوان ابرك هللا فيكم.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب :أنه إن كان هذا الرجل قد وهبكم هذا املال يف حياته ،أو شيئاً منه فهو حالل لكم بال

إشكال ،وكذا إذا وصى لكم به بعد موته ،لكن يشرتط هنا (يف الوصية) أن يكون ال وارث له ال
بفرض أو تعصيب أو رحم ،فإن كان له وارث فليس لكم من الوصية إال الثلث فقط .هذا أوالً.

()258/10

اثنياً :أنه إن كان مل يفعل شيئاً مما تقدم فماله لورثته ،وجيب أن يرد إليهم كل ما خلفه من مال منقول،
أو اثبت ،وأنه ملن النادر أن يكون الشخص ليس له وارث بفرض أو تعصيب أو رحم ،ومن النادر

أيضاً أن يكون منقطعاً ليس له قبيلة أو مجاعة ولو من بعيد ،وقد مات رجل من قبيلة فدفع رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -مرياثه إىل أكرب رجل يف قبيلته .أخرجه أمحد ( ، )347/5وأبو داود

( ، )2904( ، )2903واحلديث وإن كان يف سنده مقال إال أن األصول تؤيده وتدل عليه ،وله
حظ من النظر ،وبه قال طائفة من العلماء كاإلمام أمحد يف قول منصوص ،لكن يشرتط لذلك أال
يكون هناك من هو أقرب منه ،أو أوىل منه ،فإن عدم ذلك كله فماله لبيت املال (بيت مال

املسلمّي) إن كان منتظماً ،وهذا متعذر يف بلدكم اآلن ،وعليه فإذا حتققتم من انعدام ورثته فباإلمكان
التواصل معنا عن طريق هذه النافذة ابلسؤال واالستفسار مستقبالً .وهذا اثلثاً.
رابعاً :أنه يف حالة وجود ورثة له فتدفع أصول املال وأعيانه إليهم وما نتج عنه مما ال عمل لكم فيه
وال سبب ،أما ما نتج بسبب عملكم أو جتارتكم فيه ،فأنتم شركاء للورثة فيه ،لكم إما ثلث هذا

الناتج والربح ،أو نصفه ،أو ربعه ،حسب العرف عندكم فيمن عمل مثل ذلك من الشركاء ،مبعىن أنه
يعطى حصة املضارب الذي يكون عليه العمل وعلى شريكه دفع رأس مال الشركة ،هذا ما قرره

شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا ،-أو حسب ما تتفقون عليه مع الورثة.

خامساً :أنه قد ورد الوعيد الشديد جداً ملن انتسب لغري أبيه ،وعليه فيجب عليكم تعديل ذلك إن
استطعتم إىل ذلك سبيال ،وإبمكان أحدكم أن يبقى امسه احلايل وينتسب إىل أب وجد معبدين هلل

كعبد هللا بن عبد الرمحن آل عبد الكرمي.
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سادساً :أنه ال يصح حديث يف ذم ولد الزان ،وكل حديث ورد يف ذمه فهو ضعيف ال تقوم به حجة

وهلل احلمد ،-وال أتثري عليه يف دينه بسبب ذلك ،بل وال أتثري على والديه إذا اتاب توبة نصوحاً فما
ابلك مبن ال ذنب له (من ولد بسبب زلة والديه؟!)  ،وال جيوز تعيريه أو سبه بذلك ،بل وال جيوز

سب والديه لذلك ،ومن فعله فعليه العقوبة والتعزير.
سابعاً :أن هذا أمر قدره هللا عليك فارض بقضاء هللا وقدره ،واصرب واحتسب ،كل ما حيصل لك من

أذى بسبب ذلك ،وعليه فال بد أن خترب املرأة اليت تريد الزواج منها ،وأن خترب أهلها بوضعك ،وإن

شاء هللا سوف يوفقك هللا يف امرأة صاحلة .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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وهبت بنتها بيتها دون سائر ولدها مكافأة ملعروفها!
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

السالم هللا عليكم ورمحته وبركاته.
عاما ،ومل يسبق هلا الزواج،
تقدمت جلاريت طالبًا الزواج منها ،وكانت يف هذا الوقت عمرها ً 40

أخا ،منهم ثالث إانث غريها ،وقد كرسوها خلدمة والدهتم النشغاهلم أبعماهلم ابخلارج،
وإخواهنا ً 11
ِ
تؤمن ألخته هذه حياهتا
إىل أن وصلت هلذا السن ،وقد أحضرت األم األخ الكبري هلا وطلبت منه أن ّ
قبل مماهتا ،فأشار عليها ابلتنازل عن الشقة اليت تسكن األم هبا ألخته ،خاصة أن الشقة ابسم األم،
وقد كان ،فتنازلت األم عن الشقة البنتها قبل زواجي هبا بسبعة أعوام دون علمي هبذا ،يف يوم
زواجي هبا وبعد وفاة األم منذ عام طالبها أخوها الكبري برد الشقة هلم مدعيًا أبن الشرع حيكم بذلك،

شرعا؟ وهل
وادعى أبن والدته تعذب يف قربها من أجل ذلك ،سؤايل :هل فعالً ما فعلته محايت ابطل ً

جيب علينا رد الشقة هلم ابعتبارهم ورثة شرعيّي رغم ثرائهم؟ وهل ضاعت خدمة زوجيت ألمها إىل أن

علما أبن الشقة أقيم هبا أان وزوجيت اآلن وال
وصل سنها لألربعّي هباءً رغم رفضهم خلدمة أمهم؟ ً
يوجد مأوى لنا غريها.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا كانت األم متتلك هذه الشقة وثبت أهنا تنازلت عنها يف حال صحتها البنتها نظري قيامها خبدمتها،
وكان ذلك برضا إخوهتا وأخواهتا ،فإن عملها صحيح ،وال حيق ألحد من إخوهتا أو أخواهتا أن يعرتض

مجيعا
عليها اآلن يف ملكية هذه الشقة بعد وفاة األم ،وكذلك إذا كانت ملكية الشقة مشرتكة وتنازلوا ً

عنها ألختهم الكبرية ،فإهنا تعد هبة وال جيوز الرجوع فيها.
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وأما إن كانت األم أعطت هذه الشقة البنتها دون رضا ابقي األوالد ،فهذا ينايف العدل الواجب يف
العطية بّي األوالد ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم إرجاعها بعد وفاة الواهب ،فذهب مجهور العلماء
إىل ثبوهتا للمعطى له وليس لبقية الورثة الرجوع .وذهب طائفة من أهل العلم إىل أن لباقي الورثة أن

يرجتعوا ما وهبه .والذي أراه -إذا كان األمر على ما ذكر -أن على هؤالء اإلخوة أن يتقوا هللا تعاىل،
ويرتكوا النزاع يف هذه القضية ،وميضوا عطية أمهم ،وال ينسوا ما فعلته أختهم من خدمة ٍّ
وبر هبم

وبوالدهتم إىل أن تقدم هبا العمر ،وكان األجدر هبم أن حيسنوا إليها أبن مينحوها شيئًا من أمواهلم بدالً
من منازعتها وخماصمتها ،وال سيما أن هللا تعاىل قد أنعم عليهم ابملال والثراء .وإذا مل يتم حل هذا
النزاع بطريقة ودية ،فيمكن رفع هذه القضية إىل احملكمة ويفصل فيها القاضي الشرعي .وعليك أن

تشعر زوجتك أن حتتسب األجر عند هللا تعاىل ،وأال تظن أن خدمتها ألمها ضاعت هباء ،بل هي
حمفوظة هلا -إن شاء هللا -يف اآلخرة ،وثواب اآلخرة أعظم من ثواب الدنيا وأبقى.
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هل هلم احلق يف أخذ حق هناية اخلدمة؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/07/21هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أحد إخواين -هللا يرمحه ويتغمده برمحته إن شاء هللا -قد عرض عليه أحد أبناء عمي أن يوظفه
بوظيفة إبحدى املؤسسات ،وقد اتفقوا على أن أيخذ أخي -هللا يرمحه -مبلغ وقدره  3500رايل

شهرايً ،وال أييت لدوام وال أييت ليستلم املبلغ ،بل حيول إليه عن طريق البنك أو مع الشخص السابق
الذكر ،على أن يقوم أخي -رمحه هللا -إبعطائهم صورة بطاقته ويسجلونه مبكتب العمل والعمال
على أهنم موظفون سعوديون ،وقد مضى له ستة أشهر ابلوظيفة ،اآلن وقد انتقل أخي إىل -رمحة

هللا -فقد عرض علي ابن عمي -الشخص الذي وظف أخي ابملؤسسة -أن نعطيه األوراق اليت
تثبت وفاة أخي؛ على أن يصرفون ألوالده وزوجته مبلغاً وقدره  1500رايل شهرايً ،ومبلغًا آخر

قدره  10000آالف رايل كنهاية خدمة ،مع العلم أن ذلك (التوظيف واملطالبة بنهاية اخلدمة) مت
مبوافقة املسؤول املباشر عن التوظيف ،وقد عرضت األمر على زوجته ،وقالت أسأل أحد املشايخ

هل جيوز أن آخذ املبلغ أم ال؟ .حفظكم هللا ورعاكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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هذا العمل من الشركة واملسؤولّي فيها أشبه ما يكون هبة منها؛ لتحصل على نسبة السعوديّي
احملددة هلا لدى وزارة العمل ،فالشركة ال تريد من أخيك العمل فيها ،وإن كان هذا حتايل فهو من
الشركة ال من أخيك؛ إذ لو طلبت منه احلضور أو العمل مقابل ما منحته من راتب الستجاب،

والذي يظهر يل جواز أخذ الراتب التقاعدي ومكافأة هناية اخلدمة وتكييف ذلك شرعاً ،أن أخاك
تعاقدت معه الشركة على استخدام امسه فيها مقابل مبلغ معّي ،وهذا مثل من يبيع رقم طلبه يف

صندوق التنمية العقاري أو غريه إذا كان رقم طلبه حاالً أو متقدماً ،والعلماء يف هذا خمتلفون بّي جميز
ومانع ،والذي يظهر يل جواز مثل هذا .وهللا أعلم.
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التقاعد والفوائد الربوية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

شهراي حلساب صندوق التقاعد .بعد ذلك تضيف
احلكومة يف بلدي حتسم من موظفيها مبلغًا ًّ

احلكومة فائدة على املبالغ املتجمعة وتدفع للموظف عائ ًدا صحيًّا عند التقاعد .ويتم استقطاع املبلغ

إجباراي.
الشهري من الراتب
ًّ

أان أرغب يف جعل املبلغ املستحق يل يف صندوق التقاعد خاليًا من الراب .وميكن عمل ذلك ببساطة

عن طريق تقدمي طلب بذلك فيصبح املبلغ املستحق يل خاليًا من الراب منذ بداية التعامل .زوجيت تؤيد
بقوة مثل هذا الرأي .لكن آخرين ال يؤيدونه .البعض يقول إن احلكومة تضاعف أموال التقاعد هذه

عند التقاعد كرمز تقدير لزميل قدمي يرتك املهنة وال ميكنه العمل أكثر مما عمل .وهذا واجب على
احلكومة أن تعتين بكبار السن .والبعض يقول إن مبلغ  1500روبية مثال اآلن لن يكون له نفس
القوة الشرائية بعد  30سنة .فتكون هذه الفائدة الزمة حلفظ القوة الشرائية للمال.

اآلن عندي فكرة أن أترك حسايب لدى احلكومة كما هو مع الفائدة .ويف كل شهر رمضان أحسب
قيمة الذهب الذي ميكن شراؤه مبايل املتجمع على مدار السنة .مث يف كل سنة أستمر يف إضافة قيمة

الذهب حىت وقت التقاعد .وعند التقاعد آخذ املبلغ اإلمجايل من صندوق التقاعد مث آخذ منه

لنفسي املبلغ الذي ميكنه شراء قيمة الذهب املتجمعة كما حسبتها ،وأنفق ما تبقى على الفقراء على
أهنا ليست من حقي .مث أدفع الزكاة على املبلغ الذي أخذته لنفسي عن مجيع السنوات املتجمعة.

وهبذا يكون املبلغ املتجمع يل خاليًا من الراب وله نفس القوة الشرائية .فاإلسالم يعتمد على القيم

الثابتة من الذهب والفضة وليس على الدرهم والدينار كما يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم .أرجو

التوجيه والنصيحة منكم.
اجلواب
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ما تفعله احلكومة الباكستانية مع موظفيها -كما يف سؤالك -وهو النظام التقاعدي يف عموم الدول
بواي بل عقد من عقود التربعات؛ ألن الدولة ممثلة يف ويل األمر
اإلسالمية مع موظفيها ليس عق ًدا ر ًّ

شهراي تضيف عليه
معنية برعاية املوظف ومبن يعول بعد هناية خدمته وكرب سنه فما تقتطعه من مرتبه ًّ

ن

سبة متاثل ملا اقتطعته منه أو حنوها وتقوم بتشغيلها وتنميتها مث يصرف له كامل النسبتّي بعد تقاعده،

وإمنا أتت شبهة الراب عند بعض الناس من حيث إن املوظف يدفع ماالً على أقساط قليلة فيأخذ

أكثر منها عند تقاعده من الوظيفة ،وليس كذلك ،إذ حقيقة األمر أن ما دفعته الدولة من نسبة هو

تربع وليس لقاء عمل ،إذ مقابل العمل هو الراتب الشهري الذي يستلمه املوظف آخر الشهر ،فهذا
ضا مما يؤكد أن املعاش التقاعدي عقد تربع ال معاوضة :أن توزيع هذا
من الدولة شبيه ابملكافأة ،وأي ً

املعاش بعد وفاة صاحبه ال يوزع حسب املواريث الشرعية بل على منط خاص مما يدل على أن الدولة
ال ترى ما تعطيه للموظف أو ورثته ًّ
حقا اثبتًا له وإمنا هو تربع له ومكافأة ،وهذا زائد عن عقد

املعاوضة معها الراتب الشهري الصايف بعد اخلصم ،وإن كان من شبهة يف معاشات التقاعد فهو أن
أكثر الدول تشغل نسبة ما تقتطعه من راتب املوظف يف أعمال ربوية ،وهذا حرام على الدولة وال
دخل للموظف فيه ،حيث مل يعلم أو يؤخذ رأيه يف تشغيل ما خيصه ،فهي املرابية وهي الظاملة،
واملوظف مل يرض بذلك بل هو جمرب عليه -دخلت مع الدولة على هذا األساس ،وللدولة زايدة
الراتب أو نقصانه دون أخذ موافقة املوظف .ولو كان عق ًدا كسائر العقود ملا جاز هلا ذلك.
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أما إخراج الزكاة عن ما يقتطع منك لقرض التقاعد فال زكاة فيه ألنك ال متلكه ،وإمنا متلك راتبك
بعد أن ختصم منه هذه النسبة ،فإذا كان راتب وظيفتك مثالً ( )3000روبية يف الشهر ،وبعد اخلصم

ستستلم ( )2500روبية ،فإن راتبك الفعلي هو هذا ال غري ،وتزكي النقود إذا بلغت النصاب،

تفاعا أو
والنصاب هو ربع العشر (½  )% 2وحال عليها احلول مهما بلغت قوهتا الشرائية ار ً
اخنفاضا ،وتعترب الزكاة وسائر احلقوق املالية ابلدراهم والداننري ،والعمالت الورقية القائمة اليوم
ً

كالرايل والروبية والدوالر تقوم مقامها ،وكل عملة ورقية قائمة بنفسها يف البيع والشراء وليست

قائمة مقام الذهب والفضة ،وإمنا قوهتا وضعفها بقوة اقتصاد الدولة وضعفه ،وإذا كانت الدولة ال

تصرف ملوظفيها ذهبًا وال فضة فاالعتبار للعملة الورقية وليس للذهب وال للفضة ،وإذا كان األمر

كذلك فال داعي ملا أردت فعله من احتسابك قيمة الذهب الذي اشرتيته أو تريد شراءه مث عند دفع

الزكاة.

وخالصة القول :أن ما يصرف لك من معاش تقاعدي كله حق لك يف الشرع فلك أن تتربع به كله
أو ببعضه إذا شئت .وفقنا هللا وإايك إىل كل خري ..آمّي
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وهب ماله ألوالده دون سائر الورثة
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1426/04/02هـ

السؤال

والدي رىب إخوته وأنفق عليهم وزهوجهم ،وحنن ثالث بنات ،فهل جيوز له أن يكتب لنا أمالكه؟
وخصوصاً املنزل حىت تعيش فيه أمنا؛ فليس هلا مكان آخر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

جيوز لألب أن يهدي ألبنائه ذكوراً أو إاناثً دون بقية الورثة بشرطّي:

األول :أن يساوي بينهم يف اهلدية ،فال جيوز له أن يعطي أحدهم أكثر من اآلخر بغري موجب ،على
الراجح من أقوال أهل العلم.

الثاين :أن تكون اهلدية منجزة حال احلياة ،غري معلقة مبوته ،وإال أصبحت اهلبة هنا وصية ،والوصية

ال جتوز لوارث.

وال تصح اهلبة أيضاً إذا كان الواهب مريضاً مرضاً يغلب عليه معه اهلالك ،وهو ما يسمى يف

اصطالح الفقهاء (مرض املوت املخوف) خصوصاً مع وجود قرينة تدل على أن قصد الواهب
حرمان بقية الورثة من اإلرث .وهللا أعلم.
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هل هذا من الرجوع يف اهلبة؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/اهلبة والعطية

التاريخ 1426/06/04هـ
السؤال

السالم عليكم
يل أخ أصغر مين ،أقسمت له أن أعطيه جواال بعد أن يفي يل بوعده ،وفعالً فعل ما كان عليه،

وأعطيته إايه ،وأعاده يل لكي أصلحه له ،وبعد يومّي أراد اخلروج من البيت للهو فقط ،وكنت حمتاجاً
له ليساعدين يف شيء ،فأقسمت له أال أعيد له اهلاتف إن مل يبق معي ،فأجابين أبنه ال يهمه وخرج،

وبدوري مل أعده له ،فهل جيوز ما فعلت؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإن كنت قد أعطيته اجلوال هبة فال جيوز لك الرجوع فيه حلديث ابن عباس -رضي هللا عنهما-

قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه" رواه البخاري

( )2589ومسلم ( ، )1622وإن سلمته له فعليك كفارة اليمّي املذكورة يف قوله تعاىل( :ال
ِ
يـ َؤ ِ
ِ
شرةِ م ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
ّي ِم ْن
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
ُ
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَان ُك ْم َولَك ْن يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َجيِ ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ّي ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن) [املائدة. ]89:
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َ
أما إن كنت أعطيته اجلوال إعارة فلك الرجوع يف ذلك ،وال شيء عليك ،وإن كان أخوك صغرياً

حبيث ال حيسن التصرف ابجلوال ،أو يستخدمه مبا ال يليق فالواجب منعه منه حىت يكرب ،وهللا -
تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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التأمّي على السيارة والنفس
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1422/5/15

السؤال

ما حكم التأمّي على السيارة وعلى النفس؟

اجلواب

التأمّي على السيارة أو الروح من امليسر ،فهو داخل حتت قوله تعاىل(( :اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر
وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)) وحلديث أيب هريرة
رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :هنى عن الغرر)) رواه مسلم.

والتأمّي فيه غرر وميسر؛ إذ الداخل فيه دائر بّي الغنم والغرم ،وابهلل التوفيق..
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التعامل مع شركات التأمّي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1422/4/29
السؤال

انتشرت يف اآلونة األخرية شركات التامّي منها الشركة التعاونية لتامّي حيث تقوم الشركة بتحويل

األشخاص املؤمن عليهم  -والذين حيتاجون النظارات الطبية إىل بعض حمالت النظارات املتعاقد على

أن تقوم الشركة ابلتسديد آجالً حملل النظارات املتعاقد معه ،مبلغ متفق علية أيضاً بّي الشركة واملؤمن

علية فهل جيوز تعامل حمل النظارات مع هذه الشركة علماً أبن الغالبية العظمى منهم مؤمن عليهم عن

طريق جهات العمل؟
اجلواب

ال جيوز التعامل مع هذه الشركات يف أغراضها احملرمة ،وهو التأمّي القائم على امليسر ،لقوله تعاىل":
اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم

تفلحون " .وملا يف ذلك ممن التعاون على اإلمث والعدوان ،وهذا ال جيوز ،لقولة تعاىل ":وتعاونو على

الرب والتقوى ،والتعاونو على اإلمث والعدوان" وال يظهر الفرق بّي كون املريض مؤمناً علية من جهة
العمل أو ال مادام أنة سيتعامل مع هذه الشركات ،وابهلل التوفيق.
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التأمينات االجتماعية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1422/4/7
السؤال

ما حكم االشرتاك يف التأمينات االجتماعية؟

اجلواب

الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات اإلجتماعية الشبيهة ابلتقاعد ،واليت صورهتا أن

يدفع العامل هلذه املؤسسة نسبة من راتبه الشهري ،ويدفع رب العمل ،مثل هذه النسبة ،ولنفرض أن
النسبة  %9فيتحصل من ذلك  %9 ،%18من العامل و %9من رب العمل ويدفع ذلك
ملؤسسة التأمينات االجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة يف نظام هذه املؤسسة ،وبعد مضي

العامل يف عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً جيرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه
نظام الدخول يف هذا التنظيم ،ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.

والذي يظهر يل جواز هذا النوع وهو ما يسمي ابلتأمينات االجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي
تقوم الدولة إبجرائه مع موظفيها ،والواقع أن هذا النوع مع النوع اآلخر وهو التقاعد كال هذين

النظامّي قد ينطبق عليهما املبدأ العام للتأمّي ورأيي أن التأمّي مل يبحث من ذوي اختصاص وأهلية

للبحث البحث الذي يستحقه ،وإمنا حبث حبثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن
أول اجلهات اليت حبثته حبثته حبثاً يفتقر إىل تصور واقعه ،والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه

يشتمل على الضرر والغَب واجلهالة والراب والقمار وغري ذلك من الصفات اليت ألصقت هبذا النوع

إلصاقاً يفتقر إىل التحري والتحقيق ،وما جاء بعد ذلك من أتييد ألول قرار صدر يف التأمّي جاء على
سبيل التقليد ،وهلذا أجته يل القول :أن املوضوع يف حاجة ملحة إىل حبثه من ذوي االختصاص يف

النظر والفقه واإلقتصاد واجلانب التطبيقي حىت يتضح أمره ،ويكون الناس على بينه من احلكم عليه.
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التأمّي ودفع الفروق املستحقة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كما للصحة أتمّي ،فللسيارة أتمّي إجباري أيضا ,فإذا قدر هللا وحصل حادث ,ومجعت مجيع

الدفعات الشهرية لشركة التأمّي أكون أان قد دفعت مبلغاً وقدره  ,$1000واحلادث قد أسفر عن

ضرر مببلغ  2500أو  ،3000فهل جيب أن أقوم هنا أيضا بدفع الفارق هليئة إسالمية أو التصدق
به؟ وما الفائدة من التأمّي هنا إذا أان سأدفع الفارق يف وقت آخر؟ وماذا إذا كنت ال أستطيع دفع

الفارق؟ علما أبن شركة التأمّي تقوم أبخذ األموال الطائلة ،وال حتصل حوادث ,وهذه املبالغ تذهب
يف أغلب األحيان لليهود  -لعنهم هللا.-أفيدوان -سدد هللا -على احلق خطاكم ،وزادكم هللا علماً
وحرصا وإايان واملسلّي أمجعّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

عقد التأمّي التجاري حر ٌام يف كل صوره ،سواء كان أتميناً طبيّاً أو على السيارة  ...إخل.

وعلى هذا ال جيوز للمسلم أن يدخل يف عقد من عقود التأمّي التجاري إال على وجه االضطرار
واإلجبار ،حىت ولو دخل يف عقد التأمّي مضطراً فإنه جيب عليه أن يتجنب أكل الراب والقمار ،وهذا

يقتضي أال أيخذ أكثر مما دفع ،فلو دفع لشركة التأمّي  1000دوالر ،مث وقع لسيارته حادث يكلف

إصالحها  2000دوالر ،فله أن أيخذ من شركة التأمّي هذين األلفّي ،لكن عليه أن ُخيرج من ماله
فرق ما بّي قيمة عقد التأمّي وقيمة إصالح السيارة (1000دوالر) ويصرفها يف مصاحل املسلمّي

العامة ختلصاً ال تصدقاً.
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وإمنا نقول له يصرفها يف مصاحل املسلمّي وال يردها إىل شركة التأمّي؛ ألن يف ردها للشركة تقوية هلا
وإعانة هلا على ابطلها (وهو االستثمار يف عقود التأمّي احملرمة)  ،وألهنا قد أكلت من املسلمّي
أضعافاً مضاعفة من أقساط التأمّي بال مقابل.

على أنه يُستثىن مما سبق ما لو كانت له عقود أتمّي سابقة مع الشركة نفسها ،ومل تغرم الشركة قيمة

العقد يف إصالح سيارة أو يف عالج طيب..إخل ،ففي هذه احلال له أن يستويف هذا املبلغ يف العقد
الالحق أو القسط التايل (أي ترحيل مبلغ عقد التأمّي إىل العقد الذي يليه) ويكون ُمستَ َح هقاً له على

الشركة.

وابملثال يتضح املقال :فلو فرضنا أنه تعاقد مع شركة التأمّي على أتمّي سيارته ملدة سنة ،ودفع يف

هذا العقد  1000دوالر ،مث انقضت السنة ومل حيصل لسيارته أي خلل أو تلف.

مث يف السنة اليت تليها دفع  1000دوالر أخرى ،وغرمت الشركة أثناء هذه السنة  2000دوالر

إلصالح سيارته.

ففي هذه احلال ال جيب عليه أن خيرج الفرق بّي ما دفعه وما غرمته الشركة إلصالح سيارته وهي
( )1000=1000 -2000؛ ألن له  1000دوالر واجبة على الشركة يف العقد السابق مل تغرمها
وله أن يستوفيها منها .فهذا املبلغ يُر هحل إىل العقد التايل ،ويكون مستح ّقاً له على الشركة.

وهكذا لو كانت عدة عقود ذهبت عليه أقساطها بال مقابل ،تكون مستحقة له على شركة التأمّي،

فلو دفع ثالثة أقساط يف ثالث سنوات (كل قسط  1000دوالر) على أتمّي سيارته ،ومل تغرم

الشركة شيئاً يف إصالح سيارته وصيانتها ،فتكون الـ 3000دوالر مستحقة له عليها ،يستوفيها يف
العقود التالية على غرار املثال األول.
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أما سؤالك عن الفائدة من التأمّي إذا كنت ستدفع الفارق بّي ما دفعته وما غرمته الشركة لك فهو
سؤال مبين على افرتاض جواز التأمّي .وحنن نقول :عقد التأمّي ال جيوز ،وهو عقد غرر وقمار وراب؛
ِ
املؤمن على سيارته ـ مثالً ـ أقساطاً كبريةً من التأمّي ،وال يدري هل سيحصل على ما يقابل
إذ يدفع ّ
تلف
ذلك من املنفعة أم ال ،وكذلك األمر ابلنسبة لشركة التأمّي ،فقد يقع على السيارة املؤهمن عليها ٌ
ابل ٌغ ال تغطيه أقساط التأمّي كلها (وهذا قليل)  ،وقد ال يقع على السيارة شيءٌ من ذلك (وهو
كثري)  ،فتذهب األقساط على صاحبها من غري فائدة ،وأتكلها الشركة ابلباطل.

ومن هنا جند أن جتارة شركات التأمّي التجاري املتحصلة من أقساط التأمّي ال تقوم على احلذق يف
ب ملا يلده الغيب ،وما جتنيه من األموال الطائلة
التجارة ،وال على جهد العمل ومقداره ،وإمنا هي ترقُّ ٌ
ِ
املؤمنّي إمنا هي ضربة حظ ،وهذا عّي القمار احمل هرم يف الشرع.
من ّ
إفالسها بعد حادثة
وال نذهب بعيداً ،فهذه ُ
بعض شركات التأمّي يف الوالايت املتحدة األمريكية تعلن َ
ذهبت هذه احلادثة أبمواهلا كلها .كما ذهبت أقساط التأمّي على أصحاهبا من
 11سبتمرب ،فقد
ْ
قبل.
ُ

وقد صدر من جملس جممع الفقه اإلسالمي قراراً بشأن هذا التأمّي التجاري ،جاء فيه:

أوالً :أن عقد التأمّي التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمّي التجاري عقد فيه
غرر كبري مفسد للعقد ،ولذا فهو حرام شرعاً.
اثنياً :أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمّي التعاوين القائم على

أساس التربع والتعاون ،وكذلك احلال ابلنسبة إلعادة التأمّي القائم على أساس التأمّي التعاوين.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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التأمّي الشامل
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

أان أعمل يف شركة تعمل يف جمال االتصاالت ،ومن ضمن املزااي اليت تقدمها الشركة للموظف التأمّي

الشامل للسيارة يف حالة وقوع حادث ،علماً أن هذا التأمّي للموظفّي الذين يستخدمون سياراهتم
اخلاصة لصاحل أعمال الشركة ،ويتم ذلك أبن يتفق املوظف مع إحدى شركات التأمّي ويدفع هلم

املبلغ من ماله اخلاص ،مث يقدم أوراقه للشركة اليت تقوم بعد ذلك إبعطائه املبلغ ،شريطة أال يتجاوز

املبلغ اخلمسة آالف رايل ،فما حكم هذا التأمّي؟ مع العلم أن شركة التأمّي تعطي أتمّي الرخصة

اإللزامي كهدية إذا أمن الشخص أتميناً شامالً ،فهل جيوز يل أن أؤمن أتميناً شامالً حىت أحصل على
أتمّي الرخصة ،وأجتنب أن أدفع شيئاً من مايل اخلاص؟.

اجلواب

إذا وقع احلادث لسيارتك اخلاصة فلك أن أتخذ من التأمّي (الشامل) بقدر قيمة إصالح ذلك

احلادث وال تزد عليه ،وإن كانت قيمة إصالح السيارة أكثر من املبلغ املخصص للتأمّي عليها من
الشركة فلك مطالبة الشركة ابلقدر الزائد عن املبلغ احملدد من قبلها ،أما قبول أتمّي الرخصة اإللزامي
كهدية من الشركة ،ال ألنه يف أصله جائز وإمنا لوجود اإللزام واجلرب عليه (التأمّي على الرخصة جتاه
الغري) فال فرق أن تقوم ابلتأمّي بنفسك ،أو يقدم إليك هدية من شركة هي جمرد واسطة ،وهللا أعلم.
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الفرق بّي التقاعد والتأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم نظام التقاعد؟ وهل هو عقد ربوي؟ وأرجو بيان الفرق بينه وبّي نظام التأمّي ،وإذا أراد

اإلنسان أن يتقاعد فهل هناك فرق من انحية شرعية بّي أن يصفي املوظف حقوقه أو أن يستلم
راتب التقاعد؟ أرجو البيان الشايف؛ حيث أن األمر اشتبه علي منذ أن تكلم العلماء يف إنكار التأمّي
وأسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم إىل السداد والصواب واإلخالص والتوفيق يف الدنيا واآلخرة إنه

مسيع قريب ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

نظام التقاعد ليس عقداً ربوايً وليس من التأمّي احملرم وإمنا استدل من يرى جواز التأمّي التجاري
جبواز نظام التقاعد ،وال أعرف أحداً من أهل العلم حرم (معاش التقاعد) بدليل معترب ،وإمنا جاء

اللبس على بعض الناس من العامة حيث كل من عقدي (التأمّي والتقاعد) يدفع فيه الشخص أو

املوظف مبلغاً من املال مقسطاً مث أيخذ بعد زمن مبلغاً أكثر مما دفع مقسطاً أيضاً.
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ووجه جواز معاش التقاعد أن املوظف منحته الدولة مكافأة ( )%9تضم مع ما خيصم من راتبه

الشهري وهو ( )%9مث يعطى املوظف جمموع النسبتّي بعد تقاعده ،ألن الدولة ممثلة بويل األمر
مسؤولة عن أسرته تربعت له بذلك ووضع لصرفها له نظام روعي فيه مصلحته ومصلحة أقرب الناس
إليه فنظام التقاعد من عقود (التربعات)  ،أما عقد التأمّي فهو من عقود (املعاوضات) ولو فرض أن

(التقاعد) فيه جهالة أو غرر فهما قليالن ،خبالف عقد املعاوضة (التأمّي) ففيه من اجلهالة والغرر
وأكل األموال بغري حق ما هو ظاهر هبّي ،والقاعدة عند أهل العلم يغتفر يف عقود التربعات من

اجلهالة والغرر ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات عالوة على أن ( )%9املقتطعة من راتب املوظف

ليس حقاً خالصاً له بدليل أنه لو أراد أال تقتطع من راتبه ملا قبل قوله وهو داخل يف عقده مع الدولة
على هذا راضياً ،وليس هناك فرق شرعي بّي التصفية أو أخذ أقساط التقاعد ،وهللا أعلم.
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التأمّي اإللزامي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/7/27هـ

السؤال

ما حكم التأمّي التعاوين اإللزامي على رخصة القيادة يف السعودية ،هل هو حالل أم حرام؟ أفتوان

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

التأمّي املنتشر يف البالد ابسم :التأمّي التعاوين حرام ال جيوز ،وتسميته أتميناً تعاونياً غري صحيح

وابطل ،فهو أتمّي جتاري حبت ،ومنه التأمّي على الرخصة فهو أتمّي ضد الغري ،والتأمّي التعاوين
اجلائز شرعاً هو ما يقصد به التربع ،وال يطلب من ورائه ربح مادي؛ مثل أن جيتمع أفراد أسرة من

األسر أو أصحاب مهنة أو وظيفة فيدفع كل منهم مبلغاً معلوماً ملساعدة احملتاجّي ،أو من تنزل به

كارثة منهم ،وهذا هو التأمّي التعاوين اجملمع على جوازه والذي تدل عليه النصوص الشرعية من

القرآن والسنة كقوله تعاىل "وتعاونوا على الرب والتقوى" [املائدة ]2:وحديث ... " :إن هللا يف عون

العبد ما كان العبد يف عون أخيه  " ...رواه مسلم ( )2699وحنومها ،أما عامة شركات التأمّي
القائمة اليوم ومنها الشركة الوطنية للتأمّي املسماة (التعاونية) فهو أتمّي جتاري حبت ال ميت إىل

التأمّي التعاوين الشرعي بصلة ،وقد أفتت دور الفتوى واجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي حبرمة
التأمّي التجاري وإن مسي بغري امسه تلبيساً على الناس وتغريراً هبم ،وأحيل السائل والقارئ إىل بيان

اللجنة الدائمة لإلفتاء ابململكة العربية السعودية يف الرد على الشركة الوطنية للتأمّي "التعاونية" ومن

مياثلها  -الرد ابسم مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا وقدس روحه منشور يف جملة
البحوث العلمية واإلفتاء عدد ( )50لسنة 1418هـ.

()279/10

والتأمّي التجاري  -ومنه التأمّي على الرخصة  -إذا كان إلزامياً ال خيار ألحد فيه أو رمبا تعطلت

بعض مصاحل املسلم إذا مل يؤمن على رخصته فيجوز التأمّي حينئذ للضرروة فقط ،للقاعدة الشرعية

(الضرورات تبيح احملظورات)  ،ولكن جيب ويتعّي على املؤمن على رخصته واحلالة هذه  -لو حصل

له حادث فال أيخذ تعويضاً من الشركة إال بقدر ما دفع فقط ،ولو أعطته أكثر من ذلك وأخذه فقد
أكل احلرام والعياذ ابهلل ،بدليل القاعدة الشرعية األخرى (الضرورة تقدر بقدرها ومن زاد عن قدر

الضرورة وهي يف هذا متثل املبلغ الذي دفعه للشركة فقط  -فقد بغى وتعدى حدود هللا ،قال تعاىل

يف أكل الشبه للضرورة (فمن اضطر غري ابغ وال عاد فإن هللا غفور رحيم" [النحل ]115 :والباغي

هو من أيكل من احلرام من غري اضطرار إليه ،والعادي هو من أكل أو أخذ أكثر من حاجته.
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التأمّي على التأمّي

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1423/6/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فأان مسلم مقيم بداير الغرب حيث جيرب من أراد أن يقود سيارة على عمل أتمّي هلا ,وتعلمون أن هذا

من الغرر الذي ال جيوز ،املهم أان أجلأ إىل احلد األدىن من صور التأمّي املتوافرة اليت يطالب هبا قانون

كنت
املرور ابعتبار أن ذلك يندرج حتت دائرة الضرورة ،لكن إذا وقع لك حادث -ال قدر هللا -و َ
أنت املخطئ فإهنم يرفعون قيمة التأمّي إىل الضعف تقريباً ،وتضطر إىل دفع مبلغ كبري مقارنة ابلوضع
الطبيعي ،لكن هناك طريقة جتعلك بعيداً عن حدوث هذا األمر حىت ولو وقع لك حادث وكنت أنت

املخطئ ،وذلك بدفع مبلغ صغري لشركة التأمّي لتضمن عدم رفع قيمة التأمّي إطالقاً ،فهو أتمّي

على التأمّي ،أرجو أن تكون الصورة وواقعة السؤال واضحة ،السؤال :هل جيوز دفع هذا املبلغ إىل
شركة التأمّي حىت ال يرفعوا قيمة التأمّي يف حالة كنت املخطئ؟ مع العلم أن احلادث قد ال يقع

أصالً ،لقد وقع يل حادث وكنت املخطئ فرفعوا القيمة إىل أكثر من الضعف ،ولو كنت عملت

التأمّي اآلخر ما تغري شيء أصالً ،أفيدوان جزاكم هللا كل خري.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
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ما دمت جمرباً على التأمّي التجاري حبكم القانون يف بلدك اليت تسكنها ،وتقول إنك مل تدخل يف عقد
مع شركة التأمّي التجاري إال حتت الضرورة ،فإن حكم ما تدفعه جمدداً لشركة التأمّي حىت ال تزيد

عليك ما جيب عليك دفعه لو حصل منك خطأ وهو املسمى ابلتأمّي على التأمّي ،فاحلكم فيه هو

احلكم يف أصل التأمّي حيث الفرع يلحق يف الشرع أبصله غالباً ،فتأمّي التأمّي هذا جائز لك حبكم
الضرورة الشرعية ال غري ما دمت جمرباً عليه وال خيار لك فيه ،وهو حرام على الشركة؛ ملا فيه من

الغرر واجلهالة وأكل املال بغري حق ،وهللا أعلم.
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أخذ التعويض من شركة التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1422/12/11

السؤال
أان شاب وقع يل حادث سري ابحلافلة وأصبت بعض الشيء ،وجرت العادة أن تصرف لك شركة

التأمّي مبلغاً من املال كتعويض عن اإلصابة ،لإلشارة أان لست مشرتكاً يف التأمّي ،ولكن صاحب
احلافلة هو املشرتك أفتوان.

اجلواب

صاحب احلافلة هو املتسبب يف إصابتك ،ومن حقك الرجوع عليه عما حلق بك من ضرر ،ومبا أن
صاحب احلافلة قد ّأمن على حافلته وركاهبا ضد الغري فإن شركة التأمّي قد عوضته عما حلق ركاهبا

من ضرر .وعلى هذا فال أرى عليك من حرج لو أخذت تعويضاً مقابل ما حلق بك سواء أخذته
ٍ
حينئذ انئبة عنه يف الدفع
مباشرة من يد صاحب احلافلة أو أخذته من شركة التأمّي؛ ألن الشركة
لك .أما من حيث الدخول يف عقد التأمّي مع شركات التأمّي املنتشرة اليوم فأان ال أنصح ابالشرتاك

معها حالياً ما مل تعدل يف أنظمتها حىت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وأعود فأقول :ال حرج
ٍ
حينئذ إمنا هو على صاحب
عليك يف أخذ املبلغ التعويضي مقابل ما حلق بك من ضرر ،فاإلمث
احلافلة إن مل تدعه إىل التأمّي ضرورة شرعية معتربة ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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التعامل مع التعاونية للتأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/11/10هـ
السؤال

تذكر الشركة السعودية التعاونية للتأمّي أن معامالهتا تتسم ابلشرعية وعدم خمالفتها ألحكام الشرع،

وأهنا حاصلة على إجازة من أعضاء يف اللجنة الدائمة لإلفتاء ،وأن يف جملس إدارهتا أحد أعضاء هيئة

كبار العلماء ..أود التفصيل منكم -حفظكم هللا -يف ذلك ،وما حكم أتمّي السيارة يف هذه

الشركة؟ وهناك ما يسمى ابلتأمّي ضد الغري ،وهو عبارة عن حتمل الشركة األعباء املالية املرتتبة عن
احلوادث املرتكبة من قبل املؤمن لديهم.
اجلواب
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صحيحا أن الشركة السعودية "التعاونية للتأمّي" معامالهتا شرعية ،وأهنا حاصلة على إجازة من
ليس
ً
أعضاء يف اللجنة الدائمة لإلفتاء ،بل هذا كذب على اللجنة الدائمة لإلفتاء ،وقد ردت اللجنة

بتوقيع رئيسها آنذاك مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا ورفع درجاته يف اجلنة -نشر ذلك

يف جملة البحوث العلمية العدد ( )50سنة  1418هـ ،ومما جاء فيه ،بعد أن ذكرت اللجنة أن هيئة

كبار العلماء يف اململكة أصدروا قر ًارا حبرمة التأمّي التجاري وجواز التأمّي التعاوين الذي يتكون من
تربعات احملسنّي ،ويقصد به مساعدة احملتاجّي واملنكوبّي( :ولكن ظهر يف اآلونة األخرية من بعض

املؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق ،حيث مسوا التأمّي التجاري احملرم أتمينًا
تعاونيًّا ،ونسبوا القول إبابحته إىل هيئة كبار العلماء من أجل التغرير ابلناس والدعاية لشركاهتم ،وهيئة
كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل الرباءة؛ ألن قرارها واضح يف التفريق بّي التأمّي التجاري
والتأمّي التعاوين ،وتغري االسم ال يغري احلقيقة) انتهى .وما ذكرته الشركة التعاونية للتأمّي -على

لسان السائل -أبن يف جملس إدارهتا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ال أعلم عنه شيئًا ،وأان أشك يف
ذلك ،وإن صح فاألمر فيه لبس يتعّي استيضاحه.

وال أرى جواز التأمّي على السيارة عند شركة التأمّي لقيامها على معاملة غري شرعية ،حيث يشتمل

العقد على اجلهالة والضرر الفاحش ،وعلى راب الفضل والنسيئة ،أما اجلهالة فكال الطرفّي :املؤمن
واملستأمن ال يدري كم سيدفع أو أيخذ من النقود ،ومثله فاحش الغرر.
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أما راب الفضل فيظهر فيما إذا حصل حادث على السيارة فعطبت من بداية العقد ،حيث مل يدفع
للتأمّي عليها غري قسط أو قسطّي فتعوضه الشركة عن كامل قيمتها فيأخذ ما ًال بغري حق ،وراب

النسيئة يظهر فيما إذا دفع املؤمن األقساط كاملة للشركة ومل حيصل للسيارة حادث ،أو حصل

نقودا على هيئة أقساط حالة أو
حادث خفيف عند آخر قسط فيكون صاحب السيارة قد دفع ً

أصال فتأخذ الشركة األقساط بغري حق.
مؤجلة مقابل نقود مؤجلة ،وقد ال حيصل للسيارة حادث ً

اختياراي ،أما إذا كان
ومثل التأمّي على السيارة التأمّي ضد الغري فال جيوز .هذا كله إذا كان التأمّي
ًّ

إجباراي ال خيار لإلنسان فيه فاحلكم حينئذ جائز للضرورة ،حيث القاعدة الشرعية( :الضرورات تبيح
ًّ
تعويضا أكثر مما دفع
إجباراي فيتعّي على املسلم أاله أيخذ من الشركة
احملظورات)  .إذا كان التأمّي
ًّ
ً
حىت يبتعد عن الراب احملرم وأكل املال بغري حق .وهللا أعلم.
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شركات التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/3/9هـ
السؤال

ما حكم االشرتاك يف شركات التأمّي؟ ارجو التفصيل يف ذلك ،وهل يوجد شركات شرعية؟ وهل
ابإلمكان حتويلها إىل شركات شرعية؟

اجلواب

شركات التأمّي على نوعّي:

 - 1شركات أتمّي إسالمية مجيع أعماهلا وعقودها متفقة مع أحكام الشريعة.
 - 2شركات أتمّي غري شرعية تقوم على التأمّي التجاري احملرم ،ورمبا مست نفسها بشركة أتمّي
تعاونية وهي ليست من التأمّي التعاوين احلالل بشيء ،وغالب شركات التأمّي املنتشرة يف العامل

اإلسالمي من هذا النوع -مع األسف -يسمون الشيء بغري امسه تغريراً ابلناس وتلبيساً عليهم،

وشركات التأمّي التجاري ال جيوز ابتداء االشرتاك فيها؛ لقيامها على اجلهالة والغرر والراب وأكل أموال
الناس ابلباطل ،فاالشرتاك فيها طوعاً واختياراً إعانة على الباطل ،وذلك حرام ال جيوز ،أما إذا كان

إجبارايً كما يف التأمّي الطيب لبعض املؤسسات احلكومية واألهلية فاألمر جائز حينئذ للضرورة

واإلكراه ،وعلى اإلنسان أن ال أيخذ تعويضاً أكثر مما دفع للشركة أو دفع عنه من قبل مرجعه.
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أما هل يوجد شركات شرعية للتأمّي؟ نعم يوجد شركات أتمّي إسالمية ،ولكنها قليلة جداً يف العامل

اإلسالمي نظراً حلداثة ظهور التأمّي بصفة عامة ،فضالً عن التأمّي اإلسالمي الذي ال يزال يف

بداايته .يوجد شركة للتأمّي اإلسالمي يف ماليزاي وهلا فرع يف البحرين ،وسيكون هلا فرع يف مدينة جدة
قريباً .ويوجد شركة إسالمية للتأمّي يف السودان ،ويف األردن ،وبعض البالد اإلسالمية األخرى،

وابملناسبة كل املصارف اإلسالمية يف اململكة ودول اخلليج والعامل العريب أوصت اهليئات الشرعية
فيها إبجياد شركات أتمّي إسالمية منفردة أو جمتمعة ،وهذه املصارف تتعامل فيما بينها ابلتأمّي على

ممتلكات املصرف ومدخراته ،لكنين ال أعلم يف بالدان شركة إسالمية للتأمّي تقوم ابلتأمّي على

ممتلكات األفراد وفقاً ألحكام الشريعة ،ولكنها ستوجد قريباً -إبذن هللا -وأنين متفائل هبذا جداً.
أما هل ميكن حتويل شركات التأمّي التقليدية (التجارية/احلالية) إىل شركات أتمّي إسالمية؟ فاجلواب:
نعم؛ وبكل أتكيد إذا صحت النية ،ووجد العزم األكيد من قبل املسامهّي املؤسسّي للشركة ،أما

كيف يكون ذلك ،فاجلواب ابختصار-:
(محَلة واثئق التأمّي) أبقساطهم يف الشركة بنية التربع مبا زاد عن حاجتهم
أوالً :أن يدخل املشرتكون َ

فيما لو عوضوا عن بعض ما حلقهم من أضرار ،وإن مل حيصل هلم ضرر أصال ً،فما قدموه تربع منهم

للمحتاجّي واملنكوبّي ما مل تغطي أقساطهم ما قد يصرف هلم من تعويضات ،فبهذا يكون كل

املشرتكّي الذين حيملون وثيقة التأمّي شركاء متعاونّي فيما بينهم يف دفع الضرر أو ختفيفه طلباً لألجر

والنفع العام.
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اثنياً :جيوز لشركة التأمّي ممثلة برئيسها أو جملس إدارهتا تشغيل جزء من أقساط املشرتكّي ابستثماره

عن طريق املضاربة الشرعية ابعتبار أصحاب األقساط هم املمولون ،والشركة هي املضاربة منها جبهد
اإلدارة ومنهم املال يتفق على نسبة الربح بينهما يف وثيقة العقد ،ويوزع ربح املشرتكّي بينهم أو

خسارهتم حبسب أقساطهم املدفوعة ،ولو أن أحد املشرتكّي أخذ تعويضاً عن ضرر حلق به يعادل أو

يساوي ما دفعه من أقساط ،فإنه ال يستحق شيئاً من الربح.

وبعد هذا كله فإن التأمّي مبعناه الشامل مما قد تقتضيه احلياة املعاصرة اليوم ،وقد عم أو كاد وألزم به

كثري من دول العامل اإلسالمي ،وما مل يلزم به اليوم فسيلزم به غداً أو بعد غد ،ومن هنا يلزم بل جيب

على أهل العلم والذكر وأهل اليسار والغىن أن يسارعوا يف دراسة التأمّي وبيان أمهيته للناس،

واملسارعة يف إنشاء شركات أتمّي إسالمية بغرض التعاون بّي الناس لنفع احملتاجّي واملنكوبّي ،مع

تنمية املال واستثماره استثماراً شرعياً حىت تنموا أمواهلم ابحلالل وتصلح أحواهلم ابألمن واألمان ،وهللا
أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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التأمّي الصحي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1422/11/23
السؤال

ما حكم التأمّي الصحي يف حال عدم وجود بديل إسالمي؟

اجلواب

التأمّي الصحي من القضااي (النوازل) املستجدة يف العصر احلاضر مل يعرف من قبل هبذا االسم وال
بقريب منه ،وفيه شبهة أنه جزء من (التأمّي على احلياة) احملرم قطعاً .غري أن التأمّي الصحي خيتلف
عن التأمّي على احلياة من عدة وجوه:

 -1التأمّي على احلياة عقد مبين على جهالة ،وفيه غرر يف قدر العوض وأجله .أما التأمّي الصحي
فهو عقد على منفعة موجودة أو يف حكم املوجودة وهو خال من اجلهالة والغرر املفسدين للعقد.

 -2التأمّي على احلياة من عقود املعاوضة الالزمة ،كاإلجارة فال بد من خلوه من اجلهالة والغرر
وأكل املال بغري حق .أما التأمّي الصحي فهو من عقود االرتفاق ويفتقر فيها من اجلهالة والغرر

اليسري ماال يفتقر بعقود املعاوضة .والتأمّي الصحي ميكن تكييفه الفقهي على عقد اجلعالة يف كتب

الفقه ،كما يقول الفقهاء( :من داوى مريضي حىت يربأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا من
املال .صح جعالة)  .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ودليل ذلك -أي :اجلعالة -إذا جعل الطبيب

جعال على شفاء املريض جاز كما أخذ أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -الغنم على شفاء سيد

إيل معكم بسهم " قال ابن
احلي فرقاه بعضهم حىت يربأ فأخذوا القطيع وأقرهم الرسول قائالً :أضربوا ّ
تيمية" :فإن اجلعل كان على الشفاء ال على القراءة ولو استأجر طبيباً إجارة الزمة على الشفاء مل
جيز؛ ألن الشفاء غري مقدور له فقد يشفيه هللا وقد ال يشفى " إ0هـ.
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ويف الوقت احلاضر انتشرت شركات التأمّي مبا فيه التأمّي الصحي ورمبا أصبح هذا التأمّي من
الضروري للرجل وأهل بيته .وغالب هذه الشركات ال تراعي يف نظامها األحكام الشرعية ،فالتعامل

معها إذا كان ضرورة ملزمة فال إشكال فيه وإن كان اختيارايً فأرى أال أيخذ املستأمن من الشركة
أكثر من حقه الذي دفعه ولو عوضته أبكثر منه.

ومن أراد التوسع فلينظر حبثي (التأمّي الصحي يف املنظور اإلسالمي) يف جملة البحوث الفقهية
املعاصرة عدد (1417 )31هـ .وابهلل التوفيق.
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التأمّي على السيارة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1422/12/15

السؤال

إنين موظف بشركة أرامكو السعودية وقد حصل يل حادث كنت أان املخطئ فيه ،حينما صدمت
سيارة إحدى الشركات .وأودعت يف التوقيف ملدة أربعة أايم ،كلفين هذا احلادث املال الكثري من

أؤمن على سياريت حيث إنه يف حالة حدوث
تصليح سياريت ودفع قيمة سيارة الشركة .واآلن أريد أن ّ
حادث سوف تدفع شركة التأمّي املبلغ ،وال أودع يف التوقيف ،فما رأيكم؟

اجلواب

التأمّي التجاري على السيارات أو على غريها عقد فاسد ال جيوز؛ ملا فيه من الغرر واملقامرة ،إذ يدفع
ِ
املؤمن على سيارته  -مثالً -أقساطاً كبرية من التأمّي ،وال يدري هل سيحصل على ما يقابل ذلك
ّ
تلف ابلغ
من املنفعة أم ال ،وكذلك األمر ابلنسبة لشركة التأمّي ،فقد يقع على السيارة املؤهمن عليها ٌ
ال تغطيه أقساط التأمّي كلها (وهذا قليل)  ،وقد ال يقع على السيارة شيء من ذلك (وهو كثري)

فتذهب األقساط على صاحبها من غري فائدة ،وأتكلها الشركة ابلباطل.

ومن هنا جند أن جتارة شركات التأمّي التجاري املتحصلة من أقساط التأمّي ال تقوم على احلذق يف
التجارة ،وال على جهد العمل ومقداره ،وإمنا هي ترقّب ملا يلده الغيب ،وما جتنيه من األموال الطائلة

احملرم يف الشرع.
من ّ
املؤمنّي إمنا هي ضربة حظ ،وهذا عّي القمار ّ

وال نذهب بعيداً ،فهذه بعض شركات التأمّي يف الوالايت املتحدة األمريكية تعلن إفالسها بعد حادثة

 11سبتمرب ،فقد ذهبت هذه احلادثة أبمواهلا كلها ،كما ذهبت أقساط التأمّي على أصحاهبا من
قبل.

()292/10

إن أكثر ما يدفع الناس للتأمّي على سياراهتم اخلوف من تبعات احلوادث اليت قد تقع كضمان
جرأ
املتلفات ،أو التوقيف أو التعطيل إىل غري ذلك ،ولكن دخوهلم يف عقد التأمّي على سياراهتم قد ّ
كثرياً منهم على التهاون يف القيادة واالستهتار ابلنظام ،ال سيما مع غياب الرقابة واحلزم يف معاقبة
املخالف ،بل وجدان كثرياً من رجال املرور عند كتابة تقرير حادث ما ال يبالون أن يضعوا نسبة اخلطأ
على السيارة املؤمن عليها حىت ولو كان اخلطأ على السيارة األخرى.

وقد صدر من جملس جممع الفقه اإلسالمي قر ٌار بشأن هذا التأمّي التجاري جاء فيه:

أوالً :أن عقد التأمّي التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمّي التجاري عقد فيه

غرر كبري مفسد للعقد ،ولذا فهو حرام شرعاً.
اثنياً :أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمّي التعاوين القائم على

أساس التربع والتعاون ،وكذلك احلال ابلنسبة إلعادة التأمّي القائم على أساس التأمّي التعاوين ،وهللا

أعلم.
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التأمّي على رخصة القيادة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1423/3/10

السؤال

ما حكم التأمّي على رخصة القيادة ،وخاصة أنه سيكون إجبارايً يف السعودية يف بداية العام اجلديد؟

وما هو موقف العلماء من هذا احلدث؟

اجلواب

ال جيوز التأمّي على الرخصة؛ ألنه أتمّي على صاحبها عن احلوادث ضد الغري ،وهذا النوع من

التأمّي من التأمّي التجاري البحت احملرم شرعاً؛ ألنه مبين على اجلهالة والغرر وأكل أموال الناس بغري
حق ،وفتاوى مجهور العلماء يف اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى حترم التأمّي التجاري القائم اليوم يف

أغلب دول العامل ،إذا كان اختيارايً ال يلزم به أحد من الناس ،أما إذا كان التأمّي إلزامياً وبغري رضا
واختيار فيجوز التأمّي على الرخصة مثالً ،فاإلمث على من أجرب غريه عليه بناء على قاعدة

(الضرورات تبيح احملظورات)  ،وعلى اإلنسان الذي أجرب على التأمّي على الرخصة مثالً ،أاله أيخذ
أكثر مما دفع فيما إذا عوضته الشركة عما حصل عليه من ضرر اعتماداً على قاعدة (الضرورات

تقدر بقدرها)  ،وعلى املسلم أن يتحرى لدينه وعرضه فيبتعد عن احلرام أو ما فيه شبهة للحرام ،كما
ورد يف حديث النعمان بن بشري ":إن احلالل بَّّي واحلرام بَّّي ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري
من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام"..

رواه البخاري ( )2051ومسلم ( )1599واللفظ له .وهللا أعلم.
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التأمّي التكافلي
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/6/1هـ

السؤال

السالم عليكم.

سؤايل عن التأمّي التكافلي .عندان شركة أتمّي على احلياة ملن أيخذ قرضاً ،حبيث تقوم الشركة

ابلتأمّي على حياة املدين؛ لسداد القرض عند وفاته ،علماً أبن الرسم الذي تتقاضاه الشركة اثبت -

أي أنه غري قابل للزايدة أو النقصان -فما رأي الشرع هبذه الصيغة ،وهي صيغة التأمّي التكافلي؟

علماً أنه إجباري ملن أراد احلصول على قرض .ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فهذا التأمّي حمرم وإن ُِمسّي أتمّي تكافلي ،الشتماله على القمار والغرر ،حيث إن مشرتي التأمّي

دائر بّي الغنم والغرم فيه ،فقد يتمكن من تسديد القرض بنفسه ،فتكون األقساط اليت دفعها لشركة
التأمّي بال عوض ،وقد ميوت قبل سداد القرض فتتحمل الشركة عنه بقية الدين ،واليت قد تزيد عن

األقساط املدفوعة للشركة ،فالعقد ال خيلو من اجلهالة ،ابإلضافة إىل أنه إذا كانت الشركة املاحنة
للقرض هي اليت تقوم ابلتأمّي فالعقد يشتمل على الراب أيضاً .وهللا أعلم.
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التأمّي على الرخصة
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1424/6/21هـ
السؤال

يوجد لدينا يف السعودية أتمّي رخصة القيادة للسيارات من قبل شركة التعاونية للتأمّي ،وهذا التأمّي
حلوادث السري للمركبات ضد تلفيات سيارات الغري ،هل التأمّي ضد حوادث السري للسيارات جائز

أم حرام؟.
اجلواب

هذه املسألة مسألة خالفية اختلف فيها املعاصرون وأكثر املعاصرين ،على حترمي التأمّي ،لكن مىت

ألزمت الدولة الفرد ابلتأمّي على رخصة القيادة ،فإن هذا يكون من عقود اإلذعان ،ويكون املؤمن
قد خرج من مسؤولية هذا العقد.

()296/10

الشهادة للحصول على ختفيض ائتماين
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/7/16هـ

السؤال

أان طالب يف إحدى الدول الغربية ،ولدي سؤال عن التأمّي على السيارة ،فشركات التأمّي تعطي من
لديه أتمّي سابق ختفيضاً يصل إىل  ،%65وقد اعتاد بعض اإلخوة احلصول على شهادة من إحدى
الشركات من أجل احلصول على التخفيض ،هل هذا جائز؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
التأمّي حر ٌام ال جيوز للمسلم أن يدخل فيه إال على وجه اإلكراه واإللزام .وهذا التحايل جائز ،ليس
ِ
للمؤمن أن أيخذ من الشركة
فيه غرر وال ضرر على شركة التأمّي ،لكنه يف مآله غري مفيد؛ إذ ال جيوز ّ
أكثر مما دفع ،سواء دفع  100ابوند ،أو  45بعد التخفيض ،وعليه أن خيرج ما زاد على ذلك مما
تتقوى به على
تسلّمه من تعويضاهتا يف مصاحل املسلمّي ختلصاً ال تصدقاً ،وال يرده للشركة؛ ألهنا ه

احلرام .وهبذا يظهر أال فرق بّي أن حيصل يف عقد التأمّي على ختفيض أو ال.
على أين أذكرك بقضية أخرى مهمة تتعلق هبذه املسألة ،وهي أن املؤِّمن إذا دفع رسوم التأمّي ،مث
ِ
رحلها
انقضت مدة العقد ومل يقع لسيارته عطل وال تلف ،فإن رسوم التأمّي ال تذهب عليه ،فله أن يُ ّ

إىل العقد الذي بعده إذا كان مع الشركة نفسها ،وابملثال يتهضح املقال:

فلو فرضنا أنه تعاقد مع شركة التأمّي على أتمّي سيارته ملدة سنة ،ودفع يف هذا العقد  100ابوند،
مث انقضت السنة ومل حيصل لسيارته أي خلل أو تلف.

مث يف السنة اليت تليها دفع  100ابوند أخرى ،وغرمت الشركة أثناء هذه السنة  200ابوند إلصالح

سيارته.

ففي هذه احلال أيخذ املئتّي كلها؛ ألن له  100ابوند مستحقة على الشركة يف العقد السابق مل
يستوفها منها .فهذا املبلغ يُر هحل إىل العقد التايل ،ويكون مستح ّقاً له على الشركة.

وإمنا جاز له ترحيل تلك املبالغ السابقة ألنه دخل العقد ُمكرهاً ال خمتاراً.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الراتب التقاعدي
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

سؤايل هو :كما تعرفون فضيلتكم أن النظام التقاعدي فيه أخذ ملبلغ مقطوع من الراتب ،يف املقابل
أتخذ هذا املال بعد التقاعد بشكل مستمر حىت املوت وقد يزيد عما أخذ من الراتب ،فهل يعد هذا

من صور الراب؟ أرجو التوضيح ،والسالم عليكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على ما ال نيب بعده ،وبعد :أخي السائل لقد أجبت عن سؤال
بنحو اإلجابة اليت سأدوهنا لك اآلن يف سؤال يتضمن حنو هذا اإلشكال حول االشرتاك يف التأمينات
االجتماعية ،حيث إن نظام التقاعد قريب من نظام التأمينات االجتماعية ومطابق له يف أصل الفكرة

دون التفاصيل.

فالقصد والنية أخي السائل له أثره البالغ يف األحكام حىت يف ابب املعامالت املالية ،أال ترى أن

القرض إذا نظران إليه يف الظاهر جنده داخالً يف ابب الراب ،إذ يتضمن بيع املال جبنسه نسيئة ،ومعلوم

أن الصنف الربوي إذا احتدت فيه العلة واجلنس جيب أن يكون مثالً مبثل يداً بيد ،ولكن ملا كان قصد
املتعاقدين الرفق واإلحسان ال الربح والتكسب جاز.

قال الشيخ حممد بن عثيمّي رمحه هللا( ،إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة

مال مبال؟ قلنا :أخرجه قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم "إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما

نوى" رواه البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907من حديث عمر  -رضي هللا عنه  ،-فما الذي نواه
املقرض؟ هل نوى املعاوضة واالجتار أو نوى اإلرفاق؟ اجلواب الثاين ،ومن أجل أنه نوى اإلحسان
صار مقابالً لنية املرايب؛ ألن األصل يف الراب هو الظلم) أ .هـ .الشرح املمتع على زاد املستقنع

( )113/8وهلذا جند بعض العلماء يرون أن القرض جار على خالف القياس.
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ومثال آخر :اجلمعيات التعاونية واليت يقوم فيها كل شخص ابقتطاع مبلغ مايل من دخله الشهري
ويسلم لواحد منهم ،ويف الشهر الثاين آلخر حىت تدور الدائرة على اجلميع ،فنرى أن بعض أهل العلم
غلب اجلانب الظاهري من هذا التعامل فحرمه حبجة أنه قرض جر نفعاً فهو راب ،ونرى آخرين قد
أابحوا هذا التعامل ألهنم رأوا أن قصد املتعاقدين يف هذا التعامل هو التعاون على الرب والتقوى

وتيسري بعضهم لبعض ال قصد االستغالل املوجود يف التعامل الربوي واألقرب هو الرأي الثاين
(اجلواز) .

وقد عللت (اللجنة املكلفة إبعداد قرار اجمللس) اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل

اإلسالمي حول التأمّي هبذا األمر يف معرض ردها على من أابح التأمّي واستدل على ذلك ابلقياس

على نظام التقاعد ،وهو يصلح جواابً إلشكالك أخي السائل على ما يلي( :قياس عقود التأمّي

التجاري على نظام التقاعد غري صحيح ،فإنه قياس مع الفارق أيضاً ،ألن ما يعطى من التقاعد حق
التزم به ويل األمر ابعتباره مسؤوالً عن رعيته وراعى يف صرفه ما قام به املوظف من خدمة األمة،

ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف ونظر إىل مظنة احلاجة فيهم (فليس نظام

التقاعد من ابب املعاوضات املالية بّي الدولة وموظفيها)  ،وعلى هذا ال شبه بينه وبّي التأمّي الذي

هو من عقود املعاوضات املالية التجارية اليت يقصد هبا استغالل الشركات للمستأمنّي والكسب من
ورائهم بطرق غري مشروعة  ...اخل) .
ولعلك إن متكنت من الرجوع للبيان ينجلي عنك اإلشكال بشكل أكثر.
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االشرتاك يف صندوق التقاعد
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/8/24هـ
السؤال

عندان يف بلدان يوجد خدمة تقدمها نقاابت العمال واملهندسّي (وليس احلكومة)  ،وهي خدمة اشرتاك

يف صندوق التقاعد ،وهو صندوق يدفع كل مشرتك فيه مبلغاً معيناً ،وعندما يبلغ سن التقاعد يبدأ

بقبض تقاعد شهري ،فهل هذا حالل أم حرام؟.

اجلواب

إن كان األمر كما ذكرت يف سؤالك فإن ما يدفعه صندوق التقاعد يف نقاابت العمال واملهندسّي
جائز ،وهو أتمّي تعاوين مشروع .وهللا أعلم.
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التأمّي على معارض السيارات
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

لدينا صالة بيع سيارات ،وجاءتنا عروض من عدة وكاالت للسيارات؛ لنكون هلم وكيالً أو موزعاً
معتمداً ،ولكن نتوقف عن نقطة التأمّي على هذه الصالة ،حيث إننا نرفض ذلك إال أهنم يصرون
على هذا الشرط ،ما رأي سعادتكم يف هذا األمر؟ أرجو إفادتنا ابلتفصيل.

اجلواب

التأمّي التجاري على املمتلكات حرام وال جيوز الشتماله على الغرر واجلهالة والراب احملرم يف القرآن

والسنة ،وعلى هذا عامة فتاوى أهل العلم واجملامع الفقهية واهليئات واملؤسسات الشرعية ،وما دام يف
مكنة السائل أاله يدخل يف هذا العقد التأميين هبذه الصالة فال جيوز له اإلقدام حينئذ ،أما لو كان
ملزماً وإجبارايً كما هو يف البالد األخرى فرمبا جاز ذلك ،إذ لعله اإلكراه والضرورة الشرعية ،مع أن
الضرورة تقدر بقدرها ،وال جيوز جتاوز احلد األدىن منها إىل غريه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا

حممد.
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التأمّي على احلياة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1426/04/17هـ
السؤال

قمت بشراء بوليصة أتمّي على احلياة مبلغها اإلمجايل 10000دينار ،على أن أدفع قسطاً كل ستة

أشهر ،واآلن موعد القسط  88.5دينار ،وقد دفعت القسط األول قبل ستة أشهر ،واآلن موعد

القسط الثاين .العقد يلزم الشركة بدفع مبلغ العشرة آالف يف حال الوفاة أو العجز الكلي -ال قدر
هللا -أو بعد مضي سبع سنوات أستطيع سحب املبلغ كامالً عشرة آالف ،واآلن وقبل دفع القسط
بناء
الثاين أريد رأي اإلسالم (حالل أو حرام وملاذا) ألن قراري ابالستمرار أو االنسحاب سيكون ً
على ردكم .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

التأمّي على احلياة حرام ال جيوز؛ ملا فيه من الغرر واجلهالة ،وأكل مال الغري ابلباطل ،وكثري ما يؤدي
التأمّي بّي الطرفّي إىل مشكالت وخصومات ال تكاد تنتهي يف الدوائر واحملاكم .وهللا يقول" :وال

أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس ابإلمث وأنتم

تعلمون" [البقرة. ]188:

ومن وجوه التحرمي أن األمن واألمان أمر معنوي ال ميلك ،فال يصلح أن يكون حمالً للعقد فضالً عما
املؤمن -طالب التأمّي -إما غارم أو خاسر.
فيه من املخاطرة اجلسيمة للطرفّي وخاصة ّ

وعامة فتاوى العلماء واجملامع العلمية حترم هذا النوع من التأمّي ،ومن أجازه للضرورة ملا يكون إلزامياً
للفرد ال خيار له فيه.
واخلالصة :إن التأمّي على احلياة حرام ال جيوز مباشرته اختياراً ،وإابحته للضرورة الشرعية يف بعض

األحوال-تدل على بقائه يف األصل حراماً.
وهللا أعلم.
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حاالت جيوز فيها التأمّي
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

أان موظف إبحدى الشركات ،وحبكم وظيفيت أتقاضى عالوة سيارة شهرية من الشركة مقابل استعمال

سياريت حسب الالئحة ابلشركة ،ومن ضمن الئحة العالوة التأمّي على سياريت أتميناً شامالً ضد

احلوادث والسرقة ،على أن تدفع الشركة قيمة التأمّي سنوايً حبيث ال تتجاوز قيمة السيارة مخسة

آالف دينار ،وإذا زادت قيمة السيارة على اخلمسة آالف دينار أقوم أان بدفع فارق القيمة حسب

مثن السيارة من قبل التأمّي.

فما هو احلكم الشرعي يف ذلك؟ وهل جيوز التأمّي؟ أم ال؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األصل يف عقد التأمّي التجاري أنه حمرم ملا فيه من الغرر -أي اجلهالة  ،-ويف صحيح مسلم

( )1513عن أيب هريرة -رضي هللا عنه" :-أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الغرر".
ووجه الغرر يف عقد التأمّي أن طالب التأمّي يدفع أقساط التأمّي مقابل احلصول على التعويض وهو
شيء جمهول ،إذ إنه معلق على أمر حمتمل احلدوث ،فقد متضي مدة سراين عقد التأمّي دون أن يقع
عليه شيء من األضرار اليت توجب التعويض املتفق عليه يف العقد ،فال يستحق تعويضاً من جهة

التأمّي.

وإذا وقع عليه شيء من تلك األضرار فقد توجب تعويضاَ ًُ أقل من قيمة التأمّي أو مثلها أو أكثر،
فالعقد دائر بّي الغنم والغرم.

وقد استثىن أهل العلم من الغرر احملرم عدة حاالت ،منها :ما إذا كان الغرر الذي يف العقد اتبعاً غري

مقصود ابألصالة ،أو اقتضت احلاجة الدخول يف عقد الغرر.
وعلى هذا فيجوز التأمّي على السيارة يف احلالتّي اآلتيتّي:

األوىل :إذا كانت الشركة اليت يعمل هبا املوظف هي اليت تقوم بدفع قيمة التأمّي عنه ،حبيث يكون
ذلك جزءاً من احلقوق اليت أيخذها من الشركة ،فال حرج عليه يف هذه احلالة يف قبول التأمّي؛ ألنه

أصبح اتبعاً ال مقصوداً.
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الثانية :إذا كان النظام يف البلد الذي يسكن فيه اإلنسان يلزم ابلتأمّي على السيارة وإال عد
الشخص خمالفاً ،فيجوز التأمّي يف هذه احلالة؛ لوجود احلاجة املقتضية لذلك ،ولكن ينبغي أن يعلم

أنه إذا كان النظام يلزم ابلتأمّي ضد الغري فقط ،أو حبد أدىن منه فال جتوز الزايدة عن ذلك ألن ما زاد
عن ذلك ال تقتضيه احلاجة ،ومن القواعد املقررة يف الشريعة أن احلاجة تقدر بقدرها.

ويف كال احلالتّي املتقدمتّي إذا دخل الشخص يف عقد التأمّي فال حرج عليه يف احلصول على

التعويض املستحق عند وجود سببه ،ألن املنع من التأمّي إمنا هو ألجل العقد نفسه الشتماله على
الغرر ،فإذا جاز له الدخول يف العقد فيجوز له أيضا أخذ التعويض.
وبناء على ما سبق فال حرج على السائل إن شاء هللا يف قبول التأمّي؛ ألن عالوة السيارة  -كما هو
مفهوم السؤال -جزء من احلقوق اليت يتقاضاها من الشركة .وهللا أعلم.
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شبهة حول حترمي التأمّي التجاري
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/12/17هـ

السؤال

أرجو توضيح املسألة التالية مأجورين :إذا قلنا إن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،كما هو مقرر
يف القواعد الفقهية ،وإذا عرفنا أن العلة من حترمي امليسر وما يدخل حتته من بيع الغرر هي إاثرة

العداوة والبغضاء بّي املسلم وأخيه ،وإذا غلب على الظن أنه يف معاملة من املعامالت املنطوية على
بيع غرر -التأمّي التجاري على سبيل املثال -ال توجد تلك العلة احملرمة ،فهل يُقال :جبواز التأمّي

لعدم العلة املوجبة لتحرميه ،وهي إاثرة العداوة والبغضاء؟ وكيف نوجه ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية

أتييداً لذلك يف جمموع الفتاوى ( )460/14؟ .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
القاعدة الفقهية( :احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) هذا يف الفرع املقيس على األصل ،وليس يف
األصل املقاس عليه ،فإن امليسر حمرم قطعاً ابلنص ال ابلتعليل من لفظ "اجتنبوه" يف قوله -تعاىل:-

"اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا
وعن الصالة فهل أنتم منتهون" [املائدة. ]91 :
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وليس صحيحاً أن العلة يف التحرمي يف امليسر هي إاثرة العداوة والبغضاء ،وإمنا يصار إىل التحرمي

ابلعلة عند قياس الفرع على األصل عند عدم وجود النص يف الفرع ،وذكر إيقاع العداوة والبغضاء يف
امليسر يف اآلية الثانية أتكيد للتحرمي املنصوص عليه يف اآلية األوىل ،وإحالتكم إىل جمموع الفتاوى

غري دقيقة والصواب ، )471/14( :مث فهمك لكالم ابن تيمية غري صحيح ،وإمنا كالمه يف حكم
أخذ العوض على املسابقة لإلعداد للجهاد يف سبيل هللا هل يدخل هذا يف امليسر أو ال؟ ووجه أبنه

ليس من امليسر ،مث إن إحلاق الفرع (املقيس) حبكم يصل املقيس عليه قد يكون معلالً أبكثر من علة
أي علتّي أو ثالث ،ويثبت احلكم ابحلل أو احلرمة ما دامت علة "األصل" موجودة يف "الفرع"،

فالتأمّي التجاري حمرم ألكثر من علة ،وهو حر ٌام لعلة الغرر املؤكد وجودها يف العقد ،وهو حر ٌام
لوجود اجلهالة فيه أيضاً ،حيث ال يدري كم سيأخذ من التعويض فقد أيخذ أكثر مما دفع أو أقل منه
أحياانً ،وقد ال أيخذ شيئاً إذا رأت الشركة أنه أخل بشرط من شروط العقد ،مث أيضاً يف عقد التأمّي

أكل ألموال الناس ابلباطل ،عالوة ما جيري فيه من راب الفضل والنسيئة ما دام كال الطرفّي يتعامالن
ٌ

ابلنقد.

مث هل شركات التأمّي القائمة اليوم تريد من فعلها املصلحة العامة لألمة من إعزاز اإلسالم ورفع
اقتصادايته وللقضاء على سلبيات اجملتمع من التضخم والبطالة اليت لو كانت حاهلا هكذا خلرجنا

فعلها كما خرج ابن تيمية املسابقة بعوض من امليسر احملرم حتقيقاً للمصلحة ،ولكن الشركات تسعى
فقط لزايدة أرابحها ومكاسبها ملصلحتها اخلاصة وضد املصلحة العامة لألمة ،فلو كانت شركات

التأمّي التجاري أبنواعه مملوكة للدولة ملكية اتمة ،وال أتخذ الدولة منها أرابحاً بل تقدم التأمّي خدمة

لرعاايها كما هو احلال يف نظام (التقاعد) للموظفّي ،لو كان األمر هكذا الختلف احلكم الشرعي من
احلرمة إىل اجلواز .وهللا أعلم.
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ال يقرضونه إال بتأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

قرضا للموظف لشراء سيارة (القرض بدون فوائد)  ،ولكن تشرتط أن ترهن
أان أعمل يف شركة تعطي ً

السيارة ابسم الشركة ،وأن تؤمن السيارة أتمينًا شامالً ،فهل جيوز يل أتمّي السيارة أتمينًا شامالً؟ حيث

مضطرا ألخذ القرض؛ ألين أستطيع
إين مضطر إىل ذلك إن أخذت القرض من الشركة ،ولكين لست
ً
شراء سيارة أخرى بثمن رخيص.

اجلواب

ما دمت غري مضطر للقرض من هذه الشركة فأنت غري ملزم ابلتأمّي من قبلها ،أما إذا اضطررت

ضرورة شرعية إىل التأمّي الشامل من قبل الشركة أو غريها فال أبس عليك -إن شاء هللا -ال ألن

التأمّي الشامل حالل يف األصل ،وإمنا هو جائز للضرورة اليت ال تستطيع دفعها ،ويلحقك ضرر من
"الرب
عدم حصولك على هذا التأمّي الشامل ،وأذكرك حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُّ ِ :
هِ
هاس" .رواه مسلم ( ، )2553من
ُح ْس ُن اخلُلُ ِق ،وا ِإل ْمثُ ما َح َ
ص ْد ِر َك وَك ِر ْه َ
اك يف َ
ت أ ْن يَطل َع عليه الن ُ
أيضا -يف اجتناب الشبهات:
حديث النواس بن مسعان ،رضي هللا عنه ،وقوله صلى هللا عليه وسلمً -
الشب ِ
كثري ِمن الن ِ
هات
"احلَ ُ
ور ُم ْشتَبِ َه ٌ
ّي واحلر ُام بَِّ ٌ
الل بَِّ ٌ
فمن اتهـ َقى ُّ ُ
ّي ،وبينَـ ُهما أ ُُم ٌ
ات ال يَـ ْعلَ ُم ُه هن ٌ
هاسَ ،
الشب ِ
استَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
هات وقَع يف احلََر ِام" .رواه البخاري ( )52ومسلم
ومن وقَع يف ُّ ُ
ربأ لدينه وع ْرضهَ ،
فقد ْ َ
( ، )1599من حديث النعمان بن بشري ،رضي هللا عنهما .وهللا أعلم.
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التأمّي على الالعبّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/07/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :أقوم ابللعب مع ٍ
اند رايضي يقوم بتأمّي الالعبّي أثناء اللعب ،مع العلم أن هذا
التأمّي يتم بتقدمي النادي مبلغاً مالياً عن كل العب لشركة التأمّي سنوايً ،وقد أُصبت يف إحدي

املبارايت ،وقام الطبيب بفحصي ،وتقدمي نسبة مئوية عن الضرر الذي أصبت به ،وعلى أساس هذه
النسبة تقوم شركة التأمّي بتقدمي تعويض مايل يل ،فهل جيوز يل أخذ هذا التأمّي؟.والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
القاعدة يف أخذ مبلغ التأمّي أال أتخذ من شركة التأمّي أكثر مما دفعت هلا من أقساط أو دفعها
التأمّي عنك ،ووجه جواز أخذك العوض من الشركة تعويضاً عن احلادث الذي أصابك هو أن

النادي يدفع مبلغ التأمّي عنك سنوايً تربعاً منه لك لتشجيع الالعبّي وجذهبم ،وإن كان التأمّي

مشروطاً عند دخولك مع النادي فما فعله النادي إمنا هو حتقيق للشرط ،وإن مل يشرتط فهو جار
جمرى العرف ،والقاعدة الشرعية تقول( :املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً)  ،وعلى هذا فإن أخذ

التعويض املايل عما حلقك من الضرر جائز ،ال سيما أنك مل تدفع التأمّي وإمنا دفعه النادي .وهللا

أعلم.
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صندوق التكافل االجتماعي
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1424/10/23هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يوجد يف بلدي ما يعرف بصندوق التكافل االجتماعي التابع لنقابة األطباء ،وهو قائم

على فكرة أن الطبيب املشرتك يدفع قسطاً سنوايً تقوم النقابة

ابستثماره يف أحد البنوك اإلسالمية ،مث عند بلوغ سن الستّي أو الوفاة حيصل املشرتك أو ورثته على
مبلغ مايل متفق عليه مسبقاً ،وهو ابلطبع أكرب بكثري من جمموع األقساط املدفوعة ،فهل ذلك من

الراب؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي .وبعد:
الذي يظهر يل أن هذا ليس من التكافل االجتماعي املبين على التعاون ،وعلى حتسّي ما ينتج من

استثمار من املال ،وإمنا هو مبين على أن املشرتك يف هذا الصندوق يدفع أقساطاً شهرية ملدة جيري

حتديدها مبضي ستّي عاماً على عمر املشرتك أو وفاته قبل ذلك ،ويف نفس األمر يعطى مبلغاً جرى

االتفاق على حتديده يف عقد االنضمام إىل هذا الصندوق ،وهذا املبلغ غري خاضع ملبالغ األقساط،

وغري خاضع ملا تنتجه هذه األقساط من استثمار ،وإمنا هذه األقساط وما ينتج عنها من أرابح لقاء

استثمارها ملك للصندوق نفسه ،وليس للمشرتك عالقة به ،وإمنا عالقته أو حقه فيما إذا تويف قبل

ستّي عاماً مثالً أو جتاوزها ،وهذا يعين أن املبالغ اليت سددها أقساطاً شهرية أو سنوية لقاء االشرتاك

هبذا الصندوق سوف يعطى أكثر منها ،وهذا يف النفس منه شيء ،ألن هذا ليس مبنياً على فكرة أو
مبدأ التأمّي التعاوين ،وإمنا الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل ،وهلذا ال تظهر يل صحة هذا
التصرف ،وال أن هذا الصندوق يعترب من أنواع التأمّي التعاوين ،هذا ما ظهر يل .وهللا أعلم.
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العمل يف مؤسسة معاشات التقاعد
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي
أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/2/21هـ
السؤال

ما حكم العمل يف املؤسسات والشركات التالية -1-:املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-2.

مؤسسة معاشات التقاعد -3.شركة االتصاالت -4.الشركات األجنبية -5.البنوك التجارية.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

هذا السؤال عام جدا ،ومن الصعب اإلحاطة بكل تفاصيل تلك اجلهات املسئول عنها .وسأحاول

اإلجابة على كل جهة ابختصار.
فأما البنوك التجارية الربوية فال أرى جواز العمل هبا إال ملضطر .ويستثىن من ذلك من ويل شيئا من

أعماهلا اليت تدار بطريقة إسالمية ،من ابب مساعدهتا على ذلك ،والتقليل من الراب واملعامالت
الربوية.

أما شركة االتصاالت فال أرى أبسا يف غالب عملها ،على األقل حسب املعلومات املتوفرة لدي.

أما الشركات األجنبية فال أرى اجلواب العام عنها ألن لكل شركة ظروفها ،ولكل موقع فيها حكم
يناسبه.

أما مصلحة التقاعد والتأمينات االجتماعية ،فعندي أن أكرب مشكلة أتيت من طبيعة الطرائق اليت
تشغل أمواهلا هبا .ولذلك فإن عملت يف أي منهما فال تتوىل تقييد األموال اليت تشغل يف

االستثمارات احملرمة.

وحيث إن ختصصك حماسبة ،فمن املهم يف أي عمل تعمله أال تتوىل تقييد الفوائد الربوية ،حيث إن
بعض العلماء يعد ذلك من كتابة الراب ،ويدخله يف الوعيد ابللعن الوارد على لسان نبينا حممد صلى

هللا عليه وسلم.

ومن املهم أن يستشعر املوظف عموما ،وأصحاب التخصصات املالية على وجه اخلصوص ،حجم

التحدي اهلائل يف القطاعات املالية والتجارية ،من حيث غربة العمليات الشرعية ،وانتشار العمليات
احملرمة ،وعلى رأسها التمويل الربوي .وهللا املستعان .ولذلك ،فال بد أن يكون فاعال يف جمال عمله،

مغريا حسب قدرته ،مصلحا حسب منهج األنبياء عليهم السالم.
وفقك هللا لكل خري ،ونفع بك حيثما كنت.
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االئتمان يف اإلسالم
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

ما حكم االئتمان يف اإلسالم ،رغم أننا جند حتدايً يف القدر ،ومن جانب آخر جند تكافالً اجتماعياً؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي وبعد:
فلعل األخ السائل يقصد ما حكم التأمّي يف اإلسالم؟

واجلواب :أن التأمّي عقد يتعهد مبقتضاه أحد األطراف أن يعوض الطرف اآلخر عن خسارة
اجتماعية يتعرض هلا مقابل أدائه -أي :الطرف اآلخر -قسط التأمّي.
والتأمّي هبذا املفهوم عقد معاوضة ال عقد تربع ،وبناء عليه:
فإنه يشرتط لصحته ما يشرتط يف عقود املعاوضات ،من كون العقد مبنياً ،على الرتاضي بّي

املتعاقدين ،وخلو العقد من اجلهالة والغرر ،ومن اقرتانه بوصف جيعله حمرماً كالراب وحنو ذلك .ولكن

هذا العقد -أعين :عقد التأمّي -عقد جتاري يكتنفه الغرر الفاحش والقمار والراب بنوعيه-فضالً
ونسيئة -إضافة إىل أكل أموال الناس ابلباطل؛ ملا فيه من اإللزام مبا مل يلزم شرعاً ،وتوجيه ذلك:
ِ
املؤمن مل حيدث اخلطر منه ،ومل يتسبب يف حدوثه ،كما أنه مل يبذل عمالً للمستأمن ،واملستأمن قد
أن ّ
ِ
املؤمن فوق ما أخذه من املستأمن ،وقد يدفع
يدفع قسطاً من التأمّي ،مث يقع عليه حادث فيغرم ّ
املؤمن بال مقابل ،وقد يقع عليه حادث
املستأمن مجيع أقساط التأمّي وال يقع عليه شيء ،فيغنم ّ

خفيف ،فيكون املال الذي دفعه املستأمن أكثر من الضرر الواقع عليه.
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وعلى هذا فالتأمّي التجاري -أتمّي املعاوضة -داخل يف مثل قوله -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إمنا
اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" [املائدة]90 :
؛ ألنه نوع من أنواع امليسر والقمار ،وداخل ،يف مثل قوله -تعاىل":-اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا

أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم" [النساء ، ]29 :وهو أكل ألموال الناس
ابلباطل.

إال أن هناك -اي أخي -مفهوماً آخر للتأمّي أال وهو :أن يكتتب بعض األشخاص -الذين يتعرضون
لنوع من اخلطر -مببالغ نقدية ليؤدهى منها التعويض ألي مكتتب منهم عندما يقع عليه اخلطر املؤهمن

منه ،فإن زادت األقساط املدفوعة عن مبالغ التأمّي املستحقة كانت هذه الزايدة جلماعة املستأمنّي،

وإن نقصت طولبوا بتغطية العجز ،فهم ال يسعون لتحقيق ربح من وراء هذا التأمّي -خبالف املفهوم
ِ
للمؤمن
األول للتأمّي -فإن فيه سعياً لتحقيق الربح؛ ذلك أنه إن بقيت فضلة من املبالغ املدفوعة ّ
ِ
املؤمن وحده ،فوقعت
استأثر هبا وحده ،وإن نقصت أقساط التأمّي عن املبالغ املستحقة حتملها ّ

اخلسارة عليه وحده ،فاملفهوم األول للتأمّي أتمّي جتاري-وقد بينت حترميه -واملفهوم الثاين للتأمّي؛

أتمّي تعاوين تباديل مبين على التربع ال على املعاوضة ،ويغتفر يف عقود التربعات ما ال يغتفر يف عقود

املعاوضات فكان جائزاً ،أخذاً مبا يلي:

 -1قوله -تعاىل":-وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"
[املائدة. ]2 :

 -2وعن النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل
املؤمنّي يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد
ابلسهر واحلمى" .رواه مسلم (. )2586

()312/10

 -3وعن أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-إن
قل طعام عياهلم ابملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث
األشعريّي إذا أرملوا يف الغزو أو ّ

اقتسموه بينهم يف إانء واحد ابلسوية فهم مين وأان منهم" متفق عليه .البخاري ( ، )2486ومسلم

(. )2500

ويدخل يف التأمّي التعاوين ما يسمى ابلتأمّي االجتماعي ومن صوره نظام التقاعد ،فالتقاعد يعترب حقاً
التزمت به احلكومة جتاه رعيتها ،تصرفه ملن قام خبدمتها جزاء تعاونه ببدنه وفكره .ولالستزادة يف هذا
املوضوع أنصحك مبراجعة قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم ()51
واتريخ 41398/4هـ ،وجملة اجملتمع الفقهي التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ج  2ص،731
وقرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف 1398/8/10هـ ،وهللا أسأل أن جيعلنا من
املتعاونّي على الرب والتقوى ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()313/10

غرامات التأمينات االجتماعية

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1425/6/1هـ
السؤال

هل جيوز دفع غرامات عدم السداد للتأمينات االجتماعية ،أو التأخري يف السداد؟ حيث تطلب
التأمينات االجتماعية دفع املستحقات كاملة مع الغرامات ،ولكن حساب تلك الغرامات حساب

مركب أي كل شهر أتخري ،أو عدم السداد حيسب مضاعفاً ،ليس لدينا مانع بدفع املستحقات،

ولكن الغرامات قد تصل إىل ضعف املبلغ املستحق مرتّي .أنمل اجلواب سريعاً ،وكيفية الرد على
املؤسسات اخلاصة ابلتأمينات االجتماعية.

اجلواب

()314/10

قبل القول جبواز أو منع دفع الغرامة لعدم السداد أو أتخريه جيب أن ينظر إىل واقع (التأمينات
االجتماعية)  ،فإذا كانت أتخذ من اإلنسان قسطاً شهرايً ملدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه

سناً معينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات االجتماعية ربعه أو ثلثه قسطاً شهرايً من جمموع ما دفعه هلا

من أقساط ،أو أضافت إىل ذلك اجملموع نسبة معينة -كما هو يف نظام تقاعد موظفي الدولة -إذا

كان واقع التأمينات االجتماعية مع منسوبيها كما ذكران فال شيء فيه ،واملعاملة صحيحة ،وجيب
على الفرد دفع املستحقات من األقساط املتخلفة دفعة واحدة أو على دفعات .يقول الرسول -

صلى هللا عليه وسلم" :-املسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالال أو أحل حراماً" رواه الرتمذي

( ، )1352وغريه من حديث عمرو بن عوف -رضي هللا عنه ،-ولعموم قول هللا -سبحانه" :اي أيها
الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1 :أما أخذ غرامات مركبة عن كل شهر أتخر سداده ،فهو

حرام ال جيوز ،فهو من الراب احملرم ،وأكل ألموال الناس ابلباطل ،ولو شرطته مصلحة التأمينات فهو

شرط ابطل ال اعتبار له؛ ألنه (أحل حراماً) فال جيوز التعامل به ،ويف احلديث" :ما ابل أقوام

يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط"..
رواه البخاري ( ، )2735ومسلم ( )1504من حديث عائشة-رضي هللا عنها ,-وينبغي أن يتنبه
إىل أن اشرتاط تلك الغرامة املركبة عند عدم السداد أو أتخريه -ليس من قبيل ما يعرف ابلشرط

اجلزائي؛ ألن الشرط اجلزائي املعترب يكون يف مصلحة العقد وال يناقضه ،أما الشرط املسئول عنه فهو

مناقض ومناف ملقتضى العقد؛ ألن املصلحة شرطت على أال تلحقها خسارة ،وعليه فهذا الشرط

فاسد ،مثل له العلماء بقوهلم" :كما لو اشرتط أحد الطرفّي أن اخلسارة عليه ،أو ال يبيع أو يهب أو
يتصدق ،"..وإضافة ملا سبق فإن اشرتاط الغرامة النقدية عند التأخري ،أو عدم السداد لألقساط

النقدية أو بعضها  -جيعل العقد عقداً ربوايً فيه الراب والنسيئة".

واخلالصة :إن دفع األقساط املتأخرة أمر واجب متعّي ،أما دفع الغرامة مركبة أو بسيطة عند التأخري
فحرام ،وال جيوز دفعها حبال ،ويتعّي عليك طلب إحالة املوضوع بينك وبّي التأمينات إىل احملكمة

الشرعية لتحكم بينكم حبكم هللا.
وفق هللا اجلميع إىل كل خري ،آمّي.

()315/10

حول التأمّي الصحي يف البالد الغربية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1425/3/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أحد الطالب الدارسّي يف أمريكا ،ونظراً الرتفاع تكاليف العالج ومتابعة األطباء يف هذه البالد
نلجأ إىل االشرتاك مع بعض شركات التأمّي الصحي ،حبيث نقوم بدفع رسوم شهريه اثبتة (200

دوالر)  ،إضافة إىل دفع رسوم أخرى ( 20دوالراً) عند الذهاب إىل هذه املراكز أو العيادات

الصحية ألي حالة عالجية أو فحوصات للعالج؛ لكي تكون تكاليف العالج أقل بكثري مقارنة مبن
ال ميلك هذا االشرتاك ،ونقوم بدفع هذه الرسوم الشهرية حىت لو مل يكن هناك أي حالة مرضية أو

أي زايرة هلذه املراكز؛ فيتضح من هذا إهدار للمال ،فكانت االتفاقية أن نقوم بدفع هذه الرسوم

الشهرية رسوم ( 200دوالر شهرايًو 20دوالراً لزايرة الطبيب أو الطبيبة)  ،وعند إجراء أي عملية
جراحية كالوالدة ،نقوم فقط بدفع ( 500أو  1000دوالر لتكاليف الوالدة)  ،وشركة التأمّي

تتكفل بدفع بقية املبالغ ( 4000دوالر تقريبا)  ،بعد الوالدة.

زوجيت وهلل احلمد واملنة قاطعت هذه الشركة ومل أقم بدفع رسوم الوالدة .السؤال :هل جيب علي دفع
رسوم الوالدة املتفق عليها مسبقا ( 1000دوالر؟)  ،أم أكتفي بدفع ما مت دفعه من رسوم شهرية أو

دفع فقط جزء منها؟ .ولكم جزيل الشكر واالحرتام.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فبما أنه يلحق املسلم حرج إذا مل يؤمن أتميناً طبياً يف تلك البالد ،نظراً الرتفاع تكاليف العالج ،فإن

الدخول يف هذا العقد جائز؛ ألن عقد التأمّي جيوز عند احلاجة ،والرسوم الشهرية اليت تدفعها ال

تذهب عليك هدراً؛ ألنك ستستفيد منها يف ختفيض كلفة العالج عند احلاجة إليه ،وإذا كان دخولك
يف العقد جائزاً فيلزمك الوفاء جبميع االلتزامات املرتتبة عليه ،ومن ذلك تسديد رسوم الوالدة املتفق

عليها؛ ألن هذا من الوفاء ابلعقد الذي أمر هللا به يف قوله" :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود"
[املائدة . ]1:وهللا أعلم.

()316/10

التأمّي على احلياة بدون عوض
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي

التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

قامت الشركة اليت أعمل هبا ابلتأمّي على احلياة ملستخدميها دون حتميلهم أبي مصروفات نتيجة

ذلك ،والوثيقة تنقسم إىل شقّي:

األول :محاية ،ويتم التعويض مبوجبه عن األضرار الناجتة عن احلوادث واإلصاابت البدنية.
والثانية :عبارة عن ادخار ،حبيث يتم ادخار مبلغ مايل لكل مستخدم خالل مدة معينة ،وقامت

الشركة بتعديل الوثيقة أخرياً حبيث ألغت شق االدخار مما نتج عنه ترجيع املبلغ املدخر سابقاً ،ومت

توزيعه على املستخدمّي ،فهل جيوز أخذ هذا املبلغ املدخر واالستفادة به من قبل الشخص املؤمن

عليه؟ ويف حالة عدم جواز االستفادة منه ،هل من األفضل تركه للشركة أو سحبه وتوزيعه على ذوي
احلاجة؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فبما أن الشركة متنحكم التأمّي بدون عوض ،فال حرج عليكم إن شاء هللا يف قبوله؛ ألن التأمّي احملرم

ما كان على سبيل املعاوضة أبن تدفع مبلغاً من املال من أجل التأمّي ،وال حرج عليك أيضاً يف

اسرتداد املبلغ املدخر ،ولك االنتفاع به ،إال يف حالة واحدة ،وهي ما إذا كنت تعلم أنه يتم استثمار

املبلغ املدخر يف أنشطة حمرمة؛ كشراء السندات ،أو شراء أسهم الشركات اليت يغلب على نشاطها

احملرم؛ كأسهم البنوك الربوية وحنوها ،ففي هذه احلال أتخذ أصل املال املدخر لك ،وهو املال الذي

كانت الشركة قد وضعته يف الصندوق االدخاري لك ،أما األرابح الناجتة عن هذه األنشطة فتأخذها
وتتخلص منها يف املصاحل العامة للمسلمّي .وهللا أعلم.

()317/10

هل له احلق يف املطالبة مبا دفع للتأمينات؟
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/6/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :كنت أان وأخ يل يف اإلسالم شركاء يف جتارة ،وهو متجر لبيع اللحوم وغريها من

األشياء ،وللحكومة نظام وهو ،أن الشخص املسجل ابمسه املتجر عليه أن يدفع رسوماً للتأمينات

االجتماعية ،وعندما يستحق ذلك الشخص املعاش تدفع له احلكومة مبلغاً حمدداً شهرايً كمعاش،

وحنن دفعنا لسنة كاملة مبلغ مائة وعشرين ألفاً ( ، )120000ويف هناية العام  2003م تركنا

الشراكة ،وقسمنا األرابح بيننا ،وبقي املبلغ الذي دفع للتأمينات االجتماعية ،فهو يف سجالت

احلكومة مسجل ابسم شريكي ،والسؤال :هل يل أن أطلب من شريكي أن يدفع يل نصف املبلغ
الذي دفع للتأمينات االجتماعية؟ علما أبين طلبت منه أن يدفع يل نصف املبلغ ،فما هو حكم

الشرع يف طليب هذا؟ وما هو الذي جيب أن يفعله شريكي يف ضوء الشريعة؟ والسالم عليكم ورمحة

هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إن كانت هذه الرسوم مبثابة التأمّي ،أو تكون يف عمل الراب وليس عن طريق املضاربة فهو مال حمرم،

لكن لك أن تطلب رأس مالك فقط ،وإن كانت هذه التأمينات ال متارس عمالً حمرماً يف أمواهلا فلك
أن تطالب شريكك حبصتك من هذا املال املدفوع كله .وهللا أعلم.

()318/10

االنتفاع بعوائد التأمّي اإلجباري
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/7/22هـ

السؤال

أان شخص مسافر إىل بلد أورويب ،ويلزم علي أن أقوم ابلتأمّي ،وهو إجباري وليس اختيارايً ،وأان
ذاهب لغرض الدراسة .هل جيوز أن أنتفع بنتائج هذا التأمّي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

أوالً :األصل يف التأمّي التجاري الذي ميارس يف أورواب األصل فيه التحرمي؛ ملا فيه من الغرر واجلهالة،
وهو عقد يقوم على الغرر؛ ألنه ال يدرى هل املؤمن يقع عليه خطر ،أو ال يقع عليه ،وابلتايل فهو

عقد غرر ،فإذا وقع عليه خطر استفاد من التأمّي أضعافاً مضاعفة ،وإذا مل يقع عليه خطر خسر

نقوده اليت صرفها يف التأمّي  -هذا هو األصل ،وهو أصل قرارات جممع الفقه ،-حيث ال يوجد
أتمّي تعاوين ،فإذا وجد أتمّي تعاوين ،وهو التأمّي الذي يقوم على أساس التعاون املنظم بّي

املستأمنّي ،فهذا هو األصل.

لكن بناء على أنه يف أورواب ال يوجد التأمّي التكافلي أو التعاوين ،أو البديل اإلسالمي ليس موجوداً،
فيجوز للسائألن يستفيد من التأمّي لرفع احلرج واملشقة ،وألن الغرر جيوز إذا اشتدت احلاجة -كما

يف الكثري من املسائل اليت نص عليها العلماء ،ونصوا على جواز الغرر فيها لوجود املشقة واحلاجة،-

وعليه :فيجوز له أن يستفيد من هذا التأمّي اإلجباري وأن يستفيد من نتائجه ،وال حرج عليه  -إن

شاء هللا -يف ذلك ،على أنه إذا وجد أتميناً تعاونياً أو تكافلياً يستجيب ملتطلبات الشريعة جيب أن
يلتزم به ،ويرتك التأمّي التجاري .وهللا أعلم.

()319/10

بوليصة التأمّي على احلياة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال

ي بعمل بوليصة أتمّي على احلياة ومنحها يل ،فهل جيوز يل قبوهلا وإنفاقها على
يف حالة قيام والد ه

جزءا منها فقط وهو األقساط الشهرية املسددة؟ أم آخذ كامل قيمة البوليصة
نفسي كلها ،أم أقبل ً

من شركة التأمّي مث أحتفظ مببالغ األقساط الشهرية املسددة وأتربع ابلزايدة املقدمة من شركة التأمّي

للجمعيات اإلسالمية هنا يف كندا؟.أرجو تقدمي بعض احلجج املؤيدة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()320/10

التأمّي على احلياة أحد أنواع التأمّي احملرمة؛ ملا فيه من اجلهالة والغرر ،وأكل أموال الناس ابلباطل،

عالوة على ما يشتمل عليه عقد التأمّي التجاري  -ومنه التأمّي على احلياة -من راب النسيئة

والفضل ،ومن عرف احلق وأراد اإلقالع عن الباطل ،فله أن أيخذ من شركة التأمّي (بوليصة التأمّي
على احلياة) مقابل ما دفعه من األقساط فقط؛ لقول هللا -تعاىلِ َ -
وس أ َْم َوالِ ُك ْم
":وإ ْن تُـ ْبـتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن" [البقرة :من اآلية ]279وهذا اجلواب عام يف كل عقد حمرم اتب منه

صاحبه  -ومنهم والدك ،-أما ما خيصك أنت بعد أن منحك والدك هذه البوليصة التأمينية ،فاألمر
خيتلف ،فقبولك هلدية أو منحة والدك جائز تطييباً خلاطره ،وإن كان على قيد احلياة فيتعّي عليك

مناصحته ،وكيف يتخلص من احلرام- ،كما هو مبّي يف صدر هذا اجلواب ،-ومع هذا جيوز لك أن
أتخذ كامل قيمة البوليصة من شركة التأمّي ،وتتصرف مببالغ األقساط الشهرية املسددة فقط ،وخترج

الباقي يف اجلمعيات اإلسالمية اخلريية ال بنية الصدقة وإمنا بنية التخلص منها؛ ألهنا حرام ،وهللا طيب
ال يقبل من األعمال إال ما كان طيباً كما ورد يف احلديث الذي رواه مسلم ( )1015من حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه  -وأخذ مجيع مال (البوليصة) من شركة التأمّي وإنفاقه يف اجملاالت النافعة

أوىل من تركه لدى شركة التأمّي تشغله يف الراب ،وتصرفه يف املصارف احملرمة ،إذ بقاؤه لديها إعانة هلا
على الباطل وتشجيع هلا يف صرفه على احلرام ،وهللا يقول يف حمكم كتابه" :وتعاونوا على الرب والتقوى

وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2:وإن كنت  -اي أخي -لست حباجة إىل تلك األقساط
الشهرية املدفوعة ،فأخرجها مع ابقي البوليصة يف املشاريع اخلريية فهو لك أزكى وأتقى ،وإن كنت
حمتاجاً إليها فال شيء عليك إن شاء هللا يف أخذ تلك األقساط واالستفادة منها .وهللا أعلم.

()321/10

املتاجرة يف أسهم التعاونية للتأمّي
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
تعلمون ما أقره جملس الوزراء ببيع أسهم شركة التعاونية للتأمّي ،وحيث إن بعض املشايخ قد أجاز

التأمّي على الرخصة ،سؤايل هل جيوز املتاجرة يف هذه األسهم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شركة التعاونية للتأمّي هي من شركات التأمّي التجاري ،وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم

التأمّي التجاري على قولّي:

القول األول :جيوز التأمّي التجاري ،وهبذا قال الدكتور مصطفى الزرقا ،والشيخ عبد هللا بن منيع،
وكذلك الدكتور رفيق املصري.

واستدلوا أبدلة كثرية ليس هذا موضع ذكرها.
القول الثاين :حترمي التأمّي التجاري ،وإىل هذا القول ذهبت هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية

السعودية ،ومن أعضائها مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ،والشيخ حممد بن عثيمّي -رمحهما هللا

تعاىل ،-وهبذا القول -أعين التحرمي  -صدر قرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي (القرار
اخلامس بتاريخ. )1398/8/14ووجه التحرمي أن عقد التأمّي التجاري ينطوي على اجلهالة والغرر،

وأكل أموال الناس ابلباطل.

والقول الثاين هو الراجح ،وعليه فال جيوز املتاجرة أبسهم شركة التعاونية للتأمّي؛ ألن من شروط
جواز املتاجرة أبسهم الشركات أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً ،وهذا الشرط منتف يف هذه

الشركة.

أما قول السائل أن املشايخ أجازوا التأمّي على رخصة القيادة ،وابلتايل جيوز املتاجرة أبسهمها.

فاجلواب على ذلك:

أن من أجاز التأمّي على رخصة القيادة فهو أحد شخصّي:

األول :إما أنه يرى جواز التأمّي التجاري .وابلتايل جيوز عنده التأمّي على الرخصة وكذلك املتاجرة

أبسهم هذه الشركة.

()322/10

الثاين :وإما شخص ال يرى جواز التأمّي التجاري ،ولكن ملا ألزمت الدولة بذلك فإنه يكون من ابب
احلاجة العامة اليت تنزل منزلة الضرورة اخلاصة ،وتكون من ابب الضرورات اليت تبيح احملظورات.

وهناك فرق ظاهر بّي التأمّي على الرخصة من شركة أتمّي جتارية ،وبّي املتاجرة أبسهم هذه الشركة،

ويظهر الفرق من وجهّي:
األول :أن املتاجر يعد شريكاً يف هذه الشركة خبالف املؤمن؛ فالعالقة بينهما عالقة معاوضة.
الثاين :املتاجر ساهم يف هذه الشركة ابختياره ،خبالف املؤمن فهو مضطر إىل ذلك.

وابلتايل ال يصح قياس جواز املتاجرة أبسهم الشركة التعاونية للتأمّي على جواز أتمّي رخصة القيادة

من نفس الشركة ،ملا سبق من الفروق.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()323/10

سحب املستحقات من التأمينات االجتماعية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/05/16هـ
السؤال

عملت يف إحدى شركات القطاع اخلاص ملدة مثان سنوات ،مث قررت القيام مبشروع خاص ،هل جيوز
يل أن أسحب مستحقايت من التأمينات االجتماعية الستخدامها كرأس مال املشروع؟.

اجلواب

نعم ،جيوز لك أن تسحب مستحقاتك من التأمينات االجتماعية واستخدامها يف مشروعك اخلاص
إذا مل يكن هناك موانع؛ كاالشرتاط عند العقد أنه ال جيوز للعامل أو للموظف أخذ مستحقاته قبل

فرتة زمنية حمددة وحنو ذلك ،فإذا مل يوجد مانع فاحلكم اجلواز .وهللا أعلم.

()324/10

االكتتاب بشركات التأمّي
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التأمّي
التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

ما حكم االكتتاب بشركات التأمّي؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعّي ،حممد بن عبد هللا وآله وصحبه
أمجعّي ..وبعد:

فاجلواب على السؤال يتضح بعد بيان أنواع شركات التأمّي:

فشركات التأمّي على نوعّي:

 - 1شركات أتمّي إسالمية مجيع أعماهلا وعقودها متفقة مع أحكام الشريعة .فهذه ال إشكال يف
جواز االكتتاب فيها.

 - 2شركات أتمّي غري شرعية تقوم على التأمّي التجاري احملرم ،ورمبا مست نفسها بشركة أتمّي

تعاونية ،وهي ليست من التأمّي التعاوين احلالل بشيء ،وغالب شركات التأمّي املنتشرة يف العامل

اإلسالمي من هذا النوع -مع األسف -يسمون الشيء بغري امسه تغريراً ابلناس وتلبيساً عليهم،

وشركات التأمّي التجاري ال جيوز االكتتاب فيها؛ ألن نشاطها حمرم ،لقيامه على اجلهالة والغرر وأكل
أموال الناس ابلباطل ،وقد اتفق الفقهاء املعاصرون على أنه ال جيوز املتاجرة أبسهم الشركات ذات

النشاط احملرم ،كأسهم البنوك الربوية ،والقمار واجملون وغري ذلك.
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()325/10

مسابقات اإلنرتنت
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/املناضلة واملسابقة

التاريخ 1422/6/1

السؤال

ما حكم املشاركة يف املسابقات اليت تقام عرب اإلنرتنت ،واليت يتحصل الفائز فيها على هدااي وأموال
قد تصل إىل آالف الدوالرات مع العلم أن املتسابق فيها ال يكون إال غامناً أو ساملاً وال يكون فيها

غارماً؟
اجلواب

ال أبس ابملشاركة يف املسابقات اليت تقام عرب اإلنرتنت أو غريه إذا كان املتسابق ال يغرم شيئاً ،حبيث

ال يكون إال ساملاً أو غامناً؛ ألنه ال يوجد يف ذلك ميسر أو قمار ،فامليسر والقمار ما يكون فيه

الشخص مرتدداً بّي أن يغرم أو يغنم.

ولكن يشرتط أن تكون هذه املسابقات غري مشوبة أبشياء حمرمة كأن تكون األسئلة يف أشياء إابحية
أو غنائية وحنو ذلك مما حيرم لذاته ،فتحرم هلذا السبب ،ال لكوهنا قماراً .وهللا أعلم.

()326/10

القمار يف لعب الكرة
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1422/9/13

السؤال

عشاء ،علماً أن
حنن جمموعة شباب نلعب كرة القدم ،ويكون هناك اتفاق بيننا على أن يضع اخلاسر
ً

الشخص اخلاسر يضع العشاء بنفس راضية بال إكراه ،وكل ذلك هبدف جعل اللعب أشد محاساً
وحتدايً ،فهل يف ذلك شيء؟ أفتوان اي فضيلة الشيخ ،ولكم خالص الشكر والتقدير؟
اجلواب

هذا اللعب يُع ّد عند الفقهاء  -رمحهم هللا  -يف حكم القمار؛ ألن الداخل إما غامن وإما غارم ،وقد
خف ،أو نصل ،أو حافر " أخرجه اخلمسة (أبو داود
قال صلى هللا عليه وسلم" :ال سبق إال يف ِّ
 ،2574النسائي  ،3586الرتمذي  ،1700أمحد  ،10138وابن ماجه  )2878ومل يذكر ابن

ماجه "نصل" .والعوض الذي أيخذه أحد املتسابقّي هو كل عوض سواء كان نقداً ،أو عيناً ،أو

عّي أو منفعة.
منفعة ،والعشاء ال شك أنه ٌ

وقول السائل":علماً أبن الشخص اخلاسر يضع العشاء بنفس راضية " فيقال :رضى الشخص ليس

له اعتبار إذا خالف األحكام الشرعية .أرأيت لو رضي املتعاقدان على الراب ،أو على الغرر ،أو على

الظلم ،أجيوز هلما ذلك؟ ال شك أنه ال جيوز فكذلك هنا ،وهللا أعلم.

()327/10

شهادة املليونري
اجمليب د .عبد هللا بن محد السكاكر
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1423/7/16هـ
السؤال

أحد البنوك أصدر شهادة تسمى (شهادة املليونري) وقيمتها مئة جنيه مصري ،وجيري عليها سحب

شهرايً قيمته (مليون جنيه) فما حكم شراء هذه الشهادة؟ مع العلم أنين لو مل أكسب اجلائزة

(املليون) حيق يل اسرتداد املئة جنيه .وقد مسعت أن القاعدة الشرعية تقول( :إذا كان املسلم إما غامناً
وإما ساملاً فيجوز ،وإذا كان املسلم إما غامناً وإما غارماً فال جيوز) .

أفيدوان وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز الدخول يف هذه املسابقة ألن القائمّي عليها إن كانوا أيخذون هذه املئة وال يردوهنا فهي

قمار ظاهر.

وإن كانوا يردوهنا فهذا قرض بفائدة؛ ألنك تقرضهم هذه املائة يف مقابل دخولك هذا السحب ،وقد
أمجع أهل العلم على أن القرض إذا شرطت فيه منفعة فهو راب .وهللا أعلم.

()328/10

تراهن املتخاصمّي من ماهلما

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

تراهنت أان وزميلي على معلومة ،كل يعتقد أن رأيه صحيح ،وقمنا إبعطاء زميل لنا آخر مخسمائة
رايل من كل واحد منا على أن أيخذها صاحب اجلواب الصحيح ,فهل هذا الرهان جائز بّي اثنّي
مها اللذان يدفعان النقود؟ أفتوان جزاكم هللا خريا وسدد خطاكم.

اجلواب

هذا الرهان حمرم وال جيوز ،وهو من امليسر ،إذ إن الرهان الذي يكون فيه العوض من الطرفّي إمنا هو

يف آالت احلرب ،وهلذا قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال سبق إال يف ٍ
خف"
نصل أو حاف ٍر أو ٍّ
رواه الرتمذي ( ، )1700والنسائي ( ، )3585وأبو داود ( ، )2574وابن ماجة ( )2878من

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،"-أما هذا فإنه ال جيوز ،اللهم إال إذا كانت هذه املعلومة تتعلق
ابلعلوم الشرعية كاحلديث ،والفقه ،والتوحيد ،وحنو ذلك ،فهذا أجازه بعض أهل العلم ،ألن الدين

قام ابلسيف والسنان ،وكذا ابلعلم والبيان.

()329/10

شهادة "البنتاجونو"
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1424/6/12هـ
السؤال

ما حكم الدين يف الشهادة املسماة بشهادة (البنتاجونو)  ،وهي منتشرة يف مصر ،وخطوات االشرتاك

فيها:

( )1احلصول على الشهادة من املصدر مقابل عشرين جنيهاً مصرايً تدفع هلذا املصدر (حامل
الشهادة) .

( )2إرسال حوالة بريدية مببلغ عشرين جنيهاً مصرايً للمركز األول ،وحوالة أخرى للشركة بنفس
املبلغ.

( )3إرسال الشهادة مع كعيب احلوالتّي إىل مقر الشركة.
( )4مث ترسل الشركة ثالث شهادات يكون فيها املشرتك احلايل يف املركز األخري (السابع)  ،فيقوم
هذا املشرتك بتوزيع الشهادات الثالث ملشرتكّي جدد مقابل مبلغ عشرين جنيه لكل شهادة.

( )5يقوم كل واحد من املشرتكّي اجلدد ابخلطوات السابقة ،وهكذا لكي يصعد صاحب املركز
السابع إىل املركز األول ،فيصله مبلغ ما يزيد عن  43ألف جنيه على هيئة حواالت بريدية.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

هذه الشهادة نوع مما يسمى (الرسالة املسلسلة) ( ، )chain letterوهي من أكل املال ابلباطل،
ومن القمار احملرم ،ولذلك جيب اجتناهبا وعدم االشرتاك فيها ،وفق هللا املسلمّي ملا فيه صالحهم

وهدايتهم.

()330/10

التسويق اهلرمي لألدوية
اجمليب د .حممد بن سعود العصيمي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1425/1/29هـ
السؤال

أرجو منكم اإلفادة مبا أييت:

ما حكم اشرتاك مسلم يف برانمج التجارة املباشرة  direct sellingاملتداول حاليا ،وهو كالتايل:
هناك دواء تصدره شركة ،تبيعه للصيدلية بثالمثائة ومخسّي رايال ،ولكن الذي يريد أن يكون عضواً
مشرتكاً يف الربانمج تبيعه الشركة له بثالمثائة وعشرة رايالت فقط ،وهو إذا جنح يف بيع الدواء

حصل كل من الشخصّي
لشخصّي آخرين وانضما إىل الربانمج يكسب سبعّي رايال جزاء له مث إذا ّ
السابقّي شخصّي مشاركّي آخرين يف الربانمج يكسب كل منهما قيمة السبعّي رايال لقاء فعلهما
وأجرمها ،فالشخص األول يكسب ضعفهما وهو مائة وأربعون رايال ،وهكذا يستمر الربانمج إىل
عشرة أدوار مثالً يف يوم واحد ،هنا تتوقف الشركة عن إعطاء املكافأة حفاظًا على ماليتها .فما حكم
االشرتاك يف مثل هذا الربانمج؟ وما حكم أخذ املكافأة املعطاة؟ وهللا جيزيكم عين خرياً.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
املعاملة تسمى التسويق اهلرمي ،وهي مبنية على شحذ مهم الناس على التسويق ،لكنها تنطوي على

تغرير ابلناس ،فليس كل املتعاملّي حيصل على اجلائزة املوعودة ،ولذلك أرى أهنا ال جتوز ،وهناك حبث

نفيس لفضيلة الشيخ سامي السويلم عن حكم التسويق اهلرمي ،علماً أبنه يصح للشركة أن جتعل

أجر التسويق غري مرتبط ابآلخرين ،فكل من ابع هلا أو جاء بزبون هلا فله نسبة معنية أو أجر حمدد،
ولكن ليس ابلطريقة اهلرمية املتزايدة .وهللا أعلم.
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االشرتاك يف برانمج (الرسالة املسلسلة)
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال

هل جيوز املشاركة يف الربانمج التايل :تقوم إبرسال  20دوالراً ،مث يقوم الربانمج إبرسال آالف

الدوالرات ،وهو عبارة عن اشرتاك ،وتقوم أنت بنشر مقالة تقدم لك من طرف الربانمج ،أي تقوم

بنشرها؛ لكي أتخذ األموال ،فهي عبارة عن خدمة تقدمها للربانمج ،ويقوم الربانمج إبرسال النقود
جراء هذا العمل.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

الربانمج املذكور يظهر أنه من برامج التسلسل اهلرمي ( ، )pyramid schemeوعلى األخص
ما يسمى الرسالة املسلسلة ( ، )letter chainوهو نوع من القمار وأكل املال ابلباطل .وأنصح
األخ أال يغرت به ،ويضيع ماله فيما ال يفيد ،والوعود اليت يقدمها الربانمج وعود زائفة ،هدفها

استغالل أموال الناس ،شأهنا شأن اليانصيب أو أسوأ .فالواجب احلذر منها واالبتعاد عنها ،ومن ترك

شيئاً هلل عوضه خرياً منه.
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شراء بطاقة لدخول مسابقة على اإلنرتنت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر
التاريخ 1425/2/22هـ

السؤال

اشرتكت يف برانمج مسابقات على اإلنرتنت ،وال أعلم هل هو حرام أم ال ،املسابقة تتضمن عدة
أسئلة ،ويقوم املشرتك بشراء بطاقة الدخول للمسابقة ،وقد يربح جوائز قد علمها قبل الدخول

ووافق على شروطها ،وتتضمن السرية ،ومقدار اجلوائز ونوعيتها ،كمثل أن يربح بطاقات مشاركة
أخرى أو مبلغاً نقدايً ،علما أبنه قبل الشروع ابملسابقة يقوم املتسابق بقراءة مجيع معلومات وشروط
املسابقة ،واملوافقة عليها ،واملسابقة ثقافية يف شىت دروب املعرفة والعلم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإذا كان من شروط املسابقة أن تشرتي بطاقة للدخول فيها ،وال ميكن االستفادة من البطاقة يف
منافع أخرى غري املسابقة ،وغري الدخول يف موقعها ،فهي قمار ،ال جيوز الدخول فيها ،وال أخ ُذ
جوائزها؛ ألن حال املتسابق مرتدد بّي أمرين :إما أن يذهب عليه ما دفعه من رسوم االشرتاك وخيسر
ماله ،وإما أن يغنم ما غرمه غريه فيكون قد أكل أمواهلم ابلباطل.

والقاعدة :أن أي مسابقة يُشرتط فيها دفع رسوم ،أو شراء بطاقات األسئلة ،أو بطاقات لإلجابة ال
قمار ال جيوز الدخول فيها البتة؛ ألن املتسابق يكون حاله فيها إما أن
تقبل اإلجابة إال فيها ،فهي ٌ

يغرم ما دفعه (يف حال عدم فوزه يف املسابقة)  ،أو يغنم ما دفعه غريه (يف حال فوزه ابجلائزةا)  ،وهذه

خماطرةٌ ابملال ال جتوز ،وهي حقيقة القمار احمل هرم.
وال فرق يف ذلك بّي أن تكون األسئلة شرعية ،تف ِّقه املتسابق يف الكتاب والسنة ،أو فنيةً تضيع وقته

يف السخافات واجملون.

أما لو كان الدخول فيها ابجملان ،وأسئلتها خارجة عن األمور احملرمة ،فهي حالل خارجة عن صورة
القمار .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.
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(صورة أخرى للتسويق اهلرمي)
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
هناك شركة تنتج اجملوهرات واألملاس ،تبيع قطعة األملاس الواحدة بـ  510دوالرات ،وزوج األملاس بـ

 790دوالرات ،وتتبع يف بيعها نظام التقسيط ،فيدفع املشرتي الدفعة األوىل  200دوالر ،مث يقسط
الباقي ،كل قسط  50دوالراً حىت يكمل قيمة القطعة األوىل فيستلمها ،مث بعد ذلك يكمل قيمة

القطعة الثانية (وهي  280دوالراً) فيستلمها ،وهذه الشركة تتبع نظام العموالت بطريقة (التسويق

اهلرمي) املعروفة ،حيث إن املشرتي إذا أقنع ستة أشخاص بشراء هذه القطع األملاسية فإهنم يعطونه

عمولة قدرها  100دوالر تقسم قسمّي 50 :دوالرا لتسديد القسط اخلاص بقطعة األملاس ،و 50

علما
دوالرا تعطى له ابعتبارها عمولة إحضار الزابئن ،وهكذا حىت تكتمل قيمة األملاس فريسلوهنا لهً ،

أن:

 -هذه الشركة تعطي العموالت لألشخاص الذين حيضرون الزابئن ،سواء اشرتوا من األملاس أو مل

يشرتوا ،ولكن ابلطبع فإن عمولة املشرتكّي أكثر من عمولة غري املشرتكّي.
 -أكد شخص أنه وجد قطع األملاس اليت بنفس مواصفات أملاسات الشركة عند حمالت اجملوهرات

يف بلده بقيمة  600دوالر ،وأهنا يف بلدة أخرى بـ  600دوالراً أيضا.

 -وجدت سعر قطعة األملاس الواحدة بنفس مواصفات املاسات الشركة يف بعض املواقع األجنبية

يرتاوح ما بّي  420 - 360دوالراً من غري الشحن ،وهو سعر مقارب لسعر الشركة إذا افرتضنا أن
الشركة تبيع القطعة الواحدة بقيمة ( 395 = 2 ÷ 790دوالراً) .

 هناك سقف للعموالت املسموحة لكل شخص ،فال حيق له أن يستلم أكثر من  1500دوالريومياً.
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 ليس هناك اشرتاك سنوي ،بل املال املدفوع هو الدفعة األوىل من قيمة األملاس- .تعطيك الشركةأيضاً مبلغ  10دوالرات عن كل شخص حتضره مباشرة عن طريقك- .حددت الشركة فرتة زمنية
لتسديد األقساط؛ وهي مخس سنوات من اتريخ الدفعة األوىل.

إبمكان الشخص املشرتك أن يستلم عمولته بشيك ،أو بتحويلها إىل حسابه ،أو أن يشرتي هبامنتجات من الشركة.
 -الذين مل يستطيعوا أن أيتوا أبي مشرتك حتتهم ،ال عن اليمّي واليسار ،وبعد مرور ستة أشهر

تعطيهم الشركة حق االنسحاب واستعادة  % 75من مبلغ  200دوالر الذي مت دفعه (ابعتبار أن
الـ  %25الباقية عربوان)  ،أو أن يكمل ابقي مبلغ زوج األملاس وأيخذها ،وله كامل احلق يف
التصرف هبا.

 -ليس هناك من خيسر ملصلحة من يربح ،فالكل يدفع قيمة قطعة األملاس فقط .وبعد هذا الكالم

عن هذه الشركة ،وبيان بعض الفروق بينها وبّي بعض شركات التسويق اهلرمي ،نرجو منكم توضيح

حكم الشراء من منتجات هذه الشركة والتسويق هلا ،أو الشراء دون التسويق ،أو التسويق دون
الشراء ،وإذا كان هنا أكل للمال ابلباطل فأرجو توضيحه ،وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

 .1الشركة املذكورة هلا نوعان من اخلطط التسويقية ( 1/1وله نوعان ،أو  3/3وله ثالثة أنواع)  .كل
منها يعطي مقدار عموالت خيتلف عن اآلخر [. ]1
 .2ترتاوح العموالت الرتاكمية للنوع األول ( )1/1ما بّي  19510إىل  97550دوالر يف السنة.

أما النوع الثاين فيرتاوح بّي  33960إىل  226400دوالر .علماً أن العموالت ميكن أن تستمر من

حيث املدة إىل ما ال هناية حسب تصريح املوقع [. ]2
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 .3كل عاقل يبحث عن مصلحته إذا ُعرض عليه أملاس قيمته  790دوالراً وعموالت تصل إىل أكثر
من مائيت ألف دوالر ،فسينظر إىل العموالت .ولذا فالقول أبن املشرتك هدفه األساسي هو السلعة

غري صحيح ،بل هو مكابرة للواقع .وأوضح دليل على ذلك أن العموالت هي العامل األهم يف إقناع

الناس ابالشرتاك [. ]3

 .4إن إدخال السلعة ما هو إال ستار لعملية املقامرة ،وهذا الستار ال يفيد أصحابه شيئاً من حيث

املشروعية ،ألنه جمرد حيلة .وقد قرر شيخ اإلسالم أن أصول احليل ترجع إىل أمرين :إما أن يُضم إىل

أحد العوضّي ما ليس مبقصود ،وإما أن يُضم إىل العقد عق ٌد غري مقصود .والنوع األول هو مسألة ُمد

َعجوة ،والثاين هو املنهي عنه من بيعتّي يف بيعة وسلف وبيع [. ]4

والتسويق الشبكي يدخل يف النوع األول ،ألن املقصود هو النقود ،ولكن القوانّي متنع التسلسل

اهلرمي إذا اقتصر على النقود ،فاضطروا إلدخال السلعة حتايالً ،وإال فهي غري مقصودة يف احلقيقة.

ومما يوضح ذلك أن حاصل التسويق الشبكي أن املشرتك يدفع مبلغاً من النقود مقابل سلعة ومقدار
من العموالت النقدية .فهي معاملة يف أحد طرفيها نقد ويف اآلخر سلعة ونقد .وإذا كان النقد املفرد
يف املبادلة أقل من النقد الذي انضمت إليه السلعة أو يساويه فهي مبادلة ممنوعة ابتفاق الفقهاء.

وإمنا اختلفوا إذا كان النقد املفرد أكثر من النقد الذي انضمت إليه السلعة ،فأجازه احلنفية وبعض

السلف [ . ]5أما إذا كان النقد املفرد أقل ،فهي ممنوعة عند اجلميع .وهذا هو احلاصل هنا ،ألن

املشرتك يدفع  790دوالراً مقابل أملاس وعموالت نقدية تعادل أضعاف أضعاف الثمن الذي دفعه.

 .5إذا كان املقصود هو العموالت فاملعاملة تصبح ممنوعة ألمرين:

األول :الغرر الفاحش واملقامرة ،ألن املشرتك يدفع مقابل عائد ال يدري هل يتحقق أو ال ،والغالب
 -وفق القوانّي الرايضية واإلحصائية  -أنه ال يتحقق .وهذا هو الغرر احملرم شرعاً.
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الثاين :أنه مبادلة نقد بنقد مع التفاضل والتأخري ،وهذا من الراب احملرم.
 .6وبناء على أن املقصود هو العموالت فكل من مل حيقق عموالت يعد خاسراً ألنه دفع دون أن

يتحقق مقصوده وهدفه .وهو مل يشرتك ابتداء رغبة يف األملاس بل يف العموالت ،فال ينفعه األملاس
بشئ .فالطبقات الدنيا تعد خاسرة ملصلحة الطبقات العليا ،وال ميكن أن يستمر التسويق الشبكي

إال هبذه الطريقة ،وهذا هو أكل املال ابلباطل.

 .7هذا احلكم ال يتأثر مبا إذا كان سعر املثل أعلى أو أقل من السعر املعلن .لكن ألفت نظر األخ
إىل أن الشركة تشرتط شراء زوج من األملاس ،حىت لو دفع قيمة قطعة واحدة فهي تعتربه ملتزماً بدفع
ما تبقى من مثن الزوج [. ]6

وواضح أن هذه زايدة مبطنة للثمن جتعله يف احلقيقة ضعف مثن املثل.

 .8من كان يريد األملاس دون التسويق فينبغي أن يبحث عن جهات متخصصة يف هذا اجملال ال

ومن قص ُده السلعة .أما من يقصد
عالقة هلا ابلتسويق الشبكي ،وهبذا يتبّي َمن قص ُده العموالت َ
التسويق دون الشراء فالشركة ال تسمح ابلتسويق ملن مل يشرت حبسب لوائحها .وقول األخ أهنم

يعطون عموالت ملن مل يشرت غري دقيق [. ]7

 .9إن شراء األملاس من خالل املوقع هو شراء لشيء موصوف وليس لشيء معّي .واملبيع املوصوف
يف الذمة يشرتط لشرائه دفع الثمن كامالً عند التعاقد كما هو احلال يف بيع السلم ،لئال تصبح

املعاملة من بيع الكالئ ابلكالئ احملرم ابإلمجاع .وشراء األملاس املوصوف يف الذمة ابلتقسيط يتضمن
أتجيل بعض الثمن ،فتصبح املعاملة من بيع الدين ابلدين احملرم ابإلمجاع.

 .10حق اسرتداد  %75من الدفعة املقدمة املشار إليه يف السؤال ال حيل اإلشكال الشرعي،
ألمور:

األول :أن املشرتك قد خسر  .%25وهذه اخلسارة وإن كانت أقل لكنها تظل خسارة .وصغر املبلغ
ال يعين اجلواز ،فثمن تذكرة اليانصيب ال يتجاوز دوالراً واحداً ،ومع ذلك فهو قمار حمرم.
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والقول أبن نسبة  %25مبثابة العربون ال يصح هنا ،ألن العربون أتجيل لبعض الثمن وهذا ال جيوز
يف بيع املوصوف يف الذمة ألنه يفضي إىل الدين ابلدين كما سبق ،ولذلك ال جيوز العربون يف بيع

السلم عند اجلميع.

الثاين :أن هذا احلق يثبت إذا مل حيصل املشرتك على أي عموالت ،ومل أيت أبي مشرتك .لكن لو
حصل على أي عمولة ،أو أتى مبشرتك من جهة واحدة فقط ومل حيصل من مث على عمولة فليس له

االسرتداد [ . ]8ومعلوم أن املشرتك ال يعد راحباً إال إذا حقق عموالت تتجاوز الثمن الذي دفعه،

أي أكثر من  200دوالر .فهذا احلق إذن ال ينفي اخلسارة بل تظل قائمة إذا كانت العموالت أقل
من الثمن املدفوع ،ومن ابب أوىل إذا مل حيصل على أي عمولة.

الثالث :أن املشرتك يتحمل مصاريف التسويق والدعاية واالتصاالت واملراسالت من ماله اخلاص،
وهذه ال يتم تعويضها حبال .وهذه اخلسارة حمرمة ألهنا تتعلق بعمل الغالب عليه اإلخفاق ،خبالف

عمل العامل يف اجلعالة ،إذ هو طلب للربح فيما يغلب حصوله.

الرابع :أن هذا احلق جيعل املعاملة نقداً بنقد دون وجود السلعة أصالً ،ألن املشرتك يدفع 200

دوالر وإذا مل حيقق مبيعات اسرتد  150منها ،وإذا حقق مبيعات حصل على عموالت نقدية،
فتصبح املعاملة نقوداً بنقود صرفة ،وهذا حمرم بال خالف.

وهذا يؤكد أن املقصود هو العموالت وليس السلعة ،فاملشرتك يبدأ التسويق فوراً قبل استالم السلعة

بل هي ال تزال يف ذمة الشركة البائعة ،فكيف يقال بعد ذلك إن السلعة مقصودة؟

 .11أخرياً ينبغي التأكيد على أن الشريعة اإلسالمية ال حترم طلب الربح والكسب ،بل هذا مأمور به

ومطلوب ،وإمنا حترم أكل املال ابلباطل وابلغرر والراب .ومن اتقى هللا تعاىل فتح له أبواب احلالل ورزقه
من حيث ال حيتسب ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه خرياً منه.
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وهللا سبحانه املسؤول أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،ويرينا الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأن
يكفينا حبالله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه ،واحلمد هلل رب العاملّي.

مواضيع ذات صلة:

(حكم التعامل مع شركة بزنس كوم)
(التسويق اهلرمي)

(بزانس والتسويق اهلرمي عوداً على بدء)
____________

[ ]1كما هو مذكور يف موقع الشركة:
.asp.R&http://www.my7diamonds.com/m7dsystem/R
[]2

http://www.my7diamonds.com/m7dsystem/potential.asp

[ ]3راجع موقع  M7D4arab.comواقرأ الدعاية" :هل حلمت يف يوم من األايم أن تصبح
من ذوي الثروات الطائلة؟؟؟ هل حلمت يوماً ما بسيارة أنيقة !..أو منزل فاخر؟؟  " ...إخل.

[ ]4راجع القواعد النورانية ،ص ،174-173دار ابن اجلوزي.
[ ]5راجع املوسوعة الفقهية الكويتية ،مادة "راب".
[ ]6راجع:

 ،http://www.my7diamonds.com/faq/faq_mktingplan.aspحتت

عنوانI have paid for a single diamond. Do I get a free :
.?Business Account

[ ]7راجع الرابط ،http://www.m7d4arab.com/6.htm :حتت عنوان" :خطة
الكسب املادي" ،حيث نص على اشرتاط الشراء لتحقيق الكسب املادي.

[ ]8نص املوقع العريب على أن الذين (مل يستطيعوا أن جيمعوا أو أيتوا أبي مشرتك حتتهم ال عن
اليمّي واليسار وبعد مرور ستة أشهر تعطيهم الشركة حق اإلنسحاب)

 ، )http://www.m7d4arab.com/6.htmوهذا يدل على أنه من أتى مبشرتك من
إحدى اجلهتّي فقط فليس له االنسحاب ،والعمولة ال تعطى إال ملن أتى مبشرتكّي من اجلهتّي.
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بيع بطاقات التخفيض

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعمل يف شركة ملستحضرات التجميل الطبيعية ،وقد وقعت عندان شبهة من حيث حرمة العمل فيها
أو حله ،حيث يتم تسجيل العضو اجلديد أبربعّي رايالً ،ويعطى (كتلوجات) حتتوي على األسعار
واملنتجات ،وله نسبة حاضرة عند البيع ،ونسبة جتمع ابلنقاط آخر الشهر ،ورواتب اثبتة شهرايً،
ونسبة على كل من يسجلهم فيما بعد .فأرجو اإلفادة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد جرى االتصال ابلشركة املذكورة يف السؤال لالستفسار عن طريقة املعاملة ،فأفاد أحد املوظفّي

فيها مبا يلي :يتقدم الراغب إىل هذه الشركة فيدفع أربعّي رايالً ليكون عضواً ،ويعطى بطاقة بذلك

مع (كتلوجات) حتوي صور املنتجات وأسعارها ،وكلما أراد شراء سلعة منها لنفسه أو ليبيعها على

غريه ،وجاء الستالمها من مستودع الشركة ،فإنه أيخذها بسعر أقل من املدون يف (الكتلوج) ؛ ألنه
عضو ،وكلما وصلت مشرتايته نسبة معينة يف شهر واحد أعطي نسبة من قيمة مشرتايته حسب قيمة

أعضاء يسجلون يف الشركة كأعضاء ،فإن النقاط اليت سيتحصلون عليها وما
املشرتايت ،وإذا أحضر
ً

يعطون من النسبة الشهرية املذكورة حتسب له أيضاً ،ويعطى هو أيضاً عليها مبلغاً ،هذا هو إمجال

طريقة التعامل املذكورة حسبما فهمت من املوظف املذكور ،وبناء عليه فإن الظاهر يل يف حكم هذه

املعاملة أهنا معاملة حمرمة لألوصاف التالية:
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أوالً :وجود الغرر فيها؛ وذلك ألن العضو يدفع قيمة االشرتاك؛ لغرض احلصول على التخفيض،

ومقداره يتفاوت بتفاوت عدد السلع املشرتاة ،إذ قد يشرتي سلعاً كثرية أو سلعاً أقل ،ورمبا ال يشرتي
شيئاً ،وهذا غرر كبري يوجب الفساد؛ لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن بيع الغرر .رواه مسلم

( )1513من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه.-

اثنياً :اشتباهها على امليسر ،وإيضاحه أن املشرتك قد يشرتي فيحصل على التخفيض ،وقد ال يشرتي
فيغرم فقط ،فهو دائر بّي الغرم والغنم الناشئ عن املخاطرة ،وهذا هو امليسر.

اثلثاً :ما تشتمله مثل هذه املعامالت (يف الغالب -من التغرير ابلناس وخداعهم وابتزاز أمواهلم؛ ألهنا

غالباً ما تكون التخفيضات ومهية غري حقيقية ،كما حصل لكثري من حاملي (بطاقات التخفيض) .

وأما توصيف هذه املعاملة فيمكن أن توصف على أهنا بيع ،أو إجارة ملنفعة التخفيض ،وهذا يوجب
فساد هذه املعاملة؛ حيث املعقود عليه جمهول املقدار.

وميكن للخروج من احلرمة يف هذه املعاملة أن يكون االشرتاك جماانً ،أو مبقابل تكاليف إصدار البطاقة

حقيقة (فقط)  ،فتكون معاملة مباحة؛ لعدم وجود سبب للتحرمي ،واألصل يف املعامالت اإلابحة ،وال
يضر الغرر واجلهالة؛ لكوهنا خرجت عن حد معامالت املعاوضات .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه،

وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()341/10

اينصيب احلصول على اجلنسية األمريكية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر
التاريخ 1425/05/02هـ
السؤال

ما هو احلكم الشرعي يف (اينصيب احلصول على اجلنسية األمريكية) ابلدليل؟.

اجلواب
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اليانصيب كما عرفها القانون هي :لعبة يسهم فيها عدد من الناس ،أبن يدفع كل منهم مبلغاً صغرياً
ابتغاء كسب النصيب ،وهو عبارة عن مبلغ نقدي كبري ،أو سلعة من السلع يوضع حتت السحب،
ويكون لكل مساهم رقم ،مث توضع أرقام للمسامهّي يف مكان ،ويسحب منها عن طريق احلظ رقم أو
أرقام ،فمن خرج رقمه كان هو الفائز ابلنصيب ،وهذا من القمار احملرم ،كما يف حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -مرفوعاً" :من حلف ابلالت والعزى فليقل :ال إله إال هللا ،ومن قال لصاحبه :تعال

أقامرك فليتصدق" رواه البخاري ( ، )4860ومسلم ( )1647من حديث أيب هريرة-رضي هللا
ِ
هِ
آمنُوا إِ همنَا ْ
اب
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
ين َ
عنه -والقمار هو امليسر احملرم بنص القرآن َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
و ْاألَ ْزالم ِرجس ِمن َعم ِل ال ه ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن إِ همنَا يُ ِري ُد ال ه
ش ْيطَا ُن أَ ْن يُوقِ َع بَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاو َة
ش ْيطَان فَ ْ
َ ُ ْ ٌ ْ َ
اخلَم ِر والْمي ِس ِر ويص هد ُكم عن ِذ ْك ِر هِ
صالةِ فَـ َه ْل أَنْـتُ ْم ُم ْنـتَـ ُهو َن" [املائدة-90:
اَّلل َو َع ِن ال ه
َوالْبَـ ْغ َ
اء ِيف ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ضَ
 ، ]91وسبب حترمي امليسر يف اآلية هو أن املشركّي يف مكة كانوا يتقامرون على اجلزور انقة يروهنا
يتوازعوهنا أسهماً بينهم تبلغ ( )29سهماً ،مث يضعون هذه األسهم يف خريطة  -كيسة  -وخيبصوهنا

مث يبدأ كل واحد منهم يسحب سهماً ،فمن ظهر له رقم من هذه األسهم دفع جزءاً من قيمة اجلزور
مياثل قيمة سهمه الذي خرج له ،وهكذا حىت النهاية مث يدفعون قيمة هذه األسهم الـ ( )29إىل

صاحب اجلزور ،مث يذحبوهنا ويتصدقون بلحمها على الفقراء منهم ،فجاءت اآلية ابلتحرمي ،هذا عن
الشق األول لسؤالك وهو حكم (اليانصيب) .
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أما الشق الثاين :وهو جتنس املسلم ابجلنسية األمريكية أو غريها ،فأقول إذا كان السفر واإلقامة
املؤقتة يف بالد الكفار لغري غرض شرعي فمنهي عنها؛ ألحاديث كثرية منها ما رواه أبو داود

( )2645والرتمذي (" : )1604أان بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي" ،قالوا اي رسول
هللا ومل؟ قال" :ال تراءى انرامها" ،فإن النهي عن التجنس جبنسية الدولة الكافرة من ابب أوىل؛ ألهنا
إقامة دائمة ،فالنهي عنها أشد وأعظم ،وقد تدعوه احلال إىل أن يتحاكم إىل حماكمها وأنظمتها
الكفرية ،واإلقامة بّي أظهر الكفار تسبِّب ضعف الدين ورقته وضياع األوالد واألهل ،واستمراء
املعاصي واملنكرات؛ ألن كثرة املساس تذهب اإلحساس ،كما يقال ،هذا كله إذا كان التجنس

جبنسية الدولة الكافرة أو اإلقامة فيها لغري ضرورة شرعية ،أما إذا كان هناك ضرورة تدعوه ألخذ

جنسية الدولة الكافرة ،كأن ال أيمن على نفسه أو أهله ،فهو يالحق ظلماً وعدواانً ،أو ال يستطيع

طلب الرزق له وألوالده يف بالده اليت نشأ هبا ،ومل جيد دولة مسلمة تؤيه ،كما هو احلال اليوم مع كثري

من الدعاة أو املعارضّي حلكوماهتم ،أو يكون املسلمون (األقلية املسلمة) يف بالد الكفار حباجة إىل
من يعلمهم دينهم ،وال حيصل هلم هذا إال إذا جتنهس من يدعوهم جبنسية دولتهم ،ففي مثل هذه

احلاالت جيوز أخذ جنسية دولة كافرة بشروط منها:

( )1أن يكون والؤه احلقيقي وحمبته القلبية ألمته املسلمة ،ولو خالط الكفار وعاشرهم يف الظاهر إمنا
حلمله جنسيتهم.

( )2أن ال يرتتب على أخذه اجلنسية ارتكابه حملظور شرعي قطعي الداللة.
( )3أن يتمكن من إظهار شعائره التعبدية من صالة وصيام وزكاة وحنوها.
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( )4أن يكون مضطر ضرورة شرعية ال حمالة له منها للقاعدة األصولية (الضرورات تبيح احملظورات)
والضرورة تقدر بقدرها ،أو يكون طلبه للجنسية ابعثه حاجة ملحة ال مندوحة له منها؛ للقاعدة

الفقهية (إن احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) وإذا جازت اإلقامة يف بالد الكفار
لغرض شرعي جاز أخذ اجلنسية؛ ألهنا متفرعة عنها يف كل حال ،وما قد يرد على أخذ اجلنسية من

التحاكم إىل حماكم الكفر وقوانينه يرد على املقيم يف داير الكفر ،فإنه ملزم ابتباع أنظمة البالد
وقوانينها ،ومثله من أسلم يف دار الكفر أو ولد فيها مسلماً.
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وإذا جاز للمسلم أن يتوظف يف حكومة كافرة ،ويطبق من أنظمة الدولة ما يوافق شرع هللا ،كما كان
اج َعل ِْين
من تويل نيب هللا يوسف -عليه السالم -وظيفة املالية واخلزانة لفرعون مصر قال تعاىل " :قال ْ
ض إِِّين ح ِفي ٌ ِ
َعلَى َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
يم" [يوسف :من اآلية ، ]55فإن أخذ اجلنسية من الدولة الكافرة
َ
ظ َعل ٌ
أهون من هذا ،ورحم هللا شيخ اإلسالم ابن تيمية (السابق لعصره) حيث يقول يف جمموع الفتاوى

(( : )55/30الوالية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون يف حق الرجل املعّي غريها

أوجب أو أحب ،فيقدم حينئذ خري اخلريين وجوابً اترة واستحباابً أخرى ،ومن هذا الباب تويل يوسف

الصديق  -عليه السالم -على خزائن األرض مللك مصر ،بل ومسألته له أن جيعله على خزائن
ف ِمن قَـ ْبل ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَ َما ِزلْتُ ْم ِيف
وس ُ ْ ُ َ ّ
اء ُك ْم يُ ُ
األرض ،وكان هو وقومه كفاراً ،كما قال تعاىلَ :
"ولََق ْد َج َ
ك ِممها جاء ُكم بِ ِه" [غافر :من اآلية ، ]34وقال تعاىل عنه" :اي ِ
ِ
ٍ
ب ُمتَـ َف ِّرقُو َن
الس ْج ِن أَأ َْرَاب ٌ
َ َ
َش ّ َ َ ْ
صاح َِيب ّ
َخري أَِم ه ِ
آاب ُؤُك ْم َما أَنْـ َز َل ه
اَّللُ ِهبَا ِم ْن
هار َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِم ْن ُدونِِه إِهال أ ْ
اء َمسهْيـتُ ُم َ
ٌْ
وها أَنْـتُ ْم َو َ
اَّللُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
َمسَ ً
س ْلطَ ٍ
ان" [يوسف ، ]40-39 :ومعلوم أنه مع كفرهم ال بد أن يكون هلم عادة وسنة يف قبض
ُ
األموال وصرفها على حاشية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته ،وال تكون تلك جارية على سنة األنبياء
وعدهلم ،ومل يكن يوسف  -عليه السالم -ميكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين هللا ،فإن
القوم مل يستجيبوا له ،لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان ،وانل يوسف  -عليه السالم-

ابلسلطان من إكرام املؤمنّي من أهل بيته ،وهم مسلمون ،بل وفيهم أبوه نيب هللا يعقوب  -عليه

السالم -ما مل يكن ميكن أن يناله بدون ذلك ،وهذا كله داخل يف قوله تعاىل" :فاتقوا هللا ما
استطعتم" [التغابن ]16 :ا .هـ.
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واستنباطاً من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا نقول :إذا كان نيب هللا يوسف  -عليه السالم -مل
يستطع أن يفعل كل ما يريده فيمنع فرعون وجنده ،وحاشيته من استئثارهم ابملال العام وتبذيره

وحفظه لصاحل األمة ،مع أنه -عليه السالم -هو املشرف واملتويل للخزانة العامة لدولة فرعون ،وإمنا
فعل يوسف  -عليه السالم -من العدل واإلحسان ما متكن منه وقدر عليه ،إذا كان هذا جائزاً يف

حق يوسف -عليه السالم -وهو نيب يوحى إليه ،فإنه يف حق غريه من البشر أوىل ،ومنهم املتجنس

جبنسية الكفار اضطراراً ،فإن عليه أن يفعل املمكن من العدل واإلحسان ،وأخرياً ولو كان قليالً مما

اشتملت عليه أنظمة تلك البالد وقوانينها وإظهار شعائر دينه من صالة وصيام ،وخالصة اجلواب:

أن ما تفعله بعض املكاتب التجارية من اليانصيب لالقرتاع للحصول على اجلنسية األمريكية أعتقد
أنه مزايدة جتارية ،وال ميكن لدولة أن جتعل أنظمتها كالتجنس أبيدي جتار يزيدون عليها ،ولو فرض
وقوعه يف دولة من الدول المتنع يف أمريكا ،وابألخص بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب اليت

غريت جمرى التاريخ أو كادت ،والتجنس ابجلنسية األمريكية أو غريها جائز إذا توفرت يف طالبها
الشروط السابق ذكرها .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()347/10

االشرتاك يف شركة ( )QUESTللتسويق الشبكي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/القمار والرهان وامليسر

التاريخ 1425/12/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

()348/10

أود من فضيلة الشيخ توضيح حكم االشرتاك يف شركة ( )QUESTالعاملية للتسويق الشبكي،
فهذه الشركة أساس عملها التسويق الشبكي ،ومقرها الرئيس يف هونج كونج ،وعمرها الزمين من
بدايتها ست سنوات ،وتعترب بتقييم السوق ترتيبها الثالث يف التسويق الشبكي حول العامل ،وجتاوزت
مبيعاهتا املليار دوالر ,وهلا عشرات اآلالف من العمالء حول العامل مبا فيها العامل اإلسالمي ،الشركة

حصلت على امتياز تسويق منتجات بعض الشركات منها الشركة الرائدة يف إنتاج القطع الذهبية
والساعات واجملوهرات ,شركة ( )Mayerاألملانية ،وتعاقدت مع منظمة ( )RCIللمنتجعات

والفنادق ،واليت هلا انتشار كبري يف العامل العريب واإلسالمي مبا فيها فنادق يف مكة واملدينة وغريها من

البالد اإلسالمية ،وتعاقدت مع شركة اتصاالت كربى ،وهلا كثري من املنتجات األخرى ،علماً أن هذه

املنتجات حصراي بيعها وتسويقها على أعضاء هذه الشركة فقط ،أي أن هذه املنتجات بذاهتا ال تباع
يف السوق إال عن طريق عمالء الشركة ،وهذه املنتجات مرغوبة حبد ذاهتا إما ألن سعرها أقل من

مثيالهتا ابلسوق أو ألن جودهتا أعلى ,فلو أخذان برانمج الرحالت لوجدان أنه أقل من مثيالته
ابلسوق مبا ال يقل عن ألفي دوالر ،وكذا القطع الذهبية واجملوهرات جودهتا أعلى بكثري من اليت

ابلسوق ،طريقة االشرتاك ابلشركة ،بعد أن يقتنع الشخص ابلشركة وأبحد منتجاهتا يقوم ابلتسجيل

مبقر الشركة اإللكرتوين ،وذلك إبدخال البياانت األساسية ،وإدخال رقم املعرف (الشخص الذي

أخربه عن الشركة)  ،ويدفع رسوماً مقدارها عشرة دوالرات لقاء التسجيل ،ويعطى رقماً خاصا به،

ويوضع حتت اسم الشخص الذي عرفه ابلشركة (أي يف شبكته)  ،التسجيل لوحده ليس له نقاط،

إذا اشرتى هذا الشخص (أصبح عميال بعد اشرتاكه) أحد املنتجات فإنه حيسب نقاط للمعرف،

حيث إن كل منتج له عدد من النقاط ،وعند وصول عدد النقاط إىل  6يعطى  250دوالر للمعرف،
وهكذا  ...وإذا اشرتى شخص آخر عن طريق

()349/10

العميل اجلديد فإن النقاط حتسب للمعرف اجلديد وللمعرف القدمي ،وهكذا  ...حيث إن الشخص

مستفيد من هذه الشركة من انحيتّي:

األوىل :املنتج الذي اشرتاه ..وهو حبد ذاته هدف ومقصد ،من حيث جودته وسعره .الثاين :العمولة
اليت ستأتيه فيما لو اشرتك أحد عن طريقه ،أو حىت عن طريق أحد من الذين دخلوا عن طريقه..
حىت تتوقف الشبكة ،اليت لن تتوقف حىت يتوقف الشخص ومجيع من يف شبكته عن التسويق،

والشبكة ذات مصداقية عالية من حيث منتجاهتا ،واستالم هذه املنتجات .وأيضاً من انحية تسليم

الوساطات (العموالت) .
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

سبق الكالم يف أكثر من مناسبة عن الشركة املذكورة ،وأهنا من شركات التسويق اهلرمي احملرم شرعاً؛

ألنه من امليسر والقمار ،وأما املنتجات اليت تروج هلا الشركة فهي جمرد حيلة على التحرمي ،وذلك أن

العموالت قيمتها أضعاف أضعاف املنتج الذي يشرتيه املشرتك ،وهذا ال ميكن أن يقبل به البائع إال

إذا كانت العموالت قد حتصل وقد ال حتصل ،ومن حيصل عليها فهو على حساب من جاء بعده ممن
سوق هلم هذه املنتجات ،وهكذا ،وهذا جيتمع فيه الغرر والتغرير معاً ،وإذا كانت العموالت نقدية
انضم إىل ذلك الراب؛ ألن املقصود هو مبادلة نقد بنقد ،والسلعة أو املنتج ستار ال عربة به.

()350/10

وقد اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم على أن املبادلة إذا تضمنت نقداً يف أحد البدلّي،

وسلعة معها نقد يف البدل اآلخر ،وكان النقد املفرد أقل من النقد املضموم للسلعة أو يساويه ،فهي
حمرمة بال خالف بينهم؛ ألن املبادلة حينئذ يغلب عليها النقد ابلنقد ،واحلكم للغالب ،وإذا كانت

املبادلة حمرمة ولو كان النقد يف البدلّي حاضراً ،فهي أوىل ابلتحرمي إذا كان يف أحدمها مؤخراً ،وهذا
هو ما حيصل ابلضبط يف هذه الشركات ،حيث تعد املشرتك بعموالت نقدية أضعاف مثن السلعة

الذي دفعه ،وهذه العموالت قد حتصل وقد ال حتصل ،فيجتمع يف املبادلة الغرر والراب ،فالواجب
احلذر من هذه الربامج املضللة ،وحتذير املسلمّي منها ،وتوجيه املال إىل األنشطة االقتصادية النافعة،
وهي كثرية حبمد هللا .وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه.

()351/10

هل جيب كشف السرقات العلمية؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال

هل جيوز شرعاً الكشف عن السرقة العلمية؟ حيث إنين أستاذ جامعي ،ويل زميالن ألهفا كتاابً وقررا

تدريسه للطلبة ،وقد ثبت لدي بعد التدقيق والبحث أن الكتاب مسروق يف جممله من كتابّي ملؤلفّي

من دولة أخرى ،فهل جيوز كشف هذه السرقة العملية؟ ،وإن ترتب عليها ضرر معنوي ابلزميلّي؟

السرقة اثبتة بنسبة ( ، )%100وواضحة وجلية ملن قارن بّي الكتب املشار إليها ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد..

فينبغي إذا ض همن املؤلف كتابه كالماً لغريه أن يعزوه له ،ولو كان نقالً يسرياً ،من ابب نسبة الفضل
ألهله ،فكيف إذا كان كتاابً أبكمله؟! ،هذا ال يسمى أتليفاً ،بل يسمى سرقةً ،وخيشى على يفعل

ذلك أن يصدق عليه قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور" ،رواه

البخاري ( ، )5219ومسلم ( )2130عن أمساء -رضي هللا عنها.-

وأن يصدق عليه قوله تعاىل" :ال حتسَب الذي يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال

حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم" [آل عمران. ]188 :

وينبغي عليكم جتاه هذه املسألة:

أوالً :مناصحة املؤل َفّي ،وتذكريمها ابهلل ،وختوفيهما عذابه ،مع وعدكم هلما ابلسرت عليهما مىت ما

انتصحا وسحبا كتاهبما من السوق ،وتصدقا مبا كسبت يدامها من بيعه( ،ألنه كسب حرام)  ،أو

يستأذان صاحب الكتاب املسروق ،فإن أذن هلما فاحلق ال يعدوه ،واألمر خيصه ،وهو وما اختار.
اثنياً :إن مل ينتصحا ،ويفعال ما شرطتم عليهما من سحب الكتاب ،والتصدق بقيمته ،ويتواب إىل هللا،
فلكم حينئذ أن تشهروا هبما ،وتفضحومها على رؤوس األشهاد ،وأن تُ ِ
صاحب الكتاب
شعروا
َ
املسروق ابألمر ،ليقيم دعواه عليهما ،وأيخذ حقه منهما ،وهللا أعلم - ،وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.-

()352/10

نسخ األشرطة حمفوظة احلقوق

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :هل جيوز تسجيل األشرطة ذات احلقوق احملفوظة وتوزيعها ابجملان يف الدعوة إىل هللا؟
وهل جيوز بيع النسخ املسجلة من هذه األشرطة أبسعار رمزية ال تتجاوز الرايلّي؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

قرر جممع الفقه اإلسالمي (جملة اجملمع العدد اخلامس ،ج ،3ص" )2267أن التأليف واالخرتاع
فقد ّ

أو االبتكار هي حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس

هلا .وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً ،فال جيوز االعتداء عليها.

وأن حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً ،وألصحاهبا حق التصرف فيها ،وال جيوز
االعتداء عليها" أ .هـ بتصرف.

وعلى هذا فال جيوز نسخ األشرطة ذات احلقوق احملفوظة ألجل املتاجرة ببيعها؛ ملا يف ذلك من

االضرار مبُصدرها الذي قد تكبهد يف سبيل إخراجها وإنتاجها أمواالً رمبا تكون طائلة ،والرتخص يف
هذا الباب من شأنه أن يُضعف العمل اإلسالمي يف هذا اجملال الذي حيتاج إىل جتنيد املهارات
والطاقات إلخراجه يف أهبى حلة حىت يكون له األثر البالغ على املتلقي املشاهد والسامع.

وقد رأينا أن الشريط اإلسالمي (مرئيه ومسموعه) مل يُكتب له هذا النجاح واالنتشار وقوة التأثري

وجودة املستوى والعرض واإلخراج إال بعد أن صارت حقوق النسخ واالنتاج والتوزيع حمفوظة

ألصحاهبا.

وهذه اإلصدارات املاتعة الرائعة إذا ترخهص الناس يف نسخها ومل حتفظ حقوق أصحاهبا ،فال نشك أن
ستقوض بنيان هذا العمل اإلسالمي وتُ ِ
هذا من أشد األسباب اليت ِّ
ضعف من مستوى طرحه وإنتاجه
أحوج ما نكون إىل هذا البديل النافع.
يف عصر جندان َ

()353/10

ولذا فالذي يبدو يل أن املنع ينبغي أن يقال به كذلك يف شأن النسخ للتوزيع اجملاين ألجل الدعوة إىل
هللا ،فضالً أن تُباع أبسعار رمزية إذا كان يف ذلك ضرر ِّبّي على من ميلك حق نسخها.

وإذا كانت مثة حاجة لنسخ هذه األشرطة احملفوظة احلقوق ألجل الدعوة إىل هللا فينبغي أن يُستأذن يف
ذلك من ميلك حق نسخها ،ويف ظننا أهنم ال ُميانعون يف ذلك ابلقدر احملدود الذي ال يضرهم.

أما إذا كانت احلاجة ملحة لنسخها وتوزيعها ابجملان؛ ملشقة احلصول على العدد الكايف من النسخ

األصلية ،إما لقلتها ،أو لكوهنا يف بالد بعيدة مع ما يكلفه شراؤها وشحنها من األموال الطائلة غري
املستطاعة (كما هو حال بعض اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلسالمية يف البالد الكافرة أو

اإلسالمية النائية) مع قيام احلاجة إىل هذه األشرطة ،فال أرى أبساً بنسخها بشرط أن يكون توزيعها
ابجملان وألجل الدعوة إىل هللا ،ولكن ينبغي أن يُستأذن املالك حلق نسخها.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()354/10

نسخ األشرطة حمفوظة احلقوق
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1423/5/12
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا.

حنن جمتمع عريب نعيش يف أمريكا ومعنا أطفال ،واملشكلة أننا نريد أن نريب أطفالنا بعيداً عن

املوسيقى ،وهنا الكرتون لألطفال مبوسيقى ،والكرتون العريب مثنه ( )25دوالراً وغري متوافر ،واملتوافر

ابلنظام العريب فالبد من شراء فيديو أو شراء شريط فارغ ،ونقوم بتحويله ابلنظام األمريكي ،فهل
جيوز نسخ األشرطة بيننا حمفوظة احلقوق؟
اجلواب

إذا كان هذا الشخص يقدر على شراء النسخة األصلية دون ضرر من زايدة مثنها ،فعليه أال يلجأ إىل
نسخ هذه األشرطة ،بل يكتفي ابلنسخة األصلية التزاماً ابحلقوق احملفوظة ،وأما إذا كان ال يقدر على

ذلك بسبب ارتفاع مثنها ارتفاعاً ابهظاً أو عدم توافرها يف األسواق ابلقدر الكايف ،واحتاج إىل هذا
الشريط؛ لتعليم أبنائه بسبب كونه يعيش يف جمتمع غري إسالمي ،فالذي يظهر أنه لو نسخ هذه

األشرطة من أجل هذا الغرض -وليس لغرض جتاري -فإنه ال حرج عليه يف ذلك ،وهللا أعلم.

()355/10

نسخ وتوزيع األشرطة حمفوظة احلقوق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

سؤايل اي فضيلة الشيخ هو :أنين أقوم بشراء األشرطة واألقراص املضغوطة الدينية اليت حتتوي على

حماضرات وخطب لشيوخنا وعلمائنا ،وأقوم بنسخها وتوزيعها جماانً بنية الدعوة إىل هللا عز وجل ،لكن

اي شيخ بعض األشخاص أخربوين أبن هذا العمل ال جيوز؛ ألن هناك شرطاً على الشريط وهو (أن

مجيع احلقوق حمفوظة)  ،أما ما مل يوجد هبا ذلك الشرط فيجوز نسخها .هل فعالً هذا العمل ال جيوز،

وأنين بدالً من أن أكسب احلسنات كسبت السيئات على فعلي ذلك؟ رغم أنين اي شيخ ال أقوم
ببيعها ،وإمنا توزيعها جماانً .أفتوين يف ذلك ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

قرر جممع الفقه اإلسالمي (جملة اجملمع العدد اخلامس ،ج ،3ص" )2267أن التأليف واالخرتاع
فقد ّ

أو االبتكار هي حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس

هلا .وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً ،فال جيوز االعتداء عليها.

وأن حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً ،وألصحاهبا حق التصرف فيها ،وال جيوز

االعتداء عليها" أ .هـ بتصرف.

وعلى هذا فال جيوز نسخ األشرطة ذات احلقوق احملفوظة ألجل املتاجرة ببيعها؛ ملا يف ذلك من

األضرار مبنتجها الذي تكبهد يف سبيل إخراجها أمواالً رمبا تكون طائلة .والرتخُّص يف هذا الباب من

شأنه أن يُضعف العمل اإلسالمي يف هذا اجملال الذي حيتاج إىل جتنيد املهارات والطاقات إلخراجه يف
أهبى حلة؛ حىت يكون له األثر البالغ على املتلقي واملشاهد والسامع.

()356/10

وقد رأينا أن الشريط اإلسالمي (مرئيه ومسموعه) مل يُكتب له هذا النجاح واالنتشار وقوة التأثري
وجودة املستوى والعرض واإلخراج إال بعد أن صارت حقوق النسخ واإلنتاج والتوزيع حمفوظة

ألصحاهبا.

وهذه اإلصدارات املاتعة الرائعة إذا ترخهص الناس يف نسخها ومل حتفظ حقوق أصحاهبا ،فال نشك أن
ستقوض بنيان هذا العمل اإلسالمي ،وتُ ِ
هذا من أشد األسباب اليت ِّ
ضعف من مستوى طرحه ونتاجه

أحوج ما نكون إىل هذا البديل النافع.
يف عصر جندان َ

ولذا فالذي يبدو يل أن املنع ينبغي أن يقال به كذلك يف شأن النسخ للتوزيع اجملاين ألجل الدعوة إىل
هللا ،فضالً أن تُباع أبسعار رمزية إذا كان يف ذلك ضرر ِّبّي على من ميلك حق نسخها.
وإذا كانت مثة حاجة لنسخ هذه األشرطة احملفوظة احلقوق ألجل الدعوة إىل هللا ،فينبغي أن يُستأذن
يف ذلك من ميلك حق نسخها ،ويف ظننا أهنم ال ُميانعون يف ذلك ابلقدر احملدود الذي ال يضرهم.
أما إذا كانت احلاجة مل هحة لنسخها وتوزيعها ابجملان؛ ملش هقة احلصول على العدد الكايف من النسخ
األصلية ،إما لقلتها ،أو لكوهنا يف بالد بعيدة مع ما يكلفه شراؤها وشحنها من األموال الطائلة غري
املستطاعة (كما هو حال بعض اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلسالمية يف البالد الكافرة أو

اإلسالمية النائية)  ،مع قيام احلاجة إىل هذه األشرطة ،فال أرى أبساً بنسخها بشرط أن يكون توزيعها

ابجملان وألجل الدعوة إىل هللا ،ولكن ينبغي أن يُستأذن املالك حلق نسخها.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نسخ األشرطة والتصدق بثمنها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابرك هللا فيكم ,أريد أن أعرف حكم من ينسخ األانشيد أو احملاضرات من اإلنرتنت ،ويبيعها ويضع

مثنها يف صندوق املسجد ،أو يضعها يف عمل خري ,ال أيخذ أي فائدة منها ،حىت مثن األقراص اليت

ينسخ عليها هي من عنده ،وإذا فعل هذا األمر ,هل يرتتب عليه أي شيء.؟
ابرك هللا فيكم وجزاكم خري اجلزاء.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

قرر جممع الفقه اإلسالمي (جملة اجملمع العدد اخلامس ،ج ،3ص" )2267أن التأليف واالخرتاع
فقد ّ

أو االبتكار هي حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس
هلا .وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً ،فال جيوز االعتداء عليها.

وأن حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً ،وألصحاهبا حق التصرف فيها ،وال جيوز
االعتداء عليها" أ .هـ بتصرف.

فاألصل أن نسخ األشرطة ذات احلقوق احملفوظة ألجل املتاجرة ببيعها ال جيوز؛ ملا يف ذلك من
اإلضرار مبُصدرها الذي قد تكبهد يف سبيل إخراجها وإنتاجها أمواالً رمبا تكون طائلة ،والرتخص يف

هذا الباب من شأنه أن يُضعف العمل اإلسالمي يف هذا اجملال الذي حيتاج إىل جتنيد املهارات
والطاقات إلخراجه يف أهبى حلة ،حىت يكون له األثر البالغ على املتلقي املشاهد والسامع.

وقد رأينا أن الشريط اإلسالمي (مرئيه ومسموعه) مل يُكتب له هذا النجاح واالنتشار وقوة التأثري
وجودة املستوى والعرض واإلخراج إال بعد أن صارت حقوق النسخ واالنتاج والتوزيع حمفوظة

ألصحاهبا.
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وهذه اإلصدارات املاتعة الرائعة إذا ترخهص الناس يف نسخها ومل حتفظ حقوق أصحاهبا ،فال نشك أن
هذا من أشد األسباب اليت ِّ
ستقوض بنيان هذا العمل اإلسالمي وتُض ِعف من مستوى طرحه وإنتاجه،

أحوج ما نكون إىل هذا البديل النافع.
يف عصر جندان َ

ولذا فالذي يبدو يل أن املنع ينبغي أن يقال به كذلك يف شأن النسخ للتوزيع اجملاين ألجل الدعوة إىل
هللا ،فضالً أن تُباع أبسعار رمزية ،إذا كان يف ذلك ضرر ِّبّي على من ميلك حق نسخها.

وإذا كانت مثة حاجة لنسخ هذه األشرطة احملفوظة احلقوق ألجل الدعوة إىل هللا فينبغي أن يُستأذن يف

ذلك من ميلك حق نسخها ،ويف ظننا أهنم ال ُميانعون يف ذلك ابلقدر احملدود الذي ال يضرهم.

أما إذا كانت احلاجة ملحة لنسخها وتوزيعها ابجملان؛ ملشقة احلصول على العدد الكايف من النسخ

األصلية ،إما لقلتها ،أو لكوهنا يف بالد بعيدة مع ما يكلفه شراؤها وشحنها من األموال الطائلة غري

املستطاعة (كما هو حال بعض اجلمعيات اخلريية واملؤسسات اإلسالمية يف البالد الكافرة أو

اإلسالمية النائية ،وكما هو حال السائل فيما يظهر) مع قيام احلاجة إىل هذه األشرطة ،فال أرى أبساً
بنسخها بشرط أن يكون توزيعها ابجملان وألجل الدعوة إىل هللا ،ولكن ينبغي أن يُستأذن املالك حلق

نسخها.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل يف سرقة حقوق التأليف حد شرعي؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان املخلف

القاضي ابحملكمة الكربى يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سرقة حقوق املؤلف واملخرتع ،هل هي سرقة أموال توجب حد القطع يف الشريعة اإلسالمية ،أم إهنا
توجب التعزير؟ وإذا كان احلكم كذلك فما هي طبيعة هذا التعزير وأحكامه وحدوده؟ أفيدوين جزاكم

هللا خري اجلزاء.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
سرقة احلقوق املعنوية اليت هلا قيمة مالية لعلها على األصح انتفاع على حساب حق اآلخرين دون
إذهنم ،وهو ما يؤدي إىل خفض القيمة ،ورمبا خفض املواصفات ،واالنتفاع بغري إذن صاحب احلق

املعنوي ال يعترب سرقة توجب احلد ،وال تنطبق عليه شروط السرقة ،لكنه مال مقوم قد يستحق

املتضرر املطالبة بتعويضه مالياً ،ومقابل ما يقدر عرفاً من قبل أهل الصنعة ،وهذا يتحدد حبسب

املكان والزمان من قبل القضاء املختص ،وقد يرى القاضي تعزيز الفاعل مبا يراه حمققاً للمصلحة
الشرعية ،وابب التعزير واسع ،ميلك ضوابطه القضاة العاملون ابلشريعة .وهللا أعلم.

()360/10

قدم حبثاً مل يكتبه لتحصيل شهادة عليا

اجمليب د .عبد الرمحن بن عبد هللا السند

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/1/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أدرس ماجستري حاسوب يف جامعة أجنبية ،ومطلوب مين عمل رسالة حبث أو مشروع إلكمال

الشهادة ،وعرض علي شخص مشروعاً له قدمياً ،وفقط أقوم أان ببعض التغيريات وأقدمه ،فهل هذا

جيوز؟ مع العلم أن الدكتور املشرف مطلوب منه إعطاء شهادة ،وأن هذا العمل قمت أان به معه،

وسيأخذ مبلغاً من املال على ذلك ،الرجاء إفادتنا أان والدكتور املشرف .ولكم فائق التحية والتقدير.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد :فالذي يظهر أن القيام بعمل املشروع أو البحث من متطلبات احلصول على
الشهادة ،وأن القيام بتقدمي مشروع لشخص آخر ال يفي ابملقصود من إلزام الطالب بكتابة حبث أو

مشروع إلكمال الشهادة؛ ألن قدرة الطالب على كتابة البحث أو القيام ابملشروع مما يكون له األثر

يف تقومي الطالب وإعطائه الشهادة ،لذا فليس لك القيام بتقدمي البحث القدمي على أنه حبثك ،بل
عليك القيام بكتابة البحث واملشروع بنفسك مع مساعدة املشرف ،وفقك هللا .والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
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املكتبة اإللكرتونية وحقوق الطبع
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية
التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

يف احلقيقة لدي فكرة يف إنشاء موقع متخصص يف الكتب العربية..فكرة املوقع ترتكز على وجود

كتب متاحة للقراءة من قبل زوار املواقع ،ولكن استفساري ..هذه الكتب مطبوعة من قبل دور نشر
ومطابع ،فهل يف عملي وطرحها جماانً عرب اإلنرتنت خمالفة أو تضييع حلقوق اآلخرين؟ مثالً بعض

الكتب اليت سوف تكون يف املوقع:

( )1خمتار الصحاح.

( )2تقريب التهذيب.
( )3صحيح مسلم.

( )4صحيح البخاري.
( )5الكاشف.

( )6حادي األرواح.
مع العلم أن املوقع سيكون متاحاً جلميع الزوار ،ولن يكون هناك مقابل مادي للكتب ،بل هو لوجه

هللا -عز وجل -ولسهولة الوصول للكتب اليت حيتاجاها الباحث وطالب العلم .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فأما الكتب غري احملفوظة حقوق الطبع فيجوز نسخها وطبعها وال إشكال يف هذا.
قرر جممع الفقه اإلسالمي (جملة اجملمع العدد اخلامس ،ج،3
وأما الكتب احملفوظة الطبع فقد ّ

ص( )2267أن التأليف واالخرتاع أو االبتكار هي حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف العرف
املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس هلا .وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً ،فال جيوز االعتداء عليها.

وأن حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً ،وألصحاهبا حق التصرف فيها ،وال جيوز
االعتداء عليها) ا .هـ بتصرف.

والذي أراه :أن الكتب املشهورة اليت كثرت طبعاهتا بتحقيقات خمتلفة أو بال حتقيق ،ككتب الصحاح

طبع الكتاب نفسه( ،وينبغي
والسنن واملعاجم وحنوها من أمهات الكتب ـ أنه ال أبس بنسخ متوهنا ال ْ
التنبه للفرق بّي نسخ منت الكتاب وبّي طبعه بنفس ص ِّفه ،الذي هو من عمل الناشر وجهده) .
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وال أبس ـ تبعاً لذلك ـ بتنزيلها يف شبكة اإلنرتنت دون ما يلحق هبا من تعليقات احملقق أو الناشر
وخترجيه لآلحاديث ،فاملنت ليس من جهد ٍ
حمقق بعينه حبيث يكون حق النسخ حمفوظاً له ،بل هو عمل
مشرتك ،تنقله دور النشر أو احملققون بعضهم من بعض.

وأما الكتب اليت ال تعرف هلا إال طبعة واحدة ،حبيث يكون الفضل يف إخراج نصها من خزائن

املخطوطات إىل عامل املطبوعات ملن قام بتحقيقها أو طبعها ـ فأرى أنه ال بد من استئذانه ،سواء
ألجل نسخ الكتاب أو طبعه ،ولو للتوزيع اخلريي.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ترمجة الكتب اإلدارية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية
التاريخ 1424/9/13هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،أبعث إليكم حتية اإلسالم اخلالدة ،علها تصلكم وجتدكم يف أمت صحة

وعافية ،وجزاكم هللا خرياً على ما تسدونه لنا من فتاوى تنري لنا الطريق يف زمن الفنت ،هذا وأسأل

املوىل -عز وجل -أن يوفقكم ملا فيه اخلري يف الدنيا واآلخرة.

أما بعد أتقدم إىل فضيلتكم هبذا السؤال راجيا أن تفتوان مأجورين ،والسؤال هو :هل جيوز لرجل يتقن
علم الرتمجة من اللغة اإلجنليزية إىل العربية أن يرتجم بعض الكتب اإلجنليزية اإلدارية  -واليت هبا فوائد

للمسلمّي  -إىل اللغة العربية وينشرها بواسطة دور النشر؟ خاصة إذا علمنا أن بعض الكتب ليس
مكتوابً عليها (حقوق الطبع حمفوظة) ؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
إذا كان الكتاب الذي تريد ترمجته من اللغة اإلجنليزية إىل العربية فيه خري ونفع للمسلمّي ويغلب

على ظنك أنه لن يلحقك من جراء الرتمجة ضرر ،فال حرج عليك شرعاً يف هذا .املهم أن عدم ذكر

مجلة حقوق الطبع حمفوظة ،ال تعفيك غالباً من الطائلة القانونية املدنية ،فعليك التثبت من ذلك قبل

أن تقدم ،أما إذا كان يف الكتاب املراد ترمجته إىل العربية فيه خمالفات شرعية فال جيوز لك ترمجته

شرعاً؛ ألنك تكون حينئذ معيناً على الباطل وانشراً له ،فعليك التثبت جيداً من مادة الكتاب ،ومدى
انتفاع املسلمّي به .وهللا ويل التوفيق.
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حتميل الربامج من اإلنرتنت بدون شراء
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/1/1هـ
السؤال

كثر يف اآلونة األخرية اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسرييالت لتشغيل بعض الربامج

األمريكية ،وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها ال يشرتي الربامج بل حيملها عرب اإلنرتنت ،ويضع
الكراك ،ويشتغل الربانمج بدون أن يشرتيه،

والبعض يقول :إنه جيوز ألننا بشرائنا هلذه الربامج األمريكية نكسب من األعداء املال،
فما احلكم -جزاكم هللا خرياً ًُ-؟
اجلواب

نقول وابهلل التوفيق :احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كافة الربامج اليت هلا حقوق ال يسوغ حتميلها إال أن أيذن أصحاهبا ،وما مل أيذنوا فإنه ال جيوز

حتميل الربامج وتشغيلها ابلكراكز والسرييالت؛ هترابً من شرائها.

وكون هذه الربامج لشركات أمريكية فإن هذا ال يسوغ سرقتها وحتميلها ،واإلسالم حيفظ احلقوق،
ويشجع على االبتكار ،وحيمي املمتلكات ،وهذه الشركات ليست يف حكم احملاربّي ،واملسلم هو
أوىل أبن حيسن التعامل مع اآلخرين ،ودين اإلسالم هو دين األخالق ،وقد قال -عليه الصالة

والسالم" :-إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" رواه البيهقي يف السنن الكربى (. )191/10

ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهو قدوتنا مل يستحل أماانت قريش مع أهنم أخرجوه من مكة،
واستباحوا دمه ،بل استخلف أقرب الناس إليه :علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -لريد األماانت

إىل أهلها.

وإمنا نستحل أموال احملاربّي يف املعارك ،فالبد من الوفاء ،ال سيما يف التعامل التجاري مع الكفار ،ال
سيما أن هذه الشركات ال تتبع دوهلا ابلضرورة ،بل ميلكها أانس خمتلفون متفرقون.
وعلى املؤمن أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه ،وأال يغلبه اهلوى والتشهي الستحالل أموال غريه،

نسأل هللا أن يوفق املسلمّي لكل خري ،وأن يعينهم ألخذ أسباب العلم والتقدم مع الورع والتقوى،
وهللا املوفق لكل خري.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()365/10

االستفادة من حبوث اآلخرين وكتاابهتم
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/5/25هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أجد يف بعض اجملالت اإلسالمية أو املواقع اإلسالمية بعض املوضوعات املهمة ،وتكون مرتبة بطريقة

مبتكرة ومجيلة ،وأان حبمد هللا أعمل يف جمال الدعوة اإلسالمية ،وأحياانً كثرية أتناول هذه

سطة .فهل تعترب هذه سرقة فكرية أحتاج فيها ألخذ اإلذن
املوضوعات ،وأنشرها بّي الناس بطريقة مب ه
من صاحبها؟ أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي .وبعد:
سلطة الشخص على شيء غري مادي هو مثرة فكره أو خياله أو نشاطه ،هو ما يعرف حبق االبتكار،

أو ابحلقوق املعنوية ،أو الذهنية ،أو الفكرية  ...وهذا احلق من قبيل املنافع ،فهو من احلقوق اليت ترد
على أشياء هلا قيمة بّي الناس ،وميكن حيازته حبيازة أصله ،واملنافع داخلة يف مسمى املال يف مذهب

مجهور الفقهاء ،املالكية والشافعية واحلنابلة ،واحلنفية ،وإن ضيقوا يف مسمى املال فإن دخول هذا
احلق يف مسماه متجه على حسب اصطالحهم؛ ألن للعرف جماالً يف إدراج بعض األشياء يف حكم
األموال؛ ألن املالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ،وهذا احلق يف العرف التجاري املعاصر

مملوك جتري عليه أحكام األموال واألمالك الشخصية ،فظهر هبذا انطباق حقيقة املال على هذا
احلق ،كما أن حقيقة امللك وهي" :اختصاص إنسان بشيء خيوله شرعاً االنتفاع به والتصرف فيه
وحده ابتداء إال ملانع" ،منطبقة عليه.

وبناء على ما تقدم ال جيوز التعدي على أفكار اآلخرين ومبتكراهتم ،وإن كان لغرض صاحل بغري

إذهنم ،إال بشرطّي:

 -1أال ينتج على وفق الفكرة املأخوذة من صاحبه بكميات جتارية.
 -2أال يكون يف هذا العمل إضرار بصاحب الفكرة بوجه حقيقي.

فإذا كان السائل سيستفيد من هذه األفكار لنفسه هو وملن حوله ابلقدر الذي يعلم أنه ال يضر

بصاحب الفكرة ،فال يظهر يل مانع من هذا التصرف ،وإن تيسر أخذ اإلذن فهو أوىل وأكمل.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()366/10

شراء الربامج املنسوخة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/08/09هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
عندي سؤال خبصوص برامج الكمبيوتر ،وهو أن الربامج غري اجملانية اليت تعرض للبيع على شبكات
اإلنرتنت ال أستطيع احلصول عليها؛ بسبب أنه يشرتط أن يكون الشراء عن طريق بطاقات (فيزا

كارد) وغريها ،وهي بطاقات بنكية ربوية ،لذلك أذهب للمحالت اليت تبيع الربامج وكل ما خيص
الكمبيوتر ،ولكين أجد أن هذه احملالت التجارية هي األخرى ال تبيع النسخ األصلية ،بل ينسخوهنا

على أشرطة كمبيوتر وتباع مببلغ بسيط ( 10رايل سعودي)  ،مع أن سعر الربانمج على موقع الشركة
املصنعة له يفوق ذلك بكثري يف بعض األحيان ،مع العلم أنه إبمكان أي شخص أن حيصل على هذه

الربامج عن طريق اإلنرتنت بطرق غري شرعية ،فهل جيوز الشراء من هذه احملالت املتخصصة يف بيع
الربامج املوجودة يف بلدي؟ مع العلم أنين متأكد أهنم يبيعون ِسيدي ( )CDمنسوخ من األصلي،

وبسعر أقل ،وهم ال يبيعوهنا خبفية ،بل يضعون الفتات أبن لديهم مجيع الربامج ،ومصرح هلم مبزاولة
البيع من السلطات يف بلدي ،مع العلم أيضاً أنين ال أعلم إن كان مصرح هلم من الشركة املصنعة
للربانمج بنسخ الربامج وبيعها أم ال؟ فسؤايل :هل جيوز أن أشرتي منهم مع أين أعلم أن الربامج

موجودة على أقراص منسوخة وأبسعار منخفضة؟ أم جيب علي أن أحبث عن مكان يبيع نسخ

أصلية؟ مع أن مجيع احملالت التجارية تبيع نسخ غري أصلية ،وال أدري هل مصرح هلم بذلك من
صاحب الربانمج أم ال ،مع وجود حتذير على كل برانمج من الشركة املصنعة أبهنا حتذر من نسخ أو

توزيع الربامج من غري تصريح من أصحاهبا .أفيدوين ضروري وهللا جيزيكم عنا ألف خري.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()367/10

نشكر للسائل حرصه على حتري احلالل يف املعاملة ،وما يتعلق ابلربامج فإهنا حق ألصحاهبا وال جيوز
نسخها إال إبذن أصحاهبا الذين تعبوا من أجلها وأنفقوا األموال ،واإلسالم حيافظ على احلقوق

ويشجع على اإلبداع ،والنسخ والسطو على حقوق الغري يعارض هذا ،واألصل شراء النسخ األصلية

أو االستغناء عنها عند عدم القناعة أو عدم القدرة ،والتحرمي يقع عند العلم أبهنا مقلدة أو منسوخة

بغري إذن ،أما عند شراء األجهزة مزودة ابلربامج مع عدم العلم فاحلرمة واقعة على الناسخ ،وكثري من
الربامج مأذون لشركات الكمبيوتر حتميلها عند الصناعة .وفقنا هللا وإايك لكل خري.

()368/10

تركيب منتدايت وبرامج منزوعة الكود
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

األخ الكرمي :نود أن نسأل عن حكم الدين يف تركيب منتدايت وبرامج منزوعة كود التبليغ اخلاص
برتخيص نسخ مثل هذه الربامج ،هل حيق لنا أن نستغل معرفتنا يف مثل هذه األمور ،من أجل أن

نركب نسخ جمانية بدون دفع تراخيصها السنوية للشركات اليت تقدم مثل هذه اخلدمات لنا ،خاصة
إن كانت هذه الشركات هي شركات يهودية وميلكها يهود؟ وما حكم من فعل ذلك حقاً؟ مع العلم

أن هؤالء اليهود والنصارى هم من احتلوا أراضينا ودنسوا مقدساتنا ،ورملوا نساءان ،وشردوا أبناءان،
وهنبوا خرياتنا ،فأمواهلم هي يف األصل ملك لنا ،استولوا عليها على حّي غرة ،أفال حيق لنا أن
نسرتجع شيئاً منها ،كما أن هذه األموال اليت سندفعها هلم سنوايً ستزيد يف قوهتم وعدهتم ،مما يزيد من
بطشهم بنا ،فهي ستستخدم ضدان يف مجيع اجملاالت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اجلواب:
ال جيوز هذا العمل؛ ألنه من أكل املال ابلباطل ،وهللا -تعاىل -قد حرم ذلك يف تعاملنا مع املسلمّي

ومع غريهم ،مث ما الذي يضمن لك أن مالك تلك الشركات هم ممن ذكرت ،فقد يكون فيهم

مسلمون أو معاهدون ال تنطبق عليهم األوصاف اليت ذكرت ،هذا فضالً عن أن شيوع مثل هذه

التصرفات بّي املسلمّي يؤدي إىل رسم صورة سيئة عن املسلمّي أبهنم يستبيحون الغش والسرقة
والكذب ،ومن القواعد املقررة يف شريعتنا الغراء أن صحة الغاية ال يربر فساد الوسيلة .وهللا أعلم.

()369/10

شراء برامج كتب العلم غري األصلية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/امللكية الفكرية واحلقوق املعنوية

التاريخ 1425/7/22هـ

السؤال

بعض الربامج وضع فيه قسم ابهلل على أن النسخة أصلية ،ووضعوا القسم على الزر اليت ال بد من
الضغط عليه إذا أردان مواصلة عملية تثبيت الربامج ..ما موقفنا من هذا؟ مع العلم أن النسخ

األصلية من الربامج معدومة متاماً عندان أمثال برامج كتب احلديث ،والربامج اإلسالمية األخرى
املفيدة للباحثّي ،هذا ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

برامج احلاسب اآليل تعب فيها أصحاهبا وأنفقوا فيها األموال ،وهي حق هلم وال جيوز التعدي عليها،
بل الواجب تشجيع برجمة العلوم الشرعية ال السطو عليها ،وقد قال سبحانه" :وال أتكلوا أموالكم

بينكم ابلباطل" [البقرة. ]188 :

وديننا أيمران ابحملافظة على احلقوق والوفاء ابلعهود ،وأينف من السلب والسطو على جهود اآلخرين،
فال جيوز إال شراء النسخ األصلية أو استئذان أصحاهبا ،وهذا الذي يوافق كليات الدين وقواعده.

فإذا مل يتيسر شراء الربامج األصلية فالكتب موجودة ،ولنفرتض أن الربامج مل تربمج ،وإذا قام كل منا

مبا جيب عليه من طلب وشراء النسخ األصلية فإهنا ستوجد ،وسيتشجع املربجمون على اإلبداع
واالبتكار مما يعود يف النهاية على طلبة العلم والباحثّي ابلنفع ،ويف املقابل إذا اخرتقت الربامج

الشرعية وخسر املربجمون فإهنم ال يتشجعون يف خدمتها ،بل رمبا حتولوا إىل غريها ،فطلبة العلم

الشرعي هم أوىل من يقدر اجلهد واالبتكار.
نسأل هللا -تعاىل -إلخواننا كل خري ،وأن يوفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()370/10

توزيع احللوى على املعلمات ليست رشوة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1422/4/29
السؤال

بعض الطالبات بعد جناحهن يقمن بتوزيع احللوى على املعلمات أو بعضهن تعبرياً عن فرحتهن
ابلنجاح ،فهل أخذ أي شيء من الطالبات يدخل حتت حكم الرشوة؟

اجلواب
ال يدخل يف ذلك؛ حيث أن هذه احللوى وما أشبهها ليست مثينة وليس هلا قيمة رفيعة ،وال تُؤثر على

املُعلمات حماابة أو احنيازاً مع أن هؤالء الطالبات قد عزمن على ُمفارقة تلك املدرسة وتوديع

املُعلمات والزميالت مما محلهن على هذا العمل .وهللا أعلم.

()371/10

دفع مبلغ لتحصيل وظيفة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال
أود أن أسأل عن حكم مبلغ من املال يقدم لرجل سعى يف توفري الوظيفة ،علماً أن املبلغ يدفع بعد

التوظيف ،وحيث أنين سألت قبل ذلك وقيل يل ال بد من أن أستفسر عن أوجه صرف هذه األموال

املقدمة فإذا كانت يف مواصالت وأتعاب جتوز ،أما إذا كانت غري ذلك فهي رشوة.

ولكن يصعب علي السؤال عن اجلهة اليت ستصرف هبا هذه األموال ،وأذكر أنين يف البداية تركت

هذا األمر خوفاً من الدخول يف احلرام لقرهبا من الرشوة ولكنه تعذر علي احلصول على غريها

وحلاجيت للعمل قررت السؤال يف حكمها قبل قبوهلا ،أرجو أن أعرف احلكم فيها.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

أيتها األخت الذي أجابك عن سؤالك قد أصاب حسب ما أراه وهو إن كان املبلغ الذي دفعتيه ملن

سعى لك يف توفري وظيفة إن كان مقابل أتعاب ومواصالت فهو جائز ،وإن كان غري ذلك فيدخل يف
الرشوة فال جيوز ،أما ما ذكرتِه من صعوبة السؤال أو معرفة ذلك نقول :إن معرفة ذلك تتضح مبقدار
املبلغ املدفوع فإن كان قليالً ليس إال يف مقابلة املواصالت واألتعاب أو يزيد قليالً فهو جائز ،أما إن

كان كثرياً يزيد كثرياً عما يقابل األتعاب واملواصالت فهذا يتضح منه أنه مقابل توفري الوظيفة فيدخل
يف الرشوة فال جيوز ال سيما إذا كان هناك من هو أحق منك بتلك الوظيفة وأعطيتيها من أجل ما

دفعت من مال ،وليس عدم حصولك على وظيفة ولو مع حاجتك مربراً لفعل احملظور فرزق هللا ال

ينال مبعصيته وإمنا ينال بطاعته ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،وهللا أعلم.

()372/10

التحايل على أنظمة العمل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/2/7هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
املقيم يف الدول الغربية حيصل على معونة لقاء عدم حصوله على عمل ،ولكن هذا املبلغ ال يكفي،

والبعض يعمل بدون علم الدولة لتغطية املصاريف وأحياانً الدخار القليل للظروف أو تغطية لنفقات
غري متوقعة ،ولكن الدولة حتظر العمل إال إببالغها وإذا ما مت إبالغ الدولة تبدأ خبصم مبلغ ليس

ابلقليل فيكون العمل ال جدوى مادية منه ،فهل هناك رخصة هلذا العمل اخلفي أم ال؟ علماً أن املبلغ

املتحصل من العمل ليس ابلكثري ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن املسلم مأمور إذا دخل يف عهد وميثاق أن يفي به وال ينقضه ،سواء كان العهد مع املسلم أو

الكافر؛ لعموم قوله تعاىل":وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسؤوالً" [اإلسراء ]34 :وقوله":اي أيها

الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة. ]1 :

وهذه الدول الغربية قد منحت الالجئ حق اإلقامة وكفلت له بعض احلقوق ،ولكن بشروط وعهود
حبسب ما متليه مصاحلها ،وهلا احلق يف ذلك ،فالبلد بلدها واملال ماهلا ،وهي ال تكره أحداً على

اإلقامة بدايرها.

فمن رغب يف اإلقامة هبا مل يكن له بد من اإلذعان لشروطها والوفاء بعهودها ،وال جيوز أن جنعل

الدين مطية لتسويغ أكل أموال الناس بغري حق.

أسأل هللا أن يغنيك حبالله عن حرامه ،وبفضله عمن سواه ،وأن جيعل لك من كل هم فرجاً ،ومن كل

ضيق خمرجاً ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()373/10

دعاية أم رشوه
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة وهللا وبركاته وبعد..

()374/10

أان صيديل أعمل يف واحدة من أكرب شركات الدواء يف العامل ،وأان واحلمد هلل مسلم ملتزم بصفة
عامة ،غري أين أعمل كمندوب دعاية ،وأان يف حرية وتساؤل عن مدى جواز عملي ،فعملي يتمثل يف
زايرة األطباء وتعريفهم أبدوية الشركة اجلديدة ،وأقوم بتنظيم مؤمترات لألطباء للتعريف أبدوييت وطرق
العالج احلديثة هبا ،ومميزاهتا عن املنافسّي ،فدوري يرتكز على زايرة األطباء ابستمرار لتذكريهم

ابألدوية لكتابتها عند احلاجة ،وأوزع عليهم هدااي وأدوات طبية للرابط بينهم والشركة ،ولإلجابة عن
استفساراهتم ،أكون مطالباً من قبل الشركة بتحقيق مبيعات معينة كنتيجة لدعاييت ،وأحاسب على

ذلك ،واملشكلة أنه أحياانً يوجد الكثري من البدائل ،وعادة ما تكون أرخص يف السعر ومقاربة لدوائي
يف الكفاءة أو أقل ،هللا أعلم ،كما قد توجد أدوية منافسة ولكن برتكيب خمتلف ،وقد تتميز أبهنا أكثر

فاعلية ولكن أقل أماانً أو العكس ،أو متقاربة جداً يف كل شيء مع تباين يف األسعار ابلزايدة أو

النقص ،املهم أن األطباء أصبحوا يقولون إهنم يريدون هدااي مالية أو عينية أو سفراً ملؤمتر ،كمجاملة
يف مقابل اختيار دوائك مقابل املنافسّي ،فاملريض فعالً حيتاج الدواء للعالج ،وال فروق كبرية بّي

األدوية ،فيكون اختيارهم على هذا األساس ،ويقولون إن هذا ال شيء فيه ،ألننا هنتم بصحة املريض
ومسعتنا ،وعندما ال يوجد فرق خنتار دواء من يعطينا هدية ،فهل هناك فرق بّي اهلدااي الدعائية،

والدعم العلمي واملؤمترات ،والطلبات اخلاصة لألطباء؟ أم كلها خطأ أم كلها صواب؟ وهل أترك
عملي حبثاً عن عمل آخر؟ أم أبقى فيه؟ واملال الذي أدخره أهو حرام أم خمتلط؟ أفتوين وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

()375/10

فخالصة السؤال :أن األطباء يقبلون األدوية اليت تقوم بتسويقها إذا وقعت هلم هدية أو حنوها ،مع
أنه يوجد أدوية أخرى تؤدي نفس النتيجة بثمن أقل ،وقد يكون هناك تفاوت يف اجلودة وتسأل عن
حكم املال الذي ادخرته؟ واجلواب:

إن هذه اليت يسموهنا هدية هي يف حقيقتها رشوة أو أتخذ حكمها ،واجلواب :ألنه ينبين عليها أن
األطباء ال ينصحون للمريض من جهة اختيار السعر األنسب ،ولوال هذه اهلدية لرمبا اختاروا

األنسب ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -الدين النصيحة" قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال:

"هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمّي وعامتهم" مسلم ( ، )55وهذا الذي تفعله ويفعلونه ليس من
النصح لعامة املسلمّي ،بل فيه تسبب يف جلب األرابح للشركة اليت تسوق بضاعتها على حساب

املستهلك ،ألجل تلك اهلدية أو املنفعة ،وهذا من الغش ،وكذلك الدعاايت واملؤمترات إذا كانت
تشتمل على شيء من الغش والكذب والتدليس فهي غري جائزة لذلك ،والنيب -صلى هللا عليه

وسلم -يقول" :ومن غشنا فليس منا" مسلم ( ، )101فإما أن يقتصر املسوق للسلعة على بيان
حماسن سلعته احلقيقية من غري زايدة ،ومن غري كذب أو تلفيق على السلع املنافسة ،وإال فهو واقع
يف النهي فليحذر من ذلك.

()376/10

وأما ما سبق من كسبك فأرجو أن يكون ال حرج فيه بسبب جهلك ابحلكم ،لكن بعد معرفتك

ابحلكم فال حيل لك كسب هبذا السبيل ،قال هللا -تعاىل ":-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما

سلف" [البقرة ، ]275 :ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،ويف احلالل مندوحة عن املشتبهات،
واعلم أن املكاسب ليست ابلكثرة ،ولكن ابلكسب الطيب املبارك ،فإذا تركت ابابً مشتبهاً ورزقت
رزقاً أقل من حيث الكثرة فاعلم أن مكاسبك كثرية فأنت تكسب راحة النفس واطمئنان القلب

وطيب الكسب والربكة فيه ،وذلك أيضاً سبب للتوفيق والتسديد وإجابة الدعاء ،وفيه جواب يوم

احلساب حّي يسأل املرء عن ماله ،من أين اكتسبه وفيم أنفقه" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه
من حيث ال حيتسب" [الطالق. ]3-2 :

وفقك هللا وسددك وأعانك وأغناك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()377/10

تزوير شهادة الثانوية
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1422/10/30

السؤال

شخص قام بتزوير شهادة اثنوية ودخل هبا الكلية ومت قبوله ،فهل جيوز له ذلك أفتوان مأجورين؟

اجلواب

هذا الذي زور شهادة الثانوية ودخل هبا الكلية ال شك أنه غاش ملسؤويل املرحلتّي الثانوية واجلامعية،
والغش حمرم ،وصاحبه آمث إبمجاع العلماء لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف حديث أيب

هريرة عند مسلم ( ": )102من غش فليس مين " ،ويف لفظ آخر له ( ": )101من غشنا فليس

منا" ،وعليه فهذا الذي زور الشهادة إن مل يكن أهنى شيئاً من مراحل اجلامعة فواجب عليه إذا أراد

الدراسة يف اجلامعة أن يرجع إىل الثانوية ويدرس فيها وأييت بشهادهتا ابجتهاده؛ ألن متاديه يف الدراسة
ابجلامعة ٍ
متاد يف الغش.
وإن كان قد اجتاز مراحل اجلامعة كلها وأخذ شهادهتا فله العمل هبذه الشهادة؛ ألهنا شهادة متنح

إلجناز اختبارات على ما يتلقاه الطالب يف اجلامعة ،ال على كل علم لديه.
وإن كان قد اجتاز بعضاً من مراحل اجلامعة وهو قادر على اجتياز ابقيها كانت حاله موضع نظر

واجتهاد؛ ألن استمراره متاد يف الباطل ،وتركه الدراسة تضييع ملصاحل أدركها ،نظراً إىل أن اجلامعة
مرحلة مستقلة عن الثانوية.

ويف كل األحوال هو آمث ،فليبادر ابلتوبة ،واالستغفار ،واإلكثار من نوافل الطاعات ،وهللا تعاىل أعلم.

()378/10

الغش يف االختبارات
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1427/04/27هـ
السؤال

ما حكم الغش يف االختبارات؟ خترجت من الثانوية العامة بتقدير ممتاز ،ولكنين غششت يف أربعة
مواد ،وقد قام بعض املدرسّي بتغشيشنا ،وأدرس يف كلية الصيدلة منذ ثالث سنوات ،فهل دخويل هلا

حرام؟ وماذا أفعل اآلن؟ هل أترك الدراسة فيها؟ ولو خترجت فسيكون راتيب حراماً؛ ألنين ال أستحق
دخول الكلية .أفتوين مأجورين .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ال ريب أن الغش حرام ،ومن كبائر الذنوب ،ومنه الغش يف االختبارات املدرسية ،ولكن ابب التوبة

مفتوح -حبمد هللا ،-وال يلزمك ترك الدراسة بسبب غشك يف الثانوية العامة ،بل أكثر من الندم

واالستغفار ،وابدر إىل األعمال الصاحلة ،والواجبات الشرعية ،وتزود منها ما استطعت فإن احلسنات
يذهَب السيئات ،وأما املدرس الذي قام بتغشيشكم فال شك أنه آمث خائن لألمانة ،فعليك مبناصحته

بلطف ولّي ،مشافهة أو مكاتبة لعل هللا أن يهديه على يديك ،ويكتب لك ثواب توبته وإانبته ،وهللا
حيفظك ويرعاك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()379/10

هل األموال العامة من الفيء؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/6/26هـ
السؤال
السالم عليكم.

عندان بعض اإلخوة -ساحمهم هللا -حبجة تكفري النظام يستحلون األموال العامة بسرقتها بداعي
الفيء ،فهل هذا صحيح؟ نريد منكم التفصيل يف اإلجابة عن الفيء وما حكمه؟ ومىت يكون حالالً؟

وابرك هللا فيكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فأموال الكفار مباحة للمسلمّي سواء كان كفرهم أصلياً أو عن ردة وسواء كان ماالً حكومياً أو ال،
وذلك إذا مل يكن بينهم وبّي املسلمّي عهد وال ذمة وال أمان.

فإن وجد شيء من ذلك فإنه يعصم أمواهلم ،وكل موظف يلتحق بعمل فإنه يتعاقد مع املسؤول على
أداء العمل املوكل إليه ويتعهد األمانة فيه ،إما صراحة وإما ضمن تعهده أبداء واجبات العمل
ومقتضياته وهذا حيرم عليه أن يتعرض لألموال.

وكذلك املسلم إذا دخل بالد الكفار بتأشرية دخول فإن التأشرية عهد مينعه من التعرض ألمواهلم.

مث إن الفيء ال حيل لكل أحد بل يُصرف يف املصاحل العامة مث ألهل السابقة واملنافع ومن يقوم

ابألعمال العامة كالوالة والقضاة وحنوهم مث ألهل احلاجات ،ويتوىل صرفه وتدبريه اإلمام دون غريه.

ويف صحيح البخاري ( )2734أن املغرية بن شعبة صحب قوماً يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أمواهلم مث

فلست منه يف شيء" قال
أسلم فقال له النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أما اإلسالم فأقبل وأما املال
ُ
ابن القيم":يف احلديث دليل على أن مال املشرك املعاهد معصوم وأنه ال ميلك بل يرده عليه فإن

املغرية كان قد صحبهم على األمان مث غدر هبم وأخذ أمواهلم" (زاد املعاد . )304/3

وأحب أن أنبه إىل أن مسائل تكفري األنظمة واحلكومات من املسائل اليت خاض فيها كثري بغري حق،
وقالوا على هللا بغري علم ،والواجب أن يقصر القول فيها على أهل العلم املعتربين ،وفق هللا اجلميع
هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله.

()380/10

بيع الفيز (التأشريات)
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1423/6/10هـ

السؤال

ما حكم بيع الفيز؟

اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:
سـ/هناك بعض من الناس يستخرج أتشريات الستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها ،أي :التأشريات،

آلخرين ليستقدموا هؤالء العمالة يف غري املوضع الذي من أجله خرجت هذه التأشريات ،وأيخذون
من هؤالء العمال ابتفاق معهم نسبة من املال كل شهر ،وكذلك عند جتديد اإلقامة ،فهل ما يفعله
هؤالء حالل أم حرام؟ وهل هذا املال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حالل أم حرام؟ وماذا جيب

عليهم فعله إذا كان حراماً؟
جـ /بسم هللا ،واحلمد هلل ،هذا العمل ال جيوز ،بل هو غش وخداع ،وكذب ال جيوز ،فال أيخذ العمال
إال ليعملوا لنفسه ،إما ليعملوا لبناء أو ملزرعة أو غريها ،أما أن يكذب ليأخذ أتشريات ورخصاً مث

يبيعها فهذا ال جيوز؛ ألنه كذب على الدولة ،وقد يكون فتح ابب شر على املسلمّي ابستقدامه

أولئك العمال ،بل على اإلنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته ،وعلى حسب نظام الدولة،

ال يزيد وال ينقص وال يكذب ،وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات يف منع هذا وبيان
أنه منكر وال جيوز ،وليس له أن يستقدم وال أيخذ إال بقدر حاجته من غري كذب ،وأخذ املال هبذه
الطريقة أخذ للحرام ابلكذب والسحت ،نسأل هللا السالمة.
[كتاب الدعوة ،فتاوى ابن ابز -رمحه هللا -اجلزء الثالث صـ. ]199-198

()381/10

إعطاء عموالت ملندويب الشركات

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

أعمل حماسباً ،وتركت عملي ،وعملت يف مكان جديد ،وهى شركة توريدات ،ووجدت صاحب

العمل يقوم إبعطاء عموالت ملندويب الشركات اليت تقوم ابلشراء من الشركة ،وبعض املندوبّي يقوم
بطلب فواتري شراء بقيمة أعلى من املدفوع

الفعلي ،ويقوم أبخذ الفرق ،وللعلم لقد نصحت صاحب العمل أبن هذا حرام،
فقال يل :إنه إن مل يفعل ذلك لن يشرتى منه أحد ،وهو إىل حد ما مصيب
يف هذا ،حيث إن مندويب الشركات ال يقومون ابلشراء إال من األماكن اليت تعطى نقوداً ،ما هو حكم
الدين يف عملي؟ مع العلم أين أعمل فقط يف الشركة ،لكين أعرف هبذه العموالت ،وقد أكلف من

قبل صاحب العمل بدفع هذه النقود إىل املندوبّي بصفيت حماسب الشركة.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
الواجب االجتهاد يف النصيحة لصاحب العمل أبن يتقي هللا ما استطاع ،وأن حياول إقناع مسؤويل

املشرتايت ابلشركات نفسها أبال تعّي مندوبّي إال من ذوي اإلخالص والنزاهة .كما ينبغي نصح
املندوبّي بتجنب املال احلرام ،وأن هللا سيعوضهم من احلالل أفضل مما حيصلون عليه من احلرام.

وينبغي التنبه إىل أن النصيحة ال تؤيت مثارها بّي عشية وضحاها ،بل حيتاج األمر إىل صرب وتضحية،

ولعل بقاء األخ السائل يف العمل مع نصحه للمسؤول أفضل من تركه وجميء آخر رمبا يعّي املسؤول
على احلرام بدالً من أن ينصحه ،وإذا تيسر لألخ فرصة عمل أفضل وأبعد عن احلرام ،فينبغي أن
ينتقل إليها .وهللا أعلم.
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هل هذه رشوة؟!

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

أان شاب أعمل يف إحدى الشركات يف إحدى الدول العربية ،أقوم بشراء بعض املستلزمات اخلاصة

اضا من أحد احملالت ،فوجدته بعد
ابملشروع الذي تنفذه الشركة ،يف أول مرة ذهبت أشرتي أغر ً

احتساب قيمة الفاتورة وأخذ النقود أعطاين مبلغًا بسيطًا من املال ،وقال يل :هذه عمولتك ،على أن

دائما .قلت له :هل هذه زايدة على الفاتورة؟ قال يل :ال ،هذا هو السعر املوجود يف
تشرتي من احملل ً
كل السوق ،واسأل ،ومن يريد من عندكم من الشركة أن يسأل على السعر سيجده نفس السعر

دائما.
املسجل يف الفاتورة ،وقال :إمنا هذا املبلغ عبارة عن عمولة؛ لكي تتعامل مع احملل ً

علما أبين وجدت كالم
السؤال :هل هذا املبلغ حرام ويعترب رشوة؟ أم هو فعالً عمولة وحالل أخذه؟ ً
صحيحا ،وأن هذا السعر هو السعر احملدد بكل السوق ،وىف حالة أن هذا املال حرام كيف
الرجل
ً

خريا.
أختلص منه ،وما العمل الذي جيب علي فعله؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
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فإن هذا املبلغ يعترب من ابب الرشوة احملرمة وإن مسي عمولة ،فإن األمساء املستعارة ال تغري من
احلقيقة شيئًا ،ووجه كونه من الرشوة :أنه أعطاك هذا املال لكونك عامالً يف تلك الشركة  -املشار

إليها -ليستميلك ابلشراء من ذلك احملل الراشي ،ويف صحيح البخاري ( ، )2597ومسلم
ول هِ
(َ , )1832عن أَِيب ُمحَي ٍد ال ه ِ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َر ُج ًال ِم ْن ْاألَ ْس ِد،
استَـ ْع َم َل َر ُس ُ
ي ،قَ َ
ْ
الْ :
اَّلل َ
ْ
ساعد ِّ
ِ
ول
ام َر ُس ُ
ي ِيل .قَ َ
ص َدقَ ِة ،فَـلَ هما قَ ِد َم قَ َ
يُـ َق ُ
ال لَهُ :ابْ ُن اللُّْتبِيه ِةَ .علَى ال ه
ال :فَـ َق َ
الَ :ه َذا لَ ُك ْم َو َه َذا ِيل؛ أ ُْهد َ
هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم َعلَى ال ِْم ْن َِرب ،فَ َح ِم َد ه
صلهى ه
ول:
"ما َاب ُل َع ِام ٍل أَبْـ َعثُهُ ،فَـيَـ ُق ُ
اَّللَ َوأَثْ َىن َعلَْي ِهَ ،وقَ َ
اَّلل َ
الَ :
ت أَبِ ِيه أَو ِيف بـ ْي ِ
َه َذا لَ ُكم ،و َه َذا أ ُْه ِدي ِيل .أَفَ َال قَـع َد ِيف بـ ْي ِ
ت أ ُِّم ِه َح هىت يَـ ْنظَُر أَيُـ ْه َدى إِلَْي ِه أ َْم َال! َواله ِذي
ْ َ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُحمَ هم ٍد بِيَدهَ ،ال يَـنَ ُ
ال أ َ
اء بِه يَـ ْوَم الْقيَ َامة َْحيملُهُ َعلَى ُعنُقه ،بَعريٌ لَهُ ُرغَاءٌ
َح ٌد م ْن ُك ْم م ْنـ َها َش ْيـئًا إ هال َج َ
نَـ ْف ُ
أ َْو بَـ َق َرةٌ َهلَا ُخ َو ٌار أ َْو َشاةٌ تَـ ْي ِع ُر  " ...احلديث.
وأيضا فإن العامل يف الشركة إذا قبل هذه الرشوة (أو العمولة أو اهلدية!!)  ،فإهنا رمبا تؤثر سلبًا على
ً
صدقه ونزاهته يف جمال عمله ولو على املدى البعيد ،حبيث إنه سيقدم على الشراء من ذلك احملل أو
طمعا يف تلك العمولة دون مباالة جبودة البضاعة ،وال بنقص السعر ،فحرم الشارع هذه
السوق ً

وقطعا ملظنة الوقوع يف شراك ذلك املال.
اهلدية أو العمولة سدًّا هلذه الذريعةً ،

وأيضا فكيف يستأثر العامل مبال أخذه ال بسببه ،وإمنا بسبب عمله ،وهذا ما يشري إليه قول نبينا
ً
بيت أبيه أو يف ِ
صلى هللا عليه وسلم" :أفال قعد يف ِ
بيت ِّأمه حىت ينظَُر أيُـ ْه َدى إليه أم ال! ".
َ
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وعلى هذا فإنه جيب إعادة املال إىل صاحبه ،كما صرح به النووي يف شرح صحيح مسلم
( ، )219/12وابن قدامة يف املغين ( )60/14حيث قال( :فإن ارتشى احلاكم ،أو قبل هدية ليس
له قبوهلا ،فعليه ردها إىل أرابهبا؛ ألنه أخذها بغري حق ،فأشبه املأخوذ بعقد فاسد)  .مث زاد -رمحه

هللا( :وحيتمل أن جيعلها يف بيت املال؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر ابن اللتبية بردها على

أرابهبا ،وقد قال أمحد( :إذا أهدى البطريق لصاحب اجليش عينًا أو فضة ،مل تكن له دون سائر

اجليش)  .قال أبو بكر :يكونون فيه سواء) ا .هـ .وعلى هذا ،فيحتمل أن يقال له أن يسلمه إىل

الشركة ،ابعتبار أهنا السبب املقصود من دفع ذلك املال ،وهذا ما يشري إليه احلديث الذي أخرجه
مسلم يف صحيحه ( ، )1833عن عدي بن عمرية الكندي ،رضي هللا عنه ،قال :مسعت رسول هللا
ِ
ِ
ِِ
ِ
فما أُويت ِم ْنه
صلى هللا عليه وسلم يقولَ ... " :من ْ
استَـ ْع َملْناهُ م ْن ُك ْم َعلَى َع َم ٍل فَـلْيَج ْئ بقليله وكث ِريهَ ،
ِ
تهى" .فلو قيل هبذا االحتمال لكان له وجه .وهللا تعاىل أعلم.
َ
وما ُهني عنه انْ َ
أخذَ ،
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منح الدرجات للطالب لتربعهم للمدرسة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1422/11/28

السؤال

أعمل مدرساً إبحدى املدارس الثانوية ،وسؤايل هو :إذا طلب معلم املادة من طالبه عمالً يعود ابلنفع
على املدرسة وطالهبا مثال :طلب مدرس احلاسب من الطالب أدوات احلاسب اآليل من دسكات،

وفالتر شاشات ،وماسحات ضوئية ،وقارائت أقراص ،وغريها ،مع التزامه بزايدة الدرجات هلم

(درجات أعمال الفصل)  ،فهل يف ذلك من حرج شرعي؟ وهل له أن أيخذ منها شيئاً بعد استئذان
الطالب الذين أحضروها وموافقتهم؟

اجلواب

الذي يظهر يل أنه ال جيوز أن يعطي املدرس درجات يف أعمال السنة ملن أييت ببعض اللوازم للمادة
العلمية من الطالب؛ ألن درجات أعمال السنة تضاف يف االمتحان الفصلي إىل درجة االمتحان

الفعلي ،ولو قيل جبوازها ألصبح نوعاً من الغش احملرم ،إضافة إىل أنه ليس كل الطالب قادرين على

أن أيتوا هبذه الطلبات ،ولو فرض أن جاؤوا كلهم بطلبات لصاحل املادة العلمية فما جاؤوا به يتفاوت
ٍ
حينئذ إعطاؤهم درجات من أعمال السنة فيحصلوا على تقدير فيه تزويد ،وال
قيمةً وأجراً فال جيوز

جيوز لألستاذ أن أيخذ مما جاؤوا به ولو استأذهنم وأذنوا؛ ألن ما جاؤوا به هو تربع وهبة للمدرسة ،وال
جيوز الرجوع يف تربع اهلبة ،فتبقى هذه األشياء اليت جاء هبا الطالب ملكاً للمدرسة ،وهللا أعلم،

وصلى هللا على نبينا حممد.
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هدااي العمال رشوة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/2/6هـ

السؤال

هل األجندات واهلدااي اليت تقدم للشخص يف العمل من بعض املتعاملّي تع ّد حراماً؟
اجلواب
اهلدااي اليت تقدم لك إن كانت من شخص تتبادل معه اهلدااي قبل العمل فال أبس هبا ،أما إن كانت
من أجل العمل بعض املتعاملّي معك -وهذا الذي يظهر من سؤالك-؛ فهي حرام ،إذ لوال عملك

ومركزك ما أهدي إليك ،وهلذا قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -للرجل الذي واله الرسول -صلى
إيل ،قال النيب -صلى هللا
هللا عليه وسلم -على بعض األعمال وقال للرسول :هذا لكم وهذا أُهدي ّ

عليه وسلم" :-فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى له أم ال" رواه البخاري (، )7174
ومسلم ( )1832من حديث أيب محيد الساعدي  -رضي هللا عنه  -وهللا أعلم.
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هدااي الطالب إىل املدرسّي
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ما حكم قبول املعلمة اهلدية من طالباهتا يف املدرسة أثناء مدة الدراسة ،وكذلك بعد رصدها للدرجات

النهائية ،وكذلك بعد خترج الطالبة وانتقاهلا من املدرسة؟ سواء كانت ورداً ،أو بطاقة شكر ،أو هدية

تذكارية ،وحنو ذلك.

اجلواب

إن تقدمي هدية للمعلمة أثناء الوقت الذي تكون الطالبة يف حاجة إليها ملساعدهتا ،أو تكون يف حمل
للتهمة حملاابة املعلمة للطالبة ،فإن هذا يدخل يف ابب الرشوة ،وأما بعد خترجها وانتقاهلا من املدرسة
فهذا ال يدخل يف معىن الرشوة ،وهو أمر حسن.
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أخذ العمولة دون علم الطرف اآلخر
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

ما حكم من أيخذ عمولة من شخص إىل آخر دون علم األول والثاين؟.

اجلواب

العمولة يقصد هبا ما أيخذه الشخص مقابل قيامه ابلبيع أو الشراء لغريه ،فهي تزاد على الثمن

ابلنسبة للمشرتي أو ختصم من الثمن ابلنسبة للبائع ،وعليه فال بد أن يعلم هبا من تفرض عليه أو
ختصم منه ،أما أخذ شيء بغري علم البائع أو املشرتي فليس هذا بعمولة ،وإمنا هو اختالس ال جيوز.

()389/10

العمولة على الشراء
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/10/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أوصاين أحد األقارب على البحث له عن أرض ليشرتيها ،وعندما وجدهتا قلت له :إهنا معروضة

بسعر عشرة رايالت مثالً للمرت املربع ،ابإلضافة إىل رايل واحد عمولة لألشخاص الذين ساعدوا يف

عملية البيع ووافق الشخص ومتت عملية الشراء ،مث بعدها مبدة قصرية مات هذا املشرتي "رمحة هللا
عليه" ،سؤايل :ما احلكم إذا كان مبلغ الرايل الواحد يل أان وحدي؟ وإذا كان هذا املبلغ ال جيوز يل،

هل أرده للورثة أم أتصدق به؟ وهل أعد خائناً؛ ألن هذا الرجل ال يعلم أن هذا املبلغ يل؟ وقد اشرتى
هذه األرض ملساعديت ومعي شخصان ،علماً أن إمجايل مبلغ الشراء مل يزد عن القيمة السوقية
املستحقة هلذه األرض .أفيدوين جزاكم هللا خري.

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :اجلواب :أن

العمولة اليت أخذهتا من صاحبك ال أرى أهنا حتل لك؛ ألنك مل خترب صاحبك الذي اشرتيت له األرض
أنك ستأخذ عمولة على شرائك ،إذ هو يعتقد أنك ستقوم بذلك بدون مقابل .هذا ومبا أن من له

احلق قد تويف فإن حقه انتقل إىل ورثته وأصبحوا هم أصحاب احلق ،فعليك االتصال هبم وإخبارهم

حبقيقة األمر ،فإن شاؤوا عفوا عنك أو طلبوا حقهم ،هذا وعليك مع ذلك التوبة إىل هللا مما وقع
منك ،والندم عليه وعدم العودة ملثله وأسأل هللا لنا ولك العفو واملغفرة ،وهللا أعلم.
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دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/5/19
السؤال

اتجر يشرتي السلع من اخلارج كاأللبسة ،وتطلب منه اجلمارك سواء يف احلدود أو املواين دفع مبالغ

إلدخاهلا (رشوة)  ،هل جيوز يل أم ال؟ وللمالحظة أن هذه السلع غري موجودة يف الداخل ،وجزاكم
هللا عنا كل خري ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فما يدفعه هذا األخ التاجر لعمال
اجلمارك أو للمسؤولّي عن اجلمارك بغرض تسهيل أموره ،أو التغاضي عن بعض املخالفات ،أو

السماح له بتوريد السلع املمنوع توريدها وحنو ذلك فإن هذا رشوة ،والرشوة حمرمة؛ لقول هللا  -عز
وجل "-أكالون للسحت" [املائدة ]42:وقوله -عز وجل":-وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
هاس ِاب ِإل ِْمث َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]188:وقول
النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا الراشي واملرتشي والرائش" الرتمذي ( )1336أبو داود
( )3580ابن ماجة ( )2313أمحد ( ، )9023وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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هل هذا من الرشوة؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/8/8هـ
السؤال

أان موظف عسكري أعمل يف مدينة الرايض ،وأريد أن أنتقل إىل مدينيت ،وقد حاولت مراراً بواسطة

علي رجل يف مدينيت دفع مبلغ من
وبغري واسطة ولكين فشلت ،الشاهد من السؤال :لقد عرض ّ

املال لينقلين بدون مضرة ألحد ،هل هذا جائز وشكراً؟
اجلواب

ال خيلو هذا الرجل الذي طلب املبلغ من حالّي؛ إما أن يصل إىل حتقيق مطلبك جباهه وشفاعته ،ويف
مثل هذه احلال هنى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أخذ املال مقابل الشفاعة.
احلالة الثانية :أنه سيدفعه أو جزءاً منه إىل موظف ميلك حتقيق هذا املطلب ويف هذه احلال يكون هذا
العمل رشوة ،وقد لعن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -الراشي واملرتشي والرائش" رواه الرتمذي

( ، )1336وأبو داود ( )3580وابن ماجة ( )2313وأمحد ( )6532والرائش هو الساعي

بينهما.

قال الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا تعاىل " :-وقد ذكر ابن عابدين  -رمحه هللا  -يف حاشيته
أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص حلاكم أو غريه ليحكم له أو حيمله على ما يريد ،قال الشيخ:

واملراد ابحلاكم القاضي وبغريه :كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي ،سواءً كان من والة الدولة

وموظفيها ،أو القائمّي أبعمال خاصة ،كوكالء التجار والشركات وأصحاب العقارات وحنوهم ،واملراد

سواء كان ذلك
ابحلكم للراشي ومحل املرتشي على ما يريده الراشي :حتقيق رغبة الراشي ومقصده ً

حقاً أو ابطالً".أ .هـ.

وهناك احتمال اثلث :أن يكون هذا الرجل سرياجع يف دائرتك ويتابع ويلح حىت حيصل على
ٍ
وحينئذ فال أبس بذلك ألنه أجره ،لكن هذا االحتمال بعيد.
املطلوب،
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وبكل حال فأنصحك ابالبتعاد عن هذا األسلوب ،فإن أقل أحواله أن يكون فيه شبهة  -يف
االحتمال األخري " -ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف
عوضه هللا خرياً منه ،وأوصيك اي أخي
احلرام" البخاري ( ، )52ومسلم ( )1599ومن ترك شيئاً هلل ّ

إبنزال حاجتك هذه ابهلل  -عز وجل  -وكثرة الدعاء وأبشر بقضاء حاجتك وحتقيق مطلبك إن شاء
هللا ،كما أوصيك أن تنصح ذلك الرجل أبن يبتعد عن السحت ،فإن الرشوة سحت وقد قال النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -لكعب بن عجرةْ " :كل اي كعب بن عجرةْ ،ك ُّل جسد نبت من السحت

فالنار أوىل به" الرتمذي ( ، )614والنسائي ( ، )2580وأبو داود ( )1640وأمحد (. )14441
وفقك هللا تعاىل وسدد خطاك.
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حكم التعامل مع شركة بزنس كوم

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/10/14هـ
السؤال

ما حكم التعامل مع شركة بزنس كوم  biznas.comابلطريقة املشهورة عندهم؟

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب

بعده ،حممد وآله وصحبه ،وبعد:

هذه الشركة ،وغريها كثري ،تعمل وفق مفهوم "التنظيم اهلرمي ،"pyramid schemeويسمى
أحياانً التسويق الشبكي "  "network marketingأو التسويق متعدد الطبقات

" ."multi-layer marketing--MLMوهذا النوع من التسويق يصنف من حيث

املبدأ ضمن صور الغش واالحتيال التجاري .business fraudوقد تناولته دراسات وأحباث

وكتب ،حت ّذر من هذه الشبكات والوهم والتغرير الذي توقع فيه أتباعها ،فتجعلهم حيلمون ابلثراء

السريع مقابل مبالغ حمدودة .ويف هناية األمر تصب هذه املبالغ يف جيوب أصحاب هذه الشركات

واملنظمات ،وال حيصد األتباع سوى السراب .ولذلك متنع قوانّي العديد من الدول التنظيم اهلرمي
بشكل أو آبخر .كما حتذر األجهزة الرمسية اجلمهور من الوقوع يف مصيدة هذه الشبكات بعد تغليفها
بصورة جذابة من خالل الزعم أبهنا فرصة لتسويق منتجات مفيدة للجمهور ،تعليمية أو غري ذلك.

ومن املهم للقارئ أن يعلم أن هيئة األوراق املالية بباكستان قد حذرت اجلمهور من التعامل مع شركة
بزانس العاملة هناك .وقالت يف حتذيرها الذي صدر يف أغسطس من هذا العام إن الشركة املذكورة

وجد أهنا "تضطلع مبمارسات غري مشروعة وحتايلية وغري أخالقية" حسب ما جاء يف التحذير( .انظر

موقع اهليئة:

)http://www.secp.gov.pk/otherlinks/Biznas/Biznas.com.htm

.
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كما أن هناك شركة تعمل يف نفس اجملال ،تسمى سكاي بز  ،skybiz.comوهي شديدة الشبه
بشركة بزانس من حيث نوعية املنتجات وآلية التسويق ونظام العموالت ،مقرها الوالايت املتحدة وهلا
فروع عرب العامل .هذه الشركة رفعت وزارة التجارة األمريكية ضدها قضية تتهمها فيها ابلغش

واالحتيال على اجلمهور ،وصدر قرار احملكمة بوالية أوكالهوما يف 2001/6/6م إبيقاف عمليات
الشركة وجتميد أصوهلا متهيداً إلعادة أموال العمالء الذين انضموا إليها( .انظر موقع وزارة التجارة

األمريكية. )http://www.ftc.gov/opa/2001/06/sky.htm :

إن هذا املوقف ضد شركات التسويق اهلرمي مبين على قناعة يف معظم دول العامل أبن هذا النمط من
سنبّي فيما يلي كيفية عمل هذه
التسويق ما هو إال صورة من الصور االحتيال والتغرير ابلناسّ .

نبّي مكمن اخللل فيها.
الشبكات ،مث ّ
أوال :آلية العمل

الفكرة اجلوهرية للتسويق اهلرمي بسيطة .وتتلخص يف أن يشرتي الشخص منتجات الشركة مقابل

الفرصة يف أن يقنع آخرين مبثل ما قام به (أن يشرتوا هم أيضاً منتجات الشركة)  ،وأيخذ هو مكافأة
أو عمولة مقابل ذلك .مث كل واحد من هؤالء الذين انضموا للربانمج سيقنع آخرين ليشرتوا أيضاً،

وحيصل األول على عمولة إضافية ،وهكذا .فأنت تدفع لزيد على أن أتخذ من عمرو وعبيد.

وفيما يلي مثال عملي يوضح ذلك.

لنفرتض أن "زيداً" قرر أن يشرتي منتجات الشركة املذكورة مقابل  100دوالر .تعطيه الشركة بناء
على ذلك احلق يف أن يسوق منتجاهتا آلخرين مقابل عموالت حمددة .يقوم زيد إبقناع شخصّي

ابالنضمام للربانمج ،مبعىن أن يشرتي كل منهما منتجات الشركة ،ويكون هلما احلق يف جذب مسوقّي
آخرين مقابل عموالت كذلك .مث يقوم كل من هذين إبقناع شخصّي آخرين ابالنضمام ،وهكذا.

ستتكون من هذه اآللية شجرة من األتباع الذين انضموا للربانمج على شكل هرمي( .انظر الشكل)

.
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الحظ أن عدد األعضاء يف كل مستوى يساوي ضعف العدد يف املستوى الذي قبله ،وأن عدد

أعضاء املستوى األخري يزيد قليالً عن جمموع أعضاء املستوايت السابقة كلها .الحظ أيضاً أن عدد
األعضاء ينمو أسياً ،مبعىن أن عدد األعضاء يف املستوى الرابع = ،16 = 42وعدد األعضاء يف
املستوى العاشر = 102

=  ،1024وهكذا.

طريقة احتساب العموالت

تشرتط الشركة أال يقل جمموع األفراد الذين يتم استقطاهبم من خالل زيد ومن يليه يف اهلرم عن 9

أشخاص من أجل احلصول على العمولة (على أال يقل عدد األعضاء يف كل فرع عن  . )3وتبلغ
العمولة  55دوالراً .مث بعد ذلك يتم صرف العمولة لكل  9أشخاص (ويسمى كل تسعة أشخاص يف

التسلسل اهلرمي "درجة")  .ونظراً إىل أن اهلرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة
جديدة للهرم ،فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبري .إذا افرتضنا أن اهلرم ينمو كل شهر ،مبعىن أنه
يف كل شهر ينضم شخصان لكل شخص يف اهلرم (كما هو افرتاض الشركة يف موقعها)  ،فهذا يعين

أن العمولة اليت حيصل عليها العضو تصل إىل أكثر من مخسة وعشرين ألف دوالر يف الشهر الثاين
عشر (انظر اجلدول) .
الشهر األعضاء جمموع األعضاء العمولة ابلدوالر

0221
0642
55 14 8 3

110 30 16 4
165 62 32 5
440 126 64 6

000 000 000 000
25.080 8.190 4.096 12

1.602.040 524.286 262.144 18
102.527.480 33.554.430 16.777.216 24
6.561.755.640 2.147.483.646 1.073.741.824 30
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ويتم حساب العمولة كالتايل :ينظر عدد الدرجات يف جمموع األعضاء ،ويتم صرف العمولة بناء على
ذلك بعد إسقاط الدرجات يف املستوى السابق .يف املستوى الثالث يبلغ اجملموع  ،14وهو يتضمن
درجة واحدة (أي تسعة واحدة فقط)  ،فيصرف للعضو عمولة واحدة .يف املستوى الرابع يبلغ

اجملموع  ،30وهذا يتضمن  3درجات ،ختصم منها درجة واحدة صرفت يف املستوي السابق ،يتبقى
درجتان ،فتصرف عمولتان =  110دوالر .يف املستوى اخلامس يبلغ اجملموع  ،62وهذا يتضمن 6
درجات .ختصم منها الدرجات يف املستوى السابق وهي  ،3فيبقى  3درجات ،فيصرف  3عموالت،

أي  ،165=55×3وهكذا.

الحظ أن العضو ال حيصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث ،أي أنه ال بد من منو اهلرم حتته بثالثة

مستوايت قبل أن حيصل على العمولة .ولكن مقدار العمولة ،وهو  55دوالر ،أقل من املبلغ الذي
دفعه وهو  100دوالر .فال بد إذن من أجل حتقيق أي ربح من منو اهلرم إىل أربعة مستوايت حتت
العضو على أقل تقدير.

إذا اتبعنا منو اهلرم شهرايً (حسب االفرتاض املنشور على موقع شركة بزانس)  ،سنجد أنه يف هناية

السنة تتجاوز العمولة الشهرية للعضو  25000دوالر .وبعملية حسابية بسيطة جند أن العمولة يف

منتصف السنة الثانية (الشهر  )18تتجاوز مليون وستمائة ألف شهرايً ،بينما تتجاوز يف هناية السنة

الثانية مائة مليون دوالر شهرايً.
وهذا مصدر اإلغراء يف هذا النوع من الربامج اهلرمية :مقابل مبلغ زهيد ال يتجاوز  100دوالر،

تسوق هذه الشركات براجمها من خالل
حيصل املشرتك على آالف بل ماليّي أضعاف املبلغ .ولذلك ّ
وعود ابلثراء الفاحش يف مدة يسرية من خالل النمو املضاعف للهرم.

أين اخللل؟
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إن مكمن اخللل يف هذا النظام هو أنه غري قابل لالستمرار ،فال بد له من هناية يصطدم هبا ويتوقف
عندها .وإذا توقف كانت الطبقات األخرية من األعضاء هي اخلاسرة ،والطبقات العليا هي الراحبة.

والطبقات األخرية تفوق يف العدد أضعاف الطبقات العليا ،وهذا يعين أن األكثرية ختسر لكي تربح

األقلية .ولذلك فإن هذه الربامج يف حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور ملصلحة القلة
أصحاب الشركة.

لتتضح الصورة لنتابع منو اهلرم حسب اجلدول السابق .يف الشهر الثالثّي ،أي منتصف السنة الثالثة،
يبلغ جمموع أعضاء اهلرم أكثر من  2مليار شخص ،أي ثلث سكان املعمورة .يف الشهر الذي يليه

يبلغ اجملموع  4.3مليار ،ويف الشهر الذي يليه (الثاين والثالثّي)  8.6مليار.

لكنا نعلم أن سكان الكرة األرضية ال يتجاوز عددهم  6مليار نسمة ،وهذا يعين أن اهلرم ال بد أن
يتوقف قبل املستوى أو الشهر  ،32أي قبل هناية السنة الثالثة ،حيث يتجاوز جمموع األعضاء 8

مليارات .فإذا توقف النمو ،فإن أعضاء املستوايت األخرية لن ينجحوا يف حتقيق أي مبيعات إضافية
أو انضمام أعضاء جدد ،فهم قد دفعوا مثن االنضمام للربانمج دون مقابل .هذه املبالغ متثل خسارة
على هؤالء ورحباً للمستوايت العليا.
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إن حال اهلرم يشبه إىل حد كبري حال منو الورم السرطاين يف اجلسم .فاخللية السرطانية تنقسم
ابستمرار ،وهبذا يتضاعف حجم الورم يف كل مرة .ونظراً ألن الورم هو أكثر اخلالاي منواً يف اجلسم،

فإنه يستهلك من طاقة اجلسم أكثر من بقية أجهزة اجلسم العضوية .ومع النمو املتضاعف ،يستأثر

الورم ابلطاقة دون بقية اجلسم ،لتكون النتيجة توقف أجهزة اجلسم عن إنتاج الطاقة ،ومن مث وفاة
اجلسم .وإذا توقف إنتاج الطاقة فليس مبقدور خالاي الورم النمو ،فتموت هي أيضاً .أي أن النمو

األسي
املضاعف للورم هو نفسه سبب هالكه يف النهاية .وهذا هو احلال يف التسويق اهلرمي .فالنمو ّ

للهرم يستدعي دائماً انضمام أعضاء جدد ضعف أعضاء املستوى األخري ،وهذا جيعل حجم اهلرم
الكلي يتضاعف كذلك كل مرة .وكلما كرب اهلرم كلما تضاعف العدد املطلوب لالستمرار .ولكن

توافر هذه األعداد اهلائلة متعذر ،فتكون النتجية احلتمية هي اهنيار اهلرم وهنايته ،كما كانت هناية الورم

السرطاين.

ومن الناحية العملية سيتوقف اهلرم قبل استنفاد األعداد املطلوبة بكثري ،إذ ال ميكن للسوق أن

تستوعب هذا العدد اهلائل من املبيعات .ومن املعروف يف علم التسويق أن لكل منتج درجة معينة
من املبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع ( ، )saturationفيتعذر بعدها حتقيق أي مبيعات
إضافية ،ومن مث يتعذر منو اهلرم بعدها.
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لنفرتض أن التسويق توقف عند املستوى  ،18حيث يبلغ أعضاء هذا املستوى أكثر قليالً من ربع
مليون .بناء على ما سبق فإن العضو ال حيصل على أي عمولة حىت يبلغ عدد املستوايت حتته 3

مستوايت .أي أن املستوايت الثالثة األخرية ( )18 ،17 ،16لن حتصل على أي عمولة ،بينما
سيحصل أعضاء املستوى الرابع من األسفل (املستوى  )15على عمولة لكنها أقل مما دفعوه

(العمولة  55دوالر بينما كل منهم قد دفع  100دوالر)  .وإذا كان أعضاء املستوى األخري حنو ربع
مليون ،والذي قبله  131ألف ،والذي قبله  65ألف ،فهذا يعين أن حنو  450ألف عضواً قد

دفعوا حنو  45مليون دوالر بدون أي مقابل .أما أعضاء املستوى الرابع من األسفل (وعددهم حنو
 32ألف) فسيحصل كل منهم على عمولة أقل من مثن املنتجات اليت اشرتاها لينضم إىل الربانمج.
الحظ أن نسبة أعضاء املستوايت األربعة األخرية (املستوايت  )18-15إىل جمموع أعضاء اهلرم

تعادل  .% 93.8أي أن حنو  %94من أعضاء الربانمج خاسرون ،بينما  %6فقط هم الراحبون.

وحىت لو فرض جدالً استمرار الربانمج اهلرمي يف النمو ،فإن واقع اهلرم أن املستوايت األربعة األخرية

ليكونوا مستوايت دنيا
دائماً خاسرة ،وال ميكنها اخلروج من اخلسارة إال ابستقطاب أعضاء جدد ّ

حتتهم ،فتكون املستوايت اجلديدة هي اخلاسرة ،وهكذا .فاخلسارة الزمة لنمو اهلرم ،وال ميكن يف أي

حلظة من اللحظات أن يصبح اجلميع راحباً حبال من األحوال.

وهبذا يتبّي أن الربانمج اهلرمي وهم أكثر منه حقيقة ،وأن األغلبية الساحقة من املشاركّي يف هذا

الربانمج خيسرون ملصلحة القلة القليلة .وهلذا صدرت دراسات وكتاابت كثرية حتذر من هذه الربامج،
وسيجد القارئ يف هناية البحث بعض املراجع هلذه الكتاابت.
موقف القانون من الربامج اهلرمية
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متنع القوانّي يف أكثر دول العامل برامج التسلسل اهلرمي ( )pyramidshemesحيث يدفع
املشرتك رسوماً جملرد االنضمام للربانمج ،دون وجود أي منتج أو سلعة يتم تداوهلا .أما إذا كانت

هناك سلع ،فإن القانون األمريكي حالياً ال مينع منها ،وهذه نقطة ضعف انتقدها كثري من الكتاب
الغربيّي بناء على أن السلعة يف هذه الربامج هي جمرد ستار وذريعة للربامج املمنوعة ،إذ النتيجة

واحدة يف احلالّي .ومع ذلك فإن وزارة التجارة األمريكية حتذر اجلمهور صراحة من أي برامج تسويق
أو مبيعات تدعو جلذب مسوقّي آخرين (انظر موقع وزارة التجارة األمريكية:

http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/pyramid/index.htm

 . )lوما القضية املرفوعة ضد سكاي بز ،وهي شديدة الشبه ببزانس ،إال مثال عملي لرفض
استخدام املنتجات ستاراً للتحايل على اجلمهور .وسيأيت مزيد حول هذه النقطة الحقاً.
اثنياً :التقومي الشرعي

اإلسالم هو دين الفطرة ،والشريعة اإلسالمية قائمة على العدل ومنع الظلم ،فإذا أدرك العقالء ما يف
هذه املعاملة من الغش واالستيالء على أموال اآلخرين بغري حق ودعوا من مث إىل منعها ،فاإلسالم

أوىل بذلك.

وميكن تعليل القول حبرمة االشرتاك يف هذا النوع من الربامج ابألسباب التالية:

 .1أنه أكل للمال ابلباطل.

 .2ابتناؤه على الغرر احملرم شرعاً.
أكل املال ابلباطل
تبّي بوضوح مما سبق أن هذا النوع من الربامج ال ميكن أن ينمو إال يف وجود من خيسر ملصلحة من

يربح ،سواء توقف النمو أم مل يتوقف .فاخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع األحوال،
وبدوهنا ال ميكن حتقيق العموالت اخليالية للمستوايت العليا .واخلاسرون هم األغلبية الساحقة كما
سبق ،والراحبون هم القلة .أي أن القلة كسبوا مال األكثرية بدون حق ،وهذا أكل املال ابلباطل

الذي نزل القرآن بتحرميه .ويسمى هذا النمط عند االقتصاديّي :تعامل صفري ( zero-sum

 ، )gameحيث ما يرحبه البعض هو ما خيسره البقية.
الغرر
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أصل الغرر احملرم :هو بذل املال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو حتققه على النحو

املرغوب .ولذلك قال الفقهاء :الغرر هو الرتدد بّي أمرين ،أغلبهما أخوفهما (انظر الغرر وأثره يف
العقود ،د .الصديق الضرير ،ص  . )30والذي ينضم إىل هذا الربانمج يدفع مبلغاً من املال مقابل

أرابح الغالب عدم حتققها.

ولبيان هذه النقطة أكثر ،لنفرتض أن احتمال جناح العضو يف إقناع آخر ابالنضمام للربانمج هو 80

 .%مبعىن أن العضو إذا عرض على شخص شراء بضاعة من الشركة واالنضمام إىل التسلسل اهلرمي

يف التسويق ،فالغالب أن هذا الشخص سيقبل العرض وينضم للربانمج .الحظ أن هذه النسبة أعلى
بكثري من الواقع ،لكنا نفرتض تنفيذ الربانمج على أفضل األحوال.
ما هو احتمال حصول العضو على عموالت تعوض ما دفعه؟ إذا كان احتمال جناح كل عضو يف

اهلرم يف ضم شخص آخر إليه هو  ،% 80فإن احتمال حتقق  18عملية (لكي يسرتد املشرتك
رأمساله) يساوي:

(% 1.8 = 18 )% 80

أي أنه احتمال اتفه من الناحية العملية .أما حتقيق عمولة تساوي  25000دوالر شهرايًفيتطلب
انضمام  8190شخصاً ،واحتمال وقوع ذلك هو =8190 )% 80( :صفر .أي أنه مبنطق
االحتماالت اإلحصائية يتعذر حتقيق هذه العمولة.
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الحظ أن هذه النسبة أقل بكثري من نسبة الفوز ابليانصيب ( ، )lotteryحيث تبلغ النسبة
مقلوب مقدار اجلائزة .فلو كانت اجلائزة عشرة ماليّي دوالر ،لكان احتمال الفوز للتذكرة الواحدة
املسوق لألحالم اليت
أقل قليالً من واحد من عشرة ماليّي ،وهذا االحتمال أكرب من احتمال حتقيق ّ
يعدونه هبا .واليانصيب أفضل من التسويق اهلرمي من وجه آخر ،وهو أن صاحب التذكرة ال حيتاج

املسوق فهو يتعب ويكد نفسه وخيسر من ماله اخلاص
لبذل أي جهد أو عمل بعد شراء التذكرة .أما ّ
أكثر مما دفعه لالنضمام للربانمج اهلرمي ،مع أن احتمال رحبه وفوزه أقل بكثري من احتمال الفوز

ابليانصيب .فاليانصيب أكثر احتماالً ابلفوز وأقل كلفة .فإذا كان مع ذلك حمرماً ،فالتسويق اهلرمي

أوىل ابلتحرمي.

وإذا علمنا أن اهلرم ال بد أن يتوقف مهما كان احلال ،فهذا يعين أن الدخول يف هذا الربانمج يف

حقيقته مقامرة :كل يقامر على أنه سريبح قبل اهنيار اهلرم .ولو علم الشخص أنه سيكون من

املستوايت الدنيا حّي اهنيار اهلرم مل يكن ليقبل ابلدخول يف الربانمج وال بربع الثمن املطلوب ،ولو
علم أنه سيكون من املستوايت العليا لرغب يف الدخول ولو أبضعاف الثمن .وهذا حقيقة الغرر

احملرم ،إذ يقبل الشخص ابلدخول على أمل اإلثراء حىت لو كان احتمال حتقق هذا األمل ضعيفاً جداً
من حيث الواقع .فالثراء هو الذي يغري املرء لكي يدفع مثن االنضمام للربانمج ،فهو يغره ابألحالم

واألماين والوهم ،بينما حقيقة األمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه.
شبهة وجود املنتج

أما الشبهة اليت يتعذر هبا املدافعون عن هذه الربامج ،وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به املشرتي ومن

املسوقون والعاملون يف هذه الربامج
مث ال يعد خاسراً إذا توقف اهلرم ،فهي شبهة أول من ينقضها ّ

أنفسهم.
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وذلك أهنم حّي تسويق هذه املنتجات جندهم يعتمدون على إبراز العموالت اليت ميكن حتقيقها من
خالل االنضمام للربانمج ،حبيث يكون ذكر هذه العموالت اخليالية كافياً إلقناع الشخص ابلشراء.

فلو مل يكن اهلدف هو التسويق ملا جلأ األعضاء إىل إغراء اجلدد بعموالت التسويق .ولذلك ال ميكن

يسوق العضو هذه املنتجات دون ذكر عموالت التسويق ،فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها
أن ّ

اليت انضم للربانمج ابتداء من أجلها ،وهي :جذب مسوقّي جدد على شكل متسلسل لتحقيق احللم

ابلثراء املوعود.

ومما يؤكد أن املنتج ما هو إال ستار ومهي ،املقارنة السريعة بّي عموالت التسويق وبّي منافع
املنتجات نفسها .فهذه املنتجات قيمتها ال تتجاوز  100دوالر حبسب سعر الشركة املعلن .أما

العموالت فتصل كما ذكران إىل  25000دوالر شهرايً ،أو ما يعادل  50000دوالر يف هناية السنة

األوىل فقط .فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع مخسّي ألفاً؟ لو وجد ذلك من شخص ملا

كان معدوداً من العقالء .فالعاقل يف املعاوضات املالية يبحث عن مصلحته ،واملصلحة هي مع
التسويق ،فال بد أن يكون القصد هو التسويق.

إن هذه املنتجات ،مهما كانت فائدهتا ،ال ميكن أن حتقق للمشرتي منافع تتجاوز يف قيمتها تلك

العموالت اخليالية الناجتة من التسويق .والعربة ،كما هو مقرر شرعاً ،ابلغالب .فقصد العموالت هو

الغالب على قصد املنتجات ،فيكون احلكم مبنياً على ذلك.

ومما يؤكد أن شراء املنتجات غري مراد :أن الربامج واملواد التدريبية ملنتجات ميكروسوفت ،خصوصاً
أوفيس ،توجد بكثرة على اإلنرتنت ،وكثري منها متوفر جماانً .وهناك برامج تدريبية متخصصة جلميع
برامج أوفيس ترتاوح قيمتها بّي  35-20دوالراً .أما إنشاء موقع وبريد على اإلنرتنت ،فهذا ميكن

احلصول عليه مقابل  10دوالر يف السنة بسهولة .بينما تبيع الشركة منتجاهتا بـ  99دوالراً سنوايً.
أي أهنا تزيد الثمن عن املتاح فعلياً مبا ال يقل عن  55دوالراً.
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وهذه الزايدة يف الثمن مل تكن لتوجد لوال برانمج التسويق اهلرمي هذا .فيقال يف ذلك كما قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :أفال أفردت أحد العقدين عن اآلخر مث نظرت هل كنت مبتاعها أو
ابيعه هبذا الثمن؟ " (بيان الدليل ،ص  ،233-232ط املكتب اإلسالمي)  .فلو أفرد االنضمام عن
الشراء ملا كان سعر السلعة هبذا املقدار.

وال يرتدد املسؤولون يف الشركة يف التصريح أبن التكلفة الفعلية للمنتجات تعادل  24دوالراً ،أما

املتبقي ،وهو  75دوالراً ،فهو خمصص ملصاريف "التسويق ".ولكن بدالً من صرف هذا املبلغ على

الدعاايت واإلعالانت كما هو احلال يف املنتجات األخرى ،فإن الشركة تصرفها على عمالئها الذين
يقومون بشراء منتجاهتا .وهذا يف نظرهم أفضل ملصلحة العميل من الطريقة "التقليدية" يف اإلعالن.
يتبّي مدى الغَب الذي يقع على
واحلقيقة أن هذا الزعم يناقض الواقع .وبعملية حسابية بسيطة ّ

املسوق من هذا األسلوب .إذ تشرتط الشركة أن يستقطب املسوق  9أشخاص
العميل أو العضو ّ

املسوق
قبل أن تصرف له العمولة ،وهي  55دوالراً كما سبق .ولكن مبيعات  9أشخاص (عدا ّ

نفسه) تعين أن الشركة حصلت على ربح فوق تكلفة املنتجات يعادل  675 = 75×9دوالراً،
املسوق على  55يف
صرف منها  ،55فيبقى  620دوالراً .أي أنه مقابل كل  9أعضاء جدد حيصل ّ

حّي حيصل أصحاب الشركة على صايف ربح  620دوالراً .وهذا غَب فاحش ،فكيف يقال مع ذلك

إن تكاليف التسويق تصرف لألعضاء؟! فهذا املبلغ ،وهو  75دوالر ،هو يف احلقيقة رسوم االشرتاك
يف الربانمج ،ومعظمه كما ترى يذهب ألصحاب الشركة.

ومما يبّي أن اهلدف من الشراء هو االشرتاك يف التسويق وليس املنتجات:

 -1أن لوائح وأنظمة الشركة معظمها يتعلق بشروط وأحكام االنضمام وصرف العموالت ،وأما جمرد
الشراء فتحكمه بضعة فقرات .فهل هذا صنيع من هدفه تسويق السلعة فحسب واالنضمام اتبع هلا
أم العكس؟
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 -2أن الشركة تشرتط لالستمرار يف الربانمج ألكثر من سنة دفع نفس املبلغ مرة أخرى .وواضح أن
هذا ال لشيء سوى استمرار التسويق ،فالربامج مت شراؤها من املرة األوىل ،والربامج اجلديدة إن
وجدت ال تعادل يف القيمة املبلغ املطلوب.

 -3لو كانت الشركة تبيع املنتجات فعالً لكانت توجه دعمها ملنتجاهتا ،بينما جند من خالل لوائح

وأنظمة الشركة أهنا تبيع املنتجات كما هي ودون أي مسؤولية ،يف حّي تقدم الدعم لربامج التسويق

وكسب األعضاء ،كما تنص عليه الالئحة .فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟

 -4أن الشركة تسمح ملن يرغب يف التسويق دون شراء املنتجات ،لكنها ال تتيح له االستفادة من
خدمات موقع الشركة على اإلنرتنت للتسويق ،بل من خالل الفاكس .كما أهنا ال تقبل أن يكون من
دونه يف التسلسل اهلرمي هم أيضاً مسوقون بدون شراء ،بل ال بد من الشراء ممن يليه لكي حيصل

على العمولة .وواضح أن هذا تضييق على التسويق بدون شراء .وجتدر اإلشارة إىل أن شركة سكاي
بز األمريكية ،اليت سبقت اإلشارة إليها ،متلك نفس التنظيم والرتتيب إلجراءات التسويق بدون

شراء .ومع ذلك اعتربت وزارة التجارة األمريكية الشركة جمرد بناء هرمي وال قيمة للمنتج (انظر
التقرير املنشور يف:

http://www.mlmsurvivor.com/resources/sky_biz_pvn. )vandernat.pdf
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واحلاصل أن املنتجات اليت تبيعها الشركة ما هي إال ستار لالنضمام للربانمج ،بينما االنضمام
للربانمج مقابل مثن من الغرر وأكل املال ابلباطل ،كما تقدم ،ومنعه حمل اتفاق بّي الفقه اإلسالمي

والقانون الوضعي .فالتحيل بتقدمي املنتج ال قيمة له يف الشريعة اإلسالمية ،ألن العربة ابملآل ،واحلكم

يدور مع علته وجوداً وعدماً .فإذا كانت العلة قائمة سواء وجد املنتج أم مل يوجد ،فلن يغري وجوده

من احلكم شيئاً .وإذا كان القانون الوضعي عاجزاً عن معاجلة هذا االحتيال ،فهو لذلك حمل انتقاد

من احملللّي والكتاب الغربيّي ،إال أن الفقه اإلسالمي حبمد هللا أكمل وأقوم ،إذ هو مبين على الوحي

الذي ال أيتيه الباطل من بّي يديه وال من خلفه .ولذلك جاءت النصوص الصرحية عن النيب صلى هللا

عليه وسلم بسد أبواب التحايل املقيت ،مثل هنيه صلى هللا عليه وسلم عن بيعتّي يف بيعة ،وعن

سلف وبيع ،وعن شرطّي يف بيع .كل ذلك منعاً لاللتفاف على أحكام الشريعة املطهرة وإفراغها من
مضموهنا ،فهي شريعة كاملة ال نقص فيها وال خلل{ :ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون} .

الفرق بّي التسويق اهلرمي والسمسرة
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يتبّي أن التسويق اهلرمي ليس جمرد مسسرة كما تزعم الشركة يف موقعها ،وكما
ومن خالل ما تقدم ّ

حاولت أن توحي بذلك ألهل العلم الذين سئلوا عنها .فالسمسرة عقد حيصل مبوجبه السمسار على

مسوقاً ،وهذا
أجر لقاء بيع سلعة .أما التسويق اهلرمي
فاملسوق هو نفسه يدفع أجراً لكي يكون ّ
ّ

مسوقّي
عكس السمسرة .كما أن اهلدف من التسويق اهلرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة ،بل جذب ّ

مسوقّي آخرين ،وهكذا .وقد سبق أن هذا التسلسل ال ميكن أن يستمر بال
جدد ليجذبوا بدورهم ّ

ملسوق األخري خاسر ابلضرورة ألنه مل جيد
هناية .فهذا التسلسل ابطل ألنه ال بد أن يتوقف .وحينئذ فا ّ

من يقبل االنضمام إىل الربانمج اهلرمي .لكن ال وجود هلذا التسلسل يف السمسرة أو التسويق

العادي .فالتسوية بّي األمرين كالتسوية بّي البيع والراب من الذين حكى هللا تعاىل عنهم يف القرآن:

{ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب}  .وهي كالتسوية بّي البيع وبّي العينة املمنوعة ابلنص.

فالتسويق اهلرمي أخص من مطلق التسويق ،وقد تضمن من اخلصائص والشروط ما جيعله عقداً
ابطالً ،فال يصح قياس أحدمها على اآلخر.

يبّي الفرق بّي األمرين أن السمسرة أو التسويق العادي يتم من خالل ضوابط تنظم العالقة بّي
ومما ّ

مسوق (أو لكل موزع
املسوقّي لكي يضمن كل منهم عمولته .فالشركة البائعة للمنتجات حتدد لكل ّ
ّ
ملنتجاهتا أو لكل فرع من الفروع) نطاقاً حمدداً خيتص به ،جتنباً إلضرار املوزعّي بعضهم لبعض إذا
تكدسوا يف منطقة واحدة .فهذا التكدس من جهة مضر مبنتجات الشركة ألنه يؤدي إىل تشبع

السوق احمللي ،كما سبق .كما أنه مضر ابملوزعّي أو املسوقّي أنفسهم ،ألنه حيرم بعضهم من البيع
ومن مث من عمولة التسويق.
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أما يف التسويق اهلرمي فال يوجد أي ضوابط للتسويق ،وال توجد حدود تنظم عمل كل موزع أو كل
مسسار .والسبب أن اهلدف ليس املنتجات وإمنا االنضمام للهرم .واالنضمام يتطلب أعداداً متزايدة

مسوق ،بل هذا
من األعضاء اجلدد دائماً ،ولذلك ال توجد مصلحة من حتديد جمال اختصاص لكل ّ
مضر بنمو اهلرم ،ومن مث بعوائد أصحاب الشركة.

وحقيقة األمر أن النظام اهلرمي جيعل السلعة احلقيقية اليت يبيعها األعضاء هي العموالت املوعودة من

االنضمام للهرم ،وليس املنتجات اليت ال تتجاوز قيمتها  %0.2من عموالت التسويق للسنة األوىل
فحسب .أما السمسرة أو التسويق املعروف فهو نيابة يف البيع مقابل عمولة .فالعائد احلقيقي

للسمسار ينبع من املبيعات املباشرة للمنتجات على املستهلكّي الفعليّي ،وليس من مشرتايت
املسوقّي اجلدد.
ّ

وهلذا السبب تشرتط عدة والايت أمريكية أن يكون عائد التسويق املباشر للمستهلك النهائي ال يقل

عن  %70من إمجايل عوائد التسويق .مبعىن أال يزيد عائد التسويق على املسوقّي اجلدد عن %30
من عوائد الشركة .وما ذلك إال أتكيداً للفرق بّي البيع على املستفيد الفعلي من املنتج ،وبّي البيع

املسوقّي طمعاً يف العموالت اهلائلة اليت يعدونه هبا.
على من يريد االنضمام إىل هرم ّ
اخلالصة

إن الربامج القائمة على التسلسل اهلرمي ،ومنها الربانمج املذكور يف السؤال ،مبنية على أكل املال
ابلباطل والتغرير ابآلخرين ،ألن هذا التسلسل ال ميكن أن يستمر بال هناية ،فإذا توقف كانت النتيجة
ربح األقلية على حساب خسارة األكثرية .كما أن منطق التسويق اهلرمي يعتمد على عوائد فاحشة

للطبقات العليا على حساب الطبقات الدنيا من اهلرم .فالطبقات األخرية خاسرة دائماً حىت لو فرض

عدم توقف الربانمج .وال يفيد يف مشروعية هذا العمل وجود املنتج ،بل هذا جيعله داخالً ضمن
احليل احملرمة .والعلم عند هللا تعاىل.

مصادر مفيدة حول املوضوع
http://www.falseprofits.com
http://www.pyramidschemealert.org
http://www.skepdic.com/pyramid.html

http://www.ftc.gov/speeches/other/dvimf16.htm
http://www.impulse.net/~thebob/Pyramid.html
http://www.mlmsurvivor.com
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العمل بشهادات اخلربة املزورة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1423/11/15هـ
السؤال

يعتقد البعض أن العمل بشهادات خربة مزورة أو مبؤهالت مزورة واحلصول على راتب نتيجة لذلك
ال شيء فيه حيث أن ذلك الراتب نتيجة جلهده وعرقه .ما حكم الشرع يف هذا؟ جزاكم هللا خريا.

اجلواب
التزوير والغش من الكذب احملرم ومن كبائر الذنوب وال جيوز للمسلم أن يفعل ذلك ،وإذا كان من
شروط العمل وجود شهادات خربة فالبد أن تكون صحيحة ،غري مكذوبة وال يعفي من ذلك كون

العامل يبذل جهداً أو يقدم عمالً ،ألن هذا اجلهد ،وهذا العمل بين على أساس غري مشروع وهو
التزوير والغش ،والنيب عليه السالم يقول" :من غشنا فليس منا" مسلم (. )101
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رشوة لنقل الزوجة املوظفة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/5/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ انتقلت من الرايض للعمل يف منطقة أخرى ،وزوجيت تعمل مدرسة ،وعندما طلبت

نقلها مت نقلها ،ولكن إىل منطقة بعيدة من منطقيت ،وحاولت جاهداً أن ينقلوها إىل منطقيت ولكن

بدون فائدة ،وحسب ما فهمت أنين أحتاج إىل واسطة ليتم نقلها على الرغم من أهنا قدمية يف سلك

التدريس ،وقبل أايم وجدت شخصاً أخربين أبنه يعرف شخصاً يستطيع نقل زوجيت ولكن مبقابل

مادي ،سؤايل فضيلة الشيخ :هل أدفع له أم ماذا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

صح من حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -قال":لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 الراشي واملرتشي" رواه أبو داود ( )3580والرتمذي ( )1337وابن ماجة ( )2313وغريهم،وعلى هذا فالرشوة من كبائر الذنوب اليت جيب على املسلم أن حيذرها وجيتنبها ،ويبعد عنها كل

البعد ،ونعود إىل سؤال األخ فإن كان املقابل املادي سيأخذه الوسيط نفسه وهو من خارج اإلدارة
مقابل جهوده وإحراجه لآلخرين وال يلزم من نقلها ظلم لغريها ،أو هضم حلق اآلخرين فال أبس

واحلالة هذه ،وإن كان املقابل سيعمل الوسيط على أداء جزء منه ألحد املوظفّي فهذا عّي الرشوة،

وكذا األمر إن كان يف إعطاء الوسيط ظلم لغريها وجتاوز على حق اآلخرين فيحرم واحلالة هذه .وهللا
أعلم.
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الشفاعة ملساعدة املختربين
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

أان مشرف يف إحدى الدوائر احلكومية على اختبارات اللغة اإلجنليزية للوحدة ،وأحياانً أتيت إلينا بعض

الشفاعات يف مساعدات بعض األشخاص دون أن يكون هناك ضرراً على أحد ،فما احلكم الشرعي

يف هذا النوع من املساعدة؟ أرجو التفصيل واإليضاح ،علماً أن رئيسي املباشر لديه خلفية كاملة عن
هذا املوضوع.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
فما ذكره األخ السائل من أنه يشرف على اختبار اللغة اإلجنليزية ،وأنه أيتيه بعض الشفاعات يف

مساعدة بعض األشخاص دون ضرر على أحد؛ أقول :ال حيل ألحد أن يشفع مثل هذه الشفاعات،

وال حيل لك قبوهلا ،ألن هذا نوع من الغش احملرم شرعاً ،وإن تصورت أنه ال ضرر على أحد فيه،

فهذا غري مسلم ،ألن هذا ضرره على جمموع األمة ،وفيه ضرر خاص أيضاً ،من حيث أن هذا الذي

شفع له ومتت مساعدته سوف يتقدم على غريه ممن هو أفضل منه وأجدر ،وهذا ضرر ابملسلم الذي
ال جيد الشفاعة ،فهذا العمل حمرم شرعاً؛ لألدلة اليت فيها حترمي الغش ،واألدلة اليت فيها حترمي الضرر،

واحلمد هلل رب العاملّي.
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التحايل لتعديل املهنة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/3/27هـ
السؤال

لقد عزمت على استخراج سيارة أجرة ،وذهبت للجهات املختصة ،فأفادوين أبنه البد أن تكون املهنة
متسبباً ،وأان أعمل موظفاً ومهنيت يف بطاقة األحوال طالب ،وذهبت لألحوال املدنية لتعديل املهنة إىل

متسبب فقالوا يل :البد أن تصدق على الطلب من العمدة ،ولكنين رفضت الذهاب إىل العمدة؛ ألنه

سيسألين هل أان موظف أم ال ،فقال يل أحد األقارب الذي يعمل يف إدارة األحوال املدنية أعطين
بنجاح
الطلب بدون تصديق العمدة وأان أشهد عليه أان وأحد زمالئي ،ونقدمه للمدير ،فتمت العملية
ٍ
ووافق املدير وتعدلت املهنة ،وأكملت اإلجراءات ،ومل يبق إال إجراءات املرور فتوقفت عن إكماهلا
مع أهنا ال تستغرق سوى سويعات ،ولكين أخاف أن يدخل بطين أكالً حراماً ،مع العلم أنين وهلل
احلمد شخص مستقيم ،أحافظ على الصلوات يف املسجد وأحضر الدروس العلمية ،وال أقرب

احملرمات وهلل احلمد ،فأرجو أن تفيدوين هل أكمل اإلجراءات أم ال؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
مباح يف أصله ،وما اكتسبته يف هذا العمل حالل طيب.
تكسبك بسيارة األجرة عمل ٌ
فإن ّ

حتايلت به على النظام ألجل استخراج سيارة األجرة فال أثر له على طيب كسبك من هذا
أما ما
َ

مزور ،أو ميكث فيها إبقامة مزورة ،ويعمل مدة
العمل ،ويشبه هذا أن يدخل رجل بلداً جبواز سفر ّ
إقامته فيها بعمل مباح يف أصله ،فعمله مباح ،وكسبه من عمله هذا ٌ
طيب ،وإن كان آمثاً
حالل ُُ ٌ
ابلتزوير وخمالفة النظام والعقود.
لذا أرى أن متضي فيما أنت مقدم عليه ،ال سيما إذا كان راتب وظيفتك ال يكفيك ،وال يفي
مبتطلبات احلياة ،واليت أصبحت اليوم أصعب من ذي قبل.
وعليك االستغفار عما سلف ،وال تعد ملثلها.

ويظهر أن النظام حّي منع املوظفّي من ممارسة هذا النوع من العمل كان يقصد احلفاظ على أدائهم
الوظيفي ،وخيشى أن يكون اإلذن مبمارستهم هلذا العمل يفتح ابابً إىل التسيِّب الوظيفي.

ولذا يُشرط أال تتكسب بسيارة األجرة إال خارج وقت الدوام؛ ألن ذلك يف الغالب يؤثر على أداء

العمل.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الرشوة لتحصيل وظيفة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/5/22هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
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شيخي الفاضل لقد اضطرتين احلياة والبطالة املقنعة واملنتشرة يف بلدان بشكل مهول إىل أن أطلب من
شخص يعمل يف إدارة أن يبحث يل عن عمل طيب ،وفعالً قام بذلك ،وأخربين أن امتحاانً سيجرى

يف اتريخ حمدد ،وأخربين أنين إن أردت أحد املناصب املتوفرة فيجب أن أدفع نقوداً .وهذا االمتحان
يصدر كل سنة ،وقد اشتهر أبنه من يريد منصباً فيه عليه أن يدفع أو يدافع عنه شخص مسؤول.

وحىت وإن فرضنا أن املرشح جنح فيه بدون وساطة ومبجهوده وهذا اندر جداً .فإنه يف االختبارات

البدنية األخرى اليت تستمر أربعة أشهر يقومون بطرده ،ويباع مكانه لشخص آخر بدعوى عدم كفاءة
املرشح .وال يفلت من ذلك إال من رحم هللا  ، ...وأغلب املرشحّي الذين يذهبون الجتياز االمتحان

الكتايب متأكدون متاماً أهنم إن مل يدفعوا ماالً فلن ينجحوا أبداً إال إذا حدثت املعجزة .وهم أيضاً
مستعدون حتت وطأة القهر أن يدفعوا وخيافون أن يتعرضوا للنصب .لذلك اضطررت أان أن أدفع
ماالً مقابل هذا العمل ،وقليب وعقلي يرفضان ذلك ،ولكن ما العمل؟ اجملتمع عندان ال يرحم،

وينظرون إىل العاطل عن العمل ولو كان حيمل شهادات عليا مثله مثل املتسكعّي ،وأحيطك علماً أن
وعمر ،حيث يطلبون أن يكون عمر
مجيع الشروط املطلوبة يف هذا املنصب متوفرة ه
يف من شهادات ُ
املرشح ال يتجاوز اخلامسة والعشرين .وعمري أان أربعة وعشرون عاماً ونصف مبا يعين أنه إن فاتتين

هذه الفرصة هذا العام فلن تكون هناك فرصة أخرى يل يف العام املقبل ،حيث سيكون عمري مخسة

وعشرين عاماً ونصف  - ...وأريد أن أعلم إن حصلت على هذا العمل الطيب ،هل الرزق الذي

أييت من ورائه وجهدي حالل أم حرام علي؟ وهل أكون أان من ظلم املرشحّي اآلخرين؟ أم املسؤولون

الذين طلبوا مين املال .وما موقفي من قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-من اقتطع حق امرئ
مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة" -.وما موقفي من قوله -صلى هللا عليه

وسلم" :-الراشي و
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املرتشي والرائش يف النار" -.وقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إن رجاال يتخوضون يف مال هللا بغري
حق فلهم النار يوم القيامة" وجتدر اإلشارة إىل أن املناصب املتحدث عنها هنا مناصب الوظيفة

العمومية .وأطلب منك شيخي الفاضل أن تتأىن يف دراسة مشكليت هذه ،واليت هي مشكلة اآلالف

يف بالدان ،وإن مل نقل املاليّي .وحنن نعلم أن ظاهر النصوص الشرعية يقر حبرمة الرشوة .لكن ما
العمل وواقعنا يفرضها بشدة بسبب قلة فرص الشغل؟ واليت رمبا كما تعلم سيدي دفعت ابلكثريين يف
بالدان إىل اهلجرة واملوت يف البحر ابجتاه إسبانيا .ويف انتظار ردكم الذي أطلب من هللا -عز وجل-

أن أييت سريعاً.

اجلواب

حرم هللا الرشوة اليت بسببها مينع صاحب احلق من حقه ،ومساها هللا يف حمكم التنزيل سحتاً وابطالً،
لس ْح ِ
هاعو َن لِ ْل َك ِذ ِ
ت" [املائدة :من اآلية ، ]42وقال -
فقال -تعاىل -عن
ب أَ هكالُو َن لِ ُّ
َ
اليهود":مس ُ
تعاىل":-وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
هاس ِاب ِإل ِْمث
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ

َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]188:ولعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -دافع الرشوة واملدفوعة
إليه والواسطة بينهما .انظر ما رواه اإلمام أمحد ( )2399من حديث ثوابن -رضي هللا عنه-

واجملتمع الذي تنتشر فيه الرشوة تعم فيه الفوضى والبطالة واحملسوبية ،وتعدم أو تندر فيه األمانة

ويفشو فيه الكذب واخليانة ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،وواجب احلاكم (ويل األمر) أن مينع هذا

املنكر ،ويعاقب املتعاطّي له ،واملتعاملّي فيه ،ويقوم بتأمّي فرص العمل ،والعيش املريح ألفراد

الرعية ،كل ويل أمر للمسلمّي ال يفعل هذا فهو خائن لألمانة ورعيته اليت اسرتعاه هللا إايها وسيسأله
هللا عنها يوم القيامة.
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وما دامت شروط الوظيفة متوفرة فيك وحال اجملتمع كما ذكرته يف سؤالك ولو فاتت عليك هذه فلن
يسمح لك النظام ابلتقدمي للوظيفة مرة أخرى ،فإذا كان األمر كما ذكرت فما فعلته جائز ،بشرط
أنك بذلت السبب يف طلب العمل داخل الوظيفة احلكومية وخارجها من الشركات واألعمال اخلاصة
ومل جتد ،فال شيء عليك إن شاء هللا ،ووجه ذلك أن الوظيفة حق عام ملن توفرت فيه شروطها وأنت

واحد منهم  -والوظيفة املعينة اليت تقدمت هلا مل تثبت ألحد بعينه فحرم منها بسببك ومن أجلك،
ولو كان هذا لكان الفعل حراماً ال جيوز حبال.

واألحاديث اليت ذكرهتا ال تنطبق عليك إن شاء هللا ،وقد رخص السلف بدفع الرشوة إىل الظامل لريد

احلق إىل صاحبه ،وأنت صاحب حق مشاع بينك وبّي غريك قد منعت منه ،فقد روى سفيان بن

عمرو عن أيب الشعثاء قال :مل جند زمن زايد أحد أمراء بين أمية  -شيئاً أنفع لنا من الرشا)  ،وروي

عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -أنه كان يف احلبشة فرشا بدينارين حىت ُخلي سبيله ،وقال:

إن اإلمث عن القابض دون الدافع ،وإذا كانت الرشوة احملرمة هي ما يعطى إلبطال حق أو إحقاق

ابطل فإن أعطي ليتوصل به اإلنسان إىل حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فال أبس به ،وهللا أعلم.
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العمل بشهادة مزورة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/9/21هـ

السؤال

أان شاب عاطل عن العمل ،وحاولت كثرياً فلم أستطع ،فقال يل شخص إذا كنت تريد وظيفة فحاول
أن جتد شهادة من شركة معينة أو من معهد خاص لبعض اخلربات املطلوبة لشغل الوظيفة يف الشركة

اليت يعمل هبا هذا الشخص ،فقلت له أليست هذه الطريقة حراماً؟! يعين آخذ هذه الشهادة وأان مل
أدرسها ،أو أعمل بشركة تعطيين خربة يف هذا اجملال ،فقال يل :هللا غفور رحيم ويقبل التوبة ،أهم

شيء أنك حتصل على وظيفة بدالً من أن تكون عاطالً ،ورمبا تنحرف نتيجة للفراغ الذي أنت فيه،
فقمت ابلبحث عن هذه الشهادة أو اخلربة املطلوبة ،فأخذت واحدة منها ،فهل أقدمها هلذا

الشخص لكي جيد يل وظيفة على اخلربة اليت أخذهتا من الشركة اليت مل أعمل هبا سابقا ،ولكن مبعرفة

أحد األشخاص قام إبعطائي هذه الشهادة أو اخلربة ،أرجو اإلفادة ولكم جزيل الشكر .والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

ال جيوز أن تتحصل على شهادة دورة أو خربة أبي طريق وأنت مل تعمل ومل تدرس هذه الدورة ،وال
جيوز كذلك أن تتقدم للوظيفة بناء على هذه الشهادة املزورة ،فهذا كله من الكذب والغش احملرم،

وقد هنى عن ذلك كله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن ذلك حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه
 -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم (. )101
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إمالء اإلجاابت على الطالب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/4/5هـ
السؤال

يف بعض املعاهد يدخل مشرف الدور يف بعض جلان االمتحان آخر العام ,وميلي على مجيع طلبة

املعهد إجابة سؤال أو سؤالّي ،فما واجب الطلبة جتاه ما ميلى عليهم؟ وهل إذا كتبوا اإلجابة كما
ميليها عليهم يكون ذلك غشا؟.

اجلواب

ال جيوز ألحد أن يقوم إبخبار الطالب الذين يؤدون االمتحان عن إجاابت األسئلة أو بعضها ،ملا يف

"وال تَـ َع َاونُوا
ذلك من خمالفة األمانة املطلوبة منه ،واإلعانة على اإلمث واملعصية ،وهللا -تعاىل -يقولَ :
َعلَى ا ِإل ِْمث َوال ُْع ْد َوا ِن" [املائدة :من اآلية ، ]2وعلى الطالب أن ينكروا على من يفعل ذلك ،أو يبلغوا
عنه إدارة املعهد لكي متنعه من القيام هبذا العمل ،والرضا عن هذا العمل والسكوت عنه يوقع

أصحابه يف الغش املنهي عنه يف قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ... " :-ومن غشنا فليس منا"
رواه مسلم ( )101من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وعلى الطالب أن يكتب يف االمتحان ما
يعرفه ويتذكره دون التفات إىل ما ميلى عليه ،وهللا أعلم.
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الثراء يف أسابيع بستة دوالرات
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/7/19هـ

السؤال

ما حكم التعامل مع هذه املقالة (الرجاء قراءهتا برتكيز)
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بسم هللا الرمحن الرحيم .من فضلك اقرأ املقال آلخره بعناية؛ فستستفيد إن شاء هللا كيف تصبح ثرايً
خالل أسابيع برأس مال قدره ستة دوالرات؟ عندي الطريقة السهلة والناجحة  -إن شاء هللا،-
بدأت مع هذه الطريقة عندما قابلت صديقاً يل ،ورأيت معه كمية كبرية من الدوالرات ،وكانت كلها
دوالرات مفردة (كل ورقة بدوالر)  ،فسألته ما سر هذه الدوالرات؟! فأجابين ابآليت :كل ما عليك

أن ترسل (دوالراً واحداً) لكل عنوان من العناوين املوجودة يف هذه املقالة ،وبعد ذلك يبدأ عملك
على اإلنرتنت ،وتنشر هذه املقالة على األقل يف  200جمموعة إخبارية news group

وجمموعات املناقشة  ،Discussion groupsأو جمموعات الدردشة  ،Chat groupsأو
أي مكان من املمكن أن تنتشر فيه هذه املقالة على اإلنرتنت( ،وطبعاً هناك آالف من هذه

اجملموعات على اإلنرتنت)  ،وبعد التفكري قليالً والتحدث مع بعض األصدقاء الذين قال يل معظمهم
إن هذا كله (نصب)  ،واجتاحين إحساس ميكن أن تكون أنت تشعر به اآلن وهو أن العملية غري

صحيحة ،ولكين يف حلظة فكرت وقلت :ماذا سأخسر؟ كل ما سأحتمله  6دوالرات و 6طوابع
بريدية ،وبعض الوقت لنشر هذه املقالة على اإلنرتنت -.ولكن توقهع ماذا حدث (ولك أن تصدق أو
ال تصدق) ؟ يف خالل  7أايم بدأت أتلقى خطاابت هبا الدوالرات ،لقد صعقت أوالً وقلت إهنا

ستنتهي فوراً ،ولكنها ابلعكس بدأت تزداد ،يف األسبوع األول تلقيت  25دوالراً ،يف هناية األسبوع

الثاين مجعت تقريباً  1000دوالر ،يف األسبوع الثالث مجعت  -واحلمد هلل أوال  -ما يقرب من

 10000دوالر ،وما زالت تزداد .إهنا وهللا تستحق أن تدفع فيها  6دوالرات .واآلن دعين أخربك
كيف يعمل هذا الربانمج؟ واألهم ملاذا يعمل؟ إن هذه الطريقة شرعية مائة ابملائة ،وليس هبا أي شيء
غري قانوين ،ولك أن تسأل يف هذا .من فضلك الحظ - :اتبع التعليمات اليت سأذكرها هنا بدقة،
وستجمع إن شاء هللا أكثر من ( 30000ثالثّي ألف دوراً) يف
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خالل  20إىل  60يوماً  -هذا الربانمج يظل انجحاً بسبب أمانة وصدق املشاركّي فيه .هذه هي

أربع خطوات سهلة لكي تبدأ يف مجع املال إن شاء هللا ،اخلطوة األوىل :احضر  6ورقات منفصلة،

واكتب هذه اجلملة يف كل ورقةPLEASE PUT ME ON YOUR :

 MAILING LISTوحتتها امسك وعنوانك .واحضر  6دوالرات وضع كل دوالر بداخل كل
ورقة (استعمل ورقاً غامق اللون ،واثن كل ورقة وضع بداخلها الدوالر حىت ال يظهر يف املظروف

ويسرق يف الربيد)  ،واآلن ضع كل ورقة بداخل مظروف واغلق املظروف ،واآلن اكتب على كل

مظروف واحداً من العناوين التالية... :

ولنشرها على اإلنرتنت اتبع اخلطوة الثانية امسح رقم ( )1من هذه القائمة ،وحرك الباقية كل شخص

ألعلى خطوة (رقم  2يصبح رقم  1ورقم  3يصبح رقم  2وهكذا) وبذلك ال يصبح هناك شخص
سادس ،ستصبح أنت الرقم  6اكتب فيه امسك وعنوانك .ويكون هكذا....:
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اخلطوة الثالثة( :رجاء ال تغري شيئاً من هذه املقالة حىت يستفيد منها الناس مجيعاً إن شاء هللا)  ،وبعد
ذلك انشر هذه املقالة يف جمموعات إخبارية  news groupsأو جمموعات مناقشة

 discussion groupsأو جمموعات دردشة  chatأو أي مكان ميكن أن تنتشر فيه ،وتذ هكر
أنك كلما تنشرها أكثر كلما تلقيت ماالً أكثر وأسرع .وتذ هكر اي أخي أن هذا الربانمج يظل انجحاً

بفضل أمانة وصدق املشاركّي فيه - .وسيستمر املال أييت إليك ،وهكذا حىت يصبح امسك رقم ()1
يف القائمة ستجد نفسك تتلقى آالف من الدوالرات (من املمكن أن حتتاج إىل إنشاء صندوق بريدي
خاص بك لتتلقى عدد اخلطاابت اهلائل الذي ستتلقاه) .كيف تنشر هذه املقالة يف اجملموعات

اإلخبارية وجمموعات الدردشة :أنت ال حتتاج إلعادة كتابة هذه املقالة ،فقط ضع مؤشر املاوس على
بداية املقالة واسحب حىت تصل آلخرها ،مث اختار  copyمن قائمة  editهذا سوف ينسخ املقالة

يف الذاكرة -.افتح برانمج املفكرة  note padأو أي برانمج حترير نصوص وضع املؤشر يف بداية

الصفحة مث اختار  pasteمن قائمة  .editهذا سوف يلصق نسخة من املقالة يف الربانمج ،مث بعد
ذلك ميكنك إنشاء رقم  6يف املكان رقم ( )6كما شرحنا ،مث احفظ امللف -.استخدم متصفح

اإلنرتنت اخلاص بك لتبحث  searchعن مواقع اجملموعات اإلخبارية  news groupsأو
مواقع الدردشة  chatأو ما يسمى  Forumsاليت يوجد هبا مشاركات القراء ،وابعثها لكل

أصدقائك وحفزهم لقراءهتا .يف مواقع  Forumsأو الـ  messege Boardsاخرت New
 messegeمث حدد هذه املقالة من امللف (بعد تعديل امسك طبعاً) والصقها واخرت هلا subject
جيدة ،مث اخرت  ،post messegeوتذ هكر أنك كلما نشرهتا أكثر كلما جاءك دوالرات $$$

أكثر .أخي إنه الوقت لكي تصنع بعض املال أبسهل طريقة سوف تراها ،وهذا الربانمج أثبت يل أنين

كنت خاطئا عندما فكرت أبنه غري حقيقي ،وأذكرك دائما أن كل ما ستتحمله هو  6دوالرات و 6
طوابع وبعض
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الوقت لنشر هذه املقالة .وهللا املوفق الرجاء أرسل الرد يف أسرع وقت ممكن.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

مرة أخرى يتلقف بعض املسلمّي صورة قدمية من صور االحتيال والغش ألكل املال ابلباطل من

اجملتمعات الغربية ،واجملتمع األمريكي على وجه اخلصوص .وصدق املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم

" :-لتتبعن سنن َم ْن قبلكم شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع ،حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه" .متفق

عليه عند البخاري ( ، )3456ومسلم ( )2669من حديث أيب سعيد  -رضي هللا عنه  .-وقال
أيضاً" :لرتكَب سنن من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع ،حىت لو أن أحدهم دخل جحر ضب
لدخلتم ،وحىت لو أن أحدهم جامع امرأته يف الطريق لفعلتموه" صححه احلاكم يف املستدرك

( )8452من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ( -صحيح اجلامع . )5067
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أخي العزيز :إن هذا األسلوب يف مجع املال هو ما يعرف بـ" :التسلسل اهلرمي" .وله صور عديدة،
لكن هذه الصورة على وجه اخلصوص هي أبسطها وأقدمها ،وتسمى "الرسالة املسلسلةChain :
 ."Letterووجه اإلغراء فيها أن إرسال الرسالة إىل  6أشخاص (كما يف السؤال) قد يدر أمواالً
طائلة إذا أرسل كل واحد من الستة الرسالة نفسها لستة آخرين ،مث كل واحد من هؤالء لستة
آخرين ,وهكذا إىل حد ستة مستوايت .فتكون احلصيلة 46656 :دوالر .من حيث الواقع أكثر
املشرتكّي يف هذه الرسائل خيسرون ما دفعوه وال حيصلون على شيء .وألهنا مبنية على املبادرة

الذاتية ،فليس هناك ما يلزم أي شخص أبن يدفع لألمساء املوجودة على القائمة ،بل يضيف امسه
ابتداء وينشر الرسالة فوراً توفرياً للمال .وقد تكون العناوين كلها تعود لشخص واحد أو شخصّي،

ولكن أبمساء وصناديق بريد خمتلفة .والغريب أن الفكرة قائمة على التغرير ابلناس وأكل ماهلم بغري
حق ،ومع ذلك يطالب صاحب الرسالة اآلخرين بـ "الصدق واألمانة"! إن هذه الصيغة ،مع كوهنا

ممنوعة نظاماً يف أكثر دول العامل ،فهي ممنوعة شرعاً لألسباب اآلتية:

 .1أهنا أكل مال ابلباطل .فالتسلسل الذي تنشئه الرسالة مصريه التوقف حتماً ،وبذلك يكون أكثر

من  %90ممن اشرتك فيها قد خسر ما دفعه ومل حيصل على عوض ،والرابح  -إن وجد  -هم القلة
على رأس اهلرم.

 .2أهنا من القمار ،ألن من يدفع ال يدري مقدار ما سيحصل عليه ،فقد يكون أقل أو أكثر مما
دفعه ،فهي مقامرة حبتة.

 .3أهنا نقد بنقد مع التفاضل والتأخري ،فهي من الراباحملرم ابلنص.
والواجب على شباب املسلمّي البحث عما ينفعهم وينفع الناس ،بدالً من اجلري وراء إغراء الربح

السريع الذي ال يعدو أن يكون سراابً ،مث ال جيده شيئاً ،بل جيد هللا عنده فيوفيه حسابه .وفق هللا
اجلميع لرضاه وجنبنا سخطه وغضبه ،إنه  -تعاىل  -اهلادي إىل سواء السبيل.
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أخذ قيمة الساعات اإلضافية دون عملها
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/5/9هـ

السؤال

أحبك يف هللا اي شيخ سؤايل :عن احلكم يف ساعات العمل اإلضافية ما يسمى (، )over time

أحياان رئيسي يف العمل يعطيين إايها وحتسب مع الراتب وأان مل أشتغلها ،ولكن كهدية منه أو مثل
ذلك ،وإذا كان ال جيوز أن آخذها فما احلكم فيما قد أخذت سابقاً؟ وجزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

الذي أراه أنه ال جيوز له أخذ مقابل هذه الساعات اإلضافية ما دام أنه مل يعمل فيها حقيقة ،وذلك

ألمور:

أوالً :أن الباذل للمال جعله مقابل عمل إضايف وهذا مل حيصل.

اثنياً :أن املعطي له "مديره" ليس له ذلك مبوجب نظام الشركة هذا هو األصل .لكن إذا كان العرف
العام للشركة ،ويعلم من مراجعها أنه ميكن بذل قيمة هذه الساعات للمتميزين يف اإلدارة كحافز

فهذا جيوز بشرط العدل يف التقييم اإلداري ،وقولنا العرف ال يكفي فيه عرف القسم وحنوه ،بل البد
من استفاضة األمر واشتهاره .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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االطالع على أسئلة االختبارات املسربة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

أحياانً تتسرب أسئلة االختبارات من غري أن أسعى إليها كأسئلة الوزارة مثال ,أو تصلين معلومة أثناء

االختبار من غري قصد مين ,فهل جيوز االستفادة من هذه األجوبة واالطالع على األسئلة املسربة؟.

اجلواب

ال جيوز استعمال هذه األسئلة املتسربة ،وال جيوز السكوت عليها ،وعلى السائل وكل من تقع يف يده
هذه األسئلة من الطالب واملدرسّي واجلمهور أن يبلغ إدارة التعليم إما مباشرة أو من خالل مدرسة

الطالب إذا مل يرتتب على إبالغ املدرسة أذى يلحق ،ويف هذا يلجأ إىل أحد الغيورين من الناس
ليتوىل اإلبالغ ملن يهمه األمر .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه.
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التظاهر ابملرض
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/6/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أود أن أسأل فضيلتكم؛ هنا يف بريطانيا بعض اإلخوة يتظاهرون
أبهنم مرضى نفسيون أو معاقون ،وهم ليسوا كذلك ،وهذا لكي حيصلوا على أوراق أو نقود ،فما

حكم ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فهذا كذب وتدليس ،وغش وخداع ،ليس من اإلسالم يف شيء ،وكل مال أخذ من هذا الطريق فهو

سحت ،وكل حلم نبت من السحت فالنار أوىل به.

وأان أعجب كيف يبيح مسلم لنفسه هذا الكذب والغش ،وهو يعلم أن حقيقة اإلسالم ترجع إىل
الصدق  ...الصدق مع هللا والصدق مع النفس والصدق مع الناس.

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل
اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً ،وإايكم والكذب فإن
الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب

حىت يكتب عند هللا كذاابً" رواه مسلم ( . )2607من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه.-
أسال هللا أن يهدي هؤالء إىل طريق الصدق ،وأن يعيننا وإايهم على التزامه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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معاجلة جتاعيد الوجه ابإلبر
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

وجوههن عن طريق اإلبرة ،بدعوى تثبيت بشرة الوجه وإبعادها
"تقوم بعض النساء إبدخال دواء يف
ّ

عن التجعد ومالمح الشيخوخة واهلرم ،فهل هذا يعترب من تغيري خلق هللا؟ " وهللا جيزيكم خرياً.
اجلواب

هذه العملية الواردة يف السؤال ال جتوز شرعاً ملا فيها من تغيري اخللقة اليت خلق هللا اإلنسان عليها -

تغيرياً ابقيا ،وملا فيها من التدليس إبظهار الكبرية يف السن مبظهر الشباب ،وليس هناك حاجة عالجية
أو ضرر حقيقي يراد إزالته ،فيكون هذا التصرف ممنوعاً شرعاً ،وهللا أعلم.
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تسويق العمالء
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا.

هنالك شركة يف مدينة جدة ،وهي يف بداايهتا ،ولديها تصريح وفقاً للقوانّي ،تقوم هذه الشركة ببيع
برامج كمبيوتر حوايل ستة برامج على ست أسطواانت (أشرطة كمبيوتر)  ،وهذه الربامج متعلقة

ابحلاسب اآليل ،وليس هبا مشاهد أو أي نوع حمرم ،وسعر هذه الربامج مجيعا  200رايل سعودي،

وإذا اشرتيت هذه الربامج إبمكانك أن تقوم ابلتسويق هلذه الشركة ،وتعطي الشركة املشرتك استمارة
خاصة به إذا أراد أن يقوم ابلتسويق ،وإذا أتى بشخص ما واقتنع ابلربامج واشرتاها فإهنا تكافئ

املشرتك مببلغ  50رايالً ،وال يشرتط أبن أييت بعدد معّي كما يف بعض الشركات ،أي إبمكانك أن أتيت
بواحد وأتخذ عليه  50رايالً ،أو أن أتيت ابثنّي وأتخذ  100رايل ،أو  3أو  4وهكذا ..بعد ذلك
يصبح الشخص الذي أتيت به مثلك (أي يستطيع أن يقوم ابلتسويق وأيخذ عمولة)

وهنا افرتاض ،لنفرتض أن هناك أشخاصاً ونرمز هلم مبا يلي :أ  ,ب  ,ج  ,د  ,لنفرض أن الشخص

(أ) اشرتك وقام ابلتسويق لـ (ب) و (ج)  ،واشرتكوا يف شجرة حتت (أ) فإنه سيأخذ عمولة من الشركة

مقدارها  200رايل ،ولنفرتض أن (ج) و (د) اشرتكوا حتت (ب) فإن (ب) سيأخذ  100رايل،

واألول الذي هو (أ) سيأخذ  10رايالت ،عن كل شخص اشرتك حتت (ب) أي املباشر أتخذ عليه

 50رايالً ،والغري مباشر أتخذ عليه  10رايالت ،وهكذا متتد الشجرة.
توضيحات:

( )1الربامج ال يوجد هبا ما خيالف الشريعة
( )2أتخذ الشركة من  200رايل مقدار ربح وهو  60رايالً ،والباقي يقسم على املشرتكّي.
( )3لك احلق أبن تشرتي الربامج ،وأن تشارك ابلتسويق أو أن تكتفي بشراء الربامج.
( )4الشركة هلا تصريح ،ويتم دفع العموالت فوراً بدون أتخري.
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( )5ختتلف هذه الشركة عن غريها لكوهنا ال تتعامل ابإلنرتنت من تسجيل وغريه ،كل ما عليك

مراجعة الشركة أو مراسلتهم ابلفاكس أو الربيد وأخذ الربامج واالشرتاك ،والبياانت من رصيد وغريه
ميكن لك أن تستفسر عنها ابحلضور أو ابهلاتف ،وحيدد لك رقم سري وبطاقة اشرتاك ميكن هبا

مراجعة الشركة.

( )6إبمكانك أن أتيت أي تسويق لشخص أو اثنّي ،أو أي عدد (وهذا ما مييزها عن ابقي الشركات
اليت تشرتط عليك عددا معيناً ،وأن تساوي اجلهات وغريه من التعقيد) .

وسؤايل اي فضيلة الشيخ :هل جيوز التعامل مع هذه الشركة أم ال؟ وإذا كان ال جيوز فما هو السبب؟

وما هي النقاط اليت ميكن أن تستبدل لتصبح جائزة؟.
وفقكم هللا وجزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

هذا النظام املذكور يف السؤال هو نظام التسويق اهلرمي ،مهما تعددت صوره واختلفت تطبيقاته،
وخالصته أن املشرتك يقنع اآلخرين ابلشراء من أجل االشرتاك يف التسويق ،وطاملا كانت العموالت
أكرب من قيمة املنتج ،فإن اهلدف من الشراء هو العموالت ابلدرجة األوىل ،وأما املنتج فهو تبع،

وبناء على ذلك فهو ممنوع شرعاً ملا فيه من الغرر الفاحش وأكل املال ابلباطل؛ ألن املشرتك ال يدري

هل ينجح يف إقناع مسوقّي آخرين أم ال ،فإن جنح كان راحباً على حساهبم ومن اشرتاكهم ،وإال خسر

مقدار املخصص للتسويق الذي دفعه ضمن الثمن ،مث الذين اشرتكوا عن طريقه ينطبق عليهم ما

ينطبق عليه ،فكل طبقة يف الشجرة أو اهلرم التسويقي خاسرة ،إال إذا وجدت حتتها طبقة أو أكثر

تتحمل هي اخلسارة ،وهكذا.
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الرشوة للجمع بّي منحتّي
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

سؤايل أان طالب دراسات عليا حصلت على عقد لدراسة الدكتوراه ،من جامعة خاصة مقابل أن أعود
ِّ
أدرس فيها ،ومت االتفاق على منحي منحة شهرية وسافرت إىل الدراسة لكن املنحة الشهرية ال
تكفي ،ومل يوافقوا على رفعها مما اضطرين أن أدفع رشوة للحصول على منحة أخرى من قبل الدولة،

علماً أن قانون الدولة كذلك يشرتط عدم اجلمع بّي منحتّي من أي جهة ،ولعدم التنسيق بّي اجلهتّي
فإهنم ال يدرون أين أستلم منحتّي؟ فهل تعترب املنحة الثانية حراماً أو إخالالً ابلعقد؟ وما حكم املال

الذي أخذته إىل اآلن؟ وهل أستمر يف أخذ املنحتّي؟ مع العلم أن املنحة الواحدة تكفي أبدىن
احلدود.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فعملك خمالف للشريعة؛ بل يتضمن عدة خمالفات؛ أوهلا كبرية من الكبائر وهي الرشوة ،حيث لعن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -الراشي واملرتشي " ويف رواية "والرائش" وهو الساعي بينهما،
وقولك "اضطرين" هذه ليست ضرورة يف الشرع ،بل دفعت ماالً للتوصل إىل ما ليس لك حبق،
هِ
آمنُوا
ين َ
كذلك خالفت نظام بلدك الذي يشرتط عدم وجود منحتّي ،وهللا تعاىل يقولَ " :اي أَيُّـ َها الذ َ
اَّلل وُكونُوا مع ال ه ِ ِ
ّي" [التوبة ، ]119:ولو اتقيت هللا تعاىل وابتغيت الرزق من طريق
صادق َ
ََ
اتهـ ُقوا هَ َ
احلالل جلعل هللا لك خمرجاً ولرزقك من حيث ال حتتسب ولبارك لك يف رزقك ،فعليك التوبة إىل هللا

تعاىل واالستغفار ،ومن مقتضيات التوبة أن ترتك املنحة الثانية وتكتفي ابألوىل وتندم على ما فات

منك ،وتعزم على أال تعود وتكثر من االستغفار ،وتبحث عن أسباب كسب مع املنحة األوىل ،وفقك
هللا وهداك لرشدك.
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إعداد مشاريع التخرج للطالب
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/6/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
يف الكليات العملية يلزم على الطالب للتخرج عمل مشروع ،وهذا املشروع مينح عليه درجات ،وال

علي
تعطى شهادة النجاح إال ابحلصول على درجة مقبول يف املشروع ،وأان مربمج كمبيوتر ،وعرض ه
عمل مشروع جملموعة من الطالب ،وحتفيظهم ما يقولون يف حالة السؤال عن كيف قاموا بعمل
املشروع نظري مبلغ من املال ،فهل هذا العمل جائز؟ فأان أحس أنه نوع من الكذب والتزوير ،ألهنم

سوف ينسبوا ألنفسهم عمالً مل يقوموا به ،وحيصلوا على درجات ال يستحقوها.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فإن ما وقع يف نفسك من الرتدد دليل على أن األمر فيه حمذور شرعي أو فيه

شبهة ،وقد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من حديث النواس بن مسعان  -رضي هللا عنه
 -أنه قال" :اإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" أخرجه مسلم ( )2553معىن

(حاك) أي تردد.

ألن (عمل املشروع) الذي هو شرط للتخرج إمنا يقصد به أن يكون جبهد الطالب بذاته ،أما أن يقوم
به غريه مث يدعي أنه عمله فال شك أن هذا من الكذب والتزوير والغش والتدليس ،واملال املأخوذ

على هذا العمل ال جيوز ،وإذا كان هذا األمر شائعاً أعين أال يعمل الطالب املشروع وإمنا أيخذه من
اخلَبِ ُ هِ
غريه شرا ًء أو حنوه فإن ذلك ال جيعل األمر جائزاً ،قال هللا سبحانه" :قُ ْل ال يَ ْستَ ِوي ْ
ب
يث َوالطيّ ُ

اخلَبِ ِ
ُويل ْاألَلْبَ ِ
اَّللَ َاي أ ِ
يث فَاتهـ ُقوا ه
ك َكثْـ َرةُ ْ
اب لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" [املائدة ، ]100:واملسلم
َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
مأمور ابتقاء احلرام ولو وقع فيه غريه فإمنا هو حماسب بعمله.
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وقد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -النهي عن الغش والتزوير ،ففي حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من غشنا فليس منا " أخرجه مسلم
( ، )101ويف حديث أمساء رضي هللا عنها" :املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور" متفق عليه

البخاري ( ، )5219ومسلم ( )2130ومعىن" :املتشبع مبا مل يعط" أي :املدعي ما ليس له ،أو
يظهر للناس عن نفسه ما مل يعمله أو يكتسبه.
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سرقة بطاقات االئتمان

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

ابلنسبة لسرقة بطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت ،سبق أن أشرمت إىل أنه حيرم سرقتها سواء كان صاحبها
مسلماً أو كافراً غري حما ِرب ،ولكن ما هي العقوبة املرتتبة على سرقة هذه البطاقة؟ وهل جرمية السرقة
متوفرة األركان؟ مبعىن أنه جيب إقامة حد السرقة على السارق؟ أم أن األمر فيه تفصيل؟ نسأل هللا

تعاىل أن يوفقكم إىل ما فيه رضاه .وأن جيزيكم عن اإلسالم واملسلمّي خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

من سرق ماالً عن طريق حتويل املبالغ ،أو صرفها بواسطة بطاقات االئتمان مستغالً معرفته أبرقامها

أبي طريق ،فهو آمث بسرقته ما دام املسروق حمرتماً ،لكن ال يتوجه لفاعله قطع يده؛ ألن فعله ليس

فيه انتهاك حلرز بطريق االستخفاء ،بل هو نوع اختالس وتزوير ،وهذه ال قطع فيها عند مجاهري أهل

العلم؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-ليس على اخلائن وال املختلس قطع" رواه أصحاب

السنن الرتمذي ( )1448والنسائي ( )4971وأبو داود ( )4392وابن ماجة ( )2591وصححه
األلباين يف اإلرواء (. )63/8

ومثل هذا أيضاً من قلّد توقيع شخص على سندات أو شيكات فصرف هبا لنفسه أو لغريه أمواالً.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه .وصلى هللا على حممد وآله.
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يدفع ماالً ليظفر بوظيفة!

اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

السالم عليكم رمحة هللا وبركاته.
حبثت يف كل مكان عن وظيفة فلم أقبل إال يف وظيفة راتبها ال يكاد يوفر يل أبسط مقومات احلياة يف

هذا الزمن مقدار راتبها  1573رايل فقط ،فماذا يفعل يل هذا الراتب؟ وأان متزوج ولدي طفلة،

صباحا يف هذه الوظيفة املتواضعة،
ولدي التزامات أكرب من أن أوفيها ،حيث إين أعمل ليل هنارً ،
وعصرا إىل منتصف الليل ،أقوم ابلبحث عن مصدر آخر كالعمل على سياريت بتوصيل الركاب؛
ً

للحصول على أجور زهيدة ال تكاد تفي مبستلزمات سياريت ،املهم عرض علي أحدهم أبن أدفع إليه

مبلغًا من املال وهو املسؤول أبن يوظفين وظيفة تضمن يل احلياة بشكل أفضل ،وجبهد أقل ،فماذا
أفعل؟ وأان وهللا العظيم أرأب بنفسي أن أقع يف احلرام ،أو يكون مصدر رزقي مصدره حرام والعياذ

اباب إال وطرقته ،ولكن بدون جدوى،
ابهلل ،ولكن ماذا أفعل؟ ليس ابليد حيلة ،ويعلم هللا أين ما تركت ً

ويعلم هللا أن ظرويف صعبة جدًّا .فما أفعل؟ أرجوكم أرشدوين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي :أشكر لك هذا الشعور ،وحرصك على أال أتكل أنت وأوالدك إال من حالل ،وثق متام

خمرجا ،فما عليك إال التوكل على هللا واألخذ
الثقة أن من اتقى هللا فسيجعل له من كل ضيق ً

ابألسباب ،أما سؤالك عن حكم دفع مبلغ لشخص مقابل سعيه للوظيفة ،فهذا فيه تفصيل :إن كان

اشي
هذا املبلغ سيدفع رشوة لتوظيفك ،فهذا حرام ،وقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -الر َ
تشي ،وإن كان هذا املبلغ مقابل جهد هذا الشخص يف السعي للوظيفة فهذا جائز وال أبس به.
واملر َ

وهللا أعلم.
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مبلغ مقابل منح غري مستحقة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

فضيلة الشيخ الكرمي عافاكم هللا ورعاكم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فأرجو أن تفيدوان برأي الشرع يف القضية التالية:

هناك من الطالب املبعوثّي للدراسة خارج أوطاهنم من يسعى يف سبيل احلصول على منح مالية من
حكومات بلداهنم لزوجاهتم الالئى يرافقنهم ،مع العلم أهنن لسن يف األساس موظفات وقد أكملن

الدراسة اجلامعية يف بلدهن قبل أن يسافرن مع أزواجهن ،أي أهنن اآلن رابت بيوت.

ويف بلد الدراسة انتشر خرب أنه ابإلمكان احلصول على منح للزوجات يف مقابل دفع مبلغ من املال

لبعض السماسرة الذين هلم عالقة ابجلهات املختصة يف الداخل .فبدأ هؤالء الزوجات التفكري

ابلدراسة بعد مساعهن عن املنح املالية ،وبدأ األزواج ابلفعل بتسجيل زوجاهتم يف كليات مفتوحة
(نظام التعليم عن بعد) للدراسات العليا  ,واستخراج شهادات قيد لزوجاهتم لكي يتم إرساهلا ملن

سيقوم ابستخراج املنح املالية والرسوم الدراسية يف البلد ،مع العلم أن:

( )1هذه املنح قد تكون من حق طالب آخرين لكنهم مل يستطيعوا الوصول إىل الطريق املؤدي إىل

احلصول على املنحة ،أو أهنم ال ميتلكون املال الستخراجها.

( )2منحة الزوج ال تكفي ملواجهة غالء املعيشة يف بلد املهجر ،واألوالدكثروا وااللتزامات احلياتية
كثرية ومكلفة ،وال توجد هناك زايدة من الدولة ملواجهة هذا الغالء ،لذا فإن مثل هذه املنح اإلضافية
ستساعد يف التغلب على صعوابت احلياة املعاشية ،كما أنه سيتم دفع جزء منها تكاليف دراسة

الزوجات وتسجيلهن وما إىل ذلك من مصاريف.
( )3هؤالء الزوجات قد ال يستفدن من الشهادات اليت سيحصلن عليها .مبعىن أهنن قد ال يفكرن
اباللتحاق أبي وظيفة يف املستقبل.
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فما رأي الشرع يف هذا العمل؟ وهل هذه املنحة حالل أكلها أم ال؟ أرجو من فضيلتكم النظر إىل
املوضوع بروية وتؤدة وإبداء رأيكم؛ لكي يستفيد منه كل من يف قلبه شك يف مشروعية هذه املنح

املالية من عدمها .وإذا أردمت أن تستوضحوا من بعض األمور قبل إبداء رأيكم فسأكون سعيداً أن
أقوم بذلك جزاكم هللا من اخلري أجزله ومن األجر أثوبه .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب عن هذا من وجوه:

أوالً :قول السائل( :تفيدوان برأي الشرع يف  ) ...ال يستقيم .فإن اجمليب قد يصيب حكم الشرع

وقد خيطئه ،وملا كتب الكاتب بّي يدي أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  -حكماً حكم

به كتب" :هذا ما أرى هللا أمري املؤمنّي عمر  -رضي هللا عنه "-فانتهره عمر -رضي هللا عنه-

وقال :ال بل اكتب ،هذا ما رأى عمر -رضي هللا عنه -فإن كان صواابً فمن هللا ،وإن كان خطأ فمن

عمر -رضي هللا عنه -رواه البيهقي يف السنن الكربى (. )116/10

اثنياً :أن كل أمر يتوصل إليه اإلنسان بطريق الكذب واحليلة فهو حرام ،إال أن يكون حقاً له ال
يتمكن من احلصول عليه أو ختليصه إال بنوع تورية فال حرج عليه فيه.

فإن مل يكن حقاً له فقد وقع يف احلرام من جهتّي :من جهة استحالله ما ليس ٍ
حبالل له ،ومن جهة

الكذب.

اثلثاً :أنه ال حيل بذل شيء ملوظفي الدولة بغرض تسيري األمور ،وال حيل هلم قبول ما يبذل هلم ،ولو

على سبيل اهلدية لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-هدااي العمال غلول" رواه أمحد ()23601
 ،وغريه من حديث أيب محيد الساعدي  -رضي هللا عنه -والواجب عليهم القيام أبعماهلم دون منهة
أو ابتزاز ٍ
ألحد من املسلمّي.
فإن كان اآلخذ جمرد معقب على املعاملة ،ال يرشى ،وال يضار مبسعاه ذلك أحداً أحق به من موكله،

فهو أجري يستحق العوض املتفق عليه.

وعلى هذا فإن كانت اجلهة املاحنة هلذه املنح الدراسية للزوجات ،ال ترى يف فعل هؤالء النسوة خمالفة

نظامية ،ابلصورة الواقعة املذكورة يف السؤال فال حرج من االستفادة منها.

وإن كانت اجلهة ترى يف ذلك غشاً وتالعباً وحرماانً للمستحق األصلي فال حيل هذا العمل .وهللا
أعلم.
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هل ميتنع عن دفع الرشوة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1426/07/22هـ
السؤال

املخول
أعمل مقاوالً ،وأواجه مشكلة مع أغلب الشركات اليت أزورها للتعامل معها ،فاملوظف ّ

ابالتفاق مع املقاولّي يطلب مبلغاً مالياً مقابل إعطائي العمل ،فإن رفضت ذلك األمر أيىب أن يتعامل
معي ،ويبحث عن مقاول غريي يدفع له ،واملشكلة -كما أسلفت -أهنا مع أغلب الشركات ،فهل

إن دفعت له يكون ذلك رشوة؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال جيوز دفع هذا املبلغ للموظف املذكور وأمثاله؛ ألنه رشوة ملعون فاعلها ،فعن عبد هللا بن عمرو

-رضي هللا عنهما -قال :لعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الراشي واملرتشي .أخرجه أبو داود

( ، )3580والرتمذي ( ، )1337وابن ماجه ( )2313بسند صحيح.
وهو من السحت يف قوله تعاىل" :أ هكالون للسحت" [املائدة ، ]42 :قال ابن مسعود :السحت هو
الرشوة ،ومن أكل املال ابلباطل ،قال تعاىل" :وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام

لتأكلوا فريقاً من أموال الناس ابإلمث وأنتم تعلمون" [البقرة. ]188 :

واحلقيقة أنّه كما قال األخ السائل إن كثرياً من املصاحل ال يتحصل عليها األكفاء بسبب تعاطي بعض
الضارة.
الناس للرشوة ،وهذا من املصائب اليت خيشى املسلم من عواقبها على اجملتمع آلاثرها
ّ
فكل من دفع شيئاً لغريه ليحمله على ما يريد -سواء كان موظفاً عاماً -أو خاصاً أو اتجراً أو غريه

لقصد حتقيق غرض -فهو راش مستحق للوعيد.

وورد يف احلديث" :الراشي واملرتشي يف النار" قال املنذري :رواه الطرباين [املعجم األوسط ()2026

] ورواته ثقات.

وأبشر السائل أنه إن لزم جادهة الصواب ،وامتنع عن دفع الرشوة ،فإ هن هللا سيخلف عليه ابلعوض
الطيب يف الدنيا واآلخرة ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

وف ّق هللا اجلميع ملا حيبّه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه وسلم.
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الفواتري الومهية

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

عمت هبا البلوى (وهذا ما أخربين به كل من سألتهم عن
سؤايل لكم حول مسألة يف البيوع قد ّ

املوضوع ،من أهنم يعانون من نفس املشكلة!) أان أعمل يف شركة أجنبية ،أيتينا العمالء  -ومعظمهم

أجانب  -بعد إجناز العمل ليستلموا ما أعددانه هلم ،ويطلبون منا فاتورتّي -:فاتورة ابملبلغ الصحيح
الذي نتقاضاه منهم لقاء ما قدمناه هلم من خدمات -وفاتورة فيها مبلغ أعلى من املبلغ الذي

تقاضيناه منهم ،وأغلب الظن أهنم يريدون تقدمي الفاتورة الثانية ملرؤوسيهم إيهاما هلم أهنم دفعوا املبلغ

الثاين( ،حنن عادة ال نسأهلم عن األسباب) وأحياانً يطلبون منا عدة فواتري ،كل واحدة منها فيها مبلغ
خمتلف ،سؤايل هو :هل جيوز إعداد هذه الفواتري للزبون؟ علما أن هذا األسلوب أصبح من األمور

املتعارف عليها اآلن يف السوق!!! هذا ما ملسته وهذا ما أخربين به من يعملون يف شركات أخرى،

كما أنين ال أستطيع أن أرفض إعداد هذه الفواتري ،فكما أسلفت ،أان أعمل يف شركة أجنبية ،وأغلب
الظن أن الشركة ستخسر عمالءها لو رفضت حتضري الفواتري كما يطلبون ،كما أنين تقريبا الوحيد

علي يف حتضري كل الواثئق اليت ابللغة الفرنسية ،ابنتظار
ابلشركة الذي جييد الفرنسية ،فهم يعتمدون ّ

إجابتكم ابرك هللا فيكم.
اجلواب
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إذا كانت هذه الفواتري اليت يطلبها املشرتي أو مندوبه لغرض التسعري ملعرفة األقل سعراً أو االجود

صنفاً فال أبس ،أما إذا كان األمر خالف ذلك ،ومثل ما تشري إليه يف السؤال فإن هذا ال جيوز ،بل
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ْربّ َوالتهـ ْق َوى َوال
مساعدة على االختالس وأكل احلرام وإعانة على الباطل وهللا يقولَ :
هِ
ِ
آمنُوا ال َأتْ ُكلُوا
ين َ
تَـ َع َاونُوا َعلَى ا ِإل ِْمث َوال ُْع ْد َوان" [املائدة :من اآلية ]2ويقول سبحانهَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
اط ِل إِال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتَارةً عن تَـر ٍ ِ
أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم إِ هن ه
اَّللَ َكا َن بِ ُك ْم
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َْ َ
اض م ْن ُك ْم َوال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َ
ِ
حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل
َرحيماً" [النساء ، ]29:ويف احلديث الصحيح" :إنه ال يربو ٌ

به" رواه الرتمذي ( ، )614وغريه من حديث كعب بن عجرة  -رضي هللا عنه  ،-وإذا كنت جتهل
ما يراد هبذه الفواتري املطلوبة فال إمث عليك ،وال يلزمك شرعاً أن تسأل ماذا تريدون هبا ،أما إذا
سألت وعلمت أهنم يريدون إيهام رؤسائهم أبهنم دفعوا املبلغ الكبري ليحصلوا على الفرق بّي

الفاتورتّي فهذا هو احلرام الذي ال جيوز لك فعله ،وفق هللا اجلميع إىل ما حيبه ويرضاه.

()441/10

املتاجرة ابلسلع املدعومة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1423/6/24
السؤال

تدعم احلكومة بعض السلع الغذائية ومنها الدقيق الذي يباع ألفران اخلبز ،يقوم بعض أصحاب هذه

األفران ببيع الدقيق ابلسوق السوداء ،سعر الكيس املدعم ( )30جنيهاً ،يباع ابلسوق السوداء

بسعر ( )50جنيهاً لتجار اجلملة أو ما يسمون بتجار املمنوع ،مث يقومون بعد ذلك بنخله وبيعه

للجمهور أبضعاف الثمن األصلي ،السؤال :ما حكم الدين يف صاحب الفرن مث اتجر املمنوع؟ ما

حكم الدين يف املستهلك الذي يتحمل كل هذا النهب؟ أفادكم هللا وابرك فيكم.

اجلواب

إذا كانت احلكومة ال ترخص لصاحب الفرن أن يبيع هذا الدقيق الذي تدعمه وتبيعه له بثمن أقل
ٍ
فحينئذ ال جيوز لصاحب الفرن أن يبيعه ،وال جيوز لتجار السوق السوداء أن
من سعر السوق،
يشرتوه منه ،وال للمستهلك أن يشرتيه منهم؛ ألن ذلك من الغش واخلداع وإخالف العهود ونقض
املواثيق ،وليس من مصلحة الناس يف شيء ،وإمنا يستفيد من هذه الطريقة الدنيئة اخلسيسة بعض

ضعاف النفوس الذين استهوهتم األموال وغلبتهم األثرة البغيضة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()442/10

العمل بشهادة مزورة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/1/14هـ
السؤال

ما حكم العمل بشهادة مزورة واحلصول على راتب شهري نتيجة لذلك؟

اجلواب

إذا كانت الشهادة املزورة يف جمال العمل الذي تكلف به فهي من الغش واخلديعة ،وال جيوز لك

العمل هبا ،والراتب الذي حتصل عليه بسببها حرام ،أما إذا كان املرتب مقابل عمل ال عالقة له

ابلشهادة ،فاألمر أيسر وميكن التفاهم مع صاحب العمل وبيان احلقيقة له يف خصوص الشهادة
املزورة اليت ذكرهتا عند تقدميك لطلب الوظيفة ما دامت ال تؤثر على طبيعة العمل الذي تقوم به لعله
أن يتفهم األمر ويقبل به ،وإال فاخلروج من العمل أجدر بك يف هذه احلال حىت ال تكون كاذابً.

()443/10

التعاقد الصوري لتجاوز األنظمة
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/4/7هـ

السؤال

نظام وزارة الصحة يف السعودية يلزم املؤسسات الطبية املستشفيات ،املستوصفات ،مستودعات
األدوية  ، ...للحصول على ترخيص بتعيّي متخصص :طبيب ،صيديل ،فين  ...إخل ،ويلجأ كثري من

هذه املؤسسات أو الشركات إىل إبرام عقد مع هذا املتخصص الستكمال املسوغات النظامية ،وقد

ال يكون هلذا املتخصص أي دور يف املؤسسة أو الشركة ،بل إنه قد يكون يف بلد واملؤسسة املرخصة

يف بلد آخر ويتقاضى على هذا األمر راتباً دون أن يكون له دور عملي وكال الطرفّي موافق على

هذه الطريقة؛ املتخصص موافق على أن يسري عمل املؤسسة املرخصة ابمسه مع تعهده أمام اجلهات

املختصة ابملسؤولية ولو مل يكن متواجداً ،واملؤسسة أو الشركة كذلك ال متانع من عدم تواجده.

فما الرأي يف مثل هذا األمر؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أرى أن تتورع عن مثل هذه األعمال ،فإنك دخلت مع الوزارة بعقد فيه هذا الشرط فيجب الوفاء

هبذا الشرط لعموم  ...واملسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً" رواه الرتمذي

( ، )1352وابن ماجة ( ، )2353والبيهقي ( ، )65/6واحلاكم ( ، )7141والدارقطين ()27/3
 ،وقوله تعاىل":اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة. ]1 :

()444/10

كتابة البحوث لآلخرين
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/2/12هـ

السؤال

تعمل زوجيت موظفة يف شركة خاصة .يف بعض األحيان وبعد ساعات الدوام الرمسي تطلب منها بعض

طالبات املدارس أن تقوم بكتابة الواجبات املدرسية أو ترمجة أوراق معينة أو كتابة حبوث وتقارير،

مقابل احلصول على مبالغ مالية معينة ،حيث تقوم الطالبات بتقدمي تلك الواجبات والتقارير على أهنا
من عملهن .تقوم زوجيت يف البيت وبعد مغادرهتا للعمل ببذل جهدها للقيام ابلواجبات وكتابة التقارير

واألحباث املطلوبة .السؤال :هل العمل الذي تقوم به زوجيت فيه خمالفة للشرع حيث إهنا تعد تقارير

وحبواثً وترمجات من جهدها ،وتقدمها للطالبات اللوايت يقدمن تلك البحوث والواجبات على أهنا من
عملهن؟ وللعلم فإن زوجيت ال تربطها أي عالقة ابلطالبات ،فهي ال تعمل مدرسة وليس هلا عالقة

عمل معهن.

أرجو إفاديت وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما تقوم به زوجتك من هذه األعمال يُعد إعانة على الغش وأكالً للسحت ،وهو عمل ينايف املروءة
وهو من األخالق اليت يستقبحها العقل ولو مل يرد بتحرميها الشرع ،فاتق هللا ولتتق هللا زوجتك

ولتبادر إىل التوبة النصوح ،وينبغي عليها أن تناصح من تسول هلا نفسها من الطالبات هذا الغش
والتلبيس ،ولتذكرهن بقوله -صلى هللا عليه وسلم":-املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور"أخرجه
البخاري ( ، )5219ومسلم ( ، )2130وال شك أن اليت تسأل غريها أن تكتب هلا حبثاً أو ترتجم
هلا كتاابً كلفت هي برتمجته ،مث تقدم ذلك على أنه من جهدها وعملها ال شك أهنا داخلة يف وعيد

احلديث.

()445/10

فإن كانت ال تعلم من قبل حكم تكسبها من هذا العمل فأرجو أن يعفو هللا عما سلف منها ،ولكن
ال جيوز أن تتكسب به فيما تستقبل من أايمها ،وقد قال هللا":فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة. ]275 :

وجزاك هللا خرياً على سؤالك عما يريبك ويشكل عليك ،وال شك أن هذا انبع من عظم خوفك من
هللا وحرصك على إطابة مطعمك.

وفقك هللا لكل خري ،وأبدلكما -أنت وزوجك -خرياً من هذا املطعم اخلبيث.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()446/10

اهلدية للنجاح يف االمتحان
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1424/7/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد فإنين طالب جامعي ،وقد قمت ابختبار إحدى املواد

فأيقنت أين ال ميكن يل أن أجنح فيها (إال بفضل من هللا)  ،وذهبت إىل الدكتور ألبّي له ظرويف،

وأستعطفه لينجحين يف املادة ،فأمرين أن ألتقي به يف مكتبه ،فذهبت إليه وسجل امسي وقال يل تعال
يل غداً ،فجئت إليه فلم أجده ،مث وجدته بعد ذلك خارج مكتبه ،وسألته عن الدرجة (فقال يل

الدرجات مل ترصد ،وال ختف لكن ال تنس البشارة ،وأمرين أن آتيه غداً يف املكتب)  ،اآلن هل تعد

هذه رشوة؟ وإذا كان كذلك فإذا قدمتها له بعد أن ينجحين فهل خيتلف حكمها؟ علما أين مل أذهب

إليه يف اليوم املطلوب.
اجلواب

احلمد هللا ،وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم  -وفقك هللا  -أن تقدمي الطالب هدية ألستاذه من أجل إجناحه يف االمتحان أمر حمرم ،ألنه
ضرب من اخليانة والغش.

كما أن طلب املعلم من تالميذه هدية أو "بشارة" مقابل إجناحهم يف االمتحان أمر حمرم كذلك،
وضرب من اخليانة والغلول ،وأكل املال ابلباطل.

إن مساعدة املعلم لطالبه دون متييز بينهم أو حماابة ألحد منهم يف حدود معقولة أمر ال أبس به،

شريطة أال يرتتب على ذلك ابتزاز هلم أو استغالل حلاجتهم.

وأنت  -اي رعاك هللا  -ال جيوز لك أن تدفع ألستاذك هذا أو غريه شيئاً مقابل جناحك ،وعليك أن
تتجاهل رغبته تلك بكل حال ،وإن استطعت أن تناصحه أبدب ،وتعظه بلطف ولو بطريقة الكتابة

فهذا أبلغ يف الفائدة ،وأعظم يف األثر.

وفقك هللا وأعانك وسدد على درب اخلري خطاان وخطاك ،والسالم عليكم.

()447/10

دفع عمولة ملندوب املؤسسة

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان عندي ورشة للحديد ،ونقوم ابلبحث عن العمل لدى الشركات واملؤسسات ،إال أن األشخاص
املسؤولّي يف تلك الشركات يطلبون عمولة من قيمة العمل إلعطائنا إايه ،وإذا رفضنا يتم إعطاؤه

غريان ،ومثل ذلك تعاقدان مع جمموعة ورش لدى شركة ويتم إعطاء العمل ابلرتتيب ،إال أن من ال
يدفع للمسؤول مياطله ،ويضيق عليه ،وال أيخذ العمل بسهولة ،مما يرتب علينا التزامات مالية

كاإلجيارات ورواتب العمال ،وهذا األمر منتشر يف أغلب الشركات إن مل يكن يف مجيعها ،ويقوم به

يف الغالب األجانب.
أنمل منكم إفادتنا -وهللا حيفظكم.-
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فإن سؤالك من شقّي:

الشق األول :إعطاء عمولة للمسؤول يف الشركة؛ ليعطيكم العمل ،فهذا فيه تفصيل إن كان املسؤول

عن الشركة هو مالك الشركة وليس موظفاً فيها فال أبس هبذه العمولة.

أما إن كان هذا املسؤول موظفاً يف الشركة  -وهو الغالب -فهذه العمولة ال جتوز ،وهي رشوة

وخيانة للشركة؛ ألنه سيتعامل مع من يدفع أكثر ال مع األصلح للشركة ،وقد قال  -صلى هللا عليه

وسلم" :-لعن هللا الراشي واملرتشي  " ...رواه أمحد ( ، )8798والرتمذي ( )1336من حديث أيب
هريرة -رضي هللا عنه.-

الشق الثاين :إذا مت التعاقد بينكم وبّي هذه الشركة وترتب على ذلك مستحقات لكم على الشركة

ورفض املسؤول دفعها لكم ومل ميكنكم أخذها أبي طريق فهنا أجاز بعض الفقهاء دفع مال
الستخراج احلق الثابت وتكون جائزة ابلنسبة للدافع ورشوة حمرمة على اآلخذ .وهللا -تعاىل -أعلم.

()448/10

تتعاجل ابسم غريها؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/2/20هـ
السؤال

امرأة لدى صديقتها بطاقة ألحد املستشفيات ،ابعتبار أن زوج هذه الصديقة اتبع هلم عن طريق

عمله ،فهل جيوز هلذه املرأة أن أتخذ بطاقة صديقتها وتذهب إىل املستشفى ابمسها؟ علماً أن هذه
املرأة تدعوها احلاجة إىل ذلك؛ ألن العالج هبذه البطاقة جماين.

اجلواب

هذه البطاقة أعطيت لصاحبتها ابعتبارها زوجة لرجل يعمل يف مؤسسة معينة ،فال حيل لغريها محل

هذه البطاقة واالستفادة منها؛ ألن االستفادة من هذه البطاقة مشروط أبن يكون حاملها على وصف

معّي ،فمن مل توجد فيه هذا الصفة  -مثل الصديقة الواردة يف السؤال -فال حيل هلا شرعاً االستفادة
من محل هذه البطاقة؛ ألن يف ذلك تدليس وغش وانتحال لصفة ليست حلامل البطاقة ،والغش

واالحتيال ممنوع شرعاً ،حىت وإن كان املوظف القائم على التحقق من شخصية املتعاجل يعلم هبذا
التحايل ومسح به ،فال اعتبار إبذنه؛ ألن نظام العيادة أو املستشفى ال يسمح بذلك .وهللا أعلم.
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شراء شهادة اخلربة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1426/03/18هـ

السؤال

صديق حكى يل مشكلته ،ذهب ليقدم إىل امتحان درجة علمية ،فطلبوا منه  -ليتمكن من دخول
امتحان هذه الدرجة  -شهادة خربة من جهات معينة ،ووجد صعوبة يف احلصول عليها ،وبعد ذلك
عرف أن الزمالء كلهم يشرتون هذه الشهادة ابملال ،ورغم أهنا ال تدل على مستوى الطبيب يف

شيء ،والذي حيدد مستواه للنجاح هو درجة االمتحان الذي سيخوضه ،وإذا مل حيصل على هذه

الشهادة فلن يدخل االمتحان ،فهل شراء هذه الشهادة حرام؟ وإذا كانت حراماً فهل التخلي عنها
أفضل؟ وما حكم من حصل على هذه الشهادة هبذه الطريقة؟.

اجلواب
شراء هذه الشهادة حرام؛ ألنه كذب وخيانة ،فإن هذا الرجل سيكتب يف هذه الشهادة أن لديه خربة

مدة سنة أو سنتّي أو ثالث ،وسيكذب على من سيتقدم إليهم لدخول االمتحان ،وهذا كله ال جيوز،

وهللا  -سبحانه وتعاىل -يقول" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقّي" [التوبة، ]119:
وأيضاً قول هللا -عز وجل" :-والذين هم ألماانهتم وعهدهم راعون" [املؤمنون ، ]8:وأيضاً قول هللا
 -عز وجل" :-اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1:واإليفاء ابلعقد يتضمن اإليفاء

أبصله ووصفه ،ومن وصفه الشرط فيه ،ومن ذلك قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-املسلمون

على شروطهم" الرتمذي ( )1352وأبو داود ( )3594وقال الرتمذي حسن صحيح ،وقد شرط

عليك أن أتيت خبربة وهذه ليست خربة ،وإمنا جمرد ورقة ،وأيضاً قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
يف حديث حكيم بن حزام  -يف الصحيحّي البخاري ( )2079ومسلم (" : )1532فإن صدقا

وبينا بورك هلما يف بيعهما" ،وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.
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استغالل شهادات احملاصيل
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1424/8/26هـ

السؤال

فضيلة الشيخ- :وفقه هللا -
من املعلوم ما تصدره صوامع الغالل ما يسمى شهادات احملصول من القمح والشعري (الكرت)

ألصحاب املزارع ،وحيث إنين مستأجر مزرعة فإين أستخدم هذا الكرت يف شراء القمح من السوق

أو من مزارع أخرى ,وأدخل هذا القمح يف الصوامع،

هل هذا جائز؟ وما موقف صاحب املزرعة من ذلك؟ وهل يؤخذ رأيه يف ذلك أم ال؟ أي يف استخدام
(الكرت) من قبل املستأجر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
الذي يظهر يل أن هذا الكرت حق خيول صاحب املزرعة أو مستأجرها ببيع حمصوله على الصوامع،

وإذا كان ذلك كذلك فما تعمله حتايل وأكل ألموال الناس ابلباطل ،فاتق هللا وال تبع إال ما هو من

حمصول مزرعتك ،وما تبيعه من غري حمصوهلا على الصوامع مبوجب هذا الكرت فعليك تبعته وحتاسب
عليه ،وقد روى الرتمذي ( )614وأمحد ( )14441واحلاكم ( )422/4من حديث جابر  -رضي
هللا عنه" -أنه ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت النار أوىل به".

()451/10

هل خيرب املشرتي بعيوب السلعة كلها؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/09/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

إذا أراد أحد بيع سيارته ،وكان قد عمل فيها بعض اإلصالحات ،وعادت أفضل مما كانت ،فهل

يلزمه أن خيرب املشرتي بذلك؟ مع أنه ال فائدة من إخباره إال أن ذلك ينقص السعر لو علم املشرتي؟
والسيارة -حبمد هللا -حبالة ممتازة.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الواجب على البائع اإلخبار عن العيوب اليت تكون يف السلعة ،واليت ينقص الثمن بسببها؛ ألن عدم

اإلخبار بذلك من الغش احملرم ،والتدليس على املشرتي ،أما إذا كان العيب يسرياً ال ينقص الثمن

فال يلزم البائع اإلخبار به ،كذلك ال يلزمه اإلخبار عن عيب كان يف السلعة إذا أصلحه ،كما ذكر

السائل؛ العيب قد زال حينئذ .وهللا املوفق.

()452/10

هل هذه احلقيبة من الرشوة؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/6/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل عن موضوع الرشوة؛ فأان شاب -وهلل احلمد هداين هللا سبحانه وتعاىل -بعد أن كنت يف غفلة
من أمري ،فأخذت أحاسب نفسي على أشياء ارتكبتها يف املاضي ،وخاصة األشياء اليت بيين وبّي

الناس ،م هن هللا علي بوظيفة يف جهة حكومية ،فأتى يوم من األايم ،فأقامت هذه اجلهة مؤمتراً ،وكان

من متطلبات املؤمتر شراء حقائب له ،فكلفت بذلك ،وهذا يتطلب إحضار عينات للجهة الختيار
املناسب منها ،فطلب مين موظف من اللجنة املنظمة أن أهدي له حقيبة من تلك احلقائب ،ويعلم
هللا أين أعطيتها له على سبيل اهلدية ليس إال كزميل يل فقط ،ومل يدر خبلدي موضوع الرشوة ،مع

العلم أين دفعت مثن هذه العينة للمورد ،ومر ذلك املوقف ،ومع مرور األايم وبعد اهلداية -وهلل

احلمد ،أسأل هللا يل ولكم الثبات  -تفكرت يف ذلك املوقف ،فأعطتين كل املؤشرات داللة على أهنا

عملية رشوة -أعاذان هللا منها -فتأرقت من ذلك ،وأصبحت أخاف أن أدخل يف لعنة هللا ،فهل هذا
املوقف يعترب رشوة؟ وإن كان كذلك فكيف أك ِّفر عن ذلك الذنب العظيم؟ هل آخذ مثن تلك
احلقيبة -مع أين نسيت كم مثنها ابلضبط ،-وأتصدق به ،وأُعلِم الذي أخذها مين ابألمر ،أم ماذا
أفعل؟ دلوين جزاكم هللا كل خري عين وعن مجيع املسلمّي .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()453/10

سؤايل عن موضوع الرشوة؛ فأان شاب -وهلل احلمد هداين هللا سبحانه وتعاىل -بعد أن كنت يف غفلة
من أمري ،فأخذت أحاسب نفسي على أشياء ارتكبتها يف املاضي ،وخاصة األشياء اليت بيين وبّي
الناس ،م هن هللا علي بوظيفة يف جهة حكومية ،فأتى يوم من األايم ،فأقامت هذه اجلهة مؤمتراً ،وكان

من متطلبات املؤمتر شراء حقائب له ،فكلفت بذلك ،وهذا يتطلب إحضار عينات للجهة الختيار

املناسب منها ،فطلب مين موظف من اللجنة املنظمة أن أهدي له حقيبة من تلك احلقائب ،ويعلم

هللا أين أعطيتها له على سبيل اهلدية ليس إال كزميل يل فقط ،ومل يدر خبلدي موضوع الرشوة ،مع
العلم أين دفعت مثن هذه العينة للمورد ،ومر ذلك املوقف ،ومع مرور األايم وبعد اهلداية -وهلل

احلمد ،أسأل هللا يل ولكم الثبات  -تفكرت يف ذلك املوقف ،فأعطتين كل املؤشرات داللة على أهنا

عملية رشوة -أعاذان هللا منها -فتأرقت من ذلك ،وأصبحت أخاف أن أدخل يف لعنة هللا ،فهل هذا
املوقف يعترب رشوة؟ وإن كان كذلك فكيف أك ِّفر عن ذلك الذنب العظيم؟ هل آخذ مثن تلك

احلقيبة -مع أين نسيت كم مثنها ابلضبط ،-وأتصدق به ،وأُعلِم الذي أخذها مين ابألمر ،أم ماذا
أفعل؟ دلوين جزاكم هللا كل خري عين وعن مجيع املسلمّي .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()454/10

التحايل على الربامج العلمية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/6/3هـ

السؤال

بعض الربامج وضع فيه قسماً ابهلل على أن النسخة أصلية ،ووضعوا القسم على شكل (زر) ال بد

من الضغط عليه إذا أردان مواصلة عملية تنصيب الربامج ..ما موقفنا من هذا؟ مع العلم أن النسخ

األصلية من الربامج معدومة متاماً عندان أمثال برامج كتب احلديث ،والربامج اإلسالمية األخرى
املفيدة للباحثّي .هذا ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

إذا كان الربانمج حيتوي على صيغة قسم أبن النسخة أصلية ،وال ميكن أن ينصب الربانمج إال إبجراء

املوافقة على هذا القسم ،فال جيوز للمستخدم أن يقوم بتنصيب برامج منسوخة ،بل ال بد أن تكون
برامج أصلية؛ حىت يتفادى الكذب عندما يطلب منه احللف على كوهنا برامج أصلية ،مع أين ال

أستحسن أن تقوم شركات الربامج إبلزام الناس ابحللف هبذه الطريقة ،ملا فيها من ابتذال اليمّي يف

أمور جتارية حبتة ،كما أن فيها أخذ الناس بسوء الظن ،وميكن أن توجد طرق فنية مناسبة حتفظ هبا

الشركات حقوقها دون هذه الطريقة اليت يتعرض فيها الناس للوقوع يف اإلمث ،وعلى السائل إذا مل جيد

الربامج األصلية أن يراسل الشركة املنتجة هلذه الربامج لكي تزوده هبا ،أو يلجأ إىل غريها من الربامج
اليت تغين عنها إذا مل يتمكن من ذلك .وهللا أعلم.
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رشوة مقابل متلك األرض
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/07/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

تعرفت على رجل وساعدته يف موضوع معّي ،وبعد ذلك أاتين يعرض علي خدماته ويلح بذلك،
فقلت له :إن زوج عميت ،وابنه عندهم أوراق يف وزارة اإلسكان ،ونريد أن تساعدهم يف استخراج
قطعيت أرض مستحقة هلم يف الوزارة ،فأخذ (اإليصاالت)  ،واتصل أبحد األشخاص هناك ،وأعطاه

أرقام (اإليصاالت)  ،وقال إن الشخص يريد ماالً مقابل ذلك ،يعين (رشوة)  ،فقلت له :هذا رشوة،

ونصحته ابإلقالع عن ذلك ،ولكن الرجل الثاين قد سعى يف األمر حىت منح عمي وابنه األرض

وصارت بّي هذا الرجل والذي يريد مساعديت مشاحنات خبصوصي؛ ألنه يريد ماالً مقابل اخلدمة اليت
قام هبا ،فقلت للذي يريد مساعديت أن يقول له :لن أعطيه أي مبلغ؛ ألهنا ستكون رشوة ,واألرض

اآلن قد خرجت ابسم عمي وابنه ،وضروري أن نذهب الستالمها ،فهل تعترب حالالً أم حر ًاما،

وأيضا :هل لو أعطاين عمي إحدى هاتّي القطعتّي من األرض آخذها ،أم ماذا؟ أفتوان ابرك هللا لكم؟
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

متعثرا يف إدارة
إن ما يدفع رشوة عمل ال جيوز ،وما قام به هذا اإلنسان من حتصيل حق كان ً

حكومية ،فوصل صاحب احلق إىل حقه ،فهذا حقه وال يلزمه أن يدفع رشوة؛ ألن الرشوة عمل حمرم،

ووصول احلق إىل مستحقه عمل سائغ ،ومشروع ال يرتتب على ذلك مقابل وال عوض ،وهذه األرض
اليت خرجت ابسم هذين الشخصّي فإهنا حق هلما شرعي ،وهلما أن يتصرفا هبا التصرف التام من بيع

أو هبة لك أو لغريك ،فهو ملكهم وحقهم ،وابهلل التوفيق.

وهبذه املناسبة أود أن أنبه إىل أن الرشوة حذر منها النيب صلى هللا عليه وسلم ،حبديث فيه تغليظ،

ِ
ِ
ِ
ش" .أخرجه أمحد ( )22399والطرباين ( . )1415وهذا
"لعن هللاُ ال هراشي واملُْرتَشي وال هرائ َ
قال فيهَ :
اللعن للثالثة للتنفري من هذا العمل ،واللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا ،فال جيوز لإلنسان أن

يدخل يف مثل هذه األمور ،ألن هذا جيعل الرشوة من كبائر الذنوب ،وال جيوز لإلنسان أن يتهاون يف
هذا األمر ،ونسأل هللا سبحانه وتعاىل -للجميع التوفيق.
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اضطر للرشوة حىت حيصل على حقه
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان شخص معاق جسدايً ،من حقي احلصول على بطاقة معاش أساسي ،ولكن مل يتسىن يل احلصول

عليها إال عن طريق الرشوة ،وهذه الرشوة مل أقتطع هبا حق إنسان ،فهل هذه البطاقة حرام؟ شكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإنه إذا كان احلصول على هذه البطاقة ًّ
جسداي ،ومل تتمكن من هذا
حقا من حقوقك بصفتك معاقًا
ًّ
احلق إال بطريق الرشوة ،فإنه جيوز لك أن تدفع من املال ما خيلص حقك ،فيجوز لك الدفع ،وحيرم

عليهم األخذ ،على قول مجهور أهل العلم؛ استدالالً أبدلة ،منها :ما رواه أبو سعيد اخلدري ،رضي
هللا عنه ،قال" :أَما و هِ
ت إِبْ ِط ِه ،يَـ ْع ِين
ِج َم ْسأَلَتَهُ ِم ْن ِع ْن ِدي يَـتَأَبهطُ َها" .يَـ ْع ِين تَ ُكو ُن َحتْ َ
اَّلل إِ هن أ َ
َح َد ُك ْم لَيُ ْخر ُ
َ َ
ول هِ ِ ِ
اكَ ،و َأي َْىب ه
اَّللُ ِيل
يها إِ هاي ُه ْم؟ قَ َ
ال ُع َم ُرَ :اي َر ُس َ
ال :قَ َ
َان ًرا .قَ َ
َصنَ ُع؟ َأيْبَـ ْو َن إِهال ذَ َ
ال" :فَ َما أ ْ
اَّلل ،ملَ تُـ ْعط َ
َح َد ُهم يَ ْسأَلُِين
الْبُ ْخ َل" .أخرجه أمحد ( . )11004ويف رواية جيدة أليب يعلى (" : )1327إ هن أ َ
ِ
ِِ
وما ِه َي إال َان ٌر" .ففي هذا احلديث فرق ظاهر بّي األخذ واإلعطاء من
فَـيَـ ْنطَل ُق ِمبَسأَلَته ُمتَأَبِّطَ َهاَ ،

حيث احلِل واحلرمة ،وما ذاك إال للفرق بّي احلالّي! قال الشيخ أبو حممد بن قدامة يف املغين

( )60/14يف تقرير ما تقدم ،ما نصه( :وإن رشاه ليدفع ظلمه ،وجيزيه على واجبه ،فقد قال جابر
بن زيد ،واحلسن( :ال أبس أن يصانع عن نفسه  ...وألنه يستنقذ ماله ،كما يستنقذ الرجل أسريه) ا.
هـ .وقد قرر هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( . )286/31وهللا تعاىل أعلم.
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هل يعطيه شهادة عمل وهو مل يعمل عنده؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم .أما بعد:

أان شاب مسلم ،ملتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية ،وحريص على تطبيقها .أملك ًّ
حمال جتارًّاي
اختصاصه مقهى لإلنرتنت ،قصدين شاب بطال وأخ يف اإلسالم لكي أساعده يف إمتام ملف إداري
حىت يتمكن من جتسيد مشروع استثماري ،وذلك أبن أقوم بتسليمه شهادة عمل على أساس أنه
عامل عندي يف حملي ،مع العلم أنه ال يعمل عندي.

شرعا أن أسلمه شهادة عمل
سؤال -1ما حكم الشريعة اإلسالمية يف هذا التصرف ،هل جيوز يل ً

على أنه يعمل عندي مع العلم أنه ال يعمل عندي؟ سؤال -2هل يعترب هذا التصرف شهادة زور؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

س ِم ِّين" .رواه
"من غَ ه
فإن الغش من األمور احملرمة يف الشرع ،لقوله صلى هللا عليه وسلمَ :
ش فَـلَْي َ

مسلم ( )102من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،والشك أن إصدار شهادة عمل ملن ال يعمل من
الغش واخلداع ،خاصة إن كان يرتتب على ذلك احلصول على عمل أو ترقية أو زايدة يف الراتب أو

استخالص شيء ال يستحقه إال بتلك الشهادة وهو ليس من أهلها.

ولكن قد يوجد يف بعض البالد أنظمة وقوانّي ما أنزل هللا هبا من سلطان ،فيها من الظلم والتعسف

ومنع الناس من حقوقهم ما ال يعلمه إال هللا . . .فيحتاج الواحد الستخالص هذا احلق أو دفع هذا
الظلم إىل استعمال بعض الطرق لتجاوز هذه األنظمة ،فهنا تكون املسألة انزلة ،وعلى صاحبها أن

يستفيت فيها تفصيالً ،وهي فتوى خاصة تصلح لبعض الناس دون غريهم ملا يعرتي كل حالة من
ظروف وأحوال ،واملفيت يقدر ذلك كله ،ويتحمل مسؤوليتها أمام هللا تعاىل .وهللا أعلم.
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هل هذه اهلدااي رشوة؟!
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال

استشاراي ألنظمة احلاسب ونظم املعلومات ،وطبيعة عملي كاستشاري تتطلب قبول دعوات
أعمل
ًّ
حلضور ندوات ومؤمترات وغري ذلك من أساليب التعرف على إمكانيات الشركات ،وذلك لتقدمي

النصيحة للشركات اليت يتم تقدمي اخلدمة هلا ،ويتم الشراء عادة عن طريق املناقصات واليت يدخل
فيها أدىن سعر لالختيار ،وبعد اختيار األفضل ندخل يف مفاوضة مع الشركة اليت مت الرتسية عليها،

استشاراي ،وعادة تقوم الشركة
وعادة ميكنين احلصول على خصم كبري لصاحل الشركة اليت أعمل هلا
ًّ

اليت مت الرتسية عليها أبقل سعر واحلصول منها على خصم إضايف أو مزااي إضافية بدعويت للسفر إىل
اخلارج ،أو احلصول على مكافأة مادية جمزية ،وعادة ال يكون هناك اتفاق مسبق على مثل هذه

املكافأة ،وحىت إذا كان فعادة اخلصم الذي يتم احلصول عليه يكون أضعاف املكافأة ولصاحل العميل،
والغرض من جلوئي ملثل هذا هو قبويل االستشارات بسعر منخفض ابلنسبة ألسعار السوق على أن
يتم استكمال ابقي مستحقايت من ابقي األطراف دون ضرر وال ضرار وال خمادعة ألحد ،وعادة

األسعار اليت يتم احلصول عليها تقل بكثري عما ميكن للعميل احلصول عليه مبفرده .فهل هذا حرام؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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فبما أنك الشخص املفوض إبجراء املفاوضات مع الشركات اليت تدخل يف املناقصة ،ولك شيء من
النفوذ يف قرار اختيار الشركة املناسبة ،فال حيل لك قبول اهلدااي أو املكافآت أو املزااي اليت تقدمها

لك تلك الشركات ،ويعد هذا من الرشوة ،ولو مل يكن بينكم اتفاق سابق ،والواجب يف مثل هذه
احلال أن تقوم الشركة اليت رست عليها املناقصة بتقدمي تلك املكافآت للشركة اليت تعمل فيها مث
تقديرا جلهودك يف احلصول على أسعار خمفضة أو
يكون للشركة اخليار يف منحك تلك املكافآت ً

اكتفاء ابألجر الذي تتقاضاه منها ،وفيما عدا ذلك فال حيل لك أخذ شيء من
االحتفاظ هبا للشركة
ً

الشركة اليت تتفاوض معها دون علم الشركة اليت تعمل هبا؛ إذ إن تلك الشركة األوىل مل تكن لتعطيك

مستشارا لدى الشركة الثانية ،وقد جاء يف الصحيحّي من حديث أيب
هذه اهلدااي لو مل تكن تعمل
ً
ول هِ
اَّلل َعلَْي ِه وسلهم رج ًال ِمن ْاألَ ْزِد َعلَى ص َدقَ ِ
ات بَِين
استَـ ْع َم َل َر ُس ُ
محيد الساعدي قالْ :
َ
صلهى هُ
اَّلل َ
َ َ َ َُ ْ
ول هِ
ِِ
صلهى ه
ال َر ُس ُ
الَ :ه َذا َمالُ ُك ْمَ ،و َه َذا َه ِديهةٌ .فَـ َق َ
اسبَهُ قَ َ
اَّللُ
اَّلل َ
اء َح َ
ُسلَْي ٍم يُ ْد َعى ابْ َن ْاألُتْبيهة ،فَـلَ هما َج َ
ِ
تصِ
ت ِيف بـ ْي ِ
ادقًا" .مثُه َخطَبَـنَا
ك َه ِديهـتُ َ
كَ ،ح هىت َأتْتِيَ َ
يك َوأ ُِّم َ
ت أَبِ َ
ك إِ ْن ُك ْن َ َ
َعلَْيه َو َسله َم" :فَـ َه هال َجلَ ْس َ َ
َستَـ ْع ِم ُل ال هر ُج َل ِم ْن ُك ْم َعلَى ال َْع َم ِل ِممها َوهالِين ه
فَ َح ِم َد ه
اَّللُ ،فَـيَأِْيت
اَّللَ َوأَثْ َىن َعلَْي ِه مثُه قَ َ
ال" :أَ هما بَـ ْع ُد ،فَِإِّين أ ْ
ت ِيل .أَفَ َال جلَس ِيف بـ ْي ِ
ت أَبِ ِيه َوأ ُِّم ِه َح هىت َأتْتِيَهُ َه ِديهـتُهُ إِ ْن َكا َن
فَـيَـ ُق ُ
ولَ :ه َذا َمالُ ُك ْم َو َه َذا َه ِديهةٌ أ ُْه ِديَ ْ
َ َ َ
صِ
ادقًا؟ " احلديث .صحيح البخاري ( )6979وصحيح مسلم ( . )1832ويف مسند اإلمام أمحد
َ
الع هم ِ
ال
( )23601والبزار ( )3723عن أيب محيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :هدااي ُ

غُلُ ٌ
ول" .وهللا أعلم.
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ختبيب األجري على مستأجره
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شخص ما يعمل مع شخص يف (بقالة) من غري عقد عمل ،وال هو على كفالته ،أعجبين يف هذا

الشخص إتقانه يف عمله وأمانته ،أغريته أبن يعمل معي ،حبيث لو كان يعطيه ألفّي أعطيه أان ثالثة
خصيصا له وال من
علما أبن هذا الشخص عندما أتى من بلده ،مل أيت
ً
آالف ،هل جيوز ذلك؟ ً

خريا.
أجلي ،إمنا أتى لتحسّي وضعه .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوال ولو كان بتلك الصورة
فما ذكره السائل -وفقه هللا -ال جيوز وال حيل له؛ ألن الذي استأجره ً

املذكورة أحق به ،وإغراؤه خطأ ،وهو من غش أخيك املسلم ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
س ِم ِّين" .رواه مسلم ( ، )102وهو يف معىن بيع املسلم على بيع أخيه ،وخطبته على
"من غَ ه
َ
ش فَـلَْي َ
أيضا يف
خطبة أخيه ،وقد ثبت النهي عنهما .أخرجه البخاري ( )2140ومسلم ( . )1413وهو ً

"من
معىن ختبيب املرأة على زوجها واململوك على مالكه ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ٍ
س ِمنها" .رواه أبو داود ( )5170وصححه األلباين -رمحهما هللا-
َخبه َ
ب زوجةَ ْام ِرئ أو ممَْلُوَكهُ فَـلَْي َ

فعليك أن تتقي هللا تعاىل ،وأن حتب ألخيك ما حتب لنفسك ،ولو كنت مكانه وفعل هو معك مثل ما

تريد عمله معه ملا رضيت ،وإذا تركت ذلك ابتغاء وجه هللا ،وخوفًا من عقابه ،فأبشر أبن هللا تعاىل

خريا ممن تركته هلل ،وإن أقدمت ومل تبال ،فيخشى أن يكون سببًا لضرر ينالك وعقوبة يف
سيعوضك ً

الدنيا أو يف اآلخرة أوفيهما .وفقك هللا وسددك وأهلمك رشدك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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يتحايل على والده ألخذ نفقته
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

فضيلة العلماء األجالء ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب خريج حديث من اجلامعة ،واآلن أسعى لكي أجد عمالً ،وأيب -حفظه هللا -ال يعطيين

اندرا ما يرجعوهنا
مصاريف ،بينما إخويت متزوجون ولديهم شقق ،ويعطيهم ً
فلوسا على أنه دين ،ولكن ً
له ،وبعض األحيان والدي يرسلين لكي أقضي له بعض احلاجات ،ولكن أقوم برفع السعر لكي

خريا عن مجيع املسلمّي ،وهللا املوفق.
أحصل على مصاريف ،هل جيوز هذا أم ال؟ وجزكم هللا ً

اجلواب

ال جيوز لك التحايل برفع السعر للحصول على النفقة فهذا غش وخيانة ،لكن عليك بعرض حاجتك

يتفهم
على أبيك ،وبيان ما تعانيه من عدم احلصول على عمل يغنيك عن سؤالك النفقة فلعله أن ّ

األمر ،ويرق قلبه حلالك ،واعلم أن من هو مثلك يف قوة الشباب والنشاط ينبغي عليه أن يبحث عن

عمل ولو أبجر زهيد استغناءً عن سؤال الناس ،وخري الكسب ما كان من عمل اليد ،ولعل هللا أن

يبارك لك ،ويفتح لك أبواب رزقه ،أما القعود يف البيت لتنتظر الفرج أبن أتتيك وظيفة مناسبة ،وأنت

قاعد متواكل فهذا كسل ال يليق بك.
تقصريا يف جنب هللا ،أو رآك تنفق املال يف غري
مث تف هقد حالك ،فلعل أابك قد رأى منك عقوقًا أو
ً
ِحلِّه وتسرف يف املباحات فأراد أن يعزرك حبرمانك من النفقة.

واملقصود أن تتفقد حالك وجت ّد يف البحث عن عمل مباح ،والتوكل على هللا يقتضي السعي ،وبذل

مخاصا ليس يف بطوهنا طعام وتروح يف آخر النهار
األسباب كما تفعل الطري ،فإهنا خترج يف أول النهار ً
بطاان (مليئة بطوهنا ابلطعام)  ،وقد صح عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :لَ ْو أَنه ُك ْم تَـ َوهكلْتُ ْم َعلَى
ً
ِ
ِ
ِِ
ه
وح بِطَ ًاان" .أخرجه الرتمذي ( )2344وابن
ري تَـ ْغ ُدو مخَ ً
اصا وتَـ ُر ُ
هللا َح هق تَـ َوُّكله لََرَزقَ ُكم َ
كما يَـ ْرُز ُق الط ْ ُ
ماجه (. )4164
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نظام التسويق الشبكي

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/06/30هـ
السؤال

شركة تدعى ( )www.tsweeg.netتتعامل مع عمالئها بنظام التسويق الشبكي النظام الثنائي

( )binary systemوليس بشرط أن أعمل حيث ميكنين شراء منتجها ،وهو عبارة عن ساعات

يد ،وال ألتزم ابلعمل معها ،ولكن عندما أقنع أحداً هبذه الساعة فإين أستحق عمولة ،وإذا مل أعمل ال

أستحق عمولة ،هذا إبجياز ،فهل التعامل مع هذه الشركة جيوز شرعاً أم ال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ال جيوز الدخول يف التسويق الشبكي الذي تقدمه الشركة املذكورة ،وليست العربة بكون املشرتي غري
ملزم ابلتسويق ،وإمنا العربة إبلزام املسوق ابلشراء ،فإذا كان الشخص ال حيق له التسويق واحلصول

على عموالت إال من خالل الشراء فهذا اشرتاط حمرم؛ ألنه يفضي إىل الغرر وأكل املال ابلباطل.

ومعلوم أن العاقل إذا عرض عليه عموالت قد تتجاوز مائة ألف رايل ،بينما ال تتجاوز قيمة السلعة
ألف رايل ،أنه يفضل العمولة على السلعة .فالقول أبنه يريد السلعة وال يريد العمولة ال يعكس

حقيقة األمر .وإذا كان املقصود العمولة فتصبح املعاملة معاوضة نقد بنقد قد حيصل وقد ال حيصل،
والغالب أنه ال حيصل ،وهذا جيتمع فيه الغرر والراب.
وهللا -تعاىل -أعلم ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
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دفع ماالً الستخراج تصريح للزواج
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

أسألك ابهلل أن جتيبين ابلكتاب والسنة.

أان شاب تقدمت للزواج من خارج بلدي ،ومل أوفهق ابستخراج التصريح ،فذهبت لبلد إسالمي جماور،
وتزوجت على يد شيخ مأذون ،ومت توثيق العقد يف احملكمة الشرعية هبذا البلد ،وبوجود أهل العروس

وأقارهبا وأهلي أان ،فهل هذا العقد صحيح ،وقد طلب مين مبلغ  30ألف رايل؛ لكي يتم استخراج

خريا.
تصريح زواجي ،هل يعترب هذا املبلغ رشوة؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقبل كل شيء ليس من احلسن أن تصدر السؤال بقول :أسألك ابهلل  ...إخل ،علماً أبنه ال يلزم

املفيت اجلواب عن أمر تقتضي املصلحة كتمه ،أو عدم التصريح به ،حىت لو سئل ابهلل عن ذلك .هذا

أوالً.
اثنياً :املفيت ملزم أن يفيت مبا يف الكتاب والسنة على كل حال سئل ابهلل أم ال.

اثلثاً :زواجك هبذه املرأة صحيح ال غبار عليه ،إذا كان مستوفياً للشروط ،واتم األركان ،لكنك

وقعت يف خمالفة ويل األمر وما نظمه يف هذا الشأن؛ ألن ويل األمر قد منع من الزواج ابألجنبية ،إال

يف حدود ،واملصلحة ظاهرة يف ذلك ،وطاعة ويل األمر واجبة إال إذا أمر مبعصية ،أو مبا خيالف

املصلحة العامة لألمة ،لكن ال جتوز منابذته يف ذلك .وهذا رابعاً.
خامساً :أن دفعك مبلغاً ملن سيخرج لك تصرحياً ال خيلو من حالّي:

األوىل :أن يسعى لك هذا الشخص سعياً خالياً من احملظور والشبهات ،وال يقوم بدفع الرشوة

للموظفّي املختصّي ،وإمنا يستعّي مبعارفه وجاهه مبا ال ظلم فيه ،وال ضرر ،فحينئذ جيوز لك أن تدفع
له ذلك ،ويعترب مؤاجرة ،أو جعالة حسبما تتفقان عليه.

الثانية :خبالف ذلك ،كأن يرشي موظفاً ،أو يكون هو موظف يف هذه الدائرة ،أو حنو ذلك ،فحينئذ

ال جيوز لك أن تدفع له رايالً واحداً .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()464/10

العمل بشهادة مزورة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1426/05/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي استفسار حول صديق يل أرسل له صاحبه شهادة بكالوريوس من إحدى اجلامعات ،ودفع مثنها

حوايل  1500رايل تقريباً ،وقد أخربت صاحيب أبن هذا الشيء ال جيوز ،فقال يل :أان درست سنتّي

علم احلاسوب ،والشهادة يف علم احلاسوب ،ولكن مل يكمل دراسته يف املعهد الذي كان يدرس فيه.
السؤال اي شيخ :هل جيوز أن يعمل هبذه الشهادة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

التقدم هبذه الشهادة للعمل ال جيوز وهو من الغش والتدليس ،اللهم إال إذا كان مؤهالً حقيقة ملا
ُكلِّف به من العمل ،حبيث حيسنه ويتقنه كما يتقنه من حيمل الشهادة ،وال خيل بشيء منه ،فاألجرة
على ما يقوم به من العمل مباحة ،لكن يبقى عليه إمث الغش والكذب .وهللا أعلم.

()465/10

دفع الرشوة حلفظ النفس والعرض
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال

قضيت اخلدمة العسكرية ،وىف قانوننا العسكري جيب عليك أن حتضر عندهم كل شهر والشهر الذي

رغما عنّا إىل الصحراء على احلدود ،وهناك يف الصحراء خماطر مجة ،حيث يوجد
حتضر فيه يذهبوا بنا ً
بعض األفارقة الذين ليس هلم دين ،فكل شهر يقتل شخص أو اثنان نتيجة اجلرم لكثرة اخلمور،

واحلشيش ،والفسوق ،والكالم الفاحش ،وإن قمت للصالة حاربوك ،ومن املمكن أن يتعرضوا لك-
أي يغتصبوك ويفعلون بك اللواط -سؤايل :هناك طريقه لعدم الذهاب إىل هذا املكان ،وهي بدفع

شيء من املال إىل الضابط املسؤول حىت يعفيك من الذهاب ،وهذا ليس من شروط اجليش ،إن املال
أيضا
خريا؛ ألين حائر وإخواين ً
الذي يعطى له أيخذه هو ،هل تعترب هذه رشوة؟ أفيدوين جزاكم هللا ً

حائرون .والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

()466/10

ال شك أن دفع املال إىل هذا الضابط رشوة ،والرشوة حمرمة؛ حلديث رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :لَعن هللا ال هر ِ
اشي واملُْرتَ ِشي" .أخرجه أبو داود ( )3580والرتمذي ( )1337وابن ماجه
ََ ُ
ِ
ش" .أخرجها أمحد ( . )22399غري أهنا يف حق اآلخذ (املرتشي)
( . )2313ويف رواية" :وال هرائ َ

حمرمة ابإلمجاع وال استثناء يف ذلك ،أما يف حق الراشي (الدافع)  ،ففيه تفصيل :فإن كانت من أجل

إبطال حق شرعي اثبت عليك من مال أو غريه فهي حرام ،وإن كان دفعها من أجل اسرتداد أو إبقاء

حق شرعي لك فهي جائزة حبكم الضرورة ،والضرورة استثناء من حرام ،وهي دفاع عن املال أو
ري
النفس بطريق سلمي ،وقد أابح هللا األكل من امليتة واخلنزير للمضطر بقوله تعاىل( :فَ َم ِن ا ْ
ضطُهر غَ ْ َ
اد فَال إِ ْمث علَي ِه إِ هن هللا غَ ُف ِ
اب ٍغ والَ َع ٍ
يم) [البقرة . ]173 :ومن هذه اآلية وحنوها أخذت
َ َْ
َ ٌ
ور هرح ٌ
َ َ
القاعدة الشرعية" :الضرورات تبيح احملظورات ،والضرورة تقدر بقدرها" .وذكر عبد الرزاق الصنعاين
ك ُمصانَـ َعةً َعلَى مالِك
َعطيت ِمن مالِ َ
يف مصنفه ( )14671عن احلسن البصري أنه قال( :ما أ َ
ِ
أمريا ظاملًا
َ
ودمك ،فأنت فيه مأجور)  .وكان الناس يف املدينة املنورة زمن زايد بن أيب سفيان ،وكان ً
يدفعون الرشوة ،قال أبو الشعثاء ،وهو من كبار التابعّي( :ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة يف
لس ْح ِ
هاعو َن لِ ْل َك ِذ ِ
ت) [املائدة]42 :
ب أَ هكالُو َن لِ ُّ
زمن زايد)  .وذكر القرطيب يف تفسريه عند اآليةَ :
(مس ُ
 :روي عن عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،أنه ملا أتى أرض احلبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى
دينارين حىت خلي سبيله .أخرجه ابن سعد  ،151/3والبيهقي .139/10

واخلالصة :إن كان األمر -كما تذكر -فادفع الرشوة لتنجو من انتهاك عرضك بفاحشة اللواط،
نعوذ ابهلل من ذلك ،والدفع عن العرض أهم من الدفع حلفظ املال ،بل العرض شقيق النفس يف

الكتاب والسنة .وفقنا هللا وإايك إىل الثبات على احلق.

()467/10

هل هذه رشوة؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 1426/04/01هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
م هن هللا علي بوظيفة يف جهة حكومية ،فأتى يوم من األايم ،فأقامت هذه اجلهة مؤمتراً ،وكان من
متطلبات املؤمتر شراء حقائب له ،فكلفت بذلك ،وهذا يتطلب إحضار عينات للجهة الختيار

املناسب منها ،فطلب مين موظف من اللجنة املنظمة أن أهدي له حقيبة من تلك احلقائب ،ويعلم
هللا أين أعطيتها له على سبيل اهلدية ليس إال كزميل يل فقط ،ومل يدر خبلدي موضوع الرشوة ،مع

العلم أين دفعت مثن هذه العينة للمورد ،ومر ذلك املوقف ،ومع مرور األايم وبعد اهلداية فكرت يف
ذلك املوقف ،فتأرقت من ذلك ،وأصبحت أخاف أن أدخل يف لعنة هللا ،فهل هذا املوقف يعترب
رشوة؟ وإن كان كذلك فكيف أك ِّفر عن ذلك الذنب العظيم؟

هل آخذ مثن تلك احلقيبة -مع أين نسيت كم مثنها ابلضبط ،-وأتصدق به ،وأُعلِم الذي أخذها مين
ابألمر ،أم ماذا أفعل؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أ هما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فأمحد هللا -سبحانه وتعاىل -على هدايته لك ،وأسأل هللا لك الثبات حىت املمات.

بناء على طلب منه؛
أ هما ما سألت عنه :فإن الرشوة يف اصطالح أهل العلم :ما يدفعه اإلنسان لغريهً ،
لدفع ٍ
حق أو جلب ٍ
ابطل .وفعلك الذي فعلت خيتلف حكمه ابختالف قصدك من تقدمي هذه

احلقيبة لذلك املوظف :فإن كان قصدك تلبية طلبه؛ لصداقته ومعرفته ،من غري أن يكون مديراً
عليك ،وال ترجو منه بسبب هذا الفعل أمراً حمرماً من دفع حق أو جلب ابطل ،فإنه ال شيء عليك،

بشرط أن تدفع قيمتها من عندك ،أو تستأذن من صاحب الصالحية يف ذلك.

()468/10

أتثري على عملك ،وفعلت هذا الفعل طلباً ألمر حمرم،
أ هما إذا كان هذا الشخص مديراً عليك ،أو له ٌ
من دفع حق أو جلب ابطل ،أو لتكسب ود هذا الشخص؛ من أجل أن ينفعك مستقبالً فإنه ال

جيوز لك ذلك؛ ألن هذا الفعل إما أن يكون من ابب الرشوة ،أو من ابب هدااي الع همال ،وقد هنى

الشارع عنهما ،فقد ثبت عند أيب داود ( ، )3580والرتمذي ( ، )1337وصححه ،أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لعن الراشي واملرتشي .وثبت عند أمحد ( )23601أنه عليه الصالة والسالم

قال" :هدااي العمال غلول" .واملقصود هبدااي العمال :ما يقدمه العمال واملوظفون ملديريهم ورؤسائهم
من غري طلب منهم؛ ليكسبوا ودهم وحمبتهم؛ لينفعوهم ويقدموهم على غريهم.

والذي يظهر من سؤالك أنك مل تقصد أمراً حمرماً ،وإمنا قصدت تلبية طلب زميلك ،من غري أن ترجو

من وراء ذلك أمراً حمرماً ،السيما وأنك قد دفعت قيمة احلقيبة من عندك.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()469/10

هتريب اللحم احلالل
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1426/06/18هـ

السؤال
حنن مجاعة نقوم بتهريب اللحم احلالل من أحد البلدان عرب حدود البلد الذي نقيم فيه يف أوراب،

وذلك ألن اللحم احلالل فيه مشكوك يف كونه حالالً ،كما أن كمية اللحم يف هذا البلد قليلة وغالية

الثمن ،فهل جيوز العمل يف هذا األمر ،علماً أن اجلالية املسلمة ترغب يف هذا اللحم احلالل .أفتوان
مأجورين.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وأاي كان حمله ومصدره ال ميكن أن نقول
والصالة والسالم على رسول هللا ،التهريب ًّأاي كان موضوعه ًّ

جبوازه ،ألنه يعترب خمالفاً لنظام البلد الذي يعيش فيه املسلمون ،واملسلمون أخذ عليهم العهد أن

يوفوا ابلعهود والوعود ،فال ينبغي أن خيالفوا هذا العهد (اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود) [املائدة:

 ، ]1و (أوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيالً)
[النحل ، ]91 :مع ذلك لو وجدت طريقة مناسبة إليصال هذه اللحوم من غري خمالفة صرحية

للنظام فإن ذلك قد يكون مناسباً؛ كأن خيرج اإلخوة املقيمون يف هذا البلد لشراء هذه اللحوم من

بلد آخر جماور ،وحنو ذلك من الوسائل اليت من شأهنا أال تشوه مسعة املسلمّي؛ ألن أحدهم لو ألقي

عليه القبض وهو ميارس هذا العمل ،فنشرت ذلك وسائل اإلعالم فإن من شأن ذلك أن يشوه مسعة
املسلمّي ،واحملافظة على مسعة اإلسالم تعترب مقصداً من مقاصد الشريعة ،وهللا أعلم.

()470/10

هل هذه العمولة من الرشوة؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1426/07/24هـ

السؤال

أدير شركة مقاوالت ،وأغلب املشاريع أتيت للشركة برتشيح من املكاتب االستشارية مقابل عمولة من

قيمة املشروع أيخذها االستشاري ،وأصبحت عرفًا بّي املكاتب والشركات .هذه العمولة تكون زايدة
على تكلفة املشروع اليت يدفعها املالك ،توقفت عن دفع هذه العمولة؛ إلحساسي بوجود شبهة هبا،
فقلهت املشاريع وأان على وشك التصفية ،علماً أن الشركة يرتزق منها الكثري من األسر ،أفيدوان

يرمحكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا كانت الشركة تستحق املشروع وجديرة بتنفيذه على الوجه املطلوب ،وإمنا منع من احلصول عليه

املكتب االستشاري الذي يطلب العمولة ،فال أبس -إن شاء هللا -من دفعها للمكتب ،ألن هذا حق
للشركة ،وجيوز بذل املال للحصول على احلق املشروع ،وإن كان ال جيوز أخذه للمكتب ألنه رشوة

وسحت .فحكم الدافع هنا خيتلف عن حكم اآلخذ ،ألن األول يطلب حقه ،والثاين أيخذ بغري حق.

لكن إذا كانت الشركة أصالً ليست جديرة ابملشروع ،وال تستحق أن تتوىل تنفيذه ،وإمنا يتم ترشيحها
بسبب العمولة ،فالعمولة يف هذه احلالة رشوة حمرمة على الطرفّي.

وهللا أعلم.

()471/10

أخذ األجرة على التربع ابلدم
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1423/1/18

السؤال

01ما حكم أخذ أجرة (مال) مقابل الدم املتربع به؟
 02ماذا يفعل من سبق له أن تربع بدمه وأخذ ماالً مقابله؟

اجلواب

01التربع ابلدم لنفع مسلم أو إنقاذه من اهلالك من أعظم القرب والطاعات اليت يتقرب هبا إىل هللا،

قال هللا -تعاىل ":-وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ]2:ويف

احلديث" وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه" رواه مسلم ( )2699من حديث أيب هريرة
-رضي هللا عنه -أما املعاوضة أبخذ األجرة مقابل ما يسمى ابلتربع ابلدم ،فهذا بيع ومعاوضة وليس

تربعاً وهو حرام يف الشرع؛ ألن الدم حمرم أكله وشربه واالنتفاع به بنص القرآن " إمنا حرم عليكم

امليتة والدم وحلم اخلنزير  " ...اآلية [النحل ، ]115:وجاء يف صحيح البخاري ( )2238أن النيب

 -صلى هللا عليه وسلم ( :-هنى عن مثن الدم ،ومثن الكلب  ) ...احلديث ،ويف احلديث اآلخر " إن

هللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه " رواه الدارقطين يف سننه ( )7/3وابن حبان يف صحيحه ( )4938من

حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -هبذا اللفظ وبغريه عند أيب داود ( )3488وأمحد (، )2221
وعلى هذا ال جيوز أخذ املال معاوضة عن التربع ابلدم حبال من األحوال ،وهللا أعلم.

 02من أخذ ماالً مقابل تربعه ابلدم فعليه أن يتوب إىل هللا ،ويستغفر لذنبه ،وأرجو أن ال شيء عليه
أبخذ هذا املال؛ ألنه أخذه وهو جيهل احلكم الشرعي فيه -كما يبدو من سؤال السائل  -وذلك

لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم ":-إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

رواه ابن ماجة ( )2043من حديث أيب ذر -رضي هللا عنه-ورواه أيضاً برقم ( )2045من حديث

ابن عباس -رضي هللا عنهما -وهو عند احلاكم ( )2855وغريمها .وحال السائل ال خترج عن هذا
احلديث ،وإن كان ال يزال يف نفس السائل حرج وتردد فعليه ابلتصدق هبذا املال على الفقراء

واملساكّي؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ":-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي
( )2518والنسائي ( )5711من حديث احلسن بن علي -رضي هللا عنهما ،-وفقنا هللا وإايك إىل
العلم النافع والعمل الصاحل.

()472/10

تسديد املخالفات املرورية عن امليت
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/3/13هـ

السؤال

تويف أخي وعليه خمالفات مرورية ،فهل تسقط عنه ،أم أنه يتوجب علينا سدادها؟ ابرك هللا فيكم على
ما تقدمونه من خدمة لنا.

اجلواب

اء على املخالفات املرورية ،إذا نظرت إىل سبب وجوهبا وأن الغرامة جتب
الغرامات اليت وضعت جز ً
إذا توفر سببها ،قلت :إن هذه الغرامات قد وجد سببها ،وتعلقت بذمة من أوجد سببها وسجلت
عليه ،وعليه فال تربأ ذمته إال بسداد أو إعفاء ،وإذا نظرت إىل اهلدف واملقصد منها وهو الزجر
والردع ،فكل خمالفة ترتب عليها غرامة فإمنا هذه الغرامة لتنبيه املخالف وزجره عن خمالفة أخرى،

وبناء عليه ،فاملتوىف ال يتحقق يف حقه هذا املقصد واهلدف ،فال فائدة من الغرامة يف حقه إذن.

وابلنسبة إىل أخيكم أرى أن يطلب إعفاء له بعد وفاته؛ لعدم املصلحة يف حتصيل تلك الغرامة ،فإن مل
يتيسر ذلك فاألحوط واألبرأ سداد تلك الغرامات ،ولن يضيع حق أحد عند ربه ،وهللا املستعان.

()473/10

أخذ العوض مقابل االستقالة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/8/12هـ

السؤال

تقوم بعض املؤسسات بتحفيز املوظفّي على تقدمي استقاالهتم؛ لتخفيض املصاريف على املدى

الطويل مقابل صرف  20أو  30راتب ،ابإلضافة إىل حقوق هناية اخلدمة ،فما حكم هذه املبالغ اليت
أيخذها املوظف املستقيل دون تقدمي عمل خيدم به املؤسسة؟ مع العلم أن تقارير املسؤولّي لصرف
هذه التعويضات اإلضافية تكون مغالطة للحقيقة ،مثل قوهلم إن املوظف ال ينتج أو أنه معطل

للعمل ،وذلك ألخذ موافقة املسئولّي عن صرف تلك املبالغ ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فال حرج على املوظف يف أخذ املبالغ املذكورة يف السؤال مقابل استقالته ،وذلك أن املوظف أيخذ
املبالغ مقابل تنازله عن حقه يف عقد اإلجارة املربم مع املؤسسة اليت تستفيد اخنفاض املصاريف ،إذ ال
تدفع له بعض ما اعتادت دفعه مثل بدل السكن ،وبدل االنتقال ،وحنو ذلك.

وهذا نظري اخللو إذ يطلب املالك من املستأجر إخالء العّي املؤجرة مقابل مبلغ يدفعه له ،ليفسخ

العقد معه.

وأما التقرير املخالف للواقع فهو من الكذب ويتحمل إمثه من كتبه .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال
هو.

()474/10

الشرط اجلزائي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أوال :أشهد هللا على حيب لكم ،وأسأله تعاىل أن جيمعين بكم يف دار كرامته ومستقر رمحته ،سؤايل
حفظكم هللا :أان رجل مسؤول عن أتمّي احتياجات إحدى اإلدارات احلكومية ،وأعمل مناقصات عن
بعض األجهزة ،ويرسى العرض على إحدى تلك املؤسسات أو الشركات ،مبوجب تعميد برقم واتريخ

ومدة التوريد ابلتعميد ،مثال أسبوع ،ويف حال أتخر الشركة عن إحضار األجهزة خالل الفرتة احملددة

واملنصوص عليها يف التعميد تقوم اجلهة املعنية بعد رفع أوراق تلك املناقصة هلا خبصم مبلغ حمدد عن

كل يوم أتخري .وقد رست مؤخراً مناقصة على إحدى الشركات ،وفعالً أتخرت الشركة يف توريد
املطلوب منها عن الفرتة املنصوص عليها يف التعميد والطلب ،وقد وجب رفع أوراق التعميد

للجهات املعنية ابلتأخري الوارد ،..ولكن رئيسي املباشر طلب مين أن أبلغ الشركة أبن حيضروا لنا

شيئا كهدية أو أي شيء مقابل ذلك التأخري ،مما يدعوان إىل رفع أوراق التعميد دون ذكر أي أتخري
للجهات املعنية ابخلصم ،هل جيوز يل فعل ذلك؟ وهل جيوز لنا أن جنرب الشركة إبحضار أي شي

مقابل ذلك التأخري أو نتغاضى عنهم؟ أم أنه ال بد من رفع أوراق التعميد ابلتأخري كما جاء ،وهل

حيق يل أن أتغاضى عن التأخري رأفة هبم ،ودون طلب مقابل لذلك ،إال ابتغاء وجه هللا .وفقكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
إنه جيوز ألي جهة حكومية أو أي مؤسسة تطلب إيراد احتياجات أن تشرتط خصم جزء معّي مقابل

التأخري ،ويسمى ابلشرط اجلزائي ،هذا وال ميلك املسؤول عن أتمّي االحتياجات وال الرئيس املباشر

التنازل عن مقابل التأخري ،وال أخذ هدية مقابله ،وال التغاضي عن ذلك ولو بدون مقابل ،ألن ذلك
حق خيتص ابإلدارة احلكومية الطالبة لتأمّي تلك االحتياجات ،وال ميلك التنازل إال الرئيس األعلى

لتلك اإلدارة.

()475/10

التعويض للمؤلف أو املخرتع
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

ما هي أحكام التعويض لصاحب حق (التأليف واالخرتاع) املعتدى عليه يف إطار الشريعة اإلسالمية
والقانون؟ أفيدوين جزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فالتأليف واالخرتاع حقان خاصان أبصحاهبما ،فهما معتد هبما شرعاً ،وال جيوز االعتداء عليهما ،وقد
صدر بذلك قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم  43عام 1409هـ و (إذا اعتدى أحد على حق

التأليف أو االخرتاع اخلاصّي أبحد فإن للمعتدى عليه املطالبة بتعويضه عن هذا االعتداء تعويضاً
جيرب الضرر احلاصل فعالً) .

إما ابملطالبة برد عّي الكتاب املؤلف ،أو الشيء املخرتع سليماً ،مل حيدث فيه ضرر ،فإن حدث فيه
ٍ
خالف بّي أهل العلم يف نقص
ضرر أو أمسكه عنده حىت نقصت قيمته لزمه تعويض الضرر على
القيمة.
أو ابملطالبة بقيمة الكتاب أو االخرتاع الذي اعتدي عليه ،فيقدر أهل اخلربة قيمة الكتاب أو

االخرتاع ،ويلزم املعتدي بدفعه لصاحب احلق ،وهنا يلزم ابلتعويض على قدر ما اعتدى عليه فعالً.
وهذه املسألة من نوازل املسائل الفقهية .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()476/10

استيفاء الرسوم من املوكل دون علمه
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد :حنن موفدون للعمل خارج اململكة يف سفارات وممثليات
وملحقيات سعودية يف اخلارج ،وكثري من األحيان يتصل بنا زمالء يف العمل أو أقرابء أو أصدقاء من

اململكة ولديهم أتشريات عمالة من خدم وسائقّي وفنيّي وغريهم ،بغرض البحث هلم عن املؤهل
ملنحه تلك التأشرية ،ونتحمل يف سبيل ذلك يف ٍ
أحيان كثرية مصاريف ،وإذا طلبناها منهم يكون يف

نفوسهم شيء قد يصل إىل القطيعة أو حنو ذلك ،ويقوم بعض الزمالء إبضافة تلك املصاريف على ما

يتطلبه إهناء تلك التأشرية دون إشعار الكفيل صاحب التأشرية ،وإمنا يطلب منه املبلغ على أساس أنه
علما أبننا نقوم بذلك دون خمالفة
للمكتب ورسوم إهناء إجراءات تلك التأشرية .فهل جيوز ذلك؟ ً

األنظمة أو االشتغال هبا يف أوقات الدوام الرمسية ،أو التعقيب عليها يف القنصلية أو حنو ذلك ،وإمنا
نقوم ابلبحث عن املناسب وإجراء املقابلة له ،مث يتوىل املكتب إهناء كافة اإلجراءات دون تدخل منا

بذلك .وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،املصاريف اليت تبذلوهنا يف سبيل البحث عن املؤهل من عمالة،

كأجور النقل ،ورسوم مالية يستدعيها البحث ،ال حرج عليكم يف استيفائها من صحاب الطلب ،ولو
مل ختربوه هبا على سبيل التفصيل ،إذ إهنا من مقتضى الوكالة.

أما أجرة عملكم وتعبكم أبشخاصكم أو جاهكم فال أتخذوا لقاءه شيئاً إال إبخبار صاحب الطلب،
ألنه يعتقد أنكم تفعلون ذلك تربعاً ،ورمبا لو علم أن وكيله سيأخذ عوضاً ،مل يُ ِ
دل عليه بذلك،

ويسوغ لكم شرعاً أن تطلبوا أجرة املثل لقاء ما تبذلونه من عمل ،لكن البد يف هذه احلالة من
اإلخبار ،وهللا أعلم.

()477/10

شطب املخالفة املرورية
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/7/27هـ
السؤال

كثرياً ما أمسع من بعض اإلخوة أنّه ارتكب خمالفة مرورية ،وألنه يعرف شخصاً يف املرور يقوم بشطب
املخالفة املرورية وفعالً يتم شطبها ،ما احلكم الشرعي بشطب املخالفة املرورية؟ علما أن الشخص

الذي ارتكب املخالفة كان فعالً خمالف ابعرتافه ،ولو كان ال يعرف أحدا يف املرور سيدفعها وال حمالة

من ذلك ،أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :جيب أن يعرف السائل وغريه أن نظام املرور وحنوه إمنا وضعه ويل األمر ألجل مصلحة عموم

الناس وإصالح معاشهم وجتنيبهم احلوادث ،وهذه األمور جيب طاعة ويل األمر فيها لعموم قوله
َطيعوا ه ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم" [النساء :من اآلية ، ]59وهذا أمر من ويل
يعوا ال هر ُس َ
اَّللَ َوأَط ُ
تعاىل" :أ ُ
األمر ملا فيه مصلحة املسلمّي ،فيجب على اجلميع االلتزام هبذه األنظمة ،وعدم خمالفتها محاية

ملصاحل الناس وأرواحهم ،وأما ما ذكره السائل من أنه يذهب إىل أحد معارفه يف املرور ويشطب له
املخالفة ،حبيث إنه ال يدفع الغرامة وحنوها ،فنقول :إن هذه اجلزاءات إمنا وضعت عقوابت تعزيرية
ملن خيالف هذه األنظمة ،وإذا كان اإلنسان الذي شطب على هذه املخالفة ممن له الصالحية يف هذا

فهذا راجع إليه هو (صاحب الصالحية)  ،وأما إذا كان ألغاها وهو ممن ليس ميلك هذا احلق فيعترب
الذي ألغاها قد أمث وتعاون هذا اإلنسان املخالف معه ،والتهاون يف مثل هذه األمور جيرئ بعض

الناس على التجاوزات واملخالفات إذا كان يعرف له إنساان يف إدارة املرور ممن ال يلتزم مبا وجه إليه
ويل األمر ،فإن هذا جيرئ بعض الفسقة على املخالفات اليت يرتتب عليها كثري من الضحااي يف
حوادث املرور ،وعلى اإلنسان أن يتقي هللا  -تعاىل  -يف نفسه ،سواء كان صاحب مركبة أو كان
شخصاً مسؤوالً يف إدارة املرور ،فكل مسؤول عن عمله وسيحاسب عليه ،وابهلل التوفيق.

()478/10

املال املأخوذ تعويضاً من التأمّي

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ابختصار سؤايل حول التأمّي على السيارات ،رجل دهسته سيارة فمات

بسبب ذلك ،مث بعد ذلك رفعوا دعوى إىل احملكمة ،وكلفوا حمامياً ملتابعة القضية ،مث بعد ذلك

حكمت احملكمة هلم بقدر من املال -وأقصد هنا الورثة-سؤايل هو هل جيوز أخذ ذلك املال وتقسيمه
على وفق ما هو معلوم يف اإلرث؟ أم أنه مال حرام جيوز وضعه يف طرق اخلري فقط؟ وجزاكم هللا كل

خري والسالم عليكم.
اجلواب

جيوز للورثة أخذ هذا املال واقتسامه ،وألنه انتج عن التأمّي ال مينع من حله إذا مل يزد املال الذي

حكمت به احملكمة عن مقدار الدية الشرعية ،وهذا فيما خيص ورثة امليت ،أما قائد السيارة الذي

تسبب يف وفاة الرجل فال جيوز له األخذ من الشركة أكثر مما دفع هلا من أقساط شهرية أو سنوية،
وهللا أعلم.

()479/10

حق الوسيط التجاري
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/3/30هـ
السؤال

عرض علي شخص عقاراً عن طريقه ،مث حصل التعرف على صاحب العقار مباشرة دون الوسيط

املذكور ،مث قمت ابلتوسط بّي املشرتي وصاحب العقار مباشرة ومتت البيعة ،فهل يصبح للشخص

الذي عرض العقار علينا يف ابدئ األمر حق شرعي أو نصيب معّي من قيمة السعي؟ ابلرغم أنه مل

تتم االستعانة به لتحقيق هذه البيعة ،وإن كان له نصيب فما هي النسبة املستحقة شرعاً؟ وإذا كان

معه وسطاء آخرون فكيف تكون القسمة؟

اجلواب

إذا كان التعرف الذي حصل على املالك للعقار حدث صدفة من دون أن يكون هناك أتثري للوسيط،
أبن أتى املالك مثالً وعرض العقار عند صاحب املكتب بعد أن كان الوسيط قد وضعه عنده؛ ففي
هذه احلالة ليس للوسيط سعي ،وذلك النتفاء صفة الوساطة ابلنسبة له.

أما إذا كان التعرف على املالك كان بسبب مباشر أو غري مباشر من الوسيط ،أبن قام العقاري مثالً
وحاول التعرف على املالك ،وطلب منه عرض العقار عنده مباشرة دون هذا الوسيط فإن الوسيط له
حق يف السعي يف هذه احلالة؛ ألنه مل يتم التعرف على هذا املالك إال عن طريق الوسيط ،فالوسيط

هو السبب احلقيقي الذي جعل العقاري يدرك أن هذا العقار ملكاً لفالن من الناس.

أما النسبة اليت تكون له فهي ختتلف ابختالف األعراف ،فالعرف العقاري مثالً يف هذه البالد على أن

لكل وسيط سهم يف السعي ،فالعقاري له سهم ،والوسيط إذا كان واحداً له سهم ،وهكذا كل من

كان له وساطة يف هذا األمر ،فيقسم السعي بينهم على حسب عددهم ،وهذا كله إذا مل يكن هنالك
اشرتاط يقضي خبالف ذلك ،أو كان هناك عرف آخر .وهللا املوفق.

()480/10

التنقيب عن اآلاثر وبيعها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1424/8/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :يعلم هللا حبايل ،فأان شاب جتاوز عمري السابعة والعشرين ،ومل أجد عمالً ،وأنعم هللا

علي مبوقع أعلم متام اليقّي أن به ركازاً ،وهو روماين؛ ألن اآلاثر املوجودة رومانية ،وأعلم جبواز

إخراجه ،ولكنه يف منطقة مشبكة ،وعلمت أنه ستأيت شركة أملانية الستخراج اآلاثر ،فما حكم

إخراجه؟
اجلواب

إذا كان هذا املوقع األثري يف أرض مملوكة لك فيجوز لك التصرف فيها ،ببيع ،أو هبة ،أو معاوضة،
وإذا وضعت الدولة يدها عليه كما يبدو من سؤالك ،فواجب الدولة ممثلة ابجلهة اليت تعىن ابآلاثر أن

تعوضك عنها بسعر يومها ،وجيوز لك أن تقاضيها شرعاً ،وإن كنت ال تستطيع فلك أن تبيعها ،أو

توكل من يقوم مبراجعة اجلهة املسؤولة مقابل مبلغ معّي أو جزء منها ،وجيب أن تعلم أن (الركاز) هو
ما وجد عليه عالمة تدل على أنه من زمن اجلاهلية قبل اإلسالم ،فهذا هو الذي يسمى ركازاً يف

الشرع ،وجيب إخراج مخس قيمته زكاة ،وإن مل يوجد ما يدل على أن هذا املدفون من زمن اجلاهلية
فليس بركاز ويزهكى زكاة النقدين إن كان ذهباً أو فضة .وهللا أعلم.

()481/10

استيفاء احلق من غري قضاء
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1426/09/02هـ
السؤال

شخص كان يعمل جب ٍّد يف متجر ،وكان يعرف أن صاحب املتجر يظلمه وال يعطيه أجره كامالً ،هذا

الشخص بدأ أيخذ حقه املسلوب بيده من اخلزينة .فما احلكم يف هذا؟ جزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :أ ِّد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن من

خانك" .رواه أبو داود ( ، )3535والرتمذي ( ، )1264وهو يف صحيح اجلامع الصغري لأللباين -

رمحه هللا-

وهبذا يعلم أنه ال جيوز لإلنسان أن أيخذ مال غريه وال يظلمه ،ولو كان ذلك الغري ظاملاً له ،بل عليه

أن يسعى يف أخذ حقه ابلطرق املشروعة ،فإن حصل عليه بتلك الطريقة فبها ونعمت ،وإال فلن
يضيع عند هللا حق .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()482/10

دفع الضرائب يف البالد الكافرة
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1425/3/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعيش أان وأسريت يف إحدى دول الغرب ،وأعمل هناك ،وأقوم بدفع الضرائب كاملة تبعاً لنظام البلد،

ولكنين أشعر ابحلرج الشرعي من دفع الضريبة يف بلد حتتل بعضاً من بالد املسلمّي ،فما حكم دفع

الضريبة؟ وهل جيب علي ترك البلد إن سنحت يل الفرصة وتوفر لدي عمل آخر يف بلد آخر؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال حرج عليك -إن شاء هللا -بدفع الضرائب؛ ألنك ملزم بذلك ،وجيب عليك االنتقال إىل بلد

مسلم مىت ما سنحت لك الفرصة بذلك؛ ألن اإلقامة يف غري بالد املسلمّي ال جتوز إال حلاجة أو
ملصلحة راجحة ،ومن احلاجة أال يتوفر للمقيم عمل يف بالد املسلمّي ،ومن املصلحة الراجحة أن

يكون الشخص مقيماً يف تلك البالد لغرض الدعوة إىل هللا ،وال شك أن اإلقامة يف تلك البالد فيها

ضرر كبري عليك وعلى أسرتك ،فعليك مضاعفة اجلهد يف احملافظة على أسرتك ،وتنشئة أبنائك

النشأة الصاحلة ،وأن تستثمر فرتة إقامتك يف تلك البالد ابلقيام أبعمال ختدم هبا اإلسالم من الدعوة
إىل هللا ،وتعريف غري املسلمّي ابإلسالم ،ريثما يتيسر لك االنتقال إىل بلد مسلم .وهللا املوفق.

()483/10

هل يطالبه إبصالح السيارة؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

أعيش يف كندا ،وكنت قد اشرتيت سيارة مستعملة مببلغ من املال ،وقد ذكر يل مشافهة التاجر الذي
ٍ
بشكل جيد ٍ،وأهنا
تعمل
اشرتيت منه السيارةَ أنه قام إبصالح مجيع املشاكل اليت يف السيارة ،وأهنا ُ
خاليةٌ من املشاكل ،إال أنه وبعد استالمي للسيارة ظهرت هبا مشاكل رئيسية ،وأهنا حقاً حباجة إىل

إصالح سريع ،واحلقيقة أن القانون يف هذا البلد يسمح يل مبطالبة التاجر بعملية اإلصالح ،وذلك
حسب األصول القانونية املتبعة هنا ،وإن مل يكن قد نص على ذلك يف عقد البيع .هل حيق يل -

شرعاً -املطالبة هبذا األمر دون أن يكون منصوصاً عليه من خالل عقد املبايعة؟ أمتىن منكم إفاديت.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا كان األمر كما ذكرت يف السؤال من اكتشافك لعيوب يف السيارة مل تكن ظاهرة أثناء شرائك
هلا ،ومل يبينها لك البائع ،فيثبت لك يف هذه احلال خيار العيب ،فتكون خمرياً بّي أمرين:

األول :فسخ البيع واسرتدادك للثمن ،وإذا رغبت يف هذا اخليار فيلزمك إعالمه ابلفسخ فور علمك
ابلعيب.

والثاين :أن تبقي السيارة معك ،وتطالبه ابلتعويض ،ومقدار العوض الذي حيق لك املطالبة به بقدر

الفرق بّي قيمة السيارة لو مل يكن فيها ذلك العيب وقيمتها مع وجود ذلك العيب ،وهذا العوض
عادة ما يكون أكثر من قيمة اإلصالح ،فإذا اكتفيت ابملطالبة بقيمة اإلصالح فقط فلك ذلك،

ولكن عليك أن تتأكد أن هذا العيب كان موجوداً يف السلعة عند بيعها ،أما لو حصل هذا العيب
بسببك فال حق لك يف التعويض .وهللا أعلم.

()484/10

هل هي مطالبة ابلتعويض؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

أعمل معلمة يف مدرسة إسالمية يف إحدى دول الغرب ،قبل مدة مجعت أمواال من الطالب لشراء

كتب على أن تكون على شكل أتمّي مث نعيد للطالب الثمن الذي دفعوه عندما يرجعون هذه

الكتب للمدرسة ،وبتقصري مين وضعت كامل املبلغ املتجمع من الطالب لدى إدارة املدرسة ومل
أطلب منهم أن يضعوه يف اخلزينة بل يف خزانة امللفات ،ومل أستلم إيصاال بذلك ،وقد كنت أصل إىل

املبلغ األصلي وأضيف مبالغ أخرى إليه .وكان جيب علي احلصول على مثل هذا اإليصال ،والذي
حصل بعد ذلك أنين تغيبت عن املدرسة عدة أسابيع وعندما عدت وجدت تغريا يف أعضاء إدارة

املدرسة .وقد حبثنا عن املبلغ احملفوظ فلم جنده وقمنا ابستدعاء املوظفة املختصة فلم تعرف أين ذهب

املبلغ .ويعترب مكتب اإلدارة مكاانً آمن وال أحد يصل إىل اخلزانة اليت كان املال فيها إال املوظفّي.

اآلن قام الطالب إبعادة الكتب ويطالبونين إبعادة املبلغ الذي دفعوه .ماذا أفعل؟ هل أان ملزمة
إبعادة هذا املبلغ من مايل اخلاص ألنين مل آخذ إيصاال ابملبلغ من املدرسة؟.

اجلواب
إن كنت أخذت األموال من الطالب بتوجيه من إدارة املدرسة فال شيء عليك؛ ألنك يف هذه احلال
مؤمتنة من قبل إدارة املدرسة على استالم هذه األموال وتسليمها إليهم ،وقد قمت أبخذها من

الطالب وإعطائها املدرسة وعند ذلك تربأ ذمتك.

وأما إن كنت أخذت األموال ابجتهاد منك ومل أتمرك إدارة املدرسة بذلك فإن األمر ال خيلو من

حالّي:
احلالة األوىل :أن تكون إدارة املدرسة مل تفرط يف حفظ هذا املال ومل تتع ّد عليه ففي هذه احلال جيب
عليك أن تغرمي هذه األموال للطالب ،وليس لك حق الرجوع على إدارة املدرسة بشيء.

فرطت يف حفظ هذا املال ،فيلزمك إعادة األموال للطالب،
احلال الثانية :أن تكون إدارة املدرسة ّ
وأنت أتخذين هذه األموال من املدرسة.

وأما كونك مل أتخذي إيصاالً من إدارة املدرسة بتسلمها للمبلغ فهذا ال يع ّد تفريطاً يف حفظ املال،

ولكنه تفريط يف توثيق حقك وبراءة ساحتك ،وهلذا لو أنكرت إدارة املدرسة استالمها لألموال فإنك

يف هذه احلال ستقعّي يف مشكلة ألنه ال يوجد عندك ما يثبت أن إدارة املدرسة استلمت املال إال إن

كان عندك شهود يشهدون بذلك.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()485/10

هل له أخذ رسوم الدراسة وهو يعمل؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان موظف مبتعث لدراسة الدكتوراه يف دولة غربية ،ولقد تكفلت الدولة بدفع تكاليف الدراسة كلها،

واليت تكلف حوايل  5000دوالر للفصل الدراسي الواحد ،وكذلك دفع مرتب شهري ،وحسب

نظام االبتعاث فإنه يشرتط علي عدم العمل أثناء الدراسة إذا كان ذلك يؤثر على سري الدراسة ،وهنا
وجدت فرصة عمل يف التخصص الذي أدرس فيه ،مع العلم أن هذا ال يؤثر على دراسيت بل يزيدين

خربة ،وحسب نظام اجلامعة أي طالب يعمل يف اجلامعة مبهنة التدريس يصرف له راتب شهري وتدفع
له رسوم الدراسة ،ومبا أنه قد دفعت رسوم الدراسة من قبل امللحقية السعودية  5000دوالر ،وأيضاً
اجلامعة دفعت رسوم الدراسة يف نفس الوقت  5000دوالر ،ما حصل هو أن أصبح يف حسايب لدى
اجلامعة زايدة  5000دوالر ،وأستطيع أن آخذ هذه النقود وهي  5000دوالر .فهل حيق يل أخذ
هذه النقود اليت يف حسايب أم ال؟.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فبما أن عملك ال يؤثر يف سري دراستك ،فالذي أراه أن عملك مباح وال خيل بشرط امللحقية

الثقافية ،وبناء على ذلك فيحق لك أن أتخذ املرتب الشهري الذي تدفعه لك اجلامعة ،ابإلضافة إىل
ما يفيض يف حسابك لدى اجلامعة من الرسوم الدراسية اليت تدفعها اجلامعة نفسها .وهللا أعلم.

()486/10

أخذ التعويض على التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

املرجو توضيح الضرورة الشرعية اليت تستدعي التأمّي كما هو مذكور يف سياق الفتوى املعنونة بـ

(أخذ التعويض من شركة التأمّي) .
اجلواب

إن القواعد الشرعية يف الفقه اإلسالمي ،منها :ما يستند مباشرة إىل دليل شرعي من الكتاب أو

السنة ،ومنها :يستند إىل اجتهاد واستنباط أصويل أو فقهي (فرعي)  ،ومثال النوع األول( :الضرر

يزال)  ،و (الضرورات تبيح احملظورات)  ،و (املشقة جتلب التيسري)  ،ومثال النوع الثاين( :ما ال يتم

الواجب إال به فهو واجب)  ،و (ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)  ،و (االجتهاد ال

ينقض مبثله)  ،وما كان من النوع األول جيوز االستدالل ابلقاعدة يف الفتوى والقضاء الستناد تلك

القاعدة إىل آية من القرآن أو حديث من السنة النبوية ،وما كان من النوع الثاين ال يستدل ابلقاعدة

على إصدار احلكم أو الفتوى ،وإمنا يستأنس هبا؛ ألهنا ال تعدو أن تكون أمراً اجتهادايً حبتاً ،فهي
حباجة إىل أن يستدل هلا ال أن يستدل هبا ،والتفريق بّي هذه القواعد واالستدالل هلا أو عليها

مبسوط يف كتب القواعد ،ويعرفه أهل العلم مما ال جمال لذكره هنا.

أما كيف تستدعي الضرورة جواز أخذ التعويض من شركة التأمّي فالذي يق ّدره املفيت أو القاضي

الشرعي بعد النظر يف سؤال املستفيت وحاله وحال الشركة اليت تقوم ابلتعويض له أو عنه ،وما يف

العقد من شروط وما قد يعرتيه من صحة وفساد ،وهل عقد التأمّي إجباري ال خيار للسائل فيه ،إن
كان كذلك فأخذ التعويض جائز من (ابب الضرورات تبيح احملظورات)  ،وإن كان اختيارايً فال جيوز

له الدخول فيه ،مث إن (الضرورة تقدر بقدرها) فإذا كان اإللزام ابلتأمّي على نوع منه كالسيارات مثالً
فيكتفى به وال يدخل يف أنواع أخرى كالتأمّي على عموم املمتلكات من بيوت ،ومزارع ،ومصانع،
هذا كلّه إذا كان املفيت أو احلاكم يرى حرمة التأمّي ،أما لو كان يرى جوازه وحله فال حاجة
ٍ
حينئذ إىل قواعد أخرى معتمدة على دليل شرعي كقاعدة
لالستدالل بقاعدة الضرورة ،بل يستند
(األصل يف األشياء اإلابحة)  ،و (األصل يف العقود اجلواز)  ،وهكذا.
أما العامل وطالب العلم املتمكن الذي ال حيتاج أن يستفيت أو يقلد غريه يف مثل هذه املسألة فإضافة

إىل ما سبق ،عليه أن يستفيت قلبه وخري له أن أيخذ لنفسه ابألحوط والعزمية وإن أفىت الناس ابجلواز

والرخصة.
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ونظراً إىل كثرة النوازل والوقائع املستجدة اليت نزلت ابألمة اليوم مما مل يعرف عند السابقّي من سلفنا
الصاحل كالتأمّي ضد الغري ،والتصوير ،وعقود التأجري املنتهية ابلتمليك ،وبطاقات االئتمان ،وحنو

ذلك ،ينبغي أن يفىت الناس مبا ال يشق عليهم ما دام يف النصوص والقواعد الشرعية متسع وخمرج،
والنوع األول من القواعد الشرعية اليت مثلنا ببعضها تتسع لكل انزلة تنزل ابألمة ،وهذا رمحة من هللا

بعباده ،وسر من أسرار التشريع هلذا الدين اخلامت "اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت

ورضيت لكم اإلسالم دينا" [املائدة" ، ]3:ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة
من اخلاسرين" [آل عمران" ، ]85:يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة، ]185:

"الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوابً عندهم يف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف

وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت
وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات ّ
عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون"

[األعراف. ]157:

ووراث النبوة -
فهذه اآلية الكرمية ركزت على ست صفات جيب على املوقعّي عن رب العاملّي ّ

احلكام واملفتون -مراعاهتا عند إصدار األحكام والفتاوى حىت يكونوا من املفلحّي ،والدين يسر ولن
يشاد الدين أحد إال غلبه ،وما خري رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بّي أمرين إال اختار أيسرمها
مامل يكن يف ذلك إمث أو معصية ،وهللا أعلم.
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دفع الدية من التأمّي
هد ْو
اجمليب حممد احلسن الد َ
الداعية اإلسالمي املعروف
التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1426/10/28هـ

السؤال

يف حالة الدهس ابلسيارة؟ هل جيزئ ما تقوم به شركات التأمّي من دفع الدية (التعويض) ويف صيام
الشهرين :هل يبدأ الصيام من بداية الشهر القمري ،أم من أي يوم وملدة  60يوماً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيقول هللا تعاىل" :ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا"

[النساء . ]92:فيجب على من قتل مسلماً خطأ أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد فبصيام

شهرين متتابعّي ،إذا ابتدأ من أول يوم يف الشهر القمري أكمل شهرين ،ومل يلزمه قضاء ما فيهما من

النقص ،وإال لزمه إكمال ستّي يوماً.
َوالدية على عاقلته إن كان له عاقلة ،أو على أهل ديوانه إن مل يكن له عاقلة ،وال جيزئ عن الدية ما
تدفعه شركة التأمّي؛ ألن عقد التأمّي من عقود الغرر ،وقد هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن

بيع الغرر ،وأيضاً هو من تكليف غري املكلف ،وقد قال هللا -تعاىل -يف قصة يوسف -عليه

السالم" -معاذ هللا أن أنخذ إال من وجدان متاعنا عنده إان إذاً لظاملون" [يوسف . ]79:وهللا أعلم.
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إلزام املماطل املليء أبجرة احملامي
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1425/10/18هـ

السؤال

حنن شركة مواد بناء ،وقمنا ببيع مواد إىل إحدى الشركات ،وامتنعت عن الدفع ،فقمنا برفع قضية يف

احملكمة ،وقد حصلنا على حكم من احملكمة االبتدائية واالستئناف والنقض يلزم الشركة بدفع املبلغ
لنا ،وعند التنفيذ مل تكن الشركة يف بلدان وهي اآلن يف بلد آخر ،وطلبنا التنفيذ يف ذلك البلد عن

طريق احملامي ،واملبلغ احملكوم به ينقسم إىل
 -1قيمة أصل املبلغ.

-2رسوم احملكمة يف بلدان ويف بلدهم.
 -3فائدة بنكية بنسبة  %9على املبلغ من  1997وحىت السداد التام.

لذا فالسؤال :هل جيوز أن ندفع إىل احملامي من قيمة الفائدة؟ ألن أتعاب احملامي تعادل %15من
املبلغ األصلي ،ويشرتط احملامي أخذ النسب على املبلغ الذي سيتم التنفيذ عليه وهو أصل املبلغ

والفائدة البنكية ،كذلك نرجو من فضيلتكم التكرم إبفادتنا ابألمر الشرعي وإفتائنا بذلك .وابرك هللا
فيكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
تعويضا عن مجيع
فإذا كان امتناع الشركة املدينة عن السداد عن مماطلة بغري حق ،فتستحقون
ً

األضرار الفعلية اليت حلقتكم بسبب تلك املماطلة -كرسوم احملكمة وأجرة احملامي  -إضافة إىل أصل
الدين ،أما إذا كان امتناع الشركة عن السداد لعذر أو كان بسبب اإلعسار أو عدم القدرة على
ٍ ِ ِ
الوفاء فال حيق لكم املطالبة إال أبصل الدين لقوله تعاىلِ َ :
س َرةٍ)
(وإن َكا َن ذُو ُع ْس َرة فَـنَظ َرةٌ إ َىل َم ْي َ
[البقرة. ]280:
وعلى كال احلالّي فليس لكم أخذ الفوائد البنكية؛ ألهنا من الراب احملرم.

ويف احلال األوىل -أي إذا كان أتخري السداد عن مماطلة -إن كانت احملكمة قد فرضت لكم فوائد
بنكية ومل تلزم الشركة املدينة بدفع أتعاب حماميكم فيحق لكم أن أتخذوا من الفوائد بقدر أتعاب
تعويضا عن أجرة احملامي ،وما زاد عن ذلك من الفوائد فال حيق
احملامي ال على أهنا فوائد وإمنا لكوهنا
ً

لكم أخذه.

وجيب أن تكون أجرة احملامي على الوجه املعتاد بدون زايدة حىت ال يكون يف ذلك إجحاف ابملدين،

قادرا على الوفاء
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية (جمموع الفتاوى  : )25/30إذا كان الذي عليه احلق ً
ومطل صاحبه حىت أحوجه إىل الشكاية ،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظامل املماطل ،إذا كان

غرمه على الوجه املعتاد.

ويف الفروع ( : )292/4ومن مطل غرميه حىت أحوجه إىل الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم
املماطل.
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نظم دورة فهل له احلق فيما زاد على تكاليفها؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1425/10/25هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نظمت لزمالئي ابجلامعة دورة تدريبية ،واتصلت مبدرب مشهور ،وطلب مبلغ أربعة آالف ونصف
جنيه إسرتليين ،وقال إن ثالثة آالف له ،وألف ومخسمائة ملدرب اثن حيضره يف اليوم األخري ،بعد سنة
من جهدي أقيمت الدورة واشرتك  14طالب برضاهم برسوم مخسمائة جنيه ،تسبب أحد الطالب

مبشاكل أثناء الدورة ،وحاول إلغاء دوري كمنظم ،وكان مما أاثره التشكيك يف املبلغ املايل ،واستفسر
من املدرب فأجابه أن له ثالثة آالف فقط مع ألف ومخسمائة سيوصلها للمدرب الثاين ،وأن املنظم
حسم املصروفات وسلمه ابقي املبلغ ابعتبار أن أجوره متدنية ابألساس ،إال أن الطالب بدأ يؤلب

الطالب ويدعو لرد ما تبقى من املبلغ .سؤايل حفظكم هللا هل له وللطالب اآلخرين حق املطالبة مبا
زاد؟ علماً أهنم دفعوا اخلمسمائة برضاهم ،ويعلمون أهنا أقل من نصف الرسوم يف السوق .اثنياً أن

املدرب الثاين قال إنه مل يستلم سوى مخسمائة جنيه من املدرب ،فهل نلزم املدرب برد ألف جنيها

أخذها كما يقول احتياطا؟ اثلثاً :أحد الطالب املشاركّي مل يستطع أن يدفع أكثر من مائة جنيه ،فهل

جيب أن يدفع الباقي وملن يدفعه أم يسقط عنه؟ رابعاً :أنين مل أجد من يكافئين على جهدي سوى

طالب واحد ،فهل يل حق شرعي يف املبلغ الفائض خاصة وأين ضامن للمدرب حقه؟ ،فلو مل يسجل
سوى طالبّي ملتزم أان للمدرب بدفع ما تبقى من األربعة آالف ونصف اليت طلبها ،وبدون جهدي مل

تقم الدورة ،أرجو أن تكتبوا ردكم اي فضيلة الشيخ وأن يكون ملزما للجميع ،وأخرياً أشري إىل أنه
ليس يف يدي اآلن سوى مبلغ  200جنيه ال أعلم ماذا أفعل هبا .جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب عن السؤال راجع إىل الصفة اليت أخذت املال منهم على أساسها ،فهل نظمت الدورة على
أساس أنك ستنظم هلم دورة تتحمل خسائرها وأتخذ أرابحها ،أم أنك نظمت هلم الدورة على أن
تقوم بدور الوسيط بينهم وبّي املدرب ابإلضافة إىل قيامك بباقي أعمال الدورة من هتيئة املكان وغري

ذلك مما حتتاجه الدورات؟

إن كنت قمت ابلدورة على األساس األول فلك أرابح الدورة ،فالرسول  -صلى هللا عليه وسلم-
يقول" :اخلراج ابلضمان" ،وعلى هذا األساس ال حيق هلم اسرتجاع األموال إذا كنت قد قمت مبا

طلب منك القيام به كامالً ،كما أنه ال أبس أن أتخذ من أحد املشرتكّي مائة جنيه فقط ،وأيضاً لك
أن تطالبه ابلباقي؛ ألنك أنت القائم على الدورة وستتحمل اخلسارة لو وقعت.

أما إن كنت دخلت الدورة على أساس أنك وكيل لباقي زمالئك ،ففي هذه احلال ال تستحق أخذ
األموال الفائضة ،بل تستحق أجرة املثل فقط ،إن مل تكن قد ذكرت أنك ستقوم بذلك بال مقابل،

وال حيق لك أن أتخذ من بعض زمالئك أقل مما أتخذ من اآلخرين إال برضاهم.

أما مسألة املدرب األول والثاين فهذه ُحيتاج فيها إىل معرفة طبيعة العقد الذي مت بّي املدرب األول

واملدرب الثاين.

أما طلبك إلزام زمالئك هبذه الفتوى فهذا غري ممكن؛ ألن الفتوى ال تكون ملزمة بل القضاء هو
الذي يكون ملزماً؛ وهلذا فالفتوى يستمع املفيت فيها إىل طرف واحد وبعد ذلك خيربه ابحلكم الشرعي
الذي يراه من دون أن يستمع إىل الطرف اآلخر ،وأما القاضي فال بد أن يستمع إىل الطرفّي ،فمن

احملتمل أن يكون الطرف األول مل أيت ابلتفاصيل كاملة ،أو مل يكن صادقاً يف املعلومات اليت أدىل
هبا ،وحنو ذلك.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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تضرر املقاولّي من ارتفاع اسعار مواد البناء
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية

التاريخ 1425/05/08هـ

السؤال

يشكو كثري من املقاولّي ارتفاع أسعار مواد البناء (زايدة للضعف أحياان) بعد عقود املقاوالت مما
يؤدي إىل فشل كثري منهم مث إفالسهم ،ما املخرج؟ وهل من طرق أو صيغ ميكن إضافتها يف العقود

حلماية املقاول من الفشل أو اإلفالس؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وآله وصحبه ،وبعد:
ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه َأم َر بوضع اجلوائح ،رواه مسلم ( )1554من حديث جابر -
رضي هللا عنه .-واجلائحة هي ما يصيب املال فيهلكه ويتلفه مما هو خارج عن اإلرادة البشرية ،كما

لو ابع املزارع مثراً بعد بدو الصالح ،فهلك الثمر مبطر أو بَـ َرد أو غريه قبل أن يقبضه املشرتي،

فالواجب يف هذه احلالة ختفيض الثمن بقدر ما هلك من الثمر ،كما قال عليه الصالة والسالم" :لو

بعت من أخيك مثراً فأصابته جائحة فال حيل لك أن أتخذ منه شيئاً ،مب أتخذ مال أخيك بغري حق؟ "

رواه مسلم ( )1554من حديث جابر -رضي هللا عنه.-

ويدخل يف اجلوائح وهللا أعلم االرتفاع الفاحش يف أسعار مواد البناء أو املواد األولية يف عقود

املقاوالت ،فاملشروع يف هذه احلالة وضع اجلوائح ،وذلك إما بزايدة قيمة العقد أو بتخفيض الكمية
أو القدر املطلوب ليتناسب مع التكلفة.

وأما مقدار اجلائحة فهو حمل اجتهاد ،فاملالكية قدروها ابلثلث ،فلو هلك ثلث املبيع قبل قبضه

وجب إسقاط ما يقابله من الثمن ،وبناء على ذلك ميكن تقدير الزايدة أو النقص يف عقود املقاوالت

ابلثلث ،فإذا كانت الزايدة يف السعر تتجاوز الثلث شرع زايدة قيمة العقد حبسبه ،وإن كانت ابلنقص

شرع ختفيضها حبسبه.
ووضع اجلوائح اثبت ابلسنة املطهرة ،وال حيتاج ليعمل مبقتضاه أن يذكر يف العقد ،لكن االتفاق عليه
أوىل؛ ألنه أبعد عن النزاع .وهللا تعاىل أعلم.
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هل يضمن ما ذهب من ماهلا؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/التعويضات املالية
التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

السالم عليكم.

امرأة أبلغها زوجها أهنا لو سلمته مبلغ صداقها كي يتاجر به لتحسّي ظروفهم املعيشية عند رجل
عرفه أنه ثقة ،فلما سلمته املهر اتضح فيما بعد أن ذلك الثقة نصاب وأخذ املبلغ وهرب به ،وبعدها

أصيبوا بفقر شديد وحرمان ،فلو كان مبلغ الصداق موجوداً ألعاهنا يف بالئها ،ولكن زوجها وبعد

عشرين عاماً وبعد حتسن وضعهم املادي بعدما طالبته مببلغ صداقها وإضافة إىل تعويض عما حصل

هلا من األضرار طيلة األعوام السابقة اليت عاشتها معه ،قال هلا :أعطيك مهرك وال تعويض عندي لك

عن الضرر الذي حلق بك لفقدانك املهر بسبيب ،فهل هلا تعويض عن الضرر الذي حلق هبا طيلة
السنوات السابقة لتسليمها املهر لزوجها وعدم متتعها ،به كالنساء ،أو حىت ملغالبة الفقر؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يظهر من السؤال أن زوجك مل جيربك على دفع مهرك ،وإمنا عرض ذلك عليك عرضا فوافقتيه ،ومل

يكن يعرف أن الرجل خائن .وال خيلو الوضع بعد ذلك من حالّي:

األول :أن يكون زوجك ذكر لك اسم الرجل ،وعرفه لك ،فرضيت بذلك ،مث سلمت املال إىل
زوجك كي يوصله للرجل ،الذي ظاهرة االستقامة واألمانة ،مث ابن على خالف ذلك .ويف هذه احلال
ِ
تعويضك شيئا من املهر ،وال غريه؛ ألن التصرف وقع بعلمك ،وزوجك
ال لوم على زوجك ،وال يلزمه
إمنا هو واسطة بينك وبّي الرجل.
ِ
دفعت املال إىل زوجك ليسلمه إىل رجل ثقة يضارب لك فيه دون أن يعّي لك اسم
الثاين :أن تكوين
شخص ،ويف هذه احلال تكونّي قد وكلت زوجك ،وهو مؤمتن يف ذلك ،فإن كان قد فرط يف اختيار
الرجل ،ومل يتثبت من حاله فعليه أن يغرم لك املهر.

أما التعويض عن الضرر الذي حلقك ،ومطالبتك بدفع مبالغ زائدة على مهرك فال أعلم أن لك حقاً
يف ذلك ،وما أصابكم من فاقة يف السنوات املاضية إمنا هي أقدار هللا ،فلعلها كانت سبباً يف خري

"وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خريا كثرياً".
ِ
ِ
ذكرت يف السؤال أن زوجك قد وافق على تعويضك بقدر مهرك بعد حتسن وضعه املادي،
وأنت
فعليك أن ترضي بذلك ،وتشكريه على وفائه ،وتقديره وقبوله بدفع عوض ال يلزمه ،وأن حتسين
عشرة زوجك ،وال تنسي أنه قد شاركك حالة الضيق اليت قد مرت بكم ،وستشاركينه بعد حتسن
األوضاع يف حالة اليسر إن شاء هللا .وهللا أعلم وأحكم.
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تغري القيمة الشرائية يف رد الدين؟
هل يؤثر ّ
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت /الراب والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/8/3

السؤال

أان طالب علم أدرس يف اجلامعة ،متر علينا مسائل جتارية ال نعرف أحكامها الشرعية ،مثل مسألة دفع
البنك للتضخم املايل من غري أي زايدات ربوية على املال عند تغري القوى الشرائية للمال ،مثال:

الرايل السعودي كانت له قوته فكان الرجل يتغدى برايل واحد فقط ،أما اآلن فالرايل ال يكفي
لشيء ،فلو استلف رجل منك ٍ 1000
رايل قدمياً وأعدهتا إليه اآلن  1000رايل فأنت مل تعطه مثل

ما أخذت منه ،فالقوة الشرائية خمتلفة فالواجب أن ترد  1000له  10000رايل وهذه ال 9000

ليست راب ألهنا ليست زايدة يف قيمة املال احلقيقية (الشرائية) وهذا ليس قرضاً جر منفعة فاملنفعة فيه
=  0فأنت مل تعطه أي زايدة على ما كان يستطيع شراءه من قبل.

فالرجاء التفصيل يف املسألة ،وإعطائي عنوان املفيت حىت ميكنين مناقشته يف هذه املسألة اليت هي يف
صلب دراسيت.

اجلواب

احلمد هلل ،اي أخي حفظك هللا ووفقك :تغري قيمة النقد له مجلة أسباب ،ومن أظهر أسبابه اليوم

"الراب" فإن من مفاسد الراب االقتصادية اضطراب قيمة النقود ،وكسر معيار الثمن.

والفقهاء قدمياً اختلفوا يف هذه املسألة إىل أقوال ثالثة:
األول :يقضي بر ّد ما أ ِ
ُخ َذ دون زايدة ،أو نقص ،وهو قول اجلمهور.

الثاين :يقضي بر ّد القيمة ،فرياعي التغري صعوداً وهبوطاً ،وهو قول أيب يوسف.
الثالث :يقضي بر ّد ما أ ِ
ُخذ دون زايدة أو نقص إن كان التغري أقل من الثلث ،أما إن كان التغري يبلغ

الثلث فصاعداً ،فإنه يعترب فاحشاً يورث الغَب ،وهلذا يعترب هبذا التغري ،فرتد القيمة ،وهو قول

املالكية.

إذا علمت هذا ،فاعلم أن ما ميكن أن يوجه من اعرتاض على القول األول هو :أن النقود قد تغريت

قيمتها الشرائية ،ميكن أن يرد عليه ابلقول :إن التغري الذي طرأ على النقود مل يكن بسبب املدين كي

يلزمه ضمانه.

وهو سيطرأ عليها سواء كانت عنده أو عند صاحبها.
فإن قيل :لكن النقود لو كانت عند صاحبها الستفاد منها ،وبقائها عند املدين منع صاحبها من
االستفادة منها ،أجيب عنه من وجوه ثالثة:

األول :أن استفادة صاحبها منها لو كانت عنده أمر غري حمقق ،فقد تكون عنده دون أن يستفيد

منها ،وقد تكون عنده فيوظفها يف طلب الربح فيخسر والضمان إمنا يكون يف تفويت شيء حمقق،

وهو غري وارد ها هنا.

وعليه :فإن املطالبة بضمان غري احملقق إمنا هي فرع من املطالبة ابلتعويض اليت هي من خملفات الفكر
املادي ،الذي ال يقوم على أساس اإلميان ابلقدر ،فإن ما ق ِّدر سيكون ،وما ال فال.
الثاين :أن الدين إذا كان بسبب عقد بيع مؤجل ،فالغالب أن البائع الدائن قد زاد يف الثمن فهو قد

استفاد.

الثالث :أن هذا االعرتاض غري مناسب فيما موضوعه القرض ،وإالّ لكان الراب سائغاً بدعوى أنه

مقابل تعطيل استفادة صاحب النقود منها خالل مدة القرض ،وهذا ممتنع شرعاً ،وهبذا يتبّي أن
املناسب :أن يرد للدائن مثل ما أ ِ
ُخذ منه دون زايدة أو نقص.
ُ
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ومع هذا لو قيل ابالعتبار ابلتغري الفاحش ،وخرج ذلك خمرج اإلحسان واملعروف لكان له وجه
بشرط أال يكون الدين من ابب القرض الربوي فإن كان من قبيله مل يعد مناسباً ملا يلي- :

أ  -معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها.

ب  -التساهل مع البنوك الربوية يف شأن هللا  -تعاىل  ،-والتساهل ال يصلح سبباً للتسامح ،وهللا -
تعاىل  -يقول:
ٍ
ٍ
طيبات أحلت هلم " . .اآلية.
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

وميكنك الرجوع إىل كتب الفقه املعتمدة لدى املذاهب األربعة يف حترير هذه املسألة ،ابإلضافة إىل ما
كتب يف هذه املسألة خاصة مثل:

 .1قطع اجملادلة عند تغيري املعاملة.
 .2تنبيه الرقود.

 .3جملة جممع الفقه اإلسالمي ،فإن يف بعض أعدادها أحبااثً خاصة هبذه املسألة ،ع5ج.3
هذا وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()495/10

إجراء العقود عرب وسائل االتصاالت احلديثة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/7/5

السؤال

هل جيوز إبرام العقود عن طريق الوسائل احلديثة كاإلنرتنت والفاكس أو اهلاتف؟ سواء كانت عقود

زواج أو عقود يف املعامالت األخرى؟
اجلواب

ُحبثت هذه املسألة يف جممع الفقه اإلسالمي ،وأصدر بشأهنا قراراً نكتفي بنشره وفيه الكفاية إن شاء

هللا.

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على سيدان حممد خامت النبيّي وعلى آله وصحبه.

قرار رقم)6/2( 52 :

بشأن حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 17ـ  23شعبان 1410هـ املوافق  14ـ  20آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،
ونظراً إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجراين العمل هبا يف إبرام العقود لسرعة
إجناز املعامالت املالية والتصرفات ،وابستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود ابخلطاب

وابلكتابة وابإلشارة وابلرسول ،وماتقرر من أن التعاقد بّي احلاضرين يشرتط له احتاد اجمللس -عدا

الوصية واإليصاء والوكالة -وتطابق اإلجياب والقبول ،وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد
العاقدين عن التعاقد ،واملواالة بّي اإلجياب والقبول حبسب العرف.

قرر مايلي:

أوالً :إذا مت التعاقد بّي غائبّي الجيمعهما مكان واحد واليرى اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله.

اثنياً :إذا مت التعاقد بّي طرفّي يف وقت واحد ومها يف مكانّي متباعدين ،وينطبق هذا على اهلاتف

والالسلكي ،فإن التعاقد بينهما يعترب تعاقداً بّي حاضرين ،وتطبق على هذه احلالة األحكام األصلية
املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباجة.

اثلثاً :إذا أصدر العارض هبذه الرسائل إجياابً حمدد املدة يكون ملزماً ابلبقاء على إجيابه خالل تلك
املدة ،وليس له الرجوع عنه.

رابعاً :إن القواعد السابقة التشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه ،وال الصرف الشرتاط التقابض ،وال
السلم الشرتاط تعجيل رأس املال.

خامساً :ما يتعلق ابحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثبات.
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التصرف يف تربعات املسجد
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 1422/4/29

السؤال

أان إمام ألحد املساجد ،وأمجع أسبوعياً رايل من اجلماعة ،وذلك لصرف هذا املبلغ على حاجيات

املسجد الثقافية وللصيانة ،فهل حيق يل أن أصرفه يف جوائز مسابقات املسجد ،لكون اجلماعة كلهم

تقريباً يشاركون يف الدفع؟

وفقنا هللا وإايكم لكل ما حيبه هللا ويرضاه

اجلواب

هذا راجع إىل ما يفهمه مجاعة املسجد من قولكم " حاجيات املسجد الثقافية " ،فإن كانوا يعلمون

أن اجلوائز للمسابقات الثقافية داخلة فيه فال حرج إن شاء هللا وإن كانوا يفهمون خالف ذلك فال
بد من إخبارهم به ،وفقكم هللا.
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توزيع احللوى على املعلمات ليست رشوة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 1422/4/29
السؤال
بعض الطالبات بعد جناحهن يقمن بتوزيع احللوى على املعلمات أو بعضهن تعبرياً عن فرحتهن

ابلنجاح ،فهل أخذ أي شيء من الطالبات يدخل حتت حكم الرشوة؟
اجلواب

ال يدخل يف ذلك؛ حيث أن هذه احللوى وما أشبهها ليست مثينة وليس هلا قيمة رفيعة ،وال تُؤثر على

املُعلمات حماابة أو احنيازاً مع أن هؤالء الطالبات قد عزمن على ُمفارقة تلك املدرسة وتوديع
املُعلمات والزميالت مما محلهن على هذا العمل .وهللا أعلم.
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حكم حتويل املرضى مقابل مبلغ مايل
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

عرض علي أحد األطباء االستشاريون يف طب العيون التعاون معه وذلك أبن يقوم بتحويل املرضى
الذين حيتاجون إىل نظارات طبية للمحل مقابل مبلغ مايل أدفعه للطبيب يف حال شراء املريض من

احملل فما احلكم يف مثل هذا االتفاق؟
اجلواب

ال جيوز لك أن تعطي هذا الطبيب شيئاً من املال مقابل إحالة بعض املرضى إليك! لعدة حماذير:

أوالً :أن كان هذا الطبيب اتبع جلهة مسئولة ،حلديث أيب محيد الساعدي ،وفيه قولة صلى هللا علية

وسلم ":فهال جلس يف بيت أبية وأمة فينظر هل يهدى إلية أم ال؟ رواة البخاري ،فدل على أن العلة

الوظيفة ،وعند اإلمام محد والبيهقي

وغريها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال":هدااي العمال غلول".
اثنياً :أن هذا الطبيب لن ينظر اىل مريضة فانه سيحيل املريض إىل من يعطيه شيئاً ،ولوكان من هو
انفع للمريض ،ومن كان خيارة لغرية خيار مصلحة ،الخيار.

اثلثاً :أن ما سيأخذة الطبيب قد يضيفه التاجر إىل مثن السلعة.

رابعاً :أن هذا يفتح ابب الطمع واجلشع لذوي املهن والتجار كما أن فيه نوعا من ااحتكار سوق
البيع ومنع اآلخرين منة بسبب صاحب املهنة ،والشك يف هذا انه منهي عنة ،وابهلل التوفيق.
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احتكار السلع أثناء احلروب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/5هـ
السؤال

أثناء األزمات واحلروب يعمد بعض التجار إىل ختزين بعض السلع ،وعدم بيعها على الناس؛ حىت يزيد
سعرها وتنقطع من األسواق ،فما حكم فعله هذا؟ نرجو منكم توضيح املسألة لعامة الناس .وفقكم

ريب لكل خري ،وسدد على طريق اخلري خطاكم.

اجلواب

أخشى أن يكون عملهم هذا داخالً يف حديث عمر  -رضي هللا عنه" :-احملتكر ملعون" ،رواه احلاكم
( )2209وغريه ،وحديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه" :-من احتكر يريد أن يتغاىل فيها على

املسلمّي فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة هللا" رواه احلاكم ( ، )2211واحملتكر من يعرتض أسواق

املسلمّي ،أبن ينظر ما حيتاج إليه املسلمون من طعام ليحتكره ،حىت إذا نفد من السوق عرضه بسعر
غال ،وهذا هو عّي اإلضرار ابملسلمّي لتحقيق مصاحله الذاتية ،وقد روى اإلمام أمحد ()20313
وغريه من حديث معقل" :من دخل يف شيء من أسعار املسلمّي ليغليه عليهم كان حقاً على هللا أن
يقعده بعظم من النار يوم القيامة" ،وروى ابن ماجة ( )2155من حديث ابن عمر  -رضي هللا

عنهما" :-من احتكر على املسلمّي طعامهم ضربه هللا ابجلذام واإلفالس".
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قبول التربعات للمساجد من غري املسلمّي
اجمليب

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/10/28

السؤال

لقد قضينا ما يقارب العشر سنوات يف حماولة جلمع تربعات من املسلمّي لبناء املسجد الوحيد يف
إحدى الوالايت األمريكية  -واحلمد هلل  ،-فقد قطعنا مشواراً كبرياً ،واستطعنا حتضري األرض واملبىن
من تربعات فاعلي اخلري بدون أن نلجأ إىل أي مساعدات من أي منظمات أمريكية ،أو بنوك ربوية.

حالياً حنن يف حاجة كبرية إىل أي مصدر للمال لكي نكمل املشروع ،وتكاليف املاء والكهرابء

الشهرية ،وما إىل ذلك ،فنحن حىت اآلن ال نستطيع إقامة الصالة يف هذا املسجد لعدم اكتمال

الشروط .لقد حاولنا مجع التربعات من أهل اخلري ،ولكن يف مدة ستة أسابيع مل نستطع مجع املبلغ

الكايف.

يف حماذاة املسجد يوجد جممع جتاري وأحد املتاجر يف هذا اجملمع يبيع اخلمور ،األمر يف ذلك أن جزء
من مواقف اجملمع موجود يف جزء صغري من أرض املسجد ،واملالك قد وعدان مببلغ مايل مقابل
استخدام املواقف ،ويف نفس الوقت فقد أبلغنا بسماحه للمصلّي ابستخدام مواقف اجملمع .حنن اآلن

ال ندري ما نفعل بسبب بيع هذا الرجل للخمور ،وهل جيوز أن نستفيد من هذا املال املعروض لنا؟
مع العلم أننا يف هذا املكان واملوقف يف أشد احلاجة ألي مبلغ مايل إلكمال املسجد والعناية به؟
وهل جيوز لنا بسب حاجتنا أن نلجأ لقبول التربعات من غري املسلمّي.

اجلواب

فقد ذكرمت يف سؤالكم أن جزءاً من مواقف اجملمع واحملاذي للمسجد موجود يف جزء صغري من أرض

املسجد ،وأن صاحب اجملمع سيدفع مبلغاً مالياً مقابل استخدام املواقف ،ويف نفس الوقت للمصلّي

أن يستخدموه ،فنقول :ال أبس بذلك ،مث ينبغي أن ال يكون عن طريق امللكية ،بل عن طريق التأجري

ولو مدة طويلة؛ ألن ذلك أصلح للمسجد فقد يستغين املسجد من املال ،وحيتاج إىل مواقف خاصة
به ،هذا ووجود حمل واحد لبيع اخلمور يف اجملمع ال مينع االتفاق مع صاحب اجملمع على ما ذكرانه

آنفاً.
أيضاً جيوز لكم اللجوء إىل قبول التربعات من غري املسلمّي عند عدم وجود من يتربع من املسلمّي
إلكمال املشروع بشرط أن ال يشرتط عليكم شروطاً كأن تكون هلم والية خاصة على املسجد ،أو

يقيموا حول املسجد ما خيالف دين اإلسالم من دعاايت وحنوها .وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد.

()501/10

ضرائب الدولة على املغرتبّي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/5/28

السؤال

هل الضرائب اليت تفرضها الدولة على مواطنيها املغرتبّي واجب االلتزام هبا؟ وهل جيوز التحايل
عليها؟ علماً أهنا أحياانً تكون فوق طاقة الشخص ،وأحياانً تكون أكثر من حصاد غربته ،أفيدوان
أفادكم هللا.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

األصل يف اإلسالم أن من أدى الواجبات الشرعية اليت عليه يف ماله فإنه ال جيوز بعد ذلك التعرض
ملا يف يده من أموال ،وال حيل ٍ
ألحد أن أيخذ منه شيئاً إال برضاه؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم":-ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه" أمحد ( ، )27/5أبو يعلى ( ، )1570ابن

حبان ( )5978بسند صحيح ،وجاء يف السنة ترهيب من أخذ املكوس ،وهي نسبة أيخذها الرؤساء
أو املتنفذون من التجار إذا مروا بالدهم.

عن عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -مرفوعاً":ال يدخل اجلنة صاحب مكس" أبو داود (، )2937
الدارمي ( ، )1668احلاكم ( )404/1وصححه ووافقه الذهيب ،وأخرجه أمحد ( ، )143/4وابن

خزمية (. )51/4

وذلك أن أخذ األموال من الناس والتجار يؤذن بفساد اآلمال وكساد األسواق إىل غري ذلك من

املفاسد.

هذا هو األصل أن أخذ الضرائب من الناس ،ومصادرة شيء من أمواهلم أو ممتلكاهتم من الظلم
احملرم ،لكن إن خلت خزينة الدولة من األموال ومل يكن بيد والة األمور ما يفي مبصاحل األمة فإن

مجلة من أهل العلم أجازوا أن يرتب اإلمام على األغنياء املوسرين من رعيته مقداراً ال يضرهم حيصل
به دفع املفسدة إىل أن تزول احلاجة ،وهذا عندهم من ابب دفع الضرر العام ابحتمال ضرر خاص

وهو أصل مقرر يف الشرع ،واشرتطوا لذلك أن يكون تصرف اإلمام مبنياً على حتري املصلحة ،وأن

يكون فعله مؤقتاً بوقت احلاجة وأن يرد احلاكم وحاشيته ما عندهم من أموال فائضة إىل بيت املال
ويف هذا القول وجاهة وقوة كما ترى.

وبناء عليه فإن حتققت هذه الشروط فال جيوز ملن توجهت عليه الضريبة أن يتهرب منها أو يتحايل

على إسقاطها ،وإن مل تتحقق فإن له أن يتهرب منها أو يتحايل على إسقاطها مبا ال يوقعه يف ضرر،
هذا ما يظهر يل ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()502/10

فتح حمل للحالقة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/5/7

السؤال

هل جيوز فتح حمل حالقة رجايل أو االشرتاك فيه؟ وكما تعلمون أن هذه احملالت يتم فيها حلق اللحى
وقص بعض القصات األجنبية ،هل املكسب من هذه احملالت حرام؟ وهل أخذ شيء من املكسب

من صاحب احملل كأعطية حرام أيضاً؟ أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز فتح صالون حالقة أو االشرتاك فيه إذا كان ابلصورة املذكورة ،أيُ :ميارس فيه حلق اللحى،
وبعض القصات األجنبية ،فأما حلق اللحى فهو حمرم بال شك؛ ألنه خمالف لألحاديث الصحيحة

الثابتة يف األمر بتوفري اللحى وإكرامها ،والنهي عن األخذ منها ،وأما القصات األجنبية فألن فيها

تشبه ابلكفار ومسخ لشخصية املسلم ،وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-من تشبه بقوم فهو

منهم" أبو داود ( )4031وأمحد ( )5115وإذا كان ذلك كله حمرم فاإلعانة عليه واملشاركة يف ذلك

وخيشى على صاحب
وتيسريه حمرم؛ لقوله -تعاىل":-وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدةُ ]2:

احملل أن يكون عليه مثل أوزار مجيع من حلقوا حلاهم يف احملل ،ومن تشبهوا أبعداء هللا؛ لقوله -صلى
هللا عليه وسلم":-ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه" مسلم ( )2674وال

ريب أن حلق اللحى  ...إخل ضاللة ،وفتح مثل هذا احملل تشجيع على هذه الضاللة ودعوة إليها.

وأما املكسب احلاصل عن ذلك فهو حمرم؛ ألنه انتج عن فعل حمرم وفيه خطر عظيم فإنه سبب

لدخول النار -والعياذ ابهلل -كما قال -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح":إنه ال يربو حلم
نبت من سحت إال كانت النار أوىل به" الرتمذي ( )614واللفظ له ،وأمحد ( )14441وذلك ألنه
يث ِم َن الطهيِّ ِ
حلم نبت من كسب خبيث والنار أوىل بكل خبيث ،قال هللا -تعاىل":-لِيَ ِم َيز ه
اَّللُ ْ
ب
اخلَبِ َ
ِ
ضهُ َعلَى بَـ ْع ٍ
َوَْجي َع َل ْ
هم" [األنفال ]37:مث إن من كان
اخلَبِ َ
يث بَـ ْع َ
ض فَ َ ْريُك َمهُ َمجيعاً فَـيَ ْج َعلَهُ ِيف َج َهن َ
مكسبه حراماً فإن مطعمه حرام ،ومشربه حرام ،ويتغذى ابحلرام فال تستجاب دعوته -كما يف
احلديث الصحيح -وأيضاً فاملكسب احلرام سبب لعدم التوفيق للصراط املستقيم وللعمل الصاحل؛

ألن وقود قلبه وفكره وأعضائه من مكسب حرام فال يوفق إىل اخلري ،وهذا خطر عظيم ،فالسلبيات

يف فتح هذا احملل وما ماثله من أسباب الكسب احملرم كثرية خطرية ،ولكن كثرياً من الناس ال يعلمون

أو يعلمون وال يُبالون ،وكل سيالقي مثرة عمله وكسبه ،والعاقل من كان نظره بعيداً وعمل للمستقبل
البعيد الباقي الذي ال يضمنه ،وإمنا ميلك سببه ،وأما احلياة الدنيا فرزقها مضمون مكتوب ال بد أن

أييت ،وسيستكمله صاحبه يف الدنيا ال حمالة ،وهللا املوفق.

()503/10

سداد الدين بعملة أخرى
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/5/14
السؤال
السالم عليكم.

علي دين مقداره ( ، )$4700وصاحب الدين يف أسرتاليا ،وأان يف بريطانيا ،والبنك هنا ال يقبل إال
اجلنيه الربيطاين ويسلم هناك ابألسرتايل ،وهذا حسب الفتاوى مل يتحقق قيد (يد بيد) فهو راب ،فهل

جيوز إرساهلا هبذه الطريقة إذا مل يتوفر غريها ،وكان صاحب الدين يف حاجة ملاله؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

مقصود السائل هو وفاء دينه للدائن املقيم يف أسرتاليا ،واملصرف حسب ما ذكر ال يقبل حتويل مبالغ

ألسرتاليا إال ابلدوالر األسرتايل ،فإذا كان الدائن يقبل وفاء دينه ابلعملة األسرتالية فال حرج -إن

شاء هللا-من حتويل املبلغ ابألسرتايل ،لكن يشرتط أن يكون مقدار املبلغ ابألسرتايل بسعر صرف يوم
تنفيذ احلوالة املصرفية ،دون أي زايدة.
فإذا كان الدوالر األمريكي مثالً يساوي ( )1.74دوالر أسرتايل يف يوم التسليم للبنك ،فيجب أن

حيول املدين للدائن مبلغ ( )8178دوالراً أسرتالياً (تعادل  4700دوالر أمريكي)  ،وأما التحويل
من دوالر أمريكي إىل جنيه بريطاين فهذا يتحدد تبعاً ملقدار األسرتايل املطلوب سداده ،وال عالقة

للدائن به.

وأما تكلفة احلوالة املصرفية فيتحملها املدين.

وال جيوز للدائن أن يشرتط على املدين سداد مبلغ أكثر مما يعادل الدين ابلعملة األسرتالية حبسب
سعر الصرف يوم تنفيذ احلوالة؛ ألن هذه الزايدة من الراب.

وأما ما ذكره السائل حول اشرتاط التقابض يف الصرف ،فهذا صحيح ابلنسبة لبيع وشراء العمالت،
وأما ابلنسبة حلالة السؤال فهي من الوفاء ابلدين وليست من ابب البيع ،ومقصود الشرع يف الديون،

هو :التعجيل بوفائها وإبراء الذمة منها ،ولذلك يسهل يف الوفاء ما ال يسهل يف البيع ،فيجوز للمدين
أن يويف دينه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا رضي الدائن وكان ذلك بسعر صرف يوم الوفاء ،كما يف

احلديث أن ابن عمر -رضي هللا عنه -قال للنيب -صلى هللا عليه وسلم :-إين أبيع اإلبل ابلبقيع

ابلداننري وآخذ ابلدراهم ،وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري ،فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-ال أبس أن
أتخذها بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء" رواه أبو داود ( )3354واللفظ له ،والرتمذي

( ، )1242وصححه احلاكم.
فدل هذا احلديث على جواز الوفاء بعملة مغايرة لعملة الدين ،لكن بشرط أن يكون بسعر صرف

يوم الوفاء ،وال يكون فيه ربح؛ ألن الربح سيحول املعاملة إىل بيع ،والبيع يشرتط فيه التقابض يداً
بيد.

وابلنسبة حلالة السائل فإن سعر الصرف املعترب هو سعر يوم تنفيذ احلوالة املصرفية ،إذ يتعذر اعتبار

سعر صرف يوم وصول احلوالة للدائن حبسب األعراف املصرفية السائدة ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()504/10

هل هذا من هدااي العمال؟
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

طلبت معلمة إبحدى املدارس من الطالبات دفع مبلغ من املال وقدره مخسون رايالً لعمل (سرياميك
ألرضية غرفة التفصيل يف املدرسة) مقابل أن تضع هلم درجات املشاركة .فما حكم دفع هذا املال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فالذي يظهر عرفاً أن الدرجات اليت تعطى للمشاركة تشمل مجيع أنواع املشاركة حسب عرف

املدارس ،ويدخل يف ذلك املال ،وليس املال املدفوع ألجل ترميم إحدى غرف املدرسة يكون لصاحل

املعلمة حىت يكون من هدااي العمال احملرمة ،بل هو لنفع عام لعموم الطالبات ،وبقية منسوابت

املدرسة ،كما أن املال دفع بطيب نفس وال إكراه فيه وال إجلاء وال اضطرار ،فاألصل اجلواز ما دام
كذلك ،وال يرد على هذا عدم القدرة من بعض الطالبات وعجزهن عن دفع املال ،ومن مث حرماهنن

من درجات املشاركة؛ ألن املشاركة يف النشاط ال تنحصر يف دفع املال ،بل إبمكاهنا املشاركة بغريه
من األنشطة املعروفة لدى املدارس .وهللا -تعاىل -أعلم.

()505/10

أخذ السعي من البائع واملشرتي
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/12/20
السؤال

هل جيوز أخذ السعي من الطرفّي؟ مع إشرتاطي على البائع واملشرتي أخذ السعي منهما مجيعاً.
اجلواب
أخذ السعي على بيع السلع أو أتجريها مرجعه إىل العرف ،فإن كان املتعارف عليه عند اجملتمع الذي
تعيش فيه كونه على البائع فهو عليه ،وإذا كان على املشرتي فإنه يؤخذ منه ،وال شك أن العرف

دليل شرعي إذا مل خيالف النص من الكتاب أو السنة ،وقد ذكرت يف السؤال أنك تشرتط السعي

على الطرفّي ،فإذا مت االتفاق على ذلك جاز لك أخذه من كليهما نظراً إىل الشرط؛ لقوله  -صلى
هللا عليه وسلم  ... " -واملسلمون على شروطهم  " ...رواه الرتمذي (. )1352

()506/10

استقدام اخلادمة من غري حمرم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/25هـ

السؤال

إن مما ع همت به البلوى اخلادمات يف املنازل ،واحلاجة إليها لكثرة متطلبات احلياة ،وإين حباجة

إلحضار خادمة؛ لتعب أهلي عند احلمل والوالدة وظروفهم العملية ،ولكين يف حرج يف إحضار

اخلادمة -وإن كانت مسلمة -لتعذر احملرم الذي أييت هبا ،فأفتوين مأجورين يف إحضار خادمة بدون
حمرم ،وتنقلها معنا يف بالدان يف الذهاب واإلايب ،والسفر إىل مكة وهي مع أهلي ،وإن كان مث دليل

فلكم الشكر اجلزيل.
اجلواب

مسألة اخلادمة أصبحت من املشاكل االجتماعية اليت هلا خطر عظيم ،وكم نسمع من أمور يندى هلا
اجلبّي جراء استقدام هؤالء اخلدم ذكوراً أو إاناثً ،وقد تبّي ضررها العظيم يف اجملتمع مع كوهنا مظهر

ترف ،وال تدفع احلاجة إليه ،وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون احلكمة منعه.

فأوالً :ال ينبغي ألي عاقل أن يستقدم خادماً لبيته إال عند الضرورة القصوى ،وليس جملرد احلاجة أو

الرفاهية ،فهذا ضرر للدين ،وسفول يف العقل ،وضياع للمال.

اثنياً :ال بد أن تكون اخلادمة ملتزمة ابلشرع ،فتتحجب حجاابً كامالً عن الرجال يف البيت ،وال جيوز

أن تكون سافرة متربجة.

اثلثاً :ال بد أن يكون حضورها مع حمرم؛ لقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تسافر امرأة
إال مع ذي حمرم" البخاري ( )1862ومسلم (. )1341

هذا اجلواب منقول حبرفه من كالم الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي -عليه رمحة هللا ،-من دروسه يف
احلرم املكي ،راجع (دروس وفتاوى احلرم املكي  ، )347/3وفق هللا اجلميع لطاعته.

()507/10

البيع على التصريف
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
نرجو من فضيلتكم إجابتنا على هذا السؤال وهو :أن كثريا من إخواننا  -لقلة العمل وقلة املادة -
أيخذون سلعاً من بعض الناس ،ويتفامهون مع الذي أيخذون منه على أساس أن ما مل يبيعوه يرجع،

ويتفاهم الطرفان على سعر معّي للبائع مث يبيع الشاري كيفما شاء ،علما أن العقد يتم بّي الطرفّي،
ورمبا دفع الشاري قليال من املال ،فهل هذا يعترب عقدا جائزا أم ال؟

وسؤاال شبيها هبذا وهو :هل مثال من كان متخصصا يف بيع اآلالت مثال ،ومل تكن حاضرة عنده

الساعة يستطيع أن يتفاهم مع الشاري أبن أييت له هبا مث يرجع الشاري فيأخذها؟ هذا وهللا املوفق.
ثقتنا كبرية فيكم أن تردوا لنا عرب األنرتنت اإلجابة يف أسرع وقت.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .الذي فهمته من سؤالك  -أخي الكرمي -

أبن عندكم من يقوم بشراء سلع من اتجر بثمن معلوم ليقوم ببيعها ،وما بقي من هذه السلع يرد على
البائع هكذا فهمت.

والذي يظهر يل أبن التكييف الفقهي هلذا التعامل هو بيع بشرط اخليار يف الفسخ خالل مدة معلومة،

وهذا جائز وقد نص بعض الفقهاء على جواز هذا الشرط وإن طالت املدة.

قال ابن قدامة" :الثاين خيار الشرط وهو أن يشرتطا يف العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن

طالت" .انظر :الشرح الكبري مع اإلنصاف ( ، )285/11إال أن األوىل خروجاً من اخلالف .وهو

األحوط ويقطع النزاع الذي قد يثور بّي املتعاقدين  -أن حتدد مدة هذا اخليار ،فتحدد إن شهراً أو

سنة أو أكثر أو أقل ،املقصود أال ترتك مدة اخليار جمهولة ،فإن تركت املدة جمهولة فهل يصح اخليار؟
قوالن ألهل العلم .قال ابن قدامة "إذا شرط اخليار أبداً أو مىت شاء أو قال أحدمها ويل اخليار ومل
يذكر مدته أو شرطاه إىل مدة جمهولة مل يصح يف الصحيح من املذهب ،هذا اختيار القاضي وابن

عقيل ،ومذهب الشافعي ،وعن أمحد أنه يصح ،ومها على خيارمها أبداً ،أو يقطعاه" ا .هـ( .املرجع

السابق. )286/11 :

ويصح "أن يشرطا اخليار ألحدمها دون صاحبه"املرجع السابق ( ، )297/11ويكون تصرف

املشرتي ابلبيع أو غريه يف هذه احلالة مسقطاً للخيار" املرجع السابق ( . )15/11فاخلالصة أن هذا

عقد جائز ،واألوىل حتديد املدة القصوى اليت ترجع خالهلا السلع.

أما الفقرة الثانية من السؤال فال ختلو  -واحلال هذه  -من حالّي:
( )1أن تكون السلعة املراد شراؤها موصوفة وصفاً دقيقاً ،حبيث ال ختتلط بغريها ويذكر يف أوصافها

كل ما يؤثر يف الثمن ،أو تكون هناك عينة يتعهد البائع بتأمّي سلعة مطابقة هلذه العينة ،فهذا جائز
ٍ
موصوف يف الذمة.
ألنه بيع

()508/10

( )2أن تكون السلعة املراد شراؤها مل توصف يف العقد وصفاً يرفع اجلهالة عن غريها ومل تذكر

أوصاف مؤثرة يف الثمن فهذا ال جيوز لوجود اجلهالة يف العقد أو أن يقوم البائع ببيع سلعة بعينها ال

توجد عنده؛ أي أن يطلب املشرتي سلعة بعينها لدى اتجر آخر ويطالب البائع إبحضار هذه السلعة

بعينها  -دون غريها  -املطابقة هلا يف املواصفات ،فهذا ال جيوز ،ألنه يدخل يف هني النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -عن بيع ما ليس عندك" .أخرجه اخلمسة -.الرتمذي ( )1232والنسائي ()4611
وأبو داود ( )3503وابن ماجة
( )2187وأمحد (. )6628

()509/10

الوساطة التجارية
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ،وبعد:

أرجو منكم جزاكم هللا خريا وقيض لنا ولكم علوم هذا العصر وغريه خلدمة اإلسالم واملسلمّي ،أن

تفيدوان يف هذه املسالة.
السؤال :لدينا شركة وساطة جتارية ،وذكر لنا شخص يف بالد أخرى بضاعة بسعر معّي وحصلنا على

مشرت ،ووافق على شراء نفس البضاعة ابلسعر اجلديد (وهو زايدة عملناها حنن على املصدر األول)
 ،علما أن املصدر األول ال ميانع ،ألنه سيستلم مبلغه احملدد لنا سلفا ،فهل جيوز لنا مثل هذه

املعامالت؟ وهل فيها نوع من الراب؟ أو فساد يف صحة البيع؟ ودمتم يف حفظ هللا.
اجلواب

إذا كنتم جمرد وسطاء ومساسرة ،وكان البائع هو املصدر األول ،واملشرتي هو الطرف الثاين ،فال أبس
ابلعملية ،والزايدة يف السعر مقابل الوساطة ،وأما إذا كنتم تشرتون البضاعة حلسابكم من املصدر

األول وتبيعوهنا للمشرتي فال جيوز ذلك إال إذا قبضتموها من البائع األول ،إذ ال جيوز لكم بيع سلع
ليست عندكم ويف ملككم ،فإذا ملكتموها وقبضتموها جاز البيع حينئذ ولكن جيوز لكم مواعدة
الراغب يف الشراء قبل شرائكم أنتم من الطرف األول دون عقد البيع معه ،وهللا أعلم.

()510/10

تسديد الدين املقسط عن امليت
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/15هـ
السؤال

والدي تويف -رمحة هللا عليه -قريباً ،وعليه قرض لصندوق التنمية العقاري (منزل)  ،وهو الذي

تعيش فيه اآلن والديت وأخيت ،وبقيت عليه أقساط مل تسدد بعد؛ تقريبا أحد عشر قسطاً ،هل جيوز

لنا أن نقوم حنن بسداده ابلتقسيط ملدة إحدى عشرة سنة؟ أم ماذا نفعل؟ ألننا ال نستطيع سداده
مرة واحدة؟ وهل على والدي شيء إذا أتجل السداد ملدة إحدى عشرة سنة؟.

أفيدوان يف ذلك أبسرع وقت مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
الصواب أن الدين إذا كان على شخص مؤجل فإنه ال حيل مبوته ،بل يبقى مؤجالً ،فنصيحيت هلؤالء

الورثة أن يسددوا ما حل منها وأبسرع وقت ،وأما ما مل حيل فإن استطاعوا سداده فذلك أفضل ،وإن
مل يستطيعوا فال حرج عليهم ،لكن ليكن سداد كل قسط يف وقته ،وإذا سددوا كل قسط يف وقته،

فأرجو أال يكون على والدهم شيء ،ال سيما وأن الدين معلق بعّي الرتكة ،والوفاء ممكن ،وفق هللا

اجلميع لطاعته ومرضاته ،وأخرج املسلمّي مما حتملوا من الديون ،إنه مسيع جميب ،وهللا حيفظكم،
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()511/10

التنازل عن الدور يف صندوق التنمية العقاري
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/4/9هـ

السؤال

أحدهم يريد أن يتنازل عن دوره يف صندوق التنمية العقاري لعدم حاجته له ,علماً أنه يريد مقابل

ذلك مبلغاً مالياً ،فما هي الطريقة جلعل العملية شرعية؟ هل أدفع له ماالً أو أعطيه سيارة أو أرضاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :التنازل عن دوره يف صندوق التنمية العقاري مقابل
مبلغ مايل ال أبس به ،ألنه تنازل عن حق مايل ،واحلقوق املالية جيوز بيعها بعوض ،لكن البد من إذن

البنك العقاري ،فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له ماالً مقابل أن يقوم مقامه،
فإن هذا جائز وال أبس به.

()1/11

بيع احلاضر للبادي
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

ما حكم احلراج البدوي؟ مثل أن جيلب البدوي بضاعته يف السوق فيأيت إليه احلضري ويقول له :هل
أكون لك دالالً؟ وهل يدخل حتت هني احلديث :ال يبع حاضر لباد؟

اجلواب

هذه مسألة اختلف فيها العلماء ،فمنهم من منع ذلك مطلقاً للنهي عن بيع احلاضر للبادي ،فيما

رواه البخاري ( )2140ومسلم ( )1413من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -ومنهم من أجازه

مطلقاً ،ومحل النهي على ظرف معّي يزال النهي بزواله ،ومنهم من اشرتط للنهي شروطاً منها جهل

البدوي للسعر ،وإرادته للبيع يف يومه ،وأن أييت احلضري للبدوي وغريها وهلذا كله يصعب اجلزم مبنعه

مطلقاً ،وهللا أعلم.

()2/11

إعالانت التهنئة والتعزية يف الصحف
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/24هـ
السؤال

ما حكم األموال املبذولة يف عمل إعالانت هتنئة أو تعزية بصفة عامة؟ وللمسئولّي بصفة خاصة،

علما أن هذه اإلعالانت تتكلف مبالغ ابهظة تصل إىل أكثر من ثالثّي ألف رايل للصفحة الواحدة،
وهل جيوز لرؤساء املصاحل دفع مرؤوسيهم للمشاركة املادية يف هذه اإلعالانت ابلرتغيب أو الرتهيب
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
إعالن التهنئة أو التعزية يف وسائل اإلعالم استئجار هلا لغرض مباح فال أبس يف املال املبذول فيها ما

دامت التهنئة أو التعزية فيما يسوغ.

وإن كان تركها واستعمال غريها أوىل ملا فيها من كلفة كبرية ،أما دفع رؤساء املصاحل مرؤوسيهم

للمشاركة املادية يف اإلعالانت دون رغبة منفردة منهم فهذا حرام ،إذ هو إكراه هلم على بذل أمواهلم
فيما ال يريدون ،وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()3/11

حتصيل الوظائف احلكومية ابلشفاعات
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

تويل الوظائف احلكومية ابلوسائط؟ كأن يلتحق إنسان بوظيفة حكومية؛ ألنه قريب الوزير
ما حكم ِّ

مثالً ،وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فحكم تويل الوظائف احلكومية ابلوسائط خيتلف ،وذلك حبسب كفاءة الشخص ،وحبسب ختطيه
حلقوق اآلخرين من عدمه ،فإن كان أهالً للوظيفة ومل يُقدهم على من هو أحق منه كفاءة أو سبقاً يف

التقدمي ،وإمنا كان أثر الواسطة تذليل عقبات اإلجراءات والروتّي وحنو ذلك فال حرج يف ذلك ،وأما
صل ابلواسطة إىل وظيفة ليس أهالً هلا ،أو هو أهل هلا لكن قُ ِّدم بسبب
إن كان هذا الشخص تو ه
الوساطة على من هو أحق منه بسبق تقدمي للوظيفة أو غريه مع أنه مثله يف الكفاءة أو أفضل منه،
تويل الوظيفة هبذا السبيل ،وال حيل له ،وهللا تعاىل أعلم.
فال يسوغ له ِّ

()4/11

االسرتابح من موقع أمريكي
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/11هـ

السؤال

أما بعد :شيخنا الفاضل ،أريد أن أعرف ما حكم الرتبح من هذا املوقع األمريكي لإلعالن عرب الربيد
اإللكرتوين؟ عنوان املوقع  www.zwallet.comمع رجاء سرعة اإلجابة.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

خدمة الربيد اإللكرتوين املقدمة من هذا املوقع نوعان :بريد جماين ،وبريد مقابل رسوم سنوية
( 19.99دوالر) .
( )1أما الربيد اجملاين؛ فال مانع من االسرتابح منه ،ألن األرابح انجتة عن الدعاايت املعلنة يف الربيد
ويف موقع الشركة .ومن شأن اإلعالانت أنه كلما زاد عدد املشرتكّي كلما ارتفع سعر اإلعالن ،كما

أنه كلما كان اطالع املشرتك على اإلعالانت أكثر ارتفعت قيمة اإلعالن كذلك .فالشركة توزع نسبة

من رسوم اإلعالانت املدفوعة للمشرتكّي هلذا السبب .فهذه اخلدمة ال حرج فيها إن شاء هللا ،سواء

كان العائد لشخص املشرتك أو من خالل اآلخرين الذين يشرتكون عن طريقه يف اخلدمة اجملانية .لكن
يراعى أال تكون اإلعالانت املنشورة مما خيدش احلياء ويناقض العفاف ،أو يروج حملرمات ومنكرات،

وذلك ألن الربح املوزع ميثل نسبة من رسوم اإلعالن ،فإذا كان اإلعالن حمرماً؛ فالربح املوزع منه حمرم
كذلك .وإذا كانت اإلعالانت تتضمن ما هو حمرم وما هو جائز ،فالعربة ابلغالب .فإذا كان احملرم هو

الغالب؛ كان االشرتاك حمرماً .أما إذا كان اجلائز هو الغالب؛ فقد يتسامح يف االشرتاك ،على أن يتم
تقدير نسبة عائد اإلعالانت احملرمة والتخلص مما يقابلها من األرابح املوزعة.

( )2أما الربيد املدفوع فال يظهر منه مانع -وهللا أعلم -طاملا كان لالستعمال الشخصي ،مع مراعاة

ما سبق حول مشروعية اإلعالانت نفسها .أما إذا كان جللب أشخاص آخرين لالشرتاك ،فهذا يصبح

نوعاً من التسويق الشبكي ( ، )multi-level marketingولذلك خيضع لألنظمة اخلاصة
به ،كما تصرح به اتفاقية العميل املنشورة يف املوقع

( . )http://www.zwallet.com/agreement.htmlوعليه ينبغي جتنب
االشرتاك املدفوع من أجل جذب مشرتكّي آخرين .وهللا تعاىل أعلم.
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عمولة مقابل إرسال الزابئن

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/8هـ
السؤال

السالم عليكم.
شخص لديه مركز تصليح سيارات ،وعرض عليه صاحب حمل قطع غيار أن يعطيه مخسّي رايالً
مقابل كل عميل يرسله ليشرتي من عنده قطع الغيار اليت حتتاجها سيارته ،فما احلكم يف هذا؟ علماً
أن صاحب مركز التصليح لن يطلب من العميل سوى القطع اليت حتتاجها سيارته فعالً ,وصاحب

قطع الغيار لن يكون أرفع سعراً من غريه من أصحاب قطع الغيار .أفتوان مأجورين.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فاجلواب :أنه إذا كان صاحب قطع الغيار سعره كسعر غريه فعالً ،وأنه ال يرفع السعر على هذا

املشرتي مقابل ما يعطيه لصاحب مركز التصليح ،وأن بضاعته كبضاعة غريه يف اجلودة ،وأنه أيضاً ال
حيصل من صاحب مركز التصليح ترغيب يف الشراء من هذا احملل ابلذات ألصل ما أيخذه منه كما

يفعله كثري من الوسطاء ،فأرى والعلم عند هللا -تعاىل -أنه ال أبس به إذا توفرت هذه الشروط،
ويكون ما أيخذه مثل ما أيخذه السمسار (الدالل ،الوسيط) على بيع السلع أو شرائها.

لكنين أرى أيضاً أن األوىل أن خيرب صاحب مركز التصليح العميل أبنه أيخذ من صاحب حمل قطع

الغيار هذا املبلغ كداللة فقط لتطيب نفسه بذلك ،ولئال يشك لو علم أبن ما أيخذه إمنا كان مقابل
رفع السعر عليه.
هذا وال خيفى أن عادة كثري ممن يشرتون لغريهم أو يدلون على حمالت خاصة أهنم يوزعون إىل

أصحاب البضائع أبن يرفعوا يف السعر ابلفواتري مقابل شرائهم أو داللتهم ،وقد اطلعت على كثري من
ذلك ،فيأتون ابلفواتري للمشرتي ،فإذا سأل احلاذق أبحوال هؤالء الوسطاء عن أسعار تلك السلع

بتلك الفواتري وجد فيها زايدة قد ال تقل عن  .%20فاهلل املستعان ،وهللا أعلم.
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أجرة استخراج التأشريات
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/13هـ
السؤال

لقد أوكلين شخص (اتجر) أبن استخرج له فيز (أتشريات) وعددها كثري من مكتب العمل ،على أن

يعطيين أجراً على أتعايب ،وأان مبعرفيت لصديق يل  -له معرفة يف استخراج التأشريات  -طلبت منه أن

يستخرج التأشريات من مكتب العمل وسوف نتقاسم األجر فيما بيننا ،هل هذه العملية حرام أم

حالل؟ فإن كانت حالالً فهل أستحق أجراً على هذه العملية ،مع أن صديقي هو الذي قام

ابستخراج هذه التأشريات (أي هو الذي فعل كل شيء)  ،وكنت أان الواسطة بينه وبّي التاجر؟ أرجو

اإلفادة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أنت بعملك هذا قد ارتكبت ثالث معاص:

املعصية األوىل :التعاون على الباطل ،حيث أعنت هذا الشخص على أمر ممنوع؛ ألنه ال يستحق
هذه الفيز ،وإن كان يستحقها ملا أحتاج لك.

املعصية الثانية :خمالفة األنظمة واللوائح ،واملسلم متعبد ابلتزام مجيع األنظمة واللوائح الصادرة من

ويل األمر ،لعموم قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم"
[النساء. ]59:

املعصية الثالثة :الرشوة ،وذلك ألن املوظف يف قسم التأشريات مل يسع يف إعطائك تلك التأشريات

املخالفة للنظام إال مبقابل ،وقد لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الراشي واملرتشي والرائش
كما يف حديث ثوابن -رضي هللا عنه ،-رواه أمحد ( )21893وغريه .والرائش هو الوسيط الذي
ميشي بينهما .وهللا أعلم.
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اإللزام بشراء كراسة املناقصة يف املناقصات احلكومية
اجمليب د .عبد هللا بن مبارك آل سيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/08هـ
السؤال

ما حكم شراء كراسة املناقصات احلكومية؟.

اجلواب

وبناء عليه فيجوز للمشرتي شراؤها؛ ألنه جمرب على ذلك،
إن هذه املسألة داخلة يف عقود اإلذعانً ،
وإال مل يستطع الدخول يف أي مناقصة حكومية ،ويرتتب عليه ضرر كبري ،والضرر يزال ،مثلها مثل

العقود اإلجبارية كعقود اهلاتف ،والكهرابء ،واليت يوافق عليها الشخص جمرباً ،كما أن إعراض

املقاولّي عن الدخول يف هذه املناقصات فيه ضرر على البلد واملصاحل العامة ،لكن ال جيوز للدائرة

احلكومية أخذ هذا املبلغ ،وجيب عليها إعادته؛ ألنه أكل للمال بغري وجه حق ،وميكن اختبار القدرة
املالية للمتقدم للمناقصة بغري هذه الطريقة ،مثل كشف احلساب ،وعدد العمالة املتخصصة ،والسرية
الذاتية ،وغري ذلك ،وعلى املسئول عن املناقصة التدخل ملنع مثل هذا الظلم ،وهللا أعلم.
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أخذ أجرة السمسرة من الطرفّي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/08/22هـ

السؤال

ما هو تعريف السمسرة شرعاً ،وهل أخذ عمولة من البائع جائز شرعاً ،ولو كان دون علم املشرتي،
وهل أخذ عمولة من الطرفّي جائز دون علم الطرف اآلخر؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
السمسرة هي ما أيخذه الوسيط يف عقود املعاوضات من مبلغ مايل ،واألصل فيها احلل؛ لعموم قول

هللا عز وجل( :وأحل هللا البيع وحرم الراب) [البقرة ، ]275:وابلنسبة ملا يتعلق بقدرها أو مبن تؤخذ

منه ،فريجع يف ذلك إىل شروط الناس مبا يشرتطه السمسار على العاقد؛ لعموم قول النيب -صلى هللا
عليه وسلم" :-املسلمون على شروطهم" أخرجه أبو داود ( ، )3594والرتمذي ( . )1352وأيضاً
ما ثبت يف الصحيحّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن أحق الشروط أن توفوا به ما
استحللتم به الفروج" صحيح البخاري ( ، )2721وصحيح مسلم ( . )1418فدل على أن

الشروط يوىف هبا ،وأن آكدها توفية الشروط اليت تكون يف النكاح ،فإن مل يكن هناك شرط لفظي

فريجع إىل أعراف الناس وعادات التجار ،فما تعارف عليه الناس واعتاده التجار فإنه يؤخذ به.

وأما من تؤخذ منه فريجع إىل الشرط واالتفاق ،فإذا اتفقا أن تؤخذ من البائع فال أبس ،وإن اتفقا

على أن تؤخذ من املشرتي فال أبس ،وإن اتفقا على أن يكون كل منهما يدفع للوسيط فال أبس ،فإن

مل يكن فهناك يرجع إىل أعراف الناس وعاداهتم ،وعادات الناس وأعرافهم أن تؤخذ من املشرتي،
وعلى هذا أيخذ السمسار من املشرتي ،وإذا أراد أن أيخذ من البائع فهذا أيضاً ال أبس به؛ ألن

األصل يف ذلك هو احلل والصحة ما مل يكن هناك شرط أنه ال أيخذ إال من املشرتي ،أو يكن يف

ذلك أتثري على الثمن فال بد من علم املشرتي .وهللا أعلم.
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عليه دين من شراء مخر فهل يلزمه السداد؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/25هـ
السؤال

رجل اتب من شرب اخلمر ،وبقي عليه دين لصاحب اخلمر هل يدفعه له؟ وهل يقاس هذا على اترك

التدخّي؟.
اجلواب

ال ،ال يدفعه إليه ،ومثله ابئع الدخان؛ ألهنما ال يستحقان الثمن ،لكن إذا حكم عليه قضاء ،أو

اتقاء لذلك ،وهللا أعلم.
خاف من الضرر أو من االعتداء عليه ،فيدفع ً
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مطاعم األكل حىت اإلشباع
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/17هـ

السؤال

ما حكم ما يسمى ابألكل حىت اإلشباع (البوفيه املفتوح) ؟ أفيدوان جزاكم هللا خري.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي أما بعد :هذه

املعاملة يشكل عليها أمران:

( )1اجلهالة يف مقدار األكل.
( )2اإلسراف يف تناول الطعام.

أما األمر األول فإن اجلهالة املوجودة يف العقد ال تؤثر على صحته؛ ألهنا مضبوطة ابلشخص يف وقت

معّي ،واألشخاص وإن كانوا يتفاوتون يف أكلهم إال أن هذا التفاوت ميكن تقديره.
وأما األمر الثاين :فإن هللا سبحانه أابح األكل من الطيبات ،دون إسراف ويف هذا التصرف :ضرر

على مال اإلنسان ،وعلى صحته ،وفيه انغماس يف الدنيا وركون هلا ،ويرتتب على ذلك االنغماس يف

الشهوات والغفلة عن اآلخرة .فالتمادي يف هذا غري مرغوب فيه شرعاً ،وأقل أحواله الكراهة،

فاألصل فيه اجلواز؛ إال إذا أدى إىل إسراف ،وهللا أعلم.
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أخذ أجرة على كفالة العمال
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

ما حكم استقدام العمالة وفرض مبلغ شهري بقيمة ( 200رايل على العامل الواحد)  ،وعدم توفري

فرص عمل هلم سوى املطالبة بسداد هذا املبلغ آخر الشهر دون النظر إىل عملهم؟ نرجو بيان

احلكم ،وخصوصاً أن هذا العمل منتشر بشكل كبري ،فالبعض عنده ما يقارب  40عامالً ,وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

هذا العمل ال جيوز ،واملال الذي أيخذه سحت وذلك ألمرين ،أحدمها :أن يف فعله هذا خمالفة
ِ
هِ
يعوا ه
اَّللَ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
لألنظمة ،وحنن متعبدون بطاعة والة األمر يف املعروف ،قال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم" [النساء :من اآلية. ]59
يعوا ال هر ُس َ
َوأَط ُ
األمر الثاين :أنه أكل للمال ابلباطل ،فبأي حق أيخذ مال أخيه الذي اكتسبه جبهده وتعبه ،وما مقابل
هذا كله ،ولعل عمله هذا داخل حتت قوله تعاىل" :وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
هاس ِاب ِْإل ِْمث" [البقرة :من اآلية ، ]188وإذا كان املال مال سحت
فقد روى الرتمذي ( )614وأمحد ( )14441واحلاكم ( )422/4وغريهم من حديث جابر" :إنه ال
يدخل اجلنة حلم نبت من سحت النار أوىل به".
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شفاعة صاحب املنصب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

أان يف منصب رفيع ،وأخدم بعض األصحاب ،أتشفع هلم يف بعض األمور بال ضرر على أحد،

كتسجيل أو نقل ،وطلبت من أحد األشخاص أمساء رؤساء يف اجلهة اليت أرغب يف تسجيلهم فيها،

لكنه رفض ذلك ،وقال حرام ال تستغل منصبك واتق هللا ،حيث إين ال أضر أح ًدا ،ما احلكم يف

ذلك؟.

اجلواب
احلكم أن اإلنسان إذا شفع لغريه ليسجل أو أن ينقل أو حنو ذلك ،وليس فيه ضرر على اآلخرين،

فإن هذا من املعروف واإلحسان ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :اشفعوا تؤجروا ويكتب هللا

على لسان نبيه ما شاء" ،رواه البخاري ( ، )1432ومسلم ( ، )2627لكن إذا كان هناك ضرر

حبيث إذا شفعت لشخص سيقدم على غريه يف النقل ،وهناك من هو أحق منه فينقل ،ولكن بسبب

شفاعتك أخرج املستحق ،وقدم من شفعت له ،فهذا ال جيوز؛ ملا فيه من الظلم والعدوان ،ومثل ذلك

يقال يف التسجيل وحنو ذلك.
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اختالف األمساء التجارية للمستحضرات الطبية
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/21هـ
السؤال

وص َفات حتوي أدوية ذات اسم جتاري معّي غري متوفرة لدي ،فأضطر
أان صيدالينً ،
أحياان أتيت ْ

متاما ونفس العيار ،ولكنه ذو اسم جتاري
دواء آخر حيتوي نفس املادة الدوائية ّ
الفعالة ً
إلعطاء املريض ً
آخر( ،اختالف االسم التجاري يعود الختالف الشركة املنتجة فقط)  ،فهل جيوز أن أفعل ذلك دون
إعالم املريض؟ وذلك ألنه إذا علم سيظن أن الدواء الذي أعطيته إايه درجة اثنية ،وسيؤثر ذلك على

حالته النفسية ،ويظن أن حالته ال تتحسن مهما حاولت أن أشرح له األمر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
يظهر يل  -والعلم عند هللا -أن هذا ال جيوز إال إذا قام الصيديل إبعالم املريض ابختالف الدواء

املوجود عنده عن الدواء املذكور يف الورقة ،ويف هذه احلالة الذي يقرر هو الطبيب إما أن يتصل على
الطبيب ،وإما أن أيمر هذا املريض مبراجعة الطبيب ،لكن أن يقرر  -وهو متهم يف هذا القرار  -أنه
ال فرق بّي هذا الدواء املذكور وبّي الدواء املوجود عنده هو متهم يف هذا الكالم؛ ألنه قد يكون من

ابب ترويج هذه البضاعة املوجودة عنده ،فالذي يظهر أنه ال جيوز له أن يفعل ذلك إال إذا أعلم
املريض ،ورضي بذلك.

()14/11

أخذ أجرة شهرية على العامل
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/1/22هـ

السؤال

أان صاحب مؤسسة مقاوالت ،وأجد صعوبة يف متابعة العمالة ،وأريد أن آخذ من العمال مقداراً معيناً
من املال من كل عامل ،هذا على حسب طلبهم وهم يلحون علي يف هذه املسألة قبل أكثر من

سنتّي ،مع العلم أبين أان الذي أقوم مبتابعتهم ،وأان املسؤول عند حدوث أية مشكلة هلم يف البلد ،وأان
الذي كنت أاتبع أعماهلم من قبل أربع سنوات حىت تكونت هلم السمعة الطيبة؛ فهل من املمكن أن

آخذ منهم مقداراً معيناً من املال عن كل عامل يف الشهر؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

اإلنسان إذا اتفق مع شخص يف عقد وجب عليه الوفاء به ،وااللتزام به من مراعاة احملافظة على
األنظمة املرعية يف البلد الذي هو فيه ،حيث إنه مل يستقدم هؤالء للعمل إال مبوجب نظام للعمال

وقد التزم به ،والواجب عليه أن يلتزم مبا اتفق معهم عليه عندما أبرم معهم العقد أوالً وال خيالفه..

هذا من انحية .الناحية الثانية :أن كثرياً ممن حاهلم مثل حال هذا السائل أنه أييت بعمال ويطرحهم يف

البلد وال يدري عنهم وال عن مقاوالهتم وال عن أعماهلم ،وال عن التزاماهتم ووفائهم ابلتزاماهتم ،وهذا

يسبب حدوث مشكالت كثرية يف البلد مما ينتج عنه قضااي حقوقية وأخالقية وغريها؛ فالواجب على
اإلنسان إذا كان ال يستطيع أن يدير عمله أن يبتدئ ابألعمال اليت يستطيعها ويدع ما ال يستطيع،
ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

()15/11

دفعوا له ماالً مقابل سكوته عن مطالبتهم حبقه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

فضيلة الشيخ - :حفظه هللا تعاىل -أشتغل يف األعمال احلرة ،ووقعت يف قفص االهتام يف قضية

علي احملكمة ابلسجن مخسة شهور حتت التعذيب وتشريد
تزوير ظلماً ليس يل عالقة هبا ،وحكمت ّ

أسريت وأطفايل ،واآلن بعد خروجي ،ومتتع أصحاب التزوير ابألموال على حساب سجين واهتامي

خرجت غاضباً عليهم أحاول االنتقام منهم ،فعرضوا علي مبلغاً من املال مقابل سجين تلك الفرتة
وعلى أن أنسى ذلك املوضوع والواضح لدي أن هذا املال اكتسبوه من تلك الصفقة ،فما حكم

أخذي هلذا املال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن كنت سجنت ظلماً ،وليس لك تسبب فيما وقع عليك إال الظلم فقط ،وقد تسبب املزورون يف
سجنك فال مانع من أن أتخذ تعويضاً عن السجن والتهمة اليت حلقتك؛ قال يف املقنع( :وإن حبسه
مدة فهل تلزمه أجرته على وجهّي)  ،قال يف اإلنصاف( :أحدمها يلزمه وهو الصحيح)  ،وقال يف

تصحيح الفروع (وهو الصواب)  ،والسبب يف هذا احلكم أن من تسبب يف سجنك ظلماً توصل إىل
تفويت منفعة وإحلاق ضرر ،وهي مما جيوز أخذ العوض عنه ،فإن اتفقت معهم على عوض مقابل ما

تسببوا فيه فال حرج ،وإال أمكن حتديده بتقدر األضرار اليت أحلقت به بسبب السجن سواء كانت

تلفاً ألموال أو أمراض ،أو أضرار معنوية وغري ذلك.

أما إن مل يتسببوا هم يف سجنك وإمنا حصل سجنك ظلماً من احلاكم أو خطأ من القاضي فهو الذي

يتحمل التعويض.

وعلى كل حال فإن اتفقت معهم على تعويض تستلمه منهم عن سجن تسببوا فيه ،فال حرج عليك،

ولو كان املال داخالً عليهم بطريق حمرم.

وإن اتفقت معهم على أخذ مبلغ لسكوتك عن اإلبالغ عنهم فهذا ال جيوز لك .أسأل هللا تعاىل لك

التوفيق ولكل مسلم ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()16/11

االحتكار واالستغالل
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل لكم أن تعطوين نبذة عن االحتكار واالستغالل يف اإلسالم ,ومىت يكون التاجر حمتكراً ملادة ما أو

مستغالً ملادة ما؟ مشكورين ومأجورين إن شاء هللا.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فأقول وابهلل -تعاىل -التوفيق والسداد:
االحتكار هو حجب السلعة عن البيع يف وقت ما ،ومكان ما ،حىت يرتفع مثنها أكثر مما تستحق،

وذلك استغالالً حلاجة الناس إليها ،واالحتكار قد هنى عنه اإلسالم ،وخاصة احلاجات والسلع اليت

تتعلق حبياة الناس وضرورايت احلياة؛ إذ احتكارها يؤدي إىل رفع أمثاهنا أضعافاً ،وهذا يشق على

الناس ،وقد ال يستطيع الكثري منهم شراءها فيلحقهم بذلك الضيق والعنت ،لذا قال الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -موضحاً حكم االحتكار ،إذ قال" :ال حيتكر إال خاطئ" رواه مسلم ()1605

 ،واخلاطئ هو املذنب العاصي ،وقال عليه الصالة والسالم" :من دخل يف شيء من أسعار املسلمّي
ليغليه عليهم كان حقاً على هللا أن يقعده بِ ُعظم من النار يوم القيامة" رواه أمحد ( ، )20313واحلاكم

( ، )13-12/2والطرباين يف الكبري ( ، )481-479/20والبيهقي ( ، )30/6وإسناده جيد ،أي
مبكان عظيم يف النار ،وقال عليه الصالة والسالم" :من احتكر حكرة يريد أن يغلي على املسلمّي

فهو خاطئ" أخرجه اإلمام أمحد ( ، )8617واحلاكم ( ، )12/2والبيهقي ( ، )30/6وهو حسن
لغريه ،ويف رواية بزايدة" :وقد برئت منه ذمة هللا" فهذه النصوص تفيد النهي عن االحتكار الذي

يؤدي إىل رفع األسعار واستغالل حاجة العباد الضرورية مما يتعلق أبقواهتم وأرزاقهم ،وبعض العلماء
عمم احلكم يف مجيع السلع ،سواء املتعلقة ابألرزاق واملعاش وغريها .هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()17/11

جزء من األرابح جلهة خريية ،فهل أعلن ذلك؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

يوجد لدي مشروع حالياً هو عبارة عن مغسلة مالبس ،وتوجد لدي فكرة ،وهي على أن أقوم بغسل
البطانيات يف املغسلة وأن أقتص أو أقطع رايالً أو رايلّي من قيمة الغسيل ،وأن يكون هذا لصاحل

مدرسة حتفيظ القرآن عندان ،ولكن األمر الذي يؤخر هذا العزم هل أقوم إبعالن ذلك أو أن أجعل

هذا األمر سري بيين وبّي املسؤول عن هذه املدرسة حىت ال يدخل يف العمل الرايء والسمعة ،ولكن
القصد من إعالن هذا الشيء حىت يقوم عدد كبري من الناس بغسيل البطانيات حىت يزيد التربع

لصاحل مدرسة حتفيظ القرآن .ابرك هللا فيكم اي شيخنا الفاضل وأرجو منكم أن ال تنسوين من صاحل

الدعاء .وأن تدعو يل اي شيخ ابلصالح.
اجلواب

نشكر هذا السائل على شعوره الكرمي ألنه يقتطع جزءاً من استحقاقه أي أجرته على الغسيل ليكون

ذلك خمصصاً جلمعيات حتفيظ القرآن فجزاه هللا خرياً ونسأل هللا أن يثيبه وأن جيزل مثوبته ،أقول

لألخ السائل إن كان يرى أن إعالنه هذا االقتطاع سيجعله قدوة لغريه من املغاسل حبيث يكون منهم

اقتداء وتقليد له يف هذا العمل الصاحل فال شك أن إعالن ذلك أفضل من كتمه؛ ألن إعالن ذلك

سيرتتب عليه التتابع والتنافس يف هذا العمل اخلري ،وأما إن كان ال يظن أن أحداً سيقتدي به فاألمر

راجع إليه يف إعالنه أو كتمه ،وإن كتم ذلك وقدم ما يقدمه جلمعية حتفيظ القرآن دون أن خيربهم عن

سبب وجود هذا املبلغ ،فنسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن جيزيه أجر عمله وابتغاءه بذلك وجه ربه،
وهللا أعلم.

()18/11

يوزع الصحف ويف بعضها صور العري
اجمليب يوسف أبرام
مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/10هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحه هللا ووبركاته.

أان أملك شركة للنقل اخلفيف يف دولة أوربية من حوايل سنة أو أكثر قليالً ،تعاقدت مع شركة لتوزيع

الصحف اليومية (اجملالت األسبوعية)  ،حيث أقوم أان بنقلها إىل احملالت العامة ،الحظت أن بعض

اجملالت والصحف تنشر بعض الصور الفاضحة ،وبعض هذه اجملالت متخصصة يف هذه الصور ،أان
أنظر إىل هذا العمل على أنه مثل سائق التاكسي ينقل الزبون وما حيمله إىل املكان الذي يريده ،فأان

ال أبيعه وال أشرتي ولكىن أقوم ابلتوصيل فقط ،ابلطبع ليس يل حق االعرتاض على ما أمحله ،املشايخ
األفاضل من أهل الفتوى والعلم :ما رأي الشريعة السمحة يف هذا العمل؟.وتقبلوا فائق االحرتام.

اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اعلم أخي الفاضل أنه ال جمال للعقل أو القياس يف جمال النص.

فقياسك نقل اجملالت اخلليعة على نقل الزبون وما حيمله قياس غري مستقيم؛ ألن سائق التاكسي غري
مسؤول عما حيمله الزبون يف حقيبته ،ومل حيملنا الشرع ما ال طاقة لنا به ،بل إن سائق التاكسي له أن

يرفض أي زبون وال حياسبه أحد؛ ألنه أمري على سيارته ،والقانون األوريب -حسب علمي وهللا أعلم-
ال يوجب على سائق التاكسي أن حيمل الزبون السكران والعنيف ،وكل من يه ِّدد سالمته.
فهمت اإلشارة -إىل أن
إن قولك( :وبعض هذه اجملالت متخصصة يف هذه الصور) تشري هبا -إن
ُ
تلك اجملالت خليعة جنسية والعياذ ابهلل .وحينئذ يكون السؤال الرئيس :هل جيوز لك نقل هذه

اجملالت؟

اجلواب:

ال جيوز ألن هللا -سبحانه وتعاىل -أمران أبن نعمل اخلري ونتعاون عليه ونرتك الشر ونتعاون على تركه،

قال -عز وجل" :-وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة. ]2 :

إن شراء هذه اجملالت اخلليعة واالطالع عليها حرام .وتوزيعها كذلك.

إن العقالء من الغربيّي ال يشرتون هذه املفاسد ،وال يتعاونون على نشرها ،فما ابلك ابملسلمّي؟!
ومن مث فما حرم أكله وشربه واستعماله ال جيوز أن نعّي على تداوله .أمل تر أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم-حرم شرب اخلمر وبيعها ومحلها وهتاديها وغري ذلك من املعامالت؟ فكل ما يعّي على
احلرام حرام.

وهل جيوز لك أن تؤجر سيارتك ملن يريد أن يستعملها للذهاب للخمارات واحلاانت وغريها؟
وهل جيوز بيع السالح للمجرمّي وقطهاع الطرق؟ اجلواب ال ،وهل جيوز نشر كتب الفساد والعقائد

الباطلة؟ اجلواب ال ،وعليه فاستعمل سيارتك يف األعمال املباحة وما أكثرها واحلمد هلل ،وإن مل جتد
إال نقل احملرمات فاحبث عن شغل حالل ،وخذ بنصيحة رسولنا -عليه الصالة والسالم-فيما رواه
جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما-قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أيها الناس اتقوا

هللا وأمجلوا يف الطلب ،فإن نفساً لن متوت حىت تستويف رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا هللا؛ وأمجلوا يف

الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم"* رواه ابن ماجة ( ، )2144وانظر (صحيح أحاديث البيوع) ،

الصحيحة (. )2607

وقال كذلك" :إنه ليس شيء يقربكم إىل اجلنة إال قد أمرتكم به ،وليس شيء يقربكم إىل النار إال قد
هنيتكم عنه ،إن روح القدس نفث يف روعي :إن نفساً ال متوت حىت تستكمل رزقها ،فاتقوا هللا

در ُك ما عنده إال
وأمجلوا يف الطلب ،وال حيملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه مبعاصي هللا ،فإن هللا ال يُ َ
بطاعته"( .حديث حسن انظر السلسلة الصحيحة رقم ( . )2866وهللا أعلم.

()19/11

الوساطة ....والشرك
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/21هـ

السؤال

هل تعترب الواسطة نوعاً من أنواع الشرك ابهلل؟ يظن أن الواسطة هي اليت تساعده وهي اليت ترفعه

وهي اليت تسهل أموره ،فهو هبذا يبتعد عن منهج التوحيد احلق ،فهل تعترب الواسطة نوعاً من أنواع

شخصا ،وقال إنه مناسب هلذه الوظيفة أو
الغش؟ من غشنا فليس منا  ...غشنا أبنه أحضر لنا
ً

العمل ،وهناك من هو أكفأ منه.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالواسطة هي الشفاعة إلنسان يف أمر يرتتب عليه خريٌ له .والشفاعة فيها تسبب إليصال اخلري
للناس ،ولذا فقد جاء احلث عليها ،قال تعاىل" :من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها"

[النساء ]85 :وعن أيب موسى -رضي هللا عنه -قال كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
"اشفعوا تؤجروا ويقضي هللا على لسان نبيه ما شاء" أخرجه البخاري ( ، )1432ومسلم ()2627
 ،وهي نوع من السعي يف حاجات املسلمّي وتفريج الكرابت عنهم.

فإن ترتب على الشفاعة اقتطاع حق مسلم أو منع مستحق أو أتخري َم ْن َح ّقه التقدمي فهذه الشفاعة
حمرمة ،وهي نوع من الغش ،وظلم للمستحق وظلم للمجتمع بتقدمي غري األكفاء.

وإذا اعتمد اإلنسان على (واسطته) ومن يشفع له اعتماد افتقار يشعر معه ابلذلة إليه والعجز التام
لوال مساعدته ،ويؤدي به لتعلق القلب التام فهذا من الشرك قال تعاىل" :وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم
مؤمنّي" [املائدة . ]23 :وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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أخل بشرط احلكومة فهل حتل له املكافأة؟
اجمليب د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/24هـ
السؤال

لقد حتصلت أان وزوجي على اإلقامة الكندية ،وحيق ملن عنده اإلقامة أن يدرس حوايل ثالث سنوات

والدولة تعطيه راتباً شهرايً يكفيه للمعيشة ،ولكن تشرتط عليه اجلهة املسؤولة على ذلك عدة أمور،

ويتم التوقيع على ذلك للشخص الذي يريد الدراسة ،وزوجي فعل ذلك ،ومن هذه الشروط أال يقوم

مبمارسة أي عمل يتحصل من خالله على مال وإمنا يتفرغ للدراسة ،وزوجي عمل عدة شهور ،فما
حكم ذلك املال الذي حتصل عليه من عمله.
اثنياً :يشرتط أيضا أن تكون الزوجة تعمل أو تدرس إذا مل يكن هلا أطفال دون السنتّي ،ويف بداية

دراسة زوجي كان عندي طفلة دون السنتّي أما اآلن فال ،فطلبوا مين أن أخرج للعمل أو الدراسة

فلم أفعل ،فقطعوا عن زوجي ثلث الراتب ،وبعدها وجدان واحلمد هلل مدرسة غري خمتلطة ابلرجال،

فذهبت إليها فأعادوا لنا الراتب كما كان بعد أن تسلموا ورقة من املدرسة اليت أان فيها ،وسؤايل هو

أين مل أذهب إىل هذه املدرسة إال أايما معدودة ،وأخرياً قررت عدم الذهاب ،وأان يل اآلن حوايل أربعة

أو مخسة أسابيع مل أذهب ،والراتب الذي يتحصل عليه زوجي ما زال كامالً مل ينقص ،فما حكم هذا
املال الذي يعطونه لزوجي مقابل ذهايب إىل املدرسة وأان مل أذهب منذ فرتة طويلة.

اجلواب

جيب االلتزام هبذه الشروط ما داموا قد التزموا هبا ووقّعوا عليها ،وهللا -عز وجل -يقول" :اي أيها

الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1:وقال -عز وجل -يف وصف عباده املؤمنّي" :والذين هم

ألماانهتم وعهدهم راعون" [املؤمنون ، ]8:وقال -عز وجل" :-وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسئوالً"
[اإلسراء ، ]34:والنيب  -عليه الصالة والسالم -يقول " :املسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل

حراماً أو حرم حالالً" رواه الرتمذي ( ، )1352وابن ماجة ( )2353من حديث عمرو بن عوف

املزين -رضي هللا عنه ،-وما دام أهنم اشرتطوا عليهم هذه الشروط وهي يف الواقع مما حيقق املصلحة

هلما وأيضاً خيدم املصلحة العامة فيجب عليهم االلتزام هبذا الشرط وال جيوز هلا خمالفته.

وأما املال الذي أخذه زوجها وهو يعمل ع ّدة شهور هو مال حالل -إن شاء هللا-؛ ألنه أخذه مقابل
عمل لكنه آمث على خمالفة الشرط ،وهي الواجب عليها أن تكون صادقة معهم ،فإذا سألوها هل ما

زالت تدرس أو ال؟ فيجب أن ختربهم ابلواقع ،وال جيوز هلا الكذب عليهم.

وال شك أن كذهبا عليهم لو حصل ذلك ّإما أن يشوه صورة اإلسالم وأهله ،ألهنا -مع األسف -إذا
كذبت ال تكذب على نفسها فقط ،بل هي تعطي صورة سيئة عن دينها فهي أمنوذج له ومثال على

اإلسالم شاءت أم أبت ،فإذا كذبت فقد يظن أبن هذا هو الذي يرخص به دينها أو أيمرها به،

فيكون ذلك من أسباب الصد عن سبيل هللا وتشويه صورة اإلسالم واملسلمّي فال جيوز مثل ذلك.
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البيع على القوات احملتلة ما ال تتقوى به على حرب املسلمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أان مواطنة عراقية ،أعمل يف جمال إعداد األزايء الفلكلورية ذات الطابع الرتاثي والتارخيي ،قبل

االحتالل كنت أبيع منتجايت للعراقيّي واألجانب املقيمّي داخل وخارج العراق ،ويشكل دخلي من
كبريا يف معيشتنا العائلية ،واحلمد هلل ،بعد سقوط بلدان العزيز بيد القوات احملتلة
عملي هذا ً
جزءا ً

عرض علي بعض األصدقاء ببيع منتجايت لألمريكان احملتلّي عن طريق شركة عراقية ،وبعد مناقشة

بعضا من رجال الدين ،وقد حصلت على إجاابت متضاربة ،وعدت إىل بعض كتب فقه
طويلة سألت ً
السنة اليت استطعت احلصول عليها ومل أجد هبا ما يساعدين على اتضاح الصورة غري هني الرسول

الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،عن بيع السالح يف الفتنة ،وبعد مناقشة املوضوع مع أسريت عدت إىل

استفتاء قلب ،ي وقلت أبن الدول املسلمة وخاصة العربية عاشت سنوات طويلة يف ظل االستعمار،
فكيف كان حال الناس وقتها؟ وإن أغلب العاملّي اآلن يف العراق إن مل يكونوا كلهم هم ابلتايل

يتعاملون مع احملتلّي سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة شاءوا أم أبوا ،إن ما أحصل عليه من مال
جزءا ولو بسيطًا من أموال العراق املسلوبة.
هو أصالً مالنا ،فكأنين واآلخرين من أمثايل نسرتجع ً
أرجو من مساحتكم أن توضحوا يل موقف ديننا احلنيف يف حاليت اليت ذكرهتا .وابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
ملك يف األزايء والرتاث الشعيب والتارخيي ،فال شيء علي ِ
إذا كان ع ِ
ك يف ذلك ،وكذلك بيعها للكفار
احملتلّي أو غريهم؛ ألن تعامل املسلم مع الكافر ابلبيع والشراء وسائر العقود الشرعية جائز ال شيء

فيه -واحلمد هلل -فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم تعامل مع املقوقس القبطي ملك مصر ،ومع
أكيدر أمري دومة اجلندل ،ومع صفوان بن أمية ،وأجرى مع هؤالء وغريهم عقود اهلدية واهلبة

واالستعارة وسائر عقود البيع والشراء ،وكذلك صحابته ،رضي هللا عنهم ،من بعده ،فقد آجر علي

بن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،نفسه عند يهودي يسقي له ماء من بئر يف كل دلو بتمرة ،وعاش رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم -جزءًا من حياته يف كنف عمه أيب طالب حيوطه ويذود عنه ،وهذه احلماية
يقصر دوهنا الطعام والشراب ،وإعانة الكفار املمنوعة زمن الفتنة هي ما تتقوى به أو تضعف بدونه

قوة الكفار وشوكتهم على املسلمّي ،ولذلك مثهل له العلماء ببيع السالح للكفار وقت الفتنة ،أي
قيام احلرب بينهم وبّي املسلمّي ،ويلحق به بيع الطعام والشراب هلم إذا مل يستطيعوا جلبه إال من

املسلمّي ،فيحرم بيعهم حينئذ لتوقف حاجتهم له على املسلمّي حينئذ.
ِ
عملك األزايء الفلكورية ذات الطابع الرتاثي والتارخيي لقوات االحتالل وغريهم من
وعلى هذا فإن

الكفار جائز ال شيء فيه -إن شاء هللا -حيث األصل فيه اإلابحة وليس فيه إعانة أو تقوية للكفار.

وهللا أعلم.
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فتح الدكان ابسم شخص آخر
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/05هـ
السؤال

ما حكم فتح حمل جتاري ابسم شخص ال يعمل بوظيفة حكومية أو املشاركة فيه؛ ألن النظام ال

يسمح ملوظفي الدولة فتح حمالت جتارية أبمسائهم؟ علماً أبن أغلب احملالت ليست أبمساء أصحاهبا؛
بسبب أهنم موظفون بوظائف حكومية.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فاجلواب :أن فتح املوظف حمالً جتارايً ابسم شخص آخر غري موظف ال ينبغي؛ ملا ينتج عنه من نزاع

وخالف بّي الطرفّي يف الغالب ،علماً أبن احملل التجاري حيتاج إىل سجل جتاري ،وهو سيكون ابسم

آخر غري صاحبه احلقيقي ،ومعلوم أن تبعات السجل التجاري إمنا تكون على الشخص الذي سجل

ويل
ابمسه ،وكذا املسؤولية أمام اجلهة املختصة ،وأيضاً هذا التصرف فيه خمالفة لألنظمة اليت وضعها ُّ
األمر ،وهي يف صاحل اجملتمع ،حيث النظام منع املوظف من إعطائه سجالً جتارايً لفتح حمل جتاري ،من
أجل أال ينشغل عن عمله املنوط به ،والذي قد أخذ عليه أجراً ،وأجاز ذلك لغري املوظف إلاتحة
الفرصة له ليتحصل على لقمة العيش ،ففي هذا النظام مصلحة عامة وخاصة.

أما مشاركة املوظف لشخص آخر عنده حمل جتاري وسجل جتاري ففي نظري أنه ال أبس به ،بشرط
أال تضر هذه املشاركة بعمله الوظيفي .وهللا أعلم.
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العروض املنافسة والنهي عن بيع املسلم على بيع أخيه
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/07هـ
السؤال

هل تقدمي عرض أسعار منافس لسلعة معينة ،لشركة قد تعاقدت مسبقاً لشراء نفس السلعة مع مورد
آخر ،هل هذا العرض يعترب بيعاً على بيع أخيك؟ أرجو توضيح األمر ألنه ملتبس علي ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا كانت الشركة قد تعاقدت ابلفعل مع املورد اآلخر لشراء نفس السلعة اليت تنوي تقدمي عرضك
عليها ،فتقدمي العرض يف هذه احلال يعد من بيعك على بيع أخيك ،أما إذا كانت الشركة قد تعاقدت

مع املورد اآلخر يف صفقة سابقة ،وأرادت جتديد الصفقة لنفس السلعة ،أو كانت تستورد من ذلك
املورد بشكل دوري دون االلتزام مبدة حمددة لعقد االسترياد ،وإمنا جتري احملاسبة بينهما عن كل مرة

على حدة ،فينظر :فإن كان الطرفان قد ركن كل منهما إىل اآلخر ،حبيث إهنما اتفقا على السلعة وما

يقابلها من السعر ،فيحرم دخولك يف هذه احلال؛ لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن سوم
الرجل على سوم أخيه ،وهذا مثله ،أما إذا مل جير بينهما تفاوض على الصفقة اجلديدة ،أو جرى

بينهما ذلك ولكن مل يتفقا بعد (أي مل يركن كل منهما إىل اآلخر)  ،أو كانت الشركة هي اليت طلبت

تقدمي العروض ،أو أرادت الشركة البحث عن عرض أفضل ،فال حيرم عليك الدخول يف مجيع هذه
احلاالت ،وال يعد ذلك من البيع على بيع أخيك .وهللا أعلم.

()24/11

حوافز للدخول إىل املوقع
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/13هـ
السؤال

يوجد يف بلدان شركة إنرتنت ،هلا رقم للدخول على اإلنرتنت مثل العديد من األرقام املوجودة يف
بلدان ،لدى العديد من الشركات ،وهذه الشركة لكي حتقق الدعاية هلا تفعل التايل:

جماان يف قرية سياحية.
يوما ً
-1جتعل من يدخل على الرقم اخلاص هبا بعد أول  40ساعة له يكسب ً
جماان على اإلنرتنت ،مساحته  5ميجا ابيت.
موقعا ً
 -2بعد أول  100ساعة يكسب ً

-3لو مجع  12رجالً من أصحابه وعرفهم على الرقم اخلاص ابلشركة وأقنعهم ابلدخول عليه يضاف
جمموع الساعات اليت يدخلوهنا من رقم الشركة إىل رصيده ،وعندما يصل جمموع ساعاته وساعات

خريا،
أصحابه إىل  1200ساعة يكسب  100جنيه .فما حكم الشرع يف ذلك؟ وجزاكم هللا ً
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاألصل يف احلوافز التجارية اليت يضعها التجار لتسويق منتجاهتم اجلواز ما مل تشتمل على حمظور

شرعي من راب أو غرر أو ظلم ،وال يظهر يف احلوافز اليت وضعتها هذه الشركة -حسب الوصف
جزءا من العقد يلزمها بَ ْذلُه إذا وىف
املذكور -شيء من هذه احملاذير ،ويعد احلافز الذي تقدمه الشركة ً
ومعلوما للمستهلك حىت تنتفي اجلهالة عن العقد.
حمددا
العميل بشرطه ،وجيب أن يكون هذا احلافز ً
ً

أجرا) يعطاه العميل يف حال قيامه ابلتسويق للشركة -كاحلافز املذكور يف
وإذا كان احلافز ُجعالً (أي ً

الفقرة الثالثة من السؤال -فالعقد يسمى عقد مسسرة ،وهو من العقود اجلائزة يف الشريعة سواء أكان
خصما من قيمة املبيع .وهللا أعلم.
أجر السمسار نق ًدا أو ً
عرضا أو ً
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يؤجر دكانه ببضاعته
بكري
اجمليب علي بن سامل بن سعيد ّ
عضو جملس الشورى ابجلمهورية اليمنية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

مثال
إجيارا ً
ما حكم املعاملة التالية :رجل يؤجر دكانه ببضاعته اليت فيه ،وأيخذ على ذلك ً
10000رايل يف الشهر ،وبعد انتهاء العقد أيخذ الرجل دكانه ببضاعته اليت كانت فيه ،هل يعترب
راب؟
هذا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

شرعا ،وال جيوز التعامل هبا ،وإن كانت ال تدخل حتت صور
إن هذه املعاملة فاسدة وغري صحيحة ً

راب ،والطريقة الصحيحة لصحة هذه املعاملة أن يؤجر صاحب
راب حرام ،وليس كل حرام ً
الراب ،فكل ً
الدكان دكانه على الرجل الذي اتفق معه أبجرة معلومة ومدة معلومة ،مث يثمن البضاعة اليت فيه

صحيحا بشروطه؛ ألن اإلجارة ترد على املنافع ،والبيع يرد على األعيان .وهللا
بيعا
ويبيعها عليه ً
ً
أعلم.
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خلطت املال بعضه ببعض ،فكيف متيز؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل قريبة إذا ذهبت أو سافرت تعطيين مفاتيح اخلزنة كي أصرف على البيت -واحلمد هلل ،كنت أقوم
بواجيب على أكمل وجه ،وذات يوم وجدت ظرفّي على كل ظرف اسم أحد أقرابئها (يدفعون

ابلراتب إليها لتحفظها هلم) فدفعين الفضول إىل فتحهما ،فوجدت املال وعددته ،واختلط املال
فالان يقول
بعضه ببعضه فوضعت النقود املختلطة ابلظروف وذهبت ،وبعد ذلك أبشهر قالت يل :إن ً

إنين سارقة ومل أدفع له حقه كامالً .وحصل بسبب ذلك تقاطع ،واآلن أان اندمة على ذلك ،وال أعلم
علما أن ذلك حدث منذ أكثر من  20سنة ،وكل الشخصّي حصل على وظيفة
كيف أرد له حقهً ،
مرموقة وسكن مبدينة خارج مدينتنا .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالذي يظهر من سؤالك ِ
أنك مل أتخذي شيئًا ،وإمنا أخرجت النقود من الظرفّي ،فاختلطت ببعضها،

ِ
ِ
نقودا ورددهتا إىل مكاهنا ،وتبّي ألحد
وأنت جتهلّي كم حيتوي كل ظرف،
فوضعت يف كل ظرف ً

الرجلّي نقص نقوده ،فاهتم قريبتك ابلسرقة ،وهي يف احلقيقة مل تسرق وإمنا ذهبت بعض نقوده إىل

ظرف آخر ،وهي ال تعلم السبب ،وفعلك هو السبب ،وبناء على ذلك جيب عليك أن تسعي يف

إزالة آاثر هذا اخلطأ ،وذلك أبن توصلي حقيقة األمر إىل الشخص الذي ذهب عليه بعض نقوده ،إما
أن ترسلي له ثقة من الرجال أو ثقة من النساء ختربه ابلواقع وتطلب منه أن جيعلك يف ِح ّل ،وإما أن
جر على
تكتيب له رسالة سريهة بذلك؛ ولعله أن يعفو بعد هذه املدة ويرتك املقاطعة ،وكذلك خطؤك ّ
ضررا أكرب
ضررا وهتمة ،فإن استطعت أن ختربيها وتطليب منها السماح ،وال ختشي يف ذلك ً
قريبتك ً
ضررا ومفسدة أكرب ،أو كانت توفيت فأكثري من
من موجدة أو قطيعة رحم فافعلي ،وإن خشيت ً

الدعاء واالستغفار هلا ولنفسك ،وأما الرجل فإن مل جيعلك يف حل فيلزمك أن تضمين له نقوده؛ ألنك
السبب يف ذهاهبا عليه ،وأشكرك على ندمك وإحساسك خبطئك وسؤالك عما يكفره .وفقك هللا
تعاىل ،ويسر أمرك وغفر لنا ِ
ولك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()27/11

هل هذا التزوير مشروع؟!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال

لسالم عليكم.

كنت أعمل يف اململكة ،وعند خروجي منها أهنيت كافة التزامايت التعاقدية ،وحسب العقد قدمت

استقاليت قبل شهر من هناية العقد وقُبلت استقاليت ،وحصلت على أتشرية خروج هنائي ،ولكي أمتكن
من العودة إىل اململكة مع شركة أخرى أحتاج خطاب إخالء طرف من الشركة األوىل ختلي طريف من
أي مسئولية مالية ،وتبيح يل العودة للعمل يف شركة أخرى ،لكن الشركة األوىل رفضت إعطائي

إخالء طرف ،وبدون أي وجه حق ،فقد كنت موظ ًفا مثاليًّا عندهم ،والشركة كانت قد قدمت يل عقد

عمل بلغتّي عريب وإجنليزي ،لكن كان هناك اختالفًا بّي اللغتّي ،زوجيت غضبت من فعل الشركة

وقررت تزوير خطاب إخالء طرف ،وجنحت يف ذلك ،ومت تصديق اخلطاب بصورة رمسية ،لكن يف

معروضا علي ،مث
ممتازا جدي ًدا
نفسي شيء من استخدام هذا اخلطاب ،وإذا مل أستخدمه أخسر ً
ً
عمال ً

توضيحا منكم يف ما إذا
جيب علي البقاء سنتّي قبل التمكن من احلضور إىل السعودية للعمل .أرجو
ً
كان جيوز يل استخدام هذا اخلطاب.

اجلواب

حلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز لك استخدام خطاب إخالء الطرف املزهور ،وال جيوز اكتساب الرزق بطريقه؛ ألنه ابطل ،وما
وحترجك من
بين على الباطل فهو ابطل ،ويتعّي على زوجتك أن تتوب إىل هللا وال تعود مرة أخرىُّ .

استخدام هذا اخلطاب عالمة على صدق إميانك -إن شاء هللا؛ حلديث رسول هللا صلى هللا عليه
هِ
ِ
وسلمِْ " :
هاس" .أخرجه مسلم ( . )2553ولقوله" :
اإل ْمثُ َما َح َ
ص ْد ِر َك َوَك ِر ْه َ
اك ِيف َ
ت أَ ْن يَطل َع َعلَْيه الن ُ
ِْ
اك ِيف النهـ ْف ِ
هاس َوأَفْـتَـ ْو َك" .أخرجه أمحد (. )18006
هد ِيف ال ه
ص ْد ِر َوإِ ْن أَفْـتَ َ
اإل ْمثُ َما َح َ
س َوتَـ َرد َ
اك الن ُ
وعليك أن تقاضي الشركة عند اجلهة املختصة عن هضم حقوقك ،واخلالف بّي اللغتّي العربية

واإلجنليزية ،واصرب اي أخي ،واحتسب ،وجاء يف األثر :من ترك شيئا ِ
خريا ِمنه .وهللا
هلل ه
َ َ ً
عوضه هللاُ ً

أعلم.

()28/11

استيفاء احلقوق من غري قضاء
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/19هـ
السؤال

إذا كان مدير شركيت ظاملًا ،وأيكل حقوق بعض الناس ،ويعطي البعض اآلخر أمواالً ال حتق هلم .فهل

جيوز إذا سنحت يل الفرصة أن آخذ حقي بيدي رغماً عنه ،أو دون علمه؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

إذا كان مدير الشركة ظاملا حيايب بعض املوظفّي ،وأيكل حقوق بعض الناس ،فهو يتحمل مسؤولية
ظلمه وتفريطه يف محل األمانة ،لكن هذا غري مسوغ أن يفتح الباب لكل موظف أن ميد يده على

أموال الشركة ليأخذ ما يظنه ح ًقا له ،ملا يف ذلك من تعريض الشركة للفوضى ،وتوسيع دائرة الفساد
اإلداري فيها.

التوصل إىل حقوقه ابلطرق
وعليه فال جيوز للموظف أن أيخذ شيئًا دون علم املسؤول ،وميكنه
ُّ

النظامية ابلتقدم للمسؤول مباشرة ،أو عن طريق احملكمة واجلهات القضائية .وهللا أعلم وأحكم.

()29/11

التهرب من الضرائب
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان مقيم يف دولة غربية ،وأعمل وأدفع الضرائب ،يقتطع من الراتب بشكل منتظم وكل شخص يعمل
هنا يدفع الضريبة ،وهذه املبالغ تذهب للعالج الطيب وللتعليم ،ولألشخاص الذين ال يعملون ،وجيد

ادا لفتوى بعض العلماء ،مع العلم أهنم
نسبة من املسلمّي يتاجرون ويتهربون من الضرائب استن ً

يستفيدون من التعليم اجملاين والطب اجملاين ،وحيصلون على مساعدات من الدولة ،وعندما تسأهلم

كيف تتهربون من الضرائب وأنتم يف نفس الوقت أتخذون أمواالً من الدولة ،يقولون هذا نظام البلد
أفتوان جزاكم هللا كل خري .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز هلم ذلك ،فالعقد شريعة املتعاقدين ،وهللا  -جل وعال -أمر ابلوفاء ابلعقود "اي أيها الذين

آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة :من اآلية ، ]1فهؤالء الذين يتهربون من دفع شيء تعاقدوا عليه،

وأيخذون أشياء هلم ،وميتنعون من دفع أشياء عليهم أخطأوا من وجهّي :األول :عدم الوفاء ابلعقود،
والثاين :أهنم أيخذون حقوقاً ليست هلم ويتهربون من دفع حقوق عليهم .فالواجب عليهم أن يدفعوا
ما يطلب منهم ،وإذا كانوا يتحرجون من ذلك ،فال يستفيدوا من اخلدمات اليت تقدم لغريهم مقابل
دفع هذه األموال املطلوبة منهم .وهللا أعلم.

()30/11

وهبت نصيبها من اإلرث للذكور من أحفادها
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/04هـ

السؤال

السالم عليكم.

جديت قد ورثت من أيب ،وترغب يف التنازل عن نصيبها ألبناء أيب الذكور ،فهل هلا احلق يف ذلك؟

وهل يلزمها الذهاب لكتابة العدل لتوثيق ذلك ،أم يكفي توثيق ذلك خطيًّا وبشهادة الشهود

العدول؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

نعم جيوز هلذه املرأة التنازل عن نصيبها من إرث ابنها ألوالده ،وذلك ألن األمر بوجوب العدل جاء
يف حق األوالد ،بقوله عليه الصالة والسالم" :اتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" أخرجه البخاري

( ، )2587ومسلم ( . )1623وقد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العدل يف العطية بّي األقارب
غري األوالد.
أما الذهاب جلهات التوثيق ككتاابت العدل ،فهذا ليس شرطاً شرعياً ،وإمنا هذا أحسن من جهة
حفظ احلقوق ،وعدم وجود املشاحنات .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

()31/11

هل لغري القصر حق يف الراتب؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

صر وزوجتان ،وله أبناء وبنات كبار ،منهم من يسكن ابملنزل،
والدي تويف -رمحه هللا -ولديه تسعة قُ ه
صر ،فراتب القصر أصرف عليهم
ومنهم خارجه ،املوجودون ليس هلم دخل ،فيعيشون من راتب الق ه

منه وأسدد فواتري الكهرابء واملاء منه ،وأكلهم وشرهبم منه ،وبعض من الراتب أعطيه أمهات القصر
واملتبقي أوفره هلم ،السؤال :هل أان خمطئ هبذا التصرف؟ وهل إخويت الذين ال خيصهم الراتب هلم

حق أن أيكلوا ويشربوا ويناموا ابلبيت مع أصحاب الراتب (القصر؟) جزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

صر ،وقد وضعته
العمل الذي ذكرته ابلسؤال عمل صحيح فيما يظهر؛ ألن الراتب املذكور نفقة لل ُق ه
يف موضعه وليس برتكة ،فال حق للكبار الذين ال حيتاجون إليه فيما ذكرت ،وال أبس أن يناموا مع

ال ُقصر يف البيت املذكور .وهللا املوفق.

()32/11

تربعات الكفار لبناء املساجد!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/09هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما حكم أخذ تربعات من الكفار لصاحل مشاريع إسالمية ،مثل بناء املساجد أو دور العلم؟ هل جيوز
لنا أخذ املال النقدي أو أي نوع من التربعات؟ قد بدأان يف مشروع ولكن إمكانياتنا حمدودة .وما

مدى أتثري طلب الدعم من أفراد من الكفار يف اجملتمع الكافر على مسعة وكرامة اإلسالم يف عيون
الكفار؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بناء املسجد وعمارته نوعان :حسية ومعنوية ،وهو ما يشمله لفظ العمارة يف قوله تعاىل" :ما كان
للمشركّي أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على أنفسهم ابلكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم

خالدون إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال هللا

فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين" [التوبة ، ]18،17:فالعمارة احلسية واملعنوية يف حق املؤمن

جارية ومقبولة ،وهي يف حق الكافر جارية ممنوعة غري مقبولة ،وأقصد (جارية) أهنا قد تقع وال أجر له

هباء منثوراً" [الفرقان، ]23:
يف االثنتّي ،بدليل قوله تعاىل" :وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه ً
فالكافر قد يعمل أعمال الرب واخلري والنفع العام ،ولكن ال أجر له على فعله ،وعمارة املسجد
املذكورة يف اآلية فسرت ابلعبادة الشرعية اليت هي العبادة املعنوية.

وبعض السلف قصر لفظ (املساجد) يف اآلية على املسجد احلرام خاصة ألنه قبلة املسلمّي ،ولذا
عرب عنه ابجلمع ،وعلى كل جيوز لكم قبول التربعات من الكفار لبناء املساجد أو دور العلم ومراكز
الدعوة؛ ألن هذا من الكافر مبثابة اهلدية للمسلم ،وقبول هدية الكافر جائزة ،فقد قبل الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -هدية املقوقس النصراين ملك مصر .انظر اآلحاد واملثاين ( )3124والطرباين
يف األوسط ( ، )7305وقبل اهلدية من ملك الروم .انظر سنن أيب داود ( ، )4047وكان إذا قبل

اهلدية جازى عليها مبثلها وأحسن منها انظر صحيح البخاري ( ، )2585واملمنوع أن يكون للكافر

والية أي (مسؤولية) يف املسجد ،كأن يكون انظراً يف املسجد أو متصرفاً يف أوقافه.

أما استئجاره واستخدامه لنحت حجارة املسجد أو البناء واحلدادة والنجارة وحنو ذلك فجائز شرعاً
وال شيء فيه.
وإذا جاز قبول اهلدية أو التربع من الكافر لبناء املسجد وخدماته فال ينظر بعد ذلك إىل حساسية

شخصية عند بعض الناس ،وال ينقص ذلك من كرامة املسلم ودينه عند غري املسلمّي ،بل سرتفعه يف

أعّي العقالء؛ ألنه ال يسعى يف طلب التربع لشخصه ،وإمنا ملصلحة عامة لدينه ،السيما إذا كان
املسجد أو املشروع اخلريي سيقام يف داير الغربة بّي ظهراين الكفار .وهللا أعلم.
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املتاجرة يف العراق حاليًّا
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

صبَة من قبل االحتالل ،هل جيوز
يف ظل االحتالل األمريكي للعراق ،ويف ظل هذه احلكومة املن ه

للتاجر املسلم أن يتاجر أبمواله يف العراق مبا خيدم الشعب العراقي دون التعامل مع احملتل أو نفعه؟
وهل جيوز له تصدير البضائع إىل هناك للمتاجرة هبا وبيعها على العراقيّي؟ وإذا كان البد له من
التعامل مع احملتل أو مع احلكومة االنتقالية احلالية ببعض املعامالت الرمسية اليت تفسح له اجملال

للمتاجرة هناك ،فهل عليه إمث يف ذلك؟ أرجو التفضل ابلرد ابلتفصيل مع التكرم بذكر احملذورات اليت
ينبغي جتنبها يف حال اجلواز ،وذكر األحوال اليت جيوز فيها التعامل إن كان احلكم هو احلرمة .وجزاكم

خريا.
هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ،جيوز التعامل ابلتجارة مع الشعب العراقي ،بل لك األجر إذا وفرت له السلع الضرورية اليت

أيضا ما دامت السلع اليت تتاجر هبا مباحة،
حيتاجها ،وتعاملك مع احلكومة االنتقالية احلالية جائز ً

أيضا؛ ألنك ال تتعامل معها إال حبالل ،وألهنا هي اليت متلك
وإجراء املعامالت الرمسية معها جائز ً

إدخال البضائع التجارية إىل الشعب العراقي ،وتعاملك معها من أجل إيصال البضائع إىل الشعب

العراقي ،فهي مبثابة الوسيلة إىل املباح ،والقاعدة الشرعية تقول( :الوسيلة هلا حكم الغاية)  .فوسيلة

املباح مباحة ،أما التعامل مع الكافر احملتل املستعمر للبالد فال جيوز ،والعلماء نصوا على عدم جواز

بيع السالح أو الطعام وحنوه للعدو ،أو زمن الفتنة ،ووسيلة احلرام حرام .وهللا أعلم.
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قراءة الصحف بدون شراء
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/05/18هـ

السؤال

ما حكم من يقرأ ويطهلع على الصحف واجملالت يف (البقاالت واألسواق) من غري أن يدفع القيمة،

بل ويتص هفح كل العناوين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن كان القارئ ال يقرأ إال جمرد العناوين الكبرية والبارزة فال حرج عليه إن

شاء هللا تعاىل؛ ألن هذا مما جرت العادة أن يتسامح به ،أما إن كان يريد قراءة اجلريدة تفصيالً فال

ينبغي له ذلك ،إال إبذن من مالكها ،هذا إن كانت اجلريدة من اجلرائد النافعة ،أما اجلرائد واجملالت

غري النافعة فال ينبغي قراءهتا على كل حال ،فإن كان يف قراءهتا مصلحة له فله قراءهتا ولو بدون
إذن؛ ألنه ال حرمة هلا .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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احتساب نسبة التضخم يف الديون
اجمليب د .خالد بن عبد هللا املصلح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ...
هل من ِّ
الراب احتساب سعر التضخم يف الديون واملطالبات؟

لتوضيح السؤال :بعض اجلهات تطالب املتسلفّي منها بسداد الدين ،إضافة إىل حجم التضخم

(الذي يتغري من عام إىل آخر) جزاكم هللا خرياً.
1ـ التضخم :هو ختفيض قيمة النقد.
2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد اليت يتداوهلا الناس بسرعة أكرب من تزايد السلع اليت

يستطيعون شراءها.

3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما ينتجون.
4ـ عندما يكون هناك تضخم ،فإن لنا مصلحة يف االقرتاض من أجل البناء أو شراء األرض بشكل

خاص.

5ـ التضخم مرض اقتصادي.

6ـ التضخم هو نتيجة الرأمسالية.

7ـ التضخم هو نتيجة التبذير ،وسوء إدارة األموال العامة من قبل الدولة.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا
احتساب نسبة التضخم يف الديون واملطالبات ال خيلو من حالّي:

احلال األوىل :أن يكون متفقاً عليه عند التعاقد ،وذلك أبن يتفق طرفا العقد على أن تراعى نسبة
التضخم عند إنشاء الدين ،حبيث حتفظ قيمة النقود الشرائية التبادلية للمدفوعات املؤجلة من

النقص ،فيتضمن العقد شرطاً يضمن به املدين أو من عليه احلق ما يطرأ من نقص يف قيمة النقود

الورقية اليت جرى عليها التعاقد .وهذه الطريقة تعرف يف علم االقتصاد ابلربط القياسي .وقد اختلف

أهل العلم يف جواز هذا الشرط على أقوال ،أقرهبا إىل الصواب جواز مراعاة نسبة التضخم يف الديون
واملدفوعات املؤجلة ،وذلك ربط مبستوى األسعار ،لكن يشرتط جلواز ذلك أن يكون التضخم
متوقعاً ،وأبرز أدلة ذلك:

أوالً :ما روى أمحد ( ، )4883وأبو داود ( )3354من طريق مساك بن حرب عن سعيد بن جبري

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قلت :اي رسول هللا! إين أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع ابلداننري وآخذ

الدراهم ،وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري ،آخذ هذا من هذه .وأعطي هذه من هذا .فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم " :ال أبس أن أتخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء ".

وجه الداللة من احلديث أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اشرتط لصحة وفاء الدراهم عن الداننري
أو الداننري عن الدراهم أن يكون ذلك بسعر يوم القضاء ،وهذا الشرط حيقق القصد املنشود من

اشرتاط مراعاة نسبة التضخم.

ومما قيل يف علة هذا الشرط :إن أخذ الدراهم عن الداننري أو الداننري عن الدراهم جا ٍر جمرى
القضاء ،فيقيد ابملثل كما لو قضاه من اجلنس.

والتماثل هاهنا من حيث القيمة؛ لتعذر التماثل من حيث الصورة .فجعل من شروط صحة أخذ
الدراهم عن الداننري أن يكون بسعر يوم القضاء ،حتقيقاً للتماثل يف القيمة ملا تعذرت املثلية يف

الصورة.

اثنياً :إن مما يدل على جواز مراعاة نسبة التضخم يف الديون واملدفوعات املؤجلة إذا كان التضخم

متوقعاً أنه وسيلة وأداة لتحقيق العدل الذي هو أصل واجب يف مجيع املعامالت؛ ومن القواعد :أن
الوسائل هلا أحكام املقاصد.
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اثلثاً :إن مما يعضد هذا القول أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة ،فال حيرم على الناس من

املعامالت اليت حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب والسنة على حترميه ،وليس هناك دليل على حترمي هذه
املعاملة ،فيبقى على األصل ،كما أن احلاجة داعية إليه ،وذلك ملا تتسم به النقود الورقية من كثرة

التذبذب والتقلب وح ّدهتا وكثرة املداينات.

رابعاً :أن املصلحة داعية إىل هذا؛ ألن عدم اعتبار نسبة التضخم مع االضطراب احلاصل يف قيمة

النقود الشرائية التبادلية يسبب نقص القيمة التبادلية للنقود ال سيما يف الديون والقروض الطويلة
األجل فاعتبار نسبة التضخم يدفع هذا الضرر وحيقق املصلحة.

احلال الثانية :أن ال يكون هناك اتفاق بّي املتعاقدين على اعتبار التضخم عند التعاقد ويطرأ تضخم

أو تزيد نسبته مبا حيصل به على الدائن ضرر ال يتسامح به عادة.

وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف وفاء هذه الديون وااللتزامات ،هل يكون مبا جرى عليه التعاقد
قبل اخنفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود ،أو يكون بغري ذلك على ستة أقوال أرجحها القول

مبراعاة التضخم الطارئ ،ووجوب رد قيمة ما ثبت يف ذمة املدين من األوراق النقدية ،ال قدرها.
ووجه ترجيح هذا القول ما يلي:

أوالً :أن اخنفاض القوة الشرائية التبادلية للنقود الورقية يُ ُّ
عد عيباً مؤثراً حيول دون إلزام الدائن هبا؛
ألهنا بعد نقص قيمتها الشرائية أصبحت دون حقه الذي رضي به يف العقد.

اثنياً :أن الواجب يف الديون بذل مثل ما ثبت يف الذمة ،واخنفاض القيمة التبادلية للنقود الورقية
يفوت ذلك ،فتجب القيمة للدائن.

اثلثاً :أن الدائن بذل شيئاً منتفعاً به؛ ليأخذ شيئاً منتفعاً به .ويف إعطائه ما اخنفضت قيمته الشرائية
التبادلية من النقود الورقية تفويت ألهم ما يقصد ابلعقد.

هذا بعض ما يستدل به للقول ابجلواز ،وهللا تعاىل أعلم ،وملزيد تفصيل وتقرير يف هذه املسألة طالع
ما كتبته يف كتاب التضخم النقدي يف الفقه اإلسالمي.
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الضرائب احلكومية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/05/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
ما حكم الضرائب احلكومية على املسلمّي من احلاكم املسلم؟ وهل تعترب رسوم اإلقامة وجتديد اجلواز
ورسوم رخص احملالت ورسوم رخص القيادة وغريها من الضرائب؟ أم ال؟ وما الدليل؟

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األصل أن ال توضع الضريبة على املسلمّي إال إذا دعت إليها ضرورة شرعية أو حاجة مل هحة ،كأن

يعجز بيت املال أو خزينة الدولة عن تيسري وتسهيل اخلدمات ،وما يصلح شؤون الرعية ،أو أن

توضع الضرائب للحد من اإلسراف والتجاوز والتعدي على املال واحلق العام وحنو ذلك ،ويف كل

حال يتعّي أن تكون الضريبة -إذا وضعت -غري ظاملة أو مكلفة أو مرهقة ألوساط الناس
وضعفائهم ،وما ذكر يف السؤال هو من أنواع الضرائب املتعارف عليها اليوم.

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ما أيخذه امللوك من الكلف  -يعين :الضرائب -اليت يضربوهنا

على الناس قد أفىت هبا طائفةٌ من الفقهاء طائفةً من امللوك ،فأجازوا هلم وضع هذه الوظائف

(الضرائب) كما فعل أبو املعايل اجلويين يف كتابه (غياث األمم)  ،وكما ذكر ذلك بعض احلنفية ،وما

قبض بتأويل  -يعين الضرائب هذه -فإنه يسوغ للمسلم أن يشرتيه ممن قبضه ،وإن كان املشرتي

يعتقد أن ذلك العقد حمرم .انظر جمموع الفتاوى ( ، )265-264/29وهذه الكلف دخلها التأويل
والشبهة ،ومنها ما هو ظلم حمض.
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هل يلزمهم اإلعالن عن براءة ذمة ميتهم؟
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /املعامالت/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/22هـ
السؤال

والدان  -رمحه هللا -مل يذكر قبل وفاته أن عليه ديوانً أو التزامات ،وال نعلم -حنن األبناء -أن على
والدان ديوانً ،وقد مضى على وفاته أكثر من سبعة أشهر ،ومل نستقبل أي مطالبات ،هل يلزمنا
البحث عن الدائنّي؟ أم جيوز لنا توزيع الرتكة دون اإلعالن ابجلريدة؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ,والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .أما بعد:
فإنه والوضع -كما ذكر -من عدم ذكر أبيكم أن عليه ديوانً ,وال تعلمون أبن عليه ذلك ,فيجوز

لكم توزيع تركته ,فإن األصل براءة ذمته من احلقوق ,خصوصاً وقد مضت هذه املدة اليت هي كافية

لظهور مطالبّي لو وجدوا ,وال يلزمكم أن تعلنوا ابجلريدة ما دام أن والدكم عالقته كغريه من الناس
حمدودة يف حميطه من أقارب وأصدقاء وزمالء وحنوهم.

أما إذا كان لوالدكم عالقات بعيدة عن حميطه ,وتظنون أنه يوجد من له يف ذمته دين فينبغي لكم
اإلعالن ابلوسيلة اليت حتقق ذلك؛ حرصاً على براءة ذمة والدكم.

وهللا أعلم ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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فقه األسرة
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النكاح
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امتناع املسلمة عن الزواج
اجمليب د .صاحل بن حسن املبعوث
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى وعميد شؤون الطالب ابجلامعة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/حكم النكاح وحكمته

التاريخ 1424/3/27هـ

السؤال

سؤايل عن امتناع الفتاة عن الزواج ،هل هو جائز شرعاً؟ وهل أتمث الفتاة بذلك وتعترب راغبة عن سنة

النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؟ مع العلم أن امتناعها دون سبب أو مانع شرعي لذلك ،ولكم جزيل

الشكر.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده:

إن الزواج من نعم هللا العظيمة اليت شرعها لعباده ،وهو من سنن املرسلّي ويستمد قواعده من الدين،
وفيه رمحة من هللا -تعاىل -خبلقه ،وعناية بشؤوهنم قال  -تعاىلِ :-
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
"وم ْن َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ك َآلايت ل َق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن"
أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هد ًة َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف َذلِ َ
ِ ِ هِ
ين ال َِجي ُدو َن نِ َكاحاً َح هىت يُـ ْغنِيَـ ُه ُم ه
ضلِ ِه"
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
[الروم ، ]21:وقال -تعاىلَ :-
"ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
[النور :من اآلية ، ]33وهي عامة يف الرجل واملرأة.
والنكاح له فوائد عظيمة من دخل فيها علمها ،وأمهها حتصّي فرج الرجل واملرأة ،والقيام على املرأة،
وغض بصره وبصرها هبذا الزواج ،وتكثر األمة ابلتناسل ،وحتفظ األنساب ،وتتحقق مباهاة النيب -

صلى هللا عليه وسلم -أبمته يوم القيامة ،انظر ما رواه البخاري ( ، )5752ومسلم ( )220من
حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وينتج ما حيصل بّي الزوجّي من األلفة واملودة والرمحة

والسكن ،ويكون قيام البيت واألسرة اليت هي نواة اجملتمع ،ومن أعرض عن النكاح بال مانع وال

سبب شرعي ،فإنه يكون ممن فوت على نفسه هذه املصاحل والفوائد اليت حيصلها من تزوج.

"وقد جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يسألون عن عبادته فلما أخربوا

كأهنم تقالوها ،فقالوا :وأين حنن من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما
أتخر؟ ،فقال :أحدهم أما أان فإين أصلي الليل أبداً ،وقال آخر :أان أصوم الدهر ،وال أفطر ،وقال

آخر :أان أعتزل النساء ،فال أتزوج أبداً ،فجاء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال ":أنتم الذين
قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكين أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد وأتزوج

النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين" رواه البخاري ( ، )5063ومسلم ( ، )1401واللفظ
للبخاري من حديث أنس  -رضي هللا عنه.-
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ومن هنا يعلم يف حق األخت السائلة أن الشريعة اإلسالمية بنيت على السماحة واليسر ،وإرضاء
النفس ،ومتتعها ابلطيبات ،ومنعت التعنت والتشدد ،وحرمان النفس مما تريده وتتمناه ،وحتتاجه ،حبكم
الفطرة اإلنسانية ،وهذا الرتك ألمر النكاح خطري جداً قد يصل بصاحبه إىل اخلروج عن السنة

املطهرة ،فديننا ليس دين رهبانية وحرمان ،بل هو دين جاء لصالح الدين والدنيا فأعطى لكل ذي
ٍ
حق حقه ،ومنها البدن فله حق إشباع الغرائز الكامنة فيه ابحلالل؛ وهو الزواج الشرعي ،قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية( :اإلعراض عن األهل واألوالد ليس فيما حيبه هللا ورسوله ،وليس هو دين األنبياء
ك َو َج َعلْنَا َهلُ ْم أَ ْزَواجاً َوذُ ِّريهةً" [الرعد :من
"ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً ِم ْن قَـبْلِ َ
والرسل فقد قال هللا -تعاىلَ :-

اآلية. ]38

ولو مل يكن يف النكاح إال حتصّي فرجي الزوجّي ،وطلب الولد الصاحل الذي يدعو لوالديه بعد

وفاهتما ويقوم عليهما إابن حياهتما لكان ذلك كافياً) .

وأدعو األخت الكرمية أن تتأمل مصاحل النكاح وفوائده ،وستجد هلا يف ذلك جواابً شافياً جيعلها إبذن

هللا تبادر إىل النكاح وتغيري فكرهتا حنوه ،وهللا أعلم - ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.-
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تعمد أتخري اإلجناب

اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/حكم النكاح وحكمته

التاريخ 1424/8/9هـ

السؤال

أنوي الزواج ،مث أتخري اإلجناب حىت تتحسن حاليت االقتصادية! فهل جيوز هذا؟.

اجلواب

الزواج يرتدد بّي الوجوب والندب ،فيجب على من قدر على أعباء الزواج ومؤنه وتكاليفه وخاف
"وأَنْ ِك ُحوا
على نفسه الوقوع يف الفاحشة ،ويندب ويستحب يف حال االعتدال ،قال هللا تعاىلَ :
ِ
صاحلِِّي ِمن ِعب ِ
اد ُك ْم" [النور :من اآلية ، ]32وقال املصطفى  -عليه السالم" :اي
األ ََاي َمى م ْن ُك ْم َوال ه َ ْ َ
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع
فعليه ابلصوم فإنه له وجاء"رواه البخاري

( ، )5065ومسلم ( )1400من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -والزواج حيقق

مصلحة كل من الرجل واملرأة ،ملا فيه من غض البصر ،وحتصّي الفرج ،ومحاية الشرف ،ومنع ابتذال

اجلنس ،وحيفظ النوع اإلنساين ،كما أنه يؤدي إىل حفظ الصحة ،ويرتتب به سرور النفس ،وحتصل به
اللذة ،وحيقق املقاصد النبيلة اليت شرع ألجلها ،فإن ااالتصال املشروع ابملرأة شرع ابتداء ألمور هي
مقاصده األصلية :أحدها :حفظ النسل ،ودوام النوع اإلنساين على وجه البسيطة ،حىت يرث هللا

األرض ومن عليها ،ويؤدي إىل كف النفس ويعف عن احلرام ،والنكاح حمقق ملصاحل األمة ،فلو مل أتت
الشريعة الغراء ابحلث عليه لكانت الفطرة السليمة وقواعد السلوك العامة ال تقتضي سواه.

فمن مثرات الزواج أيضاً الولد؛ ألن الزواج وسيلة العاقل يف إبقاء أنواعه ،وختليد ذكراه ابلتوالد

والتناسل ،وإذا كان اإلجناب من أمسى مقاصد الزواج فال أبس أن يؤجل لعدد من السنّي ابختاذ

الوسائل اليت ال تلحق األذى أبي من الرجل واملرأة ،وال تؤدي إىل إسقاط احلمل أو عمل إجهاض.

وابهلل التوفيق.
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أمقت الزواج ،فهل أان منافق؟!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/حكم النكاح وحكمته

التاريخ 1424/9/17هـ

السؤال

بعيداً عن منافع النكاح..فقد كرهت الزواج وقررت عدم الزواج حىت أقضي حنيب فهل أصبح منافقا؟

إذ يقول تعاىل "ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم" ،والزواج مما شرع هللا ،وهل حيبط عملي

وأخرج من امللة؟ إذ يقول رسولنا عليه الصالة والسالم ما معناه الزواج من سنيت "ومن رغب عن
سنيت فليس مين" ،علما أنه ال عذر يل يف ذلك سوى املقت ،أرجو فقط أن جياب عن سؤايل.

وجزاكم هللا خرياً ...

اجلواب

احلمد هلل ،وحده ،وبعد :فجواابً عن السؤال ،أقول:

الذي يظهر من سؤال السائل الكرمي ،أنه مل يكره الزواج تديناً ورهبانية ،وال كرهه لكونه سنة نبوية أو
لكونه من الدين احلنيف ،وإمنا كره اإلقدام عليه لواقع اجتماعي معّي ،يعيشه يف بيته أو يف جمتمعه،

وهذا الواقع املر  -كما يبدو  -كان سبباً يف ردة فعل غاضبة ،جعلته يتخذ هذا القرار ،وهو عدم
الزواج مدى احلياة ،ولو فوت منافع النكاح  -كما أشار إليه  -وهذا التصرف كما يظهر ،ال يعد

نفاقاً ما دام أن القلب مطمئن ابإلميان ،وما دام أنه حيب هللا ورسوله عليه السالم ،وما جاء عن هللا

ورسوله عليه السالم.

وأما اآلية الكرمية" :ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا  " ...فقد جاءت يف ذم الكفار الذين يبغضون ما
أنزل هللا تعاىل ،وهكذا كل من أبغض كتاب هللا أو ما جاء به كتاب هللا  -عز وجل فهو كافر ولو
ادعى اإلميان ،كما قرر ذلك غري واحد من أهل العلم ،هلذه اآلية الكرمية وغريها.

ولذا ال ينبغي للسائل أن يقول أبغض الزواج وأمقته ،وإمنا يقول :ال أريد الزواج أو أكره اإلقدام
عليه ،أتدابً يف اللفظ؛ ألن هذا هو مراد السائل كما يبدو ،وألن املؤمن حيب كل ما جاء عن هللا تعاىل

ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ولو فرط يف بعض ذلك.

وأما احلديث املشهور املشار إليه يف السؤال ( ..ومن رغب عن سنيت فليس مين) فاملراد بقوله:
(فليس مين) يعين :ليس على طريقيت ،كحال هذا السائل الذي قرر ترك هذه السنة احملمدية ،فهو
خمالف لطريقة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنته ،كما صرح هبذا املعىن احلافظ ابن حجر يف

الفتح ( )106/9مث أشار إىل أن هذا احلديث حيتمل معىن آخر ،وهو أن الرغبة عن هذه السنة إذا

كانت من ابب اإلعراض والتنطع املفضي إىل ترجيح وتفضيل غريها عليها فإن املعىن يكون هلذا
احلديث (فليس مين) أي :ليس على مليت ،وهللا تعاىل أعلم.
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عقد النكاح بال شهود
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/2/10هـ

السؤال

سؤايل عن صحة عقد النكاح التايل:
أخ تزوج امرأة تقيم يف السعودية مع حمرمها  -وليس وليها؛ بل حمرماً -هلا بعد أن اتصل احملرم أببيها

يف بلده وشاوره ،فوافق على أن يزوج موليته ،ومتت صورة العقد على النحو التايل :جلس الوكيل مع
املرأة ومع الزوج  -فقط الثالثة  -فقال الوكيل :أان فالن املوكل من أيب فالنة زوجتك فالنة على

كتاب هللا وسنة رسول هللا ،فقال الزوج :قبلت الزواج بفالنة ،ومن مث سلم هلم املهر بدون شهود،

وبدون شخص يكتب العقد  -فقط إجياب من الوكيل وقبول من الزوج -ومت بذلك النكاح ،ما مدى
صحة هذا النكاح؟ حيث أنكرت على الزوج هذه الطريقة ،وقال سأتوقف عن هذه املرأة حىت
نستفيت ،أرجو اإلفادة عن مدى صحة هذا النكاح ،وعن املهر املسلهم هلذه املرأة ،وهل هلا نفقة
وعدة؟ علماً أنه مل جيامعها ،ولكن خلى هبا ،أرجو التكرم ابإلفادة ولكم الشكر والتقدير.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد ذهب مجهور العلماء إىل أن من شروط صحة النكاح الشهادة عليه؛ لقوله -صلى هللا عليه

وسلم":-ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل" رواه ابن حبان ( ، )386/9والدارقطين ( )221/3من
حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-قال ابن امللقن -رمحه هللا -قال ابن حبان :ال يصح ذكر

الشاهدين إال يف هذا احلديث ،قلت هو كما قال .أ .هـ( .خالصة البدر املنري  ، )176/2لذا على
الزوج إعادة عقد النكاح مرة اثنية حبضور الشاهدين ،وال يلزمه دفع مهر جديد ،وليس هلا نفقة عن
املدة املاضية؛ لعدم صحة العقد ،وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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تويل القاضي العقد مع وجود الويل
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1424/1/21هـ

السؤال

السالم عليكم إين تزوجت يف احملكمة يف دولة عربيه حبضور شاهدين .ويل أمر الزوجة كان موافقاً
وحضر إىل احملكمة ,ولكنه مل يدخل إىل غرفة عقد الزواج .سئل القاضي أين ويل أمر الزوجة؟ قلنا إنه
ينتظر يف اخلارج .قال القاضي حسناً إين سأصبح ويل أمرها! مث مت حتديد املهر املقدم واملؤخر ومت عقد

الزواج .هل العقد صحيح؟ وإن مل يكن صحيحاً (ال مسح هللا) هل حنن زانة؟ وما العمل؟ واآلن عندان

أوالد ونعيش يف الغرب ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :ال جيوز للقاضي أن يزوج امرأة ووليها حاضر غري ممتنع من تزوجيها الكفء،

وعلى األخ الكرمي جتديد العقد ،أما فيما يتعلق ابألوالد فهم أوالد شرعيون لكون النكاح نكاح
شبهة ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الويل يف النكاح
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1424/12/27هـ
السؤال

أان رجل أعيش أعزب يف دول غربية  -واحلمد هلل  -أنين مسلم وملتزم ،وقد وجدت امرأة مسلمة
ملتزمة ،واتفقنا على الزواج ،ولكن ليس معها ويل هلا ،فهل يصح عقد النكاح هبا عند مأذون مسلم

وشهود مسلمّي .وللعلم فإن والدها ال يرغب بتزوجيها ،ورفض حىت اتصايل به خلطبتها ،مع أنين

أبديت استعدادي للسفر إىل الوالد ومقابلته وطلب يدها منه مباشرة ولكنه رفض ،ولكن والدهتا
وخاهلا ينصحوننا ابلزواج وعدم االلتفات لألب؛ لعلمهم السابق بتعنته وعدم إحسانه التعامل مع

بناته.

اجلواب
احلمد هلل وبعد ،فإن هذه املرأة هلا ويل وهو والدها ،ولكنه فيما يظهر عاضل هلا والعضل حرام،

والعاضل يوعظ وخيوف ابهلل ،ويبّي له عواقب فعله يف الدنيا واآلخرة ويكون ذلك ابحلكمة ،فإن مل

يتسجب فإن واليته تسقط وتنتقل إىل غريه ،األقرب فاألقرب منعاً للظلم ،فإن مل يكن للمرأة ويل فإن

وليها القاضي الشرعي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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الزواج بال ويل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/3/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد الزواج من فتاة مسلمة بعقد مكتوب بيين وبينها ومبوافقتها وشاهدين ومهر ،ولكن دون

تسجيل؛ وذلك ابتغاء العفة لنا والبعد عن الزىن ،علماً أن الفتاة تتبع مذهباً ال يرى وجوب الويل

لصحة النكاح ،وهي تعيش يف بلد أجنيب بال حمرم ومبوافقة أهلها ،وحنن نعلم أن هذا الزواج قد ال
يستمر ملدة طويلة ،ولكن دون حتديد مدة زمنية هلذا الزواج.

اجلواب

الزواج ال يصح إال بويل ،وال متلك املرأة تزويج نفسها وال غريها ،فإن فعلت مل يصح النكاح ،روي

هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة وعائشة -رضي هللا عنهم أمجعّي ،-وبه قال

كثري من التابعّي وعلماء السلف؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-ال نكاح إال بويل" ذكره البخاري

ص (- )1016رمحه هللا -يف الرتمجة يف ابب (من قال ال نكاح إال بويل) يف كتاب (النكاح)

(صحيح البخاري)  ،وأخرجه أبو داود ( ، )2085والرتمذي ( ، )1101وابن ماجة (، )1880

والدارمي ( ، )2228واإلمام أمحد يف املسند ()19746( ، )19715( ، )19518( ، )2260
يف مواضع متعددة ،ولقوله -صلى هللا عليه وسلم":-أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها
ابطل ،فإن أصاهبا فلها مهرها مبا أصاب من فرجها ،وإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له" رواه

أمحد ( ، )24372واللفظ له ،وأبو داود ( ، )2083وغريمها.
ِ
يرجح بطالنه قولك أيها السائل":وحنن نعلم أن هذا الزواج قد ال يستمر ملدة طويلة".
ومما ّ

()49/11

الزواج بدون ويل

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1423/5/12
السؤال

كنت عازماً َُ على الزواج من فتاة ،وقد عقدان بوجود الشهود ،ولكن بدون ويل ،علماً أهنا مل تكن
بكراً ،وقمت بعد سنة من العقد ابلذهاب إىل أهلها وطلبتها بشكل رمسي ووافقوا وقرأان الفاحتة،

ولكن حصل بعد ذلك بعض اخلالف ومل يتم ما بدأان به ،السؤال :هل هي زوجيت؟ أان مل أتركها وال

هي ،وكنا قد قرأان الفاحتة أمام إخوهتا مجيعاً وجملس من الشهود ومل أطلقها بعد ذلك ،هل هي على

ذميت؟

اجلواب
أحب أوالً أن أذكر لك -وفقك هللا -أن قراءة الفاحتة أثناء العقد مل يكن يفعلها النيب -صلى هللا

عليه وسلم -وال أصحابه ،وعلى ذلك فهي حمدثة مما ال جيوز فعله اتباعاً لسنة الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -حيث تركها ،مث ما يتعلق ابلسؤال إن كان العقد األول مت بدون ويل فهو غري صحيح؛
ألن من شروط صحة النكاح وجود الويل ،بناء على ذلك فهي ليست زوجة لك شرعاً.

فإذا أردت الزواج هبا بعد ذلك فليكن حبضور ويل وشهود وغري ذلك مما يطلب يف النكاح الشرعي،
وفقك هللا.

()50/11

شروط النكاح
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1423/2/16

السؤال

أريد أن أعرف أحكام وشروط الزواج ،وهل جيوز للمطلقة تزويج نفسها بدون ويل؟ وهل يتم الزواج
ابلقول فقط دون توثيق أو مأذون؟

اجلواب
-1إن عقد النكاح من العقود املشروعة ،وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية عقد

النكاح واحلث عليه؛ ألن يف ذلك حفظ األنفس من الوقوع ابلزان وما جير إليه من حمرمات ،وصيانة
األعراض وحفظ األنساب ،وعفة األُسر ،وطهارة اجملتمعات من ال ّدنس واخلبث ،قال -تعاىل":-
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع" [النساء ]3:وقال -تعاىل" :-وأنكحوا

األايمى منكم والصاحلّي من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله" [النور، ]32:
وقال -عليه السالم" :-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه

ابلصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري ( )5065ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود -رضي هللا

عنه ،-وقال -عليه السالم" :-من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح" رواه البيهقي يف

السنن الكربى ( )77/7وعبد الرزاق يف مصنفه ( )10378وابن حجر يف املطالب العالية ()1635
وأبو يعلى يف مسنده ( )2748وعن أنس -رضي هللا عنه -يف النفر الذين اجتمعوا وقال أحدهم :ال

أتزوج النساء فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم ... "-وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس

مين" رواه البخاري ( )5063ومسلم ( ، )1401والنصوص كثرية يف بيان فضل النكاح والرتغيب به

وحث الشباب عليه.

وركن عقد النكاح هو رضا العاقدين ،واملتحقق ابإلجياب والقبول من كال العاقدين ،وصورته :أن

يقول اخلاطب لوالد املخطوبة :زوجين ابنتك فالنة ،ويذكر امسها ،ويذكر مقدار الصداق ،وجييب ويل
املخطوبة أابً كان الويل أو أخاً على الفور دون انفصال بقول أو فعل :زوجتك ابنيت فالنة على مهر
قدره كذا وكذا ،ويسميه.

ودليل الرضا قوله -عليه السالم" :-ال تنكح األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن" رواه
البخاري ( )5136ومسلم ( )1419من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
وأما عن شروط النكاح:

فأوهلا :أن يكون العقد على التأبيد ،إذ أن هذا الشرط هو الذي يفرتق به النكاح عن السفاح،

فالعقد إذا مل يكن على سبيل التأبيد فإنه حمرم وهو سفاح ،وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.
ت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل
الثاين :الويل ،لقوله -عليه السالم :-أميا امرأة نُ ِك َح ْ
فنكاحها ابطل" رواه الرتمذي ( )1102وأبو داود ( )2083من حديث عائشة -رضي هللا عنها.-
الثالث :اإلشهاد ،أي ال بد من وجود شاهدين ،مسلمّي ،عدلّي؛ لقوله -عليه السالم" :-ال نكاح
إال بويل وشاهدي عدل" رواه الدارقطين يف السنن ( )227/3والطرباين يف األوسط ( )6366وابن

حبان يف صحيحه ( )4075من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-وقوله -عليه السالم" :-أعلنوا
هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه ابلدفوف" رواه الرتمذي ( )1089وابن ماجه

( )1895من حديث عائشة -رضي هللا عنها -واإلشهاد صورة يتحقق هبا إعالن النكاح.
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الرابع :املهر ،قليالً كان أم كثرياً؛ لقوله -تعاىل" :-وآتوا النساء صدقاهتن حنلة" [النساء ، ]4:وقوله
-عليه السالم" :-أدوا العالئق" رواه الدارقطين يف السنن ( )244/3والبيهقي يف السنن الكربى

( )239وانظر تلخيص احلبري ( ، )1550والعالئق ،هي :املهور ،واألفضل أن ال يقل عن عشرة
دراهم ،والعشرة دراهم ،هي :سبعة مثاقيل من الفضة ،والسبعة مثاقيل تعدل حنو 30غراماً فضة

تقريباً؛ لقوله -عليه السالم" :-ال صداق دون عشرة دراهم" رواه الدارقطين يف السنن ()245/3

والبيهقي يف السنن الكربى ( )240/7وانظر نصب الراية ( )199/3وخروجاً من خالف منع الزواج
أبقل من ذلك املهر ،وألن األعراض حيتاط هلا أكثر من غريها من العقود األخرى ،وألنه ما ال خالف

فيه مقدم على ما فيه خالف.

-2األصل أن الوالية شرط يف صحة عقد النكاح ،ال فرق بّي بكر وثيب ،وهذا ما عليه أكثر أهل
العلم؛ لعموم النصوص اليت تقضي ابشرتاط الوالية ،واليت منها قوله -عليه السالم" :-ال نكاح إال

بويل" رواه الرتمذي ( )1101وأبو داود ( )2085وابن ماجه ( )1881من حديث أيب موسى -

رضي هللا عنه ،-وغريه مما مر ،وذهب بعض أهل العلم إىل أن الوالية شرط متام وليست شرط صحة،
حبيث إن املرأة لو زوجت نفسها وهي ابلغة عاقلة ،ورضي أولياؤها بذلك فإن العقد صحيح وانفذ،

وإذا مل يرض األولياء فإنه يكون موقوفاً على رضاهم وال ينفذ حىت جييزوه وأيذنوا به ،وذلك فهماً من
قوله -تعاىل" :-فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه" [البقرة ، ]230:حيث أسند

الشارع أمر اإلنكاح إليها ،وقوله -تعاىل" :-فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" [البقرة، ]232:

وغري ذلك مما يطول ذكره.

وفرق آخرون بّي الثيب والبكر فأجازوا للثيب أن تزوج نفسها ،واملراد ابلثيب :من كانت ذات زوج

وتويف عنها زوجها ،أو طلقت وانتهت عدهتا ،ودليلهم على ذلك قوله -عليه السالم" :-األمي أحق

بنفسها من وليها والبكر تستأذن" رواه مسلم ( )1421من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما،-
ومعىن األمي ،أي :الثيب أحق بنفسها من وليها يف تزويج نفسها ،واألحوط أن يكون أمر التزويج إىل

األولياء ولو كانت أمياً ،خروجاً من خالف من منع هذا الزواج ،وعمالً بعموم النصوص اليت توجب
الوالية يف عقد النكاح ،أو وجود إذن الويل ،إال إذا حكم به حاكم أو قضى به ٍ
قاض فإن العقد
صحيحاً واحلالة هذه ،وابهلل التوفيق.

()52/11

-3مما سبق ذكره وتوضيحه يف السؤال األول يتضح لك أنه البد من توثيق النكاح ،وذلك ابإلشهاد
واإلعالن ،ومن ابب سد الذرائع يتعّي توثيقه يف احملاكم منعاً للريب ودرءاً للمفاسد ،وإثبااتً للزوجية،

وإقراراً بنسب األوالد إذا رزقوا أوالداً ،وهلذا ينبغي أن يكون عقد الزواج مبأذون وتوثيق حيطة حلقوق
من ذكران ،ومنعاً للشبه ،وحفظاً لألسر من أن تكون تلوكها األلسنة ،والشرع يقضي بذلك وأيمر به،

ومنه قوله -عليه السالم" :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي ( )2518والنسائي

( )5711من حديث احلسن بن علي -رضي هللا عنهما -وقوله -عليه السالم " :-فمن اتقى

الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام" رواه البخاري ( )52ومسلم

( )1599من حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما ،-وألن قلوب العباد بيد هللا فقد تعدل

عنها وتعدل عنك ،فإذا مل يوثق العقد فقد تتهم أنت أو هي ،وقد تضيع احلقوق املرتتبة على عقد

الزواج من ولد وصداق ،وهلذا نقول أبن يكون الزواج مبأذون وتوثيق ،مع ما ذكران من الشروط
السابقة ،وابهلل التوفيق.
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ويل الثيب يف النكاح
اجمليب عبد هللا بن سليمان املخلف

القاضي ابحملكمة الكربى يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبعد ،أسأل عن رأي الدين يف امرأة ثيب طلقها زوجها قبل سنوات ولديها
منه مخسة أطفال ثالث بنات وولدان أكربهم يف العشرين من العمر .تقدم هلا شاب يريد الزواج منها،

ولكن والديها رافضان ،حبجة أن زوجها األول أوىل هبا ،سؤايل :هل ميكنهما الزواج؟ ومن سيكون

وكيلها؟ وشكراً جزيالً.
اجلواب

أود أن أنبه السائل الكرمي إىل تصحيح عبارة يف السؤال ،والصواب أن تقول :أسأل عن حكم الدين،

أو عن رأيكم ،ألن الدين له يف كل مسألة حكم ،وأما املفيت فقد يكون له رأي ال يصيب احلكم
الشرعي.

وجواابً على السؤال فإنه ال حيل للمرأة أن تتزوج إال بويل شرعي ،وهو األب  -كما يف هذه الصورة

 ،كما أنه ال حيل للويل أن يكره املرأة على من ال ترغبه ،وإذا خطبها من يرضى دينه وخلقه فال حيلللويل أن يعضلها ومينعها منه ،وإذا أصر على ذلك فلها أن تلجأ للقضاء الشرعي ،وهللا أعلم.
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صيغة عقد النكاح
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/9/13هـ
السؤال

ما هو الصحيح يف صيغة عقد القران ،والذي يتفق مع سنة النيب-صلى هللا عليه وسلم ،-وذلك ألين

أمسع صيغا كثرية وخمتلفة ،ومنها أن يقول املأذون للزوج :قل لوىل الزوجة :زوجين ابنتك على كتاب

هللا وسنة رسوله ،مث أيمر الويل أن يقول له :وأان زوجتك ابنيت ويسميها له على كتاب هللا وسنة رسوله

 -صلى هللا عليه وسلم ،-وعلى مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان وعلى الصداق املس همى

بيننا :فهذه هي الصيغة اليت يتم هبا الزواج عندان ،وأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا سنة النيب -صلى
هللا عليه وسلم -يف ذلك ،وما هو حكم وضع املنديل على يد الزوج وويل الزوجة؟ .وابرك هللا فيكم.
وجزاكم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فهذه الصيغة املذكورة وهو قول الزوج :زوجين ابنتك .مث قول الويل له :زوجتك ابنيت .قد ورد يف
السنة ما يدل عليها ،كما يف احلديث املتفق عليه عن سهل بن سعد -رضي هللا عنه -وفيه أن امرأة

وهبت نفسها للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -فرغب عنها ،فقال رجل :اي رسول هللا زوجنيها إن مل

يكن لك هبا حاجة .فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-زوجتكها -ويف لفظ :ملكتكها -مبا
معك من القرآن"انظر صحيح البخاري ( ، )5029وصحيح مسلم ( . )1425وقد صرح األحناف
ابنعقاد النكاح هبذه الصيغة ،كما يف فتح القدير ( )105/3وغريه .وقد جاء يف السنة أيضاً ألفاظ
أخرى ،ومنها" :ملكتكها"" ،أنكحتها" .وعلى ٍ
كل فالراجح من قويل العلماء أن النكاح يصح بكل
لفظ يدل عليه ،كهذه الصيغ وما يف معناها.

وأما وضع املنديل على يد الزوج وويل الزوجة ،فال أصل له يف الشرع ،والواجب االكتفاء مبا جاءت
به السنة من خطبة العقد ،واإلجياب والقبول الصادرين من الزوج وويل الزوجة ،وأن يدعى للزوجّي

مبا ورد" :ابرك هللا لكما وابرك عليكما ،ومجع بينكما يف خري" .انظر مسند أمحد ( ، )8956وسنن

أيب داود ( ، )2130وجامع الرتمذي ( . )1092وهللا تعاىل أعلم.
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تويل األخ عقد النكاح مع وجود األب!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1424/9/8هـ

السؤال

هل حيل يل الزواج من هذا الرجل بدون موافقة والدي؟ وهل جيوز أن يكون أخي هو ويل نكاحي مع
وجود الوالد؟.

اجلواب

السؤال فيه تعيّي لرجل تقدم لزواج السائلة ،حيث تقول :هل حيل يل الزواج من هذا الرجل؟ ونقول

من هو هذا الرجل املعّي؟ إذ قد يكون غري صاحل شرعاً ،أما إن كان مضمون السؤال ،هو :الزواج

من رجل صاحل شرعاً بدون موافقة الوالد ،فنقول :ال جيوز بدون إذنه ،وال جيوز ألخيك أن يتوىل عقد

النكاح مع وجود والدك ،إال إذا كان الوالد غري صاحل للوالية ،وحيصل منه العضل ،فهنا تنتقل الوالية

إىل األخ ،لكن يكون هذا عن طريق احملكمة الشرعية ،وهللا أعلم.
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تزوجت بدون ويل
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/08/01هـ

السؤال

لقد تزوجت سراً بدون علم أهلي (أي بدون ويل) من رجل أرضى دينه وخلقه ،علماً أن الزواج كان

بوجود شاهدين وكاتب؛ حىت ال نقع يف احلرام ،وعلمنا اليوم أن زواجنا بدون ويل ابطل ،مع أن

العالقة الزوجية بيننا متت كاملة ،فما احلل؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فمن شروط صحة النكاح الويل؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال نكاح إال بويل" رواه أمحد

( )19518وأبو داود ( )2085والرتمذي ( )1101وابن ماجة ( )1881من حديث أيب موسى

األشعري -رضي هللا تعاىل عنه -لذا عليك أال متَُ ّكين هذا الرجل منك ،حىت يعيد العقد أبن يزوجه
وليُّك أو وكيله ،أما ما سبق من مجاع وحنوه فقد مت بناء على اعتقادكما صحة العقد ،لذا فإنه ال

حرج عليكما فيه؛ لكونكما معذورين ابجلهل ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه.

()57/11

الزواج ابلبنت الصغرية
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/02/10هـ
السؤال
السالم عليكم

هل جيوز لرجل عمره  35سنة أن يتزوج فتاة عمرها  10سنوات؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل هناك أية
مفاسد؟ أرجو التوضيح ابلتفصيل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فإن النكاح يكون صحيحاً إذا توفرت شروطه كالويل والشهود ،وانتفت موانعه ،مل يذكر أهل العلم -
حسب اطالعي -سناً ال جيوز فيه التزويج سواء للرجل أو املرأة؛ ألن النصوص جاءت مطلقة غري

مقيدة ،بل إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عقد على عائشة  -رضي هللا عنها -وهي بنت ست،

ودخل هبا وهي ابنة تسع أخرجه البخاري ( )3894ومسلم ( ، )1422هذا من حيث النظر

الشرعي ،أما من حيث وجود ما قد يكون سلبياً يف زواج الرجل الكبري من البنت الصغرية فهذا

ظاهر ،فإن االختالف يف القدرات اجلسمية والعقلية قد يكون سبباً يف نشأة اخلالفات اليت تؤدي إىل
فشل الزواج ،وهذا أمر مشاهد ومعلوم ،ولذا فإين ال أنصح به وال أحث عليه .وما ذكران من جواز

النكاح بّي الكبري والصغري املراد به عقد النكاح ،أما أاثر عقد النكاح من مثل اخللوة واجلماع ،وحنو
ذلك ،فهذا شيء آخر ،إن كانت هذه البنت تطيقه وليس عليها منه ضرر جاز ،وإال مل جيز؛ لقوله
صلى هللا عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار" أخرجه أمحد ( )2865وابن ماجه ( ، )2341ولفعل

النيب -صلى هللا عليه وسلم -حيث مل يدخل على عائشة  -رضي هللا عنها -لصغرها .وفق هللا
اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()58/11

والدها يعضلها فهل هلا املطالبة إبسقاط واليته؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/02/03هـ

السؤال

السالم عليكم.
يوجد لدينا مشكلة عائلية ،وهي أن أخوايت قد بلغن سن الزواج ،ولكن والدان يرفض أي شخص
يتقدهم ،ويتع هذر أبعذار واهية ،ويقول( :أمهلين كم يوم أف ّكر)  ،فإن كان من القرابة قال له( :إن

املتقدم وابنيت أخوان من الرضاعة)  ،وإن كان من غري القرابة فيقول له( :إن بّي أهلي وبيين مشاكل

عائلية ال أستطيع أن أزوجكم ابنيت حىت يتم الصلح بيين وبّي أهلي)  ،واحلقيقة أن بناته قد بلغت

أعمارهن قاربة 30سنة ،وقد تقدم أحد األقارب وتعذر أبنه أخ البنته من الرضاعة ،وهذا الكالم غري
صحيح واملتقدم ممن يرضى دينه وأمانته ،فهل هلن أن يرفعن للقاضي ابملطالبة إبسقاط واليته عليهن،

وهل هذا من العقوق؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فمن شروط صحة النكاح الويل؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال نكاح إال بويل" .رواه أمحد

( ، )19518وأبو داود ( ، )2085والرتمذي ( ، )1101وابن ماجه ( )1881من حديث أيب
موسى األشعري  -رضي هللا عنه ،-فإذا تق ّدم للمرأة من يرضى خلقه ودينه فعضل الويل سواء كان

األب أو غريه انتقلت الوالية إىل من بعده من األولياء ،وهكذا  ...فإن عضل اجلميع انتقلت الوالية

للسلطان أو انئبه ،وهو القاضي الشرعي ،فتتقدم املرأة إىل احملكمة وسيتم إجراء الالزم وفق القواعد
الشرعية.

اثنياً :على البنت قبل التقدُّم للمحكمة حماولة إقناع والدها مبا تريد سواء مباشرة منها أو توسيط من
تراه مناسباً يف احلديث عن هذا املوضوع مع والدها ،فإن قَبِل فاحلمد هلل ،وإال أقدمت.

اثلثاً :جيب على البنت أن حتسن لوالدها وجتتهد يف االتصال به وطلب رضاه ،وتصرب على ما قد

تالقيه ،قال تعاىل" :وقضى ربُّك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً" [اإلسراء. ]23 :
وأخرياً :أُذ ّكِر أولياء املرأة بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا أاتكم من ترضون خلقه فزوجوه
إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" رواه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجه (. )1967

وليس من العقوق مطالبة البنت حبقها الشرعي  -أعين الزواج -بل هلا أن تطالب به بال كراهة ،ومنع

الويل موليته من الزواج إىل سن الثالثّي منكر أيمث عليه ،وهو صورة من صور ظلم اآلابء لبناهتم،
والشارع احلكيم قد ه
حث يف مواضع كثرية على الزواج ،ورغهب فيه ،وهو أعظم الطرق حلفظ املرء من

الوقوع يف احملرمات ،فالواجب امتثال أمره بال مماطلة وال أتخري من قبل األولياء .وهللا -تعاىل -أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()59/11

النكاح بال ويل وبال مأذون أنكحة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/7/10هـ

السؤال

أان قررت الزواج من فتاة زواجاً شرعياً مدى احلياة ،وطلبت منها الزواج أمام رجلّي وامرأة ،مت سؤايل

وسؤاهلا ووافقنا ابلزواج زواجا شرعيا ابلنية والشهود الثالثة ،مع أخذ موافقة أهل الفتاة ،ولكن الزواج

مل يكن على يد شيخ ،فهل هذا الزواج يعد شرعياً أم ال؟ أرجو اإلجابة بسرعة ألعلم إن كنت على
خطأ ،وما احلل إن مل أكن على صواب؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه ص هح ،وليس من
شروط النكاح وال أركانه أن يكون عن طريق مأذون ،ولكن مت تكليف بعض طلبة العلم للعمل

مأذونّي ليتم التحقق من توافر األركان والشروط وانتفاء املوانع ،نظراً لكون بعض الناس ال يعرفون

ذلك ،وأيضاً لتسجيل النكاح وإثباته يف أوراق رمسية ،ليتمكن الزوج من إضافة زوجته معه يف هويته،

وتفادايً للخالفات احلاصلة بسبب عدم التسجيل ،فهو إجراء نظامي حلفظ األعراض واألنساب،

ويظهر يل من سؤال األخ السائل أن ويل املرأة مل يعقد له ،بل اكتفى بنطق املرأة "الزوجة" ،فإن كان
احلال كذلك فال بد من جتديد العقد ،ألن النكاح ال يصح بدون ويل ،قال عليه الصالة والسالم" :ال
نكاح إال بويل" رواه أمحد ( )394/4وأبو داود ( ، )2085والرتمذي ( )1101من حديث أيب

موسى األشعري  -رضي هللا تعاىل عنه  -وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.

()60/11

تزويج النصرانية نفسها
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1423/11/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته إخواين أريد أن أعلمكم أن النصرانية بعد السن الثامنة عشر ال
يوجد من هو مسؤول عنها فهي يف قانوهنم وعرفهم هي ولية نفسها  -تستطيع هي أن تفعل ما تريد

فما رأيكم يف مسألة الزواج منها؟

اجلواب

الزواج ال يصح إال بويل وشاهدي عدل ،وإذا كانت املرأة غري مسلمة وتقيم يف بالد املسلمّي فوليها

القاضي املسلم ،وإذا كانت يف بالد غري إسالمية فوليها رئيس اجلالية اإلسالمية أو إمام املسجد يتوىل
إبرام عقد النكاح بعد توفر شروط صحة العقد وأركانه وحترير عقد يشتمل على بياانت كاملة عن
الزوجّي ،هذا يف حال زواج هذه الفتاة من مسلم والعلم عند هللا.

()61/11

زوجت بنتها من رجل يكربها بعقود
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
أمي قامت بتزويج أخيت ،واليت تبلغ من العمر 14سنة ،من رجل يبلغ من العمر 50سنة ،مع العلم

أبن أخيت موافقة على الزواج (ولكنها ال تفقه معىن الزواج)  ،فهل تكون أمي مذنبة على فعلتها؟ مع

العلم أبن الرجل ملتزم ومتدين ،ولكن فرق السن بينهما كبري.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن الشارع احلكيم مل جيعل للمرأة حق الوالية يف تزويج نفسها أو تزويج غريها ،مث إنه ليس على ويل

األمر حرج إذا زهوج موليته على صاحب الدين واخللق احلسن حىت ولو كان يكربها يف السن ،أو
كانت تكربه هي يف سنها ،إذ إن الضابط يف هذه املسألة كون الرجل صاحب دين وخلق ،فإذا

صحيحا ليس ألحد فيه ذنب .وهللا
زواجا
ً
وافقت املرأة على هذا الزوج وتوفرت ابقي الشروط كان ً

تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()62/11

بعيدة عن وليها فكيف تتزوج؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

أجنبية عندان وتريد الزواج الشرعي من شخص ترضاه وهو على خلق.
السؤال :هل يكفي أخذ موافقتها فقط مع الشهود أو االتصال بويل أمرها؟ وما هي الشروط للزواج

وهي بعيدة من بلدها جداً؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد:
فكما هو معلوم يف الشرع أن النكاح البد له من شروط ،ومن شروطه الويل والشهادة والرضا
والكفاءة ،فال يصح نكاح بدون ويل ،ويف هذا السؤال ال يكفي أخذ موافقتها مع الشهود فقط ،بل

البد من موافقة الويل وأن يتوىل الويل بنفسه عقد النكاح أو وكيله الشرعي ،والويل هو أبوها ،فإن مل

يوجد فأخوها وهكذا أقرب العصبات ،ولو كان هو أو هي بعيدة عن أهلها جداً فالواجب أن يذهب

إليه ،أو أبي وسيلة إلمتام عقد النكاح على الوجه املشروع الذي أمر به تعاىل ،ويالحظ أنه وهلل احلمد
واملنة أصبحت وسائل االتصال واملراسلة والسفر مسهلة ومتيسرة مما مل تكن عليه من ذي قبل،

فيمكن من خالهلا التنقل والوصول إىل الويل ألجل هذا األمر املهم يف حياة الناس ،وهو عقد النكاح

الذي مساه هللا تعاىل ميثاقاً غليظاً ،فهو رابط متّي ووثيق البد من االحتياط له ،والعمل على ضوء

الشريعة إلمتامه لتسعد احلياة الزوجية" ،وإمنا الزانية اليت تزوج نفسها" ،كما ورد بذلك احلديث ،وهللا
املستعان ،وصلى على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()63/11

إجبار األم ابنتها على الزواج
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

ابنة خاليت تزوجت بدون علم أهلها ،أو مبعىن أصح قد فاجأهتم بعقد قراهنا وذلك بعد ما علمت أبن

أمها بعد رجوعها من السفر قررت أن تزوجها بغري خطيبها ،واليت دامت خطوبتهما قرابة الثالثة

أعوام ،وليس السبب هو أن هناك عيباً يف هذا اخلطيب ،بل ألهنا وجدت رجالً أكثر منه ماالً ًُ ًُ
وغىن ،وعندما علم أهلي ابلقصة وابلنية اخلبيثة اليت نوهتا األم البنتها قرروا أن يقفوا معها ،وأن
يساعدوها يف إشهار هذا القران ،سؤايل هو هل هنالك أي ذنب على االبنة وعلينا حنن أهلها

(أخوات أمها) ؟ علماً أبهنا بذلت كل اجلهود إلقناع األم بلم مشلها مع ابنتها بعد الفراق الذي حصل

بعد عقد القران ،ولكن كل احملاوالت ابءت ابلفشل .وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

الزواج يعترب من خصوصيات املرء ،فليس لألم وال لألب إجبار ابنه أو ابنته على من ال يريدانه،
خصوصاً إذا كان الدافع هلذا اإلجبار الطمع يف الدنيا ومتاعها الزائل ،وهذا الفعل أي إجبار أحد
األبوين األبناء على الزواج مبن ال يريدانه حمرم شرعاً ،ألنه ظلم ٍ
وتعد على حقوق اآلخرين ،ومجهور

أهل العلم على أنه حيرم على األب إجبار ابنته على الزواج مبن ال ترضاه إذا كانت ابلغة عاقلة ،فإذا
كان هذا يف حق األب فاألم من ابب أوىل.

وإمنا يستحب طاعة الوالدين يف اختيار الزوج زوجته أو العكس ،ما مل يكن هناك حمذور شرعي،

وحماولة األم هنا تزويج ابنتها بغري خطيبها فيه حمذور شرعي وهو هنيه  -صلى هللا عليه وسلم  -أن
خيطب الرجل على خطبة أخيه" رواه البخاري ( ، )5142ومسلم

( )1412من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -فال جيب على البنت طاعتها يف ذلك ،بل وال
يستحب لكون كال الطرفّي قد ركن إىل اآلخر ،وال يوجد ابخلطيب عيب وليس عليها إمث يف هذا

التصرف.

ولكن ينبغي أن يالحظ أن املرأة ال جيوز هلا تزويج نفسها ،بل البد من أن يتوىل عقد املرأة وليها وهو
والدها ،وإن مل يوجد فأقرب رجل من معصبيها؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -ال نكاح إال

بويل" رواه أمحد ( ، )19518وأبو داود ( ، )2085وغريمها من حديث أيب موسى -رضي هللا
عنه .-وهللا أعلم.

()64/11

عقد عليها بعد الطالق بغري ويل
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/7/13هـ

السؤال

شاب عقد القران على فتاة يف حضور والدها بعد موافقة أهل الشاب على مضض ,مث اضطر إىل

طالقها قبل الدخول هبا؛ إلرضاء أهله ،ولكن ظل الطالق سراً على أهل الفتاة ،ظناً منه أنه

سيستطيع العقد عليها مرة أخرى بعد إقناع أهله ابملوافقة ،وبعد فرتة وجيزة أعاد العقد عليها مرة

أخرى ،ولكن يف حضور املأذون واثنّي من الشهود ،وهو اآلن مازال متزوجاً منها ،وعندمها أوالد يف

اجلامعة ،وما زال أهل الفتاة ال يعلمون أبمر الطالق مث إعادة عقد القران .أرجو اإلفادة بصحة هذا
الزواج- .وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول واخللوة هبا فقد ابنت منه ،وليس عليها عدة ،وليس له عليها رجعة إال
هِ
آمنُوا إِذَا
ين َ
بعقد جديد مستكمل لشروطه ،متضمن لإلجياب والقبول؛ قال -تعاىلَ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
نَ َك ْحتُم الْم ْؤِمنَ ِ
وهنَا" [األحزاب:
وه هن فَ َما لَ ُك ْم َعلَْي ِه هن ِم ْن ِعدهةٍ تَـ ْعتَ ُّد َ
وه هن ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن متََ ُّ
س ُ
ات مثُه طَله ْقتُ ُم ُ
ُ ُ
من اآلية ، ]49فإن كان قد طلقها قبل أن يقع بينهما مجاع وال خلوة فإن ما أجراه املأذون خطأ ،بل
ال بد من إجياب الويل ،وتلفظ الرجل ابلقبول ،وميكنه إن كان والد املرأة حياً اآلن أن يتلفظ بقوله
زوجتك فالنة ،وجييبه ابلقبول :قبلت هذا الزواج ،سواء حبضوره ،أو عرب اهلاتف ،وبذلك يزول

اإلشكال ،ويصح العقد ،وإن مل يكن حياً فأحد أبناء املرأة يقوم بذلك ،وإن كان قد طلقت بعد أن

حصلت اخللوة بينه وبّي زوجته فإن ما أجراه املأذون ٍ
كاف ،والعقد صحيح .وفقك هللا وسددك،
وأهلم اجلميع برشده.

()65/11

هل عقد زواجه صحيح؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

تزوجت امرأة مسلمة .وقد اكتشفت أهنا كذبت علي خبصوص أخ هلا قائلة إنه يعمل يف اند رايضي،
بينما هو يعمل يف اند ليلي ،وقد واظبت على أخذ مال مين وإرساله ألهلها بدون موافقة مين على

ذلك كما أهنا قامت أبعمال أخرى.
عندي منها ابنتان ،وهي اآلن تطلب مين أن أطلقها ـ على الطريقة األمريكية ـ حبيث أتخذ نصف
ممتلكايت.

هل عقد زواجي هبا صحيح برغم السرقة والغش الذي مارسته .وإذا أرغمت على أن أعطيها نصف

ممتلكايت هل أبقى ملتزماً بسداد مؤخر الصداق؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،الصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب أن زواجك من تلك املرأة املسلمة صحيح إذا كان قد توفرت فيه شروط النكاح اليت هي

الرضا ،والويل ،وخلو الزوجّي من املوانع ،وأيضاً اإلشهاد على النكاح على قول بعض أهل العلم.

هذا وما ذكرته يف سؤالك من كذهبا عليك وأخذها من مالك بغري إذنك هذا ال يؤثر على عقد
النكاح ،فالنكاح ٍ
ابق.

وأما ما ذكرته يف سؤالك أيضاً من أهنا اآلن تطلب منك الطالق  ...إخل .جوابه أنه إذا كان طلب

الطالق منها وبغري سبب منك فليس عليك صداق مؤخر وال غريه مما ذكرته يف سؤالك ،أما إذا كان
سبب طلبها للطالق يرجع إليك لسوء عشرتك هلا أو عدم إنفاقك أو لعيب خيتص بك فإنه يلزمك

 -واحلالة هذه  -أن تويف بكل ما اشرتط عليك يف النكاح مما يصح اشرتاطه يف الشريعة اإلسالمية؛

ملا جاء يف الصحيحّي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا

به ما استحللتم به الفروج" البخاري ( )5151ومسلم ( )1418من حديث عقبة بن عامر -رضي
هللا عنه .-وهللا أعلم.

()66/11

شهادة الكافر يف عقد النكاح
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1425/3/1هـ

السؤال

هل جيوز أن يكون الشاهدان والويل يف عقد النكاح من الكفار؟.
اجلواب

احلمد هلل:
أما الويل :فال جيوز أن يكون الكافر ولياً ملسلمة؛ وذلك ألن الوالية قد انقطعت بّي الكافر واملسلم،

واألدلة على ذلك كثرية ،منها قوله تعاىل" :ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنّي سبيالً"..
[النساء ]141:وقوله" :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض[ "..التوبة ]71:وقوله تعاىل":اي

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض[ "..املائدة ، ]51:وقوله -

تدل على
سبحانه":-إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا[ "..املائدة ، ]55:وغريها من األدلة اليت ّ

مواالة املؤمنّي بعضهم لبعض دون الكافرين ،وهذا مثل املرياث ـ أيضاً ـ فال يرث الكافر املسلم ،وال
املسلم الكافر؛ النقطاع الوالية بينهم ابختالف الدين ،وإمنا يرث املسلم املسلم ،والكافر الكافر،

وكذلك يف النكاح يكون املسلم ولياً للمسلمة ،والكافر ولياً للكافرة؛ لقوله -تعاىل":-والذين كفروا
بعضهم أولياء بعض[ "..األنفال ، ]73:ويستثىن من ذلك تزويج السلطان املسلم (اإلمام ،رئيس
الدولة ،القاضي) للكافرة اليت ليس هلا ويل.

وأما مسألة عدالة الشهود ـ عند اجلمهور الذين يشرتطون الشهادة يف عقد النكاح ،وال يكتفون

إبظهار النكاح وإشهاره ـ فال خيلو األمر من حالّي:

احلال األوىل :أن يكون الزواج بّي مسلم ومسلمة ففي هذه احلال جيب أن يكون الشاهد مسلماً
إمجاعاً؛ ألن غري املسلم ليس بعدل يف الشهادة على املسلم.

احلال الثانية :أن يكون الزواج بّي مسلم وكتابية (يهودية أو نصرانية)  ،فمن أهل العلم ـ كأيب حنيفة

وبعض احلنابلة ـ من أجاز أن يكون الشاهد كتابياً؛ ألن الكتايب جيوز أن يكون ولياً للكتابية فجواز

كونه شاهداً من ابب أوىل؛ وألن شهادة الكتايب على الكتايب جائزة ـ عندهم ـ فكذلك شهادته على
نكاح الكتابية.

ومجهور أهل العلم من املالكية والشافعية واحلنابلة وبعض احلنفية يرون عدم جواز شهادة الكافر يف

عقد نكاح املسلم على الكتابية؛ ألن من شروط الشهادة العدالة والكافر ليس عدالً ،كما أن شهادته
على نكاح املسلم للمسلمة ال جيوز فكذلك شهادته على نكاح الكتابية.

واألوىل أن يكون الشاهد مسلماً.
وابختصار فإنه يشرتط أن يكون الويل والشاهد مسلماً إال إذا كانت الزوجة كتابية (يهودية أو

نصرانية) فإنه جيوز أن يكون الويل كتابياً ،وأما الشهود فإنه يشرتط أن يكونوا مسلمّي وهذا هو قول

اجلمهور وهو األوىل.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()67/11

تويل الزوج طريف عقد النكاح
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/3/9هـ
السؤال

هل جيوز أن يكون الزوج هو ويل املرأة ابلنيابة حال العقد ،كأن يكون مثالً ابن عمها ويوكل من قبل
أبيها على أن يكون الويل فيحصل منه اإلجياب والقبول من نفسه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما ذكره السائل _وفقه هللا_ يعرب عنه أهل العلم بقوهلم ويل املرأة اليت حيل له نكاحها وهو ابن العم

أو املوىل أو احلاكم أو السلطان إذا أذنت له أن يتزوجها  ,فله ذلك ,وهل له أن يلي طريف العقد

بنفسه ،قد اختلف العلماء يف ذلك ،لكن الذي يظهر املنع منه وهو قول اإلمامّي الشافعي وأمحد،
وطائفة من أهل العلم.
وعليه فال جيوز أن يتوىل طريف العقد  ,ولكن يوكل رجالً يزوجه إايها إبذهنا ،قال اإلمام الشافعي

يزوجهما السلطان أو ويل آخر مثله أو أقعد منه ،وقال أمحد يف رواية ابن منصور :ال يزوج نفسه

حىت يوىل رجال ومن األدلة على ذلك ما جاء عن املغرية بن شعبة -رضي هللا عنه -أنه أراد أن يتزوج

امرأة وهو وليها فجعل أمرها إىل رجل املغرية أوىل منه فزوجه رواه البخاري تعليقاً يف كتاب :النكاح،

ابب :إذا كان الويل هو اخلاطب.

وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( )10502عن الثوري وقال فيه :فأمر أبعد منه فزوجه ،وأيضا فإن
الوالية شرط يف العقد فال يكون الناكح منكحا كما ال يبيع من نفسه .وهللا أعلم.

()68/11

يريد أن يتزوجها من غري علم أبيها
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 1425/06/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :سؤايل كالتايل :أان شاب عمري  25عاماً ،وحمافظ على الصالة قدر ما أستطيع،

فضيلة الشيخ :تعرفت على فتاة عمرها 26عاماً ،وهي جارتنا ،وكانت متزوجة من رجل مقيم يف

بلدان ملدة ثالث سنوات من دون الدخول عليها ،وبعد الثالث سنوات طلقت منه ،وقد عاشت يف

ظروف نفسية صعبة بعد الطالق ،وقد تكلمت مع والدها أبن أتقدم هلا ،فوافق ،والزواج من أجنبية

يف بلدان شبه مستحيل ،والعادات والتقاليد عندان صعبة للغاية ،وقد اتفقت أان والبنت على أن نبقي

زواجنا سرايً ما عدا أهلها ،فوافقت وأهلها أيضاً ما عدا والدها ،وكلمته مراراً ومل يلتفت ،علماً أبين

سوف أعلن الزواج الحقاً ،وبعد فرتة أاتها من خيطبها ،ولكن والدها كان يرفض ،علماً أن والدها ال

يعمل ،وقد اتفقت أان وأخوها األكرب أبن تتزوج يف بلدهم من غري موافقة األب ،وقد كلمها أخوها

األكرب ابملوضوع ،فوافقت بشرط أن أكتب هلا ورقة أبن أعلن الزواج بعد سنة من العقد ،فوافقت

على الشرط .علماً فضيلة الشيخ أبن األب لن يعلم أن بنته متزوجة إال بعد سنة من العقد ،والبنت
-فضيلة الشيخ -تتمىن الزواج أبية طريقة .أرجو من فضيلتكم اإلفتاء يل من الناحية الشرعية.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
احلمد هلل.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الواجب على السائل وغريه من املسلمّي االلتزام ابلشروط املقررة لصحة النكاح ،ومن ذلك الوالية
يف النكاح ،فإن الوالد هو صاحب الوالية ما مل يوجد مانع من ذلك ،كالسفه واجلنون ،وعليه فإن

انعقاد النكاح ال يتم إال من صاحب الوالية الشرعية ،وهو هنا والد املرأة ،وعلى السائل أن يراعي
ذلك .أما إذا كان األب ممتنعاً لسبب غري مربر شرعاً فإن البنت هي اليت تعاجل ذلك من جانبها

ابلتقدم إىل احملكمة املختصة للنظر يف امتناع األب عن ذلك ،فإن كان عاضالً هلا فإن واليته تسقط
عن املرأة ،وتنتقل ملن بعده ممن هو مستحق الوالية عليها ،أما يف الواقع الذي تذكر فال شك أن

امتناع الوالد له ما يربره ،حيث إن النواحي النظامية يف الوقت احلاضر ميتد أثرها يف إثبات النسب

وغري ذلك من األمور املهمة ،ولعل السائل جيد يف األمور املسموح هبا نظاماً ما يكون منهياً ملشكلته

حنو إعالن الزواج .وهللا أعلم.

()69/11

هل هلذا األب والية على ابنته؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/04/18هـ

السؤال

أان امرأة مطلقة منذ اثين عشر عاما ً،ويل ولد وبنت ،وقد اشرتط والدهم أن يكون طالقي مقابل

تنازيل عن نفقتهم إىل األبد ،فتنازلت عن نفقتهم ،وحصلت على حضانتهم ،وأنفقت عليهم طوال

األمرين من أمراضهم عندما كانوا صغاراً ،ومل
هذه السنوات ،وسهرت الليايل على راحتهم ،وعانيت ّ

أمل من هذا األمر ،بل أحتسب معاانيت عند هللا -تعاىل،-حىت أصبحوا اآلن يف بداية سن
أكل ومل ّ
ّ

الشباب.

وسؤايل هو :هل ألبيهم أن يتحكم يف مصري البنت يف املستقبل وتزوجيها مع ختليه عنها كل هذه

السنوات؟ وهل يستطيع عضلها نكاية يب؟ وهل أستطيع تزوجيها عن طريق شقيقها إذا عاندين والدها
يف ذلك؟ وما حكم ختلي الرجل عن نفقة أوالده مع قدرته؟ خاصة أنه ينفق على أوالده من زوجته

الثانية.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فالذي يتوىل تزويج البنت وإجياب عقد زواجها هو أبوها إن كان موجوداً ،ولو كان مقصراً يف رعايتها

أو نفقتها ،وال ميكن لشقيقها وال غريه أن يزوجها مع وجود والدها إال إذا رفع القاضي واليته عليها،
فإذا تقدم الكفء املناسب هلا ،وطلب من والدها أن يزوجه هبا فرده األب دون مربر ظاهر ،فيمكن

البنتك أن تتقدهم للقضاء مدعية على أبيها أنه عضلها ،فينظر القاضي يف ذلك ،فإذا تبّي له أن
والدها منعها من الزواج هبذا اخلاطب وهو كفء ،فإن القاضي ِّ
يزوج الفتاة الرتفاع والية األب بسبب
العضل ،وكذلك إن زوجها مبن ال ترغبه وال ترضاه فإن هلا أن تتقدم للقضاء مدعية إجبارها على

النكاح ممن ال ترضاه؛ ليفسخ النكاح بينهما.

وأما ختلي الرجل عن نفقة أوالده فهذا ال جيوز ،بل الواجب عليه العدل بّي أوالده ،لكن إن
استعدت املرأة بتحمل نفقات أوالدها وخالعت زوجها على ذلك فإن نفقتهم تكون على أمهم اليت
استعدت بتحملها.
وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا عليه وسلم على حممد وآله وصحبه.
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تنازلت عما اشرتط وليها يف العقد بغري علمه
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/02/12هـ
السؤال

عندما تقدمت إىل أهل زوجيت احلالية ،وكانوا مغاليّي يف طلباهتم املتعلقة مبؤخر الصداق وقائمة
املنقوالت اليت هي ملكي أصال ،وطلبوا مين أن أكتبها ابمسها ،ووجدت نفسي ال أستطيع الوفاء

بتلك الطلبات إذا حدث بيننا طالق ,لذلك قررت عدم إكمال هذه الزجية ورفضت املوضوع برمته،
وعندما علمت هي برغبيت تلك اتفقت معي أبن أوافق على كل طلباهتم من مؤخر صداق وقائمة

منقوالت على أن تقوم إببراء ذميت (سرا بيننا) بعد ذلك ،وبررت ذلك أبهنا ال هتتم ابألموال وال املتاع

بقدر اهتمامها بشخصي أان ،وبعد امتام الزواج ,وىف أول يوم لنا معا طلبت مىن أن أحضر ورقة وقلما
لكي تقوم بكتابة الشهادة اليت سوف تربأ هبا ذميت (كما اتفقنا قبل الزواج)  ،وعندما وجدت أهنا

جادة جدا يف هذا األمر طمأنت ابهلا وأخربهتا أهنا مادامت معرتفة ابالتفاق الذي بيننا وتقر به إقرارا

اتما فهذا يكفيين ،وهو أفضل من أن تقوم بكتابة تلك الورقة وعدم االعرتاف هبا عند االحتياج إليها.
والسؤال اآلن :هل ميكن للزوجة أن تتفق مع زوجها (سراً) على إبراء ذمته من مجيع حقوقها الشرعية
كما يف هذه احلالة؟ وهل يف هذه احلالة يكون الزواج صحيحا شرعا؟

وعند حدوث ما يستوجب الطالق وأنكرت الزوجة تنفيذ هذا االتفاق -حبجة أهنا كانت غري جادة يف

هذا االتفاق ،وأيضاً عدم وجود اتفاق مكتوب يلزمها ابلتنفيذ  -هل جيب على الزوج أداء حقوقها

كاملة يف حالة الطالق أم يتمسك مبا مت االتفاق عليه (سراً) بينهما على أساس أنه كان شرطا لقيام
هذه الزجية؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من إيضاح ثالث مقدمات:

األوىل :أن الصداق وسائر الشروط يف النكاح اليت تطلبها الزوجة هو حق حمض للزوجة دون غريها

حىت ولو كان طالب هذه الشروط هو وليها ،وهلا أن تتنازل عن مجيع املهر كله أو بعضه ،كما جيوز
هلا أن تتنازل عن مجيع الشروط املنصوص عليها يف عقد النكاح أو بعضها ،قال تعاىل" :وآتوا النساء

صدقاهتن حنلة فإن طَب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" [النساء. ]4 :

الثانية :أن العقد املربم بّي طرفّي سواء كان عقداً مالياً أو عقد نكاح أو غريه إذا اشتمل على اتفاق
صوري وحقيقي ،فالعربة حينئذ ابالتفاق احلقيقي ،وعلى الطرفّي أن يلتزما داينة ابالتفاق احلقيقي
دون الصوري ،وإن حصل نزاع وأنكر أحد الطرفّي االتفاق احلقيقي فإن القول قول املستمسك

بظاهر العقد مع ميينه ما مل يقم خصمه البينة على أن العقد كان صورايً .كما أنه ليس من مبطالت
العقد وجود اتفاق صوري غري حقيقي خيالفه.
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الثالثة :أنه يستحب شرعاً توثيق الديون ابلكتابة واإلشهاد ،ويقاس عليه سائر العقود والتنازالت،

وذلك حفظاً للحقوق من الضياع والنسيان ،وحسماً للمنازعات اليت قد تثار بسوء أو حسن نية من
املتعاقدين أو إحدامها أو ورثتهما ،كما قال هللا -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل

أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ابلعدل" [البقرة ، ]282 :وقال تعاىل" :واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فإن مل يكوان رجلّي فرجل وامرأاتن أن تضل إحدامها فتذ ّكِر إحدامها األخرى"

[البقرة ، ]282 :وقال سبحانه أيضاً" :وال تسئموا أن تكتبوه صغرياً أو كبرياً إىل أجله ذلكم أقسط
عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال تراتبوا" [البقرة. ]282 :

ولعله أخي السائل قد اتضح لك اجلواب من خالل ما تقدم ،فالزواج واالتفاق الذي دار بينكما

صحيح ،ويستحب لكما كتابته واإلشهاد عليه امتثاالً للتوجيه اإلهلي ،وإن كانت الثقة متبادلة بينكما

اآلن ،ونسأل هللا -تعاىل -أن يبارك لكما يف زواجكما ويُبارك عليكما وجيمع بينكما يف خري ،وهللا -

تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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تريد الزواج ووليها منقطع عنها!

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ احملرتم :أان امرأة أعيش بعد وفاة والدي يف بلدي  -لدة غربية  -بعد أن حصلت على
اجلنسية ،وقد طلب أحد املسلمّي الزواج مين فرفض املوثق مبسجد العاصمة أن يعقد قراننا؛ حبجة
أن أخي الذي يعيش يف بلد آخر وال يدري عين منذ مخس سنوات هو وليي وجيب موافقته ،وقد

راسلت أخي أكثر من مرة ومل يرد علي ،وإمام اجلامع يرفض عقد قراين ،وأان امرأة متواضعة اجلمال،
مصل وحيرتمين،
وليس يل أحد يف هذه البالد ،وسوداء البشرة ،ومل أصدق عندما تقدم يل رجل مسلم ٍّ
فماذا أفعل؟ وهل أستطيع أن أعقد قراين عن طريق شيخ آخر؟ وهل جيوز ذلك؟ وما هو الدليل

الشرعي؟ ألين أريد احلالل حىت وإن مت عازبة وحيدة .حفظكم هللا وأعلى قدركم ،وسدهدكم ملا فيه
خري اإلسالم واملسلمّي .إن أمكن توجيه السؤال لشيخ مالكي املذهب أو الشيخ أ .د .سعود بن

عبد هللا الفنيسان.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وجود الويل يف النكاح أحد شروطه ،حلديث عائشة ،رضي هللا عنها" :ال نِكاح إاله بِوٍِيل و َش ِ
اه َد ْي
َ َّ
"أميا امرأةٍ
َع ْد ٍل" .أخرجه ابن حبان ( )4075والطرباين يف األوسط ( . )9291وحديثها اآلخرُّ :
ابطل" .أخرجه أبو داود ()2083
ابطل
ابطل
حت بغ ِري إِ ْذ ِن َولِيِّ َها
ن َك ْ
ُ
ُ
ُ
فنكاحها ٌ
فنكاحها ٌ
فنكاحها ٌ
والرتمذي ( )1102وابن ماجه ( . )1879ومبا أنه ال يوجد من أوليائك غري أخيك وهو يف بلد
بعيد طالت غيبته مخس سنوات ،وقد كاتبتِه أكثر من مرة ومل أيتك منه جواب ،وقد رفض املوثق يف
مكتب العاصمة إبرام العقد (وهو يف بالد الغربة مبثابة السلطان الشرعي يف توثيق العقود) ؛ إذا كان

األمر كذلك جاز لك أيتها األخت السائلة أن تعقدي قرانك عند رجل مسلم آخر ،والدليل على
ِ
جواز هذا عموم أدلة الكتاب والسنة ،كقوله تعاىل( :فَاتهـ ُقوا ه
يعوا)
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
اَّللَ َما ْ
امسَ ُعوا َوأَط ُ
ف ه
سا إِهال ُو ْس َع َها) [البقرة :من اآلية . ]286وقول
[التغابن :من اآلية . ]16وقوله( :ال يُ َكلِّ ُ
اَّللُ نَـ ْف ً
النيب صلى هللا عليه وسلم -يف قصة الرهط الثالثة الذين جاؤوا إىل بيته يسألون عن سنته... " :
ِ
وأَتَـزهو ِ
س ِم ِّين" .أخرجه البخاري ( )5063ومسلم (. )1401
ساء َ
َ ُ
ج النّ َ
فمن رغب َعن ُسنهيت فَـلَْي َ

وقد أجاز عامة الفقهاء أن يعقد -ملثل حالك -رجل من عامة املسلمّي أنت ترتضينه ،ففي مذهب
اإلمام أمحد ،كما يقول اإلمام ابن قدامة :فإن مل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان ،فعن أمحد ما يدل
على أنه يزوجها رجل عدل إبذهنا .ويف مشهور املذهب :إذا عضل الويل موليته -أي منعها من

الزواج من كفء -أو غاب غيبة منقطعة ال يصل إليه الكتاب ،أو يصل فال جييب -زهوج عنه

السلطان إن وجد ،وإن مل يوجد فيقوم بتزوجيها رجل عدل ختتاره هي .ويف مذهب اإلمام مالك
والشافعي :إذا كانت امرأة يف موضع ليس فيه ويل وال حاكم ففيه ثالث رواايت:

( )1ال جيوز التزويج.

( )2تزوج نفسها للضرورة.
( )3تُـ َوِّيل أمرها رجالً يزوجها.
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قال صاحب احلاوي :والذي خنتاره صحة النكاح إذ ولّت أمرها عدالً وإن مل يكن جمته ًدا.

أما اإلمام أبو حنيفة فهو يرى أبعد من ذلك ،حيث يرى عدم اشرتاط الويل يف النكاح أصالً ،فللمرأة

عنده أن تزوج نفسها مباشرة ،والصحيح ما ذهب إليه األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد ،من

اشرتاط الويل يف النكاح ،وإذا تعذر الويل أو احلاكم والسلطان ،جاز أن يزوجها رجل عدل إبذهنا وهو
اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فتوكلي على هللا واختاري من ترينه وختتارينه عدالً من الرجال
املسلمّي ليقوم مقام الويل يف عقد النكاح .وفهقك هللا ومجع بينكما يف خري .وهللا أعلم .وصلى هللا
على نبينا حممد.
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تزويج البكر بغري رضاها
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/12/22هـ

السؤال

رغما عنها؟ مع ذكر األدلة على ذلك.
ما حكم تزويج الفتاة من شخص ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعّي هلم إبحسان ،أما بعد:

سؤال السائل فيه إمجال حيتاج إىل شيء من البيان ،وهو كما يلي :من شروط صحة النكاح رضا
الزوجّي ،فال جيوز لألب وال لغريه من األولياء أن ِّ
يزوج الثيب البالغة العاقلة الرشيدة إال إبذهنا ،فإن
فعل فإن للحاكم الشرعي رد نكاحه .أخرج البخاري ( )6945عن َخ ْنساء بِْن ِ ِ
صا ِريهِة أَ هن
ت خ َد ٍام ْاألَنْ َ
َْ َ َ
ِ
هيب صلهى ه ِ
ِ
اح َها.
ب ،فَ َك ِرَه ْ
ك ،فَأَتَ ْ
ت َذلِ َ
ت النِ ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم فَـ َر هد ن َك َ
أ ََاب َها َزهو َج َها َوه َي ثَـيِّ ٌ
وحكي يف
كما أنه ال جيوز لغري األب من األولياء تزويج البكر البالغة العاقلة الرشيدة إال إبذهناُ ،
هاتّي املسألتّي اإلمجاع ،فإن وجد خالف يف ذلك فهو شاذ ال يعتد به ،واختلف يف تزويج األب

البنته البكر البالغة العاقلة الرشيدة بغري إذهنا ،ويف تزويج غري األب من األولياء للبكر الصغرية دون

البلوغ.

والراجح يف ذلك عندي أنه ال جيوز لألب أن ِّ
يزوج ابنته البكر البالغة العاقلة الرشيدة إال إبذهنا،
والدليل على ذلك ما يلي:

"ال تُـ ْن َك ُح ْاألَِّميُ َح هىت
ً
أوال :حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قالَ :
ول هِ
ِ
ت".
ف إِ ْذ ُهنَا؟ قَ َ
ْر َح هىت تُ ْستَأْ َذ َن" .قَالُواَ :اي َر ُس َ
اَّللَ ،وَك ْي َ
ال" :أَ ْن تَ ْس ُك َ
تُ ْستَأ َْم َرَ ،وَال تُـ ْن َك ُح الْبك ُ
أخرجه البخاري ( )5126ومسلم ( )1419وغريمها.

ضِ
ول هِ
ِ
ال:
اع ِه هن؟ قَ َ
ْتَ :اي َر ُس َ
ساءُ ِيف أَبْ َ
اثنيًا :حديث عائشة ،رضي هللا عنها ،قالت :قُـل ُ
اَّلل ،يُ ْستَأ َْم ُر النّ َ
"س َكا ُهتَا إِ ْذ ُهنَا" .أخرجه البخاري
ت! قَ َ
ْت :فَِإ هن الْبِك َْر تُ ْستَأ َْم ُر فَـتَ ْستَ ْحيِي فَـتَ ْس ُك ُ
"نَـ َع ْم" .قُـل ُ
الُ :
( )6946ومسلم (. )1420
اثلثًا :حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمِ ْ :
َح ُّق
"األ َّميُ أ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ص َما ُهتَا" .أخرجه مسلم ( . )1421ويف رواية:
ْر تُ ْستَأْذَ ُن ِيف نَـ ْفس َها َوإِ ْذ ُهنَا ُ
بنَـ ْفس َها م ْن َوليّ َهاَ ،والْبك ُ
ِ
ِ
"الثـهيِّب أ َ ِ ِ ِ ِِ
ص َما ُهتَا".
ْر يَ ْستَأ ِْذ ُهنَا أَبُ َ
وها ِيف نَـ ْفس َها َوإِ ْذ ُهنَا ُ
ُ
َح ُّق بنَـ ْفس َها م ْن َوليّ َهاَ ،والْبك ُ
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ِ
هيب
اء ْ
رً
ابعا :حديث عبد هللا بن بريدة بن احلصيب ،عن أبيه ،رضي هللا عنهما ،قالَ :ج َ
ت فَـتَاةٌ إ َىل النِ ِّ
ِ ِِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم فَـ َقالَ ْ ِ
صلهى ه
ال :فَ َج َع َل ْاأل َْم َر إِلَْيـ َها
يستَهُ .قَ َ
َ
َ
ت :إ هن أَِيب َزهو َج ِين ابْ َن أَخيه ل َ ْريفَ َع ِيب َخس َ
ِ
ِ
ِ
س إِ َىل ْاآل َابء م ْن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ.
فَـ َقالَ ْ
صنَ َع أَِيبَ ،ولَ ِك ْن أ ََر ْد ُ
َج ْز ُ
ت َما َ
ت :قَ ْد أ َ
ت أَ ْن تَـ ْعلَ َم النّ َ
ساءُ أَ ْن لَْي َ
أخرجه ابن ماجة ( )1874وأخرجه أمحد ( )25043والنسائي ( ، )3269من حديث عبد هللا بن

بريدة ،رضي هللا عنه ،عن عائشة ،رضي هللا عنها ،وهو حديث حسن .وهناك أحاديث أخرى بنفس

املعىن ،وفيما سبق كفاية -إن شاء هللا تعاىل.

خامسا :أن الشارع مل جيعل البكارة سببًا للحجر يف موضع من املواضع ،فجع ُل البكر ال يؤخذ إبذهنا
ً
حجرا عليها ،وهو خمالف لقواعد الشرع ،إذ إن مناط احلجر هو الصغر أو اجلنون أو
يف النكاح يُـ َع ُّد ً
السفه ،وهذه ابلغة عاقلة رشيدة.

سادسا :أن البكر الكبرية ،العاقلة ،الرشيدة ،ال جيوز ألبيها التصرف يف ماهلا إال إبذهنا يف اجلملة،
ً

ضررا عليها من التصرف يف بضعها ،إذ
ومعلوم أن بضعها أهم من ماهلا ،وأن التصرف يف ماهلا أخف ً
إن ذلك يعين تزوجيها من شخص ال ترغب فيه وتبغضه ،وينبغي هلا أن ترضى به وتعاشره حياهتا،

وهذه غاية املضرة هبا.

سابعا :أن من مقاصد الشرع يف النكاح حصول األلفة واملودة ،وانتظام احلياة بّي الزوجّي ،وكون
ً

البكر البالغة ،العاقلة ،الرشيدة ،تُزهوج ممن ال ترضاه ينايف مقصود الشرع من النكاح ،فال جيوز إذًا،
فإن حصل أن زهوج األب ابنته البكر البالغة ،العاقلة ،الرشيدة ،فإن هلا اخليار يف رد ذلك النكاح أو

إمضائه عند احلاكم الشرعي ،ودليل ذلك ما سبق من حديث عبد هللا بن بريدة ،رضي هللا عنه ،عن

أيضا أنه ال جيوز لغري األب من
أبيه ،وحديث خنساء بنت خدام ،رضي هللا عنها .والراجح عندي ً

األولياء أن يزوج البكر الصغرية ،بل ينتظر حىت تبلغ وتستأذن؛ وذلك لورود النصوص السابقة اليت

تلزم ابستئذان البكر يف النكاح ،وال يتحقق ذلك منها يف حال الصغر ،وليس غري األب من األولياء
كاألب يف شفقته وحنوه على ابنته الصغرية ،ولذا ورد النص جبواز تزويج األب البنته البكر الصغرية
من الكفء بدون إذهنا وهو تزويج أيب بكر الصديق ،رضي هللا عنه ،البنته عائشة ،رضي هللا عنها،

وهي ابنة ست سنّي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .متفق عليه :البخاري ( )3894ومسلم
(. )1422

أيضا جواز تزويج األب البنته الصغرية الثيب ،وكذلك اجملنونة إذا كانت متيل إىل
والراجح عندي ً

الرجال ولو بدون إذهنن .وهبذا البيان لعلي أوضحت للسائل ما يريد ،وأجبت له عن سؤاله ،وهللا

أعلم وأحكم .وصلى هللا وسلم على نبينا

()76/11

معىن" :استأمروا النساء يف أبضاعهن"
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/08/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
عن عائشة ،رضي هللا عتها ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :استأمروا النساء يف أبضاعهن" (رواه
أمحد والنسائي)  .احلديث السابق يوضح جبالء أنه جيب أخذ اإلذن من املرأة ،ونص احلديث ال حيدد

ذلك يف عقد الزواج -كما يفهمه البعض أنه يتعلق بعقد الزواج فقط ،فكما أرى من احلديث فإن

املرأة هلا حرية التحكم يف جسدها ،وعلى الزوج أن يطلب اإلذن من زوجته للجماع .فماذا تقولون يف
خريا.
ذلك على ضوء احلديث أعاله؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا احلديث أخرجه البخاري ( )6946والنسائي ( )3266وأمحد ( ، )24185ولفظه عند
البخاري عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قلت :اي رسول هللا ،يُستأمر النساء يف أبضاعهن؟ قال:
"س َكاهتُا إِ ْذ ُهنَا".
"نَـ َع ْم"ُ .
قلت :فإ هن البِك َْر تُستأمر فتستحيي فتسكت؟ قالُ :

ولفظه عند النسائي وأمحد عن عائشة ،رضي هللا عنها ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال:
"استأ ِْمروا النِّساء يف أَب َ ِ
"ه َو إِ ْذ ُهنَا".
ضاع ِه هن" .قيل :فإن البكر تستحي وتسكت؟ قالُ :
َ ْ
َْ ُ
وقفت عليها تذكر هذا
فاحلديث ظاهر يف أن املراد عقد النكاح ،ومجيع كتب احلديث وشروحها اليت
ُ
احلديث يف ابب عقد النكاح ،وأن املراد منه وجوب أخذ إذن املرأة ورضاها يف الزوج الذي سيعقد
عليها.

أما ما فهمته السائلة فهو يعارض احلديث الصحيح ،وهو قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذَا
دعا ال هرجل امرأتَه إىل فر ِ
صبِ َح" .أخرجه
ضبَا َن َعلَْيها ،لَ َعنَـ ْتها املالئكةُ ه
ت ،فبات غَ ْ
اشه فَأَبَ ْ
َ
حىت تُ ْ
ُ
البخاري ( )3237مسلم ( )1736وغريمها .فهذا احلديث يوجب على املرأة أن تستجيب لزوجها
إذا دعاها للجماع ،ما مل تكن معذورة مبرض أو حنوه؛ ألن موجب عقد النكاح هو بذل املرأة نفسها
لزوجها مقابل أتمّي النفقة والسكىن هلا .ويفيد احلديث أنه إذا مل يغضب الزوج على املرأة لكونه

َع َذرها فأ هَهنا ال تلعنها املالئكة لقوله" :فبات غضبان عليها".

والشرع إمنا ألزم املرأة بتحقيق رغبة الزوج؛ ألن حاجته لقضاء الشهوة أشد من املرأة ،وافتتانه ابلنظر

"ما
إىل النساء أعظم ،بسبب كثرة خروجه من املنزل ،وهلذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ال ِمن النِ ِ
الر َج ِ
َض هر َعلَى ِّ
ساء" .أخرجه البخاري ( )5096ومسلم (. )2740
ّ
كت بَـ ْع ِدي فِ ْتـنَةً أ َ
َتر ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
س ِاء " .أخرجه مسلم (. )2742
يل َكانَ ْ
ت ِيف النّ َ
وقال" :اتهـ ُقوا النّ َ
ساءَ فَإ هن أَ هو َل ف ْتـنَة بَِين إ ْس َرائ َ
ولكن ينبغي للزوج أن يراعي حالة زوجته ،فال يكرهها على أمر ال تريده؛ ألن هذا من متام العشرة
خريكم أل َْهلِ ِه ،وأان
ابملعروف ،ومن متام اخلريية اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
ريُكم ُ
"خ ْ ُ
خريكم أل َْهلِي" .أخرجه الرتمذي ( . )3895وهللا أعلم .وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله
ُ
وصحبه أمجعّي.

()77/11

العقد على املرأة بعد اإلجهاض
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/04/08هـ

السؤال

السالم عليكم
هل جيوز عقد النكاح على امرأة بعد عملية إجهاض غري شرعية مباشرة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تبّي فيه خلق
اإلجهاض خيتلف ،فقد يكون نفاساً ،وقد يكون غري نفاس ،فإذا كان اجلنّي قد ّ
اإلنسان -ولو خفيفاً -كتخطيط يد ،أو ِرجل ،أو رأس ،أو حنو ذلك ،فإذا أُسقط ،فهذا له حكم

النفاس ،فتكون خرجت من عدهتا ،أو من استربائها.

يتبّي فيه خلق اإلنسان وأجهض ،فإهنا حىت اآلن مل خترج من عدهتا واستربائها،
أما إذا كان اجلنّي مل ّ

فيجب عليها بعد ذلك أن تعتد -إذا كان هذا الوضع يف نكاح وحنوه -ثالث حيض .وأما إن كان
زىن ،فإنه جيب عليها أن تستربئ حبيضة.

وعلى هذا أييت حكم النكاح ،فإن كان النكاح أتى بعد إجهاض يعترب نفاساً ،يرتتب عليه أحكام

النفاس ،فهذا النكاح صحيح ،وإن كان أتى بعد إجهاض ال يعترب نفاساً ،فإنه ال يصح النكاح ،حىت
تنتهي العدة أو االسترباء .وهللا أعلم.

()78/11

تزويج املرأة ابلوكالة!
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/02/23هـ
السؤال

أوالً :أريد أن أعرف الوضع الشرعي يف موضوعي وليس الوضع القانوين ،سكرترييت حبتين وأرادت

الزواج يب ،ومبا أنين متزوج وخوفاً من جلب املشاكل للعائلة قرران أن نتزوج عريف ،فأرسلت ألبيها أبن
يرسل هلا وكالة ابمسي ،أبن أقوم بتزوجيها ملن تراه مناسباً هلا حىت ولو لنفسي ،وابلفعل أرسل والدها
الوكالة ،ومضموهنا :أين وكلت فالن أبن يقوم مقامي بتزويج ابنيت فالنة ملن ترغب فيه ولو لنفسه،

وهبذا وبدون أن خنرب والدها (وهذا لرغبتها) قمنا بكتابة ورقة بيننا وبعلم شاهدين من الناحية الشرعية
هل هذا الزواج شرعي؟ .ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فإن من شروط النكاح وجود الويل للمرأة ،وهو أبوها أو وكيله ،فإذا وكل شخص على تزويج ابنته
جاز ذلك وصحة الوكالة ،سواء كانت مقيدة مبعىن تزوجيها على فالن بعينه أو كانت الوكالة مطلقة يف

تزويج من يراه وتتقيد ابلكفء؛ ألن الوكيل هنا كاألصل ،وليس للوكيل تزويج نفسه إال إذا نص

األب على ذلك ،فإذا توفر هذا الشرط مع وجود الشهود ،فإن هذا يكون نكاحاً صحيحاً ،أما قول

يبّي مراده بذلك ،فإن أراد أنه زواج حمدد بوقت مث ينتهي ،فهذا
السائل أبنه يريد زواجاً عرفياً فلم ّ

نكاح متعة ،وهو حمرم وال جيوز ،وإن أراد ابلعريف أنه ال يسجله لدى سجالت اجلهات املختصة،

وهي متنع ذلك ،فهذا أيضاً ال جيوز؛ ألمرين:

األول :أن فيه خمالفة ألنظمة ويل األمر ،وهذا ال جيوز فيما ال خيالف شرع هللا.

اثنياً :أن هذا األمر يفضي إىل التالعب والفوضى ،السيما يف أمر عظيم وهو أمر الفروج اليت جاءت
الشريعة ابحملافظة عليها .وهللا ويل التوفيق ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()79/11

وليها يرفض ُخطّاهبا ،فهل تتزوج بال ويل؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن صاحل الشاوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1425/10/10هـ
السؤال

هل أستطيع أن أعقد قراين بدون رضا ويل أمري؟ تقدم يل الكثري من الشباب ،ووالدي يرفض بسبب
ذكورا أكرب مين ،وكل مرة يستشريهم ،فكل واحد يطلع يف املتقدم للخطبة ألف عيب،
أن يل إخوة ً

مليت من وضع والدي مع إخواين ،وأان صراحة ما أقدر أصرب ،وأخاف أين أقوم بعمل شيء ابحلرام،

وأهلي ال يسمعون يل هبذا األمر ،فهل أان أقدر على تزويج نفسي بدون رضا والدي ،وإن كان،
فكيف الطريقة؟ هل ممكن هنا يف السعودية؟ واله ما يصري إال خارج البالد؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ذهب أكثر أهل العلم إىل أن املرأة ال تزوج نفسها وال غريها ،وأن الوالية شرط يف صحة العقد ،وهي
من اختصاص الرجال ،ودليل ذلك ما صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قالُّ :
ت بِغَ ِري
"أميا امرأةٍ ن َك َح ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ابطل" .أخرجه أبوداود ( )2083والرتمذي
ابطل
ُ
كاحها ابط ٌل فَن َك ُ
إ ْذن َوليِّها فَن ُ
فنكاحها ٌ
احها ٌ
( )1102وابن ماجه ( . )1879وإذا عضل الويل املرأة ،فلها أن تتقدم للحاكم الشرعي (قاضي
البلد) بشكوى ،وإذا ثبت للقاضي عضل الويل للمرأة فإنه يقوم بتزوجيها ملن تربأ به الذمة ،يقول ابن

قدامة( :ال نعلم خالفًا بّي أهل العلم يف أن للسلطان والية تزويج املرأة عند عدم أوليائها أو

يل له" .أخرجه أبو داود
عضلهم) ا .هـ .وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلمُّ :
يل َمن ال َوِ ه
"فالس ْلطَا ُن َوِ ُّ

( )2083والرتمذي ( )1102وابن ماجه ( . )1879وابهلل التوفيق.
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اشرتطت عليه يف عقد النكاح أال يقرهبا ،فهل يصح العقد؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/03/05هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل عن الزواج ،نظراً لوضع املرأة الصعب واملؤسف يف بالدان ،حيث إن نصف حياهتا تعتمد على
وجود حمرم ،خاصة هذه األايم ،حيث غاب دور األب واألخ ومجيع احملارم وحل مكاهنم (السائق) ،

شخصا -على سنة هللا ورسوله -يليب احتياجايت،
ولذلك تضطر املرأة للذهاب معه وحدها ،أريد
ً

حبيث ميكنين أن أزور أهلي الذين يسكنون بعي ًدا عنا ،وميكنين أن أحج ،فال أكون عبئًا على أهلي،

نظرا ألين أكره الزواج وال أرغب فيه ،رمست هذه الشروط يف خميليت ،وأريد أن أعرف هل
إخل ،ولكن ً
هبذه الشروط سيكون الزواج مباحاً يرضى عنه الرمحن -أن يكون الزواج بدون حفلة ،فقط نكتب

زواجنا عند املأذون ،بدون مهر ،ال نعيش يف بيت واحد (ابلتايل ال يكون هناك صلة ،وال إجناب ،وال

حقوق) ميكنين أن أقاطعه ملدة طويلة ،ال أعتقد أن هناك مشكلة لو تزوج الرجل امرأة هبذه الشروط،

خاصة أنه ليس فيه أي تكلفة مالية إطالقاً ،والشرع حلّل أربع نساء فيمكنه تعويض هذا كله أبن

خريا.
يتزوج اثنية واثلثة .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لعقد النكاح شروط إذا حتققت صح النكاح ،وأصبح الطرفان زوجّي ،وهي:

 )1أن يتوىل تزويج املرأة وليُّها؛ حلديث" :ال نكاح إال بويل" أخرجه أبواود ( )2085والرتمذي

( )1101وابن ماجه ( ، )1881وقال صلى هللا عليه وسلم" :أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها

فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل "..أخرجه أبو داود ( )2083والرتمذي ()1102

وابن ماجه ( )1879بسند صحيح.

 )2أن حيضر العقد شاهدان عدالن من املسلمّي" :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل" .صحيح ابن
حبان (. )4075

 )3رضا الزوجّي أبن يكون كل منهما ر ٍ
اض بزواجه من اآلخر ،وال جيوز إكراه املرأة على زوج ال

ترضاه حىت ولو كانت بكراً ،بل جيب استئذاهنا ،فإن أذنت صح ،وإال فال.

 )4اإلجياب والقبول :أبن يقول ويل املرأة( :زوجتك ابنيت)  ،وجييب الرجل اخلاطب( :قبلت) .
 )5املهر ،ولو كان يسرياً كألف رايل أو مائة ،أو حنو ذلك.

فإذا حتققت هذه الشروط فالعقد صحيح ،لكن إن منعت الزوجة زوجها من استمتاعه هبا على الوجه

الذي أابحه هللا فله أن ُميسك عن نفقتها.

وأما اشرتاطك عليه يف العقد أال يقربك ،وأن تظلي كاألجنبية عنه ،فهو شرط خيالف مقتضى عقد

النكاح ،إذ مقتضاه استمتاع كل زوج ابآلخر.

لكن لو اشرتط عليه أن يكون املسيس بينكما مبقدار حمدد كل شهر أو أسبوع ،مبعىن أن يكون حق
االستمتاع يف األصل مبذوالً لكنه مبقدار حمدود لظروف معينة ،فهذا الشرط صحيح؛ ألنه ال حيرم

الزوجة على زوجها .وهللا أعلم.

()81/11

الزواج من احلامل من الزىن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/07/16هـ
السؤال

متزوج من امرأة زانية وكانت حامالً ،ومل أكتشف ذلك إال بعد ستة أشهر بعد انفضاح أمرها .فهل

يعترب زواجي هبا ابطالً؟ وهل ما قمت به من مجاع يعترب زىن؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإذا كنت عقدت عليها وهي حامل من الزان فإ ّن عقدك عليها ابطل عند مجهور أهل العلم ،وهو

عقد ال حيتاج إىل طالق ،ويلزمك أن تفارق هذه املرأة؛ ألهنا حامل من غريك ،قال تعاىل" :والزانية ال

ينكحها إال زان أو مشرك" [النور. ]3 :
وما حصل منك من مجاع قبل العلم ابحلقيقة أنت معذور فيه لعدم علمك ،وأما ما حصل بعد علمك

فهو فعل حمرم عليك التوبة منه.

أما إن كان زانها ومحلها من الزان بعد أن عقدت عليها فليس عقدك عليها ابطالً ،وعليك أن جتتنبها

حىت تلد فال جيوز لك مجاعها واحلال ما ذكر ،وخري لك طالقها ما دامت غري معذورة يف زانها .وهللا

املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()82/11

زهوجها أخوها بغري رضى أبيها!

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/09/22هـ
السؤال

إذا زهوج شخص شقيقته املطلقة لرجل ال يوافق عليه والدمها ،فهل يكون الزواج صحيحاً؟ علما أبن
املرأة اآلن عندها ولدان من هذا الزوج ،فماذا عليها أن تفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا تقدم للمرأة رجل يرتضى دينه وخلقه ورضيته فالواجب على وليها تزوجيها له ،إال إذا وجد مانع

شرعي؛ لقوله -عليه الصالة والسالم" :-إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ،إال تفعلوا

تكن فتنة يف األرض وفساد" .قالوا :اي رسول هللا وإن كان فيه؟ قال" :إذا جاءكم من ترضون دينه

وخلقه فأنكحوه" ثالث مرات .رواه الرتمذي ( ، )1085والبيهقي ( ، )82/7من حديث أيب حامت

املزين -رضي هللا عنه -وأخرجه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجه ( )1967من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه.-

فإن كان والد املرأة موجوداً فال جيوز ألحد أن يعقد النكاح سواه ،فإن عضل انتقلت الوالية إىل من
يليه من األولياء األقرب فاألقرب ،فإن زوج الويل البعيد كاألخ الشقيق مع وجود األب بدون عذر
وبال وكالة من األب مل يصح النكاح؛ ألن من شروط صحة النكاح الويل؛ لقوله -صلى هللا عليه
وسلم" :-ال نكاح إال بويل" رواه أمحد ( ، )19518وأبو داود ( ، )2085والرتمذي ()1101

وابن ماجه ( ، )1881من حديث أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -واألخ الشقيق ليس ولياً مع
وجود األب غري املمتنع.

أما ما يتعلق مبا جاء يف السؤال من انحية األوالد فهم أوالد شرعيون ينسبون لوالديهم للشبهة ،وهي

اعتقادهم صحة النكاح بذلك ،ولكن الواجب جتديد العقد -وهللا تعاىل أعلم -وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()83/11

تزويج االبن بغري علمه!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 1426/10/10هـ
السؤال

السالم عليكم
إذا قام الوالدان بتزويج ابنهما وهو غري موجود ،فهل يصح الزواج؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
زوج األب ولده الصغري (غري البالغ) أو املعتوه ملصلحة رآها ،وحلاجته إىل الزواج صح العقد،
فإن ّ
بعد توافر أركان النكاح األخرى وشروطه وانتفاء موانعه.

أما االبن البالغ العاقل فال خيلو من حالّي:

األول :أن يوّكل االبن أابه على قبول النكاح فإن وكله صح.

الثاين :أن يقوم به األب بال وكالة فال يصح؛ ألن من شروط صحة النكاح الرضا ،وهنا الزوج غري

راض به ،وكذا لو أجاز االبن الغائب ما أجراه والده بعد التفرق من جملس العقد مل يصح النكاح،

قال البهويت -رمحه هللا تعاىل" :-وإن تفرقا قبله -أي قبل القبول -أو تشاغال مبا يقطعه عرفاً بطل
اإلجياب لإلعراض عنه" أ .هـ[ .الروض املربع (. ] )363

أما تزويج األم ولدها -حبيث تكون هي الويل -فال ينعقد النكاح بذلك ،سواء مت ذلك بوكالة أو

بدون وكالة؛ ألن من شروط الويل الذكورية ،واملرأة ال والية هلا على نفسها يف النكاح فغريها أوىل ،وما
ال يصح فعله لنفسها فال يصح توكيلها فيه .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.

()84/11

اشرتط الطالق قبل وفاته
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة

التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فضيلة الشيخ :أرجو اإلجابة عن سؤايل التايل :أان رجل عندي زوجة عاملة ،ومنجبة ثالثة أوالد،

وكانت تطالبين هي خبادمة؛ لالستعانة هبا على ظروف احلياة ،وكنت أمانع بشدة؛ ألين أخشى من
الفتنة؛ وألين كنت آخذ بقول من يرى حرمة السفر هبا ،وأن اإلتيان هبا يودي إىل مفاسد كثرية ،ولكن
خطرت يل فكرة أن أعقد عليها ،والذي حصل أنه كلمين أحد الثقات إن كنت أريد خادمة ،فقلت
له :نعم ،لكن بشرط :أن أعقد عليها ،قال يل :موافق ،عندي لك خادمة قريبة يل ،لكن عقد فقط
بشرط عدم قرابهنا مبعىن مجاعها ،فقلت :موافق ،وكتبت له توكيالً أبن يعقد يل على أي امرأة مناسبة
مع تعليق طالقها قبل وفايت ،بعد مدة جاءت اخلادمة على هذا األساس ،مع التأكيد عليه مبوافقتها

ووليها دون حتديد مدة؛ حىت ال يكون متعة ،اآلن ماذا يكون موقفي من هذه اخلادمة ،وخصوصاً أين

مل أمتالك نفسي ووقع مين مجاعها؟ فهل هذا العقد صحيح؟ وماذا جيب علي؟ أفتوين مأجورين.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فإذا عقد على امرأة ،واشرتط أن ال جيامعها فهذا شرط ابطل ال عربة به ،والعقد صحيح؛ والسبب
أنه شرط ينايف مقتضى عقد النكاح ،فإن مقتضاه حل االستمتاع ،وال مانع من العقد على اخلادمة أو

غريها ،والتوكيل فيه ،لكن إذا علق طالق املرأة مبا قبل الوفاة ،واتفقا على أهنا تكون طالقاً قبل وفاته

فهذا نكاح مؤقت ،وهو من املتعة ،ولو مل حيدد التاريخ واملدة ،فإنه ال فرق يف توقيت النكاح وتعليق

الطالق سواء كان بوقت معلوم أو جمهول فكله من نكاح املتعة الباطل ،وهذا البطالن املتعلق بنكاح
املتعة حمل إمجاع بّي أهل السنة ،وعليه فإن عقدك املذكور عقد ابطل ال حتل به املرأة ،وجيب عليك

االمتناع عن قرابهنا ،فإن رغبت يف الزواج منها فاعقد عقداً جديداً غري مؤقت ،والواجب عليك

التوبة من اجلماع املذكور .ووفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه
وسلم.

()85/11

زواج املتعة

اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة

التاريخ 1424/2/24هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو بيان حكم زواج املتعة على ضوء األحاديث الصحيحة.

اجلواب
سئل الشيخ :عبد هللا بن سليمان املنيع عن حكم زواج املتعة ،نذكر لك فيما يلي نص السؤال

واإلجابة:

ملاذا حرم هللا زواج املتعة؟

احلمد هلل ،الذي عليه عموم املسلمّي من علماء وفقهاء وحمدثّي ومفسرين :القول بتحرمي زواج

املتعة ،وأنه نكاح ابطل ،وتعليل ذلك أن الزواج الشرعي عالقة مأمول فيها االستمرار والدوام وابتغاء

ما كتب هللا للزوجّي من معاشرهتما الزوجية من الولد ،وأن هللا تعاىل يهيئ هلما من املودة والرمحة ما
يضمن للحياة الزوجية بينهما اللبنة الصاحلة البتغاء أسرة كرمية ،فيها تبادل التعاون والتكاتف ،حتقيقاً
للتوجيه النبوي الكرمي":تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" ،أخرجه أمحد
( ، )12613وأبو داود ( ، )2050والنسائي (. )3227

وزواج املتعة عار عن هذه املقاصد واملعاين يف الزواج الشرعي ،وهو ينزل مبستوى املرأة عن إنسانيتها

الكاملة إىل سلعة معروضة لألجرة واستيفاء املنفعة ،فضالً عما يف ذلك من التخبط يف األعراض

وتعريضها للضياع والفوضى ،وهللا أعلم.

[جمموع فتاوى وحبوث الشيخ :عبد هللا بن سليمان املنيع (. ] )263/4

()86/11

نكاح املتعة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة
التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال

أريد من فضيلتكم جواابً شافياً كافياً يف مسألة نكاح املتعة ،وهل القول أبنه كان جائزاً يف فرتة من

فرتات الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد البعثة ،وحتديداً يف ظل الدولة اإلسالمية األوىل مث حرم بعد

ذلك؟ هل هو قول صحيح؟ وإن صح هذا القول فما هو الرد على هذه الشبهة اليت تقول إن العلة
واحدة ،ومع ذلك أحل وحرم مث أحل وحرم؟ كما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا":ال أعلم شيئا أحله

هللا مث حرمه ,مث أحله مث حرمه ,سوى املتعة" انتهت الشبه ،هل القول املنسوب إىل الشافعي صحيح؟

وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإن نكاح املتعة حمرم ابالتفاق ،كما صرح به اإلمام ابن عبد الرب يف االستذكار ( ، )508/5حيث

قال( :اتفق أئمة علماء األمصار من أهل الرأي واآلاثر على حترمي نكاح املتعة لصحة هني رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم -عندهم عنها) ا .هـ ،ومن تلك األحاديث ما أخرجه مسلم يف صحيحهبرقم ، )1406( :عن سربة اجلهين" :أنه كان مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي أيها

الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء ،وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ،فمن

كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ،وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وقد علق النووي يف شرحه على صحيح مسلم ( ، )179/9على هذا احلديث وحنوه ،فقال... ( :
قال املازري :ثبت أن نكاح املتعة كان جائزاً يف أول اإلسالم ،مث ثبت ابألحاديث الصحيحة املذكورة

هنا أنه نسخ ،وانعقد اإلمجاع على حترميه ،ومل خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة  -يعين الرافضة )-مث

قال النووي يف شرحه هذا (( ، )181/9والصواب املختار أن التحرمي واإلابحة كاان مرتّي ،فكانت
حالالً قبل خيرب ،مث حرمت يوم خيرب ،مث أبيحت يوم فتح مكة ،وهو يوم أوطاس التصاهلما ،مث

حرمت يومئذ بعد ثالثة أايم حترمياً مؤبداً إىل يوم القيامة) ا .هـ.

وهذا يوافق ما نقله ابن قدامة وغريه عن اإلمام الشافعي أنه قال( :ال أعلم شيئاً أحله هللا  ) ...إخل..

وصحح العالمة ابن القيم يف زاد املعاد ( )111/5أبن التحليل والتحرمي هلذا النكاح وقع مرة

واحدة ،فقال( :واختلف هل هني عنها  -يعين نكاح املتعة -يوم خيرب؟ على قولّي ،والصحيح :أن
النهي إمنا كان عام الفتح ،وأن النهي يوم خيرب إمنا كان عن احلمر األهلية  ) ...ا .هـ.

()87/11

وأما اجلواب عن الشبهة املذكورة :فإن الشارع احلكيم إمنا أابح نكاح املتعة حلكم أرادها سبحانه،

ومنها اضطرار الصحابة  -رضي هللا عنهم -يف ذلك الوقت إىل هذا النوع من النكاح ،ال سيما وأن
كثرياً منهم كان حديث عهد ابإلسالم ،مع شدة العزوبة وقلة النساء ،كما يشري إىل هذه العلة حديث
عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -أنه قال" :كنا نغزو مع رسول  -صلى هللا عليه وسلم -ليس

لنا نساء ،فقلنا :أال نستخصي؟ فنهاان عن ذلك ،مث رخص لنا أن ننكح املرأة ابلثوب إىل أجل ) ...

أخرجه البخاري ( ، )4787ومسلم ( ، )1404وقد أشار إىل هذه العلة غري واحد من أهل العلم،

ومنهم احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )171-170/9حيث قال ... ( :يف رواية اإلمساعيلي :إمنا كان

ذلك يف اجلهاد ،والنساء قليل  ...وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن املهاجر أو بن أيب

عمرة األنصاري :قال رجل - :يعين البن عباس  -رضي هللا عنهما -وصرح به البيهقي يف روايته-
إمنا كانت يعين املتعة رخصة يف أول اإلسالم ملن اضطر إليها كامليتة والدم وحلم اخلنزير) ا .هـ وهبذا

تزول الشبهة .وهللا تعاىل أعلم.
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أيهما أشد إمثاً الزان أم زواج املتعة؟

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

أيهما أشد إمثاً الزان أم زواج املتعة ،وهل زواج املتعة من الكبائر؟

اجلواب

زواج املتعة حرام ،وقد انعقد اإلمجاع على ذلك بال خالف بّي أهل العلم يف هذه املسألة ،والواجب

على املسلم االمتناع عن احلرام واالبتعاد عنه ،وعدم املقارنة بينه وبّي غريه من احملرمات ،وأن هذه

املقارنة قد تؤدي ابلعبد إىل التهاون هبذا احملرم ،أو إىل النظر إىل أنه شيء صغري ابلنسبة ملا هو أكرب،
وأقول ال ينبغي للمسلم أن يوجه مهه إىل عقد مقارنة بّي احملرم وغريه من احملرمات ،وإمنا الواجب

عليه الكف واالبتعاد عن هذا احلرام ،وكما يقول السلف :ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ،ولكن انظر إىل
من عصيت.
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هل نكاح املتعة زان؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة

التاريخ 1425/07/1هـ

السؤال

هل من يتزوج زواج املتعة يف حكم الزاين؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فمن تزوج زواج متعة وهو عامل ابلتحرمي فهو آمث خمطئ ،وأما ابلنسبة للحكم القضائي حبد الزان ،فال

جيب عليه عند مجهور أهل العلم ،ألن العقد احلاصل الذي أابحه بعض الناس شبهة تدرأ احلد ،ولذا

يعزر على فعله بعقوبة دون احلد ،علماً أن الزواج الذي ينوي فيه ،الزوج الطالق دون اشرتاط يف
العقد ملدة ،فقد اختلف أهل العلم فيه هل هو من املتعة أو ال؟ ولعل األقرب حترميه وهللا املوفق

واهلادي ال إله إال هو.
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سفاحا
تزوج هبا وهي حامل منه ً
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة
التاريخ 1426/01/13هـ

السؤال

اجا مؤقتًا (متعة) بسبب مشاكل إدارية يف تلك البلد ،ومحلت املرأة،
رجل شيعي تزوج امرأة سنية زو ً
حتول الزوج إىل املذهب السين بعد ذلك ،وتزوج املرأة على السنة ،وكان ذلك حبضور قاض

وشاهدين ،وقد زهوج القاضي املرأة للزوج ،وهو ال يعرف أهنا حامل ،بعد ذلك مت صدور عقد الزواج

معا لعدة سنوات وأجنبا أطفاالً آخرين .هل زواجهما شرعي؟ وإذا مل يكن
الرمسي وعاش الزوجان ً
كذلك ماذا عليهما أن يفعال؟ وما الوضع الشرعي للطفل من احلمل األول؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا كان الزوج يعتقد ِح هل النكاح املتعة قبل ذلك ،فيعترب ما حصل منه وطأ شبهة ،وبناء عليه فيجوز

له أن يتزوج من هذه املرأة مباشرة يف عدهتا؛ ألن املاء ماؤه ،كما أن الولد احلاصل بسبب هذه الوطء

يعترب ول ًدا له ،وينسب إليه بال إشكال ،لكن ال جيوز له أن يتزوج هبذه املرأة إال بعد أن تتوب إن

كانت تعتقد حرمة ما حصل بينهما من نكاح .هذا أوالً.
سفاحا
اثنيًا :أنه إن كان الزوجان يعتقدان حرمة هذا النكاح (نكاح املتعة) فيعترب ما حصل بينهما ً

متاما ،وبناء عليه فال جيوز هلما الزواج من بعض إال بعد أن يتواب من ذلك ،فإذا اتاب فهل جيوز
كالزان ً

حامال (يعين ال زالت يف العدة) ؟
أن يتزوجها وهي ما زالت ً

اجلواب أن هذا يبىن على مسألة أخرى ،وهي :هل للزاين أن يستلحق ولده وينسبه إليه؟ فنقول:
"الولَ ُد لِل ِْف َر ِ
اش،
ذهب مجاهري العلماء إىل أنه ليس له ذلك ً
شرعا؛ لقوله صلى هللا عليه وسلمَ :
ولِلْع ِ
اه ِر احلَ َج ُر" .متفق عليه :أخرجه البخاري ( ، )2053ومسلم ( . )1457وذهب بعض السلف
َ
كاحلسن ،وابن سريين ،والنخعي ،وإسحاق إىل جواز ذلك ،وأن للزاين أن يستلحق ولده من الزىن إذا
مل يدعيه صاحب فراش؛ ألن احلديث السابق مل يتناول ذلك ،مل يتناول إذا مل تكن املرأة فرا ًشا ،وألن

أوالدا ولدوا يف اجلاهلية آبابئهم .أخرجه مالك يف املوطأ (، )1451
عمر ،رضي هللا عنه ،قد أحلق ً

وعبد الرزاق يف مصنفه ( ، )13274والبيهقي  .263/10وهذا هو القول الصحيح املوافق للعقل
والشرع ،وقد اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ومال إليه تلميذه ابن القيم ،ورجحه الشيخ العالمة

حممد بن عثيمّي -رمحة هللا على اجلميع .وهذا اثلثًا.
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ابعا :إنه بناء على القول الصحيح -من جواز استلحاق الزاين لولده إذا مل يدعه صاحب فراش-
رً

فإنه جيوز هلذا الرجل أن يتزوج من هذه املرأة وهي حامل منه بسبب وطئه السابق ،وإىل هذا ذهب

بعض الفقهاء حيث أجازوا للزاين أن يتزوج مبن زىن هبا بعد التوبة يف عدهتا منه ،أما غري الزاين فال

جيوز له أن يتزوج منها حىت تنقضي عدهتا ،أما مجهور العلماء فذهبوا إىل أنه ال جيوز للزاين وال لغريه
أن يتزوج ابملزين هبا إال بعد التوبة وبعد انقضاء عدهتا ،لكن الصحيح خالفه -كما سبق -وهو أنه
جيوز للزاين دون غريه أن يتزوج مبن زىن هبا يف عدهتا منه إذا اتاب؛ ألن املاء ماؤه ،وألنه ميكنه أن

يستلحق ولده منها على الصحيح .وعليه فنقول :إنه جيوز هلذا الرجل أن يتزوج هبذه املرأة وهي

حامل ،وينسب الولد له (الولد الذي حصل بسبب هذا الوطء) بشرط التوبة من ذلك إن اعتقدا

أوالدا شرعيّي بال إشكال -إن شاء هللا تعاىل.
حترميه ،وما حصل هلما من أوالد بعد ذلك يعتربون ً

خامسا :أن املوطوءة بشبهة واملزين هبا تستربءان حبيضة واحدة فقط إال مع وجود احلمل ،فبوضعه-
ً

على الصحيح من أقوال أهل العلم -واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،والشيخ
العالمة عبد الرمحن بن سعدي ،وتلميذه الشيخ العالمة حممد بن عثيمّي -رمحة هللا على اجلميع.
وهللا أعلم.
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هل ينسب املولود بنكاح املتعة إىل أبيه؟!
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األنكحة احملرمة

التاريخ 1426/09/21هـ
السؤال

لو أقدم شاب مسلم سين على الزواج من فتاة شيعية عن طريق زواج املتعة ،وهو يعلم حترميه ،فهل

يعترب مجاعهما زىن ،أم هو حرام لكن ال يسمى بزىن؟ وهل يسمى مولودمها مولوداً ابحلرام؟ أفيدوان

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فزواج املتعة حمرم ،وقد أبيحت املتعة يف أول اإلسالم مث حرمت إىل يوم القيامة ،وهنى -صلى هللا

عليه وسلم -عنها يوم خيرب ،قال القرطيب" :أمجع السلف واخللف على حترميها إال من ال يلتفت إليه،
وجزم مجاعة من األئمة بتفرد ابن عباس -رضي هللا عنهما -إبابحتها".

ورواية إابحتها عن مالك ال جيزم هبا؛ ألن أصحابه ينكرون ذلك ،أما لو تزوج إنسان متعة ،واستكمل
النكاح أركانه ،فال يسمى زىن ال لغة وال شرعاً ،وإن كان قد ارتكب جرمية نكراء .واختلف أهل العلم
هل حيد متزوج املتعة حد الزىن أو يعزر حسب رأي اإلمام على قولّي .أما الولد فيلحق ابألب .وابهلل

التوفيق.
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النكاح العريف
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1423/9/11هـ
السؤال

أدرس يف أورواب ،وأردت أن أجتنب الوقوع يف احلرام فتزوجت من شابة عمرها سبع عشرة سنة،
وأسلمت ،ولكن كان الزواج عرفيا بشهود ووكيل والقاضي (املأذون) وكان ابلسر؛ لعدم علم أهلها

إبسالمها وزواجها وعدم علم أهلي؛ ألهنم رافضون فكرة الزواج ،فهل الزواج مقبول على سنة هللا
ورسوله  -عليه الصالة والسالم -؟ ومباذا تنصحوين؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد نص العلماء أن الزواج واجب على من خشي على نفسه الفتنة هذا أوالً ،أما ابلنسبة ملا ذكر

األخ السائل فإن النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه صح ،ومن شروط النكاح الويل،

وهذه املرأة اليت أسلمت يعقد هلا أقرب أوليائها من املسلمّي فإن مل يكن هلا ويل مسلم وليس يف
البلد ٍ
قاض مسلم زوجها رجل عدل إبذهنا ،وليس من شروط صحة النكاح علم أهل الزوج به ،ولكن
من الرب بوالديه إخبارمها بزواجه ابلرفق واللّي ،وأنصح األخ السائل إبعالن النكاح وإشهاره خروجاً
مما قد ينتج عن كتمانه من املشاكل ،وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
وسلم.
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الزواج لتحصيل اجلنسية
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق
التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما رأي فضيلتكم مبا يدعى :الزواج للحصول على األوراق الرمسية يف الدول الغربية خصوصاً يف

أمريكا؟

وهل هناك طريقة شرعية ضمن حدود معينة جتيز للمرء الزواج للحصول على األوراق الرمسية؟ أرجو

من فضيلتكم التفصيل يف هذا اجملال ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

( )1إذا كان االتفاق بّي الرجل واملرأة على الزواج إىل مدة مؤقتة ابستخراج أوراق معينة مث يكون بعد
ذلك االنفصال فإن هذا نوع من نكاح املتعة احملرم.

( )2وإذا كان الزواج دون اتفاق مؤقت ،وإمنا يف نية الزوج أنه إذا استخرج األوراق فإنه سيطلقها

فهذه مسألة (النكاح بنية الطالق) وقد اختلف فيها أهل العلم والراجح أنه إذا وقع النكاح أبركانه

وشروطه وانتفاء موانعه فإنه جائز ولو كان بنية الطالق ،لكنه خالف األوىل وخالف املقصود من
مشروعية النكاح االستقرار والسكن ،وقد يرتتب عليه مفاسد من التغرير ابملرأة وفيها من املفاسد،

فينبغي ملن يقدم على الزواج أن خيتار الزوجة اليت ينوي االستمرار معها وحتقيق مقاصد النكاح .علماً
أبنه يشرتط أن تكون املرأة مسلمة فإن مل تكن فكتابية عفيفة ،وهللا املوفق.
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املرياث يف زواج املسيار
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1424/4/9هـ

السؤال

هل ترث الزوجة من زوجها إذا كانت متزوجة بزواج املسيار؟ أم هذا يعتمد على العقد؟ وهل جيوز

شرط عدم الوراثة يف العقد؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

زواج املسيار إذا مت بعد أن توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو نكاح شرعي صحيح ،ويرث

كل واحد من الزوجّي صاحبه ،وال جيوز ألحدمها أن يشرتط عدم التوارث بينهما ،وإن شرط ذلك

فالشرط ابطل ،لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -ما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب
هللا ،ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ،وإن كان مائة شرط ،قضاء هللا أحق ،وشرط هللا

أوثق" ،رواه البخاري ( ، )2168ومسلم ( ، )1504من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -من

حديث عائشة  -رضي هللا عنها -وهللا تعاىل أعلم  -وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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زواج املسيار
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق
التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد تزويدي ببعض املراجع اليت تتكلم عن نكاح املسيار.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن نكاح املسيار عقد نكاح كسائر عقود النكاح ،ال فرق بينه وبينها يف حقيقة العقد ،وال يف أركانه

وشروطه ،وإمنا يفرتقان يف بعض متعلقات العقد ،وذلك بتنازل أحد طريف العقد عن بعض حقوقه

املشروعة ،ووجه ذلك أن املرأة يف نكاح املسيار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهي تتنازل

عن حقها يف النفقة واملبيت حبيث ال يلتزم الزوج ابلنفقة عليها وال املبيت عندها ،واإلنسان كما جيوز
له املطالبة حبقوقه اخلاصة به ،فإنه جيوز له أن يتنازل عنها أو عن بعضها ،ومبا أن نكاح املسيار ال

خيتلف عن غريه من عقود النكاح يف املاهية ،وإمنا خيتلف عنها يف إسقاط بعض احلقوق؛ فإن كتب

الفقه اليت تناولت عقد النكاح عموماً تعد من املراجع والكتب اليت تتحدث عن نكاح املسيار،

وذلك عندما يتعرض مؤلفوها حلقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها ،وما جيوز إسقاطه
من هذه احلقوق وما ال جيوز وحنو ذلك ،ومن الكتب املؤلفة فيما يتعلق بنكاح املسيار خبصوصه

كتاب( :زواج املسيار دارسة فقهية واجتماعية نقدية) لعبد امللك بن يوسف املطلق .وهللا املوفق،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()97/11

الزواج بنية الطالق
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق
التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

شاب يعرف عن فتاة أهنا كانت يف طريق الغواية ،وعلى عالقة حمرمة مع شخص آخر ،ومتكن من
أخذ األشرطة السمعية واملرئية اليت حبوزة ذلك الشخص وسلمها للفتاة ،وأعلنت توبتها وحفظت

نصف القرآن ،والسؤال هل جيوز يل أن أتزوج تلك الفتاة بنية طالقها؟ ولكن هذا العمل يسرت عليها
من فضيحة املاضي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فيشكر ذلك األخ الساعي يف صالح تلك الفتاة وختليصها ومحايتها ،كما يشكر على رغبته يف السرت

عليها.

إال أن الزواج بنية الطالق أصالً مسألة خالفية بّي أهل العلم ،والظاهر يل من أقواهلم أنه نكاح غري
صحيح ،وهذا هو املذهب املعتمد عند احلنابلة وقول للمالكية وقول األوزاعي واختيار مجلة من

احملققّي ،وأنه يف حكم املتعة اليت هنى عنها النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،وذلك ألنه نوى توقيت
النكاح والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" متفق
عليه عند البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907من حديث عمر -رضي هللا عنه.-

ويف هذه املسألة إضافة هلذا امللحظ غش للمسلمّي الذين سيقدمون على نكاح هذه املرأة يظنوهنا

ثيباً بفعل نكاح صحيح والواقع أن ثيوبتها انجتة عن زان ،والسائل يريد أن يسرت عليها مبا يضر من
سيقرتن هبا ،مع أن ما تعانيه هو من جريرة فعلها.

ولكن ميكن للسائل أن يتزوجها زواجاً ال ينوي توقيته ،ويكون بذلك مأجوراً إن شاء هللا ،أو يرشد
غريه ليتزوجها مع شرح حاهلا وليخربه أن توبتها جتب ذنوهبا ،ولن تكون أسوأ من املشركات

والكافرات إذا أسلمن ،وكم ممن يقدم على الزواج ممن أسلمت وال يسأل عن ماضيها وما فعلته،
وذلك بعد أن يتحقق من عدم إصابتها مبرض ٍ
معد مينع االستمتاع .وهللا املوفق واهلادي.

()98/11

الزواج العريف
اجمليب د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1423/6/5

السؤال

ما الزواج العريف؟ وهل هو حالل أم حرام؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

من شروط صحة النكاح شرعاً أن يكون بويل وشاهدي عدل؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف
احلديث الذي رواه الدارقطين (": )222-221/3ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل".

والنكاح العريف إذا كان خيلو من ذلك ،فإنه ال جيوز شرعاً ،وهو يف حقيقة أمره حتايل على ما حرم

هللا ،وقد ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم":-البغااي الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة" رواه
الرتمذي ( ، )1103وهللا أعلم.

()99/11

الزواج العريف
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

أريد أن أعلم هل الزواج العريف إذا مت فيه وجود الويل والشاهدين واملوافقة من الطرفّي يكون زواجاً
جائزاً؟ علماً أنه عريف يعين أنه مل يعلم الناس به.

اجلواب

الزواج إذا متت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو عقد صحيح ،وأما إعالنه للناس فليس شرطاً يف
صحته بل السنة اإلعالن وصنع الوليمة حىت يدفع اإلنسان عن نفسه الريبة ،ورحم هللا امرأ كف

الغيبة عن نفسه.

()100/11

الزواج مدة الدراسة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1424/12/24هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان مسافر للدراسة يف اخلارج ،وقد تزيد مدة إقاميت عن  7أشهر ،ومن املمكن أن تطول إىل سنة ،أان

لست متزوجاً؛ ألنين ال أستطيع حتمل مصاريف الزواج يف بالدي ،أان ملتزم -واحلمد هلل -سؤايل هو:
أنين قد أواجه فتناً من النساء هناك ،فهل جيوز يل أن أتزوج من فتاة نصرانية إىل أن تنتهي مدة

دراسيت هناك؟ مسعت أبن هذا جائز ،وعندي سؤال آخر :هل أركان الزواج من املسلمة هي نفسها

مع الكتابية؟ الفتاة يف الغرب متارس اجلنس مع صديقها ،فهل ميكن أن أقول هلا أن نعمل العقد لكي

يكون زواجاً وحىت ال أقع يف الزان؟ ومىت أرادت الطالق أطلقها ،هل هذا جائز؟ ولست أقصد الزواج
للمتعة ،وإمنا لتحصّي نفسي ،والزواج ليس ألجل حمدود ،هل هذا جائز؟ أرجو منكم أن تفصلوا يف

إجابتكم -ابرك هللا فيكم.-
اجلواب

احلمد هلل -تعاىل -وحده وبعد:
فإن من املعلوم أن هللا -تعاىل -أابح الزواج من الكتابيات احملصنات وهن العفيفات ،كما قال هللا
ات [ " ...املائدة" ]4 :الْيـوم أ ِ
ُح هل َهلم قُل أ ِ
ِ
ات
ُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ
ُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ
تعاىل" :يَ ْسأَلونَ َ
ََْ
ك َماذَا أ ُ ْ ْ
ْكتاب ِحلٌّ لَ ُكم وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم والْمحصن ُ ِ
ِ
وطَع ه ِ
ِ ِ
ات ِم َن
صنَ ُ
ُْ َ ُ ْ َ َ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَات َوال ُْم ْح َ
ين أُوتُوا ال َ َ
َ َُ
َْ َُ ْ
ام الذ َ
ِ
ِ
صنِّي غَ ْري مسافِ ِحّي وال مت ِ
ِ
هِ
هخ ِذي أَ ْخ َد ٍ
ِ
ان
اب م ْن قَـبْل ُك ْم إِذَا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ورُه هن ُْحم َ َ ُ َ َ َ ُ
وه هن أ ُ
ُج َ
الذ َ
ط َعملُهُ وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ِ
ين" [املائدة. ]5 :
اخلَاس ِر َ
َ َ
َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ابإلميان فَـ َق ْد َحب َ َ َ ُ َ
لكن ال حيل أن يكون العقد مشروطاً إىل أجل ،فإن هذا من نكاح املتعة الذي أمجع العلماء على
حترميه ،وقد جاءت السنة بتحرمي نكاح املتعة ،وعلى هذا فإنين أنصح السائل ابلزواج ابمرأة مسلمة

عفيفة تكون سبباً لتحصّي فرجه -إبذن هللا تعاىل ،-وال يكون عقده عليها مشروطاً إىل مدة؛ ألن
هذا من نكاح املتعة كما تقدم.

فإن تعذر عليه ذلك فإنه ال مانع من الزواج ابلكتابية ،وذلك بشرط أن تكون عفيفة ،وأن يكون
العقد عليها وفق الضوابط الشرعية من الويل واإلشهاد ،وأن ال يكون هذا العقد مشروطاً إىل مدة،
لكن إن عقد عليها وهو ينوي أن يطلقها بعد مدة من غري شرط فإن ذلك ال مانع منه؛ ألنك رمبا

تنوي مث ترجع عن النية ،مع مالحظة أنه ال جيوز اختاذها كمثل الصديقة بعد زواجه هبا ،بل يعلم أن
زواجه هبا عقد شرعي ،وهو زواج يرتتب عليه أن يعلم الزوجان ما ألحدمها عند اآلخر من حقوق

ومنها صيانة الزوجة من كل فاحشة ،أو منكر .وهللا املوفق .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه
وسلم.

()101/11

الزواج العريف
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق

التاريخ 1425/1/11هـ

السؤال

ما رأي الشرع ابلزواج العريف الذي يتم بّي الرجل واملرأة الثيب؟ تويل فيه املرأة الرجل الذي
سيتزوجها ليتم اإلجياب منه كوكيل عنها يف عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج ،فيكون أصيالً عن نفسه

ووكيالً عن زوجته ،وحبضور شاهدين وعلى مهر مسمى؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذا ال جيوز؛ ألن من شروط صحة النكاح الويل لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أميا امرأة

نكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل" من حديث عائشة -رضي هللا عنها -يف سنن أيب داود

( )2033وغريه.

فيشرتط الويل ،ومن شروط الويل الذكورة ال بد أن يكون الويل ذكراً ،فال يصلح أن تتوىل بنفسها ال

ابألصالة وال ابلنيابة ،فقد ورد يف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -يف سنن الدارقطين (: )227/3
"ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها" ،والصواب أنه ال فرق بّي الثيب والبكر يف ذلك خالفاً
ملن فرق من أهل العلم ،أو مل يشرتط الوالية للمكلفة احلرة.

()102/11

زواج املسيار ومقاصد النكاح!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج املسيار والزواج العريف والزواج بنية الطالق
التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

اإلسالمي يف مكة املك هرمة ،والذي صدر يف
مسعنا بقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل
ّ

( 12نيسان)  .وفيه إجازة ما يعرف بزواج (املسيار)  ،وكذلك زواج (الفرند) القائمّي أساساً على

سكن والنفقة.
تنازل املرأة عن حقها يف ال ه

كيف نوفق بّي هذه الفتوى وبّي قوله تعاىل" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
آلايت ٍ
إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك ٍ
لقوم يتفكرون".
الزوجّي يف العالقة اجلنسية فقط؟
أم أن هذه الفتوى جمرد نظرة حتصر عالقة ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما جاء يف آية سورة الروم من أمر سكن الزوج لزوجته ،مقصد من مقاصد الزواج ،وليس بشرط
يتوقف عليه صحة عقده ،كما أن من أعظم مقاصد الصالة أن تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ومع

ذلك لو أتى املصلي بشروط الصالة وأركاهنا وواجباهتا ،فإن صالته تصح ،حىت ولو مل تنهه عن
الفحشاء واملنكر .فلماذا يصح هذا القول يف الصالة وال يصح يف النكاح؟!

السكىن،
بل إن صوراً من األنكحة اليت توافرت فيها حقوق الزوجة كاملة غري منقوصة :من حق ُ

واملبيت ،والنفقة  ...إخل صحيحة ابإلمجاع لتوافر شروطها ،حىت ولو مل يتحقق فيها سكن الزوج إىل
زوجته ،ومل تتحق بينهما املودة والرمحة ،فهل يصح أن يقال عن هذه األنكحة اليت مل تتحقق فيها

املودة الرمحة وسكن الزوج لزوجته :إهنا ابطلة مع أن املرأة أخذت حقوقها كاملة غري منقوصة؟!

فإذا كان هذا يف األنكحة اليت أُعطيت فيها الزوجة حقوقها كاملة ،فكذلك األنكحة اليت أسقطت

السكىن.
فيه الزوجة بعض حقوقها :كحق املبيت ،أو حق النفقة ،أو حق ُ

وميكن أن يستدل لصحة عقد الزواج مع إسقاط حق املبيت أو النفقة أو السكىن ،مبا جاء يف
الصحيح أن سودة بنت زمعة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم ،ملا كربت خافت أ ْن يطلقها الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى يف عصمته -صلى هللا عليه وسلم،…-

صحيح البخاري ( ، )5212وصحيح مسلم ( ، )1463وأبو داود ( . )2135ومل جيعل النيب -

صلى هللا عليه وسلم -إسقاطها حلقها يف املبيت سبباً إلبطال عقد نكاحه هبا.
حقا هلا إاله ٍ
ط ًّ
لظرف تعلم أنه مما يزهد اخلُطهاب فيها ،وإال فإن كل عاقلة
مث إن املرأة -غالباً -ال تُ ْس ِق ُ
ط ليس له أي
رشيدة ،تدرك يقيناً أن تنازهلا عن بعض حقوقها املمنوحة هلا شرعاً من غري مقابل تفري ٌ

معىن.

واملقصود أن هذا النوع من النكاح ليس من لوازمه اليت ال تنفك عنه :االبتزاز ،أو استغالل املرأة
واملساومة على بعض حقوقها ،فكثرياً ما تتنازل املرأة عن بعض حقوقها طواعية من نفسها من غري

إكراه وال ابتزاز ،ملا تعلم من حاهلا وظروفها ما يضطرها هلذا ،التنازل ،والواقع يشهد هبذا .وهللا أعلم.

()103/11

هل أتمث إذا رفضت ذا الدين؟!
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

عندما ترفض فتاة االرتباط بشخص ذي دين وعلى خلق؛ ألسباب خاصة هبا ،فهل عليها وزر ،أو
أتمث بذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال ،ال أتمث ،ولكن ال جيوز هلا أن تتزوج إال بكفء يف دينه ،وكذلك ال جيوز لوليها أن يزوجها إال
ٍ
بكفء .وهللا أعلم.
بكفء يف دينه ،فإذا رفضت الكفء فال جترب عليه ،ولكن ال تتزوج فيما بعد إال

()104/11

التزوج من العقيم
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح
التاريخ 1423/4/13

السؤال

هل جيوز لشاب أن ينكح امرأة يعرف أهنا ال تنجب أطفاالً؟
اجلواب

نعم جيوز له ذلك ،لكن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -رغب ابلزواج من ذات األوالد،

فقال":تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" النسائي ( )3227أبو داود
( )2050أمحد ( )12613ورغب يف تكثري النسل ،فمن أراد أن يتخري امرأة فإن األوىل واألفضل

له أن يتخري ذات الولد ،لكن لو أنه تزوج امرأة يعرف أهنا عقيماً فله ذلك لتحصيل مقاصد النكاح

األخرى غري الولد كاإلعفاف والسكن النفسي وغري ذلك.

()105/11

زواج القاصر عقلياً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1423/7/16هـ
السؤال

هل جيوز نكاح الرجل انقص العقل مع املرأة املوصوفة ابلصفات نفسها؟

علماً أبنه قد أييت الولد ويرث من الوالدين صفات النقص اليت يتصفان هبا.

أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز نكاح انقص العقل ويتوىل عقد النكاح نيابة عنه وليه ،إذا كان يف تزوجيه مصلحة له ومحاية.

()106/11

مواقع الزواج على اإلنرتنت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
تنتشر اآلن على اإلنرتنت مواقع للزواج حيث يقوم الشخص (شاب أو فتاة) بنشر نبذة قصرية عنه

قد تكون مصحوبة بصوره وكذلك ينشر املواصفات اليت يرغب يف توفرها يف الطرف اآلخر ,وعلى
الشخص الذي جيد نفسه مناسبا أن يرسل بريدا إليكرتونيا إىل صاحب أو صاحبة اإلعالن للتفاهم

 ...أرجو توضيح مدى صحة هذا األمر مع العلم أين أخص األشخاص الذين يشرتطون عدم املقابلة

أو حىت الدردشة عن طريق اإلنرتنت ،وإمنا يطلبون التقدم رمسيا إىل ويل األمر ويف حالة جواز هذا
األمر هل جيوز للفتاة ابلذات إرفاق صورهتا ابحلجاب الشرعي أم ال؟ جزاكم هللا خريا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذه املواقع تقدم خدمة جليلة ،حيث تدل كل طرف على اآلخر ابلطريق املشروع إلقامة العالقة

املشروعة ،ال سيما لذوي الظروف اخلاصة الذين قد ال جيدون من يناسبهم من حيث الظروف إال يف
مثل هذه املواقع.
وال حرج وال إشكال يف طريقة اإلعالن من ذكر املواصفات العامة اليت ال تسهب إىل حد االبتذال،

ويف ذكر الشروط واملواصفات املرغوبة ،بل وال أبس  -أيضاً  -أن يصل التفاهم يف البداية إىل حد
املراسلة اجلادة اليت ال ُجت ِّرئ على احملادثة فضالً عن اللقاء ،وإمنا ترتب للزايرة األوىل (زايرة اخلطبة) .

ولكن املشكلة تكمن يف مدى جدية املعلنّي من خالل هذه املواقع ،ال سيما الشباب والذي يتصفح

هذه اإلعالانت إمنا يتعامل مع (أشباح) ال يدري ما حقيقتها ،وال يعلم الصادق من الكاذب ،ولذا
ينبغي أن أتخذ املرأة ابلتأين واالحتياط واحلذر وهي تتعامل مع هذه األشباح فمىت ما رأت من أحدهم

حرصاً على توثيق العالقة ،وولوج ابب احملادثة قبل خطبتها من ويل أمرها ،فعليها أن تقطع كل

املراسالت معه؛ ألنه لو كان جاداً يف طلبه صادقاً يف رغبته ،لسارع إىل خطبتها خشية أن يسبقه أحد

إليها.

وأما أن تنشر املرأة صورهتا كاشفة الوجه يف مثل هذه املواقع أو يف غريها فاألظهر أنه ال جيوز ،ألن

املرأة كلها عورة حىت وجهها على القول الصحيح ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.

()107/11

الزواج بدون موافقة الوالدين
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1423/1/13

السؤال

أريد الزواج من فتاة ذات دين ،غري أن والديت رفضتها بسبب أن والدها داعية مشهور وهو اآلن يف

السجن ،ووالديت خائفة من الناحية األمنية ،فهل أتزوجها بدون موافقة والديت؟ وهل جيوز يل الزواج

بدون رضا الوالدين إذا كانت الفتاة ذات دين وخلق؟ ولكن الوالدة رفضتها لعدم مجاهلا ،علماً أنين

حاولت إقناعها بكل الطرق ومل يبق إال الزواج بدون موافقتها.

اجلواب

لقد أحسنت ابختيار الزوجة ذات الدين اليت رغّب فيها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه

البخاري ( )5090ومسلم ( )1466من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ولكن إذا كان فعالً
قد يلحق والدتك أو أسرتك ضرر بسبب ما ذكرت فعليك بطاعة والدتك والبحث عن زوجة أخرى
ذات دين ،وسيوفقك هللا.

أما زواج الرجل بدون إذن الوالدين فجائز؛ ألنه ال يشرتط لصحة زواج الرجل موافقة الوالدين،
ولكن طاعتهما ابملعروف وموافقتهما على ما فيه مصلحة ظاهرة فيه خري وبركة هلذا الزواج ،وهللا
أعلم.

()108/11

الزواج مبن ال يصلي
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

تقدم إىل خطبيت رجل ذو مركز وحالته املادية ممتازة ،ولكن ترددت يف القبول ابلزواج به؛ ألنه ال

يصلي ،فما هو رأيكم؟ ودلوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
الزواج رابطة وارتباط بّي الرجل واملرأة ،وتقوم هذه الرابطة على السكن واملودة ،والرمحة ،لقوله
تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف
"وم ْن َ
َ
ٍ
ك َآل ٍ
ايت لَِق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الروم. ]21:
ذَلِ َ
وهلذا جاء هدي اإلسالم بتوجيه كل من الرجل واملرأة ببذل اجلهد يف حسن اختيار اآلخر ،وإذا كان

املطلوب يف املرأة أن تسره  -إذا نظر ،وتطيعه فيما أمر ،وال ختالفه مبا يكره يف نفسها أو ماله ،فعلى

املرأة وأوليائها أن يقبلوا الرجل مىت كان يتصف خبلق محيد واستقامة يف الدين ،وقدرة على أداء

األمانة ،قال عليه الصالة والسالم" :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  " ...رواه الرتمذي

( ، )1084وابن ماجة ( )1967عن أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وال ريب أن الصالة هي الركن
الثاين من أركان اإلسالم ،والركن األول من األركان العملية ،ومن ترك الصالة جاحداً لوجوهبا فهو

كافر ،ال يصح زواجه من مسلمة ابتداء ،وال استمرار الزوجية إذا ثبت منه ترك الصالة ،أما إذا كان

ابتداء
ترك الصالة كسالً وهتاوانً فالبد من دعوته ألداء الصالة ،فإن التزم صح زواجه من مسلمة
ً
واستمراراً ،وهللا ويل التوفيق.

()109/11

هل يتزوج بفتاة أبوها مدير بنك؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أان شاب أبلغ من العمر  32عاماً ،وأواجه مشكلة يصعب علي حلها ،فلجأت إىل هللا  -عز وجل
 -مث إىل فضيلتكم عسى أن أجد لديكم حالً شافياً هلا .إنين أرغب يف االرتباط بفتاة ذات خلق

ودين ،ولكن املشكلة تكمن يف أن والدها يعمل مديراً ألحد البنوك ،وللعلم فإن والدها ذو خلق

قومي ،ولكن كما يعلم فضيلتكم فإن ما يتقاضاه والدها مقابل عمله يف هذا البنك تشوبه شبهة الراب،

فإذا رغبت يف االرتباط هبا فإنه من البدهي أن يقوم والدها بتجهيزها بكل ما حتتاج إليه من طلبات

العرس من ماله اخلاص ،وإن حيدث تزاور بيننا مما قد يضطرين إىل مشاركته الطعام ،إىل غري ذلك من
اهلدااي اليت سوف حيضرها إىل ابنته .مع العلم أن والدها لديه قطعة أرض وحمل جتاري صغري ،ولكين

ال أعلم هل مصدر هذا املال من راتب البنك أم من أي مصدر آخر .فهل حيل يل الزواج هبذه الفتاه
بنية اجلزء احلالل من هذا املال ،وأن أنتشلها من هذه البيئة الربوية اليت تربت هبا ،وحىت ال آخذها

بذنب أبيها استناداً إىل قول هللا تعاىل" :وال تزر وازرة وزر أخرى[ "....األنعام ، ]164 :أرجو من

سعادتكم إفادتنا يف هذا املوضوع ،تعجيالً للخري .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال يظهر يل مانع من الزواج هبذه الفتاة اليت ذكرت جانباً من صفاهتا الطيبة بناء على ما ذكرت عن

والدها ،مع أنين أتوقع أن أكثر معامالت بنك التنمية الزراعي ال تدخلها املعامالت احملظورة شرعاً،
ولئن كان نشاط األب واقعاً فال يضركما إن شاء هللا ،واآلية الكرمية :وال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى"

[األنعام ، ]164 :والرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يتعامل وأيكل عند اليهود وهم َم ْن هم.

انظر مثالً ما رواه البخاري ( ، )2096ومسلم ( )1603من حديث عائشة -رضي هللا عنها-
وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()110/11

شبهة الزواج من األقارب
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1424/5/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ،أقيم يف النرويج ومن خالل مناقشتنا معهم هنا ينتقدون علينا بعض األشياء
مثل زواج األقارب ،ويقولون إنه يسبب أمراضا يف الذرية فأرجو إفادتنا يف هذا املوضوع..

اجلواب

الذي ذكره بعض املتخصصّي بعد سؤاهلم عن نسبة حدوث هذه األمراض بّي املتزوجّي من األقارب

ذكروا أهنا يف حدود  %6لكل األمراض الوراثية ،والشرع مل أيت إبجياب الزواج من األقارب وإمنا

أابحه ،ولو فرض انتشار هذه األمراض يف جمتمع من اجملتمعات اإلسالمية بسبب الزواج بّي األقارب
فلويل األمر أن ينظم ذلك ،أبن يلزم الناس بنوع من التحاليل املساعدة على كشف أسباب هذه

األمراض أو غري ذلك ،ألن له سلطة للحد من تعاطي املباحات بناء على ما جتلبه على الناس من
مفاسد حمققة بعد مشاورة أهل العلم كل يف جمال ختصصه.

مث إن الشرع مل يعهد منه حترمي كل ما فيه ضرر ،إال إذا كان الضرر غالبا متيقناً ،أما الذين جيادلونكم
يف ذلك من أبناء تلك الداير فذكروهم أبن نسبة الذين يصابون أبمراض بسبب تعاطي اخلمور

واملخدرات ،أو بسبب انتشار فاحشة الزان بينهم أعظم بكثري وأخطر مما ميكن أن يصاب به أبناء

املتزوجّي من أقارب هلم ،ومل جند منهم إنكاراً لذلك ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

()111/11

الزواج مبن هلا عالقات سابقة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح
التاريخ 1425/10/08هـ

السؤال

سألين صديق يل عن رأيي مبسألة شائكة وحساسة ،ولعظم السؤال؛ لقول الرسول صلى هللا عليه

وسلم" :املستشار مؤمتن" .ولقلة علمي -وهللا املستعان -آثرت أن أوجه السؤال لكم جزاكم هللا

خريا؛ لعلي أجد اجلواب الشايف الكايف ،ولقد عرفت أن السؤال طرح يف منتدى من منتدايت
ً

خريا ،السؤال هو :هل أوافق أبن أتزوج فتاة ،أو أحب
اإلنرتنت ،فأرجو منكم اإلجابة ،وجزاكم هللا ً
فتاة بقصد الزواج ،وأان أعلم أن هلا عالقة سابقة ،سواء كانت عالقة حب جادة ،أو حىت مغامرة

عاطفية غري جادة؟
اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد:

فإن هللا تعاىل -أمر ابلنكاح ورغب فيه؛ وذلك ملا فيه من مصاحل شرعية دينية ،وفوائد دنيوية
حاصلة ،لكن البد أن تكون من احملصنات ،وهن العفيفات؛ كما قال تعاىل( :الْيَـ ْوَم أُ ِح هل لَ ُك ُم
ِ
ْكت ِ
ِ
ات وطَع ه ِ
ات ِمن الْم ْؤِمنَ ِ
ات
اب حلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم حلٌّ َهلُ ْم َوال ُْم ْح َ
ين أُوتُوا ال َ َ
الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
صنَ ُ َ ُ
ام الذ َ
ِ
والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم) [املائدة :من اآلية . ]5وقوله تعاىل( :ال هز ِاين ال
َ ُْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
ِ
يـ ْن ِكح إِهال َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ ال يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍ
ّي) [النور]3:
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم ذَلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ َ َُ
َ ْ ُ
َ ُ
وأما ألوالده،
 .ولذلك فالواجب على األخ السائل اختيار املرأة العفيفة؛ ألنه غ ًدا ستكون فرا ًشا له ًّ

وال بد أن تكون أم أوالدك امرأة حافظة لعرضها ،وإذا كانت غري عفيفة فال تؤمن على ذلك يف

نفسها ،أو أوالدك ،وهللا املوفق .لكن إن علمت أهنا اتبت وصلح حاهلا ،وثبت لديك هذا األمر ،فال
مانع من خطبتها والتزوج هبا .وهللا املوفق .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.

()112/11

الكفاءة يف الزواج
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة
رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1423/11/03هـ
السؤال

ما هي الكفاءة يف الزواج؟ وهل هي فقط يف الدين أم يف أمور أخرى؟

اجلواب

بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق :ال شك أن الكفاءة يف الدين معتربة شرعاً يف الزواج فال يصح نكاح كافر

مسلمة سواء كان مشركاً أو كتابياً أو غري ذلك من األداين األخرى؛ لقوله تعاىل":وال تنكحوا

املشركّي حىت يؤمنوا" [البقرة ]221 :وقوله تعاىل":ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنّي سبيالً"
[النساء ]141:ولكن جيوز للمسلم الزواج ابلكتابية يهودية كانت أو نصرانية لقوله تعاىل":اليوم
أحلت لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات

واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن حمصنّي غري مسافحّي وال

متخذي أخدان ومن يكفر ابإلميان فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [املائدة. ]5:

أما الكفاءة يف غري الدين فهي غري معتربة شرعاً .فاملسلمون بعضهم أكفاء بعض سواء كانواً عرابً أو
موايل لقول هللا تعاىل":إن أكرمكم عند هللا أتقاكم" [احلجرات ]13:وقوله -صلى هللا عليه وسلم-

":الناس سواسية ال فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى" اإلمام أمحد ( )23489وألن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -أشار على فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مع أنه موىل -رضي هللا
عنهم مجيعاً ،-وقد جاءت تستشريه يف معاوية وأيب جهم ومها من أكفائها انظر :مسلم (، )1480
وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-اي بين بياضة أنكحوا أاب هند" رواه أبو داود ()2102

وكان حجاماً كل هذه النصوص صحيحة ،وأما ما ورد من حديث "العرب بعضهم أكفاء بعض"
البيهقي ( )174/7فهو حديث ضعيف جداً ،وقال أبو حامت أنه منكر ولكن ينبغي أن يعلم أن

األعراف حمكمة ما مل تصادم نصاً شرعياً ،فإذا أدى الزواج من غري كفء إىل مشاكل أسرية أو قطيعة
رحم أو أضرار مادية فينبغي أن يتحاشا ذلك ال لكون النكاح ال يصح وإمنا تفادايً لألضرار أو الفنت

اليت قد تنجم بسبب ذلك ،هذا ما أمكن حتريره ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.

()113/11

رغبة األم يف ترك املخطوبة
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1423/9/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد :فإذا خطب الشاب فتاة مع موافقة األهل من الطرفّي،

وبعد مدة من الزمن طلبت أم الشاب منه أن يرتكها؛ ألهنا أصبحت تريده أن يتزوج من أخرى ذات

مال ونسب ،وأنه حصل جدال بّي األم واخلطيبة ،فهل خيضع ألمه ويرتكها أم ماذا يفعل؟ وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب
إن كانت اخلطيبة ذات خلق ودين ومل حيصل منها إساءة فال يلزم الرجل تركها ألجل ما قالته األم،

مع أن األوىل أن حياول الرجل تسوية األمور فإن مل يتمكن فلعل الرجوع من أول السلم  -وخصوصاً
أن الرجل مل يتزوج بعد  -أوىل من اإلقدام على الزواج يف مثل هذه الظروف ،ولعل هللا أن يعوضه

خرياً بربكة بره أبمه ،وهللا أعلم.

()114/11

اختيار املرأة لزوجها
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1425/10/05هـ
السؤال

دائما وهو :هل جيوز أن ختتار الفتاة شريك حياهتا؟ مبعىن أن تنظر يف اجلوار وتلمح له
سؤال يساورين ً

بذلك؟ ألن األهل فقط ينظرون إىل الرجل من الناحية املادية والثقافية ,قد يسألون عن أخالقه ولكن

من خالل أهله.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا( ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
احلكيم)  ،وبعد:

ِ
اج ُه هن [ ) ...البقرة :من اآلية . ]232والعضل:
يقول تعاىل ... ( :فَال تَـ ْع ُ
ضلُ ُ
وه هن أَ ْن يَـ ْنك ْح َن أَ ْزَو َ

احلبس عن التزويج.
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وعن أيب سلمة ،أن أاب هريرة ،رضي هللا عنهما ،حدثهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال تُـ ْن َك ُح
ِ
حىت تُ ْستَأْ َذ َن" .قالوا :اي رسول هللا ،وكيف إذهنا؟ قال" :أ ْن
ْر ه
األَِّميُ ه
حىت تُ ْستَأ َْم َر ،وال تُـ ْن َك ُح البك ُ
ت" .أخرجه البخاري ( )5136ومسلم ( . )1419واملقصود ابألمي الثيب اليت فارقت زوجها
تَ ْس ُك َ
مبوت أو طالق على الصحيح ،وابلبكر من ال زوج هلا ،ويقصد ابلبكر هنا اليت أمر ابستئذاهنا هي

البكر البالغ؛ إذ ال معىن الستئذان من ال تدري ما اإلذن ،ومن يستوي سكوهتا وسخطها ،واستئمار

الثيب يدل على أتكيد املشاورة؛ وهلذا حيتاج الويل إىل صريح إذهنا يف العقد ،فإذا صرحت مبنعه امتنع
اتفاقًا ،والبكر خبالف ذلك ،فاإلذن دائر بّي القول والسكوت ،خبالف األمر ،فإنه صريح يف القول،

إذان يف حق البكر؛ ألهنا قد تستحي أن تفصح برغبتها يف الزواج .فمن خالل ما
وإمنا جعل السكوت ً
سبق من نصوص ندرك أن للمرأة احلق يف الزواج ،وحيرم على وليها منعها من الكفء إذا تقدم هلا.

كما أن هلا حرية االختيار يف قبول الزوج أو رفضه ،ما مل ير الويل أن موليته قد تفسد مامل تتزوج ،فإن

له ،واحلالة هذه إجبارها على الزواج صيانة هلا ،وإعفافًا لفرجها عن احملرم .كما أنه جيب على الويل أن

كفؤا هلا ،وإن كان الويل على هذه
حيسن اختيار الزوج ملوليته ،وحيرم عليه عضلها أو تزوجيها مبن ليس ً
احلالة فإن احلاكم يرفع الوالية عنه ،وينقلها لألصلح ،أو يتوىل احلاكم بنفسه الوالية عليها .وإذا

رغبت الفتاة ابلزواج ،فإن عليها أن خترب أمها أو أختها ،أو من تراه مناسبًا ليخرب أابها برغبتها تلك؛

إذ العادة جارية على استحياء الفتاة يف التصريح ،مبثل هذه األمور ،كما أن هلا أن تعرض مبن ترغب

فيه ،مثل أن يقال :فالن ما يُـ َردُّ .وحنو ذلك ،كما على أمها أو خالتها وحنوهن أن خيربن أم من ترغب
الفتاة به أو أخته ابلتعريض ،كأن تقول أم الفتاة ألم الفىت :فالن ما يرد مثله ،ولو تق ّدم لقبل .وحنو

ذلك .وعلى الويل أن يكون مبتغاه إعفاف موليته ،والبحث عن األصلح هلا ،فسوف يسأل عن ذلك

يوم القيامة ،وإذا تقدم إليه يريد موليته من يرضى دينه وخلقه فهي الغاية؛ لقول النيب صلى هللا عليه
وخلُ َقه فأَنْ ِك ُحوهُ؛ هإال تَـ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِتْنةٌ يف األ ِ
سا ٌد" .أخرجه
رض ْو َن دينَه ُ
وسلم" :إذا جاءكم َمن تَ َ
َرض وفَ َ
الرتمذي ( ، )1085وقال :هذا حديث حسن غريب .فاألصل أن ينظر إىل دين الرجل وخلقه ،أما
ٍ
(وأَنْ ِك ُحوا ْاأل ََاي َمى
املال فهو غاد ورائح ،وليس يف الفقر ما مينع من الرغبة يف النكاح ،بل قال هللاَ :

ِ
اد ُكم وإِمائِ ُكم إِ ْن ي ُكونُوا فُـ َقراء يـغْنِ ِهم ه ِ
ضلِ ِه و ه ِ ِ
صاحلِِ ِ ِ ِ
يم)
م ْن ُك ْم َوال ه َ
ّي م ْن عبَ ْ َ َ ْ َ
اَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
اَّللُ م ْن فَ ْ َ
ََُ ُ

[النور . ]32:وقد روي عن قدماء الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ما يدل على أهنم رأوا ذلك وع ًدا،
فعن أيب بكر ،رضي هللا عنه ،قال :أطيعوا هللا فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من

الغىن .أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه  .2582/8وعن عمر -أخرجه عبد الرزاق (- )10393

وابن عباس -أخرجه ابن جرير  275،274/17وابن ايب حامت  ،2582،2581/8رضي هللا عنهم،
مثله .قال ابن عباس ،رضي هللا عنهما :التمسوا الرزق ابلنكاح.

()116/11

أخرجه الثعليب -كما يف ختريج الكشاف للزيلعي  -444/2وينظر الضعيفة ( . )2487وشكى رجل
اءةِ" .رواه الثعليب -كما يف الفيض
"علَ َ
إىل رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،احلاجة ،فقالَ :
يك ابلبَ َ
 ،241/3وكشف اخلفاء  -203/1ويروى عن جابر ،قال :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
يشكو إليه الفاقة ،فأمره أن يتزوج .أخرجه اخلطيب  .365/1وقال طلحة بن مصرف :تزهوجوا؛ فإنه

أوسع لكم يف رزقكم ،وأوسع لكم يف أخالقكم ،ويزيد يف مروءتكم.

خاصا يف بعض دون بعض ،وحيتمل
وهذا الوعد ابلغىن إذا نكح مشروط ابملشيئة ،وحيتمل أن يكون ًّ
أن يكون املراد الغىن ابلعفاف فيكون املعىن وقوع الغىن مبلك البضع واالستغناء به عن الوقوع يف

الزان .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.

()117/11

تزويج املعاقّي واجملانّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح
التاريخ 1425/2/22هـ

السؤال
( )1هل جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقلياً؟ وملاذا؟.

( )2هل هناك شروط لتزوجيهم؟ وهل تنطبق عليهم شروط الزواج؟.

( )3كيف ميكن للمعوق املتخلف عقلياً القيام بواجباته (واجباهتا) الزوجية؟.
( )4هل يقبل اإلسالم بذرية معوقة ومتخلفة عقلياً؟.
( )5كيف ميكن أن نتعامل مع زواج املعوقّي واملتخلفّي عقلياً؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

حيسن بنا قبل اجلواب أن نقسم اإلعاقة العقلية إىل ثالثة مستوايت :خفيفة ومتوسطة وشديدة،

والذي حيدد أنواع إعاقة األعيان املصابّي هبا هم أهل املعاق أنفسهم واألطباء املختصون.

أما عن جواب السؤال األول :فنقول من كانت إعاقته العقلية (ختلفه) خفيفة أو متوسطة فيجوز
زواجه مبثله أو مبن هو سليم إذا رضي وقبِل (رضيت وقبلت) بذلك ويقوم أولياؤهم إبجراء مراسيم

الزواج هلم -كما نص الفقهاء على ذلك كلهم يف املذاهب الفقهية -أما ملاذا وكيف يزوجون واحلالة
هذه؟ فألن الزواج شريعة إهلية وفطرة إنسانية قال تعاىل":اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء [ " ...النساء ، ]1 :وقال تعاىل":ومن
آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة" [الروم، ]21 :

وثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف سنن أيب داود ( ، )2050وسنن النسائي ()3227

وابن حبان ( )4056عن معقل بن يسار  -رضي هللا عنه -قال :جاء رجل إىل رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -فقال :إين أصبت امرأ ًة ذات حسب ومنصب إال أهنا ال تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ،مث أاته

مكاثر بكم" ،فهذا هني من النيب
الثانية فنهاه ،مث أاته الثالثة فنهاه ،فقال" :تزوجوا الولود الودود فإين ٌ
-صلى هللا عليه وسلم -للرجل السليم عن نكاح الزوجة العقيم ،ومثله املرأة السليمة من الرجل

العقيم ويف لفظ":تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" ،واألنبياء يوم القيامة

يتكاثرون ويتفاخرون بكثرة أتباعهم؛ كما يف حديث" :أييت النيب يوم القيامة ومعه الرهط ،وأييت النيب

ومعه الرجل والرجالن ،والنيب وليس معه أحد وإين ألرجو أن أكون أكثرهم اتبعاً" فيقال له :انظر إىل
األفق فإذا سواد ميأل األفق مث قيل يل انظر هاهنا وهاهنا يف آفاق السماء فإذا سواد قد مأل األفق

قيل :هؤالء أمتك" رواه البخاري ( ، )5705ومسلم ( ، )220فتكثري النسل يف األمة املسلمة

مقصود للشارع وإن قل فيهم الفقه يف الدين كما عند املتخلفّي عقلياً مث إن هؤالء املتخلفّي عقلياً،
قد يكونون سبب نزول الربكات واخلريات واندفاع البالاي واملصائب العظيمة عن مجيع أفراد اجملتمع
حيث يدرون وال يدرون ،وقد جاء ابألثر "هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم" رواه البخاري
( )2896واملتخلف العقلي -أايً كانت درجته -فهو ضعيف كما هو مشاهد ومعلوم.

جواب السؤال الثاين:

نعم تنطبق أركان الزواج وشروطه على املتخلفّي عقلياً كاألسوايء ،ويقوم أولياؤهم الشرعيون إبمضائها

وإجرائها.

جواب السؤال الثالث:

()118/11

أما كيف ميكن للمعاقّي عقلياً  -ذكوراً كانوا أو إاناثً -أن يقوموا بواجباهتم الزوجية فمرتوك هلم هم
رمبا يعرفون ذلك كاألسوايء أو أكثر ،ألن هذه غريزة فطرية جلميع البشر بل لكل املخلوقات ،وإن

ق ّدر وعلم وقوع بعض املمارسات غري الشرعية بينهم كعدم جتنب الوقاع يف احليض وحنوه فينبهون

على عدم جوازه -إن كانوا يفهمون -وإن مل ينبهوا فال شيء عليهم -إن شاء هللا -يف ذلك؛ ألن
هذا حد علمهم و"ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة من اآلية ، ]286 :أما إذا كان املتخلف

عقلياً ال حيسن الصالة والطهارة فارتكابه ملثل هذه املنهيات واحملرمات معفو عنه أصالً؛ لعدم تكليفه

شرعاً والقاعدة الشرعية تقول( :إذا سلب هللا ما وهب (العقل) سقط ما وجب (عموم التكاليف)) .
جواب السؤال الرابع:

أما هل يقبل اإلسالم بذرية معوقة فنعم وسبق اإلشارة إىل ذلك يف اجلواب األول لدخوهلم يف مفهوم
تكثري النسل بتكثري أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-صحيح أن اعتبار الكيف يف األمة من

الصالح والنفع أهم من زايدة العدد اجملردة.

هذا فيما خيص رغبة الناس األسوايء أما يف حكم هللا فاألمر ليس كذلك ،مث إنه ليس الزماً وحتماً أن
تزوج املعاقّي عقلياً بعضهم ببعض ينتج ذرية معاقة ،وإن كان هذا نسبته ظاهرة يف الواقع ولكنها
ليست قطعية يف كل أحد ،فاملشاهد أن بعض املعاقّي عقلياً أجنبوا ذرية سليمة وصاحلة قال هللا

سبحانه":خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إاناثً ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراانً وإاناثً وجيعل

عليم قدير" [الشورى ، ]50-49 :ومشيئة هللا سبحانه عامة لألسوايء
من يشاء عقيماً إنه ٌ

واملتخلفّي عقلياً ألهنم كلهم خلق هللا وحتت إرادته وأمره.
جواب السؤال اخلامس:

أرى أنه من املناسب أن يتعامل الناس (اجملتمع كله) مع زواج املعاقّي عقلياً كما يلي:

( )1إن كانت اإلعاقة شديدة جداً وال ميكن التعامل معها سلميا ً،كأن يُقطع أو يغلب على الظن

أهنا هتدد حياة املعاق ومن حوله فهذه احلالة ال جيوز شرعاً التزاوج بينهما.

( )2وإن كانت حالة املتخلف العقلي (اإلعاقة) متوسطة فيمكن أن يعطى بعض العالجات املهدئة
واليت متنع اإلجناب إذا رضي أولياء الزوجّي بعد أن يقرر األطباء املختصون أهنم سينجبون أطفاالً
معاقّي مثلهم أو أشد.
( )3من كانت حال ختلفه العقلي خفيفة فيعامل معاملة األزواج األسوايء مما يرفع معنوايته حىت حيس
أنه مثل غريه من الناس ،وعلى كل حال فإن زواج املتخلف عقلياً مما خيفف ضرره على نفسه وتعديه

على غريه عالوة على ما قد يسببه من خري لألمة كلها بسبب الرعاية والعناية هبذه الشرحية من الناس

من اجملتمع.
وفق هللا اجلميع إىل كل خري وصلى هللا على نبينا حممد.

()119/11

اعتبار النسب يف الزواج
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان مطلقة وتقدم خلطبيت رجل قمة يف األخالق والعلم ،ولكن األهل حالوا بيين وبينه ،والعيب -كما

قالوا -أنه ليس مكافئًا لنا يف النسب ،وأان طلقت مرتّي ،واألهل ال يستطيعون هتيئة الرجل املناسب،

ومههم أن يكون صاحب مركز ،وأان أجد نفسي هزمية لتصرفاهتم ،لقد رأيته يف املنام عدة مرات ،وال
زلت متمسكة به ،وأخته ال زالت تتواصل معي وأحببتهم كثرياً ،أرجو أن ترشدوين وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

الكفاءة بّي الرجل واملرأة يف اخللق والدين ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-فاظفر بذات الدين
تربت يداك" أخرجه البخاري ( ، )5090ومسلم ( ، )1466وأيضا قول هللا -عز وجل":-إن

أكرمكم عند هللا أتقاكم" [احلجرات . ]13 :وأيضا حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال":إذا أاتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه" أخرجه الرتمذي (، )1084

وابن ماجه ( . )1967هذا األصل الذي ينبغي أن حيتكم إليه ،وما عدا ذلك من النسب واملال
والصناعة والوظيفة وغري ذلك ،فهذه الصحيح أنه ال اعتبار هلا .ويف قصة الواهبة نفسها قال النيب -

صلى هللا عليه وسلم -للرجل وكان فقرياً ال جيد إال إزاره فقط يسرت أسفل بدنه ،زوجه النيب -صلى

هللا عليه وسلم -فقال" :زوجتكها مبا معك من القرآن" أخرجه البخاري ( ، )5029ومسلم

( . )1425لكن إذا كانت خمالفة األهل ستؤدي إىل فتنة وشر فنقول :عليها أن تصرب ،وحتتسب وأن
تكثر من دعاء هللا ،فلعل هللا -عز وجل -أن يهيئ هلا خرياً منه ،وهي أيضاً عليها أن جتتهد يف إقناع

أهلها ،أو تكلم أانساً من أهل العلم ليقنعوا األهل.

أما ما ذكرته السائلة من قوهلا :أهنا ال زالت تتواصل مع أخته  ...إخل .فأقول :األحسن للسائلة ترك

مثل هذا األمر ،وأن تعمل على إقناع أهلها أبي طريق ،فإن مل تتمكن فترتك هذا األمر وتلجأ إىل هللا
-عز وجل -فإنه يعوضها خرياً منه.

()120/11

الكفاءة يف النكاح
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
ما قولكم علماءان األفاضل يف رجل زوج ابنته لرجل آخر ،ليس من طينته ،أي أنه عبد ،وإن مل يكن

مملوًكا ،واحتج أهله عليه أبن هذا األمر ال جيب أن يكون؛ ألن ذلك يعترب خلطًا يف األنساب ،وحنن
تكربا ولكنهم جبلوا على هذا األمر منذ
ال نريد اختالطًا أبقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا ،ليس ً

صغرهم ومن أابهم ،وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء .أفيدوان أفادكم هللا وزاد علمكم

سعة حبوله وقوته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الكفاءة يف التقوى والدين هي األصل ،لقول هللا تعاىل ... ( :إِ هن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد هِ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم ) ...
ََ ْ
ِ
ك يَ ْد ُعو َن
ري ِم ْن ُم ْش ِر ٍك َولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أُولَئِ َ
[احلجرات :من اآلية . ]13وقولهَ ... ( :ولَ َع ْب ٌد ُم ْؤم ٌن َخ ٌْ
ِِ ِ
ِ
آايتِِه لِلن ِ
إِ َىل النها ِر َو ه
هاس لَ َعله ُه ْم يَـتَ َذ هك ُرو َن) [البقرة :من
اَّللُ يَ ْدعُو إِ َىل ا ْجلَنهة َوال َْمغْف َرة إبِِ ْذنِه َويُـبَِّ ُ
ّي َ
ض ْو َن ُخلُ َقهُ َو ِدينَهُ فَـ َزِّو ُجوهُ ،إِهال
اآلية . ]221وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم " :إِ َذا أ ََات ُك ْم َم ْن تَـ ْر َ
تَـ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِ ْتـنَةٌ ِيف ْاأل َْر ِ
يض" .أخرجه الرتمذي ( )1084وابن ماجه ( . )1967أما
سا ٌد َع ِر ٌ
ض َوفَ َ

اشرتاط الكفاءة يف النسب ،فقد قال هبا اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه هللا -يف رواية عنه أخ ًذا
ٌّ ِ
حبديث" :النهاس أَ ْك َفاء قَبيلةٌ ٍ
ام" .أخرجه ابن حبان يف
بقبيلة
وم ْو ًىل هإال َحائِ ٌ
ك أو َح هج ٌ
ريب َ
ٌ
ُ
وعريب ل َع ٍّ
اجملروحّي 124 /2والبيهقي  134/7وابن اجلوزي يف العلل ( . )1019قال أبو حامت ،كما يف العلل
البنه  :412/1كذب ال أصل له .فالكفاءة عنده شرط لزوم ال صحة ،مبعىن أنه لو عقد النكاح دون
مراعاة الكفاءة يف النسب صح النكاح أي عقده صحيح ،ولكن ال يلزم منه الدوام ،فقد يفرق

القاضي بّي الزوجّي إذا مل يكن أحدمها كفئًا لآلخر ،إذا كان سيرتتب على هذا العقد نزاع يسبب

قطيعة الرحم والصلة بّي األقارب ،واألئمة الثالثة ال يشرتطون الكفاءة يف النسب شرطًا يف النكاح،

بل اإلمام أمحد سئل عن احلديث" :الناس أكفاء ."..أتقول به وأنت تضعفه؟ قال( :إمنا ضعهفه أهل
احلديث ونعمل به على طريقة الفقهاء)  .واخلالصة :إذا كان سيرتتب على الزواج من هذا الرجل

مفسدة وقطيعة للرحم فال جيوز؛ ألن اإلسالم جاء برعاية املصاحل وتكملتها ،ومبنع املفاسد وتقليلها،
ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .وهللا أعلم.

()121/11

هل هذا من العضل؟!
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1425/08/28هـ
السؤال

هل جيوز لوالدي أن مينعين من الزواج؟ حيث تقدم يل شخص فيه مجيع الصفات اليت أمتناها يف من
سيكون شريك حيايت ،فهو حمافظ على الصالة مجاعة ،وعلى خلق كرمي ،ومن أسرة طيبة ،وعمله

ممتاز ،وأهم من هذا كله هو دينه ،حيث خيتلف عن كثري من شباب هذا اليوم ،وأرى أنه يناسبين،
وقد استخرت هللا ،إال أن أيب قال سوف أرفضه ،وعندما سألته :ملاذا؟ قال إنه لن يزوجين إال من
شخص يعرفه ،فقلت له :إن هذا ليس املقياس الصحيح يف اإلسالم ،قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم" :إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة وفساد كبري" .وقد أخربت

أيب أبين أرفض طريقته هذه يف تزوجيي ،إال أنه رفض وقال :تريدين هكذا طريقة ،أو جتلسي دون زواج

خريا.
ال يهم .أسألكم ابهلل هل ما يفعله أيب صحيح أم ال؟ .وما توجيهكم لنا؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن املفاسد اليت ترتتب على حرمان املرأة من الزواج ،أو أتخريها عنه ال يعلمها إال هللا تعاىل ،ومن

واضحا جليًّا .وقد أشار النيب صلى هللا
ينظر يف أحوال اجملتمعات اليت يكثر فيها هذا األمر يَـ َر ذلك
ً
وخلُ َقه فَـ َزِّو ُجوه؛ إاله تَـ ْف َعلوا
ضو َن ِدينَه ُ
ب إِلَْي ُكم َمن تَـ ْر َ
عليه وسلم إىل هذه املفاسد بقوله" :إ َذا َخطَ َ
ِ
يض" .رواه الرتمذي ( )1084عن أيب هريرة .واحلديث حسنه األلباين
تَ ُك ْن فِ ْتـنَةٌ يف
سا ٌد َع ِر ٌ
األرض وفَ َ
يف صحيح الرتمذي .ومن منع موليته من التزوج ابلكفء املرضي يف دينه وخلقه ،كان عاضالً هلا،

ض ُل :منع املرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت
الع ْ
وتنتقل الوالية منه إىل من بعده من األولياء ،ومعىن َ
ت أُ ْختًا ِيل ِم ْن
ذلك ،ورغب كل واحد منهما يف صاحبه .قال معقل بن يسار ،رضي هللا عنهَ :زهو ْج ُ
ض ْ ِ
ك فَطَله ْقتَـ َها،
ك َوأَ ْك َرْمتُ َ
ك َوفَـ َر ْشتُ َ
ْت لَهَُ :زهو ْجتُ َ
َر ُج ٍل ،فَطَله َق َهاَ ،ح هىت إِذَا انْـ َق َ
اء خيَْطُبُـ َها ،فَـ ُقل ُ
ت ع هد ُهتَا َج َ
ت َختْطُبـها! َال و هِ
ت ال َْم ْرأَةُ تُ ِري ُد أَ ْن تَـ ْرِج َع إِلَْي ِه،
ْس بِ ِهَ ،وَكانَ ْ
ود إِلَْي َ
اَّلل َال تَـ ُع ُ
مثُه ِج ْئ َ ُ َ
َ
ك أَبَ ًداَ .وَكا َن َر ُج ًال َال َأب َ
ول هِ
فَأَنْـ َز َل ه
ال :فَـ َزهو َج َها إِ هايهُ .رواه
اَّلل .قَ َ
ْتْ :اآل َن أَفْـ َع ُل َاي َر ُس َ
اَّللُ َه ِذهِ ْاآليَة( َ:فَ َال تَـ ْع ُ
وه هن)  .فَـ ُقل ُ
ضلُ ُ
البخاري (. )5130
فإذا رغبت املرأة يف كفء بعينه ،وأراد تزوجيها لغريه من أكفائها ،وامتنع من تزوجيها من الذي أرادته،

كان عاضالً هلا .فأما إن طلبت التزويج بغري كفئها فله منعها من ذلك ،وال يكون عاضالً هلا.

()122/11
قال الشيخ حممد ابن عثيمّي رمحه هللا :إذا منع الويل تزويج موليته خباطب ٍ
كفء يف دينه وخلقه فإن
الوالية تنتقل إىل من بعده من األقرابء العصبة األ َْو َىل فاألوىل ،فإن أبوا أن يزوجوا-كما هو الغالب-
احلاكم الشرعي ،وجيب عليه إن وصلت القضية
فإن الوالية تنتقل إىل احلاكم الشرعي ،ويزوج املرأةَ
ُ

إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزوجيها أن يزوجها؛ ألن له واليةً عامةً على املرأة بعدما سقطت
الوالية اخلاصة.

وقد ذكر الفقهاء رمحهم هللا أن الويل إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاس ًقا وتسقط
عدالته وواليته ،بل إنه على املشهور من مذهب اإلمام أمحد تسقط حىت إمامته فال يصح أن يكون

إماما يف صالة اجلماعة ،وهذا أمر خطري .وبعض الناس كما أشران إليه آن ًفا يرد اخلطاب الذين
ً
يتقدمون إىل من والهه هللا عليهن وهم أكفاء .ولكن قد تستحي البنت من التقدم إىل القاضي لطلب
التزويج ،وهذا أمر واقع ،لكن عليها أن تقارن بّي املصاحل واملفاسد ،أيهما أشد مفسدة :أن تبقى بال

زوج وأن يتحكم فيها هذا الويل على مزاجه وهواه فإن كربت وبرد طلبها للنكاح زوجها ،أو أن تتقدم
إىل القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي هلا.
الشك أن البديل الثاين أوىل ،وهو أن تتقدم إىل القاضي بطلب التزويج ألهنا حيق هلا ذلك؛ وألن يف
تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إايها مصلحة لغريها ،فإن غريها سوف ي ِ
قدم كما أقدمت ،وألن يف
ُ
ردعا هلؤالء الظلمة الذين يظلمون من والهم هللا عليهن ملنعهن من تزويج
تقدمها إىل القاضي ً
األكفاء ،أي أن يف ذلك مصاحل عديدة:
األوىل :مصلحة للمرأة حىت ال تبقى بال زواج.
الثانية :مصلحة لغريها من النساء ممن كانت حاهلن مثل حالتها.

الثالثة :منع وردع هؤالء األولياء الظلمة الذين يتحكمون يف بناهتم أو فيمن والهم هللا عليهن.
ض ْو َن دينَه
جاءكم َمن تَـ ْر َ
الرابعة :مصلحة إقامة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم -حيث قال" :إذَا َ
ِ
ِ
سا ٌد" .رواه الرتمذي ( )1085أ .هـ.
تفعلوا تَ ُك ْن فِ ْتـنَةٌ يف
وخل َقه فأَنْك ُحوه ،هإال َ
األرض وفَ َ
أيضا :وليت هأان نصل إىل درجة جترؤ فيها املرأة على أنه إذا منعها
وقال الشيخ حممد ابن عثيمّي ً
أبوها من الكفء ُخل ًقا ودينًا أن تذهب إىل القاضي ،ويقول ألبيهاَ :زِّو ْجها أو أُزوجها أان أو يُزوجها

ويل غريك .ألن هذا ح ٌق للبنت إذا منعها أبوها ،وهلا أن تشكوه للقاضي ،وهذا ح ٌق شرعي .فليتنا
ٌ

نصل إىل هذه الدرجة ،لكن أكثر الفتيات مينعهن احلياء من ذلك .أ .هـ
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()123/11
نكاح املرأة الديِّنة يف املنبت السوء

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الكفاءة يف النكاح

التاريخ 1426/04/24هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

سؤايل هو :ما حكم االرتباط بفتاة تعيش يف بيئة سيئة ،أي أن لديها أخوات غري مستقيمات ،علماً
أن الفتاة يف غاية االحرتام واألدب؟ وما صحة احلديث الشريف القائل( :ختريوا لنطفكم فإن العرق

دساس) ؟ وهل يتطابق هذا احلديث مع هذه احلالة؟ وما ذنب الفتاة الربيئة فيما تفعله أخواهتا؟.
وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

يقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها ،فاظفر بذات
الدين تربت يداك" أخرجه البخاري ( ، )5090ومسلم ( ، )1466وروي وهو حديث فيه مقال:
"إايكم وخضراء الدمن! " ،فقيل اي رسول هللا :وما خضراء الدمن؟ فقال" :املرأة احلسناء يف املنبت

السوء" أخرجه القضاعي ( ، )957والرامهرمزي يف االمثال (. )84

ففي احلديث األول جاء األمر بتقدمي ذات الدين على بقية األوصاف ،والشك أن هذا عند التزاحم،
وإال فكلما مجعت املرأة من األوصاف األخرى مع صفة الدين كانت أفضل ،وجاء التحذير من املرأة
احلسناء اليت تنشأ يف منبت سوء إن مل تعرف ابالستقامة.

وأما "ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس" ،فهو ليس حبديث هبذه الصيغة املشهورة على األلسن ،فهو
مركب من حديثّي ،أحدمها حديث عائشة -رضي هللا عنها -مرفوعاً" :ختريوا لنطفكم وانكحوا

األكفاء وأنكحوا إليهم" أخرجه ابن ماجة ( )1968واحلاكم ( )176،177/2وصححه ،وض هعفه

غريه ،وقد هبوب عليه البخاري يف صحيحه ،قال" :ابب إىل من ينكح ،وأي النساء خري ،وما
يستحب أن يتخري لنطفه من غري إجياب".

والشطر الثاين ما جاء يف حديث آخر ،وفيه" :وانظر يف أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس"

أخرجه ابن عدي ( ، )178/6والقضاعي ( ، )638وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( ، )1007ويف
لفظ" :تزوجوا يف احلجز الصاحل فإن العرق دساس" أخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (، )1015
ويف لفظ " :يف احلي الصاحل" أخرجه ابن عدي ( )72/7وهي ألفاظ كلها ضعيفة ،وضعفها شديد.

وقد جاءت الصيغة األوىل من كالم عمر -رضي هللا عنه -واملراد منها أن يتخري اإلنسان عند رغبته

يف الزواج أو التزويج املنبت الصاحل ،سواء كان يف األسرة أو العشرية.

وليس كل امرأة يف منبت سوء غري صاحلة ،وليس كل امرأة يف منبت صاحل غري سيئة ،وإمنا احلكم
للغالب .وهللا أعلم.

()124/11

اخلطبة اليت متنع اخلطبة على صاحبها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1424/3/27هـ
السؤال

نرجو حتديد املقصود ابخلطوبة اليت ال جيوز أن خيطب عليها الرجل ،وإذا حدث وخطب فوق خطبة

أخيه وتزوج فما حكم ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اإلنسان إذا خطب امرأة فال جيوز لغريه أن خيطبها ،ومعىن اخلطوبة :أن يتقدم إىل وليها ويطلب منه
الزواج هبا ،ولو مل يردوه وإمنا سكتوا وانتظروا فهذا هو اخلاطب ،وال جيوز لغريه أن يزامحه يف اخلطبة،

فإن ُرد اخلاطب األول فلغريه أن خيطب ،أو كان اخلاطب الثاين جيهل احلال ومل يعلم أبهنا خمطوبة فال
إمث عليه ،أو كان اخلاطب األول أذن لغريه أن خيطب فال أبس للثاين أن خيطب ،وعلى كل فإذا

خطب هذا اإلنسان الثاين وعقدوا له فعقده صحيح ،وزواجه صحيح وال شيء فيه ،إمنا اإلمث يف

تقدمه ابخلطبة على خطبة أخيه ،وأما إذا مت العقد له فهذا حقه ،والزواج ال إشكال فيه ،والنيب -

صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه" رواه البخاري ( ، )5142ومسلم

( ، )1412واللفظ أليب داود ( ، )2081والنسائي ( )3238من حديث ابن عمر  -رضي هللا
عنهما ،-وهللا أعلم.

()125/11

خطبة املسلم على الكافر
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1424/2/17هـ
السؤال

هل جيوز للمسلم أن خيطب على خطبة الكافر إذا صرح له ابإلجابة؟ وهل تعترب الكفاءة من حيث

أن املسلم أكفأ من الكافر؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب:
أنه ال جيوز للمسلم أن يتزوج الكافرة إال إذا كانت من أهل الكتاب فيجوز عند مجهور العلماء لقوله

تعاىل":اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من
املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" [املائدة. ]5:

وإذا جاز للمسلم نكاح الكتابية فهل جيوز له أن خيطبها على خطبة الكافر املصرح له ابإلجابة كما
هو حمل السؤال؟ واجلواب :أنه قد روى البخاري يف صحيحه رقم ( )5144أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال":ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يرتك" قال ابن حجر يف (فتح
الباري  )200/9ما نصه":واستدل بقوله":على خطبة أخيه" أن حمل التحرمي إذا كان اخلاطب

مسلماً ،فلو خطب الذمي ذمية فأراد املسلم أن خيطبها جاز له ذلك مطلقا ً،وهو قول األوزاعي،

ووافقه من الشافعية ابن املنذر وابن جويرية واخلطايب ،ويؤيده قوله يف أول حديث عقبة بن عامر عند

مسلم":املؤمن أخو املؤمن فال حيل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه وال خيطب على خطبته حىت يذر"،

وقال اخلطايب :قطع هللا األخوة بّي الكافر واملسلم ،فيختص النهي ابملسلم .وقال ابن املنذر :األصل

يف هذا اإلابحة حىت يرد املنع ،وقد ورد املنع مقيداً ابإلسالم فبقي ما عدا ذلك على أصل اإلابحة،

وذهب اجلمهور إىل إحلاق الذمي ابملسلم يف ذلك ،وأن التعبري أبخيه خرج على الغالب فال مفهوم
له ،انتهى حمل الغرض منه ،وهللا أعلم.

()126/11

فتاة تعرفت عليها ،فهل أزورها؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة
التاريخ 1422/9/25
السؤال

تعرفت إىل فتاة من خالل الدراسة ،وقد طلبت منها أن أقابلها يف مكان عام حىت أسلمها هدية

مبناسبة ما ،ولكنها طلبت مين أن أقابلها يف منزل أهلها وبينهم ،فوجهت يل الدعوة للذهاب إىل

منزهلم ،وقالت يل :إهنم ابنتظاري يوم اخلميس القادم ،فهل أذهب أم ال؟ علماً أنين مل أختلي هبا قط،
بل أحرص كل احلرص على عدم مقابلتها سوى ذلك الطلب ،كما أن كل هذه احلوارات بيين وبينها

كانت عرب الربيد اإللكرتوين ،هل أذهب؟

اجلواب

حسناً فعلت حينما حرصت أال تقابلها سوى ذلك الطلب ،وأحسن من ذلك حذرك من اخللوة هبا،

وكو ُن احلوارات قد دارت بينكما عرب الربيد اإللكرتوين ،وحسناً فعلت هي حينما أبت املقابلة إال يف
بيتها وحبضور أهلها ،وال أدري ما الغرض من زايرهتا يف بيت أهلها ،هل هو توثيق الصداقة أو

خطبتها من وليها! فإن كانت األوىل ،أي :قصد توثيق الصلة والصداقة ،فال ينبغي لك ذلك؛ ألن

اختاذ الصديقات  -وإن كان عن حسن نية  -قد جير إىل التساهل يف احملرمات ،والوقوع فيما ال
حتمد عقباه ،والشيطان ال ييأس من إضالل العبد ،وله نفس طويل ،ومكر شديد يف إغواء العبد

والتسويل له ابملعصية.

فحذار أن تسرتسل فيما وقع منك ،وعليك أن جتتنب حمادثة النساء إال ما تقتضيه احلاجة غري
ه
املتومهة ،ال سيما وأنت -كما يفهم من كالمك  -تدرس يف مدرسة أو كلية خمتلطة.

واحلاجة إذا كانت قد اضطرتك إىل الدراسة يف كلية خمتلطة ،فيجب أن تقدر احلاجة بقدرها ،كما

نص على ذلك أهل العلم ،وإن كانت األخرى (أي :قصد خطبتها من وليها) فهو أمر مشروع ال
شك يف جوازه .على أنين أنصحك مبا نصح به رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-تنكح املرأة
ألربع :ملاهلا ،وحلسبه ،وجلماهلا ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه اخلاري ()5090

ومسلم ( )1466من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-وعليك أن تستخري هللا -سبحانه-
فتصلي صالة االستخارة عسى هللا أن خيري لك ما فيه اخلرية لك يف الدنيا واآلخرة .وهللا أعلم.

()127/11

عدد مرات رؤية املخطوبة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

كم مرة جيوز للخاطب أن يرى خمطوبته الرؤية الشرعية؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

يرى اخلاطب خمطوبته مرة واحدة ،وال جتوز اخللوة هبا ،وإذا تيسر أن يراها بدون علمها فلعله أوىل؛

ألنه أصون حليائها ،وخشية أال يرغب فيها ،فإن مل يرغب فيها بعد رؤيتها أثر ذلك يف كسر قلبها،
فإذا مل تعلم كان أحسن وأرفق هبا.

()128/11

الشروط يف خاطب املسلمة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة
التاريخ 1423/7/4هـ
السؤال

ما الشروط اليت ينبغي توافرها يف من يتقدم خلطبة الفتاة املسلمة؟ وهل صالته يف بيته وشربه الدخان
عائق يف عدم تزوجيه؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

إذا تقدم إىل خطبة الفتاة من توافرت فيه خصال الكفاءة ،وأمهها الدين واخللق فإن على وليها أن
يزوجها وال يتواىن يف ذلك؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" الرتمذي ( ، )1084وابن ماجة ()1967

وعلى ويل الفتاة أن يتحقق من استقامة املتقدم إىل خطبة موليته ،وذلك ابلسؤال عنه ممن يعرفه حق

املعرفة وال يعين هذا أنه ال يزوج إال من بلغ الغاية يف االستقامة؛ ألن هذا قد ال يتحقق بسبب غلبة

الفساد وقلة اخلطاب ،وهلذا فلو فرض أن املتقدم خلطبة موليته شخص واقع يف بعض احملرمات
املنتشرة عند كثري من الناس بسبب االعتياد والتساهل كشرب الدخان وحلق اللحية مثالً فال أبس

بتزوجيه إذا مل جيد من هو أفضل منه ،فإن هذا أفضل من بقاء املرأة بال زواج ،ولعل هذا الشخص أن

يرتك هذه احملرمات يف املستقبل فيصلح حاله وخباصة إذا تعاهدته زوجته ابلنصيحة واإلنكار ،وهللا
أعلم.

()129/11
عند اخلِطبة ،هل خيرب بعيبه؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1425/2/17هـ
السؤال

أان شاب أريد الزواج -إن شاء هللا تعاىل -ولكن حدث يل عارض صحي أثناء الوالدة يف اخلصية ،مما
أدى إىل تلفها ،ولكن ذهبت إىل الطبيب ،وحصلت على أدوية ،وأان اآلن -احلمد هلل -لدي القدرة
على اجلماع ،وخروج ماء الرجل ،ولكن عدم إنتاج احليواانت املنوية ،وذهبت إىل أكثر من طبيب،

قال يل :ال تستطيع اإلجناب؛ لعدم إنتاج احليواانت املنوية ،وتلف اخلصية .إذا أردت اخلطبة ،فهل
أتكلم أم أسكت؟ وهل سكويت يكون ًّ
غشا؟ .أرجو منكم إفاديت- ،وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن أعظم مقاصد الزواج وأوالها طلب النسل والذرية ،والعجز عن حتقيق هذا املطلب ـ وهو العقم ـ
عيب ال جيوز كتمه عن الطرف اآلخر ،،فيجب عليك إذا خطبت أن تبّي هذا ألهل املخطوبة ،وأن

خيربوها هم بذلك ،وال جيوز كتمه؛ ملا فيه من الغش ومضارة املرأة.

واألنسب حلالك أن تبحث عن امرأة مثلك  -عاقر ال تنجب ـ؛ حىت ال تظلمها وال حترمها أمنيةً هي
من أعظم أمنياهتا يف حياهتا.

عوضك هللا خرياً ،وعظم أجرك ،وفرج مهك ،ووفقك يف أمور دينك ودنياك ،ونور بصريتك بنور

هدايته وطاعته ،وجعلك مباركاً أينما كنت.

واقرتح عليك أن تتوىل بعد زواجك تربية بعض األيتام ،وهم كثري يف دور رعاية األيتام من غري أن
تنسبهم إليك ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل ،وهو املستعان ونعم الوكيل.

()130/11

حدود التعامل مع املخطوبة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1423/3/10

السؤال

أريد أن أسأل عن كل ما يباح وما ال يباح بّي اخلطيبّي ،وماذا إذا كان اخلاطب غري متدين أو ملتزم،

ولكن على خلق حسن ،وفطرة دينية ،هل جيب على املخطوبة فسخ اخلطوبة جلهله ببعض األمور؟
وماذا عليها أن تفعل؟
اجلواب

اخلطيبان قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما ال جيوز بينهما إال ما جيوز بّي الرجل واملرأة األجنبية

عنه ،ولذا فله أن يكلمها بدون خضوع يف القول ،وال فحش وال تفحش ،وهلما أن يتحداث يف

مستقبل أمرمها وحنو ذلك ابلقدر احملتاج إليه.

وله أن يراها الرؤية الشرعية اليت يرتتب عليها القبول والرغبة أو عدمها.

وليس له بعد ذلك اخللوة هبا ،وال التعامل معها أبي نوع من أنواع املتعة اجلسدية ،وال احلديث

اخلاص بّي الزوجّي وحنو ذلك.
وال جيب على املخطوبة فسخ اخلطبة إذا كان اخلاطب يؤدي فرائضه الدينية ،وهو على خلق حسن،
وإن مل ينطبق عليه وصف االلتزام مبعناه اخلاص عند بعض الناس.

()131/11

خطب على خطبة أخيه وتزوج
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1426/04/29هـ
السؤال

ما حكم من خطب على خطبة أخيه ،وتزوج من هذه اخلطبة؟.
اجلواب

حكم اخلطبة على خطبة األخ حمرم وال جيوز؛ حلديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :وال خيطب على خطبة أخيه" رواه البخاري ( )5142ومسلم (. )1412

وهذا إذا خطب على خطبة أخيه فإنه فعل حمرماً ،فإن تزوج فحكم العقد هذا موضع خالف،

فجمهور أهل العلم على أن العقد صحيح ،وذهب بعض أهل العلم إىل إبطال العقد ،والذي يظهر

 -وهللا أعلم -أنه صحيح ،لكن عليه التوبة وأيمث ،وإن متكن من إرضاء من خطب على خطبته فهذا

هو الواجب ،وإذا مل يتمكن من ذلك فعليه أن يكثر له من الدعاء واالستغفار لعل هللا أن يعفو ،وإمنا
قلت :إن العقد ال يفسد؛ ألنه ال يعود إىل نفس العقد ،وإمنا يعود إىل أمر خارج.

()132/11
فُسخت اخلِطبة ،فهل له أن يسرتد هداايه؟
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

كنت قد خطبت زميلة يل ،وبعد مضي ثالث سنوات حدثت بعض املشاكل أدت إىل فسخ اخلطبة،

وقدم كل طرف إثبااتً أن هذا الفسخ من انحية الطرف اآلخر ،وكان نتيجة لذلك أبن أهل الفتاة

رفضوا إعطائي الشبكة ومجيع اهلدااي اليت قدمتها خالل املواسم واألعياد ،وأان تركت عوضي على

هللا ،وفوضت أمري إىل هللا وحسبنا هللا ونعم الوكيل ،هل هذا حالل أم حرام؟ وهل هذا من الشرع أم

ال؟
وما مصري هذه الشبكة الذهبية اليت يزيد مثنها واهلدااي اليوم عن  5000آالف جنيه ،وهي من حق

َم ْن يف هذه احلالة؟ أرجو إفاديت من الناحية الدينية ،وهل ابستيالئهم على هذه األشياء ظلماً كالذين
أيكلون يف بطوهنم انراً وسيصلون سعريا.

أرجو توضيح ذلك يل مع الشرح واألمثلة املشاهبة هلذه احلالة .جزاكم هللا عنا خري جزاء ،والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أوالً :أشري عليك إبرجاع خطبة الفتاة املذكورة وإصالح األوضاع ابلطرق املناسبة ،وال يوجد من هو

كامل يف صفاته.

اثنياً :إذا مل تتمكن من إصالح األوضاع فيستحب لك أن تتنازل عن تلك اهلبات للزوجة ولعل هللا

أن يعوضك خرياً منها.

اثلثاً :هدااي اخلطيب ملخطوبته تعد جزءاً من املهر عند مجهور العلماء ،وخالف يف ذلك بعضهم،
واملرجع يف ذلك إىل القضاء؛ ألن قضاء القاضي يرفع اخلالف ،ونسأل هللا أن يصلح األحوال.

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()133/11

زوجها أخوها مبن زىن هبا للسرت عليها
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1426/02/05هـ

السؤال

رجل ارتكب احلرام مع خطيبته ومحلت منه وتويف اجلنّي يف بطن أمه ،بلّغ اخلطيب أخا البنت ،فقام

أخوها بعقد قراهنما دون علم عائلته وبعلم عائلة اخلطيب ،واآلن يريد أخو البنت أن يسرت على أخته

ويقيم هلا عرساً أمام الناس وأمام عائلته ،وال يريد أن خيرب عائلته أبنه عقد قران أخته على خطيبها

يريد أن يعقد قراانً آخر أمام الناس فما هو احلل ،هل يطلق طلقة واحدة مث يعقد قراانً آخر أو يعقد
قراانً آخر على القران األول ،أفيدوين ،علماً أبنه إذا تسرب هذا املوضوع ،فسوف حتدث كارثة أو
جرمية قتل .أفيدوين سرتكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
بداية أود أن أنبه إىل أمرين مهمّي:

أوالً :أنه ال جيوز التساهل والتوسع يف احلديث واخللوة بّي اخلاطب وخمطوبته؛ حىت ال يقعا يف احملظور،

كما يف هذه الواقعة ،فإن كان وال بد فاعالً ألمر يتعلّق بزواجهما فليكن التواصل عن طريق وليها أو

قريبها ،وحنو ذلك؛ ألن املخطوبة ما دام مل يعقد عليها حكمها كحكم األجنبية ،وما حصل هنا بّي
اخلاطب وخمطوبته هو صريح الزان ،جيب عليهما املبادرة ابلتوبة النصوح منه.

اثنياً :أنبه على أمر مهم مل يتطرق له السائل وهو موت اجلنّي؛ حيث ال بد من السؤال عن حاله

والتأكد من سبب وفاته هل كان بسبب جناية أو ال؟ فإن كان جبناية عمداً أو خطأ ولو من احلامل
نفسها أو غريها ،فإن كان هذا اجلنّي مل ميض عليه أربعة أشهر فليس عليها إال التوبة إىل هللا -

سبحانه -والندم ،وإن مضى عليه أربعة أشهر فهو قتل نفس إن كان عمداً فليس فيه إال دية اجلنّي:
غرة عبد أو أمة؛ لقضاء النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما يف حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه-

الذي رواه البخاري ( ، )5758ومسلم ( ، )1681والغرة ق ّدرها الفقهاء بنصف عشر الدية ،وهي

مخس من اإلبل ،وإن كان خطأ أو شبه عمد ففيه الدية ،كما سبق ،والكفارة وهي :عتق رقبة ،فإن مل

جتد فصيام شهرين متتابعّي توبة من هللا.

وأما ابلنسبة لعقد النكاح عن طريق أخيها دون علم أهله ،فهذا عقد ابطل ال يصح إال أبمرين:

األمر األول :أن يكون عقد النكاح بعد توبتهما توبة نصوحاً؛ لقوله تعاىل" :الزاين ال ينكح إال زانية أو
وح ِّرم ذلك على املؤمنّي" [النور ، ]3:فال يصح العقد
مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ُ
بينهما حىت يتواب إىل هللا -عز وجل.-

()134/11

األمر الثاين :أن من شروط عقد النكاح :الويل واإلشهاد مع اإلعالن؛ فهو الزواج يف اإلسالم مبين
على اإلعالن؛ ألنه عقد ال جيوز إخفاؤه ،ويكون اإلعالن إبظهاره وإشاعته بّي الناس وبضرب النساء
الدف؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :فصل ما بّي احلرام واحلالل الدف والصوت" رواه الرتمذي

( ، )1088والنسائي ( ، )3369وابن ماجة ( )1896بسند حسن ،أما نكاح السر -وهو ما كان
بال إشهاد وال إعالن -فهو نكاح ابطل حمرم شرعاً ،وكذا تواطؤ الزوجّي والويل والشاهدين على

كتمان الزواج جيعل العقد ابطالً على الصحيح من أقوال العلماء ،وإذا كان العقد غري صحيح فال بد

من تصحيحه.

وأيضاً العقد يكون ابطالً من جهة أخرى ،إذا كان األخ توىل عقد النكاح مع وجود الويل األقرب

وهو األب ،مث اجلد ،فإن أرادوا تصحيح العقد فال بد أن يعقد هلا أبوها عقداً جديداً أو يوكل من

يعقد هلا ،وال داعي أن يعلم كل أحد مبا وقع ،فاألوىل السرت والتوبة والندم على ما مضى ،وال يصح

أن يطلق هذا اخلاطب مث جيدد العقد؛ ألن العقد غري صحيح أصالً .أسأل هللا أن يتقبل توبتهما

ويوفقهما ملا حيب ويرضى .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()135/11

هل جيب عليها أن ختطب ألخيها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة
التاريخ 1425/7/15هـ

السؤال

هل جيب على األخت أن تبحث ألخيها عن زوجة إذا طلب منها؟ علماً أنه ال جيد من يبحث له عن
زوجة غري أخواته؟ وهل أتمث إن رفضت أخته البحث له عن زوجة؟ أو قالت :ال أعلم ،وهي تعلم؟

وهل تدخل يف قوله -صلى هللا عليه وسلم":-من كتم علماً ًُ أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من انر".
-وهللا حيفظكم ويرعاكم.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فليس يف كتاب هللا ،وال يف سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إجياب على املرأة أن تبحث عن
زوجة ألخيها ،ويتفرع على هذا أهنا ال أتمث إذا رفضت ذلك.
وكون أختك تعرف امرأة صاحلة خرية ،مث ال تدلك عليها فليس ذلك من كتم العلم املقصود يف قوله

 -صلى هللا عليه وسلم" :-من كتم علماً  " ...رواه أمحد ( ، )10219والرتمذي ( ، )2649وأبو

داود ( ، )3658وابن ماجة ( )261من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فإن املقصود ابلعلم يف
احلديث هو العلم الشرعي الذي ال جيوز كتمه.

وال يعين هذا حبال أن سعيها يف حاجة أخيها ال فضل فيه ،وال أهنا غري ملومة مطلقاً ،بل هي تُالم من
جهة تقصريها يف نفع أخيها الذي هو أقرب الناس إليها بعد والديها ،وحبثها عن امرأة صاحلة هي من

تنفيس كربته ،وتفريج مهه ،وداللته على ما يعينه على غض بصره ،وحتصّي فرجه ،واألجر فيه عظيم،

إ ْن هي احتسبت النية الصاحلة ،وميكن حتريضها على ذلك من هذا الباب ،ال من ابب أنه واجب
عليها إبجياب الشرع .وصلى هللا على نبينا حممد وصحبه وسلم.

()136/11

اخلطبة على اخلطبة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1423/4/25
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قمت خبطبة فتاة خمطوبة منذ عام لشخص آخر ومل أكن أعلم بذلك ،مث علمت أن العالقة بّي

أهليهما قد انقطعت منذ عام لدرجة أهنم ال يتحدثون هاتفياً ،لكنهم مل يصرحوا بفسخ اخلطبة،
واشرتطت عليهم سؤال أهل اخلاطب قبل أن يقبلوا خبطبيت أو يرفضوها ،فهل هذا حمرم؟

اجلواب

إذا علم الرجل أن املرأة خمطوبة لرجل آخر مل جيز له أن يتقدم خلطبتها؛ حلديث أيب هريرة يف مسلم

(": )1408ال خيطب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سومه" ،لكن إن علم الرجل أن أهل
املرأة قد ردوا اخلاطب أو مل يقبلوا به جاز له خطبتها.

()137/11

خطبة املسلم على أخي
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة
التاريخ 1424/6/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...أما بعد :فضيلة الشيخ لقد تقدمت خلطبة إحدى قريبايت وهي
ابنة عميت ،وبينما كان والدي يتحدث مع أم الفتاة عن موضوع اخلطبة أخربتنا عميت أن البنت قد

تقدم إليها شخص خلطبتها ,وهي ال تعرف ماذا حصل يف موضوع خطبة هذا الشخص من ابنتها مع
والد الفتاة .وقد قالت لنا من جهيت ليس لدي أي مانع ,وإمنا الكالم عند والد الفتاة .فقد تقدم
إليها شخص وال أدري ماذا حصل يف موضوعها .املطلوب من مساحتكم هل خطبيت هذه جائزة ,وهل

جتوز خطبة على أخرى؟ وما احلكم يف هذا؟ جزاكم هللا خري اجلزاء وكفر عنكم خطاايكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فاألصل يف هذه املسألة املنع؛ لورود ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم من عدة رواايت ،ففي

رواية البخاري ( )5142من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :هنى النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أن يبيع بعضكم على بيع بعض ،وال خيطب الرجل على خطبة أخيه ،حىت يرتك اخلاطب قبله،
أو أيذن له اخلاطب".

واملنع يف املسألة أو السؤال للكراهة ،ألن اخلطبة األوىل مل تتم ،وإمنا األمر يف حال املشاورة والرتدد

كما ذكر السائل :والتحرمي يكون بعد متام املوافقة على اخلطبة األوىل خلطيب آخر ،ملا فيه من إيذاء
اخلاطب األول ،وتوريث عداوته ،وزرع الضغينة يف نفسه ،وعلى كل حال أنصح السائل ابلرتيث إىل

أن تنتهي فرتة الرتدد واملفاوضات واملشاورات حفاظاً على صلة الود واحملبة بّي الناس ،وبعداً عن

إجياد العداوة وزرع األحقاد يف النفوس ،وهللا أعلم.

()138/11
هل متلك املرأة أن تفسخ ِخطبتها؟

اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1425/1/18هـ
السؤال

أود أن أطرح مشكليت جزاكم هللا خرياً.
مشكليت هي أين ُخطبت من شاب مل أعرفه من قبل ملدة  8شهور ،مع الوقت حدثت خالفات بيننا،
ال يسأل عين كما لو كنت خطيبته ،مث قررت فسخ اخلطوبة ،وهي رمسية بقراءة الفاحتة ،ولكين

فسخت اخلطوبة ابهلاتف فقط مع عائلة اخلاطب ،سؤايل هو :هل جيب إعادة اجتماع الرجال وعائلة
اخلاطب مرة اثنية لفسخ هذه اخلطوبة؟ أم يكفي ذلك ابهلاتف فقط؟ .وشكراً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا نبينا وسيدان حممد ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .وبعد:

()139/11

فبالنسبة لسؤال األخت اجلزائرية عن فسخ اخلطوبة ابهلاتف ،وبسبب عدم االتصال هبا كما مل تكن

خطيبته ،فنقول لألخت الفاضلة :إن اخلطبة من األمور املستحبة يف عقد النكاح ،فهي ليست بركن،
وال بشرط ،وال بواجب ،وإمنا هي وسيلة معرفة ومقدمة لعقد النكاح ،وفرصة تعطى للخاطبّي يف
املوافقة على إنشاء وإبرام العقد ،أو فسخه بعدها ،وهي تبيح للخاطب أن ينظر إىل خمطوبته ،وتنظر

إليه لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل
نكاحها فليفعل" رواه أبو داود ( )2082من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -وقوله -

صلى هللا عليه وسلم -آلخر " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الرتمذي (، )1087

والنسائي ( ، )3235وابن ماجة ( )1866من حديث املغرية ابن شعبة -رضي هللا عنه ،-وقوله -
صلى هللا عليه وسلم -آلخر" :انظر إليها فإن يف أعّي األنصار شيئاً" رواه مسلم ( )1424من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-واألحاديث مشتهرة بّي أهل العلم ،وهي اثبتة جبملتها ،وألجل
أن يكون كل من اخلاطبّي على معرفة ابآلخر من حيث الشكل واهليئة ،فاخلطبة مشروعة ونظر

اخلاطبّي لبعضهما مشروع كما تفيده النصوص السابقة ،واحلكمة من مشروعيتها من أجل أن يربم

عقد النكاح بعد تبصر ورؤية ودراية حبال كل من العاقدين ابآلخر ،ولكنه ال جيوز للرجل أن يتصل
مبخطوبته وال املخطوبة أن تتصل خبطيبها؛ ألن كالً منهما أجنيب على اآلخر ،حيث اخلطبة ليست

بعقد نكاح ،وإمنا شرع النظر حبضور أوليائها ،لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها ،وبعد حصول ذلك

فال جيوز ال له وال هلا أن جيتمعا وخيتلطا وخيرجا مع بعضهما ،بل وال جيوز له أن يتصل هبا ابهلاتف من

غري حاجة؛ ألن كالً منهما أجنيب عن اآلخر ،فعدم اتصاله بك ليس معناه عزوف عن اخلطبة،

فاألصل أن ال يتصل بعدما حصلت املعرفة يف املرة األوىل ،وله ولك فسخ اخلطبة حىت ولو متت

الرؤية بينكما إذا حتصلت القناعة لديك أو لديه ،أو ألوليائك ،فللجميع العدول عن اخلطبة ،ألن
اخلطبة طلب ،والطلب قد جياب إليه وقد ال جياب ،فاخلطبة ليست عقد إلزام ،وليست من متامها
قراءة الفاحتة ،وال يشرتط لفسخها اجتماع الرجال من الطرفّي ،وهلذا ال يستحب إعالن اخلطبة
خبالف عقد النكاح ،وهلذا يرى كثري من أهل العلم إخفاءها ليتسىن لكل من اخلاطبّي العدول من غري
أن يلحق ضرراً ابآلخر .فاملهم جيوز الفسخ أبي وسيلة :مشافهة أو مكاتبة أو مهاتفة ,ويلزم رد ما
تقدم به من مال أو حلي أو مالبس ،وخباصة إذا كان العدول من املخطوبة ،أو أوليائها وابهلل

التوفيق.
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رفضوا رؤية خمطوبته
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا .أما بعد:
تقدمت خلطبة فتاة ذات خلق ومن عائلة حمرتمة ،ووافق وليها على تزوجيي ،وعندما طلبت النظر

إليها ،وف ًقا لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،رفض أهلها ذلك؛ حبجة أن هذا خمالف لتقاليدان

وعاداتنا ،وعبثًا حاولت إقناعهم أبن هذا األمر من السنة .فهل يعترب رفضهم سببًا كافيًا النصرايف

علما أبنه ال عيب آخر أجده يف الفتاة أو أهلها .أفيدوان أفادكم هللا .والسالم
عنها وفسخ اخلطبة؟ ً
عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإنه إذا كان احلامل لك على الرفض هو عدم مراعاهتم هلذه السنة ،فال أرى ذلك مسوغًا له؛ ألن

األمر يبقى يف دائرة املشروع ،السيما وأن احلامل عليه عادات وتقاليد ألفها كثري من الناس ،وإن كان
الواجب إخضاع هذه العادات للسنة النبوية ،ال العكس ،أما إذا كان احلامل لك على الرفض هو

مقنعا
عدم متكينك من رؤية الفتاة اليت قد ال حتظى ابستحسانك ليلة الزفاف ،فهذا رمبا كان سببًا ً

النصرافك عنها ،السيما إذا مل تكن الفتاة على قدر كبري من الدين واخللق ،ما مل جتد سبيالً آخر

خطبت جارية ،فكنت
ميكنك من رؤيتها ،فقد ثبت عن جابر بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،أنه قال:
ُ

أختبهأ هلا حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها .أخرجه أمحد ( ، )14586وأبو داود (. )2082

وبنحو هذه القصة جاء عن حممد بن مسلمة ،رضي هللا عنه .انظر سنن ابن ماجه ( . )1864وال

تنس أيها األخ السائل أن تطلب اخلرية من ربك عرب صالة االستخارة كلما وقع منك تردد يف أمر

مهم كهذا.

وأخريا :فإنه ينبغي على اآلابء وأولياء أمور الفتيات أن تتسع صدورهم هلذه السنة ،ال سيما وأهنا
ً

حتقق املصلحة لكال الطرفّي (اخلاطب واملخطوبة)  ،كما يشري إليه احلديث النبوي الشريف" :انْظُْر
َح َرى أَ ْن يُـ ْؤ َد َم بَـ ْيـنَ ُك َما" .أخرجه الرتمذي ( ، )1087والنسائي ( ، )3235وابن ماجه
إِلَْيـ َها ،فَِإنههُ أ ْ
( . )1866وللمحدث األلباين -رمحه هللا -كالم قيم حول هذا املوضوع حيث قال يف السلسلة

الصحيحة ،159-158/1ما نصه( :هذا ،ومع صحة األحاديث يف هذه املسألة -مسألة نظر

اخلاطب -وقول مجاهري العلماء هبا ،فقد أعرض كثري من املسلمّي يف العصور املتأخرة عن العمل هبا،
تورعا منهم ،زعموا،
فإهنم ال يسمحون للخاطب ابلنظر إىل فتاهتم -ولو يف حدود القول الضيقً -

ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم أيذن البنته ابخلروج إىل الشارع سافرة بغري حجاب شرعي ،مث
أيىب أن يراها اخلاطب يف دارها وبّي أهلها بثياب الشارع!!  ) ...ا .هـ .وهللا تعاىل أعلم.
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حمادثة اخلطيبة بعد قراءة الفاحتة
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/األحكام املتعلقة ابخلطبة

التاريخ 1426/04/08هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب ،من دولة عربية ،مقيم يف دولة إسالمية ،كنت أتكلم مع فتاة من بلدي ،واتفقنا -أان وهي-

على أن أتقدم خلطبتها ،علماً أن كل هذا بعلم أختها الكربى ،واليت هي زوجة أخي األكرب ،وكانت

بعض املكاملات تكون بدون علم أختها بيين وبّي هذه الفتاة اليت أحببتها ،علماً أن حبنا خالص لوجه
هللا ،وليس عبارة عن مراهقة أو تسلية ،وغري هذا من األمور التافهة ،وحبمد هللا متت قراءة الفاحتة بّي
والدها وعمي لظروف والدي أبنه ال يقدر الدخول إىل بلده لبعض املشاكل ،علماً أننا من عائلة

ملتزمة كثرياً ،وقد قرأت الفاحتة ولكن والدها أصر أال نتكلم مع بعضنا أب ًدا ،حلّي رجوعي إىل بلدي،

علماً أين أكلمها شهرايً ،وال خيلو حديثنا من التفاهم فيما بيننا من أجل مستقبلنا وحياتنا املشرتكة،
وبصراحة ال خيلو أيضا من الكالم الغزيل ،حيث إننا اتفقنا أن نبعد اخلجل عن بعضنا.

سؤايل :هل يف هذا إمث علي وعليها؟ وهل سيعاقبنا هللا على ذلك؟ وأنتم تعرفون ما مير به الشباب يف

هذه األوقات من إغراءات إعالمية .وجزاكم هللا خرياً ،ونفع بكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فإن من خصال اخلري واإلميان فيك خوفك من اإلمث ومن عقوبة هللا -تعاىل -لك على ما حصل منك
مع الفتاة اليت ذكرت ،كما أن من خصال اخلري فيك خوفك من التأثر مبغرايت هذا العصر ،مما

جعلك تسأل طالباً للحق ،ابحثاً عن الصواب ،ولذا فإين أجيبك قائالً:
إن ما قمت به -من التحدث مع هذه الفتاة بدون خجل ،والكالم معها حىت يف األمور اخلاصة

والغزل -عمل حمرم ال جيوز يف اإلسالم ،وهو من الوسائل املوصلة للوقوع يف فاحشة الزان ،وقد حرم
هللا الزان والوسائل املرسلة إليه فقال تعاىل" :وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة وساء سبيال"

[اإلسراء ]32:فنهى عن االقرتاب من الزان منعاً من الوقوع فيه ،كما أنه أمر الرجال والنساء بغض
البصر وحفظ الفرج ،فقال" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن
هللا خبري مبا يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن" [النور، ]31،30:

وأمر النساء بعدم اخلضوع ابلقول ،فقال" :ال ختضعن ابلقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوالً
معروفاً" [األحزاب. ]32:
واخلضوع ابلقول هو حتسّي الصوت وترقيقه الستمالة قلب الرجل ،كما أنه أمر النساء ابحلجاب
الشرعي الذي يشمل عدم اختالطهن ابلرجال ،وتسرتهن عند اخلروج من املنازل ،كل ذلك درءاً

للفتنة هبن ،إذ إن الرجل مييل إليهن ويضعف أمامهن ،قال تعاىل" :وخلق اإلنسان ضعيفاً"
[النساء ]28:أي يف أمر النساء .قال بعض السلف :يذهب عقله عندهن.
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والشيطان أييت اإلنسان من نقاط الضعف عنده ،وأيخذه خطوةً خطوة ،قال تعاىل" :وال تتبعوا

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبّي إمنا أيمركم ابلسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون"

[البقرة ، ]169،168:فتبدأ املسألة بنظرة وكلمة ،مث تتطور إىل مشاعر حب وغرام وهيام ،وكالم

معسول ووعود ،وقد ينتهي األمر ابلوقوع يف الفاحشة ،قال صلى هللا عليه وسلم" :كتب على ابن
آدم نصيبه من الزان مدرك ذلك ال حمالة ،العينان زانمها النظر ،واألذانن زانمها االستماع ،واللسان

زانه الكالم ،واليد زانها البطش ،والرجل زانها اخلطى ،والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج أو
يكذبه" متفق عليه من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -صحيح البخاري ( ، )6243وصحيح

مسلم (. )2657

وال يشفع لك  -اي أخي -كونك حتبها ،فإن ذلك ال جييز لك احملرم ،كما أنه ال يشفع لك كونكم
قرأمت الفاحتة اليت تعين هبا اخلطبة -كما يف بلدك -أن العادة جرت عندكم بقراءة الفاحتة عند اخلطبة
واالتفاق على أمور الزواج ،وذلك قبل العقد ،فهي ال تزال أجنبية عنك حىت يتم العقد عليها

بشروطه ،وإمنا حيل لك منها بعد اخلطبة النظر إليها ،بل هو مستحب يف حق اخلاطب ،ومن أسباب

جناح الزواج ،فلتتق هللا -اي أخي -ولتدع عنك احملرمات ،ولتستعفف حىت ييسر هللا لك الزواج ،وبعد
ذلك تفعل كلما أابح هللا لك مع زوجتك ،أما وهي أجنبية عنك ،فال جيوز لك التغزل معها ،والكالم
يف كل شيء من أمور الزواج ،وقد بلغت احلجة ،فتب إىل هللا تعاىل مما سلف ،وأبشر ابخلري ،وانشراح
الصدر وتيسري األمور" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويزرقه من حيث ال حيتسب".

أسأل هللا -سبحانه -أن يوفقك ويسددك ويصلح قلبك ،ويرزقك الزوجة اليت تسعدك وحتبها
وحيصن فرجك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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هل يرث الزوج مؤخهر الصداق؟
اجمليب بندر بن حممد الرابح
عضو الدعوة واإلرشاد ابلقصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

السالم عليكم.
امرأة توفيت وتركت مؤخر صداقها ،فهل يرث زوجها منه ،أم أنه ألوالدها وأمها وأبيها فقط ،ابعتبار

أن زوجها ال حق له يف صداقها؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يرث الزوج من زوجته النصف إن مل يكن هلا ولد ،فإن كان هلا ولد فإنه يرث الربع ،وذلك من مجيع
تركتها ،سواء أكان ذلك من صداقها أو من غريه ال فرق يف ذلك؛ ألن الصداق أصبح ملكاً هلا؛

فيضم مع كل ما متلكه من ممتلكات ،مث يقسم على مجيع ورثتها من دون استثناء أحد منهم ،ال الزوج

وال غريه ،ويعطى كالً منهم على حسب فرضه املقدر له شرعاً .وهللا أعلم.
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حكم املهر
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1426/03/02هـ
السؤال

السالم عليكم
أكد بعض العلماء عندان يف ابكستان أن املهر سنة مؤكدة ،وقد بنوا حكمهم على ثالثة أحاديث:

األول :احلديث املروي يف النسائي وأيب داود وصحيح ابن حبان أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

أعطى مهرا البنته.

الثاين :احلديث الذي يف البخاري أبن أم املؤمنّي خدجية -رضي هللا عنها -قدمت البنتها عقدا

كمهر.

الثالث :احلديث يف مسند اإلمام أمحد أبن النجاشي ملك احلبشة رتب مهر أم املؤمنّي زينب-رضي
هللا عنها -عندما مت زواجها من -النيب صلى هللا عليه وسلم.-

أرجو التكرم ابلتعليق على ما ذكر مع األخذ ابالعتبار أن علماء احلديث ذكروا هذه األحاديث يف

فصول تتعلق ابملهور.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

املهر واجب من واجبات عقد النكاح لعموم حديث" :التمس ولو خامتاً من حديد" متفق عليه:

صحيح البخاري ( ، )5121وصحيح مسلم ( ، )1425بل يرى بعض أهل العلم أنه شرط لصحة
النكاح ،ولذلك فسد نكاح الشغار حيث ال مهر فيه ،ولو كان بّي املتبادلّي مهر لصح .وابجلملة

فالذي نقله أهل العلم( :أن صداق بنات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان أربعمائة درهم من
فضة)  ،وما ذكره السائل من نصوص حممولة على ما يقدمه الوالدان أو غريمها .للبنت من مساعدة

وعون مادي على سبيل الصلة والتكرمي.

وال أعلم من السنة نصاً يشري إىل أن العاص بن الربيع تزوج ابنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

من غري أن يقدم بّي يدي نكاحه شيئاً من املهر .وال يصح أن يقع مثل هذا حيث أن تقدمي املهر من

الرجل للمرأة من شيم العرب ،مث لو صح من السنة أن العاص بن الربيع مل يقدم مهراً فليس حبجة
ألن هذا قبل التشريع ،ولو اعتربان عمله حجة لقلنا -أيضاً -جبواز نكاح املشرك ألن العاص بن

الربيع حّي نكاحه لزينب كان مشركاً ،وعلى اعتبار التسليم مبا ذكروه على ظاهره فإنه منسوخ مبا
أتخر من وجوب املهر ملا بيناه من أدلة ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()145/11

استحقاق املريضة ملؤخر الصداق
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

كلواي ،ووضعها الصحي
السؤال :امرأة متزوجة تبّي بعد مرور  7أشهر من الزواج أن عندها قصوراً ًّ

حاليًّا ال يسمح ابإلجناب ،بعد استقرار وضعها الصحي قد يكون اإلجناب ممكناً ،واالحتمال اآلخر
هو أن يزداد املرض مما يتطلب زرع كلية ،وبعد سنة من الزرع يكون اإلجناب ممكناً ،لكن زوجها ال

يريد االستمرار يف هذا الزواج ،مع العلم أنه مل متض سنة عليه بسبب حالتها الصحية وبسبب عدم

اإلجناب حالياً ،مع العلم أهنا تقوم بكل واجباهتا املنزلية ،فاملرض ال مينعها من العمل .السؤال :هل

تستحق املتأخر كامالً؟ وهل تستحق ما يسمى بغري املقبوض؟ ولكم الشكر.
اجلواب

ظاهر سؤالك أن املرض الذي أصيبت به هذه املرأة ميكن شفاؤه ،وعليه فإذا ثبت طبيًّا أنه من

األمراض املمكن عالجها وتستطيع املرأة إجناب األوالد بعد العالج؛ فإن هذا املرض ال يعد عيباً
يوجب فسخ النكاح أصالً ،والزوج ابخليار إذا أراد طالقها فيجب عليه أن يويف املرأة مهرها كامالً

أبن يسلم هلا املؤخر ،أما لو ثبت طبيًّا أن هذا املرض مينع املرأة من اإلجناب فإنه حينئذ ال خيلو احلال

من أن يكون هذا املرض موجوداً قبل عقد الزواج أو بعده .فإن كان هذا العيب موجوداً قبل العقد

وعلمت الزوجة أو وليها به وكتماه عن الزوج أو كتمه أحدمها فإن الزوج يثبت له خيار فسخ

النكاح ،ويرجع على من غره ابملهر الذي سلمه للزوجة وسقط املؤخر الذي مل يسلمه ،فإن كانت

املرأة هي اليت أخفت هذا العيب فريجع عليها به ،وإن كانت ال تعلم وكان وليها عاملاً ابلعيب وكتمه

رجع عليه به ،وإن مل يكن قد سلمه هلا سقط مهرها ،أما إذا كانت الزوجة والويل ال يعلمان هبذا

العيب فال يرجع الزوج بشيء مما أصدقها به على أي واحد منهما؛ ألن املهر استقر ابلدخول وليس
مث مغرر يرجع إليه يف املهر ،وكذا لو حدث العيب وطرأ هذا املرض بعد عقد الزواج والدخول ،فال
يرجع الزوج بشيء ،ألن املهر جيب ابلعقد ويستقر ابخللوة فال يسقط حبادث بعده بدليل أنه ال

يسقط بردهتا ،وفيه مسمى صحيح ،فوجب املهر كغري املعيبة واملعتقة حتت عبد ،فإذا أراد الزوج

طالقها يف هذه احلالة؛ فيجب عليه أن يسلم للزوجة مجيع مهرها املسمى املتأخر وال أيخذ منها شيئاً
من املقدم .وهللا تعاىل أعلم.

()146/11

هل له اسرتجاع املهر من زوجته اليت رضع معها؟
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1425/06/25هـ

السؤال

تزوج رجل ابمرأة ودخل عليها ،مث اكتشف بعد ذلك أهنا رضعت معه ،هل املهر من حقها أم حيق
للرجل اسرتجاعه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:

إذا ثبتت الرضاعة ثبواتً شرعياً ،وحتقق الدخول عليها فال حيق له اسرتجاع املهر منها إال يف حالتّي:
األوىل :إذا ثبت أن الزوجة عاملة بذلك ،إال أهنا سكتت حىت يدخل عليها ،فإنه حيق له مطالبتها
ابسرتجاع املهر؛ ألهنا غرته بسكوهتا.

الثانية :أن يوجد من يعلم بذلك ويسكت حىت ينقضي الزواج من غري عذر مقبول شرعاً ،فله الرجوع

عليه ،وخصوصاً إذا كان ممن أثبت أو أخرب ابلرضاعة ،وتسبب يف إفساد العقد؛ ألنه مل يقم ابلواجب

عليه يف إنكار املنكر .وهللا أعلم.

()147/11

رضيت مبهر يسري مث طالبته مبهر املثل
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1425/5/25هـ

السؤال

تزوج مسلم من نصرانية ،وكان مهرها يسرياً جدًّا ،اآلن تطالبه يف احملكمة الشرعية مبهر املثل .فهل

تستحق ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
املهر على ما يتفق عليه الزوجان ،فإن اتفقا على قليل أو كثري فهما على ما اتفقا عليه ،وال جيوز

للمرأة أن تطالبه بزايدة على املتفق عليه ،اللهم إال أن يؤديها زوجها عن طيب نفس منه؛ حلديث
عوف املزين ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم ,قال" :املُسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِه ْم ،هإال َش ْرطاً ح هرم َحالالً،
َ
ْ
ُ
َح هل َح َر ًاما" .رواه الرتمذي ( ، )1352واحلاكم ( )113/4وغريمها.
ْأو أ َ

()148/11

هل للمهر حد يف الشرع
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)
التاريخ 1425/06/17هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أحاول أن أعيد الناس للسنة النبوية يف املهر ،فكم أخصص تقريباً؟ وكيف املقدهم واملؤخهر؟ وهل جيوز

أن يكون املقدهم غري مقبوض مبوافقة الطرفّي ووليهما؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فليس يف الشرع حد ألكثر املهر وال ألقله ،فإن هللا -تعاىل -قال" :وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء:
 ، ]20وقال" :فآتوهن أجورهن فريضة" [النساء ، ]24 :وقال" :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة"

[النساء ، ]4 :والنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال للذي رغب يف الزواج من اليت وهبت نفسها

للنيب -صلى هللا عليه وسلم" :-التمس ولو خامتاً من حديد" ،مث زوجه  -صلى هللا عليه وسلم -مبا

معه من القرآن ،رواه البخاري ( ، )5135ومسلم ( )1425عن سهل بن سعد -رضي هللا عنه،-

وإن كان يف بعض املذاهب حد ألقل ما جيزئ يف الصداق ،وهو اجتهاد ليس بنص يرجع إليه أو
يوقف عنده.

والذي حيكم مهور الناس األعراف ،ما مل خيالف هذا العرف نصوص الشرع وقواعده ،أو يؤدي إىل
مفاسد ،حبيث يلزم من العمل هبذا العرف مثال تعطُّل النكاح ،أو أتخر سن الزواج بسبب عدم القدرة
على الوفاء مبتطلبات املهر.

وقد ورد يف الشرع احلث على تيسري أمر النكاح وتسهيله وعدم املغاالة يف املهور ،فعن عائشة -

رضي هللا عنها -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه

أمحد ( )44595من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-وما أصدق رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -امرأة من نسائه وال أ ِ
ُصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنيت عشرة أوقية كما جاء عن عمر -
رضي هللا عنه -فيما رواه الرتمذي ( ، )1114والنسائي ( ، )3349وأبوداود ( ، )2106وابن

ماجة (. )1887
وأما املهر فيجوز تعجيله كله ،وأتجيله كله ،وتعجيل بعضه ،وأتجيل الباقي ،وال حرج يف ذلك إن
شاء هللا.

()149/11

الديون وتغري قيمة العملة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)
التاريخ 1425/05/03هـ

السؤال

امرأة كان مهرها عشرة رايالت سعودية قبل أربعّي سنة! فأردت أن أعطيها اآلن ،فماذا أدفع اآلن؟
علماً أبن قيمة العملة قد تغريت.
اجلواب

تغري قيمة النقود الورقية اختلف فيها الفقهاء ،فجمهورهم على أنه ال جيب على من ترتب يف
مسألة ّ

ذمته شيء منها إال مثلها من غري زايدة أو نقصان ،وذهب آخرون إىل أن على من تعلق يف ذمته

وتوسط بعضهم فرأى أن األصل هو الوفاء ابملثل ،إال إذا تغريت
شيء منها أن يدفع القيمة ال املثلّ ،

قيمة النقود تغرياً فاحشاً ،فليلجأ حينئذ إىل القيمة؛ ألن املال حينئذ يصبح يف حكم الكاسد.

وقد اعتمد الرأي األول جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت ،حيث قرر أن العربة
يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي ابملثل ،وليس ابلقيمة؛ ألن الديون تقضى أبمثاهلا ،فال جيوز ربط

الديون الثابتة يف الذمة ،أايً كان مصدرها مبستوى األسعار.

وبناء على رأي اجلمهور فال يلزم الزوج أن يدفع هلذه املرأة إال عشرة رايالت سعودية فقط ،لكن إن
ً
أحب أن يزيدها إحساانً منه دون إلزام فليس يف ذلك حرج ،ولو فرض أنه حصل نزاع يف هذه

القضية بّي الزوجّي ،فإهنا ترفع إىل احملكمة والقاضي حيكم فيها مبا يؤديه إليه اجتهاده ،ويكون حكمه
ملزماً .وهللا أعلم.

()150/11

هل حيق له أن أيخذ شيئًا من صداقها؟!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1426/02/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان فتاة متزوجة ،وقد حصل يل مع زوجي خالفات كثرية هللا هبا عليم ،ومل أرزق منه أبطفال ،وأخرياً -

برغبة مين -اتفقت أان وإايه على الطالق ،فهل حيق له أن أيخذ شيئاً من املهر الذي أعطاين إايه رغم

أنه حصل دخول؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخذ الزوج لشيء من املهر بعد استقراره ابلدخول أو اخللوة ،أو غري ذلك مما ذكره أهل العلم -

رمحهم هللا -ال خيلو من أمرين:

األمر األول :أن يكون سبب الفراق من الزوجة ،إما عيبها ،وإما رغبتها يف الفراق لسبب من غري
رغبة من الزوج ،فهذا الزوج له أن أيخذ من املهر.

األمر الثاين :أال يكون هناك سبب من الزوجة وإمنا هو من الزوج ،ويرغب يف الفراق فإنه ال جيوز له

أن يعضل املرأة لتفدي نفسها لقول هللا  -عز وجل" :-وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن
إال أن أيتّي بفاحشة مبينة" [النساء من اآلية . ]19 :وهللا أعلم.

()151/11

رضيت مبه ٍر أقل مما طلب وليها
ْ

اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الصداق (املهر)

التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
إذا طلب ويل أمر املرأة مبلغاً معيناً كمهر ،ووافقت املرأة على مبلغ أقل ،فمن يكون له احلق يف تقرير
مبلغ املهر ،املرأة أم الويل؟.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

إذا طلب ويل املرأة قدراً معيناً من املهر بناء على نظر مصلحي ملوليته ،فإن له ذلك ،وهو الذي

سيقابل اخلطاب ويتفاهم معهم ،فإذا وافقت موليته على بعض هذا املبلغ فهو حقها وتنازلت عن

بعضه ،ويكون هذا الذي تنازلت عنه للويل ،قال تعاىل" :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طَب لكم
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" [النساء ، ]4:وأما إذا أصر الويل على مبلغ معّي واملرأة على
مبلغ أقل ،واخلاطب سيرتك هذه اخلطبة إذا كان املبلغ هو األكثر ،وهو مع ذلك كفء يف دينه

وخلقه ،فال جيوز للويل أن يرده هلذا السبب ،بل جيب عليه قبوله؛ ألنه إمنا ينظر يف مصلحة موليته،
وهي قد رضيت ابملهر األقل ،وهو حقها ،والرجل كفء ،فال جيوز رده ألجل زايدة املهر الذي ال

تريده املرأة ،قال تعاىل" :فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ابملعروف ذلك يوعظ
به من كان منكم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ذلكم أزكى لكم وأطهر" [البقرة . ]232:هذا وهللا أعلم.

()152/11

الزواج مع اشرتاط عدم املبيت والنفقة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح
التاريخ 1422/3/9

السؤال

أان أريد الزواج من امرأة ،لكن سأشرتط عليها توفري املنزل وعدم املبيت معها يومياً؛ ألنين سأتزوج

بدون علم األهل وذلك ألنين أخشى العنت ،وزواجي سيتأخر بضع سنّي ..هل العقد صحيح.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد ،فما ذكرته من الشروط على من تريد

تزوجها جائز مىت ما مت العقد بشروطه اليت هي :تعيّي الزوجة ،والرضا ،والويل إذ ال نكاح إال بويل مع

شاهدي عدل .هذا وال يُشرتط علم األهل لكن يستحسن إعالم ولو بعضهم لئال يتهموك ابلسوء.
هذا وال ينبغي أن يكون هذا الزواج بنية الطالق بل ينبغي أن يكون زواج رغبة مث إذا أردت الزواج
الثاين وجب عليك إبالغ من تريد تزوجها عن الزوجة األوىل إن كانت يف عصمتك وهللا أعلم.
نصيحة :اتضح من سؤالك أنك جلأت إىل ما ذكرت من أجل عدم القدرة على تكاليف الزواج ،وإين

أنصحك مع ذلك  -ال سيما وأنت شاب أعزب  -ابلصرب واالستعفاف عمالً بقوله تعاىل" :

وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله " ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " -اي
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع

فعليه ابلصوم فإنه له وجاء " أخرجه البخاري ( ، )5066ومسلم ( )1400من حديث عبد هللا بن
مسعود وهللا أعلم  -وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعيّي .-

()153/11

الزواج من الكتابية بدون إذن وليّها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1422/7/5

السؤال

هل جيوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها؟ وهل جيوز أن توكل املركز اإلسالمي يف ذلك؟

اجلواب

ال جيوز نكاح الكتابية من غري إذن وليها؛ ألن الكافر له والية على الكافرة ،وال تسقط واليته عليها
ٍ
فحينئذ ال والية له عليها ،وتنتقل الوالية إىل املسلم من أوليائها ،فإن مل يكن هلا ويل
إال إذا أسلمت،
مسلم توىل أمرها املركز اإلسالمي؛ ألنه يف حكم السلطان ،قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:

((السلطان ويل من الويل له)) أخرجه اخلمسة إال النسائي ،وهللا أعلم.

()154/11

اشرتاط املرأة عدم الزواج عليها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

أيب يريد أن يكتب يف وثيقة الزواج شرطاً وهو أن أكون الزوجة األوىل واألخرية ،هل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد :جيوز للمرأة يف أصح قويل العلماء أن تشرتط يف عقد النكاح أن ال يُتزوج
وىف به الزوج وإال فلها الفسخ ،حلديث
عليها ،وهو شرط صحيح الزم ،فإن ّ

عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" -أحق الشروط أن

توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري ( )2572ومسلم ( )1418وانظر :خمتصر اخلرقي

 94/احملرر  23/2جمموع فتاوى بن تيمية  169/32أعالم املوقعّي  316/1الفروع 162/5

اإلنصاف  155/8املبدع  81/7دليل الطالب  231/1كشاف القناع  91/5وهللا تعاىل أعلم -
وصلى هللا علي وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.-

()155/11

الزواج ابمرأة رضيت إبسقاط حق النفقة والسكن
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1425/10/18هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان طالب ،وأخشى على نفسي من الوقوع يف الزان ،وقد رفض والداي زواجي؛ ألين غري قادر على

توفري النفقة والسكن ،فهل جيوز يل الزواج من امرأة تتنازل عن حق النفقة والسكن ،بدون علم

األهل لرفضهم ذلك؟ وهل جيوز استخدام موانع احلمل خوفًا من املشاكل عند علم األهل ابلزواج

وعدم القدرة على التواجد الكايف لرتبية األبناء ،من ابب أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل؟

والسالم عليكم ورمحة هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

(اي
أما ما يتعلق إبسقاط النفقة والسكن من قبل املرأة فإن هذا جائز وال أبس به؛ لقول هللا عز وجلَ :
أَيُّـها اله ِذين آمنُواْ أَوفُواْ ِابلْع ُق ِ
ود) [املائدة . ]1 :واألمر إبيفاء العقد يتضمن اإليفاء أبصله ووصفه،
َ
ُ
َ َ ْ
ومن وصفه الشرط فيه ،وحلديث" :املُسلِمو َن علَى ُشر ِ
وط ِهم" .أخرجه أبو داود ( ، )3594ويشرتط
ْ ُ َ
ُ
أال يكون هذا النكاح بنية الطالق ،فإن النكاح بنية الطالق فيما يظهر يل أنه حمرم وال جيوز؛ ملا فيه

من الغش والتدليس.

أما ما يتعلق ابستخدام املوانع اليت متنع من احلمل فهذا ينقسم إىل قسمّي :إن كانت هذه املوانع ملنع

النكاح ابلكلية فإن هذا ال جيوز ،فإن من أعظم مقاصد النكاح حتصيل الولد.

أما إن كان هذا لفرتة مث بعد ذلك تزول ،كتنظيم النسل وحنو ذلك ،فإن هذا جائز؛ حلديث جابر،
رضي هللا عنه ،قال :كنها نَـ ْع ِز ُل والقرآ ُن ين ِز ُل .أخرجه البخاري ( )5209ومسلم (. )1440

فالصحابة ،رضي هللا عنهم ،كانوا يعزلون والقرآن ينزل ،وقال :لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهاان عنه

القرآن .يعين :العزل .أخرجه مسلم ( . )1440فدل ذلك على أن اجتناب احلمل لفرتة مؤقتة جائز

وال أبس به.

وأيضا كما ذكران أن هذا النكاح يشرتط له شرطان:
ً
الشرط األول :أال يكون بنية الطالق.

سرا ،حبيث يتواصون على كتمانه ،فإنه ال بد من إعالن النكاح ،فإعالن
الشرط الثاين :أال يكون ًّ

النكاح هذا أمر واجب.

()156/11

ويل خطيبيت اجلديد يشرتط زواج أخيت من ابنه
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1425/07/09هـ
السؤال

السالم عليكم.
خطبت امرأة مث تويف والدها ،واشرتط علي ويل أمرها اجلديد ،وهو عمها ،أن أزوج أخيت البنه؛ هلذا

أحجمت عن الزواج هبذه املرأة؛ ألهنم يريدون املبادلة بّي املرأتّي ،وأان ال أؤمن مبثل هذا العمل ،لكن
خطبت هذه املرأة قبل ثالث سنوات ،وال أدري ماذا أفعل اآلن؟ هل أترك هذه املرأة وهي ال ذنب
هلا؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :جيوز لك أن تتزوج هذه املرأة بثالثة شروط:

األول :أن يسمى يف العقد لكل واحدة منهما مهر مثلها ،وتعطى إايه.
الثاين :رضا الزوجتّي بذلك.
الثالث :أن يكون الزوجان كفئّي يف دينهما وخلقهما ،هذا هو القول األول يف هذه املسألة.

والقول الثاين :عدم صحته ،ولو مسي مهر هلما ،وهو رواية عن اإلمام أمحد  -رمحه هللا -اختارها
العالمة اخلرقي ،والشيخ العالمة عبد العزيز ابن ابز؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن نكاح
ِ
ار يف
ال ّ
شغَار .أخرجه البخاري ( )5112ومسلم ( . )1415ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال شغَ َ
ِ
اإلسالم" .أخرجه مسلم ( . )1415وقد احتج بذلك معاوية ,رضي هللا عنه ،ملا أمر بفسخ النكاح

مع تسمية املهر.

س
أما قوله يف احلديث السابق:
ُ
جل ابنتَه ،على أ ْن يُـ َزِّو َجه ُ
والشغار :أ ْن يُـ َزِّو َج ال هر َ
اآلخر ابنتَه ،ولَْي َ
ص َدا ٌق .وهو ما احتج به اجلمهور على صحته هبذا الشرط ،وهو القول الثالث ،فأجابوا عنه
بينَهما َ
أبنه ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا هو من كالم انفع موىل ابن عمر ،رضي هللا
القول األول ،وهو القول ابلتفصيل ،لكن
عنهما ،وهبذا تكون األقوال ثالثة ،أقرهبا إىل الصواب ُ

القول الثاين قوي جدًّا ،وفيه سد للباب يف هذا الزمان ،ودرء للمفسدة؛ ألن األمانة قد ضعفت ،فقد
يزوج الرجل ابنته وإن كرهت ،وهذا أوالً.
اثنيًا :أن علة التحرمي عند اجلمهور هي خلوه من املهر وعلى القول الثاين االشرتاط.
اثلثًا :جيوز لك أن ترتك الزواج من هذه املرأة ،وال إمث عليك .وابهلل التوفيق.

()157/11

اشرتاط أحد الزوجّي عدم التوارث
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

ما حكم هذا الشرط يف النكاح إذا اشرتط أحد الزوجّي عدم التوارث بينهما ورضي اآلخر؟ وما

حكم العقد؟

اجلواب

إذا اشرتط أحد الزوجّي عدم التوارث فإن العقد صحيح والشرط ابطل ،ألن اإلرث حق أثبته هللا
تعاىل للزوجّي ،وال ميلك أحد إسقاطه ،وهللا أعلم.

()158/11

هل اشرتاط املرأة إكمال دراستها يدخل فيه عملها؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1424/11/19هـ
السؤال

تزوجت امرأة واشرتط علي وليها أن أمسح هلا إبكمال دراستها ،وقمت بتنفيذ الشرط ،وقد تيسرت

هلا وظيفة تدريسية يف إحدى املدارس ،وقد حصل خالف بيين وبينها خبصوص العمل ،حيث تزعم أن

الشرط إبكمال دراستها يلزم منه السماح هلا ابلعمل.

فهل شرط الدراسة ينسحب على العمل أم ال؟ وهل يصح يل أن أشرتط عليها جزءاً من راتبها مقابل

خروجها من بيت الزوجية؟

اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده وبعد ،فإن الشروط قد أمر هللا تعاىل إبنفاذها ،إال شرطاً أحل حراماً أو حرم

حالالً ،وذلك ملا جاءت به السنة املطهرة" :املسلمون على شروطهم" ،وكذلك" :إال شرطاً أحل

حراماً أو حرم حالالً" ،ويف حديث بريرة  -رضي هللا عنها  -قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-
"كل شرط ليس من كتاب هللا فهو ابطل ،ولو كان مائة شرط" رواه مسلم ،وما ذكر من شرط

الدراسة فهذا أمر واضحّ ،أما ابلنسبة ملواصلة العمل أو العمل فإن هذا ال يلزم ،ألنه مل يكن شرطا
سابقا عند العقد ،وحيث ال يوجد فال يلزم ،ألن مقاطع احلقوق عند الشروط ،كما قال عمر بن

اخلطاب  -رضي هللا عنه  -وما ذكرته من اشرتاط مبلغ من راتبها مقابل خروجها من بيت الزوجية

ألجل العمل فال مانع من ذلك ،لكن أرى ترك ذلك ،ما دامت قد مسحت هلا ابلعمل ،وهي إن شاء
هللا تعاىل سوف تعينك على كثري من األمور املالية يف منزلك إذا صلح حالكما ،وهللا هو املوفق

وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()159/11
مل ي ِ
ف ابلشرط ،فهل ينفسخ عقد النكاح؟
َ
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1425/2/13هـ
السؤال

اشرتط والدي على زوجي أن يكون يل حرية العمل والدراسة ،وكتب ذلك يف وثيقة الزواج ،واآلن
زوجي رفض أن أدرس اللغة يف البلد اليت أقيم هبا ،حبجة طفلي الصغري وأنه ال يريد إدخاله احلضانة،

مع العلم أين قلت له :إنين سأدرس يف مدرسة هبا حضانة وسأتفقد طفلي بّي الدروس ،وإن مل يعجبين
وضع احلضانة أو أتثرت نفسية الطفل فسأترك ،رفض زوجي رفضا قاطعا حىت أن أفتح املوضوع معه،
فرتكت املنزل بناء على كالم والدي أن عقد زواجي به قد فسخ ،فهو مل يعد زوجي حىت جندد العقد،
أفتوين أرشدكم هللا ،هل ما قمت به يعد خمالفة شرعية؟ وهل كالم والدي صحيح؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإذا شرط أحد الزوجّي على اآلخر شرطاً يف صلب عقد النكاح فإن عليه الوفاء به ،ما دام شرطاً
صحيحاً ،كالشرط املذكور يف السؤال ،عن عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-إ هن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" صحيح البخاري
( ، )5151صحيح مسلم (. )1418

فإن مل يف أحد الزوجّي مبا التزم كان ملن فات غرضه أن يفسخ النكاح ،فيتقدم للقاضي الشرعي

الذي يتوىل فسخ عقد النكاح ،واحلكم بذلك.

وعليه فإن ما أخربك به والدك من أن زوجك قد انفسخ العقد بينك وبينه خطأ ،وإمنا ميكنك أن

تطليب الفسخ منه ،وال حيصل إال حبكم حاكم.

وما قمت به من ترك املنزل أرى أن األوىل منه حماولة إقناع زوجك أو الوصول حلل مرضي لكما ،فإن
أمكن وإال فتقدمي للحاكم الذي ينظر يف موضوعكما ،وميكن فسخ النكاح عند حتقق مقتضاه .وهللا

املوفق.

()160/11

اشرتط عليه وليها أال يدخل هبا حىت تكمل أوراقها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1424/10/15هـ
السؤال

فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة هللا.
أرجو من فضيلتكم التكرم ابإلجابة عن السؤال التايل:

قبل العقد اشرتط ويل أمر الزوجة أن ال يتم الدخول حىت تنتهي أوراق سفر الزوجة للبلد األجنيب
الذي يقيم فيه الزوج ،حيث إنه تزوج من امرأة من غري بلده الذي يقيم به( ،حبيث قال ابحلرف
الواحد ال أريد أن يتم الدخول حىت أتيت أتشرية الفيزا ،وقال الزوج موافق ،وبعده أبايم مت العقد ومل

يذكر هذا الشرط يف العقد ،إمنا فقط قاله قبل العقد شفوايً)  ،هل هذا الشرط صحيح يف كتاب هللا؟

أخل ابلشرط ودخل بزوجته؟ هل يشرتط أن يكون
وهل جيب اإليفاء به؟ وماذا على الزوج لو ّ

االشرتاط مذكوراً حال كتابة العقد؟ أفيدوان وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فهذا الشرط صحيح ،ويلزم الزوج الوفاء به ،حلديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه

البخاري ( ، )2572ومسلم ( ، )1418فإن مل يف به الزوج فللمرأة الفسخ إن رغبت بذلك ،فقد

قضى عمر  -رضي هللا عنه -على رجل بلزوم الشرط فقال الرجل :إذا يطلقننا ،فقال عمر  -رضي

هللا عنه" :-مقاطع احلقوق عند الشروط" ،رواه ابن أيب شيبة ( ، )499/3وسعيد بن منصور
( ، )211/1والبيهقي ( ، )249/7وال يشرتط ذكر الشرط عند إجراء العقد إن كانوا قد اتفقوا

عليه قبل العقد كما نص عليه العلماء ،انظر :الروض املربع ( ، )524وهللا تعاىل أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()161/11

الكفاءة يف النكاح

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

ما أسس الكفاءة بّي الزوج والزوجة؟ وهل ضروري أن تكون هناك كفاءة يف مستوي التعليم؟ وهل

ميكن أن أرتبط بزوج ال يصلي؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أسس الكفاءة بّي الزوجّي هي الدين واخللق ،كما قال هللا عز وجل( :إِ هن أَ ْكرم ُكم ِعن َد هِ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم)
ََ ْ
ِ
[احلجرات . ]13:وكما يف حديث أَِيب ُهريْـرَة ،ر ِ
صلهى ه
ض َي ه
ال:
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،قَ َ
هيب َ
ََ َ
اَّللُ َع ْنهَُ ،ع ْن النِ ِّ
"تُـ ْن َكح الْمرأَةُ ِألَرب ٍع :لِم ِاهلَا و ِحلسبِ َها و َمجَ ِاهلَا ولِ ِدينِ َها ،فَاظْ َفر بِ َذ ِ
اك" .أخرجه
ت يَ َد َ
ات ال ِّدي ِن تَ ِربَ ْ
ْ
َ
ُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ

البخاري ( )5090ومسلم ( . )1466ويف حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنهن أن النيب صلى هللا
ضو َن ُخلُ َقه ِ
ودينَهُ فَـ َزِّو ُجوهُ" .أخرجه ابن ماجه ()1967
عليه وسلم ،قال" :إ َذا أ ََات ُك ْم َم ْن تَـ ْر َ ْ
والرتمذي ( . )1084هذه الكفاءة ،أما ما عدا ذلك من أمر الصناعة أو النسب ،أو احلرية ،أو

الغىن ،فهذا كله ال اعتبار له مبيزان هللا سبحانه وتعاىل ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وعلى هذا إذا

تزوج الرجل امرأة ،وكان أحدمها ال يصلي فإن النكاح ال يصح؛ ألن الذي ال يصلي خارج من
صالةِ".
ش ْر ِك وال ُك ْف ِر تَـ ْر ُك ال ه
وبّي ال ِّ
ّي ال هر ُج ِل َ
اإلسالم مرتد ،لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :بَ ْ َ
فمن َترَكها ف َق ْد ك َفر".
"الع ْه ُد الذي بينَـنَا وبَـ ْيـنَهم ال ه
اخرجه مسلم ( . )82وحلديث بريدةَ :
صالةَُ ،

أخرجه ابن ماجه ( )1079والرتمذي ( )2621والنسائي ( . )463وكذلك األمر الثاين :إذا تزوج
الرجل امرأة زانية ،أو كان هو زانيًا مل يتب من الفواحش ،من الزىن واللواط ،فإن هذا العقد ال يصح؛
نكح هإال َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ َال ي ِ
ِ
نك ُح َها إِهال َزا ٍن أ َْو ُم ْش ِر ٌك)
َ َ َ
َ ْ ُ
لقول هللا عز وجل( :ال هز ِاين َال يَ ُ

[النور. ]3:

رجل خفيف الدين ،وخفة هذا الدين تضرها ،كما لو كان يتعاطى اخلمر
األمر الثالث :إذا تزوج املرأةَ ٌ
واملفرتات ،فالعقد صحيح إذا كان عفي ًفا مصليًا ،لكن إذا كانت تتضرر فلها الفسخ.
أو املسكرات ِّ

وهللا أعلم.

()162/11

شرطت عليه أال يتزوج عليها
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح
التاريخ 1425/10/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل لفضيلتكم :لقد اشرتطت على زوجي قبل كتابة العقد أبال يتزوج اثنية ،وقد وافق على الشرط،

ولكن يوم كتابة العقد أرسل ورقة العقد مع أيب إيل ألكتب الشرط ،فأصابين خجل شديد من أيب،
كثريا فلم أكتب الشرط،
وخفت عليه من احلرج من هذا الشرط أمام أهله وأمام الناس ،وارتبكت ً

فهل حيق يل طلب فسخ العقد إن تزوج من اثنية؟ مع العلم أنه ال يزال يذكر أين شرطت عليه هذا

الشرط ويعلم سبب عدم كتابته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب :أن املرأة إذا اشرتطت على الزوج يف العقد أال يتزوج عليها صح الشرط يف قول مجع من

أهل العلم ،وهو املشهور من مذهب احلنابلة ،فإن خالف الشرط فتزوج عليها فلها الفسخ حلديث:
"أَح ُّق ُّ ِ
ِِ
ِ
وج" .أخرجه البخاري ( )2721ومسلم (. )1418
الش ُروط أَ ْن تُوفُوا بِه َما ْ
َ
استَ ْحلَلْتُ ْم به الْ ُف ُر َ
وألن هذا الشرط ال ينايف العقد وهلا فيه منفعة ،فقد جاء يف (الروض املربع) للبهويت (ص )524يف

ابب الشروط يف النكاح ما نصه( :إذا شرطت املرأة طالق ضرهتا أو أال يتسرى ،أو أال يتزوج عليها

الزما ،فليس للزوج فكه بدون إابنتها ،ويُسن وفاؤه به ،فإن خالفه فلها
 ...صح الشرط ،وكان ً

الفسخ على الرتاخي؛ لقول عمر ،رضي هللا عنه -للذي قضى عليه بلزوم الشرط حّي قال :إ ًذا
يطلقننا :-مقاطع احلقوق عند الشروط) انتهى .هذا وما ذكرت السائلة من عدم كتابة هذا الشرط،
نقول :إذا ثبت هذا الشرط على الزوج ببينة أو إقرار منه لزم ولو مل يكتب؛ إذ الكتابة ليست شرطًا
لثبوته أو لزومه .وهللا أعلم .وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()163/11

تزوجت من غري توثيق يف احملكمة
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح
التاريخ 1426/02/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .أما بعد:

امرأة مات زوجها وصارت تقبض منحة من الدولة ،مث تزوجت بدون أن يعقد عليها الزوج الثاين

بقصد استمرار املنحة ،هل زواجها من الثاين حالل بدون توثيقه لدى املصاحل الرمسية؟ وهل األموال
اليت حتصل عليها حالل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فسؤالك يتضمن أمرين:

األول منهما :صحة عقد الزواج الثاين بدون توثيق رمسي.

واألمر الثاين :كون ما حتصل عليه منحة من الدولة حالالً.
أما األمر األول ،فاجلواب عنه :أبن الزواج صحيح إذا توافرت أركانه وشروطه ،وليس من شروطه
التوثيق الرمسي ،ولكن التوثيق الرمسي ينبغي االلتزام به من جهتّي:

طاعة ويل األمر الذي ألزم به املواطنّي ،وهو سياسة يتخذها ويل األمر من أجل القيام بشؤون رعيته،

وهللا قد أوجب طاعته ابملعروف ،وهذا األمر منه.

حفظ حقوق الرعية ،والزوجّي على وجه اخلصوص ،ومما حيفظ لكال الزوجّي بسبب هذا التقييد حق

املرياث ،والنسب لألوالد ،والوالية على الزوجة وعلى أوالدها ،وحنو ذلك .لذا فإن عدم التوثيق
حرام من جهة املخالفة؛ ملا قرره ويل أمر املسلمّي ،ومن جهة ما يرتتب عليه من ضياع احلقوق.

أما األمر الثاين :وهو كون ما حتصلت عليه من منح من الدولة حالالً ،فاملرجع فيه إىل ما سنه ويل

األمر من شروط وضوابط فيمن يتقاضى أمواالً من الدولة على أي سبيل كان ،من حنو كون املرأة مل

تتزوج أو يتوفاها هللا ،ومن حنو كون األوالد مل يتوظفوا حىت تصرف العوائد هلم  ...اخل ،فالواجب

عليك السؤال عن هذه األمور املرعية والعمل هبا ،واحلرص على إطابة املطعم؛ فإنه من أسباب إجابة

الدعاء ،وكل حلم نبت من سحت فالنار أوىل به ،ولتعلم أن أخذك ماالً من غري مراعاة هذه الضوابط
ِ
بسببك ،وهللا تعاىل يقول" :اي أيها الذين آمنوا
يعد تعدايً على حق غريك ممن يستحقه ،وقد منع منه
ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم" [النساء . ]29:وهللا أعلم

()164/11

هل له أن خيالف شرط العقد؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

أعمل طبيبًا ،وزوجيت معلمة ابملدينة نفسها ،حصلت على بعثة إلكمال دراسايت العليا مبدينة أخرى،

ولكن مل يتيسر نقل زوجيت رغم طَرقي كل ابب مشروع يف سبيل ذلك ،فهل حيق يل إجبارها على ترك
وأيضا ال
عملها؟ رغم أن عقد النكاح فيه شرط بعدم فعل ذلك ،ولكين أخاف على نفسي الفتنةً ،

خريا.
أستطيع العيش بعي ًدا عن أوالدي .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فاجلواب :أنه ال حيق لك إجبار زوجتك على ترك عملها؛ السيما وقد اش ُرتط عليك بعقد النكاح

عدم فعل ذلك ،لكن لو رضيت بذلك فال مانع من ذلك ،وعليك أن تطلب رضاها لترتك العمل
جزءا من راتبك تتفق معها عليه إن مل ترض بدون
نظرا لظروفك القاهرة اليت ذكرهتا ،ولو إبعطائها ً
ً

مقابل .نسأل هللا سبحانه -أن ييسر أمركما وحيقق منيتكما ،إنه قريب جميب ،وصلى هللا على حممد

وآله وصحبه أمجعّي.

()165/11

هل من العضل االمتناع من تزويج البنات من غري القبيلة؟
اجمليب سامل بن انصر الراكان

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح
التاريخ 1426/10/21هـ

السؤال

ما حكم تزويج اآلابء لبناهتم من نفس القبيلة ،ورفضهم دون أي سبب ألي شاب من خارج القبيلة؟

علماً أنه قد تقدم يل أكثر من شخص من خارج القبيلة.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فال جيوز لآلابء -وغريهم من األولياء -عضل بناهتم ومولياهتم ورد اخلطاب األكفاء ألعراف قبلية
مناهضة للشرع؛ ألن البنت أمانة عند وليها ،وهو مسؤول عنها عند هللا -عز وجل -فعليه تقوى هللا

-سبحانه -واتباع السنة يف تزويج اخلاطب الكفء ،سواء كان من نفس القبلية أو من خارجها ،كما

يروى عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :إذا أاتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال
تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" .أخرجه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجه (، )1967
واحلاكم ( . )2742والعلم عند هللا تعاىل.

()166/11

تزوجها فاكتشف أهنا تصرع
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح
التاريخ 1424/6/27هـ

السؤال

رجل خطب امرأة وتزوجها ،واكتشف بعد الزواج أهنا مصابة مبرض الصرع الذي يوجب عليه أن
يكون مالزماً هلا ،أو أي أحد آخر خشية حصول أزمة هلا ،وهي اآلن حامل ,فماذا ميكنه أن يفعل؟
علما أن الوالد والوالدة يعلمان إصابتها من قبل هبذا املرض ،وأخفيا ذلك ،وإن كان سيطلقها ،هل

عليه أن يدفع هلا املهر؟ على الرغم من أهنم أخفوا عنه أمراً كبرياً .وشكراً.
اجلواب
يتعّي على كل من الرجل واملرأة أن يكون على علم أبحوال اآلخر ،وما به من علة أو مرض ،وما
يعرتيه مما خيل ابحلياة الزوجية ،وإذا أخفى أحد الزوجّي على اآلخر ما به من أذى أو ما يعرتيه من
أحوال تؤثر على مسرية احلياة الزوجية فإذاً هذا يعد شرعاً من ابب التدليس والغش ،وإذا علم

أحدمها مبا لدى اآلخر من أمراض ،أو صفات تؤثر على احلياة الزوجية فله فسخ النكاح ،ومىت مت

الفسخ قبل أن يتم االتصال بينهما فال حق للمرأة على زوجها إذا كان العيب فيها ،وإن كان العيب
فيه فلها نصف الصداق ،أما يف مثل حالتك هذه فلها املهر كامالً ،ولك حق الرجوع يف املهر على

من غرك وخادعك ،سواء جاءت اخلدعة من املرأة ،أو أهلها ،غري أن احلمل املوجود اآلن يثبت نسبه

منك ،وينسب إليك ابناً كان أو بنتاً ،وجيب أن تعلم إن كنت قد علمت ابلعيب ورضيت به فال حيل
لك الفسخ ،وال اسرتداد ما دفعت إليها ،ونرجو السالمة والعافية.

()167/11

هل العلة يف شراين القلب من عيوب النكاح؟
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح
التاريخ 1423/3/20

السؤال

أان شاب مقبل على الزواج ،ووجدت -واحلمد هلل -ذات الدين اليت أسأل هللا أن أظفر هبا ،ولكين
عندي مشكلة حساسة قليالً وهي أن يب علة يف شراين القلب ،ولكن األطباء -واحلمد هلل -أخربوين
إبمكانية الزواج دون مشاكل ،ولكين مل أطلع هذه الفتاة على هذا األمر إىل اآلن ،وأخشى إن

أطلعتها عليه أن ترتاجع ،فماذا أفعل يف هذا املوقف مبا جيعلين ال أكون خمالفاً لشرع هللا وشريعته؟
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ,وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه ،ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.

أما بعد :فليس وجود علة يف شراين القلب ،من العيوب اليت جيب بياهنا وكشفها ،وال جيوز للمرأة

دعوى الطالق بعد اكتشافها؛ ألن وجود هذا العيب ال تتضرر منه املرأة ،وال يسبب عدوى ،وليس
هو من العيوب اجملوزة للفسخ ،فليعزم هذا السائل على بركة هللا ،وهللا املوفق.

()168/11

هل اإليدز من عيوب النكاح؟
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح

التاريخ 1423/6/3

السؤال

هل ميكن اعتبار مرض اإليدز من املوانع الشرعية اليت تبيح فسخ العقد؟ وما احلكم فيما لو علم أحد

الزوجّي هبذا العيب ورضي به؟

اجلواب

احلمد هلل ،ال ريب أن مرض اإليدز من أعظم العيوب اليت ميلك هبا أحد الزوجّي الفسخ ،وإذا كان
الفقهاء قد ذكروا مجلة من العيوب اليت يفسخ هبا عقد النكاح فإن كثرياً منها دون مرض اإليدز يف
اخلطورة ،ال سيما وأنه من األمراض املعدية -نسأل هللا السالمة منه.-

وعمدة الفقهاء يف ابب العيوب ما ثبت عن عمر -رضي هللا عنه -يف املوطأ من التفريق ابلربص

واجلنون واجلذام روي عن عمر -رضي هللا عنه -أنه قال":أميا رجل تزوج امرأة وهبا جنون أو جذام أو
برص فمسها فلها صداقها كامالً وذلك لزوجها غرم على وليها" ( ، )78/2واإليدز شبيه ابجلذام بل

هو أقبح وأخطر منه ،ولكن مما ينبغي معرفته أن العيب الذي ميلك به أحد الزوجّي الفسخ حّي

يوجد يف اآلخر هو ما كان موجوداً قبل العقد ال بعده ،فإن وجد العيب بعده فال ميلك أحد الزوجّي

الفسخ ،وإمنا للزوج الطالق وللمرأة اخللع ،هذا أحد القولّي ،ويف املسألة قول آخر :أن العيب يثبت

سواء كان قبل العقد أو بعده ،وهو املشهور عند الشافعية واحلنابلة.
به الفسخ ً

فعلى القول األول إن كان هذا املرض قد نشأ بعد العقد ألي سبب من األسباب فال يثبت به

الفسخ.

وننبه هنا إىل أن الفسخ يف هذه احلال يرجع إىل القاضي ،وكثري من أهل العلم جيعل الفسخ يف هذه
احلال متوقفاً على حكمه وال ميلك أحد الزوجّي مستقالً ذلك.

وأما لو علم أحد الزوجّي هبذا العيب ورضي به فله ذلك ألن احلق له ،ومع ذلك فيجب أن يدرك
ٍ
من رضي به خطورته وأنه ٍ
وحينئذ فقد يقال أبنه يلقي بنفسه إىل التهلكة.
معد

واألمر اآلخر أن هذا املرض إن كان انشئاً عن عالقة حمرمة فإن الرضا مبن فعل ذلك قبل أن يتوب

ليس من مسات ذوي العفاف واإلميان ،وهللا أعلم.

()169/11

بكرا
مل جيد زوجته ً
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح
التاريخ 1425/11/10هـ

السؤال

علما أنه عقد على
بكرا؟ ً
كيف يتصرف شخص ما دخل على زوجته ليلة الزفاف فوجدها ليست ً
أساس أنه متزوج ببكر ،وعندما انقش املرأة اعرتفت خبطئها وذكرت أهنا اتبت.

اجلواب

حيسن منه أن يسرت عليها ،وال يفضحها ،فلعلها مكرهة ،أو أخطأت واتبت ،مث إن شاء أمسكها إن
مسلما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة.
ظهر له استقامتها ،وإن شاء طلقها وسرت عليها ،ومن سرت ً

()170/11

هل هذه األمراض من عيوب النكاح؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح
التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

هل املرض غري املعدي -مثل أمراض السكر ،والضغط ،وحساسية الصدر -يعد من العيوب اليت ترد
هبا الزوجة؟ خاصة أن هذه األمراض ميكن أن تنتظم حياة املريض هبا ابنتظام العالج ،وإذا كانت

اإلجابة بال ،فهل هذا يعين أنه جيوز أن تكتم املرأة مثل هذه األمراض على خطيبها ،ابعتبار أهنا من
األمراض العادية اليت ميكن أن يصاب هبا اإلنسان يف مرحلة من العمر ،وكذلك ألن املرأة إن أطلعت

خطيبها على مثل هذه األمراض فقد يعدل عن الزواج هبا؟ وكم هن العوانس بسبب النفور من الزواج
هبن بسبب اإلصابة مبثل هذه األمراض .أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

من موجبات فسخ عقد النكاح وجود عيب يف أحد الزوجّي ،وكذلك وجود مرض يف أحد الزوجّي،

وقد ذكر أهل العلم ضابطاً للمرض وهو :أن يكون املرض منفراً من العشرة الزوجية ،أو أن يكون

املرض مانعاً من الوطء ،وذكروا األمراض اليت متنع الوطء ،كما أهنم ذكروا أمراضاً تنفر كل واحد من

الزوجّي عن اآلخر ،وما ذكره السائل ليس من القسم األول ،وال من القسم الثاين ،فبالنسبة للضغط
والسكر ،فهي ال تؤثر ال على العشرة الزوجية ،وال على الوطء ،وال يسلم منها أحد من الناس يف

الغالب.

()171/11

تزوجها من غري أن خيربوه مبرضها
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح

التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

أان مقيم يف بالد الغرب ،أريد الزواج ،فعرضت علي امرأة عن طريق زوج أختها ،وهي مقيمة يف بلدي
األصلي ،فخطبتها منه بدون أن أراها ،ولكن وصفها يل ،وبعد وقت أتوا هبا إيل وتزوجت هبا ،ولكن

بعد فرتة أكثر من سنة عرفت أبهنا مريضة تعاين من مرض يف اجلهاز التناسلي ،ولقد أجريت هلا عملية
يف املاضي واستئصلت قناة املبيض ،واآلن حمتاجة إىل عملية أخرى الستئصال قناة املبيض الثاين،

وهذا يعىن أهنا ال تستطيع اإلجناب إال عن طريق طفل األنبوب.

شيخنا الفاضل :أثناء خطبيت هلا مل يقل يل أبهنا أجرت عملية ،بل كان يقول أهنا حبالة جيدة .كيف
أتصرف؟ هل إذا طلقتها أكون آمثاً؟ وهل هذا يعترب غشاً؟ وإذا طلقتها هل يلزمين أن أرد عليها كل
شيء؟ أفتوان مأجورين إن شاء هللا ،وما هي نصيحتكم يل وإىل أمثال زوج أختها؟

اجلواب

احلمد هلل -تعاىل -وحده ،وبعد:
ما ذكره السائل مما وقع من كتمان عيوب زوجته فأقول :كان الواجب أن يوضحوا ويبينوا حالتها؛
ألن ذلك مما أمر هللا -تعاىل -به سواء يف حق اخلاطب أو املخطوبة ،فإن كان هناك عيوابً أوضحها

الويل يف موليته حىت ال يفاجأ الزوج بعد ذلك هبذه العيوب فينشأ اخلالف وحتصل الكراهية من الزوج

لزوجته ،لكن حّي توضح هذه العيوب قبل الزواج فحينها سيقدم الزوج عن رغبة أو حيجم حىت ال

يقع منه ظلم عليها ،وعلى كل حال فإن عليك أيها األخ السائل أن تصرب ،وأرى عدم التعجل يف
ِ
طالقها ألن هللا -تعاىل -يقولِ َ :
سى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً َوَْجي َع َل
وه هن ِابل َْم ْع ُروف فَِإ ْن َك ِر ْهتُ ُم ُ
"عاش ُر ُ
وه هن فَـ َع َ
ه
اَّللُ فِ ِيه َخ ْرياً َكثِرياً" [النساء :من اآلية. ]19
وأيضاً لعلها -إن شاء هللا تعاىل -أن ترزق منك بولد ،وجيعله هللا -تعاىل -صاحلاً وما ذلك على هللا
-تعاىل -بعزيز ،فإن هللا -تعاىل -على كل شيء قدير ،ولعل أن حيصل هلا من التطبيب املشروع ما

يكون سبباً إبذن هللا -تعاىل -للحمل واإلجناب ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد قال" :ما

أنزل هللا داءاً إال أنزل له الدواء علمه من عمله وجهله من جهله"البخاري ( ، )5678وأمحد

( ، )3912والفظ له ،فاصرب واحتسب ،وأما إذا كنت ال تريدها وطلقتها فما كان هلا من حقوق

شرعية فتعطيها إايها من نفقة العدة وحنو ذلك .وأسأل هللا -عز وجل -أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه
رضاه ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()172/11

مصابة بفريوس الكبد فهل له الفسخ؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح

التاريخ 1425/07/21هـ
السؤال

زوجة غري مدخول هبا ،اكتشف زوجها عند السفر أهنا مصابة مبرض م ٍ
عد( .فريوس الكبد ، )C

وخشي الزوج من انتقال املرض إليه وإىل الذرية ،كما أن هذا املرض مانع لسفر الزوجة للسعودية

حيث يقيم الزوج ،هل حيق للزوج فسخ العقد للغش والتدليس ،علماً أبنه يوجد تقرير طيب شرعي

يؤيد هذا الكالم؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم  ...أما بعد:

فقد ذهب مجهور العلماء من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة إىل القول بثبوت حق التفريق بّي الزوجّي

لوجود عيب يف أحدمها ،وهذا القول ذهب إليه بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي ،وهو

املتفق مع مقصد الشارع احلكيم من شرع الزواج ،كما أنه يرتتب عليه دفع الكثري من املفاسد اليت

قد تنشأ بّي الزوجّي ،وال شك أن األمراض املعدية من العيوب اليت يفسخ هبا النكاح؛ ألن عيوب

النكاح هي كل عيب ال ميكن معه حتقيق مقاصد النكاح ،أو ما يعرب عنه أبنه كل عيب مينع االستمتاع

أو كمال االستمتاع ،وهذا ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإن مل يكن دخل
ابملرأة فال شيء هلا ،وإن كان دخل استقر املهر ورجع على من غره ،ويشرتط لثبوت احلق يف طلب
الفسخ ابلعيب عدم العلم ابلعيب وقت العقد أو قبله ،وكذلك عدم الرضى ابلعيب بعد العلم به.

اثلثاً :أن يكون التفريق بّي الزوجّي حبكم القاضي؛ ألنه من مجلة النزاعات اليت حتتاج إىل اجتهاد
القاضي خبالف الطالق ،إذ ال حيتاج إىل ذلك .وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()173/11

هل يلزمها إخبار خطيبها هبذا؟

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/العيوب يف النكاح

التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد أُجريت يل جراحة يف الثدي (جتمعات ليفية)  ،ومل أكن أعرف طبيبة ،ومع ضغط أهلي قررت أن
أجريها على يد طبيب؛ حيث إين مل أستطع أن أسأل أحداً على طبيبة نظراً لتكتم األمر ،ألين مل أتزوج

بعد ،واآلن أان مضطرة أن أاتبع مع نفس الطبيب ،فهل علي ذنب؟ هل إذا تقدم يل شخص الرتباط

هل جيب علي إخباره؟ مع العلم أن رأى الطبيب أهنا ال تؤثر علي يف املستقبل يف الزواج أو اإلجناب،

وال جيب علي إخباره ،ولكن أثر اجلروح ما زال موجوداً ،فهل جيب علي إخباره؟ وقال الطبيب مع
الزمن ممكن أن يكون -أثر اجلروح -ضئيلة .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :كان جيب البحث عن طبيبة لتجري لك العملية ،فإن تعذر وجود الطبيبة جاز ما ِ
فعلت إن

كانت العملية حمتاجاً إليها.

اثنياً :ما دام أنه قد متت العملية فينبغي البحث بقدر اإلمكان عن طبيبة للمتابعة ،فإن مل ميكن جاز
عند الطبيب السابق.

اثلثاً :إذا كانت هذه العملية ال تؤثر على اإلجناب  -حبسب قول األطباء  -واجلروح يف سبيلها

للشفاء ،ومل حتدث لديك عاهة أو مرضاً من ّفراً فال يلزم إخبار اخلاطب عند التقدم للخطبة؛ ألن ذلك
أمر معتاد حصوله .وهللا أعلم.

()174/11

حكم مساع الدف
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1422/8/10

السؤال

ما حكم مساع الدف؟

علي مساع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من الصغريات ،وأيضاً استقبال املسلمّي له
مع أنه يشكل ّ
 -صلى هللا عليه وسلم  -بعد رجوعه من تبوك.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فيا أيها احملب ،ال إشكال فيما تذكر  -حبمد هللا تعاىل  -ألن العلماء يفرقون بّي

السماع واالستماع ،فاالستماع يف هذا املقام  -وهو املنهي عنه  -هو أن يصغي له إصغاء املتلذذ

واملستطرب له فهذا إمنا جيوز ملن أُذن له فيه كالنساء والصبيان يف األعراس أو عند قدوم الغائب

وحنو ذلك مما جاءت الشريعة ابلرتخيص فيه ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل  -يف
"االستقامة" (" : )275/1يرخص للنساء يف الغناء والضرب ابلدف يف األفراح ،مثل قدوم الغائب،

وأايم األعياد ،بل يؤمرون بذلك يف العرسات  " ...أ .هـ.

بينما السماع الذي يعرض لإلنسان ،حبيث يسمع أانساً أ ُِذ َن هلم يف الغناء  -كالنساء والصبيان ،يف

العرس مثالً  -مث يصل صوته للشخص الذي مل يؤذن له ابلسماع  -كالرجال  -فإن اإلنسان يؤمر
بعدم اإلصغاء والتلذذ بذلك ،وأما جمرد وصول الصوت ،فال يؤمر الرجل بس ِّد أذنيه ،أو مغادرة

مكان حفل العرس  -مثالً  -ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ِ -أذن لعائشة  -رضي هللا عنها -
أن ترقى على ظهره لتستمع إىل غناء احلبشة ،انظر ما رواه البخاري ( ، )454ومسلم (، )892

ومعلوم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يسمع له ،ولكن مل يكن يستمع له ،وهلذا مل يقر النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -أاب بكر على إنكاره على وصول هذا الصوت إىل بيت النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-بل قال" :دعهما اي أاب بكر :إن لكل قوم عيداً ،انظر ما رواه البخاري (، )3931

ومسلم ( )892وهذا عيدان ".

وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -كما يف جمموع الفتاوى ( " : )565/11وليس يف حديث
اجلاريتّي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم استمع إىل ذلك ،واألمر والنهي إمنا يتعلق ابالستماع ال

مبجرد السماع ،كما يف الرؤية ،فإنه إمنا يتعلق بقصد الرؤية ال مبا حيصل منها بغري االختيار ،وكذلك
يف اشتمام الطيب ،إمنا ينهى احملرم عن قصد الشم ،فأما إذا شم ما مل يقصده فإنه ال شيء عليه،

وكذلك يف مباشرة احملرمات كاحلواس اخلمس من السمع ،والبصر ،والشم ،والذوق ،واللمس ،إمنا

يتعلق االمر والنهي من ذلك مبا للعبد فيه قصد وعمل ،وأما ما حيصل بغري اختياره فال أمر فيه وال

هني ،وهذا مما وجه به احلديث الذي يف السنن عن ابن عمر أنه كان مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ،وقال :هل تسمع؟ هل تسمع؟ حىت انقطع الصوتانظر ما رواه أبو داود ( ، )4924وأمحد ( )4535فإن من الناس من يقول  -بتقدير صحة هذا
احلديث  -مل أيمر ابن عمر بسد أذنيه.

()175/11

فيجاب أبنه كان صغرياً ،أو جياب أبنه مل يكن يستمع وإمنا كان يسمع ،وهذا ال إمث فيه وإمنا النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -فعل ذلك طلباً لألفضل واألكمل ،كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً يتكلمون

بكالم حمرم فسد أذنيه كيال يسمعه فهذا حسن ،ولو مل يسد أذنيه مل أيمث بذلك ،اللهم إال أن يكون
يف مساعه ضرر ديين ال يندفع إال ابلسد" أ .هـ.

وقال يف موضع آخر (" : )522/29غناء اإلماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه يف

العرسات".
ومبا سبق يتبّي لألخ السائل اجلواب عما أورده ،وهللا تعاىل أعلم.

()176/11

ليست مبنكرات يف األفراح
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/وليمة النكاح

التاريخ 1423/5/8

السؤال

تكثر يف اإلجازات املناسبات -ومناسبات الزواج بصفة خاصة ،-واليت ال ختلو يف كثري منها من

الرقص والطبل (الطق)  ،لذا حيتدم اخلالف بّي طائفة من الناس يف حكم هذا الصنيع ،هل هو جائز

أم ال؟ والسؤال يربز يف النقاط التالية:
هل الرقص والطق مشروع أم ال؟ وهل األفضل فعله أم تركه؟ ما املراد ابلدف؟ وما الضابط يف

حتديده؟ إذا كان ذا وجه واحد أو وجهّي ،فهل بينهما فرق من حيث اجلواز؟ وعلى القول

مبشروعيته ،فهل جيوز يف غري يوم العرس كاليوم التايل للعرس (الرحيل مثالً) ؟ وما احلكم لو وصل
صوت للرجال؟ وما احلكم لو وصل صوت الطبل فقط؟ ما احلكم لو وصل صوت املنشدة ومعه

صوت الطبل؟ وهل هناك فرق يف هذا بّي املنشدة الصغرية والكبرية؟ ما حكم الزغردة والتصفيق؟
وهل جيوز استئجار الطقاقات ،أم أنه من إضاعة املال؟ وإذا ارتفع الصوت ووصل الرجال فهل

األفضل االنصراف أم عدمه؟ وجزاكم هللا خرياً ،وأحسن إليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فال خالف يف مشروعية الوليمة يف العرس ،وقد فعلها النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأمر هبا ،فقد
قال لعبد الرمحن بن عوف حّي قال تزوجت ":أومل ولو بشاة" أخرجه البخاري ( )5155ومسلم

(. )1427

والدف عند وليمة النكاح ليس مبنكر؛ أمر به النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث ،منها :عن

حممد بن حاطب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-فصل ما بّي

احلالل واحلرام :الصوت ابلدف" النسائي ( )3371الرتمذي ( )1088ابن ماجة ( )1896أمحد
( )418/3وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباين يف (إرواء الغليل  )1994وقد قيل
إبابحته ،قال الشوكاين ":ال يبعد أن يكون مندوابً؛ ألن ذلك أقل ما يفيده األمر يف قوله أعلنوا

النكاح" (نيل األوطار  ، )212/6والندب إليه واستحبابه هو مذهب أمحد (كشاف القناع

 )183/5واختيار العالمة الصنعاين ،والشيخ :حممد بن إبراهيم (جمموع فتاواه . )218/10

هذا حكم الدف الذي يسمى الطق ،وأما حقيقة الدف ،فقد جاء يف اللسان":الدهف ،والدُّف :الذي

يضرب به النساء واجلمع دفوف ،والدهفاف صاحبها ،املدفف صانعها ،واملدفدف ضارهبا" (لسان

العرب  )106/9دفف.

وكالم النيب -صلى هللا عليه وسلم -إمنا حيمل على ما كان معهوداً على عهده.

وقد قال مشاخينا :إن الدف املعهود يف العهد النبوي هو املختوم من وجه واحد ،وليس فيه صنوج
وال ِحلق وال أجراس( .فتاوى ابن إبراهيم  ، )215/10ابن عثيمّي (فتاوى إسالمية . )186/3
ومل أجده يف كتب اللغة اليت اطلعت عليها ،وهذا الدف هو الذي يسمى يف بالد جند وما جاورها

الطار.

أما ابقي املعازف سواء منها اهلوائي كاملزمار والناي أو الوتري كالعود والرابب أو الطبول فكلها حمرمة

على الصحيح من أقوال أهل العلم ،سواء يف األعراس وغريها ،عن أيب عامر األشعري -رضي هللا
عنه -مرفوعاً "ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" صحيح البخاري
(. )5590

()177/11

وخص الدليل الدف فيفرد عنها ،ولكن هل ختتص إابحة
وهذا يدل على حترمي سائر أنواع املعازف،
ّ

الدف ابألعراس فقط ،أو جيوز أيضاً يف األعياد وحنوها ،أم أنه مباح مطلقاً؟ هذه ثالثة أقوال ،الظاهر
منها إابحته يف األعراس واألعياد وحنوها.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول

هللا إين نذرت إن رجعت ساملاً أن أضرب على رأسك الدف .قال":أويف بنذرك" سنن أيب داود
( )3312سنن الرتمذي ( )3690مسند أمحد ( ، )353/5ولو كان حمرماً مل أيذن به.

وعن عائشة -رضي هللا عنها -أن أاب بكر دخل عليها وعندها جاريتان يف أايم مىن تدفان وتضرابن،
متغش بثوبه ،فانتهرمها أبو بكر ،فكشف النيب -صلى هللا عليه
والنيب -صلى هللا عليه وسلمٍّ -

وسلم -وجهه فقال":دعهما اي أاب بكر فإهنا أايم عيد" صحيح البخاري ( )949ومسلم (، )892
علي النيب
ومثل ذلك اليوم الذي يلي العرس عن الربيهع بنت ه
معوذ -رضي هللا عنها -قالت :دخل ه
-صلى هللا عليه وسلم -صبيحة بُين يب ،فجعلت جويرايت يضربن بدف هلن ويندبن من قتل من

آابئي يوم بدر" احلديث ،صحيح البخاري (. )5147

إذاً ال يضرب ابلدف إال النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم ،فقد أمر به النيب -صلى هللا

عليه وسلم -النساء كما يف حديث عائشة ملا زفت امرأة إىل رجل من األنصار قال ":فهل بعثتم معها
جارية تضرب ابلدف وتغين "..احلديث ،الطرباين ( )1/167/1وأصله يف البخاري ( )184/9انظر

إرواء الغليل ( ، )1995قال ابن قدامة ":يف ضرب الرجال ابلدف تشبه ابلنساء ،وقد لعن النيب
املشتبهّي من الرجال ابلنساء" (املغين . )159/14

وقال احلافظ ابن حجر":األحاديث القوية فيها اإلذن يف ذلك للنساء فال يلتحق هبن الرجال لعموم
النهي عن التشبه هبن" (فتح الباري . )134/9

أما استماعه يف العرس وحنوه فهو مباح للرجال والنساء على السواء؛ لألدلة السابقة ،وقد قال عامر
بن سعد البجلي :دخلت على قرظة بن كعب وأيب مسعود وجوار يضربن ابلدف ويغنّي ،فقلت:

تقرون على هذا وأنتم أصحاب حممد -صلى هللا عليه وسلم-؟ قالوا :إنه قد ُرخص لنا يف العرسات"
أخرجه احلاكم والبيهقي انظر (آداب الزفاف لأللباين صـ. )182

والغناء املصاحب له إذا اشتمل على حمرم أو منكر ووصف للفجور فهو حمرم ،وما مل يكن كذلك
فهو مباح للنساء.

أما استماع الرجال له فإن كان من أمة مملوكة أو من صغرية فهذا مباح كما تقدم من فعل النيب -

صلى هللا عليه وسلم -وأيب بكر ،أما احلرة البالغة فإنه ليس هلا التغنج بصوهتا وال الغناء للرجال ،أما
لو وصل صوت النساء جمتمعات حبيث ال يتميز صوت معّي منهن فال أبس بسماعه ،قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا":-غناء اإلماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه يف

العرسات كما كانوا ينظرون إىل اإلماء لعدم الفتنة يف رؤيتهن ومساع أصواهتن  ...أما غناء الرجال
للرجال فلم يبلغنا أنه كان يف عهد الصحابة .يبقى غناء النساء للنساء يف العرس ،وأما غناء احلرائر

للرجال ابلدف فمشروع يف األفراح كحديث الناذرة وغناها مع ذلك ،لكن نصب مغنية للنساء
والرجال هذا منكر بكل حال ،خبالف من ليست صنعتها" (جمموع الفتاوى . )552/29

()178/11

فاختاذ ذلك حرفة ال ينبغي ،قال ابن قدامة":أما اختاذ الغناء يف األعراس وضرب الدف فيه حرفة فهو
دانءة وسقوط مروءة والكسب فيه خبيث" (املغين . )206/10
خبالف إعطاء ُجعل أو هدية ملن قام بذلك فهذا جائز ،بقي من مسائل املستفيت الزغردة والتصفيق
والرقص يف األعراس ،واألصل يف ذلك كله كما قال ابن سعدي -رمحه هللا":-األصل يف مجيع

العادات القولية والفعلية اإلابحة واجلواز ،فال حيرم منها وال يكره إال ما هنى عنه الشارع ،أو تضمن

مفسدة ،وهذا أصل الكتاب والسنة فإن الناس مل يقصدوا التعبد هبا ،وإمنا هي عوائد جرت بينهم يف

املناسبات ال حمذور فيها ،والعادات املباحة قد يقرتن هبا من املصاحل واملنافع ما يلحقها ابألمور
املستحبة حبسب ما ينتج عنها" (نيل املآرب . )406/4

ومل يزل النساء يرقصن يف األعراس وحنوها قال ابن عبد السالم":الرقص  ...ال يصلح إال للنساء"
(قواعد األحكام . )220/2

وكذلك الزغردة وحنوها والتصفيق يف األعراس كله مما ال أرى كراهته للنساء ،قال شيخ اإلسالم ابن

تيمية":الضرب ابلدف والتصفيق ابلكف من عمل النساء" (جمموعة الرسائل املنربية . )171/2
إال إن ارتبط بذلك فتنة كما قد حيصل يف بعض اجملتمعات من تعلق وتعشق فإن هلذا حكم خيص

مواطنه.

أسأل هللا -تعاىل -التوفيق والسداد واهلداية للرشاد لنا ولسائر املسلمّي واملسلمات ،وصلى هللا على
حممد وآله.

()179/11

ال يريد اإلسراف يف زواجه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/وليمة النكاح
التاريخ 1424/7/20هـ

السؤال

أان مقدم على الزواج قريباً إبذن هللا ،وأردت أن أقتصد يف أمور زواجي ،وأبتعد عن التبذير
واإلسراف؛ لكي يبارك هللا يل زواجي ،ولكن أيب تك هفل بكامل مصروفات زواجي ،ومنها أنه دفع

حلفل زواجي فقط ما ال يقل عن مئة وثالثّي ألف رايل ،وعند اعرتاضي أجاب أبننا أسرة ثرية ،ومل
خنرج عن املتعارف عليه عند الناس ،ومل تنفع معهم نصائحي ،وأخشى أن ميحق هللا الربكة من زواجي
بسبب هذا اإلسراف ،أرجو مساعديت ماذا أفعل؟

اجلواب

عليك أن تستمر يف نصح والدك وإظهار مضار التبذير واإلسراف ،وذكر مساوئ احلفالت القائمة

على البذخ واليت تستهلك كثرياً من املال وتنتهي يف سويعات معدودة دون نفع أو فائدة ،واحرص

على االستشهاد ابلنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة يف هذا الشأن مع إرفاق هذا بفتاوى

العلماء املعاصرين الذين يعرفهم والدك وهلم قبول عنده ،وذكره بنعمة املال وضرورة شكرها بصرف
املال على حسب الضوابط الشرعية ،وأنه مسؤول عن كيفية إنفاقه ملاله ،ويفضل أن تذكر لوالدك

البدائل احلسنة لصرف ما زاد من هذا املال مثل صرفه على بعض احملتاجّي من األقارب وغريهم ،أو

إرساله إىل البالد الفقرية أو على األقل صرفه فيما يفيد الزوجّي ويبقى هلما ينتفعان به مدة طويلة،

وأشعر والدك أنك املعين ابألمر ،والبد أن يؤخذ رأيك يف هذا الزواج وطريقة االحتفال به ،وأنت إذا
قمت هبذا وتذرعت ابلصرب وتلطفت يف النصيحة وسألت هللا تعاىل اإلعانة فحري بك أن تصل إىل

غايتك ومرادك ،وتكون أديت الذي عليك وبرئت ذمتك إن شاء هللا تعاىل.

()180/11

هل زوج املرأة حمرم لبناهتا من غريه؟
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات
التاريخ 1422/8/10
السؤال

إذا تزوج رجل ابمرأة مطلقة وهلا بنات ابلغات فهل يعترب حمرماً هلن ،وهل جيوز هلم السكن مع والدهتم

وزوجها يف نفس البيت؟

اجلواب

هلن؛ ألهنن حمرمات عليه بسبب زواج
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل هبا وهلا بنات من غريه فهو حمرم ّ
أمهن ،وهلن يف هذه احلال السفر معه والسكن يف بيته.

()181/11

نكاح زوجة األب
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات
التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يف اآلية الكرمية يف سورة النساء ،واليت تعين حترمي زوجات األب (إال ما قد سلف) .

( )1كلمة ما قد سلف هل تعين الذنب مع التفريق بّي الرجل وزوجة أبيه أم
بدون تفريق؟

( )2هل التفريق (إذا كان هناك تفريق) عليه دليل شرعي من التفريق بّي األختّي كما دل عليه
احلديث الشريف؟ وهل هو مثل التفريق بّي الذي عنده أكثر من أربع زوجات كما دل عليه احلديث
الشريف أيضا؟ وهنا ما هو الدليل من السنة؟ ألن هذه اآلية غري جمملة وغري مبينة.

أرجو أن يتم عرضها على من له ابع طويل يف الفقه والتفسري ،ألن هذه اآلية لبست علي كثرياً،
وأرجو توضيحها ابلتفصيل من أحد املعروفّي ابلعلم والفقه والثقة .منتظر ردكم الكرمي على أحر من

اجلمر .وهللا حيفظكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فقد كان نكاح زوجات اآلابء بعد موهتم مما عرف عند بعض أهل اجلاهلية قبل اإلسالم ،ويذكر من

كتب يف اتريخ العرب قبل اإلسالم أن العرب أخذوا هذه العادة من أهل فارس الذين عرفوا بنكاح

احملارم ،على أن عامة العرب قد كانت متقت هذا النوع من النكاح ويسمونه نكاح املقت ،حىت إهنم

قد مسوا الولد من هذا النكاح الضيزن ،يقول الشاعر أوس بن حجر معرياً ثالثة من الرجال تناوبوا

على امرأة أبيهم:

والفارسية فيهم غري منكرة فكلهم ألبيه ضيزن سلف

()182/11

فأبطل هللا تعاىل هذه العادة اجلاهلية ،وأنزل قوله" :وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد
سلف  ،" ...فحرم نكاح زوجات اآلابء ،قال ابن عباس -رضي هللا عنهما ـ فيما أخرجه احلاكم

وصححه ـ :حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع مث قرأ "وأمهاتكم الاليت أرضعنكم" حىت بلغ وأن
جتمعوا بّي األختّي" ،وقرأ "وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء" فقال هذا الصهر .أ .هـ ،وعلى

هذا املعىن ـ أعين حترمي نكاح زوجات اآلابء ـ فسر أهل العلم قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال حيل
لكم أن ترثوا النساء كرها" فقد أخرج ابن جرير وغريه ،عن جماهد يف قوله":اي أيها الذين آمنوا ال حيل
لكم أن ترثوا النساء كرها" قال كان إذا تويف الرجل كان ابنه األكرب هو أحق ابمرأته ينكحها إذا شاء
إذا مل يكن ابنها أو يُـ ْن ِكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه .وأما االستثناء يف قوله" :إال ما قد سلف"
فاملراد به ،أن هللا تعاىل ال يؤاخذ من وقع يف هذا األمر ـ أي نكاح زوجات اآلابء ـ من املسلمّي جراي
على ما كان يفعله أهل اجلاهلية قبل نزول التحرمي ،وهذا مما ال خالف فيه بّي أهل العلم حبمد هللا،

أخرج البيهقي وغريه عن مقاتل بن حيان قال :كان إذا تويف الرجل يف اجلاهلية عمد محيم امليت ـ يريد
قريبه ـ إىل امرأته فألقى عليها ثواب فريث نكاحها فيكون هو أحق هبا ،فلما تويف أبو قيس بن األسلت

عمد ابنه قيس إىل امرأة أبيه فتزوجها ومل يدخل هبا ،فأتت النيب فذكرت ذلك له ،فأنزل هللا يف قيس
"وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف" قبل التحرمي حىت ذكر حترمي األمهات

والبنات حىت ذكر "وأن جتمعوا بّي األختّي إال ما قد سلف" قبل التحرمي "إن هللا كان غفورا رحيما"

فيما مضى قبل التحرمي .وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا :كان أكرب ولد الرجل خيلف على امرأة أبيه،
وكان الرجل جيمع بّي األختّي ،فنهى هللا تعاىل عن أن يكون أحد منهم جيمع يف عمره بّي أختّي أو

ينكح ما نكح أبوه إال ما قد سلف يف اجلاهلية قبل علمهم بتحرميه ،ليس إنه أقر يف أيديهم ما كانوا

قد مجعوا بينه قبل اإلسالم .أ .هـ ،وقد ذكر أهل السري واألخبار وقائع تدل على وقوع التفريق بّي

الرجل وزوجة أبيه ،كالذي ذكره ابن حجر يف ترمجة امرأة يقال هلا محينة بنت أيب طلحة ،قال كانت
زوج خلف بن أسد ،فمات فخلف عليها ولده األسود بن خلف ،ففرق اإلسالم بينهما ،قال ابن
َ

حجر :وأخرجه املستغفري من طريق حممد بن ثور عن بن جريج عن عكرمة قال :ملا نزل قوله تعاىل:

"وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف" ففرق اإلسالم بّي أربع نسوة وبّي أبناء
بعولتهن منهن محينة هذه .وهللا أعلم.

()183/11

هل بنات املرأة من زوجها الثاين رابئب للزوج األول ?
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات

التاريخ 1422/10/18
السؤال

إذا طلق رجل امرأة ،هل بناهتا من الزوج الثاين يكشفن لزوجها األول؟
اجلواب

إذا كان الزوج األول قد دخل ابملرأة أي :وطئها ،فإن بناهتا ال حتل له سواء كن من زوج قبله أو من
ِ
ٍ
أبمهن ،وقد قال هللا  -تعاىل  " :-ورابئبكم
زوج بعده؛ ألن البنات حينئذ يكن رابئب قد ُدخل ّ
الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن " [النساء ، ]23 :وهبذا يتبّي اجلواب عن سؤال
األخ ،فيقال :نعم جيوز لبنات املرأة من الزوج الثاين أن يكشفن للزوج األول ،بشرط أن يكون الزوج
مهن ،أي :وطئها ....وهللا ويل التوفيق.
األول قد دخل أب ّ

()184/11

أسلم وهو متزوج ابمرأة أبيه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات

التاريخ 1424/9/23هـ
السؤال

إذا أسلم الرجل وهو متزوج من زوجة أبيه املتوىف ،فهل جيب عليه مفارقتها أم جيوز أن تبقى يف ذمته

زوجة له؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

"وال
فإذا أسلم رجل وهو متزوج من زوجة أبيه فإنه جيب عليه مفارقتها وال حتل له ،قال تعاىلَ :
تَـ ْن ِكحوا ما نَ َكح آاب ُؤُكم ِمن النِ ِ
ف إِنهه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيالً" [النساء]22:
اح َ
ساء إِهال َما قَ ْد َسلَ َ ُ
شةً َوَم ْقتاً َو َس َ
ُ َ َ َ ْ َ َّ
.
وما حرم ابتداء النكاح فيه حرم استمراره وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()185/11

ج إبحدى حمارمه ويرغب الدخول يف اإلسالم!
ُمتَـ َزِّو ٌ
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات

التاريخ 1424/11/25هـ
السؤال

شخص هندوسي يرغب يف اعتناق اإلسالم ،واملشكلة أنه متزوج من إحدى حمارمه (زوجة سابقة

البنه)  ،وله منها أوالد ،فماذا عليه أن يفعل إذا اعتنق اإلسالم؟ هل يكون أمامه طريق آخر سوى

االنفصال عن زوجته؟.
اجلواب

أوالً ًُ :نسأل هللا  -سبحانه وتعاىل -أن يهديه ،وأن يوفقه ،وأن يقوي عزميته على اعتناق اإلسالم؛
لينقذ نفسه من حظرية الضالل والشرك ابهلل إىل سعادة اإلسالم ،وما فيه من أسباب اخلري والربكة،

والسعادة يف احلياتّي الدنيا ويف اآلخرة ،وال شك أن هذا العزم من هذا اهلندوسي الذي يريد اآلن أن

ينتقل إىل اإلسالم ال شك أهنا عزمية مباركة ويف نفس األمر ال شك أنه  -إن شاء هللا تعاىل  -موفق،
نسأل هللا أن يقويه على هذه العزمية.

ويف نفس األمر إذا مت منه الدخول يف اإلسالم فيجب عليه أوالً :أن يفارق حمرميته؛ ألهنا طاملا أهنا من
حمارمه فال جيوز له حبال من األحوال أن يتزوجها ،أو أن تكون زوجة له ،بل إن ذلك من األمور

احملرمة" :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  ...اآلية" ،فينبغي له أن يفارقها املفارقة التامة،
وأما ما يتعلق ابألوالد الذين ولدوا منها فهؤالء األوالد منسوبون إليه ،ويف نفس األمر لعله أن يقوم

بدعوهتم؛ لعل هللا أن يهديهم كما هداه  -سبحانه وتعاىل -

وخالصة القول :إننا نشجعه على هذا العزم املبارك ،اعتناق اإلسالم ،ويف نفس األمر ندعو هللا أن

يقويه على هذه العزمية ،ويف نفس األمر كذلك نقول :جيب عليه أن يفارق هذه الزوجة اليت هي من

حمارمه ،فال يصح أن تكون زوجة له ،ويف نفس األمر أوالده ملحقون به ،وال يقال أبهنم غري أوالده،

هم أوالده ،وزواجه مبجرد ما يعتنق اإلسالم يبتعد عن هذا الزواج ،ويعرف أهنا حمرمة عليه حترمياً أبدايً.
وهللا أعلم.

()186/11

تزوج ابنة أخته من الرضاعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات
التاريخ 1425/3/12هـ

السؤال

تزوج رجل من ابنة أخته من الرضاع دون أن يعلم ،ومع علم املرضعة ولكنها جلهلها تظن أن ذلك

جائز ،ولكن بعد بضع سنوات وبعد أن رزق هذا الرجل منها ثالثة أوالد عرف أن زوجته هي ابنة
أخته يف الرضاع.
 01ماذا يفعالن يف هذه احلالة؟

 02ما حكم األوالد ابلنسبة للنسب وابلنسبة للرتبية؟
 03هل يرث األوالد يف هذه احلالة من أبيهم ومن أمهم؟

 04هل يثبت للوالدة حكم الرب وكذلك لألب؟
 05ماذا يثبت للوالدة هذهِ من احلقوق املالية على من كان زوجها (خاهلا من الرضاع) يف حالة
الفسخ؟

أفتوان  -حفظكم هللا ورعاكم  -وأبسرع وقت؛ ألن الوقت يدركنا وحنن حباجة ماسة إىل الفتوى
لنعرف املخرج من هذه الطامة اليت أملت.

اجلواب

عليهما أوالً التأكد من الرضاعة هل حصلت فعالً أم ال ،وهل هي مخس رضعات أم ال ،وهل هي يف
احلولّي أي :السنتّي األوليّي من عمر الطفل أم ال ،فإذا أتكد فيجب أن يتفرقا حاالً ما دام أن

الرضاع ال شك فيه ،وحم هرم مخس رضعات فأكثر ،ويف احلولّي ،فيجب التفريق بينهما حاالً ،واألوالد

أوالدمها معاً ويرثون من أبيهم وأمهم ،ونفقتهم على أبيهم ،ويثبت لكل من الوالدين الرب والصلة ،وال
شبهة يف األبوة واألمومة ،وإمنا الواجب التفريق بّي الرجل واملرأة ،ألنه ال يصح أن تبقى زوجة له
وهي بنت أخته من الرضاعة ،وال يثبت للمرأة شيء من احلقوق املالية بعد التفرق.

()187/11

الزواج من الكتابية بدون إذن وليّها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/الشروط يف النكاح

التاريخ 1422/7/5

السؤال

هل جيوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها؟ وهل جيوز أن توكل املركز اإلسالمي يف ذلك؟

اجلواب

ال جيوز نكاح الكتابية من غري إذن وليها؛ ألن الكافر له والية على الكافرة ،وال تسقط واليته عليها
ٍ
فحينئذ ال والية له عليها ،وتنتقل الوالية إىل املسلم من أوليائها ،فإن مل يكن هلا ويل
إال إذا أسلمت،
مسلم توىل أمرها املركز اإلسالمي؛ ألنه يف حكم السلطان ،قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:

((السلطان ويل من الويل له)) أخرجه اخلمسة إال النسائي ،وهللا أعلم.

()188/11

الزواج يف احملكمة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1423/7/23هـ

السؤال

تزوجت من نصرانية مسيحية عن طريق احملكمة ومل نذهب إىل كنيسة أو مسجد ،فما احلكم؟ علماً
أنه مضى على زواجنا أكثر من سنة ،فهل هذا الزواج جائز أم أنه يعد زىن؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

إذا كان الزواج املذكور مت بعد أن توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فالعقد صحيح ،وأشري إىل

أن من شروط النكاح الويل؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-ال نكاح إال بويل" رواه أبو داود
( )2085والرتمذي ( )1101من حديث أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه ،-فإن كانت املرأة
قد زوجت نفسها لك فال بد من جتديد العقد ،حبيث يعقد لك وليها ،وليس من شروط النكاح أن

يعقد يف املسجد ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()189/11

نكاح الكتابية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/11/16هـ
السؤال

أريد بعض الفتاوى من العلماء املعاصرين يف حكم الزواج من نساء أهل الكتاب ،وضوابط هذا
النكاح.
اجلواب

الزواج من نساء أهل الكتاب جائز؛ لقوله -تعاىل" :-واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

إذا آتيتموهن أجورهن حمصنّي غري مسافحّي وال متخذي أخدان" إالّ أن مينع ويل األمر ذلك،

فيجب حينئذ االمتناع؛ ألن هللا -تعاىل -يقول" :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم".

()190/11

نكاح النصرانية بغري إذن أبيها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

أرغب يف الزواج من فتاة نصرانية ،لكن والدها ال يوافق على الزواج (األم موافقة)  ،لذلك ال ميكن

أن يكون ويل الفتاة يف الزواج ،مع أن عمها موافق على الزواج ،فهل ميكن لنا أن نتزوج مبوافقة العم؟

علماً أبننا ال نعيش يف دولة إسالمية ،وهل ميكن للعم إرسال موافقته ابلربيد اإللكرتوين؟ حيث إن

التوقيع بواسطة الربيد اإللكرتوين مقبول يف القانون ،أم هل ميكن ذلك بواسطة اهلاتف ،وهل يستطيع
أن يكلف غريه ابلتوقيع على عقد الزواج ،وهل جيب أن يكون الشهود يف نفس املكان ويف نفس

الوقت عند إجراء العقد ،أم ميكنين احلصول على توقيع العم مث توقيع الشاهدين يف وقت آخر؟
وشكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

أوالً :ال شك أنه جيوز للمسلم الزواج من نصرانية إذا كانت حمصنة؛ لقوله تعاىل" :الْيـوم أ ِ
ُحله لَ ُك ُم
ََْ
ِ
ْكت ِ
ِ
ات وطَع ه ِ
ات ِمن الْم ْؤِمنَ ِ
ات
اب حلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم حلٌّ َهلُ ْم َوال ُْم ْح َ
ين أُوتُوا ال َ َ
الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
صنَ ُ َ ُ
ام الذ َ
ْكت ِ ِ
صنِّي غَ ْري م ِ ِ
ِ
والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
ِ
ّي َوال
اب م ْن قَـ ْبل ُك ْم إِ َذا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
سافح َ
َ ُْ َ
ين أُوتُوا ال َ َ
وه هن أ ُ
ُج َ
ات م َن الذ َ
ورُه هن ُْحم َ َ ُ َ

ط َعملُهُ وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ين" [املائدة، ]5:
اخلَاس ِر َ
َ َ
ُمتهخذي أَ ْخ َدان َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ِاب ِإلميَان فَـ َق ْد َحب َ َ َ ُ َ

ولكن نظراً لكثرة املشاكل اليت تقع خاصة يف هذا الوقت وهذا الزمن الذي ال يستطيع الرجل أن

يتحكم يف تربية أوالده وفق الشريعة اإلسالمية إن كانت زوجته كتابية بسبب تدخل جهات أخرى يف

منعه من ذلك مما يتسبب يف أن يعتنق األوالد دين أمهم ،وتلك هي الطامة الكربى واملصيبة العظمى،
لذا أنصح األخ السائل أن يراعي هذا اجلانب وال يستعجل يف الزواج من كتابية ،وعليه ابلبحث عن
زوجة مسلمة تعينه على نفسه وعلى تربية أوالده الرتبية اإلسالمية ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً
منه ،وهللا أعلم.
اثنياً :من شروط صحة الزواج :الويل ،والويل هو أبو املرأة إن كان حياً ،فإن عضل وامتنع من التزويج
بال مربر فعلى األخ التقدم للمحكمة الشرعية للنظر يف إثبات عضله ،فإن ثبت ذلك انتقلت الوالية

إىل من يليه .وكذا البد من حضور الشهود عند إجراء العقد ،كما جيوز للويل أن يوكل غريه يف
اإلجياب ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الزواج من الكتابية يف السر وبال ويل
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/11/4هـ
السؤال

أريد أن أتزوج من كتابية لكن أهلي يعارضون ذلك ،وهي قادمة لبلدي مصر بعد شهر تقريبا،

املشكلة أنين أخاف أن أزين هبا؛ ألنين أحبها كثرياً وهي تبادلين نفس الشعور ،لذلك قررت أن أتزوج

هبا سراً مع كتمان أنين أعتزم تطليقها بعد فرتة سنة أو حنوه وهي ال تعلم ذلك ،الزواج سيكون عرفياً
بشهود ،وطبعا دون ويل للعروس ،أان أريدها يف احلالل وال أريد الزان ،وطبعا ال أريد أن أخرب أهلي
ابملوضوع ،فهل يف ذلك حرج؟ وإن كان فما العمل؟ وماذا ميكن أن أفعل إن عرفتم أن تزوجي هبا

زواجاً موثقاً هو أمر صعب ،وإن مل أتزوجها صعب أيضا؟ أان حائر ما بّي من يقول يل :تزوج وال
حرج .ومن يقول يل العكس .أرجو املساعدة وعذراً لإلطالة.

اجلواب

الزواج من الكتابية حقيقة  -مبعىن أهنا غري ملحدة ،وغري منكرة للدين والشريعة ،وملتزمة إمجاالً
بدينها  -جيوز بشرط توفر شروط النكاح الشرعية يف ديننا ،ومنها وجود الويل واإلجياب والقبول من
الطرفّي وغريها من شروط النكاح ،هذا من حيث احلكم ،أما من حيث املصلحة االجتماعية

واألسرية فما دامت أسرتك وأهلك غري راضّي بذلك والداعي للعالقة هبا ليس إقامة أسرة وحتقيق
حياة زوجية وإمنا جمرد متتع جسدي ،بدليل أنك عازم على مفارقتها بعد فرتة.

ووجه تربوي آخر فلرمبا تكون هذه الفتاة يهودية أو نصرانية مبشرة ،فاحتمال أتثريها عليك دينياً
وخلقياً أمر وارد جداً ،واستعن ابهلل واعتصم به يعصمك ،واحبث عن مؤمنة صاحلة فربك يرشدك

بقوله" :وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم" [البقرة من اآلية ، ]221:والرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -يقول" :فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ( )5090ومسلم ( )1466من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-حفظنا هللا وإايك من احملرمات والشبهات .وهللا املوفق.
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الزواج من الكتابيات
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي سيدان حممد الصادق األمّي،

ومن اتبعه إبحسان إىل يوم الدين.......سالم هللا عليكم ،أما بعد :عندي موضوع أحتاج لفتوى فيه
راجياً منكم الوصول حلل يرضي هللا ورسوله -عليه السالم -عندي صديق مسلم سوف يتزوج من

امرأة أمريكية مسيحية الداينة ،وحنن نعلم أن مسيحيي اليوم ليسوا من أهل الكتاب ،ألهنم يقولون إن

عيسى ابن هللا  -تعاىل هللا عما يصفون  -وابلتايل فهذا كفر ،وهي ال حتل له شرعاً.....هل هذا

صحيح؟؟ لكنها من اجملتمع األمريكي احملافظ نوعاً ما ،وعندي أان وصديقي أمل أن ندخلها يف دين
هللا احلنيف (اإلسالم)  ،فبماذا تنصحوننا؟ وما هي الطريقة أو األسلوب األمثل الذي سوف نتبعه

هلدايتها؟ وهل هناك أي كتاب ابللغة اإلجنليزية ميكن أن يؤثر فيها؟ وإذا كان هناك أحد من الدعاة

سوف يذهب إىل أمريكا يف املدة القادمة فأرجو إخباران عن موعده ومكان إلقاء حماضرته يف أمريكا.
ويف اخلتام أرجو أن ال أكون قد أطلت عليكم ،ولكم مين جزيل الشكر وخالص الدعاء ابلتوفيق ملا

تقدمونه من علم من أجل املسلمّي.
اجلواب
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أهل الكتاب ،هم اليهود والنصارى ،وقد بُعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيهم وهم يعتقدون

عقائد كفرية؛ كالقول أبلوهية املسيح ،وبنوته هلل ،ومقالة التثليث عند النصارى ،والقول ببنوة عزير هلل
هِ
ين َك َف ُروا ِم ْن
عند اليهود وغريها من كفرايهتم ،ومع ذلك مساهم هللا "أهل الكتاب" ،فقالَ " :ملْ يَ ُك ِن الذ َ
ِ
ِ
أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ّي َح هىت َأتْتِيَـ ُه ُم الْبَـيِّنَةُ" [البينة ، ]1:وكان من آخر ما نزل من القرآن
ّي ُم ْنـ َف ّك َ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ
هِ
ين قَالُوا إِ هن ه
اَّللَ
سورة املائدة ،وفيها كفر هللا النصارى يف ثالث آايت صرحية ،وهي قوله" :لََق ْد َك َف َر الذ َ
هِ
ِ
ين قَالُوا إِ هن ه
اَّللَ
ُه َو ال َْمس ُ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ" [املائدة :من اآلية ، ]72يف موضعّي ،وقوله" :لََق ْد َك َف َر الذ َ
ث ثَالثٍَة" [املائدة :من اآلية ]73ومع ذلك ،فإن هللا -سبحانه وتعاىل -أحل ذابئحهم ونساءهم
َاثلِ ُ
ِ
ِ
ات وطَع ه ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِحلٌّ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
يف نفس السورة ،فقال" :الْيَـ ْوَم أُح هل لَ ُك ُم الطهيِّبَ ُ َ َ ُ
ام الذ َ
َهلم والْمحصن ُ ِ
ْكت ِ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
ِ ِ
وه هن
ُْ َ ُ ْ َ َ
اب م ْن قَـ ْبل ُك ْم إِذَا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا ال َ َ
ات م َن الذ َ
ِِ
صنِّي غَ ْري م ِ ِ
ان ومن ي ْك ُفر ِابإلميَ ِ
ٍ
ِ
ط َع َملُهُ َو ُه َو ِيف
ان فَـ َق ْد َحبِ َ
سافح َ
أُ
ّي َوال ُمتهخذي أَ ْخ َد َ َ ْ َ ْ
ُج َ
ورُه هن ُْحم َ َ ُ َ
ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين" [املائدة ، ]5:وهبذا يتبّي أن نصارى اليوم هم نصارى األمس ،من حيث
اخلَاس ِر َ
َ َ
اجلملة ،ما داموا ينتسبون لدينهم ،ومل يعتنقوا املذاهب اإلحلادية ،ويتبّي أن أحكام أهل الكتاب اليت
خصهم هبا الكتاب والسنة دون سائر ملل الكفار تشملهم ،ومن ذلك حل نكاح الكتابية من يهودية

أو نصرانية ،لكن ابلشرط الذي نصت عليه اآلية الكرمية ،وهي أن تكون (حمصنة) أي حرة عفيفة،

فأما احلرية فتكاد أن تكون وصفاً متحققاً اليوم ،وأما العفة يف نساء النصارى كاألمريكان فتكاد أن
تكون منعدمة ،إال ما شاء هللا.

وعلى فرض وجودها على املسلم املقيم يف البالد الغربية أن حيسب حساب القوانّي املدنية اليت حتكم

احلياة االجتماعية هناك ،حيث ال يتمكن الزوج من القوامة الشرعية على زوجته ،فلها أن ختلو مبن

شاءت ،وتصحب من شاءت ،وتتحدث إىل من شاءت ،دون تدخل من زوجها ،وأشد من ذلك أثراً،

لو وقع بينهما طالق لذهبت بولده منها ،ونصف ثروته  ...إخل.

ومع وجود هذه احملاذير يتوجه القول مبنع نكاح الكتابيات يف ظل هذه الظروف ،مع بقاء أصل احلكم
على اإلابحة ،ولعل هللا أن يغين صاحبك مبسلمة حنيفة عفيفة عن الكافرات الفاجرات ،فإن اضطر

صاحبك إىل نكاحها فليحرص أال تنجب منه إال أن يهديها هللا لإلسالم ،فقد وقفنا على عدد من

القضااي املؤملة اليت خسر فيها مسلمون موحدون أبناءهم وبناهتم ،وساقتهم أمهاهتم النصرانيات إىل
الكنائس.

وأما ابب الدعوة إىل هللا فواسع ،فاجتهدوا يف دعوهتا ودعوة غريها من الكفار إىل اإلسالم ،وميكن

أن تسرتشدوا بتجارب املراكز واملساجد اإلسالمية املوثوقة يف أمريكا لتوفري الكتب املناسبة،
واألشرطة املناسبة للدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وفقكم هللا.
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تعامل الرجل مع زوجته الكتابية
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/3/25هـ
السؤال

إين أعرف أن املسلم من حقه أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب ،لكن أريد أن أعرف كيفية التعامل
معها ،خاصة أهنا ال ترتدي احلجاب ،وقد يكون لبسها غري إسالمي ،ولكن (متحشمة)  ،كمال

يقال.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن الزواج من الكتابيات مسألة خالفية بّي العلماء ،أجازها قوم ،ومنعها آخرون ،منهم ابن عباس -
رضي هللا عنهما  -ومجع من الشافعية واملالكية ،والذين أجازوا ذلك اشرتطوا شرطّي:

( )1أن تكون كتابية ،ومن ال تؤمن بكتاب ال ينطبق عليها هذا الوصف ،كما هو شأن كثري من نساء
الغرب اليوم.

( )2أن تكون حمصنة ،وهذا الشرط يكاد يكون معدوماً عند كثري من النساء الكافرات.

وانعدام هذين الشرطّي جيعل الزواج ابلكتابية ابطالً ابتفاق املسلمّي ،وبنص القرآن الكرمي يف قوله
ِ
تعاىل" :والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم" [املائدة :من اآلية ، ]5فإذا توفر الشرطان
َ ُْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
وأقدم املسلم على الزواج بعد أن أتمل يف املسألة ،ووازن بّي املصاحل واملفاسد سيما فيما يتعلق
مبستقبل أوالده منها ،فإنه يلزمها أن حترتم مشاعر املسلمّي ،ويلزمها زوجها بذلك ،فال خيرجها أمام
الناس متربجة ،ألن القوامة له ،واملرأة إليه تنسب ،والناس ال يعرفون أهنا كتابية ،فإن رضيت وإال فال.
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الزواج من النصرانية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1424/11/16هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل جيوز الزواج من امرأة غري مسلمة -نصرانية -سراً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ِ
نكاح نساء أهل الكتاب جائز شرعاً؛ لقوله -تعاىل" :-والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
اب ِم ْن
َ ُْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
ِ
صنِّي غَ ْري مسافِ ِحّي وال مت ِ
هخ ِذي أَ ْخ َد ٍ
ِ
ان" [املائدة ، ]5:لكن إذا
قَـ ْبل ُك ْم إِذَا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ورُه هن ُْحم َ َ ُ َ َ َ ُ
وه هن أُ ُج َ
":اي أَيُّـ َها
منع ويل األمر  -وهو السلطان  -من نكاحهن وجب امتثال ذلك؛ لعموم قوله -تعاىلَ -
َطيعوا ه ِ
ِ
هِ
ول َوأ ِ
ُويل األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم" [النساء. ]59:
يعوا ال هر ُس َ
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
الذ َ
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زواج املسلم من هندوسية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

أان مسلم متزوج من امرأة كانت هندوسية وأسلمت ،لكنها اشرتطت االستمرار يف الذهاب ملعبد

اهلندوس ،وما زالت تذهب إىل هناك حىت اآلن وترفض كل حماواليت يف منعها لعدم الذهاب ،وهي
تصلي يف بعض األحيان وتقرأ القرآن ،لدي بنت وولد منها ،البنت امسها عائشة والولد امسه حممد
أديتا (خليط من الثقافة اإلسالمية واهلندوسية ومعىن :أديتا يف اهلندوسية الشمس)  ،وأان أعلِّم

أوالدي اإلسالم وقراءة القرآن ابلعربية ،وهي ال متانع يف ذلك ،لكنها ما زالت تذهب للمعبد ولكنها

ال تسجد أمام األواثن هناك .وسؤايل هو:
( )1ما احلكم يف زواجنا؟.

( )2هل علي إمث يف الزواج مبثل هذه املرأة؟.
( )3ال أرغب يف تطليقها ألنين خبالف الناحية الدينية سعيد معها.

( )4يف حالة انفصايل عنها كيف يكون مصري أبنائي؟ أخشى أن هنا يف كندا سيدخالن يف اهلندوسية
إذا طلقت أمهما.
اجلواب

األصل أن املسلم ال يتزوج إال مبسلمة ،قال تعاىل" :وال متسكوا بعصم الكوافر" [املمتحنة، ]10 :

وجيوز أيضاً الزواج من الكتابية.

وما دام أنك تزوجت من هذه املرأة اهلندوسية مث أسلمت بعد ذلك فال حاجة إىل جتديد العقد بينكما

إن شاء هللا؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أقر مجيع من أسلم على نكاحهم ومل يؤثر عنه أنه أمر
أحداً من الصحابة  -رضي هللا عنهم -الذين أسلمت زوجاهتم إبعادة عقد النكاح ،وما دامت قد
أسلمت وحسن إسالمها فعليك أخي أن تيسر هلا التعلم والتفقه يف الدين وإقامة الفرائض

والواجبات.

والواجب عليك نصحها وحتذيرها من الذهاب إىل تلك املعابد ألن جمرد الذهاب إليها منكر ظاهر
ووسيلة إىل الشرك ،فإن كانت ال تتلبس بشيء من عباداهتم وشركياهتم فاألمر كما تقدم حمرم ومنكر،
ألنه نوع من الزور الذي قال هللا فيه" :والذين ال يشهدون الزور" [الفرقان ، ]72 :وإن كانت تدعو

آهلتهم أو تعتقد صحة دينهم ومشروعية عبادهتم أو أن معبوداهتم تستحق العبادة والصالة والدعاء

والنذر فذلك يعترب رجوعاً إىل دينها األول ومفارقة لدين اإلسالم ،فكرر دعوهتا والتأثري عليها حىت

ترجع وتتوب ،وإن أصرت على تلك األمور الكفرية الوثنية واتضح لك عنادها ورضاها ابلكفر فال

جيوز لك البقاء معها وال إبقاؤها ،وقضية اإلميان والكفر قضية أساسية ال يصح إمهاهلا حبجة الرغبة
فيها أو وجود األوالد ،قال تعاىل" :ذلكم حكم هللا حيكم بينكم" [املمتحنة ، ]10 :والوالية على

األوالد لك؛ ألهنم أبناؤك وال جيوز أن تتوىل األم حضانتهم إذا ثبت كفرها وردهتا ،وإمنا تتوالهم أنت

إلسالمك واألبناء يتبعون أعلى الوالدين ديناً ،ودين اإلسالم يعلوا على سائر األداين .وهللا املوفق

واهلادي إىل سواء السبيل.

()197/11

الزواج من امللحدة

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1426/05/29هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ ،رجل كان يدرس يف بلد أجنيب ،فتزوج هنالك بزوجة ليس هلا دين
(ملحدة) وأجنب منها بنتاً عمرها اآلن  12سنة ،فنرجو توضيح حكم هذا الزواج.

اجلواب

زواج املسلم ال يصح إال من املسلمة أو الكتابية ،إذا توفرت الشروط ،أما زواج امللحدة أو املرتدة

أو الوثنية أو اهلندوسية فهذا كله حمرم وال جيوز ،وذلك لقول هللا عز وجل( :وال تنكحوا املشركات

حىت يؤمن) [البقرة . ]221 :وقوله أيضاً( :وال متسكوا بعصم الكوافر) [املمتحنة . ]10 :وحكي

اإلمجاع على ذلك.

وحال هذا الرجل الذي تزوج ملحدة ال خيلو من أمرين ،األمر األول :أن يكون عاملاً ابلتحرمي،

فنكاحه يف حكم الزان ،وهذا الولد الذي ولد له ال ينسب إليه ،وال يكون ابناً له إىل آخره ،وإمنا

يكون حكمه حكم ولد الزان.

واألمر الثاين :أن يكون جاهالً ابلتحرمي ،فهذا يكون من وطء الشبهة ،ويلحق الولد به؛ فإن وطأ

الشبهة يلتحق به الولد عند العلماء -رمحهم هللا.-

()198/11

إشهار نكاح املسلم يف الكنيسة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1426/07/10هـ
السؤال

ووافقت أن األوالد سيكونون على
أان فتاة نصرانية خمطوبة لشاب مسلم ،وقد اتفقنا على الزواج،
ُ

اإلسالم.

وعالقيت مع خطييب مبنية على احرتام كل منا لدين اآلخر واتباعه له ،وأعرف أن للمسلم أن يتزوج

املرأة النصرانية ،ولكن هل يف القرآن ما مينع أو حيرم االحتفال هبذا الزواج يف الكنيسة؟ ألنه يف ديننا
أي زواج ال يكون يف كنيسة وال يباركه الراهب فال يعترب زواجاً ،بل وقوعا يف الفاحشة ،فيجب أن

يتم الزواج حبفل ديين ،وخبالف ذلك تعتربه الكنيسة الكاثوليكية زواجاً ابطالً.
وإذا كان املسلم ال حيق له االحتفال يف الكنيسة فسوف ننهي عالقتنا ولن نتزوج .وأان موافقة على
إجراء الزواج على يد اإلمام ومباركته له ،وال نعلم أان وخطييب عن حكم اإلسالم يف ذهابنا للكنيسة
ملباركة زواجنا .فما احلكم يف ذلك؟

اجلواب

ليس ذهاب املسلم -عند تزوجه الكتابية -إىل الكنيسة أو املسجد شرطاً من شروط النكاح يف
اإلسالم ،والربكة تطلب من هللا مباشرة ال من الراهب أو اإلمام أو غريمها،

وعندي -يف هذا املقام -نصيحتان ،أوجه أوالمها هلذه املرأة النصرانية وأان أملس من سؤاهلا العقل

وحمبة الطهر والعفاف -أال تصر على الذهاب إىل الكنيسة .ونصيحيت الثانية هلذا الرجل املسلم أن
حيرص وحياول إقناعها بعدم الذهاب إىل الكنيسة هلذا الغرض ،ويسمح هلا ابلذهاب إليها بعد ذلك

لو رغبت ويعرفها على الدين اإلسالمي خبلقه وسلوكه وتعامله أكثر من الكالم والقراءة ابلكتب،

وأقول له :إن أصرت الزوجة على عقد الزواج ابلكنيسة أو تعطيل الزواج أصالً فال حرج عليك يف

الذهاب معها إىل الكنيسة بشرط أن تعتقد يف قلبك أبن ذهابك ليس لشرعية العقد ،وإمنا هو جمرد

إجراء من اإلجراءات املدنية البحتة ،وال عالقة للحل واحلرمة بذلك.

()199/11

زواج الكتابية بدون إذن وليها
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الكتابيات

التاريخ 1426/07/17هـ

السؤال

بعض أئمتنا يقومون أحياانً بعقد زواج بّي مسلم وامرأة غربية (من أهل الكتاب) وبكل أتكيد ال

تعرف هذه املرأة شيئاً عن دينها وال عن اإلسالم .فهل حيق لإلمام عقد مثل هذا الزواج دون علم ويل

املرأة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال حرج يف زواج املسلم ابلكتابية ،لقوله تعاىل" :واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"
[املائدة ]5 :إذا كانت عفيفة ،ولو مل تعلم شيئاً عن دينها أو عن اإلسالم؛ إلطالق األدلة وعدم

تقييدها.

وخاصة يف بالد غري املسلمّي -أن حيرص على نكاح املسلمة؛ لتعينه على
لكن األوىل ابملسلم ّ -
الثبات على دينه ،وليساهم يف إحصان مسلمة قد ال جتد كفئاً يتزوجها.

فيزوجها أبوها إن كان موجوداً وعلى
وكل زواج ال بد فيه من ويل للمرأة سواء كانت مسلمة أو كتابيّة ّ
نفس دينها ،وال مانع من أن يعقد اإلمام هذا العقد.

أما الزواج بغري ويل فهو زواج فاسد؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-أميا امرأة نكحت بغري إذن
وليها فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل" .أخرجه أبو داود ( ، )2083والرتمذي

( ، )1102وابن ماجة ( )1879بسند صحيح .فإن مل يكن أبوها موجوداً فاألقرب من أوليائها ممن

يل أبن كانت منقطعة أو كان أقارهبا على غري دينها فإين أرجو أن ال
على نفس دينها .فإن مل يكن هلا و ُّ
حرج يف أن يتوىل إمام أو رئيس املركز اإلسالمي دور الويل يف عقد النكاح إبذهنا ،وهللا املوفق واهلادي

وهو أعلم ابلصواب.

()200/11

مسلمة تزوجت من نصراىن فما احلكم؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج الكافر واملرتد من املسلمة
التاريخ 1422/7/22

السؤال

تزوجت مسلمة من مسيحي (أمريكي)  .فما حكم الشرع يف ذلك؟ حيث إن كثرياً من الناس أفتوا

بكفرها ،وهل إذا اتبت ورجعت تُقبل توبتُها أم ال؟

اجلواب

هلن)) أما كونه
حل هلم وال هم حيلُّون ّ
ج :هذا الزواج من ّ
احملرمات؛ ألنه خمالف لقوله تعاىل ((ال هن ّ
كفراً فليس بكفر .وإذا اتبت وصدقت بتوبتها فإنه يُغفر هلا إن شاء هللا؛ لقول هللا تعاىل(( :قل اي

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ))..وقوله(( :إ ّن
هللا ال يغفر أن يُ ْش َر َك به ويغفر ما دون ذلك)) فقد استثىن هللا الشرك.

()201/11

بقاء الزوجة مع من يسب الدين

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج الكافر واملرتد من املسلمة

التاريخ 1424/6/7هـ

السؤال

سب الدين؟ وما حكم بقاء زوجته معه؟ مع العلم أهنا قامت بنصيحته ووعدها أبال
ما حكم رجل ه

يعود ولكنه حينث .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،سب الدين يتضمن بغض دين اإلسالم الذي هو دين هللا ،ومن يبغض دين اإلسالم فإنه

كافر ،وإذا وقع ذلك من مسلم صار مرتداً ،وحرمت عليه زوجته ألهنا مسلمة وهو كافر ،وال جيوز

للكافر أن ينكح املسلمة حبال ،لكنه إذا اتب ورجع إىل هللا واتب توبة نصوحاً فهما على نكاحهما،

يعين فهي زوجته على ما كانت عليه ،إال أن يتمادى يف كفره حىت تنقضي العدة ،فإذا انقضت العدة
فإن أهل العلم خيتلفون يف بقاء النكاح ،وهلم يف ذلك استدالالت وتفصيالت ليس هذا موضع

ذكرها ،فالواجب على املسلم أن يعظم دين اإلسالم وأن حيرتمه بقلبه وبلسانه وجبوارحه ،وال يتهاون
ابلكالم املنكر ،فرب كلمة يطلقها العبد ال يلقي هلا ابالً يشقى هبا أبد اآلابد ،كما جاء يف احلديث
الصحيح ... " :إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا  -عز وجل -ال يظن أن تبلغ ما بلغت

يكتب هللا  -عز وجل -هبا عليه سخطه إىل يوم القيامة" رواه أمحد ( ، )15852والرتمذي

( )2319وابن ماجة ( )3969فاحلذر احلذر ،نسأل هللا السالمة والعافية ،ونعوذ ابهلل من زيغ

القلوب ومن طاعة الشيطان ،فهو العدو املبّي الذي من استجاب له قاده إىل عذاب السعري نعوذ

ابهلل من الشيطان الرجيم ومن عذاب هللا وهو سبحانه وتعاىل حسبنا ونعم الوكيل.

()202/11

بقاء املسلمة يف عصمة الكافر
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج الكافر واملرتد من املسلمة
التاريخ 1423/4/29

السؤال

قرأت فتوى جتيز للمرأة اليت أسلمت أن تبقى مع زوجها النصراين ال بقاء عقد الزواج فحسب ،وإمنا

جيوز له معاشرهتا وهو على كفره ،واستدل أبثرين عن علي -رضي هللا عنه -وعن الزهري ،فهل حيمل
األثران على بقاء العصمة مع الرتبص دون املواقعة كما هو مذهب شيخ اإلسالم وابن القيم؟ أرجو

التوضيح وهللا يرعاكم.

اجلواب

عدم جواز بقاء املرأة املسلمة يف عصمة الكافر قول مجهور أهل العلم ،بل نقله بعضهم إمجاعاً كابن
املنذر وابن عبد الرب ،وإمنا اخلالف بينهم هل تقف الفرقة على انقضاء عدة املرأة أو أهنا تقع يف

احلال؟ قال املوفق يف املغين":فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تُعجلت الفرقة سواء كان
زوجها كتابياً أو غري كتايب ،إذ ال جيوز لكافر نكاح مسلمة .قال ابن املنذر :أمجع على هذا كل من
أحفظ عنه من أهل العلم" وإن كان إسالمهما بعد الدخول فاحلكم فيه كاحلكم فيما لو أسلم أحد

الزوجّي الوثنيّي ،وقال احلافظ ابن حجر":ومل يذهب أحد إىل جواز تقرير املسلمة حتت املشرك إذا

أتخر إسالمه عن إسالمها حىت انقضت عدهتا ،وممن نقل اإلمجاع يف ذلك ابن عبد الرب".

والناظر يف كالم أهل العلم يف هذه املسألة يرى أهنا ال خترج عن قسمّي ،أحدمها :أن يكون إسالم
املرأة قبل الدخول ،ويف هذه احلالة تقع الفرقة على الفور ابإلمجاع -على ما تقدم.-

والثاين :أن يكون إسالمها بعد الدخول ويف هذه احلالة اختلف الفقهاء على قولّي ،أحدمها :تقف
الفرقة على انقضاء العدة؛ ملا أخرجه مالك ( )1178والبيهقي ( )186/7عن ابن شهاب

قال":كان بّي إسالم صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن املغرية حنو شهر ،أسلمت يوم الفتح،
وبقي صفوان حىت شهد حنيناً والطائف وهو كافر ،مث أسلم ،فلم ِّ
يفرق النيب -صلى هللا عليه وسلم-
بينهما ،واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح" ...

وقال ابن عبد الرب :وشهرة هذا احلديث أقوى من إسناده.
وهذا القول هو الظاهر عندي؛ ملا تقرر عن السلف من عصر الصحابة ومن بعدهم ،قال ابن

شهاب ":أسلمت أم حكيم يوم الفتح ،وهرب زوجها عكرمة حىت أتى اليمن ،فارحتلت حىت قدمت
عليه اليمن فدعته إىل اإلسالم فأسلم ،وقدم فبايع النيب -صلى هللا عليه وسلم -فثبتا على نكاحهما
مالك يف املوطأ ( )1180والبيهقي ( . )187/7وقال ابن شربمة :كان الناس على عهد رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -يسلم الرجل قبل املرأة ،واملرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة

املرأة فهي امرأته ،وإن أسلم بعد العودة فال نكاح بينهما ،وألن أاب سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل
دخول النيب -صلى هللا عليه وسلم -مكة ومل تسلم هند امرأته حىت فتح النيب -صلى هللا عليه

وسلم -مكة فثبتا على النكاح ،وخرج أبو سفيان بن احلارث وعبد هللا بن أيب أمية فلقيا النيب -صلى

هللا عليه وسلم -عام الفتح ابألبواء فأسلما قبل نسائهما ،ومل يُعلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ف هرق بّي أحد ممن أسلم وبّي امرأته ،ويبعد أن يتفق إسالمهما دفعة واحدة.

()203/11

زوجوا ابنتهم لرافضي
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج الكافر واملرتد من املسلمة
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن عائلة من أهل السنة واجلماعة -واحلمد هلل -قبل عام تقريبا تقدم خلطبة أخيت شخص من ٍ
عائلة
ً
روافض ،فرفضنا طلبهم ،فأعادوا الكرة وإبحلاح ،فأردان أن نصرفهم ،فقلنا هلم :أمهلوان مهلة

للتفكري ،وبعد فرتة استجبنا لطلبهم ،فسارعوا إىل العقد بصورة غري معقولة ،وال نعلم كيف وافقنا

على ذلك ،وكأننا قد سحران ،وهللا الذي ال إله إال هو مل نشعر بعظم اجلرمية إال بعد فرتة من زواجها،
فندمنا والت ساعة مندم ،حىت أيب الذي حيمل أفكار خمالفة للدين تندهم على ذلك ،وهي اآلن

حامل ،وأعلمكم حفظكم هللا أهنم يتعاملون ابلسحر ألننا ال ندري كيف حدث هذا .فهل هذا الزواج

خريا.
صحيح؟ وهل حنن آمثون ،وهل تنفع لنا توبة؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن من أعظم حقوق املولية على وليها ،سواء كانت بنتًا أو أختًا ،اختيار الزوج الصاحل هلا؛ رعايةً
لدنياها وأخراها ،يدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور ( )591والبيهقي يف سننه  ،82/7من
ِ
كاح ِر ٌّق فَـ ْليَـ ْنظُر أح ُدكم أين يُ ِر ُّق َعتِي َقتَهُ.
طريق أمساء بنت أيب بكر ،رضي هللا عنهما ،قالت :إمنا النّ ُ
وقد حذر صلى هللا عليه وسلم من رفض صاحب الدين واخللق ،وأخرب أنه سبب للفتنة يف األرض
والفساد العريض .انظر جامع الرتمذي ( )1084وسنن ابن ماجه (. )1967

ومن أعظم الفساد تزويج املؤمنة لكافر ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،أو تزوجيها ملبتدع يف الدين ،أما
(وال تَـ ْن ِك ُحوا ال ُْم ْش ِركّي
الكافر فال جيوز للمسلمة البقاء يف عصمته ابتفاق املسلمّي؛ لقوله تعاىلَ :
ع مك ِّفرة فكذلك ال جيوز
َح هىت يُـ ْؤِمنوا [ ) ...البقرة :من اآلية . ]221وإذا كان املبتدع عنده بد ٌ
حامال؛ فإن هذا يكون كنكاح
البقاء معه ،وأصل النكاح فاسد ،يفرق بينهما ،ولو كانت املرأة ً

يؤمن على املرأة أن يفسد عقيدهتا ،وال شك أن من زهوج املبتدع أو رضي بذلك
الشبهة ،كما أنه ال ّ
فهو آمث ،وأما التوبة فباهبا مفتوح إىل قيام الساعة ،وأما املبتدع بدعة غري مك ِّفرة فإنه خيتلف حاله

حبسب البدعة ،وإذا كنتم تدعون أن تزوجيكم جاء عن طريق السحر ،فإن هذه املسألة مردها احملكمة

الشرعية ،فإذا ثبت ذلك فإنه نكاح ابطل؛ ألن الرضا شرط من شروط النكاح .وفق هللا اجلميع ملا
حيبه ويرضاه ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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نصراين يريد الزواج مبسلمة
اجمليب حممد بن عبد هللا اجمللي
قاضي ابحملكمة العامة يف حمافظة دومة اجلندل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/زواج الكافر واملرتد من املسلمة
التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

سرا دون
أان نصراين ،متزوج ،وعندي ولدان ،لكنين أحب فتاة مسلمة وهي حتبين ،أريد الزواج منها ًّ
أن يعرف أحد؛ ألن أهلي سيقتلوين إن عرفوا أنين تزوجت مسلمة ،وزوجيت ستأخذ األوالد وهترب

مين معهم .ماذا أفعل؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،أما بعد:
أوال :أدعو السائل إىل التعرف على دين اإلسالم والدخول فيه ،فهو الدين الذي ال يقبل هللا من أي
ً

إنسان سواه بعد رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهو الدين الذي بشر به عيسى ،عليه الصالة
ِ
شرا بِر ُس ٍ
َمحَ ُد) [الصف . ]6 :وأقول
امسُهُ أ ْ
ول َأيِْيت ِمن بَـ ْع ِدي ْ
والسالم ،النصارى حّي قالَ :
(وُمبَ ّ ً َ
للسائل ما قاله ربنا عز وجل( :قُل اي أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب تَـ َعالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َم ٍة َس َواء بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم أَاله نَـ ْعبُ َد إِاله
َْ َ

ون ِ
ِ
ِ
ضنَا بـ ْعضاً أَرابابً ِمن ُد ِ
هللا) [آل عمران . ]64 :وإن املؤمن
َْ ّ
هللاَ َوالَ نُ ْش ِر َك بِه َش ْيئاً َوالَ يَـتهخ َذ بَـ ْع ُ َ

بعيسى ،عليه السالم ،حق اإلميان واملتبع له حق االتباع جيب عليه اإلميان بدين حممد صلى هللا عليه

وسلم ،وأن حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم قد بعث إىل الناس كافة؛ العريب منهم وغري العريب ،حىت

اليهود والنصارى؛ ألن عيسى عليه السالم ،أخرب عن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وأمر أصحابه

َح ٌد
ابتباع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم واإلميان به ،وقد قال صلى هللا عليه وسلمَ :
"ال يَ ْس َم ُع ِيب أ َ
ِ
وت وَمل يـ ْؤِمن ِابله ِذي أُر ِسل ُ ِ
ِمن َه ِذهِ ْاألُهم ِة؛ يـه ِ
َص َح ِ
اب النها ِر".
ود ٌّ
ي َوَال نَ ْ
ْت بِه إِهال َكا َن م ْن أ ْ
َُ
ْ
ص َر ِاينٌّ ،مثُه ميَُ ُ َ ْ ُ ْ
ْ
أخرجه مسلم ( . )153لذا فإين من حيب للخري هلذا السائل ومن الشفقة عليه ،أدعوه إىل طاعة
عيسى عليه السالم يف أمره ابتباع النيب حممد عليه الصالة والسالم ،واإلميان بدينه اإلسالم؛ حىت

ينجو من عذاب هللا يوم القيامة.

اثنيًا :اجلواب على سؤال السائل ،هداه هللا ،هو أن الشريعة اإلسالمية حترم زواج املرأة املسلمة من
ِ
ِ
ّي َح هىت يُـ ْؤِمنُواْ) [البقرة . ]221 :وقوله عز وجل:
(والَ تُنك ُحواْ ال ُْم ْش ِرك َ
غري املسلم؛ لقوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ّي َسبِيالً) [النساء . ]141 :والزواج الذي أابحه اإلسالم من
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
(ولَن َْجي َع َل هللاُ ل ْل َكاف ِر َ
غري املسلمّي هو زواج الرجل املسلم من املرأة غري املسلمة النصرانية أو اليهودية فقط؛ لقوله
ِ
سبحانه وتعاىل( :والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
اب ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم) [املائدة . ]5 :أما زواج املرأة
َ ُْ َ
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
يهوداي أو نصرانيًّا فإن اإلسالم ال يبيحه ملا سبق ذكره ،لذا
املسلمة من رجل غري مسلم حىت لو كان
ًّ

فإنه ال سبيل إىل الزواج من املرأة املسلمة اليت ذكر السائل إال بدخوله دين اإلسالم ،وعليه أال مينعه

اخلوف من أهله أو مما يرتتب على دخوله اإلسالم -من الدخول يف اإلسالم ،ألن اخلوف من ذلك
مقبوال عند هللا ،وألن الدخول يف دين اإلسالم فيه سعادة الدنيا واآلخرة.
عذرا ً
ليس ً
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زواج الزاين مبن زىن هبا وما يرتتب عليه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إىل فضيلة املشايخ العلماء -:حفظهم هللا تعاىل ونفع بعلمهم.-

هذا السؤال موجه إليكم من بعض إخوانكم من طلبة العلم املقيمّي يف بالد الغرب ،وهو سؤال
فقهي ،ونصه :هناك بعض الشباب ممن قدم إىل هذه البالد يرتبط حال قدومه ابمرأة من النصارى

ارتباطاً غري شرعي ،ويقدر أن يرزقا أوالداً من هذه العالقة ،وبعد مرور فرتة من الزمن يصحو ذلك

الشاب من غفلته ،ويريد أن يرجع إىل هللا ويتوب إليه ،ولكن جيد أمامه بعض العراقيل اليت جتعله يبعد

عن درب النجاة.

فهل جيوز هلذا الرجل أن يستمر مع هذه املرأة؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم هل يلزمه إنشاء عقد جديد

عليها؟ وكم هي مدة االسترباء أهي شهر أو أكثر؟ وما حكم أوالده منها قبل هذا العقد؟ هل ينسبون

إليه أم ال؟ إذا كانت اإلجابة ال فكيف يتعامل معهم؟ وهل يرثونه يف حال موته أو العكس؟ علماً أن

هؤالء الشباب يف تلك الفرتة قد ال يصلون أصالً ،وبعضهم قد يصلي ،فما هي اإلجابة يف احلالتّي؟
هذا السؤال يف غاية األمهية ،فأفتوان مأجورين إن شاء هللا وابرك هللا فيكم ،وال تنسوان من صاحل

نصحكم لنا وملثل هؤالء الشباب .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فمن زان ابمرأة وارتبط معها ارتباطاً يعلم أنه ليس نكاحاً بل جمرد عالقة غري شرعية ال يعتربها نكاحاً،
فهو آمث يف فعله عليه التوبة منه ،وإذا أراد الزواج من هذه املرأة فعليه التحقق من عدم رغبتها يف
الزان واجتناهبا حىت يستربئ رمحها أبن حتيض أو تضع محلها إن كانت حامالً ،مث يعقد عليها بعد

ذلك.

وأما إن ارتبط هبا معتقداً أن ارتباطه هبا يكفي عن عقد النكاح وكان ال يصلي ،فعالقته تكفي عن

عقد النكاح ،أما املصلي فال يكفي االرتباط ليكون زواجاً إال ابإلجراء الشرعي من اإلجياب والقبول.
والسبب يف التفريق بّي املصلى وغريه أن غري املسلمّي يقرون على أنكحتهم إذا اعتقدوا صحتها،

سواءٌ يف ذلك املرتد والكافر األصلي.

وليحذر املسلم من الزان فإنه من كبائر الذنوب ،قال تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال
يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم

القيامة وخيلد فيه مهاان إال من اتب" [الفرقان ، ]69-68:وعليه أن يتوب وليحرص أن يعقد

نكاحه على من تكون معنية له على دينه وهو يف أوساط الكفار أبن يتزوج املسلمة ويرتك غريها ،مع
أن نكاح الكتابية جائز إذا كانت عفيفة ،لكن املسلمة أوىل منها.
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أما األوالد الذين يكونون مثرة العالقة فإن كانت عالقة يعتقدها الشخص كافية عن النكاح فهم
أوالده ال شك ،وأما إن كان يعترب عالقته زان ،أو كان مسلماً فإن األوالد أوالد زان ،وولد الزان

ينتسب ألمه دون شك ،وهل يصح انتسابه للزاين؟ هذا حمل خالف بّي أهل العلم ،والذي يظهر أن

املرأة إذا كانت ال تزين بغري هذا الزاين ،وال ترتكب الزان مع غريه ومل جيامعها سواه ،وهي غري متزوجة
أبناء له ،وهذا هو مذهب احلسن البصري وإسحاق
فإن للزاين أن يستلحقهم بنسبه ،ويكونون ً

وسليمان بن يسار ،ومال إليه العالمة ابن القيم يف زاد املعاد ( ، )425/5ويشهد له ما يف حديث
جريج ،ملا قال للغالم الذي زنت أمه ابلراعي من أبوك اي غالم؟ قال :فالن الراعي ،متفق عليه عند

البخاري ( )2482ومسلم ( )2550من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  .-هذا ما يظهر يل يف
هذه املسألة ،سائالً هللا التوفيق للجميع.
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اكتشف محلها بعد الزواج
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية
التاريخ 1424/6/18هـ

السؤال

لقد سبق يل الزواج من فتاة أوربية مسلمة ،ويعلم هللا سبحانه وتعاىل مل أتزوجها إال ألهنا مسلمة ،ومل
يكن اهلدف إال العفاف ,فإذا هي حامل يف الشهر الثاين ،لقد اكتشفت أبهنا ختونين يف فراش

الزوجية ،ولقد وجد الدليل ،ومت اعرتافها ضمنيا على هذه الفعلة الدنيئة ,أفيدوين جزاكم هللا ألف
خري ،ماذا أفعل؟ وما هو رأي الدين يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :إن ثبت أن املرأة كانت حامالً قبل العقد عليها فالنكاح ابطل ،ملا رواه أبو
سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ال توطأ حامل حىت

تضع" رواه أمحد  28/3وأبو داود ( )2157والدارمي ( ، )2295والبيهقي ( )9واحلاكم

( )212/2وقال :صحيح على شرط مسلم ( ، )1240قال احلافظ ابن حجر إسناده حسن
التلخيص احلبري ( ، )171/1أما إن محلت بعد العقد فاألصل أن الولد للزوج لقوله  -صلى هللا

عليه وسلم " :-الولد للفراش وللعاهر احلجر" رواه البخاري ( ، )2105ومسلم ( ، )1457من
حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -أما إن قذف الرجل زوجته فيسقط عنه احلد ابللعان ،وكذا نفي
الولد البد فيه من اللعان لنفيه ،قال تعاىل :ه ِ
ِ
س ُه ْم
ين يَـ ْرُمو َن أَ ْزَو َ
َ
"والذ َ
اج ُه ْم َوَملْ يَ ُك ْن َهلُ ْم ُش َه َداءُ إ هال أَنْـ ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ات ِاب هِ
ِ
ِ
ِ
اد ٍ
ِ
ت ه
ّي َو ْ
اَّلل َعلَْيه إ ْن َكا َن م َن
َّلل إِنههُ لَ ِم َن ال ه
فَ َ
سةُ أَ هن لَ ْعنَ َ
َح ِد ِه ْم أ َْربَ ُع َش َه َ
ش َه َ
صادق َ
ادةُ أ َ
اخلَام َ
ضب هِ
اذبِّي و ْ ِ
ِ
ّي وي ْدرأُ َع ْنـ َها الْع َذاب أَ ْن تَ ْش َه َد أَربع َش َه َ ٍ ِ ِ
ِِ
اَّلل
َ َ
َْ َ
ادات ِاب هَّلل إِنههُ لَم َن الْ َك َ َ
الْ َكاذب َ َ َ َ
سةَ أَ هن غَ َ َ
اخلَام َ
َعلَيـها إِ ْن َكا َن ِمن ال ه ِ ِ
ّي" [النور . ]9-6 :وروى سهل بن سعد الساعدي  -رضي هللا عنه -
صادق َ
َْ
َ

أن عوميرا العجالين قال :اي رسول هللا أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟

فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أنزل فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت هبا ،قال سهل
فتالعنَا وأان مع الناس ،رواه البخاري ( ، )5002قال ابن شهاب :فكانت السنة بعدمها أن يفرق

بّي املتالعنّي ،وكانت حامالً وكان ابنها يدعى ألمه ،قال مث جرت السنة يف مرياثها أهنا ترثه ويرث

منها ما فرض هللا له ،انظر صحيح البخاري ( ، )2033/5وعلى األخ السائل أن يتقي هللا تعاىل،
وال يستعجل يف قذف أهله حىت يتحقق من صحة ذلك ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه.

()208/11

حكم عقد الرجل الزاين على من زىن هبا
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1422/9/8

السؤال

رجل حمصن زىن ابمرأة بكر ،ومبا أنه يعيش يف بلد علماين فاحلل عندهم هو الزواج ابملزين هبا إذا

كانت بكراً ،وهذا ما ينوي فعله ،فزوجته األوىل تسأل عن حكم عالقتها هبذا الزوج الزاين سواء إذا
تزوج هبذه املرأة أو مل يتزوج هبا.

اجلواب
أما حكم عالقة الزوجة األوىل به فهو بقاء عقد الزوجية صحيحاً وهي يف عصمته ،وهلا أن تطلب

الطالق إن مل يتب؛ ألن الزىن من سوء اخللق اجمليز للمرأة طلب الطالق ،وهذا احلكم ال خيتلف سواء

حسن ُُ إصالحاً ملا أفسدا ،لكن عليهما
تزوج مبن زىن هبا أم مل يتزوج ،وأما زواجه مبن زىن هبا فهذا ُ

التوبة من الزىن لقوله  -جل وعال  " :-وتوبوا إىل هللا مجيعاًأيهااملؤمنون لعلكم تفلحون " " (النور:

 )31وينبغي أن تكون التوبة قبل إبرام عقد الزواج ،ألن طائفة من أهل العلم يشرتطون على الزانيّي

ليصح زواجهما ،لقوله  -جل وعال  " :-الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها
التوبة
ّ
إال ز ٍ
ان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي " (النور. )2 :

()209/11

الزواج ابحلامل من زىن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية
التاريخ 1423/7/4هـ

السؤال

رجل تزوج ابمرأة حامل من زىن ،هل العقد صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
ال شك أنه جيدر ابملسلم أن حيرص على االقرتان ابلزوجة الطيبة العفيفة ،اليت تعينه على دينه وحتفظه

يف غيبته.

وإذا زنت املرأة فإنه ال جيوز للمسلم أن يتزوجها وال يصح عقده عليها إال أن تنتهي عدهتا بوضع

احلمل إن كانت حامالً أو ابحليض إن مل تكن حامالً ،ولو كان الزىن من اخلاطب نفسه كما هو

مذهب أمحد وأهل املدينة ومجهور أهل العلم ،وهو األحوط واألبرأ للذمة.

وهذا إن كانت معذورة يف الزىن كأن تكون مكرهة ،فإن كانت آمثة فإنه يضاف شرط آخر ،وهو :أن
وحرم ذلك على املؤمنّي"
تتوب من الزىن؛ لقوله -تعاىل":-والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ُ
[النور. ]3:

واحلاصل أن الزواج ابملرأة احلامل من الزىن نكاح ابطل على الصحيح من أقوال أهل العلم ،وعلى من
عقد على حامل أن جيتنبها حىت تضع محلها مث يعقد عليها مرة أخرى بعد وضعها للحمل -إن

رغب ،-وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()210/11

زواج الزاين من املزين هبا

اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1423/2/25
السؤال

السؤال :تعرفت على فتاة وحدث بيين وبينها اتصال ومحلت مين ،فعقدت عليها ،وبعد العقد قمت

ابلذهاب هبا لطبيب ،وقام هذا الطبيب إبجهاض احلمل حيث كانت حامالً يف الشهر الرابع أو

اخلامس ،وبعد اإلجهاض بسنة أعلنت الزواج منها ،ورزقين هللا منها أوالداً .أرجو أن تنبهوين ماذا

أفعل؟

اجلواب

أوالً :زواج الزاين من املزين هبا فيه خالف بّي أهل العلم على قولّي :أرجحها أنه ال جيوز إال أن يتواب
من هذه الفعلة الشنيعة ،كما هو ظاهر القرآن الكرمي قال -تعاىل ":-الزاين ال ينكح إال زانية أو
مشركة والزانية ال ينكحها إال ز ٍ
ان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي" [النور. ]24:

اثنياً :أن الزاين والزانية لو اتاب من الفاحشة وأحبّا أن يتزوجا فإن أهل العلم اشرتطوا أال يكون مثه محل
من الزىن ،مبعىن أنه ال بد من استرباء الزانية حبيضة يُعلم هبا طهارة رمحها؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-ال حيل المر ٍئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه" رواه أبو داود ()2158

من حديث رويفع بن اثبت األنصاري .والولد من الزان ال ينتسب إىل أبيه شرعاً.
ٍ
وحينئذ جيب عليكما أن جت ّددا العقد بينكما ،والعقد السابق
والعقد هبذا يكون عند اجلمهور ابطالً،

تكون آاثره من انتساب الولد والذرية صحيحاً؛ ألن املوطوءة بشبهة حكم آاثرها كحكم املوطوءة
بعقد صحيح عند أهل العلم.

وقضاء ،إال أنه جيب عليك من حّي العلم أن جتدد عقدك
وعليه فأوالد املرأة هم أوالدك شرعاً وداينةً
ً
السابق؛ ألنك عقدت عليها وملّا تعتد املرأة؛ لقوله -تعاىل " :-وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ
الكتاب أجله" [البقرة ]235:وهي العدة.

اثلثاً :إجهاض اجلنّي بعدما يتخلّق يف بطن أمه وبعد نفخ الروح فيه حمرم إبمجاع أهل العلم؛ ألن اجلنّي

أصبح نفساً ،وقد قال -تعاىل ":-وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق" [األنعام ]151:وجيب

على الزوجة وعلى املسقط عتق رقبة كفارة لقتل اخلطأ ،فإن مل جيدا فصيام شهرين متتابعّي آلية القتل

اخلطأ املذكورة يف سورة النساء.
وكذلك جيب على املسقط أيضاً غرة (عبد أو وليدة) أو نصف عشر الدية ،وهي مخس من اإلبل أو

مخسون ديناراً ،وهذا مذهب األئمة األربعة -رمحهم هللا -أو ما يعادهلا من النقود الورقية.

()211/11

الزواج مبن زىن هبا
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1424/2/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وقعت يف الزىن من فتاة بكر ،واآلن ندمت وتبت إىل هللا ،ولكن الفتاة قالت يل جيب أن تتزوجين،

واملشكلة أين ال أحبها.

( )1ال أملك املادة للزواج اآلن.

( )2هي ليست متدينة ،وأان أحبث عن فتاة متدينة تعينين على ديين.

( )3هي من عائلة مسلمة بعيدة عن اإلسالم فوالدها يشرب اخلمر ،وعائليت متدينة واحلمد هلل،
ولذلك سأقع يف مشاكل مع عائليت ،فسؤايل هل جيب علي الزواج منها أم ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :ال يلزمك الزواج ابملرأة املذكورة ،بل إذا كانت ال تزال تقع يف الزان فإنه حيرم
عليك أن تتزوجها ،وأوصيك بعدم اخللوة ابلنساء األجنبيات عنك ،وعدم مشاهدة ما يثري الغرائز من
احملرمات ،وعليك بكثرة الصيام ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()212/11

زواج الزاين ابلزانية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1423/10/24هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم تعرفت على فتاة وعاشرهتا معاشرة األزواج ومل أجدها بكرا ،وقبل أن أخطبها

أخربتين أهنا سبق هلا الزواج وهي يف التاسعة عشرة من شخص اغتصبها ومحلت منه وكان الزواج

عبارة عن إقرار من الرجل أبهنا زوجته .وقد أجهضت عن طريق الطبيب يف الشهر الثالث ألن الزواج
كما قالت كان سراي ،وبعد فرتة انفصلوا وأعادت الكرة مع مسيحي إبقرار أيضا أهنا زوجته ،ومات

منذ أربع سنوات .فهل جيوز الزواج منها؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.
فبعد فاجلواب :أنه قد اتضح من سؤالك أيها السائل أنك وتلك املرأة كل منكما زان ،فإنك تقول
أبنك عاشرهتا معاشرة األزواج ،مث هي قد رضيت بذلك ،وأعادت زانها مع غريك ،والزان جرمية
الزىن إِنهه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيالً" [اإلسراء]32:
اح َ
"وال تَـ ْق َربُوا ِّ َ ُ
عظيمة قد حرمها اإلسالم ،قال تعاىلَ :
شةً َو َس َ
.

لكن إن اتب كل منكما توبة نصوحاً جاز الزواج منكما ،فيجوز لك الزواج أيها السائل من تلك

املرأة ،وقد نص العلماء على ذلك ،فقد جاء يف منار السبيل يف شرح الدليل ما نصه (وحترم الزانية
على الزاين وغريه حىت تتوب وتنقضي عدهتا ،لقوله تعاىل"َ :ال هزانِيةُ ال يـ ْن ِكحها إِال َز ٍ
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك"
َ َ َُ
اآلية[ ،النور ]3 :فإذا اتبت وانقضت عدهتا حلت لزان كغريه يف قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو
بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر  -رضي هللا عنهم  " -انتهى ،وهللا أعلم.

()213/11

أرغم على الزواج ممن زىن هبا
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1424/5/2هـ
السؤال

ما حكم من تزوج بفتاة كان على معرفة غري شرعية هبا؟ فلما انكشف أمرمها عرض عليه أهل الفتاة

إما الزواج هبا أو إبالغ اجلهات املختصة ،فوافق هذا الشاب على الزواج وهو مرغم ،وعلى نية
تطليقها بعد فرتة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن كان األخ السائل قد عقد على املرأة املذكورة قبل احلمل فقد صحح
هذا العقد بعض العلماء ،أما إن كانت حامالً بسبب زانه هبا فال يصح العقد ،وعليه جتديده بعد
وضعها إذا حتقق توبة املرأة مما فعلته ،قال تعاىل" :ال هز ِاين ال يَـ ْنكِ ُح إِهال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َوال هزانِيَةُ ال
يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍ
ّي" [النور ، ]3:وأشري هنا أن الزان من كبائر
ك َعلَى ال ُْم ْؤِمنِ َ
ان أَ ْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم ذَلِ َ
َ َُ
الذنوب ،قال تعاىل" :واله ِذين ال ي ْدعو َن مع هِ
س الهِيت َح هرَم ه
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق
اَّلل إِ َهلاً َ
َ َ َ ُ ََ
آخ َر َوال يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
اب يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوخيَْلُ ْد فِ ِيه ُم َهاانً" [الفرقان]69:
اع ْ
ْق أ ََاثماً يُ َ
َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
ضَ
ف لَهُ ال َْع َذ ُ
آم َن َو َع ِم َل َع َمالً
 ،فعلى األخ السائل التوبة لعل هللا تعاىل أن يتوب عليه ،قال تعاىل" :إِهال َم ْن َات َ
ب َو َ
احلاً فَأُولَئِ َ ِ
صِ
اَّلل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [الفرقان ، ]70:وهللا تعاىل أعلم
َ
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()214/11

الزواج ابلزانية املطلقة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1425/11/01هـ

السؤال

علما أبن الزاين زان هبا وهي متزوجة ،وأهنا محلت من الزاين وأجنبت،
ما حكم الزواج ابلزانية املطلقة؟ ً

علما أبنه زىن من دون أن يعلم أهنا متزوجة.
فهل حيل للزاين الزواج هبا؟ ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فاجلواب على ذلك كالتايل:

أوال :الزان كبرية من كبائر الذنوب ،قال هللا تعاىل( :واله ِذين ال ي ْدعو َن مع هِ
آخ َر َوال يَـ ْقتُـلُو َن
ً
اَّلل إِ َهلًا َ
َ َ َ ُ ََ
س الهِيت َح هرَم ه
ْق أَ َاث ًما) [الفرقان . ]68:وعقوبة الزاين
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
النهـ ْف َ
البكر جلد مائة وتغريب عام ،قال تعاىل( :ال هزانِيةُ وال هز ِاين فَاجلِ ُدوا ُك هل و ِ
اح ٍد ِم ْنـ ُه َما ِمائَةَ َج ْل َدةٍ َوال
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخ ْذ ُكم هبِِما رأْفَةٌ ِيف ِدي ِن هِ
ِ
ِ
ّي)
اَّلل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ا ْآلخ ِر َولْيَ ْش َه ْد َع َذ َاهبُ َما طَائ َفةٌ م َن ال ُْم ْؤمن َ
َأت ُ ْ َ َ
[النور . ]2:وجاء التغريب يف مجلة أحاديث رواها البخاري ( )2696ومسلم ( . )1698وأما

الزاين الثيب فح ّده الرجم حىت املوت ،كما صحت بذلك األخبار عنه -صلى هللا عليه وسلم -فقد
ماعزا -أخرجه البخاري ( )6824ومسلم ( - )1693والغامدية ،رضي هللا عنهما .أخرجه
رجم ً

مسلم (. )1695

اثنيًا :ما يتعلق ابحلمل فإنه لصاحب الفراش ،وهو الزوج ،ما مل ينفه ،ملا روته عائشة ،رضي هللا عنها،
اص ع ِه َد إِ َىل أ ِ
َخ ِيه َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقه ٍ
ضهُ.
اص أَ هن ابْ َن َولِي َدةِ َزْم َعةَ ِم ِّين فَاقْبِ ْ
قالتَ :كا َن ُع ْتـبَةُ بْ ُن أَِيب َوقه ٍ َ
ال :ابن أ ِ
َخي ،قَ ْد َع ِه َد إِ َه ِ ِ
َخ َذهُ َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقه ٍ
ام َع ْب ُد
قَالَ ْ
ام الْ َف ْت ِح أ َ
يل فيه .فَـ َق َ
ت :فَـلَ هما َكا َن َع َ
اص َوقَ َ ْ ُ
ِ
بن َزمعةَ فَـ َق َ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
صلهى ه
ال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَـ َق َ
هيب َ
ُْ َْ
ال :أَخي َوابْ ُن َولي َدة أَِيبُ ،ول َد َعلَى ف َراشه .فَـتَ َ
س َاوقَا إ َىل النِ ِّ
ال عب ُد بن َزمعةَ :أ ِ
اَّلل ،ابن أ ِ
سع ٌد :اي رس َ ِ
َخيَ ،كا َن قَ ْد َع ِه َد إِ َه ِ ِ
َخي َوابْ ُن َولِي َدةِ أَِيبُ ،ولِ َد
يل فيه .فَـ َق َ َ ْ ْ ُ ْ َ
َْ َ َُ
ول ه ْ ُ
ال رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ ِِ
صلهى ه
ك َاي َع ْب ُد بْ َن َزْم َعةَ" .مثُه قَ َ
"ه َو لَ َ
ال النِ ُّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ :
اَّللُ
هيب َ
ول ه َ
َعلَى ف َراشه .فَـ َق َ َ ُ
اش ولِلْع ِ
ِِ
ِ
اه ِر ا ْحلَ َج ُر" .رواه البخاري ( )2053ومسلم (. )1457
َعلَْيه َو َسله َم" :ال َْولَ ُد للْف َر ِ َ َ
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اثلثًا :ال جيوز للزاين أن يتزوج من زىن هبا إال إذا حتققت توبتهما مما فعاله ،قال تعاىل( :ال هز ِاين ال يَـ ْن ِك ُح
ِ
إِهال َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ ال يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍ
ّي) [النور. ]3:
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم َذلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ َ َُ
َ ْ ُ
فعلى األخ السائل التوبة والندم على ما فات ،والعزم على عدم العودة لذلك ،قال تعاىل( :إِهال َم ْن
احلا فَأُولَئِ َ ِ
َاتب وآمن و َع ِمل َعم ًال ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات َوَكا َن ه
ورا َرِحي ًما)
َ َ ََ َ َ َ َ
ص ً
اَّللُ غَ ُف ً
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
[الفرقان . ]70:وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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تزوجها قبل توبتها من الزان
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1425/6/16هـ
السؤال

سؤايل :أجاز هللا -تبارك وتعاىل -الزواج من الكتابيات ,لكنه اشرتط فيهن اإلحصان والعفة ,قال
تعاىل" :واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" ،فهل يصح أن يقال لرجل عاشر امرأة

نصرانية ،وزان هبا أبن عقده على هذه النصرانية غري صحيح؛ ألنه أخل بشرط من شروط الصحة وهو
العفة ,ألهنا عند عقد النكاح مل تكن قد اتبت من الزان معه ,مع العلم أن هذا الرجل وفقه هللا إلسالم

زوجته ,وهي اآلن مسلمة وحسن إسالمها ,وقد بقيت مع زوجها هذا فرتة ليست ابلقليلة ,وله منها
أطفال ,السؤال حتديداً :هل جيب عليهما إعادة عقد النكاح؟ وإذا كان اجلواب بنعم ,هل يؤمر
بفراقها حىت جيدد العقد؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
جيب ما قبله
اجلواب :أوالً  -حنمد هللا -تعاىل -أن م هن على هذه املرأة ابهلداية لإلسالم ،واإلسالم ّ

من الذنوب .ونسأل هللا لنا وهلا الثبات عليه.

اثنياً  -ال جيب عليه إعادة عقد النكاح ،ولو كان زانياً ابملرأة املعقود عليها عند العقد؛ ألن نكاح

الزانية صحيح عند مجهور العلماء ،فقد قال بصحته أبو حنيفة ومالك والشافعي وغريهم ،وقد سئل

ابن عباس -رضي هللا عنهما -عن نكاح الزاين للزانية فقال :أوله حرام وآخره حالل ،وروي أن عمر
بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -ضرب رجالً وامرأة بسبب زانمها ،مث حرص أن يزوجهما من بعضهما.

(انظر :الشرح الكبري البن قدامة . )337 /20

ال اإلمام ال ه
شافِ ِع ُّي  -رمحه
واملرأة الكتابية حكمها حكم املرأة املسلمة يف كل ما يتعلق ابلنكاح كما قَ َ
ِ
هللا  -يف كتاب األم (ج :5ص ِ : )9
(الكتابية ِيف َِ
َح َك ِام َها الهِيت َِحت ُّل ِهبَا َوَحتْ ُرُم
مجي ِع نِ َكاح َها َوأ ْ
َك ِ ِ
وفيما يَـل َْزُم ال هزْوج هلا ..اخل) .
املسل َمة ال ُختَالفها ِيف شيء َ
ْ
أما اآلية اليت ذكرها السائل ،وهي قوله تعاىل" :واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"
سر مجهور العلماء اإلحصان ابلعفة  ,وذهب
[املائدة ، ]5 :فقد نصت على احملصنات ،وقد ف ه

آخرون ومنهم ابن عباس  -رضي هللا عنهما -إىل تفسريها ابحلرية ،وأن املراد ابحملصنات احلرائر

وليس اململوكات ،وكال التفسريين صحيح وموافق للغة القرآن ،وليس املراد بيان هذا اآلن.

واملقصود أن اشرتاط اإلحصان يف املرأة الكتابية ،وكذا التوبة من الزان ابلنسبة للمرأة الزانية هذا كله
قبل إجراء عقد النكاح ،أما وقد مت العقد  -ابلنسبة لصاحب هذا السؤال  -وحصل إجناب وغريه
فال جيب جتديد العقد ،ولو كان السؤال قبل العقد لتغري احلال ،وهللا أعلم.

وعلى السائل التوبة إىل هللا مما وقع منه ،واإلكثار من االستغفار حىت يكفر هللا عنه ما فعل ،وليبشر
ابخلري ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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محلت منه سفاحاً مث أراد نكاحها
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1425/07/05هـ
السؤال

لقد تعرفت على امرأة نصرانية وجامعتها ابحلرام عدة مرات ،وفوجئت أبهنا حامل ،واتفقنا على الزواج
يف بلدها ،فهل جيوز عقد النكاح املتعارف عليه يف بلدها؟ (أي طريقتهم يف النكاح)  ،وما حكم الولد

بعد الزواج أثناء احلمل؟ أو ما حكم الزواج بعد وضع احلمل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أخي السائل :اتب هللا -تعاىل -عليك ،لقد تضمن سؤالك ثالثة أسئلة ،وإليك اجلواب عنها:
أوالً :سؤالك هل جيوز عقد النكاح املتعارف عليه يف بلدها (أي طريق يف النكاح؟) .

اجلواب :يف احلقيقة أن يف هذا السؤال إمجاالً ،فما هو املقصود بطريقتهم يف النكاح؟ فإن كان

املقصود طرق توثيقه رمسياً فاألصل جواز ذلك؛ ألن توثيق عقد النكاح أمر خارج عنه ،أما إذا كان

مراد السائل الطقوس الدينية اليت ميارسوهنا عند إبرام عقد النكاح ،فهذا ال جيوز للمسلم أن يرضى

به؛ ألن فيه موافقة ملا هم عليه من كفر ،وهذا وإن مل يكن فيه أثر على عقد النكاح إذا حتققت أركانه
وشروطه ،إال أن فيه خطراً على عقيدة الزوج ودينه ،قال الشيخ خالد عبد القادر يف كتابه فقه

األقليات املسلمة صحيفة ( : )452من املعلوم أن العقد يتم فيما يسمى (مبكتب الزواج املدين) ،

املتخصص يف شئون توثيق الزواج قبل أن يتم يف املعابد ،فإن مت قبله وكان مستكمالً لألركان،

مستجمعاً للشروط ،فالعقد صحيح ،وما يتم بعد ذلك من حضور احتفال يف املعبد فال أتثري له يف

صحة العقد أو فساده ،وإمنا أتثريه على عقيدة الزوج؛ فقد يسبب له ذلك الكفر إن رضي به؛ ألن

الرضا ابلكفر كفر إبمجاع األمة ،أو قد يطلب منه ترديد عبارات ،أو القيام مبمارسة أعمال تعترب ردة
يف ذاهتا ،واملسلم ينأى بنفسه عن ذلك ،ولو خسر متاع الدنيا أبكمله ،قال تعاىل" :وما عند هللا خري

وأبقى" [القصص ، ]60:وليكن معلوماً أن من ضحى مبصلحة دنيوية يف سبيل محاية دينه وعقيدته
فإن هللا -سبحانه -سيجعل له فرجاً وخمرجاً من حيث ال حيتسب ،وأما من مت عقده يف معبد ألهل

الكفر  ، ...إىل أن قال( :وليبّي على من فرط يف حق هللا وليبّي إلخوانه ضرر هذا املسلك ومفاسده

حىت ال يسلكه غريه ممن حوله ،وإن كان حضوره يف املعبد جملرد إشهاره أمام القسيس احلرب ،فقد
ارتكب إمثاً عظيماً؛ ملا يف ذلك من مشاهبة الكفار يف شعائر الزواج وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم،

ونبينا  -عليه الصالة والسالم -يقول" :من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود ( )4031من

حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -ا .هـ ،واملقصود أن عقد الزواج سواء كانت الزوجة مسلمة أو

كتابية ال بد أن يكون وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومن ذلك حتقق الشروط ،وانتفاء املوانع ،ومن
الشروط الواجب توفرها:

 -1أن يلي إنكاحها ويل كتايب على الصحيح من كالم أهل العلم؛ ألن غري املسلم له والية على مثله

وال يسلبها عنه كفره (راجع فقه األقليات املسلمة للشيخ خالد عبد القادر صحيفة ( ، )441وذكر
أنه اختيار ابن قدامة ،وقال جبوازه مجاهري علماء األمة) .
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 -2أن يُ ْش ِه َد على العقد شاهدين مسلمّي عدلّي ،أو يعلن العقد للناس ،فال جيوز نكاح السر،

وقال بعض أهل العلم إنه ال ينعقد  -أي نكاح السر.-

 -3من الشروط املهر وتسميته يف العقد سنة إسالمية ،ويصح كونه مؤجالً ،ويصح أيضاً تنازل املرأة
عنه ،واملهر حق خالص للمرأة؛ قال تعاىل" :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طَب لكم عن شيء منه

نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" [النساء. ]4:

اثنياً :حكم الزواج هبا بعد وضع احلمل :فاجلواب :األصل جواز نكاح املرأة الكتابية إذا كانت

حمصنة؛ قال تعاىل" :اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم

واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنّي
غري مسافحّي وال متخذي أخدان" ،اآلية [املائدة ]5:ولقد اختلف الفقهاء واملفسرون يف معىن كلمة
(اإلحصان) يف اآلية ،فمعظمهم قال إن معىن اإلحصان هو احلرية ،وممن اختار هذا ابن جرير الطربي

يف تفسريه هلذه اآلية ،ومنهم من فسر معىن اإلحصان ابلعفة ،وقال إن احملصنات يف اآلية من العفة،
وعليه فإنه حيرم على املسلم نكاح البغااي من الكتابيات ،وهو قول مجع من أهل العلم ،والواقع أن

املسألة خمتلف فيها ،واألدلة فيها ابلنسبة يل أمر حمري؛ وذلك ألن الفقهاء اختلفوا أيضاً يف حكم

الزواج ابملسلمة الزانية اليت مل تتب ،قال ابن قدامة يف الشرح الكبري (ج )20صحيفة (، )237

الشرط الثاين أي شروط الزواج ابلزانية أن تتوب من الزان ،وبه قال قتادة وإسحاق وأبو عبيد ،وقال
أبو حنيفة والشافعي ومالك :ال يشرتط ذلك) ا .هـ ،مث ذكر أدلة موجزة ،ولكنهم اتفقوا يف اجلملة

على جواز نكاحها إذا اتبت ،ونصيحيت لكما أن تتواب من هذه املعصية فإذا حققتما ذلك فيجوز لك
أن تتزوجها بشرط أن يثبت أن احلمل منك ،فإن كان من غريك فال جيوز لك أن تتزوجها وهي

حامل.
اثلثا :سؤالك عن حكم الولد.

فاجلواب :الراجح من كالم أهل العلم أنه إذا استلحق الرجل ولده من الزان وال فراش لغريه ،أنه يلحق

به واملراد هبذا أنه إذا كان املزين هبا غري متزوجة فلم تكن فراشاً ألحد ،فإن محلت من شخص من

الزان فإنه جيوز له استلحاقه ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ففي استلحاق الزاين ولده إذا مل تكن

املرأة فراشاً قوالن ألهل العلم ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الولد للفراش وللعاهر احلجر"،
فجعل الولد للفراش دون العاهر ،فإذا مل تكن املرأة فراشاً مل يتناول احلجر ،جمموع الفتاوى

( . )139-113/112/32وهللا أعلم.
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نكاح الزانيّي بعد التوبة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية
التاريخ 1426/08/22هـ

السؤال

مسعت خالفاً يف تصحيح العالقة احملرمة بّي الرجل واملرأة وذلك بتزوجيهما ،فهل صحيح أن الصحايب
عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -حرم ذلك ،وقال :إن الذنب موجود وإن حصل التزويج بّي

الرجل واملرأة بعد وقوع الزان؟! آمل إفاديت ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فجمهور أهل العلم على صحة نكاح الزانية بعد توبتها واسترباء رمحها من ماء السفاح ،وقد روي عن
بعض أهل العلم كما روي عن ابن مسعود -رض هللا عنه -أنه جعل النكاح بّي الزانيّي حمرماً على

التأبيد حىت ولو اتاب توبةً نصوحاً ،ولعله أخذ بظاهر اآلية( :الزاين ال ينكح إال زانيةً أو مشركةً)
[النور . ]3 :لكن مجهور أهل العلم خيصوهنا بغري التائبّي ،فهي عامة يف كل ز ٍ
ان مل يتب؛ وإال فإن
َ
من اتب من الزان ال يقال :إنه ز ٍ
ان ،والتائبة من الزان ال يقال :إهنا زانيةً ،وعمومات أدلة الشريعة يف
جتب ما قبلها ،والتائب من
الكتاب والسنة تدل على جواز نكاح الزانيَ ّْي بعد توبتها؛ فإن التوبة ّ

الذنب كمن ال ذنب له.

ومعىن قول ابن مسعود -رضي هللا عنه :-إذا زىن الرجل ابمرأة مث تزوجها فهما زانيان أبداً؛ أي أن

النكاح بينهما فاس ٌد ال اعتبار له ،فصار ما بينهما سفاح ال نكاح؛ ألنه بغري عقد شرعي صحيح،

وليس معىن كالمه أنه ال تقبل منهما توبة أبداً ،بل التوبة منهما صحيحة ،لكنه -رضي هللا عنه -حيرم
بينهما النكاح على التأييد.

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()220/11

السفر ابملرأة بعد العقد عليها
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/4/7
السؤال

أان شخص عقدت قراانً على ابنة خاليت (عقد قران فقط)  ،فهل جيوز أن تسافر بصحبيت؟ شاكرين
لفضيلتكم تعاونكم.

اجلواب
ال أبس بذلك؛ ألهنا بعد عقد الزواج عليها زوجة حيل لزوجها منها ما حيل للزوج من زوجته.

()221/11

اجللوس مع املخطوبة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/9/16

السؤال

هل جيوز تكرار اجللوس مع خمطوبيت يف وجود حمرم؟
اجلواب

جيوز تكرار اجللوس إذا كانت ساترة جلميع بدهنا ،ومل يكن هناك خلوةّ ،أما إذا أظهرت شيئاً من

بدهنا ،أو خال هبا فيحرم؛ ألهنا ال تزال أجنبية مادام مل حيصل العقد ،فإذا حصل العقد فهي زوجته،

ولو مل يعلن الزواج.

()222/11

ما يسن ليلة الزفاف
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/4/1
السؤال

ما هي السنة الصحيحة والواجب اتباعها يف ليلة الدخلة؟ وهل هناك دعاء معّي يقال يف تلك الليلة؟

وهل يؤم الرجل زوجته يف صالة ركعتّي يف تلك الليلة؟ وهل جيلس يف بيته سبعة أايم ال خيرج للصالة
أو مقابلة الناس؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وبعد :ممّا يسن فعله ليلة الدخول على الزوجة السالم عليها ،ومالطفتها ابحلديث حىت

تزول وحشتها ،ولو وضع يده على جبهتها ودعا ابملأثور من مثل " اللهم إين أسألك خريها وخري ما
جبلت عليه ،وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" أبو داود ( )2160احلاكم يف مستدركه

( )543/2واللفظ له ،لكان حسناً.
آماً لزوجته على أن تكون خلفه إال أنه ال يعتاد فعل هذه النافلة
وال أبس بصالة ركعتّي منفرداً أو ّ
معها أو مع غريها؛ أل هن النوافل ال تفعل مجاعة على سبيل الدوام إال يف حدود الوارد كالرتاويح يف

رمضان مثالً.
وأما عدم اخلروج ألداء الصالة سبعة أايم ،أو أقل فأمر حمرم ال جيوز فعله إذ إ هن أداء الصالة مجاعة
يف املساجد واجب ال يعذر برتكه من أجل الزواج ،وأما ترك مقابلة الناس سبعة أايم كذلك فأمر
حمدث ال أصل له يف اإلسالم فليحذر ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.

()223/11

زواج اإلنسي من اجلنية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/6/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم زواج اإلنسان املسلم من املرأة اجلنية املسلمة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
هذا سؤال فضويل ال فائدة فيه ،وال ينبغي االشتغال ابلكالم فيه ،وهذا خمالف لسنة هللا يف التزاوج،

فاهلل -تعاىل -إمنا امنت على عباده أبن خلق هلم أزواجاً من أنفسهم "ومن آايته أن خلق لكم من

أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها" [الروم ]21:فقوله":من أنفسكم" يعين :من جنسكم ،من بعضكم،

فهذا يدل على أن زواج اإلنس من اجلن هذا خمالف للسنة الكونية ،وليس الشأن يف حكمه وجوازه،
لكن هل ذلك ممكن ،نعم هناك تزاوج يكون بعدوان اجلن على اإلنس ،فإنه كثرياً ما يداخل املرأة

الرجل من اجلن ،ويداخل الرجل من اإلنس جنية ،هذا هو الغالب ويكون من دوافع هذا العدوان

وهذا املس العشق ،كما عُلم من حال كثري من املصابّي مبس من اجلن نعوذ ابهلل من شياطّي اإلنس

واجلن ،وهذا إمنا يكون من فسقة اجلن أو كفارهم ،فإن مس اجلن ودخوهلم يف اإلنسان هو ضرب من

الظلم والعدوان ،فعلى اإلنسان أن يتحصن من شياطّي اإلنس واجلن ابألذكار الشرعية املختلفة
املشروعة يف سائر األوقات ،وأن يستعيذ ابهلل ،الذي ال يقدر على دفع شرهم إال هو -سبحانه
وتعاىل ،-وهللا أعلم.

()224/11

تزويج القاضي للفتاة املعضولة
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

أان فتاة أبلغ من العمر السابعة والعشرين ،تقدم خلطبيت فىت من أقاربنا ومتت املوافقة عليه من قبل

مجيع أهلي ما عدا والدي مل يكن هنالك أي سبب مقنع لرفضه هلذا الفىت .علماً أبن الفىت يعد ابن
خالة والدي ،وهو شخص ملتزم ومتعلم.

علي من قبل احملكمة الشرعية دون علم والدي؟
سؤايل هو :ما حكم عقد قرانه ِّ

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:

املرأة إذا تقدم هلا الرجل الصاحل ديناً وخلقاً فإن على وليها أن يزوجها قال  -صلى هللا عليه وسلم -

" :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  ." ...وإذا رفض الويل من والد أو أخ أو غريمها
ف معه ،ولْيُ َحاور ُ
تزوجيها ف ْليُـتَـلَطه ْ
ادل ابليت هي أحسن ،ويُستمع إىل وجهة نظره فإن كانت صواابً
وجي َ
أُخذ هبا ،وإن كانت غري ذلك فيُ َد ُّل على الصواب .أما إن كان رفضه لسبب غري مقبول شرعاً فإن
عمله هذا عضل وقد قال هللا  -تعاىل" :-وال تعضلوهن" [النساء ، ]19:والعضل أحكامه ،فعلى

املرأة  -واحلالة هذه  -أن تتقدم للحاكم الشرعي (القاضي) والذي بدوره يسقط والية العاضل،

ويقيم ولياً صاحلاً ،فإن مل يكن هلا ويل فالقاضي وليها .وابملناسبة فإنين أدعو كل امرأة ميارس عليها
العضل أن أتخذ مبا تقدم ،وعلى القضاة أن يتقوا هللا يف حل هذه املشكلة اليت أصبحت ظاهرة
اجتماعية خطرية .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()225/11

خامت اخلطوبة (الدبلة)

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/21
السؤال

ما حكم لبس خامت اخلطوبة أو الزواج للرجل واملرأة  -الدبلة؟

اجلواب

أصل هذه الدبلة من معتقدات النصارى مث انتقلت مع األسف للمسلمّي من غري علم ومعرفة

أبصلها وصار هذا عادة عند كثري من املسلمّي .فإذا مل يكن يف لبسها أي اعتقاد كاعتقاد أهنا سبب
للمحبة أو دوام العشرة فال حرج يف لبسها للمرأة .وإن كان فيها اعتقاد فال جيوز ألن تعليق
األسباب بغري هللا ال جيوز .وأما الرجل فال يليق به مثل هذا .وإمنا جيوز له لبس اخلامت.

()226/11

كراهية الزواج بّي العيدين
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/8/24هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أفيدوان مأجورين.

كثرياً ما نسمع بكراهة من يكربوننا سناً للزواج يف فرتة ما بّي العيدين ،مربرين ذلك بوجود تشاؤم،

فهل يوجد مانع شرعي يؤيد ذلك؟ أم هي جمرد عادات وتقاليد ما أنزل هللا هبا من سلطان؟

اجلواب

ما ذكره السائل يشتهر بّي العامة من الناس ،وهو ما يسمى ابلتطري ،والتطري :هو التشاؤم مبرئي أو

مسموع أو معلوم ،فالتشاؤم ابملرئيات؛ مثل لو خرج من بيته فرأى غراابً فتشاءم منه ،والتشاؤم

ابملسموع؛ مثل لو أراد اإلنسان سفراً فسمع إنساانً يقول آلخر :اي خسران فتشاءم من السفر ،أما

التشاؤم ابملعلوم؛ كتشاؤم البعض من السفر أو الزواج يف بعض األايم أو الشهور أو السنوات ،ومنه

ما ذكره السائل عن كبار السن يف بلده أهنم يتشاءمون من الزواج بّي العيدين؛ وهذا ينايف التوحيد؛
ألن املتشائم قطع توكله على هللا وتعلق أبمر ال حقيقة له ،وقد تزوج رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -عائشة  -رضي هللا عنها  -يف شوال وبىن هبا يف شوال وكانت أحظى نسائه عنده وأحبهن

إليه ،كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم ( )1423يف كتاب النكاح؛ ابب :استحباب الزواج والتزويج
يف شوال واستحباب الدخول فيه ،وكانت عائشة  -رضي هللا عنها -تستحب أن تدخل نساءها يف
شوال ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()227/11

الزواج وفق السنة
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/8/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب زواجي قريب ،وأريد أن يكون زواجاً كما أحب هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -من

كل النواحي ،أريد أن أعرف كيف كان زواج الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -والصحابة  -رضوان

هللا عليهم  -والسلف  -رمحهم هللا  -من بعدهم؟ وما هي السنن اليت علي أن أفعلها؟  ..وهل

أجعل يوم العرس وليمة صغرية تقدم فيها للنساء حماضرة من إحدى األخوات؟ أم أن األفضل أن

يكون يوم فرح؟ ويكون هناك مسجل لألانشيد؟ أو دف إسالمي؟
اجلواب

الزواج من املناسبات السعيدة الكرمية اليت يتعّي فيها إظهار السرور والفرح والغبطة والبهجة ،فقد
قال عليه السالم" :أعلنوا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه ابلدفوف"الرتمذي ()1089

واللفظ له ،وابن ماجة ( )1895وأمحد ( ، )16130وقال  -عليه السالم  -لعبد الرمحن بن عوف
 رضي هللا عنه " :-أومل ولو بشاة" البخاري ( ، )2048ومسلم ( ، )1427فالوليمة يف الزواجسنة مؤكدة بال إسراف وال تبذير ،وال خيالء ،فال مانع من اجلمع إبقامة وليمة لألقارب واجلريان

واألصدقاء ،وإلقاء حماضرة لبيان منهج اإلسالم يف إقامة الزواج ،وإظهار نعمة هللا على األمة هبذا
املنهج القومي ،وبيان أن الزواج للخلق آية ،وهو من هللا نعمة ،وأنه يفتح أبواب الرزق ،وحيفظ نصف

الدين ،وعقده ميثاق غليظ ،مع االستشهاد ابلنصوص الواردة يف هذا ،وال مانع من إضافة األانشيد

اليت فيها ثناء على العريسّي وأسرتيهما ،وإظهار الفرح هبذا الزواج ،فقد كان املصطفى  -صلى هللا

عليه وسلم  -يصنع شيئاً إلطعام من حضر من الصحابة  -رضوان هللا عليهم  ،-وكان عبارة عن متر
وشيء من الزبد ،انظر :البخاري ( ، )5169ومسلم ( )1365ويف زواجه من زينب  -رضي هللا

عنها  -كانت املائدة من الثريد واللحم ،البخاري ( ، )5168ومسلم ( )1428وال شك أن الشعور
ابلغبطة والبهجة والتحدث بنعمة هللا على الناس ابلزواج أمر مطلوب ،وال ريب أن البعد عن

اإلسراف والتبذير واخليالء واختالط الرجال ابلنساء ،ال ريب أن البعد عن هذه األشياء سعى إليه
اإلسالم .ونرجو لكم التوفيق.

()228/11

زواج عن طريق "املاسنجر"

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/2/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل عالقة عمل ابملاسنجر مع أحد األشخاص وهو إمام مسجد.

املشكلة اآلن أنه بدأ يرمي ألفاظاً غريبة ،يشعرين من خالهلا أبنه حيبين ومعجب يب ،وسبق أن سألين

بشكل صريح هل نتزوج من خارج عائلتنا أم ال؟

مع العلم أنين غري متزوجة وهو كذلك! مل يصرح ابلطلب لكن التلميحات واضحة.

حاولت منعه من التلميح ،لكنين فشلت يف ذلك ،املشكلة الكربى أنه إن تقدم رمسياً فقد يُرفض،
وهو األرجح ،وعندها سوف تتلطخ مسعيت أبقاويل ليس هلا أساس من الواقع! وإن وافقوا عليه أخشى
من الفشل ..فماذا أفعل؟ أرجو الرد بسرعة!!!.

اجلواب

احلمد هلل وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد ،فما زلنا حنذر مراراً أخواتنا الفتيات  -على

وجه اخلصوص  -من مغبة إقامة عالقات مع الشباب مهما كانت الدوافع أو املربرات ،ومهما أظهر

الطرف اآلخر حسن النية وسالمة القصد ،وقد أثبتت التجارب واحلاالت املشاهبة سقوط الطرفّي يف

مصيدة العشق والغرام ،ومن مث االنزالق املهّي يف أوحال الفاحشة النجسة.

وإن إاثرة هؤالء الشباب لقضية الزواج يف خضم العالقة القائمة بينهم وبّي الفتيات ،هو يف شقه

األكرب ضرب من التخدير العاطفي ،وكسب ثقة الطرف اآلخر ،وحىت لو صدقوا يف دعواهم الزواج
فإن دوام العشرة وقيام األسرة الصاحلة آخر ما يفكرون به ،فاملقصود إذا هو قضاء الوطر ،وحتقيق

الوصال ،ومن مث قطع العالقة بورقة الطالق املعدة سلفاً.
إن هذا اإلمام الذي وصفتيه ابلصالح لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد ما ينفقه ماعز  -رضي هللا

عنه  -أو نصيفة ،ورغم ذلك وجدان ماعزاً يقع ضحية نفسه األمارة ،وشهوته الثائرة ،فيقارف الزان يف
احلادثة الشهرية ،فهل بعد هذا أتمنّي أمثال هذا اإلنسان الذي مل يتورع عن إقامة عالقة بفتاة أجنبية

بال حياء أو وجل من هللا تعاىل؟

وإين أتساءل متحرياً ما الذي عرفكما ببعضكما أصالً؟ وما الذي جرأك أنت ابلذات لتبادل احلديث
مع شاب أجنيب ال ميت لك بصلة؟

وإين أنصحك بسرعة املبادرة إىل التوبة وقطع الصلة هبذا اإلنسان متاماً ،وامحدي ربك أن األمور مل

تتجاوز هذا احلد  ، ...هذه هي نصيحيت أسوقها أبمانة ،فإن أخذت هبا قرت عينك حبفظ عرضك

وشرفك ،واطمأن قلبك إبرضائك ربك ،وأما ما سيحدث لك مستقبالً فال أراه إال خرياً إذ هو وعد

هللا القائل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ]3-2 :وفقك هللا

والسالم.
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إطالع املخطوبة خطيبها على عالقاهتا السابقة
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/24

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،تقدم يل شاب ممتاز ،وسألين عن عالقايت السابقة وأجبته ابلنفي،

ابلرغم من أنه كان يوجد ذلك ألين ال أريد مشاكل ،وكالم يف موضوع مت إهناؤه ،وأان أريد استكمال
ارتباطي هبذا الشاب .هل من حقه معرفة هذا املوضوع أم ال؟ مع العلم أبنه انتهى منذ أكثر من أربعة
أشهر .ولكم خالص الشكر والتقدير.

اجلواب
الزواج يف اإلسالم عظيم اخلطر بعيد األثر ،له من السمو وعلو املنزلة ما جعله يف اخللق آية [اآلية

 21من سورة الروم]  ،وهو من هللا نعمة [النحل ، ]72 :وعقده ميثاق غليظ [النساء، ]21ٍ :
ويفتح أبواب الرزق [النور ، ]32:ويرقى بصاحبه إىل مرتبة املتقّي [النساء ، ]1:وحيفظ هللا به

نصف الدين (حديث شريف)  ،والعالقة بّي الزوجّي من أقوى العالقات وأمساها؛ "هن لباس لكم

وأنتم لباس هلن" [البقرة ، ]187 :وهلذا يتعّي أن يبىن الزواج على األمانة والصدق ومنع الغش

واخليانة ،وال يلزم املرأة أن خترب خاطبها ابلتفاصيل الدقيقة من أحواهلا السابقة ،غري أنه حيرم عليها

الغش والتدليس والكذب ،فال تدعي أهنا بكر وهي ليست كذلك ،أو ختفي شيئاً من صفاهتا اخلَلقية
أو اخلُلقية من مرض أاي كان نوعه أو عمقه ،أو حاالت نفسية تطرأ أحياانً ،وعليك أن تتويب توبة
نصوحاً ،وذلك ابلندم على ما فات والشعور ابملرارة واألمل على ما حصل ،والعزم على عدم العودة
إىل أي سلوك سيئ أو احنراف مشّي ،فإذا صحت منك التوبة وصدقت وأخلصت يف الزواج

وتفانيت يف خدمة زوجك فلعل هللا أن يغفر لك ما مضى( ،فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له) ،
وابهلل التوفيق.
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أحكام يف عقد النكاح
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

أرجو بيان تفاصيل عقد النكاح؛ أين يعقد؟ ومىت يعقد؟ وكيف يعقد؟ وماذا يقال عند العقد من

األدعية؟ ومن حيضر عقد النكاح؟ وإذا ُو ِعظ الزوجان فكيف يتم ذلك طبقاً للسنة النبوية؟

إننا عازمون على إصدار نشرة صغرية لكل من يتوىل عقد النكاح من املفوضّي بكتابة عقود

األنكحة؛ حىت يكونوا على بصرية من أمر دينهم ،فلذا نرجو مساعدتنا يف األمر ،حيث ال يوجد يف

بطون الكتب الفقهية إال ذكر أحكام النكاح وشروطه ،وما إىل ذلك دون تعرض للشكليات ،فالرجاء

إلقاء الضوء على صورة عقد النكاح يف بلدكم؛ لتكون قدوة لنا.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن شريعتنا السمحة مل تشرتط أن يعقد النكاح يف زمان معّي ،وال يف مكان معّي ،كما مل تشرتط

عقده على يد عامل أو فقيه ،وإمنا اشرتط فيه حتقيق أركانه وشرائطه املعروفة يف ابب النكاح ،علماً أبن
مجهور الفقهاء قد ذهبوا إىل استحباب عقد النكاح يف املسجد ،وهم احلنفية كما يف فتح القدير

( ، )189/3والشافعية كما يف إعانة الطالبّي ( ، )273/3واحلنابلة ،كما يف الروض املربع (243/6
مع احلاشية)  ،وقرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )18/32وابن القيم يف إعالم

املوقعّي ( )126/3؛ استدالالً ابحلديث الوارد يف سنن الرتمذي ( )1089من طريق عيسى بن

ميمون عن القاسم بن حممد عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-أعلنوا هذا النكاح ،واجعلوه يف املساجد  " ...مث قال أبو عيسى الرتمذي" :هذا حديث

غريب ..وعيسى بن ميمون األنصاري يضعف يف احلديث" ا .هـ ،وهو كما قال ،فقد ضعفه من هذا
الطريق احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ( ، )201/4وغريه ،وللحديث شواهد دون قوله:

"واجعلوه يف املساجد" ،ولذا فال يصلح حجة للقول ابالستحباب ،وقد أشار إىل هذا الضعف:

الشوكاين يف السيل اجلرار ( )248-247/2مث قال" :فاملساجد إمنا بنيت لذكر هللا والصالة ،فال

جيوز فيها غري ذلك إال بدليل خيصص هذا العموم ،كما وقع من لعب احلبشة حبراهبم يف مسجده -

صلى هللا عليه وسلم،-وهو ينظر ،وكما قرر من كانوا يتناشدون األشعار فيه" ا .هـ ،مث صرح بضعف
احلديث يف نيل األوطار (. )211/6

وذهب عامة الفقهاء إىل استحباب عقد النكاح مساء يوم اجلمعة ،وقيل :أو ليلتها ،كما يف فتح
القدير للحنفية ( ، )189/3والفواكه الدواين للمالكية ( ، )11/2وإعانة الطالبّي للشافعية

( ، )274/3واإلنصاف للحنابلة ( )38/8؛ وذلك تربكاً هبذا اليوم؛ وألن فيه ساعة استجابة؛ وألن
مجاعة من السلف استحبوا ذلك ،منهم :مسرة بن حبيب ،وراشد بن سعيد ،وحبيب بن عتبة،..

واحلقيقة أن هذه التعليالت واآلاثر ال تنهض دليالً للقول ابستحباب هذا التوقيت أو سنته؛ حيث ال

نص من الشارع هنا.
وذهب املالكية (كما يف مواهب اجلليل ( ، )408/3والشافعية كما يف روضة الطالبّي
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( ، )19/7واحلنابلة يف قول كما يف اإلنصاف ( ، )38/8إىل أنه يسن عقد الزواج يف شوال؛
استدالالً حبديث عائشة  -رضي هللا عنها -قالت" :تزوجين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف

شوال ،وبىن يب يف شوال ،فأي نساء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان أحظى عنده مين ،قال:

وكانت عائشة  -رضي هللا عنها -تستحب أن تدخل نساءها يف شوال" أخرجه مسلم يف صحيحه
(. )1423

وكذا استدل النووي يف شرح صحيح مسلم ( ، )209/9وغريه ،هبذا احلديث على االستحباب،
وهذا االستدالل حمل نظر ،وذلك أن هذا احلديث إمنا يدل على االستحباب لو تبّي أن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قصد ذلك الوقت؛ خلصوصية له ال توجد يف غريه ،ال إذا كان وقوع ذلك منه -

صلى هللا عليه وسلم -على سبيل االتفاق ،ال سيما وأنه -صلى هللا عليه وسلم -قد تزوج بنسائه يف
أوقات خمتلفة على حسب االتفاق ،ومل يتحر وقتاً خمصوصاً ،ولو كان جمرد الوقوع يفيد االستحباب
لكان كل وقت من األوقات اليت تزوج فيها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يستحب الزواج فيها،

وهذا غري مسلم به كما أفاد ذلك كله الشوكاين يف نيل األوطار (. )339/6

هذا ابلنسبة ملكان العقد ،وزمانه ،فإنه مل يرد فيه نص من الشارع ،فيبقى حتديده خاضعاً لرغبة

العاقدين.

أما ابلنسبة لسؤالك عن كيفية العقد ،ومن حيضره ،فالنكاح ينعقد ابإلجياب والقبول الصادرين من

الزوج وويل املرأة ،أو وكيلهما ،أو وكيل أحدمها ،وصفة ذلك :أن يقول ويل املرأة :زوجتك ابنيت فالنة
أو أخيت أو  ، ...فيقول الزوج :قبلت الزواج هبا ،فينعقد هبذا اللفظ ،أو مبعنامها اخلاص بكل لسان

ملن ال حيسنهما.

وجيب أن حيضر هذا العقد شاهدان عدالن ،وبذلك يصح النكاح ،وينعقد ،مع مراعاة حتقق الشروط
اليت ذكرها الفقهاء يف الصيغة ،ويف الويل ،والشاهدين.

وذهب بعض أهل العلم إىل عدم وجوب الشهادة ،وإىل وجوب إعالن النكاح -سواءٌ كان ابلشهادة،

أو غريها -وهو مذهب مالك كما يف الكايف البن عبد الرب ( ، )229/1ورجحه شيخ اإلسالم ابن

تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )131-127/32وانتصر له أبوجه كثرية.

وأما ابلنسبة لسؤالك عن األدعية اليت تقال عند العقد ،فإنه مل يثبت يف هذا حديث صحيح عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -سوى ما يقال للمتزوج بعد العقد ،فإنه قد ثبت يف الصحيحّي

البخاري ( )5155ومسلم ( ، )1427عن عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه -أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال له حّي رأى عليه أثر صفرة  -من عرس" :-ابرك هللا لك" ،ويف سنن أيب
داود ( ، )2130والرتمذي ( ، )1091وابن ماجة ( ، )1905ومستدرك احلاكم ( ، )183/2أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا رفأ اإلنسان ،إذا تزوج ،قال" :ابرك هللا لك ،وابرك عليك،

ومجع بينكما يف خري" ،مث قال الرتمذي :حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -حديث حسن صحيح،

ا .هـ ،وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل خيرجاه" ا .هـ ،وأقره الذهيب ،وكذلك
صححه النووي يف األذكار ص. )406

ويسن للزوج إذا دخل بزوجته أن أيخذ بناصيتها ،مث يدعو ابلربكة ،فيقول" :اللهم إين أسألك خريها،
وخري ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" ،كما جاء بذلك احلديث املرفوع
عن عمرو بن شعيب عن أبيه ،عن جده ،كما يف سنن
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أيب داود ( ، )248/2وابن ماجة ( ، )617/1وصحح إسناده النووي يف األذكار ص.407

وأما ابلنسبة لسؤالك عن وعظ املتناكحّي كيف يتم؟ فاجلواب :إنه قد جاء يف السنة ما يدل على

استحباب أن يبدأ العاقد خبطبة احلاجة ،وهي الواردة يف سنن أيب داود ( ، )2118والرتمذي
( ، )1105والنسائي ( ، )3277وابن ماجة ( ، )1892عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قال:
"علمنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -خطبة احلاجة :إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه،

ونستغفره ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،من يهد هللا فال مضل له  " ...احلديث قال الرتمذي" :حديث

عبد هللا  -رضي هللا عنه -حديث حسن"ا .هـ ،أقره ابن حجر يف بلوغ املرام ص ،241وكذا

صححه النووي يف األذكار ص ،404واستحب الشافعي كما يف األم ( ، )34/5أن يقول الويل ما
قال ابن عمر  -رضي هللا عنهما" -أنكحتك على أن متسك مبعروف ،أو تسريح إبحسان" ،وهذا
األثر يف مصنف عبد الرزاق ( . )10453وهللا  -تعاىل  -أعلم.
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قراءة الفاحتة عند عقد النكاح
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1427/04/02هـ

السؤال

هل جيوز النكاح يف عصران هذا بدون عقد أو مستندات قانونية تثبت حقوق الزوج والزوجة يف حال
حدوث مكروه -ال قدر هللا -واالكتفاء بقراءة الفاحتة مع والد العروس ،وإشهار الزواج يف عائلتها،

شرعا؟ أفيدوان جزاكم هللا
وإبقاء األمر ًّ
سرا على عائلة الزوج بناء على رغبته؟ وهل هذا الزواج جيوز ً

خريا.
ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نكاحا شرعيًّا يرتتب عليه مجيع
النكاح إذا متت أركانه وشروطه املعتربة ً
شرعا ،وانتفت موانعه كان ً

احلقوق والواجبات الشرعية بّي الزوجّي من النفقة والسكىن واملرياث ،وتسليم املرأة نفسها ،وبذهلا

لزوجها ،وغري ذلك ،وأما سرية الزواج وإعالنه فليس من شروط النكاح ،وال من أركانه ،بل هو سنة،
ولذلك ه
حث النيب صلى هللا عليه وسلم
عبد الرمحن بن عوف ،رضي هللا عنه ،حّي تزوج أن يُوِملَ ولو بشاة ،كما رواه البخاري ()2049
ومسلم ( ، )1427من حديث أنس ،رضي هللا عنه ،وذلك حىت يتم دعوة اجلميع ويعلن النكاح،
وتنتفي الشبه ،وأما كتابة العقد وتسجيل مستنداته إن كان يرتتب على عدم تسجيله حرمان املرأة من

حقوقها يف حياة زوجها أو بعد وفاته فهذا ال جيوز ،وأيمث على تركه ويتحمل وزره ،وإن مل يكن األمر

كذلك فال أبس ،إال أن تقتضي القوانّي يف تلك البلد إلزامية الكتابة ،فيجب -واحلالة هذه -لعموم
ِ
ِ
هِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم) ] .النساء :من
يعواْ ال هر ُس َ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
قوله تعاىلَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
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مشروعا ،بل هو خالف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلم يؤثر
وأما قراءة الفاحتة بعد العقد فليس
ً
عنه صلى هللا عليه وسلم ,وال عن صحابته  -رضوان هللا عليهم أمجعّي -قراءة الفاحتة بعد العقد،
وإمنا هو من أحداث اخللف اليت ينبغي احلذر منها .وهللا أعلم.
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األحق بوالية املرأة بعد وفاة والدها
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/02هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
سؤايل :من هو الويل الشرعي الذي حيق له تزويج املرأة بعد وفاة والدها؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الويل الذي حيق له تزويج املرأة بعد وفاة زوجها هو جدها ألبيها ،مث ابنها ،مث بنوه وإن نزلوا ،مث
أخوها ألبوين ،مث ألب ،مث بنومها كذلك ،فيقدم ابن األخ ألبوين على ابن األخ ألب ،مث أقرب
عاصب نسباً كاإلرث ،فإذا مل يوجد هلا ويل فالسلطان ويل من ال ويل له .فإن قيل :أليس الفقهاء
يق ِّدمون وصي األب على كل من ذكر أعاله؟ [والوصي هو الذي يقوم مقام امليت بعد موته ،أما
الوكيل ،فهو الذي يقوم مقامه يف حياته] .

فاجلواب :بلى ،وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة ،ولكن الصحيح أن والية النكاح تنقطع
ابملوت ،وإن أوصى بعد موته فالوصية ابطلة؛ ألن والية النكاح ال تستفاد هبذا ،وإمنا هي مستفادة

من الشرع ،وليس هذا كاملال ،وبناء عليه فال حيق هلذا الوصي أن يزوج أحداً ،وإمنا الذي يزوج هو

األقرب ممن له والية النكاح شرعاً .وهللا أعلم.
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عقود الزواج يف املراكز اإلسالمية ابلغرب
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/29

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
هذه جمموعة من األسئلة نرسلها لكم من أحد املراكز اإلسالمية ،وحنب احلصول على فتوى مكتوبة

ألمور تشكل علينا لكي نعمل هبا ونعرضها على من يسألنا عنها واالستفسارات كالتايل:

أوالً :حنن يف املركز اإلسالمي نعقد للمتزوجّي حديثاً عقد النكاح ،وطريقة العقد أن حيضر الزوجان

وشاهدان ،وتكون املرأة أحياانً مسلمة وأحياانً كتابية ،فتختار من مسئويل املركز اإلسالمي من يكون

وكيالً عنها فيلي أمر تزوجيها ،وسبب هذا العمل عدة أمور :أحدها :أنه أحياانً تكون املرأة مسلمة
حديثاً ،وعصبتها على غري دينها.

اثنيها :أن عصبتها غالبا يرفضون زواجها من مسلم أو من عريب على وجه التحديد ،لذا فال

حيضرون.

اثلثها :أن العالقات األسرية متفككة بينهم ،فاألب ال عالقة له اببنته بعد بلوغها ،وهي هلا احلق يف

اختيار الطريق الذي تراه ،سواء أكان عن طريق الزواج أو غريه من سبل احلرام ،ولو وافقوا على
زواجها من املسلم فإهنم يرفضون احلضور معها للمركز اإلسالمي لتزوجيها.

وينبين على ما سبق أنه إن مل يتم عقد الزواج ابلطريقة السالفة الذكر فلن مينعهم ذلك من ابتداء
العشرة الزوجية بينهم ،اكتفاء ابلعقد املدين ،وذلك لعدم استيعاهبم ملسألة الويل ،وقد يؤدي ببعضهم

للنفور عن اإلسالم؛ اعتقاداً منه أبنه يقف أمام طريق حياته.
والسؤال كالتايل:

أوالً :ما حكم أن يلي نكاح املرأة املسلمة وليها الكافر إن حضر معها ،سواء أكان وليها كتابيا أو ال
ديين؟ وهل يشرتط اتفاق الدين بّي الويل وموليته؟

اثنياً :إن كانت املرأة كتابية ،فهل جيوز أن يلي نكاحها وليها الكافر إن حضر معها؟

اثلثاً :يف احلالتّي السابقتّي هل جيوز للمرأة املسلمة أو الكتابية توكيل رجل مسلم من أعضاء مركزان
ليلي عقد نكاحها ،وإذا مل جيز فما املخرج الشرعي يف ذلك؟ وهل يكون املسئول عن عقود الزواج

ابملركز مبنزلة السلطان الوارد فيه احلديث (السلطان ويل من ال ويل له) ؟

رابعاً :ما حكم األنكحة املاضية اليت متت يف املركز اإلسالمي على احلالتّي السالف ذكرمها؟

احلالة األوىل :أن توكل املرأة من أعضاء املركز من يلي عقد نكاحها.

احلالة الثانية :أن يلي عقد نكاحها من حيضر معها من عصبتها ،سواء أكان والدها أو أخاها ،علماً
أن وليها يف هذه احلالة كافر وهي مسلمة.
خامساً :إذا أسلمت املرأة حديثاً ،فهل حيرم عليها البقاء مع زوجها الكافر ومعاشرته ،وهل يلزمها
فراقه بعد أن تكرر عرض اإلسالم عليه ،ويرفض الدخول فيه؟ وإن كان جيب عليها فراقه إن مل

يسلم ،وتبّي لنا من مناقشتها قبل إعالن إسالمها أبنه إن كان جيب عليها فراق زوجها ،فإهنا تفضل
البقاء مع زوجها ،وتصرف النظر عن اإلسالم ،فهل هناك خمرج شرعي لذلك؟

شكر هللا لكم سعيكم ،وجزاكم عن اإلسالم واملسلمّي خري اجلزاء ،وهللا حيفظكم والسالم.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد..

()236/11

أوالً :ليس للكافر والية على املسلمة ،ولو كان أابها إبمجاع أهل العلم ،وليس للمسلم والية على

الكافرات ،ولو ك هن بناته كذلك (اإلمجاع البن املنذر  )74ويشرتط يف الوالية اتفاق الدين بّي الويل
وموليته ،قال تعاىل" :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة]71 :

اثنياً :الكافر هو الذي يلي نكاح الكافرة ويزوجها.

اثلثاً :إذا عضل الكافر موليته الكافرة ،ومنعها من الزواج مبن اختارته ،وكان املتبع عندهم أن املرأة

تزوج نفسها وال حتتاج إذن وليها ،فإهنا تنتقل إىل ويل آخر من عصبتها ليزوجها ،فإن مل جتد فإهنا ختتار
رجالً على دينها يزوجها اعتباراً حبال املسلمة ،وقد سبق يف اجلواب السابق.

أما املسلمة فقد سبق يف اجلواب السابق بيان أهنا إن مل يكن هلا ويل فإن وليها من كان له نوع والية

أو تقدمي ،ككبري املسلمّي أو مدير املركز اإلسالمي ،فإن عدم أو مل ميكن وكلت مسلماً ليزوجها.

رابعاً :إذا زوج الويل الكافر موليته املسلمة فهذا ال ينبغي ،لكن ال يظهر أن العقد يبطل ،قال شيخ

اإلسالم( :الكافر ال يزوج مسلمة بوالية وال وكالة  ، ...ولكن ال يظهر بطالن العقد فإنه ليس على

بطالنه دليل شرعي) (االختيارات ص. )206
وإن كانت مسلمة فإن كان وليها كافراً ،وزوجها مسلماً فهذا عقد صحيح وإن مل يزوجها ويل مطلقاً
أو زوجها ويل كافر ،وكذلك الكافرة لو تزوجت بغري ويل مطلقاً فهذا نكاح خمتلف فيه ،وهو عند
مجهور أهل العلم فاسد فيصحح إبعادة التلفظ ،مبوجب العقد من الويل حسب التفصيل املذكور،

وال شيء على الزوجّي لكونه خمتلفاً فيه.

خامساً :حيرم على من أسلمت أن متكن زوجها الكافر من نفسها؛ لقوله تعاىل" :ال هن حل هلم وال
هم حيلون هلن" [املمتحنة ، ]10 :وعليها العدة وهلا بعد انقضاء العدة أن تنكح غريه أو ترتبص

إسالمه ،فيبقيان على نكاحهما يف العقد السابق بينهما على الصحيح من أقوال أهل العلم ،واملخرج

الشرعي أن يعلم املسلم أنه إن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،وميكن أن تفهم أن امتناعها منه
سبب لدخوله يف اإلسالم ،وهللا املوفق واهلادي.

()237/11

آداب شرعية يف ليلة الزفاف
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/8هـ
السؤال

أان شاب أنوي الزواج قريباً ،فما هي اآلداب الشرعية اليت ينبغي مراعاهتا يف ليلة الزفاف ،ومباذا
تنصحونين حىت تكون ليلة موفقة وانجحة؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن ليلة الدخول ابلزوجة والبناء هبا هي ليلة ليست كمثلها ليلة....إهنا ليلة الدخول إىل عامل ٍ
جديد

له مذاقه اخلاص وطبيعته اخلاصة.

شخص ٍ
ٍ
واحد  ...إهنا
شرعُ أول مرة؛ ليستمتع الزوج مبا كان حم هرماً عليه من قبل ،ولكن مع
إهنا ٌ
ابب يُ َ
زوجته وحليلته وأم ولده!

أفال تستحق هذه املرأة أن يوليها الرجل اهتمامه منذ أول حلظة جتمعه هبا؟!
صحيح أن هذا اللقاء ليس أول لقاء يقع هلذا الرجل (الذي سيصبح زوجاً) مع جنس النساء ،فقد

عاشر أمه وأخواته عمراً من قبله ،ولكن على طول ما لبث فيهن إال أهنا ظلت معاشرته هلن معاشرًة
كر السنّي.
حمدودة ،دوهنا ستور حتجب خفااي وأسرار وعورات ال يكشفها َم ُّر األايم وال ُّ

ٍ
خاصة جداً ،هي أعمق
ولكن هذا اللقاء ـ لقاء الزوج بزوجته أول مرة ـ هو نقطة البداية لبناء عالقة

وأخص من كل عالقة! عالقة تقتحم اخلصوصيات ،وتكشف بّي الزوجّي كل شيء ،فال يقف دوهنا
ِ
لباس له ،يفضي إليها وتفضي
باس لزوجه وهي ٌ
سرت وال حجاب ،وال تعرف عورة ،كيف؟! والزوج ل ٌ
عليه ،ويسكن إليها وتسكن إليه.
ماذا تعين ليلة الدخلة لدى الزوج؟! إهنا الليلة اليت ينسلخ فيها من حياةٍ ليتلبس حبياةٍ جديدةٍ
اأتد
تستغرق حياته الباقية ،وهذا يتقاضاه أن تكون بدايتها صحيحة ،ال خيطو فيها خطوةً إال وقد َ
تتوجه به خطواته؟
وف هكر ّ
وأتىن ،وعرف أين ّ

ليلة الدخول والبناء ابلزوجة هي ليلة ينبغي أن يغلبها أسلوب املالطفة واألُنس والتودد والبهجة ،ميد
فيها الزوج حبل املودة واحملبة ليصله بزوجه ،فيذهب عنها الروع والرهبة ،وتسكن نفسها إليه.
وهذه مجلة آداب مأثورة نذكر هبا كل ٍ
مدلف إىل هذه احلياة اجلديدة عسى أن تنفعه:

( )1وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء هلا:

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء هبا أو بعد ذلك ،وأن يسمي هللا تبارك وتعاىل،
ويدعو ابلربكة ،ويقول ما جاء يف قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا تزوج أحدكم امرأة ،أو اشرتى

خادماً ،فليأخذ بناصيتها ،وليسم هللا عز وجل ،وليدع ابلربكة ،وليقل :اللهم إين أسألك من خريها

شرها وشر ما جبلتها عليه" .أخرجه أبو داود ( )2160وابن
وخري ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من ّ

ماجه ( )1918واحلاكم يف املستدرك ( )2811والبيهقي يف السنن الكربى (. )148/7

وال أبس أن يرتك الرجل بعض السنن ـ كاألخذ ابلناصية ـ إذا ترتّب على فعلها مفسدة كنفرة الزوجة
ومغاضبتها له ،والذي قد يقع منها بسبب جهلها ابلسنة وتفسريها اخلاطئ للفعل.

كما ال يُشرتط يف هذا الدعاء املأثور أن يقوله حبيث تسمعه زوجته ،بل له أن خيافت به حبيث ال
يُسمع إال نفسه ،فليس يف احلديث ما يدل على استحباب اجملاهرة به.

( )2صالة الزوجّي معاً:
قد أُثر عن بعض السلف استحباب أن يصلي الزوجان ركعتّي معاً ،وفيه أثران:
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األول :عن أيب سعيد موىل أيب أسيد قال(( :تزوجت وأان مملوك ،فدعوت نفراً من أصحاب النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة -رضي هللا عنه ،-قال :وأقيمت الصالة،

قال :فذهب أبو ذر  -رضي هللا عنه -ليتقدم ،فقالوا :إليك! قال :أو كذلك؟ قالوا :نعم ،قال:

فصل ركعتّي ،مث سل هللا -
فتقدمت إليهم وأان عبد مملوك ،وعلّموين فقالوا" :إذا أدخل عليك أهلك ّ

تعاىل -من خري ما دخل عليك ،وتعوذ به من شره ،مث شأنك وشأن أهلك" .أخرجه أبو بكر بن أيب
شيبة يف املصنف ( . )17147وعبد الرزاق يف مصنفه

(. )3822
األثر الثاين :عن شقيق قال" :جاء رجل يقال له :أبو جرير ،فقال :إين تزوجت جارية شابة (بكراً) ،

وإين أخاف أن تفركين ،فقال عبد هللا (يعين ابن مسعود -رضي هللا عنه" : )-إن اإللف من هللا،
يكره إليكم ما أحل هللا لكن؛ فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك
والفرك من الشيطان ،يريد أن ّ

ركعتّي" .زاد يف رواية أخرى عن ابن مسعود -رضي هللا عنه" :-وقل :اللهم ابرك يل يف أهلي ،وابرك

يف ،اللهم امجع بيننا ما مجعت خبري؛ وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري" .أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه
هلم ّ

( )10461-10460وسنده صحيح ،والطرباين بسندين صحيحّي يف املعجم األوسط ()4018
والكبري (. )204/9

ومن املهم أن يتنبهه الزوج إىل أن املسألة ليس فيها سنة اثبة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،--فال
ينبغي التشديد فيها ،أو التثريب على من تركها ،وكأهنا سنة راسخة ال تقبل اخلالف.

واملسألة فيها سعة ،فله أن يؤخر أداء هذه الركعتّي بعد أن جيلس مع زوجته ويالطفها وحيادثها
ويؤانسها؛ ليذهب عنها اخلجل والرهبة.
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اسرتقاق اخلادمة لتصبح جارية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

هل جيوز أن أدفع خلادميت مبلغاً من املال بعد موافقتها لتصبح جارييت بدالً من خادميت؛ كي أستطيع
معاشرهتا؟ ألين شاب ال أستطيع الزواج ،وأخاف الوقوع فيما يغضب هللا.

أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله .وبعد:
فإن بعض الناس خيطئون خطأ كبرياً ،ويرتكبون إمثاً عظيماً يف معاملتهم للخادمات ،فيستبيحون

ألنفسهم اخللوة هبن ،والنظر إليهن ،بل بعضهم يعاشرهن كمعاشرة الزوجات ،أو اإلماء ،بدعوى أهنن

كاجلارايت ،وهذا منكر وتزوير للحقائق ،فاخلادمات من احلرائر ،لكن وضعهن املايل وش ّدة فقرهن
يلجئهن إىل احرتاف مهنة اخلدمة ،وبناء على ذلك فالواجب على املسلمّي أن يكرموا مثواهن،

وحيسنوا إليهن ،وحيافظوا على آدميتهن وكرامتهن ،ويتقوا هللا يف معاملتهن ،فهن حرائر أجنبيات ال

حيل حبال من األحوال معاملتهن كاجلواري ،وابلتايل فال حتل معاشرهتن ،وال النظر إليهن ،وال اخللوة
هبن ،وما يقوله األخ من أنه يدفع هلا مبلغاً من املال ليسرتقها ،ويعاشرها معاشرة اإلماء ليستبيح

معاملتها جنسياً على اعتبار أهنا من اإلماء فهذا ال يصح شرعاً ،واحلقوق اإلنسانية أتابه ،وألهنا إذا
رضيت مبا يدفعه هلا من مال فإنه نوع من اخلديعة منها له حبصوهلا على املال ،فإذا حصلت على

املال ومتكنت ،إما هربت ،وإما اشتكت ،وإما غدرت ،فهذا األمر ال حيل حبال ،وإن كان وال بد

فسبيل الشرع واضح ,وهو العقد عليها إذا رضيت مبهر وشاهدين ،إبذن وليها أو وكالة إن مل ميكنه

مباشرته للعقد .وابهلل التوفيق.
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الزواج مبن أاتها يف دبرها
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/6/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نعلم أن حكم الرجل الذي أييت زوجته من غري ما أمر هللا هو التفريق بينهما ،ولكن هل جيوز أن يعقد

شاب على فتاة كان قد أاتها من غري ما أمر ،ولكنها ال تزال بكراً واآلن يريد أن يقرتن هبا يف احلالل؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإتيان الرجل لزوجته يف دبرها حرام عند مجاهري أهل العلم ،ويدل لذلك قوله تعاىل":نساؤكم حرث

لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم" [البقرة ، ]223:والدبر ليس موضع حرث ،قال ابن عباس احلرث:
الفرج موضع الولد .أخرجه ابن جرير ( )398/4إبسناد حسن.

وقد وردت أحاديث كثرية تنهى عن إتيان املرأة يف دبرها .عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ملعون من أتى امرأة يف دبرها" أمحد ( )444/2وأبو داود

( ، )2162وعنه أيضاً مرفوعاً":من أتى حائضاً أو امرأة يف دبرها فقد كفر مبا أنزل على حممد"

الرتمذي ( )135وابن ماجة ( )639الدارمي ( ، )259/1قال ابن حجر عن هذه
األحاديث":طرقها كثرية فمجموعها صاحل لالحتجاج به" فتح الباري (. )242/8

وقد ذكر العالمة ابن القيم -رمحه هللا -لتحرمي الوطء يف الدبر قرابة العشرين وجهاً (زاد املعاد

 ، )257/4منها أنه لو كان مباحاً ملا هنينا عن إتيان النساء حال احليض ،إذ إتيان الدبر يكفي عن
إتيان الفرج حال احليض.

وأن هللا تعاىل حرم الفرج حال احليض ألجل النجاسة العارضة يف احليض ،فأوىل أن حيرم الدبر
ابلنجاسة الالزمة.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية":وطء املرأة يف دبرها حرام يف قول مجاهري العلماء ومىت وطئها يف الدبر
وطاوعته عُزرا فإن مل ينتهيا ِّ
فرق بينهما" خمتصر الفتاوى املصرية صـ (. )37

وإتيان الرجل المرأة ال حتل له يف دبرها زان عند أكثر أهل العلم ،وإذا زىن الرجل ابمرأة فإنه ال حيل له
نكاحها حىت يتواب من الزان ويندما على فعلهما ويعزما على تركه وعدم العودة إليه.
قال تعاىل":الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على

املؤمنّي" [النور ، ]3:فإذا اتاب من الزان فإن هلما أن يقرتان ابحلالل.
وفق هللا اجلميع هلداه وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()241/11

تزويج الصغرية غري البالغة
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/17هـ
السؤال

ما حكم زواج الصغرية قبل بلوغها؟ وهل يكون هلا خيار البلوغ ما إذا لو زوجها أبوها أو جدها؛ ألنه

من املعلوم أنه لو زوجها غري األب واجلد من األولياء فيكون هلا اخليار؟ وهل من الصحابة -رضي هللا

عنهم ،-والتابعّي ،من يقول :أبن هلا اخليار بعد بلوغها؟ أي يف حالة تزوجيها من قبل أبيها أو جدها؟
وإن مل يكن هلا اخليار ،فماذا لو مل حتب زوجها أو تكرهه ألي سبب؟ حيث إهنا أصبحت مثل البكر

البالغة ،وهلا رأيها ،فلماذا حترم من إرادهتا مع أن هللا يقول" :والتزر وازرة وزر أخرى" ،ومىت يتم

الدخول هبا؟ ومىت جيوز وطأها؟ وهل جيوز الدخول هبا وهي كارهة؟ أرجو اجلواب ابألدلة والتفصيل.
وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على ما ال نيب بعده ،وبعد:

أما زواج البنت قبل بلوغها تسع سنوات ،فيقول ابن قدامة يف الشرح الكبري (ج )119/20ما

نصه( :فصل :فأما اإلانث فلألب تزويج ابنته البكر الصغرية اليت مل تبلغ تسع سنّي بغري خالف إذا
وضعها يف كفاءة)  ،قال ابن املنذر :أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن نكاح األب ابنته

الصغرية جائز إذا زوجها من كفء ،وجيوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها ،وقد دل على جواز تزويج
الالئِي يئِسن ِمن الْم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَـ ْبـتُ ْم فَ ِع هد ُهتُ هن ثَالثَةُ أَ ْش ُه ٍر
"و ه َ ْ َ َ َ
الصغرية قول هللا -تعاىلَ :-
يض م ْن ن َ
َو ه
ض َن"
الالئِي َملْ َِحي ْ

[الطالق :من اآلية ، ]4فجعل لالئي مل حيضن عدة ثالثة أشهر ،وال تكون العدة ثالثة أشهر إال من
طالق يف نكاح أو فسخ ،فدل ذلك على أهنا تزوج وتطلق ،وال إذن هلا يعترب ،وقالت عائشة  -رضي

هللا عنها" :-تزوجين النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأان ابنة ست وبىن يب وأان ابنة تسع" متفق عليه
البخاري ( )3894ومسلم ( ، )1422ومعلوم أهنا مل تكن يف تلك احلال ممن يعترب إذهنا" ا .هـ.

ومما سبق من األدلة اليت ذكرها ابن قدامة -رمحه هللا -يتضح لك أنه ال خيار هلا يف الفسخ إال إذا
بلغت إذا كانت مزوجة بكفء ،خبالف ما إذا زوجها غري األب واجلد ،فيكون هلا اخليار ،وهذه رواية
عن اإلمام أمحد ،وذكر ابن قدامة أنه قول احلسن البصري ،وعمر بن عبد العزيز ،وغريمها ،والبعض

يرى أن العقد من أصله غري صحيح.

أما إذا مل حتب الزوج ،وكانت تكرهه ألي سبب كأن يكون دميم اخللقة ،أو كبرياً يف السن ،أو غري

ذلك ،فلها أن تطلب منه اخللع ،فإن رفض أجربه القاضي عليه ،فإن أص هر قام القاضي إبصدار حكم

الفسخ ،ولكن هذا اإلجراء ،وكما قلت يكون خلعاً ،فتقوم املرأة برد ما دفعه هلا من مهر ،وجيوز أن
يدخل هبا يف أي وقت شاء ،أما الوطء (اجلماع) فال جيوز له ذلك؛ حىت تطيقه ،أما إذا كانت ال

تطيقه فيحرم ذلك؛ حلرمة أذية املسلم بغري حق ،والقول يف الدخول كالقول يف أصل الزواج ،وأما
سؤالك :هل هناك من مل ِّ
جيوز قيام األب تزويج ابنته الصغرية ،فإن الشوكاين يف نيل األوطار ،نقل عن

الطحاوي وابن حزم -رمحهما هللا -أهنما ذكرا أن ابن شربمة منع من ذلك فيمن ال توطأ .وهللا -
تعاىل -أعلم.

()242/11

هل الزىن يبيح نكاح املشركّي؟
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ورد يف سورة النور [آية  ]3قوله تعاىل" :ال هز ِاين ال يَـ ْن ِك ُح إِهال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َوال هزانِيَةُ ال يَـ ْن ِك ُح َها إِهال
ِ
َز ٍ
ّي" [النور ، ]3:السؤال :هل الزان يبيح نكاح املشركّي؟.
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم ذَلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
فإن قوله تعاىل":ال هز ِاين ال يَـ ْن ِك ُح إِال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً" [النور ]3:خرب من هللا تعاىل بذلك ،وليس إقراراً

على فعل ذلك ،واآلية جاءت يف سياق الذم هلذا الفعل واإلنكار على فاعله ،فتكون اآلية دالة على
ِ
ّي" [النور، ]3:
حترمي نكاح املشركات والزواين ،ولذا جاء يف آخر
اآلية":و ُح ِّرَم َذلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
واملرء املسلم  -حىت الزاين  -جيب عليه امتثال ذلك ،وقوله ":ال يَـ ْن ِك ُح" أي :ال جيامع ،قال ابن

عباس -رضي هللا عنهما":-إمنا هو اجلماع ال يزين هبا إال زان أو مشرك" ،وقد جاء يف سبب نزول

هذه اآلية أن رجالً استأذن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن ينكح امرأة معروفة ابلزان ،فنزلت هذه
اآلية لبيان حترمي ذلك ،رواه أهل السنن أبسانيد جيدة عند الرتمذي ( )3177والنسائي ()3228

وأبو داود ( ، )2501ومن هنا نفهم أن اآلية ال تبيح للزاين نكاح املشركات ،بل قد ورد النهي عن
نكاح املشركات صرحياً ،قال تعاىل" :وال تَـ ْن ِكحوا الْم ْش ِرَك ِ
ات َح هىت يُـ ْؤِم هن" [البقرة :من اآلية. ]221
ُ ُ
َ

وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.

()243/11

تزوجا مث أسلما
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/08هـ
السؤال

نرجو من مساحتكم بيان هذه املسألة -وجزاكم هللا خري اً-
شخص تزوج من امرأة ،وبعد فرتة من الزواج أسلما ،فهل عقد الزواج صحيح ،أم عليهما عقد
جديد؟ وماذا عن األبناء؟- .وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.-

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا أسلم الزوجان فالعقد صحيح ،وال حاجة إىل أن ُجيدهد مرة أخرى؛ بدليل أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ر هد ابنته زينب على زوجها أيب العاص بن الربيع -رضي هللا عنهما -دون جتديد العقد .انظر

سنن أيب داود ( ، )2240وجامع الرتمذي ( . )1143والصحابة  -رضي هللا عنهم -أسلم مجَْ ٌع
منهم ،فمنهم من أسلم قبل زوجته ،ومنهم من أسلمت زوجته قبله ،ومل يرد أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ج ّدد هلم عقد النكاح ،وأما ابلنسبة لألوالد فأوالدهم شرعيون ينسبون إليهم .وهللا أعلم.

()244/11

نكاح اجلين لإلنسية
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

هل يستطيع اجلن أن ينكح املرأة من اإلنس؟.

اجلواب

إمكانية املناكحة بّي اإلنس واجلن ال ميكن الوقوف عليها قطعاً ,وما يذكر فيها جمرد ادعاء ليس عليه

دليل صحيح بل الظاهر عدم اإلمكانية؛ نظراً الختالف احلقيقة واملاهية واجلمهور من أهل العلم
يرون حرمة هذا النكاح (على فرض إمكانيته) .

واألدلة على حرمته ظاهرة ومن أمهها:

 -1قول هللا -تعاىل -يف سورة النحل" :وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا" [النحل ، ]72 :وقوله
يف سورة الروم" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا" [الروم ، ]21 :قال املفسرون يف معىن
اآليتّي" :جعل لكم من أنفسكم" أي :من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ،كما قال تعاىل":لقد

جاءكم رسول من أنفسكم" [التوبة ]128 :أي :من اآلدميّي.
 -2أن النكاح شرع لأللفة ،والسكون ،واالستئناس ،واملودة ،وذلك مفقود يف اجلن ،بل املوجود

فيهم ضد ذلك ،وهو العداوة اليت ال تزول.

 -3أنه مل يرد اإلذن من الشرع يف ذلك ،فإن هللا -تعاىل -قال":فانكحوا ما طاب لكم من النساء"
[النساء ، ]3 :والنساء :اسم إلانث بين آدم خاصة ،فبقي ما عداهن على التحرمي؛ ألن األصل يف
األبضاع احلرمة ،حىت يرد دليل على احلل.
 -4ما يرتتب عليه من كثرة الفساد؛ فإنه لو فتح هذا الباب ألمكن املرأة اليت ال زوج هلا من اإلنس
أن تدعي عند محلها أنه من زوج جين  ,وهذا فيه من الفساد ما ال خيفى.

وملزيد الفائدة ميكن للسائل الرجوع إىل :األشباه والنظائر للسيوطي ص438-435

()245/11

زواج املعاقّي واملتخلفّي وما يرتتب عليه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

( )1هل جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقلياً؟ وملاذا؟.

( )2هل هناك شروط لتزوجيهم؟ وهل تنطبق عليهم شروط الزواج؟.
( )3كيف ميكن للمعوق املتخلف عقلياً القيام بواجباته الزوجية؟.
( )4هل يقبل اإلسالم بذرية معوقة ومتخلفة عقلياً؟.
( )5كيف ميكن أن نتعامل مع زواج املعوقّي واملتخلفّي عقلياً؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

( )1جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقلياًُّ ،
وسد احتياجاهتم العضوية والنفسية حق مكفول هلم

كغريهم ،وإن كان هذا ضمن ضوابطه اليت ستأيت ،وهذا من أصول رعاية املعاق ومساعدته على

ممارسة حياته أبقرب صورة إىل احلالة الطبيعية لإلنسان.

( )2اإلعاقة أنواع متفاوتة ،ولكن القول اجلامع فيها أن كل إعاقة ال يكون العقل فيها زائالً مثل

الصمم ،والبكم ،وشلل اليد أو الرجل ،فهذه جيوز لصاحبها الزواج ،وحكمه حكم الصحيح سواء،

إال أنه يشرتط أن يطلع الطرف اآلخر على اإلعاقة ،ويرضى هبا ،حىت ولو كان مصاابً مبثل تلك
اإلعاقة ،فإن إصابته إبعاقة مماثلة ال تكفي عن أخذ رأيه يف الزواج من معاق.

ومن صحابة نبينا  -عليه الصالة والسالم -من كان أعمى ،أو أصم ،ومل متنعه إعاقته من الزواج ،أما
املتخلف عقلياً وصاحب اإلعاقة اليت تزيل العقل ،فاملصاب هبا حكمه حكم اجملنون ،واجملنون جيوز له
الزواج ،لكن يشرتط يف زواجه مع شروط الزواج املعلومة شروط أخرى هي:

أ -اطالع الطرف اآلخر على حاله ومعرفته بوضعه متاماً فإن عدم اطالعه غش له وخيانة حمرمة.

ب -أال يكون الطرف اآلخر جمنوانً وال زائل العقل ،بل يتزوج املتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل،

وتتزوج املتخلفة عقلياً برجل سليم العقل ،وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل ال حيقق أي مصلحة،
وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.

ج -أن يكون سقيم العقل منهما مأموانً ،أما الذي يتصف ابلعدوانية ابلضرب أو اإلفساد فال جيوز

له الزواج؛ ألن زواجه سبب حلصول الضرر ،والضرر مرفوع يف الشريعة اإلسالمية.
د -وآخر الشروط أن يرضى أولياء املرأة هبذا الزواج؛ ألن فيه ضرراً قد يلحقهم.

هذه شروط زواج املعاق املتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده ،وهي -كما

هو ظاهر -حمققة للمصلحة ،مانعة للمفسدة ،يتضح هبا حتقق الشرعية ملصاحل العباد واحتياجاهتم.
وهللا املوفق.
( )3يف زواج املعاق أايً كانت نوعية إعاقته حتقيق ملصلحة مهمة ،وهي أن يوجد للسقيم منهما من
يعتين به ،ويقوم بشؤونه ،ويهتم به ،فإن عقد النكاح يف اإلسالم يهدف إىل ما هو أكرب من جمرد

االستمتاع ،الذي هو من مقاصد النكاح املهمة ،بل يراد معه أيضاً حتقيق الرعاية والتكافل ،الرتاحم

بّي الزوجّي" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة"

[الروم. ]21 :
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والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ ألنه هو الراعي ملصلحته ،وهذا من حماسن الشرع أن أسندت الوالية
إىل بعض أقارب الصغري واجملنون ،ومن يف معناهم؛ لعدم قدرهتم على إدارة شئوهنم ،وال تصريف

أحواهلم ،ورعاية املعاق فرض كفاية على اجملتمع ملساعدته ليعود عضواً فعاالً يف اجملتمع ،وليتخلص
من اآلاثر النفسية اليت قد تنشأ عنده.

( )4األمراض واالبتالءات اليت تصيب بعض العباد طريق لألجر إن صرب املبتلى بل ورد يف بعض
أنواع اإلعاقات أجر عظيم جداً ففي احلديث الذي أخرجه البخاري ( )5653عن أنس ابن مالك -
رضي هللا عنه  -قال :مسعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :إن هللا قال" :إذا ابتليت عبدي

عوضته منهما اجلنة" يريد عينيه ،وهذه األمراض ال ميكن لإلنسان دفعها؛ فهي من قدر
حببيبتيه فصرب ّ

هللا الذي ال ينجي منه احلذر ،كما هو معروف ،ومع عدم رغبة الشرع يف الذرية الضعيفة أو املريضة
إال أن الزواج الذي قد ينتج عند ذرية ضعيفة أو مريضة مل أيت نص من الشرع مبنعه وحترميه؛ ولعل

السبب يف هذا أن الزواج هذا ال يتحتم أن يكون نتيجته ذرية مريضة ،وهذا معلوم ملن قرأ علم
الوراثة.

وألن السلف ملا حملوا أثر الوراثة يف حدوث اإلعاقات فقد نقل عنهم عدة مقوالت حتث على الزواج
من غري األقارب؛ ملنع حصول الذرية الضعيفة ،ومن ذلك قوهلم :اغرتبوا وال تضووا يعين :تزوجوا

األجنبيات غري األقارب لئال تكون ذريتكم ضعيفة.

وميكن إعماالً ملبدأ السياسة الشرعية أن مينع ويل األمر زواج من يكون الغالب عليه أن ينتج من
زواجه املرضى ،لكن هذا من ابب السياسة اليت حتقق املصلحة مبنع بعض املباح ،وليس من ابب

احلكم بتحرمي النكاح وفساده ،ومثل هذه املسألة حتتاج مزيداً من النظر الشرعي والواقعي؛ ليمكن

احلكم فيها ابحلكم الصواب.

( )5يُتعامل مع زواج املعاقّي واملتخلفّي عقلياً ابلضوابط اليت تقدمت ،والنظرة اليت سبق أن ذكرانها،
ولرياع من ينظر إليهم أن هذه اإلعاقة مل متتنع عن أحد من البشر مهما كان .وهللا املوفق.
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تلقيح املرأة مباء زوجها بعد وفاته
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/12/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ماذا يقول العلماء يف رجل ادخر منيه لدى اجلهات املختصة يف املستشفيات لتستعّي به زوجته

خريا.
وتنجب له ً
أوالدا بعد وفاته؟ أفيدوان وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عقد الزوجية ينتهي إما حبصول الطالق ،وإما بوفاة الزوج ،وهذا ابتفاق أهل العلم ،فإذا مات الزوج

رجال أجنبيًّا من الزوجة ،فإهنا تعتد منه ،فيجوز هلا أن تتزوج إذا انتهت
احنل عقد النكاح وصار ً

عدهتا ،وإذا قامت بنقل ماء الزوج إىل رمحها فهذا احلمل حمرم؛ ألن هذا املاء ُّ
يعد ماء أجنبيًا ابنتهاء
عقد الزوجية بوفاة هذا الزوج ،وال يثبت هبذا احلمل نسب من الزوج امليت ،كما أن حفظ املين يف

بنوك معدة هلذا األمر ُّ
حمرما؛ ألنه ال يؤمن من اختالط هذا املين بغريه؛ إما على سبيل اخلطأ ،وإما
يعد ً

نظرا لعدم وجود رقابة دينية وطبية عليها ،كما أن القصد من إنشاء هذه البنوك
على سبيل العمدً ،

هو الربح املادي ،وقد تفعل هذه البنوك ما يؤدي إىل حتقيق هذا املقصد ،وإن كان بطريق حمرم ،كما

أن وجود النطف يف البنوك يكون ذريعة لكثرهتا مع مرور الزمن ،مما ال يؤمن معه أن ختتلط بغريها،
وبناء على ما تقدم فإنه حيرم حفظ املين يف بنوك أسست هلذا الغرض ،وكذلك حيرم استعمال هذا

املين يف إحداث محل فيمن كانت زوجة هلذا الرجل بعد وفاته .وهللا أعلم.

()248/11

هل هلا أن ختتار وليها؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل حيق للمرأة اختيار من يكون ويل أمرها من إخواهنا بعد وفاة والدها ،وخصوصاً أن لديها خالفات

معهم؟ وإن اختارت أحسنهم خلقاً ومعاملة هلا ،ولكن لديه بعض املنكرات اليت ليست لديهم

(كتقصري اللحية وتفويت الصالة مع اجلماعة وإدخال الدش ،مع العلم أن معظم مشاهدته لألخبار

والربامج السياسية) وهي مهتمة أبمور دينها ،وختشى من العيش مع إخوهتا من أن ينفروها  -والعياذ
ابهلل  -من الدين خبلقهم ومعاملتهم .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن ويل املرأة يف النكاح أو غريه هو األب مث أبوه ،وإن عال ،مث ابنها مث ابنه وإن نزل ،مث
أخوها ألبويها مث ألبيها ،مث األقرب فاألقرب يف املرياث ،وللويل شروط من أمهها :البلوغ والعقل

والعدالة ولو ظاهراً ،والرشد من كونه عاملاً مبصاحل موليته ،وإذا كان األقرب ليس أهالً للوالية انتقلت
إىل من بعده.

وخبصوص السؤال وهو :هل حيق للمرأة اختيار من يكون ويل أمرها من إخوهتا بعد وفاة والدها؟

نقول :نعم ،إذا كان إخوهتا يف درجة واحدة ،كأن يكونوا كلهم أشقاء أو كلهم ألب ،فيحق هلا أن

ختتار من تراه صاحلاً لواليتها إذا توفرت فيه شروط الوالية املذكورة آنفاً وكان أهالً للوالية ،واألوىل

تقدمي أفضلهم علماً وديناً وخلقاً ،مث إن استووا يف الدين قدم أكربهم؛ قال البهويت يف كشاف القناع
(ج 5ص )59ما نصه( :فصل :وإن استوى وليان فأكثر المرأة يف درجة كإخوة هلا كلهم ألبوين أو

ألب ،أو أعمام كذلك ،أو بين إخوة كذلك ،فإن أذنت لواحد منهم بعينه تعّي ،ومل يصح نكاح غريه
ممن مل أتذن لعدم اإلذن)  .وهللا أعلم.
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يرغب يف الزواج من غري بلده
اجمليب محد بن عبد هللا اخلضريي

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

شاب يرغب يف عقد نكاحه على فتاة من دولة أخرى ،والزالت معاملة املوافقة على الزواج يف أمارة

تلك املنطقة ،فهل يصح العقد الشفهي بينهما ابلشروط الشرعية ،وإذا كان يصح ،فهل جيوز أن
جيدد العقد مرة اثنية بعد احلصول على املوافقة؟ وما التاريخ الشرعي املعتمد يف العقد؟
اجلواب

األوىل أن ال تعقد عليها حىت خترج املوافقة على الزواج ملا يرتتب على عدم املوافقة مع عقدك عليها

قبل ذلك من اإلشكاالت املستقبلية ،وخاصة إذا ترتب على زواجكم حصول األوالد ،فالذي

أنصحك به الرتيث وعدم االستعجال يف إجراء مراسم النكاح ،وإذا عقدت عليها قبل املوافقة مث
خرجت املوافقة فال مانع من إعادة العقد بصفة رمسية واتريخ الزواج املسجل يف العقد الرمسي.
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عقد الزواج عرب اإلنرتنت
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/06هـ
السؤال

ما حكم عقد الزواج عرب اإلنرتنت؟ مالحظة :لو عندك كتاب خاص هبذا املوضوع أرجوك ختربين ابسم

الكتاب.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فبتأمل الزواج عرب النت جند أنه ال خيلو من صور ،وهي:

األوىل :أن يتم النكاح عن طريق الربامج املتضمنة للصوت والصورة كاملاسنجر والبالتوك ،وغريها؛
فهذا إن توافرت أركان النكاح وشروطه األخرى ،وانتفت موانعه ،فالذي يظهر يل -وهللا تعاىل أعلم-

صحته.

الثانية :أن يتم النكاح عن طريق الربامج الصوتية فقط ،فهذا مىت ما حتقق وأيقن الشهود صحة

صوت الويل والزوج ،فالذي يظهر صحته ،أما إن كان الشاهدان ال يعرفان صوت الويل أو الزوج فال
يصح؛ ألن من شروط صحة النكاح :تعيّي الزوجّي ،وهنا الزوج غري معروف عند الشاهدين ،فهو
املعّي.
مبنزلة غري ه

الثالثة :أن يتم النكاح عرب الربيد اإللكرتوين ،فالذي يظهر يل عدم االعتماد عليه؛ ملا يلي:

( )1سهولة اخرتاق الربيد من قبل اهلاكرز وغريهم.

( )2عدم اجلزم والتحقق من صحة مرسله ،فقد ينتحل أحد املخرتقّي شخصية صاحب الربيد.
( )3النكاح عرب الربيد اإللكرتوين ينقصه إعالن النكاح.
( )4وهو أمهها :عدم اقرتان قبول الزوج للنكاح إبجياب الويل ،لذا فالذي يظهر يل عدم صحة
النكاح عرب الربيد اإللكرتوين.

كتااب حتدث عن هذه املسألة.
أما طلب األخ السائل اسم كتاب يتحدث عن هذا املوضوع فال أعرف ً
وهللا تعاىل أعلم.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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تزويج املعاقّي واملختلّي عقليًّا
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

األسئلة:
( )1هل جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقليًّا؟ وملاذا؟.

( )2هل هناك شروط لتزوجيهم؟ وهل تنطبق عليهم شروط الزواج؟
( )3كيف ميكن للمعاق املتخلف عقليًّا القيام بواجباته (واجباهتا) الزوجية؟
( )4هل يقبل اإلسالم بذرية معاقة ومتخلفة عقليًّا؟
( )5كيف ميكن أن نتعامل مع زواج املعاقّي واملتخلفّي عقليًّا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

نظرا لتفريق السائل بينها جنيب عن كل واحد منها على حدة،
فاألسئلة اخلمسة متداخلة ،ولكن ً

فجواب السؤال األول :أنه جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقليًّا كغريهم ،فيما إذا كانت هلم قدرة على
ِ
شبَ ِ
ش َر ال ه
ماداي وبدنيًّا؛ لعموم قوله صلى هللا عليه و
النكاح ًّ
الباءةَ
سلم":اي َم ْع َ
اس َ
اب َمن ْ
َ
تطاع م ْن ُك ُم َ
فَـ ْليَـتَـ َزهو ْج  " ...احلديث .أخرجه البخاري ( )1905ومسلم ( . )1400هذا عن السؤال األول.

أما السؤال الثاين فجوابه :أنه ليس هناك شروط خاصة هبم ،بل تنطبق عليهم شروط الزواج ،إال أنه
ال بد من معرفة كل من املتزوجّي عيب اآلخر ،سواء اإلعاقة أو التخلُّف العقلي.

وأما السؤال الثالث فجوابه :أنه إذا مل ميكن للمعاق القيام ابلواجبات الزوجية املالية ،وليس هناك من
يقوم بتلك الواجبات عنه مل جيز له الزواج واحلالة هذه.

وأما السؤال الرابع فجوابه :أنه ال يلزم أن يكون أوالد املعاق أو املتخلِّف عقليًّا مثل آابئهم ،بل يف

أوالدا فاقدي البصر يولدون
الغالب أهنم يولدون أصحاء كاملي اخللقة والعقل إال ما ندر ،وهلذا جند ً

ساملي البصر.

وأما السؤال اخلامس :فجوابه أن التعامل مع زواج املعاقّي واملتخلفّي عقليًّا كغريهم ،بل ينبغي أن

تُقدر ظروفهم الصحية ،ويتعامل معهم ابلعطف والرمحة واملساعدة قدر اإلمكان .وهللا أعلم.
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هل يف الزواج من األرملة أو املطلقة فضل؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/14هـ

السؤال

ما هو أجر الزواج من أرملة أو مطلقة ،من حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم؟ هل هناك أي بركة

أو شيء آخر من األجر من هللا على ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أان ال أعرف حديثًا خيص هذه املسألة بذاهتا ،لكن هناك عمومات تعود إىل مقاصده من عقد النكاح
هبذه املرأة ،إذا كان قصده من عقد النكاح هبذه املرأة هو إعفافها وصيانتها ،والقيام حبقوقها

وحفظها ،فإن كل واحدة منها له فيها أجر ،والنيب صلى هللا عليه وسلم -هبّي أن ما يضع اإلنسان يف

يف امرأته له فيه أجر .كما يف صحيح البخاري ( )1296وصحيح مسلم ( . )1628كما أن مجاعه
َح ُد َان َش ْه َوتَهُ َويَ ُكو ُن لَهُ
لزوجته يكون له فيه أجر ،وملا قال له الصحابة ،رضي هللا تعاىل عنهم( :أ ََأيِيت أ َ
ِِ
ِ
ض َع َها ِيف ا ْحلََال ِل َكا َن
َج ٌر؟ قَ َ
ك إِذَا َو َ
يها ِو ْزٌر؟ فَ َك َذلِ َ
ال" :أ ََرأَيْـتُ ْم لَ ْو َو َ
ض َع َها ِيف َح َر ٍام أَ َكا َن َعلَْيه ف َ
يها أ ْ
فَ
ظاهرا أو
لَهُ أ ْ
َج ًرا" .أخرجه مسلم ( ، )1006واإلنسان يؤجر على كل عمل أو قصد ،سواء كان ً

خفيًّا ،إذا كان هذا األمر من أمور اخلري والصالح ،وجاء يف احلديث قول النيب صلى هللا عليه وسلم:
ال ابلنِّيه ِ
ات ،وإ همنا لِ ُك ِّل ْامر ٍئ َما َنوى" .أخرجه البخاري ( )1ومسلم ( . )1907وابهلل
"إِ همنَا األَ ْع َم ُ

التوفيق.
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تزوجت على زوجها األول!
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/01/12هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :تزوج رجل ابمرأة زواجاً بدون أوراق رمسية ،وبعد ستة أشهر دبت بينهما اخلالفات
اليت أدت ألن يرتكها ،وعلى مدار سنة طالبته ابلطالق ،وكان يعدها أنه سيفعل ،ولكن بعد أن

يستويف حقوقه املادية منها ،مث تعرفت على رجل آخر وتزوجته دون أن ختربه ابلزواج السابق ابعتباره
كان نصباً واحتياال عليها ،وهي اآلن حامل من الزوج الثاين ،والزوج األول يؤكد أنه مل يطلقها ،والثاين

يؤكد أنه مل يعلم هبذا الزواج السابق ،وكل من الثالثة يسأل عما يلزمه شرعاً؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن ما فعلته هذه املرأة منكر عظيم ،وذنب كبري ،وفعل شنيع ،وزجية ابطلة ،ال شك يف بطالن عقد
نكاحها من الثاين إبمجاع أهل العلم كما قال تعاىل" :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم  " ...إىل أن

قال" :واحملصنات من النساء إال ما ملكت إميانكم كتاب هللا عليكم" [النساء ، ]24،23:قال ابن
وحرم عليكم األجنبيات احملصنات وهن املتزوجات
كثري  -رمحه هللا -يف تفسريه (( : )256/2أي ُ

"إال ما ملكت أميانكم" يعين :إال ما ملكتموهن ابلسيب فإنه حيد لكم وطؤهن إذا استربأمتوهن ، ) ...
ٍ
مستوف لشروطه وأركانه الشرعية من الزوجّي اخلاليّي
فما دام أن عقد املرأة بزوجها األول صحيح

من املوانع ،وحصول اإلجياب والقبول مع توافر شروط النكاح األربعة وهي تعيّي الزوجّي ورضامها،
والويل والشاهدان ،فإنه حيرم على املرأة أن تبذل فرجها لرجل آخر حبيلة الزواج منه ،فهذا حم هرم
ابلنص واإلمجاع ،وبناء على ما حصل فإنه يرتتب على هذا الفعل األمور التالية:

أوالً :جيب على املرأة التوبة الصادقة النصوح هلل -تعاىل ،-والندم على ما فعلت من ذنب كبري
وخطيئة عظمية ،وأن تصلح من حاهلا وتستقيم على طاعة رهبا ،وتكثر من األعمال الصاحلة.

اثنياً :ما دام أن الزوج األول مل يطلقها وهي كذلك مل تدع طالقه هلا -كما هو ظاهر السؤال -فهي

ال زالت زوجة لألول ويف عصمته ،وجيب التفريق بينها وبّي الثاين ،فال يقرهبا؛ فهي أجنبية عنه لكوهنا

يف عصمة رجل سابق يف عقد صحيح وال حيتاج هذا النكاح الثاين إىل فسخ؛ ألنه ابطل أصالً ال

حكم له.
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اثلثاً :إن كانت املرأة عاملة بصحة نكاحها من األول ويف عصمته فإنه يتوجه إقامة احلد الشرعي عليها

لقاء ما أقدمت عليه من الزان ،وإن ادعت اجلهل والتأويل لكوهنا انفسخ نكاحها فيه مبماطلته ،وحنو

ذلك ،فتعزر مبا يردعها ويزجرها ويُدرأ عنها احلد لكون احلدود الشرعية تدرأ ابلشبهات ،ولكنها تعزر

عند انتفاء احلد الشرعي ،وكان الواجب يف حقها على فرض أتويلها وجهلها سؤال أهل العلم

والرجوع إليهم قبل اإلقدام على الزواج من الثاين ،فإن األبضاع أمرها عظيم جيب االحتياط هلا

وحفظها ورعايتها ،كما كان الواجب عليها بيان حاهلا للزوج الثاين ،ال أن تدلس عليه وتغشه وختدعه،

لكن مبا أنكم يف بلد الكفار ال حيكم فيها بشرع هللا مما يتعذر معه إقامة األحكام واحلدود الشرعية
فإنين أنصح هذه املرأة بضرورة وسرعة التوبة النصوح هلل -عز وجل -ومن اتب اتب هللا عليه إن

صدق يف توبته وأخلص يف أوبته.
رابعاً :جيب على املرأة العدة الشرعية لوطء الزوج الثاين هلا ،فال حيل لزوجها األول وطؤها حىت تعتد
من الثاين ..وعدهتا هنا بوضع محلها لعموم قوله تعاىل" :وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن"

[الطالق ، ]4:فهي حامل فال يقرهبا األول حىت تضع محلها من الثاين ،فإن وضعته ح هل لألول

مجاعها.

خامساً :أما إحلاق الولد نسباً ،فما دام الزوج الثاين يعتقد حل هذا النكاح من املرأة جلهله بكوهنا يف

عصمة رجل قبله فإن هذا احلمل يلحق به؛ لكونه وطئها وطء شبهة ،والنسب يلحق الواطئ يف وطء
الشبهة ،كما قرره أهل العلم ،فقد ذكر ابن قدامة  -رمحه هللا -يف املغين ( )431/9فيما لو زوج

املرأة وليان فالنكاح لألول ،فإن دخل هبا الثاين وهو ال يعلم أهنا ذات زوج فرق بينهما وحلق محلها
منه به لكونه وطء شبهة وعليها العدة الشرعية فال حيل وطؤها لألول إال بعد انقضائها ،وكما ذكر

ابن قدامة وغريه من الفقهاء  -رمحهم هللا -هذا املعىن فيمن تزوج امرأة يف عدهتا وهو ال يعلم أهنا
معتدة أو جيهل حترمي نكاح املعتدة مع أن نكاحها ابطل إبمجاع أهل العلم ،ومع ذلك إن كان وطئها
بشبهة اجلهل فيلحقه النسب ،واألدلة الشرعية دلت على رغبة الشارع يف حفظ األنساب وعدم
إضاعتها توجب أن يعتىن بذلك وأال يضاع أي نسب مهما وجد لذلك سبيل شرعي.

وأما إن كان الزوج الثاين عاملاً أبن املرأة ذات زوج فال يلحقه نسب هذا احلمل لكونه زانياً ويتوجب
عليه إقامة احلد الشرعي حسب حاله من كونه حمصناً أو غري حمصن ،ولكن  -ظاهر السؤال -أن
الزوج الثاين ال يعلم حبال املرأة فهو معذور ويلحقه نسب احلمل الذي محلته املرأة منه.

سادساً :ليس للمرأة املهر على الثاين؛ ألهنا مكنته من نفسها مطاوعة عاملة بزواجها من األول فليس
هلا عليه املهر( .املغين  . )528/9وهللا -تعاىل -أعلم.
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هل أعرتض على زواج أمي
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/17هـ
السؤال

أان شاب مشكليت أين مل أجد أيب جبواري؛ حيث إنه ترك البيت يف ظروف غامضة ،وال أحد يعرف
عنه شيئاً حىت اآلن ،وتزوجت أمي من رجل آخر ،مث رجل اثن ،لكن هنا مشكلة ،حيث إهنا

استطاعت شراء شقة ،لكن من أين جاءت ابملال وهي ال تعمل ،وال يوجد أي مصدر آخر قد حتصل

منه على هذا املال ،حىت من زواجها السابق ،هل أشك أن هذا املال حرام؟

واملشكلة الثانية أيضاً يف أمي حيث إهنا منذ فرتة قريبة تزوجت مرة أخرى من رجل غين قريبنا ،لكن

هذا الزواج اكتشفت أنه (عريف)  ،وتريد حتويله لزواج رمسي ،وتتزوج يف شقتها ،أليس هذا حرام؟ لكن

أان أعرتض على هذا الزواج حىت لو حتول لرمسي .هل ابعرتاضي على هذا الزواج أصبح عاقاً
للوالدين؟ أفتوين جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

الظن بوالدتك؛ فهي أحق الناس بربك وحسن ظنك،
فالواجب عليك -أخي السائل -أن حتسن ّ

وقيمة الشقة املذكورة قد تكون اكتسبته من أعمال مشروعة ،وأنت ال تدري ،وقد تكون من زوجها

السابق ،أو غري ذلك من املكاسب املباحة ،لذا ال تشغل ابلك كثرياً مبا ال طائل حتته ،خاصة أهنا

ظنون ال حقائق ،ولكن مىت ما ثبت لديك -ثبواتً قطيعاً ال شكاً وظنًّا -أن املال اكتسبته والدتك من
طريق حمرم ،فالواجب عليك التلطُّف يف نصحها ،وتذكريها حبرمة ذلك ،وأمهية الكسب احلالل.
أما سؤالك عن الزواج العريف ،فالزواج العريف إذا توافرت أركان النكاح وشروطه فيه ،فهو نكاح

صحيح ،وأركان النكاح ثالثة:
األول :الزوجان اخلاليان من املوانع.
الثاين :اإلجياب من الويل.

الثالث :القبول من الزوج.

وشروط النكاح أربعة:

األول :تعيّي الزوجّي.
الثاين :رضامها.

الثالث :الويل؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال نكاح إال بويل" رواه أمحد ( ، )19518وأبو داود
( )2085والرتمذي ( )1101وابن ماجه ( )1881من حديث أيب موسى األشعري  -رضي هللا

عنه.-

الرابع :الشهادة ،فال يصح النكاح إال بشاهدين ،ومن تزوجت بال ويل -وهو الغالب يف الزواج

العريف -فنكاحها ابطل يف أصح قويل العلماء سواء كان النكاح عرفياً أو ال ،ويلزم الزوجّي جتديد
العقد.

أما ما يتعلّق ابعرتاضك على زواج والدتك ،فإن كان الزوج املتقدم كفئاً مرضي الدين واخللق ،فليس
لك االعرتاض؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال

تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" .رواه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجة (، )1967

واحلاكم  ،179/2وصححه .وهللا -تعاىل -أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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تزويج املعاقّي واجملانّي
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/29هـ

السؤال

األسئلة:
( )1هل جيوز زواج املعاقّي واملتخلفّي عقليًّا؟ وملاذا؟

( )2هل هناك شروط لتزوجيهم؟ وهل تنطبق عليهم شروط الزواج؟
( )3كيف ميكن للمعوق املتخلف عقليًّا القيام بواجباته (واجباهتا) الزوجية؟
( )4هل يقبل اإلسالم ذرية معوقة ومتخلفة عقليًّا؟
( )5كيف ميكن أن نتعامل مع زواج املعوقّي واملتخلفّي عقليًّا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فضال عمن دونه كاملعتوه -وهو
فقد ذهب مجاهري أهل العلم إىل جواز تزويج اجملنون أو اجملنونةً ،

انقص العقل -إذا احتاجوا له ،ونص بعضهم على الوجوب إذا ظهرت رغبته يف النساء بظهور

أمارات توقانه بدورانه حوهلن ،أو يتوقع شفاؤه ابلوطء بقول طبيب عدل ،أو حيتاج إىل متعهدة وال
يوجد يف حمارمه من يقوم بذلك -انظر شرح البهجة لزكراي األنصاري ( )111/4وهناية احملتاج

( - )246/6وكذا اجملنونة إن احتاجت للوطء أو النفقة -كما يف املغين ( )36/7وهناية احملتاج
( - )246/6ونص بعض املالكية على أنه إن كان ال خيشى منه فساد مل يزهوج ،وإن ُخشي منه ذلك
ُزِّوج -انظر مواهب اجلليل ( . )458/3واملراد ابجملنون :املطبق جنونه ،وإال فال يزوج إال يف حال
إفاقته وإذنه -انظر حاشييت قليويب وعمرية ( - )238/3كما أنه ليس لويل اجملنون أن يزوجه أكثر

من واحدة الندفاع احلاجة هبا لكون الضرورة تُقدر بقدرها -انظر األشباه والنظائر ( )85وحاشية ابن

عابدين ( - )84/3وقد أجاز زواج اجملنون بعض الصحابة ،رضي هللا عنهم ،قال علي ،رضي هللا

عنه( :أميا رجل تزوج امرأة جمنونة أو جذماء أو هبا برص أو هبا قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن

شاء طلق)  .رواه الدارقطين  .267/3فهنا مل يُبطل النكاح ابتداء ،بل وقفه على رضا الطرف

اآلخر.

أما ما يتعلق ابإلعاقة البدنية كالشلل وغريه فهذا بال شك أنه غري مانع من موانع صحة النكاح ،وال

مبطل له إن علم الطرف اآلخر بذلك قبل النكاح أو بعده ورضي به ،أما إن مل يرض بذلك فله فسخ
النكاح.

أما ما يتعلهق بشروط وأركان النكاح فالبد أن تتوافر هبذا العقد ،وإن ختلهف أحدها مل يصح النكاح.

جمنوان فالقبول يكون
وأشري إىل أن من شروط صحة النكاح اإلجياب والقبول ،ولكن إن كان الزوج ً

من وليه الشرعي كوالده ،وإن مل يكن له ويل شرعي فوليه احلاكم أو من ينيبه؛ ملا روته عائشة ،رضي
يل لَهُ" .رواه أبو داود
هللا عنها ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قالُّ :
يل َمن َال َوِ ه
"الس ْلطَا ُن َوِ ُّ

( )2083وابن ماجه ( )1879والرتمذي ( )1102وحسنه.

أما ما يتعلق بكيفية قيام املعوق أو املعوقة ابلواجبات الشرعية فكل منهما يقوم مبا يستطيع القيام به؛
سا إِاله ُو ْس َع َها) [البقرة . ]286:أما ما ال يستطيع القيام به فالواجب على وليه
(الَ يُ َكلِّ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
القيام به ،أو أتمّي من يقوم به كخادم أو غريه ،وإن مل يكن له ويل فتأمّي ذلك واجب على ويل أمر

املسلمّي ،فعليه القيام بذلك وأتمينه من بيت مال املسلمّي.
أما هل يقبل اإلسالم بذرية معوقة ومتخلِّفة عقليًّا؟
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أقول :ليت السؤال مل يطرح هبذه الصياغة؛ ألن الذرية املتخلفة عقليًّا ليست مقصورة على أوالد

وبدان،
املتخلفّي عقليًّا ،فكم رأينا من أوالد متخلفّي عقليًّا مع كون والديهم من أصح الناس ً
عقال ً
كما أنه يوجد أوالد أصحاء بدنيًّا وعقليًّا مع ختلف والديهم ،فال ميكن القطع أبن أوالد املتخلفّي

عقليًّا سيكونون كذلك ،ولكن قد يكونون ،ومن هنا نقول إنه إذا ثبت طبيًّا أن زواج املتخلفّي عقليًّا
سينتج عنه أوالد متخلفون فهنا ال أبس مبنع اإلجناب ،حبيث يقضيان وطرمها من غري أن يرتتب على
وال ِ
ض َر َار" .حديث حسن رواه أمحد
ض َرَر َ
ذلك محل ،فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
"ال َ
حنصل
( )2865وابن ماجه ( )2341وغريمها من حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وهبذا ِّ
مصلحة قضاء املعوق حاجته اجلنسية ،وندفع ما قد يرتتب على ذلك من ذرية متخلفة ،وأشري هنا
حمضا -كما يف احلديث:
حكما يف خلقه للمتخلفّي ،فهو سبحانه ال خيلق ًّ
شرا ً
إىل أن هلل تعاىل ً
"وال ه
ك" .رواه مسلم ( ، )771من حديث علي ،رضي هللا عنه -بل حلكمة علمها
س إِلَْي َ
ش ُّر لَْي َ
(ونَـ ْبـلُوُكم ِابل ه
ش ِّر َو ْ
اخلَ ِْري فِ ْتـنَةً َوإِلَْيـنَا
سبحانه وتعاىل ،ولعل منها امتحان والديه بذلك ،قال تعاىلَ :

تُـ ْر َج ُعو َن) [األنبياء . ]35:وكذا ظهور عبادة اإلميان ابلقضاء والقدر والرضا بذلك وغريها كثري.
أما كيف نتعامل مع زواج املعوقّي واملتخلفّي عقليًّا؟
املعوقّي واملتخلِّفّي عقليًّا هم جزء من اجملتمع ال حمالة ،وال جيوز أبي حال من
فأقول :إن هؤالء ه

األحوال التخلص منهم ،وحيث تقرر ذلك فالبد من التعايش معهم وقضاء حاجاهتم ،وقد أوجب
ِ
ّي)
َح ِسنُـ َواْ إِ هن هللاَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْحسنِ َ
(وأ ْ
علينا ديننا احلنيف اإلحسان يف كل شيء ،قال تعاىلَ :
كل َش ْي ٍء" .رواه
سا َن علَى ِّ
[البقرة . ]195:وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إ هن هللاَ كتَب ا ِإل ْح َ
مسلم ( ، )1955من حديث شداد بن أوس ،رضي هللا عنه .ومن اإلحسان هبم تزوجيهم إن احتاجوا
لذلك على ما فصلته أعاله ،وتزوجيهم مع القيام برعايتهم خري من تركهم يتضورون أملًا مع آالمهم.

أسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن يشفي مرضاان ومرضى املسلمّي إنه جواد كرمي .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى

هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()258/11

عقد النكاح يف املسجد احلرام
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/25هـ

السؤال

السالم عليكم

ما حكم إجراء عقد النكاح يف املسجد احلرام؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإجراء عقد النكاح يف املسجد احلرام شائع بكثرة عند أهايل مكة وجدة؛ لقرب احلرم منهم ،وحيصل
السؤال من بعض الغيورين احلريصّي على اتباع السنة والسالمة من البدعة ،واجلواب عن حكم إجراء

العقد املذكور يتضح من خالل النقاط اآلتية:

أوالً ًُ :ورد يف جامع الرتمذي ( ، )1089والبيهقي ( )290/7من طريق عيسى بن ميمون عن

القاسم بن حممد عن عائشة  -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أعلنوا هذا

النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه ابلدفوف".

وهو ضعيف اإلسناد ،قال البيهقي بعد إخراجه( :عيسى بن ميمون ضعيف)  ،قال الرتمذي( :هذا

ضعهف يف احلديث)  ،ويف ميزان
حديث غريب حسن يف هذا الباب ،وعيسى بن ميمون األنصاري يُ َ

االعتدال ( : )326/3قال البخاري( :عيسى بن ميمون الذي يروي "أعلنوا النكاح" ضعيف ليس
بشيء ،وقال عبد الرمحن بن مهدي :استعديت عليه ،وقلت :ما هذه األحاديث اليت تروى عن
القاسم عن عائشة  -رضي هللا عنها -فقال :ال أعود!)  .وقد ضعفه األلباين يف اإلرواء ()1993
( ، )50/7ويف السلسلة الضعيفة (. )978

وال أعلم أنه ورد يف السنة القولية أمر ،وال هني عن إجراء عقد النكاح يف املساجد حسب حبثي

القاصر ،ووجدت الشيخ حممد بن عثيمّي يف شرحه للزاد عند تناوله الستحباب العقد يوم اجلمعة
مساء قال( :وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون يف املسجد أيضاً لشرف الزمان واملكان ،وهذا فيه

نظر يف املسألتّي مجيعاً إال لو ثبتت السنة بذلك ،فبها ونعمت ،لكين ال أعلم يف هذا سنة)

( ، )132/5طبعة مركز فجر للطباعة ودار اآلاثر للنشر -مصر.-

أما السنة الفعلية فقد ورد يف حديث الواهبة الذي أخرجه البخاري ( ، )5149ومسلم ()1425

عن سهل بن سعد الساعدي إين لفي القوم عند رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا قامت امرأة
فقالت اي رسول هللا :إهنا قد وهبت نفسها لك فلم جيبها ،فقام رجل فقال :اي رسول هللا أنكحنيها،

قال صلى هللا عليه وسلم :هل عندك من شيء؟ قال :ال ،قال صلى هللا عليه وسلم :اذهب فاطلب

ولو خامتاً من حديد ،فذهب مث جاء ،فقال :ما وجدت شيئاً وال خامتاً من حديد ،قال :هل معك من
القرآن شيء؟ قال :معي سورة كذا وسورة كذا ،قال :اذهب فقد أنكحتها مبا معك من القرآن") .

قال احلافظ يف الفتح (( : )113/9ويف رواية سفيان الثوري عند األصيلي (جاءت امرأة إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم -وهو يف املسجد)  ،فأفاد تعيّي املكان الذي وقعت فيه القصة)  .ففي هذا أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أجرى عقد النكاح يف املسجد ،وإن كان السياق يفهم منه وقوعه دون
تقصد لذلك كما هو ظاهر.

()259/11

اثنياً :اتفق فقهاء املذاهب األربعة على سنية عقد النكاح يف املسجد .انظر مثالً فتح القدير البن

اهلمام ( ، )184/3حاشية الروض املربع البن قاسم ( ، )243/6ففي خمتصر خليل( :وجاز

مبسجد..عقد نكاح) انظر جواهر اإلكليل ( ، )302/2التاج واإلكليل ( ، )12/6ويف جمموع

الفتاوى لشيح اإلسالم ابن تيمية (( : )18/32ويستحب عقده يف املساجد)  ،ويف الروض مع
حاشيته( :ويسن ابملسجد ذكره ابن القيم  -رمحه هللا -وهو إمام ثقة ال يذكر ما يسن إال أبصل

شرعي للسنية) .

اثلثاً :املقصد من جعل العقد يف املسجد أنه رجاء احلصول على بركة املكان ،وقد صرح بذلك يف

حتفة األحوذي ( ، )210/4إذ قال( :واجعلوه يف املساجد وهو إما ألنه أدعى لإلعالن أو حلصول

بركة املكان) .

وال شك أن هناك أمكنة جعل هللا فيها بركة عظيمة ومنها املساجد.

ويف صحيح مسلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أحب البالد إىل هللا تعاىل مساجدها".
واملسجد احلرام حظه من ذلك أوفر؛ وقد قال تعاىل" :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد
احلرام إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله" [اإلسراء. ]1 :

وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن مكة" :إنك خلري أرض هللا وأحب أرض هللا إىل هللا" رواه
أمحد ( ، )305/4واحلاكم ( ، )7/3بسند صحيح ،ولكن يبقى النظر يف طريقة استمداد هذه الربكة
من املكان.

ويف صحيح مسلم ( ، )1423عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :تزوجين رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -يف شوال وبىن يب يف شوال ،فأي نساء النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان أحظى عنده
مين؟) .
قال عروة( :وكانت عائشة  -رضي هللا عنها -تستحب أن تدخل نساءها يف شوال)  .ويف هذا
احلديث أمران :أحدمها :نبذ ما كان عليه أهل اجلاهلية من كراهية التزويج والدخول يف شوال.

والثاين :متابعة الفعل اجملرد للنيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي مل يظهر تقصده له؛ إذ لو تقصده
لصرحت بذلك ،إذ إن استدالهلا به أبلغ من استدالهلا مبجرد فعله.

وإذا ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عقد زواجاً ابملسجد كما سبق يف حديث الواهبة ،كان

فعله اجملرد مانعاً من اعتبار تقصد عقد النكاح يف املسجد حمداثً إذ الزمان الفاضل كاملكان الفاضل.

واخلالصة مما سبق :أن تقصد إجراء عقد النكاح يف املسجد احلرام مباح ليس من البدع وال احملداثت،

وأما احلكم ابستحباب عقد النكاح يف املسجد ،فهذا مما مل يرد فيه دليل فال حيكم فيه بسنية ،كما ال
ينكر على من استحبه لوجود من قال بذلك من كبار العلماء .وهللا أعلم.

()260/11

ترغب يف اإلسالم وال تريد فراق زوجها الكافر!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/08/17هـ

السؤال

امرأة أمريكية ترغب الدخول يف اإلسالم ،ولكن زوجها ال ديين ،وقد أخربته برغبتها العارمة يف دخول
اإلسالم ،فلم ميانع بتااتً ،لكنه أخربها أنه ال يرغب يف اعتناق أي دين ،رغم أهنا حاولت أن تكلمه

عن اإلسالم وجتذبه إليه ،ولكنه مل يقتنع .قالت يل :إهنا قرأت أن اإلسالم حيرم على املسلمة الزواج

بغري املسلم ،وهنا مكمن املشكلة فهي حتب زوجها كثرياً ،وتقول :إنه شخص طيب ولطيف ،وإن هللا
لو شرح قلبه ألسلم بكل أتكيد ،كما أهنا ال تريد أن تفرق بّي زوجها وأبنائها ،فهي حمتارة هل تبقى

على الكفر حىت يهدي هللا قلب زوجها إليه ،أم تسلم ،وابلتايل تصبح العالقة بينها وبّي زوجها عالقة

زان -والعياذ ابهلل -خياران أحالمها مر؟
أمتىن من فضيلتكم إجياد ٍ
حل ملشكلتها ،وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن أسلمت املرأة وأىب زوجها اإلسالم انتظرت مدة العدة ال متكنه من نفسها ،فإن انتهت عدهتا ومل
يسلم انفسخ العقد ،وال حيل هلا البقاء مع زوج غري مسلم لقوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم

املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هللا أعلم إبمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال
هن حل هلم وال هم حيلون هلن وآتوهم ما أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
أجورهن وال متسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم هللا حيكم بينكم

وهللا عليم حكيم" [املمتحنة ، ]10 :وإسالمها ال يعين حرماهنا من أوالدمها ،فهم أوالد شرعيون هلا،
وهلا حق حضانتهم ورعايتهم والقيام بشئوهنم ،وسيخلف هللا -تعاىل -عليها زوجاً آخر إن مل يسلم
زوجها؛ فمن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

واخلالصة أن الواجب عليها الدخول يف اإلسالم؛ ألنه هو الدين احلق ،وما سواه منسوخ به أو ابطل،

قال تعاىل" :إن الدين عند هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم

بغياً بينهم ومن يكفر آبايت هللا فإن هللا سريع احلساب" [آل عمران ، ]19 :وقال تعاىل" :ومن يبتغ

غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ، ]85:ولتطلب النجاة

من النار فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :والذي
نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين ،مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت
به إال كان من أصحاب النار" رواه مسلم ( ، )153وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه.

()261/11

الدخول ابلزوجة قبل الزفاف
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/06/29هـ

السؤال

مت عقد نكاحي ،ومت االتفاق على أن يكون الزفاف بعد ثالث سنوات بعد أن أمت دراسيت ،وخطييب

سواي.
يطلب مين أن أزوره يف بعض املناسبات ،وأن زايريت ستكون يف وجود أهله ،ولنا غرفة ننام فيها ًّ
ولكنين خائفة وأشعر بعدم االرتياح؛ ألنين أريد أن نعيش كزوجّي فقط إىل أن يتم الزفاف ،وأخشى

حرجا شدي ًدا؛ ألنه ظهر قبل الوليمة .كما
أن يتم الدخول يب وأمحل وأان يف دراسيت ،مما سيسبب يل ً
ي يراين أنه من غري املناسب يل أن أزوره أو أن أقضي معه وقتًا طويالً قبل وقت وليمة
أن والد ه
الزفاف .فما هو واجيب من الناحية الشرعية؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن املرأة إذا عقد نكاحها على الرجل بتوافر شروط النكاح من الويل والشاهدين واإلجياب والقبول

فإهنا تصبح زوجة له وهو زوج هلا حيل له اخللوة هبا بل ومجاعها.

ولكن ال ريب أنه ينبغي مراعاة العرف يف هذا املقام فإن من املتعارف عليه يف كثري من اجملتمعات أن

الزوج ال يدخل بزوجته وال يطؤها إال بعد ليلة العرس (الزفاف) .

وعلى هذا فأنصحك أن تقنعيه أبن ال جيامعك إال بعد حفل الزفاف ،حىت يُراعى كالم الناس

وعادهتم ،ولئال حتصل أمور تسيء إليك أو إىل زوجك ،مع أنه شرعاً جيوز له مجاعك لكن ال ينبغي
ذلك إال بعد ليلة الزفاف ،بل قد يكون اجلماع يف بعض األحيان ممنوعاً إال ليلة الزفاف؛ ملا يرتتب

على فعله قبل الزفاف من آاثر ومفاسد ينكرها اجملتمع وتسيء للفتاة وألهلها .فما رآه والداك هو

عّي الصواب فاقبلي نصيحتهما وخذي برأيهما.

ولعلك تتفقّي مع زوجك على التعجيل يف ليلة الزفاف ،وهذا خري وأحسن .وفقك هللا وسدد
خطاك ,وهللا أعلم.

()262/11

رغبة املرأة عن الزواج مطلقاً!
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/11/03هـ
السؤال

هل هناك ما يبيح للبنت املسلمة أن تقرر عدم الزواج أبداً ،إذا رفض والدها تزوجيها من رجل

أعجبها تقدم للزواج؟ وهل هناك أمثلة من التاريخ اإلسالمي على ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما ذكرته السائلة غري مشروع ،حيث إن البنت جيب أن تتفاهم مع والديها بطريقة غري اليت تطرحها.

ومناسب ،وأن والدها أخطأ برده عنها ،فإن ذلك ال يستوجب
كفؤ هلا
ومع افرتاض أن الذي تقدم هلا ٌ
ٌ

أن متتنع من الزواج مطلقاً.
بل تتفاهم مع والديها فيمن يتقدم مستقبالً خلطبتها ،أو حتاول إقناعهما مبن تريد ،فليس هلا أن تتزوج
دون موافقة وليها ،وليس لوليها أن يرغمها على الزواج من أحد ال تريده ،وقد جاءت امرأة إىل النيب
-صلى هللا عليه وسلم -وذكرت أن والدها أرغمها على الزواج ،فرد عليه الصالة والسالم نكاحها،

كما جاء يف صحيح البخاري )6945( :عن خنساء بنت خذام األنصارية -رضي هللا عنها -أن
أابها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك ،فأتت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فر هد نكاحها.

فاألصل يف والية الويل ابتغاء الصالح ملن واله وطلب مصلحة موليته ،وهذا هو احلاصل يف األغلب،
السيما يف اآلابء وهم أعرف مبن يصلح لبناهتم ،وأعلم حبال الرجال املتقدمّي ،ومع ذلك فالبد من

إذن البنت بصماهتا إذا كانت بكراً ،أو أبمرها إذا كانت ثيباً ،كما جاء يف صحيح البخاري ()5136

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال تنكح األمي حىت تستأمر ،وال تنكح البكر حىت
تستأذن" .قالوا اي رسول هللا! كيف إذهنا؟ قال" :أن تسكت".

وهذا التشريع إمنا تراد من ورائه مصلحة املرأة ،ويف احلاالت النادرة اليت يثبت فيها خيانة الويل

لألمانة بتقدمي مصلحة نفسه على مصلحة موليته ،أو قصد اإلضرار هبا ،فإن املسألة ترفع إىل القاضي
الشرعي الذي يرفع عنه الوالية إىل غريه.

ولكن األغلب واملظنون أن الويل إمنا ينطلق من مصلحة وليته ال سيما والدها.
وعلى الواقعة يف تلك احلالة أن حتسن الظن بوالدها ،كما أن عليها أن تعلم أن اإلعجاب ليس هو
املقياس الوحيد ،وأن اخلري فيما خيتاره الويل ويقدره ،وأن هللا رمبا اختار هلا خرياً منه.

نسأل هللا -تعاىل -أن يصلح أحوال املسلمّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.

()263/11

ضرب الزوجة هل جيوز؟
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1422/9/6
السؤال

أان رجل عندي زوجة مدللة جداً ،وسئمت من مراعاة شعورها الذي يعيقين أحياانً عن تربيتها وتربية
أطفايل ،فهل يل بضرهبا؟ وما حدود ذلك الضرب؟ الرجاء التوضيح ابألمثلة حلدود الضرب املربح.

اجلواب

أخي السائل أسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -أن ييسر لك أمرك ،وأن يصلح لك أهلك وذريتك ،وأما

ابتداء أسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -هلا اهلداية والسالمة يف دينها
ما ذكرت من حال زوجتك ،فإين
ً

ودنياها ،واعلم أن احلياة يف الغالب ال تصفو بّي الزوجّي ،فال بد من أن يشوهبا شائبة على اختالف
يف الدرجات وتنوع يف تلك الشوائب ،واعلم أن الرجل مأمور ومأجور على الصرب على زوجته،

وكذلك الزوجة ،واعلم أن الشرع املطهر جعل لعصيان املرأة لزوجها عالجاً متدرجاً ،كما يف قوله -

سبحانه وتعاىل  ":-والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم
فال تبغوا عليهن سبيالً إن هللا كان علياً كبرياً " [النساء ، ]34:فال بد أوالً من املوعظة ابلرتغيب

والرتهيب ،والتعريف حبق الزوج على زوجته ،وإمث معصيتها له ،وال تكون املوعظة من قبلك وحدك،

بل تكون أيضاً من قبل من يناسب من أقارهبا وأقاربك ،مث االنتقال بعد ذلك إىل اهلجران ابلفراش

أبن يوليها دبره يف فراشه ،أو جيعل له فراشاً مستقالً عنها ،ويرتتب على ذلك ترك جمامعتها وقت
اهلجران ،مث إذا مل ُجت ِد تلك الوسائل ينتقل إىل وسيلة الضرب اليت حددها رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -بقوله " :فاتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا
ولكم عليهن أن ال يُوط ْئن فرشكم أحداً تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرابً غري مربح "

احلديث ،أخرجه مسلم ( ، )1218والضرب غري املربح هو غري الشاق أو الضار ،ومن أمثلة ذلك
أن يكون الضرب على الكتف ،أو اليد ،أو الرجل ،أو األماكن اليت ال تكون معرضة للكسر ،أو

تعطل األعضاء ،أو تؤدي إىل اإلهانة كالضرب على الوجه ،فإن هذه احلاالت من الضرب ضررها
أكثر من نفعها.

()264/11

هل يضرب الرجل امرأته؟
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز
التاريخ 1423/3/29

السؤال

ما هو النشاز؟ ومىت يضرب الرجل امرأته؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

الزواج يف اخللق آية من آايت هللا الذي خنر له ساجدين ،ويقوم على أركان ثالثة :السكن ،املودة،
الرمحة .قال -تعاىلِ -
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً
":وم ْن َ
َ
ٍ
ك آل ٍ
َايت لَِق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الروم. ]21:
َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف ذَلِ َ
ِ
ِ
اس َهلُ هن" [البقرة، ]187:
والعالقة بّي الزوجّي تسمو على كل العالقات ُ
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
"ه هن لبَ ٌ
فالزواج إذن ضرورة دينية وضرورة مدنية وجاء وصف عقد النكاح وصفاً متميزاً على مجيع العقود
ض ُك ْم إِ َىل بَـ ْع ٍ
َخ ْذ َن ِم ْن ُك ْم ِميثَاقاً غَلِيظاً" [النساء ]21:وللرجل
"وَك ْي َ
ض َوأ َ
ضى بَـ ْع ُ
ْخ ُذونَهُ َوقَ ْد أَفْ َ
ف َأت ُ
َ
ِ
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النِّ ِ
حق القوامة على املرأة ِّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
هل ه
ض َوِمبَا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن
"الر َج ُ
اَّللُ بَـ ْع َ
َ
ساء مبَا فَض َ
صِ
ات لِ ْلغَْي ِ
ظ ه
اَّللُ" [النساء ، ]34:وقال املصطفى  -عليه
أ َْم َواهلِِ ْم فَال ه
ب ِمبَا َح ِف َ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
احلَ ُ

السالم  -يف بيان أفضل النساء":هي اليت تسره إذا نظر ،وتطيعه إذا أمر وال ختالفه فيما يكره يف

نفسها وماله" أبو داود ( )1664وابن ماجة ( )1857وأمحد ( )7421واللفظ له ،وقال -عليه

السالم":-إن حسن تبعل املرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله" البيهقي يف
ش َعب ( )248/15والدر املنثور للسيوطي ( )483/2ويعىن بذلك ما يقوم به الرجال من األعمال
ال ُ
من صالة وجهاد يف سبيل هللا.

الناشز هي اليت تربز وتستعلي ابلعصيان والتمرد ،واملنهج يف اإلسالم ال ينتظر حىت يقع النشوز

ابلفعل وتعلن راية العصيان وتسقط مهابة القوامة ،بل البد من املبادرة يف عالج مبادئ النشوز الذي
ال يستقر معه سكن وال طمأنينة ،ومآله بعد ذلك تصدع واهنيار ودمار وتشرد ،وال بد من املبادرة
ٍ
وحينئذ يباح أن يزاول الزوج بعض أنواع
ابختاذ االجراءات املتدرجة يف عالج عالمات النشوز

التأديب املصلحة يف حاالت كثرية ال لالنتقام وال لإلهانة وال للتعذيب ،ولكن لرأب الصدع

واإلصالح يف هذه املرحلة املبكرة من النشوز ،وذلك ابلوعظ ،وبيان مزااي استمرار الزوجية ،وبيان
مساوئ الفرقة واالختالف فإذا مل ِ
جيد هذا انتقل إىل مرحلة أخرى يف التأديب والتهذيب ،وهذه

املرحلة تتمثل يف اهلجر يف الكالم ثالثة أايم ،ويف املضجع ما شاء على أال يضر هبا ،فإذا مل ِ
جيد هذا
األسلوب انتقل الزوج إىل التأديب اخلفيف فال يضرب الوجه وال يقبح.

عمت
عن معاوية القشريي أنه قال :اي رسول هللا ما حق امرأة أحدان عليه؟ قال ":أن تطعمها إذا َ
ط ُِ ْ

وتكسوها إذا اكتسيت ،وال تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت" أبو داود ()2142
وأمحد (. )20011

()265/11

قانون (بيت الطاعة) ومفارقته إلنصاف املرأة
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز
التاريخ 1424/11/14هـ

السؤال

مىت حيق للزوج أن يطلب زوجته يف بيت الطاعة؟ وهل حيق هلا أن ترفض؟ وإذا رفضت ماذا يرتتب

على هذا الرفض؟ خاصة إذا كان الزوج قد تزوج على زوجته خداعاً ،ومن مث امتنع عن دفع النفقات
لزوجته وألوالده ،وإذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها ،هل تعد انشزاً وتُطلب لبيت الطاعة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

(بيت الطاعة) قانون وضعي أصدرته بعض الدول ،وخالصته أن للقاضي احلكم على الزوجة بلزوم

بيت الزوجية (بيت الطاعة)  ،فإذا مل تقم بذلك فإن للقاضي حتديد العقوبة املناسبة واستخدام القوة،

وعلى ما تقدم فإن هذه القوانّي فيها ظلم للمرأة ،فقد جعل اإلسالم للمرأة خمرجاً ،فإذا كانت كارهة

لزوجها وحنو ذلك فيفرق بينهما ابملخالعة ،وإن كان الزوج فاسداً أو كان به عيب فرق بينهما.

أما إذا كانت الزوجة انشزة عن طاعة زوجها وال مربر لديها فيحكم عليها ابالنقياد لطاعة زوجها

ابملعروف ،فإن مل تفعل فإنه يسقط حقها يف النفقة والسكىن وغريها ،أما نظام (بيت الطاعة) فإنه
يسقط حق احلرية للمرأة ،والعجب أنه صادر من أدعياء حترير املرأة ،فتأمل كيف توصلوا إىل هذه
النتيجة ،األمر الذي يدعوان إىل االعتزاز بديننا والتحاكم إليه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()266/11

هجرها وخاهنا
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وتبّي يل أنه خالهلا ورمبا قبلها قام خبيانيت ابحلرام وهللا
هجرين زوجي ابلفراش سنتّي دون سبب يذكرّ ،
اعتمادا على كالم هللا يف اآلية الكرمية( :ال هز ِاين َال ي ِ
نك ُح هإال
أعلم ,بعدها حاول الرجوع إيل فلم أقبل؛
ً
َ
ِ
َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ َال ينكِحها إِهال َز ٍ
ّي)  .وأان لست بتلك
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم ذَلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ َ َُ
َ ْ ُ
وال تلك ،واحلمد هلل ،،ما زلنا على هذا احلال حوايل أربع سنوات ،وحنن نعيش يف بيت واحد ،نتكلم
مع بعض حّي الضرورة يف شؤون البيت ،الطالق صعب جدًّا ،خاصة أن األوالد يف جيل التعليم

العايل والزواج ،ولتفادي الفضيحة االجتماعية .السؤال هو :ما حكم الدين حبالنا هذا؟ وما حقه علي

وحنن هبذا الوضع؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم .أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عقد النكاح من أعظم العقود اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية ،وقد مساه هللاِ :
(ميثَاقًا غَلِيظًا) .

وهذا العقد له آاثر ،منها ما هو للزوج على زوجته ،وهي:
ِ
( )1الطاعة" :إِ َذا ه ِ
يل َهلَا:
اع ْ
ت َش ْه َرَها َو َح ِفظَ ْ
ص َام ْ
ت فَـ ْر َج َها َوأَطَ َ
س َها َو َ
َ
صلت ال َْم ْرأَةُ مخَْ َ
ت َزْو َج َها ق َ
ِ
ِ
اب ا ْجلن ِهة ِش ْئ ِ
ت" .أخرجه أمحد (. )1661
َي أَبْـ َو ِ َ
ا ْد ُخلي ا ْجلَنهةَ؛ م ْن أ ِّ
ربج ا ْجل ِ
ُوىل)
اهلِيه ِة ْاأل َ
(وقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك هن َوَال تَ َه
رب ْج َن تَ َُّ َ َ
( )2القرار يف البيت وعدم اخلروج إال إبذن الزوجَ :
[األحزاب. ]33 :

ِ
َح ًدا
( )3أال أتذن ألحد أن يدخل منزله إال إبذنهَ ... " :ولَ ُك ْم َعلَْي ِه هن أ هَال يُوط ْئ َن فُـ ُر َش ُك ْم أ َ

تَك َْرُهونَهُ "..احلديث .أخرجه مسلم يف صحيحه (. )1218

( )4القيام خبدمته ابملعروف ،فإن هذا من مقتضيات القوامة ،وهو فعل نساء الصحابة ،رضي هللا
عنهن ،وهو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية.

( )5أن حتفظ ماله وعرضه ،عما يدنسه ،وأن حتفظ زينتها حىت ال تظهر عند األجانب.
ت املَرأةُ َه ِ
( )6أن تطيع املرأة زوجها إذا دعاها إىل فراشه؛ لقوله عليه الصالة والسالم" :إذَا ابتَ ِ
اجرةً
َ
ِ
صبِ َح" .صحيح البخاري ( )5194وصحيح مسلم (. )1436
اش َزْو ِجها لَ َعنَـ ْتها املالئكةُ ه
حىت تُ ْ
ف َر َ
ويف لفظ ملسلم" :واله ِذي نَـ ْف ِسي بِي ِدهِ ،ما ِمن رج ٍل ي ْدعُو امرأَتَهُ إِ َىل فِر ِ
اش َها فَـتَأ َْىب َعلَْي ِه إِهال َكا َن اله ِذي
َ َ ْ َُ َ
َ
َ
َْ

سم ِاء س ِ
ضى َع ْنـ َها" .فال جيوز للمرأة أن متتنع عن زوجها ألجل حصول
اخطًا َعلَْيـ َها َح هىت يَـ ْر َ
ِيف ال ه َ َ

املعصية منه ،بل إن امتناعها عن ذلك قد يكون سببًا يف استمراره على ذلك األمر ،هذا يف حال

مستمرا على هذه املعصية ،فإنه
كون الزوج قد اتب إىل هللا من هذه املعصية -أي الزان -أما إذا كان
ًّ
ال جيوز للمرأة البقاء مع من هذه حاله؛ لآلية( :ال هز ِاين َال يَنكِ ُح هإال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً [ ) ...النور]3 :

.

()267/11

أما بقاء الزوجّي متهاجرين هذه املدة الطويلة ،فهذا أمر ال جيوز؛ ألن اهلجر دواء يستخدم لوقت
حمدد ....إصالح املهجور ،وال جيوز أن يزيد اهلجر يف الكالم والسالم عن ثالثة أايم ،أما اهلجر

ابلسنوات فهذه قطيعة ال حيل فعلها ،فالواجب على الزوجة أن تتقي هللا تعاىل ،وأن تصلح زوجها

ابلنصيحة والكلمة الطيبة ،وتوسيط أهل اخلري من األقارب ،وغريهم حلل مثل هذه املشكلة ،كما

جيب على الزوج أن يتقي هللا يف زوجه ،وأن يؤدي هلا حقوقها املالية ،كاملهر ،والنفقة ابملعروف ،وأن
يؤدي احلقوق غري املالية ،وهي املعاشرة احلسنة؛ لقوله تعاىل( :وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
وف)
َْ
َ ُْ
َُ ُ
اشروه هن ِابلْمعر ِ
ِ
وف [ ) ...النساء . ]19 :وقوله صلى هللا عليه
[البقرة . ]228 :وقولهَ :
(و َع ُ ُ َ ْ ُ
وسلم" :استـوصوا ابلنِ ِ
ريُك ْم ِأل َْهلِ ِه  ." ...أخرجه الدارمي ()2260
ريا  ." ...وقولهَ :
ريُك ْم َخ ْ ُ
"خ ْ ُ
ساء َخ ْ ً
َْْ ُ ّ َ
ِ
ِ
ياركم لِنِسائِ ِه ْم" .أخرجه الرتمذي ( . )1162ومن حقها
ارُك ْم خ ُ
والرتمذي ( . )3895ويف لفظ" :خيَ ُ
ك
على زوجها إعفافها؛ لقوله عليه الصالة والسالم لعثمان بن مظعون ،رضي هللا عنه" :فإ هن ِأل َْهلِ َ
ك َح ًّقا".
ك َعلَْي َ
ك َح ًّقا" .أخرجه أبو داود ( . )1369وقال لعبد هللا بن عمروَ " :وإِ هن لَِزْو ِج َ
َعلَْي َ
أخرجه البخاري ( )1974ومسلم ( . )1159وعلى اجلميع الزوج والزوجة أن يتذكروا أن هللا سائل

جوااب .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا
كل واحد منهما عن اآلخر ،فليعدوا للسؤال ً
وسلم على نبينا حممد.

()268/11

هل مبيتها خارج بيته بغري إذن من النشوز؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مكرها
ما النشوز؟ وهل ترك املرأة لبيت زوجها أايم اخلميس واجلمعة واملبيت عند أهلها وهو يوافق ً

كثريا لزوجها وعندها أوالد منه .ابرك هللا فيكم.
يعترب ً
نشوزا؟ ً
علما أن املرأة تذهب ألهنا ال تراتح ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

النشوز يف اللغة :االرتفاع ،وأما يف االصطالح فهو :معصية الزوجة زوجها فيما جيب عليها ،وخروج

املرأة من بيتها هذا ال خيلو من أمرين:
األمر األول :أن يكون برضى الزوج ،فإن هذا جائز وال أبس به؛ ألن الزوج هو الذي له القوامة،
ِ
وهللا عز وجل يقولِّ :
س ِاء) [النساء . ]34 :وقال النيب صلى هللا عليه
(الر َج ُ
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النّ َ
وسلم" :إِ همنَا ُه هن َعو ٍ
ان ِع ْن َد ُكم" .أخرجه الرتمذي ( )1163وابن ماجه ( . )1851يعين النساء ،يعين
َ
وأيضا أمهات املؤمنّي ملا أردن االعتكاف استأذ هن النيب صلى
أسريات ،واألسري يف حكم َمن أسرهً ،

هللا عليه وسلم .أخرجه البخاري ( )2045ومسلم ( . )1173فدل على أنه البد من إذن الزوج.

نوعا من
القسم الثاين :أن يكون خروج املرأة بغري إذن الزوج ،أو هو مكره هلذا ،فهذا ال جيوز ويعترب ً

النشوز ،ملا تقدم من إذن الزوج ابلرضى ،فال جيوز هلا أن خترج حىت أيذن هلا زوجها ،وتتفق معه على

ذلك ،وأال تطيل اخلروج ،فهذه املدة طويلة وإمنا تكون املدة مناسبة للزوج كيوم ،أو نصف يوم وحنو
ذلك .وهللا أعلم.
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املدة املباحة هلجر الزوجة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1426/02/20هـ
السؤال

ما املدة املباحة للهجر يف حالة غضب الزوج على زوجته؟.
اجلواب
يقول هللا -عز وجل" :-والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن " ...
[النساء. ]34 :

فمراحل أتديب الزوجة :أوالً :الوعظ واإلرشاد ،فإن مل جيد هذا فاهلجر ،واهلجر يكون يف املضجع؛

ألن هللا -عز وجل -قال" :واهجروهن يف املضاجع" ،وليس هجر عن املضجع أو هجر عن البيت،
وإمنا يضاجع زوجته ويهجرها حبيث ال يلتفت إليها وال يكلمها..إخل ،وهذا ليس له حد بل هو معلق
ابملصلحة ،فإذا كان ردعها يكون هبجر يومّي أو ثالثة أو أربعة ....فإنه كما سلف معلق ابملصلحة.
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أتديب الزوجة يف القرآن
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

ملاذا يؤمر بضرب املرأة وهجرها يف املضاجع حىت املوت جملرد اخلوف من نشوزها يف (سورة النساء:

 ، )34وملاذا تلعنها املالئكة إىل الصباح إذا أبت اجلماع مع زوجها؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فإن هللا  -وهو احلكيم -شرع للزوج إذا رأى عصياانً من زوجته ،وأتكد منه أن يسلك طرقاً ثالثة

على الرتتيب ،ال على التخيري كما ذكر العلماء ،فيبدأ بوعظ زوجته -أي تذكريها -حبق الزوج عليها

من الطاعة ،وحسن العشرة ،فإن مل تستقم فينتقل إىل اهلجر يف الفراش؛ ألنه أقوى أثراً ،فإن مل ينفع

فيباح له أن يضرهبا ضرابً غري مربح -أي غري شديد وشاق  -مع تقوى هللا يف ذلك.

أما ما ذكرته السائلة من الضرب واهلجر حىت املوت للزوجة الناشز فال وجود له يف اآلية ،ولعلها تعين
حد الزان الوارد يف سورة النساء ( ، )15من حبس الزانية حىت املوت ،وكان هذا يف أول اإلسالم ،مث
نسخ بقوله تعاىل" :الزانية والزاين فاجلدوا[ "..النور. ]2:

أما مسألة لعن املالئكة للمرأة اليت أتىب إجابة دعوة زوجها فقد ذكر العلماء أن السبب يف ذلك
حاجة الرجل إىل زوجته ،ولذلك قد يبيت غاضباً عليها ،كما يف رواية مسلم (" : )1436ما من

رجل يدعو امرأته  ...إال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت يرضى عنها" ،ويف رواية" :فبات

غضبان عليها  ،" ...فجعل هللا مالئكته تلعن من أغضب عبده ،منع شهوة من شهواته ،وهذا يدل

على فضل الزوج ،وعظيم حقه على زوجته .وهللا أعلم.
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هجر زوجته أربع سنّي
اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز
التاريخ 1425/3/1هـ

السؤال

رجل متزوج وله أوالد كبار ،حصل بينه وبّي زوجته خالف ،فعزم يف نفسه أن يطلقها ،لكنه مل يطلق؛
خشية وقوع مشاكل وأن ميتد الطالق يف العائلة حبكم أن أخواته متزوجات مع إخوان زوجته ،ولذا

هو قرر أن يعيش مع زوجته دون أن يقرهبا يف منزل واحد بعد أن انقطع عن البيت أكثر من أربع
سنّي؟ ما حكم هذا الفعل؟ وما حكم نفقتها؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة على حممد وآله وصحبه.
أخي الكرمي. . .

حلمك وتقديرك للمصاحل واملفاسد أمر مشكور لك ،وقدرتك على التحمل طوال هذه السنّي يدل

على مقدرتك إبذن هللا أن تتجاوز هذه العقبة ابإلصالح.

أما خروجك من البيت ألربع سنوات فهو أمر غري سائغ.

وكذلك بقاؤك يف البيت دون اجتماع مع زوجتك يف مضجع واحد أمر غري سائغ هو اآلخر؛ إال إذا

كانت الزوجة انشزاً وهي اليت تعصي زوجها فيما جيب عليها من حقوقه ففي هذه احلالة جيوز اهلجر

يف املضجع.

والشرع مل جيعل اهلجران يف املضجع إال حالة استثنائية مؤقتة ال تستمر ،يلجأ املرء إليها ملعاجلة وضع
راهن ،أما أن يستمر عليها فهذا إخالل ابلواجب على الزوج جتاه املرأة؛ ولذلك نص الفقهاء على

وجوب املبيت عند احلرة ليلة من كل أربع ليال ،إذا طلبت ،ومل يكن عذر مينعك من ذلك.
وهذا يتضمن وجوب شيئّي:

أحدمها :االجتماع يف املنزل.
اثنيهما :االجتماع يف املضجع ،وقوله تعاىل" :واهجروهن يف املضاجع" [النساء ]34:مع قوله صلى

هللا عليه وسلم عند أمحد ( )19511وأبو داود ( )2142وابن ماجة ( )1850وغريهم .وغريه

بسند حسن":وال هتجر إال يف البيت" دليل على وجوب املبيت يف املضجع ،ودليل على أنه ال يهجر
املنزل.

ويلزم الزوج أن يطأ زوجته كل ثلث سنة مرة إن قدر على ذلك؛ ألن هللا تعاىل قدر ذلك يف حق

املويل فكذلك يف حق غريه ،قال تعاىل "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ،فإن فاؤوا فإن

هللا غفور رحيم ،وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم" [البقرة ، ]227-226:وهذا حق هلا ومن
تركه فهو مقصر فيما جيب عليه من حقوق.
ومن ترك وطء زوجته إضراراً هبا ولو بال ميّي أكثر من أربعة أشهر وهو غري معذور ،فهو ملحق عند
العلماء ابملويل ،أيمره القاضي بطلب املرأة ابلوطء أو الطالق ،فإن أىب من األمرين طلق عليه

القاضي.

وأما النفقة فهي واجب على الزوج مع بقاء الزوجية بقوله تعاىل" :لينفق ذو سعة من سعته"

[الطالق ]7:وقوله" :وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف" [البقرة ، ]228:وقول النيب صلى هللا عليه
وسلم "وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف" رواه مسلم ( )1218من حديث جابر  -رضي هللا

عنه.-

وال تسقط النفقة عن الزوجة الباقية يف عصمة الزوج إال أن تكون انشزاً ،أو حمبوسة عنه ممتنعة منه يف
بيت أهلها مثالً ،أو مسافرة عنه حلاجتها ،ففي هذه املواضع تسقط النفقة أما غريها فال جيوز للزوج
أن حيبس النفقة عن زوجته ومن فعل ذلك فهو ممسك عما جيب عليه.

وهللا أسأل أن جيمع مشل أسرتكم ويوفقنا وإايكم ملا حيب ويرضى .وصلى هللا على حممد وآله.
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هل يف كرهي للتعدد إساءة للشرع؟!
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النشوز

التاريخ 1426/02/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أان زوجة اثنية منذ أكثر من سنتّي وقد اخرتت ذلك رغبة مين؛ ألين أرى أنه ال حيق يل رفض زوج

صاحل ألنه متزوج ،حيث إن التع ّدد جائز يف شرع هللا ،وال حيق يل االعرتاض ،ولكن يف اآلونة األخرية
أصبحت أشعر بغرية قاتلة ألسباب أرى أنه من حقي هذا الشعور ،وأصبحت أعيش يف عذاب،

يفرج مهي ،وبدأت أشعر أبن التع ّدد ال يفرض على املرأة ،وأن النساء خيتلفن يف حتمله.
وأدعو هللا أن ّ
فهل جيوز يل النظر يف التعدد على أنه ال يناسبين؟ وهل من دعاء خيفف من غرييت؟ وهل أستطيع

ختيري الزوج إما أان أو زوجته األخرى؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت السائلة :قد تضمن سؤالك طلب اجلواب عن ثالثة أمور:
األمر األول :قولك هل جيوز يل النظر يف التعدد على أنه ال يناسبين؟.

وسوف أجيب على هذا السؤال من خالل النقطتّي التاليتّي:

أوالً :ال شك أن التعدد مباح ومشروع للرجال بنص القرآن الكرمي ،قال تعاىل" :وإن خفتم أال

تقسطوا يف اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة

أو ما ملكت أميانكم" [النساء ، ]3 :ومن املعلوم أن إابحته للرجال مشروط ابلعدل بينهن بنص

اآلية ،وعلى املسلم واملسلمة أن يسلّم هبذه املقدمة ،وال ينازع فيها ،قال تعاىل" :وما كان ملؤمن وال
مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب. ]36 :

اثنياً :ال يفهم مما تقدم أن على املرأة أن تزيل ما يف قلبها من شعور ابلغرية جتاه زوجها ،إذا حصل ما

يوجب ذلك؛ ألن هذه فطرة وغريزة قد ال متلك املرأة السيطرة عليها ،وال يفهم أيضاً أن على املرأة

أن ترضى ابلتعدد على نفسها ،فال تُالم على شعورها بذلك ما دامت مل تتجاوز حدودها اليت رمسها

هلا الشارع ،حبيث ال حيملها فرط غريهتا على ارتكاب ما حيرم عليها من سب وشتم لآلخرين أو أذية

للزوج.

ولقد كانت الغرية تندلع يف قلوب زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم ،فعن عائشة -رضي هللا عنها-
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خرج من عندها ليالً ،قالت :فغرت عليه ،فجاء فرأى ما

أصنع ،فقال" :مالك اي عائشة؟ أغرت؟ " فقلت :ومايل ال يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-أقد جاءك شيطانك"؟ احلديث أخرجه مسلم (. )2815

وعن عائشة  -رضي هللا عنها -أيضاً قالت :كنت أغار على الاليت وهَب أنفسهن لرسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -وأقول :وهتب املرأة نفسها؟ فلما أنزل هللا -عز وجل" -ترجي من تشاء منهن

وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت" [األحزاب ، ]51 :قالت ... :وهللا ما أرى ربك إال

يسارع لك يف هواك .أخرجه البخاري ( )4788ومسلم (. )1464

()273/11

كما تروي لنا عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -أيضاً موقفاً من ضرهتا صفية -رضي هللا عنها-

فتقول :ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية ،صنعت لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -طعاماً فبعثت
به ،فأخذين أَفْ َك ٌل فكسرت اإلانء ،فقلت :اي رسول هللا ما كفارة ما صنعت؟ قال" :إانء مثل إانء

وطعام مثل طعام" .أخرجه أبو داود ( ، )3568والنسائي ( ، )3957وقال حمقق جامع األصول.
إسناده حسن.

وأَفْ َك ٌل :الرعدة ،واملراد أهنا ملا رأت حسن الطعام أصابتها رعشة من شدة الغرية.

وقد ورد عن عائشة -رضي هللا عنها -أيضاً كانت تغار من خدجية-رضي هللا عنها -لكثرة ما يذكرها

النيب -صلى هللا عليه وسلم .-أخرجه مسلم (. )2437

ومما تقدم وغريه من النصوص وما متليه الفطرة اإلنسانية يظهر أبنه ال حرج من شعور املرأة أن التعدد
ِع من احلكيم اخلبري.
ال يناسبها إذا كانت تؤمن أبنه ُشر َ
األمر الثاين :قولك :هل من دعاء خيفف غرييت؟

فاجلواب أين مل أقف على دعاء خاص هلذا الشأن.

األمر الثالث :هل أستطيع ختيري الزوج ،إما أان أو زوجته األخرى؟

فاجلواب :هذا الطلب حرام؛ ألن فيه إضرار ابلغري من غري وجه حق ،وقد ثبت عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -أنه قال" :ال تسأل املرأة طالق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ،فإن هلا ما قدر هلا"
أخرجه البخاري (. )6601

ولكن جيوز هلا أن تشرتط أال يتزوج عليها قبل أن يعقد عليها ،فإن نكث فيحق هلا أن تطلب الفسخ
لنكثه الشرط ،كما جيوز هلا أن تطلب منه أن خيالعها بعد أن ترد إليه مهره إذا خشيت ببقائها معه أن
تضيع حدود هللا -تعاىل -بعصيان زوجها  ...لفرط غريهتا أو كراهيتها له بدون أن تطلب طالق

ضرهتا؛ لقول هللا -تعاىل":-فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به" [البقرة:

 . ]229وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن امرأة اثبت بن قيس  -رضي هللا عنهما -أتت

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا :اثبت بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين،
ولكين أكره الكفر يف اإلسالم ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أتردين عليه حديقته"؟

فقالت :نعم .فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اقبل احلديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري
( )5273وغريه.

ولكين أنصحها أبال تستعجل ابختاذ هذا القرار إال بعد استخارة هللا -تعاىل -واستشارة العقالء من
أهلها واستنفاذ كافة السبل املمكنة لتخفيف غريهتا لعلها تعود إىل دائرة االعتدال ،وأنصحها بصدق

االلتجاء إىل هللا -تعاىل -واإلحلاح عليه أن يطمئن ما يف قلبها ،وهللا -سبحانه وتعاىل -قريب جميب،
وأسأل هللا -تعاىل -لك التوفيق والسعادة يف حياتك األسرية ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()274/11

الطالق

()275/11

طالق احليض
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين
القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي

التاريخ 1424/2/3هـ
السؤال

طلقت امرأيت وهي يف فرتة احليض ،فهل تعترب طلقة؟ وهل يشرتط شاهدان لرجعتها؟ مع العلم أهنا مل
خترج من البيت حىت اآلن وأان أريدها ،فما العمل؟ وما احلكم؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

حيرم على الزوج طالق احلائض حال حيضها؛ لقوله تعاىل":اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن

لعدهتن" [الطالق ، ]1:أي يف حالة يستقبلن هبا عدة معلومة حّي الطالق ،وال يكون ذلك إال إذا
طلقها حامالً أو طاهراً من غري مجاع؛ ألهنا إذا طلقت حال احليض مل تستقبل العدة ،حيث إن

احليضة اليت طلقت فيها ال حتتسب من العدة ،وإذا طلقت طاهراً بعد اجلماع مل تكن العدة اليت

تستقبلها معلومة ،حيث إنه ال يعلم هل محلت من هذا اجلماع؟ فتعتد ابحلمل ،أو مل حتمل فتعتد
ابحليض ،فلما مل حيصل اليقّي من نوع العدة؛ ُح ِّرم عليه الطالق حىت يتبّي األمر.

فطالق احلائض حال حيضها حرام لآلية السابقة ،وملا ثبت يف الصحيحّي وغريمها من حديث ابن

عمر -رضي هللا عنهما -أنه طلق امرأته وهي حائض ،فأخرب عمر بذلك النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فتغيظ عليه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وقال":مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر،
مث حتيض ،مث إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء طلق قبل أن ميس ،فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا
النساء" البخاري ( ، )5252ومسلم ( )1471وعليه فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آمث،
وعليه أن يتوب إىل هللا تعاىل ،وأما الطالق فإنه ال يقع ألنه خالف أمر هللا ورسوله -صلى هللا عليه

وسلم -وقد جاء قوله -صلى هللا عليه وسلم":-من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" مسلم
( )1718والطالق يف احليض ليس عليه أمر هللا ورسوله ،فهو مردود ،وهللا أعلم.

()276/11

طالق النفساء
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح
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التاريخ 1423/11/15هـ
السؤال

هل يقع طالق على املرأة النفساء مع الدليل أو التعليل؟ أرجو اإلسراع يف اإلجابة.

اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد :فإن طالق النفساء واحلائض حمرم وقد اختلف العلماء يف وقوعه واحتسابه

فذهب مجهور العلماء إىل وقوعه مع اإلمث مستدلّي أبدلة منها أن ابن عمر  -رضي هللا تعاىل عنه -
طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر  -رضي هللا عنه  -رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم -
فقال" :مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق

فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء" رواه البخاري ( )5252ومسلم ( )1471قالوا :فأمره

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ابملراجعة وهي مل شعث النكاح وإمنا شعثه وقوع الطالق  ...وذهب

بعض العلماء إىل أنه ال يقع مستدلّي مبا رواه أبو داود ( )2185إبسناد صححه ابن حزم وابن القيم
وغريمها من حديث ابن عمر السابق وفيه :فردها علي ومل يرها شيئاً ،انظر تفصيل ذلك يف احمللى

( )381/9وزاد املعاد ( )241 - 218/5وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.

()277/11

طالق احلامل
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
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التاريخ 1424/1/14هـ
السؤال

طلق رجل زوجته ،وهو بكامل قواه العقلية طلقة واحدة ،وهي حامل يف الشهر األول ،فما احلكم

جزاكم هللا خرياً؟ وهل هلا عدة؟ وكم مدهتا؟ وهل جيوز هلا اخلروج من املنزل إذا كانت معلمة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

من طلق زوجته وهي حامل طلقة واحدة فطالقه طالق سنة ،وعليها العدة الشرعية حىت تضع محلها،

قال تعاىل":وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسراً"
[الطالق ، ]4:وللزوج مراجعتها ما دامت يف العدة إن كانت هذه الطلقة األوىل أو الثانية وكان
الطالق بدون عوض ،قال ابن عباس -رضي هللا عنهما -إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتّي
وهي حامل فهو أحق برجعتها ما مل تضع محلها ،وهو قوله":وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف

أرحامهن إن كن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر" [البقرة ]228:رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه

( )448/2والبيهقي ( ، )367/7وال جيوز للمطلقة الرجعية اخلروج من بيت زوجها ،وال جيوز

إخراجها حىت تنتهي عدهتا ،لقوله تعاىل":اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا

العدة واتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن أيتّي بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا

ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك أمراً" [الطالق ، ]1:أما

اخلروج للحاجة فال أبس به مع التزام احلجاب الشرعي والرجوع ملنزل الزوجية بعد انتهائها ،وهللا

تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()278/11

التأديب ابلطالق

اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي

التاريخ 1424/4/7هـ
السؤال

أان شاب متزوج ،ويل ولد وبنت من زوجيت ،وحصلت مشادة كالمية عنيفة بيننا ،وحاولت خالهلا
ضبط النفس ما أمكن ،ولكن مع اإلصرار الشديد والتكرار امللح يف طلب الزوجة للطالق ،أردت

ابدئ ذي بدء أن أردعها بطالق مشروط ،كأن أقول هلا إذا فعلت كذا فأنت طالق ،ولكن متلكين
الغضب إىل درجة أن ضربتها ورفعت صويت عليها وقلت هلا أنت طالق؛ -أي أنين مل أشرتط،-
واملشكلة أنين عندما تلفظت ابلطالق كنت أريد قول الشرط ولكن مل أقله.

مع العلم أنين طلقتها يف طهر بعد مجاع بيننا ،وأن هذه الطلقة األوىل.
أفيدوان ،ما احلكم أاثبكم هللا؟

اجلواب

الزواج رابطة مقدسة تقوم على أركان ثالثة (السكن  -املودة  -الرمحة)  ،ويتعّي على كل من
الزوجّي املعاشرة ابملعروف ،وبذل اجلهد يف حسن الصحبة ،وإزالة ما يسبب األذى وينغص العيش،

وال حيل للزوج إيذاء زوجته بلسانه أو بيده ،وعليه أن يتقي هللا فيها ،ويتأسى ابملصطفى -عليه

الصالة والسالم"-خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي" الرتمذي ( )3895وابن ماجة (، )1977

وقوله -عليه الصالة والسالم":-استوصوا ابلنساء خرياً" البخاري ( )5186ومسلم ( )1468وقوله
-عليه الصالة والسالم":-ال يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها آخر" مسلم ()1469

ومعناه "ال ميقت وال يسخر".

وإذا عاملت الزوجة زوجها ابملعروف ،وبذلت اجلهد يف حسن الصحبة فإن إيقاع الطالق عليها يعترب
جناية ،بل جرمية يف حقها؛ لقوله -تعاىل":-فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً" [من 32سورة

النساء] .

يعترب الطالق يف مثل هذه احلالة حمظوراً ،واملطلق آمثاً ،على أن الطالق يف العادة الشهرية أو يف

الطهر الذي حصل فيه اتصال جنسي يعترب طالقاً بدعياً ،ويرى بعض العلماء أن الطالق البدعي ال

يقع ،ولكن خروجاً من اخلالف فلك أن تراجع زوجتك ما دامت يف العدة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()279/11

يريد إرجاعها بعد الثالث
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح
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التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

لقد قمت بتطليق زوجيت على ثالث مراحل متفرقة ،وذلك الستحالة العيش بيننا ،ويل منها بنتان

صغرياتن وإليك تفصيل ذلك:

يف املرة األوىل قمت ابللجوء إىل والدها ،وقلت له إنين قد طلقت ابنته ،مث بعدها رجعت إىل البيت
وأعلمتها بذلك -أنين طلقتها حبضرة والدها -ومل أتلفظ هلا ،بل أعلمتها فقط وتركتها ابلبيت وغادرته

أان.

يف املرة الثانية وبعد ثالثة أو أربعة أايم من الطلقة األوىل رجعت إىل املنزل وزاد الشجار بيننا،
فتلفظت بكلمة الطالق ،مث خرجت وأان يف غضب كبري.

مث بعدها يف املرة الثالثة رجعت إىل املنزل ألحثها أن تلتزم بيت أهلها ،فرفضت ورفضت حىت
الطالق ،وكنت أقول هلا وابلكلمة املؤكدة أن ما بيننا مستحيل وأهنا طالق ومل أنو طلقة ،ولكن أتكيداً
للطلقات األوىل والثانية.
جلأت بعدها للقضاء ومت التطليق عن طريق القاضي ،وهي وإىل اليوم يف البيت مل تغادره تعيش

اإلمهال هي وبنتاي الصغريااتن ،أمهلت متاما من طرف أهلها الذين رفضوا عودهتا أو حىت السؤال

عنها.
علي من غرامات،
وفرضت علي تعويضات خيالية جراء تطليقي هلا ،ومل أستطع تسديد ما ترتب ّ

وحرمت من العودة إىل بييت إذ إنين خارجه ومضطر لذلك،
والسؤال:

ُعد قد طلقتها ثالث مرات؟ مع العلم أنين تلفظتها لوالدها أوال وأعلمتها بذلك ،مث تلفظت هلا
هل أ َ
اثنياً :وبتصريح منها أهنا كانت يف فرتة احليض ،-مث أتكيداً أبهنا مطلقة.
اثلثا :كنت أنوي الطلقات األوىل والثانية.

وماذا بعد أن طلقتها عن طريق القاضي ،فهل أحتكم إىل القاضي أم إىل ما بدر مين من طلقات؟ أنتم

أملنا واألمل يف هللا أوال وأخرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد ذكر األخ السائل أن إحدى الطلقات وقعت على زوجته وهي حائض إبقرارها بذلك ،فإن
صدقها على ما ادعته فإن طالق احلائض املدخول هبا حمرم ،وقد اختلف العلماء يف وقوعه ،فذهب

أكثر العلماء إىل وقوعه مع اإلمث ،مستدلّي أبدلة منها حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه طلق
امرأته وهي حائض فسأل عمر -رضي هللا عنه -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال":مره
فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة

اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء" رواه البخاري ( )5252ومسلم ( )1471قالوا :فأمره النيب -
صلى هللا عليه وسلم -ابملراجعة واملراجعة ال تكون إال بعد وقوع الطالق.

()280/11

وذهب مجع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاين وغريهم رمحهم هللا تعاىل إىل
أن الطالق احملرم ال يقع ومنه طالق احلائض ،مستدلّي أبدلة كثرية منها ما رواه أبو داود ()2185
إبسناد صححه ابن حزم وابن القيم يف اهلدي ( )226/5وغريمها من حديث ابن عمر -رضي هللا

عنهما -املذكور أعاله وفيه":فردها علي ومل يرها شيئاً" ،قال الشوكاين رمحه هللا تعاىل":إسناد هذه

الرواية صحيح ،ومل أيت من تكلم عليها بطائل" أ .هـ (وبل الغمام  )70/2وقد سئل ابن عمر -
رضي هللا عنهما -عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال":ال يعتد بذلك" رواه ابن حزم

( )163/10إبسناده إليه ،قال ابن القيم":إسناده صحيح" زاد املعاد ( ، )236/5كما صححه

احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف التلخيص احلبري ( ، )206/3وعدم وقوع الطالق على احلائض
أفىت به شيخنا العالمة عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا تعاىل ،-انظر :الفتاوى ( ، )383/21ومن أتمل
األدلة ومجع بينها تبّي له قوة هذا القول وهللا تعاىل أعلم ،انظر :احمللى ( )163/10زاد املعاد

( )218/5وبل الغمام للشوكاين ( )69/2الروضة الندية ( )105/2جالء العينّي (. )268

أما فيما يتعلق بطالق الغضبان فالغضب ينقسم إىل ثالثة أقسام كما ذكر العلماء :األول :غضب

يزيل العقل فال يشعر صاحبه مبا قال وهذا ال يقع طالقه بال نزاع .الثاين :ما يكون يف مباديه حبيث ال

مينع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طالقه .الثالث :أن يستحكم الغضب ويشتد به،
فال يزيل عقله ابلكلية ،ولكن حيول بينه وبّي نيته حبيث يندم على ما فرط منه إذا زال قال ابن

القيم":وهذا حمل نظر وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوي متجه" انظر :زاد املعاد ( )215/5ورجحه
شيخنا العالمة ابن ابز رمحه هللا تعاىل .الفتاوى ( )373/21وذلك ملا رواه أمحد ( )276/6وأبو

داود ( )2193واحلاكم ( )216/2وصححه من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -قال":ال طالق وال عتاق يف إغالق" ،وفسر مجع من أهل العلم اإلغالق ابلغضب،
وما ذكره األخ السائل من أنه أخرب مطلقته أبهنا طالق ومل يُرد إيقاع الطالق ،ولكن أراد التأكيد فهذا
يُقبل منه داينة فيما بينه وبّي هللا تعاىل ،أما قضاء فال يقبل ،وقد ذكر األخ السائل أنه طلب من

مطلقته اخلروج من البيت بعد طالقه ،هلا وهذا ال جيوز لقوله تعاىل":اي أيها النيب إذا طلقتم النساء

فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن أيتّي

بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك
أمرا" [الطالق ، ]1:فال جيوز للرجل أن خيرج مطلقته الرجعية من بيته حىت تنتهي عدهتا ،وقد ذكر

األخ السائل أن القاضي قد طلق عليه ،فإن كان القاضي حيكم ابلشرع املطهر ال ابلقوانّي الوضعية

فعليه مراجعته للنظر فيما ادعاه ،فإن أمضى الثالث عليه فقد لزمته لكون هذه املسائل املذكورة من
املسائل اخلالفية ،وحكم القاضي الشرعي يرفع اخلالف ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه.

()281/11

صفة طالق السنة
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي
التاريخ 1426/02/24هـ

السؤال

إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ،فما هي الشروط واإلجراءات ،وماذا عليه أن يفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا أراد أن يطلق اإلنسان زوجته فليطلقها طلقة واحدة ،وهي طاهر يف طهر مل جيامعها فيه ،أو حامالً
قد تبّي محلها ،هذا إن كانت ممن حييض ،أما إن كانت ممن ال حييض ،أو كانت آيسة من احليض،
فيجوز طالقها يف أي وقت طلقة واحدة ،وجيوز أن يطلق غري املدخول هبا أيضاً يف أي وقت ،وكذلك

املطلقة على عوض تطلق يف أي وقت ،لكن طلقة واحدة يف اجلميع.

والصحيح أن الطالق على عوض يعترب خلعاً ال طالقاً ،وجيوز طالق احلامل وإن كانت حائضاً على
القول أبن احلامل قد حتيض؛ ألن عدهتا بوضع احلمل .وهللا أعلم.

()282/11

طالق احلامل
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي
التاريخ 1425/5/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

بعد زواجي وجدت معاملة سيئة من أهل الزوجة ،وحلفت ابلطالق أنين ال أذهب إليهم ،وللعلم أان

أوافق على أن تذهب زوجيت إىل عائلتها وهم أيتون يف أي وقت ،املشكلة أنين وجدت بعد الزواج
عندها تعب ال يظهر إال يف الليل ،فقلت لوالدهتا على هذا املرض ،فقالت :السبب يف هذا املرض

هو أنت ،وذهبت إىل جمموعة من األطباء ،فقالوا يل إن املرض سوف يستغرق عالجه حوايل سنة إىل

سنتّي ،وأان ليست يل القدرة على هذه املصاريف ،فماذا أفعل؟ سكت على هذا املرض ألنه مكلف

جداً ،وابنتهم اآلن عندهم حبجة أهنا مريضة ،فبعثت والديت لتأيت هبا ،فأهانوها وطردوها من البيت،
وبعثت أكثر من واحد لإلصالح وهم ال يردون ،وسبوين وسبوا العائلة كلها ،أان اآلن قررت أن

أطلقها ،ال أريدها ،وأريد أن أطلقها ألين كرهتها جداً ،وهناك سبب آخر اكتشفت أن والديها

يتعامالن ابلراب منذ عشرين عاماً ،وأن والدها سيئ جداً ،وأان أريد منك أن أعرف اآليت :لو أين

طلقتها  -مع العلم أهنا حامل  -فهل حرام علي؟ وجعلكم هللا ذخراً لإلسالم.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
الذي أراه يف مثل حالتك أن حترص على أن تصلح ما بينك وبّي زوجتك وأهلها ،وأن جتلسوا مجيعا
وتزيلوا كل أسباب اخلالف ،ولو كان ذلك بوساطة بعض قرابتك أو قراابهتا ،وال تستعجل يف اختاذ

قرار الطالق حىت تستنفد وسائل اإلصالح ،وإذا قدرأهنا رجعت إليك فإن أمر عالجها من املرض

ميكن تدبريه من قبل بعض احملسنّي إذا كنت غري قادر على تكاليف العالج ،وأما تعامل والدها ابلراب

فيعاجل مبناصحته وتذكريه حبرمة الراب وضرره لعله يكف عنه ،وإن قدر أن كل مساعي اإلصالح مل جتد
شيئاً ،ومل حتقق استقامة احلياة الزوجية ،فلك حينئذ أن تطلقها طلقة واحدة ولو كانت حامالً،

وتنقضي عدهتا بوضع احلمل ،وإن كان األفضل أن تنتظر حىت تضع محلها وتطهر من نفاسها ،إذ قد
تتغري األحوال بعد قدوم املولود اجلديد ،وتعدل عن قرار مفارقتها .وهللا أعلم.

()283/11

الطالق يف فرتة النفاس
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي

التاريخ 1426/07/18هـ

السؤال

رجل طلق امرأته وهي يف فرتة النفاس وبضغط من أهله ،وحتت ظروف نفسية سيئة ،واآلن يريد

العودة إليها ،فهل تكون العودة بعقد وصداق جديدين ،أم ماذا؟.
اجلواب

اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته وهي حائض ،ومثلها إذا كانت نفساء ،أو يف طهر جامعها فيه

هل يقع طالقه أم ال؟

فذهب مجهور أهل العلم ومنهم األئمة األربعة -أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد -إىل وقوعه ،مع

أنه حمرم وال جيوز؛ احتجاجاً حبديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -ملا طلق امرأته وهي حائض فتغيظ

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأمره ابملراجعة .أخرجه البخاري ( ، )5252ومسلم (. )1471
قالوا :فلما أمره ابملراجعة دل على أن الطلقة وقعت.

وذهب مجع آخر من أهل العلم إىل عدم وقوع هذا الطالق؛ ألن املراجعة معناها الرد إىل عصمته
وإىل بيته ،وال يلزم فيها املراجعة الشرعية بدليل أنه عليه الصالة والسالم قال " :مث ليمسكها حىت
تطهر مث حتيض مث تطهر ،مث إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك" فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -ال

أيمر بتكرار الطالق وتكثريه ،وإمنا أراد إيقاع الطالق الذي أراده ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
وأما الطلقة األوىل فهي الغية؛ لكوهنا وقعت على غري الوجه الشرعي؛ ألن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ملا قال ذاك الكالم البن عمر -رضي هللا عنهما -قال بعد ذلك "فتلك العدة اليت أمر هللا
أن تطلق هلا النساء".

فالعدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء هي :كون املرأة طاهراً من غري اجلماع .فإذا طلقها وهي

حائض أو نفساء أو يف طهر جامعها فيه مل يطلقها على أمر هللا ،فيكون مردوداً لقوله عليه السالم:
"من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" يعين مردوداً .أخرجه مسلم (. )1718

رجل فقال :اي أاب عبد الرمحن رجل طلق امرأته
وقد سأل َ
ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن ذلك ٌ

وهي حائض أيعتد هبا؟ فقال له" :ال يعتد هبا" .وهو نفسه الذي وقعت عليه القضية ،وجاء يف رواية

حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :فردها علي ومل يعدها شيئاً ،وقال" :إذا طهرت فأمسكها
أو طلقها" وهذا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمها من أهل العلم.

وبناء على ما سبق فإن كانت هذه الطلقة هي األوىل أو الثانية فيقع طالقك ،ولك مراجعتها ما

دامت يف العدة على القول األول ،وأما إن كانت الثالثة فقد ابنت منك بينونة كربى ،ال حتل لك إال

من بعد أن تنكح زوجاً غريك ويطأها ويفارقها.

وعلى القول الثاين ال يقع هذا الطالق مطلقاً؛ لكونه طالقاً بدعياً على خالف أمر هللا وشرعه،

فيكون ال غياً وغري معترب .وهللا أعلم.

()284/11

طالق احلائض
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق السين والبدعي
التاريخ 1426/10/26هـ

السؤال

قرأت أن طالق املرأة وهي يف احليض ال يقع ،فهل يف حالة التلفظ ابلطالق يف احليض حيسب ذلك
طلقة من الثالث طلقات ،برغم أن الطالق ال يقع؟ واملرأة هي األدرى بواقع احليض وبدايته وهنايته

يف حقها ،فهل أيخذ الرجل بقول املرأة يف حيضها وقت تلفظه ابلطالق؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن طالق احلائض غري املدخول هبا ال أبس به؛ لعدم الضرر ألنه ال عدة عليها ،قال تعاىل" :اي أيها

الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا

فمتعوهن وسرحوهن سراحاً مجيالً" [األحزاب. ]49:

أما طالق احلائض املدخول هبا فمحرم ،وهو طالق بدعي ،قال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل" :وأما
احملظور فالطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه ،أمجع العلماء يف مجيع األمصار وكل األعصار

على حترميه ،ويسمى طالق البدعة؛ ألن املطلق خالف السنة وترك أمر هللا تعاىل ورسوله" .املغين
(. )277/7

وقد اختلف العلماء يف وقوعه ،فذهب أكثر العلماء إىل وقوعه مع اإلمث ،مستدلّي أبدلة منها حديث

ول هللا -
عمر -رضي هللا عنه -رس َ
ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه طلق امرأته وهي حائض ،فسأل ُ
صلى هللا عليه وسلم -فقال" :مره فلرياجعها ،مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر ،مث إن شاء
أمسك وإن شاء طلق ،فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء" رواه البخاري (، )5252

ومسلم (. )1471

قالوا :فأمره النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابملراجعة ،واملراجعة ال تكون إال بعد وقوع الطالق .وقد
ادعى بعضهم اإلمجاع على ذلك.

وذهب مجع من العلماء ،منهم ابن عمر -رضي هللا عنهما -يف أحد قوليه ،وطاوس وخالس بن
عمرو وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاين وغريهم -رمحهم هللا تعاىل -إىل أن الطالق احملرم ال

يقع ،ومنه طالق احلائض ،مستدلّي أبدلة كثرية ،منها ما رواه أبو داود ( )2185إبسناد صححه ابن
حزم وابن القيم يف زاد املعاد ( )226/5وغريمها من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -املذكور
علي ومل يرها شيئاً".
أعاله ،وفيه" :فردها ه
قال الشوكاين -رمحه هللا تعاىل" :-إسناد هذه الرواية صحيح ،ومل أيت من تكلم عليها بطائل" وبل
الغمام (. )70/2

وقد سئل ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن رجل طلق امرأته وهي حائض ،فقال" :ال يعتد بذلك"
رواه ابن حزم ( )163/10إبسناده إليه ،قال ابن القيم" :إسناد صحيح" زاد املعاد ( ، )236/5كما
صححه احلافظ ابن حجر -رمحه هللا تعاىل -يف التلخيص احلبري (. )206/3

وعدم وقوع الطالق على احلائض أفىت به شيخنا العالمة عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -انظر الفتاوى

(. )383/21

وهو مقتضى قواعد الشريعة ،فإن الطالق ملا كان منقسماً إىل حالل وحرام كان قياس قواعد الشرع
أن حرامه ابطل غري معتد به كالنكاح وسائر العقود اليت تنقسم إىل حالل وحرام.

أما دعوى اإلمجاع على الوقوع فمحل نظر ،قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل" :-وتوهم من توهم أان

خالفنا اإلمجاع يف هذه املسألة غلط؛ فإن اخلالف فيها أشهر من أن جيحد وأظهر من أن يسرت" أ.
هـ.

()285/11

ومن أتمل األدلة ومجع بينها تبّي له قوة هذا القول وهللا تعاىل أعلم .انظر :احمللى ( ، )163/10زاد
املعاد ( ، )218/5وبل الغمام للشوكاين ( ، )69/2الروضة الندية ( ، )105/2جالء العينّي
(. )268

وأشري إىل أن طالق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه ،أو يطلقها

وهي حامل ،قال ابن عباس -رضي هللا عنهما( :الطالق على أربعة وجوه :وجهان حالل ووجهان

حرام ،فأما احلالل :فأن يطلقها طاهراً من غري مجاع ،أو يطلقها حامالً مستبيناً محلها ،وأما احلرام:

فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حّي جيامعها ال يدري اشتمل الرحم على ولد أم ال)  .رواه عبد الرزاق

( ، )307/6والبيهقي ( ، )325/7والدارقطين ( . )5/4وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()286/11

مىت حتل املرأة البائن لزوجها؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1422/7/5

السؤال

هل حتل املرأة البائن لزوجها األول ابلعقد أم ابجلماع؟

اجلواب

املرأة البائن ابلطلقة الثالثة ال حتل لزوجها األول حىت تتزوج ويطأها زوجها الثاين وهو ال ينوي

التحليل لقوله صلى هللا عليه وسلم للمرأة ( ..ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) وإن كانت
ابئناً بفسخ وحنوه ال ابلطلقة الثالثة فإهنا حتل لزوجها األول إذا عقد عليها ولو مل تتزوج غريه.

()287/11

طالق الزوجة طلقتّي
اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1422/5/15

السؤال

لو طلق رجل زوجته طلقتّي مث ابنت منه النتهاء عدهتا ،مث تزوجت غريه ،مث طلقها وبعد انتهاء ع ّدهتا
تزوجها األول .فهل حتسب عليه الطلقتان السابقتان يف العقد األول؟ أم أنه ملك ابلعقد اجلديد

ثالث طلقات كامالت؟
اجلواب

الذي عليه أكثر أهل العلم ،وهو قول مجهور الصحابة أنه ال ميلك منها إال واحدة.

وتسمى هذه املسألة مسألة (اهلدم)  .إذ أن من أهل العلم من يقول ابالستئناف ،كما لو طلقت ثالاثً
مث تزوجت ،مث طُلقت فعادت لألول .واحتجوا أبن الزواج الثاين يهدم الثالث فمن ابب أوىل أن
يهدم ما دوهنا.

()288/11

ما يكتب يف ورقة الطالق
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

إذا قام الزوج بتطليق زوجته طلقة رجعية فهل يصح له إخراجها من البيت حبجج كثرية؟ وإذا مل

يرجعها إىل عصمته خالل فرتة العدة اليت هي ثالث قروء ( 3حيضات) طبعاً تعترب طالقاً منه ،إال إذا

رغبا ابلعودة فمهر وعقد قران جديدين؟ سؤايل إذا قام الرجل بعدم إرجاع زوجته فهل يكتب (كتابه)

يف ورقة الطالق أن املهر ليس من حقها ،أو إذا كانت هناك أية شروط أو اتفاق أو إجبار للزوجة
على أمور ،فهل تكتب أو تذكر يف ورقه الطالق؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا.

جيب على املطلقة الرجعية أن تبقى يف بيت الزوج مدة العدة ،وحيرم عليها أن خترج من البيت ،كما

حيرم على الزوج أن خيرجها منه بغري حق ،وذلك أن للزوج -طوال مدة العدة -أن يراجعها ويردها

إىل بيت الزوجية مرة أخرى -إذا كان هذا هو الطالق األول أو الثاين -ويف وجودها يف البيت قريباً
منه إاثرة لعواطفه وتذكري له أن يفكر يف األمر مرة ومرة قبل أن يبلغ الكتاب أجله ،وتنتهي أشهر
العدة اليت أمرت أن ترتبصها استرباء للرحم ،ورعاية حلق الزوج وحرمة الزوجية ،والقلوب تتغري،

واألفكار تتجدد ،والغاضب قد يرضى ،والثائر قد يهدأ ،والكاره قد حيب.

ويف ذلك يقول هللا تعاىل يف شأن املطلقات" :واتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال
أن أيتّي بفاحشة مبينة ،وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ،ال تدري لعل هللا
حيدث بعد ذلك أمرا" [الطالق. ]1 :

وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-إمنا السكىن والنفقة ملن ميلك الرجعة" رواه الدارقطين يف سننه
( ، )22/4ويف لفظ آخر" :إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" رواه النسائي
( . )3403قال ابن القيم :وإسنادمها صحيح ا .هـ( .زاد املعاد) (. )226/5

وقال الشوكاين  -رمحه هللا -ومع هذا كله فوجوب السكىن للرجعية جممع عليه .ا .هـ( .السيل
اجلرار) (. )391/2

وقال ابن املنذر :وأمجعوا على أن للمطلقة اليت ميلك زوجها الرجعة :السكىن والنفقة .ا .هـ.

(اإلمجاع) (ص. )48

وأما ما يتعلق بورقة الطالق وما يتم كتابته فيها فهذا خيتلف فيه احلال مبا يكون عليه الطالق من فدية
خلع واتفاق على نفقة األوالد ،واألمر يف إثباته وعدمه راجع للمحكمة املختصة .وهللا أعلم.

()289/11

طلق زوجته ثالاثً مث جامعها

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

طلق رجل زوجته ثالث طلقات يف الوقت نفسه ،وبعد الطالق خبمسة أايم جامعها ،مع أهنا مل ترتك
البيت بعد الطالق حىت اآلن ،فهل تعد طالقاً منه؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإن هذه التطليقات الثالث تعد طلقة واحدة؛ لكون الزوج أوقعها

مجيعاً يف نفس الوقت ،أما ابلنسبة للجماع فإن كان جامع بنية الرجعة أي إرجاع الزوجة إىل عصمته
فهو جائز ،ويعد هذا اجلماع إرجاعاً فعلياً للزوجة مع النية -كما سبق.-

أما إن كان جامع بدون نية اإلرجاع فهو حمرم ،وعليه أن يراجع زوجته أوالً بقوله :راجعتك مث إذا شاء

جامعها ،وهللا أعلم.

()290/11

الطالق الرجعي والبائن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1424/10/8هـ

السؤال

تشاجر زوجان ،وخالل نقاشهما للموضوع طلقها طلقة وهو غاضب ،مث خرج ملدة 15دقيقة ،وعند

عودته انقشها يف املوضوع مرة أخرى ،وكان ما يزال غاضباً فطلقها طلقة أخرى ،فهل يعد طالقها

طالقاً ابئناً بينونة كربى؟ وهل إذا طلقها طلقة أخرى ال حتل له إال إذا تزوجت من غريه فطلقها أو

مات عنها؟

اجلواب

الطالق البائن هو الذي ال ميلك فيه املطلق مراجعة املرأة ،كما لو طلق زوجته قبل الدخول ،أو إذا
طلقها وانتهت عدهتا فهذا طالق ابئن بينونة صغرى ،ال حتل فيه املرأة لزوجها إال بعقد ومهر

جديدين.

أما البينونة الكربى فهو الطالق الذي ال حتل فيه املرأة ملن طلقها إال بعد أن تنكح زوجاً غريه ،وهو

الطالق الثالث.

فإذا كان الزوج طلّق الطلقتّي املذكورتّي يف السؤال ومل يطلّق قبلها فإن له مراجعة زوجته يف عدهتا،

فإن انتهت العدة فله أن يعقد عليها عقداً جديداً مستكمالً لشروطه ،ويكون قد بقي له طلقة واحدة

مما ميلك.

وإذا كان غضب الزوج عند تلفظه ابلطالق غضباً شديداً ،حىت صار ال يفهم وال يدري مباذا يتكلم
فإن طالقه ال يقع؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال طالق يف إغالق" أخرجه أمحد

( ، )276/6وأبو داود ( )2193عن عائشة -رضي هللا عنها -إبسناد حسن ،وفق هللا اجلميع ملا
حيبه ويرضاه.

()291/11

الطالق الرجعي وما يرتتب عليه
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1424/9/8هـ
السؤال

أان متزوج امرأتّي :الثانية منهما تزوجتها بعقد زواج عريف ،ويف ظروف نفسية غري مستقرة قلت هلا

اذهيب فأنت طالق مرة واحدة ومل أنطقها ثالاثً ،فهل هي طالق؟ أم جيب الكفارة فقط؟.

اجلواب

قولك هلا اذهيب فأنت طالق تعترب طلقة واحدة ،فإذا مل يكن سبق لك أن طلقتها قبل ذلك فإنك
تراجعها ما دامت يف العدة ،أي قبل أن حتيض ثالث حيض.

وتعود زوجتك ،واملراجعة تكون بقولك راجعتك أو بفعل يدل على املراجعة كاجلماع مثالً ،وهناك
أسئلة مؤثرة يف احلكم يلزمك بياهنا ليتضح لك احلكم بشكل دقيق منها:

هل وقع الطالق يف فرتة احليض؟ وأنت تعلم بذلك؟ هل سبق أن طلقتها قبل هذه املرة؟ ما مقدار
حالة الغضب؟ وهل هي ابلقدر الذي يذهب العقل ويشل التفكري؟ وفقك هللا.

()292/11

طلق ثالث مرات
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1424/2/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سئلت عن رجل طلق زوجته ثالاثً يف ثالثة جمالس ،وبّي كل جملسّي سنة تقريباً ،وطالقه ليس بدعياً
كما تبّي من كالمه ،واملشكلة أنه ال يعرف بنتيجة ذلك جلهله ،وقد وجدت اختالفاً بّي العلماء يف
هذه املسألة فنرجو أن تفيدوان ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :إذا كان احلال كما ذكر األخ السائل فإن املرأة قد ابنت من زوجها بينونة

كربى ،فال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه -نكاح رغبة ال حتليل -فإن طلقها زوجها وخرجت من

العدة جاز للزوج األول أن يتقدم للزواج هبا ،بعد توفر أركان النكاح ،وشروطه ،وانتفاء موانعه ،قال
هللا تعاىل" :الطهال ُق م هرَات ِن فَِإمس ٌ ِ ٍ
وف أَو تَس ِريح إبِِحس ٍ
ان" اآلية[ ،البقرة ]229 :إىل أن قال
َ
اك مبَ ْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ه
اج َعا
رت َ
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يَ ََ
ريهُ فَِإ ْن طَله َق َها فَال ُجنَ َ
تعاىل" :فَإ ْن طَل َق َها فَال َحت ُّل لَهُ م ْن بَـ ْع ُد َح هىت تَـ ْنك َح َزْوجاً غَ ْ َ

ْك ح ُدود هِ
إِ ْن ظَنها أَ ْن ي ِقيما ح ُدود هِ
اَّلل يُـبَـيِّنُـ َها لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ]230:وال أعلم خالفاً بّي
اَّلل َوتِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
أهل العلم يف ذلك .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()293/11

راجعها بعد ثالثة أشهر من تطليقها
اجمليب عبد هللا بن سليمان املخلف
القاضي ابحملكمة الكربى يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1424/10/7هـ

السؤال

أان أدرس يف بريطانيا وتزوجت من بريطانية بعد أن أعلنت إسالمها واحلمد هلل ،ولكين أعيش هذه

األايم يف أزمة نفسية شديدة ،والسبب يف ذلك أنين منذ مخس سنوات تقريباً طلقتها طلقة واحدة يف
حالة ضعف وغضب والعياذ ابهلل ،واستمر ذلك ملدة ثالثة إىل أربعة شهور تقريباً ،بعد ذلك اتفقنا

على الرجوع مرة أخرى ،ورزقنا اببن ولد واحلمد هلل ،ولكن هي قد اعرتفت يل من قبل أهنا يف فرتة

كونت عالقة مع رجل آخر ،وكانت
انفصالنا منذ مخس سنوات ولطبيعتها العاطفية والساذجه حلد ما ه
بينهم عالقة جنسية قصرية ،مع أنين يف حالة نفسية سيئة كما ذكرت ،ولكن مل أذكر هلا أن هذا هو

سبب حاليت لكي ال أتعبها نفسياً معي بدون فائدة من ذلك ،خاصة أهنا اآلن تقوم بواجباهتا كأم

وزوجة مسلمة ،ولكن هناك سؤالّي يقلقاين منذ فرتة طويلة ال أستطيع أن أحتدث مع أحد يف هذا

املوضوع؛ ألنه مل يعلم أحد من أهلي ما حصل.

 .1هل رجوعي هلا بدون مراجعة املركز اإلسالمي كان شرعياً ،مع أنين طلقتها طلقة واحدة فقط
وانفصلنا ألكثر من ثالثة شهور؟ أعين هل كان البد ومن وجود شيخ وشهود مرة أخرى أو غري

ذلك؟ أم أن نييت ابلرجوع تكفي؟

 .2هل بقائي معها -مع علمي أبهنا زنت يف فرتة االنفصال -يعترب غري شرعي أيضاً؟ إذا كان كذلك،
ما الذي جيب علي عمله؟

أرجو أن تفيدوان اي فضيلة الشيخ أبسرع وقت ممكن ،أاثبكم هللا وجزاكم عنا خري اجلزاء.

اجلواب

أوالً :إذا كانت املراجعة للزوجة متت قبل هناية عدهتا؛ والعدة هي وضع احلمل أو قبل أن حتيض
ثالث حيض وتطهر من الثالثة أو ثالثة أشهر للصغرية واآليسة ،فإن كانت قبل ذلك فالرجعة

صحيحة ولكن البد من اإلشهاد عليها ،وإن كانت بعد هنايتها فهي أجنبية عنك وفعلك منكر عظيم

وال حتل لك إال بعقد جديد بويل وشاهدين ،وحتسب عليك الطلقة السابقة.

اثنياً :ما دامت زوجتك مل ختربك إال بعد زمن طويل مبا حصل فليس عليك شيء إن شاء هللا ،وتواصل
معها بتذكريها وتعليمها ما جيب عليها جتاه رهبا وجتاه زوجها ،وما جيب عليك أوالً :التوبة إىل هللا من
هذا الفعل حبسب حالك مما ذكر بعاليه.

اثنياً :الواجب عليك أن تسأل أهل العلم والتقوى ،وال حيل لك التساهل يف أمر الفروج ولن يؤتى
اإلنسان إال من اجلهل أو اهلوى نعوذ ابهلل.

اثلثاً :عليك سرعة االبتعاد عن املرأة وجتديد العقد ،أو على األصح إجراء العقد بكامل شروطه إن
كنت راجعتها بعد مضي العدة.

رابعاً :أنصحك أخي الكرمي ابجتناب مواضع الغضب ،وإذا وقعت فيه فاستعذ ابهلل وتوضأ واجلس

إن كنت واقفاً ،واضطجع إن كنت جالساً ،فإن ذلك يذهب الغضب .وال تتصرف حال الغضب
بقول وال فعل تندم عليه ،واحذر الطالق فإنه ال يشرع إال إذا تع هذرت العشرة الزوجية كما يف كتاب
هللا.

خامساً :الولد ولدكما؛ ألن األصل بقاء الزوجية إن شاء هللا وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.
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طلقها مث انقضت عدهتا ومل يراجعها
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1426/09/07هـ

السؤال

رجل تزوج زواج مسيار مث طلق زوجته شفوايً ،ومل جيتمعا يف بيت واحد منذ ذلك اليوم ،ومرت شهور

العدة ،ومل يسرتجعها ،فهل تعترب حمرمة عليه؟ وماذا جيب عليه أن يفعل؟ هل يذهب للمحكمة

الستخراج ورقة طالق؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن طالق هذا الرجل قد وقع ،وما دام أنه مل يراجع زوجته حىت خرجت من العدة فقد ابنت منه
زوجته ،فإن كان الطالق رجعياً أبن كانت تلك الطلقة األوىل أو الثانية فإن البينونة هنا بينونة صغرى،
له أن ينكح هذه املرأة بعقد نكاح جديد بوليها والشاهدين..إخل.

وأما إن كان طالقه هذا آخر ثالث تطليقات فقد ابنت منه بينونة كربى ال حتل له إال من بعد أن

تنكح زوجاً غريه نكاح رغبة ال نكاح حتليل ،وجيامعها ،مث يطلقها الثاين وتبّي منه أبن خترج من العدة،

مث له بعد ذلك نكاحها.

وأما استخراج صك الطالق من احملكمة فليس ابلالزم ،لكن إذا احتاجت الزوجة له وطلبته من الزوج
لزم الزوج استخراجه من احملكمة؛ لتوقف بعض مصاحل الزوجة عليه .وهللا تعاىل أعلم.
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أحكام عدة الطالق الرجعي
اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن
التاريخ 1424/7/6هـ

السؤال

ما هو حكم من ال تلتزم أبحكام عدة الطالق الرجعي؟ وشكراً لكم.

اجلواب

ص َن
"وال ُْمطَله َق ُ
رتبه ْ
ات يَ ََ
اتفق أهل العلم على مشروعية العدة ووجوهبا عند وجود سببها؛ لقوله تعاىلَ :
ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء" [البقرة :من اآلية ، ]228وال جيوز للمرأة عدم االلتزام ابلعدة.
ُ

وقد اتفق أهل العلم على أنه ال جيوز لغري مطلق املطلقة الطالق الرجعي نكاح املعتدة ،وذلك حلفظ
األنساب وصوهنا من االختالط ،فإن عقد النكاح على املعتدة يف عدهتا من أجنيب فرق بينها وبّي من

ِ
َجلَهُ" ،واملراد متام العدة،
"وال تَـ ْع ِزُموا ُع ْق َد َة النِّ َك ِ
اح َح هىت يَـ ْبـلُ َغ الْكتَا ُ
بأَ
عقد عليها؛ لقوله تعاىلَ :

واملعىن ال تعزموا على عقد النكاح يف زمان العدة ،ويف املوطأ أن طليحة األسدية كانت زوجة رشيد

الثقفي وطلقها فنكحت يف عدهتا فضرهبا عمر بن اخلطاب وضرب زوجها وفرق بينهما ،مث قال عمر:

أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من
زوجها األول مث إن شاء كان خاطباً من اخلطاب ،وإن كان دخل هبا ففرق بينهما مث اعتدت بقية

عدهتا من األول مث اعتدت من اآلخر مث ال ينكحها أبداً.
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راجعها وهو جيهل حكم الرجعة!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1426/08/07
السؤال

رجل نطق ابلطالق على زوجته -وهي غائبة -يف مكتب أحد احملامّي ،وأمام اثنّي من الشهود

ليخربوا الزوجة ابلطالق ،وقامت الزوجة ابالتصال ابلزوج وطلبت منه الرتاجع عن هذا الطالق،

وأعلمها أنه إذا كان الشرع يسمح هبذا الرجوع فإنه موافق .علماً أنه ما زال بعيداً عن الزوجة منذ

أكثر من سنة ،وهو يرسل هلا مصروفها كالعادة ،ويتعامل معها على أن املوضوع قد انتهى ،ولكن ما

احلكم الشرعي يف مثل هذه احلالة ،وهل الطالق واقع أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإذا طلق الرجل -وهو حبالة معتربة شرعاً -زوجته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه وقع طالقه،

وال ميكنه الرجوع فيه وحسبت عليه طلقة ،فإن كانت هذه الطلقة هي األوىل أو الثانية فله مراجعتها

ما دامت يف العدة ،أما إذا خرجت من العدة قبل املراجعة فله مراجعتها بعقد جديد بعد توافر أركان

النكاح وشروطه وانتفاء موانعه.

أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد ابنت منه مطلقته بينونة كربى فال حيل له مراجعتها حىت

تنكح زوجاً غريه نكاح رغبة ال حتليل؛ لقوله تعاىل" :الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح

إبحسان وال حيل لكم أن أتخذوا مما آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يُقيما حدود هللا فإن خفتم أال

يُقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا
فأولئك هم الظاملون فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه فإن طلقها فال جناح

عليهما أن يرتاجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون" [البقرة- 229 :

 ، ]230وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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طالق الثالث يف جملس واحد
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال

ابلنسبة حلكم الطالق املكرر ثالثة مرات يف جملس واحد؛ أي مثال (اي فالنة بنت فالن أنت طالق

طالق طالق)  ،إذا كان يرى من له حق الصالحية من العلماء ابإلفتاء يف الطالق بوقوع الطالق البائن
هبذا اللفظ ،وعند مراجعة كبار العلماء يف هذا قالوا أبن الشيخ هذا له رأي خاص يف مثل هذه

املواضيع ،وال يرغبون الدخول فيها ،على الرغم من املرور على عدد كبري منهم ولعدة أايم مضت،
فهل جيوز يل األخذ برأي من خالف يف هذا الرأي من الفقهاء؟ وقال أبن هذا التكرار يعد طلقة

واحدة دومنا الرجوع ألحد من العلماء الذين مل يفتوين ،خاصة وإنين أرغب وزوجيت يف الرجوع

للحفاظ على طفلنا والطفل الذي هي حامل به حاليا إذا كتب هللا له العمر ،ولدينا رغبة يف عدم

العودة ملثل هذه املواقف ،أوضحوا يل مأجورين ونفع هللا املسلمّي بعلمكم ونفعكم مبا علمكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

أوالً :إيقاع الطالق هبذه الصفة حمرم؛ ألنه طالق بدعي ،واجب فاعله التوبة واالستغفار.

اثنياً :اللفظ حمل خالف كما ذكر السائل ،ولكن ال يصح للعامي أن يتخري من أقوال العلماء ،بل
الواجب أن يستفيت من وثق بدينه وعلمه ،وال جيوز له تكرار السؤال حىت الوصول إىل مرغوبه من

الفتاوى ،وإبمكان السائل الكرمي الرجوع إىل احملكمة أو مكاتب الدعوة لتسجيل واقعة الطالق

لديهم ،ومن مث رفعها للمفيت العام للمملكة ،وسيجد خمرجاً إبذن هللا إن اتقى هللا -تعاىل" -ومن يتق

هللا جيعل له خمرجاً" [الطالق من اآلية ]2:وابهلل التوفيق.
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الرجعة عن طريق اهلاتف
اجمليب محد بن عبد هللا اخلضريي

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

تزوجت من فتاة يف إحدى الدول اإلسالمية زواجاً عرفياً مبوافقة وليها ،وبوجود شهود على هذا

النكاح ،وقبل عوديت إىل بلدي قمت بتطليقها طلقةً واحدة ،والسؤال :هل حيق يل أبن أرجعها على

ذميت وبرضاها قبل انقضاء فرتة العدة ،وذلك عن طريق التلفون لصعوبة الذهاب إليها إال بعد مرور

ستة أشهر من وقوع الطالق؛ وذلك لعدم وجود إجازة يل من العمل؟ أفيدوان؛ جزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

جيوز لك إرجاعها عن طريق اهلاتف ،ويستحب أن تشهد على إرجاعها رجلّي ،ويشرتط أن يكون يف

وقت العدة .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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طلقها ثالاثً وتريده أن يرجعها

اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /الطالق الرجعي والبائن

التاريخ 1425/08/01هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
رجل تزوج من امرأة أخرى على زوجته ،وكان االتفاق بينهما أن أيتيها مرة يف األسبوع تقريباً ،وبعد أن
دخل هبا أبسبوع طلبت منه هذه الزوجة الطالق؛ حبجة أهنا ال تستطيع أن تستمر هبذا الوضع ،فبعد

إحلاح الزوجة طلقها الزوج ،وبعد فرتة زمنية عادت هذه املرأة وطلبت من نفس الرجل العودة إليها
وهي موافقة على كل شروطه ،فما كان من الرجل إال وتزوجها من جديد ،وبعد فرتة زمنية ليست

ابلطويلة عادت وطلبت منه الطالق ،وحتت اإلحلاح من الزوجة طلقها ،وقبل انقضاء العدة أرجعها

وبقيت معه فرتة من الزمن ،ويف العام الفائت أراد الزوج أن يذهب إىل احلج ،فظ هن أنه ظامل لزوجته

األوىل بزواجه من الثانية ،فما كان من الزوج إال أن طلقها قبل ذهابه إىل احلج ،وبعد احلج اتصلت به
هذه الزوجة وطلبت منه أن يرجع هلا ،فقال هلا إهنا ابنت منه بينونة كربى وال يصح أن ترجع له،

فقالت الزوجة له إهنا سألت من يدعى طلب العلم عندان ،فقال هلا الطلقات األوىل والثانية ال حتسب
بسبب إحلاح الزوجة عليه بطلب الطالق ،وأفىت هلا أبن هذه األمور موجودة يف كتاب هللا ،وأن

اإلسالم دين جيمع وال يفرق ،فاملرجو منكم التكرم بشرح هذه القضية وتبيّي احلكم الشرعي فيها،

وهل من سبيل للزوج من إرجاع هذه الزوجة؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هذه الزوجة الثانية قد ابنت من زوجها بينونة كربى؛ ألنه طلقها ثالث تطليقات متفرقة ،وكان أهل

اجلاهلية ال حد للطالق عندهم ،فجاء اإلسالم بتحديد الطالق ثالث تطليقات ،قال تعاىل" :الطالق
مراتن" [البقرة :من اآلية  ... ]228مث قال تعاىل" :فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً
غريه" [البقرة :من اآلية  ... ]230فهذه الطلقة هي الثالثة بعد الطلقتّي األوليّي ،وعلى هذا ال جيوز
هلذا الزوج أن يرجع لزوجته اليت طلقها آخر ثالث تطليقات إال بعد أن تنكح زوجاً غريه ،ويدخل هبا،
ويكون زواجه هلا زواج رغبة ال زواج حتليل وخداع ،وهذه األحكام دل عليها كتاب هللا وسنة رسوله

 -صلى هللا عليه وسلم ،-فال جيوز لنا حينئذ أن نعارضها بقول :إن اإلسالم جيمع وال يفرق .فهذا

إيراد يف غري موضعه ،وكالم يف غري حمله ،وهو كمثل من يقول :إن اإلسالم دين يسر ،ويستدل بذلك
على إابحة احملرمات من اخلمر والتربج والراب ،وحنوها.

هذا هو جواب ما جاء يف ظاهر كالم السائل ،وقوله (هل من سبيل للزوج من إرجاع هذه الزوجة؟) ،

أجيب ال بد من النظر يف حال املرأة حّي الطالق ومناقشتها هي والزوج ،ومناقشة الزوج مىت أوقع

الطالق؟ وما اللفظ الذي تلفظ به؟ وبعد ذلك ينظر يف وقوع الطالق من عدمه ،أما واحلال ما ذكر
يف السؤال ،فقد ابنت منه بينونة كربى.

هذا وهللا أعلم.
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الطالق حال الغضب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره

التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

أقسمت على زوجيت ميّي طالق صريح فقلت هلا":أنت طالق" مث راجعتها ابجلماع قبل انقضاء العدة.

ويف حالة غضب شديد تتطاولنا فيه على بعضنا فقلت هلا":أنت طالق" ومبجرد النطق ابليمّي سكن
غضيب وسكت وانصرفت عنها وعادت احلياة بيننا يف هدوء.

وبعد مدة وقعت مشاجرة بيننا انتهت كسابقتها بيمّي طالق صريح "أنت طالق" ومبجرد النطق به

سكن الغضب وعدت لسكوين وهدوئي.
سألت بعض املشايخ فقالوا يل :ميكن اعتبار اليمينيّي األخريّي مييناً واحداً نظراً حلالة الغضب

الشديد.

وقعت اخلالفات بيننا مرة أخرى فذهبت إىل املأذون الشرعي وطلبت منه حترير وثيقة طالق لزوجيت
ووقعت عليها بيدي دون أن أقسم ابليمّي.

السؤال :ما هو حكم العالقة بيين وبّي زوجيت حالياً؟ وهل حتل يل أم ال؟

مالحظة :يف الفرتة ما بّي اليمّي الثاين والثالث أشار علي أحد األصدقاء بعرض زوجيت على شيخ

ممن يعاجلون ابلقرآن الكرمي وابلفعل عرضتها فتبّي أن عليها جن مسيحي نطق يف وجودي وقال":أان

جعلته يطلقها مرتّي وال بد أن يطلقها الثالثة ولن يعيشا يف راحة أبداً".

أفيدوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن الطالق يف الغضب على أقسام وكل قسم له حكم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه

هللا":-الغضب على ثالثة أقسام أحدها :ما يزيل العقل فال يشعر صاحبه مبا قال وهذا ال يقع طالقه
بال نزاع .والثاين :ما يكون يف مباديه حبيث ال مينع صاحبه من تصور ما يقول وما يقصده فهذا يقع
طالقه بال نزاع .والثالث :أن يستحكم ويشتد به فال يزيل عقله ابلكلية ولكن حيول بينه وبّي نيته

متجه" انتهى
حبيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا حمل نظر وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوى ّ

كالمه -رمحه هللا .-قلت وبناءً على ما تقدم فإننا ال نعرف حال غضب السائل حّي طالقه حىت تتم
اإلجابة عن سؤاله ،لكن على السائل أن يذهب إىل احلاكم الشرعي يف بالده أو املفيت فيعرض عليه

القضية بتفاصيلها ،واحلاكم الشرعي سيبّي له احلكم ويفتيه -إن شاء هللا -وقد يتطلب األمر حضور
زوجته للنظر يف مالبسات األمر.
هذا وما ذكره السائل يف آخر سؤاله من أنه تبّي أن على زوجته جين مسيحي وأنه هو الذي جعل

الزوج يطلق....إخل ،أقول هذا من تلبيس الشيطان وعلى السائل أال يلتفت إليه فهي دعوى خرافية
على املسلم أن يرفضها ويتكل على هللا ومن يتوكل على هللا فهو حسبه.
وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي.
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طالق الغضبان
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره

التاريخ 1424/11/4هـ
السؤال

ُّ
التحكم يف تصرفايت فوجدت نفسي قائالً :إذا مل يعجبك فأنت
إثر خالف حاد بيين وزوجيت فقدت
طالق بغري أن أقصد الطالق نفسه ،وأان على األقل اعتربهتا (زلة لسان) على عكس زوجيت اليت

أخذت األمر جدايً أكثر من الالزم ،والسؤال :هل يقع الطالق أم ال؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
األخ الكرمي علق طالقه على شيء غري معروف ،وهو رضا املرأة مبا حصل من تصرفاته فهل رضيت
أم ال؟ مث إن الطالق الصريح ال يرجع فيه إىل قصد املتلفظ ،إال إذا حفت به ظروف تغري داللته ،كأن

يكون القصد احلث أو املنع عند التعليق.

مث هل املرأة حائض أم طاهر؟ فإن كان الثاين فهل هو طهر حصل فيه مجاع أم ال؟ احلكم ينبين على

معرفة ذلك ،وأوصي األخ الكرمي مبراجعة أقرب حمكمة ألخذ اجلواب منها ،ومن مث إفادته ابحلكم أو

إرساله لإلفتاء.

وأنصح أخي الكرمي أال يتعود استخدام هذا اللفظ إال عند اإلرادة اجلادة ،وبعد أتن وترو يف وضعه،
وهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،إنه مسيع جميب.
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طالق الغضبان
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره
التاريخ 1425/2/13هـ

السؤال

السالم عليكم.

قبل أسبوعّي طلقت زوجيت وهي حامل ،وكان هذا الطالق هو الثالث ،منا إىل علمي مؤخراً أن هناك

ثالثة إشكاالت فيما خيص الطالق يف حالة الغضب:

األول :الطالق أثناء الغضب الذي يفقد اإلنسان معه اإلحساس ابلكلية ،وهذا الطالق ال يقع

حسب رأي الفقهاء.

الثاين :الطالق أثناء الغضب بدرجة أقل ،لكنه غضب شديد ،وفهمت منه وجود اختالف يف آراء

الفقهاء يف وقوعه ،وأن الصحيح أنه ال يقع حسب ما رأى ابن ابز وابن عثيمّي وابن القيم وابن

تيمية.

والثالث :الطالق أبقل درجات الغضب ،واتفق الفقهاء أنه يقع.

والذي حدث معي حّي طلقت زوجيت أول مرة قبل سنتّي هو ابلتأكيد من النوع الثاين من الغضب،

لكنين يف ذلك الوقت مل أكن أعرف احلكم الشرعي يف الطالق أثناء الغضب ،لذلك حسبته كطالق
أول.

اآلن وقد علمت ما علمت ،هل جيوز يل اعتبار الطالق األول كأنه مل يقع ،وعليه تكون زوجيت يف

الطالق الثاين وليس الثالث؟ مع العلم أن كل شيء خبصوص الطالق خبالف ما ذكرت مت وفقاً للسنة

ومل أطلقها ،أي :طالق بدعي.

أعانكم هللا على اجلواب ،وأان أريد عودة زوجيت ابحلالل.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالغضب ينقسم إىل ثالثة أقسام كما ذكر العلماء:
األول :غضب يزيل العقل ،فال يشعر صاحبه مبا قال ،وهذا ال يقع طالقه بال نزاع.
الثاين :ما يكون يف مباديه ،حبيث ال مينع صاحبه من تصور ما يقول ،وقصده فهذا يقع طالقه.
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الثالث :أن يستحكم الغضب ويشتد به فال يزول عقله ابلكلية ،ولكن حيول بينه وبّي نيته ،حبيث
يندم على ما فرط منه إذا زال .قال ابن القيم( :وهذا حمل نظر وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوي
متجه)  .انظر :زاد املعاد ( ، )215/5وقال( :هذا موضع اخلالف ،وحمل النظر ،واألدلة الشرعية
تدل على عدم نفوذ طالقه)  .انظر :إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ( ، )39وهو اختيار

شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل -بقوله( :إن غريه الغضب ومل يزل عقله مل يقع الطالق؛
ألنه أجلأه ومحله عليه فأوقعه ،وهو يكرهه ليسرتيح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كاملكره ،وهلذا

ال جياب دعاؤه على نفسه وماله ،وال يلزمه نذر الطاعة فيه)  .انظر :املبدع ( )252/7الفروع

( ، )282/5اإلنصاف ( ، )432/8ورجحه شيخنا العالمة ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل ،-الفتاوى

( ، )373/21وذلك ملا رواه أمحد ( ، )276/6وأبو داود ( ، )2193واحلاكم (، )216/2

وصححه من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال طالق

وال عتاق يف إغالق" ،وفسر مجع من أهل العلم كأمحد وأيب داود وغريهم اإلغالق ابلغضب ،وقد

أفرد العالمة ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل -هذه املسألة مبصنف مجع فيه األدلة من الكتاب والسنة،

وأقوال الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتابعّي ،وذكر أن عدم الوقوع مقتضى القياس الصحيح
واالعتبار وأصول الشريعة ،وأجاب عن أدلة املوقعّي ،ومن قرأ ما كتبه اطمأن لقوله  -رمحه هللا

تعاىل ،-لذا فإن كانت الطلقة األوىل أوقعتها وأنت غضبان غضب القسم الثالث وصدقتك زوجتك
على ذلك ،ومل يصدر حكم من قاض شرعي بوقوعه فإن الطالق املذكور مل يقع ،أما إن مل تصدقك

زوجتك على ذلك أو صدر حكم من قاض شرعي بوقوعه فقد لزمتك؛ ألن حكم احلاكم يرفع
اخلالف.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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احللف ابلطالق
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره

التاريخ 1423/9/13هـ
السؤال

لدي مشكلة تتمثل يف سرعة غضيب ،وحلفي ابليمّي لزوجيت عندما حتدث مشكلة بيننا ،ولكن ليس

ي أي رغبة يف الطالق ،وإمنا أود فرض كلميت يف البيت ،وقد حدث احلنث مرتّي ،أفيدوين يرمحكم
لد ه

هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

إذا كان غرضك من الطالق احلث أو املنع فهو  -على الراجح من أقوال العلماء  -ميّي تكفرها
بكفارة اليمّي الواردة يف آية املائدة ،وهي قوله تعاىل " :ال يـ َؤ ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَانِ ُك ْم َولَ ِك ْن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
شرةِ م ِ
ِ
ّي ِم ْن أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ

ٍ
ِ
ّي
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ام ثَالثَِة أ هَايٍم َذلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة. ]89:
اَّللُ لَ ُك ْم َ
وأما قولك  -أخي الكرمي  -إنين أجلأ هلذا من أجل فرض كلميت ،فإن هذا ليس أبسلوب شرعي ،بل
هو أسلوب يلجأ إليه من عجز عن ترويض زوجته ،وتربيتها على طاعته واحرتامه.

إنه من السهل جداً  -أخي الفاضل  -أن يشهر الزوج هذا السالح (سالح الطالق) يف وجه زوجته
كلما أراد فرض رأيه ،ولكن هل هذا هو األسلوب الصحيح؟ كال  ...وكم هو الفرق بّي رجل هذه
حاله ،وبّي رجل يفرض احرتام زوجته له حبسن خلقه ،وحسن معاشرهتا ابملعروف ،وتبادل الكلمات

الطيبة اليت تزيد املودة واحملبة بينه وبّي زوجته.

وأتمل  -رعاك ريب  -يف سرية النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مع زوجاته ،كيف كانت؟ مع أنه
رسول رب العاملّي! كانت غاية يف الرمحة والشفقة ،وحسن العشرة ،وطيب الكالم ،ومتام العدل
بينهن.
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طالق السكران
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره

التاريخ 1425/6/9هـ
السؤال

بسم هللا.
السالم عليكم.

ابتليت برجل يشرب اخلمر وال يصلي ،صربت ومل يتغري ،ولدينا أربعة أوالد ،ليس يل يف هذه الدنيا

بعد هللا سوى أوالدي ،ال أريد هلم الشتات ،هذا الرجل طلقين منذ مثان سنوات طلقة واحدة،
واسرتجعين ،وبعد فرتة حلف مييناً ه
أبال أيكل من وليمة أقامها أحد األقارب ،ومل أيكل منها ،ويف الغد
مت تسخّي ابقي الطعام وأكل منه ،وهو يعلم أنه نفس الطعام الذي حلف عليه وهو ال يقصد

الطالق ،ولكن منع هذا الرجل من أن يكلف نفسه مثن اخلروف ،ومنذ فرتة كان سكران ،وقال يف

غضب شديدِ :
أنت طالق ،وندم فوراً ،وسألنا عن كفارة اليمّي ،فقالوا :إطعام ،وأطعمنا ،وسألت عن

طلقة السكران ،وقال يل شيخ :ال حتسب طلقة ،وبعد فرتة أخذ حيلف ويعلق الطالق أبمور كثرية يريد
منعي من أن أعمل هبا مثل (علي الطالق أال تذهيب إىل الدوام)  ،وغريه ،وال أفعل ما حلف عليه،

لكن كان حيلف كثرياً ومل أعد أحصي عددهم وال مدى التزامي؛ ألنه حيلف على أشياء ضرورية،
ومرات إذا حلف يرتاجع وهو ال يقصد الطالق ،ولكن منعي من عمل هذا األمر.

قبل يومّي سافر سفراته املعهودة ،وغضبت ،وحصل خصام ،وأردت أن أعطيه درساً ،وقلت له لن
أغفر لك حىت تصلي أو تطلقين ،فغضبت غضباً شديداً ،وقالِ :
أنت طالق ،وبعد ساعات أنكر،
وقال :مل أقل أنت طالق ،بل قلت ما أنت طالق حىت ختايف ،وكنت يف العادة الشهرية.

سؤايل :هذه الطلقة األخرية هل تعترب طلقة إذا كان مصراً أنه مل يلفظها أنت طالق ،وأان غري متأكدة
مما قال ،وهل طالق السكران حيسب طلقة؟ وهل طلقاته املعلقة حتسب؟ وكم بقي يل؟ أفيدوين هل

أان على ذمته أم ال؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فاجلواب :أنه وقبل كل شيء ال جيوز لك البقاء معه ،إذا كان ال يصلي أبداً ابلكلية ال مع اجلماعة،

وال لوحده يف البيت ،أو يف أي مكان آخر؛ ألنه برتكه الصالة يكفر؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم:-
"العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" رواه الرتمذي ( ، )2621والنسائي (، )463
وابن ماجة ( )1079عن بريدة بن احلصيب-رضي هللا عنه ،-وهبذا يكون الزواج بينكما منفسخاً،
وال حيل لكما االستمتاع ببعض ،وجيب عليك يف هذه احلال أن تذهيب إىل أهلك أو إىل أي مكان
آخر آمن ،وأن حتاويل التخلص منه أبي وسيلة مباحة ،هذا إذا كان ال يصلي ابلكلية ،أما إذا كان

يصلي أحياانً ويدع أحياانً أخرى فهذا ال يكفر على الصحيح ،لكنه من أفسق الناس وعلى خطر

عظيم .هذا أوالً.
أما اثنياً :فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن طالق السكران ال يقع ،وكذلك طالق الغضبان ال
يقع إذا مل يستطع منع نفسه من الطالق ،أبن غضب غضباً شديداً وهذا اثلثاً.
رابعاً :أن من حلف ابلطالق ،أو علق طالق زوجته على أمر يريد احلث أو املنع أو التصديق أو

التكذيب فال يقع طالقه وإن كثر ذلك ،وإمنا عليه كفارة ميّي إذا حنث يف ذلك.
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خامساً :أن طالق الرجل لزوجته وهي حائض ال يقع؛ ألنه خالف أمر هللا ورسوله  -صلى هللا عليه

وسلم -وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد" رواه

البخاري ( ، )2697ومسلم ( )1718واللفظ له من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وقد أمر هللا

ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -أبن تطلق النساء لعدهتن :طاهرات من غري مجاع ،قال تعاىل" :اي
أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن [ " ...الطالق ، ]1 :وقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما" :-فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء"
رواه البخاري ( ، )5252ومسلم (. )1471

سادساً :أن من تزوجت برجل ال يصلي أبداً ويرتك الصالة ابلكلية فإن نكاحها ابطل من األصل ،وال
بد من جتديد النكاح إذا اتب وبدأ يصلي ،أما من تزوج وهو حمافظ على الصالة ،مث بعد ذلك ترك

الصالة ابلكلية فهذا ينفسخ نكاحه ،فإن صلى وهي ال زالت يف العدة عادت إليه بال جتديد نكاح،
يصل بعد فال بد من جتديد النكاح إن أرادت الزواج منه .وهذا سابعاً.
أما إن انتهت العدة ومل ِّ

اثمناً :أن العدة الواجبة على من ارتد زوجها ثالث حيض عند مجهور العلماء ،واختار شيخ اإلسالم

ابن تيمية  -رمحه هللا -أن العدة يف مجيع الفسوخ حيضة واحدة ،ولعله األقرب واألحوط هنا .وابهلل
التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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كثرة الطالق حال الغضب
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /طالق الغضبان والسكران واملكره

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

إخواين األعزاء :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال هو :إن والدي -ساحمه هللا -سريع الغضب ،ولكنه يف الواقع ذو قلب رؤوف حنون ،ولكنه
دائما
عندما يغضب ال يدري ما يقول ،ومنذ ً 15
عاما كان بينه وبّي والديت مشاكل كانت تؤدي به ً

للغضب ،ولرمبا كان حيلف أميان طالق عندما كان الغضب يتملكه متل ًكا ال يعلم به إال هللا عز وجل،
ولقد سبق أن حلف ميينًا بعدم مواطأة والديت ومعاشرهتا معاشرة األزواج ،ومها اآلن وإن كاان يف بيت
واحد إال أن أمي قد أبلغت زوجيت أبن العالقة بينهما هي عالقة طعام وشراب ،واخلدمة اليت تقوم
علما أبن أعمارمها جتاوزت الستّي وما عاد يف العمر
كي وخالفهً ،
أمي هبا جتاه والدي من غسي ٍل و ٍّ

أكثر مما مضى -وهللا تعاىل أعلم .ولذلك فإنين أطلب منكم أن تبينوا رأي الشرع يف موضوع تلك
وخصوصا يف ساعة الغضب اليت أعلمها جي ًدا يف والدي واليت من
األميان ،هل هي انفذة أم ال؟
ً

خالهلا يصبح ال يدري ما يقول ،حىت إذا هدأ بدا على غري ذلك  ...لقد سبق وأن مسعت من أحد
املشايخ على الراديو أبن الطالق يف عصران هذا أصبح مقنـهنًا يف احملاكم ،وما دام مل يطلق يف احملكمة
فالطالق غري ساري املفعول ،وإال عمت الفوضى ،فهل يف ذلك أثر شرعي؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إن الغضبان ال خيلو من ثالثة أحوال:

األوىل :أال يتغري عقله ابلغضب ،فحينئذ تنعقد ميينه ويقع طالقه ابالتفاق.

الثانية :أن يتغري عقله ابلغضب حىت ال يعلم ما يقول ،فحينئذ ال تنعقد ميينه وال يقع طالقه ابالتفاق.
الثالثة :أن يتغري عقله ابلغضب حىت ال يستطيع أن ميلك نفسه ،فحينئذ فانعقاد ميينه ووقوع طالقه

حمل خالف بّي الفقهاء على قولّي؛ أصحهما :عدم انعقاد ميينه وعدم وقوع طالقه .وهو أحد
األقوال يف مذهب املالكية ،واختيار القاضي إمساعيل بن إسحاق ،كما قاله ابن القيم -رمحه هللا -يف

إغاثة اللهفان (ص  ، )31وقال ابن القيم :وقال بذلك مجاعة من السلف واخللف ،واختاره من ال

يراتب يف إمامته وجاللته ،وكان يقرن ابألئمة الكبار ،إمساعيل بن إسحاق .إغاثة اللهفان (ص. )50

وهو قول علي وابن عباس ،رضي هللا عنهم ،وبه قال طاوس ،واختاره ابن القيم حيث قال :واألدلة
الشرعية تدل على عدم نفوذ طالقه وعتقه وعقوده اليت يعترب فيها االختيار والرضا .إغاثة اللهفان

(ص . )39ورجحه الشيخ العالمة حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -حيث قال :والقواعد تقتضي أنه إذا

غضب غضبًا ال ميلك نفسه ،أو غضب غضبًا حبيث ال يدري ما يقول ،فإنه ليس عليه كفارة؛ ألن

ميينه يف هذه احلال مل تنعقد .انتهى من تعليقه على صحيح البخاري .وقال ابن مفلح -رمحه هللا -يف

الفروع ( : )365/5والقياس على املكره يدل على أن ميينه ال تنعقد وخيص ظاهر الدليل هبذا .ا .هـ
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد اختار عدم وقوع طالقه ،ومقتضى ذلك أنه ال يرى انعقاد ميينه
أيضا.
ً

()308/11

واألدلة على عدم وقوع طالقه وعدم انعقاد ميينه كثرية؛ منها قوله صلى هللا عليه وسلم" :ال طَال َق
وال َعتَا َق يف إِ ْغ ٍ
الق" .أخرجه أبو داود ( )2193وابن ماجه ( ، )2046فاإلغالق يتناول كل من
انغلق عليه ابب قصده ،وعلمه وتصوره ،كاجملنون والسكران واملكره والغضبان.

قال اإلمام أمحد -رمحه هللا -يف مسائل ابنه عبد هللا :كل من كان صحيح العقل فزال عقله عن
صحته فطلهق فليس طالقه بشيء .ا .هـ إغاثة اللهفان (ص  ، )64وهذا أوالً.

اثنيًا :أن مثله من تغري عقله بسبب سحر أو وسوسة ،أو مرض نفسي ،أو شكوك وأوهام.

اثلثًا :أن من حلف ابلطالق على نفسه أو على زوجته ،أو على أي أحد -كما يف سؤالك -مث حنث
فال يلزمه طالق ،وال يقع منه ،وإمنا عليه كفارة ميّي؛ ألنه مل يرد الطالق أو إيقاعه ،بل هو أكره

لتضمنه معىن
األمرين إليه ،وإمنا يريد احلث واملنع ،وهذا هو معىن اليمّي ،وقد مسهى هللا التحرمي ميينًا ُّ

اليمّي ،وإال فليس احللف ابلطالق والتحرمي وحنو ذلك ميينًا من حيث اللفظ ،وإمنا هو ميّي من حيث
املعىن ،ولذلك فال يدخل صاحبه يف قوله صلى هللا عليه وسلم" :من حلَف بغ ِري ِ
هللا فَـ َقد َك َفر أو
َ

أَ ْش َرك" .أخرجه أبو داود ( )3251والرتمذي ( )1535؛ ألنه ليس بيمّي من حيث الصيغة واللفظ،
وإمنا من حيث املعىن كما تقدم.

ابعا :أن القول أبن الطالق ال يقع إال يف احملاكم ابطل غري صحيح ،خمالف إلمجاع املسلمّي ،وهو
رً

خمتارا وقع طالقه يف أي مكان ،مامل يوجد
قانون وضعي ال يعتد به ملخالفته اإلمجاع ،فمىت طلق املرء ً

مانع من ذلك .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
املراجع:
( )1إغاثة اللهفان يف طالق الغضبان.
( )2إعالم املوقعّي (. )50-47/4
( )3زاد املعاد (. )215/5
( )4الفروع.

( )5اإلنصاف (. )433-432/8

( )6هتذيب السنن (. )118-117/3
( )7خمتصر الفتاوى املصرية (ص. )696
( )8تعليق الشيخ ابن عثيمّي على كتاب األميان والنذور من صحيح البخاري شريط رقم (. )1

()309/11

التخويف ابلطالق؟
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1422/4/29

السؤال

متزوج ويل ثالثة أطفال ،تشاجرت مع زوجيت يف السيارة وحنن ذاهبان إىل بيت أهلها فقلت هلا:
اخرجي واذهيب.

ولكنها أصرت على العناد ومواصلة الشجار .فما كان مين إال أن هددهتا ابلطالق .فقلت هلا ابحلرف
الواحد :إذا مل تنزيل اآلن فأنت طالق .فاستمرت يف عنادها ويف ذلك الوقت قمت من مكاين
وأخرجتها ابلقوة وليس يف نييت أن يتم الطالق.

هل يعد هذا طالقاً؟ علماً أبهنا املرة األوىل وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

إن كنت تقصد ختويفها لكي حتملها على النزول من السيارة ،فهو ميّي ابتفاق العلماء ،وإن كنت

تقصد أهنا إن بقيت يف السيارة فال تصلح زوجةً لك فيجب أن تفارقها فهو طالق ،فعلى األول

يلزمك كفارة ميّي ،وعلى الثاين تطلق منك طلقةً واحدة ولك مراجعتها ،ألهنا يف احلقيقة مل حيصل منها

نزول ،وإمنا أنزلت قهراً ،إال أن تكون نويت ُمطْلَق اخلروج من السيارة فال شيء عليك حينئذ ،ألهنا
يف واقع األمر صارت خارج السيارة ،وفقنا هللا وإايكم للتبصر يف دينه.

()310/11

حلف إن خرجت ليطلقها
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما رأي فضيلتكم يف رجل حلف على زوجته عند خروجه من املنزل أبهنا لو خرجت بعد أن خيرج

سوف تكون طالقاً ،وبعد فرتة من الوقت ظل الرجل خالهلا داخل املنزل مث بعد ذلك خرجا معاً ،فما

حكم حلف الطالق هنا؟ وهل عليه شيء كحلف اليمّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فإذا قال الزوج لزوجته إن خرجت من املنزل بعدي فأنت طالق ،فإن كان قصده تعليق الطالق

وإيقاعه خبروجها من بيته بعد ما خيرج منه ،فإن خرجت بعده وقع الطالق طلقة واحدة ،فإن مل خترج
فال يقع شيء.

أما إن كان قد قصد بقوله ذلك منعها من اخلروج ومحلها على عدم اخلروج من بيته إذا خرج هو ،مث

خرجت بعد ذلك فإن حكمه حكم اليمّي ،فعلى الزوج كفارة اليمّي يف أصح قويل العلماء ،حيث

اختلف أهل العلم يف مثل هذه املسألة ،فمنهم من رأى أن املعلق يقع مىت ما وقع الشرط ،ولو كان
املعلق أراد املنع كما يف هذه املسألة ،وكمن قال لزوجته :إن شربت الدخان فأنت طالق ،أو إن

كلمت فالنة أو ذهبت لبيت فالنة ،أو أكلت عند فالنة فأنت طالق وقصد منعها وختويفها فإنه يقع
وهو قول األكثرين.

وذهب بعضهم إىل التفصيل كما سبق ،فإن كان املعلق قصد منعها وختوفيها وحتذيرها من هذا الفعل
ومل يرد أن يوقع الطالق فإنه ال يقع ،ويكون حكمه حكم اليمّي ،وعليه كفارة اليمّي إن فعلت

زوجته ما منعها منه أو علق طالقه هلا عليه؛ حلديث عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -يف

الصحيحّي قال مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل
امرئ ما نوى" رواه البخاري ( )1ومسلم ( )1907واللفظ له من حديث عمر  -رضي هللا عنه ،-

وهذا مل ينو طالقاً وإمنا نوى منعاً وختويفاً وحتذيراً ،وعليه فال يقع الطالق ،وعليه كفارة اليمّي وهي

إطعام عشرة مساكّي لكل مسكّي نصف صاع من قوت البلد من متر ،أو أرز ،أو بر ،وحنو ذلك أو

كسوهتم ،أو حترير رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد صام ثالثة أايم.

أما إذا قصد املعلق هبذا القول إيقاع الطالق إذا فعلت زوجته ما هناها عنه فإن الطالق يقع حينئذ

إذا فعلته؛ ألن املرد إىل نية املتكلم ،واألحكام الشرعية تبىن على مراد املتكلم وقصده من كالمه كما

سبق يف احلديث ،وقد وردت آاثر عن الصحابة -رضي هللا عنهم -يف وقوع الطالق يف مثل هذه

املسألة وآاثر أخرى يف عدم وقوعه ،واألظهر هو محل اآلاثر كلها على ما سبق تفصيله ،وبه يعمل هبا
صل القول فيه يف إعالم املوقعّي
كلها وهو الراجح ،وهو اختيار ابن القيم  -رمحه هللا -كما ف ه

( ، )73/4وهي فتوى شيخنا العالمة عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -وهللا  -تعاىل  -أعلم.

()311/11

حلف ابلطالق فهل له أن يرجع عنه؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/11/19هـ
السؤال

حلفت على زوجيت ابلطالق إن رفعت صوهتا عند املشاجرة ومسعه أحد ،مث بدا يل غري ذلك ،أي أين

تراجعت عن حلفي يف قرار نفسي ،السؤال هل مازلت ملزماً هبذا احللف؟ وماذا لو أهنا رفعت صوهتا

بعد أن تراجعت عن حلفي؟ أفيدوين مأجورين.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن كان احلال كما ذكره األخ السائل وكان قصده منع زوجته من رفع صوهتا ال إيقاع الطالق فعليه

إن رفعت زوجته صوهتا عند املشاجرة ومسعه أحد كفارة ميّي ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل" :ال
يـ َؤ ِ
ِ
شرةِ م ِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
ّي ِم ْن
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
ُ
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَان ُك ْم َولَك ْن يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ األ َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َجيِ ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ّي ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة ، ]89:وتراجع
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
ك يُـبَِّ ُ
اَّللُ لَ ُك ْم َ
السائل ال مينع الكفارة عند احلنث ،حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-من حلف على ميّي فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن
ميينه" رواه مسلم ( ، )1650وهللا تعاىل أعلم  -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

.-

()312/11

هل احللف ابلطالق حلف بغري هللا؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

(علي الطالق) تعد من احللف بغري هللا -تعاىل-؟
هل لفظ ه

اجلواب

ليست من احللف بغري هللا الذي هو شرك؛ ألن هذا ليس مقصوده التعظيم ،فاحللف الذي هو شرك

هو احللف الذي يقصد منه التعظيم ،كاحللف ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وبشرف فالن وابلعزى
والالت -كما حيلف املشركون ،-ولكن هذا يسمى حلفاً من حيث املعىن؛ ألن املقصود من احللف
فعلي الطالق ،أو عبيدي أحرار
علي الطالق ،أو إن فعلت كذا ّ
هو احلض واملنع ،والذي يقولّ :

ألفعلن كذا ،أو ال أفعل كذا.
يقصد منع نفسه ،كما يقول :وهللا
ّ

()313/11

احللف ابلطالق
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط
التاريخ 1423/6/8هـ

السؤال

زوجي سألين يوماً وحلف علي ابلطالق إن مل أجبه ابلصدق أن أكون طالق ،فسألين عدة أسئلة

فأجبته ابلصدق إال على سؤال واحد ،وهو :إن كان يل من عالقة برجل قبله فأجبته ابلنفي ،إذ سرت

هللا علي فلم أرد أن أفضح نفسي ،وخاصة أنه لو علم بذلك لصارت حياتنا جحيماً ،اآلن أان ال
أعلم هل أان اآلن طالق منه؟ وإن كان كذلك ماذا أفعل؟ أفيدوين -يرمحكم هللا.-

اجلواب

ِ
زوجك يريد حثك على الصدق ومنعك من الكذب فقط ومل يرد إيقاع الطالق فعالً فإنه ال
إذا كان

يقع مبثل هذا طالق ،ويؤيد أن هذا قصده أنه حلف ابلطالق -كما تقولّي يف سؤالك ،-أما إن كان

يريد إيقاع الطالق فعالً إن مل تصدقيه فإن الطالق يقع إذا مل تصدقيه.

ويظهر يل أن مراد الزوج املعىن األول؛ ألنه حلف به ،أي :ابلطالق ،وهذه الصيغة تستخدم عادة يف
احلث أو املنع دون إيقاع الطالق ،لكن ال بد من التأكد من الزوج حىت يبّي نيته.
وإن كان يصعب ِ
عليك سؤاله مباشرة ،فعليك التلطف معه وسؤاله بطريقة أو أبخرى؛ ألن احلكم
يتوقف على معرفة نيته ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()314/11

كفارة احللف ابلطالق

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

املطلوب هو معرفة احلكم الشرعي وإن كان هناك كفارة أم ال لكن األهم احلكم الشرعي ،قال رجل:

علي الطالق ال أركب سيارة فالن .وبعدها ركبها.
ه

مث قال لزوجته :حترمّي علي مثل ظهر أمي ،مع العلم أنه دفع بعد ذلك 36ديناراً قبل مضي شهر.
ويف املرة الثالثة قال هلا :وهللا لو ما بقي غريك يف هذه الدنيا ملا أقربك ،وحترمّي علي طول حيايت.

فما هو احلكم الشرعي؟

اجلواب

أما قوله":علي الطالق ال أركب ..إخل" فإن كان مراده التأكيد على عدم الركوب السيارة املذكورة،

وال يقصد إال ذلك ،وال يرغب فراق امرأته فإن عليه كفارة ميّي ،وهي إطعام عشرة مساكّي من

أوسط ما أيكل هو وأهله ،ومقداره مخسة عشر كيلو غراماً من الرز ويكفي أن يغديهم أو يعشيهم،

أو كسوهتم لكل واحد ما يسرته لصالته ،فإن مل يستطع فيصوم ثالثة أايم لقوله -تعاىل" :-فكفارته

إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة
أايم" [املائدة ، ]89 :وليس بطالق.

وأما قوله لزوجته":حترمّي علي مثل أمي" فهذا ظهار ،والظهار كما وصفه هللا منكراً وزوراً فعليه التوبة

منه ،وأال يقرب زوجته حىت يفعل ما أمره هللا به (يف أول سورة اجملادلة  ، )4-1فعليه عتق رقبة ،يعين

أن حيرر عبداً مملوكاً من الرق ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي ال يفطر بينهما إال بعذر كسفر

ومرض ،فإذا مل يستطع فإطعام ستّي مسكيناً كما سبق يف كفارة اليمّي.

وأما قوله":وهللا لو ما بقي غريك..إخل" فإنه مجع بّي ميّي تعرف كفارهتا مما سبق وبّي حترمي ،والتحرمي

إن قصد به الطالق فهو طلقة ،وإن قصد حترمي زوجته أو مل يقصد شيئاً فهو ظهار ،فإن كان ظهاراً
فتكفيه كفارة واحدة عنه وعن الظهار السابق ،وأما الداننري فليست من جنس الكفارة.
واحلاصل أن عليه كفاريت ميّي وكفارة ظهار واحدة ،مع التوبة إىل هللا ،وإن كان قصده يف األخري
الطالق فقد وقعت طلقة ،وله مراجعة زوجته يف عدهتا ،وهللا املوفق.

()315/11

احللف ابلطالق
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط
التاريخ 1422/12/8
السؤال

حلفت لزوجيت أن أطلقها إذا ضربتها مرة أخرى ،وابلفعل ضربتها فهل هي طالق؟

اجلواب

هذه املسألة فيها تفصيل ،وبيان ذلك أن يقال إذا كان السائل ينوي الطالق بقوله إذا ضربتك ِ
أنت

طالق وقع عليه الطالق ابتفاق أهل العلم؛ ألن هذا اللفظ صريح يف الطالق وقد اقرتنت به النية

فتطلق زوجته بذلك ،ويقع عليه طلقة واحدة ،وله أن يراجعها إذا مل يتقدم طالق آخر .أما إذا مل ين ِو
بذلك الطالق وإمنا نوى بذلك منع نفسه من ضرهبا فال يقع عليه الطالق ،فيجب عليه كفارة ميّي؛
ألنه معىن اليمّي كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو األرجح .وهللا أعلم.

()316/11

حلف ابلطالق ومل يقصد إيقاعه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/7/19هـ
السؤال

ِ
أان حلفت على زوجيت إذا دخلت غرفة عند أهلها بقويل" :أنت حرام علي وطالق إن ِ
دخلت
أنت

هذه الغرفة" ،وبعد ذلك ودون قصد منها دخلت الغرفة املقصودة انسية ،فما حكم ذلك؟
اجلواب

إذا كنت قلت هلاِ :
"أنت حرام علي وطالق  ." ...تريد منعها من دخول تلك الغرفة ،أي قلت هذا
الكالم ملنعها من الدخول فهذا حكمه حكم اليمّي ،وإذا كانت زوجتك دخلت الغرفة انسية كما

تقول فال شيء عليك؛ ألن من شروط وجوب كفارة اليمّي فعل احمللوف على تركه ذاكراً ،وهللا أعلم.

()317/11

هل هذا طالق أم ميّي؟

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/10/29هـ
السؤال

أان متزوج وحدث بيين وبّي زوجيت خالف ،مما جعلها تذهب إىل أهلها ،وبعد يومّي اتصلت عليها
أنت طالق إذا مل أتت الليلة فلم ِ
لكي ترجع إىل بييت فرفضت ،فقلت هلاِ :
أتت ،وكانت يف تلك الليلة
حائضاً ،مع العلم أهنا أول طلقة ،فما احلكم يف ذلك؟ أرجو إفاديت .وهل تعد طلقة أم تكون مييناً؟
اجلواب

إن كان قصدك حثها على الرجوع للبيت دون إيقاع الطالق فهو ميّي ،وعليك كفارة ميّي.

وإن كان قصدك إيقاع الطالق ،ففي طالق احلائض خالف بّي الفقهاء ،واألقرب أهنا ال تطلق ،وإن

كان القول بوقوع الطالق حال احليض قول له وجاهته ،لكن القول بعدم الوقوع أقوى ،وجيب عليك
أن حتذر من التسرع يف الطالق ،لكي ال تقع يف حمذور ال خمرج لك منه ،وهللا أعلم.

()318/11

تعليق الطالق أبمر
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1424/3/13هـ
السؤال

رجل قال لزوجته :إن دخل أخوك البيت فأنت طالق ابلثالث ،وكان ينوي الطالق ،وقد دخل أخوها

البيت وبرضاها فما هو احلكم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
مبا أن الزوج ينوي إيقاع الطالق فإن الطالق قد وقع بدخول أخيها البيت ،وهل يقع واحدة أو

ثالاثً؟ فجمهور أهل العلم من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي واتبعيهم واألئمة األربعة على
وقوع الطالق الثالث ثالاثً ،وتبّي منه زوجته بينونة كربى ،وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه نكاح

رغبة ال حتليل ،وقد ذهب بعض أهل العلم كابن عباس -رضي هللا عنهما -وطاووس وعكرمة وهو

اختيار ابن تيمية وابن القيم وغريهم -رمحهم هللا تعاىل مجيعاً -أنه يقع به واحدة ملا رواه مسلم

( )1472من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :كان الطالق على عهد رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -وأيب بكر  -رضي هللا عنه  -وسنتّي من خالفة عمر  -رضي هللا عنه  -طالق

الثالث واحدة ،فقال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  :-إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت

هلم فيه أانةٌ ُُ فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه عليهم ،وقد بسط العالمة ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -يف
زاد املعاد ( )271-241/5األدلة على أن الطالق الثالث واحدة ،ومن قرأها وأمعن النظر فيها
تبّي له قوة هذا القول ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()319/11

إن مل تر ّد املال فهي طالق

اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط
التاريخ 1425/1/25هـ

السؤال

زوجان نشأ بينهما خالف بسبب فقدان مبلغ من املال ،اهتم الرجل زوجته وطالبها ابسرتداد املال

وإال طلقها ،أنكرت الزوجة التهمة واعتربها زوجها طالق .السؤال :هل هذا الطالق صحيح؟.وجزاكم
هللا خرياً.
اجلواب

إذا طالب الزوج زوجته ابسرتداد املال املسروق وإال فزوجته طالق ومل ترد الزوجة املال إلنكارها
السرقة أصالً ونوى الزوج بذلك طالق زوجته؛ فإن طالقه يقع حينئذ ،أما لو قصد حثها على إعادة
املال ومل يقصد إيقاع الطالق ومل ترد إليه املال؛ فإن طالقه ال يقع وإمنا فيه كفارة ميّي يف أصح قويل

العلماء حلديث عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه  -يف الصحيحّي البخاري ( )1ومسلم ()1907
قال مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما

نوى" ،وهنا مل ينو الزوج طالقاً وإمنا نوى حثًا وختويفاً ،وعليه فال يقع الطالق وعليه كفارة اليمّي

وهي إطعام عشرة مساكّي لكل مسكّي نصف صاع من قوت البلد أو كسوهتم ،أو حترير رقبة مؤمنة

فإن مل جيد صام ثالثة أايم .أما إذا قصد إيقاع الطالق على ما علقه فإن طالقه يقع حبصول الشيء

املعلق ،كما يف هذا السؤال حيث اعترب الزوج تعليق الطالق إبعادة املال وملا مل تعد الزوجة املال
قصد الطالق وعليه فتقع طلقة واحدة .وهللا تعاىل أعلم.

()320/11

هل احللف ابحلرام ظهار؟
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1426/01/17هـ
السؤال

اإلخوة األعزاء :بعد التحية والسالم.

دائماً ما أحلف ابحلرام ،كقويل :علي احلرام ،وبعضها يتحقق وبعضها اآلخر ال يتحقق ،أو علي

الطالق ،ويف مرة من املرات اختلفنا أان وزوجيت ،وقلت هلا :هللا يلعن اليوم الذي عرفتك فيه ،فما

احلكم وما الكفارة علي؟ أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا السؤال تضمن أمرين:
األول :حلف الزوج ابلطالق واحلرام ،وهذا ال جيوز ،وإذا حنث الزوج فيسأل عن مقصوده ،فإن كان

قصده إيقاع الطالق أو التحرمي وهو الظهار فيقع طالقه وظهاره ،وإن كان يقصد احلث أو املنع فهي
ميّي مكفرة ،أي جتب فيها كفارة اليمّي ،وال يقع طالقه وال ظهاره.

الثاين :لعن اليوم الذي عرف فيه هذه الزوجة ،وهذا ال جيوز ألنه داخل يف سب الدهر املنهي عنه،

فعليه جتاه ذلك التوبة وعدم تكرار مثل هذا القول البذيء ،فاملؤمن ليس ابللعان وال الفاحش
البذيء ،وأن يستغفر هللا منه .وابهلل التوفيق.

()321/11

احللف ابلطالق :هل يقع به طالق؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط
التاريخ 1424/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

زوجي من النوع العصيب جداً جداً وحلف علي عدة مرات ابلطالق ،ودائماً كان يذهب للشيخ من
أجل أن يفدي ميينه ،وهذه املرة الثامنة اليت حيلف علي ميّي الطالق بعدم الكالم والذهاب لعند

والديت ،وعن كل مرة ألتزم وال أحاول أن يقع اليمّي فما احلكم يف مثل سهولة احللف عنده؟ مع أنين

ال أستطيع االبتعاد عن والديت ،وال يريدين أن أبرها ،ودائماً ما يسبها مع أهنا ال حول هلا وال قوة أبي
مشكلة قد تقع بيننا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:
من علهق الطالق على شرط أو التزمه ال يقصد بذلك إال احلض أو املنع فإنه جيزئه فيه كفارة ميّي إن
حنث؛ أي أن الزوج إن كان يقصد منع زوجته عن الكالم والذهاب حبلفه ابلطالق ومل يرد إيقاع

الطالق فعليه كفارة ميّي يف أصح قويل العلماء ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل":ال يؤاخذكم هللا ابللغو
يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما تطعمون

أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا
أميانكم كذلك يبّي هللا لكم آايته لعلكم تشكرون" [املائدة ، ]89:أما إن أراد اجلزاء بتعليقه طالق
زوجته إن تكلمت مع من منعها الكالم معها ،أو ذهبت إليها بعد قوله ذلك طلقت زوجته َك ِرَه
الشرط أو ال ،وأشري هنا أنه ال جيوز للزوج منع زوجته من حمادثة والدهتا وصلتها ،بل الواجب عليه

إعانتها على برها ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()322/11

احللف ابلطالق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط
التاريخ 1424/6/20هـ

السؤال

السالم عليكم.

سؤايل :حلفت ميّي الطالق أن أشرتي جهاز استقبال فضائي ،وأان أجتنب شراءه مبعىن أنين حلفت أن
أشرتيه لالستعمال ،هل يف حالة عدم شرائي له يقع ميّي الطالق ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
حث نفسه على شراء جهاز
احلمد هلل وحده ،وبعد ..فإن كان األخ السائل أراد من حلفه ابلطالق ّ

االستقبال الفضائي ،ومل يقصد إيقاع الطالق ومل يشرت اجلهاز فعليه كفارة ميّي ،وهي املذكورة يف قوله
ِ
تعاىل" :ال يـ َؤ ِ
شرةِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
ارتُهُ إِط َْع ُ
ُ
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَان ُك ْم َولَك ْن يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ األ َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ
مساكِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ك
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
ََ َ
ّي م ْن أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أَ ْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ِ
ّي ه
اَّللُ لَ ُك ْم آ َايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة]89:
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذل َ
ك يُـبَِّ ُ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
َك هف َ
 ،وهذا مذهب ابن عمر ،وابن عباس ،وأيب هريرة ،وعائشة ،وحفصة - ،رضي هللا عنهم -يف العتق

حكاه ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -عنهم يف إغاثة اللهفان ( ، )87/2والطالق كالعتق ،قال رمحه هللا:

وهؤالء الصحابة -رضي هللا عنهم -أفقه يف دين هللا ،وأعلم من أن يفتوا يف الكفارة يف احللف

ابلعتق ،ويرونه مييناً وال يرون احللف ابلطالق مييناً ،ويلزمون احلانث بوقوعه فإنه ال جيد فقيه شم

رائحة العلم بّي البابّي والتعليقّي فرقاً بوجه من الوجوه أ .هـ ،وإين أنصح األخ السائل بشراء جهاز

من األجهزة املستعملة رخيصة الثمن وإتالفه خروجاً من اخلالف ،مع اإلشارة إىل أنه ال جيوز اقتناء

األجهزة املذكورة ،لرؤية ما حرم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهللا تعاىل أعلم  -وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.-

()323/11

حلف ابلطالق لئن محلت فلن حتج
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1425/2/27هـ
السؤال

قلت لزوجيت :إذا حصل محل علي ابلطالق لن حتضري احلج ،وسوف تسافرين إىل بلدك وذلك

بشهادة شهود ،مث تدخلت الوالدة ،وطلبت بقاءها إىل احلج ،وهي حالياً حامل ،وجالسة يف انتظار

احلج ،ومقيمة معي ابملنزل ،أرجو التوضيح ،هل تعترب طالقاً؟ وما مصري حجها؟ وكيف أعمل

إلرجاعها؟ -ابرك هللا فيكم ،وجزاكم هللا خرياً-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن كنت تريد من تعليق الطالق منع زوجتك من احلج بعد احلمل فإنه
حنثت أبن حجت زوجتك بعد محلها يف أصح قويل العلماء ،وهذا إذا مل ترد
جيزئك كفارة ميّي إن
َ
إيقاع الطالق ،وكفارة اليمّي هي املذكورة يف قوله -تعاىل" :-ال يـ َؤ ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَانِ ُك ْم َولَ ِك ْن
ُ
ِ
شرةِ م ِ
ّي ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َو ُهتُ ْم
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ٍ
ِ
ّي
اح َفظُوا أَْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة. ]89:
اَّللُ لَ ُك ْم َ
أما إن أردت اجلزاء بتعليقك طلقت زوجتك إن حجت كرهت الشرط أو ال ،فإن وقع الطالق فهي
طلقة واحدة ،ولك مراجعتها ما دامت يف العدة ما مل يكن قد سبق ذلك طلقتان ،فإهنا حترم عليك

حىت تنكح زوجاً غريك نكاح رغبة ال حتليل .وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه.

()324/11

ثالاث
طلقها قبل الدخول ً
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أبلغ من العمر  29سنة ،ولقد تعرفت إىل امرأة ،وعقدت عليها عق ًدا شرعيًّا ،ومل يكن ذلك إال

إلعجايب بدينها وخلقها ،ولكي نعف نفسينا ،وقرران الزواج يف هذا الصيف ،وقد صدمتين عندما

قالت يل إنه لن يكون هنالك زواج ابلصيف ،وقد أخرته بعد الصيف ،وأان يف بالد الغربة أعاين

األمرين من غريزيت ،وأخاف هللا وال أريد سوى مرضاته ،وكنت أترقب يوم الزفاف بفارغ الصرب،

فغضبت يف نقاش معها يف اهلاتف وقلت هلا وأان متوتر وأريد هتديدها بذلك :إن كنت مل تنور-
الزواج -فأنت طالق .ومل يكن ذلك إال ألضغط عليها عساها تُب ِّدل رأيها ،ويف آخر اتصال اشتد

كثريا وغضبت غضبًا شدي ًدا حىت أين مل أعد أدري ما أقول ،فلم أجد أمامي آنذاك سوى كالم
النقاش ً
دائما يف البالد ،ومل أكن أنوي ما قلت ،فقلت :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق .وقطعت
أمسعه ً

ندما شدي ًدا ،وخاصة أين أحب زوجيت حبًّا شدي ًدا ،وكنت
املكاملة ،وعندما رجعت إىل رشدي ندمت ً
أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ،ومل أكن أقصد ما قلت ،وأان مل أرد فراقها أب ًدا ،بل أود

الزواج هبا ،ونسيت أهنا مريضة ابلوسواس ،وهذا الكالم كان هلا صدمة كبرية لقلبها ،وبذلك قالت

متاما
يل :حيرم أن تراين أو أن تكلمين .وأان أحبها حبًّا شدي ًدا ،وأريد البقاء معها ،مع العلم أهنا رافضة ً
الزواج ابلصيف ومقتنعة أبن هذا الكالم الذي وقع هو فراق بيين وبينها ،هذه معضليت وأرجو منكم

اجلواب الشايف .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإنه مل يقع منك طالق يف احلالّي ،أما احلال األوىل ،فألنك مل ترد الطالق ،مل ترد إال حثها على تغيري
رأيها ،وهذا هو معىن اليمّي ،فيكون عليك فقط كفارة ميّي .هذا أوالً.
أما يف احلال الثانية فألنك مل تدر ما تقول ،ومن هذه حاله ال يقع طالقه ابالتفاق .وهذا اثنيًا.

الغضب حىت مل يعد ميلك نفسه ،فطلق بسبب الغضب،
غري عقلَه
ومثل ذلك -على الصحيح -من ه
ُ
حىت وإن كان يعلم ما يقول؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال طَال َق وال َعتَا َق يف إِ ْغ ٍ
الق" .أخرجه أبو

داود ( )2193وابن ماجه ( )2046وغريمها .وهو صحيح .واإلغالق يشمل تناول كل من انغلق
عليه ابب قصده ،كاجملنون والسكران ،واملكره ،والغضبان الذي يعلم ما يقول ،لكن مل يعد ميلك

نفسه فطلق بسبب الغضب .وهذا اثلثًا .أما زوجتك فليس عليها إال كفارة ميّي فقط؛ لقوله تعاىل:
(اي أَيُّـها النهِ ِ
ض ه
َح هل ه
اَّللُ لَ ُك ْم َِحتلهةَ أ َْميَانِ ُك ْم)
اَّللُ لَ َ
َ َ ُّ
ك  . ) ...مث قال تعاىل( :قَ ْد فَـ َر َ
يب ملَ ُحتَِّرُم َما أ َ
[التحرمي . ]2-1 :فالتحرمي الصادر من الزوجة حكمه حكم اليمّي على كل حال .وهللا أعلم.

()325/11

احللف على املصحف ابلطالق
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1425/08/06هـ
السؤال

السالم عليكم.
حلفت على كتاب هللا نزوالً عند رغبة زوجيت أبين لو فعلت شيئاً ما دون علمها ودون إرادهتا تعترب

طالقاً ابلثالث ،سؤايل اآلن :لو فعلت هذا الشيء برضاها وبعلمها ،هل تعترب طالقاً ابلثالث؟ وهل
خيتلف احلكم لو كان املوضوع خيالف أو ال خيالف شريعة هللا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا علهق املرء طالق زوجته على أمر يريد به احلث أو املنع ،أو التصديق ،أو التكذيب ،مث خالفه فال
تطلق زوجته هبذا ،وإمنا عليه كفارة ميّي ،والذي يظهر من هذه الصيغة اليت ذكرت أنك تريد هذا،
تريد حث نفسك على إخبارها.

أما إذا التزم املرء ومل خيالف ما علق الطالق عليه ،فال طالق وال حنث ،وال كفارة بال إشكال.

وهنا ننبه إىل أن احللف على القرآن ال أصل له ،وإذا حلف عليه  -أي القرآن -أبن يرتك ،أو يفعل،
مث رأى خرياً مما حلف عليه فبإمكانه أن يك ِّفر كفارة ميّي ،وليس حللفه على القرآن أي أتثري هنا ،علماً
أبن الفقهاء ذكروا مسألة احللف على القرآن يف ابب تغليظ اليمّي إذا رأى القاضي ذلك على

خالف فيه .وهللا أعلم.

()326/11

هل هذا طالق أم ميّي؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /احللف ابلطالق وتعليق الطالق ابلشروط

التاريخ 1426/04/21هـ

السؤال

علي الطالق لن تذهب ابنتك إىل الكلية،
أيب حلف على والديت يف مشاجرة بينهما ،وقال هلا :ه

فذهبت ابنتها للكلية ،فما احلكم يف الطالق ،وهل يعد طالقاً أم مييناً؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

فإن الشارع احلكيم قد شرع الطالق حلكم عظيمة ليس من بينها احللف به ،بل إن احللف ال جيوز إال
ابسم من أمساء هللا أو صفة من صفاته ،وعلى هذا فإن كان الزوج قال لزوجته هذا الكالم من ابب
التهديد ،وألجل منع البنت من الذهاب إىل الكلية ،فهذا حكمه حكم اليمّي عند مجع من احملققّي

من أهل العلم ،كابن تيمية -رمحه هللا -والعالمة ابن عثيمّي ،وغريمها ،فإذا ذهبت البنت وجب عليه
كفارة اليمّي ،وهي إطعام عشرة مساكّي أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فإن مل جيد صام ثالثة أايم.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()327/11

الشك يف عدد الطلقات
ّ

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/15

السؤال

شخص طلّق زوجته ،ولكنه غري متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتّي أم ثالث ،فما احلكم؟

اجلواب

شك هل
شك يف عدده ،فليَب على اليقّي .وعلى هذا إذا ّ
شك الزوج يف وقوع أصل الطالق ،أو ّ
إذا ّ

طلّق أم ال؟ فاألصل عدم وقوع الطالق؛ ألن النكاح أمر متي ّقن ،والطالق مشكوك فيه .ومن القواعد

شك هل طلّق واحدة أو اثنتّي فليجعلها واحدة؛ ألن هذا هو
املقررة أن اليقّي ال يزول ابلشك .وإذا ّ
ّ

املتي ّقن.

()328/11

حديث الرجل مع مطلقته
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/3/18هـ

السؤال

رجل مسلم ال نتهمه يف دينه طلق زوجته طلقتّي صحيحتّي ،مث انتهت عدهتا ،مث أخربها أنه يرغب يف

الزواج منها مرة أخرى ،ولكنه ال يستطيع وعدها بذلك ،ولكنه يرتك ذلك ألقدار هللا ،هل جيوز له

االطمئنان عليها عرب اهلاتف أو السؤال عنها حّي مرضها عرب اهلاتف؟ أيضا إذا كان يراعي حدود هللا
يف مكاملته وهي كذلك ،وهل جيوز له أن يشرتي هلا بعض حاجتها ويعطيها إايها ويسأل عن حاهلا من

وراء حجاب؟ أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ال أبس مبحادثة الرجل مطلقته بعد خروجها من عدهتا فيما أابحه هللا -تعاىل -واالطمئنان على
صحتها عند مرضها ،وكذا اإلحسان إليها ،ووصلها من غري خلوة هبا؛ لقوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم" رواه البخاري ( )4935ومسلم ( )1341من
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة

فإن اثلثهما الشيطان" ،رواه أمحد ( ، )26/1والرتمذي ( ، )2165وابن حبان

( ، )5586من حديث عمر -رضي هللا عنه ،-وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه.

()329/11

هل يقع الطالق ابلفعل؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب متزوج وبيين وبّي زوجيت مشاكل ،ويف يوم ما حدث خالف بيين وبينها حول طلبها يل تنفيذ
أمر معّي فرفضت تنفيذه ،فخريتين أن أطيعها يف تنفيذ هذا األمر أو أرسلها إىل بيت أهلها ،فحاولت

أن أحل املوضوع فلم أستطع ،فأرسلتها إىل بيت أهلها بنية الطالق ،ويف الطريق سألتها مىت تريد

ورقة طالقها؟ وكنت وقتها يف حالة غضب ،فلم ترد علي ،فهل هذا يعترب طالقاً؟ أفيدوين جزاكم هللا
خرياً ،مع العلم أن زوجيت حامل وأريد مراجعتها اآلن.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد ذهب مجع من أهل العلم كأيب عبد هللا بن حامد ،والقاضي أيب يعلى ،وغريهم إىل أن الفرقة ال
تقع إال ابلكالم ألن الفرقة فسخ النكاح ،والنكاح يفتقر إىل لفظ ،فكذلك فسخه ،فعلى ذلك إن

كان األخ السائل ملا ذهب بزوجته إىل أهلها مل يتلفظ بقول يدل على الطالق صرحياً ،أو كناية فإن
جمرد ذهابه هبا ال يعترب طالقاً ،وهللا تعاىل أعلم  -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه.-

()330/11

جعل طالق املرأة بيدها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/26هـ

السؤال

إذا قال رجل لزوجته :أمرك بيدك ،قالت :أان طالق منك ،فهل هي طالق؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
قول الرجل لزوجته :أمرك بيدك من كناايت الطالق الظاهرة ،ومتلك الزوجة طلقة واحدة ،ما مل ينو

أكثر من ذلك ،فإن طلقت نفسها قبل أن يطأها ،أو يفسخ ما جعله هلا وقع عليها طلقة واحدة

فقط ،وهو مذهب أمري املؤمنّي عمر وابن مسعود وأحد قويل زيد بن اثبت  -رضي هللا عنهم ،-فقد
جاء رجل إىل ابن مسعود  -رضي هللا عنه -فقال :قلت المرأيت :جعلت األمر بيدك ،قالت :أان

طالق ثالاثً ،فقال ابن مسعود :أراها واحدة ،وأنت أحق ابلرجعة ،وسأل عمر؟ فقال :وأان أرى ذلك.
رواه عبد الرزاق ( ، )520/6وسعيد بن منصور ( ، )418/1والبيهقي ( ، )347/7وعن زيد بن

اثبت  -رضي هللا عنه -يف رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثالاثً ،قال هي واحدة ،رواه
عبد الرزاق ( ، )521/6والبيهقي ( ، )348/7وهللا تعاىل أعلم - ،وصلى هللا وسلم -على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه.

()331/11

كتابة الطالق دون إرادته
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

والديت وإخويت يقيمون ببلد أجنيب ،ولرغبة والديت الشديدة يف أن أكون معهم قدمت يل أوراق هجرة؛
ألحلق هبم ،وبعد العديد من السنوات استلمت األوراق اخلاصة للقيام إبجراءات اهلجرة ،ولكين
فوجئت أبين ال أستطيع استكمال أوراق اهلجرة؛ ألين متزوج ،وقد أشار أحد احملامّي بتلك البلد على

أمي أبن أقوم بتطليق زوجيت وردها مرة أخرى ألقدم هذه األوراق ،أان مقيم خبارج األردن اآلن ،وقد
سألت املأذون الذي قام بعمل عقد الزواج يل ،وقال يل بعد أن أحلحت عليه أبنين ال أريد أن ألفظ

لفظ الطالق ،وأريد أن يكون ذلك على األوراق فقط ،مع نييت أان وزوجيت -رعاها هللا -بعدم النية

أصالً يف الطالق ،وعدم الرغبة فيه وقد أجابين بعدم وقوع الطالق بكتابة لفظه ،فهل حيسب هذا

طالقاً علي؟ وإن حسب هل أستطيع اسرتجاع زوجيت يف احلال ابلتليفون؟ علماً أبهنا سوف تلحق يب

ببلد عملي احلايل بعد أسبوعّي أفيدوين  -حفظكم هللا  ،-مع العلم أبين أحب زوجيت حباً مجاً ،وإمنا

أفعل ذلك فقط إرضاء ألمي وإرادة مىن يف أن أكون مع أهلي ابخلارج.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
ذكر العلماء أنه فيما إذا كتب اإلنسان الطالق بلفظه فإنه يقع ،وال خيلو حال األخ من أن يكون
كتب لفظ الطالق بقوله مثالً" :زوجيت فالنة طالق" كتابة ،فهذا اللفظ يقع معه الطالق؛ ألن الكتابة

كاللفظ ،واللفظ الصريح ال يرجع للنية فيه ،إال إذا حفت به قرائن ال تدل على إرادته ،وأما إذا

كانت الكتابة بغري لفظ الطالق أو بكنايته فحسب النية .وكون األخ يفعل ما صدر منه ،ال ملجئ

له إىل ذلك فإذا صدر منه بلفظ الطالق أو بكتابة الطالق فيقع طلقة ،وعليه مراجعة زوجته يف

احلال ،وإن كان بلفظ آخر فعلى ما ذكرت من تفصيل يف أول السؤال ،وابهلل التوفيق .وصلى هللا
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()332/11

هل إرسال الزوجة إىل أهلها يعد طالقاً؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
السؤال هو :أان شاب ِّ
متزوج منذ مخس سنوات ،ويف مدة زواجي حصلت مشاكل كثرية بيين وبّي
زوجيت ،ويف يوم قالت يل أريدك أن تطلقين وأص هرت على ذلك ،فقلت هلا ِ
أنت طالق ،وأرجعتها بعد
أربعة أايم إىل بييت ،ويف مرة أخرى قالت يل إذا كنت رجالً حقاً خذين إىل بيت أهلي ،فغضبت

وأخذهتا إىل بيت أهلها بنية الطالق ،وأرجعتها بعد ساعة من الوقت ،وبقيت احلالة كما هي ،ويف مرة

أخرى كذلك تشاجران ،فقالت يل خذين إىل بيت أهلي فأخذهتا بنية الطالق كذلك ،وتركتها يف بيت
أهلها حوايل 15شهراً ،ويف هذه املدة طلب مين أحد أهلها أن أرجعها فأقسمت ابهلل عدة مرات

على أال أرجعها أبداً ،ومنذ شهرين ونصف فقط أي يف املدة األخرية كذلك قالت يل أريدك أن تقول
أنت طالق فقلتها هلا ،أي قلت هلا ِ
يل ِ
أنت طالق ،وحينما استفتيت عن هذا األمر يف بلدي قالوا لنا

إهنا أكثر من ثالث طلقات ،فال رجوع بينكما حىت تنكح زوجاً آخر ،فهل صحيح أنه ال رجوع بيننا؟
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد..

تبّي يل بعد قراءة السؤال أن األخ السائل قد طلهق زوجته ،بصريح الطالق ،وذلك بقوله هلا أنت
فقد ه

طالق مرة واحدة مث راجعها ،مث ذهب هبا إىل أهلها بناءً على طلبها بنية الطالق ،مث راجعها ،مث ذهب
بناء على طلبها ،وبعد سنة ونصف طلهقها بصريح الطالق،
هبا مرة أخرى إىل أهلها بنية الطالق ً
فأقول مستعيناً ابهلل تعاىل :ذهب مجع من أهل العلم -كأيب عبد هللا بن حامد والقاضي أيب يعلى،

وغريهم -إىل أن الفرقة ال تقع إال ابلكالم؛ ألن الفرقة فسخ النكاح ،والنكاح يفتقر إىل لفظ فكذلك
فسخه ،فعلى ذلك إن كان األخ السائل ملا ذهب بزوجته إىل أهلها مل يتلفظ بقول يدل على الطالق

وبناء عليه فإنه يكون قد بقي لألخ السائل طلقة
صرحياً ،أو كناية فإن جمرد ذهابه هبا ال يعترب طالقاًً ،
واحدة وله مراجعة زوجته ،إن مل تكن خرجت من عدهتا ،فإن كانت قد خرجت من عدهتا فله التقدُّم

خلطبتها من جديد ،فإن زوجوه فليعلم أنه مل يبق له إال طلقة واحدة فقط .وهللا تعاىل أعلم -وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.-

()333/11

رضا الزوجة ابملراجعة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف الطالق الرجعي ،وقبل انتهاء عدة املرأة هل يشرتط عند مراجعة الزوجة رضاها أم ال؟ أفيدوان
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
فاجلواب عن هذا السؤال على شقّي ،فاألول :أن الطالق الرجعي ال يعترب مبيناً للمرأة (للزوجة) بل
هي تعترب زوجة ،وهي ال تزال يف عصمته ويف ذمته ما مل تنته العدة الشرعية احملددة ،إما إبهناء ثالث

حيضات إن كانت حتيض ،أو بوضع احلمل إن كانت حامالً ،أو ثالثة أشهر لالئي مل حيضن

(اآليسات)  ،فإن انتهت عدهتا فقد ابنت من زوجها بينونة صغرى ،ال حتل له إال بعقد جديد

مستوف لشروطه وأركانه ورضاها.

أما الثاين :وهو ما يتعلق ابلسؤال املوضح أعاله ،هل يشرتط رضاها أم ال؟ فاجلواب :إنه ال يشرتط

رضاها ،قال ابن قدامة -رمحه هللا -يف كتابه املغين (( : )553/10أمجع أهل العلم على أن احلر إذا
طلق احلرة بعد دخوله هبا أقل من ثالث -أي ثالث طلقات -بغري عوض وال أمر يقتضي بينونتها،
فله عليها الرجعة ما كانت يف عدهتا ،وعلى أنه ال رجعة له عليها بعد قضاء عدهتا)  ،وقال أيضاً ابن

قدامة -رمحه هللا( :-وال يعترب يف الرجعة رضا املرأة لقول هللا تعاىل":وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك

إن أرادوا إصالحاً" [البقرة ]228 :فجعل احلق هلم ،وقال سبحانه":فأمسكوهن مبعروف" [البقرة:

 ]231فخاطب األزواج ابألمر ومل جيعل هلن اختياراً ،وألن الرجعة إمساك للمرأة حبكم الزوجية فلم
يعترب رضاها يف ذلك كاليت يف صلب نكاحه ،وأمجع أهل العلم على هذا)  ،وقال( :والرجعية زوجة
يلحقها طالقه وظهاره وإيالؤه ولعانه ويرث أحدمها صاحبه ابإلمجاع) أ .هـ.

وهبذا يتعّي أن رضا الزوجة املطلقة طالقاً رجعياً ال يشرتط ،لكن إذا كانت ال ترغب يف العيش مع

زوجها وساءت عشرهتا معه ،فلها أن تطلب الطالق وتتظلم لدى القاضي ،وحينها يفصل يف طلبها
ابلوجه الشرعي ،هذا وهللا هو املوفق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()334/11

مىت جيوز للمرأة طلب الطالق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/5هـ
السؤال

ما هي األسباب الشرعية اليت ميكن أن تبيح للمرأة حق الطالق واليت حيق للقاضي أن يطلق الزوجة
بشكل شرعي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
األسباب اليت ُجتيز للمرأة طلب فسخ النكاح كثرية منها:

( )1رفض الزوج الفيء بعد انتهاء مدة اإليالء احملددة شرعاً يف قوله تعاىل":للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم" [البقرة. ]226:

( )2إعسار الزوج عن دفع املهر.
( )3إعسار الزوج عن النفقة.

(ُ )4عنة الزوج ،وهي :عدم قدرته على اجلماع.

( )5الغرر كأن يدعي الزوج أمراً يُرغب يف تزوجيه مث يتبّي كذبه.
( )6تفريق احلكمّي.

( )7العيوب اليت مل يُعلم هبا إال بعد الدخول كاجلنون واجلذام والربص وخبر الفم وغريها.

ويف اجلملة كل عيب ال ميكن معه حتقيق مقاصد النكاح فإنه عند ثبوته يكون سبباً لفسخ النكاح،
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()335/11

هل طلقها أم ال؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أصحاب الفضيلة :نرجو منكم تزويدان ابجلواب عن قضية وقعت بشأن الطالق ،وال خيفى علينا زمحة
أعمالكم وكثرة األسئلة الواردة عليكم ،ولكن هذا السؤال بزعم سائله أن ال حيتمل التأخري :يقول

األخ يف املرة األوىل قلت لزوجيت  -بعد ما وقع شجار بيننا :اذهيب إىل بيت أمك ،غري أين ال أتذكر
ماذا كانت نييت عند ذلك ،لكن أمي تقول أبهنا على يقّي أبن ذلك كان جمرد إرساهلا إىل بيتها ،وال

عالقة لذلك ابلطالق ،وأتذكر أين ذهبت إىل مكان دراستها ،وقلت هلا :إين لن أخرجك أو لن

أطردك من البيت ،يف املرة الثانية ختاصمت معها ،وأذكر أين كنت أريد طالقها دون تردد ،ويف املرة
الثالثة قلت هلا :الطالق ،هل تسمعّي؟ الطالق ،إبعادة لفظ الطالق مرتّي ،وكأن (املقصود التأكيد

وليس التكرار) يقول األخ :قبل املرة الثالثة كنت أعتقد أين قد طلقت زوجيت مرتّي ،لكن بعد تذكر
ما مضى واستعادة ذلك يف ذهين أمي وزوجيت تؤكدان يل أنين يف املرة األوىل مل أطلقها ،أصحاب

غر مل يعرف خطر
الفضيلة :نعرف أن السؤال يشبه املهزلة أو لعب األطفال ،لكنه واقعة حال لشاب ّ
الطالق وما يرتتب عليه ،واآلن قد استيقظ ضمريه فهو بّي الشدتّي :إما أن يبقى معها لكن بدون

النكاح ،أو يفارقها لكن بدون وقوع الطالق ،فالرجاء إرشادان إىل الصواب ،وقد يشكل عليكم بعض
الفقرات يف السؤال ،لكن هو أقصى ما يتذكره ،فاجلواب على قدر السؤال ،وجزاكم هللا خرياً،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن قوله :اذهيب إىل بيت أهلك ،ال يقع به طالق ،حىت ينوي به الطالق ،وعليه فقوله هذا

ال يقع به الطالق؛ ألنه مل ينوه .هذا أوالً.
اثنياً :أنه حّي ختاصم معها يف املرة الثانية ،وأراد طالقها بدون أن يتلفظ ابلطالق أو ما يدل عليه ،ال
يقع طالقه أيضاً ،إال إن كان قد تلفظ ابلطالق ،أو ما يدل عليه مع نيته ،فهذه تعترب طلقة ما مل
يوجد مانع  -كما سيأيت.-

اثلثاً :أن طالقه يف املرة الثالثة ال يقع إال واحداً؛ ألن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطالق أبي
عدد كان ال يقع إال واحدة ،هذا إذا نوى التأسيس والتكرار ،أما إن نوى التأكيد فهي واحدة بال
إشكال ،وعليه فله مراجعتها ما دامت يف العدة ،فإن كان قد فعل فال إشكال ،وإن مل يفعل حىت

انتهت العدة ،فيلزمهما أن يعقدا من جديد مبهر جديد .وهذا رابعاً.
خامساً :أن طالقه هذا ال يقع إذا كان مثة مانع ،كأن تكون الزوجة حائضاً ،أو تكون يف طهر جامعها
فيه ،وقد اختاره شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ،والشيخ حممد بن عثيمّي.

سادساً :أن الطالق أبي عدد كان ،سواء كان بكلمة ،كقوله :أنت طالق ثالاثً ،أو بكلمات :أنت

طالق ،أنت طالق  ، ...ال يقع إال واحدة ،وقد قال به أيضاً ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية،

وتلميذه ابن القيم ،والشيخ ابن سعدي ،وتلميذه الشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحهم هللا مجيعاً .-وهللا

املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()336/11

تكرار الطالق

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حصل بيين وبّي زوجيت مشادة ليلة البارحة وكانت شديدة وحصل مين أن تلفظت بكلمة الطالق

وقلت هلا أنت طالق طالق طالق عدة مرات ولست يف حالة غضب وكانت أول مرة.

فما احلكم ابرك هللا فيكم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فجماهري أهل العلم من الصحابة والتابعّي واتبعيهم واألئمة األربعة على وقوع الطالق الثالث ثالاثً
وتبّي منه زوجته بينونة كربى وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه نكاح رغبة ال حتليل ،وقد ذهب بعض

أهل العلم كابن عباس -رضي هللا عنهما -وطاووس وعكرمة وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم

وغريهم -رمحهم هللا تعاىل مجيعاً -أنه يقع به واحدة ألدلة كثرية بسطها ابن القيم -رمحه هللا تعاىل-
يف زاد املعاد ( )271-241/5ومن قرأها وأمعن النظر فيها تبّي له قوة هذا القول ،وهللا تعاىل
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()337/11

مطالبة املطلقة ابلنفقة هلا وعياهلا

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

امرأة عاشت مع زوجها عشر سنوات ،وله منها أوالد ،هل من حقها أن تطالب من مال زوجها عند
الطالق ما يكفيها وأوالدها للسكن؟ علما أبهنا كانت تريب أوالدمها ومل يكن هلا كسب إال نفقة

زوجها .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ,وبعد:
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاملطلقة الرجعية هلا من احلقوق ما للزوجة ،فإن فرغت املطلقة الرجعية من العدة قبل رجعته ابنت
ٍ
مستوف لألركان والشروط ،وهلا أن خترج بعد انتهائها ،وهنا
وحرمت على مطلقها إال بعقد جديد

ع ِابلْمعر ِ
أشري إىل حقوق املطلقة بعد انقضاء العدة ،فمنها املتعة لقوله تعاىل" :ولِل ه ِ
وف
َ ُ
ْمطَل َقات َمتَا ٌ َ ْ ُ
ِ
ّي" [البقرة ، ]241:وحلديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -أن حفص بن
َح ّقاً َعلَى ال ُْمتهق َ
املغرية -رضي هللا عنه -طلق امرأته فاطمة -رضي هللا عنه ،-فأتت النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فقال لزوجها" :متعها" ،قال :ال أجد ما أمتعها ،قال" :فإنه ال بد من املتاع ،متعها ولو نصف صاع
من متر" ،رواه البيهقي ( ، )257/7وقد قال بوجوب متعة املطلقة مطلقا البخاري وابن جرير

الطربي ،وابن تيمية ،وابن حجر  -رمحهم هللا تعاىل -وهو رواية عن أمحد واجلديد عند الشافعي -

رمحه هللا تعاىل -انظر :صحيح البخاري ( ، )112/1وتفسري الطربي ( )532/2واالختيارات ()37
 ،وفتح الباري ( ، )406/9وتعترب املتعة حبال الزوج لقوله -تعاىل" :-ومتِّعوه هن َعلَى الْم ِ
وس ِع قَ َد ُرهُ
ََ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ّي" [البقرة :من اآلية. ]236
َو َعلَى ال ُْم ْقِ ِرت قَ َد ُرهُ َمتَاعاً ِابل َْم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى ال ُْم ْحسنِ َ
وه هن
اثنياً :إن كانت املطلقة ترضع فلها أجرة الرضاع إن طلبته لقوله -تعاىل" :-فَِإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
ٍ
وف وإِ ْن تَـعاسرُْمت فَس ُرت ِ
ِ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َرى" [الطالق :من اآلية. ]6
ورُه هن َوأْ َمت ُروا بَـ ْيـنَ ُك ْم ِمبَ ْع ُر َ َ َ ْ َ ْ
أُ
ُج َ
اثلثاً :وإن كان للمطلقة أوالد من املطلق واستحقت حضانتهم ،فلها أجرة احلضانة إن طلبتها.

رابعاً :إن كانت حاضنة أوالدها منه فعليه نفقتهم ،وأجرة سكنهم ،وغري ذلك مما جيب عليه ،قال
تعاىل" :أ ِ
ضيِّ ُقوا َعلَْي ِه هن" [الطالق :من
ض ُّ
وه هن ِم ْن َح ْي ُ
ث َس َك ْنـتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َوال تُ َ
وه هن لِتُ َ
ار ُ
َسكنُ ُ
ْ

اآلية . ]6وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()338/11

عرض الطالق على املرأة
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أما بعد:

هلل احلمد وله املنة ،من هللا علي أبن أعقد على أخت ملتزمة واحلمد هلل ،وقد حدث من فرتة مشاكل

بيننا قد تؤدى إىل االنفصال ،وكنت أعرض عليها أنه ال مانع عندي من االنفصال ما دام يريح
الطرفّي ،مع العلم أنين من داخلي كنت مرتددا فيها بعد ما حدثت هذه املشاكل وشعرت أن قليب

ليس مطمئناً هلذا الزواج ،وصليت صالة االستخارة قبل الشروع يف مسألة الزواج ،واآلن وهلل احلمد

واملنة شرح هللا صدري هلا ،وهللا وحده يعلم األسباب ،والسؤال اآلن هل عند هذه النية يعترب الطالق

واقعا؟ عندما كنت أعرض عليها الطالق ألرى رأيها يف ذلك ،أفيدوان جزاكم هللا خرياً ،وما هي
حقوقي عليها؟ هل هي نفس حقوق الزوج الذي بىن بزوجته؟ مع العلم أنين عاقد عليها فقط.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد فإين أرى أن هذا عرض للطالق من قبلك وليس طالقاً حىت تشك فيه ،بل أرى

أن هذا ال يعد أيضاً من كناايت الطالق ،والطالق ال يقع إال يف حالّي:

األول :أن يصدر من الزوج لفظ الطالق صرحياً.
الثاين :أن يصدر منه الطالق كناية دون التصريح ابلتطليق ،وهنا ال يقع إال إذا صاحبته نية الطالق،

وأسوأ األحوال أن نعد هذا اللفظ كناية تفويض منك إليها ابلطالق ،فاخلالصة أن الذي يظهر يل أن

هذا ال يعد طالقاً.
أما عن حقوقك عليها فهي نفس حقوق الزوج على زوجته ،فإن جمرد العقد موجب للحقوق بّي

الطرفّي ،إال مسألة النفقة فال جتب إذا كانت املرأة متنعك من االستمتاع هبا ،فإذا بذلت نفسها لك

فقد وجبت عليك النفقة ،وهللا أعلم.

()339/11

حكم عقد الرجل الزاين على من زىن هبا
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/نكاح الزانية

التاريخ 1422/9/8

السؤال

رجل حمصن زىن ابمرأة بكر ،ومبا أنه يعيش يف بلد علماين فاحلل عندهم هو الزواج ابملزين هبا إذا

كانت بكراً ،وهذا ما ينوي فعله ،فزوجته األوىل تسأل عن حكم عالقتها هبذا الزوج الزاين سواء إذا
تزوج هبذه املرأة أو مل يتزوج هبا.

اجلواب

أما حكم عالقة الزوجة األوىل به فهو بقاء عقد الزوجية صحيحاً وهي يف عصمته ،وهلا أن تطلب

الطالق إن مل يتب؛ ألن الزىن من سوء اخللق اجمليز للمرأة طلب الطالق ،وهذا احلكم ال خيتلف سواء
حسن ُُ إصالحاً ملا أفسدا ،لكن عليهما
تزوج مبن زىن هبا أم مل يتزوج ،وأما زواجه مبن زىن هبا فهذا ُ

التوبة من الزىن لقوله  -جل وعال  " :-وتوبوا إىل هللا مجيعاًأيهااملؤمنون لعلكم تفلحون " " (النور:

 )31وينبغي أن تكون التوبة قبل إبرام عقد الزواج ،ألن طائفة من أهل العلم يشرتطون على الزانيّي
ليصح زواجهما ،لقوله  -جل وعال  " :-الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها
التوبة
ّ
إال ز ٍ
ان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي " (النور. )2 :

()340/11

نية التطليق يف املستقبل

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/11/23هـ
السؤال

لدي ،ورغبيت اجلادة يف تطليق زوجيت؛ إلحساسي بعدم
لعدم استقرار حيايت الزوجية ووجود طفلتّي ّ

كفاءهتا يف الرتبية اليت أريد ،ولكون بنايت ما زلن صغاراً ،ولعدم كفاءة أسرة زوجيت يف الرتبية اليت أريد
بعد الطالق ،فهل جيوز يل االحتفاظ بزوجيت حىت يصل أبنائي سبع سنوات ،لكي أترك البنات معي

وقد يفوهتا فرصة الزواج.
اجلواب

تربية األوالد أهم ما تكون يف السبع سنوات األوىل ،أما ما يتعلق بنيتك أن تطلق زوجتك بعد مدة

فهذا ال حرج فيه ،إال أن كان قصدك إببقائها اإلضرار هبا ،فهذا ال جيوز ،أما إبقاؤها لغرض معّي مع

نية تطليقها يف املستقبل فال حرج فيه فيما ظهر يل ،وهللا أعلم.

()341/11

هل ألهل الزوجة طالقها؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/15
السؤال

هل جيوز طالق زوجيت من طرف أهلها دون أن أعرف السبب ،علماً أنين مستعد أن أطلق يف حالة

معرفة السبب حبضور أهلي وأهل زوجيت ،ولكن ما حصل قد بلغين والدها وأخوها عرب اهلاتف أبهنم
طلقوها مين ،فهل جيوز هذا الطالق دون أن أنطق كلمة الطالق؟

اجلواب

الطالق بيد الزوج فهو الذي ميلكه ،وهو الذي بيده عقد النكاح ،قال -تعاىل" :-إال أن يعفون أو

يعفو الذي بيده عقدة النكاح" [البقرة ، ]237:وقد روى عن غري واحد من السلف ،منهم :علي
بن أيب طالب ،وجبري بن مطعم ،وجماهد ،وعكرمة ،وغريهم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج،
ويدل على ذلك أيضاً ما روى ابن ماجة ( )2081مرفوعاً" :إمنا الطالق ملن أخذ ابلساق" ،وقد
حسنه بعض أهل العلم.

وبناء على ما تقدم فإنه ال ميلك الطالق غري الزوج أو وكيله إال إذا كان هناك سبب شرعي من الزوج
ً
يستلزم الفراق والطالق ،فهنا يقوم القاضي الشرعي بذلك أبن يدعو الزوج وأيمره أبن يطلق فإن أىب
طلق عليه لوجود السبب الشرعي املوجب للطالق والذي ال ميكن تالفيه ،وهللا أعلم.

()342/11

الطالق يف احملاكم األمريكية
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/6/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

هل يقع الطالق الذي يتم يف احملاكم األمريكية؟ علماً أنين قد وقّعت على عقد طالق وذلك مع
العلم ابلتايل:

( )1مل أتلفظ أبي لفظ أو إشارة تفيد أبنين أريد طالق زوجيت ،ولكنين قبلت التوقيع لضمان مجيع
حقوقها املالية لعلها ترجع عما برأسها.

( )2أفتاين شيخ أبن الطالق يف احملكمة األمريكية ال يعتد به شرعاً.
( )3كنت مهدداً ببالغ إىل البوليس قدمته زوجيت يعرضين إىل مدة سجن تصل إىل عامّي.

( )4قبل التوقيع على الطالق يف احملكمة األمريكية أبسبوع كنت قد رددهتا من طلقة رجعية مما يعد
قرينة على أنين ال أريد الطالق.

( )5يف خالل مدة العدة من الطلقة الرجعية كنت قد مارست معها كل ما جيوز للزوج عدا اإليالج،
فهل يعد طالق احملكمة األمريكية طالقاً شرعياً؟ علماً أن القاضي كانت سيدة ،وإذا كان طالق

احملكمة األمريكية شرعياً ،فهل عليها من عدة تعتدها؟ أفيدوان يرمحكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإذا كان السائل يعلم ما احتوته الوثيقة اليت وقعها وأهنا متضمنة إقراره بطالق زوجته فإن ذلك يعد
طالقاً كما نص على ذلك أهل العلم من أن الطالق قد يكون ابللفظ أو الكتابة ،فإن مل يستكمل

األخ ثالث طلقات فله مراجعتها مادامت يف العدة ،هذا إذا كان الطالق املذكور بدون عوض ،أما
إذا كان بعوض فليس له مراجعتها إال مبوافقتها هذا أوالً.
واثنياً :إذا كان األخ السائل مل يطلِّق ال لفظاً وال كتابة ،وإمنا الذي توىل الطالق احملكمة األمريكية

(القاضية) وهي اليت طلقت عليه ،وإمنا وقّع على الوثيقة من ابب العلم ابحلكم ال الرضا به فإن هذا

الطالق غري واقع وال حيسب عليه؛ ألن الذي ميلك فسخ النكاح  -يف أحوال معينة  -احلاكم
الشرعي فقط ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()343/11
إلغاء صك طالق ميِّز
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/2هـ

السؤال

هل جيوز إلغاء صك طالق (ابخللع) صدر هذا الصك من احملكمة وميز من هيئة التمييز؟ ومضى

عليه أكثر من أربعة أشهر.
اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد.

فإذا خالف احلكم دليالً قطعياً من كتاب أو ٍ
سنة أو إمجاع فإنه جيب نقضه سواء كان من حكم به
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
اَّللُ َوال تَـتهبِ ْع
جمتهداً أو مقلداً وهذا من احلكم مبا أنزل هللا .وقال  -تعاىل ":-فَ ْ
اء َك ِم َن ا ْحلَ ِّق" اآلية[ ،املائدة ، ]48 :وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم ( :-من
اء ُه ْم َع هما َج َ
أ َْه َو َ
عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد) صحيح مسلم (ّ )1718أما إذا مل خيالف دليالً قاطعاً فإن كان
القاضي جمتهداً صاحلاً للقضاء فإنه ال جيوز نقض حكمه ابتفاق ،وإن كان ليس من أهل االجتهاد

وإمنا أهل التقليد فقد قيل جبواز نقض كل أحكامه والصحيح أنه ال جيوز أن ينقض من أحكامه إال ما

كان اخلطأ فيه ظاهراً وهو قول ابن قدامة (املغين  ، )37/14وشيخ اإلسالم ابن تيمية (الفروع البن
مفلح . )407/6

وترتيب مراحل تدقيق احلكم خيتلف من بلد آلخر وهو على كل حال ترتيب مصلحي مرجعه أن لويل
األمر أن جيعل بعض القضاة مراجعاً حلكم بعض وعلى كل فإذا كان احلكم خمالفاً للقرآن والسنة أو
اإلمجاع فإن نقضه واجب ولو صدق من التمييز وإذا مل خيالفها فالراجح أنه ال جيوز نقضه إال إذا

وجد فيه خطأ ظاهر وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه  -وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()344/11

الطالق عرب اإلنرتنت
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/2/23

السؤال

ما حكم الطالق عرب رسائل اجلوال واإلمييل واإلنرتنت (الشات) وإبرسال فاكس؟ أرجو اإلجابة
ابلتفصيل مع ذكر الضوابط بكل نوع.

اجلواب

ال خالف أن الرجل إذا تلفظ ابلطالق قاصداً فقد وقع طالقه سواء علمت املرأة أم ال ،وهبذا يظهر

أثر التلفظ ابلطالق عرب وسائل االتصال احلديثة.

أما كتابة الطالق ابلربيد اإللكرتوين ،أو اجلوال ،أو كتابته ابليد أو اآللة وإرساله عرب الفاكس فكل
هذا حكمه حكم كتابة الطالق.

فإن تلفظ به مع كتابته فال إشكال يف وقوعه -كما سبق ،-وإن مل يتلفظ به ،فإن نوى إيقاع الطالق
وقع الطالق ،وإن مل ين ِو إيقاع الطالق ،وإمنا نوى غ هم زوجته مثالً أو غري ذلك ففيه خالف بّي أهل
العلم تراجع فيه مبسوطات الفقه ،والراجح أنه ال يقع إال ابلنية.

لكن هنا مسألة ،وهي أن على املرأة أن تتأكد أن الذي أوقع الطالق الذي بلغها عرب هذه الطرق هو
زوجها نفسه؛ لسهولة التزوير يف تلك الوسائل ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على حممد
وآله وصحبه وسلم.

()345/11

طلقها ،فكيف يرجعها؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/24هـ

السؤال

يل صديق تزوج منذ فرتة ،وقد طلق زوجته طلقة أوىل ،لكنه تراجع ويريد أن يرجعها ،مع العلم أن
الطرفّي راغبان يف أن يرجع كالمها لآلخر ،كيف ميكن أن يعيدها لعصمته؟ وما احلكم املرتتب عليه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :فمن طلق زوجته املدخول هبا طلقة هي األوىل أو الثانية فإن كان الطالق

بدون عوض واملطلقة مل خترج من عدهتا فله مراجعتها بدون رضاها ،بقوله :راجعت مطلقيت أو حنو
ذلك مما يدل على الرجعة؛ لقوله تعاىل" :والْمطَله َقات يرتبهصن ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء َوال َِحي ُّل َهلُ هن أَ ْن
َ ُ
ُ َ ََ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَكْتُ ْم َن َما َخلَ َق ه
ك إِ ْن
َح ُّق بَِرِّد ِه هن ِيف ذَلِ َ
اَّللُ ِيف أ َْر َحام ِه هن إِ ْن ُك هن يُـ ْؤم هن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َوبُـ ُعولَتُـ ُه هن أ َ
ادوا إِصالحاً وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِّ
ال َعلَيْ ِه هن َد َر َجةٌ َو ه
اَّللُ َع ِز ٌيز َح ِكي ٌم"
أ ََر ُ ْ
َْ
َ ُْ
َُ ُ
[البقرة ، ]228:أما إن كان الطالق على عوض ومل خترج من العدة فله مراجعتها ولكن البد من

رضاها ،أما إن كان الطالق قبل الدخول واخللوة ،أو بعده وقد خرجت املطلقة من العدة فليس له
مراجعتها ،إال بعقد جديد مستكمل الشروط واألركان .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه.

()346/11

حقوق املطلقة الرجعية بعد انقضاء العدة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

لقد طلقت زوجيت طلقة واحدة فقط وذلك عند القاضي ،وأخربين أبن عدهتا ثالثة أشهر ،حيث إهنا

كانت ال حتيض ،وأخربين القاضي أنه يف حالة رغبيت يف مراجعتها بعد انقضاء العدة فإنه جيب علي أن

أعقد عليها ،وأقيم زواجاً من جديد مبهر وعقد جديدين ،ولكين ال أرغب يف مراجعتها ،فهل تعترب

علي حقوق بعد ذلك؟.
أجنبية عين وجيوز هلا أن تتزوج من شخص آخر بعد انقضاء عدهتا؟ وهل هلا ه

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإن فرغت املطلقة الرجعية من عدهتا قبل رجعتها ابنت وحرمت على مطلقها قبل عقد جديد
مستو ٍ
ف لألركان والشروط ،وهلا أن تتزوج بعد انتهاء عدهتا.
أما حقوق املطلقة بعد انقضاء العدة فمنها :املتعة لقوله تعاىل":وللمطلقات متاع ابملعروف حقاً على
املتقّي" [البقرة ، ]241:وحلديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنه -أن حفص بن املغرية ملا طلق

امرأته فاطمة أتت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال لزوجها":متعها" قال :ال أجد ما أمتعها،
قال":فإنه ال بد من املتاع ،متعها ولو نصف صاع من متر" رواه البيهقي ( ، )257/7وقد قال

بوجوب متعة املطلقة مطلقاً البخاري وابن جرير الطربي وابن تيمية وابن حجر -رمحهم هللا تعاىل-
وهو رواية عن أمحد واجلديد عند الشافعي رمحهما هللا تعاىل ،انظر :تفسري الطربي ()549/2

واالختيارات ( )237وفتح الباري ( ، )496-495/9وتعترب املتعة حبال الزوج لقوله

تعاىل":ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت قدره متاعاً ابملعروف حقاً على احملسنّي"

[البقرة. ]236:

اثنياً :إن كانت املطلقة تُرضع فلها أجرة الرضاع إن طلبتها ،لقوله تعاىل":فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن وأمتروا بينكم مبعروف وإن تعاسرمت فسرتضع له أخرى" [الطالق. ]6 :

اثلثاً :إن كان له أوالد من املطلقة واستحقت حضانتهم فلها أجرة احلضانة إن طلبتها.

رابعاً :إن كانت حضانة أوالده ملطلقته فعليه نفقتهم وأجرة سكنهم وعالجهم وغري ذلك مما جيب
للولد على والده ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()347/11

حديث النفس ابلطالق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/25هـ
السؤال

أان شاب متزوج ولدي طفلتان وهلل احلمد واملنة ،البيت ال خيلو من املشاكل الزوجية ،وأان عندما
حتدث هذه املشاكل أخرج من البيت ،يف بعض األحيان بسبب هذه املشاكل أحدث نفسي كأنين
أجادل زوجيت ،وأتلفظ بكلمة أنت طالق بصوت منخفض ،هل حيدث الطالق يف هذه احلالة؟ وإذا

كان حيدث فما احلكم؟ مع العلم أنين ال أذكر مىت حدثت وكم مرة؟ أرجو إفاديت مأجورين.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إن هللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو
تكلم به" متفق عليه عند البخاري ( ، )6664ومسلم ( )127من حديث

أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وقال الرتمذي بعد إخراج هذا احلديث برقم ( )1183ما لفظه :والعمل
على هذا عند أهل العلم ،أن الرجل إذا حدث نفسه ابلطالق مل يكن شيءٌ ُُ حىت يتكلم به .انتهى،

وانظر نيل األوطار ( ، )290/6وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.

()348/11

مراجعة الزوجة أثناء عدهتا بغري رضاها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/25هـ
السؤال

طلق رجل زوجته وسكنت املرأة يف بيت مستقل هي وولداها يف هذا البلد ،وهي ال ترغب أبداً يف

الرجوع إليه ،فهل يصح رجوعها إليه أثناء فرتة العدة إذا أشهد اثنّي على أنه أرجع زوجته؟ مع عدم

علمها بذلك ،وهي مفصولة عنه حىت يف السكن ،وإذا كان هناك أقوال للعلماء ،يف هذا الباب

الرجاء تبيينها؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فمن طلق زوجته املدخول هبا طلقة هي األوىل أو الثانية فإن كان الطالق

بدون عوض واملطلقة مل خترج من عدهتا فله مراجعتها بدون رضاها ،بقوله راجعت مطلقيت أو حنو
ذلك مما يدل على الرجعة؛ لقوله تعاىل" :والْمطَله َقات يرتبهصن ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء َوال َِحي ُّل َهلُ هن أَ ْن
َ ُ
ُ َ ََ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَكْتُ ْم َن َما َخلَ َق ه
ك إِ ْن
َح ُّق بَِرِّد ِه هن ِيف ذَلِ َ
اَّللُ ِيف أ َْر َحام ِه هن إِ ْن ُك هن يُـ ْؤم هن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َوبُـ ُعولَتُـ ُه هن أ َ
ادوا إِصالحاً وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِّ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ َو ه
يم"
أ ََر ُ ْ
َْ
اَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َ ُْ
َُ ُ
[البقرة. ]228:
ويسن اإلشهاد على ذلك ،أما إن كان الطالق على عوض ومل خترج من العدة فله مراجعتها ،ولكن

البد من رضاها وموافقتها ،أما إن كان الطالق قبل الدخول واخللوة أو بعده وقد خرجت املطلقة من
العدة فليس له مراجعتها إال بعقد جديد مستكمل الشروط واألركان ،أما إن كان الزوج قد استكمل
الطلقات الثالث فليس له مراجعة مطلقته حىت تنكح زوجاً غريه؛ لقوله تعاىل" :الطهال ُق َم هرَات ِن
ان وال َِحي ُّل لَ ُكم أَ ْن َأت ُ ِ
فَِإمس ٌ ِ ٍ
ِ
وف أَو تَس ِريح إبِِح ٍ
يما
ْخ ُذوا ممها آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ْ
س َ
وه هن َش ْيئاً إِهال أَ ْن َخيَافَا أ هَال يُق َ
اك مبَ ْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
َْ
ْك ح ُدود هِ
اَّلل فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَال ي ِقيما ح ُدود هِ
ح ُدود هِ
ِ
اَّلل فَال
يما افْـتَ َد ْ
ت بِ ِه تِل َ ُ ُ
ُْ ُ َ ُ َ
ُ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
اَّلل فَال ُجنَ َ
ِ
ِ
ِ
ود ه
ك ُه ُم الظهال ُمو َن فَِإ ْن طَله َق َها فَال َِحت ُّل لَهُ م ْن بَـ ْع ُد َح هىت تَـ ْن ِك َح َزْوجاً
اَّلل فَأُولَئِ َ
وها َوَم ْن يَـتَـ َع هد ُح ُد َ
تَـ ْعتَ ُد َ
ْك ح ُدود هِ
غَريه فَِإ ْن طَله َقها فَال جناح علَي ِهما أَ ْن ي َرتاجعا إِ ْن ظَنها أَ ْن ي ِقيما ح ُدود هِ
اَّلل يُـبَـيِّنُـ َها لَِق ْوٍم
اَّلل َوتِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
ْ َُ
َ
َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة]230:
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()349/11

طالق املازح
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

قلت لزوجيت أنت طالق ،علماً أبنين كنت أمزح ،ومل أعلم أبنه يقع ،ومل أعلم عن احلديث الشريف:

"ثالثة جدهن جد وهزهلن جد  ...إىل آخر احلديث ،مث بعد مدة طويلة حصل خالف بيين وزوجيت،

وقلت هلا إذا مل حتضري غداً فأنت طالق" ،كانت خارج مدينة الرايض" ،وقلتها وأان يف حالة غضب
شديد ومل حتضر ،علماً أبنين مل أع ما أقول ،وندمت يف تلك اللحظة ،واستغفرت هللا ،وأان متأكد
أبنين ال أريد الطالق ،فما احلكم؟ وجزاكم هللا خرياً.
ما احلكم يف قول الرجل لزوجته حترمّي علي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :أما الطلقة األوىل اليت طلقتها زوجتك فقد وقعت واحدة ،لقوله  -صلى هللا

عليه وسلم " -ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة" رواه أبو داود ()2194

والرتمذي ( )1184وابن ماجة ( ، )2039قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،والعمل على
هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وغريهم .وصححه احلاكم
(. )216/2

أما قولك لزوجتك إذا مل حتضري غداً فأنت طالق ،فإن كنت أردت من حلفك ابلطالق حث الزوجة

على العودة ،ومل تقصد إيقاع الطالق ومل تعد الزوجة فعليك كفارة ميّي ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل:
ِ
"ال يـ َؤ ِ
شرةِ م ِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
ّي
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
ُ
اَّللُ ِابللهغْ ِو ِيف أ َْميَان ُك ْم َولَك ْن يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارةُ
ام ثَالثَة أ هَايٍم َذل َ
م ْن أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ّي ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة . ]89:وهذا
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َ
مذهب ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة وعائشة وحفصة  -رضي هللا عنهم  -يف العتق حكاه ابن
القيم  -رمحه هللا تعاىل عنهم يف إغاثة اللهفان ( ، )87/2والطالق كالعتق ،قال رمحه هللا( :وهؤالء

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أفقه يف دين هللا ،وأعلم من أن يفتوا يف الكفارة يف احللف ابلعتق

ويرونه مييناً ،وال يرون احللف ابلطالق ميينا ويلزمون احلانث بوقوعه ،فإنه ال يوجد فقيه شم رائحة
العلم بّي البابّي والتعليقّي فرقاً بوجه من الوجوه) أ .هـ ،أما إن أردت اجلزاء بتعليقك ومل حتضر

الزوجة فإنه يقع عليها طلقة واحدة ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه.

()350/11

اجلمع بّي الزوجتّي يف مسكن واحد
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/9هـ
السؤال

هل جيب على الرجل الذي يريد أن يتزوج من اثنية أن يسكنها يف بيت منفصل؟ وهل جبزئ عن

البيت جناح منفصل يف نفس املنزل (أي حجرة ومحام وصالة؟) وإذا أص هرت األوىل على بيت منفصل
متاماً ومل أستطع ذلك ،هل أكون ظاملاً هلا إن طلقتها؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد نص العلماء على أنه حيرم أن جيمع الزوج بّي زوجتيه يف مسكن واحد بغري رضامها؛ ألن عليهما
ضرراً يف ذلك ،والضرر يزال ،وقد قال عليه الصالة والسالم" :ال ضرر وال ضرار" رواه أمحد

( ، )313/1وابن ماجة ( ، )2341من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-وللحديث طرق
أخرى ،واحلديث صححه احلاكم ( ، )57/2وحسنه ابن الصالح كما يف خالصة البدر املنري

( ، )438/2وألن اجتماعهما يثري العداوة والغرية وينشر اخلصومة واملقاتلة فإن رضيتا جاز؛ ألن

احلق هلما ،فلهما حق املساحمة برتكه .انظر( :املبدع ، )201/7و (الروض املربع  ، )549وجيب
على الزوج أن يُسكن زوجته يف بيت صاحل ملثلها ،وما ذكرته يف سؤالك فإن كانت املرافق مشرتكة

كاملطبخ واحلمام وغريمها فيحرم إال برضامها ،أما إن أصرت الزوجة األوىل على بيت مستقل وجب
عليك أتمينه هلا ،وغري املستطيع األوىل له أال يتزوج اثنية حىت يستطيع أتمّي سكن لكل واحدة

منهما مع النفقة وغريمها من مستلزمات العشرة ابملعروف ،وال أنصحك بتطليق زوجتك األوىل لعدم
وجود ما يسوغ طالقها ،كما أنك ال تعلم هل توفهق يف زواجك الثاين أم ال .وهللا -تعاىل -أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()351/11

طلب الطالق..واخللع
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/10/10هـ
السؤال

هل حيل للمرأة طلب الطالق من زوجها إذا مل تستطيع التكيف مع حياة زوجها املتزوج من قبل؟

وهل حيل للزوج طلب ما مت دفعه من مهر وخالفه يف هذه احلالة؟ أفيدوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

ال حيل للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها إذا مل يكن هناك سبب يبيح ذلك ،أما إذا كرهت املرأة
زوجها خلَ ِ
لقه أو ُخلقه ،أو دينه ،أو خشيت أال تؤدي حق هللا يف طاعته جاز هلا أن ختالع زوجها،

وذلك بعوض تدفعه إليه لقوله تعاىل( :فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَال ي ِقيما ح ُد ِ
ِ
ت
يما افْـتَ َد ْ
ُْ ُ َ ُ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
ود ا هَّلل فَال ُجنَ َ
بِ ِه) [البقرة :من اآلية . ]229واخللع أمر جممع على جوازه ،كما نقل ذلك ابن عبد الرب يف
االستذكار ( ، )175/17فإذا طلبت املرأة ذلك من زوجها استحب له إجابتها ،وقد ألزم بعض

العلماء الزوج بذلك (اإلنصاف ، )6/22وال جيوز للزوج عضل الزوجة لتدفع له املهر ،فإن ذلك من
الظلم احملرم؛ لقوله تعاىل( :وال َِحي ُّل لَ ُكم أَ ْن َأت ُ ِ
وه هن َش ْيـئًا) [البقرة :من اآلية. ]229
ْخ ُذوا ممها آتَـ ْيـتُ ُم ُ
ْ
َ
فإذا اتفق الزوجان على اخللع استحب له أن أيخذ مهره وال يزيد على ذلك ،وهذا قول أكثر أهل

العلم ،كما نقله ابن قدامة يف الشرح الكبري ( . )45/22وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه .وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد.

()352/11

الطالق والتخويف ابلثالث
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

اختلفت مع زوجيت وقرران االنفصال ،ولكن الطالق مل يتم ،وراجعتها بعد أن كفرت عن هذا ،وبعد

مدة طلقتها وقد أخربهتا ،ومن ابب التخويف فقط أن الطالق سيكون ابلثالث ،وهذا فقط من ابب

التخويف ،هل جيوز يل اآلن مراجعتها؟ هل جيب علي كفارة؟ ما حكم الشرع يف هذا؟ شكراً والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فقد ذكر األخ السائل أنه قرر هو وزوجته االنفصال ،ولكنه مل يطلق وراجعها

وكفر عن هذا! وال أدري ملاذا كفر؟ مث طلقها وأخربها من ابب التخويف أن الطالق سيكون ابلثالث
فهل له مراجعتها؟ أقول إن كانت الزوجة مل خترج من العدة وكان الطالق بدون عوض ومل يسبق ذلك

طلقتان فله مراجعتها ولو مل ترض الزوجة أو وليها ،أما إن كانت الزوجة قد خرجت من عدهتا أو كان

الطالق بعوض فليس له مراجعتها إال بعقد جديد مستوف للشروط واألركان ألهنا قد ابنت منه بينونة
صغرى ،أما إن كان قد سبق ذلك طلقتان فتكون هذه الثالثة ،فال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه نكاح
رغبة ال حتليل لقوله تعاىل" :الطهال ُق م هرَات ِن فَِإمس ٌ ِ ٍ
وف أَو تَس ِريح إبِِحس ٍ
ان َوال َِحي ُّل لَ ُك ْم أَ ْن
َ
اك مبَ ْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
َْ
اَّلل فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَال ي ِقيما ح ُدود هِ
ْخ ُذوا ِممها آتَـيـتموه هن َشيئاً إِهال أَ ْن َخيَافَا أ هَال ي ِقيما ح ُدود هِ
اح
َأت ُ
ُْ ُ َ ُ َ
ُ َ ُ َ
ُُْ ُ ْ
اَّلل فَال ُجنَ َ
اَّلل فَال تَـعت ُدوها ومن يـتـع هد ح ُدود هِ
ْك ح ُدود هِ
ِ
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن فَِإ ْن
يما افْـتَ َد ْ
اَّلل فَأُولَئِ َ
ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ
ت بِ ِه تِل َ ُ ُ
َعلَْي ِه َما ف َ
ِ
ِ
ِ
ه
اج َعا إِ ْن ظَنها أَ ْن
رت َ
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يَ ََ
ريهُ فَِإ ْن طَله َق َها فَال ُجنَ َ
طَل َق َها فَال َحت ُّل لَهُ م ْن بَـ ْع ُد َح هىت تَـ ْنك َح َزْوجاً غَ ْ َ
ْك ح ُدود هِ
ي ِقيما ح ُدود هِ
اَّلل يُـبَـيِّنُـ َها لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]230-229:وهللا تعاىل أعلم
اَّلل َوتِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()353/11

ثالاث فهل تطلق؟!
توعدها أبن يطلقها ً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/12هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كنت متزوجاً ابمرأة ،وحصلت بيننا خالفات حادة على إثرها قرران االنفصال والطالق ،خالل هذه
توعدت والديها أنين إن وصل األمر إىل الطالق فسيكون طالقاً ابلثالث ،وقد
الفرتة وقبل الطالق ّ
قلت هذا من ابب التخويف فقط ،وبعد سنتّي من الفراق ،قرران الرجوع ،فهل يقع الطالق ،وهل

علي كفارة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فمجرد تصريح الزوج للمرأة أو لوالديها أبنه إن طلق فسيطلق ثالاثً ال عربة به ،بل العربة مبا تلفظ به

الزوج عند الطالق ،هل طلق واحدة أو ثالاثً ،فإن طلق واحدة يف طهر مل جيامع فيه فهو طالق سنة

واقع بال خالف بّي العلماء ،أما إن طلق ثالاثً يف جملس واحد ،فقد اختلف العلماء يف ذلك ،فذهب
مجاهري العلماء كاألئمة األربعة وغريهم  -رمحهم هللا تعاىل -إىل وقوع الثالث ،وذهب بعض أهل

العلم كابن عباس  -رضي هللا عنهما -وطاووس وعكرمة ،وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم ،وشيخنا

العالمة ابن عثيمّي  -رمحهم هللا تعاىل مجعياً -أنه يقع واحدة؛ ملا رواه مسلم ( )1472من حديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :كان الطالق على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأيب
بكر  -رضي هللا عنه -وسنتّي من خالفة عمر  -رضي هللا عنه -طالق الثالث واحدة ،فقال عمر
بن اخلطاب  -رضي هللا عنه( :-إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أانة ،فلو أمضيناه
عليهم ،فأمضاه عليهم)  ،وقد بسط العالمة ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل -يف زاد املعاد (-241/5

 )271األدلة على أن الطالق الثالث يقع واحدة ،وهي أدلة قوية ،وعلى هذا القول فللزوج مراجعة
مطلقته املذكورة ،فإن كانت خرجت من عدهتا فبعقد جديد .وهللا -تعاىل -أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()354/11

هل هذا من ألفاظ الطالق؟
اجمليب خالد بن صاحل املوينع
القاضي يف احملكمة الكربى مبكة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/22هـ
السؤال

زوج يقول المرأته( :أسألك ابهلل أن خترجي من بييت) ( ،اذهيب ألهلك)  ،فهل تعترب هذه األلفاظ

ألفاظ طالق ،مع أنه يعتذر بعد ذلك ،ويقول :كنت أقصد من ذلك اإلصالح فقط؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن هذين اللفظّي من ألفاظ الكناايت يف الطالق ،وهي من قبيل الكناية اخلفية ،ومجهور العلماء أن

الطالق إن كان من هذا القبيل ال يقع إال إذا نوى الزوج الطالق.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( :-ال يقع الطالق ابلكناية إال بنية مع قرينة إرادة الطالق،

فإذا قرن الكناايت بلفظ يدل على أحكام الكالم ،مثل أن يقول :فسخت النكاح ،وقطعت الزوجية،

فإنه كالصريح)  .ا .هـ.

أما ما يتعلّق ابعتذاره أبنه يقصد اإلصالح ،فقد قال ابن قاسم يف حاشيته( :وإذا صرف الزوج لفظه
إىل ممكن يقبل قوله إن كان عدالً) .

ومما ينبغي التنبيه عليه أن قضااي الطالق ينبغي فيها مساع قول الزوجّي ومناقشتهما ،فإن بعض

األزواج خيفي بعض احلقائق اليت تؤدي إىل وقوع الطالق ،فلذا ينبغي للزوجّي الذهاب إىل احملكمة
الشرعية؛ لكي يناقشهما القاضي يف واقعة الطالق .وهللا أعلم.

()355/11

الوسوسة يف التطليق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/24هـ

السؤال

أخي يعاين من أحالم اليقظة ،وعادة هذه األحالم تكون على حسب ما يتأثر به من مواقف ،وهو

اداي ،وقد حاول
كما خيربين أنه يف تلك احلالة أيخذه احللم ويتخيل مواقف تفصله عن عامل الواقع ال إر ًّ
اداي ،علماً أن هذه األشياء حتدث له عندما
أكثر من مرة مقاومة تلك األحالم إال أنه يرجع إليها ال إر ًّ

يكون منفرداً ،وقد أبرم عقد النكاح قريباً وانتهت هذه األحالم فرتة ،ولكن رجعت إليه أحالم اليقظة
مرة أخرى ،وانتهى احللم بتطليق زوجته ،أقصد أن احلوادث املتخيلة يف عقله تزامحت وانتهت القصة

يف خميلته بتطليق زوجته ،وهو اآلن يعاين ،فهل وقع الطالق أم ال؟

مع العلم أنه شاك يف أن لفظ الطالق جرى على لسانه أو يف خميلته .أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا -عز وجل -جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما
مل تعمل أو تكلم به" رواه البخاري ( ، )6664ومسلم ( )127من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه -وقال الرتمذي بعد إخراج هذا احلديث برقم ( : )1183والعمل على هذا عند أهل العلم ،أن
الرجل إذا حدث نفسه ابلطالق مل يكن شيءٌ ُُ حىت يتكلم به .انتهى ،وانظر نيل األوطار ()290/6

.

أما حالة أخيك فهي نوع من الوسواس ،والواجب عليه عدم االلتفات إليه وإشغال نفسه أبمور تبعده
عنه حىت ال يتطور إىل أمور ال حتمد عقباها.

والوسوسة :هي حديث النفس والشيطان مبا ال نفع فيه وال خري( .القاموس. )748/
اس ملِ ِ
ك الن ِ
هاس إِلَ ِه
والوسواس هو الشيطان ،وقد أمران ابالستعاذة منه ،قال تعاىل( :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
ب النه ِ َ
هِ
هاس ِم َن ا ْجلِن ِهة َوالن ِ
ص ُدوِر الن ِ
الن ِ
هاس) [الناس. ]6-1:
س ِيف ُ
هاس من شر الوسواس اخلناس الذي يُـ َو ْس ِو ُ
وسأذكر أهم وسائل عالج الوسوسة أبنواعها يف الطالق أو الطهارة أو الصالة أو غريها:
ول هِ
أوال :قال تعاىل( :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر ه
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّلل أ ْ
اَّللَ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
َكثِرياً) [األحزاب ، ]21:فاحلق يف اتباع الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قوال وفعال وأن ما خالفه
ش ْيطَا َن لَ ُكم َع ُد ٌّو فَ هِ
إمنا هو من تسويل إبليس ووسوسته( :إِ هن ال ه
اخت ُذوهُ َع ُد ّواً إِ همنَا يَ ْد ُعو ِح ْزبَهُ لِيَ ُكونُوا
ْ
ِ
َص َح ِ
س ِع ِري) [فاطر. ]6:
اب ال ه
م ْن أ ْ
اثنيا :لنعلم أن أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ما كان فيهم موسوس ،فلو كانت
الوسوسة فضيلة ملا ادخرها هللا عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته ،وهم خري اخللق

وأفضلهم.

اثلثا :ليعلم املوسوس أن عمله هذا من الغلو يف الدين ،قال تعاىل( :اي أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال تَـ ْغلُوا ِيف
َ َ
ِدينِ ُكم وال تَـ ُقولُوا علَى هِ
اَّلل إِهال ا ْحلَق) [النساء. ]171:
َ
َْ
وقال عليه الصالة والسالم" :إايكم والغلو يف الدين ،فإمنا هلك من كان قبلكم ابلغلو يف الدين"،
رواه أمحد ( )1851من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما-
رابعا :بعض الناس يربر ما يقع به من الوسوسة أبنه احتياط للعبادة.

()356/11

وهذا القول مردود ،قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -يف رد شبه املوسوسّي( :من ذلك قوهلم :إن ما
نفعله احتياط ال وسواس ،قلنا مسوه ما شئتم فنحن نسألكم :هل هو موافق لفعل رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -وأمره ،وما كان عليه أصحابه أو خمالف؟

فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح ،فإذن البد من اإلقرار بعدم موافقته وأنه خمالف له فال

ينفعكم تسمية ذلك احتياطا ،وهذا نظري من ارتكب حمظورا ومساه بغري امسه ،كما تسمى اخلمر بغري
امسها والراب معاملة)  .وقال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :االحتياط حسن ما مل يفض بصاحبه إىل خمالفة

السنة ،فإذا أفضى إىل ذلك فاالحتياط ترك االحتياط) .

خامسا :وجوب الكف عن االسرتسال يف الوسوسة ,واالنتهاء عنها بقطع حباهلا ومتعلقاهتا ,مستعيناً
ش ْيطَ ِ
هك ِم َن ال ه
استَ ِع ْذ
ان نَـ ْز ٌ
(وإِ هما يَـ ْنـ َزغَن َ
غ فَ ْ
لذلك ابالستعاذة ابهلل من شر الشيطان الرجيم ،قال تعاىلَ :
ِاب هِ
ِ
َّلل إِنههُ ُهو ال ه ِ
يم) [فصلت ]36:وعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال
سم ُ
َ
يع ال َْعل ُ
وللملَك ملهة ,فأما ملهة الشيطان,
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إ ّن للشيطان ملهة اببن آدمَ ,
فإيعاد ابلشر وتكذيب ابحلق ,وأما ملهة امللك ,فإيعاد ابخلري ,وتصديق ابحلق ,فمن وجد ذلك ,فليعلم

فليتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم" ,مث قرأ" :ال ه
ش ْيطَا ُن
أنه من هللا ,فليحمد هللا ,ومن وجد األخرى,
ّ
شاء" رواه الرتمذي ( ، )2988وابن حبان (. )997
يَ ِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر َو َأي ُْم ُرُكم ِابلْ َف ْح َ

وأنصح من ابتلي بشيء من ذلك بقراءة الفصل النفيس الذي أفرده ابن القيم يف كتاب إغاثة اللهفان

( ، )126/1وكتاب (ذم املوسوسّي) البن قدامة ،وتلبيس إبليس البن اجلوزي.
كما أنصح أخي مبراجعة طبيب نفسي للنظر يف أمره.

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()357/11

طالق املسحور
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/23هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
هل يقع طالق املسحور؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاملسحور إذا كان السحر يفقده وعيه وإدراكه ،وجيعله يتكلم مبا ال يريد ،فإن طالقه غري واقع؛ لقول

النيب -صلى هللا عليه وسلم":-ال طالق يف إغالق" مسند اإلمام أمحد ( )276/6سنن أيب داود
( )2193سنن ابن ماجة ( )2046واحلاكم ( )198/2إبسناد حسن عن عائشة -رضي هللا عنها-
ورمز له السيوطي ابحلسن ( ، )9905واأللباين يف (إرواء الغليل . )2047

واإلغالق هو :انسداد ابب اإلرادة حىت يضيق صدره ويتعكر عليه تفكريه قال ابن القيم":كل من

أغلق عليه ابب قصده وعلمه كاجملنون والسكران والغضبان فقد تكلم يف اإلغالق" (إعالم املوقعّي
. )94/3
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية":ومن ُسحر فبلغ به السحر أال يعلم ما يقول فال طالق له" خمتصر

الفتاوى املصرية (. )544

أما إن كان سحره ال يغري عقله وإدراكه كمن يعقد عن اجلماع فقط فهذا طالقه واقع.

وهذا إذا أثبت أنه مسحور فعالً ،إذ إثبات حصول السحر للمسحور ليس ابألمر السهل الرتباطه
أبمور خفية غري مشاهدة ،وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله.

()358/11

طالق غري صريح
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/12هـ
السؤال

حصل بيين وبّي زوجيت خالف على تنفيذها أمراً ما ،ورفضت تنفيذه فغضبت منها ،وهددهتا أبن

تطيعين يف تنفيذ األمر ،أو تذهب إىل بيت أهلها فاختارت الذهاب إىل بيت أهلها ،عند توصيلها إىل

بيت أهلها يف السيارة قلت هلا مىت تريدين ورقة طالقك؟ وكنت يف حالة غضب يف تلك اللحظة ،ومل
جتبين ،فهل يقع الطالق يف هذه احلالة؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد..
ذكر العلماء من كناايت الطالق اخلفية قول الرجل لزوجته اذهيب ألهلك ،وقالوا إن الطالق ال يقع

بذلك إال بنية مقارنة للفظ ،فإن مل ينوه مل يقع إال حال خصومة أو غضب فيقع الطالق حكماً ،ال

داينة يف هذا احلال ،ولو مل ينوه للقرينة ،هذا هو املذهب ،وعن اإلمام أمحد رواية أخرى أنه يقبل قوله

إذا مل ينوه ،لكون هذا األمر ال يعلم إال من طريقه ،قال يف اخلالصة :مل يقع يف األصح ،وهللا تعاىل
أعلم  -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.-

()359/11

اإلشهاد يف الرجعة
اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/8هـ

السؤال

وقع مين طالق لزوجيت ،وراجعتها قبل انتهاء العدة ،ولكن بدون شهود أو علم أحد هل هذا يصح؟

أرجو اإلفادة مفصالً.
اجلواب
تصح رجعة الزوج ملطلقته الرجعية ما دامت يف العدة ويكون هذا الرجوع إما بتلفظه ابلرجعة أبن

يقول :راجعت زوجيت وحنوه من األلفاظ املفيدة ملعىن الرجوع ،وإما ابلفعل واملراد به هنا الوطء،
واشرتط بعضهم لصحة املراجعة ابلفعل نية الزوج الرجوع به ،وهذان األمران كافيان يف حصول
املراجعة.

وأما اإلشهاد على ذلك فهو مسنون كما هو قول أكثر أهل العلم وال جيب.

وما دمت مقيماً يف مكة فإنين أنصحك مبراجعة احملكمة املختصة لديكم لتوثيق الطالق والرجعة
مصطحباً معك وثيقة عقد النكاح للتهميش عليها من قبل القاضي.

()360/11

قال" :كل أمرأة أتزوجها فهي طالق" فهل يقع الطالق؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/22هـ

السؤال

ما رأيكم يف رجل قال لو فعلت هذا الفعل فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثالاثً ،وقد فعل ذلك ظناً
منه أنه لن يقع هبذه الكلمات شيء ،وهذا كله كان قبل الزواج؟ أريد اجلواب حسب املذهب

الشافعي.
اجلواب

وبناء عليه فإن عليه
فالذي يظهر من خالل هذا السؤال أنه من ابب اليمّي يريد املنع أو احلثً ،

كفارة اليمّي ،وهي إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة،
فإن مل جيد فصيام ثالثة أايم ،واإلطعام نصف صاع لكل مسكّي يقدر بكيلو ونصف من الرب أو طعام

أهل البلد ،وألن هذا القول الذي صدر منه قبل أن يكون له زوجة فإيقاع الطالق هبذه الصفة كما

لو قال أحدكم طلقت فالنة ،وهي ليست زوجة له ،وليس هو وكيالً يف الطالق عن زوجها ،هذا هو

األصح إن شاء هللا تعاىل ،واملسألة مبسوطة يف كتب أهل العلم ،وأما طلبه أن يكون اجلواب على

حسب املذهب الشافعي فإن منهج السلف واألئمة األربعة رمحهم هللا تعاىل أهنم يتعبدون هللا مبا دلت
عليه النصوص ومبا دلت عليه قواعد الشرع وأصوله ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى وصحبه
وسلم.

()361/11

الطالق الصوري من أجل إعالة الدولة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/06/29هـ
السؤال

شيخي الكرمي :زوجان يعيشان يف بلد غريب ،ومها عربيان ومسلمان ،وألمر ما هم حيتاجون إىل إعالة
من الدولة اليت يعيشون فيها ،وال يستطيعون ذلك إال إذا كانت الزوجة مطلقة وعندها أوالد ،فقام

الزوجان إبجراء طالق صوري يف ذلك البلد الكافر - ،أي حرب على ورق  ،-مع العلم أن زواجهما
كان يف بلد إسالمي ،وحسب الشريعة اإلسالمية .السؤال :هل يؤثر ما فعلوه على صحة زواجهما؟

أرجو البيان والتوضيح ،ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما فعلوه يشتمل على أمرين:

األمر األول :ما يتعلق ابلطالق ،هذا بُين على سبب غري صحيح ،وإذا بُين الشيء على سبب مث تبّي
انتفاؤه ال يقع ،فمثل هذا الطالق  -فيما يظهر  -أنه ال يقع؛ ألنه مل يقصده كما تقدم أنه بُين على
سبب تبّي انتفاؤه فال يقع.

األمر الثاين :ما يتعلق أبخذ هذا املبلغ ،هذا املبلغ بين على الكذب ،وما بين على حرام فهو حرام،
فال يظهر يل أنه جيوز هلما أن يستحال هذا املبلغ.

()362/11

ال تدري كم طلقها؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/10/21هـ

السؤال

أشك يف عدد الطلقات اليت طلقين إايها زوجي ،هل هي اثنتان أم ثالث ،وأان أشك يف اثنتّي ،األوىل
وهو كان يف شدة الغضب حلد التكسري ،والثانية وأان يف فرتة النفاس ،وبعد ذلك قام بتطليق مرة

أخرى ،ولكنه كان يف شدة الغضب ،وما كان ينوي الطالق على حد كالمه ،وبعد أسبوعّي تبّي أين
حامل ومت الرجوع ،وهذا بعد أن قال يل إنه قام بسؤال أحد املشايخ يف بالدان وعليه كفارة ،وهي أن
يدفع صدقة ،وللعلم كان زوجي يشرب اخلمر ،وبعد أن يفيق يكون يف شدة العصبية وبعد فرتة مت

سجنه الستعماله مواد خمدرة ،هلذا كان دائم العصبية والغضب الشديد معنا ،ولكن بعد سجنه بسنة

اتب إىل هللا بعد أن وقفت معه أسانده وأنصحه ،وبعدها اعرتف يل أبنه مل يسأل شيخاً يف الطلقة

األخرية؛ ألنه كان غري راغب يف الطالق ،ولكن غصباً عنه ملا حدث بيننا من مشاكل وألنه ال يريد

االنفصال ،وكان دائما يندم وال ينوي الطالق حبد ذاته ،وللعلم فإن لدينا أطفاالً أرجو إفاديت.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد ذكرت السائلة أن إحدى الطلقات وقعت عليها وهي نفساء ،وطالق احلائض والنفساء املدخول

هبا حمرم ،وقد اختلف العلماء يف وقوعه ،فذهب أكثر العلماء إىل وقوعه مع اإلمث ،مستدلّي أبدلة
منها حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أنه طلق امرأته وهي حائض ،فسأل عمر -رضي هللا

عنه -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال" :مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر ،مث حتيض ،مث
تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ،فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء" رواه

البخاري ( ، )5252ومسلم ( ، )1471قالوا :فأمره النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابملراجعة وهي
مل شعث النكاح ،وإمنا شعثه وقوع الطالق.

وذهب مجع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاين  -رمحهم هللا -تعاىل إىل أن

الطالق احملرم ال يقع ،ومنه طالق احلائض والنفساء ،مستدلّي أبدلة كثرية منها ما رواه أبو داود

( ، )2185إبسناد صححه ابن حزم وابن القيم يف اهلدى ( ، )226/5وغريمها من حديث ابن
عمر -رضي هللا عنهما -املذكور أعاله وفيه" :فردها علي ومل يرها شيئاً" قال الشوكاين  -رمحه هللا
تعاىل -إسناد هذه الرواية صحيح ومل أيت من تكلم عليها بطائل" اهـ .وبل الغمام ( ، )70/2وقد

سئل ابن عمر  -رضي هللا عنهما -عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال" :ال يعتد بذلك"رواه ابن
حزم ( ، )163/10إبسناده إليه قال ابن القيم إسناد صحيح ،زاد املعاد ( ، )236/5كما صححه
احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف التلخيص احلبري ( ، )206/3وعدم وقوع الطالق على النفساء
أفىت به شيخنا العالمة ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل -انظر :الفتاوى ( ، )285/21ومن أتمل األدلة

ومجع بينها تبّي له قوة هذا القول وهللا تعاىل أعلم ،انظر احمللى ( ، )163/10زاد املعاد ()218/5

 ،وبل الغمام للشوكاين ( ، )69/2الروضة الندية ( ، )105/2جالء العينّي (. )268

()363/11

أما فيما يتعلق بطالق الغضبان فالغضب ينقسم إىل ثالثة أقسام كما ذكر العلماء :األول :غضب
يزيل العقل فال يشعر صاحبه مبا قال ،وهذا ال يقع طالقه بال نزاع ،الثاين :ما يكون يف مباديه حبيث

ال مينع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طالقه ،الثالث :أن يستحكم الغضب ويشتد به
فال يزيل عقله ابلكلية ،ولكن حيول بينه وبّي نيته ،حبيث يندم على ما فرط منه إذا زال ،قال ابن

القيم :وهذا حمل نظر وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوي متجه ،انظر زاد املعاد ( ، )215/5وذلك ملا
رواه أمحد ( ، )276/6وأبو داود ( ، )2193أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال " :ال طالق
وال عتاق يف إغالق" وفسر مجع من أهل العلم اإلغالق ابلغضب وهللا تعاىل أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()364/11

الطالق يف مرض املوت
اجمليب عيسى بن عبد هللا املطرودي
القاضي ابحملكمة الكربى يف حائل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/19هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

هل جيوز يل وأان على فراش املوت أن أطلق زوجيت أو أوصيها أن ال حتبس نفسها فرتة العدة؟ أم هذا
حد من حدود هللا؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

يرى بعض أهل العلم أن من طل هق يف مرضه املخوف ،ال يقع طالقه ،واملرأة عند الطالق سوف تعتد
عدة الطالق ،ولو تويف زوجها وهي يف عدة الطالق الرجعي فإهنا تعتد عدة وفاة من اتريخ وفاته ال

من اتريخ الطالق ،وال جيوز للزوج أن يوصي زوجته أبن ال حتبس نفسها وقت العدة؛ ألن هذا خمالف
ملا شرعه هللا.

وعلى املسلم أن يسلم أمره هلل ،ويوصي زوجته بتقوى هللا ال مبا ذكر السائل ،فيقال لألخ ال تطلق
إذا دق انقوس اخلطر كما ذكرت ،وال توصي زوجتك أبال حتبس نفسها فرتة العدة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()365/11

طالق غري املدخول هبا
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

هل املطلقة غري املدخول هبا حتتاج إىل عدة أم ال؟ هذا إذا كان الزوجان قد اختليا لكن مل حيدث
بينهما شيء ،وما الدليل إذا كانت اإلجابة بنعم؟ وحنن نعلم أن اآلية صرحية يف هذا" :اي أيها الذين

آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا"

[األحزاب ، ]49:فما هو الصحيح؟ أفيدوان نفع هللا بعلمكم هذه األمة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد ذهب مجهور العلماء إىل أن من طلق زوجته بعد أن خال هبا فإن عليها العدة ووجب هلا املهر

كامالً ،وذهب الشافعي إىل أنه ال عدة عليها إال ابجلماع ،قال ابن قدامة  -رمحه هللا تعاىل( :-يف

هذه املسألة ثالثة فصول أحدها أن العدة جتب على كل من خال هبا زوجها ،وإن مل ميسها وال خالف
بّي أهل العلم يف وجوهبا على املطلقة بعد املسيس فأما إن خال هبا ومل يصبها مث طلقها فإن مذهب

أمحد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن اخللفاء الراشدين وزيد وابن عمر -رضي هللا عنهم ،-وبه
قال عروة وعلي بن احلسّي وعطاء والزهري والثوري واألوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي
يف قدمي قوليه وقال الشافعي يف اجلديد :ال عدة عليها لقوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إذا نكحتم

املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا" [األحزاب، ]49 :
وهذا نص؛ وألهنا مطلقة مل متس فأشبهت من مل خيل هبا ،ولنا إمجاع الصحابة  -رضي هللا عنهم،-

روى اإلمام أمحد واألثرم إبسنادمها عن ابن أوىف قال قضى اخللفاء الراشدون -رضي هللا عنهم -أن

من أرخى سرتاً أو أغلق ابابً فقد وجب املهر ووجبت العدة ورواه األثرم أيضاً عن األحنف عن عمر

وعلي  -رضي هللا عنهما  -وعن سعيد بن املسيب عن عمر وزيد بن اثبت  -رضي هللا عنهما-

وهذه قضااي اشتهرت فلم تنكر فصارت إمجاعاً ،وضعف أمحد ما روي يف خالف ذلك وقد ذكرانه
يف كتاب الصداق وألنه عقد على املنافع فالتمكّي فيه جيري جمرى االستيفاء يف األحكام املتعلقة
كعقد اإلجارة ،واآلية خمصوصة مبا ذكرانه وال يصح القياس على من مل خيل هبا ألنه مل يوجد منها

التمكّي ،ا .هـ ،املغين ( ، )80/8وانظر :مصنف ابن أيب شيبة ( ، )519/3ومصنف عبد الرزاق

( ، )288/6أحكام القرآن للشافعي ( ، )251/1اختالف احلديث ( ، )284/1األم ()215/5
بدائع الصنائع ( )192/3( )291/2تفسري القرطيب ( )205/3منار السبيل ( )250/2تفسري ابن
جرير ( ، )19/22زاد املسري ( ، )402/6عمدة الفقه ( ، )111والكايف ( ، )206/3فعلى األخ
السائل الرجوع ملا ذكرانه من املراجع إن أحب التوسع يف معرفة أقوال العلماء فيما ذكرانه.

وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()366/11

إخفاء الطالق عن الزوجة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/9/8هـ
السؤال

رجل تزهوج من خارج اململكة ،وقد كتب عليه يف املؤخر ما يعادل 50000رايل ،ابإلضافة إىل قائمة

أاثث تعادل ابلرايل  ،30000وبعد الدخول ابملرأة أبسابيع طلب من زوجته أن تذهب معه

للمملكة ،حسب ما مت االتفاق عليه قبل الزواج ،فرفضت وحتججت حبجج واهية ،فما كان من

الرجل إال أن عاد إىل بلده بدوهنا ،واتصل هبا عدة مرات أمالً يف أن تغري رأيها ،ولكنها أص هرت على
موقفها ورفعت قضية لدى احملكمة يف بلدها تدهعي الضرر ،وتطلب الطالق كي حتصل على املؤخر،

ويف نفس الوقت أقام الرجل عليها دعوى يف بلدها ابلنشوز ،ونظراً إىل أن القضااي أتخذ وقتاً طويالً
يف ذلك البلد قد يصل إىل 3سنوات فقد قرر الرجل طالقها بدون علمها؛ حىت ال تسقط دعواه
ابلنشوز فيثبت هلا املؤخر ،ابلرغم من أهنا هي اليت أص هرت على عدم االستمرار ،وابلرغم من أن

الرجل بعد ما أقنعناه وافق على أن يعطيها ما كتب يف العقد فقط ،وهو  50000دون قائمة األاثث

اليت جرى العرف أن حتضرها الزوجة لبيت الزوجية ،وتكون ملكها لو حصلت وفاة أو طالق للزوج،
إال أن املرأة أص هرت على املطالبة ابلقائمة والنفقة ،وقد أكد حمامي الرجل أهنا بنظام تلك الدولة ال

تستحق شيئاً البتة ألهنا انشز ،وقد نصح الرجل بعدم إعالن الطالق ،واألسئلة هي:
ما حكم طالقه الذي أشهد عليه اثنّي عدول وكتب الطالق خبطه ووقهع عليه ووقهع عليه الشهود،
مفيدين بسماعهم لفظ الطالق ثالاثً ،وهل يلزمه توثيق هذا الطالق يف جهة حكومية؟

ما حكم إخفاء الطالق عن الزوجة خشية أن يقع الضرر على الزوج ،أبن يصدر هلا حكم ابملؤخر

والنفقة والقائمة مما قد يصل إىل مبلغ يقارب 100000رايل؟
هل أيمث الرجل بعدم إعالمه للزوجة ابلطالق ،ابلرغم من نشوزها ومن فشل حماوالته العديدة يف

الصلح

اجلواب
إذا تل هفظ الزوج بلفظ الطالق قاصداً معناه املعروف فهو طالق انفذ واقع ،ولو مل يكتبه ومل يُشهد

عليه.

وفائدة التوثيق لدى اجلهات املختصة به أن يتأكد العاقد (املأذون) من طالق املرأة وانتهاء عدهتا مىت

أرادت الزواج آبخر ،وحىت يزال اسم املرأة من سجل الزوج وحنو ذلك من املصاحل.

ّأما إخفاء الطالق عن الزوجة فإذا كانت قد ابنت منه فال جيوز؛ إذ الطالق مع أنه حق للزوج فإنه
مع ذلك يرتتب عليه حقوق للمرأة وعليها ،فال ضرر وال ضرار.
فال ب هد من إخبارها إذا كانت قد ابنت منه وانتهت عدهتا ،وأما قبل انتهاء العدة فيمكنه كتمان

الطالق عنها للمصلحة.
ولعلي أرشد السائل إىل خمرج شرعي لقضيته ،وهو أن يستفيت يف الطالق الصادر منه ،هل تبّي به

املرأة أم ال؟ فإن كانت مل تَب منه فرياجعها إن كانت يف العدة مث ال يطلقها -إن أراد -إال بعد انتهاء

القضية وال خيربها مبا فعل ،ويشهد شهوداً َُ على املراجعة.

وإن كان طالقه ابئناً أو انتهت العدة فليس له إال إخبارها.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()367/11

إيقاع طالق اجلاهل آباثره
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/08هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أصحاب الفضيلة :نرجو منكم إفادتنا يف واقعة تقع كثرياً ،وهي :أن كثرياً ممن أسلم حديثاً -أو من

نتصرف جتاه شكواهم.
التزم يف إسالمه -تقع منهم تصرفات (كالطالق جهالً)  ،وال ندري كيف ّ

فهل من قاعدة عامة تندرج حتتها فروع شىت من مسائل (مىت يعذر اجلاهل)  .فمثالً طلق أحد الشبان
زوجته ،وأطلق عبارات تفيد ذلك ،واآلن جاء يشتكي أبنه مل يعرف آاثر تلك الكلمات ،وإن كان

لديه بعض املعلومات املشوهة حول هذه القضية؟.

وآخر أفطر يف هنار رمضان عن جهل ،حيث كان يعتقد أن صيام هذا الشهر ليس فرضاً قاطعاً ،بل

يستطيع اإلنسان أن أيخذ راحته أحياانً ،حبيث يصوم يوما ويفطر يوماً ،واآلن بعدما بلغه اخلرب اليقّي

فهو يف حرية :هل عليه كفارة أم يكفي التوبة؟ وهكذا .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيب على املسلمّي واهليئات واملراكز اإلسالمية يف كل بلد يف العامل يوجد فيه مسلمون جدد ،أو
حديثو عهد ابإلسالم ،يتعّي على هؤالء كلهم بذل كل ما يستطيعون يف تعليم حداثء العهد ابإلسالم

أحكام اإلسالم الضرورية ،كأداء الصلوات اخلمس ،وصوم رمضان ابإلمساك عن الطعام والشراب،

واجلماع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،وتعليمه األحكام الضرورية ،واألمور اليت عليه اجتناهبا،

كالزان ،وشرب اخلمر ،والراب ،والظلم ،وأكل احلرام ،وأال جيمع الرجل يف عصمته أكثر من أربع

زوجات ،وحنو ذلك من األحكام الضرورية والظاهرة ،وما يتعلّق ابلعقيدة من مظاهر الشرك اليت خترج

صاحبها من دائرة اإلسالم وحنو ذلك من األحكام ،أما غري ذلك من األحكام اجلزئية ،واملعامالت

املالية ،وبعض األحوال الشخصية ،فتعاجل كل قضية أو مسألة بعينها يف حينها ،فمن أفطر يف رمضان
 -كما يف السؤال -أمر ابلتوبة واالستغفار وبقضاء ما أفطره من أايم ،وعدم العود ملثله.

أما من طلق جاهالً  -كما يف السؤال -فيعذر ابجلهل؛ فال ينفذ طالقه مراعاة جلهله وحداثة دخوله

يف اإلسالم؛ حفاظاً على الرابطة األسرية ومراعاة حلاله ،ويلزم تعليمه حكم الطالق وآاثره ولوازمه؛
حىت ال يعود إليه مرة أخرى .وهللا أعلم.

()368/11

(اعتربي نفسك زوجة يف الظاهر)
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

طلبت زوجيت ليلةً للجماع ،فرفضت ،فقلت هلا :اعتربي نفسك من هذه اللحظة زوجيت أمام الناس
ُ
فقط ،ولست زوجيت بيين وبينك (اجلماع) فهل يقع الطالق وابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :ال ،ال يقع الطالق مبثل ذلك؛ ألنك مل تقصد الطالق بقولك هذا ،وإمنا قصدت ترك

اجلماع ،وهذا واضح مبجرد لفظك ،فضالً عن قصدك ،هذا أوالً.
اثنياً :أن لفظك هذا ليس مانعاً من مجاع زوجتك إذا أردت ذلك.

اثلثاً :أنه قد ثبت الوعيد الشديد ملن أتىب من فراش زوجها إذا دعاها إليه ،ففي الصحيحّي البخاري

( )3237ومسلم ( )1436من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال" :إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت ،فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت

تصبح" ويف رواية ملسلم (" : )1736إال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت يرضى عنها" -

يعين زوجها -لكن يستثىن من ذلك إذا كانت الزوجة معذورة مبرض أو حنوه ،أو لسبب مقنع.

رابعاً :أنه على الزوج أن يراعي حال زوجته وظروفها ،ونفسيتها يف مثل هذه األمور ،وهللا -تعاىل-
أعلم .وصلى هللا نبينا حممد عليه أفضل الصالة والسالم.

()369/11

الشك يف الطالق

اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/22هـ
السؤال

أان مبتلى بكثرة احللف بيمّي الطالق ،لكن بعد أن يكون قد طفح الكيل ،على العموم :كنت أحاول
أن أحصي عدد مرات الطالق مع زوجيت لنعرف أين حنن من الشرع! قلت :أتذكرين بعد كتب
الكتاب وقبل الزفاف (حفلة العرس) حدث بيين وبينك مشادة على اهلاتف انتهت على ما أظن أين

طلقتك ،مث أرجعك والدك على ما أظن عندما حضر معك لزايرتنا يف اليوم التايل ،قالت :ال ،مل

حيصل صدقين لكنك قلت كذا وقلت أنت ألمي كذا وأان قلت كذا....إنين متأكدة أنه مل حيصل،

والذي تتكلم عنه كان موضوعاً آخر  ...ما حكم الشرع؟ أرجو اإلفادة ،األمر حصل قبل 18سنة،

ولكن يرتتب على ذلك نصاب عدد الطلقات .وجزاكم هللا عنا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد:
جواابً على ما ذكره السائل ،فإن الشك يف حصول الطالق أمر ال يلتفت إليه؛ ألن األصل عدم

ذلك ،لكن ينبغي عليك التنبه برتك التلفظ بيمّي الطالق أو التهديد به ،وترك الوساوس بذلك ،أما

األول فلقوله تعاىل" :وال تتخذوا آايت هللا هزواً" [البقرة ]231:وهي آايت هللا تعاىل وحكمه يف

الطالق ،فيجب على املسلم أن حيفظ لسانه عن الطالق احملرم ،وأن يطلق الطالق الشرعي إن رغب

عن زوجته واستحالت احلياة بينهما ،وأما الوساوس فال يلتفت إليها من كونه حصل منه شيء من
الطالق أو ال ،وهللا هو املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()370/11

قال لزوجته إهنا حرام
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/17هـ
السؤال

رجل قال المرأته ِ
أنت حرام علي إىل يوم القيامة ،وكان حبالة غضب ،وبعد يومّي تراضيا وحصل مجاع

بينهما ،فما احلكم؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

قال ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل( :-وهذه املسألة فيها عشرون مذهباً للناس) زاد املعاد (، )302/5

وذكر األقوال فيها ،ومما ذكره منها :الفرق بّي أن يوقع التحرمي منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً ،وبّي
أن خيرجه خمرج اليمّي ،فاألول :ظهار بكل حال ،ولو نوى به الطالق ،والثاين :ميّي يلزمه به كفارة

ميّي ،فإذا قال :أنت علي حرام ،أو إذا دخل رمضان ،فأنت علي حرام فظهار ،وإذا قال :إن

سافرت أو إن أكلت هذا الطعام ،أو كلمت فالانً فامرأيت علي حرام ،فيمّي مك هفرة ،وهذا اختيار

شيخ اإلسالم ابن تيمية) زاد املعاد ( ، )306/5وانظر :إعالم املوقعّي ( )93-83/3؛ وعلى ذلك
فيلزم األخ السائل كفارة ظهار ،وهي املذكورة يف قوله -تعاىل :-ه ِ
ِ ِ ِ
سائِ ِه ْم مثُه
َ
"والذ َ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ن َ
ِ
ِ
يـع ُ ِ
ِ
وعظُو َن بِ ِه َو ه
ودو َن ل َما قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا ذَل ُك ْم تُ َ
ري فَ َم ْن َملْ
َُ
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ
ك لتُـ ْؤمنُوا
ّي م ْسكيناً َذل َ
ام ستّ َ
ّي م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا فَ َم ْن َملْ يَ ْستَط ْع فَِإط َْع ُ
َِجي ْد فَصيَ ُ
ِ
ْك ح ُد ِ
ِ
اَّلل ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم" [اجملادلة. ]4-3:
ِاب هَّلل َوَر ُسول ِه َوتِل َ ُ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ود ه َ
وحيرم عليه مجاع زوجته حىت يُك ِّفر ،وقال شيخنا العالمة ابن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل( :-الصواب
أن حترميها على حسب نيته فإن نوى به الظهار فهو ظهار ،وإن نوى به اليمّي فيمّي ،وإن نوى به
الطالق فطالق ،وإن مل ينو شيئاً فالظاهر أنه ميّي) حاشية الشيخ على الروض املربع ( ، )696وما
اختاره شيخنا  -رمحه هللا تعاىل -هو مذهب الشافعي  -رمحه هللا تعاىل -انظر :زاد املعاد

( ، )304/5وهو قول قوي؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إمنا األعمال ابلنيات" رواه البخاري
( ، )1ومسلم ( )1907من حديث أمري املؤمنّي عمر -رضي هللا عنه -ومما يدل على أن التحرمي
يكون مييناً مكفرة إن نواه ما رواه أنس -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

كانت له جارية يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة  -رضي هللا عنهما -حىت حرمها ،فأنزل هللا  -عز
وجل" :-اي أَيُّـها النِ ِ
َح هل ه
ك" [التحرمي :من اآلية ]1إىل آخر اآلية ،رواه النسائي
اَّللُ لَ َ
َ َ ُّ
هيب ملَ ُحتَِّرُم َما أ َ
( ، )3959والضياء ( ، )1694قال احلافظ( :النسائي بسند صحيح) الفتح ( ، )376/9وهللا -

تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()371/11

هل له إخراج مطلقته من بيته؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ابرك هللا يف جهودكم ،وجزاكم هللا خرياً عن املسلمّي مجيعاً.
هذا استفتاء وارد من إحدى مجهورايت روسيا :رجل طلق زوجته طالقاً شرعياً ال رجعة فيه ،لكن

امرأته ال تعرتف هبذا الطالق ،ومتتنع عن اخلروج من البيت حبجة أن الطالق الرمسي املعقود يف احملاكم
الروسية ال يزال على حاله ،فهي يف بيته ولكن يف غرفة معتزلة ،وبينهما بنت عمرها مثاين سنوات،

فتحدث بينهما مشاكل بّي حّي وآخر لسبب من األسباب ،فالرجل يف حرية ويسأل :هل جيوز يل
طرد هذه املرأة من البيت؟ وهل جيوز يل انتزاع بنيت منها؟ أم البنت حق لألم؟ وقد قيل له من قبل
بعض القضاة :أن له كل ذلك ابلقانون احمللي ،ولكن الرجل يريد معرفة احلكم الشرعي للقضية؛

ليتصرف على ضوء تعليمات اإلسالم .وجزاكم هللا خرياً .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب :أنه ال خيلو أن يكون الطالق رجعياً ،أو ابئناً ،فإن كان رجعياً ،وهو أن يطلقها للمرة األوىل،
أو الثانية ،فحينئذ هلا النفقة والسكىن ما دامت يف العدة ،فإذا انتهت العدة فال نفقة هلا وال سكىن؛

ألهنا أصبحت أجنبية منك ،وعليه فيجوز لك إخراجها واحلالة هذه ،وإن كنا ال نفضل ذلك بل

ننصحك ابلعودة إليها والصلح معها ،أما إن كان الطالق ابئناً أبن تكون هذه هي الطلقة الثالثة ،أو
يكون الطالق على عوض ،أو حنو ذلك فحينئذ فال نفقة هلا وال سكىن ،إال أن تكون حامالً ،فلها

النفقة والسكىن يف احلالّي.

أما حضانة هذه البنت فهي راجعة إىل األصلح ،فإن كان األصلح أن تبقى عند أمها فهو الواجب،
أما إن كان األصلح أن أتخذها وترعاها رعاية طيبة فعليك ذلك ،لكن عليك أن تسمح لوالدهتا

بزايرهتا ،أو الذهاب هبا إليها ،أما إن تساوى األمران فمن العلماء من يرى أهنا تبقى عند والدهتا،
ومنهم من يرى أن تكون عند األب .وهللا أعلم.

()372/11

هل طالقها صحيح؟
اجمليب محد بن عبد هللا اخلضريي
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

السالم عليكم.
تزوجت رجالً غربياً اعتنق اإلسالم ،ومل نبق معاً سوى ليلة واحدة ،مث ذهب للعيش مع زوجته القدمية
(وهي ليست مسلمة)  ،فطلبت منه الطالق فطلقين يف املقهى أمام أخي ،ولفظ كلمة الطالق

ابلعربية ،فهل هذا الطالق مشروع ،أان تزوجت اآلن من رجل ،آخر لكنين أخشى دائماً أن يكون

طالقي غري صحيح.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان الزوج يعرف معىن الكلمة ويعقل معناها ،وأهنا تعين مفارقة الزوج لزوجته فطالقه واقع،
وزواجك من الرجل اآلخر صحيح ،بشرط أن يكون الزواج حصل بعد انتهاء العدة الشرعية .وهللا
أعلم.

()373/11

علي ما أخذت؟
هل أرفض طالقها حىت ترد ّ
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ِ
ين َعلَْي ِه
حول حديث امرأة اثبت بن قيس ،رضي هللا عنهما -قال صلى هللا عليه وسلم" :أَتَـ ُر ّد َ
َح ِدي َقتَهُ؟ " .قالت :نعم .فقال الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم" :اقـْبَ ْل احلديقةَ وطَلِّ ْقها" .معىن
ذلك أن اثبت بن قيس ،رضي هللا عنهما ،كان أعطى زوجته هذه احلديقة للزواج ،أي كانت ملكها،

ولكي تطلق كان لز ًاما عليها أن ترجع احلديقة له ،أان اآلن تزوجت امرأة منذ مثاين سنوات ،وهي

عاما ،وكتبت هلا شقة وسيارة ،ولكن ظرويف املالية تغريت ،وهي اآلن تريد
تصغرين حبوايل عشرين ً

علي؛ ألنين حىت اآلن أريدها زوجةً ،ولكن هي مصممة على
لعا ه
الطالق ،وأان رافض ،وقلت ارفعي ُخ ً
اخللع ،هل علي ذنب إذا طلبت الشقة والسيارة؟ أان كتبت كل حاجة ابمسها؛ ألنين كنت أريد أن

أؤمن املستقبل هلا ،ظنًّا مين أن املوت هو الذي يفرق بيننا فقط ،وإذا كنت أعلم أهنا يف يوم من األايم
سوف تطلب الطالق أو اخللع ما كنت ألكتب هلا شيئًا .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إنه ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها من غري ما أبس؛ ملا رواه أمحد ( )22440وأبوداود
مرفوعاُّ :
َلت َزْو َجها طَالقَـ َها يف غَ ِري
( )2226وابن ماجه ( )2055والرتمذي ()1187
"أميَا ْامرأةٍ سأ ْ
ً
ْس فحرام َعلَيها رائِحةُ ِ
شرعا ،ومل يكن طلبها لسبب
اجلنة" .لكن لو طلبت الطالق لسبب سائغ ً
َما َأب ٍ َ َ ٌ ْ
َ
يعود إليك أيها الزوج من عضل أو تضييق أو منع حلقوقها من ال َق ْس ِم والنفقة وحنو ذلك من حقوقها

الشرعية ،فإن ذلك جائز ،ولك أن ترفض طالقها حىت ترد إليك ما أصدقتها ،ما دام السبب منها،
وليس عليك يف ذلك شيء؛ ملا رواه البخاري وغريه عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال :إ هن ا ْم َرأَةَ
ول هِ
ِ
َاثبِ ِ
ت بْ ُن قَـ ْي ٍ
ت بْ ِن قَـ ْي ٍ
صلهى ه
ب َعلَْي ِه
تَ :اي َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَـ َقالَ ْ
س أَتَ ْ
اَّللَ ،اثبِ ُ
ت النِ ه
هيب َ
س َما أَ ْعت ُ
ال رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ِ
ِيف ُخلُ ٍق َوَال ِدي ٍنَ ،ولَ ِك ِّين أَ ْك َرهُ الْ ُك ْف َر ِيف ِْ
ين
ول ه َ
اإل ْس َالِم .فَـ َق َ َ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :أَتَـ ُر ّد َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :اقـْبَ ِل ا ْحلَ ِدي َقةَ َوطَلِّ ْق َها تَطْلِي َق ًة".
ال َر ُس ُ
ت :نَـ َع ْم .قَ َ
َعلَْي ِه َح ِدي َقتَهُ؟ " .قَالَ ْ
اَّلل َ

()374/11

هل يعد هذا طالقاً؟
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري

القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/29هـ

السؤال

أان امرأة يهودية دخلت حديثا يف اإلسالم وتزوجت من رجل عريب ابلسر حيث مل يكن هناك طريقة

أخرى للزواج والسلطة رفضت تزوجينا رمسيا .مت زواجنا على أن نعيش منفصلّي حىت نتمكن من

اهلجرة والزواج العلين .وقد استمر وضعنا على هذا النحو  4سنوات وكنا نلتقي فيها مرارا وجنمع
املال لغرض اهلجرة .وقبل مدة حصل زوجي على عمل أفضل وقرر أن يطلقين .وهو يقول اآلن إنه

من األفضل يل العيش بدونه ويقول إنه ال ميكن حتقيق ما كنا نريد .وهو مل يتلفظ ابلطالق لكنه قال

يل" :أنت امرأة حرة وميكنك الزواج بعد  3أشهر" فهل يعترب كالمه طالقا؟ أان أحبه كثريا وهو
كذلك ،وال أرغب يف الطالق منه .وأان مستعدة لالنتظار حىت أيذن هللا أن نعيش سواي .لن أكون

سعيدة بدونه وأبكي طوال الوقت.

أحتاج مساعدتكم ،وهل هناك شيء يف القرآن الكرمي يقنعه أال يطلقين؟ أرجو املساعدة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

أوالً :حنمد هللا الذي هداك من الضالل إىل النور ،وأنمل أن تكوين سفرية لنشر هذا الدين فيمن

تعرفّي ومن ال تعرفّي ،مبينة هلم ما وجدتيه من راحة واطمئنان وانشراح صدر حىت تكوين ممن قال

فيهم -صلى هللا عليه وسلم  -لعلي -رضي هللا عنه" :-ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك من

أن يكون لك محر النعم" رواه البخاري ( ، )3009ومسلم ( ، )2406وذلك فضل هللا يؤتيه من

يشاء ،وأما عن سؤالك فقول زوجك لك( :أنت حرة وميكنك الزواج  ، ) ...فهذا من ألفاظ الكناية

الظاهرة ،ويقع به الطالق إذا نواه الزوج ،ولكن حاويل أن تذكريه ابلعشرة املاضية ،وقبولك به يف أول
األمر ،وتذكريه احتساب األجر والثواب فيك ،فإن رأيت منه نشوزاً أو إعراضاً فاعرضي عليه صلحاً
كالتنازل عن بعض احلقوق كالسكىن ،أو النفقة ،وحنو ذلك.
"وإِ ْن يَـتَـ َف هرقَا يُـغْ ِن ه
اَّللُ
فإن رأيت أن ذلك مل جيد ،فاستعيين ابهلل واصربي ،وتذكري قول هللا -تعاىلَ :-
ِ
اَّلل و ِ
ِِ
اسعاً َح ِكيماً" [النساء ، ]130:فثقي أن هللا سيجعل لك خمرجاً إبذن هللا.
ُك ّالً م ْن َس َعته َوَكا َن هُ َ
أسأل هللا -تعاىل -لك حياة طيبة يف الدنيا واآلخرة ،وأن ييسر لك أمرك ،وأن يثبتك على هذا الدين
إنه مسيع جميب.

()375/11

طالق املسحور
اجمليب حممد بن عبد هللا اجمللي

قاضي ابحملكمة العامة يف حمافظة دومة اجلندل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/07/29هـ

السؤال

هل يقع طالق املسحور؟ أان تزوجت رجالً على ضرة ،واستمر زواجي أسبوعاً واحداً مث طلقين بسبب
السحر ،واآلن حياول الرجوع ولكن أان خائفة منه وهو يريد إرجاعي ولكن أهلي يرفضون ذلك ،ماذا

أفعل؟ وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعه أما بعد:

فيما يتعلق بطالق املسحور :فإنه إن كان يعي ويعلم ما يقول وصدر منه الطالق ابختياره فإن طالقه
يقع ،وإن كان املسحور ال يعي وال يعلم ما يقول ،أو أنه طلق بغري اختياره فإن طالقه ال يقع؛ ألن
العقل هو مناط التكليف ،فإذا غاب العقل ارتفع التكليف ،وأنصحك ابستشارة والديك ،واستشارة

من تثقّي يف رأيه وحكمته ممن يعرف هذا الرجل الذي تزوجك معرفة جيدة ،وأداء صالة االستخارة،
وسؤال هللا أن خيتار لك خري األمرين ،وستوفقّي إىل اخلري إن شاء هللا .وهللا تعاىل أعلم.

()376/11

هل تطلب الطالق؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/8هـ
السؤال

أريد حكم الشرع يف طلب الزوجة الطالق من زوجها؛ ألنه :يضرهبا ،وال يصرف عليها؛ ألهنا تشتغل
وتصرف على نفسها ،وأحياانً على أوالدها وعلى املنزل .وأيضاً تزوج عليها اثنية؛ وقد قال هلا :إين

تزوجتك على (شور) وذوق أمي ،وليس على (شوري) وال ذوقي ،وهو اآلن تزوج على ذوقه وشوره.

مالحظة :هو إنسان بسيط جداً -يعين مادايً -ال يستطيع فتح منزلّي ،وهو اآلن مديون وحالته
تعبانة جداً ،وأان كرهته كثرياً ،لكن متحملة من أجل األوالد ،واآلن أريد حكم الشرع يف طليب

للطالق.
اجلواب

احلمد هلل -تعاىل -وحده ،وبعد:
ما ذكرته  -السائلة -من حال زوجها معها ،وما بدر منه من تصرفات يف حاهلا وزواجها عليه ،وتريد
إيضاح الشرع يف طلبها الطالق..إخل.

"وإِ ِن
فأقول :إن عليها الصرب واالحتساب واإلصالح؛ ألن الصلح خري؛ وذلك لقول هللا -تعاىلَ :-
شوزاً أَو إِ ْعراضاً فَال جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
امرأَةٌ َخافَ ْ ِ ِ
ري"
صلْحاً َو ُّ
َُ َ َ َ ُ ْ
صل َحا بَـ ْيـنَـ ُه َما ُ
ْح َخ ٌْ
الصل ُ
ت م ْن بَـ ْعل َها نُ ُ ْ َ
َْ
أيت ِ
[النساء :من اآلية ، ]128لكن إن تعذر اإلصالح ،ور ِ
أنك ال تستطيعّي البقاء معه ،وكرهت
العيش فال حرج يف طلب الطالق إذا خشيت أال تقومي حبق هللا -تعاىل -فيه .وهللا هو املوفق،

وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.

()377/11

ال يعرف كم مرة طلق زوجته
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/20هـ

السؤال

عندي مشكلة ،ال أدري كم مرة طلقت زوجيت الثانية :يف شهر يناير ( )1املاضي كتبت هلا رسالة

ابلربيد اإللكرتوين ،قلت هلا فيها أن تنساين .وقلت هلا( :ال تتصلي يب بعد ذلك)  .وأعتقد أنين قد

طلقتها .مث أرجعتها ،ويف بداية شهر مارس ( )3أخربت زوجيت األوىل أنين سوف أطلق الثانية قائال هلا
"يف نظري حنن (أان والزوجة الثانية) غري متزوجّي منذ اآلن" .لكنين مل أرغب أن أخربها بذلك ،ألهنا
كانت على وشك الدخول يف اإلسالم ،مث يف شهر أبريل ( )4أخربهتا ابهلاتف أنين طلقتها.

اآلن مل أعرف كم عدد الطلقات اليت قمت هبا .ومل أرها منذ شهر فرباير ( )2ألهنا تعيش يف بلد

معا على اهلاتف.
آخر .لكننا نتكلم ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :إذا شك املرء يف عدد الطالق بىن على اليقّي ،نص عليه اإلمام أمحد ،وهو مذهب أيب حنيفة
والشافعي،؛ ألن ما زاد على القدر الذي تيقنه طالق مشكوك فيه ،فلم يلزمه؛ ألن النكاح اثبت

بيقّي ،فال يزول ابلشك ،وعليه فإنه تبقى أحكامه أحكام املطلق دون الثالث ،فيجوز له مراجعة
زوجته ،فمن تيقن واحدة وشك يف الثانية فهي واحدة ،ومن تي هقن اثنتّي وشك يف الثالثة فهي اثنتان.
اثنياً :أن من طلق زوجته طاهرة من غري مجاع ،أو حامالً وقع طالقه ،وما ال فال ،يعين من طلق وهي
حائض أو يف طهر جامعها فيه فال يقع طالقه ،كما اختاره شيخ اإلسالم ابن يتمية ،واألدلة على

ذلك واضحة من الكتاب والسنة.

اثلثاً :أن إخبار املرء لغريه أبنه طلق زوجته جمرد إخبار مبا حصل ولو كاذابً غري منشئ للطالق ،وغري

مريد إليقاعه - ،إخباره هكذا -ال يقع به الطالق ،وقد صرح بذلك غري واحد من العلماء احملققّي.
وهللا أعلم.

()378/11

مىت جيوز الطالق؟

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/21هـ
السؤال

مىت جيوز للمرء طالق زوجته من دون أن خيشى معصية هللا؟ أي ما هي األخطاء اليت ال تغتفر
للزوجة؟ وذلك من الناحية احلياتية واالجتماعية.

اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:
فالطالق حق للزوج له إيقاعه مىت شاء ،لكن يكره أن يطلق إال لداع؛ كسوء خلق الزوجة ،أو

حصول الضرر منها ،أو عدم التوافق يف االستمتاع أو الشخصية ،أو النفور النفسي (وهذا خمتلف

من شخص آلخر)  ،ويف كل األسباب فصرب اإلنسان على امرأته -إذا مل حيصل عليه ضرر -أوىل؛
ألن الزواج شرع يف األصل عالقة مستمرة حىت انقضاء حياهتما ،بل هي مستمرة بعد موهتما؛ كما

قال تعاىل" :إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون"
[يس ، ]56-55 :وألن التوافق التام ال ميكن حصوله ،بل لكل إنسان طبيعته وشخصيته ،وإذا
كانت املرأة غري عفيفة فإنه جيب على الزوج طالقها وحيرم عليه إمساكها؛ ألنه بذلك يكون ديواثً
متوعداً .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()379/11
هددها ابلطالق إن مل ُجت ِهض!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان سيدة متزوجة منذ أشهر (زوجة اثنية)  ،وحامل يف الشهر الثالث ،زوجي اآلن حياول إجباري على
إجهاض اجلنّي؛ بدعوى أن احلمل مضر بصحيت ،لكن كل الفحوصات أكدت أن صحيت خبري،
واحلمل يسري بشكل جيد ،إال أن زوجي مصر على اإلسقاط ،قائالً :إن جميء الطفل ال يتناسب مع
مصلحتنا املشرتكة ،ومل خنطط جمليئه ،علماً أن زوجي لديه أوالد من زوجته األوىل ،وهو اآلن يهددين

ابلطالق إن مل أفعل ما يطلبه مين ،فهل جييز له الشرع أن حيرمين من حقي يف األمومة؟ وهل حيق له

أن يطلقين إن مل أطعه وأجهض طفلي؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن كان احلال  -كما ذكرت  -يف سؤالك فإنه ال حيل لك إسقاط احلمل ،بل الواجب عليك

احملافظة عليه ،وال طاعة لزوجك يف ذلك ،وقد جاء يف قرار هليئة كبار العلماء يف السعودية أنه (ال

جيوز إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله إال ملربر شرعي ويف حدود ضيقة جداً) وال شك أن ما ذكره

زوجك غري مسوغ وال مربر إلسقاط احلمل ،وال حيل له إلزامك بذلك ،فإن كان العزل -وهو دون

نص العلماء على أنه ال جيوز إال إبذن الزوجة؛ حلقها يف االستمتاع واحلمل ،فحقها
ذلك بكثري -قد ّ

يف بقاء جنينها أوىل.

وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()380/11

هل أيمث بتطليقها؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/06/10هـ
السؤال

أان متزوج منذ ست سنوات ،وزوجيت ال تنجب ،وقمت أبخذها إىل الكثري من األطباء ،ومل أترك شيئاً
إال فعلته ،حىت عملية أطفال األانبيب جلأت إليها ،ولكن دون جدوى ،فهل علي إمث إن طلقتها

وتزوجت أبخرى؟ علماً أين ال أستطيع أن أمجع بّي زوجتّي.

اجلواب

إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن جيمع بّي زوجتّي فإنه ال أبس أن يطلق زوجته ويتزوج أبخرى،
فالطالق عند وجود أسبابه ودواعيه مباح ،وهللا -تعاىل -شرعه حلل املشكالت عندما ال يتم

االنسجام بّي األزواج( :وإن يتفرقا يغن هللا كالً من سعته) [النساء ]130 :فقد ال تكتب بينك

وبينها ذرية ،فإذا طلقتها وتزوجت غريها رزقت أوالداً ،وهي إذا تزوجت غريك قد ترزق أوالداً ،وهذا
مشاهد وواقع يف كثري من احلاالت ،أنه ال يوجد بّي زوجّي ذرية لعدة سنوات ،فإذا افرتقا وتزوجا

رزقا أوالداً ،وهللا يكتب لكما اخلري والصالح.

()381/11

هل تطلق املرأة بزانها؟!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة
التاريخ 1426/09/14هـ

السؤال

إذا زنت الزوجة ،فهل حترم على زوجها ،وجيب عليه طالقها ،وإذا كان له أوالد منها فماذا يفعل؟
وإذا ادعت التوبة ،فهل له إبقاؤها على ذمته ومعاشرهتا ،وكيف يعرف أهنا صادقة يف توبتها ،وإذا

عاشرها بعد علمه بزانها فماذا عليه؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا زنت الزوجة فإهنا ال حترم على زوجها ،وال جيب عليه أن يطلقها؛ ويدل هلذا أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -مل يبحث عن املرأة اليت زان هبا ماعز ،ومل يسأل عن زوجها وأيمره أن يفارقها ،وكذلك

أيضاً يف قصة العسيف ،مل أيمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -زوج تلك املرأة اليت زنت أن يفارقها،
وإمنا قال صلى هللا عليه وسلم" :أغد اي أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها" .انظر صحيح

البخاري ( ، )6633وصحيح مسلم ( . )1698فنقول :ال تطلق وال حترم عليه.
وأما أوالده منها فهم ينسبون إليه شرعا ً،والزان ال أثر له حكماً؛ ألن احملرم شرعاً كاملعدوم حساً،
ويدل هلذا قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-الولد للفراش وللعاهر احلجر" أخرجه البخاري
( ، )2053ومسلم ( . )1457فالولد يكون للفراش ،وأما الزاين فال ينظر إىل دعواه.

وإذا ادعت التوبة للزوج فله أن يبقيها على ذمته ،وأن يعاشرها وأن حيفظها؛ ألن هللا -عز وجل-

يقول( :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً)
[الزمر ]53:ويقول سبحانه وتعاىل يف آخر سورة الفرقان( :ومن اتب وعمل صاحلاً فإنه يتوب إىل هللا
متاابً) [الفرقان ، ]71:والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر"

أخرجه الرتمذي ( ، )3537وابن ماجة ( ، )4253ويقول صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا يبسط يده
ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل" .أخرجه مسلم (. )2759

ويعرف أهنا صادقة يف توبتها ابلقرائن وحاالت املرأة وسلوكياهتا بعد ادعاء التوبة ،فإذا رأى أهنا امرأة

صاحلة ،وأهنا رجعت إىل هللا -عز وجل -وأهنا حتافظ على صالهتا وصيامها وحجاهبا ،وأهنا تكثر من

النوافل ،وأهنا قد ندمت وأتسفت على ما مضى منها ،فهذا دليل على أهنا اتبت وهلل احلمد واملنة.
وإذا عاشرها بعد العلم بزانها فال شيء عليه؛ ألن األصل احلل بّي الزوجّي؛ لقول هللا عز وجل:

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم) [البقرة ]223:لكن إذا كانت مصرة على فعل الفاحشة

ومل تتب من ذلك فإنه ال جيوز هلا أن ميسكها؛ ألن هذا من الدايثة ،وهللا -عز وجل -يقول (الزانية
ال ينكحها إال زان أو مشرك) [النور. ]3:

()382/11

طاعة الوالد يف تطليق الزوجة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /الطالق /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/17هـ
السؤال

هل أطيع والدي إذا أمرين أن أطلق زوجيت؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كان والدك قد ذكر أسباابً شرعية اثبتة للفراق فيلزمك طاعته ،أما غري ذلك فال يلزمك ،وعليك
بذل جهدك يف كسب رضا والدك ،وإفهامه ابليت هي أحسن أن طلبه طالق زوجتك قد يرتتب عليه

رجل اإلمام أمحد رمحه هللا
أمور كثرية قد ال حتمد عقباها ،خاصة إن كان بينكما أوالد ،وقد سأل ٌ

تعاىل :إن أيب أيمرين أن أطلق زوجيت ،فقال له اإلمام أمحد :ال تطلقها ،قال :أليس النيب -صلى هللا

عليه وسلم -أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حّي أمره عمر بذلك؟ قال :وهل أبوك مثل عمر؟.

اآلداب الشرعية البن مفلح ( )475/1واحلديث رواه أمحد ( ، )4711وأبو داود (، )8138
والرتمذي ( ، )1189وابن حبان ( ، )427واحلاكم ( )205/2وصححه .أي أن عمر -رضي هللا

عنه-مل أيمر ابنه بطالقها إال بعد أن ثبت لديه ما يستدعي طالقها ،وهبذا أفىت شيخنا العالمة ابن
عثيمّي -رمحه هللا تعاىل -وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()383/11

العوض يف اخللع
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان
التاريخ 1423/5/5

السؤال

ما رأي فضيلتكم يف مسألة اخللع ،هل يعاد للرجل مجيع ما أعطاه للمرأة؟ وهل املرأة ال أتخذ شيئاً
منه حىت حق متتعه هبا؟ أفيدوان ببحث شامل يف هذه املسألة ،ولكم منا جزيل الشكر ،والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فقد اتفق مجهور السلف على جواز اخللع ،وجواز أخذ الرجل عليه عوضاً أقل من املهر الذي دفعه
هلا؛ لقول هللا -جل وعال":-فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به"

[البقرة. ]229:

واختلفوا يف أخذ مقدار املهر ،والراجح -الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف واخللف -اجلواز؛

ملا أخرجه البخاري ( )5273بسنده عن ابن عباس :أن امرأة اثبت بن قيس -رضي هللا عنهم -أتت

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا! اثبت بن قيس ما أعتب عليه يف خلق ،وال دين،
ولكين أكره الكفر يف اإلسالم ،فقال هلا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-أتردين عليه حديقته؟ "
قالت :نعم .قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".

واختلف القائلون جبواز أخذ مقدار املهر ،هل له أخذ أكثر من املهر؟ فاألكثر قالوا ابجلواز ،مستدلّي

ابآلية السابقة ،فإهنا أطلقت الفداء ،ومل حتدده بقدر ،وهو قول عثمان وابن عمر وابن عباس -رضي

هللا عنهم ،-ومل جيز ذلك آخرون؛ حلديث امرأة اثبت بن قيس ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل

أيذن لزوجها أن أيخذ أكثر مما أعطاها ،كما جاء مصرحاً به يف رواية ابن ماجة ( )2056بسند حسن

أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر اثبتاً أن أيخذ منها حديقته وال يزدد ،وتوسط قوم بينهم ،فقالوا
ابجلواز مع الكراهة ،مجعاً بّي اآلية واحلديث ،فتكون اآلية دالة على اجلواز ،واحلديث داالً على

الكراهة ،وهذا هو األقرب.

وال شك أن مقتضى املروءة واخللق الكرمي -كما قال اإلمام مالك -رمحه هللا -أال أيخذ الرجل
شيئاً ،خاصة إن كان موسراً ،فإن احتاج فال يزد على املهر الذي دفعه ،وهللا أعلم.

()384/11

حق الزوج يف اخللع
اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1423/7/2هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل أستطيع أن أطالب ابخللع لوجود مرض الشك والغَ ْرية املرضيهة يف زوجي والعصبية حلد القذف

وعدم السيطرة على النفس لدرجه أين بدأت أشك يف تصرفايت؟ مع العلم أين يف بيت أهلي منذ مدة

وحاولنا اإلصالح من غري جدوى وطلبت الطالق ،ولكن قال يل :أفضل أن أعلقك ،أفدين جزاك هللا
خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،ما ذكرته األخت السائلة من وجود مرض الشك يف زوجها والغرية املرضية اليت وصلت
حلد قذفها يف عرضها وعدم سيطرته على نفسه وعصبيته ،كل هذا من اخللق املكروه والطبع املرذول

يف الزوج ،والذي أدى للشقاق بينه وبّي زوجته ،فاجتمع سوء اخللق ووقوع الشقاق ،ومها األمران

اللذان نص أهل العلم على كوهنما سببّي من أسباب إابحة مطالبة الزوجة اخللع من زوجها .ودليل

ذلك ما رواه البخاري ( )5273وغريه عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن امرأة اثبت بن قيس -
رضي هللا عنه -أتت النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقالت :اي رسول هللا اثبت ما أعيب عليه يف
خلق وال دين ،ولكين أكره الكفر يف اإلسالم -تعين كرهها له قد حيملها على الوقوع فيما هنى عنه
اإلسالم -فقال -صلى هللا عليه وسلم":-أترِّدين عليه حديقته؟ " قالت :نعم ،فقال -صلى هللا عليه

وسلم":-اقبل احلديقة وطلقها تطليقة" فوجهها -صلى هللا عليه وسلم -ابخللع من زوجها مع أنه ال

نقص يف دينه أو خلقه ،ولكن جملرد الكراهية ،وحال السائلة -كما ذكرت -أبلغ من حال امرأة

اثبت -رضي هللا عنه -إذا دخل على حال زوج السائلة العيب يف دينه؛ لقذفه هلا وسوء خلقه،

لشكه فيها وعدم سيطرته على نفسه ،فجاز هلا طلب اخللع ،أما تعليق الزوج زوجته إذا كان جملرد
مضارهتا حىت تطلب اخللع من غري أبس منها فهو من العضل احملرم قال -تعاىل":-وال تعضلوهن

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "..فعلى الزوجة أال تقبل به بل تلجأ لطلب اخللع خصوصاً إذا كانت

شابة كحال السائلة عسى أهنما إن تفرقا "يغن هللا كالً من سعته" [النساء ، ]130:وهللا أعلم.

()385/11

أحكام املختلعة احلامل
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

ما هي أحكام العدة يف اخللع خصوصاً إذا كانت املرأة حامالً؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

اخللع هو( :الفرقة بعوض أيخذه الزوج) (روضة الطالبّي للنووي (ج ، )680/5وقال ابن حزم( :هو
االفتداء إذا كرهت املرأة زوجها فخافت أال توفيه حقه ،أو خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها)

احمللى البن حزم ( ، )512/10وقال ابن قدامة يف الشرح الكبري( :ومجلة ذلك أن املرأة إذا كرهت
زوجها خللقه أو ُخلقه ،أو دينه ،أو كربه ،أو ضعفه ،أو حنو ذلك ،وخشيت أن ال تؤدي حق هللا -
تعاىل -يف طاعته جاز هلا أن ختالعه على عوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول هللا -تعاىل" :-فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم
أ هَال ي ِقيما ح ُدود هِ
ِ
ت بِ ِه" [البقرة :من اآلية. ]229
يما افْـتَ َد ْ
ُ َ ُ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
اَّلل فَال ُجنَ َ
أبرز أحكام املعتدة يف اخللع:
أوالً :اخللع فراق بّي الزوجّي فرقة ابئنة على الصحيح من كالم أهل العلم (راجع خالف العلماء يف

هذه املسألة مطوالً يف الشرح الكبري (ج ،22ص ، )39واحمللى ( ، )2/10وبناء على هذه القاعدة

فإنه يرتتب عليها األحكام اآلتية:

أ -سقوط النفقة والسكىن الواجبة على الزوج؛ ألهنا صارت كاملرأة األجنبية إال أن تكون حامالً
فتستمر النفقة هلا ألجل احلمل.
ب -وجوب احلجاب عليها منه.

ج -انقطاع التوارث بينهما فيما لو مات أو ماتت أثناء العدة.
د -أهنا ال ترجع إليه ابختياره كما هو احلال يف الطالق الرجعي ،بل ال بد من عقد جديد مبهر جديد
بعد رضاها وموافقتها على ذلك.

مسألة :وهل هذا الفراق طالق حتسب به طلقة أم فسخ ال حتسب به طلقة؟

الواقع أن أهل العلم اختلفت وجهات نظرهم يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :أن اخللع طالق حتسب به تطليقة بكل حال على خالف بينهم هل هو رجعي أم ابئن،

والصحيح أنه ابئن كما ذكران.

قال ابن حزم يف احمللى (ج ، )516/9طبعة دار الفكر( :وهبذا يقول احلسن وسعيد بن املسيب
وعطاء وشريح والشعيب وقبيصة بن ذؤيب وجماهد وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وإبراهيم النخعي

والزهري ،ومكحول واألوزاعي ،وأبو حنفية ومالك والشافعي ،وهذا القول هو إحدى الروايتّي عن

اإلمام أمحد (اإلنصاف ج/22ص. )31

القول الثاين :هو فسخ ال ينقص به عدد الطالق إذا حتقق فيه شرطان:

أ -أال ينوي به الطالق بل ينوي به جمرد الفسخ ،فإن نوى الطالق فهو طالق ابئن.
ب -أال يوقعه بصريح لفظ الطالق فإن أوقعه بصريح الطالق كان طالقاً ،وهذا القول هو رواية عن
اإلمام أمحد  -رمحه هللا تعاىل ،-وذكر صاحب اإلنصاف (/22ص )31أبن هذه الرواية هي الرواية
الصحيحة من املذهب وعليها مجاهري أصحاب اإلمام.

القول الثالث :أن اخللع فسخ ال حتسب به تطليقة سواء نوى بذلك طالقاً أم ال ،وسواء صدر منه
بلفظ الطالق أو بلفظ غريه ،وهذا القول هو إحدى الروايتّي عن اإلمام أمحد ،راجع اإلنصاف

(/22ص ، )31واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -فقال يف جمموع الفتاوى

(ج/32ص )309ما نصه ،وهو القول الذي ذكرانه من أن اخللع فسخ تبّي به املرأة أبي لفظ كان،
وهو الصحيح الذي عليه النصوص واألصول.

()386/11

واخلالف يف هذه املسألة طويل ،وال نريد أن ندخل يف تفاصيله ،ومن أراد املزيد فلريجع إىل املصادر
التالية( :احمللى البن حزم ( ، )514/9الشرح الكبري البن قدامة (/22ص ، )29وجمموع الفتاوى
البن تيمية (ج/32ص. )289

أما سؤالك  -اي أخي  -عن عدة املرأة املختلعة فمن العلماء من يرى أن عدهتا عدة املرأة املطلقة،
فإذا كانت حامالً فعدهتا وضع احلمل وإن كانت ذات قروء -أي حتيض فعدهتا ثالثة حيض ،وإن
كانت آيسة فعدهتا ثالثة أشهر ،ومنهم من يرى أبن عدهتا حيضة واحدة السترباء الرحم ،وهذا

اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجملموع ( ، )110/32ولكن األحوط واألبرأ للذمة هو القول
األول ،قال ابن قدامة يف املغين ( )78/9وأكثر أهل العلم يقولون( :عدة املختلعة عدة املطلقة) ،

منهم سعيد بن املسيب وسامل بن عبد هللا ،والزهري ،ومالك ،واألوزاعي ،والشافعي ،وغريهم) ا .هـ

معناه .وهللا أعلم.

()387/11

خالع زوجته ويريد إرجاعها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته رجل طلق زوجته وأرجعها ،مث تزوج أبخرى ،مث طلق زوجته األوىل
اثنية ،مث أرجعها مث اختلعت ويريد إرجاعها اآلن ،هل يرجعها بعد العدة أم خالهلا؟ مبا أنه عليه أن

يعقد عليها ابعتبار أن اخللع فسخ ,هل يقضي معها ثالثة أايم على التوايل أم يقضي معها يوم يليه

يوم عند ضرهتا؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد :من خالع زوجته فقد ابنت منه بينونة صغرى ،فليس له إرجاعها إال برضاها

ما دامت يف العدة ،أما إن خرجت من العدة ،فليس له إرجاعها إال بعقد جديد مستكمل الشروط

واألركان ،أما ابلنسبة للمبيت عندها فإن أرجعها قبل أن خترج من العدة فليس هلا قسم خاص هبا

بسبب الرجعة؛ لكوهنا مل خترج من العدة أما إن عقد عليها بعد أن خرجت من عدهتا فيقسم هلا ثالثة
أايم متتابعة ،إال إذا أسقطت حقها منه؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -للبكر سب ٌع وللثيب ثالث"
رواه مسلم ( )1460من حديث أم سلمة رضي هللا عنها ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()388/11

العقد على املختلعة يف عدهتا
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

طلقت امرأة طالقاً خلعياً ،فهل جيوز العقد عليها قبل انقضاء العدة خبمسة وعشرين يوماً؟ وإذا
حصل العقد ما احلل؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي أما بعد:

فقد أمجع أكثر العلماء على أن للرجل أن يتزوج املختلعة برضاها يف عدهتا ،وبناء على ذلك جيوز

لك العقد عليها بشرط رضاها قبل انقضاء العدة ،واشرتط العلماء رضاها؛ ألن اخللع كان بسبب
وقوع الضرر عليها ،فال بد من زوال املانع عند إرادة العقد عليها اثنية .وهللا أعلم.
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اإلكراه على اخللع!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان
التاريخ 1426/10/28هـ

السؤال

ما حكم طالق اخللع إن كان ابإلكراه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاإلكراه ينقسم إىل قسمّي:

األول :إكراه حبق ،وهو اإلكراه املشروع الذي ال ظلم فيه وال إمث ،كإكراه املدين القادر على تسديد

الدين احلال للدائن ،فعن عمرو بن الشريد ،قال :حدثين أيب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم" :-يل الواجد حيل عرضه وعقوبته" ،رواه أمحد ( ، )389/4والنسائي يف

الكربى ( ، )6288قال احلافظ" :إسناده حسن" [فتح الباري ( . ] )62/5فعقوبته أن يسجن حىت
يدفع ما عليه.

وكما يف إكراه املويل على الطالق بعد مضي أربعة أشهر على إيالئه ورفضه الفيء ،قال تعاىل" :للذين
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشه ٍر فإن فاءوا فإن هللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع

عليم" [البقرة. ]227-226:

الثاين :اإلكراه بغري حق ،كإكراه الرجل على تطليق زوجته بال حق وبال سبب يوجب ذلك ،فهنا إن

كان اإلكراه ملجئاً ،كاإلكراه على قتله أو إتالف عضو منه أو حنو ذلك مما يلحقه بسببه ضرر ابلغ مل
يقع الطالق ،عن أيب قدامة بن إبراهيم ،أن رجالً على عهد عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -تدىل

يشتار عسالً ،فأقبلت امرأته فجلست على احلبل فقالت :لتطلقين ثالاثً وإال قطعت احلبل ،فذكرها

هللا واإلسالم فأبت إال ذلك ،فطلقها ثالاثً مث خرج إىل عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -فذكر ذلك
له ،فقال :ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق .رواه سعيد بن منصور ( ، )313/1والبيهقي

(. )357/7

وشروط اإلكراه ثالثة ذكرها ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل -وهي:

األول :أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب.

الثاين :أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن مل جيبه إىل ما طلبه.

الثالث :أن يكون مما يستضر به ضرراً كثرياً ،كالقتل والضرب الشديد والقيد واحلبس الطويلّي ،فأما

الشتم والسب فليس إبكراه رواية واحدة ،وكذلك أخذ املال اليسري ،فأما الضرر اليسري فإن كان يف

حق من ال يبايل به فليس إبكراه ،وإن كان من ذوي املروءات على وجه يكون إخراقاً بصاحبه وغضا
له وشهرة يف حقه ،فهو كالضرب الكثري يف حق غريه ،وإن توعد بتعذيب ولده فقد قيل ليس إبكراهٍ؛

ألن الضرر الحق بغريه ،واألوىل أن يكون إكراهاً؛ ألن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله ،والوعيد

بذلك إكراه فكذلك هذا .أ .هـ بتصرف يسري[ :املغين ( . ]292/7وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا

وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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اخللع بغري املال
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/2/1هـ

السؤال

من املعروف يف اإلسالم أنه يف حال طالق زوجّي فإن األوالد يعودون إىل املرأة ،ومن مث لألب،
ولكن ابجملتمع الغريب إذا طلقت املرأة فاألطفال يعودون هلا ،سؤايل هو :امرأة طلبت اخللع من زوجها
لسبب ما ،وزوجها وافق على اخللع ،ولكن مبقابل ،ومل يكن املقابل املال أو املهر أو الشبكة بل كان

أطفاله ألنه يعيش بدولة غربية ،وامرأته ستحصل على أطفاله وهو يريد أطفاله لضمهم وتعليمهم

اإلسالم بسبب طيش زوجته .فما هو حكم اإلسالم هبذا األمر؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده وبعد؛ فجمهور العلماء أن اخللع ال يصح إال بعوض يصح أن يكون مهراً ،وذهب

بعض العلماء إىل جواز اخللع بدون عوض ،ويقع طالقاً انظر الكايف ( ، )141/3قال ابن تيمة -

رمحه هللا تعاىل( -وقد اختلف العلماء يف صحة اخللع بغري عوض على قولّي مها روايتان عن أمحد،
أحدمها :كقول أيب حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه -أي ال يصح -والثاين :يصح

كاملشهور يف مذهب مالك وهي اختيار اخلرقي ،وعلى هذا القول فال بد أن ينوي بلفظ اخللع

الطالق ويقع به طالق ابئن ال يكون فسخاً على الروايتّي نص على ذلك أمحد  -رمحه هللا -ا .هـ

انظر جمموع الفتاوى ( ، )303/32قال العالمة الشيخ عبد الرمحن السعدي  -رمحه هللا تعاىل -أما
اخللع فكما قالوا ال بد أن يكون بعوض ألنه ركنه الذي ينبين عليه ،وإذا خال منه فليس خبلع بل

يكون طالقاً رجعيًّا إذا نوى به الطالق .ا .هـ انظر الفتاوى السعدية ( ، )805لذا فإن األخ السائل
إذا خالع زوجته مقابل تنازهلا عن تربية أوالدها صح ،ولكن يقع طالقاً رجعياً فتحسب عليه طلقة

وعليها العدة الشرعية حسب حاهلا ،وله مراجعتها ما دامت يف العدة إن مل يسبق ذلك طلقتان ،فإن

سبقه طلقتان فإهنا تبّي منه بينونة كربى وإن رغب الزوجان أن يوقعاه خلعاً ال طالقاً فعليهما أن

يسريا كعشرة دوالرات وحنوها تدفعها املرأة لزوجها.
يضما لذلك مبلغاً من املال ولو ً
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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تنازلت عن املؤخر ليطلقها

اجمليب عيسى بن عبد هللا املطرودي

القاضي ابحملكمة الكربى يف حائل
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

طلقت زوجيت بناء على رغبتها؛ إلصابيت ابلعقم ،وقمت إبعطائها كافة حقوقها من َش ْب َك ٍة،
ومنقوالت ،ومؤخر ،وعند املأذون كان الطالق على اإلبراء ،وحلف والدها املوّكِل عنها أبهنا تطلب
الطالق ،مع إبرائي من املؤخر ،وأان قبلت على ذلك ،فهل هذا املؤخر يظل من حقها أم ال؟ ويف

حالة أخذها له ،هل هذا الطالق صحيح أم ال؟ وشكراً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
املؤخر حق للزوجة ،ال ميلك أحد التنازل عنه إال إبذهنا ،كأن تكون وكلت والدها ابلتنازل ،وطلب

تقول
الطالق؛ فإن كان كذلك فإن الطالق مقابل التنازل عن املؤخر صحيح .أما إذا كان والدها ه
عليها ومل ِّ
تفوضه ،وقد طلق الزوج بشرط تنازل الزوجة عن املؤخر ،فهذا الطالق علق على شرط،

والشرط مل يتحقق ،فال يظهر يل وقوع الطالق إذا مل توافق الزوجة عليه ،وعلى األخ السائل مساءلة
زوجته :هل ترغب يف الطالق مقابل تنازهلا عن املؤخر؟ فإن قالت :نعم ،فالطالق صحيح  -وهللا

أعلم ،-ومن أهل العلم من يرى وقوع الطالق ،إذا أبرأ والد الزوجة الزوج ،وإن كان األب غرر
ابلزوج فإن الزوج يراجع والد الزوجة .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وصحبه.

()392/11

هل التنازل عن احلضانة خلع؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/3/8هـ

السؤال

السالم عليكم
إذا قال رجل لزوجته( :إذا تنازلت يل عن حضانة األوالد أوافق على طالقك) هل يعترب هذا خلعاً؟
علماً أبن ذلك مل يكن املهر والرجل ال يعرف ما هو اخللع ،كذلك أفيدكم أبن هذا الزوج ال يصلي

إال يف بعض األحيان ،واملرأة ترغب يف الطالق منه وهو ال يوافق على طالقها إال ابلتنازل عن حضانة

األوالد ،فهل جيوز هلا التنازل له عن األوالد وهو ال يصلي إال أحياانً؟ وإذا اعترب ما حصل خلعاً ،هل
تعتد خارج البيت؟ وإذا مل يكن جائزا هلا أن تعتد خارج البيت هل تستثىن وحيل هلا أن تعتد خارج

البيت خوفاً من الضرب؟ حيث سبق لزوجها وأن ضرهبا ،وكم مدة عدهتا حسب أصح األقوال؟ -

ابرك هللا فيكم ،وجزاكم خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فإن الصحيح من أقوال أهل العلم يف هذه املسألة أنه ال جيوز وال يصح أن يكون التنازل عن احلضانة

عوضاً للخلع؛ ألن عوض اخللع ال بد أن يكون ماليًّا أو ما يف معناه ،وقد ذكر فقهاؤان  -رمحهم

هللا -ضابطاً لذلك ،وهو أن ما صح مهراً من عّي مالية أو منفعة مباحة أو دراهم صح اخللع به،
لكن يتسامح يف ذلك إذا كان هناك جهالة أو غرر ،وهذا أوالً.
اثنياً :أن إسقاط النفقة يصح أن يكون عوضاً للخلع؛ لدخوله فيما سبق ،خبالف احلضانة.

اثلثاً :أنه ال جيوز التنازل ابحلضانة لألب أو لغريه إذا كان فاسقاً مضيعاً حلدود هللا -تعاىل -سواء كان
ذلك خللع أو لغريه ،وهذا مما يدل على صحة ما ذكران ،ومما يدل على صحته أيضاً أن املراعى يف

احلضانة هو مصلحة احملضون ،ولذلك فاحلضانة تكون اترة حق على األم ،واترة حق هلما ،واترة حق
هلا ،واألحوال قد تتغري وتتبدل؛ فليس من مصلحة احملضون أن تبقى احلضانة على حاهلا مع تغري

األحوال.
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رابعاً :أن بعض القضاة الذين حيكمون بصحة اخللع واحلالة هذه ،يرجعون فيحكمون للمختلعة

ابحلضانة إذا طالبت هبا؛ ألهنا حق متجدد ،وحيكمون للزوج بعوض قدر مهر املثل ،أو بقدر املهر
الذي دفعه للزوجة ،ويف ذلك نظر ،ألن القول الصحيح أن احلضانة والنفقة تسقط إبسقاطهما،

وليس للزوجة الرجوع يف ذلك ،كما قرره العالمة ابن القيم يف زاد املعاد ( ، )515-514/5وذكر
حقوقاً متجددة عند الفقهاء ،قالوا بسقوطها وعدم الرجوع فيها إذا أُسقطت ،وفرق بّي إسقاط احلق
قبل انعقاد سببه ابلكلية ،وبّي إسقاطه بعد إنعقاد سببه  -فرمحه هللا رمحة واسعة ،-واي ليت طلبة
العلم قبل أن يرجحوا أو حيكموا أن يراجعوا كالم شيخ اإلسالم ،وتلميذه ابن القيم ،والشيخ عبد

الرمحن بن سعدي ،وتلميذه الشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحهم هللا -وماذا قالوا يف املسألة ،وذلك
لتحقيقهم املسائل وحتريرها ،وعدم أخذهم بقول أحد ،إال إذا وافق الكتاب والسنة ،وكذلك ألن يف
كالمهم عدل وإنصاف ،وتسهيل ملا صعب ،وتقريب ملا بعد ،وحل ملشكل قد يرد ،وليس ذلك مين

تعصباً الختياراهتم ،أو إلزاماً ابلرجوع إىل كالمهم ،وإمنا هو لكون املرء على دراية مبا عندهم ،وعند

غريهم ،وإن ترجح له خالف رأيهم ،وليكون متحرراً ،وعلى بصرية وقناعة مبا يرجح ،وهذا خامساً.

سادساً :أن الشيخ الفقيه العالمة حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا -قد رجح عدم صحة اخللع إذا كان

عوضه تنازالً عن احلضانة ،كما رجح أن املرأة إذا تنازلت عن حقها يف احلضانة أو النفقة ،فال ميكنها
الرجوع فيه بعد ذلك ،وذلك حّي سألته يوم األربعاء 1420/3/12هـ.

سابعاً :أنه إذا كان األب فاسداً ،أو طرأ عليه ذلك أخرياً ،فللقاضي حينئذ أن جيتهد وحيكم مبا يراه
األصلح للمحضون ،من احلكم هبا هلذه املرأة ،وإن تنازلت مبا سبق أو لغريها عمن هو أهل لذلك.

اثمناً :أنه ال يلزم املختلعة البقاء يف بيت زوجها سابقاً ،بل هلا أن تذهب ملن شاءت من أقارهبا

وأهلها ،كما أنه ال نفقة هلا وال سكىن ،إال أن تكون حامالً ،وهذا اتسعاً.
عاشراً :أن املختلعة تعتد حبيضة واحدة على الصحيح ،ملا ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -من أمره
للمختلعة أن ترتبص حبيضة ،وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد اختارها شيخ اإلسالم ،وتلميذه

العالمة ابن القيم ،والشيخ عبد العزيز بن ابز ،والشيخ عبد الرمحن بن سعدي ،وتلميذمها الشيخ

حممد بن عثيمّي  -رحم هللا اجلميع -وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل

الصالة وأمت التسليم.
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طلبت اخللع قبل الدخول هبا
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان
التاريخ 1425/6/4هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وجزاكم هللا خرياً.
فضيلة الشيخ -حفظه هللا :-رجل خطب فتاة ،ويف اخلطبة عق َد عقد زواج ،وأحضر هلا مهراً (أس ِورة
من ذهب) واشرتى هلا ألبسة ،وقبل الدخول هبا مل تعجب الفتاة ابلرجل وطلبت إهناء الزواج ابخللع،
فقال الرجل :تعطيين كل ما دفعته من حفلة وألبسة ومثن الذهب ،وليس نفس الذهب؛ ألنه إذا

أعاده للصائغ سوف ينقص مثن الصياغة ،ما الذي جيوز له أخذه ،وما الذي ال جيوز له أخذه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تصح خمالعة الزوج لزوجته مبا أعطاها ،وأبقل مما أعطاها من مهر؛ ملا رواه البخاري يف صحيحه

( )5273أن امرأة اثبت بن قيس-رضي هللا عنهما -قالت :اي رسول هللا :ما أعيب عليه يف دين وال
خلق ،ولكن أكره الكفر يف اإلسالم (تعين كفران الزوج وعدم القيام حبقوقه والتقصري فيما جيب له

بسبب شدة البغض له) فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-أتردين عليه حديقته؟ " قالت :نعم ،فأمرها

بردها وأمره بفراقها.

وأما اهلدااي اليت أهداها له فال ينبغي له الرجوع فيها أو املطالبة هبا ،فاهلدية كاهلبة ليس للواهب

الرجوع فيما وهبه؛ ملا ثبت يف الصحيحّي البخاري ( )2589ومسلم ( )1622عن ابن عباس -

رضي هللا عنهما -عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :العائد يف هبته كالكلب يقئ مث يعود
يف قيئه" ،وعند أيب داود ( )3539والرتمذي ("، )1299إال الوالد فيما يعطي ولده" بسند صحيح،

ومبعناه يف الصحيحّي البخاري ( ، )2623ومسلم ( )1620من حديث عمر بن اخلطاب  -رضي

هللا عنه ،-ولكن لو طابت نفس الزوجة إبرجاع اهلدااي اليت أهداها إايها زوجها إليه فله أخذها ،كما
يصح اخللع أبكثر مما أصدقها به من مهر إذا تراضيا على ذلك يف قول مجهور أهل العلم ،وبه قال

أبو حنيفة ومالك والشافعي ،وهو مذهب أمحد إال أنه يكره عنده ويصح ،ويروى عن ابن عباس وابن
عمر  -رضي هللا عنهم -أهنما قاال :لو اختلعت امرأة من زوجها مبرياثها وعقاص رأسها كان ذلك
جائزاً ،ويدل على ذلك عموم قوله  -تعاىل " :-فال جناح عليهما فيما افتدت به" [البقرة]229:
وروى البيهقي يف السنن الكربى ( )450/7وعبد الرزاق يف مصنفه ( )11812 - 11811عن

الربيع بنت معوذ  -رضي هللا عنها -قالت :اختلعت من زوجي مبا دون عقاص رأسي فأجاز ذلك

عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه ،-ومثل هذا يشتهر ،فلم ينكر فيكون إمجاعاً.
وبناء عليه فللزوج خمالعة زوجته أبكثر من املهر الذي أعطاها ،أبن أيخذ  -مثالً -ذهباً أو ماالً زائداً
عن املهر ،وحنو ذلك حبسب ما يتفقان عليه فال أبس بذلك .وهللا -تعاىل -أعلم.

()395/11

هل يشرتط رضا الزوج يف اخللع؟!
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان
التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل يشرتط يف اخللع أن يكون برضا الرجل أم ماذا؟ وهل إن مت هذا اخللع ابتفاق الزوجّي لسبب ما
فرتِجع املرأة
سب بذلك على أنه طلقة ,أو ليهرب الرجل من املهر كامالً لو طلق هو امرأته ُ
كأن ال ُحي َ
شيئاً من املال له ،أو تتنازل عن بعض حقها من املهر؟ وهل يعترب اخللع طالقاً أم هو فس ٌخ فال
حيتسب بذلك طلقةً؟ وهل يرتتب على اخللع لكي يكون خلعاً أن يكون مقابل ِع َوض أم ال يشرتط
ذلك؟ وجزاكم هللا تعاىل عين كل خري.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فاجلواب أن من العلماء من يشرتط رضا الزوج ومنهم من ال يراه ،وألزم به الزوج ،وقد ذكر ابن مفلح
يف (الفروع) أن بعض قضاة احلنابلة املقادسة ألزموا به ،واختلف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

ذلك ،والصحيح أن للقاضي اإللزام به إذا رأى ذلك مناسباً ،ورجحه الشيخ ابن عثيمّي ،والصحيح
أن اخللع فسخ أبي لفظ كان ولو كان بلفظ الطالق؛ ألن العربة ابملعاين ال ابأللفاظ ،وقد مساه هللا

افتداء فال حيسب من الطالق ،وال بد يف اخللع من أن تدفع املرأة عوضاً مالياً ،أو تتنازل عن حق
مايل أو ما يف معناه ،وللزوج أن يتنازل عن هذا العوض الواجب له بعد ثبوته يف ذمة الزوجة وبعد

حصول اخللع ،وابإلمكان مراجعة كتاب (زاد املعاد) البن القيم اجلزء اخلامس طبعة دار الرسالة.

()396/11

هل يف اخللع رجعة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1426/04/23هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل اخللع مينع حق الزوج يف مراجعة مطلقته خالل مدة العدة دون إذهنا؟ جزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإذا خالع الرجل امرأته (أي اتفقا على أن تعطيه ماالً مقابل طالقها ،سواء أعطته أو أبرأته من ابقي

مهرها أو غري ذلك)  ،فإن املرأة تبّي منه ،فال حتل له إال بعقد جديد مستوف لشروطه وأركانه
الشرعية؛ وذلك أل هن املرأة خالعت زوجها للتخلص منه ،فلو ُجعل للزوج حق املراجعة لفاتت فائدة

اخللع .وهللا أعلم.

()397/11

املخالعة من غري أبس
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/11/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إذا مل يكن ابلزوج أبس ،فهل للزوجة أن ختلعه عنها إذا كانت ال تريده فقط بغري سبب إال أهنا ال

حتبه؟ وكيف ميكن اجلمع بّي حديث" :أميا امرأة سألت الطالق يف غري ما أبس  ." ...وبّي حديث

امرأة اثبت ابن قيس ،رضي هللا عنهما؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عدم حمبة الزوجة للزوج ،وكوهنا ال تطيقه هذا حبد ذاته سبب شرعي جيعل طلب الطالق أو اخللع ال
حرج فيه؛ لدليلّي:

األول :حديث امرأة اثبت بن قيس ،رضي هللا عنهما ،فقد طلبت الفراق ألهنا ال حتبه .أخرجه
البخاري (. )5273

زوجها طَالقًا ِمن غ ِري َأب ٍ
ْس
الثاين :حديث ثوابن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أَُّميَا امرأةٍ سأَلَ ْ
ت َ
فَ َحر ٌام علَيها رائحةُ اجلَن ِهة" .أخرجه أبو داود ( )2226والرتمذي (. )1187
وعدم حمبة الزوجة لزوجها من البأس؛ ألنه يؤدي هبا إىل التقصري يف حقه الواجب ،فتقع يف اإلمث
والعصيان ،كما أشار إليه احلافظ يف الفتح .وهللا أعلم.

()398/11

زوجها غري عفيف ،فهل تطلب الطالق أم تصرب؟

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1425/11/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
إذا كان الزوج غري عفيف ،فهل تكون الزوجة آمثة إذا مل تطالب ابلطالق منه؟ أي أهنا تصرب على
فعله وحتاول إصالح حاله ،أم حيق هلا املطالبة ابلطالق منه كما يف حالة تركه للصالة ،وأسأل هللا أن

جيزل لكم األجر واملثوبة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا كان الزوج غري عفيف ،أو فيه من أعمال وصفات الفساق ،فإن زوجته هلا أن تصرب مع نصحه

وإرشاده ،وهو األوىل ،إن ظنهت أنه ينتفع ويستقيم ،وهلا أن تطلب الطالق لتغري حاله إىل الفسق،

وهو األوىل ،إن ظنت أنه قد يؤثر على سلوكها ،وأنه لن يتوب ،وال يلزمها مفارقة الزوج مبجرد
معصيته وفسقه وعدم عفته .وهللا املوفق.

()399/11

اخللع بغري رضى الزوج!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان
التاريخ 1426/05/13هـ

السؤال

السالم عليكم

طلقين زوجي قبل بضعة أسابيع مث راجعين ،وأرغب يف طلب اخللع ،ويقول يل :إنه لن يقع يف نفس

األخطاء (يعين عدم اإلنفاق علي ،وعدم إسكاين وغري ذلك ،ألنين أان اليت كنت أدفع لكل شيء) .
ال أرغب يف مواصلة املعيشة معه ،وأريد أن أعرف إذا كان من حقه أال يعطيين اخللع؟

اجلواب

إن الزوج عليه أن ينفق على زوجته ،وإذا طلبت اخللع بعد أن أنفق عليها فإن للزوج أن يقبل أو ال

يقبل ،هذا مذهب مجهور العلماء ،وهو أن الزوج ليس ملزماً بقبول طلب املرأة للخلع ،لكنه

يستحب له أن يقبل إذا طلبت منه ذلك ،وأن ال ميسكها وهي كارهة ،مث إذا أص هرت على طلب
اخللع فعلى القاضي أن يتدخل للنظر يف املتسبِّب يف الشقاق من الزوج أو الزوجة ،وأن يبعث

حكمّي للنظر يف شأهنما ،يقول هللا سبحانه وتعاىل( :فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن

يريدا إصالحاً يوفق هللا بينهما) [النساء . ]35 :فمسألة احلكمّي مسألة مهمة يف الشريعة ،فإذا

ظهر أن الضرر انشئ من قبل الزوج أوقعا الطالق وإذا ظهر أن الضرر انشئ من قبل الزوجة طلبا

منها أن تلتزم آبداب الزوجية ،فإذا مل يقع بينهما صلح فإن القاضي يطلب من الزوج أن يقبل خلعها.
فمذهب مجاهري العلماء أن قبول اخللع ليس واجباً على الزوج ،وأن حديث اثبت بن قيس حينما

أمره النيب -صلى هللا عليه وسلم -بطالق زوجته اليت طلبت اخللع ،وقال" :أتردين عليه حديقته؟ ".

فقالت :نعم .فأمره أن يفارقها ،صحيح البخاري ( ، )5273إمنا ذلك على سبيل الندب
واالستحباب ،وليس على سبيل الوجوب.

()400/11

هل يقع اخللع الصوري؟
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اخللع واللعان

التاريخ 1426/07/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل يعترب اخللع انفذاً إذا قامت به امرأة عن طريق دفع رشوة لقاض ،وبدون علم الزوج؟ فقد قامت

وحصلت على ورقة خلع مزور وعليها اعتماد القاضي موقعاً خبط يده؛ وذلك
امرأة هبذا الفعل،
ْ

حلاجتها هلا لتقدميها إىل سلطات اهلجرة يف إحدى الدول األوربية ،ألهنا ال تستطيع احلصول على

أتشرية دخول هلذه الدولة بسبب مرض زوجها ،والسلطات لن متنحها أتشرية الدخول بدون ورقة

رمسية تثبت طالقها أو انفصاهلا عن زوجها .فاملرأة ليست هلا نية الطالق أو االنفصال ،وإمنا فعلت

ذلك للضرورة القصوى وحاجتها للتأشرية.

وكذلك فإن املرأة مل حتضر أمام القاضي ،وإمنا مت ذلك بدفع بعض املال .ومل يطلع الزوج على أي
شيء مما حصل.

والسؤال :هل زواج املرأة ما زال صاحلاً ،مع أن الورقة قد صدرت من احملكمة حبسب ما ذكر أعاله
(ابلرشوة) والزوج مل يعلم بكل ما حصل؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فزواج املرأة املذكورة يف السؤال ما زال على حاله ،وال يقع عليه هذا اخللع؛ ألنه خلع ابطل من

أوجه:

أوالً :أنه مل يقع من الزوج ،ومن شروط اخللع وقوعه من زوج يصح طالقه.

اثنياً :أن فسخ احلاكم للنكاح بدون رضا الزوج أو حضوره ال يكون إال يف أحوال خمصوصة،

كالشقاق بّي الزوجّي أو إيالء الزوج أو غيبته وحنو ذلك ،وليس شيء من ذلك حاصالً فيما ذكر يف

السؤال.

اثلثاً :أنه مبين على الرشوة وهي حمرمة وملعون صاحبها وابطلة ،وما بين على ابطل فهو ابطل.

رابعاً :أن العربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين ،وهذا اخللع صوري ال تقصد حقيقته ،فال عربة
به ،وقد نص مجع من الفقهاء أن اخللع إذا وقع حيلة ال يقع ،وذلك عندما يريد به اخلروج من

الطالق املعلق .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :خلع احليلة ال يصح على األصح ،كما ال يصح نكاح
احمللل؛ ألنه ليس املقصود منه الفرقة وإمنا يقصد به بقاء املرأة مع زوجها كما يف نكاح احمللل والعقد

ال يقصد به نقيض مقصوده" أهـ[اإلنصاف ( . ] )124/22وما ذكر يف السؤال شبيه بذلك.

هذا كله على ظاهر ما جاء يف سؤال السائلة ،وعلى أن القاضي مسلم حيكم بشريعة هللا تعاىل ،فإن

كان القاضي خالف ذلك فاحلكم كما سبق من ابب أوىل.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()401/11

اجلماع بعد الظهار وقبل الكفارة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار
التاريخ 1423/12/29هـ

السؤال

ظاهرت امرأيت وقلت هلا أنت حمرمة علي مثل حرمة أمي مث جامعتها واستمريت فرتة شهرين وأان

أجامعها مع العلم أين أعرف أهنا حمرمة علي قبل الكفارة مث ظاهرهتا مرة أخرى ،وبعد فرتة جامعتها

وأان اآلن التزمت ابلصالة وبديين وتوقفت عن جمامعة زوجيت ،سؤايل :هل تلزمين كفارة واحدة أو
كفارتّي؟ وما حكم أايم العيد والتشريق إذا دخلت يف أايم الكفارة (شهرين متتابعّي) ؟ وما حكم

جمامعيت لزوجيت هل علي كفارة؟ مع العلم أين تبت إىل هللا وتوقفت حىت أهني موضوع كفارة الظهار.

وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
حيرم على املظاهر اجلماع ودواعيه قبل أن يكفر؛ لقوله -تعاىل":-والذين يظاهرون من نسائهم مث
يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وهللا مبا تعملون خبري"

[اجملادلة. ]3:
وقوله -صلى هللا عليه وسلم -للمظاهر":ال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا به" رواه الرتمذي ()1199
والنسائي ( )3457من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-وقال الرتمذي :حسن غريب

صحيح ،كما حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح ( ، )433/9لذا عليك التوبة من ذلك وعدم العود
للجماع ودواعيه حىت تكفر وليس عليك سوى كفارة واحدة ،وإن ختلل الصيام عيد وأايم تشريق

ومرض خموف مل ينقطع التتابع ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()402/11

حلف أال جيامع زوجته
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

رجل أغضبته زوجته فأراد أن يؤدهبا ،فقال( :وهللا ما عاد أجيك) يعين :أجامعك ،وهو مل يقصد

احللف ،بل من الغضب حلف وهو ال يعلم ،فما احلكم؟ هل يعد لغواً؟ وماذا جيب عليه إذا أراد

الرجوع إليها إذا كان حلفاً ،وهو أصال يقصد أن يقول ما عاد أجيك؟

اجلواب

إذا حلف الزوج على ترك مجاع زوجته فإنه يعد موالياً -من اإليالء -واإليالء حمرم.

فعليه اآلن أن جيامع زوجته ،ويكفر عن ميينه كفارة ميّي؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-من حلف
على ميّي فرأى غريها خرياً منها ،فليأت الذي هو خري ويك ِّفر عن ميينه" رواه مسلم ( )1650من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه .-وهللا أعلم.

()403/11
يريد إعادهتا بعد أن ظاهر وطلهق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار

التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

شخص ظاهر زوجته ومل ميسها مث طلقها بعد أسبوع من املظاهرة ،مث أراد إعادهتا لعصمته بعد انتهاء
عدهتا ،فهل عليه كفارة الظهار أم ال؟ وهل كفارة الظهار على الرتتيب أو التخيري؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

ص العلماء على أنه حيرم على
فيجب على األخ السائل كفارة الظهار بعد مراجعة زوجته ،وقد ن ه

املظاهر الوطء ودواعيه قبل الكفارة ،لقوله -صلى هللا عليه وسلم -للمظاهر":ال تقرهبا حىت تفعل ما
أمرك هللا به" رواه الرتمذي ( ، )1199والنسائي ( )3457من حديث ابن عباس -رضي هللا

سنه احلافظ ابن حجر يف الفتح (، )433/9
عنهما -وقال الرتمذي :حسن غريب صحيح ،كما ح ه
هِ
ِ ِ ِ
ودو َن لِ َما
سائِ ِه ْم مثُه يَـ ُع ُ
وكفارة الظهار على الرتتيب كما ذكره تعاىل يف كتابهَ ":والذ َ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ن َ
ِ
ِ
ِ
وعظُو َن بِ ِه َو ه
ام
قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا ذَل ُك ْم تُ َ
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِريٌ*فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك لِتـ ْؤِمنوا ِاب هِ
ّي ِمن قَـب ِل أَ ْن يـتما هسا فَمن َمل يست ِطع فَِإطْعام ِستِّ ِ
ِ
َّلل َوَر ُسولِ ِه
ّي م ْس ِكيناً ذَل َ ُ ُ
َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ ْ ْ
َ ْ ْ َ َْ ْ َ ُ َ
ََ َ
ْك ح ُد ِ
اَّلل ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم" [اجملادلة ، ]4-3:وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على
َوتِل َ ُ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ود ه َ
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()404/11

حرم زوجته إن حضرت زواج أختها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار

التاريخ 1424/6/4هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
علي حرام ،وال أجيز حضورك لزواج أختك) ،
ما حكم قول الزوج( :إذا ذهبت هلذا الزواج فأنت ه

وكاان (أي الزوجّي) يف ساعة غضب ومشاجرة .فهل إذا ذهبت لزواج أختها تعترب طالقاً؟
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد :فأنصح املرأة أاله تذهب لزواج أختها خروجاً من اخلالف ،فإن ذهبت فإن
كان األخ السائل قد أوقع التحرمي فعليه كفارة الظهار ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل :ه ِ
ين
َ
"والذ َ
ِ
ِ
اهرو َن ِمن نِسائِ ِهم مثُه يـع ُ ِ
ِ
وعظُو َن بِ ِه َو ه
اَّللُ ِمبَا
ودو َن ل َما قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة م ْن قَـبْ ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا ذَل ُك ْم تُ َ
ْ َ ْ َُ
يُظَ ُ
ّي ِمن قَـب ِل أَ ْن يـتَما هسا فَمن َمل يستَ ِطع فَِإطْع ِ
ِ
ِ
ّي
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ ْ ْ
ام ستِّ َ
َْ َْْ ْ َ ُ
ري فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
ََ
ِ
ْك ح ُد ِ
ِ
ِمس ِكيناً ذَلِ َ ِ
اَّلل ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم" [اجملادلة ، ]4-3:وحيرم
ك لِتُـ ْؤمنُوا ِاب هَّلل َوَر ُسول ِه َوتِل َ ُ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ود ه َ
ْ
ِ
"اي
عليه مجاع زوجته حىت يك ّفر ،وإن مل يوقع التحرمي بل حلف به فقط كان ميينا مكفرة ،لقوله تعاىلَ :
أَيُّـها النِ ِ
اَّلل غَ ُف ِ
ات أَ ْزو ِ
ض ه
َحله ه
اَّللُ لَ ُك ْم َِحتلهةَ
اج َ
ك تَـ ْبـتَ ِغي َم ْر َ
اَّللُ لَ َ
َ ُّ
يم قَ ْد فَـ َر َ
ك َو هُ ٌ
هيب ملَ ُحتَِّرُم َما أ َ
ور َرح ٌ
ض َ َ
ِ
ِ
أ َْميَانِ ُك ْم َو ه
يم" [التحرمي ، ]2-1:وكفارة اليمّي هي املذكورة يف قوله تعاىل:
يم ا ْحلَك ُ
اَّللُ َم ْوال ُك ْم َو ُه َو ال َْعل ُ
ِ
"ال يـ َؤ ِ
شرةِ م ِ
ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
ّي
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
ُ
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَان ُك ْم َولَك ْن يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ارةُ
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
م ْن أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َو ُهتُ ْم أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ّي ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة ، ]89:وهذا
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َ

هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا تعاىل ،انظر إعالم املوقعّي ()93 - 83/3

 ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()405/11

قال لزوجته( :حترمّي علي إىل يوم الدين) فما كفارته؟
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار

التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

علي ليوم الدين) ؟.
ما كفارة حلف الزوج على زوجته( :حترمي ه
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي وبعد:

علي حرام أو زوجيت حمرمة علي ليوم الدين ،أو قال علي احلرام من
إذا قال الزوج لزوجته :أنت ّ

زوجيت أو زوجيت كأمي أو أخيت أو ابنيت ،أو كظهر أمي أو كظهر أخيت ،وما أشبه هذه األلفاظ فهذا

حكمه حكم الظهار يف أصح أقوال أهل العلم ،عند األطالق؛ إذا احلال يف مثل القول الذي سألت
عنه السائلة ال خيلو من ثالث حاالت:
احلال األوىل :إذا نوى الزوج هبذا القول التحرمي أو أطلق هذا القول جمرداً فإن حكمه حينئذ حكم

الظهار كما سبق ،وهو حمرم ،وال جيوز ،ومنكر من القول وزور كما مساه هللا  -تعاىل  -بذلك يف أول
هِ
ِ ِ ِ ِ
سائِ ِه ْم َما ُه هن أُ هم َهاهتِِ ْم إِ ْن أُ هم َها ُهتُ ْم إِال الالئِي َولَ ْد َهنُ ْم
سورة اجملادلة بقوله" :الذ َ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ُك ْم م ْن ن َ
َوإِ ههنُ ْم لَيَـ ُقولُو َن ُم ْن َكراً ِم َن الْ َق ْو ِل َوُزوراً َوإِ هن ه
ور" [اجملادلة ، ]2:فالواجب على الزوج أن
اَّللَ لَ َع ُف ٌّو غَ ُف ٌ
يتوب إىل هللا  -تعاىل  -ويستغفره من هذا القول وارتكابه هذا املنكر ،وال حيل للزوج أن يقرب
زوجته حىت أيتى ابلكفارة اليت أمره هللا هبا ،وال حيل لك أنت كذلك أن متكنيه من نفسك حىت يفعل

ما أمره هللا  -تعاىل  -به من الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدها فإن مل جيدها صام شهرين

متتابعّي ال يقتطعها إال بعذر شرعي كمرض وسفر وحنومها فإن مل يستطع أطعم ستّي مسكيناً ثالثّي

صاعاً لكل مسكّي نصف صاع من قوت البلد من متر أو أرز أو خطة أو حنو ذلك ،قبل أن ميسها
وقبل أن يقرهبا ،وهذه الكفارة مذكورة بقوله  -تعاىل  :-ه ِ
ِ ِ ِ
ودو َن لِ َما
سائِ ِه ْم مثُه يَـ ُع ُ
َ
"والذ َ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ن َ
ِ
ِ
وعظُو َن بِ ِه َو ه
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِريٌ) [اجملادلة ، ]3:وقال
قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا ذَل ُك ْم تُ َ
ّي ِمن قَـب ِل أَ ْن يـتَما هسا فَمن َمل يستَ ِطع فَِإطْع ِ
ِ
ّي
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ ْ ْ
ام ستِّ َ
َْ َْْ ْ َ ُ
 تعاىل " :-فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ََُ
ِ
ْك ح ُد ِ
ِ
ِمس ِكيناً َذلِ َ ِ
اَّلل ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم" [اجملادلة. ]4:
ك لِتُـ ْؤمنُوا ِاب هَّلل َوَر ُسول ِه َوتِل َ ُ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ود ه َ
ْ

()406/11

علي حرام إن فعلت كذا أو هي حمرمة علي ليوم الدين أن كلمت
احلالة الثانية :أن يقول زوجيت ه

فالانً ،أو دخلت تلك الدار ،أو ما يسافر للبلد الفالين أو يزور أو تزور هي فالنة وما تذهب ألهلها
وكون ذلك فهذا حترمي معلق ،فإذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراده أو منع زوجته مما

ذكره من السفر أو الكالم أو الزايرة وحنوه وذلك للبحث أو للتصديق أو للتأكد فهذا يكون له

حكم اليمّي ،وال يكون له حكم الظهار يف أصح أقوال أهل العلم ،وعليه كفارة اليمّي ،وهي
شرةِ م ِ
ّي ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َو ُهتُ ْم
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
املذكورة بقوله  -تعاىل " :-فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ٍ
ِ
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم" [املائدة:
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
من اآلية. ]89
احلالة الثالثة :إذا أراد بقوله ذلك الطالق ومل يرد التحرمي أبن قال  -مثالً  -زوجيت على حرام أو

حمرمة علي ليوم الدين ،وقصد بذلك طالقها ،فهذا يكون طلقة واحدة ،وحتسب عليه ،فإن كان قد

طلقها قبلها طلقتّي متت الثالث ،وحرمت عليه حىت تنكح زوجاً غريه ،وإن مل يكن قد طلقها قبل

هذا أو طلقها طلقة واحدة قبل أن يقول هذا القول فإن الطالق يقع رجعياً أبن يكون له مراجعتها ما
دامت يف العدة ،ويستحب أن يشهد على رجعتها شاهدين عدلّي أن راجعها إذا كانت يف العدة.

وهللا  -تعاىل -أعلم.

()407/11

قال لزوجته :أنت علي كأخيت!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار

التاريخ 1426/09/19هـ

السؤال

قال صديقي لزوجته يف ساعة غضب شديد( :أنت كأخيت)  ،وندم على هذه الكلمة بعد ذلك ،فهل
عليه شيء؟ وما وضع زوجته ابلنسبة له؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن قال لزوجته" :أنت علي كأمي ،أو أخيت" -أو غريهن ممن حيرمن عليه على التأبيد بنسب أو

رضاع -فهو ظهار جيب فيه كفارة الظهار الواردة يف قوله تعاىل" :والذين يظاهرون من نسائهم مث

يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وهللا مبا تعلمون خبري فمن مل جيد

فصيام شهرين متتابعّي من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستّي مسكيناً ذلك لتؤمنوا ابهلل

ورسوله وتلك حدود هللا وللكافرين عذاب أليم"[ .اجملادلة ، ]4-3 :وال حيل له أن يقرب زوجته
حىت يُك ِّفر؛ لنص اآلية على ذلك وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.

()408/11

تعليق الظهار على شرط بقصد املنع
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإليالء والظهار
التاريخ 1426/10/17هـ

السؤال

وقع خالف بّي زوجي وزوج أخيت منذ فرتة ،وابءت حماوالت الصلح بينهما ابلفشل بسبب العناد من
الطرفّي ،وكان والدي قد اعتاد على مجعنا يف أول أايم شهر رمضان لإلفطار عنده ،وقبل الزوجان

علي حيث قال :أنت علي كأمي أو أخيت إذا ر ِ
أيت
الدعوة على مضض ،ولكن قام زوجي إبلقاء ميّي ه
ِ
جلست معه أو حتدثت إليه ،وقد أخربوين أن ما قام به زوجي هو الظهار الذي هنى هللا عنه
فالانً أو
يف سورة اجملادلة ،فهل هو كذلك؟ علماً أين مل أر زوج أخيت ،وال أعرف إذا كان زوجي قد نوى بيمينه
أثناء الدعوة أو إىل األبد أو إىل أن يصطلحا؟ كما أن ميينه نص على ما ال أطيقه من انحية الرؤية،
فاملرء ال ميكن أن يتحكم فيما ميكن أن تقع عينه عليه ،فماذا علينا؟ وما موقف الشرع من هذه

اليمّي؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقول الزوج لزوجته" :أنت علي كأمي أو أخيت" ظهار ،إال أن يقصد به التشبيه يف اإلكرام ،وليس

مراداً يف هذه الواقعة قطعاً ،بل القرينة تدل على إرادة الظهار.

ويقع الظهار معلقاً بشرط مثل اليمّي ،كقوله هنا" :إذا رأيت فالانً أو جلست معه " ...إخل .كما
يصح الظهار مؤقتاً بزمن أو حااله كاليمّي أيضاً.

وعلى ذلك فإن فعلت املرأة ما علق الزوج ظهاره عليه وقع الظهار ،إال أن يكون قصد مدة معينة

فانقضت ،فال حيل للمظاهر وطء زوجته إال بعد الكفارة املذكورة يف صدر سورة اجملادلة ،هذا على
قول اجلمهور.

وذهب بعض أهل العلم إىل أن تعليق الظهار على شرط يقصد منه احلث أو املنع أو التصديق أو

التكذيب ،ال يقع ظهاراً وال طالقاً ،كما هو ظاهر احلال يف هذه الواقعة ،حيث أراد الزوج أتكيد منع
زوجته مما ذكر ،بسبب اخلصومة بينه وبّي زوج أختها ،فحينئذ ال حترم عليه زوجته ،وعليه كفارة ميّي.

وأما إن مل تفعل الزوجة ما علق عليه الزوج ظهاره من الرؤية واجللوس واحلديث ،فإن الظهار ال يقع
أصالً ،فإن وقع منها ما ال تطيق فينبغي أال يقع الظهار حىت على قول اجلمهور ،وهللا تعاىل أعلم.
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أحكام الع ّدة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1422/5/15
السؤال

تويف زوجي قبل عدة أايم ،وأان أستفسر عن العدة؟ وهل جيوز اجللوس مع أهل الزوج بوجود إخوانه؟

وابلنسبة للرتكة كيف تتوزع مع العلم أبن يل طفل واحد؟ وللزوج أربعة إخوان ،وأربعة أخوات ،وأبواه.

اجلواب

ابلنسبة ملا سألت عنه حول العدة فقد أجاب عنه فضيلة الشيخ  /عبد الرمحن العجالن _ املدرس
كي _ فقال:
يف احلرم امل ّ

املرأة إذا تويف عنها زوجها لزمتها الع ّدة وهي 4 :أشهر و  10أايم ما مل تكن حامالً ،فع ّدهتا بوضع

كل ما
محلها ،طالت امل ّدة أم قصرت .وعليها احلداد ،وهو جتنُّب الزينة يف اللباس
واحللي والطيب و ّ
ّ

ِ
تويف زوجها وهي فيه ،ما دامت أتمن على نفسها ،حىت وإن
يُرغّب يف نكاحها ،وتلزم البيت الذي ّ

وعرفاً ،وال خترج منه إال
كان يف البيت إخوا ٌن لزوجها ،ما دام أ ّن هذا البيت يليق مبثلها عادةً ُ
لضرورة.

وال متنع الع ّدة من خماطبة أهل زوجها وإخوانه ،مع اجتناهبا أنواع الزينة .وهللا أعلم.
وابلنسبة لقسم الرتكة ،فقد أجاب الشيخ انصر الطريري على سؤالك ،حيث تقسم الرتكة كالتايل:

 .1لك (الزوجة) الثمن.
 .2لوالده السدس.

 .3لوالدته السدس.
 .4البنه كل الباقي.

أما إخوته وأخواته فليس هلم شيء من مرياثه.
وننبه إىل أن قسمة الرتكة تكون بعد سداد ما عليه من ديون ،وبعد إخراج وصيته من الثلث إن كان

أوصى .وهللا أعلم.
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سفر احملادة إىل أهلها

اجمليب أ .د .صاحل بن عبد هللا الالحم

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1422/4/7
السؤال

زوجة تويف عنها زوجها وهي يف بلد غري بلد أهلها وتريد أن تذهب إىل إخوهتا من أجل أن تكمل

العدة ألن إخوهتا أحرص عليها من غريهم .فما احلكم يف ذلك؟
اجلواب

مثل هذه جيب عليها البقاء يف بيت الزوج ،وال جيوز هلا الرجوع إىل بيت أهلها ،إال لضرورة ،كخوف

على نفسها ،أو أخرجت رغماً عنها ،هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهللا أعلم.
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تداخل عدهة الطالق والوفاة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1424/11/13هـ

السؤال

إذا طُلقت املرأة ومات طليقها وهي ال زالت يف العدة فهل عليها عدهة املطلقة أم عدهة األرملة؟
اجلواب
إذا كان الطالق رجعياً وهي ال تزال يف العدة فإهنا ترث وتعتد ابلوفاة ،وإن كان الطالق ابئناً ومل يكن
املطلق متهماً بقصد حرماهنا من املرياث فإهنا تستمر على عدة الطالق وال ترث ،وإن كان متهماً
بقصد حرماهنا من املرياث فريجع إىل القاضي للنظر يف القضية واحلكم مبا يظهر له أنه احلق.

()412/11

العدة بعد ردة الزوج
اجمليب د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قصيت طويلة ولدي أسئلة كثرية وأمهها اآلن هي أين تزوجت من ايابين بعد أن أسلم ،ومر على زواجنا
 19سنة ،ولظروف خاصة ونفسانية اتفقنا على االنفصال وأصبح يعيش لوحده زايدة عن ثالث

سنوات ،ولقد أعلن ردته أمام ابننا وكان يف حالة غضب ،وبعد مضي أسبوع أردت أن أأتكد من هذا
األمر اهلائل ،فأعاد نفس الكالم ويقول إين السبب يف كفره ،املهم اتصلت بشيخ املسجد وأفتاين أين
حمرمة عليه ،وبدأت أحتجب عنه ،وبعد مرور  6أشهر من ردته ،مت الطالق ،مشكليت هي :لقد كنت
أظن أن عديت انتهت قبل الطالق يعين منذ الردة ،ولقد طلبين إنسان آخر للزواج على سنة هللا

ورسوله -عليه الصالة والسالم -رجل عريب مسلم -وبعد مرور شهر فاجأين الشيخ ملا قال إنه جيب
علي عدة الطالق ،وأان كنت متيقنة من أن عديت انتهت ،وابألخص تيقنت من األمر ملا وجدت

فتوى تشبه معضليت ،املشكلة أنه بعد الطالق أرى زوجي يلعب ابلدين فأمام عائلته يقول :إنه ترك

اإلسالم وأمام الشيخ وصديقي يقول إنه مسلم ،وأان أخاف هللا وغضبه ،فهل جيب علي عدة أم

سأكون آمثة إذا تركتها؟ مع العلم أين تركت كل شيء خيص زواجاً آخر ،أرجوكم أفتوين فأان عانيت
ومازلت أعاين من أزمة نفسانية حادة ،وأعيش على املهدائت منذ أكثر من  14سنة ،أان أتعذب

يوميا وأخاف سخط هللا وغضبه ،ماذا جيب علي أن أقوم به اجتاه هذا الزوج الذي يلعب ابلدين ،مع
العلم أنه ال يريد رؤييت وال التحدث إيل عرب اهلاتف ،ابهلل عليكم ما العمل؟ ولكم مين جزيل الشكر
واالمتنان.

أرجوكم أن تفيدوين يف أقرب وقت؛ ألن القلق يؤثر علي وضغطي يرتفع ،أريد أن أخلص هلل

ولرمضان ،وأاثبكم هللا ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي،
وبعد:

فإن كان الواقع كما ذكرت األخت السائلة ،من أن زوجها الياابين طلقها ،مث تزوجت بعده رجالً عربياً
مسلماً قبل إمتام عدهتا من األول ،فإن الزواج األخري يعترب ابطالً؛ ألن هللا  -تعاىل -يقول" :وال
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا أنكم ستذكروهنن ولكن

ال تواعدوهن سراً إال أن تقولوا قوالً معروفاً وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله واعلموا
أن هللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه واعلموا أن هللا غفور حليم"[ .البقرة]235 :

فدلت اآلية الكرمية على حترمي نكاح املرأة املعتدة من وجهّي :األول :أن هللا تعاىل حرم التصريح
خبطبة املرأة املعتدة ،فيكون العقد عليها حمرماً من ابب أوىل ،وإمنا أابح التعريض والتلميح دون

التصريح إذا كانت معتدة من طالق ابئن .أما إذا كانت مطلقة طالقاً رجعياً ،فإنه ال جتوز خطبتها ال

تصرحياً وال تلميحاً ،ألهنا ال تزال زوجة حىت تنتهي عدهتا ،وهلا حق الزوجة على زوجها من النفقة
واملرياث وحنومها ،وإبمكان زوجها أن يراجعها مىت شاء ما دامت يف العدة.
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الثاين :قوله -تعاىل" -وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله" [البقرة ]256 :صريح عن
عقد النكاح على املعتدة حىت يبلغ الكتاب أجله ،وهو هناية عدهتا .وهذه املسألة وهي بطالن نكاح
املعتدة ،حمل إمجاع بّي العلماء.

وعدة الطالق هي :ثالث حيض ،فإن كانت آيسة من احليض أو صغرية مل حتض بعد ،فعدهتا ثالثة
أشهر ،وإن كانت حامالً ،فعدهتا وضع احلمل.

فإذا انقضت عدتك من األول ،جاز لك الزواج ابلرجل العريب املسلم أو غريه من املسلمّي ،ولكن

بعقد جديد .ألن العقد األول ابطل كما بينت.
وأما ما ذكرت من تذبذب زوجك األول بّي اإلسالم والردة ،وعدم تبّي أمره ،فاألصل فيه أنه
مسلم ،إال أن يثبت كفره ببينة شرعية.

وأما جمرد زعمك أبنه أعلن كفره البنه ولك بعد ذلك ،فهذه دعوى حتتاج إىل دليل ،خصوصاً أنه
يكذبك يف هذا ويصر أمام صديقك املسلم وأمام شيخ املسجد أبنه ال يزال على اإلسالم.

ولقد أحسن الشيخ صنعاً حّي أمرك إبمتام عدتك منه بعد الطالق ،وأن زواجك الثاين ابطل؛ ألنه
وقع يف العدة ،ولكنه مل يوفق يف املرة األوىل حّي أفتاك أبنك حمرمة على زوجك وجيب عليك

التحجب منه ،ألن التكفري أمره خطري ،فال يفيت بكفره وحرمتك عليه حىت يثبت ذلك عنده ببينة

شرعية ظاهرة .فإن كان قد تبّي له ذلك ،وأنه قد ارتد فعالً عن اإلسالم ،فلماذا يبطل الزواج الثاين،
وهو إمنا حصل بعد ستة أشهر من ثبوت ردته عنده ،أي بعد انتهاء العدة؟!! وما احلاجة كذلك إىل

طلب الطالق منه؟ والزواج ابطل مبجرد ردته عن اإلسالم.
فاحلقيقة أن هذا تناقض من إمام املسجد وفقه هللا .وأرجو أن تعرضي هذا اجلواب عليه ،وتناقشيه

فيه؛ ألنه قد يكون يف األمر شيء مل تذكريه ،يتغري به احلكم ،ويربر للشيخ وفقه هللا ما صدر منه.

أسأل هللا تعاىل أن يوفقنا مجيعاً ملا يرضيه وأن يرينا احلق حقاً ُُ ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا

اجتنابه ،كما أسأله تعاىل أن يهدي زوجك األول ويثبته على احلق ،وأن يعوضك خرياً مما فاتك ،وجيرب
مصابك ،ويعظم أجرك ،ويرزقك من اليقّي ما يهون به عليك مصائب الدنيا ،وأن يعافيك من كل

داء وبالء ،ويكشف عنك السوء والضراء ،إنه مسيع جميب الدعاء.
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أين تعتد املتوىف عنها زوجها؟
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1423/3/20
السؤال

امرأة تويف زوجها وليس لديها أبناء وتسكن يف شقة لوحدها ،ويوجد ابلعمارة عدد سبعة إخوان

لزوجها املتوىف ،وهي ما تزال يف السبع والعشرين من عمرها ،وترغب يف ترك بيت زوجها والذهاب

إىل منزل أهلها يف مدينه أخرى ،فهل جيوز أن خترج إىل بيت أهلها الذي يبعد ما يقارب مسرية
ساعتّي ونصف ابلسيارة؟ مع العلم أهنا ال تريد البقاء يف منزل زوجها بعد وفاته ،وال يستطيع أحد من

أهلها البقاء معها.
اجلواب

ال شك أن الواجب على املرأة املتوىف عنها زوجها البقاء يف بيت الوفاة حىت انقضاء عدهتا ،ال سيما
املبيت ليالً لقصة فَ ِر َيعةٌ بنت مالك فقد سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-أن تبيت يف غري بيت
الوفاة فلم أيذن هلا النيب -صلى هللا عليه وسلم -الرتمذي ( )1197والنسائي ( )3529وأبو داود

( )2300وابن ماجة ( ، )2031ولكن استثىن أهل العلم ما يلي:
-1جيوز للمرأة املعتدة االنتقال من بيت الوفاة إىل بيت آخر تعتد فيه للضرورة ،كما لو خافت على

نفسها من اللصوص ،أو كان البيت مستأجراً ومل تتمكن من دفع األجرة ،أو رفض املالك التأجري ،أو
مل جتد املرأة من يسكن معها وهي ال تستطيع السكىن مبفردها ،ففي هذه احلالة وما يشبهها جيوز هلا

االنتقال للضرورة.

-2أجاز أهل العلم للمرأة املعتدة اخلروج من منزهلا لقضاء حوائجها اخلاصة اليت ال بد منها إذا مل جتد
من يقوم هبا وال تبيت إال يف بيت الوفاة إال عند الضرورة ،والذي يظهر يل يف اجلواب عن سؤال

السائل جواز االنتقال عند احلاجة إىل أقرب منزل تقضي فيه عدهتا إذا مل يكن قضاؤها يف بيت الوفاة

ممكناً ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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ولدت ساعة وفاة زوجها فهل تغسله؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1423/1/23
السؤال

رجل تويف ،ويف ساعة وفاته وضعت زوجته محلها مباشرة ،السؤال :هل جيوز لزوجته أن تغسله أم هي

أجنبية عنه؟ وهل تعتد أربعة أشهر وعشراً؟
وهل جيوز أن تتزوج بعد طهرها من النفاس؟
اجلواب

ِ
تغسله ،ولو خرجت من الع ّدة بوضع احلمل ،ذكر ذلك ابن قدامة -رمحه هللا -يف
جيوز لزوجته أن ّ

كتابه املغين (. )462-461-460/3

وجيوز هلا أن تتزوج؛ ألهنا خرجت من العدة بوضع احلمل.
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عدة الوفاة لغري املدخول هبا

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فتاة عقد عليها ومل يتم الدخول هبا ،مث تويف العاقد عليها قبل أن يدخل هبا ،فهل عليها عدة أم ال؟
نرجو التوضيح ،وابرك هللا فيكم ويف علمكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

اجلواب :أن املرأة اليت عقد عليها وتويف عنها زوجها هلا حكم الزوجات مبوجب العقد ،فعليها العدة
ِ
(عدة الوفاة) ؛ لدخوهلا يف عموم قوله -تعاىل -ه ِ
ص َن
رتبه ْ
ين يُـتَـ َوفهـ ْو َن م ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَواجاً يَ ََ
َ
":والذ َ
ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن أ َْربَـ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً" اآلية[ ،البقرة ]234:وهلا املرياث أيضاً؛ ألهنا زوجة ،وهللا أعلم.

()417/11

نظر املعتدة إىل صور الرجال
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/8/5هـ
السؤال

هل حيرم على املرأة اليت يف عدة وفاة زوجها أن تنظر للرجال يف اجلرائد أو التلفاز ولو كان ذلك

عابراً؟ والقصد هو االستماع إىل األخبار أو قراءة اجلريدة ،وهل يلزمها االغتسال إذا نظرت إىل
الرجال فيهما؟

اجلواب

جيوز للمرأة أن تنظر يف صور الرجال يف اجلرائد ويف التلفزيون من دون تلذذ يف هذا ،وال جيوز أن
يكون يف ذلك استمتاع ،أما قوهلا :إذا نظرت إىل الرجال فهل يلزمها االغتسال؟

نقول :ال يلزمها االغتسال إال إذا أنزلت ،ولو أهنا أنزلت فإهنا يلزمها االغتسال لإلنزال ،وال جيوز هلا
أن تنظر للرجال نظرة تلذذ تدعوها إىل أن حيصل منها شيء من اإلنزال.

()418/11

معاملة املطلقة أثناء العدة

اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/3/6هـ

السؤال

كيف يتعامل الرجل مع مطلقته أثناء العدة؟ علماً أهنا ابقية يف بيته ،وله منها أوالد ابلغّي معهم يف
البيت ،وليس بينه وبينها أي نزاع ،وماذا حيل له منها؟.

اجلواب
املطلقة املعتدة على قسمّي؛ مطلقة رجعية ومطلقة ابئن ،واملراد ابملطلقة الرجعية هي اليت جيوز

لزوجها مراجعتها قبل انقضاء عدهتا ،إذا كان الطالق دون الثالث ،ومل يكن على عوض ،وهذه
حكمها حكم الزوجة غري املطلقة ما دامت يف العدة ،له أن خيلو هبا وهلا أن تتجمل له ألهنا زوجته.

القسم الثاين :املطلقة البائن وهي اليت ال جيوز لزوجها مراجعتها وإن كانت يف العدة ،فليس له أن
خيلو هبا ،ألهنا يف حكم األجنبية .وهللا أعلم.

()419/11

رفع الصوت ابلقرآن قبل اجلمعة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /القرآن الكرمي وعلومه/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/6هـ
السؤال

ما حكم قراءة القرآن يف يوم اجلمعة؟ هل له أصل يف الشرع؟ وهل ورد أي حديث أو حىت آاثر دلت
على ذلك؟ فأان أقصد تلك القراءة اليت تقرأ ابلسماعة يف كل املساجد قبل اخلطبة بفرتة( ،حيث

يسمع كل الناس وال ينصتون له)  ،فإذا أمكنكم أن تعطوا حديثا أو أقواالً لعلماء تدل على ذلك

فهو مناسب .وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا العمل الذي أشار إليه السائل من رفع الصوت يف السماعات قبل اخلطبة لكي يستمع الناس

إخل ..بدعة ،ومل يرد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-والسنة الواردة عن النيب  -عليه الصالة

والسالم -هي تعظيم هذا اليوم بكثرة العبادة كالذكر ،أو الصالة أو القراءة ،أبن يتقدم اإلنسان إىل
املسجد من بعد طلوع الشمس ،حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب
بقرة ،ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب

دجاجة ،ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ،فإذا حضر اإلمام دخلت املالئكة تستمع

الذكر" البخاري ( ، )881ومسلم (. )850

ويستحب لإلنسان التقدم من بعد طلوع الشمس ،وقال بعض أهل العلم :من بعد صالة الفجر،
لكي يتفرغ للذكر والقراءة والصالة ..إخل ،فيفعل ما هو األخشع لقلبه هذه هي السنة ،وهذا هو

األفضل ،وهذا هو هدي الصحابة  -رضي هللا عنهم.-

وأما رفع الصوت ابلقراءة اليت قد يستمع بعض الناس هلا وقد ال يستمعون إخل ،وقد تشوش عليهم،
فهذا كله حمدث ليس على َه ْدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وال أصحابه -رضي هللا عنهم.-

()420/11

خروج املعتدة من الوفاة للزايرة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/9/15هـ
السؤال

تويف والدي  -رمحه هللا  -قبل فرتة ،ووالديت اآلن يف فرتة العدة ،وقد قامت والديت بزايرة قريبة لنا
مريضة مصابة بداء السرطان وقاان هللا وإايكم ،وقال األطباء أبنه يف مراحل متقدمة؛ أي أهنا ال يرجى

برؤها منه ،وهللا لطيف بعباده ،ووالديت ملا زارهتا طلبت منها السماح ،فما حكم هذا األمر؟ وهللا
املستعان.
اجلواب

يلزم املرأة احلداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أايم ،لقوله تعاىل :ه ِ
ين يُـتَـ َوفهـ ْو َن ِم ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن
َ
"والذ َ
ص َن ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن أ َْربَـ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً" [البقرة :من اآلية ، ]234وحديث" :ال حيل المرأة
رتبه ْ
أَ ْزَواجاً يَ ََ

تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن ُِحت هد على ميت فوق ٍ
زوج أربعة أشهر وعشراً" رواه الشيخان
ثالث إال على ٍ

البخاري ( ، )1281ومسلم ( )1487من حديث أم حبيبة -رضي هللا عنها -وعلى هذا فيلزم

املرأة أن تقضي عدة الوفاة يف املنزل الذي مات زوجها وهي به ،فال جيوز أن تتحول عنه بال عذر،

وخروجها لعيادة املريض ليس عذراً شرعياً يبيح هلا اخلروج ،فعليها االستغفار والتوبة ولزوم املنزل حىت

تنتهي عدهتا.

()421/11

املشاحنة بّي الزوجّي فرتة العدة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/12/5هـ
السؤال

طلقين زوجي مؤخرا بسبب مشاكل أدخلها هو يف حيايت (ابعرتافه) جراء عالقة قدمية له ،وابلرغم من

لزومي بييت خالل فرتة العدة إال أن العالقة كانت بيننا متوترة جداً؛ ملا أشعر به من األمل والظلم

والفشل ،سؤايل هو :أعلم أن هللا يغفر لكل املسلمّي إال املتشاحنّي كل اثنّي ومخيس وليلة النصف

من شعبان ،وأكذب على نفسي إن قلت إن قليب صاف من انحيته بسبب كل ما حدث ,فهل يعين

هذا أن أعمايل معلقة وأنه ال يغفر يل؟ أان أُسلم عليه ولست مقاطعة له ،لكن يعلم هللا مبا أعاين منه
من إحساس يف قليب ،وال أستطيع معاملته كأي إنسان عادي .فهل أعترب مشاحنة أم هذا ينطبق فقط

على املتقاطعّي؟.وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فالذي يظهر يل -إن شاء هللا -أن املسلم ال يكلف أن جيعل قلبه وصدره كما لو مل يكن فيه شيء

قال -سبحانه" :-ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ، ]286 :نعم هي منزلة فاضلة حممود من
هِ
ظ َع ِظ ٍيم" [فصلت، ]35:
اها إِهال ذُو َح ٍّ
ربوا َوَما يُـلَ هق َ
"وَما يُـلَ هق َ
ين َ
يدركها ،كما قالَ :
اها إِهال الذ َ
ص َُ

ولكنها منزلة ليست واجبة ،بل لعل اهلجر الوارد يف احلديث الذي رواه مسلم ( )2565عن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -فلعله يزول ابلسالم وبعض الكالم مع حماولة إزالة ما يف الصدر ،مع العلم أن
اهلجر إذا كان بسبب معصية فال يدخل يف احلديث ،بشرط أن يكون اهلجر هلل -تعاىل -وليس يف

ابطنه انتقام للنفس وانتصار هلا ،هذا إذا كان اهلجر حيقق مصلحة لردع العاصي أو رجوعه ،ويكون
بقدر حمدود فإن مل يكن للهجر فائدة ،أو كان يزيد األمر سوءاً فال ينبغي حينئذ اللجوء إليه.

وفيما خيتص ابملطلقة الرجعية ما دامت يف العدة فإهنا زوجة هلا حكم الزوجات ،فلزوجها أن جيلس

معها وخيلو هبا ،وهلا أن تتزين له ،بل إن الزوج له أن يعاشرها ،فإذا حصل منه الوطء فتعترب رجعة منه
حينئذ ،مع أنه ال ينبغي له ذلك إال بنية الرجعة ،واألوىل أن يراجع قبل ذلك ابللفظ.

وعلى األخت السائلة أال متنع الرجل من حقه إذا أراد أو كان يرغب الرجعة ،قال هللا -سبحانه:-

"وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحاً" [البقرة ، ]228 :فالزوج ميلك حق الرجعة على
امرأته ،سواءٌ رضيت أم مل ترض ،أو رضي أولياؤها أم مل يرضوا ،وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع على

ذلك ،ولكن يستثىن منه ما إذا كان الزوج قد وجد فيه مانع شرعي متلك به املرأة الفسخ .وهللا أعلم.

()422/11

عدة املسلمة املفارقة لزوجها الكافر
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1425/04/04هـ

السؤال

السالم عليكم.

هناك امرأة أسلمت قبل سنة ،ومل تكن تعلم عدم جواز الزواج بغري املسلم ،وقد مت توضيح األمر هلا،

والسؤال :كم هي عدهتا اآلن إن كانت هلا عدة؟ املعروف أن العدة ثالث حيضات من اتريخ النطق
ابلشهادة ،لكن يف هذه احلالة املرأة مل تكن تعلم واستمرت يف عالقتها الزوجية ،وهي غري سعيدة

عندما تفكر أبن عليها االنفصال عن زوجها .هل على هذه املرأة عدة؟ وإىل أي أجل؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعده:

"وال تَـ ْن ِك ُحوا
فإن كانت املرأة تزوجت بغري مسلم بعد إسالمها فالنكاح ابطل ،لقوله تعاىلَ :
ات ح هىت يـ ْؤِم هن وَألَمةٌ م ْؤِمنةٌ َخ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ّي َح هىت يُـ ْؤِمنُوا
ري م ْن ُم ْش ِرَكة َولَ ْو أَ ْع َجبَـتْ ُك ْم َوال تُـ ْنك ُحوا ال ُْم ْش ِرك َ
ال ُْم ْش ِرَك َ ُ َ َ ُ َ ٌْ
ك يَ ْد ُعو َن إِ َىل النها ِر َو ه
اَّللُ يَ ْد ُعو إِ َىل ا ْجلَن ِهة َوال َْم ْغ ِف َرةِ إبِِ ْذنِِه
َولَ َع ْب ٌد ُم ْؤِم ٌن َخ ْريٌ ِم ْن ُم ْش ِر ٍك َولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أُولَئِ َ
هِ
ين َ ِ
آايتِِه لِلن ِ
اء ُك ُم
َويُـبَِّ ُ
هاس لَ َعله ُه ْم يَـتَ َذ هك ُرو َن" [البقرة، ]221:وقوله تعاىلَ :
ّي َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا إذَا َج َ
ِ
ِِ
ِ
وه هن م ْؤِمنَ ٍ
اجر ٍ
الْم ْؤِمنَ ُ ِ
وه هن ه
وه هن إِ َىل الْ ُك هفا ِر
ات فَال تَـ ْرِج ُع ُ
ات فَ ْامتَحنُ ُ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم إبِِميَاهن هن فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ ُ
ُ
ات ُم َه َ
ِ
وه ْم َما أَنْـ َف ُقوا" [املمتحنة :من اآلية. ]10
ال ُه هن حلٌّ َهلُ ْم َوال ُه ْم َِحيلُّو َن َهلُ هن َوآتُ ُ

()423/11

أما إن كانت متزوجة به قبل اإلسالم فإن مل يسلم زوجها أثناء عدهتا فإن عقد النكاح ينفسخ وعدهتا

إن كانت من ذوات األقراء  -أي احليض -ثالثة قروء ،وإن كانت ال حتيض فثالثة أشهر على

مذهب كثري من العلماء ،واختار بعض العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل -أن عدهتا
حيضة واحدة فقط السترباء الرحم ،وقال  -رمحه هللا ( :-وقد تنازع العلماء يف امرأة الكافر هل

عليها عدة أم استرباء على قولّي مشهورين ومذهب أيب حنيفة ومالك ال عدة عليها)  ،ا .هـ جمموع

الفتاوى ( ، )337/32وهذا القول له حظ كبري من النظر ملا صح عن ابن عباس  -رضي هللا
عنهما -قال" :كان املشركون على منزلتّي من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -واملؤمنّي :كانوا

مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ،ومشركي أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه ،فكان إذا هاجرت
امرأة من أهل احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر ،فإذا طهرت حل هلا النكاح ،فإن هاجر زوجها قبل

أن تنكح ردت إليه" ،األثر رواه البخاري ( ، )5286أما إن كانت حامالً فال خترج من عدهتا حىت
تضع محلها ،حلديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:

"ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض حيضة" رواه أمحد ( ، )28/3وأبو داود (، )2157

والدارمي ( ، )2295والبيهقي ( )/9واحلاكم ( ، )212/2وقال :صحيح على شرط مسلم ()124
 ،قال احلافظ ابن حجر إسناده حسن ،التلخيص احلبري ( ، )171/1وعلى كل حال فنظراً لكون

املرأة قد أسلمت منذ سنة فعليها عدم متكّي زوجها قبل اإلسالم منها وأن ال ختلو به بال حمرم وأن

تستربئ رمحها حبيضة واحدة ،فإن طهرت فلها الزواج مبن شاءت من املسلمّي ،كما عليها دعوة

زوجها السابق لإلسالم لعل هللا -تعاىل  -أن يهديه ،فإن أسلم فله مراجعتها .وهللا -تعاىل -أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()424/11

قضت عدهتا يف بيت أهلها
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1426/01/11هـ

السؤال

طلقت زوجيت طالقا رجعياً ،ومن املفرتض أن تبقى عندي ابلبيت ،ولكن قضت العادات عندان أن

تذهب إىل بيت أهلها وتعطى مصروفاً حيدده القاضي مبثابة نفقة هلا ،فهل علينا إمث يف ذلك؟ كذلك
تبّي أهنا حامل ،فهل علي لزاماً أن أصرف عليها طول فرتة احلمل ،وإذا مرضت هل
بعد الطالق ه

علي عالجها؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فإن هللا -تعاىل -قد شرع للزوجة املطلقة البقاء يف بيت زوجها ،كما يف سورة الطالق" :اي أيها النيب
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن
 " ...اآلية [ ...الطالق ]1:وهذه اآلية صرحية يف األمر بعدم إخراج املرأة املطلقة مدة العدة ،كما

أهنا صرحية يف هني املرأة عن اخلروج ،أما هنيه سبحانه لألزواج بعدم إخراج أزواجهن ألن السكىن جتب

عليهم للرجعية ،وهنيه النساء عن اخلروج حىت ال تضيع من الزوج ،فإذا خالف املسلم هذه األوامر

فهو عرضة لإلمث؛ ألن األمر األصل فيه الوجوب كما هو متقرر عند علماء األصول ،وأما العادات

واألعراف إذا خالفت الكتاب والسنة فال عربة هبا وال جيوز العمل هبا.
أما املرأة احلامل فتجب هلا النفقة؛ لقوله تعاىل" :وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن

محلهن" اآلية [ ...الطالق]6:

وإذا كان مرض احلامل انجتاً عن احلمل ودواعيه ،فإن القول بوجوب عالجها يف هذه احلالة متوجه
وذلك ملصلحة احلمل .وهللا -تعاىل -اهلادي إىل سواء السبيل.

()425/11

خروج املعتدة من الوفاة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

هل جيوز للمعتدة من الوفاة اخلروج مع النساء حلضور املناسبات والعزائم دون اختالط ابلرجال؟
وجزاكم هللا خرياً على هذا املوقع.
اجلواب

احلداد اجتناب الزينة وما يرغب فيها ويف النظر إليها من الطيب والتجمل واحلناء والكحل ،وعلى

املرأة املعتدة يف وفاة زوجها الع ّدة يف بيتها الذي أاتها فيه نعي زوجها حىت تتم عدهتا ،حلديث فريعة
بنت مالك  -رضي هللا عنها  -وفيه" :أاتين نعي زوجي فأتيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

وقلت :إن نعي زوجي أاتين يف دار شاسعة ومل يدع نفقة وليس املسكن له ،فلو حتولت لكان أرفق يل،

قال :حتويل ،فلما خرجت إىل املسجد دعاين ،فقال :امكثي يف بيتك الذي أاتك فيه نعي زوجك حىت
يبلغ الكتاب أجله" رواه النسائي ( )3528وأبو داود ( )2300وابن ماجة ( ، )2031والرتمذي

( )1204وهلا  -املعتدة  -اخلروج حلاجتها هناراً ال ليالً ،ملا رواه البيهقي يف السنن الكربى

( )436/7عن جماهد قال :استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات فجئن إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -فقلن اي رسول هللا :إان نستوحش يف الليل فنبيت عند إحداان فإذا أصبحنا
تبدران إىل بيوتنا ،فقال عليه الصالة والسالم" :حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم
فلتؤب كل امرأة منكن إىل بيتها" رواه أيضاً الشافعي يف األم

( )235/5وعبد الرزاق يف مصنفه ( ، )12077وأخرج البيهقي يف السنن الكربى
( )436/7عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :املطلقة واملتوىف عنها زوجها خترجان ابلنهار وال

تبيتان إال يف بيوهتما" ،وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )18863-18862عن عمر  -رضي هللا

عنه  -أنه رخص للمتوىف عنها زوجها أن أتيت أهلها بياض يومها" وكذا جاء عن زيد بن اثبت -
رضي هللا عنه.

()426/11

عدة من مل تعلم بوفاة زوجها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1423/4/27
السؤال

سؤايل :زوجة يعمل زوجها يف دولة أجنبية ،تويف الزوج ومل تعلم الزوجة بوفاته إال بعد ستة أشهر من
الوفاة ،فهل على الزوجة أن تعتد يف هذه احلالة؟ وما هو الدليل؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

عدة املتوىف عنها تعترب من حّي الوفاة حسب حاهلا ،فإن كانت حامالً فبوضع احلمل ،وإن كانت غري
حامل وهي حرة فعدهتا أربعة أشهر وعشرة أايم ،وإن كانت أمة فعدهتا شهران ومخسة أايم ،وإذا مل

تعلم بوفاته إال بعد ستة أشهر فقد انتهت عدهتا قبل أن تعلم.

()427/11

عدة الطالق
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

ما هي عدة الطالق؟ مع الشكر.

اجلواب

ختتلف عدد الطالق (بكسر العّي) ابختالف األحوال ،فاملرأة املطلقة قبل الدخول هبا ال عدة عليها؛
لقوله تعاىل" :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا إِذَا نَ َك ْحتُم الْم ْؤِمنَ ِ
وه هن فَ َما لَ ُك ْم
وه هن ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن متََ ُّ
س ُ
ات مثُه طَله ْقتُ ُم ُ
َ َ
ُ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
وه هن َس َراحاً َمجيالً" [األحزاب. ]49:
َعلَْي ِه هن ِم ْن ِعدهة تَـ ْعتَد َ
وه هن َو َس ِّر ُح ُ
ُّوهنَا فَ َمتّ ُع ُ
َمحَ ِ
ض ْع َن
ُوالت ْاأل ْ
َجلُ ُه هن أَ ْن يَ َ
"وأ ُ
ال أ َ
واملرأة املطلقة أثناء احلمل عدهتا بوضع محلها لقوله تعاىلَ :
محَْلَ ُه هن" [الطالق :من اآلية. ]4
وأما املرأة اليت ال حتيض إما لكرب سنها أو لصغرها وتسمى اآليسة فإهنا تعتد بثالثة أشهر لقوله تعاىل:
الالئِي يئِسن ِمن الْم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَـ ْبـتُ ْم فَ ِع هد ُهتُ هن ثَالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو ه
ض َن" [الطالق:
الالئِي َملْ َِحي ْ
" َو ه َ ْ َ َ َ
يض م ْن ن َ

من اآلية. ]4

ص َن
"وال ُْمطَله َق ُ
رتبه ْ
ات يَ ََ
وأما املرأة اليت حتيض وليست ذات محل فعدهتا ثالث حيض لقوله تعاىلَ :
ِأبَنْـ ُف ِس ِه هن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء" [البقرة :من اآلية ، ]228وتنتهي عدهتا بطهرها من احليضة الثالثة ،وهللا أعلم.
ُ

()428/11

تطيب املعتدة من الطالق
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة
التاريخ 1424/11/8هـ

السؤال

هل جيوز للمرأة املطلقة (حديثة الطالق) أن تبخر بيتها أو ثياهبا؟ وهل جيوز لألوالد األجانب حتت
سن تسع سنوات أن يكشفوا على النساء؟ وجزاكم هللا ألف خري على ما تقومون به من خدمة

اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

جيوز للمرأة أن تبخر بيتها وثياهبا وإن كانت حديثة عهد بطالق ،وإمنا اليت ال جيوز هلا التطيب املعتدة

من عدة الوفاة ،فيجب عليها احلداد وهو اجتناب الطيب والزينة ،واألوالد دون سن التاسعة يعتربون
من األطفال الذين ال حتتجب عنهم النساء األجنبيات.

()429/11

عدة املطلقة احلامل إذا أسقطت
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/العدة

التاريخ 1425/07/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

إذا طلقت زوجيت وهي حامل ،مث سقط محلها قبل الوالدة ،فهل تكون ابنت من زوجها وتكون عدهتا

انتهت؟ وهل هناك فرق يف احلكم إن كان سقط احلمل قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح يف اجلنّي؟.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا طلق الزوج زوجته وهي حامل فهذا طالق سنة؛ حلديث ابن عمر  -رضي هللا تعاىل عنهما -أن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال له ملا طلق زوجته وهي حائض ،قال" :فليطلقها طاهراً أو حامالً"
أخرجه البخاري ( ، )4908ومسلم ( ، )1471فنقول أبن طالقه طالق سنة وهو واقع ،وأما
ابلنسبة للعدة وانتهائها إذا أسقطت احلمل فهذا فيه تفصيل.

فإن كان الذي أسقطت تبّي فيه خلق إنسان ولو خفي ،كتخطيط يد أو رجل وحنو ذلك فإنه نفاس
وخترج بذلك من عدهتا.

وأما إن كان مل يتبّي فيه خلق إنسان كأن يكون مضغة مل يتبّي فيها خلق اإلنسان أو علقة دم أو نطفة

فهذا ال خترج به من العدة؛ ألنه ال يكون نفاساً ،وعليها أن تعتد عدهتا الشرعية وهي ثالث حيض.
فالعربة بتبّي خلق اإلنسان دون ما يتعلق بنفخ الروح .وهللا أعلم.

()430/11

هل للمعتدة من الوفاة اخلروج للزايرة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإلحداد

التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

يل قريبة تويف زوجها وهي اآلن يف أشهر العدة ،وهلا أربعة من األبناء أكربهم يبلغ اثنيت عشرة سنة،
السؤال :لقد بلغت سوء احلالة النفسية هبا مبلغاً كبرياً خصوصاً جللوسها مع أبنائها وحيدة يف هذا
الشهر الكرمي (شهر رمضان)  ،فهل جيوز هلا أن تفعل التايل:

( )1الذهاب إىل بيت والدها ملدة مخسة أايم أو أسبوع.
( )2صالة الرتاويح يف املسجد.
( )3أداء العمرة.

هذه األمور ستخفف عنها الكثري ،أرجو منكم اإلجابة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فمن تويف زوجها وجبت عليها العدة لقوله تعاىل" :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن

أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا" [البقرة ، ]234 :ويلزمها اإلحداد عليه يف مدة العدة أبن تلزم بيتها

وجتتنب الزينة واحللي والطيب ،وجيوز هلا أن خترج من بيتها لقضاء حوائجها يف النهار دون الليل ،وال

جيوز هلا اخلروج ليالً وال السفر وال االنتقال من بيتها إال لضرورة كأن ختشى على نفسها.

ونقل جماهد أن نساء شهداء أحد قلن للنيب -صلى هللا عليه وسلم -نستوحش ابلليل أفنبيت عند

إحداان فإذا أصبحنا تبددان إىل بيوتنا فقال" :حتدثن عند إحداكن ما بدا ل ُك هن حىت إذا أردتن النوم

فلتأت كل امرأة إىل بيتها" البيهقي يف السنن الكربى ( )436/7؛ عبد الرزاق يف مصنفه (. )36/7

فللمرأة إذا استوحشت أن خترج للزايرة هناراً ،ولكن املرأة املذكورة يف السؤال لديها أبناؤها مينعون

الوحشة عنها.

وعليه فإن لألخت املذكورة اخلروج لشراء حوائجها هناراً ،وليس هلا السفر للعمرة وال اخلروج لصالة

الرتاويح وال املبيت خارج بيتها.

وميكن أن يزورها أهلها وقرابتها ،ولتؤمر ابلصرب واالحتساب ،وأن توقن أهنا مأجورة على صربها
وامتثاهلا أوامر رهبا ،وهللا املوفق.

()431/11

لبس املسلمة السواد حداداً على النصرانية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإلحداد
التاريخ 1425/10/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخت زوجيت (غري مسلمة) يف حالة خطرية ،مغمى عليها بّي احلياة واملوت يف املستشفى ،وتريد

حدادا عند حضور
زوجيت (مسلمة واحلمد هلل) ،
استعدادا حلالة املوت ،شراء ثوب أسود تلبسه ً
ً

مراسيم الدفن خمافة أن يعيب عليها أهلها (نصارى)  ،فهل جيوز هلا ذلك؟ ويف أي حالة (عند موت

شرعا بثوب معّي (يف املغرب يلبسن األبيض ،خبالف
أي األقارب) جيوز هلا ذلك؟ وهل مقرون ذلك ً
نساء املشرق األسود) ؟ وهل اختلفت املذاهب يف ذلك؟ وجزاك هللا خري اجلزاء.

اجلواب

حدادا عند مراسيم الدفن ملوت قريبتها ،فنقول لك :إن هذا
ما سألت عنه من لبس زوجتك السواد ً
مما ال جيوز؛ لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم -عن اإلحداد على ميت فوق ثالث إال للزوجة على

زوجها .انظر ما رواه البخاري ( )1282ومسلم ( ، )1486من حديث أم حبيبة ،رضي هللا عنها-
وقد مات إبراهيم ابن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومات غريه من قواد املسلمّي ،ومات ثالث من

بنات النيب صلى هللا عليه وسلم -يف حياته ،ومل حيد على أحد منهم ،مث مات -أبيب هو وأمي -ومل

حيد عليه الصحابة ،رضي هللا عنهم ،مع عظم املصيبة مبوته ،وأما احلزن على امليت والبكاء عليه

مسلما ،فكيف مبن
فليس من اإلحداد ،وهو جائز ما مل يتجاوز احلد املشروع ،وهذا يف حق من كان ً

مسلما؟ وال يضري زوجتك لوم أهلها إن وقع ،ولتشعرهم أبن هذا من الدين .وفقكم هللا.
مل يكن ً

()432/11

أحكام عدة الوفاة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإلحداد

التاريخ 1424/2/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
( )1زوجي تويف وُك ِّفن ،وأريد أن أتصدق بقيمة هذا الكفن لنفس املغسلة؛ حىت ال يكون صدقة عليه
فكم أدفع هلم؟

( )2هل جيوز يل استخدام احلنة احلمراء يف شعري أثناء احلداد؟
( )3هل جيوز يل الرد على اهلاتف لتقبل تعازي أوالد عمي؟

( )4إخوان زوجي متزوجون ويدخلون املنزل لالطمئنان على أبنائي يف حضوري مع التسرت الكامل،
فهل جيوز يل التحدث معهم ،مع العلم أهنم ال يطيلون املكوث؟
( )5هل جيوز التثويب له بقراءة القرآن واالستغفار والتسبيح؟

( )6ما هو أجر من أصيبت بوفاة زوجها ،وهل يقبل دعائي يف هذه الفرتة؟
وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

( )1أهل املغسلة تربعوا لزوجك ابلكفنِ ،
ولك أن تتربعي هلم مبا شئت أكثر من قيمة الكفن أو أقل،
ألن تربعك ليس من ابب املعاوضة والبيع ،وإمنا هو تربع منك.

( )2ليس لك استخدام احلناء يف شعرك أثناء أايم العدة واحلداد؛ ملا روت أم سلمة -رضي هللا
عنها -قالت :دخل علي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-حّي تويف أبو سلمة  -رضي هللا عنه-

ص ْرباً ،فقال :ما هذا اي أم سلمة؟ قلت :إمنا هو صرب اي رسول هللا ليس فيه
وقد جعلت على عيين َ

شب الوجه فال جتعليه إال ابلليل وتنزعينه ابلنهار ،وال متتشطي ابلطيب وال ابحلناء
طيب .قال :إنه يُ ٌّ

خضاب ُُ ،قالت :قلت أبي شيء أمتشط اي رسول هللا؟ قال :ابلسدر تُغلّفّي به رأسك" رواه أبو
فإنه
ُ

داود ( ، )2305والنسائي (. )3537
لك الرد على اهلاتف ،ول ِ
( )3نعمِ ،
ك خماطبة من كلمك بدون خضوع يف القول.

( )4نعم لك السالم عليهم ،والتحدث معهم فيما فيه مصلحة لك أو ألوالدك ،مع السرت الكامل
جلميع البدن.

( )5جيوز الدعاء ،وينفع إبذن هللا تعاىل ،أما إهداء ثواب القراءة والتسبيح فهو حمل خالف بّي

العلماء -رمحهم هللا.-

 )6أجرها عظيم عند هللا؛ إذا صربت واحتسبت ،قال هللا تعاىل":ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع

ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين" [البقرة ، ]155 :وقال تعاىل":إمنا يوىف

الصابرون أجرهم بغري حساب" [الزمر ، ]10 :وقال تعاىل":اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصرب
والصالة إن هللا مع الصابرين" [البقرة ، ]153 :وغريها من اآلايت يف جزاء الصابرين ،وعن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":يقول هللا تعاىل :ما لعبدي املؤمن
عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة" رواه البخاري (. )6424

()433/11

مكان إحداد اخلادمة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/اإلحداد

التاريخ 1423/12/22هـ
السؤال

أحد اإلخوة تويف زوج خادمته املسلمة ،فهل حتد عنده يف غري بالدها أم يسفرها لتحد يف بالدها؟

وكيف نعمل والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر املرأة أن متكث يف البيت الذي تويف زوجها وهي
فيه حىت يبلغ الكتاب أجله.

اجلواب

حتد يف بيت من هي مقيمة عنده ،وال تسافر لبالدها وتلزم البيت وال خترج إالّ لضرورة ،وجتتنب الزينة

والطيب حىت تتم م ّدة العدة أربعة أشهر وعشرة أايم إن مل تكن حامالً ،وإالّ فالعدة بوضع احلمل،
وتقوم ابلعمل الذي تزاوله يف البيت قبل الع ّدة.

()434/11

العدل بّي الزوجات يف النفقة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1424/2/7هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حفظكم هللا :والدي متزوج من امرأتّي ،األوىل ال تعمل والثانية متقاعدة عن التدريس
وهلا راتب ال يقل عن مخسة آالف رايل.

وسؤايل هل هناك ظلم لو أعطى األوىل مصروف  500رايل ،وترك األخرى إذ لديها ما يغنيها

وليست ابحملتاجة ،خصوصاً يف السابق وقبل مرحلة التقاعد للثانية مل يكن يعطي أاي منهما حبجة

العدل ،وكذلك ابملثل ألغراض املنزل وفق عدد العوائل ،فاألوىل كثرية والثانية قليلة فهل يقسمها

ابلنصف؟ وإن كان لديكم توجيهات يف العدل بّي الزوجات واألخطاء الفادحة كذلك أفيدوان أاثبكم
هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.
وبناء عليه فإنه
وبعد فاجلواب :أن العدل بّي الزوجات مطلوب شرعاً والنفقة هلن على الزوج واجبةً ،
ال جيوز إعطاء إحدى الزوجتّي مصروفاً دون األخرى حبجة أن هلا راتباً تقاعدايً تستغىن به ،ذلك أن

راتبها مما خيصها ،لكن لو عفت للزوج عن املصروف أو أذنت له إبعطاء شريكتها دوهنا فال مانع من
ذلك.

أما كيفية العدل يف املصروفات وأغراض املنزل فهو على قدر احلاجة ،فإذا كانت إحدى الزوجتّي -

كما ذكر السائل -أوالدها أكثر من أوالد األخرى ،فال يلزمه أن يقسم تلك األغراض بّي العائلتّي
ابلسوية لكل عائلة نصف ،بل تكون على قدر احلاجة فيزاد ملن أوالدها أكثر ،وهللا أعلم.

()435/11

النفقة الواجبة على الزوج
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1424/10/6هـ

السؤال

أان أرتدي النقاب ،وقد تزوجت اآلن من رجل متزوج (أان زوجته الثانية)  ،وحتت ظل ظروفه ،فإنه ال
يستطيع أن يقوم علي ابإلنفاق بشكل كامل ،وإحدى اخليارات املطروحة أمامه أن يرسلين إىل بيت

أهله كي أعيش معهم يف بالد ما وراء البحار ،ووفقاً للشريعة اإلسالمية ،هل علي مع ذلك أن أعمل،
حىت وإن قبلت أبن أعمل جزئياً؟ وهل يتحمل زوجي مسؤولية سداد ديوين حىت أذهب للحج إن
كنت ال أستطيع العمل؟ وعندما أعمل ما هي النسبة اليت تقرتح أن أستقطعها كي أعمل على

حساب توفري شخصي للحاالت الطارئة مقابل سداد ديوين ،أان ال أزال أسدد بعض املبالغ املطلوبة،
علي ديون خمتلفة وقد متكنت من الوفاء ببعض الديون الصغرية ،لكنين مل أمت هكن من توفري أي مبلغ
حىت اآلن ،وهذا وضع صعب المرأة متزوجة تعيش يف دولة أخرى بعيدة عن زوجها ،وليس هلا عائلة

تعتمد على أفرادها ،هل جيوز إسالمياً أن أتقدم بطلب أعلن فيه عن إفالسي إذا كنت ال أستطيع

سداد ديوين ،لنقل مثالً :أان ذهبت إىل اخلارج ومل أعمل ،وهل يعد هللا -سبحانه وتعاىل -ذلك الفعل
فيه إخالل مين ابألمانة؟.

اجلواب
يلزم الزوج يف الشريعة اإلسالمية ابإلنفاق على زوجته ابملعروف ،وهذا من حقوق املرأة على زوجها،

قال هللا -تعاىل" :-لينفق ذو سعة من سعته" [الطالق ، ]7:وقال -تعاىل" :-وهلن مثل الذي

عليهن ابملعروف" [البقرة ، ]228 :وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وهلن عليكم رزقهن

وكسوهتن ابملعروف" رواه مسلم ( )128من حديث جابر  -رضي هللا عنه.-

تقر يف بيتها وتتفرغ لرتبية أبنائها ورعاية زوجها وليست ملزمة ابخلروج للعمل،
واألصل يف املرأة أن ّ

واألفضل أن تكون املرأة بقرب زوجها لتنال حقوقها كاملة ،ولكي تتحقق العشرة الطيبة بّي الزوجّي

إال إذا دعت الضرورة إىل بعد الزوجة عن زوجها ،فحينئذ على الزوج أن يراعي زوجته ويبعث هلا
ابلنفقة وال يغيب عنها أكثر من ستة أشهر ،وإذا مل يستطع زوجك اإلنفاق عليك ،ورغبت يف

االستمرار يف عصمته ،وعملت يف بعض األعمال اليت تزيد يف الدخل تطوعاً منك ،فإن هذا جائز

وتؤجرين عليه شريطة أن يكون الذي تقومّي به خالياً من احملاذير الشرعية.

وأما مسألة الديون السابقة فإن زوجك ليس ملزماً بسدادها إال إذا رغب يف ذلك تربعاً منه ،وإذا

كنت ال تستطيعّي سدادها فإنك تكونّي معسرة ،وجيوز أن أتخذي من الزكاة لسداد هذه الديون،

وال مانع من إظهار إعسارك لتأخذي املعوانت والزكوات اليت تعطى للمعسرين.

وعليك أن تسعي يف استقطاع جزء من دخلك لسداد هذه الديون ،وتقدير النسبة مرجعها إليك،
فأنت أدرى حبالك وما يناسبه ،ولكن عليك ابلتوازن ،حبيث ال يؤثر املبلغ املستقطع يف معيشتك
وحاجاتك الضرورية.
وأما احلج فإنه ال جيب عليك يف هذا الوقت ما دمت ال متلكّي املال الكايف للسفر ،ونفقة احلج.

()436/11

أخذ املرأة من مال زوجها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1422/12/29

السؤال

هناك أب نوعاً ما خبيل على أسرته ،قليل ما ينفق عليهم ،واألم هلا أوالد ستة وهي تقوم أبخذ مال
معّي لإلنفاق على األسرة ،فهل هذا حرام أم ال؟

اجلواب

أخرج البخاري يف صحيحه (كتاب النفقات ، )5364 ،ومسلم يف صحيحه (كتاب األقضية،

 )1714عن هند بنت عتبة  -رضي هللا عنها  -أهنا قالت :اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل شحيح،
وإنه ال يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي ،فقال " :خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف " ،واحلديث

صر يف النفقة عليها وعلى أوالده مع
صريح يف جواز أخذ الزوجة من مال زوجها إذا كان خبيالً يق ه
غناه ،على أن إابحة أخذ الزوجة من ماله من غري علمه مقيهدة حبدود احلاجة وعلى قدر الكفاية

ابملعروف (واملعروف ،هو :القدر الذي ُعرف ابلعادة أنه كفاية)  ،وعلى هذا فال جيوز أن أتخذ الزوجة
من مال زوجها الشحيح بغري علمه لتنفقه يف الرتفه ،وال أن أتخذ فوق احلاجة ،أما إذا كان الزوج إمنا
مينعها التوسع يف الرتف واألشياء الكمالية ،فهذا ليس بشح يبيح األخذ من ماله من غري إذنه.

()437/11

تربية اللقيط
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1423/8/22هـ
السؤال

ما حكم تربية طفل لقيط؟ وهل أجره مثل أجر اليتيم؟ وما هو وضعه يوم القيامة؟ وهل أيخذ حقه؟

اجلواب

حال اللقيط مثل اليتيم ،بل قد يكون اللقيط أشد ضرراً من اليتيم؛ ألن اللقيط فاقد لوالديه واليتيم
ألحدمها ،واللقيط جمهول النسب ،فال أقارب يرعونه ،واليتيم عند أحد والديه وبّي أقاربه ،وأما عن

وضع من ألقاه وختلى عنه يوم القيامة؛ فهو عند حكم عدل قائل يف حمكم التنزيل" :فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل
ال ذَ هرةٍ َش ّراً يَـ َرهُ" [الزلزلة ، ]8-7:وقد قال  -صلى هللا عليه
ال ذَ هرةٍ َخ ْرياً يَـ َرهَُ ،وَم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ِمثْـ َق َ
وسلم " :-كفى ابملرء إمثاً أن حيبس عمن ميلك قوته" كما يف حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا
عنهما  -الذي رواه مسلم ( ، )996هذا إن كان اللقيط من نكاح ،فإن كان من سفاح فاإلمث أعظم
واجلريرة أكرب ،نسأل هللا العافية.

()438/11

العدل بّي األوالد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1423/10/26هـ
السؤال

هل جيوز للوالدين أن جيهزا الصبيان بشقق الزواج ،بينما جيهزا البنات حبوايل نصف القيمة تقريباً،
ومجيع األبناء ليس هلم دخل ،أم أن ذلك يعد من قبيل اهلبة غري املتساوية؟
اجلواب
جتهيز األوالد للزواج يعد من النفقة ال من اهلبة ،فيعطى كل واحد من األوالد حسب حاجته للزواج،
وال جيب التساوي ،بل حسب احلاجة ،وهللا أعلم.

()439/11

توفري املرأة من نفقة بيتها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

أشكر موقع اإلسالم اليوم على وجود هذه النافذة للفتاوى ،السؤال هو إذا أعطى الرجل زوجته

مصروف املنزل ،ووفرت هي منه مائة رايل شهراي ً،واشرتكت هبا يف مجعية مع أخواهتا مث تقوم بصرف

املبلغ يف بعض شؤون املنزل أو شؤوهنا اخلاصة أو تصدقت منه بدون أن خترب زوجها بذلك ألهنا
ختجل منه ،وهو عنده زوجة أخرى ويدفع هلا مصروفها هي وأبناؤها أيضاً ،فما حكم هذا التصرف؟

ولكم مين الشكر اجلزيل.
اجلواب

أما كوهنا توفر هذا ال خيلو من أمرين:

األمر األول :أن تقوم ابلواجب يف املنزل وال تقصر فيه فهذا جائز.
األمر الثاين :أن تقصر يف بعض شؤون املنزل لكي توفر ،فهذا ال جيوز إال إبذن الزوج.

()440/11

هل يلزم املرأة اإلنفاق على أبيها؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/02/02هـ
السؤال

السالم عليكم.
علما أن والدها له راتب
سؤايل عن راتب البنت يف البيت ،هل من الواجب أن تصرف يف بيت أبيها؟ ً

كبري وأمالك كثرية ،واألم كذلك لديها راتب ،فهل عليها ذنب إذا مل تصرف؟ أفيدوان يرمحكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن النفقة واجبة على من له حق القوامة ،والذي له هذا احلق هو األب والزوج ،قال هللا تعاىل:
"الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم  " ...اآلية ...

[النساء ، ]34:وليس على الزوجة أن تنفق يف بيت زوجها من ماهلا ،وكذلك البنت ،وإمنا الواجب
على الزوج واألب أن ينفق على الزوجة والبنت وإن كن غنيات .ولكن ال مانع -من ابب التعاون

والرب -أن تساعد البنت أابها والزوجة زوجها ببعض ماهلا عن طيب نفس ال إكراهاً .وهللا تعاىل
أعلم.

()441/11

هل يلزم األب املطلق بنفقة ابنه؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/09/01هـ
السؤال

أان امرأة تزوجت يف سن صغرية ،ومل أوفق يف زواجي -واحلمد هلل على كل حال -مت الطالق وأان يف
سن العشرين ولدي ولد من هذا الزواج ،توليت تربيته واإلنفاق عليه حيث طلب مين زوجي أن

أتنازل عن مصاريفه واإلنفاق عليه مقابل الطالق ،وبعد عشر سنوات رزقين هللا ابلرجل الصاحل -
واحلمد هلل -زوجي ملتزم ومتعلم وذو خلق ودين ووضعه املادي جيد ،وقد وافقت عليه ألخالقه،
ورغبة مين يف السرت ,إال أن زوجي متزوج وزوجته األوىل متعلمة ،إال أنين بعد الزواج تفاجأت

ابلسلوك غري احلميد من انحيتها ،وابالتصال علي والتلفظ مبا ال يليق ،وإرسال الرسائل اليت تتهمين
فيها بغش زوجها واستدراجه للزواج منه ،وهللا هو العامل أنين مل أفعل ذلك -واحلمد هلل -الذي مكنين

من ضبط مشاعري وعدم الرد عليها ،بل ومراعاة ظروفها ووضعها النفسي ،كما أنين أالحظ عدم

العدل من قبل زوجي من انحية املعاملة ،فمثالً أجده يراعي وضعها النفسي ،ويشفق عليها ويتحمل
منها ما ال يتحمل مين ،وال أجد القبول منه بل أجد االنتقاد.

سؤايل األول هو :هل حيق لزوجي السابق أن يشرتط أال ينفق على ابنه شرطاً للطالق؟ وما احلل يف

هذا املوقف؟

السؤال الثاين :هل هناك حل شرعي ملن ترغب يف السرت ،سواء كانت أرملة أو مطلقة غري الزواج
برجل متزوج .وإن كان العرف يف هذا الزمن يعترب الزواج من رجل متزوج جرمية وخراب داير؟!

اثلثا :ما املوقف الذي أختذه مع زوجي وزوجته؟

أخرياً :أان ال أجد حالً ملا أان فيه سوى الدعاء ،إال أنين غالباً أفكر يف طلب الطالق ،وأجد أن زوجي

لن ميانع يف ذلك ،ألنه غري متمسك يب ،وهو رجل فاضل ،إال أنين ال أرى أن يل مكاانً عنده.

أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فنفقة األوالد واجبة على والدهم بال خالف؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" -كفى ابملرء إمثا أن

يضيع من يقوت" ،رواه أمحد ( )6495وأبو داود ( )1692والنسائي يف الكربى ( ، )9177من
حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما.-

بناء على طلبها مقابل حتملها نفقتهم صح ذلك ،وعدهه بعض العلماء
ولكن لو طلق الرجل زوجته ً

خلعاً ال طالقاً؛ ألن ركن اخللع أن يكون بعوض مايل والنفقة مال.

ويالحظ أن األخت السائلة مل تسأل عن ذلك إال بعد مرور عشر سنوات من الطالق ،ورضاها
بذلك طيلة الفرتة املاضية لكوهنا موظفة تستطيع أن تنفق على نفسها وعلى ولدها.

واحلل هنا إن كان يشق على األخت السائلة النفقة أن توسط من تراه صاحلاً من أهل العقل والدين

إلقناع مطلقها ابلنفقة على ولده منه وتذكريه بفضل هذه العبادة اجلليلة ،ويف حال عجز السائلة عن

النفقة رجعت النفقة على والد الطفل حتماً حىت ال يتضرر.

أما احلل الشرعي ملن ترغب يف السرت فهو الزواج ،سواء برجل متزوج أو غري متزوج ،وليست املرأة

جمربة على الزواج برجل متزوج ،ولكنه خري من بقائها بال زوج ،خاصة أن األخت السائلة تثين على
زوجها ،وأنه متعلم وذو خلق وأنه فاضل ،فهذا مكسب عظيم إذ يعز وجود مثل ذلك.

()442/11

أما ما ذكرته السائلة من أن الزواج من رجل متزوج جرمية وخراب داير فهذا غري صحيح؛ فكثري من
النساء األبكار صغريات السن -فضالً عن املطلقات واألرامل -قد تزوجن برجال معددين وعشن

حياة سعيدة وطيبة ،ولو أن الزواج برجل متزوج جرمية وخراب داير ملا أقدم الناس عليه هبذه الصورة،

بل هو أمر جائز شرعاً ومقبول عرفاً وواقع حساً ،أما نظرة البعض القاصرة جتاه التعدد فهي مما ال
قيمة له ملخالفته األدلة الشرعية.

أما املوقف الذي تتخذينه مع زوجك فهو التقرب إليه والصرب على ما قد يصدر منه ،فعن أيب هريرة
رضي هللا عنه قال :سئل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن خري النساء؟ قال" :اليت تطيع إذاأمر ،وتسر إذا نظر ،وحتفظه يف نفسها وماله" رواه الطيالسي يف مسنده ( ، )2325والنسائي يف

الكربى (. )8961
وأنت موعودة أبجر عظيم ،فعن عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم" :-إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجا ،قيل هلا:
أدخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت" رواه أمحد ( ، )1661ورواه ابن حبان ( ، )4163من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-

واعلمي أنك يف بداية الطريق ،واأللفة واحملبة تنمو وتزداد مع مضي الوقت ،خاصة مع تقربك إليه

وعدم إشعاره مبا ذكرتيه هنا ،وابتعدي عن وساوس الشيطان الذي يتمىن أن يفرح بطالقك عاجالً
غري آجل ،وال تكوين عوانً له يف طالقك.

أما ما ذكرتيه من غرية زوجته األوىل فهذا أمر طبعي ال يسلم منه أحد ،فعن أنس -رضي هللا عنه-
قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند بعض نسائه ،فأرسلت إحدى أمهات املؤمنّي بصحفة
فيها طعام ،فضربت اليت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف بيتها يد اخلادم فسقطت الصحفة

فانفلقت ،فجمع النيب -صلى هللا عليه وسلم -فلق الصحفة ،مث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان
يف الصحفة ويقول" :غارت أمكم" مث حبس اخلادم حىت أتى بصحفة من اليت هو يف بيتها ،فدفع

الصحفة ،الصحيحة إىل اليت كسرت صحفتها وأمسك املكسورة يف بيت اليت كسرت .رواه البخاري
( ، )4927وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()443/11

إسقاط الزوجة النفقة والسكن
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1424/6/15هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أفيدوان جزاكم هللا خرياً عن النفقة

والسكىن للمرأة ،هل هي من احلقوق اخلاصة هبا اليت تستطيع أن تسقطها ،أم هي اثبتة هلا ال تسقط

إبسقاطها؟ وهل جيوز للرجل أن يتزوج ابملرأة بشرط أن ال نفقة هلا وال سكين؟ ألنه تكثر يف روسيا
نساء يردن الزواج وال جيدن من يتزوج هبن ،وهن راغبات يف الزواج وراضيات إبسقاط النفقة
والسكن ،وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم.

اجلواب

السكن والنفقة واملبيت واملهر من حقوق املرأة اخلاصة اليت هلا أن تسقطها أو تسقط بعضها وال حرج

يف ذلك.

قال هللا عز وجل عن املهر" :فإن طَب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً"
[النساء ]4:وقد أسقطت أم املؤمنّي سودة بنت زمعة  -رضي هللا عنها  -حقها يف املبيت ووهبته

لعائشة  -رضي هللا عنها  -انظر ما رواه البخاري ( ، )5212ومسلم

( )2445من حديث عائشة -رضي هللا عنها -ومثله السكن والنفقة.
إال أن املرأة هلا أن تعود فيما أسقطته ،فلها مثالً أن تطالب ابلنفقة مستقبالً بعد أن كانت قد

أسقطتها ،وهللا أعلم.

()444/11

هل يلزمين عالج مطلقيت وقت العدة؟
اجمليب صاحل بن راشد الغيث

القاضي ابحملكمة العامة مبحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1426/07/04هـ

السؤال

هل أقوم بدفع مصاريف عالج وفرتة إقامة مطلقيت عند أهلها ،علماً أهنا هي اليت طلبت الطالق
وهي حامل؟

اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد:

فإن كانت هذه املطلقة طُلِّقت طالقاً رجعياً ،وال زالت يف العدة ،فإن هلا النفقة بكل حال ،ألهنا كما

قال تعاىل" :وبُـ ُعولته هن أحق بردهن يف ذلك" [البقرة. ]228:

وقوله صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس" :انظري اي بنت آل قيس ،إمنا النفقة والسكىن للمرأة
على زوجها ما كانت له عليها رجعة ،فإذا مل يكن له عليها رجعة فال نفقة وال سكىن" .رواه أمحد

( ، )27100وأصله يف صحيح مسلم (. )1480

وألن هذه املرأة املطلقة حامل فإن هلا النفقة ولو كان طالقها طالقاً ابئناً بينونة كربى أو صغرى إبمجاع
أهل العلم ،لقوله تعاىل" :وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليه هن حىت يضعن محله هن" [الطالق. ]6:

وقوله صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس يف إحدى الرواايت" :ال نفقة لك إال أن تكوين حامالً"
رواه أبو داود ( . )2284وأصله يف صحيح مسلم (. )1480
والنفقة واجبة من أجل احلمل؛ لوجوهبا بوجوده وسقوطها بعدمه ،وألن احلمل ولدك فيلزمك اإلنفاق

عليه ،وال ميكنك اإلنفاق عليه إال ابإلنفاق على مطلقتك [املغين (. ] )402/11

واحلكمة يف ذلك أيضاً (أن األصل التشارك يف النفقة ألجل بقاء احلياتّي ،ولكن نفقتك على ما يف
بطنها واجبة على وجه االنفراد ،ومحلها للولد يف بطنها ،واملشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون

وجربا خلاطرها ،وأن ال يكون عليها فيها شيء ،وهذا من متام احلكمة والرمحة والعدل)
كاألجرة هلا ً

كما قال ابن سعدي -رمحه هللا تعاىل -يف الفتاوى (. )393

وأما ابلنسبة ملصاريف العالج ،فإذا كان العالج ملصلحة احلمل ،فهو داخل يف النفقة الواجبة من

أجل احلمل.

أما إذا كان العالج ملصلحة الزوجة أو املطلقة فإنه ال يلزمه ذلك .قال ابن قدامة -رمحه هللا( :-وال

جيب عليه شراء األدوية وال أجرة الطبيب؛ ألنه يراد إلصالح اجلسم ،فال يلزمه كما ال يلزم املستأجر
بناء ما يقع من الدار ،وحفظ أصوهلا ،وكذلك أجرة احل هجام والفاصد) [املغين . ] )354/11
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()445/11

مقدار نفقة الزوجة
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1424/12/20هـ

السؤال

ما هو مقدار النفقة للزوجة؟ وهل تكون كل سنة مرتّي ابلنسبة للكسوة؟ وخصوصاً أن الزوج ال

يسأل يف كسوة أهله؟ وهل للمرأة أن تطلب النفقة ماالً تنفقه كيفما تريد؟ وإذا كان الزوج ال يعرتف
بكسوة زوجته كل سنة ما احلكم؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
ليس للنفقة على الزوجة مقدار معّي ،وإمنا جيب على الزوج أن ينفق على زوجته ابملعروف ،فيطعمها،

ويكسوها ،ويسكنها ابملعروف ،وليس للمرأة أن تطلب ماالً لتنفقه ،وإمنا ينفق عليها هو ابملعروف،
وال جيوز للزوج أن مينع زوجته الكسوة ،وإمنا جيب عليه أن يكسوها حبسب ما تعارف عليه الناس،

وال حيدد ذلك بسنة أو أقل وال أكثر ،وإمنا حسب العرف وحسب حال الزوج من فقر أو غىن.

()446/11

أخذ املرأة من مال زوجها بغري علمه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/09/06هـ
السؤال

هل حيق للزوجة أن أتخذ مال زوجها بغري علمه؟ وهل جيوز هلا أن تكذب عندما حتتاج املزيد من

املال ،إذا كان الزوج غري عادل ،وال يعطي زوجته ما يكفيها من املال؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فيحق للزوجة أن أتخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها ابملعروف بغري إذنه ،إذا كان الزوج يقصر يف

نفقتها ونفقة أوالدها؛ ملا رواه البخاري ( )2211ومسلم ( )1714أن زوجة أيب سفيان -رضي هللا
عنها وعن زوجها -قالت :اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقة ما يكفيين

علي من جناح؟ فقال -صلى هللا عليه وسلم:-
ويكفي بين إال ما أخذت من ماله بغري علمه فهل ه
"خذي من ماله ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" .وهللا أعلم.

()447/11

هل ينفق على ولده البالغ
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1425/1/15هـ
السؤال

زوجي عنده ولدان من زوجة سابقة .كاان يعيشان معنا حىت فرتة قريبة حيث قامت أمهما ابختطافهما

واهلرب هبما .وهي ترفض حكم احملكمة اليت قضت حبضانة زوجي لألوالد .واحملاكم عندان تعمل وفق

الدين النصراين.

وهذه املرأة رفعت قضية علينا للنفقة على األطفال مع أهنا تتحدى قرار احملكمة يف هذا الشأن.

واملبلغ الذي تطلبه لألطفال فوق طاقتنا .لكن احملكمة ترى األمور بطريقة خمتلفة وسيجربون زوجي
على العمل يف وظيفة اثنية لإلنفاق على األوالد .علماً أبن الولدين ابلغّي .هل لكم أن تقدموا

توجيهاً لنا هبذا اخلصوص .وهل حيرم على املرأة هذا املال الذي تطالب به؟ وهل يوجد سورة يف
القرآن يقرأها الشخص لينفرج ضيقه ومهه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فأما األوالد (أو األبناء مبعىن أدق) إذا كانوا ابلغّي راشدين فإنه ال حضانة ألحد عليهم ،وهلم اخليار
يف اإلقامة عند من شاءوا من األبوين ،وهلم االنفراد أبنفسهم إذا شاءوا الستغنائهم عنهما ،كما صرح

بذلك ابن قدامة يف املغين ( ، )414/11وغريه من العلماء ،ولكن ال جيوز أن يقطعوا برهم هبما،

وإذا احتاج أحدمها إىل اخلدمة والرعاية فإنه جيب عليهم القيام بذلك قدر االستطاعة؛ لوجوب برمها

مبقتضى النصوص الشرعية الصرحية يف هذا الشأن.

أما ابلنسبة لإلنفاق على األوالد البالغّي ،فإنه جيب على األب إذا كان موسراً (لديه ما ينفق عليهم)

 ،وكانوا حمتاجّي للنفقة؛ لعموم قوله -تعاىل" :-وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف" [البقرة:

. ]223

وأما إذا كان األب معسراً ،أو ليس لديه ما ينفق عليهم ،فإنه ال تلزمه نفقتهم شرعاً ،ال سيما وأن

والدة الولدين قد انتزعتهم من منزل والدمها الذي كان مسكناً هلما ،وكاان يشرتكان فيه مع والدهم يف
املأكل واملشرب.

وعلى هذا فال جيوز للوالدة أن تطالب الوالد ابلنفقة واحلالة هذه ،وإلزام احملكمة للوالد ابلعمل يف

وظيفة أخرى لينفق على أوالده هو ضريبة من ضرائب اإلقامة يف بالد الكفر ،فنسأل هللا -تعاىل -أن
يعينكم على ما أنتم فيه.

وأوصيكم حبل هذه املشكلة عن طريق الصلح وإدخال طرف اثلث للتوفيق بّي الزوج وأم أوالده،
ألن هذا الصلح يقلل من حجم اخلسائر املادية واملعنوية بّي الطرفّي.

()448/11

وأما ما يفرج اهلم ويزيل الضيق ،فهو قراءة كتاب هللا -تعاىل ،-وتدبره ،والتعلق ابهلل -تعاىل -عند
نزول املصائب واستحضار املؤمن أبنه مبتلى يف هذه الدنيا ،وأنه مأجور عند هللا -تعاىل -إذا
احتسب ذلك ،ومن األحاديث الواردة يف إزالة اهلم واحلزن ،ما رواه عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا

عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ما أصاب أحداً قط هم وال حزن ،فقال :اللهم
إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك انصييت بيدكٍ ،
يف حكمكٌ ،
يف قضاؤك ،أسألك بكل
عدل ه
ماض ه

اسم هو لك ،مسيت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به يف
علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ،ونور صدري ،وجالء ُحزين ،وذهاب َِمهّي ،إال أذهب
هللا -عز وجل -مهه ،وأبدله مكان حزنه فرحاً ،قالوا :اي رسول هللا :ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء
الكلمات؟ قال" :أجل ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن" قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ()383/2
 ،رواه أمحد ( ، )4306والبزار ،وأبو يعلي ،وابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم ،كلهم عن أيب سلمة

اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه ،-وقال احلاكم :صحيح
على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرمحن عن أبيه قال احلافظ :ومل يسلم" ا .هـ ،ومن األدعية

وضلَع الدين ،وغلبة
املأثورة" :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،واجلَب والبخلَ ،

الرجال" أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ( )6369عن أنس -رضي هللا عنه .-ومما يزيل اهلم،

ويوسع على املؤمن ،اهلجرة من بالد الشرك ،كما أخرب بذلك ربنا -عز وجل ،-حيث قال" :ومن

يهاجر يف سبيل هللا جيد يف األرض مراغماً كثرياً وسعة" [النساء من اآلية ]100 :قال ابن جرير يف

تفسريه هلذه اآلية ( : )242/5وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب :إن هللا أخرب أن من هاجر يف سبيله
جيد يف األرض مضطرابً ومتسعاً ،وقد يدخل يف السعة ،السعة يف الرزق ،والغىن من الفقر ،ويدخل فيه

السعة من ضيق اهلم والكرب الذي كان فيه أهل اإلميان ابهلل من املشركّي مبكة وغري ذلك من معاين

السعة اليت هي مبعىن الروح والفرج من مكروه ما كره هللا للمؤمنّي مبقامهم بّي ظهري املشركّي يف
سلطاهنم "..ا .هـ وهللا -تعاىل -أعلم.

()449/11

ينفق على إخوته وحيرم أبناءه
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أيب يرسل ماله كله إىل أخته وإخوانه املتزوجّي ،وحنن اآلن ال منلك حىت مثن اخلبز ،وكل ما لدينا

أيخذونه منا ،وعندما نناقش والدي يقول :إخويت وأمي قبلكم ،مع العلم أهنم يشتغلون ومتزوجون،
ولديهم األوالد ،إال أخته غري متزوجة ،ولكنها معيدة يف اجلامعة ،ودخلها أكثر من دخلنا،

فأستحلفكم ابهلل كيف لنا أن نعيش بدون املال ،وكل ما لدينا يف يدهم؟ وما احلل مع والدي الذي ال

هم له يف الدنيا سوى أهله؟ أما حنن فعلى اهلامش ،فمن يعولنا إن كان والدي هكذا؟ .والسالم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فقد اشتمل سؤال األخت السائلة على مسائل متفرقة منها:

أوالً :حكم نفقة الزوجة واألوالد ،وجواهبا :أنه جيب على الزوج أن ينفق على زوجته ابملعروف ،كما
جيب عليه أن ينفق على أوالده كذلك؛ ألدلة كثرية منها ما رواه عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا

عنهما -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-كفى ابملرء إمثاً أن يضيع من يقوت" رواه
أبو داود ( ، )1692وأمحد ( ، )160/2وصححه احلاكم ( ، )415/1والنفقة عليهم من أجل

العبادات اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-دينار أنفقته يف سبيل

هللا ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به على مسكّي ،ودينار أنفقته على أهلك ،أعظمها أجراً
الذي أنفقته على أهلك" رواه مسلم ( )995من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وعن ثوابن -
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه

على عياله" رواه مسلم (. )994

اثنياً :حكم النفقة على الوالدة واإلخوة واألخوات :إن كانت األم فقرية وحمتاجة إىل النفقة وجب

على أوالدها أن ينفقوا عليها ابملعروف ،والنفقة واجبة على القادر من األوالد ،فإن كانوا مجيعهم
قادرين وجبت عليهم ابلتساوي.

أما النفقة على اإلخوة واألخوات :فنفقة القريب  -عدا الوالدين وإن علوا ،واألوالد وإن نزلوا  -ال

جتب إال بثالثة شروط:

األول :أن يكون املنفق واراثً ملن ينفق عليه؛ لقوله تعاىل" :وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة :من اآلية

. ]233

الثاين :فقر املنفق عليه وعجزه عن التكسب ،فإن كان أحدهم قادراً على التكسب وتركه سقطت

نفقته لكون التفريط منه.

الثالث :غىن املنفق ،فإن كان فقرياً فإنه ال تلزمه نفقتهم ،ومن وجبت نفقته فالواجب قدر إرثه منهم،
وابقي النفقة على ابقي الورثة.

اثلثاً :ال جيوز للوالد أن يقصر يف نفقة أوالده وزوجته الواجبة عليه ألجل اإلحسان إىل غريهم ممن ال

جتب نفقتهم عليه.

رابعاً :حيرم على املرء أن يعتدي على مال غريه ،وأن أيخذه بغري علم منه ورضا؛ لقوله صلى هللا عليه
وسلم" :ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب من نفسه" رواه أمحد ( ، )72/5وأبو يعلى (، )1570

والبيهقي يف اخلالفيات ،وحسنه كما يف (خالصة البدر املنري. )88/2
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خامساً :دعوى أن والدك مسحور حتتاج إىل تثبت وتبّي أبن يُعرض على أحد طلبة العلم الشرعي ممن

يعرف املسحور من غريه ،وال جيوز عرضه على كاهن أو ساحر ،أو عراف ،أو غريهم ممن ال حيل

الذهاب إليهم؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مل تقبل له

صالة أربعّي يوماً" رواه مسلم ( )2230عن بعض أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فإن ثبت

أنه مسحور فعليكم عالجه ابلرقية الشرعية.

سادساً :لعل ما يصدر من والدكم نتيجة عكسية ألمر قد صدر منكم ،سواء بعدم احرتامه أو اإلكثار

عليه يف الطلبات مما ال جيب عليه أتمينه أو عدم شكره والثناء على ما يقدمه لكم ،لذا فإنه مع كل ما

ذُكر جيب عليكم اإلحسان إليه وبره ،وعدم إظهار الضجر منه؛ ألن منزلة الوالدين عند هللا -تعاىل-

عظيمة ،قال -تعاىل" :-وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً" [اإلسراء ، ]23 :وقال
تعاىل" :ووصينا اإلنسان بوالديه إحساانً" [األحقاف ، ]15 :وال جتعلوا الدنيا سبباً ملعاداة والدكم؛
فعقوقكم له ال يقل إمثاً عن تقصريه يف النفقة عليكم.

وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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التسوية بّي األوالد يف النفقة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1425/5/19هـ

السؤال

حنن مخسة إخوة متزوجون ،كان والدان -رمحه هللا -قد أعطى يف حياته لثالثة منا مصاريف للعالج،
وكان يعطي لبعضنا مصاريف أخرى بسبب ظروفهم املادية السيئة ،ومل يعرتض أحد يف هذا األمر,

وهذه املبالغ غري متساوية ،كل واحد أخذ من الثالثة حسب حاجته للعالج ،اخل ،أما الباقي االثنّي
فقاال لوالدان :إنك أعطيت للثالثة فماذا عنا االثنّي؟ فكان يقول :حاضر سأعطيكما ،ومرت السنّي

ولكنه مل يعطهما ،وعندما أصبح عاطالً عن العمل ،قال له االثنّي :اآلن أنت حمتاج للمبلغ عندما

حنتاج سنأخذ منك ,اآلن وقد تويف والدان ،ومت احتساب املرياث حسب القسمة الشرعية ،والسؤال
هو :هل جيب علينا أن خنرج من املرياث ونعطي االثنّي الباقّي؟ وإذا رفض أحد اإلخوة أن نعطي

لالثنّي ،فهل هذا سيكون ديناً على والدان؟ وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فاجلواب :أنه مما ال شك فيه وجوب عدل الوالد يف عطيته ألوالده؛ ملا جاء يف الصحيحّي البخاري

( ، )2587ومسلم ( )1623يف قصة النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -حينما حنله أبوه غالماً
دون سائر إخوته ،قال له النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال :ال،
قال  -صلى هللا عليه وسلم" :فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم".
لكن ما دام أن والدكم  -رمحه هللا  -خص بعضكم لسبب شرعي؛ كما جاء يف السؤال حيث أعطى

البعض مصاريف للعالج ،وأعطى أيضاً بعضاً آخر لظروفهم املادية ،ومل يعط الباقّي لعدم حاجتهم إىل
ذلك ،فإن هذا جائز يف قول كثري من أهل العلم ،فهو قول أليب حنيفة ،ومذهب الشافعي ،ورواية

عن أمحد ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقد جاء يف اإلنصاف للمرداوي ( )139/7ما نصه:
وقيل :إن أعطاه ملعىن فيه من حاجة أو زمانة ،أو عمى ،أو كثرة عائلة ،أو الشتغاله ابلعلم وحنوه ،أو
منع بعض ولده لفسقه ،أو بدعته ،أو لكونه يعصي هللا مبا أيخذه وحنوه جاز التخصيص ،واختاره

املصنف ،مث ذكر أنه رواية عن أمحد ،وأنه قوي جداً ،وانظر إىل جمموع فتاوى ابن تيمية ،جتميع ابن

قاسم (. )295/31

هذا وبناء على ما تقدم فإنه ليس على والدكم شيء ،وكونه وعد الباقّي إبعطائهم ومل يعطهم أيضاً ال
يلزمه؛ ألن اهلبة ال تلزم إال ابلقبض .وهللا أعلم.

()452/11

تقدمي هدااي إلحدى الزوجتّي
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1425/3/21هـ
السؤال

رجل متزوج من امرأتّي ،إحدامها من بلدة واألخرى من بلد آخر وبطبيعة احلال يضطر الزوج أن

يسافر برفقة زوجته األخرى لزايرة أهلها ،وكما هو معروف يتبع هذه الزايرة شراء هدااي ومصاريف

أخرى للزوجة والرحلة ،هل حيق للزوجة السعودية املطالبة بتلك املصاريف؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
العدل يكون بّي الزوجات يف أمور:

األول :يف النفقة ،وهذا يكون حبسب احلاجة ،فهذه قد تكون زوجة هلا أوالد فتحتاج إىل نفقة أكثر،

وهذه قد ال يكون هلا أحد فال حتتاج إىل نفقة أكثر ،أو هذه قد تلف ثوهبا وحتتاج إىل ثوب ،واألخرى
مل يتلف  ...إخل ..املهم أن ضابط العدل يف النفقة يكون على حسب احلاجة.

الثاين :العدل يف القسم ،وذلك أبن يكون لكل واحدة ليلة ،أو حبسب ما يرتاضى الزوجان ،أو

األزواج عليه ،فإذا تراضوا على ليلتّي وأكثر فإن هذا جائز ،والسنة أن يكون كهدي النيب -صلى
هللا عليه وسلم.-

الثالث :العدل يف اهلبة ،والعدل يف اهلبة هل هو واجب أو ليس بواجب ،هذا موضع خالف بّي أهل

العلم ،والصواب ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -وأنه جيب على الزوج أن يعدل

بّي زوجاته ،يف اهلبة ،فإذا أعطى كل واحدة ما حتتاجه من اهلبة ،فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة
إال أن يسوي بّي الزوجات.

ومثل ما يتعلق حبوائج السفر  ...إخل ،داخل يف القسم األول ،فمن كانت حمتاجة إىل سفر وحتتاج إىل

نفقة فيه ،فإنه يعطيها بقدر حاجتها.

القسم الرابع :العدل يف احملبة ،وميل القلب ،وما يتبع ذلك من مجاع واستمتاع ،وحنو ذلك ،فهذا ال
جيب العدل فيه؛ ألن هذا أمر قليب ،وال يتمكن منه اإلنسان ،وهللا  -عز وجل -قال" :ولن

تستطيعوا أن تعدلوا بّي النساء ولو حرصتم" ،وأيضاً النيب  -عليه الصالة والسالمُ -سئل :أي

الناس أحب إليك؟ قال" :عائشة" ،وعائشة -رضي هللا عنها -ذكرت أهنا كانت أحظى زوجات النيب

-صلى هللا عليه وسلم -عنده؛ كما جاء ذلك يف صحيح مسلم.

()453/11

أخته موظفة ،فهل تلزمه نفقتها؟
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/01/17هـ

السؤال

السالم عليكم.

والدي متوىف ،وأخيت تبلغ من العمر  27سنة ،وهي تعمل ُمدرسة ،وهلا راتب يكفيها وزايدة ،فهل أان

ملزم إبعالتها كشراء مالبس عيد هلا أو غري ذلك؟ وهي تستلم راتباً يزيد عن حاجتها وتسكن يف بيت

الوالد .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال يلزمك النفقة الشرعية على أختك املذكورة؛ لكوهنا مستغنية بوظيفتها ،فمن شروط النفقة عليها

وعلى أمثاهلا من احلواشي أال يكون لديها مال تستغين به ،وما دامت لديها وظيفة تستغين هبا فال
جتب عليك نفقتها ،ولكن ال شك أن إهداءها وصلتها ابملعروف بّي احلّي واآلخر من املعروف

املأجور عليه بّي األقارب ،وهو من صلة الرحم ،قال تعاىل" :يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من
خري فللوالدين واألقربّي  " ...اآلية [ ...البقرة ]215:وهللا -تعاىل -أعلم.

()454/11

هل لألب أخذ إعانة أوالده احلكومية؟
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/02/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخت مسلمة ،تعيش يف فرنسا وهي من أصل عريب ،هذه األخت متزوجة وعندها أربعة أوالد ،وهي

حتب أن تعرف هل حيق للزوج التصرف ابملساعدة النقدية اليت تعطيها الدولة لألطفال وهلا أيضاً؟
علما أبنه ليس حباجة إىل هذا املبلغ من املال ،وكذلك فهو يقوم بواجبه يف اإلنفاق على األسرة،

أفيدوان وابرك هللا فيكم .وأرجو أن أتخذوا يف احلسبان أبن أكثر املشاكل هنا وخاصة الطالق بسبب
استقاللية املرأة وخاصة من الناحية املادية.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن كان األوالد املذكورون ليسوا أوالده ،بل أوالد زوجته من زوج سابق ،فال جيوز هلذا الزوج أن

أيخذ شيئاً من اإلعانة اليت تصرفها الدولة هلؤالء األوالد ،لكوهنم ليسوا من ذريته ،أما إن كان األوالد
األربعة أوالده من صلبه ،فله أن أيخذ مما تعطيهم الدولة إعانة هلم بشرط أال يكونوا حمتاجّي هلذه

اإلعانة أبن كانت فاضلة عن حوائجهم األصلية ،وال تضر هبم ،وكان األب فقرياً حمتاجاً هلا ،فحينئذ
له أن أيخذ من هذه اإلعانة؛ ملا جاء عن النيب -صلى هللا عليه وآله وسلم -أن رجالً شكا إليه أن

أابه أخذ ماله ،فقال عليه الصالة والسالم" :أنت ومالك ألبيك" .أخرجه أبو داود ( ، )3530وابن
ماجة (. )2292

أما إن كان هو مستغنياً عنهم وليس حباجة للمال ،فال أيخذ شيئاً من إعانتهم ،السيما مع حاجتهم

هلا ،وأما ما يصرف للزوجة من إعانة فال يسوغ له حبال أن أيخذ منه شيئاً إال بطيب نفس من زوجته،
بل جيب عليه النفقة ابملعروف حسب حاله على زوجته ولو كانت غنية ،وكذا جتب عليه النفقة على

أوالده ابملعروف عند حاجتهم هلا .وهللا -تعاىل -أعلم.

()455/11

اختار حضانة أمه فهل تسقط نفقته عن أبيه؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1426/03/11هـ

السؤال

قضاء-
إذا افرتق الزوجان ،وكان هلما ابن عمره  15عاماً واختار أمه ،فهل لألم مطالبة والد ابنها ً -

بفرض نفقة مستقبلية ،أم يصرف النظر عن طلبها؟ علما أن االبن غري متكسب.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وتولت األم حضانة ابنها ابختياره هلا ،أو قسراً حبكم مصلحة احملضون ،فإنه
فإذا افرتق الزوجان ،ه

جيب على األب بذل نفقة ابنه؛ حىت يتمكن من االكتساب واإلنفاق على نفسه ،ويغتين عن نفقة

أبيه؛ لقوله تعاىل" :وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف" [البقرة . ]233:وعن عائشة -رضي

هللا عنها -أن هند بنت عتبة -رضي هللا عنها -قالت :اي رسول هللا :إن أاب سفيان رجل شحيح

وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :خذي

ما يكفيك وولدك ابملعروف" أخرجه البخاري ( ، )5364ومسلم (. )1714

فإذا مل ينفق األب على ابنه وكان االبن دون البلوغ فإن ألمه أن تطالب األب ابلنفقة عليه؛ ألهنا
حاضنته ،وهي املتولية لرعايته وقبض نفقته لعدم متكنه من تدبري شئونه.

وأما من كان بعد البلوغ  -أبن جتاوز اخلامسة عشرة من عمره -فإنه ليس ألحد عليه حضانة؛
لبلوغه ،وميكنه أن يطالب والده بنفقته ما دام حمتاجاً ،وليس ألمه أو غريها أن تطلب نفقته إال حبكم

الوكالة عنه؛ ألنه ببلوغه ورشده ليس ألحد عليه والية يف تصرفه املايل ،وليس ألحد أن يقبض عنه أو

يبيع أو يشرتي إال بوكالة عنه ،وهذا األمر واضح جلي حبمد هللا.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()456/11

نفقة املطلقة
اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/03/23هـ
السؤال

تركت زوجيت حامالً يف بلدي ،وسافرت إىل بلد آخر ،وملا رجعت مرة أخرى إىل بلدي طلقتها ،ومل
أقرهبا قبل الطالق ،فهل هلا نفقة؟ أي للزوجة بعد الطالق ،وألي مدة؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده:

خيتلف احلكم تبعاً لعدد الطلقات ،فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة ،واملرأة ال تزال حامالً فتجب هلا
النفقة حىت تضع محلها ،وإن كانت املرأة قد ولدت فليس هلا سكىن وال نفقة ،وأما إن كان هذا

الطالق رجعياً أي غري ابئن ،فتجب هلا النفقة والسكىن؛ ألهنا ال تزال زوجة ما مل تنته العدة ،فإذا

انتهت عدهتا ،ومل يراجعها زوجها فإهنا تبّي منه ،وتصبح أجنبية عنه ،وليس هلا -يف هذه احلالة -حق
يف النفقة أو السكىن .والعلم عند هللا تعاىل.

()457/11

اختلط ماهلا مبال أوالدها األيتام
اجمليب صاحل بن راشد الغيث

القاضي ابحملكمة العامة مبحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/02/26هـ
السؤال

أان أرملة لزوج قد تويف منذ أشهر ،وأمكث مع أهلي يف منزهلم ،ويل ولدان صغريان ،ولزوجي راتب مل
يصرف من عمله حىت اآلن ،وأييت ألوالدي مصروف بسيط من جدهم ،لكن يف حال صرف الراتب
مثال وكان قدره عشرة آالف رايل ،فهل يل نصيب منه؟ وكم نصيب أبنائي وجدهم وجدهتم ،ويف

حال كتب هللا يل الزواج هل يستمر يل نصيب أم أتوقف عن ذلك؟ كذلك وجودان يف منزل أهلي
كيف يكون طريقة صريف واألمور خمتلطة والتدقيق يف املصاريف أمر صعب وهذا مال أيتام ،فماذا

عساي أن أفعل؟ كذلك جدهم رافض وصول الراتب إىل يدي حبجة أنه مسؤول عنهم ،وأي مال

حيتاجونه نطلبه وخنربه وهو يرسله ،فهل يل أن أطلب نصيب أبنائي وأان أتصرف به حبرية ،أي هل هذا
حق شرعي يل؟ وحضانة الولدان هل هي من حقي أم من حق جدهم ،ويف حالة زواجي هل خيتلف

األمر؟ وجزاكم هللا خرياً ،وسدد خطاكم ،ونفع بكم اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سم على الورثة
فأجيب مستعيناً ابهلل تعاىل أبن ما للمتوىف من أموال وحقوق ومستحقات ،فهذه تق ه
حسب املرياث الشرعي ،وال أثر للزواج يف ذلك.

وأما الراتب التقاعدي فهذا إن كان على نظام املعاشات فألوالدها نصيب حمدد وهلا نصيب حمدد
أيضاً ما مل تتزوج.

وابلنسبة ملا ذكرته السائلة من األمور خمتلطة يف بيت أهلها ،فما دام  -كما ذكرت -وأهنا قد حتتاج

لشيء من مصروف أوالدها يف أمورها اخلاصة فلعله  -وهللا تعاىل أعلم -أهنا إذا اجتهدت املرأة يف

مال أوالدها األيتام يف إصالحه وعدم قرابنه إال ابملعروف وابليت هي أحسن ،وهي  -إبذن هللا تعاىل-
لن أتخذ منه إال قدر حاجتها ،فنسأل هللا أال يكون فيه شيء ،وهللا -تعاىل -يف كتابه العزيز يقول:

"يسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم املفسد من املصلح"

[البقرة ، ]220 :وقال تعاىل" :وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت هي أحسن حىت يبلغ أشده" [األنعام:
 ، ]152فعلى هذه املرأة االجتهاد يف حفظ مال أوالدها األيتام ما أمكن ،وبذل اجلهد يف تنميته.
أما ابلنسبة للحضانة والوالية على الولدين فإن كان والدمها أوصى قبل وفاته ،فالوالية تكون لوصي
األب إال فالوالية مرجعها للقضاء واحلاكم الشرعي يرى األصلح يف ذلك ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى

هللا على نبينا حممد.

()458/11

نفقة املتوىف عنها زوجها
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات

التاريخ 1426/09/13هـ
السؤال

امرأة تويف زوجها بعد مخسة أشهر من زواجهما ،وهي الزوجة الثانية ،والزوجة األوىل ما زالت على

ذمته ،ولديه منها أوالد .وللزوج أمالك واستثمارات ،وابملقابل عليه ديون كثرية ،وقد مت تسديد

الديون ببيع بعض األمالك ،وبعض هذه االستثمارات عمارة تؤجر ،وهي متثل الدخل األساسي

لألسرة ،وعند حصر الرتكة كان من األشياء املتفق عليها أن يكون للزوجة الثانية نفقة ،ومل تسلم هذه

النفقة للزوجة الثانية حسب قوهلم أنه ال نفقة للزوجة يف عدهتا ،وعند انقضاء العدة سألت الزوجة
عن النفقة ،فأخربوها أنه ال نفقة للزوجة فهل هذا صحيح؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملتوىف عنها ال نفقة هلا :ألن مال زوجها انتقل لورثته ومل يعد املال لزوجها ،ولذا فليس هلا أن أتخذ
من تركته نفقة هلا ،سواء كان هلا أوالد أو ال ،وسواء كانت موظفة أو ال ،وإمنا هلا نصيب من اإلرث

من مال زوجها.

واحلال ال خيتلف بّي الزوجة األوىل والثانية ،فكالمها ليس هلا نفقة ،وليس هلا إال نصيبها من اإلرث،
إال إذا رضي بقية الورثة ،ألن املال ماهلم .وهللا املوفق.

()459/11

النفقة على املطلقة طالقاً رجعياً
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/النفقات
التاريخ 1426/10/14هـ
السؤال

هل الزوج ملزم ابلنفقة على زوجته بعد أن يطلقها؟ وهل يف املسألة فرق بّي املطلقة طالقاً رجعياً
واملطلقة طالقاً ابئناً؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فالزوج ملزم ابلنفقة على زوجته إذا كانت يف عصمته ،أو كانت مطلقة طالقاً رجعياً ،فإهنا يف هذه

احلالة هلا ما للزوجات من السكىن والنفقة ،أما إذا كان طالق املرأة طالقاً ابئناً فإنه ليس هلا نفقة

واجبة على الزوج؛ ألهنا أصبحت أجنبية عنه ما مل تكن حامالً فإن هلا النفقة والسكىن؛ لقوله تعاىل:

"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت محل فأنفقوا
عليهن حىت يضعن محلهن" [الطالق ، ]6:وابهلل التوفيق.

()460/11

حق املطلق يف حضانة ابنته
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1424/3/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل ابختصار أنين مطلق زوجيت منذ سنتّي ،وقد حاولت عدة مرات مراجعتها وهي ترفض ،وأخرياً
قالت إهنا سوف تفكر وتصلي اخلرية ،وهذا منذ أربعة أشهر ،وأان إىل اآلن منتظر.
سؤايل هو إذا كان ردها الرفض ،فهل من حقي حضانة ابنيت الوحيدة اليت يبلغ عمرها مخس سنوات

ونصف وذلك لألسباب التالية.

( )1أن طليقيت تسكن يف شقة لوحدها ،مع العلم أن والدها وأخاها األكرب يسكنان يف نفس املدينة،
وكذلك أخاه األكرب.

( )2أهنا تعمل مدرسة.
( )3تعمل يف إدارة مشروع خاص هبا مع إحدى صديقاهتا.
( )4تسافر معظم اإلجازات ،ومل أمسح بسفر ابنيت معها.

( )5تسافر أحياانً ألسباب أخرى جتارة أو مراجعة لدوائر حكومية يف دولة أخرى.
أفيدوين جزاكم هللا خرياً وال تنسوين من الدعاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

اجلواب على ما ذكره السائل ،والذي تضمن سؤاله أنه مطلق زوجته منذ سنتّي ،وأنه حاول عدة

مرات مراجعتها وهي ترفض ،وأخرياً ذكرت أهنا سوف تفكر وتصلي اخلرية وهذا منذ أربعة أشهر وهو

إىل اآلن منتظر  ...ويقول إذا كان ردها الرفض فهل من حقه حضانة ابنته الوحيدة اليت يبلغ عمرها

مخس سنوات ونصف السنة ،وذكر األسباب لذلك مخس نقاط ،وجواابً على ذلك فإن احلضانة إمنا
هي حق للمحضونة ،وألجل مصلحتها ابلرعاية والرتبية ،واالهتمام ،والتنشئة الصاحلة على النهج

القومي ،وهدي سيد املرسلّي  -عليه أمت الصالة وأزكى التسليم  ،-فهذه قاعدة عظيمة ،قد دلت
عليها نصوص الشريعة ،وهبا تبّي احلق والصواب يف موضوع احلضانة ،فمىت كان احلاضن غري صاحل
للحضانة فال ُمي هكن من احلضانة ،إذا ثبت عدم صالحيته هلذه احلضانة ،لكن الشرع جعل احلضانة من
حق األشفق األقرب له وهي األم يف سن احلضانة ،وهي فرتة الطفولة يف السبع سنوات األوىل ،وهذا

كما تقدم عند عدم وجود ما يرفع هذا احلق أبسباب شرعية تكون سبباً يف عدم الصالحية ،وقد نص

أهل العلم على هذا األمر يف ابب احلضانة يف األحكام الفقهية ،وما ذكره السائل من أمور حيال األم
(أم البنت املذكورة)  ،فإن كانت تؤثر على احلضانة وتكون من أسباب تضييعها فإن احلضانة تكون

من حق األب حينها ليتوىل رعاية ابنته ،والرعاية هلا الرعاية الصحيحة والرتبية اإلسالمية ،وكذلك

احلال ابلنسبة للسفر .فإن املرأة إذا كانت تسافر أو كثرية السفر فإن األحق ابحلضانة من كان مقيماً،
وهبذا يتضح األمر ،وأذكر شيئاً من كالم أهل العلم يف هذا األمر ،وهو ما أشارت إليه نصوص
الشريعة ،واليت تدل بعمومها أن يتخذ احلاضن مجيع األسباب ملصلحة احملضون.

قال أهل العلم:

(فإن كفالة الطفل وكذلك حضانته واجبة ،ألنه يهلك برتكه فيجب حفظه من اهلالك.
وال تثبت احلضانة لطفل وال معتوه وال فاسق ،ألنه غري موثوق به يف أداء الواجب من احلضانة) .

()461/11

وقالوا أيضاً (فإن مل تكن األم من أهل احلضانة لفقدان الشروط ،وابلنسبة للبنت ما دامت أهنا مل تبلغ
سن السابعة فتكون يف حضانة والدهتا حسبما ذكر ،أبن تقوم هلا مبا جيب من حفظها ورعايتها
واالهتمام هبا ،وصيانتها وغري ذلك من أسباب احلفظ) .

ولكن يف حال السفر فكما قال أهل العلم( :إذا أراد أحد األبوين السفر حلاجة مث يعود واآلخر مقيم
فاملقيم أوىل ابحلضانة؛ ألن يف املسافرة به (أي ابلولد ذكراً أو أنثى) إضراراً به ،وإن كان منتقالً إىل

بلد ليقيم فيه ،وكان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه خموفاً فاملقيم أحق به ،وألن يف السفر به خطراً

عليه ،ولو اختار الولد السفر يف هذه احلال مل جيب إليه ألنه فيه تغريراً به ،وإين أنصح السائل
ابإلصالح يف موضوع احلضانة ،فإنه من أسباب حفظ الود للطرفّي .وهللا املوفق.

()462/11

أسئلة عن ويل األيتام
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1424/8/26هـ

السؤال

كيف يتم اختيار الويل لأليتام؟ ومن يقوم ابختياره؟ وهل له ُّ
حق التصرف يف مجيع أموال املتوىف إذا مت
ترشيحه من قبل الزوجة؟ وهل لوالدة املتوىف رأي يعادل رأي زوجته أم تعترب وريثاً فقط؟ ومن هم
األوىل ابلوالية؟ أعمام األيتام أم أخواهلم إذا كانوا كلهم صاحلّي؟.

اجلواب

عّي الويل فاحلاكم
تعّي إن كان صاحلاً ،وإن مل يكن ه
عّي الويل على أيتامه قبل وفاته ه
إن كان األب قد ه
يعّي من يتوالهم ،والغالب أن القاضي يعّي من يرشحه
الشرعي ويل من ال ويل له ،فيتوالهم أو ِّ
أقارب األيتام من أم أو جدة أو إخوة وحنوهم ،واألوىل ابلوالية هو األصلح وإن كان أجنبياً.

()463/11

حضانة االبن بعد زواج األم
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة
التاريخ 1423/5/14
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان امرأة يف تزوجت ،وانتهى األمر ابلطالق ،وأان أتقطع أملاً وحسرة على طفلي الربيء ،وك هرست

حيايت هلذه الضحية طوال سنوات الطالق الست كنت أعيش يف بيت أىب الذي أغدق علي وعلى

ابين من حنانه ورعايته الشيء الكثري ،تويف والدي منذ شهر ,وها أان أشعر ابلوحدة والضيق ،وال أجد
سنداً واحداً يل يف احلياة بعد وفاة القلب احلنون (أيب) واحلزن يقتلين ،نصحين الكثريون ابلزواج وهم

ال يعلمون ما نص صك الطالق فال حيق يل الزواج إال إذا سلمت ابين الوحيد إىل أبيه ،علماً أن أابه
مل يسأل عنه طوال مدة الطالق حىت النفقة مل يدفعها ،إين أرغب يف الزواج ويف الوقت نفسه البقاء

على حضانة ابين البالغ من العمر مثان سنوات ،يف أي سن يكون التخيري؟ أخشى على نفسي من

الضياع.
اجلواب

األم ما مل تتزوج أحق حبضانة ولدها يف املرحلة اليت تسبق سن التخيري وهو سن السابعة؛ ملا رواه أمحد

( )6707وأبو داود ( )2276واحلاكم ( )573/2واللفظ له ،وصححه عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده "أن امرأة قالت :اي رسول هللا :ابين هذا كان بطين له وعاء ،وثديي له سقاء ،وحجري
له حواء ،وإن أابه طلقين ،وأراد أن ينتزعه عين! قال هلا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-أنت

أحق به ما مل تنكحي".

وإذا بلغ الولد -ذكراً كان أم أثىن -سن السابعة ُخِّري بّي أبيه وأمه فأيهما اختار كان معه؛ ملا رواه
اخلمسة النسائي ( )3496واللفظ له ،وأبو داود ( ، )2277وابن ماجة ( ، )2351والرتمذي

( ، )1357وأمحد ( ، )7352وصححه الرتمذي عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال":إن امرأة

جاءت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :فداك أيب وأمي ،إن زوجي يريد أن يذهب اببين،
وقد نفعين وسقاين من بئر أيب عنبة ،فجاء زوجها ،وقال :من خياصمين يف ابين؟ فقال رسول هللا :اي

غالم! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت .فأخذ بيد أمه فانطلقت به" .وإذا اختار التنقل

بينهما فله ذلك؛ ألن األمر راجع إىل ما يشتهي الولد ،وهذا إذا كان كل من الوالدين أهالً للوالية،
فإن كان أحدمها ليس أبهل ُجعِل مع اآلخر بال ختيري؛ ألن املقصود رعاية مصلحة الولد ،وال حتصل
جبعله عند غري األهل.
ونصيحيت لك أن تتزوجي ،ولو أدى ذلك إىل أن أيخذ زوجك ولدك؛ ملا يف ذلك من حفظك من

الضياع الذي ختشينه على نفسك ،وسيجعل هللا لك فرجاً ،فرمبا صعب على األب رعاية ولده فيرتكه
لك ،أو يرزقك هللا من زوجك الثاين أوالداً يكون لك فيهم خري عوض ،وهللا أعلم.

()464/11

حضانة األوالد قبل البلوغ
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة
التاريخ 1426/06/20هـ

السؤال

ما رأي الشرع يف وضع األطفال ألم مطلقة -عن بنتّي عمر إحدامها مثان سنّي ،والثانية ست سنّي،
وولد عمره أربع -ومل تتزوج ،وكان طالقها ظلماً وعدواانً ،حيث إن الزوج ادعى عدم حمبتها ،وهو

يرفض متاماً التحاكم إىل الشرع ،وهي يف حرية وحالة نفسية متدهورة بسبب هتديدها أبخذ أبنائها.

اجلواب

إذا طلقت املرأة وهلا أوالد ،فإما أن يكونوا أقل من سبع سنوات أو أكثر ،فأما من كان دون سبع

سنّي ،فإ ّن ّأمه هي اليت تتوىل حضانته ،ألنه ال يستغين عنها غالباً .ويف سنن أيب داود ()2276
بسند حسن أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال للمرأة املطلقة" :أن ِ
ت أحق به ما مل تنكحي".
وعلى هذا قضاء اخللفاء الراشدين.

وقد قال أبو بكر الصديق -رضي هللا عنه :-األم ألطف وأعطف وأرحم وأحىن وأرأف ،هي أحق

تتزوج .املصنف لعبد الرزاق. )12600( :
بولدها ما مل ّ

خيري بّي أمه وأبيه،
فإن بلغ سبع سنّي ،فقد اختلف فيه أهل العلم ،ومذهب اإلمام أمحد أن الغالم ّ

يزوجها فيما بعد.
فمن اختار منهما كان عندهّ ،
وأما البنت فإهنا عند أبيها؛ ألنه أسرت هلا وهو الذي ّ

وأما البنت فتكون عند أمها؛
واختار ابن القيم وغريه من احملققّي -ونسبه للجمهور -أن الغالم ّ
خيريّ ،
ألهنا حمتاجة إىل تعلم ما يصلح للنساء.

ومجيع ما سبق فيما إذا تساوى األبوان يف االهتمام مبصلحة الطفل ،أما إذا كان أحدمها يهمله ،كأن
ال يتوىل تدريسه أو العناية به ،أو إبعاده عما يضر فإن هذا ال حضانة له؛ ألن احلضانة شرعت للعناية

ابحملضون .هذا نظر فقهي.

ّأما القضاء فإن القاضي حيكم ابجتهاده بعد مساع ما يديل به الطرفان لديه .وأنصح السائلة أن ترتك

أوالدها لديها ،وتقوم حنوهم مبا جيب ،وإن أراد أبوهم انتزاعهم فيمكنه التق ّدم للقضاء ،حيث يفصل
الشرع بينهم .وهللا املوفق.

()465/11

حضانة الولد بعد الطالق
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1426/04/27هـ

السؤال

قمت بطالق زوجيت وهي حامل ،وحاولت إرجاعها ،لكن رفضت العودة ،فمىت حيق يل أخذ طفلي

منها ،علماً أهنا هي اليت طلبت الطالق؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

األوىل حبضانة الصغري -ذكراً أو أنثى -األم ما مل تتزوج؛ حلديث" :أنت أحق به ما مل تنكحي" أخرجه
أبوداود ( ، )2276أو يكمل سبع سنّي ،فإن كان ذكراً ،وبلغ سبع سنّي خري بّي أبويه ،فكان مع
من اختار منهما.

وإن كانت أنثى فحضانتها بعد السبع ألبيها ما مل يلحقها ضرر ببقائها عنده ،وكل ذلك إن كان
الوالدان أهالً للحضانة ابلقيام مبا جيب ملصلحة احملضون ،ومل يكن احملضون معتوهاً ،فإن أمهل أحدمها
ما جيب عليه من حضانة الولد وأمهله عما يصلحه فإن واليته تسقط ويتعّي اآلخر ،وأما البنت

الكربى فحضانتها ألبيها ،ما مل يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها .وهللا تعاىل أعلم.

()466/11

األحق ابحلضانة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

أخيت وزوجها حصل هلم حادث ،وتوفيا ،وتركا أبناء أحياء أكربهم 13سنة ،وأصغرهم سنة واحدة،
من أحق ابحلضانة؟ مع العلم أن اجلدتّي لألبناء أحياء أم األم ،وأم األب لكنهما كبرياتن يف السن،

فهل للخالة حق يف احلضانة مع وجود األعمام والعمات؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإنه إذا كانت كال اجلدتّي عاجزتّي عن احلضانة لكرب سنهما ،وبقيت اخلالة والعمة ،فإنه قد وقع
خالف بّي أهل العلم يف أيهما أحق ابحلضانة من األخرى ،على قولّي:
األول :أن اخلالة أوىل ابحلضانة من العمة للحديث الصحيح" :اخلالة مبنزلة األم" البخاري ()2700

.

والقول الثاين :أن العمة أوىل من اخلالة ابحلضانة ،وهذا القول هو األصح دليالً ،حيث إن أصول

الشرع وقواعده شاهدة بتقدمي أقارب األب يف املرياث ،ووالية النكاح ،ووالية املوت ،وغري ذلك ،ومل
يعهد يف الشرع تقدمي قرابة األم على قرابة األب يف حكم من األحكام ،هذا إذا كانت اجلهة يف درجة

واحدة أو كانت جهة األب أقرب من جهة األم ،فإن كانت جهة األم أقرب من جهة األب ،فإهنا

تقدم على األرجح ،ومثاله :أم األم ،وأم أب األب ،فتقدم جهة األم - ،وهي هنا أم األم  -على أم

أب األب ،وذلك ألن األقرب أقوى شفقة وحنواً على احملضون من األبعد.

وهذا القول الثاين هو الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )122/34وابن
القيم يف زاد املعاد ( )439/5وأجاب عن حديث "اخلالة مبنزلة األم" أبن اخلالة مل يكن هلا مزاحم من
أقارب األب تساويها يف درجتها ،كما يدل عليه سياق احلديث (زاد املعاد  ، )441/5وأما اخلالة مع

العم ،فإهنا تقدم عليه يف احلضانة؛ ألن املرأة أعرف برتبية احملضون ،وأقدر عليها ،وأصرب وأفرغ هلا،

ولذلك قدمت األم فيها على األب يف احلديث الذي رواه أمحد ( ، )6707وأبو داود (، )2276
بلفظ" :أنت أحق به ما مل تنكحي" ،وسنده حسن .هذا كله فيما إذا كان كل منهما أهالً للحضانة

فأما إذا كان أحدمها أهال هلا ،واآلخر ليس أبهل هلا؛ لكونه معروفاُ ًُ ابلفساد واجملون أو ابلتفريط

واإلمهال يف القيام مبصاحل احملضون وحنو ذلك ،فإنه يسقط حقه يف احلضانة ،وينتقل احلق إىل اآلخر

ولو كان يف جهة األم؛ ألن املقصود من احلضانة هو القيام مبصاحل احملضون ودفع املضار عنه ،فال

تصلح عند من ال يقوم هبذا الواجب ،وهذا القول رجحه مجاعة من أهل العلم ،منهم شيخ اإلسالم

ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )132/34بل أشار إىل أن هذا القول حمل اتفاق بّي العلماء.
هذا ابلنسبة للمحضون الصغري إذا كان ابناً ومل مييز ،أو كانت بنتاً ومل تبلغ.

()467/11

فأما االبن املميز  -وهو الغالم الذي بلغ سبع سنّي  -فإنه خيري بّي اخلالة والعمة والعم ،كما خيري
بّي األم واألب ،ويدل هلذا حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه :-أن امرأة قالت اي رسول هللا :إن
زوجي يريد أن يذهب اببين ،وقد نفعين ،وسقاين من بئر أيب عنبة ،فجاء زوجها ،فقال النيب  -صلى

هللا عليه وسلم" :-اي غالم" هذا أبوك ،وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" رواه أمحد (، )246/2
وأبو داود ( ، )2277وغريمها ،فإن اختار الغالم من ال يصلح للحضانة ،مل ميكن من ذلك ،ولذا

قال ابن القيم  -رمحه هللا  -يف زاد املعاد (( ، )475/5فإذا كانت األم ترتكه يف املكتب ،وتعلمه

القرآن ،والصيب يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه ،وأبوه ميكنه من ذلك ،فإنه أحق به بال ختيري وال قرعة،
وكذلك العكس ،ومىت أخل أحد األبوين أبمر هللا ورسوله يف الصيب وعطله ،واآلخر مراع له ،فهو
أحق وأوىل به) ا .هـ .وهللا  -تعاىل  -أعلم.

()468/11

رعاية األطفال بعد الطالق
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

هل ورد يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية الشريفة حكم أو موضوع خبصوص رعاية األطفال بعد
خريا من اجتهد وحبث يف
طالق الزوجّي واالنفصال؟ وهل تكون من حق األب أو األم؟ وجزى هللا ً

هذا املوضوع.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تأ ِ
ِ
َح ُّق بِه َما َملْ
لقد جعل الشارع احلضانة من حق األم ما مل تتزوج ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :أَنْ َ
تَـ ْن ِك ِحي" .أخرجه أبو داود ( . )2276فإذا تزوجت سقط حقها يف احلضانة ،لكن إن رضي زوجها
الثاين حبضانتها ألوالدها فال تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم ،لكن غالب العمل على

خالفه ،مث بعد سن احلضانة خيري الغالم ختيري مصلحة بّي والديه ،وأما البنت ففيها خالف قوي،

وعلى كل حال فاملراعى يف احلضانة والرعاية لألطفال هو األصلح يف كل حال ،وهذا راجع إىل نظر
القاضي .وصلى هللا على نبينا حممد.

()469/11

تبىن طفلة ونسبها لنفسه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1425/7/15هـ
السؤال

تبنيت طفلة عمرها سنتّي وأحبها كثرياً ،وهي اآلن يف اخلامسة من عمرها ،ولغرض دفع الضرر عنها
وتفاداي للوقوع يف املشاكل مل أذكر اسم والدها احلقيقي يف سجالت املدرسة ،بل وضعت امسي بدال

من ذلك؛ دفعاً للمشقة اليت قد حتدث هلا .هل ما قمت به جائز؟ نرجو التكرم إبيراد جواب يشمل

مجيع االحتماالت ويراعي الظروف احمليطة.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إن اإلنسان ال جيوز له أن يتبىن غري أبنائه وبناته ،يقول هللا -تعاىل" :-ادعوهم آلابئهم" [األحزاب:

 ، ]5والواجب عليك أن تبّي اسم والدها احلقيقي؛ ألن عدم ذكر امسها يدخلها مع أوالدك يف

املرياث ويف احملرمية ،وهذا أمر حمرم وال جيوز ،فيجب عليك أن تبّي امسها احلقيقي لئال ختتلط

األنساب ،وأيضاً لئال تكون من ورثتك وهي ليست من أوالدك ،وأيضاً لئال خيلو هبا أوالدك،

وينظرون إليها وهي ليست من حمارمهم ،فهذه كلها من احملاذير الشرعية اليت جيب عليك أن تنتبه هلا.

ونسأل هللا التوفيق للجميع.

()470/11

من أحق ابحلضانة؟
اجمليب أ .د .صالح بن حممود العاديل
أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة
التاريخ 1426/07/23هـ
السؤال

ماداي
هل الطفلة يف حالة وفاة والدهتا تؤول -شرعاً -لألب؟ أم ألم األم وخاالهتا؟ أو لألصلح هلا ًّ
بواي ،سواء مع أبيها أو خاالهتا أو أهل أبيها؟ علماً أن عمرها أربعة أعوام ،أفتوان مأجورين
ودينيًّا وتر ًّ

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد عبد هللا ورسوله ،وبعد:
فقد حرص اإلسالم حرصاً ابلغاً على األطفال وحسن تربيتهم ،وخص منهم من فقد أبويه أحدمها أو
كليهما ،فقال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه سهل بن سعد -رضي هللا عنه" :-أان وكافل اليتيم يف

اجلنة هكذا" .وأشار ابلسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً .أخرجه البخاري (. )5304

وابلرغم من أن اليتيم عند الفقهاء هو من مات أبوه ،غري أن فقد األم -وهي مصدر احلنان األول

لطفلها -له شأنه يف النظر يف شأن رعايته واالهتمام به ،ويف هذه احلال ينظر يف األمر ابعتبار حتقق
ودواء وحسن تربية وأتديب ،وكالم الفقهاء يدور حول هذا املعىن.
كساء
ً
اء و ً
املصلحة هلذه الطفلة غذ ً

وإليك -أخي الكرمي -ما جاء يف هذا عن أهل العلم ،فهم فيمن هو أوىل ابحلضانة على قولّي:

األول :أن اخلالة أوىل ابحلضانة من العمة للحديث الصحيح" :اخلالة مبنزلة األم" .أخرجه البخاري

(. )2700

والقول الثاين :أن العمة أوىل من اخلالة ابحلضانة ،وهذا القول هو األصح دليالً ،حيث إن أصول

الشرع وقواعده شاهدة بتقدمي أقارب األب يف املرياث ،ووالية النكاح ،ووالية املوت ،وغري ذلك ،ومل

يعهد يف الشرع تقدمي قرابة األم على قرابة األب يف حكم من األحكام ،هذا إذا كانت اجلهة يف درجة
واحدة ،أو كانت جهة األب أقرب من جهة األم ،فإن كانت جهة األم أقرب من جهة األب ،فإهنا

تقدم على األرجح ،ومثاله :أم األم ،وأم أب األب ،فتقدم جهة األم -،وهي هنا أم األم -على أم
أب األب ،وذلك ألن األقرب أقوى شفقة وحنواً على احملضون من األبعد.

وهذا القول الثاين هو الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )122/34وابن
القيم يف زاد املعاد ( ، )439/5وأجاب عن حديث "اخلالة مبنزلة األم" أبن اخلالة مل يكن هلا مزاحم
من أقارب األب تساويها يف درجتها ،كما يدل عليه سياق احلديث [زاد املعاد (. ] )441/5

وأما اخلالة مع العم ،فإهنا تقدم عليه يف احلضانة؛ ألن املرأة أعرف برتبية احملضون ،وأقدر عليها،

وأصرب وأفرغ هلا ،ولذلك قدمت األم فيها على األب يف احلديث الذي رواه أمحد ( ، )6707وأبو
داود (" : )2276أنت أحق به ما مل تنكحي" ،وسنده حسن.

()471/11

هذا كله فيما إذا كان كل منهما أهالً للحضانة ،فأما إذا كان أحدمها أهال هلا ،واآلخر ليس أبهل هلا؛

لكونه معروفاُ ًُ ابلفساد واجملون أو ابلتفريط واإلمهال يف القيام مبصاحل احملضون وحنو ذلك ،فإنه

يسقط حقه يف احلضانة ،وينتقل احلق إىل اآلخر ولو كان يف جهة األم؛ ألن املقصود من احلضانة هو
القيام مبصاحل احملضون ودفع املضار عنه ،فال تصلح عند من ال يقوم هبذا الواجب ،وهذا القول
رجحه مجاعة من أهل العلم ،منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( ، )132/34بل أشار

إىل أن هذا القول حمل اتفاق بّي العلماء.

هذا ابلنسبة للمحضون الصغري إذا كان ابناً ومل مييز ،أو كانت بنتاً ومل تبلغ.

فأما االبن املميز  -وهو الغالم الذي بلغ سبع سنّي  -فإنه خيري بّي اخلالة والعمة والعم ،كما خيري
بّي األم واألب ،ويدل هلذا حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن امرأة قالت :اي رسول هللا ،إن
زوجي يريد أن يذهب اببين ،وقد نفعين ،وسقاين من بئر أيب عنبة ،فجاء زوجها ،فقال النيب  -صلى

هللا عليه وسلم" :-اي غالم ،هذا أبوك وهذه أمك ،فخذ بيد أيهما شئت" رواه أمحد (، )246/2
وأبو داود ( ، )2277وغريمها.

فإن اختار الغالم من ال يصلح للحضانة ،مل ميكن من ذلك ،ولذا قال ابن القيم  -رمحه هللا  -يف زاد

املعاد (" : )475/5فإذا كانت األم ترتكه يف املكتب ،وتعلمه القرآن ،والصيب يؤثر اللعب ومعاشرة
أقرانه ،وأبوه ميكنه من ذلك ،فإنه أحق به بال ختيري وال قرعة ،وكذلك العكس ،ومىت أخل أحد

األبوين أبمر هللا ورسوله يف الصيب وعطله ،واآلخر مراع له ،فهو أحق وأوىل به" .ا .هـ .وهللا  -تعاىل
 -أعلم.

()472/11

نفقة البنت يف حضن أمها املطلقة
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/احلضانة

التاريخ 1426/09/05هـ
السؤال

يل طفلة من زوجيت املطلقة عمرها أربع سنوات ،واتفقت مع أمها أن أعطيها مبلغاً معيناً نفقة شهرية،
ابإلضافة للمالبس والعالج واللعب واهلدااي ،ورفعت املبلغ بدون طلب أمها ،وتطلب أمها ثالثة

أضعاف املبلغ املتفق عليه ،وقامت برفع شكوى ضدي ،فهل تستحق ابنيت زايدة النفقة هبذه

الصورة؟ علماً أن أمها ترفض إدخاهلا املدرسة اليت اخرتهتا هلا ،وهي مدرسة ممتازة ،وتصمم على

َمدرسة أخرى ،وترفض أن أقوم برؤية ابنيت طيلة فرتة إجازيت يف بلدي ،حيث أعمل ابخلارج؛ وذلك

حبجة أنين سأقوم ابختطافها خارج بلدي ،وتقوم بتحريض البنت على كراهييت وكراهية أسريت ،فهل أان
آمث عن عدم سدادي سوى املبلغ املتفق عليه خبزينة احملكمة؟ وهل يلزمين أن أقوم إبعطاء أم البنت

كل طلباهتا ابلرغم من االتفاق املسبق؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على حممد وصحبه ،وبعد:

فمن املقرر شرعاً أن األب ينفق على أوالده ابملعروف حىت يستغنوا ويرشدوا.

فالنفقة مرد حتديدها إىل الكفاية وما تعارف عليه الناس ،حسب يسار األب وإعساره" :لينفق ذو

سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا ال يكلف هللا نفساً إال ما آاتها" [الطالق]7 :

.

هذا عند االتفاق ،أما عند االختالف فمرد التحديد إىل احملاكم الشرعية وأهل العلم واملعرفة.

وعلى ذلك ،فبخصوص حالتك .فالنفقة حسب الكفاية واملتعارف عليه هناك ،والظاهر لنا أن ما

اتفقتم عليه كاف وجيد ،وإن زدت فمن فضلك ،وليس أمر حتديدها خيضع لألم.
كما أنه من حقك رؤية ابنتك وزايرهتا ،وليس لألم وال لغريها منعك فهذا من حقك الشرعي.

وهكذا القوامة ،ونظر مصلحة البنت وتزوجيها كل ذلك راجع إليك وليس لألم ،مبا يف ذلك اختيار

املدرسة املناسبة هلا وما يلحق بذلك.
لكن ننصحك بروح التفاهم واإلقناع واألسلوب احلسن ،وهللا أعلم.

()473/11

رضع من جدة زوجته
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع
التاريخ 1422/7/24

السؤال

رجل من امرأةٍ كان قد رضع من ج ّدهتا ألمها ،فما احلكم يف هذا الزواج؟
تزوج ٌ

اجلواب

هذا الزواج ابطل؛ ألن هذا الرجل ٌ
خال لتلك البنت ،حيث رضع من جدهتا ،فأصبح أخاً ألمها من
ابطل ،وعليه جيب التفريق بينهما بعد ثبوت
الرضاع ،فهو خال هذه البنت من الرضاع ،فالزواج ٌ

الرضاع خبمس رضعات.

()474/11

استفرغ بعد أن رضع ،فهل رضاعه حمرم؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1422/7/22
السؤال

رجل رضع من امرأة عدد مخس رضعات ،فهل يسلِّم على بناهتا؟ علماً أن الراضع استفرغ أثناء

الرضاعة
اجلواب

إذا أرضعت امرأة طفالً مخس رضعات ُم ْشبِعة ،فإن التحرمي ينتشر إىل أصوهلا ،وفروعها ،وحواشيها
دون فروعهم ،وعلى هذا جيوز هلذا الراضع أن يسلّم على بنات املرضعة وإن نزلن ،حلديث عائشة
رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حيرم من الرضاع ما حيرم من النّسب)) متفق

عليه.

والرضاع ينشر التحرمي إذا حصلت الرضعة ولو حصل استفراغ؛ لثبوت احلكم مبجرد حصول

الرضعة ،وابهلل التوفيق.

()475/11

استخدام جهاز إلدرار اللَب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1424/12/3هـ
السؤال

يوجد يف بعض دور األيتام أيتام مل يبلغوا الفطام ،كما يوجد نساء عاقرات مل يُنجَب ،وأيضاً يوجد

جهاز يستخدم لتحفيز خالاي الثدي لدر اللَب كما تقوم بعض دور األيتام ابستخدام هذا اجلهاز مع

النساء العاقرات لدر اللَب ،وابلتايل يرضعن األطفال ،وبذلك يصبح الطفل ابنها ،سؤايل (أو أسئليت

ألن املوضوع مرتبط) :

هل جيوز استخدام هذا اجلهاز؟ وهل يصبح الطفل ابناً لتلك املرأة؟ وهل يصبح الطفل ابناً لذلك

الرجل؟.

إذا كانت طفلة ،هل جيوز للرجل رؤيتها بعد البلوغ؟ وإذا كان طفال ،فهل جيوز له رؤية األم بعد

البلوغ؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أنه يرى بعض أهل العلم أن الرضاع الذي ينشر احلرمة هو ما اثب عن محل ،وهو املشهور

عند احلنابلة ،فقد جاء يف الروض املربع يف كتاب الرضاع (ص )614أن الرضاع شرعاً هو مص من

دون احلولّي لبناً اثب عن محل ،أو شربه وحنوه ،انتهى .وذهب مجهور العلماء احلنفية واملالكية

والشافعية ،وهو أيضاً قول يف مذهب أمحد إىل أن لَب املرأة ينشر احلرمة مطلقاً ولو من غري ٍ
محل بل

ولو من غري وطء ،وقد صوب هذا القول املرداوي يف اإلنصاف وصححه ابن قدامة يف املغين ،قال

ابن قدامة يف املغين ج 11ص ،324ما نصه :فصل :وإذا اثب المرأة لَب من غري وطء فأرضعت به

طفالً نشر احلرمة يف أظهر الروايتّي وهو قول ابن حامد ،ومذهب مالك والثوري والشافعي وأيب ثور

وأصحاب الرأي وكل من حيفظ عنه ابن املنذر لقوله تعاىل" :وأمهاتكم الاليت أرضعنكم" [النساء:
 ، ]23وألنه لَب امرأة متعلق به التحرمي كما لو اثب بوطء ،وألن ألبان النساء خلقت لغذاء
األطفال ،وإن كان هذا اندراً فجنسه معتاد.

والرواية الثانية :ال ينشر احلرمة؛ ألنه اندر مل جتر العادة به لتغذية األطفال ،فأشبه لَب الرجال ،واألول
أصح ،انتهى ،قلت :وهو الراجح يف نظري أعين القول األول ،وبناء عليه فما جاء يف السؤال من

استفسارات مخسة خالصة جواهبا :أنه جيوز استخدام اجلهاز للَب ،وإذا أرضعت املرأة طفالً هبذا اللَب
مخس رضعات على األقل يف مدة الرضاع يف احلولّي يصبح الطفل ابناً لتلك املرأة ،وزوجها أابً له،

وبناء عليه فيجوز له رؤيتها بعد البلوغ ،كما جيوز للطفل رؤية األم بعد البلوغ؛ ألنه حيرم من الرضاع
ً
ما حيرم من النسب .وهللا أعلم.

()476/11

حق األم يف أجر الرضاعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع
التاريخ 1423/11/24هـ
السؤال

هل للمرأة أجر بسبب رضاعتها ألطفاهلا؟ وما حكم عدم التطبيق؟

اجلواب

نعم للمرأة أجر إبرضاعها أطفاهلا ،وإذا مل ترضعهم فال إمث عليها إالّ إن كانوا مضطرين لذلك

وحرمتهم فإهنا أتمث حلاجتهم إىل ذلك.

()477/11

ما ينشر احلرمة من الرضاعة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1423/11/10هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
امرأة انقطعت عنها الوالدة ملدة سبع سنوات وكان آخر مولود هلا قبل هذه السنوات ومل تلد بعد

وكانت تقوم مبالعبة بنت ولدها حبيث تضع الثدي يف فمها لكي تسكت ومل يكن خيرج أي شيء

أثناء امتصاص البنت للثدي ،ولكن بعد فرتة قامت بعصر الثدي لتتأكد من أنه ال خيرج منه شيء،
ولكن بعد أن قامت بعصره بشدة خرجت منه نقيطات بسيطة ال تكاد ترى وهي تسأل هل تصبح

اآلن أمها أم ال؟ مع العلم أن السائل إذا كان وصل جلوف البنت فهو جمرد قطرة؟
اجلواب

الرضاع الذي تنتشر به احلرمة ما كان مخس رضعات معلومات يف احلولّي كما يف حديث أم املؤمنّي

عائشة -رضي هللا عنها -قالت":أُنزل يف القرآن :عشر رضعات معلومات ُحيرمن فنسخ من ذلك
مخس رضعات وصار إىل مخس رضعات معلومات ُحي ِّرمن فتويف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
واألمر على ذلك" رواه مسلم ( ، )1452وهذا من نسخ التالوة دون احلكم.

إذا تبّي هذا فإن ما ذُكر يف السؤال ال تنتشر به ُحرمة ،وال تكون هذه اجلدة أماً لولدها بعملها

املذكور ألنه مل يرتضع منها شيئاً وإمنا خرجت تلك القطرات ابلعصر الشديد ،ولو ارتضع دون مخس
رضعات مل يكن له أثر فكيف به وهو مل يرتضع شيئاً واألصل عدم احلرمة حىت تثبت ،وهللا تعاىل

أعلم.

()478/11

حقوق الرضاع

اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1422/11/2
السؤال

ما هي حقوق األم واألخوات من الرضاع؟ هل آمث إن قاطعتهم؟

اجلواب
احلقوق اليت تثبت ابلرضاع أربعة:

 - 1حترمي النكاح :قال تعاىل يف سياق احملرمات يف النكاح ":وأمهاتكم الاليت أرضعنكم"[ .النساء:
. ]23

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم . . ." :-حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب "..كما يف
الصحيحّي ،البخاري ( )2645ومسلم ( )1447واللفظ للبخاري ،فال حيل نكاح األم من الرضاع
وال أخواهتا وال بناهتا.

املرضع حمرماً ملن أرضعته وألخواهتا وبناهتا.
 -2ثبوت احملرمية ،فيعد َ
 -3جيوز اخللوة مبن ذكر.

 -4جواز النظر إليهن.

وهذه الثالثة األخرية تثبت إن مل يكن يف ذلك فتنة ،فإن وجدت فإنه مينع ،كأن تكون األخت من
الرضاعة شابة مجيلة وخيشى االفتتان هبا فإنه ال حيل شيء منها ،وذلك أن الوازع يف احملرمات من

الرضاع ليس فيه قوة الوازع ابلنسب والرحم.

وأما الصلة فإهنا ال جتب ،ولكن ال ينبغي لإلنسان أن يرتك اإلحسان إليهن خاصة إذا كن حمتاجات.

()479/11

رضاع الكبري
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1423/7/9هـ
السؤال

علي رضاع الكبري ،حدثنا أبو سلمة حيىي بن خلف ،حدثنا عبد
ممكن تشرح احلديث؛ ألنه التبس ه
األعلى عن حممد بن إسحاق عن عبد هللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرمحن بن

القاسم عن أبيه عن عائشة قالت":لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبري عشراً ،ولقد كان يف صحيفة

حتت سريري ،فلما مات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتشاغلنا مبوته دخل داجن فأكلها".
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

احلديث الذي يشري إليه السائل قد أخرجه ابن ماجة ( )1944والدارقطين ( )181/4وأمحد

( )36316وأبو يعلى ( ، )64/8وهو ضعيف؛ ألن إسناده يدور على حممد بن إسحاق وقد عنعن،
كذلك احلديث يف متنه نكارة؛ ألن ما ثبت عن عائشة -رضي هللا عنها -فيما رواه مسلم ()1452

وغريه ليس فيه ختصيص الرضاعة ابلكبري ،فقد أخرج مسلم ( )1452وغريه عنها أهنا قالت":كان
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -وهن فيما يقرأ من القرآن" قال النووي -رمحه هللا -يوضح املعىن":وقوهلا:

فتويف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء ،ومعناه :أن النسخ خبمس

رضعات أتخر إنزاله جداً حىت أنه تويف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -تويف وبعض الناس يقرأ

مخس رضعات وجيعلها قرآانً متلواً لكونه مل يبلغه النسخ لقرب عهده ،فلما بلغهم النسخ بعد ذلك
رجعوا عن ذلك وأمجعوا على أن هذا ال يتال" وعلى هذا فال يشكل أن يكون الداجن -لو ثبت-

قد أكل تلك الصحيفة؛ ألهنا من القرآن املنسوخ تالوته.

واحلديث فيه داللة على أن رجم احملصن الزاين قد نزلت فيه آية من القرآن الكرمي كانت تتال ،ومما
يدل على نزوهلا ما أخرجه الشيخان البخاري ( )6830ومسلم ( )1691وغريمها عن عمر -رضي

هللا عنه -أنه قال :إن هللا قد بعث حممداً -صلى هللا عليه وسلم -ابحلق وأنزل عليه الكتاب ،فكان
مما أنزل عليه آية الرجم قرأانها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ورمجنا

بعده" احلديث ،مث إن آية الرجم قد نسخت تالوهتا من املصحف وبقي العمل مبا دلت عليه إبمجاع
األمة ،وإىل هذا املعىن يشري عمر -رضي هللا عنه -يف األثر السابق.

ودل احلديث -أيضاً -على أن رضاع الكبري يؤثر يف نشر احملرمية كرضاع الصغري ،وهو قول عائشة
-رضي هللا عنها -وعطاء بن أيب رابح والليث بن سعد ،وأطال ابن حزم الكالم يف نصرته ،ومن

أظهر أدلتهم ما أخرجه مسلم ( )1453وغريه من قصة سامل موىل أيب حذيفة وقد كان تبناه وعده

ولداً له ،فلما نزل القرآن بتحرمي التبين شق ذلك على أيب حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل ،فجاءت
إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما روى مسلم ( )1453وغريه -فقالت :إن ساملاً قد بلغ ما

يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئاً ،فقال

هلا النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أرضعيه حترمي عليه ويذهب الذي يف نفس أيب حذيفة" فرجعت
فقالت :إين قد أرضعته فذهب الذي يف نفس أيب حذيفة.

()480/11

وقد ذهب مجاهري األمة من السلف واخللف إىل أن الرضاع احملرم ما كان يف الصغر ،ومن أدلتهم ما

رواه الشيخان البخاري ( )2647ومسلم ( )1455عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغري وجهه كأنه كره ذلك ،فقالت :إنه أخي،
فقال":انظرن من إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة" ،قال ابن حجر":وقوله":من اجملاعة" أي:

الرضاعة اليت تثبت هبا احلرمة وحتل هبا اخللوة ،هي حيث يكون الرضيع طفالً لسد اللَب جوعته؛ ألن
معدته ضعيفة يكفيها اللَب ،وينبت حلمه فيصري كجزء من املرضعة" ا .هـ ،ومن أدلتهم :حديث ابن

مسعود عند أيب داود ( )2059مرفوعاً وموقوفاً قال":ال رضاع إال ما شد العظم وأنبت اللحم"،

ومنها :ما رواه الدارقطين ( )174/4وغريه عن ابن عباس قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
":ال رضاع إال ما كان يف احلولّي".

وأصل اخلالف يف قصة سامل وإرضاع سهلة بنت سهيل له ،فجمهور أهل العلم قالوا :هي قضية عّي

ال تعارض األحاديث الصرحية الدالة على أن الرضاع املؤثر ما كان يف الصغر حبيث يؤثر يف إنشاز
العظم وإنبات اللحم مما يصري به الرضيع كجزء من املرضعة ،ومن مثه محلوا تلك الواقعة على

اخلصوص واستندوا يف ذلك إىل فهم زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم -عدا عائشة -رضي هللا

عنها ،-فقد روى مسلم ( )1454وغريه من حديث أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت":أاب سائر

أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة ،وقلن لعائشة :وهللا ما
نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لسامل خاصة فما هو بداخل علينا

أحد هبذه الرضاعة وال رائينا" ،وأما الذين ذهبوا إىل القول جبواز رضاع الكبري وأنه مؤثر ،فقد استدلوا

بظاهر قصة سامل وعدم وجود ما خيصصها ،وأيدوا قوهلم بفهم عائشة -رضي هللا عنها -وعملها
بذلك حىت بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف احلديث الذي أخرجه أبو داود ()2061

وغريه ،وفيه":فبذلك كانت عائشة -رضي هللا عنها -أتمر بنات أخواهتا وبنات إخوهتا أن يرضعن من

أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبرياً مخس رضعات مث يدخل عليها".

وقد سلك شيخ اإلسالم ابن تيمية طريقة أخرى يف التوفيق بّي األدلة ،فقال :إن حديث سهلة -

رضي هللا عنها -رخصة ملن ال يستغىن عن دخوله على املرأة ويشق احتجاهبا عنه كحال سامل مع امرأة
أيب حذيفة ،وهو مسلك قد أشار إىل قريب منه ابن املواز من املالكية ،وهللا أعلم.

()481/11

صفة الرضاع احملرم

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1422/12/27
السؤال

هناك أبوان مل يرزقا بشيء من األوالد واحلمد هلل على كل حال .قبل اثنيت عشرة سنة قررا أن يذهبا
إىل أحد مالجئ األطفال وأخذا بنتاً لرتبيتها واألنس هبا ومما سهل هللا به أن أخت الرجل كانت

مرضعاً فأرضعت البنت ،وكذلك زوجة أخ املرأة ،كانت مرضعاً فأرضعت البنت بذلك صار الرجل

خاالً للبنت ،وأصبحت املرأة عمة هلا (حسب علمنا وهللا أعلم)  ،وها هي البنت كربت وصار عمرها

اثنيت عشرة سنة واآلن أراد نفس األبوين أن يعيدا نفس التجربة املاضية (رغبة يف األجر وحباً يف

األطفال) فذهبا إىل أحد املالجئ أيضاً وأخذا ولداً ذكراً هذه املرة ،ومما سهل هللا به أن زوجة أخ
املرأة مرضع أيضاً اآلن ،فطلبا منها أن ترضع الولد ليكون أخاً للبنت وحيرم على املرأة.

األبوان متأكدان أن زوجة األخ أرضعت البنت أكثر من ثالث مرات ،ولكن غري متأكدين من

العدد ،هذه مسألة ،واألمر اآلخر أن زوجة األخ اآلن ليس عندها الكثري من اللَب للرضاعة ،فهل
ميكن أن أيخذا القدر املتاح عند الرضاعة وميزجاه حبليب آخر (صناعي) مرات متعددة فيحصل

بذلك التحرمي؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد :فإن ما فعلتموه

من أخذ بعض األطفال من املالجئ ومن مث تربيتهم والعناية هبم عمل صاحل تؤجرون عليه  -إن شاء
هللا تعاىل  -هذا واجلواب عن املسألتّي كالتايل :أما املسألة األوىل فنفيدكم أن الرضاع املُح هرم هو

مخس رضعات فصاعداً يف احلولّي ،هذا وليعلم أن الرضعة هي أن ميتص الطفل الثدي مث يطلقه فهذه

رضعة ولو مل يشبع ،فمىت امتص الثدي مث قطعه لتنفس أو انتقال إىل ثدي آخر فرضعة ،فإن عاد ولو
قريباً فثنتان وهكذا .أما املسألة الثانية :فنفيدكم أن األوىل أن يباشر الطفل الرضاع من ثدي املرأة،

أخذت القدر املتاح من الثدي ومزجته آبخر صناعي مرات متعددة فإنه أيضاً حيصل به
لكن لو
َ

التحرمي ،فقد جاء يف الروض املربع للبهويت ما نصه " :والسعوط يف أنف والوجور يف فم حمرم

كالرضاع ،وجاء يف منار السبيل على مذهب اإلمام أمحد ما نصه :والسعوط يف األنف والوجور يف

جَب أوخلط ابملاء وصفاته ابقية كالرضاع يف احلرمة ،وهللا أعلم.
الفم وأكل ما ُ

()482/11

إدرار احلليب ابألدوية هل ينشر احلرمة
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع
التاريخ 1423/12/22هـ

السؤال

هل جيوز استخدام األدوية اليت تدر احلليب عند املرأة دون محل ووالدة؟ وإذا رضع الطفل من هذا
احلليب هل يعترب ابناً ابلرضاعة؟ أفتوانً مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ال يبدو أن هناك مانعاً من اختاذ وسائل إلدرار اللبان وإذا خرج من ثدي املرأة حليب مكتمل لعناصر
الغذاء وميكن أن ينبت اللحم وينشز العظم ثبت به التحرمي ،غري أن البحوث العلمية الطبية تثبت أن

مثل هذا اللَب ال حيوي شيئاً من عناصر الغذاء وأن ما خيرج من ثدي املرأة ال يشتمل على عناصر

الغذاء إال إذا كان انجتاً عن محل ووالدة فهذا هو الذي تثبت به احلرمة ابتفاق العلماء؛ لقوله -

تعاىل":-والوالدات يرضعن أوالدهن حولّي كاملّي" جزء من اآلية ( )233من سورة البقرة ،وقال -
تعاىل":-حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم....وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" جزء
من اآلية

( )23من سورة النساء ،ويقول -عليه الصالة والسالم":-حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"

البخاري ( )2645ومسلم ( )1447وقال تعاىل":فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" جزء من آية
( )6من سورة الطالق ،وهذا خطاب لألزواج الذين هم آابء لألطفال ،فمىت رضع الطفل من امرأة
مخس رضعات من لبان نتج عن اتصال جنسي نشأ عنه محل ووالدة كان هذا اللَب ينبت اللحم

وينشز العظم ويثبت به التحرمي ،أما إذا كان ما خرج من ثدي املرأة نتيجة تداوي أو استعمال أي
وسائل تتعلق إباثرة الغدد فإنه ليس بلَب حقيقي ،بل رطوبة متولدة وال حيوي شيئاً من عناصر الغذاء

ألن اللَب ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا اللَب الذي خرج من ثدي املرأة ليس كذلك ،والعلم
عند هللا.

()483/11

اإلرضاع عن طريق األنبوب
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع
التاريخ 1423/5/28

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
لقد رزقين هللا بطفلة ،وقد كانت والدهتا يف الشهر السادس وهي اآلن يف املستشفى داخل احلضانة،

وقد قضت اآلن  45يوماً ،وقد بدأت أتخذ احلليب عن طريق أنبوب مع

األنف ،وهي أتخذ يف اليوم كما قال يل الطبيب أربع مل من احلليب كل ساعتّي ،أي 48 :مل يف

اليوم الواحد ،وهذا احلليب نوفره للطفلة من امرأة أخرى غري األم

وقد أخربين الطبيب أيضاً أنه رمبا مل تعط الطفلة من احلليب الذي حنضره هلم يف املستشفى من هذه
املرأة سوى  12مل يف بعض األايم حسب الظروف.

وسؤايل اي فضيلة الشيخ :هل جتري أحكام الرضاعة على هذه الصورة؟ وما مقدار الرضعة املشبعة إذا
كانت الطفلة أتخذ احلليب عن طريق األنبوب -كما ذكرت-؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

نعم أتخذ هذه الصورة أحكام الرضاعة ،فسواء رضع الطفل مباشرة أو عن طريق الشرب أو السعوط
يف األنف ما دام يتغذى به ،فإذا رضع مخس رضعات يف احلولّي أخذ أحكام الرضاعة املعروفة،
والرضاعة املشبعة أو الرضعة املشبعة هبذه الصورة ال ميكن حتديدها إال بطريق التجربة الختالف

األطفال يف ذلك ،وميكن أن يعرف ذلك عن طريق الطبيب ،لكن إذا كانت الطفلة املذكورة يف تلك
األايم ال تتغذى إال من حليب امرأة واحدة وال تتغذى بغريه فال شك أن ذلك ٍ
كاف يف نشر احلرمة،
وهللا -تعاىل -أعلم.

()484/11

رضاع الكبري للحاجة!
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1425/04/17هـ
السؤال

السالم عليكم.
أردت أن أسأل عن حكم إرضاع الكبري حلاجة ،وهي كثرة دخوله البيت للضرورة ،وهل حيصل بذلك
حرمة الرضاع كما للصغري؟  -وجزاكم هللا خرياً-
اجلواب
الرضاع احملرم ،مص من دون احلولّي لبناً اثب عن محل مخس رضعات ،وعلى هذا فال حيرم من

الرضاع إال من كان يف احلولّي ،لقوله -تعاىل" :-والوالدات يرضعن أوالدهن حولّي كاملّي ملن أراد

أن يتم الرضاعة" [البقرة ، ]233:ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق
األمعاء يف الثدي ،وكان قبل الفطام" رواه الرتمذي ( )1152من حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها

 ،وقال :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وغريهم أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون احلولّي ،وما كان بعد احلولّي

الكاملّي فإنه ال حيرم شيئاً ،ا .هـ.

وأما حديث أيب حذيفة -رضي هللا عنه  -حّي تبىن غالماً يسمى ساملاً  -رضي هللا عنه  -فلما

صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغالم الذي كرب استفتت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال:

"أرضعيه حترمي عليه" رواه البخاري ( )5088ومسلم ( )1453من حديث عائشة  -رضي هللا عنها
 ،فهذا منسوخ مبا تقدم ،وقيل :إنه خاص بسامل  -رضي هللا عنه  ،-وقيل :إنه عام حمكم ،وعلىالقول أبنه عام حمكم ،فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سامل  -رضي هللا عنه  ،-وهو أمر غري

موجود قطعاً؛ ألن الشرع قد أبطل التبين ،وهلذا ملا قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إايكم
والدخول على النساء" قالوا :اي رسول هللا أفرأيت احلمو؟ قال" :احلمو املوت" رواه البخاري

( )5232ومسلم ( )2172من حديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه  -ولو كان إرضاع الكبري
مؤثراً لقال :احلمو ترضعه زوجة أخيه ،فلما مل يوجه النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل هذا علم أن
إرضاع الكبري بعد إبطال التبين ال ميكن أن يكون له أثر.

()485/11

احلكمة يف كون الرضاع يف عامّي
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1425/6/9هـ
السؤال

ما احلكمة من شرع هللا أن يكون الرضاع يف عامّي؟

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

()486/11
ِ
ات يـر ِ
الد ُه هن َح ْولَ ْ ِ
ّي َك ِاملَ ْ ِ
اد أَ ْن يُتِ هم
ض ْع َن أ َْو َ
ّي لِ َم ْن أ ََر َ
"وال َْوال َد ُ ُ ْ
الرضاع يكون يف احلولّي لقوله -تعاىلَ :-
اعةَ" [البقرة :من اآلية ، ]233فهذه ليست غاية مدة الرضاعة ،ولكنها غاية لتمام الرضاعة،
ال هر َ
ضَ
فقد يفطم الصغري قبل احلولّي ،وقد يفطم بعدمها ،إال أن األفضل أن يكون فطامه بعد متام احلولّي؛

لظاهر اآلية ،كما أن الرضاع الذي ينشر احلرمة هو ما كان يف احلولّي ،وكذا املسائل اليت يذكرها
الفقهاء  -رمحهم هللا -يف أجرة الرضاع ،وما يتعلهق هبا إمنا هي يف احلولّي ،فقط اشرتط الفقهاء -

رمحهم هللا  -للتحرمي ابلرضاع أن يكون يف احلولّي لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال رضاع إال ما
كان يف احلولّي"رواه مالك يف املوطأ ( )1290موقوفاً عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -والدارقطين

يف سننه ( )174/4عن ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-وملا رواه الرتمذي ( )1152عن أم سلمة -
رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -ال حيرم من الرضاع إال ما فتق

األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام" ،ولعل احلكمة من ذلك  -وهللا أعلم -أن الرضاع يف احلولّي له
أثر على منو الطفل ،وخاصية يف صالبة عظامه واشتداد حلمه ،وكمال منوه ما ال يؤثر فيه غريه من

أنواع الغذاء ،وأن ما بعد احلولّي يكون احلليب ابلنسبة له كسائر الغذاء ،ولعل هذا يستفاد مما سبق
من األحاديث ،وملا رواه الشيخان البخاري ( ، )2647ومسلم ( ، )1455عن عائشة  -رضي هللا

عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -دخل عليها وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ،قالت:
ورأيت الغضب يف وجهه ،قالت :فقلت :اي رسول هللا إنه أخي من الرضاعة ،فقال -صلى هللا عليه

وسلم" :-انظرن إخوتكن من الرضاعة فإمنا الرضاعة من اجملاعة" ،قال ابن حجر  -رمحه هللا -يف

فتح الباري :وقوله" :من اجملاعة" أي الرضاعة اليت تثبت هبا احلرمة ،وحتل هبا اخللوة هي حيث يكون

الرضيع طفالً لسد اللَب جوعته؛ ألن معدته ضعيفة ،يكفيها اللَب وينبت بذلك حلمه فيصري كجزء
من املرضعة ،فيشرتك يف احلرمة مع أوالدها ،فكأنه قال :ال رضاعة معتربة إال املغنية عن اجملاعة أو

املطعمة من اجملاعة كقوله -تعاىل" :-أطعمهم من جوع" [قريش ، ]4 :ومن شواهده حديث ابن
مسعود  -رضي هللا عنه" :-ال رضاع إال ما شد العظم ،وأنبت اللحم  " ...رواه أبو داود ()2059
 ،وأمحد ( )3905مث قال :واستدل به على أن الرضاعة إمنا تعترب يف حال الصغر؛ ألهنا احلال الذي

ميكن طرد اجلوع فيها ابللَب خبالف الكرب ،وضابط ذلك متام احلولّي ..إىل أن قال( :قال القرطيب :يف

قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-فإمنا الرضاعة من اجملاعة" تثبيت قاعدة كلية صرحية يف اعتبار

الرضاع يف املؤمن الذي يستغىن به الرضيع عن الطعام ابللَب ،ويعتضد بقوله -تعاىل" :-ملن أراد أن
يتم الرضاعة" [البقرة ، ]233 :فإنه يدل على أن هذه املدة أقصى مدة الرضاع احملتاج إليه عادة

املعترب شرعاً ،فمن زاد عليه ال حيتاج إليه عادة ،فال تغيري شرعاً إذ ال حكم للنادر .انتهى كالمه -
رمحه هللا.-

()487/11

وقال اخلطايب يف معامل السنن يف شرحه حلديث" :فإمنا الرضاعة من اجملاعة" معناه :أن الرضاعة اليت هبا

يقع احلرمة ما كان يف الصغر ،والرضيع طفل يقويه اللَب ويسد جوعه ،فأما ما كان منه بعد ذلك يف

احلال اليت ال يسد جوعه اللَب وال يشبعه إال اخلبز واللحم وما كان يف معنامها فال حرمة له) ا .هـ -
أي احلليب أو الرضاع .-وهللا -تعاىل -أعلم.

()488/11

يزعمون أين خاهلا من الرضاع ،فهل أتزوجها
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1426/03/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

أرجو من فضيلتكم التكرم إبرشادي :خطبت بنت عميت ،وقبل عقد الزواج بفرتة قصرية ظهر موضوع

الرضاع ،وأين رضعت من جديت (أم الوالد) وكان بعض املشايخ أفىت جبواز الزواج وغريه قال:
األحوط عدمه ،حيث إين رضعت من جديت يف فرتة انقطاع اللَب؛ ألن بيين وبّي عميت اليت قبلي

ثالث سنّي ،املهم أهنم حرموين من بنت عميت ،وأصبحت أان اآلن خاالً هلا من الرضاعة ،فهل جيوز

يل مصافحتها ،وهل جيوز هلا أن تكشف رأسها أمامي ،وهل جيوز أن خنرج مع بعض؟ مبعىن آخر :هل

حمرما هلا مبعىن احملرم؟ أفيدوين مشكورين.
أصبح ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإذا ثبت وأتكدت أبنك رضعت من جدتك ألبيك مخس رضعات معلومات ،يدخل يف كل مرة
ترضع منها لبناً إىل جوفك ،وعمرك أقل من سنتّي ،فإنك -بال شك -تكون خاالً هلا من الرضاع؛ ملا
أخرجه مسلم ( )1452عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت :كان فيما أنزل من القرآن عشر

رضعات معلومات حيرمن ،مث نسخن خبمس معلومات ،فتويف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهن

فيما يقرأ من القرآن.

وأما إذا كان أقل من مخس رضعات ،أو كان عدد ما دخل جوفك من اللَب منهن أقل من مخس،
فإهنا تبقى أجنبية عنك.

واإلشكال الذي يرد هنا هو أنه إذا ثبت أنك قد رضعت من جدتك أكثر من مخس مرات ،ويف كل
مرة يدخل إىل جوفك لَب ،وكان عمرك حينها أكثر من سنتّي ،فهل ينتشر التحرمي وأنت يف هذا

السن؟

فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم ،واخلالف فيها قوي ،والذي نراه أال تتزوج هبا ،وأيضاً أال تتعامل

معها كمحرم ،فال تصافحها ،وجيب أن تتحجب عنك؛ إلمكانية العمل ابلدليلّي يف املسألة بدون

مفسدة؛ قياساً على ما أمر به صلى هللا عليه وسلم يف قصة اختصام سعد بن أيب وقاص ،وعبد بن

زمعة يف غالم ،واملخرجة يف صحيح البخاري ( )2218وصحيح مسلم ( ، )1457عندما قال صلى

هللا عليه وسلم" :الولد للفراش وللعاهر احلجر واحتجيب منه ايسودة بنت زمعة" ،فلم حيكم ابلولد ملن
هو يشبهه ،وأيضاً أمر ابالحتجاب عنه لوجود الشبه ،فلم يعمله يف النسب ،وأعمله يف االحتجاب.

وهللا تعاىل أعلم.

()489/11

هل أتمث إذا قطعت الرضاعة قبل متام احلولّي؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1426/06/20هـ

السؤال

يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز" :ومحله وفصاله ثالثون شهراً" فهل بذلك تصبح الرضاعة واجبة ملدة

عام وتسعة أشهر على املرضع ،ويكون عليها وزر إذا أرضعت أقل من هذه املدة بدون أسباب؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله ،وبعد:

مدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان ،وهذا التحديد ليس على سبيل اإللزام ،فلو أرضعت أقل من

ذلك جاز ،ويدل عليه :قوله تعاىل  -بعد ذكر احلولّي يف آية الرضاع" -ملن أراد أن يتم الرضاعة"
[البقرة . ]233 :فلما علق اإلمتام إبرادة املرضع دل هذا على أن اإلمتام غري واجب.

والغرض من حتديد مدة الرضاع حبولّي كاملّي هو قطع النزاع بّي الزوجّي يف مدة الرضاع ،فال جيب

على الزوج إعطاء األجرة ألكثر من حولّي ،ويشرتط جلواز نقص مدة الرضاعة عن احلولّي شرطان:

 -1اتفاق الوالدين.

 -2عدم اإلضرار ابلرضيع.

()490/11

رضاع البنت بعد احلولّي حلضانتها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع

التاريخ 1426/10/20هـ

السؤال

أخذت بنتاً من دار احلضانة االجتماعية وعمرها عشر سنوات ،فهل ميكن أن أرضعها اآلن وتثبت

احملرمية هبذه الرضاعة مثل الرضاعة يف احلولّي؛ نظراً للضرورة ،وكذلك استناداً إىل قصة عائشة -

رضي هللا عنها -وموالها؟ ولو أرضعتها فهل يكتفى بشرب احلليب ابلكأس من غري التقام الثدي،

وكم مرة يلزم أن أسقيها ابلكأس؟ أفتوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالرضاع الشرعي الذي تثبت به احملرمية عند مجهور العلماء من السلف واخللف أن يكون يف الصغر
ِ
ات يـر ِ
الد ُه هن َح ْولَ ْ ِ
ّي َك ِاملَ ْ ِ
اعةَ"
اد أَ ْن يُتِ هم ال هر َ
ض ْع َن أ َْو َ
ّي لِ َم ْن أ ََر َ
ضَ
"وال َْوال َد ُ ُ ْ
زمن احلولّي؛ بدليل قوله تعاىلَ :
[البقرة :من اآلية ، ]233فنصت اآلية على أن احلولّي متام الرضاعة ،فال حكم ملا زاد على هذه

املدة ،فال يتعلق هبا حترمي.
ويدل على هذا أيضاً حديث عائشة  -رضي هللا عنه  -يف الصحيحّي" :اي عائشة انظري من
إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة" صحيح البخاري ( ، )5102وصحيح مسلم (، )1455

وحديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه-عند أمحد ( ، )4114وأيب داود (" : )2059ال حيرم
من الرضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم" .ورضاع الكبري ال ينبت به حلم ،وال ينشز به عظم.

أما قصة عائشة  -رضي هللا عنها  -مع سامل موىل أيب حذيفة يف قول الرسول  -صلى هللا عليه
وسلم " :-أرضعيه حترمي عليه" أخرجه مسلم ( ، )1453فكان رأايً لعائشة -رضي هللا عنها-

خالفها فيه عموم أمهات املؤمنّي .تقول أم سلمة زوج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ما نصه" :أىب

سائر أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة ،أي رضاعة

الكبري ،وقلن لعائشة :وهللا ما نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

لسامل خاصة ،فما هو بداخل علينا أحد هبذه الرضاعة وال رائينا" أ .هـ من صحيح مسلم (. )1454
أما شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رمحهما هللا -فقد أجازا رضاع الكبري للحاجة؛ أخذاً
حبديث عائشة -رضي هللا عنها -املشار إليه ،وال أرى أن يؤخذ إال بقول اجلمهور ،إذ لو أخذ جبواز
رضاع الكبري يف هذا العصر لعمت املشاكل وانتشرت يف البيوت ،ال سيما مع كثرة اخلدم والسائقّي
من الكفار وضعف الوازع الديين لدى املسلمّي من الطرفّي ،وهللا أعلم.

()491/11

هل تصدق دعواها للرضاع؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/الرضاع
التاريخ 1426/10/20هـ

السؤال

تزوجت امرأة منذ عدة سنوات ،حيث أخربتين أبنه يوجد هلا عدد من األخوال من الرضاع ،وأهنا

توقفت عن الكشف عندهم خلالفات اجتماعية ،أو النقطاع الصلة منهم عدا شخص يزعمون أبنه

خال من الرضاع ويصل أهلها ،وعندما سألتهم عن مدى ثبوت الرضاعة شرعاً أفادوا بعدم وجود ما

يثبت ذلك ،إال أهنم مسعوا ذلك من جدة زوجيت املتوفاة وهي املرضعة ،وأمام هذا الوضع أمرت

زوجيت ابالحتجاب عنهم مجيعاً ،وحذرهتا من الكشف عندهم ،ألنين شديد الغرية وال أريد األخذ
بشبهة رضاع ،إال أنين تفاجأت أبهنا كشفت أمام هذا اخلال وقامت بتقبيله يف وجهه وكأنه أحد

حمارمها ،وأان اآلن يف حرية من أمري ماذا أعمل مع نشوز هذه الزوجة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقول جدة زوجتك :إهنا أرضعته يكفي إلثبات الرضاع ،وجيعله خاالً لزوجتك مىت كان مخس رضعات

فأكثر.

وما دام خاالً هلا فلها أن تكشف وجهها ورأسها له ،وهلا تقبيله يف رأسه إن كانت العادة جارية بذلك،
شره؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-حيرم من الرضاع ما حيرم من
وكان مأموانً ال خيشى من ّ

النسب" أخرجه البخاري ( ، )2502ومسلم ( ، )1445والغرية اليت تكون جتاه احملارم غري حممودة
إال لسبب ،كأن يكون غري مأمون عليها.

وكوهنا كشفت له على خالف ما أمرهتا به ميكنك حله معها ابلطرق املناسبة ،مع إخبارها أبن الرضاع
إمنا يفيد احلرمة واحملرمية ،وليس كالنسب يف حكم ِ
الصلَة ،وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا وسلم
ّ
على حممد وعلى آله وصحبه.

()492/11

الزواج دون إذن الوالدين
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

نواح كثرية ،لك هن والديه يرفضاهنا ،فما حكم زواجه منها؟ حبيث
رجل يريد الزواج من امرأة جيدة من ٍ

يعقد عقد الزواج يف أمريكا مث يربم عقداً آخر أمام والديه عندما يقتنعان هبذه الزوجة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال مانع من الزواج مع كتمان الزواج عن أقارب الزوج ،إذا حتققت أركان النكاح وشروطه من وجود

الويل ،وحصول اإلجياب والقبول ،وحتقق الرضا ،ووجود الشهود ،فإذا مت ذلك مت عقد النكاح بينهما،
مث إذا رغبا أن يُظهر عقد النكاح ألبويه بعد ذلك فال مانع.

لكين أنصح السائل أن يكون تصرفه واضحاً من البداية ،فهو بذلك مينع ضرراً قد حيصل فيما إذا
عرف والداه بزواجه من هذه املرأة ،ولذا فأحب للسائل أن حياول مع والديه حىت يقتنعا مث يعقد
نكاحه بعد ذلك .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()493/11

هل جتب هلا نفقة على إخوهتا؟!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/05/1هـ
السؤال

والدي أجنب مخس بنات وولدين ،أكرب الولدين ولد معاق عقلياً ال يستطيع مساعدة نفسه؛ لكونه ال
يستطع احلركة ،وأان البنت الكربى عند أهلي ،مرض والدي وأان يف العشرين من عمري ،فتحملت أان

مسؤولية البيت ،وعملت لكي أعيل األسرة ،وعندما أصبحت يف الثالثّي من عمري تويف والدي،

فقمت بتعليم إخواين يف الكليات ،وأخرياً قمت بتعليم أخيت الصغرى يف اجلامعة ،حىت أصبحت

مهندسة وحتضر لرسالة املاجستري ،احلقيقة أن أخوايت قد تزوج منهن حىت اآلن ثالث ،وذهبت كل

واحدة يف حال سبيلها ،أما عن أخي الثاين فإنه ال يهتم إال بنفسه ،وال يعطي أمي إال نصيبه من
املأكل واملشرب يف املنزل ،أان أعطاين هللا الكثري من اجلمال ،ولكنين اآلن يف التاسعة والثالثّي،

احلقيقة مل يطرق ابيب طارق زواج إال ما ندر ،وهي حكمة ال يعلمها إال هللا ،وأجد نفسي بعد هذا

العمر الطويل بكل ما محلته من تعب وكأنين مل أفعل شيئاً ،وال أزال أصرف على العائلة ،ومل أخرج
من الدنيا بشيء ال زوج وال ولد وال مال ،ماذا أفعل؟ هل أان ملزمة بوالديت وأخي املعاق كوهنم ال

أحد هلم غريي؟ هل أستحق من أخوايت نفقة لكوين قمت بتعليمهم واالعتناء هبم طوال هذا العمر؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
النفقة على األقارب تعترب من الرب والصلة هلم ،وهي من القرابت اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل
ونفقة القريب -عدا الوالدين وإن علوا ،واألوالد وإن نزلوا -ال جتب إال بثالثة شروط:

األول :أن يكون املنفق واراثً ملن ينفق عليه ،لقوله تعاىل" :وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة من اآلية:

 ، ]233فإن كان أحد إخوتك له أوالد فأنت ال ترثّي منه شيئاً لو مات ،فهنا ال جتب عليك نفقته.
الثاين :فقر املنفق عليه وعجزه عن التكسب ،فإن كان أحد إخوتك قادراً على التكسب وتركه ،ال

يلزمك نفقته؛ لكون التقصري صادراً إبرادته.

الثالث :غىن املنفق ،فإن كنت فقرية فال يلزمك نفقة إخوتك ،بل يلزم الغين منهم أن ينفق عليك،

ومن وجبت عليك نفقته من إخوانك فالواجب عليك قدر إرثك منه ،وابقي النفقة على ابقي الورثة.

أما ما يتعلق بعدم تقدم أحد خلطبتك مع ما تتمتعّي به من مجال فقد يكون بسبب خوف من يرغب

الزواج بك عدم قبوله ،لذا أرى أن توصي إخوتك وأعمامك وأخوالك ووالدتك أن يبحثوا لك عن

زوج ،وأن يعرضوا على من يروا فيه خرياً وصالحاً أن يتزوجك ،وهذا كان هنج السلف الصاحل ،فقد

عرض أمري املؤمنّي عمر -رضي هللا عنه -بنته حفصة على عثمان -رضي هللا عنه -قبل أن خيطبها
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-رواه ابن أيب شيبة ( ، )365/6وكذا عرض سعيد بن املسيب

ابنته على أحد تالميذه وكانت من أمجل النساء ،أسأل هللا تعاىل أن يرزقك زوجاً صاحلاً يسعدك،

وذرية مباركة متأل حياتك براً وسعادة ،وهللا تعاىل أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()494/11

تعلق املسلم ببعض طقوس النصارى وخرافاهتم!!
اجمليب د .حسّي بن حممد عبد املطلب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال

حصل زوجي على ماء مقدس كهدية من أمه النصرانية ،وهو ماء فيه بركة من أحد القساوسة.
ويقوم زوجي بنضح بعض املاء منه يف البيت على فرتات قبل أن خيرج ،وعندما أخربته أننا كمسلمّي
جيب أال نعتقد أبي نفع هلذا املاء ،أجابين أبننا والنصارى إخوة ،ولن يضر شيء مبثل هذا النضح،

وقال إن شيئاً مقروءاً عليه ال ميكن أن حيمل أي ضرر ،أان غري مقتنعة مبا قال ،وأظن أن هذا املاء
بدعة نصرانية (حيث يباركون املاء ليجلب احلظ أو يوفر محاية هلم وما شابه ذلك) .

أرجو بيان رأيكم هبذا املاء ،وكيف أواجه زوجي إذا نضح املاء يف البيت ألي غرض مثل احلماية وغري
ذلك؟.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

أخيت السائلة -زادك هللا يقيناً -عن املاء الذي أخذه زوجك من أمه ابعتباره ماء مقدساً يف زعم

النصارى ،فأقول لك وابهلل التوفيق:
أوالً :ه
حث اإلسالم على بر الوالدين وطاعتهما حىت ولو كانوا كفاراً ،قال تعاىل ... ":وإن جاهداك

على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان. ]15:

وجيوز أن أيخذ منها اهلدية وأن يهاديها ،كما فعلت أمساء بنت أيب بكر الصديق -رضي هللا عنهما-
مع أمها وهي كافرة ،ما عدا ما خيالف شرعنا ،أي من األمور احملرمة كلحم اخلنزير وغريه.

اثنياً :إن نصارى اليوم كفرة وليسوا إبخواننا كما يزعم زوجك؛ ألهنم أشركوا مع هللا عيسى ابن مرمي

عليه السالم ،حيث قالوا :إن عيسى هو هللا أو ابن هللا جتسد الالهوت يف الناسوت فصاروا شيئاً
واحداً ،وعليه فهم كفرة ،كما قال هللا عنهم " لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن مرمي " ...
[املائدة. ]17:

اثلثاً :إن هذا املاء ليس مقدساً ،وإمنا يفعله القساوسة ليتكسبوا من ورائه وهو من أسرار الكنيسة،

وعليك أن ختربي زوجك أبننا كمسلمّي ال جيوز لنا أن نفعل ذلك؛ ألن هذا من معتقدات النصارى،
وأنه ال جيلب احلظ وال يوفر احلماية ،بل جيلب الشياطّي ويطرد املالئكة ،وهو كمسلم عليه أن يقرأ
يف بيته القرآن الكرمي ،فإنه جيلب الربكة ويطرد الشياطّي ،هذا وهللا أعلم.

()495/11

هل األعمام من اآلابء؟
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/6/12هـ

السؤال

ال لِبَنِ ِيه َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِم ْن بَـ ْع ِدي
ت إِ ْذ قَ َ
وب ال َْم ْو ُ
اء إِ ْذ َح َ
ض َر يَـ ْع ُق َ
إين ال أفهم هذه اآلية "أ َْم ُك ْنـتُ ْم ُش َه َد َ
ك إِبـر ِاه ِ ِ
ك وإِلَهَ ِ
يل َوإِ ْس َحا َق  ،" ...ألنين أعلم أن إمساعيل عم يعقوب،
قَالُوا نَـ ْعبُ ُد إِ َهلَ َ َ َ
آابئ َ ْ َ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
اشرح يل هذا األمر.

اجلواب

األب يف اللغة يطلق حقيقة وجمازاً :فأما احلقيقي فيطلق على الوالد؛ ألنه يغذو ولده.

وأما اجملازي :فيطلق على كل من كان سببا يف إجياد شيء ،أو صالحه أو ظهوره ،كما يف قوله

تعاىل":النيب أوىل ابملؤمنّي من أنفسهم" [األحزاب ]6 :قرئ بزايدة :وهو أب هلم ومعناها صحيح،
ويسمى العم مع األب أبوان وكذلك األم مع األب ،وكذلك اجلد مع األب ،كما يف اآلية املسئول

عنها ،فإمساعيل مل يكن من آابئهم ،وإمنا كان عمهم حقيقة ،وبعضهم يقول هنا :هذا اإلطالق على

التغليب .ويف السنة قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن عمه العباس لعمر -رضي هللا عنهما-
":أماشعرت أن عم الرجل صنو أبيه" رواه البخاري ( ، )1468ومسلم ( ، )983واللفظ له من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وقال":اخلالة مبنزلة األم " متفق عليه عند البخاري (، )2699

ومسلم ( )1783من حديث الرباء بن عازب -رضي هللا عنه.-ومن إطالق األب على اجلد العايل
ِ
"ارُموا بَِين
قوله تعاىلَ " :ك َما أَ ْخ َر َج أَبَـ َويْ ُك ْم م ْن ا ْجلَن ِهة " [األعراف] َ ،و ُمهَاَ :
آدم َو َح هواءُ  ,ومن السنةْ :

ْ ِ
يل فَِإ هن أ ََاب ُك ْم َكا َن َر ِاميًا " رواه البخاري ( )2899من حديث سلمة بن األكوع -رضي هللا
إمسَاع َ

عنه .-ويف القرآن أييت األب ويراد به أربعة معاين -حكاها ابن اجلوزي يف الوجوه والنظائر ص
 - 112-111وهي:

األب األصلي األدىن :كما هو واضح يف مثل قوله تعاىل":وورثه أبواه" [النساء ، ]11 :وقوله تعاىل:

"وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر" [األنعام ]74 :على الصحيح" ،وأبوان شيخ كبري" [القصص. ]23 :
ويطلق ويراد به األب األعلى :كما يف قوله

":واتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق ويعقوب" [يوسف ، ]38وقوله تعاىل" :ملة أبيكم إبراهيم"

[احلج  ، ]78ويطلق ويراد به العم :كما يف اآلية املسئول عنها .ويطلق ويراد به اخلالة ،ومثاله قوله

تعاىل عن يوسف" :ورفع أبويه على العرش" [يوسف ]100ا .هـ .قلت- :إن صح اخلرب يف الرابع -

ولكن الظاهر أن األبوين حقيقة أمه وأبوه ،وهللا أعلم.

()496/11

حق التربع ابلكلى
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1423/3/27
السؤال

أان إنسان أريد أن أتربع بكلييت ،وأان على قيد احلياة ،هل أستشري أهلي (أيب وأمي) يف ذلك؟ وهل

هلما احلق يف ردي عن ذلك التربع؟ وهل جيوز إذا كاان غري موافقّي أن أتربع من غري رضامها؟ علماً
أن علي ديناً ،وأان وأخي وأيب نسدده سوايً كل منا يدفع جزءاً من راتبه شهرايً- ،وإن شاء هللا-
الدين سيسدد حىت إذا مل أكن موجوداً -إذا مت ،-علماً أنين متزوج ،وليس لدي أوالد.

اجلواب

إن هللا -عز وجل -أوجب اإلحسان إىل الوالدين ،فقال -عز وجل" :-وقضى ربك أالّ تعبدوا إال

إايه وابلوالدين إحساان" [اإلسراء ، ]43:ومن اإلحسان إليهما طاعتهما فيما ال معصية هلل فيه ،وملا
كان التربع ابلكلى أمر ليس بواجب وال مندوب ،وإمنا هو أمر خمتلف فيه ورخص به بعض أهل

العلم ،فينبغي طاعة والديك يف هنيك عن التربع بكليتك ،والدليل على هذا أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أمر من أراد أن جياهد تطوعاً بدون إذن والديه أن يرجع ويستأذهنما ،مع أن اجلهاد من أعظم
الطاعات ،فيظهر يل أنه ينبغي استئذاهنما يف التربع ابلكلى؛ الحتمال الضرر يف ذلك.

وقد نص بعض أهل العلم على أنه ليس للولد أن يدخل يف أمر قد يضر به كإطفاء حريق إال إبذن
والديه ،والتربع ابلكلى مما قد يضر ابلولد ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()497/11

طاعة الوالدين الكافرين ابملعروف
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/4/7هـ
السؤال

أان رجل مسلم أبلغ من العمر أربعّي عاماً من أسرة مسيحية األصل ،أحس ابإلسالم يف قليب منذ أن

كنت صغرياً ،ولكنين مل أطبق تعاليمه إال منذ أن دخلت امرأة مسلمة حيايت ،فبدأت أصلي وأصوم

وأزكي وتوقفت عن مساع األغاين وأشياء كثرية أخرى علمتين هلا هذه املرأة جزاها هللا خرياً ،وأان اآلن

أريد أن أتزوج هبا ولكن أمي تعارض هذا الزواج بشدة؛ ألنه زواج مبسلمة وهي إىل اآلن ال تعرتف يب

كمسلم ،وإمنا تقول يل :إن املسيحية هي ديين ودين أجدادي ،أريد أن أعرف اآلن ما حكم اإلسالم
يف مثل هذا املوقف؟ هل رضا أمي املفروض أييت أوالً بعد رضا هللا وهي مسيحية وأان مسلم؟ أم أن
زواجي ابمرأة مسلمة تعينين على ديين وتنشئ أبناءان على الدين اإلسالمي أييت أوالً؟ خاصة أن يل

ولداً من زوجيت القدمية وعمره  12سنة ،وأمي أتخذه إىل الكنيسة كل أحد ،أرجو أن ترشدوين إىل
احلل الصحيح الذي جيعل ريب راضياً عين ،وأن ختربوين يف أي احلدود من املفروض أن آخذ رضا

الوالدة مبا أهنا من دين خمتلف عن ديين ،خاصة أننا نعيش سوايً؟
اجلواب

طاعة الوالدين فرض افرتضه هللا على األبناء ،وقرنه حبقه -سبحانه -يف العبادة ،قال -تعاىل:-

"وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً [ " ...اإلسراء ، ]23 :وجعل النيب -صلى هللا

عليه وسلم -عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ،انظر ما رواه البخاري ( ، )2654ومسلم ( )87من
حديث أيب بكرة  -رضي هللا عنه -ولكن هذا احلق يف الطاعة إمنا هو يف حدود الشرع ،فال طاعة

هلما فيما خيالف شرع هللا ،كما قال هللا -جل وعال" :-وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك
به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان ، ]15 :ويستفاد من هذا ثبوت حق الرب
حىت للوالدين الكافرين مامل يعارض الشرع ،وإذا أتكد لك صالح هذه املرأة ودينها فتزوج هبا ،وال

عليك من خمالفة ّأمك النصرانية ،ألنه ليس هلا حق يف منعك من هذا ،وال تلزمك طاعتها يف شأن

خيالف دينك اإلسالمي.

ومع ذلك عليك بربها واإلحسان إليها؛ لعل هللا أن يشرح صدرها لدينه الذي ارتضاه لعباده.

()498/11

حق األب يف إجبار أبنائه على العمل معه

اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/11/14هـ
السؤال

هل لألب أن جيرب أوالده كلهم أو أحدهم على العمل معه؟هل لألب أن حيرم بنته أو ولده من املرياث ألي سبب كان؟-ما مدى احلق للوالد يف أن أيخذ مال ولده مع غناه عنه؟

هل للوالد أن يوصي لولده العامل معه - ،وماهلما مشرتك  -بشيء من املرياث بعد وفاته ضماانً
حلقه أم ال؟ وإذا مل يوص األب فهل هلذا الولد العامل مع أبيه أن يطالب ببدل عمله مع والده أم ال؟
اجلواب
إذا كان األب عاقالً رشيداً مستقيماً ،ولديه الدراية مبا يصلح به أمر ولده وتستقيم معه أحواله ،وملأيمر بسوء أو معصية أو فساد يف األرض ،ومل يشغله عن طلب العلم أو احلصول على كسب الرزق

احلالل ،فلهذا األب الراشد إلزام ولده ابلعمل الذي يعود عليهما ابخلري والنفع العميم.

 -املرياث حق مقرر شرعاً للولد إذا كان متفقاً مع والده يف الدين ،قال -تعاىل" :-يوصيكم هللا يف

أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيّي" [النساء ، ]11:وعلى هذا فليس لألب حق يف حرمان الولد من
املرياث ،إال إذا اختلف الولد مع أبيه يف الدين ،أو إذا قتل الولد أابه.

يقول املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم منكسبكم" الرتمذي ( )1358والنسائي ( )4449وأبو داود ( )3528وابن ماجة ( )2137من
حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-فاألب له أن يتصرف يف مال ولده بشرط أال يضر ابلولد ،وأن

أيخذ األب ما حيتاج إليه ،وأالّ أيخذ من أحد أوالده لصاحل آخر ،وأالّ أيخذ آلة يكتسب هبا الولد.

وقال املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -ملن قال :إن أيب يريد أن جيتاح مايل؛ فقال املصطفى -صلى

هللا عليه وسلم" :-أنت ومالك ألبيك" ابن ماجة ( )2291من حديث جابر -رضي هللا عنه،-

وأمحد ( ، )6902وال يعين هذا أن الولد وماله ملك ألبيه مطلقاً ،وإمنا يريد -عليه السالم -التأكيد
على الولد برب أبيه وإكرامه ،ولو كان مال الولد ملكاً ألبيه مطلقاً ،ملا جعل لألب نصيب مفروض يف
تركة الولد ابلفرض حيناً ،وابلتعصيب حيناً آخر ،أو جيمع بينهما يف أحوال أخرى.

-إذا عمل الولد مع والده يف التجارة كان األوىل أن يبّي ذلك يف دفاتر الشركة ،ويعّي نصيب الولد

وحصته يف الشركة؛ ليكون أقرب إىل العدل وأبعد عن اجلور ،وإذا أثبت األب حصة ولده يف الشركة
فهذا بيان لنصيبه املتناسب مع جهده ،وال يكون هذا من ابب الوصية ابملرياث.

أما إذا مل يبّي األب حصة ولده يف الشركة ،ومل يقدر جهده يف العمل ،فال وصية لوارث إال مبوافقة
بقية الورثة ،ولكن لو تويف هذا الولد يف حياة والده بعدما خلّف ذرية فأوصى اجلد ألوالد ابنه مبقدار
حصة أبيهم ،على أالّ تتجاوز الثلث ،فإن هذا حق اثبت تنفيذاً لقوله -تعاىل" :-كتب عليكم إذا
حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقربّي ابملعروف حقاً على املتقّي"

[البقرة. ]180:

قال فريق من أهل العلم نسخت آايت املواريث الوصية للوارث ،وبقيت يف حق من مل يرث ،على أالّ
تزيد على الثلث ،وتقسم على هؤالء قسمة املرياث ،ويرى بعض العلماء أن الوصية يف مثل هذه
الصورة تكون واجبة حىت لو مل ِ
يوص هبا اجلد.

()499/11

عاهدت أمها أال تقص شعرها
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1423/8/29هـ
السؤال

أان متزوجة ومقيمة مع زوجي يف اخلارج حبكم الدراسة ،وقد عاهدت أمي على أن ال أقص شعري،
فهل جيب علي االلتزام بكالمها؟ أان ال أريد معصيتها ،ولكن أريد التجمل أمام زوجي ،وخصوصاً أننا
يف بلد مجيع النساء فيه متربجات وفاتنات وذوات شعور قصرية ،وزوجي مل يطلب مين أن أقص

شعري.
اجلواب

تلزمك طاعة أمك يف عدم قص شعرك ،الذي عاهدهتا عليه؛ لوجوب برها عليك ،وطاعتها فيما
ليست فيه معصية هلل تعاىل ،وحلرمة عقوقها عليك ،وليس من برها معصيتها فيما ليس يف فعله

معصية هلل تعاىل؛ لقوله -جل وعال" :-وصاحبهما يف الدنيا معروفا" [لقمان ، ]15:وقوله:

"وابلوالدين إحساانً" [اإلسراء  ، ]43إال أن أيمرك زوجك بقص شعرك فلك القص حينئذ؛ ألن حق
زوجك يف ذلك مقدم على حق أمك ،شرط أالّ يصل القص إىل حد التشبه ابلرجال؛ حلرمته.

()500/11

سداد األبناء ديون والدهم امليت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

هل يلزم األبناء سداد ديون والدهم بعد وفاته؟ علماً أن الرتكة ال تفي مبتطلبات الدائنّي ،واملبلغ ال
يستطيع األبناء دفعه لكربه ،أفيدوان جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أوالً :ال جيوز للورثة أن أيخذوا شيئاً من املرياث قبل سداد الديون اليت على والدهم ،احلقوق املتعلقة

ابلرتكة أوهلا مؤنة التجهيز من قيمة الكفن وأجور احلفر للقرب والنقل وحنو ذلك ،إذا كان ال أحد منهم

يقوم به مث يلي ذلك الديون اليت على والدهم فإذا سددت الديون حينئذ ينظرون يف الوصية
واملرياث.

فاملال الذي خلفه والدهم عليهم أن يدفعوه للدائنّي فإن بقي شيء من الدين بعد ذلك وأرادوا أن

حيسنوا إىل والدهم فإهنم يسددون عنه الدين وهذا أمر من حق الوالد عليهم أن يسعوا يف سداد دينه

قدر استطاعتهم ،وليس على سبيل اإلجياب ألن هذا دين على الوالد ،وليس ديناً عليهم ،لكنهم من

إحساهنم وبرهم بوالدهم أن يفكوا أسره ،ألن نفس املؤمن متعلقة بدينه حىت يقضى عنه ،وأوىل الناس

ابلرب هم األوالد يربون والدهم ألنه هو سبب وجودهم يف هذه احلياة ،وهللا سبحانه وتعاىل

يقول":وابلوالدين إحساانً" [البقرة ]83 :واإلحسان كما أنه يكون يف احلياة ،يكون أيضاً بعد

املمات ،فعن جابر  -رضي هللا عنه -قال :تويف رجل ،فغسلناه ،وحنطناه ،وكفناه ،مث أتينا به رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يصلي عليه ،فقلنا :نصلي عليه ،فخطا خطى ،مث قال :أعليه دين؟ قلنا
علي ،فقال رسول هللا -
ديناران ،فانصرف ،فتحملهما أبو قتادة ،فأتيناه ،فقال أبو قتادة :الديناران ّ

صلى هللا عليه وسلم" :-أحق الغرمي ،وبرئ منهما امليت" قال :نعم ،فصلى عليه ،مث قال بعد ذلك

بيوم :ما فعل الديناران؟ فقال :إمنا مات أمس ،قال :فعاد إليه من الغد ،فقال :لقد قضيتهما ،فقال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-اآلن بردت عليه جلده" رواه أمحد ( )14536والبيهقي
( )75/6واحلاكم يف املستدرك ( . )2393فمن املتعّي على األوالد أن يهتموا هبذا األمر ،وحيرصوا
على سداد ديون والدهم وهذا من الرب واإلحسان به ،وهللا يتوىل الصاحلّي.

()501/11

تسديد األقساط عن امليت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/4/16هـ

السؤال

مات والدي  -رمحه هللا  -وعليه أقساط متأخرة للبنك حوايل ( 15قسط)  ،وحنن أبناؤه نريد أن
نقوم بتسديد هذه األقساط حسب االستطاعة ،فهل هذه الديون من الديون اليت تؤخر دخول اجلنة

(نسأل هللا لوالدي دخول اجلنة) ؟ واحلمد هلل ليس على والدي من ديون سوى هذه الديون .وماذا
علينا أن نفعل؟ ولضيق ذات اليد ال نستطيع تسديده مرة واحدة .أفتوان مأجورين.
اجلواب

الديون اليت على املتوىف جيب املبادرة بسدادها ،والدين الذي به رهن هو أول هذه الديون والنيب -

صلى هللا عليه وسلم  -بّي خطر أتخري سداد الديون ،وقال" :نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى

عنه" ،رواه الرتمذي ( ، )1078وابن ماجة ( ، )2413من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وملا
ضمن أبو قتادة  -رضي هللا عنه -رجالً عليه ديناران سأله النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعد فرتة:

"ما فعل الديناران" فقال أبو قتادة  -رضي هللا عنه" :-قد قضيتهما" ،فقال النيب  -صلى هللا عليه
ت جلده" ،رواه أمحد ( ، )14536وغريه من حديث جابر  -رضي هللا عنه-
وسلم " :-اآلن بَـ هر ْد َ
فعليك وعلى بقية الورثة املبادرة إبهناء ما على مورثكم من دين ،وإذا كنتم تريدون أن تتحملوا هذا

املبلغ فإنكم تنقلون الدين من ذمة مورثكم إىل ذمتكم أنتم لدى البنك ويكون مرتباً مبا هو مرتبط به

اآلن من أن الرهن ابق حباله ،لكن املالك اختلف حبيث يربأ والدكم من التبعات املتعلقة هبذا الرهن.

()502/11

إنفاق الفتاة على أهلها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

هل تكلف الفتاة شرعاً ابإلنفاق على أسرهتا؟ (األسرة يف حالة مادية جيدة ،وال تنطبق عليها أصناف
الزكاة املذكورة يف اآلية القرآنية) وهل أيمث األب يف حال أخذ من ابنته ماالً وإعطائه إلخوهتا الذكور
(حىت ولو كانوا حمتاجّي) ؟.

احلقيقة أن الفتاة تضرب من قبل أبيها ،وتؤخذ منها أمواهلا قصراً ،وتعطى لإلخوة العاطلّي عن

العمل ،والسؤال :هل احلديث "أنت ومالك ألبيك" تنويه للذكور واإلانث معاً؟ وإذا كان األب
مقتدراً هل يعاقب أمام هللا  -عز وجل  -لفعله هذا؟ وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ابلنسبة للقريب ال جيب عليه أن ينفق على قريبه ،إال إذا كان املن َف ُق عليه فقرياًِ ،
واملنفق غنياً ،فإذا

كان املن َف ُق عليه غنياً؛ فإنه ال جيب أن ينفق عليه ،وأما ابلنسبة لتملك الوالد من مال ولده فجائز

حىت وإن كان غري حمتاج؛ حلديث عائشة  -رضي هللا تعاىل عنها  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -قال" :أنت ومالك ألبيك" رواه ابن حبان يف صحيحه

( )410وغريه ،فيجوز للوالد أن يتملك من مال ولده سواء كان الوالد حمتاجاً أو غري حمتاج ،لكن
بشروط:

الشرط األول :أال يتملك ما حيتاجه الولد ،أو يلحقه ضرر بتملكه ،فإذا كان هناك سيارة يستعملها
الولد أو بيت يسكنه هو وعائلته فليس لألب أن يتملكه ،أو مالبس يلبسها أو حنو ذلك ،املهم ما
تعلقت به حاجة الولد أو اضطر إليه فإنه ال جيوز للوالد أن يتملكه.

الشرط الثاين :أال يكون التملك يف مرض املوت املخوف ألحدمها ،فإذا كان يف مرض املوت املخوف

ال جيوز للوالد أن يتملك من مال ولده.

الشرط الثالث :أال يتملك من ماله ويعطيه ولداً آخر ،أي :أحد إخوانه ،فيأخذ من مال هذا الولد
ويعطيه لولد آخر ،فإن هذا غري جائز.

()503/11

منع الوالد ابنه من املرياث

اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

أيب ترك الوالدة ،وأان عمري ثالث سنوات ،ومنذ هذا التاريخ قابلته عشر مرات فقط إىل اآلن ،ومل

علي إال ثالث سنوات وأان يف املعهد ،وبعد ذلك انفصل عين ،وبعد سنوات قررت الزواج،
يصرف ّ
وعند معرفته هبذا األمر قال يل إما أن تتزوج الفتاة اليت اخرتهتا لك ،أو ُحترم من املرياث.

السؤال هو :هل له احلق أن حيرمين؟ وهل له احلق أن يتربع بنصييب للجمعيات اخلريية ودار األيتام،

أم ال؟ أان وهللا مل أفرت عليه يف أي كلمة .وشكراً.
اجلواب

ال حيق ملورث أن حيرم وارثه من املرياث ،ولو فعل بوصية أو بنحوها فإنه ال يلتفت هلا وال يستجاب

له ،ألن مال املورث ال يكون مريااثً إال بوفاته ،فإذا تويف أصبح ماالً للورثة وليس ماله هو ،وابلتايل ال
ينفذ يف هذا املال من وصاايه إال ما كان يف الثلث وأقل ،وما سوى ذلك فمال الورثة فال ميكن أن

يتربع منه مثالً للجمعيات اخلريية وال غريها.

وإن كنت أوصيك أبن تصلح ما بينك وبّي والدك وإن جار عليك ،وال تدع خالفه مع والدتك

ينسحب عليك ،وأسأل هللا للجميع اهلدى والتوفيق.

()504/11

إنفاق الرجل على أخته
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

هل األخ الشقيق ملزم ابلنفقة على أخته األرملة؟ واليت هلا ولدان وليس هلا ما يكفيها لإلنفاق على

إبنيها؟ ما حكم الدين يف هذا؟ وبكل صراحة ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

األخ الشقيق ال يلزمه اإلنفاق على أخته األرملة ما دام أن هلا ولدين ،ألنه يف هذه احلالة ال يرثها،
ِ
ات يـر ِ
ّي َك ِاملَ ْ ِ
الد ُه هن َح ْولَ ْ ِ
اد أَ ْن
ّي لِ َم ْن أ ََر َ
ض ْع َن أ َْو َ
"وال َْوال َد ُ ُ ْ
وهللا  -تبارك وتعاىل  -ملا ذكر اإلنفاق قالَ :

ود لَه ِر ْزقُـه هن وكِسو ُهتُ هن ِابلْمعر ِ
ِ
ضا هر َوالِ َدةٌ
وف ال تُ َكله ُ
س إِاله ُو ْس َع َها ال تُ َ
يُتِ هم ال هر َ
ضَ
اعةَ َو َعلَى ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ
َ ُْ
ف نَـ ْف ٌ
بِولَ ِد َها وال مولُو ٌد لَهُ بِولَ ِدهِ و َعلَى الْوا ِر ِ
ك" [البقرة ، ]233:فذكر تعاىل النفقة على الوارث
ث ِمثْ ُل ذَلِ َ
َ َْ
َ َ
َ
َ
عند عدم الوالد ،ومن ابب صلة الرحم ال على سبيل الوجوب.

()505/11

هل من العقوق الزواج بغري رضا األم؟
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1426/02/02هـ
السؤال

أان فتاة ،عمري  34سنة ،ولقد تقدم يل شاب عمره  38سنة منذ مدة ،وقد حصل االرتياح النفسي
بيننا ،وللعلم فأان متدينة وحمجبة ،ومن عائلة حمرتمة ،والدة هذا الشاب متنعه من الزواج؛ وذلك ألن
له أختّي أكرب منه ،ومل يتزوجا حىت اآلن ،ولذلك فهي غري موافقة على زواجه مين أو من غريي ،وهي

ال تعيب علي أي شيء ،وقد حاول ابنها اسرتضاءها طيلة املدة السابقة بكل الطرق لكي توافق على
زواجنا ،ولكن ابءت كل حماوالته ابلفشل ،وأيضاً حاولت معها أان ووالديت ولكن دون فائدة ،فهل إذا

تزوجين دون رضا أمه يكون عقوقاً هلا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا كان األمر -كما ذكر -فينبغي للشاب أن حيرص على إرضاء أمه وإقناعها ابلزواج حىت يكسب
األمرين ،لكن إذا أصرت األم على منع ابنها دون مستند وال سبب شرعي ،فال يلزم ابنها طاعتها،

وحيق له الزواج منك هبذه القيود ولو مل ترض ،وال يكون ذلك عقوقاً؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-إمنا الطاعة ابملعروف" أخرجه البخاري ( ، )7145ومسلم ( . )1840وابهلل التوفيق.

()506/11

احلياء مينعنا من قسمة الرتكة!
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1426/06/17هـ
السؤال

تويف والدي -رمحه هللا -وترك لنا إراثً ،وبيين وبّي إخويت وأخوايت من احلب والتقدير الشيء الكثري -

واحلمد هلل -واملشكلة أننا نستحي من بعض حيال تقسيم الرتكة ،وال نرغب يف تقسيمها حفاظاً على
بقاء األلفة بيننا ،إضافة إىل أن شقيقاتنا رفضن أخذ نصيبهن من الرتكة؛ حبجة أهنن ال يرغَب أن
يعريهن أحد أهنن اقتسمن مع إخوهتن ،أرجو التوجيه ،وهللا حيفظكم.
ّ

اجلواب

أوالً :أسأل هللا -تعاىل -أن يدمي بينكم احملبة واالجتماع.
واثنياً :أتخري تقسيم الرتكة بينكم هو الذي قد يسبِّب اخلالف بينكم ،لذلك أرى املبادرة إىل تقسيم
اإلرث ،وميكن أن توّكِلوا شخصاً تثقون به ليقوم بتقسيم اإلرث بينكم.
أما رفض شقيقاتكم أخذ نصيبهن حىت ال يعرين فهذا خطأ؛ ألن هذا األمر ليس فيه عيب  -حبمد

هللا -بل هو حق قسمه هللا هلا وهو أعدل العادلّي.

وما زال املسلمون يقتسمون اإلرث للذكر نصيبه ولألنثى نصيبها حسب شرع هللا -تعاىل ،-ومل ير
عري املرأة أبخذها
أحد أن أخذ األنثى نصيبها فيه عيب أو خطأ ،وإذا كان من العادة عندكم أن تُ ه

اإلرث مع إخوهتا فيجب عليكم املبادرة إىل تقسيم اإلرث ،وإعطاء األخوات حقهن؛ إلبطال هذه

العادة اجلاهلية.

()507/11

هل من شروط الزواج رضا والدي الزوج؟!
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/2/21هـ

السؤال

أان أعمل مهندساً يف أحد املصانع ،وفيها تعرفت على إحدى العامالت وأحببتها جداً ،وأردت الزواج
منها ،خاصة وهي حتب االلتزام ،ولكن مشكليت تكمن يف والداي فأمي ترفضها ألهنا مل تكمل
تعليمها ،وأيب يف البداية وافق وجاء معي كي خنطبها ،ولكن بعد أسبوع قال إنه يرفض الزجية؛
والسبب قال إنه عندما سأل عن والد الفتاة مل يستطع أن حيصل على أي معلومة عنه ،فقال له أحد
صل صالة االستخارة ،والذي تراه يف املنام اعمل به ،وقال أيب إنه
املشايخ على حد قوله قال له ِّ
حلم حبلم سيئ ،لذا فنفسيته ليست مراتحة هلذا الزواج ،والذي فعلته أان بعد ذلك ذهبت وأكملت

اخلطبة ،خاصة بعد أن عرف الناس أهنا خطيبيت ،وأان أيضاً أحبها ،وخاصة بعد قراءيت لفتوى لشيخنا

العثيمّي تفيد أنه ال يلزم طاعة الوالد يف هذا األمر واآلن أحاول كثرياً مع أمي وأيب ،وأدخل الوسطاء
لكن دون جدوى ،فهل أكمل هذا الزواج ،وإن مل يوافق أبواي؟ وماذا أفعل مع الفتاة إذا اشرتطت

موافقة أبواي إلمتام الزواج؟ أفتوان مأجورين إن شاء هللا.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أرى  -اي أخي الكرمي  -أن تواصل اجلهود يف حماولة إقناع والديك يف زواجك هبذه الفتاة ،وأال تيئس
من ذلك ،وتستخدم يف هذا كافة األساليب احلسنة والطرق احلكيمة .فالزواج إذا كان مبوافقة

الوالدين حيقق استقراراً أكرب ابلنسبة لك ولزوجتك وألوالدك يف املستقبل ،وجيعل العالقة بينكم أكثر
سعادة وألفة إن شاء هللا.

فيا أخي :ال أتل جهداً يف إقناعهما ،خصوصاً إذا كنت تعلم من حاهلا أهنا ذات خلق ودين ،وأما من
حيث احلكم الشرعي فإنه ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من ال يريد ،وقد عقد الفقيه احملدث أيب

عبد هللا حممد بن مفلح فصالً يف اآلداب الشرعية يف اجلزء الثاين (ص )77بعنوان (فصل ليس

للوالدين إلزام الولد بنكاح من ال يريد)  ،ونقل عن شيخ اإلسالم تقي الدين ما نصه( :أنه ليس
ألحد األبوين أن يلزم الولد بنكاح من ال يريد ،وأنه إذا امتنع ال يكون عاقاً ،وإذا مل يكن ألحد أن

يلزمه أبكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأوىل فإن أكل

املكروه مرارة ساعة وعشرة املكروه من الزوجّي على طول تؤذي صاحبها ،وال ميكنه فراقها) انتهى

كالمه .وأما سؤالك عن اشرتاطها موافقة والديك إلمتام الزواج فأرى أن هذا الشرط صحيح وملزم؛
ألن عدم موافقتهما قد يعود عليها أبضرار معنوية ،وقد تدخل معهما يف دوامة مشاكل ال هناية هلا،

وقد يتعدى هذا الضرر على أوالدها وحترم بذلك السعادة األسرية الكاملة ،ونستغفر هللا -تعاىل-
من كل زلل وخطأ .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()508/11

طلبت من والديها اخلروج من بيتها ،فهل هو عقوق؟!
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

ما رأي الدين يف سيدة يعيش معها أبوها ،وهي تطلب منه أن يكرتي منزالً ليعيش فيه هو وأمها؛

وذلك كي تعيش وحدها مع أبنائها؟ علما أن أبويها قادران مادايً أن يفعال ذلك ،هل يدخل هذا
التصرف يف ابب عقوق الوالدين؟ أم أن هلا احلق أن تفعل ذلك؟ .والسالم عليكم.

اجلواب

إن وجوب اإلحسان إىل الولدين والرب هبما يف حياهتما وبعد وفاهتما ،من املعلوم من الدين ابلضرورة؛
ِ ِ ِ ِ ِ
ساانً "
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
لكثرة النصوص يف ذلك ،قال تعاىلَ :
ك أَال تَـ ْعبُ ُدوا إال إ هايهُ َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِِ
ِ ِ ِ
"وا ْعبُ ُدوا ه
ساانً" [النساء :من
[اإلسراء ، ]23:وقال تعاىلَ :
اَّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا به َش ْيئاً َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ

اآلية ، ]36ويف حديث أنس  -رضي هللا عنه  :-أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال يف حديث
طويل" :رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة" رواه مسلم.

كما أن اإلساءة إليهما وأذيتهما أبي نوع من األذى من املوبقات وكبائر الذنوب ،قال تعاىل" :إِ هما
ِ
ِ
ُف َوال تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُ ْل َهلَُما قَـ ْوالً َك ِرمياً" [اإلسراء:
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ ُ
المهَا فَال تَـ ُق ْل َهلَُما أ ٍّ
رب أ َ
يَـ ْبـلُغَ هن ع ْن َد َك الْك ََ
من اآلية ، ]23أتمل قوله تعاىل( :عندك) الظرفية وهي تشمل الزمان واملكان ،وقوله تعاىل( :أف) ،
فكيف مبا هو أبلغ من ذلك وأشد إيالماً ،وقد عد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عقوق الوالدين

من أكرب الكبائر.

واملسلم حيرص على اغتنام مجيع الفرص لرد بعض مجيل والديه عليه ،فكيف مبن أتيحت له فرصة

إسكاهنم معه يف البيت ومن مث القيام خبدمتهم والعناية هبم واإلنفاق عليهم من خالص ماله؟ هذه نعمة

ينبغي احلرص عليها ،والعض عليها ابلنواجذ وعدم التفريط فيها.

وال شك أن من طلب من والديه مغادرة بيته اخلاص ليستقلوا بسكن مل يكن ابراً هبم ،اللهم إال أن
تكون هذه املرأة -موضع السؤال -تعيش يف بيت زوجها ،وزوجها غري مراتح لبقاء والدي زوجته
عنده يف البيت ،فيكون الطلب يف هذه احلالة مشروعاً ،أو أن تكون هناك ظروف أخرى مل تذكر،

فهذه حاالت خاصة ال يشملها احلكم العام ،ولكل حادثة بتفاصيلها حديث ،وأما األمر العام فهو

ما ذكر ،وهللا أعلم.

()509/11

كرمي مع أقرابئه شحيح مع أبنائه
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1423/11/12هـ
السؤال

ما حكم الشرع يف رجل غين ميلك أمواالً طائلة ،وهو سخي النفس على أقرابئه األبعدين غري

األقربّي ،فقد يبين ألبناء خاله عمائر فاخرة ويوقف هلم أمواالً وأراضي يف حياته غري أنه ال يهتم

أبوالده وأهله كثرياً فيعطيهم ما يسد حاجتهم ويبين هلم ما ميشي احلال من البيوت ،فما حكم اإلسالم
يف مثل هذا الرجل ،فهل يعترب أنه من احملسنّي أو من املقصرين .أفتوان مأجورين يف ضوء األدلة من

القرآن واحلديث.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد ،فقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -دينار أنفقته يف سبيل هللا ودينار

أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت به على مسكّي ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته

على أهلك" رواه مسلم برقم ( )995من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -وروى من حديث

ثوابن  -رضي هللا عنه  -قال قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -أفضل دينار ينفقه الرجل
دينار ينفقه على عياله "صحيح مسلم (. )994

وعن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-كفى ابملرء

إمثاً أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود ( )1692وأمحد ( )160/2وصححه احلاكم ()415/1
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلىآله وصحبه.

()510/11

من هم األرحام؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1423/12/28هـ

السؤال

من هم األرحام؟ وكيف تكون صلتهم من قبل امرأة تصغرهم بكثري أو قليل؟ وكيف تكون صلتهم

أيضاً عندما تكون بعيدة عنهم؟

اجلواب

األرحام هم األقارب من جهة األب أو من جهة األم وصلتهم حتصل مبحبتهم والدعاء هلم ،وصلة كل

واحد منهم حبسبه القريب أوىل من البعيد ،والفقري صلته مبساعدته مالياً ،ومنهم من صلته ابلزايرة

ومنهم من صلته ابلسؤال عن حاله واالهتمام بشأنه ،واملرأة تصل أرحامها مبا تستطيعه ويستفيدون

منه على أال يكون عليها ضرر يف هذا ،ألن املرأة عليها أن تسعى جاهدة يف إرضاء زوجها والزوج قد
ال يسمح هلا مبا تريد حنو أقارهبا ،وعليها أن ترضيه وهللا -جل وعال -يساحمها عما يتصل أبقارهبا.

()511/11

من هم أولوا األرحام؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/3/9هـ

السؤال

هل معىن الرحم يف الشريعة أو ذوو األرحام شامل لألقارب من جهة األبوين األب واألم؟ أم أنه
خمتص جبهة األب فقط؟ أي بكل قريب يشاركك يف اللقب أو اسم العائلة ،وهل هناك فرق يف

املدلول الشرعي بّي الرحم والنسب؟ ابرك هللا فيكم ويف علمكم ونفع بكم املسلمّي.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاألرحام مجع رحم ،والرحم يف اللغة هو :بيت منبت الولد ،ووعاؤه يف البطن ،كما يف لسان العرب

( ، )232/12مث مسيت القرابة من جهة الوالدة رمحاً.
واألرحام ،أو ذوو األرحام ،املراد هبم يف ابب الرب والصلة :هم األقارب من النسب من جهة األبوين،

هذا هو املراد هبم شرعاً ،وهؤالء هم:
( )1األب وإن عال (األجداد) .
( )2األم وإن علت (اجلدات) .

( )3اإلخوة واألخوات ،وأوالدهم وإن نزلوا.
( )4األعمام والعمات وإن علوا ،وأوالدهم وإن نزلوا.

( )5األخوال واخلاالت وإن علوا ،وأوالدهم وإن نزلوا.
هؤالء هم األرحام ابلقرابة وابلنسب ،وال فرق .ويالحظ هنا أن األحق ابلصلة والرب هو األقرب
فاألقرب ،فليس حق األب كاألم ،وليس حق األخ كاألب ،وليس حق العم كاألخ  ، ...وهكذا،

كما يدل لذلك احلديث الوارد يف صحيح مسلم ( ،1974/4رقم  ، )2548أن رجالً سأل رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :من أحق الناس حبسن الصحبة؟ فقال  -صلى هللا عليه وسلم-

 :أمك ،مث أمك ،مث أمك ،مث أبوك ،مث أدانك أدانك" .علماً أبن الفقهاء فرقوا يف ابب الفرائض وتوزيع

الرتكات بّي األرحام وغريهم ،فأطلقوا ذوو األرحام على كل قريب ليس بذي فرض وال تعصيب،
كالعمة واخلالة ،وابن البنت ،وبنت األخ  ...إخل ،.كما صرح بذلك العيين يف عمدة القاري

( ، )247/23وغريه.

وأما ذو النسب فأطلقوه على كل قريب وارث ابلفرض أو التعصيب سوى الزوج والزوجة .وهللا
أعلم.

()1/12

هل لزوجة األب حقوق؟!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1424/10/22هـ

السؤال

ما هي حقوق زوجة األب؟ وما الفرق بينها وبّي حقوق األم؟ هل طاعتها واجبة حىت وإن كانت سيئة
املعاملة؟ هل رعايتها وبذل املال عليها واجب ،حىت وإن كان هلا أبناء؟ هل أيمث كل من خالف هذا؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن حق األم ال يقارن حبق زوجة األب ،ذلك أن حق األم عظيم وكبري ويكفي فيه أن هللا
إيل املصري" [لقمان]14:
تبارك وتعاىل قرن حقه مع حقها وحق األب بقوله":أن اشكر يل ولوالديك ّ

.

أما زوجة األب فلها حق من أجل أهنا زوجة أبيك ،فتجب طاعتها ورعايتها ونفقتها ابملعروف ولو
كان هلا أبناء إذا كانوا غري منفقّي عليها ،ذلك أن العناية بزوجة أبيك عناية أببيك ،وكما جتب عليك

نفقة أبيك جتب عليك أيضاً نفقة زوجته؛ ألهنا من حاجاته الضرورية ،خاصة فيما إذا كان غري قادر
على اإلنفاق عليها ،وهللا أعلم.

()2/12

ما جيوز أن يظهر من املرأة عند أيب زوجها
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/2/7هـ

السؤال

والدي يسكن معي يف نفس البيت الذي أسكن فيه ،ويطلب من زوجيت أن تغطي رأسها أمامه،

وكذلك أال تلبس املالبس ذات الكم القصري( ،أي اليدين)  ،وزوجيت تنفذ له ما يريد ،ولكن ذلك يف
سبيل إرضائي ،وأان واقع يف حرية كبرية ،والدي ال يعرتف إال بفتوى من شيخ له مسعته ومكانته
علي أان وزوجيت عمله ،وما لوالدي على
الدينية ،وال أيخذ أبي فتوى أخرى ،أرجو تبيّي ما جيب ّ
زوجيت من حقوق ،وكذلك العكس ،ولكم مين خالص الشكر والتقدير.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،أما بعد:

فوالدك حمرم لزوجتك واملرأة (هلا أن تكشف حملرمها عن الوجه ،والرأس ،والرقبة ،والكفّي ،والذراعّي،

والقدمّي ،والساقّي ،وتسرت ما سوى ذلك)  ،وهذا الذي ذكرته بّي القوسّي ،هو نص فتوى فضيلة
الشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل ،-كما هو يف فتاوى املرأة املسلمة ،وقد ذكر جامع

الفتاوى أن ذلك من رسالة للشيخ عليها توقيعه بتاريخ 1405/12/22هـ ،هذا ما يتعلق مبا جيوز

كشفه للمحارم.

أما كون والدك يريد زوجتك على صورة من االحتشام ،كما ذكرت يف السؤال فهذا أمر يُشكر عليه،
وال يضري زوجتك أن تغطي رأسها ،وتسرت ذراعيها ،وهي مأجورة على ذلك؛ ألن فيه طاعة للزوج،

وفيه بر منك لوالدك ،والشرع حيث على احلشمة ،وما دام أبوك مل أيمرها مبعصية وإمنا مبا يوافق
الشرعِّ ،
ويعود املرأة على احلشمة ،فإن موافقته على ذلك فيها مصاحل كثرية ،فأرى أن تستمر على ما

كانت عليه .وابهلل التوفيق.

()3/12

طاعة الوالدين يف الطالق
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/2/23هـ

السؤال

تزوجت من ابنة خايل املطلقة ،وهي تكربين أبربع سنّي ،رغم أين تزوجتها لدينها وليس معها من متاع

الدنيا ما يطمع فيها أحد ،ولكن والدي ووالديت غضبا مين كثرياً وحرماين من رؤيتهما ،ومن دخول

البيت وقاال يل( :ال نساحمك على هذه الفعلة أبداً) فهل بذلك أكون آمثاً وعاقاً لوالدي؟ وماذا أفعل
رغم مجيع حماوالت الصلح بال جدوى .أفيدوين أاثبكم هللا عز وجل.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فاجلواب :أن نقول لو كان سؤالك قبل تزوجك املرأة املذكورة ألمرانك بعدم تزوجها طاعة لوالديك،

أما وقد تزوجت تلك املرأة وتزوجتها لدينها وكانت كذلك فإنه ال يلزمك طالقها ما دام والداك مل

يذكرا سبباً يعيبها يف دينها أو ُخلقها.

هذا ،ويظهر يل من خالل سؤالك أهنما إمنا طلبا طالقها من أجل أهنا غري بكر ،وأهنا تكربك أبربع

سنوات ،وهذا ليس بعيب وال مسوغ لفراقها ،وأيضاً ليس من الرب بوالديك فراقها بغري مسوغ

شرعي .فإن قيل أليس قد روى أمحد ( ، )4991والرتمذي ( ، )1189وأبو داود ( ، )5138وابن

ماجة ( )2088عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :كان حتيت امرأة أحبها وكان أيب يكرهها

فأمرين أيب أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :اي عبد هللا بن عمر
طلق امرأتك" .قلنا قد أجاب عنه اإلمام أمحد رمحه هللا ،فقد جاء يف اآلداب الشرعية البن مفلح

املقدسي (ج 1ص )503ما نصه( :فصل ال جتب طاعة الوالدين بطالق امرأته)  ،فإن أمره أبوه

بطالق امرأته مل جيب ،ذكره أكثر األصحاب ،قال سندي :سأل رجل أاب عبد هللا فقال :إن أيب أيمرين
أن أطلق امرأيت قال :ال تطلقها ،قال املعلق :يعين ال تطلقها أبمره حىت يصري مثل عمر-رضي هللا

عنه -يف حتريه احلق والعدل ،وعدم اتباع هواه يف مثل هذا األمر ،هذا ويف املرجع نفسه قال :الشيخ
تقي الدين :فمن أتمره ّأمه بطالق امرأته قال :ال حيل أن يطلقها ،بل عليه أن يربها ،وليس تطليق

امرأته من برها .انتهى ،وجاء يف كشاف القناع للبهويت يف (ج 5ص )233ما نصه( :وال جيب الطالق

إذا أمره به أبوه فال تلزمه طاعته يف الطالق؛ ألنه أمره مبا ال يوافق الشرع ،وإن أمرته به أمه ،فقال

اإلمام أمحد :ال يعجبين طالقه لعموم حديث "أبغض احلالل إىل هللا الطالق" رواه أبو داود ()2178

 ،وابن ماجة ( )2018من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -انتهى .وهللا أعلم ،وصلى هللا على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()4/12

هل جتب على الرجل نفقة ربيبته؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/5/26هـ

السؤال

هل جتب على الزوج نفقة ابنة زوجته من زوجها السابق؟ مع العلم أبهنا موظفة ،وعندها دخل شهري.
اجلواب

احلمد هلل -تعاىل -وحده ،وبعد:
فإن النفقة ال جتب على الزوج إال لزوجته ،وألبنائه منها من بنّي وبنات ،وكذلك على من تلزمه نفقته

من أبوين وحنومها ،األقرب فاألقرب؛ كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ابدأ بنفسك ومبن

تعول ،مث األقرب" ،أما ما ذكره السائل هل جيب على الزوج نفقة على ابنة زوجته من زوجها السابق
 ...فظاهر أنه ال جيب عليه شيء من ذلك ،وال يلزمه هلا نفقة ،وإمنا نفقتها على وليها (والدها أو
ِ
ات يـر ِ
الد ُه هن َح ْولَ ْ ِ
ّي َك ِاملَ ْ ِ
اعةَ َو َعلَى
اد أَ ْن يُتِ هم ال هر َ
ض ْع َن أ َْو َ
ّي لِ َم ْن أ ََر َ
ضَ
"وال َْوال َد ُ ُ ْ
وارثه) ؛ لقوله تعاىلَ :
ود لَه ِر ْزقُـه هن وكِسو ُهتُ هن ِابلْمعر ِ
ِ
س إِهال ُو ْس َع َها" [البقرة :من اآلية . ]233وهللا
وف ال تُ َكله ُ
ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ
َ ُْ
ف نَـ ْف ٌ
املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()5/12

دين للبنك العقاري على أبيه
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/5/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شيخنا الفاضل :تويف والدي منذ سنتّي ،وعليه دين لصندوق التنمية العقاري مببلغ  268000رايل،

والبيت من النوع الشعيب القدمي ،وهو شبه معدوم ،وتقدمت للبنك العقاري ،وشرحت هلم الظروف،
ووصلين الرد أن أدفع مبلغ أربعّي ألف رايل ،ويتم حتويل املبلغ الباقي علي ،وأان أحوايل املادية ال
تسمح بدفع املبلغ ،ماذا أفعل .وهل إذا تركت البيت على اسم والدي أكون آمثاً؟ ابهلل أفيدوين

وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً أنصحك أن تقدم طلباً إىل اجلهة املسؤولة تبّي فيه أن والدك تويف ،ومل خيلف تركة تسدد ديونه،
وتطلب إسقاط هذا املبلغ الذي لصندوق التنمية عن ذمة والدك ،فإن مت فاحلمد هلل ،وإن مل يتم فال
إمث عليك؛ ألنك ال جتد ما تسدد به دين أبيك ،مث إن الدين ليس عليك ،وإذا كان والدك أخذ

القرض من البنك ويف نيته السداد فال إمث عليه ،أيضاً حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عند

البخاري (" : )2387من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه
هللا" ،وال أظن أابك  -رمحه هللا -ال يريد رد هذا الدين ،وأنت كذلك إن شاء هللا سوف ييسر هللا لك
ما تويف به دين أبيك ،وإن مل تستطع فال شيء عليك إن شاء هللا .وفقنا هللا وإايك إىل ما حيبه
ويرضاه.
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وهبت أمالكها البنها دون أخواته
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/6/9هـ

السؤال

ربن أبمهن إال واحدة ،فإهنا تربها؛ ألجل كالم الناس ،وأما
أيب وحيد ،وله ثالث أخوات ،ولكنهن ال ي ه

أيب فإنه ينفق على جدي وجديت ،وحنن نصلهم دائماً ،فما كان من جديت إال أن سجلت كل أمالكها
ابسم والدي ،ولقد رفض يف البداية ،ولكنها أص هرت ،وقيمة هذه األمالك ما يقارب الثالثّي ألف

دوالر ،وقد أعطاها أيب مقابل ذلك ذهبا بقيمة ألف دوالر كهدية ،فهل تسجيلها أمالكها ابسم أيب

جائز؟ وهل ما فعلوه جائز؟ أفيدوان جزاكم هللا خرباً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم ،وبعد:

فإن هللا -تعاىل -أوجب اإلحسان إىل الوالدين ،وطاعتهما ابملعروف يف كثري من نصوص الكتاب
ك أَاله تَـ ْعبُ ُدواْ إِاله إِ هايهُ َوِابل َْوالِ َديْ ِن
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
والسنة ،وأمجع على ذلك علماء امللة ،فقال تعاىلَ :
ِ
ِ
إِ ْح ِ
ُف َوالَ تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُل ههلَُما قَـ ْوالً َك ِرميًا
َح ُد ُمهَا أ َْو كِالَ ُمهَا فَالَ تَـ ُقل ههلَُما أ ٍّ
رب أ َ
ساانً إ هما يَـ ْبـلُغَ هن عن َد َك الْك ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ُّ
ريا" [اإلسراء ، ]24-23 :فقد
َوا ْخف ْ
الذ ِّل م َن ال هر ْمحَة َوقُل هر ِّ
ب ْارمحَْ ُه َما َك َما َربهـيَ ِاىن َ
ض َهلَُما َجنَ َ
صغ ً
أمر جل وعال يف هذه اآلية الكرمية إبخالص العبادة له وحده ،وقرن بذلك األمر ابإلحسان إىل
"وا ْعبُ ُدواْ ه
اَّللَ َوالَ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيئاً
الوالدين ،ومثل ذلك يف آايت أخر ،كقوله يف سورة النساءَ :
ِ ِ ِ
َخ ْذ َان ِميثَا َق بَِين
"وإِ ْذ أ َ
ساانً [ " ...النساء :من اآلية  ، ]36وقوله يف سورة البقرةَ :
َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
اَّلل وِابلْوالِ َدي ِن إِحس ًاان" [البقرة :من اآلية  ، ]83وقوله يف سورة لقمان" :أ ِ
ِ
ِ
َن
ائيل الَ تَـ ْعبُ ُدو َن إاله هَ َ َ ْ ْ َ
إ ْسر َ
يل الْم ِ
صريُ" [لقمان ، ]14 :وبر الوالدين واجب يف كل وقت ،إال أنه -
ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
ك إِ َه َ
سبحانه -قد خص يف اآلية األوىل حالة الكرب؛ ألهنما حينئذ أحوج إىل الرب والقيام حبقوقهما
لضعفهما ،ال أن املقصود أن الرب ال يكون إال يف هذا الوقت .ولتأكيد حق الوالدين فإن برمها الزم،
اك َعلَى أَن تُ ْش ِر َك
اه َد َ
"وإِن َج َ
حىت ولو كاان مشركّي داعيّي إىل شركهما ،قال تعاىل يف سورة لقمانَ :
ك بِ ِه ِعلْم فَالَ تُ ِطعهما وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِىف ُّ
الدنْـيَا َم ْع ُروفاً" [لقمان :من اآلية ، ]15
س لَ َ
ُْ َ َ َ
ٌ
ِىب َما لَْي َ
فاإلحسان إىل الوالدين معناه :أن ال يؤذيهما البتة ،وأن يوصل إليهما من املنافع قدر ما حيتاجان

إليه؛ ويدخل يف ذلك دعوهتما إىل اإلميان إن كاان كافرين ،وأمرمها ابملعروف على سبيل الرفق إن كاان
فاسقّي ،كما يشمل اإلحسان إىل الوالدين مجيع وجوه اإلحسان القويل والفعلي ،فمن أنواع
اإلحسان القويل اصطفاء الكالم الطيب هلما ،ومن أنواع اإلحسان الفعلي اإلنفاق عليهما.
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وقد ذكر هللا -تعاىل -ثلة من األنبياء واملرسلّي يف مقام املدح والتشريف ،فذكر من صفاهتم الرب
ْكت ِ ٍ
ِ ِ
صبِيّاً َو َحنَ ًاان من
ْم َ
بوالديهم ،فقال عن حيىي -عليه السالم" :-اي َْحي َىي ُخذ ال َ َ
اب ب ُق هوة َوآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلُك َ
له ُد هان وَزَكواةً وَكا َن تَِقيًّا وبـ ًّرا بِوالِ َديْ ِه وَمل ي ُكن جبهاراً َع ِ
صيّاً" [مرمي ، ]14-12 :وقال عن عيسى -عليه
ََْ َ
َ
ََ َ
َ
ِ
ص َالةِ
ِ
ِ
ال إِِّين َع ْب ُد ه
السالم" :-قَ َ
ص ِاين ِابل ه
اركاً أَيْ َن َما ُك ُ
اَّلل َ
نت َوأ َْو َ
آاتِين الْكتَ َ
اب َو َج َعلَ ِين نَبيّاً َو َج َعلَِين ُمبَ َ
ت َحيّاً َوبَـ ّراً بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َعل ِْين َجبهاراً َش ِقيّاً" [مرمي ، ]32-30 :ويقول ابن مسعود -
َوال هزَكاةِ َما ُد ْم ُ
رضي هللا عنه( :-من أراد أن ينظر إىل وصية رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -اليت عليها خامته
ِِ
ِ ِ ِ
ساانً َوال تَـ ْقتُـلُوا أ َْوال َد ُك ْم
فليقرأ" :قُ ْل تَـ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َح هرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أ هَال تُ ْش ِرُكوا به َش ْيئاً َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
س الهِيت َح هرَم
م ْن إِ ْمالق َْحن ُن نَـ ْرُزقُ ُك ْم َوإِ هاي ُه ْم َوال تَـ ْق َربُوا الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوال تَـ ْقتُـلُوا النهـ ْف َ
ِ
ِ
اَّلل إِهال ِاب ْحل ِّق َذلِ ُكم و ه ِ ِ
س ُن َح هىت يَـ ْبـلُ َغ
*وال تَـ ْق َربُوا َم َ
ال الْيَتِ ِيم إِهال ِابلهِيت ه َي أ ْ
هُ
َ
صا ُك ْم به لَ َعله ُك ْم تَـ ْعقلُو َن َ
َْ
َح َ
ف نَـ ْفساً إِهال ُو ْس َع َها َوإِذَا قُـلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َولَ ْو َكا َن ذَا قُـ ْرَىب
أَ ُشدههُ َوأ َْوفُوا الْ َك ْي َل َوال ِْم َيزا َن ِابل ِْق ْس ِط ال نُ َكلِّ ُ
ِ ِ
صر ِ
اَّلل أَوفُوا ذَلِ ُكم و ه ِ ِ
ِ
السبُ َل
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتهبِ ُعوهُ َوال تَـتهبِ ُعوا ُّ
َوبِ َع ْهد ه ْ
صا ُك ْم به لَ َعله ُك ْم تَ َذ هك ُرو َن َ
َْ
*وأَ هن َه َذا َ
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعله ُك ْم تَـتهـ ُقو َن" [األنعام ]153-151:رواه الرتمذي
فَـتَـ َف هر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو ه
( )3070وغريه ،وقد جاءت عن النهيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف ذلك أحاديث كثرية يف هذا
الشأن ،فمن ذلك :ما جاء يف احلديث عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال( :سألت النيب  -صلى

هللا عليه وسلم :-أي العمل أحب إىل هللا -عز وجل-؟ قال" :الصالة على وقتها" ،قال :مث أي؟
قال" :مث بر الوالدين" ،قال :مث أي؟ قال" :اجلهاد يف سبيل هللا" رواه البخاري ( ، )527ومسلم

( . )85وبّي صلى هللا عليه وسلم أن عقوق الوالدين من الكبائر ،كما جاء يف البخاري (، )5973

ومسلم ( )90واللفظ له عن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :إن من الكبائر شتم الرجل والديه" ،قالوا :اي رسول هللا ،وهل يشتم الرجل والديه؟

قال" :نعم يسب الرجل أاب الرجل فيسب أابه ،ويسب أمه فيسب أمه" .وعقوق الوالدين :خمالفتهما

يف أغراضهما اجلائزة هلما ،كما أن برمها موافقتهما على أغراضهما .ويقول بعض السلف( :ال جتد
أحداً عاقاً لوالديه إال وجدته جباراً شقياً ،مث قرأ "وبراً بوالديت ومل جيعلين جباراً شقياً" [مرمي. ]32 :
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أما تسجيل جدتك أمالكها ابسم والدك ،وختصيصها له دون بقية بناهتا اللوايت هن عماتك؛ ملعىن
ابر هبا ،فأقول :األصل أنه جيب -على الصحيح من أقوال أهل العلم -تسوية
خيتص به ،وهو أنه ٌ
اإلنسان بّي أوالده يف العطية ـ للذكر مثل حظ األنثيّي ،اقتداء بقسمة هللا -تعاىل ،-وقياساً حلال

احلياة على حال املوت ـ وهذا كله إذا مل خيتص أحدهم مبعىن يبيح التفضيل ،كأن يكون أحد ولده
وبره ،وحنو ذلك.
حمتاجاً للمال أكثر من اآلخر ،إما ملرضه ،أو لفقره ،أو لصالحه ّ

أما إن خص بعضهم بعطيته ،أو فاضل بينهم فيها ـ واحلالة أنه مل يوجد سبب يبيح التفضيل ـ أمث

املعطي ،ووجبت عليه التسوية أبحد أمرين :إما رد ما فضل به البعض ،وإما إمتام نصيب اآلخر ،وهو
مذهب اإلمام أمحد ،وصرح به البخاري ،وبه قال ابن املبارك ،وطاووس ،والثوري ،وإسحاق ،وقال به

بعض املالكية؛ ملا روى النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما -قال( :تصدق علي أيب ببعض ماله،

فقالت أمي عمرة بنت رواحة-رضي هللا عنها -ال أرضى حىت تشهد عليها رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -فجاء أيب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ليشهده على صدقته ،فقال" :أكل ولدك
أعطيت مثله؟ " قال :ال ،قال صلى هللا عليه وسلم" :فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" ،قال :فرجع
أيب فرد تلك الصدقة ،ويف لفظ :قال" :فأرجعه" ،ويف لفظ :قال" :فاردده" ،ويف لفظِّ :
"سو بينهم"
متفق عليه عند البخاري ( ، )2587ومسلم ( )1623فاحلديث فيه دليل على التحرمي؛ ألنه مساه

جوراً ،وأمر برده ،وامتنع من الشهادة عليه ،واجلور حرام ،واألمر يقتضي الوجوب ،وألن ذلك يورث
بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ،فمنع منه ،فإن خص املعطي بعض ولده ملعىن يقتضي

ختصيصه مثل ما سبقت اإلشارة إليه ،أو صرف الوالد عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ،أو
لكونه يستعّي مبا أيخذه على معصية هللا أو ينفقه فيها ،فقد روي عن اإلمام أمحد ما يدل على جواز

ذلك؛ لقوله يف ختصيص بعض الولد ابلوقف :ال أبس به ،إذا كان حلاجة ،وأكرهه إذا كان على سبيل
األثرة ،والعطية يف معناه ـ أي :أتخذ حكم الوقف يف هذا .ملا رواه اإلمام مالك يف املوطأ ()1474
إبسناد صحيح أن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كان أبو بكر  -رضي هللا عنه -حنلين َجا هد

عشرين وسقاً من ماله ابلغابة ،فلما حضرته الوفاة جلس فاحتيب مث تشهد مث قال :أما بعد ،أي بنية،
ما من الناس أحد أحب إيل غىن بعدي منك ،وال أعز علي فقراً بعدي منك ،وإين كنت حنلتك جاد

عشرين وسقاً ،فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ،وإمنا هو اليوم مال وارث ،وإمنا مها أخواك

وأختاك ،فاقتسموه على كتاب هللا.
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والذي أراه هنا ـ أخي السائل ـ أن على جدتك أن تعدل بّي أوالدها يف العطية ،أخذاً ابألصل يف
املسألة هنا ،وأن عدم إنفاق عماتك على جدتك ال يعين أهنم عاقّي هلا ،فالرب اببه واسع ،وعدم

اإلنفاق قد يكون؛ لعدم وجود دخل مايل هلن ،فإن وجد ،أو كانوا فعالً عاقّي جلدتك ،فإن عليها

وعلى أخيهم ـ الذي هو أبوك ـ وعليك أنت أيضاً مناصحة عماتك ،وختويفهم من عقاب هللا -تعاىل-
 ،ابحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،ولعل يف العدل يف العطية ما يكون سبباً يف رجوع املذنب ،وهداية

الضال ،ولتلتمس بعد ذلك األعذار لعماتك من كوهنم مرتبطّي أبزواج حقوقهم مقدهمة على حقوق
جدتك .وهللا أعلم.
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هل تدخل النساء يف هذا الوعيد ،ال يدخل اجلنة قاطع رحم؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/07/05هـ

السؤال

من املقصود ابحلديث الشريف" :ال يدخل اجلنة قاطع رحم" هل هم الرجال أم النساء أم االثنان معاً،
وما الدليل؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( ، )5984ومسلم ( )2556من حديث ُجبَ ِْري بْ ِن
ول هِ
الَ " :ال ي ْد ُخل ا ْجلنهةَ قَ ِ
صلهى ه
اط ُع َرِح ٍم" .
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
ُمط ِْع ٍم أَ هن َر ُس َ
اَّلل َ -
َ ُ َ
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وقطيعة الرحم معناها :اإلساءة إىل األقارب ابلقول أو الفعل ،وترك اإلحسان إليهم ،فال يقوم
بزايرهتم ،وال السالم عليهم ،وال تفقد أحواهلم ،وال مشاركتهم يف أفراحهم وأتراحهم ،وقد حذر هللا -

س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض
سبحانه وتعاىل -من قطيعة الرحم فقال سبحانه" :فَـ َه ْل َع َ
ضو َن عه َد ِ
وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم" [حممد ، ]22:وقال هللا -تعاىل :-ه ِ
هللا ِمن بَـ ْع ِد ِميثَاقِ ِه
ين يَن ُق ُ َ ْ
َ ُ َْ َ ْ
َ
"والذ َ
ِ
وص َل َويُـ ْف ِس ُدو َن ِيف األ َْر ِ
ك َهلُُم الله ْعنَةُ َوَهلُ ْم ُسوءُ ال هدا ِر"
ض أ ُْولَئِ َ
َويَـ ْقطَ ُعو َن َما أ ََم َر هللاُ بِه أَن يُ َ
ِ
ب على ذلك
[الرعد ، ]25:وورد احلث والرتغيب يف صلة الرحم ،واإلحسان إىل األقاربَ ،وُرت َ

األجر العظيم والثواب اجلزيل ،وسعادة الدنيا واآلخرة ،فصلة الرحم سبب يف زايدة الرزق وطول
ك -ر ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ض َي ه
اَّللُ
األجل ،ففي صحيح البخاري ( )2067ومسلم ( )2557من حديث أَنَ ِ َ
َ
ول هِ
صلهى ه
ط لَهُ ِيف ِر ْزقِ ِه أ َْو
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
َع ْنهُ -قَ َ
سَ
الَِ :مس ْع ُ
اَّلل َ -
ولَ " :م ْن َس هرهُ أَ ْن يُـ ْب َ
يـ ْنسأَ لَهُ ِيف أَثَ ِرهِ فَـلْي ِ
ص ْل َر ِمحَهُ" ،وصلة الرحم شعار اإلميان ابهلل واليوم اآلخر؛ ففي صحيح البخاري
َ
ُ َ
اَّلل َعلَيهِ
ِ
( ، )6138ومسلم ( )47من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ َ -رض َي ه
صلهى هُ ْ
يب َ -
اَّللُ َع ْنهَُ -ع ْن النهِ ِّ
ضيـ َفه ،ومن َكا َن يـ ْؤِمن ِاب هِ
ِ ِ
ِ ِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر
َو َسله َم -قَ َ
"م ْن َكا َن يُـ ْؤم ُن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر فَـلْيُ ْك ِرْم َ ْ ُ َ َ ْ
الَ :
ُ ُ
ِ ِ
ِ ِ
َّلل والْيـوِم ْاآل ِخ ِر فَـ ْليـ ُقل َخ ْ ِ
ت" ،وصلة الرحم جتلب صلة
ص ُم ْ
ريا أ َْو ليَ ْ
فَـلْيَص ْل َرمحَهَُ ،وَم ْن َكا َن يُـ ْؤم ُن ِاب ه َ َ ْ
َ ْ ً
هللا -سبحانه وتعاىل -لعبده ،ففي صحيح البخاري ( ، )5987ومسلم ( )2554من حديث أَِيب
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَال " َ:إِ هن ه
صلهى ه
اَّللَ َخلَ َق ْ
غ
ْق َح هىت إِ َذا فَـ َر َ
اخلَل َ
هيب َ -
ُه َريْـ َرَة  -رضي هللا عنهَ -ع ْن النِ ِّ
ِمن َخل ِْق ِه قَالَ ْ ِ
ِ
َصل من وصلَ ِ
ك
ك ِم ْن الْ َق ِط َيع ِة قَ َ
ال نَـ َع ْم أ ََما تَـ ْر َ
ام ال َْعائِ ِذ بِ َ
ضَْ
ت ال هرح ُم َه َذا َم َق ُ
ّي أَ ْن أ َ َ ْ َ َ
ْ
ول هِ
ال :فَـ ُهو لَ ِ
وأَقْطَع من قَطَع ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
ال َر ُس ُ
ك ،قَ َ
ك؟ قَالَ ْ
ت بَـلَى َاي َر ِّ
اَّلل َ -
َ َ َْ َ
ب .قَ َ َ
ِ
ِ ِ
س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوتُـ َقطّ ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم" [حممد، ]22 :
فَاقـ َْرءُوا إ ْن ش ْئـتُ ْم" :فَـ َه ْل َع َ
وصلة الرحم سبب يف دخول اجلنة كما جاء يف صحيح البخاري ( ، )1396ومسلم ( )13واللفظ
ِ
صلهى ه
ال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َق َ
وب -رضي هللا عنه -قَ َ
هيب َ -
له من حديث أَِيب أَيُّ َ
ال َج َ
اء َر ُج ٌل إ َىل النِ ِّ
دلهِين علَى عم ٍل أَ ْعملُه ي ْدنِ ِيين ِمن ا ْجلن ِهة ويـب ِ
ِ
ِِ
اع ُدِين ِم ْن النها ِر قَال" :تَـ ْعبُ ُد ه
يم
ْ َ َ َُ
ُ َ ََ َ ُ ُ
اَّللَ َال تُ ْش ِر ُك به َش ْيـئًا َوتُق ُ
ِ
ِ
ِ
صل ذَا ر ِ
صلهى ه
ول ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :-إِ ْن
مح َ
ال َر ُس ُ
ك" فَـلَ هما أَ ْدبَـ َر قَ َ
ال ه
اَّلل َ -
ص َالةَ َوتُـ ْؤِيت ال هزَكاةَ َوتَ ُ َ
ك ِمبَا أ ُِم َر بِ ِه َد َخ َل ا ْجلَنهةَ" َوِيف ِرَوايَِة ابْ ِن أَِيب َش ْيـبَةَ
متََ ه
سَ
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ك بِ ِه".
"إِ ْن متََ ه
سَ

واخلطاب ابألمر بصلة الرحم والنهي عن القطيعة يشمل الذكور واإلانث على السواء ،ولكن كل
حبسب قدرته واستطاعته ،قال القاضي عياض( :وال خالف أن صلة الرحم واجبة يف اجلملة،

وقطيعتها معصية كبرية ،واألحاديث يف الباب تشهد هلذا ،ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من

بعض ،وأدانها ترك املهاجرة وصلتها ابلكالم ولو ابلسالم ،وخيتلف ذلك ابختالف القدرة واحلاجة،
فمنها واجب ،ومنها مستحب ،فلو وصل بعض الصلة ،ومل يصل غايتها ال يسمى قاطعاً ،ولو قصر

عما يقدر عليه وينبغي له ،ال يسمى واصالً " ....شرح النووي ()114-113/16
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل لوالده حق يف أخذ ماله؟!
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قمت مبساعدة أخي يف تسديد قرض سيارته بطلب من الوالد ،وكان ذلك على أساس أن أخي
سوف يقوم بسداد ما دفعته له أبقساط شهرية أو دفعة واحدة يف حال بيع السيارة ،وهذا ما حدث،
حيث ابع السيارة وعند مطالبيت بتسديد مايل رفض والدي إعطاءه يل حبجة أن علي أن أساهم يف

شرعا؟ وما
مسألة زواج أخي ،مع العلم أن أخي يعمل ويتقاضى راتبًا ًّ
شهراي ،فهل ما قام به أيب جائز ً

خريا.
هي الوسيلة املشروعة السرتداد مايل من أيب؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ذكرا كان أو أنثى ،إال بطيب نفس منه ،وما أخذه بغري ذلك فهو حرام
فليس لألخ أخذ مال أخيهً ،

ذكرا كان أو أنثى ،بشروط:
عليه ،أما األب فإنه جيوز له األخذ من مال ولدهً ،
مسلما.
 -1أن يكون األب ً

ضرر وَال ِ
ض َر َار" .أخرجه أمحد ( )2865وابن ماجه
 -2أال أيخذ شيئًا يضر اببنه حلديثَ :
"ال َ َ َ َ

(. )2340

 -3أال أيخذه األب ويعطيه ول ًدا آخر.

معدوما كالدين.
 -4أن أيخذ األب شيئًا موجو ًدا وليس
ً

فما فعله والدك ال جيوز له ،وهو من الظلم الذي يقع فيه البعض ،وهو خمالف لقوله عليه الصالة
والسالم" :اتهـ ُقوا ه
اَّللَ َوا ْع ِدلُوا ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم".أخرجه البخاري ( )2587ومسلم ( . )1623وأما
الوسيلة املشروعة يف اسرتداد املال ،فهو إخبار الوالد أبن فعله حمرم ،فإن استجاب ،وإال فعليك

ابلصرب واالحتساب ،إذ ال يليق ابملسلم أن يرافع والده ألجل حطام الدنيا ،وأسأل هللا العظيم أن
يبدلك بذلك بركة وتوفي ًقا .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل تدخل األم يف قوله :أنت ومالك ألبيك
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

َبيك" .هل يدخل يف ذلك األم؟
ك أل َ
ومالُ َ
حديث النيب صلى هللا عليه وسلم " :أَنْ َ
ت َ

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فهذا احلديث إسناده حسن كما ذكر العلماء-رمحهم هللا تعاىل -وهو يدخل ضمن األمر برب

الوالدين ،حيث أتى أعرايب إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إن أيب يريد أن جيتاح مايل؟
ال أَو ِ ِ
ِ
ك ألَبِ َ
ومالُ َ
قال" :أَنْ َ
الد ُك ْم م ْن َك ْسبِ ُك ْم ،فَ ُكلُوهُ
ب َما أَ َكلْتُ ْم من َك ْسبِ ُك ْم ،وإ هن أ َْم َو َ ْ
ت َ
يك ،إ هن أَطْيَ َ
َهنِيئًا" .أخرجه أمحد ( )6678وابن ماجه ( ، )2292قال بعض أهل العلم :ليس املقصود من

احلديث أن مال االبن ميلكه األب من غري طيب نفس من االبن ،وإمنا هو على أنه ال ينبغي لالبن أن

خيالف األب يف شيء من ذلك ،وأن جيعل أمره فيه انف ًذا كأمره فيما ميلك.

وعلى ذلك قال بعض العلماء إن األم تدخل يف ذلك إذا كانت رشيدة حتسن التصرف يف املال؛ ألن
هلا ًّ
نظرا لضعفها .وهللا أعلم.
حقا أعظم من حق األب ً
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هل له أن يسكن زوجة الثانية معنا؟!
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

تزوج والدي اثنية ومل نعلم أبمر زواجه إال بعد مرور عامّي ,كيف نتصرف مع هذا الوالد؟ مع العلم

أن له حالياً مسكنّي منفصلّي ،وهو ينوي إسكاهنا معنا عنوة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل.

أخي الكرمي :ابلنسبة لزواج والدك ،فهذا حق من حقوقه ،ليس لك أن متنعه منه ،سواء كان قد تزوج
سراً أو علناً ،وأما أنه يريد أن يسكن الزوجة معكم يف بيت واحد ،فهذا خيص الزوجات ،فإن كانت
تتأذى منه إحدى الزوجتّي فال حيق له أن يسكنهما يف بيت واحد ،بل ال بد أن تكون كل واحدة

منهما يف بيت مستقل جبميع منافعه ومرافقه ،أما موقفكم من والدكم فهو أن تربوه وتتقوا هللا -

تعاىل -فيه؛ ألن هذا واجب عليكم ،وال تسمعوا كالم الناس .وهللا أعلم ،والسالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته.
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هل لوالده تسجيل البيت ابمسه؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1426/01/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب أسكن مع أيب وأمي وأخيت  -وهي مريضة -يف منزل أهلي ،والديت تريد أن تسجل املنزل

ابمسي ،ووالدي هو الذي اقرتح األمر ،لدي إخوة وأخوات ،كلهم متزوجون ولديهم بيوت ،ما عدا

ونظرا لثقة أهلي يف أبين أستطيع العناية أبخيت وإبقائها معي يف البيت
أخيت املريضة تعيش معناً ،
واحملافظة عليها حيث إنين اآلن أساعد مبصروف املنزل ،ووالدي ساعد كالًّ من إخويت الشباب نو ًعا

ما يف حياهتم إال أان فإنه يريد تسجيل البيت ابمسي ،فما رأيكم يف هذا املوضوع؟ هل هو جائز أم غري

خريا .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
جائز؟ جزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز ختصيص أحد األبناء بعطية دون أحد إخوته؛ ملا جاء يف الصحيحّي يف قصة النعمان بن
بشري ،رضي هللا عنهما ،أن أابه أراد ختصيصه بعطية ،مث ذهب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم،
ِ
ال :نَـ َع ْم.
ك َولَ ٌد ِس َوى َه َذا؟ " .قَ َ
ري ،أَلَ َ
ليشهده على ذلك ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلمَ " :اي بَش ُ
ال" :فَ َال تُ ْش ِه ْدِين إِذًا ،فَِإِّين َال أَ ْش َه ُد َعلَى َج ْوٍر".
الَ :ال .قَ َ
ت لَهُ ِمثْ َل َه َذا" .قَ َ
فَـ َق َ
ال" :أَ ُكله ُه ْم َو َه ْب َ
س ُّر َك أَ ْن
صحيح البخاري ( )1650وصحيح مسلم ( . )1623ويف رواية عند مسلم قال" :أَيَ ُ
اء؟ " .قال :بلى .قال" :فَ َال إِذًا" .وعلى هذا فال جيوز ختصيص هذا االبن
يَ ُكونُوا إِلَْي َ
ك ِيف الِ ِّ
رب َس َو ً
بكتابة البيت ابمسه دون بقية إخوته ،ويلزم التسوية بينه وبّي ابقي إخوته ،للذكر مثل حظ األنثيّي يف

العطية ،فباقي اإلخوة هلم مثل ماله ،والبنت هلا نصف ماله .وهللا أعلم.

()17/12

هل لالبن األكرب حقوق خاصة؟
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/09/19هـ
السؤال

شرعا أو عرفًا على إخوته؟ وكيف يكون ذلك؟.
هل للولد األكرب ميزة ً

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن األخ األكرب كغريه من اإلخوة ،ال يوجد فارق معترب بينه وبّي غريه من اإلخوة واألخوات،

والواجب على األب واألم العدل بّي أوالدهم وبناهتم ،وال جيوز تفضيل بعضهم على بعض ،ويدل
ص هد َق َعلَ هي أَِيب بِبَـ ْع ِ
ض َمالِ ِه
على هذا احلكم ما روى النعمان بن بشري ،رضي هللا عنهما ،حيث قال :تَ َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .فَانْطَلَ َق أَِيب إِ َىل
ضى َح هىت تُ ْش ِه َد َر ُس َ
فَـ َقالَ ْ
احةََ :ال أ َْر َ
ت أ ُِّمي َع ْم َرةُ بِْن ُ
اَّلل َ
ت َرَو َ
ول هِ
ِ
هيب صلهى ه ِ
صلهى ه
ْت
ال لَهُ َر ُس ُ
ص َدقَِيت ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :أَفَـ َعل َ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ليُ ْش ِه َدهُ َعلَى َ
النِ ِّ َ
ال" :اتهـ ُقوا ه
ص َدقَةَ.
الَ :ال .قَ َ
َه َذا بَِولَ ِد َك ُكلِّ ِه ْم؟ " .قَ َ
ْك ال ه
اَّللَ َوا ْع ِدلُوا ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم" .فَـ َر َج َع أَِيب فَـ َر هد تِل َ
أخرجه البخاري ( )2587ومسلم ( . )1623ويف لفظ قال" :فَ ْار ُد ْدهُ" .أخرجه مسلم (. )1623
ويف لفظ قال" :ال تُ ْش ِه ْدِين َعلَى َج ْوٍر" .أخرجه البخاري ( )2650ومسلم ( . )1623ويف لفظ
"س ِّو بَـ ْيـنَـ ُه ْم" .أخرجه
قال" :فَأَ ْش ِه ْد َعلَى َه َذا غَ ِْريي" .أخرجه مسلم ( . )1623ويف لفظ قالَ :
جورا ,وأمر برِّده ,وامتنع من الشهادة عليه,
النسائي ( . )3686وهو دليل على التحرمي; ألنه مساه ً
واجلور حرام ،واألمر يقتضي الوجوب ،وألن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة
فمنِ َع منه.
الرحمُ ,
وهذا احلديث صريح يف حترمي تفضيل بعض األوالد على ٍ
بعض ،فال جيوز متييز أحد األوالد أو إحدى
البنات هبدية أو عطية أو مال وحنو ذلك ،إال أن يكون أحد األوالد متص ًفا ٍ
بصفة ال توجد يف غريه،

يضا أو ذا عيال أو حنو ذلك ،ففي هذه األحوال جيوز تفضيل من وجد
فقريا أو مر ً
كأن يكون أحدهم ً
فيه هذا الوصف؛ فيعطى املال من ابب النفقة ال من ابب اهلبة واملنحة.

وهبذا يتبّي أن الولد األكرب مثل غريه من اإلخوة واألخوات ،إال أن الولد األكرب غالبًا ما يكون مع

األب يف عمله ومساعدته وخدمته ،وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز للوالد أن يكافئ ولده هذا على

عمله ومساعدته على غريه ،وهذا التفضيل ليس عائ ًدا إىل كونه أكرب األوالد ،وإمنا ألنه يعمل مع
أجرا عليه.
والده ويساعده ،وال شك أن هذا النوع من العمل يستحق من يقوم به أن أيخذ ً
مساواي لبقية اإلخوة ،إال أن له ًّ
حقا على إخوته وأخواته ،فيجب عليهم
والولد األكرب وإن كان
ً

األخوة ،ويزيد عليهم بتقدمه يف السن،
احرتامه وتقديره وتوقريه؛ ألنه يشرتك مع بقية اإلخوة يف رابطة ه

أخا.
عموما يستحق التقدير واالحرتام ،فكيف إذا كان هذا الكبري ً
وال شك أن الكبري يف السن ً

يصا على
رحيما إبخوته األصغر منهًّ ،
مهتما بشئوهنم ،حر ً
ويف املقابل جيب على األخ الكبري أن يكون ً

مصلحتهم ومنفعتهم؛ ليكون مجيع اإلخوة متحابّي متوادين متعاطفّي متعاونّي على الرب والتقوى،
وهبذا يتحقق قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم" :لَيس ِمنها من َمل يـرحم ِ
ِ ِ
ريَان" .رواه
ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ
صغريَان ويُـ َوقّْر َكب َ
الرتمذي (. )1919
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()18/12

قريبيت امرأة ُسوء فهل جتب صلتها

اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1426/10/24هـ
السؤال

يل خالة سيئة السمعة ،وهلا بنات يصحَب األجانب ،وعندها أوالد ال يهتمون هلذا املوضوع ،ولدى

زايريت ملنزهلم دائماً أجد عندهم رجاالً غرابء ال أدري ما سبب زايرهتم؟ فهل جتب صلة الرحم هلذه

اخلالة؟ وهل يف مقاطعتهم -هنائياً -شيء؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
هبداه ،وبعد:

ال خالف بّي أهل العلم يف وجوب صلة الرحم يف اجلملة ،وأن قطعها معصية هلل تعاىل ,وقد نقل

االتفاق على وجوهبا مجاعة من أهل العلم ،كالقاضي عياض -رمحه هللا -وغريه ،وقال القرطيب رمحه

هللا( :اتفقت امللة على أن صلة الرحم واجبة ،وأن قطيعتها حمرمة)  .فقد أمر هللا ابإلحسان إىل ذوي
القرىب ،واملقصود هبم ذوو الرحم الذين جتب صلتهم ،فقال هللا تعاىل( :وإِ ْذ أ َ ِ
ِ
ائيل
َ
َخ ْذ َان ميثَا َق بَِين إ ْسر َ
ِ
اَّللَ َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً َو ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
ّي َوقُولُوا لِلن ِ
ال تَـ ْعبُ ُدو َن إِهال ه
يموا
هاس ُح ْسناً َوأَق ُ
َ
َ
ك
ال ه
ضو َن) [ .البقرة ]83:وقال تعاىل( :يَ ْسأَلونَ َ
صالةَ َوآتُوا ال هزَكاةَ مثُه تَـ َولهْيـتُ ْم إِهال قَلِيالً ِم ْن ُك ْم َوأَنْـتُ ْم ُم ْع ِر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ّي َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
سبِ ِ
يل َوَما تَـ ْف َعلُوا
ّي َوابْ ِن ال ه
َما َذا يُـ ْنف ُقو َن قُ ْل َما أَنْـ َف ْقتُ ْم م ْن َخ ٍْري فَلل َْوال َديْ ِن َو ْاألَقـ َْربِ َ
َ
ِمن َخ ٍْري فَِإ هن ه ِ ِ ِ
اَّلل أيْمر ِابلْع ْد ِل و ْاإلحس ِ
ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي
ْ
اَّللَ به َعل ٌ
يم) [البقرة . ]215:وقال تعاىل( :إ هن هَ َ ُ ُ َ َ ْ َ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَـغْ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعله ُك ْم تَ َذ هك ُرو َن) [النحل . ]90:واآلايت يف هذا
الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
الباب كثرية معلومة.

كما وردت أحاديث كثرية فيها األمر بصلة الرحم وبيان ثواب وصلها ،والنهي عن قطعها ،ففي

الصحيحّي عن أيب أيوب األنصاري -رضي هللا عنه -أن رجالً قال للنيب -صلى هللا عليه وسلم:-

أخربين بعمل يدخلين اجلنة ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-تعبد هللا ،وال تشرك به شيئاً ،وتقيم

الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم" .صحيح البخاري ( ، )1396وصحيح مسلم (. )13

وفيهما من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-الرحم
معلقة ابلعرش تقول :من وصلين وصله هللا ،ومن قطعين قطعه هللا" .صحيح البخاري (، )5989

وصحيح مسلم (. )2555

وعن أنس-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الرحم ُش ْجنةُ ِ
متمسكة
ابلعرش تكلم بلسان َذلْق ،اللهم صل من وصلين واقطع من قطعين ،فيقول -تبارك وتعاىل :-أان

الرمحن الرحيم ،وإين شققت للرحم من امسي ،فمن وصلها وصلته ،ومن نكثها نكثته" .أخرجه البزار

يف مسنده ،وقال يف جممع الزوائد ( . )151-150/8إسناده حسن.

وعن جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -قال .قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يدخل اجلنة
قاطع"؟ أي :قاطع رحم ،أخرجه البخاري ( ، )5984ومسلم (. )2556

()19/12

وما ذكره السائل من كون قراابته يظهر عليهم الفسق فهذا ال مينع الصلة ،بل يصلهم ويناصحهم
ويبذل هلم جهده لعل هللا أن يهديهم على يديه ،وهلذا كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حريصاً
على هداية عمه أيب طالب -مع كفره -حىت ساعة االحتضار ،ومل ييأس منه إىل أن نزل قول هللا

أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء) [القصص ، ]56:كما أن عليه أن
تعاىل( :إنك ال هتدي من
َ
يدعو هلم ابهلداية بظهر الغيب ،كما كان صلى هللا عليه وسلم يدعو لقومه( :اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال
يعلمون) ؟

ونصيحيت ألخي السائل بتجنب القذف ابلزان فإنه أمر خطري ،قال هللا تعاىل( :والهذين يرمو َن
ِ
صنات مثه مل أيتوا أبر ِ
املُ ْح ِ
هم
بعة
شهداء فاجل ُدوهم َ
َ
مثانّي جلد ًة وال ت ْقبَلوا هلم شهادةً أبداً وأولئك ُ
ِ
غفور رحيم) [النور ، ]5-4:فقد محى
الفاسقون ،إاله الهذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ هن هللا ٌ

ي اعتداء عليها
الشرع احلكيم أعراض الناس وأحاطها بسياج كثيف من الزواجر الرادعة ،وجعل أ ه
ِ
ِ
سبباً للعقاب الشديد يف الدنيا واآلخرة ،فقال تعاىل( :إ هن الهذين يرمو َن املُ ْحص ِ
املؤمنات
الغافالت
نات
َ
عذاب عظيم) [ ،النور. ]23:
لُ ِعنوا يف الدُّنيا واآلخرةِ وهلم
ٌ
وال شك أن ترك األلسنة تنهش يف أعراض الناس وشرفهم ،دون دليل قاطع ي ِ
نذ ُر بتفشي حالة من
ُ
الشك بّي أفراد األسر ويه ِّدد ابهنيارها .وقد هنى رسولنا -صلى هللا عليه وآله وسلم -عن تتبُّع
ِّ

العورات ،فقال" :اي معشر من أسلم بلسانه ومل يُـ ْف ِ
ض اإلميان إىل قلبه! ال تؤذوا املسلمّي وال تعريوهم

وال تتبهعوا عوراهتم ،فإنه من تتبهع عورة أخيه املسلم تتبهع هللا عورته ،ومن تتبهع هللا عورته يفضحه ولو يف
جوف رحله" رواه الرتمذي ( )2032وغريه .وقال أيضاً« :من علم من أخيه سيئة فسرتها سرته هللا

عز وجل هبا يوم القيامة» رواه أمحد (. )16960

واعلم أخي السائل -وفقك هللا -أن هؤالء قرابتك ،وما يشينهم قد يضرك يف تعرض الناس لكم،
فعليك ابلنصح والتوجيه ،إما بشريط إسالمي ،أو كتيب يف احلث على األخالق الفاضلة ،ودع عنك
ترديد اإلشاعات؛ فإن ضررها على اجلميع وخيم .وفق هللا السائل ملا حيبه ويرضاه وأصلح له قرابته،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()20/12

حلق شعر املولود
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1422/6/27

السؤال

هل حلق الشعر للمولود مقصور على الذكر دون األنثى؟
اجلواب

الذي يظهر -وهللا أعلم -أن احللق عام للذكر واألنثى ،كما هو ظاهر األحاديث؛ وألن العلّة

املذكورة يف احلديث -وهي وضع األذى عن املولود -ال فرق فيها بّي الذكر واألنثى ،وهذا القول
هو :مذهب املالكيّة ،والشافعيّة ،وقو ٌل يف مذهب احلنابلة -رمحهم هللا تعاىل ،-وهللا أعلم.

()21/12

تسمية املولود املتوىف والعقيقة عنه
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /كتاب احلج والعمرة/األضحية والعقيقة

التاريخ 1422/8/10
السؤال

محلت زوجيت بتوأم  -وهلل احلمد  ،-وعند الوضع (بعد الوالدة)  ،وحسب تقرير املستشفى اتضح
أن أحد اجلنينّي (ولد) متوىف قبل حوايل  24ساعة من الوالدة ،واملولود اآلخر سليم  -وهلل احلمد -

 ،والسؤال :هل من السنة تسمية املولود املتوىف ،وذبح عقيقته أم ال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أما التسمية فنعم فيسمى ،وأما ابلنسبة للعقيقة فال يعق عن املولود الذي ولد ميتاً ،وإمنا يع ّق عن

احلي.
ّ

()22/12

أحاديث األذان واإلقامة يف أذن املولود
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها

التاريخ 1422/6/1
السؤال

ما صحة أحاديث األذان واإلقامة يف أذن املولود؟

اجلواب
قد ورد يف هذا الباب أحاديث بعضها موضوع ،وبعضها ضعيف ،وأجود ما ورد يف الباب -حسب

علمي -حديث أيب رافع -رضي هللا عنه -قال(( :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم أذّن يف
أذن احلسن بن علي حّي ولدته فاطمة ابلصالة)) أخرجه أمحد  ،9/6وأبو داود (، )5105

والرتمذي ( )1514وقال :حسن صحيح .ورواه غريهم .ولكنه ضعيف اإلسناد؛ ألن مداره على
عاصم بن عبيد هللا ،وهو ضعيف احلديث.

وقد أورد العالمة ابن القيم يف الباب الرابع من كتابه (حتفة املودود أبحكام املولود) ثالثة أحاديث يف
هذا املوضوع ،أحسنها حديث أيب رافع على ضعفه ،مث ذكر احلكمة من استحباب بعض أهل العلم

التأذين يف أذنه ّأول ما يولد.

والذي يظهر أنه إذا مل تثبت بذلك األحاديث املرفوعة ،وال اآلاثر املوقوفة فال ينبغي فعله ،ومن
استحبه من أهل العلم فالظاهر أنه مل يقف على ضعف األحاديث الواردة يف الباب ،وهللا أعلم.

()23/12

حكم تسمية املولود بـ (حكيم)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

هل جيوز تسمية املولود :حكيم (بدون أل التعريف) ؛ حيث إن احلكيم من أمساء هللا احلسىن؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى هبداه ،وبعد.

فإن هللا تعاىل -قد مسى نفسه يف كتابه العزيز أبمساء ،ومسى بعض خلقه بتلك األمساء كاحلي والعليم
والسميع والبصري والرؤوف والرحيم وغريها .واالتفاق ابالسم ال يدل على املماثلة واملشاهبة يف

املسمى ،فلله تعاىل -املثل األعلى والكمال املطلق من معاين تلك األمساء ،وللعبد ما يليق بضعفه

وعجزه ،وهناك أمساء ال تقبل الشركة فال جيوز إطالقها على غري هللا تعاىل -كاهلل والرمحن واخلالق،
وحنوها .واسم (حكيم) من األمساء املشرتكة اليت هي من أمساء هللا تعاىل -وجيوز أن تطلق على العبد
ِ
شاء
ْمةَ َمن يَ َ
خاصة مع حذف أل التعريف الدالة على االختصاص .وقد قال هللا تعاىل( :يُ ِؤيت ا ْحلك َ
ومن يـ ْؤ َ ِ
ْمةَ فَـ َق ْد
ََ ُ
ت ا ْحلك َ
ُويت َخ ْ ِ
(حكيما)  .وال يلزم أن كل من مسي
ريا) [البقرة . ]269:وكل من أويت احلكمة يسمى
ً
ريا َكث ً
أ َِ ً
عليما وهو
حكيما يكون كذلك ،فقد يسمى عز ًيزا وهو ذليل ،ويسمى ًّ
قواي وهو ضعيف ،ويسمى ً
ً
جاهل  ...إخل .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()24/12

مىت خينت املولود؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/11/5هـ
السؤال

مىت خينت الطفل؟ هل يف يومه السابع أو يف أي يوم؟ وما احلكمة من حلق رأسه يف اليوم السابع؟

وهل حتلق الطفلة أم ماذا؟
اجلواب

 مل أيت يف السنة  -حسب علمي  -توقيت معّي للختان ،إال أن بعض العلماء يكره أن خينت يومسابعه ،ألن يف هذا تشبهاً ابليهود.

 -لعل من حكم احللق إماطة األذى عن رأسه كما قال -صلى هللا عليه وسلم" :-أميطوا عنه األذى

" البخاري ( . )5471ولعل من احلكم أيضاً أن يتصدق بوزن الشعر فضة شكراً هلل.
 -وحيلق رأس املولود الذكر فقط دون األنثى ،وهللا أعلم.

()25/12

حلق شعر املولود يف اليوم الثامن
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1426/02/11هـ

السؤال

حلقت شعر ولدي يف اليوم الثامن لظروف ما ،فهل هذا جيزئ؟ مث وزنت الشعر ،فهل أتصدق مبثل

وزنه ذهباً أم فضة؟

اجلواب

السنّة هي حلق شعر االبن يف اليوم السابع من والدته ،ويتص ّدق مبثل وزنه فضة ،ويع ّق عنه ،وهبذا

صل هذه السنن ،فإذا فات هذا اليوم صار يف اليوم الثامن أو ما بعده ،فاإلنسان جيتهد يف حتصيل
ُحي ّ
السنن ،وإذا فاته شيء منها فال شيء عليه ،ألن حتديدها يف السابع سنّة وفضيلة ،فإذا
ما ميكنه من ّ

مل حيصل ذلك فيكون يف غريه ،ويدرك بعض السنة ،وابلنسبة للعقيقة فقد ورد عن عائشة -رضي هللا

عنها -أنه إذا فات اليوم السابع يكون يف الرابع عشر ،وإذا فات فيكون يف احلادي والعشرين ،كما
أي يوم.
يف املستدرك للحاكم ( . )7669فإذا فات ففي ّ

()26/12

التسمي بدانيال

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/04/18هـ

السؤال

ما حكم التسمية بـ (دانيال) موافقة لرغبة الزوجة النصرانية.

اجلواب

ال أبس بتسمية املولود ابألمساء اجلائزة واملشروعة ،وإن كان فيه موافقته لرغبة الزوجة الكتابية
(كالنصرانية)  ،فإن موافقة الزوجة يف رغبتها ألمر مباح أو مشروع ليس من التشبه يف شيء ،فإن

النصارى بل واليهود يسمون أبمساء األنبياء كإبراهيم ،وإمساعيل ،وإسحاق ،ويوسف ،وأبمساء أبناء

يعقوب كبنيامّي ،ويهوذا ،وغري ذلك .وهللا أعلم.

()27/12

حتديد النسل وتنظيمه

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1423/2/21
السؤال

هل جيوز للفرد املسلم أن يقول :سأكتفي بطفلّي فقط؛ ألنين ال أعتقد أنه إبمكاين أن أصرف على
أكثر من اثنّي إليصاهلما وخترجهما من اجلامعة؟ مع العلم أن حالته املادية تعد جيدة؟ فما رأيكم

مبسألة حتديد النسل والتنظيم؟
اجلواب

ال جيوز حتديد النسل سواء أكان املقصود منه اخلوف من عدم القدرة على اإلنفاق أو غري ذلك ،هذا

وجيب على املسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن كل نفس خلقها هللا فاهلل متكفل برزقها ،قال -تعاىل-

" :وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها" [هود ]6:اآلية ،وقال -سبحانه" :-وال تقتلوا أوالدكم
خشية إمالق حنن نرزقهم وإايكم" [اإلسراء ]31:اآلية.

فالرزق واألجل والعمل والشقاوة أو السعادة مكتوبة وهو يف بطن أمه ،ففي احلديث الصحيح أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعّي يوماً نطفة ،مث يكون

علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فيؤمر أبربع كلمات بكتب رزقه

وأجله وعمله وشقي أو سعيد" احلديث رواه البخاري ( )3208ومسلم (. )2643

هذا وأما تنظيم النسل للحاجة فال أبس به كأن تكون األم مريضة ،أو احلمل يضر بصحتها ،أو

صعوبة والدهتا ،وحنو ذلك ،هذا وليعلم أن اإلسالم يرغب يف كثرة اإلجناب وحيث عليه ،ففي احلديث
الصحيح" :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" أبو داود ( )2050وأمحد
( )12613والنسائي ( ، )3227وهللا أعلم.
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التسمية بـ (حسب الرسول)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

أخي يريد أن يسمي ابنه (حسب الرسول) هل هذا جائز؟ وما هو معناه؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،احلسب معناه الكايف ،كما قال تعاىل" :ومن يـتـوهكل علَى هِ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ" أي :كافية وهللا
َ َ ْ ََ َ ْ َ
ِ
اَّلل وم ِن اتهـبـع َ ِ
ّي"
هيب َح ْسبُ َ
"اي أَيُّـ َها النِ ُّ
ك م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ك هُ َ َ َ َ
 تعاىل  -هو حسب نبيه واملؤمنّي ،كما قالَ :[األنفال ]64 :أي :كافيك وكايف أتباعك ،وال أحد من اخللق يكون كافياً لغريه ،فالكايف هو هللا
وحده ،وعلى هذا فال جيوز أن يسمى أحد (حسب الرسول)  ،يعين :كايف الرسول ،فاهلل هو حسب
ك ه
اَّللُ" [األنفال:
هيب َح ْسبُ َ
نبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -حياً وميتاً ،كما قال تعاىلَ " :اي أَيُّـ َها النِ ُّ

 ]64وقال :صلى هللا عليه وسلم ملا قيل له" :إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم" قال" :حسبنا هللا

ونعم الوكيل"

هِ
ال َهلُم الن ِ
هاس قَ ْد
[آل عمران ]173 :كما أخرب سبحانه وتعاىل بذلك يف قوله" :الذ َ
هاس إ هن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
ِ
اد ُهم إِميَاانً وقَالُوا حسبـنَا ه ِ
يل" [آل عمران. ]173:
َمجَ ُعوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
َ ُْ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ ْ
َ
اَّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ

()29/12

ولد الزان
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1425/07/05هـ

السؤال

ما حكم ولد الزان؟ وما الواجب جتاه املسئول عن ذلك من الرجل واألنثى؟ وما النظر الصحيح لولد

الزان ،وهل وردت أحاديث يف ذمه؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

ابن الزان مل يقرتف ذنبا ،وإمنا اقرتف الذنب أبواه؛ وكل نفس مبا كسبت رهينة ،وينبه إىل أن ما جاء
من أحاديث يف ذم ولد الزان فإن أكثرها ضعيف ال يصح.

وأما ما روى أبو داود يف سننه ( ، )3963وأمحد يف مسنده ( )7751عن أيب هريرة -رضي هللا
عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ولد الزىن شر الثالثة " فقد وجه العلماء احلديث بعدة
شر الثالثة إذا عمل بعمل والديه .ويؤيده ما جاء
توجيهات ،أشهرها :ما قاله سفيان الثوري :أبنه ّ

عند احلاكم يف املستدرك ( )112/4من حديث عائشة -رضي هللا عنها -عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم " :-ليس على ولد الزىن من وزر أبويه شيء "وال تزر وازرة وزر أخرى" [األنعام. ]164:

وقال بعض أهل العلم :احلديث حممول على أن غالب أوالد الزان يكون فيهم شر ،قال شيخ اإلسالم

ابن تيمية( :ولد الزان إن آمن وعمل صاحلا دخل اجلنة ،وإال جوزي بعمله كما جيازى غريه ،واجلزاء

على األعمال ال على النسب ،وإمنا يذم ولد الزان؛ ألنه مظنة أن يعمل عمالً خبيثاً كما يقع كثريا".

وهللا أعلم.

()30/12

سنن املولود
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،سؤايل هو ما هي السنن اليت فعلها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم
 للمولود ،ابألدلة؟ وجزاكم هللا خرياً.اجلواب
بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فجوابنا على السؤال املتضمن لبحث سنن املولود ،فأقول وابهلل التوفيق :إن من نعمة هللا على عبده
املؤمن أن يرزقه مولوداً يكون رحيانة له يف صغره ،وقرة عّي يف كربه ،وذخراً له بعد وفاته ،كما حكى
هللا عن أوليائه وأصفيائه إذ يقولون" :ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي واجعلنا للمتقّي

إماماً" ،وجاء يف الصحيح عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم " -إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو
ولد صاحل يدعو له" رواه مسلم ( )1631من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -ومن أجل شكر

هذه النعمة البد من أن يبذل الوالد شيئاً من العناية يف ذلك املولود ،فبعد والدته ويف أايمه األوىل
يسن يف حق الوالد سبعة أمور وهي:

( )1العقيقة.
( )2تسميته واختيار أحسن األمساء.

( )3أن حيلق رأسه ويتصدق بوزن شعره من الفضة أو ما يعادهلا من القيمة.
( )4أن خيتنه ،واخلتان يف حق الذكر آكد منه يف حق األنثى.
( )5حتنيكه.

( )6تسميته بعبد هللا أو عبد الرمحن.
( )7أن يؤذن يف أذنه اليمىن ويقيم يف أذنه اليسرى ،فعن مسرة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قال" :كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وحيلق ويسمى" الرتمذي ( )1523وصححه،

والنسائي ( )4220وأبو داود ( ، )2837وابن ماجة ( ، )3165واللفظ له من حديث مسرة بن

جندب -رضي هللا عنه -وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه مسعه احلسن من مسرة -رضي

هللا عنه ،-وعن عائشة  -رضي هللا عنها  -أن رسول هللا أمرهم أن يعق عن الغالم شااتن ،ويف
رواية :مكافئتان ،وعن اجلارية شاة رواه الرتمذي ( )1513وقال :حسن صحيح رواه ابن ماجة

(. )3163

وعن أيب رافع :أن احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما  -ملا ُولِ َد أرادت أمه فاطمة  -رضي هللا عنها
 -أن تعق عنه بكبشّي ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال تعقي عنه ولكن احلقي

شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق" مث ولد حسّي -رضي هللا عنه -فصنعت مثل ذلك ،رواه أمحد

(. )23877

()31/12

قلت :فسنية العقيقة اثبتة أبدلة أخرى من فعله وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ولعل هنيه  -صلى
هللا عليه وسلم  -لفاطمة -رضي هللا عنها -ألنه عق عنه أو عق عنه أبوه علي -رضي هللا عنه-

وعن أنس  -رضي هللا عنه  -أن أم سليم  -رضي هللا عنها -ولدت غالماً ،فقال يل أبو طلحة:

احفظه حىت أتيت به النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فأاته به وأرسلت معه بتمرات ،فأخذها النيب -
يف الصيب وحنكه هبا ومساه عبد هللا
صلى هللا عليه وسلم  -فمضغها مث أخذها من فيه فجعلها يف ّ

متفق عليه عند البخاري ( ، )5470ومسلم ( ، )2119والتحنيك أن ميضغ احملنك التمر أو حنوه

حىت يصري مائعاً حبيث يبتلع مث يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها يف جوفه قال النووي:

اتفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند والدته بتمر ،فإن تعذر فما يف معناه أو قريب منه من
احللو قال :ويستحب أن يكون احملنك من الصاحلّي رجالً كان أو امرأة فإن مل يكن حاضراً محل إليه،
واستحب بعضهم األذان يف أذن الصيب اليمىن واإلقامة يف اليسرى؛ ملا روى ابن السين مرفوعاً من

حديث احلسّي بن علي  -رضي هللا عنهما  ،-من ولد له مولود فأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف

اليسرى مل تضره أم الصبيان ،وأم الصبيان هي التابعة من اجلن ،هكذا أورده احلافظ يف التخليص

( )1502/4ومل يتكلم عليه ،وروى استحباب ذلك عن احلسن البصري -رمحه هللا ،-واحتج على
اإلقامة يف اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز -رمحه هللا تعاىل ،-وقد روى ذلك ابن املنذر عنه أنه

كان إذا ولد له ولد أذن يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليسرى قال :مل أره عنه مسنداً انتهى.

وفيه استحباب التسمية بعبد هللا وعبد الرمحن قاله النووي  -رمحه هللا  -وإبراهيم وسائر األنبياء

والصاحلّي ،والعمدة يف مشروعية اخلتان حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -املتفق عليه عند

البخاري ( ، )5889ومسلم ( ، )257أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :الفطرة مخس:
اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم األظافر ،وتفسري اخلتان ما قاله النووي؛ حيث

قال يف اجملموع الواجب يف ختان الرجل قطع اجللدة اليت تغطي احلشفة حبيث تنكشف كلها فإن قطع

بعضها وجب قطع الباقي ،ومن املرأة قطع ما ينطلق عليه االسم من اجللدة اليت كعرف الديك فوق
خمرج البول.
هذا ما أمكن حتريره وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()32/12

هل دعاء الولد الذي مل يعق عنه ال ينفع والده
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

هل صحيح أن الدعاء من األبناء ال يصل إىل الوالدين إذا مل يقوما بعمل العقيقة هلم؟
اجلواب

صر
هذا ليس بصحيح ،والعقيقة هي من حقوق الولد على الوالد ،وهي من السنن املؤكدة ،فإذا ق ه

الوالد يف هذا األمر فال جيعل هناك انفصال بّي الوالد والولد حيرم به الوالد من وصول ثواب دعاء

ولده وإحسانه إليه ،بل على اإلنسان أن يدعو لوالده ويكثر من ذلك ،ويعمل كل أسباب اخلري اليت
يظن أهنا تصل إىل والده ،ومن أمهها وأعظمها الصدقة ،وصلة الرحم اليت توصل عن طريق الوالدين،
والوالدان أحسنا إىل الولد يف أعمال عظيمة جليلة هي أعلى وأمسى وأغلى من العقيقة ،فقد ربياه

وأنفقا عليه ،وسهرا لراحته وتعبا ،وأنفقا مدة طويلة ،وكل هذا أعظم من العقيقة ،فعلى اإلنسان أن
جيتهد يف الدعاء لوالديه ،وهللا  -تعاىل  -يقول" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً"
[اإلسراء ، ]23 :أي إحساانً مستمراً غري حمدود.

()33/12

التسمية بـ( :دمياس)
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/04/27هـ
السؤال

ما حكم تسمية البنت ابسم (دمياس؟)  ،وما أصل هذا االسم ،هل هو عريب أم أعجمي؟ وهل فيه

شخصية مسماة هبذا االسم؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

الدمياس :احل همام ،وقيلِ :
سرب - ،أي النفق املظلم -وكان سجن احلجاج بن يوسف
الكن ،وقيل :ال ه

يسمى (الدمياس)  ،فالذي يظهر من اشتقاقه (دمس) أنه عريب ،كما يقال :ليل دامس ،ولكن ال يليق

من انحية الذوق أن يتسمى به أحد؛ ألن معانيه املذكورة آنفاً غري مستحبة ،وقد كان النيب -صلى

هللا عليه وسلم -حيب األمساء احلسنة ،ويغري األمساء املستقبحة ،وال أعلم  -بعد البحث  -أحداً
تسمى هبذا االسم ،فليجتنب ،ويف األمساء احلسنة اجلميلة غنية عنه .وهللا أعلم.

()34/12

التسمية بـ( :بسملة)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

شيخنا الفاضل .أود أن أستفسر من حضراتكم فقد متنيت أن يرزقين املوىل بنتاً فأمسيها بسملة ،ولكن
أردت أن أعرف هل جيوز اختصار بسم هللا؟ حيث إين مسعت والعلم عند هللا أبنه ال جيوز اختصار

لفظ -صلى هللا عليه وسلم -إىل (صلعم) مثالً ،فهل هذه غري تلك أم ال؟ أمتىن أن تساعدوين يف

معرفة احلكم الشرعي يف ذلك ،مع أنه ابلفعل يوجد أانس كثريون هبذا االسم ،وقد أعجبين كثرياً
ومتنيت أن أمسي به  ...فما جوابكم؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فنسأل املوىل -عز وجل -أن حيقق أمنيتك أبن يرزقك ذرية صاحلة تقر هبا عينك ،ونوصيك أن ختتار
هلا امساً حسناً ،ومن أحسن األمساء أمساء أمهات املؤمنّي زوجات رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -وبناته والصحابيات  -رضوان هللا عليهن مجيعاً ،-وغريها من األمساء احلسنة ،وال نرى تسميتها

(بسملة)  ،خاصة وأنت تعين هبا اختصار (بسم هللا الرمحن الرحيم)  ،وهذا يكثر عند األعاجم

فيسمون (ما شاء هللا) و (تبارك هللا) و (بسم هللا) وحنوها جلهلهم ابلعربية لغة القرآن الكرمي ،مع

عاطفتهم لإلسالم والقرآن ،وهذه ليست من األمساء يف شيء ،وال ينبغي التسمي هبا ،أما اختصار

(بسم هللا الرمحن الرحيم)  :إىل البسملة فهذا جائز ال أبس به ،كاختصار (احلمد هلل) إىل (احلمدله) ،

و (ال حول وال قوة إال ابهلل) إىل (احلوقلة) وهكذا.
أما الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فالصحيح أنه ال جيوز أن يرمز هلا (صلعم) أو (ص)

وإمنا تكتب كاملة أو ترتك كلها كتابة ال لفظاً ،وقد نص على ذلك العلماء كاحلافظ ابن كثري وغريه،
وليست حنو البسملة وأخواهتا وهللا أعلم.

()35/12

التسمية بـ "نريوز"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/6/6هـ
السؤال

ما حكم تسمية املواليد ابسم (نريوز)  ،علماً أبن يل أختاً مساها أيب ابسم نريوز ،وكان مستشهداً
ابلبيت الشعري القائل:
وقد نبه النريوز يف غسق الدجى *** أوائل ورد كن ابألمس نُـ ّوما

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :الشريعة اإلسالمية جاءت بتحسّي األمساء

واألوصاف ،ألن األمساء قوالب املعاين ودالة عليها ،ومن هنا جاء االستحباب بتعبيد األمساء (كعبد

هللا وعبد الرمحن) وحنوها ،وكل اسم مباح حيمل معىن طيباً فال أبس به ،أما األمساء املعبدة لغري هللا

تعاىل ،أو التسمية ابسم من أمساء هللا ،أو التسمية ابألمساء األعجمية اخلاصة ابلكافرين أو التسمي

أبمساء األصنام املعبودة أو أعياد ومواسم الكافرين فكل هذه ممنوعة شرعاً ،واسم "نريوز" املعروف أنه

عيد من أعياد الفرس قدمياً ،وأحياه حديثاً بعض الفرق كالرافضة ،فال أرى لك التسمي به ،ويف غريه
من األلفاظ العربية واملعاين احلسنة ما فيه غنية وكفاية .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وفق هللا

اجلميع لرضاه.

()36/12

تسمية املولودة بـ"دانيال"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

لدي مولودة وأريد أن أمسيها (دانيال) ؛ وذلك نسبة للنيب (دانيال)  ،فهل جيوز؟.

اجلواب

احلمد هلل ،األمساء اليت يتس همى هبا الناس ،ويسمون هبا أوالدهم منها ما هو مستحب كتسمية املولود

عبد هللا ،أو عبد الرمحن ،وكذلك التسمية أبمساء األنبياء فقد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 أنه قال" :إن أحب أمسائكم إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن" رواه مسلم ( )2132من حديث عبدهللا بن عمر  -رضي هللا عنهما.-

وصح عنه أنه قال" :تسموا أبمساء األنبياء" رواه أبو داود ( ، )4950والنسائي ( )3565من

شمي -رضي هللا عنه.-
حديث أيب وهب اجلُ َ

ومنها ما هو مكروه أو خالف األوىل ،كالتسمية مبا يتضمن التزكية للمسمى مثل بر وبرة وإميان

وهدى ورابح ،ومنها ما هو جائز كالتسمية ابألمساء املعروفة املشهورة مثل علي وعمر وعثمان ،ومن
أمساء النساء دعد وسعاد وزينب.

ومن األمساء ما هو حمرم كاألمساء املعبدة لغري هللا كعبد النيب ،وعبد احلسّي ،وقد أمجع العلماء على

حترمي كل اسم معبد لغري هللا ،ومن األمساء احلسنة ما كان معبداً السم من أمساء هللا كعبد العزيز وعبد
امللك وعبد الرحيم وعبد اجلبار ،ومن أحسن األمساء ما كان مطابقاً لواقع اإلنسان كحارث ومهام،

كما قال  -صلى هللا عليه وسلم  -يف األمساء" :وأصدقها حارث ومهام" (سبق خترجيه) ومن األمساء
املستكرهة التسمية ابألمساء الدالة على ٍ
معان مكروهة مثل حرب ومرة ،وأما ما سألت عنه من تسمية
املولود أو املولودة ابسم النيب دانيال فال أبس به خصوصاً إذا كان املولود ذكراً ،أما إذا كان أنثى فال
ينبغي أن تسمى دانيال؛ ألنه ال يليق أن تسمى األنثى ابسم نيب من األنبياء ،ألن األنبياء كلهم

رجال ،كما ال يليق أن تسمى األنثى بعمر وعثمان ألن هذه من أمساء الرجال ،فلو مسيت هبا األنثى
لكان بذلك لبس وتوهيم للسامع ،وهللا أعلم.

()37/12

التسمية بـ (راما)
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1424/7/27هـ

السؤال

هل جيوز تسمية البنت ابسم( :راما) جمرد عن اهلمزة واملد؟ فقد ذكر يف بعض الكتب والقواميس أن
راما اسم إله من آهلة اهلنود ،وذكر أنه مولود يف مكان املسجد البابري الذي هدم يف عام 1992م

ليبىن مكانه معبد هلم .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فإن من اإلحسان إىل الولد االسم احلسن له ،فإن االسم له ارتباط يف املسمى يف الغالب كما نص

على ذلك ابن القيم رمحه هللا يف كتابه حتفة املودود قال":ويدل على ذلك وجوه أحدها قول سعيد بن

املسيب :ما زالت فينا تلك احلزونه وهي اليت حصلت من تسمية اجلد حبزن ،وقول عمر جلمرة بن

شهاب :أدرك أهلك فقد احرتقوا .وقد ذكر العلماء أن من حقوق األوالد على اآلابء اختيار االسم

احلسن ،قال ابن القيم":وابجلملة فاألخالق واألعمال واألفعال القبيحة تستدعي أمساء تناسبها،
وأضدادها تستدعي أمساء تناسبها وكما أن ذلك اثبت يف أمساء األوصاف فهو كذلك يف أمساء

األعالم  ...إىل أن قال :وهلذا أمر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بتحسّي األمساء فقال"":إنكم
تدعون يوم القيامة أبمسائكم ،وأمساء آابئكم ،فأحسنوا أمساءكم " رواه أبو داود ( )4948وغريه من

حديث أيب الدرداء  -رضي هللا عنه  -واحلديث متكلم فيه فإن صاحب االسم احلسن قد يستحي
من امسه ،وقد حيمله امسه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده ،وهلذا ترى أكثر السفل أمساؤهم

تناسبهم وأكثر العلية أمساؤهم تناسبهم" .أ .هـ.

فيا أخي ق هر هللا عينك ببنتك وتقبلها قبوالً حسناَ ًُ ،فأحسن امسها وال تسمها بـ (راما) فهو التجسيد
السابع لإلله (فشنو) عند اهلندوس ،ويعترب راما املثل األعلى يف الفروسية والفضيلة من خالل

امللحمة اهلندية (رامااي) .

وقد نص العلماء على حرمة التسمية أبمساء األصنام والشياطّي ،ورؤوس الكفر كفرعون ،ويف اترخينا

وتراثنا من األمساء الالمعة واملعربة ذات الداللة واملعىن الكثري واحلمد هلل ،وفقك هللا ملا حتب وترضى،
وصلى هللا على سيدان حممد.

()38/12

أحكام ولد الزىن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

أرجو أن تتكرم بشرح واف عن أحكام ولد الزان يف الفقه اإلسالمي ،وذلك يف النقاط اآلتية :ثبوت
النسب ،النفقة ،احلضانة ،الوالية ،الوراثة.

اجلواب

فولد الزان ليس له أب يف اإلسالم ،فنسبه ألمه ونفقته عليها وعلى من يرثه ،وأما الوالية ففيها خالف

قيل إهنا ألمه ،وقيل للحاكم ،وهو يتوىل بنفسه أو يقيم غريه ،وهذا الراجح ،وإرثه كغريه ،وأما عصبته
فقيل هم عصبة أمه ،والصحيح أن أمه عصبة له أيضاً ،ومجيع هذه املسائل مبسوطة يف أبواهبا من
كتب الفقه ،والرجوع هلا سهل ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()39/12

حق ولد الزىن على أبيه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1423/5/19
السؤال

زنيت ابخلادمة وأجنبت طفالً ،السؤال :ما وضعي مع هذا الطفل؟ وماذا أعمل؟ وهل أان مسؤول عنه
وعن تربيته وكسوته؟ وهل له علي حقوق الطفل الشرعي كاملرياث وغريه؟ أفيدوان ابرك هللا فيكم.

اجلواب

أما الطفل فال جيوز أ ْن يُنسب إليك -ولو كان منك يقيناً -وال يرثك ،وال ترثه؛ ألنه من سفاح ال من
نكاح ،ولكن كونه من مائك له أثر يف حترمي النكاح ،فال جيوز أن يتزوج من بناتك ،وال أن يتزوج

أبناؤك من بناته ،فإنه قد ثبت يف الصحيحّي (البخاري ( )2053ومسلم ( )1457أنه ملا اختصم

إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -سعد بن أيب وقاص ،وعبد بن زمعة بن األسود يف ابن وليدة زمعة،
وكان عتبة بن أيب وقاص قد فجر هبا يف اجلاهلية ،وولدت منه ولداً ،فقال سعد :اي رسول هللا ابن
أخي عتبة عهد إىل أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إىل ابن وليدة زمعة؛ فإنه ابين ،أال ترى اي

رسول هللا شبهه بعتبة؟ فقال عبد :اي رسول هللا أخي وابن وليدة أيب; ولد على فراش أيب ،فرأى النيب
-صلى هللا عليه وسلم -شبهاً بيناً بعتبة ،فقال :هو لك اي عبد بن زمعة؛ الولد للفراش ،وللعاهر

احلجر ،واحتجيب منه اي سودة (وهي بنت زمعة) " فقد جعله النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابناً
لزمعة؛ ألنه ولد على فراشه ،وجعله أخاً لولده بقوله":فهو لك اي عبد بن زمعة" وقد صارت سودة

أخته يرثها وترثه; ألنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه ،ومع ذلك أمرها -صلى هللا عليه وسلم -أن

حتتجب منه؛ ملا رأى من شبهه البّي بعتبةّ ،أما كسوته ونفقته فال جتب عليك؛ ألنك ال ترثه وال

يرثك ،ووجوب النفقة واجبة ابستحقاق اإلرث ،كما يدله قوله -تعاىل":-وعلى الوارث مثل ذلك"

[البقرة ، ]233:أي :مثل ما على املولود له (األب) من النفقة الواجبة إذا مات األب ،وهذا خمرج
على قاعدة اخلراج ابلضمان ،والغرم ابلغنم ،فإذا كان يغنم من ولده مرياثه بعد مماته ،وجب أن ينفق
عليه يف حياته .وإذا كان ال يرثه ،مل جيب عليه نفقته.

وهذا الطفل ينفق عليه من بيت مال املسلمّي وتكفله الدولة وترعاه ،وهي مسؤولة عن نفقته
وكسوته ،أما إذا أردت اإلحسان واملعروف ،فال شك أن إنفاقك عليه وإحسانك إليه معدود من

الصدقة ،ولك يف ذلك أجر ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-يف كل كبد رطبة أجر" البخاري
( )2363مسلم (. )2244

واعلم أن من عالمات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خرياً من حاله قبلها ،فاكثر من

عمل الصاحلات واالستغفار والصدقة لعل هللا أن يتوب عليك ،فإن هللا إذا رأى من عبده صدق
آم َن َو َع ِم َل َع َمالً
توبته اتب عليه بل وبدهل سيئاته حسنات ،كما قال -سبحانه":-إِالّ َم ْن َات َ
ب َو َ
اَّلل غَ ُفوراً رِحيما*ومن َاتب و َع ِمل ِ
صِ
احلاً فَأُولَئِ َ ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم ح ٍ
وب
صاحلاً فَِإنههُ يَـتُ ُ
ََ ْ َ َ َ َ
سنَات َوَكا َن هُ
َ
َ
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
إِ َىل هِ
اَّلل َمتَاابً" [الفرقان. ]71-70:
أسأل هللا أن يهدينا وإايك سبل السالم ،وأن خيرجنا وإايك من الظلمات إىل النور ،وأن يتوب علينا
وعليك ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()40/12

التسمي بـ (غرم هللا)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1423/4/27

السؤال

يكثر يف بلدان التسمي ابسم (غرم هللا)  ،فما معناه ،وما حكم التسمي به؟

اجلواب

فاجلواب -فيما يظهر يل -والعلم عند هللا -عز وجل -أن هذا متوقف على حتديد معىن (غُ ْرم) وقد
رجعت إىل لسان العرب ومل أقف على معىن ميكن أن يضاف إليه لفظ اجلاللة (هللا) .

وهو اسم يكثر عند بعض أهل اجلنوب من اجلزيرة العربية وقد سبق أن سألت عنه بعض علمائهم فلم
يفدين فيه بشيء.
والغرم يف لغة العرب أييت مبعىن (الدهين)  ،ومنه قوله -تعاىل":-والغارمّي ويف سبيل هللا" [التوبة]60:
والغارمون :هم الذين لزمهم الدهين يف احلمالة ،ومنه يف احلديث":أعوذ بك من املأمث واملغرم" البخاري
( )833ومسلم ( ، )589وهو مصدر وضع موضع االسم ،ويف احلديث اآلخر":إن املسألة ال
تصلح إال لذي فقر مدقع أو لذي غُرم مفظع" الرتمذي ( )653أبو داود ( )1641ابن ماجة

( )2198واللفظ له ،وأمحد ( )12134أي :ذي حاجة الزمة من غرامة مثقلة.

وأييت الغرام مبعىن :الالزم من العذاب ،والشر الدائم والبالء واحلب والعشق ،ومنه قوله -تعاىل":-إن
عذاهبا كان غراماً" [الفرقان ]65:أيُ :ملحاً دائماً مالزماً.
وقد أغرم ابلشيء أي :أولع به ،يعين :فالن مغرم بكذا ،أي :الزم له مولع به.

وأييت الغُرم يف مقابل الغُنم كما يف احلديث":الرهن ملن رهنه ،له غنمه وعليه غرمه" احلاكم يف
املستدرك ( )360/2والدارقطين يف السنن ( ، )33-32/2أي :أداء ما رهن به وفكاكه.

وال يبعد أن يكون مرادهم هبذه التسمية أي :املولع ابهلل ،أو احملب هلل -تعاىل ،-وال أنصح ابلتسمية

به ،لكن ال أقول إنه جيب تغيريه ملن مسي به؛ ألنه حيتمل أن يكونوا عنوا به معىن صحيحاً والعلم عند

هللا ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()41/12

التسمية بـ( :تسنيم)

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

وأان أحبث يف القرآن عن اسم مؤنث أمسي به بنيت صادف وأن قرأت يف سورة املطففّي آية  27لفظ

" تسنيم" .فهل جيوز اختيار هذا االسم البنيت؟ .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل،

األمساء يقصد هبا الداللة على املسمى ،وهي أنواع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ،ومنها ما هو
عادي ال يوصف حبسن وال قبيح ،ومن األمساء ما هو أخص ابلذكور ومنها :ما هو أخص ابإلانث،

ومنها ما هو مشرتك ،أي إنه مما يسمى به الذكر واألنثى ،وهذا خيتلف ابختالف اجملتمعات والعادات،

وعلى هذا فأي لفظ خيتاره اإلنسان امساً البنه أو بنته مما ال حيمل معىن قبيحاً أو يتضمن أمراً حمرماً يف

الشرع كاألمساء املعبدة لغري هللا فإنه ال أبس به ،وألفاظ القرآن ألفاظ عربية هلا مدلول يف اللغة العربية

وهلا مدلول يف الشرع ،والتسنيم الذي ذكره هللا هو اسم لشراب من أشربة أهل اجلنة ،ولكن له معىن

مفهوم عند العرب فإذا مسى اإلنسان هبذا اللفظ فال جيوز أن يريد ابلتسمية الشراب الذي يف اجلنة
وإمنا يريد تسميتها هبذا اللفظ حسب مدلوله يف اللغة العربية ،وهو نوع من األشربة كاملاء واللَب
والعسل وما أشبه ذلك ،فاحلاصل أنه ال أبس أن تسمي ابنتك تسنيماً مثل الشراب املعروف عند

العرب ،فإن أشربة اجلنة وغريها من أصناف النعيم ليست مثلما يف الدنيا وإن كانت موافقة هلا يف

االسم ،كما قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما" :-ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء" ،يريد أن

حقائق ما يف اجلنة ليست مثل حقائق ما يف الدنيا ،وإن كانت موافقة هلا يف االسم ،واملعىن العام وهو
القدر املشرتك بّي املسميّي فال يلزم من االتفاق يف االسم والقدر املشرتك متاثل املسميّي ،فإن هللا -

تعاىل -قد قال يف احلديث القدسي":أعددت لعبادي الصاحلّي ما ال عّي رأت ،وال أذن مسعت ،وال
خطر على قلب بشر" رواه البخاري ( )3244ومسلم ( )2824من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه ،-وهللا أعلم.

()42/12

اكتشفت احلقيقة بعد موت متبنيها
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1424/8/16هـ

السؤال

زوجيت اكتشفت أهنا متبناة بعد زواجي منها ،وهي أيضاً مل تكن تعلم إال بعد مطالبتنا حبقها من إرث

أبيها .هل هلا حق يف اإلرث مع أهنا مسجلة رمسياً؟
اجلواب

ابلنسبة للسؤال عن التبين فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتبىن أحداً ،بل جيب أن ينسب كل إنسان ألبيه

شيئاً ،وذلك ألن التبين
الذي ولد من صلبه ،وأيضاً فإنه ليس لالبن املُتبَ ه
ىن حق يف أن يرث من الرتكة ْ
أوالً حمرم وال جيوز كما سبق ،واثنياً ألنه ليس من الورثة.

()43/12

التسمية جبوري

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/3/22هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أحببت أن أسأل عن اسم (جوري)  ،وهو الورد الشديد احلمرة ،هكذا وجدت معناه
يف اإلنرتنت ،ومل أجده يف لسان العرب ،فهل جيوز أن أمسي ابنيت هبذا االسم؟ مالحظة :تسمية ابنيت
متوقفة على جوابكم -حفظكم هللا.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال جيوز للمسلم أن يسمي ولده ذكراً كان أو أنثى ابسم أعجمي خيص الكفار إال حلاجة ،وتقليد

الكفار يف األمساء دليل على ضعف االنتماء لإلسالم ولغته اليت أُمر املسلم مبوافقتها إال حلاجة ،وهو
دليل على افتتان اإلنسان أبعدائه ،وهذه عالمة اخلذالن ،وقد قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم:-

"من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أمحد ( )5114وأبو داود ( )4031بسند صحيح.

و (جوري) اسم غري عريب ،فيكون مشموالً ابلتحرمي؛ ملا فيه من التشبه ابلكفار .وفقك هللا ،وأصلح
لك الذرية ،ورزقك برها.

()44/12

التكين أبيب األعلى
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/06/18هـ

السؤال

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أحب التكين هبذه الكنية (أبو األعلى)  ،فما حكم الشرع يف ذلك؟
وجزاكم هللا عن اإلسالم واملسلمّي كل خري.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال أبس ابلتكين أبيب األعلى ،فاملخلوقات منها العايل والسافل ،والعايل منها بعضها أعلى من بعض،

ويقال ملا هو أعلى من غريه ،هو أعلى ،واألوىل اجتناب التكين أبيب األعلى؛ ألن األعلى املطلق هو
هللا  -سبحانه وتعاىل -ولكن من يتكىن هبذه الكنية إمنا يريد األعلى من غريه من الناس .وهللا أعلم.

()45/12

تسمية البنت بـ (آية)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
رزقت بطفلة -وهلل احلمد -وأريد تسميتها بـ (آية)  ،فهل هبذا االسم شبهة أو كره ابلتسمية؟- .

وجزاكم هللا عنا كل خري.-
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

ال أبس أن تسمي ابنتك بـ (آية)  ،فهي من مجلة خملوقات هللا اليت هي آايت على قدرته  -سبحانه

وتعاىل،-وعلمه ،وحكمته .وهللا أعلم.

()46/12

التكين بكنية النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود
التاريخ 1425/04/27هـ

السؤال

هل ورد حقاً عن النيب -عليه الصالة والسالم -أنه قال" :تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت" ،وما معىن
ذلك؟ أي هل املقصود أال نسمي أحداً أاب القاسم أم ماذا؟ جزاك هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :تسموا ابمسي ،وال تكنوا بكنييت" ،كما أخرجه

البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ( ، )52/1ومن حديث جابر رضي هللا عنه

(. )1301/3

وكذا أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أنس رضي هللا عنه (1682/3ح  )2131وفيه قصة.

قال أنس :اندى رجل رجالً ابلبقيع اي أاب القاسم ،فالتفت إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:

اي رسول هللا إين مل أعنك إمنا دعوت فالانً ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "تسموا ابمسي وال

تكنوا بكنييت".

وأخرجه أيضاً من حديث جابر رضي هللا عنه (1682/3ح  ، )2133وذكر فيه قصة أخرى ،قال

جابر رضي هللا عنه (ولد لرجل منا غالم فسماه حممداً فقال له قومه ال ندعك تسمي ابسم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فانطلق اببنه حامله على ظهره فأتى به النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي

رسول هللا ولد يل غالم فسميته حممداً فقال يل قومي ال ندعك تسمي ابسم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "تسموا ابمسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا أان قاسم أقسم

بينكم".
حكم التكنية أبيب القاسم:

اختلف العلماء يف التكين أبيب القاسم على ثالثة مذاهب:
املذهب األول :املنع مطلقاً ،سواء كان امسه حممداً أم ال .ثبت ذلك عن الشافعي ،وهو مذهب
الظاهرية ،ويستدل له بظاهر األحاديث املتقدمة.

املذهب الثاين :اجلواز مطلقاً ،وخيتص النهي حبياته صلى هللا عليه وسلم.

أدلته:

( )1رواية مسلم عن أنس ففيها اإلشارة إىل سبب املنع ،والقاضي بزوال احلكم عند زوال السبب.
( )2واحتجوا أيضاً مبا أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )843وأبو داود ( )4967والرتمذي

( ، )2843وصححه احلاكم من حديث علي رضي هللا عنه قال :قلت :اي رسول هللا إ ْن ولد يل من
بعدك ولد أمسيه ابمسك وأكنيه بكنيتك؟ قال( :نعم)  .فهذه رخصة من النيب صلى هللا عليه وسلم
لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه .قال عنها ابن حجر( :وسندها قوي) .

( )3وورد ما يدل على أن الصحابة -رضي هللا عنهم -فهموا ختصيص النهي بزمانه صلى هللا عليه
وسلم؛ ألن بعض الصحابة-رضي هللا عنهم -مسى ابنه حممداً وكناه أاب القاسم وهو طلحة بن عبيد
احملم ِدين ابن أيب بكر ،وابن سعد ،وابن جعفر بن أيب
هللا-رضي هللا عنه ،-وكذا يقال لكنية كل من َ
طالب ،وابن عبد الرمحن بن عوف ،وابن حاطب بن أيب بلتعة ،وابن األشعث بن قيس أبو القاسم،
وأن آابءهم كنوهم بذلك.

قال القاضي عياض :وبه قال مجهور السلف واخللف وفقهاء األمصار.

املذهب الثالث :ال جيوز ملن امسه حممد وجيوز لغريه ،وهذا ارتضاه الرافعي ،ووهاه النووي.

وقد ورد ما يؤيد هذا املذهب ،وذلك فيما أخرجه أمحد ( )8109وأبو داود ( )496وحسنه

الرتمذي وصححه ابن حبان من طريق أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه رفعه إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم "من تسمى ابمسي فال يكتىن بكنييت ،ومن اكتىن بكنييت فال يتسمى ابمسي".
وأقرب األقوال ،وأوجههما الثاين والثالث ،ألهنا تتضمن صوارف معتربة عن التحرمي املطلق ،والقول
األول :أبرأ للذمة وأعظم للحرمة .وهللا أعلم.

()47/12

زمياله هلما سابقة زىن
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/6/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي زميالن معي يف املكتب يتومسان يف شخصي اخلري ،ويعتقدان أبين أملك الرد على أسئلتهما،

واليت جعلتين يف حرية من أمري ،ملا وقع فيه كل منهما والعياذ ابهلل :أوهلما كان قدمياً ممن درس يف

دولة غربية ،وتصادق حسب قوله مع امرأة ،ومحلت منه وأجنبت فتاة ،وعمر ابنته غري الشرعية 19

سنة ،ويسألين هل جتب عليه نفقة هذه البنت شرعاً ،حيث إن والدهتا ال زالت تراسله وتطالبه

ابلنفقة؟ واثنيهما :كان على عالقة ابلعامالت لديه (الشغاالت ومل يكن هلم أزواج) دون علم زوجته،
وقد محلت منه اثنتان منهما ،وأجنبتا ولداً وبنتاً بعد سفرمها إىل بالدمها ،ويقول :هل جيب عليه نفقة
هذا الولد وهذه البنت ومتابعتهما ،وإن فقد أثرمها فهل عليه إمث؟

علي وقد أخرباين عن أمرمها ،هل أنصحهما فقط؟ أم
السؤال األخري يتعلق بشخصي أان :فماذا جيب ه
علي شرعاً إبالغ السلطات عنهما؟ ،وكيف وأان ال أملك أدلة سوى أقواهلما عن نفسيهما؟
جيب ه
أرجو اإلجابة حفظكم هللا ووفقكم لكل خري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن النفقة ال جتب للولد غري الشرعي ،فإذا اقرتف اإلنسان جرمية الزان ،ونتج عن ذلك ولد أو بنت،
فإن هذا الولد أو البنت ال جيوز نسبتهما إىل األب ،وال جتب هلما النفقة؛ ألن النفقة ال جتب إال إذا
ثبت النسب ،والنسب ال يثبت ابلزان ،ولذلك فإن ولد الزان ينسب لألم فقط ،وكذلك األمر فيما

يتعلق ابإلرث فإن الزاين ال يرث من ولده من الزان ،وال يرث ولده من الزان منه .ولكن مبا أن الزاين

هو الذي اقرتف هذا األمر ،وبسبب فعله نتج هذا الولد ،فإن عليه أن يساعد املرأة اليت شاركته يف

هذا اإلمث ،ويتحمالن معاً نتيجة معصيتهما ،ولكن ال يكون هذا من ابب النفقة الواجبة لألوالد ،مع
االحرتاز عن األمور اليت قد يتكرر بسببها هذا الفعل احملرم .أما ما يتعلق مبوقفك أنت من هذه

القضية ،فإن الواجب عليك مناصحة هذين الشخصّي الذين اقرتفا هذه الفاحشة العظيمة ،فإن اتاب
فاحلمد هلل ،وال يُشرع لك التبليغ عنهما؛ ألهنما قد اتاب من هذا العمل كما يظهر؛ وألن املشروع

السرت عليهما ،كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله مع من يعرتف عنده ابلزان كماعز والغامدية
رضي هللا عنهما وأرضامها .-انظر ما رواه مسلم ( )1695من حديث بريدة-رضي هللا عنه.-وإن أصرا على فعلهما فعليك االستمرار يف نصحهما وتوجيههما وإرشادمها ،وتبّي هلما اآلايت

واألحاديث الناهية عن الزان ،واملشتملة على الوعيد الشديد على هذا العمل الشنيع ،كما توضح
هلما أثره السيئ على الفرد واجملتمع من الناحية الدينية واألخالقية والنفسية واالجتماعية والصحية
وما إىل ذلك .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()48/12

إىل من ينسب ابن الزىن؟
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين
القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/06/28هـ

السؤال

تبين ولد الزان الذي ال يعرف أبوه وال أمه ،وإمنا أتى به شخص غريب إىل أسرة لرتبيه كيف تصنع هذه
األسرة بنسبه هل تنسبه إليها؟ وكيف تصنع يف شهادته املدرسية وأوراقه الرمسية؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
فإن التبين كان جائزاً يف أول اإلسالم ،مث نزل حترميه يف قول هللا -تعاىل" :-ادعوهم آلابئهم هو

أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آابءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم" [األحزاب ]5 :وعليه فال جيوز

ألحد من املسلمّي أن ينسب لنفسه من ليس ولداً له ،وأما ما يتعلق بدراسة املذكور فإن اجلهات

احلكومية البد أن لديها من األنظمة ما يعاجل وضعه .وهللا أعلم.

()49/12

ملن ينسب هذا اجلنّي؟!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/5/25هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان متزوجة ،ولكن زوجي ال حيبين ،وهجرين فرتة ،ويف غيابه عشقت رجالً غريه ،وأصبح مثل زوجي،
ينام معي! ومل يتزوجين ،وبعد فرتة عاد زوجي إيل ،وبعدها اكتشفت أين حامل ،وال أعرف احلمل من
زوجي أو من اآلخر ،أان اآلن اندمة بصدق ،أريد أن أعرف مصري اجلنّي هل أقتله؟ وملن ينسب؟

ولكم جزيل الشكر وعظيم األجر والثواب.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاجلواب :أن نقول لك  -أيتها السائلة -إن اختاذك خليالً متكنينه من نفسك كزوجك منكر عظيم،

وجرمية كبرية؛ يقول هللا -تعاىل" :-وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة وساء سبيال" [اإلسراء، ]32 :

هذا ولو رفعت قضيتك إىل احلاكم الشرعي ،ومت إقرارك بذلك ألقام عليك احلد الشرعي ،لكن ما
دمت مل ترفعي قضيتك نقول لك عليك أن تسترتي بسرت هللا -تعاىل -وتتويب إىل هللا عن فعلك ،وأن
تندمي على ذلك ،وأال تعودي ملثله؛ لعل هللا أن يتوب عليك.

أما اجلنّي فال تتعرضي له إبسقاط أو حنوه؛ ألن ذلك حرام ،وجرمية عظيمة ،وقتل لكائن حي.
أما سؤالك ملن ينسب إليه؟ فاجلواب أنه ينسب إىل زوجك الشرعي؛ فقد جاء يف الصحيحّي

البخاري ( ، )2053ومسلم ( )1457أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الولد للفراش
وللعاهر احلجر" أي :الولد للزوج ،وللزاين الرجم .وهللا أعلم.

()50/12

التسمية بـ :تبارك -تقوى..

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/11/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
سؤايل هو :ما حكم تسمية اإلانث أبمساء كـ" تبارك ،تقوى ،رمحة ،إميان " ،واألمساء املشاهبة؟ ابرك هللا
فيكم  ...والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
معلوم أن املقصود من األمساء اليت يسمي هبا الناس أوالدهم هو الداللة على أعياهنم ،واألمساء ألفاظ،

منها ألفاظ تدل يف الغالب على معاين منها احلسن ومنها القبيح ،فينبغي ملن ولد له مولود أن خيتار له
االسم احلسن ،لفظًا ومعىن-مع مراعاة ما مييز بّي الذكر واألنثى؛ ليكون االسم ًّ
داال على جنس
املسمى مع جتنب ما فيه تزكية ،مثلّ :برة ،وتقية ،واأللفاظ الواردة يف السؤال منها ما ال يضاف إال

إىل هللا ،فال جيوز التسمية به ،وهو :تبارك.

ومنها ما فيه مبالغة يف التزكية وهو :تقوى وإميان ،مع ما يف ذلك من ابتذال هذه املعاين الشرعية
اجلليلة ،التقوى واإلميان ،فينبغي عدم التسمية هبذين االمسّي.

ذكرا كان أو أنثى هو من رزق هللا وعطائه ،ويرجى أن
وأما رمحة فال كراهة ابلتسمية به؛ ألن املولود ً
يكون رمحة من هللا لوالديه .وهللا أعلم.

()51/12

انتساب التبين
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1426/04/09هـ
السؤال

أخوان تزوجا أختّي ،أحدمها أجنبت له زوجته أبناء ،والثاين ليس له أبناء ،فتبىن من األول بنتًا وول ًدا
َ

وكتبهما ابمسه ،وتويف الزوج الذي ليس له أبناء .السؤال :ما حل هذه املشكلة؟ هل يرجع األب بنته

وولده ابمسه؟ أم ماذا يعمل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
التبين ،وهو نسبة أوالد الغري إىل نفسه ،ويعاملهم معاملة األوالد احلقيقيّي ،هذا من العادات اجلاهلية
وه ْم ِآل َابئِ ِه ْم) [األحزاب. ]5 :
اليت جاء اإلسالم ابلنهي عنها وإبطاهلا ،فقال هللا عز وجل( :ا ْد ُع ُ
وجاءت األحاديث الكثرية عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابلنهي عن االنتساب إىل الغري ،فقال

"ال تَـ ْرغَبُوا َعن
النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-يف حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،املتفق عليهَ :
آابئِ ُكم؛ فَمن ر ِغب عن أَبِيه فَـهو ُك ْفر" .البخاري ( )6768ومسلم ( . )62وقال" :أَُّميَا امرأةٍ
َ ْ َْ َ َ َ
َُ ٌ
َْ
ٍ
هللا يف َشي ٍءِ َ ،
ست ِمن ِ
جحد
س ِمنْهم فَـلَْي ْ
أَ ْد َخلَ ْ
وال يُ ْدخلُ َها هللاُ َجنـهتَه ،وأَُّميَا َر ُج ٍل َ
ْ
ت َعلَى قَـ ْوم َر ُجالً لَْي َ
ِ
وفضحه َعلَى ُر ِ
يوم
وهو ينظُُر إليه ،احتَ َجب هللاُ -عز وجلِ -م ْنهَُ ،
ولَ َدهُ ،
ؤوس األَ هولّي واآلخرين َ
ال ِق ِ
يامة" .أخرجه أبو داود ( ، )2263وابن ماجة ( ، )2743والنسائي (. )3481

واألحاديث يف هذا كثرية ،والتبين ابطل ،وال جيوز أن يعامل هؤالء الذين حصل التبين هلم معاملة

األبناء احلقيقيّي ،فهم من الناحية الشرعية ال يرثون من هذا الذي تبناهم ،وليسوا مبحارم لزوجته ،وال

ألوالده ،وال يرتتب على هذا التبين أي حكم شرعي ،والواجب نسبة هؤالء األبناء إىل أبيهم احلقيقي،
وال جيوز هلؤالء البقاء على هذا الوضع من انتساهبم إىل غري أبيهم .وهللا أعلم.

()52/12

عالقة األمساء بشخوص املس همّي

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

ما حكم استخراج واستنباط معاين لألمساء وأن هذا االسم صاحبه مثالً اجتماعي أو ذو شخصية قوية

أو حيب التحدي ،ومن ذلك مثالً اسم (محزة) رمز القوة واإلصرار متواصل اجتماعيًّا وينجح يف

العالقات العامة . . .شخصية قوية ويفرض ما يراه على من حوله ،عميق التفكري وال يراتح حىت
حيقق ما يريد! هناك متجر جيعل هذه املعاين على أشياء ويبيعها ،وكل شخص يطلب منه أن جيد له

معىن المسه وهكذا ،فما احلكم يف ذلك؟ وهل قول الرسول عليه الصالة والسالم -أن لكل شخص
نصيبًا من امسه ،أو ما حدث بّي عمر ،رضي هللا عنه ،مع أحد األعراب عندما سأله عن امسه ومن
أي القبائل هو ،فقال أن امسه شهاب وأنه من قبيلة لظى فقال له :احلق أبهلك فقد احرتقوا. . .

خريا.
أرجو إجابة شافية كافية وافية .وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

حث النيب صلى هللا عليه وسلم على اختيار االسم احلسن املشتمل على الصفات احلميدة واملعاين
َمسَائِ ُك ْم
السامية ،وأخرب أن الناس يُدعون يوم القيامة أبمسائهم ،فقال" :إِنه ُك ْم تُ ْد َع ْو َن يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ِأب ْ
وأ ْ ِ
اء ُك ْم " .أخرجه أبو داود ( )4297من حديث أيب الدرداء ،رضي هللا
َح ِسنُوا أ ْ
آابئِ ُك ْم فَأ ْ
َمسَاء َ
َ
َمسَ َ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ
ِ
اَّلل َع ْب ُد ه
َمسَاء إِ َىل ه
س هم ْوا ِأب ْ
ب ْاأل ْ
َح ُّ
َمسَاء ْاألَنْبِيَاءَ ،وأ َ
عنه .وندب إىل التسمي أبمساء األنبياء ،فقال" :تَ َ

َو َع ْب ُد ال هر ْمحَ ِن ." . . . .أخرجه أبو داود ( )4299والنسائي ( )3565من حديث أيب وهب

اجلشمي ،وكان من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم تغيري االسم القبيح ابالسم احلسن على وجه

والتيمن؛ ألنه كان يعجبه الفأل احلسن ،وقد غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العديد من
التفاؤل ُّ
األمساء ،مثل اسم (عاصية) إىل (مجيلة)  ،كما جاء يف صحيح مسلم ( ، )2139من حديث ابْ ِن
ول هِ
اسم َ ِ
اصية)َ وقَال" :أَنْ ِ
ت
ُع َمر ،رضي هللا عنهما ،أَ هن َر ُس َ
(ع َ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم غَ هَ
ري ْ َ
َِ
(مجيلَة)ُ " .وغري اسم (بَـ هرةَ) إىل (زينب) .
ول هِ
ِ
ِ
اَّلل صلى
اها َر ُس ُ
ب َكا َن ْ
س هم َ
وعن أَِيب ُه َريْـ َرةَ ،رضي هللا عنه ،أَ هن َزيْـنَ َ
س َها .فَ َ
يل :تُـ َزّكي نَـ ْف َ
امسُ َها بَـ هرةَ فَق َ
ب .أخرجه البخاري ( ، )6192ومسلم (. )2141
هللا عليه وسلم َزيْـنَ َ
هِ
ين
ي ،أَ هن َر ُج ًال يُـ َق ُ
ال لَه :أ ْ
ومثل اسم (أصرم) إىل (زرعة)  ،فعن أ َ
ُس َامةَ بْ ِن أَ ْخ َد ِر ٍّ
َص َرُمَ .كا َن ِيف النهـ َف ِر الذ َ
ول هِ
ول هِ
ال :أ ََان
ك؟ " .قَ َ
ال َر ُس ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ،فَـ َق َ
أَتَـ ْوا َر ُس َ
"ما ْ
امسُ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ :
ت ُز ْر َعةُ" .أخرجه أبو داود (. )4954
َص َرُم .قَ َ
ال" :بَ ْل أَنْ َ
أْ

()53/12
ِ
وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( )769من حديث َعلِ ّيٍ ،رضي هللا عنه ،قَ َ
س ُن َمسهْيـتُهُ
ال :لَ هما ُول َد ا ْحلَ َ
ول هِ
ْتَ :ح ْرًاب.
ال" :أ َُر ِوين ابِْينَ ،ما َمسهْيـتُ ُموهُ؟ " .قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم فَـ َق َ
اء َر ُس ُ
ال :قُـل ُ
َح ْرًاب ،فَ َج َ
ِ
ول هِ
ال:
قَ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم فَـ َق َ
ّي َمسهْيـتُهُ َح ْرًاب ،فَ َجاءَ َر ُس ُ
سُْ
س ٌن" .فَـلَ هما ُول َد ا ْحلُ َ
ال" :بَ ْل ُه َو َح َ
ث َمسهْيـتُهُ َح ْرًاب،
ْتَ :ح ْرًاب .قَ َ
"أ َُر ِوين ابِْينَ ،ما َمسهْيـتُ ُموهُ؟ " .قَ َ
ّي" .فَـلَ هما ُولِ َد الثهالِ ُ
ال :قُـل ُ
س ٌْ
ال" :بَ ْل ُه َو ُح َ
ال" :بَ ْل ُه َو
ْتَ :ح ْرًاب .قَ َ
هيب صلى هللا عليه وسلم فَـ َقا َل" :أ َُر ِوين ابِْينَ ،ما َمسهْيـتُ ُموهُ؟ " .قُـل ُ
اء النِ ُّ
فَ َج َ
"مسهيـتُـهم ِأب ْ ِ ِ
ِ
شِّربٌ." . . . .
س ٌن" .مثُه قَ َ
رب َو َشبِريُ َوُم َ
الْ ُ ْ َ :
َمسَاء َولَد َه ُ
ُحمَ ّ
ارو َن َش هُ
(وغري النيب صلى هللا عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان واحلكم وغراب
قال أبو داود :ه

وأرضا تسمى عفرة
سلما ،ومسى املضطجع املنبعثً ،
وحباب وشهاب فسماه ً
حراب ً
هشاما ،ومسى ً
ِ
ب الضاللة مساه شعب اهلدى ،وبنو الزنية مساهم بين الرشدة ،ومسى بين مغوية بين
مساها خضرة ،وش ْع ُ
رشدة)  .قال أبو داود :تركت أسانيدها لالختصار)  .ينظر :سنن أيب داود (. )4956
ويف تغيري هذه األمساء وحنوها دليل على حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على تغيري األمساء القبيحة

واملشتملة على التزكية أو الذم أو املدح أو املعاين غري الالئقة ،وليس املقصود من ذلك أن معىن
االسم يكون صفةً الزمة يف الشخص ،ألن األمساء للداللة والتعريف ،وقد يوجد شيء من أتثري

األمساء يف مسمياهتا ،ونوع من االرتباط ،ولكن هذا ليس مبطرد.

قال الطربي رمحه هللا( :ال ينبغي التسمية ابسم قبيح املعىن ،وال ابسم يقتضي التزكية له ،وال ابسم
معناه السب ،ولو كانت األمساء إمنا هي أعالم لألشخاص ،وال يقصد هبا حقيقة الصفة .لكن وجه

الكراهة أن يسمع سامع ابالسم ،فيظن أنه صفة للمسمى ،فلذلك كان صلى هللا عليه وسلم حيول

االسم إىل ما إذا دعي به صاحبه كان صدقًا)  .ينظر :فتح الباري (. )577/10

وقال( :وليس تغيري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما غري من األمساء على وجه املنع للتسمي هبا،

بل ذلك على وجه االختيار ،ألن األمساء مل يسم هبا لوجود معانيها يف املسمى هبا ،وإمنا هي للتمييز،
ولذلك أابح املسلمون أن يتسمى الرجل القبيح حبسن ،والرجل الفاسد بصاحل ،ويدل على ذلك

ت َس ْه ٌل" :ال أغري امسًا مسهانيه أيب.
قول جد ابن املسيب للنيب صلى هللا عليه وسلم حّي قال له" :أنْ َ

أخرجه البخاري ( . )6190فلم يلزمه االنتقال عنه على كل حال ،وال جعله بثباته آمثًا بربه ،ولو

منكرا وله إىل تغيريه
كان آمثًا بذلك جلربه على النقلة عنه إذ غري جائز يف صفته عليه السالم أن يرى ً
سبيل)  .ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال .348/9
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ومن خالل ما سبق يعلم أن األمساء هي أعالم لألشخاص ،وليس من تسمى ابسم معناه أن ما حيمله
االسم من صفة ومعىن موجودة فيه ،فهذا خالف الواقع ،فإن هناك من تسمى أبمساء صاحلة وحسنة

أيضا ،وعلى هذا فمن اخلطأ املبالغة يف هذا اجلانب،
وتكون أخالقه ومشائله غري ذلك ،والعكس ً

وأخذ صفات األشخاص من أمسائهم واالستدالل هبا على أخالقهم ومشائلهم مثل ما ذكر السائل،

هاث
وفقه هللا ،وأما ما جاء عن عمر ،رضي هللا عنه ،فمن املعلوم أن عمر ،رضي هللا عنه ،كان حمد ً
له ًما ،وقد انقدح يف نفسه حينما مسع هذه األمساء ،وتنبأ حبصول احرتاق مسكن الرجل ،ومثله
ُم َ

العابر الذي ينقدح يف نفسه حينما يسمع الرؤاي فيأخذ من األمساء ما يدل على تعبريها وأتويلها مثل
ول هِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ت
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك ،رضي هللا عنه ،قَ َ
"رأَيْ ُ
ما جاء يف حديث أَنَ ِ َ
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ :
ذَ َ ٍ ِ
ب ابْ ِن طَ ٍ
ب ِم ْن ُرطَ ِ
يما يَـ َرى النهائِ ُم َكأ هَان ِيف َدا ِر ُع ْقبَةَ بْ ِن َرافِ ٍع ،فَأُتِينَا بُِرطَ ٍ
ْت ِّ
الرفْـ َعةَ
اب ،فَأَ هول ُ
ات لَْيـلَة ف َ
ِ ِ
ِ
ِ
لَنَا ِيف ُّ
اب" .أخرجه مسلم ( . )2270هذا وهللا أعلم.
الدنْـيَا َوال َْعاقبَةَ ِيف ْاآلخ َرة َوأَ هن دينَـنَا قَ ْد طَ َ
وأما ما جاء يف السؤال من أن لكل شخص نصيبًا من امسه ،فهذا ال تصح نسبته إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وإمنا هو من األقوال السائرة املعروفة ،وقصة عمر ،رضي هللا عنه ،مع الرجل ،أخرجها

اإلمام مالك يف املوطأ ( )1541عن َْحيىي ب ِن س ِع ٍ
اخلَطه ِ
يد ،أَ هن ُع َم َر بْ َن ْ
ال لَِر ُج ٍل:
اب ،رضي هللا عنه ،قَ َ
َ ْ َ
ال :ابْ ُن ِش َه ٍ
ال :أَيْ َن
الِ :من ا ْحلَُرقَ ِة .قَ َ
الِ :ممه ْن؟ قَ َ
اب .قَ َ
ال :ابْ ُن َم ْن؟ فَـ َق َ
ال :مجَْ َرةُ .فَـ َق َ
ك؟ فَـ َق َ
َما ْ
امسُ َ
ال :بِ َذ ِ
ك
ات لَظًى .قَ َ
َم ْس َكنُك؟َ قَالِ :حبَ هرةِ النها ِر ،قَالِ :أبَيِّ َها؟ قَ َ
ال ُع َم ُر ،رضي هللا عنه :أَ ْد ِر ْك أ َْهلَ َ
اخلَطه ِ
ال عُ َم ُر بْ ُن ْ
اب ،رضي هللا عنه.
ال :فَ َكا َن َك َما قَ َ
رتقُوا .قَ َ
فَـ َق ْد ْ
اح ََ
قال احلافظ ابن عبد الرب يف االستذكار ( )514/8معل ًقا على هذا األثر:
"سيَ ُكو ُن بَـ ْع ِدي
(ال أدري ما أقول يف هذا ،إال أنه قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :
ُحمَ هدثُو َن ،فَِإ ْن يَ ُك ْن فَـ ُع َم ُر " .انظر صحيح البخاري ( . )3689وقد يوجد هذا يف َم ْن دون عمر من
الذكاء وحسن الظن حىت ال يكاد خيطئه ظنه ،وهللا عز وجل أعلم ،يف احرتاق أهل املخرب ،وكأنه من
حنو ما روي من قوله صلى هللا عليه وسلم " :البَ َالءُ ُم َوهك ٌل ِابل َْم ْن ِط ِق" .أخرجه القضاعي (. )227
قدرا سبق يف علم هللا عز وجل)  .هذا وهللا أعلم.
فصادف قوله ً
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التسمية بـ (بسملة)
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1426/03/24هـ
السؤال

رزقين هللا مبولودة مسيتها (بسملة)  ،فهل يف هذا االسم شيء شرعاً ،وهل جيوز هذا االسم ،أم جيب

علي تغيريه؟ وهللا حيفظكم.
ه
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشر ف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى أله

وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فإن من حقوق الولد على أبيه أن خيتار له امساً حسناً داالً على معىن حسن ،لع هل هللا -سبحانه

وتعاىل -أن جيعل الولد حسناً كامسه؛ ألن األمساء هلا أثر واضح على مسمياهتا ،واألمساء احلسنة كثرية
ال تكاد ُحتصر ،واألمر يف ذلك واسع وهلل احلمد.

ولذلك فإن الواجب عليك أن ختتار البنتك امساً حسناً من األمساء العربية املعروفة ،أما االسم الذي

ذكرته فال أدري ما معناه ،وال املقصود من التسمية به ،خصوصاً وأن التسمية به مل يثبت هلا فضل يف

الشريعة ،ولُيعلم أن ورود االسم يف القرآن الكرمي ليس داالً على فضل التسمي به كما يظن بعض

الناس.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مسح رأس املولود ابلزعفران بعد حلقه
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/أحكام املولود

التاريخ 1426/08/01هـ
السؤال

هل يشرع مسح رأس املولود ابلزعفران بعد حلق رأسه يوم عقيقته؟ وهل هناك أي رواية صحيحة يف
ذلك؟ وكيف يكون املسح؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم :يشرع مسح رأس املولود ابلزعفران وحنوه من الطيب بعد حلق رأسه يوم عقيقته؛ فقد أخرج ابن

حبان ( )5308وغريه بسند صحيح عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كانوا يف اجلاهلية إذا عقوا
عن الصيب خضبوا قطنة بدم العقيقة ،فإذا حلقوا رأس الصيب وضعوها على رأسه ،فقال النيب -

صلى هللا عليه وسلم" :-اجعلوا مكان الدم خلوقاً" .ويف حديث عبد هللا بن بريدة عن أبيه -رضي

هللا عنه ...." :-فلما جاء هللا ابإلسالم كنا نذبح شاة ،وحنلق رأسه ،ونلطخه بزعفران" .أخرجه أبو
داود ( ، )2843والبيهقي ( ، )302/9وغريمها.
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الضرب حلفظ القرآن
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد
التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

يل ابن سوف يكمل السابعة من عمره بعد شهر ،وزوجيت تريد أن حيفظ القرآن كامالً ،وقد حفظ
حىت اآلن مثانية أجزاء ،وقد وصل لدرجة أنه أصبح يفضل املوت على احلفظ ،حيث إن زوجيت

تستنفذ معه كل الوسائل السلمية مث تبدأ بضربه ضرابً مربحاً حىت حيفظ ،وابلرغم من أهنا تضربه إال أنه
قد ال حيفظ آيتّي بعد ساعتّي من الضرب والتوبيخ ،فهل جيوز ذلك ،حيث إن زوجيت بدأت تشعر

ابلذنب لتكرار الضرب والتوبيخ؟ وأان أشعر أنه قد يكره القرآن ابإلضافة إىل أنه ليس من الرمحة أن
نعامل األطفال هبذه الطريقة.
اجلواب

ال جيوز هذا العمل على اإلطالق ألسباب:
( )1أن الطفل ال يزال صغرياً جداً.
( )2أن الصحابة -رضي هللا عنهم -وهم أصحاب خري اخللق -مل يكونوا كلهم حفاظاً ،وكانوا يف
احلفظ ال يتجاوزون عشر آايت حىت حيفظوها ويعملوا مبقتضاها.

( )3إذا كان الطفل ال يؤمر ابلصالة املفروضة إال بعد إكمال سبع سنّي من عمره ،وال يضرب عليها
إال بعد اكتمال العاشرة ،فكيف مبا مل أيت يف الشرع بشأنه إلزام؟! أال فليتق هللا كل راع على رعيته.
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تدريس األطفال يف مدارس النصارى
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد
التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السؤال :هل جيوز أن يدرس األطفال يف مدارس نصرانية؟ ملا فيها من جودة تدريس وانضباط وأدب؟

حيث تقوم الراهبات ابإلشراف وتدريس املواد ،وتدرس مادة الداينة اإلسالمية من قبل مدرسة

مسلمة ،وتوجد موجهة منتدبة مسلمة تقوم ابإلشراف العام وأغلبية الطالب من املسلمّي ،وال تقوم
الراهبات أبي نوع من أنواع العنصرية ،أو تعليمهم أشياء نصرانية .أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل  -والصالة والسالم على رسول هللا  -وبعد:

فإين قد أتملت هذه املسألة فرأيت أن أجيبك حبسب بلدك فما دمت يف بلد مسلم فهذا خيتلف عن
شخص يف بلد غري مسلم ،ال سيما مع عدم وجود مدارس إسالمية ،ولست أطلق اإلابحة ملثل هذه

احلال ولكن اجلواب سيختلف قليالً .أما جواب مسألتك لكونك يف بلد مسلم يوجد به وهلل احلمد
مدارس إسالمية فإين ال أرى لك عذراً يف تدريس أوالدك يف املدارس النصرانية ،حىت وإن تفوقت

على املدارس اإلسالمية ببعض املزااي ،ذلك أن قضية العقيدة وقضية الوالء والرباء واالنتماء قضااي

أكرب بكثري من جمرد إضافة معلومات أو جودة تدريس ونظام ،وعليك أيها األخ املسلم أن تكون
هذه القضااي لديك أوىل ابلتقدمي والنظر من غريها ،وإليك أخي الكرمي بعض ما قد يرتتب على
تدريس األوالد ،وال سيما الصغار منهم يف مدارس نصرانية ،فمن ذلك:

( )1تنشئة الطالب على حب النصرانية ،حىت وإن مل يكن هذا صرحياً من قبل املدرسة ،ولكن من
خالل املعاملة ال سيما وقد أشرت إىل أن للراهبات دوراً يف اإلشراف والتدريس.

( )2إزالة احلواجز بّي الدين اإلسالمي وغريه ،حبيث ينشأ الطالب ال يتميز بدينه وال يعتز به بل
تتميع لديه قضية الوالء والرباء ،وكأمنا قضية الدين ال تتعدى كوهنا قناعات شخصية فكرية ال غري،

وهذا خطري جداً.
ويف القرآن والسنة أدلة كثرية ظاهرة من تقرير هذا األصل ،وهو الوالء للمؤمنّي والرباء من الكافرين.
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هلذا األصل العظيم؛ بل نفى هللا تعاىل بعض الوالية عمن مل يهاجر من املسلمّي ،كقوله تعاىل :ه ِ
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هذا كثرية جداً ،أتمر ابلوالء للمؤمنّي والرباء من الكافرين ومفاصلتهم ،حىت قال بعض أهل العلم إنه
ليس يف كتاب هللا تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبّي من هذا احلكم؛ أي الوالء والرباء بعد
وجوب التوحيد وحترمي ضده.

ويف السنة أحاديث كثرية أيضاً يف معاملة الكفار جبميع أدايهنم ومذاهبهم ،وعدم التشبه هبم واألمر
مبخالفتهم وحنو ذلك :كحديث جرير بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال" :أان بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي" قالوا :اي رسول هللا مل؟ قال" :ال
ترااي انرامها" أخرجه أبو داود ( )2645والرتمذي

( )1604من حديث جرير بن عبد هللا -رضي هللا عنه -ورجحا إرساله ،وحسنه األلباين ،وحديث
مسرة بن جندب -رضي هللا عنه" :-من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله" أخرجه أبو داود

( ، )2787والرتمذي ( )1605ويف سنده مقال.

( )3ال تؤمن املدارس النصرانية ،وال يؤمن النصراين ،ال سيما الداعية إىل دينه كالراهب ،والراهبة ال

يؤمن هؤالء وال يستأمنون على أوالد املسلمّي من وجوه عديدة ،فمن أعظمها دعوهتم إىل النصرانية

ابلتدرج ،ورمبا ال يشعر ذووهم بذلك.
تنمية حمبة النصارى والغرب يف قلوهبم بوسائل متعددة ،تنشئتهم على أخالق النصارى ،وال شك أن

منها أخالقاً ال يقرها اإلسالم؛ كاختالط اجلنسّي وإابحة العالقات بينهما ،وتصويرها على أهنا شيء
عادي ،وإابحة املنكر وغري ذلك.

( )4يف مشاركة املسلم بتدريس أوالده يف مثل هذه املدارس دعم هلا وتشجيع ،مع أن وجودها أصالً
يف بالد املسلمّي ال جيوز ،فبدالً من السعي إلزالتها نشارك يف دعمها ،هذا مما ال ينبغي للمسلم.
األوىل لنا أن ندعم املدارس اإلسالمية ونشجعها ،وإذا كانت أقل من املستوى املطلوب ،فإما أن

نؤازرها لنرفع من مستواها ،أو نسعى أيضاً إلنشاء مدارس على املستوى الالئق.

وختاماً أسأل هللا تعاىل أن يبصران وإايك يف ديننا ،وأن يعيننا على القيام مبا أمران هللا به وإن خالف
اهلوى ومراد النفس  -وصلى هللا على نبينا حممد.-
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ابنيت َديِّنة ،لكنها تتابع املسلسالت!
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد
التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

لدي ابنة يف السادسة عشرة من عمرها ،وهي  -وهلل احلمد -عاقلة وال تسمع األغاين وال تلبس

عباءة الكتف ،ولبسها دائماً ساتر ،ولكنها ممن ابتليت مبشاهدة املسلسالت اخلليجية ،وحينما

أنصحها بعدم متابعتها تقول إهنا تشاهدها للرتفيه ليس إال .أرجو إعطائي األسلوب األمثل حلل هذه
املشكلة (ال تقل يل إبعاد التلفاز؛ ألن والدها ال يرضى بذلك) .

اجلواب

حنمد هللا على ما أوتيت ابنتك من عقل وهدى ،وننصح األم إذا كانت عاجزة عن إبعاد التلفزيون

أبن تتخذ بعض التدابري املهمة ،ومنها:

أوال :أن يكون التلفزيون يف مكان عام.

اثنيا :أن حترص على جمالسة ابنتها قدر اإلمكان ال سيما وقت املشاهدة.

اثلثاً :أن ختتصر القنوات إببعاد القنوات اليت يغلب عليها الفساد.
رابعاً :احلرص على مصاحبة الصاحلات البنتك.

خامساً :إهداء األشرطة والكتيبات املفيدة هلا.

وأخرياً :ليس كل ما يعرض يف الفضائيات سيئ ،فعليك بتوجيه ابنتك حنو اخلري ابتباع احلكمة والرفق،
وأسأل هللا للجميع اهلداية والتوفيق.
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ضرب األب أبناءه
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1423/4/8
السؤال

أرجو منكم أن تساعدوين وجتاوبوين بسرعة ،والدي عندما يغضب من شيء خارج البيت فإنه يزجران

وأحياانً يضربنا ،يف يوم كان غاضباً ومريضاً وكان يتجادل مع أخيت وأان جالسة على األرض آكل

التوت وال دخل يل هبذا اجلدال ،وفجأة يركلين على رأسي ،مث على يدي ،مث على رأسي ،علماً أين

يف ،فهل هذا جيوز أم أنه رمبا يكون ذلك
كبرية وعمري عشرين ،ولست صغرية حىت ينفس غضبه ّ

مرضاً نفسياً؟ وأيضاً دكتاتوري وشكراً لكم.

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا ،أخيت الكرمية قرأت رسالتك ،وأتملت ملا ذكرت ،وإليك اجلواب ،أسأل هللا

أن يصلح حاله وحالكم:

 -1األبناء والبنات نعمة من نعم هللا -سبحانه -يف هذه احلياة ،واآلابء حيلمون أن أوالدهم يكونون
مصدر عون وشفقة ورمحة هلم ،فمهمة الزوجة واألبناء مشاركة األب مهومه ،وختفيف معاانته ،وأتجيل

الطلبات إن كانت تقبل التأجيل ،وجعل البيت أنساً وسكناً مرحياً تعود فيه لألب روحه وطمأنينته،

فاحلل ملا ذكرت ترك االحتجاج مبا جيب عليه إىل ما جيب عليكم جتاهه ،وعدم إاثرته وذكر ما يكره

مطلقاً ،وحتّي الفرص لذكر الطلبات والرغبات إذا اراتح وهدأت نفسه ،ومساعدته وخاصة يف األمور

املالية.

 -2حماولة أن يكون لكم سلوك طيب داخل املنزل من احلرص على الواجبات الشرعية والنوافل،

فهي مما يسكن النفس ،وينشر الطمأنينة ،فعسى ما تفعلون يكون دافعاً ألبيكم على فعله فتنعمون

ابهلدوء والطمأنينة ،فإن التقصري ابلواجبات وارتكاب احملرمات مما حيزن النفس ،ويفسد املزاج ،ويفقد
الصرب جتاه ما يلقاه يف هذه احلياة من آالم ،فمشاكل احلياة عامة جلميع الناس وهم خيتلفون يف

املواقف بناء على اختالف نفسياهتم وأخالقهم وأهليتهم ،فكونوا نعم األبناء والبنات عله أن يكون
نعم األب ،وعسى هللا أن يقر عينه بكم وأعينكم به ،وجيمع القلوب على اخلري ،والسالم عليكم
ورمحة هللا.
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العدل بّي األبناء يف العطية
اجمليب د .علي الغامدي
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1423/5/28
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أان رجل موظف على وشك التقاعد ،يل تسعة أبناء أربعة أوالد ومخس بنات ،وأمهم ،ال يوجد يل ورثة
آخرون لوفاة والدي ووالديت.

أعانين هللا وله احلمد على تعليم اخلمسة الكبار ،ولد وأربع بنات تعليماً جامعياً ،وأرغب يف إعطاء

نفس احلق لألربعة اآلخرين ولدان وبنت يف املرحلة الثانوية وولد عمره عشر سنوات ،فهل هناك مانع

شرعي على أن أفتح لكل واحد من الثالثة حساابً خاصاً ابمسه يف بنك إسالمي مببلغ يكفي إلكمال
دراسته اجلامعية على أال أمكن أحداً منهم من حق السحب إال بعد وفايت؟ وهل موافقة من أكملوا
تعليمهم ضرورية؟ أما الطفل األخري فسأوصي إخوته الكبار به خرياً ،ومقصدي من هذا كله هو

املساواة بّي اإلخوة يف العطاء ،وال اعرتاض ألمهم على ذلك ،أفيدوان ابلرأي الشرعي حول هذا

األمر ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال يلزمك أن تفتح ملن ذكرت من أبنائك الثالثة حساابً يف البنك إلكمال تعليمهم وأنت مأجور

على نية مساواهتم مبن سبقهم من إخواهنم وأخواهتم ،وال شك أنك وأنت حال حياتك قائم مبطالبهم

كالسابقّي فاملساواة حاصلة ابالستيفاء شيئاً فشيئاً ،وليس هذا مما جتب فيه املساواة ،إمنا جتب

املساواة فيما يوهب ويعطى فال جيوز لك أن ختص ابناً أو بنتاً مبنزل أو أرض أو شيء مما يتملك على
سبيل الدوام واالستمرار كمزرعة ،أما الشيء الذي يستهلك كمصاريف الدراسة وحاجة أحدهم إىل
سيارة تعينه على شرائها للضرورة فهذا غري مطلوب فيه حتقيق التسوية لعدم إمكانه وعموم بلوى

الناس به ،فال أرى أن حتجز ألي من الثالثة أي مبلغ ،وإمنا تصرف عليهم وتساعدهم حىت يتخرجوا،
فإذا وافتك املنية فأمرهم إىل هللا ،ومن كان منهم صاحلاً فاهلل يتوىل الصاحلّي ،وهللا أعلم.

()63/12

نوم األطفال يف حلاف واحد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد
التاريخ 1423/4/18

السؤال

هل جيوز أن ينام األوالد يف فراش واحد؟

اجلواب

دون العاشرة جيوزّ ،أما يف العاشرة فال؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول":مروا أوالدكم

ابلصالة لسبع ،واضربوهم عليها لعشر ،وفرقوا بينهم يف املضاجع" أبو داود ( )496أمحد ()6698

فإذا كانوا يف حدود العاشرة أو قريب من العاشرة فيجب أن يفصلوا ،حبيث يكون كل واحد منهم له
فراش مستقل؛ ألن اإلنسان قد يبلغ يف هذا الوقت فبنت التسع امرأة ،وابن العشر رجل ،فال جيوز
أن يتهاون يف هذا األمر ،وإمنا الواجب هو التفريق بينهم.
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تعليم األوالد اللغة العربية
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1423/10/17

السؤال

)  :لست عريب اللسان وال زوجيت ,ولكين أحسن الكالم
ابللغة العربية ,فهل جيب علي الكالم هبا ألوالدي الصغار وجوابً شرعياً وأان مقيم يف كندا؟

اجلواب

ينبغي للمسلم أن يعلم أوالده اللغة العربية ألجل أن يعرفوا كالم هللا -تعاىل ،-ويؤدوا صالهتم

وعباداهتم على الوجه الصحيح ،فحينئذ يلزمك أن تعلمهم الفاحتة وأركان الصالة وواجباهتا ابللغة
العربية هذا جيب عليك وجوابً متحتماً ،وأما بقية الكالم اجلاري بّي الناس فليس بالزم عليك أن
تكلمهم ابللغة العربية ،بل هذا أمر مندوب إليه ومستحسن؛ ألن هذا أنفع هلم يف التعرف على

أحكام دينهم يف املستقبل ،ولو حتدثت معهم بلغتك اليت هي غري العربية فال شيء يف ذلك -إن شاء
هللا.-
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الفرق بّي النفقات واهلبات
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1424/5/5هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .ما هي حدود العدل بّي األبناء أثناء حياة
الوالدين فيما يهبون ألبنائهم؟ هل مبساواة األوالد والبنات يف اهلبة؟ أم ابتباع قاعدة للذكر مثل حظ

األنثيّي؟ أم مبراعاة ظروف كل منهم؟ وهل جيوز ختصيص مبلغ معّي مثال لنفقات زواج البنات دون
ختصيص مبلغ مماثل لألوالد؟ وهل يضاف هذا املبلغ للمرياث يف حالة وفاة الوالد قبل زواج كل أو

بعض البنات؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

اختلف أهل العلم حفظهم هللا يف كيفية العدل بّي األوالد ،واألقرب للصواب أن للذكر مثل حظ
األنثيّي ،كما قسم هللا تعاىل املواريث ،إذ ال أعدل من قسمة هللا تعاىل.

أما قولك :مبراعاة ظروف كل منهم فاعلم أخي أن هناك فرقاً بّي النفقات واهلبات ،ففي النفقات

اليت تعطى لألوالد حلاجتهم هلا كاألكل والشرب واللباس ونفقات الدراسة والزواج وحنوها فهذه ال
جتب املساواة فيها ،بل يعطى كل حسب حاجته ،أما اهلبات وهي اليت تعطى لألوالد بال حاجة هلا
فهذه جتب فيها املساواة بّي األوالد ،وعليه فالنفقات اليت تصرف للزواج عن حاجة أحد األوالد

للزواج ال جتب املساواة فيها ،بل كل ما احتاج أحدهم للزواج أنفق عليه ،ويف حالة الوفاة ال يضاف
مثل هذا املبلغ ملرياث من تويف الوالد قبل حاجته للزواج.
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ختصيص الولد املعوق بوقف
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

معوق وهو أصغر أبنائي ،ال يستطيع االعتماد على نفسه يف كسب عيشه ،وإخوته
لدي ابن مريض ه
األكرب منه كالتايل:

بنت غري متزوجة يف سن اخلامسة والثالثّي من العمر ،حاصلة على الدبلوم العايل بعد حصوهلا علىشهادة بكالوريوس التجارة من اجلامعة ،وتعمل يف وظيفة طبية إبحدى الشركات الكربى.

-ابن حاصل على بكالوريوس التجارة ،ويعمل يف وظيفة قيادية إبحدى الشركات الكربى.

وهكذا فإن كالً من إخوته يستطيع كسب عيشه دون االعتماد على أحد سوى هللا -سبحانه

وتعاىل -وقد جال خباطري ماذا ميكنين أن أترك هلذا االبن بعد وفايت خبالف حقه الشرعي يف املرياث؟
فأوضح يل أحد اإلخوة أنه ميكنين أن أخصص له مبلغاً من املال فيما يسمى حبق الرقبة ،حبيث يوقف
ريع هذا املبلغ لإلنفاق على هذا االبن ،فأردت مزيداً من املعرفة حول ذلك.

اجلواب

جيوز لإلنسان أن يوقف يف حياته جزءاً من ماله ليصرف من ريعه يف مصاحل يراها :كنفقة على من
حيتاج من أوالده للنفقة ملرض أو إعاقة أو عجز.

ويصح أن يكون الوقف عقاراً أو جزءاً من عقار بال خالف.

وصحح بعض أهل العلم وقف النقود أيضاً.
وإجراء ذلك من اختصاص دوائر األوقاف والوصااي ابختالف أمسائها ،حسب التنظيمات املختلفة،

وأنصح السائل أالّ خيص ابنه املعاق ،بل جيعل ذلك لكل من حيتاج من أوالده ليشمل غريه إذا حصل
له عارض ،أسأل هللا -تعاىل -أن يشفي مرضى املسلمّي ،وأن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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هل أيمر ابنه الكفيف ابلصالة يف املسجد؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

أحد أبنائي يبلغ من العمر 12سنة تقريباً ،وهو كفيف ،فهل جيب علي إلزامه يف أداء الصالة يف

املسجد بصفة مستمرة؟ حيث إنه يعاين من مضايقة بعض األطفال له ،كذلك وجود مياه يف الطريق،
منها جنس ،ومنها مياه األمطار ،فمثل هذا الطفل هل جيوز يل أن أجعله جيمع بّي الصالتّي إذا كان
معي خارج املدينة يف نزهة؛ وذلك للمشقة عليه وعلينا يف عملية الطهارة والوضوء ،أحياانً ال يستطيع

الوضوء جيداً مثل غسل الوجه ،واالستنشاق ،ويبقى على قدميه أثر عدم وصول املاء إليهما ،أحياانً
أنبهه ،وأحياانً أتركه ،حيث يصل يب األمر إىل أتنيبه وتوبيخه؛ لعدم متكنه من إمتام الوضوء ،فأتركه كي

أجتنب أتنيبه؛ حىت ال يتأثر نفسيا.
اجلواب

جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
"مروا أوالكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنّي ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف

املضاجع" رواه أمحد ( ، )6756وأبو داود ( ، )495واحلاكم ( ، )734وغريهم ،واألمر للوجوب
على الراجح من أقوال األصوليّي ،وهو لفظ عام للبصري واألعمى ،إذ القاعدة بّي علماء األصول
جيب العمل ابلعموم حىت يرد املخصص ،وال خمصص هنا ،بل إن الوارد يف الشرع عموم احلكم
لألعمى أيضاً؛ حلديث ابن أم مكتوم  -رضي هللا عنه -وهو رجل أعمى يقول" :جئت إىل رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم -فقلت :اي رسول هللا :كنت ضريراً شاسع الدار ،ويل قائد ال يالئمين ،فهلجتد يل رخصة أن أصلي يف بييت؟ قال :أتسمع النداء؟ قلت :نعم ،قال :ما أجد لك رخصة" رواه

أمحد ( ، )15490والنسائي ( ، )851وغريمها ،فهذا أعمى بعيد الدار عن املسجد ،ليس له قائد
يناسبه ،ومع ذلك مل يفرق النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بينه وبّي البصري ،وعليه فالواجب عليك
معاونته يف الوضوء ،وحتمله ،وحسن توجيهه إىل صحة العبادة ،والطهارة ،والتلطف يف تعليمه،

ومراعاة حاله ،وأمره ابلصالة مجاعة إذا وجد قائد يقوده إىل املسجد ،أو كان له قدرة إىل الوصول
إليه بنفسه من غري خطر عليه من دهس ،أو حصول ضرر عليه ،كما جيب عليك أن أتمره أن يصلي
الصالة يف وقتها ،فال يؤخرها عن وقتها.

وأما اجلمع فال جيوز إال أن يكون مريضاً يشق عليه ،فيجوز له اجلمع حال مرضه فحسب ،أو يكون

مسافراً ،أو مثة سبب شرعي يبيح اجلمع ،وأما خارج املدينة فإن كان خروجك ملكان يعد سفراً جاز

لكما اجلمع ،وإال وجب عليكما الصالة يف أوقاهتا احملددة شرعاً ،واعلم اي أخي أن تربية األوالد تربية

شرعية ال ختلو من مشقة ،وجماهدة ،وقد أمر هللا نبيه ابالصطبار عليها يف قوله -تعاىل" :-وأمر أهلك
ابلصالة واصطرب عليها" [طه ، ]132:بل وأثىن هللا هبا على أحد أنبيائه ورسله ،وهو إمساعيل -

عليه السالم -مبا يقوم به على أهله من األمر ابلعبادة ،واخلري ،كما يف قوله -تعاىل -يف معرض الثناء
عليه" :وكان أيمر أهله ابلصالة" [مرمي . ]55:وهللا أعلم.
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هل احلجب واملنع من أسس الرتبية؟
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1424/11/29هـ
السؤال

هل احلجب واملنع من أسس الرتبية اإلسالمية؟ أم يرىب األبناء على التفريق بّي اخلري والشر ،وحيضر

هلم الدش واإلنرتنت؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
يقول هللا -تعاىل ":-أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" [امللك ، ]14:فهو -سبحانه -خالق

اإلنسان والعامل بفطرته وطبيعته وما يصلحه وما يفسده ،وقد فطر هللا -تعاىل -اخللق منذ خلق آدم
-عليه السالم -على وجود املمنوع الذي حيذر منه ،وتكون عاقبته وخيمة ،واملطلوب الذي يرغب

فيه وتكون مثرته مفيدة ،فالنفوس مفطورة على التأثر ابلرتغيب والرتهيب الذي هو من أكثر أبواب

الرتبية أمهية ،فعندما خلق هللا آدم قال له ولزوجه":اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغداً حيث

شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من الظاملّي" [البقرة ، ]35:واملنع أساس يف التكليف

واالختبار ،واآلية واضحة يف املنع بقوله -تعاىل":-وال تقراب هذه الشجرة" وميكن أن نرسم مالمح
منهج املنع من خالل هذه اآلية يف النقاط التالية:

( )1وجود ما يسد احلاجة ،وحيقق رغبة النفس "اسكن أنت وزوجك اجلنة".
( )2اتساع دائرة املسموح وتنوعها "وكال منها رغداً حيث شئتما".
( )3حمدودية دائرة املمنوع وضيقها "وال تقراب هذه الشجرة".

( )4بيان سوء عاقبة الوقوع يف املمنوع "فتكوان من الظاملّي" ،ويف آية أخرى بيان أوسع يف قوله
تعاىل":فأكال منها فبدت هلما سوآهتما" [طه. ]121:
ومن هنا ميكننا القول أبن املنع أساس تربوي صحيح ،بل هو على احلقيقة مما ال بد منه ،ويدل على

ذلك اآلايت الكثرية الواردة يف النهي عن كثري من احملرمات يف العقائد والعبادات واملعامالت وأنواع

املطاعم واملشروابت ،وميكننا أن نالحظ منهج املنع السالف ذكره يف مجلة هذه اآلايت.

ومن خالل الرتبية النبوية نلمح ذلك بصورة واضحة ،فقد ورد يف الصحيح أن احلسن بن علي -
رضي هللا عنهما -وهو طفل صغري مد يده ليأخذ متراً من متر الصدقة كان عند الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -فمنعه ،وأخذ على يده وقال":كخ كخ أما شعرت أان ال أنكل الصدقة" البخاري
( )1491ومسلم (. )1069

قال ابن حجر يف الفتح( :ويف احلديث جواز إدخال األطفال املساجد وأتديبهم مبا ينفعهم ،ومنعهم

مما يضرهم ،ومن تناول احملرمات ،وإن كانوا غري مكلفّي؛ ليتدربوا بذلك)  ،ومن املعلوم أن العقول ال

تستقل ابلتفريق بّي اخلري والشر ،وال ميكن هلا ذلك إال ابالعتماد على الشرع من اخلالق العامل
ابإلنسان وأحواله ،ولئن كانت عقول الكبار تفرق بّي ما يضر وما ينفع حبكم التجربة واخلربة ومعرفة
املآالت والعواقب وما لديها من املعارف والعلوم فإن الصغار من األبناء يعجزون عن ذلك ،لعدم

اكتمال قدراهتم العقلية ،ومن مث فإن منعهم من الشر وحتذيرهم منه وبيان مساوئه أمر ال بد منه ،لكنه
ال يكون استقالالً بدون تعريفهم ابخلري وترغيبهم فيه وتقريبهم له وتدريبهم عليه ،حىت تشبع رغباهتم،

وحيصل هلم االستقرار النفسي.
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ومن املهم أن ننبه على هذه األمور اليت جيب مراعاهتا يف هذا الباب:
( )1أمهية القدوة احلسنة من اآلابء واألمهات يف ميدان العمل ابخلري واالتصاف به.
( )2توفري اجلوانب اإلجيابية واجملاالت اخلريية احملتاج إليها بقدر كاف.
( )3مشاركة اآلابء واألمهات ألبنائهم يف املمارسات اإلجيابية.

( )4التشجيع على االلتزام واملشاركة يف اجلوانب اإلجيابية من خالل احلوافز املعنوية واملادية.
( )5عدم اإلسراف يف توفري املباحات ،وعدم املبالغة يف التشجيع واملكافآت.
وأما ابلنسبة للمنع فننبه على ما يلي:
 .1استحضار املنهج السالف ذكره بتحديد املمنوع والتحذير من عاقبته.
 .2اخلطاب العقلي والوجداين يف املنع والتحذير.

 .3االستعانة بضرب األمثلة الواقعية والنظرية املعقولة يف بيان خماطر املمنوع.
 .4ربط املنع ابملعىن الديين والثواب والعقاب والصلة ابهلل.

 .5تربية الشخصية املتميزة املراقبة هلل واحملافظة على وعدها والتزامها حىت يكون االمتناع عن قناعة
وقوة إرادة.

 .6استخدام بعض أساليب العقاب املناسبة املشروعة عند وجود املخالفة.
 .7عدم املبالغة يف التحذير مبا ليس صحيحاً وال واقعياً.
 .8عدم املبالغة يف العقوابت واالنفعال أثناءها مبا خيرج عن حد املعقول.
وهذا العصر كثرت فيه املفاسد ،وانتشرت امللهيات ،وتزينت املغرايت ،وأصبحت تلوث األجواء
بشكل عام ،مما جيعل أمهية التفريق بّي اخلري والشر ابستخدام أسلوب املنع أمراً ابلغ األمهية ،فأطباق

االستقبال جتلب قنوات كثرية تعرض كثرياً من احملظورات الدينية واخللقية واالجتماعية ،ومثل ذلك
شبكة اإلنرتنت ،وال يصلح املنع القاطع بدون إقناع وإشغال ابلنافع املفيد؛ ألن ذلك يدفع إىل

التماس هذا املمنوع من طرق أخرى ،كما ال يصلح السماح املطلق بدون موانع وال ضوابط بدعوى

االعتماد وبناء الثقة يف األبناء ،أو بدعوى إاتحة الفرصة للتجربة حىت يكون االمتناع عن قناعة

واقعية ،فهذه كلها من أحابيل الشيطان ،وخري األمور ما كان حمققاً ألعظم املصاحل ودافعاً للمفاسد،
واحلمد هلل رب العاملّي ،وهللا أعلم.
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تبين الصيب أم كفالته
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1425/3/13هـ

السؤال

أريد أن أانقش معكم مسألة شرعية :عميت دفعت ابنتها وهي بعمر يومّي؛ إىل زوجة أخيها والذين
كانوا وما زالوا بال أوالد غري هذه البنت املتبناة ،هذه البنت وصلت سن البلوغ وهي اآلن حبدود

 15سنة من عمرها ،اآلن عميت وأبناؤها يريدون استعادة ابنتها (وأختهم)  ،حيث أن الوالدين ابلتبين
(زوجة األخ واألقارب) يسببون املشاكل ليس للفتاة ولكن لعميت وأوالدها ،أعتقد أن اإلسالم يربط

جواز التبين (بدون االنتساب طبعا) بوجود احلاجة مثل تبين "اليتيم" ـ هل هذا صحيح؟ لكن كيف
مينح شخص ابنه لغريه؟ أعلم أن ذلك كان إبرادة حسنة ،واآلن مت تسجيل البنت أبهنا حتت والية

والديها ابلتبين يف األوراق الرمسية ،أريد توجيه ونصيحة منكم عن كيفية التعامل يف هذه القضية ،أرجو

تبيّي احلكم الشرعي حلل هذه القضية .وإن شاء هللا تعود ابنتنا لنا .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإنه ال شك أن تبين األدعياء من النسب حمرم بنص القرآن ،كما يف اآلية الكرمية" :ادعوهم آلابئهم
هو أقسط عند هللا  " ...اآلية [األحزاب ، ]5:فأمر هللا برد أنساب األدعياء إىل آابئهم؛ بل توعد

النيب -صلى هللا عليه وسلم -بكفر من انتسب إىل غري أبيه ،فقال" :ليس من رجل ادعى لغري أبيه
وهو يعلمه إال كفر" أخرجاه يف الصحيحّي ،صحيح البخاري ( ، )3317ومسلم ( )61من حديث
أيب ذر  -رضي هللا عنه -وهذه املسألة ال إشكال فيها لدى السائل كما يبدو من سؤاله.

وأما التبين بغري النسب ،كالتبين ابلرتبية والقيام على املصاحل ،فهو مندوب إليه للمحتاج ،كاليتيم ،ويف
هذا يقول نبينا  -صلى هللا عليه وسلم" :-كافل اليتيم له  -كجده وعمه -أو لغريه -يعين :أجنبياً
عنه -أان وهو كهاتّي يف اجلنة" رواه مسلم ( )2983قال النووي يف شرح صحيح مسلم
( ، )113/18كافل اليتيم" :القائم أبموره من نفقة ،وكسوة ،وأتديب ،وتربية ،وغري ذلك "..اهـ.

وسواء كانت الرتبية والقيام على املصاحل ابلدعم املايل للجهات املختصة كالدعم للمؤسسات اخلريية
القائمة على أمور اليتامى أو كانت ابملخالطة يف املسكن والنفقة وحنو ذلك ابلضوابط الشرعية ،كل

هذا مشروع ،كما يدل على ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة" :ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم

خري وإن ختالطوهم فإخوانكم" [البقرة ، ]220:قال ابن كثري يف تفسريه ( ، )455/1تعليقاً على

هذه اآلية" :أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم ،وشرابكم بشراهبم ،فال أبس عليكم ،ألهنم إخوانكم
يف الدين ،وهلذا قال تعاىل" :وهللا يعلم املفسد من املصلح" [البقرة ]220:أي :يعلم من قصده ونيته
اإلفساد ،أو اإلصالح" ا .هـ ،هذا إن كان يف املخالطة والقيام ابلرتبية مصاحل راجحة للطفل أو

اليتيم.

فإن تساوت املفاسد أو رجحت على املصاحل ،فإن درء املفاسد عنه مقدم على جلب املصاحل له أو
لغريه ،ومن ذلك ما قامت به تلك األم أو العمة حيث نظرت إىل مصلحة أخيها العقيم ،أو زوجته

العاقر ،وغفلت عن مصلحة ابنتها ،حيث حرمتها من حنان األم ،ورمت هبا يف حضن امرأة أجنبية

عنها ،فأرجو أن ال تكون الرمحة قد نزعت من قلب تلك األم ،والواجب أن تعاد تلك البنت فوراً إىل
أمها ،عسى هللا أن يتجاوز عنا وعنها ،إنه مسيع جميب .وهللا -تعاىل -أعلم.

()71/12

هل يكفي يف تفريق املضاجع تفريق ال ُف ُرش؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/تربية األوالد

التاريخ 1426/03/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

عندي أوالد أعمارهم  14و  ،15وبنتان أعمارهن  7و  11سنة ،وأريد أن أجعل لألوالد غرفة
مستقلة عن البنات ،هم مراهقون وأخاف من الوقوع يف احملذور ،وزوجي يرفض ،ويدعي أن التفرقة يف

املضاجع جعل سرير مستقل لكل واحد يف غرفة واحدة ،علما أننا نسكن يف شقة مستأجرة ،فيها

مخس غرف من غري املطبخ ،واحدة منها مكتبة ،هل األوىل املكتبة أم غرفة األوالد؟ أفتوين مأجورين

ماذا أفعل ألن الوضع يتوقف على فتواكم وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حّي أمر ابلتفريق بّي األوالد يف املضاجع أمر بذلك وهم أبناء
(عشر)  ،ال أبناء (مخس عشرة) حيث قال" :واضربوهم عليها  -أي الصالة -وهم أبناء عشر،

وفرقوا بينهم يف املضاجع" أخرجه أبو داود (. )495

ال شك أن التفريق بينهم يف املضاجع ال يلزم منه أن يكون كل واحد منهم يف غرفة بل يكفي أن

تف هرق فرشهم ،وهذا يكون وهم أبناء عشر ،فكيف إذا كان بعضهم بلغ اخلامسة عشرة ،وال شك أن
نوم هذا البالغ مع أخواته -من بنات العشر وما فوق -قد يؤدي إىل احملذور ووقوع املفسدة ،فهو
مراهق ،ويعيش زمن الفنت واإلغواء ،وإذا كانت البنات ممن يتك ه
شفن أثناء النوم فتبدو عوراهتن
فليلبسن سراويل طويلة ،وما دام يف اإلمكان جعل األبناء يف غرفة مستقلة ،فهو أوىل سداً للفتنة

ودرءاً للمفسدة .وهللا أعلم.

()72/12

عشرة النساء

()73/12

املعاشرة الزوجية يف دورة املياه
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب
اجلماع

التاريخ 1422/8/13
السؤال

ما حكم أن جيامع الرجل زوجته يف دورة املياه  -أجلّك هللا  -فإن البعض يستحم مع زوجته فيفنت

هبا فما هو اجلواب؟
اجلواب

أخي السائل وفقك هللا للخري وأغناك مبا أحل لك عما حرم عليك ،ما ذكرته يف سؤالك جياب عنه

مبالحظة ما يلي:
 .1دورات املياه يف وضعها احلايل يف البيوت احلديثة كما يف بلدك ختتلف اختالفاً كبرياً عن أماكن

قضاء احلاجة يف السابق واليت تسمى الكنف واحلشوش واليت كانت جممعاً للنجاسات واهلوام والننت،

أما الدورات احلالية فليس فيها من ذلك شيء ،وإمنا حيافظ عليها طاهرة نظيفة وليس فيها شيء من
أعيان النجاسات .وابلتايل فإن هلا حاالً أخرى غري حال أماكن قضاء احلاجة يف السابق ،وبينهما من
الفروق ما ال خيفى عند أول نظر ،وعليه فال يظهر وجود مانع معترب مينع من قضاء الوطر فيها عند

احلاجة إىل ذلك من حنو ما ذكرته.

 .2قضاء اإلنسان وطره من أهله يكون يف أحيان كثرية استجابة حلالة انفعالية نتيجة رؤية أو مالمسة
أو حنو ذلك ،ولذا فإن إطفاء الشهوة عند ثوراهنا يف هذه احلال سبيل للعفاف وغض البصر ،وكف

مجوح الشهوة ،وقد أرشد إىل ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الذي رواه مسلم

( )1403عن جابر أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -رأى امرأة فأتى امرأته زينب ،وهي متعس
منيئة هلا فقضى حاجته ،مث خرج إىل أصحابه فقال " :إن املرأة تقبل يف صورة شيطان ،وتدبر يف

صورة شيطان ،فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله ،فإن ذلك يرد ما يف نفسه " وأخرج أمحد
( )19403واللفظ له ،وابن ماجة ( )1853وابن حبان يف صحيحه ( )4171عن عبد هللا بن أيب
أوىف قال(( :ال تؤدي املرأة حق هللا  -عز وجل  -عليها كله حىت تؤدي حق زوجها عليها كله ،لو

سأهلا نفسها وهي على ظهر قتب ألعطته إايه)) .

 .3ومع ذلك فينبغي أال يذهل املسلم مع ثوران شهوته عن استحضار نية العفاف واالستمتاع
ابلطيب املباح ،فإن عمله بذلك يكون صدقة وبراً كما قال -صلى هللا عليه وسلم(( :-ويف بضع

أحدكم صدقة" قالوا :ايرسول هللا :أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال :أرأيتم لو وضعها يف

حرام ،أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر)) أخرجه مسلم ( )1006من
حديث أيب ذر.

وعليه أن يذكر املأثور من الذكر يف هذه احلال كما قال -صلى هللا عليه وسلم " :-لو أن أحدكم إذا
أراد أن أييت أهله قال :بسم هللا ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإنه إن يقدر بينهما

ولد يف ذلك مل يضره شيطان أبداً " أخرجه البخاري ( ، )6388ومسلم ( )1434من حديث عبد
هللا بن عباس وفقك هللا وابرك فيك وابرك لك.

()74/12

املزاح بّي الزوجّي
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب
اجلماع

التاريخ 1423/12/28هـ

السؤال

أان اي شيخ أمزح مع زوجيت ابليد فتتأذى وأحياانً تقول هللا ال يساحمك وهي تعلم أين مازح وبعد ما
يزول األمل تستغفر ،هل أان آمث؟ وهل دعاؤها دعاء مظلوم؟ وأحياان أمزح معها ابلقول فتنقهر؟

اجلواب

السالم عليكم.
أشكرك على سؤالك وحرصك على أمور دينك ،مث أما بعد:

فال شك يف مشروعية املزاح فقد كان -صلى هللا عليه وسلم -ميازح الصحابة -رضي هللا عنهم-
ويداعبهم ،كما ثبت ذلك يف الصحيح وغريه ،ومن ذلك مداعبته لنسائه وتسليته هلن ابحلديث اترة

كما يف حديث أم زرع انظر )5189( :ومسلم ( ، )2448وابجلري كما جاء يف الصحيح اترة

أخرى وغري ذلك ،وقد عقد اإلمام الرتمذي اباب يف الشمائل احملمدية أورد ما ثبت عنه -صلى هللا

عليه وسلم -يف أمر املزاح ،وهذا ال إشكال فيه ،ولكن األمر الذي حيتاج زايدة بيان ضوابط املزاح

وأظهرها:

أال يكون فيه كذب.-أال يكون فيه ضرر على اآلخر أو أذى.

أال يستغرق فيه حىت ال يعرف عنه إال ذلك.-وأن يدخل به السرور على املقابل.

فهو مزاح صدق وبقصد مع فرح وانشراح صدر فأنت مشكور على حسن معاشرتك لزوجتك

وإدخالك السرور عليها ابملزاح ،ولكن ليس ابلشكل الذي صنعته فإن من أصول املزاح الذي فهم

عن رسول هللا أال يكون فيه أذى وال ضرر وال مبالغة فطاملا شعرت أن الضرب ولو كنت مازحاً يؤثر
فيها وتشعر جبرح يف شعورها فأعرض عنه والواقع أن بعض الناس ال يتحمل هذا النوع من املزاح

خاصة املرأة ،مث كان املفرتض منك أن ترتك هذا النوع من املزاح بعدما ظهر لك كره زوجتك له،
واملرأة حتب املزاح الذي حيافظ على شعورها وأنوثتها ،وليس الضرب وال الكالم اجلارح من ذلك يف

شيء ،مث إن دعاءها يظهر لك مقدار غضبها وحنقها من نوعية املزاح الذي متارسه معها ،فأقرتح

عليك ابرك هللا فيك أن تعرض عن هذا النوع من املزاح وتقبل على غريه من الكالم الذي ليس فيه

ما تكرهه زوجتك ،بل تفرح بسماعه وحتب أن تراه منك وأنت أخرب بذلك يف زوجتك من غريك،
جعل هللا السرور والسعادة دائماً وأبداً ترفرف على بيتكما وعلى حياتكما ،والسالم عليكم.

()75/12

معاشرة الزوجة وهي كارهة
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم

القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1423/12/18هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل للرجل احلق يف معاشرة الزوجة رغماً عنها؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

* حق الزوج على زوجته عظيم يقول -صلى هللا عليه وسلم":-لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد

ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" الرتمذي ( )1159وابن ماجة ( )1852وأمحد

(. )12614

* وامتناع الزوجة عن فراش زوجها ال جيوز ما مل يكن عليها ضرر كمرض وحنوه ،لكن جيب أن يعلم

أن اجلماع لذة وما مل تكن األسباب متهيئة ال حيصل املقصود فعلى الزوجّي أن يتبادال احلب والشوق
وحيركا املشاعر هبدية وابتسامة وقبلة ونظرة....

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()76/12

إشهار دم البكارة
اجمليب د .عبد اللطيف بن إبراهيم احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1423/11/1هـ
السؤال

جرت العادة عند بعض األسر أنه أثناء ليلة الزفاف -الدخلة -األوىل وبعد فض غشاء البكارة

وخروج بعض الدم على قميص املزفوفة لكي تريه ألمها وأم الزوج كدليل على عذريتها ،هل هذا

جائز أم حرام؟ وهل هو داخل يف حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الوارد يف النهي نشر ما
يكون بّي الرجل واملرأة للناس؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

فهذه العادات قبيحة وال جيوز إظهار شيء من هذا للناس ،فالزوج مؤمتن على حفظ أسرار زوجته أبن
ال يتكلم مبا يكون بينه وبينها من أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ،وما جيري من املرأة فيه من

أمور خاصة من قول أو فعل وحنوه ،فهو من أعظم األمانة اليت جيب على الزوج أن حيفظها ،قال

النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إن من أعظم األمانة عند هللا يوم القيامة ،الرجل يُفضي إىل امرأته

وتُفضي إليه مث ينشر سرها" ويف رواية عن ابن منري "إن أعظم" ويف رواية "إن من أشر الناس عند هللا

منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته ،وتفضي إليه ،مث ينشر سرها" رواه مسلم برقم (. )1437

فاألزواج الذين ينشرون أسرار نسائهم ،أولئك شرار الناس عند هللا تعاىل منزلة يوم القيامة ،وهللا
أعلم.

()77/12

مجاع احلامل
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما حكم اجلماع أثناء احلمل؟

اجلواب
سئل فضيلة الشيخ :عبد هللا بن منيع -حفظه هللا -عن مجاع احلامل فقال:

احلمد هلل ،ليس يف الشريعة اإلسالمية هني عن مجاع الرجل زوجته احلامل ،وإمنا النهي خاص جبماع

املرأة احلائض أو النفساء ،وأما إذا قرر األطباء المرأة معينة لظروفها الصحية أن مجاع زوجها يضر

هبا ،فهذه حالة خاصة ال يقاس عليها ،وهللا أعلم.

[جمموع فتاوى وحبوث لفضيلة الشيخ :عبد هللا بن منيع (. ] )228/4

()78/12

مجاع املعقود عليها قبل الدخلة
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب
اجلماع

التاريخ 1424/6/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

هل جيوز شرعاً ملن سبق له أن عقد على امرأة عقداً شرعياً ومل يدخل هبا إذ إنه مل يتمكن من توفري

مستلزمات حفل الزواج والسكن بعد ،هل جيوز إذ أمكن من اخللوة هبا أو السفر معها أن جيامعها؟
أرجو اجلواب بشيء من التفصيل لتعم الفائدة ،إذ إن هذا األمر عادة ما حيدث ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل.

إن جمرد العقد الشرعي الصحيح من الرجل على املرأة يبيح له الدخول هبا مىت شاء ،وإن ذلك

متوقف على طلبه هو.

إال أن الذي جرى عليه العمل يف بالد املسلمّي وتعارفوا عليه أن الدخول ال يكون إال بعد إشهار

النكاح عن طريق العرس غالباً ،وهو الذي ينبغي مراعاته ،إذ إن العرف معترب ما مل خيالف نصاً صرحياً،
ومل جير العرف يف أي بقعة من بالد املسلمّي خبروج املرأة مع بعلها قبل دخوله هبا الدخول املعروف
دون ضابط ،فضالً عن السفر معها واخللوة هبا ومن مث جمامعتها ،أما إذا وقع ذلك أي خرج معها
ورمبا واقع زوجته فيه فإنه ال إمث عليه ،ولكن يرتتب على هذا الوقاع أمور ،منها:

أن املرأة تستحق مهرها كامالً ،ألهنا ابلعقد تستحق نصف املهر ،وابخللوة هبا تستحق النصف اآلخر،

وقد حصل ،فلو قدر وطلقها قبل العرس فإهنا تستحق املهر كامالً.
أنه جتب عليه نفقتها؛ ألن النفقة تستحق ابلتمكّي ،وقد مكنته من نفسها وهي زوجة له ،فتجب

عليه.

أن ما جاءت به من ولد فهو منه ،إن جاءت به بعد ستة أشهر من الوقاع األول؛ ألهنا أصبحت له

فراشاً.
هذه أبرز التبعات اليت يتحملها الزوج ،وهللا  -تعاىل -أعلم.
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اشرتطت عدم املباضعة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1424/11/11هـ
السؤال
طلقت من زوجي ،وبعد ضغط شديد وافقت على الزواج منه مرة أخرى ،على أن أكون مربية

ألوالدي فقط ،بدون أن يكون لزوجي حق يف العشرة ،هل جيوز اشرتاط هذا الشرط يف العقد؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإذا تزوج شخص امرأة واشرتط أحدمها عدم العشرة ،أو عدم النفقة ،أو أال تسلم نفسها ،وحنو
ذلك من احلقوق اليت يقتضيها عقد النكاح .فإن هذه الشروط ال تصح ،ولكن عقد النكاح يبقى
صحيحاً ،فلكل واحد منهما بعد العقد أن يطالب اآلخر مبا اشرتط إسقاطه.

وإن تراضيا بعد العقد على إسقاط شيء من احلقوق فال مانع من ذلك؛ ألن احلق ال يعدومها ،لكن
ألي منهما بعد إسقاطه أن يرجع فيطالب أبدائه.

وعليه فإن العقد املذكور يف السؤال عقد صحيح ،لكن ميكن ألي من الزوجّي بعد إمتامه أن يطالب

حبقه يف العشرة ،فإن تراضيا بعد إمتام العقد على أن يسقطا حق املعاشرة فال مانع.
فقد روى البخاري ( )5212ومسلم ( )1463أن سودة بنت زمعة  -رضي هللا عنها -وهبت يومها

وليلتها لعائشة -رضي هللا عنها -زوج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -تبتغي بذلك رضا رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم -وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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تصوير املعاشرة الزوجية ابلفيديو
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1424/10/14هـ
السؤال

ما حكم تصوير املعاشرة الزوجية ابلفيديو؟ وقد كنت أستحي من طرح هذا السؤال ،ولكين قرأت

فتوى يف جملة (الفرحة) أنه ال حرج يف ذلك ،لذا أرجو اإلفادة.
اجلواب

تصويرها ابلفيديو إذا كان من نوع الكامريا الثابتة ،واليت يتم التصوير فيها بطريقة آلية ،مث ال يطلع

عليه بعد ذلك إال الزوجان فإن هذا مثل فعل اجلماع أمام املرآة ،هذا عندما نصف الفعل جمرداً ،ولذا
فإن من أفىت بذلك نظر إليه من هذا اجلانب.

بقي أن نعرف أنه البد من مالحظة تداعيات احلال وأخذها يف االعتبار يف مثل هذه األمور ،فإن

الصورة واحلال هذه صور عورات مستورة ،وحال خاصة ،وسر مستأمن عليه كل من الزوجّي ،فوضعه
هبذه الطريقة تعريض هلذا السر للفضح ،والسرت للكشف ،واملتضرر ليس الزوجان فقط ،بل
وأسراتمها ،وأبناؤمها ،ورمبا مات األحياء وبقيت العورات مكشوفة.

أيها األخ الكرمي :مث إننا لسنا حباجة لتلقف كل صرعات الغرب اجلنسية ،والذي ال يراعي من

احلرمات ما نراعيه ،وال يستحي مما نستحي منه ،إهنم قوم ال خالق هلم ،إهنم ال يرجون هلل وقاراً ،ولذا
فإن احلذر من هذا الفعل مطلوب ،ومحاية العورات واألعراض من الضرورات اليت ال بد من محايتها

وصيانتها والبعد عن أسباب افتضاحها.

()81/12

االستمتاع ابلزوجة قبل ليلة الزفاف
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب
اجلماع

التاريخ 1426/04/08هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :لقد عقدت نكاحي على بنت احلالل ،لكن أهلها ال يسمحون ابالتصال والزايرات

قبل ليلة الزفاف؛ وذلك لعاداهتم وتقاليدهم ،اآلن وقد بقي على ليلة الزفاف أقل من شهرين ،وعدم
معرفيت جبوانب شخصية زوجيت سيؤثر على حيايت يف املستقبل ،فهل احلب بعد الدخول أفضل من

احلب أايم اخلطوبة وقبل الدخول أم مثله؟ جزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

إذا كنت قد عقدت عليها عقد النكاح فهي زوجتك ،وهي ِحلٌّ لك كما أنك حل هلا ،وجيوز لك

اخللوة هبا ووطؤها ،لكن أرى من األصلح لكما واألرفق هبا أن تراعي عادة أهلها من رفضهم لزايرتك

هلا أو االتصال هبا.

لكن لكي تزول الرهبة بينكما ،ويذهب عنها اخلجل وتتعارفا أكثر ،أرى أن يكون بينكما تواصل عرب

اهلاتف اجلوال -بغري علم والدها ،-واألوىل أن يكون بعلم أحد إخوهتا؛ حىت ال جتلب عليها الشبه

والريبة ،أو عرب الربيد اإللكرتوين أو املاسنجر؛ فلعل يف هذا عوضاً لكما عما ُمنعتما منه مما أحله هللا

لكما.

وأما ما تسأل عنه من أمر احلب بعد الزواج ،هل هو مثل احلب قبله أو أفضل منه؟ فهذا خيتلف
ابختالف الناس ،وحسب ما يكتبه هللا بّي الزوجّي من التوفيق.

لكن لتعلم أن لكل جديد لذة ،فأول الزواج هي أايم ال تنسى؛ ففيها أحلى الذكرايت ،وأحسن
العالقات ،وهي مليئة ابلفرح واألنس واللذة ،يذوقان فيها لذة التعرف واالكتشاف ،ومل يظهر بعد ما
يعكر صفاءها من اخلالفات أو املشكالت.

ومع مرور األايم تذهب لذة اجلدة ومتعة البداية وحالوة االكتشاف للعامل اآلخر املكنون ،ولكن تنمو

شجرة احلب وتقوى بينهما الصلة والرابطة ،وكلما مر يوم زاد كل منهما تعلقاً ابآلخر ،وهذا إذا وفق
هللا بينهما ،ويزداد حباً على حب ومودة إىل مودة وأنساً إىل أنس ،وال ينفي هذا أو يكذبه ما قد

حيصل من راتبة احلياة مع مرور األايم ،فهذه هي طبيعة اللقاءات وسنة احلياة ،وليس يذهبها وجود
احلب أو زايدته ،إمنا يذهبها التجديد والتغيري والتطوير ورحالت االستجمام  ...إخل.

أما ما يزعمه املتحررون من دعاوى احلب قبل الزواج ،وأعين قبل أن يكتبا عقد النكاح ،فقد حيدث
شيء من هذا ،ولكنه حب مشوب مبا يعكر صفوه من االدعاءات الكاذبة من أجل حتقيق مصاحل
شخصية ،أو أغراض دنيئة ،وما أكثر من يدعي احلب وهو كاذب ،وخيدع املرأة ابأللفاظ املنمقة

الساحرة والعبارات اجلميلة ،وهو ال يقصد من وراء هذا إال شهواته ونزواته ،وجيعل املرأة مطمعاً
لذلك.

فمن أراد أن يعيش عامل احلب بكل صدق فليأخذ برابطه املقدس  -رابط الزواج -مث ليمارس احلب
كما يهوى على ما أابح هللا وأذن به .وهللا املوفق.
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هل من حق الزوج إجبار زوجته على املضاجعة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/استمتاع كل من الزوجّي ابآلخر وحدود ذلك وآداب

اجلماع

التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال

هناك قضية تثري جداالً عنيفاً يف جاليتنا يف ميونخ ،وحنتاج فيها إىل جواب واضح صريح مدعوم

ابألدلة ،إذا رفضت الزوجة اجلماع مع زوجها بدون سبب أو بقصد إضراره فهل جيوز له أن جيربها

على اجلماع بقوة؟ نرجو منكم جواابً صرحياً مدعوماً ابألدلة يوضح احلكم الشرعي :هل جيوز أم ال

جيوز؟ وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاحلديث الذي يتوعد املرأة أبن تلعنها املالئكة حىت تصبح إذا هي هجرت فراش زوجها ليس على

إطالقه كما يتوهم بعضهم ،بل هو خمصوص مبن ال عذر هلا يف ذلك ،وجمرد عدم رغبتها ال يعد عذراً
يبيح هلا الرفض.
أما فإن كانت الزوجة معذورة بعذر شرعي كحيض أو صوم ٍ
ٍ
كمرض
قضاء ضاق وقته ،أو بعذر حسي
وحنوه ،أو معنوي كشدة غم وحزن ،أو مرض نفسي ،وما إىل ذلك من األعذار اليت متنعها من أن

يستمتع هبا زوجها  -فال جيوز له أن يكرهها عليه ابلقوة؛ ملا يف ذلك من اإلضرار هبا ،ويف
احلديث":ال ضرر وال ضرار" ابن ماجة ( )2340وأمحد ( )2862ومالك ( )1461وصححه

األلباين وقال  -تعاىل ":-وال تضاروهن" [الطالق ]6:وقال أيضاً":وعاشروهن ابملعروف"

[النساء]19:

وليس من املعاشرة ابملعروف أن يكرهها على حاجته إذا كانت تضرها.

وإذا هجرت فراش زوجها بغري عذر فهي انشز يباح له أتديبها ،ويبدأ ابلوعظ فإن مل ينفع هجرها فإن
مل ُْجي ِد ضرهبا ضرابً غري مربح ،كما بينه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله":وإن لكم عليهن أال

يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،فإن فعلن فاضربوهن ضرابً غري مربح" أخرجه مسلم (. )1218

وهنا ال بد من بيان املقصود ابلضرب غري املربح :هو الضرب غري الشديد ،يقول ابن عباس  -رضي

هللا عنهما -ملا سئل عنه":هو ابلسواك وحنوه"

وأما الضرب املربح فال جيوز حبال ،كما ال جيوز الضرب يف الوجه واملواضع املخوفة كالرأس والبطن
وحنو ذلك.

على أن الضرب إمنا هو رخصة وليس مبستحب ،وذهب عامة أهل العلم على أن تركه أفضل مطلقاً،
وهذا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كما تروي عائشة -رضي هللا عنها" -ما ضرب رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -شيئاً قط بيده وال امرأة ،وال خادماً" أخرجه مسلم (. )2328

وجيب أن يكون الضرب بقصد اإلصالح ال بقصد االنتقام واإلهانة ،وعلى الزوج أال يلجأ إىل
الضرب إذا غلب على ظنه أنه ال يصلحها ،فإن من النساء من ال يزيدها الضرب إال عناداً ونفوراً،
ويطيل معها أسلوب الوعظ والتذكري ،فو ْعظُها وهي
ولو كان ضرابً غري مربح ،وعليه أن حيلم عليها،
َ
ٍ
غضب ال ينفع غالباً ،وكثرياً ما أتخذها العزةُ ابإلمث ،وال يكون ملوعظتِه يف تلك اللحظة
يف حلظة
موضع ٍ
قبول يف نفسها ،فعليه أن يتوخى وقتاً مناسباً يراها فيه هادئةَ النفس مستقرةَ احلال....يف حلظة
ُ
ال يساورها فيها غضب يغطي عقلها ،وال حزن وال قلق يشغل ابهلا ونفسها.

()83/12

وله يف حال نشوزها أن مينعها النفقة؛ ألهنا قد منعته حق االستمتاع هبا ،ومعلوم أن املهر يقابل
استمتاعه هبا "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [ " ...النساء من اآلية. ]24:

قال ابن تيمية (جمموع الفتاوى ( )275/32فمىت امتنعت عن إجابته إىل الفراش كانت عاصية

انشزة ،وكان ذلك يبيح له ضرهبا كما قال  -تعاىل ":-والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً [ " ...النساء من اآلية ]34 :انتهى.
أما ما سألت عنه وهو قسرها على الوطء ابلقوة ،فليس يف احلديث ما يشري إليه ،فهو يف حكم

املسكوت عنه ،واألظهر أن له ذلك؛ ألنه إذا كان له أن يضرهبا ضرابً غري مربح عند نشوزها هبجر

كرهها على اجلماع بال ضرب مربح.
فراشه ،فيسوغ له من ابب أوىل أن يُ َ

والوقوع يف احلرام.
نت
هجرها لفراشه ،وخاف على نفسه الع َ
َ
ويتأكد ذلك إذا طال ُ

على أنه ينبغي للزوج أالّ يبدأ به مبجرد رفضها دعوتَه هلا للفراش ،بل عليه أن يعظها وخيوفَها ابهلل،
ِ
ِّ
ب أن يقدم هلا هديةً تشفع له عندها ولو غري مثينة،
واملعاملة احلسنة،
ويتودد هلا ابلكلمة الطيبة
َ
وليجر ْ
جوها املناسب؛ حىت
فاهلدااي تفعل يف النفوس فعلها العجيب ،وليتزيهن هلا وليتطيب وليهيئ لرغبته ه
تستجيب زوجتُه عن ٍ
رغبة صادقة.
َ

وال ينبغي للزوج أن أيخذ أبغلظ الطرق وهو جيد سبيالً إىل اهلّي اللّي ،ويكفي أن صورة إتياهنا ابلقوة
واإلكراه تُشاكل صورةَ االغتصاب ،ولرمبا زاد هذا األسلوب من ِ
عنادها ونفورها ،فاجعلْه آخر
ُ
ُ
أسلوب تنتهجه معها ،كما أن آخر الدواء الكي.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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معاشرة املرأة احلائض
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/الوطء يف احليض والنفاس ويف الدبر

التاريخ 1422/10/30
السؤال

ما حدود ما جيوز للرجل من امرأته احلائض؟ وهل له االستمتاع هبا يف دبرها؟

اجلواب

ليعلم أن املرأة احلائض جيوز لزوجها أن يستمتع هبا يف كل شيء ماعدا الوطء يف الفرج ،قال تعاىل":

أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض" [البقرة ]222:أي اعتزلوا مكان
ويسألونك عن احمليض قل هو ً

احليض والدم ،وقد بّي ذلك النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بقوله وفعله ،فأما قوله فما رواه مسلم

يف صحيحه عن أنس -رضي هللا عنه -قال :كانت اليهود إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ،فقال النيب
-صلى هللا عليه وسلم ":-اصنعوا كل شيء إال النكاح" أي الوطء.

وأما فعله فما رواه البخاري ( )300ومسلم ( )293عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت ":كان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرين فأتزر فيباشرين وأان حائض" .واإلزار يكون من السرة إىل

الركبة ،ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإمنا هو من ابب التنزه وحىت ال يرى الرجل من امرأته ما
يكره ،لعموم احلديث السابق واآلية ،وألنه جمرد فعل والفعل ال يدل على الوجوب ،وقد ذكر العلماء
أنه جيوز أن يستمتع مبا بّي فخذي املرأة كذلك ،ولكن هذا اجلواز (يف كل ما سبق) مقيد أبمرين:

 -1أال جيره ذلك إىل الوطء يف الفرج فإن كان خيشى على نفسه من ذلك مل حيل له.
 -2أن تتحفظ املرأة حىت ال ميس الدم ،ألن النجاسة ال جتوز مالمستها إال حلاجة ،ودم احليض

جنس.

كما جيوز للرجل أن يستمتع ابمرأته بدبرها ،ما عدا الوطء فإنه حمرم ،قال النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-ملعون من أتى امرأة يف دبرها" .رواه أبو داود ( )2162والنسائي يف السنن الكربى
( )8966وهو حديث حسن بشواهده .وهللا أعلم.

()85/12

معاشرة احلائض ابستخدام العازل
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/الوطء يف احليض والنفاس ويف الدبر

التاريخ 1425/3/20هـ
السؤال

لقد قرأت يف إحدى صفحات اإلنرتنت أنه جيوز للزوج أن يعاشر زوجته وهي يف وقت الدورة

الشهرية ابستخدام العازل الذكري فهل هذا صحيح؟ وما حكم من فعل ذلك بناء على هذا الكالم؟

للعلم كان هذا املوقع إسالمياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
اء
"ويَ ْسأَلونَ َ
مجاع الزوجة أثناء احليض ال جيوز؛ لقوله تعاىلَ :
يض قُ ْل ُه َو أ ً
سَ
َذى فَا ْعتَ ِزلُوا النّ َ
ِيف ال َْم ِح ِ
يض" اآلية[ ،البقرة ، ]222:وال خيتلف هذا احلكم ابستخدام العازل الذكري ،فإن العازل

الذكري ال يغري من أحكام اجلماع شيئاً فوجوده كعدمه ،فيجب الغسل وحيصل دخول الرجل على
زوجته وغري ذلك من أحكام اجلماع سواء وجد العازل أو مل يوجد .وهللا أعلم.

()86/12

حكم إنزال اجلنّي
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1422/7/8

السؤال

ما حكم إنزال اجلنّي الذي مل ينفخ فيه الروح ،نرجو التفصيل الكامل يف ذلك ،وما ضرورات ذلك؟

اجلواب

حبث جممع الفقه اإلسالمي هذه املسألة ،وخرج بنتائج ،وهي :أن اجلنّي إذا ن َفخ فيه الروح ،فقد

حمرم ،وفيه غرة عبد أو وليدة ،كما ثبت ذلك
أمجع أهل العلم على أنه ال جيوز إسقاطه ،وأن إسقاطه ّ

يف الصحيحّي من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه(( :-أن امرأة ضربت امرأة ،وهي حامل يف بطنها

وألقته ،فقضى النيب -صلى هللا عليه وسلم :-أن دية احلمل غرة عبد أو وليدة)) ّ ،أما إذا مل يُنفخ
فيه الروح ،وهو أن يكون أقل من مئة وعشرين يوماً ،فقد اختلف الفقهاء ،ومجهور أهل العلم على
التحرمي ،وهذا األصل ،والدليل على هذا قوله تعاىل(( :ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً)) ،

ّق ،فاملسألة
وعموم األحاديث يف ذلك ،وقالوا :وال جيوز إسقاط اجلنّي إذا مل ينفخ فيه الروح ومل يتخل َ

يف ثالث صور ،الصورة األوىل :مل يتخلّق بع ُد (نطفة)  ،الصورة الثانية :ختلّ َق ،ولكن مل ينفخ فيه

حمرم _ مطلقاً _ ال إشكال فيه ،الثانية :وهي الذي
الروح ،الصورة الثالثة :نفخ فيه الروح ،فالثالثةّ :

ختلق ،وعرف أنه محَْل ،ولكن مل تنفخ فيه الروح ،فجمهور أهل العلم على التحرمي ،والصورة األوىل:

هي النطفة ،ومل يتخلق بعد ،فهذه يقول العلماء - ،أيضاً  -ال جيوز إال إذا أثبت األطباء املؤمتنون أن

هذا احلمل يؤدي إىل إضرار ابألم ،وال يكفي ثقة واحداً أو اثنّي ،إذ ال ب ّد أن يتفق األطباء؛ ألن

الطبيب رمبا يقول هذا وخيالفه الرأي طبيب آخر ،وهلذا ينبغي االحتياط يف هذا األمر ،وعلى هذا ال
جيوز إسقاط النطفة إال إذا حتققت املضرة ،وهللا أعلم.

()87/12

اإلجهاض بعد مخسة أشهر
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/6/7هـ

السؤال

سؤايل هو :أن زوجيت كانت حامالً يف شهرها اخلامس ،وتعرضت إىل سقطة -هللا يكرمكم -يف

احلمام ،ترتب عليها بعد يومّي نزيف متقطع ويومي ،وبعد مراجعة الطبيب أفاد أبن اجلنّي يف حالة

غري طبيعية ،ورمبا يتشوه ،وعند سؤال الدكتور عن مقدرته لعمل عملية إجهاض لتفادي املوقف رفض
الطبيب املعاجل عمل ذلك ،ومت إجراء عملية اإلجهاض يف مكان آخر ،وأسباب رفض الطبيب مع

أتكيده أبن اجلنّي يف حالة غري سوية ،إال أنه رفض بقوله :إن اإلجهاض حرام ألن اجلنّي يف الشهر
اخلامس ،أرجو من سعادتكم اإلفادة جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده - ،والصالة والسالم  -على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب أنه ال جيوز إجهاض اجلنّي يف أي طور من أطواره ،وإجهاضه بعد أربعة أشهر ،أو أكثر تعترب

جناية عليه ،ألنه قد مت نفخ الروح فيه ،كما وردت بذلك األحاديث الصحيحة عن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم ،-انظر مثالً ما رواه البخاري ( ، )3208ومسلم ( )2643من حديث عبد هللا بن
مسعود -رضي هللا عنه -هذا وما قاله الطبيب بتحرمي اإلجهاض ،ال سيما وأن اجلنّي يف الشهر

اخلامس ،وامتناعه عن اإلجهاض هو عّي احلق وفقه هللا.

هذا وعلى اجلاين على اجلنّي ابإلجهاض ،أو املتسبب لذلك التوبة إىل هللا تعاىل ،والندم على ما فات

وعدم العودة ملثل هذا ،وعليه أيضاً دية اجلنّي ذكراً كان أو أنثى ،وهي غرة عبد أو أمة أي ما يساوي
عشر دية أمة؛ مخس من اإلبل ،تقارب قيمتها ستة آالف رايل سعودي ،تدفع لورثة اجلنّي ،وال يرث

منها اجلاين وال املتسبب شيئاً إن كاان من ورثته ،وهللا أعلم.

()88/12

إجهاض حوامل الكفار
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل
التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

أان طبيب توليد ،أعمل يف بريطانيا ،جاءتنا أم حامل بطفل مشوه ،وهي تعاين من أمراض وحتتاج إجراء
والدة هلا ،وقد اختارت فقدان احلمل وقتله ،ذهبت ملشاهدة األمر مع االستشاري ،وكان عندي

انطباع أن الطفل سيموت بعد الوالدة على أي حال ،طلب مين االستشاري إعداد الدواء الذي
سيوقف قلب الطفل ،مث طلب مين حقن ذلك الدواء ،ولألسف ال أستطيع أن أرفض ،حيث كانت

علي قلت إن هؤالء ليسوا
اإلبرة داخلة يف بطن املريضة يف ذلك الوقت ،وللتخفيف من شدة األمر ّ
مسلمّي وهم يقتلون أطفالنا ،يف فلسطّي ،فهل يعترب هذا قتل عمد؟ عرفت بعد ذلك أن هناك

مخس حاالت يف بريطانيا مثل هذه احلالة .أفيدوين مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإن كان احلمل املذكور الذي حقنته الدواء دون أربعة أشهر ،يعين مل يتم احلمل مائة وعشرين يوماً
فال شيء يف فعلك.

وإن كان قد جتاوز هذه املدة فال خيلو إما أن يكون بقاء احلمل مؤثراً َُ على حياة األم وبقاؤه يؤدي
ملوهتا فكذلك عملك مباح ،وأما إن كان قد جتاوز تلك املدة وبقاؤه ال يؤثر على حياة األم ،وإمنا

أرادت التخلص منه لكونه مشوهاً ففعلك حرام.

إذ احلمل بعد هذه املدة يكون آدمياً منفوخاً فيه الروح ،عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -

أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعّي يوماً نطفة ،مث
يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح" رواه البخاري

( )3208ومسلم (. )2643

قال ابن رجب (نفخ الروح روي صرحياً عن الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أنه إمنا ينفخ فيه الروح بعد
أربعة أشهر) جامع العلوم واحلكم ص (. )51

ونقل النووي وابن حجر اتفاق العلماء على ذلك ،فتح الباري ( )490/11وال جيوز االعتداء عليه،

وحيث إن عملك عندهم معاهدة معهم ،والعهد مينع االعتداء عليهم لقول النيب  -صلى هللا عليه
وسلم " :-من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة" رواه البخاري
(. )3166

واملسلم مأمور أبداء األمانة إىل من ائتمنه.
ولذا فإن عليك التوبة واالستغفار من فعلك ،وليس عليك كفارة ،ألن العهد ال كفارة فيه ،وهللا
أعلم.

()89/12

اإلجهاض ومرض التالسيميا
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/3/18هـ

السؤال

أان رجل متزوج وعندي طفالن أحدمها يعاين من مرض التالسيميا ،واآلخر حامل له،

الطفل املصاب هبذا املرض حيدث له اخنفاض يف نسبة الدم انتج عن تكسر كرايت الدم احلمراء ،مما

يضطر الطفل املريض أن أيخذ وحدة دم كل  3أسابيع لتعويض النقص ،ونتيجة ألخذ الدم املتكرر
حيدث ارتفاع يف نسبة احلديد يف الدم ،فيحتاج املريض إىل أخذ إبرة حتت اجللد يومياً لتذويب احلديد

تبقى هذه اإلبرة مركبة ملدة ست ساعات يومياً على جهاز خاص ،واملصاب هبذا املرض يبقى على

هذه احلالة إىل ما شاء هللا فليس هناك عالج هلذه احلالة ،ولتجنب حدوث والدة طفل مصاب هبذا

املرض جيرى فحص أثناء احلمل تظهر نتيجته بعد 80يوماً من احلمل ،السؤال هو :هل جيوز

اإلجهاض بعد  80يوماً إذا تبّي أن اجلنّي مصاب هبذا املرض؟
وهل علي من إمث إذا ما منعت زوجيت من احلمل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

أما السؤال األول :فنقول اتفق علماء األمة اإلسالمية على حترمي اإلسقاط بعد نفخ الروح ،إال
بضرورة قصوى كخوف هالك األم ،كما اتفقوا على أن نفخ الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر من

احلمل ،أما اإلسقاط قبل نفخ الروح فمحل خالف بّي أهل العلم ،والراجح يف نظري عدم جوازه يف
مجيع أطوار اجلنّي ،ما مل يكن هناك سبب قوي يقتضي إسقاطه ،هذا وأرى جواز اإلسقاط قبل أربعة
أشهر أي :قبل نفخ الروح إذا تبّي أن اجلنّي مصاب ابملرض املذكور يف السؤال أو حنوه إذا وافقت

األم على ذلك وذلك للحاجة امللحة ،ال سيما وأن من العلماء من أجاز اإلسقاط مطلقاً قبل نفخ

الروح وهم مجهور احلنفية "ينظر حاشية ابن عابدين ج 3ص ،"176لكنين كما سبق أرى عدم جواز
اإلسقاط يف كل مراحل اجلنّي بدون سبب قوي ،وإمنا رأيت اجلواز للسبب الذي ذكره السائل ال

مطلقاً ،أما اجلواب عن السؤال الثاين وهو :هل علي من إمث إذا منعت زوجيت من احلمل؟ فنقول:
جيوز استعمال ما مينع احلمل ال ما يقطعه ،ال سيما مع السبب الذي ذكر يف السؤال األول ،وقد

أجاز مجهور العلماء من الصحابة -رضي هللا عنهم -ومن بعدهم العزل ،وهو النزع بعد اإليالج أثناء
جمامعة الرجل للمرأة قرب اإلنزال ،مستدلّي مبا جاء يف الصحيحّي عند البخاري ( ، )5209ومسلم

( ، )1440عن جابر  -رضي هللا عنه -قال :كنا نعزل على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -والقرآن ينزل" ،وملا رواه مسلم وغريه عن جابر -رضي هللا عنه -قال :كنا نعزل على عهد
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فبلغ ذلك نيب هللا فلم ينهنا ،وهللا أعلم.

()90/12

حكم ربط الرحم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/6/14هـ
السؤال

يل أم عمرها 49سنة ،وقبل عشر سنوات وضعت االبن التاسع واألخري بعملية قيصرية ،فطلب أيب

من الطبيب إجراء عملية ربط الرحم أثناء تلك العملية القيصرية ،خوفاً عليها من احلمل مرة أخرى،

علماً أهنا وضعت أوالدها الثمانية السابقّي وضعاً طبيعياً ،وكل هذا جلهل أمي وأيب حبكم ذلك قطعاً،
واآلن وبعد عشر سنوات من إجراء العملية تبّي لنا حرمة قطع النسل ،فماذا نفعل اآلن؟ علماً أن
لدى أمي التهاابت الكلى ،واملسالك ،وخنشى من ضرر فك الرحم عليها اثنية ،أفيدوان جزاكم هللا

ابلفقه يف الدين ،وأكرمكم ابجلنة.
اجلواب

كان جيب على أبيك وعلى أمك أن يسأال عن احلكم الشرعي لربط األرحام ،وكذلك األمر ابلنسبة

للطبيب املعاجل.

وكل من قصر يف ذلك فهو آمث ،وأما اآلن فإن كان يرتتب على فك األرحام مضاعفات مرضية خيشى
منها على صحة األم إما هبالكها أو التسبب يف آالم شديدة هلا ،فال يلزمها فك األرحام اثنية،

واملرجع يف تقدير الضرر وعدمه هو الطبيب الثقة .وهللا أعلم.
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ختفيض األجنة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1423/4/22
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :لقد أجريت عملية طفل األانبيب منذ حوايل شهرين ،ومت -حبمد

هللا -احلمل أبربعة أجنة ,ولكن األطباء واإلحصاءات العلمية تشري إىل خطورة احلمل أبكثر من

جنينّي ،وابزدايد نسب الوالدة املبكرة جداً اليت قد تؤدي إىل التشوه الدائم أو سقوط احلمل يف

حوايل اخلمسة أشهر ,أو وجود خطورة على األم ،وإمكانية التسمم احلملي ,ولذلك نصحين الطبيب

بضروروة التخفيض جلنينّي ،مع العلم أن التخفيض سيتم قبل متام ( )120يوماً من بدء احلمل ,فهل
هناك حرمة يف ذلك؟ وهل أعد بفعلي هذا مزهقة للروح؟

أفيدوين أفادكم هللا ،فأان وزوجي يف حرية وقلق شديدين ،وجيب أن نتخذ القرار عاجالً .جزاكم هللا

خرياً ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي،
وبعد :اجلواب :أنه ما دام أن احلمل أبربعة أجنة يشكل خطراً على األم ،وإمكانية التسمم احلملي- ،

كما ورد يف السؤال ،-وأن ختفيض احلمل ضرورة كما قرره الطبيب ،وأن هذا التخفيض (أي:

اإلسقاط لبعض احلمل) سيتم قبل متام ( )120يوماً أي :قبل نفخ الروح يف اجلنّي أو األجنة؛ ألن

اجلنّي تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر من احلمل ،إذا كان األمر كذلك ابلتفصيل الذي ذكرته والذي

جاء يف السؤال فإسقاط بعض احلمل جائز شرعاً ضرورة ،فالضرورات تبيح احملظورات ،وهللا أعلم.
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وسائل منع احلمل
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1423/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز استخدام وسائل منع احلمل مبختلف أنواعها على الرغم من األضرار اليت تسببها للمرأة؟
وما األسباب اليت يباح فيها استخدامها؟ وما الوسائل البديلة عنها؟
وهل جيوز يل السماح لزوجيت بعمل عملية جراحية من أجل التوقف عن اإلجناب؟ على الرغم أن

لدي من األوالد مثانية -واحلمد هلل -وذلك من أجل احملافظة على صحتها أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

استخدام وسائل منع احلمل يرجع إىل أمرين:
األمر األول :ينظر يف سبب استعماهلا فإن كان ذلك لضرورة أو حلاجة ملحة فال أبس به مثل أن

يشري األطباء الثقات بذلك مراعاة لصحة املرأة مثالً ،فإذا اسرتدت عافيتها تركت هذه املوانع لتعاود

احلمل .ومثل أن تكون والداهتا متعاقبة حبيث إهنا حتمل قبل فطام طفلها السابق فإن العلماء ذكروا

هم أن ينهى عن
أنه ال حرج يف استعمال موانع احلمل حينئذ؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ّ -

الغيلة  -وهي :وطء املرضع  -وذلك لئال يتضرر الرضيع ،انظر :مسلم ( )1442وبعضهم حد هذه
املدة بسنتّي وهي مدة الرضاع ملن أراد أن يتم الرضاعة .وأما إذا كان استعمال موانع احلمل لغري

حاجة فال جيوز.

األمر الثاين :ينظر يف أثر هذه املوانع فال جيوز استعمال موانع تضر ابملرأة من حيث صحتها العامة،

ومن حيث سالمتها التناسلية ،فإن بعض هذه الوسائل تؤدي إىل العقم وميكن مراجعة الطبيب الثقة
حال احلاجة ليعّي املانع املناسب ،وأما البدائل املناسبة فاألطباء هم األعلم هبا ،لكن منها جتنب

اجلماع زمن إخصاب املرأة ،وهللا تعاىل أعلم.

أما السؤال الثاين :فجوابه أنه ال جيوز السماح لزوجتك بعمل عملية جراحية من أجل التوقف هنائياً
عن اإلجناب مثل استئصال الرحم وحنوه ،إال لضرورة ال مناص منها ،فقد صرح العلماء حبرمة قطع
النسل هنائياً وذلك ملا فيه من املضادة ملا يريده النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من أمته فقد قال -
صلى هللا عليه وسلم ":-تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم" قال ذلك ملا استأذنه رجل يف

أن يتزوج امرأة عقيماً ال يولد هلا انظر :النسائي ( ، )3227أبو داود ( ، )2050وأمحد ()12613
 ،فما ابلك بقطع سبب احلمل من امرأة ولود؟ لكن الضرورة هلا أحكام وهي تقدر بقدرها مثل أن

تكون املرأة مصابة مبرض يف رمحها خيشى أن يسري إىل سائر جسدها فيهلكها كسرطان الرحم -

عافاان هللا وإايكم -أو أن خيشى بناء على تقرير األطباء على املرأة أن متوت إذا محلت ،وماعدا حال
الضرورة فال جيوز ،وكم رأى الناس عرباً من رجل اكتفى هو وامرأته مبا عندمها من أوالد فعمدا إىل
استئصال الرحم فحصلت حادثة أودت أبوالدمها مجيعاً ،وبقيا بدون أوالد يعضان أصبع الندامة

حيث ال ينفع الندم.
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التوقف عن االجناب لنصيحة األطباء!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/2/14هـ
السؤال

أان متزوج ويل من األبناء  3أوالد وبنتان واحلمد هلل ،وزوجيت هي ابنة عمي وقدر هللا لنا مبرض أحد

األبناء وعمره اآلن  13عاماً وهو ختلف عقلي ،وحسب التقارير الطبية أكد يل األطباء أن املشكلة
هي وراثية ،ونصحوين وزوجيت ابلتوقف عن إجناب أطفال جدد؛ وإال البد من تكرر اإلصابة بطفل
مريض آخر ،فامتنعنا لفرتة ليست ابلقصرية ويقدر هللا وحتمل زوجيت وتنجب لنا ابنة مصابة بنفس

مشكلة أخوها واحلمد هلل على كل حال.
سؤايل :هل جمرد التفكري يف نصيحة األطباء ابالمتناع عن احلمل معارض للقضاء والقدر؟ وإذا كان

اجلواب ال فما رأيكم يف إجناب املزيد من األطفال املعاقّي وخصوصاً أن من لديه أطفال معاقون يعاين
مبا يعانيه الطفل املعاق ،وجيد نفسه ال يستطيع عمل شيء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي

وبعد :فاجلواب أن ما ذكرته عن تقرير األطباء من أن ما حصل لك مشكلة وراثية؛ فنقول قد تكون

الوراثة سبباً  -إبذن هللا تعاىل  -وقد ال تكون ،ويدل على ذلك أن أكثر أوالدك واحلمد هلل ولدوا

حبالة عقلية جيدة ،وقد روي "اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس" ،انظر سلسلة األحاديث الضعيفة

واملوضوعة ( ، )3401وروي أيضاً" :إايكم وخضراء الدمن" انظر سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة (. )14

هذا وال يظهر يل أن التفكري يف نصيحة األطباء ابإلقالع عن احلمل فيه معارضة للقضاء والقدر،

ذلك أنه جيوز لك االمتناع عن احلمل ابلعزل وحنوه ،ولو مل حيصل لك شيء مما ذكرت يف سؤالك؛
فقد روى البخاري يف صحيحه عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أنه قال :كنا نعزل على

عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -والقرآن ينزل ،زاد إسحاق قال سفيان  -أحد رواة

احلديث " :-لو كان شيئاً ينهى عنه لنهاان عنه القرآن" .رواه البخاري ( )5209ومسلم ()1440

وروى مسلم يف صحيحه ( )1439عن جابر  -رضي هللا عنه  -أن رجالً أتى رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -فقال :إن يل جارية وأان أطوف عليها وأكره أن حتمل؛ فقال :اعزل عنها إن شئت فإنه

سيأتيها ما قدر هلا فليست الرجل مث أاته فقال إن اجلارية قد حبلت قال :قد أخربتك :أنه سيأيتها ما

قدر هلا.

وبناء على هذا فإنه جيوز لك االمتناع عن اإلجناب
هذا العزل هو النزع واإلنزال خارج الفرج ،أقول ً

ابلعزل أو حنوه مما هو معلوم ،ال سيما وحالتك ما ذكرت ،ولك أن تتزوج أخرى غري قريبة إن شئت،

وعليك اإلميان ابهلل تبارك وتعاىل وبقضائه وقدره وأبنه ال يرد حذر من قدر وأن ما شاء هللا كان ،وما
مل يشأ مل يكن ،وهللا أعلم.
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كفارة اإلجهاض
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل
التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ لدي سؤال أود طرحه وهو أنين ،قبل عدة شهور أسقطت احلمل بناء على رغبة مين
ولكنين تبت إىل هللا واستغفرت لذنيب وبعد شهور أخذت تراودين أحالم أنه خيرج من بطين خرز

ملون ،وشرائح حلم وخيوط وأان اآلن خائفة من هذه األحالم فما رأي فضيلتكم هل هذه األحالم قد

تكون سحراً أو ألنين أسقطت اجلنّي أفتوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد فاالعتداء على اجلنّي جرمية عظيمة أدخلها بعض أهل العلم يف الوأد الذي قال هللا فيه "وإذا
املؤودة سئلت أبي ذنب قتلت" [التكوير. ]9-8 :

وعلى كل فالسائلة عرفت واحلمد هلل أن هذا ال جيوز وقد ذكرت أهنا اتبت من ذنبها واستغفرت
وهذا شيء طيب تشكر عليه.
لكن ليعلم أنه ال تكفي التوبة يف هذا بل البد من دفع دية اجلنّي وهي يسرية واحلمد هلل فهي غرة

عبد أو أمة ملا روى البخاري ( )5758يف صحيحه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قضى يف

اجلنّي يقتل يف بطن أمه بغرة عبد أو أمة ،والغرة قيمتها مخس من اإلبل روى ذلك عن عمر وزيد -

رضي هللا عنهما  -فعلى األم اليت أسقطت جنينها بل ولو تسببت كشرب دواء وحنوه فعليها دفع

تلك الدية اليت هي مخس من اإلبل لورثته ما عداها فال ترث هي منها شيئاً وقد جاء يف منار السبيل

دواء فألقت جنينا فعليها غرة ال ترث منها بال خالف
يف شرح الدليل ما نصه (وإن شربت احلامل ً

قاله يف الشرح .هذا وما ذكرته السائلة من وجود أحالم مزعجة هذه ليست سحراً وستذهب إن شاء
هللا تعاىل بعد دفع الدية املذكورة والتوبة إىل هللا تعاىل وعدم العودة ملثل هذا والندم على ما فات

والتوكل على هللا ،فاهلل سبحانه مع التوبة الصادقة يغفر الذنوب مجيعاً .وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تنظيم النسل
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أبدأ سؤايل بقول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-رحم هللا امرأ عرف قدر نفسه فوقف عنده"،
وأان مق ِّدر نفسي أال أستطيع إعالة وتربية تربية إسالمية صحيحة ،ومتابعة كل صغرية وكبرية يف أبنائي،
إذا زادوا عن أربعة أوالد ،مع وجود فرتات تباعد بينهم رمبا تزيد عن مخس سنوات ،فمثالً لدي اآلن
بنتان وأرغب الفرق بينهما سنة واحدة ،وأرغب بعد أن يصبح عمر الكربى سبع سنوات سأحاول

إجناب اثنّي آخرين وهكذا ،وهبذه احلالة سيصبح اجملموع بعد إرادة هللا ستة أطفال يف أحسن

األحوال ،وأعتقد يف حالة الزايدة عن وجود طفلّي سوف يتشتت جهدي وجهد األم بينهم ،مما يؤثر
-بال شاع -على تربية الولد من مجيع النواحي .والسؤال هنا هل ما أقوم به جائز؟ علماً أبن زوجيت

تعارض هذا الشيء ،وهل يل أن أجربها؟
اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي السائل الكرمي :لقد تضمن سؤالك رغبتك يف تنظيم نسلك على صورة معينة ،وأن زوجتك

تعارض ذلك.

من حيث املبدأ فإن العمل على التحكم املؤقت يف اإلجناب بقصد املباعدة بّي فرتات احلمل ،أو

إيقافه ملدة معينة من الزمان ،جائز إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعاً؛ كالرغبة يف حسن الرتبية ،أو

الوضع الصحي للزوجة ،بشروط من أمهها:
 - 1أن تكون الوسيلة مشروعة.
 - 2أال يرتتب على ذلك ضرر.

 - 3أال يكون فيه عدوان على ٍ
محل قائم.
 - 4موافقة كل من الزوجّي.

وعليه فليس من حقك أن جترب الزوجة على منع احلمل؛ ألن طلب الولد من أهم مقاصد الزواج،

ولكين أنصحك أن تسعى إلقناعها ابليت هي أحسن ،وأن تبحثا عن حل يرضي كالً من الطرفّي ،وأال

يكون ذلك سببًا للنزاع ،وفساد الود بينكما ،وتنافر القلوب أو كثرة املشكالت ،وهللا تعاىل يقول:

إصالحا يوفق هللا بينهما" .وهللا أعلم وأحكم.
"إن يريدا
ً
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حبوب إجناب التوائم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/1/30هـ
السؤال

هل جيوز أخذ حبوب إجناب التوائم؟

اجلواب

ال يظهر يل مانع من أخذ هذه احلبوب ،بشرط أال يرتتب على ذلك ضرر على املرأة ،ويتم حتديد

الضرر بواسطة الطبيبة املختصة أو الطبيب عند احلاجة ،وذلك ألن حصول التوائم مظنة الضرر،
فيحتاج إىل معرفة رأي الطبيب يف حصول الضرر وعدمه ،ولو رضيت املرأة مبا يقسم هللا هلا من ولد
أو أكثر ،كان ذلك أوىل .وهللا أعلم.

()97/12

منع الزوج امرأته من احلمل
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل
التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

ما حكم منع احلمل من قبل الزوج بدون سبب شرعي أو صحي لكال الطرفّي والرغبة من الزوج؟

علماً أين الزوجة الثانية ولديه من األطفال ستة بنّي وبنات وحالته املادية ممتازة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز له أن مينعك من احلمل واحلال كما ذكرت ِ،واإلجناب حق للمرأة كما هو حق للرجل ،وإذن
املرأة يف أتخري اإلجناب معترب ولذا قال العلماء" :ال بعزل عن احلرة إال إبذهنا" وعليك التفاهم مع

زوجك ابحلسىن وتذكريه حبقك الشرعي ،واالتفاق على مدة حمددة للتوقف عن اإلجناب يعدك بعدها
برتك املوانع .وهللا يوفقك.

()98/12

عزمت على الطالق فهل جيوز هلا اإلجهاض؟!
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري
القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/11/25هـ

السؤال

أان امرأة متزوجة منذ ثالث سنوات ،من رجل ظننته صاحلاً وتقياً ،كنت أحسبه كذلك ،ويف يوم

فوجئت بوجود حماداثت جنسية بّي زوجي وبّي فتيات كافرات أوروبيات على النت! وكانت مفاجأيت

كبرية ملا رأيت  ، ...وحيث إين كنت متغيبة عن البلد (أي بعيدة عنه) ملدة شهر ونصف ،ال أعلم
ألي ح ٍّد امتدت هذه العالقات ،ولكين قد طلبت الطالق ،وأثناء تدخل األهل إلصالح البّي،

فوجئت أبين حامل ،كما فوجئت أبن زوجي مل يرتك أو يقطع هذه العالقات بعد!

سؤايل :ما حكم طليب للطالق هنا؟ وهل يعترب طلب طالق بدون سبب؟ حيث إين أشعر أبين ال
أحرتمه ،وأصبحت أنظر إليه ابحتقار شديد،

وسؤايل الثاين :ما حكم اإلجهاض يف هذه احلالة؟ علما أبن عمر اجلنّي  3أسابيع فقط ،أفيدوين يف
أقرب وقت؛ حلاجيت الشديدة ملعرفة اإلجابة يف أقرب وقت ممكن  -جزاكم هللا عنا كل اخلري -
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد..
أما جواب السؤال األول فإذا كان كره املرأة زوجها ملا رأت منه ،وطلبها الطالق ألجل هذا السبب،
فإن طلب الطالق جائز يف هذه احلالة ،ولكن أفضل منه نصحه ،ووعظه ودعاء هللا له ابهلداية؛ ع هل
هللا أن يرمحهما بتوبة هذا الرجل ،وال ينطبق عليها قوله  -صلى هللا عليه وسلم" -أميا امرأة سألت

زوجها الطالق يف غري ما أبس فحرام عليها رائحة اجلنة" رواه أبو داود ( )2226والرتمذي

( )1187وابن ماجة ( )2055من حديث ثوابن -رضي هللا عنه.-

أما جواب السؤال الثاين :فال جيوز اإلجهاض يف هذه احلالة ،وتستعّي ابهلل ،وحتاول استصالح

زوجها ،أسأل هللا أن يصلح حاهلما ،ولتعلم األخت الكرمية أن النساء فتنة ،وأن عليها إعانة زوجها

وإبعاده عن مواطن الريب ،ووسائل اإلاثرة ،وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،إنه مسيع جميب.

()99/12

أجهضت بسبب رائحة املبيدات فما احلكم؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/4/25هـ

السؤال

زوجيت كانت حامالً ،ويف يوم قامت برش املنزل مببيد احلشرات ،اليوم التايل أصاهبا التعب ونقلت إىل

املستشفى بسبب تعرضها املباشر لرائحة املبيد ،تطور األمر وحدث نزيف ونزل اجلنّي ،وبعد يومّي

ظهر جنّي آخر ونزل نزيف اثن ،ويف النهاية نزل اجلنّي الثاين حسب رواية الطبيب ،عمر اجلنّي مل

يتعد ثالثة أشهر ،للمعلومية كان هناك عدم استقرار للجنّي منذ البداية ،وقد تعرضت زوجيت للتعب

وراجعت الطبيبة قبل هذا احلادث.

السؤال هل زوجيت عليها ذنب فيما حدث؟ وإذا كان كذلك فماذا عليها أن تفعل؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إذا كان األمر على ما ذكر يف السؤال فليس على زوجتك أي شيء واحلمد هلل ،ألنه مل حيصل منها

قصد أو تسبب لإلسقاط ،وعليها مستقبالً أن تتجنب كل ما يؤثر عليها أو على جنينها ،وفق هللا
اجلميع لكل خري ،وهللا أعلم.

()100/12

استخدام لصقة ملنع احلمل
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/2/17هـ
السؤال

ظهر يف األسواق اآلن شيء يستخدم ملنع احلمل ،وهو عبارة عن لصقة صغرية أصغر من راحة

الكف ،توضع يف أي مكان ابجلسم ،وترتك شهراً كامالً مث تستبدل ،وهي ضد املاء ،وال تتحرك من

مكاهنا إال إذا أردان ،وأان أود استخدامها؛ ألهنا سهلة ،فهل جيوز ذلك ألهنا قد متنع وصول املاء إىل
البشرة أثناء الغسل؟ -.وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب
ال بد من إزالة هذه اللصقة إذا كانت يف مواضع الوضوء؛ حىت يصل املاء إىل العضو املراد غسله،

وكذلك لو كانت يف غري مواضع الوضوء ،واحتاجت املرأة إىل الغسل الواجب فال بد من إزالة هذه

اللصقة ،وال يظهر يل إحلاقها ابجلبرية ليمسح فوقها؛ ألن اجلبرية إمنا توضع محاية ملا حتتها؛ خشية

وصول املاء إليها؛ ألنه حيصل الضرر بذلك ،بينما الغاية من وضع اللصقة الواردة يف السؤال هو منع

احلمل ،أو تنظيمه على الصحيح ،وهذا أمر يتم ابللصقة وبغريها من موانع احلمل ،فال بد من إزالتها
عندما ُحيتاج إىل غسل ما حتتها ،وال يكفى املسح فوقها ،لكن لو وصف هلا الطبيب الثقة هذه

اللصقة وأخربها أبنه ال بد هلا من منع احلمل يف هذه الفرتة أو كان فعالً يشق عليها احلمل يف فرتة

مؤقتة ،وأخربها الطبيب أنه ال يقوم مقام هذه اللصقة غريها من األدوية ،فيجوز استخدامها يف هذه
احلالة فقط ،ويف اخلتام أشري إىل أن منع احلمل ابلكلية ،والسعي إىل قطع النسل ال جيوز؛ لعموم

األحاديث اليت حتث على تكثري النسل ،كقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-تزوجوا الودود الولود؛
فإين مكاثر بكم" ،ويف حديث آخر" :تزوجوا؛ فإين مكاثر بكم األمم" احلديثان عند أيب داود

( ، )2050والنسائي ( ، )3227وابن ماجة ( )1846عن معقل بن يسار وأيب هريرة  -رضي هللا
عنهما  -وانظر صحيح اجلامع (-2941-2940جـ/ص  ، )566وكذلك أحاديث النهي عن
التبتل واالختصاء؛ أما تنظيم النسل ابلتوقف عن اإلجناب لفرتة مؤقتة كسنة أو سنتّي ،ولغرض
صحيح ،كإراحة األم من تعب احلمل املتواصل ،فال حرج يف ذلك شرعاً .وهللا أعلم.

()101/12

امتناع املرأة عن احلمل بغري رضا زوجها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل
التاريخ 1426/04/17هـ

السؤال

أان متزوج وعندي ولد ،وزوجيت ال ترغب يف اإلجناب؛ ألهنا حتب أن أتخذ قسطاً من الراحة بعد

الوالدة العسرية البننا األول ،وقد أعطتها السلطات الصحية حبوب منع محل ملدة سنة ،واآلن جيب

أن ندفع مثن حبوب منع احلمل ،أسئليت:

 .1هل جيب علي شراء حبوب منع احلمل من مايل اخلاص ،مع أنه ليس هناك خطر على حياهتا من

احلمل؟.

 .2هل حيق لزوجيت أن تغضب إذا رفضت شراء احلبوب من مايل ،وهي قادرة على توفريها بسهولة؟.
 .3هل لزوجيت احلق يف االمتناع عن احلمل بدون إذن مين ،وحىت لو اشرتت حبوب منع احلمل من
ماهلا هل تستمر يف أخذها بدون إذن مين؟.

 .4ما هي أفضل طريقة للتواصل والتفاهم بيننا؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
ال جيوز للزوج أن يعزل دون رضا زوجته ،وال جيوز للزوجة أن تستعّي بشيء من موانع احلمل بال رضا
زوجها ،إال إذا قرر طبيبان ثقتان أن احلمل يضر هبا ،ففي هذه احلال جيوز هلا أن تستعّي بشيء من

موانع احلمل ،ولو بغري رضا الزوج ،ويظهر يل يف احلالة اليت ذكرهتا أنه ال جيب عليك شراء حبوب

منع احلمل؛ ألهنا ليست من النفقة الواجبة ،السيما وأن احلمل ال يضر بصحتها أصالً ،وترتيباً عليه
ال وجه ألن تغضب هي منك إن أنت امتنعت عن شراء احلبوب ،وأرى أن مثل هذا األمر ال حيل

ابلشجار واخلصام واملشادات الكالمية؛ إمنا ابلتفاهم والتفهم ،وشيء من التنازل والصرب واحللم .وهللا
املوفق.

()102/12

الفرق بّي تنظيم األسرة وحتديد النسل
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/6/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ ،يل سؤال بسيط قد حريين كثرياً ،وهو :ما الفرق بّي تنظيم األسرة وحتديد النسل وما

حكم الشرع فيهما ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :فتحديد النسل يراد به وضع حد أعلى لعدد

األوالد الذين ينجبهم الزوجان ،فإن كان هذا التحديد بقرار عام من جهة رمسية فال جيوز؛ ألنه

يعارض توجيه اإلسالم إىل تكثري النسل؛ وألنه يف الغالب يبىن على مقاصد اقتصادية ،وأن كثرة

النسل تؤثر على املستوى االقتصادي للبالد ،وأن املوارد ال تكفي إال لعدد حمدود ،وهذا خمالف
حلسن الظن ابهلل والتوكل عليه ،وأنه ما من نفس منفوسة إال على هللا رزقها .أما إن كان القرار خاصا

بزوجّي معينّي فينظر سببه ،فإن كان السبب طبيا كتضرر املرأة من احلمل وخطره عليها ،وثبت ذلك
من قبل طبيب حاذق أمّي أو من جلنة طبية موثوقة فال أبس بذلك ،وأما إذا مل توجد حاجة حقيقية

وال ضرورة ،وإمنا قصد الزوجان االكتفاء بعدد حمدد من األوالد وكان هذا عن تراض منهما فهذا ال
خيلو من كراهة شديدة؛ ملخالفته مقصد من أهم مقاصد الزواج ،لكن ال أقول بتحرميه؛ ألن ترك

الزواج وإيثار العزوبة ليس مبحرم ،فألن ال حيرم عليه اإلجناب بعد الزواج من ابب األوىل .أما تنظيم
النسل فيقصد به املباعدة بّي فرتات احلمل ،واألخذ أبسباب منع احلمل حىت ال يكون اإلجناب
متتابعا ،وقد يرى الزوجان يف ذلك مصلحة كراحة األم من أتعاب احلمل مدة قبل أن حتمل آبخر ،أو
ملزيد من التفرغ للعناية ابلطفل قبل أن أييت له أخ جديد ،فال أبس بذلك ،وقد كان العزل معروفا

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول جابر رضي هللا عنه( :كنا نعزل والقرآن ينزل)
والعزل سبب من أسباب منع احلمل .وهللا أعلم وأحكم.

وأنقل لك قرارهيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،وقرار جممع الفقه اإلسالمي هبذ الشأن:
أوال :قرار هيئة كبار العلماء رقم  42واتريخ 1396/4/13هـ:

()103/12
نظراً ألن الشريعة اإلسالمية ترغب يف انتشار النسل وتكثريه وتعترب النسل نعمة كربى ِ
ومنة عظيمة

م هن هللا هبا على عباده ،فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله مما أوردته
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف حبثه املعد للهيئة واملقدم إليها ،ونظراً إىل أن القول

بتحديد النسل أو منع احلمل مصادم للفطرة اإلنسانية اليت فطر هللا اخللق عليها ،وللشريعة اإلسالمية

اليت ارتضاها الرب تعاىل لعبادة ،ونظراً إىل أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع احلمل فئة هتدف

بدعوهتا إىل الكيد للمسلمّي عامة ولألمة العربية املسلمة بصفة خاصة؛ حىت تكون هلم القدرة على

استعمار البالد واستعمار أهلها ،وحيث إن يف األخذ بذلك ضرابً من أعمال اجلاهلية وسوء ظن ابهلل

وإضعافاً للكيان اإلسالمي املتكون من كثرة اللبنات البشرية وربطها ،لذلك كله فإن اجمللس قرر أبنه
ال جيوز حتديد النسل مطلقاً ،وال جيوز منع احلمل إذا كان القصد من ذلك خشية إمالق؛ ألن هللا
تعاىل هو الرزاق ذو القوة املتّي ،وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرها

ومستودعها ،أما إذا كان منع احلمل لضرورة حمققة ككون املرأة ال تلد والدة عادية وتضار معها إىل
إجراء عملية جراحية إلخراج الولد ،أو كان أتخريه لفرتة ما ملصلحة يراها الزوجان فإنه ال مانع حينئذ

من منع احلمل أو أتخريه ،عمالً مبا جاء يف األحاديث الصحيحة وما روي عن مجع من الصحابة

رضوان هللا عليهم من جواز العزل ،ومتشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء إللغاء
النطفة قبل األربعّي ،بل قد يتعّي منع احلمل يف حالة ثبوت الضرورة احملققة .وصلى هللا على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

اثنيا :قرارجممع الفقه اإلسالمي رقم : )5/1( 39 :إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة
مؤمتره اخلامس ابلكويت من  1إىل  6مجادى اآلخر 1409هـ املوافق 15-10كانون األول
(ديسمرب) 1988م بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع تنظيم
النسل ،واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله ،وبنا ًء على أن من مقاصد الزواج يف الشريعة

اإلسالمية اإلجناب ،واحلفاظ على النوع اإلنساين ،وأنه ال جيوز إهدار هذا املقصد ،ألن إهداره يتناىف
مع نصوص الشريعة وتوجيهاهتا الداعية إىل تكثري النسل واحلفاظ عليه والعناية به ،ابعتبار حفظ

النسل أحد الكليات اخلمس اليت جاءت الشرائع برعايتها قرر ما يلي:
أوالً :ال جيوز إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجّي يف اإلجناب.

اثنياً :حيرم استئصال القدرة على اإلجناب يف الرجل أو املرأة ،وهو ما يعرف ابإلعقام أو التعقيم ،ما مل

تدعُ إىل ذلك الضرورة مبعايريها الشرعية.

اثلثاً :جيوز التحكم املؤقت يف اإلجناب بقصد املباعدة بّي فرتات احلمل ،أو إيقافه ملدة معينة من
الزمان ،إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعاً ،حبسب تقدير الزوجّي عن تشاور بينهما وتر ٍ
اض ،بشرط

أن ال يرتتب على ذلك ضرر ،وأن تكون الوسيلة مشروعة ،وأن ال يكون فيها عدوان على ٍ
محل قائم.

وهللا أعلم

قرار رقم ، )5/1( 39 :بشأن تنظيم النسل .انظر :جملة اجملمع (ع  ،4ج 1ص . )73
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حامل بطفلة مشوهة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1423/4/25
السؤال

أان أم ألربعة أطفال ،وقد محلت بطفلة خامسة ،وقد ذكر يل الطبيب أهنا مريضة أثناء احلمل وأان يف

الشهر السادس ومرضها يعرف ابسم سندراروم يعين :عدد الكروموسومات غري مكتمل ()x455

أي :ينقصها كروموسوم واحد ،ونتيجة ذلك أن هذه البنت خترج وشكلها غري طبيعي قصرية جداً
ووجهها ورقبتها متورمة وال ميكن أن حتيض ،أي :ال ميكن أن حتمل أبداً ،وأيضاً عندها مرض يف
القلب ،وسببت يل زايدة يف املوايت مما أتعبين وزاد من نبضات قليب وأضعف عضالت قليب،

مع أن الدكتور يرجح عدم استمرار احلمل أو موهتا بعد خروجها بزمن قصري .أرجو التأكد من مثل
هذه احلالة.

اجلواب

اعلمي أنه إذا بلغ اجلنّي يف بطن أمه أربعة أشهر تنفخ فيه الروح كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح:

"إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعّي يوماً نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل
ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح "....احلديث البخاري ( )3208ومسلم (. )2643

فاجلنّي بعد األربعة األشهر يكون إنساانً قد كمل خلقه فاالعتداء عليه اعتداء على نفس كاملة

اخللق ،وبناء على ذلك فال جيوز إسقاطه أو التسبب إلسقاطه ولو كان املقصود منه التخلص من

الطفل املشوه -كما ورد يف السؤال.-

وإمنا جيوز إسقاطه يف حالة واحدة ،وهي :ما إذا قرر مجع من األطباء املوثوقّي املختصّي أن بقاء

اجلنّي يف بطن أمه يشكل خطراً عليها وبعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى إلنقاذ حياهتا فهنا يتوجه

القول ابجلواز دفعاً ألعظم الضررين وجلباً لعظمى املصلحتّي.

هذا وأوصي السائلة بتقوى هللا والتثبت يف األمر إذ ليس كل ما قاله الطبيب أو قرره يكون صحيحاً
السيما إذا كان واحداً ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.

()105/12

هل جيوز اإلجهاض يف هذه احلالة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1426/04/01هـ
السؤال

محلت زوجيت بولدان األول بعد فرتة وجيزة من الزواج ,وبعد ستة أشهر من هذا احلمل تبّي أن اجلنّي

يعاين من استسقاء يف الدماغ :أي أن حجم قشرة الدماغ صغرية جداً ،مقارنة حبجم جتويف اجلمجمة،
وابقي اجلمجمة مليئة ابلسائل الدماغي الشوكي ،وجاء املولود -واحلمد هلل -كما هو متوقع طبياً
يعاين من املشكلة ،ابإلضافة إىل صغر يف احلجم ،إذ إن عمره اآلن ثالث سنوات ،ووزنه 4كيلو

ونصف ،وكذلك يعاين من شلل رابعي ،وال ميلك التحكم يف العضالت اإلرادية أبداً ،حىت إنه ال
ميلك أن جيلس أو أن يسند رأسه ولو ٍ
لثوان ،وكذلك أتتيه التشنجات ابستمرار ،فهو حباجة إىل

املهدائت ابستمرار ،عالوة على أن التطور العقلي معدوم طبعاً ،وقد أخربان األطباء عند والدته -
حسب ما يتوفر هلم من معلومات ،بعد فحص الطفل وفحصي ووالدته -أن األمر لن يتكرر يف

األمحال الالحقة إبذن هللا ،وابلفعل جاء الولد الثاين بدون مشاكل واحلمد هلل .واآلن زوجيت حامل -

من فضل هللا -يف شهرها اخلامس ،وعند الفحص الدوري هلا تبّي أن املولود القادم لديه نفس
مشكلة الولد األول ،ابلرغم من أن الفحوصات األولية مل يكن هبا أية مشكلة.

والسؤال هو أوالً :هل جيوز اإلجهاض يف هذه احلالة ،علماً أن اجلنّي يف شهره اخلامس ،وال يشكل
أي خطر على حياة زوجيت؟.

اثنياً :هل جيوز أن نتوقف عن اإلجناب ،أم يف هذا معصية هلل والعياذ ابهلل؟ .علماً أين وزوجيت نطرح

هذه التساؤالت طلباً يف معرفة ما يرضي هللا -تبارك وتعاىل -ليس تذمراً أو اعرتاضاً على حكمه
تبارك وتعاىل .وجزاكم هللا خرياً ،وال تنسوان من الدعاء.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أرى عدم جواز إجهاض اجلنّي يف احلالة اليت ذكرها السائل ،ما دام أنه يف شهره اخلامس؛
ألنه قد نفخ فيه الروح ،فاالعتداء عليه اعتداء على نفس كائنة حية هلا حرمتها ،وال جيوز -يف قول
مجهور العلماء -إسقاط اجلنّي بعد نفخ الروح فيه إال يف حالة كونه يشكل خطراً على حياة أمه ،وقد

وبناء على هذا فإنين أنصح بعدم التعرض
ذكر السائل أنه ال يشكل أي خطر على حياة أمهً ،

للجنّي ،خاصة بعد نفخ الروح فيه مهما كانت البواعث والدوافع لإلسقاط ،ما عدا احلالة السابقة

الذكر ،وهو كونه يشكل خطراً على األم ،هذا وقد خيرج سليماً ،وقد يشفيه هللا -تعاىل -بعد والدته،
ومن يتوكل رعايته والعناية به له أجر عظيم عند هللا تعاىل إذا احتسب ذلك.

أما السؤال عن حكم التوقف عن اإلجناب فنقول :الشرع احلكيم قد حث على اإلجناب ،فقد روى
ابن حبان يف صحيحه ( ، )4028وأمحد ( ، )12613والطرباين ( )5099أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة".

وبناء على هذا فال ينبغي لكما التوقف عن اإلجناب مطلقاً ،لكن جيوز تنظيم النسل ابستعمال دواء
ً

أو مانع للحمل لفرتة ،كسنة أو سنّي أو حسب ما تقتضيه احلاجة .وفق هللا اجلميع لكل خري ،وهللا

أعلم.

()106/12

حتديد النسل
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/11/13هـ
السؤال

ما حكم حتديد النسل  -ابلنسبة يل أان كأب  -ألسريت ،كأن أح ِّدد عدد األبناء إىل مخسة؟ أفيدوان.

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

حتديد النسل ال جيوز حبال من األحوال وهو حمرم ،واعرتاض على إرادة هللا سبحانه وتعاىل ،مع أن هللا
-سبحانه وتعاىل-يف حكمه ،ويف إرادته ال يستطيع أي أحد أن يقف أمام إرادة هللا ،لكن هذا سوء

أدب مع رب العاملّي ،ويف نفس األمر حنن نقول أبن املوضوع حبث يف هيئة كبار العلماء يف اململكة

العربية السعودية ،ويف نفس األمر حينما حبث املوضوع قسموا املوضوع إىل قسمّي :حتديد النسل،

وتنظيم النسل ،أما حتديد النسل أبن يقول :وهللا أان أكتفي بولدين ،بثالثة أوالد ،أبربعة أوالد ،ويف

نفس األمر يكفيين هذا الشيء فهذا حمرم وال جيوز ،وقد كاد إمجاع فقهاء املسلمّي أن يقع على حترمي
ذلك ،وأنه ال جيوز.

وأما تنظيم النسل حبيث إنه يقول :أريد أن يكون النسل بعد سنتّي ،أو ثالث سنوات حىت يكون
للمرأة قوة على أن تستعيد صحتها ،ويكون هلا كذلك جمال وفرصة لرتبية ولدها( ،رضيعها الصغري) ،

فنقول :هذا ال أبس به ،وهيئة كبار العلماء أخذت جبواز ذلك ،وأصدرت قراراً جبواز تنظيم النسل

للحاجة ،وبتحرمي حتديد النسل مطلقاً .وهللا أعلم.

()107/12

أجهضت يف الشهر األول فهل يلزمها شيء غري التوبة؟
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل
التاريخ 1426/06/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

أان متزوجة ،وأعرتف أبنين ارتكبت جرماً كبرياً يف حيايت بسبب عملية اإلجهاض ،أرجوكم ساعدوين
كيف أك ِّفر عن ذنيب؟ فاإلجهاض كان يف الشهر األول من احلمل ،ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم هو حترمي اإلجهاض منذ اللحظة األوىل ،وأن حترمي اإلجهاض يتدرج

بتدرج اجلنّي يف مراحل احلمل ،فتحرميه يف املراحل األوىل أخف ،وما دام أن األمر قد وقع فاحلكم
يتجه إىل ما يرتتب على الفعل ،فأما الكفارة فال جتب إال فيما نفخت فيه الروح ،وهذا ال يكون إال
بعد أربعة أشهر ،وأما الغرة فإن الراجح وجوهبا فيما تبّي فيه شيء ظاهر من خلق اإلنسان ،ويف

الشهر األول ،وإن كان التخطيط قد بدأ إال أنه خفي فال يرتتب عليه شيء.

يتلخص من هذا أنه ال جيب مبا أقدمت عليه سوى التوبة واالستغفار ،والندم على ما حصل ،وإن
تصدقت بشيء من ابب التقرب إىل هللا فهو من متام التوبة .وهللا أعلم.

()108/12

اإلجهاض إلعاقة اجلنّي
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/10/07هـ

السؤال

عندما كنت حامالً يف الشهر اخلامس ،أخربين األطباء األمريكيون أن علي التخلص من املولود؛

بسبب أنه مصاب مبشاكل عقلية ،وسيكون معاقًا ،ولن يعيش طويالً ،أان مل أقبل ذلك ،لكن زوجي

وافق ،ومل أكن أعرف أن علي استشارة طبيب مسلم ،لكن مل يكن هناك أي طبيب مسلم ،ماذا علي

متاما من وجوب إخراج اجلنّي.
علما أبن األطباء كانوا متيقنّي ً
بعد أن مت إسقاط اجلنّي؟ ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما حدث ال ميكن لتسويغه؛ ألن التشوهات العقلية والبدنية اليت تصيب األجنة ال ميكن اجلزم هبا إال
بعد مرور مدة ينفخ فيها الروح يف اجلنّي ،فيكون هنا فوق اعتبار الضرورة ،مث إن األمر ال يصل إىل

حد القطع واليقّي ،بل كما اتفق األطباء ال يعدو أن تكون ختمينات وتوقعات بناء على مؤشرات أو
مقدمات ،وكم من الوقائع اليت أخرب األطباء مبثل هذا األمر ،وصربت األم ،ومل تلتفت إىل ذلك،

سليما معاىف .ومثة أمر اثلث وهو أنه مع تطور التقنية احلديثة أمكن معاجلة بعض أنواع
فكان جنينًا ً
اضا على
التشوهات ،يف بطن األم بعد أن مت اكتشافها ،ويبقى أن يف إجهاض األجنة املشوهة اعرت ً

قدر هللا وحكمه ،وهذا احلكم هو ما توصل إليه اجملمع الفقهي ،كما يف قرارات اجملمع رقم، )123( :
وعليه فإن ما أقدمت عليه األخت خطأ عظيم ،وال يؤثر يف احلكم استشارة أطباء مسلمّي؛ ألن

احلكم فيها كما سبق ،وما دام األمر قد مت ،فإن الواجب يف اجلنّي دية كاملة إذا ثبتت حياة اجلنّي
حال إجهاضه ،وخيتلف فيها الذكر عن األنثى ،وتقع مسؤوليتها على األب ملوافقته على ذلك ،وإن

كانت املوافقة صحبها شيء من الضغوط أو اإلكراه ،فهي مسؤولية كاملة عليه ،وإال فتشاركه األم،

وإن كان اجلنّي مل تثبت حياته حّي اإلجهاض فيجب فيه غرة ،تقدر بعشر دية األم ،أو نصف عشر
دية األب .وهللا أعلم.

()109/12

نسي أنه طلق طالقاً معلقاً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أان رجل ،متزوج وعصيب املزاج ،ويف السنّي األوىل من الزواج طلقت زوجيت طلقتّي ،وذات يوم قلت
هلا( :لو ذهبت إىل بيت أبيك فأنت طالق)  ،وكنا آنذاك نعيش يف نقاشات حادة ومشاكل عديدة

وشجارات متواصلة ،ومضى اآلن على هذا الطالق (املعلق) حوايل  20سنة ،وكنت طيلة الوقت

أريد التحلل منه وكنت أجهل كيف ،ويف كل مرة أعجز عن سؤال العلماء حىت نسيته أو تشاغلت

عنه (ومل خترج زوجيت) حىت عام  ،1997إذ كان لدي سفر طويل ملدة ستة أشهر ،فأذنت هلا

ابلذهاب يف غيايب إىل أبيها ،متناسيا أو انسياً تلك الصيغة (أهنا معلقة)  ،ظاانً أين حتللت منه إبذين هلا
ابخلروج ،وخرجت هي يف مدة سفري إىل بيت أبيها إبذين ،مث قفلت راجعاً من السفر وعدان كما كنا،

لكن يف هذا العام جرى بيننا شجار ،ويف أثناء ذلك قالت يل :إين لست زوجتك ،قلت هلا :كيف؟
قالت :لقد قلت يل إن خرجت من البيت فأنت طالق..وقد خرجت ،فقلت هلا متسائالً :مىت كان

هذا الكالم وكيف قلته؟ قالت :قبل ستة أشهر فقط قلته ،ووقعت يف حرية وأقسم ابهلل إين ال أتذكر
أين قلت هذا الكالم ،فقلت هلا :وكيف قلته؟ قالت :ذات يوم وأنت تضربين ...
ومل أستطع تصديقها وال تكذيبها ،فرمبا قلته حقيقة يف حالة غضب ومل أشعر (املهم أين ال أذكر أين
قلته)  ،وألين عصيب سريع الغضب (رمبا قلته دون شعور)  ،وملا اعتقدت أهنا حيلة لتتخلص مين

وتعترب طالقاً سألتها قائال :اي امرأة لعلك تريدين أن يتفرق مشلنا؟ فأجابت :ال ،وهي تصر على أين

قلت هلا ذلك ،وأان ال أتذكره ،وهي اآلن اندمة على خروجها الذي تسبب يف طالقها ،وحنن يف حالة

طالق بناء على قوهلا ،السؤال :هل حتللت من الطالق األول ،هل الطالق األخري يقع رغم أين ال
أذكره كما ذكرت؟ .ويف األخري ابرك هللا فيكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
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من علق الطالق على شرط أو إلتزمه ال يقصد بذلك إال احلض أو املنع ،فإنه جيزئه فيه كفارة ميّي إن
حنث ،أي :أن الزوج إن كان يقصد منع زوجته من الذهاب ألبيها حبلفه ابلطالق ،ومل يرد إيقاع
الطالق ،فعليه كفارة ميّي ،وهي املذكورة يف قوله -تعاىل" :-ال يـ َؤ ِ
اخ ُذ ُك ُم ه
اَّللُ ِابلله ْغ ِو ِيف أ َْميَانِ ُك ْم َولَ ِك ْن
ُ
ِ
شرةِ م ِ
ّي ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َو ُهتُ ْم
ساك َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
يُـ َؤاخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع هق ْد ُمتُ ْاأل َْميَا َن فَ َك هف َ
ام َع َ َ َ َ
ٍ
ِ
ّي
اح َفظُوا أ َْميَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ام ثَالثَِة أ هَايٍم ذَلِ َ
ك يُـبَِّ ُ
ارةُ أ َْميَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
أ َْو َحتْ ِر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ك َك هف َ
ه
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [املائدة ، ]89:أما إن أراد اجلزاء بتعليقه طلقت زوجته أحب الشرط
اَّللُ لَ ُك ْم َ
أو ال ،أما ما يتعلق خبالف الزوجّي يف وقوع الطالق من عدمه فالقول قول من له بينة تدل على
صحة قوله ،فإن مل يكن هلما بينة فالقول قول الزوج ،قال البهويت  -رمحه هللا تعاىل ،-وإذا ادعت أن

زوجها طلقها فأنكرها فقوله؛ ألن األصل بقاء النكاح ،انظر :كشاف القناع ( ، )337/5وهل حيلف
على أنه مل يطلق؟ اختلف العلماء يف ذلك ،واملذهب عند احلنابلة واملالكية أنه ال حيلف ،انظر:
املبدع ( ، )283/10التاج واإلكليل ( ، )196/6القوانّي الفقهية ( . )153والرواية الثانية :أنه

يستحلف ،وصححه ابن قدامة  -رمحه هللا -يف املغين ( ، )387/7وعلى كل حال فلو قيل ابلوقوع
فالسائل مل يطلق سوى مرتّي ،فيكون قد بقي له طلقة واحدة ما مل يكن قد صدر منه طلقة اثلثة ،أما

إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فعلى القول ابلوقوع ،وأنكر الزوج ذلك فال حيل للزوجة البقاء معه،
قال املرداوي  -رمحه هللا تعاىل :-فإن علمت صحة ما أقرت به مل حيل هلا مساكنته وال متكينه من
وطئها ،وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها ،كما قلنا يف اليت علمت أن زوجها طلقها ثالاثً وأنكر"

انظر :اإلنصاف ( ، )349/9واملغين ( ، )387/7أما ما يتعلق بطالق الغضبان ففيه تفصيل ذكره
العلماء ،وقد ذكرانه يف عدة فتاوى يف هذا املوقع فعلى األخ السائل الرجوع إليها ،وأوصيه بتجنب

الغضب ما استطاع فإن مل يتمكن فعليه عند غضبه اخلروج من البيت حىت ال حيدث ما ال حتمد
عقباه ،وهللا -تعاىل -أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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السقط بعد أربعة أسابيع
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/3/7هـ
السؤال

انقطعت عين الدورة يف شهر  ،12ومت التحليل يف هناية شهر واحد ،وظهر موجباً ،أي أين حامل،
ْ
عندها منعتين الطبيبة من اجلماع؛ وقاية من اإلجهاض ،فعند ذهايب إىل البيت طلب مين زوجي

جمامعته ،رضخت لكالمه مع احلرص بعدم احلركة حىت ال يكون الضرر ،ولكن مبجرد االنتهاء زاد
الدم ،زادت كمية العالج واإلبر ،وألزمتين براحة ،بعدها مت الكشف مرة أخرى ،فُ ِ
وج َد الكيس مل يكرب

وأخذ ابالنكماش ،فقالت :إما أن يكون مات أو سقط أثناء نزول الدم ،علماً أبنه مل يتجاوز عمره

أربعة أسابيع ،والوقت من آخر دورة حىت نزوله ثالثة أشهر .هل أكون قد تعمدت إنزاله أان وزوجي

وعلي صيام شهرين أم ماذا؟.
ه
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإذا كان اإلجهاض قبل مرور أربعة أشهر على احلمل فال يكون إسقاطه قتالً جتب فيه الكفارة؛ ألنه
مل ينفخ فيه الروح ،كما فهم ذلك أهل العلم؛ إذ نقل النووي وابن حجر اتفاق العلماء على أن نفخ
الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر ،فتح الباري ( ، )490/11وروى ذلك صرحياً عن الصحابة -

رضي هللا عنهم -كما قاله ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم" (ص ، )51ويدل له حديث ابن

مسعود -رضي هللا عنه -املرفوع" :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعّي يوماً نطفة ،مث يكون

علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك ،فينفخ فيه الروح" متفق عليه عند

البخاري ( ، )3208ومسلم (. )2643

وحيث إنه سقط خالل األربعّي يوماً األوىل فهو يف طور النطفة ،وهي جيوز إلقاؤها عند اجلماع
ابلعزل ،ولذا فإنه ليس عليك وال على زوجك كفارة .وهللا املوفق واهلادي.
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زوجها أييت الفواحش ويعاقر اخلمر ،فهل هلا أن متتنع من اإلجناب؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/العزل واإلجهاض وحتديد النسل

التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

متزوجة منذ ست سنوات من زوج ٍ
عاص يزين ويشرب اخلمر ،وأييت مجيع املعاصي ,صابرة عليه،
عسى هللا أن يغري حاله من حال املعصية إىل حال اإلميان ،يل منه ابنتّي ،أجنبت األوىل قبل معرفيت

حبال معصيته ،والثانية محلت هبا كوسيلة إلصالحه ،ولكن دون جدوى  ...فقررت عدم اإلجناب منه

مصر على إجناب املزيد على الرغم من أنه ال ينفق
يف الفرتة احلالية إىل أن يصلح حاله ويتوب ،ولكنه ّ
عليهم وال يتحمل مسئوليتهم ،وأان أتكفل هبذه األمور  ...ا

لسؤال :هل جيوز يل االمتناع عن اإلجناب مع العلم أين أحب األطفال؟ ال حترموين دعاؤكم لزوجي
ابهلداية ،جزاكم هللا عنا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
ِ
ذكرت يف سؤالك من أنه يزين ويشرب اخلمر ،وأييت مجيع
فاجلواب :أنه إذا كان حال زوجك ما

املعاصي ،فلك االمتناع عنه وعن اإلجناب ،كما جاء يف سؤالك إىل أن يتوب .وإذا مل يتب فاألوىل
لك مفارقته ،بل ذهب مجع من أهل العلم إىل عدم جواز نكاح العفيف للزانية ،ونكاح العفيفة للزاين؛
لقوله تعاىل" :الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على

املؤمنّي" [النور ، ]3 :هذا وجاء يف أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للعالمة حممد األمّي
الشنقيطي يف (ج 6ص ، )72ما نصه( :اعلم أن العلماء اختلفوا يف جواز نكاح العفيف الزانية

ونكاح العفيفة الزاين ،فذهب مجاعة من أهل العلم منهم األئمة الثالثة إىل جواز نكاح الزانية مع

الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم)  ،مث ذكر األدلة إىل أن قال( :وقال مجاعة أخرى
من أهل العلم :ال جيوز تزويج الزاين لعفيفة ،وال عكسه ،وهو مذهب اإلمام أمحد ،وقد روى عن

احلسن وقتادة)  ،مث ذكر األدلة.

هذا وال أقول لك أبن ما فعله من املعاصي واليت منها الزان يستوجب فسخ النكاح بينكما إال أنين
أرى أن األوىل عدم البقاء معه حىت يتوب ،وعليك قبل ذلك مبناصحته وعمل كل األسباب

إلصالحه؛ لعله يهتدي.

نسأل هللا له ولضال املسلمّي اهلداية ،إنه على كل شيء قدير وصلى هللا على حممد وآله وصحبه
أمجعّي.
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حق الزوجة يف بقاء الزوج يف البيت
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1424/10/8هـ

السؤال

هل للزوجة حق شرعي يف منع زوجها من الذهاب إىل أصدقائه ،فإنين أذهب يف األسبوع مرة أو
مرتّي ،ألننا يف الغربة ،والذين أزورهم من أبناء بلدي ،وعملي لفرتة واحدة ،ويف املساء أكون مع

عائليت ،وعندما أقرر الذهاب خارج البيت تقول زوجيت هذا الوقت من حقنا ،وتشعرين هذه الكلمة
صرت معها ،فأذهب ويف داخلي ضيق شديد ،ال أعرف هل هلا حق يف كل وقيت؟ أم من حقي
أبنين ق ه
الذهاب إىل أصدقائي ،ما هو قول الشرع يف هذه احلالة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد..

فيا أخي حممد ،إذا أردت حكم الشرع يف هذه املسألة ،فإنه ليس للمرأة أن متنع زوجها من الذهاب

إىل أصدقائه ،سيما إذا كان جلوسه معهم على غري معصية هللا تعاىل ،ألن القوامة للرجل ،قال تعاىل:

"الرجال قوامون على النساء" [النساء ، ]34 :لكن أوصيك اي أخي احلبيب مبرافقة أهلك ،سيما

وأنتم يف أرض الغربة ،فإهنم حيسون ابلوحشة والبعد عن أهلهم ،فال تكثر من اخلروج إال للضرورة،

وإذا خرجت فال تتأخر عليهم ،ألنه رمبا حيدث هلم شيء يف غيابك ،واعلم أن حرص زوجتك عليك
انبع من شدة حبها لك ،ورغبتها أن تكون بقربك دائماً ،وفقك هللا لكل خري.
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أخذ الزوجة من مال زوجها
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1424/5/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وجزاكم هللا خرياً على هذا املوقع ،وبعد ..فهل جيوز أخذ املال من

األم إذا كانت تسرقه من أيب؟ وهل جيوز أخذه من أيب إذا كان ال يعدل بيين وبّي إخويت؟ رغم أنه
يعطي بعضهم أكثر مما يعطيين ،ويعطي البعض اآلخر أقل من ذلك.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد..
فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد :ال جيوز للزوجة أن تسرق من مال زوجها شيئاً ،وفعلها حمرم إال

إذا كان الزوج موسراً ،أو ألنه خبيل شحيح ،ال يسد حاجة زوجته وأوالدها ،فلها أن أتخذ من ماله
من غري علمه بقدر الضرورة الشرعية وسد احلاجة ،استدالالً حبادثة زوجة أيب سفيان -رضي هللا

عنهما -إذ جاءت إىل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وقالت اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل
شحيح فهل يل أن آخذ من ماله ما يكفيين وأوالدي فقال  -صلى هللا عليه وسلم":-خذي ما
يكفيك وولدك ابملعروف" رواه البخاري ( ، )5364ومسلم ( )1714من حديث عائشة -رضي هللا

عنها -أما أخذك من مال أبيك من غري علمه فال جيوز ،وإن ظهر لك أنه مل يعدل بّي أبنائه ،فإن

كان كما تقول فعليه وزر ذلك ،لكن هذا ال يسوغ لك أخذ املال من غري معرفته وعلمه ،وعليك أن
تكلمه ابحلسىن والرفق واألدب ،وتفهم منه ملاذا يفرق بينكم يف النفقة ،هذا وهللا أعلم ابلصواب.
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هل أقيل زوجيت من عملها؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز يل أن أقدم استقالة زوجيت إىل عملها مكتوبة ابمسي؟ وذلك ألن تلك الوظيفة وراتبها سبب

بيين وبّي زوجيت مشكلة وسببت تلك الوظيفة تفرقة بيننا يف كثري من األايم وكذلك أان حمتاج أبن
تكون زوجيت ابلقرب من أوالدي لتقوم بشؤوهنم وشؤون زوجها.

فأرجو إفاديت هل حيق يل أن أقدم استقالة زوجيت من تلك الوظيفة مكتوبة ابمسي وذلك لظرويف اليت
أوضحتها؟ رعاكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
أخي الكرمي إن كنت تزوجتها وهي تعمل ،أو شرطت العمل عند عقد النكاح فليس لك التعرض

لعملها ومضايقتها فيه فإن هذا من املضارة احملرمة ،وقد دخلت يف األمر على بصرية فليس لك

املزايدة بعد ذلك على راتبها أو عملها ،كما أنه ليس للزوج أن يقدم هو استقالتها بغري إذهنا ،ألن

الوظيفة وظيفتها وهي اتمة األهلية ،وإين أرى للسائل الكرمي  -من ابب النصح له  -أال يسلك مثل
هذه الطرق يف حل مشاكله الزوجية ،بل عليه ابلرفق واستعمال احلكمة ،ألن الشدة والعنف  -يف
غالب األحوال  -ال حتمد عواقبها ،ولو مت لك إقالتها من عملها على حنو ما ذكرت ،فمن املرجح
أال حتل مشاكلكم ،بل يغلب على الظن أن تزيد وتتعقد ،وال تنس مقولة نبيك  -صلى هللا عليه

وسلم  -لزوجه أم املؤمنّي  -فيما أخرجه مسلم ( )2594وغريه (اي عائشة إن هللا رفيق حيب الرفق،

ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطى على ما سواه) ويف لفظ (إن الرفق ال يكون
يف شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه) فاستعمل أخي الكرمي الرفق والتسديد واملقاربة ،ولو

أن تتنازل عن بعض حقوقك ،أسأل هللا تعاىل أن يهيئ لك من أمرك رشداً ،وهللا أعلم وصلى هللا

وسلم على نبينا حممد.
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حقوق الزوجة غري املسلمة عند الطالق
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1424/1/5هـ

السؤال

هل صحيح أن املسلم إذا تزوج كتابية (نصرانية) وبقيت على دينها وكتب يف العقد أن داينتها
املسيحية فليس هلا حقوق مادية إذا طلقها كما أخربان القاضي الشرعي يف احملكمة األردنية أثناء عقد

الزواج؟ وإذا كان هذا غري صحيح شرعاً ،فهل جيوز استخدامه من قبل احملكمة الشرعية لدفع
النصرانيات إىل اإلسالم؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

أقول وابهلل التوفيق:
يَ ْشرتط اإلسالم لصحة الزواج من الكتابية نصرانية أو يهودية أن تكون حمصنة مبعىن أن تكون عفيفة
"حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان" قال هللا تعاىل يف اآلية ( )5من سورة املائدة":اليوم
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات

واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنّي غري مسافحّي وال
متخذي أخدان" [النساء ]25:وإذن فعقد الزواج يرتب للزوجة حقوقاً منها الصداق والنفقة

واملعاشرة ابملعروف والعدل بينها وبّي غريها إن كانت له زوجة أخرى وإذا كان عقد الزواج يرتب

حقوقاً للمرأة فإن الطالق أيضاً يرتب هلا حقوقاً أخرى وهذه احلقوق هي:

( )1مؤخر الصداق.

( )2نفقة العدة.

( )3أجرة الرضاع إن كانت ترضع ولداً.
( )4أجرة احلضانة.
( )5متعة الطالق.

ومتعة الطالق مفصلة من حيث مقدارها وأحكامها يف كتب الفقه ويف حبث لنا بعنوان (متعة املطلقة
يف الفقه اإلسالمي) جملة أضواء الشريعة العدد ( )9جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الزوجة املوظفة ،هل جتب هلا النفقة؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1422/10/14

السؤال

ما حق الزوج يف راتب زوجته املوظفة ،خصوصاً إذا كان متزوجاً من زوجة اثنية ويصرف عليها،
وعندما أطلب منه املال يقولِ :
أنت موظفة جيب أن تصريف على نفسك وتسامهي معي أيضاً يف
املصاريف األخرى؟

اجلواب

ال حق للزوج يف راتب زوجته؛ ألنه ماهلا ،وال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه ،وعلى الزوج
نفقة زوجته وسكناها ابملعروف ولو كانت من أغىن الناس ،وهذا إبمجاع العلماء لقوله  -تعاىل " :-

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا " اآلية [الطالق ، ]7 :ولقوله -
تعاىل  " :-الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم "

[النساء ]34 :وملا رواه مسلم ( )1218أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ":فاتقوا هللا يف

النساء فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم
أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرابً غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف ".

هذا وعلى زوجك أن يتقي هللا  -تعاىل  -ويؤدي ما وجب عليه جتاهك ،وال يطلب ما ليس له فيه
حق إال ما أعطيته عن رضا منك وطيب نفس ،وهللا أعلم.
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حترمي الزوجة لزوجها
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/2/13هـ

السؤال

علي ليوم الدين) ؟.
ما كفارة حلفان الزوجة لزوجها (حترم ّ
اجلواب
احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد:

فإن املرأة السائلة تسأل عن كفارة حلفان الزوجة لزوجها :حترم علي ليوم الدين ،وهذا اللفظ صادر

منها لزوجها ،فأقول إن ذلك من ابب التحرمي ملا أحل هللا وكفارته كفارة اليمّي وهي إطعام عشرة
مساكّي من أوسط ما تطعمون أهليكم ،أو كسوهتم أو حترير رقبة فإن مل يستطع فصيام ثالثة أايم

على هذا الرتتيب ،االثنتان األوليان على التخيري وذلك لآلية يف سورة املائدة ،وكذلك لقوله تعاىل:
"اي أَيُّـها النِ ِ
اَّلل غَ ُف ِ
ات أَ ْزو ِ
ض ه
َح هل ه
اَّللُ لَ ُك ْم َِحتلهةَ
اج َ
ك تَـ ْبـتَ ِغي َم ْر َ
اَّللُ لَ َ
َ َ ُّ
يم قَ ْد فَـ َر َ
ك َو هُ ٌ
هيب ملَ ُحتَِّرُم َما أ َ
ور َرح ٌ
ض َ َ
ِ
ِ
أ َْميَانِ ُك ْم َو ه
يم" [التحرمي ، ]2-1:وأنصح السائلة برتك مثل هذه األلفاظ
يم ا ْحلَك ُ
اَّللُ َم ْوال ُك ْم َو ُه َو ال َْعل ُ
حىت ال توقع زوجها يف احلرج .وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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احلب بّي الزوجّي
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1423/1/9

السؤال

كيف هو احلب بّي الزوجّي يف اإلسالم وما هي صفته؟ وهل من ذلك أن حيقق الزوج الطلبات
الكمالية؟ وهل من معناه أن هتب عينيك عند الطلب إذا احتاج األمر كتعبري عن حقيقة احملبة؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد ،فإن احلب بّي الزوجّي يف اإلسالم مطلب مقصود للشارع احلكيم ،إذ به تقوى

أواصر املودة والتالحم بّي الزوجّي ،وهي ضرورية لقيام كيان األسرة واستقرارها وعمل أساسي يف
بقاء ودميومة احلياة املاتعة الفاعلة لبيت الزوجية ،كما هي ابلغة األثر يف صياغة شخصية األبناء

والذرية ومدى صالحهم الديين واالجتماعي والنفسي ،واألصل يف كل هذا قوله -تعاىل ":-ومن

آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة  " ...اآلية

[الروم ]21:وكان -عليه السالم -حيب نسائه ويبادلنه احلب ،ففي الصحيح من حديث عائشة -
رضي هللا عنها -قوله -عليه السالم -البنته فاطمة -رضي هللا عنها" -أي بنية ألست حتبّي ما
أحب"؟ فقالت :بلى قال ":فأحيب هذه" يعين عائشة -رضي هللا عنها -واحلديث رواه البخاري

( )2581ومسلم ( ، )2442ويف الصحيح كذلك من حديث عمرو بن العاص -رضي هللا عنه-
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -بعثه على جيش ذات السالسل قال :فأتيته فقلت :أي
الناس أحب إليك؟ قال "عائشة  " ...احلديث رواه البخاري ( )3662ومسلم ( ، )2384وروى

مسلم ( )2435من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -ما غرت على نساء النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -إال على خدجية ،وإين مل أدركها ،قالت :وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا ذبح

شاة يقول :أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية ،قالت :فأغضبته يوماً فقلت :خدجية؟ فقال :إين قد رزقت
ُحبها" واملقصود أن احلب القائم على اللطف والشفقة واملودة والرمحة بّي الزوجّي مطلب حممود،

وغرض مقصود -كما تقدم -إال أن من املهم جداً يف هذه القضية أن يكون احلب املتبادل بّي
الزوجّي اتبعاً حلب هللا -تعاىل -وحب رسوله -عليه السالم -مبعىن أن تُـ هقدم حماب هللا وحماب رسوله
على حماب الزوج ،وأن يظل هذا األخري يف حدود السائغ املشروع ،وأال يتجاوز النطاق املأذون به

شرعاً خشية أن يتحول احلب إىل عامل هدم يقوض بناء األسرة وجيعلها يف مهب الريح ،وال عجب

فبقاء األسرة وسعادة الزوجّي مرهون مبدى التزامهما أبمر هللا وسنة رسوله الكرمي -عليه السالم -أال

إن من عالمات صدق احلب بّي الزوجّي أن حيرص كل واحد منهما على ما ينفع اآلخر يف دينه

بصر
ودنياه ،فيتبادالن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والتواصي ابحلق والتواصي ابلصرب ،وأن يُ ّ

كل واحد منها اآلخر بعيوبه ابلكلمة الطيبة ،والقول اجلميل ،ويف قالب من التقدير واالحرتام والرفق
ُّ
والتبجيل.
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كما أن مما حيقق املطلوب حسن املالطفة والعشرة ابملعروف والقيام حبق الطرف اآلخر املتقرر له
شرعاً ،كقيام الزوج بواجب النفقة والسكىن وتلبية متطلبات احلياة املعيشية يف حدود قدرته املادية":

لىب بعض متطلباهتا الكمالية من غري إسراف وال
ال يكلف هللا نفساً إال ما آاتها " [الطالق ]7:وإن ّ

تبذير فحسن ،مع احلذر التام من متطلبات حمظورة شرعاً كأجهزة اللهو والفساد كالدشوش واجملالت

اهلابطة وحنوها ،كما أن من واجب الزوج صيانة زوجه من التربج والسفور وذرع األسواق جيئة وذهاابً
دون حاجة ملحة أو بدون حمرم ،وليثق أخوان السائل وغريه أن ما ذكرته هو احلب الشرعي احلقيقي،

ال ما تروجه وسائل اإلعالم وتفرضه املشاهد واألفالم ،وتصوره الرواايت اهلابطة والكتاابت الساقطة،

واليت تدور معظمها على أساس جتسيد مبدأ احلب قبل الزواج ،وجتعله عامل النجاح األول للحياة
الزوجية املستقبلية!! انهيك عن مكر ودهاء ابلغّي توهم من خالله املتابع واملتلقي أن ممارسات

وتصرفات معينة يقوم هبا الطرفان كفيلة إبضفاء السعادة واحليوية يف عش الزوجّي اجلديدين أبرزها

تبادل الزايرات املختلطة مع األقارب واألصحاب ،ومالحقة أحدث ما تقذف به بيوت األزايء العاملية

من ثياب اخلالعة واجملون -والعياذ ابهلل.-

وهللا أسأل أن يرزقنا حبه وحب ما حيبه ،وأن يهب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي وجيعلنا للمتقّي
إماماً ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.
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طلب الطالق من العقيم

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1423/8/1هـ

السؤال

إحدى قريبايت متزوجة منذ ثالث سنوات ،واتضح بعد سنتّي من الزواج ،وبعد عدة حتاليل -ال تدع

جماالً للشك -أن زوجها عقيم ،السؤال :هل يلحقنا أي إمث حال طلبها للطالق؟ حيث إهنا غري

راضية إطالقاً أن تعيش دون أوالد ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال شك أن من حكم مشروعية الزواج إجناب األوالد فهم من زينة احلياة الدنيا ،وعقم الزوج يبيح

للزوجة أن تطلب منه الطالق أو اخللع ،فإن مل جيبها فلها التقدم للمحكمة الشرعية لطلب فسخ

يرض
النكاح -هذا إن مل تصرب وحتتسب ،-ولكن قد يرتتب على الفراق بعض األمور املادية إن مل َ
الزوج بفراق زوجته دون عوض ،وذلك لكون طلب الفرقة بناء على رغبة الزوجة ،فعن ابن عباس -
رضي هللا عنهما -قال :جاءت امرأة اثبت بن قيس بن مشاس إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
فقالت :اي رسول هللا ما أنقم على اثبت يف دين وال خلق ،إال أين أخاف الكفر ،فقال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-فرتدين عليه حديقته"؟ فقالت :نعم ،فردت عليه ،وأمره ففارقها" رواه

البخاري ( ، )5276وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مدة الغَيبة عن الزوجة

اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1423/8/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب ظرويف املعيشية صعبة ،لكن  -احلمد هلل  -على كل حال ،وجدت عمالً شريفاً إبحدى

الدول األوروبية ،لكن هناك من قال يل إن الشرع ال يبيح يل ترك زوجيت أكثر من ستة أشهر لتجنب

الفتنة ،مع العلم أين عاقد العزم على إحلاق زوجيت وابين يب حاملا تتيسر الظروف إبذن هللا ،أرجو

إجابيت يف أسرع وقت ،وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

أخي السائل حفظك هللا ورعاك ،اعلم أن بعض أهل العلم وقتوا للرجل أن يغيب عن
زوجته ستة أشهر ،ملا يف حديث عمر بن اخلطاب (رضي هللا عنه) " ،حّي سأل ابنته :اي
بنية؛ كم تصرب املرأة عن زوجها؟ فقالت :سبحان هللا! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال :لوال أين
أريد النظر للمسلمّي ما سألتك فقالت :مخسة أشهر ،ستة أشهر ،فوقت للناس يف مغازيهم ستة

أشهر؛ يسريون شهرا ،ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون يف شهر" انظر :مصنف عبد الرزاق (151/7

  ، )152والبيهقي ( )29/9وموسوعة فقه عمر ( . )236وسئل أمحد كم للرجل أن يغيب عنأهله؟ قال يروى ستة أشهر ،وقد يغيب أكثر من ذلك ألمر ال بد له منه .ويلحق بذلك احلج،

وطلب رزق حمتاج إليه ،نص عليه إن مل يكن عذر؛ يعين :إذا كان له عذر ال يلزمه القدوم ،ألن
صاحب العذر يعذر من أجل عذره.
واألوىل لك أيها السائل أن أتيت إليها بّي حّي وآخر ،إن كان ذلك ال يشق عليك.

()123/12

زوجيت تغلبين

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/08/11هـ
السؤال

أان متزوج ،هل كلمة "واطية على رأسه" فيها عيب؟ أقصد زوجيت ،وهل هي من معايب الرجال؟

وهل الرجل يكون آمثًا عندما تتسلط الزوجة احلبيبة؟ أرجو اإلفادة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:
ريُك ْم أل َْهلِ ِه" أخرجه الرتمذي ( ، )3895وابن ماجه ()1977
يقول صلى هللا عليه وسلمَ :
ريُك ْم َخ ْ ُ
"خ ْ ُ

.

وقال صلى هللا عليه وسلم" :استـوصوا ِابلنِ ِ
ريا" أخرجه البخاري ( ، )5186ومسلم ()1468
ساء َخ ْ ً
َْْ ُ ّ َ
.

ِ
س ِاء" أخرجه مسلم (. )1218
وقال صلى هللا عليه وسلم" :اتهـ ُقوا هللاَ ِيف النّ َ

خادما وال أح ًدا من أهله (أزواجه) .
وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم ،أنه مل يضرب يف حياته كلها ً
انظر صحيح مسلم ( ، )2328وسنن النسائي الكربى (. )9163

وكان صلى هللا عليه وسلم حيلم عليهن ،ويصرب على ما يبدر منهن من أخطاء؛ مراعاة لطبيعتهن.

فإذا أحسن الزوج معاشرة زوجته ورفق هبا ومل يقصر يف حقوقها فال عليه وال يضريه أن يقول الناس

فيه ما يقولون ،مثل قوهلم( :فالن زوجته واطية على رأسه)  .وحنو ذلك من العبارات ،فنظر الناس إىل

كثريا ما خيالف الشرع ،وليس على نظرهم املُْعتَ َم ُد يف متييز احلق من الباطل ،والصحيح من
األمور ً

عدمه ،فليقولوا عنه ما شاؤوا ما دام أنه قد التزم وصية النيب صلى هللا عليه وسلم ،واجتهد يف أداء

احلقوق ،لكن ينبغي أال يبلغ به التودد واإلحسان إىل الزوجة أن يتعدى حدود هللا ،ويطيع ويطيعها يف
معصية هللا ،ويسكت عن تقصريها ،أو جتاوزها حلدود الشريعة ،فهذا هو الذي يعاب به الزوج ،ويدل
ًّ
حقا على ضعفه وقصوره .والتسلط على الزوجة ليس من شيم الرجال الكرام ،فضالً عن أنه خيالف
وصية النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه تسلط على جنس ضعيف ،شبهه النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ابألسري يف ضعفه ،وقلة حيلته ،وليس من الشجاعة التسلط عليه وقهره وظلمه ،فقال صلى
هللا عليه وسلم" :استـوصوا ابلنِ ِ
ساء َخ ْريا؛ فَِإ همنَا ُه هن َعو ٍ
ان ِع ْن َد ُك ْم" .أخرجه الرتمذي ( ، )1163وابن
َْْ ُ ّ
َ
ً
ماجه ( ، )1851والنسائي يف الكربى ( . )6169والعاين هو األسري ،واألسري معلوم ضعفه وعجزه،
وعلى الرجل أن يرتفع عن التسلط وقهر هذا اجلنس اللطيف الضعيف ،وخري احللم ما كان مع
القدرة ،كما أن خري العفو ما كان عند املقدرة .وهللا أعلم.

()124/12

زوجان يعيشان عدة سنوات دون أي عالقة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1424/9/6هـ

السؤال

يعيش رجل وزوجته يف بيت واحد دون مودة وال حمبة وال مجاع ،وكل منهم ينفق على نفسه من ماله

ضال هذا الوضع على الطالق من أجل أطفاهلما واستمر هذا أكثر من عشر سنوات ،يف
اخلاص ،وف ّ

ظل هذا كله هل الزواج الزال شرعيا؟ وهل ميكن ابلتايل أن يعود ملعاشرهتا؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد :فإنه ما دام أهنا ال تزال يف عصمتك ومل يصل طالق البتة فإنه مهما كان
من طول الفرقة من عدم نفقة أو حمبة أو مجاع ولو عشرات أو مئات السنّي فهي زوجة لك حتل لك

يف كل حّي ،وال مانع من العودة إليها ومعاشرهتا ،وأسأل هللا عز وجل أن يصلح حالكما وأن جيمع

بينكما على اخلري ،وأوصيك بتقوى هللا يف السر والعالنية واحملافظة على الصلوات وأداء الواجبات
"وَم ْن يَـت ِهق ه
ث
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً* َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
وفعل اخلري ،فإن هللا تعاىل وعد املتقّي فقال سبحانهَ :
ال َْحيتَ ِسب" [الطالق ، ]3-2 :ويقول تعاىل" :من َع ِمل ص ِ
احلاً ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن
َْ َ َ
ُ
فَـلَنُ ْحيِيَـنههُ َحيَاةً طَيِّبَةً" [النحل :من اآلية ، ]97فمن أصلح ما بينه وبّي ربه أصلح هللا تعاىل له ما بينه
وبّي الناس مجيعاً وهللا هو املوفق.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()125/12

زوجيت ال ترغب املعاشرة الزوجية
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

أان رجل متزوج ،وأمتلك طاقة قوية للجماع ،ولكن املشكلة أن زوجيت ال ترغب يف املعاشرة الزوجية

بكثرة ،ودائماً يثار بيننا اجلدل حول هذا املوضوع ،وتقول أبنين أان املعيب حيث إن شهويت قوية .فما

نصيحتكم هلا ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي :وبعد فاجلواب عن

السؤال بعاليه كالتايل :زواجك اثنية إىل أربع مباح شرعاً إذا علمت من نفسك أو غلب على ظنك

أنك ستعدل  -إن شاء هللا  -قال  -تعاىل " :-فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث

ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة" [النساء ]3 :وما ذكرت من مشكلتك مع زوجتك خبصوص
رغبتك يف كثرة اجلماع وعدم رغبتها فالواجب على كل منكما معاشرة اآلخر ابملعروف ،قال  -تعاىل

" :وعاشروهن ابملعروف" [النساء . ]19 :وقال  -سبحانه " :-وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف"[البقرة ]228:هذا وللزوج االستمتاع بزوجته يف القبل ما مل يشغلها عن الفرائض أو يضرها ،وهلذا
هنيت املرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إال إبذنه فيما رواه البخاري ( )5192ومسلم

( )1026من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

هذا وجاء يف كشاف القناع للبهويت (ج ،5ص  )188ما نصه( :فإن زاد الزوج عليها يف اجلماع
صوحل على ٍ
شيء منه ألنه غري مقدر  ...قال الشيخ تقي الدين (يعين ابن تيمية) فإن تنازعا فينبغي أن
يفرضه احلاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد ،وجعل عبد هللا بن الزبري -رضي هللا عنه -لرجل أربعاً ابلليل

وأربعاً ابلنهار ،وصاحل أنس -رضي هللا عنه -رجالً استعدى على امرأته على ستة)  .انتهى حمل
الغرض منه.

هذا ونصيحيت للزوج أن يراعي ظروف امرأته فإذا كانت تكره اجلماع أو يضر هبا فينبغي أال يكثر

منه ،كما أن على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها ما دام يرغب يف اجلماع بل وقد خيشى على نفسه،
ِ
علمت ما جعله ابن الزبري -رضي هللا عنه -وما صاحل عليه أنس -رضي هللا
هذا ونقول للزوجة:

عنه ،-وزوجك كما جاء يف السؤال يكتفي ابملرة الواحدة يف اليوم والليلة وهذا ليس فيه ضرر
عليك .والواجب عليك الصلح معه فهو أفضل لك من أن يتزوج عليك أخرى ،وهللا أعلم.

()126/12

خدمة املرأة وال َدي زوجها

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1424/7/18هـ

السؤال

هل خدمة الزوجة لوالدي الزوج واجبةٌ؟ أم تقوم هبا من منطلق إرضاء هللا تعاىل ،وجزاكم هللا خري

اجلزاء.

اجلواب
ليس على الزوجة خدمة والدي زوجها ،ولكنه املعروف واإلحسان وإكرام الزوج ،وكل ما تفعله
الزوجة يف معاملة أقارب زوجها هو دين يسدده زوجات أبنائها يف وقت تكون يف أمس احلاجة له.

()127/12

اشرتاط إذن الزوج للخروج
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1424/6/12هـ

السؤال

عندما تريد أمي اخلروج من املنزل لزايرة األقارب أو غريهم ،تستأذن من الوالد ولكنه يرفض بدون

سبب ،وإذا خرجت إىل أي مكان ومل ختربه ال يبدو عليه زعل وال يناقشها يف عدم استئذاهنا وكأن
شيئاً مل يكن ،يعين" :إذا استأذنت يرفض ،وإذا مل تستأذن وخرجت مل يقل هلا شيئاً)  ،أرجو تبيّي

األمر ،وماذا أفعل مع أيب وأمي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

"وأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى
األصل أن الزوجة ال خترج من بيتها إال إبذن زوجها؛ لقول هللا  -عز وجل َ :-
الْبَ ِ
اب" [يوسف :من اآلية ، ]25فسمى هللا  -عز وجل  -الزوج سيداً ،واملسود حتت إمرة سيده،
ِ
وأيضاً قول هللا تعاىلِّ :
س ِاء" [النساء :من اآلية ، ]34ومقتضى القوامة
"الر َج ُ
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النّ َ
االستئذان ،وأيضاً ما ثبت يف الصحيح أن أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا أردن االعتكاف
استأذ هن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فدل ذلك على أنه ال بد من اإلذن انظر ما رواه البخاري

( ، )2033ومسلم ( )1173من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وأيضاً يدل هلذا قول النيب -
صلى هللا عليه وسلم " :-إهنن عوان عندكم" يعين :أسريات ،واحلديث رواه الرتمذي (، )1163

وابن ماجة ( )1851من حديث عمرو بن األحوص.

وإذا كان كذلك فإنه البد من االستئذان ،وهذا هو األحوط ،وأما قوله :إذا كان ال أيذن ..فأما إذا
كان عدم إذنه ليس جاداً وإمنا يعرف من القرائن أنه يرضى بذلك ،وأنه ال يكرهه ولكنه أيذن
إذانً ٍُ ًُ ُُ ُُ مل يرض عنه متام الرضا ،فإذا كان يفهم من القرائن أنه ال يُكرهه ذلك وال يُضيقه وأنه
أيذن بذلك فإنه ال أبس ،واألحوط مع ذلك هو االستئذان.

()128/12

مل يف ابلشرط فهل ينفسخ النكاح؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1425/11/20هـ
السؤال

هل جيوز يل طلب االنفصال يف حالة عدم وفاء الزوج بوعوده اليت قام عليها الزواج من توفري املسكن
علما أبين الزوجة الثانية.
املستقل؟ ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
العقد شريعة املتعاقدين" ،واملُسلمون علَى ُشر ِ
وطهم" -كما جاء يف حديث عوف املزين -رواه
َ
ْ
ُ
الرتمذي ( )1352واحلاكم  ،113/4وغريمها ،وتوفري املسكن املستقل للزوجة واجب على الزوج
مبجرد الدخول ،ولو مل تشرتطه الزوجة يف العقد ،والذي أنصحك به التعامل مع الزوج بشيء من

التسامح واملراعاة ،واستعمال شعرة معاوية إن شد فأرخي ،وأما إذا قامت احلياة الزوجية على املطالبة
ابحلقوق واملشادة يف ذلك فإن احلياة سرعان ما تنتهي ابلفرقة بّي الزوجّي ،فاصربي وحتملي ،واعلمي
يسرا ،وأن الصرب مفتاح الفرج ،والصابرون يوفون أجورهم بغري حساب .وهللا أعلم.
أن مع العسر ً

()129/12

هل طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوج؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1424/10/9هـ
السؤال

()130/12

هل طاعة الزوج أهم من طاعة الوالدين؟ علماً أن طاعة الوالدين اثبتة ابلقرآن الكرمي وطاعة الزوج
ِ
ض
سا ُن إلَْي ِه َما فَـ ْر ٌ
اثبتة فقط ابحلديث الكرمي ،فهل احلديث ينسخ القران؟ وهل طَ َ
اعةُ ال َْوال َديْ ِن َوا ِإل ْح َ
ِ
ِ
ِ
رب
َعلَى ال َْولَ ِد ،قَ َ
ضى َربُّ َ
":وقَ َ
ك أَال تَـ ْعبُ ُدوا هإال هإايهُ َوِابل َْوال َديْ ِن ْ
ال تَـ َع َاىل َ
س ًاان ،إ هما يَـ ْبـلُغَ هن ع ْن َد َك الْك ََ
إح َ
اح ُّ
الذ ِّل ِم ْن
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ ُ
المهَا فَال تَـ ُق ْل َهلَُما :أ ٍّ
ُف َوال تَـ ْنـ َه ْر ُمهَاَ ،وقُ ْل َهلَُما قَـ ْوال َك ِرميًاَ ،وا ْخ ِف ْ
أَ
ض َهلَُما َجنَ َ
ادتِِه وتَـو ِح ِ
ِ
ِ
ب ارمحَْهما َكما ربهـي ِاين ِ
يب :أ ََم َر ه
يدهِ َو َج َع َل بِهر
ريا" .قَ َ
ال الْ ُق ْرطُِ ُّ
ال هر ْمحَة َوقُ ْل َر ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ
اَّللُ ُس ْب َحانَهُ بِعبَ َ َ ْ
صغ ً
ضى َربُّك أَال تَـ ْعبُ ُدوا إال هإايهُ َوِابل َْوالِ َديْ ِن
ش ْك ِرهِ فَـ َق َ
ك َك َما قَـ َر َن ُشك َْر ُمهَا بِ ُ
"وقَ َ
وان بِ َذلِ َ
ال َْوالِ َديْ ِن َم ْق ُر ً
الَ :
ك َه ِ
ضى َربُّك َم ْعنَاهُ :أَ َم َر َربُّك،
س ًاان" َوقَ َ
ري"َ .وقَ َ
ال ا ْجلَ ه
ال" :أَ ْن اُ ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
اصَ :وقَ َ
ْ
ص ُ
إيل ال َْمص ُ
إح َ
وأَمر ِابلْوالِ َدي ِن إحس ًاان ،وقِيل معناه :وأَوصى ِابلْوالِ َدي ِن إحس ًاان ،والْمعىن و ِ
اح ٌد ،ألَ هن الْو ِ
صيهةَ أ َْم ٌرَ ،وقَ ْد
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
اَّلل تَـع َاىل بِِ ِ ِ
اإلحس ِ
ان إلَْي ِهما ِيف غَ ِْري مو ِ
ص ْيـنَا ِْ
سا َن
ض ٍع ِم ْن كِتَابِ ِه َوقَ َ
"وَو ه
أ َْو َ
َْ
ال َ
َ
صى هُ َ ّ
اإلنْ َ
رب ال َْوال َديْ ِن َو ِْ ْ َ
ِ ِ
اهنَا إال أَمر .و َعن أَِيب بكْرةَ ر ِ
ض َي ه
س ًاان" قَ َ
وز أَ ْن يَ ُكو َن َم ْع َىن قَ َ
يب :ال َجيُ ُ
ضى َه ُ
بَِوال َديْه ْ
اَّللُ
ََ َ ْ َ َ َ
ال ابْ ُن ال َْع َرِِّ
إح َ
ول هِ
صلهى ه
ول
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :أَال أُنَـبِّئُ ُك ْم ِأبَ ْك َِرب الْ َكبَائِ ِر؟ قُـلْنَا :بَـلَى َاي َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
تَـ َع َاىل َع ْنهُ قَ َ
اَّلل َ
اك ِابَ هِ
هِ
ِِ
الِْ :
ض
َّلل َو ُع ُقو ُق ال َْوالِ َديْ ِن"َ .وقَ َ
اَّلل ،قَ َ
اإل ْش َر ُ
ال ِه َ
"وا ْخ ِف ْ
شُ
ام بْ ُن ُع ْرَوةَ َع ْن أَبيه ِيف قَـ ْوله تَـ َع َاىلَ :
َهلما جناح ال ُّذ ِّل ِمن ال هر ْمح ِة" :ال متَْنـعهما َشيـئًا ي ِري َدانِِه .وح ُّق الطه ِ ِ ِ
ورا َعلَى
َ
ْ َ
س َم ْق ُ
ََ
َُْ َ ْ ُ
صً
َُ َ َ َ
اعة لل َْوال َديْ ِن لَْي َ
ضا  -لِل َْوالِ َديْ ِن ال ُْم ْش ِرَك ْ ِ
ال َْوالِ َديْ ِن ال ُْم ْسلِ َم ْ ِ
ّي ،بَ ْل ُه َو َم ْك ُف ٌ
اص ِيف قَـ ْوله تَـ َع َاىل "أَ ْن
ّي ،قَ َ
ال ا ْجلَ ه
ول  -أَيْ ً
ص ُ
ِِ ِ
إيل الْم ِ
ْم فَال تُ ِط ْع ُه َما
اه َد َ
اُ ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
صريَُ ،وإِ ْن َج َ
س لَك به عل ٌ
ك َه َ
اك َعلَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
و ِ
ّي ِابلْمعر ِ
الدنْـيا معروفًا" .أَمر ِمبُص ِ ِ
اعتِ ِه َما ِيف
وف َم َع النـ ْ
هه ِي َع ْن طَ َ
َ َ
ََ َ َ
احبَة ال َْوال َديْ ِن ال ُْم ْش ِرَك ْ ِ َ ْ ُ
صاح ْبـ ُه َما ِيف ُّ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وق ِيف م ْع ِ
اعةَ لم ْخلُ ٍ
ص ْيـنَا ِْ
صيَة ْ
سا َن
اخلَال ِق َوقَ َ
"وَو ه
ال ِّ
َ
ال ابْ ُن َح َج ٍر ِيف قَـ ْوله تَـ َع َاىلَ :
ش ْرك ،ألَنههُ َال طَ َ َ
اإلنْ َ

اك على أن تُ ْش ِر َك ِيب ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
اه َد َ
ت اآليَةُ
ض ْ
ْم فَال تُ ِط ْع ُه َما" اقـْتَ َ
بَِوال َديْه ُح ْسنًاَ ،وإِ ْن َج َ
ك به عل ٌ
َ ْ َ
ِ
الْو ِ
ش ْر ِك
اعتِ ِه َما َولَ ْو َك َاان َكافِ َريْ ِن ،إال إذَا أ ََم َرا ِابل ِّ
صيهةَ ِابل َْوال َديْ ِن َواأل َْم َر بِطَ َ
َ
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اعةُ ال هزو ِج و ِ
فَـتَ ِجب م ْع ِ
اَّللُ تَـ َع َاىلِّ :
ال ه
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى
"الر َج ُ
اجبَةٌ َعلَى ال هزْو َج ِة .قَ َ
صيَـتُـ ُه َما ِيف ذَلِ َ
ُ َ
ك وطَ َ ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الر َج ِ
النِّ ِ ِ
ام ِّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
هل ه
ال َعلَى
ض َومبَا أَنْـ َف ُقوا م ْن أ َْم َواهل ْم" .قَ َ
اَّللُ بَـ ْع َ
ال الْ ُق ْرطُِ ُّ
يب :قيَ ُ
َ
ساء مبَا فَض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْ
وج) َ ،وأَ هن َعلَْيـ َها
اخلُُر ِ
ساء ُه َو أَ ْن يَـ ُق َ
ْربوِز (أ ْ
ساك َها ِيف بَـ ْيت َها َوَم ْنع َها م ْن ال ُُ
وم بتَ ْدب ِريَها َو َأتْديب َهاَ ،وإ ْم َ
النّ َ
ول أ َْم ِرهِ ما َمل تَ ُكن م ْع ِ
صيَةًَ .و َع ْن أَنَ ٍ
صى
اعتَهُ َوقَـبُ َ
طَ َ
س  -رضي هللا عنه "-أَ هن َر ُجال انْطَلَ َق غَا ِزًاي َوأ َْو َ
َ ْ ْ َ
ِ
ِ
َس َف ِل الْبـيْ ِ
ِ
ِ
ت َإىل
وها ،فَأ َْر َسلَ ْ
ت ،فَا ْشتَ َكى أَبُ َ
ْام َرأَتَهُ :أَ ْن َال تَـ ْن ِز َل م ْن فَـ ْوق الْبَـ ْيتَ ،وَكا َن َوال ُد َها ِيف أ ْ َ
ِ
ول هِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ر ُس ِ
صلهى ه ِ ه
َط ِيعي َزْو َجك مثُه إ هن َوالِ َد َها
اَّلل َ
ربهُ َوتَ ْستَأْم ُرهُ فَأ َْر َس َل إلَْيـ َها :اتهقي هَ َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم ُختِْ ُ
ول هِ
تُـوِّيف فَأَرسلَ ْ ِ
صلهى ه
صلهى ه
كَ ،و َخ َر َج َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم تَ ْستَأ ِْم ُرهُ ،فَأ َْر َس َل إلَْيـ َها ِمثْ َل ذَلِ َ
اَّللُ
اَّلل َ
ت إلَْيه َ
ُ َ َْ
اَّلل قَ ْد غَ َفر لَك بِطَو ِ
ِ
اعةُ ال هزْو ِج
اعيَتِك لَِزْو ِجك"َ .وقَ َ
ال ابْ ُن قُ َد َامةَ :طَ َ
َعلَْيه َو َسله َم َوأ َْر َس َل إلَْيـ َها :إ هن هَ
َ
َ
ٍ
يضةٌ :طَ َ ِ
وِ
ب َعلَْيـ َها ِم ْن أ ُِّم َها ،إال أَ ْن َأيْذَ َن َهلَا.
اجبَةٌ :قَ َ
ال أ ْ
ج َوأُمٌّ َم ِر َ
َمحَ ُد ِيف ْام َرأَة َهلَا َزْو ٌ
َ
اعةُ َزْوج َها أ َْو َج ُ
أرجو طرح املوضوع للنقاش..

اجلواب

األخ الكرمي :السالم عليكم .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك ومواصلتك معنا على موقع اإلسالم اليوم.
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أما عن جواب سؤالك وقد أخضعته للحوار والبحث املفتوح فأقول برأيي الذي أفهمه من نصوص
الشرع أن طاعة الزوج مقدهمة على طاعة الوالدين ،طاملا أن الزوجة ابقية واليتها يف ذمة زوجها،
وذلك ألن نصوص طاعة الوالدين ال تتعارض مع نصوص طاعة الزوج ،وإمنا كل حبسب احلال وهو ما
يسمى عند العلماء ابلتخصيص ،فطاعة الوالدين اثبتة طاملا والية املرأة حتت والديها ،فإذا انتقلت

واليتها إىل زوجها صارت الطاعة الزمة يف حقها لزوجها ،فهو انتقال حكم من طرف إىل آخر ،وأما
عن سؤالك هل احلديث ينسخ القرآن؟ فهذه مسألة فيها نزاع بّي العلماء ،وبيان ذلك أن احلديث

النبوي نوعان :آحاد ومتواتر .األول :نسخ القرآن ابلسنة األحادية ،واجلمهور على عدم جوازه،

وذلك ألن القرآن متواتر يفيد اليقّي ،واآلحاد مظنون وال يصح رفع املعلوم ابملظنون ،والثاين :نسخ
القرآن ابلسنة املتواترة وقد أجازه أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية عنه ألن الكل وحي ،وهللا يقول:

"وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى" [النجم ، ]4-3 :وقال تعاىل" :وأنزلنا إليك الذكر
لتبّي للناس ما نزل إليهم" [النحل ، ]44:والنسخ نوع من البيان ،ومنعه الشافعي وأهل الظاهر

وأمحد يف الرواية األخرى لقوله تعاىل" :ما ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها" [البقرة:

 ، ]106والسنة ليست خرياً من القرآن وال مثله ،ولكن هل حكم طاعة الزوج وتقدميه على طاعة

الوالدين وثبوته ابلسنة يعين أن ذلك نسخ ملا يف القرآن؟ يف ذلك نظر ،وذلك أن من شروط صحة

النسخ  -أال يكون اخلطاب املرفوع حكمه مقيداً بوقت معّي فإذا زال زال احلكم ،ويف مسألتنا أن

املرأة تقدم طاعة الزوج على والديها طاملا أهنا ابقية يف ذمته ،ومبجرد حدوث الطالق البائن أو املوت

أو اخللع تعود واليتها لوالديها وتكون طاعتهما الزمة يف حقها ،ولذلك ال تعد هذه املسألة من صور
النسخ ،ولعل ما أوردته يف سؤالك من نصوص أغناين عن ذكرها واليت تدل على وجوب الطاعة
للزوج ،وهللا املوفق واهلادي لسواء السبيل ،وهو أعلم وأحكم سبحانه.
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عمل املرأة بغري إذن زوجها

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1426/02/20هـ
السؤال

زوجيت تصر على العمل مبطعم أورويب منظفة مؤقتة لثالثة أشهر ،وأخشى إن رفضت طلبها أن هتدم

أسريت (ثالثة أوالد)  ،خاصة أهنا هددتين بطلب الطالق ،والقانون يف أورواب يف صاحل املرأة ،وهي
طلبت أن تسمع إجابة شرعية من علماء خارج أورواب يف نظرها ،فاملرجو إفادتنا :هل عمل املرأة

بدون إذن زوجها حالل ،خاصة أين أعطيها مبلغاً حمرتماً عدا نفقتها الشرعية ،فهي غري حمتاجة للعمل
وإمنا ضغوط أهلها وهوى النفس والصديقات ،وهي مصيبة نعانيها يف إيطاليا مع زوجاتنا وخاصة

القادمات من البادية ،مث هل جيوز العمل يف مقهى إيطايل مع شبهة وجود اخلمر به وسندويتشات حلم
اخلنزير ،مع العلم أهنا حجت بيت هللا هذا العام ،وجزيت خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فطاعة الزوج واجبة إال إذا أمر مبعصية أو بشيء ال معىن له مما يدخل يف العبث وجمرد فرض الرأي،
وعليه :فال جيوز هلا العمل إال إبذن زوجها ،اللهم إال إذا اشرتطت عند عقد الزواج أن تعمل ،فلها ما
اشرتطت ،ولكن جيب أال يكون يف عملها خمالفات شرعية من اختالط أو تربج منها أو إعانة على إمث

وحنو ذلك .فال جيوز هلا أن تبقى يف عملها إذا مل أيذن هلا زوجها ،ومل تشرتط عند العقد أن تعمل،
والنصوص الشرعية يف وجوب طاعة الزوجة زوجها كثرية ،مستفيضة يف أحاديث السنة.

وأرى أيها الفاضل أن ترتفق يف نصحها؛ حىت ال أتخذها العزة ابإلمث ،وال تعمد إىل اإلغالظ يف القول،

فقد يدفعها ذلك إىل العناد والنفور ،وعليك ابلنصح ،والصرب ،وال تيأس وتودد إليها ابهلدااي،

والعطااي وأحسن إليها متلك قلبها ،وأحضر هلا الكتب الدينية واألشرطة النافعة؛ عسى أن تتعظ،
وترجع إىل بيتها .وهللا أعلم.
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إيصال الزوجة النصرانية إىل الكنيسة
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

شرك؟-.جزاكم هللا خرياً.
هل جيوز إيصال الزوجة الكتابية إىل الكنيسة بقصد التعبد؟ وهل يف ذلك ٌ
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فالذي ينبغي أن يُعلم أن من احلكم الظاهرة يف جواز تزوج املسلم ابلكتابية هو ما يف ذلك من

األسباب املؤدية إىل إنقاذها من ظلمة الكفر ،والضالل وهدايتها إىل نور اإلسالم وعدله؛ ليتحقق هلا

بذلك سعادة الدارين ،وحبكم قوامة الرجل على املرأة فإن الغالب أن يكون له أتثري واضح يف

هدايتها ،وكثرياً ما يسلم العديد من الكتابيات اللوايت يتزوجن من مسلمّي ،والذي ننصح لك به أال
تعينها على إقامة شعائر دينها الذي تعلم يقيناً نسخه وبطالن العمل به ،وال أقل من أن تشعرها أبن

هذا ليس من حقوقها عليك مع مداومة الدعاء هلا ،ودعوهتا إىل اإلسالم .وهللا املوفق واهلادي إىل
سواء السبيل.
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إذا امتنع الزوج عن املعاشرة ،فهل تلعنه املالئكة؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/2/14هـ
السؤال

كنت قد تناقشت أان وإحدى األخوات املسلمات يف إحدى ساحات احلوار عن حديث الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -مبا معناه :إن املالئكة تلعن الزوجة اليت متتنع عن معاشرة زوجها جنسيًّا من

دون سبب وجيه ،فهذه األخت ترى أن اإلسالم مل ينصف املرأة؛ حيث إنه ال يوجد حديث يقول
بلعن الرجل الذي ميتنع عن معاشرة زوجته دون سبب وجيه ،فأان أريد أن أعرف هل هناك نص

شرعي من قرآن أو سنة يبّي ما هي عقوبة هذا الزوج يف هذه احلالة؟ مبعىن هل هناك حتذير له من هللا
-تعاىل -مثل لعن املالئكة أو أن يتوعده هللا بعقوبة يف اآلخرة نتيجة امتناعه عن زوجته؟ فإذا تكرمتم

علي سريعاً لو كنتم تستطيعون اليوم ،حيث إن النقاش بيننا مل ينته بعد وهي تنتظر ،وال
أرجو اإلجابة ه

أريد أن أأتخر عليها أكثر من ذلك ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاحلديث الذي تعنينه هو قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت،

فبات غضبان عليها ،لعنتها املالئكة حىت تصبح" ،واحلديث متفق عليه ،عند البخاري (، )3237

ومسلم ( )1436عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

ومعناه ظاهر ،ولكن ليس على إطالقه كما يتوهم بعض الرجال ،فليس كلما امتنعت املرأة وأبت
دعوة زوجها إىل فراشه فقد ح هقت عليها لعنة املالئكة ،بل الوعيد مقيه ٌد -كما قرر ذلك أهل العلم -

حبالة عدم وجود العذر الشرعي.

فإذا كانت املرأة معذورة شرعاً فال حرج عليها أن أتىب دعوة زوجها هلا إىل الفراش ،كما لو كانت يف
صوم قضاء ،أو كانت مريضة واجلماع يؤملها ،أو يزيد من مرضها ،أو كانت يف حالة نفسية سيئة ال

حتتمل معها أن يواقعها زوجها.

واملقصود أنه مىت كان اجلماع يسبب للزوجة ضرراً بيناً مل يكن عليها من حرج أن أتىب دعوة زوجها
إىل الفراش ،بل جيب عليها االمتناع عندئذ.

على أنه مع ذلك ال جيوز للمرأة أن تتمنع عن الوطء جملرد عدم رغبتها فيه ،فهي ـ يف عدم وجود

العذر الشرعي ـ مأمورة أن تستجيب لرغبة زوجها ،فإن أبت ح هق عليها وعي ُد احلديث.

وإمنا ورد هذا الوعيد يف شأن الزوجة دون الزوج؛ ألن الرجل  -يف الغالب  -هو الطالب ،واملرأة هي

وقليل ما
املطلوبة ،والرفض ال يُتصور إال من املطلوب ،والغالب أن الرجل هو الذي يدعوها للفراش،
ٌ
تدعوه هي لذلك ،وإذا دعته فقليل ما أيىب الزوج دعوهتا ،ولذا كان الزجر أغلظ على الطرف الذي

صور منه التمنع أكثر؛ لكونه مطلوابً ،وهو املرأة.
يت ه

وورد هذا الوعيد يف شأن الزوجة دون الزوج ألن الرجل ـ أيضاً ـ ال ه
يتصور منه حصول الوطء إالّ
ابنتشار آلته (عضوه)  ،وبدون ظهور رغبته ال جدوى غالباً من دعوته ،خبالف املرأة؛ فهي حمل قابل
للوطء واالستمتاع ،سواء ِ
رغبت أم مل ترغب ،حت هركت شهوهتا أم مل تتح هرك.
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وكذلك ألن صرب الرجل على ترك اجلماع أضعف من صرب املرأة ،كما أنه أسرع منها استجابةً
ومنعه من قضاء وطره وإتيان شهوته ُّ
وأعظم مفسدةً من منع املرأة من
أشد ضرراً
للمثريات واملرغباتُ .
ُ
ذلك ،فإن املرأة تصرب ،والرجل ال يصرب.

ويشبه هذه املراعاة حلاجة الزوج يف الوطء ما جاء يف الشرع من كثرة التذكري حبقوق الوالدين ،ومن
تكرار النهي عن عقوقهما ،وتكرار التذكري ابلوعيد الشديد على ذلك ،فأنت جتد من ذلك ما ال جتد

مثله يف التذكري حبقوق األوالد؛ ألن تقصري الناس يف حق الوالدين أعظم من تقصريهم يف حقوق

األوالد ،وألن يف فطرهتم من دواعي مراعاة حقوق األوالد واحلدب عليهم والرأفة هبم ما ال حيتاجون

معه إىل التأكيد على حقوقهم ،فلم تكن احلاجة داعية إىل التأكيد على ذلك كما كانت احلاجة داعيةً
إىل التأكيد على حقوق الوالدين.
إن النظرة القاصرة اليت ال تتجاوز ظاهر احلديث  -وهو لعن املرأة اليت أتىب دعوة زوجها إىل

الفراش -قد ال ترى يف احلديث إال مراعاة مصلحة الرجل فحسب.
بيد أ هن النظرة العميقة الفاحصة  -اليت ال تقف عند ظاهر لفظ احلديث وداللة منطوقه  -ترى يف
هذا احلديث مراعاةً ملصلحة الزوجّي مجيعاً ،ال ملصلحة أحدمها دون اآلخر ،فاحلديث وإن كان
ظاهره مراعاة مصلحة الرجل وحاجته ،إال أن مآله فيه مصلحةُ الزوجّي كليهما.

وبيان ذلك :أن املرأة العاقلة ال ترضى أن يفرغ زوجها شهوته يف غريها ابحلرام ،وهي تغار أش هد الغرية

لو ه هم زوجها بذلك ،فكيف لو وقع؟!.

دافع قوي -
غري أنه ال يتناسب مع هذه الرغبة والغرية ُ
رفضها لدعوته إايها لفراشه ،فهذا الرفض ٌ

وخباصة إذا تكرر -إىل أن يبحث زوجها عن موض ٍع آخر (غريها) يضع فيه شهوته وميارس معه املتعة.

الدافع إىل قضاء وطره يف غريها ،وقد يفضي به األمر إىل
وكلما متنعت املرأة من زوجها عظُ َم يف نفسه
ُ

أن خترج من قلبه ،وتصبح العالقة بينهما سطحية رتيبة؛ كعالقة الرجل بزميله يف العمل ،وهذا -

قطعاً  -ال يضر الزوج وحده ،بل يضر الزوجة معه.
إ هن تفهُّم الزوجة حلاجة زوجها اجلنسية وتقبلَها لدعوته -مبا ال يضر هبا وإن كثُر -جيعله راغباً فيها ال
راغباً عنها ،منصرفاً إليها ال منصرفاً إىل غريها .كما أنه يقطع الطريق على وساوس الشيطان أن

تتسلل إىل قلبه ،فتوسوس له وتزين له الفاحشة ،وجتعل من رفض زوجته إلشباع رغبته عذراً له أن

يقع يف احملظور.

أتملت أبعاد هذا األمر يف
ومن هنا يظهر لنا جلياً أن احلديث أيمر املرأة مبا هو مصلحة هلا يف مآله لو ّ
داللة احلديث.

على أنه ليس يف هذا احلديث  -ال من مفهومه وال من منطوقه -حث الزوج على أن يلح على
زوجته يف االستجابة لرغبته ،فيقسرها ويكرهها على اجلماع ،وليس فيه  -كذلك -أن له أن حي ِّقق
رغبته ويقضي وطره كلما َع هن له ذلك.

كما أنه ليس من منهج العدل واإلنصاف يف شيء عند استظهار نظرة الشرع للمرأة أن تؤخذ
نصوص من الشرع جمتزأ ًة ُجتعل أصالً حيكم على اإلسالم به ،وتنسى أدلة أخرى كثرية مستفيضة تؤكد
للرجال حقوق النساء ،وأتمرهم مبراعاهتا ،وتزجرهم عن التهاون فيها أشد الزجر.

فال بد  -إذاً  -أن تستقرأ مجيع النصوص الواردة يف شأن عالقة الرجل ابملرأة ،ويف شأن حقوقها

عليه ،وحقوقه عليها ،ومن استقرأها أدرك بيقّي ال يزعزعه شك أن اإلسالم أنصف املرأة كما أنصف
الرجل ،وأعطاها بقدر ما هلا من احلق ،ومل أيخذ منها إال بقدر ما عليها.
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صلة أقارب الزوجة
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/1/2هـ

السؤال

علي صلتهم وزايرهتم .فما حكم صليت لرحم زوجيت ،مبعىن
أان رجل متزوج ،وأفهم أن يل أرحاما جتب ه

هل جيب علي زايرة أهلها؛ إخوهتا وأخواهتا وأعمامها وأخواهلا؟ أو بصورة أخرى هل جتب على األنثى

صلة رمحها من الذكور؟ أم أنه واجب عليهم هم زايرهتا مثال
اجلواب

أوىل اإلسالم صلة الرحم أمهية كبرية؛ ألن البعد اإلنساين والعالقات االجتماعية ذات أثر كبري يف

حياة البشر ،واإلسالم دين شامل ،عين بكل ما حيتاجه اإلنسان من حوائج حياته ومعاشه ،ومن

متطلبات فطرته وغريزته ،وقد جعل هللا  -عز وجل  -لصلة الرحم أمهية كربى ،ورعاها رعاية عظمى،
وكما جاء يف قول هللا  -عز وجل" -واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام" [النساء ]1:وهذه اآلية
قرن فيها هللا عز وجل بّي صلة الرحم والتقوى ومراعاة أمر هللا -سبحانه وتعاىل.-

ومعلوم أن من النصوص اليت وردت يف صلة الرحم قول هللا -سبحانه وتعاىل" :-فهل عسيتم إن
توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم" [حممد ، ]22:وهذا على سبيل الذم ،فيكون مسة

اإلسالم املدح يف صلة الرحم ال يف قطيعتها.

وكذلك جند أحاديث املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم  -تدل على ذلك ،كما يف حديثه يف احلديث
القدسي "إن هللا -عز وجل -قال خلقت الرحم ،وشققت هلا امساً من امسي ،وجعلت هلا أن أص هل من
وصلها ،وأقطع من قطعها" الرتمذي ( )1907وأمحد ( ، )1662وقال الرتمذي :صحيح ،كما

صححه األلباين.

وقد بّي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عظيم أثر صلة الرحم كما يف الصحيحّي البخاري

( )5986ومسلم ( )2557أنه عليه -الصالة والسالم -قال" :من أراد أن يبسط له يف رزقه وينسأ
له يف أثره فليصل رمحه" وغري ذلك من األحاديث.

والسائل يسأل عن عالقته أبهل زوجته وبوصفهم كذلك من أهل رمحه ،وال شك أن صلته وبره
وإحسانه وحسن معاملته لوالد زوجته ووالدهتا وذوي قرابتها يف اجلملة ،ال شك أنه من إكرام زوجته
ومن حسن عشرهتا؛ ألن ذلك يدخل السرور على قلب الزوجة.

ومن جهة أخرى إن كانوا مسلمّي فينبغي صلتهم كذلك ابعتبار اإلسالم وابعتبار قرابة الزوجة ،أما
الوجوب مبعىن الفرض الالزم ،فهذا ليس عليه دليل حبد وقدر معّي ،كأن جيب أن يزورهم يف األسبوع

مرة أو حنو ذلك ،فال دليل يوجبها ابجلملة ،واحلاجة يف مثل هذه األمور غالباً ال ينظر إليها هبذه

النظرة الضيقة اليت رمبا تعتمد على املكافأة ،أو مبعىن أن يزورهم مرة يف كل كذا ليزوره يف كل كذا!

كال هذه قائمة على حسن الصلة واملودة والسماحة (وما مل يدرك كله ال يرتك جله)  ،فإن تعذرت
الزايرة ألمر أو آلخر فهناك وسائل االتصال اهلاتفي أو الكتابة مما حيقق الغرض املنشود ،من وجود

التقدير واالحرتام والعناية واالهتمام وحنو ذلك.
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أما الزوجة فالذي جيب عليها من الرب بر أبويها وبر حمارمها وصلة حمارمها من أعمامها وأخواهلا ،لكن

دون أن يكون ذلك مؤثراً على طاعة زوجها ،ودون أن يكون ذلك مؤثراً على واجبها اجتاه أسرهتا ،أو
معارضا هلا يف طاعة زوجها ،واألصل العناية ابألهم فاملهم ،فالوالدان مها األهم ،وهو واجب عليها،
وعلى زوجها واجب أن يعينها على بر والديها؛ ألنه إعانة على واجب شرعي.

وأما ما وراء ذلك فإن هذه األمور حبسب العرف ،فإن كان هلذه األسر لقاء أسري جامع يف
املناسبات مثل األعياد وغريها ،فحسن أن تتاح للزوجة الفرصة للزايرة؛ لرتى مجيع حمارمها من الرجال

وقرابتها من النساء ،وتكون على صلة هبم.

أما إذا كانت زايرة الزوجة ألهلها  -ضمن قياس الشرع وليس ابملقياس الشخصي للزوج كأن ترتتب
عليها مفاسد يف دينها ،حيث يكون أهلها مثالً ليسوا حريصّي على التزام اإلسالم ،وقد حيثوهنا على

ارتكاب املعاصي وحنو ذلك ،فهذا له أن مينعها إذا كان هناك سبب شرعي حقيقي ،وله أثر غالب يف
الفساد ،وإن كانت صلة الرحم يف األصل ينبغي أن حيرص عليها ،حىت مع وجود ذلك؛ مبا يعمل

على تغيري ذلك الفساد ،فقد أمر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بصلة األم مع كفرها ،انظر
البخاري ( )2620ومسلم ( )1003وهذا هو الواقع يف آايت القرآن الكرمي كما نعلمه:
"وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان ]15:وهللا أعلم.
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هل يلزم الزوج إحضار خادمة لزوجته؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1425/07/27هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
ذكر بعض طلبة العلم أنه جيب على الرجل إحضار خادمة لزوجته فهل هذا صحيح؟!

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

إن املرجع يف ذلك إىل العرف ،فإذا كانت الزوجة ممن خيدم مثلها ،إما لكربها ،أو لضعفها ،أو

لشرفها ،فإنه يلزم الزوج ذلك على الصحيح ،هذا أوالً.
اثنياً :أن مراد الفقهاء ابخلادم :املرأة اخلادمة.

اثلثاً :أن من الفقهاء من قال :إنه يلزمه أكثر من خادم هلا حسب حاهلا ،وهو قوي.

رابعاً :أنه يراعى حال الزوج يف ذلك ،فيفرق بّي الفقري والغين ،واملتوسط بينهما ،لكن هل املعترب

حاله أم حاهلا أم حاهلما؟ الصحيح األول :أن املعترب حاله ،وهو مذهب الشافعي  -رمحه هللا  -لقوله
تعاىل" :لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا ال يكلف هللا نفساً إال ما

آاتها سيجعل هللا بعد عسر يسراً" [الطالق. ]7 :

خامساً :أننا قلنا :إن املرجع يف ذلك إىل العرف؛ لقوله تعاىل" :وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف"

[البقرة . ]228 :وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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أسباب تعظيم حق الزوج
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/3/12هـ

السؤال

قرأت يف الكتب عن عظم حق الزوج على زوجته وأبن عليها أن تلعق جراحه مبا فيها من دم

وصديد ،إضافة حلديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد،

ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ،لعظم حقه عليها" ،وتنتابين احلرية عن سبب تعظيم حق الزوج فإن
كانت املرأة ال تستطيع العيش بدون رجل فالعكس أيضاً صحيح ،وإن كان الرجل يكتسب فاملرأة
أيضاً قادرة على االكتساب .أرجو بيان السبب وراء تعظيم حق الزوج على زوجته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فأما ما يروى عنه  -صلى هللا عليه وسلم" :-والذي نفسي بيده ،لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه

تتبجس -أي تتف هجر  -ابلقيح والصديد ،مث استقبلته تلحسه ،ما أ ّدت حقه" فقد أخرجه أمحد
قرحة ّ
يف مسنده رقم ، )12614( :لكنه حديث ضعيف ال حيتج به.

وأما سبب تعظيم الشرع حلق الزوج على زوجته فلعظيم منهته عليها ،ولعظم واجباته ومسؤولياته اليت

يضطلع هبا جتاهها ،فقد أوجب الشرع عليه ما مل يوجبه على املرأة حىت على نفسها ،فأوجب هلا عليه

مهراً ،وأن ينفق عليها ،وأعفاها من النفقة على نفسها ،وأن يؤمن هلا السكن والكسوة ،حىت ولو
كانت غنِّية ،أو كان هلا مورد مايل يكفيها ،أو يزيد على حاجتها.

كما أوجب عليه نفقة أوالده منها ،فإن طلقها يف مدة احلمل وجب عليه أن ينفق عليها حىت تضع

محلها ،فإذا وضعت محلها فلها أن أتخذ أجرةً على إرضاع ولدها منه.
أفال يعظم حقه عليها مقابل ما ُكلِّف به من واجبات جتاهها؟!.

وأان أسأل :ملاذا جعل هللا ح ّق األم على ولدها -سواء كان ذكراً أو أنثى -أعظم من حق األب؟ كما
يف احلديث املشهور" :اي رسول هللا :من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال:

أمك ،قال :مث من؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال :أبوك" رواه البخاري ( )5971ومسلم ()2548

من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه.

أليس تعظيم الشرع حلق األم على حق األب هو ألجل ما حتتمله من مشاق يف محل الولد ووالدته

وحضانته وتربيته وتغذيته؟!.

بلى ،إنه لكذلك ،فكذلك الزوج ،عظم حقه على زوجه لعظيم فضله ومنته عليها.

وأكد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -على فضل الزوج على زوجته ،ونبهه إىل عظيم حقه عليها حىت
يكون ذلك أدعى هلا أن تطيعه وال تعصيه إال فيما فيه معصية هللا.

إن البيوت ال تصلح بال رب يسوس الرعية ،كما ال يصلح البلد بال حاكم ،وال السفينة بال رابن.

على أنه جيب أن تدرك الزوجة أن تعظيم حق الزوج عليها ال يعين هضم منزلتها ،وال خبسها شيئاً من
حقوقها ،وال يلزم منه احتقارها وإذالهلا.

وعليها أن تدرك أن ما أعطي للرجل مل يؤخذ من املرأة ،ومل يكن يف ذاته سلباً لكرامتها ،وال خبساً
لقدرها.
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على أن إجياب الطاعة للزوج على زوجته ال مينحه حق االستبداد والتعسف ،ومن فهم ذلك فقد جار
على الشريعة ،وأساء الظن هبا ،فاالستبداد داء خطري ،ال يدخل مملكة وال إمارةً إال أفسدها وأذل

أهلها ،وأفضى إىل كراهية الرعية لراعيها ..الزوجة لزوجها ،واألوالد لوالدهم ،واحملكومّي حلاكمهم.

لقد منح الشرع احلاكم واألمري والزوج حق الطاعة على أهل مملكته أو بيته ،لكنه أوجب هلم عليهم

وحرم عليهم االستبداد ابلرأي ،كما قال تعاىل" :وشاورهم يف األمر[ "..آل
حق الشورى ّ

عمران" ]159:وأمرهم شورى بينهم[ "..الشورى. ]38:

أخيت الفاضلة :ما أنصف أحد املرأة..زوجةً وأماً وبنتاً وأختاً كما أنصفها اإلسالم ،ففي مقابل ما

أوجبه عليها من حق الطاعة لزوجها ،أوجب الشرع هلا على الزوج حقوقاً مل توجبها القوانّي الوضعية،

فأوجب عليه الرفق بزوجته ،وأمره مبعاشرهتا ابملعروف ،حىت ولو كرهها" ،وعاشروهن ابملعروف فإن
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء. ]19:

وهذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يوصي يف خطبة الوداع ابلنساء خرياً ،فيقول" :اتقوا هللا يف

النساء فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم

أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرابً غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف ...

" احلديث رواه مسلم ( )1218من حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما .-

وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-إين أحرج عليكم حق الضعيفّي :اليتيم واملرأة" أخرجه أمحد
( ، )439/2وابن ماجة ( ، )3678وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباين يف الصحيحة
(. )1015

وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي"،رواه الرتمذي ()3895
وأبو داود ( )4899من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -وكان يغضب من ضرب بعض األزواج

لزوجاهتم ،فوعظهم يف النساء ،وقال" :عالم يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ،مث يضاجعها من آخر

الليل"؟!!.

وقولك(( :تنتابين احلرية عن سبب تعظيم حق الزوج ،فإن كانت املرأة ال تستطيع العيش بدون رجل،

فالعكس أيضاً صحيح .وإن كان الرجل يكتسب ،فاملرأة أيضاً قادرة على االكتساب)) هو قول

خاطئ؛ فليست املسألة مسألة عيش وال اكتساب ،نعم تستطيع املرأة أن تعيش وتكتسب بال رجل،

لكنها ال تستطيع أن تصبح أماً بال زوج! ،وال تستطيع أن تشبع رغباهتا من طريق احلالل بال زوج،

كما أن الزوج هو اآلخر ال يستطيع أن يصبح أابً بال زوجة ،وال أن يشبع رغباته ابحلالل بال زوجة.
إن هللا أوجب على املرأة طاعة زوجها ابملعروف؛ ألن القوامة له" ،الرجال قوامون على النساء مبا

فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم" [النساء. ]34:

وإمنا جعل القوامة بيد الرجل؛ ألنه أقدر من املرأة جسداً وعقالً ،ولذا جعل هللا النبوة والرسالة

والرائسة واإلمارة يف الرجال ومل جيعلها يف النساء ،وكلفهم ابجلهاد وأسقطه عن النساء ،لكن ليس يف

جعل القوامة بيد الرجل ما يوحي بتفضيل منزلته وال بكرامته عند هللا ،فليس أحد أكرم عند هللا من

أحد إال ابلتقوى ،فاألتقى هو األكرم ،رجالً كان أو امرأة ،عربياً كان أو عجمياً.
وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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غيبة الزوج الطويلة وحقوق زوجته وأوالده
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/3/26هـ

السؤال

السالم عليكم.

مشكليت بدأت عندما تزوجت إبنسان حيب املال أكثر من عائلته! فقد سافر بعد زواجنا بعشر

سنوات إىل بلد عريب ،وتركنا أان واألوالد مخس سنوات ،وكان عمري  33سنة ،وبعد أن التقينا معه
واستقرينا أربع سنوات جاءت اهلجرة إىل كندا ،وقبل أن نقدم على اهلجرة قال يل أبنه سيبقى معنا يف

كندا ،ولكن الذي حصل أنه رجع إىل البلد العريب الذي كنا نعيش فيه حبجة أن العمل يف كندا قليل،

ويف السفرة األوىل وعدين أبنه سريسل بطلبنا ومل يرسل إال بعد مخس سنوات ،وهذه املرة يقول سآيت
بعد أشهر ولن ِّ
أطول الغيبة ،ماذا أفعل؟ هل أتركه خيطط حياتنا هبذه الطريقة أم أضع له حداً هلذه
التصرفات؟ وخصوصاً أنه لدينا ثالثة أوالد يف عمر املراهقة وحيتاجون إىل أب يكون قريباً منهم،

وكذلك أان حمتاجة له ،وحسب الشرع ال جيوز ترك املرأة أكثر من ثالثة أشهر .أفيدوين جزاكم هللا
ألف خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد اشتمل هذا السؤال على عدة نقاط:

األول :حكم اهلجرة إىل بالد الكفر واإلقامة فيها:
واجلواب :األصل أنه ال جيوز للمسلم السفر واإلقامة يف غري بالد املسلمّي من غري حاجة وضرورة،

وقد ذكر شيخنا العالمة ابن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل -أنه ال جيوز السفر إىل بالد غري املسلمّي إال
بشروط:

 -1أن يكون عند املسافر علم يدفع به الشبهات.
 -2أن يكون عنده ورع يدفع به الشهوات.
 -3احلاجة إىل ذلك.

وما ذكرته األخت السائلة من أهنم هاجروا إىل بلد غري مسلم ،فهذا ال يسمى هجرة شرعية ،فاهلجرة
الشرعية هي االنتقال من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم ،ال العكس.

هذا هو األصل ،ولكن نظراً إىل أن مجلة من املسلمّي ال يستطيعون إظهار شعائر دينهم يف بالدهم

بسبب كثرة املضايقات من حكوماهتم ،بل بعض الدول حتاكم وتعاقب من يظهر شيئاً من ذلك ،فإن
كان احلال كذلك ومل جيد هذا املسلم بلداً إسالمياً يقيم فيه بعد بذل وسعه وطاقته فأرجو أال حرج

عليه يف السفر إىل بعض بالد غري املسلمّي ممن تسمح أنظمتهم للمسلمّي إبظهار شعائر الدين

وأداء الواجبات الشرعية من غري مضايقة ،وعلى أن حيرص عند ذهابه إليها على اإلقامة بّي جالية
إسالمية تعينه على الطاعة وتنهاه عن املعصية ،ومىت ما حتسنت األمور يف بلده أو وجد بلداً إسالمياً
يسمح له ابإلقامة فيه وجب عليه السفر إليه؛ ألن اإلقامة يف بالد الكفر مشروطة ابحلاجة ومىت
زالت وجبت عليه اهلجرة منها ،أما إن كان املسلم ال يستطيع إظهار شعائر دينه ال يف بلده ،ومل جيد
إال بلداً غري مسلم ال تسمح قوانينه للمسلمّي إبظهار شعائر دينهم فهنا تستوي الكفتان ويبقى

الرتجيح يف ذلك بّي ما سيرتتب عليه وعلى أهله من مفاسد قد تكون يف بالد الكفر أكثر منها يف

بالد املسلمّي ،فبقاؤه على هذه احلال يف بالد املسلمّي خري له من سفره إىل بالد غري املسلمّي.
املسألة الثانية :وهي غيبة الزوج عن زوجته وأوالده:
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فهنا إن كانت غيبة الزوج بسبب طلبه للعلم أو حبثه عن الرزق فله ذلك ،ولكن بشرط أال تتجاوز
ِِ
ِ ِ
سائِ ِه ْم
أربعة أشهر ،وهي املدة اليت ذكرها هللا -تعاىل -يف اإليالء؛ قال تعاىل" :للهذ َ
ين يُـ ْؤلُو َن م ْن ن َ
اَّلل غَ ُف ِ
اَّلل َِمس ِ
ِ
يم"
يم َوإِ ْن َع َزُموا الطهال َق فَِإ هن هَ ٌ
ص أ َْربَـ َعة أَ ْش ُه ٍر فَِإ ْن فَاءُوا فَِإ هن هَ ٌ
تَـ َربُّ ُ
يع َعل ٌ
ور َرح ٌ
[البقرة. ]227-226:
وذهب بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -إىل أن ميهل يف الغيبة ستة أشهر ،إال إبذن الزوجة ،فإن
أذنت له فله أن يغيب ما شاء ،أما إن مل أتذن له فليس له جتاوز تلك املدة ،فإن جتاوزها وطلبت

زوجته رجوعه ومل يرجع فللمرأة التقدم إىل احملكمة الشرعية للنظر يف فسخ نكاحها منه إن طلبت
ذلك.

املسألة الثالثة :وهي تربية األوالد:

فال شك أن تربية األوالد مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين منذ والدهتم ،وتتفاوت الواجبات
على كل واحد من الوالدين بقدر ما حيتاجه الولد من الرتبية ،فهو حيتاج إىل أمه يف فرتات أكثر من

حاجته ألبيه ،ويف فرتة أخرى حيتاج إىل والده أكثر من حاجته ألمه ،واإلمهال يف تربية األوالد عواقبه
وخيمة وسيئة على الولد والوالدين واجملتمع ،فالولد يضل وينتكس ،والوالدان جينيان مثرة إمهاهلما

عقوقاً وإساءة ،واجملتمع دماراً واهنياراً؛ قال عليه الصالة والسالم" :كلكم راع ومسؤول عن رعيته،
فاألمري الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم ،والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم،

واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم  " ...احلديث رواه البخاري (، )2416

ومسلم ( ، )1829من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما ،-وقد كتب العلماء قدمياً وحديثاً عن
أمهية تربية األوالد وبينوا اآلاثر السلبية الناجتة بسبب التقصري يف الرتبية.

وأخرياً أوصي  -أخيت السائلة -ابلصرب على ما ذكرته قدر املستطاع ،ولتحرص على إقناع زوجها

ابليت هي أحسن أبمهية ما ذكرته وإن استدعى األمر تدخل بعض احلكماء من األقارب أو غريهم،

كما أوصي  -السائلة  -أن تقلل من الطلبات اليت تطلبها كثري من النساء مما يتسبب يف تعب الزوج
يف البحث عن زايدة يف الدخل ليحقق لزوجته ما تريده .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وهللا -

تعاىل -أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ال ينفق عليها حبجة أهنا موظفة

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1426/06/06هـ
السؤال

ما احلكم إذا كان الزوج ال ينفق على زوجته املوظهفة ،وجيربها على أن تتح همل الديون من أجله ،وإال
فإنه يهينها ،ويرفض طالقها؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيجب على الزوج أن يقوم حبق زوجته من النفقة ،لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-وهلن عليكم

رزقهن وكسوهتن ابملعروف" رواه مسلم ( )1218من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما،-

رجل شحيح ،وليس
وأيضاً حديث هند -رضي هللا عنها -أهنا قالت :اي رسول هللا إن أاب سفيان ٌ
يعطيين ما يكفيين وولدي ،إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال" :خذي ما يكفيك وولدك
ابملعروف" .أخرجه البخاري ( ، )5364ومسلم (. )1714

وحىت لو كانت املرأة غنية بعمل أو جتارة ،أو مرياث ،أو حنو ذلك ،فإنه جيب على الزوج أن ينفق

عليها من الطعام والكسوة.

وأما إهانتها إذا مل تعطه ماالً ،أو تتحمل الدين من أجله ،فهذا حمرم وال جيوز ،وهو أكل ملال الناس

ابلباطل ،وقد قال هللا  -عز وجل" :-وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل" [البقرة ، ]188 :واإلهانة
 -بذاهتا -حمرمة ،وال جتوز.

فيجب على كل من الزوجّي أن يقوم حبق اآلخر ،وأال يكلِّفه ما ال يطيقه ،وأال يعنفه أو خيطئ عليه،

بل يصرب وحيتسب .وهللا أعلم.

()145/12

هل للزوج حق يف مال زوجته املوظفة؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1426/11/08هـ
السؤال

هل للزوج حق يف مال زوجته اليت تعمل إبذنه؟ وهل هلا التوقف عن إعطائه ما مت االتفاق عليه نتيجة

عملها خارج البيت ،إذا علمت أنه تزوج اثنية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فليس للزوج حق يف مال زوجته اليت تعمل إبذنه ،إال أن يكون قد أذن هلا بشرط أن تدفع له جزءاً
من كسبها مقابل التقصري يف القيام ابلعشرة ولزوم البيت ،وله أن مينعها من العمل ،إال أن تكون قد
اشرتطت عليه ذلك ،وهلا أن تدع العمل وتلزم بيتها فال يصله منها شيء.
وأما زواجه بثانية فال عالقة له حبكم املسألة؛ ألن ذلك من خالص حقه ،وهللا أعلم.

()146/12

حدود قوامة الرجل على املرأة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السؤال :ما هي حدود قوامة الرجل على املرأة؟

اجلواب

احلمد هلل حده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النِّ ِ
قوامة الرجل اثبتة بنص القرآنِّ :
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض َوِمبَا
(الر َج ُ
هل هللاُ بَـ ْع َ
َ
ساء مبَا فَض َ
أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم  ) ...اآلية [النساء. ]34:

وأعظم واجبات القوامة النفقةُ على الزوجة ابملعروف ،حبيث يكفيها التكسب ويضمن هلا النفقة ،فال

حتتاج لغريه ،وال إىل أن تعمل؛ لتنفق على نفسها ،ومن أعظم واجبات القوامة محاية العرض والغرية

عليه ،وضمان الكسوة والسكىن ،وله عليها مقابل هذا أن تطيعه ابملعروف ،وأن حتفظ عرضه يف
ِ
اعيةٌ يف ِ
بيت َزْو ِجها
غيبته ،وأن تقوم بشؤون البيت ،كما قال صلى هللا عليه وسلم ... " :واملرأةُ َر َ
ومسؤولةٌ َعن َر ِعيهتِ َها" .أخرجه البخاري ( )893ومسلم ( . )1829وليس من القوامة أن يستب ّد برأيه
َ
ويظلمها ،ويشق عليها ،ويقتصد يف نفتقها ،ومينعها مما أابحه هللا هلا ،وحيرمها من طيبات ما أحل هللا
مربحا ،كما يضرب السيد عب َده ،أو يضرهبا من غري
ضراب ً
هلا ،وليس من معىن القوامة أن يضرهبا ً
سبب ،ولو ابلضرب غري املربح.

وليس من معىن القوامة أن يصادر رأيها ،وحيقرها ،وحيجر على عقلها ،فاإلسالم بريء من كل هذا،

وال يعين منح القوامة للرجل أن يكون هو األفضل مطل ًقا عند هللا ،بل األفضل واألكرم األتقى ،كما

جاء يف اآلية املشهورة .وهللا أعلم.

()147/12

حق الزوجة يف سكن مستقل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

أان فتاة متزوجة منذ عامّي ونصف ،وأان أسكن مع أهل زوجي ،سؤايل هو هل من حقي طلب العيش

يف بيت لوحدي؟ علماً أين أعيش يف غرفة وصالة صغرية داخل فيال جبانب غرفة أخ زوجي ،وأان يف

ضيق بسبب هذا األمر ،وخاصة عندما تصدف األمور أبين أقابل أخا زوجي ،فنحن يف بيت واحد،
فبديهي أن يراين ،وطلبت هذا الشيء من زوجي ،وهو أوال كان يتحجج أبن ليس لديه اإلمكانية

املالية ،لكن بعد ذلك اكتشفت أنه يستطيع أن يبين قصراً ال ملحقاً كما كنت أطلب منه ،فهل يل
حق يف املطالبة بسكن مستقل.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
ِ
فاجلواب :أنه إذا كانت ِ
ذكرت من حصول الضرر عليك يف سكناك مع أهل زوجك،
حالك ما

وجبانب غرفة أخيه ،فلك احلق يف مطالبة زوجك مبسكن خاص ،ال سيما مع ما ذكرت من قدرته
املالية ،أو على األقل يسكنك جبهة من بيت أهله منعزلة عن غرفة أخيه ،وعن من حيصل لك منه

ضرر ،وعليك إن مل يوافق أيضاً أن تصطلحي معه أبي وسيلة تدفع عنك الضرر ،ال سيما وأن

زوجك طيب كما ذكرت ،وإذا مل يوافق ،وكان عليك ضرر ،فلك أن ترفعي أمرك للمحاكم الشرعية

لديكم للنظر يف القضية ،ومن مث إزالة الضرر.
نسأل هللا -تعاىل -أن يوفق اجلميع لكل خري .وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل جيب عليه توفري سكن لكل واحدة منهما؟
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

هل جيب على الرجل املتزوج من زوجتّي أن يسكن كل واحدة يف بيت منفصل ،وقد وافقتا يف البداية

على السكىن جمتمعتّي؟ وهل جبزئ عن البيت جناح منفصل يف نفس املنزل (أي حجرة ومحام
وصالة؟) منفصلتّي متاماً ،وإذا أص هرت األوىل أو الثانية على بيت منفصل متاماً ومل أستطع ذلك ،هل
أكون ظاملاً هلا؟ .وهل جيوز يل طالق من تطلب مين ذلك؛ لكوين غري مقتدر ولكوهنما وافقتا على

السكىن جمتمعتّي يف منزل واحد مشرتك ،فضالً عن كون الثانية يف جناح منفصل متاماً عن األوىل،

ولكن مدخلها وخمرجها عن طريق صالة الزوجة األوىل ،وأان اآلن معتزهلما ،أرشدوين مأجورين.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وبعد:
أخي الكرمي :إذا ثبت أن الزوجتّي قد وافقتا على السكىن يف بيت واحد ،كل واحدة منهما يف حجرة

منفصلة ،فليس على الزوج أن يسكنهما يف بيت مستقل ،وليس هلن الرجوع عن ذلك إال إذا ثبت

أن هناك ضرراً عليهما من غري الزوج ،لكن األفضل  -لوجود الغرية بينهما -أن يكون لكل واحدة
منهما دار مستقلة.

أما ما ذكرت من وجود جناح منفصل لكل واحدة منهما فهذا كاف ،وال حيق هلما املطالبة أبكثر من
ذلك ،وال تكون ظاملاً هلما هبذا املسكن  -إن شاء هللا تعاىل.-

أما الطالق فال تفكر فيه ما دام احلل موجوداً ،واألمر سهل ،وعليك أن تكون حكيماً يف الكالم
معهما ،فقد تسمع املرأة من غريها ما يثريها ،ولكن كلمة ود منك تب ِّدد ما تسمعه ،فعليك أن تكلم

كالً منهما على حدة بكالم لطيف رقيق ،وال تعتزهلما يف اجمللس؛ بل عليك أن تكون معهما يف

سرائهما وضرائهما ،املهم أال يستويل عليك الغضب ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -عاش مع تسع

نساء ابللطف واحلنو .وهللا أعلم.

()149/12

حقوق الزوجة على الزوج
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ 1426/10/26هـ
السؤال

علي توفري خادمة لزوجيت؟ وأحياانً تطلب مين أن أشرتي هلا
ما حقوق الزوجة على الزوج؟ وهل جيب ّ

بعض األغراض وأرفض لغالئها ،فما حكم ذلك؟ أرشدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
هبداه ،وبعد:

فمن حق الزوجة على زوجها :أن ينفق عليها ابملعروف ،فيوفر هلا املسكن الصاحل ،الذي تصان فيه
حرمة املرأة وكرامتها ،واللباس الصاحل الذي يصوهنا من االبتذال وأذى احلر والربد ،وتعتاده مثيالهتا
من قريباهتا ،والطعام الصاحل ابملعروف الذي أيكله الناس عادة من غري سرف وال تقتري ،وذلك يف

حدود قدرته املالية ،قال هللا تعاىل" :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة ، ]286:وقال سبحانه:
"وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف" [البقرة. ]233:
كما أن من الواجبات املنوطة ابلزوج :أن يعلِّم زوجه واجباهتا الدينية ،ويرشدها إىل ما حتتاج إىل
معرفته من دين أو خلق كرمي ..فقد جعل هللا وقاية الزوجة من النار أمانة يف عنق الزوج ،فقال

انرا" [التحرمي. ]6:
سبحانه وتعاىل" :أييها الذين آمنو قوا أنفسكم وأهليكم ً

كما أن عليه أن حيافظ على عرض زوجه ،فال يعرضها للشبهة ،وال يتساهل معها يف ذلك ،لئال

يعرض سكن أسرته أللسنة السوء وطمع من يف قلبه مرض ،فإن التساهل يف هذا قبيح ،وال يعد من
مكارم األخالق ،وال من إكرام املرأة أو احرتامها؛ ملا جيره من ٍ
شقاء هلا ولزوجها وأوالدها ،قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وآله وسلم" :-أتعجبون من غرية سعد ،ألان أغري منه ،وهللا أغري مين" .رواه
البخاري ( ، )6846ومسلم (. )1499

وعلى الزوج الصاحل أن حيسن خلقه مع زوجه فيكلمها برفق ،ويتجاوز عن بعض ما يصدر منها من
هفوات وتقصري ،ويقدم هلا النصح بلّي تبدو فيه املودة والرمحة والشفقة واحلرص على سالمة عش

الزوجية ،ال بتسلط ونفور ،فإن هللا تعاىل قال لنبيه ،وهو النيب املرسل الواجب االتباع" :مبا رمحة من
هللا لنت هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم" [آل

عمران ، ]159:وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وآله وسلم" :-إن خياركم أحاسنكم أخالقاً".
إيل
أخرجه البخاري ( ، )6035ومسلم ( . )2321وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن من أحبكم ّ

جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً" .رواه الرتمذي ( . )2018ويف رواية أخرى" :إن
وأقربكم مين ً
إيل أحاسنكم أخالقاً ،املوطؤون أكنافاً ،الذين أيلفون ويؤلفون" رواه الطرباين يف األوسط
أحبكم ّ
والصغري ،وانظر صحيح الرتغيب والرتهيب (. )2658
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فإذا كان حسن اخللق مع الناس كلهم أمراً مطلوابً من قبل الشرع ،وهو دليل القرب من هللا تعاىل،
فكيف حبسن اخللق مع الزوجة ،وهي ألصق الناس بزوجها ،وأشدهم حاجة إىل مودته وحسن

معاملته ،فال مانع من أن ينبسط الزوج مع زوجه يف البيت ،ويستمتع حبديثها ،وميازحها ويداعبها

تطييباً لقلبها ،وإيناساً هلا يف وحدهتا ،وإشعاراً هلا مبكانتها من قلبه ،فقد قال نبينا وحبيبنا صلى هللا

عليه وآله وسلم "إن من أكمل املؤمنّي إمياانً أحسنهم خلقاً وألطفهم أبهله".

وفق هللا السائل ملا حيبه ويرضاه ،وأصلح له زوجه وولده ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.

()151/12

العدل بّي الزوجات يف السفر

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال

أان لدي زوجتان ،وابلنسبة للعدل بينهما من انحية السفر  -حيث إن األوىل هلا أوالد ووظيفة،

والثانية ليس هلا شيء من ذلك  -فهل مها يف السفر سواء؟ هل أعدل يف السفر إذا كان يوماً وليلة

فقط؟ وما هي أفضل الكتب يف العدل بّي النساء يف املسائل املعاصرة؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد :فإن هللا -سبحانه وتعاىل -أمر ابلعدل يف األمور كلها ،قال تعاىل" :إن هللا أيمر

ابلعدل واإلحسان" [النحل ، ]90:وقد أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أبن هللا ح هرم الظلم

على نفسه وجعله على عباده حمرماً ،انظر ما رواه مسلم ( )2577من حديث أيب ذر -رضي هللا

عنه ،-ولذلك فإن الواجب على اإلنسان أن يتحرى العدل يف كل شؤونه ،مع نفسه وولده وزوجه
وخادمه ،وغريهم.

ومما جيب توخي العدل فيه ما يتعلق ابلزواج والتعامل مع الزوجات ،فإذا كان اإلنسان لديه زوجتان
فإنه جيب عليه أن يكون عادالً بينهما يف القسم واملبيت والنفقة والسفر وما إىل ذلك من األمور

الظاهرة ،وال جيوز له أن يفضل إحدى زوجاته على غريها بشيء ما إال برضا الزوجات األخر ،فإذا

تنازلت إحدى الزوجات عن شيء من حقوقها فإنه جيوز هلا ذلك ،ويشهد هلذا ما فعلته سودة -
رضي هللا عنها -زوج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فإهنا تنازلت عن حقها يف املبيت لعائشة -

رضي هللا عنها ،-وقبل النيب -صلى هللا عليه وسلم -هذا التنازل ،انظر ما رواه البخاري ()5212
ومسلم ( )2445من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-مما يدل على جوازه ومشروعيته ،وإذا أراد

الزوج أن يسافر ويصطحب معه إحدى نسائه فإنه يقرع بينهن أوالً ،فمن جاءت القرعة هلا يسافر هبا

أوالً ،مث يسافر ابألخرى يف السفرة الثانية ،وهكذا ،إال أن تسمح إحداهن لألخرى فيجوز كما سبق

ذكره ،وإذا كان األمر كما تذكر من أن إحدى زوجتيك موظفة ولديها أوالد واألخرى ليست كذلك،

فإنه ميكن أن حتقق العدل بينهما ،حيث جتعل السفر ابلزوجة املوظفة وأوالدها يف أوقات اإلجازة،
وذلك من أجل احملافظة على وظيفة الزوجة ودراسة األوالد.
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على أين أنبه إىل أن الزوجة املوظفة إذا امتنعت من السفر ألجل وظيفتها اخلاصة هبا فإنه جيوز للزوج
السفر مع الزوجة األخرى؛ ألن الزوجة املوظفة هي اليت تنازلت عن حقها يف السفر فسقط عنها ،أما
إذا امتنعت عن السفر من أجل دراسة األوالد فإن امتناعها له سبب معترب ،ولذلك حيسن بك أن
تعوضهم ابلسفر يف أوقات اإلجازة ،وكما جيب على الزوج أن يعدل بّي زوجاته يف عدد مرات

السفر ،فإنه جيب عليه أن يكون عادالً بينهم يف مدة السفر ونوعه ،فال جيوز له أن خيص إحدى

زوجاته ابلسفر الطويل واألخرى ابلسفر القصري ،أو خيص إحدى زوجاته ابلسفر املريح واألخرى
ابلسفر الشاق وحنو ذلك ،إال إن حصل هذا األمر من غري قصد ،ومما حيسن التنبيه إليه أن الزوج إذا

كان حيسن التعامل مع زوجاته ،وال يظلم واحدة منهن فإنه يستطيع تدبري أموره وتسيريها ابلرضا

والتفاهم بّي مجيع األطراف ،ومن نقص شيئاً من حقوقها فإنه جيتهد يف تعويضه يف جوانب أخرى،

أما ما يتعلق ابلكتب اليت تتحدث عن العدل بّي الزوجات ،فإن أنفع شيء يف هذا اجملال ما ورد يف

كتب السنة من تعامل النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع زوجاته ،مع االطالع على ما كتبه أهل

العلم شرحاً وتعليقاً على هذه األحاديث ،إضافة إىل فتاوى أهل العلم املعاصرين خصوصاً يف املسائل
املعاصرة ،وكيف حيقق الزوج العدل فيها .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.
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العدل بّي الزوجات يف تبعات الزفاف؟
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/11/19هـ
السؤال

أان متزوج من ثالث ،وزوجيت الثالثة من عائلة هلم عادات بعد الزواج وهي الكسوة ،علما أبين ملا
دفعت املهر اتفقت مع أبيها أبن جيعل املهر مع الكسوة ،وقد أعطيته 60ألف رايل كما طلب،

ولكن الزوجة تطلب مين أن أكسو أهلها بعشرة آالف رايل ،السؤال :هل يلزمين إذا أعطيتها املبلغ

أن أعطي كل زوجايت عشرة آالف رايل؟ وهل اهلدية اليت تعطى للزوجة يشرتط فيها العدل بّي
الزوجات؟
اجلواب

جاء يف حديث عمرو بن عوف املزين  -رضي هللا عنه  -مرفوعاً" :واملسلمون على شروطهم" رواه

الرتمذي ( ، )1352وابن ماجة ( )2353ويقول  -عليه السالم " :-إن أحق الشروط أن يويف به
ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري ( ، )2721ومسلم ( )1418من حديث عقبة بن عامر -
رضي هللا عنه  ،-وقال اخلليفة عمر  -رضي هللا عنه " :-مقاطع احلقوق عند الشروط" رواه

البخاري تعليقاً كتاب :الشروط .ابب :الشروط يف املهر عند عقدة النكاح ،ومن القواعد الشرعية:

الشرط العريف كالشرط اللفظي ،واملعروف عرفاً كاملشروط شرطاً ،وعلى الرجل أن يفي مبا جرت عليه

أعراف القبيلة ما دام أنه ال حيل حراماً ،وال حيرم حالالً ،وال يسقط واجباً ،وال يوجب ساقطاً.
غري أن االتفاق مع أبيها بدخول الكسوة ضمن املهر ال يبقي هلم حقاً يف املطالبة مبا زاد على
االتفاق ،إن كان هذا االتفاق مكتوابً أو اعرتف به أبوها.

واملهر حق للزوجة هو وما يتبعه ،وال يلزم الزوج أن يدفع لزوجاته السابقات نظري هذا املهر أو نظري

ما جرى به العرف ،وإذا أهدى لزوجته مبناسبة خروجها من النفاس أو إجنازها عمالً تفردت به مما
يعود عليه وعليها ابخلري فال يلزمه أن يساوي بينها وبّي زوجاته األخر ،والعلم عند هللا.
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طلب الطالق إذا تزوج الزوج
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/3/25هـ
السؤال

هل الزواج ابملرأة الثانية يبيح لألوىل طلب الطالق أو الفسخ؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد..
جيوز أن يتزوج الرجل زوجة اثنية ،واثلثة ،ورابعة ،وجواز التعدد مشروط ابلقدرة على العدل بّي
الزوجات ،قال هللا تعاىل" :وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن

وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا" [النساء]3 :
 ،لذا ذهب بعض العلماء إىل أن األصل التعدد ،وليس زواج الزوج بزوجة اثنية مما يبيح للزوجة

األوىل أن تطلب الطالق ،إال إذا مل يعدل زوجها بينهما ،وقد جاء الوعيد للزوج الظامل ،حيث قال -

صلى هللا عليه وسلم" -من كان له امرأاتن مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه
مائل" رواه النسائي ( )3942والبيهقي يف الشعب ( )8713من حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه ،-هذا إذا كانت املرأة مل تشرتط عليه يف العقد أال يتزوج عليها ،فإن كانت قد اشرتطت عليه أال
يتزوج عليها فتزوج فلها الفسخ يف أصح قويل العلماء؛ حلديث عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه،-
قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"،

رواه البخاري ( )2572ومسلم ( )1418وهللا تعاىل أعلم  -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى

آله وصحبه.-

()155/12

حق النفساء يف املبيت

اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1423/4/6
السؤال

إذا كان للرجل زوجتان ،وولدت إحدامها ،فهل يلزم الزوج العدل يف املبيت أم يسقط حق من ولدت

يف املبيت؟
اجلواب

املراد من املبيت عند الزوجة األنس والسكن يف الدرجة األوىل ،وليس املراد منه االتصال اجلنسي ال
غري ،وإن كان هذا األمر مقصداً من مقاصد النكاح ،قال هللا -تعاىلِ -
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
":وم ْن َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ك آلايت ل َق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن"
أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هد ًة َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف َذلِ َ
[الروم. ]21:
وقد أمجع أهل العلم على عدم وجوب اجلماع على الزوج يف ليلة املرأة املقسوم هلا مع إمجاعهم على

وجوب املبيت عليه ،والقسم هلا من النفقة والسكىن والكسوة ،وعليه جيب على الزوج املبيت عند

الزوجة النفساء إال أن تتنازل عن حقها يف املبيت أو يكون العرف جارايً بينهما على عدم املبيت يف

حال النفاس ،ويكون هذا األمر معلوماً عند الزوجّي أو الزوجات؛ ألن املقصود العدل والنفاس جا ٍر
على كل واحدة على حد سواء.
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أردت الزواج من اثنية فغضبت زوجيت!
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

أان رجل ال تكفيين زوجة واحدة وقد هتيأ يل الزواج أبخرى ،وقد صارحت زوجيت بنييت يف الزواج
فقالت يل :طلقين .فقلت هلا :اذهيب إىل أهلك أسبوعاً أو أسبوعّي ،وف ِّكري جيداً يف املوضوع،

واعلمي أين سأقدم على الزواج مهما كلهف الثمن .فهل يلحقين إمث بسبب أطفايل إذا طلقتها؟ أم أهنا
هي اآلمثة وليس علي إمث إن شاء هللا؟.

اجلواب

أوالً :أحب أن تعلم أيها األخ الكرمي أن غضب زوجتك دليل على حبها لك ،وغريهتا عليك ،وهذا
ما جيب أن يرفع رصيدها عندك.

اثنياً :املرأة اليت ال تغار على زوجها وال تشح به ال خري فيها له ،فبادل امرأتك حبا حبب.
اثلثاً :مل يعجبين تصرفك مع زوجتك وقولك هلا إين سأقدم على الزواج مهما كلهف الثمن ،فهذا إظهار
لعدم أمهيتها لك ،وكنت تستطيع أن تفهمها موقفك بطريقة أكثر لطفاً ولباقة.

رابعا :أرى أن تشرح هلا ظروفك بلطف وتفهُّم ،وأن ختربها أن خيارك هو فيما أحل هللا لك ،وأن لك

سبباً مقنعاً وهو عدم حصول العفاف بزوجة واحدة ،وأن زواجك بثانية هو بقصد إحصان نفسك

وغض بصرك ،وليس زهداً فيها ،وال بسبب تقصري منها ،وأنك ستكون وفياً هلا ما بقيت ،جمتهداً يف
إسعادها ما حييت ،وأن تذكر هلا سابقتها معك ،وتضحيتها من أجلك بعّي التقدير.

وأان متأكد أن امرأتك مسلمة صاحلة ،لن حتول بينك وبّي ما أحل هللا لك ،ولن تدفعك بسلوكها إىل
احلرام ،ولن تكون عوانً للشيطان عليك .ولكن أحسن التعامل وابلغ يف الرب وال تنسوا الفضل بينكم.
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تعدد الزوجات
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1423/6/1

السؤال

ما حكم تعدد الزوجات ابلتفصيل؟
اجلواب

":وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَالّ تُـ ْق ِسطُوا ِيف الْيَـتَ َامى فَانْ ِك ُحوا َما
تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول هللا -تعاىلَ -
طَاب لَ ُكم ِمن النِ ِ
الث ورابع فَِإ ْن ِخ ْفتم أَاله تَـع ِدلُوا فَـو ِ
اح َد ًة" [النساء. ]3:
ساء َمثْ َىن َوثُ َ َ َُ َ
ْ
ُْ
َ
َ ْ َ َّ
فاختار هللا -عز وجل -التزوج أبكثر من واحدة ،فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط ،مث إن
التعدد هو السنة وعمل نبينا -صلى هللا عليه وسلم -وهللا -عز وجل -يقول ":لقد كان لكم يف
رسول هللا أسوة حسنة" [األحزاب ]21:وقال ابن عباس -رضي هللا عنهما":-إن خري هذه األمة

نساء" رواه البخاري ( )5069يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
أكثرها ً

وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع االلتزام ابلضابط الشرعي حىت يكون

التعدد رمحة ونعمة كما أراده الشرع ،أما إذا ختلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى هللا -عز وجل-
يف شأن التعدد فإنه يقع يف احملاذير الشرعية واملشكالت االجتماعية.
وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بّي الزوجات ،كما ينبغي أن يراعي أن يكون

قادراً القدرة املالية على اإلنفاق على زوجتّي أو أكثر ،ويكون قادراً القدرة البدنية على إعفاف

الزوجات ،ويكون قادراً القدرة اإلدارية االجتماعية حبيث حيسن عشرة الزوجات ويريب األبناء
والبنات ،وهللا أعلم.
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كيف أقسم بّي زوجيت
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1423/11/5هـ
السؤال

أان رجل متزوج من اثنتّي واحلمد هللا وقد رزقين هللا من واحدة ذرية ومن األخرى مل يرزقين فهي ال

تُنجب واحلمد هلل على نعمته وهو مقسم األرزاق وبفضل هللا أحاول بقدر استطاعيت أن أعدل بينهما

وأسأل هللا يل التوفيق والثبات .ولكن اآلن أوالدي كربوا شيئاً ما فأان أجلس يف بيتهم أكثر مما أجلس
يف بيت الزوجة اليت ال تُنجب ولكين أبيت يف بيت كل زوجة ليلة وأعدل بينهما يف ذلك واحلمد هلل
ولكين اآلن أفكر أن أعطي زوجيت اليت ال تنجب يوماً أبيت فيها عندها وعند بييت اآلخر يومّي.

ووهللا ال أفعل ذلك إال من أجل األوالد فقط وأان متزوج منذ حوايل تسع سنوات وأعدل بينهما يف
كل شيء واحلمد هلل حسب ما أستطيع ولكن اآلن واألوالد حيتاجونين أكثر من ذي قبل وأان أعمل

طيلة اليوم وأذهب يف املساء إليهم ،لذلك فكرت أن أبيت يف بيت أوالدي يومّي ويف البيت اآلخر
يوماً واحدا ،فما حكم هذا العمل ابرك هللا فيك.

اجلواب

احلمد هلل وبعد فإن العدل بّي الزوجات يف املبيت واجب ابتفاق أهل العلم وال يسقط إال إبسقاط
الزوجة برضاها عن طيب نفس أو بنشوزها وهو عصياهنا لزوجها وخروجها عن طاعته.

وإذا علم هذا فإن ما ذكر يف السؤال ليس مربراً لرتك العدل ،فلكل امرأة ليلة سواء كان لديها أوالد

أم ال؟ .

وأما حاجة األوالد إليك فيمكن تداركها ابملرور عليهم يف النهار والنظر فيما حيتاجون ،وأما املبيت

واملستقر فيكون يف بيت من هلا القسم تلك الليلة ،وهللا أعلم.
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طلب الطالق من الزوج عند التعدد
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان امرأة ملتزمة ومنتقبة ومتزوجة منذ سبع سنّي ويل طفالن من زوجي وأعيش حياة سعيدة جداً مع

زوجي ،ومنذ أسابيع قليلة فاجئين زوجي أبنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وطلبت الطالق فأخربين أن

هذا ال جيوز يل ألنه مل يفعل إال السنة كما أنه مل يقبل ذلك؛ ألنه ال يريد ألوالده أن يرتبوا بعيداً عن

أبويهم.

والسؤال :هل حيق يل أن أطلب الطالق منه؟ وهل يعد ذلك طلباً للطالق بغري أبس؟

وإذا دعوت هللا أال يرزقه ماالً حىت ال يتزوج هل أكون آمثة؟ وما نصيحتكم يل ولزوجي؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد أكرم هللا تعاىل األخت السائلة أبمور منها احلجاب وااللتزام والزواج واألطفال والسعادة الزوجية

فهذه نعم عظيمة ُحرمها كثري من النساء؛ لذا جيب على األخت السائلة أن حتمد هللا تعاىل وتشكره

على تلك النعم وتسأله الثبات وال بد أن تعلم األخت السائلة أنه جيوز لزوجها وغريه أن يتزوج زوجة
اثنية إذا مل تكن املرأة قد اشرتطت عليه قبل العقد أال يتزوج عليها ،وجواز التعدد مشروط ابلقدرة

على العدل بّي الزوجات قال هللا تعاىل":وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا"

[النساء ]3:لذا ذهب مجلة من العلماء إىل أن األصل التعدد ،وليس زواج الزوج بزوجة اثنية مما يبيح
للزوجة األوىل أن تطلب الطالق إال إذا مل يعدل زوجها بينهما وقد جاء الوعيد للزوج الظامل حيث
قال -صلى هللا عليه وسلم":-من كان له امرأاتن مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة أحد
شقيه مائل" رواه النسائي ( )3942من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

أما الدعاء فإن هللا تعاىل يستجيب دعاء عبده ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم كما يف صحيح مسلم

( )2735لذا فإن كانت األخت السائلة داعية فلتسأل هللا تعاىل أن يقنع زوجها هبا ويكفيه هبا وحنو
ذلك ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()160/12

كتمان الرجل زواجه الثاين عن زوجته األوىل
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/5/2هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،هل حي ّل شرعاً للرجل أن يبقي أمر زواجه الثاين سراً عن زوجته األوىل اليت
تشك يف هذا األمر وتطلب معرفة احلقيقة؟ وما هو الدليل الشرعي؟ جزاكم هللا عين كل خري.

اجلواب

جيوز للرجل أن يبقي زواجه الثاين سراً من زوجته األوىل اليت تشك يف هذا األمر ،ولو طالبت مبعرفة
احلقيقة لعدم وجود الدليل املانع من ذلك ،واألصل أن معامالت الناس مبنية على اإلابحة إال ما
حرمه الشارع ،وال أعلم دليالً يوجب على الزوج أن خيرب زوجته األوىل بزواجه من الثانية.

وإذا طالبت األوىل مبعرفة حقيقة األمر ومل يشأ الزوج أن خيربها العتقاده أن املصلحة يف عدم إخبارها

فله ذلك ،وقد رخص النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الكذب لإلصالح ويف أحاديث الزوجّي
مع بعضهما فيما من شأنه أن يعّي على استمرار احلياة الزوجية على أحسن حال .انظر ما رواه
الرتمذي ( )1939من حديث أمساء بنت يزيد -رضي هللا عنها.-

()161/12

هل األصل يف الزواج التعدد؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/8/10هـ

السؤال

هل األصل يف الزواج التعدد؟ وهل الزواج أبخرى ينبغي أن يكون بعذر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
ِ
ِ
ِ
اب لَ ُك ْم
"وإِ ْن خ ْفتُ ْم أ هَال تُـ ْقسطُوا ِيف الْيَـتَا َمى فَانْك ُحوا َما طَ َ
فإن األصل يف الزواج التعدد؛ لقوله تعاىلَ :
ِمن النِ ِ
الث ورابع فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَال تَـع ِدلُوا فَـو ِ
ك أَ ْد َىن أ هَال
اح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم ذَلِ َ
ساء َمثْ َىن َوثُ َ َ َُ َ
ْ
ُْ
َ
َ َّ
تَـ ُعولُوا" [النساء ، ]3:فدلت اآلية على أن األصل هو التعدد ،وهذه القضية اثبتة شرعاً وعقالً ،فإن
عدد النساء أكثر من عدد الرجال ،سيما إذا حدثت حروب وغريها ،وليس شرطاً أنه ال يعدد إال من
كان له عذر يف ذلك؛ ألن التعدد أبيح بدون شروط إال شرط العدل ،والعدل املقصود يف اآلية هو

يف األمور الظاهرة املقدور عليها كالقسم يف املبيت ،والعدل يف النفقة والتعامل ،وأما امليل القليب فال

يشرتط فيه ذلك لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما
متلك وال أملك" .رواه أبو داود ( ، )2134والرتمذي ( ، )1140والنسائي ( ، )3943وابن ماجة
( )1971من حديث عائشة -رضي هللا عنها.-

أما إذا كان اإلنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر هبا وال يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون
يف حقه حراماً؛ لقوله تعاىل " :فَِإ ْن ِخ ْفتم أ هَال تَـع ِدلُوا فَـو ِ
اح َدةً" [النساء. ]3 :
ْ
ُْ
َ
وأما إذا كان اإلنسان خيشى على نفسه الوقوع يف الفاحشة ملرض زوجته األوىل ،أو عدم قيامها حبقه،

أو كربها أو غري ذلك؛ فإن التعدد يكون يف حقه فرضاً واجباً وهللا أعلم.

()162/12

التعدد يف بلد ال جييزه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

أان أعيش يف إحدى الدول الغربية وأريد أن أتزوج زوجة اثنية ،لكن املرأة الثانية ختشى أن يكون

زواجنا فيه خمالفة شرعية؛ ألنه خمالف ألنظمة الدولة اليت حتظر تعدد الزوجات ،وتقول إن األئمة

األربعة أشاروا إىل وجوب اتباع أنظمة مكان إقامة الشخص .فما احلكم الشرعي الصحيح يف هذه
احلالة؟ وهل جيوز أن نتزوج؟ مع العلم أن هناك كثريين معددين هنا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
هنت عن طاعة
نعم! املسلم املقيم يف بالد الكفار مأمور أال خيالف أنظمتها ،إال إذا ْ
أمرت مبعصية ،أو ْ
واجبة ،فحينئذ ال نقول :جتوز خمالفته فحسب ،بل جتب خمالفته وال جيوز اتباعه إال يف حال االضطرار

واإلكراه ،وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

وأما ما ال مينع من واجب ،وال أيمر مبعصية ،ولكنه حيرم اإلنسان من رخصة شرعية  -كالتعدد مثالً-
فيجوز له خمالفة نظامهم والتحايل عليه ،بشرط أن تكون املصلحة فيه راجحة ،وال يرتتب عليه إضرار
ابآلخرين ،وال تعريض للنفس إىل املخاطرة والعقوبة اليت قد ال حيتملها اإلنسان.

فزواج املسلم بزوجة اثنية يف ذلك البلد الكافر الذي يعج مبظاهر الفتنة والفواحش فيه مصلحة
راجحة وال شك ،وهي حتصّي فرجه وإعفاف نفسه عن احلرام ،وليس يف حتقيق هذه املصلحة

الراجحة مفسدةٌ وال مضرةٌ على اآلخرين.

وما كان من قبيل هذه الصورة  -أعين ما فيه مصلحة دينية راجحة ال يرتتب على حتقيقها أي مفسدة

أو مضرة لآلخرين -فال يلزم املسلم التزام النظام الذي مينعه ما دام أن الشرع قد رخهص فيه.
ِ
املتبصر ،ال
بيد أىن أنصح األخ أن يتأمل األمر جيداً ويق ّدر العواقب ،فال يقبل عليه إال إقبال املتأمل ِّ
املتعجل غري املبايل ،فمسألة نسبة أوالده إليه من الثانية يف السجل املدين يف ذلك البلد كيف
ستكون؟! وهل حتايله على النظام بنسبتهم إليه من زوجته األوىل ال ترتتب عليه إشكاالت يف مستقبل

أوالده أولئك؟!

ٍ
عندئذ أهون.
األمر حيتاج إىل أتين وأتمل ،اللهم إال إذا كانت زوجته الثانية عاقراً ال تلد ،فاألمر
وفقك هللا لكل خري ،وأعانك على إعفاف نفسك وحتصّي فرجك.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()163/12

هل يلزم العدل بّي الزوجات يف نفقات السفر وتوابعه؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

رجل متزوج من امرأتّي ،ألوىل من بلده واألخرى من بلد آخر ،وبطبيعة احلال يضطر الزوج أن يسافر

برفقة زوجته األخرى لزايرة أهلها ،وكما هو معروف يتبع هذه الزايرة شراء هدااي ومصاريف أخرى

للزوجة والرحلة ،هل حيق للزوجة األوىل املطالبة مبثل تلك النفقات؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

العدل يكون بّي الزوجات يف أمور:
األول :يف النفقة ،وهذا يكون حبسب احلاجة ،فهذه قد تكون زوجة هلا أوالد فتحتاج إىل نفقة أكثر،

وهذه قد ال يكون هلا أحد فال حتتاج إىل نفقة أكثر ،أو هذه قد تلف ثوهبا وحتتاج إىل ثوب ،واألخرى
مل يتلف  ...إخل ..املهم أن ضابط العدل يف النفقة يكون على حسب احلاجة.

الثاين :العدل يف القسم ،وذلك أبن يكون لكل واحدة ليلة ،أو حبسب ما يرتاضى الزوجان ،أو

األزواج عليه ،فإذا تراضوا على ليلتّي وأكثر فإن هذا جائز ،والسنة أن يكون كهدي النيب -صلى
هللا عليه وسلم.-

الثالث :العدل يف اهلبة ،والعدل يف اهلبة هل هو واجب أو ليس بواجب ،هذا موضع خالف بّي أهل

العلم ،والصواب ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -وأنه جيب على الزوج أن يعدل

بّي زوجاته ،يف اهلبة ،فإذا أعطى كل واحدة ما حتتاجه من اهلبة ،فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة

إال أن يسوي بّي الزوجات.
ومثل ما يتعلق حبوائج السفر  ...إخل ،داخل يف القسم األول ،فمن كانت حمتاجة إىل سفر وحتتاج إىل

نفقة فيه ،فإنه يعطيها بقدر حاجتها.

القسم الرابع :العدل يف احملبة ،وميل القلب ،وما يتبع ذلك من مجاع واستمتاع ،وحنو ذلك ،فهذا ال
جيب العدل فيه؛ ألن هذا أمر قليب ،وال يتمكن منه اإلنسان ،وهللا  -عز وجل -قال" :ولن

تستطيعوا أن تعدلوا بّي النساء ولو حرصتم" [النساء ، ]129 :وأيضاً النيب  -عليه الصالة

والسالمُ -سئل :أي الناس أحب إليك؟ قال" :عائشة" رواه البخاري ( ، )3662ومسلم ()2384

من حديث عمرو بن العاص -رضي هللا عنه ،-وعائشة -رضي هللا عنها -ذكرت أهنا كانت أحظى
زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم -عنده؛ كما جاء ذلك يف صحيح مسلم (. )1423

()164/12

هل جيب إخبار الزوجة األوىل ابلزواج الثاين؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1425/6/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

علي أبخرى ،ماذا لو
أان فتاه خمطوبة ،ولكن يوجد ما يقلقين من الزواج ،وهو خويف من أن يتزوج ه

كانت الزوجة تعمل كل ما يرضي الزوج ,هل أكون آمثة لو منعته من ذلك؟ .وهل لو عاهدته على
ذلك قبل الزواج يكون واجباً عليه أن يفي بوعده؟ وهل صحيح أن الرجل ال جيب أن يتزوج إال بعد

إبالغ زوجته األوىل .وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن تعدد الزوجات من األمور املباحة اليت أجازها الشارع ،قال هللا -تعاىل" :-فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثىن وثالث ورابع [ " ...النساء ، ]3 :وقد عدد صلى هللا عليه وسلم وعدد

أصحابه -رضي هللا عنهم -بّي يديه ،وال أعلم أحداً من أهل العلم قال بعدم جواز التعدد ال قدمياً
وال حديثاً ،وأشد ما قيل يف ذلك أن التعدد تعرتيه األحكام اخلمسة ،كما قيل يف أصل الزواج.

وقد اختلف العلماء يف األصل هل هو التعدد أو الزواج بواحدة؛ الختالفهم يف املفهوم من قول هللا
-تعاىل" :-فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما

ملكت أميانكم" [النساء. ]3 :

فمن رأى أن التعدد هو األصل قال هو األفضل إال ملن خشي احليف ،ومن رأى أن الزواج بواحدة

هو األصل قال هو ألفضل إال ملن خشي العنت أو أمن احليف.

ومسألة اخلوف من أن يقوم الزوج بنكاح امرأة اثنية مسألة ظن وختمّي ،ال تعطل مقاصد الشرع
بسببها ،فال جيوز للمرأة أن حتبس نفسها عن الزواج ألجل هذا السبب الذي قد يتحقق وقد ال

يتحقق ،وعلى املرأة بعد الزواج أن تبذل يف التحبب إليه ،وإشباع رغبته ،وحتقيق احتياجاته؛ فإن هذا
هو ما يقنع الرجل بزوجته ويصرفه عن التفكري يف الزواج أبخرى.

وال جيب على الزوج إذا رغب يف نكاح اثنية أن خيرب زوجته األوىل ،ولكن ذلك من حسن العشرة
بينهما ،ولو شرطت عليه ذلك قبل النكاح لكان عليه أن يفي ابلشرط ،لقوله -صلى هللا عليه

وسلم" :-املسلمون على شروطهم" رواه الرتمذي ( ، )1352وغريه من حديث عمرو بن عوف
املزين -رضي هللا عنه ،-ولو خالف لكان هلا أن ترفع للقاضي لينظر يف ذلك .وهللا أعلم.

()165/12

أمور يف العدل بّي الزوجات
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1425/4/17هـ

السؤال

أان رجل متزوج بزوجتّي ،وأخاف من عدم العدل بينهما ،وهناك أمور أفعلها ،وال أدري هل هي من
اجلور أم ال؟ وهي:

زوجيت أحياانً عند دخويل البيت أجدها ذات وجه عابس ،وعند قدوم أحد من أقاريب أو
( )1إحدى
ه

والدي عندها مدة طويلة أو عند حضور ضيوف يف بيتها حيدث منها هذا التكشري والعبوس ،مما
بقاء
ّ
يضطرين إىل الذهاب إىل املنزل اآلخر؛ حىت أجد الراحة يل وألقاريب وضيويف ،بل أصبح أقاريب

يذهبون إىل البيت الثاين مباشرة مث ينادونين.
( )2أيضاً يل أبنائي يف املدرسة حيتاجون إىل املذاكرة والتدريس ،وعند حضورهم ال تريدهم زوجيت

يبقون عندها مما يضطرين إىل الذهاب إليهم وتدريسهم.

( )3أمي وأىب قد يكوانن يف أحد املنزلّي إما األول وإما الثاين ،وال بد من املرور عليهم والسالم

عليهم ،واحلديث معهم ،حىت ولو كان يومي يف البيت اآلخر ،وقد يكون جلوسهم يف أحد البيوت
أكثر من البيت اآلخر.

( )4قد حيضر أقارب إحدى الزوجتّي يف بيتها ويومي يف البيت اآلخر فيضطرين للذهاب إليهم
واجللوس معهم ،وأضيفهم حىت ينصرفوا.

( )5بعض البيوت استهالكه يف بعض األشياء أكثر من البيت اآلخر إما لكثرة الزوار فيه من
األقارب ،أو لكثرة األوالد فيه ،وأان أقوم ابلتوفري حسب احلاجة حبيث يكون املطلوب متوفراً يف كل

بيت دون تبذير.

( )6يف املعاشرة أجد رغبة ونشاط عند إحدامها دون األخرى ،أرجو إرشادي إىل الصواب .وهل
علي إمث فيما سبق؟- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد نص العلماء على أنه حيرم على الزوج أن يدخل على الزوجة يف غري ليلتها ،إال لضرورة ،ويف
هنارها إال حلاجة ،فإن لبث أو جامع لزمه القضاء ،انظر :الروض املربع

()166/12

( ، )550فإن كان ذهابك لبيت الزوجة الثانية بسبب وجود ضيوف ،واألمر يستدعي حضورك فال
أبس ،كما جيوز لك زايرة والديك واجللوس معهما إن كاان يف أحد البيتّي ،وهذا من الرب هبما

واإلحسان إليهما ،وجيوز لك تدريس أوالدك يف بيت الثانية إن كانت الزوجة األخرى ال ترغب أن

تدرسهم يف بيتها ،ومل يكف يوم والدهتم يف تدريسهم ،وهذا يعترب موافقة منها على ذلك ،وهذا كله

جائز إن كنت تفعل ذلك من غري قصد للتهرب من الزوجة األخرى ،فبعض األزواج  -هداهم هللا -

خيتلقون األعذار للتهرب من إحدى الزوجات إىل األخرى ،واألمور مبقاصدها ،فمن فعل ذلك هترابً
أمث وعليه القضاء ،ويشرتط أن ترجع إىل األخرى يف تلك الليلة ،أما إن انقضت الليلة قبل رجوعك
لزمك القضاء؛ ألن حقها فات بغيبتك عنها ،انظر :الكايف ( ، )131/3وأنصحك ببيان ذلك

لزوجتك العابسة ،وأن خروجك من البيت بسبب ذلك؛ لعلها تصلح حاهلا ،والنفقة تكون ابملعروف،

فتنفق على كل بيت بقدر حاجته ،قال عليه  -الصالة والسالم" :-وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن

ابملعروف" ،رواه مسلم ( )1218من حديث جابر  -رضي هللا عنه ،-أما ما يتعلق ابجلماع فال جيب
التسوية فيه بّي الزوجات ،بل ذلك سنة حكاه يف املبدع إمجاعاً ( ، )205/7قال تعاىل" :ولن

تستطيعوا أن تعدلوا بّي النساء ولو حرصتم" [النساء ]129 :قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما:-
"يف احلب واجلماع" منار السبيل ( ، )201/2جمموع الفتاوى ( ، )269/32وأنصح األخ السائل

أن يستسمح من زوجته؛ تطييباً خلاطرها وإبراءً لذمته .وهللا  -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()167/12

هل للفقري أن يعدد؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1425/2/29هـ

السؤال

أان شاب أريد التزوج بثانية حلاجيت لذلك  ...قال هللا -تعاىل" :-إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من

فضله" ،وقد أورد اإلمام البخاري حديثاً حتت ابب (جواز تزويج الفقري) فهل إقدامي على الزواج

وأان فقري مبتغيا الرزق من هللا ينايف التوكل؟ وهل فعل ذلك مع عدم رغبة الوالدين واسرتضائهما فيما

بعد يوقعين يف اإلمث؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من النيب بعده :أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

معىن اآلية ال متتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل واملرأة "إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله"
[النور ]32:وهذا وعد ابلغىن للمتزوجّي طلب رضا هللا واعتصاماً من معاصيه ،قاله القرطيب قال ابن
مسعود :التمسوا الغىن يف النكاح وتال هذه اآلية ،وقال عمر رضي هللا عنه :عجيب ممن ال يطلب

الغىن يف النكاح ،قال القرطيب  160/12املراد غىن النفس ،وقيل املعىن :يغنيهم هللا من فضله إن

شاء ،وقيل املعىن :إن يكونوا فقراء إىل النكاح يغنهم هللا ابحلالل ليتعففوا عن الزان ،واألخبار يف أن

النكاح سبب الغىن كثرية قال يف روح املعاين :ولغىن الفقري إذا تزوج سبب عادي وهو مزيد اهتمامه
يف الكسب ،واجلد التام يف السعي ،حيث ابتلي مبن تلزمه نفقتها شرعا وعرفا وينضم إىل ذلك

مساعدة املرأة له وإعانتها إايه على أمر دنياه .....وعلى أي حال أنمل أن تكون زوجتك اليت
تزوجت هي سبب غناك.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()168/12

وهبت ليلتها لضرهتا
اجمليب عبد هللا بن سليمان املخلف
القاضي ابحملكمة الكربى يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :إذا تزوج زوج على زوجته ،فطلبت الزوجة األوىل منه إعطاء ليلتها إىل الزوجة الثانية مع

بقاء زوجها مع أبنائه يف النهار ،وهى صغرية يف السن ،وفعلت ما فعلت بدافع الغرية الشديدة جداً،
وهي تعلم جيداً أهنا لو بقيت مع زوجها فستكون حياهتما جحيماً ،أو أهنا طلبت الطالق ،فأي
احللّي أفضل؟ وما شرعيتهما يف اإلسالم؟

أفيدوين أفادكم هللا ،وفتح عليكم أبواب رمحته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
للمرأة أن تتربع بليلتها جلارهتا إذا رأت أنه ال قدرة هلا على املعاشرة ابملعروف ،وخشيت من الوقوع
ابإلمث ،ولكين أنصحها أبن تلح على هللا ابلدعاء أن خيفف غريهتا ،وأن ترضى بقضاء هللا وقدره،

لتسعد يف دينها ودنياها ،وحىت ال يغويها الشيطان يف الوقوع ابحملرم ،ورمبا إذا صربت وأحسنت إىل

زوجها كسبته وانلت رضاه ،وهو من أبواب اجلنة هلا حيث قال  -صلى هللا عليه وسلم ":-فانظري
أين أنت منه ،فإمنا هو جنتك وانرك" رواه أمحد ( )19003من حديث احلصّي بن حمصن -رضي

هللا عنه -وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا صلت املرأة مخسها ،وصامت شهرها ،وحصنت

فرجها ،وأطاعت زوجها ،قيل هلا :ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت" رواه أمحد ( )1661من

حديث عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه -فاتقي هللا ،وجاهدي نفسك على طاعة هللا ،وتعاوين
مع زوجك على تربية األبناء على منهج النبوة واقرئي سري نساء الصحابة وأمهات املؤمنّي  -رضي
هللا عنهن ،-ومن بعدهم لتكون لك قدوة وأسوة ابخلري .وهللا أعلم.

()169/12

تزوج الثانية رغم معارضة والديه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

هل إذا تزوج الرجل امرأة اثنية رغم معارضة والديه يعترب عاقًّا هلما؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
يباح للرجل أن يتزوج إىل أربع نساء إذا كان يقدر على ذلك ويستطيع أن يقوم ابلعدل الذي أوجبه
هللا تعاىل ،قال هللا تعاىل( :فَانكِ ُحواْ
ِ ِ
ع فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أَاله تَـ ْع ِدلُواْ
ساء َمثْ َىن َوثُالَ َ
ث َوُرَاب َ
َما طَ َ
اب لَ ُكم ّم َن النّ َ
فَـو ِ
ك أَ ْد َىن أَاله تَـعُولُواْ) [النساء . ]3:والرجل مأمور أبن حيسن إىل
اح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم ذَلِ َ
َ
والديه ويربمها ويرفق هبما ،وإذا كان اعرتاضهما على زواجه ملسوغ شرعي كعدم صالحية املرأة اليت

يريد الزواج منها ،أو عدم توافر الشروط املعتربة للتعدد فإن اعرتاضهما يف حمله وعليه أن يطيعهما يف

هذا وال خيالفهما .وإذا كان ال يوجد سبب لالعرتاض فعليه أن جيتهد يف إقناعهما واحلرص على
رضامها مع التودد واإلحسان إليهما .وهللا أعلم.

()170/12

منع املرأة زوجها من التعدد!
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1426/04/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
سؤايل :هل يصح شرعاً أن متنع املرأة زوجها من أن يتزوج من امرأة اثنية؟ مع العلم أهنا ال تقوم معه
بواجباهتا الزوجية؛ وذلك إلصابتها مبرض مزمن حيول دون ذلك ،بل تفضل أن يزين هذا الزوج

املسكّي على أن يتزوج وأييت ابمرأة أخرى تشاركها الزوج واإلرث .وجزاكم هللا خرياً عنا ،وهللا

املستعان.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز للمرأة أن متنع زوجها من الزواج بثانية ما مل يكن ذلك شرطاً بينهما يف عقد النكاح ،فإن كان

شرطاً فاملسلمون على شروطهم ،كما قال عليه الصالة والسالم .أخرجه أبو داود ( )3594وغريه.
وإذا تزوج بثانية مع أنه مشروط بينهما ،فإن للمرأة اخليار بّي البقاء وبّي الفسخ ،أما أن متنع املرأة
زوجها من الزواج وأن ترضى أبن يزين ،فهذا من أعظم اجلرم وأكثر اإلمث ،ومن انتكاس الفطرة
واملشاهبة للكافرين  -عياذاً ابهلل .-وصلى هللا على نبينا حممد.

()171/12

إتيان الزوجة يف غري ليلتها
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 1426/09/15هـ
السؤال

َم ْن عنده زوجتان ،وأراد وطئ إحدامها يف غري ليلتها مع كونه يقسم يومياً بينهما ،لكنه يريد مواقعة
من حيب يف غري ليلتها ،فهل جيوز له ذلك؟ أرجو اإلفادة.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا ال جيوز؛ ألنه ال جيوز الدخول على الزوجة يف يوم األخرى إال حلاجة مهمة هذه ليست منها،
وال أبس أن يطأ إحدى زوجتيه أكثر من األخرى ،فهذا ال حرج فيه ،لكن يف ليلتها ،جاء يف فتاوى

ابن تيميّة يف الفقه ( ، )269/32ابب القسم بّي الزوجات ،سئل -رمحه هللا تعاىل -عن رجل متزوج
ابمرأتّي إحدامها حيبها ويكسوها ويعطيها وجيتمع هبا أكثر من صاحبتها؟ فأجاب:

جيب عليه العدل بّي الزوجّي ابتفاق املسلمّي ،ويف السنن األربعة عن أيب هريرة -رضي هللا عنه-

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من كانت له امرأاتن فمال إىل إحدامها دون األخرى جاء
يوم القيامة وأحد شقيه مائل" ،فعليه أن يعدل يف القسم ،فإذا ابت عندها ليلة أو ليلتّي أو ثالاثً؛
ابت عند األخرى بقدر ذلك ،وال يفضل إحدامها يف القسم ،لكن إن كان حيبها أكثر ،ويطأ أكثر؛
فهذا ال حرج عليه فيه ،وفيه أنزل هللا تعاىل" :ولن تستطيعوا أن تعدلوا بّي النساء ولو حرصتم" أي
يف احلب واجلماع.

ويف السنن األربعة عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

يقسم ويعدل؛ فيقول" :هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك" ،يعين القلب .انتهى.

ويف منت أيب شجاع (ص" )168:التسوية يف القسم بّي الزوجات واجبة ،وال يدخل على غري املقسوم
هلا لغري حاجة" .وهللا أعلم.

()172/12

أيمرها إبطالة أظفارها فهل تطيعه؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء

التاريخ 1425/2/22هـ

السؤال

زوج يطلب من زوجته إطالة أظافرها ،وهي ترفض ذلك ،وحتاول أن تقنعه أبن قص األظافر من سنن
الفطرة ،ولكنه يقول إن هذه سنة وال أتمثي برتكها ،وللعلم فهو يرد كثرياً من السنن ،حبجة أهنا سنة ال
أنمث برتكها ،أو بفعل املنهي عنه ،ماذا أفعل لكي أقنعه؟ وهو يسبب يل مشكلة نتيجة قص أظافري،

أرجو منكم الرد.

اجلواب

ليس للزوج أن أيمر زوجته مبا خيالف الشرع املطهر ،وليس للزوجة طاعته يف ذلك ،فإن كان أمر

الزوج هلا بفعل شيء حمرم ،فإنه حيرم عليها طاعته ،فإن ألزمها بعقاهبا على ذلك ،كان اإلمث عليه.
وإن كان هذا الفعل ال يصل إىل حد احملرم؛ كرتك قص األظفار ،فاألوىل للزوجة أن حتاول إقناع الزوج
أبن ما أيمر به من إطالة األظفار مما خيالف السنة بل سنن املرسلّي ،وهو أيضاً خيالف الفطرة ،كما

جاء يف احلديث ،ورمبا يكون سبباً الجتماع األوساخ اليت تنتج عنها األمراض ،ورمبا مينع من وصول

ماء الطهارة إىل ما حتتها ،وقد تبقى فيها بعض النجاسات ،ولذا جاء يف احلديث الصحيح عند مسلم

( )258وغريه عن أنس  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم":-وقت يف تقليم

األظفار ،أن ال ترتك أكثر من أربعّي يوماً".
قال أهل العلم( :وذلك هو هناية ما ترتك إليه ،ال أهنا ترتك كل ذلك الوقت)  ،على أن إطالة األظفار
قد تكون ممنوعة إذا كانت إطالتها تؤدي إىل التشبه ابلكافرات للنهي عن ذلك ،والذي ينبغي

للسائلة أن تلتزم ابلسنة يف نفسها ،وحترص على هداية زوجها ،وتعليقه ابلسنة وترغيبه فيها أبسلوب
مقبول ،مع االجتهاد والدعاء هلا ولزوجها ابهلداية والصالح.

()173/12

التلقيح مبين الزوج دون علمه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء

التاريخ 1424/2/12هـ
السؤال

مل أجنب منذ تزوجت ومحلت مرة واحدة وسقط اجلنّي وزوجي يرفض قيامي بتلقيح صناعي ويدعوين

للصرب وأان كربت وأصبح عمري  29سنة ،وأان أصلي وأصوم وأزكي وأدفع الصدقات وأكفل األيتام
لعل هللا أن يكشف هبا الضر عين ،سؤايل :لو أين قمت ابلتلقيح الصناعي أبخذ احليواانت املنوية من

زوجي على اعتبار الفحص ،وطلبت من الدكتورة تلقيحي هبا ،هل يعترب ذلك حراماً؟ علماً أهنا ستتم

دون علمه .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :هو أنين ال أرى أنه حيق لك أن تقومي مبا ذكرت من التلقيح الصناعي بدون علم زوجك،

بل عليك أن تستأذنيه يف ذلك ،فإن رفض فعليك أن تبعثي شفيعاً (وسيطاً) من قرابته يشري عليه

ويرغبه مبا ذكرت ويُبّي له أن املصلحة تعود على الطرفّي مستقبالً مبشيئة هللا تعاىل ،وأن لكل منكما
حقاً يف اإلجناب وفعل األسباب املؤدية إليه ،هذا وإذا متت موافقته فعليكما أن تعلما أنه يلزم ما

أييت:

( )1أن يقوم هبذا التلقيح امرأة طبيبة مسلمة ثقة فإن مل حيصل فلو غري مسلمة ثقة فإن مل يتيسر
فطبيب ثقة مسلم فإن مل يتيسر فلو غري مسلم ثقة.
( )2يلزم أخذ االحتياطات الالزمة لعدم اختالط النطف وعدم االحتفاظ ابملين يف الثالجات بل
إجراء التلقيح فور أخذه من الزوج وإعطائه للزوجة.

هذا ما قرره علماء الشريعة اإلسالمية ،وأنصحكما ابالطالع على مؤلف للدكتور :حممد علي البار

واملوسوم بـ (أخالقيات التلقيح الصناعي)  ،فقد نقل كالم علماء الشريعة حول التلقيح الصناعي ما

جيوز منه وما ال جيوز ،وهللا أعلم.

()174/12

هل تكون العصمة بيد املرأة ?
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء

التاريخ 1422/10/16

السؤال

السؤال :هل جيوز أن تكون العصمة بيد املرأة (النساء) ؟
اجلواب

القيم على
العصمة بيد الرجل فيما بّي الزوجّي ،فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده الطالق وهو ِّ

املرأة وليس بيد املرأة شيء من ذلك ،قال  -تعاىل  ":-الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا

بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم " [النساء ]34 :وقال تعال " :إال أن يعفون أو يعفو الذي

بيده عقدة النكاح " [البقرة . ]277 :وقد جاء يف احلديث أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج،
انظر ما رواه الدارقطين يف سننه ( )279/3والبيهقي يف السنن الكربى ( )251/7وقال ابن كثري:

الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها واهندامها .انتهى

هذا وإن كان السائل يقصد بسؤاله الوالية للنساء فقد جاء يف احلديث أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال ":لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري ( . )4425وهللا أعلم.

()175/12

االحتفاظ ابألجنة اجملمدة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء
التاريخ 1424/4/14هـ

السؤال

قد م هن هللا علي بعد عشر سنّي من الزواج بطفلة رزقين إايها عن طريق عملية طفل األانبيب ،وحينها
أشار علي بعض اإلخوان بتجميد ما تبقى لدينا من أجنة؛ وذلك ملا نالقيه من تكاليف تكرار عملية

طفل األانبيب مادايً وصحياً ،حيث تضطر الزوجة ألخذ كميات كبرية من اإلبر إلجراء عملية

لسحب البويضات ،ولكن علمت فيما بعد أن جممع الفقه اإلسالمي مل جيز جتميد األجنة؟! فهل هذا

صحيح؟ وما السبب يف ذلك؟ وماذا علينا اآلن وقد احتفظنا ببعض األجنة اجملمدة يف املستشفى؟

هل نتخلص منها أم نزرعها أم ماذا؟ أفيدوان وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إلجراء عملية طفل األانبيب البد من توفر الضوابط الشرعية إلجرائها ،وذلك أبن جترى حتت أيدي
األطباء العدول الثقات ،وضمن إجراءات طبية مشددة متنع اختالط النطف ،وتكون بّي الزوجّي يف

أثناء احلياة الزوجية فإن هذه العملية جائزة ،ومن الشروط االقتصار على حمل الضرورة ،وذلك أبن

تستخدم هذه البويضات وهذه النطف يف إجراء هذه العملية ،والقاعدة :أن ما جاز لعذر يبطل بزوال

هذا العذر ،كما أن جتميد هذه النطف سواء كانت بويضات أو حيواانت منوية ،أو بويضة ملقحة ال
جيوز ،ألن ذلك يؤدي إىل اختالطها بغريها مع الوقت ،وألنه ال توجد أي رقابة مشددة على هذه
املراكز ،وقد ختتلط بغريها إما على سبيل اخلطأ وإما على سبيل العمد ،وألنه قد ثبت يف حوادث

متكررة حصول اختالط هذه النطف بغريها ،وما ذكرته السائلة من وجود احلاجة امللحة إىل ذلك،
جياب عنه :أن الضرر املرتتب على جتميد هذه النطف أعظم من الضرر املرتتب على عدم التجميد،
فيقدم الضرر األعلى وذلك إبتالفها ،والواجب بعد االنتهاء من هذه العملية إتالف ما زاد على

ذلك ،وال جيوز االحتفاظ بشيء منها بعد ذلك ،وعلى هذا خرجت فتوى جممع الفقه اإلسالمي،
وكذلك املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية وغريها من الفتاوى ،وهذا القول هو الذي دلت عليه األدلة،
ومن ذلك قاعدة سد الذرائع ،حيث يرتتب على جتميد هذه النطف مفاسد عظيمة فتدرأ هذه

املفاسد مبنع جتميدها ،وكذلك األصل أن هذه العملية جائزة للضرورة ،والضرورة تقدر بقدرها،
واألمر اآلخر :أن االحتفاظ هبا يؤدي إىل اختالطها بغريها ،إما على سبيل اخلطأ أو العكس.

()176/12

التلقيح اجملهري

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء

التاريخ 1423/10/14هـ
السؤال

متزوج منذ تسع سنوات ومل أرزق ابلذرية ،وبعد املراجعات العديدة والكشوفات ذكر األطباء أنه ال

يوجد عالج من أجل اإلجناب إال التلقيح اجملهري -إبذن هللا تعاىل ،-ووجدان دكتورة متخصصة يف
هذا اجملال لرتاجعها زوجيت وتقوم ابلعملية ،ولكن غرفة العمليات ال ختلو من رجال ،حيث يكون

هناك طاقم طيب من نساء ورجال للقيام ابلعملية ،فهل جيوز من انحية شرعية القيام هبذه العملية؟

حيث يتم فيها كشف العورة والوجه ،هل يكون لنا حكم املضطرين؟ أفيدوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد :اجلواب :أنه
إذا دعت احلاجة إىل التلقيح فليعلم أنه جيب أن يكون التلقيح مباء الزوج وأن كل وسيلة تستخدم

لإلجناب خارج نطاق الزوجية أو ملك اليمّي ابطلة والغية شرعاً.
فاستعمال أي طرف اثلث يف وسائل اإلجناب يعد ابطالً وغري شرعي ،واملقصود ابلطرف الثالث ما

يلي:

(أ) نطفة ذكرية من شخص غري الزوج.
(ب) بويضات (نطف أنثوية) من غري الزوجة.

(ج) لقيحة جاهزة من نطفة رجل غريب وامرأة غريبة.
(د) استخدام رحم امرأة حلمل اللقيحة املكونة من نطفة الزوج ونطفة الزوجة (البويضة)  ،وإذا كانت

املعاجلَة امرأة فالذي يقوم ابلعالج متخصصات من النساء دون الرجال؛ ألن يف هذه العملية كشف
العورة ،وإذا دعت الضرورة إىل اشرتاك الرجال معهن -كما ورد يف السؤال -فال مانع شرعاً ،وهللا

أعلم.

()177/12

املعاشرة ابملعروف

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء

التاريخ 1424/10/29هـ
السؤال

ما هو املعروف الذي أمر هللا سبحانه وتعاىل األزواج به يف اآلية الكرمية "وعاشروهن ابملعروف"؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

املعروف كل ما عُرف يف الشرع حسنه ،واملنكر كل ما عُرف يف الشرع قبحه ،وهذا ابلنسبة للزوجة
يشمل املعاشرة القولية والفعلية وحسن املعاملة ،والقيام مبا أوجب هللا -جل وعال -من النفقة

ابملعروف على حسب حال كل منهما ،وحبسب العرف السائد يف الزمان واملكان اللذين مها فيهما.

()178/12

حق املبيت ملن تُقيم يف غري بلد زوجها
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /عشرة النساء/مسائل متفرقة يف عشرة النساء
التاريخ 1426/09/06هـ
السؤال

أان متزوجة من رجل متزوج أبخرى ،وأان أقيم يف بلد ،وزوجي يقيم يف بلد آخر ومعه زوجته ،وعندما
أييت لزايريت ملدة يومّي أو ثالثة تقوم زوجته إبزعاجنا ،وتطالبه ابلرجوع إليها ،فهل حيق هلا ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فذكر أهل العلم -رمحهم هللا-كابن قدامة وغريه -أن الرجل إذا كان له زوجتان كل واحدة يف بلد

وجب عليه العدل بينهما؛ ألنه اختار املباعدة بينهما ،فال يسقط حقهما عنه بذلك ،فإما أن ميضي
إىل الغائبة يف أايمها ،وإما أن يقدمها إليه ،وجيمع بينهما يف بلد واحد ،فإن امتنعت عن القدوم -مع

اإلمكان -سقط حقها لنشوزها ،وإن أحب القسم بينهما يف بلديهما ،مل ميكن أن يقسم ليلة وليلة،

فيجعل املدة حبسب ما ميكن ،كشهر وشهر أو أكثر على حسب ما ميكنه .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد.

()179/12

استشارات اجتماعية

()180/12

والديت أقسمت علي أال أكلم زوجة أيب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية

التاريخ 1424/11/25هـ

السؤال

والدي متزوج على أمي ،ولكنه عادل بينهما ،وال يفرق يف حق أحد من الطرفّي ،ولكن أمي غري
متقبلة للوضع ،وقد أقسمت علينا أالّ نكلم زوجة أيب ،ولكين أكلمها صلة للرحم ،فهل هذا

التصرف صحيح أم خاطئ؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز ألمك أن تقسم مثل هذا القسم؛ ألن مثل هذا القسم ال يرضي الوالد ،وعليها أن تتحلل من
هذا القسم أبداء كفارة اليمّي؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إين وهللا إن شاء هللا ال أحلف على
ميّي فأرى غريها خرياً منها إال أتيت الذي هو خري ،وحتللتها" رواه البخاري ( )3133ومسلم

( )1649من حديث أيب موسى -رضي هللا عنه.-

()181/12

عالقة الزوجة أبهل الزوج

اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة
رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية

التاريخ 1423/7/28هـ

السؤال

هل حيق لزوجي أن جيربين على السفر لزايرة أهله؟ مع ما يلحقين من ضرر قد يكون يف الدين أحياانً،
حيث إن أهله ليسوا من أهل االلتزام ويكثر بينهم ترك احلجاب واالختالط والغيبة وغري ذلك من
املنكرات ،مع العلم أننا ال نستطيع تغيري شيء من املنكر ،وقد يتأثر أوالدان وبناتنا بشيء من ذلك.
وهل ألهل الزوج حق شرعي على زوجة ابنهم؟ أم حيق هلا هجرهم إذا لقيت منهم األذى؟

اجلواب

بسم هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فجواابً عن سؤال السائلة املذكورة :نقول وابهلل التوفيق :ال شك أن للزوج على زوجته حق الطاعة

ابملعروف ،ملا رواه أبو داود ( )2140وغريه عن مجع من الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -عن النيب

 -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن

ألزواجهن ،ملا جعل هللا هلم عليهن من احلق".

وطاعة الزوج على زوجته واجبة ما مل أيمر مبعصية ،ملا روته عائشة  -رضي هللا عنها  :-أن امرأة من

األنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها ،فجاءت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فذكرت ذلك
له ،فقالت :إن زوجها أمرين أن أصل يف شعرها ،فقال :ال ،إنه قد لعن املوصالت" أخرجه البخاري

واللفظ له يف كتاب النكاح ابب ال تطيع املرأة زوجها يف معصية ص ،304:رقم احلديث (، )5205

فتح الباري ،ومسلم (. )2123
أو فيما ال يلحق هبا ضرراً يف بدهنا أو دينها أو ماهلا أو ولدها ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال

ضرر وال ضرار" رواه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مجع من الصحابة  -رضي هللا عنهم -

وصححه األلباين يف إرواء الغليل اجمللد الثالث ،ص ،408 :رقم احلديث ،896 :فإن حلقها ضرر يف
بدهنا ،أو نقص يف دينها ،أو أخالقها ،فال تلزم طاعته.

ولكن لتعلم السائلة أن بر والدي زوجها مما يدخل على زوجها السرور ،فيكون براً به ومن العشرة
ابملعروف ،والزوجان مطلوب من كل واحد منهما أن يعاشر اآلخر ويتعامل معه مبا يقوي أواصر

املودة والرمحة ،فإن استطاعت الزوجة أن ترب أبهل زوجها دون أن يلحقها ما ورد يف سؤاهلا فحسن،
وإن كان كما ذكرت فال يلزمها السفر إليهم ،وال االجتماع هبم؛ ألهنم ليس هلم حق واجب عليها،

وماهلم من الرب واإلحسان سقط حبصول املفاسد املرتتبة الواردة يف السؤال ،وإن آنست من نفسها

القدرة على التأثري عليهم إبزالة املنكر أو لديها  -على األقل  -القدرة أو احلصانة على عدم التأثر
هبم وأوالدها ،فاألوىل السفر إليهم؛ ملا يف ذلك من صلة الرحم وربط األوالد أبهلهم ،وإدخال

"وتَـ َع َاونُوا َعلَى
السرور على الزوج ،وكل ذلك أمر حممود دعا إليه اإلسالم وح ه
ض عليه ،قال تعاىلَ :
اإلمث والْع ْدو ِ
ان " اآلية[ ،املائدة ]2 :وصلى هللا على نبينا حممد وعلى
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
الِ ِّ
آله وصحبه وسلم.

()182/12

منع الزوجة من زايرة أهلها
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية

التاريخ 1425/05/09هـ
السؤال

هل جيوز للزوج شرعاً أن مينع زوجته من زايرة أهلها وأقارهبا من األرحام؟

وإذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ وإن كانت اإلجابة ال فما حكم هذا
الفعل من قبل الزوج وعقوبته عند هللا عز وجل؟ وهل يلحق اإلمث ابلزوج؟
أفيدوان أفادكم هللا .والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فاجلواب أنه ال جيوز للزوج أن مينع زوجته من زايرة أهلها وأقارهبا مطلقاً ،لكن جيوز له أن ينظم وقت

الزايرة ،وأن مينعها يف وقت دون آخر حسب ما تقتضيه مصلحته من غري إضرار ،هذا وإذا منعها من

الزايرة مطلقاً فهو آمث؛ ألن يف ذلك إعانة على قطيعة الرحم اليت أمر هللا أبن توصل ،كما أن فيه

إعانة على اإلمث والعدوان ،وهللا تبارك وتعاىل يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث

والعدوان" [املائدة ، ]2 :مث إن منعها من الزايرة ينايف مقتضى العشرة ابملعروف الذي أمر هللا به
األزواج لزوجاهتم ،بقوله تعاىل" :وعاشروهن ابملعروف" [النساء . ]19 :وهللا أعلم.

()183/12

منع إخوته من صلة والدهم
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية
التاريخ 1425/5/25هـ
السؤال

ما احلكم يف من منع اخوته من زايرة والدهم الذي يسكن عنده؛ بسبب خالف عائلي بينه وبّي

إخوته ،علماً أبنه االبن األكرب؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

هذا العمل ال جيوز ،وهو من قطيعة الرحم احملرمة ،فيجب على اإلخوة فيما بينهم التواصل وعدم

املقاطعة ،هذا فضالً عن وجوب برهم أببيهم وصلته ،فيجب على هذا األخ أن يتقي هللا  -سبحانه

وتعاىل -وال ينساق مع الشيطان وكيده ،وأيضاً جيب على اإلخوة إذا كان صدر منهم ما يوجب

غضب أخيهم األكرب وإاثرته أن يبادروا إىل إزالة أسباب اخلالف ،هذا مع أن صلتهم ألخيهم هي

أيضاً من الرب أببيهم؛ ألن األب ال شك أنه ال يرضى أن يكون بّي أبنائه مثل هذا اخلالف والقطيعة،
ِ
وقد قال هللا -تعاىل" :-واتهـ ُقوا ه ه ِ
ام إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً" [النساء :من
اءلُو َن بِه َو ْاأل َْر َح َ
َ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ

اآلية . ]1وهللا أعلم.

()184/12

تزوج دون رضى أمه
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية
التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

تزوج أخي دون رضا أمي! وأصرت أمي على عدم استقبال زوجته يف منزهلا ،حبيث يف األعياد

واملناسبات عندما جنتمع وحنن -ما شاء هللا -أسرة كبرية ،ال حتضر زوجة أخي هذه املناسبات ،مما

خيلق جواً من التوتر واالنزعاج واإلحراج ،وخاصة أن أخي هذا طيب جداً ،ومهذب كثرياً مع اجلميع.
السؤال :هل تصرف أمي يف عدم استقبال هذه الزوجة حالل أم حرام؟ ولكم كل الفضل والشكر،

وجزاكم هللا خرياً عن مجيع املسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الواجب على الوالدة أن تفرح بزواج ابنها ما دامت هذه الزوجة غري سيئة ،ولسنا نقول إن األم
يلزمها استقبال زوجة ابنها ،ولكن الذي ينبغي -وهو من مكارم األخالق -أن تتلطف معها

وتكرمها ،فهي زوجة ولدها وأم أحفادها ،والذي حيرم يف هذه احلال هو حصول اهلجر غري املشروع
أكثر من ثالثة أايم ،فمىت تكرر ذلك من األم أكثر مما ورد به الشرع فاألم تعترب بذلك آمثة ،فعن أيب
أيوب -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه
فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ ابلسالم" رواه البخاري

( )6077ومسلم (. )2560

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-تعرض األعمال يف

كل اثنّي ومخيس ،فيغفر هللا لكل امرئ ال يشرك ابهلل شيئًا إال امرءاً كانت بينه وبّي أخيه شحناء
فيقول :اتركوا هذين حىت يصطلحا" رواه مسلم (.. )2565

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال حيل ملسلم أن
يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار" رواه أبو داود ( )4914إبسناد

على شرط البخاري ومسلم كما قال اإلمام النووي.

وعن أيب خراش -رضي هللا عنه -أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول" :من هجر أخاه سنة فهو
كسفك دمه" رواه أبو داود ( )4915إبسناد صحيح كما قاله اإلمام النووي يف رايض الصاحلّي (ص

. )611

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال حيل ملؤمن أن يهجر

مؤمناً فوق ثالث ،فإن مرت به ثالث فليلقه فليسلم عليه ،فإن ر هد عليه السالم فقد اشرتكا يف األجر
وإن مل يرد عليه فقد ابء ابإلمث" زاد أمحد السرخسي أحد رواه احلديث :وخرج املسلِّ ُم من اهلجرة.
رواه أبو داود ( )4912إبسناد حسن ،كما قال اإلمام النووي يف املصدر السابق.

فيؤخذ من هذه األحاديث أنه حيرم على املسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالث ليال ،فإذا حصلت
مشاحنة بّي مسلمّي فيجوز اهلجر أقل من ثالث ليال ،وحيرم أكثر من ذلك ،وهذا اهلجر يكون حلق

اإلنسان ،وأما هجر املسلم للمسلم الرتكابه معصية من املعاصي وهو اهلجر حلق هللا فهو جائز

ومشروع ثالث ليال ،وأكثر ،حىت يرجع املهجور عن املعصية ويتوب إىل هللا -سبحانه وتعاىل.-
فالواجب نصيحة أم الزوجة لرتك ذلك وحماولة الصلح يف هذا األمر .وهللا أعلم.

()185/12

مشعوذ ادعى هلا سحر أم زوجها هلا
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

حصلت بيين وبّي زوجيت مشكلة بسبب خالفها مع أهلي ،وأخذهتا إىل بيت أهلها مث أحسست

ابلذنب والتقصري يف حق زوجيت ،وعرضت عليها أن أفتح بيتاً لنا ،لكن أهلها طلبوا بيتاً مكتمالً ،وأان
إمكانيايت بسيطة ومع هذا قررت أن أنفذها؛ ألين أشعر أبن هذا من حقها؛ لكن زوجيت وأهلها

يت هلا مجيع طلباهتا ،وهي اآلن
رفضوا ذلك مطلقاً ،وأخربتين زوجيت أهنا ال تريدين مع العلم أين لبه ُ
ٍ
شخص هم أرسلوه وكيالً لكي يفاحتين أبمر
تطلب الطالق ،ومل أعرف سبب طلبها لكين عرفت من
الطالق ،وحبسب قوله إنه ال يسعى إىل الطالق لكن يسعى إىل الصلح ،أخربين أن والدة زوجيت

وزوجيت ذهبتا إىل رجل (ليقرأ على زوجيت ،وأخربهم أبن زوجيت هبا سحر ،وأن من عمل هلا السحر
هي والديت ،وقد أخذ منهم مبلغ مخسّي ألف رايل)  ،وهذا السبب الرئيسي لطلب زوجيت الطالق،

مع العلم أهنا حامل ويف شهرها اخلامس ،وأان وهللا ال أريد طالقها حباً فيها ،ويف الطفل الذي يف

بطنها ،لكنها مصرة على الطالق ،مع العلم أن أمي إنسانة مستقيمة وتقية .سؤايل:
( )1ما حكم الشرع يف مشكليت؟.

( )2ما حكم طلب زوجيت شرعاً؟ هل علي تنفيذ طلبها؟ وما حكم الذي يف بطنها شرعاً من انحية
احلضانة ،وإن كانت هي اليت طلبت الطالق.

( )3ما األحكام الشرعية يف الدين يف هذه املسألة؟.
( )4هل أطلقها؟.

( )5أو هل أدعها معلقة كما نصحين أكثر من شخص؟

( )6وما رأيكم يف الرجل الذي ذهبت إليه بتحريض من أمها؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

( )1حكم الشرع يف مشكلتك حبسب ما اشتملت عليه من أمور فليس احلكم فيها واحد ،وهي كأي
مشكلة اجتماعية ال غرابة يف حدوثها ،ولكن التعامل معها هو الذي حيتاج إىل حديث.

( )2حكم طلب زوجتك الطالق شرعاً جائز ،لكن حيق لك طلب ما دفعت من املهر.

( )3موضوع احلضانة :املسألة يرجع فيها إىل احملاكم الشرعية ،وال حيسم األمر فيها فتوى عامة.
( )4ال تدعها معلقة بل اعمل جهدك يف إرجاعها وإمساكها ابملعروف ،أو فارقها ابملعروف.
( )5ذهاهبم إىل الساحر أو الكاهن -وإن مسي ابلراقي ،-وهو قد أخربهم أبن والدتك سحرهتا حمرم،
وكالمه كذب وإفساد ،وال جيوز االلتفات إليه وال تصديقه ،وال العمل مبوجب كالمه.

( )6الرأي يف مسألتكم إذا كنت ترغب يف زوجتك وهي ترغب فيك ،فيجب إبعاد األطراف اليت

تدخلت يف القضية ،والتفاهم على قدر احلياة اليت يف وسعك حتقيقها من حيث السكن والنفقة،

والتعايش حسب الظروف املمكنة ،فهذا أنفع لكم وألوالدكم ،وإذا تعذر اإلرجاع والتفاهم فعليك
الصرب ،واالحتساب ،واملطالبة حبقك الذي دفعت ،مع دوام التواصل بّي األسرة ابخللق احلسن ملا

بينكم من الذرية ،وجتنب صور االنتقام اليت تتضرر هبا املرأة .وهللا -تعاىل -يغين كالً من سعته ،وهللا

أعلم.

()186/12

يف
امرأيت تشك ّ
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت زوجية

التاريخ 1422/12/25

السؤال

تشاجرت مع زوجيت بسبب أهنا تتهمين أبنين على صلة مع سيدة أخرى ال عالقة يل هبا ،إضافة إىل

أننا دائماً ما نتشاجر يف إطار مواضيع الغرية والنساء ،وحيث إن األمور وصلت إىل أبواب مقفلة مع

زوجيت إلقناعها ببعدي عما تتهمين به ،أو حتس به ،أو لغريهتا املتناهية ،أو غري ذلك مما هو يف طبيعة

النساء ،وإزاء ذلك ولدرء املشاكل ،وإقفال ابهبا الذي دائماً ما يفتح ألتفه األسباب أقسمت عليها،
وذكرت هلا إن أعادت تلك املواضيع اليت ستهدم بييت وأسريت فإنين فعالً سأقوم ابرتكاب املعاصي

(الزان حتديداً)  ،وعالنية أمام عينها ،أو أثبت هلا ذلك فعالً  -والعياذ ابهلل -قد نويت ذلك جاداً،
وتقريباً قلت هلا ما يلي :ليكن يف علمك وأقسم ابهلل العظيم أنك لو أعدت فتح هذه املواضيع مرة

أخرى ،وابلطالق من رقبتك ثالاثً سأقوم بفعل ما تفكرين به وتثريين املشاكل من أجله ،أي مبا معناه
أنين هددهتا طالقاً ابلثالث لو أهنا أعادت تلك املشاكل أبنين سأرتكب الفاحشة .أرجو اإلفادة يف

ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :اجلواب يتخلص فيما يلي:

أوالً :اهتام زوجتك ابلتهم اليت ذكرت من احملرم والبهتان واالفرتاء.

اثنياً :عليك أن تبتعد عن مواطن الريب ،وأن تكون صرحياً مع زوجتك ،وتسعى يف إعادة ثقتها بك.

اثلثاً :حلفك أبن تواقع احلرام كفاحشة الزان  -والعياذ ابهلل  -حرام ،وعليك التوبة ،ولزمك كفارة

اليمّي على القول املختار وإن مل تفعل ما حلفت عليه ،بل ال جيوز لك فعله قال  -صلى هللا عليه

وسلم  " :-ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه " البخاري ( )6696والنسائي ( )3807والرتمذي
( )1526وابن ماجه ( )2126وأبو داود ( )3289واللفظ ألصحاب السنن.

رابعاً :طالقك على الصيغة اليت ذكرت ال يقع على الصحيح ،بل هو ميّي جتب فيه الكفارة ،ويكفي
يف هذا والذي قبله كفارة واحدة ،وهي إطعام عشرة مساكّي ،أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فإن مل جتد

فصيام ثالثة أايم.

خامساً :اعلم أن احلياة السعيدة ال تقوم إال على احلب ،ولذا فإن عليك أن تتفقد منابع احلب اليت

جفت ،وحتاول بعثها ،وإنك واجد يف زوجك خرياً كثرياً ،واستشر من يضعك على أول الطريق ،فكل
مشكلة وهلا حل.

()187/12

جيوز طلب الطالق
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت زوجية
التاريخ 1423/1/27

السؤال

إنين امرأة ملتزمة قارة يف بييت ال أغادره إطالقاً إال للضرورة املطلقة ،متزوجة ولدي ستة أوالد وأعيش
يف بالد الغرب فوق إراديت ،وقد فتح زوجي حمالً لبيع اللحم احلالل ،وإين أعاين جداً من هذا األمر؛
ألن غالبية الزابئن من النساء املتربجات والكافرات اللوايت ال خالق هلن وال حياء ،كما أن أغلبهن

متربجات وشبه عارايت خاصة يف الصيف ،وخيضعن ابلقول كثرياً لفتنة الرجال ،حىت أصبحت

أتشاجر مع زوجي دوماً ،وازداد بغضي له لتهاونه يف مقابلة هؤالء الزابئن وحديثه معهن حىت اعتاد
على ذلك ،وكانت النتيجة أن ضعف إميانه كثرياً وأصبح ال يصلي يف املسجد إال يوم اجلمعة ،وإن
قلت إن هذا نتيجة املعاصي واملخالفات اليت يرتكبها لغرض االستغناء ،وأنه ال جيوز له التجارة يف

شيء جيره إىل االختالط ابلنساء ألنه فتنة ،وأنه من ترك شيئاً هلل عوضه خرياً منه قال يل أال أتدخل يف

هذه األمور ألنين ال أفهم شيئاً ،وأن التجارة حالل ،وحىت الصحابة كانوا يتاجرون مع النساء ،ولكنه
نسي  -أو تناسى  -أن يقول إن نساء الصحابة مل يكن على احلال اليت عليها نساء اليوم ،وهللا
املستعان.

واملشكلة اآلن أنين أصبحت أبغض زوجي كثرياً ،إضافة إىل تقصريه الدائم يف تربية األوالد ،وانتهاجه

منهج الضرب والعقوبة على الرفق واحلنان ،وأود الطالق لتقصريي يف حقوقه بعد أن ضيع هو كل

حقوقي وحقوق أوالدي ،حىت أصبحت أكره طاعته وخدمته ،فهل طالقي منه خري يل وألوالدي أم

ماذا أفعل أرشدوين؟
اجلواب
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الذي أنصحك به هو أن تبقي معه وتستمري يف نصحه وإرشاده ،والسيما أنك يف بلد غربة ،وفراقك
له رمبا يزيد يف مصاعبك ومعاانتك ،وعليك أن جتتهدي يف تذكريه وختويفه ابهلل ،بنفسك أو بواسطة
غريك ممن يرجى أن يكون لكالمه أتثري على زوجك ،وفيما يتعلق ابلعمل ميكن أن يستمر فيه مع

اختاذ الوسائل واألسباب اليت حتول بينه وبّي التمادي مع النساء ،وذلك ابالقتصار على احلديث
الضروري الذي تتطلبه عملية البيع والشراء دون االسرتسال فيما وراء ذلك ،مع غض البصر ومراقبة
هللا  -تعاىل  -يف تصرفه ،وإذا مل يقدر على ذلك فيمكن أن يتجنب األوقات اليت حتضر فيها

النساء ،ويوكل مهمة البيع يف هذه األوقات إىل غريه ،وأما مسألة الصالة فإن كان املقصود أنه ال

يصلي ابلكلية إال صالة اجلمعة فهو على خطر عظيم رمبا أوقعه يف الكفر يف رأي بعض أهل العلم؛

لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر " (رواه

الرتمذي ( ، )2621وابن ماجة ( ، )1079والنسائي ( ، )463وابن حبان ( ، )1454واحلاكم يف

املستدرك ( ، )11والدارقطين ( ، )52/2وغريهم)  ،وإن كان املقصود أنه ال يصلي مجاعة إال صالة

اجلمعة ،فإن كان املسجد قريباً منه حبيث يستطيع أن يسمع األذان فيجب عليه أن يصلي مجاعة،

وإن كان بعيداً عنه فال جتب عليه اجلماعة ولكن جيب عليه أن يصلي الصالة يف وقتها ،وعليك مع

كل ذلك أن حترصي على إعانته وتذكريه بشأن الصالة ،وأما تربية األوالد فيقع عليك جهد كبري يف
سد النقص الذي وقع فيه زوجك ،ورمبا كان انشغاله بعمله التجاري حيول بينه وبّي متابعة أبنائه،

فعليك أن تبذيل جهدك وحترصي على تربيتهم الرتبية اإلميانية السليمة ،وأن تبعديهم عن الفساد

وأسبابه ،مع احلرص على إحلاقهم ابملدارس العربية ،وإحضارهم إىل املركز اإلسالمي ،ومتابعة أنشطته
وبراجمه ،واحرصي  -مع كل ما سبق -على التضرع إىل هللا  -سبحانه وتعاىل -يف أوقات إجابة

الدعوات ،كوقت السحر ،ودبر الصلوات املكتوبة أن يهدي هللا زوجك وأن يصلح أوالدك ،ونسأل
هللا  -تعاىل  -لك التوفيق ملا حيبه ويرضاه.
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أوالده من مطلقته النصرانية ،مشكلة تبحث عن حلول
اجمليب يوسف أبرام

مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت األبناء

التاريخ 1425/2/14هـ

السؤال

أان رجل مطلق من امرأة غربية ،ويل منها ثالثة أوالد بنت عمرها  16سنة ،وولد عمره 14سنة ،وولد

عمره 12سنة ،وكلهم ال يعرفون أي شيء عن ديننا ،وكلما حاولت أن أكلمهم يف أمور ديننا

قاطعوين ،ومل أيتوا لرؤييت ،علماً أهنم يعيشون مع أمهم اليت تعيش وصاحبها ،وهي نصرانية الداينة،

وال يريدون أن يروين ،وأان مع زوجيت املسلمة احملجبة؛ حبجة أهنم يتحرجون من ثياهبا أمام أصحاهبم،

فماذا أفعل معهم؟ وما هي الطريقة املثلى لتعليمهم القليل عن ديننا؟ وهل جيوز يل االستمرار يف

اإلنفاق عليهم رغم أهنم ال يدينون بديين؟ وهل أان آمث بذلك؟ مع العلم أان اآلن ال أترك فرضاً وأقرأ

القرآن؛ لعل ذلك يكفر عن ذنيب الكبري يف تربية أوالدي ،أرشدوين -هداان هللا وهداكم ،-وهل جيوز

أن أسايرهم يف أمر زوجيت؟ أهنم ال يريدون أن يظهروا معها يف أي مكان عام ،بسبب ارتدائها الزي

الشرعي؟ مع العلم أهنم مل أيتوا لزايريت واإلقامة يف بييت من شهر حزيران ،ماذا أفعل؟ أان ابنتظار ردكم
وإرشاداتكم ،واالستفادة من آرائكم اهتداء بكتاب هللا ،وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم-

وشكراً ،وهناك شيء آخر هو أن البنت مسيتها ابسم أجنيب ،والولد الصغري ،والولد الكبري فقط هو
امسه أمحد ،ويفكر عندما يصبح عمره  18عاماً أن يغريه السم أجنيب ما احلل؟.

اجلواب

األخ السائل :ال أدري أبي قضية أبدأ ،وال أبي إشكالية أجتهد يف حلها ،حيث تراكمت وتشابكت،

وتعقدت فاهلل املستعان ،والسؤال املهم ليس ماذا جيب عليك أن تفعل ،ولكن ماذا تقدر أن تفعل؟
صنعت للنساء ،وال حق للرجال ال يف احلضانة ،وال
فأنت يف كندا حتت سلطة الدولة ،وقوانينها اليت ُ
يف غريها ،فأنت ملزم بدفع النفقة إىل سن الـ  18سنة ،مهما كان وضع األوالد ديناً أو خلقاً ،وقد

سئل الشيخ األلباين يف بريطانيا عن مثل هذه القضية فأجاب ابملثل الشامي( :من ابت يف املقربة

ودامهته الكوابيس فال يلومن إال نفسه) .

نعم اي أخي ،ما من مسلم يعيش يف هذه البالد غري اإلسالمية إال صادفته مشاكل سواء يف زوجه أو
أوالده أو رزقه  -وهللا املستعان.-

واملقطوع به أن حلول العنف أو الشدة ال أتيت خبري؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن
الرفق ال يكون يف شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه" رواه مسلم ( )2594من حديث

عائشة  -رضي هللا عنها  ،-فكن رفيقاً سهالً ،ليناً يف غري معصية هلل.
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حالتك وحاالت كثري من املسلمّي تذكرين بقصة ذلك األعرايب الذي أساء األدب مع رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فه هم الصحابة  -رضي هللا عنهم -أن يبطشوا به ،فأعطاه النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -عطاء حىت رضي ،مث قال ألصحابه -رضي هللا عنهم" -إمنا مثلي ومثلكم ومثل هذا

األعرايب كرجل كانت له دابة ،فنفرت منه ،فذهب يطاردها ،فجاء الناس كلهم وراءه يطاردون ،فما
ازدادت الدابة إال نفاراً وشراداً ،فقال :دعوين ودابيت أان أعلم بدابيت ،فأخذ من خشاش األرض،

ولوح به هلذه الدابة ،فما كان منها إال أن انساقت إليه ،وجاءت إليه فأمسك هبا" رواه اهليثمي يف

جممع الزوائد ( )16/9من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

إن أوالدك قد ندوا وابتعدوا عنك مؤقتاً ،ولكن هذا ال يعين أهنم ابتعدوا عن اإلسالم ابلكلية ،فكن

معهم مثل األعرايب ودابته ،فإنه ال سبيل لك عليهم ،وليس عندك إال وسيلة واحدة هي وسيلة اللّي

والرفق.

ال جتعل لقاءك هبم عبارة عن دروس دينية؛ فإن هذا األسلوب سينفرهم منك ،بل لو خرجت معهم
سواء مع زوجتك احلالية احملجبة ،أو بدوهنا للتنزه يف غابة ،أو رحلة ،أو سياحة انفعة ،وجعلتهم

ابلعطف واحلنان واملناقشة البسيطة اهلادفة يلتصقون ويتعلقون بك وحيبون رؤيتك ولقياك؛ لكانت
هذه بداية العود احملمود ،واحلل املنشود.

مث انظر بعد ذلك يف حل عملي سيحسم القضية ابلكامل ،واللبيب ابإلشارة يفهم ،وألن يعيش

اإلنسان فقرياً يف أرض هللا ،خري من أن يعيش غنياً حتت غضبه ،وما من دابة يف األرض إال على هللا
رزقها ،واألرض كل األرض للمسلم مسجداً وطهورا.

كما عليك أوالً أو أخرياً أن جتتهد يف طاعة هللا ،فإن هللا قد حفظ مال اليتيمّي بفضله ،مث بطاعة

والدمها قال -تعاىل" :-وأما اجلدار فكان لغالمّي يتيمّي يف املدينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها

صاحلاً فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك" [الكهف. ]82:

كما عليك أن جتتهد يف الدعاء واالبتهال إىل هللا أن يرد إليك أوالدك ابلطريقة اليت ترضي ربك وتقر

هبا عينك.

فعسى هللا  -سبحانه وتعاىل -أال خيزيك يف ذريتك ،وجينبهم موارد اهلالك ،آمّي ،وصلى هللا على

نبينا حممد.
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زوجه أبوه دون إخوته
ّ

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت األبناء
التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

أان شاب قد زوجين أيب ملقدرته على ذلك ،ومبساعدة يسرية مين ،ما حكم هذه املساعدة؟ وهل على

أيب ذنب يف ذلك؟ علماً أبن يل أخاً من أيب ،قد تزوج قبلي ،ومل يعنه أيب على زواجه؛ لعدم مقدرته
كذلك ،ويل أخوان يكرباين ،ومل يتزوجا بعد؛ ألهنما ال يريدان ذلك ،ما احلكم يف هذه املساعدة؟

علماً أبن أيب أخذ املوافقة من مجيع إخويت على املساعدة يف تزوجيي .أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األب مأمور أن يسوي بّي أوالده يف العطية إذا كانت العطية لغري حاجة ،أما إذا أعطى أحد أوالده
حلاجته كأن حيتاج للزواج فيزوجه فال أبس أن يعطيه ،وال يعطي اآلخرين حىت يبلغوا وحيتاجوا للزواج

فيعطيهم مثل األول ،ومثل ذلك مصاريف الدراسة ،وشراء السيارة اليت حيتاج إليها للتنقل ..وحنو
ذلك ،ومثل هذا ال حيتاج فيه إىل أخذ إذن األوالد الباقّي على الراجح .وهللا أعلم.
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العدل يف النفقة بّي األوالد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/قلق

التاريخ 1424/3/2هـ
السؤال

يل أخ من عدة إخوة أان أصغرهم ،وشاء أخي أن يتزوج ورغب إىل الوالد بذلك وهو يف املرحلة

اجلامعية وهذه السنة الرابعة له ،ووالدي متكفل بنفقته وعياله الثالثة ،وهو -وهلل احلمد -قادر

ومستطيع ،ولكنين مسعت منه مرة قوله :أين أذهب من هللا؟ وماذا أقول له إذا سألين عن نفقيت على

فالن مل أعدل بينه وبّي إخوته؟ مع العلم أن إخويت بعضهم درس يف اخلارج -أمريكا -وعاشوا معيشة
أغلب الشباب ،وكان الوالد ينفق عليهم ،مع العلم أن أخي أحرز أعلى نسبة جناح يف الثانوية من بّي

إخوته ،فهل قلق الوالد هذا يف حمله؟ وما الذي ينبغي عليه فعله؛ لتاليف الظلم والتمييز إن كان حمقاً؟
اجلواب
تزويج األب البنه ونفقته عليه بعد ذلك هو وأوالده يعد من ابب النفقة ال من ابب العطية ،والنفقة
ال جتب فيها املساواة بل يعطى كل واحد من األبناء حسب حاجته ،وإن كان ما يعطى هلذا السبب

أكثر من اآلخرين وبناءً على ذلك إذا كان أبوك زهوج أخاك يف املرحلة اجلامعية وأنفق عليه  -ألن

االبن ال يستطيع أن ينفق على نفسه  -فال حرج يف ذلك وال يعد من اإلخالل ابلعدل كما أنه أنفق
على أخيك الذي درس يف اخلارج وهكذا ينفق على كل واحد من األبناء حسب حاجته ،وهللا ويل

التوفيق.
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الدش ..وضبط األطفال أنفسهم
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت األبناء

التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

يل زميل ملتزم ،قد اقتىن جهاز الدش يف منزله ،ويدعي أنه ال بد من تربية األوالد على أن يضبطوا
أنفسهم أبنفسهم ،أرجو منكم أن تبينوا يل وله بعضاً من اآلايت والقصص اليت تسد الذريعة إىل
املعاصي ،وإىل خطوات الشيطان .مشكورين مأجورين.

اجلواب

شكراً على مراسلتك وسؤالك وحرصك ،وأرجو هللا لك التوفيق ،أما اجلواب على سؤالك :فمن

الضروري أن يفهم صاحبك قاعدة عظيمة جاءت يف اإلسالم ،ودل عليها الكتاب والسنة ،وهي ملن
فهمها محاية من كثري من الشرور واملفاسد ،أال وهي قاعدة سد الذرائع ،ومما جاء يف الكتاب عنها

قوله -سبحانه":-وال تقربوا الزان إنه كان فاحشةً وساء سبيال" [اإلسراء ، ]32 :وقوله -سبحانه-

":وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" [األنعام ، ]108 :وقال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن هذه القاعدة":دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي
( ، )2518والنسائي

( )5711من حديث احلسن بن علي -رضي هللا عنهما ،-وقال -صلى هللا عليه وسلم":-فمن
اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه" رواه البخاري ( ، )52ومسلم ( )1599من حديث
النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما ،-وغري ذلك من النصوص الصرحية ،ولذلك جعلها العلماء من
القواعد األساسية يف فهم الشريعة ،فقل لصاحبك :أن نُـ َع ِّرض أبناءان للخطر حبجة أهنم جيب أن

يضبطوا أنفسهم هذا غري صحيح؛ ألن هذا فيه دعوة للسباحة ملن ال يعرف السباحة؛ كأنه يلقيهم
ابليم ويقول :تصرفوا ،وما أحسن قول القائل:

ألقاه يف اليم مكتوفاً وقال له *** إايك إايك أن تبتل ابملاء

هذا ال يكون أبداً ،بل الواجب محايتهم من كل فتنة ميكن أن تكون سبباً يف ضالهلم ،وقد

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ":-من مسع ابلدجال فلينأ عنه فو هللا إن الرجل ليأتيه وهو
حيسب أنه مؤمن فيتهبِعه مما يبعث به من الشبهات" ،أخرجه أبو داود ( )4319وأمحد يف مسنده

( )19875من حديث عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه  -بسند صحيح ،فهذه وصية رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم -لكل مسلم يريد السالمة من أي فتنة خطرية.

وهل يشك مسلم اليوم خبطورة القنوات الفضائية مبا تبثه من شهوات وشبهات ،وما فعلته بكثري من

العقول من االحنراف عن احلق والتقصري يف أداء الواجب ،أال فليتق هللا صاحبك يف أبنائه ،وليقم مبا
أوجب هللا عليه بنصحهم وتذكريهم ابلواجب امتثاالً ألمر هللا يف قوله" :اي أيها الذين آمنوا قوا

أنفسكم وأهليكم انراً وقودها الناس واحلجارة" [التحرمي ، ]6 :فهل وقاهم من النار وطريقها بفعله

هذا؟!.

أسأل هللا لنا وله اهلداية والتوفيق.

()194/12

منع الويل موليته من الزواج
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت األبناء

التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

ما حكم األب مينع زواج ابنته من شاب تقدهم لطلبها ،علماً أن األب ليس له أي سبب شرعي ملنع

الزواج ،وهل تلجأ الفتاة إىل القاضي يف هذه احلالة؟ جزاكم هللا عنا خرياً.
اجلواب

ال جيوز للويل منع موليته من الزواج ممن هو كفو هلا ،وإذا حصل منه ذلك فإنه ظلم وعضل ،ويف هذه

احلالة جيب مناصحة هذا الويل وختويفه من عاقبة الظلم ،وتوسيط أهل اخلري ،فإن مل ينفع معه ذلك،

فتلجأ البنت إىل القاضي ،والذي ُجيري الوجه الشرعي حيال املشكلة ،وليس يف تقدم البنت بدعوى

ضد والدها العاضل عقو ٌق إطالقاً ما دامت ملتزمة أبدب الدعوى ،وصلى هللا وسلم على سيدان
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()195/12

القانون يُلزمه بتسديد فائدة الراب فماذا يفعل؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

حتملت عن امرأة ديناً عليها ،أخذته عن طريق الراب وصورته( :أهنا أخذت من امرأة ذهباً بقيمة 350
ألف رايل ميين إىل أجل ،على أن ترده مع الزايدة ،وأان اآلن أسدد عنها الدين مع الزايدة ،لكوهنا

فقرية وال تقدر على التسديد ،وقد تتعرض ملشاكل عظيمة ،فما حكم ذلك؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

إذا كان السائل واملرأة املدينة يستطيعون أن يكتفوا بسداد رأس املال فقط فنقول ينبغي هلم ذلك ،أما
إذا كان هناك إجبار ،وهناك قوة متثيلية أتخذ منهم احلق ،سواء أكان ذلك حبق مشروع أو غري

مشروع فينبغي أن يسدد عنها ،وأن تبعد عن أسباب إهانتها وإجبارها على أمور ال تستطيع ردها.

()196/12

هل هلا أن هتجر أختها؟
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1425/08/20هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخت تسأل هل جيوز هلا مقاطعة أختها اليت تسبب هلا املشاكل مع زوجها ،فهو تتدخل يف أمورهم

الشخصية ،وتسبب إيذاء زوجها هلا ،كما أن هذه األخت تتكلم معه ،وتتسبب هلا يف املشاكل ،فهل

جيوز هلا مقاطعتها أو قصر العالقة معها على جمرد السالم والسؤال عن احلال دون أن تدخلها بيتها؟

علماً أبن هذه األخت ليست حمجبة ،وتُقبل زوج أختها عندما تلقاه .جزاك هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه الزوجة جيب عليها أن متنع أختها من دخول البيت؛ وذلك ملا يسببه دخول أختها من فتنة
ومنكرات ،فهي غري حمجبة ،وتُقبِّل زوج أختها ،وهذا أمر منكر ،ومن أعظم أسباب الفتنة ،فعلى هذه
الزوجة أن متنع أختها من دخول بيتها ،وأيضاً عليها أن تبذل هلا النصح والدعوة إىل اخلري ،وتبّي هلا
أن ما تفعله منكر ال يرضاه هللا ،وإذا كانت هذه األخت تسبب هلا املشاكل مع زوجها فهذا أيضاً
يؤكد ما سبق ،وهو عدوان على أختها ،ويكفي هذه الزوجة أن تصل أختها ابلسالم عليها وتفقد
أحواهلا .وهللا أعلم.

()197/12

قضااي املرأة

()198/12

هل الرجل أفضل من املرأة؟!
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مكانة املرأة ووظيفتها يف اجملتمع اإلسالمي
التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

هل صحيح أن الرجل أفضل من املرأة من حيث األصل واخللقة؟ (حيث إن يل زميالً متديناً يف العمل
يقول بذلك)  ،أرجو التفصيل يف ذلك ابلتوسع يف األدلة اليت تؤكد أو تنفي ذلك .وجزاكم هللا كل

خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن القرآن الكرمي مل مييز بّي الرجل واملرأة من حيث أصل اخللقة والتكوين" ،اي أيُّها النهاس اتقوا ربهكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها" [النساء. ]1 :
ومل يفرق يف شيء من نصوص الكتاب والسنة بّي الرجل واملرأة من هذه الناحية ،اللهم إالّ تلك

االختالفات اليت تتعلق ابجلوانب العضوية والنفسية ،وهذا شيء ال فضل فيه للرجل على املرأة ،ألن

هللا تعاىل خلق كالً منهما لوظيفة معينة ،ووهبه اخلصائص اليت تساعده على أداء مهمته .كما فرق يف

ذلك بّي مجيع خملوقاته ممن جعل فيهم زوجّي .والتفريق بينهما من هذه الناحية هو ما كرسته الكتب

السماوية احملرفة.

وقد ساوى بينهما القرآن من حيث التكرمي قال تعاىل" :ولقد كرمنا بين آدم" [اإلسراء ، ]70 :ومن
حيث أصل التكليف ،وإن اختلفا يف بعض التكاليف الشرعية حلكم قدرها العزيز احلكيم.
ضل جنس الرجال على جنس النساء يف اجلملة ،إذ جعل هللا يف الرجال النبوة واإلمامة والوالية
وفُ ِّ

والقوامة والنفقة واجلهاد دون النساء ،وهذا ال يعين أن كل رجل هو أفضل من كل امرأة ،فرب امرأة

هي أفضل من صاحب اإلمامة والوالية ،وال يقطع يف هذا الباب على التعيّي إال بتقدمي األنبياء ملقام

النبوة ،واخللفاء إلمجاع أهل السنة على ذلك ،وهذا من ابب أن جنس املالئكة أفضل من جنس
البشر على أحد القولّي ،وهو ال يعين أن كل ملك أفضل من كل إنسان .وهللا أعلم.

()199/12

معىن " :انقصة عقل ودين " ...
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مكانة املرأة ووظيفتها يف اجملتمع اإلسالمي
التاريخ 1425/07/09هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..وبعد:

أان رجل أعمل يف جمال اإلغاثة أبفغانستان بعد احلرب األخرية هناك ،وحبسب طبيعة عملي يكون
هناك اجتماعات مع املنظمات اإلغاثية املسلمة وغري املسلمة ،فقد واجهت امرأة تبحث عن تفسري

لقول النيب عليه الصالة والسالم إن املرأة انقصة عقل ودين ،وهل تستطيع املرأة املسلمة أن تدرس
الطب؟ حيث إهنا تبحث يف ذلك عن دليل من القرآن والسنة النبوية ،وهل هي -أي املرأة-
تستطيع أن ترشح نفسها ملنصب الوزارة يف اإلسالم؟ كما أهنا تسأل :هل اإلسالم دستور شامل

للسياسة أم أنه جمرد دين ليس له دخل ابلسياسة؟ أفتوان مأجورين ،جعلها هللا يف ميزان حسناتكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أما تفسري أن املرأة انقصة عقل ودين ،فقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم -حّي سئل عن
ِِ
ف َشه َ ِ
ْن :بَـلَى .فقال صلى هللا عليه
س َش َه َ
ادةُ املَْرأَة مثْ َل نِ ْ
صِ َ
ادة ال هر ُج ِل؟ " .قُـل َ
ذلك -قال" :أَلَْي َ
ك ِمن نُـ ْق ِ ِ
ك
اض ْ
ْن :بَـلَى .فقال" :فَ َذلِ َ
ليس إ َذا َح َ
وسلم" :فَ َذلِ َ
ص ِّل وَملْ تَ ُ
َ
ت َملْ تُ َ
ص ْم؟ " .قُـل َ
صان َع ْقل َها ،أ َ
ِمن نُـ ْقص ِ
ان ِدينِ َها" أخرجه البخاري ( ، )304ومسلم ( . )8فبّي أن نقصان عقلها من جهة ضعف
َ
حفظها يف األمور اليت يشهدها الرجال ،وال ختتص ابلنساء؛ ألهنا ليست من اهتمامها ،فقد تزيد يف
الشهادة وقد تنقص ،وقد تنسى ،وأما نقصان دينها فألهنا يف حال احليض تدع الصالة والصوم ،مث
تقضي الصوم.

للمرأة أن تدرس الطب وغريه من العلوم النافعة بشرط أن تلتزم ابحلجاب ،وأن تبتعد عن مزامحة

حكرا
الرجال ،واخللوة ابألجنيب ،وأن يكون سيماها العفاف واحلياء واحلشمة ،فالعلوم النافعة ليست ً
على الرجال ،بل هي علوم مشرتكة مشاعة للجنسّي.

نعم ،اإلسالم دستور شامل للسياسات ،واالقتصاد ،واالجتماع ،واإلعالم ،وكل مناحي احلياة ،فهو
منهج حياةٍ وشريعةُ ٍ
دولة ،وكل أفعال الناس وتصرفاهتم ومشاعرهم ،وأفكارهم جيب ن ختضع حلكم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي الَ
ب ال َْعالَم َ
اي َوممََ ِايت َّّلل َر ّ
اإلسالم ،فال جيوز أن خيالفه منها شيء؛ (قُ ْل إ هن َ
سكي َو َْحميَ َ
صالَِيت َونُ ُ
يك لَهُ) ] األنعام.[ 163-162:
َش ِر َ
ليس للمرأة أن تُر هشح ملنصب رائسة الدولة ،أو القضاء ،أو غري ذلك من الوالايت العامة ،وهلا الوالية
على بنات جنسها كمديرة مدرسة نسائية ،أو قسم نسائي ،أو إدارة نسائية ،وحنو ذلك.

وقد ذهب عامة أهل العلم إىل هذا ،إال ما ُحكي من األقوال الضعيفة عن آحادهم يف هذا ،ويدل
على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :لَ ْن يُـ ْفلِ َح قَـ ْوٌم َوله ْوا أ َْم َرُه ُم ْام َرأَةً" أخرجه البخاري (. )4425
ومل يُـ ْع َهد أن النيب صلى هللا عليه وسلم ه
وىل يف عهده امرأةً على

()200/12

ابلتوحد ،فهل أحتجب عنه؟
شخص مصاب
ّ
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1422/7/4

السؤال

هوحد " وأان ال أحتجب عنه ..ما رأي
لدي ابن عم يف الثامنة عشرة من عمره مصاب مبرض " الت ُّ
فضيلتكم مأجورين

اجلواب
ابلتوحد ،فإذا كانت اإلصابة شديدة فإنه يكون من غري أويل اإلربة ،وال
ختتلف حاالت اإلصابة
ُّ
يكون لديه تفاعل مع من حوله مبا يف ذلك النساء .فحينئذ ال جيب احلجاب عنه لقوله تعاىل:

((والتابعّي غري أويل اإلربة من الرجال)) قال ابن عباس -رضي هللا عنهما :-هو املغ ّفل الذي ال

شهوة له .وقال جماهد :هو األبله .وكذلك قال غري واحد من السلف.

وأما اإلصابة اخلفيفة فإنه يكون بوضع الرجل الطبيعي من حيث الشهوة واإلدراك ،وابلتايل فإن
األصل البقاء على احلكم العام وهو االحتجاب عن الرجال األجانب ،وهو منهم ،ما مل يتضح أن
إصابته من النوع الشديد الذي يُـ ْف ِقدهُ اإلربة يف النساء والتفاعل مع من حوله ،وهللا أعلم.

()201/12

رؤية صورة املرأة
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1422/6/27

السؤال

هل جيوز للمرأة أن تكشف صورها للرجل األجنيب ،ويف الصورة صورهتا وهي صغرية قبل سن البلوغ؟
اجلواب

أما صورها بعد البلوغ فال جيوز ألجنيب أن يراها ،وال جيوز هلا أن متكنه من ذلك ،إال حلاجة معتربة

شرعاً ،كرؤية يف خطبة زواج ،أو للتحقق من اهلوية ممن له هذا احلق .وجيب أن تكون الصورة تُظهر
املرأة وهي حمتشمة ال يبدو منها إال وجهها فقط؛ ألن ترك احلجاب يف الصورة كان للحاجة ،واحلاجة
تقدر بقدرها ،وقدرها كشف الوجه فحسب دون الشعر ،والنحر ،وسائر أجزاء اجلسم .ومن املعلوم
ثبوت األدلة املوجبة للحجاب ،ومنه حجاب الوجه ومنها قوله -جل وعال(( :-اي أيها النيب قل
ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن)) وقد فسر ابن عباس -رضي هللا

عنهما -اإلدانء بتغطية الرأس ،والوجه ،والنحر ،ويقول هللا -جل وعال(( -وال يبدين زينتهن إال

لبعولتهن))  .هذا إن كانت الصورة تبدي املرأة وهي غري حمتجبة ،فإن كانت تبديها حمتجبة فال أعلم

يف ذلك حرجاً.
وأما صورها قبل البلوغ ،فيجوز لألجنيب النظر إليها؛ ألنه جيوز النظر إىل صاحبة الصورة مباشرة،
فجوازه لصورهتا أوىل ،وذلك لعدم وجوب احلجاب على غري البالغة ،وألن عورهتا ما بّي السرة

والركبة ،فهذه العورة هي اليت ال جيوز النظر إليها ال مباشرة وال يف صورة .وهللا أعلم.

()202/12

عورة املرأة أمام املرأة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1422/5/6

السؤال

أريد أن أذهب إىل طبيبة نساء فهل جيوز أن تكشف على بطين مثال وماهي حدود عورة املرأة مع
املرأة

اجلواب
اجلواب :حدود عورة املرأة للمرأة عند احلاجة ما بّي السرة إىل الركبة ،إال أنه من ابب التمسك

ابآلداب واألخالق الفاضلة ،أن ال تكشف املرأة أمام النساء األخرايت عن شيء من جسمها ،الذي
مل جت ِر العادة بكشفه .وهناك فرق بّي كشف املرأة شيئاً من جسمها أمام امرأة للتداوي أو للوالدة أو
حلاجة ما ،وبّي أن تكشف املرأة عن ذلك اختياراً بال حاجة وال ضرورة؛ فيجوز يف حال الضرورة؛

وينهى عنه لغري ذلك .وهللا أعلم.

()203/12

لبس املرأة للبنطال
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1422/5/15

السؤال

جيسد العورة وإن كان
ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) ومالبس الـ (يت شريت) للمرأة والفتيات ،وما ّ

بّي النساء؟ فإن ذلك قد أدى إىل ظهور الفنت ،وإاثرة الغرائز.

اجلواب

ال جيوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه ،أو رقّته؛ ملا يف ذلك من الفتنة للرجال ،والقدوة السيئة
للنساء ا .هـ.

وينبّه على أن بنطلون (اجلينز)  ،و (اليت شريت) من مالبس اإلاثرة واإلغراء ،ألهنا حتدد حجم

األعضاء ،وتسرت ما فيها من عيوب؛ ولذا ال جيوز للمرأة لبسها إال على سبيل اإلغراء واإلرضاء

لزوجها فقط .وليس هلا أن تبدو هبا أمام الرجال أو النساء ،ملا يف ذلك التربج والفتنة ،وهتك احلياء.

وهللا أعلم.

()204/12

لبس التنورة املفتوحة بّي النساء

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

ما حكم لبس املرأة التنورة املفتوحة من جهة الساق حيث يظهر نصف الساق أو أعلى من نصفه

بقليل وذلك عند النساء؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

من حيث العورة ال يعترب هذا عورة ابلنسبة للمرأة بّي النساء ،لكن ينبغي للمرأة أال تتزين بزي
الفساق ،وال بزي األجانب من الغربيّي وحنوهم ،ينبغي للمرأة أن تكون مالبسها مالبس ساترة ،وأال
جيرها حب حماكاة اآلخرين إىل أن تعرض نفسها للفتنة ،فإن املرأة إذا تعودت أن تلبس مالبس فيها

شيء من إبداء الزينة عند النساء؛ رمبا جيرها ذلك إىل أن تبديها عند الرجال األجانب ،وهذا منزلق
خطري يقع فيه كثري من النساء يف هذا الزمن ،خاصة يف حفالت األفراح وحنوها ،فإن املالحظ أن

بعض النساء ترتدي مالبس تكون فيها متربجة ،وتظهر مبظهر ال تصلح أن تكون فيه إال أمام زوجها،

فيجب على املرأة أن تعتد مبا هي عليه من أخالق إسالمية ،وحتافظ على تقاليدها وكرامتها ،وهللا
اهلادي إىل سواء السبيل.

()205/12

احلجاب الكامل
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/2/5هـ

السؤال

أان فتاة كنت مغنية ،ومسعت عن وجوب احلجاب الكامل للمرأة حىت كفيها وعينيها ،ولكن صديقايت

أخربنين أن العلماء اختلفوا ،أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وبعد:

ربج ا ْجل ِ
اهلِيه ِة ْاألُو َىل"
"وقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك هن َوال تَ َه
رب ْج َن تَ َُّ َ َ
هللا  -سبحانه وتعاىل -هنى عن التربج فقالَ :
[األحزاب :من اآلية ، ]33قيل التربج هو:

( )1التبخرت والتكسر

( )2إظهار الزينة وإبراز املرأة حماسنها للرجال.
ومما يفسر املراد ابلتربج قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-صنفان من أهل النار مل أرمها ،قوم
معهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس ،ونساء كاسيات عارايت مائالت مميالت رؤسهن

كأسنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا"،

أخرجه مسلم (. )2128

ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هيب قُل ِألَ ْزو ِ
ّي
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
"اي أَيُّـ َها النِ ُّ ْ َ
وأمر هللا  -سبحانه -ابحلجاب فقالَ :
ك َوبَـنَات َ َ َ
ك أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَال يُـ ْؤذَيْ َن َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [األحزاب ، ]59:فما
َعلَْي ِه هن ِم ْن َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
هو اجللباب؟
قال ابن كثري :اجللباب مبنزلة اإلزار اليوم ،وقال القرطيب :الثوب الذي يسرت مجيع البدن.

ويف صحيح مسلم ( )890عن أم عطية قالت :اي رسول هللا إحداان ال يكون هلا جلباب ،قال:

"لتلبسها أختها من جلباهبا" ،إذن اجللباب  -اإلزار  -الثوب ،واجللباب ابملعىن اللغوي :ما يغطى به

ما دون الرأس ،وأما ما يغطى به الرأس والصدر والنحر فهو( :اخلمار) وقد قال هللا تعاىل يف سورة
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه هن َعلَى ُجيُوهبِِ هن" [النور :من اآلية ، ]31مخرهن :مجع مخار وهو غطاء الرأس،
"ولْيَ ْ
النور َ
جيوهبن :مجع جيب وهو فتحة العنق.

وما املراد بـ (اإلدانء)

قال جماهد :هو الشد على اجلباه ،وبنحوه قال سعيد بن جبري وعكرمة وغريهم.
ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِهال َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها"
وأما عن إبداء الزينة :فقد قال هللا تعاىلَ :
"وال يُـ ْبد َ
[النور :من اآلية ، ]31وقد اختلف أهل العلم يف الزينة الظاهرة على أقوال:

( )1هي الثياب الظاهرة ،يروى عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه.-

( )2هي الوجه والكحل واخلامت والسواران ،يروى عن ابن عباس ،وعائشة  -رضي هللا عنهم ,-ومن
التابعّي سعيد وجماهد وعطاء.
( )3هي الوجه والثياب ،يروى عن احلسن البصري ،فصارت األقوال إىل قولّي :الثياب والوجه

والكفان.

والقول الثاين هو املشهور عند اجلمهور كما يقول ابن كثري ،قال ابن جرير( :وأوىل األقوال ابلصواب
قول من قال :عين بذلك الوجه والكفان ،قال :املرداوي يف اإلنصاف

()206/12

( )27/8وهذا الذي ال يسع الناس غريه ،خصوصاً للجريان واألقارب غري احملارم الذين نشأ بينهم) ،
ولكل من القولّي استدالالت ليس هذا موضع بسطها ،لكن الذي أريد قوله أن اخلالف يف هذه

املسألة قدمي ومعروف وال جيوز جتاهله ،وهو من مسائل االجتهاد ال من مسائل القطع ،كما ال جيوز

أن تكون هذه املسألة سبباً للتفرق واخلالف املذموم واحلط والتنقص من أقدار العلماء ،كما أنبه على
أن صواب القول ورجحانه ال يكتسب ذلك من موافقته للعادات والتقاليد ،بقي أن نعلم :أنه وحىت

على قول القائلّي جبواز كشف الوجه واليدين فيجب سرتمها عند الفتنة خوفاً أو حتققاً ،حيث يكون
السرت ألمر خارج وهو الفتنة ،كما أن الفقهاء القائلّي بوجوب سرت الوجه واليدين يقولون بتغري

الفتوى بتغري الزمان واملكان ،واألحوال واألشخاص ،وابلتايل فإذا كانت املرأة يف بلد أو زمن أو حال

ال تستطيع سرت وجهها وكفيها ألسباب اجتماعية ،أو سياسية ،أو أمنية ،وتتعرض ألذى أو تفوهتا

مصلحة أعظم جاز هلا كشف الوجه واليدين ،وكذلك حال اليت ابتليت ووقعت ابلسفور واخلالعة

و ..تريد أن تتوب ويكون إلزامها بسرت وجهها وكفيها مما يعوقها عن التوبة فال جيوز واحلالة هذه

إلزامها بذلك ،ومن ألزمها بذلك فقد غلط ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( -ومن تدبر
أصول الشرع علم أنه يتلطف ابلناس يف التوبة بكل طريق)  ،وليعلم أن التضييق والتعسري ليس من
الفقه يف شيء ،وما أوقع الناس يف احليل واحملرمات إال التضييق ،أال ترى أن بعض النساء يف بعض
اجملتمعات تلجأ إىل إظهار العينّي الفاتنتّي ممن لو رأيت وجهها لوليت مدبراً ومل تعقب ،قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية (لقد أتملت غالب ما أوقع الناس يف احليل فوجدته شيئّي :إما ذنوب جوزوا عليها

بتضييق يف أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إال ابحليل فلم تزدهم احليل إال بالء..وإما مبالغة يف
التشديد ملا اعتقدوه من حترمي الشارع فاضطرهم هذا االعتقاد إىل االستحالل ابحليل ،وهذا من خطأ

االجتهاد)  ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()207/12

صالة املرأة يف البنطال الفضفاض
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز للمرأة أن تصلي وهي ال ترتدي إالالقميص والبنطال الفضفاض؟
اجلواب

الواجب على املرأة املسلمة ارتداء اللباس الضايف يف كل وقت ألن املرأة احلرة كلها عورة وجيب عليها
احلجاب لقوله تعاىل" :اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن"

[األحزاب ]59 :وقوله تعاىل" :وليضربن خبمرهن على جيوهبن" [النور. ]31:

واملرأة املسلمة إذا سرتت مجيع بدهنا وشعرها يف الصالة ومل تظهر إال وجهها وكفيها صحت صالهتا،

وإذا ظهر شيء من بدهنا غري الوجه والكفّي مل جتزئ صالهتا ،وكون املرأة تصلي يف قميص وبنطال

فضفاض إذا كان ساتراً جلميع بدهنا فصالهتا صحيحة ،وال ينبغي للمرأة املسلمة أن تصلي يف مثل

هذا اللباس إال أن يكون عليها لباس خارجي كالشرشف والعباءة وحنو ذلك ،ويالحظ هنا أن سرت
شعر املرأة واجب عليها سواء كانت يف الصالة أوغريها ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()208/12

عورة األمة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/2/3هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل عورة األمة من السرة إىل الركبتّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فتختلف العورة يف مسألة النظر عن العورة يف الصالة ،وذلك أن املوضع املعّي من البدن قد يكون

عورة يف الصالة وال يكون عورة خارجها؛ كرأس املرأة الذي جيب عليها سرته يف الصالة وال جيب
خارج الصالة أمام حمارمها ،وكوجه املرأة الذي تسرته أمام األجانب وتكشفه يف صالهتا.

واملرأة ال تصلي إال مستورة مجيع البدن عدا الوجه ،ولو مل يكن عندها إال زوجها ألن سرت الصالة
حلق هللا ،وسرت العورة خارجها ملنع الفتنة والفساد.

واألمة يف الصالة  -عند عامة أهل العلم -جيوز هلا أن تصلي مكشوفة الرأس.
وقيل عورهتا يف الصالة كعورة الرجل من السرة إىل الركبة ،وهو قول مشهور يف مذهب اإلمام أمحد

والشافعي (املغين . )332/2

وإمنا حجتهم احلديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً":إذا زوج أحدكم عبده أو

أمته أو أجريه فال ينظر إىل شيء من عورته ،فإن ما حتت السرة إىل الركبة عورة" سنن أيب داود

( )496سنن الدارقطين ( )230/1إبسناد حسن.

وهذا ضعيف يف الداللة؛ ألنه يف النظر ال يف الصالة ،مث الظاهر أن املراد منه أن من زوج أمته اليت
يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إىل تلك العورة؛ لئال تباح لرجلّي.

فإن احلديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه اإلذن له ابلرؤية قبله فتأمل ،وقد محله البيهقي
على عورة الرجل مع طعنه يف صحته (السنن الكربى  ، )83/2والظاهر أن عورة األمة ما دون رأسها

وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً.
ألن األمر ابحلجاب أمر عام واألصل يف التشريع أنه عام ،ال خيتص إال بدليل ،وقد ورد أن عمر كان
ينهى اإلماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول :إمنا القناع للحرائر ،وضرب أمة آلل أنس رآها

متقنعة ،وقال :اكشفي رأسك وال تشبهي ابحلرائر( .سنن البيهقي  )3305وصححه.

وهذا اشتهر يف الصحابة ومل ينكر ،كما أن ذلك يظهر عادة عن اخلدمة والتقليب للشراء ،وأما يف
خارج الصالة فإن خشيت الفتنة هبن كاإلماء احلسان؛ فيجب عليهن سرت مجيع بدهنن فإن املقصود
من احلجاب هو سرت ما خياف منه الفتنة خبالف الصالة.

وإن مل ختش الفتنة كما كان اإلماء يف الصدر األول ،ويف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -فليس

عليهن حجاب كحجاب احلرائر ،وهن كالقواعد من النساء قال تعاىل فيهن":ليس عليهن جناح أن

يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة" [النور ، ]60:هذا هو الظاهر يل ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال

هو.

()209/12

اخلالف يف احلجاب
اجمليب سليمان بن عبد هللا املاجد

القاضي ابحملكمة الكربى ابلرايض

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1422/10/23

السؤال

السؤال :أرجو إفاديت يف أمر النقاب .هل هو فرض أم فضل ،ومل اختلف األئمة يف هذا األمر ،وقد

قال هللا تعاىل :بسم هللا الرمحن الرحيم" ذلك أبن هللا نزل الكتاب ابحلق وإن الذين اختلفوا يف
الكتاب لفي ٍ
شقاق بعيد" صدق هللا العظيم .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده أما بعد:

أصح أقوال أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة على مجيع النساء ،فهي فرض ،وفضل ،وليست فضالً
فقط.
وهناك من أهل العلم من يقول :إن هذا مستحب وليس واجباً ،ولكل فريق دليله ،والصحيح ما

ذكرانه من وجوب تغطية الوجه.

وأما االختالف املذكور يف اآلية فليس كما ظنت األخت السائلة أن املقصود به اختالف الفهم بّي
الفقهاء يف املسائل االجتهادية كمسألة احلجاب ،وهذا االختالف املذموم الوارد يف اآلية حيتمل عند

املفسرين احتماالت منها:

-1أن هذا االختالف هو حال من أيخذ ببعض الكتاب وال أيخذ ببعضه اآلخر.
-2أن املقصود هبذا االختالف هو اختالف مشركي مكة يف القرآن؛ فمنهم من يقول :هو سحر،
ومنهم من يقول :هو شعر ،ومنهم من يقول :هو كهانة ،ومنهم من يقول :هو أساطري األولّي.

-3أنه اختالف اليهود والنصارى يف ورود صفة حممد -صلى هللا عليه وآله وسلم -يف كتبهم؛ فمنهم

من يقول :وردت ،ومنهم من يقول :مل ترد؛ فهذا اختالفهم يف الكتاب.

فليس املقصود ابالختالف يف اآلية خالف الفقهاء يف املسائل االجتهادية.
وأما سبب خالف الفقهاء يف هذه املسائل وأمثاهلا فله أسباب منها:
-1عدم اطالع العامل على دليل العامل اآلخر.
-2عدم معرفته بصحة دليل اآلخر.

-3تفاوت درجات الفهم بّي العلماء.
-4غلبة التقليد ومتابعة املألوف عند البعض.
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()210/12

هل من حق الزوجة أال ينظر زوجها إىل األجنبيات
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1422/9/26
السؤال

هل من حق الزوجة على زوجها أال يشاهد النساء إذا كان نظر الزوج للنساء يؤذي الزوجة نفسياً؟
هل نظره للنساء يعين أنه أخطأ يف حقها ،وابلتايل تتقاضى منه يوم القيامة؟ علماً أهنا تقول له دائماً:
أان ال أساحمك على النظر؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد :ال جيوز للزوج وال غريه من الرجال النظر إىل النساء األجنبيات سواء كان النظر يف

صورة أو حقيقة ،وألجل ذلك جاءت النصوص الشرعية الكثرية يف إجياب احتجاب املرأة عن الرجال
األجانب  -أي غري احملارم  -ومن ذلك قوله  -تعاىل  ":-اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء
املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفوراً رحيماً "

[األحزاب. ]59 :

وقال  -تعاىل  " :-وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم
وقلوهبن[ ".....األحزاب]53 :

وقال  -تعاىل  " :-وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن  " ...اآلية بطوهلا

من سورة [النور " ]31:واخلمار يف اآلية هو ما جتعله املرأة على رأسها فينحدر على وجهها وجيبها،
ويراد به :حنرها ،فاجليوب هي :النحور والصدور ،فإذا وضعت املرأة مخارها على رأسها ،وسرتت به
حنرها وصدرها استلزم ذلك سرت الوجه؛ ألنه بّي الرأس والنحر ،ومن األدلة الصحيحة الواردة يف

السنة ما أخرجه الشيخان وغريمها من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -يف قصة اإلفك حّي أقبل
إليها صفوان بن املعطل السلمي  -رضي هللا عنه  -قالت " :فخمرت وجهي  " ...أخرجه البخاري

( ، )4141ومسلم ()2770

ومنها ما يف الصحيحّي من حديث عائشة يف نظرها إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد يوم العيد ...

" فأقامين وراءه خدي على خده " أخرجه البخاري ( ، )2907ومسلم ( )892فكان يسرتها خلفه
 عليه الصالة والسالم  -وهي تنظر وال ينظرون إليها.ومنها ما يف البخاري ( ": )1838ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين " فدل مع احتجاهبا ابلنقاب

 -إن احتاجت إليه  -يف غري حال اإلحرام ،وابإلضافة إىل ما ذكران من األدلة  -على وجه

االختصار  -فإن النظر الصحيح يدل على حترمي النظر إىل النساء األجنبيات ،ووجه ذلك أن النظر
سبب الزىن ،فإن َم ْن أكثر النظر إىل مجال امرأة مثالً قد يتمكن بسببه حبها من قلبه متكناً يكون

سبب هالكه  -والعياذ ابهلل .-

قال الوليد بن مسلم األنصاري:
ْ
لتسرهُ
كسبت لقليب نظرًة ّ
عيين فكانت شقوة ووابال
شيء أشد من اهلوى
ما مر يب ٌ

سبحان من خلق اهلوى وتعاىل

()211/12

وخالصة األمر أن الزوج وغريه من الرجال ممنوعون من النظر إىل النساء األجنبيات حىت لو رضيت

الزوجة ومل متانع أن ينظر زوجها إليهن ،ذلك أن حترمي النظر املذكور هو تشريع إهلي حمض ،وحكم

رابين خالص ،وهدي نبوي صارم ،وليس جمرد حق شخصي للزوجة أو غريها من النساء ،ومع ذلك
نقول :إ هن نظر الزوج إىل املرأة األجنبية فيه إيذاء بال ريب لزوجته ،وإساءة لعشرهتا ،وجرح ملشاعرها

يعرضه لعقوبة هللا وسخطه  -عياذاً ابهلل  -قال هللا  -جل شأنه  " :-والذين يؤذون املؤمنّي

واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاانً وإمثاً مبيناً [ ." ...األحزاب. ]58 :
ومما جيدر ذكره يف هذا املقام أ هن على الزوجة أن جتتهد يف إعفاف زوجها حبسن التبعل له ،وإطابة
العشرة معه ،وإدامة التزين والتجمل حبضرته حىت تقر عينه ،وتسعد نفسه ،ويهنأ قلبه ،ويعف فرجه
عن احلرام وأسبابه.

وعلى الزوجة كذلك أن جتتهد يف تطهري بيتها من أسباب الفتنة ووسائل اإلفساد من الدشوش
واجملالت وحنوها ولو ابلتدريج ،وسياسة اخلطوة خطوة  ، ...حىت ينعم الزوجان ببيت ٍ
خال من

أسباب الشر ومزالق الفتنة.

أما أن ترضى الزوجة بوجود التلفاز يف كل حجرة من البيت ،واجمللة اهلابطة يف كل زاوية من زواايه،
وتظل الساعات الطوال قابعة أمام القنوات العارضات لكل قبيح ورديء وفاحش ،مث تنقم على

زوجها أن يشاركها اإلمث ،ويقامسها اخلطيئة فهذا عجيب ومريب.

فاحرصن معاشر الزوجات على إرضاء خالقكن ،والتزام أوامره  -سبحانه  -يف كل صغرية وكبرية من

حياتكن ،حينها ستجدن أثر الطاعة ونتيجة االستجابة يف أخالق أزواجكن وسائر أموركن ،قال -

جل شأنه ":-من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة " [النحل ]97 :وهللا

املسؤول أن يصلح جمتمعات املسلمّي وبيوهتم ورجاهلم ونسائهم وذرايهتم ،إنه ويل ذلك والقادر عليه،

وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()212/12

لباس املرأة الشرعي
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/8/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بعدما رأيت من خمالفات شرعية لنساء يعددن أنفسهن من نساء احلركة اإلسالمية ،وهن الجئات من

أجل ذلك ،أوجه لكم السؤال التايل (من شقّي) :
( )1ما شروط وصفات اللباس الشرعي؟

( )2هل هو قطعتان أم قطعة واحدة؟ وما هو اجللباب؟
وشكراً جزيالً.
اجلواب

احلمد هلل وبعد ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبعد:

أخي يف هللا يشرتط يف احلجاب الشرعي:

 .1أن يكون ساتراً للجسد كله.

 .2أن يكون واسعاً ،ال جيسد بدن املرأة ،أو يظهر تقاسيم جسمها.

 .3أالً يكون زينة يف ذاته ،مبعىن أن خيلو من األلوان واألشكال والزخارف املثرية.
 .4أال يكون ُمعطراً أو مبخراً.
 .5أن يكون مالئماً للعرف السائد يف البلد من حيث لونه وشكله.

وأما هل يكون قطعة أو قطعتّي؟ فاألمر يف هذا واسع ،فإن كانت عادة نساء البلد لبس قطعة واحدة
فال أبس ،وإن كانت عادهتن لبس قطعتّي فال أبس ،شريطة التقيد ابلشروط املذكورة أعاله ،وهللا

أعلم.

()213/12

لباس املرأة يف الصالة
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/4/11
السؤال

هل جيوز للمرأة أن تصلي ابلبنطلون الفضفاض أو الضيق أو السراويل الضيقة ،أو ما يسمونه يف
جمتمعنا (الفيزون) ؟ وأرجو من فضيلتكم بيان الزي الواجب على املرأة يف الصالة مع ذكر األدلة؟

وهل ما روي عن أمهات املؤمنّي والصحابة -رضي هللا عنهم -والتابعّي -رمحهم هللا -من ذكر

الدرع واخلمار هو أقل الزي اجملزئ يف الصالة؟
اجلواب

اللباس الواجب على املرأة يف الصالة هو اللباس الساتر جلميع بدهنا ما عدا الوجه والكفّي إال إذا

كانت تصلي حبضرة رجل أجنيب فيجب عليها حينئذ أن تسرت وجهها وكفيها أيضاً؛ ألنه صح عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار" رواه أمحد ()25167
وأصحاب السنن (الرتمذي ( )377أبو داود ( )641ابن ماجة ( )655إال النسائي.

واملراد ابحلائض :البالغة؛ وألن املرأة عورة ،كما يف احلديث" :املرأة عورة" (رواه الرتمذي وابن حبان)

.

وقد سألت أم سلمة -رضي هللا عنها -النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن املرأة تصلي يف درع ومخار
بغري إزار ،فقال" :إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود ( )640مرفوعاً ،وصحح

األئمة وقفه على أم سلمة ،كما ذكره ابن حجر يف بلوغ املرام) .

وينبغي أن يكون اللباس ساتراً وواسعاً غري شفاف وال ضيق؛ ملا ثبت يف (صحيح مسلم  )2128أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :صنفان من أهل النار مل أرمها -وذكر منهما -ونساء كاسيات
عارايت مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها  " ...قال

العلماء :الكاسية العارية ،هي :اليت تلبس ثياابً تصف اجلسم وال تسرت.

وإذا صلت املرأة وقد ظهر شيء من عورهتا كالساق ،أو الذراع ،أو الرأس ،أو النحر ،أو كان اللباس

شفافاً مل تصح صالهتا.

فينبغي على الرجال وعلى النساء وأولياء أمورهن احلرص على أداء الصالة والعناية بشروطها ،واحلذر
مما يبطلها ،فإن الصالة عمود اإلسالم ،وهي أعظم أركانه بعد الشهادتّي.

أما لبس املرأة البنطلون ،فقد قال العلماء :إنه ال جيوز؛ ألن فيه تشبهاً ابلرجال وتشبه النساء ابلرجال

منهي عنه؛ ملا ثبت من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"لعن هللا املتشبهات من النساء ابلرجال  " ...رواه أمحد ( ، )3151وأبو داود (، )4097

والرتمذي ( ، )2784وابن ماجة (. )1904

وأنصح األخ السائل ابلرجوع إىل ما كتبه العلماء يف لباس املرأة وهو كثري ،وفق هللا مجيع املسلمّي إىل
الفقه يف الدين.

()214/12

لبس القفاز واجلورب للمصلية

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/10/26هـ
السؤال

هل جيوز أن تصلي املرأة يف بيتها بدون قفازين وجوارب ويف املسجد أيضاً؟
اجلواب
جيوز للمرأة كشف وجهها وكفيها وقدميها يف الصالة إذا مل تكن يف حضرة أجانب ،إذ ليس ملن قال
بوجوب تغطية الكفّي والقدمّي دليل واضح على ما يذكره ،وهذا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية.

()215/12

حجاب احلرة واألمة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/7/11هـ

السؤال

يف مساجلة مع أحد املشككّي يف حجاب املرأة وأنه فرض من هللا -سبحانه وتعاىل ،-أرجع فرضه
إىل التمييز بّي احلرائر واإلماء ،واستدل من ذلك على أنه حيث ال توجد اآلن إماء فال داعي

للحجاب وإرسال اجلالبيب.
كان ردي عليه عرب اإلنرتنت اآليت :أن املرجع يف حالة التنازع كما وجهنا اإلسالم هو إىل هللا -
سبحانه وتعاىل -ورسوله  -عليه الصالة والسالم  -فقط" ،وإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا

والرسول  " ...وال توجد آية واحدة أو حديث واحد من قول الرسول -عليه الصالة والسالم-

يربط احلجاب ابحلرائر واإلماء ،واآلية مل تفرق بّي احلرائر واإلماء ،فهل من املعقول أن يكون هناك
متييز لتعرف احلرائر فال يؤذين وتعرف اإلماء فيؤذين؟ وهل هي دعوة للمنافقّي ليفعلوا ابإلماء ما

يشاؤون؟ وهل هذه هي روح اإلسالم ومفاهيمه؟ إذا كان هناك من فهم هذا فهو شيء خاص به،
وليس حجة على اإلسالم.
أما موضوع فال يؤذين ،فقد أشرت إىل بقية اآلايت التالية ،وهي واضحة أنه قد صارت دولة هلا كياهنا

يف املدينة هلا تشريعاهتا وقوانينها الرادعة حلماية نسائها سواء كن حرائر أم إماء ،من املنافقّي والذين
ِ
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هك هبِِم مثُه ال ُجيا ِورونَ َ ِ
ِ ِ
ِ
ّي أَيْـنَ َما ثُِق ُفوا
قُـلُوهبِِم هم َر ٌ
*مل ُْعونِ َ
كفَ
يها إِال قَليالً َ
ض َوال ُْم ْرج ُفو َن ِيف ال َْمدينَة لَنُـ ْغ ِريَـن َ ْ
َ ُ
أِ
ُخ ُذوا َوقُـتِّلُوا تَـ ْقتِيالً" ،غري أين صعقت حينما أخذت أقلب يف التفاسري ويف بعض األحاديث ،حيث
وجدت إصراراً على ذكر هذا املعىن الذي مل ينطق به الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وال يوجد

حديث واحد من قوله -عليه الصالة والسالم ،-واألحاديث املوجودة هي فهم من الصحابة ،فهل
من املعقول أن متيز اإلماء وهن من نساء املؤمنّي ليكن عرضة لإليذاء؟ وهللا أان يف أشد احلرية من

أمري ،أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أعانك هللا على جماهدة أعدائه ،وثبتنا وإايك على طاعته ،وزادان وإايك بصريةً يف دينه.

ليس صحيحاً أن علّة إجياب احلجاب هي ألجل التفريق بّي احلرة واألمة ،ولكن ميكن اعتبار هذا
التفريق احلاصل بّي احلرائر واإلماء فائدة من فوائد احلجاب ،فإن احلجاب خمتص ابحلرائر دون

اإلماء.
وإمنا علة إجياب احلجاب هو خشية أن يفتنت الرجال هبن ودرءاً لذرائع الفاحشة ،ويدل لذلك األمور

التالية:

أوالً :يدل هلذا قوله -تعاىل":-وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [األحزاب، ]53 :

مث قال -:تعليالً هلذا األمر":-ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن" [األحزاب. ]53 :
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أمره -سبحانه -للمؤمنّي أن "يغضوا من
اثنياً :كما يدل على أن علة إجياب احلجاب هو هذا ُ

وأمره للنساء بقوله":وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن
أبصارهم" [النورُ ]30 :
وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن ،وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ...

" [النور ]31 :مث قال":وال يضربن أبرجلهن ليُعلم ما خيفّي من زينتهن" [النور ، ]31 :فإذا هنُيت

املرأة عن ضرب رجلها لئال يُعلم ما ختفي من زينتها ،فكيف يسوغ هلا أن تبدي مفاتنها مما أمر بسرته

عن الرجال؟

اثلثاً :ترخيصه عز وجل للقواعد من النساء أن يضعن ثياهبن ،كما يف قوله -تعاىل":-والقواعد من

النساء الاليت ال يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة" [النور]60 :

.

فسر ذلك ابن عباس وابن
واملقصود ابلثياب اليت رخص هللا هلن أن يضعنها اجللباب والرداء ،كما ّ

عمر وجماهد وابن جبري والنخعي واحلسن البصري وقتادة والزهري واألوزاعي وغريهم ،فدل على أن

غري العجائز مأمورات ابحلجاب؛ لتحقق الفتنة هبن.
مث لو كان احلجاب ألجل التمييز بّي احلرة واألمة فحسب ،فما معىن أن يُرخهص للعجائز أن يضعن

ثياهبن؟

رابعاً :إمجاع األمة من لدن عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل يومنا هذا على أن احلجاب واجب

على كل ابلغة من النساء احلرائر ،ومل ينقل عن ٍ
أحد القول أبن العلة هي متييز احلرة من األمة.

خامساً :أن األ ََمةَ إذا خيفت الفتنة هبا كان عليها أن حتتجب كاحلرة ،ألنه تتحقق من عدم احتجاهبا
شف احلرائر؛ فإذا استُثنيت القواعد من النساء من وجوب
املفسدة ذاهتا اليت خافها الشرع من تك ّ

احلجاب لزوال املفسدة املوجودة يف غريهن ،فمن ابب أوىل أن تستثىن بعض اإلماء من الرتخيص
إبابحة كشف الرأس والوجه واليدين إىل إجياب احلجاب عليها درءاً للفتنة بذلك.

سادساً :الذي يظهر أن املقصود بقوله -تعاىل":-ذلك أدىن أن يُعرفن فال يؤذين" [األحزاب]59 :

أي يُعرفن ابلعفة واحلياء واحلشمة والسرت؛ فال يطمع فيهن من يف قلبه مرض ،خبالف السافرات
املتربجات املتب ِّذالت ،وهذا ما يشهد له الواقع ،فإن املرأة إذا خرجت متسرتة متحجبة احلجاب

الشرعي الكامل ومل تصدر منها حركة ريبة كانت يف مأم ٍن -غالباً -من أذية ومضايقة أهل األهواء
والشهوات ،إما إذا خرجت متربجة متزينة -ولو مل تقصد بذلك الفاحشة أو إغواء الرجال -فإهنا

تكون ُعرضةً ألذية ومضايقة أصحاب القلوب املريضة ،ويكون طمعهم فيها أشد ،ورجاؤهم يف
استجابتها هلم أقوى وأقرب ،وهللا املستعان.
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لباس املرأة أمام حمارمها
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1422/12/1

السؤال

هل للمرأة أن تلبس املالبس القصرية ,واليت تبدي ذراعيها وكتفيها وأجزاء من صدرها وظهرها أمام

إخواهنا وحمارمها؟
اجلواب

اللباس مشروع للتجمل ،كما أنه مشروع أيضاً لسرت العورات ،وهذا هو املقصد األعظم منه ،ولذلك
ق ّدمه هللا  -تبارك وتعاىل  -على غريه أبن ذكره أوالً ،حيث قال  -جل ذكره  " :-اي بين آدم قد

أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خري  " ...اآلية [األعراف ]16:وسرت

العورات فيه مصلحة لإلنسان املسترت نفسه؛ ألنه أيمن به من اطالع غريه على عورته ،وفيه أيضاً
جانب آخر يف غاية األمهية ،وهو درء املفسدة اليت تثور ابنكشاف العورات املؤدي إىل حتريك
الشهوات ،والوقوع يف الفواحش ،وقد أمر هللا النساء املسلمات -على وجه اخلصوص -ابحلجاب

الذي يسرت زينتهن ،وعلل ذلك بدفع األذى عنهن من أصحاب السوء ،فقال خماطباً نبيه  -عليه

الصالة والسالم  " :-اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن
ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفوراً رحيماً" [األحزاب ]59:ومع ذلك فإن هذه الشريعة
املطهرة شريعة واقعية تراعي رفع احلرج ودفع العنت عن املكلفّي يف أحكامها "وما جعل عليكم يف

خففت حكم احلجاب ابلنسبة للمرأة مع حمارمها؛ نظراً لكثرة
الدين من حرج" [احلج ]78:وهلذا
ْ

املخالطة وحرمة النكاح ،واألمن من الفتنة غالباً ،فال حرج عليها يف إبداء وجهها وكفيها ورأسها
ورقبتها وقدميها وبعض ساقيها للحاجة للحركة واخلدمة ،وما يف حكمها ،وهذا ٍ
كاف يف رفع احلرج
ودفع املشقة .قال  -تعاىل ":-وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين

زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آابئهن أو
آابء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما
ملكت أمياهنن أو التابعّي غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء

 " ...اآلية [النور. ]31:

أما صدر املرأة وظهرها وبطنها وفخذها وحنوه ،فهذا ال جيوز كشفه إال للزوج أو يف حال التداوي
بشرطه .وجواز إبداء الزينة ملن ذكر مشروط ابألمن من الفتنة ،إذ الغالب على اإلنسان السوي أال
ينظر إىل حمرمته نظر الريبة والشهوة ،فإذا مل تؤمن الفتنة حرم على املرأة أن تبدي هذه الزينة للمحرم،
وعلى املرأة املسلمة أن تتجمل ابحلياء والسرت يف كل حال؛ ألنه أبعد عن الشبه والريب ،حىت يف

األحوال اليت يباح هلا فيها كشف بعض زينتها ،ولنتأمل ما يف التوجيه اإلهلي للنساء الكبريات الاليت

ال رغبة هلن يف النكاح وال يرغب فيهن الرجال ،فإنه من أقوى األدلة على أمهية االحتشام ،يقول

احلق  -تبارك وتعاىل  " :-والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن
خري هلن وهللا مسيع عليم " [النور. ]60:
ثياهبن غري متربجات بزينة وأن يستعففن ٌ
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االحتشام وكشف الوجه
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعّي فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أما بعد :فقد كثر الكالم يف موضوع احلجاب ،وهل تغطية الوجه سنة أم واجبة؟ وهذا الكالم يدور

بّي من تربت يف اجلزيرة العربية وبّي أهل الشام ومصر والعجم ،والقضية تدور حول االجتهاد الفقهي
يف هذه املسألة ،فاملصلحات ممن تربّي خارج بالد احلرمّي أثبنت للعوام واملتربجات أبن تغطية الوجه

سنة ،وأن العلماء اتفقوا على تغطية القدمّي وسائر البدن بلبس فضفاض خال من الزينة ،ولكن مبا

أن تغطية الوجه خمتلف فيها ،والراجح عندهم أهنا سنة ،فال يعترب كشف الوجه من التربج ،وإحدى
املصلحات اطلعت على أدلة املبيحّي وأدلة احملرمّي يف مصر ،فغلبت أدلة املبيحّي على أدلة احملرمّي

لكشف الوجه ،والشاهد حيفظك هللا ،أين أريد جواابً كافياً شافياً هلذه املسألة من كل اجلهات ،ألين

أخاطب قوماً حجتهم قوية ،وبعضهم عنده داء اجلاهلية والعصبية لبعض شيوخهم ،وأان حجيت ضعيفة
وغريبة يف وسطهم ،فهم كثري يف داير الغربة ،وال أجد من أهل العلم من يساعدين يف هذا البلد ،ال
من العرب وال العجم ،وهناك بعض النقاط أمتىن توضيحها؛ وهي :هل حقا هناك خالف يف مسألة
احلجاب بّي ابن عباس وابن مسعود  -رضي هللا عنهم -؟ مث هل كان جمرد خالف نظري بّي األئمة
األربعة إىل أن قامت الثورة يف مصر؟ وما حكم االستناد إىل حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -يف

قصة دخول أمساء  -رضي هللا عنها  -على الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بثياب شفافة؟ واي

ليتك عرضت هلم أدلة املبيحّي واحملرمّي ابلتفصيل؛ ألن هنا من ال يقتنع بسهولة لغلبة املتفلسفّي يف

هذا املوضوع ،أما املتربجات ابلكلية ممن يرتدين البناطيل ويلبسن املسفع هتاوان وقلة دين فيا ليتكم
تبعثون إليهن مبوعظة هتز قلوهبن وختوفهن من هللا  -سبحانه ،-وآخر دعواان أن احلمد هلل رب
العاملّي ،سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
أخي يف هللا ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فإن مسألة احلجاب  -حبمد هلل  -من املسائل اليت قد وضحت يف مشروعيتها احلجج واألدلة،

وظهرت أحكامها ،وتبينت عللها.

وخالصة األمر أن العلماء متفقون على وجوب تغطية املرأة لسائر جسدها ،إال أهنم اختلفوا يف الوجه

والكفّي وعند التحقيق تبّي لكل منصف كثرة أدلة القائلّي بوجوب تغطية املرأة وجهها وكفيها
ورحجاهنا ،وهذه بعض أدلتهم:
أوالً :من القرآن الكرمي:

ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هيب قُل أل ْزو ِ
ك
( )1قوله
ّي َعلَْي ِه هن ِم ْن َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
تعاىل":اي أَيُّـ َها النِ ُّ ْ َ
َ
ك َوبَـنَات َ َ َ
أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَال يُـ ْؤذَيْ َن َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [األحزاب. ]59:
َلوه هن ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب َذلِ ُك ْم أَط َْه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم َوقُـلُوهبِِ هن"
اسأ ُ
"وإِ َذا َسأَلْتُ ُم ُ
وه هن َمتَاعاً فَ ْ
( )2قوله تعاىلَ :
اآلية[ ،األحزاب. ]53 :
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( )3قوله تعاىل" :والْ َقو ِ
ِ
اع ُد ِم َن النِّ َ ِ ِ
ض ْع َن ثِيَ َاهبُ هن
اح أَ ْن يَ َ
س َعلَيْ ِه هن ُجنَ ٌ
َ َ
ساء الآليت ال يَـ ْر ُجو َن ن َكاحاً فَـلَْي َ
ِ
ِ
غَ ْري متَ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ري َهلُ هن َو ه
يم" [النور. ]60:
اَّللُ َمس ٌ
رب َجات ب ِزينَة َوأَ ْن يَ ْستَـ ْعف ْف َن َخ ٌْ
يع َعل ٌ
َ ُ َّ
ووجه الداللة من الدليل األول:
أن هللا تعاىل قد أمر نبيه عليه السالم أن أيمر أزواجه وبناته ونساء املؤمنّي ابحلجاب الشرعي الذي

هو تغطية الوجه ،ألن ما عداه من الشعر والذراعّي والساقّي وغريها مل يكن من عادهتن كشفه أصالً،
فال وجه حلمل اآلية على شيء مما ذكر إال على الوجه الذي كان من عادهتن كشفه وإظهاره قبل
نزول احلجاب.

وجه الداللة من الدليل الثاين:

أن هللا أمر عباده املؤمنّي من صحابة نبيه الكرمي  -عليه السالم -أال يسألوا أزواج النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -إال من وراء حجاب ،وبّي علة التوجيه أبنه لضمان بقاء قلوب اجلميع على الطهر

والصفاء والبعد عن الريبة والشهوة ،ومعلوم أن أقصر طريق حلدوث الفتنة ،ووقوع القلب يف شرك
العشق والشهوة هو تبادل النظرات بّي اجلنسّي ،وأتمل العيون واخلدود والشفاه والثغور  -نسأل هللا

العافية  -فال مناص عن محل اآلية على الوجه مكمن الزينة وحمل الفتنة.
وأما وجه االستدالل من اآلية الثالثة:

فإن هللا أابح للقواعد من النساء وهن العجائز الكبريات الالئي قعدن عن النكاح والولد  -أن

يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة ،ومعلوم أن الثياب املباح وضعها يف اآلية هي ما يسرت هبا الوجه ،إذ
ال أحد يزعم أن املراد وضع الثياب عن الذراعّي أو الساقّي أو النحر أو شعر الرأس أو غريها،

فوجب محل اآلية على ثياب الوجه ومع ذلك اشرتط هللا عليهن أال يتربجن بزينة ،وأرشدهن إىل أن

االستعفاف واإلبقاء على غطاء الوجه خري هلن.
وأما األدلة من السنة فكثرية جداً منها:

( )1حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -املتفق عليه يف البخاري ( ، )4141ومسلم ( ، )2770يف
قصة اإلفك ،وهو حديث طويل والشاهد منه قوهلا حّي قدم عليها صفوان بن املعطل  -رضي هللا

عنه -قالت" :فخمرت وجهي جبلبايب" وهذا صريح يف تغطية الوجه.

( )2جاء يف صحيح البخاري ( )1838من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قوله  -عليه

السالم" :-وال تنتقب احملرمة ،وال تلبس القفازين" فدل على أن غري احملرمة يلزمها ذلك ،وأن ذلك
من عادهتن.
( )3ما ثبت عن عائشة  -رضي هللا عنها  -بسند صحيح عند ابن خزمية يف صحيحه (، )2691
والدارقطين يف سننه ( ، )294/2وغريمها أهنا قالت" :كنا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

وحنن حمرمات ،فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدالً".
قلت :وذلك يف احلج ،فكن يكشفن عن وجوههن إذا كن خاليات بعيدات عن الرجال ،ألن احملرمة
ال تغطي وجهها ،فإذا مر هبن الرجال غطّي وجوههن.
وأما أدلة القائلّي بكشف الوجه فأبرزها حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -الذي ذكرته السائلة وهو

حديث ضعيف سنداً منكر متناً ،وضعفه أبو داود نفسه يف روايته له برقم (. )4104

ففي سنده سعيد بن بشر وهو ضعيف ،وقتادة وهو مدلس وقد عنعن احلديث ،وخالد بن دريك

وهو مل يدرك عائشة  -رضي هللا عنها -فالسند بينهما منقطع.

()220/12

وابقي ما استدلوا به ،إما منسوخ أبدلة احلجاب ،أو غري صريح يف جواز كشف الوجه ،كحديث
اخلثعمية الذي رواه البخاري ( ، )1854ومسلم ( ، )1334عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أو
مؤول ،كحديث سفعاء اخلدين الذي رواه البخاري ( ، )978ومسلم ( ، )885واللفظ له عن جابر

بن عبد هللا  -رضي هللا عنه -وهللا أعلم.

وبناء على ما تقدم جيب على كل منصف أن يتبع احلق ،ويتخلى عن التقليد األعمى ،ويتجنب

دواعي اهلوى ،وعلى كل امرأة أن تتقي هللا يف نفسها ،فتدع التربج والسفور ،وتقليد الفاسقات

والكافرات ممن استحوذ عليهن الشيطان فأوقعهن يف مستنقع التقليد األعمى ،لبسن الضيق من
املالبس والشفاف ،أو البناطيل اجملسدة للعورات ،وال حول وال قوة إال ابهلل.
وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصلى هللا على حممد.

()221/12

صالوانت التجميل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/9/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شيخنا الفاضل :سجلت امرأيت يف مدرسة للتجميل النسائي ،وبعد خترجها اشرتيت هلا حمالً جعلته

صالوان للتجميل ،وندمت على كل هذا .حيث تكونت لدي جمموعة من التساؤالت؛ منها:

ما هو الراجح يف عورة املرأة مع املرأة؟ وما هو حكم تدليك املرأة للمرأة؟ وما هو حكم أجرة
التدليك؟ وما هو الراجح يف النمص؟ وما هو حكم األجرة املأخوذة عليه؟ وهل عمل اجململة جائز

أصالً يف شرعنا احلنيف؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أما عورة املرأة أمام املرأة املسلمة فهي من السرة إىل الركبة ،وجيوز هلا أن تنظر إىل ما عدا ذلك ،وهلا
أن تدلكه هلا كذلك.

لكن ليس للمرأة أن تكشف يف جمتمع النساء العام إال ما جرت العادة بكشفه مثل الشعر والنحر

والساق والعضد وحنو ذلك ،سداً لذريعة الفتنة ،وملنافاته للحياء واحلشمة اليت متتاز هبا املؤمنات

العفيفات الغافالت ،وملا يف ذلك من التشبه ابلكافرات ،وكشف مثل هذه املواطن من البدن  -وإن

مل تكن عورة  -قد يكون فيه تشبه بصنف من نساء أهل النار ،كما يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم

 "صنفان من أهل النار مل أرمها؛ قوم معهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس ،ونساء كاسياتعارايت مميالت مائالت رؤسهن كأسنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها ،وإن رحيها

ليوجد من مسرية كذا وكذا) أخرجه مسلم (. )2128
وتدليك غري العورة جيوز ما مل يكن فيه إاثرة للفتنة ،وأما تدليك العورة فال جيوز حىت ولو من وراء

حائل؛ ألن العورة ال جيوز مسها وال النظر إليها ،والدلك هلا أشد إمثاً من النظر ،وامتهان هذا العمل
ال جيوز ملا فيه من االطالع على العورات اليت جيب سرتها وصيانتها.

أما إذا تقرر عند األطباء الثقات ضرورة التدليك لعالج مرض من األمراض فحينئذ جيوز التدليك،
ولكن احلاجة والضرورة تقدر بقدرها ،فإذا أتتى التدليك من وراء حائل فال جيوز أن تكشف العورة،
وإذا كانت احلاجة تقتضي التدليك مباشرة من غري حائل فال جيوز أن يكشف من العورة إال ما

تقتضيه احلاجة والضرورة.
والراجح يف مسألة النمص أهنا خاصة بشعر احلاجبّي ،وأما نتف ما عداه من شعر اجلسم فال يعمه
الوعيد الوارد يف احلديث؛ ألن النمص يف اللغة خاص بنزع شعر احلاجب ،فيبقى ما عداه على

األصل وهو اإلابحة.

والوعيد عام ملن قامت بعمل النتف ،وملن طلبت من غريها أن تنتف هلا حاجبها ،ألن الرسول -

صلى هللا عليه وسلم  -قال" :لعن هللا النامصة  -وهي اليت تنتف شعر احلاجب سواء كان حاجبها
هي أو غريها  -واملتنمصة  -وهي اليت تطلب من غريها نتف حاجبها ،انظر :البخاري (، )4886

ومسلم (. )2125

وعلى هذا ،فاملال الذي أتخذه النامصة على النمص حرام ،فإن كانت جاهلة ابحلكم فال يلزمها أن
تتخلص مما كسبته هبذا العمل يف السابق؛ لقوله تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
سلف وأمره إىل هللا" [البقرة. ]275 :
أما عملها يف جتميل النساء فاألصل فيه اجلواز ،لكن إن كان يغلب على ظنها أو كان الغالب على

النساء اخلروج بزينتهن متربجات ،أو يقصدن هبذا التجمل حضور احلفالت املختلطة ،فاألظهر أنه ال
جيوز ملا فيه من اإلعانة على اإلمث.

أما إذا غلب على ظن اجململة أن طالبة التجميل إمنا تطلبه ألجل التجمل لزوجها أو حلضور احلفالت

النسائية اخلاصة فال أبس بذلك.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()222/12

أريد احلجاب والدستور مينعين
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/1/30

السؤال

أان فتاة أريد التحجب ،لكن البالد اليت أقطن فيها متنع منعاً اباتً ارتداء احلجاب ،وهو بند من بنود

دستور دوليت ،ومن ال يطبق هذا البند جزاؤه التشريد والطرد ،وأان أريد بكل ما أوتيت من إميان أن
أرتدي احلجاب ،ولكن ال أخاف من مصريي بل من مصري أيب وأمي وكل عائليت.

اجلواب

ارتداء املسلمة للحجاب أمر واجب عليها؛ لقوله -تعاىل" :-اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك

ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن  ...اآلية" [األحزاب ، ]59:وقوله ":وليضربن خبمرهن
على جيوهبن"..اآلية [النور ، ]31:وما أمر به املسلم يف الشريعة جيب عليه اإلتيان به على قدر
استطاعته؛ لقوله -عليه السالم":-ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري ()7288

ومسلم ( )1337من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

وإذا كانت السائلة ختشى من مفسدة حمققة عليها أو على أسرهتا ،فإن هللا ال يكلف نفساً إال وسعها،

ولكن الضرورة تقدر بقدرها ،وال جيوز فعل ما ال تدعو إليه الضرورة أو ترهق له احلاجة الشديدة،
والواجب يف هذه احلال الصرب ،واإلنكار ابلقلب ،ودعاء هللا وسؤاله ،أن يفرج عن املسلمّي.

()223/12

لباس املرأة أمام املرأة
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/2/14
السؤال

ما حكم لبس املرأة املالبس الضيقة والبناطيل القصرية إىل نصف الساق وبيجامات النوم الضيقة أمام

اخلادمة ،مع العلم أبن اخلادمة مسلمة؟
اجلواب

لبس املرأة املالبس الضيقة أو البناطيل أو املالبس الشفافة اليت تصف الزينة الداخلية أمام النساء
حمرم واألدلة يف هذا كثرية وعليه فال جيوز للمرأة أن تلبس أمام نسائها أو حمارمها إال املالبس اليت ال
ّ

تصف عظامها وال عجيزهتا وصفاً ظاهراً وكذا املالبس اليت خترج عضدي املرأة مبا يسميه النساء
ه
(الكت) ومن األدلة على ذلك:

 01قوله تعاىل " :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما
ظهر منها ،وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آابئهن أو آابء بعولتهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت

إمياهنن  ...اآلية " [النور رقم . ]30 :قال ابن عباس يف تفسريه هلذه اآلية ":الزينة اليت تبديها هلؤالء
قرطها وقالدها وسوارها  -فأما خلخاهلا وعضدها وحنرها وشعرها فإنه ال تبديه إال لزوجها ،فهذا يدل

على أن املرأة ال جيوز هلا أن تُظْهر من زينتها إال ما يظهر غالباً حّي عملها وطبخها.

 02وقد روى اإلمام أمحد ( )21786وابن سعد يف الطبقات ( )65-64/4والضياء املقدسي يف

املختارة ( )1366وابن أيب شيبة (كما يف إحتاف اخلرية ( ))4022وغريهم من طريق عبد هللا بن

عقيل عن ابن أسامه بن زيد عن أبيه أسامه  -رضي هللا عنه  -قال " :كساين رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -قُـ ْبطيّة كثيفة كانت مما أهداها دحية الكليب ،فكسوهتا امرأيت ،فقال يل رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  " :-مالك مل تلبس القبطية؟ قلت :اي رسول هللا كسوهتا امرأيت فقال  -صلى
هللا عليه وسلمُ ":-مرها فلتجعل حتتها ِغاللة إين أخاف أن تصف حجم عظامها" واحلديث حسن -
إن شاء هللا  -وال عتب فيه إال حال عبد هللا بن عقيل وهو حسن احلديث ما مل خيالف أو أتى مبا

ينكر وقد جاء عند البيهقي ( )235-234/2عن عبد هللا بن أيب سلمة أن عمر  -رضي هللا عنه -

كسا الناس القباطي مث قال :ال تدرعها نساؤكم ،فقال رجل :اي أمري املؤمنّي ألبستها امرأيت فأقبلت
يشف فقال عمر :إن مل يكن ُّ
يف البيت وأدبرت فلم أره ُّ
يشف فإنه يصف " واحلديث إسناده إىل عبد
هللا بن أيب سلمة حسن وعبد هللا ثقة غري أنه مل يدرك عمر فهو مرسل صحيح وهو شاهد حلديث

عبد هللا بن حممد بن عقيل ،فاآلية واحلديث اآلن يفيدان أنه ال جيوز للمرأة لبس املالبس الضيقة أو
الشفافة أو القصرية أمام النساء مبا يف ذلك اخلدم واحملارم إال للزوج خاصة ،وهللا أعلم.

()224/12

لبس املرأة للبنطال
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/8/20هـ

السؤال

ما احلكم التفصيلي يف لبس البنطلون للنساء؟

اجلواب

اللباس مشروع يف اإلسالم حلكم عظيمة ،أمهها :السرت ،والزينة ،وقد امنت هللا على بين آدم مبا خلقه
هلم من اللباس ،فقال  -جل ذكره " :-اي بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً
ولباس التقوى ذلك خري" [األعراف ]26:وأمر به يف قوله" :اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد"  ...اآلية [األعراف ]31:أي ما يسرتكم  ...ومل تشرتط الشريعة لباساً معيناً ،ولكنها وضعت

له شروطاً عامة مىت حتققت فيه كان امللبوس جائزاً يف الشرع ،أمهها :أن يكون طاهراً ،غري مغصوب،
ساتراً ملا جيب سرته من البدن ،وأال يكون شفافاً رقيقاً يظهر ما حتته ،وال ضيقاً حبيث يصف ويربز

حجم العورة ،وأال يكون ذهباً أو حريراً ابلنسبة للرجال خاصة ،إضافة إىل شرط عام يف اللباس ويف
غريه ،وهو أال يكون فيه تشبه من الرجال ابلنساء أو العكس ،أو أبهل الفسق والكفر ..لقوله -

عليه الصالة والسالم " -لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -املتشبهّي من الرجال ابلنساء،

واملتشبهات من النساء ابلرجال" رواه البخاري ( ، )5885من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما
 ،-وقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود ( ، )4031من

حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  ،-وبناءً على ما تقدم فإن البنطلون يسري عليه ما يسري على
أنواع اللباس األخرى من احلل أو احلرمة حبسب وصف ،وابهلل التوفيق.

()225/12

عورة املرأة أمام أطفاهلا
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1424/3/13هـ

السؤال

عندي طفل عمره  11شهراً ،وأحياانً أبدل مالبسي أمامه ،فهل جيوز ذلك؟ وكم جيب أن يكون عمر
الطفل الذي ال جيوز أن أخلع مالبسي أمامه؟ وكذلك لبس القصري يف البيت مع زوجي أمامه،

أفيدوين أفادكم هللا.
اجلواب

الطفل إذا كان يعقل العورة ،فإنه ال جيوز للمرأة أن تكشف عورهتا أمامه ،أما إذا كان ال يعقل لصغره،
فإن هذا جائز ،ويظهر يل أن من عمره أحد عشر شهراً ال يعقل ،لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات
أو مخس سنوات فإنه قد يعقل هذه املعاين ،فاملهم أن العربة يف ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر يف

ذهنه مثل هذه األعمال فال جيوز للمرأة أن تكشف العورة املغلظة أمامه.

()226/12

عورة زوجة الرجل أمام أبنائه
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

ما هي عورة زوجة األب أمام أبناء زوجها الشباب؟

اجلواب

ينبغي للمرأة املسلمة أن تلبس لغري الزوج من احملارم املالبس الساترة جلميع جسدها سوى الوجه

واليدين والرجلّي ،حبيث ال تبدي مفاتنها بكشف ،أو تلبس مالبس ضيقة حتجم عورهتا ،وكثرياً ما

يقع التساهل يف هذا األمر ،وتقع الفتنة والبالء والشر ،ويف اجلملة إن كانت زوجة األب أو غريها من
احملارم كبرية السن ،فال أبس خبروج حنو ساق أو ذراع أو بعض الصدر إن كانت ترضع ،وإن كانت

شابة أو مراهقة فاألمر كما ذكر أوالً من التحفظ وجتنب كل ما يوجب االفتتان هبا ،وعدم التساهل،
فكم ج هر التساهل من مصائب وحمن يف كثري من البيوت كان أهلها يف غىن عن ذلك.

()227/12

اهلوية وكشف املرأة وجهها
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/8/4هـ
السؤال

للحصول على بطاقة تعريف وجواز سفر جيب على املرأة أن تصور وهي ابدية الوجه يطهلع عليها

املصور وأعوان األمن ،وعند أخذ البصمات تقع عملية مسك اليد من طرف العون فما حكم ذلك؟
ه
هل يسقط عنها احلج والعمرة يف هذه الظروف؟ أفادكم هللا وجزاكم عنها كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :إن ما وقع عليه السؤال مما ابتلي به املؤمنون يف كثري من بالد املسلمّي ،حيث
تشرتط بعض الدول على من يرغب يف احلصول على وثيقة رمسية  -مهما كان نوعها ودرجة أمهيتها
 -أن يضع صورة شخصية تربز معامل الرأس من الوجه والشعر واألذنّي ،دون تفريق بّي الرجال

والنساء ،ودون اعتبار ملدى احلاجة إىل مثل هذه القرارات وما تؤدي إليه من محل الناس على
ارتكاب احملظور.

وال شك أن من حيمل الناس على مثل هذا الفعل فهو آمث ،وأن عمله هذا ابطل منكر حماسب عليه
عند هللا تعاىل ،وأن من استطاع جتنُّب ذلك فهو أوىل؛ ألن العلماء مل خيتلفوا يف أن شعر املرأة من

مجلة الواجب عليها سرته من بدهنا.

ومع ذلك أقول إن كان هذا األمر عاماً وهو مما ابتلي به الناس يف بلد ما ،ومصاحلهم مرتبطة به،

حبيث ال تستطيع املرأة الدراسة مثالً أو العالج أو العمل يف حق من احتاجت إليه ،أو السفر إال مبثل
هذه الواثئق فإنه ال حرج عليها ،ألن هذا ينزل منزلة احلاجات اليت ترتبط هبا مصاحل الناس الدينية

والدنيوية ،والقاعدة الفقهية تقول( :احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)  ،وعلى املرأة

أن حترص على أخذ الصورة يف مكان تعمل فيه النساء إن استطاعت ،وأن يكون معها حمرمها إن مل
جتد ذلك إال عند رجل ،ومثله إذا دخلت اجلهة املعنية ابلبصمات ،فإن النساء يشغلن مناصب يف

مراكز الشرطة وغريها يف الدول اليت تفرض مثل هذه القيود على الناس ،ولتفعل ذلك وهي له كارهة.
وأما من مل تطب نفسها للرخصة ،وامتنعت من استخراج هذه الواثئق ،وأدهى ذلك إىل منعها من
السفر ألداء فريضة احلج مع قدرهتا املادية ،فأرجو أاله يكون عليها حرج يف ذلك ،وهي يف حكم
احملصور أو املقيد ،والشرع قد أسقط احلج عن املرأة املقتدرة إذا مل جتد حمرماً ،وهللا أعلم.

()228/12

املالبس الضيقة للمرأة
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/5/5هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف املالبس الضيقة اخلاصة ابألخوات ،وما حكم الناهي عنها إذا مل يستطع إقناع من
يعوهلن ابلتخلي عنها؟

اجلواب

املالبس الضيقة اليت تستعملها بعض النساء ال خيلو حاهلا من أحد أمرين؛ أحدمها أن يكون ذلك مع
النساء كما يف سؤال السائل ،وهذا ال أبس به ،ألن املرأة مع جنسها خيتلف حاهلا مع الرجال ،لكن

ينبغي للمرأة املسلمة أن تلبس مالبس ساترة ال تصف مقاطع اجلسم حىت مع النساء سداً لذريعة

املفسدة.

األمر الثاين :أن يكون لبس املرأة للمالبس الضيقة حبضرة الرجال األجانب ،وهذا غري جائز ،ألهنا

مأمورة ابلسرت واحلشمة ،وهذا اللباس ينايف ذلك.

ومعلوم أن الويل املسؤول عن النساء يف هذا الباب عليه البيان والتوجيه؛ ألن ذلك من ابب األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ،وال شك أن مراتب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر التغيري ابليد ،فإن
مل يستطع فباللسان ،فإن مل يستطع فبالقلب ،فإذا تعذر ذلك كله فاهلل يعذره ،وهللا املوفق.

()229/12

متثيل املرأة أمام الرجال
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

حنن يف بلدة ريفية أقيم عندان حفل تكرميي لدعم الفقراء واملعوزين يف املديرية تبنته مدرسة للبنات يف

ظل معرض خريي للمشغوالت اليدوية النسائية دعما لأليتام واحملتاجّي ،وقد ختلل هذا احلفل بعض
املسرحيات اهلادفة إىل التعريف حبال اليتيم ،األمر الذي أدى إىل تعاطف احلاضرين وتفاعلهم ،وقاموا
ابلدعم السخي والغري متوقع لوال مثل تلكم املسرحيات اهلادفة ،لكن هذه املسرحيات قامت هبا
فتيات واحدة منهن بعمر اخلامسة عشر أمام اجلمع من احلاضرين من املسؤولّي واملواطنّي ،وقد

قامت هذه الفتاة بدور األم مرتدية الزي اإلسالمي الساتر جلميع بدهنا ،أضيف إىل ذلك أهنا كانت
ترتدي فوق الزي اإلسالمي عباءة فضفاضة تبّي أهنا أم كبرية يف السن ،فما احلكم الشرعي يف قيام
الفتيات ابلتمثيل أمام الناس؟ كما نود أن توجهوا نصيحة إىل القائمات على مثل هذه األعمال؟

وابملناسبة مل نذكر كل هذه التفاصيل إال ألن األمر قد أشكل على بعض اإلخوة مما حدا هبم إىل

اهلجوم الشديد على مثل هذه األعمال مما جعل األمر يف أخذ ورد .أفيدوان جزاكم هللا خرياً ،وابرك

هللا يف علمكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فال شك أن كل خملص غيور يفرح حبصول اخلري وإقبال الدعم على املشاريع اخلريية ،وجيب كل عمل

يكون سبيالً هلذا ،لكن املسلم يرأب عن مشاهبة من جيعل الغاية تربر الوسيلة؛ بل يضبط كل وسيلة

ابلضوابط الشرعية.

فمىت كانت الوسيلة اليت توصل للمطلوب احلسن خمالفة لألدلة الشرعية أو القواعد الكلية ،فإهنا

تكون ممنوعة غري مباحة ،وليس نبل املقصد وحسن اهلدف مسوغاً ملعصية هللا ورسوله  -صلى هللا

عليه وسلم ،-وخمالفة قواعد الشريعة ،فإن ما خالفها ضرر وال يرتتب عليه مصلحة" :ومن يعص هللا
ورسوله فقد ض هل ضالالً مبيناً" [األحزاب. ]36 :

ويف السنن بسند صحيح أنه ملا كثر الناس يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أرادوا أن يعلموا
وقت الصالة بشيء جيمعهم هلا ،فقالوا :لو اختذان انقوساً فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"ذاك للنصارى ،فقالوا :لو اختذان بوقاً ،قال  -صلى هللا عليه وسلم -ذاك لليهود ،مث أمر املسلمون

ابلنداء ابألذان" سنن أيب داود ( ، )499الرتمذي ( ، )189وصححه من حديث عبد هللا بن زيد -
رضي هللا عنه .-

فتأمل أن النيب عليه الصالة والسالم كره استعمال الناقوس لإلعالم بدخول وقت الصالة ملا فيه من
مشاهبة النصارى مع كون اهلدف هو الدعوة إىل العبادة واالجتماع هلا.

وإذا قامت الفتيات البالغات ابلتمثيل أمام الناس فإهنن يكن قد خالفن أمراً شرعيًّا وهو األصل يف

املسلمات ،وذلك هو القرار يف البيوت واالبتعاد عن التعرض للرجال ،وما دام األمر متثيالً فيمكن

أن يقوم به غري الفتيات البالغات.

وإذا مثلت الفتاة انفتح ابب من الفساد أمر هللا تعاىل بسده طهارة للقلوب كما قال" :وإذا
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن" [األحزاب. ]52:

ونظر الرجال إليها حال متثيلها خمالفة ألمر الشرع بغض البصر" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم

وحيفظوا فروجهم" [النور. ]30:

ولذا فإنه ال يظهر يل جواز قيام الفتيات البالغات ابلتمثيل أمام الرجال ،أما الصغريات من البنات

فاألمر فيهن أيسر.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()230/12

لبس القفازين
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

حكم لبس القفازين؟

اجلواب

لبس القفازين اللذين يسرتان اليدين واجلوارب الساترة للقدمّي أمر واجب؛ ملا يسببه ظهورمها من
ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هيب قُل ِألَ ْزو ِ
ّي َعلَْي ِه هن
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
"اي أَيُّـ َها النِ ُّ ْ َ
فتنة وفساد معلوم كما قال تعاىلَ :
ك َوبَـنَات َ َ َ
ك أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَال يُـ ْؤذَيْ َن َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [األحزاب ، ]59:وقال تعاىل:
ِم ْن َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِال َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها" [النور ]31 :فال جيوز إظهار شيء من البدن إال ما ظهر من
َ
"وال يُـ ْبد َ

وبناء عليه فال جيوز إظهار اليدين
الزينة ،واملقصود هبا ما ال بد من ظهوره كالرداء اخلارجيً ،

والقدمّي.

إال أنه ال جيوز لبس القفازين يف إحرام احلج والعمرة لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال تنتقب
املرأة احملرمة وال تلبس القفازين" رواه البخاري ( . )1838وهللا أعلم.

()231/12

هل قدم املرأة عورة؟
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة
رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1423/11/1هـ
السؤال

هل قدم املرأة يف الصالة عورة؟ هل جيوز للمرأة أن تصلي ابلبنطلون والبلوزة مع تغطية الشعر وليس

هناك ساتر على البنطلون؟

اجلواب

بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق :إن سرت قدمي املرأة يف الصالة واجب تبطل صالهتا إذا صلت ومها مكشوفان
وهو مذهب أمحد ومالك والشافعي وخالفهم يف ذلك أبو حنيفة -رمحه هللا -وقال :سرتمها ليس

بواجب فال تبطل صالهتا لو صلت ومها مكشوفان واحتج بقياسهما على الكفّي وألهنما يغسالن يف
الوضوء ويظهران غالباً ،واحتج أمحد ومالك والشافعي حبديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود ابب:
كم تصلي املرأة من كتاب الصالة سنن أيب داود ( )640اجمللد األول صـ ( )149ونصه قالت أم

سلمة :اي رسول هللا أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ فقال :نعم إذا كان سابغاً يغطي

ظهور قدميها" ومبا روى ابن عمر أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال ينظر هللا ملن جر

ثوبه خيالء" فقالت أم سلمة :فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟ قال":يرخّي شرباً" فقالت :إذاً تتكشف

أقدامهن ،قال":فريخّي ذراعاً ال يزدن عليه" رواه الرتمذي ( )1731يف ابب ما جاء يف جر ذيول

النساء من أبواب اللباس ،قلت :ومن خالل هذين احلديثّي يتجلى أن الصواب مع من قال بوجوب
سرتمها وأهنما عورة يف الصالة وخارجها وأما ما احتج به أبو حنيفة فالداللة به على املراد غري ظاهرة
ألن قياس القدمّي على الكفّي قياس على شيء غري متفق عليه ،فالقول إن الكفّي ليسا من العورة

قول انفرد به ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-خالف يف ذلك مجهور الصحابة منهم ابن مسعود -

رضي هللا عنه -وكذا مجهور املفسرين وكذا فقهاء أهل احلديث وأما القول أبهنما يغسالن يف الوضوء
فيقال ليس كل ما يغسل يف الوضوء جيوز كشفه يف الصالة وهو منقوض أبن الذراعّي يغسالن

وميسح الرأس يف الوضوء ومل يقل أحد جبواز كشفهما بل جيب سرت ذلك ابإلمجاع.
أما اجلواب حول حكم صالة املرأة ابلبنطلون مع البلوزة مع تغطية الشعر

فأقول ال جيوز للمرأة أن تصلي ابلكساء املذكور ألنه ال يسرت املرأة سرتاً ضافياً حيث يبدو منها

تقاطيع جسمها وذراعيها وعضداها وقد سبق لنا اجلواب على السؤال األول أنه ال جيوز للمرأة أن
تكشف سوى وجهها يف الصالة ابإلضافة إىل أنه ليس كساء حشمة وهو أيضاً كساء غريب وتشبه مبن
ال خالق هلن ،فينبغي أن تتنزه املرأة عنه يف صالهتا فتختار لصالهتا كساء فضفاضاً ساتراً أو تلف

على نفسها رداء حييط جبسمها يسرت ذلك اللباس املذكور أو عباءة واسعة ضافية يضفي عليها اهليبة
والوقار ،ينعكس من ورائها اخلشوع والتذلل هلل عز وجل .ولعل فيما ذكرته من األدلة على السؤال
األول ما يكون مؤكداً ملا قلته هنا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()232/12

أانشيد بصوت امرأة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/9/13هـ

السؤال

توجد يف األسواق أشرطة خاصة ابلنساء أصدرهتا بعض التسجيالت وبصوت امرأة ،وقد ص ِغّر صوهتا

ليكون صوت طفلة مصحوابً ابلدف والتصفيق ،وكلماهتا عادية وليست مما يتداوله املغنون واملغنيات

فما احلكم؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإذا كان صوت املرأة بعد التصغري يصبح كصوت طفلة صغرية ،حبيث تذهب عنه رخامة الصوت

األنثوي وإغراؤه فال أرى حرجاً أن تباع األانشيد املسجلة هبذه الطريقة ولو كان مصحوابً ابلدف؛

ألنه يباع غالباً بقصد إذاعته يف حفالت الزواج النسائية.

وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()233/12

ضوابط خروج املرأة من بيتها
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

ما هي حدود خروج املرأة من البيت؟ وهل هناك استثناءات مثل خروجها لشراء متطلبات منزلية

ملسافة قريبة جداً من البيت؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :األصل أن املرأة ال خترج من البيت إال إبذن

زوجها؛ لقول هللا  -عز وجل " :-وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف ]25:فسمى الزوج سيداً،
وأيضاً قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-فإمنا هن عوا ٌن عندكم" رواه الرتمذي ( )1163وابن

ماجة ( )1851من حديث عمرو بن األحوص  -رضي هللا عنه  -يعين :أسريات ،فال خترج املرأة إال
إبذن زوجها ،إال إذا كان هناك إذن لفظي أو إذن عريف؛ يعين تعارف الناس أن املرأة هلا أن خترج إىل

األشياء القريبة وحنو ذلك والزوج يرضى بذلك فهذا ال أبس به ،أما إذا مل يكن هناك إذن لفظي وال
إذن عريف فإنه ال جيوز للمرأة أن خترج إال إبذن زوجها ،ويدل هلذا أيضاً حديث عائشة  -رضي هللا

عنها  -يف استئذان أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم يف االعتكاف انظر ما رواه البخاري
(، )2033ومسلم ( . )1173فهذا يدل على أن املرأة ال خترج إال إبذن زوجها.

()234/12

هل كف املرأة عورة؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1425/1/23هـ

السؤال
سؤايل :إن كانت تغطية الكفّي واجبةً ح ّقاً ،فكيف عرف الرسول -صلى هللا عليه وسلم -حقيقة
إحدى الصحابيات من احلناء يف يدها (أي ميزها عن الرجل؟) .

اجلواب
إن احلديث الذي تشري إليه السائلة هو حديث عائشة  -رضي هللا عنها -قالت :مدت امرأة من
وراء السرت بيدها كتاابً إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقبض النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
يده وقال :ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت :بل امرأة فقال" :لو كنت امرأة غريت أظفارك

ابحلناء" روى هذا أبو داود ( ، )4166والنسائي يف السنن الصغرى ( ، )5089والطرباين يف

األوسط ( ، )6706والبيهقي يف شعب اإلميان ( )6419واإلمام أمحد يف مسنده (، )25726

وهو ضعيف عند هؤالء كلهم ،فإن يف سنده (مطيع بن ميمون) ضعيف ال حيتج به لضعفه وجهالة

حاله .نص على ذلك الذهيب يف الكاشف وامليزان ،واحلافظ ابن حجر العسقالين يف تقريب

التهذيب ،وذكر هذا احلديث العقيلي يف كتابه "الضعفاء" ،مث لو فرض أنه صحيح ال مينع من تفسري
احلجاب للمرأة بتغطية الوجه واليدين عند من يقول بذلك من السلف واخللف ،فيحمل على أنه قبل
األمر ابحلجاب وال أعرف أحداً من العلماء القائلّي جبواز كشف الوجه واليدين استدل هبذا احلديث
وإمنا استدلوا أبحاديث أخرى كحديث عائشة  -رضي هللا عنها -عند أيب داود ( )4104واعتمدوا

عليه :ملا دخلت أمساء بنت أيب بكر -رضي هللا عنهما -على النيب -صلى هللا عليه وسلم -وعليها

ثياب رقاق فأعرض عنها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقال" :اي أمساء إن املرأة إذا بلغت

احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا ،وهذا" وأشار إىل وجهه وكفيه وهذا احلديث ضعيف من أربعة

أوجه :األول :أن يف إسناده انقطاع؛ فإن خالد بن دريك مل يدرك عائشة  -رضي هللا عنها .-والثاين:

خالد بن دريك هذا جمهول احلال .والثالث :يف إسناده أيضاً (سعيد بن بشري البصري)  ،ضعيف

منكر احلديث ضعفه النسائي وأبو زرعة ،وقال فيه حيىي بن معّي :ليس بشيء .الرابع :يف إسناده

اضطراب فمرة يُروى عن عائشة -رضي هللا عنها -ومرة عن أم سلمة -رضي هللا عنها -مث هذا

احلديث على فرض صحته تعارضه النصوص الصحيحة من القرآن والسنة الدالة على وجوب سرت

الوجه والكفّي ،مث أيضاً القائلون جبواز كشف الوجه واليدين من علماء السلف واخللف جيمعون على
أن اجلواز عند أمن الفتنة ،فهل الفتنة مأمونة يف هذا العصر؟! ال .مث إن وجه املرأة أمجل ما فيها بل

فيه مجاع حماسنها ،وليس املقام مقام ترجيح قول على قول ،وإمنا هو بيان ضعف استدالل حبديث مل
يصح .وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()235/12

فستان الزفاف ذو الذيل الطويل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1426/09/26هـ

السؤال

ما حكم لبس الفستان الذي به ذيل طويل من اخللف؟ وهل تدخل من تلبسه يف احلديث" :من جر

ثوبه خيالء  " ...مع العلم أنه منتشر بّي النساء يف األعراس؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فال أبس بلبس املرأة للفستان الذي به ذيل ،والذي يستعمل غالباً يف األعراس ،لكن بشروط ،أمهها:
الشرط األول :عدم التشبه ابلكافرات والفاسقات ،فيجب خمالفتهن يف ألبستهن.

الشرط الثاين :أال تلبس أو تتزين مبا تريد أن تشتهر به ،فقد روى أمحد ( )5664وأبو داود

( )4029وابن ماجة ( )3607وغريهم إبسناد حسن عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -مرفوعاً" :من
لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه هللا ثوب مذلة يوم القيامة مث أهلب فيه انراً" ،واحلديث عام للرجال

والنساء ،ويف العرس وغريه.

الشرط الثالث :عدم إطالة الثوب والفستان ،فالسنة أن اللباس ال يزيد عن الذراع ألجل السرت فقد
روى النسائي ( )5336والرتمذي ( )1731وصححه عن أم سلمة -رضي هللا عنها -أهنا سألت

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-كم جتر املرأة من ذيلها؟ قال" :يرخّي شرباً" ،فقالت :إذاً
تنكشف أقدامهن؟ قال" :فريخينه ذراعاً ال يزدن عليه".

الشرط الرابع :أال يصحبها يف هيئتها الكرب والعجب ،فيحرم على العروس وغريها ذلك ،ففي
الصحيحّي وغريمها أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال ينظر هللا إىل من جر ثوبه خيالء"
صحيح البخاري ( ، )5783وصحيح مسلم (. )2085

وهنا أييت اجلواب عما جاء يف آخر السؤال ،وهو :هل تدخل من تلبسه يف احلديث "من جر ثوبه
خيالء"؟ فنقول :نعم تدخل؛ فقد قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( )270/12على هذا

(م ْن) يتناول الرجال والنساء يف الوعيد املذكور على هذا الفعل املخصوص ،وقد فهمت
احلديث فـ َ
ذلك أم سلمة -رضي هللا عنها -مث ذكر احلديث املذكور آنفاً يف الشرط الثالث ،والذي رواه

النسائي والرتمذي.

وإنين هبذه املناسبة أقول :عرس املرأة ال يعين عدم التزامها بشريعة هللا يف زينتها ،وعليها شكر هذه

النعمة ابمتثال طاعته يف لباسها ومظهرها .وهللا أعلم.

()236/12

لبس العباءة ذات األكمام
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1426/10/13هـ
السؤال

ما حكم لبس اجللباب الواسع الذي له أكمام بغري زينة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فأرى أنه ال مانع من لبس املرأة للجلباب املذكور بشروط ،وهي:

 -1أن يكون ساتراً.
 -2أن يكون غري ُمبَِّ ٍ
ّي لتقاطيع اجلسم.
 -3أال يكون مشاهباً للباس الرجال.
 -4أن يكون بغري زينة.
وهللا أعلم.

()237/12

حدود غض البصر
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وجها لوجه ،وكذا احلال مع
هل من غض البصر أال أنظر إىل زمياليت يف العمل يف أثناء احلديث معهن ً

وجها لوجه مع الرجال الذين يعملون معهن يف نفس املكان؟
النساء من غض أبصارهن أال ينظرن ً

خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

وجه املرأة عورة حيرم النظر إليه ،وقد قال هللا عز وجل( :قُل لِّل ِ
ّي يَـغُ ُّ
ضوا
ْم ْؤمنِ َ
ُ
ِ
صا ِرِهم)ْ [النور . ]30 :وجاء يف حديث عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،عند الرتمذي
م ْن أَبْ َ
استَ ْش َرفَـ َها ال ه
ش ْيطَا ُن" .فقوله
( )1173أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :املرأةُ َع ْوَرةٌ ،فَِإذَا َخ َر َجت ْ
صلى هللا عليه وسلم" :املرأةُ عورةٌ" .يشمل الوجه ،والوجه هو حمل الزينة والفتنة عند املرأة ،ولذا
هيب قُل ِّألَ ْزو ِ
ك
ك َوبَـنَاتِ َ
اج َ
(اي أَيُّـ َها النِ ُّ
جاءت النصوص أبمر النساء بتغطية الوجه ،فقال هللا عز وجلَ :
َ
ِ
ِ
ك أَ ْد َىن أَن يُـ ْع َرفْ َن فَ َال يُـ ْؤذَيْ َن ( [األحزاب. ]59:
ّي َعلَْي ِه هن ِمن َج َالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
َون َ
وكذلك حيرم اخللوة ابملرأة يف العمل ويف غريه؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال خيَْلُو هن رجل ابمرأَةٍ
َ َ ُ ٌ َْ
هإال كان ال ه
شيطا ُن َاثلِثَـ ُه َما" .أخرجه أمحد ( )115والرتمذي ( ، )2165وألن اخللوة ابملرأة ذريعة إىل
حصول مفاسد عظيمة ،فالواجب عند العمل أن يكون الرجال يف مكان والنساء يف مكان آخر ،وأال

يكون هناك اختالط بينهم؛ ملا يرتتب على هذا االختالط من مفاسد عظيمة ،ولألسف فإن هذا األمر

قد عمت به البلوى يف كثري من أقطار املسلمّي ،ولذا كثر الفساد بينهم وصار الرجال يعملون مع
النساء ،وهذا خمالف ألحكام الشريعة .وهللا أعلم.

()238/12

هل يكفي يف احلجاب البنطال الطويل مع اخلمار؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا
التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

هل لبس سروال ليست ضيقة مع معطف أو قميص طويل ومخار يعترب لباس (حجاب) شرعي?

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اخلمار هو بعض احلجاب ال كله ،فهو ال يكفي ،إذ يشرتط معه لبس اجللباب الذي يسرت اجلسد
كله ،وأن يكون فضفاضاً واسعاً ،ال ضيقاً وال شفافاً ،ودليل وجوب لباس اجللباب قوله تعاىل" :اي

أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال

يؤذين" [األحزاب :من اآلية  ، ]59واجللباب ثوب أو عباءة تشتمل به املرأة ،يكون ساتراً للجسد،

ويدل أيضاً لوجوب لباسه عند األجانب حديث أم عطية  -رضي هللا عنها -يف الصحيحّي قالت:
(أمران النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن خنرجهن يف الفطر واألضحى؛ العواتق -وهن ال ه
اب،-
شو ُّ

اخلري ودعوةَ املسلمّي ،قلت :اي
واحلُيّض ،وذوات اخلُ ُدور ،فأ هما احلُيهض فَـيَـ ْعتَ ِزل َ
ْن الصالةَ ،ويَ ْش َهد َن َ
جلباب! فقال صلى هللا عليه وسلم" :لِتُلبِ ْس َها أختُـ َها من ِجلْبَاهبا" انظر
رسول هللا :إحداان ال يكون هلا
ٌ
صحيح البخاري ( ، )324وصحيح مسلم ( ، )890قال ابن حجر (فتح الباري ، )424/1وفيه
امتناع خروج املرأة بغري جلباب.

وعلى ما تقدم من األدلة املوجبة للجلباب ،فإن االقتصار على اخلمار ،ولبس البنطال الواسع مع
معطف أو قميص طويل ال يكفي وال تكتمل به صورة احلجاب الشرعي .وهللا أعلم.

()239/12

لبس البنطال حتت احلجاب

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1425/12/28هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
سؤايل عن لبس البنطال وفوقه احلجاب ،حنن يف إحدى دول الغرب سألنا اإلمام عن لبس البنطال،
وقال جيوز بشرط أال يكون ضيقاً وال شفافاً؛ ألننا هنا نضطر إىل لبس تلك املالبس إذا ما كنا نعمل،

وقالوا جيوز لبسه؛ ألنه يف هذا البلد لبس البنطال شيء عادي وال تنظر الناس إلينا نظرة غريبة أو
نظرة نقص .أعلموان جزاكم هللا كل اخلري.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فجواابً على السؤال ما دام أن الواقع ما ذكر ،فإنه جيوز لبس البنطال ،ولكن ابلشروط والضوابط

اآلتية:

يبّي حجم العضو.
أوالً :أن يكون فضفاضاً ،ال ِّ

اثنياً :أن يكون صفيقاً ال يشف ،مبعىن أال يصف لون البشرة.
اثلثاً :أن يكون طويالً سابغاً حبيث ال ترى العورة ،وال ِّ
تعر ض غريها للفتنة.
رابعاً :أال يكون من نوع البنطال الذي يلبسه الرجال ،فراراً من التشبه.

فإذا اجتمعت هذه الضوابط ،فإنه جيوز هلا أن تلبسه حبضرة النساء ،أو يف الطريق إذا كان فوقه

احلجاب ،حبيث ال ينكشف عند املشي ،وإال فيحرم ملا يف ذلك من التعريض ابلفتنة .وهللا -تعاىل-

أعلم.

()240/12

لبس املرأة لباس زوجها
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1426/02/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :ما حكم لبس املرأة مالبس زوجها من فروة ،أو كوت ،أو جبامة ،إىل غري ذلك من

مالبسه؟ وإذا كانت املرأة أحياانً تضطر أن تشرتي من السوق مالبس ذات مقاس كبري وال جتد إال

مالبس رجالية ،فما حكم لبسها؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على حترمي تشبه الرجل ابملرأة والعكس ،فيما هو من خصائص أحدمها لباساً كان

أو هيئة أو شكالً أو فعالً ،وأن ذلك من الكبائر ،إال ما كان من جبلة اإلنسان ككالمه مثالً ،واألدلة
على ذلك كثرية ،منها" :لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -املتشبهّي من الرجال ابلنساء،

واملتشبهات من النساء ابلرجال" أخرجه البخاري (. )5885

قال احلافظ ابن حجر نقالً عن الطربي :املعىن( :ال جيوز للرجل التشبه ابلنساء يف اللباس والزينة اليت

ختتص ابلنساء وال  ...العكس) ا .هـ.

فإذا ُعلم وتعارف الناس على لباس أنه خمصص للرجال فحينئذ ال جيوز للمرأة لبسه والعكس

صحيح ،وهذا خيتلف ابلطبع من بلد إىل بلد آخر ،كما هو معلوم .كما أن حال السعة خيتلف عن

حال الضرورة مبعىن أن املرأة اليت ختشى على نفسها الضرر إذا مل تلبس ما يقيها عن الربد إال لباس
الرجل لفرتة حمدودة ليست كمن تلبس لباس الرجل خمتارة وبدون حاجة.

وليحذر اجلميع من خمالفة أمر هللا -تعاىل ،-فقد جاء الوعيد على لسان رسوله  -صلى هللا عليه
وسلم -فيما أخرجه أبو داود ( ، )4098وصححه ابن حبان ( ، )5751واحلاكم ،215/4
واأللباين ،قال" :لعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الرجل يلبس لبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة
الرجل" .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()241/12

قص شعر احلاجب
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1422/7/22

السؤال

قص شعر احلواجب وليس نتفها؛ وذلك لكثافة احلواجب؟
ما حكم ِّ

اجلواب

بقص وال ٍ
حف؛ ألن هذا من النّمص الذي لعن النيب
ال جيوز أخذ شيء من احلواجب ،ال ًّ
نتف وال ٍّ

صلى هللا عليه وسلم من فَـ َعل ْته ،فهو من الكبائر.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة (اجلزء السابع عشر صـ . )132

()242/12

حالقة شعر املرأة على سبيل التداوي
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1425/08/21هـ

السؤال

ما حكم حالقة شعر الرأس ابملوسى للمرأة؟ علماً أبن الشعر يتساقط بشكل خميف ،وبدأت مالمح
الصلع تظهر أجزاء من فروة الرأس ،وقد وصفت طبيبة مسلمة حالقة الشعر ابملوسى كحل انجع

للمشكلة .أفتوان مأجورين.
اجلواب

إذا كانت حالقة الشعر للمرأة نوعاً من العالج احملتاج إليه ،وقد وصفته الطبيبة الثقة فال حرج فيه إن
شاء هللا ،وحلق الرأس هنا ليس فيه تشبه ابلرجال ،بل هو على سبيل العالج والتداوي ،وهللا أعلم.

()243/12

ذهاب املرأة لألندية الصحية النسائية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز للزوجة أن تذهب إىل األندية الصحية غري املختلطة للمحافظة على مجال جسدها ،وإزالة

الرتهالت املصاحبة هلا بعد الوالدة؟ والقصد من ذلك هو التجمل للزوج فقط.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فيجوز لزوجتك أن تذهب إىل تلك األندية الصحية غري املختلطة ألجل حمافظتها على مجال جسدها

 ...إخل.

فقصدت التزين لك ،وإعفافك عن احلرام
بل هي مأجورة -إن شاء هللا -إذا احتسبت يف ذلك النية،
ْ
برتغيبك فيما أحل هللا لك.

ولكن جيب عليها احلذر من كشف عورهتا ولو حبجة التزين والتجمل ،وأن حتافظ على إقامة الصالة

يف وقتها.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()244/12

إزالة نقطة اخلال للتجميل
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1424/1/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

فضيلة الشيخ ما حكم ذهاب املرأة إىل طبيب اجللدية إلزالة خال -مثل النقطة -يف أنفها من أجل

التجميل أفيدوان مشكورين.
اجلواب
إذا كان وجود هذا اخلال يسبب تشوهاً هلا أو أذى نفسياً فال مانع من إزالته ،ألنه ضرر والضرر

يزال ،كما ورد يف النص الشرعي ،وجيب عليها أن تتعاجل عند طبيبة ال طبيب إن أمكن ،فإن مل ميكن
جاز ذهاهبا للطبيب مع حمرمها ،على حنو ما تقدم ،لكن ال يكشف من بدهنا إال ما حيتاج إىل كشفه،

ألن ما جاز للضرورة أو احلاجة أبيح بقدرها ،وهللا أعلم.

()245/12

صبغ املرأة شعرها ابلسواد
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1424/1/5هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان دائماً ألون شعري وهو يف األصل أسود وليس به شيب واآلن أريد أن أعيده إىل األسود وعلمت

كراهة الصبغ ابألسود حلديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم -لتغطية الشيب ،فما احلكم؟ علماً أين

حمجبة ومتزوجة وهلل احلمد.
اجلواب

ال أبس ابلصبغ ابلسواد للمرأة ،وأما النهي الوارد فهو يف حق الرجال خاصة ،حيث أن املرأة مطلوب
منها الرتين للرجل ،وهذا من الزينة ،ولذلك شرع هلا الزينة جبعل احلناء يف اليدين والرجلّي ولبس

احللي وغري ذلك ،وهذا أمر ممنوع منه الرجل ،مث أيضاً يف النهي الوارد للصبغ ابلسواد للرجال يف هذا
النهي مقال من جهة السند ولذلك ذهب بعض احملققّي من أهل العلم إىل جواز الصبغ ابلسواد

للرجال ،وهللا تعاىل أعلم.

()246/12

حكم تشقري الشعر الزائد بّي احلاجبّي
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1422/11/2
السؤال

هل جيوز تشقري الشعر الزائد بّي احلاجبّي

الخفاءه بدل ازالته؟

اجلواب

تشقري احلواجب جائز ،ورمسها كذلك جائز إذا مل يصاحبه نتف شيء منها ،وهو النمص.

()247/12

وصل الشعر ابخليوط
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1423/10/26هـ
السؤال

هل جيوز للمرأة أن تصل شعر رأسها خبيط مستعار -ليس من الشعر -وذلك من أجل التجمل؟ وهو

عبارة عن خيط عادي متاماً مما يستخدم يف خياطة األحذية اجللدية.

اجلواب

وصل الشعر خبيط للربط والتجميل ال أبس به ،وذلك ألن النهي يف قوله -صلى هللا عليه وسلم-
":لعن هللا الواصلة واملوصولة" رواه البخاري ( )5941واللفظ له ،ومسلم ( ، )2122ويف
رواية":الواصلة واملستوصلة" املراد به -وهللا أعلم :-الواصلة اليت تصل شعرها بشعر غريه ،كما فسر
ذلك اإلمام النووي -رمحه هللا تعاىل.-

()248/12

الكحل السائل
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال

ما حكم الكحل السائل الذي يوضع على رموش العّي؟ وهل مينع وصول املاء إىل الشعر؟ وإذا منع

وصول املاء إىل الشعر ،فما حكمه؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

أقول وابهلل التوفيق والسداد:

يسن االكتحال وتراً يف كل عّي قبل النوم ،والوتر ثالثة يف العّي اليمىن وثالثة يف اليسرى ،وذلك

لرواية ابن عباس -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -أنه كان يكتحل ابإلمثد كل
ليلة قبل أن ينام ،وكان يكتحل يف كل عّي ثالثة أميال" الرتمذي (. )2048

أما االكتحال ابلسائل الذي يوضع على رموش العّي فهو على خالف السنة ،كما أنه مينع وصول
املاء إىل الشعر عند الوضوء ،فيلزم جتنبه ،وهللا أعلم ابلصواب.

()249/12

وشم غري دائم
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1423/4/20

السؤال

الرجاء اإلفادة عن حكم الوشم غري الدائم ،وهو ما يبقى ملدة عامّي ويذهب ،وهو عبارة عن لون

يوضع يف الشفتّي أو يف العينّي ملدة سنتّي ويزول بعد ذلك ،هل حكمه حكم الوشم الدائم ،الرجاء

اإلجابة ولكم جزيل الشكر وفقكم هللا؟
اجلواب

هذا من األمور احملرمة اليت هنت عنها الشريعة ،ولعنت فاعلها كما جاء يف احلديث الصحيح" :لعن

هللا الواصلة واملستوصلة ،والوامشة واملستومشة" أخرجه البخاري ( )5933ومسلم ( )2127من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-واملذكور يف السؤال داخل يف املنهي عنه؛ ألن النهي مل يرد فيه

تفصيل بّي ما يبقى أبداً ،وما يزول بعد سنة أو سنتّي ،ويستوى يف ذلك الرجال والنساء ،وإمنا ورد
ُ
اللعن للنساء؛ أل ّن الغالب حصول الوشم والنمص والوصل للشعر من النساء.

()250/12

قص الشعر مدرجاً
اجمليب د .زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1424/4/30هـ
السؤال

ما حكم قص الشعر مدرجاً (ما يسمى ابلشالل)  ،وهل يدخل ضمن القزع؟ علماً أبن القصة طويلة

إىل الكتفّي أو أطول .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز ذلك بشرط أال يكون تشبهاً ابلكافرات أو يصل إىل درجة التشبه ابلرجال ،وليس ذلك من

القزع املنهي عنه؛ ألن القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()251/12

لبس الذهب الذي حيمل رسوماً
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1424/6/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي أان لدي ذهب وعليه رسوم مثل وجه امرأة وأسد وأشياء من هذا القبيل ،فهل جيوز يل

لبسه أم ال؟ وجزاكم عين هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
ما ذكرته السائلة من وجود رسوم على ذهب لديها مثل وجه امرأة أو أسد فهذا الذهب ال جيوز لبسه
وال اقتناؤه وال بيعه وال شراؤه ،حيث إنه داخل يف ابب التصوير ،وقد شدد املصطفى  -صلى هللا

عليه وسلم  -يف هذا الباب فقد روى البخاري ( )5347من حديث أيب جحيفة -رضي هللا عنه-
قال" :لعن النيب -صلى هللا عليه وسلم -الوامشة  ...ولعن املصورين" وقال -صلى هللا عليه وسلم-

" :أشد الناس عذاابً يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق هللا" كما يف حديث عائشة  -رضي هللا عنها -

الذي رواه البخاري ( ، )5954ومسلم ( ، )2107ومعىن يضاهئون :أي يشاهبون .كما ورد أن

املصور جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب هبا يف انر جهنم  ...اخل ،ما ورد من الوعيد الشديد

للمصورين واملصورات والذي أنصح به السائل وأرشدها إليه هو ما قاله أمري املؤمنّي علي بن أيب

طالب  -رضي هللا عنه  -أليب اهلياج األسدي  -رمحه هللا  -حيث قال له :أال أبعثك على ما بعثين
عليه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أال تدع متثاالً إال طمسته وال قرباً مشرفاً إال سويته رواه

مسلم (. )969

فعلى السائلة الكرمية وفقنا هللا وإايها لكل خري أن تذهب لصائغ ليطمس هذه الرسوم اليت يف تلك
القطع اليت لديها ،وعليها أن تتقي هللا وال تشرت مثل هذه القطع اليت عليها صور ،فقد ورد يف

احلديث" :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة" رواه البخاري ( ، )3225ومسلم ()2106
من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد.

()252/12

استعمال زيت احلشيش
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1424/9/11هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :لقد كثر يف األونة األخرية استعمال النساء لزيت احلشيشة يف غسل شعر الرأس ،فما

حكم ذلك؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
ما يعرف بـ (احلشيش) هو نبات ِ
القنهب ،ومن قمته النامية (الزهرة أو الثمرة) تستخرج مادة (الراتنج)

املخ ِّدرة ابلرتشيح أو الطحن أو التقطري.

فاحلشيش يف أصله نبات طاهر ،وال يكون خمدراً إال بعد املعاجلة .كذا الزيت ،فهو يف نفسه طاهر
مستخرج من مادةٍ طاهرةٍ ،وهو غري خم ِّدر وال مف ٍرت ،فيجوز اقتناؤه وغسل الشعر به ،ما مل يضف إليه
مفرت.
مسكر أو ِّ
ٌ
ومىت ما ثبت أن تناول هذا الزيت بوجه ما يُسكر أو يفرت ،فإنه ال جيوز اقناؤه ولو بغرض غسل
الشعر به؛ ألن ذلك ذريعة للسكر به.

وللتوضيح أكثر؛ فإن الزيت املستخرج من نبات احلشيش نوعان:
النوع األول :زيت احلشيش املستخرج بواسطة التقطري عدة مرات للراتنج املوجود على االزهار

املؤنثة وكذلك القناابت او الوريقات احمليطة ابالزهار.

وهذا الزيت يتميز بلزوجته ولونه الذي مييل اىل السواد ،وهو غال جداً (الـ 100مل تقدر قيمتها بـ

 10000رايل) ؛ النه حيتوي على كمية كبرية من املادة املهلوسة او املهيجة اخلاصة ابحلشيش.

النوع الثاين :الزيت املستخرج من بذور مثار احلشيش بطريق العصر وليس بطريقة التقطري ،وال حيتوي

على املادة الراتنجية املهيجة.

غين جداً ابالمحاض الدهنية ،ويدخل هذا الزيت يف صناعة
وهذا النوع من زيت بذرة احلشيش ٌ

مستحضرات التجميل ودهان الشعر ،وال حيتوي زيت بذر احلشيش على أي مادة من املواد املهيجة

املوجودة يف رايتنج االزهار املؤنثة للحشيش.

ويقرتح بعضهم أن يكون اسم زيت احلشيش املستخرج من بذور نبات احلشيش ـ واملتداول بّي الناس

اآلن ـ "زيت بذر احلشيش" .وهذا االسم هو املعروف يف الدول االوروبية حيث يسمونه

" "Cannabis See Oilأو  Hemp Seed Oillوكلمة  Hempتعين احلشيش.
(ولالستزادة يف هذا ينظر :جريدة الرايض ،الثالاثء 1424/9/2هـ ،العدد . )12912
على أنه تقتضينا النصيحة لعامة املسلمّي أن ننبه إىل أن زيت احلشيش املنتشر يف األسواق يكثر فيه

الغش والتدليس ،وقد ُمنع استرياده للمملكة مؤخراً ألسباب أمنية.

وقد صرحت جلريدة الرايض (العدد  ،12871والتاريخ 1424/7/20هـ) ريئسة قسم النباتية

والبحوث يف املخترب املركزي لألدوية واألغذية يف وزارة الصحة ابلسعودية الصيدالنية هيا اجلوهر:
أبن الزيت املباع يف األسواق احمللية حتت اسم زيت احلشيش هو نوع من الغش والتدليس واالستغالل

ملا عرف عن زيت بذرة احلشيش من فوائد ابلنسبة للجلد والشعر ،وذلك الحتوائه على نسبة عالية

من الربوتّي ( ، )%30-25مشريةً اىل ان املخترب املركزي لألدوية واألغذية قام بتحليل عينات من
هذا الزيت (املعروض يف األسواق على أنه زيت لبذرة احلشيش)  ،وثبت خلوه من اي اثر لفوائد

وبروتينات ـ أي أنه مغشوش؛ ألنه لو كان ـ فعالً ـ هو زيت بذرة احلشيش ملا ثبت خلوه من الربوتّي.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()253/12

حتديد الرموش
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1424/6/28هـ

السؤال
ما حكم حتديد الرموش للنساء وختفيفها؟ وهل هو من النمص؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق والسداد ،هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان فأحسن خلقه ومظهره ،وكرمه هبذا

احلسن على سائر املخلوقات ،فال جيوز شرعاً تغيري هذا اخللق؛ ألنه تغيري خللق هللا تعاىل ،وكأنه هبذا
التغيري غري ر ٍ
اض عن خلق هللا له ،لذا ال جيوز للمسلم واملسلمة تغيري خلق هللا تعاىل من زايدة
الرموش للنساء على أهداب العيون إطالة أو تقصرياً أو تفريقاً ،فهو حمرم شرعاً لقول الرسول -

صلى هللا عليه وسلم " :-لعن هللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة" رواه البخاري ()5937
 ،ومسلم ( )2124من حديث عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما ،-وحالة الرموش أقرب للوصل
من النمص وكالمها حمرم ،وعن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال" :مسعت رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والوامشة إال من داء" أخرجه هبذا اللفظ أمحد يف
مسنده

( ، )3945وغريه.

لذا ال جيوز تغيري خلق هللا تعاىل ،إال إذا أصاب اإلنسان حادث أو مرض فأدى ذلك إىل تشوه

فيجوز عندئذ معاجلة هذا التشوه ،هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()254/12

الرموش الصناعية للمرأة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة
التاريخ 1424/7/11هـ

السؤال

ما حكم لبس الرموش الصناعية بقصد التجمل للزوج؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فال يظهر ما يقتضي حترمي التزين ابلرموش الصناعية عند الزوج؛ وليس هذا التزين من التدليس يف

شيء.

وليست هي يف معىن وصل الشعر الذي هنى عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف حديث أمساء

بنت أيب بكر رضي هللا عنهما أن امرأة جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إين أنكحت
ابنيت مث أصاهبا شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثين هبا أفأصل رأسها فسب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم الواصلة واملستوصلة .رواه البخاري ( )5935ومسلم ( )2122؛ فاملمنوع وصله هو

شعر الرأس.

وليست هي من قبيل تغيري خلق هللا؛ ألن تغيري خلق هللا املنهي عنه هو أن يعمل يف اجلسد عمالً يُغري
من خلقته تغيرياً ابقياً ،كالوشم وتفليج األسنان ووشرها ،حكى هذا الضابط القرطيب يف تفسريه
( )393/5عند تفسري آية النساء (. )119
وأما التغيري الذي ال يكون ابقياً ،كالكحل واخلضاب وصبغ الشعر ،فال يدخل يف النهي .ولكن قد
ظاهر يف مسألة وصل الشعر.
يُنهى عنه ملعىن آخر غري (تغيري خلق هللا) كالتدليس مثالً ،وهو ٌ
والتزين ابلرموش الصناعية فيه شيء من التدليس ،فال أرى أن تلبسه لغري زوجها.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()255/12

معاجلة الشعر مبا ِّ
يكون عليه طبقةً عازلة

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

يستخدم النساء األفريقيات كرمياً لتلميس الشعر وجعله انعماً ،حيث يقال إن هذا الكرمي يقوم حبرق
أو كي الشعر ،فهل جيوز استخدام هذا الكرمي ،حيث إننا ال ندري ما إذا كان يكوي الشعر فقط أم
أنه يغلفه مبادة عازلة كما يفعل امليش؟ مع العلم أنه قد انتشر استعماله يف اجملتمع السعودي بّي

النساء خاصة.
اجلواب

إذا كان هذا الكرمي ميد الشعر وجيعله انعماً فقط ،وال يغلفه مبادة عازلة متنع من وصول املاء إليه جاز
استخدامه ،وإن كان يكون طبقة عازلة حبيث متنع وصول املاء عند مسح الرأس أو غسله مل جيز

استعماله هلذه العلة.

فإذا كان اإلنسان ال يعلم حال هذا الكرمي فإنه يتوقف عن استعماله حىت يتأكد من حاله ،وهللا

أعلم.

()256/12

اقتناء قالدة عليها صليب
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

صديقة يل أهدت إيل قالدة عليها صليب عندما عادت من روما ،وقامت بغمس هذه القالدة للربكة
يف املاء املقدس يف الفاتيكان ،وهو صليب صغري احلجم عليه املسيح ،وأان يف حرية من أمري أحيل يل
االحتفاظ به أم ال؟ أان مسلمة ملتزمة ،ولن ألبسه ،لكنين أريد أن أعرف هل جيوز االحتفاظ به كهدية

أو أعطيه لشخص نصراين؟ أاثبكم هللا.
اجلواب

أوالً :جيب العلم أنه ليس على وجه األرض ماء فيه بركة مدركة إال ماء زمزم ،ملا ثبت فيه من

األحاديث الصحيحة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم،-وال جيوز اعتقاد بركة هذا املاء املزعوم

قدسيته ،إضافة إىل أنه من شعائر دين النصارى.

وهذه القالدة جيوز استعماهلا واالحتفاظ هبا بشرطّي:
األول :عدم اعتقاد بركتها أو قدسيتها ،وإمنا اعتبارها جمرد حلية وهدية.

الثاين :طمس هذا الصليب الذي فيها حبكه وإزالته؛ ألن الصليب من شعائر النصارى ،وقد جاء

شرعنا مبخالفتهم وتكذيب ابطلهم يف دعواهم صلب عيسى بن مرمي -عليه السالم ،-قال تعاىل:
"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم [ " ...النساء]157:

ويدل على وجوب نقض وطمس كل عالمة صليب ما جاء يف البخاري ( )5952وأيب داود

( ، )4151واإلمام أمحد ( )23740من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت" :مل يكن يرتك

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف بيته شيئاً فيه تصاليب إال نقضه" ،ويف رواية" :تصليب"،
وعند أيب داود" :قضبه" ابلقاف والضاد ،أي" :قطعه وأزاله" .وهللا أعلم.

()257/12

زراعة شعر احلواجب
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

هل من احلرام زرع شعر احلواجب؟ ألن شعرها مشتت وقليل ،ويوجد فواصل كثرية بّي الشعرة

واألخرى.
اجلواب

إذا كان شعر احلواجب قليالً ومتناثراً ،وكان ذلك يسبب حرجاً وأذى لصاحبه ،فال أبس بزرع بعض

الشعر يف احلاجب ،حىت يعود الشعر إىل حجمه الطبيعي ،وتكون هذه الزراعة جائزة من ابب العالج
لدفع األذى احلاصل هلا بقلة الشعر ،وليس من ابب تغيري اخللقة ،وهللا أعلم.

()258/12

تشقري احلواجب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

ما حكم تشقري احلواجب؟ ما حكم قص شعر احلواجب نفسها؟ وما حكم الذهاب إىل املالهي ،مع

العلم بوجود منكرات وهي لبس البنطلون ،ولبس التنُّورات الشانيل ،وقصدي ابملالهي املخصصة
للنساء فقط ،واليت ال يوجد هبا اختالط .نفع هللا بعلمكم وجعله يف موازين أعمالكم.

اجلواب

احلمد هلل حده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تشقري احلواجب جائز -فيما يظهر يل -ألن األصل يف األشياء اإلابحة ،وال ينتقل عن هذا األصل
إال بدليل صحيح وتعليل صريح قوي يوجب االنتقال من هذا األصل ،ومل أجد عند من ح هرم التشقري

دليالً يصح التعويل عليه يف التحرمي ،وغاية ما استدلوا به أن التشقري تغيري خللق هللا ،كالنمص وتفليج

مرسوما،
حمددا
األسنان ،ويف هذا نظر ،فالتشقري إمنا هو صبغ لشعر احلواجب بلون اجللد حبيث يبدو ً
ً

وليس يف هذا تغيري خللق هللا املنهي عنه ،وإمنا هو كتغيري شيب اللحية ابخلضاب وحنوه ،وقد أمر النيب

صلى هللا عليه وسلم به .انظر صحيح البخاري ( )3462وصحيح مسلم ( . )2103وكتغيري لون
شعر الرأس من لون الشيب إىل غريه ،فدل هذا الرتخيص على أن صبغ الشعر وختضيبه ليس من

قبيل تغري خلق هللا فما يقال يف شعر الرأس يقال يف شعر احلواجب ،ال فرق بينهما ،لكن ال جيوز

تشقري احلواجب للخاطب ملا فيه من الغش والتدليس ،وجيوز ألجل أفراح النساء الفتقار هذه العلة،

وجيوز قص شعر احلواجب إذا كانت تؤذي العّي أو كانت خارجة عن احلد املألوف ،حبيث تكون

أيضا بشرط أن تلتزم
ملفتة لألنظار وحمرجة للمرأة ،وأما الذهاب للمالهي اخلاصة ابلنساء فهو جائز ً

املرأة ابللباس الذي يليق اخلروج به عند جمتمع النساء ،وال يضر يف ذلك كون بعض مراتدات املالهي

يلبسن ما ال جيوز لبسه ،أو يبدين ما ال جيوز إبداؤه ،فأنت مل تذهيب إىل املالهي لتشاهدي هذه
املنكرات ،وليس لك فيها إعانة وال مشاركة ،لكن عليك واجب إنكار املنكر ابلرفق واللّي،
واملوعظة احلسنة ،وغض البصر عن العورات .وهللا أعلم.

()259/12

لبس الشعر املستعار (الباروكة)
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1426/01/07هـ
السؤال

هل جيوز للمرأة لبس الشعر املستعار (الباروكة) عند اجلماع لزوجها للتزين له؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال يظهر جواز لبس هذا الشعر املستعار (الباروكة)  ،على أي حال للتزين للزوج أو لغري ذلك؛

لعموم األحاديث يف النهي عن وصل الشعر ،ومنها ما جاء يف البخاري ( ، )5941ومسلم

( ، )2122عن أمساء -رضي هللا عنها-قالت( :سألت امرأة النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت:
فتمرق شعرها ،وإين زوجتها ،أفأصل فيه؟ فقال" :لعن هللا
اي رسول هللا إن ابنيت أصابتها احلصبةّ ،
الواصلة واملوصولة" .وهللا أعلم.

()260/12

عمل املرأة يف احملاماة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1423/12/4هـ
السؤال

ما حكم العمل يف سلك احملاماة وخاصة ابلنسبة للنساء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:

فيجوز للمسلم أن يعمل يف سلك احملاماة إذا التزم بشرائع اإلسالم يف هذا العمل وعلى هذا مجاهري
ْت
أهل العلم املعاصرين ،وميكن أن يستشهد على ذلك بقوله تعاىل عن موسى" :قَ َ
ب إِِّين قَـتَـل ُ
ال َر ِّ
ِ ِ
َخي هارو ُن هو أَفْ ِ ِ
ِ ِ
ص ِّدقُِين إِِّين
َخ ُ
ِم ْنـ ُه ْم نَـ ْفساً فَأ َ
ساانً فَأ َْرسلْهُ َمع َي ِر ْدءاً يُ َ
اف أَ ْن يَـ ْقتُـلُون َوأ َ ُ ُ َ َ
ص ُح م ِّين ل َ
ض َد َك ِأب ِ
اف أَ ْن ي َك ِّذب ِ
يك" اآلية [القصص. ]35 - 33:
ون قَ َ
ال َسنَ ُ
َخ َ
ش ُّد َع ُ
أَ
َخ ُ ُ ُ

فموسى  -عليه السالم  -طلب من ربه أن يشد عضده أبخيه ،ألنه أفصح لساانً ،وأكثر قدرة على
استعمال احلجج والرباهّي ،ويف قوله  -تعاىل ( -والعاملّي عليها) اآلية[ ،التوبة . ]60 :دليل على

جواز الوكالة عن املستحقّي يف حتصيل حقوقهم ،وهذا من عمل احملامي ،وهو داخل يف التعاون على

الرب والتقوى؛ إذ فيه حتصيل للحقوق وحفظ هلا ،وقد وكل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف قضاء
الدين واستيفاء احلقوق وحفظ الزكاة وغريها ،واحملاماة نوع من الوكالة.
وقد وّكل علي بن أيب طالب عقيالً مث عبد هللا بن جعفر  -رضي هللا عنهم  -وقال :ما قضي هلم

فلي ،وما قضي عليهم فعلي [األم للشافعي  ، ]237/3والبيهقي يف سننه وعلى جوازها مضى األمر

بّي املسلمّي قدمياً وحديثاً ،قال السرخسي( :قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من

لدن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل يومنا هذا من غري نكر منكر وال زجر زاجز)  .املبسوط
(. )4/19

()261/12

ضوابط حق البنت يف العمل
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

ما مدى حق البنت اليت تسكن مع أبيها يف العمل ،وما ضوابط ذلك؟

اجلواب

نفقة البنت على أبيها الغين القادر على اإلنفاق ،ولكن من حقها أن تعمل يف املنزل عمالً يدوايً أو

فكرايً من غزل ،أو نسيج ،أو صناعة ،أو رسم ،أو حترير األوراق وكتابة األحباث ،وهلا العمل خارج

املنزل أيضاً على أن يتفق هذا العمل مع طبيعتها وأنوثتها ،ويتالءم مع قدراهتا ،وال يرتتب عليه
اختالط ابلرجال ،أو تعريض حليائها وعفافها ،وأن يكون هذا العمل هناراً ال ليالً.

()262/12

العمل دون إذن الزوج
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1424/8/10هـ

السؤال

خطبت فتاة منذ سنوات وعقدت عليها ،ولكن مل نتزوج إىل اآلن ،وال زالت يف بيت أبيها ،سافرت

أان إىل خارج بلدي ،وسوف أرجع  -إن شاء هللا  -قريباً حيث إين أتعاىف من عملية جراحية ،زوجيت

طلبت مين أن تبدأ يف العمل وأبوها مسح هلا بذلك ،وأان أقسمت هلا ابهلل إن ذهبت فإن كل شيء

بيننا سينتهي ،وقررت الذهاب وذهبت فعالً ،ولكن لغرض وضع ملف للتعيّي ،وأان حلفت هلا على

العمل فما حكم مييين ،وهل يعترب اآلن طالقاً؟
اثنياً :هل من حق أبيها أن أيمرها ابلذهاب للعمل ،أم أن كل شيء بيدي أان؟ وهل هي آمثة إن
أخذت أبمر أبيها وتركت أمري ،علماً أين أصرف عليها؟

اثلثاً :هل جيوز هلا أن خترج من بيتهم إىل أي مكان ،دون علمي حىت وأان بعيد؟

رابعاً :هل جيوز هلا أن خترب أمها وقريباهتا بكل ما يدور بيننا من كالم حىت عرب اهلاتف وهل أتمث على

ذلك؟ وأخرياً أريد منك نصيحة لنا أان وهي ،وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

تقوم الزوجية إببرام عقد الزواج املستويف للشروط واألركان ،فإذا مت هذا العقد أصبحت املرأة زوجة

هلا حقوق الزوجية ،وأصبح الرجل زوجاً له حقوق الزوج ،فال يسوغ التعبري بعد حصول الزواج بعدم

إبرام العقد ،وترتتب على عقد الزواج حقوق للزوجة وحقوق للزوج وحقوق مشرتكة؛ فحقوق الزوجة

يف املهر والنفقة وحسن املعاملة أي العشرة ابملعروف ،واحلق يف العدل.
وحقوق الزوج يف االنتقال هبا إىل بيته ،والسفر معه ،وله عليها حق الطاعة ،والقرار يف املنزل ،فال

خترج إال إبذنه أو للحاجة أو الضرورة ،وال أتذن بدخول أحد بيته دون موافقته ،وال تنفق من ماله إال
برضاه ،وعقد الزواج يرتب حقوقاً مشرتكة بّي الزوجّي وهي:

( )1حق االستمتاع (ممارسة احلياة الزوجية) .

( )2حق التوارث (أي كل منهما يرث اآلخر إذا سبقه إىل الوفاة) .

( )3حرمة املصاهرة ،حيث حيرم عليه الزواج من أمهاهتا والزواج من بناهتا ،كما حيرم على الزوجة
الزواج من أبيه أو من أبنائه.

( )4حق املعاشرة ابملعروف ،لقوله تعاىل" :وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِّ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ
َْ
َ ُْ
َُ ُ
ِ
َو ه
يم" [البقرة :من اآلية. ]228
اَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ومن حق الزوج منع زوجته من العمل ،إال إذا كانت قد اشرتطت عليه ذلك ،وكان عمالً ال خيل
ابلشرف ،وال يتناىف مع اآلداب العامة ،وميينك هذا ال يعد طالقاً وعليك كفارة اليمّي.

وليس هلا وال ألبيها ممارسة عمل يتناىف مع حقوق الزوجية أو ينقصها ،إال إذا كان هناك شرط عند

العقد.

ويتعّي على الزوجة عدم اخلروج من البيت إال إبذن زوجها إال للحاجة أو الضرورة ،وجيب على كل

من الزوجّي احملافظة على سر اآلخر ،وعدم التحدث مبا جيري بينهما فيما هو من شؤوهنما اخلاصة.

()263/12

وأنصح كالً منكما أن يتقي هللا يف اآلخر ،وأن يبذل قصارى جهده يف القيام حبقوق الزوجية والصدق
واألمانة ،ويعمل على حتقيق قول هللا تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا
"وم ْن َ
َ
ك َآل ٍ
ايت لَِق ْوٍم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الروم ، ]21:فالزواج يف اخللق
إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف ذَلِ َ
آية ،وهو من هللا نعمة ،ويفتح أبواب الرزق ،وحيفظ هللا به نصف الدين ،وعقده ميثاق غليظ ،وهو
حيفظ الشرف ومينع ابتذال اجلنس ،وحيقق املصاحل لكل من الرجل واملرأة من غض البصر وحتصّي

الفرج وسرور النفس وراحة البال وحفظ الصحة ووجود الذرية" :اي معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  " ...احلديث رواه البخاري ( ، )5066ومسلم
( )1400من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -وأرجو لكما التوفيق.

()264/12

عمل املرأة سكرترية يف فندق
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

هل العمل يف وظيفة سكرترية (يف مكتب مبيعات فندق) حرام؟ مع األخذ يف االعتبار أبنين ملتزمة

جداً يف لبسي (عباءة وطرحة طويلة)  ،وال أضع املكياج ،وهل هذا العمل يؤثر على األعمال اليت
أقوم هبا للتقرب إىل هللا من صالة وقراءة قرآن؟ أرجو اإلفادة.

اجلواب

األخت الفاضلة :سلمها هللا

السالم عليكم ،وبعد:

فنشكر لك مواصلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا لك الثبات على احلق وما يرضي هللا

عز وجل ،مث اعلمي أن من أفضل األعمال وأشرفها وأعالها عند هللا تعاىل يف اإلسالم أن تعمل املرأة

يف تربية أوالدها تربية صاحلة ،فتجعل منهم رجاالً ونساء صاحلّي يبنون هلذا األمة جمدها ،ويف إعداد
أسرة دافئة صاحلة مستقرة ألبيهم وهلم حىت ينشأوا نشأة صحية حتميهم من االحنراف والضياع ،قال
تعاىل" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة"

[الروم ، ]21:ومعلوم أن سكن الزوج إىل الزوجة إمنا يتحقق أبن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية يف

توفري البيت الدافئ املستقر وهذا هو معىن السكن ،أما إذا قضت هنارها يف العمل وليلها يف الراحة
من عناء العمل وزوجها وأوالدها يف ضياع فلم حتقق كوهنا سكنا لزوجها وأوالدها ،بل هي من أسباب

شقائهم وهذا معلوم للعيان ال حيتاج إىل دليل وبرهان؛ ألن األسرة قد حتتاج أحياان لعمل املرأة أن

تكون غري متزوجة ،غري أن اإلسالم ال حيرم عمل املرأة خارج بيتها ،ولكن يشرتط لذلك شروطاً-:
األول :أن يكون عملها مما يباح للمرأة أن تعمل فيه ،فال جيوز أن تعمل يف السينما أو الغناء على

سبيل املثال.
الثاين :أاله يكون عملها يف وسط مثري للفتنة ،فال جيوز أن تعمل بّي الرجال األجانب يف جو خمتلط
خمالف آلداب اإلسالم.

الثالث :أن تكون بكامل حجاهبا الساتر جلميع جسدها ومواطن الفتنة فيها.

الرابع :أن يتناسب العمل مع طبيعتها كامرأة ويتوافق مع فطرهتا.

اخلامس :أن ال يرتتب على عملها تضييع ألوالدها وحقوق زوجها .وتذكري قول هللا" :ومن يتق هللا

عوضه هللا خريا منه"
جيعل له خمرجا" [الطالق ، ]2:وقوله صلى هللا عليه وسلم" :من ترك شيئا هلل ه
أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )196/2وعنه الديلمي ( )27/4الغرائب امللتقطة ،وقال األلباين :إن

إسناده موضوع ،انظر الضعيفة (/61/1ح ، )5واجعلي ثقتك يف هللا عظيمة ،وهللا أسال أن حيفظك
وأن يوفقك يف حياتك العلمية والعملية ،وهللا أعلم.

()265/12

إدارة املرأة للرجال
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1425/07/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يوجد لدينا مدرسة إسالمية يف أحد املساجد ،قام اإلمام املسؤول عن املسجد ،واملركز اإلسالمي

بتعيّي إحدى األخوات كمديرة للمدرسة ,علماً أن هنالك معلمّي ومعلمات ،رجاالً ونساء يف

املدرسة ,قام بعض اإلخوة الكرام بتبليغ إدارة املدرسة أبن ذلك ال جيوز شرعاً ،ولقد وافقت األخت
اليت قد عينت كمديرة للمدرسة أن ترتك الوظيفة إذا مت إثبات أن هذا ال يصح شرعاً بفتوى شرعية،

ما حكم تعيّي املرأة كمديرة للمدرسة؟ وما حكم املدرسّي الذين يعملون حتت املديرة إذا بقي الوضع

على حاله؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة؟ أفيدوان ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
املرأة يف اإلسالم شقيقة الرجل ،وعامة التكاليف واألحكام الشرعية هي والرجل سواء ،إال ما دل

الدليل على اختصاصها به ،فكل خطاب يف القرآن أو السنة بيا أيها الناس ،أو اي أيها الذين آمنوا،
فاملرأة خماطبة به متاماً كالرجل ،إال ما اقتضته الفطرة ابلتمييز بينها وبينه ،وقد ورد عن أم سلمة -
رضي هللا عنها -مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :أيها الناس" ،وكانت يف شغل
فرتكته وأسرعت ملبية للنداء ،فاستغرب من كان عندها ،فقالت هلم :أان من الناس ،واملرأة عليها

مسؤولية يف تقومي اجملتمع وإصالحه عن طريق األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب االستطاعة

ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر
ات بَـ ْع ُ
"وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
قال تعاىلَ :
َ ُْ
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[التوبة ، ]71:فالرجل واملرأة يف دين اإلسالم مها سواء يف الوالية بعضهم على بعض إال ما خصه
يتمسك به بعض الناس يف منع والية املرأة عن الرجل قوله تعاىل" :الرجال قوامون
الدليل ،وما قد ّ
على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا" [النساء ]34 :فالقوامة يف اآلية معللة

بعلتّي ،األوىل تفضيل جنس الرجال على جنس النساء أي دون ختصيص رجل معّي ،على امرأة
بعينها ،والثانية كون الرجل هو املطالب ابلنفقة على املرأة ،كما يف قوله تعاىل" :وهلن مثل الذي

عليهن ابملعروف وللرجال عليهن درجة" [البقرة ]228 :فالدرجة إذاً إحدى عليت القوامة ،وهي

النفقة ،وأيضاً قد يتمسك أولئك ابحلديث الصحيح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -لن يفلح

قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري ( ، )4425واملراد به الوالية العامة للدولة أي ال تكون رئيسة
وال ملكة ،وال أمرية للمؤمنّي ،وهذا ما يفيده لفظ (أمرهم) يف احلديث ،أما والية بعض النساء على

بعض الرجال فليس هناك نصوص شرعية من القرآن أو السنة متنع منها ،بل أجاز بعض العلماء -
كأيب حنيفة وابن جرير الطربي وابن حزم ،-أن تتوىل املرأة القضاء يف الفصل بّي الناس يف غري

احلدود والقصاص ،والقضاء أشبه ابلوالية العامة ،وعليه فال أبس أن تتوىل املرأة إدارة املدرسة يف

مركزكم اإلسالمي ،وعليها أن تلتزم ابحلجاب الشرعي وعدم اخللوة أبحد من الرجال األجانب ،وأن
حتسن اخلطاب وأتمر ابخلري ،وتنهي عن الشر ،وال ختضع ابلقول فيطمع الذي يف قلبه مرض ،وهذا
اجلواب إذا مل يرتتب على تعيّي هذه املرأة مديرة املدرسة شقاق ونزاع يلزم منه الفرقة واخلالف ،فإن
لزم حصول هذا تعّي اختيار الرجل إلدارة املدرسة؛ ليزول به الشقاق والنزاع .وهللا أعلم.
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عمل املرأة مضيفة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1425/07/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
لدي صديق مسلم من إحدى الدول اإلسالمية ،وكانت إحدى بناته -وهي شابة -تود العمل

كمضيفة طريان يف إحدى شركات الطريان ،ولقد شرحت له جاه ًدا أن هذا العمل غري مباح ،ألمور

منها االختالط مع الغري ,والسفر بال حمرم ،واإلقامة خارج منزهلا ،وما هو أسوأ أن هذه الشركة تقدم
اخلمور يف رحالهتا ،أود من فضيلتكم أن تبينوا هذا األمر لعدم تفهم العديد من اإلخوة املسلمّي له،

وما مدى قبوله شرعياً؟ .وهللا حيفظكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فجزاك هللا أخي الغيور على أخواتك املسلمات خري ما جزى هللا عباده الصاحلّي ،وجعلك مباركاً
أينما كنت ،وسددك وأيدك ،وال تزال األمة خبري ما بقي فيها غيورون انصحون من أمثالك.

ورجاؤان أن تستمر يف نصحك أليب الفتاة ،وال تيأس من هدايته ،وأقرتح عليك أن تدل على الفتاة
إحدى الداعيات الصاحلات ،ممن جتيد أسلوب النصح ،ومتلك مهارات التأثري ،وينبغي أن ينوع معها
أسلوب الدعوة والنصح ،فقد ال جيدي االقتصار على األسلوب املباشر ،كما قد حيتاج األمر إىل

صحبة غري قصرية ،حىت تتقبل الفتاة النصائح ،وتستقيم على طريق الرشاد.

وأما حنن فنقول هلذه الفتاة وألبيها :إن هللا مل يرسل رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -إال ليطاع ويتبع،
"وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا" اآلية [النساء ، ]64 :وطاعته  -صلى هللا عليه وسلم-

واجبة إبطالق ،ال جيوز يف ذلك الرتدد وال التأين ،بل طاعته واجبة يف املنشط واملكره ،ويف العسر
واليسر ،وفيما حنب وفيما نكره.

وال جيوز حبال أن نقف من أوامر هللا ورسوله موقف املتخري املنتقي" ،وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا

قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً"
[األحزاب. ]36 :
واالنتقاء يف حتكيم شرع هللا يف أنفسنا وحياتنا معدود من صفات املنافقّي ،فهم يعرضون عن حكم
هللا إذا مل يوافق أهواءهم ،وإذا وافقها أتوا إليه مذعنّي طائعّي ،كما قال  -جل جالله" :-ويقولون

آمنا ابهلل وابلرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك ابملؤمنّي وإذا دعوا إىل هللا

ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن هلم احلق أيتوا إليه مذعنّي أيف قلوهبم مرض
أم اراتبوا أم خيافون أن حييف هللا عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون إمنا كان قول املؤمنّي إذا دعوا

إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون" [النور. ]51-47 :
إن من يتأمل عمل الفتاة مضيفة يف اخلطوط اجلوية -ولو أبدىن أتمل -يلحظ فيه ثالثة حماذير:

األول :مداومة السفر بال حمرم ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم

اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم" رواه البخاري ( ، )1088ومسلم (، )1339
واللفظ له من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه.-
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الثاين :ما يقتضيه عملها من كثرة االختالط ابلرجال العاملّي ومرافقتهم الوقت الكثري ،فتتحول

العالقة بينها وبّي املضيفّي جراء ذلك إىل عالقة صداقة ،تفتح أبواابً من الشر والفساد.

الثالث :محل اخلمر (ما يسمى ابملشروابت الروحية) إىل شاربيها ،ويف هذا إعانة على املنكر ،وفاعله

مستحق للعنة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف احلديث الصحيح ،لعن رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم يف اخلمر عشرة" :عاصرها ومعتصرها ،وشارهبا ،وحاملها ،واحملمولة إليه ،وساقيها،

وابئعها ،وآكل مثنها ،واملشرتي هلا ،واملشرتاة له" ،أخرجه الرتمذي ( )1295وابن ماجة ()3381

عن أنس -رضي هللا عنه -إبسناد صحيح.

فعمل املرأة مضيفة يف اخلطوط اجلوية ليس فيه منكر واحد ،بل جمموعة منكرات ،واملسلمة اليت
ختشى عذاب رهبا وترجو رمحته تنأى بنفسها عن هذا العمل بال تردد؛ ألن من منهجها يف احلياة-
ذلك املنهج الذي علمها اإلسالم -أن إصالح دنياها ال يكون أبداً إبفساد آخرهتا.

ولتتذكر أختنا الفاضلة قوله تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب"

[الطالق . ]3-2 :وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حق املرأة يف راتبها
اجمليب أمحد بن موسى السهلي
رئيس اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الطائف

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1424/8/1هـ
السؤال

أان موظفة براتب مرتفع ،وزوجي يعترب هذا الراتب من حقه وليس يل حرية التصرف به ،وعندما أخربه
أنه من حقي يغضب جداً ويقول ال تعملي ،مع العلم إنه ال ميكننا أن نعيش براتبه وحده؛ ألنه يعطيه
كله ألهله ،وأان املسؤولة عن البيت ومصروفه أيضا ،أريد أن أعرف ما رأي الشرع يف هذا الوضع؟.

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
الشريعة اإلسالمية قامت على العدل واإلنصاف يف كل شيء ،ومن ذلك احلقوق الزوجية ،وال سيما
احلقوق املالية فإهنا بنيت على املشاحة واملطالبة يف الدنيا واآلخرة ،فقد جعلت نفقة الزوجة املطيعة

لزوجها واجبة على الزوج ،وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع ،وهي مقدرة شرعاً حسب

يسر الزوج وإعساره ،قال تعاىل" :لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا ال

يكلف هللا نفساً إال ما آاتها سيجعل هللا بعد عسر يسرا" [الطالق. ]7 :

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-اتقوا هللا يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا واستحللتم
فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن

ضرابً غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف" أخرجه مسلم ( )1218من حديث جابر -
رضي هللا عنه .-

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-استوصوا ابلنساء خرياً ،فإمنا هن عوان عندكم" أخرجه الرتمذي
(. )1163

وقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -هلند بنت عتبة" :خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف" رواه
اجلماعة على اختالف يف األلفاظ انظر صحيح البخاري ( ، )2211وصحيح مسلم (. )1714

وقوله تعاىل" :أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت
محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمتروا بينكم مبعروف وإن

تعاسرمت فسرتضع له أخرى" [الطالق ، ]6 :أي على قدر ما جيد أحدكم.
وعلى هذا جيب على زوجك أن ينفق عليك بشرط أن تتفرغي ملتعته والقيام حبقوقه الزوجية ،وعدم

خروجك للعمل ما مل تشرتطي عليه يف العقد.

وإذا مل حيصل بينك وبينه شرط للخروج للعمل ،فهذا ال يعين أن سكوته ملزم له ،ألن النفقة على

الزوجة بشرط حبسها نفسها على متعته وخدمته ،واحلديث يقول" :اخلراج ابلضمان" انظر مسند

الطيالسي ( ، )1567وجامع الرتمذي ( ، )1285أما كون املرأة تعمل يف النهار وتفوت على زوجها
حقوقه فال يلزم ابلنفقة عليها ما مل تكن اشرتطت عليه عند عقد الزواج أن تعمل ،ووافق على الشرط
ورضي به ،فال جيوز له أن مينعها من العمل شريطة أن يكون عملها ملتزماً ابلضوابط الشرعية من

حجاب وعدم اختالط ابلرجال..إخل.

أما أنه ملزم ابلنفقة عليك فلما ذكر من النصوص السابقة الذكر ،ولقول هللا تعاىل" الرجال قوامون

على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم فالصاحلات قانتات حافظات

للغيب مبا حفظ هللا والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم
فال تبغوا عليهن سبيال إن هللا كان علياً كبريا" [النساء. ]34 :
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وعلى كل ال جتب النفقة عليك ،بل جيب عليه هو أن ينفق عليك إذا أنت قمت ابحلقوق الزوجية،
لكن أقول لك :من ابب التعاون مع الزوج ،وقد أذن لك يف العمل ،إن كنت اشرتطت عليه فحبذا
لو كان هناك شيء من املساعدة تقديراً ملوقفه وتعاونه معك.

أما إذا كان الزوج شرط عليك عند العقد أن يسمح لك ابلعمل خارج املنزل بشرط أن تعطيه مثالً
ربع الراتب أو ثلثه ،أو أن تدفعي راتب اخلادمة وما شابه ذلك من أجل تفويتك عليه شيء من
حقوق االستمتاع يف النهار والقيام أبعمال املنزل ،ورضيت بذلك الشرط ،فاملسلمون على شروطهم

إال شرطاً أح هل حراماً أو ح هرم حالالً ،وهذا الشرط ليس من ذلك يف شيء ،كما أنه جيب على الزوج
أن يتقي هللا وال يضايق زوجته ويسيء عشرهتا من أجل أن تنفق عليه أو تعطيه راتبها أو شيئاً منه،

فهذه خسة يف الطبع ،ودانءة يف اخللق ،فليس ذلك من خلق املسلم احلقيقي اإلسالم؛ بل جيب عليه

أن يرتفع عن ذلك.
هذا وهللا أعلم .وصلى وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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عمل املرأة مع غري املسلمات
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1424/10/22هـ

السؤال

أان طالبة يف اجلامعة ،وأود االستفسار عن مشروعية العمل يف جمموعة واحدة ال سيما يف املشاريع مع

بنات غري مسلمات ،سواء كتابيات أو غري ذلك .أفيدوين أفادكم هللا.
اجلواب

إذا كان هذا العمل ال ترتتب عليه مواالة ومودة فال أبس به ،خاصة إذا كان هذا مما يفيد يف العملية
التعليمية ،والطالبة مع زميالهتا يستدعي العمل أن تشاركهن يف مشروع تعليمي وحنو ذلك ،أما إذا

كان هناك غريهن من املسلمات فاألوىل أن تكون معهن ،وينبغي إذا مل جتد غري هؤالء الكافرات أن
تعمل معهن من منطلق التعاون على التحصيل العلمي دون أن ترتتب على ذلك مواالة وال مودة،

ألن هللا جل وعال يقول":اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" [املائدة ]51:هذا ونسأل هللا جل وعال للجميع التوفيق واهلداية ،وهللا
أعلم.
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هل له منع زوجته من العمل؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

هل حيق للرجل أن مينع زوجته من العمل ،مع العلم أبنه وافق على الزواج منها وهو على علم أبهنا

تعمل ِّ
مدرسة ،ما هو حكم ذلك يف املذهب املالكي إن أمكن ،أو على رأي أهل السنة واجلماعة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :نقول للسائل إن مذهب املالكية ليس خارج أهل السنة واجلماعة ،فاإلمام مالك من أهل السنة
واجلماعة ،بل من قمة أهل السنة واجلماعة ،فال يوجد رأاين رأي مالك ورأي أهل السنة واجلماعة.

وابلنسبة لقضية عمل الزوجة ،فاألصل أن الزوج له قوامة على املرأة ،لكن بشرط أن يوفر هلا النفقة،

ويوفر هلا احتياجاهتا ،وهلذا فعند مالك والشافعي وهم من أهل السنة واجلماعة أنه إذا مل يوفر هلا

ذلك فال تكون القوامة اتمة ،وابلتايل جيوز هلا أن تطلب الطالق ،خالفاً أليب حنيفة الذي يرى أنه

يبقى ديناً يف ذمة الزوج.

فإذا منع الزوج زوجته من العمل ،قد مينعها إذا كان يوفر هلا ما حتتاج إليه .ولكن الذي يظهر يل -
وأان إن شاء هللا من أهل السنة واجلماعة -أن املسألة ترجع إىل العادة وإىل األفراد ،فهناك بعض
املناطق إذا منعت فيها املرأة من العمل فقد يكون ذلك سبباً خللل كبري يف البيت ،فلو بقيت يف

البيت لكان ذلك سبباً إىل خلل ،وألدى إىل مفاسد أكثر ،وابلتايل فإن املسألة توزن مبيزان املصاحل

واملفاسد ،فقد كانت الصحابيات يعملن ،فهذه أمساء وهي زوجة الزبري  -رضي هللا عنهما  -كانت

تعمل فكانت تعلّف انضحاً للزبري  -رضي هللا عنه  -كما ورد يف احلديث الصحيح انظر البخاري
( )5224ومسلم ( ، )2182وتلك املرأة اليت قيل هلا أن ترتك العمل يف خنل هلا فقال هلا النيب-

صلى هللا عليه وسلم -اذهيب إىل خنلك وكانت معتدة فقال هلا":ج ّدي خنلك" وهو حديث صحيح

انظر :مصنف عبد الرزاق ( . )25/7فعمل املرأة ليس شيئاً اخرتع اليوم ،بل هو معروف يف اإلسالم،
وألجل هذا جيب أن تتسع الصدور هلذه املسألة ،صحيح أن الزوج يقوم على املرأة ،أي أنه رئيس

البيت ،ألن عندان يف الشريعة اإلسالمية ضبط لألمور " ال يذهب ثالثة إال وهلم أمري" انظر البيهقي
( )359/9ومصنف عبد الرزاق ( )58/4يعين :حىت يوجد شيء من االنضباط ،فهذا البيت -
العائلة -فيه أمري هو الزوج ،لكن ليس معناه أنه يفعل ما يشاء ،ويقول ما يشاء ويضرب مييناً ويساراً،
بل هم يعيشون يف البيت مبشورته ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أيمر ابلتشاور فيما بينهم يف االنفصال
"فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور" [البقرة ]233:بّي الزوج والزوجة ،فكيف أبمورها اليت

ختصها؟.

وابختصار إذا أمرها بشيء ال خيالف الشرع فعليها أن تطيع أمره ،لكنه ال جيوز له أن أيمرها بشيء
يؤدي إىل مفسدة ،أو يفوت عليها مصلحة ،فإذا كان العمل يؤدي إىل اختالط أو إىل مفاسد فهذا

شيء آخر ،فله أن أيمر وعليها أن تطيعه ،فهذا هو اجلواب وهو مذهب مالك ومذهب مجهور
العلماء.

()273/12

عمل املرأة مذيعة إعالمية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1425/05/16هـ

السؤال

ما حكم عمل املرأة مذيعة وإعالمية وهي حمجبة وحمتشمة ،ودورها إخباري ثقايف وليس خالعي

ودورها هام للغاية أمام سيطرة املذيعات اخلالعيات ،وما حكم التأثريات الصوتية اليت تظهر مثالً أثناء
نشرات األخبار.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما يتعلق حبجاب الوجه فاخلالف فيه مشهور بّي أهل العلم مع ضرورة النظر إىل ثالثة امجاعات عند

العلماء يف مسألة احلجاب:

األول :اإلمجاع على وجوب احلجاب كمبدأ صرحت به نصوص القرآن والسنة لعموم املؤمنات إال ما
خيص القواعد يف استثناء له ضوابطه.

الثاين :اإلمجاع على مشروعية حجاب الوجه إما على سبيل الوجوب كما هو عند طائفة من أهل
العلم واالستحباب عند البقية.

الثالث :اإلمجاع على عدم تعريض املرأة للفتنة أو لفتنة غريها وقد أمر هللا القواعد من النساء -وهن

القواعد -عندما استثناهم قال :غري متربجات بزينة.
لذا يوجد اتفاق بّي أهل العلم حىت عند من قال ابستحباب غطاء الوجه بوجوب تغطيته حال الفتنة.
وحنن حنرتم آراء العلماء القائلّي بوجوب تغطية الوجه والقائلّي ابستحبابه.

ونقدر أخواتنا احملجبات يف وسائل اإلعالم وننصح أخواتنا املسلمات التاركات للحجاب يف وسائل

اإلعالم ابالستجابة لنداء القرآن "اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من
جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفوراً رحيماً" [سورة األحزاب ،آية. ]59
ومع ذلك فال ننصح أخواتنا ابلعمل كمعذيعات لعدة أسباب:

األول :أن هذا من أعمال الرجال اليت تبتذل فيها املرأة وخترج أشبه ما يكون ابلسلعة ،لذا جتد
اشرتاطات اجلمال والقبول وما ذاك إال تقليداً للغرب وتروجياً للربامج عرب مجال املرأة.

الثاين :أن املرأة حىت مع احلجاب فهي خترج متزينة وخمالفة إلمجاع أهل العلم وعلى مشهد من املاليّي

وال خيفى أن يف ذلك فتنة الرجال ويكفي النظر احملرم إبمجاع العلماء ،إذ أن من أجاز هلا الكشف مل
ُِجي ْز للرجال استدامةَ النظر إليها لقوله سبحانه" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم

ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون" [سورة النور ،آية ، ]30ويقول عليه الصالة والسالم لعلي

رضي هللا عنه" :-ال تتبع النظر النظرة فإن لك األوىل" أي اليت بغري قصد ،ومعلوم أن خروجالنساء سافرات أمام اآلالف من املشاهدين ال خيلو من استدامة نظر الرجال هلن ،وهو حمرم

ابإلمجاع.
نسأل هللا -تعاىل -إلخواننا كل خري وأن يوفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()274/12

هل تطيعها يف هذا؟

اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة

التاريخ 1425/6/4هـ
السؤال

أان متزوجة وأمي منعتين من ممارسة اخلياطة والتفصيل بقوهلا :أغضب عليك إن قمت خبياطة أي شيء

مهما صغر ،فكيف جيب أن أتعامل مع هذا األمر ،وخاصة أنين أسكن مع والدة زوجي ،وهي تطلب
مين أن أخيط هلا والبنتها البالغه 20عاماً ،وهي تعلم أين أتقن اخلياطة بشكل ممتاز ،وهل حيق ألمي

أن متنعين حبجة أهنا ختاف علي من املرض؛ ألهنا عانت الكثري من ممارستها اخلياطة ،وأيضا ختاف أن
أظلم من أهل زوجي ،وأان مدرسة ،وتكفيين هذه املهنة يف حال احتياجي يف املستقبل ال قدر هللا،

أفيدوين أكرمكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

حاويل إقناع أمك أبنه ال ضرر عليك من ممارسة اخلياطة ،وأبن فيها نفعاً لك وألهل زوجك ،فعسى

أن تكسيب رضاها فتجمعي احلسنّي؛ ألن طاعة األم -يف غري املعصية -واجبة ،لكن لو أصرت أمك
على االمتناع ،وكان ال ضرر عليك فال حرج عليك -إن شاء هللا  -يف ممارسة اخلياطة ،وال أتمثي
بذلك؛ ألن الطاعة ابملعروف ،وفقك هللا وأعانك.

()275/12

تدرس يف مدرسة طالباهتا نصرانيات
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /عمل املرأة
التاريخ 1425/11/10هـ

السؤال

أان أعمل مدرسة لغة عربية وتربية إسالمية يف مدرسة كلها نصرانيات وال يوجد غريي مسلمة .فهل
عملي معهم حرام؟ مع العلم أبنين مل أقم بتدريس الرتبية اإلسالمية ألنه ال يوجد أطفال مسلمون،

ولكن قد حيدث أنه قد يتقدم للمدرسة أطفال مسلمون يف أي وقت.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حرجا يف تدريس هؤالء
إذا كان ال يرتتب على تدريسك هؤالء األطفال حمذور أو حمظور ،فال أرى ً

األطفال اللغة العربية ،فاحملذور مثل أن ختايف على نفسك الفتنة يف دينك أو عرضك ،واحملظور مثل
أن يستلزم عملك هذا االختالط ابلرجال ،أو اإلخالل أبمر من أمور الشرع ،فإذا مل يكن شيء من

ذلك ،فال حرج ،إن شاء هللا ،مع أن األ َْو َىل بك أن تبحثي عن مدرسة للمسلمّي وتعلمي أطفال
املسلمّي .وهللا تعاىل أعلم.

()276/12

سفر املرأة مع أوالدها الصغار
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة
التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

هل جيوز يل السفر برفقه أوالدي الصغار إىل بلد غريب هبدف احلصول على اجلنسية ،وذلك ملدة ال

تتجاوز السنتّي -إبذن هللا ،-وحبيث يبقى زوجي هنا لكيال نفقد إقامتنا ،وحبيث أييت زوجي إلينا كل
بضعة أشهر ،وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
يظهر يل من سؤالك أنكم مقيمون ابلسعودية ،وأن بكم حاجة للحصول على اجلنسية الكندية ،وأن

حتصيلها يتطلب إقامتكم يف كندا ملدة عامّي ،وأن زوجك جيب أن يبقى يف السعودية حىت ال تُلغى
أتشرية اإلقامة.

وعلى ضوء هذا الواقع فإن إقامتكم بكندا (بلد الكفار) جائزة للحاجة ،وألهنا إقامة مؤقتة ال يُقصد
هبا االستيطان لبلد الكفار ،ولكن يشرتط لذلك أن يكون املسلم املقيم هناك قادراً على إظهار شعائر

دينه.

فإذا كنت ال تستطيعّي أن تلتزمي احلجاب الشرعي يف بالد الكفار فإنه ال جيوز لك اإلقامة فيها؛

ألن لك يف بالد املسلمّي مندوحة عن اإلقامة يف بالد الكفر؛ وألن حاجتك إىل اإلقامة يف بالدهم

إمنا هي للتوسعة يف املعيشة ،وهي ال تصل إىل حد الضرورة ،خبالف املضطهد ـ مثالً.
حمرم لك؛ يغنيك عن رفقة
أما مسألة السفر ففيها تفصيل :فإن كان أحد أبنائك ابلغاً عاقالً فهو ٌ
زوجك يف السفر.

أما إن كانوا كلهم صغاراً فال جيوز أن تسافري مثل هذا السفر الطويل من غري حمرم؛ لصريح قوله -
صلى هللا عليه وسلم " :-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع

ذي حمرم" متفق عليه ،عند البخاري ( ، )1088ومسلم ( )1339من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه.-

فيجب أن يسافر معك زوجك أو غريه من حمارمك (من البالغّي)  ،فإذا استقر بكم املقام هناك ،فله

أن يرجع وتبقي برفقة أوالدك ولو كانوا صغاراً ،لكن يتأكد عليك يف بالد الغربة والفتنة جماورة

العائالت املسلمة ،وتوثيق الصلة والزايرات للمراكز اإلسالمية ،فهو أحوط لدينك ولعرضك ،وأسلم
ألوالدك من الفتنة والفساد.

ينبغي أن تستشعري خطورة إقامتك يف بالد الكفر ،ال سيما وأنت تقدمّي إليها من بلد إسالمي ال
تزال فيه كثري من القيم اإلسالمية الفاضلة ،وهذا يستوجب عليك صرباً وحرصاً أكثر على حتصّي

نفسك وأوالدك من أسباب الفساد وعلى جماهدهتا يف ذلك.
وأذ ّكرك أبمانة هللا اليت ِ
محلك إايها يف أوالدك ،فاتقي هللا فيهم ،وأحسين تربيتهم وتعاهديهم ابلرعاية

والرقابة واملتابعة ،يقول  -صلى هللا عليه وسلم " :-كلكم ر ٍاع وكلكم مسئول عن رعيته ،فاألب راع

على أهل بيته ،وهو مسئول عنهم ،واملرأة راعية على بيت بعلها وولده ،وهي مسئولة عنهم" متفق
عليه ،عند البخاري ( ، )893ومسلم ( )1829من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
أسأل هللا أن يثبتنا ِ
وإايك على طاعته ،وأن يهب لنا من أوالدان قرة أعّي ،وأن جيعلهم صاحلّي
مصلحّي ،وأن جينبنا وإايهم األهواء والفنت ما ظهر منها وما بطن.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()277/12

سفر املرأة للعمرة بال حمرم
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة

التاريخ 1423/5/14

السؤال

تريد زوجة أخي وجمموعة من قريباهتا النساء املقيمات معها يف جدة الذهاب للعمرة معاً ،دون أن
يكون معهن حمرم ،حيث سبق وأن مسعت جبواز ذلك من قبل ،علماً أهنا تعودت أن تذهب مع

السائق عادة لقضاء حاجيات بيتها من السوق ودون أن يكون هناك حمرم ،وذلك النشغال زوجها يف

عمله ولكن بعلمه ،فتود أن تعلم هل ما تعودت فعله جائز؟ وهل هلا الذهاب مع جمموعة النساء

ألداء العمرة معاً ودون حمرم ألي منهن؟ نرجو من فضيلتكم اإلفادة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
السفر ال بّد له من حمرم ابلنسبة للمرأة حىت ولو كان لعبادة ،وليست املرأة حمرماً المرأة أخرى؛ ألن
احملرم هو الرجل ،فال ب هد يف مثل هذا احلال من حمرم ،وركوب النساء يف داخل املدن مع السائقّي من
األمور اليت كثرت وابتلي هبا كثري من الناس ،والواجب على املرأة املسلمة أن تبتعد عن مواطن الشبه
ابصطحاب حمرم ،وعدم اإلكثار من ارتياد األسواق إال حلاجة ،وإذا مل جتد حمرماً فلتكن مع السائق

زوجته.

()278/12

سفر املرأة بدون حمرم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة
التاريخ 1425/1/16هـ

السؤال

أردت إيصال عميت إىل بلدها الذي يبعد عن بلدي سبعمائة كيلو مرتاً على سياريت ،ولكن املشكلة

أن برفقتها حفيدهتا ،وحفيدهتا هذه تبلغ من العمر حوايل عشرين عاماً ،وعميت تبلغ من العمر ستّي

عاماً ،وأان حمرج أمام عميت ،وذلك ألين إذا مل أوصلها ،فسوف تذهب ابلطائرة هي وحفيدهتا بدون
حمرم ،أفتوين ماذا أفعل؟.

اجلواب

األصل أن املرأة ال جيوز هلا أن تسافر إال ومعها ذو حمرم (وحمرم املرأة هو كل من حترم عليه املرأة على
التأبيد بسبب مباح حلرمتها :كاألب ،واالبن ،واألخ ،وابن األخ ،وابن األخت ،والعم ،واخلال) ،
واألدلة يف ذلك صرحية وصحيحة ،فعنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال ":ال تسافر املرأة إال مع

ذي حمرم" رواه البخاري يف صحيحه ( ، )1862ومسلم ( )1341من حديث ابن عباس -رضي هللا

عنهما-

وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال
مع ذي حمرم عليها" رواه البخاري ( ، )1088ومسلم ( )1319من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه ،-وللحديث رواايت أخرى كثرية متقاربة.

وعلى هذا فال جيوز حلفيدة عمتك أن تسافر معك بال حمرم ،ولو بصحبة جدهتا؛ ألن املسافة مسافة

قصر قطعاً ،وأنت لست حمرماً هلا إمجاعاً.
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سفر املرأة بدون حمرم
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة

التاريخ 1423/1/4
السؤال

سؤايل يتمثل يف إمكانية سفر املرأة للخارج الستكمال دراستها العليا لبلد أجنيب ..وعدم قدرهتا على

اصطحاب أحد حمارمها ..وهي غري متزوجة.
اجلواب

السفر حىت وإن كان للدراسة إال أنه ال خيلو عن مصاعب ومشاق تلحق ابملسافرة منها :مفارقة
األهل واألحباب ،والشعور ابلغربة ،ومنها ما قد يتعرض له اإلنسان من أذى ومضايقة يف نفسه أو

أهله أو دينه ،وهذا الدين الذي كرمنا هللا به -دين اإلكرام -حرص على صيانة كرامة املسلمّي رجاالً
ونساء ودفع األذى عنهم ،حىت أنه أوجب على املسلم الذي ال يستطيع إقامة شعائر دينه ،أو ال
ً
أيمن من استذالل أعداء هللا له وفتنته أن يغادر الدار اليت يعيش فيها إىل دار أيمن فيها على نفسه

وعلى دينه وهذا ما يعرف ابهلجرة ،وتوعده هللا ابلعذاب األليم إن مل يفعل وهو قادر على ذلك فقال
جل ذكره ":إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفّي يف األرض
قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرياً إال املستضعفّي من

الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان

هللا عفواً غفوراً " [النساء. ]99-97:

واملرأة مصونة مكرمة يف هذا الدين يف حلّها وترحاهلا ،بزوجها إن كانت متزوجة ،وأبقارهبا املسلمّي،

وبويل أمر املسلمّي ،وإبخواهنا املسلمّي يف داير اإلسالم ،يدفعون عنها الغوائل وحيافظون على
كرامتها وحيائها.

أما يف السفر  -وعلى األخص إىل داير الكفر -فإن املرأة حىت وإن كانت صاحلة يف نفسها  -عرضة
للفتنة والضعف  ،-وعرضة لإليذاء واالعتداء ممن ال خالق هلم ،ولذلك أوجب الشرع أن يكون
سفرها مع حمرم أو زوج ،حىت ولو كان السفر لعبادة كأداء فريضة احلج ،ألهنا قد حتتاج ،وقد مترض

وال بد هلا من طبيب يعاجلها وقد يعتدى عليها ،فال بد من احملرم لصيانتها ،ال تعسفاً أو احتقاراً هلا

وإمنا ملصلحتها الدينية والدنيوية.

وهلذا أيها األخت الكرمية فإنه ال جيوز لك السفر إىل الداير البعيدة مبفردك حىت ولو بقصد الدراسة،
نعم إذا كانت الدراسة والسكن يف بيئة نسائية مأمونة ،ال اختالط فيها ابلرجال ،وال خيشى فيها

الفتنة ،ومل يكن هناك بديل عن السفر فال أبس يف هذه احلال بشرط أن يصحب الويل املرأة إىل مقر

دراستها هذه حىت يطمئن عليها وأييت ملرافقتها إىل بلدها عند العودة ،ولكن مثل هذا اندر ال يكاد
يوجد .وابهلل التوفيق
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مل تلتزم ابصطحاب حمرمها

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة
التاريخ 1424/7/9هـ

السؤال

أان معلمة يف منطقة تبعد عن أهلي حوايل مخس ساعات براً ،وأحضرت معي ابن أخيت البالغ من
العمر  16أو  17سنة ،وعندما قدمت أوراقي وقهعت على إقرار مين بوجود حمرم معي ،ومل ألتزم به يف
السنة األوىل ،أما السنة الثانية فقد أحضرت ابن أخيت كما ذكرت آنفاً ،املشكلة أين أريد إرجاع ابن

أخيت إىل أهلي؛ ألين أخشى عليه من رفقاء السوء ،وقد أصبح يتأخر أحياانً إىل  12ليالً؟ فهل علي

ذنب إذا أرسلته ألهلي علماً أبين أسكن مع رفقة طيبة  -إن شاء هللا  -من منطقيت ،وهل علي ذنب

يف السنة اليت مكثتها من غري حمرم؟ هل يعترب مايل حراما؛ ألين مل ألتزم بشرط وإقرار العقد عندما

داومت؟ وهل أعترب من الذين ينقضون امليثاق؟ فأان موسوسة من سنتّي حىت إين أصبت ابلقولون

العصيب من كثرة التفكري يف هذا املوضوع ،وفكرت جدايً يف ترك عملي ،فماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:
يف انتقال املرأة من مكان إىل مكان آخر إذا كان يعد سفراً فإنه يشرتط فيه أن يكون معها حمرم ،وأما

بقاؤها يف مكان معّي يف بلد معّي فال يشرتط أن يكون معها حمرم ،وإمنا أن تكون آمنة يف هذا املكان

أتمن على نفسها ،فإذا كانت ال أتمن على نفسها فال جيوز هلا البقاء يف هذا املكان ،وابلنسبة

إلرساهلا البن أختها إىل أهله هذا جائز بل قد يكون واجباً إذا كان يف بقائه يف هذا املكان خيشى

عليه من مفاسد ،وال يشرتط لوجودها هي يف هذا املكان أن يكون معها حمرم ،وإمنا الشرط أن يؤمن

عليها من الفساد ،والواجب عليها التوبة إىل هللا  -عز وجل  -فيما وقع منها من تفريط ابلنسبة
لسفرها من مكان إىل مكان بدون حمرم ،ألنه جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )1088ومسلم

( )1339واللفظ له من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قال" :ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم" ،وابلنسبة للمال
الذي تقاضته على هذا العمل فهو مال مباح ألنه من ابب األجرة على ما قامت به من التدريس.
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سفر املرأة لطلب العلم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

شيخنا اجلليل السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،نرجو منكم اإلجابة على السؤال اآليت لألمهية

الشديدة وهو:

حنن معهد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقّي هبا من املسلمّي ،ومعهدان يف إحدى الدول العربية ،وأييت

إلينا طالبات يدرسن على مدرسات عندان ،وهؤالء الطالبات بعضهن أيتّي من بالد بعيدة من أورواب
وغريها من غري حمرم ،فهل جيوز هلن ذلك لطلب العلم الغري موجود يف بالدهن؟ وإذا كان ال جيوز

فهل جيوز لنا قبول الطالبات الاليت أتّي وحدهن دون استقدام منا والبحث هلن عن مسكن وقبوهلن

يف املعهد؟

وإذا كان احملرم شرطاً لسفرهن فهل تشرتط استدامته ،أم يكفي أن يوصلهن إىل البلد فقط؟

وأخرياً فهل جيوز قبول الطالبات الكافرات الاليت أتّي بدون حمرم؟ نرجو منكم اإلجابة على هذه

التساؤالت ابلتفصيل مع سرد األدلة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال جيوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر بال َْحم َرم؛ حلديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال مسعت

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول  -وهو خيطب " :-ال خيلون رجل ابمرأة إال ومعها ذو حمرم،
حاجة ،وإين اكتتبت يف غزوة
وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم" فقام رجل فقال :إن امرأيت
ْ
خرجت ّ

كذا وكذا ،فقال" :انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه .البخاري ( ، )3006ومسلم (. )1341

واشرتاط احملرم إمنا هو يف أثناء السفر ،فإذا وصلت املرأة إىل البلد فلها أن تسكن مع نساء ثقات،
أتمن بسكنها معهن من الفتنة.

وإذا سافرت املرأة من غري حمرم فإمنا اإلمث عليها ،وليس على املسؤولّي يف املعهد إمث فيما فعلته (من
سفرها بغري حمرم) وال بقبوهلا يف املعهد ،وقد قال سبحانه" :وال ت ِزر وازرة وزر أخرى" [اإلسراء]15 :
 ،بل إن املصلحة يف قبوهلا وإسكاهنا مع نساء ثقات يف جمم ٍع يُشرف املعهد على مراقبته وحفظه؛ ألن
املنكر (وهو سفرها من غري حمرم) قد وقع وانتهى ،ويف رفض املعهد لقبوهلا مفسدة أكرب ،فقد تسكن

املرأة يف سكن خمتلط ال يتوفر فيه ما يتوفر يف سكن املعهد من الرقابة واحلفظ والصيانة.

أما إذا كانت املرأة ال جتد هلا حمرماً يسافر هبا ،أو وجدته ولكنه ال يستطيع السفر معها ،مع مسيس

حاجتها إىل تعلم اللغة العربية اليت ال يتوافر هلا تعلمها إال يف ذلك البلد البعيد ،فأرجو أالّ أبس أن

تسافر بغري حمرم ،ولكن بشرط أن تكون برفقة نساء ثقات ،وأن يكون زمن رحلة السفر ال يبلغ يوماً
وليلة ،كما هو شأن السفر ابلطائرات.
ويتوجه األخذ هبذا القول للمرأة اليت تقيم يف بالد كافرة ،فليس سفرها من غري حمرم ـ ال سيما
ّ

ابلطائرة ـ أبخطر عليها من إقامتها يف جمتمع يعج ابالختالط ومظاهر الفتنة والفاحشة ،فاملرأة اليت

تستطيع أن تتعفف عن الفاحشة واالختالط والتربج يف ذلك اجملتمع اجلاهلي الكافر مع عدم مرافقة

حمرمها هلا ،هلي أقدر على التعفف وصيانة عرضها وكرامتها يف جو السماء ساعات معدودات حتت
نظر الناس ومسعهم ويف رفقتهم.
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وعلى القائمّي على املعهد أن يتعاهدوا أخواهتم املؤمنات املغرتابت ابحلفظ وصيانة أعراضهن ،وأن
مينعوا عنهن ذرائع الفتنة ودواعي الفاحشة ،وأن يغتنموا إقامتهن بتعليمهن أحكام دينهن ووعظهن،
وتربيتهن على أخالق اإلسالم وآدابه؛ فإهنن أمانة يف أعناقهم .وقد اسرتعاهم هللا عليهن ،وقد جاء

يف احلديث "كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيته  ." ...رواه البخاري ( ، )5200ومسلم ()1829

.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()283/12

سفر املرأة للسياحة بال حمرم
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة
التاريخ 1424/10/9هـ

السؤال

أان فتاة أسافر إىل أورواب خالل الصيف بنية االصطياف واالستجمام وبدون حمرم( ،ولكن مع صحبة
ثقات)  ،فهل جيوز يل اجلمع والقصر يف الصالة؟ علما أنين أقضي اإلجازة يف أكثر من بلد ،حبيث

تتعدى فرتة إقاميت يف كل بلد سبعة أايم متواصلة .وما احلكم لو سافرت بدون حمرم أو صحبة ثقات
مع أنين أحافظ على نفسي وهلل احلمد؟ وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

أمر الشارع احلكيم املرأة إذا أرادت أن تسافر أن يكون معها حمرمها ،فقد روى أبو هريرة  -رضي هللا
عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية

يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها" .متفق عليه البخاري ( ، )1088ومسلم (. )1338

وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :ال خيلون رجل
ابمرأة إال ومعها ذو حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم" متفق عليه البخاري ( ، )3006ومسلم

(. )1341

ويف وجود احملرم مع املرأة مصاحل كثرية فهو يدفع عنها كثرياً من الشرور ويرد عنها ذائب البشر،

وحيفظها إبذن هللا من أخطار الطريق ،وال ينبغي للمرأة أن تتعلل بوجود صحبة ثقات ،أو وجود األمن

يف وسائل السفر احلديثة؛ ألن هذه األمور ليست مطردة ،فقد حيصل للمرأة من العوارض ما حتتاج
معه إىل من يرعاها ويكون قريباً منها ويعتين هبا ،مث إن املرأة إذا مل يكن معها حمرم يطمع هبا أهل
الشر ،وتكون وسائل السفر اآلمنة أمثل وسيلة للقرب منها والتحرش هبا ،وخباصة يف مثل هذه

األسفار الطويلة إىل غري البالد اإلسالمية.

وهنا أمر آخر وهو أن السائلة تقول( :أسافر إىل أورواب خالل الصيف بنية االصطياف واالستجمام)

.
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فهي تذكر أن الغرض من سفرها هو االصطياف واالستجام ،ومن املعلوم أن السفر إىل غري البالد
اإلسالمية ال جيوز إال عند الضرورة أو احلاجة اليت تدعو إىل ذلك ،كأن يطلب عالجاً أو يدرس علماً
ال يوجد يف بالد املسلمّي ،أو يدعو إىل هللا تعاىل ،أو يشتغل ابلتجارة وحنو ذلك ،مع اشرتاط وجود
علم يعصمه من الوقوع يف الشبهات ،ودين يعصمه من الوقوع يف الشهوات ،وعلى هذا فليس
االصطياف واالستجمام من األمور الضرورية أو احلاجية اليت تسوغ الذهاب إىل هذه البالد ،بل إن
السفر هلذا الغرض يوقع يف كثري من املفاسد ،ليس أقلها التهاون ابحلجاب واعتياد رؤية املنكرات

وغشيان منتدايت الفساد وإضاعة األوقات ،وهلذا ذهب بعض العلماء إىل أن املسافر سفر معصية ال

جيوز له أن يرتخص برخص السفر ومنها القصر واجلمع ،ألن سفر املعصية ال تستباح به الرخص،

وهذا الرأي وإن كان له وجاهته إال أن األرجح فيما يظهر يل هو خالف هذا ،فيجوز للمسافر سفر
معصية أن يرتخص برخص السفر مع حتمله إلمث هذا السفر احملرم ،وبناء على هذا فإذا كانت السائلة

متكث يف البلد مدة أربعة أايم فأقل فيجوز هلا القصر ،وكذلك اجلمع عند احلاجة إليه ،وأما إذا كانت
اإلقامة أكثر من أربعة أايم فليس هلا القصر أو اجلمع لدخوهلا يف حد اإلقامة حينئذ ،مع نصيحيت

للسائلة أن تستعيض عن السفر إىل بالد الكفر ابلسفر إىل البالد اإلسالمية البعيدة عن الفساد مع

التزام الضوابط الشرعية لسفر املرأة ،ومن أهم ذلك وجود احملرم معها ،وأن حتفظ وقتها فيما ينفعها
يف الدار اآلخرة .وهذا هو مقتضى شكر نعمة هللا والصحة والفراغ.
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االستدالل على جواز سفر املرأة بدون حمرم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /سفر املرأة

التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرغب يف السؤال عن حكم القول ابجلواز أو التحرمي يف مسألة ابالستدالل بشيء سيقع يف املستقبل،

كما هو يف مسألة جواز أن تسافر املرأة دون حمرم استناداً إلخبار النيب -صلى هللا عليه وسلم-

لعدي-رضي هللا عنه -أن الظعينة ستخرج مبفردها ال ختاف على نفسها  ...إخل....وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هذا الذي تذكرينه استدل به بعض أهل العلم على أن النهي عن سفر املرأة بغري حمرم خمصص

ابلطريق املخوف ،فإذا كان آمناً أتمن فيه املرأة على نفسها وعرضها أن يغتصبها مغتصب أو يغصب
ماهلا وحنو ذلك فإنه جيوز هلا أن خترج بال حمرم ،لكن مع نساء ثقات واستدلوا هبذا احلديث أن النيب
 صلى هللا عليه وسلم -أخرب عدي بن حامت  -رضي هللا عنه" :-اي عدي :هل رأيت احلرية؟ ".قلت :مل أرها ،وقد أنبئت عنها .قال" :فإن طالت بك حياة لرتين الظعينة ترحتل من احلرية حىت
تطوف ابلكعبة ال ختاف أحدا إال هللا" يقول عدي :قلت فيما بيين وبّي نفسي :فأين دعهار طيء... ،
فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف ابلكعبة ال ختاف إال هللا .أخرجه البخاري (، )3595

دليل على أن النهي منوط ابخلوف
فكون هذا يقع وال يظهر إنكاره من علماء املسلمّي وعامتهم ٌ

على نفس املرأة وعرضها ،وماهلا أن يعتدى عليه ٍ
معتد ،ولو كان فعلها هذا حراماً ملا ساقه النيب -

صلى هللا عليه وسلم -يف حديثه إخباراً عن متام النعمة بظهور منارات اإلسالم واستتباب األمن ،فإن

املنكر ال يناسب أن يُساق يف هذا الباب ،فالذين استدلوا هبذا احلديث مل يستدلوا به؛ ألنه إخبار
جمرد ،بل كان استدالهلم مبا يُشعر به هذا اخلرب من جواز هذا الذي سيقع؛ ألنه مسوق يف سياق

اإلخبار عن متام النعمة ابستتباب األمن وظهور منارات اإلسالم يف أراضيه الواسعة ،وقد أجاب عن
االستدالل هبذا احلديث القائلون بعموم النهي عن سفر املرأة بدون حمرم أبن هذا إخبار ال بيان

حكم ،وجياب عن هذا أبنه وإن كان خرباً لكنه حيمل معىن جواز ما سيقع؛ ألنه يف سياق التذكري

بنعمة هللا بشيوع األمن بعد اخلوف وظهور راية اإلسالم يف األرض املتباعدة .وهللا أعلم.
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تتسوق مع أختها بدون حمرم
ّ

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /االختالط واملصافحة

التاريخ 1422/8/3
السؤال

ما احلكم لو نزلت املرأة مع أختها فقط إىل السوق لشراء بعض األغراض وهي قد وصلت إىل

السوق عن طريق زوجها أو أخيها؟
اجلواب
ال أبس بذلك على أن حترص على احلجاب الشرعي ،وتلتزم آبداب اخلروج.
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هل زوج املرأة حمرم لبناهتا من غريه؟
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /النكاح/احملرمات

التاريخ 1422/8/10
السؤال

إذا تزوج رجل ابمرأة مطلقة وهلا بنات ابلغات فهل يعترب حمرماً هلن ،وهل جيوز هلم السكن مع والدهتم
وزوجها يف نفس البيت؟

اجلواب

هلن؛ ألهنن حمرمات عليه بسبب زواج
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل هبا وهلا بنات من غريه فهو حمرم ّ
أمهن ،وهلن يف هذه احلال السفر معه والسكن يف بيته.
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صفات املَحرم
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /حمرم املرأة

التاريخ 1422/5/15

السؤال
هل يُ ُّ
عد ولدي البالغ من العمر عشر سنوات ونصف َْحمرماً؟
اجلواب

ٍ
صفات هي:
احملرم الشرعي هو من َمجَع

القوي
استأجرت
خري من
ُّ
َ
الذكورة ،والبلوغ ،واألمانة ،والقوة على حفظ املرأة؛ لقوله تعاىل(( :إ هن َ
األمّي))  .وغري البالغ حباجة إىل من ينظر له ،فال ينظر لغريه ،وفاقد الشيء ال يعطيه.
حال السفر فقط؛ حلديث ابن عباس :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
ط َ
احملرم شر ٌ
علم أ هن ْ
وليُ ْ
((ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم)) فاشرتاط احملرم إمنا ورد يف السفر فقط.
أما يف غري السفر فيشرتط عدم خل ِّو الرجل ابملرأة األجنبية.
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السفر الذي تُلزم املرأة فيه مبحرم

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /حمرم املرأة
التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

سفرا بدون حمرم؟
اجلامعة تبعد عن منزيل  95كلم ،وأان أنتقل مع زمياليت يف حافلة ،فهل يعترب ذلك ً

أو مبعىن آخر :هل السفر بدون حمرم له مسافة معينة أم ال؟ وما موقفنا من وجود الغناء يف احلافالت

واالختالط يف اجلامعة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
سفرا ،أما إذا كانت
فإذا كانت هذه املسافة (95كم) داخل البلد ،أو أغلبها كذلك ،فإهنا ال تعد ً

هذه املسافة كلها ،أو ما يزيد على ( 89كلم) هي حاصل املسافة من هناية بنيان املدينة وحىت مبىن

سفرا ،على قول مجهور أهل العلم ،وجيب فيه احملرم حينئذ.
اجلامعة ،فهو يعد ً

أما ابلنسبة لوجود الغناء يف احلافلة ،فأنكري ذلك قدر استطاعتك إن أمكن بلسانك ،وإال فبقلبك،

وذلك أضعف اإلميان ،وأما االختالط يف اجلامعة فال شك يف خطره على الذكور واإلانث ،وإذا كانت
النساء يف عصر النبوة يتلقّي العلم مبعزل عن الرجال مع قلة أسباب الفتنة ،فما الظن هبذا العصر

الذي كثرت فيه الفنت ،وتعددت فيه أنواع اإلغراء ،وق هل فيه الوازع الديين؟! فعن أيب سعيد اخلدري،
يوما
رضي هللا عنه ،قال :قالت النساء للنيب صلى هللا عليه وسلم :غلَبنا عليك الرجال ،فاجعل لنا ً

وأمرهن .رواه البخاري ( )101ومسلم (. )2633
يوما لقيهن فيهَ ،
من نفسكَ .
فوعظهن َ
فوع َدهن ً

هكذا كان حرصهن ،رضي هللا عنهن ،على حتصيل العلم ،وعلى البعد عن أسباب الفتنة .وال ريب أن

واقع اجلامعات املختلطة يف البالد العربية واإلسالمية ،واقع يندى له اجلبّي ،وال عجب يف احلقيقة من
مشحوان ابملغرايت والفنت ،وال ريب أنه ال جيوز االلتحاق
هذا الواقع؛ ألنه نتيجة طبيعية جل ٍو أصبح
ً
ابجلامعات املختلطة مع وجود جامعات ختلو من هذا النوع من االختالط ،أما مع عدم وجود

جامعات حمافظة فإنه رمبا أدى القول مبنع االلتحاق بتلك اجلامعات إىل إقصاء أهل اخلري والدين عن
مراكز التوجيه يف اجملتمع ،وهلذا فقد اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة على قولّي :األول:

التعرض للفتنة .والثاين :يرى جواز
أنه ال جيوز االلتحاق هبا؛ ملا فيها من االختالط احملرم ،وملا فيه من ُّ

ذلك ،ولكن ابلضوابط الشرعية ،حبيث جيتنب كل جنس خمالطة اآلخر قدر اإلمكان ،وأن يهيئ كل

جنس جلساء صاحلّي له من جنسه ما أمكن ،وأن حتافظ املرأة على حجاهبا وحشمتها وحيائها داخل

أروقة اجلامعة وخارجها ،وأن جتتنب الزينة والطيب عند ذهاهبا ،وأن يستحضر امللتحق هبذه اجلامعة

النية الصاحلة للدراسة ،أبن تكون نيته حتصيل العلم ،واكتساب املعارف ،ونفع املسلمّي  ...إخل ،فإذا
التزمت املرأة هبذه الضوابط جاز التحاقها ،مع أمن الفتنة ،أما إذا خشيت على نفسها من الفتنة أو
خشيها الطالب على نفسه ،فال جيوز حينئذ ،وبكل حال ،فإنه إذا أمنت الفتنة ،فاملسألة -كما

تقدم -فيها رأاين للمعاصرين ،ولكل حظ من النظر ،وكل مسلم بصري بنفسه .وهللا تعاىل نسأل أن
يعيذان من الفنت ،ما ظهر منها وما بطن ،وأن يثبتنا على دينه ..آمّي .وهللا تعاىل أعلم.
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السفر ابخلادمة
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /حمرم املرأة

التاريخ 1424/2/10هـ

السؤال

والديت كبرية يف السن ولديها خادمة ،وترغب الصيام مبكة املكرمة فهل جيوز الذهاب بوالديت
وبصحبتها اخلادمة؟ وهل هناك فرق يف السفر هبما بّي الطائرة والسيارة؟

اجلواب

أخي ابرك هللا فيك ،الواجب أهنا ال تسافر من بلدها إال مبحرم ،وإذا كان حمرم اخلادمة موجود فال
جيوز أن تسافر إال معه ،أما إذا مل يكن هلا حمرم فتعترب أمانة عند كفيلها؛ فيجب عليه أن حيافظ

عليها ،كما حيافظ على أهله وبناته.
وهذه اخلادمة  -املسؤول عن السفر هبا إىل مكة -انظر ما هو األحفظ هلا ،ويف ظين أن والدتك
حباجة إىل خدمتها يف مكة ،والسفر عبادة ،فال مانع من السفر هبا مع والدتك إىل مكة ،سواء

ابلسيارة أو الطائرة ،وهللا أعلم.
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هل أصافح زوجة خايل؟
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /حمرم املرأة

التاريخ 1424/12/26هـ

السؤال

يل خال وله زوجة تبلغ من العمر ستّي سنة أو أكثر  -لألسف -أين كل ما ذهبت لزايرة خايل أو
جديت؛ ألهنا تسكن معه دخلت زوجة خايل عندما أكون جالساً معهما ،وبعض األحيان تصافحين،

فهل أقطع زايرة جديت وخايل؟ علماً أين لو امتنعت عن مصافحتها والدخول عليها حلصلت مشكلة

كبرية ،وعلماً أهنا ال متلك مجاالً جيعلين افتنت هبا ،وأثر كرب السن يظهر عليها ،أفتوين يف هذه املشكلة
اليت أصبحت تؤرقين وجتعلين أمتنع عن زايرة جديت وخايل ،وأخشى أن أصبح قاطع رحم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،اللهم صل على عبدك ورسولك حممد وعلى

آله وسلم .أما بعد:

فإن امتناعك عن مصافحة املرأة األجنبية ومن لست حمرماً هلا هو احلق ،وهو املطلوب من كل

مسلم.

وأنت إذا أخلصت النية ،وقصدت امتثال حكم هللا يف امتناعك عن مصافحتها ،كفاك هللا ما يصدر

منها أو من حاشيتها؛ ألنه  -سبحانه -مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ،ومن كان هللا معه فإنه
سيكفيه مؤنة من يكيد له ،أو ميكر به ،أو يؤذيه.

مث جيب أن تستعمل احلكمة يف الكف عن مد يدك للمصافحة ،كأن تسأل عن صحة أهل البيت ،أو

تصطحب معك هدية ،أو تفعل شيئاً مما يسرون به ،فإن هذا التصرف -بعد االستعانة ابهلل -

هون وقع ذلك
سبحانه -والتوكل عليه ،مع صدق العبد فيما يفعل -إذا وافق كفك عن املصافحةّ ،
يف قلبها ،وهللا  -سبحانه -ويل التوفيق.
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سؤال عن احملارم
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /حمرم املرأة

التاريخ 1424/6/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
تزوجت من امرأة وهذه املرأة هلا أوالد كبار متزوجون ،وهلا بنت متزوجة ،فهل أان حمرم لبنت زوجيت؟
اجلواب

ترتب يف حجره ،يف قول األئمة
أما بنت الزوجة  -وتسمى الربيبة  -فتحرم على زوج أمها ولو مل ه

األربعة والفقهاء والسبعة ومجاهري السلف واخللف ،ومل يشذ عن ذلك إال الظاهرية فيمن مل ترتب يف

احلجر ،وأما زوجة ابن الزوجة فال حترم ،ألهنا ليست ممن ذُكر يف قول هللا تعاىل" :حرمت عليكم

أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم" إىل قوله" :ورابئبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت
دخلتم هبن وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم" [النساء. ]23 :

وعلى ذلك فأنت حمرم لبنت زوجتك ،ولست حمرماً لزوجة ابن زوجتك ,وهللا تعاىل أعلم.
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هجرها زوجها ،فهل خترج بغري إذنه
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /تعليم املرأة

التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

زوجي هجر البيت ،وهو ال يرد على مكاملايت اهلاتفية ،علماً أبنين أسكن مع أهلي ،فهل جيوز اخلروج
من املنزل كالذهاب إىل جمالس الذكر أو زايرة أحد األقارب ،علماً أبن والديت اتصلت تستأذنه يف

علي منها) أفيدوين جزاكم هللا كل اخلري.
خروجي ،فقال ابحلرف الواحد (بكيفها ما ه
مالحظة :أان الزوجة الثانية له ،وأعاين من تسلُّط وظلم شديد ،حىت إنه حرمين اإلجناب والوظيفة
وأموراً أخرى.

اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد:

ما دام أن السائلة ذكرت أن والدهتا استأذنت زوجها يف اخلروج فكان جوابه يفهم منه اإلذن وعدم

املمانعة فال حرج عليها يف الذهاب إىل جمالس الذكر أو زايرة األقارب ،وذلك وفق الضوابط الشرعية
من احلجاب واالحتشام وعدم اخللوة أو االختالط ابألجانب ،وكذلك ذهاهبا إىل املسجد أو حلق

العلم أو احملاضرات وغري ذلك مما فيه نفع يعود عليها يف أمر دينها ودنياها.
وعلى كل فيما ذكرته السائلة من الظلم الواقع عليها من زوجها فإن عليها الصرب واالحتساب

ومناصحة الزوج ابلعدل والقيام حبقوق الزوجة كما أمر هللا تعاىل" :وهلن من مثل الذي عليهن

ابملعروف" [البقرة ]228 :وقوله تعاىل" :وعاشروهن ابملعروف" [النساء ]19 :وهذه اآلية عظيمة

يف معناها وما دلت عليه من حق الزوجة على زوجها ابملعروف .وهللا هو املوفق وصلى هللا على نبينا
حممد.
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دراسة املرأة يف املعاهد األمريكية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /تعليم املرأة
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جتوز يل الدراسة يف املعاهد األمريكية لتعلم اللغة؟ ألنين أعيش فيها حاليا وأمنييت أن أدعو

لإلسالم ،لكن لغيت ال تساعدين ،خاصة وأنين وهلل احلمد متنقبة ،فهل ميكنين ذلك؟ علما أن من
يقوم ابلتدريس امرأة ،والرجال عموماً ال يقبلون كثرياً على مثل تلك املعاهد ،أي أن األغلبية نساء،

وهللا تعاىل حيفظكم.

اجلواب
تعلُّم اللغة األجنبية من األمور املباحة يف الشرع ،ال سيما واهلدف من تعلمها استخدامها يف الدعوة

إىل هللا ،ونشر دينه وتبليغه للناس ،وال أبس يف الدراسة يف هذا املعهد ،الذي يعلم اللغة اإلجنليزية ما

دام أغلب الدارسّي نساء ،واملدرسة امرأة كما تقولّي ،وعليك أن تلتزمي ابحلجاب الشرعي ،وأن

تغضي الطرف من النظر إىل الرجال األجانب ،والتزمي ابحلشمة ومكارم األخالق يف املظهر ،واملخرب،
وال سيما وأنت يف هذه البالد اليت ال تعرف معروفاً وال تنكر منكراً ،وفقك هللا ومحاك من كل سوء،

آمّي.

()295/12

مشاركة الفتيات يف املخيمات
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /تعليم املرأة
التاريخ 1423/8/13هـ
السؤال

ما حكم املشاركة يف خميمات حتفيظ القرآن الكرمي للفتيات إذا استوجب ذلك السفر مع املشاركات
يف هذه املخيمات ،من املربيات واملشرفات حيث إننا نقيم مثل هذا النشاط يف فصول الصيف،

ونبذل كل ما نقدر عليه لتأمّي املكان كأن يوجد بعض املشرفات مع أزواجهن؟
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

العناية ابلفتيات وحتفيظهن القرآن الكرمي ،وتعليمهن ما حيتجن إليه من أمور دينهم ودنياهم من أفضل
القرابت عند هللا -تعاىل ،-وإقامة املخيمات واملناشط الصيفية وحنوها هلذه األغراض أمر حممود

وأداء ابلضوابط الشرعية ،ومنها:
مشكور مىت ضبطت هذه املخيمات إعداداً وإشرافاً ً

 .1أن ختلو املخيمات من االختالط والتربج والسفور ،وأن تُعود الفتيات على االلتزام ابحلجاب
الشرعي ،واحلشمة واحلياء.

 .2أن تكون أماكن املخيمات بعيدة عن مواقع الفنت من الشواطئ املختلطة ،واملالهي املاجنة.
 .3أن يتوىل تدريس الفتيات وتعليمهن وحتفيظهن املدرسات امللتزمات املوثوقات.
 .4إذا كانت مواقع املخيمات تبعد عن مقر الطالبة أو املُدرسة مسافة قصر وجب أن يصحبها

حمرمها ،وال حيل هلا السفر بال حمرم مهما كان الغرض نبيالً ،واملقصد سامياً.
وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،وال حرمنا هللا وإايكم فضله وعظيم ثوابه ،وحفظ لنا فتياتنا وأبناءان
من كل سوء إنه مسيع قريب ،والسالم عليكم.
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هل يعد هذا خلوة؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /اخللوة مع غري احملرم
التاريخ 1424/5/28هـ

السؤال

طبيب يعمل ابملستشفي ابلعيادة اخلارجية ومعه ممرضة ،ويغلقان عليهما الباب ولكن بدون مفتاح،
حبيث لو حضر مريض فيمكن أن يدفع الباب ويدخل أو أي مسؤول ابملستشفي أو عامل ،فهل هذه

هي اخللوة اليت حذر منها رسول هللا -صلي هللا عليه وسلم-؟ وإذا كانت خلوة فما احلل؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاملقصود ابخللوة املنهي عنها يف احلديث املشهور هي أن خيلو الرجل ابملرأة حبيث حتتجب
أشخاصهما عن الناس ولو مل يُغلقا الباب ،فضالً عن أن يقفل ابملفتاح.

فاختالء الطبيب ابملريضة أو املمرضة حبيث ال يرامها الناس يعد خلوة حمرمة ولو كان الباب مفتوحاً.
وإغالق الباب عليهما خلوة حمرمة من ابب أوىل  ...ولو مل يقفل ابملفتاح.

فليست العربة أال يدخل عليهما أحد ،إمنا العربة أال يرامها أحد.

فعلى الطبيب إذا دخلت امرأة أجنبية عيادته أن يرتك الباب مفتوحاً ،وأن يكون يف عيادته حبيث يراه

الناس ،أي قبالة الباب ،فإن شق عليه ذلك ،فال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،واألمر ـ كما ق هرر
الفقهاء ـ إذا ضاق اتسع ،واملشقة جتلب التيسري.

حرمت لكوهنا ذريعة إىل الفتنة والفاحشة ،وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند املصلحة
وألن اخللوة ّ

الراجحة ،ولكن احلاجة تقدر بقدرها.

قصدت أنك إذا مل
لحة .إمنا
ُ
وأرجو أال تفهم من هذا تسويغ التساهل والتوسع من غري حاجة ُم ّ

تستطع أن تتحاشى اخللوة ابملمرضة كليةً ،فعليك أن تضيقها يف أضيق نطاق "فاتقوا هللا ما استطعتم"

[التغابن. ]16 :

وعليك أن تدرأ عن نفسك هذه اخللوة احملرمة قدر اإلمكان.

وفقك هللا وسددك ،واحتسب األجر على هللا؛ فأنت على ثغر ،ويف عملك مصلحة عامة ،وقضاء
حلوائج الناس.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()297/12

اخللوة مع السائق

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /االختالط واملصافحة
التاريخ 1422/8/3

السؤال

أان معلمة ال يوجد من يوصلين للمدرسة سوى سائق سعودي برفقة زمياليت ،ولكن حتدث خلوة ملدة

مدرسة تنزل ،فما حكم ذلك؟
مخس دقائق؛ وذلك ألنين آخر ّ

اجلواب

إذا كان السائق كبرياً يف السن ،مأموانً ،وكانت املسافة قريبة ،ويف داخل العمران ،وكان اجللوس يف
اخللف فال أبس.

وإذا كان السائق ليس كبرياً فعليكن ابالتفاق مع سائق تكون معه زوجته ،أو إحدى حمارمه ،أو وضع
حاجز فاصل بينكم وبينه كاخلشب ،أو الزجاج السميك وحنوه.
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انتساب الزوجة إىل أسرة زوجها
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/5هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

هل جيوز للمرأة إن تزوجت أن أتخذ اسم عشرية الزوج؟ مع العلم أن القانون األملاين خيريك :إما أن
تبقى املرأة على اسم عشريهتا ،أو أتخذ اسم عشرية الرجل ,علماً أن الوضع يكون أسهل وبدون
مشاكل إذا أخذت الزوجة اسم عشرية زوجها ,ففي بعض األحيان يتصور املوظفون يف الدوائر

احلكومية أننا غري متزوجّي حىت نريهم عقد الزواج .فما هو الصواب؟ .وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز للمرأة أن تنتسب ألسرة زوجها بعد الزواج؛ وذلك لألمور التالية:

األول :ما ثبت يف البخاري ( ، )3508ومسلم ( )61عن أيب ذر  -رضي هللا عنه -أنه مسع النيب -
صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ليس من رجل ادعى لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر ،ومن ادعى قوماً
ليس له فيهم (يف بعض النسخ له فيهم نسب) فليتبوأ مقعده من النار" ،وغريه من األحاديث الدالة
على حترمي االنتساب لغري األب ،أو العشرية ،أو املوايل.

الثاين :أن يف ذلك مشاهبة للكفار فيما هو من خصائصهم ،ويف احلديث" :من تشبه بقوم فهو منهم.
الثالث :أن يف هذا الفعل إسقاط حلق من حقوق املرأة ،فمن حقوقها :االنتساب ألبيها وعشريهتا ال

إىل عشرية الزوج ،كما أن فيه إسقاط حلق األب والعشرية يف انتساب املرأة هلم ال لغريهم ،وكنت -

وما زلت -أعجب من رضا كثري من الغربيات بذلك.

الرابع :أن مثل هذه األفعال تؤدي إىل إذابة اهلوية اإلسالمية على املدى القريب والبعيد ،ومن املعلوم

أن من خصائص اهلوية اإلسالمية يف قضااي األسرة أن انتساب الزوجة يكون إىل أبيها ال إىل غريه،
سك املسلم هبذا األمر ،ويعت هز به ،وينشر ويبّي للناس أنه من حفاظ اإلسالم
ومن املفرتض أن يتم ه

على حقوق املرأة ،أما ما ورد يف السؤال من كون هذا األمر يؤدي إىل بعض املشاكل ،فهذه مشقة

يسرية ،ال يُرتك من أجلها احلكم الشرعي.

ملحوظة :الكفر الوارد يف احلديث ال يراد به الكفر املخرج من امللة ،بل هو كفر أصغر ،أو كفر

النعمة ،أو أن هذا الكفر ملن استح هل هذا الفعل مع علمه بتحرميه ،أو يقال :إنه من نصوص الوعيد

اليت متر ،كما جاءت ،ولكننا ال نكفر أحداً من أهل القبلة بفعله للكبرية ،وبسط ذلك يف غري هذا
املوضع .وفقين هللا وإايك إىل كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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املرأة ..والعادة السرية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/19هـ
السؤال

أان أمارس العادة السرية ،ولكن عندما علمت حبرمتها نويت التوبة ،وأصبحت أشعر ابإلاثرة من أي

علي الغسل لكل صالة؟ مع العلم أن الغسل يتعبين
شيء حىت وأان أصلي ،وعلى الدوام ،فهل جيب ه

كثرياً ،وفيه حرج كبري علي ويضرين ألن شعري بدأ يتساقط بكثرة ،فماذا جيب أن أفعل؟.

اجلواب

األخت الكرمية شكراً على هذا العزم وحسن املآب ،أسأل هللا لك الثبات ،اعلمي  -وفقك هللا -

أنك أثرت أعضائك فيما مضى ،فأصبحت تستجيب ألقل مثري ،فقومي بتثبيط عنصر االستثارة يف
نفسك وأعصابك ،وذلك ابلتمرين على أن املثري مىت ما وقع امتنع ترك االستجابة له ،سواء كان

ذلك املثري جاء مصادفة بدون قصد منك ،أو أنك عملت له استدعاء من أجل مترين نفسك على

ترك االستجابة ،وهذا التثبيط للمشاعر والغريزة يتكون ابلتدريب.

أما خبصوص السؤال فإن احلكم مرتبط ابإلنزال ،فمىت حصل وجب الغسل ،فاإلاثرة بدون الرعشة

اليت تدل على اإلنزال عند بعض النساء ،وعند أخرايت يكون اإلنزال خارج الفرج وهذا واضح
فالغسل واجب ،أما جمرد حصول اللذة فال يوجب الغسل ،واسأيل نفسك هل ميكن أن تعفيها
ابلزواج بعد أن تتجاوزي جمموعة من األوهام يسميها البعض ظروفاً وأسباابً وعادات لبعض

اجملتمعات ،فإذا قوبلت ابلصراحة والوضوح وحسن التأمل مل تتجاوز أسباابً بسيطة ميكن حلها أو

جتاوزها أو أتجيلها .أعانك هللا على العفاف وحسن االنتظار فهو أعظم وسام تتوشح به املرأة ،وليكن
لك يف الصاحلات الصابرات من املؤمنات القدوة واألسوة؛ مرمي بنت عمران ،فاطمة بنت حممد -

صلى هللا عليه وسلم -وغريهن ممن أمضّي شباهبن يف صرب وحتد عظيم جلميع املغرايت ومحاهن هللا

من السقوط ،واإلعجاب ابلساقطات ،واحرصي على املباعدة عن أسباب اإلاثرة ابلكلمة والصورة
وغريها ،وحاويل مسح ما يف ذاكرتك من املواقف اليت تضعف من توبتك ،واعلمي أن من سقطن يف
أتون الشهوة كثر ،ومن صابر وصرب فاز ابللذة فيما بعد ،فقد أصبح للمؤمنّي إماماً ،واكتسب قوة

نفسية ال يعدهلا مال وال شهوة عابرة ،وتلك وهللا الدرجات اليت يتفاوت فيها اخللق يف الدنيا ،ويوم
يقوم األشهاد.
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نظر املرأة إىل الرجال
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/22
السؤال

أفيدوين -رفع هللا قدركم -عن نظر املرأة إىل بعض الربامج اإلسالمية اليت يكون فيها رجال ،جعلكم
هللا من محاة دينه وحراس عقيدته؟

اجلواب

نظر املرأة إىل الرجال األجانب ليس ممنوعاً يف كل حال ،بل يباح يف أحوال كثرية ،كرؤية املصلّي،
ورؤية احلجاج يف عرفة  ...وغري ذلك ،وقد كان احلبشة على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يلعبون حبراهبم يف املسجد وأم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -تنظر إليهم ،انظر ما أخرجه
البخاري ( ، )454ومسلم ( ، )892ومثل هذا نظر املرأة إىل الربامج املفيدة ،واملمنوع إمنا هو
اختالطها ابلرجال ،واطالعها على املناظر اخلليعة اليت ختدش احلياء ،وتثري الشهوات يف الربامج
اإلعالمية أو غريها.
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ضوابط معاجلة الطبيب للمرأة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/08هـ
السؤال

هل هناك أسانيد من القرآن والسنة تؤكد وحتض املسلمات على الذهاب إىل طبيبات من النساء،
وليس من الرجال ،للوالدة ما وجدت النساء؟ أرجوكم أريد إرسال هذه األحاديث أو اآلايت يل،

خريا ،أفيدوان.
وجزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

إن قضية تعامل املرأة مع الرجل األجنيب يف الشريعة اإلسالمية واضحة حمسومة ودالئلها كثرية،
ولكون السؤال هو عن معاجلة الرجل للمرأة ،سواء للتوليد أو لغريه ،فإننا نقول إن معاملة الطبيب
للمرأة هي تعامل رجل أجنيب المرأة أجنبية منه ،ولذا فإننا سنذ ّكِر ابألدلة اليت متنع اختالط الرجل

ابملرأة ومسه إايها وخلوته هبا وحنو ذلك:

ضن ِمن أَب ِ
فمن القرآن آايت منها :قوله تعاىل يف سورة النور( :وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ْن
ات يَـغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
َ ْ ُ
صا ِره هن َوَْحي َفظ َ
فُـروجه هن وال يـب ِدين ِزينـتـه هن إِال ما ظَهر ِم ْنـها ولْي ْ ِ ِ
ِ
ِِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِال
ُ َ ُ َ ُْ َ َ َ ُ
َ ََ َ َ َ
ض ِربْ َن خبُ ُم ِره هن َعلَى ُجيُوهب هن َوال يُـ ْبد َ
لِبـعولَتِ ِه هن أَو ِ
ض ِربْ َن ِأب َْر ُجلِ ِه هن لِيُـ ْعلَ َم َما
(وال يَ ْ
ُُ
آابئ ِه هن) [النور :من اآلية . ]31ويف آخرها قال سبحانهَ :
ْ َ

ِ
ّي ِم ْن ِزينَتِ ِه هن) [النور :من اآلية . ]31وقوله سبحانه يف شأن نساء النيب عليه السالم( :فَال
خيُْف َ
رب ْج َن تَ َربُّ َج
ْن قَـ ْوالً َم ْع ُروفًا َوقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك هن َوال تَ َه
َختْ َ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع اله ِذي ِيف قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ض َوقُـل َ
ا ْجل ِ
ك وبـنَاتِ َ ِ
ُوىل) [األحزاب :من اآلية . ]33-32وقوله( :اي أَيُّـ َها النِ ُّ ِ ِ
س ِاء
اهلِيه ِة األ َ
هيب قُ ْل ألَ ْزَواج َ َ َ
َ
َ
ك َون َ
ِ
ِ
ك أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَال يُـ ْؤذَيْ َن) [األحزاب :من اآلية. ]59
ّي َعلَْي ِه هن م ْن َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ
ّي يُ ْدنِ َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
وأما من السنة :فمن ذلك ما يف الصحيحّي البخاري ( )3006ومسلم ( ، )1341عن ابن عباس،
ٍ
ومعها ذُو َْحم َرٍم ...
رجل ابمرأة إاله َ
رضي هللا عنهما ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال خيَْلُ َو هن ٌ
"احلديث.

ُّخول
"إايكم والد َ
ومنها حديث عقبة بن عامر ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ه
ِ
ت" .متفق
على النساء" .فقال رجل من األنصار :اي رسول هللا ،أفرأيت احلَمو؟ قال" :احلَ ُمو املَْو ُ
عليه :عند البخاري ( )5232ومسلم ( . )2172واحلمو هو :قريب الزوج كأخي الزوج وعمه وابن

عمه.

ومنها حديث عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :املَرأةُ َع ْوَرةٌ
فإذا خر ِ
استَ ْش َرفَها ال ه
شيطا ُن" .أخرجه الرتمذي ( )1173وحسنه ،كما أخرجه ابن حبان يف
جت ْ
َ
صحيحه ( )5598وابن خزمية يف صحيحه ( ، )1685وصححه األلباين واألرانؤوط.

ومن هذه اآلايت واألحاديث نستطيع أن نتبّي القواعد واألحكام اليت على وفقها يكون تعامل الرجل
مع املرأة األجنبية منه والعكس:
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( )1األصل يف املرأة أال تبدي من زينتها إال ما ظهر منها ،وهي الثياب الظاهرة والعباءة وحنو ذلك،
مما ال ميكن سرته ،وعلى القول اآلخر أنه الوجه والكفان ،فال جيوز هلا أن تبدي أكثر من ذلك من
شعر أو حنر ،أو ذراع ،أو ساقّي ،وإن كان األرجح هو القول األول.

( )2أن األصل يف املرأة أن مجيع بدهنا عورة ،كما يف حديث ابن مسعود ،رضي هللا عنه ،السابق؛
ولذا فال جيوز أن يبدو منها إال ما استثين للنساء وللمحارم.
( )3أن هللا تعاىل أمر ابحلجاب واجللباب ومها ما ختتمر به املرأة ،ومعىن هذا أن املرأة ال تكون عند
حمرما منها بغري ذلك.
رجل ليس ً

( )4أن هللا تعاىل هنى املرأة أن تضرب برجلها األرض حىت ال يسمع صوت اخللخال (وهو احللي من

القدم)  ،وهذا يدل على أن املرأة جيب أن تبتعد عن الرجل خمافة أتثره هبا ما استطاعت إىل ذلك
جال ِمن النِ ِ
الر ِ
أض هر َعلَى ِّ
ساء" .رواه البخاري
ّ
كت بعدي فتنةً َ
"ما َتر ُ
سبيالً ،ويدل عليه حديثَ :
( )5096ومسلم ( ، )2740من حديث أسامة بن زيد ،رضي هللا عنهما.
( )5أن خلوة الرجل ابملرأة ال جتوز ،فكيف مبما هسته إايها؟

وعلم من هذا كله أن معاجلة الطبيب الرجل للمرأة يف األصل ال جتوز أب ًدا إذا تضمنت ما هنى هللا عنه
مما تقدم ،وإليضاح ذلك فيما يتعلق ابلطبيب فأشري إىل أمثلة:

( )1خلوة الطبيب ابملرأة سواء من العيادة يف الغرفة وحدمها دون وجود حمرم ،أو على أقل األحوال
امرأة أخرى كاملمرضة (املأمونة)  ،أو كان ذلك يف غرف التنومي إذا كانت املرأة يف غرفة منفردة.

( )2حرمة مس الرجل للمرأة أبي سبب ويف أي موضع ،ويفحش ويغلظ حترميه كلما كان يف موضع
أكثر فتنة وأغلظ يف العورة.

( )3حرمة نظر الطبيب إىل املرأة فيما حيرم عليه النظر إليه ،كجميع بدن املرأة ،أو عند بعضهم مجيع
البدن ما عدا الوجه والكفّي ،كنظره إىل رقبتها ،أو صدرها ،أو ظهرها ،أو بطنها ,فهو حمرم ،وإن مل
يتضمن ممَُا هسة.

( )4توليد الرجل للمرأة ،وهذا أغلظ ما ميكن تصوره؛ ألنه نظر إىل العورة املغلظة جدًّا ،بل ومس هلا.
( )5مثل ذلك إجراء العمليات للنساء من قبل الرجال.

إذًا فهذا هو األصل يف معاملة الطبيب للمرأة؛ أنه حيرم عليه ما حيرم على غريه من الرجال وفق األدلة

السابقة.

وليس يف األدلة ما خيص رجالً دون غريه إال الزوج لزوجته ،والسيد ألمته اليت تس هرى هبا ،فكل منهما
يرى من امرأته كل شيء كما ال خيفى.

وكذلك مما استثين من احملارم ،وإمنا جيوز هلم ما يظهر غالبًا كالوجه ،والشعر ،والنحر ،وأطراف

الذراعّي ،والساقّي ،دون ما فوق ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم ،كما هو ظاهر آية سورة
النور ،وأما الطبيب فإنه مل يستثن ،ولكن الطبيب إمنا أنخذ حكمه من قواعد الضرورة واحلاجة اليت
ذكرها الفقهاء ،وهي قواعد مستندة إىل أدلة شرعية ومنها ما يلي:

( )1قاعدة :الضرورات تبيح احملظورات.
( )2قاعدة :الضرورة تقدر بقدرها.
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فإ ًذا مىت جيوز للطبيب أن يرتكب شيئًا من احملظورات اليت أشران إليها؟ اجلواب :عند الضرورة فقط

أو احلاجة الشديدة اليت تنزل منزلة الضرورة ،وهذا ال يتحقق أب ًدا مع وجود طبيبة من النساء ،إذ ال

ضرورة إىل الرجل يف هذه احلالة ،فإذا وجدت طبيبة مسلمة فهي اليت جيب أن تعاجل املسلمات ،فإذا

مل توجد فيجوز أن نقدم بذلك املرأة غري املسلمة املأمونة ،فإذا مل توجد امرأة مسلمة وال غري مسلمة
مسلما ،فإذا مل يوجد مسلم جاز حينئذ أن نويل عالج
فحينئذ نلجأ إىل الطبيب الرجل بشرط كونه ً

كافرا للضرورة ،فعلم من هذا أن توليد الرجل للمرأة ال جيوز إال حّي تعذر وجود النساء
املرأة طبيبًا ً

عذرا إال إذا مل ميكن أتجيل العملية،
مطل ًقا ،وأن يكون بعدم وجود املرأة يف تلك الساعة فقد ال يعد ً

أو نقل املرأة إىل مستشفى آخر ،وإذا طلب الويل -من زوج أو أب أو غريمها -إذا طلب أن يكون
توليد موليته من امرأة فإن ذلك حق له وحق للمرأة واألصل أال يرد ،وحّي يكون ذلك مطلبًا
طاقما نسائيًّا للتوليد.
اجتماعيًّا ،أو كما يقال شعبيًّا ،فإن هذه املستشفيات ستوفر ً

وأما القاعدة الثانية فإننا نعمل هبا حّي نلجأ ملعاجلة الرجل للمرأة للضرورة فنقول :إن الضرورة تقدر
بقدرها .فنظر الطبيب ال ينبغي أن يتعدى موضع احلاجة ،وكذلك مسه للمرأة وحنو ذلك ،فال داعي

للطبيب حّي نضطر لكونه جيري عملية المرأة يف رقبتها مثالً أن يرى مجيع جسمها أو أن يرى طبيب

العيون مجيع وجهها وهو يستطيع الكشف عن عينها فقط ،أو يضع الطبيب مثالً جهاز األشعة على
بطنها مع إمكانية أن تضعه املمرضة..وهكذا.

ويف اخلتام لعل من املناسب أن ننقل فتوى لسماحة الشيخ حممد إبراهيم -رمحه هللا -مفيت الداير
السعودية ساب ًقا حيث سئل عن كشف األطباء على عورات النساء للعالج وخلوهتن هبن ،فأجاب-
رمحه هللا :أوالً :أن املرأة عورة ،وحمل مطمع للرجال بكل حال ،فلهذا ال ينبغي هلا أن متكن الرجال

من الكشف عليها أو معاجلتها .اثنيًا :إذا مل يوجد الطبيبة املطلوبة فال أبس مبعاجلة الرجل هلا ،وهذا

أشبه حبال الضرورة ،ولكنه يتقيد بقيود معروفة؛ وهلذا يقول الفقهاء :الضرورة تقدر بقدرها؛ فال حيل

للطبيب أن يرى منها أو ميس ما ال تدعو احلاجة إىل رؤيته أو مسه ،وجيب عليها سرت كل ما ال حاجة

إىل كشفه عند العالج .اثلثًا :مع كون املرأة عورة ،فإن العورة ختتلف؛ فمنها عورة مغلظة ،ومنها ما

هو أخف من ذلك ،كما أن املرض الذي تعاجل منه املرأة قد يكون من األمراض اخلطرة اليت ال ينبغي
أتخر عالجها ،وقد يكون من العوارض البسيطة اليت ال ضرر يف أتخر عالجها حىت حيضر حمرمها وال
خطر ،كما أن النساء خيتلفن ،فمنهن القواعد من النساء ،ومنهن الشابة احلسناء ،ومنهن ما بّي

ذلك ،ومنهن من أتيت وقد أهنكها املرض ،ومنهن من أتيت إىل املستشفى من دون أن يظهر عليها أثر
حبواب وحنوها ،ولكل
املرض ،ومنهن من يعمل هلا بنج موضعي أو كلي ،ومنهن من يكتفي إبعطائها ً

واحدة من هؤالء حكمها.
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رجل
كل فاخللوة ابملرأة األجنبية حمرمة ً
شرعا ،ولو للطبيب الذي يعاجلها؛ حلديثَ :
"ما َخ َال ٌ
وعلى ٍّ
ابمرأةٍ هإال كان ال ه
شيطا ُن َاثلِثَهما" .انظر ما رواه الرتمذي ( )2165وابن ماجة ( ، )2363من حديث
عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،فالبد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد حمارمها
خطريا ال ميكن
الرجال ،فإن مل يتهيأ ،فلو من أقارهبا النساء ،فإن مل يوجد أحد ممن ذكر وكان املرض ً
تفاداي من اخللوة املنهي عنها .انتهى كالمه رمحه [فتاوى
أتخريه فال أقل من حضور املمرضة وحنوها ً

حممد بن إبراهيم (. ] )13-12/9
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إلقاء الرجل السالم على املرأة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/18هـ
السؤال

ما حكم السالم على النساء املسلمات ابلصوت فقط؟ وهل هو مستحب هبدف إفشاء السالم كما

يف احلديث الوارد؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األصل أن السالم من السنة ،وإفشاؤه من الدين ،غري أن وقوعه من الشاب وحنوه على النساء ،أو
العكس يف األسواق ،والطرقات ،واألماكن العامة مما هو مظنة للفتنة ،مينع واحلالة هذه درءاً لوقوع

مفسدة ،ودرء املفاسد يف الشريعة مقدم على جلب املصاحل ،لكن وقوعه من الكبري ،وما ال فتنة فيه

أو كان له سبب كاتصال ابهلاتف ألمر يقتضيه فالظاهر أن ال أبس واحلالة هذه.
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إقامة املرأة خارج بالدها بدون حمرم
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

ما حكم سفر الفتاة خارج الدولة (إيرلندا) أو ما شاهبها ،علماً أبن الذي سوف يسافر معها حمرم
إليصاهلا فقط ،وأنه يوجد هناك مبىن توجد فيه فتيات وحتت مسؤولية سفارتنا بتلك الدولة؟.

اجلواب

النهي إمنا جاء عن املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -عن سفر املرأة بدون حمرم ،أما بقاؤها بدون

حمرم فإين أرى أنه ال ينبغي ،ألن بقاء املرأة بعيدة عن حمارمها وبلدها فيه خطر عظيم؛ ألن احملرم إمنا

شرع لصيانتها وحفظها.
هذا وال شك أن األمر أخف إذا كانت بّي فتيات وحتت مسؤولية السفارة ،لكنين مع ذلك أكره

بقاءها وحدها ملا تق هدم.
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حكم مزاولة املرأة السباحة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1423/1/16
السؤال

ما حكم السباحة للنساء ولبس ثوب السباحة؟
اجلواب

سباحة املرأة ّإما أن تكون مع الرجال ،وإما أن تكون مع النساء ،فإن كانت مع الرجال فال جتوز؛ ملا
يف ذلك من االختالط ،وانكشاف ما ال جيوز كشفه من جسدها أمام الرجال األجانب ،وإن كانت

سباحتها مع نساء فال حرج عليها فيها إذا كانت مالبسها ساترة شرعاً ملا جيب سرته عن النساء،

وعلى املسلمة أن تبتعد عن خمالطة النساء الاليت ال يلقّي ابالً للدين واخللق ،فتسبح إحداهن وهي
شبه عارية ومربزة ملفاتنها ،وما أوجب هللا سرته منها .وابهلل التوفيق.

()308/12

متزوجة زنت فلمن محلها؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أريد أن أسأل إذا كانت املرأة حامالً وهي متزوجة ،ولكنها زنت وليست متأكدة من الطفل أنه

ابن زوجها ،فهل إذا أجهضت يكون حراماً؟ أما إذا بقيت على احلمل وهي ال تعرف ممن فهل هذا

إمث أكرب؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب أن اإلجهاض ال جيوز أبي حال من األحوال ولو كان احلمل من الزان ،هذا والولد يلحق

ابلزوج ،ملا جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )6818ومسلم ( ، )1458أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال" :الولد للفراش وللعاهر احلجر" ،أي الولد للزوج وللزاين الرجم.

هذا وليعلم أن املسألة ليست مقتصرة على ما نصت عليه السائلة من حكم اإلجهاض ،إذ على كل

من الزاين والزانية إذا ثبت زانمها بشهادة أو إقرار حد الزان ،الذي هو للمتزوج الرجم حىت املوت،

وللبكر غري املتزوج جلد مائة وتغريب عام ،مث إن على زوج هذه املرأة اليت ال متتنع عن الزان أن
يفارقها ،قال تعاىل" :ال هز ِاين ال يـ ْن ِكح إِهال َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ ال يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍ
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم
َ َ َ َُ
َ ْ ُ
َ ُ
ِ
ّي" [النور ، ]3:وهللا أعلم.
ذَلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

()309/12

نظر املرأة للرجال
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم النظر للرجال يف التلفاز إذا كانت العورة مستورة؟ وهل هناك علماء أحلوا ذلك؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
النظر للرجال من قبل املرأة ال أبس به ما مل تكن فيه فتنة ،أو حتريك شهوة ،فإذا أدى إىل شيء من

ذلك فإنه جيب عليها أن تغض بصرها؛ لقول هللا -عز وجل":-وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن وحيفظن فروجهن" [النور. ]31:

()310/12

ضوابط تعامل الطبيب مع النساء
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد :أان طبيب أسنان خترجت منذ سنة تقريبا ،وأريد أن أعرف

شرعية التعامل مع املرضى من النساء؛ مثال :من تود من أهلي التعاجل عندي ،ماذا أفعل معها؟ علما

أبين وهلل احلمد متفوق يف عملي (بفضل هللا عز وجل)  ،فإذا مل أعاجلها عاجلها غريي من الرجال

الذين قد ال يتقنون التعامل مبقاييس شرعية ،وقد يتعاملون مع املرضى وكأهنم يتاجرون فيهم ،فأريد

وضع ضوابط للتعامل مع النساء يف عملنا( ،خصوصا أنه ليس من السهل أن يتعامل املرء مع طبيب
مث يكتشف أنه ال يتقن املهنة ،فهو قد يعرض نفسه وبدنه لألذى)  ..أرجو التفصيل يف

اجلواب..شاكراً لكم حسن تعاونكم.

اجلواب

األصل يف التطبيب أن يعاجل كل جنس جنسه ،فالنساء يعاجلن النساء ،والرجال يعاجلون الرجال،

وجيب على أهل الشأن وكل من لديه قدرة على تغيري الواقع أن يسعى إىل ذلك.

فإن مل ميكن وجود املثيل من اجلنس جاز التداوي عند اجلنس اآلخر بشروط أمهها.

( )1أن يكون التداوي ابلنسبة للمرأة بوجود حمرم هلا ،أو امرأة ثقة ،واملقصود عدم اخللوة عموماً،
ابلنسبة للرجال أو النساء.
( )2االقتصار من النظر على القدر الالزم.
( )3األمن من الفتنة.

وابلنسبة لك كطبيب أسنان ،فإذا كانت املرأة اليت تريد العالج من حمارمك ويباح لك النظر هلا

واخللوة هبا ،فتداويها عندك ابعتبارك حمرماً هلا وهذا هو الصحيح ،وكذلك مل يوجد غريك من حمارمها،
بشرط أن تكون صاحب كفاءة يف أمر املعاجلة املقصودة ،وهللا أعلم.

()311/12

سكن املرأة لوحدها
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/4هـ
السؤال

كنت قد طرحت سؤاالً خبصوص زوجيت وأريد أن أستشريكم يف شيء آخر ،أعيش اآلن يف كندا،

وزوجيت يف بالد املغرب وهي تقطن مع حمارمها ،غري أهنا تريد أن تشرتي بيتاً وحدها؛ لتعيش فيه حلّي
عوديت العام القادم إن شاء هللا ،وذلك ألهنا مل تعد حتتمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجنا لظروف

نفسية خاصة هبا ،هل آذن هلا بذلك؟ أم أن الشرع يوجب العكس؟ وهبذا أرفض هذا الطلب الذي

تلح عليه بكثرة ،فهل أمسح هلا أن تسكن وحدها إىل حّي عوديت؟.
اجلواب

احلمد هلل تعاىل وحده ،وبعد :فقد ذكر السائل رغبة زوجته يف السكن املستقل ،وذلك لكوهنا مل تعد

تتحمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجها لظروف نفسية خاصة ،وهل أيذن هلا بذلك أم ال؟ وأقول
ينبغي أن تراعي بّي املصاحل واملفاسد ،فإن طلبها السكن املستقل ال مانع فيه ،ولكن ينبغي أن تنظر
إن كان ليس هناك عليها أي مضرة يف دينها أو غري ذلك ،وإن كان ذلك ال حتصل معه أي مشاكل

أو إيذاء أو تعرض من أهل الفساد والريب ،وإن كان سكنها سبباً يف استقرارها واستقرار راحتها

النفسية؛ فهذا طيب وخري لك وهلا إن شاء هللا ،وأما إذا كان يف سكناها لوحدها مفاسد كثرية فال،

واجتهد يف إفهامها بذلك ابليت هي أحسن ،واستعمل احلكمة والرفق ،فإن الرفق ال يكون يف شيء
إال زانه ،وال نزع من شيء إال شانه ،وهللا هو املوفق وصلى هللا على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.

()312/12

شهادة املرأة يف النكاح
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

هل جيب أن يكون الشهود رجاالً يف حالة الشهادة على عقد النكاح؟ وهل جيوز أن تكون املرأة

شاهدة؟ وهل جيوز للرجل يف حالة إذا أراد التعدد أن يشرتط على زوجته الثانية أنه لن جيلس معها إال
ثالثة أشهر يف السنة مثال؟ أو أنه ال يريد أن يعلم أهله مبوضوع زواجه؟ وإذا علموا فأنه سوف

يطلقها ،هل جيوز له أن يشرتط مثل هذه الشروط؟ أم أن هذه األمور تكون من عدم العدل وأيمث
عليها؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

أخي السائل تضمن سؤالك أربع فقرات:

فأما ما خيص الفقرة األوىل والثانية فنقول مستعينّي ابهلل :أن املشهود به ينقسم إىل أربعة أقسام:

القسم األول :احلدود :فهنا اشرتط مجهور العلماء كون الشاهد ذكراً ،ألن احلدود مما حيتاط لدرئه

وإسقاطه ،وهلذا تدرء احلدود ابلشبهات ،وألن احلاجة ال تدعو إىل إثباته كحقوق اآلدميّي (فكأهنم
غلبوا مصلحة اجلاين) .

القسم الثاين :املشهود به ليس ماالً وال يقصد به املال ،ويطهلع عليه الرجال يف غالب األحوال

"كالنكاح  -والطالق  -والرجعة" ،فالراجح عندي قبول شهادة املرأة مع مالحظة أن شهادهتا على
النصف من شهادة الرجل ،ألن هذا املشهود به هنا ال يسقط ابلشبهة.

القسم الثالث :إذا كان املشهود به ماالً أو يقصد به املال كالبيع والرهن وغري ذلك.

فتقبل يف هذه احلالة شهادة النساء مع مالحظة أن شهادهتا على النصف من شهادة الرجل.
القسم الرابع :ما ال يطهلع عليه الرجال  -كعيوب النساء حتت الثياب والرضاع واالستهالل والبكارة
 تقبل هنا شهادة امرأة واحدة ثقة.وكل موضع قلنا فيه إن شهادة املرأة على النصف من شهادة الرجل فهذا بناء على األصل يف

شهادهتا ،وللقاضي جعل شهادهتا بشهادة رجل عندما يثق بشهادهتا ،ألن العلة يف ذلك قوله تعاىل:
"أَ ْن تَ ِ
امهَا فَـتُ َذ ّكِ َر إِ ْح َد ُ
ض هل إِ ْح َد ُ
امهَا األُ ْخ َرى" [البقرة :من اآلية ، ]282واحلكم يدور مع علته وجوداً
أو عدماً ،فلو أمن القاضي خطأها فله أن يقبل شهادهتا ،خصوصاً إذا احتفت مع شهادهتا قرائن
تشهد بصحة ما تقول ،أو وجدت حاجة لقبول شهادهتا ،وهلذا قال املرداوي يف اإلنصاف (فائدة:

ومما يقبل فيه امرأة واحدة اجلراحة وغريها يف احلمام والعرس وحنومها مما ال حيضره رجال) ()35/30
طبعة هجر.

()313/12

أما الفقرة الثالثة والرابعة من السؤال واليت تضمنت السؤال عن حكم اشرتاط الزوج على زوجته
بقاءه معها مدة معينة يف السنة فقط أو غري ذلك فال أرى يف ذلك حرجاً إن وافقت املرأة على هذا

الشرط ،ألهنا رضيت إبسقاط حقها ،والرضا يرفع الظلم ،وقد ثبت يف البخاري ( ، )5212ومسلم

( )1463من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -أن سودة  -رضي هللا عنها  -زوج النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -وهبت يومها لعائشة  -رضي هللا عنها  -وعند أيب داود ( )2135من حديث

عائشة  -رضي هللا عنها  -ما يدل على أهنا فعلت ذلك عندما شعرت أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -سيطلقها ،والعكس أخي السائل صحيح ،فللمرأة أيضاً أن تشرتط ما شاءت من الشروط
على اخلاطب ،مع مالحظة أال تتضمن هذه الشروط على اخلاطب فعل حمرم أو ترك واجب أو
مناقضة أصل عقد الزوجية ،كاشرتاط الرجل أو املرأة عدم اجلماع وحنوه.

()314/12

إعراض الفتاه عن الزواج
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

توجد اآلن ظاهرة بّي الفتيات يف سن الزواج ،وحىت بّي املنتقبات امللتزمات ،هذه الظاهرة هي رفض
الزواج حبجة أن احلياة هكذا أفضل ،أو حىت أتعلم ديين أكثر ،أما األغرب يف الرفض ألن العريس

مثالً لباسه به إسبال قليالً فرتفض؛ ألن هذا الشاب وإن كان متديناً أو حياول لن يساعدها يف دينها،

وهكذا تقول وميضي العمر ،ويصبح الطرفان بدون زواج ،وأان كأم لشاب مستقيم ،وخيشى هللا ،ولكن

حياول يرتقي يف دينه ولكن اهلويىن ،حزينة فعالً؛ ألننا كلما أردان التقدم لفتاة ويكون أهلها موافقّي

تعتذر هذه الفتاة أو تلك ،حىت قبل رؤية ابين حبجة أهنا ال تريد الزواج ،وللعلم منهم املتنقبة وقريبة
لنا ،وتقسم أن ابين ليس به عيب ،ولكنها تفضل عدم الزواج .أرجو توجيه كلمة ملثل هذا النوع من

الفتيات.
اجلواب

لقد جاء الدين احلنيف شامالً كامالً ال نقص فيه بوجه من الوجوه ،ففيه اخلري للرجل واملرأة والصغري
والكبري ،ومن خريية هذا الدين عنايته ابملرأة املسلمة متزوجة كانت أو غري متزوجة ،ومن عنايته

ابلفتاة املسلمة غري املتزوجة ما جاء يف وصية رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -لوليها يقول " :إذا
أاتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض " أخرجه

الرتمذي ( ، )1084وابن ماجة ( )1967من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-واللفظ له .فهذا

أمر من النيب الكرمي ألولياء الفتاة ابملبادرة إىل تزوجيها إذا تقدم هلم الكفء صاحب اخللق والدين،

وحتذير منه  -صلى هللا عليه وسلم -من اإلعراض عن ذلك ابلفتنة اليت تلحق ابلرجال والنساء إذا
أعرض الناس عن العمل هبذا احلديث ،فقد قال بعض أهل العلم " :إن مل تزوجوها إال من ذي مال

أو جاه رمبا يبقى أكثر نسائكم بال أزواج ،وأكثر رجالكم بال نساء ،فيكثر االفتتان ابلزان ،ورمبا يلحق
األولياء عار ،فتهيج الفنت والفساد ،ويرتتب عليه قطع النسب ،وقلة الصالح والعفة " ،وقال آخر:
" إن تعظيم اجلاه واملال وإيثاره على الدين يؤدي إىل الفتنة ".

وهذا األمر النبوي الكرمي ليس خاصاً بويل املرأة فحسب ،بل هو موجه هلا أيضاً؛ ألن هلا حقاً يف

قبول الزوج أو رفضه ،فيجب عليها أن تكون معينة لويل أمرها على تنفيذ هذا األمر النبوي الكرمي،

وإال فإهنا هي املعرضة للفتنة أكثر من غريها.

إن اعتذار بعض الفتيات بتأخري الزواج حبجة الدراسة ،أو العمل ،أو غري ذلك فإنه من أسباب الفتنة

ومن تالعب الشيطان هبن  -نسأل هللا العافية هلن  ،-وكم من الفتيات حصل منهن ذلك فندمن
على هذا أشد الندم ،فهذه إحداهن تصرخ ،وتقول ":خذوا شهادايت ،وأعطوين زوجاً " فإن املرأة

ميكن أن تعيش سعيدة بدون شهادات وال عمل ،وما أكثرهن ،ولكن كيف تعيش سعيدة بدون زواج؟

وكذا فإن املرأة اليت تطلب زوجاً ال عيب فيه ستبقى من دون زوج؛ ألهنا لن جتد من املتقدمّي هلا من
ال عيب فيه.

لذا فعلى املرأة أن تتقي هللا يف نفسها ،وعلى وليها أن يتقي هللا  -سبحانه وتعاىل  -فيها ،فال مينعها

من الزواج ملصلحة دنيوية له أو هلا ،وليعلم الويل ،ولتعلم املرأة أيضاً أن زواجها حسب املعيار الذي

حدده رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -لذلك يف إعانة للمرأة على حتقيق ما ينفعها يف الدنيا
واآلخرة.

()315/12

أحذية نسائية تشبه أحذية الرجال
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

انتشرت يف السنوات األخرية أحذية نسائية  -أكرمكم هللا  -تشبه يف تفصيلها أحذية الرجال ،أي

أن إصبع اإلهبام له مكان خمصص ،وإن اختلفت املوديالت واألشكال ،حبيث يتم إضفاء شيء من

األنوثة عليها ،ولكننا اعتدان أن هذا الشكل خاص أبحذية الرجال ،فهل لبس املرأة هلا يعترب تشبهاً؟
وهل أتمث األم إذا قامت بشرائها لبناهتا الصغريات؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ال شك أن من احملرمات تشبه النساء ابلرجال ،واملراد بذلك فعل النساء لفعل خيتص به الرجال ،وال

يظهر أن وضع مكان خمصص لإلهبام يف احلذاء من خصائص الرجال ،ولذلك فال يظهر املنع من
أضفي عليها شيء من األنوثة.
األحذية املذكورة ما دام قد
َ

()316/12

حدود حرية املرأة يف التصرف يف ماهلا
اجمليب سامل بن انصر الراكان

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/15هـ
السؤال

ما حرية املرأة يف التصرف يف ماهلا؟ يعين :هل هلا احلرية يف شراء شقة يف مدينة أخرى تبعد عن املدينة

اليت تسكن فيها مبقدار  200كلم ،بصرف النظر عن موافقة زوجها من عدمها ،مع العلم أن هذه

املدينة ليس هلم هبا أية صلة؛ ال أقارب وال معارف ،ولكن لكي تبعد زوجه عن أهله ،وتقول :إهنا حرة
يف التصرف يف ماهلا ،ووالدها يوافقها يف ذلك .فهل للزوج االعرتاض أو املنع أو ماذا يفعل؟ وجزاكم

هللا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املرأة إذا كانت عاقلة رشيدة فلها التصرف يف ماهلا مبا شاءت ،شأهنا يف ذلك شأن الرجل ،فيجوز هلا

أن تبيع وأن تشرتي وتتصدق وهتدي وترهن ،إىل غري ذلك من عقود اإلنشاء املالية.

وأما احلديث املروي يف سنن أيب داود ( )3547وابن ماجه ( )6643والنسائي ( ، )2540أَ هن
ول هِ
صلهى ه
وز ِال ْم َرأَةٍ َع ِطيهةٌ إِهال إبِِ ْذ ِن َزْو ِج َها" .فإنه من مناكري عمرو
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
َر ُس َ
الَ :
"ال َجيُ ُ
اَّلل َ
بن شعيب ،واجلمهور على خالفه ،واحلاصل أنه ال جيوز لزوجها أن مينعها من التصرف يف ماهلا ما
عقارا أو غريه ،وأما أن يكون غرضها إبعاد الزوج عن أهله ،فعلى الزوج
دامت رشيدة ،سواء كان ً
نصيحتها وعدم االستجابة ملطلبها مبقاطعة األهل .وهللا أعلم.

()317/12

قيادة املرأة للسيارة يف البالد الغربية
اجمليب يوسف أبرام
مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
حنن هنا يف بالد الغربة ،زوجي مشغول عنا ،كل وقته للعمل والدراسة ،وبعض الوقت لألصدقاء،

املشكلة أنه يدفعين إىل قيادة السيارة حبجة أنه مشغول ،وأان ال أطيعه يف هذا األمر؛ ملعرفيت حبكم
قيادة السيارة ،ماذا أفعل؟ فهو يقول :إذا أردت أي شيء تعلمي قيادة السيارة ،واذهيب إىل أي
مكان ،وأيضاً هناك مشكلة اللغة حيث إن كل التعليم خمتلط ،وزوجي يقول حنن يف حاجة إىل التعليم

هل هذا صحيح؟ أفيدوين أرجوكم ابلتفصيل ،وشكراً.
اجلواب

األخت السائلة - :زادك هللا حرصاً على دينك -وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

القيادة أمر مباح ولكنه إذا أفضى أو سيفضي إىل حمرم؛ فإنه سيحرم للسبب املفضي إليه ،وعليه فإذا

ما تيسر لك أن تتعلمي القيادة يف مدرسة بدون اختالط ،ويف جو حمرتم ،وحبذا برفقة أخت مسلمة،

مث بعد احلصول على الرخصة استعملت السيارة ملا ينفعك وينفع األسرة؛ فأرى أنه ال مانع من ذلك،
وعلى الزوج الكرمي أن يساعدك يف الوقت املتيسر يف تعلم قيادة السيارة ،وعليه كذلك أن خيصص

بعض الوقت لك وللبيت ،واألوالد ،فإن هللا سائله عنكم أحفظ أم ضيع.

()318/12

ملاذا شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتّي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال

هل هناك ما يسوغ كون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتّي من النساء؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد فقد جعل هللا تعاىل شهادة امرأتّي تعدل شهادة رجل واحد ،قال تعاىل" :فَِإ ْن
الش َه َد ِاء أَ ْن تَ ِ
وان َر ُجلَ ْ ِ
ض ْو َن ِم َن ُّ
امهَا األُ ْخ َرى"
امهَا فَـتُ َذ ّكِ َر إِ ْح َد ُ
ض هل إِ ْح َد ُ
ّي فَـ َر ُج ٌل َو ْام َرأ ََات ِن ِممه ْن تَـ ْر َ
َملْ يَ ُك َ
[البقرة :من اآلية. ]282

ففي هذه اآلية أن شهادة املرأتّي تعدل شهادة رجل واحد ،وما أمر هللا تعاىل به وشرعه ففيه احلكمة

العظيمة ،فهو سبحانه خالق البشر فهو أعلم مبا يصلحهم ،كما قال تعاىل" :أال يعلم من خلق وهو
اللطيف اخلبري" [امللك ، ]14:وأعظم مربر هلذه احلكم أنه اتباع ألمر هللا تعاىل.

صت اآلية على تعليل هلذا احلكم ،وهو أن املرأة الواحدة قد تنسى فتذكرها األخرى ،خاصة أن
وقد ن ه
الغالب عدم عناية النساء بضبط الشهادات وحفظ األحداث.

صل علماء الطب إىل أن الدماغ البشري ينقسم
ويف الدراسات املستجدة وجد مصداق ذلك ،إذ تو ه
إىل قسم أمين وقسم أيسر ،فالقسم األمين أقوى لدى الرجل منه لدى املرأة ،والشطر األمين من
الدماغ ترتكز فيه املناطق اخلاصة ابإلحساس السمعي وفهم الرسوم ومشول الرؤية ،فهذا التشريع
ينسجم مع وظيفة عقل املرأة ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()319/12

زايرة النساء لقرب الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/23هـ

السؤال

السالم عليكم

حنن نعلم أنه ال جيوز للنساء زايرة القبور ،وسؤايل عن زايرة شهداء أحد ،وكذلك أسأل عن زايرة
النساء لقرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -حّي يكون مقصد النساء األصلي زايرة املسجد النبوي
خريا.
والصالة فيه .نرجو توضيح احلكم ،مع ذكر األدلة عليه .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

عموم النصوص الواردة يف هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -النساء عن زايرة القبور عامة يف مجيع
القبور ،سواء كانت قبور الصحابة -رضي هللا عنهم -أو قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -فكل

هذا داخل يف عموم النصوص ،فقد جاء يف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا
عليه وسلم" -لَعن َزهوار ِ
ات ال ُقبُوِر" .رواه الرتمذي ( )1056وابن ماجة (. )1576
ََ َ
ويف حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم" -لَعن زائر ِ
ات ال ُقبوِر
ََ
ِ
يها املَس ِ
والس ُر َج" .أخرجه أبو داود ( ، )3236والرتمذي ( ، )320والنسائي
اج َد ُّ
واملُتهخ َ
ذين َعلَ َ َ
( ، )2043ويف سنن ابن ماجة ( )1574من حديث حسان بن اثبت ،رضي هللا عنه ،أن النيب
صلى هللا عليه وسلم "لَعن َزهوار ِ
ات القبوِر".
ََ

والقاعدة أن ترك االستفصال يف مقام االحتمال منزل منزلة العموم يف املقال ،فلما مل يفصل النيب -
صلى هللا عليه وسلم -دل هذا على أن هذا احلكم عام يف مجيع القبور ،ال يستثىن منها شيء .وهللا

أعلم.

()320/12

خروج املرأة من غري إذن زوجها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1424/11/25هـ
السؤال

ما حكم خروج الزوجة مع أخيها أو أمها إىل أقارهبا بدون علم الزوج ثالث مرات وبضغط من أمها

أو أخيها؛ كي ال تغضبهم ،وبعدها تدعي أهنا اتصلت وهي مل تتصل؟ علماً أهنا تكون عند أهلها

طوال هذه الثالث مرات.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
األصل أنه ال جيوز للمرأة أن خترج من بيت زوجها ولو إىل بيت أبيها أو عيادته يف املستشفى إال

إبذن الزوج ،فإن منعها من اخلروج مل جيز هلا أن خترج ،فإن خرجت فهي آمثة.

وإذا أطلق الزوج هلا اإلذن ابخلروج مع أهلها إىل حيث يشاؤون ،فلها أن خترج معهم ولو بغري علمه؛

ألنه قد أطلق هلا اإلذن ،وال حاجة إىل أن تستأذنه ـ بعد ذلك ـ يف كل خروج ما دام قد أعطاها اإلذن

املطلق.
وإذا كان قد أذن هلا ابخلروج إىل أهلها ،أو أوصلها إليهم ،فهذا ال يعين أنه قد أذن هلا أن خترج

معهم ،فإذنه ابخلروج إىل أهلها ليس إذانً ابخلروج إىل غريهم ،فال جيوز هلا أن خترج معهم من بيتهم
حىت تستأذنه ،فإن أذن هلا وإال فال.

على أنه ينبغي للزوج أال مينع زوجته من اخلروج إىل أهلها ،وأال مينعها من اخلروج معهم إىل ما فيه

قضاء مصاحلها والتنفيس عليها ،ومن احملزن أن مينع بعض األزواج زوجاهتم من اخلروج لغري سبب
سوى التضييق عليها ،ومضارهتا وإغاظتها ،مع أنه يعلم أهنا ملتزمة ابحلجاب الشرعي متخلقة آبداب

اإلسالم يف اخلروج ،فليس هذا من أخالق الكرام ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :خريكم
خريكم ألهله" .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()321/12

ماء املرأة وشبه الولد
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة
التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال

قرأت عبارة يف كتاب يستند على صحيح اإلمام مسلم يبدو أهنا ختالف العلم وهي:

عن أنس  -رضي هللا عنه -أن أم سلمة  -رضي هللا عنها -حدثت أهنا سألت النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا رأت
املرأة فلتغتسل ،فقالت أم سلمة  -رضي هللا عنها :-واستحييت من ذلك ،قالت :وهل يكون هذا؟

فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-نعم ،فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ،وماء
املرأة رقيق أصفر ،فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه".
وأان ال أعرف أن املرأة تنزل ماءً مثل الرجل ،وكذلك فمن املعلوم أن شبه الولد ألبيه أو أمه يكون

بناء على الرتكيب اجليين ،وليس على الزوج أو الزوجة أيهما أنزل ماءه أوالً .أرجو توضيح املسألة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فالسؤال هام وحيتاج إىل التفصيل ،فنقول وابهلل التوفيق السؤال يشتمل على فقرتّي :الفقرة األوىل

ماء مثل الرجل ،واجلواب عن هذا أن نقول إذا صح
قول السائل :إنه ال يعرف أن املرأة تنزل ً

احلديث عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فإنه حق جيب قبوله ،فقد صح عن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -كما يف احلديث الذي ذكره السائل ،والذي رواه مسلم ( )311وغريه أن
للمرأة ماء وأنه رقيق أصفر ،وهو  -صلى هللا عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي

يوحى ،قال تعاىل" :وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى" [النجم ]4-3:قال الدكتور حممد
علي البار يف كتابه (خلق اإلنسان بّي الطب والقرآن) ص ( )149ما نصه (هل للمرأة ماء) وقع

النزاع قدمياً حول هذه النقطة ،كما يقول الفخر الرازي يف كتابه املمتع (املباحث الشرقية)  ،وقد نفى
أرسطو أن يكون للمرأة مين.

وجالينوس (أشهر أطباء اليوانن القدمية) قد أكثر من التشنيع عليه يف ذلك ،وأثبت أن للمرأة منياً
وإن كان خيتلف عن مين الرجل يف طبيعته ،وأنه ال ينقذف وال يندفع ،وإمنا يسيل على العضو
املخصوص ،وأنه رطوبة بيضاء  ...إىل أن قال" :وقد جاءت أم سليم امرأة أيب طلحة إىل النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فقالت اي رسول هللا إن هللا ال يستحيي من احلق ،هل على املرأة من غسل إذا
هي احتلمت؟ قال :نعم إذا رأت املاء" أخرجه البخاري ( )130ومسلم (. )313

وخروج املاء من فرج املرأة أمر طبيعي عند اجلماع أو االحتالم ،وهو موجب للغسل ،إىل أن قال:

وعند اجلماع خيتلط هذا املاء مبين الرجل  ...إخل ،هذا وذكر الدكتور حممد البار يف ص ( )150أن
للمرأة نوعّي من املاء ،أوهلما :ماء لزج يسيل وال يتدفق ،وهو ماء املهبل ،وليس له عالقة يف تكوين
اجلنّي.

واثنيهما :ماء يتدفق وهو خيرج مرة واحدة من حويصلة جراف ابملبيض عندما تقرتب هذه احلويصلة
املليئة ابملاء األصفر ،ويف صحيح مسلم من حديث ثوابن( :أن ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر) .

()322/12

أما الفقرة الثانية من السؤال فهي عن شبه اجلنّي أببيه أو أمه....إخل ،فاجلواب أن الشبه جاءت به

األحاديث النبوية أيضاً ،فقد يشبه الولد أابه ،وقد يشبه أمه أو أخواله ،وقد يشبه أحد أجداده ،وقد
ال يشبه أايً من آابئه ،قال الدكتور حممد البار يف املرجع السباق ص ( )164واخلالصة :أن عوامل

الشبه ألحد الوالدين أو لألسالف ،أو بظهور صفات جديدة كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته

بولد أسود دون أن يكون أحد والديه أسود ،أمر ابلغ التعقيد ،وتعمل فيه اجلينات بصورة خفية

ومعقدة ،وبعضها يتبع قوانّي مندل حسب الصفة :سائدة ( ، )DOMINANLأو منتحية

( ، )RECESSIVEوبعضها يتبعها وحىت تلك اليت تعترب خاضعة لقوانّي الوراثة قد تتختلف
عن تلك القوانّي ،ويعترب اجلنّي عندئذ كامل التعبري أو انقص التعبري..
وال يزال العلم احلديث جيهل الكثري الكثري من احلقائق اليت حتدد الشبه يف الولد ،وال ندري إىل اآلن

ما هو دور السبق يف ماء الرجل أو ماء املرأة يف الشبه من الناحية العلمية ،وحىت يتسع مدى العلم يف
هذا الباب فإننا نقبل احلديث الشريف بقلوب مطمئنة واثقة بصدق املصطفى صلوات هللا عليه الذي

ال ينطق عن اهلوى ،والذي ال يقول إال حقاً ،وينبغي أن حيفز ذلك العلماء املختصّي يف هذا الباب
لدراسته ،فقد تنفتح هلم أبواب وتكشف هلم كشوفات ،وهذا معلم من معامل البحث اليت ينبغي أن

يدرسها العلماء املسلمون املختصون يف هذا الفرع من العلم ،انتهى حمل الغرض منه ،هذا وقد نقلت
للسائل واملطلع على هذا السؤال واإلجابة عليه كالم الدكتور حممد البار لعظيم فائدته وكونه يف

نظري كافياً يف اإلجابة عن استشكاالت السائل ،وعلينا مجيعاً التسليم مبا جاء عن هللا ،وعن رسوله

 صلى هللا عليه وسلم -واإلميان أبنه احلق ألنه من عند احلكيم العليم ،وصدق هللا حيث يقول:"وَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إِال قَلِيالً" [اإلسراء :من اآلية. ]85
َ
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()323/12

هل للزوجة اخلروج وحدها؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

هل جيوز يل أن أطلب من زوجي اخلروج مبفردي حبجة الرتويح عن النفس ،أو زايرة الصديقات ،أو

زايرة والديت؟ مع العلم أن زوجي يرفض ذلك ،ويقول يل إنه ال بد أن يكون هو معي يف كل خروج
من املنزل ،وأنه سيوصلين إىل والديت ،وأنه سيخرج معي للرتويح عن النفس ،فهل أان خمطئة فيما

يف؟!
أطلبه منه؟ أفيدوين أفادكم هللا؟ وهل يعترب ذلك عدم ثقة من زوجي ه

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا خرجت املرأة وحدها فإنه يشرتط هلا أن تكون متقيدة ابحلجاب الشرعي ،والشرط الثاين :أال
يكون هناك حمذور شرعي من خلوة برجل أجنيب ،أو مزامحة رجال ،أو تعرض الرجال هلا ،فإن هذا

جائز وال أبس به ،وكوهنا خترج مع زوجها فهذا أحسن وأكمل ،وأما كوهنا خترج من غري إذنه منفردة،

فال جيوز ،فيجب عليها أن تطيع زوجها ،وما دام أن زوجك يرفض ذلك فال جيوز لك أن خترجي إال
تقر يف البيت؛ لقول هللا  -عز وجل" :-وقرن يف
إبذن زوجك؛ ألن األصل أن املرأة جيب عليها أن ّ
بيوتكن" [األحزاب ]33 :وقول هللا  -عز وجل" :-وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف، ]25 :

فالزوج سيد ،واملرأة مسودة ،وأيضاً قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إهنن عوان عندكم" أي:

أسريات ،احلديث رواه الرتمذي ( ، )3087وابن ماجة ( )3055عن عمرو بن األحوص-رضي هللا

عنه -فهذه األدلة تدل على أن املرأة ليس هلا أن خترج إال إبذن زوجها ،وأيضاً قول النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا" رواه البخاري ( ، )900ومسلم ( )442من حديث
ابن عمر-رضي هللا عنهما ،-فدل ذلك على أن الرجل له أن مينع لكن هنى الشرع أن مينعها من
املسجد فقط .وهللا أعلم.

()324/12

صوت املرأة!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/09هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

يتبادر إىل ذهين سؤال ،وهو كاآليت :مبا أن صوت املرأة ليس عورة مطل ًقا ،أال جيوز أن تقدم املرأة

املسلمة برانجمًا إذاعياً جاداً؟ إذا كنا نسمع أصوات النساء يف اإلذاعة يسألن املشايخ ويستفتّي ،فما
الفرق بّي هذه وتلك؟ وعلى اجلانب املرئي هل جيوز أن خترج املرأة املسلمة حبجاهبا الشرعي مع

كوادر نسائية داخل األستديو؛ حىت ال نقع يف حمظور االختالط وتقدم برانجمًا جاداً؟ يف احلقيقة لدينا

شيخات ونساء فاضالت ذوات علم يف جماالت متعددة ،ميثلن الوجه املشرق لنا يف هذا الزمان ،ملاذا
ال يراهن العامل؟ ملاذا ال تستفيد منهن البشرية؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

صوت املرأة جيوز مساعه عند احلاجة وأمن الفتنة ،فقد كانت املرأة تستفيت النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وتسأله عما حتتاج إليه من األحكام والقضااي ويكون ذلك حبضور الصحابة ،وقد حصل هذا
شةَ -رضي هللا عنها-
يف وقائع عديدة منها :ما أخرجه البخاري ( ، )306ومسلم (َ )333ع ْن َعائِ َ
ول هِ
ول هِ
ت فَ ِ
ش لِر ُس ِ
اَّلل إِِّين َال
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ :-اي َر ُس َ
ت :قَالَ ْ
أ هَهنَا قَالَ ْ
اط َمةُ بِْن ُ
ت أَِيب ُحبَـ ْي ٍ َ
ِه ِ ِ ِ
ول هِ
ض ِة ،فَِإ َذا
ال َر ُس ُ
ص َال َة؟ فَـ َق َ
ع ال ه
س ِاب ْحلَْي َ
أَط ُْه ُر أَفَأ ََد ُ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم" :-إمنَا َذلك ع ْر ٌق َولَْي َ

ِِ
ِ
ِ
صلِّي"- .صلى هللا عليه
ضةُ فَاتْـ ُركِي ال ه
أَقْـبَـلَ ْ
ت ا ْحلَْي َ
هم َو َ
ب قَ ْد ُرَها فَا ْغسلي َع ْنك الد َ
ص َال َة ،فَإ َذا َذ َه َ

وسلم-

قال احلافظ ابن حجر" :وفيه جواز استفتاء املرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق أبحوال

النساء ،وجواز مساع صوهتا للحاجة " [ينظر :فتح البار ي (. ] )410/1
وأخرج البخاري ( ، )1855ومسلم ( )1334عن عب ِد هِ
اس -ر ِ
ض َي ه
ال َكا َن
اَّللُ َع ْنـ ُه َما -قَ َ
َ ْ َْ
اَّلل بْ ِن َعبه ٍ َ
ض ُل يَـ ْنظُُر إِلَْيـ َها
ت ْام َرأَةٌ ِم ْن َخثْـ َع َم فَ َج َع َل الْ َف ْ
اء ْ
الْ َف ْ
ض ُل َرِد َ
هيب -صلى هللا عليه وسلم -فَ َج َ
يف النِ ِّ
ت :إِ هن
ص ِر ُ
ض ِل إِ َىل ال ِّ
ف َو ْجهَ الْ َف ْ
ش ِّق ْاآل َخر ِ،فَـ َقالَ ْ
َوتَـ ْنظُُر إِلَْي ِه فَ َج َع َل النِ ُّ
هيب -صلى هللا عليه وسلم -يَ ْ
يضةَ هِ
ِ ِ
ِ
ك ِيف َح هج ِة
َح ُّج َع ْنهُ؟ قَ َ
اَّلل أَ ْد َرَك ْ
ال" :نَـ َع ْم"َ .وذَلِ َ
فَ ِر َ
ريا َال يَـثْـبُ ُ
ت َعلَى ال هراحلَة أَفَأ ُ
ت أَِيب َش ْي ًخا َكب ً
ال َْو َد ِاع.
قال احلافظ ابن حجر" :ويؤخذ منه جواز كالم املرأة ومساع صوهتا لألجانب عند الضرورة ،كاالستفتاء
عن العلم والرتافع يف احلكم واملعاملة " [فتح الباري (. ] )70/4
ت عُ ْتـبَةَ
وأخرج البخاري ( ، )5364ومسلم (َ )1714ع ْن َعائِ َ
شةَ -رضي هللا عنها -أَ هن ِه ْن َد بِْن َ
َخ ْذ ُ ِ
ول هِ
ِ
تَ :اي َر ُس َ
قَالَ ْ
س يُـ ْع ِط ِيين َما يَ ْك ِف ِيين َوَولَ ِدي إِهال َما أ َ
ت م ْنهُ
اَّلل إِ هن أ ََاب ُس ْفيَا َن َر ُج ٌل َشح ٌ
يح َولَْي َ
يك وولَ َد ِك ِابلْمعر ِ
الِ ُ :
ِ ِ
وف ".
َو ُه َو َال يَـ ْعلَ ُم ،فَـ َق َ
"خذي َما يَكْف َ َ
َ ُْ

()325/12

قال احلافظ ابن حجر " :استدل هبذا احلديث على جواز مساع كالم األجنبية عند احلكم واالفتاء "،
[فتح الباري (. ] )509/9

شةَ ر ِ
ِ
ض َي ه
هيب -صلى
اَّللُ َع ْنـ َها قَالَ ْ
ت َكا َن النِ ُّ
وأخرج البخاري ( ، )7214ومسلم (َ )1866ع ْن َعائ َ َ
"ال ي ْش ِرْكن ِاب هِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ت يَ ُد ر ُس ِ
ول
تَ :وَما َم ه
َّلل َش ْيـئًا" .قَالَ ْ
س ْ َ
اء ِابلْ َك َالِم هبَذه ا ْآليَةَ ُ َ :
سَ
هللا عليه وسلم -يُـبَاي ُع النّ َ
هِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -يَ َد ْام َرأَةٍ إِهال ْام َرأَةً ميَْلِ ُك َها ".
قال احلافظ ابن حجر " :يف احلديث أن كالم األجنبية مباح مساعه ،وأن صوهتا ليس بعورة ،ومنع ملس
بشرة األجنبية من غري ضرورة لذلك[ " .فتح الباري (. ] )204/13
وكان للمرأة إسهام كبري ودور فاعل يف محل العلم ونشره ،وهذا ظاهر عند التأمل يف تراجم أعالم

نت هللا عليها ابلعلم والفقه يف الدين عليها أن تسعى يف تبليغه
النساء يف كتب الرتاجم ،فاملرأة اليت ام ه

ونشره من خالل اجملاالت املناسبة ،ومن ذلك املشاركة يف الدروس واحملاضرات والندوات اليت تقام

للنساء ،وأتليف الكتب املفيدة ،واملقاالت النافعة وحنو ذلك.

أما املشاركة يف وسائل اإلعالم مع احملافظة على الضوابط الشرعية املمكنة فهذا حيتاج إىل دراسة

وافية ينظر فيه إىل ما يرتتب على ذلك من املصاحل ،وما قد حيصل من املفاسد واحملاذير.
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()326/12

الشك يف عدد الطلقات
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/2

السؤال

ما احلكم يف الشخص غري املتأكد هل طلق زوجته مرتّي أو ثالث فماذا عليه أن يعمل يف هذه
احلال؟

اجلواب
إذا شك الزوج يف وقوع أصل الطالق أو شك يف عدده فليَب على اليقّي وعلى هذا إذا شك هل

طلق أوال ،فاالصل عدم وقوع الطالق ألن النكاح أمر متيقن والطالق مشكوك فيه ومن القواعد

املقررة :أن اليقّي ال يزول ابلشك وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتّي فليجعلها واحدة ألن هذا هو
املتيقن.

()327/12

زوجيت متصوفة ،فكيف أدعوها؟

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

تعلمت العلم يف السعودية وأتبع أقوال أهل العلم هناك ،ويف بلدان ختتلف الفتاوى ،وفيه كثري من

البدع ،وزوجيت صوفية ومعجبة مبشايخ الصوفية ،وهي دائماً تنكر انتقادي للصوفية (الذين ال يوجد

عندهم شطحات على حد زعمها) وهي تقول :ال يوجد يف األعمال بدع مثل الذكر اجلماعي

وحلقات الذكر ،كما أهنا ال تقتنع بفتاوى السعوديّي وتصفهم ابملتشددين رغم بياين ابألدلة أن هذا

ليس تشدداً وإمنا عض على السنة ابلنواجذ ،وهي تنكر تكفري ابن عريب وهي تقول عنه إنه من أهل

التقوى وهي مقتنعة أبن الصوفيّي لديهم أدلتهم من الكتاب والسنة ،وقد جاءت يل بكتاب عن

حقائق التصوف وفيه أن السلف كانوا صوفيّي ،وأن احلاسدين دسوا يف الصوفية ما ليس منها ،وأن

الصوفية منهج حلب هللا وتوحيده.

هل أتركها على رأيها أم ماذا أفعل (وهي ترتدي اجللباب على الكتف وال تقتنع ابلعباءة على الرأس
ألهنم يف بلدان ال يلبسوهنا وهي من لباس أهل اخلليج فهل أتركها حيث إن بعضاً من لباسها على
املوضة الرائجة يف بالدان؟ وقصة شعرها فيها تشبه ابلكفار وابلرجال وهي ال تقصد التشبه ،وهي

تضع اخلمار على وجهها ويرى كامل عينيها مع شيء من اجلبّي ،وكذلك فإن املعطف الذي تلبسه

مرتفع  5سم عن األرض حىت تستطيع السري به ،ويظهر من حتته احلذاء وهي تعلق الشنطة على
الكتف وقد قرأت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أيمر النساء إبرخاء اجللباب شرباً حىت ال

تنكشف القدمان .وهي تعتقد أن تلك األمور معقودة على النية فليست يف نيتها الفعل ونيتها

حسنة ،وهي تتبع املذهب الشافعي وال أتخذ بغريه .وكذلك فأان راع ومسؤول أمام هللا عنها وأريد أن

أطبق على بيتنا العلم الذي تعلمته يف السعودية .فما العمل؟ هل الواجب على املرأة أن تتبع مذهب

زوجها؟ وهل جيوز يل أن آخذ من كتب الصوفية ما كان فيه دليل صحيح أم األفضل عدم قراءة
كتب املبتدعة ملن علمه قليل؟
أطلب من زوجيت أن تغض النظر عن الرجال وعن التلفاز ،ولكنها تقول إن النظر بدون شهوة،
فهناك من يبيح النظر من الرجال للنساء والنساء للرجال إذا مل يكن هناك شهوة.

وقد قرأت حديثاً فيه أن السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت تشاهد ما يفعله احلبشة والنيب -صلى
هللا عليه وسلم -يسرتها .وقرأت حديثاً آخر أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر بعض أزواجه
بغض النظر عن األعمى فقال ":أعمياوان أنتما أفال تراينه" .فما الصواب؟

أحياانً أذهب حلضور جملس علم مع زوجيت ألحد املشايخ وهو صويف ولكننا ال نسمع منه شيئاً عن

الطرق الصوفية ،بل يذكر الدليل من الكتاب والسنة ،فهل نتابع حضور اجمللس؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
واحللم واألانة وحسن اخللق ،وأن أسرع وأشد ما ين ّفر من
الصرب
فاعلم أن قِوام الدعوة واإلصالح:
ُ
ُ
الداعية ويبعث على االستيحاش منه أو معاندته هلو سوء اخللق والغلظة والفظاظة ،وإليك مجلة من
النصوص اليت جيب علينا مجيعاً أن نتحلى هبا يف دعوتنا:

()328/12
"فبما ٍ
لنت هلم ولو كنت فظّاً غليظ القلب النفضوا من حولك" [آل عمران. ]159 :
رمحة من هللا َ
"ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل. ]125 :

"ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي ،وال تستوي احلسنة وال

السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ،وما يلقاها إال الذين
صربوا وما يلقاها إال ذو ٍ
حظ عظيم" [فصلت. ]35-33 :

وقال -صلى هللا عليه وسلم":-ما كان الرفق يف ٍ
شيء إال زانه ،وال نزع من شيء إال شانه" مسلم
(. )2594

أخي :ال بد أن تدرك جيدا أن هذا اخلطأ الذي تراه يف زوجتك ليس وليد ٍ
يوم أو ساعة حىت تظن أن
ً

التغيري واإلصالح يتحقق يف أقصر وقت ،كال! جيب أن تُدرك أن األمر حيتاج صرباً مجيالً وحلماً
واسعاً وحكمةً وتعقالً.
ٍ
تعززت فيها مظاهر
إ ّن هذه املظاهر الصوفية اليت تراها يف زوجتك هي نتاج نشأة طويلة يف بيئة ّ
الصوفية وطرقها ،ومن مثَه فال عجب أن ترى يف زوجتك بعض مظاهرها ،وأن جتد منها حمبةً وعصبيةً
هلا.

ال أقول هذا تسويغاً لواقعها وال هتويناً خلطئها ،كال! ولكن حىت تكون واقعياً يف دعوهتا ،ومن
حيتف هبا من مؤثرات ودعوات.
الواقعية :أن أتخذ املسألة بظروفها وأسباهبا وما ّ
وهذه الواقعية تقتضي مراعاة األمور التالية:

أوالً :اعلم أنه ال مندوحة لك عن التدرج يف إصالحها ،فابدأ ابألهم فاألهم ،فال تُشغلك مسألة
صغرى عن عظمى ،فمثالً :بدعة الذكر اجلماعي ليست كبدعة املولد وما يلقى فيه من قصائد

وحتل ابلصرب واحللم واألانة ،فالنجاح يف التغيري مرهون بذلك.
شركيةّ ،
بسب الصوفية  -وإن كنا نعتقد ضالهلا ونتعبد هللا
اثنياً :اجتنب وأنت يف بداية دعوتك هلا جماهبتَها ِّ

ببغضها-؛ ولكن على غرار قوله -تعاىل":-وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً
بغري علم" [األنعام . ]108 :فزوجتك متعلقة هبا حمبِةٌ هلا ،واإلنسان يتعصب بداهةً ملا نشأ عليه،

عدو ملا جهل ،واجتناب سب الصوفية يف هذه املرحلة ليس ضرابً من السكوت
فهو ابن بيئته ،وهو ٌ

عن الباطل أو مهادنته ،وإمنا ألجل ترويض نفسها على قبول احلق واالنصياع إليه.
ض عن مسألة التكفري؛ فتغيري واقع زوجتك وإصالح حاهلا ال يتوقف على تكفري اجلماعات
وأع ِر ْ

الضالة ،وجنوحك إىل مثل هذه األفعال يف البداية يقطع عليك طريق هدايتها والتأثري فيها ،بل رمبا
دفعها إىل معاندتك واإلصرار على ما هي عليه.

وال تشتغل بقضية التفضيل بّي رموز الصوفية وعلماء السنة؛ فهذا جيعلها تراك خصماً ال حكماً،
ومعارضاً ال مصلحاً ،وجيعلها تراك واقعاً فيما ح هذ ْرهتا منه ،وهو التعصب للشيوخ والرموز ،ويف ذلك
جملبة للضغينة واملشامتة ،ومشغلة ابحلواشي عن األصول والقشور عن اللباب.

ولتعلم أن التدرج يف تربيتها على أصول السنة ومنهجها ضمّي لك أن جيعل منها امرأة صاحلة قادرة

على متييز اخلبيث من الطيب ،والسنة من البدعة ،واحلق من الضالل.
اثلثاً :مثهة أرض مشرتكة بينكما ينبغي لك أن تستثمرها الستمالة قلبها وهتيئتها لقبول ما لديك من
احلق ،ومن اخلطأ أن تتجاوزها حبجة االتفاق عليها والتسليم هبا ،فأنت يف ساحة دعوة ولست يف

أرض معركة ،وال يف مقارعة خصم.
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من مجلة هذه القضااي مثالً:
حمبة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وتوقريه وتعظيم سنته ،واحلرص على التأسي به ،وفضل ذكر هللا
سبحانه واستغفاره.

وأنت إباثرتك ملثل هذه القضااي املسله َمة تستطيع أن تستميل قلبها إليك ،وأن تنفي عنك تلك

التهمة املل ّفقة على الوهابية والسلفية ،وهي :اجلفاء يف حق املصطفى -صلى هللا عليه وسلم،-
وإمهال اجلانب الروحي ،والغفلة عن األذكار واألوراد  ...إخل
فأَ ْع ِظ ْم يف قلبها حمبة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتوقري سنته والتمسك هبا.

اعلِ ْمها أن حب النيب ال ينحصر يف مههمات الصالة عليه إذا ذُكِ َر فحسب ،وأن ذكر هللا ليست

فضيلته يف كثرة هلج اللسان به ،ما مل يكن صحيح املعىن ،موافقاً هلدي النيب -صلى هللا عليه وسلم-

 ،وبقلب حاضر خاشع.
رابعاً :اعلِ ْمها أن من مقتضى حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم الغريةَ على سنته ،ومن الغرية على
إشعارها أبنه بكثرة الكذب
حديث إال بعد التثبت من صحته ،وهذا يستدعيك
سنهته أالّ يُنسب إليه
ٌ
َ
على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فليس كل ما يُروى عنه يعترب صحيحاً ،وكم من حديث يعمل به

كثريون وال يُعرف له أصل.

إن أخذها على هذا املنهج ،وتربيتها على هذا التوثق والتبّي فيما يروى عن الرسول -صلى هللا عليه

وتنبيهها إىل كثرة األحاديث الضعيفة واملوضوعة سوف يُغنيك ـ إبذن هللا ـ عن أن حتت هج
وسلمَ -
ٍ
علماء مل يعد يف قلبها حمل لقبول فتاويهم.
بفتاوى
خامساً :عليك أن تريب أهلك على املسارعة إىل الرد هلل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -عند

االختالف عمالً بقوله -جل جالله":-فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون
ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويالً" [النساء. ]59 :

وال أرى من احلكمة يف شيء أن تدعوها حتت غطاء الوهابية أو السلفية مثالً ،أو بنقل فتاوى علماء
السعودية ،فاألفضل واألبلغ واألدعى لقبوهلا أن تنقل هلا فحوى تلك الفتاوى وما تضمنته من آايت
بينات وأحاديث صحاح؛ فأنت بذلك جتعلها أمام أدلة شرعية صرحية صحيحة حتتم عليها اإلذعان

والتسليم ،ال أمام فتاوى علماء ال جتد حرجاً أن تقدح يف علمهم ومنهجهم.
وذ ّكِ ْرها أبن العصمة ال تكون إال هلل ولكتابه ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وأن غريهم خيطئ
ويصيب.
وأنت من خالل هذا تستطيع أن تزعزع يف قلبها ثقتها العمياء بعلماء الصوفية ـ الذين تكن هلم عظيم

التوقري واإلجالل ـ دون أن جتاهبها بسبهم أو ملزهم ابلبدعة والضاللة (وهو حق لو قلته ،ولكن من
احلكمة السكوت عن بعض األخطاء حىت تتهيهأ فرصتها)  ،فأنت ما زلت يف أول طريق دعوهتا

وتصحيح منهجها.

ولك أن تتودد إىل قلبها ابلقراءة عليها من صحيح سرية املصطفى -صلى هللا عليه وسلم،-

منهج
وأحسب ذلك كفيالً أبن يرفع ما قد يكون يف نفسها من الوحشة والريبة فيما أتيتها به من ٍ
متّ ٍ
شوهت
هم بعدم توقري النيب صلى هللا عليه وسلم التوقري
ٍ
ت عنه أابطيل كثرية ه
مسع ْ
الواجب..منهج َ
رت عنه.
صورته ون هف ْ

سادساً :ابلنسبة حلجاهبا ،ال أرى وجهاً إللزامها بلبس العباءة على الرأس ،ما دامت تضع على رأسها

ِ
حتجمه عباءة الكتف .فإذا كان
مخاراً يسرت وجهها ورأسها وحنرها ،ويغطي منطقة الصدر الذي ّ
حجاهبا على هذا النحو فال أبس.
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وأما كون حجاهبا ال يغطي قدميها ،فال أبس أيضاً بشرط أن تسرتمها ابخلفّي أو اجلوربّي.

وأما تنقبها فجائز بال شك ،ولكن ينبغي أالّ يزيد عن قدر احلاجة ،وهو إظهار العينّي ،أما اجلبّي
فيجب سرته على القول الراجح.

وأما مسألة قص الشعر فال أبس به إذا كانت تقصد به التزين للزوج ما مل يصل إىل درجة احللق أو

التشبه ابلرجال.

وعليك يف كل خمالفة تراها فيها :أن تنكر عليها ابلرفق واللّي وسياسة النفس الطويل والصرب اجلميل.

سابعاً :ال جيب عليها غض بصرها عن الرجال إال إذا خشيت الفتنة هبم ،وتقدير هذا راجع إليها هي،
ال إىل ظنونك اليت قد تسرع إليها االحتماالت السيئة ،ويدل للجواز حديث عائشة الذي ذكرته،

وكذلك أحاديث كثرية غريه.
أما حديث (أفعمياوان أنتما) فهو ضعيف ال تقوم مبثله حجة.

اثمناً :أما سؤالك عن القراءة يف كتب الصوفية ،فال أرى من حاجة داعية إىل ذلك ،حىت ولو كان

فيها حق كثري؛ فما يف كتب أهل السنة من السلف الصاحل واتبعيهم ما يغنيك عن كتب أولئك ،ال

سيما أن فيها من املزالق والضالالت ما قد حتسبه خرياً وسنة ،فما أغناك عنها ،وما أحوجك إىل

كتب أهل السنة.

اتسعاً :ابلنسبة حلضورك جملس عامل من علماء الصوفية ،فال أستطيع أن أعطيك فيه جواابً قاطعاً؛
ألن التصوف دركات ،واملنتسبون أو املنسوبون إليها خمتلفون يف تصوفهم متفاوتون.
وجمرد كونه ال خيرج عن أدلة الكتاب والسنة ال يكفي؛ ألنه قد يستدل بدليل من الكتاب بتأويل

ُّ
وتعسف ال حيتمله لفظ اآلية ،وقد يستدل أبحاديث واهية أو ضعيفة ،حىت ولو أسندها؛ ألن كثرياً
من األحاديث مسندة مروية ،ومع ذلك فمنها الواهي واملنكر والضعيف ،ولكن القاعدة يف ذلك أن

يُتثبهت من صحة تلك األحاديث ومعرفة من خ هرجها من أهل السنن واآلاثر املعتربين من مجلة السلف
الصاحل.

وفقك هللا لكل خري ،وأعانك على إصالح حالك وإصالح زوجك ،وأسأله أن يهب لك من زوجك

وذريتك قرة أعّي ،وأن جيعلك للمتقّي إماماً.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مىت يكون للمرأة نصف ماللرجل؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/9/22هـ

السؤال

ما األشياء اليت تكون املرأة فيها بنصف الرجل؟ وملاذا خصصت هذه األشياء فقط؟

اجلواب

األمور اليت يكون للمرأة فيها نصف ما للرجل ثالثة -1 :بعض حاالت اإلرث -2 .الشهادة-3 .
الدية.

( )1اإلرث:
أعطى اإلسالم املرأة حق اإلرث ومل حيرمها كما هو احلال عند بعض األمم والشعوب قبله ،بل أثبت
حقها ونصيبها يف أحواهلا املختلفة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة ،فهي يف بعض احلاالت قد أتخذ أكثر من
نصيب الرجل كما لو مات رجل عن بنت وزوجة وأم وأب ،فالبنت ترث النصف ،واألم السدس،

والزوجة الثمن ،ولألب السدس والباقي ،واملسألة من أربعة وعشرين للبنت اثنا عشر ،واألم أربعة،

وللزوجة ثالثة ،ولألب مخسة.

احلالة اليت ترث فيها املرأة نصف مرياث الرجل ،فهي البنت وبنت االبن مع إخواهنا الذكور ،وكذلك

األخت الشقيقة واألخت ألب مع إخواهنا الذكور ،فهي ترث يف هذه احلالة نصف ما يرث الذكر،

ونساء فللذكر مثل حظ األنثيّي" [النساء ]176:وهللا -عز
قال -تعاىل":-وإن كانوا إخوة رجاالً
ً

وجل -حينما شرع ذلك وفرضه بعلمه وعدله حقق به العدل بّي الرجل واملرأة وأعطاها ما يتناسب
مع ما شرعه هلا من حقوق أخرى حيث كلف الرجل ابإلنفاق عليها بنتاً كانت أو زوجة.

بناء مث
فالرجل هو الذي يدفع املهر عند الزواج ،وهو الذي يؤسس بيت الزوجية شراء أو إجياراً أو ً

أتثيثاً وجتهيزاً ،وهو املكلف ابإلنفاق على الزوجة واألبناء.

أما املرأة فهي اليت أتخذ املهر ،وال تنفق على نفسها وأوالدها ولو كانت غنية ،فال جيب عليها ذلك.

فقد أكرمها هللا أميا كرامة حينما أعفاها من اإلنفاق وأوجبه على الرجل وأعطاها نصف إرث الرجل

أيضاً.
( )2الشهادة:
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شهادة املرأة يف عقد املداينة والتعامل املايل على النصف من شهادة الرجل ،وقد جاء بيان السبب
استَ ْش ِه ُدوا َش ِهي َديْ ِن
مذكوراً يف اآلية اليت بينت احلكم وهي آية املداينة أو الدين ،قال -تعاىلَ ":-و ْ
الش َه َد ِاء أَ ْن تَ ِ
وان َر ُجلَ ْ ِ
ض ْو َن ِم َن ُّ
امهَا فَـتُ َذ ّكِ َر
ض هل إِ ْح َد ُ
ّي فَـ َر ُج ٌل َو ْام َرأ ََات ِن ِممه ْن تَـ ْر َ
ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَِإ ْن َملْ يَ ُك َ
امهَا األُ ْخ َرى" [البقرة ]282:فالسبب هو :أن تضل إحدامها ،ومعىن أن تضل :أ هن الضالل ينشأ
إِ ْح َد ُ
من أسباب كثرية ،فقد ينشأ من قلة خربة املرأة مبوضوع التعاقد مما جيعلها ال تستوعب كل دقائقه
ومالبساته ،ومن مث ال يكون من الوضوح يف عقلها حبيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند االقتضاء،
فتذكرها األخرى ابلتعاون معها على تذكر مالبسات املوضوع كله ،وقد ينشأ من طبيعة املرأة

االنفعالية ،فإن وظيفة األمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابالً نفسياً يف املرأة حتماً ،إذ تستدعي
أن تكون املرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب نفسها بسرعة وحيوية ال ترجع

فيهما إىل التفكري البطيء ،وذلك من فضل هللا على املرأة وعلى الطفولة ،وهذه الطبيعة ال تتجزأ،

فاملرأة شخصية موحدة هذا طابعها حّي تكون امرأة سوية ،بينما الشهادة على التعاقد يف مثل هذه
املعامالت يف حاجة إىل جترد كبري من االنفعال ،ووقوف عند الوقائع بال أتثر وال إحياء ،ووجود امرأتّي

فيه ضمانة أن تذكر إحدامها األخرى إذا احنرفت مع أي انفعال فتتذكر وتفيء إىل الوقائع اجملردة.
( )3الدية.

دية املرأة على النصف من دية الرجل يف حال ما إذا قُتلت خطأ أو عمداً وقبل ورثتها الدية ،حيث

رجل امرأةً عمداً ومل يقبل ورثتها الدية فَي ُقتل الرجل قصاصاً ،وقد اتفق الفقهاء على ذلك
إنه إذا قَتل ٌ

عدا النادر منهم ،على أن دية املرأة على النصف من دية الرجل عمالً ابملنقول من األحاديث النبوية،

ومنها :ما أخرجه البيهقي ( )95/8عن معاذ بن جبل -رضي هللا عنه -مرفوعاً قال":دية املرأة نصف

دية الرجل" ملاذا أو ما احلكمة؟ يقال يف ذلك :إن القتل اخلطأ يوجب التعويض املايل وجيب أن يراعى

يف التعويض املايل مقدار اخلسارة املالية وتفاوهتا عند األسرة إذا فقدت الرجل أو املرأة.

فإن األوالد الذين قُتل أبوهم خطأ ،والزوجة اليت قُتل زوجها خطأ فقدوا معيلهم الذي كان ينفق

عليهم ويسعى ألجلهم ،أما األوالد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قُتلت زوجته خطأ إمنا فقدوا

الناحية النفسية واملعنوية اليت ال ميكن أن يكون املال تعويضاً عنها ،فالدية يف اإلسالم ليست تقديراً
لقيمة اإلنسانية يف القتيل ،لكنها تقدير لقيمة اخلسارة املادية اليت حلقت أسرته بفقده ،وإال فإن قتل

املرأة ابعتبارها نفساً كأنه قتل للناس مجيعاً" ،من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل

الناس مجيعاً" [املائدة. ]32:

()333/12

املساواة يف اهلبة بّي األوالد
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

قام والدي بشراء قطعة أرض ومنحها يل وألخي دون أخت يل متزوجة وأخرى متخلفة عقلياً ،وقد

سبق وأن قام أيب بتوزيع جزء كبري من أمواله علينا للمسامهة يف تكاليف زواجنا مجيعاً مع متييز الذكور

نظراً للتكاليف املطالبّي هبا اليت تفوق كثرياً اإلانث .كما منح أيب أمي بعضاً من هذه األموال،

والسؤال:

أخيت تطالب بنصيبها من مثن بيع األرض اليت بيعت منذ ثالث سنوات وقرر أيب أن نعطيها حصة

عبارة عن سبع قيمة األرض على أساس أن األموال تقسم على  7حصص ( 2ذكور  2 +إانث +
أمي) وللذكر مثل حظ األنثيّي .فهل هذا جيوز؟ أم جيب التسوية بّي األبناء يف العطية؟ علماً أبن
شقيقتنا متزوجة من رجل ثري وليست مطالبة بتحمل تكاليف احلياة مثلنا؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فللزوج أن يهب زوجته من ماله ما شاء ،وال يلزمه إذا أعطاها شيئاً أن يهب لغريها من ورثته.

أما األوالد فإنه يلزم العدل بينهم يف العطية بقدر إرثهم للذكر مثل حظ األنثيّي ،فإن فضل بعضهم
فأعطاه ومنع غريه أو أعطاه أكثر وجب عليه أن يرجع أو يزيد املفضول ليحصل العدل لقول النيب

 -صلى هللا عليه وسلم " :-اتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" البخاري

( )2587ومسلم ( )1623متفق عليه وعليه فإن الظاهر أن ما قرره والدكم هو الواجب ،فتقسم
قيمة األرض ،أما نفقة زواجكم فإن كان ذلك لعجزكم عن حتملها فال جيب عليه أن يعطي أختكم

مثل ما أعطاكم ألن ذلك من النفقة الواجبة عليه ،وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وآله وصحبه
وسلم.

()334/12

إعطاء األم ماهلا ألحد أبنائها

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/7هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد أعطت جديت ألمي مجيع ماهلا وهي على قيد احلياة ،وكانت أمي تنوي أن تعطي إخوهتا أسهمهم
ثت املال من أمي مع إخويت.
من هذا املال بعد وفاة أمها ،لكن أمي توفيت قبل جديت وور ُ

ويف ذلك الوقت عرضنا على إخوة أمي أن نعطيهم من املال لكنهم رفضوه .واآلن بعد مثاين سنوات

من وفاة أمي يطلبون املال.

ما حكم طلبهم هذا يف شريعة اإلسالم؟

هل تتحمل أمي مسؤولية خطأ جديت؟
هل ينبغي أن نعطي إخوة أمي سهمهم من املال اآلن؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد:

فقد ثبت يف الصحيحّي من حديث النعمان بن بشري يف قصته؛ أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
قال" :اتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" ،ويف بعض الرواايت ملا أراد والد النعمان أن يشهد رسول هللا

 -صلى هللا عليه وسلم  -على أعطيته للنعمان دون سائر ولده قال" :ال تشهدين على جور"،

فسماه جوراً وظلماً ،وقد أحلق كثري من العلماء األم ابألب يف وجوب العدل ومنع التفضيل بينهم،
ألن العلة واحدة .فاجلدة قد ارتكبت خطأً حّي خصت أمك هبذا املال دون غريها من أوالدها.
وإذا كان الذي أعطته من املال هو مجيع ما متلك فهذا أشد يف اخلطأ.

وكان على أمك أال تقبل اختصاصها بذلك ،أو تعطي بقية إخوهتا من املال.

وقد أحسنتم حّي عرضتم على إخوهتا حقهم ،ولكن إذا ثبت حقاً أهنم قد تنازلوا كلهم عن هذا املال
فقد سقط حقهم ،وليس هلم الرجوع مرة أخرى فيما تنازلوا عنه.

ولكن البد من التأكد من حقيقة تنازهلم ،وكذلك من تنازل منهم ممن مل يتنازل فيقبض حقه.

وقضاء ،وأما من حيث اإلحسان فال شك أن تطييب خواطرهم مبا يتيسر
وهذا كله فيما يلزم شرعاً
ً

أوىل؛ وهو من صلة الرحم اليت ال خيفى فضلها وثواهبا.

وفق هللا اجلميع وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()335/12

خدمات تنسيق الزواج عرب الوسطاء

اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/11هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

كما تعلمون -أحسن هللا إليكم -أنه قد انتشرت يف اآلونة األخرية خدمات تنسيق الزواج ،سواء
عرب أشخاص (وسطاء) أو عن طريق مواقع على اإلنرتنت .والسؤال :ما حكم ذلك -أاثبكم هللا؟ مع

العلم أنه يتم االتفاق املبدئي بّي طريف الزواج (الشاب والفتاة)  ،إما مباشرة من خالل املواقع وإما
عن طريق وسطاء ،وال أعلم إن كان مثل هذا االتفاق يكون بعلم ويل الفتاة أم ال ،وبعد االتفاق

املبدئي يقوم الشاب ابلتقدم خلطبة الفتاة.

مالحظة :العذر املتعارف يف استخدام مثل هذه الطرق هو تعذر استخدام الطريقة التقليدية يف الزواج
ملا فيها من رمسيات ،وكون هذه الوسيلة أسهل يف إذابة عقبات الزواج اليت تواجه كالًّ من الفتيات

والشباب.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ضل أن يقوم هبذه اخلطبة وهذا الزواج رجال مؤمتنون على دينهم ودين من يتعاملون معه ،أما هذا
فأف ّ

الزواج ففيه حماذير كثرية ،خاصة إذا كان االتصال بّي الشاب والفتاة عن طريق الشبكة؛ فكل منهما
يرى صاحبه ،والعواقب غري مضمونة ،فقد تغرت الفتاة ابلشاب ووسامته وماله ،مث خترج معه من ابب

واضحا
التعرف واحد منهما على اآلخر ،كما يشاع اآلن ،فيقع احملظور ،فالواجب أن يكون كل شيء
ً
ّ

أمام ويل أمر الفتاة ،وإذا كان الويل على علم هبذا الزواج وحضر الشهود وأجري العقد كما أمر هللا
أبسا -إن شاء هللا تعاىل -والزواج صحيح .وهللا أعلم.
تعاىل -فال أرى ً

()336/12
ظهور مرض ٍ
معد أبحد الزوجّي
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/7هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :زوجان مسلمان يعيشان مع بعضهما فرتة من الزمان ،مث ظهر يف أحدمها مرض من

األمراض املعدية املهلكة ،مثل إيدز وما شاهبه ،فما احلل بينهما؟ هل يلزمهما الفراق؟ أو حيق للمرأة

طلب الفراق؟ وإذا بقيا مع البعض ،هل أيمثان أم ال؟ أفتوان -مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً ،-والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن األمراض املعدية اليت تظهر أبحد الزوجّي بعد أن عاشا مع بعض فرتة من الزمن ال خيلو من أحد

حالّي:

احلالة األوىل :أن يكون ذلك املرض من األمراض اليت ميكن الوقاية منها أبخذ التطعيمات اليت تقي -

إبذن هللا عز وجل -من ذلك املرض ،فهذا النوع ال أتثري له ،وميكن أن يعيش الزوجان معاً ،ويستمتع

كل منهما ابآلخر ،كما كاان قبل ذلك املرض.

احلالة الثانية :أن يكون من األمراض اليت ال ميكن الوقاية منه ،وتنتقل عن طريق املعاشرة الزوجية
كاإليدز  -عافاان هللا ،وإخواننا املسلمّي -فهذا النوع ال حيل ألحد الزوجّي كتمانه عن اآلخر؛ ألن
ذلك يفضي إىل اإلضرار ابآلخر ،بل لو تعمد أحدمها نقله إىل اآلخر كان هذا جرمية قتل عمد ،ولو

أنه ال يقتل يف احلال لكنه يفضي به إىل اهلالك ،وال حيل للزوجة إذا كان الزوج هو املصاب أن متكنه

من نفسها ،وكذا احلال ابلنسبة للزوج؛ ألنه ال حيل ألحد أن يلحق الضرر بنفسه ،وال بغريه ،وقد قال
تعاىل" :-وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" [البقرة من اآلية ، ]195 :وقال  -عز وجل" :-والتقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً" [النساء من اآلية ، ]29 :وقال النيب  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال ضرر وال ضرار" .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()337/12

أال يستحب الطالق يف هذه احلالة؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

زوجان تزوجا منذ ( 50سنة تقريبًا)  ،وقريباً سيصبحان جدين ملتزمّي بواجباهتم الشرعية ،حياهتما

كثريا ابلطالق (ولكن قدهر هللا وما شاء فعل)  ،ال يربطهما
بدأت ابملشاكل وانتهت مبشاكل ،فكروا ً

ساس ج ًدا
إال األبناء والعقد الشرعي ،كرب األبناء ومل يتبق إال الطفل األخري عمره  11سنة (طفل ح ه

وحزين) ؛ ألنه ترعرع يف جو كله مشاكل ،السؤال :هل جيوز للزوج والزوجة أن يستمرا على هذا

احلال ،حفاظًا على مشاعر االبن األصغر؟ أم األفضل أن يفرتقا؟ مع العلم أن الطرفّي مستغنيان عن
مجيع حقوقهما الشرعية -أي برضامها  ،-والزوج مل يعد يسكن مع الزوجة واألبناء (متزوج)  ،يعين

هاجر البيت هجرة اتمة ،والزوجة موافقة ،وليس لديها مانع ،لكنه ال يقصر معهم أبي شيء ،ودائم
السؤال عنهم وعن احتياجاهتم العاطفية واملادية ،وكل من الزوجّي له حياته ،وانجحان فيها بتفوق،

يف الوقت احلايل متخاصمان ،الزوجة تظهر وتدخل ،ال تستأذن من الزوج ،وما له حقوق عندها ،وهو

أيضاً ال يعدل بينها وبّي ابقي زوجاته ،وإن كان جيوز بقاؤمها على هذا احلال ولكن بشروط فاذكرومها

لنا ابلتفصيل ،فهذين الزوجّي من أقاريب .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

()338/12
ِ
ِ
سى أَ ْن
وه هن ِابل َْم ْع ُروف فَِإ ْن َك ِر ْهتُ ُم ُ
"و َعاش ُر ُ
فمن مثرات الزواج املعاشرة ابملعروف؛ قال تعاىلَ :
وه هن فَـ َع َ
تَكْرهوا َشيئاً وَْجيعل ه ِ ِ
ِ
"وَهلُ هن ِمثْ ُل اله ِذي َعلَْي ِه هن
اَّللُ فيه َخ ْرياً َكثرياً" [النساء :من اآلية ، ]19وقال تعاىلَ :
َُ ْ َ َ َ
ِابلْمعر ِ
وف" [البقرة :من اآلية ، ]228أي وهلن من حسن الصحبة والعشرة ابملعروف على أزواجهن
َ ُْ
مثل الذي عليهن هلم من الطاعة فيما أوجب هللا -تعاىل -ذكره له عليها ،انظر :تفسري الطربي
( ، )453/2وقال ابن عباس  -رضي هللا عنهما( :-إين أحب أن أتزين للمرأة ،كما أحب أن تتزين

يل؛ ألن هللا -تعاىل -يقول" :وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف") رواه ابن أيب حامت ( ، )417/2وابن

جرير يف التفسري ( ، )453/2وعن جابر  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
قال يف خطبته يف حجة الوداع" :فاتقوا هللا يف النساء؛ فإنكم أخذمتوهن أبمانة هللا ،واستحللتم

فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرابً
غري مربح ،وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف" رواه مسلم ( ، )1218ويف حديث حكيم بن

معاوية عن أبيه  -رضي هللا عنه -أنه قال( :اي رسول هللا :ما حق زوجة أحدان؟ قال" :أن تطعمها إذا
طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وال تضرب الوجه ،وال تقبح ،وال هتجر إال يف البيت" رواه أمحد

( ، )3/5وأبو داود ( ، )2140والنسائي يف الكربى ( ، )9171وصححه الدارقطين ،التلخيص

احلبري ( ، )7/4وقد نص الفقهاء يف كتب الفقه على حقوق الزوجّي ،واليت جيدها من يرجع إليها،
ومع ذلك فلكل واحد من الزوجّي أن يسقط حقه جتاه اآلخر برضاه؛ فعن ابن عباس -رضي هللا

عنهما -قال( :خشيت سودة أن يطلقها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالت اي رسول هللا :ال
شوزاً أ َْو
ت ِم ْن بَـ ْعلِ َها نُ ُ
"وإِ ِن ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
تطلقين ،واجعل يومي لعائشة ،ففعل ،ونزلت هذه اآليةَ :
إِ ْع َراضاً") [النساء :من اآلية ، ]128قال ابن عباس -رضي هللا عنهما( :-فما اصطلحا عليه من
وحسنه
شيء فهو جائز) رواه الرتمذي ( ، )3040والطيالسي ( ، )2683والبيهقي (ّ ، )297/7

الرتمذي ،وأخرج أبو داود ( ، )2135والبيهقي ( ، )74/7عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت:

كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ال يفضل بعضنا على بعض يف مكثه عندان ،وكان يطوف
علينا يومياً من كل امرأة من غري مسيس ،حىت يبلغ إىل من هو يومها فيبيت عندها ،ولقد قالت
سودة بنت زمعة -رضي هللا عنها -حّي أسنت وفرقت أن يفارقها رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قالت :اي رسول هللا :يومي هو لعائشة ،فقبل ذلك رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-قالت
شوزاً أ َْو إِ ْع َراضاً")
ت ِم ْن بَـ ْعلِ َها نُ ُ
"وإِ ِن ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
عائشة  -رضي هللا عنها :-فأنزل هللا يف ذلكَ :
ِ
متكنت  -أخيت السائلة -يف حماولة اجلمع بينهما فأنت على خري
[النساء :من اآلية ، ]128وإن
كثري؛ عن أيب الدرداء  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-أال أخربكم
أبفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ " قالوا :بلى ،قال" :إصالح ذات البّي ،وفساد ذات

البّي هي احلالقة") رواه أمحد ( )444/6وأبو داود ( ، )4919والرتمذي ( ، )2509وقال :حديث

صحيح ،وقال عليه الصالة والسالم" :أفضل

الصدقة إصالح ذات البّي" رواه عبد بن محيد ( ، )335من حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا

وحسنه املنذري يف الرتغيب ( . )321/3وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
عنهماّ ،-
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()339/12

محلت من غري زوجها!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/03/03هـ
السؤال

ما حكم امرأة محلت من رجل غري زوجها؟ وكيف التعامل معها من طرف زوجها أو أهل الزوج؟ مع
العلم أن الزوج يعلم أن االبن ليس ابنه لكنه صامت ،وال ندري ملاذا ،رمبا ُس ِح َر ،ماذا نفعل؟ وجزاكم
هللا ألف خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن احلمل لصاحب الفراش وهو الزوج ما مل ينفه؛ ملا روته عائشة  -رضي هللا عنها -قالتَ :كا َن
اص ع ِه َد إِ َىل أ ِ
َخ ِيه َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقه ٍ
ت :فَـلَ هما
اص أَ هن ابْ َن َولِي َدةِ َزْم َعةَ ِم ِّين فَاقْبِ ْ
ضهُ .قَالَ ْ
ُع ْتـبَةُ بْ ُن أَِيب َوقه ٍ َ
ال :ابن أ ِ
َخي قَ ْد َع ِه َد إِ َه ِ ِ
َخ َذهُ َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقه ٍ
ام َع ْب ُد بْ ُن َزْم َعةَ
ام الْ َف ْت ِح أ َ
يل فيه .فَـ َق َ
َكا َن َع َ
اصَ ،وقَ َ ْ ُ
ِ
فَـ َق َ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
صلهى ه
ال َس ْع ٌد:
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َق َ
هيب َ
ال :أَخي َوابْ ُن َولي َدة أَِيب ُول َد َعلَى ف َراشه ،فَـتَ َ
س َاوقَا إ َىل -النِ ِّ
ال عب ُد بن َزمعةَ :أ ِ
اَّلل ابن أ ِ
اي رس َ ِ
َخي َكا َن قَ ْد َع ِه َد إِ َه ِ ِ
َخي َوابْ ُن َولِي َدةِ أَِيب ُولِ َد َعلَى
يل فيه .فَـ َق َ َ ْ ْ ُ ْ َ
َ َُ
ول ه ْ ُ
ِ
ِ
ِ
فِر ِ
صلهى ه
ول ه
صلهى
ك َاي َع ْب ُد بْ َن َزْم َعةَ" .مثُه قَ َ
ال َر ُس ُ
اشه ،فَـ َق َ
"ه َو لَ َ
ال النِ ُّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ :-
هيب َ -
اَّلل َ -
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم" :-ال َْولَ ُد للْف َر ِ
ه
اش َولل َْعاه ِر ا ْحلَ َج ُر" .رواه البخاري ( ، )2053ومسلم (. )1457
أما إن نفاه الزوج وأنكرت الزوجة فيسقط عنه احلد ابللعان ،فإن العنها مل ينسب إليه الولد؛ قال
ات ِاب هِ
تعاىل :ه ِ
اد ٍ
ِ
َّلل
س ُه ْم فَ َ
َح ِد ِه ْم أ َْربَ ُع َش َه َ
ش َه َ
ين يَـ ْرُمو َن أَ ْزَو َ
ادةُ أ َ
َ
"والذ َ
اج ُه ْم َوَملْ يَ ُك ْن َهلُ ْم ُش َه َداءُ إ هال أَنْـ ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ه
ّي َو ْ
اب أَ ْن تَ ْش َه َد
إِنههُ لَ ِم َن ال ه
سةُ أَ هن لَ ْعنَ َ
اَّلل َعلَْيه إِ ْن َكا َن م َن الْ َكاذبِ َ
صادق َ
ّي َويَ ْد َرأُ َع ْنـ َها ال َْع َذ َ
اخلَام َ
ِ
اذبِّي و ْ ِ
اَّلل َعلَيـها إِ ْن َكا َن ِمن ال ه ِ ِ
ِ
أَربع َش َه َ ٍ ِ ِ
ّي"
سةَ أَ هن غَ َ
صادق َ
ب ه َْ
َْ َ
ادات ِاب هَّلل إِنههُ لَم َن الْ َك َ َ
َ
ضَ
اخلَام َ
[النور. ]9-6:
ول هِ
ت
"اي َر ُس َ
اَّلل أ ََرأَيْ َ
وروى سهل بن سعد الساعدي  -رضي هللا عنه -أن عوميرا العجالين قالَ :
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم:-
ال َر ُس ُ
ف يَـ ْف َع ُل؟ فَـ َق َ
َر ُج ًال َو َج َد َم َع ْام َرأَتِِه َر ُج ًال أَيَـ ْقتُـلُهُ فَـتَـ ْقتُـلُونَهُ أ َْم َك ْي َ
اَّلل َ -
يك وِيف ِ
"قَ ْد أَنْـز َل ه ِ
احبتِك َ،فَا ْذ َهب فَأ ِ
ال َس ْه ٌل :فَـتَ َال َعنَا َوأ ََان َم َع الن ِ
هاس .رواه
ْت ِهبَا" .قَ َ
َ
اَّللُ ف َ َ َ
ص َ
ْ

البخاري ( ، )5259ومسلم (. )1492
قال ابْ ُن ِش َه ٍ
ّي ال ُْمتَ َال ِعنَ ْ ِ
ت َح ِام ًالَ ،وَكا َن ابْـنُـ َها يُ ْد َعى
ت ُّ
ّي َوَكانَ ْ
اب" :فَ َكانَ ْ
السنهةُ بَـ ْع َد ُمهَا أَ ْن يُـ َف هر َق بَ ْ َ

السنهةُ ِيف ِمرياثِها أ هَهنَا تَ ِرثُه وي ِر ُ ِ
ض ه
اَّللُ لَهُ" انظر صحيح البخاري
ِأل ُِّم ِه ،قَ َ
ت ُّ
ال :مثُه َج َر ْ
ََ
ث م ْنـ َها َما فَـ َر َ
ُ ََ

( ، )5309ومسلم (. )1492

وأوصي  -أخي السائل -وغريه أال يتعجل يف قذف املرأة؛ فالقذف -كما ال خيفى -كبرية من كبائر
ات مثُه َمل أيْتُوا ِأبَربـع ِة ُشه َداء فَ ِ
الذنوب ،قال تعاىل" :واله ِذين يـرمو َن الْم ْحصنَ ِ
ّي َج ْل َدةً َوال
اجل ُد ُ
وه ْم َمثَانِ َ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
َ َ َْ ُ
َْ
ك هم الْ َف ِ
اس ُقو َن" [النور ، ]4:وقال تعاىل" :إِ هن اله ِذين يـرمو َن الْم ْحصنَاتِ
ِ
تَـ ْقبَـلُوا َهلُ ْم َش َه َ
ُ َ
َ َُْ
اد ًة أَبَداً َوأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
الت الْم ْؤِمنَ ِ
الْغَافِ ِ
ات لُ ِعنُوا ِيف ُّ
يم" [النور ، ]23:ومبا أن صاحب
الدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ُ
الشأن -وهو الزوج -ساكت ،فقد يكون سكوته لعدم ثبوت ذلك عنده ،كما جيب عليكم نصح
الزوجة ابالبتعاد عن مواطن الشبهات ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.

()340/12

تسجيل األب جزءاً من ماله ألحد أبنائه
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/6/3هـ

السؤال

هل جيوز أليب أن يسجل جزءاً من أمواله ألحد أبنائه تفادايً حلدوث مشاكل؟.
اجلواب

بسم هلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي أما بعد:

تسجيل جزء من املال ألحد األبناء يعترب عطية أو هبة ،وتفضيل أحد األوالد هببة ال جيوز ،وقد هنى

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن هذا ،فعن النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما -قال :أعطاين أيب
عطية؛ فقالت أمي :ال أرضى حىت تشهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأتى رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -فقال :إين أعطيت ابين عطية ،وأريد أن أشهدك اي رسول هللا ،قال" :أعطيت
سائر ولدك مثل هذا؟ " قال :ال قال " :فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم " ،قال :فرجع أيب فرد

عطيته.

ويف رواية :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال " :فأشهد على هذا غريي ،فإين ال أشهد
على جور " مث قال " :أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء " قال :بلى ،قال " :فال إذا " .أخرجه

البخاري ( )2586ومسلم (. )1623

فبّي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث أن تفضيل أحد األوالد هببة جور أي ظلم ،وقال:
وبّي أن العدل يف اهلبة سبب يف
"اتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" .واألوالد يشمل الذكور واإلانث ،ه

أن يكونوا يف بر أبيهم سواء؛ ألنه ليس يف قلوهبم حقد على أبيهم بسب تفضيل بعضهم على بعض،

ونص العلماء على أنه ال جيوز التفضيل ألحد األوالد هببة ،ولو كانت مببلغ زهيد كدرهم وحنوه.

وقول السائل إن هذا التسجيل خوفاً من حدوث مشاكل ،ومل يبّي ما هذه املشاكل ،فإن كان يقصد

أن االبن الكبري أيخذ مرياث الصغري فال شك أن هذا قد يقع يف بعض األماكن وهللا املستعان ،ولكن

احلل ليس يف تفضيل الصغري من األوالد هببة؛ فهذا هو الذي يسبب املشاكل ،ويوغر صدور بعضهم
على بعض ،ولكن إذا كان خياف وقوع مثل هذا الشيء فاحلل يف نظري أحد أمرين :إما أن يسجل
هلم مجيعاً ويسوي بينهم ،وجيعل للذكر مثل حظ األنثيّي كاملرياث .وإما أن يعّي وصيهاً يثق به على
تركته بعد موته ،وهذا الوصي يقوم بقسمة الرتكة بينهم وحتت نظر احملكمة.

وننبه هنا إىل أن املراد (ابلعطية) التربع احملض وليس النفقة؛ فالنفقة من األب ،وعليه أن يعطي كل

ولد من أوالده ما حيتاج ،فلو قدران أن له ابناً يدرس يف كلية ،وحيتاج إىل كتب ومراجع ،وله ابن آخر
ال يدرس ،فال أبس إذا أعطى األول ما حيتاج ومل ِ
يعط الثاين ،وكذا لو مرض أحدهم واحتاج إىل دواء،
فيعطيه دون اآلخرين.
وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()341/12

حد اليتم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/20هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدينا مجعية خريية هتتم ابأليتام وتقدم هلم الغذاء والكساء ،ونريد من فضيلتكم اإلجابة على بعض

األسئلة.

أوالً :ما السن اليت ينتهي هبا حد اليتم ويرفع عنه اسم اليتيم؟

اثنياً :حددان سلة غذائية لكل يتيم تصل إليه عن طريق مندوبنا قيمتها مثانون رايالً ،مث تبّي لنا أن

الغذاء كثري جداً عندما يكون يف البيت الواحد عدة أيتام ،وسؤايل هل نصرف مصروفات بعض

األيتام يف هذا البيت غذاء ،والبعض اآلخر يصرف يف أشياء أخرى مثل أدوات التنظيف؛ حبيث

يستفيد مجيع األيتام؟ وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ينتهي اليتم ابلبلوغ ،وعالمات البلوغ عند الذكر واألنثى نبات الشعر اخلشن حول ال ُقبل ،واالحتالم،
وبلوغ مخس عشرة سنة ،وتزيد البنت ابحليض ،فهذه عالمات البلوغ وال يلزم صرف ما حددت

ابلنسبة للسلة ،فقد تكون السلة لليتيم الواحد مناسبة ،وإذا اجتمع جمموعة من األيتام يف بيت واحد
فقد يكفي اخلمسة ما حدد للثالثة وحنو ذلك .وهللا أعلم.

()342/12

تفضيل أحد األوالد مكافأة ملعروفه
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

شخص مسلم ،لديه ثروة يريد أن مييز أحد األبناء يف حياته؛ وذلك ألن الولد ساعده يف زايدة ثروته،
وشكرا.
شرعا ،يف حياته أو بعد مماته؟
هل جيوز ذلك ً
ً

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
أما العطية يف حال احلياة لبعض األوالد دون بعض ،فإهنا مكروهة بال خالف ،كما يف املغين

( ، )258/8واختلف العلماء يف التحرمي ،فذهب اجلمهور إىل الكراهة ،وذهب اإلمام أمحد إىل
التحرمي  -وهو األصح من القولّي بال ريب؛ للنصوص الصحيحة الصرحية يف هذا ،ومنها حديث
ضى َح هىت
النعمان بن بشري ،رضي هللا عنه ،قال :أَ ْعطَ ِاين أَِيب َع ِطيهةً فَـ َقالَ ْ
احةََ :ال أ َْر َ
ت َع ْم َرةُ بِْن ُ
ت َرَو َ
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
صلهى ه
ت ابِْين
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،فَـ َق َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .فَأَتَى َر ُس َ
تُ ْش ِه َد َر ُس َ
ال :إِِّين أَ ْعطَْي ُ
اَّلل َ
اَّلل َ
ت رواحةَ ع ِطيهةً ،فَأَمرتْ ِين أَ ْن أُ ْش ِه َد َك اي رسو َل هِ
ِ
ت َسائَِر َولَ ِد َك ِمثْ َل َه َذا؟
اَّلل .قَ َ
ال" :أَ ْعطَْي َ
م ْن َع ْم َرةَ بِْن ِ َ َ َ َ
َ َُ
ََ
ال" :فَاتهـ ُقوا ه ِ
ال :فَـ َر َج َع فَـ َر هد َع ِطيهـتَهُ  ...أخرجه البخاري
ّي أ َْوَال ِد ُك ْم" .قَ َ
الَ :ال .قَ َ
" .قَ َ
اَّللَ َوا ْعدلُوا بَ ْ َ
( ، )2587ومسلم ( ، )1623واللفظ للبخاري ،ويف لفظ ملسلم ( : )1623قال -يعين رسول هللا
اء؟ ".قال :بلى .قال" :فَالَ إِذًا" .هذا إذا
س ُّر َك أ ْن يَ ُكونُوا َ
إليك يف ِ ِّ
الرب َس َو ً
صلى هللا عليه وسلم" :-أَيَ ُ
كان ختصيص بعض األوالد دون مسوغ شرعي ،أما لو خص األب بعض أوالده ابلعطية ملعىن يقتضي
ختصيصه مثل اختصاصه مبرض ال يقوى معه على العمل ،أو كثرة عائلة مل يقدر على كفايتها ،فإنه
يشرع له ذلك ،وهبذا صرح غري واحد من أهل العلم ،ومنهم ابن قدامة يف املغين ()258/8

استدالالً بقصة أيب بكر مع عائشة ،رضي هللا عنهما ،وألن اختصاص البعض كان بسبب معىن
يقتضي العطية ،فاختص هبا دون غريه.

وبناء عليه ،فإذا كان ذلك الولد ،الذي ساعد والده يف ثروته ،قد فعل ذلك من ابب الرب واإلحسان
ً
غري ان ٍو املعاوضة من والده ،فإنه ال يستحق شيئًا خيتص به دون إخوته ،وأجره على هللا تعاىل.
أما لو كان قد قام بذلك العمل بنية املعاوضة ،وقصد والده مكافأته لذلك ،دون حماابة ،وال قصد
تفضيله على إخوته ،فإنه جيوز له ذلك ،واألمر راجع إىل الذمة ،وما يعلمه الوالد من نفسه ،هذا

ابلنسبة للعطية يف حال احلياة.

أما الوصية ملا بعد املمات ،فقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (-308/31
 ، )309أنه ال جيوز الوصية لبعض األوالد دون بعض إبمجاع العلماء ،وإذا فعل ،فال جيوز تنفيذها
بدون إجازة بقية الورثة .وهللا تعاىل أعلم.

()343/12

هل دية املرأة على النصف من دية الرجل
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/11/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
مشاخينا الفضالء هل صحيح ما ذكره الدكتور  /يوسف القرضاوي من أن دية املرأة املسلمة يف القتل

اخلطأ ليست على النصف من الرجل وهي مسالة اجتهادية وينبغي أن تكون كدية الرجل متاما وهذا
هو الذي يتفق مع تكرمي املرأة

نرجو التوضيح وجزاكم هللا خريا.

اجلواب
ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يف حديثه عن دية املرأة املسلمة يف اخلطأ ،وأهنا ليست على

النصف من الرجل ،مسألة مستندها مجلة (دية املرأة نصف دية الرجل) تنسب إىل حديث عمرو بن

حزم األنصاري يف كتاب كتبه له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ملا بعثه إىل جنران  -واحلديث يف
أسانيده كلها نظر -قال احلافظ ابن كثري يف التفسري( :وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغريه،
وال ينبغي األخذ هبا ،وقد أسنده الدارقطين عن عمرو بن حزم وعبد هللا بن عمر وعثمان بن أيب
العاص ويف إسناد كل منها نظر)  ،وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري على مجلة (دية املرأة
نصف دية الرجل) (هذه اجلملة ليست يف حديث عمرو بن حزم الطويل ،وإمنا أخرجها البيهقي يف
السنن الكربى من حديث معاذ بن جبل ،وقال إسناده ال يثبت مثله)  ،وقد تتبعت طرق وأسانيد

مرفوعا إىل رسول هللا بطريق
حديث عمرو بن حزم املشار إليه يف كتب السنة ،ومل أجده مسن ًدا
ً

صحيح ،فضالً عن أن اجلملة املذكورة ال توجد يف احلديث ،مع أن (الوجادة) أضعف طرق حتمل
الرواية عند احملدثّي .والغريب أن ابن قدامة يف كتابه (املغين) حكى عن ابن املنذر وابن عبد الرب

اإلمجاع على أن دية املرأة على النصف من الرجل ،واستند إىل هذه اجلملة اليت ال توجد يف حديث
عمرو بن حزم ،يف حّي رد على بعض املخالفّي يف تنصيف الدية ،ووصف رأيهم ابلشذوذ مع

استدالهلم جبملة يف حديث عمرو بن حزم موجودة يف كل رواايته تقريبًا وهي (يف النفس املؤمنة مائة
من اإلبل) فقد استدل لرأيه من احلديث جبملة مفقودة وحكم بشذوذ رأي خمالفيه ابستدالهلم جبملة

من احلديث موجودة ،مع أن احلديث يف صحة ثبوته نظر فضالً عن اجلملة موضع اخلالف حيث ال

توجد يف احلديث أصالً ،وما حكاه ابن املنذر وابن عبد الرب من اإلمجاع عن النصف يف دية املرأة

إمجاع ال حيتج به؛ ألنه إمجاع يف املذهب الواحد ،وقد نبّه شيخ اإلسالم ابن تيمية عن إمجاعات ابن
املنذر وابن عبد الرب والنووي ،حيث يذكرون اإلمجاع مث يعقبونه بذكر اخلالف مما يدل على أهنم إمنا

يقصدون اإلمجاع داخل املذهب ال غري .والقرآن الكرمي ليس فيه دليل على تنصيف الدية بّي الرجل
واملرأة ،ومل يثبت يف ذلك حديث صحيح ،وكل ما فيه حديث عمرو بن حزم.

()344/12

وتقوم أمثاهنا ابلنقد واألعيان من زمن إىل
أما ثبوت أصل الدية -وأهنا مائة من اإلبل خمتلفة األسنانّ ،

آخر -فال شك يف هذا ،بل إن مجلة (يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل) يف حديث عمرو بن حزم ما
وأيضا ثبوت القصاص بّي الرجل
يوصي مبساواة دية املرأة بدية الرجل؛ ألن كالً منها نفس مؤمنةً ،

واملرأة دليل قوي ابملساواة ابلدية عند عدم القصاص كقتل اخلطأ وشبه العمد ،وقياس اجلمهور دية

املرأة على تنصيف املرياث مع الرجل قياس مع الفارق والعبادات واملقدرات ال يدخلها القياس .ومع
هذا فإن ظواهر األدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي ،ولكن حقيقة األمر والصواب فيما
يظهر يل -وهللا أعلم -مع القول أبن دية املرأة املسلمة يف قتل اخلطأ على النصف من الرجل ألمور
منها:

 -1إمجاع الصحابة على هذا األمر -أي التنصيف -حيث مل ينقل عن أحد منهم قال خبالفه ،مث

أيضا ،واإلمجاع عند العلماء أقوى من النص ،فهو ينسخ
اتفاق األئمة األربعة على هذا مبثابة اإلمجاع ً

إمجاعا إال وهو مستند على نص شرعي ،سواء علمنا هذا النص أو جهلناه.
وال يُنسخ؛ ألنه ال يكون ً

 -2يوجد بعض أحاديث مل تصح نسبتها إىل الرسول ،بل مل يوجد هلا إسناد أصالً ،وقد اعتمدها
ِ
ب
العلماء كحديث (ال وصية لوارث) مع أنه ال يوجد له إسناد ،ومع ذلك قالوا :إنه نسخ آية " ُكت َ
صيهةُ لِلْوالِ َدي ِن و ْاألَقـْربِّي ِابلْمعر ِ
ت إِ ْن تَـر َك َخ ْرياً الْو ِ
وف َح ّقاً َعلَى
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
ض َر أ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُْ
َ
ِ
ّي" [البقرة . ]180:فحديث عمرو بن حزم وإن ضعف إسناده فقد تلقاه العلماء ابلقبول
ال ُْمتهق َ
فيجب األخذ به -سواء وجدت هذه اجلملة أو مل توجد( -دية املرأة نصف دية الرجل) ورمبا يوجد
كتاب عمرو بن حزم كامالً يف املستقبل وفيه هذه اجلملة موضوع البحث فريتفع اخلالف حينئذ.

 -3قال العلماء احملققون كابن تيمية والسبكي وابن عبد السالم (إن شهرة احلديث تغين عن إسناده)
فاخذوا أبحاديث يف أسانيدها نظر ،كحديث (من مل يهتم أبمر املسلمّي فليس منهم)  ،وحديث (ما

رآه املسلمون حسنًا فهو عند هللا حسن)  ،وحديث (اختالف أميت رمحة) وال يوجد له إسناد البتة،

وحديث معاذ ملا أرسله الرسول -صلى هللا عليه وسلم -إىل اليمن قاضيًا (مب حتكم قال بكتاب هللا
 ...احلديث) بل جعله العلماء دليالً ومستن ًدا (للقياس) أحد أركان التشريع األربعة مع ضعف

إسناده.

نصا صرحيًا من القرآن أو
 -4إذا كان الناس عملوا بعمل -زمنا أو أزماانً -وهذا العمل ال خيالف ً
السنة فإن نقلهم عنه أو اإلنكار عليهم ال جيوز ،وهذا يسمى عند العلماء (عمل الناس) واملراد

ابلناس العلماء ،حيث هم قادة األمة ،وهلذا كثرياً ما يقول العلماء يف كتبهم مثل هذا ،فاإلمام

الرتمذي مثالً يذكر احلديث يف سنته ويبّي ضعفه أحياانً مث يقول":ولكن عمل الناس عليه" .وقال يف

كتابه (العلل) كل ما يف كتايب (السنن) اثبت يعمل به ما عدا أربعة أحاديث وذكرها .واملالكية جعلوا

(عمل أهل املدينة) أصالً من أصول التشريع بعد القرآن والسنة وقدموه على اإلمجاع والقياس.

واخلالصة يف األمر أن ظواهر األدلة مع الشيخ يوسف القرضاوي ومن وافقه ولكن ال أرى مصلحة

يف إاثرهتا يف الوقت احلاضر ،وعدم اخلروج على ما أمجعت عليه األمة عملياً منذ قرون خري من رأي
يشوش على الناس ويهدم وال يبين ،وهللا أعلم.

()345/12

حق املرأة يف الفسخ إذا طالت غيبة الزوج
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/05/28هـ
السؤال

زوجي خمتف منذ مخسة عشر عاماً ،وأوالدي متزوجون ومشغولون عين ،والوحدة تقتلين ،ولكنين ال
أرغب يف الزواج لتعقيد ظرويف .ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإذا غاب الزوج وطالت غيبته ،ومل يعلم مكانه ،فلزوجته طلب الفسخ عند القاضي .وما ِ
دمت ال

ترغبّي يف الزواج فال حاجة ِ
بك إىل طلب الفسخ .وأما الوحدة فينبغي لك أن تشتغلي بطاعة هللا -

عز وجل -وتالوة القرآن وكثرة ذكر هللا ،فبذلك يطمئن قلبك وتنشرح نفسك وحتصلّي على خري
عظيم ،قال هللا تعاىل " :أال بذكر هللا تطمئن القلوب" [الرعد ، ]28 :وقال تعاىل " :وننزل من

القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنّي" [اإلسراء ، ]82 :وقال تعاىل " :ومن عمل صاحلاً من ذكر أو

أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أبحسن ما كانوا يعملون" [النحل، ]97 :
اخلاصةِ ،
وبصلة األقارب بزايرات
وميكن لك أن تنظمي وقتك وتشغليه مبا سبق ،وأبمورك وحاجاتك
ّ

ال تثقلّي عليهم فيها بّي وقت وآخر.
والتناوب على زايرتك ،مث حتديد وقت جيتمعون فيه مجيعاً معك،
الرب بك وصلتُك
وجيب على أوالدك ِ ُّ
ُ
وعليك ابلدعاء والتوجه إىل هللا -تعاىل -ابلسؤال أن يوفقك لعمل اخلري ،وأن يشرح صدرك .وفقك

سر أمورك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هللا ،وي ه

()346/12

بقاء الزوجة يف عصمة مدمن اخلمر!
اجمليب سليمان بن عبد هللا املاجد

القاضي ابحملكمة الكربى ابلرايض

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/10/27هـ
السؤال

أان متزوجة برجل مدمن مخر ،وأضطر يف بعض األحيان إىل جمالسته -وكذا معاشرته -وهو يف حالة

سكر ،ألين متأكدة من أين إذا رفضت سأتعرض للضرب .هل يعترب بقائي مع زوج مدمن للخمر
حراماً؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن حيث األصل ليس هناك ما مينع بقاء املرأة يف ذمة زوج يشرب اخلمر ،وأن جتالسه وتعاشره.

ولكن عليك -مع هذه احلال -احلرص على هداية زوجك من خالل التلطف وحسن التبعل ،فإذا
أحبك ِ
قدرت على التأثري عليه لتغيري عادته احملرمة .وهللا أعلم.

()347/12

أحكام الع ّدة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1422/5/15

السؤال

تويف زوجي قبل عدة أايم ،وأان أستفسر عن العدة؟ وهل جيوز اجللوس مع أهل الزوج بوجود إخوانه؟
وابلنسبة للرتكة كيف تتوزع مع العلم أبن يل طفل واحد؟ وللزوج أربعة إخوان ،وأربعة أخوات ،وأبواه.

اجلواب

ابلنسبة ملا سألت عنه حول العدة فقد أجاب عنه فضيلة الشيخ  /عبد الرمحن العجالن _ املدرس

املكي _ فقال:
يف احلرم ّ

املرأة إذا تويف عنها زوجها لزمتها الع ّدة وهي 4 :أشهر و  10أايم ما مل تكن حامالً ،فع ّدهتا بوضع

كل ما
محلها ،طالت امل ّدة أم قصرت .وعليها احلداد ،وهو جتنُّب الزينة يف اللباس
واحللي والطيب و ّ
ّ
ِ
تويف زوجها وهي فيه ،ما دامت أتمن على نفسها ،حىت وإن
يُرغّب يف نكاحها ،وتلزم البيت الذي ّ
وعرفاً ،وال خترج منه إال
كان يف البيت إخوا ٌن لزوجها ،ما دام أ ّن هذا البيت يليق مبثلها عادةً ُ
لضرورة.
وال متنع الع ّدة من خماطبة أهل زوجها وإخوانه ،مع اجتناهبا أنواع الزينة .وهللا أعلم.
وابلنسبة لقسم الرتكة ،فقد أجاب الشيخ انصر الطريري على سؤالك ،حيث تقسم الرتكة كالتايل:
 .1لك (الزوجة) الثمن.
 .2لوالده السدس.

 .3لوالدته السدس.
 .4البنه كل الباقي.

أما إخوته وأخواته فليس هلم شيء من مرياثه.

وننبه إىل أن قسمة الرتكة تكون بعد سداد ما عليه من ديون ،وبعد إخراج وصيته من الثلث إن كان
أوصى .وهللا أعلم.

()348/12

استثمار الرتكة وتوزيعها
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد اخلريصي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/11/22هـ

السؤال

لدينا مال عن طريق اإلرث ،وآخر عن طريق استثمار هذا اإلرث مبعرفتنا جملموعة كبرية من

األشخاص ورثة أصحاب األموال ،مع العلم حنن لسنا من الورثة ،فقط قمنا ابستثمار اإلرث .كيف
يتم تسليم هذه املبالغ ألصحاهبا خاصة أهنم يف عدة دول خارج اململكة؟ وما هي الضوابط عند
تسليمهم األموال لضمان عدم إنكارهم بعد مدة؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

( )1ابلنسبة لتسليم هذه املبالغ ألصحاهبا من الورثة فال بد من التحري والبحث واالجتهاد يف ذلك،
واالستعانة بعد هللا ببعض الورثة للداللة على ابقي الورثة واالحتساب يف ذلك ،فإن كان بعض الورثة
قد تويف فيدفع نصيبهم إىل ورثتهم وهكذا.

( )2ابلنسبة للضوابط فيمكن تسليمهم األموال عن طريق احملكمة أو كتابة العدل ،أو عن طريق
الكتابة مع شهادة شاهدي عدل ،واألمر فيه سعة ووسائل عديدة .وهللا -تعاىل -أعلم.

()349/12

مرياث املسلمة من أبيها الكافر
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/10/9هـ
السؤال

والديت بلجيكية ،وقد اعتنقت اإلسالم منذ سنوات ،وهلل احلمد ،وهي تعيش يف اجلزائر ،ووالدها أي
جدي كافر ،وتريد أن تعرف ماذا تفعل مبرياثها؟

اجلواب

جاء يف صحيحي البخاري ( ، )6764ومسلم (" : )1614ال يرث املسلم الكافر ،وال الكافر

املسلم" ،فيما رواه أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-
وأمجع أهل العلم على عدم توريث الكافر من امليت املسلم.
واختلفوا يف العكس أبن يرث املسلم من الكافر امليت ،فمنعه أكثر أهل العلم.

وقال معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -ومعاوية بن أيب سفيان واحلسن بن علي وحممد بن علي بن
احلسّي ومسروق  -رضي هللا عنهم  -بتوريث املسلم من الكافر ،واستدلوا حبديث اإلسالم يعلو وال
يعلى عليه ،وقالوا من العلو توريث املسلم من كافر.

وكان معاذ  -رضي هللا عنه  -يقضي هبذا ملا ويل القضاء ،واستحسنه بعض أهل العلم ،وقاسوه على
جواز نكاح املسلم من الكتابية ،وليس العكس.

ورده مجهور أهل العلم ،وقالوا إنه قياس واستحسان يف مقابل نص صريح من رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -مبنع توريث املسلم من قريبه الكافر ،وهللا أعلم.

()350/12

قضاء الولد ديون أبيه
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/6/4هـ

السؤال

تويف أيب منذ ثالث سنوات تقريباً وترك ديناً ثقيالً ،وعندما استلمت زمام األمور مل يكن هنالك سيولة
لتوزيعها على أصحاب املال وإيفاء الدين ،وعرضت مجيع ممتلكاته للبيع إال أهنا عبارة عن أر ٍ
اض
زراعية ،ومل أمتكن إىل اآلن من بيعها ،فهل آمث؟ على عدم إيفاء الدين من راتيب؟ علماً أن أليب -رمحه

هللا -زوجة اثنية وأوالداً ،فماذا جيب علي أن أفعل؟ وهل أنتظر حىت تباع إحدى ممتلكاته؟ علماً أنين
قد تعهدت أمام الناس أبنين سأعمل على وفاء دينه ليسقط عنه احلمل كما قال يل البعض ،وكل

الناس يعرفون أن ال وفاء للديون إال ببيع األرض ،أفيدوين  -يرمحكم هللا،-هذا -وصلى هللا على

سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.-

اجلواب

الواجب عليك اي أخي أن تبدأ أوالً بسداد دين والدك من تركته مث بعد ذلك تقسم الرتكة ،وميكن أن

تعرض بعض هذه العقارات أبقل من سعرها قليالً من أجل املسارعة يف قضاء دين والدك ،أما يف شأن

وفاء الدين من راتبك فال يلزمك شرعاً ،لكن إن كنت قادراً على ذلك فاألوىل لك املبادرة بقضاء

دين والدك ،مث تعود بعد ذلك فتأخذ ما دفعته من الرتكة ،حلديث جابر -رضي هللا عنه -يف الرجل

الذي مات وعليه ديناران فتخلف الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -عن الصالة عليه حىت قال له

علي ،فلما قضامها أبو قتادة -رضي هللا عنه -قال له رسول هللا -
أبو قتادة -رضي هللا عنه :-مها ّ

صلى هللا عليه وسلم :-اآلن بردت عليه جلدته ،رواه أمحد ( ، )14536واحلاكم ( ، )58/2فإن مل

تكن قادراً على الوفاء من راتبك فينبغي أن تتحلل من أصحاب الدين عن والدك ،فيجعلوه عليك
حىت تربأ ذمته ويربد عليه جلده.

()351/12

إرث املسلم من زوجته الكافرة
اجمليب د .مجال الدين حممد عطوة
عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية للبنات جبدة
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

ما حكم إرث املسلم للزوجة غري املسلمة؟

اجلواب

ذهب الصحابة -رضوان هللا عليهم -واألئمة األربعة ومجهور الفقهاء إىل عدم التوارث بّي املسلم
والكافر فلو مات مسلم وله زوجة كافرة أو أقارب كفار فال يرثونه ،وكذلك لو ماتت الزوجة الكافرة
أو القريب الكافر فال توارث بينهما وبّي القريب املسلم.

والدليل على ذلك حديث -أسامة بن زيد رضي هللا عنهما -عن النيب -صلي هللا عليه وسلم -أنه
قال" :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم" .متفق عليه عند البخاري ( ، )6764ومسلم

(. )1614

دل احلديث صراحة على منع التوارث بّي املسلم والكافر.

وهناك رأي آخر مروي عن معاذ بن جبل ومعاوية -رضي هللا عنهما -جييز أن يرث املسلم قريبه
الكافر.
وحجة هذا الرأي ما روي عن النيب -صلي هللا عليه وسلم -قال" اإلسالم يعلو وال يعلى عليه" رواه

الدارقطين يف سننه ( )3161وانظر صحيح اجلامع ()2778

وروى أبو داود ( : )2912كان معاذ بن جبل ابليمن فارتفعوا يف يهودي مات وترك أخاه مسلما
فقال معاذ :مسعت رسول هللا يقول :اإلسالم يزيد وال ينقص ِّ
فورثْه" ولكن إسناده ضعيف.

ولعلو اإلسالم يصح أن يرث املسلم من قريبه الكافر ،وإرث املسلم من الكافر يؤكد زايدة اإلسالم

وعدم نقصانه وأنه يعلو وال يعلى عليه.

وابلتأمل يف هذين احلديثّي ال جند فيهما ما يدل صراحة على جواز أن يرث املسلم من الكافر
والصحيح يف هذه املسألة عدم جراين اإلرث بّي املسلم والكافر؛ ملوافقته لسنة النيب صلي هللا عليه

وسلم.

وعلى هذا فال يرث الزوج املسلم زوجته الكافرة وال ترثه ،وكذلك إن ماتت الزوجة الكافرة وأوالدها
مسلمون أو العكس فال توارث بينهم ،ويذهب مال الكافر ألهله من الكفار؛ ألهنم أوىل به لقوله
تعاىل" :والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" [األنفال. ]73:

()352/12

هل األاثث ضمن البيت املوصى به
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1423/8/20هـ
السؤال

تويف والدي رمحه هللا ،وكتب البيت الذي نسكنه وقفاً له ولوالديه ،السؤال :يف البيت أاثث كامل من

أدوات كهرابئية وغريها ،هل هذه األدوات تدخل يف اإلرث أم أهنا اتبعة للوقف؟ علماً أن والدي مل
ينص على شيء من ذلك يف وصيته ،وأان انظر الوقف وقد بيع بعض من أاثث البيت وال زلت

حمتفظاً ابلقيمة.

اجلواب

إذا مل ينص والدك على تبعية األاثث للوقف فاألصل أن األاثث يورث ،ويكون ملكاً للورثة كلهم

حسب مرياثهم الشرعي ،وإن كان الوالد قد أوصى جبزء مشاع من ماله كالربع ،أو اخلمس ،أو الثلث
فللوصية نصيب من هذا األاثث.

()353/12

تويف وله معاشات تقاعد
اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1423/2/25

السؤال

ملن يعود راتب الزوج املتوىف وأيضاً منحة الوفاة ،علماً أنه ترك من وراءه أرملة مع بنات وبنّي ،كلهم
-واحلمد هلل -عاملون يتقاضون رواتب شهرية ،ما عدا البنت الصغرى البالغ عمرها 16سنة ،واليت

ما زالت تزاول دراستها ويف حالة تعدد املستفيدين نرجو منكم إفادتنا بكيفية القسمة شرعاً (نصيب

كل وراث) .

اجلواب

إذا مات املوظف وله مستحقات يف مصلحة معاشات التقاعد فيستخرج صك من احملكمة حبصر

الورثة ،وتراجع به املصلحة أو البنك الذي يصرف املستحقات ،وهم يوزعون االستحقاق حسب

النظام هذا إذا كان له معاش تقاعد.

أما إن كانت املبالغ املستحقة رواتب متأخرة أو منحة وفاة أو مصاريف سنوية فإهنا تقسم قسمة
شرعية على ما جاء يف كتاب هللا ،للزوجة الثمن وللبنّي والبنات الباقي للذكر مثل حظ األنثيّي.

()354/12

هل ترث النصرانية زوجها املسلم
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/3/16هـ
السؤال

هل ترث الزوجة املسيحية زوجها املسلم يف الدول العربية؟

اجلواب

اختالف الدين من موانع اإلرث ،فال يرث املسلم الكافر ،وال الكافر املسلم ،كما قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه البخاري ( ، )6764ومسلم ( )1614من حديث أسامة بن زيد
 -رضي هللا عنهما -وليس للزوجة النصرانية حقاً يف إرث زوجها املسلم ،كما أن املسلم ال يرث من

زوجته النصرانية (املسيحية)  ،حيث إن اختالف الدين من موانع اإلرث ،وليعلم أن الزوجة النصرانية

(املسيحية) هلا كافة احلقوق (املهر ،النفقة أبقسامها من سكن ،وملبس ،وغذاء ،ودواء ،وهلا األجرة
على الرضاع ،واألجرة على احلضانة إذا تولت احلضانة ،وهلا متعة املطلقة) وهللا أعلم.

()355/12

إخراج الوارث زكاة ِّ
مورثه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

أحد معاريف تويف والده وترك له مريااثً كبرياً ،وهذا الوارث يشك أن والده كان من خمرجي الزكاة،
السؤال :أ .هل إخراج الزكاة اآلن جيوز نيابة عن والده؟

ب .عن كم عام خيرج الزكاة ،إذا كان جيب عليه إخراج ما مل خيرجه والده؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :على هذا الولد أن يتقي هللا تعاىل ،ويعلم أن الزكاة من الديون الواجبة يف املال ،وأنه جيب

إخراجها من مال املورث قبل قسمة الرتكة ،وإذا كان يعلم أن والده مل يكن خيرج الزكاة ،فعليه أن

يسارع إبخراجها وليس له حق يف أخذ شيء من الرتكة قبل إخراج الزكاة ،ألهنا دين واجب هلل -

تعاىل  ،-أما إذا كان ال يعلم وإمنا يشك جمرد شك وهو يريد أن حيتاط ليربئ ذمة والده فهذا من
اإلحسان للوالد والرب به" ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه"رواه البخاري (، )52

ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما  ،-وكونه يزيل هذه الشبهة وينوي
هبا إخراج الزكاة عن والده فإن مل تكن زكاة حبيث إن والده كان قد أخرجها فإهنا تكون من صدقة
التطوع ،وحينئذ فيخرجها من ابب االحتياط وهو على أجر كبري وخري عظيم إن شاء هللا ،ألنه هبذا

يربئ ذمة والده ويطمئن نفسه على سالمة املال الذي يف يده ،وخيرج من الزكاة ما يظن أو يغلب
على ظنه أن والده مل خيرجه سواء كان عن عام أو عامّي أو ثالثة أو أكثر ،األعوام اليت يظن أو
يشك أن والده مل خيرجها فإنه خيرجها عنه ،وابهلل التوفيق.

()356/12

هبة املال لألوالد دون سائر الورثة
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/03/23هـ
السؤال

اشرتيت قطعة أرض من حر مايل ،وبنيت عليها منزالً من طابقّي ،واستضفت أمي وأخوايت يف الطابق
األول ،وأان اآلن أريد أن أهب هذا البيت ألوالدي وزوجيت اليت كافحت معي على مدار  25عاماً.
فهل جيوز ذلك؟ مع العلم أن أمي ما زالت على قيد احلياة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

الذي أراه أن اهلبة إذا كانت منجزة غري معلقة مبوتك فال حرج يف ذلك  -إن شاء هللا تعاىل -بشرط
أن تتساوى نسب األوالد ،فال جيوز تفضيل أحدهم على اآلخر ،ولكين أنصحك أبن تطيب خاطر

أمك هبدية مماثلة أو مقاربة؛ ألن حقها عليك أكرب ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :جاء رجل

إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :من أحق الناس حبسن صحابيت؟ فقال" :أمك" ،قال:
مث من؟ قال" :أمك" ،قال :مث من؟ قال" :أمك" ،قال :مث من؟ قال" :أبوك" .صحيح البخاري

( ، )5971وصحيح مسلم (. )2548

كما أين أنصحك إذا عزمت على هبته لزوجتك وأبنائك أن تشرتط أال يقوم أحد منهم إبخراج أمك
مطلقاً ،أو أحد أخواتك إذا مل يكن هلا مسكن آخر .وهللا أعلم.

()357/12

قسمة املرياث على القصر
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/7/9هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أريد منكم إعطائي جواابً هلذه املسألة ،وهي:

حنن إخوة عددان مثانية عشر فرداً ،تويف والدان -يرمحه هللا -منذ سنة ونصف ،وترك بيننا إخوة لنا

صغاراً مل يبلغوا سن الرشد من أم اثنية ،وأعطينا أخينا األكرب وكالة إلبراء ذمة والدان يرمحه هللا من

بعض املستلزمات ،ومت واحلمد هلل إبراء ذمة والدان إن شاء هللا من هذه املستلزمات ،وترك لنا إراثً
سيارات ومعدات وعمارتّي وأراضي ،فطلبنا من أخي أن نذهب إىل فضيلة قاضي احملكمة حىت تتم
القسمة ،ولكنه رفض حبجة أن إخواننا صغار وهو اآلن يتصرف يف بعض األمور مثل بيع السيارات
دون أخذ استشارة أي أحد منا ،مع العلم أننا نثق فيه وهو إن شاء هللا أمّي عليها وال نزكيه على هللا
وهو حريص على تسجيل كل شيء ،ولكن بعض إخويت وأان واحد منهم مل يعجبنا ذلك ألننا نعرف

أن بعضاً من هذه األراضي والسيارات معرض للتلف يف حال إصراره على توزيع الرتكة حىت يكرب

القصر ،سؤايل هو:

هل توزع الرتكة اآلن أم يبقى توزيعها حىت يكرب األطفال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فال مانع من قسمة الرتكة بّي الورثة ولو كان فيهم قاصر عن سن الرشد ،وحيفظ نصيبه عند وليه
لينميه له وينفق عليه منه حىت يبلغ فيسلمه له.

وقسمة العقارات اململوكة بصكوك شرعية يفتقر إثبات قسمتها إىل إذن احلاكم الشرعي بعد أن

يتحقق من الغبطة للقاصر فيها ،وأرى للسائل أن يتفق مع أخيه ويتفاهم معه ابألسلوب احلسن ،فإن
قسمة الرتكة وإن كانت من حقه إال أن حفظ الود واالستعالء على الدنيا صلة للرحم مقام شريف
حيسن به التطلع إليه هذا وليعلم السائل أنه عند موت الشخص فإن مجيع أمواله تصري مملوكة لورثته،

وليس ألحد منهم أن يستأثر ابلتصرف إال بوالية أو وكالة وإال فللورثة الطعن يف تصرفه وطلب نقضه
فيما جاوز نصيبه.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()358/12

إرث املسلمة من النصراين
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

ما حكم إرث البنت املسلمة من أب مسيحي؟ علماً أين املسلمة الوحيدة بّي إخويت ،بل وعائليت

كلها ،واحلمد هلل ،أرجو اإلجابة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

النيب  -عليه الصالة والسالم -قال" :ال يرث املسلم الكافر ،وال الكافر املسلم" البخاري
(، )1588ومسلم ( ، )1614فليس هناك توارث بّي املسلم واملسيحي ،وإذا كنت مسلمة فإنك
حتتسبّي األجر عند هللا  -عز وجل.-

()359/12

املال املوروث من التأمّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

الشركة اليت أعمل فيها تؤمن على حياة املوظفّي يف شركة أتمّي تقليدية غري إسالمية ،فعند وفاة
املوظف تدفع شركة التأمّي مبلغاً كبرياً من املال ،وهذا املبلغ إذا كانت الوفاة بسبب حادث يضاعف
لورثة املوظف املتوىف ,السؤال :هل حيل هذا املال لورثة املتوىف؟ أفيدوان -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

التأمّي على احلياة حرام ،ال جيوز؛ ملا فيه من الضرر واجلهالة ،وما فيه من الراب فهو أكل ألموال
الناس ابلباطل ،وهللا يقول " :اي أيها الذين آمنواَ ال َأتْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم ِابلْبَا ِط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل
ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
هاس ِاب ِْأل ِْمث َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]188:فاملؤمن يدفع أمواالً هي
األقساط الشهرية ،وال يدري كم ستعوضه الشركة مقابلها ،مث إنه قد يدفع قسطاً أو قسطّي فقط
فتعوضه شركة التأمّي .أي تدفعها لورثته أمواالً أكثر مما دفع ،وقد يكون العكس فيسدد األقساط

كلها فينتهي العقد وميوت فال تعوضه الشركة شيئاً ،فأكل املال ابلباطل حمقق يف عقد التأمّي ولكل
من الطرفّي فقد يكون من قبل الشركة أو من قبل املؤمن ،فننصح بعدم الدخول يف عقد التأمّي،

وخاصة ما يسمى ابلتأمّي على احلياة ،وما ذكر يف السؤال نقول :جيوز لورثة املؤمن على حياته أن
أيخذوا من التأمّي قدر ما دفع مورثهم ال غري ،وما زاد فال حيل هلم أكله ،وننصح أبخذ الزائد من

الشركة والتصدق به على نية التخلص منه ال غري ،ألن بقاءه يف صندوق الشركة تقوية هلا وإعانة هلا
على الباطل وهو حرام ،وهللا يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"
[املائدة ]2:وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()360/12

قسم الرتكة يف حياته
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/04/27هـ

السؤال

والدي يبلغ من العمر  80سنة ،له أكثر من زوجة وعدد من األوالد (ما بّي ذكر وأنثى)  ،وخوفاً من
مشاكل تقسيم الرتكة بعد وفاته قام -بعد مشاوريت وأخوين آخرين -ابلتنازل عن ممتلكاته لزوجاته

وأبنائه كوصية قانونية يتم تنفيذها بعد موته .وأسئليت هي:
 -1هل يشرع التخلي عن املمتلكات لصاحل الورثة؟

 -2ما هي الشروط اليت جيب توافرها لنعترب هذا التخلي مبثابة تقسيم الرتكة بعد وفاة الوالد؟
 -3ليكون التقسيم أكثر عدالً ،هل ميكن ختل بّي املستفيدين توافقياً؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
أنه يف حالة رغبة والدكم ابلتخلي عن أمالكه لصاحل أوالده وزوجاته ُخيَري بّي حالتّي :ـ

األوىل :أن يعطي يف حالة حياته من ماله ما شاء ألوالده وزوجاته كعطية منجزة ،مراعياً العدل يف
ذلك ،وقسمة هللا تعاىل للذكر سهمان ولألنثى سهم ،ويعدل بّي زوجاته فيما يعطيه هلن من غري

حتديد ملا يعطيه هلن.
هذا وال مانع من هختلي بعض املستفيدين عن حقه أو بعض حقه برضاه وهذا يف العطية.
احلالة الثانية :أن يوصي بتقسيم تركته بعد مماته حسب تعاليم دين اإلسالم إن كان هناك جهة خمتصة

يف بلدكم لتنفيذ ذلك ،أما إذا مل يكن فال مانع من أن تُقسم الرتكة حسب تعاليم اإلسالم ،فيقول
والدكم :يُقسم مايل بعد وفايت بّي زوجايت وأوالدي :للزوجات ُمثن ولألوالد سبعة أمثان ما خلفته،
للذكر سهمان ولألنثى سهم.

وهذه القسمة الشرعية لرتكته ،فكأنه أوصى أبن تُقسم تركته حسب قسمة هللا :ذلك أن ال وصية
لوارث؛ ألن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه.

هذا وجيوز له أن جيمع بّي احلالتّي ،فيعطي بعض ماله يف حال حياته ابلتفصيل السابق يف احلالة

األوىل ،ويقسم ابقي ماله ابلتفصيل .وهللا أعلم.

()361/12

االختصاصات يف الرتكة
اجمليب حممد بن عبد احملسن املطلق

مدرس العلوم اإلسالمية بثانوية صقلية
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/12/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أما بعد :فسؤايل يتعلق مبادة علوم الفرائض واملواريث ،من املعروف أن علم موضوع علم الفرائض هو

تركة امليت ،والرتكة هي ما خيلفه امليت من أموال وحقوق واختصاصات من حيث تقسيمها وبيان
نصيب كل وارث منها ،واالختصاصات هي ما جيوز امتالكه ،وال جيوز بيعه ،ومن األمثلة على
االختصاصات السرجي ،والسرجي معناه الروث ،والروث يباع ويشرتى ،فكيف يكون من
االختصاصات اليت متتلك وال تباع ،ونرجو منكم التكرم بطرح بعض األمثلة على االختصاصات،

وشرح معىن الكلمة .وجزاكم هللا خرياً ،وجعله يف موازين أعمالكم ،وشكراً .

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما بعد
فإن مقصودهم ابالختصاص :هو ما جيوز متلكه وال جيوز بيعه ،كالكلب فإنه يقتىن للصيد وللزرع

وللحراسة وللرعي ،كما دل الدليل على ذلك ،لكن ال جيوز بيعه ،فتملكه فيما ورد االنتفاع به جائز،
لكن ال جيوز بيعه للحديث الصحيح " :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -عن مثن الكلب"
رواه البخاري ( )2237ومسلم ( )1567من حديث أيب مسعود األنصاري  -رضي هللا عنه ،-

فكلب الزرع يورث لكن ال يباع ،ومثل الكلب السرجّي النجس فإنه ينتفع به لكن ال يباع عند من

يرى حترمي بيعه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا عليه وسلم.

()362/12

ملاذا يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه منه؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/10/15هـ

السؤال

مسعت أن الزوج يرث من الزوجة نصف ما متلك ،يف حّي أن الزوجة ترث من الزوج مثن ما ميلك،
سؤايل :ما حكم الشرع يف ذلك وملاذا؟ وما تفسري ذلك؟
اجلواب

إن هللا جل وعال جعل للزوج أن يرث نصف ما لزوجته إذا ماتت وليس هلا أوالد ،وإذا كان هلا أوالد

فإنه يرث الربع من ماهلا ،وجعل للزوجة أن ترث ربع مال زوجها إذا مل يكن له أوالد ،فإن كان له
أوالد فإهنا ترث الثمن ،هذه هي قسمة هللا جل وعال كما جاء يف سورة النساء لقوله تعاىل":ولكم

نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية

يوصّي هبا أودين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من

بعد وصية توصون هبا أودين" [النساء ، ]13:وهللا جل وعال هو احلكيم العليم اخلبري ،وهو الذي

يعلم ما لكل من الرجل واملرأة من االستحقاق ،وهلذا جعل مرياث الرجل ضعف مرياث املرأة؛ ألن
الرجل عليه القوامة وعليه مسؤولية رعاية الزوجة ورعاية املرأة ،فإذا كانوا أبناء فللذكر مثل حظ

األنثيّي ،وإذا كانوا إخوة فللذكر مثل حظ األنثيّي ،وإذا كان بّي األزواج فكما مسعت وسألت عنه

وأجبنا ابآلية اليت ذكرانها قبل قليل ،وهللا جل وعال مل جيعل قسمة املواريث إىل الناس ،وإمنا هو
الذي تكفل هبا وقسمها قسمة تفصيلية ،وحنن نعلم علم اليقّي أن هللا الذي خلقنا جل وعال أنه هو

احلكيم يف خلقه وهو احلكيم يف أمره وأحكامه وتدبريه ،ومن ذلك قسمته للمرياث .وهللا أعلم
وأحكم.

()363/12

ورثت من زوجها ماالً حراماً
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال

أان ورثت من زوجي ماالً حراماً ،وتنازلت عنه ألبنائي هل علي ذنب وماذا أفعل؟ وشكراً.
اجلواب
أنت ال ذنب عليك حيث إن اإلرث انتقل قهراً ،والذي مجع املال احلرام هو زوجك ،لكن إذا كنت
تعلمّي أنه مال حرام ،وأن هذا املال الذي أخذتينه أصله مال حرام ،فكل حلم نبت من حرام فالنار

أوىل به ،فعليك أن تتخلصي منه يف احملقرات ،وال تغذي به نفسك وال أوالدك ،كأن تنفقيه على

محامات أو طرق أو حنوها من احملقرات ،وال أتكليه وتغذي بدنك به ما دام أنك تعرفّي أن مصدره

طريق حرام ،وإذا كنت تعرفّي أصحاب هذا املال الذين أخذ منهم إذا كان أخذ عن طريق سرقة أو
عن طريق رشوة وحنو ذلك فعليك أن تردي املال إىل أصحابه ،وأما إذا كنت ال تعلمّي من هم أهله،
وإمنا تعرفّي أنه من طريق حمرم جلب ،فعليك أن تتخلصي منه كما ذكران يف احملقرات وحنوها ،وهللا

اهلادي إىل سواء السبيل.

()364/12

دفع حصة شريكه إىل أحد ورثته ،فهل يكون مفرطاً؟
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/2/22هـ

السؤال

شريكان يف عمل ما ،سافر أحدمها وتوفاه هللا يف ذلك السفر ،فجاء أحد أبناء الشريك املتوىف،
وطلب حصة أبيه فأعطاه جزءاً من احلق ،مث أخذ الشريك األول الشك يف عدم وصول هذه املبالغ
جلميع الورثة ،فهل يطلب مستنداً يفيد أبن هذا االبن هو الوصي الشرعي ويتحقق من ذلك؟ علما

أبن هذا األمر قد يتأخر أو يتعذر ،والشريك األول يريد أن خيلي ذمته من مال صاحبه ،فماذا يفعل

هل يعطي ابقي املال هلذا االبن أو ينتظر حىت حيضر الوصي الشرعي أفيدوين أفادكم هللا .والسالم
عليكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

طاملا أن الشراكة قائمة بّي الشريكّي ،وأن أحدمها قد تويف ،فال شك أن الشراكة تنتهي وتنفسخ
بوفاة أحد الشريكّي ،وعلى الشريك احلي أن يقوم بتصفية ما بينهما ،مث يشهد ورثة شريكه املتوىف

أبنه مت تصفية الشركة ،وأن نصيب شريكه املتوىف هو مقدار كذا وكذا ،مث بعد ذلك يطلب منهم من
أييت ممن حيمل مسوغاً شرعياً لقبض مستحقات والدهم أو مورثهم ،إن طلبوا كذلك االطالع على

طريقة تصفية الشركة وما يتعلق هبا ،فهذا من حقهم ،وكون هذا الشريك يسلم مبلغاً ألحد الورثة

واحلال أنه ال حيمل تفويضاً بذلك فهذا يعترب تفريطاً منه ،فلو جاء الورثة بعد ذلك فقالوا :إننا مل

نوكله ومل نفوضه يف تسلم نصيبنا ،فال شك أن هذا الشريك يضمن ما سلمه ألحدهم من غري حق،

ومن غري تفويض ،وبناء على هذا فالذي ينبغي هلذا الشريك احلي أن يصفي الشركة ،ويف نفس األمر
يطلب من ورثة شريكه املتوىف أن أيتوا ،أو أييت من حيمل توكيالً وتفويضاً عنهم مجيعاً ،مث بعد ذلك

يطلعه على طريقة تصفية الشركة ،واألمر يعطى ما يستحقه الشريك املتوىف ،والذي هو جزء من
تركته .وهللا املستعان.

()365/12

الوصية لوارث
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/2/27هـ

السؤال

هل جيوز أن ينذر الرجل -نذراً معلقاً مبوته -جزءاً من بيته ألحد أبنائه أو بعضهم دون اآلخرين؟
وهل جيوز النذر املعلق لوارث حىت على أساس التعويض له؟.

اجلواب
أوالً :أنصح السائل وغريه بعدم النذر؛ ألن النذر ال أييت خبري ،وإمنا يستخرج به من البخيل،

واإلنسان إذا أراد أن حيسن فيتقرب إىل هللا بدون إلزام نفسه بشيء ،أما تعليق إخراج املال مبوته ،فإن
هذا يتعلق به حقوق الورثة ،وهذا حمذور ،فاإلنسان له أن يوصي أبن خيرج من ماله حبدود الثلث لغري

الوارث ،وأما الوارث فال وصية له؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال وصية لوارث" رواه

النسائي ( ، )3641والرتمذي ( )2121وابن ماجة ( )2712من حديث عمرو بن خارجة  -رضي
هللا عنه  -وعند أيب داود ( )3565من حديث أيب أمامة  -رضي هللا عنه  ،-وأما كونه خيصص أحد
أبنائه ،فهذا عمل حمرم؛ ألن هذا من اجلور ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا أاته رجل يشهده على

إعطاء أحد أوالده عطية ،قال" :أكل ولدك ولدك أعطيته هذا" قال :ال ،قال" :ال تشهدين على

جور" رواه البخاري ( ، )2650ومسلم ( )1623من حديث النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما
 -واجلور حمرم ،فال جيوز لإلنسان أن خيصص أحد أبنائه بشيء من املال دون البقية ،والواجب على

اإلنسان أن يعدل بّي أوالده ،سواء كان يف احلياة ،أو بعد املمات ،وحينئذ ليس له أن يوصي

ألحدهم دون اآلخرين ،وعلى هذا فما مساه نذراً فهو يعترب وصية ،ولكنه يعترب أمراً حمرماً ،وال جيوز له

أن يستمر فيه ،بل يلزمه أن يرجع فيه ،ويسوي بّي أوالده يف العطية والوصية ،كما أود أن أنبه إىل أن
الوارث ال جيوز الوصية له ،وال تنفذ إال إذا أقرها بقية الورثة .وهللا ويل التوفيق.
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حق املطلقة يف الرتكة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/5/19هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل املرأة املطلقة اليت تويف زوجها وهي بعدة الطالق ترثه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
مرياث املرأة املطلقة فيه تفصيل:

فإن كان الطالق رجعياً فعليها أن تنتقل إىل عدة الوفاة وترث ،وإن كان الطالق ابئناً ،وهو متهم

بقصد حرماهنا من املرياث فإهنا ترث معاملة له بنقيض قصده ،وإن مل يكن متهماً بقصد حرماهنا من

املرياث والطالق ابئن ال تسوغ فيه الرجعة إال بعقد ومهر جديد ،فإهنا يف هذه احلال ال ترث .وهللا
أعلم.

()367/12

مرياث املفقود
اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/3/15هـ

السؤال

ما هو علم املرياث؟ وما هو مرياث املفقود؟ وما هي مصطلحاته لغة واصطالحاً؟.
اجلواب
علم املواريث هو :علم يعرف به من يرث ،ومن ال يرث ،ومقدار ما لكل وارث.

أو هو :العلم بقسمة املرياث فقهاً وحساابً.
ويستفاد من هذا العلم :إيصال احلقوق إىل أهلها؛ ألنه مييز لنا الورثة من غريهم ،مث يبّي ما لكل من
واحد من الورثة من النصيب .وأما مصطلحات علم املرياث فهي ثالثة:
ِّ -1
املورث :وهو من انتقلت الرتكة منه ،وهو (امليت أو امللحق ابألموات حكماً كاملفقود) .
 -2الوارث :وهو من انتقلت الرتكة إليه ،وهو( :احلي ،أو امللحق ابألحياء حكماً) .
 -3احلق املوروث :وهو الرتكة اليت خيلفها امليت.

وأما املفقود فهو :من انقطع خربه فلم يعلم له حياة وال موت.

وله حاالن:

إحدامها :أن ينقطع خربه على وجه ظاهره السالمة ،كمن فقد يف سفر جتارة آمن ،وحنوه.

احلال الثانية :أن ينقطع خربه على وجه ظاهره اهلالك كمن فقد يف غرق سفينة ،أو سقوط طائرة وحنو
ذلك.

ويف كال احلالّي ينتظر مدة جيتهد يف تقديرها احلاكم أو من ينوب عنه من القضاة ،وخيتلف ذلك

ابختالف األشخاص ،واألحوال ،واألماكن ،واحلكومات ،فيقدر مدةً للبحث عنه حبيث يغلب على

الظن تبّي حياته لو كان موجوداً ،مث حيكم مبوته بعد انتهائها.
ولنا يف املفقود نظران:

أحدمها يف إرثه ،والثاين يف اإلرث منه.

فأما إرثه :فإنه مىت مات مورثه قبل احلكم مبوته ورثه املفقود؛ فيوقف له نصيبه كامالً ،ويعامل بقية

الورثة ابليقّي ،فمن كان حمجوابً مل يعط شيئاً ،ومن كان ينقصه أعطي األقل ،ومن كان ال ينقصه

أعطي إرثه كامالً.
وأما اإلرث منه :فال يورث ما دامت مدة االنتظار ابقية؛ ألن األصل بقاء حياته ،فإذا انقضت مدة
االنتظار حكمنا مبوته وقسمنا تركته على من كان واراثً منه حّي انقضائها.
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شبهة حول املواريث
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري
املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

سألين شخص -اعتنق اإلسالم حديثاً -سؤاالً فيه شبهة يراها تتعارض مع القرآن الكرمي ،وأعتقد أنه
حيصل على هذه األفكار من مواقع ضد اإلسالم ،وأسأل هللا -عز وجل -أن ييسر له أموره ،وأرجو

التكرم إبعطاء جواب موضح على هذا التساؤل ،حىت أستطيع شرحه هلذا األخ.

أحدهم أشار إىل حساب املواريث كونه غري صحيح رايضياً:
فالزوجة حتصل على ربع ،واألم حتصل على ثلث ،والشقيقتان حتصالن على الثلثّي ،وثالث أخوات
من األم حيصلن على ثلث هلن مجيعاً.
واآلن أنخذ املقام املشرتك األصغر ،وهو ( ، )12ونعدل البسط لتصبح الكسور متكافئة لقيمها

األصلية ،فتصبح املعادلة اآلن ( ،12/17=12/ )4+8+4+3فكيف أخطأ مؤلف الشبهة؟ لقد

جاء برقم أكرب من اجملموع ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ليس يف املوضوع املسؤول عنه شبهة وال خطأ يف حساب املواريث ،وإمنا هو قصور يف االستدالل
وسوء فهم لآلية ،فإن السائل مل يقرأ بقية اآلية رقم ( )11من سورة النساء ،وذلك قوله -تعاىل:-

"فإن كان له إخوة فألمه السدس" ،وكلمة (إخوة) تشمل كل مجع من اإلخوة ،سواء كانوا ذكوراً أو

إاناثً ،فاألم يف املثال املذكور تستحق السدس وال أتخذ الثلث لوجود اجلمع من األخوات ،وحساهبا

كما يلي:

للزوجة الربع ،ولألم السدس ،ولألختّي الشقيقتّي الثلثان ،ولألخوات ألم الثلث ،واملضاعف

املشرتك األصغر للكسور هو ( )12كما يف اجلدول أدانه ،ولكن فروض الورثة تتزاحم ،فيعود النقص
على مجيع الورثة بنسب متساوية ،فتعول ( )12إىل ( ، )17وابب العول معروف يف علم الفرائض،
وهلذه املسألة نظائر كثرية ،ومسائل مشهورة يف علم املواريث فال شبهة يف ذلك -حبمد هللا،-

وحساب املسألة يف اجلدول كما يلي:

17 12

زوجة  3 3 1/4للزوجة  3من  17بدالً من  3من 12

أم  2 2 1/6لألم  2من  17بدالً من  2من 12

أختان شقيقتان  8 8 2/3لألختّي  8من  17بدالً من  8من 12

ثالث أخوات ألم  4 4 1/3لألخوات ألم  4من  17بدالً من  4من 12
ٍ
بنسب متساوية ،فعالت املسألة من ( )12إىل ()17
تزامحت فروض الورثة فعاد النقص على اجلميع

.

ومن مل يدرس علم املواريث تكون هذه املسألة وأشباهها غريبة عليه ،فيقع يف حرية من أمره ،وفق هللا

اجلميع للخري ،وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()369/12

صر من الرتكة
حصة ال ُق ه

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/07/05هـ
السؤال

سم على من
امرأة ماتت ومتلك جمموعة من السيارات ،ليست مسجلة ابمسها ،فهل تعترب تركة تق ه

بعدها؟.

كما أهنا أعطت أحد أبنائها سيارة ،وطلبت منه أال يقودها أحد غريه أبداً ،وعمل بذلك ،ولكن هل

جيوز له -اآلن بعد وفاهتا -أن يعطيها أحد إخوانه أو معارفه ليقودها؟.علماً أن الورثة هم اثنان من

األوالد صغار واثنان كبار ،فكيف ابلنسبة للصغار إذا أرادوا تقسيم الرتكة؟ وهل جيوز استثمار
قسمتهم حىت يكربوا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فمن مات ويف ملكه مال -سواء كان مسجالً ابمسه أو ال -فإنه ينتقل إىل ورثته حبكم اإلرث ،ويقسم
بّي ورثته حسب األنصبة الشرعية.

وطريقة القسمة أن تقدر قيمة السيارات املذكورة ،مث تقسم بينهم حبسب قيمتها أو تباع وتوزع القيمة
بّي الورثة ،وميكن قسمة كل سيارة بّي الورثة وتوزع منافع السيارات بينهم على حسب أنصبتهم

الشرعية.
صر فإن وليهم يقبض مجيع ما خيصهم من تركة مورثهم ،ويقوم حبفظه وتنميته
وإذا كان بّي الورثة قُ ه

واستثماره يف االستثمارات اليت يعتقد أهنا مرحبة هلم ،وينفق عليهم من أمواهلم حىت يبلغوا فيسلمهم

أمواهلم.

وابلنسبة للسيارة اليت أعطتها املرأة املذكورة البنها ،فإن كانت أعطته بقصد أن ميلك السيارة فإن

السيارة اآلن ملكه ،له أن يعطيها من شاء ،أ ّما إن أعطته السيارة ليستعملها دون أن يتملّكها فإن

عليه أن يعيدها للورثة لتقسم بينهم كبقيّة السيارات إال إذا تنازلوا عنها ،فإهنا تكون من ملكه.
وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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هل له احلق يف الرتكة أكثر من نصيبه جراء عمله؟
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/07/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

تويف رجل وله أرض استصلحها أحد أبنائه ،وغرس هبا العديد من األشجار ،مث تويف والدهم ،فهل

هلذا االبن القائم على األرض حق فيها أكثر من نصيب الورثة؟ أفيدوان أفادكم هللا ولكم منا الدعاء.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل وحده .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن املال سواء كان اثبتاً أو منقوالً ينتقل مباشرة إىل األحياء من الورثة مبجرد حتقق موت مورثهم،

ويكون هذا املال مشاعاً بّي الورثة ،فهذه األرض املذكورة يف السؤال ميلكها مجيع الورثة ملكاً مشاعاً
بينهم حسب أنصبتهم اليت فرضها هللا -تعاىل -يف كتابه ،فبناء عليه فإن هذا امللك يبقى مشاعاً حىت
يقسمه الورثة ،وال حيق ألحد من الورثة أن أيخذ أكثر مما فرضه هللا -تعاىل-له ،وإن كان هو الوحيد

الذي يقوم ابستصالح األرض وإمثارها ،وقيام بعض الورثة دون غريه أبعمال األرض وإصالحها له
أحوال:

 -1أن يقوم بذلك بنية التربع ،حبيث ال ينوي الرجوع أبجرة عمله على بقية الورثة ،فإنه -واحلال

هذه -ال جيوز له أخذ شيء من األرض أو الريع أو غريه ،وحيفظ هلم حقهم ويسلمه إايهم.

 -2أن يقوم بذلك بنية الرجوع عليهم ،فإن ريع األرض -واحلال هذه -يكون مشاعاً بّي الورثة

مجيعاً؛ ألنه فرع عن األصل (األرض) واألصل مشاع ،والفرع أيخذ حكم األصل ،إال أن له احلق يف
أن حيسم من هذا الريع أجرة أتعابه اليت تكلفها حىت حتقق هذا الريع ،وهذه األجرة تقدر من قبل

أهل اخلربة الذين تتوفر فيهم العدالة واألمانة واملعرفة .هذا ما لزم اإلجابة عنه ،وصلى هللا على نبينا
حممد وسلم ،وهللا أعلم.
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هل يرث األحفاد مع وجود األبناء
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري

املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/08/11هـ
السؤال

تويف رجل عن ابنّي وبنتّي ،وله ابنة توفيت قبله ،هذه االبنة هلا أبناء ،فما هو نصيب كل منهم يف

املرياث؟ وهل هلؤالء األحفاد نصيب من املرياث؟ أم ميكن أن يعطى هلم من الوصية؟ وما هو مقدار
ما يعطى هلم من الوصية؟ مل ِ
يوص املتوىف هلم بشيء ،وهل الوصية واجبة أم مستحبة؟ وما هو الدليل

على ذلك؟ وما هو موقف الورثة إذا مل ِ
يوص املتوىف بشيء؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

املال يقسم بّي أوالد املتوىف :الذكران واألنثيان؛ للذكر مثل حظ األنثيّي ،أما البنت اليت توفيت قبل

أبيها فال حظ ألوالدها يف املرياث؛ ألهنم من ذوي األرحام ،فإن كان األب أوصى هلم بشيء قبل
وفاته فالوصية تصح ،وإن كان مل يوص هلم بشيء فال حظ هلم؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
ِ
فما بَِقي فَِأل َْو َىل َر ُج ٍل ذَ َك ٍر" .البخاري ( )6737ومسلم ( , )1615وأوالد
"أَ ْحلُِقوا ال َف َرائِ َ
ض أب َْهل َهاَ ،

البنت ليسوا من أهل الفروض ،وال من أهل التعصيب ،فال حق هلم واحلالة هذه ،وما يسمى ابلوصية
الواجبة ال دليل عليه من القرآن وال من السنة ،فهو اقتطاع حق من صاحبه بغري وجه شرعي .وهللا

أعلم.
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تويف والدان فكيف نقسم عقاره؟
اجمليب بندر بن حممد الرابح

عضو الدعوة واإلرشاد ابلقصيم
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

حنن أربعة إخوة ذكور متزوجون ،وبنت متزوجة ,نعيش حنن الذكور يف ٍ
بيت عبارة عن أربعة طوابق،
بىن والدان منه طابقّي خبالص ماله ,أعيش أان اآلن ومعي أمي يف أحد الطابقّي اللذين بنامها أيب

خبالص ماله ،وأخي األكرب يف الطابق اآلخر ,والطابقان اآلخران بنامها اثنان من إخويت مبساعدة من
والدان قبل وفاته ,كل له طابق منفصل به ,وملا تويف والدي حاولنا تقسيم ما تركه كما فرض هللا.

والسؤال :ما حق أختنا يف هذا املنزل والوضع كما سبق بيانه؟ مع العلم أبنه يصعب أن نبين هلا طاب ًقا

معنا خنصصه هلا يف املنزل.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نصيب أختكم (بنت امليت) مثل نصف نصيب الواحد منكم ،وليس ذلك من ِ
العمارة فقط بل من

مجيع ما خلفه والدكم من عقار وغريه ،بعد أن يعطى أصحاب الفروض حقهم إن وجد أحد منهم من

أب أو أم أو زوجة ،مث يقسم الباقي بينكم للذكر مثل حظ األنثيّي.

أما ما كان لوالدكم من عقار وأردمت قسمته وهو ال يقبل االنقسام عليكم ،فإنكم تقومونه بقيمته ،مث
يشرتيه أحدكم ،فإن حصل خصومة فتحل عن طريق احملكمة الشرعية ،وإذا مل يرغب أحد منكم يف

شرائه فيباع يف السوق ،وتقسم قيمته على الورثة كما سبق ،وال جيب على الورثة أن يبنوا ألحد منهم،
وال يكلفون ذلك ،بل الواجب قسمته بينهم كما ذكران.

ولكن يبقى النظر يف املال الذي دفعه والدكم إىل اثنّي منكم ،هل هو قرض أو مساعدة ،وكذلك

ينظر يف الطابقّي لإلخوة إن كاان هلما وليس لوالدمها فيهما نصيب ،فيجب النظر يف أصل األرض
هل هي لألب وحده فتكون مجيعها من املرياث ،فحينئذ جيب أن يدفع األخوان جزءاً من قيمة

األرض مبقدار نسبة ملكهما من هذا العقار ،ولذلك فإن األحسن لكم مراجعة احملكمة؛ حىت تستطيع

النظر يف أصل األرض ،وكذلك يف حقيقة املال الذي دفعه والدكم الثنّي من أبنائه ،وإن مل تستطيعوا
مراجعة احملكمة الشرعية فتبينون األمر كامالً ألحد طالب العلم القريبّي منكم ،أو تبينوه لنا .نسأل
هللا للجميع التوفيق والسداد.

()373/12

هل تقدم قسمة الرتكة على قضاء ديون امليت؟
اجمليب بندر بن حممد الرابح
عضو الدعوة واإلرشاد ابلقصيم
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/08/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
تويف زوجي وترك لنا إراثً وهو مائة ألف رايل ،وله مخسة أوالد وبنتان ووالدة ،وأان زوجته ،ولكن عليه

ديون كثرية ،حيث تربع أهل اخلري بسدادها ،إال أننا مل نوزع اإلرث خوفاً من أن يطالبنا أحد بعد ذلك
أبي دين ،وابلفعل بعد سنة من وفاته جاءان اثنان كاان قد كفاله يف شراء سيارتّي ،فهل يتم توزيع

اإلرث على الورثة أو سداد الدين من هذا املال املوروث؟ حيث إن والدة املتويف ال تعي شيئاً ،وبناهتا

يطالَب بنصيب والدهتن؟ واآلن توفيت الوالدة وتركت إراثً ورفضن بناهتا إعطاء أوالدي نصيبهم من
إرث جدهتم؛ لقوهلن إن نصيبهم هو نفس املبلغ الذي لوالدتنا من إرث املتويف والد أوالدي ،فهل

جيوز هلن ذلك؟ أرجو إفاديت يف هذين السؤالّي .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيب عليكم أوالً قضاء الدين الثابت على امليت ،مث تنفيذ الوصية ابلثلث فأقل ألجنيب إن كان امليت
قد أوصى ،مث بعد الدين والوصية تقسم الرتكة -إن بقي منها شيء -على الورثة ،ويكون نصيب

والدة امليت السدس يف هذه املسألة ،فتعطاه إن كانت على قيد احلياة ،وإن كانت ميتة فإنه جيعل مع

تركتها ،مث يقسم على ورثتها كالً حسب فرضه الشرعي ،وال حيق ألحد من ورثة امليت الثاين منع أحد
من الورثة من حقه ،حبجة أن هذا مقابل حق امليت الثاين من امليت األول هكذا جزافًا ،بل جيب

قسمة تركة امليتّي على ورثتهما قسمة شرعية ،وأيخذ كل واحد من الورثة حقه الشرعي ،علما أن
أوالد االبن ليس هلم شيء من املرياث يف حالة وجود أبناء  -ذكور-أحياء للميت .وهللا أعلم.

()374/12

التنازل من املرياث ببعض العوض
اجمليب بندر بن حممد الرابح
عضو الدعوة واإلرشاد ابلقصيم
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
هل يوجد يف الشرع شيء امسه املراضاة يف املرياث؟ أي هل جيوز يل أن أدفع ألخيت مبلغاً من املال

علما أن هذا املبلغ ال يصل إىل نصف مثن حصتها من األرض أو حىت أقل
ً
عوضا عن األرض مثالًً ،
من ذلك ،ولكنها قد قبلت هبذا ،وأان أعلم أهنا قبلت درءاً لفتنة بيين وبّي أبنائها .ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يسريا إال برضاها ،أما إن كان بغري
ال جيوز لك أن أتخذ شيئاً من حق أختك يف املرياث ولو كان شيئًا ً
داخل يف قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -الظلم ظلمات يوم
رضاها فإن ذلك من الظلم ،وهو
ُ

القيامة" رواه البخاري ( ، )2447ومسلم ( )2579من حديث ابن عمر -رضي هللا عنه ،-ولو

كان ذلك يسريا كما نبه على ذلك أهل العلم ،واحذر أن متنعها حقها حىت تتنازل لك عن جزء منه،

مث تقول هي أعطتين برضاها ،فإن ذلك ال جيوز لك وهو من الظلم كما سبق ،بل جيب عليك أن تبّي
ألختك مقدار نصيبها الشرعي مث جتعله حتت تصرفها ما دام أهنا حرة رشيدة ،مث بعد ذلك هلا أن

تعطيك ما شاءت من حقها قل أو كثر من غري إكراه هلا ،وليس ألحد منعها من أن تعطيك أو أن
تتنازل لك عن شيء من حقها إذا رغبت ذلك .وهللا أعلم.

()375/12

هل من املشروع معاقبة املدمن حبرمانه من املرياث
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/11/14هـ
السؤال

السالم عليكم.
فتاة تزوجت رغم أنف أبيها من شاب يتعاطى املخدرات ،وفضلته على أهلها ،وجعلت األب يوافق

خشية الفضيحة ،وقال هلا أبوها :لو تزوجت من هذا الشاب لن أدخل بيتك .فوافقت ،وقالت :هو
أفضل منكم .واآلن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لديها ثالثة أطفال ،وزوجها ال يعمل وما زال
خريا.
يتعاطى املخدرات .فهل ألبيها أن حيرمها من املرياث؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال ميكن ألبيها أن حيرمها من املرياث؛ ألن هللا يقول( :ي ِ
ظ
وصي ُك ُم هللاُ ِيف أ َْوالَ ِد ُك ْم لِل هذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ُ
األُنثَـيَ ْ ِ
ّي) [النساء . ]11:ويدخل يف ذلك االبن البار والعاق على السواء ،وال يستثىن من ذلك إال

األسباب اليت استثناها الدليل ،وهي :الرق ،والقتل ،واختالف الدين .ومن حكمة هللا سبحانه أنه مل

قطعا لدابر الشقاق والنزاع
يكل توزيع املواريث إىل الناس بل قسمها سبحانه يف كتابه ،وذلك ً

واالحتيال والظلم.

ومع ذلك فإين أوصي هذه املرأة أبمرين:

األمر األول :أن ترجع إىل أبيها وأهلها وتصاحلهم؛ وذلك ألن عقوق الوالدين وقطيعة األرحام من
ِ ِ ِ ِ ِ
س ًاان) [اإلسراء. ]23:
ضى َربُّ َ
(وقَ َ
كبائر الذنوب ،فاهلل يقولَ :
ك أَاله تَـ ْعبُ ُدواْ إاله إ هايهُ َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم* أُولَئِ َ ه ِ
ين
س ْيـتُ ْم إِن تَـ َولهْيـتُ ْم أَن تُـ ْفس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ
ك الذ َ
وقال عز من قائل( :فَـ َه ْل َع َ
لَ َعنَـ ُه ُم ه
ارُه ْم) [حممد . ]22،23 :فعلى هذه األخت أن تصلح ما فسد،
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّللُ فَأ َ
صَ
وحتاول أن تطيب خاطر أبيها بكل طريقة ممكنة ،ولعل ما أصاهبا من االبتالء هبذا الرجل الذي ال
يعمل من شؤم هذه املعصية اخلطرية.
األمر الثاين :أن تنصح زوجها برتك هذه السموم ،وتعاود معه ال َك هرة مرة بعد أخرى .أسأل هللا العلي

العظيم أن يؤلف بّي قلوبكم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()376/12

مات قبل الدخول هبا فهل تستحق الصداق؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

تويف أخي بعد عقد قرانه على امرأة ومل يدخل هبا ،وقد ُشرط عليه مهر عبارة عن قالئد ذهب

وأيضا عشرين ألف رايل من فوت أو موت.
ومشرتايت مل حتدد قيمتهاً ،

خريا.
هل حيق هلا املطالبة ابملهر وكيف حيدد قيمته؟ وهل هلا حق يف اإلرث؟ وجزاك هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن املتوىف عنها زوجها وإن مل يدخل هبا زوجها تستحق كامل املهر إن كان قد فرض هلا،

أيضا وعليها العدة ،فقد روى أبو داود ()2114
وإن مل يفرض هلا فلها مهر املثل ،وهلا املرياث ً

والرتمذي ( )1145والنسائي ( )3354وابن ماجة ( ، )1891عن معقل بن سنان ،أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -قضى يف بروع بنت واشق -وكان زوجها مات ومل يدخل هبا ،ومل يفرض هلا
وبناء
س وال َشطَ َ
ط .قال الرتمذي :حديث حسن صحيح .هذا ً
صداقًا -فجعل هلا مهر نسائها ،ال َوْك َ
على ما سبق نقول :خالصة اجلواب أنه حيق هلذه املرأة املطالبة ابملهر احملدد ،وما مل حتدد قيمته من
ذهب ومشرتايت ،كما جاء يف السؤال يرجع يف حتديده إىل العرف والعادة ملا يوضع ملثلها من مثله،

هذا وهلا املرياث وعليها عدة الوفاة ،كما تقدم .وهللا أعلم .وصلى هللا على حممد وآله وصحبه
أمجعّي.

()377/12

تنازلت عن نصيبها من املرياث بطيب نفس
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/04/30هـ
السؤال

امرأة مات زوجها ،وترك أوالداً ،وترك هلم بعض املال ،وتزوجها عم األوالد ,وتنازلت اجلدة عن حقها
من مرياث ابنها بطيب خاطر ،فهل جيوز لألرملة أن تعطي اجلدة شيئاً من هذا املال عرفاانً جبميلها؟

أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي .أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
على كل حال اجلدة إذا أسقطت نصيبها من املرياث فهذا النصيب يعاد إىل مجيع الورثة ،فيقسم

بينهم حسب مرياث كل واحد منهم إىل امليت ،والسائلة هلا أن تتربع للجدة من نصيبها فقط ،وليس
من نصيب ابقي الورثة .وهللا أعلم.

()378/12

مينع إخوته مرياثهم من أبيهم
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/03/10هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

عاما ،وخلف -رمحه هللا -ثروة كبرية من نقد وعقار ،وقد قمنا
سؤايل :تويف والدان قبل ثالثة عشر ً

بتوكيل األخ األكرب جلمع الديون وبيع العقار ،وطلب نسبة  %5على مجع الدين ووافقنا على ذلك،

وقام بتوزيع النقد ،أما العقار فحىت اآلن يرفض بيعه؛ حبجة أنه أعرف منا ،وأن العقار تزداد قيمته
مبرور األايم .رغم إحلاحنا عليه .آمل من فضيلتكم أن تبّي لنا احلكم يف ذلك .حفظكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
امليت إذا مات فإن ماله ينتقل لورثته ،وللورثة كامل التصرف يف أمواهلم ما داموا راشدين ابلغّي
عاقلّي حيسنون التصرف يف أمواهلم ،وال جيوز ألحد أن حيجر عليهم أبن مينعهم من التصرف يف

أمواهلم أو بيعها واالستفادة منها ،ومثل هذا العمل من هذا األخ حمرم ،فال جيوز له أن مينع إخوانه

حقوقهم من مال مورثهم ،وجيب عليه أن يقسم املال بينهم وكل يتصرف يف حقه ابلبيع أو التوفري أو
غري ذلك حسب ما يريد ،ومنعه إايهم هذا ظلم والظلم حمرم وهللا -عز وجل -يقول يف احلديث
القدسي" :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا" .أخرجه مسلم

(. )2577

واألدلة على حترمي الظلم كثرية ،فالواجب -كما تقدم -أن يقسم بينهم وكل يتصرف يف حقه ،وما ال
ميكن قسمته فإنه يباع ،وتقسم الدراهم فيما بينهم.

()379/12

تقسيم األواين عند قسمة الرتكة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

هل جيب عند تقسيم إرث الوالدين أن تقسم األواين النحاسية واملواد املنزلية األخرى على اجلميع

وإاناث؟
ذكورا ً
ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مجيعا ،وال جيوز أن يستأثر أحد منهم بشيء منها ما مل يرض
جيب أن تقسم الرتكة كلها على الورثة ً
لبقيه ،ومثل هذه األواين ال ميكن قسمتها على الورثة؛ ألنه ال يتأتى ذلك إال بتكسريها ويف ذلك

تقوم مث يشرتيها أحدهم بسعر السوق ،أو تباع ،ويقسم الثمن على
إتالف هلا ،والطريقة الصحيحة أنه ّ
ضا .وهللا أعلم.
الورثة ،وإن تراضوا أن أيخذ كل واحد ما خيتاره منها فال أبس أي ً

()380/12

سم ماله على بناته قبل وفاته
قه

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/05/15هـ

السؤال

توىف والدي -رمحه هللا -قبل عدة أشهر ،وحنن ست بنات ،ووالديت ،وليس لنا أخ ،وكان والدي قد

صب
كتب يل وألخوايت جزءاً كبرياً مما ميلك قبل وفاته بعدة سنوات ،وكان يف ص هحة جيدة ،ومل يُ َ

طوال حياته أبي مرض يؤثر على حالته العقلية ،فهل يدخل ما كتبه من أمالك يف القسمة الشرعية

للمرياث؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإذا كان األمر كما و ِ
صف يف السؤال من أن والدكم قد وهبكم جزءاً مما ميلك وهو يف صحة جيدة
ُ
وأجنزه ،مبعىن أنه مل جيعل التملك وصية بعد املوت ،وقبضتم تلك اهلبة يف حياته فإنه ال يدخل يف
استقر .وبناءً على ما ذُكر أييت
القسمة الشرعية ،وال يكون مريااثً؛ ألنه حال وفاته ملك لكم قد ّ

التفصيل اآليت:

( )1لو كان وهب لكم ذلك يف مرض موته فيعترب وصية ،وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث" أخرجه أبو داود ( ، )2870والرتمذي

( ، )2120وابن ماجة (. )2713

وقال العلماء -بياانً للحديث :-إنه ال جيوز الوصية للوارث إال برضا بقية الورثة.

ومثل هذا لو كان كتب هذه األمالك لكم ،وجعل ملككم هلا بعد موته فهذه هي الوصية ،وال جيوز

للوارث إال برضا الورثة ،كما تق هدم.

ِ
وصفت -وأجنز اهلبة لكن مل تقبضوا تلك
( )2إذا كان قد وهب لكم ذلك يف حال صحته -كما

اهلبة يف حال حياته ،فال تكون حقاً لكم؛ ألن اهلبة ال متلك إال ابلقبض ،فعن عائشة -رضي هللا تعاىل
عنها -أن أاب بكر -رضي هللا عنه -حنلها جاذ عشرين وسقاً من مال له ابلعالية ،فلما م ِرض قال :اي
على فقراً ِ
بنية ما أح ٌد أحب إيل غىن بعدي ِ
منك وكنت حنلتُك جذاذ عشرين
أعز ه
منك ،وال أحد ّ
ّ ّ ً
وسقاً ،وودت أنك حزتيه أو قبضتيه وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك ،فاقتِسمو على كتاب هللا
عز وجل" أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ،ابب ما ال جيوز من النِّحل من كتاب األقضية (، )752/2
والبيهقي ،يف ابب شرط القبض يف اهلبة من السنن الكربى (. )171/170/6
ٍ
حينئذ ملك لكم ،كما تقدم يف أول اجلواب.
فأما إن كنتم قبضتم ما كتب لكم يف حال حياته فهو

وهللا تعاىل أعلم.

()381/12

توريث اجلد مع اإلخوة
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري

املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/03/29هـ

السؤال

ما القول الراجح يف توريث اجلد مع اإلخوة؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
نص قاطع يف هذه املسألة ،وللسلف يف ذلك
اخلالف يف توريث اإلخوة مع اجلد قدمي لعدم ورود ّ

قوالن:

أحدمها :توريث اإلخوة مع اجلد؛ ألن كالً منهما يديل ابألب ،وهو قول علي بن أيب طالب ،وعبد هللا
بن مسعود ،وزيد بن اثبت -رضي هللا عنهم -وهو مذهب اإلمام مالك ،واإلمام الشافعي -رمحهما

هللا تعاىل -واملشهور عن اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل.-

الثاين :جعله أابً فيسقط اإلخوة ،وهو قول بضعة عشر من الصحابة -رضي هللا تعاىل عنهم -منهم
أبو بكر الصديق ،وابنته عائشة أم املؤمنّي ،وابن عباس ،وجابر بن عبد هللا ،وأبو موسى األشعري،

وعمران بن حصّي ،ومجاعة من التابعّي ،وهو قول أيب حنيفة وإسحاق بن راهوية واملزين وابن سريج

وابن املنذر ،وهو رواية عن اإلمام أمحد أخذ هبا بعض أصحابه ،وهو الراجح  -إن شاء هللا -ألدلة
كثرية ال يتسع اجملال هنا لبسطها .وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد.

()382/12

تزوجها ومل يدخل هبا فهل ترثه؟
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/01/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو إحدى قريبايت تسأل عن ورث ابنتها ،تزوجت ابنتها من شاب غدر هبا ،وعلم األهل بذلك

بعد اختفاء البنت ،ومتّ الزواج بعدها ولكن ما زالت البنت يف بيت أمها ومل ترحل لبيت زوجها حبجة

الزوج أنه ال ميكن أخذها لبيت أبيه وأهله ،وله زوجة اثنية ،والزوج يصرف على زوجته بنفقة شهرية،
ضل ذلك ،مات الزوج حبادث سيارة ،وترك خلفه بعض
ولكن ال خيتلي هبا وال يراها أبداً ،وهو يف ِّ
املال وبيتاً .السؤال :هل على الزوجة الثانية عدة وإرث من زوجها؟ مع العلم أبهنا ال تسكن معه ومل

تعاشره بعد عقد القران وهي مقيمة يف بيت أمهاً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إذا كان العقد (عقد النكاح) وقع صحيحاً ومستوفياً ألركان وشروط النكاح ،فهو عقد صحيح

يرتتب عليه إرث الزوجة وال يشرتط الدخول أو اخللوة هبا؛ فهي زوجة كسائر الزوجات ،عليها عدة

الوفاة ومراعاة أحكام اإلحداد من ترك الزينة والطيب واحللي ،وعدم اخلروج من بيت أهلها إال حلاجة

ماسة ،وهلا الصداق كامالً ،وهلا املرياث ،فتشرتك مع زوجته األوىل يف الثُمن (مثن ماله) إن كان له

أوالد ،وإن مل يكن له أوالد اشرتكت مع زوجته يف الربع؛ لقوله تعاىل" :وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن
لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" [النساء ، ]12:والقول مبرياثها واستقرار كامل

الصداق هلا ،ووجوب اإلحداد والعدة ،وإن مل يدخل هبا قضاء ،قضاه ابن مسعود  -رضي هللا عنه-

وهو الذي وافق فيه قضاء النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف بروع بنت واشق  -رضي هللا عنها-
أخرجه أبو داود ( ، )2114والرتمذي ( ، )1145وابن ماجه ( ، )1891والنسائي (، )3355
فهذا حكم الشرع .وهللا املوفق ،وهللا أعلم.

()383/12

قسموا لألنثى مثل حظ الذكر
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري

املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/03/22هـ
السؤال

ابلنسبة لتقسيم الرتكة بعد وفاة األب ،هل يصح لإلخوة الذكور القسمة ابلتساوي مع اإلانث برت ٍ
اض
منهم؟ أم عليهم االلتزام ابلقرآن ،وإعطاء الذكر مثل حظ األنثيّي؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األصل يف قسمة الرتكات أن للذكر مثل حظ األنثيّي ،أي أن األنثى أتخذ نصف مرياث الذكر
العاصب ،لكن يف مثل هذه املسألة إذا رضي الذكور أبن يكون لألنثى مثل مرياث الذكر فال مانع من

ذلك؛ ألنه يعترب تنازالً من الذكور عن شيء مما يرثونه ألخواهتم ،فهو كاهلبة ،وال يلزم االلتزام مبا ذكر
يف القرآن؛ ألن هذا نوع تربع ،وال مينع يف مثل هذه املسألة أن يتنازل الشخص بشيء من نصيبه
ألخته؛ ألنه تربع منه كما ذكر .وهللا أعلم.

()384/12

أتخري بعض الورثة قسمة الرتكة

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/املواريث

التاريخ 1426/07/30هـ
السؤال

ما حكم من يؤخر توزيع املرياث على الورثة -وهو واحد منهم -مبعارضته للبيع (قطعة أرض) وذلك

ألنه غري حمتاج للمال بعكس اآلخرين ،مع العلم أن املرياث استحق منذ سنوات ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا مات شخص فإن أمواله تنتقل لورثته مبجرد موته ،ويشرتك الورثة يف استحقاق ماله ،ومن منع

بعض الورثة من ح ّقه من مال مورثه فهو ظامل غاصب آمث بفعله ،عليه أن يتوب من فعله ويبادر إىل

طوقه هللا إايه
إعطاء كل ذي ح ّق حقه .قال عليه الصالة والسالم" :من اقتطع شرباً من األرض ظلماً ّ
يوم القيامة من سبع أراضّي" أخرجه البخاري ( ، )3198ومسلم (. )1610

وليس عدم احتياج أحد الورثة للمال عذراً يف منع املستحق إذا طالب حب ّقه ،وميكن ألي أحد من

الورثة أن يتقدهم للقضاء بطلب بيع عقارات مورثه إن كانت مما ال ميكن قسمته ،أو طلب قسمتها إن
كانت مما ميكن قسمته كاألراضي الواسعة ،وهذا حق له ميلك املطالبة به ،وهللا املوفق واهلادي ال إله

إال هو.

()385/12

الوصية لغري وارث
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري

املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/04/15هـ

السؤال

هل جيوز أن يوصي الشخص مباله كله لشخص غري وارث؟ وإذا كانت جتوز الوصية فبكم يوصي له؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
إذا كان الشخص له ورثة فال يصح له أن يوصي أبكثر من الثلث لغري وارث ،فإن أوصى أبكثر من

الثلث وله ورثة مل تصح ،إال إذا أجاز الورثة الوصية .فإن مل يكن له ورثة فاألمر يف هذا واسع،
فيوصي مبا شاء؛ لعدم احملذور يف ذلك .وهللا أعلم.

()386/12

معاقبة بعض األبناء ابحلرمان من املرياث!
اجمليب انصر بن عبد هللا الطريري

املدرس يف معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/املواريث
التاريخ 1426/09/21هـ

السؤال

أعرف شخصاً حرم بعض أبنائه من اإلرث ،فأمتىن لو تدلوين على آايت وأحاديث شريفة رادعة
ألقرأها عليه لعل هللا يهديه .وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فكون الشخص يوصي حبرمان بعض أبنائه من إرثه فال عربة بذلك؛ ألن هذا التحرمي واملنع صدر من

األب وهو على قيد احلياة ،وهذا استباق لألحداث ،وما دام األب واالبن كالمها على قيد احلياة فال

ينفذ ذلك؛ فقد ميوت االبن قبل أبيه.

وإن مات األب قبل ابنه فوصيته ابطلة ال تنفذ؛ ألنه اعتداء على ما شرعه هللا ،وال ميلك منعه من
اإلرث بل يرث ،ولو أوصى مبنعه فال عربة بوصيته والتنفذ؛ لقول هللا تعاىل" :يوصيكم هللا يف أوالدكم
للذكر مثل حظ األنثيّي" [النساء. ]11:

لكن ينبغي االنتباه إىل األمر الذي سبهب اجلفوة بّي االبن وأبيه ،فينبغي التفاهم مع الطرفّي والسعي
يف اإلصالح فيما بينهما من قبل األقارب واألصدقاء؛ لعل املياه تعود إىل جماريها ،وتزول اجلفوة بّي
األب وابنه .وفق هللا اجلميع للخري ،وصلى هللا على حممد.

()387/12

الدعوة اإلسالمية

()388/12

اإلسالم والتمييز العرقي
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/مشول رسالة اإلسالم وعمومها

التاريخ 1424/12/16هـ
السؤال

شيخنا الكرمي :يستشكل البعض اجلمع بّي ما هو معروف عن الدين اإلسالمي من أن الناس

سواسية ،وأن اإلسالم قد أزال وحارب الفرقات العرقية اليت يتمايز هبا الناس ،ولكنه يف ذات الوقت
يكرس هذا املفهوم يف بعض أحاديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وذلك كقوله" :امسعوا وأطيعوا
وإن أتمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" أو كما قال  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو يف هذا
احلديث يبّي أن مستوى العبد األسود أقل من مستوى بقية الناس ،بدليل قوله وإن أتمر ،والذي

يدل على استبعاد احتمالية إمارة ذلك العبد األسود ،وأنه ولو أتمر فإن الناس أتنف من إمارته،

لذلك حثهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم -على الطاعة ،وكذلك وصفه بـ (كأن رأسه زبيبة) يرى فيه

بعض الناس أن فيه تعيرياً ألصحاب البشرة السوداء ،آمل التلطف إبزالة اإلشكال .مع دعائي لكم

بدوام التوفيق والسداد.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
أقول وابهلل التوفيق:

لقد جاء تقرير املساواة بّي الشعوب واألعراق يف قواطع نصوص الكتاب والسنة على أجلى وجه،
كما يف قوله -تعاىل" :-اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري" [احلجرات ]13 :وكما يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم-
يف حجة الوداع ويف خطبة أايم التشريق" :اي أيها الناس أال إن ربكم واحد ،وإن أابكم واحد ،أال ال
فضل لعريب على عجمي ،وال لعجمي على عريب ،وال ألمحر على أسود ،وال ألسود على أمحر ،إال

ابلتقوى" .أخرجه اإلمام أمحد ( )22978إبسناد صحيح.
مث هذه نصوص الكتاب والسنة كلها ،ال يوجد فيها تفريق بّي الناس يف الفروض من األوامر

والنواهي ،وال متييز بّي الشعوب بتحرمي حالل أو حتليل حرام على شعب دون شعب ،ومل أيت يف

شيء من نصوص الوحيّي أيضاً ما حيكم ابلنجاة من عذاب هللا -تعاىل -جملرد االنتماء العرقي أو

النسيب أو اللوين .بل النصوص واضحة كل الوضوح أن النجاة من عذاب هللا والفوز ابجلنة ال يكون

بغري اإلسالم واإلميان ،وأن الكافر خملد يف النار ولو كان أعرب العرب ،وأقرب الناس إىل رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم،-وما خرب أيب هلب عم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن كل مسلم

ببعيد ،فقد نزلت فيه سورة تذكر مصريه يف العذاب املخلد يف انر جهنم.

أما حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":امسعوا
وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه" ،أخرجه البخاري ( )7142من حديث

أنس -رضي هللا عنه .-فإنه مل خيرج عن املعىن املذكور آنفاً ،بل جاء يف سياقه نفسه .حيث إنه أمر
برتك النعرة اجلاهلية اليت كان العرب معها أينفون من أن يتوىل اإلمرة عليهم عبد من إفريقيا أسود

اللون .فأمرهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بطاعته وعدم اخلروج عن أمره ،وأن مييتوا تلك املعاين
اجلاهلية يف نفوسهم.
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فهذا احلديث جاء ليستبدل ابملعىن اجلاهلي معىن إسالمياً ،فقد جاء ليقضي على التمييز العنصري

بناء على اللون أو العرق الذي كان متأصالً يف قلوب العرب قبل اإلسالم .وهو بذلك أبعد ما يكون
ً
عما فهمه السائل منه ،بظنه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يستخف ابلعبد احلبشي ،ولذلك

ضرب به املثل .هذا الفهم بعيد عن مراده  -صلى هللا عليه وسلم -كل البعد فهو  -صلى هللا عليه
وسلم -إمنا ضرب املثل مبن كان العرب يف اجلاهلية يتخذوهنم رقيقاً مملوكّي ،لينفي بذلك كل معىن
للعنصرية املقيتة بناءً على اللون أو العرق .هذا هو جواب اإلشكال الذي وقع يف نفس السائل.

ومما ينبغي أن يذكر يف هذا السياق ،مما ال بد من بيانه ،ليصح التصور اإلسالمي يف هذه املسألة على

وجه أمت أن ما سبق كله ال ينفي أن للعرب املسلمّي فضالً اثبتاً يف النصوص ،من جهة خصائص يف

طباعهم جبلهم هللا -تعاىل -عليها ،ومن جهة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -منهم ،وأن القرآن
نزل بلغتهم ،وأهنم أول من محل راية اإلسالم ،وأن قبلة املسلمّي واحلرمّي الشريفّي يف بالدهم ،وغري

ذلك من الفضائل اليت اتفق أهل السنة واجلماعة على اإلميان هبا واالعرتاف هبا للعرب املسلمّي .ومل
خيالف يف ذلك إال الشعوبية ،وهم الذين أنكروا فضل العرب ،إما جلهلهم ابلنصوص الواردة يف

ذلك ،أو حسداً على هذا الفضل الذي خص هللا به العرب ،دون ظلم ملن سواهم ،كما فضل بعض
الناس على بعض يف الرزق وقوة األبدان ومجال الصور وطول العمر والذكاء والعقل ،وغري ذلك من

أقدار هللا -تعاىل -وعطاايه سبحانه" :ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم"
[اجلمعة. ]40 :

وأعود وأذكر أن هذا ال يعارض ما سبق أبن املنزلة عند هللا -تعاىل -إمنا تنال ابلتقوى والعمل

الصاحل ،فال ينفع العريب نسبه إذا كان كافراً ،وملؤمن غري عريب أحب وأقرب عند هللا -تعاىل -من
عريب فاجر أو كافر أما الفضل الذي خص به العرب السابق ذكره ،فهو كسعة الرزق وقوة البدن

وحنوها من النعم ،اليت تكون عوانً على التقوى ملن وفقه هللا -تعاىل -إىل ذلك ،وقد تكون وابالً على

صاحبها إذا كان كافراً أو فاجراً .فذلك الفضل ال ينفع مبجرده ،إمنا ينفع مع اإلسالم واإلميان والعمل
الصاحل ،كما ينتفع املؤمن الغين مباله يف الصدقة ،وكما ينتفع املؤمن القوي البدن بقوته يف اجلهاد يف

سبيل هللا -تعاىل.-

واإلميان هبذا الفضل للعرب الذين جاءت به النصوص من اإلميان ابلقضاء والقدر ،الذي يستلزم من

عبد هللا الرضا ابلقضاء والتسليم حلكم هللا -تعاىل ،-كما رضي بتفاوت الناس يف األرزاق واألبدان

والعقول واألعمار ،وخضع يف ذلك خلالقه احلكيم العليم -سبحانه وتعاىل .-مأل هللا -تعاىل -قلوبنا

إمياانً به وحباً له ورضا بقضائه .وهللا أعلم .واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله
وصحبه ومن وااله.
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ملاذا تفوق الغرب علينا؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/مشول رسالة اإلسالم وعمومها
التاريخ 1425/3/1هـ
السؤال

ما سبب تفوق الغرب علينا حنن املسلمّي يف مجيع اجملاالت من دون استثناء ،وحنن منلك القرآن
الكرمي ،وما حيتويه من كنوز ال تعد ,هل التقصري منا يف فهم القرآن؟ وملاذا نكتفي ابلكالم اجلميل؛

فباستطاعتنا أن حنلل ونستدل ،ونفند ،ولكن هل ابستطاعتنا أن جناري الغرب وتطوره يف مجيع
اجملاالت؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هللا  -سبحانه وتعاىل -جعل سنناً يف الكون ،ويقول  -سبحانه وتعاىل" :-من كان يريد العاجلة

عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد" [اإلسراء ]18:وقال  -سبحانه وتعاىل" :-من كان يريد حرث

اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها" [الشورى ]20:فبالد الغرب أخذت
هبذه السنن ،سنن اجلد والعمل ،والعمل الدؤوب ،والوسائل العقالنية فاستعملت سنن العمارة

الكونية ،والعمارة الكونية تقوم على إاثرة األرض؛ كما قال -سبحانه وتعاىل" :-وأاثروا األرض
وعمروها أكثر مما عمروها" [الروم ]9:فإاثرة األرض ابلبناء وإاثرة األرض ابلتفتيش عن املعادن،
ابلتفتيش عن املياه ،فالعمارة اليت تسبقها اإلاثرة إخراج كنوز األرض ،وكل هذه سنن من قام هبذه

السنن جيد نتائجها.

املسألة ليست يف كون القرآن عندان ،وليست يف عدم فهمنا ،ولكن يف تقصريان يف العمل مبا يف

القرآن ،حنن ال نعمل مبا يف القرآن ،القرآن أمران ابلعمل؛ "وقل اعملوا" [التوبة ، ]105:أمران برتك

الكسل ،أمران إبعداد القوة؛ "وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة" [األنفال ، ]60:فاألوامر القرآنية حنن

قصران يف امتثاهلا ،قصران يف تطبيقها.

فاملسألة واضحة هي مسألة قصور وتقصري ،فمن مل يزرع فإنه ال ينتظر احلصاد ،ال ميكن أن تنتظر
نتيجة بدون مقدمات هذه سنن من سنن هللا  -تعاىل -ومراغمة السنن ليست ممكنة بل هي

مستحيلة فهناك أوامر اخلالق وسنن اخللق ،وهناك سنن اخلُلق.
صحيح أن الغرب مهمل ومقصر فيما يتعلق بسنن اخلُلق ،أي يف إجابة الدعوة ،إذ أنه ال يستجيب
لدعوة هللا  -سبحانه وتعاىل -يف تعامله ويف معامالته يف عالقته بربه ،لكنه يف سنن اخللق أي ما

يتعلق جبناح العمارة أخذ هبا؛ ألن اخلالفة الراشدة تقوم على جناحّي جناح العمارة الكونية اليت تقوم
على إاثرة األرض وجناح العمارة اخلُلقية اليت تقوم على "وجاءهتم رسلهم ابلبينات" [الروم، ]9:
وهذا كله يف آية الروم" ،وأاثروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهتم رسلهم ابلبينات"

[الروم ]9:فهم مل يؤمنوا مبا جاءت به الرسل -عليهم الصالة والسالم -ولكنهم أاثروا األرض

وعمروها ،فالسبب واضح جداً ،ال بد من شيء من اجلد ،ال بد من النظام واالنتظام ،ال بد من عمل
دؤوب ،ال بد من حركة إبداعية ،وليست بدعية يف التعامل مع هذا الكون وبدون هذا ال ميكن أن

نعمر األرض عمارة كاملة ،وعمارة راشدة .وهللا أعلم.
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هل الراب ضرورة اقتصادية؟
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/مشول رسالة اإلسالم وعمومها

التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال

أان طالب مقيم يف دولة غربية ،وخالل إقاميت انقشت بعض املسلمّي الذين جيعلون العقل هو احلكم

يف قبول أدلة الشرع ،فأخذوا يناقشوين يف حرمة الراب وأن احلال اآلن يف العامل من العوملة والبورصة

العاملية تستلزم التعامل ابلفوائد ،ولقد حاولت تبيّي عظم حرمة الراب ،ولكن لألسف من غري فائدة،
أرجو من مساحتكم توجيهي يف طريقة مناقشتهم والكتب اليت تنصح يف قراءهتا ملناقشة مثل هذا

الصنف من الناس .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فمن املمكن مناقشة هؤالء من خالل عدة حماور:

األول :بيان ما جيب على املسلم جتاه النصوص الشرعية من التسليم واالنقياد حلكم هللا ،وأن املؤمن

ال يكون مؤمناً حقاً حىت حيكم النصوص الشرعية سواء وافقت عقله القاصر وهواه أو مل توافقه ،وأن

من مقتضى اإلميان ابهلل أن يستسلم العبد حلكمه ،يقول سبحانه" :فال وربك ال يؤمنون حىت حي ّكموك
فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما " [النساء. ]65:

الثاين :على العبد أن يوقن دوماً أن حكم هللا فيه غاية املصلحة واخلري الدنيوي واألخروي للعباد،

وأن العبد إذا ظهر له خالف ذلك فإمنا هو لقصوره البشري؛ ألن هللا تعاىل هو واضع هذه األحكام،
وهو أدرى مبصاحل العباد من أنفسهم ،يقول تعاىل" :ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون "
[املائدة. ]50:

الثالث :وأما كون النظام السائد يف األسواق العاملية هو نظام الفائدة فهذا ال يعين أنه أفضل من
النظام االقتصادي اإلسالمي ،ألن انتشار نظام الفائدة كان له أسبابه ومربراته ،ومنها الدعم الكبري

الذي حظي به هذا النظام من قبل املؤسسات الرأمسالية وأصحاب النفوذ والسلطة ،وهم املستفيد

األول منه ،وصاحب ذلك ضعف سياسي عند املسلمّي نتج عنه غياب أو احنسار البدائل الشرعية
املناسبة ،وكون الدول الرأمسالية قد حققت قدراً أكرب من الرفاهية مقارنة ابلدول األخرى ال يرجع

ذلك ابلضرورة إىل جناح نظامها االقتصادي ،فثمة عدة عوامل ساعدت على ذلك من أمهها:

االستقرار السياسي ،وبناء مؤسسات اجملتمع املدين من سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية على حنو
تفوقت فيه على كثري من الدول ،واألهم من ذلك هو ابتزازها خلريات الشعوب األخرى ،وتسخريها

لكافة إمكانياهتا العسكرية والسياسية واالستخباراتية ،لدعم نظامها االقتصادي ،حتت مسميات

متعددة ،فتارة ابسم االستعمار ،واترة ابلضغوط اخلارجية ،وأحياانً ابحلصار االقتصادي ،ومكافحة

اإلرهاب ،وأحياانً بدعوى اإلصالح اإلداري ،..وقل ما شئت من املسميات اليت ال تنطلي على

عاقل ،ويدرك اللبيب أن املقصود منها هو التضييق على بقية الدول وامتصاص خرياهتا وإجهاض أي
حماولة ملنافسة الدول االستعمارية.
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الرابع :وال خيفى على الناظر بتمعن ما سببه النظام الرأمسايل من ويالت ونكبات على الشعوب

واجملتمعات ،حيث جند دوالً برمتها تنهار اقتصادايهتا يف أايم معدودة بسبب اجلو املالئم ملثل ذلك
الذي أوجده هذا النظام ،كما يكفي أن نعرف أن أكثر من نصف سكان األرض  -يف ظل النظام

الرأمسايل  -يعيشون حتت خط الفقر ،وأن  %5فقط من العامل تعادل ثروهتم ثروة بقية العامل ،بل جند

املؤشرات االقتصادية داخل الدول الرأمسالية نفسها تشري إىل أن كفة األغنياء يف تصاعد مستمر على
حساب الفقراء ،ومرد ذلك إىل اآللية اليت يسري عليها النظام الرأمسايل واليت من شأهنا أن تزيد الغين

غىن والفقري فقرا ،فكيف يؤمل بعد ذلك أن يعم الرخاء بسيادة هذا النظام يف العامل.
ً

اخلامس :وقد ظهرت بعض البدائل املتفقة مع االشريعة اإلسالمية يف العقدين املاضيّي يف البلدان

الغربية نفسها ،فظهر ما يعرف ب (صناديق االستثمار) ( )Investment fundsوهي يف

احلقيقة مبنية على نظام املشاركة يف الربح واخلسارة الذي عرفه اإلسالم قبل أكثر من أربعة عشر

قرانً ،وقد حققت تلك الصناديق جناحاً منقطع النظري على حساب نظام الفائدة ،مما حدا بكثري من
الدول األوروبية وعلى رأسها أملانيا إىل أن جتعلها من ضمن األعمال األساسية اليت متارسها البنوك

التجارية ،بعد أن كان مرتسخاً يف األذهان لقرون متعددة أن دور املصارف يقتصر على اإلقراض

ابلفوائد ،ويكفي أن نعرف أن القيمة السوقية لصناديق االستثمار يف أمريكا وحدها تزيد عن ثالثة

ترليوانت دوالر ،ويف اعتقادي أن صناديق االستثمار خطوة يف االجتاه الصحيح للتخلص من نظام

الفائدة واالعتماد على االستثمار بنظام الربح املبين على عقد املشاركة.

السادس :وإمتاماً للفائدة أشري إىل مقارنة سريعة بّي نظام الربح املبين على املشاركة ،ونظام الفائدة

املبين على عقد القرض ،فقد جاء حترمي الفائدة الربوية وإابحة الربح يف الشريعة اإلسالمية ،لتحقيق

مقاصد عظيمة ،ومصاحل كبرية تعود ابخلري على البشرية مجعاء ،دفعاً للظلم عنهم ،وحتقيقاً للعدل
بينهم ،إال أن اإلنسان ذلك الظلوم اجلهول مبا يعرتي فطرته من االنتكاس والغفلة ،ال يتواىن عن

اخلضوع ذليالً لكل ما يشرعه أهل األرض مبا حتمله تلك التشريعات من ظلم وجور وطغيان.

فاإلسالم حّي حرم الفائدة فإمنا حرمها ملا تنطوي عليه من الظلم والفساد بّي العباد ،وحّي أابح

الربح فلما فيه من العدل واإلصالح بّي الناس ،ولنتأمل يف بعض اآلاثر االقتصادية لكل منهما:

 -1فالربح حيقق األهداف التنموية للبالد على عكس ما تؤديه الفائدة ،ذلك أنه من املعروف أنه

فيما عدا بعض القروض التنموية املمنوحة من هيئات متخصصة فإن سوق القروض يعد سوقاً قصري

األجل مبعىن أن املقرضّي يف الغالب يتحاشون اإلقراض طويل األجل خوفاً من تقلب أسعار الفائدة
أو تدين القوة الشرائية للنقود أو التغري يف معدالت الصرف.

لذلك يبدو التعارض قائماً بّي أهداف املقرضّي وسلوكهم وبّي احلاجة لالستثمار طويل األجل يف

معظم اجملاالت االقتصادية احليوية ،واليت ال تتحقق إال ابعتبار الربح معياراً لإلنتاج.
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 -2ونظام الربح يضمن حتول رأس املال يف اجملتمع إىل رأس مال منتج يساهم يف املشروعات

الصناعية والزراعية وغري ذلك ،بينما يف نظام الفائدة يودع الناس فائض أمواهلم النقدية يف البنوك

مقابل فائدة منخفضة السعر يقررها البنك لودائعهم ،مث يقوم بتحويل هذه األموال إىل خارج البالد
واقتضاء فوائد مضمونة عليها ،دون أن تشارك هذه األموال يف التنمية االقتصادية.

 -3الربح عامل توزيع للموارد االقتصادية خبالف الفائدة اليت تعترب أداة رديئة ومضللة يف ختصيص
املوارد ،وذلك ألن آلية الربح تشجع على توجيه األموال إىل االستثمارات األعلى جدوى واألكثر

إدراراً للعائد ،بينما تتحيز الفائدة بصفة رئيسية للمشروعات الكبرية اليت حتصل حبجة مالءهتا على

قروض أكرب بسعر فائدة أقل ،بصرف النظر عن إنتاجيتها ،مما يساعد على تركيز الثروات يف أيدي

قلة قليلة من املرابّي.

 -4وألن الربح انتج عن ارتباط املال ابلعمل فالتدفقات النقدية اليت تتحقق وفقاً هلذا النظام مرتبطة
بتدفقات مقابلة من السلع واخلدمات الضرورية للمجتمع ،وذلك خبالف نظام الفائدة حيث تنطوي

عمليات منح االئتمان يف املصارف التقليدية على زايدة كمية النقود املعروضة مبا يسمح مبزيد من

الضغوط التضخميه.

 - 5أن البنوك يف استغالهلا للودائع بنظام الفائدة إمنا ختلق نقوداً مصطنعة هي ما يسمونه ابالئتمان
التجاري ،وهي هبذا تغتصب وظيفة الدولة املشروعة يف خلق النقود مبا حيف هذه الوظيفة من

مسئوليات ،وال ينفرد هبذا الرأي علماء املسلمّي بل قد أمجع كثري من علماء االقتصاد يف الغرب
على أن االئتمان الذي تقدمه البنوك سواء كان يف قروض االستهالك أو االنتاج من شأنه أن يزعزع

النظام االقتصادي ألن التعامل يف البالد الرأمسالية مل يعد ابلذهب أو ابلفضة أو أبوراق النقد إال يف
القليل النادر ،أما أكثر التعامل فيجرى ابلشيكات ،والثابت حبكم الواقع أن البنوك متيل يف أوقات

الرخاء إىل التوسع يف اإلقراض بفتح االعتمادات اليت تربو على رصيدها أضعافاً مضاعفه ،وميلها يف

أوقات الركود إىل اإلحجام عنه وإرغام املقرتضّي على السداد ،فهذا البسط والقبض الذي تتحكم

فيه إرادة القائمّي على املصارف الربوية هو من أهم العوامل اليت هتز الكيان االقتصادي ويفضي إىل
تتابع األزمات.
 -6وال ينقضي عجب اإلنسان حّي نعلم أن من علماء املسلمّي املتقدمّي من حتدث عن األضرار
االقتصادية للراب وكأمنا هو يصف حالة التخبط اليت يعيشها العامل االقتصادي اليوم:

فيقول اإلمام الغزايل رمحه هللا( :إمنا حرم الراب من حيث إنه مينع الناس من االشتغال ابملكاسب وذلك

ألن صاحب الدرهم إذا متكن بواسطة الراب من حتصيل درهم زائد نقداً أو آجالً خف عليه اكتساب

املعيشة فال يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة وذلك يفضي إىل انقطاع منافع اخللق،
ومن املعلوم أن مصاحل العامل ال تنتظم إال ابلتجارات واحلرف والصناعة واإلعمار) .
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ويتحدث ابن القيم  -رمحه هللا  -عن الضرر الناشئ عند االسرتابح ابلنقود وحكمة حترمي راب الفضل
فيقول( :والثمن هو املعيار الذي يعرف به تقومي األموال ،فيجب أن يكون حمدوداً مضبوطاً ال يرتفع
وال ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا مثن نعترب به املبيعات بل اجلميع

سلع ،وحاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضرورية عامة ،وذلك ال ميكن إال بسعر تعرف

به القيمة وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به األشياء ويستمر على حالة واحدة ،وال يقوم هو بغريه إذ
يصري سلعة يرتفع ،وينخفض فتفسد معامالت الناس ،ويقع احللف ويشتد الضرر كما رأيت حد

فساد معامالهتم ،والضرر الالحق هبم حّي اختذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل

الظلم ،فاألمثان ال تقصد ألعياهنا بل يقصد منها التوصل إىل السلع ،فإذا صارت يف نفسها سلعة
تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس) .

ويف تفسري املنار( :ومث وجه آخر لتحرمي الراب من دون البيع ،وهو أن النقدين إمنا وضعا ليكوان ميزاانً
لتقدير قيم األشياء اليت ينتفع هبا الناس يف معايشهم فإذا حتول هذا وصار النقد مقصوداً ابالستغالل
فإن هذا يؤدي إىل انتزاع الثروة من أيدي أكثر الناس ،وحصرها يف أيدي الذين جيعلون أعماهلم

قاصرة على استغالل املال ابملال) .

وختاماً فهذه بعض أمساء الكتب املفيدة يف املوضوع:

 -1حنو نظام نقدي عادل ،للدكتور :حممد عمر شبابرا ،وهو من مطبوعات املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،وهذا املعهد موجود عندكم يف أمريكا ،وعنوانه على الشبكة العاملية هو:

http://www.iiit.org

 -2موسوعة االقتصاد اإلسالمي للدكتور  /حممد عبد املنعم مجال
 -3ابإلضافة إىل عدد من املطبوعات لدى معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف أمريكا ،وهو موجود

يف والية فرجينيا ،وعنوانه على الشبكة العاملية www.iiasa.org :وإبمكانك االتصال هبم
على الرقم 7032073901 :وسيقومون إبذن هللا بتزويدك مبا حتتاج إليه من كتب.
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دعوة املسلمّي ومنع غريهم
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/مشول رسالة اإلسالم وعمومها

التاريخ 1426/01/18هـ
السؤال

ملاذا مينع أهل األداين األخرى من الدعوة إىل دينهم يف البلدان اإلسالمية ,بينما يسمح للمسلمّي

ابلدعوة إىل اإلسالم يف البالد الغربية؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اإلسالم ال يدعو إىل اتباع فرد بعينه ،بل يدعو الناس مجيعاً إىل اإلميان خبالق هذا الكون ،واتباع

تعاليمه اليت جاء هبا حممد عليه الصالة السالم ،ويوجب على أتباعه أن يؤمنوا مبوسى وعيسى وسائر

األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-مع وجوب إمياهنم ابلتوراة واإلجنيل املوحى هبما إىل موسى
وعيسى عليهما السالم.

وأما غري املسلمّي فإن أساس دعوهتم الكفر بعيسى وحممد-صلى هللا عليه وسلم -إن كان الداعي
يهودايً ،والكفر مبحمد -صلى هللا عليه وسلم -وتكذيبه ،وإنكار كتابه إن كان الداعي نصرانياً.
علماً أبن اإلسالم أثبت ملوسى وعيسى -عليهما السالم -كل فضل وصفة حممودة ،وخلق كرمي،

ونفى عنهما كل مذمة أو عيب ،بينما يلصق اليهود بعيسى وحممد-صلى هللا عليه وسلم -كل نقيصة
ومثلبة ،ويلصق النصارى مبحمد -عليه الصالة والسالم -كل مذمة ،فكيف أنذن بنشر الفساد

العقدي يف داير اإلسالم ،إن لكل دولة قانون سيادة ،وإن قانون السيادة يف الدولة اإلسالمية توحيد
هللا واإلميان بسائر الرسل ،والتسليم أبصول الكتب السابقة وهبيمنة القرآن عليها؛ فاتباع غري املسلم
لإلسالم فيه إضافة وتصحيح عقدي له ،واتباع املسلم لغري اإلسالم فيه كفر بدينه واتباع لعقائد
فاسدة وابطلة .وهللا أعلم.
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اإلشراف على احللقات أم تعلم العلم؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/أمهية الدعوة وفضلها
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان -وهلل احلمد -مشرف على حلقات قرآن وجمموعة الشباب ابملرحلة املتوسطة والثانوية ،ويف

الواقع أن هذا العمل أيخذ كل وقيت ،سؤايل اي فضيلة الشيخ :هل األفضل أن أتفرغ لطلب العلم

علما أبنه من الصعب التوفيق بينهما .وهللا ويل
وللتحصيل العلمي ،أم أن أستمر على وضعي هذا؟ ً

التوفيق.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي :أُهنئك من أعماق قليب على جهودك الدعوية املخلصة ،واحتضانك النبيل ألولئك
الرباعم الشابة من طالب املدارس املتوسطة والثانوية ،وال ريب أ هن عملك املبارك هو اقتداء شريف،

وامتداد عظيم ألفعال األنبياء -عليهم الصالة والسالم -فقد كانوا دعاة إىل هللا ،وأنفقوا أعمارهم،
ت
ب إِِّين َد َع ْو ُ
(ر ِّ
واستنفدوا أوقاهتم كلها يف دعوة الناس وتربيتهم ،أليس نوح -عليه السالم -يقولَ :
ِ
ث
ارا) ؟ [نوح . ]5:أمل تكن هذه حاله طيلة عشرة قرون من الزمان إال قليالً؛ (فَـلَبِ َ
قَـ ْومي لَْي ًال َو َهنَ ً
ِ
فِي ِهم أَل َ ٍ
ّي َع ًاما) [العنكبوت. ]14:
ْف َسنَة إِهال مخَْس َ
ْ
ِ
ي
وأنت اي أخي ،ال تستكثر على هؤالء الشباب ما تبذله من جهد ،وما تنفقه من وقت؛ فـ َ
"ألَ ْن يَـ ْهد َ
واح ًدا َخري لَ َ ِ
ك رجالً ِ
هع ِم" .فكيف إذا اهتدى على يديك العشرات واملئات؟ مث
ك من محُْ ِر النـ َ
هللاُ بِ َ َ ُ
ٌْ
ملن ترتك هؤالء الشباب؟ أترتكهم لقرانء السوء ،أم للقنوات والدشوش ،أم للمقاهي واألسواق؟! وإهنا
وهللا ملكيدة شيطانية ،ووسوسة إبليسية تلك اليت من خالهلا حياول اللعّي إيقاعك هبا ،واستدراجك

إليها ،فقد رأى إبليس اخلبيث أثر نعمة هللا عليك ،وأثر دعوتك على شباب احللق فغاظه ذلك

وك ّدره ،فأراد صرفك عنهم ،واحليلولة بينك وبينهم حتت غطاء طلب العلم ،فاحذر كيده -يرمحك
ِ
ب العلم مع الدعوة والتوجيه ممكن ميسور مىت نظهمت وقتك ،وجعلت ضمن
هللا -واعلم أبن طالَ َ

برانمج توجيه طُالهب احللق مدارسة لبعض الكتب ،ومساع بعض األشرطة ،أو حضور درس لدى شيخ
عامل عامل ،ودعوى استحالة اجلمع بّي العلم والدعوة ال حظ هلا من املوضوعية والواقعية ،فباجلد

والتصميم واملثابرة تنال اآلمال الكبار .وفقك ريب وأعانك.
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وسائل حملاربة اإلعالم الفاسد
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1422/8/10

السؤال

لدي بعض اخلطط اخلاصة والتكتيكات للمناورة مع اإلعالم املسلط وحبث خفاايه وتوريطه أبسلوب

خاص ،وخصوصاً اجلرائد واجملالت :مثل خضراء الدمن واملمات ،فما هي أفضل وسيلة الستخدام
مثل هذا؟
اجلواب

جواابً على األخت السائلة اليت تكرمت بعدة أسئلة يف جمال اإلعالم مما يدل على اهتمامها وفقنا هللا

وإايها لكل خري.

ورد يف سؤاهلا ما نصه :لدي بعض اخلطط اخلاصة والتكتيكات للمناورة مع اإلعالم املسلّط وحبث

خفاايه وتوريطه أبسلوب خاص وخصوصاً اجلرائد واجملالت . . .فما هي أفضل وسيلة الستخدام مثل

هذا؟

واجلواب :إن األوىل السؤال عن جدوى اخلطط والتكتيكات واملناورات والتوريط وهل هذا مقبول أم
ال؟

أعتقد أن ابعث السائلة على تلك الوسائل فضح بعض وسائل اإلعالم املغرضة ،وحتذير الناس منها،
وهذا هدف نبيل نبه القرآن الكرمي عليه يف قوله  -تعاىل (( :-وكذلك نفصل اآلايت ولتستبّي سبيل

يسوغ الوسائل املوصلة إليه ،ومن املمكن حتقيقه
اجملرمّي)) [األنعام . ]55 :ولكن نبل اهلدف ال ّ

بغري التوريط واملناورة , . .وإذا كان التكتيك واملبادرة والتوريط قد حيقق هذا اهلدف ولكنه يفوت
هدفاً أهم وهو التأثري اإلجيايب على العاملّي يف تلك الوسائل ،سواء إبقامة احلجة عليهم أو هدايتهم

للحق.

وأفضل وسيلة لتحقيق تلك األهداف من إظهار احلق وبيان ضالل تلك الوسائل وحتيزها هو الدراسة

املوضوعية لعدة أعداد (سنة مثالً) دراسة استقرائية حتليلية ملا ورد فيها ،وابإلمكان أخذ قضااي معينة،
مثل قضااي اجلهاد أو قضية فلسطّي أو احلجاب أو املرأة أو غري ذلك.

وتلك الدراسة حتتاج إىل ابحث موضوعي منصف ،فكما أنه يظهر الزيف والباطل يف تلك الصحيفة

فعليه أن يكون مستعداً إلبداء األمور اإلجيابية ،وهذا من العدل الذي أمر هللا به (وال جيرمنكم شنئان
قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) [املائدة. ]8:

وعندئذ سيقبل كالمه وسيؤثر على اآلخرين ويبّي احلقيقة ،كما سيوجب على تلك الوسائل تعديل

طريقتها ومراجعة أمرها خوفاً من فقد مجهورها وانكشاف حاهلا .وأنمل من السائلة أن تكون قادرة
على ذلك ونشكرها على سؤاهلا ،سائلّي هللا  -عز وجل  -لنا وهلا التوفيق والسداد.
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وسائل هداية النصارى
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 1425/1/3هـ

السؤال

ما هي الوسائل هلداية النصارى لإلسالم؟ وذلك ألن جامعيت فيها الكثري من النصارى ،وتعرفت على
بعض منهم.
اجلواب

من املناسب عند دعوة فئة أو شخص أو جمتمع أن يعرف الداعي إىل هللا أقرب الطرق املوصلة إىل

هداية األقوام ،وهي مبثابة املفاتيح اليت يدخل من خالهلا الداعية إىل قلوب اآلخرين ،ومن ذلك أن
النصارى فيهم ميل إىل اللطف ،والرقة ،واحلب ،والتسامح ،والعدل ،واإلحسان ،وخاصة بعض أهل

التدين ،وعلى اخلصوص الذين مل يتأثروا ابليهود ممن عرفوا أخرياً ابلنصارى املتصهينيّي.

وعلى كل حال فيمكن لكل مسلم داع إىل هللا أن يبّي هلؤالء مساحة اإلسالم ،وعدله ،وإحسانه،

ومشولية تعليماته للجانب الروحي والنفسي ،والعقلي ،والعملي لإلنسان ،وحتقيق أحكامه للمصاحل
واملنافع وامللذات الدنيوية واألخروية.
كما ميكن استعمال وسيلة اإلقناع العقلي ،واإلشباع العاطفي ،مع شيء من املمارسات العملية

كاهلدااي ،والزايرات ،واملواساة ،وحنو ذلك من األعمال املشروعة ،اليت يهدف الداعي من خالهلا إىل

هداية اآلخرين وإرشادهم إىل ما فيه جناهتم يف الدنيا واآلخرة.

()399/12

دعوة غري املسلمّي إىل اإلسالم
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1424/1/24هـ
السؤال

ما كيفية دعوة الغري إىل اإلسالم؟ أو مبعىن آخر :ما هي النقاط األولية لدعوة الغري لإلسالم خاصة؟

وإن كان من غري أهل الكتاب (هندوسي) .
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

الدعوة إىل اإلسالم حيتاج فيها إىل عدة أمور:

أوالً :املعرفة ابلعقيدة اإلسالمية من اإلميان ابهلل وما يتضمنه ذلك من توحيد هللا يف ربوبيته وألوهيته

وأمسائه وصفاته ،واإلميان ابملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر.

ومن مث الدعوة إىل هذه العقيدة العظيمة ،وهي عقيدة فطرية بسيطة ال لبس فيها وال تعقيد.
وهي ما دعا إليه مجيع األنبياء والرسل من عبادة هللا وحده ال شريك له ،دون وسائط ،وأن هللا بعث

حممداً رمحة للعاملّي.

اثنياً :معرفة حال املدعو وما لديه من عقائد وأفكار ،حيث تفرز تلك العقائد إىل قسمّي :قسم

موافق لإلسالم فيتعّي عليه ،وقسم خمالف فيتعّي بطالنه ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال ابليت
هي أحسن ،ومعرفة ما مييل إليه فيحبب إليه اإلميان بكل طريق.

وجيب يف الدعوة مراعاة حال املدعوين ،حيث ختتلف الدعوة وتتنوع حبسب ثقافة املخاطب،

فبعضهم حيتاج معه إىل شرح وبيان ،والبعض اآلخر يكفي مع شرح أصول اإلميان ،واإلجابة على من
عنده أفكار ،وتفنيد الباطل يف داينته كالتناسخ والطبقية يف اهلندوسية.
والبعض اآلخر حيتاج إىل اإلسالم وبيان حماسنه ،وأنه دين هللا إىل العامل ،وأنه دين املساواة والعدل

واحملبة والسالم ،وأنه دين الرمحة واإلحسان إىل اخللق ،وأنه أيمر بكل معروف وينهى عن كل منكر.
وال حيتاج معه إىل غريه.

وأفضل مؤلف يف ذلك كتاب (مبادئ اإلسالم) أليب األعلى املودودي رمحه هللا ،وهو مرتجم إىل

اهلندية ،وإذا كان السائل لديه رغبة يف االطالع على أداين اهلند ال سيما اهلندوسية فإن أفضل مؤلف
يف ذلك كتاب (حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة) للبريوين ،وهناك كتب حديثة أخرى (كأداين اهلند)

ألمحد شليب ،و (املوسوعة امليسرة لألداين واملذاهب املعاصرة) للندوة العاملية للشباب اإلسالمي،

وهي موسوعة مهمة لكل داعية.

وفق هللا السائل ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على نبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()400/12

التعامل مع الكفار أثناء العمل
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1423/7/7هـ
السؤال

أان أعمل يف مستشفى ،ويعمل معنا كفار من نصارى وهندوس ،ما الطريقة املثلى لدعوهتم إىل

اإلسالم؟ وهل آمث إذا تبسمت يف وجوههم ورديت عليهم السالم؟ وكذلك يعمل معنا نساء متربجات
كيف أنصحهن وأنكر عليهن؟ وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

أوالً :الطريقة املثلى تندرج حتت قوله -تعاىل":-والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" [العنكبوت:

" ، ]69إن عليك إال البالغ" [الشورى" ، ]48 :ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشاء"

[البقرة. ]272 :
اثنياً :التعريف ابإلسالم عن طريق الكتب املرتمجة للغاهتم.
اثلثاً :القدوة احلسنة يف التعامل.

رابعاً :الدعاء هلم بظهر الغيب أبن يهديهم هللا.

خامساً :عدم البدء بلفظ السالم ،وإذا سلم أحدكم فريد عليه بقول :وعليكم ،أو تبدأ معهم بقولك
هلم :كيف أصبحتم؟ كيف حالكم؟

سادساً :البدء ابألولوايت وهي العقيدة أوالً ،حيث ينبغي تقريبها ألذهاهنم قبل مسألة التربج.

()401/12

قراءة القرآن والدعاء ألمريكا
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

أان شاب عريب مسلم أعيش بوالية تكساس األمريكية ،وسؤايل هو كالتايل :لقد ذهب مسؤولو املنطقة

اليت أعيش فيها حلضور حفل افتتاح الربملان احمللي لوالية تكساس ،وقام أحد الزمالء بقراءة آايت من
القرآن وبعض األدعية للدولة األمريكية ،فكالعادة اعرتض البعض وأيد البعض هذا التصرف ،فما
رأي الشرع هبذه املسألة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
قراءة القرآن مشروعة ،وإمساعه ملن يظن به اإلفادة منه كذلك ،وقد كان النيب  -عليه الصالة

والسالم -يقرؤه على املشركّي ،ومن ذلك قراءته -عليه السالم -لسورة فصلت على عتبة بن ربيعة
وكان مشركاً .انظر ما رواه أبو يعلي يف مسنده ( ، )1818والدعاء للكافر ال أبس به ،ولكن يدعى
له مبا يناسبه ،فال يدعى له ابلنصر والتمكّي ،أو ابلدرجات العلى من اجلنة ،وإمنا يدعى له ابهلداية،

والصالح ،وحنو ذلك.
وعلى هذا فإن كانت قراءة القرآن من هذا القبيل ،ووجد من ينتفع هبا من املسلمّي فال أبس بذلك،
أما إن كانت القراءة جملرد طقوس االحتفال أو ما يسمى بـ (الربوتوكول) من غري أن يوجد من ينتفع

هبا من املسلمّي ومن غريهم من احلضور فإهنا ال جتوز ،وكذلك الدعاء على ما تقدم.

()402/12

إقناع من يرى تعارضاً يف النصوص

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1424/4/30هـ

السؤال

كيف أرد على من يقول :صحيح أن النقل مقدم على العقل ولكن ليس كل تفسري للنقل هو

املقصود ،ويقول على سبيل املثال أثبت يل أن املقصود بلهو احلديث يف القرآن معناه عند هللا الغناء،
وقلت إن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -أقسم أنه الغناء ،قال كل يؤخذ من كالمه ويرد إال الرسول
 -صلى هللا عليه وسلم  ،-ويرى أننا لو أخذان بكل ما يقول العلماء واستسلمنا له كتحرمي إدخال

الدش للبيت فإننا سنعود للوراء ،وال ميكن أن يقتنع حبرمة السفر للدول الكافرة من أجل السياحة،
وإذا استشهدت حبديث "أان بريء ممن يعيش بّي ظهراين املشركّي" قال :أكيد أن له مناسبة خاصة

وال أعتقد أن تفسريه يعين حترمي السفر لبالدهم ،ويرى التسهيل وعدم التشدد ،وال يقتنع أحياانً حبرمة
بعض األشياء اليت انغمس الناس فيها وأصبحت عادة ،وال سيما إذا كان اجملتمع عنده أن األمر

عادي وليس مبحرم ،ودائماً يكرر قد يكون هناك أقوال أخرى للعلماء وتفسريات أخرى لألدلة فال
جتربوان على األخذ مبا يرويه علماؤان يف السعودية فقط ،كاحلجاب وقيادة املرأة للسيارة ،واالحتفال

مبولد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -مع أنه ال يفعل ذلك وال حيبه ،وعلى هذا قس الرجل حمب
للخري يتضايق عندما يهاجم الصاحلون عرب وسائل اإلعالم ،يؤمن أبن النقل جيب أن يقدم على

العقل ،ذكي وعقليته فذة ،جمتهد ،وخملص يف أداء عمله ،صاحب خلق عال .الرجل يقبل احلوار،

وعجزت أن أقنعه فأرجو اإلجابة الشافية.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

أوالً :من األمور املسلمة عند أهل العلم أنه ال ميكن وال يتصور أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل
الصريح؛ ألن العقول الراجحة تؤيد ما جاء يف الشريعة من أحكام ،وتنقاد هلا مسلمة راضية بذلك،

كما أن من املقرر عندهم كذلك أنه إذا حصل عند اإلنسان تعارض بينهما أن هذا التعارض يف نظر
اإلنسان وليس يف نفس األمر وحقيقته ،وإذا حصل عند اإلنسان هذا التعارض فإن النقل مقدم على
العقل؛ ألن النقل ال يعرتيه ما يعرتي العقل من األهواء واآلفات واألمراض.

()403/12

اثنياً :كثري من األدلة الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة مل ِ
أتت لبيان وقائع حمددة تبّي حكمها من

مجيع اجلوانب ،وإمنا جاءت متصفةً ابلعموم واإلطالق؛ ليدخل حتتها ما ال حيصى من الوقائع

واحلوادث  -ما كان منها موجوداً وقت نزول الوحي ،وما استجد منها بعد ذلك  -وهذه األدلة ال

يتيسر لكل الناس حتديد املراد منها ،وال معرفة ما يدخل فيها من احلوادث وما خيرج عنها؛ ألن هذه

األدلة -كما سبق ذكره -متصفة ابلعموم واإلطالق وما إىل ذلك ،وإمنا يفهم املراد منها وما يدخل
حتتها وما خيرج عنها أهل العلم الذين أخذوا منه ٍ
حبظ وافر ،ولو جعل األمر ألفهام الناس عموماً
حلصل التناقض والتضاد يف شريعة رب العاملّي؛ ألن كل إنسان يفسر النصوص حسب فهمه

وبناء على إدراكه الناقص ،وهذا ابطل؛ ألن ذلك قدح يف شرع هللا ،وقد نزه هللا شرعه عن
القاصرً ،

أن يكون كذلك.

()404/12

اثلثاً :إذا تقرر أن أهل العلم هم الذين يبينون املراد ابألدلة الشرعية اليت حتتاج إىل تفسري وإيضاح

وبيان ،فيجب على الناس قبول قوهلم ،وال جيوز هلم العدول عنه إال إذا كان اإلنسان أهالً لالجتهاد،

فيأخذ ابلقول الذي أداه إليه اجتهاده ،أما من مل يكن من أهل االجتهاد والنظر فإنه حيرم عليه

االنفراد برأيه ،وجيب عليه سؤال أهل العلم ،استجابةً لقوله تعاىل" :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال

تعلمون" [النحل . ]43 :ولذلك فإن الواجب علينا أن نفهم النصوص الشرعية كما فهمها سلفنا

الصاحل من الصحابة والتابعّي  -رضي هللا عنهم  -ومن سار على طريقتهم ،ومن ذلك تفسري ابن
مسعود -رضي هللا عنه -لقوله تعاىل" :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل هللا"
[لقمان ]6 :حيث قال -رضي هللا عنه :-إن هلو احلديث هو الغناء ،فتكون هذه اآلية دالةً على
حترمي الغناء .وليس من الصحيح أن أييت إنسان ليس من أهل العلم ويقول :ال أنخذ بكالم ابن

مسعود  -رضي هللا عنه -ألن كل الناس يؤخذ من كالمه ويرد إال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -

؛ ألن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -من صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومن
املقرر عند أهل العلم أن لقول الصحايب حظه من احلجية على اختالف بينهم ،لكن قول الصحايب
فيما ال مدخل للرأي فيه كتفسري ابن مسعود  -رضي هللا عنه -للهو احلديث معترب عند أكثر

العلماء؛ ألهنم يعطونه حكم الرفع ،فالصحايب مل يتكلم يف مسألة ال مدخل للرأي فيها إال لكونه مسع
ما قاله من الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ; -أما االستدالل بقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

 -الذي رواه أبو داود ( )2645والرتمذي ( )1604والنسائي (" )4780أان بريء من كل مسلم

ٌ
استدالل قوي؛
يقيم بّي أظهر املشركّي " على حترمي السفر إىل بالد الكفر من أجل السياحة فهو

ألن تربؤ الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -من أي فعل يدل على حترميه ،أما ما تنقله عن صاحبك
من قوله ":أكيد أن له مناسبة خاصة وال أعتقد أن تفسريه يعين حترمي السفر لبالدهم" ،فهذا كالم

صادر من إنسان جاهل؛ ألن هذا الكالم خطري قد يؤدي إىل إبطال مجيع األدلة الشرعية
ابطل ،وهو ٌ
ٌ
حبجة أنه قد يكون املقصود منها خالف ما هو ظاهر منها ،والكالم يف األدلة الشرعية ال يكون مبنياً
على االحتماالت واألوهام  -كما هو فعل صاحبك  -وإمنا يكون مبنياً على العلم املسبق واملعرفة

املتيقنة أو املظنونة ظناً غالباً.
رابعاً :املرجع يف بيان األحكام الشرعية هو األدلة الشرعية املعتربة من الكتاب والسنة وما يُلحق

بذلك كاإلمجاع والقياس وقول الصحايب ……إخل ،أما كون ذلك احلكم يساير العصر أو يوافق ما
عليه حال الناس واجملتمعات فهذا ال أثر له وال اعتبار له البتة ،بل ما دلت عليه األدلة الشرعية هو

املعترب سواءً وافق العصر وسايره أم خالفه ،ولو كان احلاكم يف هذا األمر هو حياة الناس فما وافقها

تكليف وال ابتالء وال امتحان ،وهللا  -سبحانه وتعاىل -قد
أخذان به وما خالفها رددانه ملا كان هناك
ُ

كلفنا هبذه األحكام وابتالان ليعلم املؤمن املتبع من الكافر املعاند.

()405/12

خامساً :هذه الشريعة مبنية على التيسري والتسهيل يف أحكامها وتشريعاهتا ،قال تعاىل" :وما جعل
عليكم يف الدين من حرج" [احلج ]78 :وقال تعاىل" :يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر"

يسر ولن يشا ّد الدين أح ٌد
[البقرة ، ]185 :وقال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ":;-إن الدين ٌ
إال غلبه" رواه البخاري ( )39ومسلم ( )2816من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه.-وليس
املقصود من هذه النصوص وأمثاهلا أن مجيع األحكام والتكاليف الشرعية جيب أن تكون يسرية

وسهلة يف نظر اإلنسان ،وإمنا املقصود أن تكاليف هذا الدين كلها يف حدود قدرة املكلف ،وال
ضرر يف نفسه أو ماله ،أو مشقةٌ فادحة تعود على اإلنسان بكراهية ما أُمر به أو
يرتتب على أدائها ٌ

ابالنقطاع عنه وعدم العودة إليه.

سادساً :من رمحة هللا بعباده أن جعل منهم علماء يبينون للناس ما حيتاجون إليه من أمور دينهم،

ويوضحون هلم ما أشكل عليهم فهمه من النصوص الشرعية ،وتعبد هللا الناس عموماً ابلرجوع إىل

العلماء ،وأوجب على من مل يكن من أهل العلم أن يسأل العلماء أينما كانوا وحيثما وجدوا ،سواءٌ
أكان العلماء يف هذا البلد أم يف غريه من البالد ،ولكن املهم جداً أن يثبت أن هذا اإلنسان عاملٌ

أبحكام الشرع ،فإذا ثبت ذلك أصبح من أهل العلم الذين يرجع الناس إليهم ويعملون بفتواهم ،وال
يتحدد ذلك بزمن حمدد أو مكان معّي .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي.

()406/12

الدعوة عرب اإلنرتنت
اجمليب د .صاحل بن حسن املبعوث

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى وعميد شؤون الطالب ابجلامعة
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

أان أدير ساحة حوار لغري املسلمّي على اإلنرتنت ،وبفضل هللا أسلم عن طريقها عشرات ،ولكن مير

علي أانس من غري املسلمّي ألول مرة يسمعون عن اإلسالم ويقبلون املعلومات األساسية لإلسالم،
فأنطقهم ابلشهادة وأعطيهم بريد املوقع وآخذ الربيد ملراسلتهم ضمن اجملموعة ،فهل تنفعهم هذه
الشهادة اليت قالوها؟ وهل فعلي صحيح من عرض الشهادة عليهم بدون سؤاهلم الدخول يف

اإلسالم؟ نظراً ألن ذلك فيه صعوبة ،وصدمة من البداية إلنسان ال يعرف شيئاً عن اإلسالم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
هذا العمل الذي يقوم به السائل هو أسلوب من أساليب الدعوة احلديثة اليت اقتضاها العصر ،ونفعه

عظيم إبذن هللا ،وفاعله له من األجر مثل أي داعية يف أي جمال آخر ،ويكفيه فخراً قول هللا تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ّي" [فصلت ، ]33:وفعل
احلاً َوقَ َ
ال إِنهِين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
"وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوالً ممه ْن َد َعا إِ َىل ه َ َ َ
َ
َح َ

فعل ُُ صحيح ،وال أرى أن فيه صعوبة وال صدمة
السائل مع أولئك القوم من عرضه اإلسالم عليهم ٌ

كما توجس السائل ،بل فيه رمحة هبم وإحسان إليهم ،لكون السائل حرص على إنقاذهم من النار،

ومن عبادة غري هللا إىل عبادة هللا وحده ،أما كون نطق الشهادة ينفعهم إذا نطقوها فجوابه نعم ينفعهم

إذا فهموا معناها ،يدل على ذلك قصة الكافر الذي كان يقاتل أهل اإلسالم يف عهد النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -فلما أدرك أنه ميكن أن يقتل قال :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً رسول

هللا فقتله أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -بعد أن قاهلا ،فأنكر عليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -وقال له" :أقتلته بعد ما قال :ال إله إال هللا" ،وقال أسامة :إمنا قاهلا تعوذاً ،فأخذ النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -يكرر مع أسامة -رضي هللا عنه -إنكاره لذلك الفعل حىت شعر أسامة رضي هللا عنه-
ابلندم فقال :حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .رواه البخاري ( ، )4269ومسلم

( )96من حديث أسامة بن زيد -رضي هللا عنهما -فهذا يدل على أن الشهادة تنفع قائلها ،وقد
كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول لعمه" :اي عم قل :ال إله إال هللا كلمة أشهد لك هبا عند
هللا" ،فلم يقلها رواه البخاري ( ، )1360ومسلم ( )24من حديث املسيب بن حزن -رضي هللا

عنه ،-وابهلل التوفيق.

()407/12

اختاذ أمري يف االعتكاف
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

اعتدان أثناء اعتكافنا يف شهر رمضان الكرمي يف العشر األواخر منه أن ننتخب أمرياً لنا ،ينظم لنا

برانجماً معينا لالستغالل األمثل هلذه العشر األواخر ،حيث يتضمن الربانمج القرآن الكرمي وصالة

التهجد ودروساً وحماضرات.

والسؤال هو :ما حكم الشرع يف اختاذ أمري وبرانمج حمدد لالعتكاف؟
اجلواب
ليس يف هذا حرج إذا كان مقصودكم هو جمرد تنظيم الوقت واستثماره فيما ينفع ويفيد ،واستقطاب

أهل العلم إللقاء الدروس واحملاضرات ،وتعويد الشباب على كيفية االستفادة من أوقاهتم ،ومرادكم

ابألمري هو من يشرف على هذا الربانمج ،ويرتب لكم الدروس واحملاضرات ،فهذا يدخل يف قول هللا

ْرب َوالتهـ ْق َوى" [املائدة :من اآلية ، ]2على أنه جيب أن يكون هذا منضبطاً
تعاىلَ :
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
ابلوجه الشرعي الذي ال يتضمن بدعة كالذكر اجلماعي ،وحنو ذلك مما يفعله بعض املبتدعة.

()408/12

التربع جلمعيات غري إسالمية
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :حنن طلبة مبتعثون إىل إحدى الدول الغربية ،وقائمون على مجعية إسالمية يف اجلامعة

اليت ندرس هبا ،ويتوفر لدى عدد من املسلمّي املوجودين يف املدينة (عددهم حمدود) مالبس

وحاجيات خمتلفة للتربع ،وال يوجد يف مدينتنا من هو مستحق هلا من املسلمّي ،وقد اتصلنا بعدد من
وأيضا من جتربة سابقة فإن
اجلمعيات اإلسالمية يف املدن األخرى ،ومل يتمكنوا من احلضور إليناً ،

إرسال هذه املالبس واحلاجيات إىل املدن اليت فيها جتمعات إسالمية مكلف جدًّا ،والتويف بقيمتها
املادية ،واإلخوة هنا يسألون فضيلتكم :هل جيوز التربع هبا للجمعيات غري اإلسالمية ،وابألخص
مجعية مرض السرطان ابملدينة؟ وذلك لتعذر توصيلها ملن هو يستحقها من املسلمّي .أفتوان

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جيوز أن تدفع هذه األشياء إىل من حيتاجها من غري املسلمّي؛ فقد جاء يف احلديث" :يف ُك ِل ذَ ِ
ات
ّ
ٍ ٍ
َج ٌر" .أخرجه البخاري ( )2466ومسلم ( . )2244واألجر يف كل خملوقات هللا سبحانه
َكبِد َرطْبَة أ ْ
ِ
ام
(ويُطْع ُمو َن الطه َع َ
وتعاىل ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه ،بعد أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيمَ :
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ريا) ] اإلنسان .[ 8:ومعلوم أن األسري يف هذه اآلية هو األسري غري
َعلَى ُحبّه م ْسكينً َاويَت ً
يما َوأَس ً
املسلم ،ومع ذلك فاهلل سبحانه وتعاىل امتدح هؤالء أبهنم يطعمون األسري ،حىت وإن كان غري مسلم،
طبعا يف عهد املسلمّي
وقد قال أبو حنيفة -رمحه هللا تعاىل( :إن الزكاة جتوز على غري املسلمّي) ً .

وذمتهم ،فالصدقة على غري املسلمّي من احملتاجّي واملرضى هي صدقة مقبولة  -إن شاء هللا سبحانه

وتعاىل -وال مانع منها ،وجاء يف احلديث الصحيح أن أمساء ،رضي هللا عنها ،قد جاءهتا أمها -

والكالم هنا عن أمساء بنت أيب بكر ،رضي هللا عنهما -قدمت عليها أمها ،وكانت مشركة ،فقالت
ت علَ هي أ ُِمي وهي ر ِ
ِ
اغبةٌ ،أَفَأ ِ
َصلُ َها؟ قال صلى
أمساء ،رضي هللا عنها ،للنيب صلى هللا عليه وسلم :قَد َم ْ َ ّ
هللا عليه وسلم" :نَـعمِ ،
صلِي أُ هم ِ
ك" .أخرجه البخاري ( )2620ومسلم ( . )1003فأمرها بصلتها
َْ
مانعا من الصدقة على الناس احملتاجّي واملرضى ،فإذا كان األمر على ما
مع أهنا كافرة ،فالكفر ليس ً
ذكر السائل من أهنم ال يستطيعون إيصاهلا ،وال يستطيعون بيعها إليصال ماهلا إىل احملتاجّي

وأيضا من شأنه أن
املستحقّي ،فإهنم يعطوهنا إىل هذه اجلمعيات ،وذلك أمر حسن مرغوب فيهً ،

يصلح العالقة بّي املسلمّي وغريهم ،وأن يظهر للناس مساحة اإلسالم وفضله ،وأن املسلمّي يواسون
كل احملتاجّي ،حىت ولو كانوا غري مسلمّي .وهللا أعلم.

()409/12

معرضون عن النصيحة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1423/5/21
السؤال

عندما أدعو بعض العصاة ،وأقوم إبعطائهم بعض الكتيبات يقولون يل :إننا ال نريد أن نقرأها حىت ال

تكون حجة علينا ،وحىت ال نكون ممّ ْن قالوا :مسعنا وعصينا .فأريد من فضيلتكم رداً شافياً هلؤالء

املساكّي .علماً أنين سأطبعه مباشرة وأعطيهم إايه ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فأوالً :أشكر األخ السائل على غريته الدينية ،وقيامه بواجبه الدعوي جتاه إخوانه ،ممن ال زالوا

متلبسّي ببعض الذنوب واملعاصي ،ع هجل هللا بتوبتهم ،وم هن هبدايتهم ،آمّي.

واثنياً :اعلم -حفظك هللا -أن من سلك طريق الدعوة إىل هللا فال بد أن تقف يف طريقه العقبات،

وتصادفه املعوقات واملثبطات ،وال مناص من احللم والصرب واالحتساب سيما يف هذا الزمان الذي

تكاثرت فيه الفنت ،وتشعبت األهواء ،وغلب على الناس حب الدنيا وتفضيلها على اآلخرة وال حول
وال قوة إال ابهلل.

أخي الكرمي ،لقد أحسنت كثرياً حّي حاولت إهداء هؤالء اإلخوة بعض الكتيبات واألشرطة؛ لينتفعوا
هبا ،ويرتكوا ما هم فيه من الذنوب واملعاصي ،إال أن الذي يظهر يل أهنم حباجة إىل احلوار املباشر؛

إلزالة الشبهة اليت أشرت إليها يف معرض سؤالك.

وال بد أن يدرك إخواننا هؤالء أن امتناعهم عن قراءة الكتيبات املفيدة حىت ال تقوم عليهم احلجة،

وهم وخداع للنفس ،وتلبيس من الشيطان أراد من خالله تفويت فرصة اهلداية واالستقامة عليهم.
ٌ
قال هللا عن ذلك العدو اللئيم "فبعزتك ألغوينهم أمجعّي إال عبادك منهم املخلصّي" [ص-82:

 ]83وقال -سبحانه -حمذراً من عداوته "إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً" [فاطر ]6:أفيليق

ابملسلم بعد هذا أن يكون دمية يف يد الشيطان يتالعب به كيف يشاء ،ويقذف يف قلبه الشبهة تلو

الشبهة؟ اللهم ال.
مث ليكن هؤالء اإلخوة على يقّي أبن احلجة قد قامت عليهم قرؤوا الكتيبات أم مل يقرؤوها ،فهم

يعلمون أن بعض ما يفعلونه هو ضرب من املعاصي احملرمة ،وأن إخالهلم بشيء من الواجبات هو نوع
من الذنوب املهلكة ،فالعلم الشرعي -حبمد هللا -منتشر ،والدعاة والعلماء متوافرون ،وأعالم الدين

ظاهرة ،فالكل يعرف حترمي الكذب والغش واخلديعة والراب والزىن والفواحش والتربج وغريها ،والكل

يعرف وجوب صالة اجلماعة ،ووجوب الزكاة والصيام واحلج وبر الوالدين وصلة الرحم وغريها ،فما
احلجة إذاً اليت خيشون قيامها عليهم؟

()410/12

وأما دعواهم أهنم ال يريدون قراءة الكتيبات حىت ال يكونوا كالذين قالوا مسعنا وعصينا ،فهي

كسابقتها مكيدة إبليسية ،لن تغين عنهم من هللا شيئاً ويؤسفين أن أقول هلم بكل صدق لقد وقعتم

فيما فررمت منه ،فقد مسعتم أخاكم الداعية يدعوكم إىل قراءة النافع املفيد فأبيتم وعصيتم لعلمكم مبا

فيها من الدالئل البينات واحلجج الواضحات ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وما أشد خويف

أن يكون هؤالء مشاهبّي يف وجه من الوجوه حلال الذين ذكرهم هللا من قوم نوح على لسان نبيهم -
ِِ
ِ ِ
استَـ ْغ َ ِ
َص ُّروا
َصابِ َع ُه ْم ِيف آ َذاهن ْم َو ْ
ش ْوا ثيَ َاهبُ ْم َوأ َ
"وإِِّين ُكله َما َد َع ْو ُهتُ ْم لتَـ ْغف َر َهلُ ْم َج َعلُوا أ َ
عليه السالمَ -

استِكْبَاراً" [نوح ، ]7:نسأل هللا لنا وهلم العافية والسالمة.
َو ْ
ْربوا ْ
استَك َُ

وأما أنت أيها األخ الكرمي فال تيأس من استجابتهم واستجابة غريهم من الناس ،واستعن ابهلل وسله

التثبيت والسداد ،وأبشر بكل خري وتوفيق ،وحسبك منه قوله -جل وعز":-ومن أحسن قوالً ممن

دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي" [فصلت ، ]33:وفقك هللا ،وأعانك ،والسالم

عليك.

()411/12

فرقة غنائية إسالمية!
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1424/10/5هـ
السؤال

مسعت بفرقة غنائية مسلمة ،نعم مسلمة ،تغين عن القضااي اإلسالمية ابألسلوب املعروف ابلراب

واهلب هوب) أطلقت هذه الفرقة على نفسها اسم (جنود هللا)  ،وصرحوا يف بداية أحد أقراصهم أهنم
يعلمون أن اإلسالم له موقف متشدد من الغناء واملوسيقى وخصوصاً هبذا األسلوب ،ولكنهم رأوا أن
معظم الشباب هذه األايم منجذبون إىل هذا النوع من املوسيقى ،فرأوا أن الدعوة هبذا األسلوب

ستوفر بديالً للشباب املسلمّي ،ويف نفس الوقت حتمسهم لالهتمام بقضااي أمتهم ،وأان يف الواقع
حّي مسعت أغانيهم أحسست أهنا أانشيد إسالمية ابإلجنليزية مع موسيقى ،ومن األمور اليت يرّكِزون
عليها يف أغانيهم أن املسلمّي عددهم كبري ولكن خالفاهتم حتد دون احتادهم ،ويركزون على قضااي
املسلمّي يف فلسطّي وكشمري والبوسنة ،وعلى موضوع اخلالفة اإلسالمية ،وعلى علماء السالطّي

وعلى سياسة الدول اإلسالمية جتاه الغرب ،وغري ذلك .أرجو من سعادتكم التكرم إببداء رأيكم يف
هذا املوضوع.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
ي تصور ٍ
كاف حول تلك الفرقة وفوائدها ومضارها ،حيث ال يكفي االطالع على الوضع
ليس لد ه

املذكور نظراً للحاجة إىل معرفة فوائد تلك الفرقة على املدعوين وحاهلم ،وعليه فال أستطيع احلكم

عليها خصوصاً ،وعموماً فيجب النظر إىل أمرين:

األول :الغناء واملوسيقى يف اإلسالم حمرم ،والدعوة إىل اإلسالم ال تكون ابحلرام ،وقد قال -عليه

الصالة والسالم ":-ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" البخاري

( )5590وقد أفىت أكثر من صحايب أنه لغو احلديث الذي ذكره هللا بقوله " :ومن الناس من يشرتي
هلو احلديث" [لقمان ، ]6 :أما األانشيد املباحة وهي ما خلت من أدوات املوسيقى
وحوت كالماً
ْ
مباحاً أو مفيداً فال أبس ،وهي من قبيل الشعر واحلداء.

الثاين :أن أي طائفة جتمع بّي إمث ونفع فإنه ال جيوز الفتوى ابتباعها أو الصد عنها حىت يتبّي أن اإلمث
أكثر ،وأن يتحمل الضرر اليسري من أجل النفع الكثري.

وعليه فإذا كنا ال نستطيع إيضاح احلق هلذه الطائفة وتبصريهم أبساليب الدعوة فال جيوز تشويههم أو

الصد عنهم ممن يستفيد منهم؛ ألنه رمبا أفادوا بعض اجلهلة أو نفعوا العوام كمرحلة أوىل ال سيما
الشباب كما أفاد السائل.

أما إذا كان نشاطهم ال فائدة منه أو احتوى ضرراً ،أكرب أو كان ابإلمكان صرف مجهورهم إىل املراكز
اإلسالمية املعروفة فالواجب يف هذا اجملال توجيه الشباب عنهم وإظهار خطئهم ،وإذا مل يكن األمر
كذلك فال جيوز تشويههم أو الصد عنهم إال بربهان ،وحبسب سؤال السائل فإنه يظهر أن لديهم

كثرياً من اخلري ،فالواجب دخول بعض احملتسبّي معهم وطلبة العلم والتواصل معهم بغرض استكمال
الفوائد وختفيف املضار ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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إنشاء مدرسة لتعليم اإلجنليزية
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 1424/12/27هـ

السؤال

ما حكم فتح معهد لتعليم اللغة اإلجنليزية ،ليس للربح املادي فقط ولكن للمشاركة قدر املستطاع يف

إعداد جيل مسلم متحصن بعقيدته ومعتزاً بثقافة أمته ،حيمل هم نشر دينه ،ويدعو إليه ابللغة

اإلجنليزية ،ويواجه عصر العوملة مع وجود عقبات كثرية مثل املناهج أحاول حلها مع مرور الزمن

بتكوين جلان لتعديلها واالستفادة منها؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب
تعليم اللغات األجنبية أمر ال أبس به ،وليس حراماً وال مكروهاً ،إال إذا وقع عارض أو لسبب آخر

غري تعلم اللغة ،بل قد يكون مندوابً وقد يكون واجباً ،فقد جاء يف احلديث" :أن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -أمر زيد بن اثبت -رضي هللا عنه -أن يتعلم كتاب اليهود ومعىن كتاب( :لغة)  ،وهذا
احلديث رواه البخاري تعليقاً كتاب :األحكام ،ابب :ترمجة احلكام ،وهل جيوز ترمجان واح ٌد ،وهذا
أصل يف تعلم اللغات؛ ألن تعلم اللغة كما يقول السائل قد يساعد األجيال على الدعوة ،وعلى

الوقوف أمام الشبهات اليت يثريها األعداء ،وعلى التعرف على آرائهم وتوجهاهتم الفكرية ،وعلى
خمططاهتم أيضاً وما ينوونه لألمة اإلسالمية ،وعلى العلوم النافعة اليت قد تكون عند هؤالء فال مانع

من ذلك إن شاء هللا -تعاىل ،-وفيه األجر إذا خلصت النية وصلح العمل.
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املخيمات الدعوية هل هي بدعة

اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1425/1/23هـ
السؤال

ما حكم املخيمات اجلماعية؟ واليت جيلس فيها الشباب للذكر ،والقيام ،واحملاضرات ،وفيها تعاجل

بعض قضااي الفكر والرتبية ،علماً أهنا قد تكون من أهم الوسائل الدعوية اليت يستعان هبا يف تربية

اإلخوة والشباب ،وليس فيها شيء من البدع ،مث ماذا عمن يريد منا أتصيالً شرعيًّا هلا؟ ماذا نقول

له؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما يقوم به بعض الشباب من خميمات دعوية ،ورحالت علمية هتدف إىل العلم والدعوة ،والعمل

الصاحل دلت عليه النصوص الكثرية يف كتاب هللا من فضل العلم والعمل والدعوة ،ومن شكك فيها
أو هنى عنها هو املطالب ابلدليل؛ علماً أن العلم والدعوة ،والرتبية واجلهاد هي مطالب شرعية ،وكل
وسيلة متاحة حمققة للمطلب هي وسيلة مشروعة ،وال حيتاج معها إىل دليل خمصوص ،ففتح املدارس

واجلامعات ،وما فيها من تنظيمات وشهادات وامتحاانت ،وكذلك الدورات الشرعية ،والرحالت

العلمية واملخيمات الدعوية ،وأخذ العلم عن الكتب ،واملكتبات ،واإلذاعة ،واإلنرتنت ،كل ذلك

داخل يف قوله  -عليه الصالة والسالم" :-من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سههل هللا له به طريقاً
إىل اجلنة" رواه مسلم ( )2699من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-والبعض ال يفرق بّي

العبادات اليت حتتاج إىل دليل خاص هبا ،وإال كانت بدعة ،وبّي وسائل العلم ،ومثلها وسائل اجلهاد،

ووسائل احلج اليت تفتقر إىل دليل بل يكفيها عموم األدلة .نسأل هللا -تعاىل -أن يوفق اجلميع لكل
خري.
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وسائل الدعوة احلديثة

اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها

التاريخ 1425/7/13هـ
السؤال

أريد توضيح القول يف وسائل الدعوة احلديثة ومدى شرعيتها.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

أشكر األخ السائل على سؤاله الذي يوحي أبنه حيمل هم الدعوة إىل هللا  -سبحانه وتعاىل ،-وأسأل
هللا لنا وله التوفيق لكل خري ،وأبشره ببشرى هللا للدعاة بقوله" :ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا

وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي".

أما ما يتعلق بوسائل الدعوة احلديثة ومدى شرعيتها فأقول -وابهلل التوفيق -إن اإلسالم مل جيعل

وسائل الدعوة أمراً حمدداً ال ميكن جتاوزه ،بل جاء ابإلطار العام ملنهج الدعوة ووسائلها بقوله سبحانه
وتعاىل" :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" ،فاملطلوب يف

الدعوة هو احلكمة ،ومنها احلكمة يف استخدام الوسيلة املناسبة ،ومن املعلوم أن الزمن يتغري،
والوسائل تتنوع ،فعلى سبيل املثال بينما كانت الكتب قدمياً تنسخ ابليد على اجللود أو أوراق

الشجر ،وال ينتج من ذلك إال نسخ قليلة ،أصبحت بعد ذلك تطبع ابملطابع على الورق ،وينتج منها

الكثري جداً ليصل للمستفيدين ،مث تطور األمر إىل أن ظهرت الكتب على األقراص املدجمة ،ومثل
ذلك يقال يف شأن املراسالت واالتصاالت ووسائل املواصالت.

ووسائل الدعوة شأهنا كذلك ،بينما كان الداعية ال يصل بدعوته إال إىل أانس حمدودين ،ورمبا يف بقعة

واحدة ،أصبح اليوم أفضل -بفضل هللا سبحانه وتعاىل -إبمكانه أن يصل إىل اآلالف من البشر ورمبا
املاليّي ملا ظهرت هذه الوسائل احلديثة ،واليت ظهرت واخرتعت ليس من أجل الدعوة ،ولكن ملصاحل
أخرى حسب نوااي مصنعيها ،ورمبا يكون بعضها ظهر أصالً ملعارضة الدعوة.

فأقول :إن اجلدير ابلدعاة أال يقفوا جامدين إزاء هذه الوسائل ،فهي سالح ذو حدين ،فلألسف أن

أهل الشر يستفيدون منها أكثر يف نشر ابطلهم ،لذا فإن على الدعاة أن ينتفعوا من هذه الوسائل
العاملية اليت أصبحت يف هذا الزمان هي وسيلة االتصال بّي العامل.

والوسائل الدعوية احلديثة كثرية جداً ال حتصر ،ولقد ذكرت بعض املواقع اليت هتتم ابلدعوة على

اإلنرتنت املئات منها ،فأحيل السائل إليها ملعرفة تفاصيل هذه الوسائل ،ومن هذه املواقع على سبيل

املثال( :صيد الفوائد  -أفكار دعوية) .
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وهناك كثري من الوسائل الدعوية احلديثة ،واليت ال حرج فيها من الناحية الشرعية ،ومنها على سبيل
املثال رسائل اجلوال ،وهناك الكثري من الوسائل الدعوية املبتكرة اليت ظهرت يف معرض (كن داعياً)
املقام يف املدينة املنورة ،ولعل ما يشغل السائل هو استخدام بعض الوسائل الدعوية احلديثة اليت ال
ختلو من احملاذير مثل اإلنرتنت جبميع استخداماته ،وكذلك التلفاز أو القنوات الفضائية ،أقول إن

األمر يف ذلك ال مينع على إطالقه ،وال يباح على إطالقه ،بل إن الداعية يستفيد من هذه الوسائل

ليبث الدعوة إىل الناس ،ولكن ال يكون ذلك سبباً للتسويق لبعض القنوات أو الربامج حبجة أن

الشيخ الفالين أو الداعية الفالين ظهر يف هذه القناة أو تلك ،أو شارك يف ذلك الربانمج أو ذاك.

أما املدعو أو املتلقي فالسالمة له من تلك القنوات هو املتعّي؛ ألن شرها أكثر من خريها ،فإن كان

وال بد فهناك قنوات خرية ،وهي رائدة يف اجملال الدعوي كقناة اجملد الفضائية بقناتيها للكبار والصغار

ففيها خري كثري ،وهي انفعة  -إبذن هللا -لألسرة جبميع مستوايهتا ،جزى هللا القائمّي عليها كل خري.
كما أن اإلنرتنت يقال فيه ما يقال يف القنوات الفضائية ،ففيه اخلري والشر ،فالداعية يستفيد منه
لبث الدعوة واحلذر من شره ،واملدعو أو املتلقي يستفيد مما فيه من العلم من القرآن والسنة

واحملاضرات وغري ذلك من الربامج النافعة ،مع احلذر مما فيه من اخلبث .وهللا املوفق واهلادي إىل
سواء السبيل.
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دخول غرف البالتوك للدفاع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 1426/05/21هـ

السؤال

هنالك غرف يف (البالتوك) تسب الرسول -صلى هللا عليه وسلم .-هل جيوز دخول هذه الغرف؛
بقصد الدفاع عن رسولنا الكرمي -صلى هللا عليه وسلم-؟.

اجلواب

ال أنصحك بدخول هذه الغرف ،فعدد من يدخلها حمدود جدًّا ،واألوىل واألنفع لإلسالم أن تبذل

وسعك يف نصح الناس واألمر ابملعروف والدعوة إىل هللا على بصرية ،وهذا يتطلب منك سعياً جاداً
يف طلب العلم والتفقه يف دين هللا ،وما أكثر الذين يسبون اإلسالم والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف
أمثال هذه الغرف ،ولو تتبعناهم يف منتدايهتم وغرف حماداثهتم الستغرق ذلك أعماران ول ُكنها قد

اشتغلنا مبفضول عن فاضل ،وبدهدان جهودان وطاقاتنا يف أمور ال تكاد تنتهي.

سب رجل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عالنيةً يف مأل من الناس أو يف صحيفة سيّارة أو
لكن لو ه

يف قناة مشهورة وليس يف ٍ
غرف متوارية ،فيجب على من حضر أن ينكر ،ويذب عنه صلى هللا عليه
وسلم ,وجيب على املسلمّي وجوابً كفائياً أن يدحضوا ُشبه أولئك الشانئّي حبملة عاملية ِّ
تعرف الناس
بنيب اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم -وجتيب عن أقاويل املبغضّي ودعاوى املناوئّي .وهللا املوفق.
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مناصحة الرجل للنساء
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1423/5/7
السؤال

ما رأيكم فيمن ينصح النساء وأيمرهن ابملعروف دون الرجال ,وهو رجل شاب خيشى عليه وعليهن

الفتنة ،وخصوصاً أهنن غالباً ما يك هن البسات البناطيل الضيقة ،وسافرات ،ومتربجات ،وفوق هذا غري
متزوجات ويف أوج الصبا؟ وإذا قيل له :مل ال تنصح الشباب الذين معهن كما نصحتهن وهتدي هلم

أشرطة وكتيبات كما أهديت البنات ،قال :إن الفتنة واخلطر من البنات أكرب ،فإذا اهتدين صلحت

كثري من األمور ،وأنه قد حيادث الشباب فيما بعد.

وأخرياً ينوي عمل درس أسبوعي للشباب والبنات معاً أو قد يكونون منفصلّي يعظهم فيه ,فهل هذا
جائز؟

ما حدود األمر ابملعروف والنهى عن املنكر من الرجال للنساء أو العكس؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

ال جيوز للشاب الذي خيشى على نفسه الفتنة مناصحة الفتيات سيما املتربجات منهن والسافرات؛

ألن القاعدة األصولية عند أهل العلم تنص على أن "درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل" ،والنيب
-عليه الصالة والسالم -يقول كما يف الصحيح":ما تركت بعدي يف الناس فتنة أضر على الرجال

من النساء" رواه مسلم ( )2741من حديث أسامة بن زيد ،وسعيد بن زيد -رضي هللا عنهم.-

وأما من كان ذا علم وبصرية ،ومعرفة أبساليب الدعوة ،ومناهج األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،

وأمن على نفسه الفتنة فيجوز ،بل قد جيب عليه أمر النساء ابملعروف وهنيهن عن املنكر يف األسواق

واجملامع العامة ،كما جيوز أن يعقد هلن درساً أو حماضرة من غري اختالط هبن ،بل يكن معزوالت يف

مكان خاص هبن ،وحيدثهن عن مكرب الصوت مثالً ،وجييب على أسئلتهن مبا يعلم يف جو من احلشمة

والوقار واألدب.

واألصل يف هذا ما ثبت عنه -عليه الصالة والسالم -أنه كان يعقد للنساء جمالس خاصة هبن يعظهن
ويناصحهن ويفتيهن ،فقد جاء يف الصحيح أن النساء قلن :اي رسول هللا غلبنا عليك الرجال فاجعل

لنا من نفسك يوماً فواعدهن يوماً فوعظهن وذكرهن ..احلديث انظر البخاري ( )102ومسلم
(. )2633

ولعل اجلواب اتضح اآلن عما إذا كان جيوز عقد درس للنساء أو ال جيوز ،وأما الدروس املختلطة بّي

الرجال والنساء فال جتوز بتااتً ملا لالختالط من آاثر مباشرة يف إشاعة الفواحش وجرائم األخالق

واألعراض.

وهبذه املناسبة أود التنبيه أبن الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال تقتصر على الوعظ
املباشر ،واالحتكاك الظاهر ،ولكنها تتيسر عرب وسائل عديدة ،منها :شراء األشرطة والكتيبات،

وإهداؤها للمراكز الدعوية وأئمة املساجد وحنوهم ليقوموا بدورهم إبيصاهلا ملستحقيها ،ومنها دعوة
الدعاة والوعاظ إىل أماكن جتمعات الناس من مساجد ومراكز صيفية ومدارس ودور حتفيظ إللقاء

احملاضرات والدروس ،وهبذا أيمن الشاب على نفسه الفتنة ،ويقوم يف الوقت نفسه بدور أكثر إجيابية

وأظهر فاعلية .وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()418/12

أدعو يف معهد خمتلط
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه
التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

أان فتاة مسلمة ومتمسكة بديين وهلل احلمد ،وأعيش يف بلد كافر مع زوجي لغرض بعثة زوجي إىل هذا

وبدأت الدراسة
البلد ولفرتة تزيد عن سبع سنوات ،ولقد التحقت أبحد املعاهد ويوجد فيه اختالط،
ُ

لغرض تعلم اللغة لكي أعلّم بعض إخويت يف هللا بعض أمور دينهم يف أحد املراكز اإلسالمية ،علماً أين
عيين ،وال أختلط مع الرجال وال أحتدث إليهم،
أذهب وأان أغطي مجيع بدين ووجهي ،الأظهر إال ّ

ووضحت لكثري منهم بعضاً من األمور اخلاطئة اليت تنشر عن اإلسالم ومنهم من يستجيب ،فنود من
فضيلتكم أن تفتوين مأجورين يف عملي هذا ،وما حكم تعليمي ألطفال املسلمّي املقيمّي يف بالد

الكفر؟

اجلواب
زادك هللا حرصاً على اخلري اي أخيّة ونفعك ،ونفع بك ،إذا كان احلال كما ذكرت من دراستك يف هذا
املعهد املختلط ،وأنت ملتزمة ابحلجاب الشرعي وابحلشمة ،فال حرج عليك يف ذلك إبذن هللا ،ما

دام أنه ال يرتتب على ذلك ضرر يف دينك وال خلقك ،وما تقومّي به من توضيح بعض األمور

اخلاطئة اليت تنتشر زوراً وهبتاانً عن اإلسالم ،وما تقومّي به من تعليم أطفال املسلمّي يف تلك الداير
عمل مربور أرجو أن يثيبك هللا عليه أجزل الثواب ،وأن ينفع بعملك ،وأسأل هللا لك الثبات يف

األمر ،والعزمية على الرشد.

()419/12

التشدد يف األحكام الشرعية (قضية احلجاب)

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1424/9/9هـ
السؤال

شيخي الفاضل أان أكره بعض املشايخ الذين يتشددون يف بعض املسائل ،مع أن بعض املذاهب ال
يرون ذلك ،ولنضرب مثالً يف اململكة قضية النقاب ،واليت أحدثت خلالً يف نفسي ،فالرسول -

صلى هللا عليه وسلم  -يقول :إذا بلغت املرأة مل ير منها إال هذا وهذا (يعين وجهها وكفيها) فنجد

بعض املشايخ  -هداهم هللا  -حيرمون النقاب!!.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي احلبيب سلهمك هللا ،التش ِّدد فيما مل يشدد فيه الشرع مذموم كله ،وديننا إمنا جاء ابحلنفية
السمحة ،وما كان الرفق يف شيء إال زانة.

أما املثال الذي ذكرته فليس دقيقاً ،فأنت تتبىن فيه رأايً تضيق مبن خيالف ،وهبذا رجعنا إىل ما كنّا
حنذر ،ومسألة احلجاب فيها أدلة لكال القولّي ،وجواب من كل فريق على اآلخر.
واحلديث الذي ذكرته ضعيف ال يصلح االستدالل به ،والقائلون بتحرمي كشف الوجه هلم أدلة ال

ميكن جتاهلها ،منها حديث عائشة الصحيح عن قصة اإلفك ،وفيه قوهلا عن صفوان (وكان يعرفين
قبل أن ينزل احلجاب)  ،فدل على أنه لو مل يعرفها قبل احلجاب ملا كان من املمكن أن يعرفها بعده.

وبكل حال ،فرأيي لك مزيد القراءة املفيدة النافعة ،بعيداً عن التوتر واختاذ املواقف احلادة.
وأبشر ابخلري من هللا ،وهللا يوفقك ويسددك ويبارك فيك ولك.

()420/12

ميارس الدعوة سراً بغري امسه

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1424/4/16هـ
السؤال

هل أان كاذب؟ لقد بدأت منذ سنوات طويلة العمل بدعوة إىل هللا بسرية كاملة لدرجة ال أحد يعلم
إال اثنان أو ثالثة فقط .وكنت أوزع األعمال يف مجيع مناطق البالد ابسم معّي ال أريد أن أذكره،

اشتهر هذا االسم وبدأ يسطع ،ولضيق احلالة املادية كنت أعمل أعماالً دينية لبعض املراكز

واجلمعيات اإلسالمية .اعتقد البعض أن هناك جمموعة من الدعاة تعمل هبذا االسم الذي قد يكون
كمركز إسالمي صغري ،ولكن يف احلقيقة ال يوجد إال أان وحدي يعمل هذه األعمال الدينية ويفكر
وخيطط ،ولكن عندما يسألين البعض من هم هؤالء الذين يعملون هذه األعمال؟ أقول :جمموعة

شباب ويصر البعض ،وأان أقول جمموعة شباب .مث أمسي أمساء مثل أمحد وغريه من األمساء .من جيمع
املال؟ أقول :فالن وهكذا .أين جتتمعون؟ أقول :يف بيت أحد الشباب .وكثري من األسئلة مثل ذلك

تدور من شخص إىل شخص .فهل أان كاذب؟ وهل أقول احلقيقة أم أسكت؟

اجلواب

السالم عليكم وبعد:

شكراً لك على مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا لك التوفيق والسداد ،كما نسأل

هللا أن يكتب لك أجر جهدك يف الدعوة إىل هللا ،وجيعل ذلك يف موازين حسناتك ،ويصريك مفتاحاً
للخري دائماً وأبداً ،ومثلك حتتاج األمة إىل أمثاله كثري ،فواصل يف الدعوة ،وأر هللا من نفسك خرياً.

أما ما سألت عنه فهذا يرجع إىل مقدار الضرر بذكرك ملن يقوم بتلك األعمال على وجه احلقيقة ،فإن

كان هناك ضرر عظيم سيحصل من جراء ذلك؛ ففي املعاريض مندوحة ،كأن تقول :فعله عبد هللا أو
عبد الرمحن أو عبد اللطيف وأمثاهلا من األمساء اليت يف عبد ،ألنك داخل فيها ال حمالة ،ولو كان

امسك احلقيقي غري هذا ،وهبذا تدفع ما خفت منه من الرايء أو الضر عن اآلخرين ،أما إذا كنت ال

ختاف على نفسك من الرايء وال من اآلخرين فال حاجة ملثل هذا ،ألن هللا يقول "إن تبدوا الصدقات
فنعما هي" [البقرة ، ]271 :فقد يكون من املصلحة ذكر الفاعل لالقتداء ونشر الفضيلة ،أما إذا
كنت ختاف على نفسك من الرايء وتريد العمل يكون أخلص فقد تكون يف غنية أن تتكلم أصال،

ولو فرضنا من سأل ،فبإمكانك أن توري كما أشرت آنفا ،وابلتايل ال حيل لك الكذب يف مثل هذه
األحوال .وهللا يوفقك ويفتح عليك والسالم عليكم.

()421/12

من له احلق يف التحذير من املبتدعة؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1424/4/22هـ
السؤال

قال الربهباري كما يف شرح السنة" :وآخر عاند احلق وخالف من كان قبله من املتقّي ،حقيق على من
يعرفه أن حيذر الناس منه ويبّي قصته" .،هل العموم املستفاد من قول هذا اإلمام يف قوله" :من

(م ْن املوصولة) يدخل فيه العامل وطالب العلم وغريهم من عوام املسلمّي ممن عرف حال
يعرفه" أي َ

املبتدع عن طريق العلماء؟ أفيجوز له أن حيذر منه أم هذا خاص ابلعلماء؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن هذا الكالم من الربهباري وما يشبهه من كالم العلماء كالم جممل ،ويظهر أنه يقصد به املخالف
للسنة املعاند يف أصول االعتقاد وأمور الدين الكربى ،الذي خيرج عن منهج السنة واجلماعة يف

القطعيات ال االجتهادايت ومسائل النزاع اخلالفية.

والتحذير ليس له ضابط معّي ،لكنه حمكوم بقواعد الدين وقواعد اإلنكار ،وهي ختتلف من شخص

إىل آخر ومن زمان آلخر ،ومن حال ألخرى ،ومن مكان آلخر ،وهذه األمور ليست لصغار طالب
العلم وال العامة ،فالراسخون يف العلم يف كل زمان وكل مكان هم املرجع يف تقدير املناهج العلمية

والعملية ،يف التعامل مع املخالف حسب الظروف واألحوال وحتقيق املصاحل ودرء املفاسد ،أو مناهج

العلماء هي املعتربة يف ذلك كله ،وليس كل ما يقال ويعمل يف زمن أو مكان ما يصلح تطبيقه يف كل
حال ،وهللا أعلم.

()422/12

املوظف الداعية واألعمال اخلاصة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،داعية يذهب للدعوة يف بعض املناطق وأيخذ تكاليف السفر من
األموال الدعوية ،فهل جيوز له أن يؤدي بعض األعمال اخلاصة به يف بعض املناطق اليت يذهب

للدعوة فيها ،واليت ذهب إليها على نفقة الدعوة؟ وسؤال آخر :هل إذا أخذ الداعية أو طالب العلم
أجرة السفر إىل البلد اليت يذهب للدعوة أو التعليم فيها ،هل يعترب بذلك أيخذ أجراً على الدعوة أو

على تعليم العلم الشرعي أم ال؟ .جزاكم هللا خرياً والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

( )1جيوز له إذا ذهب إىل تلك املناطق وأخذ تكاليف السفر من مكاتب الدعوة يف النفقة وأجرة
اإلركاب وأجر السكن هناك ،وال مانع من أن يؤدي بعض األعمال اخلاصة به يف تلك املناطق،

كشراء سلع لنفسه ،وقبض حقوق له ،واستيفاء دين عند غرمائه ،ولو كان سفره على نفقة مكتب
الدعوة إذا مل تشغله األعمال اخلاصة عن مهمة الدعوة وأداء ما كلف به من مزاولة إلقاء الكلمات

والنصائح ،وتفريق األشرطة والرسائل ،وبذل النصيحة وإلقاء احملاضرات واخلطب وحنو ذلك من

أنشطة الدعوة.

( )2له أجر على نيته وعلى ما يقوم به من الدعوة ،وال يعترب آخذا أجراً على الدعوة أو على العلم
الشرعي الذي يبذله ،كما حيصل للمدرسّي واخلطباء وحنوهم ،فإنه قد يكون عاجزاً عن السفر من

ماله أو مشتغالً ابلتكسب لعياله ،فإذا بذلت له هذه األجرة استعان هبا على القيام ابلدعوة وأخذ ما
يبلغه ،ولعل ذلك ال ينقص أجره بفضل هللا ،وهللا أعلم.

()423/12

قلة القدوة املؤثرة
اجمليب د .أمحد بن عبد العزيز احللييب
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه
التاريخ 1423/6/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

قال أنس -رضي هللا عنه":-ما رأيت يوماً قط أحسن وال أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم ,-وما رأيت يوماً أظلم من يوم مات فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم."-

إن الناظر يف األوساط الرتبوية اليوم ليلحظ فقدان القدوة املؤثرة يف الوسط ،السؤال :ما السبب يف
قلة القدوة املؤثرة إجيابياً يف الوسط الرتبوي يف نظركم؟ حبذا أن تكون اإلجابة خمتصرة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي،

وبعد:

فإن الشكوى عن فقدان أثر القدوة يف الوسط الرتبوي يف الوقت احلاضر يف ظالل حديث

أنس -رضي هللا عنه -ميكن استيضاحه فيما يلي-:

أوالً -احلديث رواه احلاكم رقم ( )4281عن أنس -رضي هللا عنه -بلفظ قال":شهدت يوم دخل

النيب -صلى هللا عليه وسلم -املدينة فلم أر يوماً أحسن وال أضوأ منه" ،وقال :حديث صحيح على
شرط مسلم ومل خيرجه ،ورواه أمحد ( )287/3عن أنس -رضي هللا عنه -قال :فشهدته يوم دخل

املدينة فما رأيت يوماً قط كان أحسن وال أضوأ من يوم دخل علينا فيه ،وشهدته يوم مات فما رأيت

يوماً كان أقبح وال أظلم من يوم مات فيه -صلى هللا عليه وسلم ،-ورواه الدارمي رقم ( )89عن
أنس -رضي هللا عنه":-شهدته يوم دخل املدينة فما رأيت يوماً قط كأن أحسن وال أضوأ من يوم

دخل علينا فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وشهدته يوم موته فما رأيت يوماً كان أقبح وال
أظلم من يوم مات فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم."-

اثنياً  -احلديث يدل على حب أنس -رضي هللا عنه -لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقد

فرح بقدومه -صلى هللا عليه وسلم -املدينة ،وع ّد يوم قدومه أحسن يوم يف حياته وأضوأه ،وحزن

لوفاته -صلى هللا عليه وسلم ،-وعد يوم موته أقبح يوم على نفسه وأشده ظلمة.

اثلثاً :مشاعر أنس -رضي هللا عنه -كانت مشاعر صادقة؛ ألن حمبة الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -أصل من أصول اإلميان الذي ال يتم إال به ،قال -صلى هللا عليه وسلم":-ال يؤمن
أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعّي" رواه البخاري (. )15

رابعاً :مشاعر الفرح واحلزن عند أنس -رضي هللا عنه -كانت جزءاً من مشاعر مشرتكة غمرت نفوس

الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وفاضت شوقاً إىل لقياه يف حياته وحزانً على فراقه ،فيوم دخوله املدينة
خرج أهلها الستقباله فرحاً بقدومه وشوقاً إىل رؤيته ،حىت العواتق كن يرتاءينه من فوق البيوت ،يقول

أنس -رضي هللا عنه":-فما رأينا منظراً شبيهاً به" رواه
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أمحد ( ، )13318ويقول الرباء بن عازب -رضي هللا عنه ":-قدم النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حىت جعل اإلماء
يقلن :قدم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم "-رواه البيهقي ( ، )10/9ويوم وفاته كان مظلماً يف

نفوسهم حىت إنه مل يكد أحدهم يصدق النبأ من شدة حبهم له ،وعظم مصاب فراقه -صلى هللا عليه

وسلم -على نفوسهم اليت امتألت حباً له؛ حىت إن عمر -رضي هللا عنه -وهو من أعظم الصحابة
-رضي هللا عنه -إمياانً وأشدهم أبساً أول ما بلغه اخلرب أنكر على من قال :مات رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم."-

خامساً :وراء مشاعر الفرح واحلزن عند أصحاب رسول -صلى هللا عليه وسلم -حب صادق لرسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -محلهم على التأسي به واتباع أمره واجتناب هنيه رغبة يف صحبته

ومرافقته يف اجلنة ،قال -تعاىل":-ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي

والصديقّي والشهداء والصاحلّي وحسن أولئك رفيقاً" [النساء ]69:ويف احلديث "املرء مع من
أحب" رواه البخاري (. )6168

سادساً :شخصية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف إميانه وعبادته وخلقه وتعامله مع غريه

ويف مجيع أحواله كانت شخصية مثالية يف الواقع ،ومؤثرة يف النفوس؛ ألهنا شخصية اجتمعت فيها

صفات الكمال وإحياءات التأثري البشري ،واقرتن فيها القول ابلعمل؛ وال ريب أن اإلحياء العملي
أقوى أتثرياً يف النفوس من االقتصار على اإلحياء النظري؛ هلذه العلة أرسل هللا الرسل ليخالطهم
الناس ويقتدوا هبداهم ،وأرسل هللا الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ليكون للناس أسوة حسنة

يقتدون به ،ويتأسون بسريته ،قال -تعاىل":-لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو

هللا واليوم واآلخر وذكر هللا كثرياً َُ" [األحزاب ، ]21:وقد أمرهم -صلى هللا عليه وسلم -ابلتأسي
به فقال":صلوا كما رأيتموين أصلي" البخاري ( )631ومسلم ( ، )674وقال -صلى هللا عليه

وسلم":-لتأخذوا مناسككم" مسلم (. )1297

سابعاً :شخصية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كانت شخصية حية أمام أصحابه يف حياته

وأمام أتباعه بعد وفاته ،وكانت منوذجاً بشرايً متكامالً يف مجيع املراحل ويف مجيع جوانب احلياة

العملية ،ومنوذجاً عملياً يف صياغة اإلسالم إىل واقع مشاهد يعرف من خالل أقواله وأفعاله وسريته

فيتبع؛ لذا اصطفى -هللا العليم بدواخل النفوس اليت خلقها -رسوله حممداً -صلى هللا عليه وسلم-
اعه دليال على صدق حمبته -سبحانه،-
ليسهل على الناس امتثال أوامره والعمل بشرعه ،وجعل اتِّبَ َ
قال -تعاىل":-قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم" [آل عمران. ]31:
اثمناً :شخصية الصحابة والصاحلّي والعلماء والدعاة وأهل الفضل والتقى على مر العصور خلفت

شخصية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بعد وفاته يف عطائها وإحيائها وأتثريها؛ ألهنم ورثة األنبياء،
يقتدي هبم الناس يف اتباع هدي الرسول -صلى هللا عليه وسلم -والعمل بسنته ،وبقيت سريهم بعد

وفاهتم نرباساً يضيء طريق حمبيهم إىل اخلري ،ويرغبهم يف السري على منهج احلق واهلدى.

()425/12

اتسعاً :هذه الشخصيات اختفت عن العيون إال أن سريها العطرة املدونة ال تزال بقراءهتا تفوح مسكاً
وطيباً ،وتؤثر يف صياغة النفوس واستقامتها على اهلدى والصالح.

عاشراً :القدوة ال تزال مؤثرة وستبقى مؤثرة يف النفس اإلنسانية ،وهي من أقوى الوسائل الرتبوية أتثرياً
يف النفس اإلنسانية وإحياء هلا ألمرين:
 -1ألن النفس اإلنسانية مشغوفة ابإلعجاب مبن هو أعلى منها كماالً ،ومهيأة للتأثر بشخصيته
واستهواء فكره وسلوكه وحماولة حماكاته.

 -2ألهنا متنح اآلخرين قناعة أبن التكاليف والفضائل ممكنة التطبيق ،وأهنا يف قدرة اإلنسان ،وأن هلا
عائداً عليه يف الدنيا واآلخرة ،وال ريب أن شاهد احلال أقوى من شاهد املقال.

احلادي عشر :القدوة الصاحلة املؤثرة يف اجملتمعات اإلسالمية يف الوقت احلاضر قليلة رغم كثرة أهل

العلم والتقوى والصالح ،وهذا يعود إىل األمور التالية-:

 -1عدم توافر مجيع الصفات التالية يف كثري من األشخاص الذين هم حمل لالقتداء-:

أ -االستعداد الذايت املتمثل يف طهارة القلب وسالمة العقل واستقامة اجلوارح؛ ذلك أن اإلنسان ال
يكون قدوة لغريه إال إذا كانت نفسه طاهرة من اآلاثم ،مهيأة لفعل اخلري ،حريصة عليه ،وسلوكه

مستقيماً ال يعرف عند أحد بباطل وال كذب ،ويدل مظهره عليه .ب -التكامل يف الشخصية أو يف
جانب منها حبيث يكون الشخص حمالً لإلعجاب وتقدير اآلخرين ورضاهم ،مع سالمة يف الدين

وحسن اخللق.

ت -حب اخلري لآلخرين والشفقة عليهم واحلرص على بذل املعروف وفعله والدعوة إليه ،فمن كان
على هذه الصفة أحبه الناس وقدروه وأتسوا به ،ومن فقد هذه الصفة مل يلتفتوا

إليه.

 -2عدم تسديد النقص أو القصور الذي قد يعرتي من هم حمل لالقتداء كاآلابء واملعلمّي وأهل
العلم يف صفة من تلك الصفات مما يصرف الناس عن التأسي هبم ،وهذا يرجع إىل عدم

إدراك هؤالء للواجب ،أو عدم تصورهم ألثر القدوة يف الرتبية واإلصالح ،أو لضعف شخصي انتج

عن استجابة لضغط اجملتمع املشوب ،أو لسلبية عندهم حنو املشاركة يف تربية
الناشئة وإصالح أفراد اجملتمع.

 -3مزامحة القدوات املزيفة املصطنعة للتلبيس على الناس وإضالهلم عن اهلدى وتزيّي السوء يف

أعينهم ،وصرفهم عن أهل اخلري وخاصة هللا ،فقد أسهم اإلعالم املنحرف واملشوب يف صناعة

قدوات فاسدة أو اتفهة ،وسلط عليها األضواء ومنحها من األلقاب والصفات واملكانة االجتماعية
ما جعلها تستهوي البسطاء من الناس أو ضعاف النفوس والذين يف قلوهبم مرض ،وتوحي بزخرف
القول الذي يزين هلؤالء تقليدهم وحماكاهتم ،هذا وهللا أعلم.
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تدريس املبتعث للقرآن
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1424/2/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم شخص مبتعث ألحد رأى زميالً له مبتعثاً يقرأ القرآن ،ويُدرسه يف املركز اإلسالمي ابملدينة

اليت نقطن هبا فأقسم عليه أبنه آمث يف فعلته هذه ألن الدولة (بيت مال املسلمّي) قد ابتعثته للدراسة

وليس لتدريس القرآن ألوالد املبتعثّي ,علماً أن هذا الشخص مل يتغيب عن حماضراته من أجل

تدريس القرآن ،فهو يؤدي ما هو مطلوب منه من مشرفيه؛ بل أييت تعليم القرآن يف وقت فراغه,

بينما القائل بتلك املقولة حيتج أن املبتعث لو كان لديه وقت فراغ زائد عن دراسته فعليه أن يصرفه
لتحسّي لغته اإلجنليزية ،فهي من الضرورات اليت ابتعث من أجلها ,أنمل التكرم ابإلفادة.

اجلواب

هذا الكالم الذي ذكره لك صاحبك غري صحيح ،ويدل على جهل قائله؛ بل إن من الفضل

واملعروف العمل الذي تقوم به من تدريس القرآن ،وأنصحك ابالستمرار يف ذلك فإن فيه األجر
العظيم والثواب اجلزيل من هللا -جل وعال ،-وهو خري لك مما ذكره لك هذا الشخص من حتسّي
لغتك.
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أدرس يف معهد خمتلط
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

أان فتاة مسلمة ومتمسكة بديين وهلل احلمد ،وأعيش يف بلد كافر مع زوجي لغرض بعثة زوجي إىل هذا

وبدأت الدراسة
البلد ولفرتة تزيد عن سبع سنوات ،ولقد دخلت يف أحد املعاهد ويوجد فيه اختالط،
ُ

لغرض تعلم اللغة لكي أعلّم بعض إخويت يف هللا بعض أمور دينهم يف أحد املراكز اإلسالمية ،علماً أين
عيين ،وال أختلط مع الرجال وال أحتدث إليهم،
أذهب وأان أغطي مجيع بدين ووجهي ،ال أظهر إال ّ

ووضحت لكثري منهم بعضاً من األمور اخلاطئة اليت تنشر عن اإلسالم ومنهم من يستجيب ،فنود من
فضيلتكم أن تفتوين مأجورين يف عملي هذا ،وما حكم تعليم أطفال املسلمّي املقيمّي يف بالد

الكفر؟.
اجلواب

زادك هللا حرصاً على اخلري اي أخيّة ونفعك ،ونفع بك ،إذا كان احلال كما ذكرت من دراستك يف هذا
املعهد املختلط ،وأنت ملتزمة ابحلجاب الشرعي وابحلشمة ،فال حرج عليك يف ذلك إبذن هللا ،ما

دام أنه ال يرتتب على ذلك ضرر يف دينك وال خلقك ،وما تقومّي به من توضيح بعض األمور

اخلاطئة اليت تنتشر زوراً وهبتاانً عن اإلسالم ،وما تقومّي به من تعليم أطفال املسلمّي يف تلك الداير
عمل مربور أرجو أن يثيبك هللا عليه أجزل الثواب ،وأن ينفع بعملك ،وأسأل هللا لك الثبات يف

األمر ،والعزمية على الرشد.
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يعمل مفتشاً ،فهل يشرع له متزيق كتب النصارى
اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

أعمل يف ميناء ،وأثناء تفتيشي على النصارى أجد معهم كتيبات ختص دينهم وصور يزعمون أهنا
لعيسى ومرمي ،وأقوم بتمزيقها ،ويقول املسئولون اتركهم فهذا دينهم ،فهل يعترب هذا منكر أاثب

بتغيريه أم أن أتركهم وشأهنم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

اإلجابة عن سؤال األخ الكرمي فما يتعلق أبنه أحد موظفي اجلمارك ،وأن بعض األجانب من أهل
الكتاب من النصارى أو اليهود أو غريهم أيتون لعمل أو القتضاء تقتضيه مصلحتهم ،أو مصلحة

بالدان يف جميئهم ،وهم قد جاءوا بطريقة مشروعة من حيث التأشرية وحنو ذلك ،مث يكون معهم ما
يكون من كتب تتعلق بدينهم أو صور تتعلق بطقوسهم ،والذي يعمله األخ السائل أنه يتصرف هبذه
الكتب وهذه الصور بتمزيقها أو حنو ذلك ،وقد اعرتض عليه بعض املسؤولّي على اعتبار أن هذا

عمل غري سائغ ،وحنو ذلك ،ويسأل األخ الكرمي عن هذا :هل جيوز له هذا التصرف أو ال جيوز له؟
واجلواب على هذا طاملا أهنم على غري ديننا ،وهم حيملون كتباً تتعلق بدينهم وما يتعلق مبستنداهتم

وأوراقهم ،وحنو ذلك ،فالذي يظهر يل أن التعرض هلذه الكتب أو هلذه املستندات اليت معهم فيما

خيتصون به يف دينهم أنه ال جيوز ،فهم قد دخلوا أبمن وثقة ،وأبمر مشروع من ويل األمر ،حيث
حيملون التأشرية على دخوهلم ،وكذلك ما يتعلق أبحواهلم الشخصية ال جيوز لنا أن نتعرض هلم ،نعم
ميكن أن ندعوهم ،ميكن أن نبّي هلم ما هم فيه من ضالل وحنو ذلك ،لكن كوننا نتعرض لكتبهم

ومستنداهتم ،وواثئقهم ،وأحواهلم الشخصية ،وأمورهم اليت ال عالقة هلا مبجيئهم ،وإمنا هي حمفوظة

لديهم يف حقائبهم وحنو ذلك ،الذي يظهر يل أن هذا غري جائز ،وأن تصرف األخ الكرمي  -جزاه هللا

خرياً -وإن كان نتيجة غرية ونتيجة اجتهاده -نسأل هللا تعاىل أن يثيبه عليها ،-ولكنه اجتهاد يف غري

حمله ،وما ذكره إخوانه الذين هم مرجعه يف اعرتاضهم على تصرفه هو الذي أرى وجاهته ،وابلنسبة له

فال ينبغي له أن يتعرض ألمور هؤالء اخلاصة ،نعم إذا كان يف حقائبهم صور خليعة أو أمور تتناىف مع

أخالق هذه البالد مما يظن أنه يريد تروجيها ونشرها ،فاملوقف منها موقف املعرتض واملنكر والتصرف
إبتالفها ،وحنو ذلك ،موقف صحيح ،أما ما يتعلق بكتبهم ككتب التوراة أو اإلجنيل أو حنو ذلك

فينبغي عدم التعرض لذلك ،وهذا هو الذي أراه .وهللا املستعان.
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يدعو هلم أم عليهم؟
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ 1425/7/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السؤال :بعض الشباب يلعنون أصحاب املعاصي يف الطريق ،وخصوصاً النساء املتربجات وقد

يسمعوهن ذلك اللعن ,البعض اآلخر يدعو للعصاة ابهلداية سراً ،فأي العملّي هو املوافق للكتاب
ّ

والسنة؟ وجزاكم هللا خرياً عنا وعن مجيع املسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإين أوجه  -أخي السائل حفظه هللا -ومن يطلع على جوايب هذا إىل أن األصل يف الدعاة إىل هللا أن

هلم قلوابً مملوءة ابلشفقة والرمحة حنو اآلخرين ،ومنهم العصاة الذين وقعوا يف بعض املخالفات ،وهلذا

فالدعاء هلم ابهلداية سراً وعالنية ،وتقدمي النصح هلم ،واالجتهاد يف تبصريهم ابحلق ،وبيان ما هم عليه
من املنكرات اليت توردهم املوارد ،هذا هو األمر املوافق لعموم نصوص الكتاب والسنة ،وفيه

االقتداء بسيد األولّي واآلخرين صلى هللا عليه وسلم ،الذي كان غاية يف الرمحة والشفقة ابآلخرين،
ولقد جاء يف صحيح البخاري ( )6780عن عمر -رضي هللا عنه -أن رجالً تكرر منه شرب اخلمر
وجلده على ذلك ،فلعنه بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -فقال صلى هللا عليه وسلم" :-ال
تلعنوه؛ فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله" ،وقال أيضاً" :لعن املؤمن كقتله" رواه البخاري

( ، )6653ومسلم ( ، )110هذا هو األصل يف األمر ،وأما ما ورد من النصوص اليت تفيد جواز
لعن أصحاب املعاصي فهي تدل على جواز لعن غري املعينّي املعروفّي؛ كقوله تعاىل" :أال لعنة هللا
على الظاملّي" [هود" ]18 :لعنة هللا على الكاذبّي" [آل عمران ، ]61 :وكقوله صلى هللا عليه

وسلم" :لعن هللا آكل الراب ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه" رواه مسلم ( )1598من حديث جابر-رضي

هللا عنه ،-وقوله صلى هللا عليه وسلم" :لعن هللا الواصلة واملستوصلة ،والوامشة ،واملستومشة" رواه

البخاري ( ، )5942ومسلم ( )2124من حديث ابن عمر-رضي هللا عنهما ،-وهلذا فإين أحذر
من لعن صاحب املعصية بعينه ،وأوجه إىل دعوته ونصحه والدعاء له .وهللا املوفق.
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انتكس بعد صالح ،فكيف أتعامل معه؟
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1422/7/5

السؤال

يل قريب شاب كانت تظهر عليه معامل الصالح ،وكان له صحبة طيبة ،وفجأة انتكس احلال ،وحلق
اللحية ،وترك األخيار ،وأبدهلم بغريهم ،والأقول :إهنم أشرار ،ولكن عيشهم سبهلل .أصبح الولد

يهتم مبظهره كثرياً ،حاولت بشىت الوسائل أن يرجع إىل الصحبة الصاحلة ،لكن دون جدوى ،ويطول

شرح معاانيت معه ،علماً أنه حمافظ على الصالة ،ولكن بثقل.

ما الطريقة اليت أتعامل هبا معه ،والسبل اليت ترده -إن شاء هللا -إىل الصحبة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
كيف تتعامل مع قريبك؟

إليك بعض اخلطوات:

 /1حاول أن تعرف أسباب انتكاسته.

 /2تعامل معه على أنه ابق على صالحه.
 /3ادع هللا له ابهلداية.
 /4أوعز إىل بعض الصاحلّي مبصاحبته واالتصال به ،والسيما ممن حيبهم.
 /5محّله بعض املسؤوليات ،وشاوره كثرياً ،وسافر معه.
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السرية النبوية يف فيلم سينمائي؟
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1422/7/22

السؤال

أكملت إحدى شركات اإلنتاج السينمائي العربية فيلماً ابلرسوم املتحركة عن حياة الرسول صلى هللا
عليه وسلم وسيعرض الفيلم الذي يصدر بعنوان " حممد خامت األنبياء " يف دور السينما ويقولون إن

الفيلم سيساعد على تصحيح األفكار اخلاطئة عن اإلسالم.
السؤال  /هل جيوز استخدام مثل هذه اآللية يف جمال الدعوة؟ أفيدوان جزاكم هللا خري.

اجلواب

صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برقم 4923 /وبتاريخ 1402/7/11هـ

برائسة الشيخ  /عبد العزيز بن ابز _رمحه هللا _ وعضوية الشيخ  /عبد الرزاق عفيفي رمحه هللا

والشيخ  /عبد هللا بن غداين والشيخ  /عبد هللا بن قعود .كما صدر قرار برقم 13عن هيئة كبار

العلماء ابململكة العربية السعودية متنع أن يقوم ممثلون بتمثيل أدوار الصحابة رضي هللا عنهم ،ونرى

أهنا تنطبق من ابب األوىل على سؤالك .وإليك خالصة قرار هيئة كبار العلماء:
 -1إن هللا سبحانه وتعاىل أثىن على الصحابة وبّي منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة ويف إخراج حياة
أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هلذا الثناء الذي أثىن هللا عليهم به،

وتنزيل هلم من املكانة العالية اليت جعلها هللا تعاىل هلم وأكرمهم هبا.

 -2أن متثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية واالستهزاء به ويتواله أانس غالباً ليس

للصالح والتقوى واألخالق اإلسالمية مكان يف حياهتم العامة ،مع ما يقصده أرابب املسارح من

جعل ذلك وسيلة للكسب املادي ،وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة،

كما يضع متثيل الصحابة رضوان هللا عليهم أبنفس الناس وضعاً مزرايً ،فتتزعزع الثقة أبصحاب
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وختف اهليبة اليت يف نفوس املسلمّي من املشاهدين وينفتح ابب

التشكيك على املسلمّي يف دينهم واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم

 -3ما يقال من وجوه املصلحة وهي إظهار مكارم األخالق وحماسن اآلداب ،مع التحري للحقيقة،

وضبط السرية وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة يف العربة واالتعاظ ،فهذا جمرد

فرض وتقدير ،فإن من عرف حال املمثلّي وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل أيابه
واقع املمثلّي ،ورواد التمثيل وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماهلم

 -4من القواعد املقررة يف الشريعة أن ما كان مفسدة حمضة أو راجحة فإنه حمرم ،ومتثيل الصحابة
على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته راجحة فرعاية للمصلحة وسداً للذريعة وحفاظاً على كرامة
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم جيب منع ذلك.
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أخطاء يف املساجد الغربية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1425/1/17هـ
السؤال

أعيش حالياً يف إحدى املدن الغربية ،ويوجد لدينا  -واحلمد هلل  -مسجدان يف هذه املدينة ،أحدمها
أقرب إىل بييت من املسجد اآلخر ،وفيه أشياء تثري غضب أي مسلم غيور على دينه وعلى حرمات

هللا ،من اختالط بّي الرجال والنساء ،ودخول النساء الكافرات إىل املسجد بدون حجاب إسالمي،
حتدثت مع بعض اإلخوة يف املسجد ،ووجدت أن الكثري منهم ليسوا راضّي عن هذا االختالط ،لكن
البعض من يتزعمون اخلطابة يف هذا املسجد حبكم أهنم قد عاشوا يف هذه املدينة أكثر من اآلخرين،

أو ألهنم ممن يكثرون اجلدل  -وأحياانً املشاكل -مع الناس تعصباً آلرائهم الباطلة ،يسيطرون آبرائهم
علي فعله يف هذه احلالة؟ هل أهجر املسجد وأذهب إىل املسجد
اخلاطئة سؤايل هو :ما الواجب ّ
اآلخر الذي ال أظن أن به اختالطاً؟ لكين رأيت نساء كافرات مع امرأة مسلمة يدخلن املسجد

(املسجد اآلخر) بدون أي معارضة من إمام املسجد ،بل هو الذي أحضرهن إىل املسجد ليتعلموا

عن اإلسالم ،اخليار اآلخر لدي هو أن أصلي يف مسجد النور طاملا أن ليس هناك اختالط يف ذلك
الوقت؛ ألن دعاة االختالط هؤالء ليسوا مداومّي على الصالة يف املسجد ،ولذلك فإن مثل هذه

األشياء ال حتدث إال من وقت آلخر أو يف يوم األحد الذي تقام فيه مدرسة لتعليم أبناء املسلمّي

ويصري هناك اختالط .احلل الثالث وهو احلل الذي أميل إليه من ابب األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،وحلديث " املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف "  ...احلديث هو حماولة

تصحيح الوضع شيئاً فشيئاً وقد بدأت فعالً حماولة فعل هذا ،حتدثت مع بعض اإلخوة الطيبّي يف
املسجد ،مث ذهبت وحتدثت مع واحد من الذين يدعمون االختالط يف املسجد ،ودخلنا يف نقاش

قصري ،بعد التحدث مع هؤالء اإلخوة ومع هذا الشخص أصبح عندي فكرة جيدة عن املوضوع:
األشخاص املتعصبون لفكرة االختالط حيتجون أبشياء مثل :أن النساء يف عهد رسول هللا  -صلى

كن يصلّي خلف الرجال وبدون حاجز بينهم ،وهذا ردهم إذا قلنا للنساء أن ينزلن
هللا عليه وسلم ّ -

إىل الدور األسفل الذي هو أصالً مصمم للنساء .املشكلة -اي شيخي العزيز -أن معظم النساء يف

املسجد ال يلتزمن ابحلجاب الشرعي الصحيح فالبعض منهن يضعن املكياج على وجهوهن ،ويلبسن

البنطلوانت الضيقة وما إىل ذلك ،يقولون أيضاً :إن الدور السفلي أحياانً يكون ضيقاً ونظام الصوت

والتدفئة هناك فيه مشاكل أحياانً ،وأحياانً حتتج النساء أبهنن يردن تعلم الصالة من الرجال عندما
يصلّي خلفهم .يقول ذلك الشخص الذي حتدثت معه :إنه ليس من العدل أن نضع حاجزاً بيننا

وبينهن فقط؛ ألننا رجال ضعاف وقد يشغلننا يف املسجد ،كذلك يقول :إنه ال يريد أن تظلم النساء
بتضييع حقهن إذا وضعنا احلاجز ،وكذلك يتحجج أن علينا أال ننفر الناس من املسجد بتشددان،

وأنه جيب أن نتساهل يف بعض األمور ،خاصة أن البعض من الرجال والنساء حديثو العهد ابإلسالم

أو ابلصالة

واألسئلة اليت لدي هي:
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( )1هل جيب علي هجر هذا املسجد أم حماولة تصحيح هذه األخطاء الكبرية اليت أراها؟
األسئلة األخرى اليت لدي هي على افرتاض أن اإلجابة على السؤال األول أنه من األفضل أن

أحاول تصحيح األمر،

( )2ما حكم وضع احلاجز يف املسجد بّي النساء والرجال ،وهل هو واجب يف ظل الظروف املذكورة
آنفاً أم أن األوىل أن يصلّي يف الدور األسفل؟

( )3أعلم أنه ستكون هناك معارضة من بعض اإلخوة واألخوات ،فكيف يكون الرد على األخوات
إذا مل يكن وليها موجوداً يف املسجد ،أو موجوداً وال يردها ،حيث إن البعض منهن قد يرفضن اتباع

ما قد يتقرر من وجوب لزومهن الصالة يف الدور األسفل أو أي أمر من األمور اليت قد تتقرر يف

املسجد؟

( )4ما حكم النزاع يف املسجد إذا حدث هناك شجار ومد بعضهم يده على البعض ظلماً وعدواانً
ألنه خالفهم الرأي ،وهل جيوز للواحد منا الدفاع عن نفسه داخل املسجد إذا حصل موقف كهذا
الذي قد حدث من قبل لبعض اإلخوة؟
( )5ما دليل وجوب إلزام املرأة الكافرة االلتزام ابحلجاب الشرعي إن أرادت دخول املسجد؟.

( )6ما حكم الكالم بّي الرجل واملرأة األجنبية (املسلمّي) بدون حجاب بينهما من حائط أو حنوه
يف أمور كأمور الدين ،أو أمور جدية من أمور الدنيا ،وكيف الرد على من يستدل أبن النساء يف عهد

الصحابة حتدثن معهم يف أمور الدنيا؟

( )7ماذا كان جيب علي عندما رأيت بعض الصور تعلق يف جدار املسجد من اخلارج جبوار الباب،

وهي صور فوتوغرافية البعض منها لبعض اإلخوة والبعض اآلخر لألطفال ،وصور أخرى لألخوات.

أعلم أن بعض العلماء أابحوا استخدام مثل هذه الصور حىت لغري ضرورة ابعتبارها انعكاساً كاملرآة،
فقمت فقط بقلب صور النساء (احملجبات كاشفات الوجوه) من ابب أن هذا خيالف ما أمران به

القرآن من غض البصر .هل كان من األفضل متزيق هذه الصور وهو الشيء الذي كنت أنوي فعله
يف البداية ،لكين خفت أن يقول البعض إين أخذت صور نسائهم ،علماً أبين كنت أنوي أن أعطي
الصور لزوجيت اليت كانت معي يف السيارة لكي تقوم هي بتمزيقها.

( )8ما حكم من قال :إنه جيب علينا أال نعمم الكالم عندما نسب اليهود ونذكر ما فعلوه عرب
التاريخ وصفاهتم املذكورة يف القرآن ،وقال إنه جيب أن نستخدم كلمات مثل الصهاينة واليهود

املتطرفّي بدالً من استخدام كلمة " يهود " بشكل عام ،علماً أن هذا الشخص ذكر هذا يف خطبة

اجلمعة ،وهل جيوز الرد على مثل هذا أثناء اخلطبة؟
اجلواب
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الذي أراه يف احلال اليت وصفت أن تصرب على ما تراه من أخطاء وال هتجر هذا املسجد ،بل جتتهد يف
معاجلة هذه األخطاء وتعمل على تصحيحها بقدر االستطاعة؛ ألنك بذلك تكون قد أمرت ابملعروف
وهنيت عن املنكر ،ولعلك بذلك تكون من املصلحّي الذين أثىن هللا  -تعاىل  -عليهم ،وتتشبه

ابلرسل والصاحلّي الذين يقومون ابإلصالح ودفع الفساد ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجراً من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب

على أذاهم" رواه أمحد ( ، )5002والرتمذي ( ، )2507وابن ماجة ( )4032من حديث ابن عمر
-رضي هللا عنهما -وال سيما أن مجاعة املسجد الذي تذكره ليسوا ُمطْبقّي على هذه األخطاء ،بل

منهم  -وعلى رأسهم إمام املسجد  -من ينكرها وال يقرها ،وهذا جيعل سعيكم يف إصالح هذه

األخطاء ميسراً إذا سلكتم الطريقة املثلى اليت ذكرها هللا  -تعاىل  -يف كتابه بقوله " :ادع إىل سبيل

ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل ، ]125 :ويكون ذلك ابستخدام

أسلوب الوعظ والتأدب يف اخلطاب ،والبعد عن التشنج والتعصب للرأي ،واحلرص على أن يكون
ذلك يف وقت مناسب يرجى فيه أن تلقى قبوالً من الطرف املقابل ،وال تنتظر أن يتم التغيري

واإلصالح يف يوم وليلة ،بل عليك أن جتتهد وتبذل ما تستطيع أنت ومن معك من األشخاص يف

حماولة عالج هذه األمور ولو على سبيل التدرج ،وال تستعجل النتائج ،وعليك ابلثناء على ما

يطاوعونك فيه من تصحيح لبعض األخطاء؛ حىت تكسب قلوهبم وتقوي احملبة بينكم ،وتتوصل بذلك

إىل مطاوعتهم لك يف إزالة ابقي هذه األخطاء.

وخبصوص ما ذكرته من بقية األسئلة فاجلواب كما يلي:
( )2وضع احلاجز يف املسجد بّي النساء والرجال هو وسيلة إىل بُعد النساء عن الرجال وحيقق

مصلحة يف خلوة النساء أبنفسهن وأمنهن من نظر الرجال إليهن ،وخباصة فيما لو احتاجت املرأة إىل

نزع غطاء الوجه مثالً ،وهو كذلك حيقق مصلحة يف أمن الرجال من أن تقع أبصارهم على النساء،

وخباصة مع انتشار التربج وتساهل كثري من النساء يف احلجاب وهو ليس بواجب إذا التزمت النساء

كن يف آخر املسجد ،ويف احلال اليت ذكرها السائل فإنه إذا كان قد أعد للنساء موضع يف
ابحلجاب و ّ
األوىل أن يصلّي يف هذا املكان ،فإذا مل يتيسر هذا فإنه يوضع
أسفل املسجد وهو مهيأ هلذا فإن ْ
حاجز بّي الرجال والنساء ،ويصلي النساء يف آخر املسجد من وراء احلاجز ،وإذا مل يتيسر هذا
فيمكن للنساء أن يصلّي خلف الرجال يف آخر املسجد بعيداً عنهم ،مع التأكيد عليهن ابلتزام

احلجاب الشرعي الكامل وعدم التساهل يف ذلك ،وال أبس من وضع امرأة تشرف على تطبيق هذا

بّي النساء ،وعليكم أن تذ ّكروا النساء أهنن إمنا أتّي للصالة يف املسجد طاعة هلل ،فعليهن أن يطعن

هللا أيضاً يف االلتزام ابحلجاب ،وإذا كانت صالة املرأة يف بيتها خرياً هلا من املسجد وهي ملتزمة

ابحلجاب ،فكيف الشأن إذا كانت تتساهل فيه؟ ال ريب أن مكثها يف منزهلا وصالهتا فيه خري هلا
وأحفظ هلا من اإلمث.

()435/12

( )3فيما يتعلق مبخاطبة النساء يف هذا األمر فإنه يوكل إىل القائمّي على املسجد من اإلمام أو
جملس األمناء ،فهؤالء كالمهم يكون أبلغ وأوقع يف النفس؛ ألنه ينطلق ممن له صالحية التنظيم يف
املسجد ،وميكن على سبيل املثال أن يتم ذلك إبلقاء كلمة على النساء يف وقت اجتماعهن ،أو

توضع تعليمات يقرؤها النساء ،ومن ال يلتزم منهن هبذه التعليمات فإهنا تناصح ابحلكمة من قبل
النساء املشرفات أو من قبل املسؤولّي عن املسجد ،وميكن خماطبة ويل أمرها إذا اقتضى األمر ذلك.

( )4ال جيوز الوصول يف سبيل سعيكم إىل إصالح أوضاع املسجد إىل مرحلة الصراع والتعدي

ابأليدي ،وخباصة يف املسجد الذي بين للذكر والصالة وتالوة القرآن ،والتعدي على هذا النحو ليس
من هدي املصلحّي ،وهو تصرف صبياين يدل على احلمق والعجلة وال أييت خبري ،بل هو يقطع صلة

املودة وهو مذموم يف كل حال ،فكيف إذا كان يف املسجد؟! وهللا  -تعاىل  -أرشد إىل أن تكون
الدعوة ابللّي واحلكمة فقال  -تعاىل " :-ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت
هي أحسن" [النحل ، ]125 :وخباصة أنكم مغرتبون ،وأنتم أبمس احلاجة إىل الوحدة والتكاتف

بدالً عن اخلصومة والتنافر ،ولو فرض أن أحد السفهاء تعدى على أحدكم بشيء من ذلك فعليكم

أال جتاروه يف سلوكه ،بل تنصرفوا عنه التزاماً بقول هللا  -تعاىل  " -وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا

سالماً" [الفرقان ، ]63 :ولعل هذا التصرف منكم خيفف من غلواء الشحناء يف قلوهبم ،فيحمدوا

لكم هذا املوقف فيما بعد ،مما يزيد يف ميلهم إىل دعوتكم ،مع التأكيد على أنه ال ينبغي االستمرار يف

النزاع واجلدال إىل احلد الذي يوصل إىل هذه احلال حرصاً على تقليل الشحناء يف النفوس إىل أقل

حد ممكن.
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( )5وأما دخول الكفار إىل املسجد فهو حمل خالف بّي العلماء ،والذي يرتجح يف املسألة هو جواز
دخوهلم للمسجد إذا دعت احلاجة إىل ذلك وإبذن املسلمّي ،والدليل على ذلك هو ما رواه أبو

هريرة  -رضي هللا عنه  -قال له :بعث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -خيالً قبل جند ،فجاءت
برجل من بين حنيفة يقال له :مثامة بن أاثل ،فربطوه بسارية من سواري املسجد " متفق عليه عند

البخاري ( ، )462ومسلم ( ، )1764ووجه الداللة أن مثامة أدخل املسجد وربط بسارية من

سواريه وهو مشرك ،وما رواه عثمان ابن أيب العاص-رضي هللا عنه -أن وفد ثقيف قدموا على رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأنزهلم املسجد حىت يكون أرق لقلوهبم " رواه ابن خزمية (، )601
وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :بينما حنن جلوس مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف

رجل على مجل ،فأانخه يف املسجد ،مث عقله ،مث قال هلم :أيكم حممد؟ والنيب -صلى
املسجد دخل ٌ

هللا عليه وسلم -بّي ظهرانيهم ،فقلنا :هذا الرجل األبيض املتكئ "....احلديث رواه البخاري ()63
 ،ومسلم ( ، )12وما رواه أبو هريرة  -رضي هللا عنه -قال :إن اليهود أتوا النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -وهو جالس يف املسجد يف أصحابه -رضي هللا عنهم ،-فقالوا :اي أاب القاسم يف رجل وامرأة
تسوغ دخول الكافر للمسجد أن يدخل
زنيا منهم " رواه أبو داود ( . )488ومن األغراض اليت ّ

لغرض انفع كسماع قرآن أو علم ،أو يرجى إسالمه وما أشبه ذلك ،ولكن يشرتط لدخوهلم أن يؤمن
منهم الضرر ،وأال يلوثوا املسجد بنجاسة أو كالم منكر ،وإذا كان الداخل امرأة فعليها أن تتسرت وال

تتربج ،ألنه إذا كان هذا شرطاً يف حق املرأة املسلمة لدخول املسجد فهو يف حق الكافرة من ابب

أوىل ،وألن دخوهلا مع التربج والسفور يؤدي إىل الضرر ابملصلّي وفتنتهم ،ومن شروط دخول الكافر
للمسجد أال يتضرر بدخوله أحد من املصلّي .كما أن املساجد بيوت هللا ،وعلى الداخل إليها أن

حيرتمها ابلتزام األدب واحرتام دين اإلسالم ،وإذا كنا نلزم الكفار يف بالد اإلسالم ابحرتام مشاعر
املسلمّي بعدم إظهار شعائرهم الكفرية املخالفة لإلسالم ،فإن أشد ما ينبغي أن يكون هذا اإللزام هو
يف املساجد اليت هي أطهر األماكن وأحبها إىل هللا  -تعاىل.-

( )6وأما الكالم بّي الرجل واملرأة األجنبية فال أبس به إذا كان فيما تدعو احلاجة إليه من أمور الدين
أو الدنيا ،ومل يكن فيه خضوع ابلقول من قبل املرأة ،مع التزامها ابحلجاب الشرعي ،ومل يكن هناك
خلوة ،وال يشرتط أن يكون هناك حاجز من حائط وحنوه ،فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان
حيادث النساء وكذلك أصحابه-رضي هللا عنهم -من بعده -صلى هللا عليه وسلم ،-وينبغي احلذر
من االسرتسال يف احلديث الذي ال داعي له؛ ألنه قد جير إىل مفاسد كثرية.

( )7ما ذكرت من الصور املعلقة يف خارج املسجد فعليك أن تعاجل أمرها مع املسؤولّي عن املسجد،
وحتاول أن تقنعهم خبطأ تعليقها ووضعها يف هذا املكان ،وخباصة أن منها صوراً لنساء سافرات ،وال
تقم بنفسك إبزالتها إذا كان سيرتتب على إزالتها مفسدة أكرب من مصلحة إزالتها ،ويستحسن أن

جتعل إمام املسجد يتوىل هذا األمر بنفسه؛ ألنه ميلك شيئاً من املسؤولية.
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ذم اليهود ابستخدام هذا االسم مطلقاً عن التقييد لست أرى فيه أبساً ،بل هو الوارد يف كتاب هللا -

تعاىل  -قال هللا  -تعاىل  " :-وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا " [املائدة:
 ، ]64وقال  -تعاىل " :-لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا" [املائدة:
 ، ]82وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-لعن هللا اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد" رواه البخاري ( ، )1330ومسلم ( )531من حديث عائشة -رضي هللا عنها -ومن

املعلوم من حيث الواقع أن اليهود اليوم كلهم متطرفون وضالّل ،فهم يوالون دولة إسرائيل مواالة

معنوية وحسية ،ويوجهون اإلعالم العاملي ضد كل ما هو إسالمي ،فهم ليسوا حباجة إىل أن يقيدوا

بوصف التطرف أو العنصرية ،ولكن ال ينبغي الرد على صاحب هذا الرأي يف أثناء خطبة اجلمعة ،بل
يكون ذلك بعد انقضاء اخلطبة والصالة ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي.
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كيف أدعو معلميت؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1423/4/22
السؤال

ليس لدي سؤال بل فكرة أرجو منكم مساعديت على حتقيقها ،وهي :حث إحدى األخوات على

ارتداء احلجاب ،هذه الفكرة كانت تراودين منذ سنوات ،لكنين ترددت يف املضي فيها؛ ألهنا كانت
علي وخسارهتا؛ ألنين كنت ومازلت أحبها يف
مدرسيت وبصراحة كنت خائفة من ردة فعلها وتغريها ه
ّ
هللا ،وهذه اخلسارة ستمنعين من االستمرار فيما أفكر فيه ،لست أان الوحيدة اليت كانت تتمىن هلا

ذلك بل كل الطالبات؛ ألهنا كانت طيبة معنا جداً جداً ،وتعرف هللا جيداً ،فكرت أبن أرسل هلا

إمييالت تتحدث عن الدين اإلسالمي ،لكن قبل ذلك فكرت أبن أبعث هلا رسالة خاصة أشرح هلا ما
علي ،حىت أنين
يدور يف ذهين وما شجعين عليه رب العاملّي ،لكن بدون ذكر امسي أو أي شيء يدل ه

قررت أن أفتح عنواانً جديداً يكون خمصصاً ملراسلتها فقط ،وطليب هو أن تساعدوين يف إجياد الطريقة
املناسبة اليت أبدأ فيها املوضوع واألسلوب الذي أتبعه دون مضايقتها؛ ألنين أخاف أن يكون أسلويب

منفراً هلا ،وكذلك أريد منكم بعض عناوين املواقع اليت تتحدث عن احلجاب وتشجع على ارتدائه.

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك دعواتك للموقع ،وأدعوك وزميالتك إىل االستفادة من نوافذه املفيدة -إبذن

هللا تعاىل.-

مث لك الشكر اثنياً لقاء غريتك الدينية ،ومهومك الدعوية جتاه أخواتك املسلمات ،فلقد سرتنا كثرياً
مشاعرك الطيبة ،وحرصك املستمر إزاء مدرستك -هداها هللا -إىل الطريق القومي.
أخيت يف هللا ،حيسن بك أن تعلمي أن الكثريات من أخواتنا املسلمات ميتلكن جوانب خرية،

واستعدادات طيبة لقبول الدعوة املخلصة ،والكلمة الصادقة ،والنصيحة املؤثرة ،وأظن معلمتك من
هذا الصنف -إن شاء هللا تعاىل.-

فما عليك -ابرك هللا يف جهودك -إىل أن تبدئي حوارك معها برفق وأانة مستخدمة أكثر من وسيلة،

طارقة أكثر من ابب وستنجحّي -إبذن هللا.-

وأقرتح أن تعقدي جملس ذكر ،وتستضيفي فيه إحدى الداعيات ،ويكون موضوع الدرس عن احلجاب
وحكمه وشروطه ،وابلطبع ينتظر أن تكون معلمتك إحدى احلاضرات املهمات لدى اجلميع.

ومن املفضل كذلك إهداؤها بعض الكتيبات واألشرطة ذات العالقة ابملوضوع ،ومن أصغرها حجماً،
وأيسرها أسلوابً ،وأبغلها أتثرياً -يف نظري( ،-رسالة احلجاب) البن عثيمّي -رمحه هللا.-
وال مانع من مراسلتها عرب الربيد اإللكرتوين أبسلوب حسن مهذب ،ونقاش هادئ مفيد ،وال أرى

مربراً إىل الكتابة إليها ابسم مستعار أو حنوه ،بل أحسب مفاحتتها ابمسك الصريح أقرب لتحقيق

النجاح ،والظفر ابملأمول.

كما أن اجللوس معها وجهاً لوجه ،ومصارحتها مبشاعرك الفياضة حنوها ،وإعجابك الشديد بطيبتها
وحسن تعاملها ،قبيل اإلفصاح هلا عن آمالك العريضة ابنتشاهلا من السفور إىل مجاعة املؤمنات

امللتزمات ابحلجاب الشرعي النبيل.

أظن أمراً كهذا سيختصر الزمن ،ويوفر بعضاً من اجلهود.

وعليك -ابرك هللا فيك -أال تلتفيت إىل ختذيل الشيطان ،ووسوسته ،وختويفه إايك بقرب خسارة هذه
املعلمة ،وفقدها فاألقدار بيد هللا يصرفها كيف يشاء.

مث ال بد أن تتحلي ابلصرب وطول النفس وأنت تقومّي بواجب الدعوة جتاه معلمتك أو غريها وال

تستعجلي النتائج ،فلرمبا مر وقت طويل دون أن تتحقق آمال الدعاة ،فال ينبغي أن يصرفهم ذلك
عن مواصلة املسري.

وقبل ذلك ومعه وبعده الدعاء احلار ،واالبتهاالت الصادقة سيما يف أوقات اإلجابة ،تصبح أحالمناً
واقعاً ملموساً -إبذن هللا ،-وهللا املستعان وعليه التكالن.
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الدعوة يف املنتدايت
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1422/11/26
السؤال

قمت بزايرة موقع أجنيب وذلك للدعوة وبيان حقيقة اإلسالم ،ففوجئت مبفاهيم خاطئة عن اإلسالم
قمت بتصحيحها وبيان حقيقة اإلسالم والرد على مزاعمهم ،وعندما ال يستطيعون االستمرار يف

النقاش يبدؤون يف سب هللا واإلسالم والرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قاتلهم هللا  -فأرد عليهم
ولكن دون استخدام أسلوب السباب .فهل جيوز يل االستمرار يف دعوهتم أم أجتنب ذلك حىت ال

يتمادوا يف سب اإلسالم؟ علماً أن هذا املوقع يوجد فيه منتدى للنصارى وآخر لليهود ،وعندما

شعروا بوجود مسلم حياول الدعوة لإلسالم فتحوا منتدى خاصاً ابملسلمّي ،فاحرتمت رغبتهم

علي ويبدؤون يف السباب.
والتزمت ابملنتدى اإلسالمي ،ولكنهم يتكالبون ّ

اجلواب

جواابً على سؤالك أقول :إن غريتك على دينك وحرصك على دعوة الناس إليه أمر طيب وشعور
ابملسؤولية ،أسأل هللا  -تعاىل  -أن جيزل لك املثوبة ويضاعف لك األجر.

وال خيفى  -أخي الكرمي  -أن من أول ما يُطلب من الداعية أن يكون عاملاً مبا يدعو إليه ،فقيهاً مبا

أيمر به ،ويتأكد هذا الشرط يف مثل هذه املنتدايت اليت ذكرهتا؛ ألن الداعية يواجه أعداداً كثرية من

بيئات خمتلفة ،وثقافات متباينة وأهواء شىت ،فإذا مل يكن الداعية متسلحاً ابلعلم مستبطناً الفهم

الصحيح حلقائق الدين ومقاصد الشريعة ،أوشك أن يكون ضره أقرب من نفعه ،وال سيما أن غالب

من ذكرت قد تغشتهم شبه كثرية عن هذا الدين رمبا لبّسوا هبا على غري الراسخّي يف العلم.

وأما ما أشرت إليه يف سؤالك من سبهم وشتمهم هلذا الدين ،فإن هللا  -تعاىل  -قد هنى نبيّه  -صلى

هللا عليه وسلم  -واملؤمنّي عن اجللوس إىل الذين خيوضون يف آايت هللا وأمر ابإلعراض عنهم حىت

ينتهوا عن ذلك ،يقول  -تعاىل  ":-وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا
يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملّي" [األنعام ]68:ويقول

 -تعاىل " :-وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا يُكفر هبا ويُستهزأ هبا فال تقعدوا

معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم " [النساء ]140:فهذا هو األصل الذي جيب أن
يعامل به كل من خاض يف آايت هللا حىت من املسلمّي ،ويستثىن من هذا ظهور مصلحة راجحة يف

اجللوس إليهم كاإلنكار عليهم ،واجلواب عن شبههم ،وبيان احلق هلم ودعوهتم إليه ،يقول الشيخ ابن

سعدي  -رمحه هللا  -يف تعليقه على اآلية األوىل :هذا النهي والتحرمي ملن جلس معهم ومل يستعمل
تقوى هللا ،أبن كان يشاركهم يف القول والعمل احملرم أو يسكت عنهم وعن اإلنكار ،فإن استعمل
تقوى هللا  -تعاىل  -أبن كان أيمرهم ابخلري وينهاهم عن الشر والكالم الذي يصدر منهم فيرتتب

على ذلك زواله وختفيفه فهذا ليس عليه حرج وال إمث وهلذا قال " :وما على الذين يتقون من حساهبم

من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون " [األنعام ]69:انتهى كالمه  -رمحه هللا .-

واملقصود  -أخي الكرمي  -أنك مىت آنست من نفسك القدرة على الدعوة إىل هللا بعلم وفهم
صحيح ،وترجح عندك أن املصلحة يف اجللوس معهم وجمادلتهم وبيان احلق هلم فال حرج عليك بل
أنت مثاب مأجور إن شاء هللا -تعاىل  ،-وهللا املسؤول أن ينفعك وينفع بك ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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فقه الواقع..ومراعاة األولوايت
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال

السؤال هو :إىل أي مدى يؤثر فقه مراتب األعمال وفقه الواقع يف جناح مسرية الدعوة إىل هللا تعاىل؟

اجلواب

أما فقه مراتب األعمال فإنه مهم جداً للدعوة ،حىت يعرف الفرد واجملموعة التمييز بّي الفرض

والواجب ،واملستحب ،واحملرم ،واملكروه ،ومعرفة األصل من الفرع ،ومعرفة اجملمع عليه عند أهل
السنة من املختلف فيه الذي يسوع فيه االجتهاد وال يثرب فيه على املخالف ،وكذلك معرفة الراجح

بدليله من املرجوح ،وإدراك فقه االختالف ووجوب الرد على املخالف ،مع احرتام أدب اخلالف
وهذا ابب يطول ،وانظر كتاب (رفع املالم عن األئمة األعالم) لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه

هللا -وكذلك معرفة الضرورايت من احلاجيات من التحسينات والكماليات.

وأما فقه الواقع فكذلك هو مهم جداً ابلنسبة للدعوة ملعرفة الواقع؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن
تصوره ،وتنزيل األحكام على الواقع املعروف ليس مثل تنزيلها على الواقع الذي ال يعرف ،وانظر

رسالة الشيخ انصر العمر (فقه الواقع)  ،ومسرية الدعوة حتتاج إىل فقه للواقع للتعامل معه إبجيابية
وحذر واتزان ،وهللا من وراء القصد.
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حضور مناسبات الفرق املنحرفة

اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

أعيش يف بلد ختتلف فيه املذاهب والطوائف ،وسؤايل هو :هل جيوز حضور أفراح ومآمت ودعوات

أبناء الطوائف مثل اإلغاخانية وغريهم ،إذا كانوا جرياانً أو معارف؟

اجلواب

يظهر يل وهللا أعلم أن هذه الفئات من الفرق اإلسالمية أو غري اإلسالمية إذا كانوا جرياانً أو معارف

من املسلمّي ،وال حيدث يف اجتماعاهتم وأفراحهم شركيات ومنكرات كبرية فال حرج من إجابة

دعوهتم ،مع قصد دعوهتم لإلسالم وترغيبهم فيه ،أما إذا كانت اجتماعاهتم فيها شركيات ومنكرات
كبرية ،أو كانت اجتماعات بدعية املنشأ كاملوالد واألعياد البدعية فال جيوز حضورها ،وهللا أعلم.
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دعوة التقارب بّي السنة والشيعة
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1424/3/4هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

ما رأي فضيلتكم مبا بدأ يظهر على السطح من الدعوة إىل التقارب بّي السنة والشيعة؟ وما أثر ذلك

على األمة؟ وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

هذه املسألة حتتاج إىل تفصيل:

( )1دعوة التقريب القائمة واليت بدأت منذ زمن غري جمدية ،ويقصد هبا تنازل أهل السنة عن
املسلمات وأصول احلق الثابتة ابلقرآن والسنة لصاحل بدع الشيعة ،وهذا ابطل.

( )2قد يقصد البعض ابلتقريب دعوة الشيعة وتقريبهم إىل احلق ،وهذا مقصد مشروع ،بل مطلوب
ابحلوار اجلاد واجملادلة ابحلسىن.

( )3جيب أال يتصدى للحوار مع الشيعة إال العلماء وطالب العلم املتمكنون من ذوي اخلربة مبذهب
الشيعة وأصوهلم العقدية وشبهاهتم واستدالالهتم املنحرفة.

وعلى هذا فال جيوز ما يفعله بعض الشباب من الدخول يف هذه املهاترات دون جدارة وعلم ،بل

مبجرد العاطفة واحلماس ،وهم هبذا يظهر عجزهم وخيذلون السنة ،وحيسب عجزهم على احلق وأهله،
وهللا حسبنا ونعم الوكيل.
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نصيحة ملن يقتين الدش
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1424/4/18هـ

السؤال

علي القيام به يف حالة أن عدداً من أقاريب ميتلكون األطباق الفضائية (الدش)  ،وقد
ما الواجب ّ

نصحتهم مراراً وتكراراً وجييبون ابالطالع على األخبار العاملية ،فما هو الواجب القيام به مع العلم أن

أقاريب أكرب مين سناً؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فإن مما جد يف حياة الناس اليوم أمر القنوات الفضائية وتكاثرها يف السنوات األخرية بصورة كبرية،

ففي دراسة علمية أعدها احتاد إذاعات الدول العربية نشرت يف ربيع األول 1423هـ حيث ذكرت
هذه الدراسة أن عدد القنوات الفضائية العربية العاملة حىت ذلك التاريخ يربو على ( )196قناة

حكومية وخاصة ،منها ( )57قناة متنوعة الربامج )65( ،قناة متخصصة على النحو التايل)13( :
قناة ختصصت يف الربامج التعليمية والثقافية )12( ،قناة ختصصت يف الربامج اإلخبارية واألعمال
الدرامية )12( ،قناة تقدم كل ما يتعلق ابلسينما )11( ،قناة تقدم املوسيقى واألغاين )6( ،قنوات

هتتم بربامج األطفال والرايضة ،وجاء يف اإلحصائية أن ( )78قناة تبث على نظام البث املفتوح ،يف
حّي يصل عدد القنوات اليت تعتمد البث املشفر إىل (. )59

ومن فوائد القنوات الفضائية ما توفره من املتابعة اإلخبارية الفورية لألحداث يف كل وقت ،ويف كل
مكان ،وكذلك ما تقدمه بعض هذه القنوات من برامج شرعية كالدروس واللقاءات مع بعض
العلماء ،وما تقدمه أيضاً من برامج علمية متنوعة واترخيية وثقافية وتعليمية دراسية ،وغري ذلك من
الربامج املفيدة.

ولكن هناك أيضاً سلبيات كبرية يف إدخال هذه القنوات الفضائية على املسلم وعلى أسرته وأبنائه
ومن أهم هذه األضرار:

( )1االستماع إىل شبهات متعلقة بدين هللا تعاىل يف جمال االعتقاد أو التشريع أو املنهج األخالقي،

أو يف شخص الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-أو يف نقلة سنته من الصحابة -رضي هللا عنهم -
وغري ذلك ،حيث يتاح اجملال يف كثري من هذه القنوات لغري املسلمّي من اليهود والنصارى ،وكذلك
للعلمانيّي واملبتدعة من رافضة وصوفية وغريهم ،والعقالنيّي واملنحرفّي واملنتكسّي وغري هؤالء

ليقولوا ما شاؤوا.

والتعلق يف هذا السياق ابالنفتاح ومبدأ ضرورة احلوار ،وحنو ذلك مقبول حّي يكون اإلطار العام
الذي تعرض من خالله األفكار يف دائرة ثوابت اإلسالم وأصول السنة.

( )2الدعوة إىل التشبه ابلكفرة وأهل الفسق واالحنراف من خالل تقدميهم يف صورة احتفالية تشف
ابالنبهار واإلعجاب هبم ،ووضعهم يف موضع القدوات ،وإظهارهم لذلك يف كثري من الربامج

والتغطيات ،بل وحىت يف اإلعالانت الدعائية ،ولعل من املعلوم أن كثرياً من برامج هذه القنوات

أجنيب املنشأ أصالً ،حىت أوصل بعضهم نسبة األجنيب من هذه الربامج إىل نسبة  %75من جممل

الربامج.

( )3نشر احلرام وتروجيه من العري والتفسخ ،والتفنن يف تصوير العالقات احملرمة وهدم قيم احلياء
والعفاف والطهر ،وال تكاد تسلم قناة من ذلك.
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وقد أظهر استطالع أجرته جريدة املدينة يف عددها ( )14552من خالل جمموعة كبرية ممن يقتنون

أجهزة استقبال للقنوات أن %62 :منهم يرى أن القنوات الفضائية تعتمد على املرأة بشكل أساسي
وذلك جلذب املشاهدين ،وقال  %89منهم أن أكثر ما تقدمه هذه القنوات يتعارض مع قيمنا
وعاداتنا ،وطالب  %95منهم بفرض رقابة على ما تبثه هذه القنوات خلطره.

( )4تقدميها للجرمية والعنف واإلجرام يف صورة مثرية وحمفزة لالقتداء ،ومغرية للصغار وضعاف
العقول مبحاكاهتا.

( )5ذهاب األوقات الثمينة يف أمور ال فائدة فيها وقد تكون مضرهتا غالبة ،والعبد مسؤول عن عمره
فيما قضاه.
( )6التأثري على العالقة ابألسرة من خالل شغل األوقات املنزلية.
( )7التعويد على السهر وأتخر النوم.
( )8إشاعة الثقافة االستهالكية.

( )9األضرار وخصوصاً على األطفال؛ كضعف البصر ،واالحنناء وذلك مع طول اجللوس.

ومما سبق يظهر أن املفاسد أكثر وأكرب ،وخاصة على األسرة من الزوجة واألبناء الذين يعظم أتثرهم

ابلفضائيات؛ بسبب كثرة وإدمان مشاهدهتا ،فضالً عن ما هو مقطوع به من حرمة ما تعرضه أكثر
القنوات من كشف العورات وعرض احملرمات.

وأنصح األخ السائل مبا يلي:
( )1تكرار النصيحة ألقاربه مع عرضه للمخاطر واملفاسد املرتتبة على هذه القنوات ابألسلوب
املناسب ،والرتكيز على آاثرها على األبناء على وجه اخلصوص.

( )2الوعظ والتحذير ابلعقوابت الرابنية يف الدنيا ،والعذاب يف اآلخرة.

( )3العمل على جذهبم ،وإشغاهلم ببعض األعمال واألنشطة النافعة؛ ليكون ذلك حالً عملياً ،يضع
احلسن موضع القبيح ،وحيل احلق مكان الباطل.

( )4حماولة إعطائهم مواد مرئية إسالمية ممتعة وهادفة ،وتكون مشاهدهتا صارفة عن مشاهدة الباطل.
( )5العمل على التأثري عليهم من خالل إعطائهم أشرطة وكتيبات عن خماطر الفضائيات.
( )6توجيههم وإعالمهم ابلقنوات اليت تقدم برامج إسالمية هادفة ،وحماولة التأثري عليهم؛ ليقتصروا
يف مشاهدهتم عليها ،وإن أمكن إقناعهم أو التأثري عليهم مبنع سواها عن طريق التشفري واإللغاء

لغريها.

( )7من ابب درء املفسدة األكرب؛ يتم الرتكيز على أمهية وضرورة إلغاء بعض القنوات اليت فيها أكرب
جتاوز وحتلل ،كقنوات األفالم وبعض القنوات الغربية ،حىت يكون الشر والضرر أخف وأهون.
( )8االستعانة مبن له عندهم مكانة ،أو له عليهم والية؛ لكي يذكرهم ويعظهم ،ورمبا حيذرهم

ويزجرهم.

( )9إن كان يف هجره هلم أتثري عليهم فرمبا استخدم اهلجر لفرتات مناسبة؛ إشعاراً هلم ابإلنكار

عليهم ،وبياانً بعدم الرضا بفعلهم.

( )10الدعاء هلم وسؤال هللا أن يصرف عنهم هذه الشرور ،وليحذر هو من االجنراف معهم حبجة
املخالطة للمناصحة.
هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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التعاون الدعوي مع أهل البدع
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1424/8/5هـ
السؤال

اإلخوة األفاضل:
لدي سؤاالن :أرجو التكرم إبجابة شافية عليهما:

( )1هل جيوز التعاون مع من يتهمون ابالبتداع ،أو مع الشيعة فيما ميكن االتفاق عليه معهم سواء يف
األنشطة الدعوية أو يف التعاطي مع قضااي األمة؟

( )2ما هي األمور اليت ميكن ألهل السنة واجلماعة أن يتفقوا فيها مع املبتدعة أو مع الشيعة ،سواء
يف األمور العقدية أو الفقهية أو غريمها؟ هل يل أن أحصل على إجابة أكثر من عامل؛ حىت أمت هكن من
املقارنة بّي هذه اآلراء؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أهم وأوكد مسائل التعاون مع الشيعة أو غريهم هو دعوهتم إىل احلق ،وحماورهتم ومناظرهتم للعودة إىل
أصل اإلسالم ورسالته ،وذلك بتحكيم القرآن الكرمي وصحيح السنة النبوية ،مع احلرص على
هدايتهم والرفق هبم ،وإرادة اخلري هلم ،وال مانع مع ذلك وبعده من االتفاق مع عقالئهم املوثوقّي

منهم على بعض القضااي اليت هتم مثالً أهل البلد الواحد أو اجملتمع الواحد كاالتفاق على أمور

شرعية :مثل :حماربة الظلم وإنصاف املظلوم ومحاية املسلمّي من اعتداء غريهم عليهم ،أو على أمور

اجتماعية كمحاربة أسباب الفساد ومكافحة اجلرمية واملخدرات والعناية ابلفقراء ،وحنو ذلك.
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الدعوة بّي إعراض العامي ومؤاخذته
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

قرأت يف فتوى سابقة يف املوقع ما يلي :العامي الذي ترىب على عقيدة فاسدة ومل جيد من يصحح له
عقيدته فال مؤاخذة عليه ،وإمنا املؤاخذة على من أاته احلق فرده.
فأان كداعية إذا وجدت يف بيئة جاهلة قد تغلبت عليها البدع والشركيات ،وأان أعلم أنين لو دعوهتم
فسريدون احلق ويتمسكون مبا نشأوا عليه ،أفال يكون من األرحم هلم (حسب الفتوى السابقة) أن

أدعهم على ما هم عليه؛ لكي ال تقع عليهم املؤاخذة؟ الرجاء التوضيح ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
هذه الدعوى ال تصح من وجوه:

أحدها :رمبا يكون ما وقع فيه من أخطاء من ضرورايت العقيدة اليت تضيق فيها دائرة العذر ابجلهل،
وابلتايل ال يعذر على ما هو عليه.

الثاين :أن هذه احلال لو حتققت يف بعضهم فبأي حجة ترتك دعوة األكثرين الذين تنكبوا الصراط

املستقيم وأعرضوا عن حتقيق التوحيد.

اثلثاً :أنت واجبك الدعوة إىل هللا وتبليغ الدين والقيام مبهمة الرسل الذين دعوا أقوامهم إىل عبادة

هللا وحده ال شريك له ،قال تعاىل":ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت"

[النحل ، ]36:وأنت من أتباعهم إن شاء هللا ،وقد جاء وصفهم بقوله تعاىل":قل هذه سبيلي أدعو
إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين وسبحان هللا [ " ...يوسف. ]108:

رابعاً :أن مهمة البالغ واإلنذار وإقامة احلجة على العباد ال تلزم منها االستجابة ،فواجبك الدعوة

وواجبهم القبول واالستجابة وترك أحدمها لواجبه ال يسوغ ترك الواجب لآلخر ،قال تعاىل":إن عليك

إال البالغ" [الشورى من اآلية ، ]48:فعليك أخي ابملبادرة إىل هذا الواجب العظيم مهما قل املعّي،
وهللا تعاىل نعم املوىل ونعم النصري.
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دعوة الزمالء غري املسلمّي
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1425/07/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :أان موظف يف شركة كبرية ،ولدي معرفة بكثري من األشخاص ،ومن دايانت وطوائف
خمتلفة (شيعة ،نصارى  ، ) ...وتربطين معهم عالقة عمل حمرتمة وجيدة ،وأان مقبل على الزواج،

وسؤايل ما حكم دعويت هلم حلفل الزواج؟ وهل فيه مواالة هلم؟ وأريد خمرجاً هلذه املشكلة احملرجة مبا
يتوافق مع الشريعة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ابلنسبة لوليمة الزواج ،هل جيوز له أن يدعو من يعتربهم زائغّي عن احلق ،أو من ليسوا على دين

اإلسالم؟

األمر واسع  -إن شاء هللا -إذا وجدت حاجة وضرورة تدعو إىل دعوة هؤالء ملثل عدم القطيعة،
وعدم البغضاء والتباغض ،وجلب احملبة اليت من شأهنا أن تصلح احلال ،وأن تقوم األمور ،والدليل

على ذلك ما ذكره ابن هشام وابن سعد وغريمها من علماء السرية أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
يف عمرة القضية ملا انتهت ثالثة األايم اليت أقام هبا يف مكة حسب االتفاق مع قريش أاته رجال من

قريش يستعجلونه يف السفر عنهم ،ويطلبون منه أن خيرج حسب االتفاق( ،ابن عامر ،وابن عبد

العزى) فلما جاءوا إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال هلم" :وما عليكم لو تركتموين فأعرست بّي
أظهركم فصنعت لكم طعاماً فحضرمتوه" رواه احلاكم يف املستدرك ( )6796من حديث ابن عباس -
رضي هللا عنهما ،-وهذا يعترب دعوة من النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملشركي قريش للوليمة اليت

كان يعدها مليمونة  -رضي هللا عنها ،-فهذا أصل إذا وجدت مصلحة ووجدت حاجة أن يتعامل
اإلنسان مع غري املسلمّي تعامله مع املسلمّي ،أو مع جهات إسالمية قد يكون له رأيه فيها أو

موقفه منها.
فأقول :إن األمر واسع  -إن شاء هللا -واملستند ما ذكرانه ،وهو الرواية الثالثة عن أمحد جبواز التهنئة

والتعزية للكفار ،وجواز العيادة؛ ألن اإلمام أمحد روى روى عنه ثالث رواايت ذكرها يف اإلنصاف،

والرواية الثالثة هي اليت اختارها تقي الدين ابن تيمية للمصلحة ،وهي التعزية والتهنئة وعيادة املرضى

للمصلحة ،فاملصلحة إذا قامت فمن شأن ذلك أن يسهل هذه األمور وجييز له ويبيح له أن يدعو
هؤالء إىل وليمة النكاح بال حرج  -إن شاء هللا .-وهللا أعلم.
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كيف أخرج الدش من بيتنا
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
فإذا كان عندان دش ،ومل أستطع إقناع أهلي ابلتخلي عنه فما موقفي من هذا الشيء؟ وجزاك هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أما بعد ،أخيت يف هللا ،ال خيفى عليك ما للدش من اآلاثر الوخيمة على العقائد ،واألخالق ،وأنت -
ابرك هللا فيك  -مأمورة بقدر االستطاعة مبناصحة أهلك  -أصلحهم هللا  -بتجنب هذا البالء

املستطري وإخراجه من البيت ،فالكلمة الطيبة ،واملوعظة احلسنة تفعل األعاجيب إبذن هللا تعاىل،

خصوصاً حّي يصاحبها طول النفس ،والبعد عن اليأس ،وأايً ما كان األمر فاحرصي أنت شخصياً -
حرسك هللا  -على جتنب اجللوس معهم حال نظرهم إىل ما تعرضه الفضائيات ،وال تلتفيت إىل ما قد
يظهرونه لك من االمتعاض أو حنوه ،فالسالمة ال يعدهلا شيء ،ورضا الرب تعاىل ال مساومة عليه،
وفقك هللا والسالم عليكم.
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الكلمات الوعظية بعد الفريضة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1424/10/8هـ

السؤال

ما احلكم يف إلقاء املوعظة بعد تسليم اإلمام مباشرة؟ وهل ورد ذلك يف السنة؟ مع العلم أن ذلك

يقطع اخلشوع املطلوب للمصلّي الذين يكملون الصالة ،خاصة إذا كان صوت الواعظ جهورايً
وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

ابلنسبة للموعظة بعد الصالة ،فإهنا ختتلف ابختالف األحوال ،فإذا كانت حالة تنبيه صدرت من
بعض املصلّي ،أو هتم عامتهم ،فال أبس أن تنبه عليها على الفور ،ألنه ال جيوز أتخري البيان عن وقت

احلاجة ،فيلقيها على الفور ،قبل انصراف املصلّي لتعّي الفائدة وليعم نفعها اجلميع.

وإذا كانت من الدروس اليومية أو األسبوعية ،أو غريها من املتعارف عليه بّي املصلّي ،فاألفضل

للواعظ أو اإلمام أن يرتك جماالً للمسبوق أن يتم صالته ،وألن إمتامها فرض ،ألن ما ال يتم الفرض

إال به فهو فرض .فاملستحب إن مل يكن هو املتعّي يف حق اإلمام أو الواعظ ،أن يعطي فرصة

للمسبوقّي أن يتموا صالهتم ،وللمسبحّي أن أيتوا بتسبيحاهتم من جهة ،ومن جهة أخرى أن يتجنب

ما جاء يف بعض النصوص من النهي عن التشويش على املصلّي ،فاألمر خيتلف ابختالف األحوال،
والضرورات تقدر بقدرها .لكن حتقيق املصلحة واجتناب ما ِّ
يفوت على املصلّي خشوعهم أمر مهم
ينبغي أن يالحظه أئمة املساجد والوعاظ .وابهلل التوفيق.
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املوقف من (شهود يهوه)
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1425/2/23هـ
السؤال

السالم عليكم.
حنن نعيش يف بلد غريب ،وهناك جمموعه تطلق على نفسها (شهود يهوه) يوزعون منشورات دعائية
جبميع اللغات من بينها العربية حتتوي على آايت قرآنية غري كاملة يف حماولة للتضليل ،فأفيدوان

جزاكم هللا خرياً كيف نتعامل مع هذه الفئة الكافرة اليت تثري الشكوك?.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
تتعاملون بتوعية املسلمّي وحتذيرهم من االغرتار مبا يقول هؤالء ،وبيان أن الصراع بّي احلق والباطل
سنة كونية ،وأن هذا من طبع الكفار ،وخاصة أهل الكتاب كما يف اآلايت الكثرية من القرآن الكرمي،

مثل قوله تعاىل" :يريدون ليطفئوا نور هللا أبفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون" [الصف، ]8 :

وقوله تعاىل" :و هد كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من
بعد ما تبّي هلم احلق" [البقرة ، ]109 :فيقال هلم :إما أن تؤمنوا ابآلايت القرآنية كلها وتستدلوا هبا
كلها ،ومبا دلت عليه وإال فال حتتجوا ببعض دون بعض كما قال هللا -تعاىل" :-أفتؤمنون ببعض
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون

إىل أشد العذاب وما هللا بغافل عما تعملون" [البقرة . ]85 :كما يدعى املسلمون إىل حفظ كتاب

هللا وتدبر معانيه من خالل كالم أهل العلم من السلف الصاحل والعلماء األخيار يف هذا العصر حىت
ال يتأثروا هبذه الضالالت ،وال غرابة يف عمل هؤالء وغريهم وتضليلهم للناس فإن هذا يف كل عصر

حىت يف أايم األنبياء عليهم السالم ،ولكن الغرابة يف أن يتأثر املسلم الذي أكرمه هللا هبذا الدين،
وحبفظ القرآن الكرمي إىل قيام الساعة ،فال بد أن ينظر املسلم عمن أيخذ دينه وال يسمع ملا يثريه
أهل الغواية والضالل من شبهات أو قلب للحقائق .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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النظرة الشرعية للحوار بّي األداين
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1425/12/25هـ
السؤال

ما حكم اإلسالم يف احلوار بّي األداين الذي أقيم يف أحد البلدان العربية؟ وكما هو معلوم أن املِلل

حتارب اإلسالم؟.

اجلواب

هذه القضية مل تزل تتكرر منذ قرابة نصف قرن ،حّي أطلق اجملمع الفاتيكاين الثاين املنعقد يف

الفاتيكان يف الفرتة  1965-1962الدعوة للتقارب بّي األداين ،وتلته مئات املؤمترات وامللتقيات
والندوات حتت اسم (التقارب اإلسالمي املسيحي) يف حقبة السبعينيات والثمانينيات امليالدية ،مث
(احلوار اإلسالمي املسيحي)  ،وبعد اتفاقية (أوسلو) والسعي للتطبيع مع اليهود مسيت (حوار األداين

اإلبراهيمية)  ،مث يف ظل العوملة وسع املدلول فقيل (حوار األداين) أو (حوار احلضارات) ليتم إدراج

الدايانت الوثنية من هندوسية وبوذية وكونفوشية ،وغريها .وأايً كان األمر فالعربة ابملضمون ،فإن كان
املقصود من احلوار امتثال أمر هللا تعاىل يف قوله" :قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا

وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرابابً من دون هللا" ،فنحن أسعد

الناس ابحلوار ،بل جيب أن نكون أصحاب املبادرة ابلدعوة إليه ،كما يدل قوله" :تعالوا" وقد حاور

النيب صلى هللا عليه وسلم اليهود يف املدينة ،وحاور نصارى جنران ،وكتب إىل ملوك األرض يدعوهم
إىل اإلسالم ،وكذلك فعل أصحابه من بعده رضي هللا عنهم ،وسار على هذا النهج القرآين النبوي

علماء األمة يف مناظراهتم وحماجتهم ملخالفيهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن.

فهذا اللون من احلوار هو حوار الدعوة) الذي جاء به املرسلون وهو وظيفة األمة ،وأما احلوار الذي
يتحاشى الدعوة إىل توحيد هللا ونبذ الشرك واختاذ الناس بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا فهو حوار

ابطل ،يتضمن التلبيس على الناس يف أمر دينهم فيظن السذج واجلهال أن األداين سواء ،وأنه يسوغ

ألي أحد أن يتدين مبا شاء ،وأن مجيع األداين موصلة إىل هللا ،كما يقول بذلك زاندقة الصوفية ،أو

أن يشتغل املتحاورون بضروب من اجملامالت واملداهنات حتت ستار البحث عن أوجه االتفاق

وإقصاء أوجه االفرتاق!! فهذا ما مل يسلكه رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم ،-وال أهل اإلسالم على
مر القرون ،وال ينتج دعوة إىل اعتناق اإلسالم ،بل إن بعض هؤالء املتحاورين يعترب الدعوة الصرحية

إىل اعتناق اإلسالم يف هذه املؤمترات خيانة ألدب احلوار!! خالف مضمون الكلمة السواء اليت بينتها
اآلية السابقة.
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وأما احلوار املتعلق ابملصاحل السياسية ،واالقتصادية ،وحنوها فهذا يلتحق بباب السياسة الشرعية
لألمة كتوقيع العقود واالتفاقيات ،فهذا تفرضه طبيعة التعايش بّي البشر ،وتقاطع املصاحل ،وال
يلتبس أبمر االعتقاد والدين ،والوالء والرباء .ومن املؤسف أن معظم املؤمترات املعقودة بّي ممثلي

األداين ال يسلك املتحدثون ابسم املسلمّي فيها املسلك النبوي الصريح يف الدعوة ،بل يشتغلون يف

أمور جانبية هامشية ،وسط تغطيات إعالمية تربز اهلدف املبيت لغري املسلمّي من الظهور مبظهر

(الزمالة) و (التآخي) مما يفقد دين هللا احلق متيزه ،وجاذبيته حبشره جنباً إىل جنب مع اليهود

والنصارى والذين ال يعلمون .وقد رصدت يف كتايب (دعوة التقريب بّي األداين) أكثر من ثالمثائة

مؤمتر على مدى أكثر من أربعة عقود ال تنحى املنحى الشرعي يف احلوار وهللا املستعان.
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النصح للسلطان بّي اإلسرار واإلعالن
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1426/02/05هـ
السؤال

هل النصح للسلطان من خالل عريضة أو صحيفة أو أي وسيلة من وسائل اإلعالم ،أو من خالل
برملان الدولة إذا كان بقصد اإلخالص يف النصح ولفت انتباهه للمعروف ،وحتذيره من املنكر -خطأٌ،

وأنه البد أن يكون ابلسر كما قال صلى هللا عليه وسلم" :من أراد أن ينصح لسلطان فليأخذ بيده

فيخلو به  ...إخل" احلديث ..هناك من الناس من يقول إن اجلهر للسلطان ابلنصح واألمر ابملعروف
من سبيل أهل األهواء .فاملرجو بيان :هل املسألة خاضعة لالجتهاد والعرف السياسي؟ وهل احلديث

خريا.
املذكور حجة يف ذلك؟ وما مدى صحة احلديث؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وبعد:

النصيحة مبفهومها الشامل هي الدين ،وتتسع جماالهتا فتشمل النصيحة هلل ،ولكتابه ورسوله ،وألئمة
املسلمّي ،وعامتهم ،كما أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ووردت أحاديث ابألمر ابلنصح لوالة

ال
ال :قَ َ
األمر خاصة ،ففي مسند اإلمام أمحد ( ، )8799من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ ،رضي هللا عنه ،قَ َ
ول هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :إِ هن ه
صلهى ه
ضى لَ ُك ْم ثََال ًاث :أَ ْن تَـ ْعبُ ُدوهُ َوَال تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َش ْيـئًاَ ،وأَ ْن
َر ُس ُ
اَّللَ يَـ ْر َ
اَّلل َ
ِ
مجيعا وَال تَـ َف هرقُوا ،وأَ ْن تُـنَ ِ
صموا ِحبَْب ِل هِ ِ
اص ُحوا َم ْن َوهالهُ ه
اَّللُ أ َْم َرُك ْم  ." ...ويف املسند ()13350
َ
اَّلل َ ً َ
تَـ ْعتَ ُ
ول هِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ك ،رضي هللا عنه ،وغ ِريهَ ،ع ْن ر ُس ِ
صلهى ه
ث
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
ال" :ثََال ٌ
اَّلل َ
 ،من حديث أَنَ ِ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
اص َحةُ أ ِ
اع ِة
وم َمجَ َ
َال يُغ ُّل َعلَْي ِه هن َ
ُويل ْاأل َْم ِرَ ،ولُُز ُ
ص ال َْع َم ِل هَّلل َع هز َو َج هلَ ،وُمنَ َ
ص ْد ُر ُم ْسل ٍم :إِ ْخ َال ُ
ِ
ط ِم ْن َوَرائِ ِه ْم" .قال احلافظ ابن رجب :وأما النصيحة ألئمة املسلمّي:
ّي ،فَِإ هن َد ْع َو َهتُ ْم ُِحتي ُ
ال ُْم ْسل ِم َ
فحب صالحهم ورشدهم وعدهلم ،وحب اجتماع األمة عليهم ،وكراهة افرتاق األمة عليهم ،والتدين
بطاعتهم يف طاعة هللا عز وجل ،والبغض ملن رأى اخلروج عليهم ،وحب إعزازهم يف طاعة هللا عز

وجل .وقال :والنصيحة ألئمة املسلمّي معاونتهم على احلق ،وطاعتهم فيه ،وتذكريهم به ،وتنبيههم يف

رفق ولطف ،وجمانبة الوثوب عليهم ،والدعاء هلم ابلتوفيق .وقال القرطيب :والنصح ألئمة املسلمّي:

وإرشادهم إىل احلق ،وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور املسلمّي ،ولزوم طاعتهم
ترك اخلروج عليهم،
ُ

والقيام بواجب حقهم.

سرا مع الرفق واللّي؛ ألن هذا أدعى لقبول احلق واالنقياد
ومن أدب نصيحة والة األمور أن تكون ًّ

له ،وأجدر يف درء املفاسد والفنت ،وحتقيق املصاحل ،ففي الصحيحّي -البخاري ( )3267ومسلم
ال :قِ ِ
ِ
َين َال
ت فَُال ًان فَ َكله ْمتَهُ .قَ َ
ُس َامةَ :لَ ْو أَتَـ ْي َ
رتْو َن أِّ
يل أل َ
ال :إِنه ُك ْم لَ َُ
( - )2989من حديث أَِيب َوائ ٍل قَ َ َ
ِ ِ
ِ
أُ َكلِّمهُ إِهال أ ِْ
الس ِّر ُدو َن أَ ْن أَفْـتَ َح َاب ًاب َال أَ ُكو ُن أَ هو َل َم ْن فَـتَ َحهُ.
ُ
ُمس ُع ُك ْم ،إِّين أُ َكلّ ُمهُ ِيف ّ
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والرجل املذكور هو عثمان رضي هللا عنه ،قال القاضي عياض :مراد أسامة أنه ال يفتح ابب اجملاهرة
سرا فذلك أجدر ابلقبول....
ابلنكري على اإلمام؛ ملا خيشى من عاقبة ذلك ،بل يتلطف به وينصحه ًّ
ويف املسند ( ، )15333من حديث ِعيَ ِ
صلهى ه
ول:
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم يَـ ُق ُ
اض بْ ِن غَْنم ،أنه مسع ال هر ُس َ
ول َ

اد أَ ْن يـ ْنصح لِس ْلطَ ٍ
اك
ْخ ْذ بِيَ ِدهِ فَـيَ ْخلُ َو بِ ِه ،فَِإ ْن قَبِ َل ِم ْنهُ فَ َذ َ
ان ِأب َْم ٍر فَ َال يُـ ْب ِد لَهُ َع َالنِيَةًَ ،ولَ ِك ْن لِيَأ ُ
َ
"م ْن أ ََر َ َ َ َ ُ
َوإِهال َكا َن قَ ْد أَدهى اله ِذي َعلَْي ِه لَهُ" .قال احلافظ ابن رجب :كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه
سرا .حىت قال بعضهم :من وعظ أخاه فيما بينه وبينه ،فهي نصيحة ،ومن وعظه على رؤوس الناس
ًّ

فإمنا وخبه .وقال الفضيل :املؤمن يسرت وينصح ،والفاجر يهتك ويعري .وسئل ابن عباس ،رضي هللا

عنهما ،عن أمر السلطان ابملعروف وهنيه عن املنكر؟ فقال :إن كنت فاعالً وال بُ ّد ففيما بينك وبينه.
وقد جيتهد العامل املتأهل لألمر والنهي يف بعض األحوال فريى اإلنكار على والة األمر عالنيةً ،وذلك

لظهور املصلحة مع أمن الفتنة ،أو حدوث مفسدة أكرب ،ورمبا كان ذلك بسبب خشية فوات األمر،
أو من أجل إظهار احلق ،فقد يكون خافيًا على الناس ،وقد أنكر عدد من الصحابة ،رضي هللا

عنهم -على بعض األمراء عالنية ،ومن ذلك :إنكار عبادة بن الصامت على معاوية ،رضي هللا
ٍِ
ت ِابل ه
يها ُم ْسلِ ُم
عنهما ،ففي صحيح مسلم ( ، )1587من حديث أَِيب قِ َالبَةَ قَ َ
الُ :ك ْن ُ
ش ِام ِيف َح ْل َقة ف َ
ِ
ِ
بْن يسا ٍر ،فَجاء أَبو ْاألَ ْشع ِ
ث
ث .قَ َ
ْت لَهَُ :ح ِّد ْ
س ،فَـ ُقل ُ
َ
ََ ُ
ُ ََ
ال :قَالُوا :أَبُو ْاألَ ْش َعث أَبُو ْاألَ ْش َعث .فَ َجلَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
صام ِ
ال :نَـ َع ْم ،غَ َزْوَان غَ َزاةًَ ،و َعلَى الن ِ
ريةً،
ت .قَ َ
ادةَ بْ ِن ال ه
َخ َاان َح ِد َ
أَ
يث عُبَ َ
هاس ُم َعا ِويَةُ ،فَـغَن ْمنَا غَنَائ َم َكث َ
فَ َكا َن فِ ِ ِ ِ ِ ٍ
هة ،فَأَمر معا ِويةُ رج ًال أَ ْن يبِيع َها ِيف أَ ْع ِطي ِ
ات الن ِ
هاس ِيف
سا َر َ
َ َ
َ
يما غَن ْمنَا آنيَةٌ م ْن فض َ َ ُ َ َ َ ُ
َ
ع الن ُ
هاس ،فَـتَ َ
ِ
ِ
اَّلل َعلَيهِ
ِ
ِ
ه
ِ
ول ه
ت َر ُس َ
ام فَـ َق َ
ادةَ بْ َن ال ه
ذَلِ َ
ال :إِّين َمس ْع ُ
ك فَـبَـلَ َغ ُعبَ َ
صلى هُ ْ
اَّلل َ
صامت ،رضي هللا عنه ،فَـ َق َ
ب ِابل هذه ِ ِ ِ ِ ِ
َو َسله َم -يَـ ْنـ َهى َع ْن بَـ ْي ِع ال هذ َه ِ
ش ِع ِري ِابل ه
ْربَ ،وال ه
ش ِع ِريَ ،والت ْهم ِر
َ
ْرب ِابل ُِّ
بَ ،والْفضهة ِابلْفضهةَ ،وال ُِّ
ْح ِابل ِْمل ِ ِ
اء بِس َو ٍاء َع ْيـنًا بِ َع ْ ٍ
َخ ُذوا،
ِابلت ْهم ِرَ ،وال ِْمل ِ
هاس َما أ َ
اد أ َْو ا ْز َد َ
ّي ،فَ َم ْن َز َ
اد فَـ َق ْد أ َْرَىب .فَـ َر هد الن ُ
ْح إ هال َس َو ً َ
ول هِ
ال يَـتَ َح هدثُو َن َع ْن ر ُس ِ
ال :أ ََال َما اب ُل ِر َج ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ام َخ ِطيبًا فَـ َق َ
فَـبَـلَ َغ َذلِ َ
اَّلل َ
ك ُم َعا ِويَةَ فَـ َق َ
َ
َ
ِ
وسلهم-أَح ِ
ص ِام ِ
صةَ ،مثُه
اد ال ِْق ه
ادةُ بْ ُن ال ه
اد َ
َع َ
ام ُعبَ َ
ت فَأ َ
يث قَ ْد ُكنها نَ ْش َه ُدهُ َونَ ْ
ص َحبُهُ فَـلَ ْم نَ ْس َم ْع َها م ْنهُ! فَـ َق َ
ََ َ َ
ول هِ
ال :لَنُ َح ِّدثَ هن ِمبَا َِمس ْعنَا ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
الَ :وإِ ْن َر ِغ َمَ -ما
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ ،وإِ ْن َك ِرَه ُم َعا ِويَةُ -أ َْو قَ َ
قَ َ
اَّلل َ
َ
ِِ
اء.
أ َُابِيل أ هَال أ ْ
َص َحبَهُ ِيف ُج ْنده لَْيـلَةً َس ْو َد َ
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ومثل موقف عبادة يف اإلنكار ،ما حصل أليب سعيد اخلدري مع مروان بن احلكم حينما قدم اخلطبة
على الصالة يوم العيد ،ففي صحيح البخاري ( ، )956من حديث أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
الَ :كا َن
ي قَ َ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ٍ
رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ص َالةُ،
صلهى ،فَأَ هو ُل َش ْيء يَـ ْب َدأُ بِ ِه ال ه
ج يَـ ْوَم ال ِْفطْ ِر َو ْاألَ ْ
ض َحى إِ َىل ال ُْم َ
ول ه َ
َُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم خيَْ ُر ُ
ِ
ِ
ِ
وم ُم َقابِ َل الن ِ
ص ُفوف ِه ْم ،فَـيَعظُ ُه ْم َويُوصي ِه ْم َو َأي ُْم ُرُه ْم ،فَِإ ْن َكا َن
ص ِر ُ
مثُه يَـ ْن َ
وس َعلَى ُ
ف فَـيَـ ُق ُ
هاس ُجلُ ٌ
هاس َوالن ُ

ي ِري ُد أَ ْن يـ ْقطَع بـعثا قَطَعه ،أَو أيْمر بِ َ ٍ
ٍِ
ِ
هاس َعلَى
ف .قَ َ
ص ِر ُ
ش ْيء أ ََم َر بِه ،مثُه يَـ ْن َ
ُ
ال أَبُو َسعيد :فَـلَ ْم يَـ َز ْل الن ُ
َ َ َ ًْ َ ُ ْ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ري ال َْم ِدينَ ِةِ ،يف أَ ْ
ذَلِ َ
ك َح هىت َخ َر ْج ُ
ض ًحى أ َْو فطْ ٍر ،فَـلَ هما أَتَـ ْيـنَا ال ُْم َ
صلهى إِذَا م ْن َربٌ
ت َم َع َم ْرَوا َنَ ،و ُه َو أَم ُ
ِ
ِ
صل ِ
ت بِثَـ ْوبِ ِه فَ َجبَ َذِين ،فَ ْارتَـ َف َع
ري بْ ُن ال ه
صلِّ َي ،فَ َجبَ ْذ ُ
ْت ،فَِإذَا َم ْرَوا ُن يُ ِري ُد أَ ْن يَـ ْرتَقيَهُ قَـ ْب َل أَ ْن يُ َ
بَـنَاهُ َكث ُ
ْت لَه :غَ هريُْمت و هِ
فَ َخطَب قَـبل ال ه ِ
ٍِ
ْتَ :ما أَ ْعلَ ُم
اَّلل .فَـ َق َ
ب َما تَـ ْعلَ ُم .فَـ ُقل ُ
ص َالة ،فَـ ُقل ُ ُ ْ َ
ال :أ ََاب َسعيد ،قَ ْد ذَ َه َ
َ َْ
و هِ
ِ
ري ِممها َال أَ ْعلَم .فَـ َق َ ِ
ص َالةِ .قال
ص َالةِ فَ َج َع ْلتُـ َها قَـ ْب َل ال ه
سو َن لَنَا بَـ ْع َد ال ه
اَّلل َخ ٌْ
َ
ال :إ هن الن َ
ُ
هاس َملْ يَ ُكونُوا َْجيل ُ
احلافظ ابن حجر :ويف احلديث إنكار العلماء على األمراء إذا صنعوا ما خيالف السنة .وقال :ويف
احلديث إنكار العامل على احلاكم ما يغريه من أمر الدين واملوعظة بلطف وتدرج.

أيضا إنكار أيب شريح خويلد بن عمرو اخلزاعي على عمرو بن سعيد وايل يزيد على
ومن األمثلة ً
ال
املدينة ،ففي الصحيحّي -البخاري ( ، )104ومسلم ( ، )1354من حديث أَِيب ُش َريْ ٍح أَنههُ قَ َ
ِ
لِعم ِرو ب ِن س ِع ٍ
ث الْبُـ ُع َ ِ
صلهى
يدَ ،و ُه َو يَـ ْبـ َع ُ
ُح ِّدثْ َ
ك قَـ ْوًال قَا َم بِ ِه النِ ُّ
هيب َ
ري أ َ
َْ ْ َ
وث إ َىل َم هكةَ :ائْ َذ ْن ِيل أَيُّـ َها ْاألَم ُ
ِ
اَّلل علَي ِه وسلهم -الْغَ َد ِمن يـوم الْ َف ْت ِح َِمسع ْته أُذُ َاني ووعاه قَـلِْيب وأَبصرتْه عيـن ِ
ّي تَ َكلهم بِ ِهَِ ،
مح َد ه
َ ُ َ ََ َ ُ
اَّللَ
ْ َْ
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ
اي ح َ َ
هُ َ ْ َ َ َ
اَّلل وَمل ُحي ِرمها النهاس ،فَ َال َِحي ُّل ِالم ِر ٍئ يـ ْؤِمن ِاب هِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر أَ ْن
َوأَثْ َىن َعلَْي ِه مثُه قَ َ
ال" :إِ هن َم هكةَ َح هرَم َها هُ َ ْ َ ّ ْ َ
ْ ُ ُ
ُ
ِ
ك ِهبا َدما وَال يـ ْع ِ
ض َد ِهبَا َش َج َرًة  " ...احلديث .قال احلافظ ابن حجر :قوله :ائذن يل .فيه حسن
يَ ْسف َ َ ً َ َ
التطلف يف اإلنكار على أمراء اجلور ليكون أدعى لقبوهلم.
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أيضا ما أخرجه البخاري ( )522ومسلم ( ، )611من حديث ابن شهاب أَ هن عُ َم َر بْ َن
ومن األمثلة ً
ِ
ِ
ص َال َة
هر ال ه
هر ال ه
ص َال َة يَـ ْوًما ،فَ َد َخ َل َعلَْي ِه ُع ْرَوةُ بْ ُن ُّ
ربهُ أَ هن ال ُْمغ َ
الزبَ ِْري فَأَ ْخ ََ
ريَة بْ َن ُش ْعبَةَ أَخ َ
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السنة....
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َي بُ َه
َ َ َ َ َ َ َُ ْ
اَّلل َ
ال :أ ْ
ول" :إِ هن َش هر ِ ِ
ِ
ال لَهِ :
ت ِم ْن ُخنَالَ ِة
يَـ ُق ُ
س ،فَِإ همنَا أَنْ َ
الر َعاء ا ْحلُطَ َمةُ" .فَِإ هاي َك أَ ْن تَ ُكو َن م ْنـ ُه ْم .فَـ َق َ ُ ْ
ّ
اجل ْ
أَصح ِ ٍ
صلهى ه
ُّخالَةُ بَـ ْع َد ُه ْم َوِيف
ت َهلُ ْم ُخنَالَةٌ! إِ همنَا َكانَ ْ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .فَـ َقالَ َ:و َه ْل َكانَ ْ
ت الن َ
اب ُحمَ همد َ
َْ
غَ ِْريِه ْم ،هذا وهللا أعلم.
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اهلجر مع انتفاء املصلحة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1425/09/24هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ،هل اهلجر والعقوبة برتك الكالم واجملالسة واملناكحة للمخالفّي ملنهج احلق -وهو
منهج السلف -يدور مع علل ألجلها شرعت هذه العقوابت واألحكام؛ وحبيث يف حالة عدم حتقق
هذه العلل ينتفي احلكم ،هل هذا صحيح؟ وما العلل اليت مبوجبها شرعت هذه العقوابت ،وعند

ختلفها تتخلف هذه العقوابت واألحكام؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
زجرا له عن بدعته ولغريه من سلوك طريقه ،وهكذا كل العقوابت الشرعية،
فاهلجر للمبتدع إمنا شرع ً
ومرارة بن
إمنا شرعت هلذه احلكمة ،ولذا فقد هجر النيب صلى هللا عليه وسلم -كعب بن مالك ُ

زجرا وأتديبًا ،ومل يهجر املنافقّي املعتذرين
الربيع وهالل بن أمية ،رضي هللا عنهم ،ملا كان يف هجرهم ً
عن جهادهم مع ارتكاهبم لذات الفعل؛ وذلك لعدم حتقق الزجر ،ولذا فمىت اجتهد اإلنسان وغلب

على ظنه أنه هبجره لصاحب بدعة أنه يتوب ويتأدب ويتعظ غريه ،فإنه يهجره سواء يف اجملالسة
واملصاحبة واحملادثة ،أو حىت يف الرواية واألخذ عنه ،كما قرر ابن تيمية أن عدم رواية اإلمام أمحد عن
بعض من نسب للبدع كان نوع أتديب هلم ،وإذا غلب على ظنه أن هجره ال جيدي فليس اهلجر

واجبًا يف حقه ،بل عليه فعل ما يظنه أصوب وأقرب إىل حتقيق املقصود .وهللا املوفق.
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هل يرتكا اإلمامة واألذان؟
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

لقد م هن هللا علي -وأان أعمل إمام مسجد -وعلى مؤذين ابهلداية من العقيدة الصوفية إىل عقيدة

السلف الصاحل ،وقرران ترك املسجد؛ ألننا نرغم على فعل بعض البدع الصغرية كالدعاء اجلماعي بعد

الصالة ،والصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد األذان ،علماً أبنه ال يعمل مثل عملنا إال
املبتدعة ،ومن رفض ممارسة البدع رفع أمره إىل املباحث ،ويعرض لإلجهاد الشديد بعد طرده من

عمله ،كما أنه أشار علينا بعض أهل العلم أبن نبقى يف عملنا مع ما نرغم على فعله من البدع درءاً
للمفاسد املرتتبة علينا وعلى الدعوة السلفية يف بلدان ،ألن من سيوضع يف مكاننا من مؤذن أو إمام
سيعمل على نشر البدع ،وسيعمل على هدم ملا حققناه من إبطال لبعض البدع وإحياء بعض السنن،

كما أننا حناول من خالل مكاننا يف املسجد نشر العقيدة الصحيحة وإحياء السنة ،ولكن ابلتدرج
واحلكمة .نرجوا إفتائنا يف التصرف الصحيح ،هل نبقى يف املسجد أم نرتكه؟ كما نرجو وبشدة

اإلسراع يف اجلواب؛ ملا يرتتب على أتخريه من مفاسد ألننا يف حالة حرجة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فحال املضطر واملكره ليس كحال اخلايل من هذه األعذار.

فإذا كان ترك املسجد يفضي إىل شر كبري ،واضطهاد ،يضر بكم وابلدعوة ،وتلك البدع صغرية كما

ذكرمت ،وليست شرًكا ،وقصدكم التدرج يف اإلصالح ابحلكمة ،وإحياء السنة ،وعلماؤكم الربرة ،ممن

درءا للمفسدة املرتتبة على الدعوة ،وما يرتتب عليه من تولية
هم أعرف حبالكم ،أفتوكم ابلصربً ،
اإلمامة من حيب نشر البدع..

فكل هذه األعذار نرجو أن تكون سببًا شرعيًا يف بقائكم على إمامتكم للمسجد ،مع اجلد واحلرص

فرجا.
على توضيح السنة للناس ،برفق ،وصرب ،وحكمة ،وعدم أتخري البيان ..حىت جيعل هللا لكم ً
وإليكم جواب سؤال سابق عن ضابط جمالسة املبتدعة ،لعله يكون معينًا لكم:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله ،وبعد:

منهجا بدعيًا ،وليس من وقع يف البدعة فحسب ،إذ الواقع يف البدعة قد يكون
فاملبتدع هو من تبىن ً

متأوالً ،أو خمطئا ،أو ذاهال ،أو مكرها ..إىل غريها من األعذار ..وقد عذر الشارع من وقع يف اخلطأ
جمته ًدا.

منهجا بدعيًا ،هو الذي يصح إطالق وصف االبتداع عليه ،إلصراره ،وألنه يؤسس طريقة
فاملتبين ً
خمالفة للهدي النبوي ،يبين عليها خمالفات ال حتصى ،كمن تبىن املنهج العقلي ،وقدمه على النص

الشرعي ،ومن تبىن املنهج الذوقي والكشفي ،وقدمه على النص الشرعي ،وكذا من تبىن منهج رد
السنة مجلة.

إذا علم هذا :فال بد من التفريق بّي قوم وقعوا يف أمور مبتدعة ،وبّي آخرين أصحاب منهج بدعي،

فليست جمالسة هؤالء كهؤالء.

وبعد هذا التعريف يقال يف ضابط اجملالسة ما يلي:

اجملالسة إما أن تكون لقوم فيهم بدعة ،وليسوا مبتدعة ،أو قوم مبتدعة ،أصحاب منهج بدعي .ويف
كال احلالتّي :إما أن تكون اجملالسة حال تلبسهم ابلبدعة ،أو بدون تلبس ..فهذه أربع أحوال:
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احلالة األوىل :جمالسة قوم فيهم بدعة ،حال تلبس ابلبدعة :وهذا ال جيوز إال بشرط :أن يكونمضطرا ،خيشى من مفسدة أكرب
مكرها ،أو
منكرا عليهم ،أو داعيًا ،وانصحا هلم،
ومعلما ..فإن كان ً
ً
ً
ً
حال امتناعه من اجللوس ،كما إذا كانوا من أهله ،خيشى تقطع الصالت ،وأيمل أن يكون يف جلوسه

خريا ،ولو الح ًقا ،يف دعوهتم وإصالحهم ،فال أبس إن كان اجللوس هبذه النية.
ً

 -احلالة الثانية :جمالسة أولئك ،حال خلوهم من البدعة ،فال أبس من ذلك ،ويكون بنية دعوهتم،

وإصالحهم.

 -احلالة الثالثة :جمالسة أصحاب منهج بدعي ،حال تلبسهم :وهذا ال جيوز إال ابلشرط السابق،

ولإلكراه واالضطرار حكمه اخلاص ،كما تقدم ،مع مالحظة :أن دعوهتم ،وإصالحهم هو مهمة العامل،
ومن عنده حظ من الفقه والدراية ،ومن ليس عنده شيء من هذا ،فيخاف عليه.

 احلالة الرابعة :جمالسة هؤالء حال خلوهم من البدعة :فال أبس من ذلك ،ويكون بنية دعوهتم،منهجا بدعيًا ،هو يف حال
وإصالحهم ،وهذا ألهل العلم والدعوة ،أما العامي فيحذر ،فإن املتبين ً
استعداد للدعوة.

إذن اجملالسة احملرمة هي :اليت يكون فيها الرضا ابملنكر ،أو السكوت مع القدرة على اإلنكار ،أو

املفارقة.

أما اجملالسة مع قصد الدعوة ،واإلصالح ،فهذا خري وبر ،وكذا من أكره ،أو ترجحت عنده املصلحة

الشرعية.

هذا وليعلم أن اإلعراض وهجر املبتدعة كليا ،إمنا يكون يف زمن هيمنة سلطان الشريعة والسنة ،ألنه

حينئذ يفيد يف زجره ،أما يف زمن الضعف .فال يفيد.
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التشهري أبهل الضالل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا.

اي شيخ تعرف ما يسببه العلمانيون من أفكارهم اهلدامة ،وخاصة يف الصحف -واحلمد هلل -رزقين

احلكمة والرد عليهم يف املنتدايت وفضحهم ،لكن اي شيخ هل جيوز أن أذكرهم أبمسائهم أو ابلتلميح

عنهم أم هذا يعترب غيبة أو عدم ذكر أمسائهم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان الشخص صاحب بدعة أو ضاللة يدعو إليها ويفنت هبا ،فيجب التحذير منه ودحض شبهاته
وفضح مكره وخبثه ،والرد على فِك ِره ،وليس هذا من الغيبة يف شيء ،فإن التشهري ابمسه صرحياً فيه

مصلحة راجحة وفيه درء ملفسدة يف الدين عظيمة ،ال يتأتى درؤها إال هبذا ،فكان من الواجب أن
ُحي ِّذر منه الناس ليحذروه وجيتنبوا جمالسته وأيمنوا من االغرتار مبفرتايته وتلبيساته.

لكن من الواجب أيضاً قبل أن يُتخذ معه هذا الطريق أن يُتثبت مما يُنسب إليه؛ فرمبا كان مزهوراً عليه

أو حمرفاً كالمه أو مبتوراً من سياقه ،فال بد من التثبت من نسبة القول إليه ،مث ال بد من التثبت ،اثنياً

اء وملزاً ،وال بد  -ضمانة
من أن ما يقوله ضاللة من الضالالت تعارض نصاً صرحياً أو تتضمن استهز ً

لذلك -من التأين يف قراءة كالمه فقد يستعجل اإلنسان القراءة فيسيء الفهم وحيكم ابلباطل ويظلم
بريئاً ،وعليك اجتناب التكفري والسخرية والسب بفاحش القول ،وأن تتوجه جبهودك إىل إبطال أقواله

وكشف مفرتايته مث التحذير منه حتذيراً عاماً ساملاً من التكفري الذي قد ال يكون وصفاً صادقاً عليه

فتحور الكلمة على قائلها .وهللا أعلم.
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مداهنة أم حكمة؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1426/06/17هـ
السؤال

يل صديق عمه شيخ طريقة صوفية ولدى صديقي الرغبة يف أن يكون داعية هلل ،وهو ال يقتنع

مبعتقداهتم وال جياريهم يف طقوسها ،إال أنه حيتك هبم وجياملهم ،وحياول جتميع مادة إسالمية من منهج
أهل السنة واجلماعة ،وينشرها من خالل عمه وزاويته؛ ألنه يرتدهد عليها الكثري ،وله قريب حيرضه

على أن يرتكهم هنائياً ،وأن عمله الدعوي هذا ابلرغم من أن مادته من منهج أهل السنة واجلماعة إال
أنه ال جيوز أن ينشر من خالهلم ،وال جيوز التعامل معهم وجماملتهم حىت وإن سبب ذلك حساسيات

مع عمه ابلرغم من أن صديقي له قرابة عشرين سنة ومل يتأثر مبنهج الصوفية وهلل احلمد ،بل خالل
هذه الفرتة -وبفضل هللا -استطاع أن يؤثر يف بعضهم من خالل هذا املنهج ،وبدون أن خيلق
حساسيات وحماربة له.

وأخرياً :هل جيب على صديقي ترك االحتكاك هبم والدعوة من خالهلم ،علماً أن َم ْن حياول الدعوة
من غري طريقهم سيحارب من الدولة؛ ألنه يف بلد -لألسف -حتارب الدعاة من أهل السنة

واجلماعة.
اجلواب

صديقك هذا إن كان يداهن إىل حد يلبس احلق ابلباطل ،ويرتكب البدع أو يؤيدها دون ضرورة

معتربة شرعاً ،فأرى أن يبتعد عن ذلك ويدعه حبكمة.

وإن كان ما يفعله ال يوقعه يف شيء من ذلك (وهو الظاهر من السؤال) فعمله مناسب ،واجملاملة

واملداراة يف ذلك -ما دام حيقق مصلحة -ال حرج فيها ،ولعل هذا نوع من احلكمة والتسديد
واملقاربة كما هي القاعدة اليت نص عليها النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :س ِّددوا وقاربوا"

أخرجه البخاري ( ، )39ومسلم ( . )2818والرفق بقوله -صلى هللا عليه وسلم " :-ما كان الرفق
يف شيء إال زانة  " ...أخرجه أمحد ( . )13530وفهق هللا اجلميع لكل خري.
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كيف ندعو الكفار وقد لعنهم هللا؟!
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة
التاريخ 1426/09/19هـ
السؤال

ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل" :إن هللا لعن الكافرين" ،فكيف ندعوهم إىل اإلسالم وقد أخربان هللا

ابستحالة استجابتهم ،حيث أخرب عنهم أهنم لن يهتدوا؟ فال أرى سبباً لدعوهتم للدخول يف اإلسالم.
فما قولكم فيما ذهبت إليه؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيجب االستمرار يف دعوة غري املسلمّي لإلسالم إىل أن تقوم الساعة أبمر هللا تعاىل ،فاهلل تعاىل

يقول" :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل، ]125 :

وقال سبحانه خماطباً رسوله -صلى هللا عليه وسلم -واملؤمنّي" :قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على

بصرية أان ومن اتبعين" [يوسف ، ]108 :وقال -صلى هللا عليه وسلم" -ألن يهدي هللا بك رجالً
واحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم" .أخرجه البخاري ( ، )2942ومسلم (. )2406

مث إن الكافر إذا أسلم خرج من الوعيد املذكور واللعن ،واخلرب يف استحالة استجابتهم إمنا هو فيمن
علم هللا أهنم ال يهتدون وماتوا على الكفر ،وحنن ال نعلم من هم ،وال يعلم ذلك إال عالهم الغيوب

سبحانه وتعاىل ،ولذلك أمران ببذل األسباب يف الدعوة لإلسالم ،والنتائج على هللا.

أصروا على الكفر وماتوا على ذلك ،أما من كان حياً منهم
فالكافرون الذين لعنهم هللا هم الذين ُّ

فيجب علينا دعوته؛ لعل هللا أن يهديه وينقذه من اللعنة والعذاب ،وقد توافرت النصوص وتواترت
ِ
فسر بعضها ابآلخر ،وبسنة النيب -صلى هللا
على ذلك ،ولذا جيب أن نرد النصوص إىل بعضها ،ون ّ
املبتورة واالنتقائية.
عليه وسلم -والصحابة وأئمة الدين الراسخّي ،وأال نستدل هبذه الطريقة ْ

()463/12

ضوابط يف إنكار املنكر
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1422/7/5

السؤال
ما الضابط يف إنكار املنكر؟

اجلواب

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أفضل األعمال الصاحلة وأجلها وأحبها قال تعاىل " ولتكن منكم

أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون "

قال شيخ اإلسالم يف رسالته (احلسبة يف اإلسالم) طبعة اإلفتاء األوىل ص " :73األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر الجيب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية ،كما دل عليه القرآن وملا كان
كل قادر حبسب
اجلهاد من متام ذلك كان اجلهاد ـ أيضاً ـ كذلك فإذا مل يقم به من يقوم بواجبه ِأمثَ ُّ
قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان حبسب قدرته ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من رأى

فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان " رواه
منكم منكراً ه

مسلم.

ولألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ضوابط منها:

1ـ أن يكون فقيهاً فيما أيمر به فقيهاً فيما ينهى عنه ،أي :عاملاً أب هن ما أيمر به هو من دين حممد
صلى هللا عليه وسلم ،وأ هن ما ينهي عنه هو مما نص هللا ورسوله عنه.

2ـ أن يكون رفيقاً فيما أيمر به رفيقاً فيما ينهى عنه.
3ـ أن يكون صبوراً حليماً فيما أيمر به وينهى عنه.

قال شيخ اإلسالم يف رسالته نفسها ص " 84فال بد من هذه الثالثة :العلم والرفق والصرب ،العلم

كل من الثالثة مستصحباً يف هذه األحوال "
قبل األمر والنهي ،والرفق معه ،والصرب بعده ،وإن كان ٌ

ا .هـ.

4ـ أالّ يرتتب على أمره وهنيه منكر أعظم منه.

5ـ أن يكون اإلنكار ابليد فيمن هم حتت سلطته من نساء وأبناء وحنوهم .وأما عامة الناس فاإلنكار
ابليد للسلطان أو انئبه ،وهللا أعلم.

()464/12

إصالح ذات البّي من غري إذن املتخاصمّي
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1425/11/24هـ
السؤال

هل جيوز لدخيل اقتحام غرفة إصالح ذات البّي دون إذن صاحب الدعوى والتحيز للطرف اآلخر؟

أساسا إلصدار حكم؟
وهل جيوز اعتماد بصمة إنسان يقع حتت أزمة قلبية أو انئم ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإصالح ذات البّي ال يشرتط له إذن الطرفّي ،بل هو داخل يف عموم األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر ،وهو من أنواع النصيحة ،ولكن هذا إذا مت وفق الضوابط الشرعية ،أما إذا مال الداخل إىل

ظلما فهو حباجة إىل من يناصحه خلروجه عن الغاية النبيلة ،وهي الصلح ،إىل الظلم؛
أحد الطرفّي ً
ض َل ِم ْن
ربُك ْم ِأبَفْ َ
فعن أيب الدرداء ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :أ ََال أُ ْخِ ُ
َدرج ِة ال ه ِ
اد َذ ِ
ات الْبَ ْ ِ
ص َال ُ ِ ِ
ّي ِه َي
ص َدقَ ِة؟ " .قَالُوا :بَـلَى .قَ َ
الصيَ ِام َوال ه
سُ
ال" :إِ ْ
ص َالة َو ِّ
ََ
ح َذات الْبَ ّْيَ ،وفَ َ
ِ
ا ْحلَال َقةُ" .أخرجه أمحد ( ، )27508وأبو داود ( ، )4919والرتمذي ( )2509وصححه.

أما ما يتعلق حبكم االعتماد على بصمة إنسان انئم أو واقع حتت أزمة قلبية :فالبصمة قرينة قوية على

صحة الدعوى ،ولكن إذا ثبت عند القاضي أهنا متت يف أثناء نوم صاحبها أو وقوعه حتت أزمة قلبية

فلن يعتمد عليها أب ًدا ،وهذا مما ال خالف فيه ،ولكن إذا مل يثبت ذلك فالعربة ابلظاهر ،والنيب صلى
ض ُه ْم أَ ْن يَ ُكو َن أَبْـلَ َغ ِم ْن بَـ ْع ٍ
ش ٌرَ ،وإِنههُ َأيْتِ ِيين ْ
ض
هللا عليه وسلم ،قال" :إِ همنَا أ ََان بَ َ
ص ُم فَـلَ َع هل بَـ ْع َ
اخلَ ْ
فَأَحسب أَنههُ ص ِ
اد ٌق فَأَق ِ
ت لَهُ ِحبَ ِّق ُم ْسلِ ٍم فَِإ همنَا ِه َي قِط َْعةٌ ِم ْن النها ِر فَـلْيَ ْح ِمل َْها أ َْو
ْضي لَهُ ،فَ َم ْن قَ َ
ض ْي ُ
َ
َْ ُ
يَ َذ ْرَها" .رواه البخاري ( ، )2458ومسلم ( )1713من حديث أم سلمة ،رضي هللا عنها ،،فحكم
القاضي يرفع النزاع يف الدنيا وال حيل حر ًاما ،قال احلافظ ابن حجر ،رمحه هللا تعاىل ،يف شرحه
للحديث السابق( :وفيه أن من احتال ألمر ابطل بوجه من وجوه احليل حىت يصري ًّ
حقا يف الظاهر،
وحيكم له به أنه ال حيل له تناوله يف الباطن ،وال يرتفع عنه اإلمث ابحلكم ،وفيه أن اجملتهد قد خيطئ،

فريد به على من زعم أن كل جمتهد مصيب ،وفيه أن اجملتهد إذا أخطأ ال يلحقه إمث ،بل يؤجر كما

سيأيت ،وفيه أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقضي ابالجتهاد فيما مل ينزل عليه فيه شيء ،وقد عدا يف

ذلك قوم ،وهذا احلديث من أصرح ما حيتج به عليهم ،وفيه أنه رمبا أداه اجتهاده إىل أمر فيحكم به
ويكون يف الباطن خبالف ذلك) ا .هـ ،فتح الباري ( . )174/13ولو فُتح هذا الباب ،وهو ابب

عدم أهلية املدان يف أثناء توقيع املستندات من شيكات وغريها لضاعت احلقوق؛ إذ كل من ثبت
عليه شيء ا ّدعى أنه وقهع ذلك حتت أتثري املخدر أو يف أثناء التنومي املغناطيسي ،أو غري ذلك من

الدوافع .وفق هللا ،تعاىل ،اجلميع ملا حيبه ويرضاه .وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.

()465/12

مؤاكلة من ال يصلي يف اجلماعة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

أخي ال يصلي معنا يف املسجد منذ فرتة ،وال يستجيب لكل حماوالتنا ،ويقول :أان مريض وقد أصابتين

عّي وغريه ،السؤال هو أنين أريد ما يرضي هللا ،فهل آكل من طعامه؟ وهل أرسل له طعاما؟ ما هو

املأثور عن أهل السنة واجلماعة يف مثل هذه احلاالت؟ ما جيوز وماال جيوز ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

عليك أخي السائل من صلتك أخيك مبا حيتاجه من املباحات إن كنت تستطيع ذلك ،ولعل صلتك

إايه تشعره حبرصك عليه.
وأما دعوى أن املانع ما يدعيه من عّي أو غريها فتلك من خواطر الشيطان يدفعها هللا ابلطاعة ،وأهم
الطاعات بعد التوحيد الصلوات ،وصالة اخلمس يف املساجد شرعها هللا فيها وذكر حتصينها للمصلي

ابحلديث الثابت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا ،فال

يطلبنكم هللا من ذمته بشيء ،فيدركه فيكبه يف انر جنهم" .أخرجه مسلم ( )657من حديث جندب
-رضي هللا عنه.-

على كل حال احرص على نصحه دون ملل أو كلل وصلة للرحم اليت بينكما ،ويف رواية عن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -عند أيب الشيخ يف أخبار أصبهان (" : )107/3من صلى الصبح فهو يف
ذمة هللا ،فال ختفروا هللا يف جواره ،حىت ميسي ،ومن صلى املغرب فهو يف ذمة هللا حىت يصبح ،فال

ختفروا هللا يف ذمته".

(كما عليك أخي كذلك مبحاولة ربطه ابلصحبة الصاحلة اليت أتخذه برفق إىل الرغبة يف الطاعات،

ويبتعد هبا عن املعاصي وخواطر الشيطان) .

وصلى هللا وسلم على سيدان وإمامنا حممد رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم.

()466/12

تطبيق حد الرجم يف داير الكفر
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1424/9/9هـ

السؤال

إذا زىن رجل متزوج ابمرأة متزوجة يف داير الكفر ،وكان هناك عدداً كافياً من الشهود مستعدين

لإلدالء بشهادهتم ،ولكن ال يوجد قاض إلصدار احلكم ،فهل يطبق عليهما حد الرجم بدون وجود
يتغري الوضع يف حال وجود ٍ
ٍ
قاض؟.
قاض؟ وماذا جيب على املسلمّي يف هذه املنطقة أن يفعلوا؟ هل ه

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإقامة احلدود مثل رجم الزاين وقطع يد السارق وجلد شارب اخلمر يقيمها من له والية كالقاضي؛
ألهنا حتتاج إلثبات وحكم مبوجبها ،ولو مل توكل للقضاة لصار يف ذلك فوضى عامة وضرر كبري.
والواجب على املسلمّي املقيمّي يف بالد غري إسالمية أن يسعوا لدى احلكومات يف إقامة ٍ
قاض حيكم
ابلشريعة بينهم ،فإن أمكن فهذا املطلوب ،وإال فإن الواجب عليهم بذل النصيحة والتذكري واإلرشاد
لبعضهم ،وإن أمكن أن يعاقب مبا يردعه من مثل اهلجر اجلماعي حىت يظهر التوبة مثالً فهذا حسن

أيضاً.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.

()467/12

مواقع الدردشة على اإلنرتنت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1422/10/14
السؤال

هل جيوز الدخول يف مواقع الدردشة مبا فيها من غيبة وكالم غري الئق يف اجملتمع اإلسالمي؟ أرجو

توضيح احلكم الشرعي بذلك ،وإذا كان فقط مشاهدة ما يكتب فيها دون املشاركة ،فما احلكم؟

اجلواب

املسلم مسؤول عن وقته ،وإذا مل يقضه يف طاعة فيجب صيانته عن املعاصي وحضور جمالس الغيبة
سواء كانت ابهلاتف أو اإلنرتنت أو غري ذلك ،ومشاهدة ما يكتب لالطالع لقتل الوقت ،فال جيوز

ملا فيه من حضور املنكر وإفساد القلبّ ،أما إذا كان املشاهد قادراً على الدعوة عرب الدردشة،
وإنكار املنكر بعلم وبرفق وحلم؛ فهو يف دعوة وعمل صاحل.

()468/12

عبارة "ال حياء يف الدين"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

شخص أراد أن يسأل طالب علم فقدم لسؤاله  -كاملعتاد عند الناس بقوله" :ال حياء يف الدين"
فصاح به شخص آخر قائال :أعوذ ابهلل ،تب إىل هللا ،وأنكر عليه ذلك بشدة واختلفوا يف هذه

املسألة وجتادلوا.

السؤال :هل اإلنكار على قائل هذه العبارة هبذا األسلوب يعد يف حمله؟ أم إنه حيمل على الغالب من

مراده ومراد من يتلفظون هبذه العبارة؟ حيث إهنم يريدون" ال حياء يف السؤال عن الدين"؟ ومبعىن
آخر :هل حيرم التلفظ هبذه العبارة مطلقا؟ أم جيوز مطلقاً؟ أم يكره كراهة تنزيه؟ أم ينظر لقصد

قائلها؟ وماذا جيب على طالب العلم إذا مسع أحداً يتلفظ هبا؟ أرجو التفصيل الكايف الشايف ،سدد

هللا خطاكم وهداكم للصواب من القول والعمل.
اجلواب

احلمد هلل ،هذا اإلنكار ليس يف حمله ،وهذه التقدمة تشعر أبن السؤال مما يستحيا منه ،فهو

كاالعتذار عن التقدم هبذا السؤال ،وقد قدمت أم سليم بسؤاهلا عن حكم احتالم املرأة بقوهلا :إن
هللا ال يستحي من احلق ،فلو استعيض عن قول القائل :ال حياء يف الدين مبا قدمت به أم سليم لكان

أوىل ،ولعل احلامل هلذا املنكر هو أن قول القائل :ال حياء يف الدين ،لفظ جممل حيتمل حقاً وابطالً،
ولكن املعلوم من قصد القائل أنه ال يشرع احلياء يف معرفة الدين ،وال ينبغي أن يكون مانعاً من
السؤال عما حيتاج إليه اإلنسان يف دينه إذ ال حرج عليه يف ذلك ،وأما االحتمال اآلخر فهو بعيد،

وهو اهتامه أنه يقصد أن احلياء ليس من الدين ،فهذا ليس صحيحاً ،بل احلياء شعبة من اإلميان ،لكن
الذي يقدم لسؤاله بقوله :ال حياء يف الدين ،ال يريد نفي كون احلياء من شعب اإلميان ،بل يريد أن

احلياء ال مينع من السؤال عما يستحيا من ذكره إذا كان يتعلق ابلدين ،فإن املسلم مأمور مبعرفة دينه
والسؤال عنه ،فيسأل عما حيتاج إليه إما بنفسه أو بغريه؛ إذا كان ال يتيسر له ذلك بسبب احلياء،

مذاء فكنت أستحي أن أسال رسول هللا  -صلى
كما فعل علي  -رضي هللا عنه  -قال :كنت رجالً ً

هللا عليه وسلم  -ملكان ابنته مين ،فأمرت املقداد بن األسود فسأله فقال- :عليه الصالة والسالم-

" :توضأ واغسل ذكرك" ،رواه البخاري ( ، )269ومسلم ( ، )303ويف لفظ ملسلم" :توضأ وانضح
فرجك" وقالت عائشة  -رضي هللا عنها " :-نِعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن احلياء أن
تتفقهن يف الدين" رواه مسلم ( )332واخلالصة أنه ال وجه ملا كان من اإلنكار مع وضوح مقصود
السائل ،وهللا أعلم.

()469/12

معىن ال إكراه يف الدين
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1423/1/30
السؤال

أخذ بعض الناس هذه األايم ينشر قوله تعاىل ":ال إكراه يف الدين " بّي الناس زاعمّي أن هذه اآلية

دليل على عدم صحة القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كما تقوم بعض الدول اإلسالمية،
وأنه ينبغي هلذه الدول أن ه
تكف عن إجبار الناس على الذهاب إىل املسجد وإجبار النساء على لبس
احلجاب .هل يصح رأيهم؟ وإال ما الدليل على خطئهم لنرشدهم إىل الصواب؟
اجلواب

الشبه اليت ذكرها السائل يتذرع هبا بعض الناس داعّي لتعطيل فريضة األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر ،واحلق أن اآلية ال داللة فيها على ما ذكروا؛ إذ جاءت هنياً عن إكراه أحد من الناس على

ابتداء ،وهو معىن ":ال إكراه يف الدين" [البقرة ]256:واملراد ابلدين  -هنا-
الدخول يف اإلسالم
ً

امللة والعقيدة ،فإذا دخل املرء يف اإلميان وأعلن استسالمه هلل  -تعاىل -جرت عليه أحكام الشريعة،
ومنها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إذ هو من مقتضيات اإلميان ،ومما فضل هللا به هذه األمة

على األمم قبلها ،يقول تعاىل ":كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر"
[آل عمران ]110:وقد وردت أحاديث كثرية عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -تضمنت أشد

التحذير من التهاون يف هذه الفريضة ،حىت إن العقوبة لتعم األمة أبمجعها إن هي أخلهت هبا ،منها ما

رواه أمحد يف مسنده والرتمذي يف جامعه -وصححه -من حديث حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه-
تأمر هن ابملعروف ،ولتنهون عن املنكر،
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":والذي نفسي بيده ل ُ
أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابً من عنده ،مث لتَ ْدعُنهه فال يستجيب لكم" وكذا ما رواه أبو

داود يف سننه ( )4339بسند صحيح من حديث جرير بن عبد هللا -رضي هللا عنه -قال مسعت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول ":ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم ابملعاصي يقدرون
على أن يغريوا عليه فال يغريوا إال أصاهبم هللا بعذاب من قبل أن ميوتوا" فهذه النصوص وغريها

داللتها ظاهرة على فرضية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،يستوي يف ذلك املسلمون مجيعاً كل

حبسبه .وابهلل التوفيق.
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صديقي على عالقة بفتاة
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1423/2/9

السؤال

أان طالب يف إحدى اجلامعات ،ويل صديق عزيز ميتلك األخالق األساسية للشباب املسلم ،ولكن
عنده مشكلة ،وهي أنه على عالقة صداقة مع فتاة ،فكيف أساعده من غري تنفري من الدين يف حل

هذه املشكلة؟
اجلواب

أخي السائل -جزاك هللا خرياً -على حرصك على دعوة أصدقائك ،وأعلم أوالً أن ما ذكرته من

األخالق األساسية للشباب ال بد أن تكون موافقة لكتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم،-

أما ما خالفهما فليس من األخالق احملمودة ،ال للشباب وال لغريهم.

وفيما يتعلق بنصيحة صديقك ال بد أن تبّي له أن هذا األمر حمرم شرعاً ،فال جيوز للشاب أن

يصادق فتاة أجنبية عنه ،وذكره أن هذه الصداقة جتر إىل حمرمات كثرية من النظر ،واحلديث ،واخللوة،

والوقوع يف الفاحشة -عافاان هللا وإايك ومجيع املسلمّي.-

وذكره أيضاً أنه رمبا اختذ شباب آخرون أخواته ،أو قريباته صديقات هلم ،فهل يرضى بذلك؟ وإذا

كان ال يرضاه لنفسه ،فكيف يرضاه لبنات الناس ،وعليك أن تكرر النصح له من غري أيس ،وجتتهد

له ابلدعاء ،وتذكره ابألحاديث واآلايت اليت تدل على خطورة هذا الفعل ،وفقك هللا ،وسدد خطاك.
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مناصحة النساء يف األسواق
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1423/2/18

السؤال

لدي حمل جتاري وتواجهين مشكلة يف التعامل مع النساء ،هل جيب علي أن أنكر على كل امرأة
تدخل حملي إذا كانت كاشفة الوجه ،أو متنقبة ،أو البسة عباءة ملفتة للنظر؟ مع العلم أن مثل هذا
األمر حيرجين كثرياً يف التعامل مع النساء ال سيما يف وجود خالف يف قضية احلجاب.

اجلواب

أوالً- :جزاك هللا خرياً -على غريتك على أعراض املسلمّي ،وحرصك على إبراء ذمتك من واجب
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فسددك هللا ،وزادك حرصاً وتقى ،وثبتنا وإايك على دينه القومي.
اثنياً :أما النقاب إذا مل يكن واسعاً فال ينبغي إنكاره؛ ألنه قد وردت به الرخصة ،كما يدل لذلك

حديث" :ال تنتقب املرأة احملرمة" أخرجه البخاري ( ، )1838ولو كان النقاب حمرماً ملا خص -عليه

الصالة والسالم -احملرمة ابلنهي عنه.

اثلثاً :وأما العباءة الضيقة اليت تصف مفاتن املرأة كالعباءة املخصرة ،فلم يقل أحد من أهل العلم

جبواز لبسها حىت يصح لقائل أن حيتج مبقولة( :ال إنكار يف مسائل اخلالف) ؛ ألن من الشروط املتفق

عليها بّي العلماء أن يكون احلجاب واسعاً ال يصف املفاتن.

وإذا تقرر أن مثل هذه العباءات مما اتفق أهل العلم على حترميه ،وجب اإلنكار على من لبسته.
وكذلك الشأن يف كل حجاب يكون زينة يف نفسه ،جيب اإلنكار على من لبسته ،وال يسوغ أن يعتذر

على اإلنكار يف هذه األمثلة بقاعدة (ال إنكار يف مسائل اخلالف) ؛ ألن أهل العلم متفقون على

اشرتاط أال يكون احلجاب زينة يف نفسه ،واملقاصد اليت راعاها الشرع يف فرض احلجاب تدل عليه
داللة ظاهرة ،وإن خالف يف هذا خمالف عد خالفه شذوذاً ال يتابع عليه وال يعتد به.

رابعاً :مسألة كشف الوجه اخلالف فيها مشهور ،ليس هذا مقام بسطه ،وال النظر يف أدلته.

ولكن خمالفة النساء اليوم مل تقتصر على كشف الوجه فحسب ،فغالب من تتساهل يف كشف وجهها
ال خيلو حاهلا من إبداء الزينة إما يف الوجه أو غريه ،أو بكشف الشعر ،أو العنق  ...إخل وخالف

العلماء إمنا هو يف الوجه والكفّي.

فإذا كان الواقع هو هذا ،مل يكن بد من اإلنكار عليهن ،فليس يف مثل هذا خالف ،وال هو من موارد

االجتهاد.

خامساً :طريقة اإلنكار على تلك املتربجات تقع حسب الوسع ،ومتُْليها وتصرفها اجلدوى من

اإلنكار ،فإذا كان اإلنكار عليهن عالنية ابللسان ال جيدي شيئاً ،وإمنا جيلب لك شيئاً من أذيتهن

وسالطة ألسنتهن وحنو ذلك ،فجرب طريقة أخرى تؤدي املقصود ،وتقيم احلجة ،وتربئ الذمة،

وتعتذر هبا إىل هللا ،كإهداء شريط ،أو كتاب ،أو حنو ذلك ،مما يساق فيه اإلنكار مساق موعظة

تذكرها ابهلل ،وختوفها عقابه ،وحتذرها مغبة املعصية وشؤمها.

إن عاطفة املرأة -أخي -هو خري ما يستجديه الناصح؛ لتقع موعظته موقعها من قلبها ،ولذا فمن
احلكمة أن ميزج خطاب املوعظة بكلمات الثناء اليت ال يظهر فيها كذب وال تكلف ،ولن تعدم يف

قلبها بقية من إميان ،وخوف من هللا -سبحانه ،-وحب له ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم -تثين هبا
عليها؛ لتستعطفها ملوعظتك.
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ومن احلكمة يف املوعظة واإلنكار جمانبة اهتامها ابلفسق أو عدم الغرية ،ولو كان حاهلا كذلك ،فإن

هذا كما أنه ال ينفع فهو يضر ،ورمبا محلها ذلك إىل أن أتخذها العزة ابإلمث ،فتعرض عن االستماع

للنصح وقبوله.
سادساً :ال يسعك أبداً أن خيلو قلبك من إنكار تلك املنكرات الظاهرة ،مهما اعتادها بصرك ،ومهما
كثرت املبتليات هبا.

وهلذا فاعلم أن من أشد ما يناقض هذا اإلنكار القليب لتلك املنكرات من إبداء الزينة ،أو التربج

والسفور والتساهل مبد عينك إليها ،أو التحدث إليها يف غري ما تقتضيه حاجة الشراء ،فضالً عن
املضاحكة ،أو اخلضوع ابلقول.

وال يسعك إال غض بصرك عنها ،وكف لسانك عن االسرتسال يف احلديث معها ،وجتنب اخللوة هبا.

سابعاً :اعلم أن قاعدة (ال إنكار يف مسائل اخلالف) ليست على إطالقها ،فال يصح أن حتمل ما ال
حتتمل ،وال أن تورد يف غري مواردها.

واألخذ هبذه القاعدة إبطالق خالف إلمجاع أئمة السلف ،فحدود هذه القاعدة قاصرة على تلك
املسائل االجتهادية اليت وقع اخلالف فيها قوايً ،ولكل قول فيها ٌّ
حظ من النظر،
أما اخلالف الضعيف الذي ليس له ٌّ
حظ من النظر واالعتبار ،وخيالف ظاهر النصوص ومقتضى

القياس الصحيح ،وال يعرف له مستند صحيح من كتاب أو سنة ،فمثل هذا ال عربة به وال ترد عليه
هذه القاعدة ،بل جيب اإلنكار عليه والرد على صاحبه.

ولو أخذان هبذه القاعدة على العموم ألفضى ذلك إىل سقوط شعرية األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،فما أكثر املسائل اليت وقع فيها اخلالف ،ولكن العربة مبا وافق الكتاب والسنة.

وأحيلك -لالستزادة يف هذا املوضوع -إىل مليء ،ومن أحال على مليء فقد أتبع  ...إىل كتاب
(إعالم املوقعّي) البن القيم (. )332/3

أعاننا هللا وإايك على لزوم جادة التقوى ،والعمل على ما حيب ويرضى ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مناصحة النساء املتربجات
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1423/10/14هـ
السؤال

جاريت خترج من بيتها كاشفة وجهها وجزءاً من شعرها ،فما األسلوب الذي أتبعه معها لنصحها؟ مع
توضيح األدلة الشرعية اليت أستند إليها.

اجلواب

ال جيوز للمرأة أن تبدي شيئاً من بدهنا وال من شعرها للرجال األجانب ،والواجب عليها أن تغطي

مجيع بدهنا؛ لقوله -تعاىل" :-وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين

زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن  " ...اآلية

[النور. ]31:
فالزينة اليت جيوز للمرأة أن تبديها هي اليت تعجز عن سرتها كالطول والبدانة مع لبسها للمالبس
الواسعة الساترة غري الشفافة ،وهلذا قال" :وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال

لبعولتهن" [النور ، ]31:لآلابء واألزواج واإلخوة واألبناء وحنوهم من احملارم ،وعائشة -رضي هللا

عنها -تقول واصفة املوقف يف حجة الوداع" :كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فإذا حاذوان سدلت إحداان جلباهبا على وجهها من فوق رأسها ،فإذا جاوزوان
كشفناه" رواه أبو داود ( ، )1833أمحد ( ، )24021وهي أم املؤمنّي ،وأنصح هذه السائلة أن

تقرأ رسالة يف احلجاب لفضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا ،-وكذلك رسالة الشيخ/
عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -وغريمها مما كتب يف هذا اجملال ،وعليها أن تتبع مع صاحبتها

وصديقتها وجارهتا النصح وأن تظهر هلا أهنا تريد هلا اخلري ،وتبّي هلا احلكم الشرعي بدليله ،وختوفها

من هذا؛ ألن هللا -تعاىل -يقول" :وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

لقلوبكم وقلوهبن" [األحزاب ]53 :فاملرأة إذا أبدت شيئاً من حماسنها تكون عرضة ملا ال حتمد

عقباه ،وهللا تعاىل أعلم.
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أيمر غريه مبا ال يفعل
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1424/5/19هـ

السؤال

أنصح أحياانً إخواين أبشياء ال أفعلها ،ولكن ليس بقصد التفاخر أو الرايء ،ولكن حيدث هذا رغماً

عين ،فشهويت كثرياً تغلبين فأفعل ذنباً ،نصحت غريي برتكه ،وحيدث هذا األمر كثرياً حىت إين أشعر

ابلنفاق ،فما رأيكم؟
اجلواب

السالم عليكم ،وبعد:

النصح للمسلمّي واجب وهو من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وقد ثبت يف الصحيح أن جرير
بن عبد هللا البجلي  -رضي هللا عنه  -قال":ابيعت النيب -صلى هللا عليه وسلم -على السمع

والطاعة ،فلقنين :فيما استطعت والنصح لكل مسلم" البخاري ( ، )7204ومسلم ( ، )56وال

شك أن الواجب على الناصح أن يكون عامالً مبا ينصح به غريه من فعل اخلري أو ترك الشر
واملعصية ،وقد جاءت نصوص كثرية حتذر من عاقبة خمالفة اآلمر ملا أيمر به أو ينهى عنه.

وجاءت أخبار تنبئ بشدة العقاب يف ذلك ،ولكن هذا ال يعين أن يرتك األمر ابملعروف أو النهي عن

املنكر ملخالفة العبد ملا أيمر به أو ينهى عنه ،ولو فعل الناس ذلك ملا وعظ الناس أحد بعد النيب -
صلى هللا عليه وسلم.-
والواجب على العبد أن جياهد نفسه يف العمل مبا يدعو إليه ،وإن خانته نفسه فال جيوز له أن يرتك

الدعوة والنصح ،بل الواجب أن يستمر ولو قصر هو من جهته ،ألنه لو ترك الدعوة والنصح

لتقصريه ارتكب ذنبّي ،األول وقوعه يف الذنب الذي يريد أن ينهى عنه مثالً ،والثاين تركه للنصح

والدعوة.

فيا أخي ابرك هللا فيك اجتهد يف معاجلة تقصريك ،وأكثر االستعانة ابهلل على نفسك واصحب
األخيار والدعاة اجلادين منهم على وجه اخلصوص ،وإايك أن ترتك النصح للسبب املذكور ،بل

استمر واجعله حجة عليك لتكون أكثر حرصاً على تطبيق ما تدعو إليه ،ونرجو هللا لك التوفيق
والسداد .والسالم عليكم.
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جمالسة املقيم على املعصية
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

أان موظفة يف أحد القطاعات احلكومية وبعض زمياليت اليت أجالسهن عندهن بعض املعاصي الكبرية

مثل منص احلواجب والتهاون يف الصالة ولبس املالبس الغري حمتشمة وقد قمت مبناصحتهن على

إستحياء ومل يكن له أي أتثري يذكر عليهن هذا وهن يعلمن حرمة ما يفعلنه هل علي أمث مبجالستهن
ِ
س َما
واألكل معهن وماذا أفعل هل أان ممن قال هللا تعاىل فيهم " َكانُوا ال يَـتَـنَ َ
اه ْو َن َع ْن ُم ْن َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَب ْئ َ
َكانُوا يَـ ْف َعلُو َن"
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد :إن كنت تعلمّي أنك إذا بقيت معهن  -خالل العمل فقط  -سوف يكون لك

أتثري عليهن ،ابلنصيحة وإهداء األشرطة النافعة والكتب املوجهة للدعوة ،فاستمري على حذر شديد
من أن يؤثرن عليك ،فليس هناك أحد معصوم من الفتنة من األحياء وإن كنت تعلمّي أال سبيل إىل

ذلك؛ ملانع احلياء الذي تذكرين ،أو غريه ،فإنه ال جيوز أن جيالس اإلنسان أهل املنكر بعد أن أيمرهم
وينهاههم ،مث ال أيمترون وال يتناهون ،فإن جلوسك معهم رمبا فهموا منه إقراراك له ورمبا ضعف أتثريك

عليهم لكوهنم يرون أهنم استمروا يف معاصيهم ،ومع ذلك فلم يغري ذلك من األمر شيء جتاه

صداقتهم معك احرصي على أن تشعريهم أن عدم جمالستك هلم الستمرارهم على املنكر وحسب،
وإال فإنك ال تكرهينهن ألشخاصهن ،وإمنا لعملهن فقط ..وأظهري هلن حب اخلري هلن ،وحرصك

عليهن بل صارحيهن أبنك تتأملّي كثرياً حّي ترينهن على هذه احلال ،وأكثري هلن من الدعاء لعل هللا

أن يكتب هدايتهن على يديك ،وفقك هللا وسددك وثبتنا وإايك على هداه ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد وآله.
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صداقة املسلم للنصراين
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1426/07/30هـ

السؤال

ما رأي الشرع يف صداقة املسلم للنصراين؟ مع العلم أهنا من غري مواالة وليست يف معصية هللا .كما

أين دائمة احلديث عن اإلسالم ،فتتجاوب وتتأثر صديقيت النصرانية ،لكن ال أعتقد أن إسالمها

سيكون سهالً ،وهللا وحده أعلم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

ال أبس بذلك إن شاء هللا ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -يقول( :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف
الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي) [املمتحنة، ]8:

وهذه اآلية -كما صححه مجهور العلماء -آية حمكمة غري منسوخة ،وابلتايل فإن من الرب تقدمي الرب
والقسط واإلقساط ،كل هذا يدل على أنه جتوز الصداقة إذا مل تكن هذه الصداقة يف العقيدة ،مبعىن

أن اإلنسان حيبهم من أجل عقيدهتم .أما املعاشرة يف الدنيا فاهلل -سبحانه وتعاىل -يقول يف بر

الوالدين الكافرين( :وصاحبهما يف الدنيا معروفا) [لقمان . ]15:ويف احلديث الصحيح أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال ألمساء ملا قدمت عليها أمها وهي كافرة ،قال هلا" :صلي أمك" .أخرجه

البخاري ( ، )2620ومسلم (. )1003

فالعالقة والصداقة إذا مل تكن من ابب العقيدة فإهنا ليست من املواالة اليت هنى هللا -سبحانه

وتعاىل -عنها ،فاألمر -إن شاء هللا -ال أبس به على أن تنوي خرياً ،وحتاويل أن هتديها وتساعدهيا

على اهلداية ابلقدوة احلسنة وابخللق ،وذلك -إن شاء هللا -من ابب الدعوة إىل اإلسالم ،وهللا أعلم.
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ضوابط يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1424/10/29هـ

السؤال

ماذا ميكن للمسلم الغيور على دينه أن يفعل وهو يرى إخوانه أيكلهم االحنراف مبختلف أنواعه ،يف

زمن أصبح فيه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر جرمية تعاقب عليها القوانّي ،وجزاكم هللا خرياً
والسالم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شعرية عظيمة يف اإلسالم ،بل هي الشعرية املميزة لألمة
املسلمة ،كما قال هللا تعاىل" :كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر

وتؤمنون ابهلل" [آل عمران ، ]110:وهي الشعرية الفارقة بّي املؤمنّي واملنافقّي "املنافقون

واملنافقات بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف" [التوبة ]67:وقال":واملؤمنون

واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر" [التوبة ]71:وهي شعرية

معدودة يف أسباب النجاة من العذاب " فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذان
الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون" [األعراف ، ]165:وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم

ابألثر اخلطري لرتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فقال" :لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر
ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطراً أو ليسلطن هللا عليكم شراركم فيدعو خياركم فال

يستجاب لكم" الرتمذي ( )2169وأبو داود ( )4336وضعفه األلباين ،كما أنه أوضح أن أول ما

دخل النقص على بين إسرائيل أهنم تركوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قال ":فكان أحدهم يرى

صاحبه على املنكر فيقول :اي هذا إنه ال حيل لك ،مث ال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه فلما فعلوا
ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض مث لعنهم ،وتال قول هللا عز وجل "لعن الذين كفروا من بين

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون ،كانوا ال يتناهون عن منكر

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" الرتمذي ( )3048وأبو داود ( )4336وابن ماجة ( )4006وضعفه

األلباين.

ومع هذه األمهية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثره يف األمة فالبد من معرفة مجلة من األمور

املهمة.
شروط إنكار املنكر:

وضع الفقهاء عدة شروط إلنكار املنكر مىت مت استيفاؤها لزم اإلنكار أو التغيري ،وأهم هذه الشروط

مخسة:

( )1وجود منكر.
( )2أن يكون املنكر موجوداً يف احلال.

( )3أن يكون املنكر ظاهراً دون جتسس

( )4أن يكون املنكر معلوماً بغري اجتهاد.
( )5أن يدفع املنكر أبيسر ما يندفع به.
الشرط األول :وجود منكر:

ونعين به كل معصية حرمتها أو كرهتها الشريعة:
الشرط الثاين :أن يكون املنكر موجوداً يف احلال:
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واملعىن أن يكون مقارف املنكر مباشراً له يف احلال أي وقت النهي أو التغيري ،فليس هناك هني على

من ابشر املنكر وانتهى منه ،فذلك أمره إىل السلطات العامة لتوقيع العقاب عليه ،وأيضاً ليس هناك
هني على املنكرات املستقبلية ،كأن يعرف الناهي بقرينة احلال أن الشخص قد عزم على الشراب يف

ليلة فليس له إال وعظه ،وإن أنكر عزمه على ذلك مل جيز وعظه؛ ألن يف ذلك إساءة ظن ابملسلم.

الشرط الثالث :أن يكون املنكر ظاهراً دون جتسس:

أن يكون املنكر ظاهراً بغري جتسس أو تفتيش ،فإذا توقف إظهار املنكر على إيهام مل جيز اإلنكار
لتحرمي التجسس كتاابً وسنة ،فاهلل يقول" :وال جتسسوا [ " ...احلجرات ]12:وقول الرسول -

صلى هللا عليه وسلم  -ملعاوية" :إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم" أبو

داود ( )4888وأمحد ( )1081وصححه األلباين ،وقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ":-اي معشر من

آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمّي وال تتبعوا عوراهتم فإنه من اتبع عوراهتم يتبع هللا

عورته ،ومن يتبع هللا عورته يفضحه يف بيته" الرتمذي ( )2032وأبو داود ( )4880وقال األلباين:
حسن صحيح ،ولكن ذلك مقيد بعدم ظهور آاثر لذلك املنكر.

الشرط الرابع :أن يكون املنكر معلوماً بغري اجتهاد:

فكل أمر حمل اجتهاد ال هني فيه ،وليس للمجتهد أن يتعرض ابلردع والزجر على جمتهد آخر يف

موضع اخلالف.

الشرط اخلامس :أن يدفع املنكر أبيسر ما يندفع به:
ويشرتط يف دفع املنكر أن يدفع مبا دفعه وأبيسر ما يدفعه ،فال جيوز أن يدفع املنكر أبقل مما يدفعه

ما دام الدافع قادراً على دفعه ابألكثر ،وال جيوز أن يدفع أبكثر مما يدفعه ألن ما زاد على احلاجة
يعترب جرمية ،ولكن جيوز دفع املنكر أبقل مما يدفعه يف حال عدم القدرة كالدفع ابلقلب ملن ال

يستطيع اإلنكار ابليد أو اللسان  ، ...وإذا كان املقصود ابألمر ابملعروف إيقاع املعروف والنهي عن

املنكر فإذا ارتفع الغرض ابألمر السهل مل جيز العدول عنه إىل األمر الصعب ،وهذا مما يعلم عقالً
وشرعاً.
شروط القائم ابألمر والنهي:

( )1اإلسالم )2( .التكليف )3( .العلم )4( .القدرة.
الشرط األول :اإلسالم

وليس على غري املسلم التزام مبثل هذا الواجب؛ ألن معىن إلزامه به هو إلزام ابلدعوة إىل غري ما

يعتقده ويؤمن به ،وذلك يدخل يف ابب اإلكراه املنهي عنه يف اإلسالم يف قوله تعاىل "ال إكراه يف

الدين" [البقرة ]256:فضالً عن أن ذلك معارض من وجهّي -1:أن االحتساب واجب ديين،
واثنيهما أنه سلطة ووالية ،وليس لغري املسلم والية على املسلم.

الشرط الثاين :التكليف:

ويشرتط يف من ميارس الرقابة أن يكون مكلفاً أي ابلغاً عاقالً ال حيول دون تكليفه حائل ،وهذا

الشرط شرط للوجوب وليس شرطاً لألداء ،أي أن الرقابة ابعتبارها واجباً ال يثبت إال يف حق املكلف
فقط ويسأل عن تركها ،بعكس غري املكلف الذي ال يلزم أبدائها وال يسأل عن تركها.
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الشرط الثالث :العلم :وال يكون العمل صاحلاً إن مل يكن بعلم وفقه ،كما قال عمر بن عبد العزيز:
من عبد هللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ،والبد أن يكون اآلمر ابملعروف والناهي عن

سنه الشرع والقبيح ما قبحه.
املنكر عاملاً حبكم الشرع فيما أيمر به وينهى عنه ..فإن احلسن ما ح ه

الشرط الرابع:

القدرة :وهلا أربع أحوال:

احلالة األوىل :أن يعلم أنه ال ينفع كالمه ويضر به إذا تكلم ،فال جتب عليه احلسبة ،بل رمبا حترم يف

بعض املواضع ،ولكن يلزمه عدم حضور مواضع املنكر واالعتزال يف بيته ،وعدم اخلروج إال حلاجة
ملحة أو واجب ،وعليه اهلجرة إذا أرهق على الفساد وكان قادراً عليها.

احلالة الثانية :يعلم أبن املنكر يزول بقوله وفعله وال يسبب له مكروهاً ،فيجب اإلنكار وهذه هي

القدرة املطلقة.

احلالة الثالثة :أن يعلم أنه ال يفيد إنكاره لكنه ال خياف مكروهاً ،فال جتب عليه احلسبة لعدم فائدهتا،

ولكن تستحب ،إلظهار شعائر اإلسالم وتذكري الناس أبمر الدين.

احلالة الرابعة :وهو أنه يعلم أنه سيصاب مبكروه ولكن يبطل املنكر بفعله ،كأن يريق اخلمر من يد

الفاسق ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه ،فهذا ليس بواجب وليس حبرام بل هو مستحب.
وقد قال احلسن البصري رمحه هللا( :إمنا يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم فأما من وضع سيفه أو
سوطه فقال :اتقين اتقين فما لك وله؟) وقد روى ابن هليعة عن األعرج عن أيب هريرة -رضي هللا

عنه -قال :قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ":-ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ،قالوا :اي

رسول هللا وما إذالله لنفسه؟ قال :يتعرض من البالء ملا ال يقوم به" الرتمذي ( )2254وابن ماجة

( )4016وحسنه األلباين.

قال ابن حجر( :وقال :بعضهم :جيب إنكار املنكر شريطة أال يلحق ابملنكر بالء ال قبل له به من

قتل وحنوه) .

وقال آخرون :ينكر بقلبه حلديث أم سلمة -رضي هللا عنها -مرفوعاً" :يستعمل أمراء بعدي فمن

كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع" مسلم (. )1854

وقال :والصواب اعتبار الشرط املذكور ويدل عليه حديث" :ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه" (سبق
خترجيه)  :مث فسره أبن يتعرض من البالء ملا ال يطيق ،وقال غري الطربي( :جيب األمر ابملعروف ملن

قدر عليه ومل خيف على نفسه ضرراً) .

معيار املوازنة عند كل من ابن قيم اجلوزية وابن تيمية:
أ .عند ابن قيم اجلوزية :يرى أن املوازنة بّي إنكار املنكر ونتيجته تتمثل يف أربع حاالت.

 .1أن يزول املنكر وخيلفه ضده.

 .2أن يقل املنكر وإن مل يزل جبملته.
 .3أن خيلف املنكر ما هو مثله.

 .4أن خيلف املنكر ما هو شر منه.
فالدرجتان األوليان مشروعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة حمرمة.
حدود القدرة واالستطاعة:
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إن أحاديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أوضحت لنا  -بال أدىن شك  -حدود
االستطاعة البشرية يف اإلنكار  ...والعربة هو حديث مسلم ( )49الذي رواه عن أيب هريرة -رضي
هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل
يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ويف رواية "وليس وراء ذلك من اإلميان

حبة خردل" ،ويكتمل املعىن يف هذا احلديث حبديثّي آخرين يوضحان حد القدرة اليت يقف عندها
كل مسلم يف إنكاره  ...وأوهلما قول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ":-ما أمرتكم به فأتوا منه ما

استطعتم" البخاري ( )7288ومسلم ( )1337واثنيهما :هو قول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

":ال حيل ملؤمن أن يذل نفسه" قالوا :اي رسول هللا وما إذالله لنفسه؟ قال :يتعرض من البالء ملا اليقوم به؟ (سبق خترجيه) .

مراتب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
أ .اإلنكار القليب (املقاومة السلمية) :

قال تعاىل " :وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار ،وما لكم من دون هللا من أولياء مث ال
تنصرون" [هود. ]113:

ويقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " -سيكون أمراء تعرفون وتنكرون ،فمن انبذهم جنا ،ومن
اعتزهلم سلم ،ومن خالطهم هلك" (سبق خترجيه) .

وعن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال لكعب بن عجرة:
"أعاذك هللا اي كعب بن عجرة من إمارة السفهاء" ،قال :وما إمارة السفهاء؟ قال" :أمراء يكونون
بعدي ،ال يهتدون هبديي ،وال يستنون بسنيت ،فمن صدقهم بكذهبم ،وأعاهنم على ظلمهم ،فأولئك

ليسوا مين ولست منهم ،وال يردوا علي حوضي" أمحد ( )14441والرتمذي ( )614وإسناده قوي.
ب .اإلنكار القويل:

ولإلنكار القويل درجات ومراحل منها:
 .1التعريف :فقد يقدم املكلف على اقرتاف املنكر جهالً منه بكونه منكراً ،حىت إذا وجد من يرده

إىل طريق احلق اهتدى ،فيلزم التعريف أوالً أبسلوب هادئ رقيق ،وينبه اإلمام الغزايل إىل آفة خطرية،

وهي أن يدل العامل على مقرتف املنكر بعلمه ،فيكون هدفه إثبات تفوقه عليه ،فإن كان الباعث هذا
فهذا منكر أقبح يف نفسه من املنكر الذي يعرتض عليه.

 .2النهي ابلوعظ ،والنصح والتخويف ابهلل تعاىل ،ويكون فيمن يقدم على األمر وهو عامل بكونه
منكراً ،أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكراً ،ويباشر احملتسب النصح يف هذا املقام من غري

عنف وال غضب.

 .3السب والتعنيف ابلقول اخلشن :ويكون ذلك عند العجز عن منعه ابللطف ،وظهور مبادئ

اإلصرار واالستهزاء ابلوعظ والنصح ،وليس املقصود ابلسب أن يرميه هبجر القول والفاحشة ،بل

يقتصر على السب اخلفيف الذي يصدق على واقع احلال ،كأن يقول له :اي من ال يتقي هللا ،اي فاسق

اي جاهل  ...إخل ،وهنا ينبغي مراعاة ما يلي:

أ .أن ال يقدم على التعنيف إال عند الضورة والعجز ابلطريقة األوىل.
ب .أن ال ينطق إال بصدق ،وال يسرف يف الكالم ،بل يقتصر على قدر احلاجة.

 .4التهديد والتخويف :وشرط ذلك أن ال يهدده بوعيد ال جيوز له حتقيقه ،كقوله :ألهنَب دارك ،أو
ألسبّي زوجتك ،وما جيري جمراه فهذا حرام إن قصد فعله ،وكذب إن مل يقصد إليه.
ج .اإلنكار الفعلي :وهو نوعان:
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(أ) اإلنكار ابليد فيما دون استخدام السالح (ب) اإلنكار ابليد ابخلروج والسالح.
وأقول للسائل وغريه وأمثاله إن األمر والنهي دين وشرع وليس مشاعر خاصة وال محاسة طارئة وال
رد فعل عارض ،فالبد من االنضباط الشرعي ،ومراعاة املصاحل واملفاسد على أساس شرعي ،مع

اليقّي التام والتسليم الكامل أبن ما يف الشرع هو احملقق للمصاحل الدنيوية واألخروية ،وهو األجدى،
واألنفع للفرد واجملتمع ،وأخلص وصييت يف هذه النقاط:

أ .اإلنكار القليب إنكار تغيريي بدليل أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال":فليغريه" مث ذكر
وسائل التغيري "بقلبه" وفيه فوائد:
* إبقاء جذوة اإلميان متقدة.

* التفريق بّي املؤمن واملنافق فكالمها مل يغري ابليد ،لكن األول كاره والثاين راض.

احملاصرة النفسية والعملية لفاعل املنكر؛ حىت ال جيد من يعينه أو يهون عليه املنكر ،بل يرى نفسه

مهجوراً مذموماً.
ب .اإلنكار القويل :وهو جهاد الدعوة ومداه واسع وأثره كبري وفوائده عديدة ووسائله متنوعة
والتقصري فيه كبري ،وميكن أن يكون أتثريه كبرياً يف تغيري كثري من املنكرات.

ج .اإلنكار ابليد ميكن ممارسته يف دائرة الوالية داخل األسرة أو داخل العمل الذي ميلكه اإلنسان
ويتصرف فيه ،ولكن البد من مراعاة املراتب والتدرج وكذلك األسلوب.

أما اإلنكار العام فإن كان يؤدي إىل منكرات أكرب أو اضطراب يف األحوال وخلل يف األوضاع وحىت

ضرر مؤكد أو غالب على اإلنسان فرتكه صحيح ،وأما اخلروج فضرره أكرب وخطره أعظم يف اجلملة،
والبعد عنه والتحذير منه مهم لدفع مفاسده ،وهللا أعلم.
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االنكار يف مسائل اخلالف
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1425/11/06هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو اإلجابة عن سؤال كثر حوله اجلدل وهو :هل اخلالف الفقهي يف الفروع جيوز فيه النكري على
املخالف وتبديعه وجترحيه؟ أرجو اإلجابة مع نقل أقوال أهل السنة يف ذلك .والسالم عليكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فإن اإلنكار على املخالف يف املسائل الشرعية خيتلف ابختالف املسائل املُختلف فيها ،فإذا كانت

املسألة من املسائل اجملمع عليها فإن اخلالف فيها ال جيوز؛ ألن اإلمجاع جيب العمل به واملصري إىل

حكمه وال جتوز خمالفته ،بل وذهب بعض أهل العلم إىل تكفري من أنكر حكم اإلمجاع ،كما نقله
ٍ
وحينئذ يكون اإلنكار على من خالف حكم اإلمجاع واجبًا؛ ألن
الزركشي (البحر احمليط، )496/6
اخلالف فيه ال يسوغ .أما إذا كانت املسألة من املسائل املُختلف فيها بّي أهل العلم فإنه ال يُنكر
فيها على املخالف؛ ألن اخلالف يف هذه املسائل سائ ٌغ ،وسبب كون اخلالف يف مسائل اخلالف

سائغًا ألن هذه املسائل تكثُر فيها األدلة وتتعارض أحكامها ،وكل فريق من املتخالفّي أيخذ ابلدليل

مجيعا العمل مبا دلت عليه األدلة الشرعية ،وإذا كان احلال ما ذُكِ َر فإن من
األقوى يف نظره ،ومههم ً
أبي من القولّي مل يفعل ما يوجب اإلنكار عليه ،بل فعل الواجب عليه ،وقد مشلت القواعد
قال ٍّ
الفقهية هذا احلكم ،قال السيوطي( :ال يُنكر املختلف فيه إمنا يُنكر اجملمع عليه) (األشباه

علم أن يُنكر على من خالف
والنظائر. )158
ً
وعموما فإن الواجب على املسلم إذا كان عنده ٌ

املسائل اجملمع عليها ،ويبّي له أن اإلمجاع قد انعقد على حكمها ،كما لو قال أح ٌد بعدم وجوب
الصالة أو الزكاة أو الصوم أو احلج ،أو قال جبواز ِّ
الراب أو ِّ
الزان أو شرب اخلمر ،فيجب اإلنكار

عليه؛ ألن أهل العلم قاطبةً جممعون على أحكام هذه املسائل.
أما من قال ٍ
بقول يف مسألة خالفية فالواجب مناقشة صاحب هذا القول وبيان األدلة الدالة على

خالف قوله ،فإذا بُينت له األدلة وكان ابحثًا عن احلق فالغالب أنه يرجع إىل مقتضى هذه األدلة،

وذلك كمسألة حلق اللحية ،فإذا قال قائل جبواز حلق اللحية فالواجب بيان األدلة اليت أيمر فيها
النيب صلى هللا عليه وسلم; إبعفاء اللحية وعدم حلقها ،فإذا ذُكِ َرت له هذه األدلة فالغالب رجوعه
إىل احلق؛ لصراحة هذه األدلة ووضوحها ولعدم وجود أدلة تبيح حلق اللحية ،وميكن أن يُقال إن
ع على املخالف يف مثل هذه املسألة لصراحة األدلة فيها ووضوحها.
اإلنكار مشرو ٌ
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أما إذا كانت األدلة يف املسألة متكافئة أو متعارضة فإنه ال حرج على املختلفّي فيها وال جيوز اإلنكار
فيها ،وذلك كمسألة زكاة احللي املعد لالستخدام والزينة ،فمن أوجبه استدل ٍ
بعدد من األدلة الدالة

على الوجوب ،ومن مل يوجبه استدل ٍ
بعدد من األدلة الدالة على عدم الوجوب ،وألجل هذا فإن
اإلنكار على املخالف يف مثل هذه املسائل ال يُشرع أب ًدا؛ ألن األدلة فيها متكافئة ومتعارضة يف

نظران.

عموما أن يكون هدفهم البحث عن احلق والوصول إليه،
كل فإن الواجب على طلبة العلم ً
وعلى ٍّ
خالف يف ٍ
شيء من ذلك وكان اخلالف سائغًا يقوم كلٌّ منهم بواجب األخوة وهو
وإذا حصل بينهم
ٌ
النصح واإلرشاد والبيان ،وال يكون هدفه يف ذلك االنتصار لنفسه أو ملنهجه أو ملذهبه وما إىل
ذلك ،وليكن ذلك بل ٍ
ّي ٍ
ورفق؛ فإنه أقرب إىل بيان احلق وقبوله.

عظيم ،واألصل يف املسلم البعد عن مثل هذه األبواب؛
أما ما يتعلق ابلتبديع والتجرمي فهو ٌ
ابب ٌ

عموما ،إال إذا اقرتف أح ٌد ما يوجب تبديعه وتفسيقه كأن يُنكر
خلطورهتا وشدة أثرها على املسلمّي ً

حكما انعقد اإلمجاع عليه ،وليكن احلكم ابلتبديع والتجرمي ألهل العلم
شيئًا من األدلة أو خيالف ً
الراسخّي دون غريهم من عامة الناس.

على أنه ينبغي التنبيه إىل أن الذي ال يُنكر عليه يف املسائل اخلالفية هو العامل الذي يعرف األحكام
وله أهلية النظر يف األدلة ،أما العامي إذا تكلم يف األحكام الشرعية املختلف فيها فإنه يُنكر عليه

علم ،ولذلك قال
على كل حال ،ال ألنه خالف يف هذه املسألة ،ولكن ألنه تكلم فيما ليس له به ٌ
اسأَلُواْ أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ
أهل العلم إن فرض العامي سؤال أهل العلم؛ حتقي ًقا لقوله تعاىل( :فَ ْ

تَـ ْعلَ ُمو َن) [النحل . ]43:وهللا املوفق.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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حضور حفل زفاف به منكر

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

التاريخ 1426/05/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم حضور حفل زواج أحد األقارب الذي فيه منكر؟ مع العلم أنه ابستطاعيت أن أحضر احلفل

وأكون بعيداً (معزوالً) عن املنكر ،حبيث ال أمسع املنكر ،وال أراه.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
حضور احلفل الذي فيه منكر ينقسم إىل قسمّي:

القسم األول :منكر يستطيع اإلنسان أن ينكره ،فهذا جيب عليه أن حيضر ألمرين:

األمر األول :إلجابة الدعوة.

األمر الثاين :إلنكار املنكر.

القسم الثاين :أال يتمكن وأال يستطيع إنكار املنكر ،ال بيده ،وال بلسانه ،وال بقلبه ،أي :مبفارقة
املنكر ،فهذا ال جيوز له أن حيضر ،اللهم إال إذا كان قريباً خيشى من قطيعة الرحم فإنه حيضر ،مث بعد

ذلك خيرج ردعاً وتعزيراً هلم وأتديباً هلم على منكرهم .وهللا أعلم.
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مصافحة املرأة يف بالد الغرب
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

السالم عليكم.
ونساء ،وحنن نعلم
املعمول به يف طريقة التعامل يف الغرب أن الناس يتصافحون عندما يتقابلون رجاالً
ً
أن هذا غري جائز يف اإلسالم ،فما هي أفضل طريقة لتبيّي ذلك لآلخرين؟ كيف نبّي أنه ال جيوز

مصافحة املرأة؟ وقد يكون هذا أول لقاء هلا مع املسلمّي ،ونريد أن نقدم انطباعاً حسناً عنا دون
خمالفة ديننا.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإنه ال جتوز مصافحة النساء غري احملارم مطلقاً؛ ملا يف ذلك من خطر الفتنة على الرجل واملرأة ،وقد

ص هح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :إين ال أصافح النساء" ،وقالت عائشة -
ست يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يد امرأة قط ،غري أنه
رضي هللا عنها " :-وهللا ما م ه

ابيعهن ابلكالم" رواه البخاري ( ، )5288ومسلم ( ، )1866وإذا كان رسول -صلى هللا عليه

وسلم -قد امتنع عن هذا العمل ،وهو أطهر اخللق وأتقاهم وأخشاهم ،فكيف بنا حنن املقصرين
املذنبّي.

وإذا تعرض املسلم ملثل هذا األمر فإن الواجب عليه االمتناع من املصافحة ،كما ينبغي عليه أال

املدرسة أو
يشعر ابحلرج والضيق يف عدم املصافحة إذا م ّدت إليه امرأة أجنبية يدها ملصافحته ،أو ّ

الطّالبة اليت معه يف الدراسة أو املوظّفة معه يف العمل أو يف االجتماعات واملنتدايت العامة أو يف

اللقاءات التجارية وما إىل ذلك ،وليس يف هذا عذر مقبول ملخالفة ما ثبت عن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم ،-والواجب على املسلم أن يتغلّب على نفسه وشيطانه ،وأن يكون قوايً يف دينه ،وال

يستحي مما شرعه هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا ال يستحيي من احل ّق .وميكن للمسلم أن

السبب يف عدم املصافحة ،وأنّه ال يقصد اإلهانة وال االحتقار ،وإمنا هو ينفذ
يعتذر بلباقة ،وأن ّ
يبّي ّ

أحكام دينه ،وهذا سيُكسبه  -يف الغالب  -احرتام اآلخرين ،وال أبس من استغراهبم يف البداية ،ومما

يساعد على تفادي مثل هذه املواقف احملرجة أن يتجنب اإلنسان االجتماعات اليت حيصل فيها مثل
هذا االختالط ،وأن خيرب الناس عموماً أبن دينه مينع من مثل هذه العادات ،أو خيرب تلك املرأة

األجنبية هبذا األمر أبسلوب حسن؛ لئال يتع هرض ملثل هذا مستقبالً ،وأسأل هللا لكم اإلعانة والتوفيق
والسداد .وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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واقع األمة يؤرقين فما العمل؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /الصحوة اإلسالمية /املستقبل واملبشرات
التاريخ 1425/7/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد سئمت احلياة ،خاصة بعد أن تظاهر اليهود والنصارى على قتل كل من قال ال إله إال هللا حممد

رسول هللا ،ولعل ما حيدث يف العراق وفلسطّي خري دليل ،فلقد سئمنا الشجب واالستنكار والوقوف
مكتويف األيدي ،ما أريده هو هل من طريق إىل تلك البالد؛ ألين أخشى الذهاب والوقوع يف ٍ
أيد غري
أمينة؟ فهل من سبيل ،والدال على اخلري له أجر فاعله ،أم ماذا نفعل؟ ولكم منا جزيل الشكر

واالمتنان .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ،إن األمة اإلسالمية تعيش اليوم يف حال من الفرقة والذل واهلوان والضيق ال حتسد عليها ،لكن
مع ذلك ال جيوز اليأس وال فقدان األمل؛ فإن هللا وعد أبن ال يهلك األمة بعامة ،وأال يستأصل

العدو وجودها ،وأن اإلسالم سيبقى ظاهراً بطائفة السنة واجلماعة" ،ال تزال طائفة من أميت على احلق
ظاهرين ال يضرهم من خذهلم  " ...احلديث رواه مسلم ( )1920عن ثوابن -رضي هللا عنه ،-وقد
واجه املسلمون منذ بداايت عهد النبوة ويف بعض فرتات التاريخ كما يف عهد صالح الدين ،وعهد
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وابن تيمية ما هو قريب مما نواجه اليوم ،فكلما اشتد اخلطب قرب

الفرج  -إبذن هللا تعاىل ،-لكن ال بد من ترسم خطى النيب -صلى هللا عليه وسلم -والدعاة

املصلحّي يف اخلروج من احملنة ،فأول خطوة جيب أن نسعى فيها إىل حتقيق العزة والنصر حتقيق تقوى
هللا؛ قال تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً" [الطالق" ، ]2 :ومن يتوكل على هللا فهو حسبه"

[الطالق، ]3 :وقوله تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسرا" ،وتتحقق تقوى هللا بفعل أسباهبا،

ومنها:

 -1االستمساك ابلسنة واالجتماع عليها ،وترك البدع واحملداثت والفرقة واألهواء؛ ألهنا أول سبب
للفشل؛ قال تعاىل" :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم" [األنفال ، ]46 :قوله تعاىل" :واعتصموا

حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا".

 -2إقامة الفرائض والواجبات وترك اآلاثم واملعاصي ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابحلكمة

والرفق.

 -3التفقه يف دين هللا "من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين" رواه البخاري ( ، )71ومسلم ()1037
من حديث معاوية -رضي هللا عنه -والنفقة على الدين يكون على هنج السلف الصاحل.

 -4االلتفاف حول العلماء الراسخّي الرابنيّي ،وال ميكن أن خيلو منهم الزمان فهم ورثة األنبياء.
 -5أن يبدأ الفرد إبصالح نفسه مث من حوله.
 -6التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب.
 -7التأين والتشاور والبعد عن االنفعاالت والتسرع واحلدة والغلو؛ فإهنا مهلكة وشتات وضيعة.
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 -8أخذ أصول اإلصالح ابلتدرج واألانة والصرب واحللم واملداراة والتسديد واملقاربة "سددوا
وقاربوا" رواه البخاري ( ، )6464ومسلم ( )2818من حديث عائشة-رضي هللا عنها ،-فإن

العدو مستفيد ويقوى ابلتصرفات املتسرعة والعنف وتزيد األمة وهناً ابلعنف وضعفاً ،واعلم "أن

الرفق ال يكون يف شيء" إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه" رواه مسلم ( )2594من حديث

عائشة -رضي هللا عنها.-

 -9احلذر من كل ما يؤدي إىل الفرقة ،أو خيل ابألمن بّي املسلمّي فإن ذلك ال يزيد األمة إال شتااتً
ووهناً وفوضى يفقد الناس هبا دينهم ودنياهم.

وهللا انصر دينه حبوله وقوته ،لكن ابلعلم والفقه والصرب واجلماعة ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،وحسبنا

هللا ونعم الوكيل.
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التشهري ابلعلماء
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /الصحوة اإلسالمية /املعوقات واألخطار
التاريخ 1425/10/08هـ

السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم.

إىل املشايخ العلماء :لقد كثرت فتنة التشهري بّي الشباب ،فما من عامل أو طالب علم إال انتقصوه

وتكلموا فيه ،مث هم يدعون السلفية ,كيف التعامل مع هؤالء األدعياء الذين تلبسوا مبرط من السلفية

وعدواان هلا؟ مث هل هناك تعريف شامل ملعىن السلفية؟ وما رأيكم يف منهج املوازانت؟
ظلما
ً
ينسبونه ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال يشتمل على عدة شعب أو فروع ،وقد يكون من املناسب أن نتكلم عن كل واحدة منها:

الشعبة األوىل :هي تشهري الشباب ابلعلماء ،وهذا كما هو معروف ال جيوز ،والعلماء من املؤمنّي
والعلماء العاملون هم قمة املؤمنّي ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول :ه ِ
ّي والْم ْؤِمنَ ِ
ِِ
ات
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمن َ َ ُ
َ
(والذ َ
ِ
ِ
احتَ َملُوا
سبُوا فَـ َقد ْ
بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
ُهبْتَ ًاان َوإِ ْمثًا ُّمبِينًا) [األحزاب . ]58:فهم مؤمنون ال جيوز إيذاؤهم ،وال جيوز قذفهم ،وهو من ابب
صادرا عن صغار
البهتان واإلمث العظيم ،واإلمث املبّي ،فهذا التشهري يف غري حمله ،وخباصة إذا كان
ً

السن ،قليلي العلم ،ضعيفي املعرفة ،فحري هبؤالء أال يشهروا ابلعلماء ،وأن يتبعوا العلماء يف أقواهلم

وأفعاهلم؛ حىت يصلوا إىل درجة من العلم والتبصر تسمح هلم بتمييز الطيب من اخلبيث ،والغث من

السمّي ،والصحيح من السقيم ،والتعامل مع هؤالء هو تبصريهم ،وأن نطلب منهم أن يدرسوا الفقه،

أن يتعلموا ،أن يتفقهوا؛ ألن اإلنسان إذا مل يتفقه فهو أعمى خيبط خبط عشواء ،وخيبط يف ليلة

ظلماء ،فالذي أوصي به مجيع إخواننا وشبابنا أن يتعلموا؛ ألن العلم ال بديل عنه ،فإنك إذا تعلمت
عرفت احلق ،وكما قال أمري املؤمنّي علي ،رضي هللا عنه( :اعرف الرجال ابحلق وال تعرف احلق
ابلرجال)  .حينما قال له رجل :أتظن أن طلحة والزبري ،رضي هللا عنهما ،كاان على ابطل؟ قال له:
(إنك رجل ملبوس عليك)  .فهذا سببه هو اجلهل ،فعلى اإلنسان أن يتعلم الكتاب والسنة،

متبصرا ،وابلتايل
واختالف العلماء وأقواهلم ،ومواضع اخلالف ومواضع اإلمجاع ،وحينئذ سيكون
ً

يستطيع أن يعرف صدق القائل أو كذبه ،أو أن كل األقوال هي أقوال مقبولة ،وكثري من األقوال يف

الشريعة ،وكثري من االختالف بّي العلماء هو اختالف محيد كما يقول الشيخ العالمة ابن القيم-
رمحه هللا تعاىل ،فاالختالف سنة من سنن احلياة ،يعين البد أن نوسع صدورهم لالختالف ،والبد أن

نعلمهم الفقه ،أن يتفقهوا ،فإذا عرفوا الفقه وعرفوا اختالف العلماء ومواضع االختالف ومواضع
اإلمجاع ،وأسباب اختالف العلماء فعسى أن يكونوا على بصرية ،وأن يعاجل جهلهم وغلوهم،
وتنطعهم يف بعض األحيان.
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وطبعا ال يوجد تعريف على
الشعبة الثانية :وهي ما يتعلق ابلسلفية ،السلفية هي نسبة إىل السلفً ،

األقل ابلنسبة يل كامل شامل متفق عليه ،وجممع عليه ،بل ميكن أن نقول :إن السلفية توجه فكري،
أو مدرسة فكرية عقدية ،ترى االلتزام مبا كان عليه السلف من عدم التأويل يف الصفات ،والوقوف

مع نصوص القرآن والسنة ،مع االحرتاز واالبتعاد من البدع ،هذه تقريبًا اخلطوط العريضة للسلفية
دون دخول يف تفاصيل قد تؤدي إىل شيء من األمور املختلف فيها ،فالسلفي يتميز ابالبتعاد من

طبعا بعدم القول ابنقسام البدعة إىل حسنة وقبيحة ،بل يستقبح كل البدع ،وتقول بعدم
البدعةً ،

طبعا يف أصلها متنع اخلوض ،مترها كما هي ،كما
التأويل فيما ورد يف القرآن والسنة من الصفاتً ،

جاء عن اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل -مع تفاوت يف هذه املدرسة بّي من يتشدقون ابلتمسك
ابلظواهر وبّي من يكون دون ذلك ،املهم هذه اخلطوط العريضة يف ذلك.

ك َع ِن ْ
اخلَ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر
الشعبة الثالثة :املوازنة أصل يف كتاب هللا ،يقول هللا سبحانه وتعاىل( :يَ ْسأَلُونَ َ
قُل فِي ِه َما إِ ْمثٌ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ ِ
رب ِمن نهـ ْف ِع ِه َما) [البقرة . ]219:هذا أصل يف التوازن بّي
هاس َوإ ْمثُُه َمآ أَ ْك َُ
ْ
املصاحل واملفاسد ،بّي اإلمث والنفع ،فالتوازن
أصل وبىن العلماء على قاعدة التوازن بّي الشرين فريتكب أخف الشرين ،وأخف الضررين ،وأخف

احلرامّي ،وأخف املكروهّي ،كما يقول ابن تيمية يف منهجه:

أخف املكروهّي أو أخف الضرين إن مل يكن بد من الضرين قُ ِّدم.
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شرحا طويالً ،وكذلك الشاطيب يف
فهذه قاعدة شرعية اتفق عليها العلماء ،وكذلك شرحها ابن القيم ً

املوافقات ،وهي قاعدة ال خيتلف العلماء يف أصلها ،ولو اختلفوا يف تفاصيلها ويف أمثلتها ،وهلذا البد

من معرفة املصاحل واملفاسد ،وما من مسألة ،وما من قضية يف هذه الدنيا ،أو عمل يف هذه الدنيا إال
وفيه مصلحة ومفسدة ،كما يقول الشاطيب :ال توجد مصلحة َع ِريهةٌ عن املفسدة يف هذه الدنيا .يعين:
املصاحل العارية عن املفاسد يف احلياة ،يف حياة الناس ،ما يسمى ابلعادات واملعامالت ،وال توجد

مفسدة عارية عن مصلحة ،ولكن العربة ابلغالب من املصلحة أو املفسدة ،من اإلمث أو النفع ،كما

فقيها إال مبعرفة أن احملرمات ليست على
جاء يف اآلية الكرمية ،فاملوازانت هلا قيمتها وال يكون الفقيه ً

أيضا -ليست على وزان واحد،
وزان واحد ،وهي عبارة الشاطيب -يرمحه هللا تعاىل -والواجباتً -

فقد ترتك بعض الواجبات ملصلحة ،وقد ترتك بعض احملرمات ملصلحة أخرى ،وهذا أمثلته كثرية ،عدم

اخلروج على والة األمور حىت لو اتسموا ابجلور والظلم ،وهذا مذهب أهل السنة -رمحهم هللا تعاىل-

ملاذا؟ ملا يؤدي إليه من املفسدة ،فال ميكن أن ننظر إىل مصلحة قد تكون املفسدة يف األمر أرجح من
املصلحة ،ونعترب أن هذه املصلحة ،هناك ما يسمى ابملصاحل امللغاة؛ ألن املصاحل إما أن تكون معتربة

وإما أن تكون ملغاة ،واالعتبار يف املصاحل متفاوت ،فهناك املناسب املعترب ابلنص ،وهذا يسمى

ابملناسب املؤثر ،وهناك املناسب املالئم ،وهناك املناسب املرسل ،الذي مل يشهد له الشرع ابعتبار

وال إلغاء ،فهذه توازانت فيما يسمى ابملناسب ،وهو يقوم على املصلحة ،وهو احلكم الذي إذا رتب

على الوصف نشأت عقبه مصلحة من نوع املصاحل اليت يهتم الشارع جبلبها ،أو درئت من نوع

املفاسد اليت يهتم الشارع بدرئها ،وهو أمر طويل يف أصول الفقه ،على صاحبه أن يراجع ما كتبه
أيضا يف حبث عن املصلحة املرسلة .وهللا أعلم.
العلماء ،وما كتبناه ً
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مجاعة التبليغ ما هلا وما عليها
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/مناهج احلركات اإلسالمية

التاريخ 1425/1/29هـ
السؤال

أريد أن أعرف من فضيلتكم عن مجاعة التبليغ والدعوة ،حيث إهنم منتشرون بكثرة يف احلي الذي

أقطن فيه ،وأرى أن ما يفعلونه من اخلروج يف سبيل هللا وخالفه شيء مجيل ،وهل يتبعون منهج أهل

السنة واجلماعة؟
اجلواب

مجاعة التبليغ من اجلماعات اإلسالمية الكبرية اليوم ،وهلا جهود يف الدعوة واسعة وكبرية كذلك،

وذلك على مستوى العامل كله.

وجلهودها أثر طيب ومشكور يف جماالت استصالح الضالّي من املسلمّي ،ودعوة الكفار إىل

اإلسالم ،والدعوة إىل إصالح القلوب واألعمال والرتبية على األخالق احلسنة ،والرفق والزهد يف
الدنيا.

لك هن عليها كثرياً من املآخذ يف منهج الدعوة ،وفيها بعض البدع ،فمنهجها فيما يسمى ابخلروج
والتزام ذلك املنهج وإلزام األتباع به ال أصل له يف الدين.

والتزام ما يسمى عندهم ابألصول الستة ال أصل له يف الدين ،وعزوفها عن طلب العلم الشرعي وعن

التفقه يف الدين خالف السنة.

كما أن اجلماعة يف أصوهلا بدع كثرية يف التصوف ويف العقيدة وغريها ،لكنها ال تدعو إىل هذه البدع،

وال تلزم عامة أتباعها هبا ،وهذا مما حيمد هلا.

واجلماعة كذلك ال هتتم ابلدعوة إىل عقيدة السلف الصاحل ،وال إىل تصحيح عقائد املسلمّي ،وال
تنكر البدع بل تسكت عليها ،فهم يف ذلك ليسوا على منهج السنة واجلماعة.

وعلى هذا فاألوىل ابملسلم أن يسلك طريق السنة الصافية ،ودع ما يريبك إىل ما ال يريبك ،ويعتصم

بوصية النيب -صلى هللا عليه وسلم -الناصح األمّي القائل" :فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء
الراشدين" ،احلديث صحيح .رواه الرتمذي ( ، )2676وأبو داود ( ، )4607وابن ماجة (. )42

()492/12

التخصيص ابلسالم
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/مناهج احلركات اإلسالمية

التاريخ 1423/12/16هـ

السؤال

يف بلدان مجاعة من أهل السنة يلقون السالم على كل ملتزم ابلسنة أما الباقي فال يسلمون عليه
فبماذا تنصحوهنم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فهذا املنهج الذي ذكر عن البعض انتج عن مفاهيم مغلوطة وهو مظهر من مظاهر النهج املخالف

للحق يف هذا الباب فتحية اإلسالم حق للمسلم مع أخيه املسلم ولو مل يكن موافقاً له ،أو كان

عاصياً أو مبتدعاً ،وما يسلكه هؤالء اإلخوة خطأ مبين على ظنهم أبن املسلم املخالف ال يصح

التعامل معه أو إعطاؤه شيئاً من احلقوق الشرعية وهذا خالف املنهج النبوي الكرمي حيث حث النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -على حسن معاملة املسلم بصفة عامة ومن ذلك قوله  -صلى هللا عليه

وسلم ( -والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء
إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم" رواه مسلم ( ، )54ويالحظ يف النص العموم يف خماطبة

املؤمنّي مجيعاً هبذا اخلطاب ،وإثبات هذا احلق هلم مجيعاً ومل يستثن عاصياً أو مبتدعاً ،مث إن الرسول
 -صلى هللا عليه وسلم  -زار غالماً يهودايً كان خيدمه ،ودعاه إىل اإلسالم فأسلم يف قصة معروفة

وردت يف صحيح البخاري برقم ( )679ص 9يف املختصر ،فأين املفر؟ وكيف أبخيك املسلم ،نسأل
هللا أن يهدي اجلميع ملا حيب ويرضى.

()493/12

حزب التحرير
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/مناهج احلركات اإلسالمية
التاريخ 1425/2/28هـ
السؤال

لدي صديق من حزب التحرير ،ما فتئ حيكي يل عن احلزب وميزاته ،وأفكاره اليت ال نظري هلا ،وأهنم

احلق والباقي هم الباطل ،أود أن أعرف هل لدى هذه املنظمة أو احلزب من أخطاء فادحة يف

العقيدة ،أم أهنم ابلفعل األفضل على اإلطالق؟ أرجو اجلواب الشايف ،خاصة أن الوضع أصبح

خطرياً ،حيث إنه نشر هذا الفكر الذي طاملا شككت بفاعليته ومنهجيته .والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حزب التحرير فرقة عقالنية مفارقة للسنة واجلماعة ،تقوم كثري من عقائدهم على أصول املعتزلة،
ويركز احلزب على اجلانب الثقايف والفكري أكثر من األمور األخرى ،ويتبىن طريق االنقالابت والثورة
يف حتقيق قيام الدولة اإلسالمية مث اخلالفة ،وله فتاوى منحرفة وشاذة ،مثل :إابحة النظر للصور

العارية ،وتقبيل املرأة األجنبية ،وإسقاط الصالة عن رجل القضاء املسلم ،وعن سكان القطبّي ،وحترمي
كنز املال ،ولو أخرجت زكاته ،وحنو ذلك .وتقوم عقيدة احلزب على تقدمي العقل على النص

والتوسع يف الرأي ،وكثرة اجلدل واإلهنماك يف السياسة ،وإنكار بعض الشخصيات كالدجال وعذاب
القرب تبعاً ملنهج املعتزلة العقالين ،وهذا جممل مذهبهم وليسوا كلهم كذلك .وهللا أعلم.

()494/12

معيار تقييم اجلماعات اإلسالمية
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/مناهج احلركات اإلسالمية

التاريخ 1425/7/23هـ

السؤال

ما هو معيار تقييم األحزاب اجلماعات الدعوية اإلسالمية؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإين أسأل هللا  -سبحانه وتعاىل -يل وللسائل كل توفيق وسداد ،وأقول وابهلل التوفيق :األصل يف
اجلماعات الدعوية أهنا مجاعة واحدة تدعو إىل عبادة هللا  -سبحانه وتعاىل -وحده ال شريك له،

وهذا هو مسلك األنبياء  -عليهم الصالة والسالم ،-فكل نيب يدعو قومه قائالً" :اعبدوا هللا ما

لكم من إله غريه" ،وتسلك يف دعوهتا منهج احلكمة حتقيقاً لقوله تعاىل" :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة
واملوعظة احلسنة" ،ولكن بعد أن انتشر اإلسالم وكثر املسلمون ،وتعددت أوطاهنم واختلطوا مع

غريهم ،ظهرت بعض اجلماعات الدعوية أبمساء خمتلفة ،ويعود االسم إىل صفتها أو موطنها ،أو إىل

منهجها ،وهذه األمساء ال حرج فيها إذا مل تكن أمساء تدل على منهج خمالف للشريعة.

أما من حيث النظر إليها وتقوميها ،فإن ذلك يقوم على كتاب هللا وسنة رسوله-صلى هللا عليه

وسلم ،-حيث جاءت فيهما القواعد والضوابط للدعوة إىل هللا  -سبحانه وتعاىل ،-وهذه اجلماعات
ال ختلو يف مناهجها من الصحيح املوافق للشرع ،وغري الصحيح املخالف له ،فما وجد يف مناهجها
صحيحاً قبل وأثين عليهم فيه ،وما وجد غري صحيح نوصحوا فيه ،وحذروا منه ،وبّي هلم وجه

الصواب فيه.

فعلى سبيل املثال ينظر إىل أهداف تلك اجلماعات ،فإذا كانت األهداف متفقة مع الدعوة إىل عبادة

هللا وحده ،وما فيه اخلري للبشرية فهذا أمر جيد ،أما إذا كانت هناك دعوة إىل شركيات أو بدع ،فهذا
مردود عليهم أايً كانت اجلماعة ،ومهما كان امسها ،وكذلك ينظر يف منهجها ،فإذا كان منطبقاً مع

الضوابط الشرعية فهو املقبول ،أما إذا خالفها فهو مردود عليهم ،كمن تنتهج العنف املسلح للدعوة
إىل هللا ،أو جند الطرف اآلخر املتساهل يف الدعوة إىل درجة املشاركة مع املدعوين يف معاصيهم حبجة

دعوهتم ،وكذلك من املعايري النظر إىل رؤساء هذه اجلماعات والقائمّي عليها ،فإذا كانوا من أهل
العلم الشرعي والتقوى والصالح فهذا أمر حسن ،أما إذا كانوا من أهل البدع واخلرافات واجلهل

ابلعلم الشرعي فذلك دليل على فساد هذه اجلماعات ،كما ينظر أيضاً إىل دعاة هذه اجلماعة ،إذا
كانوا يعتمدون يف دعوهتم على الكتاب والسنة ،ومنهج أئمة السلف الصاحل -رضي هللا عنهم-

فهذا أمر حسن ،أما إذا كانوا جياوزون كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -إىل أقوال
شيوخهم ورجاهلم املخالفة ملا ورد به الشرع فهم خمطئون ،ودعوهتم دعوة فاسدة .وهللا املوفق واهلادي
إىل سواء السبيل.

()495/12

منهج (روجيه جارودي)
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/شخصيات ومواقف من احلركات
اإلسالمية
التاريخ 1423/3/24

السؤال

ما رأيكم يف روجيه جارودي ،وما منهجه ،وهل تنصحون بقراءة كتبه؟

اجلواب

روجيه جارودي فيلسوف فرنسي نشأ يف بيئة مسيحية ،مث حتول إىل املاركسية بل أصبح من
فالسفتها ،وله كتاب (ماركسية القرن العشرين)  ،و (النظرية املادية يف املعرفة)  ،وغريها ،مث هداه هللا
إىل اإلسالم وحنسبه حسن النية راغباً يف احلق جماهداً ألجل الوصول إليه ،وبعد إعالن إسالمه

ختصص يف نقد الصهيونية ،وأعد دراسة كاملة فضح هبا الصهيونية مساها ملف إسرائيل ،وبسبب ذلك

هوجم وحوكم وحاول الصهاينة تشويه سريته ،ولكنه أصر على موقفه ،وظهر يف وسائل اإلعالم يف

فرنسا فاضحاً هلم حىت اهتموه مبعاداة السامية وهي هتمة لكل من حاول فضح الصهيونية .هذا هو

الوجه املشرق من جارودي.

أما الوجه اآلخر فإنه مل يتفقه يف اإلسالم ،بل ثقافته خليط من املذاهب العقالنية املفسرة للقرآن

ابألهواء ،واملنكرة لكثري من السنة النبوية ،وخلط ذلك بفلسفات وآراء املتصوفة .كما أن له نشاطاً
يف احلوار بّي أتباع الدايانت ابسم اإلبراهيمية ،وله مقصد حسن ،فيها وعليه مؤاخذات كثرية .ألف
بعد إسالمه بعض الكتب ،مثل :كتاب (ما يَ ِع ُد به اإلسالم)  ،وهو أشهر كتبه بعد ملف إسرائيل ،و
(اإلسالم يسكن مستقبلنا)  ،والواجب علينا جتاه جارودي العدل الذي أمر هللا به ،واتباع الوسطية
اليت هي دين اإلسالم حيث حنب الرجل ونواليه ألجل إسالمه وتفهم البيئة اليت نشأ هبا ،وتقدير

إخالصه وتفانيه وما يتعرض له بسبب حماربة الصهيونية ،ومع ذلك فإن ذلك ال يصحح احنرافاته

وأخطائه ،بل حنذر منها وال نتبعه فيها ،وال أنصح من حيث العموم بقراءة كتبه إال للمتخصصّي.

نسأل هللا له مزيداً من اهلداية ،ونكل أمره إىل هللا  -سبحانه  ،-وهللا أعلم.

()496/12

سيد قطب مرة أخرى
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/شخصيات ومواقف من احلركات
اإلسالمية

التاريخ 1423/2/16

السؤال

قرأت يف أحد املنتدايت نقداً لألستاذ سيد قطب -رمحه هللا -يتهمه فيها ابلطعن يف الصحابة

وتكفريهم ،وحيث إين من حميب سيد قطب ،ومن املكثرين لقراءة كتبه إال أين مل أعلم ذلك عنه -رمحه

هللا ،-فهل يصح نسبة هذا القول إليه؟ أرجو توضيح األمر؛ ألنه يسبب يل احلرية واإلشكال.
اجلواب

سيد قطب -رمحه هللا تعاىل -مفكر إسالمي أصيل وأديب كبري ،حيث فتح هللا عليه إبشراقات رائعة

يف (ظالل القرآن)  ،وألف مجلة من املؤلفات الفكرية الرصينة اليت تستحق القراءة واالنتفاع ،وما
ذكره السائل من تلك الدعوى العريضة جتاه سيد فتحتاج إىل بينة ،بل إن ما قرره سيد يف (جيل

قرآين فريد) يف كتابه النفيس (املعامل) ينقض هذه الدعوى ،وإن كان سيد قد ابتلي مبن غال فيه ،إال

أن خصومه وشانئيه قد ابلغوا يف ذمه واالفرتاء عليه -فرمحه هللا تعاىل ،-وعند هللا جتتمع اخلصوم،
واملتعّي أال حنكم يف مسألة أو على شخص إال بعلم ودليل وعدل وإنصاف ،وهللا أعلم.

()497/12

تعدد اجلماعات اإلسالمية
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /احلركات اإلسالمية/مسائل متفرقة يف احلركات اإلسالمية

التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال

ابلنسبة للجماعات اإلسالمية هل هي وحدة السلفية أو أهل السنة واجلماعة؟ وأين اسم أهل السنة
واجلماعة؟ نرى اإلخوان والتبليغ ملاذا ال تكون واحدة؟ وما احلكمة من تعدادها؟

اجلواب

أهل السنة واجلماعة هم املتبعون ظاهراَ ًُ وابطناً ملا كان عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته
-رضي هللا عنهم -وسلف هذه األمة من القرون املفضلة يف االعتقاد والعمل ،واملتمسكون بوصية

النيب -صلى هللا عليه وسلم":-عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديّي الراشدين ،متسكوا هبا ،وعضوا
عليها ابلنواجذ" أخرجه أبو داود ( )4607والرتمذي ( )2676من حديث العرابض بن سارية -

رضي هللا عنه ،-ويعلمون كذلك أن أصدق احلديث كتاب هللا ،وأحسن اهلدي هدي حممد -صلى

هللا عليه وسلم ،-ويقدموهنما على قول كل قائل ،وهلذا مسوا أهل السنة ،وعلى هذا األصل كان
اجتماعهم ،ولذا مسوا اجلماعة.
فمن كان حمققاً هلذا األصل عامالً به متحاكماً إليه عند االختالف والتنازع فهو من أهل السنة

يتسم ابسم السنة أو السلف؛ ذلك أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل جيعل
واجلماعة ،وإن مل ّ

األلقاب واألمساء اليت اشتهرت هبا الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم مسات تعرف هبا ،بل جعل أمارهتا

موافقة الكتاب والسنة وإمجاع اخللفاء الراشدين ومن سلف من القرون املفضلة ،ومن جعل هذا األمر

هو ميزانه يف احلكم على تلك اجلماعات عدل يف حكمه ،وأصاب يف قوله ،وعلم أن هذه اجلماعات
درجات متفاوتة ،ومنازل خمتلفة ،فمنهم من هو أحرص على اتباع السنة ،ومنهم من دون ذلك،

ومنهم من جيتهد يف إصابة احلق فيوفق ،ومنهم من جيتهد وال يصيب احلق ،وهم يف هذا كله ال

خيرجون عن مسمى اإلسالم ،ويشملهم قوله -تعاىل ":-إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك ملن يشاء" [النساء ]48:وقوله -تعاىل ":-وآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر

سيئاً عسى هللا أن يتوب عليهم" [التوبة. ]102:

وأما االختالف احلاصل بّي تلك اجلماعات فإنه ال يضر إذا كان ذلك من ابب التنوع يف العمل

والدعوة إىل هللا -تعاىل ،-بشرط أن يكون الرد عند االختالف والتنازع بينهم إىل كتاب هللا وسنة
رسوله -صلى هللا عليه وسلم -وما كان عليه سلف هذه األمة وخيارها ،وعليه فال أبس من الدخول
معهم يف منتدايهتم وحنوها؛ لتعلم العلم واالنتفاع مبا عندهم من خري ،والتعاون معهم على الرب
والتقوى مع جتنب خطئهم ،وسؤال أهل العلم إن أشكل عليك شيء من أمرهم.
بقي  -أخي الكرمي  -أن أحذرك من بعض املواقع واملنتدايت املوجودة على الشبكة العاملية ،ممن
تعلن انتساهبا إىل اإلسالم وهم منه براء ،فإن خطرهم عظيم ،وتلبيسهم على الناس كبري ،وهللا
املسؤول أن يهديك سواء السبيل.

()498/12

أعمل بعض املنكرات فهل أقوم ٍ
دعوي
بعمل
ّ
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/6
السؤال

أان أحاول إعداد حبث حول احلجاب ،واألدلة على فرضيته ،وأمور تتعلق ابلنساء .واهلدف من عملي

دعوي .يل سؤاالن:
ّ

أوالً :ما الكتب اليت تتكلم عن هذا املوضوع؟

اثنياً :أان أعمل بعض املنكرات فهل جيوز يل أن أمارس هذا العمل الدعوي ،وخاصة القضااي املتعلقة
بدعوة النساء؟

ابلرب وتنسون أنفسكم)) ؟ أم هذا الوعيد له أتويل آخر؟
علي الوعيد ((أأتمرون الناس ّ
وهل يقع ّ
أرجو االهتمام.

اجلواب

من الكتب املفيدة يف موضوع احلجاب:

 -1احلجاب وأدلته .حملمد إمساعيل.

 -2املرأة يف عصر الرسالة .أليب سنة.
 -3احلجاب بّي األفراط والتفريط .حملمد املتويل.
 -4رسالة احلجاب .للشيخ حممد بن عثيمّي.

أعم نفعاً.
علماً أن هذا املوضوع قد كثر طرقه .فلو ّ
حتول جهدكم إىل أمر آخر عسى أن يكون ّ
جواب السؤال الثاين:
الواجب هو ترك املنكرات .ومما يعّي على ذلك فعل الطاعات ،بل إن الوقوع يف املنكرات كان

بسبب ترك الطاعات ،فهما ذنبان:

أ  -ترك الطاعات ب -فعل املنكرات
والتوبة من األول مقدمة على التوبة من الثاين ،قال تعاىل(( :إن احلسنات يذهَب السيئات))  .وعلى

قصر فيها.
هذا ففاعل املنكر جيب عليه فعل الطاعة والدعوة إليها ،حىت ولو ّ

وفاعل املنكر جيب أن ينكره وإن كان واقعاً فيه .وقد ذم هللا بين إسرائيل ،ولعنهم ألهنم ((كانوا ال
يتناهون عن منكر فعلوه)) .

وعليك أن أتخذ ابألسباب اليت تعينك على التوبة من األمرين ومن أمهها:
 -1ذكر هللا تعاىل كثرياً ،واالستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم.
 -2تنظيم الوقت واغتنامه.

 -3مصاحبة الصاحلّي واجللوس إليهم .والقراءة يف سري الصاحلّي.
 -4تذكر الدار اآلخرة ،وحماسبة النفس.
اهلم الدعوي.
 -5زايدة ّ

()499/12

دخلت اإلسالم ومل تستطع إظهاره
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/مسائل متفرقة يف الدعوة اإلسالمية
التاريخ 1426/07/09هـ

السؤال

السالم عليكم
دخلت اإلسالم ،وتزوجت مسلماً ،وعائليت نصارى متعصبون ،وقد أبقيت خرب إسالمي سراً ،لكن

هذا السر يقلقين ،فأان أعيش مع زوجي يف بيت ميلكه أهلي ،وال ميكننا اخلروج منه نظراً لظروفنا

املالية .وأان اآلن يف حرية :كيف أخرب أهلي إبسالمي ،وقد حاولت التلميح هلم فرأيت منهم غضباً
شدي ًدا ،وهم يكرهون اإلسالم .وقد هددوين -تعقيباً على تلميحي ابإلسالم -أبهنم سيطردوين من

البيت .أرجو إرشادي يف أمري ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

أسأل هللا تعاىل أن يثبتك على دينك ،وأن جيعل لك بعد مهك فرجاً وخمرجاً.
مث عليك أن تكوين حكيمة يف التعامل مع أهلك إن كانوا على الصفة اليت ذكرت ،وأن حتافظي على
صلة القرابة اليت بينكم ،واحرصي على كتمان إميانك عنهم يف هذه املرحلة إن كان ذلك يسبب لك
األذى ،وأكثري من الدعاء ،واعتصمي ابهلل -تعاىل -فإنه كفيل بكفايتك .وحاويل مع أقرب الناس
إليك من أهلك بتسريب بعض األخبار ،كإعجابك ابإلسالم ورغبتك يف اعتناقه ،وحتسسي رد فعل

العائلة ،إىل أن يفتح هللا بينك وبينهم ،وهو خري الفاحتّي.

مث عليك ابلتفكري أنت وزوجك يف حل ملا أنتما فيه ،إما اهلجرة من البلد الذي أنتما فيه ،أو بتغيري
املدينة اليت تعيشان فيها ،واستعينا ابهلل -تعاىل -وخذا ابألسباب ،وهللا املوفق واهلادي إىل الصواب.

()500/12

استشارات دعوية

()501/12

كيف أقنع النصرانية ابإلسالم

اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية

التاريخ 1424/3/6هـ
السؤال

أان أعيش يف بريطانيا ،ويل جارة بولندية ،وعندما حتدثين عن أمور دينها ,فأان أعرف أهنا تقول كالماً
غري صحيح عن هللا ،وعن سيدان عيسى -عليه السالم ،-فأحاول أن أصلح هلا املعلومة ،ولكنها ال
تفهم سوى ما تربت عليه ,فال أدري ماذا أقول هلا؟ أو هل أصلح هلا أم ال؟ فأان ال أريد أن تشعر

بكره لديننا إذا قلت هلا إن ديننا خيالف ما تقول ,فما هي الطريقة اليت أدخل هبا إىل هذه النصرانية
املتمسكة بدينها (كاثوليك) حىت أقنعها بديننا؟ وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

هذه الدايانت إىل اإلرث أقرب منها إىل االقتناع ،وذلك يف غري اإلسالم ،والدين اإلسالمي اقتناع

أكثر منه إراثً ،وهو ما يفسر سبب متسك هذه الكاثوليكية بدينها ،وقبل أن تناقشيها يف دينها
وتعرضي عليها اإلسالم عليك ابآليت:

أوالً :العلم التام بدين اإلسالم حىت تستطيعي أن تعرضيه عرضاً صحيحاً.
اثنياً :الرتكيز على أمساء هللا وصفاته يف اإلسالم ،وعلى ما ورد حبق عيسى -عليه السالم -وأمه يف
سورة آل عمران ،وسورة مرمي خباصة.

اثلثا :قراءة بعض ما كتبه علماء األداين حول التثليت والصلب.

رابعاً :اعرضي عليها موقف اإلسالم من الرساالت األخرى ،ومنها النصرانية ،وأخربيها أن اعتناق

اإلسالم يوجب اإلميان مبوسى وعيسى -عليهما السالم -وبكتابيهما.

خامساً :أخربيها أن عيسى جاء ليكمل رسالة موسى ،ابلنص الوارد عندهم":ما جئت ألنقض بل

ألكمل" ،وأن حممداً  -صلى هللا عليه وسلم -جاء ليكمل ال لينقض ،إال ما حرمه هللا على بين

إسرائيل أتديباً هلم ،وقد بشر به املسيح قائالً" :وأما مىت جاء روح القدس تزول عين تلك الوصمة"
وقوله" :خري لكم أن أنطلق حىت أييت املعزي" .وهللا املوفق.

()502/12

كيف أقنع النصراين ابإلسالم
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية

التاريخ 1424/5/15هـ

السؤال

لقد حاولت أن أدعو رجالً من اجلنسية اإلسبانية إىل اإلسالم ،وكان من ضمن احلوار طلبت منه أن

وم ْن املتحكم أثناء الشروق والغروب؟ فقال :الطبيعة اليت تتحكم ،والبخار
جياوب َم ْن خلق الشمس؟ َ
املتصاعد أثناء النهار هو الذي حيجب ضوء الشمس ويصبح ليالً ،فقلت له :من خلق األجنة يف
األرحام؟ ومن كتب األجل والرزق؟ وجعل فيه الداء والدواء؟ كذلك اختالف الشكل ،واللون،

واللهجة والبعث بعد املوت ،واحلساب ،واجلنة والنار ،فقال :أنتم لو خلقتم هناك لكنتم كذلك،
فقلت له :هناك من جنسيتك ومن هو مسلم.

هل من املمكن املساعدة على إقناعه؟ وهل من كتب حمددة أستطيع أن أهديها له؟ علماً أن داينته

كاثولكية.
اجلواب

أخي السائل ..أسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -لك التوفيق والسداد يف دعوتك ،وأذكرك بقول رسول

خري لك من أن يكون لك محر النعم"
هللا  -صلى هللا عليه وسلم ":-ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً ٌ
رواه البخاري ( )3009ومسلم ( )2406من حديث سهل بن سعد -رضي هللا عنه ،-واعلم أن
أجر الدعوة ال يتوقف على استجابة املدعوين ،بل األجر احلاصل -إن شاء هللا -حىت ولو مل
يستجب أحد ،وهناك من األنبياء املؤيدين ابلوحي من مل يستجب له أحد من الناس ،كما ورد يف

علي األمم" رواه البخاري ( )3410ومسلم ( )220من حديث ابن عباس -رضي
حديث "عرضت ه

هللا عنهما .-فالذي أوصيك به أن تواصل دعوتك مع هذا وغريه ،وأن تنوع معه احلوار ،فإذا مل يقتنع

مبسألة معينة فافتح معه حواراً آخر.

مث إذا كان ذلك الرجل يقول أبن الذي خلق الشمس والقمر ،ويتحكم ابألشياء هي الطبيعة ،فاسأله
ما هي الطبيعة؟ صفها يل؟ مث اسأله أيضاً عن هذه الطبيعة ،هل ورد ذكرها يف التوراة واإلجنيل ،وأهنا

هي اخلالقة؟ واحلقيقة أهنا مل ترد فيهما وال يف غريمها من الكتب السماوية ،واعتقاده أن الطبيعة خالقة
على حد زعمه -هو اعتقاد أبهنا شيء عظيم ،ولو صح هذا الزعم لذكرت الطبيعة يف الكتبالسماوية لعظمتها.

مث إ ّن اعتقاد ذلك الشخص املذكور يتفق معك على أن الشمس والقمر وغريمها هلا خالق ،وأن هذا
اخلالق هو املتحكم هبذا الكون ،ولكن الرجل ضل عن معرفة هذا اخلالق ،واالعتقاد احلق أن هذا

اخلالق هو أعظم من هذا الكون كله ،وهو هللا  -سبحانه وتعاىل.-

أما الكتب فإنك مل تذكر لغة هذا املدعو ،ولكن أفضل شيء له هو القرآن الكرمي املرتجم بلغته،

فهناك كثري من الكفار الذين أسلموا بعد قراءة ترمجة القرآن الكرمي إىل لغاهتم ،وهناك أيضاً كتاب

امسه( :حوار مع نصراين) أتليف خالد بن عبد هللا القاسم.

()503/12

رسالة يف املنتدايت
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية
التاريخ 1426/01/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

كثرت هذه الرسالة يف املنتدايت وقمت ابلرد عليها وبيان عدم صحة هذا األسلوب مع هللا سبحانه

خريا بيان القول الصحيح يف هذه الرسالة( :وفقنا
تعاىل ،لكن الكثري مل يقتنع ،فنريد منكم جزاكم هللا ً

هللا وإايكم ملا حيب ويرضى الكثري منا يستعصيه أمر يف هذه الدنيا ،والكثري منا يبحث عن واسطة إما
لوظيفة أو الجتياز اختبار أو معاملة يف إحدى الدوائر احلكومية أو ما شابه ذلك .ويسعدين أن

أساعدكم يف احلصول على الواسطة لتيسري أمركم .فقط اتصل على هذا الرقم ،فهذا الرقم اخلاص

ابمللك .الرقم هو 222 :فقط وبدون مفتاح للدولة وبدون مفتاح للمدينة! هل تريد معرفة كيفية

معا! الرقم األول ( )2يعين الساعة ( )2بعد منتصف الليل.
االتصال؟ إذًا تفضل معي لنبدأ االتصال ً
الرقم الثاين )2( :يعين ركعتّي .الرقم الثالث ( )2يعين دمعتّي.

ومعناها ركعتّي الساعة ( )2يف آخر الليل مع دمعتّي .اطلب ملك امللوك ..اطلب هللا عز وجل -يف
هذا الوقت ،وإبذن هللا ستُيسر أمورك ،وسوف حتصل على ما تريد .فاهلل عز وجل امللك القهار ينزل

إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل ويقول :هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر

فأغفر له؟ فوهللا لو اجتمع اإلنس واجلن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا

لك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك .الكثري منا فضل

أهل الوساطات على هللا عز وجل ،وبدأ يبحث عن واسطة قبل أن يلجأ ابلدعاء إىل هللا .هللا عز

وجل يقول يف كتابه العزيز" :ادعوين أستجب لكم" .ال تنسوان من صاحل دعائكم ،عند اتصالكم.

ومن ساهم بنشرها أسأل هللا يل ولكم القبول)
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أحياان ،ولكن ذلك ال يعفيهم من مغبة هذه البدعيات،
هذه النشرة وأمثاهلا يضعها اجلهلة حبسن نية ً
هزوا فكيف جيعل رب األرابب امللك الوهاب
بل رمبا كانت هذه النشرات من قبل اختاذ آايت هللا ً
بريا.
حمالًّ هلذه األقوال الركيكة ويعّي له رقم هاتف؟ تعاىل هللا وتقدس عن ذلك ً
علوا ك ً

وأان أنصح إخواين الراغبّي يف نفع الناس وداللتهم على اخلري أن يلجوا البيوت من أبواهبا ويتتبعوا
منهج أسالفهم يف الدعوة والتعليم ،وأال يُقدموا على أمر ما إال بعد التأكد من شرعيته وسالمة
طريقته ويف الدعوة ابآلايت الكرمية واألحاديث الصحيحة غنية وكفاية .وهللا املوفق.

()504/12

الدرس يف املسجد قبل اجلمعة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية
التاريخ 1424/4/28هـ

السؤال

حيتاج إخواننا الكوسفيون ملن يفقههم يف الدين ،حيث إهنم جيتمعون بكثرة يف صالة اجلمعة ،فهل
جيوز أن تلقى عليهم كلمة قبل صالة اجلمعة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاألصل عدم التحلق قبل خطبة اجلمعة ،ال لدرس وال ملوعظة؛ حىت تنشط النفوس لإلنصات

للخطبة ،ولذا (هنى  -صلى هللا عليه وسلم  -عن التحلق قبل اجلمعة) أخرجه أبو داود (، )911
والرتمذي ( ، )296والنسائي ( ، )707وسنده  -إن شاء هللا  -حسن من أجل عمرو بن شعيب.

ولكن إذا كان عادة الناس عندكم أهنم ال ينتهزون انتظارهم للخطبة يف قراءة القرآن والتنفل ابلصالة

فال أبس أن يوظف هذا االجتماع إبلقاء الدرس عليهم ،وتفقيههم يف الدين؛ مراعاةً للمصلحة،

وانتهازاً الجتماعهم؛ فقد كان أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -حيدث قبل خطبة اجلمعة ،رواه ابن أيب
شيبة يف مصنفه (. )468/1

وحيمل النهي على ما إذا كان يف إلقاء املوعظة والدروس قبل خطبة اجلمعة أذية وتشويش على

املتنفلّي ابلصالة واملشتغلّي بقراءة القرآن ،وال شك أن ما قبل خطبة اجلمعة وقت يندب فيه اإلكثار

من التنفل ،واالشتغال به أوىل من الوعظ ،أو االستماع للموعظة ،فإن مل يشغل الناس وقتهم يف

انتظار خطبة اجلمعة ابلتنفل وقراءة القرآن ،فاألوىل أن يشغلوا مبا يفقههم يف دينهم ويرقق قلوهبم

لطاعة هللا.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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االنضمام ملنظمة العفو الدولية

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

أرغب يف االنضمام إىل عضوية منظمة العفو الدولية ،غري أين مرتدد يف ذلك بسبب أن املنظمة

تعارض عقوبة اإلعدام وهي عقوبة شرعية يف اإلسالم وعقوابت شرعية أخرى كقطع يد السارق ،كما
أهنا تدافع عن احلق يف ممارسة سلوكيات تعترب حمرمة يف الدين كممارسة الشذوذ اجلنسي.

فهل جيوز يل كمسلم االنضمام إىل هذه املنظمة من ابب التعاون على الدفاع عن املظلومّي؟

اجلواب
نعم جيوز لك الدخول يف منظمة العفو الدولية  -إذا كنت قادراً ومتمكناً من الدفاع لرفع الظلم عن

املظلومّي مسلمّي كانوا أو غري مسلمّي ،ألن الظلم حرام على اخللق مجيعاً وعواقبه عظيمة يف الدنيا

"وَما
واآلخرة ،ومن شدة حترميه أن هللا حرمه على نفسه ،مع أنه سبحانه حكم عدل ال يظلم أحداً َ
الم لِلْعبِ ِ
يد" [ق ، ]29 :فقال يف احلديث القدسي "اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي
َربُّ َ
ك بِظَ ٍ َ
وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا" رواه مسلم ( ، )2577ويف احلديث اآلخر الذي أوصى فيه رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -ملا أرسله إىل اليمن ،وكان فيهم أهل
كتاب قال له" :واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبّي هللا حجاب" رواه البخاري (-2448
 ، )4347ومسلم (. )19

وال شك أن منظمة العفو الدولية يشتمل نظامها على خمالفات صرحية لبعض أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ولكنها مع هذا منظمة إنسانية انتفع هبا كثري من آحاد الناس ،واملظلومّي مسلمّي كانوا

أو كفاراً ،وعمل املسلم ودخوله يف مثل هذه املنظمة قد يتنازعه من الناحية الشرعية ألول وهلة
أمران:

( )1مفسدة يف الدخول يف منظمة يف بعض نظامها ما خيالف الشرع.

( )2مصلحة الدخول من أجل رفع األذى ودفع الظلم عن املظلوم وإعادة احلقوق الشرعية إىل
أصحاهبا ،وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدمت املصلحة على املفسدة ،ال سيما إذا كانت

املصلحة واقعة واملفسدة مظنونة ،فإن املصلحة حينئذ ترفع املفسدة أو ختفف منها ،وهذا ما تقرره

القواعد الشرعية املبنية على الكتاب والسنة كقاعدة "ارتكاب أخف الضررين" ،و"تقدمي أدىن
املفسدتّي دفعا ألعالمها" ،هذا كله لو قيل إن املفسدتّي حاصلتان ابلفعل ،ولعل مرجحات دخولك

يف هذه املنظمة إذا كنت مؤهالً قادراً هو أن املسلم مطالب بتحقيق العدل ورفع الظلم عن املظلومّي
ال سيما املسلمّي منهم ،فاألقربون أوىل ابملعروف ،ودخولك يف هذه املنظمة هو من األمر ابملعروف

والنهي عن املنكر ،واإلنكار ابللسان والقلم أوسط درجات إنكار املنكر كما هو معلوم لكل مسلم،
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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يريد أن يسلم ،ومل يقتنع ببعض األحكام الشرعية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أفكار دعوية
التاريخ 1424/7/26هـ

السؤال

فضيلة الشيخ /شخص هولندي غري مسلم ،درس اإلسالم واقتنع ابملبادئ العامة لإلسالم وهو
مصمم على اعتناقه ،لكنه جيد صعوبة يف تقبل بعض األحكام الشرعية اجلزئية ،ابلضبط األحكام

املتعلقة ابحلدود الشرعية ،مثل قطع يد السارق ورجم الزاين مثالً ،كذلك يصعب عليه تفهُّم أن الزوج

جيوز له الشرع أن يضرب زوجته أحياانً فهو يقول إنه يف حرية من أمره ،فإذا نطق ابلشهادتّي

فسيكون يف رأيه منافقاً ألنه ال يقبل أحكام احلدود ،وهذا ال يريده لنفسه ،ويف الوقت نفسه فإنه

يريد أن يشهر إسالمه يف أقرب وقت ،شاورين يف هذا األمر ،إال أنين ال أجد نفسي يف مستوى

اإلجابة على هذا السؤال ،هلذا قررت أن أضعه بّي أيديكم ،فأفيدوان حفظكم هللا يف أسرع وقت

ممكن ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

ينبغي أن تشري على هذا الشخص ابملبادرة إىل اعتناق اإلسالم حىت ولو وجد يف نفسه نوع مضض

وكرهاً لبعض املسائل ،فإن الكاره ليس كاملكره وهو إذا دخل يف اإلسالم وصلى ودعا وعمل

الصاحلات زاد إميانه ،وشرح هللا صدره لفهم مقاصد الشريعة ،وزال عنه ما جيد من الرتدد وعدم

التقبل إن شاء هللا.

وأما قوله أنه لو أشهر إسالمه مع هذا احلرج الذي جيد يف صدره فإنه يكون منافقاً ،فغري دقيق ،إذ

املنافق هو الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر ،وهذا الشخص قد اقتنع أبصول اإلسالم ،ولكن حبكم

حداثته ابلكفر مل يتفهم بعض املسائل ،ويعزم على مزيد التدبر والنظر الذي سيوصله إبذن هللا إىل

القناعة والقبول والرضا ولو ترك هكذا ،دون إسالم ،فرمبا يسبق إليه املوت فيموت على الكفر

الصراح ،قبل أن يتحقق مما أشكل عليه ،فألن ميوت انقص اإلميان خري من أن ميوت كافراً ،وهللا

أعلم.
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هل أنتخب انئباً كافراً؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/مشكالت دعوية
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

هل يكفر من انتخب انئباً كافراً ألجل مصلحة ما؟

اجلواب

إن كان هذا املسلم انتخب ذلك الكافر انئباً عنه يف (الربملان) ملا يظنه فيه من قدرة على التمثيل ملن

انتخبوه ،والدفاع عن حقوقهم فهذا جائز ،ومباح ال سيما إذا كان املسلمون أقلية ،فنصرة الكافر
للمسلم جائزة وال إمث على املسلم فيها إذا مل يكن يف ذلك مساس ألصل عقيدته ،فإن الكافر قد

تدفعه محيته من نسب ،أو قبيلة ،أو بلد أو حزب إىل الدفاع عن املسلم هلذه األسباب ،أو غريها،
"ولَ ْوال
وقد احتمى نيب هللا شعيب  -عليه السالم -بقبيلته الكافرة فحمته من األعداء قال تعاىلَ :
ِ ِ
َع ُّز َعلَْي ُكم ِمن هِ ه
ت َعلَْيـنَا بِ َع ِزي ٍز قَ َ
ك لََرمجَْنَ َ
اء ُك ْم ِظ ْه ِرّايً
َر ْهطُ َ
اك َوَما أَنْ َ
ال َاي قَـ ْوم أ ََر ْهطي أ َ
ْ َ
اَّلل َواختَ ْذمتُُوهُ َوَر َ
إِ هن َرِّيب ِمبَا تَـ ْع َملُو َن ُِحميطٌ" ،وابملناسبة فقد علق الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  -رمحه هللا -يف تفسريه
على هذه اآلية تعليقاً لطيفاً أنقله لك ... ( :إن هذه الروابط اليت حيصل هبا الدفع عن اإلسالم ال

أبس ابلسعي فيها ،بل رمبا تعّي ذلك ،ألن اإلصالح مطلوب ،على حسب القدرة واإلمكان ،فعلى
هذا لو سعى املسلمون الذين حتت والية الكفار وعملوا على جعل الوالية مجهورية ،يتمكن فيها
األفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أوىل من استسالمهم لدولة تقضي على

حقوقهم الدينية والدنيوية ،وحترص على إابدهتم وجعلهم عمالة وخدماً ،نعم إن أمكن أن تكون الدولة
للمسلمّي وهم احلكام فهو متعّي ،ولكن لعدم إمكان هذه الرتبة؛ فالرتبة اليت فيها دفع ووقاية للدين

والدنيا مقدمة وهللا أعلم .أ .هـ .وإن كان انتخاب هذا النائب الكافر حيقق للمسلم مصلحة دنيوية

أيضاً فهو جائز إن شاء هللا ،وإن كان انتخابه حمبة لدينه وما هو عليه من الكفر فهذا ردة وخروج عن
اإلسالم يكفر هبا املسلم ،أعاذان هللا من ذلك ،وهللا أعلم.
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نبش القبور البدعية
اجمليب د .حسن بن صاحل احلميد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/مشكالت دعوية
التاريخ 1423/12/22هـ

السؤال

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا  ...أما بعد :إخواننا الكرام السالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته..

س /إننا كمسلمّي يف كردستان العراق لدينا أربع مجاعات إسالمية ثالثة جهادية وأخرى إخوانية
ولدينا مقرات ومراكز إسالمية مفتوحة يف كثري من املدن وحتت سلطة طالباين وبرزاين .ويف بداية العام
احلايل انفصل بعض الشباب املتحمس وأعلنوا مجاعة ابسم خاص ،ويف بداية ظهورهم أعلنوا اجلهاد

ضد سلطة طالباين وبرزاين واحنصروا يف منطقة صغرية .وبعد مثانية أشهر مل حيققوا أي نصر على
األحزاب العلمانية وابلعكس فأعماهلم تضر أعماالً ونشاطات وعملية الدعوة اإلسالمية األخرى ويف

الشهر املنصرم إهنم قاموا بعمل ضد القبور ونبش لقبور بعض شيوخ نقشبندية ونبش قبورهم هل هذا

جائز أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد..
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فإن تعظيم القبور واختاذها مزارات والطواف حوهلا وسؤال املوتى وتقدمي القرابّي هلما ..وما جرى
جمرى ذلك من األعمال املنكرة ،والبدع احملدثة ..هذه األفعال قدمية يف األمم .وقد حذر منها األنبياء

 -نوح فمن بعده عليهم الصالة والسالم -وهذا أمر معروف فساده ملن سلمت فطرته ،وأسلم

وجهه وقلبه خلالقه على احلقيقة قال تعاىل":قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملّي ال

شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمّي" وقد ثبت النهي عن تعظيم القبور واختاذها مساجد

وسؤال األموات يف نصوص كثرية ..وليس الغرض هو إثبات ذلك .ولكن الغرض هو يف فقه التعامل
مع هذا املنكر العظيم والشرك الوبيل .وتعلمون وفقكم هللا أن املقصد األعظم من الدعوة وإنكار

املنكرات هو إزالتها أو تقليلها قدر اإلمكان حبيث يكون حال الناس بعد اإلنكار والدعوة أحسن من

حاهلم قبل ذلك .وحول هذا القصد يدور احلكم وتتنزل مراتب اإلنكار من الوجوب املتعّي ،إىل
التحرمي واالمتناع ..وما بّي ذلك ،وقد علم ابلتجربة واملشاهدة شدة تعلق عامة اجلهلة من املسلمّي

هبذه البدع ،واعتقادهم أن ما يفعلونه هو مما يقرهبم إىل هللا زلفى ،متاماً كما كان املشركون يظنون

ذلك .وهذا كله بفعل دعاة السوء ممن ينتسب إىل العلم ويدعيه ،فهم سنّوا للجهلة هذه األابطيل

وزينوها يف أنفسهم ،وفعلوها وأفتوا جبوازها بل مبشروعيتها وجعلوا هلا األوراد واألوقات ،يتكسبون

بذلك وأيكلون أموال الناس ابلباطل ،ويشرتون آبايت هللا مثناً قليالً ،حىت تلقى الناس عنهم هذا

املنكر ابلقبول ،وجعلوا من علماء السوء حجة هلم وواسطة خياصمون أهل احلق هبم ،يقولون :لو كان

هذا الفعل ابطالً أو شركاً مل يفعله فالن وفالن ،وهم أعلم منكم وأعرف ابحلالل واحلرام  -يظنون

ذلك  -والشيطان يوقع على ألسنتهم ويؤزهم لنصرة هذه البدع والدفاع عنها ..وبسبب ذلك اختلط
األمر على عامة املسلمّي الذين حيل بينهم وبّي معرفة التوحيد احلق فزهدوا فيه وأعرضوا عنه

وأقبلوا على الشرك وعظموه وق ّدسوا دعاة الباطل ونصروهم ،واستوحشوا من دعاة احلق وحاربوهم،
وهذا يف كثري من بالد املسلمّي ،ويف قدمي الدهر وحديثه ..ومل يزل دعاة احلق من أهل السنة

واجلماعة يبينون للناس احلق ابلدليل والربهان ،وابإلقناع وابلصرب واملصابرة واحلكمة ،ومل يعرف عن
علماء املسلمّي وأهل الفقه والبصرية منهم أهنم جتاهلوا واقع الناس من اجلهل والغوغائية فأقدموا

على أعمال تثري عامة الناس كهدم القباب ونبش القبور وهدم املساجد املبنية عليها إال بتحقق
شروط وانتفاء موانع .منها -:أوال -:أن يكون ألهل السنة سلطة وقوة يستطيعون هبا التنفيذ،

وميتنعون هبا من األذى ،وهذا ال يتحقق غالباً إال إذا كانوا هم أهل السلطة وبيدهم احلكم ،فإن إزالة
هذه املنكرات ليس ابألمر اهلّي ،وهو من اإلنكار ابليد يف أمر عام وهذا ال يتيسر عادة إال يف ظل

سلطة وقوة.
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اثنياً -:أن يغلب على الظن أنه ال يرتتب على إزالة هذا املنكر  -وهو هنا نبش القبور أو هدم

القباب  -أال يرتتب على إزالته منكر أكرب كاالعتداء على أهل السنة وعلى ممتلكاهتم ،ومساجدهم
ودعاهتم ،واستغالل هذا الفعل واختاذه ذريعة إلاثرة الرأي العام ضدهم وضعفهم مبا ينفر العامة منهم،
وطردهم ،أو مقاتلتهم ..أو حنو ذلك مما حيول بينهم وبّي دعوة الناس وبيان احلق هلم وقبوهلم واألخذ

عنهم ،كأن مينعوا من اخلطابة والتدريس والوعظ  ...فينقطع اخلري الواصل منهم إىل الناس ،وينفر
الناس منهم ،فتخفى معامل احلق وتندرس آاثره ،ويعود الناس إىل تعظيم الباطل أضعافاً مضاعفة

ويستوحشون من دعاة احلق لسنوات طويلة .وهلذا فإن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يبادر إىل تكسري

األصنام املوجودة يف جوف الكعبة وهو يف مكة وال حّي اعتمر بعدما هاجر إىل املدينة ،بل تركها

حىت دخل فاحتاً منصوراً ذا قوة ومنعة وترك البيت على بناء قريش ومل يعد بناءه على قواعد إبراهيم

ألن قومه حديثو عهد جباهلية ومل يقتل عبد هللا بن أيب بن سلول رأس النفاق مع علمه صلى هللا عليه

وسلم حباله ،وقال" -:ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه" البخاري ( )3518ومسلم

( . )2548وهنى هللا سبحانه املسلمّي أن يسبوا آهلة املشركّي حىت ال يكون ذلك ذريعة إىل سب
هللا تعاىل ،قال تعاىل "وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" [األنعام:

 . ]108ونوح عليه الصالة والسالم دعا قومه زمناً طويالً ومل يعرف عنه وال عن أحد من أتباعه أهنم
أقدموا على حتطيم اآلهلة املتبعة وال قاموا بنبش القبور املعظمة من دون هللا ،ألهنم كانوا قلة

مستضعفّي يف قومهم .قال سبحانه...." -:وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن وداً وال سواعا وال

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثريا [ " ...نوح. ]24-23 :

وقد تعاقب العلماء واملصلحون يف هذه األمة ،وكانوا حيذرون من هذه البدع ويناهلم بسبب ذلك

األذى ،لكن ملا كانوا على علم حبال الناس وأن امللوك والسالطّي ليس فيهم من الشجاعة والعلم

بفساد هذه املسالك املوجب لطمسها واحليلولة بّي الناس وبينها ،بل كان كثري من السالطّي يرون
أن تثبيت ملكهم وكون العامة إىل جانبهم آثر لديهم من القيام بواجب إزالة هذه املنكرات ،إن مل

يكونوا هم من مجلة من يعظمها .أقول :قد كان العلماء واملصلحون يرون ذلك فريون من تعارض
املفاسد واملصاحل ما جعلهم يتوقفون عن اإلقدام على إزالة هذه املشاهد لرتجح حدوث مفاسد أعظم
لو أقدموا على إزالتها.
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وال شك أهنم مع توقفهم عن اإلزالة وأخطاء معامل هذه املنكرات كانوا أعلم منا خبطورة ما يفعله
الناس ،وهلم من احلظوة واملنعة أكثر مما لنا يف الناس اليوم خاصة يف كردستان العراق اليت تعمل
جهات عديدة على استئصال شأفة اإلسالم ودعاته منها ،وأن الدعوة إىل هللا ما تزال غضة انشئة،

وما يزال الناس يف جهل واحنراف يف العقائد والسلوك والعبادة  ...فالواجب عليكم أن تفقهوا طبيعة
تغرتوا هبامش احلرية الذي تتمتعون به ،أو القوة احملدودة اليت كسبتموها فانتم كبش
هذه املرحلة ،وأالّ ّ
الفداء ألي تغيري قادم ،أاي كان وضع كردستان ،فال تستعدوا الناس عليكم ،وال جتعلوا للمرتبصّي

حجة وذريعة إلبعادكم عن اجملتمع ومواقع التأثري.

أنتم حباجة إىل أن تقنعوا عامة الناس أبنكم دعاة حق ،وأن لديكم مشروعاً إصالحياً حيل مشاكل

الناس وخيفف معاانهتم اليومية ،علموهم أحكام اإلسالم حبكمة ،اجعلوهم يكرهون الشرك ويوحدون
اخلالق ،ويعبدونه ويصلون له ،مث حدثوهم عن أن غري هللا ال ينفع وال يضر ،اذكروا هلم قصة قوم نوح

فمن بعدهم ،اجعلوهم يكرهون هذه املشاهد وهذه القبور نظرايً أوالً ويهجروهنا وهي قائمة ،حاولوا

أن تكثروا أنصاركم من املوحدين وال تستعجلوا إاثرة الناس ضدكم مبواجهتكم يف معتقداهتم الفاسدة،
قبل أن تتألفوا قلوهبم فإن هذا من استعجال الثمرة واختزال املراحل الدعوية ،وجتاهل الظروف

احمليطة ،واالستهانة بعواطف الناس ،ومواجهة سدنة الباطل واملرتبصّي بكم قبل أن تستكملوا العدة.
ويف هذا خطر عظيم على الدعوة وضعف يف الفقه ال نرضاه لكم ،ونناشدكم أال تستعدوا على أهل
السنة خصومهم يف وقت مبكر ،ليتكم تشتغلون بدعوة عامة الناس ممن ال يزورون هذه القبور وهم

كثري وجتعلوهنم يف صفكم ،وليتكم هتتمون حباجات الناس اليت تكسبون هبا قلوهبم حىت يقبلوا منكم
احلق الذي هو الغاية من دعوتكم .فالنصح والدعوة وتصحيح العقائد والعبادات نظرايً مقدم على
غريه وهو من إقامة احلجة ومن البالغ الذي مل تفرغوا منه بعد ،ومل توفوه حقه فإن لدى الناس من

الشبهات شيء كثري.

واخلالصة أنه ال ينبغي اإلقدام على هدم القباب وال جيوز لكم نبش القبور حبجة إخفاء معاملها وص ّد
الناس عنها يف هذه الظروف فإن هذا من إزالة املنكر مبنكر أعظم منه ،فهو من املصاحل امللغاة
وخبصوص نبش القبور فإن هذا ال يعرف من فعل املسلمّي.
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اللهم إال إذا كان القرب أدخل إىل املسجد بعد بنائه ،فهذا ينبش وخيرج ،لكن وفق ما ذكران من حتقق
املصاحل وانتفاء املفاسد .وما سوى ذالك فاألصل ترك القبور وعدم نبشها .وإذا حصل ونبش قرب من
هذه القبور فإن الغرض هو إخفاء معامله حىت ال يعبد ويعظم فإن كان يف إخفائه عن ورثته مصلحة

فهذا أوىل وإن كان يتوقع حصول مفسدة منهم ابعتداء وحنوه بسبب عدم متكينهم منه فينبغي أن

ميكنوا منه بتسليمهم رفاته وعظامه درءاً للمفسدة .وهذا يشهد ملا ذكران من وجوب الكف عن هذه
األفعال واالشتغال مبا ال ينفر الناس حىت أييت الوقت املناسب إلزالة هذه املنكرات بعد أن يتهيأ

الناس نفسياً وعلمياً .ويلتحق مبا ذكران مسألة تطبيق حكم الشرع يف قرية أو حملة مل تستوف الشروط
الالزمة إلمكان تطبيق أحكام الشرع مبا يكفل مصاحل الناس ،ويدرأ عنهم املفاسد املتوقعة ،وأحكام

الشرع اليت يتعذر تطبيقها هي :األحكام اليت حتتاج إىل سلطة وقوة يف تنفيذها وهي احلدود من القطع

والرجم ،فإهنا حتتاج  -كما أسلفنا  -إىل قوة ومنعة وإىل سيادة حقيقية على األرض ،وإىل بيعة وحاكم
مطاع .وهذه ال تتأتى ألهل قرية يف كردستان وحنوها .لكن عليهم أن جيتهدوا يف التعاون على فعل

اخلري ومقاومة الفساد واملنكرات واحلفاظ على األمن حبيث يصبح صاحب املنكر غريباً مبغوضاً ال

مكان له بينهم وعليهم أن يتعاونوا يف أتمّي حاجات الناس من التعليم والصحة وغريها ،وأن يستقلوا

بذلك عن العلمانيّي الذين جيعلون من أتمّي هذه احلاجات وسيلة إىل السيطرة وحماربة املصلحّي.

وإن من الغفلة واخلطأ أن ترتكوا ألهل الباطل قلوب الناس ودنياهم ،فال يرون فيكم سوى وعاظ ال

برانمج لديهم وال طموح ،فال يرون فيكم بديالً مناسباً ،بل امجعوا للناس بّي الدين والدنيا ،وهذه

فرصتكم ،وال تظهروا خلصومكم أنكم تنزعون حنو االنفصال وال تقبلون التعايش مع جمتمعكم ،بل

ادعوا واغلبوا أهل الفساد والباطل بوسائل مكافئة وحمققة لألهداف ،وال تستعجلوا اخلطوات

فتعاقبوا بعثرات مبكرة ومواجهات ال ختدم مستقبل الدعوة ،واعلموا أن أهل الباطل يف الداخل

واخلارج لن يرتكوكم وما تريدون ،واعتربوا بدول ذات سيادة حوصروا وحوربوا حىت اضطروا إىل

التنازل والرتاجع فكيف بقرية حمصورة وعدد قليل .فاحذروا احلماس واستعجال النتائج ،حنن معكم
يف الطموح والرغبة الصادقة يف حتقيق اخلري للناس وحكمهم بشرع هللا ،ونتمىن أن تكون بالد
املسلمّي كلها كذلك ،ولكن لسنا معكم يف هذا التوقيت وهذا التبسيط ونرى أن العاقل من وعظ

بغريه واعترب مبن سبقه.

فيا ليت إخواننا من أهل السنة يف كردستان العراق حيققون قدراً أكرب من التعاون والتشاور فيما

بينهم ،وينظرون إىل العواقب بعّي واعية ويغلبون املصاحل العامة على االجتهادات اخلاصة ،وحيذرون
االستعجال ويستشريون يف األمور الكبرية اليت تؤثر على مستقبلهم .وفقكم هللا ومجع على احلق
كلمتكم،،،.
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العقاب اإلمياين
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/مشكالت دعوية

التاريخ 1423/11/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنن مجاعة إسالمية تعىن برتبية الشباب ،وتستخدم وسائل عديدة لتنمية اجلانب اإلمياين ،فلديها
حماضن تربوية وغريها.

ويشكل علينا اي شيخنا املبارك مسألة العقاب اإلمياين  ...أي إذا ارتكب أحد األفراد خطأ فمسؤول

احملضن يعاقبه عقاابً إميانياً  ...كمثل قراءة جزء قرآن أو هتجد أو أذكار وغريها من األمور اإلميانية،
فما حكم ذلك؟ حفظكم هللا.

اجلواب

أوالً :جيب عليكم أن حتمدوا هللا أن جعلكم ممن تعلم القرآن وعلمه فهم خري الناس كما يف احلديث
النبوي الشريف.

اثنياً :أسال هللا لنا ولكم ولكل متعلم لديكم أن يرزقنا العمل ابلقرآن الكرمي والسنة املطهرة.

اثلثاً :ما تقومون به إلصالح املخطئ فأرى أن يكون زايدة اهتمام به وإشعار له بذلك ألنه حيتاج إىل
زايدة تربية وعناية حبفظ القرآن وإصالح قلبه ابلصالة والتهجد ،وأن ال يسمى ذلك عقاابً ألن

مسمى العقاب ثقيل على النفس وفيه نوع تعيري ،فيكون العقاب ابلقراءة أو الصالة أو األذكار غري
حمبوب للنفس ،أما أن يكون إشعاراً له ابالهتمام ابلقرآن والذكر والصالة حىت تتهذب نفسه األمارة
ابلسوء فهذا هو املطلوب ،وهللا أعلم.

رابعاً :أوصي إخويت يف هذا العمل املبارك وكل طالب العلم وأهل الدعوة العمل على الوحدة

اإلسالمية مهما كانت الظروف فيجب وخاصة يف هذه الظروف احلرجة على املسلمّي التوحد على
منهج واحد وعدم التمييز مبسمى مستقل عن بقية طالب العلم أو أفراد الدعاة أو مجاعتهم وإن

اختلفت وجهات النظر فإن العمل على الوحدة فرض واجب على املسلمّي مجيعهم حىت يكون
املسلمون مجاعة واحدة .وهللا املوفق للجميع.
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اآلداب والسلوك والرتبية
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أخذ األم من مال أبنائها خلسة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/4/16هـ
السؤال

تقول أخت يف هللا ،ما حكم املرأة اليت أتخذ من أوالدها بعض النقود وبعض األمور الالزمة للمنزل
خفية عنهم؟ هل يعترب هذا سرقة؟ فهي تقول لديهم حمل للمواد الغذائية يف املنزل الذي يقطنون فيه،

معها تقول هم ثالثة يعملون يف هدا احملل ويقطنون معها ،وغري متزوجّي ،كل شيء عليها؛ األكل

والغسيل ،وعندما تطلب منهم شيئاً أحياانً قليلة جداً يقبلون ،ومعظم الوقت يرفضون ،ولألمانة تقول
زوجي حي ،ولكن دخله غري ٍ
كاف ،ألن املعيشة صعبة يف بالدان ،كما أهنا تقول إهنا أتخذ بعض
األمور لبناهتا ،خصوصاً الصغرية ألهنا كثرية االشتهاء ،وليس هلم غري دخل أبيهم ،وهم ال يعطوهنم

دون النقود ،وتطلب اإلفادة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإنه جيوز للوالد أن أيخذ من مال ولده الشحيح مباله -بغري إذنه( -ولو كان على سبيل اخلفية) ،

ولكن بشرطّي :األول :حتقق حاجة الوالد إىل هذا املال ،حبيث ال يكون عنده من املال ما يكفي
لشراء حاجات املنزل اهلامة ،سواء كانت ضرورية أو حاجية.

والثاين :أن يكون عند الولد مال زائد عن حاجته ،وحينئذ جيوز له أن أيخذ من ماله ما يكفيه ،ولو

بغري إذنه -إذا كان شحيحاً ،-ويدل لذلك ما يلي:

أوالً :النصوص الدالة على أن الولد وكسبه لوالده ،ومنها :قوله -صلى هللا عليه وسلم -لذلك الولد

الذي جاء يستدعي والده":أنت ومالك ألبيك" ،رواه ابن ماجة ( ، )2292وأمحد ( ، )2902من
حديث عمرو بن شعيب ،وهو حديث قوي مبجموع طرقه ،كما قاله احلافظ ابن حجر يف الفتح
(. )211/5

وكذا قوله -صلى هللا عليه وسلم":-إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ،وإن ولده من كسبه" ،رواه
الرتمذي ( ، )1358والنسائي ( ، )4449وأبو داود ( ، )3528وابن ماجة ( )2137وغريهم،
قال ابن امللقن يف خالصة البدر املنري (": )1/2رواه أمحد واألربعة وابن حبان والبيهقي من رواية

عائشة  -رضي هللا عنها "-قال الرتمذي :حسن .وقال أبو حامت الرازي":صحيح "..وقد روي هذا
احلديث يف بعض طرقه ضمن حديث "أنت ومالك ألبيك" (سبق خترجيه) .

اثنياً :حديث عائشة -رضي هللا عنها -الوارد يف صحيح البخاري ( )5364ومسلم (": )1714أن
هند بنت عتبة -امرأة أيب سفيان -دخلت على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا،
إن أاب سفيان رجل شحيح ،ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين ،إال ما أخذت من ماله بغري
علمه ،فهل علي يف ذلك من جناح؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-خذي من ماله

ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

فهذا احلديث الصحيح قد استنبط منه أهل العلم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
( )372/30أبن ما كان سبب االستحقاق فيه ظاهراً ال حيتاج إىل إثبات فإنه جيوز للمستحق أن

أيخذ ممن عليه احلق بدون إذنه -إذا مل يستطع أخذ حقه إبذنه -وذلك مثل :استحقاق املرأة النفقة

على زوجها ،ومثل استحقاق الولد أن ينفق عليه والده ،ومثل استحقاق الوالد أن ينفق عليه ولده -
إذا كان حمتاجاً -ومثل استحقاق الضيف الضيافة على من نزل به ،وهللا تعاىل أعلم.
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الفرق بّي عدالة الشاهد ،وعدالة الراوي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/18هـ
السؤال

ما الفرق بّي عدالة الشاهد وعدالة الراوي؟ ومب تثبت عدالة كل منهما وخباصة يف زمن الفنت

واملنكرات املعلنة ،وهل شرب الدخان مسقط للعدالة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فالعدالة املطلوبة يف الشاهد والراوي شيء واحد وهو االستقامة واعتدال

األقوال واألفعال ،وتعترب أبمرين :الصالح يف الدين ،وذلك أبداء الفرائض واجتناب احملارم ،أبن ال
يفعل كبرية وال يصر على صغرية ،واستعمال املروءة وهو فعل اجلميل واجتناب ما يدل على دانءة

اهلمة.

وتثبت عدالة الشاهد ابستفاضة ذلك كأهل الصالح والدين املشتهرين به ،وبشهادة عدلّي على

ذلك أو أنه مرضي الشهادة ،وهذه املسألة مما حيكم فيها القاضي بعلمه اتفاقاً.
وتثبت عدالة الراوي مبا تثبت به عدالة الشاهد إضافة إىل احلكم بشهادته ،فإذا حكم حاكم عدل
بشهادة الراوي ،دل على أن هذا الراوي عدل عنده.

وشرب الدخان ال شك معصية من أصر عليها وأكثر من استعماهلا فهو ممن ترد شهادته إال يف

اجملتمعات اليت تكثر تعاطيه ،حىت ال يكاد يوجد من ال يتعاطاه فمثل هذا تقبل شهادته؛ ألهنا لو
ردت لتضرر الناس وفاتت حقوقهم ،وكذلك إذا شهد على من يتعاطاه الشرتاكهما فيه ،والغالب أن

جمالس الفساق وحنوهم ال حيضرها غريهم ،إذا مل يكن متهماً ابلكذب يف هلجته.

وكذلك إذا كان من يتعاطاه يعمل بفتوى من يبيح شرب الدخان ،أما يف غري ما ذكر فإن شارب

الدخان غري مقبول الشهادة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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تسمية الكفار بـ "حممد"
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1423/7/23هـ

السؤال

ما حكم مناداة غري املسلمّي ابسم حممد؟ هذه الظاهرة منتشرة بصورة كبرية عند الكبار والصغار،

أفيدوان  -يرمحكم هللا .-
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

الذي يظهر من السؤال هو أن الشائع لدى كثري من الناس حّي ينادي شخصاً ال يعرف امسه أن

يقول :اي حممد  ...اي حممد ،وكأن هذا من أجل أن اسم حممد كثري يف املسلمّي ،وألنه اسم حمبوب

للنفوس.

لكن حّي يكون املنادى غري مسلم فال شك أن األدب مع اسم نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم-

ومقتضى تشريفه أال نبتذله ،ال سيما يف مناداة غري املسلم ،ولكن ال يظهر يل أن ذلك حرام إذا سلم
من االستهانة هبذا االسم أو ابتذاله ،بدليل أن الكافر له أن يسمي نفسه أو ولده حممداً ونناديه
بذلك من غري حرج ،وهللا أعلم.
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بناء املراحيض جلهة القبلة

اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/1/5هـ
السؤال

ما حكم جعل اجتاه املرحاض اجتاه القبلة للضرورة؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسوله األمّي ..وبعد:

فقد ثبت النهي عن استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجة حبديث أيب أيوب األنصاري -

رضي هللا عنه -يف الصحيحّي البخاري ( )394ومسلم ( ، )264قال :قال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم":-إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ،ولكن شرقوا أو
غربوا" ،ولكن هذا النهي خمصوص منه ما كان يف بنيان يف قول كثري من العلماء كاألئمة األربعة

وغريهم ،أما االستدابر يف البنيان فمخصوص حبديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -يف الصحيحّي

البخاري ( )145ومسلم ( ، )266قال ":لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -على لبنتّي مستقبالً بيت املقدس حلاجته" .وأما االستقبال يف البنيان

فمخصوص حبديث جابر -رضي هللا عنه":-هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن نستقبل القبلة

ببول ،فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها" رواه الرتمذي ( )9وأبو داود ( )13وابن ماجة ()325
وإسناده صحيح ،وأما من ضعفه لعنعنة ابن إسحاق فقوله مردود أبن رواية أمحد فيها تصرحيه

ابحلديث .وإمنا ُمحل احلديثان على ما كان يف البينان؛ ألن الظاهر من فعل النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أنه يفعل ذلك يف بنيان؛ لشدة مبالغته يف التسرت .وعلى ذلك فاألوىل اجتناب استقبال القبلة
واستدابرها حال قضاء احلاجة سواء كان ذلك يف بنيان أو يف العراء ،مع أن االستقبال واالستدابر
جائزان يف البنيان ،فمىت بنيت املراحيض على غري القبلة كان ذلك أوىل ،ومىت بنيته إىل القبلة كان
ذلك جائزا ً،وال سيما حال الضرورة أو احلاجة ،وهللا أعلم.
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استخدام الدمى إلفراغ الشهوة

اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1423/11/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أان شاب أدرس حالياً يف الوالايت املتحدة وأعاين من الفنت اليت

أواجهها وعملت ما يف استطاعيت ألتزوج ولكن مل استطع لظروف خاصة ،سؤايل اي شيخ هنالك بعض

الدمى تشبه جسد املرأة وتباع يف احملالت هل يل أن أشرتي هذه الدمية ألفرغ شهويت حال ثوراهنا
فوهللا احلال مرير اي شيخ وأشهد هللا أين ال أريد الزىن وما جربته مطلقاً .أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد فقد قرأت سؤالك ،واستمعت إىل شكواك وال

وهللا  -ال ألومك -ولكين أرجو هللا  -تعاىل  -أن يعينك على طاعته وأن يثبتك على دينه ،أخي
الكرمي ،من يستعفف يعفه هللا واحلل هو الزواج الشرعي ،فإن مل تستطع فعليك ابلصوم كما يف

احلديث الذي تعرفه ،وإذا بلغت بك احلال إىل أن تفرغ الشهوة إما ابلزان أو ابلعادة السرية ،فاألخرية
أوىل مع حرمتها يف حال عدم الوصول إىل حال الضرورة واحذر من الدمى فإهنا طريق إىل الزان،

والعياذ ابهلل ،وليس بعد جرمية الزان إال خزي الدنيا ابألمراض والفضائح وخزي اآلخرة ابلعذاب
الشديد .ثبتك هللا.
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الفرق بّي احلسد والعّي
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق
التاريخ 1423/1/23

السؤال

ما الفرق بّي احلسد والعّي؟

اجلواب

احلسد هو :كراهة حصول ٍ
نعمة ألحد من اخللق يف نفسه أو أهله أو ماله ،ومتين زواهلا عن صاحبها.
أما العّي :فهي قوة نفسية تؤثر يف األبدان والنفوس ويقال لصاحبها عائن ،وكثرياً ما كان احلسد سبباً
لتسلط العائن على صاحب النعمة فيضره هبذه القوة النفسية ،قال ابن القيم رمحه هللا( :احلسد أصل
اإلصابة ابلعّي) وهبذا يظهر أن بينهما عموماً وخصوصاً ،فيقال :كل عائن حاسد وليس كل حاسد

عائناً ،وابهلل التوفيق.
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حكم النثار
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

لقد قرأت مرة أن أفعاالً كانت مكروهة يف اجلاهلية ،وجاءت موافقة للخلق اإلسالمي ،ومنها (النثار)
الذي ينثر بقااي األكل من يده يف الصحن ،أو الذي يتكلم ورذاذ فمه أييت على الطعام ،وكذلك

واألهم أولئك الذين ميسكون حلاهم (الذقن)  ،ويلعبون هبا ،أو يشموهنا ،أو يدخلوهنا يف أفواههم،
وما يرتتب على ذلك معروف ،السؤال هو :ما حكم ما تقدم من ذلك يف ديننا الكامل؟.

اجلواب

ال شك أن ديننا اإلسالمي ما ترك خرياً إال دلنا عليه ،وال شراً إال ح هذران منه ،واملتتبع لسنة احلبيب

املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -جيد األمر يف ذلك واضحاً جلياً ،حيث أقر من أمور اجلاهلية ما

كان حسناً ،وأبطل منها ما كان ابطالً ،وقد أمر عليه -الصالة والسالم -مبحاسن العادات ومكارم

األخالق.

ومن املعلوم أن الشريعة نظمت كل ما حيتاج إليه الناس ،يف شىت شئون احلياة ،سواءٌ أكان ذلك

خاصاً ابإلنسان ،أم مشرتكاً بينه وبّي غريه من الناس ،ومن نظر يف أحكامها جيد أهنا أمرت ابلعدل

واإلحسان يف كل شيء ،قال تعاىل" :إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان" [النحل ، ]90 :وقال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء " رواه مسلم ( )1955من
حديث شداد بن أوس -رضي هللا عنه.-
أما جواب ما سألت عنه ،فهو كاآليت:

النثار الذي كرهه بعض العلماء املقصود منه :ما يُنثر على الناس يف العرس من اجلوز واللوز وحنومها،
فيلتقطه الناس ويتجاذبونه ،وكره بعض العلماء هذا األمر؛ ألنه يشعر ابلدانءة وعدم املروءة يف

التقاطه ،وهللا حيب معايل األمور ويكره سفاسفها ،وقد أيخذه من غريه أحوج إليه ،أو غريه أحب إىل

صاحب املال منه.

أما الذي ينثر بقااي األكل من يده يف الصحن ،أو الذي يتكلم وخيرج من فمه شيءٌ من الطعام

فيسقط على األكل ،فهو مكروه؛ ألن هذا مما يستقذره الناس ،وال يرضونه ،واملسلم جيب عليه

مراعاة حال رفقائه دائماً ،وهو خمالف لآلداب الشرعية للطعام ،والرسول صلى -هللا عليه وسلم-

أرشدان إىل آداب الطعام ،ومن ذلك ما رواه عمر بن أيب سلمة -رضي هللا عنه -أنه قال :كنت

غالماً يف حجر النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وكانت يدي تطيش يف الصحفة ،فقال الرسول -
صلى هللا عليه وسلم":-اي غالم سم هللا ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك" متفق عليه عند البخاري

( ، )5376ومسلم
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( )2022فإذا كان اإلنسان منهياً أن أيكل من غري املكان الذي يليه ،فالنهي عن نثر ما يف يده أو
ما يف فمه يف الصحن من ابب أوىل .أما ما ذكرته من أن بعض الناس ميسكون حلاهم (الذقن)

ويلعبون هبا ،أو يشموهنا ،أو يدخلوهنا يف أفواههم وحنو ذلك ،فهذا من العادات اليت اعتاد عليها

بعض الناس واألمر يف ذلك واسع؛ ألن العادات كما يذكر أهل العلم :األصل فيها العفو ،فال حرج
يف ٍ
شيء من العادات اليت ال ختالف النصوص الشرعية ،ولكن ينبغي على املسلم أن يظهر ابملظهر

الالئق دائماً ،وحيرص على ّأال يبدو منه أي تصرف مشّي ،أو هيئة ال تناسب حال اإلنسان املسلم،

كما يندب له أن يكون مراعياً لشعور اآلخرين ،فال يعمل ما يؤذيهم وإن كان مباحاً.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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التنعت بصاحب العظمة واجلاللة

اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/4/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل يتعلق ببعض النعوت كصاحب اجلاللة صاحب العظمة أو أمساء هللا احلسىن ،هل جيوز أن ينعت
هبا غري هللا أجيبوان يرمحكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال شك أن االقتصاد يف املدح والوصف للمخلوقّي هو األوفق واألليق ،وعبارات التفخيم والتعظيم

حادثة على قاموس األمة املسلمة ،مستجلبة من أعاجم الفرس والروم يف تعظيمهم مللوكهم ،وابلنسبة

للسؤال فإن كان هلذا املخلوق املوصوف جاللة تناسبه فال يظهر أبس يف وصفه جباللة امللك ،أو
صاحب اجلاللة امللكية ،ويكون مقيداً ،أما اإلطالق هكذا :صاحب اجلاللة وصاحب العظمة فهذه
جاللة وعظمة مطلقة ال يستحقها املخلوق أايً كان ،والشريعة حتمي جناب التوحيد ،وتسد الذرائع

املفضية إىل تعظيم املخلوق املفضي إىل الشرك ،ومن ذلك ما جاء عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا

قيل له :أنت سيدان فقال" :السيد هللا" رواه أبو داود ( )4806من حديث عبد هللا بن الشخري -

رضي هللا عنه -وسنده جيد ،مع أنه له سيادة  -صلى هللا عليه وسلم  -على أمته ،ومثله قوله" :ال
تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أان عبده فقولوا :عبد هللا ورسوله" أخرجه البخاري

( )3445من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-ووفد على النيب -صلى هللا عليه وسلم-
انس فقالوا له :اي خريان وابن خريان  ...فقال" :اي أيها الناس عليكم بتقواكم ال يستهوينكم الشيطان

أان حممد بن عبد هللا عبد هللا ورسوله وهللا ما أحب أن ترفعوين فوق منزليت اليت أنزلين هللا -عز

وجل "-رواه النسائي يف الكربى ( )10007وأمحد ( )12551من حديث أنس  -رضي هللا عنه-
بسند صحيح.

فإذا كان هذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -املعصوم املغفور له ما تقدم من ذنبه الذي له
نصيب من كل ما ذكر يغلق هذا الباب؛ ابب تعظيم املخلوق ورفعه فوق منزلته فكيف بغريه؟! وهلذا
يتبّي لنا أن عامة الشرك يف األفعال ويف التأله هو من ابب التعظيم والغلو يف األشخاص.

وأما أمساء هللا احلسىن فال جيوز أن يوصف أو يسمى هبا املخلوق؛ ألن ذلك نوع من اإلحلاد يف أمساء

هللا ،وهو من أنواع التشبيه ،وهو تشبيه املخلوق ابخلالق ،وخاصة يف األمساء اليت ال يصح أن تطلق
إال على هللا كاجلبار ،واحلكم ،واملتكرب ،وحنوها ،فال جيوز إطالقها على غري هللا.
العلَمية ملعىن موجود يف املخلوق يناسبه ،كوصفه أبنه عزيز وحكيم ومسيع
أما جمرد الوصفية دون َ

وبصري ورحيم فأمر جائز؛ وقد جاء يف التنزيل "إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه

مسيعاً بصرياً" [اإلنسان ، ]2 :وقوله تعاىل عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم ابملؤمنّي رؤوف رحيم" [التوبة. ]128 :
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القزع والصالة
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق
التاريخ 1424/8/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

هل ينقص (القزع) أو غريها من القصات الغربية من أجر املصلي؟ مث ما األسلوب األمثل  -مع

الدليل  -ملناصحة الشباب يف ذلك؟.
اجلواب
األخ الكرمي :وفقه هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

القزع منهي عنه ،ومن فعله فهو آمث ،وأجر الصالة ال ينقص بفعل القزع أو غريه من الذنوب ،ولكن

الصالة لو كانت اتمة خبشوعها وشروطها وواجباهتا وأركاهنا ،لنهت صاحبها عن الفواحش واملنكرات.
أما األسلوب األمثل لنصح الشباب عن القصات الغربية ،فإنه يكون بغرس روح العزة يف قلب

املسلم ،ومتيزه أبخالقه وسلوكه وفكره واعتقاده ،ألن هللا يقول":وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنّي"
ويقول":وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنّي" وبقدر ما يتمسك العبد بدينه بقدر ما

يعظم ربه ،ويقوي إميانه ،ويعتز إبسالمه ،وإذا كان كذلك فإنه حيقق الوالء والرباء ،الوالء للمؤمنّي
مبحبتهم واتباع سبيلهم ونصرهتم ،والرباء من الكفار واملنافقّي وبغضهم وجهادهم ومفارقة سبيلهم،

وعدم التشبه هبم ،فمن قلد الكفار وأعجب بزيهم وأخالقهم فأين حبه لدينه ووالؤه هلل ولرسوله -

عليه الصالة والسالم -وللمؤمنّي؟ وهللا حيفظكم.
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استئجار عصاابت املافيا واالنتماء إليها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق
التاريخ 1424/4/14هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :أفدان جزاك هللا خرياً ،ما حكم دفع املال للمافيات الذين حيموننا ،علماً أبهنم

يستعملوهنا يف شراء اخلمر وشربه وليس لنا غىن عنهم .وما حكم انتماء املسلم للمافية ومشاركته يف

أعماهلم من غصب األموال وإخراجها من الناس بطرق -تعترب يف قوانّي روسيا -غري شرعية.
اجلواب

دفع املال ملن حيميك أو يدفع عنك األذى والظلم جائز سواء كان املدفوع له هذا املال  -مسلماً أو

كافراً ،فإن الدخول مع الكفار يف عقود إجارة أو معاوضة وحنوها جائز شرعاً ،فقد استأجر الرسول

 صلى هللا عليه وسلم  -وأبو بكر الصديق  -يف اهلجرة من مكة إىل املدينة( -عبد هللا بن أريقط)ليدهلم على الطريق وحيميهم من عيون قريش ،انظر ما رواه البخاري ( ، )2263من حديث عائشة
 -رضي هللا عنها -وال شيء على املسلم لو استعمل هذا الكافر أو الظامل كعضو (املافيا) املال يف

احلرام كاملخدرات وحنوها.

أما انتماء املسلم إىل منظمة (املافيا) أو عصاابهتا فحرام ال جيوز ،ألن يف ذلك مشاركة يف الظلم
هِ
آمنُوا ال
ين َ
والتعدي على الناس وانتهاك حرماهتم وأكل أمواهلم بغري حق ،وهللا يقولَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل" [النساء :من اآلية ، ]29ويقول هللا يف احلديث القدسي" :اي عبادي
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
إين حرمت الظلم على نفسي وجلعته بينكم حمرماً فال تظاملوا" ،رواه مسلم ( ، )2577من حديث
أيب ذر  -رضي هللا عنه -ويف احلديث الصحيح عن
عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه " -ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره
فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أباله ،وعن علمه ماذا عمل به ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".

رواه الرتمذي ( )2417-2416وغريه.
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مجاع املخطوبة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

ممارسة الزان بعد اخلطوبة ،أو بصفة أدق بعد قراءة الفاحتة ،هل هي كبرية؟ وما حكمه يف الشريعة؟
حيث إنين ال أستطيع الزواج هذا العام ،وال أستطيع االبتعاد عن هذا املرض ،مع العلم أنين أصلي

مجيع األوقات.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فجواابً على ما ذكره السائل فإن ممارسة الزان والعياذ ابهلل ال شك أنه حمرم

وكبرية من كبائر الذنوب سواء كان ذلك بعد اخلطوبة أو قبلها أو أايً كان ،وقد ورد يف ذلك نصوص
كثرية يف كتاب هللا  -تعاىل  ،-وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ومما ورد يف السنة قوله -

صلى هللا عليه وسلم " -ال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن" رواه البخاري ( )2475من حديث أيب
هريرة -رضي هللا عنه -ولذلك فأنصحك أخي ابملبادرة ابلزواج وإمتام الدخول بكل الوسائل

املشروعة؛ ألن يف ذلك حتصّي لك من هذا املنكر العظيم ،وهذا املرض الذي ابتليت به نسأل هللا لنا

ولك اهلداية والصالح والعصمة من الذنوب واملعاصي واملنكرات كبريها وصغريها ،وقولك إنك ال
تستطيع الزواج هذا العام هذا ليس بعذر يف ما ذكرته ،فابذل األسباب املشروعة إلعفاف نفسك

ابحلالل ،ومن يتق هللا تعاىل جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ،وأيضاً قولك إنك تصلي
ش ِاء
مجيع األوقات فهذا أمر طيب لكن جيب عليك أن تتذكر قوله تعاىل" :إِ هن ال ه
صالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
َوال ُْم ْن َك ِر" [العنكبوت :من اآلية ، ]45فلتكن هذه الصالة مانعة لك من هذا املنكر ،وتذكر وقوفك
بّي يدي هللا تعاىل وسؤاله ،وتذكر مبا جتيب به ربك وموالك وقد جعل هللا لك يف احلالل غنية من

احلرام مجيعاً ،واستعن بربك يف تفريج الكرب وتيسري األمور ،فال فرج وال تيسري إال من هللا تعاىل فهو
تعاىل نعم املوىل ونعم النصري ،وهو املستعان وعليه التكالن يف مجيع األمور عظيمها وصغريها.

وأنبه أيضاً على أنه ال حيل لك اخللوة ابملخطوبة وال التحدث معها يف خلوة ألهنا أجنبية منك ال حتل
لك حىت تعقد عليها العقد الشرعي الصحيح ،وقبل ذلك فإتياهنا فاحشة من الزان وهللا تعاىل أسأله

أن يهدينا للحق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل الفخذ عورة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/16هـ
السؤال

هل الفخذ عورة؟ وإذا كان كذلك فما جوابكم عن كشف الرسول-صلى هللا عليه وسلم -فخذه
عند أيب بكر وعمر ،وأيضاً انكشاف فخذه -صلى هللا عليه وسلم -وهو حيفر اخلندق.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الفخذ عورة ويدل على ذلك حديث جرهد وحممد بن جحش وابن عباس  -رضي هللا عنهم -
":الفخذ عورة" انظر مسند أمحد ( )22494 ،15926 ،2493وسنن أيب داود ( )4014وجامع

الرتمذي ( ، )2796وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده":ما حتت السرة إىل الركبة من

العورة" أخرجه أمحد ( )6756وأبو داود ( ، )496والدارقطين ( . )230/1فهذه تدل على أن
الفخذ عورة ،وأما ابلنسبة ملا حصل من انكشاف فخذ النيب -عليه الصالة والسالم-فيجاب عنه

من وجوه :أوالً :أنه عارض وليس دائماً ،واثنياً :أن الذي انكشف هو أوائل الفخذ يعين الركبة ،وما

بعد الركبة من أوائلها ،واثلثاً :فإن العلماء محلوا هذا االنكشاف ابلنسبة للشيخ الكبري الذي ال
يتعلق ابنكشاف فخذه فتنة ،فهذه ثالثة أجوبة عن هذا احلديث.
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إجهاض جنّي الدابة لتلقيحها من فحل أطيب

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/10/14هـ
السؤال

هل جيوز ملالك الدابة أن يسقط محلها طلبا لتلقيحها بفحل أطيب من الفحل الذي لقحت منه

الدابة ابتداء بقصد حتسّي النتاج؟ وهل يفرق بّي ما إذا كان احلمل يف بدايته وبعد التخلق؟ علماً أن
إسقاط احلمل يكون إببر طبية بال ضرر على الدابة  -إبذن هللا .-

اجلواب

ابلنسبة إلسقاط احلمل يف احليوان ال أيخذ أحكام إسقاط اجلنّي ابلنسبة لإلنسان ،ال من انحية
احلكم وال من انحية املدة اليت جيوز فيها اإلسقاط ،فاحليوان خلقه هللا  -عز وجل -ملصلحة اإلنسان

وأابح له االنتفاع به ،فإذا رأى الشخص وجهاً ما يف حتقيق هذه املصلحة جاز له فعله ،بشرط عدم

تعذيب هذا احليوان ،وأال يكون القصد من ذلك هو العبث هبذا احليوان ،ولذا مل يذكر أحد من أهل

العلم عدم جواز إسقاط أجنة احليواانت ،فاحلكم هو اجلواز ،وإذا قيل ابجلواز فال ينظر يف حتديد مدة
احلمل ،وهذا بشرط أن يكون القصد من هذا الفعل هو حتصيل مصلحة معتربة.
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داللة حديث تكفري الوضوء اخلطااي
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

هناك شخص يقول إنه لو نظر إىل النساء املتربجات فرتة طويلة مث قام فتوضأ فإن ذنوبه خترج مع قطر

املاء؟ هل هذا صحيح؟ وما معىن حديث تكفري الوضوء للخطااي؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:

الوضوء من األعمال الصاحلة اليت يكفر هللا هبا السيئات والذنوب ،وقد دل على هذا أحاديث ،منها
حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إِذَا تَـ َو ه
ضأَ ال َْع ْب ُد
ِ
ِ
س َل َو ْج َههُ َخ َر َج ِم ْن َو ْج ِه ِه ُك ُّل َخ ِطيئَ ٍة نَظََر إِلَْيـ َها بِ َع ْيـنَـ ْي ِه َم َع ال َْم ِاء -أ َْو َم َع
ال ُْم ْسل ُم -أ َْو ال ُْم ْؤم ُن -فَـغَ َ
ش ْتـها ي َداه مع الْم ِاء -أَو مع ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
آخ ِر
ْ ََ
س َل يَ َديْه َخ َر َج م ْن يَ َديْه ُك ُّل َخطيئَة َكا َن بَطَ َ َ َ ُ َ َ َ
آخ ِر قَطْ ِر ال َْماء -فَإ َذا غَ َ

ش ْتـها ِرج َاله مع الْم ِاء -أَو مع ِ
ِ ٍ
ِ ِ
آخ ِر قَطْ ِر ال َْم ِاء-
س َل ِر ْجلَْي ِه َخ َر َج ْ
ْ ََ
ت ُك ُّل َخطيئَة َم َ َ ْ ُ َ َ َ
قَطْ ِر ال َْماء -فَإ َذا غَ َ
الذنُ ِ
َح هىت خيَْ ُر َج نَِقيًّا ِم ْن ُّ
وب" .أخرجه مسلم ( . )244وحديث عثمان بن عفان ،رضي هللا عنه ،قال:
ِ
"م ْن تَـ َو ه
س ِدهِ َح هىت
وء َخ َر َج ْ
س َن ال ُْو ُ
ضأَ فَأ ْ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ض َ
ت َخطَ َاايهُ م ْن َج َ
َح َ
َختْرج ِمن َحتْ ِ
ت أَظْ َفا ِرهِ" .أخرجه مسلم ( . )245والذي عليه مجهور العلماء أن األعمال الصاحلة
َُ ْ
مثل :الوضوء والصالة والصيام واحلج والعمرة وغريها تكفر الصغائر دون الكبائر ،لقوله تبارك
وتعاىل( :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِّف ْر َعن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم ُّم ْد َخالً َك ِرميًا) [النساء]31 :
ات ْ
ضا َن
 .ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال ه
ضا ُن إِ َىل َرَم َ
س َوا ْجلُ ْم َعةُ إِ َىل ا ْجلُ ْم َع ِة َوَرَم َ
صلَ َو ُ
اخلَ ْم ُ
ب الْ َكبَائَِر" .أخرجه مسلم ( )233من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه.
ُم َك ِّف َر ٌ
ات َما بَـ ْيـنَـ ُه هن إِذَا ْ
اجتَـنَ َ
قال النووي( :معناه أن الذنوب كلها تغفر إال الكبائر فإهنا ال تغفر ،وليس املراد أن الذنوب تغفر ما
حمتمال فسياق األحاديث
مل تكن كبرية)  .فإن كان ال يغفر شيء من الصغائر ،فإن هذا وإن كان ً

أيابه ،قال القاضي عياض( :هذا املذكور يف احلديث من غفران الذنوب ما مل تؤت كبرية هو مذهب

أهل السنة ،وأن الكبائر إمنا تكفرها التوبة أو رمحة هللا تعاىل وفضله .وهللا أعلم) .
ومن العلماء من يرى أن األعمال الصاحلة تكفر الصغائر فقط وبشرط عدم ارتكاب كبرية لقوله
تعاىل( :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِّف ْر َعن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم ُّم ْد َخالً َك ِرميًا) [النساء. ]31 :
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وأما ما ذكره السائل عن الشخص الذي يقول :إنه لو نظر إىل النساء املتربجات فرتة طويلة مث قام
فتوضأ فإن ذنوبه خترج مع املاء .فهذا الكالم من إحياءات الشيطان ،نسأل هللا السالمة والعافية،
فالشيطان حريص على إضالل بين آدم وإيقاعهم يف احملرمات ،ويدخل عليهم من مداخل وطرق
ِ
ال فَبِما أَ ْغويْـتَ ِين ألَقـْع َد هن َهلُم ِ
ههم
ص َراطَ َ
يم* مثُه آلتِيَـنـ ُ
ُ
ْ
كثرية؛ كما قال سبحانه عن الشيطان( :قَ َ َ َ
ك ال ُْم ْستَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِمن ب ْ ِ ِ
ِِ
ِ
ين) [األعراف،16 :
ّ َ
ّي أَيْدي ِه ْم َوم ْن َخلْف ِه ْم َو َع ْن أ َْميَاهن ْم َو َعن َمشَآئل ِه ْم َوالَ َجت ُد أَ ْكثَـ َرُه ْم َشاك ِر َ
لسوءِ
ِ
ِ
(والَ تَـتهبِ ُعواْ ُخطَُوات ال ه
ّي* إِ همنَا َأي ُْم ُرُك ْم ِاب ُّ
ش ْيطَان إِنههُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
 . ]17وقال سبحانهَ :
شاء وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
هللا َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن) [البقرة . ]169 ،168 :وهللا سبحانه وتعاىل أمر
َ
َوالْ َف ْح َ َ
عباده بطاعته واجتناب معصيته ،وأمرهم بغض البصر وحفظ الفرج ،قال تعاىل( :قُل لِّل ِ
ّي يَـغُضُّوا
ْم ْؤمنِ َ
ُ
ِمن أَب ِ
ك أَ ْزَكى َهلُ ْم إِ هن ه
صنَـ ُعو َن) [النور . ]30 :ودعا عباده
وج ُه ْم َذلِ َ
اَّللَ َخبِريٌ ِمبَا يَ ْ
ْ َْ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
إىل االستجابة له ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،قال تعاىل( :اي أَيُّـها اله ِذين آمنواْ است ِجيبواْ ِِّ
َّلل
َ َ
َ َُ ْ َ ُ

ولِل هر ُس ِ
ش ُرو َن) [األنفال:
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُْحييِي ُك ْم َوا ْعلَ ُمواْ أَ هن هللاَ َحيُ ُ
ّي ال َْم ْرِء َوقَـ ْلبِ ِه َوأَنههُ إِلَْي ِه ُحتْ َ
ول بَ ْ َ
َ

 . ]24وحذر سبحانه الذين ال يستجيبون هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،من أن حيال بينهم وبّي
قلوهبم؛ مبعىن يعاقبون بسبب ذنوهبم ومعاصيهم وعدم استجابتهم ألوامر هللا ،فال يستطيعون الرجوع
إىل الطاعة ،وقد خترمهم املنية وهم مقيمون على املعصية ،أفال خيشى من يقول هذا الكالم أن حيال

مكفرا لذنوبه ،مث إن إطالة النظر يف النساء
بينه وبّي قلبهّ ،
وأال يوفّق لعمل صاحل مقبول يكون ً

املتربجات واإلصرار على هذا جيعل املعصية كبرية ويوقع اإلنسان يف الفتنة اليت جتره إىل ما هو أعظم،

ت
"ما تَـ َرْك ُ
وهلذا حذر النيب صلى هللا عليه وسلم ،أمته من فتنة النساء ،فقال صلى هللا عليه وسلمَ :
َض هر َعلَى ِ ِ ِ ِ
س ِاء" .أخرجه البخاري ( ، )5096ومسلم ( )2740من
بَـ ْع ِدي فِ ْتـنَةً أ َ
ّ
الر َجال م ْن النّ َ
ِ ِ
الدنْـيا حلْوةٌ َخ ِ
ض َرةٌَ ،وإِ هن ه
يها
حديث أسامة بن زيد ،رضي هللا عنه ،وقال ً
اَّللَ ُم ْستَ ْخل ُف ُك ْم ف َ
أيضا" :إِ هن ُّ َ ُ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ف تَـ ْع َملُو َن ،فَاتهـ ُقوا ُّ
س ِاء".
يل َكانَ ْ
فَـيَـ ْنظُُر َك ْي َ
ت ِيف النّ َ
الدنْـيَا َواتهـ ُقوا النّ َ
ساءَ فَإ هن أَ هو َل ف ْتـنَة بَِين إ ْس َرائ َ
أخرجه مسلم ( )2742من حديث أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل
سواء السبيل.
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احرتام احلروف العربية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق
التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

ذكر بعض احلنفية وبعض املالكية أن احلروف املكتوبة حمرتمة وسواء كانت ابلعربية أو بغريها ،ورتبوا
عليه عدم جواز االستجمار أبي ورقة فيها كتابة عربية أو غري عربية ،فهل هذه الفتوى دقيقة.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ما ذهب إليه بعض احلنفية ،وبعض املالكية  -كما ذكرت  -وكذا بعض الشافعية ،ومنهم تقي الدين

السبكي يف فتاواه ( )565 - 563/2ال وجه له من جهة الدليل الشرعي ،حيث استندوا يف هذا

القول إىل تعليالت ال تنهض دليالً على احلكم ابلتحرمي ،ومن ذلك قوهلم إن هذه احلروف ينتظم منها
كالم رب العاملّي ،وكالم سيد املرسلّي وكالم املالئكة  ...إخل .وهذا تعليل عليل؛ ألن احلروف

ينتظم منها أيضاً كالم شر اخللق كإبليس ،والشياطّي ،والكفار ،واملنافقّي ..فليس هلذه احلروف حرمة
بذاهتا ،وإمنا احلرمة لكالم رب العاملّي الذي قال هللا تعاىل فيه "ال ميََ ُّ ِ
هرو َن" [الواقعة]79:
سهُ إ هال ال ُْمطَه ُ
 ،يعين :القرآن الكرمي ،ولذا ال جيوز االستجمار بورق فيه كالم هللا تعاىل وال كالم رسوله  -صلى هللا
عليه وسلم -؛ ألنه أيضاً من الوحي وملا يف ذلك من االمتهان احملرم ،وهللا تعاىل أعلم.
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حتية مدرب ألعاب القوى
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/25هـ
السؤال

ما رأي فضيلتكم مبن يقوم ابلتحية للمدرب من دون احنناء؟ وذلك أبن يضم يده اليمىن ويضرهبا يف

يده اليسرى املفتوحة ،علما أن هذه التحية تعطى لكل من حيمل حزاماً أسود ،سواء كان كافراً أو

مسلماً ،ولو كنا يف التمرين نقطعه ونقوم له من أجل إعطائه هذه التحية ،مع العلم أننا ال جند من
حيسن إعطاءان مثل هذه اللعبة إال عنده ،وهو يطالبنا بذلك من أجل أهنا من لوازم اللعبة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد فال أحب ألخي السائل أن يؤدي التحية املذكورة ،ألن املصافحة عبادة يؤجر

فاعلها ،فعن حذيفة  -رضي هللا عنه  -مرفوعاً "إن املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيده

فصافحه تناثرت خطاايمها كما يتناثر ورق الشجر" أخرجه الطرباين يف األوسط ( )245بسند جيد،

وعن الرباء  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ما من مسلمّي يلتقيان
فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا" أخرجه أبو داود ( )5212والرتمذي ( )2727وحسنه،

فاستبداهلا بتحية أخرى غري طيب كما هو ظاهر.

مع أهنا مأخوذة من غري املسلمّي ،فتكون حمرمة أو مكروهة ،فإن التشبه ابلكفار هني عنه ،وخمالفتهم

مشروعة سواء قصد الفاعل التشبه هبم أو مل يقصد ،فقد هني املسلم عن ترك بياض الشعر وطول

الشارب ،وهذه ال تقصد فيها املشاهبة ،ومع ذلك كانت مشمولة ابلنهي عن التشبه ابلكفار ،وأعمال
الكفار املأخوذة من دينهم أو ما اخرتعوه من العبادات أو العادات كلها قد هني املسلم عن

مشاهبتهم فيها ،قال شيخ اإلسالم( :ما أحدثوه (يعين الكفار) من العبادات أو العادات أو كليهما

فهو أقبح ،فإنه لو أحدثه املسلمون لقد كان قبيحاً ،فكيف إذا كان مما مل يشرعه نيب قط بل أحدثه

الكافرون ،فاملوافقة فيه ظاهرة القبح) اقتضاء الصراط املستقيم ( . )423/1والغالب أن تلك
التحية من بقااي الدايانت الشرقية الوثنية.

ويف حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم " -من تشبه بقوم فهو منهم" أبو داود ( ، )4031وأمحد

( )50/2عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما  -بسند حسن ،فالتحذير شديد من التشبه.

مث يف تقدمي التحية لغري املسلم وجه كراهة اثلث ،فقد سئل اإلمام أمحد عن مصافحة أهل الذمة فقال

ال يعجبين( .غذاء األلباب . )325 /1

ومن مجيع ما سبق تبّي أن القيام ابلتحية املذكورة غري مستحسن وال مرغوب فيه ،ولعل هللا تعاىل أن
ييسر من يعلم هذه الرايضة من غري التحية املذكورة ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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مشاهدة األفالم اجلنسية مع الزوج

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/13هـ
السؤال

هل مشاهدة األفالم اجلنسية حرام ،فأان أشاهدها مع زوجي؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ٍ
بسؤال يكشف
سأجيب على سؤالك كما لو مل يكن يف املسألة أي حمذور شرعي .وأبدأ اجلواب
ِ
تشاهدان هذه األفالم اجلنسية؟!
جوانب من اجلواب :ملاذا

أحسب رضاك مبشاهدة زوجك لتلك األفالم حبضرتك ،ورضاه هو مبشاهدتك هلا حبضرته ،إال
وال
ُ
أسباب تستدعي منكما هذا الرضاِّ ،
وتسوغ لكما هذا االجتماع!
وله
ٌ

والذي يعنينا اآلن قبل اجلواب هو استقراء هذه األسباب وأتملها بعّي فاحصة ونظرة عميقة ،فقد
ٍ
مشكالت تتطلب عالجاً جيتث املشكلة من جذورها ،ال ُخم ِّدراً يزول
تكون تلك األسباب يف حقيقتها

أثره سريعاً كسرعة االستجابة له!

وأول ما يبدر إىل أذهاننا من هذه األسباب احملتملة ـ عند إحسان الظن ـ هو ما قد يعانيه الزوجان يف

عالقتهما اجلنسية من الفتور وضعف الرغبة ،وقد يكون ضعف الرغبة إمنا هو يف الطرف اآلخر ذاته،
ٍ
ال يف ممارسة العملية اجلنسية نفسها ،وهنا يهرع الزوجان إىل االستعانة مبؤثر ٍ
خارجية (خارج نطاق
ات
العالقة الزوجية) هتُيِّج هلما الشهوة ِّ
وحترك فيهما الرغبة ،فيجدان أحد هذه املؤثرات يف مشاهدة

األفالم اجلنسية!

أعمق بكثري من أن يكون حلها يف هذا
وكما ُ
قبل :فإ هن هذه املشكلة (برود العالقة اجلنسية) ُ
أحملت ُ
العالج اآلين ـ إن صح أن يسمى عالجاً ـ الذي قد ال تصبح له جدوى مع مرور الوقت؛ فكثرة

املساس تُذهب اإلحساس!

فاألجدى أن يلتمس الزوجان أسباب ذلك يف طبيعة العالقة بينهما ،ويف طريقتِهما يف املعاشرة.

 -1فرمبا تكمن األسباب يف راتبة العالقة بينهما وجفافها:
ِ
زهد
ّإما بسبب إمهال أحدمها التجمل لصاحبه ،فال يبايل أن يظهر له أبي مظهر ،ولو ابملظهر الذي يُ ِّ
وال ير ِغّب.
وإما بسبب طبيعة تعامل الزوج مع زوجه ،فبعض األزواج يظهر أمام زوجته يف بِّزته املهابة اليت يظهر
ّ
هبا أمام الناس ،فتصبح عالقته هبا ـ بسبب ذلك ـ كعالقة الرئيس مع املرؤوس ،واملخدوم مع اخلادم

 ...عالقة تغلب عليها شارة العظمة ولغة االستعالء ،تُلقي يف ُروعها الشعور مبهابة الزوج ،فال تكون

بّي يديه حّي يدعوها حلاجته إال كما يكون املريد بّي يدي شيخه ،أو كاآللة اليت تُطاوِع وال متلك

فعل املبادرة!.

عدم تعاهد الزوجة ملا أودع هللا فيها من مجال وز ٍ
وإما بسبب ِ
ينة ابلعناية والرعاية ،وهذا يف النساء

كثري ،فتحسب إحداهن أن حقوق الزوج ال تزيد على طهي طعامه وغسل ثيابه ،ال حيق له أن يسأهلا

حقاً غري هذا.

وإما بسبب انشغال أحدمها أو تشاغله عن صاحبه أبعماله اخلاصة ،بسبب ما يغلب طبيعته من

األثرة واألاننية( ،وهذا يف الرجال كثري)  ،فال يلقى زوجته إال وهو مشغول البال مكدود البدن.
 -2ورمبا يكون السبب هو اجلهل بطرق اإلاثرة ومواطنها ،وبرغبات الطرف اآلخر ،وإمها ُل املقدمات

املمهدات اليت هتُيئ اجلو املناسب ،والذي يفضي هبما ـ بطبيعته ـ إىل املباشرة  ...تدفعهما إليها الرغبة
ِّ
الصادقة ،وليس اجملاملة الكاذبة.
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البيت يف صمت وبطء ال يشعران به ،فتضفي عليه جو
وهكذا تستفحل هذه املشكلة ،وتغشى َ
الراتبة والعالقة اجلافة ،مث تطول ابلزوجّي هذه احلياة الرتيبة ،فيظنان كل الظن أن التغيري لن يتأتهى إال
ات خارجية ،وكأهنما قد ج ِردا من مؤهالت التأثري ومهار ِ
مبؤثر ٍ
ات اإلغراء.
ُّ
كال! ـ أخيت الفاضلة ـ إن حل املشكلة يكمن يف الداخل ....داخل ذواتكما ،ولستما حباجة إىل

استرياده من اخلارج.

فليس من العيب إطالقاً وليس من احملظور على املرأة أن تتعلهم ما حتتاجه يف عالقتها مع زوجها ،حىت
فيما خيص العالقة اجلنسية الصرحية ،فهي لباس له كما هو لباس هلا ،بل من األصلح أن تتعلهم كل ما

ينمي هذه العالقة ،ولو من خالل تعلم مهارات اإلغراء واإلاثرة؛ فذلك أدىن أن يعينها وزوجها ـ إن
ِّ
وغض البصر وصيانة العرض.
شاء هللا ـ على إعفاف الفرج ّ

وكما أن املرأة حباجة إىل أن يتفهم الزوج طبيعتها ومشاعرها ،فهو أيضاً حباجة إىل أن تتعرف رغباتِه
وحاجاتِه اليت ينشدها فيها ،ولذا فإن املرأة حمتاجة إىل ثقافة جنسية تفتح هلا آفاقاً جديدة من صور

التفنن يف إشباع رغبات الزوج وإشباع رغباهتا كذلك ،ولكن ابلسبل املباحة فحسب ،أما احلرام فلم
ِ
شفاء.
جيعل هللا فيه ً
ومن السبل املباحة يف هذا الصدد :قراءةُ الكتب اليت تُعىن هبذا الشأن أبسلوهبا اجلا ّد ،واليت هتدف
إىل التثقيف يف هذا اجلانب دون إاثرة الغرائز ونشر صور الرذيلة .والكتاابت يف هذا كثرية ،وفيها

غىن عن السبل احملرمة ،فال ضرورة إذاً ملشاهدة الصور أو األفالم اجلنسية مطلقاً.
َم ً
وتقصريها يف تبعلها لزوجها فليس قَ َد َراً مسلطاً ال فكاك هلا منه ،بل هو
للتجمل
وأما إمهال الزوجة
ّ
ُ

من صنيعها ونتيجة تقصريها ،وال يرفعه إال عزميةٌ صادقةٌ تسوقها إىل أن تبذل غاية جهدها يف إضفاء
مسحة اجلمال على أخالقها وفِعاهلا وجسدها.
ت منها هذه العزمية الصادقة والثقافة الواسعة ،فلن تين يف اهتمامها يف هذا اجلانب:
وإذا ُو ِج َد ْ

ابلتطيب ،والتزين ،وحسن األدب ،واللّي يف املعاملة ،والتفنن يف أساليب املداعبة واملزاح ،وخماطبة

زوجها أبرق الكالم وأعذبه وأهذبه ....وكل هذه كفيلة ـ وال شك ـ بطرد السآمة والراتبة عن احلياة

الزوجيةِ ،
وخلق جو احلب واملودة الذي ينمي العالقة ويقوي الصلة.

إن هذا اجلمال الذي أودعه هللا يف جسد املرأة مل ُخيلق عبثاً ،ولكنه نعمةٌ ،فعليها أن ترعاه ابلعناية،
وأن تو ِظّفه يف إعفاف زوجها وترغيبه فيها ،فهو املنفرد من بّي سائر الناس ابالستمتاع به ،وبيته هو
حمله ،وليس حمله حمافل النساء.

وأما مشاهدة األفالم اجلنسية بذريعة هتييج الشهوة الكامنة وتنشيط الرغبة الفاترة ،أو بذريعة تعلُّم

بعض اجلدوى ،وقد جيدا فيها شيئاً من
طرق جديدة للمباشرة ،فقد جتدي مشاهدهتا يف هذا الباب َ

الفوائد ،ولكنه حتماً سيجلب عليهما ،أو على الزوجة على وجه اخلصوص مفاس َد أعظم ،قد ال
تنكشف آاثرها إال بعد زمان طويل ،أو طول أتمل!

واآلن أستعرض لك ما حيضرين من مفاسد مشاهدة األفالم اجلنسية:
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ال خيفى عليك ما ملنتجي هذه األفالم من العناية الشديدة يف انتقاء أمجل النساء لتسويق أفالمهم،
فال تكاد تظهر امرأةٌ يف هذه األفالم إال وقد م هرت مبراحل التجميل ،زايدةً على ما وهبها هللا من
اجلمال الطبيعي؛ ليضفي ذلك عليها مجاالً فوق مجال.

ومن الطبيعي حينئذ أن ختسر الزوجة الرهان يف هذه املقارنة ،ليس ألهنن أمجل منها من حيث اجلمال

الطبيعي ،فهذا قد تساميهن فيه الزوجة أو تربو عليهن ،ولكن ملا يضفيه عليهن براعة التصوير

ومسحات التجميل من مجال أ ّخاذ ،فتبدو أمام املشاهد يف غاية الفتنة وأشد صور اإلغراء.
ومن مثه ينخدع الزوج هبذا اإلخراج والتزويق! ويزهد يف صاحبته ،فال أيتيها إال مبؤث ٍر خارجي يسمى
(أفالماً جنسية)  ،بل رمبا تغشاها ويف خياله صورة امرأةٍ أخرى ،فتصبح الزوجة جمرد آلة ُجيس ُد فيها
فإايك ِ
خيالَه؛ ليفرغ فيها شهوته إفراغاً جمرداً من مشاعر احلب والعاطفة الصادقةِ .
إايك أن تداويه

ابليت كانت هي الداء! وال تعينيه على تسريح طرفه يف املتربجات العارايت ،فاملفسدة يف هذا تطالكما

مجيعاً.
هذا هو اجلواب كما لو مل يكن للدين أي عالقة ابملسألة! وهذه هي آاثر املشاهدة ،كما تبدو ظاهرةُ
املفسدة.
فكيف إذا كان الشرع قد حسم فيها رأيه ،فتحرمي النظر إىل العورات وإىل النساء املتربجات معلوم
من دين اإلسالم ،ومشاهدة هذه األفالم اجلنسية داخل يف هذا الباب ،فال شك يف حرمته ،ولو

للتنشيط للوطء" ،قُل لِلْم ْؤِمنِّي يـغُضُّوا ِمن أَب ِ
ك أَ ْزَكى َهلُم إِ هن ه ِ
ري ِمبَا
وج ُه ْم َذلِ َ
ْ َْ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
ْ ُ ََ
اَّللَ َخب ٌ
ْ
ضن ِمن أَب ِ
صنَـعو َن*وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
وج ُه هن  " ...اآلية [النور. ]31 ،30 :
ات يَـ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فُـ ُر َ
يَ ْ ُ َ ْ ُ
صا ِره هن َوَْحي َفظ َ
ولو كان يف هذه احملرمات مصاحلُ عاجلة أو آجله ألابحها الشرع ،ولكنها مفاسد تنتج مفاسد ،وشر
يفضي إىل شر ،وهللا مل جيعل شفاء األمة فيما حرم عليها.

أسأل هللا أن جيعلك قرة عّي لزوجك ،وأن حيببك إليه وحيببه إليك ،وأن يرزقك وإايه العفاف
ٍ
صاحلة.
والكفاف ،ويسعدكما بذرية
-وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.-

()25/13

إلقاء السالم على الكافر
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق
التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

هل جيوز إلقاء السالم على زميلي الكافر يف العمل؟ وهل جيوز زايرته؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
أوالً :ال بد من معرفة التحية اإلسالمية وداللتها (السالم عليكم) السالم :اسم من أمساء هللا احلسىن،
مبعىن السالمة ،وهللا جل وعال هو السالم ألنه سامل من كل عيب ونقص ،وله الكمال املطلق من كل

وجه ،فالسالم سبحانه وتعاىل سلمت أفعاله من خمالفة احلكمة ،وسلمت صفاته من مشاهبة صفات

املخلوقّي ،وسلمت حياته من نقص املوت والسنة والنوم ،وسلمت قدرته من قصور التعب واإلعياء

والعجز ،وعلى العموم فهو السامل من كل ما ينايف الكمال أبي وجه من الوجوه.
وقول املسلم (السالم عليكم) له عدة معان متقاربة ،فمنها أن السالم إخبار املسلم ألخيه املسلم

أبنه سيكون ساملاً من كل أذى أو مكروه يناله منه ،فهو إعالن للمساملة واملوادعة.

ومنها :أن السالم تذكري ابهلل السالم الذي سلم من املكروهات ،وأمن من احملذورات ،وأعطى

اخلريات.

ومنها :أن السالم بشارة واملعىن أن املسلمّي يبشر بعضهم بعضاً ابلسالمة من الشرور وحصول

اخلري.

ومن املعلوم أن التحية والسالم من خصائص األمم والشعوب ،فلكل أمة حتيتها القولية والفعلية،

وهذه حتية املسلمّي وهي جزء من هويتهم ومزيتهم اليت يتميزون هبا عن غريهم.
وابلنسبة للسالم مع غري املسلمّي فهناك حاالت:

األوىل :ابتداء املسلم غري املسلمّي ابلسالم ،وهذا ورد النهي عنه يف حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال تبدأوا اليهود والنصارى ابلسالم" رواه مسلم
(. )2167

والثانية :رد السالم إذا كان االبتداء من غري املسلم ،وهذا ورد فيه حديث عبد هللا بن عمر -رضي

هللا عنهما -يف الصحيحّي البخاري ( )6257ومسلم ( )2164أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال":إذا سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحدهم ،السام عليك فقل :عليك" واملراد ابلسام
عليك :أي املوت لك ،ولذا يكتفي ابجلواب بذلك ،ويف رواية عائشة قالت :دخل رهط من اليهود

على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالوا :السام عليك ،ففهمتها فقالت :وعليكم السام

واللعنة ،فقال هلا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-مهالً اي عائشة فإن هللا حيب الرفق يف األمر
كله ،فقالت :أمل تسمع ما قالوا ،فقال هلا :قد قلت هلم وعليك" متفق عليه البخاري ()2935

ومسلم (. )2165
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ويف حالة التأكد أن التحية اليت قيلت هي السالم عليكم بال شك فقد قال ابن القيم":الذي تقتضيه
األدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له :وعليك السالم ،فإن هذا من ابب العدل وهللا أيمر

ابلعدل واإلحسان ،وقد قال تعاىل":وإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها" [النساء]86:
فندب إىل الفضل وأوجب العدل وال ينايف هذا شيئاً من األحاديث فإنه -صلى هللا عليه وسلم -إمنا
أمر ابالقتصار على قول الراد :وعليكم .بناء على السبب املذكور الذي كانوا يتعمدونه يف حتيتهم"

فإذا زال السبب وقال الكتايب :السالم عليكم ورمحة هللا فالعدل يف التحية يقتضي أن يرد عليه نظري
سالمه".

وأما الزايرة ففيها تفصيل ميكن إجيازها يف هذه احلاالت:

األوىل :إن كان املقصود من الزايرة دعوته لإلسالم ويرجو استجابته فال مانع بل يؤجر على ذلك،
وقد ثبت عن البخاري يف صحيحه ( )1356من حديث أنس -رضي هللا عنه -أنه قال":كان غالم
يهودي خيدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -فمرض فأاته النيب -صلى هللا عليه وسلم -فعاده ،فقعد

عند رأسه فقال له أسلم ،فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له":أطع أاب القاسم ،فخرج النيب -صلى هللا
عليه وسلم-وهو يقول :احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار".

الثاين :إن كان هناك سبب معتاد متعارف عليه للزايرة فال مانع ،فإن كان قريبه نصرانياً فله حق

القرابة ،ويدخل فيها الزايرة وكذا اجلار فعموم األمر ابإلحسان إىل اجلار تدخل فيه الزايرة ،وحنو ذلك

من األسباب املألوفة ،وحيسن أن ينوي دائماً أن تكون زايرته دعوة لإلسالم ولو غري مباشرة وذلك

إبظهار حماسن اإلسالم وأخالق املسلمّي وحسن الصلة والتعامل ،وحيسن مع ذلك أن تكون الزايرة

بقدر احلاجة ،ومبا ال يقع فيه حمرم أو أتثري سليب برؤية املنكر وعدم اإلنكار.

الثالثة :إن كانت الزايرة على سبيل التعظيم له وفيها إظهار منزلة له أرفع من املسلم ،وأنه صاحب
الفضل واملنة ،وكان إىل ذلك خشية االفتتان به والتأثر أبقواله وأفعاله ،فهذه الزايرة ممنوعة ملخالفتها

القواعد الشرعية اليت فيها فضيلة املسلم ورفعة مقامه ،وما ورد من النهي عن هتنئتهم يف أعيادهم
وغري ذلك مما يتضمن اإلقرار ابلباطل أو االفتتان به.

وابجلملة ما كان فيه مصلحة واملفسدة فيه مأمونة فال أبس بقدر ما تقع به املصلحة ،ويكون فيه

إظهار حسن تعامل املسلمّي ووفائهم ابحلقوق والواجبات اإلنسانية وال خيالطه تعظيم أو ترخص يف
اخللطة اليت تؤدي إىل الوقوع يف ارتكاب احملرمات.
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هل السحاق شذوذ حمرم

اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1423/10/21هـ
السؤال

أحب صديقة يل حباً شديداً وحدث بيين وبينها سحاق وال أدري ماذا أفعل لنرتك هذه العادة؟ وهل
نعد شواذ؟ مع العلم أننا حنافظ على صالتنا وأننا حمجبات ،ولكننا ال نستطيع التخلي عن هذه

العادة فهل هذا حرام؟ وكيف سيعاقبنا هللا عز وجل؟ وهل حبنا هذا حرام؟ الرجاء الرد ألنين يف حالة

شديدة من اخلوف من هللا عز وجل!
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن ما يسمى ابلسحاق من احملرمات وقد عده ابن حجر من الكبائر ،فقال :الكبرية الثانية والستون،

مساحقة النساء وهو :أن تفعل املرأة ابملرأة مثل صورة ما يفعل هبا الرجل؛ حلديث واثلة -رضي هللا

عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":سحاق النساء بينهن زان" رواه الطرباين (يف الكبري رقم
 153ج ،22 :ص ، )63 :وأبو يعلى يف مسنده ( ، )1806/4وقال اهليثمي ( : )256/6رجاله
ثقات ،وعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال":هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن
تباشر املرأة املرأة يف ثوب واحد"..احلديث ،حديث ابن مسعود يف البخاري ( )5241وليست فيه
زايدة يف ثوب واحد ولكنها يف الرتمذي ( )2793واحلديث عند مسلم ( )338من طريق أيب سعيد

اخلدري وعند أمحد عن طريق جابر (. )14836

وقد اتفق مجهور العلماء على حرمة هذا العمل كابن حزم وابن مفلح وابن تيمية وغريهم ومل ينص
أحد منهم على إابحته ،وعليك أخيت يف هللا أن تتويب إىل هللا تعاىل ألن هذا العمل حمرم ،ويعد من

الشذوذ ،وفقكن هللا ملا حيب ويرضى ،وهذا احلب يظهر وهللا أعلم أنه ليس حباً من أجل هللا تعاىل

بل حب لشهوة ،وعليه فإين أخشى أن تدخلن يف قوله تعاىل":األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال

املتقّي" [الزخرف ]67:وهللا أعلم.
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مساع الغناء
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/11هـ

السؤال

ما حكم مساع الغناء؟

اجلواب

الغناء املسؤول عنه  -حرام ابلكتاب والسنة الصحيحة ،وعليه األئمة األربعة وأتباعهم ،فأما الكتاب

فآايت منها:

يل هِ
اَّلل بِغَ ِْري ِعل ٍْم ويـت ِ
يث لِي ِ
ِ ِ
"وِم َن الن ِ
ض هل َع ْن َسبِ ِ
هخ َذ َها ُه ُزواً
هاس َم ْن يَ ْش َِرتي َهلَْو ا ْحلَد ُ
ََ
( )1قوله تعاىلَ :
ِ
آايتُـنَا َو هىل ُم ْستَكِْرباً َكأَ ْن َملْ يَ ْس َم ْع َها َكأَ هن ِيف أُذُنَـ ْي ِه َوقْراً فَـبَ ِّ
أُولَئِ َ
ش ْرهُ
اب ُم ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
ّي َوإِذَا تُـ ْتـلَى َعلَْيه َ
بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم" [لقمان. ]7-6:
قال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  -يف تفسري هلو احلديث ،وهللا الذي ال إله غريه هو الغناء

يرددها ثالث مرات.

قال الواحدي وغريه :أكثر املفسرين :على أن املراد بلهو احلديث :الغناء.
( )2قوله تبارك وتعاىل" :واستـ ْف ِز ْز م ِن استطَع َ ِ
ك وأ ِ
ك
ك َوَرِجلِ َ
ب َعلَْي ِه ْم ِخبَيْلِ َ
َ َْ َ َْ ْ
ص ْوتِ َ َ ْ
ت م ْنـ ُه ْم بِ َ
َجل ْ
و َشا ِرْكهم ِيف ْاألَمو ِال و ْاألَو ِ
الد َو ِع ْد ُه ْم َوَما يَ ِع ُد ُه ُم ال ه
ش ْيطَا ُن إِهال غُ ُروراً" [اإلسراء. ]64:
َْ َ ْ
َ ُْ
قال جماهد  -رمحه هللا  :-صوته :الغناء والباطل.
( )3قوله سبحانه وتعاىل :ه ِ
ور َوإِذَا َم ُّروا ِابللهغْ ِو َم ُّروا كِ َراماً" [الفرقان. ]72:
ين ال يَ ْش َه ُدو َن ُّ
الز َ
َ
"والذ َ
قال حممد بن احلنفية :الزور هاهنا الغناء.

وأما السنة فعدة أحاديث منها:
( )1ما رواه البخاري يف صحيحه ( )5590عن أيب عامر أو أيب مالك األشعري  -رضي هللا عنه -

أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر

واملعازف".

واملعازف مجع معزفة وهي كل آلة طرب وهلو.

وقوله :يستحلون أي جيعلون احلرام حالالً بفعلهم ،وهذا صريح يف حترمي املعازف.

( )2ما رواه الرتمذي يف سننه ( )1005واحلاكم يف املستدرك ( )6908والبيهقي يف السنن الكربى
( )69/4واللفظ له عن جابر  -رضي هللا عنه  -يف قصة موت إبراهيم ابن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-إين مل أنه عن البكاء وإمنا هنيت عن صوتّي أمحقّي

فاجرين :صوت عند نغمة هلو ولعب مزامري شيطان ،وصوت عند مصيبة ،مخش وجوه ،وشق جيوب،

ورنة".
قال الرتمذي حديث حسن وصححه ابن القيم وغريه.

وأما ما جاء عن السلف فكثري من ذلك :قول ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-الغناء ينبت النفاق

يف القلب كما ينبت املاء الزرع.

وقال سعيد بن املسيب رمحه هللا :إين ألبغض الغناء .وسئل عنه اإلمام مالك فقال :إمنا يفعله الفساق

عندان.

وقال اإلمام الشافعي :وصحاب اجلارية إذا مجع الناس لسماعها ،فهو سفيه ترد شهادته ،وقال :هو
دايثة ،فمن فعل ذلك كان ديواثً.
وقال اإلمام أمحد :الغناء ينبت النفاق يف القلب ال يعجبين ،مث ذكر قول مالك :إمنا يفعله الفساق
عندان.
وقال الفضيل بن عياض  -رمحه هللا  :-الغناء رقية الزان.
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هذا كالم األئمة والسلف يف الغناء يف وقتهم ،فكيف لو رأوا غناء أهل هذا الزمان!! الذي إن مل
يتضمن جموانً وعشقاً تضمن شركاً وكفراً!! وأقل أحواله أن تصاحبه آالت العزف احملرمة وأداؤه من

نساء أجنبيات قد كشفن عن عوراهتن وتزين بكل زينة مع تكسر يف احلركات وخضوع ابلقول وترمن

يف العبارات ،فكيف جيرؤ عاقالً على إابحته ،قال العالم ابن القيم  -رمحه هللا  :-ومن مكايد عدو
هللا ومصايده  -أي الشيطان  -مساع املكاء والتصدية والغناء ابآلالت احملرمة ،الذي يصد القلوب
عن القرآن ،وجيعلها عاكفة على الفسوق والعصيان ،فهو قرآن الشيطان واحلجاب الكثيف عن

الرمحن ،وهو رقية اللواط والزان ،وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية املىن.
وقال :رمحه هللا وأكثر ما يورث عشق الصور ،واستحسان الفواحش ،وإدمانه يثقل القرآن على

القلب ،ويكرهه إىل مساعه.

فإذا كان كذلك فال ريب أن كل غيور جينب أهله مساع الغناء ،كما جينبهن أسباب الريب ،ومن طرق

أهله إىل مساع رقية الزان فهو أعلم ابإلمث الذي يستحقه.

وهبذا يعلم حرمة الغناء ولو مل يكن فيه إال هذه املفاسد حلكم العاقل بتحرميه ،فكيف وقد جاءت
النصوص بذلك.

سر نقله ومن طلب
اللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه وأران الباطل ابطالً وارزقنا اجتنابه ،هذا ما تي ه

الزايدة فعليه بكتاب إغاثة اللهفان البن القيم.
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اقتناء الثعابّي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/12/23هـ

السؤال

ما حكم اقتناء الثعابّي يف مكان حمكم اإلغالق (لتجنيب الناس خطرها) لغرض مشاهدة الناس هلا
ومن مث الكسب املادي؟ ألنين مسعت أن الثعابّي تقتل يف احلل واحلرم.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر بقتل احليات يف أحاديث كثرية ،منها

ما رواه مسلم ( )1198عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-قال":مخس
فواسق يقتلن يف احلل واحلرم :احلية ،والغراب األبقع ،والفأرة ،والكلب العقور ،واحلُ َد هاي " ،وما رواه

مسلم ( )1200وغريه أن رجالً سأل ابن عمر -رضي هللا عنهما :-ما يقتل الرجل من الدواب وهو
حمرم؟ قال حدثتين إحدى نسوة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان أيمر بقتل الكلب العقور،

والفأرة ،والعقرب ،واحلداي ،والغراب واحلية ،قال :ويف الصالة أيضاً ،وما رواه أبو داود ()921

والرتمذي ( )390من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم " -أمر
بقتل األسودين يف الصالة :احلية والعقرب".

ويف هذه األحاديث أيمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقتل احليات ،واألصل يف األوامر أهنا
للوجوب ،ولذلك فإنه جيب على كل من رأى هذه احليات أن يقتلها إن استطاع ذلك ،اتقاءً لشرها

ودفعاً لضررها عن الناس ،إذ لو تركها لرمبا أصابت إنساانً فأحلقت به األذى ،أو تعرضت حليوان
فأهلكته ،وحنو ذلك.

وهبذا يتبّي املقصود من أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -من قتل احليات ،وهو :دفع ضررها

وخطرها وأذاها عن الناس .ومن املعلوم أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،ولذلك فإنه جيوز ترك
احليات وإبقاؤها إذا أمن الناس من شرها وأذاها ،كما لو كانت حمفوظةً يف مكان مغلق ال تستطيع

اخلروج منه ،خصوصاً إذا كان تركها ألجل أمر مطلوب ،كأن يطلع الطبيب عليها ويتعرف على مسها،
ومن مث حياول الوصول إىل طريقة عالجه.

وكذلك األمر ابلنسبة لك ،فإنه جيوز لك تركها يف مكان مغلق؛ ليتمكن الناس من رؤيتها ،وحيصل هلم
بذلك التفكر يف خملوقات هللا -سبحانه وتعاىل ،-وليتعرفوا على هذا املخلوق العجيب؛ ليحرتسوا

منه وأيمنوا من شره ،فإن اإلنسان إذا عرف األمر على حقيقته أمن من شره .ومما ينبغي التنبيه عليه
أنه ال جيوز لك أن تتخذ هذه احليات من أجل أغر ٍ
اض فاسدة :كأن يكون املقصود من ذلك إحلاق
األذى ابآلخرين ،أو ختويفهم هبا ،أو تسليط بعض هذه الثعابّي على بعض ،وحنو ذلك من األمور

اليت ال يقرها ديننا احلنيف وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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حكم التصفري
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/05/03هـ
السؤال

ما حكم الصفري ابلفم؟ وهل يدخل يف قوله" :وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية"؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فالصفري موضع خالف بّي العلماء  -رمحهم هللا تعاىل -فمن العلماء من كره الصفري واستدل  -كما
ذكر السائل  -ابآلية بقول هللا  -عز وجل" :-وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية " ...

[األنفال ، ]35 :فقالوا :أبن هذه اآلية دليل على النهي عن التصفري والتصفيق ،وذهب بعض

وخرجوا اآلية
العلماء إىل أن هذا جائز بناء على أنه من قبيل العادات ،وإذا كان كذلك فإنه جائزّ ،

على أهنا يف حال العبادة فقط ،واألقرب أن اإلنسان ال يصفر ،فإنه ورد عن ابن عباس -رضي هللا

عنهما -يف قول هللا  -عز وجل" :-وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية " ...

[األنفال، ]35:قال( :كانت قريش تطوف يف البيت عراة تصفر وتصفق ،واملكاء :التصفري،

والتصدية :التصفيق ،وكذلك أيضاً ورد ذلك عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -وجماهد وحممد بن
كعب ،وأيب سلمة بن عبد الرمحن ،والضحاك وقتادة يف مجع من السلف ،فابن عمر -رضي هللا

عنهما -كما ذكر ابن جرير قال :املكاء الصفري ،والتصدية :التصفيق ،وذكر ابن عمر  -رضي هللا

عنهما -أهنم كانوا يضعون خدودهم على األرض ويصفقون ويصفرون ،وكذلك كما أسلفت ورد عن
جماهد وحممد بن كعب ،وأيب سلمة بن عبد الرمحن  ...إخل ،فاألقرب لذلك أن اإلنسان ال يصفر.
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حكم تزكية اآلخرين

اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/7/19هـ
السؤال

ما هي التزكية؟ وهل جتوز تزكية اآلخرين؟.

اجلواب
تزكية النفوس مسلمة إىل الرسل ،وإمنا بعثهم هللا هلذه التزكية ووالهم إايها ،وجعلها على أيديهم دعوة

وتعليماً وبياانً وإرشاداً ،ال خلقاً وال إهلاماً ،فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم ،قال هللا  -تعاىل :-

"هو الذي بعث يف األميّي رسوالً منهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا
من قبل لفي ضالل مبّي" [اجلمعة ، ]2 :وقال  -تعاىل " :-كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو

عليكم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون فاذكروين أذكركم

واشكروا يل وال تكفرون" [البقرة ، ]151 :وتزكية النفوس :أصعب من عالج األبدان وأشد ،فمن
زكى نفسه ابلرايضة واجملاهدة واخللوة اليت مل جييء هبا الرسل فهو كاملريض الذي يعاجل نفسه برأيه،

وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ،فالرسل أطباء القلوب ،فال سبيل إىل تزكيتها وصالحها إال من

طريقهم ،وعلى أيديهم ومبحض االنقياد والتسليم هلم ،وهللا املستعان.

واملقصود :أن زكاة القلب موقوفة على طهارته ،كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخالطه

الرديئة الفاسدة ،قال  -تعاىل " :-ولوال فضل هللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن
هللا يزكي من يشاء وهللا مسيع عليم" [النور ، ]21 :ذكر ذلك سبحانه عقب حترمي الزان والقذف

ونكاح الزانية ،فدل على أن التزكي هو ابجتناب ذلك ،وكذلك قوله  -تعاىل  -يف االستئذان على
أهل البيوت" :وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم" [النور ، ]28 :فإهنم إذا أمروا ابلرجوع
لئال يطلعوا على عورة ال حيب صاحب املنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى هلم ،كما أن رد البصر

وغضه أزكى لصاحبه ،وقال-تعاىل" :-قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى" [األعلى]15-14:

 ،وقال  -تعاىل  -عن موسى  -عليه السالم -يف خطابه لفرعون" :هل لك إىل أن تزكى"
[النازعات. ]18:
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والتوحيد :هو أصل كل زكاة ومناء ،فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزايدة والربكة ،فإنه إمنا حيصل
إبزالة الشر ،فلهذا صار التزكي ينتظم األمرين مجيعاً ،فأصل ما تزكو به القلوب واألرواح :هو

التوحيد ،والتزكية جعل الشيء زكياً ،إما يف ذاته وإما يف االعتقاد واخلرب عنه ،كما يقال :عدلته

وفسقته ،إذا جعلته كذلك يف اخلارج أو يف االعتقاد واخلرب ،وعلى هذا فقوله  -تعاىل" :-فال تزكوا

أنفسكم" [النجم ، ]32 :هو على غري معىن قوله  -تعاىل " :-قد أفلح من زكاها" [الشمس]9 :
 ،أي ال ختربوا بزكاهتا ،وتقولوا :حنن زاكون صاحلون متقون ،وهلذا قال عقب ذلك" :هو أعلم مبن
اتقى" [النجم ، ]32:وكان اسم زينب برة فقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-تزكي نفسها" فسماها
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -زينب" رواه البخاري ( )6192ومسلم ( )2141من حديث

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-وقال يف احلديث اآلخر" :هللا أعلم أبهل الرب منكم"رواه مسلم

( ، )2142من حديث زينب بنت أم سلمة  -رضي هللا عنها  ،-وكذلك قوله  -تعاىل " -أمل تر إىل
الذين يزكون أنفسهم"؛ أي يعتقدون زكاءها ،وخيربون به كما يزكي املزكي الشاهد ،فيقول عن نفسه
ما يقول املزكي فيه ،مث قال هللا تعاىل" :بل هللا يزكي من يشاء" [النساء ، ]49 :أي :هو الذي جيعله

زاكياً ،ومثله قوله -تعاىل" :-قد أفلح من تزكى" [األعلى ، ]14 :ومنه ما رواه أمحد يف مسنده

( )25757وغريه من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -أهنا فقدت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

من مضجعه ،فلمسته بيدها ،فوقعت عليه وهو ساج ٌد ،وهو يقول :رب أعط نفسي تقواها زّكِها أنت
خري من زهكاها ،أنت وليها وموالها" وعند مسلم ( ، )2722من حديث زيد بن أرقم  -رضي هللا
عنه  -قال :ال أقول لكم إال كما كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :اللهم إين أعوذ
بك من العجز والكسل ،واجلَب والبخل ،واهلرم ،وعذاب القرب ،اللهم آت نفسي تقواها ،وزّكِها أنت
خري َم ْن زهكاها أنت وليها وموالها ،اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن

نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا" ،فهذا الدعاء كالتفسري هلذه اآلية ،وأن هللا  -تعاىل -
هو الذي يزكي النفوس ،فتصري زاكية ،فاهلل هو املزكي ،والعبد هو املتزكي ،وتزكية اآلخرين ابلثناء

عليهم ،أو اإلخبار بتقواهم إذا مل خيف عليهم فتنة إبعجاب وحنوه جائزة ،وهللا أعلم.
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تقبيل األخت

اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/04/27هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :زوجي حيب أخته جبنون ،ويقبلها جبنون ،ويف بعض األحيان ينام معها ،هل هذا جائز

أم ال؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن تقبيل ذات احملارم من بنات وأخوات جائز إذا أمن على نفسه الشهوة ،فقد سئل اإلمام أمحد -
رمحه هللا تعاىل -هل يُقبِّل الرجل ذات حمرم منه؟ قال :إذا قدم من سفر ومل خيف على نفسه ،واألصل

يف هذا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حّي قدم من الغزو قبهل فاطمة  -رضي هللا عنها ،-رواه
أبو داود والرتمذي.

ويف صحيح مسلم من حديث الرباء  -رضي هللا عنه -قال :دخلت مع أيب بكر  -رضي هللا عنه-

على أهله فإذا عائشة  -رضي هللا عنها -ابنته مضطجعة قد أصابتها ُمحى فرأيت أابها يُقبِّل خدها،

وقال :كيف أنت اي بنية؟ وقد قَـبهل خالد بن الوليد  -رضي هللا عنه -أخته ،لكن اشرتط العلماء

لذلك شروطاً:
 -1أن يكون للرمحة.

 -2أال يكون على الفم ،بل على اجلبهة أو الرأس ،أو اخلد أحياانً.
 -3أن يكون لسبب كسفر أو مرض.
 -4أال خياف على نفسه ،فإن خاف على نفسه ترك ذلك.

أما ابلنسبة للنوم معها فإن كان على سرير واحد فال جيوز شرعاً؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال...." :وفرقوا بينهم يف املضاجع" ،وأما إن كان يف غرفة كل على سرير فهذا جائز؛ ألنه حمرم هلا،

وال حرج يف ذلك .وهللا أعلم.

()35/13

التعري ألجل الفحص الطيب
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

لغرض االلتحاق ابخلدمة العسكرية يلزم التجرد التام من مجيع املالبس لعمل فحص طيب ،فهل هذا

جائز؟.

اجلواب

إذا دعت الضرورة أو احلاجة امللحة إىل التعري ،فإن الضرورات تقدر بقدرها ،لقوله تعاىل" :فمن
اضطر غري ابع وال عاد فال إمث عليه" [البقرة ، ]173:لكن يقتصر على الوقت والقدر الذي تدعو
إليه الضرورة ،فكما يتعرى عند اغتساله وتغوطه للضرورة ،أو احلاجة ،أو عند إجراء عملية جراحية

هلذا املوضع ،أي مكان العورة ،فإنه جيوز للطبيب أن جيريها وينظر إىل العورة اليت يف األصل ال جيوز
النظر إليها ،ولكن للضرورة أبيح له ذلك ،فلعل ما ذكرته من هذا القبيل .وابهلل التوفيق.

()36/13

معاملة الشاذ جنسياً
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

ما حكم اإلسالم يف الشواذ جنسياً؟ وكيف نتعامل معهم إذا علمت أن أحد أقاريب الذكور هو شاذ

جنسياً؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد أمجع أهل العلم على حترمي الشذوذ اجلنسي وهو مذموم يف كتاب هللا؛ قال -تعاىل" :-ولوطاً إذ
قال لقومه أأتتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملّي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون

النساء بل أنتم قوم مسرفون" [األعراف ، ]81-80:وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن
هللا من َع ِم َل َعمل قوم لوط" انظر ما رواه الرتمذي ( )1456والنسائي يف السنن الكربى ()7337
 ،وأمحد يف مسنده (. )309/1
وكذلك فإن مباشرة املرأة للمرأة حرام ابإلمجاع ،وقد روى ذم ذلك يف سنن البيهقي الكربى

( ، )233/8والشرع نظم املمارسة اجلنسية فلم أيذن مبمارستها مع غري الزوجة أو ملك اليمّي ،قال
تعاىل واصفاً أهل اإلميان" :والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم
غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [املعارج. ]31-29 :

والواجب حنو الشاذ جنسياً أوالً :نصحه وتذكريه؛ فإن الدين النصيحة ببيان احلكم وأثر هذا الفعل

على السلوك والنفسية وعواقبه الشرعية والصحية.

اثنياً :منعه من هذه املمارسة ابلقوة إن كان حتت الوالية والقدرة؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم-
" :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف

اإلميان" أخرجه مسلم ( )49من حديث أبو سعيد  -رضي هللا عنه .-

اثلثاً :السعي إىل عالجه من هذا املرض نفسياً أو بدنياً إن أمكن بطريق العمليات اجلراحية.

رابعاً :السعي عند والة األمر إىل تنفيذ حكم الشرع فيه إن مل ميكن عالجه ونصحه ،فإن ذلك كفارة
له يف الدنيا وردع له عن فعله وزجر لغريه عن هذه املمارسة.

وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()37/13

حرمة احلشيش أشد أم اخلمر؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

وشكرا.
سؤايل عن مدى حترمي احلشيش ،وهل هو أكثر حرمة من الكحول؟ وملاذا؟
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

احلشيش مسكر ،وهو حمرم لعموم قوله صلى هللا عليه وسلمُ " :ك ُّل ُم ْس ِك ٍر مخٌَْر ،وُك ُّل ُم ْس ِك ٍر َح َر ٌام".

مشرواب أو
مأكوال أو
أخرجه مسلم ( . )2003ومل يفرق بّي مسكر ومسكر ،وال فرق بّي أن يكون
ً
ً
أيضا؛ ألهنا تسكر آكلها حىت يبقى (سكراان)  ،وذكر شيخ اإلسالم
جام ًدا ،وهذا يتناول احلشيشة ً

ابن تيمية أهنا أخبث من اخلمر من جهة أهنا تفسد العقل واملزاج ،حىت يصري يف الرجل ختنث ودايثة،

وغري ذلك من الفساد ،واخلمر أخبث من جهة أهنا تفضي إىل املخاصمة واملقاتلة ،وكالمها يصد عن
ذكر هللا وعن الصالة( [ .جمموع الفتاوى ( . ] )339/28وهللا أعلم.

()38/13

مصافحة األجنبيات يف بالد الغرب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

أان أعمل يف إحدى شركات االتصاالت ،وأان من الشباب امللتزمّي -وهلل احلمد ،-ومرة طُلِب مين

السفر للخارج ألخذ دورة متخصصة يف جمال عملي ،وعند وصويل إىل الدولة الغربية حصلت أمور

كثرية أحصرها فيما يلي ،وأود إجابتكم عنها واحدة واحدة مشكورين مأجورين ،مع األخذ يف

االعتبار أن هذه الدورة متخصصة ج ًدا ،وال يوجد هلا مثيل يف الدول العربية مجيعاً ،وكذلك سافرت
برفقة جمموعة من الزمالء:

-1عند دخولنا املعهد املخصص قابلتنا امرأة كبرية يف السن ،واستقبلتنا استقباالً حاراً ،وكل واحد

منا تسلم عليه مصافحة وتسأله عن امسه اخل  ...فأان عملت كما عمل أصحايب ،وسلمت عليها
حمرجاً منها.

 -2بعض احملاضرات تقدمها نسوة متربجات فما العمل؟.
 -3عند مقابلتنا ملسؤوالت ،أو عندما نريد أن نسأهلن ال بد أن تضع وجهك ونظرك إىل وجهها،
وتتحدث معها ،فهل هناك حمظور شرعي؟.

 -4وحنن يف شوارع تلك الدولة نرى نساء شبه عارايت ،مع حرصنا الشديد على جتنب ذلك.

سؤايل اي شيخ يف هذه احلالة ،هل علينا إمث؟ وماذا نعمل؟ أرجو إجابة عن سؤايل من منظور التسامح

والرفق يف الدين ،وكذلك تزويدي أبكثر من رأي لعلمائنا األجالء؛ لكي تتم الفائدة.
اجلواب

ال جيوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ،ولو كانت كبرية يف السن ،لعموم النصوص الواردة يف

حترمي ذلك ،ومنها قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إين ال أصافح النساء " رواه النسائي ()4181

وابن ماجة ( ، )2874وملا رواه البخاري ( )4891وغريه عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت:

"وهللا ما مست يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يد امرأة قط غري أنه يبايعهن ابلكالم ".وملا
رواه معقل بن يسار أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ألن يطعن يف رأس رجل مبخيط من

حديد خري من أن ميس امرأة الحتل له " أخرجه الطرباين يف الكبري ( )210/20والروايئي يف مسنده

( ، )2/227وقال املنذري :ورجال الطرباين ثقات رجال الصحيح " وحسن احلديث األلباين يف غاية
املرام [ ]196والصحيحة [. ]226

وميكن ملن ابتلي ابمرأة أجنبية متد يدها لتصافحه أن يعتذر عن ذلك برفق ،ويبّي أن سبب امتناعه
هو سبب شرعي يلزمه به دينه ،وليس القصد منه تنقص املرأة أو الرتفع عنها ،وغالباً ما حيصل

االقتناع إذا أحسن الشخص تفسري موقفه ابالمتناع من املصافحة ،وقد يكون هذا املوقف أحياان

وسيلة إىل جذب انتباه الطرف اآلخر إىل أحكام اإلسالم ومبادئه ،ورمبا أدى به ذلك يف النهاية إىل
اإلسالم.

()39/13

ولكن إذا تي هقن اإلنسان يف بعض احلاالت أن امتناعه عن املصافحة سيجر عليه مفسدة أكرب ،أو
يفوت عليه مصلحة أعظم من مفسدة املصافحة ،كعدم القبول للعمل أو الدراسة ،وهو حمتاج إليهما

حاجة شديدة ،وال جيد بديالً عن ذلك ،فريى بعض العلماء أنه لو صافح املرأة يف مثل هذه احلال فال
حرج عليه ،ألن كثرياً من أحكام املسلمّي يف بالد الغرب ينطبق عليها حكم الضرورة أو احلاجة اليت

تقرب منها ،لكن ال جيوز أن يتساهل يف هذا األمر وجيعله قاعدة عامة ،بل هو وضع استثنائي ،وحالة

خاصة تقدر بقدرها ،ومثل ذلك يقال يف احملاضرات اليت تقدمها نسوة متربجات ،والنظر إىل النساء،
فهذا ال جيوز ،وعلى املسلم أن خيتار احملاضرات اليت يتوالها الرجال ،ويغض بصره عن النظر إىل

النساء ،مادام ذلك ممكناً ،وأما إذا اضطر إىل حضور مثل هذه احملاضرات؛ نظراً لعدم وجود الرجال،

وال يستطيع أن حيصل على هذه الدورة أو الشهادة إال عرب املرور هبذه احملاضرات ،وهذا التخصص
مهم حيتاجه اجملتمع املسلم وال يستغين عنه ،فعليه إذا حضر هذه احملاضرات أن يقتصر على احلد

األدىن منها ،مع احلرص على غض البصر ،والبعد عن جمتمع النساء داخل القاعة الدراسية ،فيكون
جلوسه وحديثه ومشاركته مع الرجال دون النساء .وهللا أعلم.

()40/13

الشمة السوداء (النشوق)
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/06/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

انتشرت ظاهرة بّي املراهقّي وهي ظاهرة (النشوق) أو ما يطلق عليه الشمة السوداء ،فما احلكم

فيها؟ أاثبكم هللا.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

النشوق أو ما يسمى (ابلشمة) إن كان املقصود هبا الشمة املعروفة ،واليت تؤخذ من نبات التبغ،

ويضاف هلا بعض املواد ،فهي داخلة يف حكم التبغ ،ومثلها مثل شرب الدخان ،بل علها أكثر ضرراً،
واحلكم يف استنشاق التبغ (كالدخان والشمة) أنه حمرم؛ ملا فيه من األضرار املؤكدة اليت هتلك اجلسم

وتورثه األمراض الكثرية ،فيكون ممنوعاً لعموم قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال ضرر وال ضرار"
صحيح اجلامع ( ، )1250/2ولقوله -تعاىل" :-وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً"
[النساء . ]29 :وهللا أعلم.

()41/13

القات :حكمه وعقوبته

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما حكم القات الذي يتناوله الناس يف شرق أفريقيا وجنوب اجلزيرة العربية ،هل هو حمرم؟ وما هي
عقوبة من يفعله؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

القات من أصناف املفرتات ،وقد ورد النهي عن املسكرات واملفرتات يف حديث أم سلمة -رضي هللا

عنها -قالت :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن كل مسكر ومفرت" رواه أبو داود وسكت
عنه ،وصححه اهليثمي يف الفتاوى الكربى ( ، )229/4وكذا صححه العراقي والشوكاين .فالقات
يؤول يف النهاية إىل تفتري اجلسم وختديره ،ابإلضافة إىل ما يورثه تناول القات من األضرار الالحقة
ابجلسم والعقل والنفس ،واملال ،واألسرة ،واجملتمع ،حيث تصرف فيه األوقات واألموال ،وتضيع

الواجبات من أجل جمالس القات ،وال ينكر هذا األمر أحد ممن فيه إنصاف ،ومن أجل ما سبق فإن
حكم القات هو التحرمي الحتوائه على األمور السابقة ،أما عقوبته فيظهر يل أهنا عقوبة تعزيرية تعود
إىل تقدير اإلمام مبا حيقق املصلحة ،ويدرأ هذه املفسدة عن اجملتمع .وهللا أعلم.

()42/13

االستمناء
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

التاريخ 1425/07/21هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل روي أن أحد الصحابة -رضي هللا عنهم أمجعّي -سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن
االستمناء ،فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم -افعل ما شئت؟ أو هل هناك ما يشبه هذا

احلديث؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإنه مل يرو عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حديث هبذا اللفظ ،وال بنحوه فيما أعلم ،بعد استقراء
ما تيسر من كتب السنة ،وإمنا روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا حديثان ضعيفان ،وقد

أوردمها ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( ، )633/2أما األول فساقه من طريق مسلمة بن جعفر ،عن

حسان بن محيد ،عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
" :سبعة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة ،وال جيمعهم مع العاملّي ،يدخلهم النار أول الداخلّي إال أن
يتوبوا :الناكح يده  " ...احلديث  ...مث قال ابن اجلوزي( :هذا حديث ال يصح عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم ،-وال حسان يعرف ،وال مسلمة) ا .هـ ،مث ساق ابن اجلوزي احلديث اآلخر من
طريق إمساعيل البصري عن أيب جناب الكليب عن اخلالل بن عمري عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-أهلك هللا  -عز وجل -أمة كانوا يعبثون

بذكورهم" ،مث قال ابن اجلوزي( :وهذا ليس بشيء ،إمساعيل البصري جمهول ،وأبو جناب ضعيف) ا.

هـ.

وهبذا يتبّي لك أنه مل يثبت يف هذا الباب شيء على سبيل النص (يعين :بداللة املنطوق)  .أما على

سبيل االستدالل ابملفهوم ،فقد استدل املالكية على حترمي االستمناء حبديث ابن مسعود  -رضي هللا

عنه -قال( :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :اي معشر الشباب :من استطاع منكم
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء")
متفق عليه ،قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

( : )112/9واستدل به بعض املالكية على حترمي االستمناء؛ ألنه أرشد عند العجز عن التزويج إىل
الصوم الذي يقطع الشهوة ،فلو كان االستمناء مباحاً ألرشد إليه ألنه أسهل ،ويعتضد هذا

االستدالل ابستدالل الشافعي  -رمحه هللا  -على التحرمي بقوله تعاىل" :والذين هم لفروجهم
حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم

العادون" ،حيث استدل على التحرمي أبنه  -أي االستمناء -ليس من الوجهّي الذين أابحهما هللا -

عز وجل،-كما صرح به يف األم ( ، )145-94/5وهذا القول -وهو التحرمي -هو مذهب مجهور
أهل العلم ،كما حكاه عنهم ابن العريب يف أحكام القرآن ( ، )315/3حيث قال( :وعامة العلماء

على حترميه ،وهو احلق الذي ال ينبغي أن يدان هللا إال به  ...ولو قام الدليل على جوازها -يعين عادة
االستمناء -لكان ذو املروءة يعرض عنها لدانئها" ا .هـ.

()43/13

وملا سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن االستمناء أجاب يف جمموع الفتاوى ( ، )229-34بقوله( :أما
االستمناء ابليد فهو حرام عند مجهور العلماء ،وهو أصح القولّي يف مذهب أمحد ،وكذلك يعزر من
فعله)  ،ويف القول اآلخر( :هو مكروه غري حمرم ،وأكثرهم ال يبيحونه خلوف العنت ،وال غريه ،ونقل

عن طائفة من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي أهنم رخصوا فيه للضرورة ،مثل أن خيشى الزىن،
فال يعصم منه إال به ،ومثل أن خياف إن مل يفعله أن ميرض ،وهذا قول أمحد وغريه ،وأما بدون
الضرورة فال علمت أحداً رخص فيه ،وهللا أعلم) ا .هـ.

هذا وال خيفى ما يرتتب على هذا العمل القبيح من أضرار نفسية ،وعضوية ،واجتماعية ،ح هذر منها
بعض املختصّي ،ومنهم الدكتور /أمحد حممد كنعان يف كتابه القيم( :املوسوعة

()44/13

واجبنا جتاه إخواننا يف أفغانستان

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1422/2/2
السؤال

 :لقد رأينا مما حدث إلخواننا يف أفغانستان ما حيزن القلوب املؤمنة ،ويعتصرها أملاً ،وإننا نسأل؛ ما

هو واجبنا جتاههم؟ وما الذي ميكن عمله لنصرهتم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا حممد وبعد:

الصرب أمره عظيم وثوابه كبري ،وهو خلق األنبياء واملرسلّي وخلق عباد هللا املؤمنّي الصاحلّي .بل كل

خري يف الدنيا واآلخرة فهو ابلصرب منوط ومتصل .قال تعاىل " إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب
" وقال هللا تعاىل " :وملن صرب وغفر إن ذلك من عزم األمور " وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
 ":الصرب ضياء ".

وقال الصديق أبو بكر " :الصرب نصف اإلميان ".
فوجب على كل مسلم التحلي والتخلق ابلصرب ويتأكد األمر ابلصرب عند نزول املصائب وحلول

الكوارث إمياانً بقضاء هللا وصرباً على أقداره ورضاً به تعاىل وحبكمه ،مع انتظار الفرج ورجائه منه جل

وعال.

قال تعاىل " :وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم

صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون ".

أما الشعور ابحلزن يف القلب من جراء املصيبة واحملنة وبكاء العّي فهذا ال حرج فيه ،وال ينايف  -حبمد
هللا  -الصرب والرضا ،بل هو من آاثر رقة قلب املؤمن والرمحة اليت يف قلبه ،وقد حزن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -وبكى عند وفاة ابنه إبراهيم كما يف حديث أنس يف صحيح البخاري ،وقال
 -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن القلب ليحزن وإن العّي لتدمع وال نقول إالّ ما يرضي الرب ".

وحزن كذلك وبكى ملا بلغه قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة وهم قادة
جيش املسلمّي يف غزوة مؤتة ،ونعاهم  -صلى هللا عليه وسلم  -على املنرب وهو يبكي وعيناه

تذرفان وغري ذلك.

بشرط أال جيزع املسلم وال يسيء بربه الظن ،وبشرط أال يصدر منه كالم ينايف التوكل أو يظهر اجلزع
ابلصراخ والعويل ولطم اخلدود ونشر الشعور وشق الثياب.

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن هللا ال يؤاخذ حبزن القلب وال بدمع العّي ولكن
يؤاخذ هبذا وأشار إىل لسانه أو يعفو ".

فرج هللا عنا وعن هذه السائلة وعن إخواننا املسلمّي يف األفغان وفلسطّي وغريها كل انئبة وجرب

مصابنا وسرت أحوالنا مبنه وكرمه واحلمد هلل رب العاملّي.
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مناصرة إخواننا يف أفغانستان
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1422/8/10

السؤال

لقد رأينا مما حيدث إلخواننا يف أفغانستان ما حيزن القلوب املؤمنة ،ويعتصرها أملاً ،وإننا نسأل ما هو

واجبنا جتاههم؟ وما الذي ميكن عمله لنصرهتم؟

اجلواب

كل حبسب طاقته ،واملسلمون يف أفغانستان حلّت هبم
املسلم له ح ّق النصرة على إخوانه املسلمّي ٌ

انزلة عظيمة توجب على إخواهنم املسلمّي يف كل بقاع األرض إعانتهم ،كل حبسب طاقته ،وإ ّن من

أهم ذلك ما يلي:

 .1استشعار األخوة اإلميانية اليت تربط بينهم وبّي كل مسلم ،فإن هذا األمر أعظم ما يدفع اإلنسان
لنصرة إخوانه املسلمّي ،وبدون وجوده فإنّه ال يتصور منه االهتمام والسعي للعون ،وال يُرجى منه

خري.

 .2بذل املستطاع من املال ملساعدهتم يف هذه احملنة اليت أوذوا فيها وشردوا ،وأصبحوا يف حاجة كل

شيء.

 .3تعريف املسلمّي على وجه العموم ،واحملسنّي منهم على وجه اخلصوص بقضيّتهم ،وحثّهم على

البذل واإلنفاق إلخواهنم.

والتضرع إىل هللا آانء الليل ،وأطراف النهار ،ويف الصلوات أن يزيل كربتهم ،ويكشف ما
 .4االبتهال
ّ
األخص يف أوقات الكرب والش ّدة ،وقد وعد
هبم؛ فإن الدعاء سالح عظيم يف كل األوقات ،وعلى
ّ

عز من قائل (( :-وقال ربكم ادعوين
هللا إبجابة دعاء السائلّي الصادقّي ،وو ْعده ح ّق ،حيث قال ّ -
السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع
أستجب لكم)) وقالّ :
((أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف ّ

هللا قليالً ما تذكرون)) .

وهللا يف عون العبد ما دام يف عون أخيه.
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السالم على الفاسق ورده عليه

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هناك بعض الناس تكون نواايهم سيئة ،أو فساقاً ،أو قد يلقي السالم ليس لقصد السالم بل ملقاصد
أخرى ،فهل جيب السالم ورد السالم عليهم؟

اجلواب

إلقاء السالم من حق املسلم على أخيه حىت لو كان فاسقاً ورده واجب ،وال عالقة للمسلم مبا يف

قلوب املسلمّي ،وقد كان  -صلى هللا عليه وسلم  -يرد السالم على اليهود مع علمه بيهوديتهم
وحتريف سالمهم ،فقد كانوا يقولون[ :السام عليك] أي املوت ،وكان جييبهم  -صلى هللا عليه وسلم

 بقول[ :وعليكم] انظر ما رواه البخاري ( ، )2935ومسلم ( )2165ومل يزد .وإنشاء السالممن شعائر اإلسالم وهللا أعلم.
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العالقات الدولية وحقوق اإلنسان

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1422/4/29

السؤال

ماذا يقدم اإلسالم فيما يتعلق ابلعالقات الدولية وحقوق اإلنسان ،يف بعض األحوال املعينة؟

اجلواب
جاء اإلسالم ابحلث على األخوة الدينية بّي املُسلمّي لقول هللا تعاىل" :فأصحبتم بنعمته إخواانً"
ولقوله" :إمنا املؤمنون إخوة" فلذلك جيب على املُسلمّي أن يتعاونوا فيما بينهم ،ويوايل بعضهم بعضاً،
وحيصل بينهم التناصر والتعاون على الرب والتقوى ،وعليهم أداء ما جيب عليهم من احلقوق اإلسالمية

من بعضهم لبعض ،وكذلك أجاز اإلسالم عقد املواثيق واملُعاهدات مع ال ُكفار إذا كان يف ذلك

مصلحة لقول هللا تعاىل" :وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" وقوله تعاىل" :إال على قوم بينكم

وبينهم ميثاق" وقوله تعاىل" :وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها" وكل ذلك

يدل على أن اإلسالم حيرص على األمن واالطمئنان وإصالح العالقات الدولية بّي األمم إذا كان فيه

مصلحة ،مع وجوب الدعوة إىل هللا واجلهاد يف سبيله إذا توافرت الشروط وانتفت املوانع ،وهللا
أعلم.
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إانبة الزوجة يف التحضري املدرسي
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان مدرس يف مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي ،وأقوم بعملي داخل املدرسة ،إال أنين ال أقوم ابلتحضري
للدروس ،وزوجيت متخرجة وجالسة يف املنزل وال تعمل ،فأترك التحضري هلا ،فهي اليت تقوم به ،هل
هذا العمل جيوز يل أم ال؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً .علماً أبين وإايها متفامهان واحلمد هلل.
اجلواب

إذا كانت زوجتك متلك الكفاءة يف ذلك وأنت ال تلقي الدرس إال بعد استيعابه جيداً واإلحاطة به

فال أرى حرجاً يف ذلك ،ال سيما إذا كنت مضطراً إىل ذلك ،لكن إن كان هناك تساهل وتفريط

وإجازة لتحضريها وهو غري كاف وهي ال متلك األداة الكاملة للقيام بذلك فال جيوز ،وال ينبغي أن
يكون ذلك إال يف حدود احلاجة ،هذا إذا كانت قادرة ،وهللا تعاىل أعلم.
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اإلضراب عن الطعام
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/2/10هـ
السؤال

ما حكم اإلضراب عن الطعام؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:

فاإلضراب عن الطعام إذا كان يضر به حبيث يضعف البدن عن القيام ابلواجبات الشرعية ،أو يفضي

به إىل اهلالك فهو حمرم ،وال حيل لعموم قول هللا  -عز وجل " :-وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة"

[البقرة. ]195 :

وعموم قوله  -عز وجل " -وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً" [النساء ، ]29 :وهللا أعلم.
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حقوق ولد الزىن وأمه على الزاين
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السلمي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1423/7/23هـ
السؤال

السالم عليكم .أرجو اإلجابة على سؤايل.

لقد كنت على عالقة غري شرعية مع امرأة ،فأمثرت تلك العالقة عن محلها سفاحاً ،مث هددتين

ابلفضيحة فتزوجت منها مكرهاً ،مث طلقتها بعد أن أجنبت طفالً ذكراً (سفاحاً مين)  ،أما أان فقد

عزمت على التوبة .هل هلذه املرأة وولدها بعد طالقها حق النفقة؟ وهل للولد حق املرياث؟ أفتوين -

وفقكم هللا .-
اجلواب

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى ،وبعد:

ال شك أن عالقتك مع املرأة ومعاشرتك هلا يعد زان والعياذ ابهلل ،والزىن عقوبته إذا كان الزوج حمصناً،

 -وهو :كل مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح  -هو الرجم حىت املوت ،وإن كان غري حمصن فهو

اجللد مائة جلدة ،إذا ثبت زانه ،والواجب عليك التوبة واالبتعاد عن مواقع الريبة ،مع املواظبة على
احلاً فَِإنهه يـتوب إِ َىل هِ
العمل الصاحل ،قال  -تعاىل  " :-ومن َاتب و َع ِمل ص ِ
اَّلل َمتَاابً" [الفرقان، ]71:
ُ َُ ُ
ََ ْ َ َ َ َ
ِ
هِ
َصلَ ُحوا فَِإ هن ه
يم" [آل عمران. ]89:
ين َاتبُوا ِم ْن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
ك َوأ ْ
اَّللَ غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
وقال  -تعاىل  ":-إِاله الذ َ
مث إن زواجك من هذه املرأة بعد زانك هبا فيه خمالفة شرعية من وجهّي:

الوجه األول :أنه ال جيوز نكاح الزانية ،وال الزاين إال بعد التوبة واإلقالع والصالح ،كما قال  -تعاىل
 " :ال هز ِاين ال يـ ْن ِكح إِهال َزانِيةً أَو م ْش ِرَكةً وال هزانِيةُ ال يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍك َعلَى
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم ذَلِ َ
َ َ َ َُ
َ ْ ُ
َ ُ
ِ
ّي" [النور. ]3:
ال ُْم ْؤمنِ َ
الوجه الثاين :أنه ال جيوز الزواج من الزانية بعد توبتها إال بعد استرباء رمحها ووضع جنينها؛ ألن الولد
ال ينسب إليك ،إمنا ينسب إىل أمه ،ولست أابه يف الشرع ،وأما املرأة فليس هلا نفقة بعد طالقها إال

إذا كانت حامالً أو مرضعاً ترضع ولدك ،وإذا كان هذا الولد ليس ولدك شرعاً ،فال جتب عليك

نفقة ،ولكن من ابب اإلحسان والرفق ،والعطف ،لك أن تنفق على الولد وحتسن إليه حىت يشب
ويرتعرع؛ ألنه ال ذنب له ،واإلمث عليك وعلى أمه ،وال جيوز أن ينسب إليك ،والعلم عند هللا  -تعاىل

 ،-وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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سرق من أبيه ،فكيف يتوب؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/8/24هـ

السؤال

قبل فرتة أخذت ماالً من والدي من غري علمه ،وندمت ندماً شديداً بعد صرفه ،فتبت إىل هللا ومل
أستطع أن أرجعه أو أقابله وأخربه ،واآلن والدي تويف وال أعلم ماذا أفعل؟ هل أتصدق عنه بقدر

املال؟

اجلواب

عليك أن تعيد املبلغ لورثة أبيك ،وال يلزم أن ختربهم أبنك أخذته من والدك ابخلفاء ،وإمنا ممكن أن
تقول سلمين إايه شخص يقول هذا لوالدك ،ويقتسمونه على حسب اإلرث الشرعي وأنت واحد

منهم.

()52/13

احللف على القطيعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/2/14هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
لقد سبق مين أن أقسمت ابهلل العظيم أال أدخل منزل أحد األقارب وذلك لشجار ما حصل بيننا
وتلفظت ابللعن علي إن دخلت منزله ،وجرت األايم بيننا ومت الصلح ودعاين لزايرته يف منزله وتناول

الطعام معه فما احلكم يف ذلك؟ وهل اللعن وجب علي إن دخلت منزله؟ وما الكفارة؟ وأسأل هللا
لكم التوفيق والسداد ،وأن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم.

اجلواب

ال جيوز للمسلم أن يلعن نفسه وال يلعن من ال يستحق اللعن ،وعليك التوبة واالستغفار عن اللعن،
وحيسن أن تك ِّفر عن ميينك وتدخل دار قريبك وأتكل من طعامه لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-إين
وهللا إن شاء هللا ما حلفت على ميّي فرأيت غريها خرياً منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها" رواه

البخاري ( ، )5518ومسلم (. )1649
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كيف أكفل يتيماً
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/4/3هـ

السؤال

سؤال عن أحكام كفالة اليتيم .بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد :إذا
أراد شخص كفالة يتيم يستوجب عليه أن يعيش معه يف املنزل أم يكتفي بدفع مبلغ الكفالة لدار

األيتام؟ وهل الكفالة تكون مرة واحدة أو يتم دفع املبلغ حىت بلوغ اليتيم؟ آمل منكم اإلفادة
العاجلة ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل -تعاىل -وبعد:

ال شك أن فضل كفالة اليتيم جاءت به السنة ،وذلك قوله  -صلى هللا عليه وسلم " -أان وكافل
اليتيم يف اجلنة هكذا" وأشار ابلسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً" رواه البخاري ( )5304من

حديث سهل بن سعد  -رضي هللا عنه -وكذلك قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-من عال جاريتّي

حىت تبلغا جاء يوم القيامة أان وهو وضم أصابعه" رواه مسلم ( )2631من حديث أنس  -رضي هللا

عنه ،-وهناك أحاديث صحيحة يف هذا املوضوع مما يدل على فضل ذلك وأمهيته ،ألنه من التكافل
واملواساة اليت أمرت هبا الشريعة ودعا إليها نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -وكذلك جاءت يف

كتاب هللا -تعاىل -قصة أم مرمي بنت عمران ،مما يدل على فضل كفالة اليتيم .وابلنسبة ملا ذكره
السائل :هل كفالة اليتيم تستوجب عليه أن يعيش معه يف املنزل أم ال؟ أم يكتفي بوضع مبلغ لدار

األيتام ،وهل يدفع املبلغ مرة واحدة أم ينتظر حىت يبلغ؟ واجلواب على هذه الفقرة :أن كونه يعيش

معه يف املنزل فإنه ال حرج يف ذلك ،ولكن ليس بواجب وال يعترب شرطاً حىت يتحقق معىن الكفالة،
وقد دل على ذلك قوله تعاىل"ِ :يف ُّ
ري َوإِ ْن
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َويَ ْسأَلونَ َ
ك َع ِن الْيَـتَ َامى قُ ْل إِ ْ
ص ٌ
الح َهلُ ْم َخ ٌْ
اَّلل يـعلَم الْم ْف ِس َد ِمن الْم ِ
ِ
ِ
اَّللُ ال ْعنَـتَ ُك ْم إِ هن ه
اء ه
يم"
َ ُ ْ
ُختَالطُ ُ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
وه ْم فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم َو هُ َ ْ ُ ُ
صل ِح َولَ ْو َش َ
[البقرة ]220:وهذا خري ،لكن ما دام أن هناك دوراً خاصة لأليتام تتوىل املتابعة واإلشراف والقيام

مبا يلزم لليتيم على الوجه األكمل ،والرتبية الشرعية ،فلعل هذا يكون أفضل ،ملا لديهم من القدرات

والكفاالت واالستعدادات ألجل هذا األمر ،لكن جيب أن تكون دوراً موثوقة سليمة املنهج

والطريقة ،ولك إن شاء هللا -تعاىل -أجر الكفالة ،وفضل هللا واسع ،ما دام أنك سامهت مبالك،
وينبغي أن يعلم أن االستمرار يف دفع مبلغ الكفالة حىت بلوغ اليتيم أعظم يف األجر ،وكذلك ينبغي
بّي الفرتة واألخرى زايرة اليتيم الذي قمت بكفالته لتتحقق من قيامهم ابلواجب جتاه ما أنفقته من

مالك إن تيسر لك ذلك ،وأسأل هللا -عز وجل -أن يوفقنا وإايك ملا فيه رضاه ،وأن ال حيرمنا وإايك

األجر.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()54/13

االمتناع من االقراض
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

فضيلة الشيخ الكرمي ،هل أيمث من ميلك مبلغاً معيناً من املال ،وهو ليس حباجة له بصورة مباشرة وإمنا
يدخره حلاالت الطوارئ؟ وقد جاءه شخص يعرفه ،ويعرف صالحه ،ويعرف أنه حباجة ماسة هلذه

النقود طالباً الدين ،ومل يقبل إعطاءه هذا املبلغ ،فبماذا تنصح هذا الشخص مستنداً إىل روح
اإلسالم؟ وابرك هللا فيكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
لقد رغهب اإلسالم يف القرض احلسن ابتغاء األجر من هللا تعاىل ،حىت جعل قرض املال مرتّي
كالصدقة به ،لكن ال جيب على من عنده مال زائد عن حاجته أن يقرضه ،وإمنا يستحب له ذلك.

()55/13

إغاثة العراق بكل طوائفه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/2/27هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..جتري يف هذه األايم محلة واسعة جلمع الصدقات لشعب العراق املنكوب ،فما رأي

فضيلتكم يف التربع هلم؟ مع أن فيهم طوائف مبتدعة ضالة وأخرى كافرة ،والغالب أن التربعات

تصلهم كما تصل أهل السنة؛ فالقائمون على توزيعها ال يفرقون بّي أهل السنة وغريهم.
وإظهار هلا.
وقد يكون يف التربع يف هذه احلملة تقويةٌ لشوكة الطوائف الضالة
ٌ
أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ٍ ٍ
أجر ،كما
فإن اإلحسان ٌ
ابب واسع ،والصدقة ال ينحصر أجرها يف املسلمّي ،بل يف كل كبد رطبة ٌ

حي من
نص على ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله":يف كل كبد رطبة أجر" ،وهو يعم كل ٍّ

إنسان أو حيوان.

كما يدل على ذلك قوله تعاىل":ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً" قال ابن عباس -
رضي هللا عنهما" :-كان أُسراؤهم يومئذ من املشركّي".

وكذلك حديث الرجل الذي وجد كلباً يلهث أيكل الثرى من العطش....فسقاه فشكر هللا له رواه
البخاري ومسلم ،ويف رواية هلما" :أن بغيِّاً من بغااي بين إسرائيل وجدت كلباً يكاد يقتله العطش
فسقته املاء فغفر هللا هلا ،فقالوا :اي رسول هللا وإن لنا يف البهائم أجراً؟! فقال" :يف كل ٍ
كبد رطبة
أجر".

فأي حر ٍج ـ إذاً ـ يف دفع الصدقات لشعب العراق الذي هنكته احلرب والفقر واملرض وتتابعت عليه
املصائب والكروب ـ ما دامت الصدقة مشروعة حىت للكافر احلريب والسبع الضاري؟

أما التخوف من أن يكون التصد ُق عليهم يقوي شوكةَ الطوائف الضالة والكافرة على أهل السنة،
ٍ
أسلحة توّزع عليهم ليتواجهوا.
ظ من النظر لو أن أموال الصدقة تؤول إىل
تبار وح ٌ
فقد يكون له اع ٌ
أغذية أو ٍ
ولكن أموال الصدقة توؤل عند تفريقها إىل ٍ
أدوية وما شابه ذلك ،وما علمنا أن مثل هذا
يقوي شوكة ،إمنا يعاجل مرضاً ،أو يسد جوعةً.
إن أهل السنة يف العراق يعيشون يف مواجهة عدوان خارجي أمريكي غاشم ،وليس من املصلحة يف
شيء أن ِّ
حنرك كوامن عداوة داخلية أخرى من هذه الطوائف على أهل السنة.
وال نشك أن املصلحة الشرعية تقتضي املساملة بّي هؤالء ،فلديهم مواجهة مشرتكة مع العدو

اخلارجي.
ال خناف على إخواننا املسلمّي اجلوعى امللهوفّي تلك احلمالت التنصريية اليت تغزوهم
لقد كنا وال نز ُ

متدثِّرًة بداثر اإلغاثة مسترتًة بستار اإلعاانت الطبية ،ومل نكن خناف منها هذه الربامج اإلغاثية ـ واليت
هي نوع من اإلحسان يف ظاهرها ـ إال ألهنا تستميل قلوب أولئك اجلوعى وتؤثر فيهم؛ وألجل هذا
فنحن نعده من أقوى أسلحة هؤالء يف تنصري املسلمّي.

فلماذا ال أنخذ هبذا السالح نفسه ـ سالح اإلغاثة واإلحسان ـ ألجل استمالة قلوب تلك الطوائف

الضالة للحق ،أو ـ على أقل تقدير ـ دفع غوائلهم عن أهل السنة؟!

إن من األوهام اليت غطّت على عقولنا زمناً طويالً حىت أصبحت وكأهنا من القضااي املسلهمة :أن

الرافضي ال يرتك مذهبه ملذهب أهل السنة أبداً ،وأن هدايته تستعصي على كل حجة ،وعلى كل

وسيلة.

()56/13
وهذا الوهم صار س ّداً حيجزان ـ زمناً طويالً ـ عن التواصل معهم وبذل أي ٍ
حماولة لدعوهتم إىل مذهب

أهل السنة واجلماعة ،واضطران هذا الوهم ـ أيضاً ـ إىل ركوب جادة اإلغالظ واملسابة واالستفزاز يف
غىن عن كل ذلك.
خماطبتهم .وكم كنا يف ً

إن ابب معاملة الناس ابحلسىن والعدل واللّي يف اخلطاب....إخل هو من أوسع أبواب الدعوة إىل هللا،

س إىل آخرها ،وكم جنيد عند
بل هو ّأوهلا وأوالها ،ولكننا جعلناه أضيقها وآخرها ـ إن بقي لنا نَـ َف ٌ

واحملاجة لغةَ االستفزاز والسخرية اليت جييدها كل أحد ،واليت كثرياً ما تدفع ابخلصم إىل
املناظرات
ّ
املعاندة واالستكبار.

ومن عباءة هذا الوهم وذلك التخوف من أن تقوى ـ بصدقاتنا ـ شوكةُ الطوائف الضالة على أهل

السنة ـ خرجت هذه الشبهة اليت محلها السؤال (كيف نتصدق على شعب العراق وفيهم الطوائف

الضالة والكافرة؟!) .

واملقصود أنين ال أرى حرجاً يف التصدق على شعب العراق ،ولو كانت بعض الصدقة تصل إىل غري
أهل السنة ،بل وإىل غري املسلمّي.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()57/13

األكل مع األيتام
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

أخيت أم لطفلّي يتيمّي تويف والدمها ،وأصغرمها عمره مخسة أشهر ،واآلن تعيش معي يف بيتّي قريبّي

جداً ،ولكننا خنتلط يف املأكل واملشرب والسكن ،..لكن هناك من حيرم علينا أكلهم ،حىت املاء الذي

نشربه حرموه حبجة أهنم أيتام وال جيوز أكل ما أيكلون ..ما هو رأي فضيلتكم يف ذلك؟ وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد :ال يظهر أن فيما ذكرته السائلة أبس ،وليس هذا داخالً يف أكل مال اليتيم،

والنهي الوارد عن أكل مال اليتيم إمنا يكون يف التسلط على ماله واستغالله وصرفه يف غري مصلحته،

أو جحده وحنو ذلك.

أما ما ذكرته السائلة فهو مما تعارف الناس عليه؛ إذ لو قيل حبرمة ذلك لتوقف الناس عن زايرة األيتام

يف بيوهتم خشية إضاءة مصباح كهرابئي أو تشغيل مكيف ،بل رمبا يعيش األيتام يف عزلة بسبب

ذلك ،ومعلوم ما يف هذا من احلرج ،والدين يسر ،ولن يشاد أحد هذا الدين إال غلبه ،وما يريد هللا

ليجعل علينا يف الدين من حرج.
لكن أيضاً ينبغي ملن وسع هللا يف رزقه عند زايرته لأليتام أن حيمل معه ما يتحفهم به ،ويالطفهم به،

ويعوضهم شيئاً من احلنان الذي افتقدوه.

كما أؤكد على أن األعمال ابلنيات ،فمن كان يف نيته من زايرة األيتام فقط جمرد األكل من طعامهم
وأن هؤالء أيتام أيكل يف بيتهم ما يشاء دون حسيب أو رقيب فهذا يدخل يف أكل أموال اليتامى.

أما إن كانت النية من الزايرة هي مالطفتهم وأتنيسهم وإدخال الفرح والسرور هلم هبذه الزايرة ما
أمكن فهذا نسأل هللا  -جل وعال  -أن جيزيه على أجر نيته ،وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد.

()58/13

يتسمى بغري امسه ،وينتسب إىل غري أبيه
ّ
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/9/16هـ
السؤال

هل جيوز للمرء أن أيخذ جنسية دولة أخرى غري دولته؟ وابسم غري امسه األصلي ،وإذا كان هذا جائز

فهل يعترب من االنتساب لغري األب؟ علما أن هذا الشيء ملصلحة فقط ولفرتة مؤقتة .والسالم

عليكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
أما ابلنسبة ملسألة التجنس فقد سبق أن نشر املوقع جوااب للشيخ د .خالد املاجد فلرتاجعه.
أما ابلنسبة ملسألة التسمي بغري االسم احلقيقي ففيه تفصيل:

فإذا كان يتسمى ألجل أن يتهرب مما وجب عليه من تبعات التسمي ابالسم احلقيقي فال جيوز قطعاً؛
فهو تنصل من مالحقة الدائنّي.
ٍ
شخص
أما إذا كان يتسمى بغري امسه ،أو ينتسب إىل غري اسم أبيه (انتساابً إىل اسم صوري ال إىل
بعينه) من أجل اخلالص من ظلم يته ّدده فال أبس يف ذلك ،ال سيما إذا كان مؤقتاً؛ كما هو شأن

بعض املضطهدين يف بعض البالد اإلسالمية ،فيخرج من بلده ُمكرهاً؛ ليستنقذ دينه ونفسه .ولكن
هذا مشروط أبال يفضي إىل تضييع حقوق الناس.

وهذا الفعل يباح للحاجة ولضرورة احلال ،وال يدخل يف الوعيد الوارد يف االنتساب إىل غري األب،

وهو قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم فاجلنة عليه حرام" أخرجه
البخاري ( ، )4327-4326-3508ومسلم ( )63-61من حديث أيب بكرة وسعد بن أيب
وقاص ،وغريمها -رضي هللا عنهم -ويف رواية واثلة بن األسقع عند البخاري (" : )3509إن من
أعظم الفرى أن يدعى الرجل إىل غري أبيه".

قال أبو العباس القرطيب يف املفهم ( :254/1أي انتسب لغري أبيه رغبةً عنه مع علمه به ،وهذا إمنا

يفعله أهل اجلفاء واجلهل والكرب؛ خلسة منصب األب ،ودانءته ،فريى االنتساب إليه عاراً ،ونقصاً يف
حقه ،وال شك أن هذا حمرم معلوم التحرمي) أهـ.

وقال النووي يف شرح مسلم (( : )144/9هذا صريح يف غلظ حترمي انتماء اإلنسان إىل غري أبيه; ملا

فيه من كفر النعمة ،وتضييع حقوق اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك ,مع ما فيه من قطيعة الرحم

والعقوق) أهـ بتصرف يسري.

أما انتسابك أنت لغري أبيك فهو صوري ظاهري تدعو إليه احلاجة ،ال يتجاوز أوراق الواثئق النظامية،

وليس فيه تضييع حلقوق اإلرث ،وال قطيعة رحم ،وال عقو ٌق..

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()59/13

األعضاء اآلدمية املقطوعة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/6/14هـ
السؤال

حيدث أن بعض املرضى يقطع منهم عضو بسبب مرض معّي ،فما حكم هذا العضو املقطوع؟ علماً
أن هذا األمر شائع يف املستشفيات ،وبعد فرتة تقوم املستشفى بتسليم هذه األعضاء إىل شركات
النفاايت الطبية ,وتقوم األخرية بدفنها؟ فما حكم ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجيعّي ،وبعد:
إذا قطع من إنسان حي عضو بسبب مرض معّي كاآلكلة وحنوها فإن املطلوب هو االهتمام بذلك

العضو ،وذلك بدفنه وعدم رميه يف النفاايت.

وقد ذكرمت أن الشركات الطبية تقوم بدفن تلك األعضاء ،وهذا هو املطلوب فعله بتلك األعضاء،
وهللا أعلم.

()60/13

قتل الكالب
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

لنا جار ال يصلي وهو مع ذلك ال يعرف حق اجلوار ،هذا اجلار يتاجر يف الكالب ،ويضع بعض هذه

الكالب يف الشقة اليت هي أمامنا ،وهذا يسبب إزعاجاً شديداً ورائحة كريهة ،فهل لنا أن نتسبب يف
قتل هذه الكالب إبلقاء قطعة من اللحم مسمومة هلا ونراتح من هذا األذى؟ مع العلم أن هذه

الكالب ليست للصيد وال للحراسة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
جيوز ذلك ،ولكن قبل هذا احرصوا على إبعاده ،أو شكايته ملن حيكم عليه ابلفراق واالنتقال ،وإذا مل
يتيسر لكم ،فإنه جيوز قتل الكالب اليت حيصل منها إزعاج شديد ورائحة خائسة ،وذلك ختلصاً من

األذى ،وألن بيع الكالب وكذلك أتجريها حرام ،فإن مثن الكلب خبيث ،كما قال صلى هللا عليه
وسلم .انظر صحيح مسلم ( . )1567وهللا أعلم.

()61/13

دفع الكفارات لشخص واحد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/8/10هـ
السؤال

كم درمهاً تعادل كفارة إطعام مسكّي؟ وهل جيوز وضعها يف صندوق التربعات على أن تكون النية

هي وضعها على أساس أهنا كفارة ،لكن من دون توضيح أهنا كفارة ،هل تربأ الذمة بذلك؟ وهل يصح

مثالً إعطاء الكفارة إذا كانت أكثر من واحدة (عدة كفارات) نفس األشخاص يف نفس الوقت؟ مثالً

إذا كان على شخص كفارة لتأخره عن صيام قضاء مثالً مخسة أايم ،فإنه جيب عليه إخراج مخس

كفارات عن كل يوم ،والسؤال هو :هل جيوز إعطاء هذه الكفارات اخلمس لشخص واحد فقط يف

نفس الوقت؟ وجزاكم هللا خرياً وشكراً على إجابتكم على سؤايل السابق ...

اجلواب

الكفارات جيب أن تعطى كما وردت إذا كانت إطعام مسكّي فتكون إطعاماً من قوت البلد تعطى
للمسكّي ،وال جيوز صرفها نقداً ،وال وضعها يف هذه الصناديق (صناديق التربعات)  ،واألوىل إذا

كانت لعشرة مساكّي مثالً أن تعطى عشرة ،وجيوز إذا كانت عن كفارات متعددة أن تعطى لنفس
األشخاص الذين أعطيت هلم الكفارة األوىل يف وقت واحد.

()62/13

القول أبن الوقت ليس كله للدين

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ،بعض املسلمّي يقولون :ليس الوقت كامال للدين ،ولكن جيب أن نعطي

للدنيا حقها ،..واألمر هنا يتعلق مبشاهدة املسلسالت وغري ذلك من اللهو وتضييع الوقت  ...اخل،
فإلقناع هؤالء اإلخوة :ما هو موقف اإلسالم أمام هذه الدعاايت؟ أفيدوين جزاكم هللا عين خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فإن دين اإلسالم دين االعتدال دين الوسطية ،واملسلم يعلم أنه إمنا خلق لعبادة هللا تعاىل ،وليعمر
األرض بطاعة هللا ،والعبادات منها ما هو واجبات ومنها ما هو تطوع لتكميل ما نقص يف أداء
الواجبات ،وللتقرب هلل تعاىل وطلب رفعة الدرجة ،والواجبات معروفة ،وابلنظر إىل ما تستغرقه من

الوقت فإهنا ال تستغرق وقتاً كثرياً ،فانظر مثالً الصلوات اخلمس كم تستغرق من الوقت ،واحلج

كذلك ،والصيام ،مع أن اإلنسان قد يكون يف عبادة وميارس أعماالً دنيوية ،كأن يكون صائماً أو

حاجاً وحنو ذلك ،وأما التطوع فهو اختياري حث عليه الشرع ومل يلزم به ،وأمر ابالقتصاد فيه ،حبيث
ال يشق العبد على نفسه كما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-خذوا من األعمال ما تطيقون
فإن هللا لن ميََ هل حىت متلُّوا" ،وكان يقول :أحب العمل إىل هللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل" رواه

البخاري ( ، )1970ومسلم ( )782من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وقال- :صلى هللا عليه
وسلم" -ليصل أحدكم نشاطه" رواه البخاري ( )1150ومسلم ( )784من حديث أنس -رضي هللا
علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن
عنه -وعن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت" :دخلت ه
األوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون  -رضي هللا عنه  -قالت فرأى رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -بذاذة هيئتها ،فقال يل :اي عائشة ما أب هذ هيئة خويلة ،قالت فقلت :اي رسول هللا

امرأةٌ ُُ ال زوج هلا ،يصوم النهار ،ويقوم الليل فهي كمن ال زوج هلا ،فرتكت نفسها وأضاعتها ،قالت:

فبعث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل عثمان بن مظعون فجاءه ،فقال :اي عثمان أرغبةً عن
سنيت؟ فقال :ال وهللا اي رسول هللا ،ولكن سنتك أطلب قال :فإين أانم وأصلِّي وأصوم وأفطر وأنكح

النساء فاتق هللا اي عثمان فإن ألهلك عليك حقاً وإن لضيفك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً
وص ِّل ومن" أخرجه أبو داود ( )1369واإلمام أمحد يف املسند ( )8/6وحنو ذلك قاله -
فصم وأفطر َ
صلى هللا عليه وسلم  -لعبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -فيما رواه مسلم ()1159

.

فإذاً الفرائض ال تستغرق وقتاً كثرياً ،والنوافل ال بد من املوازنة فيها ،فال تطغى على بقية احلقوق ،وال
تكون إبشقاق على النفس.

()63/13

لكن وقت املسلم كله هلل؛ مبعىن أنه يصرفه يف مرضاة هللا ،فال يستعّي هبذه النعمة نعمة الوقت ونعمة
العافية ونعمة السمع والبصر وغريها على معصية هللا ،بل إن األعمال اليت هي عادات أو طلب رزق

وعما ما يف
تتحول إىل عبادة وقربة ابلنية الصاحلة ،فطلب الرزق احلالل ابتغاء االستغناء عن احلرام ّ

أيدي الناس قربة وطاعة ،والتزوج اقتداء ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ورغبة يف العفاف قربة
ِِ
اليت ونُ ِ
ّي ال
ب ال َْعالَ ِم َ
اي َوممََ ِايت هَّلل َر ِّ
وطاعة وهكذا ،وهبذا يتحقق قوله تعاىل" :قُ ْل إِ هن َ
سكي َو َْحميَ َ
ص ِ َ ُ
ِ
ّي " [األنعام. ]163-162:
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
َش ِر َ
ت َوأ ََان أَ هو ُل الْ ُم ْسل ِم َ
أما إضاعة الوقت يف املسلسالت ويف اللهو الذي يكسل عن الطاعة ويثقلها فليس من الدين وال من

الدنيا ،بل الغالب عليه أنه اشتغال ابملعاصي البصرية والسمعية ،وهو ليس من إعطاء الدنيا حقها،
وسيسأل اإلنسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله ،انظر ما رواه الرتمذي ( )2417من

حديث أيب برزة األسلمي -رضي هللا عنه -فواجب على املسلم أن يريب نفسه وأن يطلب معايل
األمور ،وإذا أراد الراحة واالستجمام فليكن ذلك ابملباحات ،وليستعن ابهلل ويسأله التوفيق.

()64/13

الشفاعة يف القصاص
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/08/01هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم الشفاعة عند أهل املقتول بعد صدور حكم القصاص يف القاتل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ِ
س أَو فَس ٍ
ك َكتَـ ْبـنَا َعلَى بَِين إِ ْسرائِيل أَنههُ َمن قَـتَل نَـ ْف ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ض
َج ِل َذلِ َ
يقول تعاىل( :م ْن أ ْ
سا بغَ ِْري نَـ ْف ٍ ْ َ
َ ً
َ َ
َحيا النهاس َِ
فَ َكأَهمنَا قَـتَل النهاس َِ
مج ًيعا) .
َحيَ َ
مج ًيعا َوَم ْن أ ْ
اها فَ َكأَهمنَا أ ْ َ
َ
َ
وصح ،من حديث أيب موسى ،قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ا ْش َفعوا تُـ ْؤجروا ،ويـ ْق ِ
ضي هللاُ َعلَى
ُ َُ َ
لِ ِ ِِ ِ
اء" أخرجه مسلم (. )2627
سان نَبيّه صلى هللا عليه وسلم َما َش َ
َ
وعلى ذلك ،فإن الشفاعة عند أهل املقتول من مقاصد الشرع احلنيف ،ومن أعظم القرب عند هللا إذ
يقع به عتق رقبة مؤمن من القتل ،وصون لنفسه من التلف ،وعون ألهل املقتول ابحتساب األجر
ْرب َوالتهـ ْق َوى) [املائدة :من
(وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِّ
والثواب عند هللا ابلعفو ،وهذا عّي حتقيق قوله تعاىلَ :

اآلية . ]2وهللا أعلم.

()65/13

التحية بـ"سلملم"
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/6/6هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

عظم هللا لكم األجر واملثوبة ،ما رأي فضيلتكم فيمن يقول سلملم؟ وهي كلمة انتشرت يف اآلونة
األخرية بّي الشباب( ،يقصد أنه خيتصر السالم عليكم) وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد:

اإلسالم علمنا آداب السالم وصيغته وكيفيته ،فصيغة السالم يف اإلسالم هي :السالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته ،وأما آدابه فهي أن تستعمل هذه الصيغة كما علمنا إايها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

 -والذي علمنا إايه هو أن نقول :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،والدليل على ذلك قول هللا

تعاىل" :وإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها" [النساء ، ]86:أما كيفيته فيكون إلقاء
السالم بود ورقة ولّي ،ال خبشونة وجفاء ،لذا ال جيوز للمسلم أن يغري يف صيغة السالم املشروعة يف

اإلسالم ،كأن يقول بدالً عنها يف الصباح صباح اخلري ويف املساء مساء اخلري وغري ذلك ،وهللا أعلم

ابلصواب.
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التوديع بكلمة ابي ()Bye
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1426/02/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود أن أسأل عن حقيقة معىن كلمة (ابي) واليت وردت يف أحد املواقع أبن معناها هو( :يف حفظ

البااب)  .الرجاء إرسال الرد بسرعة لتعميم الفائدة على الناس .وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحدة ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كلمة (ابي) تستخدم عند الوداع .وبغض النظر عن أصل اشتقاقها فهي تعين ابللغة اإلجنليزية (إىل

اللقاء) أو حنو ذلك .وهذا هو معناها املعروف والدارج ،والذي ألجله تستخدم هذه الكلمة .ولذا ال

وعدُّه كبرية من الكبائر ،فاألمر يسري واخلطب سهل ،وال شك أن
ميكن القول بتجرمي استخدامها َ

األوىل واألحرى ابملسلم أال يستبدل بتحية اإلسالم حتية أخرى ،وينبغي للمسلم أن يعود لسانه أن

حييي املسلمّي بتحية اإلسالم( :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته) .

وللفائدة ،فإن اشتقاق الكلمة اإلجنليزية ( - )goodbyeوهي كلمة تستخدم يف الوداع  -على
النحو التايل:

األصل القدمي هلذه الكلمة عبارة تعين "رافَـ َقك هللا" وهو دعاء جمرد يستخدم إىل يومنا هذا يف الوداع:

(. )God be with you

وإذا نظران إىل النطق القدمي هلذه العبارة تظهر لنا املشاهبة بينها وبّي (: )goodbye

God be wy you
god b'w'y
godbwye

god buy' ye
good-b'wy

مث مت إبدال كلمة ( )Godوهي مبعىن "هللا" بكلمة ( )goodوهي مبعىن "اخلري" ،ومت هذا بطريقة
"صباح اخلري".
القياس على عبارة أخرى )good day( :وهي مبعىن
ُ

أما كلمة ( )byeفإمنا هي اختصار لـ ( . )goodbyeوهي للمخاطبة الشفوية وغري الرمسية فقط.
وأما ( )bye-byeفإمنا أتيت بطريقة تكرار ( . )byeوهي دون ( )byeيف مستوى االحرتام
وغالبا تستخدم مع األطفال.

فليس يف أصل كلمة ( )goodbyeوال كلمة ( )bye-byeصبغة كنسية أو عقيدة دينية

خمصصة.

وهللا أعلم.
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يسمع التسليم من املذايع فهل يرد؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/8/17هـ
السؤال

هل يرد السالم على الشخص إذا سلهم وهو يف املذايع ،أو التلفاز أو يف رسالة خ ِطّية؟.

اجلواب

نعم يرد السالم على اإلنسان إذا سلهم يف خطاب بواسطة مذايع ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -
كان يكتب يف رسائله حممد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل فالن مث يقول :السالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته .انظر ما رواه البخاري ( )4424من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-
فاإلنسان إذا أرسل رسالة يبدأ ابلسالم ،وإذا ر هد عليه أحد فإنه يرد عليه السالم ،وكذا يقال يف

اإلذاعة وحنوها إذا كان مذيعاً أو متحداثً يقول :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وهللا ويل التوفيق.
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املوقف من أعمال السلب والنهب يف العراق
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/9/6هـ

السؤال

ما قول السادة العلماء األجالء يف أعمال السلب والنهب اليت وقعت يف العراق مؤخرا؟ هل جيوز

ألصحاب املمتلكات الدفاع عن ممتلكاهتم وأروحهم أم ال؟ فإن قلتم :نعم .فما قولكم يف احلديث

الصحيح الذي أيمر برتك املقاتلة حال الفتنة من عدم وجود نظام حاكم وكثرة اهلرج واملرج وغري
ذلك؟ وهل هذا عام يف كل انهب سواء كان مسلما أوال؟ وإن قلتم :ال .فما قولكم يف احلديث
الصحيح أيضا :من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وكيف نوفق بّي احلديثّي؟ جزاكم هللا خريا.

اجلواب

حرمة مال املسلم اثبتة يف القرآن والسنة ،قال تعاىل" :وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
هاس ِاب ِْ
إِ َىل ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
إلمث َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]188:وقال نبينا حممد -
صلى هللا عليه وسلم  -يف خطبة الوداع" :إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف
بلدكم هذا ،يف شهركم هذا " .أخرجه البخاري ( ، )4406ومسلم ( )1679من حديث أيب بكرة

 رضي هللا عنه ،-ومن رعاية اإلسالم للمال أنه قدمه هللا يف أكثر من آية على األنفس ،كقولهِِ
ِ
ِِ
ِِ
ين َد َر َجةً َوُك ّالً َو َع َد ه
هل ه
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن" [النساء:
ين ِأب َْم َواهل ْم َوأَنْـ ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
اَّللُ ال ُْم َجاهد َ
تعاىل" :فَض َ
هِ
ين
من اآلية ، ]95وقدمه على األوالد يف مواضع كثرية؛ منها :قوله تعاىل" :إِ هن الذ َ
ين َك َف ُروا لَ ْن تُـ ْغ ِ َ
ع ْنـهم أَموا ُهلم وال أَوالدهم ِمن هِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن" [آل عمران]116:
اَّلل َش ْيئاً َوأُولَئِ َ
كأ ْ
اب النها ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ ُ ْ َ
 ،وأوجب يف السرقة من املال النصاب املقدر لقطع اليد ،وما حصل يف العراق من هنب لألموال
واملمتلكات حرام ال جيوز ،وعلى صاحب املال أن حيفظ ماله ويدافع عنه ،وإن قتل دونه فهو شهيد؛
حلديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما" :-من قتل دون ماله فهو شهيد" أخرجه البخاري

( ، )2480ومسلم ( ، )141وما جاء يف النهي عن املقاتلة يف زمن الفتنة فهو حممول عند العلماء
على ما إذا كانت املقاتلة بغري أتويل سائغ ،ووقوع الظلم على املسلم أو غريه بنهب ماله مسوغ

شرعي للدفاع عنه ،وال شك أن أكثر ما وقع من احلروب وال زال يقع بّي املسلمّي إمنا هو بسبب

األموال واملمتلكات ابالعتداء عليها من أحد الطرفّي ،ومع ذلك مساهم هللا مؤمنّي وأمر بقتال
ِ
ِِ
امهَا َعلَى
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
الطائفة املعتديةَ :
ت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْاألُ ْخرى فَـ َقاتِلُوا الهِيت تَـ ْب ِغي َح هىت تَِفيء إِ َىل أ َْم ِر هِ ِ
ْسطُوا إِ هن
اء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل فَإ ْن فَ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ه
ّي" [احلجرات ، ]9:وغري املسلم إذا اعتدي على ماله وجب عليه الدفاع عنه غري
اَّللَ ُحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
أنه إن قتل ال يسمى شهيداً ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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مات وهو عاجز عن قضاء دينه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1424/12/24هـ

السؤال

هل من يعجز عن سداد دينه حيث إنه ال ميلك املبلغ الذي يسدد به دينه إمنا ميلك ما يكفيه للعيش

هو وأسرته هل يكون رهّي دينه بعد موته؟.

إن كان ميلك مبلغاً ولكنه حباجة إىل بيت أيويه هو وأسرته فهل حيق له أن يشرتي هذا البيت أم ال

حيق له حىت يسدد الدين؟.

هل حيق له إنكار هذا الدين خمافة الضرر من الدائنّي حيث إهنم ال ميلكون أي دليل ضده ولكنه يقر

هلم ابلدين أمام اجلميع ،وال يكتب هلم ورقة خشية السجن واحملاكمة فهل حيق له ذلك مع أنه يقر

ابلدهين وال ينكره أبدا ويسعى لسداده ولكنه ال يستطيع؟ .أرجو اإلفادة حيث إن ضرر الدين كبري
على النفس ،ولكم من هللا األجر ،وأسأله -سبحانه -أن يسدد خطاكم ،وجيعل ذلك يف ميزان

حسناتكم.
اجلواب

ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه" رواه

أمحد ( )9387والرتمذي ( )1078وابن ماجة ( )2413والدارمي ( )2591من حديث أيب هريرة
-رضي هللا عنه ،-وصحح إسناده األلباين ،وهذا يدل على عظم شأن الدين وضرورة أدائه إىل

صاحبه ،وقد كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف أول األمر يرتك الصالة على من مات وعليه
دين حىت يؤدى عنه ،فلما توافرت لديه األموال أخذ يقضي عن الناس ديوهنم ،ويصلي عليهم ،وهلذا
جيب على املسلم أن يقوم بسداد ديون غرمائه إذا كان يقدر على ذلك ،وال جتوز له املماطلة أو

إنكار الدين الثابت عليه؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" -مطل الغين ظلم" متفق عليه ،عند

البخاري ( ، )2287ومسلم ( )1564من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وميكن للحاكم أن
يعاتبه على امتناعه ابحلبس والتعزير ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-يل الواجد ظلم ُِحيل ِعرضه

وعقوبته" رواه أمحد ( )18962وأبو داود ( )3628وغريمها من حديث الشريد بن سويد -رضي

أصر
هللا عنه ،-وعرضه شكواه ،وعقوبته :حبسه ،فاملماطل يستحق العقوبة ابحلبس والتعزير وإن ّ
على املماطلة فإن للحاكم أن يبيع ماله ويسدد ديونه.
وللحاكم أن حيجر عليه إذا كانت لديه أموال ال تكفي لسداد ديونه ،ويرتك له ما حيتاج إليه من
مسكن ومؤونة وحنو ذلك؛ ألن هذه من األمور اليت حيتاجها اإلنسان ،وال يستغين عنها.

وأما إذا كان ال يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه معسر فال يطالب به ،وجيب انظاره وإمهاله؛ لقول

هللا -تعاىل" :-وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إىل ميسرة" [البقرة ، ]280 :وقول النيب -صلى هللا عليه
وسلم -لغرماء الذي كثر دينه" :خذوا ما وجدمت ،وليس لكم إال ذلك"رواه مسلم ( )1556من

حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-ولكن عليه أن جيتهد يف سداد هذه الديون حاملا يقدر
على ذلك بال هتاون ،وميكنه أن يصطلح مع غرمائه أن يسقطوا عنه بعض هذه الديون إذا كان ال
يقدر على سدادها كلها؛ حىت تربأ ذمته منها .وهللا أعلم.

()70/13

كيفية النطق ابلشهادة للدخول يف اإلسالم
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/10/7هـ
السؤال

السالم عليكم .ما هي طريقة النطق ابلشهادة لغري املسلم الذي ينوي الدخول يف اإلسالم؟ هل حيتاج

ذلك لتواجد شهود؟ ووجود أحد العلماء؟ وهل خيتلف احلال بّي الذكور واإلانث؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يتلفظ من أراد الدخول يف اإلسالم ابلشهادتّي ابللغة العربية بعد تعريفه مبعنامها ،وال يشرتط وجود

أحد العلماء ،وال وجود شهود لثبوت اإلسالم ،لكن حيسن إعالن ذلك ليحصل العلم من قبل

إخوانه املسلمّي ،كما ينبغي أن يسأل أهل العلم عما حيتاج إىل معرفته بعد اعتناقه اإلسالم ،وال
خيتلف احلال بّي الذكور واإلانث يف هذه املسألة وهللا أعلم.

()71/13

مىت جتوز السرقة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

مىت جتوز السرقة؟ وهل يطبق احلد يف وقت اجلوع ،وعند االضطرار؟ وهل جيوز سرقة مال األخ،

واألخت ،واألب ،واألم؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد حرم هللا -تعاىل -السرقة ،ورتب عليها عقوبة شديدة ،قال -تعاىل" :-والسارق والسارقة

اء مبا كسبا نكاالً من هللا وهللا عزيز حكيم" [املائدة ]38 :؛ وذلك ليأمن
فاقطعوا أيديهما جز ً

اإلنسان على ماله من التعدي ،فإنه ال حيل مال مسلم إال بطيب نفس منه ،وكل مال يؤخذ بغري رضا

صاحبه فهو حرام ،ولكن الشرع جعل عقوبة السرقة خاصة بنوع من أنواع أخذ املال بغري حق،

واشرتط لقطع اليد شروطاً مفصلة يف كتب الفقه.

وال فرق يف السرقة بّي القريب والبعيد ،ومن شروط قطع اليد يف السرقة أال يكون السارق مضطراً
إىل املال املسروق كاجلائع الذي ال جيد ما أيكله مثالً ،ومن شروط القطع أال يكون للسارق شبهة

كسرقة اإلنسان من مال أبيه ،لكن جيوز لإلنسان أن أيخذ حقاً له اثبتاً ثبواتً ظاهراً ممن هو عليه على

وجه التخفي ،وال يكون هذا سرقة؛ ألنه أخذ حقاً له ،ومل أيخذ حقاً لغريه ،مثل أخذ املرأة نفقتها

الشرعية من زوجها الشحيح ،وقد قالت امرأة أيب سفيان :إنه رجل شحيح ،فقال النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف" متفق عليه عند البخاري ( ، )5364ومسلم
( )1714من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وهللا املوفق.

()72/13

هل يستغفر للقاتل؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

لدي صديق قُتل يف مشاجرة ،ومسعنا حديث" :القاتل واملقتول يف النار" ,سؤايل :هل هذا احلديث

ينطبق على صديقي هذا أم ال؟ وهل جيوز يل أن استغفر له؟ أرجو منكم التفصيل ،وشرح احلديث

املذكور- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فعن أيب بكرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا التقى املسلمان
بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار" ،قالوا :اي رسول هللا هذا القاتل ،فما ابل

املقتول؟ قال :إنه كان حريصاً على قتل صاحبه" رواه البخاري ( ، )31وهذا احلديث من أحاديث

الوعيد ،وقد نص العلماء على أن أحاديث الوعيد ُمتر كما جاءت قال ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل-

(أول مسألة تنازعت فيها األمة من مسائل األصول الكبار وهي مسألة الوعيد) الفتاوى (، )230/3

وقال  -رمحه هللا( :-وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب ،وقد يتخلف موجبه ملوانع تدفع ذلك إما
بتوبة مقبولة ،وإما حبسنات ماحية ،وإما مبصائب مكفرة ،وإما بشفاعة شفيع مطاع ،وإما بفضل هللا
ورمحته ،ومغفرته؛ فإنه ال يغفر أن يشرك به ،ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ،وما حيصل للمؤمن يف
الدنيا والربزخ والقيامة من األمل اليت هي عذاب ،فإن ذلك يكفر هللا به خطاايه)

(. )375/24

وقال ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل -بعد ذكره أقوال الفرق يف نصوص الوعيد( :والصواب  ...أن هذه

األفعال سبب ملا علق عليها من الوعيد ،والسبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو وجود

مانع ،واملوانع متعددة منها ما هو متفق عليه بّي األمة كالتوبة النصوح ،ومنها احلسنات املاحية،
واملصائب املكفرة ،وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إىل حتصيله ،أو دعاء ،أو استغفار له،

أو صدقة عنه ،ومنها شفاعةٌ  -إبذن هللا -فيها ملن أراد أن يشفع فيه ،ومنها رمحة تدركه من أرحم
الرامحّي يرتك هبا حقه قِبَـلَهُ ،ويعفو عنه) الصواعق املرسلة (. )691/3
أما معىن احلديث فقد قال اخلطايب  -رمحه هللا تعاىل( :-هذا الوعيد ملن قاتل على عداوة دنيوية أو
طلب ملكاً مثالً ،فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فَـ ُقتِل فال يدخل يف هذا الوعيد؛ ألنه

(فبّي هذا
مأذون له يف القتال شرعاً) فتح الباري ( ، )197/12وقال القرطيب  -رمحه هللا تعاىلِّ :-
احلديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا ،أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل

واملقتول يف النار) انظر :فتح الباري ( ، )34/13وقال النووي  -رمحه هللا تعاىل( :-وهو إذا التقى
املسلمان بسيفيهما يف املقاتلة احملرمة كالقتال عصبيةً وحنو ذلك فالقاتل واملقتول يف النار) شرح

مسلم (. )174/11

()73/13

وقال احلافظ ابن حجر  -رمحه هللا تعاىل( :-قال العلماء :معىن كوهنما يف النار أهنما يستحقان ذلك،
ولكن أمرمها إىل هللا -تعاىل -إن شاء عاقبهما مث أخرجهما من النار كسائر املوحدين ،وإن شاء عفا

عنهما ،فلم يعاقبهما أصالً ،وقيل :هو حممول على من استحل ذلك وال حجة فيه للخوارج ،ومن
قال من املعتزلة أبن أهل املعاصي خملدون يف النار؛ ألنه ال يلزم من قوله (فهما يف النار) استمرار

بقائهما فيها) الفتح ( ، )32/13وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أنه ال خيلد يف النار أحد من أهل
التوحيد؛ ألدلة كثرية منها قوله -تعاىل" :-إِ هن ه
ك لِ َم ْن يَ َ
اَّللَ ال يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شاءُ
ِ ِ
رتى إِ ْمثاً َع ِظيماً" [النساء. ]48:
َوَم ْن يُ ْش ِر ْك ِاب هَّلل فَـ َقد افْ ََ
وجيوز لك أن تستغفر لصاحبك ،وتدعو له ابملغفرة؛ حلديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قال" :ما
زلنا منسك عن االستغفار ألهل الكبائر حىت مسعنا من نبينا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول " :إِ هن ه
اَّللَ
شاءُ" [النساء ، ]49:وأنه قال" :إين ادخرت دعويت
ك لِ َم ْن يَ َ
ال يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شفاعة ألهل الكبائر من أميت يوم القيامة" قال :فأمسكنا عن كثري مما كان يف أنفسنا ،ونطقنا به،
ورجوانه" رواه أبو يعلى ( ، )5813وابن أيب عاصم يف السنة ( ، )830والطرباين يف األوسط

( ، )5942والبيهقي يف االعتقاد ( ، )108/1وصححه السيوطي يف الدر املنثور ( ، )557/2وهللا
-تعاىل -أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()74/13

نت ،فهل ختفي ذلك؟
كانت شيعيةً فتسنّ ْ
اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

كنت قبل فرتة بسيطة أمحل مذهب الضالل (شيعية) ولكن -احلمد هلل -قد ُهديت بفضل منه
ورضوان إىل الدين القومي فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم ،وأصبحت أمحل مذهب أهل السنة

واجلماعة ،وأحب أن أوجه إليك سؤاالً :هل جيوز أن أخفي مذهيب خوفاً على والد ه
ي ،وخصوصاً
أهنما يعانيان من املرض؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فنحمد هللا  -عز وجل -على أن هداك  -أيتها السائلة -ونسأله سبحانه أن يثبتك على احلق

املبّي.

وخبصوص السؤال فإن السائلة مأمورة برب والديها واإلحسان إليهما حىت لو كاان مشركّي أيمراهنا
اك علَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِيب ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ْم فَال
اه َد َ َ
"وإِ ْن َج َ
ك به عل ٌ
ابلشرك ،وجياهداهنا على ذلك؛ قال تعاىلَ :
َ ْ َ
تُ ِطعهما وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ُّ
الدنْـيَا َم ْع ُروفاً" [لقمان :من اآلية ، ]15كما أهنا مأمورة أيضاً بنصيحة والديها
ُْ َ َ َ
والتلطف والتأدب يف النصيحة خصوصاً إذا قام والداها أو أحدمها بعمل شركي كاالستغاثة بعلي أو
ابحلسّي  -رضي هللا عنهما -أو قول قبيح منكر ،كسب الشيخّي أيب بكر وعمر  -رضي هللا

عنهما ،-فلتجتهد مأجورة يف التلطف يف بيان احلق لوالديها ،وليس ابلضرورة أن تعلن هلما أهنا تركت

مذهبها ،املهم أهنا أتمر وتنصح وتبّي ،وجتتهد يف نصيحة والديها ،ولتعلم هذه السائلة أن الرمحة

احلقيقية تقتضي رمحة والديها من أن ميوات على ضالله .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى

آله وصحبه أمجعّي.

()75/13

الوساطة يف اإلسالم
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

ما حكم الوساطة يف اإلسالم؟ علماً أبين يف الثانوية العامة ،وميكن أن أحصل على الواسطة من خالل
سفارة الدولة اليت أنتمي هلا ،وذلك لعدد معّي من الطلبة حسب املعدالت املرتفعة ،أي أين لن

أحصل على هذه الواسطة إال ببذل جمهود يف الدراسة..وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن السعي يف قضاء حاجات الناس الدينية والدنيوية أمر مطلوب شرعاً ،وقد ثبت الرتغيب فيه

واحلث عليه يف أدلة عديدة ،منها :قوله -تعاىل" :-من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها"
[النساء ، ]85 :وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-اشفعوا تؤجروا" رواه البخاري (، )1432

ومسلم ( )2585من حديث أيب موسى -رضي هللا عنه -وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من كان
يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته" رواه البخاري

( ، )2442ومسلم ( )2580من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -وغري ذلك من النصوص
الدالة على مشروعية مساعدة الناس يف تلبية حاجاهتم وطلباهتم املشروعة ،وتنقسم الشفاعة إىل

قسمّي :حممودة ،ومذمومة فالشفاعة احملمودة هي :مساعدة اإلنسان يف احلصول على حقه الشرعي
من غري أن يصاحب ذلك ظلم لغريه من الناس ،كأن يكون لشخص ما حق عند غريه من الناس

فتساعده من أجل احلصول على حقه ،وال يرتتب على ذلك إضرار أبحد من الناس ،وهذه الشفاعة

مطلوبة شرعاً ويثاب عليها فاعلها ،وهي من التعاون على الرب والتقوى املأمور به يف قوله -تعاىل:-
"وتعاونوا على الرب والتقوى" [املائدة ، ]2 :أما الشفاعة املذمومة فهي :مساعدة اإلنسان يف

احلصول على شيء ليس له احلق فيه ،كأن تساعد إنساانً يف احلصول على وظيفة أو مال ،وهو غري

مستحق هلذه الوظيفة أو هذا املال ،أو مساعدة اإلنسان يف تقدميه على من هو أحق منه ،كأن يتقدم

اثنان لوظيفة أو دراسة أو حنومها وأحدمها أفضل وأحق من اآلخر ،فتساعد املفضول وتقدمه على

الفاضل ،فهذه الشفاعة شفاعة سيئة مذمومة ال جيوز القيام هبا ،ألهنا إعانة على الباطل ،وهللا يقول:
"وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2 :وميكنك أن تعرف حكم الوساطة اليت تسأل عنها

من خالل عرضها على القسمّي السابقّي ،فإن كانت عبارة عن مساعدتك يف احلصول على حق من
حقوقك املشروعة ،وال يرتتب على ذلك إضرار أبحد من الناس فهي من القسم األول ،وهي جائزة

ومشروعة ،وإن كانت من قبيل تقدميك على من هو أفضل منك وأحق منك هبذه املنحة فهي من

القسم الثاين ،وهي حمرمة وممنوعة ،وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()76/13

سحب اجلنسية بسبب الزواج من األجنيب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته
التاريخ 1425/2/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

تقوم بعض الدول بسحب جواز وجنسية الفتاة وإسقاط حقوقها كاملواطنة حّي تتزوج شاابً مسلماً
خيتلف عن جنسيتها ،حبجة أن املرأة تتبع الرجل .فما حكم اإلسالم يف ذلك؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

منح اجلنسية أو إسقاطها بّي احلكومات وشعوهبا اصطالح حادث وجديد على املسلمّي فجنسية كل

املسلمّي واحدة هي اإلسالم ال غري مهما اختلفت لغاهتم ،وتعددت أجناسهم كما قال الشاعر:

أيب اإلسالم ال أب يل سواه ......إذا افتخروا بقيس أو متيم

وإذا كان الزواج شرعياً قد توفرت فيه أركان العقد وشروطه فال جيوز ألحد إبطاله كائناً من كان،

فاختالف اجلنسية اليوم بّي الزوجّي ال يبطل العقد ،كما أن احتاد اجلنسية بينهما ال يعترب شرطاً يف
النكاح ،نعم جيوز لويل األمر يف الدولة منع رعيته التزوج من غري بنات البلد من أجل املصلحة،

وخوفاً من العنوسة اليت تنتج البطالة بّي الشباب والشاابت ،وال جتوز خمالفته ابتداء ال غري ،وهذا
املنع من ابب السياسة الشرعية العامة فقط ،وإن جاز لويل األمر هذا فإنه ال جيوز له حبال من

األحوال إبطال العقد بعد متامه وال معاقبة فاعله ألنه مل يرتكب منكراً يف الشرع ،وإسقاط اجلنسية

اليوم على مثل هذا الفعل حرام ال جيوز ،حيث هذا أعظم عقوبة ميكن إنزاهلا أبحد أفراد الشعب ،أما

كون املرأة تتبع زوجا فتنتسب إليه بدل أبيها وأسرهتا ،فهذه عادة أجنبية قبيحة ختالف الشرع
والعقل ،قال تعاىل" :ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا" ،ويف احلديث" :ليس من ٍ
رجل ادعى -

انتسب  -لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر ،ومن ادهعى قوماً ليس فيهم ،فليتبوأ مقعده من النار" رواه

البخاري ( ، )3508ومسلم ( )61من حديث أيب ذر -رضي هللا عنه ،-وهذا التقليد الغريب املقيت
جاءان من النصارى حيث ينتسبون إىل أمهاهتم دون آابئهم أتسياً واتباعاً بزعمهم لنيب هللا عيسى عليه
السالم حيث ينسب إىل أمه ،ولكنه هو وأولئك جهلوا أن عيسى ليس له أب حىت ينسب إليه؛ ألن

هللا خلقه بكلمة منه .فهو خملوق من أم بال أب .وهللا أعلم.

()77/13

هل لصاحب احلق استخالص حقه هبذه الطريقة؟

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/10/03هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السالم عليكم .وبعد:

شهرا ،وأمه كانت
شاب يعمل يف إحدى الدول ،وهي دولة غنية ،ومل يتقاض راتبه من الدولة ملدة ً 17

تعمل يف الدولة وتتقاضى مرتبًا وماتت ،فأصبح أيخذ مرتبًا من صندوق الضمان االجتماعي ،ويف عام

 2001تزوجت أخته اليت كانت السبب يف استحقاق املعاش من الضمان االجتماعي ،ولكنه مل يبلغ
الضمان هبذا ،وأصبح ِّ
مستمرا ،فهل
يزور ورقة تدل على أن أخته مل تتزوج كي يصبح املرتب الضماين
ًّ
جيوز له هذا أم ال؟ علما أبن والد هذا الشاب قامت الدولة أبخذ مشروعه الذي يقدر بـ  280ألف

وهبتاان ومل تعطه أي تعويض فيه ،وكذلك أخذت من جدي عمارة
ظلما ً
دينار بدون أي وجه حق ً

تعويضا بـ 56ألف دينار ،ومل
ثالث طوابق تقدر بـ 150ألف دينار بقانون البيت لساكنه ،وقدمت
ً

فرضا ،فهل أخذي هلذا الراتب من الضمان
يكن أيب أو جدي موافقّي على التعويض ،وفرض عليهم ً

دينارا حالل أم حرام؟ وإذا كان حر ًاما ماذا أفعل يف األموال السابقة اليت أخذهتا
الذي يقدر بـً 240
من الضمان االجتماعي؟ والسالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ثبت يف الصحيحّي :البخاري ( )3603ومسلم ( ، )1843أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :
وهنا" .قالوا :اي رسول هللا ،فما أتمران؟ قال" :تُـ َؤدُّو َن احلَ هق الذي َعلَْي ُك ْم،
ور تُـ ْن ِك ُر َ
َستَ ُكو ُن أَثَـ َرةٌ وأ ُُم ٌ
وتَ ْسألُو َن هللاَ الذي لَ ُك ْم" .فقد بّي النيب صلى هللا عليه وسلم -أنه سيكون من الوالة واحلكام من
يظلم وأيكل الناس بغري حق ،ومع ذلك أمرهم النيب عليه السالم -أبداء احلقوق اليت عليهم ،وأن
يسألوا هللا احلقوق اليت أخذت منهم .وهذا صريح يف أنه ال جيوز للمسلم أن يقابل ظلم الوالة بظلم

آخر ،وال يقابل استئثارهم أبثرة منه .قال الطييب :ال تكافئوا استئثارهم ابستئثاركم ،بل وفروا إليهم
حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين ،وسلوا هللا من فضله أن يوصل إليكم حقكم.
فال جيوز للسائل أن أيخذ ماالً بغري حق ،كما ال جيوز له أن ِّ
يزور؛ ألن هذا من الكذب والتدليس

شرعا.
احملرم ً

وأما ما قبضه ساب ًقا فإن كان يستطيع رده دون أن يصيبه ضرر أو أذى فيجب عليه رده ،وإال تصدهق

حمتاجا فيصرب حىت يفتح هللا عليه ليتصدق بقدر ما أخذ
بقدر ما أخذ إن كان
فقريا ً
ً
مقتدرا .وإذا كان ً
بغري حق .ويف مجيع األحوال جيب عليه التوبة والندم واالستغفار مما مضى .وهللا اهلادي إىل سواء

السبيل.

()78/13

هل يدعو جلميع املسلمّي ابجلنة؟!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

شخص يدعو هللا تعاىل أبن يدخل مجيع املسلمّي اجلنة ،فهل هناك غلو يف دعائه؛ ألن من املسلمّي
من يدخل النار يعذب فيها بقدر ذنوبه ،وهل هناك فرق بّي الدعاء للمسلمّي واملؤمنّي؟.

اجلواب

كل من مات على اإلسالم أي مل أيت بناقض اعتقادي قويل أو عملي فهو من أهل اجلنة وإن دخل

النار بسبب الكبائر اليت مات ومل يتب منها ومل تنفعه موانع إنفاذ الوعيد ،وعلى ذلك فالدعاء ابجلنة

لكل املسلمّي صحيح ،وليس من الغلو أو االعتداء يف الدعاء ،واألفضل الدعاء واالستغفار هلم؛
لقوله ابن عباس  -رضي هللا عنهما  " :-ال تصلوا صالة على أحد إال على النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ولكن يُ ْد َعى للمسلمّي واملسلمات ابالستغفار" رواه إمساعيل بن إسحاق يف فضل الصالة
على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وصححه األلباين  -رمحه هللا -

وإذا أطلق لفظ املسلمّي واملسلمات فيشمل املؤمنّي واملؤمنات ،أما إذا جاء يف الدعاء أو غريه لفظ
املسلمّي واملؤمنّي فإن املراد ابملسلمّي أولئك الذين أتوا أبعمال اإلسالم الظاهرة كالصالة والصيام،

وإن كان إمياهنم القليب فيه ضعف ،أما املؤمن فهو الذي مجع بّي حسن العمل الظاهر وصدق العمل
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا
آمنها قُ ْل َملْ تُـ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
الباطن عمل القلب؛ كما قال هللا -تعاىل" :-قَالَت ْاألَ ْع َر ُ
اب َ
َولَ هما يَ ْد ُخ ِل ْاإلميَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم" [احلجرات :من اآلية ، ]14فعندما نقول املسلمّي واملسلمات
واملؤمنّي واملؤمنات ،فإن املراد مجيع طبقات أهل امللة من السابقّي املقربّي واملقتصدين والظاملّي
أنفسهم .وهللا أعلم.

()79/13

االنتساب لغري األب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

السالم عليكم.
أيب يدعى ابسم والده الذي ترىب معه ،وال يطلق عليه اسم والده احلقيقي ،حاولت إقناعه وذلك

بكتابة اسم والده احلقيقي ،لكن رفض حبجة أنه مل يعرفه! حيث مات وهو صغري ،ما حكم الشرع
فيها؟ وهل حيق يل أي وسيلة ضغط عليه؟ لينتسب إىل اسم والده احلقيقي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز للمسلم أن ينسب نفسه لغري والده احلقيقي؛ قال تعاىل" :ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند

هللا" ،وقد جاء الوعيد الشديد يف السنة على االنتساب إىل غري الوالد ،كما رواه الدارمي وغري

بسنده ،عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أميا رجل ادعى
إىل غري والده أو مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعّي إىل يوم القيامة ،ال
يقبل منه صرف وال عدل" ،وعليه فاالنتساب إىل غري الوالد كبرية من كبائر الذنوب اليت تغمس
صاحبها يف جهنم -والعياذ ابهلل .-وهللا أعلم.

()80/13

زوجته متبناة من عائلة أخرى
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

السالم عليكم.
سؤايل هو أن زوجيت متبناة من عائلة أخرى ،ربوها أحسن تربية وعلموها ،وأخربوها بعائلتها احلقيقية

منذ الصغر ،وهي تذهب عندهم إىل يومنا هذا ،وأان كنت أعلم ابخلرب حّي ذهاب العائلة خلطبتها

فهمتهم ماذا أقصد ،فما هو وضعي يف هذه احلالة؟ وما قول الشرع يف هذا؟ أي أن الفتاة أخذهتا
عائلة أخرى ،وغريت هلا امسها وتبنتها .وجزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

موجودا يف اجلاهلية وحرمه اإلسالم ،أما وضعك اآلن فإذا كان تغيري االسم
التبين حرام ،وقد كان
ً
فقط من فاطمة إىل عائشة  -مثالً -فهذا ال يضر ،وإن كان تغري معه اسم الوالد والوالدة ولقب

العائلة ،فهذا ال جيوز ،وال بد من إرجاع اسم أبيها األول واسم أمها األول ،واسم العائلة أو لقب

العائلة األول ،قال تعاىل" :ادعوهم آلابئهم" ،ومن نعم هللا -تعاىل -عليك أنك تعلم أهلها األولّي،
والسبب يف هذا هو ألهنا ال ترث عائلتها الثانية ،وال يصح أن ختتلط ابلذكور من عائلتها الثانية ،فال

أبوها الذي تبناها أبوها ،وال إخواهنا من هذا التبين إخواهنا ،فهي أجنبية عن عائلتها الثانية بكل ما
حتمله هذه الكلمة من أحكام ،وهي بنت عائلتها األوىل ،أوالدهم إخواهنا ،وأبوهم أبوها ،وأمهم

ردا للجميل،
أمها ،وهكذا ..وترث من عائلتها األوىل  ...إخل ،واألفضل أن تزورهم بّي احلّي واحلّي ً
أما وضعك أنت كزوج فوضعك معها وضع سليم ال غبار عليه ،ما دام قد جرى حسب الشريعة

اإلسالمية .وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه وسلم.

()81/13

التبين واجلالية املسلمة يف بريطانيا
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

السالم عليكم.

تواجه جاليتنا اإلسالمية يف بريطانيا مشكلة خبصوص التبين ،حيث تقوم بعض اهليئات غري اإلسالمية

إبحضار أطفال مسلمّي للتبين من ذكور وإانث ،ويعرضون على جاليتنا تبين هؤالء األطفال ،لكن
اجلالية حمتارة ،كيف تواجه مشكلة احملرمية ،حيث سينشأ الطفل عند العائلة املسلمة مع أطفاهلم،

وعندما يبلغ الطفل يكون بّي أفراد عائلة غري حمارم له أو هلا إن كانت أنثى ،ويف نفس الوقت حيرص
املسلمون على مساعدة هؤالء األطفال لكي حيفظوا هلم دينهم ،ولكن يف نفس الوقت يريدون أن

حيفظوا أهاليهم من املشقة القائمة عندما يسكن بينهم غري حمرم هلم .كيف تنصحوننا مبواجهة هذا
علما أبن اجلالية املسلمة مل تطلب أصالً إحضار هؤالء األطفال ،وإذا مل يتبناهم املسلمون
األمر؟ ً
فسوف يتبناهم الكفار.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،أما بعد ،وابهلل التوفيق:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الواجب على كل مسلم أن يقوم حبق األخوة الدينية جتاه إخوانه املسلمّي ،واألدلة على هذا كثرية وال

ختفى عليكم ،ومن أهم ما جيب على املسلم جتاه إخوانه املسلمّي أن يقوم ابحملافظة على صغارهم مما
يضرهم يف دينهم أو دنياهم ،وهذا األمر متأكد الوجوب؛ فال ميكن أن يقال إنه يسع أح ًدا من

املسلمّي أن يرتك األيتام وحنوهم من اللقطاء من املسلمّي لغريهم من أهل األداين األخرى أبية حجة

وهو يقدر على القيام برعايتهم.
ولو قُ ِّدر أن مشكلة احملرمية ال ميكن عالجها فإن الواجب رعاية هؤالء األطفال وحفظهم حىت يبلغوا
كبارا سقط الوجوب عليكم ،إذا كانوا ممن
احللم ،فإنه ال يُـ ْت َم بعد احتالم .وإذا بلغوا وأصبحوا ً
يستطيع تصريف أموره بعد البلوغ واستغىن عن معونتكم.

وأما املشكلة املذكورة ،وهي احملرمية ،فهذه ليست مما يسوغ أب ًدا أن يرتك هؤالء األطفال ليعتين هبم

غري املسلمّي.

علما أن اإلسالم ال ِّ
حيرم أن يقيم رجل أو امرأة غري حمرم ألهل البيت يف بيتهم للحاجة ،وإمنا احمل هرم
ً
اخللوة ،أما إذا كان ال حيصل خلوة ،وقد أمنت الفتنة فال حرج ،وهذا األمر معروف يف زمن النيب
صلى هللا عليه وسلم حيث آخى بّي املهاجرين واألنصار ،فكان املهاجرون يقيمون يف بيوت األنصار
وهم ليسوا من حمارمهم للحاجة .وملا طُلقت فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها اشتكت ذلك للنيب

صلى هللا عليه وسلم وأنه ال أقارب هلا يف املدينة؛ فأمرها أن جتلس عند ابن أم مكتوم ،وقال" :
ٍ
ِ ِ
عت ثيابك فال ير ِ
وض ِ
اك " .أخرجه مسلم ()1480
أعمى ،فإذا َ
َ
َ
ا ْعتَ ّدي ع ْن َد اب ِن أُِّم َمكْتُوم ،فإنههُ رج ٌل َ
حمرما هلا.
 .مع أن ابن أم مكتوم ليس ً

وميكن تاليف مشكلة احملرمية بعد البلوغ أبن جيعل بيت للذكور وبيت لإلانث حتت إشراف اجلمعيات

اإلسالمية عندكم  -إذا كانت األنظمة احلكومية تسمح هبذا -وجيعل هذا البيت حتت إشراف ثقات،
ويكملوا عملية الرتبية ،وال يرتك هؤالء الشباب فرصة ملن جيرهم ملا يضرهم يف دينهم ودنياهم.

وهناك خمرج شرعي آخر لذلك قد يتيسر يف بعض األحوال ،وهو اإلرضاع يف احلولّي فإذا أرضعت
وأخا لبناهتا وزالت مشكلة احملرمية .وهللا
املرأة هذا الطفل املراد رعايته صار ابنا هلا من الرضاعةً ،

أعلم .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي.

()82/13

التجسس على اجلار إلنقاذ مسعة العمارة
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/08/09هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
السؤال :رجل يسكن هو وأخوه وزوج أخته بعمارة واحدة ،وسكن معهم اثنان آخران ،ومن بّي

هذين الساكنّي اجلديدين رجل طيب يف سلوكه ،حمافظ على صالة اجلماعة ،ولكن املشكلة تكمن يف

زوجته ،حيث إهنا-والعياذ ابهلل -سيئة السمعة ،وعندما اكتشف هذا الرجل وضع هذه الزوجة قام
مبراقبتها وذلك بسحب أسالك من تلفوهنم اخلاص ،واستمع إىل مكاملاهتا ،املشبوهة وسجل عليها

شريطّي ،السؤال ابرك هللا فيكم :ما حكم فعلته تلك؟ وماذا يفعل؟ خاصة أنه خائف-كما قال-
خريا ونفع بكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
على مسعته وأقاربه يف هذه العمارة .جزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شرعا؛ ملا يف عملك هذا من التجسس املنهي عنه،
فما قمت به من تسجيل صويت جلارتك أمر حم هرم ً
وقد قال تعاىل( :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا اجتنِبوا َكثِ ِ
سوا)
ض الظه ِّن إِ ْمثٌ َوَال َجتَ ه
ريا ّم َن الظه ِّن إِ هن بَـ ْع َ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ
ً
سُ
[احلجرات ، ]12 :وعن ابن عباس،

حديث ٍ
ِ
قوم ،وهم له
استَ َم َع إىل
"من ْ
رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ِ ِ
ك يوم ِ
ِِ
القيَ َام ِة" .رواه البخاري ( . )7042خاصة أنه ليس
صه
ب يف أُذُنه اآلنُ ُ َ
كا ِرهون ْأو يَف ُّرو َن منهُ ،
من رجال احلسبة املوكول هبم حفظ األعراض وغريها ،وكان الواجب عليك نصح املرأة املذكورة

ابلوسيلة املناسبة ،كزايرة أهلك أو إحدى الداعيات هلا لبيان خطأ ما تعمله وحترميه ،ولو فتحنا هذا

كثريا من البيوت ،وقد
الباب -أعين جتسس الناس بعضهم على بعض -لفسدت الدنيا وحلق اخلراب ً
ِ
ِ
القيامة" .رواه البخاري (، )2442
يوم
رتهُ هللاُ َ
قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
"من َس َرت ُمسل ًما َس ََ
وأخريا جيب عليك إتالف تلك األشرطة اليت سجلتها ،أو تسليمها للمرأة
ومسلم (. )2580
ً
املذكورة بطريقة ما ،دون إخبار أحد من أقارهبا مبحتواها ،لعلها بعد مساعها أن تراجع نفسها ،فإن

حتسنت حاهلا فاحلمد هلل ،وإن مل تتحسن وخفتم تعدي ضررها إىل سكان العمارة أو احلي فال أبس

إببالغ رجال احلسبة؛ ملعاجلة احلال وفق الضوابط الشرعية .وفقك هللا تعاىل -لكل خري .وهللا تعاىل

أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()83/13

كفالة األيتام
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/حقوق املسلم وواجباته

التاريخ 1425/12/27هـ
السؤال
السالم عليكم

توفيت ابنيت بعد مرض ،وغريت وفاهتا حيايت فصرت أشعر ابلعطف أكثر على احملتاجّي واأليتام.

لذلك قمت برعاية بنت صغرية وأحضرهتا معي إىل البيت ،لكن والدي ووالد زوجي استنكروا فعلي

واحتجوا علي بقوهلم :لو كانت رعاية اليتيم هبذه البساطة والشرف فلماذا مل يفعله النيب صلى هللا
عليه وسلم أو الصاحلون من األمة؟ وقاال :ملاذا ال نرى العلماء يفعلونه؟ فقمت إبعادة البنت إىل
مكاهنا .أرجو منكم أن ختربوين على أنين مل أكن خمطئة .وأان أفكر بفتح مدرسة ملساعدة الفقراء

وتقدمي الطعام للناس.

فهل ما قمت به من رعاية تلك البنت اليتيمة عمل غري صحيح كما يقولون؟ أرجو التوضيح.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:

فما قمت به من رعاية تلك البنت اليتيمة عمل صحيح سليم ،وإذا كنت تريدين بذلك وجه هللا فلك
ِ
ِ
ام
(ويُطْع ُمو َن الطه َع َ
يم فَال تَـ ْق َه ْر) [الضحى . ]9 :وقال سبحانهَ :
أجر عظيم ،قال هللا تعاىل( :فَأَ هما الْيَت َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ريا) [اإلنسان . ]8 :وذكر هللا تعاىل اليتيم يف كتابه العزيز يف ثالثة
َعلَى ُحبّه م ْسكينًا َويَت ً
يما َوأَس ً
موضعا؛ يدعو إىل رعايتهم وحيذر َمن تُ ِّ
سو ُل له نفسه أن يتعدى على أمواهلم أو أيكل شيئًا
وعشرين
ً

من حقوقهم ،وكذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القولية والفعلية ،فعن سهل بن سعد ،رضي
هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال" :أَ َان َوَكافِ ُل اليَتِ ِيم يف اجلَن ِهة َه َك َذا" .وأشار ابلسبابة
والوسطى .رواه البخاري ( . )5304قال بعض العلماء( :حق على من مسع هذا احلديث أن يعمل
به ليكون رفيق النيب صلى هللا عليه وسلم ،يف اجلنة ،وال منزلة أفضل من ذلك يف اآلخرة)  .وقال

احلافظ بن حجر( :فيه إشارة إىل أن بّي درجة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكافل اليتيم ،قدر تفاوت
ما بّي السبابة والوسطى ،ويكفي يف إثبات قرب املنزلة أنه ليس بّي السبابة والوسطى إصبع أخرى)
سِ
اعي
انتهى كالمه .وعن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال ه

يل ِ
ّي َكالْمج ِ
ِ ِ ِ
اه ِد يف َسبِ ِ
هللا" .رواه البخاري ( )5353ومسلم ( . )2982ومن
َعلَى األ َْرَملَة وامل ْسك ِ ُ َ
ِ
رجال شكى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ذكرت صفتها مسكينة .وعنه رضي هللا عنه :أن ً
س اليَتِ ِيم وأَط َْع َم املِ ْس ِك ِ
ّي" .رواه أمحد ( - )9018ورجاله رجال
قسوة قلبه فقالْ :
س ْح َرأْ َ
"ام َ

الصحيح.

وأما فعله صلى هللا عليه وسلم ،فمن ذلك أنه كفل أوالد أيب سلمة -انظر سنن النسائي ()3254
 وكذلك كان يفعل الصحابة ،رضي هللا عنهمِ ،ومن بعدهم علماء األمة ،وليس كل ما يفعله العلماء
يعلنونه ويظهرونه .وفقك هللا وسددك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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فضائح على اإلنرتنت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب اخلالف
التاريخ 1422/7/13

السؤال

كان هناك شخص مسلم ..يشهد أال إله إال هللا ،ويصلي ،ويصوم ،ويقوم جبميع فرائض الدين ،إال

أنه يقوم بسب أعضاء اهليئة ،لبعض تصرفاهتم ،املتشددة نوعاً ما -هدى هللا اجلميع-

فقام أحد الشباب يف اإلنرتنت ابخرتاق جهاز هذا الشخص ،وقام بفضحه ،وإظهار صوره ،وبريده

اخلاص ،وامسه ،وموقع منزله ،عرب اإلنرتنت ،ووضع لذلك موقعاً خاصاً .فهل جيوز عمل املخرتق يف
فضح هذا الشخص؟؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

يتعرض أعضاء اهليئة أو يصفهم بصفات هم
كال الرجلّي ال جيوز له ذلك ،فال جيوز للرجل املسلم أن ّ
جل وعال ابحلكمة واملوعظة
منها بريئون؛ ألهنم أيمرون ابملعروف ،وينهون عن املنكر ،ويدعون إىل هللا ّ
احلسنة .فالواجب على املسلم أن يتعاون معهم ،وأن حيرتم أقواهلم؛ ألهنم يدعون املسلم إىل ما ينفعه،

وحي ّذرونه عما يضره ،فالواجب التعاون معهم.

سراً ،حلديث
مث إن األخ اآلخر الذي مسهع هبذا وفضحه ال جيوز له ذلك ،بل جيب عليه أن يناصحه ّ

عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من سرت مسلماً سرته هللا
يف الدنيا واآلخرة)) أخرجه البخاري ( ، )2442ومسلم ( . )2580وقد ورد يف األثر(( :املؤمن
ينصح ويسرت واملنافق يفضح)) فال جيوز للمسلم أن يفضح أخاه املسلم.

يستحل من صاحبه ،ويدعو له ،وينشر حماسنه يف األماكن اليت ذكر فيها مساوئه ،ويتوب
فعليه أن
ّ

إىل هللا -جل وعال -ويندم على ما فرط منه ،وهللا -جل وعال -يتوب على من اتب ،وهللا أعلم.
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بدع أم احتفاالت؟
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب اخلالف

التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ :حنن مجاعة من املسلمّي نقيم يف أوراب ويف الدمنارك حتديداً ،وال توجد عندان مساجد

تتسع لكل املسلمّي ،بل توجد -لدينا -أماكن نقيم فيها الصلوات اخلمس واجلمعة ،أما صالة العيد

فيقوم أحد املساجد ابستئجار قاعة كبرية تتسع ألكرب عدد من املصلّي ،إضافة إىل مكان خمصص

لألطفال فيه ألعاب ،لكن املكان خمتلط بّي الرجال والنساء ،وسؤايل هو :حنن جمموعة أخرى عندان

مصلى نقيم فيه الصلوات اخلمس واجلمعة ،وكذلك نعلم األطفال اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ،ال
نصلي فيه صالة العيد حرصاً منا على وحدة املسلمّي وتكثري سوادهم يف هذه الشعرية ،لكننا نقيم
فيه  -بعد العيد أبايم -احتفاالً لألطفال مبناسبة العيد ،حىت نذكرهم أكثر أبعيادان ونقوم إبجراء
مسابقات ترفيهية من بينها قراءة القرآن والنشيد اإلسالمي بدون آالت عزف ،واملشكلة اليت

نواجهها من بعض اإلخوة الذين نظن فيهم اخلري والغرية على السنة الصحيحة أهنم ينكرون علينا
ذلك ،حبجة أن هذه بدع ال جيوز لنا فعلها ،وقد بينا هلم ،لكنهم يصرون على ذلك ،ويريدون فتوى
من علماء اجلزيرة خاصة ،فنرجو الرد السريع علينا؛ ملا يرتتب على ذلك من أمور يعود خريها على

أطفال املسلمّي خاصة ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

أخي الكرمي :أحسن هللا إليك كما أحسنت صنعاً يف جهودك ،أنت ومن معك من اإلخوة يف سبيل
حتقيق النية ،وأتليف القلوب على اإلسالم واخلري.

ما ذكرته من األعمال ال أرى فيها مانعاً ،بل هي أعمال مرغوبة ،والتوسعة يف املباحات على األطفال

والنساء خاصة يف األعياد أمر معروف عند أهل العلم ،واألحاديث يف ذلك كثرية ،بعضها يف

الصحيحّي البخاري ( ، )950ومسلم ( )892كحديث غناء احلبشة ولعبهم يف مسجد النيب -

صلى هللا عليه وسلم -ابلدرق واحلراب ،ومساع عائشة -رضي هللا عنها -لغناء اجلاريتّي يوم العيد

(انظر التخريج السابق) وغريها من األحاديث ،فإذا كان هذا اللهو املباح مرخصاً فيه يف ذلك العهد
النبوي ،ويف ذلك اجلو اإلمياين العابق أبنفاس النبوة ،فما املانع منه يف مثل احلال اليت أنتم فيها؟
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وابلنسبة إلنكار أولئك اإلخوة  -وفقهم هللا للخري -ميكن أن يسألوا عنه :ما سببه؟ وما دليلهم
عليه؟ ويقال ينبغي ملن أراد أن يصف احلكم على العمل ابلبدعة أن يستوعب مجيع مالبسات
املوضوع من حيث الزمان واملكان واحلال والفاعل وغري ذلك ،وأن يكون هذا احلكم صادراً ممن

عرف عنه العلم ،ألنين الحظت من خالل كثري من األسئلة اليت ترد من البالد الغربية االعرتاض هبذا
األمر (التبديع) على أمور ال تستحق ذلك عند أهل العلم ،مع أنين أعلم أن الدافع ألولئك الغرية

على السنة ،ولكن ذلك ال يكفي ،بل ال بد مع الغرية والعاطفة اإلميانية من علم وبصرية انفذة،

ليكون احلكم أقرب إىل الصواب .واحلكم ابلتبديع ليس ابألمر اهلّي ،فليتق هللا من يطلقه ،واحلكم
على الشيء أبنه بدعة أمر جيب التأين فيه والتحقق منه وعدم العجلة ،فكم زلت يف هذا الباب
أقدام ،وترتب على ذلك من متزيق صفوف املسلمّي بعد أن كانت جمتمعة.

إذا تقرر هذا أيها احملب فإنه يقال ألولئك اإلخوة :املسلم اللبيب يدرك أن اجتماع الصف ووحدة
ع لَ ُك ْم ِم َن
كلمة املسلمّي من املقاصد العظيمة ،والواجبات الكبرية ،ويف الشرع يقول سبحانهَ " :ش َر َ
ِ
ك وما و ه ِ ِ ِ ِ
ِ
هِ
ال ِّدي ِن ما و ه ِ ِ
ِ
ين
يم َوُم َ
صى به نُوحاً َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا ال ّد َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِِ
وه ْم إِلَْي ِه" [الشورى :من اآلية ، ]13وليس من احلكمة
ّي َما تَ ْدعُ ُ
رب َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
َوال تَـتَـ َف هرقُوا فيه َك َُ

وال من الشرع يف شيء أن يقدم املسنون على الواجب ،أو تتفرق الكلمة ألجل مسألة حمتملة ،يقول

شيخ اإلسالم بن تيمية -رمحه هللا  -كما يف جمموع الفتاوى ( )407/22ملا تكلم عن مسألة اجلهر
ابلبسملة يف الصالة( :واستحب للرجل أن يقصد إىل أتليف القلوب برتك هذه املستحبات ،ألن

مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ،كما ترك النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من أتليف القلوب ،وكما أنكر ابن مسعود على عثمان -رضي هللا

عنهما -إمتام الصالة يف السفر مث صلى خلفه متماً ،وقال" :اخلالف شر") أ .هـ.

وقال يف موضع آخر (( : )437/22ويسوغ أيضاً أن يرتك اإلنسان األفضل لتأليف القلوب

واجتماع الكلمة خوفاً من التنفري عما يصلح  ) ...مث ذكر املثالّي السابقّي يف هدم الكعبة ،وقصة
ابن مسعود -رضي هللا عنه.-

فأوصي اإلخوة مجيعاً أن يتعاهدوا هذا األصل ،وأن يسدوا ابب التفرق ،وأن ال يدعوا فرصة للفرقة

اليت قد تقع أسباهبا أحياانً من بعض الغيورين ،املعظمّي للسنة ،حبجة االتباع ،مع أن احلرص على

مجع الكلمة ومنع أسباب اخلالف ما أمكن ذلك من أعظم آاثر االتباع ،بل هذا من أصول الدين

وخمالفة دين املشركّي وأوصي أحبيت الكرام بوصية هللا تعاىل حيث يقول" :واعتصموا حببل هللا مجيعاً
وال تفرقوا" [آل عمران ، ]103 :كما أوصي إخواين بضرورة الرجوع إىل أهل العلم إذا أشكل
عليهم شيء ،خاصة وأنكم يف بالد يرصد فيها الكفار كل ما يصدر عنكم ،وما أعظم الرزية.
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أيها اإلخوة إذا مشت أعداؤان بنا بسبب التفرق الذي قد حيدثه محاس مل يضبط بزمام العلم الشرعي!!
ِ ِِ
ك
ين َك َف ُروا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َربهـنَا إِنه َ
وقد قال هللا تعاىل يف ذكر دعاء إبراهيم وقومهَ :
"ربـهنَا ال َجتْ َعلْنَا ف ْتـنَةً للهذ َ
ِ
يم" [املمتحنة ، ]5:ومن صور كون املؤمنّي فتنة للكفار :أن يتفرقوا ويتشتتوا فيقول
أَنْ َ
ت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
بعض الكفار :لو كان هؤالء املسلمون على حق ملا تفرقوا ،فيفنت بذلك بعضهم ولرمبا مل يقدم على
اإلسالم بسبب ما يراه من التفرق.

وقد أحسنتم كل اإلحسان إذ عرضتم هذا احلال ملعرفة ما ينبغي حيال مثل هذه األمور اليت قد

يتهاون البعض هبا ،مع أن آاثرها قد تكون وخيمة.

أسأل هللا تعاىل أن يكون هذا اجلواب صواابً ،وأن حيقق الغرض منه ،وأن جيمع كلمة املسلمّي مجيعاً
يف كل مكان على احلق ،وأن يرزقنا الفقه يف دينه ،والبصرية فيه - ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا
وإمامنا وسيدان حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.-
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ضوابط التعامل مع املخالف
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب اخلالف
التاريخ 1423/4/6

السؤال

ما الضوابط يف التعامل مع املخالف ،وخاصة إذا كان اخلالف يف العقيدة واملنهج أو أحدمها ،وكيف
نبين عالقتنا يف مثل هذه األمور مع مثل هؤالء الناس ،علماً أين أعيش يف بلد طالب العلم فيه

قليلون؟

اجلواب

ضوابط التعامل مع املخالف يف العقيدة

أوالً :مقدمات مهمة:

-1العقيدة اليت جيب على كل مسلم أن يعتقدها وال جيوز له خمالفتها هي عقيدة أهل السنة
واجلماعة ،وتسمى عقيدة الفرقة الناجية ،وهي ما كان عليها نبينا -عليه السالم -وأصحابه الكرام،

ودرج عليها أصحاب القرون املفضلة ،وال تزال إىل اليوم -حبمد هللا -واضحة املعامل ،بينة املسائل،

حمررة األصول ،معلومة احلدود ،وقد كتب يف بياهنا وضبطها وشرحها عشرات املؤلفات -وهلل احلمد

واملنة.-

-2ومن رمحته -تعاىل -ورأفته بعباده أن السلف -رضوان هللا عليهم -قد أمجعوا على تلك العقيدة،
ومل حيدث بينهم نزاع ،يف أي من مسائلها بله أصل من أصوهلا وقواعدها ،اللهم إال جزئيات ملحقة

يسع اخلالف فيها ،كمسألة رؤية نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -لربه يف الدنيا وحنوها مما ساغ فيه
االجتهاد ،ومن متام النعمة اتفاق السلف على منهج العقيدة أيضاً تلقياً وأداء ودعوة إليها.

-3أن العقيدة توقيفية مصدرها الكتاب الشريف ،والسنة الصحيحة وإمجاع السلف الصاحل ،قال

الزهري -رمحه هللا :-من هللا الرسالة وعلى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -البالغ وعلينا التسليم
(صحيح البخاري -كتاب التوحيد . )46

-4أن فهم العقيدة إمنا يكون بفهم السلف الصاحل ،ووفق ما اعتقدوه وتعلموه من نبيهم -عليه
السالم ،-سيما مع سعة علومهم ،وفرط ذكائهم وقوة إمياهنم ،وحسن مقصدهم ،ومتام عدهلم -رضي

هللا عنهم.-

-5ال ينبغي لطالب احلق أن يتلقى عقيدته مما هب ودب من الكتب واملصنفات ،سيما كتب

املقاالت والفرق؛ ألن بعض أصحاب هذه املقاالت قد أسسوها على أسس فلسفية ومنطقية ومل
يؤسسوها على األدلة الشرعية ،ولكن الواجب تعلم العقيدة على علماء أهل السنة الراسخّي،
واالستفادة من تراث السلف ومصنفاهتم ،كاإلميان البن مندة ،والبن أيب شيبة ،واإلابنة الكربى

والصغرى البن بطة ،وأصول االعتقاد لاللكائي ،وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
وغريها كثري -حبمد هللا.-

اثنياً :االختالف والتفرق:

-1أمر هللا -تعاىل ابلوحدة واالئتالف ،واالعتصام ابلكتاب والسنة ،وذم وعاب التفرق واالختالف،

وهنى عنه وحذر منه ،فقال" :واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا" [آل عمران ، ]103:وقال" :وال

تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" [آل عمران. ]105:

-2جيب التسليم لقضاء هللا وقدره أبن االختالف واالفرتاق سيقع يف األمة ال حمالة ،فقد أخرب
املعصوم -عليه السالم -بذلك فقال" :تفرق اليهود على إحدى وسبعّي فرقة أو اثنّي وسبعّي فرقة،

والنصارى مثل ذلك ،وتفرتق أميت على ثالث وسبعّي فرقة" (رواه الرتمذي ( )2641وغريه وقال
حسن صحيح) ويف لفظ":كلها يف النار إال واحدة" وجاء احلديث أبلفاظ وطرق متعددة.
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وهذا ال ينايف األمر ابلوحدة واالتفاق؛ ألن اخلرب بل األخبار الكثرية جاءت يف الصحيحّي وغريمها
أبنه ال تزال طائفة من األمة ظاهرة على احلق ،ال يضرها من خذهلا وال من خالفها إىل قيام الساعة.

-3ليس كل خالف موجب للفرقة والتنازع ،فاالختالف اليسري فيما يسع فيه االجتهاد أمر مقبول،
بل قد حصل بّي السلف شيء يسري من هذا سبق ذكره ،وإمنا احلذر من االختالف يف األصول

والكليات (يراجع االعتصام للشاطيب) .

-4أن االختالف قد ي ّدعى مع كونه ال حقيقة له ابلفعل ،وإمنا بسبب سوء فهم املسألة من قبل

طرفّي متنازعّي ،فيظن أحدمها أن عبارة السلف يف تعريف اإلميان مثالً أنه :قول وعمل ،ختالف قول

صاحبه أن اإلميان :قول وعمل واتباع للسنة مثالً ،كما نقل عن سهل ابن عبد هللا التسرتي ،فيتنازع
االثنان يف مسألة ال خالف فيها أصالً.
-5ليس كل من خالف السلف يف مسألة أو مسألتّي من مسائل العقيدة خيرج ابلكلية من زمرة

السلف ،ويرمى ابلبدع ،فقد خالف إمام األئمة ابن خزمية وأبو ثور وغريمها يف مسألة الصورة ،فبُ ّّي
خطؤمها هبدوء بال قسوة ،وبعدل بال جور ،ومل ُخيرجا من أهل السنة واجلماعة بسبب زلة أو زلتّي.

-6لزوم احلذر من الوقوع يف اخلالف بسبب اهلوى واجلهل والظلم ،إذ كثري من اخلالفات تنشأ نتيجة
هذه األمور الثالثة وهللا املستعان.

اثلثاً :ضوابط يف معاملة املخالف:

-1العدل :قال هللا" :وإذا قلتم فاعدلوا" [األنعام ، ]152:وقال" :وإذا حكمتم بّي الناس أن

حتكموا ابلعدل" [النساء ، ]58:فال نتجاوز احلدود ،وهنضم احلقوق ،ونلغي احلسنات بسبب
خالف يسري ،ميكن جتاوزه بل إصالحه بشيء من الصرب واحلكمة.

-2املناصحة والرفق :قال -عليه السالم" :-الدين النصيحة قلنا :ملن؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله

وألئمة املسلمّي وعامتهم" (رواه مسلم ( )55من حديث متيم الداري -رضي هللا عنه. )-

فمن وجدانه خمالفاً يف مسألة ما وحتققنا خمالفته فيها بذلنا له النصيحة يف قالب من الرفق واللّي،

والرمحة والشفقة ،بعيداً عن التشنج واالنفعال والغلظة والقسوة.

-3الدعاء له إبخالص :قال هللا -تعاىل" :-اهدان الصراط املستقيم" [الفاحتة ، ]6:وقال ":ربنا ال
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" [آل عمران ]8:وهو دعاء بصيغة اجلمع يف اآليتّي ،وفيه إشارة إىل مفهوم

اجلسد الواحد.

فلو أن كل من خالفنا طلبنا من هللا له اهلداية ،وصدقنا يف دعائنا له لقلت بواعث اخلالف والفرقة.

-4البعد عن التبديع والتفسيق :ليس كل خالف يستدعي وصم صاحبه أبنه مبتدع ،ومفارق

للجماعة ،كما أنه ليس كل من نصر مذهب إحدى الفرق يف بعض املسائل جيعل منهم وينسب

إليهم ،فابن حجر قال بقول األشاعرة يف مجلة من الصفات وكذا فعل النووي ومع ذلك ال يعدان

أشعريّي ،وإن زعمه البعض.

-5جيب التفريق بّي املخالف واملتعصب وطالب احلق ،فهناك من خيالف محية وهوى وعصبية،
وتقليداً وآخر خيالف اجتهاداً أو غفلة أو سوء فهم أو ملبساً عليه ،فاألول يهجر إن غلظت بدعته
واستعصت استجابته واآلخر حيفظ حقه يف الوصل ودوام النصح حىت يراجع احلق.
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-6جيب التفريق بّي املخالفة والبدعة املغلظة ،وغريها ،فهناك بدع كربى كالتجهم والرفض وحنوها،
فيعامل أصحاهبا مبا يناسب حاهلم ،وتبّي معتقداهتم حىت حتذر وشخوص معتنقيها حىت هتجر،
وخصوصاً مع خاصتهم وكربائهم ،وأما العامة فال أبس من دعوهتم إىل اإلسالم وإقناعهم به ملن قوي
على الدعوة ،وعرف ما يدعو إليه وما حيذر منه.

-7االختالف يف مناهج الدعوة واإلصالح قد تقع من أصحاب العقيدة الواحدة ،ال ينبغي أن يكون

االختالف يف وسائل الدعوة وطرائقها املتنوعة مستنداً للتبديع والتفسيق والتصنيف واالفرتاء ،طاملا
أن العقيدة واحدة والدعوة إليها هدف ،والرباءة من خمالفتها مطلب ،واخلالف يف الوسائل حمل

اجتهاد ونظر.

-8الرد إىل هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -قال هللا" :فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا

فتعم كل شيء ،وهللا أعلم وصلى هللا
والرسول" ولفظة "شيء" [النساء ]59:نكرة يف سياق الشرط ّ

وسلم على رسوله وآله وصحبه.
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أيها الوهابيون البازيون
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب اخلالف
التاريخ 1424/6/15هـ

السؤال

ما رأيكم بفتاوى ابن ابز أكرب علماء السعودية ،حيث أفىت جبواز االستعانة ابلكفار ،وأفىت أبن

األرض منبسطة وليست كروية ،وأفىت أيضا أبن األمريكان كذابون مل يصلوا القمر ،وأفىت جبلد

الشعراوي مثانّي جلدة ألنه منافق ،وأفىت أبن التصوير حرام إال يف الباسبورت (جواز السفر) ،
وأعتقد أنكم مل تردوا على هذه األسئلة ،وهو من عاداتكم شطب ما ال يالئم السلفية اإلرهابية يف

احلركة الوهابية اليت جلبت علينا الويالت واملصائب ،واليوم نشرت الصحف أن عريساً سعودايً طلق

عروسه؛ ألن شقيقها أخذ هلما صورة .وأان أحتداكم أن تردوا.

اجلواب

نشكرك على مبادرتك ابالتصال بنا ،ونعلم أخيت  -ابرك هللا فيك -أن ما جيمعنا أكرب بكثري مما
يفرقنا ،وأن بيننا من املشرتك الذي نؤمن به ما جيعلنا حنسن الظن ببعضنا ،ونتهادى النصح فيما

خنتلف فيه ،جيمعنا أخيت اإلميان ابهلل رابً ومعبوداً ،واإلميان برسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وحمبته،

وتعظيم سنته واتباعه صلوات هللا وسالمه عليه ،أما ما ذكرت يف السؤال فإين أجيب ابلتفصيل ،وال

أحسبك حباجة إىل التحدي ،فما عندان ال خنفيه وال نستحي منه.

( )1أفىت الشيخ ابن ابز -رمحه هللا -جبواز االستعانة ابلكفار ،ووافقه على هذا الرأي مجيع أعضاء
هيئة كبار العلماء وعلماء آخرون من داخل اململكة وخارجها ،وهو اجتهاد يؤجر عليه أجرين إن

أصاب ،وأجراً إن أخطأ.

( )2رأيه يف األرض أهنا منبسطة ال نعرف أنه قال هبذا القول ،وال يوجد يف شيء من كتاابته ،ولعلك

تقصدين رأيه أبن األرض اثبتة ال تتحرك ،وهذا رأيه واجتهاده الذي نعتقد أنه خمطئ فيه ،ولكننا حنب
الشيخ ونعظمه إماماً رابنياً وليس عاملاً فلكياً.
( )3وأما أنه أفىت جبلد الشيخ الشعراوي ،فإين أذكرك هللا بنسبة هذا القول إليه ووصفه هبذا

الوصف ،وتذكري أخيت  -ابرك هللا فيك -عظيم الذنب بنسبه االفرتاء إىل إمام رابين أفضى إىل ربه،
ٍ
ّي أَيْ ِدي ِه هن َوأ َُر ُجلِ ِه هن"
ّي بِبُـ ْهتَان يَـ ْف َِرتينَهُ بَ ْ َ
"وال َأيْتِ َ
فإن هذا من االفرتاء والبهتان ،وقد قال تعاىلَ :
[املمتحنة :من اآلية ، ]12والشيخ عرف واشتهر بعفة لسانه وإمساكه عن الوقيعة يف الناس ،وبعده
كل البعد عن وصفهم هبذه األوصاف .ولو سألتك إثبات ذلك فإنك ستجدين أال مستند صحيح

هلذا.

( )4أما فتواه بتحرمي التصوير الفوتغرايف فهي فتوى يف مسألة خالفية ،يوافقه عليها كثريون وخيالفه
آخرون ،وال زال العلماء قدمياً وحديثاً خيتلفون يف هذا وأشباهه ،وال يثرب بعضهم على بعض.
أخيت الكرمية :من اخلطأ الكبري اختصار حياة اإلمام ابن ابز ومواقفه يف مثل ما ذكرت ،وعلمه

وعطاؤه أوسع من ذلك ففتاواه جتاوزت العشرين جملداً ،فيها من النفع واخلري الكثري الطيب املبارك،

فهل من اإلنصاف والعدل إمهال ذلك كله ،والتعامي عنه واختصار رأينا يف الشيخ مبثل ما ذكرت؟!.

()92/13

أخيت الكرمية ينبغي أال حنصر أنفسنا يف تقييم األشخاص والفرق ،ويف نقد فالن وفالن ،فيسعنا

إحسان الظن ما وسعنا ذلك ،ومحل الناس على أحسن احملامل ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ،مث

االنطالق إىل االهتمام بقضاايان العامة الكربى ،وأمهها تعبيد الناس لرب العاملّي الذي خلقنا ورزقنا
واستخلفنا يف األرض ،مث إليه منقلبنا ومعادان جل ربنا وتقدهس ،ومتابعة وحمبة الرسول العظيم الذي

لواله لكنا فحماً يف جهنم ،فنتبعه ما استطعنا وحنبه من كل قلوبنا ،فإن املرء مع من أحب ،ونسعى

إىل إصالح حياة الناس ووجداهنم ،وأن جنعل من أنفسنا رسالً لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

إليهم.

( )5وما ذكرت أن عريساً طلق زوجته؛ ألن أخاه أخذ هلما صورة فوتغرافية فهي واقعة  -إن صحت

وال أظنها تصح -حمصورة يف من فعلها ،وال ميكن أن يعم خطؤه على غريه ،ولو سألنا عن فعله لقلنا
له :إن فعلك خطأ كبري ،ولقلنا أمسك عليك زوجك واتق هللا.

داعياً هللا  -عز وجل -أن يوفقنا وإايك للخري ،ويهدينا فيمن هدى ،والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
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الفرق بّي املراء واجلدال
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب احلوار

التاريخ 1425/1/10هـ

السؤال

ما معىن حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أان زعيم بيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان
حمقا ".....وما هو الفرق بّي املراء واجلدال؟ وكيف نعرف أبن الشخص مياري أو جيادل؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

روى أبو داود عن أيب أمامة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال

"أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب
سن ُخلُ َقه " رواه أبو داود ،يف كتاب :األدب ،ابب :يف
وإن كان مازحاً ،وببيت يف أعلى اجلنة ملن ح ه
حسن اخللق ،رقم احلديث. )4800( :

هذا احلديث من جوامع الكلم الذي أوتيه النيب -صلى هللا عليه وسلم  ،-وقد اشتمل هذا احلديث

 -على إجيازه واختصاره  -على أصول األدب ،وجوامع حسن اخللق ،وكيفية التعامل مع الناس،

وقرن فيه النيب صلى هللا عليه وسلم اجلزاء واألجر ملن عمل مبا جاء فيه ،حيث تك ّفل نبينا -صلى

هللا عليه وسلم -يف هذا احلديث بثالثة بيوت يف اجلنة:

البيت األول :يف ربض اجلنة ،أي :أسفل اجلنة ،ملن ترك املراء وإن كان على حق.
البيت الثاين :يف وسط اجلنة ،ملن ترك الكذب يف كل موضع ال جيوز فيه ،وإن كان مازحاً ،وهذا األمر

كثري من الناس حيث يسمحون ألنفسهم ابلكذب ،ويعللون ذلك أبهنم مازحون.
مما خيالف فيه ٌ

سن ُخلُ َقه ،أي سعى يف حتسّي أخالقه ،وابتعد عن كل ما
البيت الثالث :يف أعلى اجلنة ،ملن ح ه
يدنسها ويفسدها ،وترك مجيع ما خيالف فطرة هللا اليت فطر الناس عليها.

ومكان الشاهد يف هذا احلديث ما يتعلق ابملراء ،فقد رغّب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف تركه
ورتب على ذلك األجر العظيم ،كما هنى عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث أخرى،

ومنها:

ما رواه أمحد ( )8630من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال":ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب يف املزاح ،ويرتك املراء وإن كان صادقا".

وما رواه الرتمذي ( )1995عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال :قال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم":-ال متار أخاك ".

ويف هذه األحاديث وحنوها حيذر النيب صلى هللا عليه وسلم من مجيع األمور اليت ال تناسب املسلم

وال يصلح أن تكون من أخالقه ،ومن تلك األخالق غري املرضية :املراء ،واملقصود به يف اللغة:
استخراج غضب اجملادل ،من قوهلم :مريت الشاة ،إذا استخرجت لبنها ،وحقيقة املراء املنهي عنه:
طعن اإلنسان يف كالم غريه؛ إلظهار خلله واضطرابه ،لغري غرض سوى حتقري قائله وإظهار مزيته

عليه .وإن كان املماري على حق ،فإنه ال جيوز له أن يسلك هذا السبيل؛ ألنه ال يقصد من ورائه إال
حتقري غريه واالنتصار عليه.
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أما اجلدال فهو من اجلدل ،واجلدل يف اللغة :اللدد يف اخلصومة والقدرة عليها ،وحقيقة اجلدل يف
االصطالح الشرعي :فتل اخلصم ورده ابلكالم عن قصده الباطل .وهو مأمور به على وجه اإلنصاف
وإظهار احلق ،قال ابن اجلوزي يف كتابه اإليضاح:

اعلم  -وفقنا هللا وإايك  -أن معرفة هذا العلم ال يستغين عنها انظر ،وال يتمشى بدوهنا كالم مناظر؛
ألن به تتبّي صحة الدليل من فساده ،حتريراً وتقريراً ،ولو ترك هذا العلم ألدى إىل اخلبط وعدم

الضبط.

وقد تكلم العلماء عن اجلدل واجملادلة كثرياً ،وألفوا فيها املؤلفات ،وبينوا أهدافها ومقاصدها ،ورمسوا
آداهبا وأخالقها ،ومن ذلك ما قاله ابن اجلوزي يف كتابه اإليضاح :أول ما جتب البداءة به( :حسن

القصد يف إظهار احلق طلبا ملا عند هللا تعاىل ،فإن آنس من نفسه احليد عن الغرض الصحيح فليك ّفها

جبهده ،فإن ملكها ،وإال فليرتك املناظرة يف ذلك اجمللس ،وليتق السباب واملنافرة فإهنما يضعان

القدر ،ويكسبان الوزر ،وإن زل خصمه فليوقفه على زهلل ،غري خمجل له ابلتشنيع عليه ،فإن أصر

أمسك ،إال أن يكون ذلك الزلل مما حياذر استقراره عند السامعّي ،فينبههم على الصواب فيه أبلطف
الوجوه مجعا بّي املصلحتّي) أ .هـ.
وهذا النوع من اجملادلة مأمور به ،ومن األدلة عليه قوله تعاىل ":وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل:

 ، ]125وقوله" :وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن" [العنكبوت ، ]46 :وقوله":قل

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقّي" [البقرة ، ]111 :وقد فعله الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ،كابن

عباس  -رضي هللا عنهما -ملا جادل اخلوارج واحلرورية ،ورجع منهم خلق كثري ،وفعله السلف أيضا
كعمر بن عبد العزيز رضي هللا تعاىل عنه ،فإنه جادل اخلوارج أيضاً.
وأما اجلدال الذي يكون على وجه الغلبة واخلصومة واالنتصار للنفس وحنو ذلك فهو منهي عنه،
وعليه حتمل األدلة اليت تنهى عن اجلدال ،كقوله -صلى هللا عليه وسلم  -الذي رواه أمحد والرتمذي
وابن ماجة ":ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أُوتوا اجلدل" ،مث تال قوله تعاىل"ما ضربوه لك إال

جدالً بل هم قوم خصمون" أخرجه الرتمذي ( ، )3253وابن ماجة ( )48من حديث أيب أمامة -
رضي هللا عنه.-

وهذا النوع من اجلدال هو اجلدال ابلباطل فيكون كاملراء ،وكالمها حمرم وهبذا يتضح الفرق بّي املراء

واجلدال ،وأن املراء منهي عنه ومذموم على كل حال؛ ألنه ال يقصد منه تبيّي احلق ،وإمنا يقصد به
االنتصار على اآلخرين وحتقريهم وإذالهلم.

أما اجلدال فله حالتان :األوىل :اجلدال احملمود ،وهو الذي يكون لتبيّي احلق وإظهاره ،ودحض

الباطل وإسقاطه ،وهو الذي أمرت به األدلة الشرعية ،وفعله العلماء قدمياً وحديثاً.
الثانية :اجلدال املذموم ،وهو الذي يقصد به الغلبة
واالنتصار للنفس وحنو ذلك وهو الذي حتمل عليه األدلة الشرعية الناهية عن اجلدال ،ويكون
اجلدال هنا كاملراء ،وكالمها حمرم.

وميكن لإلنسان أن يعرف أن الشخص مياري أو جيادل من خالل طريقته يف الكالم ،وموقفه مما

يُعرض عليه من األدلة واحلجج.
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فالذي جيادل من أجل بيان احلق يقبل األدلة الصحيحة ويعمل مبقتضاها إال إذا كان عنده ما
يعارضها مما هو أقوى منها ،ولذلك فإنك جتد كثرياً ممن جيادلون ابحلق يرجعون عن أقواهلم إذا تبّي هلم
خطؤها وأيخذون بقول اآلخرين؛ ألن هدفهم الوصول إىل احلق ال االنتصار للنفس.

أما الذي مياري فتجده يصر على رأيه من غري دليل ،وال يقبل من األدلة إال ما يوافق رأيه ،ولذا فإنه
يتكلف يف رد األدلة وأتويلها وصرفها عن دالالهتا وحنو ذلك مما يدل على أنه ال يريد احلق ،وإمنا
يقصد االنتصار لنفسه وحتقري غريه.
وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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االحنناء للمخلوق
اجمليب د .أنيس بن أمحد طاهر

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1424/9/9هـ

السؤال

أرجو عرض األحاديث اليت وردت يف االحنناء للمخلوق ،وما هي احلكمة منها؟.

اجلواب

ابلنسبة لالحنناء منه ما هو سجود ،هذا فيما رواه اإلمام أمحد ( )12203يف احلديث الصحيح أن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما سجد له بعري ذات يوم فقال الصحابة  -رضي هللا عنهم :-
اي رسول هللا ،حنن أوىل ابلسجود من هذه الدابة ،قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-لو كنت

آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" ،وابلنسبة لالحنناء فقد ورد فيه حديث
صحيح آخر صححه الشيخ انصر الدين األلباين  -رمحه هللا  -وهو أن الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -سئل :عن الرجل يلقى الرجل أيقبله؟ قال :ال ،أينحين له؟ قال :ال ،قال يصافحه ،قال:
"نعم" انظر الرتمذي مع أحكام األلباين ( ، )2728فورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف

احلديث :أنه هنى عن االحنناء (أن ينحين الرجل)  ،وعليه فال جيوز لإلنسان أن ينحين أمام خملوق،
اللهم إال ذلك االحنناء الذي هو عن ضرورة لوالد ليقيمه ،أو ليقبله ويقبل رأسه ،وهذا ليس من

االحنناء املنهي عنه ،وإمنا هو احنناء ضرورة ليقبله ابعتبار أنه مثالً قد يكون مريضاً أو شيخاً كبرياً ال
يستطيع املُسلِّم أن يساويه يف الوقوف فيساويه يف اجللوس ،فليس يف احلقيقة هذا احنناء ،وإمنا هو
مساواة يف اهليئة اليت يكون عليها اجلالس إذا كان رجالً كبرياً ،نعم وإال األصل يف االحنناء أنه منهي
عنه ،وما هو أبلغ من االحنناء كالركوع والسجود فالنهي عنه من ابب أوىل ،وهللا أعلم.
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عالقة الطالب أبساتذته
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1422/10/23

السؤال

أان طالب جامعي وأيب له عالقة مع كثري من الدكاترة ،ويرسلين أحياانً هلم ،ويسألين :هل ذهبت

للدكتور فالن؟ وكما يقال يف املثل اجلامعي "اجلامعة عالقات" ،علماً أن كثرياً من الطالب يفعلون

ذلك ،وقد يؤدي ذلك إىل أن يزيد الدكتور يف درجايت ،علماً أنين جمتهد يف مذاكريت.

اجلواب

ينبغي أن تكون عالقة الطالب أبساتذته متينة ،وكلما استطاع الطالب أن يزيد من قوهتا كلما أفاد

منها علماً وأدابً ،واألصل يف أساتذة اجلامعة الفضل واخلري ،وإذا وجد من بعضهم قصور فهذا خالف

األصل ،وعليك أن حترص على طاعة والدك فتتصل أبساتذتك وتقوي عالقتك هبم على وجه
اإلفادة ،ال على وجه الرغبة يف زايدة الدرجات ،وفقك هللا.
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من أحكام التقبيل بّي الناس
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة
التاريخ 1423/1/16

السؤال

ما حكم التقبيل يف اإلسالم ،مثل :تقبيل الرجل للرجل ،أو املرأة للمرأة ،وبّي األصدقاء واألقارب؟

الرجاء أن يكون اجلواب مع األدلة والرباهّي يف كل األحوال ،مث رأي املفيت.
اجلواب

تقبيل الرجل للرجل واملرأة للمرأة بال شهوة جائز يف أصله ،إذا كان يف الرأس أو اخلد ،أما يف الفم
فال الحتمال إاثرة الشهوة ،وأحسن من التقبيل املعانقة خللوها من ال ُقبَل ،وألهنا كانت فعل السلف،

وكذا املصافحة ابليد فإهنا تضفي جواً من الود بّي املتصافحّي دون حدوث إاثرة غري حممودة ،سيما

بّي املُردان ،واجلميالت من النساء.

قال ابن مفلح يف (اآلداب الشرعية)  ":وتباح املعانقة ،وتقبيل اليد والرأس تديناً ،وإكراماً ،واحرتاماً
ه
أسه
بل ُ
وجههُ ور ُ
مع أمن الشهوة" ،وقال مهنا بن حيىي ":رأيت أاب عبد هللا (يعين أمحد ابن حنبل) يُـق ُ

وخ ُده وال يقول شيئاً ،ورأيته ال ميتنع من ذلك وال يكرهه".

وقال إسحاق بن إبراهيم ":إن أاب عبد هللا احتج يف املعانقة حبديث أيب ذر -رضي هللا عنه -أ ّن النيب

-صلى هللا عليه وسلم -عانقه ،انظر ما رواه أبو داود ( )5214وأمحد ()21476-21444

قال :وسألته عن الرجل يلقى الرجل يعانقه؟ قال :نعم فعله أبو الدرداء -رضي هللا عنه."-

وأما مصافحة الرجال للنساء األجنبيات فحرام ال جيوز ،قالت عائشة -رضي هللا عنها -كما يف
الصحيحّي البخاري ( )2713ومسلم ( ": )1866كان -عليه السالم -أيخذ البيعة من النساء

كالماً ،وما مست يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يد امرأة قط" ،يعين :يد امرأة أجنبية ليست

حرم املصافحة أئمة اإلسالم األعالم كاإلمام أمحد ،وابن تيمية ،وغريمها ممّن ال حيُصون
حمرماً له ،وقد ّ
عدداً.
وأما تقبيل النساء األجنبيات ومعانقتهن فحرام من ابب أوىل ،وال أظن أحداً يبيحه أو جيادل فيه.
وأما تقبيل ذوات احملارم فال أبس به مع أمن الفتنة يف الرأس واليد أما الفم فال؛ ألنه حمل املتعة

والشهوة ،ويف -صحيح البخاري )3918( -من حديث الرباء -رضي هللا عنه -قبّل أبو بكر -

رضي هللا عنه -عائشة -رضي هللا عنها -ابنته حّي كانت مضطجعة قد أصابتها احلمى ،وهللا أعلم.

أما يف الفم فال ،منعه شيخنا العالمة ابن ابز -رمحه هللا -وغريه من أهل العلم.
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مصافحة املرأة األجنبية
اجمليب

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1423/2/16
السؤال

ما حكم مصافحة الرجل للمرأة األجنبية وخاصة زوجة األخ ،أخت الزوجة ،بنت العم واخلال مع
الدليل؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه،
وبعد :فاملصافحة :مفاعلة من وضع صفح الكف يف صفح كف آخر ،وصفح الكف بطنها،

ومصافحة الرجل للمرأة األجنبية عنه حمرمة مطلقاً ،سواء كانت ذات رحم ،كبنت العم ،وبنت اخلال،
وحنومها ،أو كانت قريبة من غري ذي األرحام ،كزوجة األخ ،وأخت الزوجة ،أو كانت بعيدة كسائر

النساء ،هذا قول األئمة األربعة وغريهم من أئمة السلف ،وإمنا خالف أبو حنيفة وأمحد يف العجوز

اليت انقطع إرب الرجال منها ،وقد دل على حترمي مصافحة األجنبية حديث معقل بن يسار مرفوعاً":
ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له" ،وهذا حديث
أخرجه الروايين ( )1283والطرباين يف الكبري ( )211/20من حديث شداد بن سعيد ،عن أيب
العالء يزيد بن عبد هللا بن الشخري ،عن معقل -رضي هللا عنه ،-وهذا إسناد صحيح ،قال ابن تيمية
بعد ذكره حترمي النظر إىل املرأة األجنبية  ":-واملس كالنظر ،وأوىل".

فإن قيل :جاء عند البخاري ( )4892عن أم عطية -رضي هللا عنها -قالت :ابيعنا رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فقرأ علينا( :أن ال يشركن ابهلل شيئاً)  ،وهناان عن النياحة ،فقبضت امرأة يدها فقالت:
أسعدتين فالنة فأريد أن أجزيها" ،وهذا دال على أن املبايعة كانت ابملصافحة ،وإال ملا صح التعبري

بقبض اليد.

فاجلواب :أن قبض اليد حمتمل للقبض احلسي ،وللقبض املعنوي ،كأن يكون كناية عن التأخر عن

قبول البيعة حىت ترد اإلسعاد لصاحبتها ،وإمنا جيب اجلزم هبذا االحتمال الثاين حلديث عائشة -رضي

هللا عنها -يف الصحيحّي (البخاري ( )4891ومسلم ( ))1866قالت :إن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -كان ميتحن من هاجر إليه من املؤمنات هبذه اآلية بقول هللا -تعاىل( :-اي أيها النيب إذا

جاءك املؤمنات يبايعنك  -إىل قوله -غفور رحيم) فمن أقر هبذا الشرط من املؤمنات قال هلا رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-قد ابيعتك " كالماً ،وال وهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة ،ما
يبايعهن إال بقوله :قد ابيعتك على ذلك" ،وحلديث مالك يف املوطأ عن حممد بن املنكدر عن أميمة

بنت رقيقة أهنا قالت ":أتيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف نسوة ابيعنه على اإلسالم ،إىل أن
قالت :فقلن :هللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ،هلم نبايعك اي رسول هللا ،فقال صلى هللا عليه
وسلم ":إين ال أصافح النساء ،إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة" ،وأخرجه الرتمذي ()1597

والنسائي ( )4181وابن ماجة ( )2874وأمحد ( )27006من هذه الطريق ،وإسناده صحيح.

فإن قيل :ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يصافح النساء يف املبايعة من وراء ثوب ،فقد

جاء عند أمحد يف مسنده ( )27572عن أمساء بنت يزيد -رضي هللا عنها -أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم مجع نساء املسلمّي للبيعة فقالت له أمساء أال حتسر لنا عن يدك اي رسول هللا ،فقال" :
إين لست أصافح النساء ".

فاجلواب :أن الراوي عن أمساء هو شهر بن حوشب ،وهو كثري اإلرسال واألوهام ،فحاله ال حتتمل
املخالفة ،وهللا أعلم.

()100/13

هل وصف العامل بفضيلة الشيخ يعد من التزكية
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة
التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

يقول أحد اإلخوة :إن تسمية طالب العلم أو العامل بـ فضيلة الشيخ أو العامل الرابين وغري ذلك من

األوصاف هي تزكية ال جتوز ،حىت لو كانت من قبيل إبداء االحرتام والتقدير ،وأهنا مل تكن موجودة
بّي الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-بل كانوا يف جمالسهم ومراسالهتم يتنادون أبمسائهم من غري ألقاب

أو أوصاف ،ما هو تعليقكم على هذا الكالم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فهذه األوصاف املذكورة جيوز أن تطلق على سبيل التقدير ،ولكن بشروط:

األول :أن تطلق هذه األوصاف  -املشار إليها يف السؤال على من هو أهل لذلك؛ فال يطلق لفظ
الشيخ على طالب العلم املبتدئ ،وال يطلق وصف العامل على طالب العلم العادي  ...وهكذا،

وبذلك يتحقق الصدق يف إطالق تلك األوصاف ،وحيصل الوثوق هبا عند اإلطالق.
الثاين :أن ال تكون سبباً يف فتنة املوصوف هبا ،وإال فيجب سد هذه الذريعة ،درءاً لذلك.

فإذا حتقق الشرطان ،فال أرى مانعاً من إطالق تلك األوصاف أو األلقاب ،ألنه ما تعارف الناس

عليه ،وجرت عليه العادة منذ القدم من غري نكري ،وهذا أمر له اعتباره عند الشارع ،ال سيما وأن

بعض هذه األوصاف ،كلفظ الشيخ  -أصبحت لكثرة إطالقها أشبه ابأللقاب منها ابألوصاف ،على
أنه ينبغي العدول عند إطالقها ما أمكن إذا كان يف معرض التزكية واملدح ،وهللا تعاىل أعلم.

()101/13
املسلِ ِم
رد السالم على غري ْ

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1424/5/5هـ
السؤال

ما هو حكم الشرع يف رد السالم على غري املسلم؟

هل هو حرام؟ هل نرد عليه بتحية اإلسالم؟ هل نرد عليه كما قال ،حىت لو كان غري السالم عليكم،

مثل صباح اخلري ..اخل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

"وإِذَا ُحيِّيتُ ْم بِتَ ِحيه ٍة فَ َحيُّوا
السالم سنة ورده واجب ،فإذا كان الرد على مسلم فكما قال تعاىلَ :
ِأبَح ِ
ُّوها إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َح ِسيباً" [النساء ، ]86:وإن كان على كافر وجب
س َن م ْنـ َها أ َْو ُرد َ
َْ
أن يقول :وعليكم ،حلديث عروة بن الزبري  -رضي هللا عنه -أن عائشة -رضي هللا عنها -زوج النيب

ٌُ من اليهود على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
 صلى هللا عليه وسلم -قالت :دخل رهط ُفقالوا :السام عليكم ،قالت عائشة -رضي هللا عنها :-ففهمتها ،فقلت :وعليكم السام واللعنة،

قالت :فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-مهالً اي عائشة ،إن هللا حيب الرفق يف األمر كله"
فقلت اي رسول هللا ،أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-قد قلت:

وعليكم" رواه البخاري ( ، )6024ومسلم (. )2165
وأما غري ذلك من التحيات املتداولة فال أبس ابلرد هبا ،ولكن ال يبدؤهم هبا ،بل يرد عليهم مبا قالوا،

حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال تبدؤوا اليهود
وال النصارى ابلسالم وإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه" رواه مسلم (. )2167

()102/13

قتل احليوان رمحة به

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
الشيخ العزيز :توجد مشكلة تتمثل يف أن دابة (أاتن) كانت على وشك الوضع ،وكسرت إحدى
أرجلها ،وملا ذهبنا هبا إىل الطبيب البيطري أمر إبعطائها حقنة للقضاء عليها رمحة هبا ،إال أن العائلة

رأت اإلبقاء عليها ،وحاولوا أن يعاجلوها ابلطرق البدائية ،وعبثا حاولوا ،فلقد وضعت (الدابة) وليدها
ليموت بعد أايم نظرا لسوء حالة األم العاجزة عن احلركة ،حيث إننا نتعاون يف حتريكها وإعطائها

الطعام والشراب فهي ال تقوى على الوقوف مبفردها بل ابملساعدة ،واآلن اي شيخي العزيز هل من
احلالل إعطاؤها هذه احلقنة لتسرتيح ونسرتيح؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

قتل هذه الدابة إذا كانت مريضة ال ينتفع هبا ،وال يرجى برؤها ،موضع خالف بّي أهل العلم،

والراجح  -إن شاء هللا  -أنه ال أبس بقتلها يف هذه احلالة إذا كانت مملوكة لقاتلها ،ألهنا ستكون عبئاً
عليه ما دامت يف هذه احلال ،وسوف يلزم ابإلنفاق عليها ،فيكون ذلك إضاعة للمال؛ ألنه ينفق
على شيء ال يستفيد منه ،وذكر بعض الفقهاء علة أخرى وهو كون هذا القتل إراحة هلا من العذاب
الذي هي فيه ،انظر الفروق للقرايف ،الفرق التاسع والثالثون 38ص 100ولقاءات الباب املفتوح
البن عثيمّي اجمللد 2اللقاء الرابع والعشرون ص 83مكتب دار البصرية ،اإلسكندرية.

أما إذا مل تكن هذه الدابة املريضة حتت مسؤولية اإلنسان ،وليست له عليها والية ،أبن تكون يف الرب

مثالً ،فليرتكها حىت يقضي هللا فيها أبمره .وهللا أعلم (لقاءات الباب املفتوح (. )83/2

()103/13

بداءة اليهود والنصارى ابلسالم
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب

القاضي مبحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة
التاريخ 1426/03/08هـ

السؤال

ما حكم بداءة اليهود والنصارى ابلسالم ،وهل جتوز عيادهتم؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد اختلف العلماء يف حكم بداءة اليهود والنصارى ابلسالم على ثالثة أقوال:

القول األول :اجلواز ،وهو قول مجع من السلف ،روي ذلك عن ابن مسعود وأيب أمامة ،وابن عباس،
وابن عيينة ،واختاره القرطيب ،وهو قول لبعض الشافعية ،وذلك لعموم األدلة الدالة على استحباب

إفشاء السالم.

وروي عن األوزاعي أنه قال( :إن سلهمت فقد سلّم الصاحلون ،وإن تركت فقد ترك الصاحلون من
قبلك) .

واستدلوا أيضاً بعموم جواز برهم يف قوله تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل

خيرجوكم من دايركم أن تربوهم" اآلية [ ...املمتحنة]8:

وقيّد بعضهم اجلواز مبا إذا كانت لك حاجة عند الكافر ،وقد روي ذلك عن علقمة النخعي ،وبه

أ هول القرطيب النهي ،ومحلوا النهي يف احلديث على ما كان مشهوراً من حال اليهود من استبدال لفظ
غري أهل الكتاب أسلوب ردهم ،واستبدال اللفظ الطيب ابخلبيث ،فال حرج
السالم ابلسام ،فإن ه

إذاً؛ إذ احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
القول الثاين :يكره وال حيرم ،وهو قول لبعض الشافعية.

والقول الثالث :التحرمي؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تبدءوا اليهود وال النصارى

ابلسالم" رواه مسلم ( . )2167وهذا صريح يف النهي.

وأيضاً فإن السالم حتية خاصة ابملسلمّي ،والسالم اسم من أمساء هللا تعاىل ،وهذا دعاء له كما ثبت
يف الصحيحّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال تقولوا السالم على هللا؛ فإن هللا هو

السالم" صحيح البخاري ( )835وصحيح مسلم ( . )402وهي حتية أهل اجلنة ،فال جيوز صرفها
لغريهم ،وهذا هو قول مجهور أهل العلم ،وهو ترجيح احلافظ ابن حجر وهو الراجح.
وكل ما تقدم من خالف هو يف حتيتنا هلم بلفظ (السالم)  ،أما إن كانت بعبارة أخرى (كصباح اخلري،

ومرحباً)  ،وحنو ذلك ،فال أرى أن النهي يتناوله؛ ألن النهي من أجل اختصاص هذه التحية

ابملسلمّي ،إال إذا كان هذا الكافر حربياً ،فال جتوز حبال من األحوال ،وقد نقل ابن مفلح عن الشيخ

تقي الدين أنه قال( :إن خاطبه بكالم غري السالم مما يؤنسه به فال أبس بذلك) [ .اآلداب الشرعية
البن مفلح (. ] )468/1
وكذا قالوا :أكرمك هللا ،ويعين به اإلسالم.

وأما عيادهتم فهي جائزة ما مل يكن هذا الكافر حربيا ،خصوصاً إذا كان يطمع يف هدايته وإسالمه،

فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -عاد غالماً يهودايً كان خيدمه .أخرجه البخاري ([ . )1356راجع
ما تقدم يف أحكام أهل الذمة البن القيم ( ، )413/1واآلداب الشرعية البن مفلح (، )468/1

وفقه األقليات املسلمة خلالد عبد القادر (. ] )572

()104/13

قال الشوكاين  -رمحه هللا تعاىل -يف تعليقه على هذا احلديث ما نصه( :ويف احلديث دليل على جواز
زايرة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسالم املريض ،قال املنذري :قيل

يعاد املشرك ليدعى إىل اإلسالم إذا رجي إجابته ،أال ترى أن اليهودي أسلم حّي عرض عليه النيب -

صلى هللا عليه وسلم -اإلسالم ،فأما إذا مل يطمع يف اإلسالم وال يرجو إجابته ،فال ينبغي عيادته،

وهكذا قال ابن بطال( :إهنا إمنا تشرع عيادة املشرك إذا رجي أن جييب إىل دخول اإلسالم ،فأما إذا

مل يطمع يف ذلك فال ،قال احلافظ  -أي ابن حجر -والذي يظهر أن ذلك خيتلف ابختالف

املقاصد ،فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى ،قال املاوردي :عيادة الذمي جائزة ،والقربة موقوفة على
نوع حرمة تقرتن هلا من جواز عيادة أو قرابة) ا .هـ كالم الشوكاين[ .نيل األوطار جزء ( 8ص:
 )389طبعة دار احلديث]  .وهللا أعلم.

()105/13

هل للمعانقة أصل؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة
التاريخ 1425/2/28هـ

السؤال

ما سنة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف كيفية السالم والتهنئة ابلعيد؟ هل كان يصافح بيده أم
كان يعانق؟ وهل يف املعانقة بّي اإلخوان أبس؟ -ابرك هللا فيكم ،ونفع بكم اإلسالم.-

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

السنة يف السالم املصافحة؛ ملا رواه الرتمذي ( )2728وغريه من حديث أنس  -رضي هللا عنه -أن
رجالً سأل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول هللا :الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحين

له؟ قال  -صلى هللا عليه وسلم :-ال ،قال :أفيلتزمه ويقبله؟ قال :ال ،قال :أفياخذ بيده ويصافحه؟
قال :نعم" ،فإن كان قادماً من سفر اعتنقه كما فعل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مع زيد بن
حارثة  -رضي هللا عنه -ملا قدم املدينة ،أتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف بيته ،فقام إليه

واعتنقه وقبله" رواه الرتمذي ( )2732من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -بسند ضعيف ،فإن

جرت عادة الناس على املعانقة يف يوم العيد ،فال أبس إذ األمر يف هذا واسع ،وله يف الشريعة أصل،

كما أن يف دفع املعانق قطيعة وجمافاة.

أما التهنئة ابلعيد بقوله :تقبل هللا منا ومنك ،أو عيد مبارك ،أو تقبل هللا صيامك وقيامك ،أو ما أشبه

ذلك ،فال أبس؛ ألن هذا ورد من فعل بعض صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وليس فيه

حمذور ،ورواه ابن حجر ،إبسناد حسن ،عن جبري بن نفري قال :كان أصحاب رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض :تقبل هللا منا ومنك ،وروي حنوه عن أيب إمامة
الباهلي-رضي هللا عنه ،-قال أمحد :إسناد حديث أيب إمامة  -رضي هللا عنه -إسناد جيد انظر
السنن الكربى للبيهقي ( )319/3واملغىن البن قدامة (. )295/3

وروى عن اإلمام مالك قوله( :مل نزل نعرف ذلك ابملدينة)  ،وقال أمحد( :ال ابتدئ به أحداً ،وإن
قاله أحد رددته عليه) .

وهلل در ابن يتمية حيث يقول( :وأما االبتداء ابلتهنئة فليس سنة مأموراً هبا ،وال هو أيضاً مما هني عنه،

فمن فعله فله قدوة ،ومن تركه فله قدوة)  .وهللا أعلم.

()106/13

كيفية املعانقة الواردة يف السنة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1425/06/23هـ
السؤال

ما املراد ابملعانقة الواردة يف السنة النبوية؟ وهل هي املعمول هبا اآلن إبلصاق اخلد ابخلد املعمول هبا
عندان يف جند؟ أرجو التوضيح املفصل الشايف والكايف يف هذه املسالة.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاملعانقة جعل اليد على العنق مع الضم إىل النفس ،فإذا ضم شخص آخر إليه ،ووضع يده على

عنقه فقد عانقه ،وهذا -حبمد هللا -ظاهر من أصل كلمة املعانقة ،وال شك أن املعانقة ميكن أن تتم

بعدة أشكال ،ومل أقف على إيضاح ما املستعمل منها يف العصر النبوي ،وهذا األمر -وهو صفة

املعانقة -ليس من الكيفيات التعبدية اليت ال جيوز تغيريها أو اإلحداث فيها ،بل هي كيفية تؤخذ من
أعراف الناس وعاداهتم ،فكل ما تضمن معىن املعانقة من االقرتاب وااللتصاق املتضمن لتأكيد

التحية ،واإلشعار بزايدة املودة فهي مندرجة يف املعانقة حيصل هبا املقصود ،وال يظهر يل أن زايدة

االعتناء مبا مل يعنت الشرع بتحديد كيفيته من العلم النافع ،إذ لو كان كذلك لبينته السنة القولية
وحثت عليه .وهللا -تعاىل -أعلم.

()107/13

هل تكفي التوبة من تعذيب احليوان؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

السالم عليكم.
سؤايل عن تعذيب احليواانت ،فكما أعرف أن احلقوق بّي العبد وخالقه تغفر ابلتوبة ،ولكن احلقوق
بّي العبد والعبد البد هلا من التوبة ،مع ترجيع احلقوق إىل أصحاهبا ،فماذا عن تعذيب احليواانت،

مثال يضرب احليوان لسبب ما أكثر من مرة ،فكيف يستغفر اإلنسان؟ وهل تكفي التوبة؟ أم أن هذه
احليواانت سوف تنتقم ممن آذاها يوم القيامة؟ وهبذا ال يكون لتعذيبها كفارة ،وهل من فعل هذا واتب

يكون مثله مثل اليت دخلت النار بسبب قطة؟ .أرجو أن تردوا علي الرد الشايف ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تعذيب احليوان هذا حمرم وال جيوز؛ ويدل له قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-دخلت امرأة النار
يف هرة حبستها ،ال هي أطعمتها وال هي تركتها أتكل من خشاش األرض" رواه البخاري (، )2365

ومسلم ( )2242من حديث عبد هللا بن عمر-رضي هللا عنهما ،-وعن شداد بن أوس  -رضي هللا

عنه -أن النيب -صلى هللا عله وسلم -قال" :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم

فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته"رواه مسلم ()1955

 ،وتعذيبها من حقوق هللا  -عز وجل -فإن اتب اإلنسان وأانب فإن هللا -عز وجل -يتوب عليه

ويبدل سيئاته حسنات ،وإن مات على ذلك ومل يتب إىل هللا  -عز وجل ،-فإن هللا  -عز وجل-
هو الذي يعاقبه يوم القيامة أو يعفو عنه ،فهو حتت مشيئة هللا؛ ألن هذا حق من حقوق هللا .وهللا
أعلم.

()108/13

استخدام املسلم للعنف
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة
التاريخ 1425/08/09هـ

السؤال

مىت جيوز للمسلم استعمال العنف.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
العنف ليس مطلوابً وال مرغوابً يف اإلسالم ،قال صلى هللا عليه وسلم" :املسلم من سلم املسلمون من

لسانه ويده" رواه البخاري ( ، )10ومسلم ( )40من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما،-
ِ
الناس
وقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-املسلم من سلم الناس من لسانه ويده ،واملؤمن من أمنَهُ ُ
على دمائهم وأمواهلم" رواه النسائي ( ، )4995والرتمذي ( )2627وغريمها من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه ،-فثقافة اإلسالم هي ثقافة سالم وليست ثقافة عنف واعتداء على اآلخرين ،ومع
ذلك فإن العنف قد يستعمل ،ففي حالة االعتداء على الشخص ميكنه أن يرد ،فاهلل سبحانه -
هِ
يل إِ همنَا ال ه ِ
ك َما َعلَْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
ين يَظْلِ ُمو َن
ص َر بَـ ْع َد ظُل ِْم ِه فَأُولَئِ َ
"ولَ َم ِن انْـتَ َ
وتعاىل -يقولَ :
يل َعلَى الذ َ
سب ُ
ك َهلم ع َذ ِ
هاس َويَـ ْبـغُو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ك لَ ِم ْن َع ْزِم
رب َوغَ َف َر إِ هن َذلِ َ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق أُولَئِ َ ُ ْ َ ٌ
يم َولَ َم ْن َ
اب أَل ٌ
ص ََ
الن َ

ْاأل ُُموِر" [الشورى ، ]43-41:فيجوز يف حدود رد الظلم ،لكن مع ذلك فإن الصابر الذي يصرب
على أذى اآلخر وال يرد عليه وصفه هللا -سبحانه وتعاىل -أبن ذلك من عزم األمور.

ع إِ َىل َسبِ ِ
ك
يل َربِّ َ
فالعنف ليس أصالً يف هذا الدين ،واألصل أن دعوة الدين هي دعوة ابحلسىن" :ا ْد ُ
ِ
ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
ض هل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِمبَ ْن َ
س ُن إِ هن َربه َ
سنَة َو َجاد ْهلُ ْم ِابلهِيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ََ
ِ
ين" [النحل. ]125:
ِابل ُْم ْهتَد َ
وهنا أمر آخر أريد أن أنبه عليه وهو أن أسأل السائل العنف مع من؟ وضد من؟ ويف أي سياق؟
هذه أمور يف غاية األمهية ،أي املوازنة بّي املصاحل واملفاسد عند استعمال العنف ضرورة ،فكم من

عنف أدى إىل عنف أشد ،وابلتايل يتشكل العنف إىل ماال هناية له ،ويكون اإلمث على هذا العنف،
واإلمث بدون أن يلغي عن اآلخرين شيئاً ،واآلخرون أيضاً هلم نصيبهم وهلم قسطهم وخباصة العنف
املوجه إىل احلاكم ال جيوز ،فقد جاء يف صحيح مسلم ( )1847أن حذيفة بن اليمان -رضي هللا

عنه -قال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-تسمع وتطيع لألمري ،وإن ضرب ظهرك ،وأخذ
مالك ،فامسع وأطع" ،ألن هذا العنف من شأنه أن يؤدي إىل عنف وإىل فوضى ،وابلتايل..
فالعنف إ ًذا قد جيوز يف حاالت حمددة ومنضبطة يف اإلسالم ،ولكنه ليس أصالً يف اإلسالم ،بل إن

ثقافة التسامح هي األصل.

()109/13

رمحة سليمان عليه الصالة والسالم -ابحليوان وفعله ابخليل
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال

وق و ْاألَ ْعنَ ِ
بسم هللا الرمحن الرحيم  ...وبعد .جاء يف اآلية الكرمية( :فَطَِف َق مسحا ِاب ُّ ِ
اق) [سورة
ًَْ
لس َ

ص . ]33:يف تفسري هذه اآلية ،ويف أصح الرواايت أنه بدأ يضرب أعناقها وأرجلها ابلسيف .ويف
ُع ِّذبَـنههُ َع َذ ًااب َش ِدي ًدا أ َْو َألَ ْذ َحبَنههُ  ) ...إىل آخر اآلية
خطاب سليمان للهدهد عندما مل جيدهَ :
(أل َ
[النمل. ]21:

رحيما ابحليواانت ،كما أُمران يف اإلسالم؟ هل من توضيح جزاكم هللا
سؤايل :ملاذا مل يكن سليمان ً

خريا؟
ً
اجلواب

ذبح احليوان مبجرده ال يدل على القسوة وال ينايف خلق الرمحة ،ولو كان كذلك ملا جاز ذبح ما يؤكل

حلمه من احليوان ،وال قتل ما يؤذي منها.
إمنا الذي ينايف الرمحة ًّ
حقا هو اإلساءة يف القتل ،ولذا قال صلى هللا عليه وسلم" :إ هن هللاَ كتَب
اإلحسا َن على ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُك ْم
كل َش ْيء ،فِإذَا قتَـلْتُ ْم فَأَ ْحسنُوا الق ْتـلَ ْة ،وإِذَا ذَ َْحبتُ ْم فأَحسنُوا ال ّذ ْحبَةََ ،ولْيُح هد أ َ
ّ
َش ْف َرتَهُ ول ُِ
يحتَهُ" .أخرجه مسلم ( . )1955فمن القسوة وعدم الرمحة الذبح بشفرة غري حادة
ْري ْح ذَبِ َ
ال تقطع ،ونبينا سليمان عليه ،وعلى حممد ،الصالة والسالم حينما طفق يقتل اجلياد -على القول
املرجوح أبن املراد ابلطفق واملسح ابلسوق واألعناق هو قتلها -مل يقتلها تعز ًيرا هلا ،وإمنا ألن حبه هلا
وانشغاله هبا أهلاه عن ذكر هللا ،وذبح احليوان املأكول جائز إذا كان سيؤكل ،فاحلقيقة أنه إمنا أراد

معاقبة نفسه وردها عن اللهو وكل ما يشغل عن ذكر هللا ،وليس يف اآلية ما يدل على أنه قطّع
سوقها (مجع ساق)  ،فلعل املراد مبسحه لسوقها أنه عرقبها ليسهل عليه ذحبها ،فحبسها ابلعرقبة عن

النفار مث ذحبها ،وتصدق بلحمها على الفقراء ،والراجح أن معىن اآلية على ظاهرها ،وهو أنه جعل

ميسح سوقها وأعناقها بيده حبًّا هلا وإكر ًاما ،كما هو تفسري ابن عباس واختاره ابن جرير الطربي يف
تفسريه .فال يكون يف اآلية أي شبهة.

عذااب شدي ًدا أو يذحبه أو أيتيه بعذر لغيابه ،فألن النيب سليمان عليه
وأما فعله مع اهلدهد أبن يعذبه ً
ِ
واجلن ،فكان أيمرها فتطيعه ،فلما مل جيد اهلدهد عند تفقده
الطري ُّ
الصالة والسالم قد ُس ّخر له َخ َد َمةً ُ
للطري رأى يف تغيّبه خمالفة ألمره ،فكان سائغًا أن يعذبه على خمالفته ،فهو قد أويت منطق الطري
وصارت تفهم أمره ويفهم خطاهبا ،فهو تعذيب متوعد على خمالفته ألمره املفهوم وليس تعذيبًا ملن ال

يفهم اخلطاب ،ففعله معه كفعل أي أمري مع من خيالف أمره من أتباعه ،ومعاقبة املذنب ليس فيها ما
ينايف الرمحة ،بل يف اآلية نفسها ما يدل على رمحته وعدله حىت مع احليوان حّي قال( :أ َْو لَيَأْتِيَِّين
بِس ْلطَ ٍ
ان ُّمبِ ٍ
ّي) [النمل . ]21:فعلهق تعذيبه وقتله على عدم عذره يف غيابه ،وجعل إتيانه بعذر مبّي
ُ
ُع ِّذبـنههُ َع َذااب َش ِدي ًدا أَو َألَ ْذ َحبنههُ أَو لَيأْتِي ِين بِس ْلطَ ٍ
ان ُّمبِ ٍ
ّي)
مانعا عن تعذيبه وقتله َ
صحيح ً
(أل َ َ
ً
ْ َ ْ َ َّ ُ
[النمل . ]21:وهللا أعلم.

()110/13

هل صح النهي عن املعانقة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/آداب املعاملة

التاريخ 1426/10/26هـ
السؤال

هل احلديث الذي ينهى فيه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن التزام الصديق وتقبيله يدل على
التحرمي ،أم هناك تفسري آخر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فاحلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه أمحد ( ، )13044والرتمذي ( ، )2728وابن ماجه

( ، )3702والبيهقي يف السنن ( ، )100/7من طرق عن حنظلة بن عبد هللا السدوسي ،قال:
ول هِ
حدثنا أَنَ ِ
ص ِدي َقهُ أَيَـ ْن َح ِين لَهُ؟
ال َر ُج ٌلَ :اي َر ُس َ
ال :قَ َ
س بْ ِن َمالِك ٍ،قَ َ
اَّلل ،ال هر ُج ُل ِمنها يَـ ْل َقى أ َ
َخاهُ أ َْو َ
ال :أَفَـيأ ُ ِ ِ
ال" :نَـ َع ْم".
صافِ ُحهُ؟ قَ َ
ال :أَفَـيَـلْتَ ِزُمهُ َويُـ َقبِّلُهُ؟ قَ َ
"ال" قَ َ
قَ َ
الَ :
الَ :
ْخ ُذ بِيَده َويُ َ
"ال" قَ َ َ
وإسناد هذا احلديث ضعيف؛ لضعف حنظلة بن عبد الرمحن السدوسي ،قال اإلمام أمحد :كان

حنظلة السدوسي ضعيف احلديث يروي عن أنس بن مالك أحاديث مناكري ،روى" :أينحين بعضنا

لبعض" .ينظر :اجلرح والتعديل (. )241/3
واملصافحة ثبتت مشروعيتها يف أحاديث أخرى ،منها ما أخرجه البخاري ( )6263من طريق قتادة،

قال :قلت ألنس -رضي هللا عنه :-أكانت املصافحة يف أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟
قال :نعم.

ويف حديث كعب بن مالك -رضي هللا عنه -عند البخاري ( ، )4418قال" :دخلت املسجد فإذا

برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقام إيله طلحة بن عبيد هللا يهرول حىت صافحين وهنأين" ،وبوب
عليه البخاري بقوله" :ابب املصافحة" [ينظر البخاري مع الفتح (. ] )54/11

وأخرج البخاري يف األدب املفرد ( )967بسند صحيح من طريق محيد عن أنس بن مالك -رضي

هللا عنه -قال :ملا جاء أهل اليمن ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :قد أقبل أهل اليمن وهم أرق
قلوابً منكم؛ فهم أول من جاء ابملصافحة".

وأخرج الرتمذي ( )2651من حديث الرباء بن عازب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى
مسلمّي يلتقيان فيتصافحان إال غُفر هلما قبل أن يفرتقا".
هللا عليه وسلم" :ما من َ

قال ابن بطال" :املصافحة حسنة عند عامة العلماء ،وقد استحبها مالك بعد كراهته ،وقال النووي:

"املصافحة سنة جممع عليها عند التالقي" ينظر فتح الباري (. )55/11

أما املعانقة فقد ورد فيها أحاديث ،قال احلافظ ابن حجر " :قد ورد يف املعانقة حديث أيب ذر،

أخرجه أمحد وأبو داود من طريق رجل من عنزة مل يسم ،قال :قلت أليب ذر :هل كان رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال :ما لقيته قط إال صافحين ،وبعث إيل ذات يوم
فلم أكن يف أهلي ،فلما جئت أخربت أنه أرسل إيل ،فأتيته وهو على سريره فالتزمين فكانت أجود،

وأجود ،ورجاله ثقات إال هذا الرجل املبهم.

وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث أنس :كانوا إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا"
انتهى.
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والتقبيل ورد فيه أحاديث ،قال احلافظ" :قد مجع احلافظ أبو بكر بن املقرئ جزءاً يف تقبيل اليد أورد

فيه أحاديث كثرية وآاثرا ،فمن جيدها حديث الزارع العبدي ،وكان يف وفد عبد القيس ،قال :فجعلنا

نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النيب -صلى هللا عليه وسلم -ورجله" أخرجه أبو داود ،ومن حديث
مزيدة العصري مثله ،ومن حديث أسامة بن شريك قال :قمنا إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم-

فقبلنا يده ،وسنده قوي ،ومن حديث جابر أن عمر قام إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقبل يده،

ومن حديث بريدة يف قصة األعرايب والشجرة ،فقال :اي رسول هللا ائذن يل أن أقبل رأسك ورجليك،
فأذن له.
وأخرج البخاري يف األدب املفرد من رواية عبد الرمحن بن رزين ،قال" :أخرج لنا سلمة بن األكوع

كفاً له ضخمة كأهنا كف بعري ،فقمنا إليها فقبلناها".

وعن اثبت أنه قبل يد أنس ،وأخرج أيضا أن علياً قبل يد العباس ورجله ،وأخرجه ابن املقرئ ،وأخرج
من طريق أيب مالك األشجعي ،قال :قلت البن أيب أوىف :انولين يدك اليت ابيعت هبا رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -فناولنيها ،فقبلتها.
قال النووي :تقبيل يد الرجل لزهده وصالحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو حنو ذلك من األمور
الدينية ال يكره ،بل يستحب ،فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد

الكراهة.

وقال أبو سعيد املتويل :ال جيوز"ينظر :فتح الباري (. )57/11

وقال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية (" : )257/2وتباح املعانقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً
واحرتاماً ًُ مع أمن الشهوة ،وظاهر هذا عدم إابحته ألمر الدنيا ،والكراهة أوىل ،قال املروذي :سألت
أاب عبد هللا عن قبلة اليد ،فقال :إن كان على طريق التدين فال أبس ،قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن

اخلطاب -رضي هللا عنهما -وإن كان على طريق الدنيا فال ،إال رجالً خياف سيفه أو سوطه ،هذا

وهللا أعلم.
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االجتماع يف العبادة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب الصديق

التاريخ 1424/3/4هـ
السؤال

رأيت أان وبعض اإلخوة أن نتعاون يف صيام الست من شوال ،فقرران أن نصوم كل اثنّي ومخيس على
أن نفطر كل مرة يف بيت أحدان ابلتناوب ،فلما مسع هذا األمر بعض اإلخوة أنكر هذا األمر واعتربه

بدعة ،وأنه مل يرد عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وال الصحابة فعلوا هذا األمر -صيام الست
من شوال واإلفطار مجاعة ،-وطالبنا ابلدليل على جواز هذا األمر.
أرجو أن توضح لنا الصحيح يف هذه املسألة ،ولكم منا جزيل الشكر ،ومن هللا األجر والثواب.
اجلواب

أخي الكرمي ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فهنيئاً لكم توفيق هللا لكم هلذه النوافل العظيمة اليت وعد النيب -صلى هللا عليه وسلم -عليها

ابلثواب العظيم ،ومنها صيام الست من شوال ،خاصة وأنتم يف بالد الكفر ،فتقبل هللا منا ومنكم،
وثبتنا وإايكم على دينه.

اي حمب :أما قول من يذكر -ممن ينتمي كما يدعي إىل التيار السلفي -من بدعية صيام ست من

شوال فأين هو من قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث أيب أيوب -رضي هللا عنه -الذي رواه

مسلم ( )1164يف صحيحه":من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"؟ ومجهور

أهل العلم على استحباب صيامها ،ومل ينكره إال مالك -رمحه هللا -وتبعه على ذلك أتباعه ،والسنة

إذا صحت عن املعصوم -صلى هللا عليه وسلم -مقدمة على قول كل أحد مهما كانت منزلته يفالعلم.
وصوم الست من شوال ثبت من سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -القولية ال العملية ،ويكفي -

عند أهل العلم -لثبوت السنة أن يصح هبا القول أو العمل أو اإلقرار منه -صلى هللا عليه وسلم.-
أما كون االجتماع على ذلك بدعة ،فإن الواجب عليكم دائماً -يف هذه املسألة وغريها -أن تسألوا
من يبدع عن دليله على أن ما ذكره بدعة.

ومع هذا يقال إن يف السنة ما يدل على جواز االجتماع يف العبادة ،فقد روى الرتمذي ()807

وصححه من حديث زيد بن خالد -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":من فطر
صائماً فله مثل أجره" ،ومعلوم أن تفطري هذا الصائم سيرتتب عليه االجتماع به ،فدل هذا على
مشروعية التفطري للصائمّي ،وما ترتب على املشروع فهو مشروع.

وسبحان هللا كم هي الفوائد اليت ترتتب على االجتماع مع اإلخوة يف هللا وعلى طاعة من الطاعات،

وخصوصاً يف بالد الكفر ،اليت حيتاج -بل يضطر -اإلنسان إىل من يكون عوانً له على الطاعة؟!

مث يقال هلذا األخ -هداه هللا ووفقه للصواب -إن التبديع ليس ابألمر اهلّي ،واحلكم على الشيء
أبنه بدعة أمر جيب التأين فيه ،والتحقق منه وعدم العجلة ،فكم زلت يف هذا الباب أقدام ،وكم ترتب
على ذلك من متزيق لصفوف املسلمّي بعد أن كانت جمتمعة.

وخبصوص مسألتنا هذه ،فإنه ميكن مطالبة هذا األخ (املبدع) ابلدليل على أن الصحابة -رضي هللا

عنهم -أو بعض السلف ما كانوا جيتمعون على أمثال هذه املناسبات ،ويقال له :هل استوعبت كتب
السنن واآلاثر؟! واطلعت على ما فيها لتجزم هبذا احلكم الشديد؟!.
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الذبح للضيف
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب الضيافة

التاريخ 1423/3/10
السؤال

إذا أتى شخص من مكان بعيد إىل قرية فذحبوا له-مع ذكر اسم هللا عليها-يف مكان معّي أو يف نفس
الطريق الذي يسلكه هذا الشخص ,فما حكم الذبيحة؟ مع ذكر سبب احلكم.
اجلواب

إذا كان هذا الذبح على اسم هللا -تعاىل -ومن أجل إكرام القادم ،وتقدمي الطعام له ولغريه فال أبس،

حىت وإن كان الذبح مبكان معّي ،وليس تعيينه يرمز إىل مقصد من املقاصد املمنوعة ،أما إن كان

هناك اعتقاد يف الطريق أو يف مكان آخر ،فيلزم بيان ذلك لينظر يف حلّه من حرمته ،فقد روى اثبت
بن الضحاك -رضي هللا عنه -قال :نذر رجل أن ينحر إبالً ببوانة ،فسأل النيب -صلى هللا عليه

وسلم ،-فقال -عليه الصالة والسالم" :-هل كان فيها وثن من أواثن اجلاهلية يعبد؟ قالوا :ال،
قال :فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا :ال ،فقال :أوف بنذرك ،فإنه ال وفاء لنذر يف معصية
هللا ،وال فيما ال ميلك ابن آدم" رواه أبو داود ( ، )3313وإسناده على شرط الشيخّي (البخاري

ومسلم) -رمحهما هللا مجيعاً ،-ففهم من هذا أنه إذا كان الذبح يف مكان يرمز إىل اعتقاد جاهلي فإنه
ال جيوز الذبح يف هذا املكان.
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الوقوف للمسؤولّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب الضيافة

التاريخ 1426/02/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل اي فضيلة الشيخ هو :ما حكم إجبار حراس األمن على الوقوف لبعض أصحاب املناصب

ابلدوائر احلكومية؟ وجزاكم هللا ألف خري ،ورحم هللا والديكما.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ب أَ ْن ميَْثُ َل
َح ه
"م ْن أ َ
جاء يف احلديث عند أمحد ( )16830وأيب داود ( 5229والرتمذي (َ : )2755
الرجل قِيَ ًاما فَـلْيَـتَـبَـ هوأْ َم ْق َع َدهُ ِم ْن النها ِر" .فالنهي منصب على رضا وحمبة من يقام أو يوقف له ،وليس
لَهُ
ُ
على القائم والواقف إذا كان يكره ذلك يف نفسه.

وتقديرا للزائر والعميل ،حىت إهنا
كما أنه ليس على اآلمر للحارس ابلوقوف شيء إذا كان يراه إكر ًاما
ً
أصبحت كالعادة املألوفة يف كثري من اجملتمعات ،ال يستحضر فيه احلارس والبواب واآلمر معىن

العبادة والتقديس ،وإمنا قد يوجد عند بعض ضعاف النفوس من الكرباء والعسكريّي من أصحاب
املناصب واملقامات ،وهؤالء هم املعنيون ابحلديث النبوي ال غري.

واخلالصة :ال شيء على احلارس والبواب وحنومها إذا قاما أو وقفا ألحد ،واألوىل عدمه ،وإن كان

أصال .واحلمد هلل .وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
جمربا فال شيء عليه ً
املرء ً
مكرها أو ً
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القيام للداخل
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/أدب الضيافة
التاريخ 1426/10/10هـ

السؤال

ما حكم من يقوم حّي يدخل عليه مسؤول معّي ،كالقاضي مثالً يف دار القضاء ،هل يعترب شركاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
كال ،ليس ذلك من قبيل الشرك ،إال أن يكون قام له قيام عبادة ،كقيامه هلل يف الصالة (وقوموا هلل

قانتّي) [البقرة ، ]238:وهذا بعيد جداً ،وإمنا يفعل الناس ذلك من ابب اإلكرام واإلجالل ،ومع
هذا فال ينبغي أن يقوم ألحد -كائناً من كان -إال أن يعرض سبب كالتهنئة ،والقدوم من سفر،

وإظهار الفضل أمام األعداء كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -لألنصار" :قوموا إىل سيدكم".

أخرجه البخاري ( ، )3043ومسلم ( . )1768وذلك حّي قدم للحكم يف يهود بين قريظة ،وليس
على سبيل الدوام.

وينبغي للقاضي وغريه أن ينهوا الناس عن هذا القيام ،وحيرم أن حيب أحد أن يتمثل الناس له قياماً،
لورود النهي عن ذلك .انظر مسند أمحد ( ، )16830وسنن أيب داود ( ، )5229وجامع الرتمذي
( . )2755 ،2754وهللا أعلم.
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أدب احلديث

()117/13

قول الرجل ألخيه" :أمانة"

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الصدق يف احلديث

التاريخ 1424/4/5هـ
السؤال

ما حكم قول اإلنسان ألخيه (أمانة) ؟

اجلواب
احلمد هلل ،قول الرجل ألخيه( :أمانة) يعين :كن صادقاً يف خربك ال تكذب علي ،فأان أأمتنك فيما

ختربين به ،وعلى هذا فال أبس يف ذلك ،ولكن إذا أراد منه أن يقسم ابألمانة ،يعين :قل يل ابألمانة،

فإن هذا ال جيوز ،فقد جاء عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :ليس منا من حلف

ابألمانة  " ...أبوداود ( ، )3253وأمحد ( ، )22980واللفظ له من حديث بريدة  -رضي هللا
عنه ،-فعلى هذا ينبغي اجتناب هذا اللفظ الذي يوهم هذا القسم ابألمانة.
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أتليف القصص ليس كذابً
اجمليب د .عبد هللا بن وكيل الشيخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب
التاريخ 1422/7/22

السؤال

ما حكم أتليف القصص القصرية اهلادفة واليت تكون أحداثها غري حقيقية؟ هل تعترب من الكذب. .؟
وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
ال يعترب أتليف القصص اهلادفة من الكذب وإن كان فيها أحداث غري حقيقية ،بل هي من ضرب
األمثال.
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رسالة الذهيب ـ املزعومة ـ إىل ابن تيمية هل تصح؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1424/11/19هـ
السؤال

احتج أحد الضالِّّي ،الذين يتهمون شيخ اإلسالم ابن تيمية ابلضالل ،برسالة أرسلها إليه اإلمام

الذهيب وينصحه فيها ابلعودة عن ضاللته ,فأرجو أن تبينوا لنا احلقيقة حول هذه الرسالة ،وقد أوردت

الرسالة املعنية هنا ،وجزاكم هللا كل خري

()120/13

-والصالة والسالم -على نبيّنا الكرمي ،قال الذهيب يف رسالته البن تيمية :رسالة الذهيب إىل ابن

علي إمياين ،واحزانه على قلة حزين،
تيمية :احلمد هلل على ذليت ،اي رب ارمحين ،وأقلين عثريت ،واحفظ ّ
وأسفاه على السنة وذهاب أهلها ،واشوقاه إىل إخوان مؤمنّي يعاونوين على البكاء ،واحزانه على فقد

أانس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز اخلريات ،آه على وجود درهم حالل وأخ مؤنس ،طوىب
ملن شغله عيبه عن عيوب الناس ،وتباً ملن شغلته عيوب الناس عن عيبه ،إىل كم ترى القذاة يف عّي

أخيك وتنسى اجلذع يف عينك؟ إىل كم متدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات

الناس؟ مع علمك بنهي الرسول -صلى هللا عليه وسلم :-ال تذكروا مواتكم إال خبري ،فإهنم قد

أفضوا إىل ما قدموا .بل أعرف أنك تقول يل لتنصر نفسك :إمنا الوقيعة يف هؤالء الذين ما مشوا

رائحة اإلسالم ،وال عرفوا ما جاء به حممد  -صلى هللا عليه وسلم -وهو جهاد ،بلى وهللا عرفوا خرياً
كثرياً مما إذا عمل به العبد فقد فاز ،وجهلوا شيئاً كثرياً مما ال يعنيهم ،ومن حسن إسالم املرء تركه ما
كف عنّا ،فإنك حمجاج عليم اللسان ال تقر وال تنام ،إايكم والغلوطات
ال يعنيه ،اي رجل! ابهلل عليك ّ
يف الدين ،كره نبيك -صلى هللا عليه وسلم -املسائل وعاهبا ،وهنى عن كثرة السؤال وقال :إن

أخوف ما أخاف على أميت كل منافق عليم اللسان ،وكثرة الكالم بغري زلل تقسي القلب إذا كان يف
احلالل واحلرام ،فكيف إذا كان يف عبارات اليونسية والفالسفة وتلك الكفرايت اليت تعمي القلوب،

وهللا قد صران ضحكة يف الوجود ،فإىل كم تنبش دقائق الكفرايت الفلسفية؟ لنرد عليها بعقولنا ،اي

بلعت مسوم الفالسفة تصنيفاهتم مرات ،وكثرة استعمال السموم يدمن عليها اجلسم ،وتكمن
رجل! قد َ
وهللا يف البدن ،واشوقاه إىل جملس فيه تالوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر ،واهاً جمللس يذكر
فيه األبرار فعند ذكر الصاحلّي تنزل الرمحة ،بل عند ذكر الصاحلّي يذكرون ابالزدراء واللعنة ،كان

سيف احلجاج ولسان ابن حزم شقيقّي فواخيتهما ،ابهلل خلوان من ذكر بدعة اخلميس وأكل احلبوب،

وجدوا يف ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضالل ،قد صارت هي حمض السنة وأساس التوحيد ،ومن
مل يعرفها فهو كافر أو محار ،ومن مل يكفر فهو أكفر من فرعون ،وتعد النصارى مثلنا ،وهللا يف

القلوب شكوك ،إن سلم لك إميانك ابلشهادتّي فأنت سعيد ،اي خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة

واإلحنالل ،ال سيما إذا كان قليل العلم والدين ابطولياً شهوانيا ،لكنه ينفعك وجياهد عنك بيده

ولسانه ،ويف الباطن عدو لك حباله وقلبه ،فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل ،أو

عامي كذاب اليد والذهن ،أو غريب واجم قوي املكر؟ أو انشف صاحل عدمي الفهم؟ فإن مل تصدقين
ففتشهم وزهنم ابلعدل ،اي مسلم أقدم محار شهوتك ملدح نفسك ،إىل كم تصادقها وتعادي األخيار؟

إىل كم تصادقها وتزدري األبرار؟ إىل كم تعظمها وتصغّر العباد؟ إىل مىت ختاللها ومتقت الزهاد؟ إىل

مىت متدح كالمك بكيفية ال متدح وهللا هبا أحاديث الصحيحّي؟ اي ليت أحاديث الصحيحّي تسلم
منك ،بل يف كل وقت تغري عليها ابلتضعيف واإلهدار ،أو ابلتأويل واإلنكار ،أما آن لك أن ترعوي؟

أما حان أن تتوب وتنيب؟
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أما أنت يف عشر السبعّي وقد قرب الرحيل؟ بلى -وهللا -ما أذكر أنك تذكر املوت ،بل تزدري مبن
علي قويل ،وال تصغي إىل وعظي ،بل لك مهة كبرية يف نقض هذه
يذكر املوت ،فما أظنك تقبل ّ

الورقة مبجلدات ،وتقطع يل أذانب الكالم ،وال تزال تنتصر حىت أقول ليته سكت ،فإذا كان هذا

حالك عندي وأان الشفوق احملب الواد ،فكيف حالك عند أعدائك؟ وأعداؤك -وهللا -فيهم صلحاء

وعقالء وفضالء ،كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر ،قد رضيت منك أبن

إيل عيويب ،فإين كثري العيوب ،غزير الذنوب،
تسبين عالنية ،وتنتفع مبقاليت سرا ،فرحم هللا امرءاً أهدى ّ

الويل يل إن أان ال أتوب ،وافضيحيت من عالّم الغيوب ،ودوائي عفو هللا ومساحمته وتوفيقه وهدايته،
واحلمد هلل رب العاملّي- ،وصلى هللا على سيدان حممد خامت النبيّي وعلى آله وصحبه أمجعّي.-

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه وبعد:
فهذه الرسالة ال حتتاج إىل كبري عناء يف بيان كذب صاحبها واختالقها على اإلمام الذهيب - ،رمحه

هللا تعاىل -وهو بريء منها ومن أسلوهبا براءة الذئب من دم يوسف  -عليه السالم -وظاهر من

أسلوهبا أهنا من اختالق مبتدع جاهل معاصر ،شرق ابحلجج والبياانت اليت أوردها شيخ اإلسالم ابن

تيمية يف تفنيد بدعه ،فلم جيد هلا جواابً ،فلجأ إىل اختالق هذه الرسالة على أحد تالميذ شيخ

اإلسالم اخلاصّي الذين عال صيتهم ونفع هللا بعلومهم ،وما الذهيب إال حسنة من حسنات شيخه ابن

تيمية  -رمحة هللا على اجلميع ،-وهذه إشارات إىل بعض الوجوه الدالة على كذب مدعي هذه
الرسالة:

أوالً :أن الرسالة بال زمام وال خطام ،فأين ذكرها الذهيب؟ وهذه كتبه املطبوعة تطفح ابملدح والثناء

على شيخه ،وأين كتبها الذهيب؟ ومىت كتبها؟ ومن ذكرها من العلماء الذين ترمجوا للذهيب؟ ومن هو

انسخها؟ وما اتريخ نسخها؟ وأين خمطوطاهتا؟ وهذه كلها من بدهيات إثبات الكتب والرسائل إىل
أصحاهبا.

اثنياً :األسلوب السوقي العامي السخيف الذي كتبت به الرسالة ،والذي يدل على جهل صاحبه

وامتالء قلبه حقداً وحسداً البن تيمية ،وإال فهل من أسلوب الذهيب ذاك اإلمام اجلهبذ الذي أعطاه
هللا ذلك البيان واألسلوب الراقي ،فهل من أسلوبه مثل هذه العبارات اليت ذكرها هذا املفرتي؟

كقوله( :ابهلل خلوان من بدعة اخلميس) وكقوله( :إىل كم متدح نفسك وشقاشقك!!) وقوله( :اي رجل

ابهلل عليك كف عنك هذا وهللا قد صران ضحكة يف الوجود) و (إذا كان قليل العلم والدين
ابطولياً!!)  ،إخل ..هذا الغثاء.

اثلثاً :ثبت عن اإلمام الذهيب  -رمحه هللا -أنه رثى شيخ اإلسالم  -بعد وفاته -مبرثية قال فيها:
اي موت خذ من أردت أو فدع *** حموت رسم العلوم والورع

أخذت شيخ اإلسالم وانفصمت *** عرى التقى واشتفى أولو البدع

إخل  ...القصيدة يف العقود الدرية ص  ،423فأيهما أسبق هذه الرسالة املزعومة أو هذه املرثية!
رابعاً :أيضاً حتتوي الرسالة على أخطاء علمية وافرتاءات على شيخ اإلسالم يعرفها من قرأ له ،فكيف
مبن تتلمذ على يديه؟ ومنها على سبيل املثال قوله( :بلى وهللا ما أذكر أنك تذكر املوت ،بل تزدري

مبن يذكر ابملوت ، )..وغريها كثري - ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.-
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الكذب لفعل اخلري
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1423/12/18هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هناك أخت لنا يف العمل ال تنجب وتريد أن تكفل يتيماً ولكن هناك شرط أساسي يف املوافقة على

ذلك وهو أن يكون الراتب الشهري ما يوازي  2000جنيه ،فهل جيوز هلا أن تقوم بعمل شهادة،

ولكن ليست حقيقية أبهنا أتخذ  2000جنيه حىت تنجح يف أن تكفل يتيماً وإذا نفع ذلك هل من
إمث عليها؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
الكذب من كبائر الذنوب اليت حذرت منها الشريعة وهو رذيلة جممع على قبحها وليس هلذه األخت

اليت ذكرت من حاجة إىل الكذب ،حىت ولو قصدت كفالة اليتيم والوسائل هلا حكم املقاصد يف

الشريعة فما دام أهنا قصدت أمراً مشروعاً بكفالتها لليتيم فإنه يتعّي عليها أن تسلك طريقاً مشروعاً
لذلك وليس الكذب هنا مشروعاً فيجب عليها أال تفعل وهناك أبواب كثرية لفعل اخلري وهناك

مجعيات كثرية صاحلة تعمل على كفالة اليتامى تستطيع أن تقدم هلا ما يتيسر عندها من غري حاجة إىل

الكذب.
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حكم التمثيل
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد احلميدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1422/9/6
السؤال

ما حكم التمثيل ابملسرح يف اجملال الدراسي (نشاط)  ،سواء ابملدرسة ،أو يف الكلية ،أو يف اجلامعة،
مع العلم أنه ابلضوابط الشرعية ،واهلدف منه طرق املشاكل الطالبية وأعضاء التدريس مع الطالب،

أو قضااي اجتماعية؟ أرجو أن يكتب اسم املفيت على سؤايل.
اجلواب

التمثيل فيه حمذور جعل بعض العلماء يتوقف يف جوازه ،وهو أنه من قبيل الكذب ،ولكن إجراء

بعض املشاهد التعبريية إليصال فكرة ما إىل أذهان املشاهدين ال يدخل عندي يف ابب الكذب ،بل

هو من ابب احملاكاة لتصوير قصة حصلت ،أو تقريب فكرة معنوية بطريقة حسية ،واحملاكاة من هذا

الباب جائزة ،بل قد فعلها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لتصوير أمر ،أو قصة حصلت للسامعّي
له والناظرين إليه.

يف (صحيح البخاري) عن عبد هللا بن مسعود ،قال :كأين أنظر إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

حيكي نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه ،وهو ميسح الدم عن وجهه ،ويقول " :اللهم اغفر لقومي
فإهنم ال يعلمون " (. )214/4

ويف (صحيح البخاري) أيضاً :عن أيب هريرة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-قال كانت امرأة

فمر هبا رجل راكب ذو شارة ،فقالت :اللهم اجعل ابين مثله ،فرتك
ترضع ابناً هلا من بين إسرائيلًّ ،

ثديها ،وأقبل على الراكب ،وقال :اللهم ال جتعلين مثله ،مث أقبل على ثديها ميصه ،قال أبو هريرة كأين

أنظر إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ميص إصبعه. )202/4( .

قال احلافظ ابن حجر يف (الفتح) عند هذا املوضع (كتاب أحاديث األنبياء) ابب قول هللا" :واذكر

يف الكتاب مرمي [ " ...مرمي . ]16 :فيه املبالغة يف إيضاح اخلرب بتمثيله ابلفعل " هكذا قال ،وكأنه
يفيت جواابً على هذا السؤال.

ولكن ال ينبغي التساهل يف هذا ليصبح التمثيل هدفاً حبد ذاته ،أو لغرض املتعة واللعب فقط ،فهذا
ال يفعله املسلم ،وهللا أعلم.
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ابتعثت لتخصص ودرست غريه
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1423/4/4

السؤال

السفارة السعودية أبمريكا ال تتكفل مالياً ابلطلبة إال يف ختصصات معينة مثل :الكمبيوتر

واحملاسبة....إخل.

منحتين السفارة بعثة دراسية منذ 3سنوات -وهلل احلمد -وأان أدرس اآلن على حساهبم ،وقد أبلغتهم

أن ختصصي "كمبيوتر" وهو يف الواقع "تسويق" ،علماً أبنين سوف أخترج مبشيئة هللا هذا الصيف،

وأان أدرس يف أمريكا منذ 6سنوات.

هل من واجيب إخبارهم بشيء ،علماً أبن بعض املسؤولّي يقولون" :افعل ما بدا لك ولكن ال ختربان"؟

اجلواب

الكذب وإخفاء احلقيقة أمر غري حممود ،وال تقبله الشريعة ،وعلى كل حال فإن كان اشرتاط السفارة
لتخصصات معينة من ابب اإللزام حبيث ال يقبل ممن يدرس إال االلتحاق هبذا التخصص ،ولو التحق

بغريه سقط ح ّقه يف البعثة ،فإن من حقهم عليك أن ختربهم ابحلال ،أما إن كان هذا من ابب
التفضيل ،وليس من ابب اإللزام ،فال حرج عليك.

وعلى كل حال فأقرتح عليك أن تقابل املسؤول املختص وتشرح له حقيقة احلال ،فإن كان لك خمرج
فسيخربك ،وفقك هللا وزادك حرصاً على اخلري.
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كفارة شهادة الزور
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1424/4/7هـ

السؤال

امرأة شهدت زوراً أبن أهل زوجها متوفون ،وقد مات زوجها يف حياة أبويه ،حىت تضمن حق أوالدها
يف مرياث جدهم ،وهي اندمة على ذلك ،فما كفارهتا؟

اجلواب

قد حذر الشرع من شهادة الزور وهنى عنها ،قال -تعاىل" :-واجتنبوا قول الزور"[ ،احلج. ]30:

وقال -عليه الصالة والسالم" :-أال أنبئكم أبكرب الكبائر :اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين ،وقول
الزور" متفق عليه البخاري ( )6273ومسلم (. )87
والواجب على من شهد زوراً أن يتوب إىل هللا -تعاىل ،-ويرجع إليه من فعله ،وأن يستكثر من
الصاحلات ،كما قال -تعاىل" :-إن احلسنات يذهَب السيئات"( ،هود)114:

مث عليه أن يذهب ملن أبطل حقه أو أنقصه بشهادته ليتحلل منه أو يرضيه ،فإن كان قد مات فورثته،

ويف بعض البالد العربية جيعل ألبناء االبن وصية واجبة من مال جدهم إذا تويف والدهم يف حياته.

فإن كان هذا املراد ابلسؤال ،فعليها التحلل من ورثة جد أوالد السائلة ،وإرضائهم أو إعادة ما أخذ

منهم بسبب الشهادة املذكورة.
وفقنا هللا للتوبة النصوح ،ورزقنا وإايها براءة الذمة.
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وصف الشخص نفسه ابلوالية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1423/5/19

السؤال

ما احلكم فيمن قال عن نفسه :إنه من األولياء؟
اجلواب

ال جيوز وال ينبغي لإلنسان أن يزعم أنه من األولياء؛ ألن يف هذا تزكية لنفسه ،وهللا -تعاىل-

يقول":وال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى" [النجم ، ]32:وقال -تعاىل ":-أمل تر إىل الذين يزكون

أنفسهم بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال" [النساء. ]49:

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما أخرجه مسلم ":ال تزكوا أنفسكم إن هللا أعلم أبهل الرب
منكم" مسلم (. )2142

وحيسنه ابإلخالص هلل
وعلى اإلنسان أن يسأل هللا ويرجوه أن يوفقه إىل طاعته ،وأن يعمل العمل ّ

واملتابعة لرسوله -صلى هللا عليه وسلم -قدر ما يستطيع ،ومع ذلك خيشى أن يكون قصر فيه
ويسأل هللا القبول ،وهللا أعلم.
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معىن "إن جاءكم فاسق بنبأ"
اجمليب سلمان بن عبد هللا املهيين
القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1424/6/1هـ
السؤال

يقول احلق -تبارك وتعاىل":-اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة

فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي" .سؤايل :الفسق الذي نعت به انقل النبأ هل هو نتيجة نقله النبأ ،أم

أنه معروف ابلفسق أصالً؟ أرجو اإلفاضة يف اإلجابة حلاجة اجملتمع لبيان خطورة نقل األخبار

واإلشاعة اليت ال شك تؤثر أتثرياً كبرياً على اجملتمع أفراداً ومجاعات.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
والذي يظهر أن املراد من اآلية ال يعين أن كل من نقل نبأً يعترب فاسقا ً،وإمنا يراد هبا التثبت عند

مساع اخلرب قبل القطع بصدقه مادام أن انقله جمهول احلال أو كان فاسقاً .قال ابن القيم -رمحه هللا

تعاىل -وهللا -سبحانه -مل أيمر برد خرب الفاسق فال جيوز رده مطلقا بل يتثبت فيه حىت يتبّي هل هو

صادق أو كاذب ،فإن كان صادقاً قبل قوله وعمل به وفسقه عليه ،وإن كان كاذاب رد خربه ومل يلتفت
إليه .ولرد خرب الفاسق وشهادته مأخذان ،أحدمها :عدم الوثوق به إذ حتمله قلة مباالته بدينه ونقصان

وقار هللا يف قلبه على تعمد الكذب .الثاين :هجره على إعالنه بفسقه وجماهرته به فقبول شهادته

إبطال هلذا الغرض املطلوب شرعا ،فإذا علم صدق هلجة الفاسق وأنه من أصدق الناس وإن كان
فسقه بغري الكذب فال وجه لرد شهادته ،وقد استأجر النيب -صلى هللا عليه وسلم -هاداي يدله على
طريق املدينة وهو مشرك على دين قومه ،ولكن ملا وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل داللته" ا.

هـ كالمه -رمحه هللا -الطرق احلكمية صـ (. )256
وأما اإلشاعة فالشك يف سوئها وخطرها على اجملتمع اإلسالمي فمن ذلك:

( )1اهتام الربيء مبا ليس فيه.

( )2تلوث الذمم واأللسنة نتيجة اخلوض يف أمور بال تر ٍو وتثبت.
( )3انعدام أو تقلّص الثقة املتبادلة بّي الناقل واملنقول له.

( )4مشاتة اجملتمع وابلذات على احملسوبّي على اإلسالم خاصة إذا كان منشأ اإلشاعة
ومصدرها من العاملّي يف حقل الدعوة وبشكل عام من شباب الصحوة.

تلك وغريها من األمور توجب على العبد احلرص على البعد عن اإلشاعة واألخبار الكاذبة وليتذكر
قوله -صلى هللا عليه وسلم ":-كفى ابملرء كذابً أن حيدث بكل ما مسع" رواه مسلم (. )5
قال املناوي -رمحه هللا تعاىل":-أي إذا مل يتثبت ألنه يسمع عادة الصدق والكذب

فإذا حدث بكل ما مسع ال حمالة يكذب ،والكذب اإلخبار عن الشيء على غري ما هو عليه وإن مل
يتعمد ،لكن التعمد شرط اإلمث" نسأل هللا البعد عن كل خلق ذميم وهللا
أعلم ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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الكذب ألخذ املال من دولة حربية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب
التاريخ 1424/12/25هـ
السؤال

أخ مسلم يعيش يف دولة كافرة ،هذه الدولة الكافرة هي يف حالة حرب مع املسلمّي منذ فرتة ،والقتل

بينها وبّي املسلمّي واقع كل يوم تقريباً ،وهذا األخ حاصل على جنسية تلك البالد ،وميكن هلذا

األخ احلصول على مساعدات مالية من تلك الدولة إذا قال إنه ال يعمل ،علماً أنه يعمل حلسابه
اخلاص وال تعرف الدولة ذلك،

قبل أن تبدأ احلرب بّي الدولة الكافرة واملسلمّي ،كان الشيخ ابن ابز -رمحه هللا -قد أفىت بعدم

جواز أخذ مثل هذا املبلغ؛ ألن فيه كذابً وغشاً ،ولكن هل بعد أن صارت هذه الدولة الكافرة حربية
حتارب املسلمّي فهل يتغري احلكم أم ال؟ وإذا كان أخذه هلذا املال ابلكذب على الدولة الكافرة

احلربية جائزاً ،هل عليه توزيع اخلمس على الفقراء املسلمّي (يعين هل املال يعترب فيئاً) ؟ وجزاكم هللا

خرياً.

اجلواب
الكذب حرام ال جيوز مع املسلم أو الكافر على السواء ،وهو رذيلة وفسق ،فكيف إذا انضم إليه

الغش والظلم ،وهللا يقول" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ُكونُوا قَـ هو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط َوال َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن
َ َُ
َ
َ َ
ّي هَّلل ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ هن ه ِ
ب لِلتهـ ْق َوى َواتهـ ُقوا ه
ري ِمبَا تَـ ْع َملُو َن" [املائدة، ]8:
قَـ ْوم َعلَى أ هَال تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
اَّللَ َخب ٌ
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إن كانت تلك الدولة الكافرة أعلنت احلرب العسكرية على املسلمّي ،وقام أهل البالد اإلسالمية
ابلدفاع عن أنفسهم وبالدهم عسكرايً ،سواء كان هذا اجلهاد من املسلمّي للدولة الكافرة جهاد

طلب أو دفع ،فما أخذه املسلم من الكافر حال القتال فهو غنيمة ال جيوز التصرف فيه إال بعد

قسمته من ويل األمر ،أما جمرد كفر الدولة وحرهبا للمسلمّي سياسياً أو اقتصادايً وحنوه ال جيعل

رعاايها حربيّي؛ ألن الغنيمة ال تكون إال يف حرب (قتال) يف سبيل هللا مع كفار حربيّي وجهاً لوجه،

سواء كان اجلهاد للدفع أو الطلب ،وال يعترب هذا املال املكتسب ابلكذب غنيمة وال فيئاً ،وال جيوز

أخذه ،وإن أخذ لزم رده إىل صاحبه ،وإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء واحملتاجّي بنية التخلص

منه ال للتقرب به إىل هللا ،فإن هللا طيب ال يقبل من الكسب إال ما كان طيباً ،وإذا كانت الغنيمة من
حرب شرعية مع الكفار فال يؤخذ منها شيء إال بعد قسمتها على اجملاهدين وإبذن اإلمام ،وما أخذ

قبل هذا فهو غلول قليالً كان أو كثرياً "ما كان لنيب أن يغل ومن يغلل أيت مبا غل يوم القيامة" [آل

عمران ، ]161 :وحديث صاحب الشملة اليت أخذت من الغنيمة قبل القسمة وقاتل حىت قتل،

وأثىن عليه الصحابة -رضي هللا عنهم -خرياً ،فأنكر عليهم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -قائالً:
"كال والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب عليه انراً أخذها من الغنائم يوم خيرب مل تصبها
املقاسم" قال :ففزع الناس ،فجاء رجل بشر ٍ
اك ،أو شراكّي ،فقال :اي رسول هللا -صلى هللا عليه
ٌ
وسلم -أصبت يوم خيرب ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-شراك أو شراكان من انر" رواه
البخاري ( ، )4234ومسلم ( )115من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-إذا كان هذا فيمن

قاتل وقتل يف سبيل هللا ملا أخذ من الغنيمة  -ولو كان له حق فيها -ولكن قبل قسمتها فكيف مبا
دون ذلك مما ذكر يف السؤال .وهللا أعلم.
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كذبة أبريل
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1425/02/15هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
جاءين أخ خبرب أدخل الفرح والغبطة يف قليب ،ولكن سرعان ما نفى ذلك ،وعندما سألته مل الكذب؟

قال يل :إهنا كذبة أبريل! ويف اليوم الثاين أاتين آخر وزرع الرعب يف قليب خبرب كادت أعصايب أن
تنهار ،ولكن يدعي أبهنا كذبة أبريل!.

سؤايل فضيلة الشيخ :هل جتوز مثل هذه الكذبة ،دخول فرح كان أو حزن؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالكذب  -وهو اإلخبار خبالف احلقيقة حمرم ،عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكم ابلصدق؛ فإن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي إىل
اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا ص ِّديقاً ،وإايكم والكذب؛ فإن

الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب
حىت يكتب عند هللا ك هذاابً" متفق عليه عند البخاري ( ، )6134ومسلم (. )2607

وروى مالك يف املوطأ ( )1862عن صفوان بن سليم قال :قلنا اي رسول هللا :أيكون املؤمن جباانً؟
قال" :نعم" ،قيل له :أيكون املؤمن خبيالً؟ قال" :نعم" ،قيل :أيكون املؤمن ك هذاابً؟ قال" :ال".

وهو من خصال املنافقّي ،وعليه الوعيد الشديد ،عن مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال :إنه أاتين الليلة آتيان وإهنما ابتعثاين وإهنما قاال يل :انطلق ،وإين انطلقت
معهما ،فأتينا على رجل مستلق لقفاه ،وإذا آخر قائم عليه بكلُّوب من حديد ،وإذا هو أييت أحد
شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه ومنخره إىل قفاه ،،وعينه إىل قفاه ،مث يتحول إىل اجلانب اآلخر

فيفعل به مثل ما فعل ابجلانب األول ،فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان،
مث يعود عليه فيفعل مثل ما فعل املرة األوىل" ،فلما سئل عن ذلك ،قيل" :إنه الرجل يغدو من بيته،

فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق" أخرجه البخاري (. )7047

والكذب حمرم ولو على الصغار؛ عن عبد هللا بن عامر -رضي هللا عنه -قال :دعتين أمي يوماً
ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قاعد يف بيتنا ،فقالت :تعال أعطيك ،فقال هلا رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-وما أردت أن تعطيه؟ " قالت :أعطيه متراً ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-أما إنك لو مل تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة" رواه أبو داود يف سننه (. )4991

وال يستثىن من ذلك حال املزاح؛ بل الكذب فيه حمرم أيضاً؛ عن أيب أمامة الباهلي  -رضي هللا عنه-

أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أان زعيم ببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان
مازحاً" رواه أبو داود ( )4800بسند صحيح.

ومل يستثىن من هذا احلكم إال الكذب لإلصالح بّي اثنّي ،أو حال احلرب ،أو يف حديث الرجل
لزوجته واملرأة زوجها؛ انظر ما رواه البخاري ( ، )2692ومسلم ( )2605من حديث أم كلثوم بنت

عقبة ابن أيب معيط  -رضي هللا عنها.-

وكذبة إبريل عادة رذيلة لدى بعض الشعوب إذا دخل شهر أبريل  -وهو الشهر الرابع من السنة
الشمسية -اخرتع كل إنسان كذبة هبذه املناسبة ،ورمبا حرص على أن تبلغ اآلفاق.

وال شك أن هذا مضاد ألخالقيات املسلمّي وأوامر الشرع هلم ،ومن كذب فقد وقع يف اإلمث ،فعلى
املسلم أن حيذر من الكذب ويطهر لسانه منه.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه وسلم.
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هل شعر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -حمفوظ
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت
أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1425/08/21هـ
السؤال

السالم عليكم.
يوجد يف بلدان متحف فيه معروضات من شعر النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وقلنسوته ،مع أشياء

أخرى ،حيث يقصدها الناس ابعتقاد عظيم ،ويقومون أبعمال بدعية هناك فما حكم ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شعر النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقلنسوته مع أشياء أخرى ،كل ما ذُكر غري صحيح ،ومسعت أبن

يف تركيا يوجد شعر النيب-صلى هللا عليه وسلم ،-وكما نعرف أبن الدولة العثمانية محت املدينة ومكة

من الغزو االستعماري ،فقيل أبنه كانت يف احلجرة متعلقات نقلت إىل تركيا -وهو ما يروى أن

الصحايب اجلليل معاوية بن أيب سفيان  -رضي هللا عنه -كانت عنده شعرات من شعر الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -فطلب أن تدفن معه ،أما ما يشاع عن وجود متعلقات ابلرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -فال صحة هلا ،أما ما يقوم به العوام من أعمال بدعية ،فهؤالء جيب توعيتهم وإفهامهم

خطأ ما يقومون به ابليت هي أحسن ،فمما روي يف الكتب أن أحد األشخاص توضأ ومل حيسن ذلك،
فكيف مت إعالمه خبطأ ما قام به؟ وذلك حينما قام إليه إلعالمه شخصان ادعى كل منهما أبهنما ال
حيسنان الوضوء ،وطلبا منه أن حيكم بينهما ،فلما توضأ كل منهما أمامه علم أنه هو املعين ،فهكذا
يكون تعليم هؤالء العوام ،ولنا يف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قدوة حسنة ،حينما جاء

أعرايب فبال يف املسجد ،فزجره الصحابة  -رضي هللا عنهم -ولكنه صلى هللا عليه وسلم بعد أن

انتهى من بوله ،استدعاه وأعلمه أبن هذا املكان ليس خمصصاً ملا فعله ،وأعلمه مبكان ما للذهاب
ونفهم من يسيء الفهم مبا يقنعه دون أن
إليه ،فهذا صلى هللا عليه وسلم معلمنا جيب أن نقتدي بهِّ ،
نسبب له الضرر أو اإلهانة .وهللا أعلم.

()132/13

درءا للفتنة!
احللف على الكذب ً

اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الكذب

التاريخ 1425/10/08هـ
السؤال

السالم عليكم.

كاذاب ملنع حدوث فتنة وعنف جسدي بّي مجاعتّي مسلمتّي؟
هل جيوز يل أن أحلف ابهلل ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن الكذب حمرم ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة ،أما الكذب ألجل اإلصالح بّي املسلمّي فقد جاء
اب الذي يُصلِ ُح بّي الن ِ
هاس فَي ْن ِمي
س الك هذ ُ
فيه حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لَْي َ
خريا" .أخرجه البخاري يف كتاب الصلح ،ابب ليس الكاذب الذي يصلح بّي الناس،
خريا أو ُ
يقول ً
ً
حديث رقم )2692( :من فتح الباري ،ومسلم يف كتاب الرب والصلة ،ابب حترمي الكذب منه .قال
كذاب إال يف ثالث :احلرب ،واإلصالح بّي
ابن شهاب :ومل أمسع يرخص يف شيء مما يقول الناس ً
الناس ،وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها.

حكى النووي -رمحه هللا -عن القاضي -من الشافعية -اإلمجاع على جواز الكذب يف هذه الصور،
واختلفوا يف املراد ابلكذب املباح فيها؛ ما هو؟ فقالت طائفة :هو على إطالقه .وأجازوا قول ما مل

يكن يف هذه املواضع للمصلحة ،وقالوا :الكذب املذموم ما فيه مضرة .واحتجوا بقول إبراهيم صلى
ِ
ِ
يم) [الصافات ]89:وقوله:
هللا عليه وسلم( :قَ َ
ريُه ْم) [األنبياء . ]63:وقوله( :إِِّين َسق ٌ
ال بَ ْل فَـ َعلَهُ َكب ُ
إهنا أخيت.
ِ ِ
سا ِرقُو َن) [يوسف . ]70:وقال
وقول منادي يوسف-صلى هللا على نبينا وعليه( :أَيـهتُـ َها الْعريُ إنه ُك ْم لَ َ
آخرون ،منهم الطربي :ال جيوز الكذب يف شيء أصالً .قالوا :وما جاء من اإلابحة يف هذا فاملراد به
التورية واستعمال املعاريض ،ال صريح الكذب ،مثل أن يعد زوجته أن حيسن إليها ويكسوها كذا،

وينوي إن قدر هللا ذلك ،وحاصله أن أييت بكلمات حمتملة يفهم املخاطب منها ما يطيب قلبه ،وإذا
وورى.....إخل،
كالما مجيالً ومن هؤالء إىل هؤالء كذلك ّ
سعى يف اإلصالح نقل عن هؤالء إىل هؤالء ً
وأجابوا عن قصة إبراهيم ويوسف -عليهما الصالة والسالم -وما جاء من هذا ،على املعاريض.
ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( ، )157،158/16وفتح الباري (. )369/5

واختلفت الرواية عن اإلمام أمحد -رمحه هللا -هل إابحة الكذب يف هذه الثالثة على التورية أو

مطل ًقا؟ على روايتّي :إحدامها أنه على اإلطالق .وهي ظاهر كالم األصحاب ،ألن التعريض جائز يف

غري هذه الثالثة بال حاجة لالستثناء ،فال وجه إذًا الستثناء هذه الثالثة واختصاص التصريح هبا،

والثانية أن املراد التورية وليس الكذب الصريح .ينظر يف هذا :اآلداب الشرعية البن مفلح ()25/1

.

خروجا من
والذي يظهر يل أنه إن أمكنه استخدام املعاريض وترك الكذب الصريح فهو األوىل
ً

اخلالف ،ولو حلف على ذلك مل يكن به أبس؛ ألنه ليس بكذب حمض وإمنا جاء بكالم هو يف نفسه

صدق لكون الكالم حيتمله.

(وإِن
وإن تعذر وكذب ألجل اإلصالح فاإلصالح بّي املسلمّي مصلحة شرعية لعموم قوله تعاىلَ :
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما ).....اآلية [احلجرات . ]9:لكن هل حيلف على
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
الكذب الصريح الذي فهمته من كالم العلماء أنه ال حيلف .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.

()133/13

النكت املضحكة

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السخرية

التاريخ 1423/4/8
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف مرة من املرات كنت أمحل معي يف الكلية ورقة حتمل نكتاً وطرائف ،وكنت أقرؤها على زمياليت،
ففاجأتين زميلة يل أن هذه النكت حرام ،وال جيوز أن أساهم يف نشرها ،وقالت يل :أن هناك فتوى

للشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا واسكنه فسيح جناته -تقول :إن النكت حرام .سؤايل هو :هل
قراءة هذه النكت حرام حىت ولو كانت ختلو من احملظورات الشرعية ،مثل :التنابز ابأللقاب ،والكالم

الفاحش ،وما إىل ذلك؟ وهل من يساهم يف نشرها وقراءهتا آمث؟ وجزاكم هللا خرياً ،وأحسن هللا

إليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول ،وابهلل التوفيق:

الضحك من صفات اإلنسان ،واإلسالم بوصفه دين الفطرة ال يصادر نزوع اإلنسان الفطري إىل

الضحك ،وقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يضحك وُميازح أصحابه غري أن ذلك مل يكن
ِ
ِ
سؤالك عن النكت وكأنك تريدين هبا املضحكات ،إذ مل
ذكرت يف
ديدنه وعادته يف كل حّي ،وما
أقف يف (لسان العرب) البن منظور ،وال يف (القاموس احمليط) للفريوز آابدي على أن من معاين

النكت :املضحكات ،كما هو شائع يف عرف الناس اليوم ،وإن جاء يف (املعجم الوسيط جملمع اللغة
 )950/2أهنا أتيت مبعىن :الفكرة اللطيفة املؤثرة يف النفس.

وعلى أي حال فاملزاح واملضحكات مما أينس به الناس ينبغي أن يقيد بقيود وآداب ال بد من

مراعاهتا ،ومن أمهها:

 -1أالّ تتعلق أبمر من أمور الدين ،أو تشتمل على حتقري إلنسان ،أو استهزاء به وسخرية ،واآلايت
يف هذا املعىن كثرية وواضحة الداللة.

 -2أال يكون الكذب واالختالق أداة إلضحاك الناس ،وهلذا قال النيب -صلى هللا عليه وسلم-
":ويل للذي حيدث ابحلديث ليضحك به القوم فيكذب ،ويل له ويل له" أخرجه أبو داود ()4990
والرتمذي ( )2315واللفظ له.

 -3أال يرتتب على ذلك ترويع وفزع ملسلم.
 -4أال يهزل يف موضع اجلد ،وال يضحك يف موضع يستوجب البكاء ،فلكل شيء أوانه ،ولكل أمر

مكانه ،ولكل مقام مقال.

 -5أن يكون ذلك يف حدود االعتدال الذي تقبله الفطر السليمة والعقول الرشيدة.
وهلذا جتد من العلماء من حيذر من تناقل املضحكات والولع هبا ملا تنطوي عليه من احملاذير اآلنفة

الذكر ،ويف اشتغال املسلم مبا ينفعه يف دينه ودنياه غُنية عن االشتغال ابللهو ،وهللا من وراء القصد،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()134/13

هل يف هذا ملز للصحابة؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السخرية

التاريخ 1425/5/18هـ

السؤال

ما رأي الشرع يف مقولة رجل( :أسرتنا تتصف خبصال محيدة ،ولو عشنا يف عهد الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -لكنا أفضل من الصحابة  -رضي هللا عنهم-؟)  ،وله قول آخر( :أن عمر بن اخلطاب
 -رضي هللا عنه -كان متشدداً أو متزمتاً) ،نريد منكم اإلجابة؛ حىت يطلع عليها ويراجع نفسه فيما

قال -.جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

()135/13

يقول هللا -تعاىل -يف حمكم التنزيل" :فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى" [النجم ، ]32:وانظر -
رمحك هللا -فيمن قُتِل مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يف ساحة احلرب دفاعاً عن الدين،
ومع ذلك حّي قال عنه صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-فالن شهيد ،فقال رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم" :-كال إين رأيته يف النار يف بردة غَلهها" رواه مسلم ( )114من حديث عمر

بن اخلطاب  -رضي هللا عنه ،وأتمل -أخي -يف قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن العبد

ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي هلا ابالً يهوي هبا يف جهنم"،ويف رواية" :يزل هبا يف النار أبعد

مما بّي املشرق" رواه البخاري ( )6477من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وكان صحابة رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهم الذين ورد الثناء عليهم يف مواضع عدة من الكتاب والسنة ،وشهد
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -جلملة منهم ابجلنة ،ومع ذلك خيشون على أنفسهم من النفاق،
فهذا عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه ،-وهو من العشرة املبشرين ابجلنة ،وأمجعت األمة على أنه
أفضل األمة بعد أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه -ومع ذلك يسأل أاب حذيفة -رضي هللا عنه-

صاحب سر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-هل عدين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من
املنافقّي؟ " ولذلك كانت عقيدة السلف الصاحل أن املؤمن جيب عليه يف احلياة أن يكون بّي جانيب

الرجاء واخلوف ،فال يرجح جانباً على جانب كما قال -تعاىل" :-يدعوننا رغباً ورهباً" [األنبياء]90:
 ،وقال" :ادعوا ربكم تضرعاً وخيفة" [األعراف ، ]55:متاماً كجناحي الطائر ،فإذا حضرته الوفاة

هناك يغلب جانب الرجاء ،وعلى ذلك نقول هلذا الشخص اتق هللا يف نفسك فال تزكها ،وال تشهد
هلا ابحلسىن والطاعة ،واعلم أن كلمة منك ال تلقي هلا ابالً هتوي هبا يف جهنم ،وال تتأل على هللا؛

ألنك لو كنت يف عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لصرت كذا ،فقد كان يف عصره املشركون

واملنافقون ،وما نفعهم وجود الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -بّي أظهرهم ،بل أقول لك :لو علم
هللا فيك خرياً لصحبة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الختارك ،وحيث مل يكن مل خيرتك ،فاتق

هللا ،وأدب نفسك أبدب القرآن والسنة ،واسأل ربك كثرياً يف سجودك أن يثبت قلبك على اإلميان
فأنت من حينك على خطر ،وأما قولك يف صحابة  -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأخشى

عليك زيغ القلب ،وعذاب جهنم  -والعياذ ابهلل ،-وقد صح يف البخاري ( )3673ومسلم

( )2540من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"ال تسبوا أصحايب؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م ّد أحدهم وال نصيفه" واعلم أن

الشيطان ال يزال بك حىت يوصلك إىل درجة االستهزاء هبم ،والسخرية منهم ،وهنا خترج من دينك،

وتكفر مبلتك ،كما حصل للمنافقّي الذين قالوا يف إحدى املغازي مع رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -ما رأينا أكرب بطوانً ،وال أجَب عند اللقاء مثل هؤالء ،يقصدون رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -وصحابته  -رضي هللا عنهم -فأنزل احلق  -سبحانه -يف حمكم التنزيل" :قل أابهلل وآايته
ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم" [التوبة. ]65:

()136/13

والده يسب العلماء فماذا يفعل

اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش

التاريخ 1424/8/1هـ
السؤال

إن أيب ال حيب العلماء ويسبهم دائماً ،ويتهمهم أبكل األموال وغري ذلك من األلفاظ اليت حترقين،

ويلمز الشباب الصاحلّي ويبغضهم ،وحاولت عدة مرات أن أبّي له لكن دون جدوى .هل أكون آمثاً
إذا انفحت عنهم أبسلوب أبّي فيه تقصريه؟ وهل أان آمث إذا قمت من اجمللس إذا تكلم مبثل هذا

الكالم؟.
اجلواب

ال شك أن ما ذكرته من فعل والدك -هداه هللا -أمر ال جيوز ،فإن هللا قد ح هرم االستطالة يف أعراض
املسلمّي فكيف أبهل العلم فيهم؟ وما ذكرته من مناصحته وبيان خطئه ابحلجة واإلقناع ،فاعلم أن

مثل هذا يقع من عوام الناس وال سيما بعض كبار السن ،ولذا فإين ال أنصحك ابلقيام من جملسه وال

التغليظ يف خماطبته ،وال تنس أن حق الوالد عظيم فاحذر أن يستجرك الشيطان إىل عقوقه ،مث اعلم
أن من املنتسبّي إىل العلم وأهله فئة يصدق فيهم ما ذكره والدك ،وهم حبمد هللا قليل ،وفيهم ويف

أمثاهلم نزل قول هللا تعاىل( :واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من

الغاوين) غري أن هذا ال جييز الوقيعة يف أهل العلم كلهم ،وال يف أهل الصالة واالستقامة ،بل خيص
كل امرئ جبريرته وذنبه.

واملقصود أخي الكرمي أن أتخذ يف مناصحة والدك سبيل الرفق واللّي ،وأن ترشده إىل آاثر أهل العلم

والصالح على عباد هللا وعظيم نفعهم للخلق ،إذ يكفي من فضلهم أهنم هم اهلداة إىل احلق وإىل دين
هللا تعاىل ،وهبم يعرف ما حيبه هللا فيؤتى وما يبغضه فيتجنب .وابهلل التوفيق.

()137/13

سرعة الغضب وكثرة اللعن
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش
التاريخ 1422/12/11
السؤال

أان شخص أصبت حبالة من االكتئاب يف السنوات اخلمس املاضية  -واحلمد هلل  -بدأ ابلزوال بعد
معاجلة ذلك ابألدوية والرقية الشرعية فخف ذلك األمر ،لكن فيه بقية ،ونتيجة لذلك أصبحت

سريع الغضب من أشياء بديهية ،وحينما أغضب أجد نفسي ألعن لعناً شديداً ملن تسبب يف إغضايب،

ويكون ذلك اللعن خفياً يعين بيين وبّي نفسي من دون أن يسمعه أحد ،وقد حاولت وال زلت أجتهد
يف االبتعاد عن اللعن بقدر ما أستطيع ،ولكن أحياانً أجد ذلك خيرج من غري إرادة ،هل يف ذلك
اللعن إمث إذا كان غري مسموع ،وإمنا هو داخلي؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

فيا أيها األخ الكرمي أرجو أن يكون ما أُصبت به كفارة لذنوبك وسيئاتك ،فقد ص هح عنه  -عليه

السالم  -من حديث أيب سعيد وأيب هريرة  -رضي هللا عنهما  -أهنما مسعا رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -يقول " :ما يصيب املؤمن من وصب ،وال نصب ،وال سقم ،وال حزن ،حىت اهلم يهمه
إال ُك هفر به من سيئاته " أخرجه مسلم ( ، )2573وفيه كذلك ( )2574من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه  -قوله  -عليه السالم  " :-قاربوا وسددوا ،ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حىت

النكبة يُنكبها أو الشوكة يُشاكها " ،وعند مسلم كذلك ( )2572من حديث عائشة  -رضي هللا

عنها  -مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول " :ما من مسلم يُشاك شوكة فما فوقها إال
من به
كتبت له هبا درجة ،وحميت عنه هبا خطيئة" .فامحد هللا على قضائه وقدره ،واشكره على ما ّ

عليك من الشفاء واقرتاب الفرج ،وداوم على الرقية الشرعية ،واألوراد القرآنية ،واألدعية النبوية،
وادع هللا  -تعاىل  -دوماً أن يف هرج مهك ،ويشفي صدرك ،ويزيل سقمك فإنه قريب جميب.
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وأما خبصوص ما سألت عنه من سرعة الغضب وكثرة اللعن ،فاعلم أن الغضب من الشيطان وعالجه
صرد
سهل -حبمد هللا -فدونك ما يف البخاري ( )3282ومسلم ( )2610من حديث سليمان بن ُ
استب رجالن عند النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فجعل أحدمها يغضب
 رضي هللا عنه  -قال:ّ

وحيمر وجهه ،فنظر إليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال " :إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا
ّ
عنه :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم " احلديث  ...فينبغي لك أن تُروض نفسك على احللم واألانة

وجتتنب االنفعال والغضب ابإلكثار من الدعاء ومداومة الذكر واالستعاذة من الشيطان ،وأما اللعن

فال ريب أنه من عظائم الذنوب وكبارها ،ففي الصحيح من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -

قال -عليه الصالة والسالم " :-سباب املسلم فسوق وقتاله كفر " متفق عليه عند البخاري ()48

ومسلم ( ، )64وكونك ختفض صوتك ابللعن وختفيه حبيث تسمع نفسك فقط وال تسمع اآلخرين،
فهذا ال يعفيك من تبعة هذا اإلمث العظيم ،وأما إن كان اللعن ال يتجاوز حديث النفس ومل يرتتب
عليه لفظ أو فعل ،فهذا داخل يف نطاق العفو الذي وردت فيه اآلايت الثالث األخرية من سورة

البقرة وفق ما جاء يف تفسريها على لسان النيب الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -كما يف الصحيح

من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -انظر ما رواه مسلم ( ، )125وكذا ما رواه ابن ماجة

( )2043والبيهقي يف السنن الكربى ( )356/7من قوله  -عليه السالم  " :-إن هللا جتاوز عن

أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال النووي :حديث حسن ،قلت :وله شواهد تدل على

صحته.

واملقصود أنه ينبغي لك أن جتتهد يف االبتعاد عن اللعن وحتذر أسبابه ،وتسأل هللا العافية كل حّي علّه

 تعاىل  -أن يعافيك ويعيذك ،وينزل الطمأنينة قلبك .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآلهوصحبه.
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هل هذا القول خمرج من امللة؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش
التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

أحد أقاريب حصل معه هذا املوقف ،ويسأل عن احلكم ،وماذا يفعل :بينما كان ينظر إىل التلفاز ومعه

زوجه وأبناؤه ،جاء احلديث عن مسائل اخللع ،فبدأت تتحدث الزوجة يف أن الرجل كيف يكون من

حقه أن يطلق املرأة مىت شاء ،واملرأة ال جيوز هلا أن تطلب الطالق إال إذا دفعت ماالً؟ فحاول االبن

أن يبلغها أبن الرجل حماسب على إيقاع الطالق بغري عذر ،فقالت :ال ،هذا ظلم من اإلسالم حلقوق

املرأة .فقال هلا ابنها :إن هذا القول كفر ،فأبت وأصرت عليه ،فثىن زوجها فأصرت ،فغادر اجمللس

غاضباً يرتعد مما مسع.

والسؤال :ما هو حكم هذه املرأة ،وكيف يتعامل معها أبناؤها وزوجها؟ علماً أبنه مل يطلقها ،وهل تعد

كلمتها هذه خروجاً عن امللة؟ وإذا كانت كذلك ،فهل لرجوعها شروط؟ وهل لزوجها أن يراجعها؟

وكيف يكون ذلك؟ علماً أن هذه املرأة مصلية ،حمافظة على صالهتا ،بل وبعض النوافل كقراءة

القرآن.
اجلواب

ما دام أن هذه املرأة على احلال اليت تذكر ،فإن هذا يدل على أهنا مل تقصد تنقص الشارع ،وال

وصف اإلسالم ابلظلم ،ولكنه كالم تطلقه دون معرفة مبدى معناه ،ولذا فال أرى أهنا هبذا خرجت عن

امللة ،ويستمر زوجها وأبناؤها معها على حال حسنة ،وكان على أبنائها إفهامها أبن املرأة مصانة

احلق ،وأن هللا قد جعل هلا خمرجاً ،فالرجل إذا أراد الطالق ليس له أن يسرتد شيئاً من مهره ،بل كل

ما دفعه هو للمرأة ،وعليه أيضاً دفع متعة الطالق ،وهو مبلغ مال يعطى للمرأة عند طالقها جرباً
ملصاهبا ،وهو غري مؤخر الصداق ،أما إذا كان الرجل قائماً حبقوقه ولكن املرأة كرهته ،فإهنا ترد عليه
مهره الذي دفعه هلا؛ ألن طلب الفصل جاء من قبلها ،وهذا الرجل ال ذنب له يف أن هذه املرأة مل

حتبه فرتد عليه مهره ليتزوج أبخرى ،وسيجعل هللا لكل منهما فرجاً وخمرجاً ،وعليكم الدعوة ابحلسىن

واجملادلة ابليت هي أحسن ،وفق هللا اجلميع للخري.
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"الوهابية" واالستهزاء

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش

التاريخ 1424/9/6هـ
السؤال

فضيلة الشيخ ,كما تعرف أن هناك من أهل البدع والضالل من يقول لنا "وهايب" أو "وهابية",

وحياولون تفرقتنا بقوهلم إنه يوجد مذهب امسه وهايب ,وطبعا ال يوجد فرق بّي الوهايب والسين .وأيضا
كما تعلم أن كلمة "وهابية" جاءت من أحد أمساء وصفات هللا سبحانه وتعاىل "الوهاب" .أال تظن أن

هؤالء الناس يستهزئون ابسم هللا (الوهاب) ؟! فهم يستعملون هذا االسم على وجه التشنيع والتحقري

وال حيرتمون هذا االسم الكرمي الذي هو من صفات هللا عز وجل .فأرجو منك أن تكتب يل حكم من

يقول "وهايب" ,أو حكم من يستهزئ أبي من أمساء هللا تعاىل .وهل هناك أحاديث تدل على حترمي
االستهزاء أبمساء هللا سبحانه؟ وإذا وجدت أرجو كتابتها..ابرك هللا فيكم وجزاكم هللا كل خري..
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أخي يف هللا "الوهابية" هو لفظ أطلقه البعض  -هداهم هللا  -على كل من استجاب لدعوة الشيخ

حممد بن عبد الوهاب  -رمحه هللا  -إمام الدعوة يف البالد النجدية املتوىف سنة 1206هـ.

ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -رمحه هللا  -كما تفضلت ليس بينها وبّي مذهب أهل السنة
واجلماعة أي فرق أو اختالف حبمد هللا ،وما هي إال جتديد وإحياء لدعوة سلفنا الصاحل وفق كتاب

هللا وسنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومن ظن أن الوهابية مذهب جديد خمالف ملذهب السلف
فقد وهم وأخطأ ،وهذه كتب الشيخ ومؤلفاته متوافرة وموجودة ال حتيد عن مذهب السلف قيد أمنلة،
لكن خصوم الشيخ  -غفر هللا لنا وهلم  -اخرتعوا هذا املصطلح أعين "الوهابية" وألقوه على أنصار

الدعوة واملستجيبّي هلا.

وقد اغرت بكالم هؤالء اخلصوم وتشويههم لدعوة الشيخ  -رمحه هللا  -كثري من العامة والسذج إىل
يومنا هذا ،األمر الذي يستدعي تضافر اجلهود إليضاح حقيقة األمر ودفع اإللباس ورفعه .وقد

ومهت أخي يف هللا حّي ظننت "الوهابية" نسبة إىل اسم هللا "الوهاب".

وأما حكم من يستهزئ أبمساء هللا فقد ارتكب انقضاً من نواقض اإلسالم  -عياذاً ابهلل  -من ذلك،
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن ال
"ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ هن إِ همنَا ُكنها َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِاب هَّلل َو َ
فإن هللا يقولَ :
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ّي"
تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِميَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َع ّذ ْ
ب طَائَِفةَ ِأب هَهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
[التوبة. ]66-65:
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عبارة( :فالن فسقان)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش

التاريخ 1424/8/29هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
انتشر بّي بعض الناس قول (فالن فسقان) ؛ ألنه أسرف يف بعض األمور ،فهل يكون معناها الفسق

والعياذ ابهلل؟.
اجلواب

احلمد هلل ،هذه كلمة عامية يطلقها بعض الناس على من ترفهع عن بعض املطاعم واملشارب اليت ال
يشتهيها طلباً ملا هو أفضل ،وكأهنا تساوي شبعان ،وال شك أن الوصف ابلفسق ملن ترك ما ال

يشتهيه ال عن تكرب من قبيح القول ،فال حرج على اإلنسان أن خيتار من الطعام والشراب وسائر

املباحات ما يالئمه ويلذ له دون احتقار لنعم هللا ،والرديء مما حيتاجه الناس من املطاعم واملشارب
"وال تَـيَ هم ُموا ْ
يث ِم ْنهُ تُـ ْن ِف ُقو َن َولَ ْستُ ْم ِآب ِخ ِذ ِيه
اخلَبِ َ
واملالبس ال جيوز تعمد التصدق به ،كما قال تعاىلَ :
ضوا فِ ِيه" [البقرة :من اآلية . ]267فإذا كان األمر كذلك فال يذم من رغبت نفسه عن
إِهال أَ ْن تُـ ْغ ِم ُ
لبس الرديء أو أكل الرديء ،بل من وسع هللا عليه وأنعم عليه ابلرزق الوفري فينبغي أن يظهر أثر
نعمة هللا عليه إظهاراً ألثر نعمته سبحانه وتعاىل كما جاء يف احلديث" :إن هللا حيب إذا أنعم على

عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه" ،وعلى كل حال هذه كلمة عامية تتضمن الوصف ابلفسق ملن ال

جيوز وصفه به؛ ألن الوصف ابلفسق إمنا يستحقه من أظهر شيئاً من معاصي هللا من كبائر الذنوب أو
صغائرها مع االستخفاف هبا واإلدمان هلا ،وأما إذا أريد هبذه الكلمة خالف املعىن الشرعي وهو
الفسق يف الدين وهو اخلروج عن طاعة هللا ،وإمنا أريد التعبري عن أنه يف نعمة وأنه شبعان فهذا
اصطالح عامي ،ومع ذلك فينبغي جتنب هذه الكلمة ملا فيها من اإليهام والذم ملا ال يوجب ذماً وال
عقاابً ،وقد قال سبحانه وتعاىل" :بِْئ ِ
ِ ِ
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن"
ب فَأُولَئِ َ
سو ُق بَـ ْع َد ْاألميَان َوَم ْن َملْ يَـتُ ْ
س اال ْس ُم الْ ُف ُ
َ
[احلجرات :من اآلية. ]11
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وأما ما ورد يف السؤال من وصف من أسرف يف بعض األمور أبنه "فسقان" أي :فاسق ،فاإلسراف
إن أريد به التوسع يف املباحات من املطاعم واملشارب واملالبس واملراكب ،فهذا التوسع ال يوجب

الوصف ابلفسق ما دام أنه مل يؤد إىل فعل حمرم أو ترك واجب فهذا ال يسمى يف الشرع إسرافاً ،بل
اإلسراف الذي هنى هللا عنه قريب من معناه التبذير وهو جتاوز حدود ما أابح هللا إىل ما حرم ،يف

األكل والشرب واللباس واإلنفاق بل الواجب على املسلم التوسط يف ذلك ،كما قال تعاىلُ "َ :كلُوا
ب الْمس ِرفِّي" [األعراف :من اآلية ، ]31وقال تعاىل :ه ِ
ين إِذَا
َوا ْش َربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا إِنههُ ال ُِحي ُّ ُ ْ َ
َ
"والذ َ
أَنْـ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يـ ْق ُرتوا وَكا َن ب ْ ِ
ك قَـواماً" [الفرقان ، ]67:وقال" :و ِ
آت ذَا الْ ُق ْرَىب َح هقهُ
ُْْ ََْ ُ َ ََ
َ
ّي ذَل َ َ
ِ
سبِ ِ
يل َوال تُـبَ ِّذ ْر تَـ ْب ِذيراً" [اإلسراء . ]26:فإنفاق املال يف احلرام إسراف وتبذير وإن
ّي َوابْ َن ال ه
َوال ِْم ْسك َ
كان قليالً ،وال إسراف يف اخلري وفيما أابح هللا ،وعلى هذا فاإلسراف الذي هنى هللا عنه وأخري أنه ال

حيب أهله ال شك أنه خروج عن طاعة هللا فيستحق من وقع منه أن يوصف ابلفسق ألنه عاص هلل،
بل الواجب على املسلم أن يتقي هللا يف كسب املال ويف إنفاقه ويف طريقة االنتفاع به؛ ليكون من
الذين أثىن هللا عليهم بقوله :ه ِ
ك قَـ َواماً"
ّي ذَلِ َ
رتوا َوَكا َن بَ ْ َ
ين إِذَا أَنْـ َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ يَـ ْق ُُ
َ
"والذ َ

[الفرقان . ]67:وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،وهللا أعلم.

()143/13

أحاديث النهي عن الشتم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش

التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل هناك أحاديث أو أقوال من الصحابة -رضي هللا عنهم -تنهى عن الشتم ابستخدام ألفاظ

انبية؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وأله وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ورد يف النهي عن الشتم والسباب أحاديث كثرية ،ومن ذلك ما أييت:
ِ ِ
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ود رضي هللا عنه قَ َ
 -1أخرج البخاري ( ، )48ومسلم ( )64عن َع ْبد ه ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ِ
السّي
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم " :-سبَ ُ
ه َ
سو ٌق َوقتَالُهُ ُك ْف ٌر "قَـ ْوله( :سبَاب) ُه َو ب َك ْس ِر ّ
اب ال ُْم ْسل ِم فُ ُ
ِ
ِ
بَ ,و ُه َو أَ ْن
ص َدر يُـ َقالَ :س ه
والسبَاب أَ َش ّد ِم ْن ال ه
َوَختْ ِفيف ال ُْم َو هح َدةَ ,و ُه َو َم ْ
سّ
سّ
ب َسبًّا َوسبَ ًاابّ ،
ب يَ ُ
ِ
ك َع ْيبه.
س فِ ِيه يُ ِريد بِ َذلِ َ
يَـ ُقول ال هر ُجل َما يف الرجل َوَما لَْي َ
اخلُُروجَ ,وِيف ال ه
اعة ه
ش ْرعْ :
سوق)  :ال ِْف ْسق ِيف اللُّغَة ْ
اَّلل َوَر ُسولهَ ,و ُه َو ِيف ُع ْرف
اخلُُروج َع ْن طَ َ
قَـ ْوله( :فُ ُ
ِ
ِ
ال ه
ال ه
صيَان" ,فَِفي ا ْحلَ ِديث
صيَان ,قَ َ
سوق َوال ِْع ْ
ش ْرع أَ َش ّد م ْن ال ِْع ْ
"وَك هرَه إلَْي ُك ْم الْ ُك ْفر َوالْ ُف ُ
اَّلل تَـ َع َاىل َ
تَـ ْع ِظيم َح ّق ال ُْم ْسلِم َوا ْحلُكْم َعلَى َم ْن َسبههُ بِغَ ِْري َح ّق ِابل ِْف ْس ِق.

يت
 -2ويف الصحيحّي البخاري ( ، )30ومسلم ( )1661من حديث ال َْم ْع ُروِر بْ ِن ُس َويْ ٍد قَ َ
ال :لَِق ُ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :اي
أ ََاب ذَ ٍّر  -رضي هللا عنه  -فَـ َق َ
ت َر ُج ًال فَـ َع هْريتُهُ ِأب ُِّم ِه فَـ َق َ
ال :إِِّين َسابَـ ْب ُ
ال ِيل النِ ُّ
هيب َ
ك امرٌؤ فِ َ ِ ِ
أ ََاب ذَ ٍّر أ َ ِ ِ ِ ِ
(سابَـ ْبت) ِيف ِرَوايَة " َشامتَْت " َوِيف أخرى "
يك َجاهليهةٌ " ........قَـ ْولهَ :
َع هْريتَهُ أب ُّمه إنه َ ْ ُ
ِ
َكا َن بَـ ْي ِين َوبَ ّْي َر ُجل َك َالم " َوَز َ ِ ِ ِ
يل :إِ هن ال هر ُجل ال َْم ْذ ُكور ُه َو بِ َالل ال ُْم َؤ ِذّن
اد ُم ْسلم " م ْن إ ْخ َو ِاين " َوق َ
مو َىل أَِيب بكْر رضي هللا عنهما ,وم ْع َىن "سابـ ْبت" وقَع بـ ْي ِين وبـ ْينه ِسباب ِابلته ْخ ِف ِ
يف قَـ ْوله( :فَـ َع هْريته ِأبُِّم ِه)
َ َ َ ََ َ
َْ
ََ
ََ
َ
س ْبته إِ َىل ال َْعار ِ ,
ت أ ُّمه أَ ْع َج ِميهة فَنِلْت ِم ْنـ َها " َوِيف ِرَوايَة أخرى " :قُـلْت لَهُ َاي
ويف روايةَ " :وَكانَ ْ
أْ
َي :نَ َ
ِ
اهلِيهة" أَيَ :خصلَة ِمن ِخصال ا ْجل ِ
سو َداء "قَولَه " :إِنهك اِمرٌؤ فِيك ج ِ
اهلِيهة.
ْ ْ ْ َ
ابْن ال ه ْ
َ
َ
ُْ
كرِ
ٍِ
 -3وأخرج البخاري ( )6031من حديث أَنَ ِ
ض َي ه
صلهى
اَّللُ َع ْنهُ قَ َ
الَ " :ملْ يَ ُك ْن النِ ُّ
هيب َ -
س بْ ِن َمال َ
ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -سبه ًااب َوَال فَ هحا ًشا َوَال لَ هع ًاان " ...
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ول هِ
 -4وأخرج الرتمذي ( )1900من حديث عب ِد هِ
اَّلل -
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بن مسعود رضي هللا عنه قَ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان وَال اللهعه ِ
ِ
صلهى ه ِ ه
ان َوَال الْ َفاح ِ
س
َ
س ال ُْم ْؤم ُن ِابلطهعه َ
ش َوَال الْبَذيء "قَـ ْولُهُ( :لَْي َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم " :-لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي فَاع ِل الْ ُف ْح ِ
(وَال الْ َفاح ِ
ش أ َْو قَائله ،ويدخل يف
ش) أ ْ
َي الْ َكام ُل ( ِابلطهعهان) أ ْ
ال ُْم ْؤم ُن) أ ْ
هاس َ
َي َعيه ًااب الن َ
ِ
ي) َ :و ُه َو اله ِذي َال َحيَاء لَهُ.
(وَال الْبَذ ِّ
ذلك الشتم القبيح الذي يقبح ذكره َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
 -5وأخرجه مسلم ( )2581من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ رضي هللا عنه أَ هن َر ُس َ
اَّلل َ -
ول هِ
ِ
ِ
ال
اع ،قَ َ
س فِينَا َاي َر ُس َ
َو َسله َم -قَ َ
اَّلل َم ْن َال ِد ْرَه َم لَهُ َوَال َمتَ َ
س؟ قَالُوا :ال ُْم ْفل ُ
ال :أَتَ ْد ُرو َن من ال ُْم ْفل ُ
ول هِ
اَّلل َعلَْي ِه وسلهم :-الْم ْفلِس ِمن أُ هم ِيت من أيِْيت يـوم ال ِْقيام ِة بِص َالتِِه و ِ
صيَ ِام ِه َوَزَكاتِِه،
َر ُس ُ
صلهى هُ
اَّلل َ -
ُ ُ ْ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ
ََ َ
ص َه َذا ِم ْن
ف َه َذا َوأَ َك َل َم َ
ب َه َذا فَـيَـ ْق ُع ُد فَـيَـ ْقتَ ُّ
َو َأيِْيت قَ ْد َشتَ َم َه َذا َوقَ َذ َ
ك َد َم َه َذا َو َ
ال َه َذا َو َس َف َ
ض َر َ
اخلَطَااي أ ِ
ِِ
ِ
ح ِِ
ُخ َذ ِم ْن َخطَ َااي ُه ْم
سنَاتُهُ قَـ ْب َل أَ ْن يُـ ْقتَ ه
سنَاتِِه فَِإ ْن فَنِيَ ْ
ص َما َعلَْيه م ْن ْ َ
ت َح َ
سنَاته َو َه َذا م ْن َح َ
ََ
ِ
ِح ِيف النها ِر".
ِح َعلَْيه مثُه طُر َ
فَطُر َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
 -6ما أخرجه مسلم ( )2587من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ رضي هللا عنه أَ هن َر ُس َ
اَّلل َ
ِ
اد ِئ ما َمل يـ ْعتَ ِد الْمظْلُوم "قَـوله" :الْمستَـبه ِ
ِ
ان َما قَ َاال فَـ َعلَى
َو َسله َم قَ َ
َ ُ ْ
ال" :ال ُْم ْستَـبهان َما قَ َاال فَـ َعلَى الْبَ َ ْ َ
ُْ
ِ ِ
ِ
ّي ُخمْتَص ِابلْب ِ
ِ
السبَاب ال َْواقِع ِم ْن اِثْـنَ ْ ِ
اد ِئ ِم ْنـ ُه َما ُكلّه إِهال أَ ْن
ّ َ
الْبَادئ َما َملْ يَـ ْعتَد ال َْمظْلُوم" َم ْعنَاهُ أَ هن إ ْمث ّ
هاين قَ ْدر ِاالنْتِصار  ,فَـيـ ُقول لِلْب ِ
يَـتَ َج َاوز الث ِ
ال لَهُ.
اد ِئ أَ ْكثَر ِممها قَ َ
َ
َ
َ
ض هح ِ
ِ
ريَة بْ ُن ال ه
اك قَ َ
ت ِيف بَِين َسلِ َمةَ
ال :فِينَا نَـ َزلَ ْ
 -7وأخرج اإلمام أمحد ( )17572من حديث أ َُيب َجب َ

ول هِ
ِ
صلهى ه ِ ه
"وَال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
س
ال :قَ ِد َم َر ُس ُ
اب" [احلجرات ]11:قَ َ
اَّلل َ -
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -ال َْمدينَةَ َولَْي َ
ِ
اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
َمسَاء قَالُوا َاي َر ُس َ
ْك ْاأل ْ
ِمنها َر ُج ٌل إ هال َولَهُ ْ
َح ٌد م ْنـ ُه ْم اب ْس ٍم م ْن تل َ
امسَان أ َْو ثََالثَةٌ فَ َكا َن إذَا ُدع َي أ َ
ت َوَال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
اب ورجال إسناد اإلمام أمحد ثقات ،لكن اختلف
ب ِم ْن َه َذا قَ َ
ال فَـنَـ َزلَ ْ
إِنههُ يَـغْ َ
ضُ
يف أيب جبرية بن الضحاك هل له صحبة ،أوليس له صحبة .ووردت آاثر يف النهي عن السب والشتم
والتنابز ابأللقاب ومن ذلك ما أييت:
"وال تَـنَابَـ ُزوا
 -1أخرج ابن جرير يف تفسريه ( )29295عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما َ -
ِاب ْألَلْ َق ِ
اب" [احلجرات ]11:قال :التنابز ابأللقاب أن يكون الرجل عمل السيئات مث اتب منها
وراجع احلق فنهى هللا أن يعري مبا سلف من عمله.
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"وال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
اب" قال:
 -2وأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن ابن مسعود رضي هللا عنه َ

أن يقول إذا كان الرجل يهودايً فأسلم اي يهودي اي نصراين اي جموسي ويقول للرجل املسلم اي فاسق.
"وال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
اب" [احلجرات ]11:قال :أن
 -3أخرج ابن املنذر عن عطاء يف قوله تعاىلَ :
يسميه بغري اسم اإلسالم ،اي خنزير ،اي محار ،اي كلب.

"وال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
اب" قال:
 -4وأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن قتادة َ

ال تقل ألخيك املسلم اي فاسق اي منافق[ .ينظر :الدر املنثور (] )564/7
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ...
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كيف تثبت براءهتا من الزىن؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/السب والفحش

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان امرأة متزوجة ولدي ثالثة أطفال ،وأقيم يف دولة عربية ،قبل مدة من الزمن اقتحم أحد اجلريان
بييت ،وأغلق الباب خلفه ،وزوجي غري موجود ،وكنت أصرخ عليه للخروج ،ويف ذلك الوقت جاء

زوجي وأساء الظن يب أبنين وقعت يف فاحشة الزان مع ذلك الرجل ،وزوجي كل يوم بدون استثناء
يضربين بشدة ويتهمين ابلزىن .وأان بريئة.
كيف أستطيع إثبات براءيت؟ أرجو تقدمي التوجيه الشرعي ملثل هذا األمر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ِ
فقذف احملصنات من كبائر الذنوب؛ قال تعاىل" :واله ِذين يـرمو َن الْم ْح ِ
اء
ُ َ
َ َ َُْ
صنَات مثُه َملْ َأيْتُوا ِأب َْربَـ َعة ُش َه َد َ
فَ ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن" [النور ، ]4:وقال تعاىل:
ّي َج ْل َدةً َوال تَـ ْقبَـلُوا َهلُ ْم َش َه َ
اجل ُد ُ
وه ْم َمثَانِ َ
ْ
ادةً أَبَداً َوأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت الْم ْؤمنَ ِ
ات الْغَافِ ِ
"إِ هن اله ِذين يـرمو َن الْم ْحصنَ ِ
ات لُ ِعنُوا ِيف ُّ
يم"
الدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ُ َ
َ َُْ
اب َعظ ٌ
ُ

[النور ، ]23:وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اجتنبوا السبع املوبقات" قيل اي رسول هللا وما
هن؟ قال" :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،وأكل مال اليتيم ،وأكل

الراب ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات" رواه البخاري ( ، )2615ومسلم

( )89من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-وبناء على ذلك فإنه ال حيل القذف إال بعد ثبوت

الزان ،وال يثبت إال إبقرار املقذوف ،أو أن يشهد عليه أربعة رجال مسلمّي عدول ،لذا فعلى الزوج
أن يتقي هللا -تعاىل -وال يقذف زوجته حىت يتحقق وقوع الزان منها ،فإن حتقق ذلك جاز له قذفها،
فإن قذفها مث العنها سقط احلد عنه ،وإن مل يالعنها ُجلد حد القذف وهو املذكور يف اآلية الكرمية
أعاله ،وال حيل له تكرار ضرب زوجته على أمر مل يثبت عنده ،فإن ثبت زانها فإقامة احلد منوط

ابجلهة املختصة -وهي احملكمة الشرعية -ال ابلزوج ،وللزوجة يف حال تكرار الزوج ضرهبا وشتمها
التقدم إىل احملكمة الشرعية للنظر يف ذلك .وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.

()147/13

هل التظلم من الغيبة؟
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1423/12/29هـ
السؤال

هل يعترب اإلسالم التحدث ع هما فعله شخص ظلمين غيبة؟ وهل أعاقب عليها؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم صل على عبدك ونبيك حممد وعلى آله ومن تبعه إبحسان إىل يوم

الدين ،أما بعد:

فمن ابتلي مبن يؤذيه أو أوذي وظلم من بعض الناس ،فاألوىل أن يصرب وال يشكوه ألحد من اخللق،
وشكواه لغري هللا لن تعود عليه بنفع وهو مناف للصرب الذي يؤجر عليه املرء ،فإن الشكوى إىل
خملوق كاالستنجاد ابلغريق ،هذا مع أن املشكو إليه يتأذى ابلشكوى ،وأما إذا كانت الشكوى ملن

ينصفك كإمام وحاكم فليس ما تقوله فيه إن كان حبق غيبة أو ظلم ،وهللا أعلم.
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التوبة من الغيبة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة
التاريخ 1423/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اغتبت أانساً كثريين كلما غضبت من أحد ذهبت واشتكيت ،وأان اآلن اندمة وأريد التوبة ،وقد
مسعت أنين لكي أتوب من الغيبة جيب أن أستسمح من الذين اغتبتهم ،وهذه مشكلة ،فعالقيت

أبكثرهم جيدة وكثريون نسيت من هم ،فما العمل؟ أريد أن أتطهر من هذا الذنب ،وأريد نصيحتكم

عندما أغضب وأريد أن أفضفض ،فماذا أعمل حىت ال أقع يف الغيبة اثنية؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ،أشكرك -ابرك هللا ِ
ِ
فيك -على إحساسك ابلندم،
أخيت السائلة،
ورغبتك اجلادة يف التوبة ،والتخلص من تبعة اغتيابك لآلخرين.
فال ريب أن الغيبة من قبائح الذنوب ،وآفات اللسان ،ومن العدوان والظلم املبّي ،فإن استطعت أن

تعتذري ملن اغتبتيهم من الناس خاصة إذا كان بلغهم خرب غيبتك هلم.

وإن غلب على ظنك أن مصارحة أولئك حبقيقة األمر سيؤدي إىل اهليجان والغضب والقطيعة واهلجر

فاكتفي ابلدعاء هلم والثناء عليهم مبا يستحقون خصوصاً أمام الناس الذين اغتبتيهم عندهم ،ومن
نسي ِته منهم فادعي هلم دعاء عاماً ،وأكثري مع هذا وذاك من االستغفار والعمل الصاحل ،وأحلي على

هللا -تعاىل -أن يقبل توبتك ،ويغسل حوبتك.

وأما نصيحيت لك يف حالة الغضب فهي أن تستعيذي ابهلل من الشيطان الرجيم كما يف صحيح
صرد أن رسول هللا -صلى هللا
البخاري ( )3282وصحيح مسلم ( )2610من حديث سليمان بن ُ

عليه وسلم -مسع رجلّي يستبان وقد غضب أحدمها حىت امحرت عيناه وانتفخت أوداجه ،فقال":إين
ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ذا أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم" احلديث.

وكذلك عودي نفسك على الصرب وكتم الغيظ ،قال هللا يف معرض حديثه عن صفات أهل
س هر ِاء وال ه ِ
ِ
ِ
ِ
اجلنة":اله ِذ ِ
ّي َع ِن الن ِ
هاس َو ه
ّي"
ّي الْغَْي َ
اَّللُ ُِحي ُّ
ظ َوال َْعاف َ
ض هراء َوالْ َكاظ ِم َ
ب ال ُْم ْحسنِ َ
ين يُـ ْنف ُقو َن ِيف ال ه َ
َ
[آل عمران. ]134:
وتذكري ما جاء يف احلديث الصحيح الذي خرجه مسلم ( )2881وغريه من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه -قال -عليه السالم":-أتدرون من املفلس؟ " قالوا :املفلس فينا من ال درهم له وال

متاع ،فقال":إن املفلس من أميت أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة وأييت قد شتم هذا وقذف هذا

وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاايهم فطرحت عليه مث طرح يف النار".

أحتبّي أن يتقاسم اآلخرون حسناتك يف وقت أنت أبمس احلاجة إليها؟!

عما يف الصدر ال يكون على حساب أعراض اآلخرين،
فاتقي هللا ،واحذري من الغيبة فالتنفيس ّ
وفقك هللا وأعانك وحفظك من كل سوء ،والسالم علي ِ
ك.
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هل الغيبة من الكبائر ،وما عالجها؟
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة
التاريخ 1423/1/20

السؤال

أريد أن أعرف هل تنحصر كبائر الذنوب يف ما ذكره الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حديث

السبع املوبقات أم يشمل غريها؟ وإن كان نعم ،فمثل ماذا؟ وهل الغيبة من كبائر الذنوب؟ أان أعاين

من هذا الداء  -لألسف -حىت حّي أحاول االبتعاد عنه ،من حويل ال يعينونين على ذلك -كما
تعرفون  -هو داء منتشر بّي معشر النساء ،ماذا تنصحونين؟

اجلواب

كبائر الذنوب ال تنحصر يف السبع املوبقات املذكورة يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-اجتنبوا

السبع املوبقات " بل تشمل غريها كما جاء يف صحيح البخاري ( )6675عن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -قال " :الكبائر اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمّي الغموس ،ويف

الصحيحّي (البخاري ( )5976ومسلم ( ))87واللفظ للبخاري أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
قال " :أال أنبئكم أبكرب الكبائر قلنا :بلى اي رسول هللا ،قال " :اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين وكان

متكئاً فجلس ،فقال " :أال وقول الزور وشهادة الزور أال وقول الزور وشهادة الزور" فما يزال يقوهلا
حىت قلت :ال يسكت ،وعنه  -صلى هللا عليه وسلم  ":-إن من أكرب الكبائر استطالة املرء يف
عرض رجل مسلم بغري حق  " ...رواه أبو داود (. )4877

وأما الغيبة فإهنا من كبائر الذنوب بل قد قال القرطيب يف (اجلامع ألحكام القرآن) إنه ال خالف يف
أن الغيبة من الكبائر ،فكبائر الذنوب هي كل معصية فيها حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة من

عذاب ،أو غضب ،أو حنو ذلك ،وأما النصيحة ملن بلي هبذا الداء فهي كالتايل:
أوالً :تذكر عظم هذا الذنب ومغبته يف الدنيا واآلخرة.

اثنياً :أن يستحضر العبد عند نطقه بكلمة ال ترضي هللا مراقبة هللا  -تعاىل  -له ،وأن يتذكر أن عليه
مالئكة يكتبون ما يلفظ من قول ،وأن على كل امرئ حافظّي كرام كاتبّي فليستح منهم.

اثلثاً :البعد عن جمالس السوء ،وليصحب املؤمن من يعينه على طاعة هللا ،ومن يذكره ابهلل رؤيته.

رابعاً :إن االشتغال ابلنافع املفيد ،وملء اجملالس ابخلري واهلدى من طلب العلم الشرعي والدعوة إىل

هللا.

خامساً :تعويد اللسان الصمت عن كل ماال ينفع وليجعل املؤمن كالمه ذكراً ،وصمته فكراً ،وهللا -

تعاىل  -أعلم.
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تعليق العمل على املشيئة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1423/10/14هـ

السؤال

ما حكم قوله" :إن شاء هللا" وهو ينوي عدم القيام ابلعمل؟
اجلواب

األوىل تركه؛ ألن السامع غالباً يعد ذلك وعداً ،وينسب إىل صاحبه الكذب إن مل يفعل ،فينبغي
للمسلم أن حيفظ عرضه من غيبة الناس له ،وطوىب ملن كف الغيبة عن نفسه.
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الغيبة والرسم الكاريكاتريي
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

هل الرسم الكاريكاتريي ألشخاص معروفّي ،أو برامج التقليد التلفزيونية املضحكة تعترب من الغيبة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد :االستهزاء ابآلخرين

"اي أَيُّـ َها
سواء حبضرهتم أو يف غيبتهم ال جيوز إال برضاهم ،وهو داخل يف قول املوىل -سبحانهَ :-
اله ِذين آمنوا ال يسخر قَـوم ِمن قَـوٍم عسى أَ ْن ي ُكونُوا خرياً ِم ْنـهم وال نِساء ِمن نِ ٍ
سى أَ ْن يَ ُك هن
َ
ساء َع َ
َْ ُْ َ َ ٌ ْ َ
َ َُ َ ْ َ ْ ْ ٌ ْ ْ َ َ
اب بِْئ ِ
ِ
َخ ْرياً ِم ْنـ ُه هن َوال تَـل ِْم ُزوا أَنْـ ُفس ُك ْم َوال تَـنَابَـ ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
ب
سو ُق بَـ ْع َد اإلميَان َوَم ْن َملْ يَـتُ ْ
س اال ْس ُم الْ ُف ُ
َ
َ
ك ُه ُم الظهالِ ُمو َن" [احلجرات ]11:ويف قوله تعاىل" :وال يغتب بعضكم بعضاً" [احلجرات]12 :
فَأُولَئِ َ
 ،إذا كان يف غيبته.
هذا هو األصل ،أما انتقاد جهات عامة أو أشخاص ميثلوهنا فهذا يقدر ابملصلحة العامة ،أما

انتقادهم يف ذواهتم فال جيوز.

أما الفسقة فال أبس ابنتقادهم مبا حيذر منهم ،وقد قال عليه الصالة والسالم يف صحبة رجل" :بئس

أخو العشرية" .رواه البخاري ( ، )6032ومسلم ( )2591من حديث عائشة -رضي هللا عنها.-

أما االستهزاء احملض الذي يغلب عليه التشهري وإلضحاك القوم فهذا ال جيوز وال يليق ابملؤمنّي .وهللا
أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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اهتام العلماء وجترحيهم

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1424/9/3هـ
السؤال

لقد كثر الكالم حول بعض األحكام الشرعية ،وكثر الكتاب الذين ال يتورعون عن التشكيك يف ذمة

العلماء األحياء أو األموات؟ فأمتىن منكم أن توضحوا احلكم الشرعي يف من يقول هذا الكالم ،وما
هي مفاسده؟ وقد يدعى البعض أنه ينكر على الشيخ وأنه أخطأ يف فتواه وأنه حيايب ويل األمر يف

ذلك .ولكن لكل عامل سقطات وال أحد ينكر ذلك .ولكن هل جيوز ذلك الفعل؟ وهل يستباح
الكالم يف املشايخ بسبب ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

ض ُكم بـ ْعضاً أ ُِ
َح ُد ُك ْم أَ ْن َأيْ ُك َل
َحي ُّ
بأَ
ب بَـ ْع ُ ْ َ
"وال يَـغْتَ ْ
حرم اإلسالم الغيبة وحذر منها ،فقال هللا تعاىلَ :
َحلم أ ِ
َخ ِيه َميْتاً فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ" [احلجرات :من اآلية. ]12
َْ
ويتأكد التحرمي ويشتد اإلمث حّي تكون الغيبة يف حق العلماء وأهل الفضل.
والعلماء ليسوا معصومّي وال مقدسّي فهم يصيبون وخيطئون ،ويقولون حقاً وابطالً.
والواجب أخذ الصواب واحلق من أقواهلم ورد اخلطأ والباطل منها دون خوض يف النيات أو تتبع

وتشهري للزالت.

بيان خطأ العامل ال شيء فيه إذا كان على سبيل النصيحة لألمة وبيان احلق هلا.

وما زال العلماء قدمياً وحديثاً يرد بعضهم على بعض ويبّي بعضهم خطأ بعض دون نكري ،طاملا بقي
األمر يف دائرة النصح وإظهار احلق وإشهاره.

وما عدا ذلك فممنوع شرعاً ،وعواقبه على الفرد واجلماعة كثرية ومتعددة وهللا املستعان.
وفق هللا اجلميع لكل خري وحفظ لنا علماءان العاملّي ووقاهم كل سوء.
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جمالس الغيبة

اجمليب عيسى بن عبد هللا املطرودي

القاضي ابحملكمة الكربى يف حائل
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1425/1/12هـ
السؤال

أجلس مع أانس ال هم هلم إال السب والشتم ،وخيصون الصاحلّي واجملاهدين ،ما حكم جلوسي

معهم؟ حبيث أين أنكر عليهم وال يستجيبون ويردون (أنت ال حتكم جمالسنا وغري آهبّي ابإلنكار)
وهل جيوز هجرهم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه أمجعّي:

فإن حكم الغيبة كبرية من كبائر الذنوب ،وجيب علينا إنكارها وفق االستطاعة متشياً مع حديث النيب
 -صلى هللا عليه وسلم" :-من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع

فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان" رواه مسلم ( )49من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه.-
فال بد أن ندرك أن التغيري ابلقلب يقتضي بغض املنكر وفاعل املنكر ومغادرة املكان الذي فيه

املنكر.
مث إنين أوصي السائل أبن يكون التغيري ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،ولعل من األشياء اليت تغري هذا
املنكر وأمثاله أن ينظر الراغب يف تغيري املنكر إىل اهتمام احلضور يف هذا اجمللس ،مث يعطيهم ما

يهتمون به مما أابح هللا عز وجل.

فإذا كان اهتمام احلضور ابلشعر مثالً أو مبعرفة الفصول السنوية فيتعرف على الفصول السنوية

ويعطيهم شيئاً منها حىت أيخذهم من االهتمام الذي يهتمون به ،مث تتحول هبم تدرجيياً إىل األشياء
النافعة ،وهبذه الطريقة تستطيع إبذن هللا -عز وجل -إنكار هذا املنكر.
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الغيبة واالستهزاء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال

ما حكم من يستهزئ بشخص معّي يف طريقة كالمه؟ وما نصيحتكم له؟ ولكم جزيل الشكر،

والسالم.

اجلواب

االستهزاء ابألشخاص عمل حمرم ،وإذا كان اإلنسان فيه تلك العيوب فهذا يعترب غيبة ،وإذا مل تكن
ب
فيه فإهنا تعترب هبتاانً ،وهللا  -تعاىل  -يقول" :ويل لكل مهزة ملزة" ويقول  -جل وعال " :-وال يَـغْتَ ْ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن أيْ ُكل َحلم أ ِ
ِ
َخ ِيه َم ْيتاً فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ" [احلجرات :من اآلية ، ]12فالغيبة
بَـ ْع ُ
ض ُك ْم بَـ ْعضاً أ َُحي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
من كبائر الذنوب ،واالستهزاء ابلناس هو ضرب من ضروب الغيبة ،والواجب على اإلنسان أن

يستحي من هللا وأن يصون لسانه عن االستهزاء ابلناس ،وملا قالت عائشة  -رضي هللا تعاىل عنها -

للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-حسبك من صفية ،تعين أهنا قصرية ،قال هلا النيب  -صلى هللا عليه
وسلم " :-لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملُزِج" أخرجه امحد والرتمذي وأبو داود .وهي ما

قالت إال أهنا قصرية ،فكيف مبن يتطاول ابلكالم على غريه أبمور أكرب من هذا؟ فنسأل هللا اهلداية

للجميع.

()155/13

االغتياب من أجل االتعاظ!
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/الغيبة والنميمة

التاريخ 1426/05/18هـ
السؤال

هل علي إمث لو أين نصحت أحد أقاريب أباله يقرتف ذنبًا ،وضربت له مثاال ألحد املعروفّي لنا أنه وقع

صر يف حقوق هللا وحقوق أهله ،وما قصدت إال أن يتهعظ هبذا املثل ،فهل
يف نفس هذا الذنب ،فق ه

خريا؟
هذه غيبة وجزاكم هللا ً
اجلواب

ال جيوز ذكر اإلنسان مبا يكره ،إال إذا قصد اإلنسان التحذير من ذلك اإلنسان املتهصف هبذه
الصفة ،لكن ميكن ضرب املثال ابلعموم فيمن يتهصف مبعصية هللا -تعاىل -من األمم السالفة

واحلاضرة ،ويذكر بعقوبة من عصى هللا -تعاىل -ومل يتب من ذلك ،وحتذير اإلنسان من الوقوع يف
الذنب ،فقد خيتم له بذلك ،وابهلل التوفيق.

()156/13

ال أبس هبذه العبارات
اجمليب د .انصر بن عبد الرمحن اجلديع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1422/7/24

السؤال

عندما تطلب من أحد أن يعطيك حاجة ،فإنه يرد عليك أحياانً فيقول على سبيل التيئيس والتعجيز:

(جنوم السماء أقرب لك) وقد يعوض عنها فيقول( :اطلب هللا) أو( :اطلب ربك) حىت صارت هااتن

العباراتن أتتيان على سبيل التيئيس ،وهللا -جل جالله -أقرب ،وأفضل ،وأجزل ،وأسرع من سئل،
فماحكم هذا العمل علما أنه دارج على ألسنة الكثري؟

اجلواب

العبارة األوىل( :جنوم السماء أقرب لك) تدل على املبالغة يف عدم حتقيق احلاجة ،وهي تقال على

سبيل التيئيس والتعجيز كما ذكرت ،وال أرى فيها أبساً.
وأما عبارة( :اطلب هللا) أو( :اطلب ربك) فلعل املراد بذلك التنبيه على عدم حتقيق املطلوب ،وأن
على املخاطب أن يبتعد عن هذا الشخص املسؤول ،ويسعى يف أرض هللا تعاىل ،وليس املراد األمر

بدعاء هللا -تعاىل -حقيقة .وبناء على ذلك فال يظهر يف ذلك أبس.

وقد تقال هذه العبارة عندما يطلب سائل شيئاً من املال كناية عن عدم إعطائه ،وأن عليه أن يسأل
ربه -تبارك وتعاىل -الذي بيده كل شيء ،وال شيء يف هذه اإلجابة ،بل تُع ّد من ابب التلطّف
واألدب ،بدل الرد اجملرد ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()157/13

يف ذمة هللا هل تقال عن املتوىف
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1422/5/2

السؤال

هل جيوز أن يقال للمتوىف فالن يف ذمة هللا؟ وما معىن يف ذمة هللا؟

اجلواب

هذا التعبري يف حق املتوىف ال أعلم له أصالً فال ينبغي استعماله وإمنا ورد يف حق من عمل بعض

الصاحلات كصالة الفجر يف مجاعة ففي صحيح مسلم عن جندب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال (من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا) ومعىن يف ذمة هللا هنا الضمان وقيل األمان .وهللا أعلم
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ألفاظ شائعة بّي العوام
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

أود أن أسأل فضيلتكم عن ألفاظ شائعة بّي العوام ،ومن األمثلة على هذه األلفاظ:
( )1شرف هللا  -وشرف هللا ( )2حل عن ريب
( )3يسعد هللا

( )4هللا فوق وفالن حتت

( )5هللا يظلم اللي ظلمين ( )6هو هللا داري عنك؟.
( )7لو حيط أيده بيد ربنا ما يفعل كذا وكذا.
( )8فالن هللا ما بيطيقه.

( )9لو ينزل ربنا ما يفعل كذا وكذا.
( )14يلعن اليوم اللي خلقت فيه.

( )21هللا بيعطي الرزقة للي ما بيستاهلها.
( )22هللا ما بيسمع من ساكت (.
( )24ال حول هللا اي رب.

( )25وغري ذلك الكثري من األلفاظ -وهللا املستعان.-
ومن األخطاء أيضاً أنه ال جيوز شتم إبليس أو الشيطان الرجيم؛ ألنه يتعاظم بذلك ،وإمنا جيب التعوذ

منه كما أخربان الرسول الكرمي -صلى هللا عليه وسلم .-نرجو إرسال اجلواب يف أسرع وقت ممكن,

وأن ترسلوا أيضاً حديثاً نبوايً شريفاً ابلنسبة لشتم إبليس أو الشيطان بشكل عام- ,وجزاكم هللا
خرياً.-

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

فأود ابدئ ذي بدء أن أنبه إىل أمور مهمة:

أوهلا :أن تعلم  -ابرك هللا فيك  -أن من الضروري التثبت عند إطالق األحكام واألوصاف الشرعية

على األشخاص ،وذلك ألن الكفر والفسق أحكام شرعية ليست من األحكام اليت يستقل هبا العقل،

فالكافر من جعله هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -كافراً ،والفاسق من جعله هللا ورسوله  -صلى

هللا عليه وسلم -فاسقاً ،كما أن املؤمن واملسلم من جعله هللا ورسوله مؤمناً ومسلماً ،والعدل من

جعله هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -عدالً ،واملعصوم الدم من جعله هللا ورسوله  -صلى هللا

عليه وسلم -معصوم الدم ،وهلذا ينبغي التنبه إىل خطورة احلكم على معّي بكفر أو فسق أو حنوها
من غري تثبت ،كما نبه على ذلك العلماء ،ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف غري
موضع ،ومنها ما ذكره من ذلك يف كتابه اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح (. )92/5

واثنياً :أن يعلم أن احلكم املعلق ابلوصف ال ينطبق على الشخص إال إذا توفرت شروط انطباقه

وانتفت موانعه ،ومثرة هذا أن تعلم أن كثرياً ممن تندرج على ألسنتهم عبارات خمالفة ال ينطبق على

أشخاصهم احلكم املرتتب على القول أو الفعل؛ لعدم توفر شروط انطباقه عليهم ،أو لوجود موانع،

وهؤالء يف الغالب إمنا حيتاجون إىل دعوة وتبصري ،وبيان للمحاذير املرتتبة على أقواهلم وأفعاهلم

حبكمة؛ إذ الغرض هو هداية الناس واستصالحهم ،ودالالهتم على اخلري وبيان احلق؛ حىت ال يقعوا يف
شيء من احملاذير واملخالفات.

()159/13

واثلثاً :هناك بعض األلفاظ اليت وردت يف سؤالك يتوقف احلكم فيها على معرفة مراد القائل؛ ليحكم
عليها مبا يناسبها ،ومن األلفاظ اليت أوردهتا قول القائل( :هللا فوق وفالن حتت)  ،وذكرت أن ذلك

شرك أكرب ،وهنا يقال :إن كان مراد القائل :إثبات الفوقية هلل بذاته وقدره وقهره فما احملظور يف

ذلك؟ إذ أن ذلك هو الثابت الذي نصت عليه األدلة الشرعية والعقلية ،ومن املعلوم أن سائر

املخلوقات حتت هللا ودونه ذااتً وقدراً ،وقولك إن ذلك شرك أكرب غري صحيح.

ورابعاً :أنصح لك اي أخي ابقتناء كتاب( :معجم املناهي اللفظية) لفضيلة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو

زيد -حفظه هللا -فقد أورد فيه حنواً من ألف ومخسمائة لفظ مبينة أبحكامها وما قيل فيها ،وهو انفع

جيداً يف اببه.

وأما احلديث الذي سألت عن لفظه املتضمن هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن شتم إبليس فهو
حديث خرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب ابب رقم ( ، )85حديث

( )4982جـ ( ، )260/5بسنده عن رجل قال :كنت رديف النيب -صلى هللا عليه وسلم -فعثرت
دابته فقلت :تعس الشيطان فقال" :ال تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حىت يكون
مثل البيت ،ويقول :بقويت ،ولكن قل :بسم هللا ،فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حىت يكون مثل

الذابب" وخرجه اإلمام أمحد يف مسنده جـ ( )365-71-79/5قال ابن القيم  -رمحه هللا -بعد أن

أورده ويف حديث آخر" :إن العبد إذا لعن الشيطان يقول :إنك لتلعن ملعناً" ،مث قال" :ومثل هذا

قول القائل :أخزى هللا الشيطان ،وقبهح هللا الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول :علم ابن آدم أين

نلته بقويت ،وذلك مما يعينه على إغوائه ،وال يفيده شيئاً ،فأرشد النيب -صلى هللا عليه وسلم -من

مسه شيء من الشيطان أن يذكر هللا  -تعاىل -ويذكر امسه ،ويستعيذ ابهلل منه؛ فإن ذلك أنفع له،

وأغيظ للشيطان) انظر زاد املعاد جـ ( . )356-355/2وهللا املوفق.

()160/13

حكم هذه العبارات
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1422/11/23
السؤال

السؤال :ما حكم قول:

 -1حرام عليك تفعل هذا.

 -2اثلث احلرمّي الشريفّي.
 -3ما تستاهل هذا.
اجلواب

احلمد هلل ،هذه كلمات جتري على ألسنة كثري من الناس ،يقول أحدهم منكراً على غريه :حرام عليك

هذا الفعل حرام عليك ،أو هذا القول حرام عليك ،فإذا كان هذا الفعل أو القول حراماً يف الدين؛
حرم هللا ورسوله ،فال
يعين ممها ح هرمه هللا ورسوله ،فإنكاره ح ّق ووصفه ابلتحرمي ح ّق ،وإن مل يكن ممها ّ

جيوز إطالق التحرمي عليه فالذين يقولون مثل هذا ،اترة يقولونه فيما هو حرام حقيقة وقد يطلقونه

على ما ليس حبرام ،بل مكروه أو غري الئق فإن قصدوا التحرمي الشرعي فهذا ال جيوز وهو من القول

على هللا بغري علم ،يقول -تعاىل ":-وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام

لتفرتوا على هللا الكذب  ...اآلية" [النحل ، ]116 :وإن مل يريدوا أنه حرام يف الشرع ،إمنا يريدون
بذلك أن هذا ممها ال يصلح وال يليق فهذا من اخلطأ يف التعبري واألوىل اجتنابه؛ ألن فيه لبساً،

واأللفاظ املومهة ينبغي جتنبها حىت ال يقع املسلم يف احملذور وهو ال يشعر ،وليحصل االلتزام
ابملصطلحات الشرعيهة فال تطلق على غريها ،وال يشبّه هبا ما سواها ،ممها يؤدي إىل االشتباه ،وهللا

أعلم.

وأ هما قول القائل :اثلث احلرمّي الشريفّي ،يريد به املسجد األقصى ،فهذا تعبري فيه خطأ ،وهو يوهم
أن املسجد األقصى حرم ،فتكون املساجد احمل هرمة ثالثة وليس كذلك ،فما مثه إال حرمان مكة

واملدينة ،كما أخرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم ":-أبن هللا ح هرم مكة يوم خلق السماوات واألرض
فهي حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة " (انظر البخاري  ،1834ومسام ، )1353وأخرب :أبن ابراهيم

-عليه السالم  -ح هرم مكة وأنه  -صلى هللا عليه وسلم -ح هرم املدينة (انظر البخاري ،2129

ومسلم  ، )1360ومعىن حترميها أي :أن هللا ح هرم فيهما ماال حيرم يف غريمها ،كقطع الشجر ،وقتل

الصيد ،وأ هما املسجد األقصى فليس فيه حترمي خاص ،لكنه من املساجد الثالثة املفضلة اليت قال فيها

الرسول -صلى هللا عليه وسلم ":-ال ُّ
تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ،املسجد احلرام ،ومسجد
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-ومسجد األقصى" (البخاري  1189ومسلم  1397واللفظ

للبخاري)  ،فليتنبه إىل الفرق بّي هذه املساجد ،فللمسجد احلرام ومسجد النيب -صلى هللا عليه

وسلم -خصوصيهة ليست لغريمها من املساجد ،وهللا أعلم.
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وأ هما قول القائل :ما تستاهل هذا ،أو فالن ما يستاهل ،يقال يف اخلري والشر أبن يقال ملن أعطاه هللا
حظاً من مال وأهل وولد وغري ذلك ،فالن ما يستاهل ذلك ،أو من ابتلى مبرض أو مصيبة فالن ما
يستاهل ما ابتلي به ،فإطالق هذه العبارة على هذا الوجه اعرتاض على تدبري هللا وتقديره احلكيم،
وعلى هذا فيحرم إطالق هذه الكلمة؛ الشتماهلا على هذا املعىن املنكر ،فإنه جيب على العبد أن

يرضى بقضائه -سبحانه وتعاىل -ويؤمن أبن هللا حكيم عليم بتدبريه ألمر عباده ،فإنه يعطي ومينع
حلكمة ابلغة وعلم اتم ،فيجب اإلميان حبكمته وعدله ،واطراح االعرتاض على أقداره فإن هذا من

وساوس الشيطان ،نسأل هللا أن يعيذان من شر الشيطان ومكره ،إنه -سبحانه وتعاىل -هو العاصم
من ِّ
شر هذا العدو املبّي ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.

()162/13

حكم كتابة وقراءة واستماع شعر الغزل
اجمليب د .عبد هللا بن وكيل الشيخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1423/1/9
السؤال

ما حكم كتابة وقراءة واالستماع إىل شعر الغزل؟

اجلواب
مدح الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -شيئاً من الشعر نظراً إىل ما اشتمل عليه من اخلري والصدق

فقال  -صلى هللا عليه وسلم  ":-إن من الشعر حكمة " رواه البخاري ( )6145من حديث أيب بن
كعب -رضي هللا عنه -واستمع  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل الشعر وأذن به يف املسجد ،وكان
يضع حلسان بن اثبت -رضي هللا عنه -منرباً يقوم عليه فيهجو املشركّي كما ثبت ذلك يف

األحاديث الصحيحة ،انظر ما رواه مسلم ( )2490والرتمذي ( )2846وأبو داود ( )5015من

حديث عائشة -رضي هللا عنها -والشعر كالكالم حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه كما قال ابن قدامة
-رمحه هللا  -أما شعر الغزل فإنه يذم يف حالّي:

األوىل :أن يكون يف امرأة بعينها ابإلفراط يف وصفها وكشف أمرها يف الناس ،وهذا حمرم ملا فيه من

األذية للمؤمنة بغري حق ،حيث يتداول الناس الشعر فيها ،وقد قال هللا  -تعاىل  ":-والذين يؤذون
املؤمنّي واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاانً وإمثاً مبيناً"[ .األحزاب. ]58:

الثانية :أال يكون يف امرأة بعينها ولكنه من الشعر الفاضح املسرف يف ذكر أجزاء البدن وتقاطيع

اجلسم ،مما يثري الغرائز وحيرك الشهوات وهذا حمرم ملا فيه من اإلفضاء إىل الفحش والرذيلة وسوقه

السفهاء إىل احملرمات الظاهرة من مطالعة النساء وشهوة الزان وحنو ذلك .ويف نظم هذا الشعر إشاعة
للفحشاء واملنكر ،وقد قال هللا  -تعاىل  ":-إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم
عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون "[ .النور. ]19:

وهذا احلكم يف حق انظم هذا النوع من الشعر وقارئه واملستمع إليه ،وال يستثىن من ذلك إال ما

تدعو إليه احلاجة كما يف بعض أشعار املغازي اليت تدعو احلاجة إىل روايتها ،وفيها بعض األشعار اليت
ينطبق عليها الوصف املاضي .وللتوسع يف هذا البحث يراجع (املغين البن قدامة  )162/14وما

بعدها ،االلتزام اإلسالمي يف الشعر للدكتور انصر بن عبد الرمحن اخلنّي (ص  )151 - 105وهو
حبث ماتع مفيد) .
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عبارة( :فتح هللا عليك)
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

أمسع كثرياً من فئة من امللتزمّي عبارة (فتح هللا عليك)  ،أو (استطعت إجناز هذا العمل بفتح من هللا)
و (اسأيل هللا الفتح)  ،ما معىن ذلك ،وهل له أصل شرعي؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فاملسلم الصادق إذا عبد هللا مبا شرع فتح هللا عليه أنوار اهلداية يف مدة قريبة ،فاملهتدون من مشايخ

العباد والزهاد يوصون ابتباع العلم املشروع.

وقد فتح هللا  -سبحانه وتعاىل  -من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورمحته ،ما مل يكن ابلبال وال
يدور يف اخليال ،وهذه يعرف بعضها ابلذوق من له نصيب من معرفة هللا وتوحيده وحقائق اإلميان،

وما هو مطلوب األولّي واآلخرين من العلم واإلميان.

ويفتح هللا على طالب العلم والداعي إىل احلق من حيث ال حيتسب فيحمد هللا تعاىل.
وإذا تبّي معىن آية تبّي معاين نظائرها ،وقال قد فتح هللا علي يف هذه املرة من معاين القرآن ومن

أصول العلم أبشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا.

ويقال :قد فتح هللا من أبواب اخلري والرمحة واهلداية والربكة ما مل يكن خيطر ابلبال وال يدور يف
دعاء وشكراً
اخليال ،وعلى هذا جيوز أن يدعو املسلم ألخيه  -خاصة إذا فعل املشروع واحلسن ً -
له على حسن فعله أو فهمه أو حنو ذلك ،والدعاء للمسلم مبثل املعاين السابقة أمر طيب ،وهو مثل
قولك يف آخر سؤالك :ابرك هللا فيكم .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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استخدام كلمة (تعميد)
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

هل جيوز استخدام كلمة تعميد يف اخلطاابت ،مع أن هلا مدلوالً نصرانياً وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

األلفاظ ال تعطى آحادها املدلول الواحد الشامل ،ولكن حبسب ما تدل عليه من املعىن ،ولذا فال
حرج يف استعماهلا السائد بّي أهل املتاجرات والتمويل وحنوهم ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله
وصحبه وسلم.
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التحدث يف دورة املياه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1424/8/15هـ

السؤال

ما حكم التحدث يف دورة املياه؟.

اجلواب

التحدث يف دورات املياه ليس من اآلداب اإلسالمية ،وكرهه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهنى
عنه ،انظر ما رواه أو داود ( )15من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -وإذا كان الكالم

مشتمالً على ذكر هللا  -تعاىل  -فإنه يصري حمرماً ،ألن ذكر هللا  -تعاىل ال جيوز أن يكون يف دورات
املياه وحنوها تنزيها هلل  -جل وعال  ،-وهللا ويل التوفيق.
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هل جتوز هذه العبارة (نفسي فداك) ؟

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

فضيلة الشيخ ..يطلق بعض الناس كلمات قد تقدح يف عقيدته ،مثل قوهلم :وقيت فداك ،وروحي

فداك ،ومثل هذه الكلمات .وقد مسعت الشيخ أحد املشايخ ينهى عن ذلك .وهذا جهل ابلعقيدة،
فال يكون اإلنسان فداء إال هلل ورسوله يف حياته ،أو كما قال -رمحه هللا -أرجو اإلفادة ،وابرك هللا
علما أن أكثر من يقول هذه الكلمات هم األزواج ،ورمبا تكون عن حسن نية وحمبة للزوج.
فيكمً ،

اجلواب

احلمد هلل ،قول الرجل :نفسي فداك ،أو وقيت فداؤك .هو كقول الرجل :فداك أيب وأمي .وقد قال

النيب صلى هللا عليه وسلم -لبعض أصحابه ،رضي هللا عنهم" :فداك أيب وأمي" .وهذه من عبارات
املفدي ويعجبه ،فإن كان التشجيع على
التعبري عن التقدير ،واحلب ،والتشجيع على فعل ما يرضاه
ُّ

فعل مرضي هلل كان هذا حسنًا ،وإن كان على فعل حمرم ،كان هذا التشجيع حر ًاما ،وإن كان على

أمر عادي ،ليس له أمهية ،وليس فيه كبري مصلحة ،فال ينبغي املبالغة يف املدح والتشجيع ،فمثل هذه

تشجيعا على األعمال اجمليدة املرضية
العبارة :فداك نفسي ،فداك أيب وأمي .ال يليق إال أن تكون
ً

النافعة ال على األعمال التافهة ،فضالً عن األعمال القبيحة ،أو املنكرة ،وللناس يف هذا مشارب

ومذاهب ،فينبغي للمسلم أن يكون معينًا على أفعال اخلري انهيًا عما ال خري فيه ،نَـ َع ْم النفس ال تبذل

جهادا يف سبيله ،وقد أثىن هللا سبحانه وتعاىل -يف كتابه على اجملاهدين يف
إال هلل سبحانه وتعاىلً -
ِ
سبيله الذين ابعوا أمواهلم وأنفسهم هلل( :إِ هن هللا ا ْش َ ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُم ِأبَ هن َهلُُم اجلَنهةَ
رتى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ
ّي أَن ُف َ
يل ِ
يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
هللا فَـيَـ ْقتُـلُو َن
ِِ ِ ِ
ِ
َويُـ ْقتَـلُو َن َو ْع ًدا َعلَْي ِه َح ًّقا ِيف التـ ْهوَراةِ َوا ِإل ِجن ِ
استَـ ْب ِش ُرواْ بِبَـ ْيعِ ُك ُم
يل َوالْ ُق ْرآن َوَم ْن أ َْو َىف بِ َع ْهده م َن هللا فَ ْ
ِ
يم) [التوبة . ]111:وهللا أعلم.
اله ِذي َابيَـ ْعتُم بِ ِه َو َذلِ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
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حكم هذه العبارات ...

اجمليب د .حممد بن سليمان الفوزان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1424/9/10هـ
السؤال

ما حكم قول هذه األلفاظ( :شاءت الصدفة أن ألتقيك) ( .هذا فالن الغين عن التعريف) ( .فالن
يوارى يف مثواه األخري) ( .إن هذا الطعام سيئ الطعم)  .مع بيان الديل

اجلواب

هذه العبارات يف املقاصد منها عدة احتماالت ،واحلكم فيها على التايل:
(شاءت الصدفة أن ألتقي بك) :

األوىل تركها؛ إذ نسبة املشيئة إىل الصدفة نسبة يف غري موضعها إذ ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل

يكن ،فهذا الكون مجيعه ال يتحرك إال مبشيئة هللا وإرادته ،كما أن هناك فرقاً بّي هذه العبارة وقول
املرء :قابلتك مصادفة يريد من غري موعد وال حت ٍر.
(هذا فالن الغين عن التعريف) :

املعرف به ،وخيشى عليه
الذي يظهر يل أنه ال شيء فيها إال يف حالتّي :األوىل أن تقال حبضرة ّ

االغرتار بذلك .وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن حيثى يف وجوه املداحّي الرتاب فيما رواه

مسلم ( )3002من حديث املقداد بن عمرو -رضي هللا عنه .-وقال  -صلى هللا عليه وسلم-
آلخر" :ويلك قطعت عنق صاحبك" رواه البخاري ( ، )2662ومسلم ( )3000من حديث أيب

بكرة  -رضي هللا عنه.-

واحلالة الثانية إذا قيلت يف حق من ليس بذاك ،ممن حيتاج إىل التعريف ،إال عند شرذمة من الناس

فهذا من الكذب.

(فالن يوارى يف مثواه األخري) :
هذه العبارة األوىل جتنبها إذ القرب ليس هو املثوى األخري ،ففيه وبعده من األهوال ما هللا به عليم ،أما
إن كان غالب من يقوهلا يريد عمن قيلت عنه أهنا متت أايم دنياه فهذا صحيح.

(هذا الطعام سيئ الطعم) :

إن قيل ذلك على سبيل اإلخبار فهذا ال شيء فيه ،وإن قيل على سبيل العيب والتن ّقص ،وازدراء

النعم فهذا ال ينبغي؛ فما عاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاماً قط ،كما يف احلديث الذي رواه

البخاري ( ، )3563ومسلم ( )2064عن أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

()168/13

ما مشروعية الوصف مبلتزم

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

أريد أن أسأل عن بعض التسميات املنتشرة يف كثري من اجملتمعات ،هل هلا من أصل وهل تنصحون

هبا؟

وهي أمثال :فالن ملتزم وفالن غري ملتزم ،فهل هلا أصل يف الكتاب والسنة ..الذي أعلم أن
التسميات اليت أقرها هللا يف كتابه أو رسوله -صلى هللا عليه وسلم -يف سنته هي املعروفة  -املؤمن

والفاسق واملسلم واملنافق والكافر  -وغريها مما ال حيضرين اآلن.

أريد أن أبّي اي فضيلة الشيخ أن أمثال هذه التسميات جنت على كثري من الناس ،حيث إن بعضهم

جتدهم حيجمون عن الدعوة إىل هللا ،وعن عمل بعض األعمال الصاحلة حبجة أنه غري ملتزم ،والبعض

اآلخر لرمبا استحى أن ينكر منكرا  -وهو من الواجب على كل مسلم  -حبجة أنه غري (مطوع) ،
واعذرين على جتاوزي ،ولكن هذا هو الواقع ولألسف!..

أرجو بيان أصل مثل هذه الكلمات ،وهل تنصحون إبطالقها على عمومها؟ مث هل لنا حنن أن حنكم
على الناس ابالستقامة؟ وهل الشكل اخلارجي  -الثوب ،اللحية  -تكفي إلطالق حكم عام على
الشخص؟  ..ولكم خالص تقديري وفائق احرتامي.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

ما تسأل عنه جدير أن يسأل عنه ،لتصحيح ما شاع بّي الناس من تقسيمات غري فاحصة،
وتسميات مل ترد يف الشرع ،اعتمد -ولألسف الشديد -على ما يبدو من الشعائر الظاهرة كاللحية

وتشمري الثياب وحنو ذلك.

وال أعلم أن الشرع قد جاء هبذه التسميات (ملتزم ،غري ملتزم) وال أنه صنّف الناس تعويالً على

بعض الشعائر الظاهرة كاللحية والثوب القصري ،إمنا الذي جاء يف الشرع هو الوصف مبؤمن ،كافر،
صاحل ،فاسق ،فكل من ظهر للناس عدالته ،وعفته ،ومل يعرف عنه إصرار على معصية فهو صاحل،

ومن عرف عنه تساهل يف أداء حقوق الناس ،أو إصرار على معصية ،أو غلب شره على خريه فهو
فاسق ،ولو رئي عليه بعض الشعائر الظاهرة كإرخاء اللحية أو تقصري الثياب.

واملهم هو أن نؤلف بّي املسلمّي ال أن نبحث عما يفرقهم ،فثم قاعدة مشرتكة بّي الصاحل؛ ومن هو

دونه جتمعهم مجيعاً؛ أال وهي قاعدة التوحيد واإلميان وهي متحققة يف املسلمّي املوحدين ،والبد أن
نثين على ما يف اإلنسان من خري وإن ظهر عليه بعض التقصري لكي نشعره أبن له دوراً يف خدمة

اإلسالم ،والدفاع عن قضاايه ،والدعوة إليه ونصرته فهو مؤهل لذلك بقدرما فيه من اخلري والصالح.

أما التقسيمات فمؤداها أن تظل فئة واسعة من الناس خارج حدود العمل هلذا الدين ،منهمكة يف

قضاايها الشخصية ال يعنيها غريها؛ ألهنم شعروا أو أشعروا أهنم ليسوا أهالً للدعوة ،وليس هلم من
األمر شيء ،إمنا األمر مسؤولية من يطلق عليهم وصف (امللتزمّي)  .وهللا أعلم.
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عبارة" :أان واثق بنفسي" هل تنايف التوكل؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

ما حكم قول :أان واثق بنفسي؟ خصوصا أنه ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :وال

تكلين إىل نفسي طرفة عّي ،وهل تدخل العبارة حتت عدم التوكل على هللا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن كان األمر يرجع إىل اطمئنان اإلنسان ملا ميلكه من خربات وقدرات علمية ،أو إدارية ،أو مهنية،
وبسبب خربته ،وطول دربته حبيث ميلك مثالً اجلرأة يف التحدث ،أو القيام بعمل معّي يتقنه ،فهذه

ونظائرها ال يظهر فيها أبس.

أما املمنوع فهو تزكية اإلنسان نفسه واعتقاد ثقته إبميانه وعمله ،وأنه ِ
آم ٌن وواثق من الفتنة ،أو زيغ

القلب؛ فهذه املعاين وأمثاهلا ال تتفق واألدلة الشرعية الدالة على املنع من التزكية "فال تزكوا أنفسكم

هو أعلم مبن اتقى" [النجم ، ]32:وحال النيب -صلى هللا عليه وسلم-ودعاؤه ابلثبات حيث كان

أكثر دعائه صلى هللا عليه وسلم "اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك" رواه الرتمذي (، )2140

وابن ماجة ( )3834من حديث أنس  -رضي هللا عنه  -وعلى هذا سار السلف يف اهتام النفس،
واحلط عليها واإلزراء هبا خوفاً من التعاظم والعجب والغرور .وهللا أعلم.
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املدح املذموم واملشروع
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

قرأت يف كتاب :أن مدح األصدقاء مبا فيهم من صفات مجيلة من أهم أسباب زايدة احملبة بينهم مث

مسعت عن أحاديث للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -تنهى عن مدح الشخص أمامه ورمبا حىت من
خلفه؟ فما هو املدح احملرم وما األدلة الواردة؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
اجلواب :مدح اإلنسان ألخيه املسلم له أربعة أحوال:

احلال األول :أن ميدحه مبا فيه من خري ،ويكون يف مدحه تشجيع له على التمسك مبا يتصف به من

خري وخلق حسن.

احلال الثاين :أن ميدحه مبا فيه من خري ليبّي فضله على الناس.
فهذان احلاالن جيوز فيهما املدح؛ ويدل عليهما مدح النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أليب بكر وعمر

 -رضي هللا عنه  -يف أحاديث متعددة ،ومنها ما رواه البخاري ( ، )1897ومسلم ( )1027أن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال أليب بكر  -رضي هللا عنه " :-أرجو أن تكون منهم" أي من
الذين يدعون من مجيع أبوب اجلنة .وروى البخاري ( )6085ومسلم ( )2397أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -قال لعمر  -رضي هللا عنه  " :-ما لقيك الشيطان سالكاً ف هجاً إال سلك فجاً غري
ِ
فجك ".
ّ
احلال الثالثة :أن ميدحه مبا فيه لكن خيشى أن املمدوح يغرت بنفسه ويزهو ويرتفع على غريه.
احلال الرابعة :أن ميدح غريه ويغلو يف إطرائه ويصفه مبا ال يستحق ،فهذان احلاالن حمرمان ملا فيهما
من الضرر على املمدوح ،يف احلال الرابعة زايدة على ذلك أنه كذب وخداع .ويدل على التحرمي

حديث أيب بكرة  -رضي هللا عنه  -قال :أثىن رجل على رجل عند النيب صلى هللا عليه وسلم،

فقال " :ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ،مث قال :من كان منكم مادحا أخاه
ال حمالة فليقل :أحسب فالان وهللا حسيبه وال أزكي على هللا أحدا ،أحسبه كذا وكذا ،إن كان يعلم

ذلك منه " رواه البخاري ( )2662ومسلم (. )3000

وحديث مهام بن احلارث أن رجال جعل ميدح عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  ،-فعمد املقداد -
رضي هللا عنه  -فجثا على ركبتيه فجعل حيثو يف وجهه احلصباء ،فقال له عثمان  -رضي هللا عنه :-

ما شأنك؟ فقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :إذا رأيتم املدهاحّي فاحثوا يف وجوههم
الرتاب " رواه مسلم (. )3002
وقوله ":املدهاحّي" صيغة مبالغة من املدح ،أي من يكثر من املدح ويبالغ فيه ،أو يكون ممن ميدح

دائما وبال حاجة.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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عبارة (علشان خاطر ربنا)

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1426/03/02هـ
السؤال

السالم عليكم.
هذا القول هل جيوز( :علشان خاطر ربنا؟) وما حكم قائله؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإنه ال جيوز أن تضاف بعض الكلمات إىل هللا -تعاىل ،-وهي توهم معىن فاسداً ،أو فيها سوء أدب

مع هللا  -عز وجل ،-وهذه العبارة املذكورة أعاله هي من العبارات العامية الدارجة ،واليت يصح أن

تطلق على املخلوق ال على اخلالق ،وإن كان املتلفظ هبا أراد معىن صحيحاً؛ أتدابً مع هللا ،وهنا ينبغي

أن يقول املسلم بدالً عن هذه العبارة :عمل هذا األمر هلل -تعاىل ،-أو حنو ذلك ،وموقف املسلم

جتاه من يتكلم مبثل تلك العبارات أن ينبه أخاه إىل هذا اخلطأ ،وأن يرشده إىل العبارات املناسبة
أبسلوب حسن .وهللا -تعاىل أعلم.
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عبارة" :السالم على من اتبع اهلدى"
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

كتبت يف أحد املنتدايت مقاالً ويف آخره عبارة (السالم على من اتبع اهلدى) فأاثر البعض زوبعة

واهتموين ابهتامهم بغري اإلسالم ،وأان يشهد ريب أنين مل أقصد شيئاً من ذلك.

فسؤايل :هل يف مقوليت شيء من اخلطأ أو احملرم؟ وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل؟ أفيدونين
ٍ
بدليل -جزاكم هللا خرياً -أحاج به لنفسي عند إخواين .وجزاكم هللا عين وعن املسلمّي خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فالسالم على الناس بصيغة :السالم على من اتبع اهلدى ،ال تقال إال يف حق الكفار ،أو إذا اجتمع
يف جملس فيه أخالط من املسلمّي والكفار ،أما املسلم فال يسلم عليه بقول :السالم على من اتبع

اهلدى ،ألن املسلم من املتبعّي للهدى إبسالمه ،وهذه الصيغة ما كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
مر مبجلس فيه أخالط من املسلمّي واليهود واملشركّي ،وعلى
يستعملها إال يف حق الكفار ،أو إذا ّ

كل حال إذا وقع هذا من شخص فإنه يعلّم ويرشد إىل الصيغة الصحيحة يف السالم على املسلمّي،
وال ينبغي أن ُحت ّمل األمور أكثر مما حتتمل كما ذكر هذا السائل.
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عبارة (ابسم الشعب)
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

ما حكم تصدير العقود الرمسية بعبارة (ابسم الشعب) ؟ حيث إن القانون يف بالدان يتطلب إصدار

األحكام والعقود الرمسية ،وافتتاح جلسات احملاكم ،وإصدار الصيغ التنفيذية لألحكام والسندات

التنفيذية ابسم الشعب.

أوالً :استبعاد أي معىن للتربك مبثل هذه العبارة مما يقصد من تسمية هللا تعاىل -عند ابتداء األمور
ذات البال.

اثنيًا :إن من املعاين اليت قصدها القانون مبثل هذه العبارة هي إعالن أن ُمصدر هذه األحكام أو
خمول من قبل صاحب السلطة (امللك أو الشعب حسب النظام) إبصدارها.
العقود هو ه

فهل جتوز مثل هذه العبارة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فشكر هللا للسائل حرصه واجتهاده ،وحتريه وحماولته الوصول للصواب ،وقول اإلنسان ابسم هللا
معناه يتضح مبعرفة متعلق اجلار واجملرور ،فقد يكون ابسم هللا أذبح أو آكل ،أو أحكم ،وكذلك إذا

قال :ابسم الشعب أو ابسم الطالب .فاملعىن :أتكلم ابمسهم وأطلب ابمسهم .يعين نيابةً عنهم ،وعليه

فإن كان الفعل مما جيوز أن يتواله من يتكلم ابمسه ،فاألمر يف هذا واسع ،وإن كان مما ال جيوز لغري
ِِ
ِِ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن)
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
(وَمن هملْ َْحي ُكم ِمبَا أ َ
ْم إِاله َّّلل) [األنعامَ . ]57:
هللا ،كاحلكم (إن ا ْحلُك ُ
[املائدة . ]44:فهذا ال يقال فيه :ابسم الشعب.
كما ال يقال :ابسم الشعب حتكم ابإللزام .إذ احلكم حق حمض هلل ،وأما أن احلاكم حيكم مبذهب

حكما هلل يف القضية وإن خالفه غريه ،وال حيكم ابمسه هو ،وكذلك اإلنزال
معّي فهو حيكم مبا يعتقده ً

على حكمه يعين اجتهاده يف حكم هللا ،هبذا يتضح املعىن واملراد ،مع أين أحب للمسلم أن يرأب عن
دائما .وهللا املوفق.
التشبه مبن يتمتم ابلشعارات اليت قد ال تصدق ً
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هل هذه العادة بدعة؟
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث
التاريخ 1426/01/12هـ

السؤال

رأيت كثرياً بعض الناس يقول عقب الصالة الفريضة" :تقبل هللا" .فيجيب اآلخر" :منا ومنكم صاحل
األعمال" .هل هذه العادة سنة؟ هل ورد حديث يقول فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعل هذا

بعد الصلوات اخلمس؟ إذا كانت اإلجابة :نعم ،الرجاء أرسلوا يل هذا احلديث لو مسحتم .إذا كانت
اإلجابة :ال ،أليس هذا الفعل يعترب بدعة لقوله عليه الصالة والسالم" :من أحدث يف أمران هذا ما

ليس منه فهو رد"؟ علماً أبين رجل هندي أعمل يف السعودية .مل أر هذه العادة عندان يف اهلند.

أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه اللفظة  -تقبهل هللا -ليست سنة وليست بدعة ،بل إذا قاهلا املسلم ألخيه ال على سبيل التعبد
املستمر ،مبعىن أال يستمر بعد كل صالة فال حرج ،ولكن املمنوع أن يداوم عليها؛ ألنه ال ينبغي

التعبد هلل إال مبا شرعه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لقوله عليه الصالة والسالم" :من عمل

عمالً ليس عليه أمران فهو رد" أخرجه البخاري ( ، )2697ومسلم ( ، )1718وقوله صلى هللا عليه
وسلم" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديّي الراشدين ،متسكوا هبا ،وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم

وحمداثت األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة" أخرجه أبو داود ( ، )4607والرتمذي
( ، )2676وابن ماجه (. )42

فهنا  -اي أخي الكرمي -فرق بّي قوهلا دعوة للشخص مرة أو مرتّي أو ثالاثً ،لكن ليس مستمراً بعد
كل صالة ،فهذا دعاء عادي ال حرج فيه؛ ألن األصل يف الدعاء املشروعية ،وبّي أن حيافظ عليها

الشخص بعد كل صالة ويدعو هبا تعبداً هلل وكأهنا جزء مما يقال بعد كل صالة ،وهذا هو املمنوع،

وينبغي أن تعلم  -ابرك هللا فيك -أن بعض األمور اليت يفعلها الناس هنا مثل التحية بعد الصالة أن

ذلك من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات ،زادك هللا حرصاً ،ووفقك هللا للهدى والصواب،

ورزقنا وإايك العلم النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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نظم الشعر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1426/03/11هـ

السؤال

أان أحب كتابة األغاين كهواية لنفسي وليس أكثر ،فما احلكم يف ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما تقصده هو كتابة الشعر ،والشعر كبقية الكالم ،وال خيتلف عن النثر ،فحسنه حسن ،وسيئه سيئ،

وإذا خال من فاحش القول ومنكر الكالم ،وانضبط بضوابط الشرع ،فال أبس ،بشرط أال يكون

مضيعاً لوقت اإلنسان ،صاداً عن ذكر هللا وعن الصالة ،وهللا يقول عن الشعراء" :والشعراء يتبعهم

الغاوون [ " ...الشعراء ، ]224:مث قال" :إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا هللا كثرياً
وانتصروا من بعد ما ظلموا" [الشعراء ، ]227:فاستثىن من حتققت فيهم هذه الصفات ،ومنها من
ذكر هللا كثرياً ،عمل الصاحلات ،فاحذر أن يلهيك نظم الشعر عن ذكر هللا وطاعته .وهللا أعلم.

()176/13

زوجها مينعها من الرد على اهلاتف

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /أدب احلديث/مسائل متفرقة يف أدب احلديث

التاريخ 1426/06/12هـ

السؤال

زوجي غيور جداً ،ويف بعض األحيان يبالغ كثرياً ،فيمنعين من الرد على اهلاتف إال إذا كان هو

املتّصل .فهل هو على صواب؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذه غرية مفرطة ،فإجابة املرأة على اهلاتف ليست حمرمة يف ذاهتا ،إال إذا خضعت املرأة يف حديثها
ابلقول ،مث كيف يعلم أن املتصل رجل وليس امرأة؟! أليس يف منعه إايك من الرد فتنة له حّي يكون

املتصل امرأة؟

ما موقفه إذا ر هد هو على اهلاتف فحادثته امرأة؟ أال خيشى أن تثور غريتك عليه كما اثرت غريته

عليك؟!

فينبغي لزوجك أن يعلم أن النساء يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -كن حيادثن الرجال عند
احلاجة ،وكن حيادثن النيب -صلى هللا عليه وسلم -والصحابة من حوله يسمعوهنن ،ومل يكن رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أيمرهن أال حيادثنه إال سراً حيث ال يسمعهن أحد .فلو كان جمرد مساع

الرجال لصوت املرأة حراماً لكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ينهى النساء أن يسألنه حبضرة أحد
من غري حمارمهن.

فلما مل يصح يف ذلك هني دل ذلك على أن رد املرأة على املتصل ليس حبرام ،مامل تتع هد املرأةُ حدود

الشرع مبضاحكة أو خضوع ابلقول .وهللا أعلم.
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حكم العادة السرية للضرورة

اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب

التاريخ 1422/3/27
السؤال

أان طالب يف كلية الطب ،ويف بالدان ال توجد كليات غري خمتلطة .فبحكم دراسيت ،وبرغم غض

البصر ،إال أن الشاب منا يرى املتربجات املتزينات بغري قصد وال إرادة ،مث إن هذه الصور ترتاكم يف

الذهن وأدفعها قدر اإلمكان ،لكين أحياانً أجد فوراانً للشهوة حىت رمبا استمر معي األمر يومان أو

ثالثة يصحب ذلك تغري يف املزاج ،وضيق.

وإذا كان االستمناء حمرماً ،وهذا ما أدين هللا به ،فهل جيوز يف هذه احلالة من ابب الضرورة؟

وأفيدكم اي شيخ أين راجعت التفاسري وعلمت أن املفسرين يقولون يف قوله تعاىل ((فمن ابتغى وراء

ذلك فأولئك هم العادون)) أن االستمناء من هذا .فأان اي شيخ يف حرية ،وال أدري ماذا أفعل،

وأسألك اي شيخ أن ترشدين أيضاً للمصادر اليت ذكرت هذه املسألة بتوسع .وهللا يف عون العبد ما

كان العبد يف عون أخيه ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

االستمناء كثر السؤال عنه يف هذا الزمن الذي كثر فيه داعي الفساد ،وتنوعت فيه وسائل اإلغراء،
فوجب التفصيل فيه .ذلك أن مريده إما أن يكون أراده لضرورة ،وإما أن يكون لغري ضرورة ،فإن

كان لضرورة كما لو خاف الزان ،أو خاف مرضاً إن مل يفعله فهو مباح له إبمجاع األئمة ،ألنه أخف
املفسدتّي .ونقلت طائفةٌ إمجاع العلماء عليه ،إال أن بعضهم يشرتط عدم قدرته على الزواج أو

التسري.
ّ
وإن كان أراده حلاجة ،كما لو أراده للتل ّذذ؛ فقد قال بتحرميه مجاهري العلماء ،أبو حنيفة ،ومالك،

والشافعي ،وأصحاهبم ،وغريهم من املتقدمّي واملتأخرين ،وهو إحدى الروايتّي عن أمحد ،وأجازه يف

الرواية األخرى مع الكراهية .والتجويز منقول عن ابن عمر وابن عباس ،واحلسن ،وجماهد وعمرو بن

دينار ،وبه قال ابن حزم.

وقد متسك من قال بتحرميه خبمسة أمور:

أحدها :قول هللا تعاىل(( :والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم

غري ملومّي .فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون))  ،فإن هللا أابح أوالً الزوجة واألمة ،مث حرم

ما عداها بقوله(( :فمن ابتغى وراء ذلك)) .

واجلواب :أن هللا تعاىل ذكر املباح وهو الزواج والتسري ،وذكر احملرم من جنس ما أابحه هنا( ،وهو
النساء بال زواج أو ٍّ
تسر) .

وهذا التفسري وإن مل يغلب على الظن عند أتمل هذه اآلايت ،فهو تفسري حمتمل ،وحينئذ فالتفسري

األول واحد من احتمالّي ،فال يكون قاطعاً.
الثاين :حديث عبد هللا بن مسعود يف الصحيحّي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :اي معشر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه

ابلصوم ،فإنه له وجاء))  ،فلو كان االستمناء جائزاً ألرشد إليه العاجز عن الزواج ،ألنه أسهل من
الصوم.

واجلواب :أنه ال يلزم اإلرشاد إليه ملا فيه من الوضاعة.
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الثالث :حديث أنس مرفوعاً(( :ملعون من نكح يده)) ويف لفظ(( :سبعة ال ينظر هللا إليهم يوم

القيمة وال جيمعهم مع العاملّي ،ويدخلهم النار أول الداخلّي إال أن يتوبوا :الناكح يده. ))..

واجلواب :أن هذا حديث أخرجه احلسن بن عرفة يف جزئه ،ومن طريق ابن اجلوزي ،من طريق مسلمة

بن جعفر ،عن حسان بن محيد ،عن أنس مرفوعاً .ومسلمة وشيخه جمهوالن .وأخرجه أبو الشيخ

وغريه من طرق عن عبد الرمحن بن زايد اإلفريقي ،عن أيب عبد الرمحن احلبلي ،عن عبد هللا بن عمرو
مرفوعاً ،واإلفريقي ضعيف عند أهل احلديث.

الرابع :حديث أيب سعيد مرفوعاً(( :أهلك هللا عز وجل أمة كانوا يعبثون بذكورهم)) .

واجلواب :أن هذا حديث أخرجه ابن اجلوزي يف (العلل املتناهية) إبسناد فيه جماهيل ،فال حجة فيه.

جوزه إىل تقييده أبن يكون بشيء
اخلامس :أن املستمين يُعد فاعالً بنفسه ،وهلذا جلأ بعض من ّ
منفصل عن اليدين ،كالقماش والعجّي وحنو ذلك ،حىت ال يكون من فعل هذا انكحاً نفسه.

اجلواب :أن هذا تعليل مروي عن ابن عمر ،وليس عليه دليل ،بل الدليل واحلس على خالفه ،فإنه ال

يسمى يف الشرع وال يف اللغة نكاحاً ،وقد أمجع العلماء على أن من فعل مثل ذلك بيد أجنبية أنه ال

ح ّد عليه .واملروي عن ابن عمر إن صح فإمنا أراد به التنفري.

فعلم بذلك أنه ليس يف املسألة دليل ميكن االعتماد عليه يف التحرمي ،إال أنه عمل ال تقبله النفوس
ُ
الكرمية ،وال يقدم عليه امرؤ ذو مروءة وشيمة .قال القرطيب :لو قام الدليل على جوازه كان ذو

املروءة يعرض عنه لدانءته ،وقال ابن حزم  -وهو يرى اإلابحة مطلقاً  :-وليس يف األدلة ما حيرم

فصل لكم ما حرم عليكم))  .وليس هذا مما فصل ،فهو حالل،
تعمد اإلنزال ،فقد قال تعاىل(( :وقد ّ
إال أننا نكرهه ،ألنه ليس من مكارم األخالق وال من الفضائل ،وهللا تعاىل أعلم.
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فعلت العادة السرية وأان صائم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب
التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

علي؟.
فعلت العادة السرية يف هنار رمضان انسياً أين صائم .فلما انتهيت تذ ّكرت أين صائم ،فماذا ّ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
حيرم على املسلم استعمال العادة السرية يف رمضان ويف غريه؛ لقوله تعاىل" :والذين هم لفروجهم

حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون" .والذي يعمل العادة السرية ابتغى وراء ذلك فهو ٍ
عاد ،وإذا فعلها املرء يف أي وقت فإن

عليه التوبة ،وذلك ابإلقالع والندم على ما فرط منه ،والعزم على أن ال يعود .وهللا تعاىل يتوب على

من اتب.

وإذا كان فعله هذا يف هنار رمضان وهو صائم فعليه مع التوبة قضاء ذلك اليوم ،وال يلزمه سوى
ذلك ،فال يلزمه كفارة هلذا الفعل؛ ألن الكفارة تلزم ابجلماع الذي حيصل به إيالج.

()180/13

أضرار العادة السرية ووسائل عالجها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب
التاريخ 1423/2/7

السؤال

أان شاب أبلغ من العمر تسع عشرة سنة ،وكنت أمارس العادة السرية منذ أن بلغت ،ومل أكن أعلم

حبرمتها وال مضارها إال منذ زمن قريب ،وبعد ذلك حاولت التخلص منها بشىت الوسائل ،ولكن دون

جدوى ،فكرت يف الزواج ،ولكن حاليت املادية مل تسمح بذلك فأان أمتلك القوة اجلسمية أما املالية

فال .بدأت أحبث عن املواقع اإلابحية يف اإلنرتنت ،وكلما خرجت منها أو استخدمت العادة السرية

بكيت ودعوت هللا ابملغفرة ،ولكن سرعان ما أرجع إليها يف اليوم التايل ،مستواي الدراسي اخنفض

على ،وأملي فيك كبري بعد هللا أن ختلصين من هذه املشكلة -وجزاك هللا
وآاثر العادة بدأت تظهر ه
خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي قرأت رسالتك ،وآملين ما أصابك ،واعتصر قليب وأان أقرأ حزنك من وقع الكلمات -

أعانك هللا وربط على قلبك ،-وقد أدركت معاانتك ،وإليك اجلواب:

أوالً :أن تعلم أن ما أصابك من الذنوب هو مقدر عليك ،ولعل ذلك بسبب تقصريك يف أمر ربك،
وذلك أن تكون عقوابت لذنوب سبقت أو لتقصري يف محل النفس على الطاعات.

اثنياً :أنت على خري -إن شاء هللا -يف حماوالتك ،وحزنك ،وأتملك على ما حصل منك ،وهذا يدل
على إميانك ورجائك ملا عند هللا ،وخوفك من عقابه.

اثلثاً :أنت قادر ومتلك مجيع الوسائل إلصالح نفسك ،وإايك أن تعتقد أن حماوالتك السابقة الفاشلة
أفقدتك القدرة ،فإن الشيطان يريد منك أن تصل إىل مرحلة اليأس من صالح حالك ،وعند ذلك

تفرح عدوك على نفسك.

رابعاً :منهج التغيري أنت وصلت إىل هذا املنحدر ابلتدرج ،فالصعود إىل القمة سيكون ابلتدرج أيضاً،
واسرتخ يف مكان ٍ
خال ،وقل يف قرارة نفسك أان قادر على إصالح نفسي ،أان رجل،
أغمض عينيك
ِ

ولدي القدرة على النجاح (عشرين مرة) يستوطن يف عقلك الباطن قدرة خترج عقدة الفشل ،وغري
وقل":سالَ ٌم َعلَْي ُك ْم الَ نَـ ْبـتَغِ ْي
حالك ونظامك يف مجيع ساعات االستيقاظ ،ابتعد عن اإلنرتنت،
َ
ِِ
ّي" [القصص ]55:ارتبط بعمل يشغل وقت فراغك سواء يف أمر دين أو دنيا ،صارح نفسك،
ا ْجلَاهل ْ َ
وخاطب عقلك كم مرة فعلت هذه الفعلة ،وكانت البداية شهوة فأصبحت عادة مالكة لك تقوم هبا
بال لذة ،فأصبحت عبداً هلا ،فهل يفعل العاقل ما يضره وال ينفعه؟ كنت متارسها وأنت اثئر تغالبك

الشهوة ،واليوم عادة تسريك فتمارسها فتدفعك إىل مثلها ،وهكذا تدور يف حلقة مفرغة ،تذكر
الل هذات املاضيات ،هل تسعدك اآلن أم تشقيك؟ فهل من العقل واحلكمة أن يفعل ما يندم املسلم
عليه يف الدنيا قبل اآلخرة ،فالصرب عن الشهوة أيسر من احلزن ومعاجلة التوبة.
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أخي أراك تسكب الزيت على النار ،وتقول :ملاذا تشتعل هذه النار ،كيف تقوم ابستدعاء املواقف
والصور من خيالك وأرشيف عقلك وتتلذذ بذلك فيعظم سلطان الشهوة ويثور بركان الرغبة هلذه

الفعلة -سبحان هللا -ما هكذا يكون العالج إذا مر خباطرك مشهد يؤثر عليك فاقطع حبل اخليال،
وقم واخرج من املكان ،واعمل ما يصرفك كأن تتصل ابهلاتف أو خترج ابلسيارة ،وأما مشاهدتك
للصور عرب اإلنرتنت فهذا حيتاج إىل استئصال ،غض بصرك عن النظر إىل من حتب ،وال تغشى

املواقف اليت تستثار فيها شهوتك كاألسواق ،وأمام املدارس ،أو يف مدرستك ،أو يف املناسبات،
احرص على قراءة القرآن ،وطول املكث يف املسجد ،واملبادرة إىل الصالة ،وكثرة زايرة املقابر وتشييع

املوتى ،وحاول أن تربط نفسك ابلصاحلّي من عباد هللا الذين جتد يف أخالقهم ُح ْسناً ،أكثر من ذكر

هللا يف خلوتك ،وصل على حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-وأكثر من ذلك.

وهناك وسائل خاصة جداً:
ال أت ِو إىل الفراش إال إذا غلبك النوم ،ال تنم وحدك ،وال جتلس يف احلمام إال بقدر احلاجة ،وادخل
وأنت خائف ،فإذا خرجت وسلمت فافرح ،وامحد ربك ،وال تلبس من السراويل ما فيه فتحة من

األمام ،وال تنم إال على طهارة وعلى جنبك األمين ،وال تنم على بطنك ،والبس من السراويل ما هو

واحملال اليت تذكر مبا فيك،
ّ
واسع ،وإايك والضيق والقصري ،وابتعد عن مجيع الكتب واجملالت والصور

وإايك والتحدث لآلخرين عن عملك ،واسترت يسرت هللا عليك.

وإين أختم رساليت إليك آبية من كتاب هللا ،وحديث من سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقد
اد ِ
ِ ِ
اَّللْ إِ هن هللاَ يَـ ْغ ِف ُر
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ال تَـ ْقنَطُ ْوا ِم ْن َر ْمحَ ِة َ
ي الهذيْ َن أ ْ
قال هللا -تعاىل" :-قُ ْل َاي عبَ َ
مجيـعاَ" [الزمر ، ]53:بل يبدهلا لك حسنات -إن صدقت توبتك ،-ه ِ
ِ
ُّ
ين ال يَ ْد ُع ْو َن َم َع
وب َ ْ َ
الذنُ َ
َ
"والذ َ
ِ
َخر وال يَـ ْقتُـلُ ْو َن النهـ ْف ه
ك يَـ ْل َق أ ََاثماً" إىل قوله
وم ْن يَـ ْف َعل ذلِ َ
يت َح هرَم هللاُ إِاله ِاب ْحل ِّق وال يَـ ْزنُو َن َ
هللا إِهلاً آ َ َ َ
س ال ِ ْ
َ
وع ِمل َعمالً ِ ِ
ك يبِ ِّد ُل هللا سيِئاهتِِم حسنَ ٍ
ات وَكا َن هللاُ غ ُف ْوَراً َرِح ْيماً"
ُ َّ
آم َن َ َ َ َ
"إاله َم ْن َات َ
صاحلاً فَأُولئ َ ُ
ب َو َ
ََ
[الفرقان. ]70-68:
وأما احلديث فهو بشرى لك ما دمت جتاهد نفسك.

ولفظه" :أذنب عبد ذنباً ،فقال :اللهم اغفر يل ذنيب ،فقال هللا :أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رابً
يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب ،فقال :أي ِ
رب اغفر يل ذنيب ،فقال هللا -سبحانه:-
عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب فقال :أي ِ
رب اغفر يل
ذنيب ،فقال هللا :أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب اعمل ما شئت ،فقد

غفرت لك" أخرجه مسلم (. )2758

وهللا أسأل أن حيفظك من نفسك والشيطان ،ويقر عينك ابالستقامة على الصراط املستقيم.

مالحظة :يف حكم استعمال العادة السرية خالف بّي أهل العلم ،فمنهم من قال :إهنا مباحة ،وقال

آخرون :إهنا مكروهة ،وقال مجع :إهنا حمرمة ،والراجح أهنا مكروهة وعند االضطرار إليها ،فهي يف
حكم املباح ،لكن اإلدمان عليها له عواقب سيئة جداً.

()182/13

املخترب يسمع بداية اإلجابة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب

التاريخ 1424/4/18هـ
السؤال

يف بعض االختبارات يكون الطالب عارفاً للمعلومة جبميع تفاصيلها ،ولكنه ال يتذكرها إال إذا مسع

بداية اجلواب ،فهل إذا مسع أحد الطلبة يعطي آلخر اإلجابة ،وبذلك يكون قد تذكر بداية اجلواب،

وبه يستطيع أن يكمله؛ فهل يكتب اجلواب أم يرتك السؤال دون إجابة ،علماً أنه يعرفه ولكنه نسي

مقدمته؟ واجلواب جيب أن يكون متكامالً بتفاصيله وإال كانت اإلجابة خاطئة ،فالسؤال مرتابط بعضه

مع بعض .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله وبعد :فاجلواب :طاملا مل
يكن لك سبب يف أخذ املدخل إىل جوابك ،وأن ما مسعته ال يعدو أن يكون مجلة بسيطة مثال ،وأن

السائل على علم هبا لكنه نسي هذه اجلملة ،طاملا األمر كذلك؛ ال أرى من حرج من هذه االستفادة

من التذكري هبا على حنو السؤال وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()183/13

استالم وإرسال الصور اخلليعة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مهوم الشباب

التاريخ 1423/10/15
السؤال

 )1ما هو احلكم الشرعي يف استالم وإرسال الصور اخلليعة أو املواضيع الساقطة؟
 )2هل جيوز إعادة إرسال الربيد املستلم إىل غريك من الشباب من غري قراءته؟

 )3ما هو حكم نشر ونقل عناوين ملواقع مفيدة ولكنها حتتوي يف نفس الوقت على عناوين ملواقع
إابحية؟ وما هو الضابط يف نشر العناوين؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
( )1ال جيوز استالم وإرسال الصور اخلليعة أو املواضيع الساقطة ،وكذلك مجيع املواضيع املشتملة

على أمور حمرمة من شبهات وشهوات ،ومن فعل ذلك فهو شريك يف اإلمث وقد قال -سبحانه":-وال

تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة. ]2:

( )2إعادة إرسال الربيد يف األصل جائز إذ األصل حسن الظن ابآلخرين وال يضر إذا كان البعض
يستخدمه استخداماً سيئاً ،إال إذا علم أن األغلب هو كذلك ،أما قراءته فال جتوز إال إبذن صاحبه،

واألصل يف الربيد اخلصوصية وقراءته واحلال كذلك هي من قبيل التجسس املنهي عنه يف قوله

تعاىل":اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث وال جتسسوا" [احلجرات. ]12 :

( )3الضابط يف كل ذلك هو غلبة املصاحل على املفاسد فإذا مت ذلك وتعينت املصلحة وكانت
املفسدة مظنونة أو أقل ُحتُ ِّملت املفسدة الدنيا ألجل املصلحة العليا ،فيكون األمر مباحاً ،فإذا كانت
الداللة على املواقع اخلرية هي األصل فإن ذلك داخل يف قوله -عليه السالم":-الدال على اخلري
كفاعله" رواه اإلمام أمحد ( ، )22360والرتمذي ( ، )2670وحتمل الضرر اليسري ألجل النفع
الكثري ،إذا مل ميكن فصلهما ،أما يف حال غلبة املفسدة فال جيوز وهو من الداللة على الضاللة

الداخل يف قوله -عليه السالم":-ومن دل على ضاللة كان عليه إمث من تبعها" مسلم ( )2674أما

إذا اشتبه األمر فاألوىل تركه ألن منع املفسدة مقدم على جلب املصلحة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()184/13

ما يستفيد منه امليت من عمل احلي
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/3/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل :ما هو الشيء الذي أقوله أو أعمله ،ويستفيد منه والدي املتوىف -رمحه هللا-؟ أرجو منكم
إرسال أمثلة عن بعض تلك األمور.

ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
أهم شيء يعمله اإلنسان ،أو يقوله هو :الدعاء له" ،رب اغفر يل ولوالدي" [نوح" ، ]28 :رب

ارمحهما كما ربياين صغريا" [اإلسراء ، ]24 :وما شابه ذلك من األدعية ،وأما العمل فما ورد فيه
الدليل هو احلج والعمرة ،والصدقة ،وصلة الرحم اليت توصل عن طريقهما ،وإكرام صديقهما ،هذه

هي األعمال اليت يقوم هبا الولد براً بوالده أو والدته ،وهللا أعلم.

()185/13

حقوق احملرم من الرضاعة
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة
رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل زايرة احملرم من الرضاع واجبة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فأقول وابهلل التوفيق:

ليست زايرة احملرم من الرضاع واجبة بل هي مستحبة ،كغريه من األقارب غري الرحم ،أما إن كان

املرضع من ذوي الرحم فصلته وزايرته واجبة ،لكونه من ذوي األرحام حيث جاء التأكيد على صلة
الرحم والذم على قطيعتها قال تعاىل":والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل" [الرعد ، ]21 :وقال

تعاىل":وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض" [األحزاب ، ]6 :وكما جاء يف احلديث":إن هللا قال للرحم
ملا عاذت به أما ترضّي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك" البخاري ( ، )4832ومسلم
( ، )2554وقال هللا تعاىل يف ذم القطيعة" :فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا

أرحامكم أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم وأعمى أبصارهم" [حممد ، ]21 :أما إذا كان املرضع ليس
من ذوي احملارم فزايرته مستحبة ،وكذا صلته وبره مبا له على الرضيع من الفضل واإلنعام إذا كان

متربعاً ،أما إذا كانت الظئر وزوجها أيخذان أجراً مقابل إرضاعهما فنعمتهما وفضلهما أقل ،ولكن

تثبت هلما بذلك احملرمية إذا كان الرضاع يف احلولّي وبلغ مخس رضعات ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على

نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()186/13

متنع أبناءها من زايرة إخواهنم

اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

أان امرأة متزوجة من  21سنة ،وزوجي لديه زوجة أخرى من بلد آخر ،ولدي أبناء ،وكذلك زوجته

الثانية ،ولكن مع األسف أن أوالدي ال يلتقون إبخواهنم من أبيهم؛ وذلك بسبب أن زوجة أبيهم متنع
أوالدها من زايرتنا ،وكذلك ال يريد أبنائي زايرهتم ،يف السابق كان أوالدي يذهبون بّي احلّي واآلخر.

مع العلم أهنا هي أيضا ال تزور أهل زوجي ومنقطعة عن مجيع الناس .ودائما تظن أن اجلميع يريد أن
يؤذيها ،مع أننا -وهللا العامل -عندما كانوا أيتون لزايرتنا سابقا كنا نكرمهم وهنديهم اهلدااي ونعاملهم
أحسن معاملة.

فهل جيوز هلا منع اإلخوان من رؤية بعضهم؟ وهل أيمث زوجي ابلرضوخ هلا؟ وهل يعترب هذا قطع رحم؟

مع العلم أن أوالدي بعضهم أكرب من أوالدها .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()187/13

فإن صلة الرحم واجبة - ،كما دلت على ذلك اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية-؛ قال هللا -
س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوتُـ َق ِطّ ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم" [حممد ، ]22:ويف
تعاىل" :-فَـ َه ْل َع َ

الصحيحّي البخاري ( ، )4832ومسلم ( ، )2554عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا  -عز وجل -خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت

الرحم فقالت :هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال :نعم ،أما ترضّي أن أصل من وصلك ،وأقطع من
قطعك؟ قالت :بلى ،قال :فذلك لك" مث قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اقرؤا إن شئتم:
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم أُولَئِ َ ه ِ
ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
َص هم ُه ْم
اَّللُ فَأ َ
س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْفس ُدوا ِيف ا ْأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
ك الذ َ
" فَـ َه ْل َع َ
ارُه ْم أَفَال يَـتَ َدبهـرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفا ُهلَا" [حممد ، ]24-22:ويف الصحيحّي
َوأَ ْع َمى أَبْ َ
صَ
ُ
البخاري ( )5984ومسلم ( )2556عن جبري بن مطعم  -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -قال" :ال يدخل اجلنة قاطع" ،قال ابن أيب عمر :قال سفيان :يعين قاطع رحم،
فالواجب عليك وعلى الزوجة الثانية أن تسعيا مبا يعّي أوالدكما على صلة بعضهم لبعض ،وأال

يتهاجروا أو يتدابروا أو يتقاطعوا ،فمهما طال الزمان أو قصر فهم إخوة من األب ،كما أنه جيب
على الزوج أن أيمر أوالده أبن يصل بعضهم بعضا ،ويسلم بعضهم على بعض ،ويتصاحبوا ويتزاوروا

وال يتقاطعوا ،فإن حصل من بعضهم ذلك فهو منكر جيب على األب أن يغريه ما استطاع وحبسب

طاقته ،وأال يسكت عليه وال يقره ،بل ينصح أوالده ،وأيمرهم ابلصلة وحيملهم على ذلك ،كما أنه ال
جيوز للزوجة الثانية أن متنع أوالدها من زايرة أوالدك واالختالط هبم ،ولكن لعل يف ذهنها شيء أو يف
قلبها عليك شيء ،ولعلك تذهبينه إبهدائها واإلحسان إليها والتودد هلا ،فإن اهلدية تذهب غل

الصدور ،وتزيل وحشة القلوب ،وتقرب النفوس ،وتزيد احملبة ،وتعظم األلفة؛ كما أخرب بذلك
الصادق املصدوق  -صلى هللا عليه وسلم -حّي قال" :هتادوا حتابوا" رواه مالك ()1685
والبخاري يف األدب املفرد (. )463

وفقك هللا وزوجك وذريتكما لكل خري ،ومجع قلوبكم على طاعته ومرضاته؛ إنه جواد كرمي ،وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد.

()188/13

هل أصل أقاريب وعندهم القنوات الفضائية؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1422/11/9

السؤال

مشكليت أن معظم أقاريب لديهم الدش ،وأان أخاف على أبنائي ،وأخاف على عالقيت أبهلي،
والزايرات عادة تكون طويلة ،فكيف العمل؟ هل أمتنع عن زايرهتم حيث املناصحة مل تنفع؟

اجلواب

عليك أن تزور أقاربك وتصل رمحك وتنصحهم عما يشاهدونه من قنوات لتلتزم آبداب اإلسالم
وأخالقه ،وتكون زايرتك ليست يف األوقات اليت يكون فيها أقاربك يطالعون هذه الدشوش،

ويعرضون أهلك أو أوالدك ملطالعتها ،فتزورهم يف األوقات اليت ال يكون فيها مثل عرض تلك
ّ

األفالم والقنوات اليت ال تتفق مع أحكام اإلسالم ،واحرص على نصيحتهم ودعوهتم إىل اخلري.

()189/13

صلة الرحم غري احملارم
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/1/24هـ

السؤال

كيف تكون صلة الرحم بّي الرجل وبنات عمه ،حيث أنه ليس حمرماً هلن؟

اجلواب

نعم ابن العم ،وابن اخلال ليسا من احملارم وإن كاان من أويل األرحام ومن األقارب ،ويعتربان أقارب
لإلنسان وجيتمع اإلنسان مع قريبه برحم من األجداد ،وصلة الرحم ال تستدعي أن اإلنسان خيتلط

وخيلو مبن ليست من حمارمه كبنت العم ،فإهنا وإن كان بينها وبينه رحم وجتب صلتها؛ إال أن هذا ال
يبيح له أن خيلو هبا ،أو أن ينظر إىل شيء من بدهنا فإهنا أجنبية منه من حيث العورة لكن يصل رمحه

مبثل هؤالء النساء ابإلحسان إليهن وبزايرة بناته وزوجته هلن ،وإذا كان عنده هدااي أو أشياء وحنوها

أو مناسبات فإنه يدعوهن حلضور مناسباته يف منزله لالجتماع مع نسائه ،ال أن جيتمع هو معهن ،وال

أبس أن يسلم عليهن من وراء حجاب من دون اختالط هبن ،أو أن يُسلّم ابهلاتف أو غريه لالطمئنان

على صحتهن وحنو ذلك.

()190/13

صلة زوجة األخ
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1424/6/19هـ

السؤال

علي أن أصلها ،حيث إنه
هل زوجة األخ تعترب من الرحم؟ أي هل هي من صلة الرحم اليت جيب ّ

حدثت مشكلة بيين وبّي زوجة أخي ،وأان اآلن ال أكلمها هل هذا يعين أين قاطع رحم؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

نقول :زوجة األخ ليست من ذوات األرحام ،فذوو األرحام الذين جتتمع أنت وإايهم برحم واحدة
من أب ،أو أم أو جد ،أو جدة ،لكن أوالدها هم أوالد أخيك ،فهم من ذوي رمحك ،وأما زوجة

أخيك فليست من ذوي األرحام.

وأحب أن أنبه يف هذه املناسبة أن اإلنسان ينبغي له أن يبتعد عن اخللوة بزوجة األخ ،وأخت الزوجة

وحنوهم ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":إايكم والدخول على النساء" فقال رجل من األنصار:
اي رسول هللا أفرأيت احلمو ،واحلمو هو :قريب الزوج ،-قال":احلمو املوت" رواه البخاري ()5232

 ،ومسلم ( ، )2172من حديث عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -فينبغي لإلنسان أن ينتبه هلذا ،فال
يكون حديثه مع زوجة أخيه ،أو خيلو هبا أو شيء من هذا ،ليس له احلق يف شيء من ذلك ،وال جيوز

له ،أما إذا كان حديثاً من وراء حجاب ابهلاتف أو من وراء حائل أو حبضور حمرمها بدون ابتذال

وكالم حيتاج إليه لتوضيح أمر ،أو كالم وحنوه من دون خضوع من املرأة ابلقول وحنوه فال أبس ،وهللا
أعلم.

()191/13

بر الوالدين بتسمية األحفاد عليهما
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/5/22هـ

السؤال

هل تسمية املولود أو املولودة ابسم األب أو األم خاصة وأهنما قد توفامها هللا إىل رمحته (يعترب براً
ابلوالدين) ؟

اجلواب

هذا مل يرد فيه شيء يف الشرع وال يف السنة النبوية عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-لكن ال

شك أن كون اإلنسان يسمي ابسم والده أو والدته قد يكون ذلك أدعى إىل أن يتذكر والديه وأن
يقوم ابلدعاء هلما ،فإن كانت ترتتب عليه هذه املصلحة فاألوىل أن يسمي ابمسيهما ،وهللا أعلم.

()192/13

تسمية األوالد وبر الوالدين
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/5/15هـ

السؤال

هل من بر الوالدين أن يسمي االبن ولده على امسهما؟ وهل يعترب عصياان هلما أن ال ميتثل لطلبهما؟

اجلواب

الوالد والوالدة جيب برمها ،ومن الرب هبما أن يستجيب الولد ملطالبهما يف غري معصية هللا.
فإذا كان الوالد يرغب أن يسمي ابنك ابمسه فهذا من الرب به ،ألنك أطعته وجربت خاطره وطيبت

نفسه ،وكذلك الوالدة إذا كانت ترغب يف تسمية البنت ابمسها فاستجبت لطلبها فهذا من الرب هبا

واإلحسان ،وهللا ويل التوفيق.

()193/13

صلة األصدقاء الطيبّي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/6/11هـ
السؤال

السالم عليكم ،هل يدخل يف صلة الرحم صلة األصدقاء الطيبّي؟ حيث إهنم من أهل القرآن

والصالح ،وقد انشغلت عنهم ،فهل أيمث اترك صحبتهم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
صلة األصدقاء الطيبّي ال تدخل يف صلة الرحم ،وإمنا تدخل يف ابب احلب يف هللا والبغض يف هللا،

وقد قال عليه الصالة والسالم" :أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا" أخرجه الطيالسي
( ، )783وأمحد ( ، )18524وغريمها من حديث الرباء -رضي هللا عنه .-أبن حتب املرء ألنه
مطيع هلل وتكره اآلخر ألنه عاص هلل ،وصلة أصدقاء الوالدين بعد موهتما من ابب بر الوالدين ،بل

من أبر الرب كما روى عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه
مسلم ( )2552وغريه.

()194/13

صلة األم املخطئة

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

والديت اي شيخ تركتنا منذ ثالث أو أربع سنوات ،وذهبت إىل منزل أهلها ،يف منطقة تبعد عن مدينتنا

أكثر من 800كيلو ،ورغم حماوالت والدي اجلادة إلرجاعها لكنها رفضت بشدة ،وبعد عدة
حماوالت وافقت أن ترجع إىل البيت بعد مدة دامت أكثر من سنتّي ،وجلست ختتلق املشاكل يف

حتمل ذلك وحصل الطالق بعد رجوعها إىل البيت ملدة شهرين ،ومل جند
البيت حىت عجز والدي عن ُّ
منها أي بر منذ والدتنا ،وحنن مخسة أوالد وبنات ،وحنن نذهب إليها وال جند استقبال األم ألبنائها،

وال جند أي سؤال منها ،فما الواجب علينا فعله؟ وهل يكفى مكاملتها هاتفياً فقط أم جيب زايرهتا؟ مع

العلم أهنا اآلن يف املدينة اليت نسكن فيها ،نريد جواابً شافياً وأبسرع وقت .جعل هللا ذلك يف موازين

حسناتك.

اجلواب

إن أمكم قد محلتكم يف بطنها تسعة أشهر ،كل واحد منكم بقي يف بطنها تسعة أشهر ،وهي حتملكم

يف داخل أحشائها تتحمل ما يناهلا من آالم مث جاء الطلق ولسان حاهلا يقول :ايليتين مت قبل هذا،
وعندما خرجتم من بطنها مث حتملت أذاكم وأوساخكم وقامت بنظافتكم وتغذيتكم واحلنان عليكم،

وبعد أن وصلتم إىل هذا السن صرمت تسألون :هل يكفي مكاملتها؟

هذا نوع من قطيعة الرحم ،وحق األم حق عظيم ،فالوالدان كالمها هلما حق عظيم ،واألم أوىل ابلرب
من األب ،فالواجب عليكم أن حتسنوا إليها ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول" :رضا هللا يف
رضا الوالدين ،وسخط هللا يف سخط الوالدين" رواه البخاري يف األدب املفرد ( )2والرتمذي

( )1899واحلاكم يف املستدرك ( )7331والبيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان ( )7445واللفظ له
من حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -وقال عليه الصالة والسالم " :إن هللا حرم عليكم

عقوق األمهات" رواه البخاري ( ، )2408ومسلم ( )593من حديث املغرية بن شعبة  -رضي هللا
عنه ،وقال عليه الصالة والسالم" :ال يدخل اجلنة قاطع" يعين :قاطع رحم .واحلديث رواه البخاري
( ، )5984ومسلم ( )2556من جبري بن مطعم  -رضي هللا عنه .-

()195/13

وهللا تعاىل يقول" :فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم
هللا فأصمهم وأعمي أبصارهم" [حممد ، ]23 - 22 :فالواجب عليكم أن حتسنوا إىل أمكم بكل ما
تستطيعون من الزايرة وتقدمي اهلدااي ،والتلطف معها ابلكالم ،وحسن األدب ،وال متلوا ولو كانت هي

ال تسأل عن حالكم وال تلقي لكم ابالً ،فقد أدت دورها وبقي دوركم أنتم ،فقوموا مبا جيب عليكم

واستحوا من هللا حق احلياء ،وهللا  -تعاىل  -يقول" :أن اشكر يل ولوالديك" [لقمان ]14:ويقول:

"واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً" [اإلسراء ]24:فال بد أن
تتأدبوا مع أمكم ومع أبيكم وأن تكونوا ممن يرد اإلحسان ابإلحسان ،ولن جتزوا أمكم حقها مهما

عملتم لكن من أحسن فإن هللا  -جل وعال  -حيفظ له حقه ورمحة هللا واسعة ،وهللا تعاىل يقول:

"وابلوالدين إحساان" [البقرة ]83:بال حد وال حجز ،فاإلحسان مستمر بكل أنواعه نسأل هللا -
تعاىل  -للجميع اهلداية والصالح والفالح.

()196/13

أنشأ موقعاً على األنرتنت ألهل قريته ،ويطلب التوجيه
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/8/9هـ
السؤال

مباذا تنصحون من افتتح موقعا على الشبكة ألهل قريته؛ للتواصل بينهم والتشاور يف الصاحل العام.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن إنشاء مثل هذه املواقع ألجل التواصل هو مما أمر هللا به وجعله من سيما املؤمنّي كما قال
سبحانه" :والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل" [الرعد. ]21 :

كما أن فيها إعانة لصلة األرحام ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم " :-ومن كان يؤمن ابهلل واليوم
اآلخر فليصل رمحه" رواه البخاري ( ، )6138ومسلم ( )47من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-
كما أن فيها بذل املعروف والتعاون على الرب والتقوى والداللة على اخلري والتحذير من الشر،

واألقربون هم أوىل الناس بذلك ،وقد قال سبحانه لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم " -وأنذر عشريتك

األقربّي" [الشعراء ]214 :وقال عليه الصالة والسالم" :األقربون أوىل ابملعروف".

فإذا أسست هذه املواقع هلذه األهداف اخلريية ،وقصد هبا وجه هللا تعاىل فال شك أنه عمل صاحل
يتقرب به إىل هللا تعاىل ،فمن خالل هذا املنرب اإلعالمي يتواصل أهل القرية الواحدة واألسرة

الواحدة ،وحتصل معرفة بعضهم ببعض ،فتحصل التهاين والتعازي والصالة على املوتى والدعاء هلم،
وكذلك معرفة املرضى وزايرهتم ،وكذلك اجتماعات األسرة والقرية ،كما حيصل احلث على إعانة

احملتاجّي ونصيحة الغافلّي والتسابق إىل اخلريات.

وإين أهيب ابإلخوة اخلريين الذين أنعم هللا عليهم ابلقدرة على إنشاء تلك املواقع أن أيخذوا بزمام
املبادرة ،وقد قال عليه الصالة والسالم "ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم

القيامة".

هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()197/13

تساؤل حول الصندوق التعاوين للقبيلة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

حنن أبناء قبيلة تضم حوايل ثالثة آالف عائلة ،اجتمعنا إلنشاء صندوق للتكافل االجتماعي ،حيث

تدفع كل عائلة سنوايً مبلغاً حمدداً من املال ،حىت تستفيد من خدمات الصندوق ،واليت منها دفع

نصف دية القتل اخلطأ ،والتعويض على حرائق البيوت ،وإعانة مرضى الفشل الكلوي ،واألفراح

اجلماعية ،وحنو ذلك ،إال أن هناك بعض البنود اخلاصة حتتاج إىل رأي الشارع فيها ،وهي أنه يف حالة
أخذ العائلة املشرتكة يف الصندوق للدية من قبيلة أخرى فإن للصندوق أن خيصم نسبة مخسة

وعشرين يف املائة منها لصاحل الصندوق؛ حىت يتمكن من أتدية نصف الدية إذا طلبت من القبيلة؛
ألهنا ستعامل ابملثل من القبائل األخرى.

وكذلك احلكم يف التعويضات اليت أتخذها العائلة من القبائل األخرى .مث إن هذا الصندوق يستفيد

منه املنتسبون إليه دون غريهم ،فهل هذا جائز أم ال؟ أفتوان مأجورين والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كل حتالف على خري وبر وتقوى وتكافل اجتماعي فإن اإلسالم يؤيده وحيث عليه ،ويف هذا ومثله

يقول احلق -سبحانه وتعاىل":-وتعاونوا على الرب والتقوى" [املائدة ، ]2 :ويقول النيب -صلى هللا
عليه وسلم -يف حلف الفضول الذي وقع بّي بين هاشم وتيم وزهرة على األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر واألخذ للمظلوم من الظامل ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-شهدت حلفاً يف دار جدعان

بنو هاشم وزهرة وتيم وأان فيهم ولو دعيت فيه ألجبت ،وما أحب أن يل به ُمحر النعم" رواه

الطحاوي يف مشكل اآلاثر ( ، )5216والبيهقي يف السنن الكربى (. )12251
ٍ
وتفصيل ،وهو خصم نسبة مخسة وعشرين يف املائة من الدايت
بيد أن هناك بنداً حيتاج إىل نظ ٍر
والتعويضات اليت أتخذها العائلة من القبائل األخرى ،وخالصة ذلك أن الدية تدخل يف حكم

صر مل حيز األخذ من حقهم ،وإن كانوا راشدين
صر ،أو فيهم من هو من ال ُق ّ
اإلرث ،فإن كان الورثة قُ ّ
فال أبس واحلالة هذه ،وكذلك يدخل يف احلكم التعويضات إذا كان هلا حكم اإلرث.

()198/13

هل يسدد الدين عن جده؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/07/1هـ

السؤال

السؤال هو أن جدي تويف -عليه رمحة هللا ،-وترك ابنّي وبنتّي مها عمايت ،وكان عليه ديون لبنك

التنمية يف بلدان ،ومت تقسيم الدين على األوالد ،منهم والدي ،فهل أسدد الدين عن جدي -ابرك هللا

فيك ،-خاصة وأن صاحب الدين موقوف .جزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

ال جيب على األوالد من بنّي وبنات تسديد دين والدهم ،إال إذا ترك ماالً ،فال جيوز هلم أن يقتسموا

منه شيئاً حىت يسددوا الدين ،وإذا تربع األوالد أو األحفاد -وأنت منهم -بتسديد الدين فذاك من

الرب ابملُ هتوىف ،،ويشكرون عليه ،وسواء سددوه مجاعياً ابلتساوي بينهم ،أو ابلتفاوت ،أو سدده واحد
منهم كما إذا سددته وحدك .وهللا أعلم.

()199/13

هل حيجرون على والدهم؟

اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/3/26هـ

السؤال

أعيش أان وإخويت ووالديت مع أبينا ،وهو شخصية ظاملة ,دكتاتوري يف مجيع تصرفاته ,يصر على

اختالق املشاكل معنا دائما ،وال يكتفي بذلك فقط ،ولكنه يعمد إىل الفضائح وال يراعي مشاعران،
ويصر على إقحام الناس يف هذه املشاكل ،ومن حيضر ويشاهد مشاكلنا اليت يصل فيها إىل الضرب
املربح يقسم على أنه شخص خمتل ،ولكنهم خيافون مواجهته وإخباره بذلك ،مع العلم أننا حنن أبناءه

-وهلل احلمد -كل من يراان أو يصاحبنا حيبنا ،وقد وصلنا رغم ذلك ملراتب جيدة جداً يف دراستنا،

فأان أدرس الطب ،وأخي الكبري طبيب ،واآلخر مهندس ،ولكن كل هذا ال يعجبه.

سؤايل :هل حيق لنا أبن نرفع عليه قضية حجر أو سفه ,خصوصا أنه مؤخراً سبب لنا الكثري من

الفضائح واألمل النفسي أمام الناس ،ويوجد الكثري من الشهود على تصرفاته املشينة معنا ،واليت دائما
تكون من غري سبب معروف ،وإذا كان يصح لنا أن نرفع عليه قضية ملن جيب أن نذهب؟! وماذا

علينا أن نفعل؟ أفيدوين وأنقذوين ،وجزاكم هللا كل اخلري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن الواجب على األوالد أن يربوا آابءهم وأمهاهتم ،وأن حيسنوا إليهما ،ويبذلوا املعروف هلما ،فإن
ص ْيـنَا ْاإلنْ ِ ِ ِ ِ
"وَو ه
ساانً َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ
حق الوالدين على أوالدمها كبري كما ال خيفى ،قال تعاىلَ :
سا َن ب َوال َديْه إ ْح َ
َ
ِ
ص ْيـنَا
"وَو ه
ُك ْرهاً َوَو َ
ض َع ْتهُ ُك ْرهاً َومحَْلُهُ َوف َ
صالُهُ ثَالثُو َن َش ْهراً) [األحقاف :من اآلية ، ]15وقال أيضاًَ :
ِ
ِ ِ
ّي أ ِ
ك إِ َه ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ري َوإِ ْن
َن ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
سا َن بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
يل ال َْمص ُ
ْاإلنْ َ
ك بِ ِه ِعلْم فَال تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ُّ
يل
اه َد َ
س لَ َ
َج َ
ُْ َ َ َ
ٌ
الدنْـيَا َم ْع ُروفاً َواتهب ْع َسب َ
اك َعلَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
يل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَـبِّئُ ُك ْم ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [لقمان ، ]15-14:فهذا يف حالة ما لو
يل مثُه إِ َه
ب إِ َه
َم ْن أ ََان َ
أرادا من أوالدمها الشرك ابهلل ،وجاهداهم على ذلك ،فإهنم ال يطيعوهنما ،ولكن جيب عليهم يف هذه
احلالة أن يصاحبومها يف الدنيا معروفاً ،فكيف لو أصاب الولد من والديه أذى بدنياً أو نفسياً أو

اجتماعياً ،وليس بديين ،فالصرب عليه أوىل ،ومصاحبة الوالدين معه معروف أوجب ،فإن الوالدين مها
سبب وجود الولد ،ورضا هللا من رضا الوالدين ...

()200/13

فاحذر -اي أخي أنت وإخوانك -من عقوق والدكم ،وال يسوغ لك أن تصف أابك هبذه األوصاف
السيئة ،فقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟ قلنا بلى اي
رسول هللا ،قال :اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين ،وكان متكئاً فجلس وقال :أال وشهادة الزور " ...

احلديث رواه البخاري ( )5976ومسلم ( )87من حديث أيب بكرة -رضي هللا عنه ،-بل إن هللا
ُف" ،فكيف أن يقول أو يفعل هبما أو أبحدمها أعظم من
حرم أن يقول الولد ألحد والديه كلمة "أ ٍّ

ِ
ِ
ك أ هَال تَـ ْعبُ ُدوا إِهال إِ هايهُ َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْح ِ
رب
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
ذلك ،قال عز وجلَ :
ساانً إ هما يَـ ْبـلُغَ هن ع ْن َد َك الْك ََ
َ
اح ُّ
الذ ِّل ِم َن
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ ُ
المهَا فَال تَـ ُق ْل َهلَُما أ ٍّ
ُف َوال تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُ ْل َهلَُما قَـ ْوالً َك ِرمياً َوا ْخ ِف ْ
أَ
ض َهلَُما َجنَ َ
ِ
ص ِغرياً" [اإلسراء ، ]25-24:هذا هو أدب القرآن ،وهذه تربية
ال هر ْمحَة َوقُ ْل َر ِّ
ب ْارمحَْ ُه َما َك َما َربـهيَ ِاين َ
اإلسالم ،وتلك حقوق الوالدين فارعها حق رعايتها ،وقم أبدائها حق قيام؛ جتد خرياً تفوز به يف الدنيا
واآلخرة ،وإن كان ما ذكره السائل عن والديه صحيحاً فقد يكون سبب تصرفات األب املذكورة هو
األوالد ،فقد تكون معاملتكم لوالدكم سيئة ،أو أنكم تقصرون يف حقه ،أو ال تعطونه ما حيتاج من

نفقة ،أو ال حتسنون معاملته ،أو ال حترتمونه وجتلونه وتقدرونه ،ولذلك أصبح يعاملكم تلك املعاملة
القاسية لسوء صنيعكم به ،وهلذا فإين أنصحك  -أيها األخ السائل وفقك هللا -أن حتسن لوالدك،

وتقابل إساءته لك  -إن صدرت منه -ابإلحسان ،والدعاء له ابملغفرة ،والعفو والرمحة ،وال تنس أن
هتديه بّي الفينة واألخرى؛ فاهلدية تقرب القلوب ،وتذهب الشحناء ،وتزيل البغضاء من النفوس ،وقم
خبدمته وقضاء حوائجه بطيب نفس وطالقة وجه ،وقبِّل رأسه ،وقدمه يف اجمللس وال تتقدم عليه يف
دخول أو خروج ،أو أكل أو شرب ،وشاوره فيما تقدم عليه من أمورك اخلاصة ،وسوف جتد حمبة

والدك لك  -إن شاء هللا -وإلخوتك ،وتذهب تلك السلوكيات اليت تتضايق أنت وإخوانك منها.
أما إن كانت تصرفات والدك ال تصدر من العقالء مبعىن أهنا تصرفات انقصي العقل أو فاقديه،

فيجب عليك أنت وإخوتك الذهاب بوالدكم إلحدى املستشفيات النفسية أو املصحات العقلية

لعالجه  ...وبناء على ما يتقرر لدى األطباء املختصّي ميكن اختاذ ما يلزم من قبلكم حيال طلب
احلجر عليه أم ال  ...علماً أبن طلب احلجر على أبيكم من اختصاص احملكمة الشرعية.

وفقك هللا وإخوتك لرب والديكم ورزقكم الصرب واالحتساب ،وهداكم صراطه املستقيم ،واتب علينا

وعليكم إنه هو التواب الرحيم ،وهللا أعلم ،وصل هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()201/13

ذوو األرحام الذين جتب صلتهم
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1425/5/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

علي صلتهم ابلتفصيل؟ هل يشمل
من املعلوم يف ديننا أمهية صلة الرحم ،فمن هم أقاريب الذين جيب ه
ذلك العمات واخلاالت وأوالدهن ،وإىل أي مدى؟ وهل يلزم أوالدي ما يلزمين جتاه أقاريب؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاجلواب :أن القريب الذي جتب صلته هو كل قريب وإن بعد ،ولكن كلما كان أقرب كانت صلته

أوجب وآكد .هذا أوالً.
اثنياً :أن وجوب الصلة كغريه من الواجبات مشروط ابالستطاعة ،قال تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم"
[التغابن ]16 :وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري

( ، )7288ومسلم (. )1337

اثلثاً :أن صلة األرحام يرجع فيها إىل العرف ،وإىل ما اتبعه الناس يف ذلك ،فكل ما اعترب صلة يف
العرف فهو من الصلة الواجبة ،وهي ختتلف من شخص آلخر حسب القرب والبعد.

وقد قلنا :إن املرجع فيها إىل العرف ،ألهنا مل تبّي يف الكتاب والسنة ،فلم يبّي جنسها ،وال نوعها،
وال مقدارها ،ومل حتد بشيء معّي ،لكن قد ثبت يف السنة أن اإلحسان إىل صديقي الوالدين بعد

موهتما من برمها ،وحنو ذلك ،وهذا رابعاً.
خامساً :أن من العلماء من حد القريب الذي جتب صلته بكل قريب يلتقي مع الشخص يف اجلد

الرابع ،سواء كان من جهة أبيه أو أمه .وعلى كل فالواجب على اإلنسان الصلة ما استطاع إىل ذلك

سبيالً بكل ما يسمى صلة ،إذا كان مما أابحه هللا .وهللا أعلم.

()202/13

االحنناء للوالدين
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام
التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

السالم عليكم.
ماذا تقولون يف االحنناء أمام الوالدين للمس أقدامهما بقصد طلب الربكة منهما؟ هل يعترب هذا من

الشرك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

ال شك أن هذا العمل فيه مجلة من احملرمات:
األول :طلب الربكة ،والربكة ال تطلب إال من هللا -عز وجل -ووضع اليد على الوالدين ليس سبباً
جللب الربكة ،والربكة إمنا تطلب من هللا -عز وجل.-
الثاين :كذلك يف التحية ال جيوز االحنناء يف دين اإلسالم ،فجاء يف سنن الرتمذي ( )2728من

حديث أنس  -رضي هللا عنه -أن رجالً قال للنيب -صلى هللا عليه وسلم" :-الرجل منا يلقى أخاه
أينحين له؟ قال :ال ،قال :فيقبله ويلزمه؟ قال :ال ،قال :أيصافحه وأيخذ بيده؟ قال :نعم" .هذه

التحية يف دين اإلسالم وهي املصافحة واألخذ ابليد ،وماعدا ذلك فال جيوز كاالحنناء وغريه.
الثالث :أن يف هذا األمر تذلالً على هذا الصفة ال جيوز إال أن يكون هلل -عز وجل.-

()203/13

هل احلزن واألمل ينايف الصرب؟
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد احلميدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب

التاريخ 1422/8/10

السؤال

إذا كان اإلنسان يعيش يف حمنة وهو ر ٍ
اض مبا كتب هللا له وينتظر الفرج ،إال أنه حيس ابألمل أحياانً أو

احلزن وقد تذرف عيناه الدموع ،خاصة وأن من كان سبباً يف هذه احملنة يعيش معه يف نفس املكان إال

أنه يعامله معاملة حسنة وال يصدر منه ما يسيء هلذا اإلنسان ال بكالم وال بتصرف.

السؤال :هل يعترب هذا اإلنسان صابراً ،وهل ما حيس به من أمل أو حزن يتناىف مع الصرب؟ وجزاكم هللا

خرياً وأحسن إليكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا حممد وبعد:

الصرب أمره عظيم وثوابه كبري ،وهو خلق األنبياء واملرسلّي وخلق عباد هللا املؤمنّي الصاحلّي .بل كل
خري يف الدنيا واآلخرة فهو ابلصرب منوط ومتصل .قال تعاىل " إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب

" وقال هللا تعاىل " :وملن صرب وغفر إن ذلك من عزم األمور "
وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ":-الصرب ضياء ".
وقال الصديق أبو بكر " :الصرب نصف اإلميان ".

فوجب على كل مسلم التحلي والتخلق ابلصرب ويتأكد األمر ابلصرب عند نزول املصائب وحلول

الكوارث إمياانً بقضاء هللا وصرباً على أقداره ورضاً به تعاىل وحبكمه ،مع انتظار الفرج ورجائه منه جل

وعال.

قال تعاىل " :وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون ".

أما الشعور ابحلزن يف القلب من جراء املصيبة واحملنة وبكاء العّي فهذا ال حرج فيه ،وال ينايف  -حبمد

هللا  -الصرب والرضا ،بل هو من آاثر رقة قلب املؤمن والرمحة اليت يف قلبه ،وقد حزن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -وبكى عند وفاة ابنه إبراهيم كما يف حديث أنس يف صحيح البخاري ،وقال
 -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن القلب ليحزن وإن العّي لتدمع وال نقول إالّ ما يرضي الرب ".

وحزن كذلك وبكى ملا بلغه قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة وهم قادة
جيش املسلمّي يف غزوة مؤتة ،ونعاهم  -صلى هللا عليه وسلم  -على املنرب وهو يبكي وعيناه

تذرفان وغري ذلك.

بشرط أال جيزع املسلم وال يسيء بربه الظن ،وبشرط أال يصدر منه كالم ينايف التوكل أو يظهر اجلزع

ابلصراخ والعويل ولطم اخلدود ونشر الشعور وشق الثياب.
قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن هللا ال يؤاخذ حبزن القلب وال بدمع العّي ولكن

يؤاخذ هبذا وأشار إىل لسانه أو يعفو ".

فرج هللا عنا وعن هذه السائلة وعن إخواننا املسلمّي يف األفغان وفلسطّي وغريها كل انئبة وجرب

مصابنا وسرت أحوالنا مبنه وكرمه واحلمد هلل رب العاملّي.

()204/13

دعاء رفع البالء
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب

التاريخ 1422/11/28
السؤال

يف حال وقوع الظلم أو االبتالء مبصيبة ماذا يفعل اإلنسان؟ مبعىن ما هي األحاديث الصحيحة حول
ماذا يفعل املسلم عند وقوع الظلم عليه من حاكم أو سلطة ،وهو غري قادر على رد الظلم غري
اللجوء إىل هللا  -جل جالله  -وكذلك ما األدعية املعروفة يف ذلك؟

اجلواب

قبل اإلجابة عن السؤال أذكر أخي السائل أبمرين:

 01أن ما يقع لإلنسان يف هذه الدنيا من مصائب وظلم وحنو ذلك مما ورد يف السؤال ،أقول قد
يكون بسبب من اإلنسان نفسه ،كما قال هللا  -عز وجل  ":-وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
ويعف عن كثري " [الشورى ، ]30:ويقول أحد السلف :إين ألجد أثر الذنب يف ُخلق امرأيت
أيديكم ُ
ودابيت .فعلى اإلنسان أن يراجع نفسه وأفعاله ،فقد تكون هذه املصيبة تذكرياً وواعظاً له.

 02أن االبتالء بظلم أو مصيبة قد أصاب األنبياء والصاحلّي وخري اخللق ،وكان هذا رفعة هلم يف

الدنيا واآلخرة ،كما جاء يف احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إذا أحب هللا قوماً
ابتالهم ،فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع " أخرجه اإلمام أمحد [ ]23623إبسناد

صحيح .وعلى اإلنسان الذي مل َير يف حياته شيئاً من االبتالء أن يراجع نفسه وحيذر عسى أال يكون

ذلك استدراجاً ،فما من أحد إال وقد ابتلي على قدر إميانه ،كما ورد يف احلديث عن سعد بن أيب

وقاص  -رضي هللا عنهما  -قال :سئل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أي الناس أشد بالء؟

قال " :األنبياء ،مث األمثل فاألمثل ،يُبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان دينه صلباً اشتد بالؤه،

وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد حىت ميشي على األرض وما عليه

خطيئة" أخرجه الرتمذي ( )2398والنسائي يف السنن الكربى (، )7439وصححه الرتمذي وابن
حبان يف صحيحه ( )2901.2900واحلاكم يف املستدرك (. )128.127

أما اإلجابة عن سؤاله ماذا يفعل اإلنسان حال وقوع الظلم أو االبتالء مبصيبة؟ فقد ّبّي هللا  -عز

وجل  -ذلك يف قوله -تعاىل " :-الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك
عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون".

يقول سعيد بن جبري :ما أعطي أحد ما أعطيت هذه األمة ،مث ذكر اآلية السابقة وقال :ولو أعطيها

أح ٌد ألُعطيها يعقوب ،أمل تسمع إىل قوله " :اي أسفى على يوسف " .وعلى اإلنسان أن يصرب وحياول

يصرب نفسه ومن حوله وأال جيزع ،ويتذكر ما أعد هللا -عز وجل  -للصابرين كما قال  -تعاىل":-
أن ّ
إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب" وحنوها من اآلايت.
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وأما األحاديث اليت يسأل عنها مما جاء يف الصرب فهي كثرية جداً .فمن ذلك ما ورد يف صحيح

مسلم عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ":-عجباً ألمر املؤمن ،إن أمره كله له خري ،وليس ذلك

ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له " .ويف

عطاء
الصحيحّي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال " :ومن يتصرب يصربه هللا ،وما أعطي أحد ً
خرياً وأوسع من الصرب " .ويف الصحيحّي أيضاً أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ":ما يصيب
املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم ،حىت الشوكة يشاكها إال ك هفر هللا هبا
من خطاايه ".

وعليه أن يتذكر احلديث الصحيح عن أم سلمة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال " :ما من

مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا -تعاىل ":-إان هلل وإان إليه راجعون ،اللهم أجرين يف مصيبيت

واخلفين خرياً منها ،إال أخلف هللا له خرياً منها " .قالت أم سلمة :فلما مات أبو سلمة قلت :أي
املسلمّي خري من أيب سلمة! مث إين قلتها ،فأخلف هللا يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" -

أخرجه مسلم.

وأما ما ذكره من وقوع الظلم عليه من حاكم أو سلطة فاجلواب عليه داخل يف ما تقدم ذكره ،وهو

نوع من املصائب اليت عرضت خلري الناس وأفضلهم من األنبياء والصاحلّي كما هو معلوم ،فعليه أن

يلجأ إىل هللا  -عز وجل  -يف دفع ما قد وقع به ،وأن يسأله أن يكون ذلك خرياً له يف الدنيا

واآلخرة ،وليتذكر قول هللا  -عز وجل ":-وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً " ،وهللا

أعلم.
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هل الشكوى تنايف الصرب؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب

التاريخ 1423/2/18

السؤال

منذ حوايل  20سنة وأان أصاب اببتالءات متتالية ،بعضها خفيف وبعضها قوي -واحلمد هلل على كل
حال -وأان راضية بقضاء هللا وقدره ،وأرغب يف أن أحصل على أجر الصرب كامالً وال أريد التحدث

عما يصيبين ،ولكن أان أعيش يف جمتمع يكثر فيه احلسد ،ولقد أصبت ابلعّي أكثر من مرة ،فهل جيوز
يف هذه احلالة أن أحتدث عن معاانيت حىت ال يعتقد الناس أنين ال أعاين من شيء؟ خاصة أن معاانيت

ال تبّي للناس ،ومن جهة أخرى حىت يعذرونين لو قصرت معهم أحياانً.
اجلواب

أقول :إن اإلنسان إذا ابتلي ببعض املصائب فإن هذا يرجى له اخلري ،واإلنسان ال يصاب مبصيبة

فيحتسب إال كان له بذلك أجر ،وتكفري لذنوبه ،وتطهري له ،وإعالء ملنزلته عند هللا -تبارك وتعاىل،-

فاهلل -سبحانه وتعاىل -يقول" :وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه

راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون" [البقرة]157-156-155 :
 ،وال ينايف الصرب اإلخبار عما يعانيه اإلنسان من غري تشك ،إمنا املمنوع هو الشكوى جبزع

وتسخط ،وأما كون اإلنسان خيرب عن حاله أبنه حيس أبمل كذا على سبيل اإلخبار ال على سبيل

الشكوى فهذا ال شيء فيه كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-إين أوعك كما يوعك رجالن

منكم" أخرجه البخاري ( )5648ومسلم ( ، )2571ومن انحية أخرى أهنا تقول لو قصرت معهم

يف زايرة حىت يزوروها ،فأقول :هذا متعّي ،خترب عن املانع هلا ،وسبب عدم ذهاهبا إليهم ،وحنو ذلك
من األمور ،نسأل هللا لنا وهلا وجلميع املسلمّي العافية من كل سوء.
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أعياه مهر الثانية
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب
التاريخ 1423/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شيخنا الفاضل :أان شاب متزوج وعندي طفل وأرغب يف الزواج من امرأة اثنية ،ولكن مشكليت عدم

وجود املهر ،علما أبين أستطيع أن أقرتض من البنك ،لكين أخاف هللا ،وال أريد أن يكون زواجي من
مال فيه راب  ، ...وال بد يل من الزواج ،أرشدوين إىل الطريق الصحيح ،وادعو هللا يل أن يرزقين ابملال
احلالل ألتزوج ،جزاكم هللا خريا.

اجلواب
أسأل هللا تعاىل أن يلهمك رشدك وييسر أمرك.
ومادام األمر كذلك وعندك زوجة فاصرب حىت جتمع شيئاً من املال يكفيك للمهر اجلديد أو احبث عن

من يقرضك قرضاً حسناً بال فوائد.

واعلم أن من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه .واعلم أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
"ثالثة على هللا عوهنم  -اجملاهد يف سبيل هللا ،واملكاتب يريد األداء ،والناكح يريد العفاف" وهللا

يتوالك بعونه.
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هل له أن يصلي الصالة النصرانية؛ لُيخ هفف عنه مدة السجن
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب
التاريخ 1425/3/23هـ
السؤال

شيخنا الفاضل- :أاثبكم هللا -حنن جمموعة من األسرى املسلمّي يف أمريكا ،هناك نظام يف السجن
حيدد مدة السجن حبد أدىن وحد أعلى مثل من  20- 10سنة من  30 - 15سنة وهكذا ،والذي

يريد أن ينال احلد األدىن ال بد أن يوافق على االخنراط يف برامج السجن اإلصالحية ومنها احلديث
عن جتربة الشخص السابقة ابلتفصيل ،واليت قادته لدخول السجن مثل املخدرات أو الكحول ...
إخل ،مث يؤدي اجلميع صالة مجاعية نصرانية ويطلبون من كل شخص أن ينوي الصالة لربه ،ولكن

اجلميع ينطقون نفس الكلمات الذي يرفض هذا الربانمج يتأخر خروجه من السجن إىل احلد األقصى
للمحكومية ،نرجو جواابً توضيحياً مفصالً ،ماذا نفعل حلماية مصلحتنا واحملافظة على ديننا؟ أرجو

التكرم بتوضيح كل مسألة على حدة ،وإمث الصالة اجلماعية مع الكفار ولكي يصبح األمر واضحاً
متاماً لنا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا حممد بن عبد هللا ،وبعد:
فندعو هللا أن يفرج أسركم ،ويعظم أجركم ،ويثبتكم على احلق ومجيع إخوانكم املأسورين

واملضطهدين ،وعن سؤالكم أقول:

 -1إن كان بكم قوة ،ولديكم عزمية تقدرون هبا على حتمل الشدائد ،ورغبتم ذلك ،فاثبتوا وال

تستجيبوا ملطالب أعدائكم ،وإن ضوعفت عليكم مدة السجن ،وسيضاعف هللا لكم األجر ،ورمبا
يسر هللا لكم الفرج من حيث مل حتتسبوا أو تلقوا ربكم على أطيب حال وأحسن خامتة ،ولكم من

سلف األمة من صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -والدعاة املصلحّي أسوة وقدوة؛ كما

حصل لرسول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -من مسيلمة الكذاب عندما سأله مسيلمة :أتشهد
أن حممداً رسول هللا؟ قال :نعم ،وقال :أتشهد أين رسول هللا؟ قال :أشهد أنك كذاب ،فقتله وقطعه

أصر على أن يسمعهم ما
إرابً إراب ،وما حصل لبالل بن رابح  -رضي هللا عنه -مع املشركّي وقد ّ
يكرهون" :أحد ..أحد ،"..وما حصل لعبد هللا بن حذافة  -رضي هللا عنه -مع ملك الروم ،وما

حصل لإلمام أمحد بن حنبل مع اخلليفة املأمون والواثق ،وما حصل لسيد قطب مع مجال عبد
الناصر.
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 -2وإن كنتم أو أحدكم ال جتدون يف أنفسكم قوة وجلداً وحتمالً فقد جعل هللا لكم رخصة خترجون
هبا مما أنتم فيه ،وهذه احلال أقل من سابقتها إال أن هللا أجازها يف كتابه وعلى لسان رسوله  -صلى

هللا عليه وسلم -قال تعاىل" :من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أُكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من
شرح ابلكفر صدراً فعليهم غضب من هللا وهلم عذاب عظيم" [النحل ]106:نزلت هذه اآلية يف

عمار بن ايسر  -رضي هللا عنه -ملا فتنه املشركون وعذبوه ،ومل يرتكوه حىت مسعوا منه ما يرضيهم يف

ذات الرسول  -صلى هللا عليه وسلم( -فجاء عمار شاكياً للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -حاله،
فقال له صلى هللا عليه وسلم" :كيف جتد قلبك؟ قال :مطمئن ابإلميان ،فقال له :إن عادوا فعد") ،

وعلى هذا أمجع العلماء ،فمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً ال يكفر؛ ألن اإلكراه قرينة ظاهرة على أن

كفره تقية ومصانعة حممودة يدفع هبا األذى عن نفسه ،وهذه رخصة من هللا لعباده رفقاً ورمحة مبن ال
يقوى على األخذ ابلعزمية والصرب على البالء ،ومجهور العلماء جييز للمكره قول الكفر بلسانه أو

فعله كالسجود للصنم ،وقال بعض العلماء :إن فعل الكفر ال جيوز ابإلكراه مطلقاً وإمنا جيوز ابلتلفظ
ابللسان فقط ،وقول اجلمهور أظهر وأرجح؛ ألن اآلية مل تتعرض لغري حق هللا تعاىل ،وهو حق حمض،

 -أعين قول الشرك وفعله مكرهاً -وحقوق هللا مبنية على التسامح عكس حقوق العباد حيث هي

مبنية على املشاحة ،وإذا كان اإلكراه موجباً للرخصة يف إظهار الكفر القويل أو العملي فما دونه من
املعاصي أوىل كشرب اخلمر ،وأكل حلم اخلنزير ،وحنومها ،أما اإلكراه على ذكر السوابق إن كانت

حمرمة فباإلمكان أن تذكر بنية أن اإلنسان قد اتب منها ،ومثلها الصالة اجلماعية على الطريقة

النصرانية فليست أبعظم من النطق بكلمة الكفر أو السجود للصنم ما دام القلب مطمئناً ابإلميان،
وكوهنم يطلبون من كل شخص يف هذه الصالة اجلماعية النصرانية أن ينوي الصالة لربه ،هذا أخف

مما سبق.
واخلالصة :جيوز لكم األخذ ابلرخصة اليت رخص هللا لكم بشرط أساسي وهو أن يكون القلب مطمئناً
ابإلميان خبالف ما تنطق به اجلوارح ،على أين أظن أنكم لو طالبتم إدارة السجن أبن حتتسب لكم
الصالة اليت تصلوهنا وهي الصلوات اخلمس املفروضة وبينتم هلم أنكم على دين يعظم الصالة هلل وأن

هذه الصالة هلا صفتها وأثرها وأهنا هي الصالة احلقيقية اليت تعتقدوهنا فإين أرجو أن يستجيبوا لكم
ويتحقق لكم بذلك خري الدنيا واآلخرة .ثبتكم هللا وأعانكم ،وفرج كربتكم .آمّي.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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شيخ قبيلتنا ظامل فماذا أعمل
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب

التاريخ 1425/6/8هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان رجل مسلم من قبيلة مسلمة تقيم يف تشاد ،وحنن أهل هذه القبيلة نعاين من مشكلة وهي أن شيخ
هذه القبيلة رجل ظامل يتحكم أبمور القبيلة كيفما يشاء ،وال يطيع أحداً ،وحنن بعيدون عن سيطرة

احلكومة التشادية ،حيث إن لقبيلتنا حكماً مستقالً تقريباً ،وحنن -املتعلمون يف هذه القبيلة -حاولنا

نصح هذا الشيخ ،ولكن مل نفلح ،فما العمل مع هذا الشيخ ،حيث إنه يقوم أحياانً أبخذ أموال

البعض غصباً؟ أفيدوان ،وشكراً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان خروجك عن طاعة شيخ القبيلة قد ُحيدث من الفوضى ما يفوق ضرر حكم شيخ القبيلة فال
تفعل؛ ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،واألوىل لك أن حتسن عالقتك مع هذا الشيخ

حىت تستطيع التأثري فيه فتصده عما يفعل ،فلعل هللا أن يهديه بك فتهدي به القبيلة .وهللا أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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يستعّي ابلراب على الزواج لكيال يزين
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/الصرب
التاريخ 1426/04/22هـ

السؤال

يوما واح ًدا ،وليس يل القدرة
بلغ يب الكبت مبلغه ،وإين على وشك الزان العاجل؛ ألين مل أصرب أطيق ً

وشكرا.
املادية على الزواج ،فهل حيل يل الراب ،وإال أسقط يف الفاحشة؟
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

لقت إال لتبتلى وُمتتحن ،والدنيا دار بالء وامتحان؛
ال حيل لك الراب وال الزان ،وعليك ابلصرب؛ فما ُخ َ
ِ
ور) [امللك . ]2 :وهي حرث
(اله ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
س ُن َع َمالً َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َح َ
بعاجل ز ٍ
ٍ
ائل ،واتق هللا ربك ،وال تنهزم لوسوسة الشيطان ،وال تتبع
دائما
لآلخرة ،فال تفسد ً
آجال ً
فقريا ،وإايك
اهلوى ،واحرص على اجتناب مواطن الفتنة ،ولك أن تسأل الزكاة ألجل الزواج إ ْن كنت ً
ِ ِ هِ
ِ
احا)  -أي ال جيدون
ين َال َِجي ُدو َن ن َك ً
أن تطلب احلرام لتنال به احلالل؛ فاهلل يقولَ :
(ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
(ح هىت يُـغْنِيَـ ُه ْم ه
ضلِ ِه) [النور . ]33:فإذا خشيت الوقوع يف
اَّللُ ِمن فَ ْ
ما يدفعونه من مهر ليتزوجواَ -
تكااب للمفسدة الصغرى لدرء مفسدةٍ كربى .وهللا
الزان قريبًا ،فقد رخص لك أهل العلم أن تستمين ار ً
أعلم.

()212/13

استشارات نفسية وتربوية

()213/13

مللت احلياة..فما احلل؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/اكتئاب

التاريخ 1423/5/7
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ال يوجد شيء يش ّدين يف هذه احلياة ،ال مال وال زواج وال أي شيء ،حىت مللت كل شيء ،فما احلل
قبل أن يفوتين كل شيء؟ والسالم.

اجلواب

األخ الكرمي سالم هللا عليك ورمحته وبركاته ،وابرك فيك ،وشرح قلبك ،وأانر فؤادك مبا يسعدك.

قرأت شكواك ،فقلت يف نفسي كيف يبلغ اليأس يف مسلم تلك الدرجة؟ أخي إن احلزن والكبد جزء
حتمل النفوس له خمتلف ودرجاته متفاوتة
من مسات هذه احلياة فلن جتد إال مكتئباً وحزيناً ،ولكن ُّ
فنظرتك للحياة حتتاج إىل تغيري ،فأكثر من تذكر ما جرى لك مما يفرح ويسر وكثِّر من ختيله فسوف

حيدث لك توازن يف عقلك الباطن الذي حفظ مواقف كثرية سلبية ،مث هل من كان بال زوجة ومال

هل فقد احلياة؟ وأن يكون انجحاً موفقاً ،إن حصول ما أيمل اإلنسان جناح ،ولكن هل هناك جناح بال
خطة عمل وأمل وتذكر ملا سوف تكون عليه احلياة.

أخي العزيز إن سعادة اإلنسان ليس فيما ميلك ،لكن يف شعوره مبا ميلك ،وقد قال -صلى هللا عليه

وسلم":-ليس الغىن بكثرة العرض ،لكن الغىن غىن النفس" البخاري ( )6446ومسلم (، )1051
نعم ،أيها املبارك إن كثرة العرض غىن ،فإن مل جيتمع معه شعور ابلغىن وتلذذ به فليس صاحبه ابلغين،

فصار شعور املرء هو مصدر سعادته أو قلقه وعذابه ،واعلم أن السعادة تكون من داخل النفس

فتنعكس على اخلارج وليس العكس ،فال تعول على األشياء اليت مل حتصل عليها وتظن أهنا سوف
تسعدك ،أيها املتلهف على الطمأنينة أتكد أن فراغ النفس من العمل والبدن من الطاقة مؤمل للشعور

فاشغل نفسك وبدنك مبا ينفعك ،وإايك والفراغ السليب الباعث على الشعور املهلك ،وقلل من

خلوتك بنفسك مدة حىت تستقر ،واستعن ابهلل -سبحانه -وأدم ذكره ،والقيام أبعظم حقوقه وهي
عبادته وأداء فرائضه الواجبة والنافلة ،وبعد ذلك شارك يف تفريج هم ونصرة مظلوم ورعاية يتيم

ومساعدة حمتاج ،ولو كنت حمتاجاً ،فإن أثر اإلحسان على النفس عظيم فكن واسطة خري بّي

األغنياء والفقراء ،وقم بزايرة للمرضى وأخرى للسجناء ،فتتذكر كم هي نعم هللا عليك ،وفقك هللا

لطمأنينة النفس وراحة البال ،وأعطاك فوق ما تتمناه من خري الدنيا واآلخرة ،وكن مقتنياً لبعض

الكتب حول موضوعك علها أن تسعفك ،ولك التحية وعليك السالم.

()214/13

الوسوسة يف الطهارة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/وساوس قهرية

التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

يل أختان أكرب مىن سنًّا ،وهلما تصرفات مزعجة بعض الشيء ،حيث يبالغان يف أمر النظافة ،فمثالً
أيضا
إذا توضآ يقومان بغسل أقدامهما جي ًدا ابلصابون ،ويرتداين أردية خاصة يقومان بغسلها ً

أيضا موضع خاص ،كما أهنما
ابلصابون واملاء الساخن ،وال ينزعاهنا إال عند موضع الصالة الذي هو ً

حّي جتلسان معنا على الفرش مث ينزعاه عندما يذهبا إىل فراشهما اخلاص ،كل هذا ألن أيب يذهب إىل

وأيضا ألن حذاءه أييت فيه بعض تراب الشارع،
املسجد يصلي ويقول أبن الفئران جترى ابملسجدً ،

حيث إن الطرق عندان غري مرصوفة ،وميشي على السجاد دون غسل قدمه كما أهنما ليس لديهما

ثقة يف أي شيء ،فإذا خرجت أمي من احلمام ،وهى امرأة كبرية ،ومل تصل قدمها إىل احلذاء اخلاص
ابحلمام والمست البالط اجملاور للحذاء تقوم الدنيا وال تقعد ،وغري ذلك مما يطول شرحه ،فما
نصيحتكم هلما وألمثاهلما من املوسوسّي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

()215/13

فما تقوم به األختان الكرميتان اللتان مها أكرب سنّاً منك ،هو من التنطع املذموم الذي جاءت

النصوص الشرعية ابلتحذير منه ،ومن مغبة الوقوع يف شركه ،ومنها قول نبينا  -صلى هللا عليه

ونسلم" :-هلك املتنطعون هلك املتنطعون ،هلك املتنطعون" أخرجه مسلم يف صحيحه ()2670

من حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه ،-قال النووي يف شرح صحيح مسلم ()220/16

 ،تعليقاً على هذا احلديث" :أي :املتعمقون ،الغالون ،اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم" ا .هـ ،وال

شك أن ما تقوم به هااتن األختان هو من التنطع يف األفعال ،وهو من الوسواس الذي ابتُلى به كثري
من الناس ،ومما قيل يف تفسري التنطع الوارد يف احلديث املتقدم ما ذكره املناوي يف فيض القدير

( ، )355/6حيث قال" :الغالون يف عبادهتم ،حبيث خترج عن قوانّي الشريعة ،ويسرتسل مع

الشيطان يف الوسوسة" ا .هـ .فاملبالغة يف التنظف والتحرز من النجاسة على هذا النحو الذي تقومان

به يف البيت من الوسواس املذموم ،ولو كانت الوسوسة فضيلة ملا ادخرها هللا عن رسوله  -صلى هللا

عليه وسلم -وصحابته  -رضي هللا عنهم ،-وهم خري اخللق وأفضلهم ،ولذا قال العالمة ابن القيم

يف إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ، )136/1ما نصه" :ولو أدرك رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -املوسوسّي ملقتهم ولو أدركهم عمر  -رضي هللا عنه -لضرهبم وأدهبم ولو أدركهم الصحابة-
رضي هللا عنهم -لبدعوهم" .مث ذكر ابن القيم  -رمحه هللا -بعضاً من هدى النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -وصحابته  -رضي هللا عنهم -فيما يتعلق ابلتحرز من النجاسة والنظافة من األقذار ،خالفاً
ملا عليه املتشددون وأهل الوسوسة ،فقال يف إغاثة اللهفان (" : )159-144/1ومن ذلك أشياء
سههل فيها املبعوث ابحلنيفية السمحة ،فشدد فيها هؤالء ،فمن ذلك املشي حافياً يف الطرقات ،مث
ْتَ :اي
يصلي وال يغسل رجليه ،فقد روى أبو داود يف سننه َع ْن ا ْم َرأَةٍ ِم ْن بَِين َعبْ ِد ْاألَ ْش َه ِل قَالَ ْ
ت :قُـل ُ
ول هِ
ف نَـ ْف َع ُل إِ َذا ُم ِط ْرَان؟
َر ُس َ
اَّلل إِ هن لَنَا طَ ِري ًقا إِ َىل ال َْم ْس ِج ِد ُم ْنتِنَةً  -من الننت أي ذات جناسة -فَ َك ْي َ
ِ
ال" :فَـ َه ِذهِ ِهبَ ِذهِ" .وقال
ت :بَـلَى .قَ َ
قَ َ
ب  -أي أطهرِ -م ْنـ َها؟ " .قَالَ ْ
س بَـ ْع َده طَ ِري ٌق ه َي أَطْيَ ُ
ال :أَلَْي َ
حفص :أقبلت مع عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -عامدين إىل املسجد فلما انتهينا عدلت إىل
املطهرة ألغسل قدمي من شيء أصاهبا ،فقال عبد هللا  -رضي هللا عنه :-ال تفعل ،فإنك تطأ

املوطيء الرديء  -يعين النجس -مث تطأ بعده املوطئ الطيب -يعين الطاهر  -أو قال :النظيف،
فيكون ذلك طهوراً ،فدخلنا املسجد مجيعاً فصلينا" ،وقال أبو الشعثاء" :كان ابن عمر -رضي هللا

عنهما -ميشي مبىن يف الفروث والدماء اليابسة حافياً ،مث يدخل املسجد فيصلي فيه ،وال يغسل

قدميه" ،ا .هـ ،مث ذكر ابن القيم مثاالً آخر فقال" :ومن ذلك أن اخلف واحلذاء إذا أصابت النجاسة
أسفله أجزأ دلكه ابألرض ،وجازت الصالة فيه  -يعين يف احلذاء -ابلسنة الثابتة؛ ملا روى أبو هريرة

 رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإنالرتاب له طهور" .ويف لفظ" :إذا وطئ األذى خبفيه فطهورمها الرتاب" ،روامها أبو

()216/13

داود .مث ذكر ابن القيم مثاالً آخر فقال" :وكذلك ذيل املرأة على الصحيح ،وقالت امرأة ألم سلمة
 -رضي هللا عنها -إين أطيل ذيلي  -يعين ذيل العباءة أو الثوب -وأمشي يف املكان القذر،

فقالت -رضي هللا عنها -قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-يطهره ما بعده" رواه أمحد وأبو
داود ،وقد رخص النيب  -عليه الصالة والسالم -للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً .ومعلوم أنه يصيبه

القذر ،ومل أيمرها بغسل ذلك ،بل أفتاهن أبنه تطهره األرض" ،مث ذكر مثاالً آخر فقال" :ومن ذلك

أن سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الصالة حيث كان ،ويف أي مكان اتفق ،سوى ما هنى
عنه من املقربة واحلمام ،وأعطان اإلبل ،فصح عنه  -عليه الصالة والسالم -أنه قال" :جعلت يل
األرض مسجداً وطهوراً ،فحيثما أدركت رجالً من أميت الصالة فليصل" .وكان  -عليه الصالة

والسالم -يصلي يف مرابض الغنم ،وأمر بذلك ،ومل يشرتط حائالً  -يعين سرتة بّي املصلي وبّي

األرض  ،" ...فأين هذا اهلدي من فعل من ال يصلي إال على سجادة تفرش فوق البساط ،فوق

احلصري ،ويضع عليها املنديل ،وال ميشي على احلصري وال على البساط ،بل ميشي عليها نقراً
كالعصفور ،فما أحق هؤالء بقول ابن مسعود  -رضي هللا عنه" :-ألنتم أهدى من أصحاب حممد -
صلى هللا عليه وسلم -أو أنتم على شعبة ضاللة! " .وقد صلى النيب -صلى هللا عليه وسلم -على
حصري قد اسود من طول ما لبس ،فنضحه ابملاء ،وصلى عليه ،ومل يفرش فوقه سجادة وال منديل،

وكان يسجد على الرتاب اترة ،وعلى احلصى اترة ،ويف الطّي اترة ،حىت يرى أثره على جبهته وأنفه،
وقال ابن عمر  -رضي هللا عنهماَ " :-كانَ ْ ِ
ول ِيف ال َْم ْس ِج ِد ،وَملْ يَ ُكونُوا
ب تُـ ْقبِ ُل َوتُ ْدبُِر وتَـبُ ُ
ت الْك َال ُ
ك" رواه البخاري  ...مث ذكر  -رمحه هللا  -مثاالً آخر فقال" :ومن ذلك أن
يَـ ُر ُّشو َن َش ْيـئًا ِم ْن ذَلِ َ

النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب -رضي هللا عنها ،-فإذا
ركع وضعها ،وإذا قام محلها"متفق عليه ،وهو دليل على جواز الصالة يف ثياب املربية ،واملرضع،
واحلائض ،والصيب ما مل يتحقق جناستها" ا .هـ ،هذا غيض من فيض ،مما ذكره اإلمام ابن القيم يف

كتابه القيم إغاثة اللهفان ،وهو -كامسه -يغيث اللهفان عن مصائد الشيطان وحبائله .وبكل حال،
فعلى األخت السائلة أن تناصح أختيها الكرميتّي ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأن توضح هلما أبن هللا
 عز وجل -غين عن هذا التشديد الذي ما أنزل هللا به من سلطان ،وأبن الدين  -وهلل احلمد-يسر ،ال عسر فيه وال حرج ،ال يف ابب الطهارة وإزالة النجاسة ،وال يف غريه من األبواب ،وهذا
واضح جلي للعامة فضالً عن خاصة أهل العلم ،ولكن عدو هللا  -إبليس -مل يزل وال يزال يوسوس

على كل حبسبه ،فإذا مل يستطع أن يوقع الرجل أو املرأة يف الشرك أو يف املعاصي الظاهرة ،فإنه يفسد

عليه عمله الصاحل ابلغلو فيه أو يف كثرة الشكوك ،وحنو ذلك ،كما قال بعض السلف" :ما أمر هللا -

تعاىل -أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان :إما إىل تفريط وتقصري ،وإما إىل جماوزة وغلو ،وال يبايل أبيهما
ظفر" قال ابن القيم يف اإلغاثة (" : )116/1وقد اقتطع أكثر الناس إال أقل القليل يف هذين

الواديّي؛ وادي التقصري ،ووادي اجملاوزة والتعدي ،والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الذي كان

صر هبم عن اإلتيان
عليه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم -فقوم ق ه

بواجبات الطهارة ،وقوم جتاوز هبم إىل جماوزة احلد ابلوسواس "..ا .هـ ،فاللهم ،اجعلنا من أقل القليل

ممن هديتهم  -بفضلك  -إىل صراطك املستقيم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()217/13

وساوس تفتنه يف دينه

اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/وساوس قهرية

التاريخ 1424/12/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أان شاب عائد هلل -تعاىل -بعد طول غياب ،وقد انتصرت على شيطاين يف كثري من املواقف ,فلقد
حججت البيت ،واعتمرت أكثر من مرة ,أحافظ على صلوايت يف املسجد ,إال أن الشيطان ما زال له

مدخل علي ،فكثرياً ما توسوس يل نفسي أنه ما من ذنب يستحق العذاب اخلالد يف النار ،وال حىت
الشرك ابهلل ليس أكرب الذنوب ،فما ذنب الشخص الذي ولد وأبواه كافران فجاء كافراً؟ أو الولد

الذي ولد ألبوين ال أيمرانه ابلصالة ،فما ذنبه أبن ال يصلي؟ وأن املشركّي إمنا أشركوا لقلة عقوهلم،
فهل هذا الذنب يستحق اخللود يف النار؟ وأنه من اإلجحاف أن نقول :إن من قال :ال إله إال هللا
دخل اجلنة ،وحنن نعلم أن كثرياً من الكفار ال يستطيعون أن يفعلوا من اآلاثم كما يفعله أهل ال إله إال
يل .أجندوين
هللا ،وإذا كان املسلمون فقط هم أهل اجلنة ,فإن عددهم قليل ،هذه مداخل الشيطان إ ه

قبل أن أفنت يف ديين -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أسأل هللا أن يثبتك على احلق ،وأن يعصمك من الشيطان الرجيم ،وأوصيك بكثرة االستعاذة من شره
فإنه" :ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم

به مشركون" [النحل. ]99-98 :

حكم ٌ
عدل" ال يظلم الناس شيئاً" [يونس
أوالً :اعلم أخي -وفقك هللا -علم اليقّي أن هللا -تعاىلٌ -
من اآلية" ، ]44 :إن هللا ال يظلم مثقال ذرة" [النساء من اآلية" ، ]40 :وما ربك بظالم للعبيد"
[فصلت ]46 :فال ميكن أن يعذب أحداً يف النار أو خيلده فيها إال وهو مستحق لذلك ،حيث
قامت عليه احلجة اليت قال هللا -تعاىل -عنها" :لئال يكون للناس على هللا حجةٌ بعد الرسل"

[النساء ، ]165 :فالولد الذي أبواه كافران ونشأ على نشأهتما هو يف أحكام الدنيا من مجلة
الكافرين ،أما هل هو مستحق للعذاب فيخلد أم ال؟ فهذا مما ال يعمله إال هللا -تعاىل-؛ ألن ذلك
متوقف على بلوغه دين اإلسالم أو عدمه ،ومتكنه من اإلسالم أو عدمه ،وهكذا يف غريه مما هو يف

واعتبار ،وأما يف اآلخرة فحكمه ال يعلمه إال هللا ،فلرمبا أسلم يف اللحظات األخرية،
حكم
ٌ
الدنيا له ٌ

أو رمبا مل تبلغه احلجة الرسالية ،وينبغي أن تدرك أنه ال تالزم بّي احلكم الدنيوي ابلكفر مثالً وبّي

القطع ابخللود يف النار يف حق الشخص املعّي ،أما من حيث احلكم العام فإننا نقول :سائر املشركّي

هم كفار ابهلل -تعاىل -ومجيع الكفار خملدون يف انر جهنم ،هذا من حيث احلكم العام ،أما من حيث
احلكم اخلاص فمىت علمنا أنه بلغه دين اإلسالم ومل يسلم ومات على غري اإلسالم فال مانع من

احلكم عليه ابلنار ،ومن مل نعلم ذلك عنه فال نقطع له ابلنار ،وما جاء يف بعض األحاديث مما يفيد
احلكم عليه أو تبشريه ابلنار ،فمحمول على أنه قد علم عنهم بلوغهم الرسالة وإعراضهم عنها ،مث إن
الذي أخرب بذلك هو من ال ينطق عن اهلوى ،حيث أخربه ربه بذلك ،وليس ألحد بعد انقطاع الوحي

معرفة ذلك إال إبقرار املرء بنفسه إبسالم أو كفر.

()218/13

فاعلم -ابرك هللا فيك -أن هللا ال يعذب أحداً حىت تبلغه الرسالة ،وتقوم عليه احلجة ،قال -تعاىل:-
"وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوالً" [اإلسراء من اآلية ، ]15 :ويقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -كما يف الصحيحّي البخاري ( ، )7416ومسلم ( )1499من حديث املغرية  -رضي هللا
عنه" :-ليس أحد أحب إليه العذر من هللا -تعاىل ،-ومن أجل ذلك بعث هللا املرسلّي مبشرين

ومنذرين" ،ويف لفظ ملسلم ... " :من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل" رواه مسلم ()2760

من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-

أما اجلزء األخري من السؤال :وهو أن من قال :ال إله إال هللا دخل اجلنة وإن كان مسرفاً يف املعاصي:

فلتعلم  -ابرك هللا فيك -أن الذي عليه إمجاع أهل السنة أهنم ال يقطعون ملسلم معّي أبنه يف اجلنة
إال من شهد له الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -بذلك.

اثنياً :أن جمرد لفظة الشهادة بدون عمل واعتقاد ال يكفي ،وهلذا مل تنفع املنافقّي ،وهم يقولوهنا عند

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أبلسنتهم ،وكلمة الشهادتّي قد قيدت بقيود وشروط من أتى هبا وكان
عارفاً مبعناها عامالً مبا دلت عليه صار من أهل اجلنة ،وهذه الذنوب واملعاصي اليت يقرتفها أهل

اإلسالم إن مل يتوبوا منها يف الدنيا فهم يف اآلخرة إىل هللا إن شاء غفر هلم ،وإن شاء عذهبم يف النار
على قدر ذنوهبم؛ ألهنم مستحقون للعذاب مث خيرجون منها بعد ذلك ...
وأهل اجلنة هم املسلمون من أتباع النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومن سائر أتباع الرسل واألنبياء،

ممن آمنوا هبم واتبعوهم يف زمن نبوهتم وبقاء رسالتهم ،واجلنة والنار كالمها سيمتلئان يوم القيامة كما

يف الصحيح أن هللا -تعاىل -يقول ... " :ولكليكما علي ملؤها" ،أخرجه مسلم ( )2847من
حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-وهللا أعلم.

()219/13

تكثر االستغفار وتشعر بعدم القبول
اجمليب د .هشام بن حممد البناين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/وساوس قهرية

التاريخ 1425/08/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
فضيلة الشيخ :أان أستغفر هللا كثرياً وأتوب إليه من الذنوب واملعاصي ،ودائما أيتيين شعور أن هللا لن

يغفر يل ،ولن يوفقين يف حيايت ،خصوصاً مع تكرار الذنب ،ماذا أفعل كي يرضى هللا عين ويغفر يل؟

وكيف أعرف أن هللا قبل توبيت؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
ِ
أيتيك من الشعور أبن هللا لن يغفر ِ
فإن هذا الذي ِ
جيعلك
لك ،إمنا هو من وساوس الشيطان لكي
تكفّي عن االستغفار والتوبة ،فال تلتفيت إليه ،واستمري يف االستغفار والتوبة ،واعلمي أن هللا -

تبارك وتعاىل -يغفر للعبد ما دام العبد يستغفره مهما بلغت ذنوبه كثرة ،ما دام العبد صادقاً يف الندم

على ما فعل من ذنوب ،راجياً عفو ربه ،مقبالً عليه غري معرض عنه ،وتعلمّي أن هللا قد قبل توبتك
أبن يوفقك ملزيد من التوبة واالستغفار والعمل الصاحل ،وسوف تزول تلك الوساوس بعد فرتة،

وسرعة زواهلا منوطة مبدى ثقتك ابهلل  -عز وجل -فكلما كانت ثقتك أكرب زالت تلك الوساوس
أسرع .وهللا يعصمنا وإايكم من وساس الشياطّي ،إنه مسيع جميب ،واحلكم هلل رب العاملّي.

()220/13

العدل يف النفقة بّي األوالد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/قلق
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

يل أخ من عدة إخوة أان أصغرهم ،وشاء أخي أن يتزوج ورغب إىل الوالد بذلك وهو يف املرحلة

اجلامعية وهذه السنة الرابعة له ،ووالدي متكفل بنفقته وعياله الثالثة ،وهو -وهلل احلمد -قادر

ومستطيع ،ولكنين مسعت منه مرة قوله :أين أذهب من هللا؟ وماذا أقول له إذا سألين عن نفقيت على
فالن مل أعدل بينه وبّي إخوته؟ مع العلم أن إخويت بعضهم درس يف اخلارج -أمريكا -وعاشوا معيشة
أغلب الشباب ،وكان الوالد ينفق عليهم ،مع العلم أن أخي أحرز أعلى نسبة جناح يف الثانوية من بّي

إخوته ،فهل قلق الوالد هذا يف حمله؟ وما الذي ينبغي عليه فعله؛ لتاليف الظلم والتمييز إن كان حمقاً؟

اجلواب

تزويج األب البنه ونفقته عليه بعد ذلك هو وأوالده يعد من ابب النفقة ال من ابب العطية ،والنفقة

ال جتب فيها املساواة بل يعطى كل واحد من األبناء حسب حاجته ،وإن كان ما يعطى هلذا السبب

أكثر من اآلخرين وبناءً على ذلك إذا كان أبوك زهوج أخاك يف املرحلة اجلامعية وأنفق عليه  -ألن

االبن ال يستطيع أن ينفق على نفسه  -فال حرج يف ذلك وال يعد من اإلخالل ابلعدل كما أنه أنفق

على أخيك الذي درس يف اخلارج وهكذا ينفق على كل واحد من األبناء حسب حاجته ،وهللا ويل
التوفيق.

()221/13

رغبت عن الزواج ،فهل علي إمث؟!
ُ
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى
التاريخ 1425/1/22هـ

السؤال

بعيداً عن منافع النكاح؛ فقد كرهت الزواج وقررت عدم الزواج حىت أقضي حنيب فهل أصبح منافقاً،
إذ يقول تعاىل "ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم" ،والزواج مما شرع هللا؟ وهل حيبط عملي
وأخرج من امللة ،إذ يقول رسولنا عليه الصالة والسالم ما معناه :الزواج من سنيت "ومن رغب عن
سنيت فليس مين" ،علماً أبنه ال عذر يل يف ذلك سوى املقت؟ أرجو فقط أن جياب عن سؤايل.

وجزاكم هللا خرياً ...

اجلواب

احلمد هلل ،وحده ،وبعد :فجواابً على السؤال ،أقول:

الذي يظهر من سؤال السائل الكرمي أنه مل يكره الزواج تديناً ورهبانية ،وال كرهه لكونه سنة نبوية أو
لكونه من الدين احلنيف ،وإمنا كره اإلقدام عليه لواقع اجتماعي معّي ،يعيشه يف بيته أو يف جمتمعه،

وهذا الواقع املر  -كما يبدو  -كان سبباً يف ردة فعل غاضبة ،جعلته يتخذ هذا القرار ،وهو عدم

الزواج مدى احلياة ،ولو فوت منافع النكاح كما أشار إليه  -وهذا التصرف كما يظهر ،ال يعد نفاقاً

ما دام أن القلب مطمئن ابإلميان ،وما دام أنه حيب هللا ورسوله -عليه الصالة والسالم ،-وما جاء

عن هللا ورسوله -عليه الصالة والسالم.-

وأما اآلية الكرمية" :ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا [ " ...حممد ، ]9 :فقد جاءت يف ذم الكفار الذين
يبغضون ما أنزل هللا تعاىل ،وهكذا كل من أبغض كتاب هللا أو ما جاء به كتاب هللا  -عز وجل فهو
كافر ولو ادعى اإلميان ،كما قرر ذلك غري واحد من أهل العلم ،هلذه اآلية الكرمية وغريها .وذلك
بشرط أن تتوفر شروط التكفري ،وتنتفي موانعه.

ولذا ال ينبغي للسائل أن يقول أبغض الزواج وأمقته ،وإمنا يقول :ال أريد الزواج أو أكره اإلقدام
عليه ،أتدابً يف اللفظ؛ ألن هذا هو مراد السائل كما يبدو ،وألن املؤمن حيب كل ما جاء عن هللا تعاىل

ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ولو فرط يف بعض ذلك.

وأما احلديث املشهور املشار إليه يف السؤال " ..ومن رغب عن سنيت فليس مين" رواه أمحد

( )22963فاملراد بقوله" :فليس مين" يعين :ليس على طريقيت ،كحال هذا السائل الذي قرر ترك
هذه السنة احملمدية ،فهو خمالف لطريقة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنته ،كما صرح هبذا
املعىن احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )106/9مث أشار إىل أن هذا احلديث حيتمل معىن آخر ،وهو أن

الرغبة عن هذه السنة إذا كانت من ابب اإلعراض والتنطع املفضي إىل ترجيح وتفضيل غريها عليها؛

فإن املعىن يكون هلذا احلديث "فليس مين" أي :ليس على مليت؛ ولذا فال أرى أن هذه النصوص

تتناول حال السائل ألنه ال يريد الزواج لعدم مناسبته لنفسيته وظروفه  -فيما يُظن  -وليس ألمر

آخر ،وهذا ليس من كارهية ما جاء به الدين وال من الرغبة يف سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-

بقي أن أنصح األخ السائل مبحاولة معاجلة وضعه وذلك مبراجعة طبيب نفسي إن كان السبب نفسيًّا
عضواي ،وعدم تفويت هذه السنة النبوية وما فيها من منافع كبرية
أو طبيب خمتص إن كان السبب
ًّ
اقتضتها حكمة هللا الذي شرعها لعباده وجعلها من آايته ،وفعلها وحض عليها رسله وأنبياؤه .وهللا

تعاىل أعلم.

()222/13

هل القلم مرفوع عن املمسوس
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى

التاريخ 1425/08/13هـ
السؤال

جمنوان يرفع عنه القلم ،فال يعاقب ولو كانت اجلناية
هل املمسوس جمنون؟ وهل إذا كان املمسوس ً

قتالً؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فليس كل ممسوس جمنوان ،وإمنا يكون املمسوس جمنوان إذا كان ذلك يغلب على عقله ،فال يعي معه

متقطعا ،ففي هذه احلالة يرفع عنه القلم ما دام ال يعقل،
مسا مطب ًقا أو
ما أييت وما يذر ،سواء كان ًّ
ً
فإذا عاد إليه عقله ترتبت عليه األحكام.

أما تصرفاته حال جنونه فتختلف ،إذ منها ما هو حق هلل تعاىل ،ومنها ما هو حق لآلدمي ،ومنها ما
هو مشرتك ،فحقوق هللا تعاىل عفو ،وأما حقوق اآلدميّي فإن كانت جناية فال يقضى عليه ابلقود،

ولكن يقضى عليه يف ماله إن كان له مال ،أو على عاقلته ،أو يف بيت املال ،حىت ال هتدر دماء
املسلمّي .واملسألة فيها تفاصيل كثرية يرجع فيها إىل كتب الفروع.

مسا مطبقا أو متقطعا إذا ارتكب جناية حال جنونه مل يقد منه ،ألنه ال قصد
واخلالصة :أن املمسوس ّ
له ،فال يتصور منه التعمد ،ويتعلق احلكم مباله أو عاقلته .وهللا أعلم.

()223/13

هل املنكر والفاحشة والذنب مبعىن واحد؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1422/7/2

السؤال

هل جتد اختالفاً من حيث املعىن بّي هذه الكلمات (املنكر ،الفاحشة ،الذنب ،اإلمث) ؟

اجلواب

تدل على األمر املنهي عنه ،أي :كل ما هنى هللا عنه ورسوله ،فهو إمث ،وهو
هذه الكلمات كلها ّ

تعرب معاجم
منكر ،وهو ذنب .وهذه الكلمات متواردة على معىن واحد ،وهو األمر املنهي عنه؛ ولذا ّ

اللغة وقواميسها عن هذه الكلمات بعضها ببعض ،فبمراجعتك للسان العرب وحنوه جتد تفسري اإلمث

أخص من ذلك ،فتطلق يف اللغة على
ابلذنب ،والذنب ابإلمث ،واملنكر ضد املعروف ،ولكن الفاحشة ّ
ما جاوز قدره ،أما من الذنوب فالفاحشة ختتص مبا كان كبرية ،وما كان مستفحشاً يف العقول ِ
والفطَ ْر،
ّ
أخص من بقية هذه األمساء فكل فاحشة ذنب ،ومنكر ،وإمث ،وليس كل منكر فاحشة.
فهي ّ
حيل هي ذنب ،ومنكر ،وإمث ،وال تُسمى فاحشة .والزان فاحشة ،ومنكر ،وذنب،
فالنظرة إىل ما ال ّ

وأما املنكر ،والذنب ،واإلمث فكلها متالزمة ،وكلها تُطلق على الشيء الواحد ،فكل منكر هو إمث
وذنب ،وابلعكس ،إال أ ّن لكل منهن داللة ،فالذنب يسمى منكراً ،ألنه مما تُنكره العقولِ ،
والفطَ ْر
ُ
ّ
يدل على أتخره ،وأنه عمل
املستقيمة ،وينكره الشرع والعقل ،ويُسمى العمل املنهي عنه ذنباً ،ألنه ّ

يدل على أنه مذموم ومكروه
يدل على االحنطاط والتأخر .واإلمث ّ
مؤخر كالذنب للبهيمة ،فهو لفظ ّ
ٍ
حرم ريب الفواحش
عند هللا ،قد مجع هللا بّي ٍ
أنواع من ذلك يف آية واحدة ،وهي قوله تعاىل(( :قل إمنا ّ
ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تُشركوا ابهلل ما مل يُ ّنزل به ُسلطاان وأن تقولوا على
هللا ما ال تعلمون)) .

()224/13

مىت جيب غض البصر؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1422/7/13
السؤال

ض البصر ،ومىت يكون واجباً ،ومىت يكون مباحاً؟
أريد التفصيل يف مسألة غ ه
اجلواب
جيب على املسلم واملسلمة أن يغضها من أبصارمها؛ امتثاالً لقوله تعاىل(( :قل للمؤمنّي يغضوا من

أبصارهم وحيفظوا فروجهم  ...اآلية)) وقوله ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن

غض البصر من الرجل عن كل امرأة أجنبية عنه ،فال يباح له النظر إالّ
فروجهن ..اآلية)) وجيب ّ
لنسائه وذوات حمارمه ،ولكن يعفى عن نظر الفجاءة لألجنبية ،حلديث جرير بن عبد هللا ـ رضي هللا
عنه ـ ((سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرين أن أصرف بصري)) أخرجه

مسلم (. )2159
وكذلك املرأة ال حيل هلا النظر إىل الرجال األجانب بشهوة ابإلمجاع ،ويف نظرها هلم بغري شهوة خالف
مشهور ،والصواب :إابحته ،وهللا أعلم.

()225/13

النوم على البطن
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية
التاريخ 1422/6/1
السؤال

ما حكم النوم على البطن؟ أي هل أنمث إذا مننا على بطوننا؟ وماذا علينا إذا كنا ال نستطيع النوم إال

على بطوننا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ورد يف الباب عدة أحاديث عن مجاعة من الصحابة -رضي هللا عنهم -وأجود ما وقفت عليه ثالثة

أحاديث.

األول :حديث أيب أمامة -رضي هللا عنه -وقد أخرجه ابن ماجة ( ، )3725والبخاري يف األدب
املفرد ( )1188من طريق الوليد بن مجيل ،عن القاسم بن عبد الرمحن ،عن أيب أمامة .والوليد بن

مجيل مل يوثقه كبري أحد ،ويف روايته عن القاسم ضعف ،فقد قال أبو حامت الرازي عنه(( :شيخ يروي
عن القاسم أحاديث منكرة)) كما يف (اجلرح) /9ترمجة  .7والقاسم بن عبد الرمحن ليس ابلقوي
أيضاً ،كما يتبّي من ترمجته يف هتذيب الكمال للمزي .383/23

الثاين :حديث طخفة بن قيس الغفاري ،أخرجه أمحد يف مواضع منها  430 ،9/3وأبو داود رقم

 5040وابن ماجة رقم  3724وغريهم ،ويف احلديث اختالف على حيىي بن أيب كثري ،وهو طويل

عريض كما قال املزي يف هتذيبه  375/13وخالصة القول فيه :أنه ضعيف اإلسناد الضطرابه،

وجلهالة ابن طخفة الغفاري الذي اختلف يف امسه كثرياً.
الثالث :حديث الشريد بن سويد -رضي هللا عنه -أخرجه أمحد  388/4من طريق ابن جريج ،قال
أخربين إبراهيم بن ميسرة ،عن عمرو بن الشريد ،أنه مسعه خيرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم ...
احلديث.

واحلديث مرسل اإلسناد ،فعمرو بن الشريد اتبعي كما يف التقريب (. )5049
وخالصة القول :إن األحاديث الواردة يف الباب ال ختلو من ضعف ،وأحسنها مرسل عمرو بن

الشريد ،فإن رواته ثقات عن آخرهم.

وحلال هذه األحاديث فال ميكن القول بثبوت حترمي هذه اهليئة يف االضطجاع ،ولكن إذا كان اإلنسان
مبرأى من الناس فينبغي مراعاة العرف الذي له اعتباره يف مثل هذه األمور وهللا أعلم.

()226/13

األكل ابألصابع اخلمس!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/06/07هـ
السؤال

ابلنسبة لسنن الطعام فكلنا يعلم أن األكل ابليد من السنة ،وقد جاءت صفة ذلك يف السنة أبنه

بثالث أصابع ،وقرر ابن القيم -رمحه هللا -أن هذا هو أشرف ما يكون ،وقال" :فإن املتكرب أيكل

إبصبع واحدة ،واجلشع احلريص أيكل ابخلمس ويدفع ابلراحة" .الزاد ( ، )148/1فبعض الناس يف

بلدي أيكل أبصابعه كلها ،بل بيده كلها ،وكثرياً ما ينكر على غريه األكل ابمللعقة ،ويقول :السنة

األكل ابليد .وهو ال يعلم أن املراد ابليد ليس كما يفعل هو ،فطريقته مشمئزة ،حيث إنه أيخذ ما

يريد أكله بيده كلها ،مث يضغط عليه جبميع أصابعه ويده ،مث يلقفه إىل فمه ،وأكثره يقع على األرض
وال أيكله ،وعليه فقد ترك سنة أخرى ،وبعضهم يضع ابقي ما تعلهق بيده يف الصحن مرة أخرى! فهل

من نصيحة هلؤالء ،أم أان املخطئ يف فهمي للسنة؟ أرشدوان مأجورين .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد ثبت من حديث كعب بن مالك -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان
أيكل بثالث أصابع .أخرجه مسلم ( ، )2032وغريه.
وهديه أكمل هدي ،وسنته خري سنة ،ولكن األمر ال يعدو عن كونه سنة من أخذ هبا فهو أفضل،

ومن مل أيخذ هبا فال حرج وال تثريب.

فمن شاء أن أيكل ابمللعقة فال حرج ،بشرط أن أيكل بيمينه ،وكذا من شاء أن أيكل خبمس ،واألمر

يف ذلك واسع.

وقد روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان أيكل خبمس ،رواه سعيد بن منصور يف سننه.
قال ابن حجر (فتح الباري" : )491/9فيجمع بينه وبّي احلديث كعب ابختالف احلال" اهـ.

وتطبيق السنة ابألكل ابلثالث قد ال يتأتى يف أكل بعض األطعمة ،إذ طبيعتها قد حتوج اإلنسان إىل
أن أيكل خبمسه  -كما يف األرز مثالً -وقد حياول أن أيكل ابلثالث -عمالً ابلسنة  -فيشق عليه،

فال ينبغي التثريب عليه حينئذ ،فقد روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فعل ذلك ،وال يلزم من

األكل ابخلمس تكبري اللقمة ،وال أن يكون دليالً على الشره وسوء األدب ،خاصة إذا علمنا أنه قد

روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يفعله أحياانً.
قال القاضي عياض -كما نقله عنه ابن حجر يف فتح الباري (" :- )491/9فإن اضطر إىل ذلك -
أي إىل األكل أبكثر من الثالث -خلفة الطعام وعدم تلفيفه ابلثالث ،فيدعمه ابلرابعة أو اخلامسة"

اهـ.

وأما ُّ
رد اآلكل بعض اللقمة من فيه إىل صحفة الطعام ،وتكبريه للقمة حبيث يضطر إىل أن يفغر فاه

بطريقة قبيحة تثري االمشئزاز ،ويتساقط بعض اللقمة على السفرة ،لتكون طعاماً للشيطان ،فال شك

أنه خمالف آلداب األكل ،وفيه بعد عن هدي النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ولكن السبب ال يرجع
عود آداب األكل منذ صغره ،ومل يُعلهم هدي النيب  -صلى هللا
إىل كونه أيكل خبمسة ،بل إىل كونه مل يُ ه

عليه وسلم -يف أكله .وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()227/13

التهنئة ابلعام اهلجري
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1424/12/28هـ
السؤال

ما حكم املباركة مبناسبة العام اهلجري؟ بذكر( :كل عام وأنت خبري ،كل سنة وأنتم طيبون ،أو غريها

من العبارات) .

أفتوان مأجورين .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد..
فال يظهر املنع من إيراد هذه األلفاظ على سبيل الدعاء ،وتكون من ابب الدعاء ،إذا نصب فيها

لفظ "كل" ،وقد ذكر الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد يف كتابه (معجم املناهى اللفظية) ص ()459
أن رفع "كل" يف كل عام وأنتم خبري" حلن ال يتأدهى به املعىن املراد من إنشاء الدعاء للمخاطب ،وإمنا
يتأدى به الدعاء إذا فُتحت الالم من "كل" ،ولذا فعلى الداعي به عدم اللحن -وهللا أعلم -انتهى.

وذكر الشيخ :ابن عثيمّي  -رمحه هللا  -يف اجملموع الثمّي ( : )226/2أن قول "كل عام وأنتم
خبري" جائز إذا قُ ِ
ص َد به الدعاء ابخلري - ،وصلى هللا علي نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.-

()228/13

اجلزع والنواح والندب

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1423/12/25هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ما تعريف اجلزع؟ وهل يعذب امليت بذلك؟

هل البكاء دون صوت عال يعترب من اجلزع؟ مع العلم أن البكاء كان بسبب أمل الفراق أو أمل لعدم
التمكن من رؤية امليت قبل وفاته ومل يكن اعرتاضاً على قضاء هللا.

ما هو تعريف النواح والندب؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اجلزع :هو عدم الصرب على البالء.

امليت يعذب ببكاء أهله معناه أحد أمرين:
األول :أنه يتأمل عندما يسمعهم ينوحون ويندبونه ألنه معصية هلل عز وجل والتأمل نوع من العذاب.

الثاين :أنه يعذب إذا كان أمرهم بذلك أو عرف منهم ذلك ومل ينههم يف حياته فيكون العذاب بسبب

أمره أو رضاه.
وأما إذا مل يرض ومل أيمر فإنه ال عذاب عليه كما قال تعاىل":أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم

الذي وىف أال تزر وازرة وزر أخرى" [النجم. ]38-36 :

أما البكاء العادي فليس من اجلزع ،والنوح :هو رفع الصوت ابلبكاء ،والندب :أن يعدد حماسن
امليت.

()229/13

صديقي يشرب اخلمر
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية
التاريخ 1422/10/21
السؤال

سافرت برفقة صديق إىل بلد أورويب وكان يذهب للبار ليشرب اخلمر ويقوم يف الصباح ويصلي

الصباح فقلت له :اي أخي إن حد علمي أن هللا ال يقبل الدعاء من شارب اخلمر حىت متر  45يوماً

وهي الفرتة اليت يذهب هبا اخلمر من دم اإلنسان ،هذا ما كنت اعتقد إين مسعته من إحدى اإلذاعات
ولكن صديقي بعد فرتة قال يل :إنه سأل أهل العلم وقالوا له :إن هذا الكالم ال صحة له ،أرجو

منكم إفاديت عن هذا املوضوع؛ ألبلغ هبا صديقي هذا.

اجلواب

احلديث الذي تشري إليه هو ما أخرجه الرتمذي ( )1862وغريه عن عبد هللا بن عمر قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعّي صباحاً " وقال
الرتمذي " :هذا حديث حسن " ،وقد روى معناه عن عبد هللا بن عمر وابن عباس -رضي هللا

عنهم -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-واعلم  -ابرك هللا فيك  -أن معىن عدم القبول يف هذا
احلديث وما أشبهه عدم الثواب ،ملقارفة هذه املعصية ،فالصالة املقبولة حيصل لصاحبها الثواب وتربأ

ذمته ،ومع نفي القبول تربأ ذمته مبعىن أنه ال جيب عليه إعادهتا ،ولكن ال يثاب عليها الثواب

املضاعف كما بّي ذلك العلماء يف شرح احلديث ،وهبذا يتبّي لك أن شارب اخلمر مطالب أبداء
الصالة ،وجيب عليه أداؤها يف أوقاهتا ،فإذا أداها برئت ذمته ولكن حيرم من الثواب الذي يكتب

لغريه ممن مل يشرب اخلمر ،وحال من شرب اخلمر وصلى خري ممن يشرب اخلمر وال يصلي ،ولعل

صالته أن تنهاه عن هذا املنكر ،وأنصحك أبن حترص على نصح صديقك وحتذيره من هذا املنكر
وتذكر له األحاديث الواردة يف التحذير من شرب اخلمر -،وسأرسلها لك مع هذا اجلواب -وأن

حتثه على أداء الصالة وال تنهاه عنها ،وأن جتتهد بربطه برفقة صاحلة يعينونه على اخلري "ولئن يهدي
هللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم" .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()230/13

هواية التفحيط ابلسيارات
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1423/1/4

السؤال

ما حكم النظر إىل التفحيط َع َرضاً أو عمداً ،وهل ينكر على من ينظر إليهم أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد:
فقبل اجلواب عن حكم النظر إىل (التفحيط) حيسن الكالم عن حكم التفحيط نفسه ،فأقول وابهلل

التوفيق :لست أشك طرفة عّي أ ّن (التفحيط) هواية حمرمة ،وممارسة سيئة منكرة وذلك لألسباب

التالية:

تعرض صاحبها إىل هالك حمقق ،فقد يفقد حياته  -وهذا
 - 1أ ّن ممارسة (التفحيط) ممارسة خطرة ّ

كثرياً ما حيدث  -وقد يصاب إبصاابت شديدة تالزمه مدى احلياة كالشلل أو فقد بعض األطراف،
أو حدوث بعض العاهات املستدمية  -نسأل هللا العافية .-

 - 2يف التفحيط إيذاء وإزعاج لآلخرين وتعريض حياهتم للخطر ،إذ من املعلوم أ ّن بعض هواة

(التفحيط) ال حتلو هلم هوايتهم تلك إال يف األحياء السكنية املأهولة ،والشوارع املطروقة لينالوا أكرب

عدد من املشاهدين واملعجبّي.

وال ريب أ ّن إيذاء الناس أمر حمرم كما قال هللا " :والذين يؤذون املؤمنّي واملؤمنات بغري ما اكتسبوا
فقد احتملوا هبتاانً وإمثاً مبيناً" [األحزاب. ]58:

وحىت لو كان (التفحيط) يف األماكن اخلالية خارج نطاق البنيان فسيظل األمر حمرماً لبقاء عامل

اإليذاء قائماً ،ذلك أن أولئك املمارسّي (للتفحيط) سيستدرجون أبناء املسلمّي ومراهقيهم إىل

أماكنهم ،وتشجيعهم على ممارسة هذه اهلواايت السخيفة ،ويف هذا أعظم اإلفساد هلم ،وأكرب األذية

ألهليهم.
 - 3ال مياري عاقل أ ّن يف (التفحيط) إتالفاً للسيارة وتدمرياً هلا وتبذيراً للمال الذي دفع لشرائها،
وقد قال هللا " :إن املبذرين كانوا إخوان الشياطّي " [اإلسراء. ]27:

نعم من -هللا تعاىل -سخرها لعباده لقضاء حوائجهم عليها ،فكيف يليق ابملسلم أن
وهذه السيارات ٌ
يكفر بنعمة هللا ويسخرها يف تصرفات طائشة ،وممارسات منحرفة تدل على بطره وأشره والعياذ ابهلل؟

وإذا عرفنا حكم (التفحيط) ابن لنا حكم النظر إليه فأقول وهللا املوفق:
ال ريب كذلك أ ّن النظر إىل (التفحيط) أو غريه من املنكرات واحملرمات على سبيل االستمتاع به

والتلذذ مبطالعته حرام ال مرية فيه ،إذ إ ّن يف ذلك إعجاابً ابملنكر وإقراراً لوجوده ورضاً به والعياذ
ابهلل ،ونبينا -عليه الصالة والسالم -علّمنا إنكار املنكر إذا رأيناه ال متابعته ومطالعته والتلذذ

مبشاهدته ،فقال -عليه السالم -يف احلديث الصحيح " :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل

يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه " ...رواه مسلم ( )49وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري -
رضي هللا عنه.-

وقد امتدح هللا -تعاىل -املعرضّي عن املنكرات فقال -سبحانه ":-والذين هم عن اللغو معرضون "
مروا كراماً " [الفرقان ، ]72:وقال ":وإذا مسعوا اللغو
مروا ابللغو ّ
[املؤمنون ، ]3:وقال " :وإذا ّ

أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلّي " [القصص. ]55:

وأخرياً فقول السائل هل ينكر على من ينظر إليهم؟ فأقول :نعم ،وهذا واضح من خالل ما تقدم،

وهللا املسؤول أن يصلح شباب املسلمّي ويوفقهم إىل معرفة حقيقة دورهم يف هذه احلياة فيرتفعوا عن

سفاسف األمور ،ويضطلعوا مبسؤولياهتم جتاه دينهم وأمتهم وهللا أعلم.

()231/13

السنة عند التثاؤب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1423/1/6
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،وضع اليد على الفم واالستعاذة من الشيطان بدعة أم سنة؟ وما

الدليل؟ وجزاكم هللا خري.

اجلواب

أما وضع اليد على الفم عند التثاؤب فقد أمر به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث صحيح
أخرجه مسلم ( )2995يف لفظ البخاري ( " )3289فلريده ما استطاع".
أما االستعاذة فلم تذكر يف األحاديث الصحيحة فيما أعلم ،فالسنة أال تقال بل ترتك.

()232/13

كيف أكون ملتزماً؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1423/1/30
السؤال

اي شيخ أود االلتزام ،كيف ذلك؟

اجلواب
أخي الكرمي ،احلمد هلل الذي تفضل عليك ،وأحسن إليك حّي جعلك تفكر يف االلتزام والعودة إليه

-سبحانه.-

وأبشر ابلسعادة احلقيقية ،واحلياة اهلانئة يف كنف هللا ورعايته ،أبشر ابلسعادة اليت طاملا حبثت عنها،
هاهي تقرتب منك فاقرتب منها وعجل وأسرع قبل فوات األوان.

إن االلتزام -ابرك هللا يف عمرك -سهل ميسور ،وليس معضلة شائكة ،أو ضريبة ابهظة.

إن االلتزام يعين ابختصار مفيد ،حياة هانئة ،وسعادة دائمة ،وراحة اتمة ،االلتزام نفس مطمئنة ،وابل

مستقر ،وضمري آمن.
وسرتى أخي الكرمي أن االلتزام لن يكلفك سوى أدائك واجبات ميسورة من حمافظة على الصلوات
مع اجلماعة ،وبر الوالدين ،وصلة الرحم ،وإحسان اخللق.

وهو كذلك كف لألذى ،وبعد عن احلرام من الظلم والبغي والعدوان واجتناب للفواحش ابتداء من

وانتهاء مبا تعلم -وقاان هللا وإايك مضالت الفنت.-
النظر احملرم ،ومروراً ابالختالط اآلمث،
ً

فبادر أخي وأسرع واقتنص هذه الفرصة ،واغتنم هذا اإلقبال الذي جتده من نفسك قبل فوات

األوان ،وكن معنا على اتصال دائم.

اجتهد -ابرك هللا فيك -يف إرضاء الرب -جل وعال ،-واحملافظة على الصلوات ،وبر الوالدين،
وترك الغناء واملوسيقى ،واستبدال ذلك حبفظ القرآن على قدر استطاعتك ،ومطالعة الكتب النافعة

واألشرطة اإلسالمية املفيدة ،وبذلك تسعد حياتك ،ويهنأ ابلك ،ويراتح ضمريك ،وفقك هللا وأعانك

والسالم.

()233/13

النظر احملرم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1423/2/14

السؤال

يذكر أهل العلم النظر احملرم كمثال عند ذكر الذنوب الصغائر اليت يكفرها الوضوء ،والصلوات
اخلمس ،والصيام ،وغريها من األعمال ،كما ورد يف (تفسري ابن كثري) يف معىن اللمم ،وذكره أيضاً
اإلمام ابن القيم يف (مدارج السالكّي) عند الكالم عن أنواع الذنوب وأقسامها .والسؤال :هل النظر
احملرم سواء يف احلكم؟ مبعىن :هل النظر إىل امرأة يف السوق وغريه من األماكن العامة كالنظر إىل

الصور العارية واخلليعة يف التلفاز واإلنرتنت؟ وإذا كان احلكم خيتلف ،فهل النظر إىل الصور اخلليعة

والعارية من الكبائر؟

اجلواب

إن هللا -سبحانه وتعاىل -جعل العّي مرآة القلب ،فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته ،وإذا
أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته ،فالنظرة تزرع يف القلب الشهوة ،لذلك أمر هللا -سبحانه

وتعاىل -بغض األبصار قبل حفظ الفروج ،فقال -تعاىل" :-قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم

وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون" [النور" ، ]30:وقل للمؤمنات يغضضن

من أبصارهن وحيفظن فروجهن  " ...اآلية [النور. ]31:

فالنظر هو الباب األكرب للقلب ،والنظر احملرم بريد الزان ،ورائد الفجور ،وداعية الفساد.
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً  ...لقلبك يوماً أتعبتك املناظر

رأيت الذي ال كله أنت قادر  ...عليه وال عن بعضه أنت صابر

وغض البصر وحفظه من أعظم األدوية لعالج أمراض القلب ،وفيه حسم ملادة املرض قبل حصوله،
فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس ،ومن أطلق حلظاته دامت حسراته.

كل احلوادث مبداها من النظر  ...ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها  ...فتك السهام بال قوس وال وتر

فحفظ البصر وغضه واجب على املسلم بصريح أمر القرآن ،والتساهل يف غض البصر وإطالق
العنان للنظر احملرم ال جيوز "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً" [اإلسراء، ]36:

وقد ذكر ابن القيم -رمحه هللا -كالماً مجيالً مفيداً يف فوائد غض البصر يف (اجلواب الشايف ويف

روضة احملبّي)  ،كما ذكر مجاعة من املفسرين فوائد أخرى (راجعها عند تفسري آية النور املتقدمة) .

والذي ينبغي أن يعلمه السائل وغريه أن احلكم يف النظر خيتلف حبسب ما يرتتب عليه من اآلاثر وما

جير إليه من املفاسد ،فليست النظرة العابرة مثل مداومة النظر وتكراره والتلذذ به واحلرص عليه،

لذلك قال احلسن بن الفضل يف تفسري (اللمم) الوارد يف قوله -سبحانه" :-الذين جيتنبون كبائر اإلمث
والفواحش إال اللمم[ "..النجم ]32:قال :اللمم :النظر من غري تعمد فهو مغفور ،فإن أعاد النظر
فليس بلمم ،وهو ذنب.

()234/13

وقد اختلف أهل العلم يف تفسري (اللمم)  ،الوارد يف اآلية فاختار مجاعة من السلف أنه اإلملام
ابلذنب مرة مث ال يعود إليه وإن كان كبرياً ،واجلمهور على أن اللمم ما دون الكبائر ،قال الشيخ/عبد

الرمحن السعدي -رمحه هللا ،-يف تفسريه عن هذه اآلية ":الصغائر ،اليت ال يصر صاحبها عليها ،أو
اليت يلم هبا العبد املرة بعد املرة على وجه الندرة والقلة" فانتبه -حفظك هللا -إىل قوله" :ال يصر

صاحبها عليها" ،فإن الصغرية ال تكون صغرية مع اإلصرار ،كما أن ال كبرية مع االستغفار.

وكما اختلف أهل العلم يف املراد ابللمم اختلفوا يف الكبائر ،ما هي؟ واختالفهم ليس اختالف تباين

وتضاد بل أقواهلم متقاربة ،والصواب يف ذلك -إن شاء هللا -أن املراد ابلكبائر :الذنوب العظيمة
كالزان ،وأكل الراب ،والقتل ،وأنه ليس هلا عدد حمصور ،وقد يصح ضبطها ،مبا قاله بعض السلف:

إهنا ما تعلق به حد يف الدنيا ،أو عذاب ،أو وعيد يف اآلخرة ،وأنقل هنا لألخ السائل -وفقه هللا-

وغريه كالماً نفيساً البن القيم -رمحه هللا -بعد أن ذكر آراء العلماء يف املراد ابلكبائر ،قال" :وهاهنا

أمر ينبغي التفطن له ،وهو أن الكبرية قد يقرتن هبا من احلياء واخلوف ،واالستعظام هلا ما يلحقها

ابلصغائر ،وقد يقرتن ابلصغرية من قلة احلياء وعدم املباالة ،وترك اخلوف ،واالستهانة هبا ما يلحقها
ابلكبائر ،بل جيعلها يف أعلى رتبها.

وهذا أمر مرجعه إىل ما يقوم ابلقلب ،وهو قدر زائد على جمرد الفعل ،واإلنسان يعرف ذلك من
نفسه ومن غريه" اهـ .وهذا الكالم واضح ومفيد لكل من نور هللا بصريته.

وعلى هذا فإن النظر إىل الصور اخلليعة املاجنة ،العارية وشبه العارية ،سواء كان ذلك يف التلفاز أو

اإلنرتنت أو غريمها مع ما يصحب ذلك من قلة احلياء ،وعدم املباالة ،وضعف الدين ،وعدم اخلوف
من هللا ،واالستهانة هبذه املعاصي ال شك أن ذلك يلحقها ابلكبائر ،بل جيعلها يف أعلى رتبها ،وإن

كان النظر اجملرد يف أصله ليس كبرية ،نسأل هللا أن يعصمنا من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن،

وأن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا وأحوالنا ،وأن جيعل أمران إىل خري إنه مسيع قريب جميب ،وهللا أعلم
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()235/13

اهلجر والعالقة يف املعصية
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1424/7/5هـ

السؤال

يوجد لدي صديق مقرب جداً ،لكن عالقتنا مع بعض تؤدي إىل ارتكاب بعض املعاصي والعياذ ابهلل،
فهل جيوز يل هجره؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم ،فكيف نوفِّق بينه وبّي ما معىن قوله  -صلى هللا عليه

وسلم -ال جيوز للمسلم هجر أخيه املسلم فوق ثالث ليال ،أو كما قال .أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد..

تذكر أن لك صديقاً مقرابً وعالقتك به تؤدي إىل ارتكاب املعاصي ،واجلواب اعلم أخي الكرمي أن
االجتماع إذا كان على املعاصي فإن االجتماع ال جيوز ،ألنه من ابب التعاون على اإلمث والعدوان،
وأما اهلجر فإذا كان هلل ويؤدي ابملهجور إىل املصلحة وردعه فإن ذلك جيوز ،وليس لذلك وقت
حمدد ،وأما قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث" رواه

البخاري ( ، )6237ومسلم ( )2560من حديث أيب أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه  ،-فهذا يف
اهلجر ألمر شخصي ،فال جيوز أكثر من ثالثة أايم ،وأما اهلجر لوجه هللا فيجوز إذا كان حيقق

مصلحة ،وأما صديقك فيمكن أن ال جتتمع به ،وميكن أن ال هتجره فتلقاه مع الناس وتسلم عليه ،يف

املناسبات العامة ،من دون هجران ،وابهلل التوفيق.

()236/13

الطباع هل هي جبلية أم مكتسبة؟
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1425/7/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أود أن أسأل عن شخصية اإلنسان ،هل هي شيء خلقه هللا فيه ،أم أهنا شيء مكتسب حياسب العبد

عليه؟ أقصد بذلك أن يكون اإلنسان كرمياً أو طيب القلب ،أو خفيف الظل ،أو عصيب املزاج ،وما

إىل ذلك .أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
الصفات اليت توجد يف اإلنسان ليست واحدة بل صفات خمتلفة ،وهي على أنواع:

 -1نوع هو مما خلق عليه اإلنسان ،كحدة الطبع وشدهة االنفعال ،أو سعة الصدر وبطء االنفعال.
 -2ونوع مما نشأ مع اإلنسان بسبب الرتبية واألحوال االجتماعية ،وقد يكون حدة الطبع وسرعة
االنفعال سببه الرتبية كذلك.

 -3ونوع مما هو وراثي أو خلقي أو جبلي ،أي أنه ولد معه.
واإلنسان مطالب بتهذيب نفسه وتطبيعها ابألخالق الفاضلة ،والتخلق ابألخالق املشروعة ،وكلما

عاىن من تربية نفسه كلما تضاعف له األجر ،وإذا غلب من بعض الطباع أحياانً يغفر هللا له ،أال ترى

إىل موسى -عليه السالم -كيف ألقى األلواح من يده لشعوره ابلغضب ،وفيها كالم هللا  -عز
وجل -ومل يعاقبه هللا؛ ألنه بدون اختياره .وهللا املوفق.

()237/13

االستعاذة عند التثاؤب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/05/06هـ
السؤال

ما حكم االستعاذة ابهلل من الشيطان بعد التثاؤب؟.

اجلواب
هذا مل يثبت فيه شيء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-والذي ثبت عن النيب  -عليه الصالة

والسالم -أن اإلنسان يكظم ما استطاع ،حبيث إنه ال يفتح فمه؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
أخرب أن الشيطان يضحك ،أو أن الشيطان يدخل  ...إخل ،صحيح البخاري ( ، )3289وصحيح
مسلم ( . )2995 ،2994فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع ظهر يده على فمه كالراد للثتاؤب.

()238/13

تربية اليتيم واللقيط
اجمليب خالد بن عبد الرمحن اخلضر
القاضي مبحكمة بريدة

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1424/1/19هـ

السؤال

تزوجت منذ  15سنة ومل أرزق أبوالد ،ومنذ عامّي أصيبت زوجيت بورم خبيث ابلثدي استؤصل
الثدي على أثره مما زاد من نقص فرصة اإلجناب بشكل كبري جداً كما قال األطباء (مسلمون ثقة) ،
وسؤايل هل جيوز يل أخذ طفل أو طفلة (ال أسرة له أوهلا) من أحد دور رعاية األيتام وأقوم برعايتها

وتربيتها مع احتفاظها بنسبها؟ مع العلم أبين واحلمد هلل ميسور احلال وأبغي وجه هللا والثواب من

ذلك جبانب إشباع رغبة األبوة واألمومة يل ولزوجيت أفيدوان أفادكم هللا وجزاكم عنا كل خري (مل أرزق
ببنّي وال بنات) .
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فيجوز للسائل أخذ طفل أو طفلة وتربيتها تربية إسالمية ،وال خيفى عظم

األجر يف ذلك ال سيما كفالة األيتام ولكن يعلم السائل أن هذا الطفل ال يعترب ابنا شرعياً وال يرث

وال يكون حمرماً إال إذا مت إرضاعه حسب القواعد الشرعية املفصلة لذلك والسالم.

()239/13

السنة يف اجللوس وقت اإلفطار
اجمليب د .أنيس بن أمحد طاهر
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1424/12/4هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل يعترب اجللوس على األرض لإلفطار بعد الصيام من السنة أم من العادات فقط

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األمر يف ذلك واسع ،ومل يرد شيء يف استحباب أكل الطعام واإلنسان جالس ،ولكن إن كان اجللوس
أيسر عليه فليجلس ،وإن كان األيسر عليه اجللوس على كرسي ومائدة فليجلس عليها ،فلم يرد
شيء من احلديث يدل على استحباب اجللوس على األرض دون اجللوس على الكراسي واملوائد.

()240/13

قتل النمل للتداوي!
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

هل جيوز قتل النمل ،وذلك ألنه قد قيل إن محض النمل يقتل بصيالت الشعر ،فبعد دهن اجلسد

ابلنمل املقتول ،يزول الشعر وال خيرج مرة أخرى؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أفصل قليالً يف هذه املسألة على النحو التايل:
لعلي ّ

ِ
ْن ِيف ا ْحلِ ِّل َوا ْحلََرِم؛ ا ْحلَيهةُ
( )1إذا كان النمل ً
س فَـ َواس ُق يُـ ْقتَـل َ
مؤذاي جاز قتله؛ لعموم حديث " :مخَْ ٌ
ور َوا ْحلُ َد هاي" .أخرجه البخاري ( )3314ومسلم (. )1198
َوالْغَُر ُ
ْب ال َْع ُق ُ
اب ْاألَبْـ َق ُع َوالْ َفأ َْرةُ َوالْ َكل ُ
ويلحق هبذه اخلمس كل ٍ
مؤذ من احلشرات وغريها.

مؤذاي فال يقتل ،وقتله إما حم هرم وإما مكروه على خالف بّي العلماء يف ذلك،
( )2إذا مل يكن النمل ً
حلديث :هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب :النملة ،والنحلة ،واهلدهد،

والصرد .أخرجه أبو داود ( )5267وابن ماجه ( . )3224وألنه ال ينتفع بقتله يف هذه احلالة.
ُّ

( )3إذا احتيج إىل قتل النمل من أجل استعماله يف التداوي ،ومل يكن هناك ما يقوم مقامه ،فالذي
يظهر يل جواز قتله واالنتفاع به كدواء ،لوجود احلاجة الداعية لذلك .وهللا أعلم.

()241/13

تربية احلَ َمام

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/04/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قال عليه الصالة والسالم ملا رأى رجالً يتبع محامة" :شيطان يتبع شيطانة" ،وذكر ابن قدامة -رمحه

هللا -يف املغين :أن اللعب ابحلمام من خوارم املروءة ،فما حكم تربية احلمام وبيعه؟ وهل جيوز اللعب
به إذا مل يله عن الصالة؟ وإذا صاد محامي من محام اجلريان فهل جيوز أخذه؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فخوارم املروءة ليست فعل احملرمات ،وإمنا هي ما يرتفع عن فعله أهل الذوق التام ،والوقار والرزانة،

وال شك أن اللعب ابحلمام من خوارم املروءة هبذا االعتبار ،وقد يكون حراماً إذا تضمن االطالع
على عورات املسلمّي أو إيذائهم.

وأما من اختذ احلمام يقصد تكاثر فراخها ليبيعها ،أو ليأنس هبا ،أو ملصلحة أخرى ،فال مانع منه ،وال

حمرما فليس حبرام يف نفسه ،وإن كان أهل
يكون من خوارم املروءة ،واللّعب ابحلمام إذا مل يتضمن ً
الوقار يرتفعون عنه.

محاما مملوًكا وجب عليك رده لصاحبه إن عرفته ،أو إطالقه ليعود بنفسه
ومىت اصطاد محامك ً

لصاحبه ،وال يسوغ لك حبسه عندك ،أو إعطاؤه ما ميتنع بسببه من العودة ملالكه؛ ألن هذا من أخذ

املال بغري حق .وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()242/13

الذبح لقطع شجرة السدر
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية
التاريخ 1426/02/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف بيتنا شجرة سدر ،وهذه الشجرة تضايقين وأريد قطعها ،ولكن أهلي ال يقبلون بذلك؛ ألن هناك

معتقد شائع عندان يف العراق وهو أن شجرة السدر إذا قطعت دون أن يذبح هلا الشخص ذبيحة فإن
مكروها سيحصل ألهل بيت الذي قطعها ،فهل شجرة السدر هلا مكانة خاصة ،حبيث ال جيوز قطعها
بدون ذبح فداء ،أم أن هذا جمرد خرافات؟ وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يكره أن يعبث اإلنسان فيقطع السدرة اليت يستفاد بظلها أو مثرها أو ورقها ،ملا ورد عند أيب داود

( )5239والنسائي يف الكربى ( ، )8611وغريمها من حديث عبد هللا بن حبشي قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من قطع سدرة صوب هللا رأسه يف النار".
وأما إذا كانت يف مكان حيتاجه اإلنسان لزراعة أو بناء بيت ،أو وضع طريق ،أو احتاج عودها -

ساقها وفروعها -يف عمل أبواب أو خالاي حنل ،أو تسقيف سطح ،أو آذته يف البيت بشوكها ،أو حنو
ذلك ،فإنه يباح له قطعها لتلك األغراض.

أما الذبح هلا فهذا شرك ال جيوز فعله وال اعتقاده؛ ألنه ينايف التوحيد ،فال يذبح إال هلل ،يف األغراض

اليت أمر هبا الشرع أو حث عليها ،أو أابحها مثل اهلدي للحاج ،واألضحية ،وعقيقة املولود ،وإكرام

الضيف.

أما الذبح لألشجار أو األحجار ،أو األماكن ،أو ألي خملوق آخر ،لتقديسه أو التقرب إليه بذلك أو
جللب نفع ال يغفره هللا لصاحبه ،لقوله تعاىل" :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن
يشاء" [النساء ]116،48:فعلِّمي ِ
أهلك الصواب ،وخوفيهم ابهلل؛ ليزول اجلهل الذي هم فيه،
وذلك ابحلكمة واملوعظة احلسنة .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

()243/13

هل هذا من التشبه؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية
التاريخ 1426/06/10هـ

السؤال
انتشر يف اإلنرتنت استخدام الرجال ألمساء نساء ،واستخدام النساء ألمساء رجال يف احلوار

تتحجج أبن ذلك حيميها من حترش الرجال هبا ،فهل يعد هذا من التشبه
ابملنتدايت ،وبعض النساء ّ

املنهي عنه؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ال يعد هذا من التشبه املنهي عنه ،فالتشبه احملرم هو أن تتشبهه املرأة ابلرجال يف شيء من صفاهتم
وخصائصهم ،كاللبس واملشية ،وتقليد الرجال يف مظاهرهم وأصواهتم والعكس صحيح ،أما جمرد

االسم فال يظهر فيه تشبه ،وقد حتتاج املرأة أن تشارك يف املنتدى ابسم رجل حىت تسلم من عبث
تسمي الرجل ابسم املرأة يف املنتدايت فعمل ال يليق
العابثّي وحترش السفهاء ،وليس هذا مبذموم ،أما ّ
ابلعفيف؛ ألنه قد تظنه النساء املشاركات امرأة اخنداعاً ابالسم ،فيتجاسرن مبراسلته ومد الصلة معه

وتوثيقها ،فيقعن يف حماذير ُك ّن يف األصل حاذرات هلا.

وهللا أعلم.

()244/13

اكتشفت أهنا غري بكر ..فهل أسرت عليها؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/06/26هـ

السؤال

عمري فوق األربعّي ،طلقت زوجيت ويل منها أوالد ،فدلين أهل اخلري على أخت فاضلة يعرفون عنها
كل خري ،وتساعد الفقراء وتكفل األيتام ،مل يسبق هلا الزواج ،وعمرها فوق الثالثّي ،فنصحوين أن

أخطبها خمافة عليها ،وبعد الدخول وجدهتا ثيباً ،فأخذهتا إىل الطبيبة فتأكدت من ذلك ،فخشيت أن
أفضحها لو أفشيت األمر ألحد ،فاملرأة حممودة السرية عند الناس ومسعتها حسنة ،هلا معي سنة

تقريباً ،فماذا أعمل ،ضمريي يؤنبين :هل أسرت عليها؟ أخشى أن يكون هذا من السرت على امرأة

مستحقة حلد من حدود هللا ،هي تعاملين معاملة جيدة ،وأان سعيد هبا ،وهي تعلم أين سرتت عليها

هذه الفضيحة ،أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد-:

ال تُ ِ
فش املوضوع ألحد ،وعليك أن تسرت عليها ،فمن سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ،وال

مصلحة يف إفشاء أمرها وفضحها ،فاألمر قد وقع وانتهى ،هذا إذا كانت -فعالً -قد فقدت بكارهتا
بفاحشة ،مث إن األصلح هلا اآلن هو السرت والصرب عليها ،واستصالحها وإشعارها أبن ابب التوبة ما

زال مفتوحاً أمامها ،وأن خطأ األمس يصلحه صالح اليوم ،وأن من رمحة هللا هبا أن رزقها من يسرت

عليها فينبغي أن تقابل هذه النعمة الرابنية واملنحة اإلهلية ابلشكر واحلمد والتوبة من الفواحش ،ثبتنا
هللا وإايها على احلق .ولتعلم أن حد الزان ال جتب إقامته إال إبقرار الفاعل عند القاضي ،أو ثبوت زانه

يقر بزانه عند
بشهادة أربعة شهود عدول ،وال جيب على كل من زىن إذا أراد التوبة من الزان أن ّ

القاضي ،بل يكفيه أن يصدق توبته ،وأن حيسن فيما بقي ،فمن أحسن فيما بقي ،غفر له ما مضى،

ومن أساء فيما بقي أخذ مبا مضى وما بقي .وفقك هللا وسرت عليك يف الدنيا واآلخرة.

()245/13

االسرتجاع عند املصيبة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/05/29هـ

السؤال

السالم عليكم
هل ثبت يف السنة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إان هلل وإان إليه راجعون" عندما مسع عن

وفاة أحد؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -اسرتجع ملا مات عبد هللا بن اثبت -رضي هللا عنه -فقد أخرج
مالك يف املوطأ ( ، )552ومن طريقه أبو داود ( ، )3111والنسائي ( )1846عن جابِ ِر بْ ِن َعتِ ٍ
يك،
َ
اَّلل علَي ِه وسلهم -جاء يـعود عب َد هِ
ول هِ
ِ
ٍِ
اح بِ ِه
أَ هن َر ُس َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ
ب ،فَ َ
اَّلل َ -
ص َ
اَّلل بْ َن َاثبت فَـ َو َج َدهُ قَ ْد غُل َ
ول هِ
رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
صلهى ه
ال:
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -وقَ َ
اس َ ْرت َج َع َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -فَـلَ ْم ُِجي ْبهُ فَ ْ
اَّلل َ -
ول ه َ
َُ

ول هِ
ِ ٍ
اَّلل -
ال َر ُس ُ
س ِّكتُـ ُه هن فَـ َق َ
"غُلِ ْبـنَا َعلَْي َ
اح النِّ ْس َوةُ َوبَ َك ْ َ
ك َاي أ ََاب ال هربِي ِع" .فَ َ
ص َ
ّي ،فَ َج َع َل ابْ ُن َعتيك يُ َ
ِ
صلهى ه
ّي َابكِيَةٌ".
ب فَ َال تَـ ْب ِك َ ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :-
َ
"د ْع ُه هن فَإذَا َو َج َ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم
ت َر ُس َ
ويف صحيح مسلم ( )918من حديث أُِّم َسلَ َمةَ أ هَهنَا قَالَ ْ
تَِ :مس ْع ُ
اَّلل َ
ِِ
ولِ :
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
صيبهُ م ِ
ِ ِ
ول َما أ ََم َرهُ ه
اج ُعو َن ،الله ُه هم أْ ُج ْرِين ِيف
صيبَةٌ فَـيَـ ُق ُ
"ما م ْن ُم ْسل ٍم تُ ُ ُ
يَـ ُق ُ َ
َ
اَّللُ :إِ هان ه َ
مِ
ف ه
َي
ْت :أ ُّ
صيبَ ِيت َوأَ ْخلِ ْ
ريا ِم ْنـ َها" .قَالَ ْ
ريا ِم ْنـ َها .إِهال أَ ْخلَ َ
ت :فَـلَ هما َم َ
ات أَبُو َسلَ َمةَ ،قُـل ُ
ُ
اَّللُ لَهُ َخ ْ ً
ف ِيل َخ ْ ً
ول هِ
الْمسلِ ِمّي َخ ِ
ٍ
اجر إِ َىل ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .مثُه إِِّين قُـلْتُـ َها
اَّلل َ
ُ ْ َ ٌْ
ري م ْن أَِيب َسلَ َمة َ،أَ هو ُل بَـ ْيت َه َ َ َ
ول هِ
ول هِ
صلهى ه
صلهى ه
ف ه
اَّللُ َعلَْي ِه
يل َر ُس ُ
اَّللُ ِيل َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .قَالَت ْ:أ َْر َس َل إِ َه
فَأَ ْخلَ َ
اَّلل َ -
اَّلل َ
ِ
ه
ور فَـ َقال " َ:أَ هما ابْـنَـتُـ َها فَـنَ ْدعُو ه
اَّللَ
ب بْ َن أَِيب بَـلْتَـ َعةَ خيَْطُبُِين لَهُ فَـ ُقلْت ُ:إِ هن ِيل بِْنـتًا َوأ ََان غَيُ ٌ
َو َسل َمَ -حاط َ
اَّللَ أَ ْن يَ ْذ َه َ ِ
أَ ْن يُـ ْغنِيَـ َها َع ْنـ َها َوأَ ْد ُعو ه
ريةِ" .هذا وهللا أعلم.
ب ابلْغَ ْ َ

()246/13

املرأة بّي القرار يف البيت وإجابة الدعوة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية/مسائل متفرقة يف اآلداب والسلوك والرتبية

التاريخ 1426/09/23هـ

السؤال

كيف جتمع املرأة بّي أمر هللا هلا ابلقرار يف البيت ،وبّي إجابة الدعوة وزايرة األقارب واجلريان
والصديقات ،علماً أن كل تلك الدعوات ضرورية ،كما أهنا ال حتصل فيها منكرات -إبذن هللا -وإمنا
اجتماع فقط ،وإذا كانت العائلة خترج يف أايم اإلجازات وفصل الربيع للمخيمات يف الرب ،وتكون

النساء مبعزل عن الرجال ،فما حكم عدم خروج إحدى نساء العائلة ،وتعذرها ابلقرار يف البيت كما

أمرت علماً أهنا خترج يومياً للعمل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال أبس أن خترج املرأة إىل حاجتها من زايرة وصلة رحم وعيادة مريض وحنو ذلك من األمور

املستحبة أو املباحة ،غري متربجة بزينة ،وال تضرب برجلها ليعلم ما ختفي من زينتها ،وما شابه ذلك

من األفعال واألقوال اليت تطمع من يف قلبه مرض ،وهذا ال ينايف األمر ابلقرار ،إذ املقصود أن ال

والجة ،فاألصل القرار واخلروج لضرورة أو حاجة استثناء.
خراجة ّ
تكون ّ

أما امتناع امرأة عن اخلروج إىل املخيمات الربية ،فإن كان بسبب منكر علمته أو غلب على ظنها

وقوعه فهو املتعّي ،وإن مل يكن لذلك فال ينكر عليها ألن األصل القرار ،وميكن أن حتصل الصلة يف
غري الرباري ،وهللا أعلم.

()247/13

وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل

()248/13

العمل يف القنوات الفضائية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /املعامالت/العمل والعمال
التاريخ 1422/8/3

السؤال

هل العمل يف احملطات التلفزيونية ،أو العمل يف اجملال االعالمي جيوز ،حيث أعمل بوظيفة حماسب يف

إحدى القنوات العربية املشفرة ،فما موقف الشرع من هذا العمل ،خاصة يف هذه األايم ابلرغم من

أن احملطة تبث برامج منوعة منها ما هو ديين ،وما هو تعليمي ورايضي وموسيقي إخل ،أفيدوين أفادكم
هللا؟

اجلواب
أوالً :نشكر السائل الكرمي الذي ينم سؤاله عن حرصه على دينه وعلى تقوى هللا  -عز وجل -

وأكل احلالل.

لب أتثري وسائل اإلعالم املتنوعة ال سيما القنوات الفضائية على األسر
اثنياً :ال خيفى على كل ذي ّ

ال سيما الشباب والفتيات ،وملا يف كثري منها فساد وشرور ،وحتبيب للفاحشة ،ومن عروض للمناظر

احملرمة ،واملوسيقي واألغاين املاجنة ،وملا فيها عموماً من ص ّد عن ذكر هللا وعن الصالة ،وهي هبذه

الصورة عظيمة اخلطر؛ لتعدى شرورها إىل بلدان واسعة ومدن كثرية ،فضالً عن املنازل واألسر.

اثلثاً :فيما يظهر من سؤال السائل أن القناة اليت يعمل فيها هي من هذا القبيل ،أو قناة يغلب عليها
ذلك ،أو على األقل يغلب ما فيها من الفساد على ما هبا الصالح ،وهذا هو واقع أغلب القنوات

التجارية ،فإننا ال نرى جواز العمل فيها حىت لو مل يكن مباشراً للفساد؛ ألنه معّي عليه ،وخادم له،
وضابط حلساابته اليت هي قوام عمله ،وقد قال  -سبحانه  ":-وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ".

وننصحه برتك العمل فيها ،والبحث عن عمل آخر يكون خرياً له وأتقى هلل ،وليعلم أن األرزاق بيد

هللا ،وهي مقدرة سلفاً ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

رابعاً :ننصح مجيع املسلمّي العاملّي يف تلك القنوات أن يدركوا خطورة ما هم فيه واشرتاكهم يف كل

إمث تبثه القناة ،وكل فساد حصل بسبب ذلك ،وليذكروا سؤال هللا هلم يوم ال ينفع مال وال بنون،

ويستثىن من ذلك من كان عمله يف القناة يف اإلصالح ،ويف برامج مفيدة دون غريها ،أو من كان
ساعياً لزايدة الصالح ،وتقليل الفساد فال أبس ببقائه ما دام األمر كذلك ،وهللا أعلم.

()249/13

وسائل حملاربة اإلعالم الفاسد
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1422/8/10

السؤال

لدي بعض اخلطط اخلاصة والتكتيكات للمناورة مع اإلعالم املسلط وحبث خفاايه وتوريطه أبسلوب

خاص ،وخصوصاً اجلرائد واجملالت :مثل خضراء الدمن واملمات ،فما هي أفضل وسيلة الستخدام

مثل هذا؟
اجلواب

جواابً على األخت السائلة اليت تكرمت بعدة أسئلة يف جمال اإلعالم مما يدل على اهتمامها وفقنا هللا

وإايها لكل خري.

ورد يف سؤاهلا ما نصه :لدي بعض اخلطط اخلاصة والتكتيكات للمناورة مع اإلعالم املسلّط وحبث

خفاايه وتوريطه أبسلوب خاص وخصوصاً اجلرائد واجملالت . . .فما هي أفضل وسيلة الستخدام مثل

هذا؟

واجلواب :إن األوىل السؤال عن جدوى اخلطط والتكتيكات واملناورات والتوريط وهل هذا مقبول أم

ال؟
أعتقد أن ابعث السائلة على تلك الوسائل فضح بعض وسائل اإلعالم املغرضة ،وحتذير الناس منها،

وهذا هدف نبيل نبه القرآن الكرمي عليه يف قوله  -تعاىل (( :-وكذلك نفصل اآلايت ولتستبّي سبيل
يسوغ الوسائل املوصلة إليه ،ومن املمكن حتقيقه
اجملرمّي)) [األنعام . ]55 :ولكن نبل اهلدف ال ّ

بغري التوريط واملناورة , . .وإذا كان التكتيك واملبادرة والتوريط قد حيقق هذا اهلدف ولكنه يفوت

هدفاً أهم وهو التأثري اإلجيايب على العاملّي يف تلك الوسائل ،سواء إبقامة احلجة عليهم أو هدايتهم

للحق.

وأفضل وسيلة لتحقيق تلك األهداف من إظهار احلق وبيان ضالل تلك الوسائل وحتيزها هو الدراسة
املوضوعية لعدة أعداد (سنة مثالً) دراسة استقرائية حتليلية ملا ورد فيها ،وابإلمكان أخذ قضااي معينة،
مثل قضااي اجلهاد أو قضية فلسطّي أو احلجاب أو املرأة أو غري ذلك.

وتلك الدراسة حتتاج إىل ابحث موضوعي منصف ،فكما أنه يظهر الزيف والباطل يف تلك الصحيفة

فعليه أن يكون مستعداً إلبداء األمور اإلجيابية ،وهذا من العدل الذي أمر هللا به (وال جيرمنكم شنئان
قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) [املائدة. ]8:

وعندئذ سيقبل كالمه وسيؤثر على اآلخرين ويبّي احلقيقة ،كما سيوجب على تلك الوسائل تعديل

طريقتها ومراجعة أمرها خوفاً من فقد مجهورها وانكشاف حاهلا .وأنمل من السائلة أن تكون قادرة
على ذلك ونشكرها على سؤاهلا ،سائلّي هللا  -عز وجل  -لنا وهلا التوفيق والسداد.

()250/13

السرية النبوية يف فيلم سينمائي؟
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/فقه الدعوة

التاريخ 1422/7/22

السؤال

أكملت إحدى شركات اإلنتاج السينمائي العربية فيلماً ابلرسوم املتحركة عن حياة الرسول صلى هللا
عليه وسلم وسيعرض الفيلم الذي يصدر بعنوان " حممد خامت األنبياء " يف دور السينما ويقولون إن
الفيلم سيساعد على تصحيح األفكار اخلاطئة عن اإلسالم.
السؤال  /هل جيوز استخدام مثل هذه اآللية يف جمال الدعوة؟ أفيدوان جزاكم هللا خري.

اجلواب

صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برقم 4923 /وبتاريخ 1402/7/11هـ

برائسة الشيخ  /عبد العزيز بن ابز _رمحه هللا _ وعضوية الشيخ  /عبد الرزاق عفيفي رمحه هللا

والشيخ  /عبد هللا بن غداين والشيخ  /عبد هللا بن قعود .كما صدر قرار برقم 13عن هيئة كبار

العلماء ابململكة العربية السعودية متنع أن يقوم ممثلون بتمثيل أدوار الصحابة رضي هللا عنهم ،ونرى

أهنا تنطبق من ابب األوىل على سؤالك .وإليك خالصة قرار هيئة كبار العلماء:
 -1إن هللا سبحانه وتعاىل أثىن على الصحابة وبّي منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة ويف إخراج حياة
أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هلذا الثناء الذي أثىن هللا عليهم به،

وتنزيل هلم من املكانة العالية اليت جعلها هللا تعاىل هلم وأكرمهم هبا.

 -2أن متثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية واالستهزاء به ويتواله أانس غالباً ليس

للصالح والتقوى واألخالق اإلسالمية مكان يف حياهتم العامة ،مع ما يقصده أرابب املسارح من

جعل ذلك وسيلة للكسب املادي ،وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة،
كما يضع متثيل الصحابة رضوان هللا عليهم أبنفس الناس وضعاً مزرايً ،فتتزعزع الثقة أبصحاب
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وختف اهليبة اليت يف نفوس املسلمّي من املشاهدين وينفتح ابب

التشكيك على املسلمّي يف دينهم واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم

 -3ما يقال من وجوه املصلحة وهي إظهار مكارم األخالق وحماسن اآلداب ،مع التحري للحقيقة،
وضبط السرية وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة يف العربة واالتعاظ ،فهذا جمرد

فرض وتقدير ،فإن من عرف حال املمثلّي وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل أيابه
واقع املمثلّي ،ورواد التمثيل وما هو شأهنم يف حياهتم وأعماهلم

 -4من القواعد املقررة يف الشريعة أن ما كان مفسدة حمضة أو راجحة فإنه حمرم ،ومتثيل الصحابة
على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته راجحة فرعاية للمصلحة وسداً للذريعة وحفاظاً على كرامة
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم جيب منع ذلك.

()251/13

قناة اجملد يف امليزان
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/11/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد ظهرت يف هذه الفرتة األخرية قناة (اجملد) وقد وثّـ َقها كثري من أهل العلم البارزين ،مما جعل الناس

فهم مرادي وبيان
يقبلون عليها بكل ثقة وأمان .وهذا رائع ومجيل ،وسأقف معها وقفات أرجو ْ

احلكم:

• وصفها أبهنا إسالمية  %100فيه نظر ،ألن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن اإلسالم كما تعلّمنا.
• تربية األطفال عليها ،وأهنا وما حتمله خري جيب اتباعه وااللتزام مبنهجه ،وذلك إذا سأل الطفل أحد
والديه عنها قالوا :اتبعها فإهنا إسالمية ،فينشأ يف ذهنه أن كل ما فيها حق ال يرد.
• التساهل يف كثري من األمور اليت تكلهم فيها العلماء األفاضل .فماذا بعد احلق إال الضالل.
• اإلكثار من احلركات الفكاهية واأللعاب ،حىت ينشأ عن ذلك أخذ صورة أبن اإلسالم دين مرح
نريب أطفالنا على هذا؟
ولعب .أسألك ابهلل ،هل حال أمتنا اآلن جيعلنا ّ

شعارا لكل برانمج ،حىت األخبار ما سلمت من هذا .فوهللا إهنا تذكرين ابلقنوات
• اختاذ األانشيد ً

الفضائية األخرى؛ حيث ال بد من النغمات املوسيقية .أما اآلن فأريد أن أعرض لك بعض ما رأيته

فيها ،وأنت احكم مبا آاتك هللا من علم ودراية وخربة:

• بعض املذيعّي -ممن حنسبهم من الصاحلّي -ال يهتم يف لباسه ،فرتى فيه اإلسبال.

• بعض املذيعّي -ممن حنسبهم من الصاحلّي -يكثر من املزاح حىت أساء الناس النظر إىل الصاحلّي.
• إن بعض األانشيد أقسم ابهلل العظيم ثالاث إهنا شبيهة ابألغاين! وال ختتلف عنها إال يف الكلمات.
• وبعد هذا قل يل بربك ما احلكم الشرعي يف هذا؟ وهل ينبغي لنا السكوت ،أم ماذا نعمل؟ أان
لست حماراب هلذه األعمال الدعوية ولكن بشروط موافقة للشرع احلنيف ,أليس كذلك؟ والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد..

نشكر السائل الكرمي على ثقته وحسن ظنه وحمبته ،ونسأل هللا -تعاىل -أن يبلِّغنا بفضله وجوده

وكرمه ما ذكره السائل من اإلخالص والتوفيق والثبات ،كما نسأل هللا للسائل أن يوفقه لقصد احلق
واتباعه والدعوة إليه.

فإن الكالم عن قناة اجملد وما ذكره السائل من أطروحات فالكالم عليه من وجوه:

األول :ليس هناك قناة إسالمية صائبة ،%100بل وال جملة إسالمية ،بل وال كتاب من أتليف البشر

كذلك.

ووصف البعض أبهنا إسالمية له معىن صحيح ،وذلك ملا فيها من حتري اخلري وغلبته ،واالبتعاد عن

احلرام قدر اإلمكان ،وال يعين هذا الوصف خلوها من األخطاء؛ إذ وصف الكتاب أبنه إسالمي ال

أيضا أهنا كذلك .%100
يعين خلوه من األخطاء ،ووصف الدولة إبهنا إسالمية ال يعين ً

فإن قناة اجملد عمل بشري كسائر األعمال البشرية اليت يكتنفها اخلطأ ،وال تدعي لنفسها العصمة،

واملعول يف الشرع على اخلري الغالب ،وهي وإن كان حيدث فيها بعض األخطاء اليت قد تنسب إىل
بعض األفراد ،فال يصح أن يبىن عليه حكم عام.
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قول ٍ
وقول السائل إن أغلب ما فيها بعيد كل البعد عن اإلسالم ٌ
جماف للعدل واإلنصاف؛ إذ إن هذا
الوصف ال ينطبق حىت على بعض القنوات األخرى.

الثاين :أتفق مع السائل بوجود بعض األانشيد ابلقناة واليت فيها خالف بّي أهل العلم ،حيث إن
عامة العلماء يرون حرمة ذلك إذا اقرتن آبالت اللهو (املوسيقى)  ،والذي فيه أدلة صرحية ،كقول
ف" .رواه
النيب صلى هللا عليه وسلم" :لَيَ ُكونَ هن ِمن أُ هميت أَقـ َْو ٌام يَ ْستَ ِحلُّو َن احلَِر واحلَ ِر َير واخلَ ْم َر واملََعا ِز َ
البخاري ( . )5590أو اشتمل على دعوة إىل الفاحشة والفجور ،كما هو موجود يف عامة القنوات
األخرى ،أو اشتمل على الصد عن سبيل هللا ،كما يفعل املشركون ،أو كان على سبيل التعبُّد ،كما

يفعل الصوفية ،وأما ما يف القناة فال أعلم اقرتان النشيد بشيء من ذلك ،غاية ما هنالك اجتهاد من
بعض العلماء يقابله اجتهاد آخر ،فاملسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح يوجب املقاطعة واإلنكار،

وهي ال ختتلف عن األغاين يف الكلمات ،كما ذكر السائل ،فحسب ،وهو فرق مهم ،ولكن يف

أيضا ،وهي أقرب ما يكون للحداء املوجود يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم،
مصاحبة آالت اللهو ً
شةُُ ،رَويْ َد َك َس ْوقًا ابل َق َوا ِري ِر" .أخرجه البخاري ()6149
وقد قال صلى هللا عليه وسلم ألجنشة" :اي أ َْجنَ َ

ومسلم ( . )2323ومع ذلك فإنين أوافق السائل يف مراجعة القناة لنفسها لتخفيف تلك األانشيد،
كثريا من املؤمنّي.
واليت يقرتب بعضها من األحلان واليت آذت ً

الثالث :ما يتعلق ابإلكثار من احلركات الفكاهية واأللعاب ،فأان أتفق مع السائل أبن ذلك يزداد يف

فصل الصيف ،ويتفق معنا عدد من املشاهدين بتفضيل الربامج اجلادة واملفيدة اليت متتلئ هبا القناة،

ولكن اإلشكال :هل مجيع املشاهدين هم كذلك؟ أم أن تلك الربامج (الفكاهية واأللعاب) هلا

مجهورها الذين يريدون الرتويح بّي الربامج املفيدة اجلادة بربامج مباحة ،والذين كثري منهم إن مل توجد

هذه الربامج رمبا انصرفوا إىل القنوات األخرى اليت متتلئ بشر من ذلك ،فما دام ما يعرض ليس

مبحرم فاألمر فيه سعة ,واحلمد هلل.

الرابع :أتفق مع السائل بوجود بعض املنكرات على بعض املذيعّي وبعض املشاهد يف القناة،
والتقصري وارد ،والدين النصيحة ،ولكنين أعذر القائمّي على القناة يف كثري من ذلك ،بل ال حيرم

فضال عن عصاة املسلمّي ،وذلك لندرة
على القناة االستفادة من الكفار لتحقق أهدافها اخلريةً ،

املتخصصّي من الصاحلّي يف اجملاالت اإلعالمية مما تدعو احلاجة املاسة لالستعانة مبن هم دوهنم ،وقد

استعمل النيب -صلى هللا عليه وسلم -أحد املشركّي للداللة على الطريق يف اهلجرة للمدينة -انظر
طبقات ابن سعد .229/1
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بل ويف أصح الكتب بعد كتاب هللا عز وجل -صحيح البخاري -رواايت أحاديث نبوية من بعض
اخلوراج املشهورين كعمران بن حطان ،كما روى غريه من أهل السنن عن أيب حسان األعرج ،كما
ذكر أبو داود يف سؤاالت اآلجري الذي يعلم أهل الشأن أن املصلحة متحققة يف الرواية عنهم

والنتفاء الكذب عنهم .وليس ألحد أن يقول إن هذا توثيق من كل جهة وتصحيح ملذهبهم،
فاستضافة القناة لبعض من يستفاد منه من أطباء ومتخصصّي -ولو كان لديه بعض املنكرات اخلاصة

به -هو ظاهر يف غلبة املصلحة ،واحلكمة ضالة املؤمن.

كما أنين أنصح نفسي واإلخوة الصاحلّي -ال سيما الذين يظهرون يف وسائل اإلعالم ويقتدى هبم-

أن يتحروا مرضاة هللا تعاىل ،وإظهار شعائر اإلسالم وااللتزام بسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
اخلامس :أنين أدعو السائل إىل تقدير العمل اإلسالمي واملشاريع اخلرية ،وال شك أنه فرق بّي

القنوات اليت تبث دون قيود وتنقل كل شيء من هنا وهناك دون جهود ،بل وحىت دون أهداف

أحياان ،وبّي هذه القناة وأمثاهلا اليت تستحق الشكر والدعاء.
خرية ،بل وأهداف سيئة ً
وقول السائل :هل ينبغي لنا السكوت؟ فاجلواب عليه من وجهّي:

األول :بل ينبغي اإلشادة ابملشاريع اخلرية أمثال هذه القناة ،وال مينع هذا من مناصحة القائمّي عليها

والتواصل معهم يف أي خطأ والدين النصيحة.

والثاين :ملاذا يسعنا السكوت عن مئات القنوات األخرى اليت متتلئ ابلفجور والسفور؟ والشيطان

يزين حماربة هذه األعمال حبجة األخطاء ،وقد قال بعض السلف ملن اشتغل بعيوب إخوانه والتشهري

هبم( :سلم منك اليهود والنصارى ومل يسلم منك إخوانك) .

إن من احلكمة والعقل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر قاعدة عظيمة ،ذكرها العلماء -رمحهم هللا
تعاىل -يف قاعدة الصالح واألصلح ،أن يتحمل بعض الفساد األقل يف سبيل حتصيل اخلري األكرب،
وقد فعل ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف ترك قتل املنافقّي؛ حىت ال يقال إن حمم ًدا يقتل

أصحابه -انظر صحيح البخاري ( )3518ومسلم ( - )2584ويف عدم إعادة بناء الكعبة -انظر
صحيح البخاري ( )1585ومسلم (. )1333

وال شك أن حماربة بعض املشاريع اخلرية من البعض والتشهري هبا داخل يف األمر ابملنكر والنهي عن

املعروف والصد عن سبيل هللا وصارف للناس عن هذه القناة وأمثاهلا إىل شر منها -إذا سلمنا بوجود
شر كثري فيها -وأن كل من له أدىن بصرية ونظر واطالع إىل ما يف القنوات يعلم الفرق الكبري بّي

هذه القناة وبّي غريها .ولألسف أن يسلط بعض األخيار على هذه القناة ابلتشهري وإبراز العيوب

ووأد احملاسن.

السادس :اعلم أن لتلك القناة هيئة شرعية معلنة من كبار العلماء ،كفضيلة الشيخ عبد هللا بن
سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء ،والشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصّي الرئيس العام لشئون
احلرمّي الشريفّي ،وغريهم ،وهذا دليل حتريهم اخلري وحرصهم عليه ،وأوصي أن يقوم بواجب

النصيحة جتاههم وإبداء ما يراه من مالحظات وحيتسب األجر يف ذلك على هللا تعاىل.

السابع :ما ذكره السائل من توثيق أهل العلم البارزين ممن ال حيصون كثرة هلذه القناة -صواب ،وهذا
إمجاال من أهل اخلري.
دليل على قبول تلك القناة ً

()254/13

الثامن :علينا أن حنسن الظن إبخواننا الباذلّي العاملّي وأن نشجعهم ،وأن نبذل هلم النصيحة والعون
يف هذا البحر املتالطم من الوسائل اإلعالمية اليت متتلئ ابلسفور واجملون بل وحىت الفاحشة والفجور.
كما أنين أشكر السائل على إاثرة هذا املوضوع وعلى غريته الطيبة اليت أرجو أن يرشدها إىل ما فيه

صالح اإلسالم واملسلمّي.
وفقنا هللا وإايك لكل خري .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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صليب يف جوال النوكيا!

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

سؤايل عن الصليب املوجود يف شاشة جوال النوكيا يف أسفل الشاشة على اليسار ،وهو صغري ومغطى

بقوس من فوقه للتمويه ،هل حنمله يف جيوبنا ،وهل ندخل به يف املساجد؟ ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فمن املعلوم أن لبس الصليب ،ولبس ما حيتوي على الصليب ال جيوز ،وال شك يف هذا ،ولكن من

املهم أن نعرف ما هو الصليب الذي ال جيوز لبسه وال محله.

إن من الناس من يشدد يف هذه املسألة تشديداً يفضي إىل العنت واملشقة واحلرج ،فكل خطّي

متقاطعّي هو عنده من قبيل الصليب الذي جيب طمسه وال جيوز محله وال لبس ما حيويه ،وهذا
تشديد ما أنزل هللا به من سلطان ،وتعنيت مل يرده اإلسالم.
هذه اخلطوط املتقاطعة واألشكال املزخرفة والعالمات اليت ترمز إىل مصطلحات معينة أو أوامر ،أو

دالالت ليس من قبيل الصلبان املنهي عن لبسها أو محلها.
ٍ
وانشغال ابلطمس والتغيري يستغرق أوقاتنا عما هو أهم
ولو أخذان هبذه النظرة لوقعنا يف حرج عظيم

وأجدى ،مثالً حرف الـ ( ، )tوعالمة ( )+يظهر فيها شكل الصليب بشكل واضح ،لكن جيوز قطعاً
استخدامها والكتابة هبا؛ ألهنا تكتب على أهنا حروف وعالمات ،ال يقصد منها شعار الصليب وال
حىت الرمز له.

وما أشرت إليه من العالمة املوضوعة يف أسفل شاشة جوال النوكيا يف الزاوية اليسرى السفلية ،واليت

وضعت رمزاً إىل مدى قوة اإلرسال ليس صليباً واضحاً ،بل هو حيكي صورة أبراج الشبكة ،وهو إىل
صورهتا أقرب منه إىل صورة الصليب املعروفة ،فال يهولنك مثل هذا ،واشتغل مبا ينفعك ،وال تضيق

أمراً لك فيه سعة .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وضع الدش والتحكم فيه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/6/12هـ

السؤال

أود شراء الطبق وأخاف جداً ،ولكين أنوي تشفري كل القنوات غري اهلادفة ،وأترك يل وألوالدي قناة
اجملد وكل اهلادف إن شاء هللا ،وأح ِّفظ أوالدي القرآن ،وأحضر هلم من يعلمهم أمور دينهم من
األخوات ،ولكنهم يشعرون أهنم يف حاجة إىل الرتفيه مبشاهدة أفالم الكرتون ،وسوف أريب فيهم

الضمري أكثر وأكثر -وهللا املستعان ،-فما رأيكم يف شرائه هلذه األهداف ،ومساع دروس العلم منكم

أيضاً؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد كانت األطباق الفضائية (الدشوش) يف أول وقت ظهورها سالحاً حيتكره املفسدون ليبثوا مسومهم

ويروجوا أفكارهم ويفسدوا على الناس دينهم ،وكان اقتناؤه يف البيوت يف تلك الفرتة يُعد تفريطاً يف
ّ
رعاية األمانة ،إن مل يكن صورةً صارخة للخيانة! وأي خيانة أعظم من خيانة أمانة هللا يف األهل

والولد.

وم هرت السنون ،ووجد األخيار أن حماربة تلك القنوات اهلابطة املفلسة لن ُجتدي جدواها املنشودة إال
مبنافسة ما فيها من اخلبيث املفسد ابلطيب املفيد.

وأيقن األخيار أيضاً أن االخنذال عن تقدمي البديل اهلادف إمنا هو هزمية واضحة يف ميدان مدافعة

الباطل ابحلق وجماهبة الشر ابخلري .كما أدركوا أن حتذير الناس من اقتناء األطباق الفضائية لن جيدي
وحده يف رد الناس عن مشاهدة تلك القنوات الساقطة.
طوعوا هذه التقنية ويوظفوها يف اإلصالح والرتبية على الفضائل واألخذ أبيدي الناس
فكان الب ّد أن يُ ّ

وملء فراغهم بكل ما ينفعهم يف معاشهم أو معادهم.

وقناة اجملد شامة بّي تلك القنوات ،وظهر لنا من براجمها أهنا قناة ال تقصد الربح على حساب

املبادئ واألخالق ،وال تستدر األموال من خالل إاثرة الغرائز .ولكنها قناة ذات رسالة سامية
ومقاصد جليلة .فكانت جديرة ابالقتناء.

فال حرج إذن أن تقتنوا الدش ،ولكن بشرط أن حتجبوا كل القنوات الفاسدة ،واليت يصعب إحكام
الرقابة على ما فيها من املخالفات بسبب كثرهتا ودخوهلا يف أكثر براجمها ،ورمبا تفجؤك يف غري
مظاهنا ،فالسالمة أن حتجب القناة اليت هي على هذه الشاكلة كلّها.

ولتبقى املشاهدة متاحة للقنوات النافعة اليت ختلو أو تكاد ختلو من املنكرات ،كقناة اجملد ،وبعض
القنوات اإلخبارية املعروفة اليت تتيسر مراقبة براجمها.

إن الزمان قد تغري ،وما يصلح يف العصر املاضي قد ال يصلح يف هذا العصر ،وال بد من األخذ يف
كل عص ٍر أبدواته وتطويعها للصاحل املفيد ،الذي جيمع بّي التسلية واإلفادة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مقاهي اإلنرتنت

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/11/29هـ
السؤال

السالم عليكم وبعد :أان شاب أملك ( )café cyberاإلنرتنت .وأود معرفة احلكم الشرعي ،هل

هذه املهنة حالل أم حرام؟
اجلواب

إذا كان املقصود ما يعرف مبقاهي اإلنرتنت فالذي يظهر يل  -وهللا أعلم  -هو جواز ذلك إذا

حتققت فيه الضوابط التالية :وهي استخدام املرشحات القوية للمنع من تصفح املواقع احملظورة ،مع
ضرورة قطع االتصال ابلشبكة مىت ما تعطلت هذه املرشحات.

وأن تكون األجهزة مكشوفة حىت يسهل مراقبتها ،فكم وجد من الطوام والفظائع يف الغرف املغلقة.

وتف ّقد األجهزة كل حّي؛ لتنظيفها من كل ما قد حيفظ فيها من الصور أو املواقع احملرمة وحنو ذلك مما
يستعان به للوصول إليها.

هذا مع ضرورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ومسؤولية صاحب املقهى أو من يقوم مقامه يف

ذلك أعظم من غريه ،فله يف حمله سلطان كسلطان األب يف بيته.

وبعد ،فإن األخذ هبذه الضوابط واجب حتم لكل من أراد االستثمار يف هذا اجملال ،ولكن املأمول من
األخ السائل فوق ذلك بكثري ،وليس يقنعنا منه جمرد تطهري حمله من أن يكون وكراً للفساد ،بل إننا
ننتظر منه أن تكون له سابقة يف استثمار املقهى يف دعوة الشباب وشغل أوقاهتم ابلنافع املفيد.

إن يف مجلة الشباب املرتددين على هذه املقاهي من املهارات والطاقات ما حيتم علينا استثمارها

وتوظيفها يف سبل اخلري ،وجناح هذا مرهون بقوة التأثري واالجتذاب اليت ال تتحقق غالباً إال من خالل
التجديد واالبتكار واستغالل تقنيات هذا العصر.

إنين أدعو هذا السائل وغريه من األخيار الصاحلّي الذين يرغبون االستثمار يف هذا اجملال إىل األخذ
هبذه الوسائل واالجتهاد يف استغالهلا ،حىت جيعلوا من هذه املقاهي موطناً للهداية واإلفادة ،وحىت

يعلم الناس أن املقاهي ما هي إال أداة تصلح أن تكون نواة للخري ،وليست حكراً على الفساد ،وأرى

أن تطرح هذا املشروع يف منتدايت اإلنرتنت ،فلعلك أن حتظى ببعض األفكار يف هذا ،ولن يعدم
اجملتهد وسيلة مؤثرة يف دعوة الشباب وإفادهتم.

جعلنا هللا وإايك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأن يوفقنا ملرضاته ويستعملنا يف طاعته وهللا
أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الزواج عرب اإلنرتنت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/6/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أحببت أن أسأل فضيلتكم عن حكم تص هرف صديقيت ،فهي قامت إبعالن يف أحد مواقع الزواج،
تراسلت مع أحدهم وتلتقي معه يف مواقع التشات؛ حىت تتعرف على شخصيته ،فهي أخربتين أن

ذلك هو السبيل الوحيد ملعرفته بوضوح ،دون اللجوء للمكاملات اهلاتفية احملرمة ،حبكم أن كثرياً من

الناس تزوجوا عن طريق مواقع الزواج والتشات ،فهل دخول مواقع التشات دون استخدامها
استخداماً سيئاً جائز؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد انتشرت يف شبكة اإلنرتنت مواقع كثرية تسهل للراغب يف الزواج إعالن رغبته ،وتتيح له فرصة
عرض نفسه للطرف اآلخر ،وفرصةَ البحث عمن تتحقق فيه الصفات اليت يرغبها.

وهي هبذا اهلدف النبيل تُقدم خدمة جليلة ما مل تستغل يف حتقيق مآرب أخرى فتصبح مطية لنوااي
يستجر الغافالت للعالقات اآلمثة.
ُّ
خسيسة ،وستاراً خ ّداعاً

فليست املشكلة يف إنشاء هذه املواقع ،وليس التخوف يف حقيقة األمر من وجودها ،بل وال ينبغي
أن يكون األمر كذلك ،ولكن املشكلة كل املشكلة تكمن يف نوااي ُرّو ِادها من دخول هذه املواقع،
ومدى صدقهم فيما حيكون من صفاهتم وطبائعهم  ...إخل.
فقد يكون من هؤالء من يقصد بدخول هذه املواقع إقامة العالقات اآلمثة مع الطرف اآلخر ،واليت

غالباً ما تصبح َش َركاً للفاحشة والرذيلة.

بث طويتها يف ابدئ األمر ،فيحتاج الطرف اآلخر  -حىت يستوثق
غري أن هذه الفئة قد ال يُعرف ُخ ُ

من سالمة قصده وصدق عزميته  -إىل مشوار طويل يف احلديث معه وتوثيق العالقة به إما حمادثة أو

مكاتبة.

وقد يكون من رواد هذه املواقع من هو صادق النية جا ّد الرغبة ،ولكن ميارس الكذب والتدليس؛
شخصية ج ّذ ٍ
ٍ
ابة تتزاحم عليها رغبات اجلنس اآلخر .ومثل هذا التدليس اخلفي قد ال
ليُظهر نفسه يف

يظهر عواره وال ينكشف كذبه إال ابلتجربة ـ أعين جتربة الزواج ـ والت حّي مندم!.
ٍ
وسيلة.
فنحن  -إذاً  -أمام خدمة جليلة يُساء استخدامها كما يُساء استخدام أي
وليس احلل  -فيما يظهر يل  -أ ْن نتنادى ابلتحذير من هذه املواقع ،وال أن جناهبها ابلنكري ،ومن مثَه
ندرجها يف قائمة املواقع احملظورة!!! ونسقط كل اعتبار حملاسنها ودورها ـ مع أن املوقع يف ذاته ليس
فيه أي حمظورـ .وهذا ال نراه إال من فرض الوصاية على عقول الناس ،وأخذ اجلميع جبريرة البعض،
وتضييق املباحات عليهم واضطرارهم إىل احملرمات كاخللوة ابملخطوبة ،وخروجها مع خطيبها حبجة

حاجة كل منهما يف التعرف على شخصية اآلخر.

رواد هذه املواقع ،ال سيما النساء؛
واحلل الذي ميكن أن يدرأ هذه املفاسد ،أو خيفف منها ،هو توعية ّ
ٍ
غاايت دنيئة.
ألهنن غالباً يقعن ضحيةً هلذا التدليس واالستغفال مث االستجرار إىل
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يلحوا يف
ودور التوعية والتحذير تُناط أول ما تناط ابملشرفّي على تلك املواقع قبل غريهم ،أبن ّ

حتذير الفتيات من مغبة االسرتسال ـ الذي ال تستدعيه احلاجة ـ يف مراسلة من يدعي الرغبة يف
ِخطبتهن ،وأن مثل هذا ٍ
كاف يف الداللة على أن الشاب الذي مياطل يف التقدم خلِطبة الفتاة ليس
جا ّداً يف مسألة الزواج ،وأن املسألة ال تعدو لديه أن تكون جمرد تسلية أو ٍ
تشه!
كما أرى للمشرفّي على تلك املواقع دوراً آخر ال يقل أمهية عن ِ
سابقه ،وهو أن تكون رقابتهم

صارمة على اإلعالانت ،وكما يقال يف املثل الدارج (الكتاب يُعرف من عنوانه)  ،فبعض اإلعالانت

اليت تنشر يف تلك املواقع يظهر من أسلوهبا عدم جدية صاحبها يف مسألة الزواج ،كاليت تُكتب
أبسلوب ساخر ،ومثل هذه اإلعالانت يتعّي على املشرفّي حذفها وحرمان صاحبها من اإلعالن مرة

أخرى.

أما بشأن سؤالك عن مراسلة الشاب للتعرف على شخصيته بتفصيل أوسع مما هو معلن يف املوقع،

فال أرى ما مينع ذلك ،بل نرى فيه بديالً آمناً عن العالقات اآلمثة ،واليت هي خمالفة صرحية لنصوص

الشريعة ،ولعله أن يكون من احلالل الذي يغين عن احلرام.

ِ
أخذت هبا
ولكن قبل ذلك ال بد من أن نقف بك على مجلة من احلقائق والنصائح ،واليت إن

فأحسبها مانعة ـ إبذن هللا ـ هلذه املراسلة أن تكون ذريعةً إىل احلرام.
أوالً :تذكري حّي يراسلك من يبدي لك الرغبة يف ِخطبتك أنه ليس ابلضرورة أن يكون صادقاً ،وأن

أمر وارٌد يف كالمه ،بل احتمال ذلك قد ال يقل عن احتمال صدقه ،فما شيء
الكذب والتدليس ٌ
مينعه منه! فإايك أن تنخدعي مبعسول الكالم ،وال جبميل اخلصال اليت يزعمها لنفسه ،فتتعلقي به
تعلُّق املعجب احملب ،ولتكن نفسك متهيِّئةً هلذا االحتمال ـ أعين احتمال كذبه وتدليسه ـ.

ولذا ،فال حترصي عليه إن رأيته مقبالً عليك ،وال تبدي أسفاً عليه إن رأيته مدبراً عنك ،حىت تتحققي
من صدق دعواه ،والتحقق من صدقه مهمة ال يضطلع هبا إال وليّك ،ابلسؤال عنه والتحقق من
أخالقه وتدينه....إخل.

اثنياً :اعلمي أن املقصود من خماطبته هو التعرف على شخصيته وما يرغبه هو يف مطلوبته من
حاصل ابملراسلة وكفى ،ولذا ال أرى من ضرورةٍ ملكاملته،
الصفات والطبائع....إخل ،وهذا املقصود
ٌ
سواء ابهلاتف أو بواسطة برامج احملادثة الصوتية عرب اإلنرتنت ،فهذه خطوة ليس هلا ما ِّ
يسوغها ،وال
احلاجة تدعو هلا ،وأخشى أن تُفضي إىل مزالق وخيمة ،واألذن تعشق قبل العّي أحياانً!
فإايك إايك أن يصل بك األمر إىل هذه اخلطوة ،اليت أحسبها أول خطوة من خطوات الشيطان الذي
ال يين يف األمر ابلفحشاء واملنكر.
ِ
وجدت من صاحبك إحلاحاً يف طلب مساع صوتك ومكاملتك ،فاعلمي أن هذه الرغبة واإلحلاح
فإن

قرينة ظاهرة على أن يف نيته دخن ويف صدقه نظر ،وال أقرتح عليك أن ترفضي طلبه هذا ،ولكن
ارفضي الطلب وطالبه ،واقطعي كل ِ
صلة به.
َ
اثلثاً :اجعلي مراسلتك له حمصورة فيما يتعلق مبوضوع اخلِطبة وما خيدم موضوعها ،وإايك أن تسرتسلي
معه يف حديث غري هذا؛ وتذكري أن مراسلته إمنا ساغت ألجل مصلحة اخلِطبة فحسب.
ط أوىل ُخطواهتا ،فاعلمي أن هذا الرجل إما
فإن طال زمن مراسلته لك ومل يتقدم خلطبتك ومل خي ُ
كاذب ،أو غري راغب ،وكالمها لست يف حاجة بعدها لالسرتسال يف احلديث معه.

وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مشاركة املرأة يف التمثيليات اإلسالمية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/08/07هـ

السؤال

ما حكم مشاركة املرأة يف التمثيليات اإلسالمية مثل ما ظهر يف فلم عمر املختار وغريه؟ ،أريد ابألدلة
إن أمكن أو دلوين على كتاب أو موقع يفيدين ،فأان ابحث أحتاج إىل هذه املعلومات .ولك الشكر

والتقدير.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد..

فإن الوسائل اإلعالمية ،ومنها التمثيليات ،هلا دور كبري يف إيضاح احلقائق ونشر املعلومات املفيدة،

أيضا يف الفساد.
كما هو احلال يف فلم عمر املختار ،وهلا دور كبري جدًّا ً

حكما واح ًدا ،وإمنا خيتلف ذلك
فاحلكم على تلك الوسائل وما يبث فيها ومنها مشاركة املرأة ليس ً

حبسب ما يعرض ،ويعود إىل أمرين:

األول :عدم خمالفة النصوص الشرعية اليت حرمت ظهور املرأة سافرة فاتنة مظهرة حماسنها أو خاضعة
ابلقول ،أو ما يصاحب ذلك من سفر النساء بال حمرم أو خلوة ابألجانب ،أو بث األغاين واملوسيقى
وغري ذلك مما حرمه هللا تعاىل ،كما دلت عليه النصوص ،كقوله تعاىل( :وقُل لِّلْم ْؤِمنَ ِ
ض َن ِم ْن
ض ْ
ات يَـ ْغ ُ
ُ
َ
أَب ِ
ِ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه هن َعلَى ُجيُوهبِِ هن َوَال
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِهال َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َولْيَ ْ
َْ
ْن فُـ ُر َ
وج ُه هن َوَال يُـ ْبد َ
صا ِره هن َوَْحي َفظ َ
ِ
يـ ْب ِدين ِزينَـتَـ ُه هن إِهال لبـعولَتِ ِه هن أَو ِ
آابء بُـ ُعولَتِ ِه هن أ َْو أَبْـنَائِ ِه هن أ َْو أَبْـنَاء بُـعُولَتِ ِه هن أ َْو إِ ْخ َواهنِِ هن أ َْو
ُُ
آابئ ِه هن أ َْو َ
ْ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اإل ْربَة من ال ِر َج ِ
ّي غَ ِْري أ ُْوِيل ِْ
ال أَ ِو
سائ ِه هن أ َْو َما َملَ َك ْ
بَِين إِ ْخ َواهن هن أ َْو بَِين أ َ
ت أ َْميَا ُهنُ هن أَ ِو التهابِع َ
َ ّ
َخ َواهت هن أ َْو ن َ
ِ ِ
ِ هِ
ِ
ِ ِ
ّي ِمن ِزينَتِ ِه هن َوتُوبُوا إِ َىل
ساء َوَال يَ ْ
ض ِربْ َن ِأب َْر ُجل ِه هن ليُـ ْعلَ َم َما خيُْف َ
الطّْف ِل الذ َ
ين َملْ يَظ َْه ُروا َعلَى َع ْوَرات النّ َ
ِ
ِ
هِ ِ
(وِم َن الن ِ
هاس َمن يَ ْش َِرتي
اَّلل َمج ًيعا أَيُّـ َها ال ُْم ْؤمنُو َن لَ َعله ُك ْم تُـ ْفل ُحو َن) [سورة النور . ]31 :وقوله تعاىلَ :
يل هِ
اَّلل بِغَ ِْري ِعل ٍْم ويـت ِ
يث لِي ِ
ِ ِ
ض هل َعن َسبِ ِ
ّي) [سورة لقمان]6 :
هخ َذ َها ُه ُزًوا أُولَئِ َ
اب ُّم ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
َهلَْو ا ْحلَد ُ
ََ
"ال خيَْلُ َو هن َر ُج ٌل وامرأةٌ هإال كان الشيطا ُن اثلثَهما" .أخرجه أمحد ()115
 .وقوله صلى هللا عليه وسلمَ :
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
سافِ ُر
والرتمذي ( . )2165وقوله صلى هللا عليه وسلمَ " :ال َحي ُّل ال ْم َرأَة تُـ ْؤم ُن اب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر تُ َ
م ِس ٍ
ٍ
ِ
ِ
أقوام
ريةَ يَـ ْوم إِهال َم َع ذي َحمْ َرم" .أخرجه مسلم ( . )1339وقوله عليه السالم " :لَيَ ُكونَ هن من أ هميت ٌ
َ َ
ف" .أخرجه البخاري (. )5590
يَ ْستَ ِحلُّون احلَِر واحلَر َير
واخلمر واملََعا ِز َ
َ
الثاين :ما تؤدي إليه هذه التمثيليات من آاثر محيدة أو سيئة ،فما دلت عليه من آاثر محيدة ونتائج

طيبة من وعي لألمة ونشر للمعلومات وحل للمشاكل االجتماعية وغريه وأمر ابخلري وحث عليه فإن
الشرع أيمر به.
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وما كان فيها من نتائج سيئة من إاثرة الشهوات والفساد والصد عن ذكر هللا وعن الصالة فإن ذلك
منهي عنه.
وهذا يظهر من عموم النصوص الشرعية ،فإن الدين أيمر مبا فيه خري وصالح وينهى عما فيه شر
شاء) [األعراف . ]28 :وقوله تعاىل( :قُ ْل أ ََم َر
وفساد ،كما يف قوله تعاىل( :قُ ْل إِ هن هللاَ الَ َأي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
ِ ِ ِ
ِ
وه ُكم ِعن َد ُك ِل مس ِج ٍد وا ْدعُوهُ ُخمْلِ ِ
ودو َن)
ين َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ
صَ
يمواْ ُو ُج َ ْ
َّْ َ
َرِّيب ِابلْق ْسط َوأَق ُ
ّي لَهُ ال ّد َ
ْرب والتهـ ْقوى والَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان)
َ ُ َ
(وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِّ َ َ َ َ َ
[األعراف . ]29 :وقوله تعاىلَ :
هاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
[املائدة . ]2 :وقوله سبحانهُ ( :كنتم َخ ْري أُ هم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت ل لن ِ ُ ُ
وتُـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
هلل َُ) [آل عمران. ]110 :
َ ُ
وأن الواجب على أهل اخلري من عمل يف تلك الوسائل أن تسخرها خلدمة األمة وأن جياهد يف سبيل
ذلك وأال يدعها ألهل الشر والفساد ،فإن أوىل ما تسخهر فيه تلك الوسائل الدعوة إىل هللا ونشر

الفضيلة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أو على األقل أال تؤدي إىل اهلدم واستباحة الفضيلة.

وفقنا هللا وإايك لكل خري .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تصميم موقع إلرسال نغمات اجلوال
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/4/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أعمل يف شركة لتصميم مواقع اإلنرتنت ،وقد طلب مين تصميم أحد املواقع اليت حتتوي على أقسام
إلرسال نغمات اجلوال ،سؤايل هو :ما حكم قيامي بتنفيذ هذا املوقع الذي حيتوي على نغمات؟

مالحظة :ذكر يل البعض حرمة نغمات اجلوال بسبب إزعاج املصلّي يف املسجد ،لكن هذا السبب

غري كاف للتحرمي ،فحىت الرانت العادية ستسبب اإلزعاج ،إذاً فأعتقد أن اخلطأ هنا يقع على
صاحب اإلزعاج وليس على نوع النغمة.

وقد حبثت حول هذا املوضوع فوجدت من حيلله ومن حيرمه؛ لذا فأرجو منكم إفاديت وفقكم هللا
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فالذي أعلمه أن الذي حيرم نغمات اجلوال املوسيقية واليت حتاكي نغمات األغاين ال حيرمها ألهنا تزعج

املصلّي يف املساجد ،كال! ولكن ألهنا نغمات موسيقية فحسب.

وأما إزعاج املصلّي فموضوع آخر ال تنحصر صورته وال احلرمة فيه على النغمات املوسيقية وحدها،

بل تتعداها حىت اجلُشاء ورفع الصوت ابلتالوة والذكر!

وأما بشأن تصميم مواقع تشتمل على خدمة إرسال نغمات للجوال ،فال أرى فيه أبساً؛ ألن عملك

ليس خمتصاً بتصميم هذه اخلدمة مباشرةً وال حمصوراً فيها أيضاً .بل وحىت نغمات اجلوال ليست كلها
موسيقية ،بل منها هذه ومنها غري هذه.

وحىت تُربئ ذمتك فعليك أن تناصح صاحب املوقع أن حيذف النغمات املوسيقية من موقعه.
وإن تورعت من تصميم هذه املواقع فهو أوىل وأسلم لدينك وأبرأ لذمتك

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اقتناء الدشوش
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/11/26هـ

السؤال

لقد عقدت النية على تركيب دش يف منزيل ملتابعة األخبار .هل هناك حمظور شرعي؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى وآله وصحبه وسلم ،وبعد :نعم ،هناك حمظور

شرعي إذا غلب إمثه على نفعه ،وهذا هو الواقع  -لألسف -لدى كثري من الناس ،وإن مل يكن هذا
واقع رب املنزل ،فهو واقع غالب من يف املنزل من بنّي أو بنات.
وال خيتلف اثنان أبن ما يعرض عرب الفضائيات فيه املفيد من األخبار واملعلومات والرتفيه الربيء،

وفيه الضار من املناظر احملرمة ،واملوسيقى واألغاين املاجنة ،واملسلسالت واألفالم اهلابطة ،وقد يلهي
عن الصالة وعن ذكر هللا ،كما أنه قد يفسد القلوب ،ويشغل عن الواجبات ،كما أن فيه من
املعلومات النافعة .لذا فاحلكم يعود على مستخدم هذا اجلهاز.

وحنن ننصح كل أخ كرمي ال يستطيع السيطرة عليه ال سيما مع وجود أسرة كبرية ومراهقّي ومراهقات

أبال ال يدخله بيته؛ ملا له من أتثري كبري على الدين والرتبية واألخالق ،وقد أكدت البحوث الرتبوية

على ضرر التلفزيون على األطفال واملراهقّي ،وأن املناظر املخلة تؤثر فيهم أتثرياً سلبياً ،كما أنه من
أسباب العنف واإلجرام ،إضافة إىل سلبه لألوقات ،وشغله عن الواجبات ،كما أنه يعودهم على

السلبية وعدم املبادرة .أما إذا كان صاحب البيت يستطيع السيطرة عليه بتاليف مضاره واالستفادة مما
فيه ،فإنه ال حرج عليه مع نصيحتنا له ابختيار القنوات اليت يغلب عليها الفائدة ،وحجب ما يغلب

عليها الفساد وعدم وضع أجهزة يف الغرف اخلاصة ابألوالد ،وأن يتقي هللا -تعاىل -يف أسرته؛ فإنه

مسؤول عنهم كما قال  -سبحانه ":-اي أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم انراً وقودها الناس

واحلجارة" [التحرمي ، ]6:وقال  -صلى هللا عليه وسلم ":-كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته"

البخاري ( )893ومسلم ( )1829وعلى ذلك فإذا رجح لديك أن منافعه تفوق مضاره فعليك

بتقوى هللا ومراجعة هذا األمر بّي حّي وآخر ،ومىت ما غلبت مضرته فيتعّي عليك إخراجه ،وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل اإلنرتنت حالل؟
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1422/9/27
السؤال

هل اإلنرتنت حرام ،أم حالل؟ الرجاء أن يكون اجلواب حاسم وقاطع ليس فيه جمال لالجتهاد ،شاكر

لكم على هذا املوقع الرائع.
اجلواب

األصل يف اإلنرتنت أنه حالل كسائر األجهزة اليت تستعمل ألمور انفعة ،أو على األقل غري ضارة،

ورمبا يكون استخدامه مشروعاً ومستحباً ألجل الدعوة إىل هللا أو الفائدة العلمية ،ورمبا يكون مباحاً
إذا كان ألغراض مباحة كتصفح الصحف واملواقع ،ورمبا يكون مكروهاً إذا أشغل عن املستحبات

والنوافل ،ورمبا يكون حمرماً إذا أشغل عن الواجبات الشرعية أو كان استعماله ملشاهدة أو مساع ما ال

جيوز.
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مقاهي اإلنرتنت
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/3/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أفتح مقهى إنرتنت يف إحدى املدن ،علماً أن احملل سيحتوي على بعض األلعاب الرتفيهية،
مثل( :البلياردو) واألشياء األخرى ،وسيحتوي على قسم للقهوة وسيتضمن الكمبيوتر واإلنرتنت،

أي :أن املقهى سيكون ضمن األشياء املباحة ،أما خبصوص املواقع اإلابحية فسأنزل برانمج يقوم
علي وضع الفتة
علي منع الزوار من التدخّي؟ وهل جيب ّ
إبغالق هذه املواقع ،لكن سؤايل :هل جيب ّ

علي إن دخنوا يف حملي؟ علماً أين إذا منعتهم سيذهبون
مثل( :ممنوع التدخّي) أم أنه ال ذنب ّ

علي خسائر يف األموال.
للمقاهي األخرى اليت ال تبعد عنا الكثري ،وبذلك سيفر الزابئن ،وسترتتب ّ

أمتىن أن تعطوين اجلواب الكايف الشايف -إبذن هللا.-
اجلواب

إذا كان املقصود ما يعرف مبقاهي اإلنرتنت فالذي يظهر يل -وهللا أعلم -هو جواز ذلك إذا حتققت

فيه الضوابط التالية :وهي استخدام املرشحات القوية للمنع من تصفح املواقع احملظورة ،مع ضرورة
قطع االتصال ابلشبكة مىت ما تعطلت هذه املرشحات.

وأ ْن تكون األجهزة مكشوفة حىت يسهل مراقبتها ،فكم وجد من الطوام والفظائع يف الغرف املغلقة.

وتف ّقد األجهزة كل حّي؛ لتنظيفها من كل ما قد ُحيفظ فيها من الصور أو املواقع احمل هرمة وحنو ذلك مما
يستعان به للوصول إليها.

هذا مع ضرورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ومسؤولية صاحب املقهى أو من يقوم مقامه يف

ذلك أعظم من غريه ،فله يف حمله سلطان كسلطان األب يف بيته.
كل من أراد االستثمار يف هذا اجملال ،ولكن املأمول من
وبعد ،فإ هن األخ َذ هبذه الضوابط
ٌ
واجب على ِّ
األخ السائل فوق ذلك بكثري ،وليس يقنعنا منه جمرد تطهري حمله من أن يكون وكراً للفساد ،بل إننا

ننتظر منه أن تكون له سابقةٌ يف استثمار املقهى يف دعوة الشباب وشغل أوقاهتم ابلنافع املفيد.
إ هن يف مجلة الشباب املرتددين على هذه املقاهي من املهارات والطاقات ما حيتم علينا استثمارها

وتوظيفها يف سبل اخلري ،وجناح هذا مرهو ٌن بقوة التأثري واالجتذاب اليت ال تتحقق غالباً إال من خالل
التجديد واالبتكار واستغالل تقنيات هذا العصر.

إنين أدعو هذا السائل وغريه من األخيار الصاحلّي الذين يرغبون االستثمار يف هذا اجملال إىل األخذ
هبذه الوسائل واالجتهاد يف استغالهلا ،حىت جيعلوا من هذه املقاهي موطناً للهداية واإلفادة ،وحىت
يعلم الناس أن املقاهي ما هي إاله أداةٌ تصلح أن تكون نواة للخري ،وليست حكراً على الفساد.

وأرى أن تطرح هذا املشروع يف منتدايت اإلنرتنت ،علّك أن حتظى ببعض األفكار يف هذا ،ولن يع َد َم
اجملتهد وسيلةً مؤثِّرة يف دعوة الشباب وإفادهتم.
جعلنا هللا وإايك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأن يوفقنا ملرضاته ويستعملنا يف طاعته.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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إدخال القنوات الفضائية ألجل األخبار
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1422/11/28
السؤال

هل جيوز إدخال الدش يف املنزل ،مع احلرص على اختيار القنوات اإلخبارية ،وكذلك احلرص على
عدم وضع اجلهاز يف متناول اجلميع بل يف مكان خاص مثل ملحق الرجال أم ال؟

اجلواب

ال ينبغي للمسلم الذي سلمه هللا من الفنت أن يدخل نفسه فيها طواعية؛ ألن السالمة نعمة من هللا،

صماء ميكن استعماهلا فيما ينفع وفيما يضر ،إال أن الغالب على ما يلتقط
والدش وإن كان آلة ّ

بواسطتها مما تعمل القنوات الفضائية املختلفة على بثه على مدار الساعة ضار يف الدين والدنيا،

وسيدفع الفضول من يقتنيه إىل استكشاف ما يف بقية القنوات من برامج اللهو واجملون والعبث من
ابب االطالع ،مث ال يلبث ذلك أن يصبح إدماانً يستهوي صاحبه لصرف الساعات الطويلة يف

املتابعة ،والتلذذ ابملشاهدة.

وال خيفاك أن وجود هذا اجلهاز يف زاوية من زوااي البيت حىت مع احملافظة ،وحىت مع الضبط ملا
يشاهد ،ال مينع من اطالع بقية أهل البيت على كل ما يبث فيه بوسيلة أو أبخرى ،ولو يف بعض

األحوال أثناء الدوام ،ويف حال سفرك ،أو حال نومك أو غري ذلك.

وعليك اي أخي أن تضع هذه األمور كلها يف اعتبارك ،وأمام انظريك وأنت تفكر يف اقتناء هذا

اجلهاز ،وتذكر قول هللا " :بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره"

يتيسر يف املستقبل القريب التقاط البث الفضائي بواسطة التلفزيون بدون حاجة إىل هذا
نعم قد ّ

الطبق ،فيقول بعض من يقول :ال حاجة بنا إىل هذا السؤال ،وال لزوم للمنع والتشديد! ولكن عليك

أن تعلم اي أخي أن هذه مرحلة ملّا أتت بعد ،ولكل حادث حديث ،فاأن بنفسك وأبهلك عن الفتنة
ما استطعت ،ومن عويف فليحمد هللا ،وهللا يتوالان وإايك.
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حكم األفالم الكرتونية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1422/12/29
السؤال

ما حكم مشاهدة األفالم الكرتونية اليت تعرض يف التلفاز؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

التحرمي والتحليل حكم شرعي ،وهو قول على هللا  -سبحانه وتعاىل  -ينبغي فيه التثبت ،حيث إن

القول على هللا بغري علم من أشد احملرمات فضالً عن القول عليه ابلباطل ،ولنتأمل اآلية الكرمية اليت
رتبت احملرمات ابدئة أبخفها ضرراً ،قال  -سبحانه وتعاىل  ":-قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر

منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاانً وأن تقولوا على هللا ما ال

تعلمون" [األعراف ]33:وال بد يف ذلك من معرفة حكم هللا يف الوقائع املنبين على معرفة الشريعة

وقواعدها ومقاصدها املنبنية على نصوص الكتاب والسنة ،وهذا ال يكفي وحده بل ال بد مع ذلك

من معرفة الواقعة املطلوب حكمها ،حيث إن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،وعلى هذا قبل
االستعجال يف احلكم على األمور املستجدة فال بد من حبثها ومعرفة واقعها مع اخلربة ابلشرع
ومقاصده .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن كثرياً مما يعرض يف وسائل اإلعالم -ال سيما مما

يستورد من غري املسلمّي -فيه ما يعارض ديننا وقيمنا وأخالقنا ،ويزداد األمر خطورة إذا كان يوجه

لألطفال ،وعلى القائمّي على كل وسائل اإلعالم مسؤولية عظيمة يف ذلك.

واجلواب العام يف ذلك أن ما يعرض إذا كان فيه إخالل ابلعقيدة أو األخالق فيجب احلذر منه

واستبداله بغريه ،ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم أمجعّي .والواجب عرض هذا األمر على اجملامع الفقهية وهيئات العلماء وال
تكفي الفتوى الفردية نظراً لعموم البلوى به.
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مسؤولية املنتدايت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/7/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
تنتشر يف هذه األايم املنتدايت العربية يف اإلنرتنت اليت أعطت الفرصة للناس لكتابة آرائهم حبريه.

( )1هل املنتدى مسؤول عن األعضاء وكتاابهتم؟ أو ابألصح هل األعضاء رعيه وأصحاب املنتدى
مسؤولون أمام هللا عن كتاابت األعضاء؟

( )2مجيع األعضاء يستخدمون أمساء مستعارة ،ولكن بعضهم يستخدم أمساء كافرة ،فما ردكم؟
شاكرين لكم جهدكم ووفقكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

نشكر األخ طالل على حرصه على السالمة يف دينه ،ونسأل هللا التوفيق والسداد.

وجواابً على سؤاله عن مسؤولية املنتدى عن كتاابت األعضاء ،اجلواب ما يلي:

صاحب املنتدى هو راع لكل ما يكتب فيه ،فهو الذي أسسه وميلك إغالقه ،كما أنه الذي يضع

النظم اخلاصة به ،وهو قادر على نشر ما يريد وحجب ما يريد ،وعليه فهو مسؤول ع هما ينشر فيه،

وهو داخل يف قوله -صلى هللا عليه وسلم":-كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" البخاري ()893
ومسلم (. )1829

وليس معىن هذا حجب احلرية يف املنتدايت أو أن ما ينشر ميثل صاحب املنتدى ،فاحلرية املفيدة جيب

أن تتاح ،وكثري من سبل اإلصالح والدعوة حيتاج فيها األمر إىل بعض احلرية للرد على الشبهات
واألخطاء.

فال مانع من نشر األعضاء شيئاً من ذلك لريد عليها من ميلك العلم ،ولكن على صاحب املنتدى أن
ميلك زمام األمور بتوظيف أهل العلم؛ لبيان ما يتم بيانه يف املنتدى أو الرد على ما مل يتيسر له رد

مناسب ،وهو يف هذه احلالة قد رفع احلرج عن نفسه.

وأما ترك األمور لألعضاء ليقولوا ما يشاؤون ،وينشر ذلك على املأل مع ترك احلبل على الغارب فال
جيوز.

ومنثل مبثال لصاحب املنتدى ،هل يسمح بسب رئيس الدولة ووزرائها يف املنتدى؟ هل سيعفى من

املسؤولية؟ أم أن مسؤوليته ترتفع إذا حجب ذلك أو رد عليه رداً مناسباً؟ فحرمات هللا أعظم ،و"هللا

أحق أن ختشاه" [األحزاب ، ]37:وكما قال -صلى هللا عليه وسلم":-إن لكل ملك محى أال وإن

محى هللا حمارمه" البخاري ( )52ومسلم ( )1599وعليه فاحلرية ال شك مفيدة يف جلب الرواد

للمنتدى ومشاركتهم فيه ،وحنن حنسن الظن ابلعموم وهذا هو األصل ،ولكن مع األخذ يف االعتبار
ما ذكر سابقاً ،وجيب أن يتحمل بعض الضرر يف سبيل حتصيل املنفعة األعلى ،كما تفوت املنفعة
الصغرى يف سبيل دفع الضرر األكرب ،وهذا ما جاءت به الشريعة اإلسالمية يف قاعدة املصاحل

واملفاسد.

وعلى أصحاب املواقع أن يضعوا تقوى هللا -عز وجل -قبل كل شيء ،فاملسؤولية عظيمة واخلطر

جسيم ال سيما ملا ينشر على املأل يف تلك املواقع املتاحة للجميع ،فإن " من س هن يف اإلسالم سنة
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا" كما صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم .-مسلم

()1017
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هِ
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
اَّللَ َوقُولُوا قَـ ْوالً
ين َ
وليبشر أصحاب املواقع اخلرية ابخلري يف الدنيا واآلخرة َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع ه
از فَـ ْوزاً َع ِظيماً"
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َ
َس ِديداً*يُ ْ
[األحزاب. ]71-70:
وكل خري حاصل بسبب ذلك فلهم منه نصيب كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-الدال على اخلري
كفاعله" أمحد ( )22360والرتمذي (. )2670

أما ما يتعلق ابلتسمي أبمساء مستعارة كافرة فال جيوز التسمي أبمساء الكفار ،سواء كان مستعاراً أو

حقيقياً بل جيب البعد عنها ،فإن ذلك دليل على حمبتهم ،بل جيب التسمي أبمساء املسلمّي ،وقد قال
-سبحانه":-هو مساكم املسلمّي من قبل" [احلج ، ]78:وعلى أصحاب املواقع التنبيه على ذلك،

نسأل املوىل -عز وجل -التوفيق للجميع ،وهللا أعلم.
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االستخدام اخلاص جلوال الشركة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/12/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إنين أعمل يف شركة وسلموين شرحية جوال مصلحي من ستة أرقام فقط وحددوا يل مبلغ ()400

أربعمائة رايل كل شهرين عدا االشرتاك الشهري على أن خيصم ما زاد عن املبلغ من راتيب وقد وقعنا

أوراقاً بذلك ويوجد جهاز جوال ابلسوق جيعل هذه الشرحية تعمل كالشرحية املفتوحة هل جيوز يل
استخدام مثل هذا اجلهاز؟

اجلواب

إذا كانت الشرحية ذات األرقام الستة ال متكنك من االتصال إال فيما خيدم العمل فقط ،ومع ذلك

حددوا لك مبلغ أربعمائة رايل :فمعىن ذلك أهنم مينعون استخدامها خارج نطاق العمل من ابب

أوىل.

وبكل حال :فاملرجع يف ذلك جهة عملك اليت سلمتك هذه الشرحية ،فالبد من استئذاهنا فإن أذنت
لك يف استخدامه استخداماً مفتوحاً جاز لك ذلك ،وإال فال.
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األفالم الكرتونية اإلسالمية

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/2/9
السؤال

ما حكم ما يسمى ابألفالم الكرتونية اإلسالمية ،حيث مسعت بعض أهل العلم حيرم إنتاجها وبيعها

وشراءها ومشاهدهتا؛ ألهنا صور ورسومات ،وهي داخلة يف النهي عن التصوير ،وبعضهم قال :إنه

حيرم إنتاجها وجتوز مشاهدهتا واإلمث يكون على املنتج ،أما املشاهد فال إمث عليه ،وبعضهم قال :إنه
جيوز إنتاجها واستعماهلا؛ ألهنا لألطفال ،وأحكام األطفال يتساهل فيها ما ال يتساهل يف أحكام

الكبار؛ ألن عائشة -رضي هللا عنها -كان عندها بنات تلعب هبن ،وعندها حصان ذو أجنحة ومل
ينكر ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-بينوا لنا احلكم ابلتفصيل؛ ألن هذا األمر قد انتشر يف
اجملتمع ،وحصل فيها االختالف -كما سبق.-

اجلواب

األفالم الكرتونية ظاهرة جديدة مل تكن معروفة عند الفقهاء ،وإن كان يف بعض عباراهتم إشارات قد

تدل عليها ،وقبل اجلواب عن حكمها ال بد من معرفة احلكم يف التصوير وأنواعه ،فأقول ابختصار:

العلماء يف حكم التصوير لذوات األرواح طرفان ووسط .األول :قسم أجاز التصوير أبنواعه جمسماً
وغري جمسم ،وأولوا النصوص اليت جاءت ابلتحرمي أبن قالوا :هذا يف أول اإلسالم زمن قرب العهد
ابجلاهلية وعبادة األصنام ،أما يف هذه العصر فليس هناك عبادة لألصنام!! ،كما متسكوا مبا وجدوه
يف بعض كتب التاريخ عن صور ومتاثيل قبل اإلسالم يف بالد الفرس والروم ،وملا فتحها املسلمون مل

يغريوها.

الثاين :قسم من العلماء حرم مجيع أنواع التصوير كلها جمسمة وغري جمسمة ،واستدلوا بظواهر

النصوص احملرمة لذلك ،كحديث عائشة يف الصحيحّي (البخاري ( )5954ومسلم (": ))2107
أشد الناس عذاابً يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا" ،وحديث ابن عباس املتفق عليه" :كل مصور
يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه هبا يف جهنم" أخرجه البخاري ( )2225ومسلم

( )2110واللفظ له ،وحديث أيب طلحة عند البخاري ( )3225ومسلم ( )2106واللفظ
للبخاري":ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة متاثيل".

الثالث والقسم الثالث :وسط بّي الطرفّي حرموا التصوير اجملسم (التماثيل)  ،ومحلوا عليها أحاديث:

"كل مصور يف النار ( " ...البخاري ( )2225ومسلم ( )2110واللفظ له)  ،وقالوا :هذا النوع من

التصوير هو الذي تتحقق فيه املضاهاة خللق هللا ،وهو مظنة الشرك ابهلل وعبادة هذه الصورة من دون
هللا -سبحانه.-

واستدلوا ابجلواز حبديث زيد بن خالد اجلهين املتفق عليه" :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه صورة إال رقماً
يف ثوب" أخرجه البخاري ( )3226ومسلم ( ، )2106فقالوا :إن الصورة املرقومة على القماش

وحنوه كالورق ،واحلائط ،واألرض ال أبس هبا.
والذي يظهر يل رجحان القول الثالث هذا؛ ألمور منها:
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إن املضاهاة خبلق هللا عمل قصدي يتعلق ابلقلب ،وهو كفر ابهلل -سبحانه -حىت لو صور ما الروح فيه كاألحجار واألشجار واجلبال واألهنار والبحار ،وهذه هي املضاهاة خللق هللا اليت علل هبا
النهي يف األحاديث ،وهي املوجبة للعن املصورين ويبّي هذه العلة احلديث اآلخر" :قال هللا -عز

وجل :-ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة ،أو ليخلقوا حبة ،أو شعرية" أخرجه

الشيخان (البخاري ( )7559ومسلم ( )2111واللفظ للبخاري)  .فإذا كانت علة التحرمي هي
املضاهاة فال فرق بّي ماله روح وما ليسه له روح.

-أما حكم التماثيل (الصور) اجملسمة فهي حرام؛ ألهنا ما صورت إال لعظم منزلتها عند أهلها،

والتعظيم مظنة العبادة ،ومثلها الصور غري اجملسمة كالصور الشمسية للعظماء والرؤساء ،خاصة إذا
ٍ
رفعت يف مكان ع ٍ
حينئذ ،وقصة قوم نوح وتصوير
ال احرتاماً وتعظيماً لصاحبها ،فحرمتها قطعية

الصاحلّي منهم لغرض تذكرهم دليل واضح جلي يف مثل هذه الصور ،وحنن نعلم ونرى يف هذا العصر

صوراً ومتاثيل لعدد من طواغيت البشر تنتصب أو ترفع يف امليادين العامة وأماكن جتمع الناس.

إن لفظ العموم يف مثل حديث" :كل مصور يف النار" (البخاري ( )2225ومسلم ( )2110واللفظ

له) ال يكون حقيقة إال على جرم عظيم وكبري هو املضاهاة خللق هللا عن قصد وإرادة ولفظة( :كل) ،

هي أقوى صيغ العموم وإذا أضيفت لنكرة ،فهي لشمول أفراده ،كقوله -تعاىل" :-كل نفس ذائقة
املوت" [آل عمران ]185:واملضاهاة يف اللغة :املشاكلة واملماثلة ،كقوله -تعاىل" :-يضاهئون قول
الذين كفروا من قبل" [التوبة ، ]30:أي :يشاكلوهنم ،فيقولون مثل قوهلم ،كما تطلق املضاهاة أيضاً
على املعارضة كما يف احلديث يف ذم املصورين" :يضاهون خبلق هللا" البخاري ( )5954ومسلم

وأىن ألحد ذلك حيث
( ، )2107أي :يصورون الصور قاصدين املشاهبة خللق هللا واملعارضة لهّ ،

يقال هلم يوم القيامة ... ":أحيوا ما خلقتم" أخرجه البخاري ( )5951ومسلم ( ، )2108وصدق

هللا ":وخلقهم وخرقوا له بنّي وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون" "قل هاتوا برهانكم إن

كنتم صادقّي" [البقرة. ]111:

وعلى هذا يتعّي محل معىن حديث" :كل مصور يف النار" (البخاري ( )2225ومسلم ()2110

واللفظ له)  ،وما يشاهبه على معىن املضاهاة؛ ألننا جند كثرياً من كبائر الذنوب كقتل النفس ،والزان،
والراب ،وعقوق الوالدين  ...إخل هي أعظم من التصوير ومل حيكم على أهلها ابلنار ،كما يف هذا

احلديث ،فظهر أن التصوير بغري قصد املضاهاة -كما فسرانها -ال يدخل يف عموم هذا احلديث،
وإمنا هو لعموم املضاهّي بتصويرهم خللق هللا -سبحانه.-

والنصوص اليت وردت عن السلف من الصحابة والتابعّي يف النهي عن تصوير ماله روح تدل علىأهنم فهموا األحاديث النبوية على أهنا من ألفاظ الوعيد ال غري ،بدليل قول عبد هللا بن عباس -

رضي هللا عنهما -ملا جاء رجل يستفتيه ،وكانت مهنته التصوير ،قال له" :إن كنت ال بد فاعالً
فاصنع الشجر وما ال نفس له" رواه البخاري ( )2225ومسلم ( )2110واللفظ له ،ووجه ذلك أنه
مل يغلظ عليه القول ،بل مل يزد على قوله هذا ،وعامة ما روي عنهم هو من ابب الورع واتقاء

الشبهات.
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-إن كثرياً من أنواع التصوير يف الوقت احلاضر تستعمل يف التعليم والتوجيه كوسائل إيضاح ال يكاد

يستغىن عنها ،فالصورة الواحدة أحياانً ختتصر أو تكفي عن مئة عبارة أو أكثر ،وحديث عائشة

ولعبها ابلبنات وهي صور جمسمه (هلا ظل) جائزة ابلنص ،وعلل العلماء ذلك اجلواز لغرض التعليم

والرتبية ،والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،وإذا جاز التصوير اجملسم للصغار هلذا الغرض فهو

للكبار من ابب أوىل ،والرجال به أوىل من النساء؛ ألهنم مطالبون بتعلم أنواع كثرية من العلوم قد ال
يطلب بعضها من النساء.

مث إن التصوير اليوم -خاصة ما ليس له ظل -ال يستغىن عنه يف ضرورات الناس وحاجاهتم ،فالقول
حبله وجوازه يتفق مع يسر الدين ومساحته ،كقوله -تعاىل ... ":-يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم

العسر [ " ...البقرة ، ]185:وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هذا الدين متّي فأوغلوا فيه

برفق" رواه أمحد ( ... " )13025ولن يشاد الدين أحد إال غلبه  " ...أخرجه البخاري يف صحيحه
( ، )39وقوله ":يسروا وال تعسروا ،وبشروا وال تنفروا".
-مجهور العلماء يقولون جبواز الصورة إذا قطعت وبقي من أجزائها ما ال حتل فيه احلياة عادة كصورة

الرأس بال صدر ،أو البدن بال رأس ،أو كانت الصورة ممتهنة كأن تكون على فراش يوطأ أو خمدة يتكأ
عليها ،أو منشفة يستحم هبا  ...إخل ،وقد ورد يف بعض كتب الفقه إشارات إىل مثل هذه األفالم

الكرتونية أو الكاريكاتورية ،يقول ابن قدامة يف (املغين) يف حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا كان
يف املكان منكر كالصورة ":فإن قطع رأس الصور ذهبت الكراهة ،وكذلك إذا كان يف صورة بدن بال

رأس ،أو رأس بال بدن ،أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غري حيوان مل يدخل يف النهي؛ ألن ذلك

ليس بصورة حيوان" انتهى.

وقال حممد الرملي الشافعي يف كتابه (هناية احملتاج) يف مبحث وليمة العرس على قول صاحب املنهاج
"وحيرم تصوير حيوان" قال الرملي ":وإن مل يكن له نظري كبقرة هلا منقار أو فرس له جناحان أو صورة

من طّي أو حالوة للوعيد الشديد على ذلك" ويف حاشية حممد املغريب املطبوعة مع (هناية احملتاج)

":ويظهر أن خرق بطنه -يعين :الصورة -ال جيوز استدامته ،وإن كان حبيث ال تبقى احلياة يف احليوان؛

ألن ذلك ال خيرجه عن احملاكاة" انتهى.

فقول ابن قدامة" :أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غري احليوان  ،" ...وقول الرملي" :وإن مل يكن

هلم نظري كبقر له منقار ،" . . . . .وقول املغريب" :ويظهر أن خرق بطنه ال جيوز استدامته  " ...فهذه
األقوال وإن اختلفت يف احلكم الشرعي بناء على تصوير احليوان الذي ال نظري له هل هو جائز أم
ال؟ أقول :إن فيها إشارات  -وإن مل تكن صرحية  -إىل الصور الكرتونية والكاريكاتورية كصورة

إنسان له جناحان ،أو رجل رأسه كالكرة األرضية ،أو رجل أنفه أكرب من جسمه ،أو حيوان خيطب

بلسان إنسان وحنو ذلك ،فإن مثل هذه الصور ال نظري هلا يف الواقع فليست حيواانً وال إنساانً من
كل وجه ،بل أخذت من هذا صفة ومن تلك أخرى.
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وبعد هذا البيان أخلص جواب السؤال ،فأقول :إن األفالم الكرتونية اإلسالمية نوع من أنواع التصوير
اجلائز -فيما يظهر يل ،-وهللا أعلم ،وعليه فإن إنتاجها وبيعها وشراءها ومشاهدهتا جائز كله ما
دامت منضبطة ابلضوابط الشرعية كسالمة القصد وصحته ،وأالّ تشتمل على عبارات شركية ،أو
ٍ
وحينئذ يكون إنتاجها ونشرها قربة إىل هللا -سبحانه-
بدعية ،أو خملة ابآلداب واألخالق اإلسالمية،
 ،وال أراين جمانباً للصواب إذا قلت :إن هذا العمل يدخل يف حديث رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-إن هللا -عز وجل -يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه حيتسب يف صنعته اخلري

والرامي به ومنبله  " ...رواه أبو داود ( )2513والرتمذي ( )1637والنسائي ( )3578وابن ماجة

( )2811وأمحد ( ، )17321اللهم علمنا ما جهلنا ،ووفقنا للصواب حيثما كنا ،آمّي.
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امتهان أوراق الصحف
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/2/21

السؤال

مسعت من أحد طالب العلم أن رمي اآلايت أو األحاديث على األرض أو تلطيخها أو من رآها فلم
يرفعها مع قدرته فإنه يكفر.

سؤايل :هل للجرائد نفس احلكم ألهنا مليئة ابآلايت واألحاديث وجندها منثورة ابلشوارع حبيث يشق
رفعها وهل لفظ اجلاللة مثل عبد هللا وعبد العزيز له نفس احلكم حيث يوجد كثرياً يف اجلرائد أو

األكياس اخلاصة ابحملالت التجارية كشارع امللك عبد العزيز مثالً؟ وكذلك هل للصور كصورة الكعبة
نفس احلكم ،وشكراً ،آمل إجابيت ألين أخاف أن يلحقين خطر من هذا األمر؟

اجلواب

تعريض املكتوب الذي فيه آايت وأحاديث وحنوها لإلهانة واالبتذال أمر ال جيوز شرعاً فإن كان

وتعمد إلهانة هذه اآلايت اليت هي كالم رب العاملّي ،أو األحاديث اليت هي من كالم رسول
بقصد ّ

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ففاعل ذلك كافر ،أما من مل يرفعها مع قدرته على ذلك فهو آمث،

ولكنه ال يصل إىل درجة الفاعل ،وصورة الكعبة ليست مثل آايت القرآن وأحاديث الرسول وأمساء
تعمد إهانتها ابعتبارها قبلة املسلمّي وهو يعلم ذلك ،وليست له شبهة ،فقد
هللا ،وصفاته ،لكن من ّ
يصل به فعله هذا إىل الكفر.

عمت مبا يلقى من املطبوعات اليت حتمل ماال جيوز امتهانه يف
وعلى كل حال فإن البلوى قد ّ

الطرقات ،ويف بعض أوجه االستعمال ،والواجب على املسلم أن حيرتز وحيتاط هلذا األمر على قدر

استطاعته ،كما أنه جيب عليه عدم اجملازفة إبطالق ألفاظ الكفر والفسق وحنوها ،بل عليه أن يتثبت
ويسأل أهل العلم ،وابهلل التوفيق.
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هل أضع يف موقعي دردشة كتابية؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1423/3/6

السؤال

أان صاحب موقع إنرتنت ،هل جيوز أن أضع يف موقعي دردشة كتابية مباشرة؟

اجلواب

األصل يف األشياء اإلابحة ،وهذا من يسر الشريعة ،وال يظهر يل فيما سألت ما يقتضي حترميه؛ ألنه
من الوسائل اليت تقضى من خالهلا احلاجات املباحة.

ولكن إذا رأيت أن ما وضعته يف موقعك من خاصية احملادثة الكتابية تستخدم غالباً يف احملرمات،

واليت كثرياً ما تستخدم ألجلها بعض برامج احملاداثت ،فأرى أن حتذف هذه اخلاصية من موقعك؛ ألن
الغالب حينئذ هو استخدامها يف احلرام ،ومن القواعد املتقررة عند أهل العلم أن احلكم لألغلب.

كما أن من القواعد املتقررة أن للوسائل أحكام املقاصد ،فإذا كان املقصد حراماً كانت كل وسيلة
إليه حراماً كذلك ،وإن كانت مباحة يف نفسها.

وإذا كان املقصود أمراً مباحاً كان كل ما يفضي إليه من الوسائل حالالً ،بشرط أن يكون هو حالالً
يف نفسه ،وكذلك القول يف املقاصد الواجبة واملندوبة واملكروهة ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا
حممد.
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استئجار استديو غنائي إلنتاج إسالمي
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/11/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز استئجار استديو غنائي من أجل تسجيل مواد إسالمية كالقرآن الكرمي واألانشيد اإلسالمية؟
مع العلم أنه يوجد استديوهات إسالمية ،ولكنها ال حتتوي على اإلمكاانت املطلوبة إلنتاج عمل

إسالمي مؤثر ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
االستديو مبا فيه من أجهزة ميكن أن يستخدم يف األمور املشروعة ويف غريها ،فإذا كان الراغب يف

االستئجار يقصد عمالً مشروعاً كتسجيل املواد اإلسالمية وحنوها ،وهذا االستديو توجد فيه

إمكاانت وجتهيزات ال توجد يف غريه ،فأرجو أال يكون يف ذلك حرج إن شاء هللا ،مع احلرص على أن
يكون وقت التسجيل ومكانه خاص بتسجيل األشرطة اإلسالمية ،وابهلل التوفيق.

()278/13

العمل يف الشؤون املالية لقناة ماجنة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/4/5هـ
السؤال

لدي صديق يعمل يف الشؤون املالية واإلدارية إبحدى احملطات الفضائية ،وهذه القناة تتضمن براجمها

(( ، )%90األغاين ـ األفالم العربية واألجنبية اليت ال ختلو من اإلاثرة - ،املسرحيات -

املسلسالت  ...اخل)  ،وظهور املذيعات كمقدمات للربامج ،وتبث لتلك القناة أيضاً شيئاً يسرياً من

القرآن الكرمي واألذان ،وبعض الربامج الدينية ( ، )%10هل جيوز العمل يف مثل هذه القناة
الفضائية؟ وما هو حكم الراتب الذي يتقاضاه املوظف؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد :فإن الوسائل اإلعالمية ال

سيما القنوات الفضائية هلا أثر كبري على الناس ،وإن املصلحّي يتحتم عليهم خوض هذه الوسائل

الفعالة املؤثرة إلبالغ الرسالة ،وإصالح األحوال ،أو يف أقل األحوال ختفيف املفاسد وزايدة املصاحل،
فهم أحق الناس ابستخدامها ،أما إن مل يكن اهلدف اإلصالح أو مل يكن للعامل فيها دور إصالحي
مفيد فإن األمر خيتلف ابختالف القنوات ،فإن القنوات اليت يغلب عليها املنفعة فال أبس ابلعمل

فيها ،بشرط أال خيدم يف الربامج الفاسدة ،وإن غلبت املضرة فيشرتط للعامل أن يعمل يف األمور
املفيدة ،وأن يكون ساعياً لإلصالح قدر اإلمكان ،أما إن مل يكن له أتثري إجيايب ،أو ال يتاح له ذلك؛
فال جيوز له البقاء يف تلك القنوات الفاسدة ،بل هو من التعاون على اإلمث والعدوان وقد قال -

سبحانه" :-وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2 :ومن الفساد
املنهي عنه العمل يف هذه القنوات ،وقد قال سبحانه "وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها"

[األعراف. ]56 :

وإذا جاز له العمل حل له الراتب ،وإذا حرم عليه العمل حرم عليه الراتب.

فإن كان العمل يف هذه القنوات فيه فتنة للعاملّي أو فساد يف دينهم وأخالقهم؛ فال يطلب منهم نفع
غريهم بضرر أنفسهم ،وسيجعل هللا هلم بديالً صاحلاً ،ومن استطاع اإلصالح أو حافظ على دينه
وجتنب الفساد؛ فهو يف ابب عظيم من اجلهاد؛ فال يدع هذه الثغرة للمفسدين.

نسأل هللا للجميع التوفيق والثبات ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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ظهور املرأة يف اإلعالانت التلفزيونية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/5/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هناك أحد طالب العلم يف حوار له يف إحدى اجلرائد يقول( :إنه ال يوجد أي حمظور شرعي ما دامت

املرأة تشارك يف مثل هذه اإلعالانت حبجاهبا الشرعي ،والكلمات اهلادفة والبناءة ،مشرياً إىل أن املرأة

أتثريا يف النساء من الرجال) فما رأيكم هبذا الكالم؟
تعترب أكثر ً

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

()280/13

احلمد هلل ،إن أعظم فتنة من فنت الشهوات هي فتنة النساء ،وقد أخرب الرسول  -صلى هللا عليه
وسلم -بذلك ،وح ّذر من فتنة النساء بقوله" :فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بين إسرائيل
كانت يف النساء"رواه مسلم ( )2742من حديث أيب سعيد اخلدري ،وقال  -صلى هللا عليه

وسلم -يف احلديث الصحيح" :ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري

( ، )5096ومسلم ( )2740من حديث أسامة بن زيد -رضي هللا عنه ،-ومل يزل الشيطان يستغل
الكافرات والفاسقات من النساء يف فتنة الرجال؛ وذلك بتعرضها للرجال متربجة وسافرة ،ومتعطرة،
وقد عظمت فتنة املرأة يف هذا العصر؛ ملا وفرته احلضارة من وسائل البث ،والعرض ،واإلغراء،

فاستعملت املرأة ذاهتا ،وصورهتا لرتويج التجارة ،وأنواع السلع ،فاستعملت عارضة أزايء ،ومسسارة يف
احملالت ،وخادمة يف الطائرات والفنادق ،كما استعملت يف ترويج الصحف ،ومن ذلك استعماهلا يف

اإلعالانت التلفزيونية ،ويف اإلعالانت الصحفية ،ومن املعلوم أنه ال بد فيمن تستعمل يف هذه
األغراض ذاهتا ،أو صورهتا ال بد أن تكون مجيلة ،وأنيقة ،ومغرية بكالمها ،وحركاهتا ،وزيِّها،

فاستعمال صورة املرأة أو ذاهتا يف وسائل اإلعالن ليس الغرض منه خماطبة النساء ،بل الغرض منه

إمتاع الرجال ،وإغراء الرجال ،وشد أنظارهم ،وأمساعهم ،وال ترضى مسلمة عفيفة أبن تكون أداة
لرتويج السلع ،ولو كانت السلع مباحة فضالً عن أن تكون حمرمة ،ويشرتك يف إمث هذه األعمال املرأة

من نشر صورهتا ومن أعان على ذلك أبي قدر من اإلعانة القولية ،والفعلية
وم ْن صورهاَ ،و ْ
املصورةَ ،

أو املالية" ،ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" [الزلزلة" ، ]8 :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة:
 ، ]2وعلى كل هؤالء نصيبهم من آاثم من كانوا سبباً يف فتنته ،ومعصيته لربه ال ينقص ذلك من

آاثمهم شيئاً ،وعلى من أفىت حبل استعمال املرأة ،أو صورهتا يف اإلعالانت نصيبه من اإلمث كذلك،

فكم من العيون ترمق وجه هذه املرأة الفاتنة ،وتنظر إليها بشهوة عارمة ،وكم تكون هذه املشاهد سبباً
يف وقوع كثري من الناظرين فيما حرم هللا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وهللا عز وجل يقول:
"قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون وقل

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن

خبمرهن على جيوهبن" إىل قوله -تعاىل" :-وال يضربن أبرجلهن ليعلم ما خيفّي من زينتهن وتوبوا إىل
هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون" [النور ، ]31-30 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-العّي
تزين وزانها النظر ،واألذن تزين وزانها االستماع  " ...رواه البخاري ( ، )6243ومسلم ()2657

من حديث ابن عباس ،ومما ال شك فيه أن استعمال املرأة ذاهتا أو صورهتا يف هذه اجملاالت هي دعوة
للفجور فهي حرام ،وقد أمثرت مثراهتا اخلبيثة يف جمتمعات املسلمّي فتدنست وتنجست بعد الطيب

والطهر ،وهذا مطلب ألعداء اإلسالم من اليهود والنصارى ،واملنافقّي ،ومن شاهبهم من فسقة

املسلمّي ،كما قال -تعاىل" :-ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيماً" [النساء. ]27 :

وهللا أعلم.

()281/13

مندوب دعاية وإعالن جمللة نسائية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/6/5هـ

السؤال

حتصلت على وظيفية مندوب دعاية وإعالانت يف جملة عربية ،وهي جملة هتتم ابلنساء خاصة ،واجمللة
حتتوي على أبواب أخبار حملية ،أخبار املمثالت واألزايء ،والفناانت واألفالم وقصات وتسرحيات

شعر ،واجلمال ،فهل عملي هذا جائز ،أفتوان مأجورين.
اجلواب

نقول وابهلل التوفيق ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه،

وبعد:
الدعاية واإلعالن دخل أساسي للمطبوعات ،ورافد مهم الستمرارها ،ولزايدة أعداد نسخها ،وعليه

فإنه ميثل عوانً كبرياً للمطبوعة ،وإذا كانت املطبوعة تغلب عليها املفسدة ،وذلك حال غالب اجملالت
االجتماعية ال سيما النسائية واألسرية ،وذلك الهتمامها أبراذل اجملتمع وتسويق الرذيلة ونشر صور

النساء سافرات ،وإبراز منوذج ما يسمى ابلفناانت ،ويقصد هبن املغنيات واملمثالت ،وعليه فإن دعم

هذا النوع من املطبوعات ال جيوز سواء بتسويق دعايته أو نشره ،وقد قال سبحانه وتعاىل" :وال

تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ]2 :وإن وسائل اإلعالم املفسدة هلا دور خطري يف التأثري،

ويشرتك يف اإلمث كل من أعان على ذلك ،وعليه فإننا ننصحك أال تباشر هذا العمل وتبحث عن خري

منه ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ،وهللا أعلم.

()282/13

توزيع ابقات القنوات املاجنة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/5/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

أعمل موزعا لباقة قنوات فضائية ،وأتقاضى نسبة من حجم مبيعايت .فما حكم هذا العمل؟ وما هي

الضوابط الشرعية اليت جيب أن يلتزم هبا العاملون يف هذه األعمال؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً ،أما بعد:

نشكرك على حرصك على الضوابط الشرعية يف عملك ونسأل هللا لك التوفيق والسداد ،وما يتعلق

ابلسؤال فال خيفى عليك ما تبثه هذه القنوات وأمثاهلا من أمور حمرمة يف األفالم واملسلسالت من

غناء ورقص وموسيقى مما ال جيوز مساعه ،وال النظر إليه ،وال خالف بّي أهل العلم يف حرمة بعض ما
تبثه هذه القنوات كرقص النساء وظهورهن من غري حجاب وال حياء ،فضالً عما يف هذه األفالم من
خدش للحياء وخمالفة للفضيلة.

وعليه فالتسويق لتلك القنوات هو من التعاون على اإلمث والعدوان ،وقد قال سبحانه وتعاىل" :وال

تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2 :وهو الدعوة إىل الشر والضالل ،لقول املصطفى عليه

الصالة والسالم" :ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه ،ال ينقص ذلك من

آاثمهم شيئاً".
فهذا العمل حمرم ،والكسب منه خبيث ،فيجب عليك ترك هذا العمل مرضاة هلل تعاىل" ،ومن يتق

هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2 :والبحث عن عمل طيب وتسويق
مواد انفعة خرية تسعد هبا يف الدنيا واآلخرة ،أو على األقل مباحة.

ونسأل هللا تعاىل لك البديل الصاحل والرزق احلالل الوفري ،ومقاومة اهلوى والنفس والشيطان ،ومن

ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.

وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()283/13

وضع املصممّي أمساءهم على اللوحات
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

السالم عليكم.

ما حكم وضع املصممّي للمحاضرات والبوسرتات الدعوية أمساءهم وهواتفهم على اإلعالن؟ علماً
أبن هذه امللصقات توضع داخل املساجد.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فالذي يظهر أنه ال حرج يف ذلك ،ما دام أن وضع اسم املصمم أو الناشر يعد اتبعاً وليس أصلياً أو

مستقالً ،والعلماء قالوا :يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً ،ويغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف القائم بذاته،

هذا ما يتعلق ابحلكم حّي يوضع اإلعالن داخل املسجد.

أما أصل ذلك فال أبس به ،مبعىن وضع املصمم امسه يف اإلعالن ،إذ ال مانع من قصده التجاري يف

ذلك ،وإمنا اإلشكال يف وضعه يف املسجد ،وقد بينت أنه ال حرج فيه ،كما أنه ال إشكال أيضاً حّي
يوضع اإلعالن خارج املسجد وليس داخله ،وهللا أعلم.

()284/13

خدمة الرقم اهلاتفي ()700
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/7/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،يقدم أحد األندية هذه األايم خدمة هاتفية عن طريق االتصال

ابلرقم  700مقابل احلصول على معلومات عن النادي وآخر األخبار واملستجدات الرايضية ،علماً
أن هذه اخلدمة ختلو هنائياً من املسابقات ،وإمنا جمرد معرفة أخبار فقط ملن يقوم ابالتصال ،نريد جواابً
شافياً عن حكم تقدمي هذه اخلدمة وحكم االتصال هبا من قِبل اجلمهور ،ابرك هللا فيكم ووفقكم ملا
حيب ويرضى.

اجلواب

إذا كانت اخلدمة اليت تقدم عن طريق االتصال ابلرقم ( )700كما ذكرت يف سؤالك فال شيء فيها،
فهي من املباحات كما يقدمها هاتفهم العادي ،أو رجال النجدة واملرور عن االستشارة عن نتيجة

املبارايت ،ولكن ينبغي للمتصل أن ال يطيل الكالم عن احلديث حىت ال يتحمل نقوداً أكثر من
الالزم؛ فيدخل يف اإلسراف والتبذير احملرمّي قال تعاىل" :وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفّي"

[األنعام ]141:وقوله" :إن املبذرين كانوا إخوان الشياطّي وكان الشيطان لربه كفوراً" [اإلسراء:

 ]27وحديث رسول هللا "ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيم أفناه ،وعن علمه
فيم فعل ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله" رواه الرتمذي ()2417

وغريه من حديث أيب برزة األسلمي  -رضي هللا عنه  -وخالصة القول إن تعاقدكم مع الشركة اليت
تقدم خدمة االتصال هبذا الرقم من حيث املبدأ جائز شرعاً ،وإن كان خالف األوىل؛ ألن هذه

الشركة حسبما يظهر يل أهنا تقدم لغريكم خدمات أخرى سيئة تفسد األخالق ،أو تقدم مسابقات

فيها الغرر والقمار احملرم ،فإن استطعتم أال تتعاقدوا معها وحالتها هذه فحسن جداً؛ حىت ال تشاركوا

يف التشجيع على اإلمث والعدوان ،أما األمر من حيث صحة العقد كما ذكرمت يف سؤالكم فهو صحيح

إن شاء هللا ،وفقنا هللا وإايكم إىل كل خري.

()285/13

تسجيل احلضور يف املنتدايت
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1426/07/05هـ
السؤال

انتشر يف العديد من املنتدايت مواضيع تدعو األعضاء إىل أن يسجل كل عضو حضوره ابلتسبيح

والتحميد والتكبري ،وبعضها تدعو إىل أن يذكر كل عضو امسًا من أمساء هللا احلسىن ،وبعضها تدعو

إىل الدخول من أجل الصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فما حكم الشرع
يف مثل هذه املواضيع؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
فإ هن العمل املذكور يف السؤال ،وهو مجع عدد معّي من الصلوات على رسول هللا -صلى هللا عليه

حادث ،مل يفعله النيب -صلى هللا
أمر
ٌ
وسلم -من خالل الدخول على مواقع معينة على اإلنرتنت ٌ

عليه وسلم -وال أح ٌد من أهل القرون املفضلة من الصحابة والتابعّي ،الذين كانوا يف غاية احلرص
على اخلري والعبادة.

ومل يُنقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه عقد هذه احلِلَق أو أمر الناس إبقامتها ،كما مل يُنقل
عن أحد من أصحابه أهنم أقاموا احلِلَق أو أمروا إبقامتها من أجل هذا العمل مع أهنم كانوا أشد الناس
حباً له وطاعةً ألمره واجتناابً لنهيه.
وعلى كل ٍ
حال فإن اجتماع هؤالء يف بعض مواقع اإلنرتنت من أجل الصالة على النيب -صلى هللا

عليه وسلم -أمر مبتدع ليس له أصل يف الدين ،سواء أكان من قبيل الذكر اجلماعي إذا كانوا
جيتمعون يف وقت واحد ،أم مل يكن كذلك أبن كانوا جيتمعون يف أوقات متفرقة.

ومن زعم أن هذا النوع من الذكر شرعي فيقال له :إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -إما أن يكون

عاملاً أبنه من الشرع وكتمه عن الناس ،وإما أن يكون جاهالً به وعلمه هؤالء الذين يقيمونه اليوم.
ابطل قطعاً؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بلهغ ك هل ما أمر به ومل يكتم من ذلك
وكال األمرين ٌ
شيئاً ،كما أنه أعلم الناس ابهلل وبشرعه.
وهبذا يتضح أن هذا العمل ليس من الشرع ،وهو من األمور احملداثت اليت حذر منها النيب صلى هللا
عليه وسلم يف قوله" :إايكم وحمداثت األمور ،فإن كل حمدثة بدعة" .أخرجه أبو داود ()4607

والنسائي (. )1578

وقد تكلم كثريٌ من أهل العلم عن حكم الذكر ،وبينوا املشروع منه واملمنوع منه ،ومن ذلك ما أشار

إليه األخ السائل من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن ابز ،والشيخ حممد بن عثيمّي -رمحهما هللا تعاىل-

.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()286/13

وضع القنوات الفضائية يف الشقق املفروشة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

لدي بعض الشقق املفروشة لإلجيار اليومي ،ويف بعض األحيان يطلب املستأجرون وجود جهاز تلفاز
ّ
حبجة النظر للمبارايت ،فهل جيوز يل أن أضع التلفاز يف الشقق؛ وذلك ترغيباً للمستأجرين؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم  -والصالة والسالم -على رسول هللا .وبعد:

وضع جهاز التلفاز يف مثل هذه الشقق ال جيوز ،وأعظم منه وضع جهاز استقبال القنوات الفضائية،

"وتَـ َع َاونُوا
هذا كله حمرم وال جيوز ،ملا فيه من اإلعانة على اإلمث والعدوان ،وقد قال هللا  -عز وجلَ :-
ْرب والتهـ ْقوى وال تَـعاونُوا َعلَى اإلمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من اآلية ، ]2وهللا  -عز وجل -إذا
َ ُ َ
َعلَى الِ ِّ َ َ َ َ َ
حرم شيئاً حرم مثنه ،فمثل هذا غري جائز ،حىت ولو كان ذلك ملشاهدة املبارايت؛ ألن مثل هذه

املبارايت فيها حماذير شرعية كثرية ،منها كشف العورات ،ومنها أيضاً االستجابة ملخططات اليهود

والنصارى ،ومنها تضييع األوقات ،ومن ذلك أيضاً ملء القلب مبثل هذه األشياء التوافه ،واإلعراض

عن اجلاد واملفيد يف احلياة ،وغري ذلك من األشياء الكثرية ،ومن ذلك أيضاً ما تولده هذه التحزابت
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً" [الطالق :من اآلية]2
من فرقة ،وخالف وشحناء ،وحسد إخلَ :..

وكونك تكتسب درمهاً من حالل خري من أن تكتسب ألف درهم من حرام ،وهللا أعلم.

()287/13

العمل يف القنوات الفضائية املختلطة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/6/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
تعلمون ما للقنوات الفضائية من أتثري على الرأي العام ،وقد ظهرت قنوات فعالة يف العامل العريب
واإلسالمي .وسؤايل :هل جيوز العمل يف تلك القنوات؟ مع العلم أن تلك القنوات يعمل فيها نساء

متربجات ،أي بعبارة أخرى يوجد فيها اختالط فاضح ،ورمبا حتتوي هذه القنوات على إعالانت
ودعاايت فيها مواد إعالنية فاضحة أمثال صور نساء غري الئقة ،وابلتايل فهذا يسبب إشكالية

استحالل الراتب الذي يتقاضاه املوظف يف تلك القنوات ،مع العلم أنين حمافظ على ديين وهلل احلمد
واملنة ،ولدي أفكار إبداعية ،وقدرات خطابية جيدة ،أرجو من فضيلتكم اإلجابة تفصيلياً.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

فإن الوسائل اإلعالمية ال سيما القنوات الفضائية هلا أثر كبري على الناس ،وإن املصلحّي يتحتم

عليهم خوض هذه الوسائل الفعالة املؤثرة إلبالغ الرسالة ،وإصالح األحوال ،أو يف أقل األحوال
ختفيف املفاسد وزايدة املصاحل ،فهم أحق الناس ابستخدامها ،أما إن مل يكن اهلدف اإلصالح أو مل

يكن للعامل فيها دور إصالحي مفيد فإن األمر خيتلف ابختالف القنوات ،فإن القنوات اليت يغلب
عليها املنفعة فال أبس ابلعمل فيها ،بشرط أال خيدم يف الربامج الفاسدة ،وإن غلبت املضرة فيشرتط
للعامل أن يعمل يف األمور املفيدة ،وأن يكون ساعياً لإلصالح قدر اإلمكان ،أما إن مل يكن له أتثري

إجيايب أو ال يتاح له ذلك فال جيوز له البقاء يف تلك القنوات الفاسدة ،بل هو من التعاون على اإلمث
والعدوان ،وقد قال سبحانه":وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة:

 ]2ويصري العمل من املفاسد املنهي عنها ،وقد قال سبحانه":وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها"
[األعراف. ]56 :

وإذا جاز له العمل حل له الراتب ،وإذا حرم عليه العمل حرم عليه الراتب.
أما ما يتعلق ابالختالط فإنه حيرم إذا ترتبت عليه مفسدة ،وليس حرام حبد ذاته ،وإمنا جيب على
العاملّي يف تلك القنوات وغريها جتنب اخللوة ابلنساء ،فإهنا حمرمة لقوله -عليه السالم":-ال خيلون

رجل ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما" رواه الرتمذي ( ، )2165وابن ماجة ( )2363من حديث ابن
ٌ

عمر -رضي هللا عنهما ،-وجتنب تعمد النظر إليهن لقوله سبحانه":وقل للمؤمنّي يغضوا من

أبصارهم" [النور ، ]30 :وقوله -صلى هللا عليه وسلم -لعلي بن أيب طالب -رضي هللا عنه":-ال
تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة" رواه الرتمذي ( ، )2777وأبو داود
( )2149من حديث بريدة -رضي هللا عنه ،-كما أن عليهم جتنب كل ما يسيء إىل دينهم أو

أخالقهم.

فإن كان العمل يف هذه القنوات فيه فتنة للعاملّي أو فساد يف دينهم أو أخالقهم ،فال يطلب منهم

نفع غريهم بضرر أنفسهم ،وسيجعل هللا هلم بديالً صاحلاً ،ومن استطاع اإلصالح أو حافظ على دينه
وجتنب الفساد فهو يف ابب عظيم من اجلهاد ،فال يدع هذه الثغرة للمفسدين ،نسأل هللا للجميع

التوفيق والثبات ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()288/13

إنشاء املواقع على اإلنرتنت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/2/19
السؤال

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

أعمل يف إنشاء املواقع على اإلنرتنت ،ويطلب مين عمل مواقع إسالمية فأفرح بذلك لنشر العلم

الشرعي والدعوة ،ولكن إذا طلب مين عمل مواقع مباحة كموقع مدرسة على اإلنرتنت وما شاهبها
من مواقع جتارية مبعىن ليست دعوية وليست إابحية فهل بعملي يف إنشاء املواقع املباحة أو التجارية

أكون قد ساعدت يف نشر اإلنرتنت بّي أوساط اجملتمع وقد يكون ذلك مدعاة لدخول عدد من غري
امللتزمّي لإلنرتنت وتعرفهم عليها ،حيث إن موقع املدرسة مثالً يقدم خدمات ألولياء أمور الطالب

فيتعرفون على اإلنرتنت بسبيب ،مث يبدأون بعد ذلك يف دخول مواقع سيئة وما حكم عملي كموظف

يف إنشاء مثل هذه املواقع اليت ليست مواقع دعوية؟ وجزاكم هللا خرياً على التفصيل يف هذا األمر.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فإن عمل مواقع إسالمية على اإلنرتنت أو مواقع جتارية مباح ال شيء فيه ،وأنت مسؤول عن املواقع

اليت تنشئها ،ولست مسؤوالً عن غريها ،بل وإنشاؤك هلذه املواقع خري من تركها لغريك فرمبا يكون
لك أتثري إجيايب فيها.

واملواقع حبسب مقاصدها ،فقد تكون مستحبة كعمل املواقع اإلسالمية ومباحة كاملواقع التجارية اليت
ال حتتوي على حماذير شرعية ،وقد تكون حمرمة إذا تضمنت حمظوراً شرعياً.

()289/13

مسابقات عرب اهلاتف
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/11/5هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
أريد منكم فتوى هلذا السؤال وهو :أان عضو مبوقع وقد قام هذا املوقع أخريا إبعداد مسابقة مليونية
عرب اإلنرتنت وميكنين املشاركة فيها بشكل جماين وعشر مرات يوميا هل إذا رحبت منها شيئا من املال
يكون حالال علي أم أنه راب؟ وللعلم فإن املسابقة أيضا عرب اهلاتف ملن ليس عضواً يف املوقع.

اجلواب

ال يظهر ما مينع شرعاً يف هذه املسابقة بشرط أن يكون سعر االتصال اهلاتفي الذي يدفعه املتصل هو
السعر املعتاد ،فإن كان أعلى منه فال يسوغ ذلك؛ ألنه يدخل يف هذه احلالة ضمن امليسر ،وهو أن

الشخص يدفع مبلغاً -وهو املبلغ الزائد عن قيمة االتصال املعتاد -وقد خيسره وقد يربح قيمة
اجلائزة ،وهذا من امليسر احملرم ،وهللا أعلم.

()290/13

دخول املواقع للمتعة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1423/11/3هـ

السؤال

السالم عليكم.

أان فتاة عمري حوايل  16عاماً متدينة وأواظب على حفظ القرآن وغريه من تطبيق للشريعة ,ولكين
دخلت موقعاً إسالمياً به حلول ملشاكل الشباب وكنت سعيدة للتفاعل مع إخوة اإلسالم ,ولكين

وجدت شباابً يكتبون عن مشاكلهم اجلنسية وعرفت أشياء مل أعرفها من قبل وبسبب ذلك أحسست
بشهوة قوية لدرجة أصبحت أفكر أين أتزوج ألمارس اجلنس مع زوجي وأصبحت أدخل هذا املوقع
ملشاهدة املشاكل للمتعة ،فهل هذا حرام وكيف أختلص من هذا؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فال جيوز لك دخول هذا املوقع إذا كان يهيج يف نفسك الشهوة ،وقد ال تدركّي مغبة تصفح هذا

املوقع إال بعد أايم طوال ،وللشيطان نفس طويل يف إغواء العبد وإغرائه وجره إىل موطن الفاحشة
والفتنة.

وهذا احلكم ليس خاصاً بك ،ولكنه عام لكل من تتأجج يف نفسه كوامن الشهوة بسبب تصفح هذا

املوقع.

وعليك أن تُشغلي نفسك بتصفح املواقع اإلسالمية األخرى النافعة واملشاركة فيها؛ فإنك إن مل

تُشغلي نفسك ابخلري شغلتك ابلشر.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()291/13

جتسس
هل مراقبة املواقع ُّ

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/8/2هـ
السؤال

أان عامل بصالة لإلنرتنت ،وحرصاً منها على تقدمي اخلدمات الالزمة للزبون ,ارأتينا وضع برانمج على
اجلهاز املوزع الرئيسي للصالة امسه (وين بروكسي) حبيث نستطيع به مراقبة مجيع األجهزة املوجودة

التجسس على أي موقع يدخله الزبون ومن مث إغالق املواقع اجلنسية بطريقة آلية وبدون أن
أي
ُّ

يشعر الزبون ,ومن مزاايه كذلك التحكم يف التوزيع اجليد لإلنرتنت على مجيع احلواسب بطريقة اثبتة،
كذلك التقليل من احتمال اإلصابة ابلفريوس وذلك مبلئه ابملواقع اجلنسية يف ذاكرته أي إن طلب

موقع جنسي موجود نفس امسه يف ذاكرة هذا الربانمج فإنه يغلق بطريقة آلية وسريعة جداً ،وبه ال

يستطيع الزبون الدخول إىل ذلك املوقع إال برتخيص منا حنن املشرفّي على الصالة ،وهذا لن يكون

بطبيعة احلال.

فهل هذا العمل جتسس؟ مع العلم أن فائدة هذا الربانمج أكرب من جمرد التجسس على الزابئن.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فكم أهبجين وأعجبين ما ملسته يف رسالتكم من غريتكم على إخوانكم ،وشعوركم جتاههم ابملسؤولية

ورغبتكم يف النصح هلم.
حتسساً وال تتبعاً لعورة ،فأنتم ال تعلمون ماذا يكتب وماذا يقرأ وال
جتسساً وال ُّ
أخي! ما تفعلونه ليس ُّ
تسمعون حديثه ،ومل تطهلعوا على رسائله ،ومل تقتحموا شيئاً من خصوصياته ،وغاية ما تعلمون هو نوع

املوقع الذي يتص هفحه ـ أي كونه موقعاً جنسياً أو غري ذلك.
مث إن عملكم هذا إمنا هو ألجل مصلحته هو.

ولكن ـ مع ذلك ـ جيب عليكم أن تسرتوا عليه إن وجدمتوه يراتد شيئاً من هذه املواقع ،ولكم أن

تناصحوه ،ولكن ال تُشيعوا خربه وال تفضحوا سريرته ما دام مسترتاً بسرت هللا مل جياهر مبعصيته ،وقد
قال صلى هللا عليه وسلم" :كل أميت معاىف إال اجملاهرين" أخرجه البخاري ( ، )6069ومسلم

( )2990من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

على أنه ينبغي كذلك ـ زايدة على ما تبذلونه يف سبيل حجب املواقع السيئة عن رواد مقهاكم ـ أ ْن
تكون األجهزة مكشوفة حىت يسهل مراقبتها ،فكم وجد من الطوام والفظائع يف الغرف املغلقة.

وأن تتف ّقد األجهزة كل حّي؛ لتنظيفها من كل ما قد ُحيفظ فيها من الصور أو املواقع احمل هرمة وحنو
ذلك مما يستعان به للوصول إليها.

هذا ،مع ضرورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فمسئولية صاحب املقهى أو من يقوم مقامه يف

ذلك أعظم من غريه ،فله يف حمله سلطان كسلطان األب يف بيته.
وبعد ،فإ هن املأمول من األخ السائل فوق ذلك بكثري ،وينبغي أال يقنع مبجرد تطهري حمله من أن يكون
عوانً على الفساد ،بل املنتظر منه أن تكون له سابقة يف استثمار املقهى يف دعوة الشباب إىل اخلري
وشغل أوقاهتم ابلنافع املفيد.
إ هن يف مجلة الشباب املرتددين على هذه املقاهي من املهارات والطاقات ما حيتم علينا استثمارها

وتوظيفها يف سبل اخلري ،وجناح هذا مرهو ٌن بقوة التأثري واالجتذاب اليت ال تتحقق غالباً إال من خالل
التجديد واالبتكار واستغالل تقنيات هذا العصر.

إنين أدعو هذا السائل وغريه من األخيار الصاحلّي الذين يرغبون االستثمار يف هذا اجملال ـ إىل األخذ

هبذه الوسائل واالجتهاد يف استغالهلا ،حىت جيعلوا من هذه املقاهي موطناً للهداية واإلفادة ،وحىت
يعلم الناس أن املقاهي ما هي إاله أداةٌ تصلح أن تكون نواة للخري ،وليست حكراً على الفساد.

جعلنا هللا وإايك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأن يوفقنا ملرضاته ويستعملَنا يف طاعته.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()292/13

العمل يف جمال تصميم املواقع
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1424/7/17هـ

السؤال

أان صاحب موقع لتصميم املواقع والدعاية ،واإلعالن وأسأل عن بعض األحكام الشرعية فيما يلي:

 -1أيتيين بعض الزابئن ويطلبون أن أصمم هلم موقعاً ،وبعد أن أنتهي من تصميم موقعه يظهر يل أنه
موقع رومانسي ،يضع فيه شات للمحادثة ،وكروت ٍ
أغان ،علما أننا مل نقم إال بتصميم شكل املوقع
وإرشاده إىل مستضيف ملوقعه ،وليست لنا أي عالقة مبا حيويه موقعه ،فهل علينا شيء؟

ُجرة ،ولكن
 -2نقوم حنن برتكيب الربامج على املواقع ،مثل برانمج (منتدى) و (سباق مواقع) أب ْ

بعضهم بعد ذلك يضع به إعالانت حتتوي على صور نسائية ،فهل علينا شيء؟ علما أننا ال عالقة لنا
مبوقعه ،وإمنا علينا الرتكيب وهو من يضع به مثل هذه اإلعالانت.

 -3ما حكم تركيب برانمج (زوجيت) وهو برانمج يقدم خدمة الزواج على اإلنرتنت ،فما حكم تركيبنا
ملثل هذا الربانمج؟ مع العلم أننا ال عالقة لنا ابملوقع وصاحبه.

 -4بعض الزابئن هلم موقع على اإلنرتنت حيتوي على ملفات غنائية وكروت غزلية ،فيطلبون منا أن
نصمم هلم شكالً جديداً ملوقعهم فهل جيوز ذلك؟ علماً أن من شروط التعامل معنا عدم تصميم

إعالانت وصور نسائية ،أقصد أننا نغري شكل املوقع دون تصميم صور نسائية .أرجو الرد عليها

وابلتفصيل ملا هلذه األسئلة من أمهية لعملي الذي أعمل به  ...وشكراً لك.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

مباح ال يلحقك إمث مبا يُضاف إليه من أمور حمرمة؛ فإمنا مثلك كمثل
أما األول والثاين والثالث فعمل ٌ
بن ٍ
هاء يبين بيتاً آلخر ،مث يُدخل صاحبه فيه بعض املنكرات ،أو كمن يبيع سيارةً على آخر ،فيستعملها
يف احلرام.
غري أن هذا ال يعفيك من مسؤولية النصح هلم مىت رأيت منهم ارتكاابً حملذور ،فاملؤمنون كما قال

صحةٌ بعضهم لبعض .واملنافقون قوم غششة بعضهم لبعض) .
علي  -رضي هللا عنه ( :-قوم نَ َ

وأما الرابع :فاألظهر أنه ال جيوز لك التعاون معهم على حتديث موقعهم؛ ألنه قد استبان لك أنه
موقع يشتمل على منكر ٍ
ات ،يغري الناس هبا ويعينهم عليها.
ٌ
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()293/13

مشاهدة التلفاز

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/9/23هـ
السؤال

ما حكم النظر إىل التلفاز مع أنه ٍ
خال من القنوات الفضائية

اجلواب
التلفاز وسيلة من الوسائل اإلعالمية املتعددة مثل :الراديو والصحف واجملالت وغريها ،وال حيكم

عليه لذاته؛ ألنه آلة صاحلة للخري والشر ،مثل السكّي تستخدم للحاجات املشروعة فتكون حالالً،
ابحلل أو احلرمة على التلفاز
وتستخدم للقتل واالعتداء فيحرم استخدامها لذلك ،والذي حيكم ّ

االستخدام ،فإن استخدم فيما ينفع مبا هو مباح شرعاً أصبح استخدامه مباحاً ،وإن استخدم يف غري
ذلك أصبح له حكم ما استخدم فيه.

()294/13

إنشاء موقع دعوي ابإلجنليزية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

فكرت مع عدد من الشباب يف بناء موقع يقوم على الدعوة ابللغة اإلجنليزية ،ومن أجل جذب القراء
سواء من يقرأ ابللغة العربية أو اإلجنليزية قرران أن يكون املنتدى متعدد اجملاالت ،فيتم ترمجة املواضيع

الثقافية املختلفة واملواضيع العامة إىل اللغتّي ،أي أنه لن خيتص ابلدعوة ،ولن نعلن أنه خاص هبا؛ بل
ظاهراي منتدى للتبادل الثقايف والعلمي يف خمتلف اجملاالت؛ لكي يتواجد أكثر عدد من
إنه سيكون
ًّ
قراء كلتا اللغتّي ،وأن تكون الدعوة على شكل مواضيع عامة ،ونفكر إبدخال برانمج التشات

الصويت من أجل إقامة حماضرات للدعاة بكلتا اللغتّي ،ابإلضافة إىل املعلومات العامة اليت أتيت عن
طريق املسابقات ،ولكن خنشى أن تكون مكاانً للمعاكسات أثناء غياب املراقب.

فهل ما نقوم به عمل جائز أم يدخله شيء من التحرمي؟ .حفظكم هللا ورعاكم ،وجعلكم ذخراً ألبناء

األمة اإلسالمية.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

إذا كانت املصلحة غالبة واملواضيع املرتمجة واملختارة ابجلملة انفعة ،فال يعكر عليها وجود بعض
املواضيع األخرى اليت هتدف إىل طرح اآلراء املختلفة ،ولو كانت منحرفة بشرط أال تروج للكفر

واإلحلاد ،وهذا إذا كان املوقع خنبوايً للمثقفّي ،ليتبّي يف النهاية اآلراء الصائبة من اخلاطئة ،أما إذا
كان يستهدف عوام الناس فال بد من االحتياط حىت ال يتأثر الناس ابآلراء املنحرفة ،وذلك أشبه

ابلكتب يف املكتبة اليت يقرؤها املثقفون ،والذين لديهم حصانة كافية وقدرة على متييز اآلراء ،أما نقل
األدلة املنحرفة والشبهات الفاسدة جملرد اإلاثرة وجلب املزيد من القراء؛ فهذا ال جيوز حىت ال يكون

املوقع وسيلة لنشر الفساد والشبه وتروجيها ،وهذه األمور تقدر ابملصلحة ،فما غلبت مصلحته

واالنتفاع به جاز وحتمل ضرره القليل يف جنب املصلحة الغالبة ،وما غلبت مضرته على منفعته فإنه
تفوت تلك املنفعة لدرء تلك املضرة ،واإلسالم جاء لتحصيل املنافع ودرء املفاسد قدر اإلمكان،

قال  -سبحانه  -عن نبيه  -صلى هللا عليه وسلم" :-الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي

جيدونه مكتوابً عندهم يف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات
وحيرم عليهم اخلبائث" [األعراف. ]157 :

وإذا اشتبه األمر فإن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة ،وابلنسبة للموقع املشار إليه فال تكفي
هذه الفتوى العامة ،بل ال بد من مقابلة أهل العلم الستقصاء األمر وشرح املسألة.

هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()295/13

االستماع للربامج النصرانية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ما حكم استماع الراديو على القنوات النصرانية اليت تظهر التعبد لغري هللا -تعاىل ..-لو كان بغرض

املتعة فقط  ...والضحك من تصرفاهتم الغريبة؟ مع عدم التشبه هبم -إن شاء هللا تعاىل -؟!- .

جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أيتها األخت املباركة :هذا العمل واالستماع ال يليق بك من عدة وجوه:

 أن هللا أمران أن نعرض عن اخلائنّي املستهزئّي قال -تعاىل" :-وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذامسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم[ "..النساء، ]140 :واالستماع إليهم نوع
من مشاركتهم اليت حذرت منه آية األنعام" :وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا [ " ...األنعام]68 :

.

 -اثنياً :أن تكرار مساع الشبهات يؤثر ويؤدي إىل استقرارها يف النفوس ،وقد أ ُِم ْران ابالبتعاد عن

ذلك ،فقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-من مسع ابلدجال فلينأ عنه فإن الرجل ليأتيه وهو حيسب
أنه مؤمن فيتبعه مبا يبعث عليه من الشبهات" رواه أبو داود ( )4319بسند صحيح .من حديث

عمران بن حصّي -رضي هللا عنه.-

 -اثلثاً :أن وقت املسلم أمثن من أن يزجيه ويضيعه يف مثل ذلك ،بل الواجب بذله وصرفه يف

العبادات ويف الدعوة إىل هللا ونشر اخلري ومراسلة هؤالء وأمثاهلم لدعوهتم إىل هللا واالستقامة على أمره

والدخول يف دين هللا وبيان حماسن الشريعة ومكارمها .وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.

()296/13

إنشاء مواقع للدعوة وكسب املال
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/1/8هـ
السؤال

ما رأيكم يف فتح بعض القنوات والثغرات الدعوية املعاصرة لدعوة الناس إىل اخلري كاملواقع الدعوية
على شبكة اإلنرتنت اليت تدعو إىل الدين والتمسك به ،ويكون قصد القائمّي على هذه املواقع

أمرين :أوالً :الدعوة إىل هللا ،واثنيا ً:التكسب من موارد هذه املواقع عن طريق اإلعالانت املبوبة

على املوقع ،أو تربعات احملسنّي الداعمّي هلذه املواقع ،علماً أن هذه األعمال أتخذ جهداً كبرياً
ووقتاً مثيناً ومتابعة مستمرة وتفرغاً ،يف الوقت الذي أخذ أهل الباطل ينشرون فسادهم وخراهبم وننت
أفكارهم وسلوكهم عرب هذه املنافذ اإلعالمية احلديثة .أفتوان:

أ -ما حكم العمل واحلالة هذه؟.

ب -ما حكم أخذ املال الوارد كأجرة عمل يف املوقع؟.

ج -هل يكون هذا العمل مثاابً عليه صاحبه عند هللا يف اآلخرة؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :لتوضيح ما أشكل على السائل من عدة وجوه.

األول :فتح القنوات الدعوية سواء يف املواقع اإللكرتونية أو أي وسيلة إعالمية أخرى هو أمر خري
ويف سبيل هللا -تعاىل ،-وعلى القائمّي على تلك الوسائل االجتهاد يف دعوة الناس إىل اخلري،

واستخدام الوسائل املؤثرة وتقوى هللا.

فإن هذه الوسائل مؤثرة ومتاحة لعموم الناس ،فينبغي االجتهاد يف بذل اهلدى وحتري احلق وهم على
ثغرة عظيمة.
الثاين :هذه املواقع الدعوية املؤثرة هي من وسائل نشر اهلدى والدعوة ،فال أبس أن تكون وقفاً هلل -

تعاىل ،-ومن مث أخذ تربعات احملسنّي لإلنفاق عليها بشرط تقوى هللا يف أموال احملسنّي ،وعدم
اإلسراف فيها وإنفاقها لغري ما بذلت له ،وال أبس بصرف مكافآت للعاملّي على املوقع ومنهم
القائمون عليه ،على أن يكون مبكافأة املثل ،وإن تعففوا عنه فهو خري هلم.

وما أييت عن طريق اإلعالن فيجب أن أيخذ حكم موارد املوقع ،حيث إذا قبلت التربعات يف املوقع

فإنه يعترب موقعاً دعوايً ليس ملكاً لصاحبه ،وإمنا هم قائمون عليه مأجورين على ذلك ،وهو يف سبيل
هللا وال أبس أبخذ املكافآت املعتادة.

أما إذا اقتصروا على الدخل الذايت للموقع ،ومل أيخذوا تربعات من أحد ،فاألمر واسع ملن قام عليه،

حيث ال حرج عليه يف أخذ ما شاء منه ،وهو أيضاً مثاب إذا أراد منه نشر احلق واهلدى.

نسأل هللا للمسلمّي أن يكونوا هداة مهتدين انفعّي مؤثرين .وهللا املوفق إىل سواء السبيل.

()297/13

العمل يف حمطة إذاعية هبا غناء
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

أعمل يف حمطة إذاعة ،ويف هذه احملطة توجد ٍ
أغان وعروض مصاحبة لألفالم يكون فيها مغنون ،لكن
القسم الذي أعمل به هو قسم الكمبيوتر وال يتصل مع اإلذاعة مباشرة ،والذي نقوم به هو عمل

التعريف ابإلذاعة عرب اإلنرتنت.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخ الكرمي نشكرك على حرصك على السالمة يف دينك ،وما يتعلق ابلسؤال فإن ما تقوم به وإن

كان ليس مباشراً لإلذاعة ،إال أنك يف احلقيقة تقوم ابلدعاية هلا والتعريف هبا وجلب أعداد أخرى من
املستمعّي ،وهو دعاية إىل مواد اإلذاعة اليت ذكرت أن فيها أغاين وعروض مصاحبة لألفالم ،وهذا
اإلمث والْع ْدو ِ
ان" ،ومن الداللة إىل
"وال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
من ابب التعاون على اإلمث ،وقد قال سبحانهَ :

الشر ،وقد قال عليه الصالة والسالم "ومن دعا إىل ضاللة كان عليه آاثم من تبعه" ،فكل من دللت

على اإلذاعة بؤت إبمثه ،وأنصحك برتك هذا العمل إىل عمل أتقى هلل منه ،فإن ما تقوم به من عمل

حمرم ،وما أتخذه عليه من مال هو سحت حرام ،نسأل هللا لك البديل الصاحل ،وفقك هللا لكل خري.

هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()298/13

رسائل التهنئة على الرقم ()700
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

هل جيوز إرسال رسائل هتنئة (ابملواليد  -الزواج  -الوظيفة..إخل) عن طريق اهلاتف ( ، )700وهذا
الرقم خاص ابلتهاين اإلسالمية (أانشيد-أشعار-نثر)  ،ويتضح عليه الطابع اإلسالمي ،علماً أنه ال

تقوم عليه مسابقات أبداً بشىت أنواعها وصورها  ...وقيمة املكاملة للدقيقة رايالن فقط  ...أفتوان
مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم ،جيوز ذلك ،وأما ما تدفعه من قيمة املكاملة فهو وإن كان أبكثر من سعره املعهود إال أن الزايدة

فيه تُقابل اخلدمة اليت تقدم من خالله.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.

()299/13

برانمج ستار أكادميي
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم

التاريخ 1425/1/12هـ
السؤال

اي شيخ :انتشر مؤخراً يف القنوات الداعرة مثل ( )LBCبرامج خليعة قاتلة للعفة والرجولة ،مثل

(ستار أكادميي)  ،وال خيفى ما يصاحب الربانمج والدراسة الباطلة من عالقات آمثة ،نريد توجيه كلمة

ملشاهدي هذه الربامج ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حتسن الرذيلة وتنشرها ،وتغري ابلفتنة ،وهتيج الغرائز ،وفيها هتك لسرت
فهذه الربامج برامج فاجرةّ ،

يض للشباب والشاابت على التمرد على الفضائل واألخالق،
احملارم واحلرمات والعورات ،وحتر ٌ
واحلياء ،والعفة ،زايدة على ما فيها ويف متابعتها من تضييع األوقات يف السخافات.

ولذا؛ فال يشك مسلم يف حترمي املشاركة فيها ،ومشاهدهتا ،واالتصال للتصويت؛ ملا يف ذلك من

اإلعانة على اإلمث ،وتقوية شوكة أهل الباطل والفجور.

وال يكفي أن نكف عن مشاهدة هذه الربامج الفاجرة ،فعلينا واجب النصح ملن نعلمه قد ابُتلى
مبشاهدهتا أو االتصال هبا للتصويت أو حىت التشاغل ابحلديث عنها ،وأن أنخذ على أيدي أوالدان
وإخوتنا فنصرفهم من هذه الساخافات واملنكرات إىل ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم.
وهللا أعلم ،صلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.

()300/13

االشرتاك املفتوح ابإلنرتنت
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1425/6/3هـ

السؤال

ما حكم االشرتاك املفتوح الساعات ابإلنرتنت؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
االشرتاك املفتوح ال أبس به ،واجلهالة املوجودة فيه ال تؤدي إىل التنازع؛ ففي هذا العقد الشركة
تسمح لك أن تستخدم االشرتاك يف هذه األايم كلها ـ وإن كانت من خالل دراستها تق ِّدر متوسطاً
لالستخدام ـ وأما أنت فإما أن تستخدم تلك الساعات ،فتكون قد استوفيت املنفعة ،وإما أال

فوت تلك املنفعة ابختيارك ،مع أن الشركة قد هيّأت لك
تستخدمها أو تستخدم بعضها فتكون قد ّ

االنتفاع ابالشرتاك ،ولكنك مل تفعل ذلك ،ويكون ذلك كما لو استأجرت بيتاً مث مل تسكنه ،أو

سكنت فيه بعض األايم دون بعض ،وعلى ذلك فهذه اجلهالة ال تؤدي إىل التحرمي ،والعقد جائز.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()301/13

مشروع توكيل لباقة من القنوات
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /وسائل اإلعالم
التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ :نرجو منك اإلفادة يف املسألة التالية:

قمت أان وجمموعة من أصدقائي بفتح مشروع جديد عبارة عن توكيل لباقة من القنوات الفضائية،

وكانت النية متجهة إىل نفع الناس ابلقنوات الدينية والقنوات األخرى املفيدة ،ويشهد هللا على ذلك،
وكنا نعتزم عدم الرتويج ألي قنوات أخرى غري اليت ذكرهتا من قبل ،وحنن نقدم لكل مشرتك ديكودر
(جهاز استقبال) ولن يعمل جهاز الديكودر إال مع بطاقة حتتوي على جمموعة قنوات ،وهي (قناة
لألفالم ،وقناة لألطفال ،وقناة للطرب ،وقناة للرايضة)  ،وحيث إن القنوات األخرى (وهي قنوات

النايل سات اليت حتتوي على القنوات الدينية ،واألخبارية ،وقنوات تعليمية ،وقنوات أخرى) لن تعمل

إال بوجود تلك البطاقة ،وحنن ال منلك فصل هذه البطاقة عن الديكودر؛ حيث إن الشركة األم تقوم

بتشفريه ،ولن يعمل إال بوضع تلك البطاقة .وجزاكم هللا كل اخلري.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نشكر السائل على حرصه على ما ينفع الناس ،ونسأل هللا له التوفيق ،وما ذكره السائل هو يف

أيضا ترويج لقناة الطرب ،وقنوات األفالم يف (النايل سات)  ،واملعلومة للجميع ،وهو خيالف
احلقيقة ً

ما يهدف إليه من نفع الناس ،بل أرى أن الفساد املتحقق أكثر من الصالح املؤهمل ،والسالمة ال

تعدهلا شيء ،السيما يف املشاريع اإلعالمية اليت يتأثر هبا اآلالف من الناس ،حيث إنه يف تلك احلالة

شريك يف اإلمث فيما يعرض فيها ،وعليه فإنين أنصح األخ الكرمي -بعدم املضي هبذه القنوات هبذه

الصورة ،ولكنين أطلب من السائل ومن معه عدم إيقاف املشروع الواعد ،وإمنا بذل جهود مضاعفة
(وَمن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َعل لههُ
ألجل استمراره ولكن دون قنوات الطرب واألفالم؛ طلبًا ملرضاة هللا سبحانه؛ َ
(وَمن يَـتَـ َوهك ْل َعلَى
َخمَْر ًجا) [الطالق . ]2:وعليه التوكل على املوىل سبحانه وتعاىل -يف حتصيل ذلك؛ َ
هِ
مجيعا التوفيق فيما يرضيه سبحانه.
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ) [الطالق . ]3:نسأل هللا للسائل ولنا ً

()302/13

حكم مساع الدف
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1422/8/10

السؤال

ما حكم مساع الدف؟

علي مساع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من الصغريات ،وأيضاً استقبال املسلمّي له
مع أنه يشكل ّ
 -صلى هللا عليه وسلم  -بعد رجوعه من تبوك.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فيا أيها احملب ،ال إشكال فيما تذكر  -حبمد هللا تعاىل  -ألن العلماء يفرقون بّي
السماع واالستماع ،فاالستماع يف هذا املقام  -وهو املنهي عنه  -هو أن يصغي له إصغاء املتلذذ

واملستطرب له فهذا إمنا جيوز ملن أُذن له فيه كالنساء والصبيان يف األعراس أو عند قدوم الغائب

وحنو ذلك مما جاءت الشريعة ابلرتخيص فيه ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل  -يف

"االستقامة" (" : )275/1يرخص للنساء يف الغناء والضرب ابلدف يف األفراح ،مثل قدوم الغائب،
وأايم األعياد ،بل يؤمرون بذلك يف العرسات  " ...أ .هـ.

بينما السماع الذي يعرض لإلنسان ،حبيث يسمع أانساً أ ُِذ َن هلم يف الغناء  -كالنساء والصبيان ،يف

العرس مثالً  -مث يصل صوته للشخص الذي مل يؤذن له ابلسماع  -كالرجال  -فإن اإلنسان يؤمر
بعدم اإلصغاء والتلذذ بذلك ،وأما جمرد وصول الصوت ،فال يؤمر الرجل بس ِّد أذنيه ،أو مغادرة

مكان حفل العرس  -مثالً  -ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ِ -أذن لعائشة  -رضي هللا عنها -
أن ترقى على ظهره لتستمع إىل غناء احلبشة ،انظر ما رواه البخاري ( ، )454ومسلم (، )892

ومعلوم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يسمع له ،ولكن مل يكن يستمع له ،وهلذا مل يقر النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -أاب بكر على إنكاره على وصول هذا الصوت إىل بيت النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-بل قال" :دعهما اي أاب بكر :إن لكل قوم عيداً ،انظر ما رواه البخاري (، )3931

ومسلم ( )892وهذا عيدان ".

وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -كما يف جمموع الفتاوى ( " : )565/11وليس يف حديث
اجلاريتّي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم استمع إىل ذلك ،واألمر والنهي إمنا يتعلق ابالستماع ال

مبجرد السماع ،كما يف الرؤية ،فإنه إمنا يتعلق بقصد الرؤية ال مبا حيصل منها بغري االختيار ،وكذلك

يف اشتمام الطيب ،إمنا ينهى احملرم عن قصد الشم ،فأما إذا شم ما مل يقصده فإنه ال شيء عليه،

وكذلك يف مباشرة احملرمات كاحلواس اخلمس من السمع ،والبصر ،والشم ،والذوق ،واللمس ،إمنا
يتعلق االمر والنهي من ذلك مبا للعبد فيه قصد وعمل ،وأما ما حيصل بغري اختياره فال أمر فيه وال
هني ،وهذا مما وجه به احلديث الذي يف السنن عن ابن عمر أنه كان مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ،وقال :هل تسمع؟ هل تسمع؟ حىت انقطع الصوت

انظر ما رواه أبو داود ( ، )4924وأمحد ( )4535فإن من الناس من يقول  -بتقدير صحة هذا
احلديث  -مل أيمر ابن عمر بسد أذنيه.

فيجاب أبنه كان صغرياً ،أو جياب أبنه مل يكن يستمع وإمنا كان يسمع ،وهذا ال إمث فيه وإمنا النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -فعل ذلك طلباً لألفضل واألكمل ،كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً يتكلمون
بكالم حمرم فسد أذنيه كيال يسمعه فهذا حسن ،ولو مل يسد أذنيه مل أيمث بذلك ،اللهم إال أن يكون

يف مساعه ضرر ديين ال يندفع إال ابلسد" أ .هـ.

وقال يف موضع آخر (" : )522/29غناء اإلماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه يف

العرسات".

ومبا سبق يتبّي لألخ السائل اجلواب عما أورده ،وهللا تعاىل أعلم.

()303/13

األانشيد املصحوبة ابملعازف
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هناك أانشيد هادفة لألطفال مصحوبة بصوت الدف الصادر عن آلة األورغ املوسيقية وليس عن

الدف نفسه ،فهل يف استماعها حرج ،وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

آله األورغ من املعازف ،وهي حمرمة ،قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ":-ليكونن من أميت أقوام
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" رواه البخاري ( )5590واالستحالل ال يكون إالّ للحرام،

وقد ذكر النيب عليه السالم هذا من عالمات آخر الزمان ،وعلى هذا فعلى املسلم االبتعاد عن

استماع هذه األانشيد بسبب ما يصاحبها من املعازف ،وال شك أن املسلم احلريص لو حبث لوجد
أانشيد هادفة بدون هذه املعازف.

()304/13

األلعاب بّي احلالل واحلرام
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1422/5/15

السؤال

قرأت احلديث القائل" :من لعب ابلنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم خنزير ِ
ودم ِه" وقرأت _ يف معناه

_ أبن اللعب ابلزهر (النرد) حرام .وحضرين تساؤل هام ،وهو:

هل كل أنواع األلعاب _ حىت ولو كانت مفيدة ،خاصة وأن هناك ألعاابً إسالمية تعتمد على النرد _،
هل كل هذه األلعاب حمرمة؟

أم أن التحرمي مقيد ببعض األلعاب اخلاصة؟

الرجاء التفصيل يف شرح تلك القضية _ وجزاكم هللا خرياً _.

اجلواب

األلعاب قسمان:

القسم األول :ألعاب ُم ِع ْينة على اجلهاد يف سبيل هللا ،سواء أكان جهاداً ابليد (القتال)  ،أو جهاداً
ابللسان (العلم)  ،مثل :السباحة ،والرمي ،وركوب اخليل ،وألعاب مشتملة على تنمية القدرات
واملعارف العلمية الشرعية ،وما يلحق ابلشرعية .فهذه األلعاب مستحبّة ويؤجر عليها الالعب مىت

سنت نيهته؛ فأراد هبا نصرة الدين ،يقول صلى هللا عليه وسلم(( :ارموا بين عدانن فإن أابكم كان
َح ُ
رامياً))  .فيقاس على الرمي ما كان مبعناه.

القسم الثاين :ألعاب ال تُعّي على اجلهاد ،فهي نوعان:

النوع األول :ألعاب ورد النص ابلنهي عنها ،كلعبة (النردشري) الواردة يف السؤال فهذه ينبغي على
املسلم اجتناهبا.

النوع الثاين :ألعاب مل يرد النص فيها أبمر وال هني ،فهذه ضرابن:

حمرم ،كاأللعاب املشتملة على متاثيل أو صور لذوات األرواح،
الضرب األول :ألعاب مشتملة على ّ
أو تصحبها املوسيقى ،أو ألعاب عهد الناس عنها أهنا تؤدي إىل الشجار والنزاع ،والوقوع يف رذائل

القول والفعل ،فهذه تدخل يف ضمن املنهي عنه؛ ملالزمة احملرم هلا ،أو لكوهنا ذريعة إليه .والشيء إذا

حمرم يف الغالب لزم تركه.
كان ذريعة إىل ّ

حمرم ،وال تؤدي يف الغالب إليه ،كأكثر ما نشاهده من
الضرب الثاين :ألعاب غري مشتملة على ّ
األلعاب مثل كرة القدم ،الطائرة ،تنس الطاولة ،وغريها .فهذه جتوز ابلقيود اآلتية:

خلوها من القمار ،وهو الرهان بّي الالعبّي.
الشرط األولُّ :

الشرط الثاين :أال تكون صا هدةً عن ذكر هللا الواجب ،وعن الصالة ،أو أي طاعة واجبة ،مثل ّبر
الوالدين.
الشرط الثالث :أال تستغرق كثرياً من وقت الالعب ،فضالً عن أن تستغرق وقته كلّه ،أو يُعرف بّي

الناس هبا ،أو تكون وظيفته؛ ألنه خيشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعال(( :-الذين اختذوا

وغرهتم احلياة الدنيا فاليوم ننساهم)) .
دينهم هلواً ولعباً ّ

والشرط األخري ليس له قدر حمدود ،ولكن األمر مرتوك إىل عرف املسلمّي ،فما عدُّوه كثرياً فهذا

املمنوع .وميكن لإلنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه ،إىل وقت جده ،فإن كان النصف أو
الثلث أو الربع فهو كثري.

وهللا سبحانه أعلم.
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الدليل على حرمة الغناء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1422/7/22

السؤال

توجد بعض زميالت الدراسة ابجلامعة يقولون أهنم مسعوا فتوى جتيز مساع األغاين إذا كانت ال حتمل
كالم الغزل والكالم الذي على شاكلته ،وأريد أن أمسع فتواكم مع الدليل الشرعي من القرآن الكرمي
أو السنة الشريفة؟

اجلواب

الغناء حمرم يف الكتاب العزيز والسنّة املطهرة ،يقول تعاىل(( :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث

ليضل عن سبيل هللا بغري علم))  ،يقول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ":إنه الغناء وهللا الذي ال

إله غريه " ،وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن الغناء مزمار الشيطان وقد كان السلف رمحة هللا

عليهم إذا مر بعضهم مبكان يسمع فيه صوت الغناء وضع يف أذنيه القطن حىت ال يسمع ،وهللا تعاىل

يقول(( :إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال))
فال جيوز للمسلم وال املسلمة أن يستمع للمحرم من غناء وغيبة ومنيمة وقول زور وحنوها وهللا أعلم.
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ممارسة رايضة التايكندو
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/1/25هـ
السؤال

أان شاب حيب ممارسة الرايضة ،ولكن يف حدود الشرع إن شاء هللا ،فالرايضة اليت أريد أن أسأل عنها

هي رايضة التايكندو ،وهي رايضة ال تستخدم املالكمة لكنها تستخدم فيها األرجل ،وقد تصل

الضرابت إىل الوجه مع وجود القناع الواقي للصدمات ،وهذه الرايضة فيها فائز وخاسر وهذا كله يف
سبيل هللا طبعاً .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
ممارسة الرايضة اليت هتتم ابلدفاع عن النفس على حنو ال يشغل عن ذكر هللا وعن الصالة ال أبس هبا،

وخاصة إذا أراد هبا األجر وأن يتقوى هبا على الطاعة واخلري.

وقد حث الشرع الكرمي على كل ما فيه قوة للمسلم وإعداده إعداداً جيداً ،قال تعاىل" :وأعدوا هلم
ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل" [األنفال، ]60:وحديث عقبة اجلهين" :كل شيء يلهو به

الرجل ابطل إال رمي الرجل بقوسه أو أتديبه فرسه أو مداعبته امرأته ،فإهنن من احلق" رواه البيهقي
( . )218/10على أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب الوجه ابلضرب حلديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه" :-إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن هللا خلق آدم على صورته" رواه مسلم ()2612
 ،ويف رواية له" :إذا قاتل أحدكم أخاه فال يلطمن الوجه" نفس احلديث السابق.
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ِملَ ُح ِّرم الغناء؟!

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

ملاذا ُحرم املوسيقى والغناء؟

وهل هناك أدلة مقنعة؟ املوسيقى أنواع وهناك آالت متنوعة ،ومنها :موسيقى أيضاً بكالم ،ومنها:
البدون ،والكالم قد يصنفه البعض إىل كالم مؤثر وغري مؤثر سؤايل ،هو :ما حكم كل ما سبق

ابلتفصيل مع األدلة إذا أمكن؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد :فقبل اإلجابة على هذا السؤال أود التذكري مبسألة مهمة تتلخص بكوننا معاشر

املؤمنّي ملزمّي ابلتسليم واالنقياد ألمر هللا ورسوله يف كل شأن من شوؤننا ،ويف كل صغرية وكبرية من

شريعة ربنا  -جل يف عاله  -معتقدين بيقّي اتم أنه ما من أمر أيمران به  -سبحانه  ،-أو هني ينهاان
عنه إال وهو وفق احلكمة التامة واملشيئة العادلة علمها من علمها ،وجهلها من جهلها.

واملسلم احلق مأمور ابالستجابة واالمتثال على الفور دون تردد أو مراجعة ،فإن ابنت له احلكمة
وظهرت له أسرار التشريع فنور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ،وإن مل يتضح له احلكمة من وراء

األمر والنهي فال مناص من االمتثال ،وال معدل عن التسلم واالنقياد.

ولذا فإن األ َْوىل يف حق املسلم أن يسأل عن احلكم أوالً ،مث ال أبس أن يسأل عن احلكمة اثنياً ال
العكس ،وسؤاله عن احلكمة ينبغي أن يكون يف حدود االستكثار من الفائدة لتحقيق مزيد من

االمتثال ،واالستجابة ألمر الشارع احلكيم ،ال على وجه التعنت واجلدل العقيم.

وبناء على ما سبق كان األجدر ابلسائل أن يقول أوالً :ما حكم املوسيقى والغناء؟ ال ملاذا مت حترمي
ً

املوسيقى والغناء؟ مث يسأل اثنياً  -إن بدا له  -عن احلكمة يف حترميهما؟
أما اجلواب فيتلخص فيما يلي:

فلسنا نشك يف حرمة املوسيقى والغناء؛ ألدلة من الكتاب والسنة وآاثر الصحابة  -رضوان هللا

عليهم  -وكالم احملققّي من أهل العلم وللنظر الصحيح يف هذه املسألة ،فأما أدلة التحرمي من
الكتاب املبّي ،فمنها:

( )1قوله  -تعاىل  ":-ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيله بغري علم ويتخذها هزواً
أولئك هلم عذاب مهّي " [لقمان . ]6 :قال الواحدي وغريه :أكثر املفسرين على أن املراد بلهو
احلديث :الغناء ،وهو قول ابن عباس ،وابن مسعود ،وجابر بن عبد هللا ،وجماهد ،وعكرمة ،واحلسن

البصري ،وسعيد بن جبري ،وقتادة ،وإبراهيم النخعي ،ومكحول ،وعمرو بن شعيب ،وعطاء ،وغريهم.

وكان ابن مسعود يقسم ثالاثً أن " هلو احلديث " يف اآلية هو الغناء ،رواه عنه ابن جرير الطربي
إبسناد صحيح.

وقال القرطيب " :إن أوىل ما قيل يف هذا الباب :هو تفسري " هلو احلديث " ابلغناء ،وهو قول
الصحابة والتابعّي.

ومن األدلة كذلك :قوله  -تعاىل  " :-واستفزز من استطعت منهم بصوتك " [اإلسراء ]64 :ذكر
ابن أيب حامت بسنده عن ابن عباس يف تفسري اآلية ،قال " :كل داع إىل معصية " ،قال ابن القيم" :
ومن املعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إىل املعصية ،وهلذا فسر صوت الشيطان به ".
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وكذلك روى ابن جرير إبسناده عن جماهد  -رمحه هللا  -يف قوله" :واستفزز من استطعت منهم
بصوتك " قال :ابللهو والغناء.
ومن األدلة أيضاً قوله  -تعاىل  ":-والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا ابللغو مروا كراماً " [الفرقان:
. ]72

قال ثعلب " :الزور :جمالس اللهو " ،وقال الزجاج " :الزور :جمالس الغناء " وهو قول حممد احلنفية،
وغريهم من أهل العلم.

وقال ابن القيم ":املعىن :ال حيضرون جمالس الباطل ،ويدخل يف هذا أعياد املشركّي  -كما فسرها به

السلف  -والغناء وأنواع الباطل كلها.

وأما من السنة الشريفة فدونك ما رواه البخاري " "5590يف صحيحه من حديث أيب مالك

األشعري أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول " :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر
واحلرير واخلمر واملعازف ..احلديث" ،وقد رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم إال أن ابن حجر

العسقالين قد ذكر يف شرحه على احلديث أن مجاعة من احلفاظ قد رووه موصوالً منهم :اإلمساعيلي
يف مستخرجه ،وأبو نعيم كذلك يف مستخرجه على البخاري ،والطرباين يف معجمه ،وابن حبان يف

صحيحه ،وقد ذكر هذه الرواايت كلها يف (فتح الباري) .

كما ذكر احلافظ ابن رجب أن البيهقي أخرج احلديث موصوالً من طريقه احلسن ابن سفيان ،حدثنا
هشام بن عمار ،فذكره قال ابن رجب " :فاحلديث صحيح حمفوظ عن هشام بن عمار " وكذا قال
ابن القيم :إن هذا حديث صحيح مث استطرد يف اجلواب احلسن الفائق مع كل من رد احلديث

بدعوى االنقطاع كابن حزم وغريه.

قلت :واملعازف يف احلديث ،هي :آالت الطرب والغناء ومزامري الشيطان واخلنا ،سيما ما أحدث يف

هذا العصر من آالت ومزامري وأبواق وأعواد وأواتر تورث سامعيها السكرة ،وجتلب هلم اخلزي
والعار ،وتسبب الدايثة وذهاب الغرية واستيالء العهد والفجور.

من األدلة ما رواه أمحد "  ،" 8851ومسلم "  ،"2114وأبو داود " ،"2556والنسائي يف السنن
الكربى "  ،"8761وابن خزمية "  "2554من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -قال ":اجلرس مزامري الشيطان ".

قال العالمة محود بن عبد هللا التوجيري يف فصل اخلطاب ":وإذا كان اجلرس من مزامري الشيطان فما
الظن مبا هو " أحسن " منه نغمة وأشد إطراابً من أنواع املعازف واملزامري واملوسيقى اليت قد ظهرت
يف زماننا واستحلها كثري من السفهاء؟ أ .هـ.

قلت :وقد اتفق األئمة األربعة على حترمي املالهي اليت هي آالت اللهو كالعود ،وحنوه  ...وقال شيخ

اإلسالم  -رمحه هللا  :-واملقصود هنا أن آالت اللهو حمرمة عند األئمة األربعة ،ومل حيك عنهم نزاع

يف ذلك ،وأما الغناء اجملرد اخلايل من آالت الطرب فمحرم عند أيب حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي
وأمحد ،والرواية األخرى عنهما الكراهة ،إال أن الكراهة املروية عنهما حممولة على أشعار الزهد
امللحنة بصوت الشاعر ،وإليه أشار ابن القيم يف (مدارج السالكّي)  -فلرياجع.
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قال العالمة محود التوجيري  -رمحه هللا  :-وقد حكى غري واحد من العلماء اإلمجاع على حترمي الغناء
واملنع من استماعه واستماع آالت اللهو كلها ،وبعضهم أطلق الكراهة ،واملراد هبا كراهة التحرمي،
وأبلغ من ذلك ما نقله صاحب الفروع عن القاضي عياض أنه ذكر اإلمجاع على كفر مستحله يعين
الغناء ،كما ذكر اإلمجاع على كفر من قال أبن القرآن خملوق ،وقال الشيخ حممد بن يوسف الكايف

التونسي يف كتابه (املسألة الكافية)  :املسألة الثامنة واخلمسون :حرمة الغناء ،وأخذ األجرة عليه
معلومة يف دين اإلسالم ،فمن استباح ذلك يكفر الستباحته ما حرم شرعاً .ا .هـ .من فصل اخلطاب،

ومنه استقيت جل نقوالت هذا اجلواب.

وأما قول السائل :املوسيقى أنواع ،وهناك آالت متنوعة ،فقوله حق ،ولكنها كلها حمرمة ،وقد تقدم

ذكر كالم األئمة يف شأن آالت اللهو والغناء ،وأهنا حمرمة كلها مع كوهنا آالت بدائية ال تداين وال

تقارب ما أحدثت يف هذا الزمن من اآلالت واألبواق واملزامري اليت ال يشك من له أدىن مسكة عقل

 -فضالً عن خلق ودين  -أهنا وسائل إفساد وفتنة وأسباب ضالل وسفه وجمون.

وأما سؤاله عن الكالم املصاحب للموسيقى ،وأن البعض يصنفه إىل كالم مؤثر وغري مؤثر ،فاجلواب:
أن الغناء والطرب كله حرام ،فالتأثري أمر نسيب خيتلف من شخص آلخر ،فعبث هؤالء املسمّي

ابملغنّي واملغنيات وتفانيهم يف الصد عن سبيل هللا ،واستماتتهم يف كسب اجلماهري واملعجبّي -

خصوصاً  -يف هذه األزمة املتأخرة ال ميكن أن يبقى معها قلب بال أتثر.

فاحلذر احلذر من مصائد الشيطان ومكائده ،ووسوسة النفس وعنادها فهيهات أن جيتمع يف قلب
امرئ حب القرآن ،وحب صوت الشيطان وأحلانه ومزامريه  ، ...وبنحو ما ذكرت قال ابن القيم

اإلمام العلم البصري أبمراض القلوب وأسباب عالجها ":فإنه ما اجتمع يف قلب عبد قط حمبة الغناء

وحمبة القرآن إال طردت إحدامها األخرى ،وقد شاهدان حنن وغريان ثقل القرآن على أهل الغناء

ومساعه ،وتربمهم به ،وصياحهم ابلقارئ إذا طول عليهم ،وعدم انتفاع قلوهبم مبا يقرأه فال تتحرك وال
تطرب ،وال هتيج منها بواعث الطلب .ا .هـ ،من (مدارج السالكّي) .
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وختاماً ليعلم املسلم الراغب فيما عند هللا والدار اآلخرة أن املسلم احلق ،هو :ذلك الرجل اجلاد
الذي يعرف متاماً ويدرك حقاً أنه صاحب رسالة وداعية عقيدة ورائد منهج وسط ،له دور حمدد،

وواجب معّي ،وخط مرسوم ،وصراط مستقيم  ...إنه دور حتقيق العبودية اخلالصة للرب اجلليل،

واستكمال شعب اإلميان يف نفسه وقلبه وجوارحه ما استطاع ،ومن مث االنطالق يف طريق اإلصالح،
ومسرية الدعوة إىل هللا العلي األعلى ،وحماولة استنقاذ مجوع الناكبّي والتائهّي يف فيايف الغرور

واإلعراض .وأىن لكائن أن يقوم ببعض هذا ،وهو عاشق لألحلان ،مفتون ابملزامري واألواتر ،وأىن ملسلم

أن يقوم بواجب الرايدة والقيادة جلموع الغافلّي واملعرضّي ،وهو مثل آبهات املغنيّي واملغنيات،
ولنبادر ابلتوبة النصوح من هذا البالء املبّي والشر املستطري قبل
والفاسقّي والفاسقات ،أال فلنت ِهق هللا
ْ
فوات األوان ،وانقطاع األمال ،وانصرام اآلجال .وفق هللا اجلميع لفعل اخلريات ،واجتناب املنكرات،

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()311/13

املباراة على جائزة شارك فيها اجلميع
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/4/23هـ

السؤال

حنن شباب منارس كرة القدم ،ونقوم جبمع مبالغ من كل فريق لشراء كأس لنلعب عليه ،أو أي شيء

يقوم مقام الكأس؛ ككرتون بيبسي أو ما شابه ذلك ،وبعد فوز أحد الفريقّي أيخذ الفريق الفائز
اجلائزة اليت دفع فيها مجيع أعضاء الفريقّي ,فما احلكم يف ذلك؟
اجلواب

ِ
هذا العمل ال جيوز ،وهو داخل يف قوله تعاىل" :إِ همنَا ْ
س ِم ْن
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
اب َو ْاألَ ْز ُ
الم ِر ْج ٌ
َعم ِل ال ه ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن" [املائدة :من اآلية ، ]90ألن هذا العمل من امليسر احملرم،
ش ْيطَان فَ ْ
َ
ِ
ٍ
وذلك لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال سبق إال يف ٍ
ف أو حاف ٍر" ،رواه الرتمذي
نصل أو ُخ ّ
( ، )1700وأبو داود ( ، )2574وابن ماجة ( ، )2878من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه-
والسبق :العوض املعد للفائز ،فهو ال جيوز إال يف هذه األشياء املذكورة يف احلديث ،لكوهنا مما يعّي
على اجلهاد يف سبيل هللا .وهللا أعلم.

()312/13

تطوير لعبة الدوري الياابين
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

أان وهلل احلمد حمرتف كمبيوتر ،وأعطاين هللا القدرة على التعديل على معظم األلعاب ،وسؤايل هنا أنين

استطعت التعديل على لعبة كرة الدوري الياابين جلهاز البلي ستيشن ،واستطعت حتويلها من دوري

ايابين إىل دوري سعودي ،وقمت بتعريب بعض أجزائها من لغة ايابنية إىل إجنليزية ،وأخرى إىل عربية،
وقد أزلت مجيع األغاين يف اللعبة ،حبيث ال يوجد ملف موسيقى إال وأزلته  ، ...وأان أتقاضى على
هذه اللعبة نتيجة بيعها أكثر من ثالثّي ألف رايل وهلل احلمد ،السؤال هنا :هل هذا املبلغ الذي

أتقاضاه حرام أم ال؟ أرجو اإلجابة ألين يف حرية من أمري.

مالحظة أن النسخ تكون كويب  .copyوصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فإن حقوق املؤلفّي واملربجمّي وكافة األمور اإلبداعية هي حق هلم ،وال جيوز نسخها واالستفادة منها

إال إبذهنم ،أو بشراء النسخ األصلية املأذون هبا ،فضالً عن نسخها وبيعها ،واإلسالم أكثر الشرائع

حمافظة على احلقوق ،وهو يشجع على العمل واإلبداع ،ال التقليد والسطو على عمل اآلخرين ،وما

يتعلق بسؤال السائل فإنه حيتاج إىل إذن من أصحاب احلق يف االستفادة والتعديل على هذه الربامج،
أو التوصل مع أصحاهبا إىل تفاهم ،فإن مل أيذنوا له فإنه ال جيوز له بيعها حىت مع التعديل ،وعليه فإن
املبلغ املستفاد من العملية غري مباح.

وننصحه يف هذه احلالة أن يبدع لعمل جديد يتالىف فيه سلبيات الدوري الياابين وإزالة احملاذير

الشرعية ،ويكون بديالً مناسباً.
وهللا أعلم ،وصلى هللا علي نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()313/13

حمل لتأجري األلعاب الرايضية
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1423/11/24هـ

السؤال

ما حكم اللعب بتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم اجملسمة على طاولة؟ وما حكم فتح حمل جتاري

هلذه األلعاب لغرض أتجريها للهواة ابلساعة للكسب التجاري؟
اجلواب

اللعب هبذه األلعاب إذا مل يرتتب عليه حمذور شرعي من ارتكاب حمرم كقمار أو ألفاظ بذيئة ،أو ترك

واجب من صالة وبر والدين ،وكذلك مل يرتتب عليه إضاعة وقت املسلم أبن كان يسرياً وحنو ذلك
فأرجو أال حرج ،وأما فتح حمل لذلك فأنصحك ابالبتعاد عن ذلك؛ ملا حيصل يف هذه احملالت من

العدوان والصد عن ذكر هللا ،وبذل املال فيما ال نفع فيه فأقل أحواله أن يكون من املشتبه ،رزقك
هللا الكسب احلالل.

()314/13

السفر للسياحة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/3/25هـ
السؤال

اي شيخ :حفظكم هللا ،وزادكم علما وورعا ،ما حكم السفر إىل مدينة األقصر للرتفيه؟ وهى مدينة

مصرية مليئة ابآلاثر الفرعونية ،وأيضا ما حكم السفر ملدينة مثل شرم الشيخ للرتفيه؟ مع العلم أهنا

مدن سياحية مليئة ابألجانب والكاسيات العارايت ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

السفر إىل األماكن األثرية جملرد السياحة واالستطالع األصل فيه اإلابحة ،ما مل يباشر املسافر يف

سفره إليها أو عندها منكراً من املنكرات ،وعليه أن يقصد يف سفره هذا االتعاظ واالعتبار ،كما قال
ِ هِ
ِ
ريوا ِيف األ َْر ِ
ين ِم ْن قَـبْلِ ِه ْم َكانُوا أَ َش هد ِم ْنـ ُه ْم قُـ هوةً َوأ ََاث ُروا
ض فَـيَـ ْنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
تعاىل" :أ ََوَملْ يَس ُ
ِ
وها وجاء ْهتُم رسلُ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَ َما َكا َن ه
اَّللُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن َكانُوا
ض َو َع َم ُر َ
األ َْر َ
وها أَ ْكثَـ َر ممها َع َم ُر َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ
ِ
ِ
ريوا ِيف األ َْر ِ
وب يَـ ْع ِقلُو َن ِهبَا أ َْو
ض فَـتَ ُكو َن َهلُ ْم قُـلُ ٌ
س ُه ْم يَظْل ُمو َن" [الروم ، ]9:وقوله" :أَفَـلَ ْم يَس ُ
أَنْـ ُف َ
ِ
الص ُدوِر" [احلج، ]46:
وب الهِيت ِيف ُّ
آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن ِهبَا فَِإ ههنَا ال تَـ ْع َمى األَبْ َ
ار َولَك ْن تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
والسفر لغرض الرتفيه مباح جائز ما مل يشتمل على منكر من املنكرات ،وإذا كان الغرض من السفر
إىل املدن الرتفيهية هو الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،صار مندوابً ،أما إذا كان سفر

املرء جملرد الرتفيه والسياحة ومشاهدة وخمالطة املنكرات وأصحاهبا ،دون نكري فهذا حرام ال جيوز،

وهللا أعلم.

()315/13

استخدام األلعاب النارية ليلة رأس السنة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1422/10/8
السؤال

هل جيوز استخدام األلعاب النارية يف رأس السنة امليالدية؟ علماً أنه ال يسمح بتلك األلعاب إال يف
ذلك اليوم.

اجلواب

عيد رأس السنة امليالدية من أعياد النصارى ،بل هو عيدهم األكرب.
واستخدام األلعاب النارية يف هذا العيد هو من ابب إظهار الفرح واملشاركة واالبتهاج به ،وال جيوز
للمسلم أن يشارك هؤالء يف أعيادهم .فابتعد عن هذا العمل يف عيد رأس السنة امليالدية ،وفقك

هللا.

()316/13

األانشيد املصحوبة ابملوسيقى
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

أريد أن أسأل عن األانشيد اليت فيها موسيقى.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:
فيحرم استماع املوسيقى ،عن أيب عامر األشعري  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 قال( :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف) صحيح البخاري ()5590.

فكل نشيد رافقه استعمال آللة موسيقية صار حمرماً بدليل هذا احلديث ،وفهق هللا اجلميع ملا حيبه
ويرضاه ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()317/13

ضرب الدفوف لألطفال
اجمليب
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/4/8
السؤال

برانمج مواهب وأفكار الذي يعرض يف التلفزيون خاص ابألطفال ،وهو جيد ومفيد ،ولكن فيه بعض
األانشيد اليت يضرب فيها الدف ومعها املؤثرات الصوتية فنتحرج من مساعها أو تسجيلها لألطفال،

أرجو أن تفتوان يف جواز مساعها وتسجيلها لألطفال أم ال؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

أرى جواز استخدام الدف يف هذه الربامج؛ ألن األطفال يسمح هلم ما ال يسمح لغريهم ،وألن هذا

عمل خريي فيغتفر ابلنظر إىل الفائدة احلاصلة ،ألن يف هذا تشجيعاً ،وتقريباً للخري لعامة الناس،

فيمكن هذا لألطفال وللنساء ولغريهم أيضاً ،وأصل الدف للمناسبات مباح ،وللزواج مستحب.

()318/13

رقص الرجال وغناؤهم يف األعراس
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/6/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف أعراس جمتمعنا الكردي يقوم الرجال بشبك أيديهم والقيام حبركات متناسقة جداً موروثة من اآلابء

إىل األبناء تسمى (دوات) مع الغناء ،فهل هذا مباح يف اإلسالم؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فقد جاء الشرع بتحرمي مساع املعازف جبميع أنواعها ،عن أيب عامر األشعري -رضي هللا عنه -أن
قال":ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلِر واحلرير واخلمر واملعازف"
النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ّ
صحيح البخاري (. )5590
ومل يرخص يف شيء منها إال يف ضرب الدف وهو آلة دائرية خمتومة من وجه واحد جبلد رقيق ليس

فيه أجراس فهذا مرخص ابستعماله يف األعراس وحنوها؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-فصل
ما بّي احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح" النسائي ( )3369وهذا لفظه ،الرتمذي ()1088

 ،ابن ماجة ( ، )1896وحسنه األلباين يف (إرواء الغليل . )1994

أما الرقص فإنه وإن كان خالف الوقار املأمول يف الرجال فإن األصل فيه اإلابحة ،عن عائشة -

رضي هللا عنها -أهنا مسعت لغطاً وصواتً فقام النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإذا حبشية تزفن -أي

ترقص -فقال ":اي عائشة تعايل فانظري" النسائي ( )1594وأصله يف الصحيحّي البخاري ()949
 ،ولفظ مسلم (" )892جاء حبش يزفنون يف يوم عيد يف املسجد" ،وألمحد وابن حبان "أن احلبشة

كانت تزفن بّي يدي النيب" وانظر الرواايت يف (فتح الباري . )515/2

فإذا خلت تلك احلركات من اختالط الرجال ابلنساء أو مساع الغناء احملرم وحنوها من احملرمات فأرجو
أن ال أبس هبا (إذا كان مما اعتاده الناس وألفوه يف وقته وصفته)  ،وهللا -تعاىل أعلم.

()319/13

علة حترمي املعازف
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/6/5
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل العربة يف اآلالت املوسيقية هي الصوت املسموع أم األداة املستخدمة؟ أو بعبارة أخرى إذا
استطعنا أن نقلد صوت آلة موسيقية ابلصوت البشري لوحده فهل جيوز استخدام هذا النتاج؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فكل املعازف سواء كانت وترية أو هوائية أو جوفية أو غريها فهي حمرمة على الصحيح من أقوال

أهل العلم ابستثناء الدف يف األعراس واألعياد وحنوها.

فإذا قلد إنسان أو حاكى صوت آلة موسيقية برتمنه بلسانه أو ترديد للهواء يف جوفه أو حنو ذلك
فليس هذا استعماالً لشيء من املعازف فال حيرم ،وإن كان سيئاً أن يتشبه املسلم مبا هنى الشرع عنه.

فأخرجت صواتً موسيقياً فال ريب أن
أما لو أُخذ صوت آدمي فوضع يف األجهزة الصوتية املغرية له
ْ
هذا الناتج صوت معازف ال صوت آدمي.

وأحب أن أنبه إىل أن من أهل العلم من منع األانشيد امللحنة اليت حترك الطباع وجتري على وفق

أحلان األغاين ووفق القوانّي املوسيقية ،واليت يكون مقصود سامعها اللحن والطرب ابلذات ملا يف
استماعها من إغراق يف اللهو وإهلاء للقلوب عن تدبر كالم هللا ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه،

وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()320/13

التغين ابألشعار
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/6/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
جزاكم هللا عنا خري اجلزاء  -إخويت يف هللا  -عن كل ما تقدمون من نصح وإرشاد جعله هللا يف

موازين حسناتكم .لدي اليوم سؤال مهم جداً جداً ،وأمتىن اإلفادة منكم جزاكم هللا خرياً :انتشر يف

اآلونة األخرية يف إحدى الدول أسلوب فين جديد يسمى ابلشالت ،وهذا الفن  -كما يسمونه -
عبارة عن أحد الشعراء يلحن الكلمات الشعرية أبسلوب معّي ،ويغلب عليه أسلوب احلزن ،ومن

دون استخدام أي آالت موسيقية؛ أي جمرد الصوت امللحن من ذلك الشخص ،ولقد انتشر هذا
الشيء بّي الشباب والشاابت يف اآلونة األخرية ،وطبعا ختتلف القصائد بّي الغزلية واإلرشادية

واملدح ،ولكن األسلوب يف األداء واحد ،وهو  -مثلما ذكرت لكم مسبقاً ( -تلحّي الصوت) ،
حاولت البحث عن إجابة هلذا السؤال فلم أجد ،وهداين قليب إليكم فأمتىن منكم اإلفادة.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فاألصل أنه جيوز التغين ابلشعر بدون ٍ
آالت موسيقية ،واستماعه كذلك .عن أنس بن مالك  -رضي

هللا عنه  -أنه دخل على أخيه الرباء ،وهو مستلق واضعاً إحدى رجليه على األخرى يتغىن .احلديث
أخرجه احلاكم ( ، )291/3وصححه على شرط الشيخّي ووافقه الذهيب.

وقال عبد هللا بن الزبري :أي رجل من املهاجرين مل أمسعه يتغىن النصب .عبد الرازق ( )19741؛
البيهقي ( ، )230/10بسند صحيح.

والنصب ضرب من أغاين العرب وهو يشبه احلداء.

إال أن هذا مشروط بشروط ال يباح بدوهنا وهي:

( )1أال يرافق ذلك آلة موسيقية؛ فإن املعازف حمرمة ،عن أيب عامر األشعري أن النيب  -صلى هللا
أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف) صحيح
عليه وسلم  -قال( :ليكونن من أميت ٌ

البخاري (. )5590

( )2أن يكون ذلك يف بعض املناسبات فال يتخذ مهنة ،قال البيهقي( :الرجل ال ينسب نفسه إىل
الغناء ،وال يؤيت لذلك وال أييت عليه ،وإمنا يعرف أبنه يطرب يف احلال فيرتمن فيها) (. )223/10

( )3أال يقرتن به اضطراب وتثن وحنو ذلك.

( )4أال يكون فيه تلحّي على وفق صنائع املوسيقى وإطراهبا ،قال الشاطيب( :العرب مل يكن هلا من
حتسّي النغمات ما جيرى جمرى ما الناس عليه اليوم ،بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً ،ومن غري أن

يتعلموا هذه الرتجيعات اليت حدثت بعدهم ،بل كانوا يرققون الصوت وميططونه على وجه يليق أبمية

العرب الذين مل يعرفوا صنائع املوسيقى ،فلم يكن فيه إلذاذ وال إطراب يلهي) االعتصام (. )368/1

( )5أال تتضمن معىن حمرماً كدعوة إىل حرام أو ترغيب يف منكر أو حتسّي ملعصية.

( )6أال تستعمل لقصد التعبد لسماعها أو أدائها ،فإن العبادات توقيفية ،واألسلوب املذكور يف
السؤال ال أعرفه ،ومن راعى ما سبق عرف احلكم من خالله ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()321/13

أغاين املدائح النبوية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1423/1/9

السؤال

ما حكم غناء واستماع األغاين اليت تشيد ابلرسول وأهل بيته وصحابته ومكارم األخالق ،فهي تطرب

الروح وتسمو هبا وال تثري الغرائز؟
اجلواب

()322/13
لقد ه
دل الكتاب والسنة على حترمي الغناء ،والغناء الذي ورد النهي عنه هو إنشاد الشعر ابألحلان وال
سيما مع آالت العزف ،وقد جاء عن الصحابة -رضي هللا عنهم -تفسري الزور يف قوله ":والذين ال
يشهدون الزور" [الفرقان ]72:وتفسري هلو احلديث يف قوله  -تعاىل ":-ومن الناس من يشرتي هلو

احلديث" [لقمان ]6:وتفسري صوت الشيطان يف قوله  -تعاىل  ":-واستفزز من استطعت منهم

بصوتك" [اإلسراء ]64:وتفسري اللغو يف قوله  -تعاىل  ":-وإذا مروا ابللغو" [الفرقان ]72:جاء

عن السلف تفسري هذا كله ابلغناء ،وجاء عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -أنه قال ":الغناء ينبت
النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل" رواه أبو داود ( )4927مرفوعاً بسند ضعيف ،ورواه البيهقي

يف السنن الكربى ( )223/10موقوفاً ،وانظر تلخيص احلبري ( . )2113وجاء عن السلف قوهلم":

الغناء رقية الزىن" وال ريب أن الشعر املُلحن مع اآلالت يُطرب ،ومصدر الطرب هو األصوات

واألنغام ،بقطع النظر عن املعاين ،ولكن ال ريب أن الغناء أنواع فبعضه شر من بعض ،فالغناء الذي

يثري غرائز اجلنس ويهيّج على فعل احلرام من الزىن أو الظلم والعدوان ،أو ُحيبب ما يبغضه هللا ورسوله
غناء دينياً ،ويضمنونه معاين صحيحة،
من األقوال واألفعال أنه أقبح من الغناء الذي يسميه أهله ً

وقد يضمنونه مدح الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -وأهل البيت ،وهذا املدح اترة يكون مشوابً
ابلغلو ،وحينئذ فإنه مع ما يورثه من الطرب واللهو فإنه يغرس يف القلب الغلو يف الدين ومنه الغلو يف

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-والغلو يف أهل بيته ،وأهل بيت الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

 أغنياء مبا أكرمهم هللا به من الفضائل عن الغلو يف إطرائهم ،فالواجب اجتناب الغناء كله ،واإلقبالعلى مساع القرآن واحلديث ،وال أبس بقراءة الشعر غري ملحن وغري مقرون ابآلالت ،وهو الشعر

النظيف املشتمل على الرتغيب ابلفضائل ومكارم األخالق ،أو مدح من يستحق املدح حبق وابعتدال
دون إفراط وجتاوز للحدود ،ودون توسع يف ذلك ،فإن التوسع يف املباح ال بد أن يكون على حساب
األعمال الصاحلة اجلليلة ،والعاقل احلازم هو من يؤثر األعلى على األدىن ،ويقدم األفضل على

الفاضل ،فأوصي السائل وكل من يقرأ هذا اجلواب أال يغرت هبذه األشعار اليت هي مما يعتين به

املتصوفة الذين يتدينون ويعبدون هللا بسماع القصائد ،ويستغنون هبا عن مساع القرآن ،ويظنون أهنم

بذلك حمسنون ،فهم مبتدعون ومسيؤون من حيث يشعرون أوال يشعرون ،وقد تكون هذه األشعار

الدينية الصوفية أقبح من األشعار اليت تثري الغرائز ،من جهة ما خيشى منها من غرس البدع

االعتقادية ،ومن التدين مبا مل يشرعه هللا ،فأصحاب هذا السماع يقبلون عليه وحيسبون أهنم حيسنون

صنعاً ،بينما املفتونون ابألغاين اخلليعة يعرتفون أبهنم عاصون يف ذلك ،ويهمون ابلتوبة ،وجياهدون

أنفسهم يف ذلك ،بينما ال يفكر بذلك أصحاب السماع املبتدع؛ ألهنم يظنونه ديناً وهو من دين

الشيطان " أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً " [فاطر ]8:فينبغي للسائل وغريه أن يقرأ ما كتبه
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف هذا الشأن سيما كتابه يف حترمي السماع وهو مطبوع

مشهور.

()323/13

ذهاب املرأة إىل السينما

اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/3/18
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حتية طيبة وبعد :سؤايل -أاثبكم هللا -عن ذهاب الفتاة إىل السينما ملشاهدة األفالم ،وصالة السينما
هذه خمتلطة فيها الرجال والنساء ،والكراسي املوجودة فيها متقاربة إىل حد ما .سؤايل هو :هل جيوز

ذهاب الفتاة إىل هذه األماكن حىت لو كانت ملتزمة ابللباس الشرعي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال جيوز الذهاب إىل هذه األماكن؛ ألهنا من الزور الذي مدح هللا -تعاىل -املؤمنّي ابجتنابه
بقوله":والذين ال يشهدون الزور[ "..الفرقان ]72 :وملا فيها من املنكرات فيما يعرض من أفالم،
ويتغلظ التحرمي ابلنسبة للمرأة ملا يف ذلك من االختالط مع غري احملارم ،وهللا أعلم.

()324/13

مساع الغناء واالستماع إليه
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1423/1/23

السؤال

هل هناك فرق بّي مساع الغناء واالستماع إليه من حيث املعىن أوالً؟ مث من حيث احلكم الشرعي يف
كل منهما ،وما احلكم يف مساع املوسيقى املصاحبة لنشرات األخبار ،أو اليت تكون يف حمالت عامة

كاألسواق أو املطاعم وحنوها ،مع ذكر الدليل الناقل من حكم اإلابحة األصلية إىل احلرمة؟
اجلواب

أما من حيث املعىن فاالستماع أقوى من السماع؛ للقاعدة اللغوية" :الزايدة يف املبىن تدل على

الزايدة يف املعىن" ،فالسماع :قد يطلق على ما يسمعه املرء ،وإن مل يقصد مساعه ،ومل يصغ إليه .بينما

االستماع ال يكون إال مع مصاحبة القصد إىل مساعه ،واإلصغاء إليه.

وأما من حيث احلكم فمختلف ،فإن جمرد السماع ،من دون قصد ،وال إصغاء ،وال قدرة على

اإلنكار ،،ال إمث فيه على من أرغم عليه؛ ألنه ليس من كسبه ،وهللا -عز وجل -يقول" :وأن ليس
لإلنسان إال ما سعى" [النجم ]39:فكذلك ليس عليه إال ما سعى.
بينما االستماع غري جائز؛ لألدلة القوية ،الكثرية ،من الكتاب ،والسنة ،وكالم سلف األمة الذامة

للغناء ،والناهية عنه ،وسوقها يطول ،ولكن راجعها يف كتاب (تلبيس إبليس) البن اجلوزي ،وكتاب

(إغاثة اللهفان) البن القيم -رمحهما هللا ،-فقد أوفيا القول يف حكم الغناء واملعازف ،ويف أدلته ،ويف

الرد على من قال إبابحتهما.

وأما مساع املوسيقى املصاحبة لنشرات األخبار ،أو اليت تكون يف احملالت ،أو األسواق واستماعها
فحكمهما ال خيتلف عن حكمهما املذكور سابقاً ابلتفصيل؛ ألمرين:

األول :أن النهي عن آالت اللهو ،وهي املعازف ،كاملوسيقى اثبت ابألدلة الصحيحة ،سواء أكانت
مصاحبة للغناء أم ال ،ومنها ما رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم (كتاب األشربة ،ابب :ما جاء فيمن
يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه)  ،ووصله أبو داود يف سننه ( ، )4039من حديث أيب مالك

أقوام
األشعري -رضي هللا عنه -أنه مسع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ليكونن من أميت ٌ

يستحلون احلر ،واحلرير ،واخلمر ،واملعازف" فقوله" :يستحلّون" داللة على حترميها؛ ألهنا لو كانت
حالالً ما ساغ وصف مالبستهم هلا استحالالً ،وملا ذمهم على ذلك ،واملراد ابملعازف آالت اللهو
كلها ،إبمجاع أهل اللغة ،ومثة أدلة أخر راجعها يف الكتابّي.

الثاين :أن كثرياً من املقطوعات املوسيقية املصاحبة لنشرات األخبار مستلة من مقطوعات غنائية ،هلا
وقع عند مستمعي األغاين ،فالطرب هبا حاصل.

وإذا أرغم املسلم على مساعها ،ومل يكن له حيلة يف وقفها فعليه -إن أمكنه -أن يغادر املكان؛ لقوله

فسره حممد بن احلنيفة أبنه الغناء ،واملعىن:
-جل وعال" :-والذين ال يشهدون الزور" [الفرقانّ ]72:

الزجاج فقال" :مروا
ال حيضرون الغناء ،وقوله " :وإذا مروا ابللغو مروا كراماً" [الفرقان ، ]72:فسره ّ
مرور الكرام ،الذي ال يرضون ابللغو؛ ألهنم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه ،واالختالط أبهله"،

انتهى .فإن مل متكنه املغادرة فال يرهف له مسعه ،وليشتغل بذكر هللا عنه ،أو ابلكالم املباح ،مث ال
يضره ما وقع يف مسعه بعد ذلك ،وهللا أعلم.

()325/13

حكم املالكمة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/1/27
السؤال

سؤايل عن املالكمة هل هي حرام؟ وإذا اكتسب شخص ماالً من املالكمة مث استخدمه لبناء مدارس

إسالمية ،وإعطاء قروض إلخوة مسلمّي لشراء منازل ،فهل يعد هذا عمالً صاحلاً؟
اجلواب

عمل ضار ،قد يؤدي إىل املوت أو الضرر البالغ ،ومثل هذا العمل
املالكمة كما هو متعارف عليه ٌ

حمرم شرعاً؛ لقول هللا -تبارك وتعاىل ... " :-وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة [ " ...البقرة، ]195 :
ّ

ولقوله ... " :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً" [النساء. ]29 :

وقد ثبت يف احلديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قوله" :ال ضرر وال ضرار  " ...رواه

الدارقطين يف السنن ( )77/3والبيهقي يف السنن الكربى ( )69/6واحلاكم يف املستدرك ()2392

وهذا هني لإلنسان عن أن يضر نفسه ،أو يدخل الضرر على غريه؛ وهو هبذا يشمل عمل املالكمة؛

ألهنا ضرر ابلنفس ،وإضرار ابلغري.

وبناء على هذا فاملال الذي يكتسب عن طريقها مال حمرم؛ ألنه كالثمن ،أو األجرة اليت أيخذها

املالكم على عمله ،فإذا كان عمله حمرماً كان كسبه حمرماً كذلك ،إذ من املعلوم أن الشريعة إذا

حرمت شيئاً حرمت مثنه ،كاخلمر ،واخلنزير ،وحنوها.

حصلته من املالكمة فيما مضى فاصرفه يف مصاحل املسلمّي وختلص منه ،وال
أما ابلنسبة للمال الذي ّ
أتكل منه شيئاً ،وابهلل التوفيق.

()326/13

التكسب من الرايضة

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/1/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم التكسب من الرايضة (العدو الريفي) ؟

اجلواب

الرايضة أصناف منها املباح ومنها غريه ،وغري املباح قد يكون املنع منه ألنه ضار كاملالكمة وحنوها،

وقد مينع إذا كان فيه كشف للعورات ،أو وقوع يف احملرمات وحنو ذلك.

أما املباح فمثل السباحة ،والرمي ،والعدو ،وركوب اخليل واأللعاب املماثلة اليت حيصل منها فوائد
قوة اجلسم وصحته ،واكتساب املهارات النافعة فال حرج يف تعلمها ،مع مراعاة الشروط الشرعية يف

اللباس واالبتعاد عن احملرمات ،ولإلنسان أن يسعى لتحصيل اجلوائز احلالل املرصودة لبعض أنواع
هذه الرايضات ،وله أن يعمل يف تدريب غريه عليها وأخذ مقابل على ذلك ،وابهلل التوفيق.

()327/13

األانشيد  ...واملوسيقى
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/1/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ مم انتشر يف ساحة األانشيد اإلسالمية يف هذه األايم أمور أريد أن أعرف حكمها

شرعاً .أوالً :ما يسمى ابملكسات واملكس هو إدخال أصوات إما بشرية أو أصوات موسيقية على

األانشيد ويتم إدخال هذه األصوات جبهد شخصي ،حيث أيخذ الفرد األنشودة اليت تعجبه ويدخل
عليها ما يسميها ابملكس.

اثنياً :األانشيد املصحوبة ابملوسيقى ،واليت أتيت من املنشد أو الفرقة ،وتصحبها املوسيقى الكاملة فما

حكمها؟ أفيدوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي :أشكرك على حرصك واجتهادك يف البحث عن احلكم الشرعي ممن تثق به ،وأحب أن
أذكر لك قاعدة تنفعك يف سؤالك هذا وغريه ،فيقال:
القاعدة يف هذا :أن املوسيقى حمرمة سواء أدخلت ابملكسات أو بغريها ،وسواء دخلت على ما يزعم

أنه أانشيد إسالمية أو غريها فهي حمرمة ،وال أدري كيف يستسيغ الشخص تسميتها أبانشيد إسالمية
وقد دخلت عليها املوسيقى؟ إذن ماذا بقى لألغاين املعروفة ،أم نسميها أغاين إسالمية!.

والعربة  -أخي الكرمي  -ابحلقائق ال ابألمساء واأللفاظ ،فمىت ما وجدت املوسيقى حرم ما معها ولو
كانت املعاين جيدة ،فإن كانت املعاين حمرمة صار اإلمث أشد.
وأما إدخال األصوات األخرى البشرية ،وغريها فحكمها تبع هلا ،فما كان مباحاً فحكمه اإلابحة

وهكذا ،وهللا أعلم.

()328/13

االحرتاف الرايضي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/1/21هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما حكم الدين يف ممارسة لعبة كرة القدم؟ وما احلكم يف األموال املكتسبة منها؟ أرجو أن تفيدوان

ابألدلة الشرعية وابلتفصيل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األصل يف الرايضة يف اإلسالم احلل واجلواز؛ ألهنا تقوية للجسم وإعداد للقوة يف سبيل هللا قال -
صلى هللا عليه وسلم":-ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر" ابن ماجة ( ، )2878والنسائي

( ، )3585وأمحد ( ، )10138وسابق رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أم املؤمنّي عائشة مرتّي
مرة وهي خفيفة شابة سبقته ومرة وهي ثقيلة بعد أن أثقلها اللحم فسبقها فقال هلا رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم":-اي عائشة هذه بتلك" انظر اإلرواء
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( )1502وصارع ركانة األعرايب فصرعه فأسلم انظر اإلرواء ( ، )1503ومن أنواع الرايضة كرة
القدم وهي جائزة شرعاً؛ ألن األصل يف األشياء اإلابحة حىت يرد دليل احلظر سواء كان لعبها عفوايً
تقليدايً أو كان منتظماً مقنناً ،غري أن الناظر يف لعبة كرة القدم اليوم يالحظ أهنا تشتمل عل حمظورات
وخمالفات شرعية مثل كشف الفخذين ومها عورة -وهي بّي الشباب أشد -وذلك حلديث "اي علي

غط فخذك فإن الفخذ عورة" انظر اإلرواء ( ، )269ومنها إاثرة الفرقة والشحناء والتحزابت املقيتة
اليت قد تصل إىل القطيعة بّي الشباب املسلم بل رمبا بّي اإلخوة األشقاء يف البيت الواحد .وقد

يتعدى ذلك إىل االعتداء اجلسدي واألخالقي ،وأخطر من ذلك كله أن هذه اللعبة -كرة القدم-
قد شغلت الناس وأهلتهم عن ذكر هللا وعن الصالة وكل ما ينفعهم ،وقد فطن اليهود إىل هذه املعاين

السيئة واخلطرية فعملوا على نشرها وشغل الناس هبا ففي أحد بروتكوالت حكماء صهيون (جيب أن

نشغل األميّي _وهم ما عدا اليهود -ابلرايضة والفن) فانتشرت بّي الناس أنواع القنوات اهلابطة

ورايضة كرة القدم اليت سلبت عقول الكثريين حىت أصبحت غاية وهدفاً جيتمع الناس ويتفرقون عليها
ولعل من التنبيه إىل أن تقوية اجلسم بكرة القدم ال يستفيد منها غري الالعبّي يف امليدان والذين ال

يتجاوز عددهم ( )12العباً أما اآلالف املؤلفة من املشاهدين واملشجعّي فال يستفيدون شيئاً بل

خيسرون كثرياً ،وإن تقوت أجسام أولئك الالعبّي واتسمت ابخلفة والرشاقة لكنهم مل يتحملوا شيئاً
من التعب يف غريها ،وإن قل وما ذكره بعض السلف كشيخ اإلسالم بن تيمية يف الفتاوى من "أن
لعب الكرة فيه تدريب على اجلهاد والكر والفر" فال أعتقد حبال إن هذا ينطبق على لعب كرة القدم

اليوم ال من بعيد وال من قريب وذلك ألن مفهوم اجلهاد يف قوانّي كرة القدم غائب ومغيب عالوة
على أن وسائل اجلهاد ال تعتمد على األقدام واألسلحة التقليدية ،ولو قيل إن لعب كرة القدم

ومشاهدهتا نوع من التسلية املباحة لقلنا نعم ولكن التسلية تكون بقدر حمدود يف حياة املسلم وأوقاته
فهي أي التسلية أشبه ابمللح مع الطعام يف الكم .أما أن تطغى التسلية على الواجبات والوسيلة على

اهلدف فكما لو طغى امللح على الطعام وهذا غري مقبول يف الشرع والعقل على السواء.

أما ما ينفق على لعب كرة القدم من أموال تعطى للفريق الفائز فهي جائزة شرعاً إن كيفت وخرجت
على ابب اجلعالة يف الفقه كأنه قيل :من فاز من الفريقّي فله كذا وكذا من املال.

()330/13

كما يقول الفقهاء من دلين على طبيب خمتص يعاجل مرضي فله عندي كذا ومن وجد سياريت املفقودة
فله عندي كذا ،أو خترج على ابب املسابقة على األقدام فيجوز أخذ العوض حينئذ وإن كان يف أخذ

مثل هذا خالف بّي العلماء غري أن الراجح جوازه كما حققه ابن القيم اجلوزية يف كتابه (الفروسية)
وهو مذهب اإلمام الشافعي ورواية ألمحد وخيرج احلديث السابق "ال سبق إال يف خف أو نصل أو

حافر" سبق خترجيه ،أييت حبمل النفي فيه على نفي الكمال ال احلقيقة كحديث "ال راب إال يف النسيئة"

البخاري ( ، )2179ومسلم ( ، )1596أي ال راب اتم كامل إال يف النسيئة بدليل وجود راب الفضل
احملرم ،وكحديث "ال صالة وهو يدافعه األخبثان" مسلم ( ، )560أي ال صالة اتمة إذ من املعلوم
أن صالة من هذه حاله صحيحة جائزة وإن نقص أجرها لعدم اخلشوع التام.

()331/13

إقامة حمل لأللعاب
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/5/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

إين عازم حبول هللا أن أعمل حمالً لأللعاب ،ولكن متخصص يف (البالي إستيشن) وقبل الشروع يف
العمل أريد أن أعرف رأي الدين يف هذا املوضوع.

وابرك هللا فيكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فأشكر األخ السائل الكرمي على حرصه على معرفة احلكم الشرعي قبل شروعه يف العمل.

وأظن أن السائل يقصد أنه سيعمل حمالً لأللعاب اإللكرتونية عرب األجهزة العارضة هلا بواسطة

األقراص ،واليت عرفت ابسم ( ، )playstationوهي ألعاب مرسومة عرب الكمبيوتر لتكون ثالثية

األبعاد غالباً يقوم الالعب بتحريكها عرب جهاز موصل هبا.

حماوالً التغلب على خصم أو أكثر (وقد يكون خصمه هو اجلهاز نفسه)  ،إما على هيئة سباق بينهم

أو مصارعة أو حنو ذلك ،ومن خصائص هذه اللعبة:

( )1اشتماهلا غالباً على املوسيقى.

( )2اشتماهلا على الصور املرسومة املتحركة.
( )3إمكان املنافسة فيها بّي العبّي أو العب واحد.

( )4اشتماهلا أحياانً على صور فاضحة ،وأفكار سيئة ومقاصد غري مقبولة.
واحلكم على ما سأل عنه األخ يتضح يف النقاط التالية:

أوالً :ضوابط األلعاب يف الشرع:

لأللعاب والرايضات ضوابط عديدة ،وأهم ما يعنينا هنا هو هذه الضوابط:

( )1عدم اشتماهلا على احملرمات ككشف العورات وتضييع الواجبات .قال ابن قدامة":وسائر اللعب
إذا مل يتضمن ضرراً وال شغالً عن فرض فاألصل إابحته" (املغين . )157/14

( )2أال تلحق بصاحبها وال غريه ضرراً يف نفسه أو ماله ،فإن الضرر يزال وعن أيب سعيد اخلدري -

رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ال ضرر وال ضرار" .احلاكم ()57/2

والبيهقي ( )69/6والدارقطين ( )522وصححه احلاكم وقواه النووي يف األربعّي ،وحسنه ابن
الصالح وصححه األلباين يف الصحيحة ( )250وروى عن غري أيب سعيد.

( )3أال تشتمل على قمار .قال ابن قدامة":كل لعب فيه قمار فهو حمرم ،أي لعب كان وهو من
امليسر الذي أمر هللا تعاىل ابجتنابه ،وما خال من القمار وهو اللعب الذي ال عوض فيه من اجلانبّي

وال من أحدمها فمنه احملرم ومنه املباح" (املغين  ، )154/14فأي لعب سوى السباق ابخليل واإلبل
والرمي ابلسهام دفع الالعب فيه عوضاً ليشارك وأيخذ الفائز عوضاً فهذا قمار قال تعاىل":إمنا اخلمر
وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان" [املائدة. ]90:

اثنياً :حكم بيع ما يستعمل يف احلرام واحلالل:

إذا حرم هللا تعاىل أن ينتفع بشيء فإنه ال جيوز أخذ مال يف مقابلة هذا الشيء احملرم ،أو املنفعة احملرمة

ال ببيع وشراء وال استئجار وال غريها.
وما حيرم االنتفاع به نوعان:

أحدمها :حيرم االنتفاع به مطلقاً يف مجيع احلاالت أو أغلبها فال جيوز أخذ مثن يف مقابله مطلقاً
كاألصنام واخلمر.
الثاين :ما حيرم االنتفاع به يف حال دون حال ،فهذا جيوز أخذ الثمن يف مقابلة املنفعة املباحة دون
احملرمة.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية":ما أبيح االنتفاع به من وجه دون وجه كاحلُ ُمر وحنوها فإنه جيوز بيعها
ملنفعة الظهر املباحة ال ملنفعة اللحم احملرم" إقامة الدليل على بطالن التحليل (. )36/6

فمىت علم البائع أو غلب على ظنه أن مشرتيه سوف يستعمله يف احلرام مل جيز بيعه وإال جاز بيعه كما

لو علم أنه سيستعمله يف املباح.
احلكم الشرعي للسؤال:

بناء على ما تقدم فإن احلكم املسؤول عنه يتلخص فيما يلي:

أوالً :جيوز بيع أجهزة اللعب اإللكرتونية املذكورة ،وبيع ما ال يشتمل على مفسد لألخالق من
أشرطتها املدجمة وبراجمها ،إذا مل يعلم البائع أن املشرتي سيستعملها يف حمرم.

اثنياً :كل ما اشتمل على أفكار هدامة وصور سيئة فإنه حيرم بيعه وشراؤه.

اثلثاً :إعداد حمل ملمارسة اللعب ابللعبة املذكورة جائز بشرط أال يكون يف اللعب قمار وال يتاح مساع
املوسيقى الصادرة عنها ،وأن ال يسمح إبضاعة الصالة وال أن تكون وسيلة لتحصيل مقصد سيئ

كما حيصل يف بعض أماكن اللعب ،فإذا انعدم شرط منها فإنه ال يظهر يل إابحة هذا العمل.

هذا هو ما ظهر يل ولو تورع السائل عنها لكوهنا من قبيل اللهو الذي يرتفع عنه كل إنسان جاد
لكان أوىل به ،وهللا أعلم وأحكم ،وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()333/13

حكم العمل يف التحكيم الرايضي
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1423/11/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أان أعمل حكماً يف لعبة بناء األجسام وهي تقتضي النظر إىل الالعبّي وهم يرتدون سراويل ال تغطي
سوى القبل والدبر (احملاشم) مبعىن أن الفخذين مكشوفّي ابلكامل ،وأحياانً يظهر جزء من األلية،

والسؤال هو ما حكم هذا العمل؟ وما حكم الراتب؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

جيب على املسلم أن حيفظ عورته فال يكشفها ملن ال جيوز له أن ينظر إليها ،كما جيب على املسلم

أيضاً أن يغض بصره عن النظر إىل ما ال جيوز النظر إليه من العورات فقد قال هللا تعاىل":قل للمؤمنّي
يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم" {النور }30:وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملعاوية بن

حيدة القشريي":احفظ عورتك إال من زوجتك ،أو ما ملكت ميينك ،قال قلت :فإذا كان القوم

بعضهم يف بعض ،قال :إن استطعت أال يرينها أحد فال يرينها ،قال :قلت :اي رسول هللا ،إذا كان
أحدان خالياً ،قال :فاهلل أحق أن يستحيا منه من الناس" أخرجه أبو داود ( )4017والنسائي يف

الكربى ( )8923والرتمذي ( )2769وحسنه.

وبناء على هذا فعليك أن حترص على منع الالعبّي من إظهار عوراهتم وذلك إبرشادهم إىل لبس
السراويل الساترة ،وحينئذ ال تقع يف احملذور وهو :النظر إىل العورات وإقرار إظهارها من قبل الالعبّي
وعدم اإلنكار عليهم.

وإذا مل تتمكن من منع الالعبّي من إبداء عوراهتم ،ومل يستجب املسؤولون عن هذه اللعبة ملطلبك،

فعليك أن ترتك العمل يف هذا اجملال ،وتبحث عن عمل غريه ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه،
وذلك ألن بقاءك يف هذا العمل ينشأ عنه مفاسد كثرية ،منها الوقوع يف النظر احلرام ،وما قد جيره

ذلك من االفتتان والتساهل ،ومنها مفسدة إقرار املنكر وعدم إنكاره ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

رمحه هللا":-وعليه أن أيمر املكشوف (أي مكشوف العورة) ابالستتار ،فإن هذا من األمر ابملعروفوالنهي عن املنكر الذي جيب على الناس" جمموع الفتاوى (. )337/21

()334/13

الفرق بّي السماع واالستماع

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/3/20هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ملاذا نفرق بّي السماع واالستماع؟ هل هناك دليل على ذلك؟ فاملتبادر للذهن أن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -استمع للدف ،وهل نفينا لالستماع العتبار أنه تنقص ابلنيب  -صلى
هللا عليه وسلم -من دون دليل أم ماذا؟ فاألصل أن السماع هو االستماع ،جعلنا هللا وإايكم
والقائمّي على هذا املوقع وخاصة فضيلة الشيخ العالمة سلمان العودة من العلماء الرابنيّي.

اجلواب

إن سؤالك أخي الكرمي تضمن مسألتّي تداخلتا عندك  -فيما يبدو يل ،-ففي السؤال األول :الفرق

بّي السماع واالستماع ،ويف الثاين :مسألة مساع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -للدف ،فيقال اي

حمب ،ال إشكال فيما تذكر -حبمد هللا تعاىل -فأما املسألة األوىل :فإن طائفة من العلماء يفرقون بّي
السماع واالستماع ،فاالستماع يف هذا املقام وهو املنهي عنه هو أن يصغي له إصغاء املتلذذ

واملستطرب له ،فهذا إمنا جيوز عند طائفة من العلماء ملن أذن له فيه كالنساء والصبيان يف األعراس،
أو عند قدوم الغائب وحنو ذلك مما جاءت الشريعة ابلرتخيص فيه ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -

رمحه هللا -يف "االستقامة" (( : )275/1يرخص للنساء يف الغناء والضرب ابلدف يف األفراح ،مثل
قدوم الغائب ،وأايم األعياد ،بل يؤمرون بذلك يف العرسات  . ) ...أهـ.

()335/13

بينما السماع الذي يعرض لإلنسان حبيث يسمع أانساً أذن هلم يف الغناء ،كالنساء والصبيان يف عرس

مثالً ،مث يصل صوته للشخص الذي مل يؤذن له ابلسماع ،كالرجال فإن اإلنسان يؤمر بعدم اإلصغاء

والتلذذ بذلك ،وأما جمرد وصول الصوت ،فال يؤمر الرجل بسد أذنيه ،أو مغادرة مكان حفل العرس

مثالً؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أذن لعائشة  -رضي هللا عنها -أن ترقى على ظهره

لتستمع إىل غناء احلبشة انظر :ما رواه البخاري ( ، )950ومسلم ( ، )892من حديث عائشة -

رضي هللا عنها -ومعلوم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-كان يسمع له ،ولكن مل يكن يستمع له،

وهلذا مل يقر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أاب بكر  -رضي هللا عنه -على إنكاره على وصول هذا
الصوت إىل بيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بل قال" :دعهما اي أاب بكر :إن لكل قوم عيداً،
وإن عيدان هذا اليوم" رواه البخاري ( ، )3931ومسلم ( )892من حديث عائشة  -رضي هللا

عنها ،-وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( :565/11وليس يف حديث

اجلاريتّي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-استمع إىل ذلك ،واألمر والنهي إمنا يتعلق ابالستماع ال

مبجرد السماع ،كما يف الرؤية ،فإنه إمنا يتعلق بقصد الرؤية ال مبا حيصل منها بغري االختيار ،وكذلك
يف اشتمام الطيب ،إمنا ينهى احملرم عن قصد الشم ،فأما إذا شم ما مل يقصده فإنه ال شيء عليه،

وكذلك يف مباشرة احملرمات كاحلواس اخلمس من السمع ،والبصر ،والشم ،والذوق ،واللمس ،إمنا

يتعلق األمر والنهي من ذلك مبا للعبد فيه قصد وعمل ،وأما ما حيصل بغري اختياره فال أمر فيه وال

هني ،وهذا مما وجه به احلديث الذي يف السنن عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أنه كان مع النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ،وقال :هل تسمع؟ حىت انقطع

الصوت ،انظر ما رواه أبوداود ( ، )4924وابن ماجة ( ، )1901وأمحد يف مسنده ( )4535فإن
من الناس من يقول بتقدير صحة هذا احلديث ،مل أيمر ابن عمر  -رضي هللا عنهما -بسد أذنيه،

فيجاب أبنه كان صغرياً ،أو جياب أبنه مل يكن يستمع وإمنا كان يسمع ،وهذا ال إمث فيه ،وإمنا النيب -
صلى هللا عليه وسلم -فعل ذلك طلباً لألفضل واألكمل ،كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً يتكلمون

بكالم حمرم فسد أذنيه؛ كيال يسمعه فهذا حسن ،ولو مل يسد أذنيه مل أيمث بذلك ،اللهم إال أن يكون

يف مساعه ضرر ديين ال يندفع إال ابلسد)  .اهـ.

وقال يف موضع آخر ( :552/29غناء اإلماء الذي يسمعه الرجل ،قد كان الصحابة -رضي هللا

عنهم -يسمعونه يف العرسات ويقول اإلمام مالك :إذا دعي إىل وليمة فوجد فيها دفاً ،فال أرى أن
يرجع (فتح الباري البن رجب  ، )437/8وقال ابن رجب يف فتح الباري ( ، )434/8فكذلك

الغناء يرخص فيه للنساء يف أايم السرور ،وإن مسع ذلك الرجال تبعاً)  .أهـ.

والذي يظهر يل من خالل السنة ،أن ضرب الدف حىت للرجال فيه شيء من السعة إذا وجدت
مناسبة ،كقدوم غائب وحنوه ،كما يف حديث الناذرة الذي أشرت له يف سؤالك ،وهبذا التفصيل أرجو

أن تكون املسألة الثانية اتضحت ،وهللا أعلم.

()336/13

أفالم الرسوم املتحركة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

فضيلة الشيخ سلمان قرأت رأي فضيلتكم يف جواز أفالم الرسوم املتحركة اهلادفة ،وكنت أتساءل
عن هذه النوعية من األفالم (الرسوم املتحركة) ولكن األجنبية منها ،حيث إهنا جتذب األطفال بشكل

أكرب جلودة وإتقان صناعتها اليت تتفوق بشكل ملحوظ  -ولألسف  -عن مثيلتها من األفالم

العربية ،ولكن حتتوي ابلطبع يف كثري من األحيان على معان ختالف اإلسالم ،مثل احلب بّي أبطال

الفيلم ،حىت ولو كانت شخصيات غري آدمية ،كما أهنا حتتوي على موسيقى ٍ
وأغان ،فما رأى

فضيلتكم؟.
اجلواب

إذا تضمنت أفالم الرسوم املتحركة الكرتونية ترسيخ ٍ
معان ختالف الشرع ،كالرتبية على احلب وترغيب
األطفال على األغاين واملوسيقى احملرمة ،أو على شرب الدخان أو احللف بغري هللا ،أو السرقة
ووسائل اإلجرام وحنو ذلك .فإن هذه األفالم حينئذ غري هادفة ،وحرام ال جيوز استعماهلا وال

صناعتها ،ألهنا أصبحت وسيلة من وسائل اهلدم ال البناء ،وإن اشتمل الفلم الكرتوين على ما حيمد
يف الشرع وما ينكر نُ ِظر إىل أغلب األمرين ،فإذا غلب فيه اخلري على الشر جاز استعماله ،وإن كان
العكس حرم استعماله ألنه حينئذ غري هادف ،وإن كانت نسبة اخلري والشر متساوية ترك من ابب

البّي ،لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم":-دع ما يريبك إىل ما ال
االحتياط ال من ابب التحرمي ّ

يريبك" الرتمذي ( ، )2518والنسائي ( )5711و"استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" انظر
املشكاة ( )2774وقوله  -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنه:-
"احلالل بّي واحلرام بّي وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد
استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام" البخاري ( ، )52ومسلم ()1599
،وفقنا هللا وإايك للعلم النافع والعمل الصاحل .آمّي.

()337/13

األانشيد املصحوبة ابلدف
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/04/14هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

( )1ما حكم األانشيد اإلسالمية اليت حتتوي على الدف فقط؟
( )2هل اخلالف الدائر بّي العلماء على الدف أم على املوسيقى؟

( )3هل صحيح أن اخلالف على املوسيقى يف املاضي بّي العلماء يف ما سلف أم على املوسيقى؟

( )4ما موقفنا من العلماء الذين حيلون املوسيقى؟ وهل جيوز الطعن فيهم؟ وعلى ماذا استند هؤالء؟
( )5وكيف جيب أن يكون موقفي من الشباب املستقيمّي الذين يؤمنون حبل املوسيقى؟

وهل جتوز مقاطعتهم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فكثرياً جداً من املسائل واألحكام الفقهية فيها خالف بّي أهل العلم ،بل

املسائل اليت هي حمل اتفاق أو مورد إمجاع قليلة جداً ابلنسبة ملسائل اخلالف .والواجب يف مسائل

اخلالف هو ما أمر هللا به "فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم
اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال"[ ،النساء. ]59 :

فأهل العلم واالجتهاد ينظرون يف سبب اخلالف ودليل كل قول مث خيتارون الراجح (ابملرجحات

الشرعية)  ،ويفتون به ،ويكون هو الواجب اتباعه عليهم وعلى من يقلد قوهلم ،ومن مل يصل لرتبة
االجتهاد والنظر فإنه يسأل أهل الفتوى املعتربين ،وما أفتوه به وجب عليه إتباعه والعمل به ،كما
قال تعاىل" :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" [النحل ،43 :األنبياء. ]7 :

وليس معىن وجود اخلالف أو تعدد األقوال يف مسألة من املسائل :أهنا مباحة كما يفهمه بعض
الناس ،بل العربة مبا خيتاره احملققون ،أو يفيت به املقلدون كما سبق ،قال ابن عبد الرب" :والصواب مما

اختلف فيه وتدافع وجه واحد ،ولو كان الصواب يف وجهّي متدافعّي ملا خطأ السلف بعضهم بعضاً
يف اجتهادهم وقضائهم وفتواهم" جامع بيان العلم وفضله (. )88/2

وال يصح إذا وقع خالف يف مسألة أن خيتار اإلنسان قوالً منها ويتبعه ،بل يتبع الصواب إن كان أهالً
للنظر ،وإال قلد أوثق من يراه علماً وديناً ،قال تعاىل" :مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال
تتبع أهواء الذين ال يعلمون" [اجلاثية. ]18 :

قال ابن القيم" :ال جيوز العمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري نظر يف الرتجيح ،فإذا اكتفى يف

العمل مبجرد كون ذلك قوالً قاله إمام أو ذهب إليه مجاعة فهذا حرام ابتفاق األمة" ،إعالم املوقعّي

( )211/4ابختصار.

()338/13

وأما أجوبة األسئلة املذكورة :استعمال الدف مندوب يف والئم األعراس ،ومباح يف األعياد وحنوها،
للرجال والنساء ،حرام فيما عدا ذلك؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -ليكونن من أميت أقوام
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" ،صحيح البخاري ( ، )5590وهذا يعم مجيع املعازف

الوترية؛ كالعود ،والرابب ،والقانون ،واهلوائية؛ كالناي واملزمار ،واجلوفية؛ كالطبول ،لكن جاءت

نصوص تدل على استثناء الدف يف األعراس واألعياد ،حنو قوله  -صلى هللا عليه وسلم" -إن فصل
ما بّي احلالل واحلرام الصوت ابلدف" رواه النسائي ( ، )3371والرتمذي ( ، )1088وابن ماجه

( ، )1896وأمحد ( ، )418/3وسنده صحيح ،ولغناء اجلاريتّي وضرهبما ابلدف عند النيب -صلى
هللا عليه وسلم -أايم العيد ،انظر ما رواه البخاري ( ، )988ومسلم ( )892من حديث عائشة -
رضي هللا عنها.-

وعليه فإن مسعت األانشيد املشتملة على الدف يف األعراس واألعياد فال مانع منها ،ويف غري ذلك ال

جيوز مساعها.

واختلف أهل العلم يف الدف هل يباح يف غري األعراس أم ال ،كما اختلفوا يف املوسيقى هل تباح أم
ال؟ والصحيح يف املعازف كلها التحرمي ملا قدمناه ،إال الدف يف األعراس واألعياد .واخلالف يف
املعازف ضعيف ،وال شك عندي يف ذلك؛ لصحة حديث أيب عامر األشعري -رضي هللا عنه-

املذكور سابقاً ،والذي أخرجه البخاري ،والقائل حبل املعازف قلة قليلة من أهل العلم.

من أابح املعازف بعد نظره يف األدلة وكان أهالً لالجتهاد ،ورعاً يف دينه فال جيوز الطعن فيه؛ ألن هذا

ما أداه إليه اجتهاده ،وال يكلف بغريه ،لكن يرد عليه ،ويبّي له الصواب ،ومن أابح املعازف ض هعف
حديث أيب عامر -رضي هللا عنه ،-مع أن على حرمة املعازف أدلة أخرى ،وهو قول األئمة األربعة.

وأما الشباب املستقيم املعتقد حل املوسيقى فإن كان بذلك مقلداً لعامل يراه األوثق يف علمه ودينه من
بّي علماء األمة فال تثريب عليه ،ألنه أدى ما وجب عليه ،وإن كان بذلك متبعاً هلواه ورأيه اجملرد
فهو آمث فاسق .وهجره تراعى فيه املصلحة ،فإن رآه ينزجر به هجره ،وإال مل يهجره.

وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه  -وصلى هللا على حممد  -وآله وصحبه وسلم.

()339/13

حضور امللتقيات األدبية
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/8/9هـ

السؤال

ما حكم من يعمل يف جمال يقوم فيه ابإلشراف وحضور امللتقيات والندوات األدبية اليت يلقى ويقرض
فيها الشعر بكل أنواعه (الديين ،والوطين .والسياسي .واالجتماعي .واحلب .والغناء العاطفي) هل

عمله حرام؟
اجلواب

احلكم على هذا العمل وغريه ينبين على معرفة حقيقته وما يدور فيه ،وما تتضمنه األشعار مما يدور يف
هذه امللتقيات ،فإن كان ما يدور فيها ال خيرج عن املعاين النبيلة والشريفة ،أو ما جرت العادة به يف

التغزل العفيف الذي يتداول مثله العلماء والشرفاء ،وال يدعى فيها إىل الباطل أو ملنكر ،أو كان

ذلك هو األغلب على هذه املنتدايت ،فاألصل اجلواز واإلابحة ،وإن كان يدور فيها  -كله أو أغلبه
 -ويدعو إىل ذلك أو يقره ،أو فيه فحش يف الكالم ال يقبل فال جيوز ،والشعر  -كما هو معلوم -

كالم ،حسنه حسن ،وقبيحه قبيح ،وليس يف ذات الشعر حمذور ،فقد كان أتقى الناس لربه  -صلى

هللا عليه وسلم  -يستمع إىل الشعر ،ويعجب جبيده ،بل وله من الشعراء من كانوا ينافحون عن

اإلسالم بشعرهم ،كحسان ،وابن أيب رواحة وغريهم  -رضي هللا عنهم  -وما زال للشعر جماالً عند
أهل العلم فقد نظموه يف التصنيف والرد على املخالف ،وهللا أعلم.

()340/13

زايرة البحر امليت
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/05/02هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أستفسر عن أمر مهم جداً لبعض املسلمّي يف فلسطّي واألردن:

ما هو حكم زايرة البحر امليت الذي هو مكان قوم لوط الذين خسف هللا هبم؟ وهل جيوز الذهاب

للتداوي فيه؟ وهل جتوز الصالة هناك؟ وهل جيوز املبيت ليالً أو هناراً يف منطقة البحر امليت؟ وهل

كل البحر امليت منطقة ملعونة أم جزءاً منها؟ وما عدد قرى قوم لوط؟ علماً أن سدوم هي املنطقة

املخسوفة.

وهل جتوز السياحة والرتفيه يف منطقة البحر امليت؟ ألن بعض املسلمّي يذهبون للهو واألكل والبذخ

والشوي والشرب والسباحة دون أن يكون هلم مرض أو غريه ،إال فقط السياحة والرتفيه عن النفس؟
األمر جداً ضروري ،ألن فرتة الصيف قد بدأت والنزول للبحر امليت يشد كثرياً من الشباب.
أرجو احلكم الشرعي هلذا املوضوع ،ولكم من هللا كل اجلزاء واخلري ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
ال يظهر يل مانع من زايرة البحر امليت للتداوي أو السياحة والنزهة ،وال مانع من املبيت عنده

والصالة ،وذلك ألمور:

األول :أنه مل يرد يف الشرع هني عن زايرته أو قصده أو اجللوس حوله ،فيبقى على األصل العام يف

كل املواضع والبحار.

الثاين :أنه مل يثبت بدليل قطعي أنه هو موضع قوم لوط ومكان قراهم ،وإذا مل يثبت ذلك بيقّي بقينا

على األصل ،فإن اليقّي ال يزول ابلشك.
الثالث :أن هللا تعاىل أخرب أن تلك البالد "لبسبيل مقيم" [احلجر ]76 :أي :بطريق مسلوك إىل

اآلن؛ كما قال" :وإنكم لتمرون عليهم مصبحّي وابلليل أفال تعقلون"

[الصافات ، ]138-137 :فأخرب أهنم ميرون هبا وهي على طريقهم ،ومل حيذرهم أو مينعهم من

قرابهنا.

الرابع :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملا مر ابحلجر قال" :ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا
أنفسهم إال أن تكونوا ابكّي ،أن يصيبكم ما أصاهبم" مث تقنع بردائه وهو على ال هرحل .ويف لفظ :مث
زجر فأسرع حىت َخله َف َها" رواه البخاري ( ، )3380ومسلم ( )2980من حديث عبد هللا بن عمر -
رضي هللا عنهما -ويف ٍ
لفظ آخر" :ال تدخلوا على هؤالء املع هذبّي إال أن تكونوا ابكّي ،فإن مل تكونوا

ابكّي فال تدخلوا عليهم ،ال يصيبكم ما أصاهبم" عند البخاري ( ، )433ومسلم (، )2980
ومعلوم أنه مل تبق بيوت لقوم لوط ميكن دخوهلا فال يتساوى احلال.

إذ النهي عن الدخول عليهم وقد أهلك هللا قوم لوط وجعل عايل بالدهم سافلها فلم يبق هلا أثر

يدخله أحد ،بل املوجود أرض جديدة.

ومع ذلك فإن تورع أحد عن زايرته قاصداً متام البعد عن كل موضع ظن أنه حل به عقاب من هللا
متأوالً قوله تعاىل" :وس َك ْنـتُم ِيف م ِ ه ِ
ض َربْـنَا لَ ُك ُم
ّي لَ ُك ْم َك ْي َ
ف فَـ َعلْنَا هبِِ ْم َو َ
س ُه ْم َوتَـبَ ه َ
ساك ِن الذ َ
ين ظَلَ ُموا أَنْـ ُف َ
ََ ْ ََ

ال" [إبراهيم ]45:فأرجو أن ال يكون يف فعله أبس.
ْاأل َْمثَ َ
وإمنا احلذر كل احلذر مما حيصل يف السياحة من تع ٍر واختالط الرجال والنساء وتساهل يف احلرمات
وتعاطي للمحرمات ،وحنوها من أنواع املعاصي ،فهذه هي املواضع اليت يتجنبها كل عاقل حريص
على سالمته ،وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()341/13

ضوابط ضرب الوجه
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/5/19هـ

السؤال

ما هي ضوابط الضرب يف الوجه عند التدريب ابلرايضة ،أو عند اللقاء مع من يهجم عليك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد:

وخلْقه ،وأال يعرض أعضاء البدن إىل التشويه
اإلسالم كرم اإلنسان ودعاه للمحافظة على َخلْقه ُ

والتغيري املخل أبصلها ،ومن أهم هذه األعضاء الوجه ،لذا جند أبن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

 -هنى الزوج أن يضرب زوجته على وجهها ضرابً مربحاً" ،وهو الذي يرتك أثراً على الوجه ،لذا جيب

على املسلم أن يلتزم أبحكام اإلسالم ،وأال يضرب غريه ضرابً مربحاً خمالً ابخللقة ،وخاصة احملسوس

املشاهد من األعضاء ،ومن أمهها الوجه ،والرايضة ينبغي أن تكون قواعدها وشروطها موافقة ألحكام
اإلسالم ،أما عند اهلجوم فاهلجوم إما أن يكون من عدو صائل أو يف لعبة رايضية ،فإذا كان من عدو

يريد أن يعتدي عليك أو على ما متلك فلك أن ترده أبي وسيلة ميسورة أنت قادر على الرد هبا،

ألنه معتد ظامل ،أما إذا كان اهلجوم يف لعبة رايضية فال بد من أن تكون هلا قواعد وضوابط ،ومن هذه
القواعد محاية أعضاء اإلنسان من التلف أو التشويه أو التعطيل ،ومن أهم هذه األعضاء الوجه ،ألن

اإلسالم دعاان للمحافظة على خلق هللا  -عز وجل  ،-هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()342/13

العمل يف الفرق املوسيقية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شيخي العزيز ..زوجي يعمل يف إحدى الفرق املوسيقية اليت حتيي األفراح يف شوارع مصر ونواديها،
ويعترب مكسبنا ومطعمنا من هذا الربح ،ويعلم هللا أننا ال نصرف هذا املال فيما يغضب رب العزة،
فهل صحيح أنه ال تقبل لنا صالة وال عمرة وال زكاة وال عقيقة وال أضحية من هذا املال؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أما ابلنسبة لقبول الصالة فإن الصالة والصيام وغري ذلك من األعمال البدنية هذه مقبولة عند هللا
عز وجل ،وأما ابلنسبة لطعامكم من هذا املال احملرم فإن هذا ال أبس به ،وإمثه على الكاسب وهو
زوجك ،وأما ابلنسبة لتصدق زوجك من هذا املال فإنه غري مقبول ،ألن هللا عز وجل ال يقبل إال

طيباً كما يف حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -الذي أخرجه مسلم (" : )1015إن هللا طيب ال

يقبل إال طيباً" ،فعليك مناصحة زوجك ابليت هي أحسن ،وبيان أضرار الكسب احملرم وإمثه عند هللا
عز وجل ،وكثرة الدعاء واللجوء إىل هللا عز وجل أبن يهيئ له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب،
وأما ابلنسبة لصدقتك أنت من مال الزوج فإهنا مقبولة عند هللا -عز وجل.-

()343/13

مشاركة الشيعة يف املسابقات الرمضانية
اجمليب يوسف أبرام

مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/12/20هـ

السؤال

لدينا يف مدينتنا مركز إسالمي ,يقوم عليه مجع من أهل السنة السلفيّي بعضهم ممن طلب العلم عند

الشيخ ابن ابز -رمحه هللا -أقاموا يف املدينة مسابقة رمضانية رصدوا هلا جوائز قيمة (حج

وعمرة )....قيمة هذه اجلوائز مجعت من احملالت التجارية يف املدينة اململوكة ملسلمّي ،مقابل وضع
إعالن هلم يف كتيب هذه املسابقة ،فكانت نسبة املعلنّي كالتايل ( %90سنّة مقابل  %10شيعة)

مع العلم أن أغلب احملالت العربية يف املدينة ميتلكها شيعة رفض بعض املسلمّي يف املدينة املشاركة
يف املسابقة أو توزيعها أو الرتويج هلا أو حىت بيعها؛ حبجة أن هناك إعالانت للشيعة هبا (إعالنّي

ملطعمّي فقط) هل مثل هذا املوقف ينبغي؟

ما رأي فضيلتكم إذا اختذ مثل هذا املوقف بعض القائمّي على املراكز اإلسالمية؟.
اجلواب
الداللة على املشروع مشروع ،والداللة على املمنوع ممنوع.

فإذا كانت هذه املطاعم تقدم أكالً شرعياً وخالياً من اخلمور وسهرات املوسيقى وغريها من

املمنوعات الشرعية مثل الرتويج ملذهبهم الرافضي ،أو توزيع منشوراهتم فال أرى مانعاً ،قال  -عليه

الصالة والسالم " :-الدال على اخلري كفاعله" صححه األلباين يف السلسلة رقم ، )1660( :وقال
كذلك" :من دل على خ ٍري فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم ( )1893من حديث أيب مسعود
األنصاري  -رضي هللا عنه.-

فما دام جيوز أكل ذابئح أهل الكتاب يف مطاعمهم فمن ابب أوىل عند هؤالء ،كما أن مسامهتهم يف

هذا املشروع ضئيلة ال تزيد عن عشرة يف املائة ،فأرى أن الشبهة القليلة تتالشى وسط اخلري
املشروع.

أما إذا كانوا يستعملون هذه األماكن للدعاية ملذهبهم أبي وسيلة من الوسائل فال جيوز .وعلى

اإلخوة يف املستقبل أن جينبوا أنفسهم الشبهات وسوء ظن إخواهنم هبم ،فقد بين دين اإلسالم على

بضعة أحاديث منها قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه الرتمذي
( )2518والنسائي ( )5711من حديث احلسن بن علي  -رضي هللا عنهما  -وعلى حديث:

كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد
"احلالل بّي ،واحلرام بّي ،وبينهما مشتبهات ال يعلمهن ُ

استربأ لدينه وعرضه" رواه البخاري ( ، )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري  -رضي
هللا عنهما .-

()344/13

ألعاب الدفاع عن النفس
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/1/26هـ
السؤال

أخربين أحد اإلخوة أبن مدرب (الكونغ فو) جيعلهم ينحنون بشكل يشبه إىل حد ما الركوع عند مساع

األذان ،ويعترب هذا من تعظيم تلك الشعرية ،ومن مث يتابع معهم التدريب ،ما رأيكم يف ألعاب الدفاع

عن النفس؟ وهل هلا أصول دينية عند الصينيّي أو غريهم؟ ومدى شرعية مزاولتها واالشرتاك يف
املسابقات اخلاصة هبا؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فتعظيم األذان ابلركوع بدعة ،وإمنا تعظيمه برتديده مع املؤذن امتثاالً ألمر النيب  -صلى هللا عليه

وسلم" :-إذا مسعتم النداء فقولوا مثلما يقول املؤذن" متفق عليه البخاري ( ، )611ومسلم ()383
.
والتدرب على ألعاب الدفاع عن النفس عمل مشروع ،ملا فيه من بناء اجلسم البناء السليم ،واملؤمن

القوي يف جسده داخل يف عموم قوله  -صلى هللا عليه وسلم -كما يف صحيح مسلم ()2664
وغريه" :املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري".

ومىت ما احتسب تدربه يف مرضاة هللا ،ونوى أن يتقوى هبا على طاعته فهو مأجور على ذلك إن شاء

هللا.

وإن نوى بذلك أن يتقوى على ما يسخط هللا من االعتداء والظلم فهو مأزور ،وإمنا األعمال

ابلنيات.

وال أدري هل هلذه األلعاب أصول دينية عند الصينيّي أم ال .واالشرتاك يف مسابقاهتا مشروع ،بشرط
مال (رسوم اشرتاك يف املسابقة)  ،ألن اجلائزة حينئذ تكون من أموال
أال يؤخذ من املتسابق ً

املتسابقّي ،وهذا صريح القمار ،ألن كل متسابق يدفع أجر االشرتاك ومآله مرتدد بّي احتمالّي ال

اثلث هلما :إما أن يغنم أموال غريه ،وإما أن يغرم ما دفعه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()345/13

لعبة الطاولة عرب اإلنرتنت
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/5/15هـ

السؤال

ما حكم لعبة الطاولة عرب اإلنرتنت ولعبة الشطرنج؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فاملعروف أن لعبة الطاولة هي النرد الذي ورد فيه التحرمي ،كما يف صحيح مسلم عن بريدة -رضي

هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":من لعب ابلنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم خنزير
ودمه" رواه مسلم ( )2260من حديث بريدة -رضي هللا عنه ،-والنردشري هو النرد وهو لعبة
الطاولة ،ومث أحاديث أخرى يف النهي عنه ،وقد نص كثري من العلماء على حترميه.

وأما الشطرنج فكذلك أكثر أهل العلم على حترمي اللعب هبا ،وقد روى البيهقي يف السنن الكربى
( )212/10عن علي -رضي هللا عنه -أنه مر على قوم يلعبون ابلشطرنج فقال :ما هذه التماثيل

اليت أنتم هلا عاكفون.

وهذا احلكم أعين التحرمي عند أكثر أهل العلم هو إذا خلت كل من النرد والشطرنج من املخالفات

الشرعية ،ومن أعظمها أن تكون على عوض فتكون قماراً فهي حمرمة ابإلمجاع كما نص عليه شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،وكذلك لو اشتملت على ترك الصالة وسوء ذات البّي.

كما أن هذا احلكم ال خيتلف بكون الشطرنج والطاولة على احلقيقة أو على جهاز احلاسب أو عرب
اإلنرتنت ،واملسلم مأمور أن حيفظ وقته من الضياع ،وكما قال الفاروق -رضي هللا عنه :-إذا هلومت
فاهلوا ابلرمي ،وإذا حتدثتم فتحدثوا ابلفرائض .رواه البيهقي يف السنن الكربى ( )209/6وغريه.

فإذا أراد املسلم أن يروح عن نفسه فليكن مبا فيه فائدة من مسابقات ثقافية أو مسابقة على األقدام

أو ابلرماية أو على اخليل أو حنو ذلك مما له فائدة للجسم أو العقل.

ومن ادعى أن الشطرنج هلا فائدة عقلية فغري مسلّم ،إذ ال حقيقة هلا بل هي تبين اخليال ،وهللا أعلم.

()346/13

هدف النشيد اإلسالمي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/7/2هـ
السؤال

ما اهلدف من النشيد اإلسالمي؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن النشيد ضرب من ضروب الرتويح ويعشق هذا اللون من الرتويح الصغار والنساء ،وهو -ما مل
يِ
له عن واجب ومل أيكل الوقت -مباح ،وغريه أنفع منه ،لكن مشارب الناس خمتلفة ،وكل ميسر ملا
ُ
مورث للكتاب وكذلك الظامل لنفسه
خلق له ،وهللا -سبحانه -أورث الكتاب ثالثة أصناف فاملقصر َ
أيضاً ،فعلى املسلم االعتدال واإلنصاف واإلعذار ملن خالفه كما هو هنج أتباع الرسول -صلى هللا

عليه وسلم ،-وأال جيعل من هذه القضااي تصنيفاً للفاعل ،وجماالً للصخب وقطعاً للحق الثابت ومنع

املخالف حق األخوة ،وهللا أسأل أن يصلح القلوب والبواطن وحيمي من اهلوى والردى ،كما أين

أذكر أخي ابالنشغال هبموم األمة الكبار وإعطاء مثل هذه املسائل ما تستحق ،وهللا أعلم ،وصلى هللا
وسلم على عبده ونبيه حممد.

()347/13

ممارسة الرايضة للمرأة
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار

خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1423/4/29
السؤال

أريد أن أعرف هل ممارسة الرايضة ابلنسبة للسيدات حرام ،خاصة لعبة التنس؟ مع العلم أنه يتم

التدريب مع مدرب رجل ويف مكان مفتوح.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت املسلمة :كم هو مجيل أن حترص املسلمة على السؤال عن احلكم الشرعي لكل ما هو موجود
يف واقعها حىت تعيش حياهتا بطريقة ترضي رهبا وخالقها.
جعلك هللا من الصاحلات الناجحات يف مجيع اجملاالت.
اجلواب :إن أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -سابقت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فسبقته

مرة وسبقها مرة أخرى انظر :أمحد ( )24118وابن ماجة ( )1979وابن حبان ( )4691وأبو داود
( ، )2578وهذا يدل على أن الرايضة يف أصلها مباحة للنساء .فلو أن املرأة مارست الرايضة دون
حصول أي ممنوعات شرعية لكان فعلها جائزاً مثل :أن متارس التمرينات يف بيتها؛ لتقوية بدهنا دون

وجود حماذير شرعية.

لكن الواقع اآلن أن كثرياً من النساء ميارسن الرايضة مع حصول عدد من املمنوعات الشرعية فتكون
الرايضة يف مثل هذه احلالة غري جائزة ،أي أهنا تكون حراماً ،فممارسة الرايضة ابلشكل املوجود اليوم

يؤدي إىل التكشف احملرم شرعاً ،فالشريعة أتمر ابلتسرت عن الرجال الذين ليسوا حمارم هلا ،كما أن

سواء أكانوا من الالعبّي أو
الرايضة املوجودة اليوم تؤدي إىل االختالط احملرم بّي الرجال والنساء ً
املدرب أو اإلداريّي أو املشجعّي ،وهللا أعلم.

()348/13

زايرة مدائن صاحل
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/05/01هـ

السؤال

ما حكم زايرة مدائن صاحل ابلتفصيل ،والدليل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :فقد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فيما
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :ملا مر النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -ابحلجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصاهبم إال أن تكونوا

ابكّي ،مث قنع رأسه وأسرع السري حىت أجاز الوادي" فهذا احلديث فيه داللة على النهي عن دخول

داير األمم املعذبة إال على حال من اخلوف والوجل والتفكري املورث رقة القلب واالعتبار حباهلم وما
حل هبم ملا خالفوا أمر رهبم ،قال ابن حجر يف الفتح " :ويف احلديث  ...الزجر عن السكىن يف داير

املعذبّي ،واإلسراع عند املرور هبا وقد أشري إىل ذلك يف قوله تعاىل (وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا
أنفسهم وتبّي لكم كيف فعلنا هبم) أ .هـ وقد كان اإلمام أمحد رمحه هللا يكره الصالة يف مواضع

اخلسف والعذاب.

وعليه فال جيوز دخول داير األمم اليت حل هبا العذاب بقصد النزهة والسياحة وحنوه ملا يف ذلك من

خمالفة هني النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما تقدم ،بل ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
النهي حىت عن جمرد االنتفاع مبائها كما جاء يف بعض الرواايت أن الصحابة  -رضوان هللا عليهم -

أخربوا النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أهنم قد استقوا من مائها وعجنوا منه ،فأمرهم أن يهريقوا ذلك
املاء ،ففي احلديث الذي أخرجه الشيخان من طريق ابن دينار عن ابن عمر أن رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم -ملا نزل احلجر يف غزوة تبوك أمرهم أن ال يشربوا من بئرها وال يستقوا منها فقالوا قد
عجنا واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجّي ويهريقوا ذلك املاء) هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد.

()349/13

إقامة مرفأ سياحي على شاطئ تظهر فيه احملرمات
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/7/10هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،اشرتى رجل  -قبل أن يلتزم بدين هللا عز وجل  -أرضاً بشاطئ البحر يف
ألبانيا بسعر السوق يومئذ ،ومل يَب ِ
عليها شيئاً ،ألن الشاطئ مل يقصد من الزوار ألسباب متعددة منها

النظافة والبناء واألسعار واالقتصاد الضعيف يف البلد وغري ذلك من األسباب .ولكن اليوم أصبح
يقصد املصطافون الساحل املذكور لقضاء األايم الصيفية احلارة ويسرتحيون فيه ،وبدأ البناء ِ
والعمارة
فيه بكثافة .ومن املعلوم اليوم كيف جيلس املصطافون يف السواحل ويقضون أايمهم تلك حىت يف

البالد العربية ،وخاصة أن األغلبية يف البلد (يف ألبانيا حيث الساحل املعهود) ال يلتزمون بقوانّي

الشريعة اإلسالمية يف اللباس واملشي واالختالط وغري ذلك رغم انتماء األكثرين إىل اإلسالم ،بل وال
يبالون بكثري من املعاصي مثل املوسيقى والرقص والتجرد من الثياب (كشف العورة عند النساء

خاصة) وشرب اخلمور إخل ما يرتكبون من املعاصي ،لكن لو يبين صاحب األرض املشرتاة يف شاطئ

البحر فندقا أو مطعما أو فندقا ومطعما يف نفس احلّي حلصل على أرابح وفرية .فمصلحته املادية

املستمرة تكون يف تطوير األرض والبناء عليها لريبح سنواي ،وليست مصلحته يف بيع األرض والتخلي
عنها.

خمصصا غرفة
والسؤال :هل جيوز له أن يبين فندقا ومطعما يف الساحل خاليا من احملرمات؟ بل ِّ

للصالة لتقوم مقام املسجد يف الساحل بغض النظر عن قصد الزابئن والزوار ويف هيئاهتم الشكلية

خالل جلوسهم والسكن يف الفندق ،أو يع ّد ذلك من ابب التعاون على اإلمث والعدوان ابعتبار

معاصي املصطافّي اليت يرتكبوهنا خارج الفندق واملطعم خالل موسم الصيف .إن كان ال جيوز البناء

عليها والربح منها فهل جيوز بيعها (أي بيع األرض) عندئذ؟ علما أبن من يشرتيها يفعل ذلك ألجل
البناء عليها والربح منها.

أفيدوان مبا فيه املصلحة يف الدنيا واآلخرة ،وجزاكم هللا عنا خريا.

اجلواب
جيوز أن يبين صاحب هذه األرض عليها فندقاً أو مطعماً خالياً من احملرمات ،بل يبيع احلالل من

مطعم ومشرب وبعض الكتيبات وأشرطة الكاسيت وحنومها مما تدعو إىل الفضيلة ،وما يرتكبه الناس

خارج الفندق أو املطعم من احملرمات ال يلحقه بسببه إمث ،ألن هللا يقول" :وال تزر وازرة وزر أخرى"

[األنعام ، ]164 :ويقول" :كل نفس مبا كسبت رهينة" [املدثر ، ]38 :ومعاملة الكافر ابلبيع
والشراء جائزة ال شيء فيها ،فالعاصي والفاسق جواز معاملته من ابب أوىل ،وعليك اي أخي أن

حترص على نفع الزابئن ودعوهتم إىل اإلسالم وأخالقه ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وابألسلوب املناسب
مع هؤالء الناس ،وأحب هلم ما حتبه لنفسك ،إذا فعلت هذا وفقك هللا ورزقك من حيث ال حتتسب،
وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()350/13

حكم لعبة (البالي ستيشن)

اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/9/9هـ
السؤال

أريد جواابً واضحاً ومفصالً عن حكم لعبة انتشرت انتشاراً كبرياً وهي ما يسمى السوين بالي

ستيشن؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
إن هذه اللعبة مثلها مثل التلفاز ،لكنها ال فائدة فيها ،ولكن الضرر خمتلف ،وهي تستهدف

األطفال ،فإذا كانت طبيعة األلعاب أن هبا ما خيالف اإلسالم من شركيات أو ما خيالف العقيدة

اإلسالمية أو األخالق اإلسالمية ،فهي ال جتوز ،أما إذا كانت ال حتتوي على شيء من ذلك فأقل
عيوهبا هو إضاعة الوقت ،حيث إن كثرياً ممن يستخدموهنا -كما هو مشاهد -تصدهم عن ذكر هللا
وعن الصالة ،وعن الواجبات الشرعية األخرى من بر الوالدين وصلة الرحم والقيام مبصاحلهم

ت
ص َرفَ ْ
الدنيوية واألخروية ،وعليه فلو خلت من حمرم فإن احلكم يعود على طبيعة االستخدام ،فإن َ
عن الواجب أصبحت حمرمة ،وإن صرفت عن مستحب فهي مكروه ،وإن خلت من كل ذلك فهي
مباحة ,وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()351/13

املوسيقى يف العروض العسكرية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

سؤايل هو :جندي يف القوات املسلحة يقول نقوم بّي فرتة وأخرى بعروض عسكرية ،وال ختلو هذه
العروض من املوسيقى ،فما حكم املشاركة يف هذه العروض؟ مع العلم أهنا إجبارية ،ومن يتأخر فإنه
عرضة للجزاء الرادع .وجزاكم هللا خرياً ونفع بكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
املوسيقى اليت تستخدم عادة ابلعروض العسكرية ليست كغريها من أنواع املوسيقى األخرى من حيث
رقة الصوت الداعي إىل اللهو والفحش والرذيلة ،بعكس املوسيقى العسكرية املتسمة ابجلد واخلشونة
والرهبة ،وإن كانت املوسيقى أبنواعها كلها داخلة يف معىن املعازف واملزامري اليت جاءت النصوص

الشرعية ابلنهي عنها ،غري أن املوسيقى العسكرية ختتلف عن غريها من حيث اهلدف والقصد والتأثري

على السامعّي ،وال أعرف أحداً من العلماء نص على حترميها بعينها مع قدم ظهورها يف عصران

احلاضر يف اململكة العربية السعودية ،حيث عرفت يف عهد امللك عبد العزيز  -رمحه هللا -مما يقرب
من مائة سنة ،علم هبا العلماء واملشايخ ورمبا شهدها بعضهم مع امللك ،ومل ينقل عن أحد منهم فيها
شيء مع حرصهم على النصيحة واإلنكار ملا هو أقل من شهرهتا ،ولو أنكروها لنقل ذلك ،ولعل

سكوهتم عنها محل هلا على طبول احلرب ،املتعارف عليها ابجلواز عند املسلمّي يف مجيع األقطار،
وقد سألت مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -عن حكم املوسيقى العسكرية ،وهل نقل

عن أحد من العلماء يف عهد امللك عبد العزيز شيء فيها؟ فقال :ال أعلم يف ذلك شيئاً ،وأقول :ما
دمت كارهاً هلا فجزاك هللا خرياً وال شيء عليك إن شاء هللا؛ ألنك جمرب عليها حبكم عملك .وهللا

أعلم.

()352/13

صناعة ألعاب الكمبيوتر
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

أعمل يف صناعة ألعاب الكمبيوتر ،وعملي يتطلب مين اختالق صور شخصيات تشبه البشر ،فما
هو حكم الشرع يف مثل عملي هذا؟ أرجو اإلحاطة فإنين أمارس هذا العمل منذ مدة طويلة ،فأقوم

بتصميم صورة وشخصيات أللعاب الكمبيوتر ،وهذا هو اجملال الوحيد الذي أتقنه ،أرجو تبيّي
احلكم ،ألن ذلك يقلقين منذ مدة طويلة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

نشكر اهتمامك وحرصك على أن تكون أعمالك موافقة للشرع ،وما يتعلق ابلتصوير فقد جاء النهي

عنه يف أحاديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -الصحيحة ،والوعيد الشديد ملن فعله كقوله -
صلى هللا عليه وسلم " :-إن أشد الناس عذاابً يوم القيامة املصورون" رواه البخاري (، )5950

ومسلم ( )2109من حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-وجاء تعليل النهي مبضاهاة

خلق هللا تعاىل أو بتعظيم الصور وتقديسها؛ ولذا أجاز عليه الصالة والسالم إبقاء الصور مهانة على

الفرش ،كما صح يف حديث عائشة  -رضي هللا تعاىل عنها  -فيما رواه البخاري ( ، )5954ومسلم

( )2107ألهنا ليست معظمة ،وأجاز كثري من أهل العلم الصور الفوتوغرافية إذا مل تكن معظمة،

ألهنا حبس للظل وليس فيها مضاهاة خللق هللا ،وأما الصور املرسومة اليت حتاكي صور البشر فأغلب
العلماء على أهنا داخل النهي احملرم؛ ألنه إنشاء للصورة ،وعليه فهي داخلة يف الوعيد ،أما الصور

الكرتونية اليت ليست على هيئة أحياء أو مقطوعة الرأس أو دون تفاصيلها فال حرج فيها ،أما إذا
كانت رمساً ومشاهبة لألحياء فإن املتعّي ترك ذلك مرضاة هلل تعاىل ،والتحول إىل رسومات لغري

األحياء" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2:نسأل هللا
تعاىل لك التقوى والتوفيق وهللا أعلم.

()353/13

املشاركة يف املبارايت مبكة املكرمة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1424/10/23هـ
السؤال

هل جيوز لالعب كرة القدم أن يشارك مبباراة كرة قدم تقام يف مكة املكرمة؟ وما هي احلدود املسموح

له فيها؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز لالعب الكرة أن يشارك يف املبارايت اليت تقام مبكة بشرط أن يكون مسلماً ،إال إذا كان امللعب
خارج حدود احلرم فال يشرتط ذلك.

وجيب على الالعب أن يسرت عورته ،والفخذ عورة ال جيوز إبداؤها ألحد إال للزوجة ،حيث ال عورة
بينها وبّي زوجها ،وجيب عليه أن حيافظ على الصلوات يف أوقاهتا ،وأن يؤديها مجاعة حيث أمر هللا.

واعلم أن احرتاف لعبة من األلعاب حبيث يصبح جل وقت اإلنسان مصروفاً يف التدرب على تلك

اللعبة ال جيوز ،ملا فيه من تضييع األوقات فيما ال منفعة فيه يف اآلخرة ،بل فيه الضرر البّي يف الدين،

وحال احملرتفّي للعب شاهدة هبذا.

وال جيوز له أن يشرتك يف املبارايت اليت تكون جوائزها من أموال الالعبّي ،حبيث يدفع كل العب أو

كل فريق رسوماً لالشرتاك يف الدوري ،فهذا من القمار احملرم وهو داخل يف امليسر الذي أمران هللا

ابجتنابه يف قوله" :اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون" [املائدة . ]90:وفقك هللا لكل خري وجنبك سبل الشيطان واستعن ابهلل
واشغل وقتك مبا يفيدك يف دينك أو دنياك ،وال يلهيك عن ذكر هللا لعب وال هلو ،واعمل آلخرتك
كأنك متوت غداً .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()354/13

هل جيوز يل التجارة هبذه اللعبة؟
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/11/10هـ

السؤال

السالم عليكم.
أعمل يف جمال (برجمة  -تصميم) األلعاب ،وأستخدم شخصيات (ثالثية األبعاد) صنعها غريي فما

احلكم هنا؟ مع العلم أن اللعبة حتتوي على نصائح ومواضيع دينية ،وأهنا ال حتتوي على أي نوع من

األغاين واملوسيقى ،وأضيف أنين املعد واملخرج للعبة بشكل كامل ،مبا يعين حرية التغيري كيفما أشاء،

وأضيف أيضاً أن الشخصيات مل ترسم بشكل متقن فلم توضع إال لتجسيد القصة ال أكثر ،فهل
جيوز يل التجارة هبذه اللعبة

علماً أبن الشخصيات جمانية فأحصل أان على كامل الربح - ،جزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن سعود احللييب (وكيل عام جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ابإلحساء) .
اجلواب:

أخي الكرمي :سالم هللا عليك ..أما بعد:
فكم حنن اليوم حمتاجون إىل اختصاصك هذا ،فإن أطفال املسلمّي ال يزالون مشدوهّي من األلعاب

اليت تصمم هلم من الشرق والغرب ،والسيما األلعاب األمريكية اليت متجد الرجل األمريكي ،وتعده

املنقذ هلذا الكون ،أو الياابنية اليت تبشر أبن الرجل الياابين هو الذي يستحق االحرتام ،وأنه هو رجل

املستقبل يف العامل ،كما أن العنف ،والعري ،واالستهتار ابلقيم ،والعبثية هي اليت اكتنفت أهداف تلك

األلعاب ،بل إن األلعاب ثالثية األبعاد أصبحت يف أمريكا اآلن فرصة لتعليم أطفاهلم مهارات إدارية
وقيادية مبهرة ،وإن املفيد منها ال يصدهر إلينا ،بينما يص ِّدرون لنا ما كان سليب الغاية والوسيلة ،ويل يف
هذا حبث مرتبط أبفالم الكارتون ،أرجو أن يرى النور قريبا ً،فينفع هللا به املسلمّي ،فلذلك كله فإين
أشد على يدك أن تستمر يف برانجمك ،وقد ملست من سؤالك أنك تراعى هللا -تعاىل ،-وتتقيه فيما
تصنع ،وجتهز من ألعاب" ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب" ،وإن التقنية

احلديثة لتتيح لك أن تتنبه للضوابط الشرعية اليت أشرت إىل عدد منها ،وال خيفى عليك أيضا أن
حترص على أال تبقي ذا روح إال جعلت يف تصميمه ما ال ميكن أن يعيش معه لو كان حقيقة ،كفصل

الرقبة بطريقة فنية ذكية ،أو حنو ذلك ،ولكن يبقى أن تتنبه للمضمون أبن يكون بناء صاحلاً مصلحاً،
مثرياً للعبقرية والذكاء واإلبداع .وفقك هللا لكل ما فيه اخلري ألمتك.

()355/13

رايضة كمال األجسام
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

أريد استفساراً حول حكم لعبة كمال األجسام؛ ألين أملك قاعة لذلك ،مع العلم أن فيها موسيقى

وصوراً ،فهل األموال اليت أحتصل عليها حالل أم حرام؟ وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اإلسالم حيث على كل ما فيه كمال للعقول واألجسام؛ ملا يف ذلك من املصاحل الدينية والدنيوية ،وما
يتعلق مبا يسمى لعب كمال األجسام وما يصاحبها من أمور ،فالكالم عليه كما يلي:

أوالً :ما يف هذه اللعبة من رايضة وقوة وصحة ولياقة ونشاط هو أمر مطلوب ،بل يؤجر عليه إذا

أحسن القصد ،وهو انفع ملصاحل الدنيا وملصاحل اآلخرة ،إذا استفيد منه لعبادة هللا -تعاىل -ونصرة
دينه ،أو للتقوي على منافع الدنيا املباحة.

اثنياً :ال ينبغي للمسلم أن ميارس هذه اللعبة كما يفعل اآلخرون للعرض واملباهاة وصرف أنظار الناس

إليه ،بل حيرم ذلك إذا تضمن كشف العورات ،وإاثرة الفنت ،ال سيما أن بعض ما يعرض يكون عاماً
للنساء والرجال.
اثلثاً :إذا تضمنت اللعبة ما يضر ابألبدان من متارين شاقة جملرد منو العضالت فإن اإلسالم حيرم كل
ما فيه ضرر لألبدان.

رابعاً :ما يتعلق مبا يصاحبها من موسيقى وصور فإن املوسيقى ال جتوز ،وقد قال هللا -تعاىل" :-ومن

الناس من يشرتي هلو احلديث" [لقمان ، ]6:قال كثري من املفسرين ومنهم الصحايب اجلليل عبد هللا
بن مسعود  -رضي هللا عنه -أنه الغناء ،وروى البخاري ( )5590أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف" ،أما الصور فإذا
وضعت معظمة ومعلقة فإن ذلك منهي عنه ،أو تضمنت كشف العورات أو ما يثري الفتنة.

خامساً :إذا حرم أمر حرم أخذ مثنه ،وإننا نشكر السائل على حرصه على احلالل ،وننصحه بتقوى

هللا تعاىل ،واستخدام تلك القاعة مبا يرضي هللا سبحانه وتعاىل ،وما أابحه هللا فيه سعة وهلل احلمد ،وال

مانع من بقائها للرايضة إذا خلت مما حرم هللا .هذا وهللا أعلى وأعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.

()356/13

األلعاب الشعبية (الفلكلورية)
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

ما حكم إقامة األلعاب الشعبية (الفلكلورات) يف املدارس عند عدم وجود اآلالت املوسيقية أو

الدف؟ وهل يصح االستدالل مبا فعله األحباش يف املسجد عندما نسأل هذا السؤال؟.

اجلواب

جيوز إقامة األلعاب الشعبية (الفلكلورات) يف املدارس ،ويف غريها؛ استدالالً بلعب األحباش ابحلراب
يف مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-بشرط أن ختلو من احملرمات؛ كاملوسيقى ،والتشبه

ابلنساء ،وتعريض النفس للتهلكة( ،وأكثر ما يكون هذا يف األلعاب البهلوانية)  ،وأال تلهي عن ذكر
هللا وعن الصالة .وهللا أعلم.

()357/13

احرتاف كرة القدم

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1426/05/01هـ
السؤال

ما مدى جواز االستفادة من لعب الكرة من حيث التعاقد واملكافآت عن الفوز؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

أما احرتاف لعبة من اللعب الرايضية -ككرة القدم وحنوها -فال جيوز؛ ألمرين:
أوالً :اللعب وسيلة ترفيه وتسلية ،واحرتافها جيعلها غاية تستغرق أكثر وقت املسلم ،فهو مظنة صده

عن ذكر هللا وعن الصالة .ومن املعلوم من واقع احملرتفّي للعب أهنم يقضون جل وقتهم يف التدريب

واللعب ،ووقت املسلم أشرف من أن يضيع يف مثل هذا.

اثنياً :أن الشرع حيض على العمل وعمارة األرض ،وينهى املسلم عن أن يكون غالب وقته اللعب

واللهو .واحرتافه أبن جيعل اللعب وظيفة يسرتزق منها خيالف هذا أمت املخالفة ،فليس هو من كسب
اليد ،وال من عمارة األرض ،وال يف صاحل املسلمّي ،وإمنا هو أكل املال ابللهو واللعب.

وأما أخذ اجلوائز عند الفوز ،ففيه تفصيل:

فإن كانت اجلوائز مقدمة من جهة خارجية غري املتسابقّي (سواء كان املتسابقون أنديةً أو أفراداً)
فيجوز أخذها.

وإن كانت اجلوائز جمموعةً من أموال املتسابقّي (سواء كانوا أنديةً أو أفراداً) فال جيوز أخذها ،وال

املشاركة يف املسابقة أصالً؛ ألهنا قمار.

وللتوضيح أكثر ،إذا دخل املتشاركون يف املسابقة واملبارايت ابجملان ،أي من غري أن يدفعوا رسوماً،
أو يغرموا قيمة اجلوائز -لو خسروا -فاملسابقة جائزة ،وإال فال.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.

()358/13

عرائس األطفال

اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/3/15هـ
السؤال

ما احلكم يف تصنيع عرائس ملسرح أطفال بغرض توجيه األطفال وإيصال دروس تربوية وإسالمية؟ مع

العلم أبن العرائس بسيطة ومن القماش ،وليست دقيقة الصنع وال املالمح.
اجلواب

احلمد هلل:
تصنيع هذه العرائس وبيعها مبين على حكم هذه (العرائس) هل هي جائزة أم ال؟

املصور ،واألمر
وقد وردت مجلة من األحاديث يف الصحيحّي وغريمها فيها املنع من التصوير ولعن ّ
بطمس الصور ،واإلخبار بتعذيب املصورين ،وغريها من األدلة اليت ورد فيها التغليظ يف التصوير.

وقد اختلف أهل العلم قدمياً وحديثاً يف املراد ابلتصوير الوارد يف هذه األحاديث ،هل املراد

ابألحاديث تصوير ذوات األرواح مطلقاً؛ أم أن املراد به تصوير اجملسمات ذوات الظل فقط؟

كما اختلفوا أيضاً فيما يستثىن من أحاديث النهي عن التحرمي ،ومما اختلفوا فيه لعب األطفال هل
هي داخلة يف هذا النهي أم أهنا مستثناة من النهي؟

والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أهنا مستثناة من هذا النهي؛ لألدلة التالية:

ما رواه البخاري ( )4130أن عائشة -رضي هللا عنها -كانت تلعب ابلبنات عند النيب  -صلى هللا

عليه وسلم.-

وعند أيب داود ( )4932وغريه عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قدم رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -من غزوة تبوك أو خيرب ..وذكرت أنه رأى بنااتً هلا ويف وسطهن فرس له جناحان.

يصومون
ويف الصحيحّي البخاري ( ، )1960ومسلم ( )1136عن ُّ
الربيّع بنت معوذ أهنم كانوا ّ

صبياهنم يوم عاشوراء وجيعلون هلم اللعبة من العهن ،فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطي تلك اللعبة.
وقد يقال :إن حديث الربيع ليس فيه دليل على أن تلك اللعب كانت من ذوات األرواح ،لكن يبقى

حديث عائشة نص يف ذلك ،ألهنا -رضي هللا عنها -ذكرت أن تلك اللعب كانت بنااتً وفرساً ،ولو

مل تكن صوراً فكيف يعلم أهنا بنت أو فرس.

وتعودهن على تربية األوالد منذ
كما أن أمثال تلك اللعب تساعد على تربية األوالد ـ خاصة البنات ـ ّ
الصغر ،واملشاهد أن البنت إذا كان هلا لعبة من هذه اللعب تتخذها كالبنت هلا ،وحتافظ عليها وتعتين

هبا ،ويف هذا األمر مسلك تربوي مهم ،وهو تعويد تلك الفتيات على تربية األبناء منذ الصغر ،إىل
غري ذلك من الفوائد الرتبوية هلذه اللعب.

والقول ابستثنائها من أحاديث النهي عن التصوير هو رأي اجلمهور.

وقد اختلف العلماء املعاصرون ـ أيضاً ـ يف هذه (العرائس) احلديثة هل هي داخلة يف األحاديث الدالة
على اجلواز أم ال؟ وسبب استشكاهلم دخوهلا يف أحاديث اجلواز :هو أن التصنيع احلديث هلذه اللعب

يكون فيه التصوير دقيقاً حىت قد خييّل للناظر من أول وهلة أن هذه الدمية حية.

ولكن الذي أراه  -والعلم عند هللا  -أن دقة التصوير ال أثر له يف احلكم ،والعلماء الذين استثنوا
هذه الدمى من النهي عن التصوير إمنا استثنوها .ألهنا صور ،ولو مل تكن صورة مل تكن داخلة يف
النهي حىت مينع منها ،وهلذا فإن هذه الدمى لو مل تكن لألطفال كانت حمرمة ،وعلى ذلك فدقة
التصنيع ال أثر له يف احلكم.

ولكن ال بد من استثناء ما لو كانت هذه الدمى تتضمن أمراً حمرماً كما لو كان فيها نغمات موسيقية،
خمل ابألخالق ،وحنو ذلك.
أو كان تصويرها على وضع ٍّ
وإذا تقرر ما سبق فإن احلكم ابلنسبة لك اجلواز ،خاصة وأنك قد ذكرت أن تلك (العرائس) ليست

دقيقة الصنع .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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اللعب ابلدومينو
اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
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التاريخ 1425/2/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم اللعب (ابلدومينو) للتسلية؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
لتستجم به
فإن النفس البشرية بطبيعتها حتتاج إىل الراحة بعد التعب ،وحتتاج إىل الرتفيه واللهو املباح
ّ

وتنشط إىل أداء أعماهلا ،وقد روي عن أيب الدرداء رضي هللا عنه أنه قال ":إين ألستجم نفسي بشيء
من الباطل غري احملرم فيكون أقوى هلا على احلق "( .قضااي اللهو والرتفيه  -مادون رشيد ص)132

.

والدين اإلسالمي العظيم الشامل جلميع جوانب احلياة ،املليب جلميع احتياجات النفس البشرية
اشتمل على ما حيقق للنفس فوائد الرتفيه واللهو املباح ،ففي قصة يوسف عليه السالم ورد على
ِ
ب َوإِ هان لَهُ َحلَ ِافظُو َن" [يوسف ، ]12:وقال
لسان إخوته قوله تعاىل" :أ َْرسلْهُ َم َعنَا غَداً يَـ ْرتَ ْع َويَـل َْع ْ
القاضي أبوبكر بن العريب ":اعلم وفقك هللا أنه ليس يف ذلك اللعب كبري مأخذ ،فإن الرجل يلعب

بفرسه وأبهله وأبسهمه حسبما ورد يف اخلرب ،ويف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال جلابر

حّي تزوج ثيباً ":هال بكراً تالعبها وتالعبك" البخاري ( ، )2097ومسلم ( .. )715ولعب اإلخوة
إمنا كان على وجهّي :إما مسابقة على األرجل وإما مسابقة أبسهم ،لقوله تعاىل":إِ هان ذَ َه ْبـنَا نَ ْستَبِ ُق"
[يوسف ]17:وليس يف ذلك مأخذ حبال" ((نقالً عن قضااي اللهو والرتفيه  -مادون رشيد ص))72

.

ويف السنة النبوية عن عائشة رضي هللا عنها قالت ":وهللا لقد رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -يقوم على ابب حجريت واحلبشة يلعبون حبراهبم يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ويسرتين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم ،مث يقوم من أجلي حىت أكون أان اليت أنصرف ،فاقدروا قدر

اجلارية احلديثة السن حريصة على اللهو "رواه البخاري ( )5190ومسلم (( )892الرتبية الروحية يف
اإلسالم -أمحد عبد العزيز أبومسك ص  ، )44-43ويف رواية املسند ورد قول النيب صلى هللا عليه
وسلم يف آخر احلديث ":لتعلم اليهود أن يف ديننا فسحة ،وإين أرسلت ابحلنيفية السمحة".

وقال ابن حجر يف الفتح ":وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد ،عن قرظة بن كعب وأيب مسعود
األنصاريّي قال ":إنه ُرِّخص لنا يف اللهو عند العرس" وصححه احلاكم. )226/9( .
وقد ثبتت يف السنة ألوان من الرتفيه واللهو املباح كاملسابقة ابألقدام واخليول واملصارعة والرمي
ابلسهام واملداعبة واملمازحة وحنو ذلك مما هو معلوم ،ونستحضر هنا حديث النيب صلى هللا عليه

وسلم العظيم الذي يشمل التوازن يف جوانب احلياة كلها يف قول سلمان أليب الدرداء ":إن لنفسك

عليك حقاً ،وإن لربك عليك حقاً ،وإن لضيفك عليك حقاً ،وإن ألهلك عليك حقاً ،فاعط كل ذي
حق حقه " فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم وقال ":صدق سلمان" رواه البخاري ()1968

والرتمذي (. )2413
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وقد نص علماء املسلمّي على أمهية جانب الرتويح املباح وفائدته يف الرتبية ،فقد أشار الغزايل إىل
ذلك بقوله ":وينبغي أن يؤذن له  -أي الصيب  -بعد االنصراف من ال ُكتّاب أن يلعب لعباً مجيالً
يسرتيح إليه من تعب الكتب حبيث ال يتعب يف اللعب ،فإن منع الصيب من اللعب وإرهاقه إىل التعلم

دائماً ،مييت قلبه ،ويُبطل ذكاءه ،وينغّص عليه العيش حىت يطلب احليلة يف اخلالص منه رأساً ".

وقال ابن مسكويه ":وينبغي أن يؤذن له  -أي الصيب  -يف بعض األوقات أن يلعب لعباً مجيالً،

ليسرتيح إليه من تعب األدب وال يكون يف لعبه أمل وال تعب شديد".

وقال ابن مجاعة ":وال أبس أن يريح نفسه  -أي املتعلم  -وقلبه وذهنه وبصره إذا أكل شيئاً من

ذلك أو ضعف ،بتنزه وتفرج يف املتنزهات حبيث يعود إىل حاله وال يضيّع عليه زمانه ،وال أبس مبعاانة

شط البدن "( ،الرتبية
املشي ورايضة البدن به ،فقد قيل إنه ينعش احلرارة ويذيب فضول األخالط وين ّ

الروحية يف اإلسالم -أمحدعبد العزيزأبومسك ص . )46-44

ومع بيان أصل احلل واملشروعية يف الرتفيه واللهو املباح فإنه ينبغي معرفة مجلة من األمور وهي:

 -1أمهية الوقت والعمر :إن العمر قصري ،والوقت مثّي ،واإلسالم جيلي أمهية الوقت ،ولزوم اغتنامه،
وحيدد وجوه االنتفاع به ،فاهلل تعاىل يقول" :وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذّكر أو
أراد شكوراً" [الفرقان ، ]62:وإذن فاحلياة والعمر ينبغي أن يشغل ابلذكر والشكر ،وهللا سبحانه

وتعاىل يقول" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56:فهذه غاية احلياة اليت ينبغي أن
يستغل فيها الوقت ويستثمر ،واملصطفى صلى هللا عليه وسلم يكشف عن اخلسارة الفادحة يف

تضييع الوقت بقوله ":نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس ،الصحة والفراغ" رواه البخاري ()6412
وأييت التذكري والتحذير منه فيما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم أنه

قال ":أعذر هللا إىل امرئ أ ّخر عمره حىت يبلغ الستّي" البخاري ( ، )6419وكلنا يعلم أننا بّي يدي

هللا موقوفون ،وعن أوقاتنا وأعمالنا مسئولون كما قال صلى هللا عليه وسلم ":لن تزول قدما عبد يوم
القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أباله ،وعن علمه ما عمل فيه،

وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"رواه الرتمذي ( ، )2417فالوقت إذن أمثن من أن يضيع يف
غري ما ينفع.
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 -2أمهية اجلد والعمل :واإلسالم حيث على العمل فاحلق جل وعال يقول":وقل اعملوا فسريى هللا

عملكم ورسوله واملؤمنون" [التوبة ، ]105:ويبّي أثر العمل يف اجلزاء بقوله ":هل جتزون إال ما كنتم
تعملون" [النمل ]90:وقوله":هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" [الرمحن ، ]60:وما أكثر اآلايت
اليت تقرن بّي اإلميان والعمل الصاحل ،ويضاف إىل ذلك أن اجلد يف العمل وحتمل املسؤولية أمر مهم

فاهلل جل وعال يقول" :ايحيىي خذ الكتاب بقوة" [مرمي ]12:ويقول":خذوا ما آتيناكم بقوة"

[البقرة ، ]63:واملصطفى صلى هللا عليه وسلم يقول ":املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن

الضعيف"رواه مسلم ( ، )2664وحيث على اجلدية واالتقان فيقول ":إن هللا حيب إذا عمل أحدكم

عمالً أن يتقنه" رواه البيهقي يف شعب اإلميان ( ، )334/4ويبّي استمرارية العمل إىل آخر حلظة يف
العمر فيقول ":إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم إال أن يغرسها

فليغرسها " رواه البخاري يف األدب الفرد ( )479وأمحد ( ، )12902فاملسلم منقلب بّي عمل
دينه ودنياه يف جد وعزم ألن هللا جل وعال يقول" :فإذا فرغت فانصب" [الشرح. ]7:
 -3أمهية النفع واإلنتاج :املفهوم اإلسالمي يوضح أن الدنيا مزرعة اآلخرة ،وأهنا ممر واآلخرة مقر،
وأن املسلم عليه أن يعمل ألخراه ،وأن حيقق النفع يف دنياه ،وأن حيسن عمارة الدنيا وقيادة

احلياة":وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه" [اجلاثية" ، ]13:هو الذي جعل لكم
األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه" [امللك ، ]15:ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حيث على النفع العام فيقول ":ما من مسلم يغرس غرساً " البخاري ( ، )2320ومسلم ()1552

فأمتنا اإلسالمية اليوم متأخرة عن غريها يف العلم والعمل واإلنتاج ،لتفريطها يف اغتنام األوقات ،واجلد
يف األعمال ،فحري بكل مسلم أن ال يضيع وقته ،أو يقصر يف عمله ،أو يقلل من إنتاجه.
ويف ضوء ما سبق فإن الرتفيه واللهو إن كان مباحاً فينبغي أن يراعى فيه ما يلي:

 -1أن ال يشغل عن عبادة وطاعة واجبة بتضييعها أو أتخريها.
 -2أن ال يستغرق أوقااتً طويلة تضيع سدى دون فائدة.

 -3أن ال يتخذ ديدانً وعادة يفرغ هلا وقت دائم ومنتظم.

 -4أن ال يشغل عما هو أوىل منه وأكثر أمهية يف حتقيق املصاحل الدينية والدنيوية.
 -5أن ال يصاحبه حمرمات كالرهان والقمار أو السباب واخلصام وحنو ذلك.

وأما ابلنسبة للسؤال عن الدومينو فإن كان املقصود هبا اللعبة املشهورة ابسم (الضومنة أو الدومنة)

اليت فيها قطع بيضاء كل واحدة مقسومة إىل قسمّي فيها نقاط سوداء تبدأ من الصفر وتنتهي إىل

ستة فهذه اللعبة على الطريقة املعتادة فيها ليست حمرمة ،وفيها بعض الذكاء للوصول إىل الفوز ،كما
أن فيها مع الذكاء التعاون للوصول إىل الفوز ،يف حالة لعب أربعة أشخاص كل اثنّي منهم فريق.
وإما إن كان املقصود ابلدومينو اللعبة اليت فيها مربعات وقطع حمددة ذات لونّي لكل العب لون

وتتحرك هذه القطع يف مسار قطري يكون الفوز لصاحب القطع اليت أتكل أو خترج القطع األخرى
شيئاً فشيئاً حىت خترجها مجيعاً ففي هذه اللعبة ذكاء وتيقظ والذي يظهر أنه ال حرمة فيها.
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وأما إذا اقرتن ابللعبة  -على كال املعنيّي السابقّي  -رهان كأن يقال املهزوم يدفع كذا وكذا من
املال فهذا حرام ،أو تفرض أمور غري الئقة أو فيها ضرر كأن يقال املهزوم خيلع ثيابه أو يبقى واقفاً
وحنو ذلك فهذا يدخل يف دائرة املكروه الشتماله على إيذاء املسلم أو إهانته ،وكذلك إذا اشتملت

اللعبة دائماً على نزاع وخصام وسب وشتم وحنو ذلك فاملنع ألجل هذه األمور.

وعلى العموم فاملسلم صاحب الرسالة وحامل األمانة ومبلغ الدعوة ال ينبغي أن ينشغل هبذه األلعاب

وال أن يضيع وقته فيها وعليه  -إن كان وال بد  -أن يقتصر على أقل ما ميكن ليحصل له الرتفيه

هم األمة واحلماس إلصالح األحوال.
ويقبل على العمل واجلد واالنشغال مبعايل األمور ومحل ّ

وأخرياً نذكر أبن أعداءان واملتأثرين هبم من أبنائنا قد ابلغوا يف الرتفيه واللهو بتنويع وسائله وتكثري

براجمه وتطويل أوقاته فضالً عن اشتماله  -يف الغالب  -على احملرمات الكثرية ،وأصبحت صناعة
الرتفيه  -وخاصة يف القنوات الفضائية  -مالئة الدنيا وشاغلة الناس ،فضيعت أوقاهتم وأفسدت

أخالقهم وبددت طاقاهتم ،وقد تزايدت هذه الوسائل وتفننت يف اإلغراء واإلغواء واالبتكار الذي
جيذب إليها ويشغل هبا ،واملسلم ينبغي له أن جيتنب كل حمرم ويرتفع على كل اتفه من األمور

واالهتمامات.
واحلمد هلل رب العاملّي ونسأل هللا جل وعال أن يهدي اجلميع إىل سواء السبيل.
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املشاركة يف األلعاب األوملبية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
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السؤال

ما حكم املشاركة يف األلعاب األوملبية من جهة أن أصل األلعاب عيد يوانين كما قرأت يف جملة
البيان ،وأمتين أن يكون اجلواب مدعوماً بقاعدة أقيس عليها ما شاهبها .ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاملشاركة يف األلعاب األوملبية ال يظهر يل جوازه؛ ألوجه:

األول :أن األوملبياد يف األصل وحدة لفرتة زمنية يف اليوانن القدمية مدهتا أربع سنوات ،تبدأ كل وحدة
منها ابأللعاب املذكورة ،وهي تتضمن تكرمي اآلهلة واألبطال املزعومّي( ،املوسوعة العربية امليسرة

ص ، )271وهذه األلعاب عادت للظهور منذ عام 1896م يف أثينا بعد دعوة البارون الفرنسي
(بيمر كويراتن)  ،وهي تشبثه بتلك االحتفاالت املبنية على العقائد الفاسدة من حيث طريقة
االحتفال وإيقاد النار إىل غري ذلك.

الثاين :أن كل عيد مل يرد الشرع به فال يسوغ للمسلم االحتفال به ،والعيد هو اسم ملا يتكرر من

االجتماع على وجه معتاد فيشمل هذه االحتفاالت األوملبية ،قال -تعاىل" :-والذين ال يشهدون

الزور" [الفرقان ]72:قال بعض السلف الزور أعياد املشركّي والكفار ،وملا وجد النيب -صلى هللا
عليه وسلم -أهل املدينة حيتفلون أبعياد ،قال إن هللا قد أبدلكم هبما خرياً منهما :يوم األضحى،

ويوم الفطر" سنن أيب داود ( ، )1134بسند صحيح ،فاألعياد مهما كان مربرها من شرع هللا ،ال
جيوز الزايدة فيها وال النقص.
الثالث :أن يف مثل هذه األلعاب من املنكرات الظاهرة واملفاسد الكبرية اليت ال ختفى من كشف

العورات وظهور النساء ،وحصول التعصبات ،وانشغال القلوب عن املراد األعظم وحنوها من
املفاسد.
ولذا فإنه ال يظهر يل جواز املشاركة فيها ،وهللا املوفق ،واهلادي ال إله إال هو.

()364/13

النشيد الوطين يف مدرسة إسالمية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/1/25هـ
السؤال

السالم عليكم.
جاء مدير جديد ملدرسة خاصة ابملسلمّي هنا يف كندا ،وقد أعلن عن عزمه تقدمي النشيد الكندي

الوطين ،وهو شيء غري موجود حىت يف املدارس احلكومية الكندية ،وقد اعرتض بعض اآلابء على

ذلك مستغربّي أن يكون ذلك يف مدرسة إسالمية فقط ،وقد حتدى هذا املدير املسلمّي أبن يقدموا
دليالً على حترمي إنشاد النشيد الوطين يف املدرسة اإلسالمية .أرجو بيان حكم هذا الفعل .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فإذا كان النشيد الوطين املذكور ال ترافقه آالت موسيقية ،ومل يتضمن معىن حمرماً ،وأنشده الكنديون،

فإنه ال يظهر يل وجه لتحرميه ،وذلك ألنه شعار للبلد ،وحمبة البلد والعناية بشعارها ليس حمرماً ،وقد

قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عن مكة" :إنك ألحب بالد هللا إىل هللا ولوال أن قومك أخرجوين
منك ما خرجت" الرتمذي ( ، )3926وأمحد ( )18242وصححه األلباين ،وهذا بشرط أال حيمل

على عصبية أو غلو.

كما أن التشبه ابلكفار الذي قد يكون يف تقدمي هذا النشيد ال يظهر يل أنه مقتض للتحرمي ،إذ إن
املقيم ببالد الكفار ال يؤمر مبخالفة املشركّي ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :لو أن املسلم بدار

احلرب أو دار كفر غري حرب مل يكن مأموراً ابملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر" اقتضاء الصراط املستقيم

(. )176

ومل يكن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف أول األمر خيالف الكفار؛ بل مل يشرع ذلك إال بعد ظهور
الدين وعلوه .وبعدما سبق فإين أنبه إىل أن هذا النشيد وإن مل يظهر يل أنه حمرم فإين ال أحب ما فعله
املدير املذكور ،وذلك أن فعله يدل على املهانة واالستضعاف املخالفّي للحال املطلوبة من املسلم

من االعتزاز ابلدين ،إال إذا كان احلامل له خوفه من حصول ضرر ابملدرسة .وفق هللا اجلميع هلداه.

وصلى هللا على حممد وآله.

()365/13

قصيدة البوصريي (الربدة)
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/06/25هـ

السؤال

ما حكم حفظ قصيدة البوصريي؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
قصيدة البوصريي فيها خطأ وفيها صواب ،فإذا أٌدرك اخلطأ من الصواب وميز بينهما ،فال أبس

حبفظها ،وأما إذا اعتقد أبن حفظها عبادة هلل وقربة ،فال جيوز حفظها حينئذ؛ ملا فيها من الغلو يف حق

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -والتجاوز الذي ال يرضاه هللا -تعاىل -وال رسوله -صلى هللا

عليه وسلم -كقوله:

اي أكرم اخللق مايل من ألوذ به *** سواك عند حدوث احلادث العمم.
فهذه جمازفة ،وال جيوز مثل هذا الكالم؛ ألن هذا يدخل يف الشرك .وهللا أعلم.

()366/13

الشعر العامي  ...وصوت املرأة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

من املعلوم أن اللغة العربية والتكلُّم هبا من شعار الدين ،وينتشر يف بالدان الكثري من شعراء العامية

يتناول شعرهم أغراضاً خمتلفة ،وجتد ألشعارهم قبوالً كبرياً يف أوساط الناس ،ترى ما هو املوقف
ِ
يشجع مثل هذا اللون من
الشرعي الذي جيب اختاذه من هذه الظاهرة؟ مبعىن هل جيوز للمسلم أن ّ
الشعر العامي ،أو يسعى لنشره بّي الناس ،أو يقول هو الشعر العامي بغرض استخدامه وسيلة دعوية
ملخاطبة الناس بلهجتهم ،أم ال جيوز حبجة أن يف ذلك إضعافاً ملكانة اللغة العربية ،وحداً من تعزيزها
يف ألسنة الناس حىت يتكلموا هبا؟ ..أفتوان مأجورين.

تقام يف األوساط النسائية لدينا فعاليات دعوية كاحلفالت واللقاءات العامة ،وختلل برامج تلك

الفعاليات قراءة القرآن الكرمي واألنشودة املعربة ،واملشهد املسرحي ،واملسابقة والكلمة التوجيهية،
مع العلم أن كل هذا يتم بواسطة استخدام مكرب الصوت (امليكرفون) وحينها تسمع أصوات النساء
إىل مسافة بعيدة ،وحيتج من يقوم على هذه الفعاليات على عمله أبن عدد النساء كبري ،وال بد من

استخدام مكرب الصوت؟ ما هو قول الشارع فيما سبق ذكره؟ نرجو اإلجابة ابلتفصيل مع إيراد األدلة
الشرعية وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نشكر السائل على ما تفضل به من أسئلة دالة على غريته على دينه ولغته ،وقد أجاب بنفسه حيث

إن الواجب تشجيع اللغة العربية وهي لغة القرآن الكرمي "إان أنزلناه قرآانً عربياً" [يونس ]2 :وبدوهنا
ال يفهم الوحي املنزل ،وال كالم املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -بل وال الرتاث العريب اإلسالمي

من أقوال الصحابة الكرام والعلماء األجالء.
ويسعى املستشرقون واألعداء إلحياء اللهجات احمللية ،وإضعاف اللغة العربية يف مسعى إلضعاف
مصادر الدين اإلسالمي وتفريق املسلمّي.

والشعر العامي إمنا يستخدم يف أضيق احلدود وداخل بيئاته ،السيما إذا كان حيقق وسائل دعوية من

نشر الفضيلة ومكارم األخالق.

وما يتعلق حبفالت النساء فاملرجع يف ذلك حتقيق املصلحة اليت جاء هبا اإلسالم "أيمرهم ابملعروف
وينهاهم عن املنكر" [األعراف ، ]157 :فإذا كان يف تلك احلفالت خري وهداية وغلب عليها

املعروف  -كما أشار السائل -فال أبس ابستخدام مكربات الصوت إليصال الصوت دون جتاوز
ذلك إىل إيذاء الناس ابملكربات ،يقول تعاىل" :والذين يؤذون املؤمنّي واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد

احتملوا هبتاانً وإمثا مبيناً" [األحزاب ، ]58 :ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار"
رواه ابن ماجة ( ، )2341وأمحد ( )2719من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-ودون فتنة

الرجال أبصوات النساء ،وقد أمر هللا املؤمنات ابحلياء وعدم اخلضوع ابلقول إذا مسعهن الرجال "فال

ختضعن ابلقول فيطمع الذي يف قلبه مرض" [األحزاب ]32 :؛ كل ذلك حفظاً لطهارة القلوب
ودرءاً للمفاسد.

نسأل هللا -تعاىل -إلخواننا كل خري ،وأن يوفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()367/13

املوقف الشرعي من الشعر النبطي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
من املعلوم أن اللغة العربية والتكلم هبا من شعار الدين ،وينتشر يف بالدان الكثري من شعراء العامية،

كبريا يف أوساط الناس ،ترى ما املوقف الشرعي
يتناول شعرهم أغر ً
اضا خمتلفة ،وجتد أشعارهم قبوالً ً
الذي جيب اختاذه من هذه الظاهرة؟ مبعىن :هل جيوز للمسلم أن يشجع مثل هذا اللون من الشعر
العامي ،أو يسعى لنشره بّي الناس ،أو يقول هو الشعر العامي بغرض استخدامه وسيلة دعوية

ملخاطبة الناس بلهجتهم؟ أم ال جيوز حبجة أن يف ذلك إضعافًا ملكانة اللغة العربية ،وحدًّا من تعزيزها
يف ألسنة الناس حىت يتكلموا هبا .أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالقاعدة اليت يرجع إليها حكم الشرع يف الشعر كله ،فصيحه وعاميه ،أن حكمه حكم سائر الكالم،
فما كان ًّ
حقا أو موصالً حلق أو نفع فهو حسن ،وما كان بضد ذلك فهو قبيح حرام ،قال تعاىل:
ِ
ِِ ِ
س ُن إِ هن ال ه
غ بَـ ْيـنَـ ُه ْم) ] اإلسراء :من اآلية .[ 53وذم هللا
ش ْيطَا َن يَ َنز ُ
(وقُل لّعبَادي يَـ ُقولُواْ الهِيت ه َي أ ْ
َ
َح َ
الشعراء يـتهبِعهم الْغَاوو َن* أََمل تَـر أ هَهنُم ِيف ُك ِل وادٍ
ْ َ ْ
َّ
(و ُّ َ َ َ ُ ُ ُ ُ
تعاىل -الشعراء إذا اتصفوا بقول غري احلق فقالَ :
ات وذَ َكروا ه ِ
ي ِهيمو َن *وأ هَهنُم يـ ُقولُو َن ما َال يـ ْفعلُو َن *إِهال اله ِذين آمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ ِ
ص ُروا
ريا َوانتَ َ
َ ََ
َ ُ َ َْ
َ َ َ
اَّللَ َكث ً
صاحلَ َ ُ
ِمن بَـ ْع ِد َما ظُلِ ُموا) ] الشعراء .[ 226-224 :ولقد كان للنيب صلى هللا عليه وسلم شعراء ينافحون

عنه ،ويذبون عن عرضه ،كحسان بن اثبت وكعب بن مالك ،رضي هللا عنهما -بل أنشدوا الشعر

بّي يديه ويف مسجده ،ودعا النيب صلى هللا عليه وسلم حلسان رضي هللا عنه ،أن يكون روح القدس

أتثريا يف
معه إذا هجا الكفار .أخرجه البخاري ( )3531ومسلم ( . )2490وال شك أن للشعر ً

النفس ميكن استغالله يف دعوة الناس للخري واملعروف ،ولكن نشر الشعر العامي (غري الفصيح)

ليس مبحبب إذا أمكن االستغناء عنه؛ ألن احملافظة على اللغة العربية ونشرها مطلب شرعي ،وقد

كان السلف يؤدبون أوالدهم على اللحن ،وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية بتحرمي الزجل ،وهو

ضرب من الشعر العامي غري الفصيح؛ ملا فيه من إفساد اللسان العريب ،وأما إذا مل ميكن االستغناء
عنه فال حرج يف هذا اللون من الشعر ،وقد جاء الشرع بتبليغ معاين الدين ومعاين كالم هللا برتمجتها
لغري العربية ملن ال حيسنها ،واملهم هو إيصال اخلري ابلطريقة املناسبة غري احملرمة يف نفسها ،واخلالصة
أنه ال مانع من إنشاء الشعر غري الفصيح واستماعه ملن ال حيسن الفصحى مما فيه نفع وفائدة .وهللا

املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()368/13

نظم القصائد النبطية

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/04/17هـ
السؤال

أان شاب مستقيم -وهلل احلمد ،-ويل جدويل يف حفظ القرآن الكرمي ،وطلب العلم ،وجمتهد يف ذلك،
ومن املنتظر أن أصبح -إبذن هللا -مفيت لقرييت الصغرية ،بعد طلب العلم ،إال أنين أجد يف نفسي

موهبة كبرية يف قرض الشعر ،خصوصاً ما كان يؤدى منه ابألصوات (الشعر اجلنويب)  ،وأحاول أن
أنظم قصائد دينيةً ،واجتماعية هادفة ،وكذلك نتسلى به مع بعض اإلخوان يف بعض اجملالس يف

حدود املباح ،إال أنين أحياانً أحس أبن ما أجده وأفعله ال يليق بطالب العلم ،وأحس أنين جيب أن
أجتنبه ,املهم أنين يف حرية منه ،أريد منكم الرأي واملشورة ،وشكر هللا سعيكم على هذا املوقع

الطيب.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فموهبة نظم الشعر العريب نعمة ،يستغلها املوفق يف اخلري ،كما كان بعض الصحابة -رضي هللا

عنهم -وأئمة اإلسالم األعالم إذا مل يشغله عن ذكر هللا ،وقراءة القرآن ،أما إذا أشغله فهو مذموم،

عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ألن ميتلئ جوف أحدكم
قيحاً خري له من أن ميتلئ شعراً" متفق عليه البخاري ( )4155ومسلم (. )2257

قال احلافظ ابن حجر( :مناسبة هذه املبالغة يف ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا يف غاية
اإلقبال عليه واالشتغال به ،فزجرهم عنه؛ ليقبلوا على القرآن ،وعلى ذكر هللا -تعاىل -وعبادته ممن
أخذ من ذلك ما أمر به مل يضره ما بقي عنده من سوى ذلك) انتهى انظر الفتح ( ، )566/10أما

إذا استعمل يف املغالبات اليت توقع يف العداوة والبغضاء ،أو كان فيه ترغيب يف الفواحش ،أو هتييج

هلا كان حمرماً.
وأما الشعر النبطي املؤدى ابللسان العامي املغري ملا عرفه العرب ،وهو الذي يسميه الفقهاء ابألزجال
فهو مكروه؛ ألن فيه إفساداً للسان العريب ،وتغيرياً ملا أمر إبصالحه من التخاطب ابلعربية ،قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( :-كان السلف يؤدبون أوالدهم على اللحن ،فنحن مأمورون أمر

إجياب أو أمر استحباب أن حنفظ القانون العريب ،ونصلح األلسن املائلة عنه ،فيحفظ لنا طريقة فهم
الكتاب والسنة ،واالقتداء ابلعرب يف خطاهبا)  ،وقال عن األزجال( :هذا الكالم املوزون فاسد مركباً
أو مفرداً؛ ألهنم غريوا فيه كالم العرب وبدلوه )..جمموع الفتاوى (. )252/32
وعليه فأرى -ألخي السائل -جتنب النظم العامي إال حلاجة واالكتفاء ابلفصيح يف األغراض الطيبة

ما دام طالباً للعلم حريصاً عليه ،وليكن يف مسائل العلم شغل له عن غريها .وهللا املوفق.

()369/13

قراءة الزوجّي للقصص اجلنسية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

معا قراءة أو تصفح القصص اجلنسية بدون الصور وذلك على سبيل
هل جيوز يل ولزوجيت أن نقرأ ً
اإلاثرة والتسلية؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال أرى هذا ،فعماد القصص اجلنسية على الوصف والتخييل ،وقد تقرأ من أوصاف النساء يف

التشرف لغريها ،أو
القصة اليت تعجبك وتثريك ما ال جتده يف زوجتك ،فيحملك على الزهد فيها أو ُّ
يشغل عقلك وتفكريك ما قرأته من صفات النساء يف القصة أو الرواية ،كما أن هذه القصص

والرواايت تصور العالقات احملرمة على أهنا عالقات عاطفية (رومانسية)  ،ولقاءات حب عذري راق،

وأمرا بدهيًّا طبعيًّا ،فتبدو هذه العالقات احملرمة واليت هي طريق الزان يف عّي
وجتعل من احلرام حالالًً ،
القارئ يف أهبى صورة وأمجل حلة ،وتزين يف عينه ،ويتشوفها قلبه ،وقد يقع هذا للمرأة كما وقع

للرجل ،وال تنس أن الكاتب (القاص) أو (الروائي) يصور املرأة يف قصصه وروايته يف أشد الصور
إاثرة وأكثرها إغراء مما يرغبه الرجال من الصفات يف املرأة .زايدة على ما يف هذه القصص والرواايت

من تضييع األوقات اليت أنت مسؤول عنها يوم القيامة ،وإذا كان قصدكما من قراءهتا اإلاثرة

والتسلية واملتعة فلماذا ال تكون اإلاثرة ذاتية تتبادالهنا متشخصة يف ذواتكما ،فيقصد كل منكما
إاثرة صاحبه ابلتزين له ابللباس املثري ،واحلركات املغرية ،والكلمات املهيجة ،واملفاجآت اجلميلة ،وما

الذي مينع زوجتك أن تفعل عندك ما تفعله عند النساء يف األعراس فتشبع رغبتك ،وترضي نفسها
وميوهلا ،فليست النساء يف األعراس أبوىل منك بذلك.

أخي الفاضل :إن لديكما من سبل اإلاثرة الكثري الكثري ،واألمر ال حيتاج سوى أن جتددا طرق اإلاثرة
بينكما وتبتكرا وسائل أخرى انبعة من ذواتكماِّ ،
وجتراب طرقًا مل تطرقاها من قبل ،فذلك أحرى أن

يؤدم بينكما وأن تستعفا عن احلرام .وفقك هللا وجعل زوجتك قرة عّي لك ،ورزقكما الذرية الصاحلة،
وأغناكما حبالله عن حرامه .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()370/13

الرايضة البدنية واإلنفاق عليها
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

أود أن أعرف حكم الرايضة البدنية وممارستها وإنفاق الدول مبالغ كبرية لتدريب العبيها ليصبحوا
حمرتفّي ،ودخول هؤالء الالعبّي مسابقات دولية مع ابقي أقراهنم يف دول العامل للتنافس فيما بينهم,

ما التنظيم واحلكم الشرعي ملثل هذه األمور يف اإلسالم؟ وهل هناك رايضات إسالمية أخرى جيوز
ممارستها؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم -على املؤمن القوي ،وأخرب أنه خري من املؤمن الضعيف .انظر

صحيح مسلم ( . )2664ويدخل يف هذا القوي يف بدنه ،ومن هنا يقال إن ممارسة الرايضة البدنية
قص ًدا لتقوية البدن مستحبة ما مل تُـل ِْه عن ذكر هللا وعن الصالة ،وإنفاق الدولة على إنشاء أماكن
خمصصة للرايضة البدنية جائز يف األصل ،ولكنه اليوم احنرف عن أهدافه الصحيحة الفاضلة،

موقعا للتشاحن والتباغض ،وسببًا ملهيًا عن ذكر هللا وعن الصالة،
وأصبحت األلعاب الرايضية ً

وصارت آاثمها أكرب من منافعها ،وجعلت األندية الرايضية معق ًدا للوالء والرباء يناقض ويزاحم الوالء
والرباء الشرعي ،وحال األندية الرايضية اليوم من السوء حبيث ال خيفى ،وأصبح إنفاق الدول عليها

إنفاقًا يف إذكاء العداوة والبغضاء ،والصد عن ذكر هللا وعن الصالة ،كما أن احرتاف الالعبّي يف لعبة
تكسب للمال غري مشروع؛ فاللهو واللعب ليس حمالًّ للتكسب يف اإلسالم.
من األلعاب ُّ

()371/13

أما الرايضات اليت جيوز ممارستها :فالقاعدة أن األصل يف األشياء احلل حىت ترد احلرمة ويرد احلظر،

ولن أحصي ع هد الرايضات املباحة؛ ألن إعمال هذا األصل يقتضي أن كل رايضة مباحة ما مل يداخلها
فمثال :املالكمة رايضة حمرمة ملا فيها من اإلضرار ابآلخرين،
أمر حمرم ،أو كانت منهيًا عنها لذاهتاً .

ْم الوجه ،والرسول صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ضرب الوجه ،وقال -كما يف
وألهنا تعتمد غالبًا لَك َ
ِ
الو ْجهَ" .أخرجه البخاري ()2560
َح ُد ُك ْم فَـلْيَ ْجتَن ْ
حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه" :إذَا قَاتَ َل أ َ
ب َ
ومسلم ( ، )2612أو كما قال صلى هللا عليه وسلم .وملا يف هذه الرايضة من العنف واإليذاء

واإلضرار ،وكذلك :مصارعة الثريان ،واليت اشتهرت هبا إسبانيا ،فهي حمرمة؛ ملا فيها من إيذاء احليوان
ول هِ
ب ِْ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :إِ هن ه
صلهى ه
سا َن َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء ،فَِإ َذا
وتعذيبه -وقد قال َر ُس ُ
اَّلل َ
اَّللَ َكتَ َ
اإل ْح َ

ِ
قَـتَـلْتُم فَأَح ِسنُوا ال ِْق ْتـلَةَ ،وإِ َذا ذَ َْحبتُم فَأ ِ
َح ُد ُك ْم َش ْف َرتَهُ فَـل ُِ
يحتَهُ" .أخرجه
ْ ْ
ْ ْ
ْري ْح َذبِ َ
َحسنُوا ال هذبْ َح َولْيُح هد أ َ
َ

مسلم ( - )1955وإلقاء النفس إىل التهلكة .وكذلك سباق السيارات احملموم  -إن كنت تعده من
الرايضات -والذي ال خيلو غالبًا من حوادث خطرية يف ميدان السباق ،ويعتمد السرعة الشديدة مما
يؤذن بتحرمي الدخول فيها؛ ملا فيه من تعريض النفس للهلكة .وكذلك حترم كل مسابقة رايضية أو
غريها إذا كانت اجلائزة من أموال املشرتكّي؛ ملا فيه من القمار ،وضابطه أن خيرج املتسابق من
خاسرا -ملا دفع من رسوم االشرتاك يف املسابقة وإما غامنًا ملال غريه من
املسابقة إما ً
غارما -أي ً
املشرتكّي يف حالة فوزه ابجلائزة.

()372/13

حضور املسلم على الشاطئ العام
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب
التاريخ 1425/08/09هـ

السؤال

السالم عليكم.

كثريا الذهاب إىل شاطئ البحر لالستجمام مع عائليت ،لكنين مل أذهب هناك
أان مسلم جديد وأحب ً
منذ أن اعتنقت اإلسالم ،هل جيوز يل الذهاب ملثل هذا املكان ما دمت أرتدي مالبس حمتشمة؟

(علما أبن شاطئ البحر فيه أانس يرتدون مالبس السباحة وهو مكان عام للجميع) .

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أما الشواطئ اليت تنكشف فيها عورات الرجال والنساء فال جيوز لك إتياهنا ولو ابللباس احملتشم

الساتر؛ ملا يف ذلك من الفتنة ابلنساء واالطالع على العورات ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم" :اتهـ ُقوا
كانت يف النِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ساء" .أخرجه مسلم ( ، )2742وأما الشواطئ اليت ال
يل ْ
ّ
النّ َ
ساء؛ فإ هن أ هو َل ف ْتنةَ بين إ ْسرائ َ
ترى فيها هذه املناظر املخلة فال شك يف جواز قصدها والسياحة فيها .وهللا أعلم.

()373/13

األجراس املعلقة ابألبواب
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

السالم عليكم.
هناك قطعة حديدية تباع يف األسواق تعلق عند ابب البيت مثالً ،وهلا سالسل وقطع حديد صغرية

أصواات مجيلة هلا نغمات ،هل
معلقة فيها ،وعندما يهب الريح عليها تتحرك القطع الصغرية وحتدث
ً

جيوز استخدامها ،أم أهنا مثل أجراس لدعوة الشياطّي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن كانت على هيئة وصفة املزامري ذات اإليقاعات ،ووضعت بطريقة فنية هلذا الغرض فهي نوع من

املعازف ،واحلكم على املقاصد ،وال عربة ابلوسائل واآلليات ،وإن كانت لغرض طرد الشياطّي أو

جلبهم أو التوقي منهم فهي من الوسائل الشركية ،وابختالف قصد الفاعل خيتلف حكمها من شرك
أصغر أو شرك أكرب ،أو وسيلة إليهما ،وإن خلت من هذه األمور كلها وسلمت من تلك املقاصد

فال يظهر يل هبا أبس -إن شاء هللا .وهللا أعلم.

()374/13

إنشاد املدائح النبوية يف األعراس
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /الرتفيه واأللعاب

التاريخ 1426/11/04هـ
السؤال

شاع عندان يف األعراس إنشاد ما يُسمى ابألهازيج الدينية من املدائح النبوية ،وهناك من يقول :إهنا
حرام ،فما ردكم على هذا املوضوع؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالغناء يف األعراس والفرح هبا حممود ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ه
حث على ذلك ،لكن الدف

فقط ،وال مينع أن تكون القصائد مدحاً للنيب -صلى هللا عليه وسلم -أو بياانً لفضائل األخالق.

ففي حديث تزويج اليتيمة اليت يف حجر عائشة- ،رضي هللا عنها -وأن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :فهل بعثتم معها جارية تضرب ابلدف وتغين قالت :تقول ماذا؟ قال" :تقول:
أتيناكم أتيناكم *** فحيوان حنييكم
لوال الذهب األمحر *** ما حلت بواديكم

ولوال احلبة السمراء *** ما مسنت عذاريكم".
وعلل لذلك بقوله" :فإن األنصار يعجبهم اللهو" .أخرجه الطرباين يف األوسط ( ، )3265وأصله يف

صحيح البخاري ( ، )5162وانظر فتح الباري (. )226-225/9

وأخرج النسائي ( )3383من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب ،وأيب مسعود األنصاريّي،
قال( :رخص لنا يف اللهو عند العرس)  .واحلديث صححه احلاكم ( ، )2805بنحوه.

وأخرج الرتمذي ( ، )1088والنسائي ( )3369من حديث حممد بن حاطب -رضي هللا عنه-
مرفوعاً" :فصل ما بّي احلالل واحلرام الضرب ابلدف" .وهللا أعلم.

()375/13

أنواع التصوير
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1422/6/27

السؤال

كثرياً ما نسمع ،ونقرأ أسئلة حول حكم الصور الفوتوغرافية ،ولكن مل أجد إجابة شافية حول
استخدام الصور يف غري احلاجة ،وغري اجملسمات من كراهية ،أو حترمي ،أو إابحة.

اجلواب
حكم الصور والتصوير حيتاج إىل تفصيل نلخصه يف التايل:

 -1الرسم اليدوي لذوات األرواح كاإلنسان ،واحليوان ،والطيور حمرم أبدلة صحيحة صرحية ،منها:
حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :من

صور صورة يف الدنيا ،كلّف أبن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ)) متفق عليه.
ّ

وعن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أشد

الناس عذاابً يوم القيامة املصورون)) متفق عليه ،وغريها من األدلة.

 -2صنع التماثيل اجملسمة لذوات األرواح داخل من ابب األوىل يف التصوير ،وله حكمه يف التحرمي

واستحقاق الوعيد.

 -3الصور اليت يلعب هبا األطفال ،ويتعلمون هبا جائزة؛ للحديث الصحيح يف لعب عائشة -رضي

هللا عنها -قالت(( :كنت العب ابلبنات عند النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكان يل صواحب يلعَب

معي  ...احلديث)) أخرجه البخاري ( )6130ومسلم ( )2440؛ وألهنا وسيلة إيضاح وتعليم ،مث
هي ممتهنة يف أيدي األطفال ،غري معظمة وال مصانة.

 -4أما التصوير الفوتوغرايف فقد اختلف فيه فقهاء العصر بّي جميز ومانع ،ولعل األقرب أنه غري

داخل يف التصوير املنهي عنه؛ ألنه ال ينطبق عليه وصفه ،وبينهما من الفروق ما ال خيفى على متأمل،
ولذا فالراجح جوازه؛ ألن معىن املضاهاة فيه غري موجود ،وإمنا هو حبس للظل كانعكاس الصورة

على املرآة .ومثل ذلك أيضاً التصوير آبلة التصوير الفلمي (الفيديو)  .ويراجع لبسط أكثر كتاب
(أحكام التصوير يف الفقه اإلسالمي) لـ :حممد بن أمحد علي واصل .وهللا أعلم.

()376/13

التمثيل يف التلفزيون
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/2/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم التمثيل يف التلفزيون يف دور قصري وهامشي؟ أي جمرد أن يظهر هذا الشخص يف الصورة أو

أن ميشي أو يقول مجلة واحدة ،وكذلك يف الدعاايت اإلعالنية ابلنسبة للشاب املسلم الذي يعيش
يف بلد أجنيب ،وما حكم املال املقبوض لقاء ذلك؟ هل هو حالل أم حرام؟ أرشدوين وساعدوين

ساعدكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد..
ابلنسبة للتمثيل ففيه خالف بّي أهل العلم ،فمن منعه فإمنا بناء على ما فيه من الكذب واخلديعة

ابملشاهد ،ال سيما اإلعالانت اليت يسأل عنها السائل ،كما أن واقع أكثر التمثيليات ال ختلو من
أمور حمرمة؛ كظهور النساء بغري حجاب ،والذي أمر هللا به النساء أمام أفراد الرجال ،فضالً عن

الظهور أمام عشرات اآلالف ،ومن مصاحبة الغناء احملرم؛ فضالً عما هتدف إليه بعض التمثيليات مما
جاء الشرع خبالفه؛ من دعوة للرذيلة والفاحشة ونبذ للحياء.

وال شك أن هذا األمر ال ينبغي أن يكون فيه خالف بّي العلماء ،فما كان كذلك فال جيوز فيه

التمثيل.

أما التمثيل اجملرد الذي خيلو من احملرمات فهو وهللا أعلم مباح ،وليس من قبيل الكذب ،وال يتضمن

خديعة للمشاهد ،بل هو مثل ما يصوره الشعراء ،وما حيكيه الرواة ،وما يتمثل به يف األمثال ،وقد

متثل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابلطفل الرضيع الذي ميص ثدي أمه مبص إصبعه عليه السالم،
انظر :البخاري ( ، )3436ومسلم ( ، )2550كما متثل أبحد األنبياء الذي رفع يديه بعد أن آذاه
قومه وقال ":اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون" انظر :البخاري ( ، )3477ومسلم (. )1792

فما كان كذلك وخال من احملرمات فهو مباح ،وكذلك احلال ابلنسبة للدعاية إذا مل يكن فيها كذب أو

تغرير.

وإن كان التمثيل فيه حق وعلم ودعوة إىل اخلري وإىل الفضيلة وأتثري إجيايب على املشاهد فهو مطلوب
مرغوب ،بل هو من وسائل الدعوة إىل اخلري.

أما الظهور على التلفزيون فأكثر أهل العلم على أنه ال يدخل يف التصوير احملرم ،كالنحت والرسم؛

ألنه ليس من قبيل مضاهاة خلق هللا ،وهي علة التحرمي ،بل هو انعكاس حلقيقة الصورة كانعكاسها
على املاء أو املرآة ،وابهلل التوفيق.

()377/13

التعليم عن طريق الصور احملرمة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/1/19هـ
السؤال

أدرس اللغة اإلجنليزية يف معهد أمريكي وهو من أقوى املعاهد إن مل يكن أقواها ،ومن ضمن مناهج

تدريسه الفيديو حيث يعرضون بعض األفالم التعليمية واليت حتتوي على نساء متربجات وأحياانً
متفسخات ،فهل جيوز يل النظر يف هذه احلالة؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

الدراسة يف املؤسسات التعليمية القوية يف جماهلا أمر حيرص عليه ويتمناه كل من يرغب يف االستزادة

العلمية ،وتوسيع أفقه املعريف ،والتعليم حق كفلته الشريعة اإلسالمية وسبقت غريها إليه ،ولكن شرف

العناية يقتضي شرف الوسيلة ،أيضاً فال جيوز يف ديننا التوسل لتحصيل الغاايت النبيلة ابلوسائل

اخلسيسة ،وقد استقر عند علماء املسلمّي اعتماداً على أدلة الشرع ومقاصده أن درء املفاسد مقدم
على جلب املصاحل ،وملا كان النظر إىل أمثال هذه املناظر من املفاسد احملققة ملخالفته للشرع "إن

السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً" [اإلسراء ، ]36 :وال ضر أضر ابإلنسان يف
دنياه بشغل ذهنه ابلتفكري فيما يراه من صور ،ورمبا قاده ذلك إىل ما ال حتمد عقباه ،فإن حضور

هذه الدروس اليت تعرض الصور الفاحشة حمرم شرعاً ،وإذا استطعت اإلفادة من الدراسة بدون

حضور هذه املادة فال أبس وإال فإنه يتعّي عليك البحث عن بديل صاحل حىت ولو كان أقل من

جودة املعهد الذي ذكرته ،وسيعوضك هللا خرياً.

()378/13

حكم التمثيل
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد احلميدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1422/9/6

السؤال

ما حكم التمثيل ابملسرح يف اجملال الدراسي (نشاط)  ،سواء ابملدرسة ،أو يف الكلية ،أو يف اجلامعة،

مع العلم أنه ابلضوابط الشرعية ،واهلدف منه طرق املشاكل الطالبية وأعضاء التدريس مع الطالب،

أو قضااي اجتماعية؟ أرجو أن يكتب اسم املفيت على سؤايل.
اجلواب

التمثيل فيه حمذور جعل بعض العلماء يتوقف يف جوازه ،وهو أنه من قبيل الكذب ،ولكن إجراء
بعض املشاهد التعبريية إليصال فكرة ما إىل أذهان املشاهدين ال يدخل عندي يف ابب الكذب ،بل

هو من ابب احملاكاة لتصوير قصة حصلت ،أو تقريب فكرة معنوية بطريقة حسية ،واحملاكاة من هذا

الباب جائزة ،بل قد فعلها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لتصوير أمر ،أو قصة حصلت للسامعّي
له والناظرين إليه.

يف (صحيح البخاري) عن عبد هللا بن مسعود ،قال :كأين أنظر إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
حيكي نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه ،وهو ميسح الدم عن وجهه ،ويقول " :اللهم اغفر لقومي
فإهنم ال يعلمون " (. )214/4

ويف (صحيح البخاري) أيضاً :عن أيب هريرة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-قال كانت امرأة

فمر هبا رجل راكب ذو شارة ،فقالت :اللهم اجعل ابين مثله ،فرتك
ترضع ابناً هلا من بين إسرائيلًّ ،

ثديها ،وأقبل على الراكب ،وقال :اللهم ال جتعلين مثله ،مث أقبل على ثديها ميصه ،قال أبو هريرة كأين

أنظر إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ميص إصبعه. )202/4( .

قال احلافظ ابن حجر يف (الفتح) عند هذا املوضع (كتاب أحاديث األنبياء) ابب قول هللا" :واذكر

يف الكتاب مرمي [ " ...مرمي . ]16 :فيه املبالغة يف إيضاح اخلرب بتمثيله ابلفعل " هكذا قال ،وكأنه

يفيت جواابً على هذا السؤال.

ولكن ال ينبغي التساهل يف هذا ليصبح التمثيل هدفاً حبد ذاته ،أو لغرض املتعة واللعب فقط ،فهذا

ال يفعله املسلم ،وهللا أعلم.

()379/13

معاجلة الصور العارية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1423/3/29

السؤال

أان طالب جامعي اقرتح علي األستاذ املشرف على مشروع خترجي مشروعاً يتطلب معاجلة صور عارية

ألغراض منعها من الظهور على احلواسيب املتضمنة الربانمج الذي أنوي عمله .السؤال :ما احلكم يف

رؤييت لتلك الصور إذا كان هذا املشروع جائزاً أصالً؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

نشكر السائل على حرصه على السالمة يف دينه -كما هو ظاهر من سؤاله ،-وهذا املشروع مفيد

كما هو ظاهر ،-ويرتتب عليه فائدة عامة ،وهذا ما نرجوه ،بل هو من األمر ابملعروف والنهي عناملنكر ،وعليه فإنه يتحمل املفاسد اليت يتضمنها يف حال غلبة املصاحل ،وهذا ما أتت به الشريعة من
حتصيل املصاحل ودرء املفاسد وحتمل املفاسد القليلة يف سبيل حتصيل املنافع الكثرية ،وحتمل أدىن

املفاسد يف سبيل جتنب أعالها ،وهذا ما يظهر من هذا املشروع.

أما إذا كان املشروع ال يرتتب عليه أي فائدة عامة إال خترج الطالب فإن ذلك ال جييز له النظر إىل

تلك الصور ،بل عليه أن يسعى إىل البدائل األخرى من املشاريع املفيدة املتاحة اليت ال تتضمن تلك
املفاسد.
أما إذا كان النظر إىل تلك الصورة مضرة ابلطالب يف دينه وقد تسبب له تعلقاً هبا أو فساداً يف
القلب فإن اإلنسان ال يطالب ابلسعي إىل إصالح الغري مبا يضر نفسه.

شاكرين للطالب حرصه على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وعلى تفكريه يف هذه املشاريع
املفيدة ،ونسأل هللا له التوفيق والسداد ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()380/13

الفن اإلسالمي
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1423/6/12هـ

السؤال

أان شاب مهتم بقضااي الفن اإلسالمي من متثيل وإنشاد وقصائد وبرامج أطفال ،أريد أن أسأل

فضيلتكم بعض األسئلة عن جمال اهتمامايت جبانب اهتمامات أخرى من حفظ للقرآن ومدارسة

السنة ،وأرجو اي شيخنا احلبيب على قدر استطاعتكم اإلسهاب يف اإلجابة إذا احتيج لإلسهاب؛
ألين أريد أن أنطلق من منطلقات واضحة ،وألن هناك من خيطّئين أحياانً ،وأان يف األصل ال أنظر لنظر
الناس ،ولكن أنظر بنظر أهل العلم والبصرية وهو ما أدين هللا به.

ما رأي فضيلتكم يف املهرجاانت اإلنشادية والتمثيلية خالية من احملظورات الشرعية مثل اآلالت

املوسيقية أو اختالط اجلنسّي الرجال والنساء ،أو الكلمات البذيئة من احلب والغرام ،وهللا حيفظكم

ويرعاكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

إنشاد الشعر واحلداء ابللحن موجود على زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -إال أن هناك ضوابط

جيب االلتزام هبا:

أوالً :أال يصاحبها آالت موسيقية؛ لقوله -عليه السالم":-ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلر
واحلرير واخلمر واملعازف" رواه البخاري (. )5590

اثنياً :أال يشتمل على كلمات تدعو إىل الفجور والزىن فإن ذلك حمرم إبمجاع العلماء.

":وِم َن الن ِ
هاس
اثلثاً :أال يغلب على اإلنسان ،فإن يف ذلك صداً عن ذكر هللا ،وقد قال هللا -تعاىلَ -

يل هِ ِ ِ
يث لِي ِ
ِ ِ
ض هل َع ْن َسبِ ِ
فسره ابن مسعود وابن
َم ْن يَ ْش َِرتي َهلَْو ا ْحلَد ُ
اَّلل بغَ ِْري عل ٍْم" [لقمان ]6:وقد ّ

عباس ابلغناء ،وقد قال -عليه السالم":-ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً يريه خري من أن ميتلئ
شعراً"رواه البخاري ( )6155ومسلم (. )2257

رابعاً :أال يتخذ ذلك كله رجاء التقرب إىل هللا كما يفعله الصوفية يف جتمعاهتم وموالدهم.

أصواهتن
ملفاتنهن أو
خامساً :أال يصاحبه أي منكر آخر كاختالط الرجال ابلنساء أو إظهار النساء
ّ
ّ
الفاتنة.
أما إنشاد الشعر اخلايل من كل منكر فال شيء فيه.

وقد يكون مندوابً إذا شجع على مكارم األخالق واألعمال الصاحلة وعلى اجلهاد يف سبيل هللا ،وكان
حسان بن اثبت ينشد الشعر بّي يدي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ويف مسجده ،وكان رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -يشجعه على ذلك ،انظر :البخاري ( )453ومسلم (. )2485

وما يتعلق ابملهرجاانت اإلنشادية فيفضل أن يكون فيها ذكر هلل -تعاىل -من قراءة القرآن وموعظة

انفعة أو يصاحبها فقرات علمية انفعة ،وأال تكون مهرجاانت لإلنشاد والتمثيل خالصة ،وهللا املوفق
لكل خري.

()381/13

الصورة الفوتوغرافية لألجنبية

اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1423/6/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

كثر اجلدل حول رؤية الرجل للمرأة ما جيوز منه وما ال جيوز ،فبعضهم حيرم النظر إىل املرأة مطلقاً،
يفصل يف ذلك ،والبعض يقول :إن النظر احملرم هو املشاهدة احلية يف التلفاز أو الشارع ،أما
وبعضهم ّ
الصور الفوتوغرافية فال شيء فيها إذا أمن الفتنة على نفسه؛ ألن القاعدة يف ذلك الفتنة والشهوة،

أما إذا مل تكن فتنة وال شهوة فال أبس ،كما أنه ال دليل على حرمة النظر يف الصور -هكذا يقولون-

.

ونريد من فضيلتكم تبيّي احلكم ابلتفصيل عن حكم مشاهدة مثل هذه الصور سواء حية أو مصورة،
خاصة يف القنوات واإلنرتنت واجملالت ،كما أرجو من فضيلتكم توضيح األمر إذا كان النظر جملرد

حب االستطالع ليس إال ،وكذلك ما حكم مشاهدة الصور الكاريكاتورية -املرسومة ابليد -خاصة

الصور النسائية سواء عارية أم غري ذلك؟
وفقكم هللا وسدد خطاكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

حيرم على الرجل تعمد النظر إىل املرأة األجنبية أو إىل صورهتا سواء كانت الصورة تعرض حية على

الشاشات من خالل حمطات التلفزيون أو القنوات أو اإلنرتنت أو غري ذلك ،أو كانت الصور اثبتة يف

اجملالت واجلرائد واإلنرتنت والصور (الفوتوغرافية) وغريها ،ويدخل يف ذلك الصور املرسومة ابليد؛

لقوله -تعاىل":-قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم [ " ...النور]30:
؛ وألن ذلك النظر يسبب الفتنة وجير إىل الفاحشة.
وقد بدأ هللا -سبحانه وتعاىل -يف اآلية السابقة ابألمر بغض البصر قبل األمر حبفظ الفرج؛ ألن مبدأ
الفاحشة من قِبل البصر فإن النظر احملرم من دواعي الزىن ،وقد هنى هللا عن مقاربة الزىن وخمالطة
أسبابه ودواعيه فقال -تعاىل":-وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً [ " ...اإلسراء. ]32:

والنظر احملرم كذلك من خطوات الشيطان ،وقد هنى هللا عن اتباع خطوات الشيطان فقال -تعاىل-
ش ْيطَ ِ
ات ال ه ِ
ان ومن يـتهبِ ْع ُخطُو ِ
":اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا ال تَـتهبِعوا ُخطُو ِ
ات ال ه
ش ِاء
ان فَِإنههُ َأي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
ُ
ش ْيطَ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
َ
َوال ُْم ْن َك ِر" [النور. ]21:
والواجب على املسلم أن يغض بصره بقدر ما يستطيع؛ لآلية السابقة "قل للمؤمنّي يغضوا من
أبصارهم"؛ وملا ثبت يف الصحيحّي البخاري ( )2465ومسلم ( )2121مرفوعاً "إايكم واجللوس
على الطرقات فإن أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقها :غض البصر وكف األذى" ويف احلديث

اآلخر "اي علي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليس لك اآلخرة" رواه أمحد ( )22991وأبو
داود ( )2149والرتمذي ( )2777بسند حسن ،ويستثىن من حترمي النظر إىل األجنبية ما ُرخص فيه
كنظر الفجأة ونظر اخلاطب إىل خمطوبته ،وما دعت الضرورة إليه مثل العالج الطيب إذا تعذر من
يقوم به من النساء ،أو يف حالة اإلنقاذ من غرق أو حريق أو حنو ذلك.

()382/13

وقد اُبتلي بعض الناس بتعمد تتبع صور النساء يف اإلنرتنت وغريها ،وال شك أن النظر إىل تلك
الصور وسيلة إىل التلذذ هبا ومعرفة ذات الصورة ومجاهلا وهو يسبب الفتنة هبا.

فاحلاجة ماسة إىل تذكريهم بتقوى هللا -عز وجل -وجهاد النفس يف ترك تلك املعصية وحفظ

أبصارهم ،فإن حفظ البصر هو أصل حفظ الفرج ،وحبس البصر أيسر من دوام احلسرات كما ذكره
ابن القيم يف كتابه( :اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف) الذي بّي فيه آاثر املعاصي وعقوابهتا
املضرة ابلقلب والبدن يف الدنيا واآلخرة ،وهو جدير ابلقراءة ،وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.

()383/13

التمثيل واألانشيد املصحوبة ابلدف
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1423/11/19هـ
السؤال

حنن جمموعة نعمل يف جمال املسرح لألطفال ونقدم برانجماً هادفاً حيضر لدينا يف املنتزه أو موقع ملسرح
األطفال مع ذويهم األب واألم ونعمل على فصل الرجال عن النساء وتقدمي األطفال يف الكراسي

األمامية ويلبس بعض الشباب مالبس تنكرية (دمى) على شكل ثعلب أو دب أو خيارة أو برتقالة-

والسؤال :هل التمثيل ولبس مثل هذه املالبس جائز؟ وهل مصاحبة الدف لألانشيد جائز؟ نرجو
اإلجابة وفقكم هللا لكل خري.

اجلواب

إذا كان ما تقومون به يف املسرح برانجماً هادفاً يستفيد منه األطفال ،وليس يف هذا املكان اختالط بّي
الرجال والنساء ،فليس يف هذا العمل أبس ،غري أن التشبه ابحليواانت ال ينبغي أن يقع من املسلم ملا
فيه من إهانة للنفس اليت كرمها هللا تعاىل ابلعقل ،وحماكاة البهائم واحليواانت مل ترد يف القرآن والسنة
إال يف مقام الذم ،وإذا كانت دمى هذه احليواانت جمسمة فإهنا ال جتوز ألهنا تدخل يف التصوير الذي
جاءت النصوص بتحرميه ،وأما دمى اجلمادات فال أبس بلبسها واستخدامها ،وأما مصاحبة الدف

لألانشيد فال جيوز بل يكتفي أبصوات املنشدين ،وميكن أن يضفي عليها بعض املؤثرات الصوتية من

غري املوسيقى ،والدف جاء جوازه يف وليمة النكاح؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-فصل ما

بّي احلالل واحلرام الصوت والدف يف النكاح" رواه النسائي ( )3369وأمحد ( )15451والرتمذي

( )1088وحسنه فيقتصر على ما جاء به النص.

()384/13

عرض زفة العروسّي بواسطة (الربوجكتور)
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/8/24هـ
السؤال

أان أعرف أن دخول العريس بّي مجوع النساء حرام ،فهل أيضاً حيرم عرض زفة العروسّي جبهاز عرض
(الربوجكتور) عند صالة النساء؟ (مع العلم أن املصورة وهي امرأة حمجبة أو تكون كتابية (نصرانية)

هي من تقوم بنقل صورة العروسّي بواسطة كامريا التصوير الفيديو على (الربوجيكتور) ؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد :وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ،أود اجلواب عن سؤالك من خالل األوجه التالية:

أوالً :أوافقك بعدم جواز دخول العريس بّي مجوع النساء يف العرس أو غريه ،وأن ذلك حرام لقوله
عليه السالم يف احلديث الصحيح "إايكم والدخول على النساء  ...احلديث".

اثنياً :ينبغي أن نعلم أن ما يسمى ابلزفة أي زفة العريس والعروس أمر منكر وحمدث ،وتقليد لفعل

الكفرة وأذانهبم من الفجرة الفسقة.

فالسنة يف العرس إدخال الزوج على عروسه ،ومن مث االنتقال هبا إىل بيته من غري حاجة إىل هذه

التقاليد والعادات الدخيلة.

لكن ال مانع أن يدخل العريس (الزوج) على الرجال ويبقى معهم ،وتدخل العروس (الزوجة) على
النساء وتبقى معهن للسالم والتربيك ،مث يدخل الزوج على زوجته بال اختالط كما أسلفت.

اثلثاً ::لقد اتضح مما سبق أن الزفة حمرمة فال يزيد عرضها بـ (الربوجكتور) أو تصويرها ابلفيديو إال
حترمياً ،وإلمكانية تسريب األشرطة بّي الناس مما ال ختفى عواقبه.

رابعاً :قولك قد تكون املصورة نصرانية ال يقلل من خطورة املوقف ،إذ ال جيوز للرجل (العريس)

النظر إليها حلرمة نظر الرجال إىل النساء ،كما هو مقرر يف الشريعة ،ابإلضافة للمحاذير السابقة.
خامساً :الواجب أن يشكر الزوج والزوجة رهبما تعاىل أن أمت عليهما النعمة هبذا الزواج ،ال أن
يقابالها ابملعصية من اختالط وتصوير وتقليد للكفار .وفقك هللا وأعانك والسالم.

()385/13

أنشأ موقعاً ألفالم السينما مث مات

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

أحد األشخاص أنشأ موقعا على اإلنرتنت يتعلق ابألفالم السينمائية وما يتعلق أبخبار السينما ،وقد
تويف اآلن ،فما هو األفضل؟ لو مت حذف مجيع مواضيعه هل يكفي؟ أو لو مت بيع املوقع لشخص

آخر ومت تشغيله مرة أخرى هل يسقط عنه الوزر (أي املتوىف) ؟ وذلك بعد حذف كافة مواضيعه؟

وإذا مل يكن ذلك أو ذاك فما هو األفضل برأيكم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فال يكفي حذف مجيع مواضيعه ،وال يكفي بيعه لشخص آخر إذا كان الشخص اآلخر يستعمله يف

الغرض نفسه ،أرأيت لو أن إنساان ألف كتاابً حيتوي على ما يشجع على االحنراف والصد عن سبيل
هللا ،أيكفي أن تتلف الطبعة اليت طبعها املؤلف مع بقاء أصل الكتاب يف خمطوطة أو على أقراص

احلاسب؟ أو هل يكفي أن تتلف تلك الطبعة وتباع حقوق الكتاب لشخص آخر؟

الذي أرى أن حيول نشاط املوقع إىل عمل إجيايب فيه دعوة إىل هللا أو نفع للمجتمع ،فليكن متعلقاً
ابلكتب الشرعية واجملالت واملواقع اإلسالمية وأخبارها ،أو لتتبع ما يكتب عن اإلسالم ونشر اجلديد

منه والداللة عليه ،والسعي يف السرد على املبطل منه ،أو ما كان يف هذا السبيل" ،ومن يتق هللا جيعل

له من أمره يسرا" [الطالق ، ]4 :وجزاكم هللا خرياً على نصحكم مليتكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.

()386/13

الصور يف املواقع اإلسالمية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :انتشرت املواقع واملنتدايت على الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)  ،ويف كل من هذه
املنتدايت جند قسماً للمواضيع اإلسالمية وجزى هللا القائمّي عليها خرياً ..ولكن جند كثرياً من

املواضيع والنصائح اليت تطرح تكون مقرونة بصور ذوات األرواح ،فهناك من يضع صورته الشخصية
وهناك من يضع صورة لفنانة أو مغنية أو مذيعة ،والبعض خيتم رسالته الدعوية بتوقيع لسافرة متربجة

ذات مجال ..وعندما أنكران عليهم وطالبناهم حبذف الصور ،وقمت بتوضيح ما جاء يف حترمي ذلك

نعتوين أبين نظرت إىل القشور ومل أهتم ابللب ،ولست أعرف أن يف شريعتنا قشوراً ولباً ،والبعض قال

إهنا حرية شخصية ،مع العلم أنه صار لزاماً علينا إن أردان قراءة تلكم املواضيع النظر إىل تلك الصور
مرغمّي ،..ودائما ما نكون ملزمّي ابلقراءة ،وذلك ألن هناك من يقوم ابلنسخ واللصق ألي موضوع

دون التأكد من صحة األحاديث فيه ،أو نقل البدع احملرمة ،فيساعد على نشرها دون علم ،فهل من

توضيح لفضيلتكم  -حفظكم هللا  -على تلك الصور اليت تقرن مبواضيع يكتب فيها قول هللا تعاىل،
وأحاديث نبيينا صلى هللا عليه وسلم ..وهل يع ّد ذلك من االستهزاء بدين هللا ممن يقوم هبذا العمل؟
ابلرب وتنسون أنفسكم" ،وما هو حكم ذلك،
ال سيما وإان ذكرانهم بقول هللا تعاىل "أأتمرون الناس ّ
سواء على القائمّي على مثل هذه األقسام أو املواقع؟.

اجلواب

نقول وابهلل التوفيق ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:
نشكر غريتك اإلسالمية وحرصك على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،نسأل هللا لك العون

والتوفيق.

أوالً :القشور ترمى ،وليس يف عقائد وشرائع اإلسالم قشور ،نعم فيه مهم وأهم ،وسنن وواجبات،

وليس أموره بدرجة واحدة يف األمهية ،بل هي متفاوتة.

اثنياً :موضوع الصور الفوتوغرافية فيه خالف مشهور بّي أهل العلم ،وهو موضوع اجتهادي ،والنظر

يف الصور ليس حبرام إبطالقه.

وأما نشر صور السافرات فال جيوز ،والنظر هلن حمرم مهما كان حكم التصوير ،وال يربر هذا العمل

أي مصلحة دعوية ،بل هو من العبث احملرم.

اثلثاً :على املؤمن غض البصر قدر املستطاع ،وله النظرة األوىل اليت ال يقصدها ،وال له تعمد النظر،

وإذا كانت قراءته لتلك املواضيع ستجربه إىل النظر إىل الصور احملرمة اليت تؤثر عليه فعليه تركها،
واالستعاضة عنها بغريها.

رابعاً :ال نستطيع احلكم أن ذلك من نوع االستهزاء ،واملهم مواصلة النصيحة برفق ولّي ،وهللا اهلادي

إىل سواء السبيل.

()387/13

تعليق صور الشهداء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1423/6/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

إخويت يف هللا أريد منكم -لو مسحتم -اإلفادة هبذا األمر الذي أصبح موضوع جدل واسع عندان هنا

يف فلسطّي ،أال وهو :صور الشهداء.
أريد منكم فتوى تبّي حكم تعليق صور الشهداء يف املنازل والغرف ،خاصة أن أخي شهيد وله عدة

صور معلقة يف منزلنا.
جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

صوروا عبادهم يف املعابد
أما تعليق الصور فهو تعظيم ال جيوز ،وقد كانت بداية احنراف قوم نوح أهنم ه
فإذا رأوهم نشطوا يف العبادة ،فلما هلك اجليل الذي صور متاثيل الصاحلّي وظهر اجليل الذي بعده

أوحى الشيطان هلم أن من سبقوكم كانوا يعبدوهنم ،فبدأت عبادة األصنام وهذا قول ابن عباس ،كما

رواه البخاري ( ، )4920وإذا قرأت آخر سورة نوح وجدت ذلك ظاهراً ،وأما جمرد التصوير

الفوتغرايف واالحتفاظ ابلصور فإنه -وهللا أعلم -مباح إذا كانت الصورة مباحة ليس فيها عري وال
تشتمل على ُحم هرم.

()388/13

التمثيل اإلسالمي
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال

ما حكم التمثيل اإلسالمي الذي تفعله بعض اجلماعات اإلسالمية؟ وهل املبيح له خمالف للشرع؟

وهل يستلزم معاداة املبيح بعد قيام احلجة عليه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

بناء على أنه من الكذب،
فالتمثيل الذي تفعله بعض اجلماعات اإلسالمية منع منه بعض املعاصرين؛ ً

وأجازه بعضهم ،ملا فيه من مصاحل دعوية ،وأتثري يف نفوس املدعوين ،وقد وضعوا هلذا اجلواز شروطاً،
أمهها أن خيلو من املنكرات الشرعية احملرمة ،كاملعازف واالختالط ابلنساء وحماكاة الكافرين.
وهذا اخلالف الواقع يف حكم التمثيل يدخل حتت املسائل االجتهادية اليت يطلب فيها اتباع الدليل
الراجح ،ومن خالف فال تثريب عليه ،وال يستلزم شيئاً من املعاداة؛ ألن كِال القولّي يف االجتهادات

حيتمل اخلطأ والصواب.

والواجب إيضاح احلجة ،وبيان الدليل ابلعلم والعدل ،وهللا املوفق.
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الرسوم الكرتونية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1425/6/11هـ

السؤال

فضيلة الشيخ الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إن لدي سؤاالً كان حيريين دائماً ،عن فن الرسم ،إذ إنين ر هسامة ماهرة ،لكن على الطريقة الكرتونية

اليت ترسم أشخاصاً يشبهون (سايل) و (هايدي)  ،وليس على طريقة تقليد اخللقة احلقيقية للفتيات،
مسعت بعض الفتاوى أابحت هذه الرسومات ،ومسعت أخرى ح هرمتها ،لكن املشكلة أنين ال أستطيع
تركها؛ ألنين إنسانة كتومة ال تروي ما بداخلها ألحد ،وليس هلا طريقة للتنفيس عن أفكارها

ومشاعرها إال عن طريق الرسم ،الذي ختط فيه الشخصية اليت تعجبها ،وترسم يف عينيها النظرة اليت
تريدها ،مث جتلس لتتأملها ،وهي تشعر أبن بينهما عالقة قوية منذ زمن ،هبذه الطريقة فقط أُن ِّفس عن

أفكاري ومشاعري ،ولكنها ال تؤدي يب إىل املبالغة والتصرفات الغريبة اليت تشعر الناس أبن صاحبها

مصاب حبالة من الفصام أو الذهان ،أو أي من هذه األمساء النفسية.

ولذا أحب أن أسأل إن كان يف الرسم شيء ،فإن مل يكن فيه شيء فاحلمد هلل ،وهذه نعمة أخرى أن

يسر يل هواية أستطيع ممارستها مىت شئت ،فما شروط اجلواز؟ وإن كانت حراماً كلها ،فكيف أختلص
من هذه العادة؟ وهل أترك هواييت اليت يتمىن الكثريون أن يرزقهم هللا إايها؟
وتقبلوا عظيم شكري وامتناين .والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن الرسم فن من الفنون اجلميلة ،تظهر فيها براعة اإلنسان ومهارته ،ويستطيع خالله أن يعرب عن

مشاعره ،وجيسد على الورق خياالته ،وكم من رسام اختزل يف رسوماته من املعاين ما لو أراد التعبري
عنها ابلكالم الحتاج إىل مداد وأوراق ،وهذا ما يدفعنا إىل القول أبن الذي ميارس هذا الفن لديه -
بال امرتاء  -تذوق للجمال.

قد ال يكون يل تذوق هلذا الفن ،وال دراية به ،ومع ذلك فال يسوغ يل وال لغريي أن جنعل من جهلنا

هبذا الفن وعدم تذوقنا له مدعاة لزجرك عنه ،وتنفريك منه ،حىت ترتكيه مجلة وتفصيالً بدعوى أنه ال
جدوى منه ،أو أنه تضييع للوقت ال ينفع اإلسالم وال املسلمّي يف شيء .وكثرياً ما يكون
االستخفاف هبذا اجلمال الفين سببه اجلهل وعدم التذوق.

إن اإلسالم ال حيرم اإلنسان هذا التذوق للفن اجلميل ،وال حيرم عليه شيئاً منه إال ما عساه أن حيرمه
لذة أعظم وأجدى ،أو جيلب عليه مفسدة يف دينه هي أعظم من معرة حرمانه من هذا الفن.

فليس بصحيح  -كما يدعيه بعضهم -أن اإلسالم حيارب الفنون اجلميلة ومظاهر احلضارة الراقية،
وليس بصحيح أيضاً أن اإلسالم ال شأن له هبذه الفنون ،ال بتحليل وال بتحرمي ،وأن شأنه حمصور

حبدود العبادات.

وإمنا الصحيح أن اإلسالم مل يطلق للرغبات العنان ،بل قد ضبط حدود هذه املمارسة للفن وهذا

التذوق جلماله ،حىت ال تعارض مقصداً شرعياً ،وال هتدم منه أصالً ،وحىت ال تفتح على اإلنسان ابابً
إىل الفساد والفتنة .ويتحصل من هذا أن ممارستك لفن الرسم ال شيء فيه من حيث أصله ،ولكنه
مقيد بقيود ومشروط بشروط.
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فال جيوز أن يصل بك تذوق هذا الفن ومزاولته إىل حد االستغراق ،فال يبقى من وقتك لعبادة ربك

وذكره إال نزر يسري ال يسع للطمأنينة والتدبر واخلشوع ،وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد "إمنا
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ،ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة
فهل أنتم منتهون" [املائدة. ]91:

كما أن حبك هلذا الفن وتذوقك جلماله وتعبريك عن أفكارك من خالله ال يبيح لك -مهما عظم-
أن تتقحمي ما حرمه هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -فَ ِ
رتضي نفسك وتشبعي رغباهتا مبا يغضب
هللا سبحانه.

واآلن إليك التفصيل يف رسم املخلوقات:
فكل ما ليس فيه روح فيجوز رمسه مطلقاً ،كاجلبال والشجر والشمس  ...إخل ،ويدل لذلك ما أخرجه

البخاري ( )2073عن سعيد بن أيب احلسن ،قال :كنت عند ابن عباس -رضي هللا عنهما -إذ أاته

رجل ،فقال :اي ابن عباس ،إمنا معيشيت من صنعة يدي ،وأان أصنع هذه التصاوير ،فقال ابن عباس-

رضي هللا عنه -ال أحدثك إال ما مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من صور صورة،
فإن هللا معذبه عليها يوم القيامة ،حىت ينفخ فيها الروح ،وليس بنافخ أبداً" ،قال :فراب الرجل ربوة

شديدة -أي ذعر وامتأل خوفاً ،-واصفر وجهه ،فقال ابن عباس :وحيك إن أبيت إال أن تصنع،

فعليك ابلشجر ،وكل شيء ليس فيه روح" .كما يدل على ذلك أيضاً حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه -وسيأيت قريباً.
وأما ما فيه روح  -وهو اإلنسان واحليوان -ففيه تفصيل :فرمسه بال رأس جائز؛ ألنه بدون الرأس ال
حياة له ،فصري كهيئة ما ال روح فيه ،كالشجر وغريه ،ويدل لذلك حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أاتين جربيل عليه السالم فقال يل :أتيتك

البارحة فلم مينعين أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل ،وكان يف البيت قرام سرت فيه
متاثيل ،وكان يف البيت كلب ،فمر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة ،ومر

ابلسرت فليقطع فليجعل منه وسادتّي منبوذتّي توطآن ،ومر ابلكلب فليخرج ،ففعل رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -أخرجه أمحد ( ، )8032والرتمذي ( ، )2806وأبو داود (. )4158

والشاهد قوله" :فمر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة" وهو يدل على أن

رسم كل ذي روح بال رأس جائز؛ ألنه يصري بال روح ،كهيئة الشجر.

وكذلك لو رسم رأس إنسان أو حيوان بال جسد فال أبس به على األظهر؛ ألن الرأس بال جسد ال
روح فيه ،فهو كاجلسد بال رأس.

قال ابن قدامة يف املغين (( : )199/10وإن قُطع منه ما ال يبقى احليوان بعد ذهابه؛ كصدره أو

بطنه ،أو ُجعل له رأس منفصل عن بدنه ،مل يدخل حتت النهي؛ ألن الصورة ال تبقى بعد ذهابه ،فهو

كقطع الرأس ،وإن كان الذاهب يبقى احليوان بعده؛ كالعّي واليد والرجل ،فهو صورة داخلة حتت

النهي ،وكذلك إذا كان يف ابتداء التصوير صورة بدن بال رأس ،أو رأس بال بدن ،أو جعل له رأس
وسائر بدنه صورة غري حيوان ،مل يدخل يف النهي؛ ألن ذلك ليس بصورة حيوان) اهـ.
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وأما رسم إنسان أو حيوان أبعضائه اليت ال تبقى له حياة بذهاهبا -كالصدر والبطن والرأس وحنو
ذلك -فهو داخل يف املنهي عنه قطعاً ،حىت ولو استوحى الراسم مالمح الصورة من خياله ومل يقصد
رسم شخص بعينه ،فيكفي أن تكون الصورة اليت يرمسها ابدية على هيئة خملوق ذي روح من جنس

اإلنسان أو احليوان ،فهو حرام؛ ألن فيه مضاهاة ظاهرة خللق هللا ،وقد جاء يف احلديث الصحيح:

"ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي" رواه البخاري ( ، )5953ومسلم ( ، )2111وهبذا يتضح لك
أن رسم الشخصية الكرتونية كشخصية (سايل وهايدي) داخلة يف املنهي عنه من التصوير إذا رمستها
برأسها ومبا ال حتيا بدونه من جسدها؛ كالصدر والبطن ،حىت ولو مل تكن هلا شبيه من الفتيات يف

الواقع ،إذ املضاهاة خللق هللا تتحقق مبجرد رسم شيء على هيئة اإلنسان أو احليوان.
واجتهدي أن جتعلي من إبداعك يف هذا اجملال ابابً تلجّي خالله إىل خدمة اإلسالم ونصرة قضااي
املسلمّي مبا يستجيش العواطف ،ويلهب املشاعر ،ويوقظ الضمري حنو النصرة ومحل اهلم.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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والداها يصران على تكسبها من رسم الشخصيات الكرتونية

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

السالم عليكم.
سألتكم قبل مدة عن حكم الرسم والتصوير ،وأفتيتموين حبرمة ذلك.
وأان أرسم الشخصيات الكرتونية.

وقد أخربت والدي ابلفتوى ،وبينت هلم قول هللا سبحانه وتعاىل":ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه
من حيث ال حيتسب" لكنهما رفضا ابلقول إهنم فقراء وحباجة ماسة للمال الذي أحصل عليه من

هذه املهنة ،وأان ال أتقن أي مهنة أخرى.

أان اآلن يف حرية أشعر أنين واقع يف معصية ،لكن ال أحب خمالفة والدي ،وكذلك أعرف وضعي املايل
الصعب ،فماذا أفعل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

كل ٍ
اسأل هللا أن جيعل لك من كل هم فرجاً ،ومن كل ٍ
بالء عافية.
ضيق خمرجاً ،ومن ِّ

إليك التفصيل يف رسم املخلوقات:

فكل ما ليس فيه روح فيجوز رمسه مطلقاً ،كاجلبال والشجر والشمس والقمر  ...إخل ،ويدل لذلك ما

أخرجه البخاري ( )2073عن سعيد بن أيب احلسن  ,قال :كنت عند ابن عباس -رضي هللا عنهما-
 ,إذ أاته رجل  ,فقال :اي ابن عباس  ,إمنا معيشيت من صنعة يدي  ,وأان أصنع هذه التصاوير .فقال

ابن عباس :ال أحدثك إال ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ":من صور صورة  ,فإن هللا

معذبه عليها يوم القيامة  ,حىت ينفخ فيها الروح  ,وليس بنافخ أبداً " .قال :فراب الرجل ربوة شديدة ـ

أي ذعر وامتأل خوفاً ـ  ,واصفر وجهه فقال ابن عباس " وحيك  ,إن أبيت إال أن تصنع  ,فعليك
ابلشجر  ,وكل شيء ليس فيه روح".

كما يدل على ذلك أيضاً حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وسيأيت قريباً.
وأما ما فيه روح ـ وهو اإلنسان واحليوان ـ ففيه تفصيل:
فرمسه بال رأس جائز؛ ألنه بدون الرأس ال حياة له ،فيصري كهيئة ما ال روح فيه ،كالشجر وغريه.
ويدل لذلك حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-أاتين

جربيل عليه السالم فقال يل أتيتك البارحة فلم مينعين أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل،

فم ْر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع
وكان يف البيت قرام سرت فيه متاثيل ،وكان يف البيت كلبُ .
فيصري كهيئة الشجرة ،ومر ابلسرت فليقطع فليجعل منه وسادتّي منبوذتّي توطآن ،ومر ابلكلب

فليُخرج ففعل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم .-أخرجه أمحد ( ، )8032والرتمذي (، )2806

وأبو داود (. )4158

(فم ْر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة) وهو يدل على أن
والشاهد قولهُ :

رسم كل ذي روح بال رأس جائز؛ ألنه يصري بال روح ،كهيئة الشجر.
ٍ
ٍ
حيوان بال جسد فال أبس به على األظهر؛ ألن الرأس بال جسد ال
إنسان أو
وكذلك لو رسم رأس
روح فيه ،فهو كاجلسد بال رأس.
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قال ابن قدامة يف املغين (( : )199/10وإن قطع منه ما ال يبقي احليوان بعد ذهابه  ,كصدره أو
بطنه ,أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ,مل يدخل حتت النهي ,ألن الصورة ال تبقى بعد ذهابه ,فهو

كقطع الرأس .وإن كان الذاهب يبقى احليوان بعده ,كالعّي واليد والرجل ,فهو صورة داخلة حتت

النهي .وكذلك إذا كان يف ابتداء التصوير صورة بدن بال رأس  ,أو رأس بال بدن  ,أو جعل له رأساً
وسائر بدنه صورة غري حيوان  ,مل يدخل يف النهي ; ألن ذلك ليس بصورة حيوان"أهـ.
ٍ
حيوان أبعضائه اليت ال تبقى له حياة بذهاهبا ـ كالصدر والبطن والرأس وحنو ذلك
وأما رسم إنسان أو
رسم
داخل يف املنهي عنه قطعاً ،حىت ولو استوحى الراسم مالمح الصورة من خياله ومل يقصد َ
ـ فهو ٌ
شخص بعينه ،فيكفي أن تكون الصورة اليت يرمسها ابديةً على هيئة ٍ
ٍ
خملوق ذي روح من جنس
اإلنسان أو احليوان ،وإذا كان كذلك فهو حر ٌام؛ ألن فيه مضاهاة ظاهرةً خلل ِْق هللا ،وقد جاء يف

احلديث الصحيح":ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي" البخاري ( )5953ومسلم (. )2111
وهبذا يتضح ِ
لك أن رسم الشخصيات الكرتونية؛ كشخصية (سايل) و (هايدي) داخلة يف املنهي عنه
من التصوير إذا رمستيها برأسها وما ال حتيا بدونه من جسدها ،كالصدر والبطن ،حىت ولو مل تكن هلا
شبيه من الفتيات يف الواقع .إذ املضاهاة خللق هللا تتحقق مبجرد رسم ٍ
شيء على هيئة اإلنسان أو
احليوان.
واجتهدي أن جتعلي من إبداعك يف هذا اجملال ابابً تلجّي من خالله إىل خدمة اإلسالم ونصرة قضااي
املسلمّي مبا يستجيش العواطف ،ويلهب املشاعر ،ويوقظ الضمري حنو النصرة ومحل اهلم.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قراءة القصص ذات الرسوم الكرتونية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1424/11/5هـ
السؤال

هل جيوز قراءة جمالت قصص مصورة كرتونية ،وكذلك االحتفاظ هبا

اجلواب

أرجو أال يكون يف ذلك حرج إذا كان املضمون الذي تعاجله تلك القصص انفعاً ومفيداً ،ومثل هذه
الصورة موضع امتهان ،فال حرج يف االحتفاظ هبا إن شاء هللا ،وهللا املوفق.

()395/13

منزل به صور حليواانت
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

أان أسكن يف منزل حكومي ،ويوجد يف غرفه مرااي وزجاج أبواب وشبابيك مرسوم عليها حيواانت

وصور نساء البسات مالبس ،وبعض الصور ليس هلا ملمس وأخرى هلا ملمس ،كما أن بعض األاثث

حمفور عليه صور حيواانت ،وال ميكنين إزالة هذه الصور ،واألاثث عهدة للدولة استلمتها ببياانت،
كما ال ميكنين السكن بغري هذا البيت بسبب منصيب الرمسي ،فأرجو نصحي ماذا أعمل؟ وهل جتوز

الصالة يف هذه الغرف يل وألهلي؟ وكيف يكون ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الرسوم والتماثيل لذوات األرواح حمرمة ال جتوز؛ لشدة الوعيد الوارد فيها ،ووجودها يف البيت مؤذن

بعدم دخول املالئكة ،وحصول السكينة كما جاء يف احلديث" :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال
صورة" رواه البخاري ( ، )3225ومسلم ( )2106من حديث أيب طلحة األنصاري -رضي هللا

عنه،-وإذا استطعت أن تنتقل عن هذا املسكن إىل مسكن آخر ال يوجد فيه مثل هذه األشياء فهو
الواجب عليك ،وإن مل تستطع فحاول أن تغري هذا األاثث وأن تطمس هذه الصور ،فإن مل تستطع

ذلك فاحرص على مكان صالتكم إما بتخليته من هذا األاثث أو تغطيته مبا مينع ظهور هذه الصور.

كان هللا يف عونك.

()396/13

مشاهدة فيلم (آالم املسيح)
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل

التاريخ 1425/6/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم مشاهدة فيلم (آالم املسيح)  ،علماً أبنين شاهدته -مع أخوايت -بقصد املعرفة ،حيث إنين

أحب قراءة ومعرفة األداين األخرى (السماوية وغري السماوية) بقصد الدعوة وحب املعرفة ،وكنت

أشرح ألخيت الصغرية الفرق بّي ما نؤمن به ،وبّي ما يؤمنون به؛ ألن صديقايت خوفنين أبنه غري جائز

مشاهدة الفيلم؛ ألنه متثيل لنيب .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال أرى إطالقاً القول بتحرمي مشاهدة هذا الفيلم جلميع الناس على اختالف ثقافتهم وحصانتهم

الفكرية والعقدية  ...إخل ،ألجل أنه يعرض سرية املسيح  -عليه الصالة والسالم -بصورة مشوهة

حمرفة ،كما ال يسوغ إطالق القول إبابحة مشاهدته اعتباراً ابحلصانة العقدية والفكرية لدى بعض

الناس ،واليت متنعهم أن يصدقوا مبا ورد يف الفيلم من األابطيل والتشويه ،واألمر يقتضي التفريق
والتفصيل ،فمن كانت لديه ثقافة وحصانة عقدية ه ه
شة؛ حبيث ميكن أن يتأثر مبا يرى من األابطيل يف

الفيلم ،وتشوش عليه إميانه وتصديقه السابق خبرب القرآن عن سيدان املسيح  -عليه السالم ،-وحبيث
ميكن أن يتش هرب فكره أبفكار الفيلم املسمومة ،فهذا قطعاً ال جتوز له مشاهدة الفيلم ،أما من تشبعوا
حبصانة فكرية عقدية ثقافية ،حبيث ال تشوش عليهم مشاهدة الفيلم ،وال تزعزع إمياهنم ابحلقائق

الواردة يف القرآن بشأن املسيح  -عليه السالم -وما يتعلق بذلك ،فال حيرم عليه مشاهدة الفيلم من
هذا الوجه -أعين ألجل ما يف الفيلم من أفكار خمالفة ألخبار القرآن والسنة ،-غري أنه حيرم مشاهدة
الفيلم على اجلميع فيما إذا كان قد تض همن مشاهد خالعية .وهللا أعلم.

()397/13

حكم الصور املمتهنة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /وسائل اإلعالم والرتفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل /التصوير والتمثيل
التاريخ 1426/06/03هـ

السؤال

قرأت عن الصور اجلائزة يف اإلسالمُ .روي عن سامل بن عبد هللا أنه أوضح طبيعة الصور احملرمة ،وهو
ما نقله اإلمام أمحد عن ليث ،أنه زار مرة سامل بن عبد هللا ،فقال :عندما دخلت عليه رأيته متكئاً
على وسادة عليها تصاوير طيور وسباع ،فسألته :أليست هذه التصاوير مكروهة يف اإلسالم؟ فقال:
ال ،إمنا يكره من الصور ما علِّق .أرجو التعليق على صحة هذا احلديث وفقهه .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

األثر املشار إليه يف السؤال أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ، )25287قال :حدثنا ابن فضيل عن
ليث ،قال :رأيت سامل بن عبد هللا متكئاً على وسادة محراء فيها متاثيل ،فقلت له ،فقال :إمنا يكره

هذا ملن ينصبه ويصنعه.

وأخرج ابن أيب شيبة أيضاً ( ، )25302قال :حدثنا احلسن بن موسى ،قال :حدثنا محاد بن سلمة،

عن عمرو بن دينار ،عن سامل بن عبد هللا ،قال :كانوا ال يرون مبا وطئ من التصاوير أبساً.
وقد ساق ابن أيب شيبة عدداً من اآلاثر الدالة على أن الصورة إذا كانت مما ميتهن ويوطأ ويتكأ عليه
من الفرش والوسائد فإهنا جائزة.

وبوب البخاري يف صحيحه :ابب ما وطئ من التصاوير [البخاري مع الفتح ( ، ] )386/10وذكر
ه
حديث عائشة -رضي هللا عنها )5954( -قالت :قَ ِدم رسو ُل هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمِ -م ْن َس َف ٍر
اَّلل َ -
َ َُ
ول هِ
ت بِِقر ٍام ِيل َعلَى س ْهوةٍ ِيل فِ َ ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -هتَ َكهُ،
يل فَـلَ هما َرآهُ َر ُس ُ
اَّلل َ -
َ َ
َوقَ ْد َس َ ْرت ُ َ
يها متََاث ُ
ضاهو َن ِخبَل ِْق هِ
ِ ِ هِ
ادتَ ْ ِ
ال" :أَ َش ُّد الن ِ
ّي.
َوقَ َ
اَّلل" .قَالَ ْ
ادةً أ َْو ِو َس َ
ت :فَ َج َعلْنَاهُ ِو َس َ
ين يُ َ ُ
هاس َع َذ ًااب يَـ ْوَم الْقيَ َامة الذ َ
وهذا القول أحد األقوال يف املسألة ،وهناك أقوال أخرى:
سمة -فال تدخل يف
 -1فمن العلماء من ذهب إىل أن الصورة إذا كانت ال ظل هلا -أي ليست جم ه
التصوير املنهي عنه ،ويدل على ذلك حديث بس ِر ب ِن س ِع ٍ
ين َح هدثَهَُ -وَم َع
يد ،أَ هن َزيْ َد بْ َن َخالِ ٍد ا ْجلَُه ِ ه
ُْ ْ َ

بس ٍر عبـي ُد هِ
هيب -صلهى ه ِ
اَّلل ْ
ْحةَ زيد بن سهل
ُ ْ َُ ْ
يب َم ْي ُمونَةَ َزْو ِج النِ ِّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -أَ هن أ ََاب طَل َ
اخلَْوَالِينَُّ ،ربِ ُ
ول هِ
ِِ
ِ
صلهى ه
ورةٌ".
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
َح هدثَهُ أَ هن َر ُس َ
الَ :
"ال تَ ْد ُخ ُل ال َْم َالئ َكةُ بَـ ْيـتًا فيه ُ
اَّلل َ
صَ
ْت لِعبـي ِد هِ
ِِ ِ ِ ِ
ٍِ
اَّلل
قَ َ
صا ِو ُير ،فَـ ُقل ُ َُ ْ
ال بُ ْس ٌر :فَ َم ِر َ
ض َزيْ ُد بْ ُن َخالد ،فَـ ُع ْد َانهُ فَِإذَا َْحن ُن ِيف بَـ ْيته بِس ٍْرت فيه تَ َ
ِ
ال" :إِهال َرق ًْما ِيف ثَـ ْو ٍ
ْ
ال :بَـلَى
ْتَ :ال .قَ َ
ال :إِنههُ قَ َ
هصا ِوي ِر؟ قَ َ
ب" .أََملْ تَ ْس َم ْعهُ؟ قُـل ُ
اخلَْوَالِِينّ :أََملْ ُحيَ ّدثْـنَا ِيف الت َ
ك .أخرجه البخاري ( ، )5958ومسلم ( ، )2106والرقم :النقش يف الثوب.
قَ ْد ذَ َك َر َذلِ َ
 -2ومن العلماء من ذهب إىل املنع مطلقاً؛ أخذاً بعموم األحاديث الدالة على حترمي التصوير.
 -3ومن العلماء من ذهب إىل أن الصورة إذا كانت ابقية اهليئة ،قائمة الشكل ُح ِّرمت ،وإن قطع
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الرأس أو تف هرقت األجزاء جاز ،ويدل على هذا حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قَ َ
هِ
ِ
صلهى ه ِ ه
ك الْبَا ِر َحةَ ،فَـلَ ْم ميَْنَـ ْع ِين أَ ْن أَ ُكو َن
ت أَتَـ ْيـتُ َ
يل فَـ َقال َ:إِِّين ُك ْن ُ
اَّلل َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم" :-أ ََاتِين ج ِْرب ُ
ِِ
ال ،وَكا َن ِيف الْبـ ْي ِ
ال ِ ِ
ت فِ ِيه إِهال أَنههُ َكا َن ِيف َاب ِ
ت قِ َر ُام
ْت َعلَْي َ
ت اله ِذي ُك ْن َ
ك الْبَـ ْي َ
َد َخل ُ
َ
ب الْبَـ ْيت متْثَ ُ ّ
الر َج َ
ِ ِِ ِ
ِ
س التِّ ْمثَ ِ
ال اله ِذي ِابلْبَ ِ
ْب ،فَ ُم ْر بَِرأْ ِ
ص هْري َك َه ْيـئَ ِة
اب فَـ ْليُـ ْقطَ ْع فَـلْيُ َ
يلَ ،وَكا َن ِيف الْبَـ ْيت َكل ٌ
س ٍْرت فيه متََاث ُ
ِ
ال ه ِ
ِ
ادتَ ْ ِ
ّي ُم ْنـتَـبَ َذتَ ْ ِ
ّي يُوطَآَنَ ِ،وُم ْر ِابلْ َكل ِ
ْب فَـيُ ْخ َر ْج" .فَـ َف َع َل
لس ِْرت فَـ ْليُـ ْقطَ ْع َوُْجي َع ْل م ْنهُ ِو َس َ
ش َج َرةَ ،وُم ْر ِاب ّ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .أخرجه الرتمذي ( ، )2806وقال :حسن صحيح .وهللا أعلم.
َر ُس ُ
اَّلل َ

()398/13

السرية والتاريخ والرتاجم

()399/13

هل ُد ِّونت خطب النيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/3/12هـ
السؤال

أين خطب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -لكل يوم مجعة؟ ملاذا مل تد هون كأحاديثه وسريته،

وحركاته ،وصفاته ،وجمالسه؟ إن كان هناك الكثري من أقوال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
وأفعاله قد نقلت إلينا صغرية وحىت كبرية.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
كان العرب قبل اإلسالم يعتمدون على احلفظ يف نقل أشعارهم واترخيهم ،وأايمهم ومآثرهم،
وأنساهبم ،واشتهروا بقوة الذاكرة وسرعة احلفظ ،ووصفهم هللا -عز وجل -ابألميّي ،قال -تعاىل" :-
ِ
ّي َر ُسوالً ِم ْنـ ُه ْم " [اجلمعة ، ]2:وكان الكتاب فيهم ندرة ،مث جاء اإلسالم،
ُه َو اله ِذي بَـ َع َ
ث ِيف ْاأل ُّميِّ َ
وحث على العلم والكتابة ،ووجد ُكتاب يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقاموا بتدوين القرآن
ّ
الكرمي ،ولكنهم مل يقوموا جبمع حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وكتابته بشمول واستقصاء،
بل اعتمدوا على احلفظ والذاكرة يف أغلبه ،ومل أيمرهم النيب -صلى هللا عليه وسلم-بذلك ،ولعله
أراد احملافظة على ملكة احلفظ عندهم السيما وأن احلديث جتوز روايته ابملعىن ،وال يقصد أبلفاظه

التعبد واإلعجاز خبالف القرآن الذي هو معجز بلفظه ومعناه ،ومتعبد به ،مث كان هناك خشية يف أول
اإلسالم أن حيدث إلتباس عند عامة املسلمّي ،فيخلطوا القرآن ابحلديث إذا حصل كتابة القرآن،

واحلديث يف صحيفة واحدة ،أو أن ختلط الصحف اليت يكتب فيها احلديث ابلصحف اليت يكتب
فيها القرآن ،وكذلك خشية انشغال املسلمّي ابحلديث عن القرآن وهم حديثو عهد به ،وهلذا جاء يف

حديث أيب سعيد-رضي هللا عنه -النهي عن كتابة احلديث ،فعنه قال :قال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلمَ " :-ال تَ ْكتُـبوا َع ِين ومن َكتَب َع ِين غَ ْري الْ ُقر ِ
آن فَـلْيَ ْم ُحهُ" أخرجه مسلم (. )3004
ُ ّ ََ ْ َ ّ َ ْ

()400/13

قال الرامهرمزي " :وحديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-فأحسبه أنه كان حمفوظاً يف أول

اهلجرة ،وحّي كان ال يؤمن االشتغال به عن القرآن " (احملدث الفاصل  ، )71وقال اخلطايب  -عن

احلديث  " :-وجهه  -وهللا أعلم  -أن يكون إمنا كره أن يكتب شيء من القرآن يف صحيفة واحدة،
أو جيمع بينهما يف موضع واحد؛ تعظيماً للقرآن وتنزيهاً له أن يسوى بينه وبّي كالم غريه " (غريب

احلديث  ، )632/1وقد اعتىن الصحابة -رضي هللا عنهم -حبفظ السنة ،وبلغوها إىل من بعدهم ،مث
دونت يف املعاجم ،واملصنفات واملسانيد كما هو معلوم ،وخطب النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل

حيصل تدوينها وكتابتها يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-لكنها توجد يف الغالب مفرقة فيما

نقله الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وقد ال ينص على أن هذا الكالم قاله النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يف اخلطبة ،مث إن الصحابة -رضي هللا عنهم -قد ينقل بعضهم أول كالمه -صلى هللا عليه
وسلم -يف اخلطبة ،وينقل صحايب آخر آخرها أو وسطها ،وهلذا جاء يف حديث أيب زيد عمرو بن
أخطب -رضي هللا عنه -أنه قال " :صلهى بِنا رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ص ِع َد
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -الْ َف ْج َرَ ،و َ
ول ه َ
َ َ َُ
ِ
صلهى مثُه ِ ِ
ص ُر مثُه
ض َر ْ
ض َر ْ
رب ،فَ َخطَبَـنَا َح هىت َح َ
رب فَ َخطَبَـنَا َح هىت َح َ
ت الْ َع ْ
ت الظُّ ْه ُر ،فَـنَـ َز َل فَ َ
َ
الْم ْن ََ
صع َد الْم ْن ََ
صلهى ،مثُه ِ ِ
ت ال ه
ربَان ِمبَا َكا َن َوِمبَا ُه َو َكائِن ٌ،فَأَ ْعلَ ُمنَا
رب ،فَ َخطَبَـنَا َح هىت غَ َربَ ْ
نَـ َز َل فَ َ
َ
س ،فَأَ ْخ ََ
صع َد الْم ْن ََ
ش ْم ُ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
أْ
َح َفظُنَا " أخرجه مسلم ( ، )2892وقد حيصل النص يف بعض األحاديث أن النيب َ -
َو َسله َم -قاله يف خطبة اجلمعة ومن ذلك على سبيل املثال:
ول هِ
 ما رواه مسلم ( )867من حديث جابِ ِر ب ِن عب ِد هِاَّلل -
الَ :كا َن َر ُس ُ
اَّلل -رضي هللا عنهما -قَ َ
َ ْ َْ
صلهى ه ِ ه ِ
ضبُهَُ ،ح هىت َكأَنههُ ُم ْن ِذ ُر َج ْي ٍ
ش،
ب ْ
امحَهر ْ
ص ْوتُهَُ ،وا ْشتَ هد غَ َ
ت َع ْيـنَاهَ ُ،و َع َال َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -إذَا َخطَ َ
اعةُ َك َهاتَ ْ ِ
سبهابَِة
سا ُك ْم "َ ،ويَـ ُق ُ
يَـ ُق ُ
ت أ ََان َوال ه
صبَـ َع ْي ِه ال ه
"صبه َح ُك ْم َوَم ه
ول " :بُعِثْ ُ
سَ
ّي إِ ْ
ّي"َ ،ويَـ ْق ُر ُن بَ ْ َ
ولَ :
يث كِتاب هِ
ول " :أَ هما بـ ْع ُد فَِإ هن َخ ْ ِ ِ
ري ا ْهلَُدى ُه َدى ُحمَ هم ٍدَ ،و َش ُّر ْاأل ُُموِر
َوال ُْو ْسطَىَ ،ويَـ ُق ُ
ري ا ْحلَد َ ُ
َ
اَّللَ ،و َخ ْ ُ
َ
ول " :أ ََان أ َْو َىل بِ ُك ِّل ُم ْؤِم ٍن ِم ْن نَـ ْف ِس ِهَ ،م ْن تَـ َر َك َم ًاال فَِأل َْهلِ ِهَ ،وَم ْن
ض َاللَةٌ " مثُه يَـ ُق ُ
ُْحم َد َاث ُهتَاَ ،وُك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
يل َو َعلَ هي "
اعا فَِإ َه
تَـ َر َك َديْـنًا أ َْو َ
ضيَ ً
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يَـ ْوَم ا ْجلُ ُم َع ِةَْ :حي َم ُد ه
صلهى ه
ول
اَّللََ ،ويُـثْ ِين َعلَْيه ِ،مثُه يَـ ُق ُ
ويف لفظَ :كانَ ْ
هيب َ -
ت ُخطْبَةُ النِ ِّ
ِ
يث ِمبِثْلِ ِه.
ص ْوتُهُ ،مثُه َسا َق ا ْحلَ ِد َ
َعلَى إِثْ ِر ذَلكَ َ،وقَ ْد َع َال َ

()401/13
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -أنه كان يكثر أن خيطب ابلقرآن وسورة (ق) كما
 ومما حفظ من خطبه َ -جاء يف صحيح مسلم ( )873عن أم هشام بنت احلارث ب ِن النُّـ ْعم ِ
تَ " :ما
ان  -رضي هللا عنها -قَالَ ْ
ْ
َ
ول هِ
ْت ق إِهال ِم ْن ِيف ر ُس ِ
صلهى ه ِ ه
ب ِهبَا ُك هل ُمجُ َع ٍة".
َح ِفظ ُ
اَّلل َ -
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -خيَْطُ ُ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
ول
ب -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُس َ
 وكما جاء يف مسند اإلمام أمحد ( )20325من حديث أ َِّاَّلل علَي ِه وسلهم -قَـرأَ يـوم ا ْجلمع ِة" :بـراءةٌ "وهو قَائِم ي َذ ّكِر ِأب هَايِم هِ
هِ
اَّلل  َ -ه
اَّلل"....
صلى هُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ ُ ُ
ول هِ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
اَّلل -
ب -رضي هللا عنه -أَ هن َر ُس َ
 ويف رواية عند ابن ماجة ( )1101من حديث أ َِّاَّلل علَي ِه وسلهم -قَـرأَ يـوم ا ْجلمع ِة تَـبار َك وهو قَائِم فَ َذ هكرَان ِأب هَايِم هِ
َه
اَّلل" ..
صلى هُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -أيضاً ما أخرجه ابن ماجة ( )1071من حديث
 -ومما حفظ من خطبته َ -

ول هِ
جابِ ِر ب ِن عب ِد هِ
صلهى ه
الَ " :اي
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َق َ
الَ :خطَبَـنَا َر ُس ُ
اَّلل -رضي هللا عنهما -قَ َ
َ ْ َْ
اَّلل َ -
ِ ِ
ال ال ه ِ
احل ِة قَـ ْبل أَ ْن تُ ْشغَلُوا ،و ِ
اَّلل قَـ ْبل أَ ْن متَُوتُوا ،واب ِدروا ِاب ْألَ ْعم ِ
صلُوا اله ِذي
َ
َ
ََ ُ
أَيُّـ َها الن ُ
ص َ َ
هاس تُوبُوا إ َىل ه َ
ِِ
ِ
بـيـنَ ُكم وب ّْي ربِ ُكم بِ َكثْـرةِ ِذ ْك ِرُكم لَهُ ،وَكثْـرةِ ال ه ِ
ربواَ ،وا ْعلَ ُموا
الس ِّر َوال َْع َالنيَة تُـ ْرَزقُوا َوتُـ ْن َ
ص َدقَة ِيف ّ
ص ُروا َوُجتْ َُ
ْ َ َ
َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ هن ه
ض َعلَْي ُك ْم ا ْجلُ ُم َعةَ ِيف َم َقامي َه َذاِ ،يف يَـ ْومي َه َذاِ ،يف َش ْه ِري َه َذا ،م ْن َعامي َه َذا ،إِ َىل
رت َ
اَّللَ قَ ْد افْ ََ
يـوِم ال ِْقيام ِة ،فَمن تَـرَكها ِيف حي ِايت أَو بـ ْع ِدي ولَهُ إِم ِ
ودا َهلَا فَ َال
استِ ْخ َفافًا ِهبَا ،أ َْو ُج ُح ً
َ ٌَ
ام َعاد ٌل أ َْو َجائٌِر ْ
َْ َ َ َ ْ َ َ
ََ ْ َ
ِ
َمجَ َع ه
ص ْوَم لَهَُ ،وَال
ص َالةَ لَهَ ُ،وَال َزَكاةَ لَهَُ ،وَال َح هج لَهَ ُ،وَال َ
اَّللُ لَهُ َمشْلَهَُ ،وَال َاب َر َك لَهُ ِيف أ َْم ِره ،أََال َوَال َ
بِهر لَهُ ،ح هىت يـتُوب فَمن َاتب َاتب ه ِ
يب م َه ِ
اج ًراَ ،وَال يَـ ُؤهم
َ َ َ َْ َ َ
اَّللُ َعلَْيه ،أ ََال َال تَـ ُؤهم هن ْام َرأَةٌ َر ُج ًالَ ،وَال يَـ ُؤهم أَ ْع َراِ ٌّ ُ
اجر م ْؤِمنًا إِهال أَ ْن يـ ْقهرهُ بِس ْلطَ ٍ
ِ
اف َس ْيـ َفهُ َو َس ْوطَهُ " ويف إسناد هذا احلديث علي بن زيد بن
ان َخيَ ُ
فَ ٌ ُ
َ ََ ُ
جدعان وهو ضعيف.
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 وحفظ من خطبته أيضاً ما أخرجه أبو داود ( )925من حديث اب ِن مسع ٍود  -رضي هللا عنه-أَ هن
ْ َ ُْ
َّلل نَستعِينه ُ،ونَستـغْ ِفره ،ونَـعوذُ ِاب هَّللِ
ِِ
ول هِ
صلهى ه
شه َد قَ َ
َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -كا َن إِذَا تَ َ
ال :ا ْحلَ ْم ُد ه ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
اَّلل َ -
ِ ِ
ِ
ض هل لَه ُ،ومن ي ْ ِ
ِِ
ِ
اَّلل فَ َال م ِ
ي لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إِهال ه
اَّللُ
ََ ْ ُ
م ْن ُش ُروِر أَنْـ ُفسنَا ،م ْن يَـ ْهده هُ ُ
ضلل ْ،فََال َهاد َ
وأَ ْشه ُد أَ هن ُحمَ هم ًدا َعب ُدهُ ورسولُهُ ،أَرسلَهُ ِاب ْحل ِّق ب ِش ِ
اعةَ ِ،م ْن يُ ِط ْع ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ،
ّي يَ َد ْي ال ه
سَ
ريا َونَذ ًيرا بَ ْ َ
َ َ
َْ
ْ ََ ُ
َ َ ً
فَـ َق ْد ر َش َد ومن يـ ْع ِ
ص ِه َما فَِإنههُ َال يَ ُ ِ
ض ُّر ا هَّللَ َش ْيـئًا"
سهَ ُ،وَال يَ ُ
َ ََ ْ َ
ض ُّر إ هال نَـ ْف َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -أيضاً ما أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان
 ومن خطبه َ -صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يف اجلمعة فأعيتين
ب النيب َ -
( )360/7عن احلسن البصري قال :طلبت ُخطَ َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فسألته عن ذلك ،فقال :كان يقول يف
فلزمت رجالً من أصحاب النيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :-اي أيها الناس إن لكم علماً فانتهوا إىل علمكم ،وإن
خطبته يوم اجلمعة َ -
لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم ،فإن املؤمن بّي خمافتّي :بّي أجل قد مضى ال يدري كيف صنع هللا

فيه ،وبّي أجل قد بقي ال يدري كيف هللا بصانع فيه ،فليتزود املرء لنفسه ومن دنياه آلخرته ،ومن
الشباب قبل اهلرم ،ومن الصحة قبل السقم ،فإنكم خلقتم لآلخرة ،والدنيا خلقت لكم ،والذي
نفسي بيده ما بعد املوت من مستعتب ،وما بعد الدنيا دار إال اجلنة والنار ،وأستغفر هللا يل ولكم".
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -يعلم أصحابه  -رضي هللا عنهم -يف خطبته قواعد اإلسالم ،وشرائعه،
وكان َ -
وأيمرهم ،وينهاهم يف خطبته إذا عرض له أمر أو هني كما جاء يف صحيح البخاري ( ، )930ومسلم

( )875من حديث جابِ ِر ب ِن عب ِد هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
اَّلل -رضي هللا عنهما -قَ َ
ال :بَـ ْيـنَا النِ ُّ
َ ْ َْ
هيب َ -
هيب -صلهى ه ِ
ِِ
ال:
ت َاي فَُال ُن؟ " قَ َ
اء َر ُج ٌل فَـ َق َ
َصلهْي َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :-أ َ
ال لَهُ النِ ُّ َ
ب يَـ ْوَم ا ْجلُ ُم َعة إ ْذ َج َ
خيَْطُ ُ
ال" :قُ ْم فَ ْارَك ْع".
َال ،قَ َ

وهنى املتخطي رقاب الناس عن ذلك ،وأمره ابجللوس ،كما جاء فيما رواه أبو داود
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( )923من حديث عب ُد هِ
اب الن ِ
هاس يَـ ْوَم
َْ
اء َر ُج ٌل يَـتَ َخطهى ِرقَ َ
اَّلل بْ ُن بُ ْس ٍر -رضي هللا عنه -قالَ :ج َ
اَّلل علَي ِه وسلهمِ :-
هيب  َ -ه
صلهى ه ِ ه
س فَـ َق ْد
ب فَـ َق َ
ال لَهُ النِ ُّ
ا ْجلُ ُم َع ِة َوالنِ ُّ
ْ
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -خيَْطُ ُ
صلى هُ َ ْ َ َ َ
اجل ْ
ت ،ورمبا قطع خطبته للحاجة تعرض ،أو السؤال من أحد من أصحابه -رضي هللا عنهم -فيجيبه
آذَيْ َ

مث يعود إىل خطبته فيتمها ،وكان رمبا نزل عن املنرب للحاجة مث يعود ،فيتمها كما جاء يف سنن أيب
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
الَ :خطَبَـنَا َر ُس ُ
داود ( )935من حديث بُـ َريْ َدةَ  -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ -
ان ويـ ُقوم ِ
ِ
ان أ ْ ِ
اَّلل َع ْنـهماَ -علَْي ِهما قَ ِميص ِ
فَأَقـْبل ا ْحلسن وا ْحلس ْ ُ ِ
َخ َذ ُمهَا
ان فَـنَـ َز َل فَأ َ
َ
َمحََران يَـ ْعثُـ َر َ َ َ
َ
ّي َ -رض َي هُ ُ َ
ََ ََُ َ َُ
فَ َ ِ ِِ ِ
ص َد َق ه
َخ َذ ِيف
َصِ ْرب مثُه أ َ
اَّللُ إِ همنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَال ُد ُك ْم فِ ْتـنَةٌ َرأَيْ ُ
ت َه َذيْ ِن فَـلَ ْم أ ْ
رب مثُه قَالَ :
صع َد هب َما الْم ْن ََ
ْ
اخلُطْبَ ِة ،وكان يدعو الرجل يف خطبته تعال اي فالن ،اجلس اي فالن ،صل اي فالن ،وكان أيمرهم
مبقتضى احلال يف خطبته فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم ابلصدقة وحضهم عليها ،كما جاء يف
ول هِ
الُ :كنها ِع ْن َد ر ُس ِ
اَّلل -
صحيح مسلم ( )1017من حديث جرير بن عبد هللا -رضي هللا عنه -قَ َ
َ
صلهى ه ِ
اءهُ قَـ ْوٌم ُح َفاةٌ ُع َراةٌ ُْجمتَ ِايب النِّ َما ِر أ َْو ال َْعبَ ِاء ُمتَـ َقلِّ ِدي
هها ِر قَ َ
ص ْد ِر النـ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمِ -يف َ
َ
ال فَ َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضر فَـتَمعهر و ْجهُ ر ُس ِ
صلهى ه
ول ه
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -ل َما
ُّ
السيُوف َعا همتُـ ُه ْم م ْن ُم َ
اَّلل َ -
ض َر بَ ْل ُكلُّ ُه ْم م ْن ُم َ َ َ َ َ َ
ِِ ِ
ِ
ام فَ َ ه
ال:
ب فَـ َق َ
َرأَى هب ْم م ْن الْ َفاقَة فَ َد َخ َل مثُه َخ َر َج فَأ ََم َر بِ َال ًال  -رضي هللا عنه -فَأَذه َن َوأَقَ َ
صلى ،مثُه َخطَ َ
اح َدةٍ إِ َىل ِ
سوِ
ِ
هِ
آخ ِر "....احلديث.
هاس اتهـ ُقوا َربه ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
" َاي أَيُّـ َها الن ُ

وكان يستسقي هبم إذا قحط املطر يف خطبته ،كما جاء يف صحيح البخاري ( )933من حديث أَنَ ِ
س
ِ
بْ ِن مالِ ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـبَـ ْيـنَا
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
َصابَ ْ
هيب َ -
ال :أ َ
َ
ت الن َ
هاس َسنَةٌ َعلَى َع ْهد النِ ِّ
ِ ٍ
صلهى ه ِ ه
ول ه
ك ال َْمالُ،
ال َاي َر ُس َ
ايب ،فَـ َق َ
ام أَ ْع َر ِ ٌّ
اَّللَ ِ:هلَ َ
النِ ُّ
ب ِيف يَـ ْوم ُمجُ َعة قَ َ
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -خيَْطُ ُ
اَّلل لَنا ،فَـرفَع ي َدي ِه وما نَـرى ِيف ال ه ِ
وج َ ِ
ض َع َها
س َماء قَـ َز َعةً ،فَـ َواله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ َما َو َ
ََ
اع الْعيَال ُ،فَا ْدعُ هَ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
صلهى ه
اب أ َْمثَ َ
َح هىت َاث َر ال ه
ال ا ْجلِبَا ِل مثُه َملْ يَـ ْن ِز ْل َع ْن م ْن َِربه َح هىت َرأَيْ ُ
ت ال َْمطََر يَـتَ َح َ
اَّللُ
اد ُر َعلَى حلْيَته َ -
س َح ُ
َعلَْي ِه َو َسله َم".....-

وقد حفظت بعض كتب التاريخ نصاً كامالً لبعض خطبه -صلى هللا عليه وسلم -مثل ما جاء يف
اتريخ الطربي ( ، )396 - 394/2قال ابن جرير :حدثين يونس بن عبد األعلى

()404/13
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
أخربان ابن وهب عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي أنه بلغه عن خطبة النيب َ -
يف أول مجعة صالها ابملدينة يف بين سامل بن عمرو بن عوف -رضي هللا عنهم " :-احلمد هلل ،أمحده
وأستعينه ،وأستغفره وأستهديه ،وأؤمن به وال أكفره ،وأعادي من يكفره ،وأشهد أن ال إله إال هللا

وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله ،أرسله ابهلدى ،ودين احلق والنور واملوعظة على فرتة من
الرسل ،وقلة من العلم ،وضاللة من الناس ،وانقطاع من الزمان ،ودنو من الساعة ،وقرب من األجل

من يطع هللا ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهما فقد غوى وفرط ،وضل ضالالً بعيداً ،وأوصيكم بتقوى
هللا فإنه خري ما أوصى به املسلم املسلم أن حيضه على اآلخرة وأن أيمره بتقوى هللا فاحذروا ما

حذركم هللا من نفسه ،وال أفضل من ذلك نصيحة ،وال أفضل من ذلك ذكرى ،وإنه تقوى ملن عمل
به على وجل ،وخمافة ،وعون ،صدق ما تبتغون من أمر اآلخرة ،ومن يصلح الذي بينه وبّي هللا من
أمر السر والعالنية ال ينوي بذلك إال وجه هللا ،يكن له ذكراً يف عاجل أمره ،وذخراً فيما بعد املوت

حّي يفتقر املرء إىل ما قدم ،وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً وحيذركم هللا

ْف لذلك فإنه يقول -تعاىلَ " :-ما
نفسه وهللا رءوف ابلعباد والذي صدق قوله وأجنز وعده ال ُخل َ
ي وما أ ََان بِظَ هالٍم لِلْعبِ ِ
يد " ،واتقوا هللا يف عاجل أمركم وآجله ،يف السر والعالنية ،فإنه
يُـبَد ُ
َ
هل الْ َق ْو ُل لَ َد ه َ َ
من يتق هللا فقد فاز فوزاً عظيماً ،وإن تقوى هللا توقي مقته ،وتوقي عقوبته ،وتوقي سخطه ،وإن تقوى
هللا تبيض الوجه ،وترضي الرب ،وترفع الدرجة ،خذوا حبظكم وال تفرطوا يف جنب هللا ،قد علمكم
هللا كتابه وهنج لكم سبيله ،ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبّي ،فأحسنوا كما أحسن هللا إليكم،

وعادوا أعداءه ،وجاهدوا يف هللا حق جهاده ،هو اجتباكم ومساكم املسلمّي؛ ليهلك من هلك عن
بينة ،وحيي من حي عن بينة ،وال قوة إال ابهلل ،فأكثروا ذكر هللا ،واعملوا ملا بعد املوت ،فإنه من

أصلح ما بينه وبّي هللا ،يكفه ما بينه وبّي الناس ،وذلك أبن هللا يقضي على الناس وال يقضون عليه،
وميلك من الناس وال ميلكون منه ،هللا أكرب ،وال قوة إال ابهلل العلي العظيم "

()405/13

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
وقال البيهقي( :دالئل النبوة  : )525 -523/2ابب أول خطبة خطبها رسول هللا َ -
َو َسله َم -حّي قدم املدينة أخربان أبو عبد هللا احلافظ أخربان أبو العباس األصم حدثنا أمحد بن عبد
اجلبار حدثنا يونس بن بكري عن ابن إسحاق حدثين املغرية بن عثمان بن حممد بن عثمان ،واألخنس
بن شريق ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه -قال :كانت أول خطبة خطبها
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ابملدينة أن قام فيها فحمد هللا ،وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال" :
رسول هللا َ -
أما بعد أيها الناس فقدموا ألنفسكم ،تعلمن وهللا ليصعقن أحدكم ،مث ليدعن غنمه ليس هلا ر ٍاع مث
ليقولن له ربه  -ليس له ترمجان وال حاجب حيجبه دونه :-أمل أيتك رسويل فبلغك ،وآتيتك ماالً،
وأفضلت عليك ،فما قدمت لنفسك؟ فينظر مييناً ومشاالً فال يرى شيئاً ،مث ينظر قدامه فال يرى غري

جهنم ،فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق مترة فليفعل ،ومن مل جيد فبكلمة طيبة ،فإن هبا

جتزئ احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ،والسالم على رسول هللا ورمحة هللا وبركاته" ،مث خطب
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -مرة أخرى فقال " :إن احلمد هلل أمحده وأستعينه ،نعوذ ابهلل من
رسول هللا َ -
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له ،إن أحسن احلديث كتاب هللا ،قد أفلح من زينه هللا يف قلبه ،وأدخله يف

اإلسالم بعد الكفر ،واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن احلديث وأبلغه ،أحبوا من

أحب هللا أحبوا هللا من كل قلوبكم وال متلوا كالم هللا وذكره ،وال تقس عنه قلوبكم ،فإنه من خيتار هللا

ويصطفي فقد مساه خريته من األعمال ،وخريته من العباد ،والصاحل من احلديث ،ومن كل ما أويت
الناس من احلالل واحلرام ،فاعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً ،واتقوه حق تقاته ،واصدقوا هللا صاحل ما

تقولون أبفواهكم ،وحتابوا بروح هللا بينكم ،إن هللا يغضب أن ينكث عهده ،والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته." .

ويف إسناد ابن جرير والبيهقي إرسال ،قال ابن كثري بعد أن ذكر أن طريق ابن جرير والبيهقي فيهما

إرسال قال :إال أهنا  -أي رواية البيهقي  -مقوية مبا قبلها وإن اختلفت األلفاظ (البداية والنهاية
(. )528/4

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -على طريقته يف اخلطبة وهديه فيها فمن ذلك:
ويستدل مبا نقل من خطبه َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -إمنا هي تقرير ألصول اإلميان
يقول ابن القيم  -رمحه هللا  :-كانت خطبته َ -
من اإلميان ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،ولقائه ،وذكر اجلنة والنار ،وما أعد هللا ألوليائه ،وأهل

طاعته ،وما أعد ألعدائه وأهل معصيته ،فيمأل القلوب من خطبته إمياانً وتوحيداً ومعرفة هللا وأايمه.

()406/13
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -وجدها كفيلة ببيان اهلدى ،والتوحيد ،وذكر
وقال " :ومن أتمل خطب النيب َ -

صفات الرب -جل جالله ،-وأصول اإلميان الكلية ،والدعوة إىل هللا ،وذكر آالئه -تعاىل -اليت

حتببه إىل خلقه ،وأايمه اليت ختوفهم من أبسه ،واألمر بذكره ،وشكره الذي حيببهم إليه ،فيذكرون من

عظمة هللا وصفاته ،وأمسائه ،ما حيببه إىل خلقه ،وأيمرون من طاعته ،وشكره ،وذكره ما حيببهم إليه".

زاد املعاد (. )423 /1

وهناك من املؤلفّي من اعتىن بتتبع خطب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأفردها ابلتصنيف مثل:
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-لـ علي بن حممد املدائين (ت  215هـ. )9
 -1خطب النيب َ -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-لـ  /أيب الشيخ حممد بن جعفر ابن حيان األصبهاين (ت
-2خطب النيب َ -
 369هـ) .
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -لـ  /أيب العباس جعفر بن حممد املستغفري
 -3خطب النيب َ -
(ت 433هـ) .
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -مع شرحها ،لـ  /ابن ودعان حممد بن علي (ت
 -4أربعون خطبة للنيب َ -
 494هـ)  ،وهذه الكتب حسب إطالعي مل تصل إلينا.
هذا؛ وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()407/13

هل كان الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ال حيب حفصة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1423/11/24هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

روى اإلمام مسلم يف صحيحه (كتاب الطالق  -ابب اإليالء) حديث عمر بن اخلطاب  -رضي هللا

عنه  -يف اعتزال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -نساءه ،قال عمر البنته حفصة" :وهللا لقد علمت
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ال حيبك ،ولوال أان لطلقك".

فما معىن هذا احلديث؟ وكيف نرد على الرافضة يف احتجاجهم هبذا احلديث على حفصة  -رضي هللا
عنها-؟ أفتوان مأجورين فنحن يف حرية ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
مقالة عمر الفاروق  -رضي هللا عنه  -هلا مناسبتها ومالبساهتا فقد قاهلا ملا اعتزل النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -نساءه ،وظن املسلمون أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -طلهق نساءه ،وملا قال
عمر  -رضي هللا عنه  -مقالته املذكورة ،بكت حفصة أشد البكاء ،ملا اجتمع عندها من احلزن على

فراق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وملا تتوقعه من شدة غضب أبيها عليها ،كما قال احلافظ
ابن حجر يف الفتح (. )286/9

ولعل ابعث الفاروق من تلك املقالة  -وهللا أعلم  -أمران :حمبة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -

واالهتمام أبحواله من جهة ،والنصح واإلشفاق والتأديب البنته من جهة أخرى .بل إن يف رواايت

احلديث ما يدل على بطالن قول الرافضة ،فال ميكن ملبتدع أن يستدل بدليل صحيح لبدعته إال كان

هذا الدليل عند التحقيق حجة عليه ،فقد جاء يف رواايت يف صحيح مسلم ما يقطع مبحبة رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم  -حلفصة  -رضي هللا عنها  ،-فإن عمر  -رضي هللا عنه  -قال بعد ذلك:"اي رسول هللا قد دخلت على حفصة فقلت ال يغرنك أن كانت جارتك ،أي عائشة  -رضي هللا

عنها  -هي أوسم منك وأحب إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فتبسم  -رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -فأخرب عمر أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حيب حفصة ،لكن حمبة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -لعائشة أعظم من حمبته حلفصة ،وأقره رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -على ذلك ،وأمر آخر أن العربة بكمال النهاية ال بنقص البداية ،فأم املؤمنّي حفصة -
رضي هللا عنها  -زوج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الدنيا واآلخرة ،وقد جاء يف احلديث عنه

 -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :أاتين جربيل فقال :راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة وأهنا زوجتك

يف اجلنة" ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد ( )245/9وقال رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح.

ومن العجب الذي الينقضي أن حيتج الرافضة مبقالة لعمر  -رضي هللا عنه  -يف ملز حفصة  -رضي

هللا عنها  -وهم يف الوقت نفسه قد أشربوا بغض عمر وتضليله ورد مروايته وأحاديثه ،وصدق هللا -
تعاىل  -إذ يقول" :وإِذَا دعوا إِ َىل هِ
ضو َن َوإِ ْن يَ ُك ْن َهلُ ُم
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِذَا فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُه ْم ُم ْع ِر ُ
َ ُُ

ِ ِ
يف ه
ك
ض أَِم ْارَاتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَ ْن َِحي َ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أُولَئِ َ
ّي أَِيف قُـلُوهبِِ ْم َم َر ٌ
ا ْحلَ ُّق َأيْتُوا إِلَْيه ُم ْذعنِ َ
ُه ُم الظهالِ ُمو َن" [النور. ]50 - 48:

()408/13

زواج الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1423/12/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حدثين أحد األصدقاء الثقات أنه دخل على إحدى غرف الدردشة الصوتية ووجد فيها مسلمّي

ونصارى يتناقشون عن الداينتّي والحظ أن أكثر موضوع كان حيرج املسلمّي هو زواج الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -من تسع نساء ،وسؤايل هو :هل ميكن أن أجد لديكم شرحاً مفصالً هلذه

الزجيات وظروفها واحلكمة منها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

أخي السائل :إن تعدد الزوجات معروف يف الرساالت السابقة كما هو معروف يف رسالة اإلسالم

وحياة الرسول -عليه الصالة والسالم.-

وإذا كنت تناقش نصرانياً أو تريد أن تناقشه فإليك اآليت:

( )1إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وغريهم قد عددوا الزوجات ووصل األمر هبم إىل
الزواج من مئة مثل داود الذي مل يكتف بتسع وتسعّي حىت تزوج متام املئة بعد موت زوجها،
وسليمان كانت له ثالمثائة زوجة وأربعمائة جارية كما يف العهد القدمي مصدر التشريع األول عند
النصارى (ما جئت ألنقص بل ألكمل) .

( )2كافة نصوص العهد القدمي أتذن ابلتعدد وتبيحه لألفراد رسالً أو بشراً.

( )3مل يرد نص واحد حيرم التعدد يف النصرانية وقد أتثر النصارى ابلبالد اليت نشروا فيها النصرانية،
ففي أفريقيا أيذنون ابلتعدد ويبيحون الزواج للقساوسة ،ويف أورواب حيرمون التعدد وحيرمون الزواج
على القساوسة ويبيحون الصداقة.

( )4النص الذي يستشهد به النصارى على حترمي التعدد هو (أما علمتم أن اخلالق منذ البدء جعلهما
ذكراً وأنثى وقال هلذا يرتك الرجل أابه وأمه ويلزم امرأته فما مجعه هللا ال يفرقه إنسان)  .فجعلوا من

ضمري اإلفراد يف قوله":امرأته" أن الرجل ال يتزوج إال ابمرأة واحدة .والنص قد فهم على غري وجهه،
فاملسيح حّي سئل "أحيل ألحدان أن يطلق امرأته ألي علة كانت  " ...كانت إجابته كما سبق.

( )5أن اإلجابة ال صلة هلا ابلتعدد بل ابلنهي عن الطالق ال التزوج.

( )6املسيحية أتذن ابلتعدد ابلتتابع ولكنها ترفضه ابجلمع وينتهي التعدد عند الرابعة متتابعاً حىت ال
يكون اإلنسان غاوايً ،وتسمح ابخللة والصديقة بدون حد وال عد.

( )7كان العرب جيمعون بّي أربعّي امرأة يف وقت واحد كدليل على الرجولة وطلب للولد.
( )8ابلنسبة لتعدد زوجات الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فإنه يرجع إىل أسباب اجتماعية
وتشريعية وسياسية ميكن بياهنا -وهللا أعلم -على النحو التايل:

أوالً :األسباب االجتماعية:

(أ) زواجه من خدجية -رضي هللا عنها -وهذا أمر اجتماعي أن يتزوج البالغ العاقل الرشيد وكان -

عليه الصالة والسالم -يف سن اخلامسة والعشرين وظلت معه وحدها حىت توفيت وهو يف سن
اخلمسّي.

(ب) تزوج بعدها ابلسيدة سودة بنت زمعة وكانت أرملة حلاجة بناته األربع إىل أم بديلة ترعاهن

وتبصرهن مبا تبصر به كل أم بناهتا.

(ج) حفصة بنت عمر بن اخلطاب تزوجها بعد وفاة زوجها إكراماً ألبيها سـ3هـ.
(هـ) زينب بنت خزمية استشهد زوجها يف أحد فتزوجها سـ 4هـ.

(و) أم سلمة هند بنت أمية توىف زوجها وهلا أوالد فتزوجها سـ4هـ.
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خامساً :األسباب التشريعية:

 -زواجه من عائشة -رضي هللا عنها -فلقد كان بوحي ،حيث رآها يف املنام ورؤاي األنبياء وحي.

 -زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن حممد ابلتبين فنزل قول هللا

تعاىل":وما جعل أدعياءكم أبناءكم" [األحزاب" ]4 :ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا" [األحزاب:
 ]5وبعد خالف مع زوجها طلقت منه وأمر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أن يتزوجها إلقامة
الدليل العملي على بطالن التبين ،وذلك سنة مخسة للهجرة.

اثلثاً :األسباب السياسية:

كان لبعض زجيات الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بعداً سياسياً من حيث ائتالف القلوب واحلد من
العداوة وإطالق األسرى  ...إخل ،ومن هن:

( )1جويرية بنت احلارث سيد بين املصطلق من خزاعة وقعت يف األسر ،تزوجها سنة  6هـ.

( )2أما حبيبة رملة بنت أيب سفيان ،تنصر زوجها وبقيت على إسالمها ،وكان للزواج منها كبري األثر
يف كسر حدة أيب سفيان يف العداء لإلسالم ،حىت هداه هللا.

( )3صفية بنت حيي بن أخطب كانت من سيب خيرب أعتقها الرسول وتزوجها سـ7هـ.
( )4ميمونة بنت احلارث تزوجها سـ 7هـ.
مات من هؤالء اثنتان يف حياة الرسول ومها خدجية وزينب بنت خزمية وتوىف الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -عن تسع.

وأما اجلواري فهما مارية القبطية اليت ولدت إبراهيم وتوىف صغرياً ،ورحيانة بنت زيد القرطية.

إذن التعدد بدأ يف سن الثالثة واخلمسّي من عمره فهل هذا دليل الشهوة ،ومن يشته هل يتزوج

الثيبات وأمهات األوالد واألرامل ،كيف وقد عرض عليه خرية بنات قريش فأىب!
إن التعدد كله حلكم منها -فضال عما سبق -بيان كل ما يقع يف بيت النبوة من أحكام عمالً بقوله

تعاىل":واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آايت هللا واحلكمة" [األحزاب ]34 :وإذا كان احلكم الشرعي

ال يثبت خبرب الواحد غالباً فإن للتعدد أثره يف إثبات األحكام ابلتواتر ،كما أن زوجات الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -اختلفت أحواهلن بّي غىن وفق ٍر وحسب ونسب وبساطة لكل من يتزوج أبي
صورة من هذه الصور قدوة يف حياة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مع زوجته اليت تطابق حال
زوجه وتعددهن فيه بيان لكل ما ميكن أن يقع من النساء داخل البيت كالغرية والصرب والتآمر وطلب

الدنيا؟ والتواضع ونشر العلم والرضى  ...إخل.

إن بسط الكالم يف هذا األمر متعذر يف هذه العجالة واقرأ زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم-
لبنت الشاطئ .تعدد الزوجات ألمحد عبد الوهاب .الرحيق املختوم (اجلزء الثاين) للمباركفوري.
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وجود بعض آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1425/5/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل صحيح أنه يوجد بعض اآلاثر من شعر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أو بردته يف بعض

املتاحف؟ وهل إن وجدت جيوز التربك هبا؟ أو التربك ببعض تراب من حول قرب الرسول -صلى هللا
عليه وسلم-؟ أفيدوان -وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال يوجد شيء من آاثر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وكل من يدعي شيئاً من ذلك فهو كاذب يريد

أن خيدع أتباعه ،وآاثره  -صلى هللا عليه وسلم -اليت مست جسده الشريف جيوز التربك هبا ،ولكنها
ال توجد اليوم ،أما تراب قربه فال جيوز أخذ شيء منه ،ولو جاز وأخذ منه كل مسلم أو عشر

املسلمّي النكشف القرب وظهر جسده الشريف  -صلى هللا عليه وسلم -وهذا إيذاء له  -صلى هللا
عليه وسلم -وليس تربكاً .وهللا املوفق.
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خامت الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1424/5/7هـ

السؤال

هل فعالً ورد عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يرتدي خامتاً مكتوب عليه امسه ،وأنه
كان يغطيه بشكل ما عند دخوله اخلالء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد..
فأقول وابهلل التوفيق والسداد :عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -قال" :أراد رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم -أن يكتب إىل بعض األعاجم ،فقيل له :إهنم ال يقرؤون كتاابً إال خبامت فاختذ خامتاً من
فضة ،ونقش فيه :حممد رسول هللا" ويف رواية فكان يف يده حىت قبض ،ويف يد أيب بكر  -رضي هللا

عنه -حىت قبض ،ويف يد عمر  -رضي هللا عنه -حىت قبض ،ويف يد عثمان  -رضي هللا عنه-
فبينما هو عند بئر إذ سقط يف البئر فأمر هبا فنزحت ،فلم يقدر عليه.

وقد روى ابن عدي يف الكامل ( )101/6عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -كان رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -يتختم يف خنصره األمين ،فإذا دخل اخلالء جعل الكتابة مما يلي كفيه ،وإسناده
ضعيف ،وقال ابن عدي :هذا املنت غريب هبذا اإلسناد.

وروى أبو داود ( ، )19عن أنس  -رضي هللا عنه -قال :وكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا
دخل اخلالء وضع خامته" قال أبو داود :هذا حديث منكر ،وقال النسائي :هذا حديث غري حمفوظ.
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هل هذا من خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1426/06/17هـ
السؤال

هل كل ما خرج من النيب -صلى هللا عليه وسلم -طاهر ،وهل يشمل ذلك البول وغريه ،وإذا كان

طاهراً فهل جيوز التربك به! الذي أعلمه أن بعض الصحابة كانوا ميسحون ببعض ما خيرج من فيه على
أجسادهم .أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

بشر جتري عليه أحكام البشرية الكونيةُ
احلمد هلل ،األصل أن الرسول -صلى هللا عليه وسلمٌ -
القدريةُ والشرعيةُ ،لكن هللا اختصه أبن جعله خامت النبيّي ،ورسول هللا إىل مجيع العاملّي ،قال تعاىل:
"قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيل" [الكهف. ]110 :

ومن آاثر ما أكرمه هللا به من النبوة والرسالة أن جعله على خلق عظيم ،وجعله مباركاً أينما كان ،ومن
ذلك ما جعل يف جسده من الربكة؛ وهلذا كان الصحابة يتربكون آباثره كثيابه وبُصاقه وشعره  -صلى

س َمهُ على
هللا عليه وسلم -وكان  -صلى هللا عليه وسلم -يقرهم على ذلك ،ورمبا حلق شعره وقَ َ

أَصحابه.

واملقدر عند الفقهاء أن عرق اآلدمي ولعابه وشعره طاهر ،فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -أوىل
ُ
ض ِل وضوئه ،وما
ص مبا جعله هللا فيه من الربكة حىت كان الصحابة يتنافسون على فَ ْ
بذلك ،ولكنه ا ْختَ َ
ضالت بدنه الطاهرة.
قدروا عليه من فَ َ

أما البول والغائط فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان يتطهر منهما ابألحجار وابملاء ،وما كان

أحد من الصحابة يطلب شيئاً من ذلك ،فمن زعم أن البول والغائط منه -صلى هللا عليه وسلم-
اجلهل والغلو ابلنيب  -صلى هللا عليه
ابطل وال مستن َد له إال
خيتلف عن غريه من الناس فزعمهُ ٌ
ُ

وسلم -فحكم البول والغائط من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -راجع إىل بشريته اليت هو فيها مثل
سائر البشر" ،قل إمنا أان بشر مثلكم" [الكهف ، ]110 :فهو  -صلى هللا عليه وسلم -كغريه من
ضل به على غريه ،وما هو فيه
البشر ،فيجب الفرق بّي ما خيتص به -صلى هللا عليه وسلم -مما فُ ِّ
كغريه من الناس ،وال جتوز دعوى اخلصوصية أبمر من األمور إال مبستند من كتاب هللا ،أو من سنة

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -فبهما اهلدى والفرقان "وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم".
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مل يزوج النيب صلى هللا عليه وسلم فاطمة لصغرها وتزوج عائشة وهي صغرية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم.
أريد من فضيلتكم أن توضحوا يل ملاذا مل يقم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بتزويج بنته فاطمة
من أيب بكر أو عمر -رضي هللا عنهما ،-وعلهل ذلك بصغر سن فاطمة -رضي هللا عنها -ويف
املقابل تزهوج عائشة -رضي هللا عنها ،-وهي مل تبلغ بعد العاشرة .وما أردت هبذا السؤال إال رفع

احلرج الذي وقع يف نفسي ،وملعرفة الرد السوي على شبهات املستشرقّي على نبينا الكرمي  -صلى

هللا عليه وسلم .-وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه النسائي يف سننه ( ، )62/6وابن حبان يف صحيحه ()6948
واحلاكم يف املستدرك ( ، )167/2وصححه على شرط الشيخّي ،ووافقه الذهيب ( )6948من طرق

عن احلسّي بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال :خطب أبو بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -فاطمة-

رضي هللا عنها ،-فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إهنا صغرية" فخطبها علي-رضي هللا

وبوب النسائي على احلديث بقوله :تزويج املرأة مثلها يف
عنه -فزوجها منه ،وهذا إسناد صحيح ،ه
السن ،ويؤخذ من احلديث أن املوافقة بّي الزوجّي يف السن أو املقاربة تراعى عند الزواج؛ لكوهنا

أقرب إىل االئتالف بّي الزوجّي ،وأدعى الستمرار الزواج وحسن العشرة ،ولكن قد يرتك مراعاة ذلك

ملصلحة أعلى وأكرب كما يف زواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من عائشة  -رضي هللا عنها -فقد
دلت األحاديث أن زواجها كان عن طريق الرؤاي ،ورؤاي األنبياء حق ،فهو أمر أراده هللا وقدره وهو
العليم احلكيم ،ففي الصحيحّي البخاري ( ، )3895ومسلم ( )2438عن عائشة -رضي هللا

عنها -قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -أريتك يف املنام ثالث ليال :جاءين بك
امللك يف سرقة من حرير -أي قطعة من حرير -فيقول :هذه امرأتك ،فاكشف عن وجهك ،فإذا

أنت هي ،فأقول :إن يك هذا من عند هللا ميضه ،وهذا لفظ مسلم ،وقد حصل يف هذا الزواج املبارك

خري عظيم لألمة إىل قيام الساعة ،فقد اختار هللا لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم -الصديقة بنت

الصديق اليت كانت آية يف الذكاء واحلفظ والفصاحة والفهم ،والنبوغ املبكر ،فحفظت عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -كثرياً من أقواله وأفعاله ،وأحواله ،ال سيما تفاصيل ودقائق ما يتعلق حبياته

الزوجية اليت ال يطهلع عليها إال نساؤه ،وبلغت ذلك لألمة أمت البالغ وأكمله ،فرضي هللا عنها
وأرضاها .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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تعدد زوجات النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/04/17هـ

السؤال

سبق يل أن بعثت بعدد من األسئلة ،وقد مت اجلواب عنها من قبل املشايخ األفاضل على أحسن ما

يكون ،أسأل هللا -تبارك وتعاىل -أن يبارك يف جهودكم ،وأن ينفع هبا املسلمّي ،واليوم فإين أيضا
سأضطر إىل حشد األسئلة؛ للضرورة املذكورة ،فال تؤاخذوين ،كثرياً ما يذكر عند ترمجة أمهات

املؤمنّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-دخل إبحداهن يف سنة كذا وكذا ،فما احلكمة من ذكر
يعرضون يف هذا ،فما اجلواب عن هذا
ذلك؟ وماذا نستفيد منه؟ ال سيما وأن بعض املستشرقّي ّ

اإلشكال.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
ليس هناك استشكال فيما ذكر بل هو من مميزات سرية النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حيث

حفظت بتفاصيلها ودقائقها ،وذكر اتريخ دخوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف زوجاته جزء من سريته
 -صلى هللا عليه وسلم ،-وحيتاج إليه يف نقد الرواايت وترجيح بعضها على بعض عند التعارض،

فعلى سبيل املثال إذا جاء يف بعض الرواايت ذكر لبعض زوجاته  -صلى هللا عليه وسلم -مث علمنا

أنه مل يدخل هبا يف ذلك الوقت أدركنا أن الرواية حصل فيها وهم أو خطأ.
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وأما ما يثريه املستشرقون من شبهات وأابطيل حول تعدد زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم،-
ويعتمدون على رواايت ابطلة وواهية السيما ما جاء يف قصة زواجه  -صلى هللا عليه وسلم -بزينب
بنت جحش  -رضي هللا عنها -واملستشرقون وأبواقهم يقصدون من وراء ذلك النيل من كرامة النيب
 صلى هللا عليه وسلم -والطعن يف رسالته ،وتشكيك املؤمنّي يف دينهم ورسوهلم" ،يُ ِري ُدو َن لِيُط ِْفئُوانُور هِ
اَّلل ِأبَفْـ َو ِاه ِه ْم َو ه
اَّللُ ُمتِ ُّم نُوِرهِ َولَ ْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن" [الصف ، ]8:ولنعلم أن تعدد زوجات النيب -
َ
"ولََق ْد
صلى هللا عليه وسلم -سنة من سنن املرسلّي الذين كانوا قبله ،كما قال سبحانه وتعاىلَ :
ك َو َج َعلْنَا َهلُ ْم أَ ْزَواجاً َوذُ ِّريهةً" [الرعد :من اآلية ، ]38ولتعدد زوجات النيب -
أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً ِم ْن قَـ ْبلِ َ
صلى هللا عليه وسلم -حكم ومقاصد سامية ال ختفى على من نظر بعّي اإلنصاف ،وجترد من اهلوى

واملقاصد السيئة ،ولنعلم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مل يعدد إال بعد بلوغه سن الشيخوخة أي
بعد أن جاوز من العمر اخلمسّي ،مث إن مجيع زوجاته الطاهرات ثيبات (أرامل)  ،ما عدا عائشة -

رضي هللا عنها -فهي بكر ،ولعل من أظهر احلكم لتعدد زوجاته أنه  -صلى هللا عليه وسلم -خامت
األنبياء واملرسلّي ،ودينه خامت األداين ،وشريعته عامة لكل البشر يف كل زمان ومكان ،وكان حريصاً
غاية احلرص على أن تبلغ عقائد هذا الدين وشرائعه ،وآدابه وأخالقه إىل مجيع البشر ،وقد كان

لزوجاته الطاهرات دور عظيم يف تبليغ الشريعة ونشر السنة ال سيما ما يتعلق حبياة النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -الزوجية والبيتية مثل األحكام املتعلقة ابملعاشرة الزوجية ،وكيفية االغتسال من اجلنابة

والقبلة أثناء الصوم وحنو ذلك ،وقد قال هللا -تعاىل -خماطباً أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
ت هِ ِ
"واذْ ُكر َن ما يـ ْتـلَى ِيف بـيوتِ ُك هن ِمن آاي ِ
ْم ِة" [األحزاب :من اآلية ، ]34وقد قمنا هبذه
ُُ
َ ْ َ ُ
اَّلل َوا ْحلك َ
ْ َ
املهمة خري قيام ،ومن يطلع على كتب السنة جيدها زاخرة ابألحاديث اليت جاءت عن طريقهن ولو
نظران على وجه التفصيل لوجدان أن هناك مقاصد سامية الختيار تلك الزوجات الطاهرات أمهات

املؤمنّي ،وهذا عرض موجز لزوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم -يتضح من خالله وجوه متعددة

من احلكم واملقاصد.

( )1خدجية بنت خويلد  -رضي هللا عنها  :-وهي أول أزواجه عليه السالم ،تزوجها الرسول -
صلى هللا عليه وسلم  -الكرمي قبل البعثة وهو ابن مخس وعشرين سنة ،وهي ثيب بنت أربعّي،

وكانت امرأة عاقلة ذات رأي وحكمة وسداد وقد وقفت بكل صدق وإميان إىل جنب النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -حينما جاءه امللك يف غار حراء ،فقد رجع إليها رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -يرجف فؤاده ،وهو يقول زملوين زملوين ،حىت ذهب عنه الروع ،فحدهث خدجية ابخلرب ،وقال
هلا" :لقد خشيت على نفسي ،فقالت له :أبشر ،كال وهللا ما خيزيك هللا أبداً ،إنك لتصل الرحم،

وتصدق احلديث ،وحتمل الك هل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعّي على نوائب احلق ،" ...
واحلديث يف الصحيحّي البخاري ( )4ومسلم ( )160من حديث عائشة  -رضي هللا عنها .-
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( )2سودة بنت زمعة  -رضي هللا عنها  :-تزوجها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -بعد وفاة
خدجية  -رضي هللا عنها ،-واحلكمة يف اختيارها مع أهنا أكرب سناً من الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -أهنا كانت من املؤمنات املهاجرات تويف عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة احلبشة الثانية
فكفلها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بزواجه منها.

( )3عائشة بنت أيب بكر  -رضي هللا عنهما :-تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن جاءه
امللك بصورهتا يف املنام ،وأخربه أبهنا امرأته كما يف الصحيحّي البخاري ( )3895ومسلم ()2438

وغريمها من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-وكانت آية يف الذكاء واحلفظ والفهم ،وقد بلغت

كثرياً من سنة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-وكان الصحابة  -رضي هللا عنهم -يرجعون إليها يف
مسائل العلم.

قال أبو موسى األشعري -رضي هللا عنه" :-ما أشكل علينا أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -حديث قط ،فسألنا عائشة  -رضي هللا عنها -إال وجدان عندها منه علماً" رواه الرتمذي
(. . )3883

وقال مسروق" :رأيت مشيخة أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -األكابر يسألوهنا عن

الفرائض".
وقال عروة بن الزبري  -رضي هللا عنه" :-ما رأيت امرأة أعلم بطب ،وال فقه ،وال شعر من عائشة -
رضي هللا عنها."-

( )4حفصة بنت عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما :-تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعد
أن أتميت من زوجها خنيس بن حذافة ،وكان شهد بدراً ،وتويف ابملدينة ،وقد عرضها عمر على

عثمان ،وعلى أيب بكر  -رضي هللا عنهم ،-مث تزوجها النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فكان يف ذلك

تكرمي لعمر  -رضي هللا عنه -انظر ما رواه البخاري ( )4005من حديث ابن عمر  -رضي هللا

عنهما .-

( )5زينب بنت خزمية  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد حفصة بنت

عمر  -رضي هللا عنهما -بعد استشهاد زوجها عبيدة بن احلارث  -رضي هللا عنه -وكانت تلقب

أبم املساكّي لكثرة تصدقها عليهم وبرها هبم ،وكان يف زواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هبا تكرمي

هلا ،وكانت امرأة حّي تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كبرية السن ،ومل تبق عند النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -سوى عامّي مث توفاها هللا.

( )6زينب بنت جحش  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن طلقها زيد
بن حارثة رضي هللا عنه ،-ومن احلكم التشريعية يف زواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هبا إبطال
عادة التبين كما جاء يف القرآن الكرمي.
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( )7أم سلمة  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن تويف زوجها عبد هللا
بن عبد األسد أبو سلمة  -رضي هللا عنه  ،-وقد جرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -كسرها بعد أن
فقدت زوجها ،فأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه ( )918عن أم سلمة  -رضي هللا عنها  -قالت:

"مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا:
ِِ
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
اج ُعو َن" ،اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياً منها إال اخلف هللا له خرياً منها،
َ
"إِ هان ه َ
قالت :فلما مات أبو سلمة ،قلت :أي املسلمّي خري من أيب سلمة؟ أول بيت هاجر إىل رسول هللا

 -صلى هللا عليه وسلم ،-مث إين قلتها ،فأخلف هللا يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-قالت:

أرسل إيل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حاطب ابن أيب بلتعة خيطبين له  ...احلديث.

( )8أم حبيبة ،رملة بنت أيب سفيان  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد
أن تنصر زوجها عبيد هللا بن جحش ومات أبرض احلبشة ،وثبتت على إمياهنا ،فكان يف زواج النيب -

صلى هللا عليه وسلم -هبا تكرمياً هلا ،وقد عقد عليها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهي أبرض
احلبشة ،ومل يدخل هبا إال بعد فتح خيرب سنة 7هـ.

( )9جويرية بنت احلارث  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد قتل زوجها
مسافع بن صفوان الذي كان من ألد أعداء اإلسالم ،وقد أُسرت مع قومها وعشريهتا ،فعرض عليها
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أن يدفع عنها الفداء ،وأن يتزوجها فقبلت ذلك ،فتزوجها الرسول
 -صلى هللا عليه وسلم ،-وأعتق املسلمون مجيع األسرى الذين كانوا حتت أيديهم من قومها ،فلما

رأى قومها ذلك أسلموا مجيعاً ،فكان زواجه  -صلى هللا عليه وسلم -هبا بركة عليها وعلى قومها،

وكانت أمين امرأة على قومها ،كما جاء يف صحيح البخاري ( )2541من حديث ابن عمر  -رضي

هللا عنهما.-

يي بن أخطب  -رضي هللا عنها :-تزوجها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد
( )10صفية بنت ُح ِّ

أن أُسرت وقتل زوجها يف غزوة خيرب ،وهي سيدة بين قريظة ،ووقعت يف سهم بعض املسلمّي ،فقال
أهل الرأي واملشورة هذه سيدة بين قريظة ال تصلح إال للرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-فدعاها
النيب -صلى هللا عليه وسلم -وخريها بّي أن يعتقها ويتزوجها ،أو يطلق سراحها فتلحق أبهلها
فاختارت أن تكون زوجاً له  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد أسلم إبسالمها عدد من قومها.

( )11ميمونة بنت احلارث -رضي هللا عنها :-وهي آخر أزواجه  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد

قالت فيها عائشة  -رضي هللا عنها" :-أما إهنا كانت من أتقاان هلل وأوصلنا للرحم"،وقد وثق النيب

عليه الصالة والسالم ابلزواج منها ما بينه وبّي قبيلة من أشرف قبائل العرب ،وقد ورد أن العباس -

رضي هللا عنه -هو الذي رغبه فيها ،وكانت أختها أم الفضل حتت العباس  -رضي هللا عنه -انظر ما

رواه أمحد ( )2437من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  .-هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء
السبيل.
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هل الرسول من العرب املستعربة؟
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/05/02هـ
السؤال

هل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عريب أم مستعرب؟ وللعلم أبن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
ترجع أصوله لسيدان إبراهيم -عليه السالم.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فقد ورديف صحيح مسلم ( )2276من طريق واثلة بن األسقع  -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قريشاً من
كنانة ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بين هاشم" خرجه يف كتاب :الفضائل من

صحيحه ،ابب :فضل نسب النيب -صلى هللا عليه وسلم -برقم. )1782/4( ، )2276( :

وأورد البخاري  -رمحه هللا  -نسب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف ترمجته ابب :مبعث النيب -
صلى هللا عليه وسلم -من كتاب مناقب األنصار يف صحيحه بشرحه الفتح ( ، )162/7فقال:
"حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار

بن معد بن عدانن".

وهذا القدر من نسبه متفق عليه عند أهل السري واألنساب ،حيث يذكر املؤرخون أن نسب النيب -

صلى هللا عليه وسلم -ينقسم إىل ثالثة أجزاء:

األول :جزء اتفق عليه كافة أهل السري واألنساب ،وهو اجلزء الذي يبدأ منه  -صلى هللا عليه

وسلم -وينتهي إىل عدانن.
الثاين :جزء كثر فيه االختالف حىت جاوز حد االئتالف ،وهو اجلزء الذي يبدأ بعد عدانن وينتهي إىل

إبراهيم  -عليه السالم.-

وج ّل االعتماد فيه
الثالث :ويبدأ بعد إبراهيم  -عليه السالم -وينتهي إىل آدم  -عليه السالمُ -

على أهل الكتاب.

والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -على هذا من العرب املستعربة ،وهم العرب املنحدرة من صلب
إمساعيل  -عليه السالم -وتسمى ابلعرب العداننية ،وذلك أن املؤرخّي يقسمون العرب إىل ثالثة
أقسام حبسب السالالت اليت يتحدرون منها ،وهم:

( )1العرب البائدة ،وهم القدامى من الذين انقرضوا متاماً كعاد ومثود ،وطسم وجديس وحضرموت،

وغريهم.

( )2العرب العاربة ،وهم املنحدرون من صلب يشجب بن يعرب بن قحطان ،ويسمون ابلعرب
القحطانية.
( )3العرب املستعربة كما تقدم ،ومنهم النيب -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا املوفق.

()419/13

مفاداة األسرى يف بدر
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1424/12/20هـ
السؤال

السالم عليكم.
يف غزوة بدر علمنا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وافق أاب بكر  -رضي هللا عنه -إبطالق

األسرى مقابل تعليم  10من املسلمّي ،ومل يوافق على اقرتاح عمر -رضي هللا عنه -بقتلهم عن
طريق أقارب املسلمّي املقتولّي ،وقد ذكر العلماء أن هللا ما أحب فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وفضل اقرتاح عمر -رضي هللا عنه ،-فهل صح هذا القول عن بعض العلماء؟ وإذا صح فلماذا مل
يتم قتل األسرى الكفار مقابل املسلمّي بعد ذلك؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ملا أخذ املسلمون الفداء من املشركّي األسرى بعد غزوة بدر ومل يقتلوهم ،نزل القرآن الكرمي ليبّي أن
ِ
َس َرى َح هىت يُـثْ ِخ َن ِيف
يب أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ أ ْ
قتلهم كان أفضل من إطالقهم فقال  -تعاىل َ :-
"ما َكا َن لنَِ ٍّ

ْاأل َْر ِ
ض" [األنفال :من اآلية ]67؛ وذلك ألن غزوة بدر كانت أول غزوة مجعت الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -مع املشركّي ،فكان يف قتل األسرى إضعافاً لقوة املشركّي وزرعاً للهيبة يف قلوهبم ،وإمنا
اختار الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -مفاداة املشركّي اجتهاداً منه؛ ألنه ملا شاور املسلمّي كان

أغلبهم خيتار هذا الرأي ،مع ما يف قلبه  -صلى هللا عليه وسلم -من الرمحة وحب التيسري ،وإمنا مل
يقتل األسرى بعد ذلك؛ ألنه قد صدر الرأي واألمر إبطالقهم ،فال جيوز الرجوع فيه ،بل قد يكون

قد مت إطالق بعضهم .وهللا أعلم.

()420/13

هل أخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهود من اجلزيرة؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
دار نقاش بيين وبّي بعض اإلخوان حول :هل النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخرج اليهود بعد فتح

مكة من جزيرة العرب مجيعاً حىت جاره صلى هللا عليه وسلم اليهودي؟ أرجو ذكر الدليل.....وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال صلة بّي فتح مكة وإخراج النيب -صلى هللا عليه وسلم -اليهود من املدينة ال من الناحية العقدية،
وال من الناحية التارخيية ،وقد كان يف املدينة حيث هاجر إليها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-

ثالث قبائل يهودية ،وهم :بنو قينقاع ،وبنو النضري ،وبنو قريظة ،فعاقدهم النيب -صلى هللا عليه

وسلم -عقداً (مدنياً)  ،يتعايشون مبوجبه يف املدينة ،ويدفعون عنها ،ويتحملون دايت من يقتل من

أحد من األطراف  ...إخل ..فكان أن غدرت يهود ،ونقضت العهد قبيلة تلو األخرى ،فأجلى النيب

صلى هللا عليه وسلم -بين قينقاع مث بين النضري ،وقتل بين قريظة ،يف تفاصيل اترخيية مبسوطة يفكتب السري واملغازي ،وبقي بقية من يهود يف خيرب ،ملا فتحها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛

ألنه عاملهم بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع ،متفق عليه البخاري ( ، )2286ومسلم ()1551

 ،ويف رواية هلما" :فسألوه أن يقرهم هبا على أن يكفوه عملها ،وهلم نصف التمر ،فقال هلم رسول هللا

صلى هللا وسلم" :-نقركم هبا على ذلك ما شئنا" ،ويف لفظ" :نقركم ما أقركم هللا" رواه البخاري( ، )2338فقروا هبا ،حىت أجالهم عمر  -رضي هللا عنه.-
وإخراجهم من جزيرة العرب له سببان:

 -سبب خاص :وهو ما جرى منهم من الغدر واخليانة ،وحماوالت اغتيال النيب -صلى هللا عليه

وسلم -املتكررة ،وأتليب املشركّي على املسلمّي ،ومعاونتهم على ذلك  ...إخل..

 سبب عام :وهو أن تكون اجلزيرة العربية قاعدة لإلسالم ،ففي صحيح مسلم ( : )1767عنعمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ألخرجن

اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلما" ،ويف مسند أمحد :عن عائشة  -رضي هللا

عنها -قالت" :كان آخر ما عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال يرتك جبزيرة العرب
دينان" (. )275/6

وأما جاره اليهودي ،فقضية خاصة ،وقد كان صلى هللا عليه سلم -يعوده إذا مرض ،ويدعوه إىل

اإلسالم ،كما يدعو سائر اليهود ،وحكمه حكم قومه ما دام ابقياً على دينه ،وال نعلم حتديداً ما جرى
له ،هل أسلم ،أو مات ،أو انتقل عن مكانه ،وال يرتتب على ذلك شيء .وهللا أعلم.

()421/13

أمية الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1425/06/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

هل كان الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أمياً بعد نزول الوحي وبدء دعوته؟ وهل أيمث من يظن
خالف ذلك؟ .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان أمياً ال يقرأ وال يكتب ،قال هللا -تعاىل" :-وما كنت تتلو من

قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذاً الراتب املبطلون" [العنكبوت ، ]48 :ولقوله تعاىل" :هو الذي

بعث يف األميّي رسوالً منهم" [اجلمعة ، ]2 :وقال صلى هللا عليه وسلم بعد ما بعثه هللا" :إان أمة أمية
ال نكتب" رواه البخاري ( ، )1913ومسلم ( )1080من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما،-

فأما النصوص الصرحية الصحيحة الواضحة فينبغي للمسلم أن يقبلها على احلقيقة ،ويؤمن هبا ،وكون

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمياً ال يقرأ وال يكتب له داللة واضحة على أن هذا القرآن منزل من
عند هللا ،ولو كان عليه السالم يقرأ أو يكتب لقال قائل لعله تعلمه من غريه ،كما قال تعاىل" :وما

كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذاً الراتب املبطلون" [العنكبوت ، ]48 :فهذا

االحتمال ينقطع إذا علم أنه -صلى هللا عليه وسلم -كان أمياً ،وإذا كان األصل فيه -صلى هللا

عليه وسلم -أنه كان أمياً فال يزول هذا األصل إال بدليل قطعي .وهللا أعلم.

()422/13

مارية القبطية رضي هللا عنها
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

ما هي صفة مارية القبطية يف حياة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بعد إجناهبا البنه إبراهيم منها؟

وملاذا ختلو كتب السرية النبوية من احلديث عن حياهتا أثناء حياة الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

وكذلك مصريها بعد وفاته؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أما سراريه صلى هللا عليه وسلم فأربع  -وقيل ثالث -مارية القبطية ،وامسها مارية بنت مشعون ،من

بلدة حفنة (حفن) قرية بصعيد مصر ،أم ولده إبراهيم -عليه السالم ،-ورحيانة بنت زيد (يزيد) من

بين النضري ،وقيل من بين قريظة ،ومجيلة ،وجارية وهبتها له صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش،
أما كتب السرية واحلديث فهي مليئة أبخبار عن زوجات الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وأوالده

وسراريه ،وميكن أن جند يف كتب الرتاجم أخبار عن مارية يف ترمجة إبراهيم بن حممد  -صلى هللا عليه
وسلم ،-ويف كتب السنن والصحاح ،واآلاثر ،فنجد رواايت وأحاديث كثرية يف ابب اجلنائز ،ويف

فرض الصالة على الطفل ،ويف رمحته ابلصبيان والصالة عليهم ،أما مصريها بعد وفاته صلى هللا عليه

وسلم ،فإهنا قد بقيت ابملدينة وهبا توفيت يف سنة 16هـ ،يف خالفة عمر بن اخلطاب  -رضي هللا

عنه ،-ودفنت ابلبقيع ،وكانت تسكن ابلعالية اليت يقال هلا مشربة أم إبراهيم -اآلن املشربة يف

اجلنوب الشرقي عن املسجد النبوي ،وتبعد عنه بنحو ثالثة كيلو مرتات ،-وكان رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -خيتلف إليها ،فضرب عليها احلجاب ،وكان يطؤها مبلك اليمّي ،وأن مارية ملا تويف
صلى هللا عليه وسلم اعتدت ثالث حيض ،وعاشت بقية حياهتا مكرمة معززة يف خالفة أيب بكر

وعمر  -رضي هللا عنهما -وصلى عليها مجع غفري من الصحابة  -رضي هللا عنهم -ودفنت ابلبقيع
مع أمهات املؤمنّي ومجع من الصحابة  -رضي هللا عنهم .-وهللا أعلم.

()423/13

وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما وصفته أم معبد رضي هللا عنها
اجمليب عقيل بن حممد بن زيد املقطري
رئيس اللجنة العلمية جبمعية احلكمة اليمانية اخلريية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1425/08/14هـ
السؤال

ما هو الوصف الكامل للنيب صلى هللا عليه وسلم ،كما وصفته به أم معبد اليت رأته ووصفته بدقة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فإن الوصف الكامل للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كما وصفته أم معبد ،كما جاء يف حديث

مهاجرا
حبيش بن خالد ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم -حّي خرج من مكة
ً
إىل املدينة ،م هر -عليه الصالة والسالم -على خيمة أم معبد ،رضي هللا عنها ،ورأت من كراماته صلى
هللا عليه وآله وسلم ،مث ابيعها على اإلسالم ،وانطلق ،وملا رجع زوجها ووجد لبنًا أعجبه ذلك وقال:

مر بنا
من أين لك هذا اي أم معبد والشاء عازب حائل وال حلوب يف البيت؟ قالت :ال وهللا إال أنه ّ
ِ
رجل مبارك من حاله كذا وكذا .قالِ :
اءةِ أَبْـلَ َج
الو َ
ص ِفيه يل اي أم معبد .قالت :ر ُ
أيت َر ُجالً ظاه َر َ
ضَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
طف،
يم ،يف َع ْينِ ِه َد َع ٌج ،ويف أَ ْش َفا ِرهِ َو ٌ
يم ،قَس ٌ
س َن اخلَل ِْق؛ َملْ تَع ْبهُ َجتلهةٌ ،وَملْ تُـ ْزِريه صعلةٌَ ،وس ٌ
َ
الو ْجهَ ،ح َ
ِ
ِ
ار ،وإ ْن تَ َكلهم
طع ،ويف ِحلْيَتِ ِه َكثَاثَةٌ ،أ ََز ُّ
صم َ
هل ،ويف ُعنقه َس ٌ
ويف صوته َ
الوقَ ُ
ج أَقـ َْر ُن ،إن َ
ت فَـ َعلَيه َ
ص ٌ
ِ
ِ
ٍ
سنُه وأمجلُه ِمن قَر ٍ
َمجَ ُل الن ِ
صالً ال نَـ ْزَر
وع َالهُ البَـ َهاءُ ،أ ْ
مساه َ
يبُ ،حل ُْو املًْنط ِق ،فَ ْ
هاس وأ َْهبَاهُ من بَعيد ،وأ ْ
َح َ

طول ،وال تَـ ْقتَ ِحمهُ َع ٌْ ِ ِ
هر َن ،ربْـ َعةٌ ،ال تَ ْشنَؤهُ ِمن ٍ
ص ٍر،
وال َه ْذ َر ،كأ هن منط َقه َخ َرَز ُ
ّي من ق َ
ُ
ات نَظ ٍْم يَـتَ َحد ْ َ
ِ
الثالثة َم ْنظًَرا ،وأحسنُهم قَ ْد ًرا ،له ُرفَـ َقاءُ َحيُ ُّفو َن بِ ِه ،إ ْن قال َِمس ُعوا لَِق ْولِه،
ض ُر
بّي غُصنَّي ،فهو أَنْ َ
صن َ
غُ ٌ
شو ٌد ،ال َعابِس وال م ْقتَ ِ
ص ٌد .احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري
اد ُروا إىل ْأم ِرهَْ ،حم ُفو ٌدَ ،حمْ ُ
وإ ْن َأمر تَـبَ َ
ٌ ُ
( ، )3605واحلاكم يف املستدرك ( ، )10-9/3وأبو نعيم يف دالئل النبوة (، )287-282
والاللكائي يف اعتقاد أهل السنة (. )1437-1434
وله شاهد من حديث جابر كما عند البزار (كشف االستار. )1742 :

وشاهد آخر من حديث أيب معبد اخلزاعي ،رواه ابن سعد يف الطبقات (. )232-230/1
وله شاهد أيضاً عند البيهقي يف دالئل النبوة (. )491/2

واحلديث :مبجموع طرقه يرتقى إىل درجة احلسن .وهللا املوفق)*( .
_______________

(*) شرح معاين بعض الكلمات:
اءةِ :حسن الوجه.
الو َ
َ
ضَ
ِ
الو ْجه :مشرق الوجه.
أَبْـلَ َج َ
التَ ِجلهةٌ :عظم البطن.
الصعلة :صغر الرأس.
ِ
يم :اجلميل اخللقة.
الوس ٌ
َ
الدعج :شدة سواد العينّي.

الوطف :طول أشفار العيون.

الصهل :حدهه الصوت وصالبته.
سطع :إشراف وطول.

كثاثة :دقة نبات شعر اللحية مع استدارة.

ج أَقـ َْر ُن :دقة شعر احلاجبّي مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر.
أ ََز ُّ
البهاء :حسن املظهر.

ال نَـ ْزَر وال َه ْذ َر :كالمه بَِّّي واضح ليس كثرياً وليس قليالً.
ال تَ ْشنَؤهُ ِمن ٍ
طول :ليس طويالً طوالً مفرطاً.
وال تَـ ْقتَ ِحمهُ َع ٌْ ِ ِ
ص ٍر :ال حيتقر لقصره الشديد.
ّي من ق َ
ُ
له ُرفَـ َقاءُ َحيُ ُّفو َن بِ ِه :حييطون به.
املَ ْح ُفو ٌد :املخدوم.

()424/13

هل إسراء النيب -صلى هللا عليه وسلم -منام؟
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية
التاريخ 1426/09/13هـ

السؤال

يف حادثة اإلسراء واملعراج ،هل كان ذلك يف منام رآه النيب -صلى هللا عليه وسلم -أم أنه ذهب
جبسده؟ أرجو ذكر األدلة على ذلك.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاإلسراء ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،مث العروج به

كان حقيقةً ال مناماً ،لقول هللا تعاىل" :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل
املسجد األقصى الذي ابركنا حوله ،لنريه من آايتنا"[ .اإلسراء ]1:واألحاديث كثرية منها:

ما رواه البيهقي يف دالئل النبوة ( ، )390/2وابن جرير يف تفسريه ( ، )11/15عن أيب سعيد -
رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال له أصحابه :اي رسول هللا أخربان عن ليلة

أسري بك فيها ،قال :قال هللا عز وجل" :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل

املسجد األقصى الذي ابركنا حوله  " ...قال :فأخربهم :فقال" :بينا أان انئم عشاء يف املسجد احلرام
آت ،فأيقظين ،فاستيقظت فلم أر شيئاً ،وإذا أان ٍ
إذ أاتين ٍ
بدابة ادىن شبهاً بدوابكم هذه  ) ...فذكر
قصة اإلسراء بطوهلا.

وروى البيهقي أيضاً يف الدالئل ( ، )359/2عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،أن انساً جاءوا إىل أيب

بكر  -رضي هللا عنه -فقالوا :هل لك يف صاحبك ،يزعم أنه جاء إىل بيت املقدس ،مث رجع إىل مكة
يف ليلة واحدة! فقال أبوبكر -رضي هللا عنه :-أو قال ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :فأشهد لئن كان قال

ذلك لقد صدق قالوا :فتصدقه أبن أييت الشام يف ليلة واحدة ،مث يرجع إىل مكة قبل أن يصبح؟ قال:

نعم ،إين أصدقه أببعد من ذلك ،أصدقه خبرب السماء .قال أبو سلمة :فبها مسي :أبو بكر ابلصديق.
ويف صحيح مسلم ،يف كتاب اإلميان ( )278عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-لقد رأيتين يف احلجر وقريش تسألين عن مسراي ،فسألوين عن أشياء من

بيت املقدس مل أثبتها ،فكربت كربةً ما كربت مثله قط ،فرفعه هللا يل أنظر إليه ،ما سألوين إال أنبأهتم
به  " ...احلديث ،وغري ذلك من عشرات األحاديث يف الصحيحّي وغريمها.

وقد ساق ابن كثري -رمحه هللا -مجلة من هذه األحاديث على آية اإلسراء "سبحان الذي أسرى
بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله "..مث قال رمحه هللا بعد ذلك
(" : )431/8واحلق أنه عليه السالم أسري به يقظةً ال مناماً ،من مكة إىل بيت املقدس".

وقال أيضاً (" : )432/8اختلف الناس :هل كان اإلسراء ببدنه -عليه السالم -وروحه ،أو بروحه
فقط؟ على قولّي :فاألكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة ال مناماً".

()425/13

زوجات النيب -صلى هللا عليه وسلم -وسراريه
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/السرية النبوية

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل كان للنيب -صلى هللا عليه وسلم -إماء عند وفاته؟ أم أنه تزوجهن مجيعاً؟ وإذا كان عنده إماء،

فهل كان له أوالد منهن؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -املدخول هبن اثنتا عشرة امرأة ،وهن:

( )1خدجية بنت خويلد  -رضي هللا عنها -تزوجها مبكة ،وأجنب منها عبد هللا والطاهر ،والقاسم،

وبه كان يكىن ،وماتوا مبكة قبل اهلجرة ،وبناته زينب وأم كلثوم ورقية م ْتت يف حياته ،وفاطمة ماتت
بعده بستة أشهر  -رضي هللا عنهن.-

( )2سودة بنت زمعة -رضي هللا عنها.-

( )3عائشة بنت أيب بكر بن أيب قحافة -رضي هللا عنهم -البكر الوحيدة اليت تزوجها صلى هللا عليه
وسلم.

( )4حفصة بنت عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنهما.-
( )5زينب بنت خزمية  -رضي هللا عنها.-
( )6أم سلمة ،وامسها هند بنت أيب أمية -رضي هللا عنها.-
( )7زينب بنت جحش  -رضي هللا عنها.-

( )8أم حبيبة ،وامسها رملة وقيل هند بنت أيب سفيان -رضي هللا عنها.-
( )9جويرية ،وامسها برة بنت احلارث  -رضي هللا عنها.-

( )10صفية بنت ُحيي بن أخطب النضري  -رضي هللا عنها.-
( )11ميمونة بنت احلارث -رضي هللا عنها.-

( )12رحيانة بنت يزيد من بين النضري ،ومات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن التسع من
نسائه ،وهن :عائشة وحفصة ،وسودة ،وأم حبيبة ،وأم سلمة ،وزينب ،وجويرية ،وميمونة ،وصفية -

رضي هللا عنهن ،-وكان عند رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف ملك ميينه رحيانة ابنة عمرو بن

حذافة ،فلم يصب منها ولداً حىت مات ،ومارية أم إبراهيم القبطية  -أهداها املقوقس حاكم مصر-
ولدت له ابنه إبراهيم مات وعمره  18شهراً ،وجارية وهبتها له صلى هللا عليه وسلم زينب بنت
حجش ،وزليخة القرظية .وهللا أعلم.

()426/13

عصمة فاطمة -رضي هللا عنها-
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام
التاريخ 1425/04/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أورد بعض الرافضة إشكاالً وهو القول بعصمة فاطمة  -رضي هللا عنها -مستدالً بقوله  -صلى هللا

عليه وسلم" -فاطمة بضعة مين فمن أغضبها فقد أغضبين" ،فقال إن فاطمة  -رضي هللا عنها -مبا

أن غضبها من غضب رسول هللا ،وغضب رسول هللا -عليه الصالة والسالم -من غضب هللا فلذلك

فاطمة  -رضي هللا عنها -ال تغضب لباطل أي أهنا معصومة فكيف جياب عن هذا اإلشكال؟ جزاكم
هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى هبداه .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فال دليل فيه على عصمة فاطمة  -رضي هللا تعاىل عنها -ويدل على املراد من احلديث قصة وروده،

وذلك ملا أراد علي  -رضي هللا تعاىل عنه -أن يتزوج على فاطمة  -رضي هللا عنها -فغضب النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -لغضب فاطمة -رضي هللا عنها ،-وقال هذا احلديث ،واملراد ما يغضبها

من الزواج عليها.
والرافضة يقولون بعصمة علي  -رضي هللا عنه -أيضاً ،وهو الذي أغضبها  -رضي هللا عنهما-
حينما هم ابلزواج عليها ،وشكت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حىت قال ما قال  -عليه

عما عزم عليه ،إرضاء لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -انظر ما رواه
الصالة والسالم ،-فعدل ّ

البخاري ( ، )3729ومسلم ( )2449من حديث املسور بن خمرمة  -رضي هللا عنه ،-وكيف تكون
فاطمة  -رضي هللا تعاىل عنها -معصومة والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قد خاطبها قائالً" :اي
فاطمة بنت ٍ
حممد :سليين من مايل ال أغين عنك من هللا شيئاً" رواه البخاري ( ، )2753ومسلم

( )204من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فما معىن قوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال أغىن

عنك من هللا شيئاً " إذا كانت معصومة!.

()427/13

الصحابة ودخول النار
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/3/25هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

حنن نعلم أن من عقيدة أهل السنة واجلماعة الرتضي على الصحابة -رضوان هللا عليهم -وأهنم مجيعاً
قد رضي هللا عنهم وأن هلم احلسىن ،فهل من عقيدة أهل السنة واجلماعة عدم دخول مجيع الصحابة

النار بتااتً إال املرور على الصراط؟ ،وأن ذنوهبم مجيعها مغفورة؟ أرجو توضيح ذلك.
اجلواب

يعتقد أهل السنة واجلماعة ،أن الصحابة -رضي هللا عنهم -مجيعهم عدول ،وأن هللا أنزل يف حقهم
"رضي هللا عنهم ورضوا عنه" [البينة ، ]8 :والصحابة -رضي هللا عنهم -متفاوتون يف الدرجة

واملنزلة ،فال يعترب من أسلم بعد الفتح كمن أسلم قبل الفتح وقاتل ،وهبذا قال النيب  -صلى هللا عليه

وسلم :-خلالد بن الوليد  -رضي هللا عنه" :-ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً
ما بلغ م ّد أحدهم وال نصيفه" أخرجه البخاري ( ، )3637ومسلم ( ، )2541من حديث أيب سعيد
 -رضي هللا عنه ،وال يعتقد أهل السنة واجلماعة يف الصحابة العصمة ال من الكبائر ،وال من

الصغائر ،فيجوز أن يقعوا يف الكبائر وقد أقام النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف عهده احلد يف

مرتكيب الزان والسرقة ،وإذا جاز يف حقهم ارتكاب الكبرية فإن أهل السنة واجلماعة ال جيزمون أن من
ارتكب الكبرية حمرزاً من وقوع العذاب عليه فضالً عن اخللود يف النار ،فمرتكب الكبرية حتت مشيئة
هللا إن شاء هللا عذبه وإن شاء غفر له ،وإن عذبه ال خيلد يف النار ،وال يسلب عنه مسمى اإلميان،

قال تعاىل" :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء" [النساء ، ]48 :وهناك

أسباب كثرية لتكفري السيئات منها احلسنات ،وفيها املصائب ،ومنها التوبة ومنها دعاء املؤمنّي ومنها
الشفاعة ،وعليه فال يستطيع أحد أن جيزم ملعّي ارتكب كبرية ابستحقاقه العذاب أو النجاة ،وهللا

أعلم.

()428/13

قصة احلسن ومعاوية واملغرية وعمرو -رضي هللا عنهم أمجعّي-
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/7/11هـ

السؤال

اي شيخنا الفاضل ،لقد أاثرت الشيعة هذه الرواية ،وحنن ال نستطيع أن نرد عليهم ،وأمتىن منكم أن
تبينوا لنا ما مدى صحة أو ضعف هذه الرواية ،وجزاكم هللا خرياً.
عن أيب جملز قال :قال عمرو واملغرية بن شعبة ملعاوية :إن احلسن بن علي رجل عيي وإن له كالماً

ورأايً وإان قد علمنا كالمه فيتكلم كالماً فال جيد كالماً .قال :ال تفعلوا .فأبوا عليه فصعد عمرو املنرب
فذكر علياً ووقع فيه ،مث صعد املغرية بن شعبة فحمد هللا وأثىن عليه مث وقع يف علي مث قيل للحسن

بن علي :اصعد فقال :ال أصعد وال أتكلم حىت تعطوين إن قلت حقاً أن تصدقوين وإن قلت ابطالً
أن تكذبوين .فأعطوه فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه فقال :أنشدكما ابهلل اي عمرو واي مغرية
أتعلمان أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-قال " :لعن هللا السابق والراكب " .أحدمها فالن؟
قاال :اللهم بلى قال :أنشدك ابهلل اي معاوية واي مغرية أتعلمان أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

لعن عمراً بكل قافية قاهلا لعنة؟ قاال :اللهم بلى قال :أنشدك ابهلل اي عمرو واي معاوية بن أيب سفيان

أتعلمان أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لعن قوم هذا؟ قاال :بلى .قال احلسن :فإين أمحد هللا
الذي وقعتم فيمن تربأ من هذا .قال وذكر احلديث.

رواه الطرباين عن شيخه زكراي بن حيىي الساجي قال الذهيب :أحد األثبات ما علمت فيه جرحاً أصالً،
وقال ابن القطان :خمتلف فيه يف احلديث وثقه قوم وضعفه آخرون ،وبقية رجاله رجال الصحيح.

اجلواب

هذا احلديث الذي سألت عنه رواه الطرباين يف الكبري ( )71/3قال :حدثنا زكراي بن حيىي الساجي،

ثنا حممد بن بشار ،ثنا عبد امللك بن الصباح املسمعي ،ثنا عمران بن حدير ،أظنه عن أيب جملز ،قال:

قال عمرو بن العاص واملغرية بن شعبة ..فذكر احلديث الذي سألت عنه.
واجلواب عن هذا احلديث من أربعة أوجه:

األول :أن الراوي -وهو عبد امللك بن الصباح -قال يف روايته":وأظنه" فهذا شك منه يف اسم
الراوي ،والشك من أسباب ضعف اخلرب عند أهل العلم ،إذ حيتمل أن يكون الراوي الذي حدثه هو

ذلك الثقة ،وحيتمل أن يكون الراوي من الضعفاء.

الثاين :أن عبد امللك بن الصباح -الراوي عن عمران -صدوق ،كما قال أبو حامت ،والذهيب يف
امليزان ( )657/2ووثقه غريمها كما يف هتذيب الكمال ( ، )332/18ومن كانت هذه حاله فيحتمل

أنه مل يضبط حديثه ،خاصة وأن يف هذا احلديث قرينة على عدم ضبطه ،وهو شكه يف شيخ شيخه.

الثالث :هذا احلديث فيه إرسال ألن أاب جملز قال :قال عمرو  ...إخل ،وهذه الصيغة عند احملدثّي ال
تفيد السماع ،بل هي تدل على أن الراوي مل يسمع القصة ،بل حكاها حكاية ،وهذا معىن اإلرسال

عندهم ،أي أنه مل يقل :مسعت ،أو حدثنا أو عن بشرط أن يكون غري مشهور ابلتدليس حينما يقول:
عن.

()429/13

وقد راجعت أحاديث أيب جملز عن معاوية يف الكتب التسعة ومسند الشافعي وأيب عوانة ومصنف
عبد الرزاق وابن أيب شيبة ومنتقى ابن اجلارود وصحيح ابن خزمية وابن حبان ومستدرك احلاكم وسنن
الدارقطين وغريها كثري ،فلم أجد رواية واحدة ِّ
تصرح بسماعه من معاوية -رضي هللا عنه ،-ومل أقف
له عن معاوية إال على مخسة أحاديث:

أحدها :حديث "من سره أن يتمثل له الرجال قياماً ،فليتبوأ مقعده من النار"أخرجه أمحد ()100/4

وغريه ،والثاين :عند الطرباين يف الكبري (": )352/19إن تسوية القبور من السنة ،وقد رفعت اليهود
والنصارى فال تتشبهوا هبما" والثالث :عند ابن حبان يف اجملروحّي ( ، )159/3والرابع :عند ابن

عدي يف الكامل ( )109/2وكالمها منكر ،واخلامس :عند ابن أيب عاصم يف الزهد موقوفاً عليه

( ، )113ومل أقف يف مجيع هذه الطرق على ما يدل على مساع أيب جملز من معاوية -رضي هللا عنه-
 ،وعليه فال حيكم هلذا احلديث ابالتصال مع عدم ثبوت دليل واضح على مساعه منه.

الرابع :أنه على فرض صحته فقد ثبت يف الصحيحّي البخاري ( )6000ومسلم ( )2601واللفظ
ملسلم من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":اللهم إين أختذ

عندك عهداً لن ختلفنيه ،فإمنا أان بشر ،فأي املؤمنّي آذيته ،شتمته لعنته ،جلدته ،فاجعلها له صالة
وزكاة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة".

ويف صحيح مسلم ( )2007/4ح ( )2600من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :دخل
على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رجالن ،فكلماه بشيء ال أدري ما هو! فأغضباه فلعنهما
وسبهما فلما خرجا ،قلت :اي رسول هللا من أصاب من اخلرب شيئاً ما أصابه هذان! قال :وما ذاك؟
قالت :قلت لعنتهما وسببتهما ،قال":أو ما علمت ما شارطت عليه ريب؟ قال":اللهم إمنا أان بشر
فأي املسلمّي لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً".

وجاء حنوه من حديث جابر وأنس -رضي هللا عنهما.-

وهلذا كان من فقه اإلمام مسلم -رمحه هللا -أنه أورد يف صحيحه ح ( )2604حديث ابن عباس -

رضي هللا عنهما -قال":كنت ألعب مع الصبيان ،فجاء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فتواريت

خلف ابب ،قال :فجاء فحطأين حطأة ،وقال":اذهب وادع يل معاوية" ،قال :فجئت فقلت :هو

أيكل ،قال :مث قال يل :اذهب فادع يل معاوية ،قال :فجئت ،فقلت :هو أيكل ،فقال":ال أشبع هللا
بطنه" أورد مسلم هذا احلديث بعد حديث عائشة وأيب هريرة -رضي هللا عنهما -وغريمها ليبّي أن

هذه الدعوة اليت حلقت معاوية -رضي هللا عنه -صارت بذلك الشرط الذي اشرتطه النيب -صلى هللا

عليه وسلم -منقبة له -رضي هللا عنه ،-فقد حتولت هذه الدعوة إىل كوهنا زكاة ورمحة ،وقربة يتقرب
هبا يوم القيامة ،وهلذا يعد أهل السنة هذا احلديث وأمثاله يف مناقب معاوية -رضي هللا عنه ،-وهللا

أعلم.

()430/13

قول الصحايب إذا خالف صحابة آخرين
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز املنصور

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام سابقاً
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال
هل مذهب الصحايب الذي خالفه صحابة آخرون جدير ابالتباع أم ال؟

اجلواب

اجلواب وابهلل التوفيق:

إذا قال الصحايب قوالً وخالفه صحايب غريه فإنه جيب على اجملتهد أن يسلك مسلك الرتجيح بّي هذه
األقوال ،فيأخذ ما أيده الدليل من كتاب هللا أو سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أو قياس

صحيح أو أثر صحيح ،أو نظر صحيح ،أو مقصد من مقاصد الشريعة أو غري ذلك من وسائل

الرتجيح ،فإن مل جيد ما يؤيد أحد هذه األقوال على غريها قدهم قول اخللفاء الراشدين األربعة على
قول غريهم إن اجتمعوا ،فإن مل جيتمعوا قدهم قول أيب بكر وعمر ،مث عمر على قول غريه ،مث من

ذكرهم الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بصفة من صفات املدح يف العلم ،فإن مل جيد ما يرجح به

قول أحدهم على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح حكى اخلالف يف املسألة ومل جيزم بصحة قول أحد

منهم.

قال اإلمام ابن قيم اجلوزية -رمحه هللا -حينما ذكر أصول مذهب اإلمام أمحد ،وذلك يف كتابه

(إعالم املوقعّي صـ": )1/21األصل الثالث من أصوله :إذا اختلف الصحابة  -رضوان هللا عليهم -
ختري من أقواهلم ما كان أقرهبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرج عن أقواهلم ،فإن مل يتبّي له موافقة أحد
ّ
األقوال حكى اخلالف فيها ومل جيزم ٍ
بقول".

()431/13

قلت :وهذا ابلنسبة للعلماء اجملتهدين ،أما ابلنسبة للمقلد وعوام الناس فإنه يقلد يف ذلك اخلالف
العلماء اجملتهدين ،وأعين ابلعلماء اجملتهدين :علماء السلف الصاحل املتبعّي ألدلة الكتاب والسنة

وإمجاع األمة واألدلة الشرعية ،دون أئمة البدع الذين يُعرضون عن أدلة الشرع ويقدمون القياس
والعقل على كتاب هللا وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -وعمل الصحابة ،بل يقعون يف

أعراضهم ،فمثل هؤالء الذين خيالفون أدلة الشرع جيب على املسلم أن حيذرهم وال يثق أبقواهلم ،وقد
قال السلف الصاحل يف مثل هؤالء :إذا رأيتم الرجل صاحب هوى ويسب الصحابة والسلف الصاحل

فاعلموا أنه صاحب بدعة ،وال شك أن قول الصحايب أو مذهبه أوىل من غريه مع عدم الدليل؛ ألن

وأبر الناس وأتقاهم ،وقد بلغوا الذروة يف التقوى ،ومن
الصحابة -رضوان هللا عليهم -أعدل الناس ُّ

كان كذلك فقد وعده هللا العلم ،وو ْع ُده -تعاىل -حق ،ومن أصدق من هللا قيالً ،يقول هللا -عز

شأنه":-واتقوا هللا ويعلمكم هللا" ،مث إن الصحابة -رضوان هللا عليهم -لديهم من الصفات والوسائل
ما جيعلهم جديرين أبن يكون قوهلم صواابً جيب تقدميه على قول غريهم ملالزمتهم رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -مما جيعلهم يعرفون مراده يف إشاراته وكالمه ونغمات ونربات صوته وما يظهر على
وجهه من سرور وفرح ،أو كراهة وبغض ،وحضروا نزول القرآن وعرفوا أسباب نزول اآلايت

ومناسبات نزوهلا ،ووقتها وما يراد منها ،وعرفوا الناسخ واملنسوخ ،واملنطوق ،واملفهوم ،واملطلق
واملقيد ،والعام واخلاص ،كيف ال وهم أرابب الفصاحة والبيان ،مل ختالطهم عجمة ومل يتأثروا

مبجتمعات أخرى غري اجملتمع الذي نزل فيهم القرآن ،إنك لو أتيت برجل أعجمي وجعلته مالزماً لك

خيدمك أو يقوم بعمل لديك لوجدته أعرف الناس بكالمك وإشاراتك ،ومرادك من غريه حىت من
العرب ،فكيف أبصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟

()432/13

إن الكالم الذي تتكلم به وأنت واحد فيفهم من مسعه منك من املعاين غري ما مسعه شخص آخر ممن
نقله عنك ،ورمبا تكلم طفالً بكالم فيضحك ،ورمبا تكلمه بنفس الكالم مرة أخرى فينفر منك أو

يبكي ،وذلك ملا صاحب الكالم من انفعال وح ّدة وغضب ،ومثل هذا املعىن الذي يوجد يف نربات

الصوت وقسمات الوجه ال يدركها إال من مسع من املتكلم مباشرة ،لذا قلنا إن قول الصحايب الذي

مسع من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مقدم على قول غريه هلذه االعتبارات اليت ذكرانها

وغريها ،فهل يليق مبسلم يؤمن ابهلل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -أن يقدم قول غريه يف شرع هللا

مع عدم الدليل؟ وإمنا يسوغ ترك قول الصحايب إذا كان خمالفاً للدليل ،أما إذا مل يكن هناك دليل فال
وألف ال ،كيف نرتك قول الصحابة وهم الذين عدهلم هللا -تعاىل -وزكاهم وجعلهم محلةً لرسالة نبيه

ورسوله حممد -صلى هللا عليه وسلم -بعده إىل من بعدهم؟ فالقدح فيهم قدح يف هللا -تعاىل-

وعلمه ،ووصف له -سبحانه وتعاىل -ابجلهل ،حيث خيتار لصحبة نبيه  -عليه الصالة والسالم -

ومحل رسالته أانساً جهاالً ،أو خونة كما يقوله بعض الطوائف املبتدعة -تعاىل هللا عن ذلك علواً
كبرياً ،-أرأيتم لو أن ملكاً من ملوك الدنيا أراد أن خيتار رجالً ملنصب والية وحيمله مسؤولية كبرية،
وأمانة عظيمة وأراد أن يرسل معه أنصاراً وأعواانً وأصحاابً ملساندته فما ظنكم فيمن خيتار له من

األنصار واألصحاب؟ أخيتار له جهاالً أو خونة أو منافقّي؟ كال ،ولئن حصل اختيار غري مناسب يف

بعضهم فهذا راجع لقصور علم هذا امللك ،ولو علم ذلك منه ملا اختاره ،هذا مثل يقرب لنا اختيار

هللا للصحابة -رضوان هللا عليهم -وهلل املثل األعلى ،فاهتام الصحابة أو القدح فيهم قدح يف علم هللا
وذات هللا -تعاىل هللا ع هما يقول الظاملون علواً كبرياً ،وقد أمجع التابعون على اتباع الصحابة فيما ورد
عنهم واألخذ بقوهلم والفتيا به من غري نكري من أحد منهم وكانوا من أهل االجتهاد ،قال العالئي -

يف كتابه (اإلصابة يف أقوال الصحابة صـ":- )67ومن أمعن النظر يف كتب اآلاثر وجد التابعّي ال
خيتلفون يف الرجوع إىل أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب وال سنة وال إمجاع" انتهى كالم العالئي.

وما ذكرته هنا هو مذهب اإلمام مالك وأصحابه ،وهو قول إسحاق بن راهويه وأيب عبيد وهو

منصوص اإلمام أمحد بن حنبل يف غري موضع عنه ،واختيار مجهور أصحابه ،وهو مذهب اإلمام أيب

حنيفة ،صرح به حممد بن احلسن وذُكر عن أيب حنيفة نصاً ،وهو مذهب مجهور احلنفية ،وهو ما نص

عليه الشافعي يف القدمي ،وكذلك اجلديد ،ذكر ذلك اإلمام ابن قيم اجلوزية -رمحه هللا.-

وقد بسطت واستطردت يف جواب هذا السؤال ألمهيته وشدة احلاجة إىل معرفته؛ ملا رأيناه ومسعناه يف

وسائل اإلعالم املرئية والسمعية من قدح يف الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -وأقواهلم من أصحاب
النوااي السيئة ،ومن أهل البدع ،نسأل هللا أن يرد شارد املسلمّي ويهدي الضالّي إىل الصراط
املستقيم ،وجيمع كلمة عباده املؤمنّي ،إنه مسيع قريب جميب ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله
وأصحابه أمجعّي والتابعّي هلم إبحسان إىل يوم الدين.

()433/13

فهم السلف للنصوص
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/12/23هـ

السؤال

من املؤكد أن فهم السلف أحكم وأعلم من فهم اخللف ،ويتبّي ذلك يف فهم الصحابة للنصوص،

كما يف حديث عائشة  -رضي هللا عنها -أهنا عندما روت حديث" :لعنة هللا على اليهود والنصارى
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت" :حيذر ما صنعوا" ،وابن مسعود -رضي هللا عنه -عندما روى
قصة احلرب الذي سأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن هللا يضع السماوات على إصبع..اخل،

قال ابن مسعود -رضي هللا عنه" :-فضحك النيب تصديقاً ملا يقول" ،وقد خالف يف هذا بعض

خمالفي اخللف بتأويل فهم الصحابة -رضي هللا عنهم -إىل ما يريدون فهالّ ذكرمت لنا مشكورين أمثلة

يتبّي فيها تفسري الصحابة -رضي هللا عنهم -ألقوال الرسول وأفعاله وفق هذا املنهج القومي؟
اجلواب

أصحاب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هم الذين اختارهم هللا هلذه املنزلة ،اليت ال يلحقهم فيها

غريهم.

فقد تلقوا عن نبيهم -صلى هللا عليه وسلم -ما جاء به من اهلدى ،ودين احلق ،وما أنزل هللا عليه من

الكتاب واحلكمة ،مسعوا من الرسول -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أقواله وشهدوا منه أفعاله،
أصح
كانوا محلة هذا الدين لكل من جاء بعدهم ،فال ب ّد أن يكون فهمهم لكالم هللا وكالم رسوله ّ
من فهم غريهم وأقوم وأمت ،مبا أكرمهم هللا به من صحة اإلميان واالستقامة على الدين ،وفهم داللة
اللسان العريب ،ألن هللا أنزل الكتاب بلسان عريب مبّي على الرسول الكرمي الذي هو أعلم الناس
وأفصح الناس وأنصح الناس ،وكل فهم خيالف فهمهم فهو مردود ،وال ميتنع أن يفتح هللا على من

بعدهم ممن يشاء بفهم لكتاب هللا ،كما قال علي -رضي هللا عنه -ملا سئل :هل خصكم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -بشيء ،قال :ال ،إالّ ما يف هذه الصحيفة أو فهماً يؤتيه هللا عبداٍ ًُ يفالقرآن ،انظر ما رواه مسلم ( )1978من حديث أيب الطفيل -رضي هللا عنه -ولكن شرط ذلك أالّ

خيالف ما فهمه أصحاب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف كالم هللا وكالم رسوله ،ومن املعلوم أن

أصحاب كل إمام يف شأن من الشؤون ال بد أن يكونوا أعمل مبراده ،وأفهم ملدلول كالمه ،فالصحابة

رضي هللا عنهم -والذين اتبعوهم إبحسان من أئمة الدين من أهل السنة واجلماعة هم أعمل مبرادهللا ومراد رسوله -صلى هللا عليه وسلم -والذين طعنوا يف فهم عائشة -رضي هللا عنها -أو ابن

مسعود -رضي هللا عنه -إمنا محلهم على ذلك أصوهلم الفاسدة ،فلما أتصل عندهم االبتداع يف
الدين من بناء املساجد على القبور ،أو نفي صفات الرب -سبحانه وتعاىل -مما جاء صرحياً يف

أتصل هذا الباطل عندهم ،مل جيدوا إالّ أن يدفعوا ما
القرآن ويف سننه -عليه الصالة والسالم -ملا ّ

خيالف مذهبهم ،إال ابلطعن يف فهم الصحابة -رضي هللا عنهم ،-وطعنهم هذا يضاف إىل ما

ابتدعوه ،فيزدادون بذلك ضالالً وجهالً ولبئس ما هنجوه يف ر ّد السنن حلماية البدع واحملداثت املضلة
وكل بدعة ضاللة.

()434/13

هل أمجع الصحابة على كفر مانعي الزكاة
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/2/24هـ

السؤال

هل هناك إمجاع من الصحابة -رضي هللا عنهم -يف تكفري مانعي الزكاة يف وقتهم؟ حبيث إهنم قاتلوهم
قتال ردة ومل يفرقوا بينهم؟ وأرجو التنبيه أبن السؤال يف الصحابة وعن تكفريهم ملانعي الزكاة ال عن

قتاهلم هلم خصوصاً ال من بعدهم ،وإذا كان إمجاعاً فمن نقله؟ وإذا كان خالفاً فمن خالف من

الصحابة؟ وما سبب مناط التكفري؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

بداية أود أن أشكر األخ الكرمي على حرصه على البحث عن كالم أئمة السنة يف مثل هذه املسائل
الكبار ،والسؤال ينبئ عن سائله ،ففيه من الدقة ما يدل على خري ،أسأل هللا يل وله العلم النافع

والعمل الصاحل ،وبعد:

اي حمب ،فاعلم أن هذه املسألة اليت سألت عنها من املسائل الكبار اليت اختلف فيها كالم األئمة،

ونصوص املتقدمّي يف هذه املسألة -مسألة كفر اتركي الزكاة -ليست كثرية ،خبالف كالم املتأخرين
فهو مفصل ،وأكثر من وقفت على كالمه عنها -حسب علمي -إمامان:

األول :اخلطايب (ت388:هـ) -رمحه هللا-والذي تتابع على نقله مجع من الشراح املتأخرين كالنووي
يف شرحه على مسلم ( ، )202/1وابن حجر يف الفتح ( ، )277/12وغريهم.

الثاين :شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا ،-ولكن كالمه متفرق ففي بعضه إشارات إىل أهنم -أعين
مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة -كفار ،ويف مواضع من كالمه ليس كذلك ،وسأذكر لك بعض
املواضع بعد قليل.

ونظراً لتشعب املسألة وطول تفاريعها ،أذكر لك خالصة ما وقفت عليه يف هذا املقام:

( )1يوجد طوائف من الذين قاتلهم الصديق والصحابة -رضي هللا عنهم أمجعّي ،-ال شك يف
كفرهم ،كبين حنيفة الذين آمنوا بنبوة مسيلمة.

( )2أمجع الصحابة -رضي هللا عنهم -على وجوب قتال مانعي الزكاة بعد الشبهة اليت عرضت
للفاروق -رضي هللا عنه ،-مث أزاهلا الصديق -رضي هللا عنه.-

( )3أن أهل السري والتاريخ اختلفوا يف حال مانعي الزكاة ،وصفة قتاهلم ،وبسبب ذلك اختلف أهل
العلم ،هل وقع إمجاع على كفرهم أم ال؟:

فاملشهور عند كثري من أهل العلم أنه مل يقع إمجاع على كفرهم ،وأهنم غري كفار.

وذهب آخرون إىل أن إمجاع الصحابة -رضي هللا عنهم -واقع أيضاً على كفرهم ،وأشهر من ينتصر
هلذا الرأي :أئمة الدعوة النجدية.

يوجد يف كالم أيب عبيد يف (اإلميان) كالم يف كفرهم على منع الزكاة ،ولكنه حيتمل التأويل.

لالستزادة :النبوات البن تيمية (ص )140:منهاج السنة ()494/4( )348/6( )217/7
( )327-324/8جمموع الفتاوى البن تيمية ( )530-556/28الفتاوى الكربى ()259/4

مصباح الظالم للشيخ :عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ([ )359وهنا نقل عن ابن تيمية يف

هذه املسألة هو أصرح ما نقل عنه يف تكفري مانعي الزكاة] الدرر السنية (-178-104-40/10
 ، )311-180وهللا أعلم.

()435/13

قصة يف الرجم ال تصح عن عثمان
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/5/15هـ
السؤال

ما صحة قصة رجم عثمان بن عفان للمرأة اليت ولدت بعد ستة أشهر من زواجها؟ وهي يف تفسري
ابن كثري واملوطأ ومصنف عبد الرزاق ،وكم أحب أن تكون ضعيفة ،فقد ساءين رجم بريئة هكذا من

طرف خليفة راشد ،لقد أعياين البحث ومل أستطع أن أحكم بشيء بعد مجع الرواايت ،فعندي بعض
العلم مبصطلح احلديث ،لكن ليس بدرجة القدرة على احلكم على األحاديث ،ولكن خيل يل أن
هناك اضطراابً وضعفاً يف تلك الرواايت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فالقصة اليت ذكرها األخ السائل وفقه هللا أن امرأة ولدت بعد نكاحها بستة أشهر فذكر ذلك زوجها

لعثمان بن عفان -رضي هللا عنه -فأمر هبا أن ترجم فراجعه فيها عبد هللا بن عباس -رضي هللا
عنهما -أبن هللا تعاىل يقول يف كتابه":ومحله وفصاله ثالثون شهراً" [األحقاف ]15:وقال":وفصاله
يف عامّي" [لقمان ]14:فال يبقى للحمل سوى ستة أشهر فبعث إليها عمر فردت .القصة هبذا

السياق صحيحة اإلسناد أخرجها عبد الرزاق يف مصنفه ( )13445عن معمر عن الزهري عن أيب

عبيد موىل عبد الرمحن ابن عوف قال":رفعت امرأة لعثمان  " ...القصة وهذا إسناد صحيح وأبو

عبيد هو سعيد بن عبيد ثقة.

ورويت القصة على أن املراجع لعثمان هو علي كما عند ابن جرير يف تفسريه وابن أيب حامت من طريق

يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب حدثين ابن أيب ذئب عن أيب قسيط عن بعجة بن زيد اجلهين به
وهذا اإلسناد ظاهره الصحة ،ورجاله كلهم ثقات من رجال التقريب إال أن بعجة تويف على رأس
املئة ،ومات عثمان سنة مخس وثالثّي فال يقرب إدراكه له.

ورويت مبثل هذا مع زايدة أن عثمان أمر هبا أن تُرد فوجدها قد رمجت ،وهي يف املوطأ بالغ بال

إسناد ( )1561وعند البيهقي يف السنن الكربى ( )15967ورويت موصولة عند ابن جرير إال أن
يف إسنادها حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

ورويت القصة على أهنا وقعت لعمر وراجعه علي كما يف سنن البيهقي ( )15966-15965وليس

فيها حصول الرجم للمرأة إال أن إسنادها مرسل فهو من طريق أيب حرب ابن أيب األسود عن عمر
وأبو حرب مات سنة 109هـ ومل يدرك عمر -رضي هللا عنه.-
كما أن فيها عنعنة قتادة ،وأخرجها سعيد بن منصور ( )2074من طريق احلسن عن عمر وقاوله

علي واحلسن مل يدرك عمر وأخرجها عبد الرزاق ( )13443من طريق قتادة عن عمر ومل يدركه ومن
طريق أيب األسود ( )13444ويف إسنادها عثمان بن مطر الشيباين وهو ضعيف.

ورواها سعيد يف سننه ( )2075أهنا وقعت لعثمان وقاوله ابن عباس فردها عثمان وخلى سبيلها إال
أهنا من طريق قائد البن عباس وهو جمهول ،إال أنه يشهد له إسناد عبد الرزاق الذي صدران به

اجلواب.

وبعد فبيان ما سبق:

( )1فالقصة اثبتة عن عثمان وراجعه ابن عباس فيها فخلى سبيلها.
( )2وأما الرجم فلم يرد إبسناد صحيح.

( )3وقد رويت عن عمر كما روي أن املقاول علي ،وكل ذلك إبسناد ال خيلو من مقال.

()436/13

وبعد ذلك فإنه لو ثبت خطأ عثمان -رضي هللا عنه -يف اجتهاده فال يضريه ذلك إذا أمر العامل
واحلاكم ابالجتهاد ورفع عنه إمث اخلطأ وجعل له أجر على اجتهاده ،ولو مل حيالفه الصواب ،وقد حكم

داود عليه السالم مبا فهمه ابنه سليمان كما قال تعاىل":وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ

نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكالً آتينا حكماً وعلماً"
[األنبياء ، ]79-78:قال احلسن :لوال هذه اآلية لرأيت القضاة قد هلكوا ،ولكنه تعاىل أثىن على
سليمان بصوابه وعذر داود ابجتهاده ،انتهى.

ولوال مثل هذه األخبار ملا استطاع أحد أن جيتهد يف حكم ،وخلشي أن يلج النار إذا أخطأ إال أن يف
مثل هذه األخبار عزاء ملن بذل وسعه واستفرغ طاقته يف االجتهاد مث أخطأ.
أسأل هللا تعاىل أن يلطف بنا وأن يهب لنا منه رمحة إنه هو الوهاب.

()437/13

اخلوض فيما جرى بّي الصحابة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام
التاريخ 1424/2/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم التحدث والكالم يف ما وقع بّي الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -من فتنة تسببت يف مقتل

عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب  -رضي هللا عنهما -؟
اجلواب

ال جيوز اخلوض يف ذلك جملرد قضاء الوقت وشغل اجملالس به ،فإن من منهج أهل السنة واجلماعة
اإلمساك عما شجر بّي الصحابة ،ولكن إذا دعت احلاجة إىل الكالم يف ذلك فيجب أن يبّي ما

جيب ألصحاب الرسول عليه الصالة والسالم من االحرتام ،ويبّي أن ما يروى يف التاريخ ليس كله
صحيحاً ،بل منه ما هو كذب ،ومنه ما زيد فيه ونقص وغٌِّري عن وجهه ،وما صح من ذلك فإنه

حممول على أهنم فيه جمتهدون إما مصيبون أو خمطئون فهم على كل حال مأجورون على اجتهادهم

وعلى الصواب ،فمن اجتهد وأصاب فله أجران ،ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ،كما جاء عن النيب -
عليه الصالة والسالم  -يف شأن احلكام ،كما يف صحيح البخاري ( ، )7352ومسلم (، )1716

وأما اخلوض يف ذلك جملرد التسلي ابحلكاايت والرواايت كما فعل بعض املؤرخّي وسردوا كثرياً من
هذه األحداث وسجلوها وروجوها فهذا غلط من املؤرخ ومن سجل له وروج ذلك ،فإن كثرياً من

الناس إذا مسع هذه األخبار يتغري شعوره حنو الصحابة  -رضي هللا عنهم  -بسبب جهله ،وكذلك
أصحاب األهواء الذين يبغضون الصحابة فإهنم يفرحون مبثل هذا .وهللا أعلم.

()438/13

هل رجم عثمان من وضعت لستة أشهر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وجدت يف تفسري ابن كثري ،والطربي ،ومصنف عبد الرزاق ،واملوطأ قصة رجم عثمان ابن عفان -

رضي هللا عنه -المرأة ولدت بعد ستة أشهر من زواجها ،فرماها زوجها ابلزىن ،مث تبينت براءهتا ،فما
صحة هذه القصة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فهذه القصة هبذا السياق مل تثبت بطريق صحيح يف الكتب املذكورة ،وال يف غريها ،وبيان ذلك

كاآليت:

( )1ففي تفسري ابن كثري ( )281/6ساقها احلافظ من رواية ابن أيب حامت -بنحو املعىن الذي ذكره

السائل -من طريق حممد بن إسحاق بن يسار ،وهو مدلس كما يف التقريب (صـ ،546برقم

 )5725ومل يصرح ابلتحديث ،فيكون السند منقطعاً.
( )2ويف تفسري الطربي ( )102/25رواها اإلمام الطربي إبسناد ظاهره الصحة ،وكذا نقله من طريقه
احلافظ ابن كثري من موضع آخر من تفسريه ( )241/6إال أنه مل يرد يف هذا األثر تنفيذ حد الرجم،

وهو حمل اإلشكال لدى السائل -كما يظهر -وعليه فال يستدل به على هذه القصة املذكورة أعاله.

( )3ويف مصنف عبد الرزاق ( 352-349/7برقم  )13449-13443جاءت اآلاثر على

حنوين:

األول :أن املرأة قد درئ عنها احلد بفتوى علي -رضي هللا عنه -لعمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-

كما يف املصنف ( 352-350/7برقم  )134485-13444وبفتوى ابن عباس -رضي هللا

عنهما -لعثمان -رضي هللا عنه -كما يف املصنف ( 351/7برقم  )13447وستأيت اإلشارة إليهما.
الثاين :إيراد األثر بدون إثبات إيقاع احلد كما يف املصنف ( 352-351-349/7برقم -13443

 )13449-13446وعليه فتحمل هذه اآلاثر اجململة على تلك اآلاثر املبّي فيها درء احلد ،مع ما
يف بعض تلك اآلاثر اليت أوردها املصنف عبد الرزاق من ضعف.

( )4ويف املوطأ مع شرح الزرقاين ( )179/4رواها اإلمام مالك بالغاً عن عثمان -رضي هللا عنه،-
وهذه الرواية بال إسناد ،فال تصح ،ويف آخر هذا األثر املذكور يف املوطأ "فبعث عثمان بن عفان يف
أثرها ،فوجدها قد رمجت" وعليه فتكون هذه الزايدة ضعيفة.

وقد روى ابن عبد الرب يف االستذكار ( )74-73/24هذا األثر موصوالً ،ولكن بدون هذه الزايدة،
مث رواها إبسناد آخر عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه -قال":رفعت إىل

عثمان -رضي هللا عنه -امرأة ولدت لستة أشهر ،فقال :إهنا ُرفعت إيل امرأة ال أراها إال جاءت

بشر ،ولدت لستة أشهر ،فقال له ابن عباس -رضي هللا عنهما :-إذا أمتت الرضاع كان احلمل ستة

أشهر ،قال :وتال ابن عباس "ومحله وفصاله ثالثون شهراً" فإذا أمتت الرضاع كان احلمل ستة أشهر"
مث قال ابن عبد الرب ":وهذا اإلسناد ال مدفع فيه من رواية أهل املدينة"أ .هـ .وهذا األثر كما ترى

بغري تلك الزايدة.

وبناء على ما تقدم فيكون أصل الرواية صحيحاً من دون الزايدة املذكورة وهي (وقوع احلد على تلك
املرأة) ويشهد هلذا سوى ما تقدم ما يلي:

أوالً :أن القصة جاءت بدون إيقاع احلد من طريق آخر صحيح ،من رواية ابن وهب ،كما قاله
احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري (. )219/3

()439/13

اثنياً :أنه جاء يف أثر ضعيف ما يدل على أن عثمان -رضي هللا عنه -درأ عنها احلد ،كما يف الرواية

اليت أخرجها عبد الرزاق يف مصنفه ( 351/7برقم  )13447عن أيب الضحى عن قائد البن عباس

-رضي هللا عنهما -قال":كنت معه فأيت عثمان ابمرأة وضعت لستة أشهر ،فأمر برمجها فقال له ابن

عباس -رضي هللا عنهما :-إن خاصمتكم بكتاب هللا خصمتكم ،قال هللا عز وجل":ومحله وفصاله
ثالثون شهراً" واحلمل ستة أشهر ،والرضاع سنتان ،قال :فدرأ عنها احلد".

قال أبو عمر ابن عبد الرب يف االستذكار (": )74/24خيتلف أهل املدينة يف رواية هذه القصة:

فمنهم من يرويها لعثمان مع علي - ...رضي هللا عنهما-
ومنهم من يرويها عن عثمان عن ابن عباس -رضي هللا عنهم.-

وأما أهل البصرة فريوهنا لعمر بن اخلطاب مع علي بن أيب طالب -رضي هللا عنهما " ... -مث روى

هذا األثر يف االستذكار ( )74/24ويف آخره":فخلى عمر سبيلها" .وهذه الرواية يف مصنف عبد

الرزاق ( 350/7برقم . )13444

اثلثاً :أن الصحابة وال سيما اخللفاء الراشدون قد تواتر يف سريهم ما يدل على تورعهم فيما هو أقل
من هذا بكثري ،فكيف تظن هبم املسارعة إىل إقامة حد مل تثبت بينته؟ هذا مما ال ميكن ،وقد جاءت
اآلاثر مبا ينفي هذا األمر ،وهللا تعاىل أعلم.

()440/13

حديث الغدير وخالفة علي رضي هللا عنه
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام
التاريخ 1426/06/26هـ

السؤال

وىل فيه رسول هللا -صلى هللا عليه
ما قولكم يف من يقول :إن حديث الغدير هو احلديث الذي ّ

وسلم -علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -وأن اخلالفة كان جيب أن تكون له ،وليس أليب بكر
الصديق -رضي هللا عنه.-
اجلواب

حديث الغدير ليس فيه نص على اخلالفة لعلي -رضي هللا عنه -إمنا ذكر منقبة من مناقبه ،وح ًقا من

صت على خالفة أيب بكر -رضي هللا عنه -بعد النيب -صلى
حقوقه ،يف حّي أن النصوص األخرى ن ه

هللا عليه وسلم -مثل قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف الصحيح" :أيىب هللا واملؤمنون إال أاب بكر"
أخرجه البخاري ( ، )5666ومسلم ( . )2387وغريه من النصوص.

وكما ذكر النيب -صلى هللا عليه وسلم  -مناقب علي -رضي هللا عنه -فقد ذكر أكثر منها يف
مناقب أيب بكر ،مث يف مناقب عمر مث عثمان -رضي هللا عنهم أمجعّي.

()441/13

علماء الصحابة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو أين اختلفت أان وأخي يف من هو األكثر علماً أبحاديث رسولنا صلى هللا عليه وسلم،

وعمالً ومتسكاً بسنته عليه الصالة والسالم ،هل هم اخللفاء الراشدون األربعة  -رضي هللا عنهم-

وخاصة أبو بكر -رضي هللا عنه -أو العبادلة وهم معروفون؟ وجزاكم هللا خرياً .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وأله وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الصحابة رضي هللا عنهم هم سادة األمة علماً وفقهاً وفهماً وفضالً ،قال ابن مسعود-رضي هللا عنه-

 :من كان منكم مستناً فليسنت مبن قد مات ،فإن احلي ال يؤمن عليه الفتنة ،وأولئك أصحاب حممد،
أبر هذه األمة قلوابً ،وأعمقها علماً ،وأقلها تكلفاً ،قوم اختارهم هللا إلقامة دينه وصحبة نبيه فاعرفوا
هلم حقهم ،ومتسكوا هبديهم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم.

وقال جماهد " :العلماء أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم" وقال سعيد عن جماهد يف قوله تعاىل:

هِ
ِ
ك ُه َو ا ْحلَقه" [سبأ ، ]6 :قال :أصحاب حممد صلى
ك ِم ْن َربِّ َ
ْم اله ِذي أُنْ ِز َل إِلَْي َ
َ
"ويَـ َرى الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ

هللا عليه وسلم.

وأييت يف مقدمة الصحابة-رضي هللا عنهم -اخللفاء الراشدون :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
هللا عنهم ،فلهم مناقب وفضائل وخصائص متيزوا هبا وال يتسع املقام لبسطها.

وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابتباع سنتهم ،ففي سنن الرتمذي ( )2600من حديث ال ِْع ْرَاب ِ
ض
ال وعظَنا رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ت ِم ْنـ َها
ص َالةِ الْغَ َداةِ َم ْو ِعظَةً بَلِيغَةً ذَ َرفَ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم يَـ ْوًما بَـ ْع َد َ
ول ه َ
بْ ِن َسا ِريَةَ قَ َ َ َ َ َ ُ
الْعيو ُن وو ِجلَ ْ ِ
ال رجل إن هذه موعظة ُم َو ِّدع ،فماذا تعهد إلينا اي رسول هللا؟ قال
وب فَـ َق َ
ت م ْنـ َها الْ ُقلُ ُ
ُُ َ َ
ش ِم ْن ُك ْم
صلى هللا عليه وسلم" :أوصيكم بتقوى هللا ،والسمع والطاعة وإن َع ْب ٌد حبشي ،فَِإنههُ َم ْن يَ ِع ْ
ض َاللَةٌ فَمن أَ ْدر َك َذلِ َ ِ
يـرى ا ْختِ َالفًا َكثِريا وإِ هاي ُكم و ُْحم َد َاث ِ
ِِ
سن ِهيت َو ُسن ِهة
ت ْاأل ُُموِر فَِإ ههنَا َ
ً َ َْ
َْ َ
ََ
ك م ْن ُك ْم فَـ َعلَْيه ب ُ
ْ ِ ِِ
ِ
ضوا َعلَْيـ َها ِابلنـهو ِ
ّي َع ُّ
اج ِذ " ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
اخلُلَ َفاء ال هراشدي َن ال َْم ْهديِّ َ
َ
وخص عليه الصالة والسالم أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ابالقتداء هبما ،كما جاء يف سنن الرتمذي
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :-
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
( )3595من حديث ُح َذيْـ َفةَ -رضي هللا عنه -قَ َ
اَّلل َ -
اقـْتَ ُدوا ِابلله َذيْ ِن ِم ْن بَـ ْع ِدي أَِيب بَ ْك ٍر َو ُع َم َر " قال الرتمذي :هذا حديث حسن.

()442/13

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -بعد أن ذكر احلديث السابق ( :-ومل جيعل هذا لغريمها ،بل ثبت عنه

أنه قال عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ
وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة فأمر ابتباع سنة اخللفاء الراشدين وهذا يتناول األئمة
األربعة وخص أاب بكر وعمر-رضي هللا عنهما -ابالقتداء هبما ،ومرتبة املقتدى به يف أفعاله وفيما

سنه للمسلمّي فوق سنة املتبع فيما سنه فقط) وقال ابن تيمية أيضاً( :أهل العلم متفقون على أن أاب

بكر وعمر-رضي هللا عنهما -أعلم من سائر الصحابة-رضي هللا عنهم -وأعظم طاعة) الفتاوى

الكربى ( ، )270/4وإذا كان العبادلة-رضي هللا عنهم -أو غريهم من الصحابة-رضي هللا عنهم-
نقل عنهم من احلديث ما مل ينقل عن اخللفاء الراشدين فإن ذلك بسبب أتخر وفاهتم ،واحتياج الناس
إىل ما عندهم يف زماهنم ،وال يدل هذا على تقدميهم على اخللفاء الراشدين يف اإلمامة والعلم .قال

ابن تيمية( :الذين أتخرت حياهتم من الصحابة-رضي هللا عنهم ،-واحتاج الناس إىل علمهم ،نقلوا
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثرية مل ينقلها اخللفاء األربعة وال أكابر الصحابة-رضي هللا

عنهم ،-ألن أولئك كانوا مستغنّي عن نقلها؛ ألن الذين عندهم قد علموها كما علموها ،وهلذا

يروى البن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وجابر وأيب سعيد وحنوهم من الصحابة-رضي هللا عنهم-

من احلديث ما ال يروى عن غريهم ممن هو أعلم من هؤالء كلهم ،لكن هؤالء احتاج الناس إليهم،

لكوهنم أتخرت وفاهتم وأدركهم من مل يدرك أولئك السابقّي ،فاحتاجوا أن يسألوهم واحتاج أولئك

أن يعلموهم وحيدثوهم)  .منهاج السنة ( )57/8وذكر ابن تيمية يف موضع آخر أن أاب هريرة رضي
هللا عنه أكثر رواية ،وابن عباس-رضي هللا عنهما -أكثر فتيا ،واخللفاء أعلم منهما ،وهذا نص

كالمه( :فابن عباس -رضي هللا عنهما -كان أكثر فتيا منه  -أي علي-رضي هللا عنه وأبو هريرة-
رضي هللا عنه -أكثر رواية منه وعلي-رضي هللا عنه -أعلم منهما ،كما أن أاب بكر وعمر وعثمان

أعلم منهما أيضا ،فإن اخللفاء الراشدين-رضي هللا عنهم -قاموا من تبليغ العلم العام مبا كان الناس
أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم اخلاص " ينظر :جمموع فتاوى ابن تيمية ()412 - 398 /4
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()443/13

ملاذا ال يعد عبد هللا بن الزبريخارجياً وقد خرج على اخلليفة يف زمنه
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

ملاذا مل يعد العلماء املتقدمون عبد هللا بن الزبري خارجياً ،مع أنه خرج على خليفة املسلمّي يف وقته،

وتسبهب يف نشوب حرب بّي املسلمّي؟.
اجلواب

مل يعد العلماء أمري املؤمنّي عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنهما  -خارجياً ألنه بويع ابخلالفة من

أكثر الناس ،والذي اعترب من اخلوارج هو عبد امللك بن مروان الذي انزعه اخلالفة ،ال عبد هللا بن
الزبري كما قال شيخ اإلسالم وغريه( ،وأما مروان وابن الزبري فلم يكن لواحد منهما والية عامة بل

كان زمنه زمن فتنة مل حيصل فيها من عز اإلسالم وجهاد أعدائه ( ) ...منهاج السنة )243/8

وقال" :ابن الزبري ادعى اخلالفة بعد مقتل احلسّي  -رضي هللا عنه  -وابيعه أكثر الناس وحاربه يزيد
حىت مات وجيشه حماربون له بعد وقعة احلرة ،مث ملا ه
توىل عبد امللك غلبه على العراق مع الشام مث
بعث إليه احلجاج بن يوسف فحاصره احلصار املعروف حىت قتل مث صلبه مث سلمه إىل أمه ) ...

(الفتاوى  ، )482/27وقال( :مث إن ابن الزبري ملا جرى بينه وبّي يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من
اتبعه من أهل مكة واحلجاز وغريمها وكان إظهاره طلب األمر لنفسه بعد موت يزيد فإنه حينئذ تسمى
أبمري املؤمنّي ،وابيعه عامة أهل األمصار إال أهل الشام ،وهلذا إمنا تعد واليته من بعد موت يزيد وأما

يف حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أوالً ،مث بذل املبايعة له فلم يرض يزيد إال أبن أيتيه أسرياً فجرت

بينهما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره مبكة فمات يزيد وهو حمصور ،فلما مات يزيد ابيع ابن الزبري

طائفة من أهل الشام والعراق وغريهم وتوىل بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ومل تطل أايمه ،بل أقام

أربعّي يوماً أو حنوها وكان فيه صالح وزهد ومل يستخلف أحداً فتأمر بعده مروان بن احلكم على

الشام ،ومل تطل أايمه مث أتمر بعده ابنه عبد امللك وسار إىل مصعب بن الزبري انئب أخيه على العراق
فقتله حىت ملك العراق ،وأرسل احلجاج إىل ابن الزبري فحاصره وقاتله حىت قتل ابن الزبري واستوثق
األمر بعبد امللك مث ألوالده من بعده ( ...منهاج السنة . )523-522/4

()444/13

مبايعة فاطمة أليب بكر

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/3/22هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل صحيح أبن فاطمة الزهراء رضي هللا عنها مل تبايع أاب بكر -رضي هللا عنه -وابيعت علي بن أيب

طالب -رضي هللا عنه -فإذا صحت بيعتها لعلي -رضي هللا عنه -فكيف متت البيعة لرجلّي اثنّي

يف وقت واحد؟ ففي هذا معارضة صرحية حلديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -حيث إنه قال فيما
معناه إذا بويع رجالن فاقتلوا أحدمها فمن كان جيب أن يقتل يف هذه احلالة؟ وهللا ما أوردت هذا

السؤال لضعف إميان أوشك يف نفسي ،ولكن لتطاول وحتدي أحد الرافضة لنا معاشر أهل السنة

واجلماعة بعد أن قال إن فاطمة الزهراء  -رضي هللا عنها -ال ميكن أن متوت ميتة جاهلية ومل تبايع.
جزاكم هللا عن اإلسالم واملسلمّي خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
دلت الرواايت الصحيحة أن البيعة قد متت أليب بكر رضي هللا عنه يف سقيفة بين ساعدة حيث ابيعه

الصحابة رضي هللا عنهم اجملتمعون يف السقيفة مث متت له البيعة العامة يف املسجد ،ففي صحيح
ِ ِ
كرِ
ٍِ
ض َي ه
ّي
اَّللُ َعنْهُ أَنههُ َِمس َع ُخطْبَةَ عُ َم َر ْاآلخ َرةَ ح َ
البخاري ح ( )7219من حديث أَنَس بْن َمال َ
ِ ٍ
صلهى ه
ت
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـتَ َ
ص ِام ٌ
س َعلَى ال ِْم ْن َِربَ ،و َذلِ َ
يف النِ ُّ
شه َد َوأَبُو بَ ْك ٍر َ
هيب َ -
ك الْغَ َد م ْن يَـ ْوم تُـ ُوَِّ
َجلَ َ
ول هِ
ِ
صلهى ه
ك
يش َر ُس ُ
َال يَـتَ َكله ُم ،قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -ح هىت يَ ْدبُـ َرَان  -يُ ِري ُد بِ َذلِ َ
الُ :ك ْن ُ
اَّلل َ -
ت أ َْر ُجو أَ ْن يَع َ
أَ ْن ي ُكو َن ِ
ات فَِإ هن ه
صلهى ه
ّي
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ ْد َم َ
آخ َرُه ْم  -فَِإ ْن يَ ُ
اَّللَ تَـ َع َاىل قَ ْد َج َع َل بَ ْ َ
ك ُحمَ هم ٌد َ -
َ
ِ
ِ
ِِ
صاحب ر ُس ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -اثِين اثْـنَ ْ ِ
صلهى ه
ول ه
ّي فَِإنههُ أَ ْو َىل
اَّلل َ -
أَظ ُْه ِرُك ْم نُ ً
ورا َهتْتَ ُدو َن به َوإِ هن أ ََاب بَ ْك ٍر َ ُ َ
َ
ك ِيف س ِقي َف ِة ب ِين س ِ
الْمسلِ ِمّي ِأبُموِرُكم فَـ ُقوموا فَـبايِعوه ،وَكانَ ْ ِ ِ
ِ
اع َد َة
ت طَائ َفةٌ م ْنـ ُه ْم قَ ْد َابيَـعُوهُ قَـ ْب َل َذل َ َ َ َ
ُْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ
س بْ ِن مالِ ٍ
ول ِألَِيب بَ ْك ٍر يَـ ْوَمئِ ٍذ
ت ُع َم َر يَـ ُق ُ
ت بَـ ْيـ َعةُ ال َْعا هم ِة َعلَى ال ِْم ْن َِرب قَ َ
ال ُّ
الز ْه ِر ُّ
َوَكانَ ْ
ك َِمس ْع ُ
ي َع ْن أَنَ ِ َ
اصع ْد ال ِْم ْن َرب فَـلَم يـ َز ْل بِ ِه ح هىت ِ ِ
هاس َعا همةً.
َ َ
َْ
َ َْ
رب فَـبَايَـ َعهُ الن ُ
صع َد الْم ْن ََ
وأما من زعم أبن فاطمة -رضي هللا عنها -ابيعت علياً فهذا من الكذب واالفرتاء ،وجياب عنه مبا
يلي:

 -1كيف ينسب إىل فاطمة -رضي هللا عنها -هذا الزعم الباطل ،فهي أفقه وأعلم من أن تبايع علياً
وهي تعلم أن املسلمّي أمجعوا على بيعة أيب بكر -رضي هللا عنه ،-مث إن البيعة من شأن أهل احلل
والعقد ،والنساء تبع هلم.
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 -2أن علياً -رضي هللا عنه -قد ابيع أاب بكر -رضي هللا عنه -فكيف يقال أبن فاطمة قد ابيعته،
فقد دلت الرواايت أن علياً قد ابيع أاب بكر يف أول األمر ،كما دل على هذا حديث أيب سعيد

اخلدري -رضي هللا عنه -وفيه :أن أاب بكر ملا قعد على املنرب نظر يف وجوه الناس فلم ير علياً ،فدعا

بعلي بن أيب طالب فجاء ،فقال :قلت :ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه أردت أن تشق

عصا املسلمّي؟ ،قال :ال تثريب اي خليفة رسول هللا ،فبايعه" [سنن البيهقي ( ، ] )143/8مث ابيعه
بعد وفاة فاطمة أتكيداً للبيعة األوىل وإز ٍ
الة ملا حدث من جفوة بسبب االختالف حول املرياث الذي

طالبت به فاطمة -رضي هللا عنها -أاب بكر رضي هللا عنه فذكر هلا أبو بكر قول النيب صلى هللا عليه
شةَ أَ هن فَ ِ
اط َمةَ
وسلم " :ال نورث ما تركنا صدقة " ،ففي صحيح البخاري ح ( )4241من حديث َعائِ َ
ول هِ
ت إِ َىل أَِيب بَ ْك ٍر تَسأَلُهُ ِمرياثَـ َها ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
اَّلل
َعلَْيـ َها ال ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم َُ -أ َْر َسلَ ْ
س َالم بِْن َ
هيب َ -
َ
ْ
َ
ت النِ ِّ
اَّللُ َعلَْي ِه ِابل َْم ِدينَ ِة َوفَ َد ٍك َوَما بَِق َي ِم ْن ُمخُ ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهمِ-ممها أَفَا َء ه
صلهى ه
ال أَبُو بَ ْك ٍر إِ هن
رب فَـ َق َ
َس َخ ْي ََ
ول هِ
ث ما تَـرْكنَا ص َدقَةٌ إِ همنَا أيْ ُكل ُ ٍ
صلهى ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم-قَ َ
َر ُس َ
ور ُ َ َ َ
آل ُحمَ همد َ
اَّلل َ -
ال َال نُ َ
َ ُ
ال وإِِين و هِ
ول هِ
ِ
ِ
ص َدقَ ِة ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهمَ -ع ْن َح ِاهلَا
اَّلل َ -
َو َسله َم ِيف َه َذا ال َْم َ ّ َ
ري َش ْيـئًا م ْن َ َ
اَّلل َال أُغَُِّ
ول هِ
الهِيت َكا َن علَيـها ِيف عه ِد رس ِ ِ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
اَّلل -
يها ِمبَا َع ِم َل بِ ِه َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلهمَ -وَألَ ْع َملَ هن ف َ
ول ه َ
َ ْ َ َْ َ ُ
ت فَ ِ
اَّلل علَي ِه وسلهم -فَأَىب أَبو ب ْك ٍر أَ ْن ي ْدفَع إِ َىل فَ ِ
اط َمةُ َعلَى أَِيب بَ ْك ٍر ِيف
اط َمةَ ِم ْنـ َها َش ْيـئًا فَـ َو َج َد ْ
َ
َ َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهمِ -ستهةَ أَ ْش ُه ٍر فَـلَ هما
ت َو َعا َش ْ
ك فَـ َه َج َرتْهُ فَـلَ ْم تُ َكلِّ ْمهُ َح هىت تُـ ُوفِّيَ ْ
ذَلِ َ
يب َ -
ت بَـ ْع َدالنهِ ِّ
ِ
ِ ِ
صلهى َعلَْيـ َها َوَكا َن لِ َعلِ ٍّي ِم ْن الن ِ
هاس َو ْجهٌ َحيَاةَ
تُـ ُوفِّيَ ْ
ت َدفَـنَـ َها َزْو ُج َها َعل ٌّي لَْي ًال َوَملْ يُـ ْؤذ ْن هبَا أ ََاب بَ ْك ٍر َو َ
ِ
فَ ِ
وه الن ِ
ْك
اط َمةَ فَـلَ هما تُـ ُوفِّيَ ْ
صا َحلَةَ أَِيب بَ ْك ٍر َوُمبَايَـ َعتَهُ َوَملْ يَ ُك ْن يُـبَايِ ُع تِل َ
استَـ ْن َك َر َعل ٌّي ُو ُج َ
ت ْ
س ُم َ
هاس فَالْتَ َم َ
ال عمر َال و هِ
ِ
ِ
اَّلل َال
ك َك َر ِاهيَةً لِ َم ْح َ
َح ٌد َم َع َ
ْاألَ ْش ُه َر فَأ َْر َس َل إِ َىل أَِيب بَ ْك ٍر أَ ْن ائْتنَا َوَال َأيْتنَا أ َ
ض ِر ُع َم َر فَـ َق َ ُ َ ُ َ
ال أَبو ب ْك ٍر وما عسيـتـهم أَ ْن يـ ْفعلُوا ِيب و هِ
هه ْم فَ َد َخ َل َعلَْي ِه ْم أَبُو بَ ْك ٍر
اَّلل آلتِيَـنـ ُ
تَ ْد ُخ ُل َعلَْي ِه ْم َو ْح َد َك فَـ َق َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
اك ه
ريا َساقَهُ ه
هك
شه َد َعلِ ٌّي فَـ َق َ
ك َوَما أَ ْعطَ َ
ال إِ هان قَ ْد َع َرفْـنَا فَ ْ
فَـتَ َ
ضلَ َ
ك َولَ ِكن َ
اَّللُ إِلَْي َ
س َعلَْي َ
ك َخ ْ ً
اَّللُ َوَملْ نَـ ْنـ َف ْ
ول هِ
ت َعلَْيـنَا ِاب ْأل َْم ِر وُكنها نَـرى لَِقرابَتِنَا ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
استَـ ْب َد ْد َ
ْ
اَّلل َ -
َ
َ َ َ
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ول هِ
وسلهم -نَ ِ
ال واله ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لََقرابَةُ ر ُس ِ
اَّلل
اض ْ
صيبًا َح هىت فَ َ
ََ
َ َ
ت َع ْيـنَا أَِيب بَ ْك ٍر فَـلَ هما تَ َكله َم أَبُو بَ ْك ٍر قَ َ َ
ِ
ِ
ِ
صلهى ه ِيل أَ ْن أ ِ
َص َل م ْن قَـ َرابَِيت َوأَ هما اله ِذي َش َج َر بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم م ْن َه ِذه ْاأل َْم َو ِال
َح ُّ
ب إِ َه
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلهم-أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلهى ه
ول ه
يها َع ْن ْ
ت َر ُس َ
فَـلَ ْم ُ
اخلَ ِْري َوَملْ أَتْـ ُر ْك أ َْم ًرا َرأَيْ ُ
صنَـ ْعتُهُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -يَ ْ
صنَـ ُعهُ ف َ
آل ف َ
يها إِهال َ
اَّلل َ -
ِ
ِ ِ ِ
فَـ َق َ ِ ِ
ش هه َد َوذَ َك َر
صلهى أَبُو بَ ْك ٍر الظُّ ْه َر َرقِ َي َعلَى ال ِْم ْن َِرب فَـتَ َ
ال َعل ٌّي ألَِيب بَ ْك ٍر َم ْوع ُد َك ال َْعشيهةَ ل ْلبَـ ْيـ َعة فَـلَ هما َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شه َد َعلِ ٌّي فَـ َعظه َم َح هق أَِيب بَ ْك ٍر
استَـغْ َف َر َوتَ َ
َشأْ َن َعل ٍّي َوَختَلُّ َفهُ َع ْن الْبَـ ْيـ َعة َو ُع ْذ َرهُ ِابلهذي ا ْعتَ َذ َر إِلَْيه مثُه ْ
ِ
ِ
ضلَهُ ه
ارا لِله ِذي فَ ه
اَّللُ بِ ِه َولَ ِكنها نَـ َرى لَنَا
َو َحد َ
هث أَنههُ َملْ َْحيملْهُ َعلَى الهذي َ
صنَ َع نَـ َف َ
اسةً َعلَى أَِيب بَ ْك ٍر َوَال إِنْ َك ً
ِ
ِ
ِيف َه َذا ْاأل َْم ِر نَ ِ
ت َوَكا َن
س هر بِ َذلِ َ
َص ْب َ
صيبًا فَ ْ
ك ال ُْم ْسل ُمو َن َوقَالُوا أ َ
استَـبَ هد َعلَْيـنَا فَـ َو َج ْد َان ِيف أَنْـ ُفسنَا فَ ُ

ِ
ِ
ِ
وف.
اج َع ْاأل َْم َر ال َْم ْع ُر َ
ال ُْم ْسل ُمو َن إِ َىل َعل ٍّي قَ ِريبًا ح َ
ّي َر َ

وما جاء يف هذه الرواية من بيعة علي رضي هللا عنه أليب بكر حممولة على جتديد البيعة ،قال احلافظ

ابن كثري  -بعد أن ذكر حديث أيب سعيد املتضمن لبيعة علي أليب بكر أول األمر  -قال" :وهذا
ض َرة املنذر بن مالك بن قِطْعةَ ،عن أيب سعيد سعد بن مالك
إسناد صحيح حمفوظ من حديث أيب نَ ْ
بن سنان اخلدري ،وفيه فائدة جليلة ،وهي مبايعة علي بن أيب طالب أما يف أول يوم أو يف اليوم الثاين
ص ِّديق يف وقت من األوقات ،ومل ينقطع يف
من الوفاة .وهذا حق؛ فإن علي بن أيب طالب مل يفارق ال ِّ

ص ِة ملا خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل
صالة من الصلوات خلفه ،وخرج معه إىل ذي ال َق ه
ِِ
ب على الصديق بسبب ما كانت ُمتَـ َوِّمهةً من أهنا
الردهة ،ولكن ملا حصل من فاطمة رضي هللا عنها َع ْت ٌ
ّ
تستحق مرياث رسول هللا ومل تعلم مبا أخربها به الصديق رضي هللا عنه أنه قال " :ال نورث ما تركنا

فهو صدقة " فحجبها وغريها من أزواجه وعمه عن املرياث هبذا النص الصريح ،فسألته أن ينظر علي

زوجها يف صدقة األرض اليت خبيرب وفدك فلم جيبها إىل ذلك؛ ألنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم يف مجيع
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم ،-وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي هللا
ما كان يتواله رسول هللا َ -
ُّب ومل تكلم الصديق
عنه ،فحصل هلا  -وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة  -عتب وتَـغَض ٌ

حىت ماتت رضي هللا عنها ،واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء ،فلما ماتت بعد ستة أشهر
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم-رأى علي أن جيدد البيعة مع أيب بكر رضي هللا عنه " [البداية
من وفاة أبيها َ -

والنهاية (. ] )92 /8

هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل ترتيب الصحابة يف األفضلية كرتتيبهم يف اخلالفة؟!
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام
التاريخ 1425/04/21هـ

السؤال

هل يوجد نص على ترتيب الصحابة -رضي هللا عنهم -يف األفضلية على النحو التايل أبو بكر مث

عمر مث عثمان مث علي رضي هللا عنهم أمجعّي  ...مع أننا جند مثالً أن بعض املُؤ هخرين سبق إسالمه
بعض املُقدهمّي ،وأن بعض املؤخرين شهد من املشاهد ما مل يشهده بعض املقدمّي ،وهكذا ،وهل

كوهنم استخلفوا على هذا الرتتيب جيعل أفضليتهم على نفس الرتتيب؟ مع أننا نعلم أن اخلالفة جتوز

وتتحقق ابلكفاية وال تقتضي األفضلية ،وقد أ همر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أسامة بن زيد -
رضي هللا عنه-على جيش فيه شيوخ املهاجرين واألنصار ،وما حكم من خيالف هذا الرتتيب يف

األفضلية مع احلب والتوقري واالقتداء ابجلميع ،كأن يرى مثالً أن أاب بكر وعلياً مبرتبة واحدة ،يليهما

عمر مث عثمان  -رضي هللا عنهم ،-حيث إنه ابستعراض أحاديث الفضائل جند أن كالً من أيب بكر

وعلي  -رضي هللا عنهما -يكادان يكوانن متساويّي ،وما من حديث يف فضل أحدمها إال ويقابله

حديث ال يقل عنه يف فضل اآلخر (وال جمال هنا الستعراض هذه األحاديث) أمتىن أن أحصل على

مفصلة تشفي الغليل .وجزاكم هللا خرياً ووفقكم لكل خري.
إجابة ّ

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

استقر قول أهل السنة واجلماعة يف التفضيل بّي أصحاب النيب -صلى هللا
أقول وابهلل التوفيق :لقد ّ

عليه وسلم ،-على أهنم يف الفضيلة كرتتيبهم يف اخلالفة :فأفضلهم أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث

علي -رضي هللا عنهم أمجعّي.-

ويدل على هذا املعتقد أمور ،منها حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما ،-قال( :كنا خنري بّي الناس
خري أاب بكر ،مث عمر ،مث عثمان  -رضي هللا عنهم)-
يف زمان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فنُ ه

أخرجه البخاري (. )3698-3655

وهذا احلديث وإن كان من كالم ابن عمر  -رضي هللا عنهما ،-لكنه يف حكم املرفوع إىل النيب -

صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه حكاية ملا كانوا يقولون يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -دون إنكار

من النيب -صلى هللا عليه وسلم -عليهم .وقد جاء التصريح إبقرار النيب -صلى هللا عليه وسلم-
لذلك ،وأنه كان يبلغه هذا التفضيل فال ينكره ،كما يف السنة البن أيب عاصم ( ، )1227والسنة
للخالل (. )577

وكذلك جاء التصريح إبقرار أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهم عدد وفري يف حياته صلى
هللا عليه وسلم لذلك ،كما يف مسند اإلمام أمحد (. )4626

وعن حممد بن احلنفية  -واحلنفية هي أمه ،-وهو ابن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه ،-قال:
"قلت أليب :أي الناس خري بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ قال :أبو بكر ،قلت :مث من؟

قال :مث عمر .وخشيت أن يقول عثمان ،قلت مث أنت؟ قال :ما أان إال رجل من املسلمّي" .أخرجه
البخاري (. )3671
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وقال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه" :-إان اجتمعنا أصحاب حممد  -صلى هللا عليه وسلم،-
فلم أنل عن خريان ذي فوق ،فبايعنا أمري املؤمنّي عثمان" .أخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة
إبسناد صحيح ( ، )759-731-391ومعىن "ذي فوق" :أي إنه خريان سهماً اتماً يف اإلسالم

والسابقة والفضل( .غريب احلديث أليب عبيد . )82/4وهذا إمجاع من الصحابة  -رضي هللا عنهم-
على أن عثمان  -رضي هللا عنه -أفضل الصحابة بعد عمر  -رضي هللا عنه.-

وهذه نصوص واضحة الداللة يف ترتيب الفضيلة ،وخاصة أن أحدها صادر من رابعهم وهو علي -

رضي هللا عنه .-وأما الرتبيع يف الفضيلة بعلي  -رضي هللا عنه ،-فيدل عليه أنه رابع اخللفاء

الراشدين ،وماله من املناقب الكثرية اليت تقطع بعظيم مكانته ،مما مل يثبت مثله وال قريب منه ألحد

من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -سواه ،إال ما كان من أيب بكر وعمر وعثمان -رضي هللا
عنهم ،-كما سبق ذكر بعضه.

وال أظن أننا حمتاجون إليراد فضائل علي  -رضي هللا عنه ،-إذ ال خالف يف تقدميه رضي هللا عنه.
وإمنا خولف أهل السنة يف تفضيله رضي هللا عنه -على أيب بكر وعمر ،أو على عثمان  -رضي هللا

عنهم .-ولذلك إمنا نستدل على بيان تقدمي أيب بكر وعمر وعثمان  -رضي هللا عنهم -على علي -
رضي هللا عنه ،-وأما أنه اتليهم يف الفضيلة ،فال خيالف يف ذلك أهل السنة ،إمنا خيالف فيه اآلن
النواصب ،وهم يف غلو البغض لعلي  -رضي هللا عنه -كغلو احملبة عند الرافضة ،كالمها غلو مبتدع
مذموم .وهللا أعلم ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()449/13

هل يف القرآن ما يدل على خالفة أيب بكر رضي هللا عنه
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل يوجد يف القرآن ما يثبت أن أاب بكر  -رضي هللا -هو اخلليفة األول؟ هل يذكر القرآن الكرمي
أي شيء عنه؟ .

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،وبعد :فقد ذهب بعض علماء أهل السنة إىل أن خالفة أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه
-قد ثبتت بنص صريح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يدل على تعيينه للخالفة ،وقال بعضهم

نصوصا غري صرحية يف ذلك .كما يف قوله -صلى هللا عليه وسلم  -للمرأة اليت أمرها أن
إن هناك
ً

ترجع إليه يف مسألة ،فقالت :فإن مل أجدك؟ قال" :إن مل جتديين فأيت أاب بكر  -رضي هللا عنه "-رواه

البخاري ( )3659ومسلم ( )2386من حديث جبري بن مطعم ويف الصحيحّي البخاري ()5666
ومسلم ( ، )2387أنه قال لعائشة رضي هللا عنها" :ادعي يل أابك وأخاك حىت أكتب أليب بكر
فليصل ابلناس" رواه
كتاابً" ،وكذلك أحاديث تقدميه يف الصالة ،وقوله عليه السالم" :مروا أاب بكر
ِّ
البخاري ( )664ومسلم ( )418من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-وحنوها من النصوص
النبوية .ومل يستدل أحد منهم على ذلك آبية من القرآن الكرمي.

وهذه األحاديث والوقائع ليس فيها نص صحيح صريح ،أو غري صريح على خالفته -وال
على خالفة غريه  -وإمنا تشري إىل فضيلة أيب بكر ومكانته ،ولو كانت تدل على ذلك ملا اختلف

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -بشأن اختيار اخلليفة يف اجتماع السقيفة بعد وفاة النيب-صلى هللا
عليه وسلم -ولكنها تدل على صحة خالفته ابالختيار من الصحابة  -رضي هللا عنهم  -هلذه

اإلشارات إىل تقدميه على غريه ،وأنه أول اخللفاء الراشدين املهديّي  -رضي هللا عنهم -ملا استجمع
من الصفات واملميزات اليت جتعل الكل يتجه إليه ابالختيار والتقدمي للخالفة ،وبذلك كان أول

اخللفاء الراشدين املهديّي الذين أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابلتمسك بسنتهم.

وقد ذكر املفسرون أن عدداً من اآلايت القرآنية الكرمية أنزلت يف مدحه أو تصديقه ،أو يف أمر من

شأنه ،كاآلية ( )40من سورة التوبة  ,وهي قوله تعاىل" :اثين اثنّي إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال

حتزن إن هللا معنا" وأول سورة الليل ،ويف سورة الزمر "والذي جاء ابلصدق وص ّدق به" [الزمر]33:

 ،وكذلك قوله -تعاىل" :-وشاورهم يف األمر" [آل عمران ، ]159:وقوله" :وملن خاف مقام ربه

جنتان" [الرمحن ، ]46:وغريها من اآلايت الكرمية .قالوا :املقصود هبذه اآلايت الكرمية هو أبو بكر
رضي هللا عنه ،وقد نقل ذلك السيوطي  -رمحه هللا يف كتابه (اتريخ اخللفاء)  .وذكر أيضا ما قاله

العلماء من أن أاب بكر رضي هللا عنه هو أول من أسلم إطالقاً .وهو املشهور املستفيض يف كتب

السرية والتاريخ .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،ورضي عن صحابته

أمجعّي ،واحلمد هلل رب العاملّي.

()450/13

زجيات علي واحلسن واملغرية
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

السالم عليكم.

يقال إن علياً -رضي هللا عنه -تزوج من  100إىل  400امرأة ،واملغرية بن شعبة -رضي هللا عنه-

تزوج  400امرأة ،هل هذا صحيح وكيف يكون مثل هذا الزواج؟ أرجو التوجيه لنكون على علم من
ديننا والتفقه فيه ،وهل صحيح ما قيل أن احلسن بن علي -رضي هللا عنهما -تزوج من النساء ما

بّي  400 - 200امرأة؟ أم أن ذلك يشمل ملك اليمّي؟ رضي هللا عن سيد شباب أهل اجلنة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلسن هو :احلسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي ،أبو حممد املدين ،سبط رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ورحيانته من الدنيا ،وأحد سيدي شباب أهل اجلنة .ولد يف النصف من رمضان سنة ثالث

من اهلجرة.

واشتهر بكثرة الزواج ،ومعىن هذا أنه يتزوج ويطلق ،حبيث إن املرأة ال تبقى معه مدة طويلة ،فعن

جعفر بن حممد عن أبيه ،قال علي" :اي أهل العراق ال تزوجوا احلسن بن علي فإنه رجل مطالق،

فقال رجل من مهدان :وهللا لنزوجنه ،فما رضي أمسك وما كره طلق"؛ وعن ابن سريين قال" :خطب

احلسن بن علي إىل منظور بن زابن بن سيار الفزاري ابنته فقال :وهللا إين ألنكحك ،وإين ألعلم أنك
ِغ ْل ٌق ِط ْل ٌق ِم ْل ٌق غري أنك أكرم العرب بيتاً وأكرمهم نسباً" ،وامللق :هو الذي ينفق ماله حىت يفتقر،
وعن علي بن حسّي قال" :كان حسن بن علي مطالقاً للنساء وكان ال يفارق امرأة إال وهي حتبه".
"وعن عبد هللا بن حسن قال " :كان حسن بن علي قل ما تفارقه أربع حرائر ،وكان صاحب

ضرائر ،".......وقد اختلفت الرواايت يف عدد النساء الاليت تزوج هبن ،قال املدائين" :وكان احلسن
أحصن تسعّي امرأة "ينظر :هتذيب الكمال ( ، )257 -220 /6وسري أعالم النبالء (. )245/3

أما املغرية فهو :املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود أبو حممد الثقفي-رضي هللا عنه ،-أسلم عام

اخلندق ،وأول مشاهده احلديبية ،مات سنة مخسّي ابلكوفة.

وكان املغرية بن شعبة -رضي هللا عنه -كثري الزواج ،نكاحاً للنساء ،وكان يقول :صاحب الواحدة إن

مرضت مرض معها ،وإن حاضت حاض معها ،وصاحب املرأتّي بّي انرين يشتعالن ،وكان ينكح أربعاً
مجيعاً ويطلقهن مجيعاً.
وقد اختلفت الرواايت يف عدد النساء الاليت تزوج هبن ،فحكى املغرية عن نفسه أنه أحصن مثانّي

امرأة ،وقال يف أخرى :ولقد تزوجت سبعّي امرأة أو بضعاً وسبعّي امرأة ،وعن عبد السالم بن انفع

الصائغ قال :أحصن املغرية بن شعبة ثالث مائة امرأة يف اإلسالم .ينظر :هتذيب الكمال (369/28

  ، )375وسري أعالم النبالء (. )21/3وأما أمري املؤمنّي علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -فال يعرف عنه كثرة الزواج ،وقد ذكر له

املرتمجون أنه تزوج مبا يقرب من عشر نسوة ما بّي امرأة وملك ميّي ،فمن أزواجه :فاطمة بنت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة ،ليلى بنت مسعود بن

خالد ،أم البنّي بنت حزام بن خالد ،أمساء بنت عميس اخلثعمية ،أمامة بنت أيب العاص بن الربيع ،أم

سعيد بنت عروة بن مسعود.
ينظر :طبقات ابن سعد (. )22 - 19 / 3
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()451/13

حممد بن أيب بكر ومقتل عثمان رضي هللا عنهم
اجمليب د .سليمان بن محد العوده
أستاذ التاريخ اإلسالمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

ماذا كان دور حممد بن أيب بكر يف مقتل عثمان بن عفان ،رضي هللا عنهم؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
لإلجابة عن هذا السؤال أشري إىل عدة أمور:

( )1كانت والدة حممد بن أيب بكر يف حجة الوداع ،كما ثبت يف صحيح مسلم ( ، )1218وقد نشأ
يف حجر علي ،رضي هللا عنه؛ ألنه كان زوج أمه (أمساء بنت عميس)  ،رضي هللا عنها ،وكان علي،
رضي هللا عنه ،يثين عليه ويُف ّ
ضله ،وكانت له عبادة واجتهاد ،وملا بلغ عائشة ،رضي هللا عنها ،قَـ ْتـلُهُ
حزنت عليه جدًّا ،كما ذكر ابن حجر (اإلصابة . )208/9
( )2سئل احلسن البصري ،رمحه هللا ،أكان فيمن قتل عثمان ،رضي هللا عنه ،أحد من املهاجرين

أعالجا من أهل مصر( .اتريخ خليفة بن خياط ص . )176وقال ابن تيمية-
واألنصار؟ قال :كانوا
ً

رمحه هللا :وال أحد من السابقّي األولّي دخل يف قتل عثمان ،رضي هللا عنه( .منهاج السنة )313/8

 .وهذه النصوص وأمثاهلا تربئ ساحة الصحابة من دم عثمان ،رضي هللا عنهم أمجعّي.

كبريا ،فكان
أمرا ً
( )3ذكر الذهيب أن حممد بن أيب بكر سار حلصار عثمان ،رضي هللا عنه ،وفعل ً
أحد من توثب على عثمان حىت قُتل( .سري أعالم النبالء . )482/3

( )4وقال ابن عبد الرب :وقيل إن حمم ًدا شارك يف دم عثمان ،رضي هللا عنه ،وقد نفى مجاعة من أهل
العلم واخلري أنه شارك يف دمه ،وأنه ملا قال عثمان ،رضي هللا عنه( :لو رآك أبوك مل يرض هذا املقام
منك)  .فخرج عنه وتركه ،مث دخل عليه من قتله ،كما نقل عن كنانة موىل صفية بنت حيي ،رضي

هللا عنها ،وكان ممن شهد يوم الدار -أنه مل ينل حممد بن أيب بكر من دم عثمان ،رضي هللا عنه،
بشيء( ..االستيعاب هبامش اإلصابة  . )21/10وهللا أعلم.

()452/13

أين دفن اإلمام علي -رضي هللا عنه-؟!
اجمليب د .سليمان بن محد العوده
أستاذ التاريخ اإلسالمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرغب يف معرفة مكان وكيفية وفاة اخلليفة علي بن أيب طالب-رضي هللا عنه ،-واملكان الذي دفن

فيه .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

كيف وأين قُتل ودفن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه؟

كان مقتل اخلليفة علي واستشهاده -رضي هللا عنه ،-على أثر وقعة (النهروان) تلك اليت التقى فيها

علي  -رضي هللا عنه -مع (اخلوارج) فهزمهم ،وقتل عدداً منهم ،وكسر شوكتهم ،وعلى إثر هذه

الوقعة ،اجتمع ثالثة من اخلوارج ،وتشاوروا واتفقوا على قتل كل من علي ومعاوية وعمرو بن العاص

 -رضي هللا عنهم أمجعّي -وتبيتهم يف ليلة واحدة ،وكان املسؤول عن قتل علي  -رضي هللا عنه-

عبد الرمحن بن ملجم املرادي (أحد اخلوارج)  ،الذي شحذ سيفه ومسّه ،مث ترصد لعلي  -رضي هللا
عنه -حّي خروجه لصالة (الغداة) يف مسجد الكوفة ،فلما خرج ضربه ابلسيف ،فكانت الضربة

استشهاداً لعلي -رضي هللا عنه ،-وذلك يف رمضان عام أربعّي للهجرة ،أما املكان الذي ُدفن فيه

عددا من الرواايت
علي -رضي هللا عنه ،-فقد اُختلف فيه ،ومع أن ابن اجلوزي  -رمحه هللا -ذكر ً

يف ذلك ،فقد قال( :وهللا أعلم أي األقوال أصح) (املنتظم  ، )178/5ومما ينبغي أن يعلم أن طائفة
من أهل العلم أنكروا أن يكون املشهد الذي بـ (النجف) مكان قرب علي -رضي هللا عنه ،-وممن

أنكر ذلك شريك النخعي (قاضي الكوفة) واملتوىف يف سنة

178هـ ،وحممد بن سليمان احلضرمي ،املتوىف سنة 297هـ (الصاليب /علي بن أيب طالب، )903 /
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما املشهد الذي ابلنجف ،فأهل املعرفة يتفقون على أنه ليس بقرب
علي ،بل قيل :إنه قرب املغرية بن شعبة ،وإمنا ُّأختذ هذا املشهد يف دولة بين بويه (وهم من الرافضة) ،
وذلك بعد حنو من ثالمثائة سنة من موت علي -رضي هللا عنه[ ."-الفتاوى (. ] )502-446/4
وهللا أعلم.

()453/13

تفضيل عثمان على علي -رضي هللا عنهما-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1426/04/07هـ

السؤال

السالم عليكم.
شيخنا الفاضل :ملاذا نفضل أاب بكر وعمر وعثمان على علي بن أيب طالب -رضي هللا عنهم

أمجعّي-؟ مع الدليل إن وجد ،ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ذهب مجهور أهل السنة إىل أن ترتيب اخللفاء الراشدين يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة ،فأفضل األمة
-بعد نبيها عليه الصالة والسالم -أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي- ،رضي هللا عنهم أمجعّي-

 ،ويدل على ذلك أدلة منها:

ّي الن ِ ِ
هيب
 -1اآلاثر الواردة يف ذلك ،ومنها قول ابن عمر رضي هللا عنهماُ :كنها ُخنَِّريُ بَ ْ َ
هاس يف َزَم ِن النِ ِّ
اب ،مثُه ُعثْما َن بْن َع هفا َن ر ِ
صلهى ه ِ ه
اخلَطه ِ
ض َي ه
ري أ ََاب بَ ْك ٍر ،مثُه ُع َم َر بْ َن ْ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم"
َ
َ
َ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم فَـنُ َخُِّ
أخرجه البخاري (. )3655
ويف رواية للبخاري ( " : )3697كنا يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال نعدل أبيب بكر أحداً،
مث عمر ،مث عثمان".
ول هِ
صلهى ه
ض ُل أُ هم ِة
ول َوَر ُس ُ
ويف رواية عند أيب داود (ُ " : )4628كنها نَـ ُق ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -ح ٌّي :أَفْ َ
اَّلل َ -
هيب -صلهى ه ِ
اَّلل َع ْنـهم أ ْ ِ
ِ
ّي".
َمجَع َ
النِ ِّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -بَـ ْع َدهُ أَبُو بَ ْك ٍر ،مثُه ُع َم ُر ،مثُه ُعثْ َما ُن َرض َي هُ ُ ْ
قال احلافظ ابن حجر يف الفتح (" : )16 /7ويف احلديث تقدمي عثمان بعد أيب بكر وعمر كما هو
مشهور عند أهل السنة ".

وأخرج اإلمام أمحد ( )833عن ابن حبيش عن أيب جحيفة قال :مسعت علياً يقول :أال أخربكم خبري
هذه األمة بعد نبيها؟ أبو بكر ،مث قال :أال أخربكم خبري هذه األمة بعد أيب بكر؟ عمر.

 -2إمجاع الصحابة -رضي هللا عنهم -على تقدمي عثمان يف البيعة ،قال عبد الرمحن بن عوف لعلي
بن أيب طالب رضي هللا عنه " :إين قد نظرت يف أمر الناس ،فلم أرهم يعدلون بعثمان" أخرجه

البخاري (. )7207

فهذا يدل على تقدمي عثمان -رضي هللا عنه ،-ألهنم قدموه ابختيارهم بعد تشاورهم ،وكان علي -

رضي هللا عنه -من مجلة من ابيعه ،وكان يقيم احلدود بّي يديه.
قال الشافعي " :أمجع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أيب بكر مث عمر مث عثمان مث علي".

وقال الدارقطين " :من مل يقدم عثمان على علي فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار " .ينظر :فتح املغيث
(. )126 /3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :استقر أمر أهل السنة على تقدمي عثمان مث علي " ينظر :العقيدة

الواسطية ص (. )26

وقد ذهب بعض السلف إىل تقدمي علي على عثمان ،وممن قال به سفيان الثوري ،ويقال إنه رجع
عنه ،وقال به ابن خزمية وطائفة ،وقيل ال يفضل أحدمها على اآلخر ،قاله اإلمام مالك ،وتبعه مجاعة
منهم حيىي القطان وابن حزم .ينظر :فتح الباري (. )16 /7
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ومسألة تفضل علي على عثمان مسألة خالفية بّي السلف ،فال يضلل من فضل علياً على عثمان،
وإن كان خالف الراجح ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يذكر معتقد أهل السنة واجلماعة" :

ويقرون مبا تواتر به النقل عن أمري املؤمنّي علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -وغريه من أن خري
هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر ،ويثلثون بعثمان ،ويربعون بعلي رضي هللا عنهم ،كما دلت عليه

اآلاثر ،وكما أمجع الصحابة على تقدمي عثمان يف البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا يف
عثمان وعلي -رضي هللا عنهما -بعد اتفاقهم على تقدميهم أيب بكر وعمر أيهما أفضل ،فقدم قوم

عثمان وسكتوا وربعوا بعلي ،وقدم قوم علياً ،وقوم توقفوا ،لكن استقر أمر أهل السنة على تقدمي

عثمان ،مث علي ،وإن كانت هذه املسألة  -مسألة عثمان وعلي  -ليست من األصول اليت يضلل
املخالف فيها عند مجهور أهل السنة ،ولكن اليت يضلل فيها مسألة اخلالفة؛ وذلك ألهنم يؤمنون أن

اخلليفة بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي ،ومن طعن يف
خالفة أحد من هؤالء فهو أضل من محار أهله " .ينظر العقيدة الواسطية ص (. )26

وقال اإلمام الصابوين (ت  449هـ) يف عقيدة السلف وأصحاب احلديث " :ويشهدون ويعتقدون أن

أفضل أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ،وأهنم اخللفاء
الراشدون الذين ذكر صلى هللا عليه وسلم خالفتهم بقوله ،فيما رواه سعد بن نبهان عن سفينة" :
اخلالفة بعدي ثالثون سنة " أخرجه أبو داود ( ، )4647وابن حبان ( ، )6943وبعد انقضاء
أايمهم عاد األمر إىل امللك العضوض على ما أخرب عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ويثبت أصحاب احلديث خالفة أيب بكر -رضي هللا عنه -بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم-

ابختيار الصحابة واتفاقهم عليه ،مث خالفة عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه وأرضاه -ابستخالف أيب

بكر -رضي هللا عنه -إايه ،واتفاق الصحابة عليه بعده ،مث خالفة عثمان -رضي هللا عنه -إبمجاع

أهل الشورى ،وإمجاع األصحاب كافة ورضاهم به ،حىت جعل األمر إليه ،مث خالفة علي -رضي هللا

عنه -ببيعة الصحابة إايه " .ينظر :جمموعة الرسائل املنريية ( ، )128 /1هذا وهللا أعلم.
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عدالة أيب بكرة رضي هللا عنه
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الصحابة الكرام

التاريخ 1426/06/25هـ
السؤال
السالم عليكم

مسعت أن أاب بكرة -رضي هللا عنهُ -جلد بسبب رميه شخصاً ابلزىن دون إحضار شهود على ادعائه،
وذلك يف عهد عمر رضي هللا عنه.

وقد مسعت أنه بسبب ذلك فإن احلديث الذي رواه يف صحيح البخاري ،وفيه أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ال ميكن الوثوق به ،أو على األقل جرى نزاع بّي
األئمة يف صحته.

احتج به يف وقت الفتنة بّي علي وعائشة ،واختالف الصحابة يف اجلهة
وقد مسعت أن هذا احلديث ّ
اليت يقفون معها ،أو احلياد كما فعل أبو موسى األشعري.

خريا.
أفتوان مأجورين .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

قصة أيب بكرة الثقفي  -رضي هللا عنه  -املشار إليها يف السؤال قصة مشهورة أخرجها البخاري
تعليقاً يف كتاب الشهادات ،ابب شهادة القاذف والسارق والزاين [ينظر :البخاري مع الفتح
ف الْم ِغريةِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
( ، ] )255/5قال البخاري -رمحه هللاَ :-
"و َجلَ َد ُع َم ُر أ ََاب بَك َْرةَ َوش ْب َل بْ َن َم ْعبَد َوَانف ًعا ب َق ْذ ُ َ
استَـتَ َاهبُ ْم  ،" ...ورواها عبد الرزاق يف مصنفه ( ، )13565 ،13564وابن جرير يف التفسري
مثُه ْ
( )76/18من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -ضرب أاب
بكرة وشبل بن معبد وانفع بن احلارث بن كلدة حدهم ،وقال هلم :من أكذب نفسه أجزت شهادته
فيما استقبل ،ومن مل يفعل مل أجز شهادته .فأكذب شبل نفسه وانفع ،وأىب أبو بكرة أن يفعل.

وأبو بكرة  -رضي هللا عنه  -اتفق األئمة على االحتجاج به ،وأخرجوا حديثه يف مصنفاهتم وكتبهم،
ومنهم البخاري ،فقد أخرج له يف مواضع من صحيحه ،واتفق أئمة احلديث على أن الصحابة كلهم
عدول فال يسأل عن عدالتهم.

وجياب عن كون أيب بكرة مل يتب من قذف املغرية مبا أييت:

 -أن أاب بكرة كان يعلم صدق نفسه ،فلذلك مل يكذب نفسه ،وقد ذهب بعض السلف إىل أن

إكذاب القاذف نفسه ليس بشرط يف قبول توبته ،جلواز أن يكون صادقاً يف نفس األمر ،قال اإلمام

مالك" :إذا ازداد خرياً كفاه" ،وإىل هذا مال البخاري ،قال املهلب " :إكذاب القاذف نفسه ليس

شرطاً يف قبول توبته ،ألن أاب بكرة مل يكذب نفسه ،ومع ذلك فقد قبل املسلمون روايته وعملوا هبا".
 -أن هناك فرقاً بّي الشهادة والرواية ،فالشهادة يطلب فيها مزيد تثبت مما ال يطلب يف الرواية

كالعدد واحلرية وغري ذلك ،وقد أجاب هبذا اإلمساعيلي.

ف
وحديث" :لن يفلح قوم  " ...أخرجه البخاري ( )4425قالَ :ح هدثَـنَا ُعثْ َما ُن بْ ُن ا ْهلَْيـثَِمَ :ح هدثَـنَا َع ْو ٌ
ول هِ
اَّللُ بِ َكلِم ٍة َِمس ْعتُـ َها ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-
اَّلل َ -
َ
س ِن َع ْن أَِيب بَك َْرةَ قَال َ:لََق ْد نَـ َف َع ِين ه َ
َع ْن ا ْحلَ َ
ول هِ
َص َح ِ
صلهى
اب ا ْجلَ َم ِل فَأُقَاتِ َل َم َع ُه ْم ،قَال َ:لَ هما بَـلَ َغ َر ُس َ
أ هَاي َم ا ْجلَ َم ِل بَـ ْع َد َما كِ ْد ُ
ت أَ ْن أَ ْحلَ َق ِأب ْ
اَّلل َ -
ه ِ ه
ال" :لَ ْن يُـ ْفلِ َح قَـ ْوٌم َوله ْوا أ َْم َرُه ْم
ت كِ ْس َرى ،قَ َ
س قَ ْد َمله ُكوا َعلَْي ِه ْم بِْن َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -أَ هن أ َْه َل فَا ِر َ
ْام َرأَ ًة".
واحلديث ال يعرف عن أحد من األئمة أنه ضعفه ،وقد استدل به مجهور العلماء على أن املرأة ال
تتوىل اإلمامة العظمى والقضاء.
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زايرة مدائن صاحل
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1423/12/4هـ

السؤال

ما حكم زايرة مدائن صاحل ابلتفصيل ،والدليل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :فقد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فيما
رواه البخاري ( )4419ومسلم ( )2980من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :ملا مر

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابحلجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما
أصاهبم إال أن تكونوا ابكّي ،مث قنع رأسه وأسرع السري حىت أجاز الوادي" فهذا احلديث فيه داللة
على النهي عن دخول داير األمم املعذبة إال على حال من اخلوف والوجل والتفكري املورث رقة

القلب واالعتبار حباهلم وما حل هبم ملا خالفوا أمر رهبم ،قال ابن حجر يف الفتح " :ويف احلديث ...

الزجر عن السكىن يف داير املعذبّي ،واإلسراع عند املرور هبا وقد أشري إىل ذلك يف قوله تعاىل

(وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبّي لكم كيف فعلنا هبم) [إبراهيم ]45:أ .هـ وقد كان
اإلمام أمحد رمحه هللا يكره الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب.
وعليه فال جيوز دخول داير األمم اليت حل هبا العذاب بقصد النزهة والسياحة وحنوه ملا يف ذلك من
خمالفة هني النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما تقدم ،بل ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

النهي حىت عن جمرد االنتفاع مبائها كما جاء يف بعض الرواايت أن الصحابة  -رضوان هللا عليهم -

أخربوا النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أهنم قد استقوا من مائها وعجنوا منه ،فأمرهم أن يهريقوا ذلك
املاء ،ففي احلديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ( )3378مسلم ( )2981من طريق ابن دينار

عن ابن عمر أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ملا نزل احلجر يف غزوة تبوك أمرهم أن ال

يشربوا من بئرها وال يستقوا منها فقالوا قد عجنا واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجّي ويهريقوا
ذلك املاء) هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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حكم منتجات البحر امليت
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1424/3/30هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما حكم بيع منتجات البحر امليت للتجميل؟ علماً أين صاحب صيدلية وعندي كميات هائلة من

املستحضرات ومسعت من يقول :إنه ال جيوز استخدامها خلسف قوم لوط فيه ولألحاديث الواردة يف
ذلك ،وإذا كانت ال جتوز فماذا أعمل فيما عندي من تلك املستحضرات؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب
تسمية هذا البحر ابمليت ليس هلا أصل يف الشرع ،وتسميته ببحر (لوط) إمنا ذكرها أهل التاريخ

فقط ،ومل أجد أحداً من علماء التفسري أو احلديث والفقه حدد مكان عقوبة قوم لوط هبذا البحر؛ بل
ذكر بعضهم أمساء قرى قوم لوط  -عليه السالم -أبمسائهم كـ (سدوم) و (دوما) وحنوها ،وقوم لوط
-عليه السالم -مل خيسف هبم ،وإمنا ذكر يف بعض اآلاثر أن جربيل -عليه السالم -اقتلع قرى قوم

لوط  -عليه السالم -جبناحه حىت مسع أهل السماء صياح الديكة ونباح كالهبم فقلبها وأتبعهم هللا
حبجارة من سجيل منضود ،كما قال -تعاىل -فيهم":فلما جاء أمران جعلنا عاليها سافلها وأمطران

عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظاملّي ببعيد" [هود]83-82 :

وعليه فإن قوم لوط  -عليه السالم -مل خيسف هبم ،وإمنا ذكر اخلسف يف القرآن يف حق (قارون)
قال تعاىل":فخسفنا به وبداره األرض" [القصص ]81 :فمنتجات البحر امليت كمنتجات سائر

البحار يف اجلواز واحلل ،وقد امنت هللا بفضله على بين آدم مبا يستخرج منها ،قال تعاىل":وهو الذي

سخر البحر لتأكلوا منه حلماً طرايً وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا" [النحل ، ]14 :وهذا االمتنان
دليل صريح على احلل واإلابحة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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زوال إسرائيل عام  2022م
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1423/8/8هـ

السؤال

ألف أحد األشخاص كتااب بعنوان (زوال إسرائيل عام  2022حقيقة أم تنبؤات) استناداً إىل:

 .1حساابت رقمية لبعض سور القرآن الكرمي ،وكذا بعض آايته ،وكذلك بعض الكلمات واألحرف
فيه من عدد آايت وأرقام كلمات وأحرف ،وتكرار الكلمات وما شابه ذلك.

 .2بعض األحاديث الشريفة املتعلقة آبخر الزمان.
 .3ما ذكر بشأن هناية الزمان يف اإلجنيل والتوراة.
 .4بعض القصص واألساطري اليهودية.
 .5صاحب الكتاب لديه مركز يدعى مركز نون للدراسات القرآنية  ww.noon.comلديهم
إصدارات أخرى مجيعها تبىن على العدد الرقمي يف القرآن .السؤال :حول مشروعية هذا النوع من

التفسري للقرآن الكرمي؟ وما الفائدة املرجوة من مثل هذه التفاسري؟ يف حال كوهنا أمراً مباحا ..وحكم
اإلسالم يف استخدام آايت القرآن وكلماته للوصول لغيبيات معينة؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أخي الكرمي :من املعلوم :أن من أظهر الوسائل املتبعة يف ترويج األفكار يف هذا الزمن العجيب اإلاثرة

وتتبع غرائب األمور ،وهلذا جتد كثرياً من مروجي األفكار أيتون أبعاجيب وأكاذيب ،وقد متزج بشيء

من احلق تلبيساً على املتلقي ،وتعظم خطورة األمر عندما تكون هذه األغاليط مادة لتفسري القرآن

الكرمي ،وال شك أن هذا النوع من التفسري املستند على حساابت رقمية لبعض سور القرآن الكرمي

وآايته وكلماته وحروفه نوع من الرجم ابلغيب ال يتفق مع ما ذكره العلماء احملققون من الشروط
واآلداب املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي ،واألمور الغيبية ال سبيل إىل معرفتها مبثل هذه التنبؤات

واألساليب املتكلفة ،نسأل هللا اهلدى والتوفيق والسداد ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.

()459/13

عوامل سقوط اخلالفة
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1423/3/6

السؤال

نرجو تسليط الضوء على العوامل اليت ساعدت على هدم دولة اخلالفة اإلسالمية ،وكذلك الظروف

واألجواء اليت من خالهلا ميكن هلذه الدولة أن تعود إىل واقع احلياة؛ ملا هلا من أمهية قصوى يف حياة
أي مسلم.
اجلواب

هناك عدة عوامل داخلية وخارجية أدت إىل سقوط الدولة العثمانية بعد أن بسطت نفوذها على
مساحة كبرية جداً من املعمورة ،ومن أهم هذه العوامل:

-1أن الدولة العثمانية منذ نشأهتا كانت دولة عسكرية أوالً ،ذات عاطفة إسالمية اثنياً ومل تكن دولة
عقدية ابملعىن الصحيح فلم تؤسس يف بداية أمرها على أساس متّي من العقيدة الصحيحة الصافية،

كما مل يكن هلم جهود يف نشر العقيدة الصحيحة بل على العكس من ذلك ،فقد تبنت ما كان سائداً
من خرافات صوفية ،وتقديس للقبور وبناء عليها ،وتبنت الطرق الصوفية اليت كانت منتشرة يف تلك
الفرتة ،ولعل السبب يف ذلك هو قلة العلم الشرعي واالهتمام به.

كذلك مل هتتم ابلدعوة إىل هللا -تعاىل -وتعليم الناس أمور دينهم يف البالد اليت خضعت حلكمهم من
البالد األوروبية وغريها ،وما وصل إىل تلك البالد من تعاليم لإلسالم فإمنا هو بسبب االحتكاك
واالختالط وبسبب اجلهود الفردية لبعض الدعاة.

-2تدخل األجانب من اليهود والنصارى ومنحهم االمتيازات األجنبية اليت فاقت ما كان ممنوحاً
ألبناء البلد من املسلمّي وقد استغلها األعداء استغالالً حىت استولوا على الصحافة ،وعلى التجارة

واقتصاد البالد ،وعلى التعليم ،وغريها من املؤسسات احليوية ،وأخضعوا كل ذلك لتحقيق أهدافهم

البعيدة لإلطاحة هبذه الدولة وحماربة دينها اإلسالمي.

وكان السالطّي يف غفلة من هذا كله ،بل سلموهم زمام رسم اخلطط وتنفيذها ،وقلدوهم أعلى

املناصب التنفيذية احلساسة ،وقد نشأت يف هذه الفرتة كثري من التنظيمات السرية اليت كانت تنخر
يف اجلسد اهلش على حّي غفلة من أهله.
-3إغفال العثمانيّي األخذ أبسباب املدنية املعاصرة من علوم تطبيقية واكتشافات عصرية ،إضافة إىل
اتساع رقعة البالد ،حبيث صعب على الوالة ضبط أطرافها.

-4نشاط الصليبية األوروبية اليت ما فتئت حترض على البالد وختطط لإلطاحة هبا ،وقد استغلت

التسامح املفرط من قبل الدولة العثمانية ومنح االمتيازات األجنبية اليت ذكرانها آنفاً ،فكانت
الصليبية األوروبية حتارب هذه الدولة من الداخل ومن اخلارج.

-5قيام الدولة الصفوية -الرافضية االثين عشرية -على يد إمساعيل الصفوي سنة
(905هـ1500،م)  ،فقد فتحت جبهات خطرية جداً على أمن الدولة وعاقتها عن كثري من
الفتوحات ابجتاه أورواب خاصة.

-6إضافة إىل الرتف الذي عاشه السالطّي وبطانتهم وكثرة زواجهم من األجنبيات من يهود وغريهم،

وتسليم القيادات إىل غري األكفاء ،وانشغاهلم مبلذاهتم وهلوهم عن كيد األعداء الذي حياك هلم وهم ال
يشعرون.

()460/13

ولن يعود هلذه األمة عزها ورفعتها إال أن تعود إىل دين رهبا وتستمسك ابلكتاب والسنة علماً وعمالً،
تربية وسلوكاً ،عقيدة وشريعة ،وتربية األمة على ذلك ونزع فتيل اخلالف احلزيب والعنصري بينهم
واالحتاد على كلمة التوحيد ،واحلذر من األعداء من يهود ،ونصارى ،وعلمانيّي ،وروافض ،أو

غريهم ،وعمالئهم يف الداخل واخلارج واحلذر من الفرق وانتشارها بّي املسلمّي واالعتماد على أمناء
األمة ،وبذل قصارى الوسع يف إعداد العدة ،واختاذ عناصر القوة العقدية واملادية يف كافة اجملاالت،
وإقامة علم اجلهاد لتكون كلمة هللا هي العليا ،إذا حققت األمة ذلك أاتها ال حمالة موعود هللا -تبارك

وتعاىل -الذي ال خيلف ،قال هللا -تعاىل" :-وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات

ليستخلفهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم

من بعد خوفهم أمناً يعبدونين ال يشركون يب شيئاً" [النور. ]55:

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصبحه أمجعّي.
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هل هذه أماكن عذاب؟
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1424/5/28هـ

السؤال

أان شاب أقطن أمام املكان الذي وقعت به مصيبة اجلزائر العام املاضي ،وهي ذلك الطوفان الذي

ابتالان به هللا -عز وجل -وأودى حبياة الكثري نسأل هللا أن يرمحهم ،حيث مررت يوماً بذلك املكان

أان وأحد اإلخوة ،وطلب مين أن أسرع عمالً حبادثة النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم مر على داير
مثود وأمر الصحابة ابإلسراع خشية أن يصيبهم ما أصاهبم ،فهل ما فعله كان موافقاً لذلك؟ مع أن
الذين توفوا صلينا عليهم ،وال أحد يشك يف إسالمهم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
ما فعلتما من اإلسراع يف املكان الذي غرق فيه إخوانكم املسلمون الذين تشهدون هلم ابإلميان،
وصليتم عليهم ودفنتموهم يف مقابر املسلمّي ليس صحيحاً؛ ألنه ليس من مواضع عذاب الكافرين،

واإلسراع يف مواضع هالك الكافرين مستحب ،وبعض العلماء يقول :ال حرج أال يسرع من مر بوادي
حمسر ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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الثعبان شعاراً للصيدليات

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1424/5/2هـ

السؤال

مسعنا أن شعار الثعبان املوجود على الصيدليات هو إله الشفاء عند اإلغريق ،فأرجو توضيح األمر،
وبيان اجلواب ابملراجع املوثقة ،وهللا حيفظكم.

اجلواب

احلمد هلل ،نعم إن الشعار الذي يوضع على معظم الصيدليات واملراكز الطبية يف العامل هو رمز إلله
الطب عند اإلغريق ،وهو املعروف عندهم ابسم (اسكليبيوس)  ،وهو ينحدر من عائلة تعاطت

الطب يف زمنهم ،وجده على ما قالوا هو اإلله (أبولو)  ،وهو أيضاً من آهلة الطب ،وزوجته أو ابنته
على اخلالف بّي مؤرخيهم هي إهلة الصحة وامسها (هيجيا) .

ومما ذكروه عنه أن شريون علمت اسكليبيوس أسرار الطب ابألعشاب ،وتعاطي هذه املهنة حىت
تفوق فيها ،ولكنه خالف تعليمات من علموه فحاول إحياء املوتى ببعض األعشاب ،وذكروا أنه وفق

يف ذلك ،وهذا ما يفسر جتين بعض الغربيّي ممن قالوا أبن عيسى -عليه السالم -أخذ علم إحياء

املوتى من كتب اإلغريق وأنه وفق للنبتة اليت ضل عنها كثري من الناس وأن ذلك ليس معجزة من هللا.
ويرمزون هلذا اإلله بصورة رجل حيمل بيمينه عصا يلتف حوهلا ثعبان ،والرجل هو (اسكليبيوس) ،

والعصا شعار املسافر الذي ال يقر له قرار ،والثعبان دليل املعرفة ،فهو الذي عرف اسكليبيوس بنبتة
احلياة ،وهلم يف ذلك قصة ،وهي أن اسكليبيوس هذا كان مسافراً ،ويف أحد األايم برز له ثعبان وهو

يف الفالة ،فمد عصاه إىل الثعبان وملا التف حوهلا رفعه إىل أعلى وضربه على األرض ،فمات الثعبان،

وبينما هو ينظر إليه إذ خرج ثعبان آخر حيمل يف فيه نبتة حىت وضعها يف فم الثعبان امليت ،وما هي
إال حلظات حىت عادت احلياة إىل الثعبان األول ،فعلم اسكليبيوس بسر هذه النبتة وأصبح

يستخدمها يف إحياء املوتى.
واملالحظ أن معظم الصيدليات ال تضع صورة اسكليبيوس وإمنا صورة العصا والثعبان ،وأحياانً
الثعبان يلتف حول كأس ،وإن كان ذلك موجوداً يف بعض البلدان الغربية ،وللكأس أيضاً قصة

عندهم ،وأحيل السائل إذا أراد االستزادة حول املوضوع ابلرجوع إىل املوسوعات العاملية العربية

وغريها يف املصطلحات التالية:

(اسكليبيوس) للباحث يف املوسوعات العربية مثل املوسوعة العربية العاملية ،املوسوعة امليسرة:
( )asclepiusللباحث يف املوسوعات اإلجنليزية.

( )Esculapeللباحث يف املوسوعات الفرنسية.

( )Asklepiosأو ( )Asclepiosللباحث يف املوسوعات اإليطالية واإلسبانية.
ميكن البحث يف الشبكة العاملية ملن ال يتيسر له الرجوع للموسوعات ابلكلمات السابقة.

واألوىل ابملسلمّي أن يرتكوا هذا الشعار ويتجنبوه ،وإن كان أكثرهم ال يعرف مدلوله ،ويستبدلوه
بشعار آخر كما فعلوا يف املنظمات اإلغاثية ،إذ استبدلوا شعار الصليب ابهلالل ،وهذا أمر ميسور
واحلمد هلل ،خاصة وأن املسلمّي هلم قدم السبق يف علم الصيدلة وهذا ما يقر به الغربيون أنفسهم.
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احلكمة من خلق اخلنزير
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

لقد مسعت قصة عن خلق اخلنزير ،وشرحتها ملن حويل هنا كثرياً كداللة على حكمة حترمي أكل حلمه،

ولكين اآلن نسيت ممن مسعتها ،وأخاف من املسئولية أمام هللا إذا كانت القصة خاطئة ،وهي يف سفينة
سيدان نوح  -عليه السالم  -حينما خاف من األمراض بسبب وجود احليواانت ،وإخراجهم والسفينة
مغلقة ،فدعا هللا تعاىل فاستجاب هللا له ،وخلق اخلنزير أي أن مهمته وطعامه الرئيس هي القمامة،
فهل هذا صحيح؟

اجلواب

اجلواب عن سؤالك  -اي أخيت السائلة  -له جانبان:

اجلانب األول :وهو الذي يتعلق بصحة القصة ،فيقال:

هذه القصة اليت ذكرتيها أشار إليها اإلمام ابن جرير الطربي  -رمحه هللا  -يف تفسريه لسورة هود عند
اآليتّي ( ، )39-38ولكن هذه القصة ال تثبت ،وال تصح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-بل

هي  -وهللا أعلم  -مما تناقله الناس عن بين إسرائيل ،ويف سياق القصة من النكارة والغرابة ما جيزم
الناظر معها أهنا ابطلة.

اجلانب الثاين :وهو الذي يتعلق ببيان احلكمة من األحكام الشرعية ،فيقال:

ال خيتلف العلماء أن مجيع ما أمر هللا تعاىل به من أحكام ،ومجيع ما هنى هللا عنه البد فيه من احلكمة،
ولكن هذه احلكمة قد ينص عليها الشرع ويذكرها ،مثل قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حديث

أيب هريرة -رضي هللا عنه -يف الصحيحّي البخاري ( ، )162ومسلم (" : )278إذا استيقظ أحدكم
من النوم فال يغمس يده يف اإلانء ،فإنه ال يدري أين ابتت يده" فهنا نص النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -على العلة.

وهناك أحكام قد ال يعرف احلكمة منها أحد من البشر ،مثل احلكمة من كون صالة الفجر ركعتّي،
والظهر والعصر والعشاء أربع ،واملغرب ثالث ،ولعل السبب يف خفاء ذلك على الناس حىت يستسلم
الناس ألمر رهبم ،ويظهر حتقيق العبودية عندهم ،فإن العبد  -وهلل املثل األعلى  -ال يسأل سيده

ملاذا أمره بكذا أو هناه عن كذا ،وهكذا فإن هللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ،وال يسأل عما يفعل

وهم يسألون.

إذا تبّي هذا  -أخيت السائلة  -فعليك إذا أردت أن تبيين حكمة من احلكم ألمر من األوامر أو هني
من النواهي ،فاسأيل أهل الذكر ،فإن مل جتدي شيئاً فقويل للناس إنه ال يلزم أن نعرف حكمة أي أمر

شرعي ،لكن يكفي أن نعلم أن هذا أمر هللا أو أمر رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -حىت نعمل به،
ونقول كما قال الرسول واملؤمنون األولون" :مسعنا وأطعنا" [البقرة. ]285ٍ:

وفيما خيص اخلنزير ،وسبب حترميه ،فال حاجة لذكر مثل تلك القصة الباطلة ،بل يكفي أن تذكري -

مع الدليل الشرعي  -ما أثبته الطب احلديث من خبث حلمه ،وملا يسببه من املضار الصحية
والنفسية ،وقد كتب يف هذا املوضوع كتاابت وحبوث كثرية ،ميكنك مطالعتها عرب الكتب أو
اإلنرتنت ،وفقك هللا للخري ،وجعلك مباركة أينما كنت.
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خروج السلفيّي على الدولة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1425/10/08هـ

السؤال

السالم عليكم.
خبصوص قيام الوهابيّي على اخلالفة ،وقد احتجوا يف خروجهم أبقوال عدد من املشايخ يف اجلزيرة
أبن علينا أن نطيع أويل األمر منا ،فلماذا قام السلفيون على الدولة مع أن ذلك خمالف ملبادئ

السلفية؟ وإذا مل يكن ذلك غري مشروع ،فهل من اخلطأ اخلروج على األنظمة الفاسدة؟ وجزاكم هللا
خريا.
ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -يقرر وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمّي برهم

وفاجرهم ما مل أيمروا مبعصية هللا تعاىل ،كما أن جن ًدا مل تكن حتت سيطرة اخلالفة العثمانية ،وبعض أئمة

الدعوة كانوا يرون كفر العساكر الرتكية ،كما هو واضح يف رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن

بن حسن ،والشيخ محد بن عتيق وحنومها ،وكان هذا التكفري منطل ًقا من أصول شرعية وقواعد سنية،
فإن كان مثة إشكال يف حتقيق املناط وتنزيل هذا احلكم على أولئك األشخاص أو تلك الدول

واألنظمة الفاسدة إذ بلغ هبا الفساد ،إىل حد اخلروج عن امللة والتلبس ابلكفر البواح الذي ال شبهة
فيه ،فيجوز اخلروج عليها إذا كان أهل اإلسالم لديهم قدرة على ذلك .وهللا أعلم.

()465/13

هل كان املنافقون معروفّي أبمسائهم يف العهد النبوي؟!
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1426/09/27هـ
السؤال

تقديراي -للمنافقّي الذين كانوا يف املدينة أايم الرسول -صلى
ملاذا ال يذكر علماء السرية عدداً -ولو
ًّ

هللا عليه وسلم -وكيف كان أتثريهم بعد وفاة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فال يعقل أن خيتفوا

فجأة بعد وفاته؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقبل أن أجيب عن سبب عدم اهتمام علماء السري واحملدثّي -رمحهم هللا -ابلتتبع الدقيق ألمساء
اعتقاداي ،أي:
ًّ
املنافقّي ،وعدهم -ولو تقديرًّاي-؛ فيجب أن يعلم أن احلديث هنا عن املنافقّي نفاقاً

النفاق املخرج من امللة ،كمن يقع يف قلوهبم بغض للدين ،أو بعض شعائره ،أو بغض للنيب -صلى

هللا عليه وسلم -أو تويل الكفار ،وغري ذلك من صور النفاق االعتقادي -نعوذ ابهلل من النفاق كله-
.

إذا علم هذا ،فإن العلماء مل يهتموا بذلك ألسباب ،من أمهها ما يلي:

أوالً :أن أمساء بعض املنافقّي كانت ختفى على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فضالً عمن دونه

كحذيفة -رضي هللا عنه -صاحب السر -فكيف ببقية الصحابة -رضي هللا عنهم-
"وِممه ْن َح ْولَ ُكم ِّم َن األَ ْعر ِ
اب ُمنَافِ ُقو َن َوِم ْن أ َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة َم َر ُدواْ َعلَى
وقد أثبت القرآن هذا ،فقال تعاىلَ :
َ
ِ
ِ ِ
ّي مثُه يُـردُّو َن إِ َىل َع َذ ٍ
اب َع ِظ ٍيم"[ .التوبة. ]101:
النّ َفاق الَ تَـ ْعلَ ُم ُه ْم َْحن ُن نَـ ْعلَ ُم ُه ْم َسنُـ َع ّذ ُهبُم هم هرتَ ْ ِ َ
ولكن ليعلم أن خفاء أمسائهم ال يعين خفاء عالماهتم ،وصفاهتم ،بل هم معروفون للصحابة ،فضالً
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -إما أبعياهنم ،وإال فبعالماهتم.

قال احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل" :ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن

القول" [حممد . ]30 :يقول عز وجل :ولو نشاء اي حممد ألريناك أشخاصهم فعرفتهم عياانً ،ولكن مل

يفعل تعاىل ذلك يف مجيع املنافقّي ،سرتاً منه على خلقه ،ومحالً لألمور على ظاهر السالمة ،وردًّا

للسرائر إىل عاملها" ،ولتعرفنهم يف حلن القول" ،أي :فيما يبدو من كالمهم ،الدال على مقاصدهم،
يفهم املتكلم من أي احلزبّي هو ،مبعاين كالمه ،وفحواه وهو املراد من حلن القول".

وقال يف تفسري قوله تعاىل" :ال تعلمهم حنن نعلمهم" :ال ينايف قوله تعاىل" :ولو نشاء ألريناكهم
ٍ
بصفات يُـ ْعرفون هبا ،ال
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول"؛ ألن هذا من ابب التوسم فيهم
أنه يعرف مجيع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيّي ،وقد كان يعلم أن يف بعض من خيالطه

ومساء".
من أهل املدينة نفاقاً ،وإن كان يراه صباحاً
ً

وقال العالمة السعدي يف تفسري هذه اآلية( " :ال تعلمهم) أبعياهنم فتعاقبهم ،أو تعاملهم مبقتضى
نفاقهم ،ملا هلل يف ذلك من احلكمة الباهرة".

()466/13

وقد وقع يف السرية ما يوضح ذلك عمليًّا ،كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "املنهاج" ()429/8
" :وهلذا ملا جاءه املخلفون عام تبوك ،فجعلوا حيلفون ،ويعتذرون ،كان يقبل عالنيتهم ،ويكل

سرائرهم إىل هللا ،ال يصدق أحداً منهم ،فلما جاء كعب ،وأخربه حبقيقة أمره ،قال":أما هذا فقد

صدق" أو قال" :صدقكم".

مث إن الصحابة -رضي هللا عنهم -وإن مل يعلموا بعض املنافقّي أبعياهنم ،إال أهنم كانوا يعرفوهنم
بصفاهتم ،وهذا متيقن.

ويف السنة أمثلة كثرية تدل على علم الصحابة بصفاهتم ،وعالماهتم ،أكتفي منها بثالثة أمثلة:

( )1قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه -وهو يتحدث عن صالة اجلماعة -كما يف صحيح

مسلم (( : )654ولقد رأيتنا ،وما يتخلف عنها إال مناف ٌق معلوم النفاق) .

( )2قول كعب بن مالك رضي هللا عنه -وهو حيكي قصة ختلفه عن غزوة تبوك( :-فكنت إذا

خرجت يف الناس بعد خروج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فطفت فيهم أحزنين أين ال أرى إال

رجالً مغموصاً عليه النفاق ،أو رجالً ممن عذر هللا من الضعفاء)  .صحيح البخاري (، )4418

وصحيح مسلم (. )2769

( )3ما رواه البخاري يف صحيحه ( ، )4668ومسلم يف صحيحه ( )1018عن أيب مسعود البدري
رضي هللا عنه -قال :أمران ابلصدقة ،قال :كنا ُحنامل ،قال :فتصدق أبو عقيل بنصف صاع ،قال:وجاء إنسان بشيء أكثر منه ،فقال املنافقون :إن هللا لغين عن صدقة هذا ،وما فعل هذا اآلخر إال

رايء  ...احلديث.

والشاهد منه قوله :فقال املنافقون ،فإنه ظاهر يف معرفة الصحابة هلؤالء املنافقّي بصفاهتم ،ومواقفهم،

وحلن قوهلم.

اثنياً -من أسباب عدم تتبع أمسائهم:-

أن خطورهتم الكربى على الدعوة اإلسالمية كانت تتمثل يف العهد النبوي -إابن حياة النيب -صلى

هللا عليه وسلم ،-أكثر من غريها ،وملا مات النيب -صلى هللا عليه وسلم -ذهب بعض اخلطورة ،وإال

اح َذ ْرُه ْم) [املنافقون. ]4:
فإهنم -كما قال هللا عنهمُ :-
(ه ُم ال َْع ُد ُّو فَ ْ

وليس كما قال السائل :اختفوا فجأة! بل هم موجودون ،ولكنهم قلة ،وذليلة -أيضاً.-

اثلثاً -من أسباب عدم تتبع أمسائهم:-

أن أعدادهم بدأت ابلتناقص يف أواخر العهد النبوي ،فضالً عن عهد اخللفاء الراشدين ـ رضوان هللا

عليهم ـ ولذلك أسباب أمهها -يف نظري -أمران:

ُيب وأضرابه.
األمر األول :موت كبارهم ،ورؤسائهم كابن أ ّ

األمر الثاين :فضحهم ابآلايت اليت كشفت دسائسهم ،وبينت خباايهم.
ِ
ِج
قال هللا تعاىلَْ :
ورةٌ تُـنَـبِّئُـ ُه ْم ِمبَا ِيف قُـلُوهبِِم قُ ِل ْ
استَـ ْه ِزئُواْ إِ هن هللاَ ُخمْر ٌ
"حي َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَن تُـنَـ هز َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
هما َحتْ َذ ُرو َن"[ .التوبة. ]64:

قال ابن عباس رضي هللا عنهما -كما يف الصحيحّي" :-التوبة هي الفاضحة ،ما زالت تنزل (ومنهم،

ومنهم)  ،حىت ظنوا أهنا لن تبقي أحداً منهم إال ذكر فيها".

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف "املنهاج" (" : )474/8وينبغي أن يعرف أن املنافقّي
كانوا قليلّي ابلنسبة إىل املؤمنّي ،وأكثرهم انكشف حاله ملا نزل فيهم القرآن ،وغري ذلك".
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ومما يدل على قلتهم يف أواخر العهد النبوي ،بل ويف أواخر عهد اخللفاء الثالثة -أيب بكر وعمر
وعثمان -رضي هللا عنهم -ما رواه البخاري يف صحيحه ( )4658يف كتاب التفسري ،ابب :فقاتلوا
أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم ،من طريق زيد بن وهب ،قال :كنا عند حذيفة -رضي هللا عنه ،-فقال:

ما بقي من أصحاب هذه اآلية -أي اليت بوب عليها البخاري -إال ثالثة ،وال من املنافقّي إال أربعة،

فقال أعرايب :إنكم أصحاب حممد -صلى هللا عليه وسلم -ختربوننا ،فال ندري ،فما ابل هؤالء الذين
يبقرون بيوتنا ،ويسرقون أعالقنا؟ قال :أولئك الفساق ،أجل مل يبق منهم إال أربعة ،أحدهم شيخ

كبري ،لو شرب املاء البارد ملا وجد برده.
وحذيفة -رضي هللا عنه تويف -بعد عثمان -رضي هللا عنه -أبربعّي ليلة ،كما يقول الذهيب يف
"السري" (. )364/2

رابعاً :أن تعيينهم يعين احلكم على أعياهنم ابلكفر األكرب ،وهذا فيه خطورة كبرية؛ لألدلة الكثرية يف
ٍ
وأتكد من انتفاء املوانع اليت توجب احلكم عليه ابلكفر.
التحذير من تكفري املسلم بغري برهان ظاهر،
واحلذر يكون أكثر خصوصاً يف ابب النفاق -الذي خيفى أمره على أكثر الناس -من جهة أن

املنافقّي معدودون يف مجلة املسلمّي ،وجترى عليهم أحكام اإلسالم يف الظاهر ،كما هو هدي النيب

-صلى هللا عليه وسلم -يف ذلك.

خامساً :أن هلؤالء العلماء -رمحهم هللا -أسوة وقدوة يف املنهج اإلهلي الذي سلك سبيل التحذير

منهم أبوصافهم ،وعالماهتم ،ال أبمسائهم.

وإذا كان هللا تعاىل -وهو الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء-مل يعينهم أبمسائهم،
فكيف يطالب املخلوق -وهلل املثل األعلى -الذي يقصر علمه ،وفهمه ،وتتنازعه أنواع من الضعف

البشري حبصرهم ،وذكر أمسائهم؟

وهذا من متام حكمة هللا ،إذ لو عينوا لظن غريهم أهنم ليسوا كذلك ،بل بقي األمر مربوطاً بصفات،

وعالمات حىت حيذرها املؤمن ،وخيافها ،وهللا تعاىل أعلم وأحكم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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الدولة العثمانية وجمازر األرمن
اجمليب د .عبد هللا السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

ما هي صحة اجملازر اليت قامت هبا الدولة العثمانية يف حق اإلرمن أو اإلرمنيّي؟ وهل الذي قام بتلك

اجملازر هو السلطان عبد احلميد أم أاتتورك؟
اجلواب

لقد بولغ يف حجم اجملازر اليت ارتكبت يف أواخر الدولة العثمانية (مطلع القرن العشرين امليالدي)

ضد اإلرمن يف الوقت الذي جتاهلت فيه هذه املصادر ما ارتكبه اإلرمن أنفسهم ضد الدولة

العثمانية ،وذلك ابلتعاون مع روسيا وبتحريض من اإلنكليز وبصفة خاصة من مبشريهم وقناصلهم يف

شرق األانضول ،كما أن تلك اجملازر مل تكن خمططة من مركز الدولة ،فكثرياً ما ارتكبت مثل هذه

اجملازر من قبل القادة العسكريّي يف تلك املناطق اليت ينتشر فيها اإلرمن دون توجيه من السلطة ،أما
الفرتة اليت تتحدث عن تلك اجملازر فقد متت خالل احلرب العاملية األوىل على يد مجاعة االحتاد

والرقي اليت سبق وأن أطاحت ابلسلطان عبد احلميد ،وهللا املوفق.
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اقتناء التحف واآلاثر
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1424/1/28هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف اقتناء حتفة أثرية متمثلة يف خنجر بقيمة 15000حبجة قيمته التارخيية؟ وما
ضوابط االهتمام بعلم اآلاثر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد فاقتناء التحف األثرية ال مانع منه ولو كانت مثينة غالية القيمة ،ألن هللا تعاىل
ِ
ٍ
اها َو ِه َي
أمر عباده ابلنظر يف حال من سبقنا من أمم غابرة ماضية ،قال تعاىل":فَ َكأَيِّ ْن م ْن قَـ ْريَة أ َْهلَكْنَ َ
ِ
ِ
وشها وبِْئ ٍر معطهلَ ٍة وقَ ْ ِ
ِ
ريوا ِيف األ َْر ِ
ض" [احلج]46-45:
ظَال َمةٌ فَ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَى ُع ُر َ َ ُ َ َ
ص ٍر َمشيد أَفَـلَ ْم يَس ُ
 ،أي فينظروا ما حل ابألمة السابقة املكذبة من النكال ،وملا جاء عن التابعّي من احتفاظهم آباثر
بعض الصحابة ،لكن ذلك مشروط مبا يلي:

( )1أال يعتقد فيها معىن شرعياً كالتربك هبا ،أو تقديسها ،وملا طلب بعض الصحابة من النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -أن جيعل هلم شجرة يتربكون هبا قال" :قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا
إسرائيل ملوسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة" الرتمذي ( )2180بسند صحيح.

( )2أال يورث اقتناؤها والعناية هبا معىن حمذوراً من عصبية لفئة معينة أو محية لدعوى جاهلية.

( )3أال تشتمل يف نفسها على حمذور كأن تكون على شكل تصوير حليوان مثالً ملا روي مسلم
( ، )969عن علي مرفوعاً "ال تدع صورة إال طمستها".

( )4أال تكون شعاراً للكفر أو للكفار ،فإن من تشبه بقوم فهو منهم ،وهذه الضوابط واردة على
االهتمام بعلم اآلاثر ،إضافة إىل التزام اهلدي النبوي يف خاصة بعض األمور حنو ما ورد من عدم

الشرب من آابر مثود سوى بئر الناقة ،وعدم دخول داير الظاملّي إال ابكّي وهللا املوفق.

()470/13

مىت أ ُِذ َن ابلقتال

اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1424/11/4هـ
السؤال

مىت أبيح القتال يف اإلسالم؟ وشكراً.
اجلواب
من املتفق عليه بّي أهل العلم أن القتال كان ممنوعاً قبل اهلجرة ،وأن حياة املسلمّي يف مكة كانت
أتسيس للعقيدةِ
ٍ
ٍ
وتوجيه ودعوةٍ وص ٍرب على األذى؛ كما قال تعاىل" :ادفع ابليت هي أحسن"
حياةَ

[املؤمنون ]96:وقوله" :فاعف عنهم واصفح" [املائدة ]13:وقوله" :واهجرهم هجراً مجيال"
[املزمل. ]10:

وبعد هجرة املسلمّي مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إىل املدينة شرع القتال .وأكثر املفسرين
على أن أول آية نزلت يف األمر ابلقتال هي قوله تعاىل" :وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال

تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين" [من سورة البقرة ، ]190 :وقيل :أن أول آية نزلت يف القتال هي
ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأب هَهنُ ْم ظُلِ ُموا َوإِ هن ه
ص ِرِه ْم لََق ِد ٌير" [احلج]39:
اَّللَ َعلَى نَ ْ
قوله تعاىل يف سورة احلج" :أُذ َن للهذ َ
.

واحلكمة من أن القتال مل يشرع يف مكة ألن املسلمّي يف مكة كانوا أفراداً يف بيوت ،والشهامة

والنخوة والغرية متأصلة يف العرب ،ولو شرع القتال آنذاك ألدى ذلك إىل وجود القتال يف معظم

بيوت مكة ،األمر الذي ينتج عنه أبن يوصم اإلسالم أبنه دين يفرق ويدعو إىل متزيق أواصر الرحم

والقراابت ،وهذا ما مل يرده اإلسالم ،وملا استقل أمرهم يف املدينة ،وأصبح هلم كيان ودولة ينطلقون
من خالهلا ،أمروا مبقاتلة املشركّي والكافرين ،وأذن هلم أبن ينتصروا لدينهم وألنفسهم حيث إهنم

ظلموا ،ففي مكة أمروا ابلصرب على ما يلحق هبم من أذى ،ويف املدينة دولة املسلمّي األوىل شرع هلم

القتال ،وأمروا به دفاعاً عن العقيدة والشريعة وحقوقهم .وابهلل التوفيق.

()471/13

تفضيل يعقوب ليوسف
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/04/14هـ
السؤال

البعض يقولون إن سيدان يوسف -عليه السالم -تلقى متيزاً من قبل والده ،وهذا ليس بعدل من قبل
والده ،وحنن نعلم أن والده نيب ،فكيف يتفق هذا؟.

اجلواب

على هذا السؤال جواابن:

أحدمهاً :أن العدل يف التفصيل والتمييز بّي األبناء مما ال جيب يف شرع من قبلنا ،وشرع من قبلنا
ليس شرعاً لنا ،فإن هللا يقول" :لِ ُك ٍّل َج َعلْنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َعةً َوِم ْنـ َهاجاً" [املائدة :من اآلية. ]48
الثاين :أن العدل بّي األبناء واجب يف العطية وحنوها ،فإذا أعطى الوالد واحداً من األوالد عطية
وجب عليه أن يعطي سائرهم مثلما أعطاه ،كما يدل على ذلك مقتضيات احلديث النبوي الذي رواه
البخاري ( ، )2586ومسلم ( )1623عن النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما ،-وأما ما يتعلق
ابحملبة والعناية ملعىن من املعاين فال جيب فيه العدل ،كأن يكون أحد األوالد متميزاً بعقله وذكائه

فيوليه الوالد عناية خاصة تيسر له ذلك ،ولو صرفها يف إخوته لضاعت هدرا ،وهلذا يؤمر الوالد أن

يعىن بكل واحد من ولده حبسب ما يسر له ،وأما العطية فال جيوز له أن مييز أحداً من أحد ،ولو متيز

بعضهم يف الصالح أو اخللق ،أو العلم والعقل ،وغري ذلك ،وليس يف قصص يوسف -عليه السالم-
أن أابه يعقوب-عليه السالم -منحه شيئاً من الدنيا ،بل كان حيبه حباً له أسباب عظيمة عرف إخوته
بعد ذلك أسرارها فعذروا أابهم وعرفوا منزلة أخيهم ،وقد يكون للمحبة أسباب جتعل احملب يذهل

أحياانً عن العدل فيما جيب العدل فيه من غري عزم وال إرادة جازمة فيعذر .وهللا أعلم.

()472/13

آية تطرد احليات!
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

الشيخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل هناك آية من القرآن تالها عقبة بن انفع -رضي هللا عنه -على األفاعي والثعابّي عندما نزل

جبيش املسلمّي ابلوادي يف فتح األندلس لكي ختتفي األفاعي والثعابّي من طريق املسلمّي؟ وما هي

تلك اآلية؟ مشكورين.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فلم يثبت ـ فيما أعلم ـ أثر عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف ختصيص آية أو سورة بعينها تبعد

األفاعي وتطردها ،وخرب عقبة بن انفع  -رضي هللا عنه  -الذي أشار إليه السائل الكرمي ،خرب

مشهور لكن ليس فيه أنه تال آية من القرآن الكرمي ،وإمنا فيه ـ كما ذكر أهل السري والتاريخ ـ أنه ملا

أراد أن خيتط مدينة القريوان كان موضعها مبكان كثري األشجار واهلوام والسباع واحليات ،فلما ذكر له
من معه من أصحابه هذا وكان -رمحه هللا -فيما ذكروا جماب الدعوة ،مجع من كان يف عسكره من

الصحابة  -رضي هللا عنهم -وكانوا مثانية عشر واندى :أيتها احلشرات والسباع حنن أصحاب رسول
هللا فارحلوا عنا فإان انزلون ،فمن وجدانه بعد قتلناه ،فنظر الناس يومئذ إىل أمر هائل كان السبع

حيمل أشباله والذئب حيمل أجراءه ،واحلية حتمل أوالدها ،وهم خارجون أسراابً أسرااب ،فحمل ذلك
كثرياً من الرببر  -سكان تلك البقاع  -على اإلسالم ..وقد أورد ابن حجر يف اإلصابة يف ترمجة

عقبة بن انفع -رضي هللا عنه -حنو هذا اخلرب وحسن سنده ،فهذا اخلرب كما رأيت ليس فيه أنه قرأ
آية من كتاب هللا وإمنا فيه أنه دعا وسأل تلك اهلوام والسباع واحليات اخلروج.

بقي أن أذكر للسائل الكرمي أنه ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعض األدعية اليت يتحصن

هبا املؤمن من كل شر سواء من احليات أو غريها ،فقد ثبت عند أمحد ( ، )476والرتمذي ()3388

 ،وأبو داود ( )5088وابن ماجة ( )3869من حديث عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -أن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من قال يف أول يومه أو أول ليلته :بسم هللا الذي ال يضر

مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء ،وهو السميع العليم ثالث مرات ،مل يضره شيء يف ذلك

اليوم أو يف تلك الليلة".

كذلك يشرع ملن نزل مكاان أن يقول أول نزوله فيه" :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق"،

فقد أخرج مسلم ( )2708وغريه من حديث خولة بنت حكيم -رضي هللا عنها -قالت :مسعت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من نزل منزال مث قال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر
ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك".

مسلم ( )2709من حديث أيب هريرة أن رجال من أسلم انم فلدغته عقرب ،فذكر ذلك للنيب-
صلى هللا عليه وسلم -فقال له" :أما لو قلت حّي أمسيت :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما
خلق مل تضرك".

()473/13

كما ثبت أن قراءة سورة الفاحتة مما يرقى به اللديغ فقد أخرج البخاري ( ، )5749ومسلم
( )2201عن أيب سعيد أن رهطا من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -انطلقوا يف سفرة
سافروها حىت نزلوا حبي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي

فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء فقال بعضهم :لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن
يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا :اي أيها الرهط إن سيدان لدغ فسعينا له بكل شيء ال ينفعه

شيء فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم :نعم وهللا إين لراق ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم

تضيفوان فما أان براق لكم حىت جتعلوا لنا جعال فصاحلوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل
ويقرأ احلمد هلل رب العاملّي حىت لكأمنا نشط من عقال فانطلق ميشي ما به قلبة  " ...احلديث.

فهذه األدعية وغريها مما يشرع للمؤمن أن يتعوذ هبا ويتحصن من شر كل ذي شر ،وهللا أسأل أن

حيفظنا ومجيع املسلمّي من كل سوء ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()474/13

استقالل األكراد عن العراق
اجمليب أ .د .نعمان عبد الرزاق السامرائي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود سابقاً
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1425/08/21هـ

السؤال

كنا يف جملس ضم بعض اإلخوة ،وكان الكالم على الفدرالية واالستقالل ألكراد العراق ،فمنهم من
مال إىل أنه ال شيء يف أي منهما ،قياساً للفدرالية على الوالايت يف دولة اخلالفة ،وقياساً لالستقالل

على الدول العربية واإلسالمية املوجودة ،واحتجاجاً أبن ذلك لدفع الضرر عن الشعب الكردي،

وأبن التفرق بّي األمة حاصل ال حيدثه إنشاء دولة كردية ،ومنهم من مال إىل عدم اجلواز؛ ملا يف ذلك
من الفرقة ،ومتكن العدو من استخدام األكراد ملصاحله ،ونشوء الدولة على أساس قومي ال على

أساس ديين ،ويكون احلكم فيها بغري الشرع .فنرجو اجلواب على هذا املوضوع ابلتفصيل مع الدليل
والتعليل والتعليق على ما ميكن التعليق عليه من فقرات السؤال.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

انتشرت احلركة القومية يف أواخر العهد العثماين ،وحترك األكراد وقاموا أبكثر من ثورة مطالبّي بدولة

هلم جتمع شتاهتم ،وهم جيادلون أبن لكل قومية دولة أو دول إال األكراد -وهذه حقيقة يصعب

جتاهلها أو اجملادلة فيها ،-ولكن مل يكن للعرب يد فيها.

والنظام الفدرايل معروف يف العامل من اهلند إىل نيجراي حىت الوالايت املتحدة .املشكلة األساسية
ليست يف النظام ،ولكن يف األساس الذي تقوم عليه الفدرالية ،فيمكن أن يقوم النظام الفدرايل على
أساس قومي ،فيكون مقدمة لالنفصال ،وميكن أن يقوم على أساس جغرايف فال يؤدي لالنفصال.

يف قضية العراق قد انفصل الشمال الكردي وأقام دولة ،ال سلطة لغري األكراد فيها حىت اليوم ،فإذا

أقيمت الفدرالية على األساس القومي فسينفصل األكراد اليوم أو غداً ،أما إذا طبقت الفدرالية على
أساس األرض ،كأن تدخل "املوصل" العربية وبعض املناطق العربية مع احملافظات الكردية فال

إشكال.

والنقطة األكثر إاثرة وحساسية هي "كركوك" ،ففيها نفط جيد ،وفيها عرب وأكراد وتركمان،

ووضعها حتت يد أي طرف يثري أكرب نزاع ،ويفجر أكرب املشاكل.

تركيا مستعدة للحرب؛ كي ال تقوم دولة كردية على حدودها ،فيصعب عندها ضبط األكراد يف

تركيا ،كذلك ال تسمح أبن تكون (كركوك) حتت الوالية الكردية أيضاً.
إيران وسوراي ال ترضى بقيام دولة كردية ،ملا متثله من خطر على الدولتّي ،نظراً لوجود ماليّي من

األكراد فيهما.

فإذا كان وال بد من (فدرالية) فلتكن على أساس األرض ال القومية ،وإال كانت مقدمة لالنفصال،

وستكون الدولة الكردية متحالفة مع أمريكا وإسرائيل ،وستكون بؤرة جتسس وختريب إسرائيلية
أمريكية ،ومن هنا أييت اخلطر على املنطقة وأهلها.

()475/13

حوت موسى عليه السالم
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/07/06هـ

السؤال

أعجب عندما جيمع املفسرون على أن حوت موسى يف سورة الكهف هو مسكة مملحة ،مع أن النص
وسياقه يرفضان مثل هذه األقوال ،واألوىل أن يقال :إن حوت موسى هو سفينة يف شكل احلوت؛

ألن املعجزة هنا مرفوضة يف هذا املكان وهذا التوقيت ،حيث إن أول وأهم شرط للمعجزة هو:

وجود اجلمهور ،وال يوجد مجهور يف قصة موسى  -عليه السالم -والفىت ،فهل يوجد من املفسرين

يف هذا املوقع من يتفق معي؟ وشكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل وبعد

فما قاله األخ يف تفسري اآلية غري صحيح؛ وذلك أن القرآن نزل بلسان عريب مبّي ،واحلوت يف لغة
العرب كلمة معروفة تطلق على السمك وال تطلق على املراكب والسفن ،وال جيوز تفسري القرآن إال

مبا ورد عن هللا -تعاىل -وعن رسوله -صلى هللا عليه وسلم -أو عن الصحابة -رضي هللا عنهم -أو
مبا يتفق مع لغة العرب ،ومما يشهد هلذا التفسري -وهو أن احلوت مبعىن السمكة  -ما جاء يف
احلديث الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم حّي ذكر قصة موسى -عليه السالم  -مع اخلضر وفيه

أن موسى -عليه السالم  -أخذ حواتً وجعله يف مكتل انظر ما رواه البخاري ( ، )122ومسلم
( )2380من حديث أيب بن كعب -رضي هللا عنه ،-واملكتل هو الزنبيل ،فهذا نص صريح أن

احلوت هو املعروف يف لغة العرب ,وهل ميكن أن جيعل املركب يف مكتل؟

مث إن هذه اآلية جعلها هللا ملوسى -عليه السالم -وليس من شرطها  -كما ذكر األخ الفاضل  -أن
يوجد اجلمهور إذا كانت اآلية مسوقة إلثبات النبوة ،وصدق الرسول وإقامة احلجة على األقوام .وهللا
أعلم.

()476/13

ملاذا قطع عمر شجرة البيعة
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل صحيح أن اخلليفة عمر -رضي هللا عنه -قطع الشجرة اليت كانت البيعة عندها ملا رأى الناس

حيضرون عندها تربكاً ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ يقول بعض الناس :إن ذلك يدل على أن
الصحابة  -رضي هللا عنهم -مل يكونوا يرون جواز التربك ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم قطع عمر  -رضي هللا عنه -الشجرة ،لكنه مل يقطعها بسبب عدم جواز التربك ابلنيب  -صلى
هللا عليه وسلم،-ولكن خوفاً أن تتخذ مكاانً للتعبد املفضي إىل البدعة مث إىل الشرك ،وأما التربك به

صلى هللا عليه وسلم فقد كان الصحابة  -رضي هللا عنهم -يتربكون بشعره وريقه ووضوئه ،ومالبسه،

ودعائه صلى هللا عليه وسلم ،وأما األماكن فلم يكن الصحابة  -رضي هللا عنهم -يتربكون هبا؛ ملا قد
تفضي إليه من الشرك .وهللا املوفق.

()477/13

هل أحرق اإلمام علي بعض اخلوارج؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1425/04/27هـ

السؤال

قرأت يف أحد املواقع على الشبكة أن علياً بن أيب طالب -رضي هللا عنه -أحرق بعض اخلارجّي

عليه أثناء فرتة خالفته ،وهذا الشيء سبب يل حرية بسبب احلديث الذي نعرفه أن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -هنى عن التعذيب ابلنار؛ ألنه شرك ،فكيف يفعل علي -رضي هللا عنه -ذلك؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هذا األثر ذكره اإلمام البخاري ( )6922عن عكرمة قال :أتى علي  -رضي هللا عنه  -بزاندقة

فأحرقهم ،فبلغ ذلك ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -فقال :لو كنت أان مل أحرقهم ،لنهى رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم " :-ال تعذبوا بعذاب هللا" ولقتلتهم ،لقول رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" .فأمري املؤمنّي علي -رضي هللا عنه -ملا ضل فيه الض هُّالل السبئية
أصحاب عبد هللا بن سبأ اليهودي واعتقدوا فيه  -والعياذ ابهلل  -الربوبية وشيئاً من هذا القبيل

أشعل انراً ،وقال يف ذلك:

ملا رأيت األمر أمراً منكراً *** أوقدت انري ودعوت قنربا

إضافة إىل أن هذه املسألة تعترب من قضااي األعيان اليت ال عموم هلا كما يقول الشاطيب ،واحلديث

هم حبرقهم ومل يفعل ..وأايً
عموماً توجد اختالفات كثرية يف أتويله هل حرقهم بعد أن قتلهم أو هل ّ
كان األمر فهو اجتهاد صحايب ال عالقة له ابلشرك ،وحرق اإلنسان ال جيوز شرعاً ،لكنه ليس شركاً،
الشرك هو أن تعبد مع هللا إهلاً آخر ،أو أن تعتقد آهلة مع هللا  -سبحانه وتعاىل -نعم هنى النيب -
صلى هللا عليه وسلم -عن احلرق فقال" :إن النار ال يعذب هبا إال هللا "..احلديث رواه البخاري

( ، )3016وليس معىن ذلك أن من أحرق ابلنار فهو مشرك ،لكن معناه أن هذه العقوبة هي عقوبة
أخروية وليست عقوبة دنيوية ،هذا الذي جيب أن نعتقده ،فاملسألة ليست من ابب الشرك ،وكما

سبق قد ال يثبت هذا التأويل حيث حيتمل أنه هم بتحريقهم ومل يفعل أو أراد حتريقهم بعد قتلهم،

وإذا ما ثبت أنه حرقهم فيكون من اجتهاد الصحايب  -رضي هللا عنه  -الذي خيالف نصاً ،واملآل إىل

نص الشارع ،وليس إىل اجتهاد أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا خالفت اجتهاداهتم
نصوصاً يف الشرع مع اعتقاد أهنم -رضي هللا عنهم -جمتهدون ،وأهنم كانوا يتصرفون طبقاً هلذا
االجتهاد ،وأهنم كانوا هداة.

()478/13

املراد بـ (السامية)
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

أود أن أسأل عن تعريف أو بيان ملصطلح (السامية) نسبة إىل ما يطرح عن (سام) وحنو ذلك .ولكم
جزيل حتيايت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مصطلح السامية ينسب إىل (سام) ؛ أحد أبناء نوح الثالثة( :سام) و (حام) و (ايفث)  .والشعوب
السامية هي الشعوب اليت سكنت فلسطّي مثل الكنعانيّي والعموريّي واملؤابيّي ،ولذلك يطلق هذا
املصطلح على شعوب خمتلفة اجلنس ،كما أنه يطلق على لغات تلك األمم والشعوب ،لكن اليهود

خاصا هبم؛ ألهنم يرفضون الذوابن يف األمم األخرى ،بيد أن الواقع
حياولون إبقاء هذا املصطلح ًّ

املعاصر احلديث يرفض هذا التعصب اليهودي ،فاليهود يندجمون يف أكرب جتمع هلم ،وهو الوالايت

مباحا وقانونيًّا ،وهذا أمر
املتحدة األمريكية ،يف الشعوب األخرى ،السيما بعدما أصبح الزواج املدين ً
ال يقبله اليهود؛ ألنه سيسقط فكرة االضطهاد اليت رمسوها يف عقول اآلخرين ،وهذا هو الدافع من

معارضا لصاحلها فتفسره أبنه معاداة للسامية ،كما فعل
وراء اهتام املنظمات اليهودية لكل ما تراه
ً

(إبراهام فوكسمان) املدير العام لرابطة مناهضة تشويه السمعة ،عندما احتج على خطاب رئيس وزراء

ماليزاي (حممد مهاتري) بقوله :إن خطاب مهاتري دعوة 1.3بليون مسلم إىل حرب عاملية ضد اليهود،
إهنا معاداة بشعة للسامية على نطاق عاملي .وهللا أعلم.

()479/13

أيهما بُين أوالً :املسجد األقصى أم قبة الصخرة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1426/09/08هـ

السؤال

أيهما بين أوالً مسجد قبة الصخرة أم املسجد األقصى؟ ومن بىن كل منهما؟ وما هي أمهيتهما الدينية

يف اإلسالم؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فاملسجد األقصى بين قبل مسجد قبة الصخرة بزمن طويل ،ففي حديث أيب ذر -رضي هللا عنه-
ٍ
مسجد وضع يف األرض أول؟ قال" :املسجد احلرام" ،قال :قلت :مث
قال :قلت اي رسول هللا أي

أي؟ قال" :املسجد األقصى" ،قلت :كم كان بينهما؟ قال" :أربعون سنةً  " ...أخرجه البخاري

( ، )3366ومسلم (. )520

وهذا احلديث يدل على تقدم بناء املسجد األقصى ،وقد ذكر ابن كثري وغريه أن أول من بناه يعقوب
عليه السالم ،مث ُج ِّدد بناؤه يف زمن سليمان عليه السالم ،وقد بناه سليمان على قاعدة سداسية
الشكل ،ويقال إن هذا هو أصل اختاذ اليهود للنجمة السداسية شعاراً هلم.

واملعروف اترخيياً أن ذلك املعبد قد دمر مرتّي ،املرة األوىل على يد امللك البابلي "خبتنصر" عام

( 587قبل امليالد)  ،واملرة الثانية عام (70ميالدي) على يد اإلمرباطور الروماين "طيطس" ،حيث
دمره تدمرياً كامالً ،ومل يبق منه إال جزء من السور يف اجلهة اجلنوبية الغربية لساحة املعبد ،وقد جاء

ذكر التدمريين (األول والثاين) يف القرآن الكرمي يف أول سورة اإلسراء.

فضاء خالياً من أي بناء بقية عهد الرومان النصاري.
وظل مكان اهليكل ً

وقد حدث اإلسراء واملعراج ابلنيب صلى -هللا عليه وسلم -يف عهد احلاكم الروماين "هرقل" عام

(621ميالدي) وكان املكان ما زال خالياً من أي بناء ،إال أنه حماط بسور ،وهو الذي ُربط فيه

(الرباق) يف ليلة اإلسراء واملعراج ،وهو نفسه السور الذي تسميه اليهود اليوم بـ (حائط املبكى) ،

وفيه أبواب داخله ساحات واسعة هي املقصودة ابملسجد األقصى يف قوله -تعاىل" :-سبحان الذي
أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو

السميع البصري" [اإلسراء . ]1:وقد ظل املكان معروفاً مقدساً يف داخله الصخرة رغم زوال اآلاثر.

مث جاء الفتح اإلسالمي لبيت املقدس صلحاً يف عهد عمر -رضي هللا عنه -سنة (16هـ، )637 /
وطلب عمر -رضي هللا عنه -من أحد بطريرك القدس أن يدله على مسجد داود (يعين املسجد

األقصى)  ،فانطلق به حىت انتهى إىل مكان الباب ،وقد احندر الزبل على درج الباب ،فتجشم عمر

-رضي هللا عنه -حىت دخل ونظر ،فقال :هللا أكرب ،هذا والذي نفسي بيده مسجد داود الذي

أخربان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه أسري به إليه ،مث أخذ عمر -رضي هللا عنه-

واملسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حىت ظهرت كلها  ...ففي مسند األمام أمحد ( )261بسند
حسن أن عمر -رضي هللا عنه -قال لكعب -رضي هللا عنه -بعد فتح بيت املقدس :أين أصلي؟

قال :إن أخذت عين صليت خلف الصخرة ،فكانت القدس كلها بّي يديك ،فقال :عمر :ضاهيت

اليهودية ،ال ولكن أصلي حيث صلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فتقدم إىل القبلة فصلى ،مث
جاء فبسط رداءه ،وكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس.

()480/13

وبقي املسجد األقصى على حالته بعد الفتح اإلسالمي ،إىل أن جاء اخلليفة األموي عبد امللك بن
مروان فبدأ بناء املسجد األقصى سنة (66هـ) على صورته القائمة اليوم.
وأما الصخرة فأول من بىن فوقها مسجداً يف العصر اإلسالمي عبد امللك بن مروان (-65

86هـ705-684/م)  ،حيث بدأ العمل يف بنائها سنة (66هـ685 /م)  ،ومت الفراغ منها سنة

(72هـ691/م)  ،وصرف على بنائها خراج مصر لسبع سنّي ،وهذه القبة مبنية على الصخرة
املشرفة اليت عرج عنها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف ليلة اإلسراء واملعراج ،وهذا املسجد
معروف مبسجد الصخرة ،واملشهور بقبته الذهبية على املبىن املثمن.

وتعترب قبة الصخرة املشرفة إحدى أهم املعامل املعمارية اإلسالمية.

واملسجد األقصى كما هو معلوم له فضائل ،فهو أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال ،وهو

الذي أُسري ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -منه ،وورد يف حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا

عنهما -مرفوعاً ،إبسناد صحيح" :إن سليمان بن داود -عليهما السالم -سأل هللا ثالاثً أعطاه

اثنتّي ،وحنن نرجو أن تكون له الثالثة :فسأله حكماً يصادف حكمه ،فأعطاه هللا إايه ،وسأله ملكاً ال
ينبغي ٍ
ألحد من بعده ،فأعطاه إايه ،وسأله أميا ٍ
رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة يف هذا املسجد
خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه ،فنحن نرجو أن يكون هللا عز وجل قد أعطاه إايه" .أخرجه أمحد

()6357

هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()481/13

حتول اخلالفة إىل ملكية

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/6/16هـ
السؤال

حتولت اخلالفة إىل ملكية؟.
عندي سؤال مهم عن طريقة احلكم يف اإلسالم :كيف ه

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

فهذا السؤال حيتاج جوابه إىل شرح يطول لفهم مقدمات يف هذا الشأن ال بد منها ،ولكن ال أبس

إبجياز بعض ما ينبغي معرفته يف جواب هذا السؤال:

 -1طريقة احلكم يف اإلسالم تكلم عنها العلماء ،إما ضمن مؤلفات العقيدة أو يف مؤلفات مستقلة
كاألحكام السلطانية للماوردي وغريه ،وليس من اليسري شرح ذلك يف مثل هذا اجلواب.
 -2حتول اخلالفة إىل ملكية -على حد قول السائل  -ال عالقة له بطريقة احلكم يف اإلسالم ،وإمنا

هو حدث اترخيي له أسبابه ومالبساته.

 -3جواابً على سؤال كيف حتولت اخلالفة إىل ملكية؟ أقول :أبن ذلك مبين على الفرق بّي اخلالفة

وامللكية ،ويظهر يل أن السائل يعين ابخلالفة أن يتم نصب اخلليفة عن طريق االختيار أو الرتشح،

واالنتخاابت من قبل أهل احلل والعقد ،وأما امللكية فهي أن يكون امللك وراثياً من عائلة واحدة.
وإذا كان جواب مثل هذا السؤال -كما أشرت من قبل  -هو على اعتباره حداثً اترخيياً فينبغي
الرجوع فيه إىل أهل التخصص يف التاريخ اإلسالمي ،ومع ذلك فينبغي مراعاة النقاط التالية.

 -4قد جيرتئ البعض على الصحابة  -رضي هللا عنهم -عند حديثه عن مثل هذه املوضوعات،
وهذا ال يليق ابملسلم الذي جيب عليه اعتقاد عدالة الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-وأن حيمل ما

صدر عنهم على االجتهاد الذي ال خيرج عن األجر أو األجرين ،ولذا إذا كان مثل هذا السؤال أو

غريه ال فائدة منه وال يرتتب عليه كبري عمل ،فال حاجة له.

 -5يف مقدمة ابن خلدون (ص )202قال الفصل الثامن والعشرون يف انقالب اخلالفة إىل امللك،
فلعلك أن ترجع إليه؛ فلرمبا كان فيه بيان لبعض ما تريد ،ومما قال ابن خلدون يف هذا الفصل... ( :

وكذلك عهد معاوية -رضي هللا عنه -إىل يزيد خوفاً من افرتاق الكلمة مبا كانت بنو أمية مل يرضوا
تسليم األمر إىل من سواهم ،فلو قد عهد إىل غريه اختلفوا عليه ،مع أن ظنهم كان به صاحلاً ،وال

يراتب أحد يف ذلك ،وال يظن مبعاوية -رضي هللا عنه -غريه ،فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان
عليه من الفسق حاشا هلل ملعاوية من ذلك) ا .هـ.

 -6جاء يف سنن أيب داود ( )4646والرتمذي ( ، )2226وغريمها عن سفينة -رضي هللا عنه-

موىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :خالفة النبوة
ثالثون سنة ،مث يؤيت هللا امللك أو ملكه من يشاء" ،وهذا احلديث خمتلف .وهللا أعلم.
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َه ْرجم ّدون يف عقائد يهود

اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1425/08/04هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما اهلَْرجم ّدون؟ وهل جرت أحداثها أم أهنا ستجري يف املستقبل؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

التل ،و (جم ّدو) الكنعانية ،مبعىن موضع
مكونة من َ
َ
(ه ْرجم ّدون) كلمة ّ
(ه ْر) العربية ،وتعين اجلبل أو ّ
تل املتسلِّم ،على بعد  30ميالً شرقي
تل معروف بفلسطّي ،يقال له اليوم ّ
اجليوش وخميّمها ،وهو ّ
ساحل البحر األبيض املتوسط .وهي أفضل ممر يربط مصر بسوراي والشمال ،ولذلك كانت موضع
تل أبيت  55ميالً ،وليس هلذا االسم ذكر يف
غزوات كثرية قدميًا .وهي اليوم خراب ،وتبعد عن ّ
نصوص الكتاب والسنّة ،وليس عند املسلمّي اعتقاد خاص هبذا املوضع على التحديد.

تصوٌر مستم ّد من كتاهبم املق ّدس عندهم ،ومن رؤاي يوحنّا ،اليت تبشر
لكن هلذا املوضع عند النصارى ّ
ٍ
ٍ
املسمى هبرجمدون (انظر :رؤاي يوحنّا،
مبذحبة عظيمة ألهل األرض ،تقع يف آخر الزمان ،يف هذا املكان ّ
وابألخص األصحاح. )16-12/16 :
أيضا عن معركة حامسة يف آخر الزمان ،ميوت
وهلذا
التصور النصراين استمداد من تصور يهودي ،خيرب ً
ّ
فيها ثلثا أهل األرض ،بزعمهم( .انظر :سفر حزقيال :األصحاح ،38،39 :وسفر زكراي :األصحاح:

. )12

كل من اليهود والنصارى يزعم أن هذه املعركة ستكون عاقبتها انتصار أبناء داينتهم ،فاليهود
و ّ

يزعمون أن مسيحهم سينزل ويقيم دولتهم ،والنصارى يزعمون أن املسيح (الذي ا ّدعوه إهلًا هلم)
سينزل مرة أخرى ،لينصرهم على مجيع أمم األرض.

وبعد أن نشأت الفرقة النصرانية املعروفة ابلربوتستانتية ،على يد مؤسسها مارتن لوثر (ت  953هـ-
1546م)  ،تغلغلت املبادئ والعقائد اليهودية يف قلوب النصارى الربوتستانت ،وانتعشت روح

صداقة بّي الداينتّي ،مع أن اليهود هم أعدى أعداء النصارى ،وهم زعموا صلب املسيح!! ويف هذه

األجواء نشأت األصولية النصرانية ،وذلك سنة (1313هـ 1895 -م) واليت أحيت فكرة اجمليء
عقائداي بّي هذه العودة للمسيح وبقاء دولة إسرائيل يف فلسطّي؛ ألهنا
الثاين للمسيح ،وربطت ربطًا
ًّ
حبسب رأيهم متهيد ملعركة هرجمدون احلامسة ,اليت يعتقدون أهنا لن تنتهي إال بنزول املسيح ،وتشيع

قوي يف البيت األبيض األمريكي ،وحت ّدد
كثريا يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وهلا وجود ّ
هذه العقائد ً
كثريا من مالمح السياسة األمريكية اخلارجية ،وخباصة فيما يتعلق ابلقضااي اإلسالمية ،وقضية
ً

كثريا ما يرت ّدد يف
فلسطّي واالحتالل اليهودي ابألخص .ولذلك فقد أصبح ذكر معركة هرجمدون ً

يصح جتاهله،
وسائل اإلعالم العاملية ،بل يف احملافل السياسية!! ومل يَـ ُعد أمر هذه املعركة املتنبّأ هبا ممّا ّ
بعد أن أصبحت العقائد املرتبطة هبا تسطّر حروفًا ابرزةً يف التاريخ احلاضر.
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ّأما حنن املسلمّي :فنؤمن أنه ستقع معركة عظيمة يف بالد الشام ،بيننا وبّي الروم ،وهم الغرب :أوراب

وأبناء أوراب األمريكيون ،وأننا بعد معركة شرسة سنخرج منتصرين .هذا ما ال نشك فيه ،لثبوته عن

نبينا صلى هللا عليه وسلم ،ففي صحيح البخاري ( ، )3176عن عوف بن مالك ،عن النيب صلى
ِ
اع ِة :موِيت ،مثُه فَـ ْتح بـ ْي ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
ْخ ُذ
ّي يَ َد ْي ال ه
س ،مثُه ُم ْوَات ٌن َأي ُ
هللا عليه وسلم ،أنه قال " :ا ْع ُد ْد ستًّا بَ ْ َ
س َ َْ
َُ
ال ح هىت يـعطَى ال هرجل ِمائَةَ ِدينا ٍر فَـيظَ ُّل س ِ
فِي ُك ْم َك ُق َع ِ
اخطًا ،مثُه فِ ْتـنَةٌ َال يَـ ْبـ َقى
استِ َف َ
اضةُ ال َْم ِ َ ُ ْ
اص الْغَنَ ِم ،مثُه ْ
َ َ َ
ُُ
ت ِم ْن ال َْعر ِ
ّي
بَـ ْي ٌ
َص َف ِر فَـيَـ ْغ ِد ُرو َن فَـيَأْتُونَ ُك ْم َحتْ َ
ّي بَِين ْاأل ْ
ت َمثَانِ َ
ب إِهال َد َخلَْتهُ ،مثُه ُه ْدنَةٌ تَ ُكو ُن بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَ ْ َ
َ
ش َر أَلْ ًفا".
ت ُك ِّل غَايٍَة اثْـنَا َع َ
غَايَةًَ ،حتْ َ
وبنو األصفر :هم الروم .والغاية :هي الراية.
ول هِ
صلهى ه
وم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
ويف صحيح مسلم (َ : )2897ع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ ،أَ هن َر ُس َ
الَ :
"ال تَـ ُق ُ
اَّلل َ
ِ
ِ ِ
ش ِم ْن ال َْم ِدينَ ِة ِم ْن ِخيَا ِر أ َْه ِل ْاأل َْر ِ
ض
اعةُ َح هىت يَـ ْن ِز َل ُّ
ال ه
سَ
ج إِلَْي ِه ْم َج ْي ٌ
الر ُ
وم ِاب ْألَ ْع َماق ،أ َْو ب َداب ٍق ،فَـيَ ْخ ُر ُ
ٍِ
الرومَ :خلُّوا بـيـنَـنَا وب ْ ه ِ
ول ال ُْم ْسلِ ُمو َنَ :ال
ين َسبَـ ْوا ِمنها نُـ َقاتِل ُْه ْم .فَـيَـ ُق ُ
صافُّوا قَالَ ْ
َْ َ َ َ
يَـ ْوَمئذ ،فَِإذَا تَ َ
ت ُّ ُ
ّي الذ َ
و هِ ِ
وب ه
اَّللُ َعلَْي ِه ْم أَبَ ًداَ ،ويُـ ْقتَ ُل ثـُلُثُـ ُه ْم
ّي إِ ْخ َوانِنَا .فَـيُـ َقاتِلُ َ
وهنُ ْم ،فَـيَـ ْنـ َه ِزُم ثُـلُ ٌ
اَّلل َال ُخنَلّي بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَ ْ َ
ث َال يَـتُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُل ُّ
الش َه َداء ع ْن َد ه
ث َال يُـ ْفتَـنُو َن أَبَ ًدا فَـيَـ ْفتَتِ ُحو َن قُ ْسطَْنطينِيهةَ ،فَـبَـ ْيـنَ َما ُه ْم يَـ ْقتَ ِس ُمو َن
اَّللَ ،ويَـ ْفتَتِ ُح الثُّـلُ ُ
أَفْ َ
ِ
ِ
ِ
اح فِي ِه ْم ال ه
يح قَ ْد َخلَ َف ُك ْم ِيف أَ ْهلِي ُك ْم.
الْغَنَائ َم قَ ْد َعله ُقوا ُسيُوفَـ ُه ْم ِابل هزيْـتُون إِ ْذ َ
ش ْيطَا ُن :إِ هن ال َْمس َ
ص َ
ِ ِِ ِ
ك َاب ِط ٌل ،فَِإذَا َجاءُوا ال ه
وف إِ ْذ
س ُّوو َن ُّ
الص ُف َ
فَـيَ ْخ ُر ُجو َنَ ،وذَلِ َ
شأ َْم َخ َر َج ،فَـبَـ ْيـنَ َما ُه ْم يُعدُّو َن للْقتَال؛ يُ َ
اَّلل علَي ِه وسلهم فَأَ همهم ،فَِإذَا رآه ع ُد ُّو هِ
ِ
ِ
اب َك َما
ت ال ه
يم ْ
َُ َ
اَّلل ذَ َ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ ُ ْ
أُق َ
ص َالةُ ،فَـيَـ ْن ِز ُل ع َ
ِ
ِ
ك َولَ ِك ْن يَـ ْقتُـلُهُ ه
اَّللُ بِيَ ِدهِ فَ ُِريي ِه ْم َد َمهُ ِيف َح ْربَتِ ِه".
اب َح هىت يَـ ْهلِ َ
ْح ِيف ال َْماء ،فَـلَ ْو تَـ َرَكهُ َالنْ َذ َ
يَ ُذ ُ
وب الْمل ُ
األعماق ودابق :موضعان ابلشام.
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يح محَْ َراءُ ِابلْ ُكوفَ ِة ،فَ َجاءَ َر ُج ٌل
س ِْري بْ ِن َجابِ ٍر ،قَ َ
اج ْ
ت ِر ٌ
الَ :ه َ
ويف صحيح مسلم (َ : )2899ع ْن يُ َ
لَيس لَه ِه ِجريى إِهال :اي عب َد هِ
ال :فَـ َقع َد وَكا َن مت ِ
ٍ
ال :إِ هن
هكئًا فَـ َق َ
ت ال ه
اء ْ
سَ
َ َْ
اعةُ .قَ َ َ َ ُ
اَّلل بْ َن َم ْسعُودَ ،ج َ
ْ َ ُ َّ
ساعةَ َال تَـ ُقوم ح هىت َال يـ ْق ِ
اث ،وَال يـ ْفرح بِغَنِيم ٍة ،مثُه قَ َ ِ ِ
َهاها َْحن َو ال ه
ال:
شأِْم .فَـ َق َ
ال ه َ
ال بِيَده َه َك َذا َوحن َ
ُ َ
ري ٌ َ ُ َ َ َ
س َم م َ
ُ َ
اإل ْس َالِم َوَْجي َم ُع َهلُ ْم أ َْهل ِْ
َع ُد ٌّو َْجي َم ُعو َن ِأل َْه ِل ِْ
ال :نَـ َع ْمَ ،وتَ ُكو ُن ِع ْن َد
وم تَـ ْع ِين؟ قَ َ
ْتُّ :
اإل ْس َالِم .قُـل ُ
الر َ
ُ
ِ
ط الْمسلِمو َن ُشرطَةً لِلْمو ِ
ِ ِ
ت َال تَـ ْرِج ُع إِهال غَالِبَةً ،فَـيَـ ْقتَتِلُو َن َح هىت َْحي ُج َز
َْ
ْ
َذا ُك ْم الْقتَال َر هدةٌ َشدي َدةٌ ،فَـيَ ْش َِرت ُ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ه
ري غَالِ ٍ
بَ ،وتَـ ْف َىن ُّ
الش ْرطَةُ ،مثُه يَ ْش َِرت ُ
ط ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش ْرطَةً
بَـ ْيـنَـ ُه ْم الل ْي ُل فَـيَفيءُ َه ُؤَالء َو َه ُؤَالءُ ،كلٌّ غَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ه
ري غَالِ ٍ
ب،
لل َْم ْوت َال تَـ ْرج ُع إ هال غَالبَةً ،فَـيَـ ْقتَتلُو َن َح هىت َْحي ُج َز بَـ ْيـنَـ ُه ْم الل ْي ُل فَـيَفيءُ َه ُؤَالء َو َه ُؤَالءُ ،كلٌّ غَ ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َوتَـ ْف َىن ُّ
الش ْرطَةُ ،مثُه يَ ْش َِرت ُ
سوا فَـيَفيءُ
ط ال ُْم ْسل ُمو َن ُش ْرطَةً لل َْم ْوت َال تَـ ْرج ُع إ هال غَالبَةً ،فَـيَـ ْقتَتلُو َن َح هىت ميُْ ُ
ِ
ِ
الش ْرطَةُ ،فَِإ َذا َكا َن يَـ ْوُم ال هرابِ ِع َهنَ َد إِلَْي ِه ْم بَِقيهةُ أ َْه ِل ِْ
ري غَالِ ٍ
بَ ،وتَـ ْف َىن ُّ
اإل ْس َالِم،
َه ُؤَالء َو َه ُؤَالءُ ،كلٌّ غَ ْ ُ
فَـيَ ْج َع ُل ه
الَ :ملْ يُـ َر ِمثْـلُ َهاَ -ح هىت إِ هن
الَ :ال يُـ َرى ِمثْـلُ َهاَ .وإِ هما قَ َ
اَّللُ ال هدبْـ َرةَ َعلَْي ِه ْم ،فَـيَـ ْقتُـلُو َن َم ْقتَـلَةً -إِ هما قَ َ
اد بَـنُو ْاأل ِ
الطهائَِر لَيَ ُم ُّر ِجبَنَـبَاهتِِ ْم فَ َما ُخيَلِّ ُف ُه ْم َح هىت َِخي هر َم ْيـتًا ،فَـيَـتَـ َع ُّ
َب َكانُوا ِمائَةً فَ َال َِجي ُدونَهُ بَِق َي ِم ْنـ ُه ْم إِهال
َي غَنِ ٍ
َي ِم ٍ
ِ ِ
ك إِ ْذ َِمس ُعوا بِبَأ ٍ
رب
اس ُم .فَـبَـ ْيـنَ َما ُه ْم َك َذلِ َ
رياث يُـ َق َ
يمة يُـ ْف َر ُ
ال هر ُج ُل ال َْواح ُد ،فَبأ ِّ َ
ْس ُه َو أَ ْك َُ
ح أ َْو أ ُّ َ
ضو َن َما ِيف أَيْ ِدي ِه ْم َويُـ ْقبِلُو َن
يخ أ هن ال هد هج َ
اء ُه ْم ال ه
ال قَ ْد َخلَ َف ُه ْم ِيف َذ َرا ِريِّ ِه ْم ،فَ َ ْريفُ ُ
ص ِر ُ
ِم ْن َذلِ َ
ك ،فَ َج َ
ول هِ
صلهى ه
اء
ال َر ُس ُ
س طَلِ َيعةً .قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :إِِّين َألَ ْع ِر ُ
اء ُه ْم َوأ ْ
فأْ
فَـيَـ ْبـ َعثُو َن َع َ
اَّلل َ
َمسَ َ
َمسَ َ
ش َرةَ فَـ َوا ِر َ
ِ
آابئِ ِهم وأَلْوا َن ُخيوهلِِم ،هم َخ ْري فَـوا ِرس َعلَى ظَ ْه ِر ْاألَر ِ ِ ٍ
س َعلَى ظَ ْه ِر
ْ
ض يَـ ْوَمئذ" .أ َْو" :م ْن َخ ِْري فَـ َوا ِر َ
َ ْ َ َ ُ ْ ُْ ُ َ َ
ْاأل َْر ِ
ض يَـ ْوَمئِ ٍذ ".
وال ّدبرة :أي اهلزمية.
إىل غري ذلك من األحاديث.

وحنن ال نشك أن هذا هو الوعد احلق ،وما سواه فمفرتى.

ومع ذلك فعلى املسلمّي أن يعملوا على نصرة قضاايهم ابجلهاد والعلم والدعوة واإلصالح ،ال أن
ٍ
موعود حق؛ لكن ال يعلم مىت وقته إال هللا تعاىل.
يناموا يف انتظار معجزة ،أو يف انتظار
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ومن ذلك أن يدافعوا عن دينهم وأوطاهنم وأعراضهم وثرواهتم ودمائهم املستباحة يف كل مكان ،وأن
يكونوا على مستوى اخلطر الداهم الذي حييق هبم هذه األايم ،والذي يه ّددهم يف دينهم ووجودهم،

والذي يراهن على استئصاهلم وإابدهتم ابسم احلرب على اإلرهاب.

فهذا الغرب الذي آمن هبرجمدون ،مل يَـنَ ْم يف انتظارها ،بل هاهوذا يسعى عمليًّا لتحقيقها ،ويرسم

تصوره ومعتقداته فيها.
خططه املستقبلية بناءً على ّ
ٍ
فئاما من
ّأما أكثر املسلمّي :فبّي الهٍ العب،
وايئس عاجز ،ومتعلق ابخلوارق واملعجزات؛ إال ً
املسلمّي ،يعملون وجياهدون (جبميع أنواع اجلهاد) لنصرة أمتهم ،والدفاع عن دينها وكياهنا.

وفق هللا اجلميع ملراضيه ،وجعل أعمالنا خالصة فيه .وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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هم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إبعادة بناء الكعبة
ُّ
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1425/08/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
ورد يف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة ،رضي هللا عنها" :لوال أن قومك

وجعلت ابهبا مسوى ابألرض ،مث جعلت هلا اببّي
أعدت بناءها،
حديثو عهد بكفر هلدمت الكعبة ،مث
ُ
ُ

واباب خيرجون منه" .فما معىن هذا احلديث؟.
اباب يدخل الناس منهً ،
ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شةَ،
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه البخاري ( )1586ومسلم ( )1333من حديث َعائِ َ
ِ ِ
رِ
صلهى ه
ض َي ه
يثو َع ْه ٍد
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
"اي َعائِ َ
اَّللُ َع ْنـ َها ،أَ هن النِ ه
هيب َ
ال َهلَاَ :
َ
شةُ ،لَ ْوَال أَ هن قَـ ْوَمك َحد ُ
ِجب ِ
ت فَـه ِدم ،فَأَ ْد َخل ُ ِ ِ
ِ
ْت لَهُ َاببَ ْ ِ
ِج ِم ْنهُ َوأَل َْزقـْتُهُ ِاب ْأل َْر ِ
ّي َاب ًاب َش ْرقِيًّا
اهلِيه ٍة َأل ََم ْر ُ
ضَ ،و َج َعل ُ
َ
ت ِابلْبَـ ْي ُ َ
ْت فيه َما أُ ْخر َ
ِ
واباب غَربِيًّا ،فَـبـلَغْ ُ ِ ِ
َس ِ
يم."..
َ
ََ ً ْ
ت به أ َ َ
اس إبْـ َراه َ
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الكعبة املشرفة جدد بناؤها يف اجلاهلية قبل بعثة النيب صلهى ه ِ
صلهى
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم ،وقد حضر النيب َ
َ
ه
شا قصرت هبا النفقة فلم تتم بناءها على قواعد إبراهيم،
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -هذا البناء ،لكن قري ً
اباب واح ًدا .انظر صحيح البخاري ( )1584وصحيح مسلم
وأخرجوا احلجر منها ،وجعلوا هلا ً
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم أن يهدم الكعبة -شرفها هللا -مث يتم بناءها على قواعد
( . )1333فأراد النيب َ
إبراهيم عليه السالم -أي يرد ما كان منها على غري قواعد إبراهيم إىل قواعده -وهلذا مل يكن النيب -
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -ميسح الركن الشامي والركن الغريب .انظر صحيح البخاري ()1583
َ
وهم أن جيعل هلا اببّي ،ويدخل احلجر يف الكعبة؛ ألنه يف األصل منها،
وصحيح مسلم (ّ - )1333
ولكنه -صلى هللا عليه وسلم -ترك ما هو أوىل ألجل أتليف القلوب واخلشية من الفتنة ونفور الناس

بسبب قرب عهدهم ابلشرك والكفر ،قال النووي -رمحه هللا -إذا تعارضت املصاحل ،أو تعارضت
صلهى ه
اَّللُ
مصلحة ومفسدة ،وتعذر اجلمع بّي فعل املصلحة وترك املفسدة ،بدئ ابألهم ،ألن النيب َ
َعلَْي ِه َو َسله َم -أخرب أن نقض الكعبة وردها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى هللا عليه وسلم
مصلحة ،ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه ،وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا ،وذلك ملا كانوا
عظيما ،فرتكها صلى هللا عليه وسلم [ ...النووي على
يعتقدونه من فضل الكعبة ،فريون تغيريها ً

صحيح مسلم ( . ] )89/9وقد أعاد بناءها عبد هللا بن الزبري ،رضي هللا عنهما -حّي احرتقت زمن
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-ففي
يزيد بن معاوية ملا غزاها أهل الشام -على الصفة اليت أرادها النيب َ -
ِ
ّي غَ َز َاها أ َْه ُل
صحيح مسلم (َ ، )1333ع ْن َعطَ ٍاء قَ َ
رت َق الْبَـ ْي ُ
ت َزَم َن يَ ِزي َد بْ ِن ُم َعا ِويَةَ ،ح َ
ال :لَ هما ْ
اح ََ
ِ
ال ه
هاس ال َْم ْو ِس َم يُ ِري ُد أَ ْن ُجيَ ِّرئَـ ُه ْم أ َْو ُحيَ ِّرَهبُ ْم َعلَى
ش ِام ،فَ َكا َن ِم ْن أ َْم ِرهِ َما َكا َن ،تَـ َرَكهُ ابْ ُن ُّ
الزبَ ِْري َح هىت قَد َم الن ُ
ِ
ِ
أ َْه ِل ال ه
اء َها أ َْو
هاس قَ َ
ريوا َعلَ هي ِيف الْ َك ْعبَ ِة ،أَنْـ ُق ُ
ش ِام ،فَـلَ هما َ
ض َها مثُه أَبِْين بنَ َ
هاس ،أَش ُ
الَ :اي أَيُّـ َها الن ُ
ص َد َر الن ُ
ِ
اس :فَِإِّين قَ ْد فُ ِر َق ِيل رأْي فِيها ،أَرى أَ ْن تُ ِ
ال ابْ ُن َعبه ٍ
ع
ُصلِ ُح َما َو َهى ِم ْنـ َها؟ قَ َ
صل َح َما َو َهى م ْنـ َهاَ ،وتَ َد َ
ْ
أْ
َ ٌ َ َ
ِ
صلهى ه
ال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم .فَـ َق َ
هاس َعلَْيـ َهاَ ،وبُِع َ
ث َعلَْيـ َها النِ ُّ
ارا أ ْ
هاس َعلَْيهَ ،وأ ْ
بَـ ْيـتًا أ ْ
هيب َ
َح َج ً
َسلَ َم الن ُ
َسلَ َم الن ُ
اح َرت َق بـ ْيـتُهُ ما ر ِ
ت َربِّ ُك ْم! إِِّين ُم ْستَ ِخريٌ َرِّيب ثََال ًاث،
ابْ ُن ُّ
ض َي َح هىت ُِجي هدهُ ،فَ َك ْي َ
ف بَـ ْي ُ
الزبَ ِْري :لَ ْو َكا َن أ َ
َح ُد ُك ْم ْ َ َ َ َ
هاس أَ ْن يَـ ْن ِز َل ِأبَ هو ِل
ثأْ
ضى الث َهال ُ
َمجَ َع َرأْيَهُ َعلَى أَ ْن يَـ ْنـ ُق َ
مثُه َعا ِزٌم َعلَى أ َْم ِري .فَـلَ هما َم َ
ض َها ،فَـتَ َح َاماهُ الن ُ
ِِ ِ
ِ ِ
سم ِاء ح هىت ِ
الن ِ
هاس يَ ْ
اس أ َ
ص َع ُد فيه أ َْم ٌر م ْن ال ه َ َ َ
َصابَهُ َش ْيءٌ
صع َدهُ َر ُج ٌل فَأَلْ َقى م ْنهُ ح َج َ
ارةً ،فَـلَ هما َملْ يَـ َرهُ النه ُ
ِ
ض فَ َج َع َل ابْ ُن
تَـتَابَـ ُعوا فَـنَـ َق ُ
ضوهَُ ،ح هىت بَـلَغُوا بِه ْاأل َْر َ

()488/13

ِ
ول :إِ هن
ورَ ،ح هىت ْارتَـ َف َع بِنَا ُؤهَُ ،وقَ َ
شةَ تَـ ُق ُ
ُّ
ال ابْ ُن ُّ
رت َعلَْيـ َها ُّ
ت َعائِ َ
الزبَ ِْري :إِِّين َِمس ْع ُ
س هَ
الستُ َ
الزبَ ِْري أَ ْعم َد ًة فَ َ
ِ
صلهى ه
س ِع ْن ِدي ِم ْن النهـ َف َق ِة َما
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم قَ َ
هاس َح ِد ٌ
النِ ه
هيب َ
ال" :لَ ْوَال أَ هن الن َ
يث َع ْه ُد ُه ْم ب ُك ْف ٍرَ ،ولَْي َ
ت أَ ْد َخل ُ ِ ِ ِ ِ
هاس ِم ْنهَُ ،وَاب ًاب
يُـ َق ِّوي َعلَى بِنَائِِه لَ ُك ْن ُ
س أَ ْذ ُر ٍعَ ،و َجلََعل ُ
ْت َهلَا َاب ًاب يَ ْد ُخ ُل الن ُ
ْت فيه م ْن ا ْحل ْج ِر مخَْ َ
ال :فَـز َ ِ ِ
ال :فَأ ََان الْيـوم أ ِ
س أَ ْذ ُر ٍع ِم ْن
خيَْ ُر ُجو َن ِم ْنهُ" .قَ َ
َخ ُ
تأَ
َج ُد َما أُنْ ِف ُقَ ،ولَ ْس ُ
هاس .قَ َ َ
ََْ
اف الن َ
اد فيه مخَْ َ
ُسا نَظَر الن ِ ِ
ِ
ِ ِ
اد
اءَ ،وَكا َن طُ ُ
اعا ،فَـلَ هما َز َ
ول الْ َك ْعبَ ِة َمثَ ِاينَ َع ْش َرَة ِذ َر ً
هاس إلَْيه فَـبَ َىن َعلَْيه الْبنَ َ
ُ
ا ْحل ْج ِر َح هىت أَبْ َدى أ ًّ َ
ِ
ِِ
اد ِيف طُولِ ِه َع ْش َر أَ ْذ ُر ٍعَ ،و َج َعل لَهُ َاببَ ْ ِ
ج ِم ْنهُ ،فَـلَ هما
ص َرهُ فَـ َز َ
فيه ْ
استَـ ْق َ
ّي :أ َ
َح ُد ُمهَا يُ ْد َخ ُل م ْنهَُ ،و ْاآل َخ ُر خيَُْر ُ
َ
ِ
الزب ِْري َكتَب ا ْحل هج ِ ِ ِ ِ
ض َع
ربهُ أَ هن ابْ َن ُّ
ربهُ بِ َذلِ َ
الزبَ ِْري قَ ْد َو َ
قُت َل ابْ ُن ُّ َ
َ َ ُ
اج إ َىل َع ْبد ال َْملك بْ ِن َم ْرَوا َن خيُِْ ُ
كَ ،وخيُِْ ُ
ك :إِ هان لَسنا ِمن تَـل ِ
ِ
ول ِمن أ َْه ِل م هكةَ ،فَ َكتَب إِلَْي ِه َع ْب ُد الْملِ ِ
ِ
يخ ابْ ِن
ْط ِ
َْ ْ
ُس نَظََر إِلَْيه ال ُْع ُد ُ ْ
َ
َ
اء َعلَى أ ٍّ
َ
الْبنَ َ
ٍ
ِِ
اد ِيف طُولِ ِه فَأَقِ هرهُ ،وأَ هما ما َز َ ِ ِ ِ ِ
اب اله ِذي
ُّ
الزبَ ِْري ِيف َش ْيء ،أَ هما َما َز َ
اد فيه م ْن ا ْحل ْج ِر فَـ ُردههُ إِ َىل بِنَائهَ ،و ُس هد الْبَ َ
َ َ
ادهُ إِ َىل بِنَائِِه .وأخرج مسلم ( ، )1333أَ هن َع ْب َد الْملِ ِ
ك بْ َن َم ْرَوا َن بَـ ْيـنَ َما ُه َو
فَـتَ َحهُ .فَـنَـ َق َ
َع َ
ضهُ َوأ َ
َ
ِ
الزب ِْري حي ُ ِ
وف ِابلْبـ ْي ِ
ال :قَاتَ َل ه
ال
ول :قَ َ
ولَِ :مس ْعتُـ َها تَـ ُق ُ
ّي يَـ ُق ُ
ت إِ ْذ قَ َ
اَّللُ ابْ َن ُّ َ َ ْ
ب َعلَى أُِّم ال ُْم ْؤمنِ َ
ث يَكْذ ُ
يَطُ ُ َ
ول صلهى ه ِ
ِ
شةُ ،لَوَال ِح ْد َاث ُن قَـوِم ِ
ت َح هىت أَ ِزي َد فِ ِيه ِم ْن
ك ِابلْ ُك ْف ِر لَنَـ َق ْ
ت الْبَـ ْي َ
ضُ
َر ُس ُ َ
ْ
"اي َعائ َ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :
ِ
ث بن عب ِد هِ
ا ْحلِ ْج ِر ،فَِإ هن قَـوم ِ
ري
ص ُروا ِيف الْبِنَ ِاء" .فَـ َق َ
ك قَ ه
ال ا ْحلَا ِر ُ ْ ُ َ ْ
َْ
اَّلل بْ ِن أَِيب َربِ َيعةََ :ال تَـ ُق ْل َه َذا َاي أَم َ
ِ
ِ
ِ
ال :لَو ُك ْن ُ ِ
رتْكتُهُ َعلَى َما بَ َىن
ّي ُحتَ ِّد ُ
ّي ،فَأ ََان َِمس ْع ُ
ت أُ هم ال ُْم ْؤمنِ َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ث َه َذا .قَ َ ْ
ت َمس ْعتُهُ قَـ ْب َل أَ ْن أ َْهد َمهُ لَ ََ
الزبَ ِْري.
ابْ ُن ُّ
قال احلافظ ابن كثري -رمحه هللا :فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبري ،فلو ترك لكان جي ًدا،
ولكن بعدما رجع األمر إىل هذا احلال فقد كره بعض العلماء أن يغري عن حاله ،كما ذكر عن أمري

املؤمنّي هارون الرشيد ،أو أبيه املهدي ،أنه سأل اإلمام مال ًكا عن هدم الكعبة وردها إىل ما فعله بن
الزبري ،فقال له مالك :اي أمري املؤمنّي ،ال جتعل كعبة هللا ملعبة للملوك؛ ال يشاء أحد أن يهدمها إال

هدمها .فرتك ذلك الرشيد[ .تفسري ابن كثري (] )184/1

قال ابن حجر-بعد أن أورد كالم اإلمام مالك" :-وهذا بعينه خشيه جدهم األعلى عبد هللا بن
عباس ،رضي هللا عنهما -فأشار على ابن الزبري ملا أراد أن يهدم الكعبة وجيدد بناءها أبن يرم ما َو َهى
منها ،وال يتعرض هلا بزايدة وال نقص ،وقال له :ال آمن أن جييء من بعدك أمري فيغري الذي صنعت".

ينظر :فتح الباري ( . )448/3وهللا أعلم.

()489/13

خروج احلسّي على يزيد
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1426/04/09هـ
السؤال

السالم عليكم.
أفيدوان هل كان احلسّي بن علي بن أيب طالب -رضي هللا عنهما -خارجياً عندما خرج على يزيد؟

وكذلك حممد بن سعود عندما خرج على اخللفاء العثمانيّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال ندري ماذا كان سيفعل احلسّي -رضي هللا عنه -متاماً ،ومع ذلك فهو اجتهد فأخطأ ،وقد خالفه
علماء الصحابة اآلخرون كابن عباس ،ونصحوه أبال يفعل ،وعلى أية حال فقد كان متأوالً ،وما

حصل من زلة رجل صاحل كان هو ضحيتها قبل غريه ،لكنها ال تنقص من فضله وقدره ،وال تعد

منهجاً للسلف ،بل كانت من أعظم العظات والدروس والعرب.

أما حممد بن سعود فكانت إمارته لسد فراغ يف السلطة يف جند ،حيث مل تكن للدولة العثمانية عليها

سلطة مباشرة .وكان قيام إمارة شرعية -تقيم شعائر الدين ،وحتفظ األمن ،وجتمع كلمة املسلمّي على

احلق واهلدى والسنة -ضرورة شرعية وأمنية ،ال سيما وأن إمارة حممد بن سعود كانت قد انطلقت من
أسس شرعية تقوم على راية السنة اليت رفعها اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب على التوحيد

والعدل والعلم.

ومل يعلن اخلروج على الدولة العثمانية ،وال مترد عليها ،حىت انبذه املتنفذون ابمسها يف البالد اجملاورة.
صلت هذا يف كتايب (إسالمية ال وهابية) فلرياجع ص ( . )298وهللا أعلم.
وقد ف ه

()490/13

هل عارض دعوة حممد بن عبد الوهاب أبوه وأخوه؟
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب
التاريخ 1426/08/07هـ
السؤال

الوهاب كان أبوه وأخوه يعارضان دعوته .هل هذا صحيح؟
ُ
مسعت أن حممد بن عبد ّ

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاإلجابة على هذا السؤال حتتاج بسطاً وشرحاً واسعاً ،لكن االختصار مطلوب ،فأقول وابهلل التوفيق.
أوالً :شكر هللا لألخ السائل حرصه على معرفة موضوع السؤال الذي طرحه ،ويدل سؤاله على

العقل واإلنصاف الذي يتمتع به ،وهو ينطلق من منهج القرآن الكرمي ،حيث يقول هللا تعاىل" :اي أيها

الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي"

[احلجرات. ]6 :

اثنياً :وإجابة السؤال تتضمن احلكم على األشخاص ،واحلكم ال يصدر إال ممن هوحميط خبلفية علمية
عن املسؤول عنهم ،فهؤالء الذين أاثروا قضية خمالفة والد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وخمالفة

أخيه هل عندهم خلفية علمية عن سعة علم والد الشيخ ،وخلفية علمية عن سعة علم أخيه حىت
يكون خالفهما للشيخ حممد حكماً على خطئه؟ أم أن أصل املسألة هو معاداهتم للشيخ من قبلهم،

قبل أن يعرفوا موقف الوالد واألخ ,وأهنم ملا مسعوا هذا اخلالف جعلوه حكماً على خطأ الشيخ دون

أن يعرفوا اخللفية العلمية لوالد الشيخ وأخيه؟ وهذا هو الذي يظهر يل يف املسألة.

اثلثاً :وأما ما مسعته -اي أخي -من معارضة والد الشيخ البنه حممد فهو على النقيض من فهم

اخلصوم .لقد حدث أن منع والد الشيخ ولده حممد من مزاولة اإلنكار املباشر؛ وذلك من أجل

اخلوف على االبن ،واخلوف كذلك من مشكالت اجتماعية ال يستطيع األب أن يتحملها كسائر

علماء عصره ،واحلق يف هذه املسألة أن والد الشيخ قد رىب ولده تربية صاحلة ،وفتح له ابب طلب

العلم والسفر من أجله ،واعرتف األب أبنه استفاد من ابنه حممد يف بعض مسائل الفقه.

وأما خمالفة األخ ألخيه فليست حكماً على الشيخ ،فكم من األنبياء خالفهم آابؤهم ،مثل إبراهيم -

عليه السالم -وخالفهم أبناؤهم ،مثل نوح -عليه السالم -وخالفهم بعض أعمامهم ،مثل ما حصل
لنبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -من خمالفة عميه له أيب هلب وأيب طالب ،وكم من الدعاة

الصاحلّي خالفهم أقارهبم ألي ظرف من الظروف االجتماعية أو النفسية أو السياسية أو غري ذلك،
ومل يقدح ذلك يف صحة منهج الدعاة املخلصّي ،ومل يفت يف عضدهم.
وهللا أعلم ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()491/13

هل هذه صورة قرب الرسول؟
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ

عميد كلية القرآن يف اجلامعة اإلسالمية سابقا
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/التاريخ :حوادث وعرب

التاريخ 1426/10/12هـ
السؤال

انتشرت يف اآلونة األخرية يف املنتدايت وعلى الربيد اإللكرتوين صورة مزعومة لقرب الرسول -صلى

هللا عليه وسلم -وأغضبين جداً ما رأيت ،وأخذت أحبث يف اإلنرتنت ملوقع معروف لكي أرد عليهم

بطريقة صحيحة ،وعند حبثي فوجئت ابلكثري من املنتدايت اليت طرحت الصورة واألعضاء يصدقون
أهنا صحيحة ،ومنهم من قال :إنه أول مرة يراها ،وأان أعلم أهنا ليست لقرب الرسول -عليه أفضل

الصالة والسالم -فما حكمكم على ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فإن هذه الصورة -املزعومة لقرب النيب صلى هللا عليه وسلم -ال صلة هلا ابلواقع ،وكذهبا واضح

للعيان يراه كل من قام بزايرة ملسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ابملدينة النبوية؛ فقد ُدفِن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث أبو بكر الصديق ،مث الفاروق عمر -رضي هللا عنهما

وأرضامها -يف حجرة أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها.-

وبيت عائشة -رضي هللا عنها -كانت مساحته من احلجرة إىل الباب حنواً من ستة أذرع أو سبعة،

وعرضه بّي الثمانية والتسعة ،وارتفاع سقفه بقدر قامة اإلنسان ،وكان اببه جهة املسجد ،أي غريب

احلجرة.

وروي أن هذا البيت الذي فيه القبور الشريفة مربع مبين حبجارة س ٍ
ص ٍة (أي جص)  ،الذي يلي
ود وقَ ه
ُ

القبلة منه أطول ،والشرقي والغريب سواء ،والشمايل أنقصها ،وله ابب يف جهته الشمالية ،وهو

مسدود حبجارة سود وقصة.

مث بىن عمر بن عبد العزيز -رمحه هللا -سنة ست ومثانّي جداراً ُخمَ همساً حول احلجرة ،الضلع الشمايل
منه على شكل مثلث ،وأحاط احلجرة به ،ومل جيعل له ابابً محاية للقرب النبوي الشريف.

وصفة القبور الشريفة داخل احلجرة :قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمامها إىل القبلة ُمقدهماً ،مث
ِ
اء منكيب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث قرب عمر -رضي هللا عنه -حذاء
قرب أيب بكر ح َذ َ
منكيب أيب بكر -رضي هللا عنه.-
صة احلمراء ،أي
الع ْر َ
سنهمةً ،أي مرتفعة عن األرض مبقدار شرب (فقط)  ،مبطوحة ببطحاء َ
وكانت ُم َ
"مج ِ
هاء أُِّم
صة) وهي املكان الذي يقع غر هيب وادي العقيق يف سفوح َ
(الع ْر َ
مفروشة حبصى من بطحاء َ
خالد" الشمالية ،حيث تقع اليوم "اجلامعة اإلسالمية" ،وكانت بطحاؤها نظيفة محراء.

وورد أهنم غسلوا ما جلبوه منها قبل أن يفرشوه على القبور الثالثة الشريفة [انتهى ملخصاً من وفاء
الوفا للسمهودي] .

()492/13

عقيدة ابن حجر والنووي
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1422/7/5

السؤال

مسعت بعض طالب العلم يصف ابن حجر والنووي أبهنما أشاعرة ،وحنن نعلم أن لديهم أتويل يف

بعض األمساء والصفات ،لكن هل يستقيم أبن ينسبون إىل األشاعرة على اإلطالق ،أفيدوان أحسن

هللا إليكم؟
اجلواب

فإن اإلمام النووي -رمحه هللا -من األئمة الكبار والعلماء الرابنيّي ،وقد كتب هللا ملؤلفاته القبول

واالنتشار ،ومل يكن اإلمام النووي -رمحه هللا -أشعرايً حمضاً ،فإنه وإن وافق األشاعرة يف أتويل مجلة

من صفات هللا -تعاىل -أو تفويضها ،إال أن اشتغاله حبديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
حفظه عن الوقوع يف كثري من مزالق األشاعرة.

وكذا احلافظ ابن حجر ،فإنه من األئمة األعالم ،واجلهابذة احملققّي ،وقد وافق األشاعرة يف أتويل

صفاتٍ هلل -تعاىل -أو تفويضها ،لكن نقد األشاعرة يف مجلة من عقائدهم كمسألة اإلميان وأول
واجب على املكلف.

ونوصي السائل وسائر إخواننا ابالشتغال مبا ينفع ،واالهتمام بكتب هذين اإلمامّي السيما (رايض

الصاحلّي) و (األذكار) و (شرح صحيح مسلم للنووي) ( ،وفتح الباري) البن حجر ،وأن ال حيكم
على األشخاص إال بعلم وعدل ،وابهلل التوفيق.

()493/13

األصل يف جنمة داود السداسية

اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1423/3/22
السؤال

ما أصل جنمة داود (النجمة السداسية) ؟

اجلواب
أود اإلشارة إىل أن الغموض حييط بكثري مما يتعلق ابلتاريخ اليهودي ،وال سيما ما يتصل ابلطقوس

الدينية ،خاصة مع حرص اليهود الشديد على السرية ،وانغالقهم على أنفسهم ،ومن ذلك الشكل
السداسي األضالع أو ما يعرف بنجمة داود ،اليت اختذها اليهود أحد أبرز شعاراهتم املميزة هلم،

وهذه النجمة مل ترد يف كتبهم املقدسة وال شروحها ،وهي تسمى يف العربية -كما تشري املصادر اليت
حبثت يف الطقوس والرموز اليهودية( -ماجن دافيد)  ،وترمجتها احلرفية (درع داود)  ،وقد استخدم
االصطالح يف أول األمر -على ما ذكروا -بقصد اإلشارة إىل اخلالق ،مث استخدم بعد هذا لإلشارة

للنجمة السداسية ،وقد وجدت رسوم هلذا الشكل اهلندسي على بعض املعابد اليهودية يرجع بعضها

إىل القرن الثالث امليالدي ومع هذا فقد كانت موجودة يف املعابد الرومانية قبل هذا الوقت بكثري،
هذا وهللا أعلم.

()494/13

هل طبعت هذه الكتب البن تيمية
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1423/6/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

هناك كتب ومؤلفات لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،منها املطبوعة ،ومنها املخطوطة ،وخالل البحث

عثرت على أمساء بعض الكتب ،إال أنين مل أوفق يف معرفة هل هي مطبوعة أم ما زالت خمطوطة؟
والكتب هي:

( )1قاعدة يف أن جامع احلسنات العدل والسيئات الظلم ومراتب الذنوب يف الدنيا.
( )2رسالة يف وجوب العدل على كل أحد يف كل حال.
وابرك هللا يف جهودكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

مل أقف -بعد البحث -على أن هذين الكتابّي قد طبعا من قبل ،كما ال أعرف عن وجودمها يف
شيء من املكتبات املشهورة ابملخطوطات ،وهذا ال ينفي وجودمها ،فلرمبا كان لدى بعض املختصّي
مبؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية زايدة علم خفيت علينا.

وحيسن التنبيه هنا على أن شيخ اإلسالم -رمحه هللا -قد تطرق يف عدد من مؤلفاته إىل أن جامع
احلسنات هو العدل ،وأن جامع السيئات هو الظلم ،انظر (جمموع الفتاوى ، )82-79/20

(. )184/28( ، )86/1

كما أشار يف عدد من املواضع إىل وجوب العدل على كل أحد يف كل حال ،انظر الصفدية

( )327/2والرد على املنطقيّي صـ ( ، )422ومنهاج السنة ( ، )126/5وجمموع الفتاوى
( ، )339/30وهللا أعلم.

()495/13

أهل البيت يف إيران
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1423/4/13

السؤال

هل يوجد أحد من أهل بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف عربستان يف اجلنوب من دولة إيران؟

علماً أين أنسب إليهم ,ولكن الظروف حالت دون معرفيت أبصويل وقد حاولت كثرياً ,ولعدم علمي

مبؤرخي أهل البيت ,فإذا مل يكن لديكم جواب فهال دللتموين على أحد مؤرخي أهل البيت كي أأتكد

منه ،وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أقول وابهلل التوفيق:

فإن آل بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -من ذرية احلسن واحلسّي -رضي هللا عنهما -أنساهبم
حمفوظة معلومة ،وال يوجد على وجه األرض أوثق من أنساهبم صحة ووضوحاً ،وتوثيقاً ابلكتب

واملشجرات.

ولوال أن ذلك كذلك ملا كانت أهم عالمات املهدي املنتظر ،اليت جعلها الشارع دليالً عليه أنه من

عرتة النيب -صلى هللا عليه وسلم -من ولد ابنته فاطمة -رضي هللا عنها ،-فلو أن أنساب آل

شك ملا كان الشارع احلكيم ليجعلها عالمة ظاهرة للمهدي.
البيت ستضيع أو لو كان فيها خفاء أو ّ
ومع شرف هذا النسب ،وملا يتعلق به من أحكام شرعية ،فقد قيض له علماء حيفظونه وجيمعونه

ويؤلفون فيه ،قدمياً وحديثاً ،يبينون صحيح النسب من دخيله ،ويسلسلون األنساب املتصلة إىل علي
بن أيب طالب -رضي هللا عنه ،-وينبهون إىل األنساب املنقطعة ،وإىل الدعاوى املشكوك فيها أو

اجملزوم بكذهبا.

علماً أن آل بيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -انتشروا يف العامل اإلسالمي كغريهم من القبائل

العربية ،ويف إيران منهم قوم صحيحو النسب ،ومنهم أدعياء ،كغري إيران من البالد اإلسالمية.

والطريقة الصحيحة للتثبت من النسب أن يرسل السائل ما يعرفه من أمساء سلسلة نسبه ،لتُطابق
على املشجرات احملفوظة والكتب املوثوقة ،للتأكد من صحتها ،وإلصالح ما قد ينتاهبا من خلل
وخطأ أو لبيان عدم صحة النسبة ،واليت قد ال يكون للسائل دور يف دعواها ،وإمنا تكون دعوى

قدمية ،تلقاها األحفاد عن األجداد ،وهي غري اثبتة.
هذا مع أن ثبوت النسبة أو عدم ثبوهتا ليس ُمبغ ٍن عن العمل الصاحل وصحة املعتقد "ومن بطّأ به

عمله مل يُسرع به نسبه" مسلم ( )2699كما قال -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا أعلم ،واحلمد هلل
وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده.

()496/13

عقيدة الشيخ الشعراوي
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن الرومي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1422/11/21
السؤال

قد تناقش جمموعة من الشباب حول عقيدة الشيخ املفسر املتوىف حممد متويل الشعراوي ،فناس

يقولون :أشعري وآخرون يقولون :ال ،فما رأيكم فيه؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،يتميز تفسري الشعراوي -رمحه هللا تعاىل -مبيزتّي-:
األوىل :عنايته ابلتفسري اللغوي والبالغي ،ودقة استنباطاته للمعاين اخلفية.
الثانية :قدرته على تبسيط معاين اآلايت حىت يستوي يف فهمها العامة والعلماء ،ولذا حظي مبكانة

كبرية ،وكان له أتثري حممود.

أما أشعريته فإين أراه يتحاشى اخلوض يف املسائل العقدية يف األمساء والصفات؛ ألنه خياطب العامة،

فيكتفي ابلعموم واإلمجال.

وإن ظهرت أشعريته أو مل تظهر فإين أقول للسائل :ليس هناك تفسري مطبوع ليس فيه خطأ يف

العقيدة ،أقول يف العقيدة على تفاوت شديد بّي املفسرين ،والشعراوي كغريه من املفسرين أصاب

وأخطأ وليس مبعصوم ،واخلطأ األكرب ممن تصدى لتتبع هفوات العلماء ويستطري هبا فرحاً ،وهللا
املستعان ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()497/13

الفقهاء السبعة
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1424/7/20هـ
السؤال

يورد األصوليون يف كتبهم مصطلحات (متفق عليها) عندهم مثل قوهلم "الفقهاء السبعة"و"األئمة

األربعة" ،فمن هم الفقهاء السبعة املقصودون غري ابن عباس -رضي هللا عنهم-؟.
اجلواب

الفقهاء السبعة هم من التابعّي وليس فيهم ابن عباس ،وإن كان من كبار الفقهاء ولكنه ليس من

السبعة املعروفّي.
والفقهاء السبعة هم:

-1سعيد بن املسيب املتوىف سنة94:هـ.
-2عروة بن الزبري املتوىف سنة94:هـ أيضاً.
-3أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي القرشي املتوىف سنة94:هـ
-4عبد هللا بن عبد هللا بن عتيبة بن مسعود املتوىف سنة98:هـ
-5خارجة بن زيد بن اثبت توىف سنة99:هـ

-6القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق املتوىف سنة107:هـ
-7سليمان بن يسار املتوىف سنة107:هـ أيضاً -رمحهم هللا مجيعاً.-

وهم الذين قيل فيهم:

إذا قيل من يف العلم سبعة أحبر *** روايتهم عن العلم ليست خارجة
فقل هم عبيد هللا عروة قاسم *** سعيد أبو بكر سليمان خارجة

وهللا أعلم.

()498/13

كتاب (تنبيه الغافلّي)
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1422/12/22

السؤال

أحد جرياننا يقرأ كتاابً امسه (تنبيه الغافلّي يف بستان العارفّي) لشيخ يدعى نصر بن حممد إبراهيم
السمرقندي ،سألته عما حيويه هذا الكتاب ،فقال:

 01إن هذا الكتاب كتاب جيد ،حيث يذكر الكتاب أن وجود العنكبوت يف البيت جيلب الفقر.
 02إن فصوص العقيق جتلب الرزق.

فقلت :اي أخي اتق هللا ،فاهلل بيده الرزق والغىن والفقر ،وهناك الكثري من اخلزعبالت اليت مل يذكرها

يل ،فهل من كلمة يوجهها فضيلة الشيخ لعلّي أوصلها له ،فيعود إىل رشده؟
اجلواب

كتاب (تنبيه الغافلّي) صنّفه أبو الليث السمرقندي ،قال عنه الذهيب يف (السري ": )322/16
اإلمام الفقيه احملدث الزاهد ،أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي ،احلنفي.

صاحب كتاب (تنبيه الغافلّي) وله كتاب (الفتاوى)  ،وتروج عليه األحاديث املوضوعة .ت 375هـ".
ا .هـ وقال يف (اتريخ اإلسالم حوادث  ": )380-351ويف كتاب (تنبيه الغافلّي) موضوعات كثرية
" يعين :أحاديث قلت :وهو صاحب التفسري املعروف واملشهور ابمسه ،وله كتب كثرية ذكرها

البغدادي يف (هدية العارفّي  490/6طبعة دار الفكر) " ،وقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (رِّده

على البكري ص  )15ضمن كالمه عن مجهور مصنفي السري واألخبار " :فهؤالء ال يعرفون الصحيح

من السقيم وال هلم خربة ابلنهقلة (أي :الرواة)  ،بل جيمعون فيما يروون بّي الصحيح والضعيف وال

مييزون بينها" ا .هـ.

والكتاب املذكور مل أقف عليه ،لكن قد ذكره أبو الفضل الغماري يف (احلاوي  ، )4/3فقال" :

وكتاب (تنبيه الغافلّي) يشتمل على أحاديث ضعيفة وموضوعة فال ينبغي قراءته للعامة" ،وانظر:
(كتب حذر منها العلماء) ملشهور بن حسن ،و (حتذير اخلواص) للسيوطي فإهنما انفعان يف هذا

صاص.
الباب ،أعين :يف ابب بيان خطورة بعض املؤلفات ،وختبطات كثري من املؤلفّي وال ُق ه

وأداء -
وأنصحك أيها األخ الكرمي أن تدعو صاحبك ابحلكمة واللّي ،وتبّي له أن العلم  -طلباً ً

أمانة ،وأن ترويج الشركيات والبدع واخلرافات واألابطيل غش وخيانة للنفس والناس ،وأن تدله على

البديل النافع هلذا الكتاب وهي الكتب املفيدة املوثوقة مثل :رايض الصاحلّي للنووي ،والوابل

الصيب ،واجلواب الكايف البن القيم ،وخمتصر البخاري للزبيدي ،وخمتصر مسلم للمنذري وحنوها،

فإن استجاب -فاحلمد هلل ،-وإال فقد أعذرت إىل هللا ،وهللا حيفظك والسالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته.

()499/13

عقيدة الشيخ عبد القادر اجليالين
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1423/2/4

السؤال

أرجو بيان رأيكم ابلشيخ عبد القادر اجليالين?

اجلواب

الشيخ عبد القادر اجليالين من أئمة الصوفية املعتدلّي ،وعقيدته عقيدة السلف ،ويقرر وجوب االتباع
وعدم االبتداع يف الدين ،وقد أثىن عليه ابن تيمية يف غري موضع.

ولكن يؤخذ عليه وقوعه يف بعض البدع العملية ،واعتماده على أحاديث ضعيفة ،واستخدام بعض

أساليب املتصوفة يف الوعظ ،من تلك البدع:

-1قوله ابلسفر لزايرة قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
-2السؤال حبق النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

-3ختصيص رجب ببعض العبادات ،وكذلك النصف من شعبان.
-4ختصيص بعض األايم أو الليايل بصلوات معينة.

-5حتديد أجر من صام عاشوراء مبا مل يرد يف الشرع ،وقد نسب إليه كرامات ال تصح.
وهناك رسالة علمية للدكتور الشيخ /سعيد بن مسفر القحطاين حصل هبا على درجة الدكتوراة من

جامعة أم القرى عن الشيخ عبد القادر مطبوعة بعنوان ":الشيخ عبد القادر اجليالين  ،" ...وهللا
املوفق.

()500/13

حقيقه بولس الرسول

اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض
أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1424/2/19هـ
السؤال

السالم عليكم.

هناك شبهة أرجو أن أجد جواابً عنها:

ورد يف األحاديث احملمدية فقرات منقولة عن الكتاب املقدس ،من أمثال ذلك ما ورد يف كتاب

مشكاة املصابيح صـ ( )487من طبعة سنة 1297هـ ،الباب األول والفصل األول يف كالمه عن
وصف اجلنة وأهلها ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-قال هللا تعاىل :أعددت لعبادي

الصاحلّي ما ال عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر" فال يشك أحد أن هذا احلديث

منقول من الرسالة األوىل لبولس الرسول إىل أهل كورنثوس 9/2ومما هو جدير ابملالحظة هنا أنه بينما
يقرر حممد أن هذا الوصف من كالم هللا ينكر كثريون من علماء اإلسالم أن بولس رسول؟ وأن

رسائله موحى هبا من هللا.

اجلواب

وعليك السالم ،وبعد:

إنك تعلم أن بولس كان يهودايً مثقفاً فيلسوفاً مستنرياً قبل أن يعتنق النصرانية ،وقد مكنته ثقافته

اليهودية من العلم ببعض النصوص الدينية الباقية من دعوة موسى ورسل بين إسرائيل ،فلما ادعى
اعتناقه للنصرانية كان ينطق ببعض النصوص اليت حفظها من العهد القدمي ،ال على أهنا وحي أوحي

إليه ،بل تراث ديين ورثه عن األقدمّي ،وجاء نص احلديث قريباً منه يف معناه.

ومل يدع بولس النبوة وال الرسالة مبعناها الشرعي -تنزل الوحي عليه -بل الرسالة مبعناها اللغوي،
وكل من حيمل دعوة يريد إيصاهلا إىل الغري يسمى رسوالً يف اللغة ،وإذا كان النص يقارب يف داللته
معىن احلديث الشريف ،فإن اإلسالم مل يقل ببطالن كل ما يف التوراة واإلجنيل ،ولكن قال بوقوع

حتريف فيهما ،وذلك يعين أن احلق قد اختلط ابلباطل ،فبقيت بقية من حق مثل الوصااي العشر
وتوحيد اإلله يف العهد القدمي ،وكثر الباطل مثل شرب نوح للخمرة وجتارة إبراهيم بعرض زوجته

وكذب يعقوب على أبيه وزان لوط اببنتيه وزان داود ابمرأة أوراي احلث وقتله وعبادة األواثن يف بيت
سليمان وكذب أيوب ،ويف العهد اجلديد تسلط الشيطان على املسيح ،وحتويل املسيح املاء مخراً يف
وعلِّق على الصليب
عرس قاان اجلليل وشرب اخلمر وسقي أتباعه يف العشاء األخري وأُخذ إىل احلاكم ُ
وهو اإلله -وبصق على وجهه وضرب على رأسه وصلب رغم أنفه ودفن يف قربه وقام من موته،كل ذلك وهو هللا كما يعتقد النصارى أو ابن هللا أو اثلث ثالثة.

إن بولس (شارل) دخل النصرانية ليهدمها ،فقد نقلها من التوحيد إىل التثليث وأحل اخلمر وأابح
اخلنزير ودعا إىل التبتل ونقل املسيحية من احمللية كما قال عيسى":اذهيب اي امرأة فإين مل أرسل إال إىل

اخلراف الضالة من بين إسرائيل" إىل العاملية ،كما يف قوله":إن املسيح مات من أجل خطاايان حنن
البشر".

وهذا شأن اليهود إذا عجزوا عن مواجهة دين من األداين ادعوا اتباعه ،ليكون اهلدم من خالل
االتباع بعد تضليل األتباع ،وقد حفظ هللا القرآن من صنيعهم هذا حّي تعهد حبفظه بنفسه "إان حنن

نزلنا الذكر وإان له حلافظون" [احلجر. ]9 :

ملزيد من البيان راجع :رسالة يف الالهوت (سبينوزا) .

حماضرات يف النصرانية (حممد أبو زهرة) .
اإلجنيل والصليب (عبد األحد داود) .

()501/13

املقصود أبهل الفرتة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال

نسأل املشايخ الكرام عن أهل الفرتة من هم؟ والذين يعبدون غري هللا ومل تصلهم رسالة اإلسالم ما

حكمهم؟
اجلواب

احلمد هلل ،املراد أبهل الفرتة الذين يذكرهم العلماء هم الذين نشأوا بّي رسالتّي ،فلم تبلغهم الرسالة
األوىل يعين رسالة الرسول السابق ،ومل يدركوا الرسول اآلخر ،مثل :أكثر البشرية قبل بعثة حممد -

صلى هللا عليه وسلم .-

فهؤالء قد ورد أهنم يوم القيامة ميتحنون فيتبّي املطيع من العاصي ،يتبّي من لو جاءه رسول هللا عليه

الصالة والسالم آلمن به واتبعه ،ومن لو جاءه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -لكذبه وعصاه،

فيظهر هللا حقائقهم مبا شاء سبحانه وتعاىل ،وجيزيهم حبسب ذلك ،وهو احلكيم العليم العدل الرحيم،

وهللا أعلم.

()502/13

حممد بن عبد الوهاب والدولة العثمانية
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1424/5/13هـ

السؤال

السالم عليكم.

عندما أتكلم مع بعض الناس عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وعن أثرها يف إرجاع الناس إىل

التوحيد اخلالص ،الذي هو منهج أهل السنة واجلماعة ،يعرتض البعض أبن اإلمام حممد بن عبد

الوهاب قد قام على اخلليفة العثماين مع من حتالف معهم من أمراء آل سعود وهذا خيالف منهج أهل

السنة واجلماعة ،الرجاء بيان مدى صحة ما قالوا ،فإن كان زوراً فما الدليل على بطالن مزاعمهم؟

وفقكم هللا.
اجلواب

إن الناظر إىل مصنفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -رمحه هللا  -يدرك جلياً أن هذا اإلمام جمدد
ملا اندرس من معامل الدين ،وأنه على طريقة أهل السنة واجلماعة أتباع رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  ،-وقد قرر الشيخ وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمّي برهم وفاجرهم ما مل أيمروا مبعصية
هللا  -انظر جمموعة مؤلفات الشيخ (. )11/5

وأما دعوى اخلروج على دولة اخلالفة العثمانية فليس األمر كذلك ،فإن جنداًمل تكن حتت سيطرة

العثمانيّي كما حرر ذلك مجع من العلماء والباحثّي املعاصرين كالشيخ ابن ابز رمحه هللا يف حماضرة

بعنوان "ندوة جتديد الفكر اإلسالمي" ،والدكتور صاحل العبود يف كتابه (عقيدة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب)  ،واألستاذ أمّي سعيد يف كتابه (اتريخ الدولة السعودية)  ،وحنوهم.

()503/13

صح خرب ختفيف العذاب عن أيب هلب
هل ّ
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1424/11/25هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :حتية واحرتاماً .وبعد:
ِ
آمنَ ْ ِ ِ ِ
ائيل
"ح هىت إِذَا أَ ْد َرَكهُ الْغَ َر ُق قَ َ
آم ْن ُ
ت أَنههُ ال إِلَهَ إِهال الهذي َ
ال َ
قال تعاىل يف سورة يونسَ :
ت به بَـنُو إ ْسر َ
ِ
ِ
ّي" ،أظن أبن املقصود يف اآلية فرعون موسى ،ما أفهمه من اآلية أن فرعون خشي
َوأ ََان م َن الْ ُم ْسل ِم َ
على نفسه من املوت ،سؤايل هل صحيح أبن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال :أبن فرعونه أاب

جهل أشد كفراً من فرعون سيدان موسى؟ وذلك عندما قُتل أبو جهل يف معركة ما ،ال أدري من

الصحايب الذي قام بقتله ،ولكن طلب من الصحايب أبن يقتله شخصاً غريه ،فسأله الصحايب ملاذا؟
فقال له أبو جهل :حىت ال يتحدث التاريخ أبن أاب جهل قتله راعي أغنام ،هل هذا صحيح؟ وهل

صحيح أن أاب جهل خيفف عنه العذاب كل يوم اثنّي ،وذلك ألنه فرح عند مولد املصطفى -صلى

هللا عليه وسلم-؟ .أرجو الشرح والتفصيل والتدقيق .وجزاكم هللا ألف خري.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول وابهلل التوفيق :قصة مقتل أيب جهل وردت يف كتب السري وغريها من كتب السنن ،ومن ذلك

ما ورد يف سنن البيهقي الكربى ج ( ، )92/9األثر رقم ، )116،173( :عن عبد هللا بن مسعود -

رضي هللا عنه -وفيه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال عن أيب جهل" :هذا فرعون هذه األمة"

وانظر سرية ابن هشام ج ( ، )636/2وفيها أن أاب جهل قال البن مسعود  -رضي هللا عنه" :-لقد
ارتقيت مرتقى صعباً اي رويعي الغنم".

وأما ما ذكرتيه يف سؤالك من ختفيف العذاب عن أيب جهل كل يوم اثنّي ،لفرحه مبولد النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -فاملعروف أن هذا كان يف حق أيب هلب ،فقد جاء يف صحيح البخاري حديث رقم:

( )5101ج ( ، )140/9من طريق عروة بن الزبري أن زينب ابنة أيب سلمة أخربته أن أم حبيبة بنت
أيب سفيان أخربهتا أهنا قالت" :اي رسول هللا ،أنكح أخيت بنت أيب سفيان....وفيه أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -قال :أرضعتين وأاب سلمة ثويبة ،فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن ،قال عروة:
وثويبة موالة أليب هلب ،وكان أبو هلب اعتقها ،فأرضعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فلما مات

أبو هلب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له :ماذا لقيت؟ قال أبو هلب :مل ألق بعدكم ،غري أين سقيت

يف هذه بعتاقيت ثويبة".

قال ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث على قوله( :مل ألق بعدكم غري أين سقيت يف هذه)  ،ووقع يف
رواية عبد الرزاق املذكور ،وأشار بيده إىل النقرة اليت حتت إهبامه ،ويف رواية اإلمساعيلي املذكورة وأشار

إىل النقرة اليت بّي اإلهبام واليت تليها من األصابع ،انظر فتح الباري ( . )145/9ومعىن قوله
(شرحيبة) أي شر حالة.

()504/13

وجاء يف االكتفاء مبا تضمنه من مغازي املصطفى ( ، )39/2أن العباس قال :مكثت حوالً بعد موت
أيب هلب ال أراه يف نوم ،مث رأيته يف شر حال ،فقال :ما لقيت بعدكم راحة إال أن العذاب خيفف عين

كل يوم اثنّي ،وذلك أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ولد يوم االثنّي ،فبشرت أاب هلب مبولده
ثويبة موالته ،فقالت له :أشعرت أن آمنة ولدت غالماً ألخيك عبد هللا فقال :اذهيب ،فأنت حرة،
فنفعه ذلك ،وهو يف النار ،وانظر مثله يف الروض األنف (. )99/3

وهنا جيب التنبيه إىل أن هناك من يتعلل هبذا األثر لالستدالل به على مشروعية االحتفال ابملولد

النبوي ،وجعله عيداً ،كما ذكر ذلك السيوطي يف حسن املقصد يف عمل املولد دراسة وحتقيق
مصطفى عبد اخلالق ص ،66-65والواقع أنه ال يصح االحتجاج به على ذلك؛ ألمور منها:

( )1أن السند منقطع بّي عروة وثويبة ،فقد أورده البخاري معلقاً من كالم عروة ،وهلذا قال ابن
حجر يف الفتح ( ، )145/9أبن اخلرب مرسل ،أرسله عروة ،ومل يذكر من حدثه به.

( )2أن اخلرب رؤاي منام ،والشرع  -كما هو معلوم  -ال يثبت فيه التكليف ابلرؤاي املنامية إال أن تكن
رؤاي نيب من األنبياء ،فرؤاي األنبياء حق ،أو رؤاي بىن عليها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حكماً
كرؤاي األذان ،قال ابن حجر( :وعلى تقدير أن يكون موصوالً فالذي يف اخلرب رؤاي منام ،فال حجة
فيه) .

( )3أن صاحب الرؤاي هو العباس بن عبد املطلب  -رضي هللا  -رآها حال كونه كافراً ،ورؤاي الكافر

ال حيتج هبا إمجاعاً .وهللا املوفق.

()505/13

التسمية بـ"سام" و "سريين"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1424/10/16هـ
السؤال

أرجو أن تفيدوين وتزودوين ببعض املعلومات على هذا االسم سام  SAMمرات عديدة يف حيايت

أمسع عن هذا االسم أنه كان ألحد أبناء سيدان نوح عليه السالم ،لكين مل أقرأ ومل أجد شيئاً مكتوابً يف

قصة ما أو كتاب ،فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فهل كان من أبنائه الصاحلّي؟ وهل ميكن وجيوز

تسمية املولود هبذا االسم؟ وكذلك اسم سريين  SIRINهل هو من أصل عريب؟ وهل جيوز تسميته
للمولودة؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل( ،سام) اسم أحد أبناء نوح عليه السالم اللذين جنوا معه وهم :حام ،وسام ،وايفث وهم

الذين نسلت منهم البشرية ،فإن مجيع البشرية بعد الطوفان كلهم من ذرية نوح عليه السالم ،لقوله
تعاىل":وجعلنا ذريته هم الباقّي" [الصافات ، ]77:وتسمية أبناء نوح عليه السالم إمنا عُلم خبرب

املؤرخّي ليس فيه نص جيب التسليم له ،فليس يف الكتاب وال يف السنة تسمية أحد من أوالد نوح،

لكن هذا يكاد أن يكون إمجاعاً بّي املؤرخّي أن البشرية تعود إىل هؤالء الثالثة وأمساؤهم كما ذكر،
وهلذا يسمي املؤرخون األمم املتناسلة من سام يسموهنم األمم السامية وللمؤرخّي أقوال يف ذرية

هؤالء ،وهللا أعلم ابلغيب وهذا من العلم الذي ال يضر اجلهل به ،املهم ما أخرب هللا به من أن ذرية
نوح عليه السالم هم الذين بقوا بعد هالك قومه ،قال سبحانه وتعاىل":ولقد انداان نوح فلنعم

اجمليبون*وجنيناه وأهله من الكرب العظيم*وجعلنا ذريته هم الباقّي*وتركنا عليه يف اآلخرين*سالم على
نوح يف العاملّي*إان كذلك جنزي احملسنّي*إنه من عبادان املؤمنّي*مث أغرقنا اآلخرين" [الصافات-75:

. ]82

فنوح عليه السالم هو أبو البشرية الثاين ،وهللا أعلم.

()506/13

ومما تقدم يُعلم أن (سام) ممن جنا مع أبيه ،فهو من أصحاب السفينة وهو من املؤمنّي ،فإن الذين

كفروا بنوح من أهله زوجته وأحد أبنائه ويسميه املؤرخون (كنعان)  ،وامسه يف التاريخ (كنعان)  ،كما
قال تعاىل":واندى نوح ابنه وكان يف معزل اي بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين" [هود ]42:إىل

قوله سبحانه":واندى نوح ربه فقال إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمّي قال اي
نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل" [هود ، ]46-45:وأما امرأته فذكر هللا حاهلا ومآهلا

بقوله":ضرب هللا مثالً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادان صاحلّي

فخانتامها فلم يغنيا عنهما من هللا شيئاً وقيل ادخال النار مع الداخلّي" [التحرمي ، ]10:وهلذا قال

سبحانه":حىت إذا جاء أمران وفار التنور قلنا امحل فيها من كل زوجّي اثنّي وأهلك إال من سبق عليه

القول" [هود ]40:ويف اآلية األخرى قال":إال من سبق عليه القول منهم وال ختاطبين يف الذين

ظلموا إهنم مغرقون" [املؤمنون ، ]27:وأما التسمية بـ (سام) فال أبس هبا ،وكذلك ابسم (سريين)

وسريين اسم أعجمي ،وهو اسم ألحد ممن سيب يف جهاد املسلمّي للكفار يف عهد التابعّي ،وهو والد
حممد بن سريين وأنس بن سريين وحفصة بنت سريين وكلهم من الصاحلّي ،رمحنا هللا وإايهم أمجعّي،
وهللا أعلم.

()507/13

مصطلح :األبدال ،واألقانيم ،واإلمربايلية
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/2/14هـ
السؤال

سؤايل :أرجو من فضيلتكم تعريف :األبدال -األقانيم -اإلمربايلية  -الدايلكتيك.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
( )1األبدال :لفظة صوفية ،تعين الطبقة الرابعة من األولياء بعد األقطاب واألئمة واألواتد ،ويزعمون
أن هلم قدرة على ضبط نظام الكون ،لذا يتجهون إليهم ويستغيثون هبم ،وهذا من الشرك األكرب،

نسأل هللا السالمة.

( )2األقانيم :مجع أقنوم ،كلمة سراينية تعين شخصاً ،واألقانيم عند النصارى هي األب واالبن

والروح القدس ،وهي مكوانت اإلله عندهم ،والنصارى خمتلفون يف تفسري األقانيم؛ فمنهم من قال

إهنا ثالثة أشخاص اجتمعت فأصبحت إهلاً واحداً متعدد األقانيم كالكاثوليك ،ومنهم من قال إهنا
مراحل تقلب فيها اإلله إىل إنسان كاألرثوذوكس ،وأقوال عديدة وآراء متضاربة ،وغموض يف

تفسريها ،حىت قيل إن النصارى ال جيتمعون على قول يف تفسريها ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك:

ث ثَالثٍَة وما ِمن إِلَ ٍه إِهال إِلَهٌ و ِ
هِ
ين قَالُوا إِ هن ه
س هن
اح ٌد َوإِ ْن َملْ يَـ ْنـتَـ ُهوا َع هما يَـ ُقولُو َن لَيَ َم ه
اَّللَ َاثلِ ُ
ََ ْ
َ
"لََق ْد َك َف َر الذ َ
اله ِذين َك َفروا ِم ْنـهم َع َذاب أَلِيم" [املائدة، ]73:وقال سبحانه" :اي أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال تَـغْلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم َوال
َ ُ ُْ
ٌ ٌ
َ َ
تَـ ُقولُوا علَى هِ
اَّلل وَكلِمته أَلْ َقاها إِ َىل مرَمي ور ِ
اَّلل إِهال ا ْحل هق إِ همنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرَمي رس ُ ِ
َ
وح م ْنهُ
ول ه َ َ ُ ُ َ
َْ َ َ ُ ٌ
َ
َ ُ َ ْ ُ َْ َ َ ُ
ِ
ِ
فَ ِآمنُوا ِاب هَّلل َوُر ُسلِ ِه َوال تَـ ُقولُوا ثَالثَةٌ انْـتَـ ُهوا َخ ْرياً لَ ُك ْم إِ همنَا ه
اَّللُ إِلَهٌ َواح ٌد ُس ْب َحانَهُ أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َولَ ٌد لَهُ َما
ض وَك َفى ِاب هِ
ِيف ال ه ِ
َّلل َوكِيالً" [النساء ، ]171:واألقانيم مما دخل على النصرانية
س َم َاوات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ َ
من الفلسفة اليواننية.

( )3اإلمربايلية :مصطلح أطلق على املستعمرين األوربيّي واملستعبدين واملستعلّي على غريهم ،وعمم
ليشمل اهليمنة الغربية يف مقدرات الشعوب األخرى ،وقد استخدم بكثرة من قبل الشيوعيّي

واالشرتاكيّي يف ذم الغرب.

( )4الدايلكتيك :طريقة يف اجلدل واالستدالل عند الفالسفة للوصول إىل احلقائق ،وختتلف هذه
الطريقة حبسب املدارس الفلسفية ،فاملدارس املشككة تعتمد على السفسطة (التشكيك)  ،وقد

استخدمها (هيجل) لتفسري التاريخ القائم على النتائج بّي املتناقضات (ردات األفعال)  ،كما
استخدمها (ماركس) حماولة للتدليل على نظريته املادية اإلحلادية.

واستخدم العلماء املسلمون اجلدل للدعوة إىل هللا ابحلسىن كما أمر سبحانه" :وجادهلم ابليت هي

أحسن" [النحل ، ]125 :وقوله سبحانه" :وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن"

[العنكبوت ، ]46 :فاجلدل جيب أن يكون له هدف خري ،وأن ميارس آبدابه وقواعده املبسوطة يف
مواضعها.
هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()508/13

كتاب (احلكم العطائية) !

اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1424/9/9هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

كل عام وأنتم خبري ،شيخنا الفاضل :ما رأيكم بـ (احلِ َكم العطائية) ؟ وهل هو صحيح أبنه لو ص هحت

الصالة بغري القرآن لصحت هبذا احلكم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتهبع هداه وبعد:
فـ (احلِ َكم العطائية) كتيب لتاج الدين أمحد بن حممد بن عطاء هللا اإلسكندري املتوىف يف القاهرة سنة
ِّ
املتصوفة يف عصره ،وكان ممن قام على شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا،
( )709هـ ،من كبار

وتسبب مع مجاعة من الصوفية يف حبسه ظلماً مبصر سنة ( )707هـ ،حيث ادعى عليه أشياء مل
يثبت منها شيء (البداية والنهاية . )47/14

وأما الكتاب فهو مؤلف يف توحيد الصوفية ،وبيان أحواهلم ومسالكهم ...

وقد احتفل به الصوفية ابلشرح والتعقيب ،وأشهر شروحه :شرح ابن عبهاد النفزي الرندي ،املسمى:

غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية.

والكتاب يف اجلملة يدور على عقائد املتصوفة الفاسدة ،وفيه كالم يكاد ِّ
يصرح فيه مؤلفة مبا تظافر
املتصوفة على تسميتها ابحلقيقة ،وهي عقيدة وحدة الوجود اليت ترى أن كل موجود هو هللا ،وال

وجود لسواه على احلقيقة ،وفيها من الكفر ما هو أكفر من عقائد اليهود والنصارى ،كما صرح

بذلك علماء أهل السنة واجلماعة..

ومن ذلك قوله ":ما حجبك عن هللا وجود موجود ،ولكن حجبك عنه توهم موجود معه".
وقال شارحه ابن عباد ":تقدم أن ال موجود سوى هللا تعاىل على التحقيق ،وأن وجود ما سواه إمنا هو

وهم جمرد".

وقوله ":سبحان من سرت سر اخلصوصية بظهور البشرية."..

قال شارحه ابن عباد ":سر اخلصوصية هو :حقيقة املعرفة اليت اختص هبا أهل والية هللا -تعاىل-

حبيث ال يبقى معها وجود لغري وال كون ،فمن لطيف حكمة هللا تعاىل أن سرت ذلك مبا أظهره من
البشرية اليت من لوازمها وجود الغري والكون ،ولوال هذا السرت لكان سر هللا مبتذالً غري مضمون".

وفيه -عدا ماتقدم -عبارات هي حمل نظر كقوله ":طلبك منه (أي من هللا) اهتام له"..

يقوله شارحه ":فطلبه من هللا هتمة له؛ إذ لو وثق يف إيصال منافعه إليه من غري سؤال ملا طلب منه

شيئاً."..
فسؤال العبد هللا ربه ودعاؤه له مذموم عند هؤالء الصوفية؛ ألنه بزعمهم صادر عن عدم ثقة ابهلل،
مع أن أنبياء هللا ورسله -صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعّي -قد سألوا رهبم وطلبوا منه أموراً،

والكتاب العزيز مليء بذلك..

وكذلك بعض العبارات اليت محلها الشارح على ذم التمتع ابلطيبات من الرزق احلالل ،وترك الزواج
والنسل ،والتشنيع على من أيخذ ابألسباب ،وغري ذلك مما ال شك أنه على خالف سنة سيد اخللق

-صلى هللا عليه وسلم.-

ومع ذلك فالكتاب ال خيلو من حكم انفعة ووصااي جامعة ،ولكن يفسد ذلك أمران:
األول :اشتماله على عبارات ابطلة ،وكلمات مومهة..

الثاين :إفساد النافع منه من قبل من توىل شرحه من املتصوفة إبغراقه يف جلج خرافات الصوفية،

وأحواهلم غري الشرعية..

()509/13

وأما شرح البوطي فلم أطلع عليه ،والبوطي كما هو معروف من أشد املتصوفة يف هذا العصر تعصباً
على الدعوة السلفية ،وأكثرهم متجيداً للصوفية ودعوة هلا..
والعبارة املذكورة عبارة منكرة ال حيل التكلم هبا ،وال يقوهلا إال جاهل ،أو أحد من غالة املتصوفة،

ومبثل هذه الكلمة اجلائرة اليت يفوح منها رائحة الغلو والفساد فضلت هذه احلكم والعبارات على

سنة سيد األنبياء واملرسلّي..

فلم يقل أحد مثل ذلك عن حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي أويت جوامع الكلم ،أيقال
ذلك عن كالم غريه من البشر ..سبحانك هذا هبتان عظيم..

نسأل هللا -عز وجل -أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،وأن يرينا الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،إنه
مسيع جميب..

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي..

()510/13

آراء ابن تيمية رمحه هللا تعاىل
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/7/14هـ
السؤال

ما رأي فضيلتكم يف آراء ابن تيمية بصفة عامة ،وخاصة يف حكم صالة اجلماعة؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بّي عبد السالم ابن تيمية احل هراين من أئمة اهلدى ،ومن

كل
املشهود هلم ابلعلم والورع والتقى ،نصر هللا به احلق ،وأعلى به السنة ،وقمع به البدعة ،وعلى ٍّ
فإن إمامة شيخ اإلسالم ابن تيمية من األمور الواضحة اليت ال حتتاج إىل إثبات ،وإن كنا ال ندعي
العصمة ٍ
ألحد من البشر بعد النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،إال أن شيخ اإلسالم ابن تيمية كان
موف ًقا يف غالب أقواله واجتهاداته ،كيف ال وهو ممن جعل احلق هدفه والدليل من الكتاب والسنة
قائده ،ومن أراد االطالع على سرية هذا اإلمام فعليه بكتب السري والرتاجم اليت حتدثت عن هذا

العامل اجلليل ،ومن أوسعها :كتاب اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية ،من أتليف :حممد عزير مشس
وعلي بن حممد العمران ،حيث مجع مؤلفا هذا الكتاب أغلب ما ُكتِب عن شيخ اإلسالم ابن تيمية،
ومن أراد االطالع على منهج هذا اإلمام يف فقهه واجتهاده فعليه ابلكتب والرسائل املؤلفة يف هذا

اجلانب ،ومن أمهها :كتاب منهج ابن تيمية يف الفقه ،من أتليف :د .سعود بن صاحل العطيشان.
أما ما يتعلق حبكم صالة اجلماعة ،فقد اختلف أهل العلم يف حكمها بعد اتفاقهم على مشروعيتها

وفضلها ،وميكن حصر اختالفهم فيها على ثالثة أقوال:

القول األول :أهنا واجبة على األعيان ،وليست شرطًا لصحة الصالة ،ومن تركها بغري عذر فصالته
صحيحة مع اإلمث .وقال هبذا القول احلنفية (ومسوها سنةً مؤكدة ،والسنة املؤكدة عند احلنفية
كالواجب ،كما قاله الكاساين من علماء احلنفية) واحلنابلة ،وبعض الشافعية.

القول الثاين :أهنا سنة يُستحب فعلها ،وال يعاقب من تركها .وقال هبذا القول املالكية ،وبعض

الشافعية.

القول الثالث :أهنا واجبة على األعيان ،وهي شرط لصحة الصالة ،ومن تركها من غري عذر فصالته

ابطلة .وقال هبذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية.

ولكل قول من هذه األقوال أدلته ،واملقام ال يسمح بذكرها وبسطها ،إال أن القول الذي يرجحه
وجواب عينيًّا ،وال
احملققون من أهل العلم هو القول األول ،وهو أن صالة اجلماعة واجبة على الرجال ً

جيوز التخلف عنها إال لعذر ،استدالالً بقوله عليه الصالة والسالم« :من ِمسع النداء فلم ِ
أيت فال
َْ
َ ْ
صالةَ له ،هإال ِمن ُعذ ٍر»  .أخرجه ابن ماجه ( )793والدارقطين  420/1وابن حبان ()2046

واحلاكم ،373/1بسند صحيح.

وفد ُسئل ابن عباس رضي هللا عنهما -عن العذر فقال :خوف أو مرض .واألدلة الدالة على وجوب
صالة اجلماعة كثرية جدًّا ،ومن أراد االطالع عليها فلريجع إىل ما كتبه العلماء يف كتاب الصالة من

كتب الفقه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()511/13

نسبة كتاب الروح البن القيم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1424/12/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :هل كتاب الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة هو

البن القيم? وإذا كان له فما حكم بعض اجلزئيات العجيبة فيه?.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نعم هذا الكتاب هو لإلمام ابن القيم -رمحه هللا ،-وقد أثبت ذلك مجع من العلماء ،وقد مت دراسة
الكتاب وحتقيقه يف رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،قام هبا د .بسام علي

سالمة العموش ،وطبع عام 1410هـ ،وأثبت أن الكتاب البن القيم ،ودرس بعض املسائل املهمة يف
الكتاب ،كتلقّي امليت ومساع األموات ،ووصول ثواب القرب إىل امليت ،وعلى كل حال فإن ابن

القيم -رمحه هللا تعاىل -أحد أئمة السنة ومن أرابب املدرسة السلفية ،فهو يعتمد على األدلة من

الكتاب والسنة مقدماً هلما على غريمها معظماً هلما على ما سوامها.

ويف هذا الكتاب رمبا اعتمد يف بعض املسائل على بعض اآلاثر واملروايت الضعيفة ،وبعض الرؤى
واملنامات من ابب االستشهاد واالستئناس هبا ،وأي كتاب أو مؤلف ال يضريه أن يكون فيه مسألة أو

مسائل خيالفها الدليل ما دام صاحبه قد اجتهد يف الوصول إىل احلق والعربة بكثرة الفضائل
والكماالت ،واملاء إذا بلغ القلتّي مل حيمل اخلبث
من ذا الذي ترضى سجاايه كلها *** فكى املرء نبالً أن تعد معايبه.

وطالب العلم الباحث يقرأ بدراية وانتقاء ،فما وجد يف هذا الكتاب أو يف غريه قضية ال توافق الدليل

أو رمبا خالفت نصاً أو إمجاعاً فلريدها ممن كانت ،ويستغفر لصاحبها وحيفظ له حمله ومكانته من العلم

والدين ،وال عصمة إال لكتاب هللا -تعاىل ،-ورسله املبلغّي يف بالغهم .وهللا اهلادي إىل سواء
السبيل.

()1/14

تكفري ابن عريب
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز تكفري ابن عريب والقول عنه إنه كافر مشرك؟ علماً أن هناك كفراً صراحاً يف كتبه وخاصة

كتاب الفصوص ،أرجو تبيّي احلكم -ابرك هللا فيكم  -جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأقول -وابهلل التوفيق:-

ابن عريب هو أبو بكر حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي األندلسي املعروف اببن عريب وامللقب

عند الصوفية ابلشيخ األكرب والكربيت األمحر ،صاحب كتاب الفصوص ،والفتوحات املكية ،هلك
سنة 638هـ عداده يف غالة الصوفية من أهل وحدة الوجود الذين تقوم بدعتهم على القول ابلوحدة
الذاتية جلميع األشياء مع تعدد صورها يف الظاهر ،فالعامل مبا فيه إمنا هو التجلي اإلهلي الدائم الذي

كان وال يزال ،فاملوجود واحد وهو هللا واجب الوجود األزيل عّي املخلوقات ،فكل شيء هو هللا،
واختالف املوجودات هو اختالف يف الصور والصفات مع توحد يف الذات ،ومن أخطر ما تصل إليه
هذه العقيدة القول بوحدة األداين وإسقاط التكاليف والقول بعقيدة النور احملمدي واحلقيقة احملمدية

واإلنسان الكامل.

وحقيقة قوهلم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين ال يقرون بواجب أبدع املمكن ،وهو قول
فرعون ،وهلذا كانوا معظمّي لفرعون ،مث إهنم جعلوا أهل النار يتنعمون يف النار كما يتنعم أهل اجلنة يف

اجلنة ،وكفروا حبقيقة اليوم اآلخر مث ا ّدعوا أن الوالية أفضل من النبوة وأن خامت األولياء  -وهو شيء
ال حقيقة له  -زعموا أنه أفضل من خامت األنبياء بل ومن مجيع األنبياء ،وأهنم كلهم يستفيدون من

مشكاته العلم ابهلل.

وقد نقل غري واحد من احملققّي من العلماء القول بضالل ابن عريب وفساد معتقده وإليك مجلة من

القول يف ذلك:

قال احلافظ الذهيب رمحه هللا( :من أمعن النظر يف فصوص احلكم أو أمعن التأمل الح له العجب،
فإن الذكي إذا أتمل من تلك األقوال والنظائر واألشباه فهو أحد رجلّي ،إما من االحتادية يف الباطن،
وإما من املؤمنّي ابهلل الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر ،نسأل هللا العفو ،وأن يكتب

اإلميان يف قلوبنا ،وأن يثبتنا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،فوهللا ألن يعيش املسلم جاهالً
خلف البقر ال يعرف من العلم شيئاً سوى سور من القرآن يصلي هبا الصلوات ويؤمن ابهلل وابليوم
اآلخر خري له بكثري من هذا العرفان وهذه احلقائق ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة)  ،انظر

ميزان االعتدال للذهيب (. )660/3

()2/14

وقال مفيت املالكية مبصر والشام القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود الزوادي املالكي
(ت743هـ) شارح صحيح مسلم :وأما ما تضمنه هذا التصنيف من اهلذاين والكفر والبهتان فهو

كله تلبيس وضالل ،وحتريف وتبديل ،فمن صدق بذلك واعتقد صحته كان كافراً ملحداً ،صا ّداً عن

سبيل هللا ،خمالفاً لسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ملحداً يف آايت هللا مبدالً لكلماته فإن

وأسره كان زنديقاً
أظهر ذلك وانظر عليه كان كافراً يستتاب ،فإن اتب وإال قتل ،وإن أخفى ذلك ّ
فيقتل مىت ظهر عليه ،وال تقبل توبته إن اتب؛ ألن توبته ال تعرف فقد كان قبل أن يظهر عليه يقول
خبالف ما يبطن ،فعلم ابلظهور عليه خبث ابطنه ،وهؤالء قوم يسمون ابلباطنية مل يزالوا من قدمي

الزمان ضالالً يف األمة ،معروفّي ابخلروج من امللة يقتلون من ظهر عليهم وينفون من األرض وعادهتم
التمصلح والتدين وادعاء التحقيق ،وهم على أسوأ طريق ،فاحلذر كل احلذر منهم فإهنم أعداء هللا

وشر من اليهود والنصارى؛ ألهنم قوم ال دين هلم يتبعونه وال رب يعبدونه وواجب على كل من ظهر

على أحد منهم أن ينهي أمره إىل والة املسلمّي؛ ليحكموا فيه حبكم هللا تعاىل ،وجيب على من ويل

األمر إذا مسع هبذا التصنيف البحث عنه ومجع نسخه حيث وجدها وإحراقها ،وأدب من اهتم هبذا
املذهب أو نسب إليه أو عرف به على قدر قوة التهمة عليه حىت يعرفه الناس وحيذروه) .

وقال ابن خلدون  -رمحه هللا( :-ومن هؤالء املتصوفة ابن عريب وابن سبعّي وابن برجان وأتباعهم
ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم ،وهلم تواليف كثرية يتداولوهنا مشحونة بصريح الكفر ومستهجن

البدع ،وأتويل الظاهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها مما يستغرب الناظر فيها نسبتها إىل امللة أو

عدها يف الشريعة ،وليس ثناء أحد على هؤالء حجة ولو بلغ املثين ما عسى أن يبلغ من الفضل ألن

الكتاب والسنة أبلغ فضالً أو شهادة من كل أحد ،وأما حكم هذه الكتب املتضمنة لتلك العقائد

املضلة وما يوجد من نسخها أبيدي الناس مثل الفصوص ،والفتوحات املكية البن عريب والبد البن

سبعّي ،وخلع النعلّي البن قسي ،وعّي اليقّي البن برجان وما أجدر الكثري من شعر ابن الفارض

والعفيف التلمساين وأمثاهلما أن يلحق هبذه الكتب ،وكذا شرح ابن الفرغاين للقصيدة التائية من نظم
ابن الفارض ،فاحلكم يف هذه الكتب وأمثاهلا إذهاب أعياهنا مىت وجدت ابلتحريق ابلنار والغسل ابملاء

حىت ينمحي أثر الكتاب ملا يف ذلك من املصلحة العامة يف الدين مبحو العقائد املختلفة) .

وقال بدر الدين بن مجاعة ت733هـ( :وأما إنكاره  -يعين ابن عريب  -ما ورد يف الكتاب والسنة
من الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد ،وكذلك قوله يف نوح وهود -عليهما السالم -قول لغو
ابطل مردود) .
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ونقل السخاوي عن الشيخ سراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن البلقيين الشافعي ت805هـ
قوله( :مل يكن هذا الفاجر املذكور  -يعين ابن عريب -على الكتاب والسنة بل كان خمالفاً وال حيل
اعتقاد عقيدته وال العمل مبا أتى به من الباطل وليس كالمه ومعتقده الفاسد أتويالً يقتضي موافقة
الكتاب والسنة ،ومن اعتقد عقد الباطل أو متسك به فليس على طريق احلق بل هو على طريق

الباطل ،فيلزم من اعتقد ذلك أو متسك به أن يتوب إىل هللا -تعاىل -من كفره وإحلاده وزندقته فإن
اتب وإال ضربت عنقه لزندقته ،وقد كتبت على ذلك كراريس ابلقاهرة ودمشق وبينت فيها أنه أتى

أبنواع من الكفر واإلحلاد والزندقة ومل أيت هبا غريه فنعوذ ابهلل من طريقة هذا الشيطان ومن طريقة
من اتبعه ،وأن جينبنا ما ابتدعه واحلال ما ذكر وهللا أعلم ابلصواب) .

وقال الصفدي يف اترخيه( :مسعت أاب الفتح ابن سيد الناس يقول مسعت ابن دقيق العيد يقول :سألت
ابن عبد السالم عن ابن عريب فقال :هو شيخ سوء كذاب يقول بقدم العامل وال ِّ
حيرم فرجاً) .
وممن كشف عواره وألف يف بيان كفره وأمثاله الشيخ برهان الدين البقاعي الشافعي احملدث واملفسر

واملؤرخ املتوىف سنة 885هـ بدمشق يف مصنف له بعنوان( :مصرع التصوف أو تنبيه الغيب إىل تكفري
ابن عريب)  ،انظر منه الصفحات.174-150 :
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل يعد أبو حنيفة من التابعّي؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

ومن ِمن الصحابة
لقد مسعت آراء خمتلفة فيما إذا كان اإلمام أبو حنيفة روى أي حديث عن صحايبَ ،

رآه أبو حنيفة فعالً يعد اتبعياً ،فهل روى أبو حنيفة أي أثر مباشر عن الصحابة  -رضي هللا عنهم-؟

ومن رأى منهم يف حياته؟ وهل كان من هؤالء الصحابة  -رضي هللا عنهم -من قاتل مع رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم-؟ مع رجاء ذكر اسم املعركة أو املبايعة حتت الشجرة ،سواء الذي رآه يعترب

اتبعياً ،أو روى ،أو تعلهم حديثاً منه.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

أبو حنيفة هو :النعمان بن اثبت التيمي الكويف ،اإلمام ،فقيه امللة ،عامل العراق ،ولد سنة مثانّي يف
حياة صغار الصحابة ،حيث أدرك زمن أربعة منهم ،وهم أنس بن مالك ابلبصرة وعبد هللا بن أيب أوىف
ابلكوفة .وسهل بن سعد الساعدي يف املدينة ،وأبو الطفيل عامر بن وائلة يف مكة.

واختلف هل رأى أحداً منهم أم ال؟ ،فذكر الذهيب نقالً عن اخلطيب يف اتريخ بغداد أنه رأى أنس بن

مالك ملا قدم عليهم الكوفة ،قال الذهيب :ومل يثبت له حرف عن أحد منهم  -أي من الصحابة

رضي هللا عنهم-سري أعالم النبالء ( ، )390/ 6وادعى بعض أصحاب أيب حنيفة أنه لقي عدداً من

الصحابة فيكون اتبعياً ،ولكن هذا مل يتحقق ثبوته .والراجح أنه مل يلق أحداً من الصحابة ،فهو هبذا
من أتباع التابعّي.

هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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مروايت أيب حنيفة رمحه هللا؟!
ّ

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1424/11/15هـ

السؤال

هل كان لإلمام أيب حنيفة سلسلة معينة أو سلسلة رواة أيخذ عنها؟ مسعت أنه كان لإلمام مالك ما

يسمى (سلسلة ذهبية)  ،وكانت عبارة عن سلسلة من أدق الرواة ،فهل كان لإلمام أيب حنيفة سلسلة

رواة متميزين ابلصدق التام؟ وما هي؟ أرجو تقدمي أمثلة.
مسعت أن اإلمام استنبط أحكاماً كثرية من أحاديث الصحايب عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه،-
فمن كان من الرواة بّي هذا الصحايب  -رضي هللا عنه -واإلمام أبو حنيفة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

لإلمام أيب حنيفة  -رمحه هللا  -مروايت حديثية رواها عنه حممد بن احلسن يف كتاب اآلاثر ،ويوجد له
مروايت أخرى مبثوثة يف تصانيف حممد بن احلسن ،وأيب يوسف  -رمحهما هللا  ،-وقد اعتىن بعض

العلماء جبمع حديثه منهم:

( )1حممد بن حممود اخلوارزمي املتوىف سنة 665هـ ،ذكر ذلك صاحب كشف الظنون ،وطبع املسند
الذي مجعه مبصر سنة 1326هـ.

( )2احلافظ أبو حممد احلارثي ،فقد اعتىن حبديث أيب حنيفة فجمعه يف جملدة ورتبه على شيوخ أيب
حنيفة .وخرج املرفوع منه احلافظ أبو بكر بن املقري ،ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف مقدمة تعجيل

املنفعة.

( )3احلسّي بن حممد بن خسرو املتوىف سنة  522هـ ،وقال احلافظ الذهيب يف ترمجته احملدث العامل
جامع مسند أيب حنيفة .سري أعالم النبالء ( ، )592 / 19وال يعرف لإلمام سلسلة إسنادية
موصوفة أبصح األسانيد ،كما يوجد لإلمام مالك  -رمحه هللا-
وروايته عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -هي من طريق محاد بن أيب سليمان ،عن النخعي ،عن ابن

مسعود  -رضي هللا عنه -ويف بعضها عن النخعي ،عن علقمة ،عن ابن مسعود -رضي هللا عنه-

.ورواية النخعي عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه ،-وإن كانت مرسلة أي منقطعة ،وذلك أن النخعي
ال يصح له مساع عن ٍ
أحد من الصحابة  -رضي هللا عنهم -إال أن العلماء صححوا مراسيله عن ابن
مسعود -رضي هللا عنه ،-وقد اعتىن احلسيين برتاجم رجال أيب حنيفة ضمن كتابه :التذكرة برجال
العشرة .واعتمد يف رجال أيب حنيفة على املسند الذي مجعه ابن خسرو ،مث أفرد احلافظ ابن حجر

رجال األربعة ممن ليس له رواية يف هتذيب الكمال يف كتابه :تعجيل املنفعة .واألربعة هم :أبو حنيفة،
مالك ،الشافعي ،أمحد بن حنبل .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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صحة قول منسوب لرابعة العدوية
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

قالت رابعة العدوية فيما معناه( :اي رب إذا كنت أسلمت طمعاً يف جنتك فاحرمين منها ،وإذا كنت

أسلمت خوفاً من انرك فأدخلين فيها ،وإذا أسلمت طمعاً يف رؤية وجهك الكرمي فال حترمين منه) ،

أريد دليالً من الكتاب على صحة قوهلا هذا.

اجلواب

احلمد هلل.
رابعة العدوية عابدة مشهورة ،وهي من أعالم الصوفية املتقدمّي الذين لديهم اجتهاد يف العبادة ،مع

جهل حبقيقة ما توجبه الشريعة يف ابب السلوك والسري إىل هللا من أحوال القلوب وأعمال اجلوارح،
وقد أفضى هبم اجلهل إىل الغلو والتنطع يف العبادة مما احنرفوا به عن الصراط املستقيم ،ومن ذلك

رجاء ،وإمنا يعبدونه ابحملبة ،وهذا خمالف
غلوهم يف احملبة ،حىت زعموا أهنم ال يعبدون هللا خوفاً وال ً

لطريق األنبياء والرسل  -عليهم الصالة والسالم -الذين يدعونه سبحانه وتعاىل رغباً ورهباً مع حبهم
له سبحانه ،وابتغائهم إليه الوسيلة ،وتقرهبم إليه مبحابه ومسارعتهم يف ذلك ،كما قال تعاىل" :إِ ههنُ ْم
ِِ
اخلَ ْري ِ
ّي" [األنبياء :من اآلية ، ]90وقال
ات َويَ ْد ُعونَـنَا َرغَباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
سا ِر ُعو َن ِيف ْ َ
َكانُوا يُ َ
ِِ ِ
تعاىل" :أُولَئِ َ ه ِ
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ إِ هن
ين يَ ْد ُعو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إِ َىل َرّهب ُم ال َْوسيلَةَ أَيُّـ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك الذ َ
ك َكا َن َْحم ُذوراً" [اإلسراء. ]57:
اب َربِّ َ
َع َذ َ
وهذه املقولة املنسوبة لرابعة مقالة منكرة تتضمن الزهد يف اجلنة واالستخفاف بعذاب النار ،وأما رؤية

هللا فإهنا أعلى نعيم اجلنة ،فمن دخل اجلنة فاز ابلنظر إىل وجه هللا الكرمي ،ومساع كالمه ،قال تعاىل:
ِِ
سنُوا ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ" [يونس :من اآلية ، ]26فاحلسىن :اجلنة ،والزايدة :النظر إىل وجه
ين أ ْ
"للهذ َ
َح َ
هللا ،ويروى معىن هذه املقولة عن رابعة أو غريها بلفظ :إين ال أعبده خوفاً من انره ،وال طمعاً يف
جنته ،بل أعبده حباً له.

وهلذا قال بعض أهل العلم :من عب َد هللا ابخلوف وحده فهو حروري- ،أي :من اخلوارج ،-ومن عبده
ابلرجاء فهو ُمرجئ ،ومن عبده ابحلب فهو زنديق ،ومن عبده ابحلب واخلوف والرجاء فهو مؤمن

موحد ،وأمساء هللا وصفاته تقتضي حمبته وخوفه ورجاءه ،فاهلل -تعاىل -ذو اجلمال ،واجلالل واإلكرام،
وغافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،وكل اسم من أمسائه احلسىن ،وصفة من صفاته ،تقتضي
عبودية خاصة ،فمن كان أبمسائه وصفاته أعلم كان له أعبد ،وعلى صراطه أقوم .وهللا أعلم.
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الربهباري
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

من هو اإلمام الربهباري؟.

اجلواب

الربهباري هو :احلسن بن علي بن خلف أبو حممد الربهباري :شيخ احلنابلة يف وقته ومتقدمها يف
اإلنكار على أهل البدع واملباينة هلم ابليد واللسان ،وكان له صيت عند السلطان ،وقدم عند

األصحاب ،وكان أحد األئمة العارفّي واحلفاظ لألصول املتقنّي والثقات املؤمنّي ،صحب مجاعة من
أصحاب اإلمام أمحد منهم املروذي ،وصحب سهل التسرتي ،وصنهف الربهباري مصنفات منها شرح

كتاب السنة.

وكانت للربهباري جماهدات ومقامات يف الدين كثرية ،وكان املخالفون يغيظون قلب السلطان عليه،

ففي سنة إحدى وعشرين وثالمثائة يف خالفة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم ابلقبض على الربهباري،

فاسترت وقبض على مجاعة من كبار أصحابه ،ومحلوا إىل البصرة وعاقب هللا -تعاىل -ابن مقلة على
فعله ذلك أبن أسخط عليه القاهر ،وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته ،وطرح يف داره النار

فقبض عليه القاهر ابهلل يوم األربعاء لست من شهر مجادى اآلخرة سنة اثنتّي وعشرين وثالمثائة،

وحبس وخلع ومسلت عيناه يف هذا اليوم حىت سالتا مجعاً فعمى مث تفضل هللا -تعاىل -وأعاد الربهباري
إىل حشمته وزادت ،حىت أنه ملا تويف أبو عبد هللا بن عرفة املعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء

الدنيا والدين كان املقدم على مجاعتهم يف اإلمامة الربهباري وذلك يف صفر سنة ثالث وعشرين
وثالمثائة ،ويف هذه السنة ازدادت حشمة الربهباري ،وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا يف اإلنكار
على املبتدعة ،فاجتاز ابجلانب الغريب فعطس فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حىت مسعها اخلليفة
وهو يف روشنه فسأل عن احلال فأخرب هبا فاستهوهلا ومل تزل املبتدعة ينقلون قلب الراضي على

الربهباري فتقدم الراضي إىل بدر احلرسي صاحب الشرطة ابلركوب والنداء ببغداد أن ال جيتمع من
أصحاب الربهباري نفسان ،فاسترت وكان ينزل ابجلانب الغريب بباب حمول فانتقل إىل اجلانب الشرقي

مسترتاً فتويف يف االستتار يف رجب سنة تسع وعشرين وثالمثائة.

قال اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء يف ترمجته للربهباري :شيخ احلنابلة القدوة اإلمام أبو حممد

احلسن بن علي بن خلف الربهباري الفقيه كان قواالً للحق ،داعية إىل األثر ،ال خياف يف هللا لومة

الئم ،صحب املروذي ،وصحب ابن عبد هللا التسرتي ،فقيل إن األشعري ملا قدم بغداد جاء إىل أيب

حممد الربهباري فجعل يقول :رددت على اجلبائي رددت على اجملوس وعلى النصارى ،فقال أبو
حممد :ال أدري ما تقول ،وال نعرف إال ما قاله اإلمام أمحد فخرج وصنف اإلابنة فلم يقبل منه.
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قال أبو احلسّي بن الفراء كان للربهباري جماهدات ومقامات يف الدين وكان املخالفون يغلظون قلب
السلطان عليه ،ففي سنة إحدى وعشرين وثالمثائة أرادوا حبسه فاختفى وأخذ كبار أصحابه ومحلوا
إىل البصرة فعاقب هللا الوزير ابن مقلة وأعاد هللا الربهباري إىل حشمته وزادت ،وكثر أصحابه فبلغنا

أنه اجتاز ابجلانب الغريب فعطس فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حىت مسعها اخلليفة ،فأخرب ابحلال

فاستهوهلا ،مث مل تزل املبتدعة توحش قلب الراضي حىت نودي يف بغداد ال جيتمع اثنان من أصحاب
الربهباري ،فاختفى وتويف مسترتاً يف رجب سنة مثان وعشرين وثالمثائة ،فدفن بدار أخت توزون فقيل

إنه ملا كفن وعنده اخلادم صلى عليه وحده فنظرت هي من الروشن فرأت البيت مآلن رجاالً يف ثياب

بيض يصلون عليه فخافت وطلبت اخلادم ،فحلف أن مل يفتح وقيل إنه ترك مرياث أبيه تورعاً وكان

سبعّي ألفاً ،يف ثالث وعشرين وثالمثائة أوقع أبصحاب الربهباري فاسترت وتتبع أصحابه وهنبت منازهلم

وعاش سبعاً وسبعّي سنة ،وكان يف آخر عمره قد تزوج جبارية.
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أقوال للشافعي يف التصوف
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1425/1/26هـ

السؤال

أرجو التكرم بشرح قويل اإلمام الشافعي التاليّي:

ال يكون أحداً صوفيًّا يف الصباح حىت يصبح أخرق يف الظهر.

فقيها وصوفيًّا يف نفس الوقت.
القول الثاين املذكور يف ديوانه :كن ً

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول ومن هللا أستمد العون والتوفيق:

أما القول األول فلم أقف عليه منسوابً إىل اإلمام الشافعي رمحه هللا رغم حبثي عنه.

وأما الثاين فقد وقفت على الديوان املنسوب إليه إعداد وتعليق حممد إبراهيم سليم صـ ( )46وفيه

هذان البيتان:

فقيها وصوفيًّا فكن ليس واحداً *** فإين وحق هللا إايك أنصح
ً
فذلك ٍ
قاس مل يذق قلبه تقى *** وهذا جهول كيف ذو اجلهل يصلح

وهذان البيتان يف نفسي شيء من صحة نسبتهما إىل اإلمام الشافعي  -رمحه هللا ،-إذ ليس كل ما

نسب إليه من الشعر اثبتاً عنه ،وملا تضمنه البيت الثاين من الغلو يف احلكم على الفقهاء فضالً عن
البون الظاهر بّي هذين البيتّي ،وبّي ما اشتهر نسبته إىل اإلمام الشافعي من شعر رصّي جزل

األلفاظ عظيم الدالالت ،وعلى أي حال فهذان القوالن إن ثبتت نسبتهما إليه فمحموالن على أن
املراد ذم ما عليه أهل التصوف يف اجلملة؛ ألن التصوف وإن كان يف بداايته زهداً وإيثاراً للعزلة وعدم

االختالط ابلناس طلباً للسالمة يف الدين إال أنه مل يلبث أن حاد عن املنهج احلق الذي دعا إليه

اإلسالم من الزهد املقرتن ابلعلم والعمل واجلهاد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ونفع األمة ونشر

الدين ،مث زاد هذا االحنراف عندما اختلط التصوف ابلفلسفات اهلندية واليواننية والرهبانية النصرانية
يف العصور املتأخرة.
وقد ظهر يف بعض متقدميهم الذين عاصرهم الشافعي أو سبقوه بقليل جمانبة للحق والفقه يف الدين

من تعذيب النفس برتك الطعام ،وحترمي تناول اللحوم ،والسياحة يف الرباري والصحاري ،وترك الزواج
حىت قال بعضهم" :ال يبلغ الرجل منزلة الصديقّي حىت يرتك زوجته كأهنا أرملة ويؤي إىل مزابل

الكالب" انظر حلية األولياء ( )194/6 ،359/2وسري أعالم النبالء ( ، )174/8وهذا وحنوه مما
حيمل الشافعي على اإلنكار عليهم لعدم فقههم يف الدين ،إذ لو فقهوا يف الدين ما فعلوا أو دعوا إىل
مثل هذا وأمثاله مما خيالف منهج القرآن والسنة وهدي الصحابة  -رضي هللا عنهم -وسلف األمة،

ومن أتمل الكثري مما يدعونه مقامات وأحواالً جيد عجباً من املخاريق والشطح واالحنراف وعدم

البصرية يف الدين يدرك ذلك من كان له أدىن أتمل وبصرية ،نسأل هللا أن يعصمنا بطواعيته وطواعية

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-كما أن الفقيه مطالب ابلعمل مبقتضى الفقه يف الدين من الزهد
والتواضع وحسن اخللق ولّي اجلانب ورقة القلب والبعد عما ينايف هذه األخالق احلميدة ليكون

جامعاً بّي العلم والعمل ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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ابن مسعود واملذهب احلنفي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/05/16هـ
السؤال

نعيش إبحباط يف منطقتنا أبمريكا ،فهناك بعض من يتلفظ ابلسوء على ابن مسعود  -رضي هللا عنه-

ألجل إظهار ضعف الفقه احلنفي ،ألن مدرسة عبد هللا بن مسعود هي مدرسة أهل الطرق فماذا نقول
هلم عندما يتلفظون بذلك؟ وما هي نصيحتكم يل؛ كي تزيد ثقيت يف اتباع املذهب احلنفي بينما

اآلخرون يهامجونه؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هم خري الناس بعد الرسل واألنبياء ،وهبم نصر هللا
دينه ،وحفظ شرعه ،قال عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -فيما رواه القرطيب يف تفسريه

( )60/1وغريه" :من كان متأسياً فليتأس أبصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فإهنم كانوا
أبر هذه األمة قلوابً ،وأعمقهاً علماً ،وأقلها تكلفاً ،وأقومها هدايً ،وأحسنها حاالً ،قوم اختارهم هللا

لصحبة نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم فضلهم ،واتبعوا آاثرهم؛ فإهنم كانوا
على اهلدى املستقيم" ،ولذلك فإن الواجب على املسلمّي حمبة أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -وتوقريهم ،ومعرفة قدرهم ،والقيام حبقهم ،والرتضي عنهم؛ امتثاالً ملا اشتملت عليه النصوص
الشرعية من الكتاب والسنة ،كقوله تعاىل" :والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين

اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه" [التوبة ، ]100 :ويف اجلملة فإن عدالة الصحابة -
رضي هللا عنهم -وحمبتهم والرتضي عنهم مما هو معلوم من الدين ابلضرورة.

()11/14

ولذلك حذر أهل العلم من انتقاص الصحابة  -رضي هللا عنهم -أو سبهم أو االستهزاء هبم ،وعدوا
ذلك خمالفة صرحية ملعتقد أهل السنة واجلماعة ،وجعل العلماء سب الصحابة  -رضي هللا عنهم-
وانتقاص قدرهم قدحاً يف الشريعة؛ ألن الشريعة مل تصل إلينا إال عن طريقهم ،فهم كتبة الوحي ونقلة
السنة ،ومن مجلة الصحابة املشهود هلم ابلعدالة والفضل :عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب

اهلذيل -رضي هللا عنه -فهو من أكابر الصحابة  -رضي هللا عنهم -فضالً وعلماً وعقالً ،ومن

السابقّي إىل اإلسالم ،وأول من جهر ابلقرآن مبكة املكرمة ،ويشهد لفضله أن الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -قال عنه ملا ضحك الصحابة  -رضي هللا عنهم -من متايل الريح به" :هلو أثقل عند هللا
يوم القيامة ميزاانً من أُحد" أخرجه اإلمام أمحد ( ، )920وابن أيب شيبة ( ، )114/12وقال عنه

عمر -رضي هللا عنه" :-وعاء مليء علماً" ،كما كان ابن مسعود  -رضي هللا عنه -من فقهاء

الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-ومن املشتهرين منهم ابستنباط األحكام والعمل ابلرأي احملمود يف

املسائل اليت مل يرد فيها نص ،ولذلك فإن مدرسة عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -يف العراق تعد
النواة األوىل ملدرسة أهل الرأي اليت ينسب مذهب اإلمام أيب حنيفة إليها ،وغري ذلك مما ثبت لعبد

هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -من الفضائل ،وبعد هذا كيف جيرؤ أحد على انتقاصه أو التلفظ

عليه بسوء إال من كان زائغ القلب فاسد السرية والسريرة.

ونصيحيت لك فيما يتعلق ابتباع مذهب معّي :أن الواجب على املسلم عموماً التمسك ابلكتاب

والسنة ،والعمل مبا تقتضيه النصوص الشرعية ،والوقوف عند حدودها؛ ألن هللا -سبحانه وتعاىل-

تعبدان ابتباع ما شرعه هو أو رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-ومل يتعبدان ابتباع األشخاص مهما
بلغوا يف العلم والدين ،وإمنا جاز للعامي اتباع مذهب معّي من املذاهب املعتربة عند أهل العلم؛ ألنه

عاجز عن النظر يف األدلة واستنباط األحكام منها ،ولكن ينبغي أن يكون هذا االتباع متجرداً عن

التعصب للمذهب واملواالة واملعاداة فيه ،كما أنه ال جيوز ألحد من الناس أن ينتقص مذاهب األئمة

املعتربة عند أهل العلم كاملذاهب األربعة املشهود هلا( :احلنفي ،واملالكي ،والشافعي ،واحلنبلي) ؛ ألن

هذه املذاهب اعتربها العلماء قدمياً وحديثاً وشهدوا ألئمتها ابلعلم والفضل ،وال يعين هذا أن هذه

املذاهب معصومة عن اخلطأ أو أن كل ما فيها صحيح وحق ،بل فيها الصحيح وغريه ،ولكن الذي
ال شك فيه أن هؤالء األئمة جمتهدون ،فإن أصابوا فلهم أجران ،وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الشيخ حممد بن عبد الوهاب ..واملوالد
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

ملاذا جاز للسعودية أن حتتفل بذكر حممد بن عبد الوهاب يف مؤمتر أنفقت عليه مئات اآلالف ،وال

جيوز لنا أن حنتفل بذكرى مولد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم؟ ومن أوىل بذلك رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -أم حممد بن عبد الوهاب؟ سؤال يردده بعض أهل العلم يف مدينة دمشق.
نرجو منكم اإلجابة عليه.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما كان أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب إال جمرد مؤمتر علمي أقيم سنة 1400هـ حتت إشراف

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ،حيث تضمن هذا املؤمتر مجلة من األحباث املتعددة

فيما يتعلق بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من جهة نشأهتا وآاثرها ،والشبهات اليت أثريت حوهلا
مع اجلواب عنها ،كما قد طبعت مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد مجعها وترتيبها وحتقيقها.

والفرق بّي ذلك املؤمتر العلمي وبّي االحتفال ابملولد النبوي ظاهر جلي ،فإن أسبوع الشيخ حممد بن
عبد الوهاب على أنه عبادة بذاته إمنا قصد به بيان هذه الدعوة وإنصاف جمددها ،كما أن أسبوع

الشيخ ال يتكرر وال يعود ،كما هو حال الذين حيتفلون ابملولد النبوي ،ويتعاهدون ذلك كل عام،
فهذا األسبوع أقيم منذ ربع قرن وانتهى األمر.

()13/14

كتاب (شوارق األنوار)
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/10/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو من فضيلتكم إفتائي بكتاب قد أحضرته يل إحدى صديقايت امسه( :شوارق األنوار من أدعية

السادة األخيار)  .فقد رأيت يف هذا الكتاب ما أرابين به ،فقد شككت أبمره؛ فالكتاب كله أدعية،
لكنها أدعية طويلة وألول مرة أقرؤها .إليكم بعض ما جاء من عناوين األدعية يف الفهرس( :الورد

اللطيف) للحبيب عبد هللا احلداد( ،العشرات واملسبعات) حزب النووي( ،ورد اإلمام علي بن أيب

بكر السكران) ( ،ورد اإلمام أيب بكر بن سامل العلوي) ( ،دعاء جامع لإلمام احلسّي بن الشيخ أيب

بكر السامل) ( ،صالة الفاتح) ( ،صالة السرور)  .وقد الحظت أهنم حيددون عدة مرات من القراءة،
مثالً :اقرأ دعاء البسملة ( 786مرة)  ،وقل :اي هللا  66مرة .وقد ورد يف بعض األدعية دعاؤهم جباه
حممد صلى هللا عليه وسلم( :اللهم إين أسألك جباه نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم)  .أفتوين جزاكم

خريا ،فقد مت نشر هذا الكتاب بنسخ كثرية.
هللا ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اي أخيت :هذا الكتاب واحد من املؤلفات الصوفية الكثرية اليت هلا طرائق متعددة كالرفاعية واألمحدية،
والشاذلية ،وغريها ،وقد ملؤوا كتبهم هذه بـ:

 -1أدعية وأوراد مأثورة مسندة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو إىل أحد الصحابة ،رضي هللا

عنهم ،بعضها صحيح وبعضها ضعيف أو موضوع ،وهذا قليل يف هذه الكتب.

 -2أدعية وأوراد مبتكرة منسوبة إىل من يسمون ابألولياء واألقطاب واألواتد من الصوفية ،بل ال
ووردا ألزم به أتباعه ومريديه.
ذكرا ً
يكاد ويل أو صاحب طريقة ،إال وقد اخرتع هلل ً
 -3حتديد عدد مرات القراءة لآلايت أو لألذكار أبرقام طويلة ًّ
أحياان تزيد على األلف وكثري
جدا ً

منها ابملئات ،وهذه كلها بدع وحمداثت ما أنزل هللا هبا من سلطان.
ِ
فأنصحك برتك هذه الكتب ومناصحة من يوزعها وينشرها ،واستبديل بذلك األذكار الشرعية على
الطريقة احملمدية على صاحبها أفضل الصالة والسالم ،وجتدين ذلك يف صحيح البخاري وصحيح
مسلم ،وكتب السنن ،وكتب األذكار املصنفة يف هذا اجملال مثل :كتاب األذكار للنووي ،والكلم

الطيب لشيخ اإلسالم وصحيحه لأللباين ،والوابل الصيب البن القيم ،وحصن املسلم ،وغريها مما هو
موجود ومؤلف من علماء أهل السنة .وفق هللا اجلميع لرضاه.
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خولة بنت األزور :حقيقة أم أسطورة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت مقالة حياول فيها الكاتب إثبات أن شخصية الصحابية خولة بنت األزور ،شقيقة الصحايب

ضرار بن األزور -رضي هللا عنه -هي شخصية خيالية وليس هلا وجود ،فقد قال :إن ذكرها جاء يف

كتاب واحد هو (فتوح الشام) املنسوب للواقدي ،وبناء على ذلك نفى الكاتب حقيقة تلك

الشخصية ،يف احلقيقة مل تتضمن املقالة أي مراجع أو توثيقات يعتمد عليها ،ومل تذكر من هو القائل،
فقد وصلين النص فقط ،لذلك رأيت أن أسألكم حول صحة هذا الكالم ،وهل شخصية الصحابية

خولة بنت األزور ،شقيقة الصحايب ضرار بن األزور ،شخصية حقيقية أم خيالية؟ وجزاكم هللا عنا كل
اخلري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

خولة بنت األزور :ال وجود هلا يف كتب معرفة الصحابة ،وال يف كتب التاريخ والرتاجم ،وإمنا ذكرت

يف كتاب (فتوح الشام) املتداول بّي الناس ،واملنسوب للواقدي وال تصح نسبته للواقدي ،وهذا أمر
معروف عند الباحثّي ،مث إن املعروف يف حروب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه -رضي هللا

عنهم -أن املرأة ال تشارك الرجال يف القتال ،وإمنا تقوم مبداواة اجلرحى وسقي الغزاة ومساعدهتم ،ومل
تكن تباشر القتال ،مث إن الصحايب اجلليل ضرار بن األزور -رضي هللا عنه -مل يذكر يف ترمجته أن له

أختاً تسمى خولة ،ولو كانت مشهورة معروفة لناسب ذكرها ،والذي يظهر أن خولة بنت األزور
شخصية أسطورية ،ال وجود هلا ،وهللا أعلم .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل لورقة بن نوفل صحبة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1426/01/05هـ
السؤال

هل تصح الصحبة لورقة بن نوفل ،وقد قال للنيب صلى هللا عليه وسلم( :إن يدركين يومك أنصرك

مؤزرا)  .وقال الذهيب [يف السري ترمجة سعيد بن زيد]  :مر ورقة بن نوفل على بالل وهو
نصرا ً
ً
صربا اي بالل ،مل
يع هذب ،يلصق ظهره ابلرمضاء وهو يقول :أحد أحد .فقال ورقة :أحد أحد اي باللً ،

حناان -يقول :ألمتسحن به -هذا مرسل .وورقة لو
تعذبونه؟ فوالذي نفسي بيده لئن قتلتموه ألختذنه ً
أدرك هذا لعد من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،وإمنا مات الرجل يف فرتة الوحي بعد النبوة وقبل

خريا.
الرسالة ،كما يف الصحيح ،أرجو إفادتنا ابلقول الفصل يف صحبة ورقة .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
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ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي ابن عم خدجية زوج النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم .ذكره الطربي وابن قانع وابن السكن ،وغريهم يف الصحابة ،وقال احلافظ العراقي" :
ينبغي أن يقال :إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل ،حلديث الصحيحّي يف بدء الوحي "

[ينظر :تدريب الراوي ( ، ] )229 / 2وقد ثبت يف الصحيحّي [البخاري ح ( ، )4ومسلم ح
ت بِ ِه َوَرقَةَ بْ َن
ت بِ ِه َخ ِدجيَةُ َح هىت أَتَ ْ
( ] )160من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -قالت " :فَانْطَلَ َق ْ
ِ
ِِ ِ
اب
َس ِد بْ ِن َع ْب ِد ال ُْع هزى ابْ َن َع ِّم َخ ِدجيَةَ َوَكا َن ْام َرأً قَ ْد تَـنَ ه
ب الْكتَ َ
نَـ ْوفَ ِل بْ ِن أ َ
ص َر ِيف ا ْجلَاهليهة َوَكا َن يَكْتُ ُ
يل ِابلْعِ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ب ِم ْن ِْ
اإل ِْجن ِ
اء ه
ريا قَ ْد َع ِم َي فَـ َقالَ ْ
ت لَهُ
اَّللُ أَ ْن يَكْتُ َ
ربانيهة َما َش َ
رب ِاينه فَـيَكْتُ ُ
ب َوَكا َن َش ْي ًخا َكب ً
َ
الْع ْ َ
ول هِ
ِ
امسع ِمن اب ِن أ ِ
ِ
صلهى ه
ربهُ َر ُس ُ
يك فَـ َق َ
َخ َ
َخدجيَةُ َاي ابْ َن َع ِّم َْ ْ ْ ْ
اَّللُ
اَّلل َ
ال لَهُ َوَرقَةُ َاي ابْ َن أَخي َماذَا تَـ َرى فَأَ ْخ ََ
ِ
ِ ه
وس اله ِذي نَـ هز َل ه
يها َج َذ ًعا
رب َما َرأَى فَـ َق َ
وسى َاي لَْيـتَ ِين ف َ
اَّللُ َعلَى ُم َ
ال لَهُ َوَرقَةُ َه َذا الن ُ
هام ُ
َعلَْيه َو َسل َم َخ ََ
ول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم أ ََو ُخمْ ِرِج هي ُه ْم قَ َ
ال َر ُس ُ
ك فَـ َق َ
ك قَـ ْوُم َ
لَْيـتَ ِين أَ ُكو ُن َحيًّا إِ ْذ خيُْ ِر ُج َ
ال نَـ َع ْم َملْ
اَّلل َ
ط ِمبِثْ ِل ما ِج ْئ َ ِ ِ
ِ
أي ِ
ْت َر ُجل قَ ُّ
ب َوَرقَةُ أَ ْن
ص ًرا ُم َؤزًهرا مثُه َملْ يَـ ْن َ
ي َوإِ ْن يُ ْد ِرْك ِين يَـ ْوُم َ
ص ْر َك نَ ْ
ك أَنْ ُ
َ
ش ْ
َ
ت به إِهال ُعود َ
ٌ
رت ال َْو ْح ُي " ،قال احلافظ ابن كثري " :وقوله :مث مل ينشب ورقة أن تويف أي تويف بعد هذه
يف َوفَ ََ
تُـ ُوَِّ
القصة بقليل رمحه هللا ورضي عنه فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق مبا وجد ،وإميان مبا حصل

من الوحي ونية صاحلة للمستقبل " [ينظر :البداية والنهاية ( ، ] )9/3وقال ابن حجر " :فهذا

ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إىل اإلسالم "
وأخرج اإلمام أمحد يف املسند ح ( )23231من حديث عائشة  -رضي هللا عنها :-أَ هن َخ ِدجيَةَ
ول هِ
صلهى ه
ت َعلَْي ِه
اَّللُ َعلَيْ ِه َو َسله َم َع ْن َوَرقَةَ بْ ِن نَـ ْوفَ ٍل فَـ َق َ
ت َر ُس َ
َسأَلَ ْ
ال " :قَ ْد َرأَيْـتُهُ ِيف ال َْمنَ ِام فَـ َرأَيْ ُ
اَّلل َ
ِ
اض فَأ ِ
ِِ
ِ
اب بَـيَ ٍ
اض " ،قال ابن كثري " :وهذا إسناد
اب بَـيَ ٍ ْ
َحسبُهُ لَ ْو َكا َن م ْن أ َْه ِل النها ِر َملْ يَ ُك ْن َعلَْيه ثيَ َ
ثيَ ُ
حسن ،لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسالً " ،ويف زايدات املغازي من رواية يونس بن بكري
عن بن إسحاق قال يونس بن بكري عن يونس بن عمرو وهو بن أيب إسحاق السبيعي عن أبيه عن

جده عن أيب ميسرة  -وامسه عمرو بن شرحبيل  -وهو من كبار التابعّي أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال خلدجية إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء فقد وهللا خشيت على نفسي فقالت معاذ هللا ما

كان هللا ليفعل بك فوهللا انك لتؤدي األمانة احلديث فقال له ورقة أبشر مث أبشر فأان أشهد أنك

الذي بشر به ابن مرمي وأنك على مثل انموس موسى وأنك نيب مرسل وانك سوف تؤمر ابجلهاد بعد
يومك هذا وان يدركين ذلك ألجاهدن
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معك فلما تويف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد رأيت القس يف اجلنة عليه ثياب احلرير ألنه
آمن يب وصدقين ،ويف هذا اإلسناد انقطاع ،ويعتضد مبا أخرجه الزبري بن بكار عن عثمان عن
الضحاك بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن عروة بن الزبري قال :كان بالل جلارية من بين

مجح وكانوا يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره ابلرمضاء لكي يشرك فيقول :أحد أحد فيمر به ورقة
وهو على تلك احلال فيقول أحد أحد اي بالل وهللا لئن قتلتموه ألختذنه حناان ،قال احلافظ ابن

حجر " :وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إىل أن دعا النيب صلى هللا عليه وسلم إىل اإلسالم

حىت أسلم بالل "[ .اإلصابة يف متييز الصحابة ( ] )607/6وميكن أن يسلك مسلكان بّي الرواية
اليت تدل على أتخر ورقة حىت دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل اإلسالم ،وما جاء يف الصحيح
أنه تويف قبل ذلك ،أحدمها :أن يرجح ما يف الصحيح ألن ما يف الصحيح أصح ،ويقال :يكفي يف

إميانه وتصديقه ما جاء يف الصحيح كما تقدم عن احلافظّي ابن كثري وابن حجر .اثنيهما :أن يقال
ابجلمع بّي ما جاء يف الصحيح وما ورد من أتخر ورقة ،وذلك أن يقال :قوله وفرت الوحي ليست

للرتتيب ،قال احلافظ ابن حجر " :فلعل الراوي مل حيفظ لورقة ذكراً بعد ذلك يف أمر من األمور

فجعل هذه القصة انتهاء أمره ابلنسبة إىل علمه ال إىل ما هو الواقع " [ينظر :فتح الباري (] )27/1
 ،وقد ألف أبو احلسن برهان الدين إبراهيم البقاعي الشافعي أتليفاً يف إميان ورقة ابلنيب وصحبته له،
قال البغدادي يف خزانة األدب ( " : )391/3ولقد أجاد يف مجعه وشدد اإلنكار على من أنكر

صحبته ،ومجع فيه األخبار اليت نقلت عن ورقة  -رضي هللا عنه  -ابلتصريح إبميانه ابلنيب صلى هللا

عليه وسلم ،وسروره بنبوته ،واألخبار الشاهدة له أبنه يف اجلنة  " ...مث قال البغدادي " :وحاصل ما
ذكره البقاعي يف شأن ورقة بن نوفل :أنه ممن وحد هللا يف اجلاهلية ،فخالف قريشاً وسائر العرب يف
عبادة األواثن وسائر أنواع اإلشراك ،وعرف بعقله الصحيح أهنم أخطئوا دين أبيهم إبراهيم اخلليل
عليه السالم ،ووحد هللا تعاىل واجتهد يف تطلب احلنيفية دين إبراهيم ليعرف أحب الوجوه إىل هللا

تعاىل يف العبادة ،فلم يكتف مبا هداه إليه عقله ،بل ضرب يف األرض ليأخذ عن علمه عن أهل العلم
بكتب هللا املنزلة من عنده ،الضابطة لألداين ،فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر هللا بسؤاهلم إىل أن

اتبع الدين الذي أوجبه هللا يف ذلك الزمان ،وهو الناسخ لشريعة موسى عليه السالم :دين النصرانية،

ومل يتبعهم يف التبديل ،بل يف التوحيد ،وصار يبحث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،الذي بشر به
موسى وعيسى عليهما السالم ،فلما أخربته ابنة عمه الصديقة الكربى خدجية رضوان هللا عليها مبا

رأت وأخربت به يف شأن النيب صلى هللا عليه وسلم ،من املخايل :إبضالل الغمام وحنوها ترجى أن

يكون هو املبشر به ،وقال يف ذلك أشعاراً يتشوق فيها غاية التشوق إىل إجناز األمر املوعود ،لينخلع
من النصرانية إىل دينه ،ألنه كان قال لزيد بن عمرو بن نفيل  -ملا قال هلم العلماء :إن أحب الدين

إىل هللا دين هذا املبشر به  :-أان أستمر على نصرانييت إىل أن أييت هذا النيب ،فلما حقق هللا األمر
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وأوقع األرهاصات :ابلسالم من األشجار واألحجار على النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومبناداة
إسرافيل عليه السالم للنيب صلى هللا عليه وسلم مع االستتار منه ،وخاف النيب صلى هللا عليه وسلم
من ذلك فاشتد خوفه ،فنقل ذلك إىل ورقة  -رضي هللا عنه  ،-اشتد سروره بذلك وثبته ،وشد قلبه
وشجعه ،فلما بدا له األمر بفراغ نوبة إسرافيل وأاته جربيل عليه السالم وفعل ما أمره هللا به شق

صدره الشريف ،وغسل قلبه وإيداعه احلكمة والرمحة وما شاء هللا ،وتبدى له جربيل ،وأنزل عليه

بعض القرآن وأخربه به ،قف شعر ورقة وسبح هللا وقدسه وعظم سروره بذلك ،وشهد أنه الذي أنزل
عليه كالم هللا ،وشهد أنه نيب هذه األمة ،ومتىن أن يعيش إىل أن جياهد معه ،هذا مع ما له ابلنيب صلى
هللا عليه وسلم وزوجه الصديقة خدجية من عظم القرب واإلنتساب املوجب للحب ،رضي هللا عنه
وأرضاه[ " .ينظر :خزانة األدب للبغدادي (. ] )395 - 391/3
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إسالم عبد املطلب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1426/04/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
مسعت داعية يف إحدى القنوات الفضائية يقول عن عبد املطلب جد نبينا حممد -صلى هللا عليه

وسلم :-إنه رجل مؤمن حنفي ،وذلك خالل شرحه لقصة عبد املطلب مع أصحاب الفيل عندما
راب حيميه .وقد قال ابلضبط :إن هذا هو التوحيد بعينه .سؤايل :هل فعالً عبد
قال :إن للبيت ًّ
ِ
خريا.
املطلب كما ذُكر؟ وهل نعتربه ً
مسلما جيوز الرتحم عليه؟ وجزاكم هللا ً

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

عبد املطلب جد النيب -صلى هللا عليه وسلم -مات قبل بعثة النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهو من
مسلما ،وأما قوله :أان رب اإلبل وللبيت رب حيميه .فهذا اعرتاف
أهل الفرتة ،وال يصح أن يعترب ً

بتوحيد الربوبية ،وغالب كفار قريش يعرتفون بتوحيد الربوبية ،ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم؛ ألن النيب

صلى هللا عليه وسلم -قاتل كفار قريش مطالبًا إايهم ابإلميان بتوحيد األلوهية ،وهو أن يعبد هللاوحده ،وكذا عمه أبو طالب أدرك اإلسالم ،وأىب أن يسلم ،ومات على ملة عبد املطلب ،والدليل

كثريا من كفار قريش وغريهم من الكفار كانوا يعرتفون بتوحيد الربوبية قول هللا جل وعال:
على أن ً
سماو ِ
ِ
ض َو َس هخ َر ال ه
س َوالْ َق َم َر لَيَـ ُقولُ هن ه
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن)
اَّللُ فَأ ه
ات َو ْاأل َْر َ
(ولَئن َسأَلْتَـ ُهم هم ْن َخلَ َق ال ه َ َ
َ
ش ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض من
(ولَئن َسأَلْتَـ ُهم همن نهـ هز َل م َن ال ه
َحيَا به ْاأل َْر َ
س َماء َماء فَأ ْ
[العنكبوت . ]61:وقوله جل وعالَ :
اَّلل قُ ِل ا ْحلم ُد ِهِ
ِ ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َال يَـ ْع ِقلُو َن) [العنكبوت . ]63:واآلايت يف مثل هذا
َْ
بَـ ْعد َم ْوهتَا لَيَـ ُقولُ هن هُ
كثرية يف كتاب هللا.
وقد قاتل النيب -صلى هللا عليه وسلم -هؤالء مري ًدا منهم أن خيلصوا العبادة هلل وحده ،فإميان املرء

بتوحيد الربوبية ال يدخله يف اإلسالم ،وإمنا يدخله يف اإلسالم اإلميا ُن بتوحيد الربوبية ،واإلميان بتوحيد
األلوهية ،وهو أال يعبد إال هللا ،واإلميان بتوحيد األمساء والصفات .وهللا أعلم.

()20/14

اهلجوم على املذهب احلنفي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

السالم عليكم.

كما تعلمون كان املذهب احلنفي مذهباً شرعياً قوايً ،أخذ به أعظم السالطّي كتشريع يف دوهلم ،وما

جترأ أحد أن يتكلم فيه منذ نشأ يف سنة 95هـ ،لكن املالحظ منذ حنو عشرين سنة بدأ التهجم على

هذا املذهب أبنه قائم على الرأي ،ويتهمون اإلمام أاب حنيفة بعدم معرفة احلديث النبوي .مباذا تعللون
التهجم الشرس الذي ظهر يف هذه األايم؟.
السبب يف هذا ُّ

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

()21/14

فإن املذهب احلنفي من املذاهب املعتربة واملعتمدة عند أهل العلم ،وهو أول املذاهب األربعة من
حيث السبق الزمين ،ومؤسس هذا املذهب هو أبو حنيفة النعمان بن اثبت املولود سنة 80هـ ،املتوىف

سنة 150هـ ،وهو إمام من أئمة اإلسالم مشهود له ابلعلم والتقوى والورع ،بلغ يف الفقه منزلة عالية،

قال عنه اإلمام الشافعي( :الناس عيال يف الفقه على أيب حنيفة)  ،وما زال علماء هذا املذهب وأئمته
يتعاقبون على تقريره ونشره ورفع رايته ،وتدريس كتبه ومصنفاته على اختالف العصور واألزمان إىل
يومنا هذا ،ومع شهادة العلماء هلذا املذهب وأئمته ابلعلم والصالح ،إال أن بعض أهل العلم قد
انتقد هذا املذهب ،ونسب إليه عدم االهتمام ابحلديث واالعتماد على الرأي ،وهذا االنتقاد مل يكن

وليد العصر احلاضر -كما يشري السائل -بل كان من مئات السنّي ،ومن ذلك ما قاله عياض (ت:
544هـ) يف حق اإلمام أيب حنيفة :وهو ممن سلم له حسن االعتبار وتدقيق النظر والقياس ،وجودة
الفقه واإلمامة فيه ،لكن ليس له إمامة يف احلديث ،وال استقالل بعلمه ،وال يوجد له يف أكثر

املصنفات احلديثية ذكر ،وال أخرج له أهل الصحيحّي منه ولو حرفاً ،وأكثر ما ينتقده املنتقدون على
اإلمام أيب حنيفة عدم أخذه ابحلديث واستناده إىل الرأي ،بل إن بعضهم نسب إليه أنه كان يرد

األحاديث الصحيحة كما نقله اخلطيب البغدادي (ت463 :هـ)  ،إال أن هذه االنتقادات قد تصدى
هلا بعض الباحثّي وبينوا عدم صحتها ،وقرروا أن اإلمام أاب حنيفة كان أيخذ ابحلديث إذا صح عنده،

واستدلوا على ذلك برواايت منقولة عن اإلمام أيب حنيفة ،ومنها قوله عن نفسه( :إذا جاء احلديث

عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مل حنل عنه إىل غريه ،وأخذان به)  ،وقوله عندما سئل عما

يلبس احملرم إذا مل جيد اإلزار ،حيث قيل له :أختالف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؟ قال :لعن
هللا من خيالف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -به أكرمنا هللا ،وبه استنقذان ،ومما يدل على أن
اإلمام أاب حنيفة كان أيخذ ابحلديث إذا صح عنده ما قاله تلميذه زفر( :ال تلتفتوا إىل كالم
املخالفّي ،فإن أاب حنيفة وأصحابنا مل يقولوا يف مسألة إال من الكتاب والسنة واألقاويل الصحيحة ،مث

قاسوا بعد عليها)  ،وما قاله أبو يوسف أكرب أصحاب اإلمام أيب حنيفة( :ما رأيت أحداً أعلم بتفسري
احلديث ومواضع النكت اليت فيه من أيب حنيفة ،وكان أبصر ابحلديث الصحيح مين)  ،وعموماً فإن

اإلمام أاب حنيفة كغريه من أئمة اإلسالم كان أيخذ ابحلديث إذا رآه صاحلاً لالحتجاج به ،وال يتصور

أنه كان يرتكه إىل غريه ويعرض عنه ،وإذا رأينا أن اإلمام أاب حنيفة أو غريه من األئمة قال قوالً خيالف
حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فإننا نعتذر له أبنه مل يطلع على احلديث ،أو مل يبلغه أو
حنو ذلك ،ال سيما وأن السنة مل تدون يف عصر اإلمام أيب حنيفة كما دونت يف عصر من بعده.

()22/14

وأختم اجلواب بكالم مجيل يتعلق ابملوضوع ذكره ابن خلدون ،حيث قال وحاشاه  -يعين أاب حنيفة-
أن يكون جاهالً ابلسنة ،وكيف يتصور جهله هبا مع إمامته املسلمة يف الفقه ،وكيف أيخذ عنه مجهور
من األمة؟ وإمنا الذي نفاه عياض  -يعين املتقدم  :-اإلمامة والتربز فيه ،حىت يكون مثل مالك وابن

حنبل مثالً ،فالقوم أحق الناس ابلظن اجلميل ،والتماس املخارج الصحيحة هلم ،وهللا سبحانه وتعاىل
أعلم مبا يف حقائق األمور .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()23/14

هل اخلالفة العثمانية شرعية

اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/08/11هـ
السؤال

ما رأي العلماء يف اخلالفة العثمانية؟ وكيف تكون شرعية وهي ليست من قريش؟ أال تكون قد

خالفت كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فأوالً :سالطّي آل عثمان مل يسموا أنفسهم خلفاء ،وإمنا مسوا أنفسهم سالطّي ،وهذه التسمية

صحيحة.

اثنيًا :يشرتط يف اإلمام أن يكون قرشيًّا يف حال اختيار اإلمام من أهل احلل والعقد ،أما اإلمام

"امسَ ُعوا
املتغلب على احلكم ابلقوة فال يشرتط فيه القرشية ،ولذلك قال صلى هللا عليه وسلمْ :
ِ
استُ ِ
عمل َعلَي ُكم َع ْب ٌد َحبَ ِش ٌّي َكأَ هن َرأْ َسهُ َزبِيبَةٌ" .أخرجه البخاري ( ، )7142فاإلمام
وأَطيعوا ولَو ْ
املسلم املتغلب جتب طاعته ،ولو مل يكن عربيًّا ،فضالً عن القرشي  -كما هو ظاهر هذا احلديث
واألحاديث األخرى .وهللا تعاىل أعلم.

()24/14

ما يقال عن حسن البنا

اجمليب د .علي بن عمر اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/09/17هـ
السؤال

هل كان اإلمام حسن البنا داعية منحرفًا؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

فإن مما ينبغي للمسلم أن يعلمه ويلتزمه جتاه إخوانه املسلمّي مجلة من األمور منها:
ِ
 -1أن يكف عنهم شروره وأذاه ،قال تعاىل :ه ِ
ِ ِ ِ
سبُوا
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
(والذ َ
ّي َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ

ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاان َوإِ ْمثًا ُمبِينًا) [األحزاب . ]58:ووصف الرسول -صلى هللا عليه وسلم -املسلم
فَـ َقد ْ
بقوله" :املُ ْسلِ ُم َمن َسلِم املُ ْسلِمو َن ِمن لِسانِِه ويَ ِدهِ" .أخرجه البخاري ( )10ومسلم (. )40
 -2أن حيسن الظن هبم ،وجيتنب الظنون السيئة ،قال تعاىل( :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا ْ ِ ِ
ريا ِم َن
َ َ
َ
اجتَنبُوا َكث ً
":إاي ُكم والظه هن فإ هن الظه هن
ض الظه ِّن إِ ْمثٌ) [احلجرات . ]12:وقال -صلى هللا عليه وسلم -ه
الظه ِّن إِ هن بَـ ْع َ
أَ ْك َذب احل ِ
ديث" .أخرجه البخاري ( )5144ومسلم (. )5263
ُ َ
 -3أن حيب هلم ما حيب لنفسه ،وذلك مقتضى األخوة؛ (إِ همنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ) [احلجرات. ]10 :
ِ
حىت
أح ُد ُكم ه
وهو من أسباب كمال اإلميان ،كما قال املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يُـ ْؤم ُن َ
ب أل ِ
ب لِنَـ ْف ِس ِه" .أخرجه البخاري ( )13ومسلم (. )45
َخ ِيه َما ُِحي ُّ
ُِحي ه
 -4أن يقدم هلم العون واملساعدة ،ويدخل عليهم السرور ،ويقوم أبداء حق املسلم على أخيه
املسلم ،وينتصر هلم إذا ظلموا ،ويدافع عنهم إذا ُّاهتِموا.
وأما يف احلاالت اليت يبلغ املسلم عن بعض إخوانه شيء من السوء أو التهم ابلفساد وحنو ذلك فإن

على املسلم -إضافة إىل ما سبق -أن يتبع املنهج الشرعي جتاه ذلك .وهذا موجز من القول يف هذا
الباب:

()25/14
اس ٌق بِنـبأٍ
(أ) التثبت والتحقق ،وعدم التساهل والتعجل قال تعاىل( :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
َ َ
ََ
َ َ
ََ ْ
ِِ
فَـتَـبـيهـنُوا أَ ْن تُ ِ
ّي) [احلجرات . ]6:قال الشوكاين:
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَ ٍة فَـتُ ْ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَـ َعلْتُ ْم َاندم َ
َ
التبّي التعرف والتفحص ،ومن التثبت األانة وعدم العجلة والتبصر يف األمر واخلرب الوارد
املراد من ُّ
ِ
س َم ِطيهةُ ال هر ْج ِلَ :ز َع ُموا".
حىت يتضح أمره .ويف حديث املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-ب ْئ َ
أخرجه أمحد ( )17076وأبو داود ( . )4972وكثري من التهم تكون ابطلة ،وكثري من املثالب ال

أساس هلا من الصحة ،فال ينبغي أن تقبل األقاويل واألابطيل دون البينة والدليل ،ومن آكد ما ينتبه
له معرفة املصدر وحتديد القائل ،فكم من هتمة ال يُعرف ُمطْلِ ُقها ،وفِر ٍية ال يُكشف مصدرها ،ورمبا إذا
عرف القائل وكان من الكفار أو الفجار ،أو كان من ذوي األهواء واخلصومات وحنو ذلك ،فال
اعتبار ملثل قوله ،وأهل العلم ابجلرح والتعديل يؤكدون أنه (ليس مبجروح قول إنه ليس جملروح قول) ،

ويبينون أن كالم األقران يف بعضهم البعض يطوى وال يروى ،ويكشفون أن دوافع الذم والنقد إن

وبغضا فإهنا ال تقبل على عالهتا وبدون نقد ومتحيص ،ورحم هللا
كانت منافسة وحس ًدا ،أو خمالفة ً

ابن جرير حّي قال :لو كان كل من ادعي عليه مذهب من املذاهب الرديئة ثبت عليه ما دعي به،

وسقطت عدالته ،وبطلت شهادته بذلك لزم ترك أكثر حمدثي األمصار.

استحضارا حلسن الظن وأن حيمل أقواهلم وأفعاهلم على أحسن احملامل،
(ب) أن يلتمس هلم األعذار
ً
الع ْذ ُر ِمن
أح ُّ
ب إليه ُ
وقد ورد يف احلديث الصحيح قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وال أح ٌد َ
ِ ِ
شرين ِ
واملنذ ِرين" .أخرجه البخاري ( )7416ومسلم ( . )1499ومن
َج ِل ذلك َبعث املُبَ ِّ
هللا ،ومن أ ْ
سياق شرح احلديث نقل القرطيب ما يلي :إذا كان هللا مع كونه أشد غرية منك -املقصود سعد بن
عبادة -حيب اإلعذار ،وال يؤاخذ إال بعد احلجة .ورحم هللا أاب قالبة اجلرمي حيث قال :إذا بلغك
عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر َج ْه َد َك ،فإن َملْ َِجت ْد لَه عُ ْذ ًرا ف ُق ْل يف نفسك :لع هل ألخي
ذرا ال أعلمه .أخرجه أبو نعيم .285/2
ُع ً
(ج) النصح وحسن التوجيه ابألسلوب احلكيم والطريقة املؤثرة فالدين النصيحة ،واخلطأ وارد وليس
هناك معصوم إال املصطفى -صلى هللا عليه وسلم ،-وينبغي أن يكون قصد الناصح إرادة احلق
وإيثار الصواب وحمبة املنصوح ،واألصل أن تكون النصيحة يف السر بّي الناصح واملنصوح وإال
صارت فضيحة.

(د) السرت وعدم التشهري والغيبة ،ألن هللا تعاىل قال( ٍ:إِ هن اله ِذين ُِحيبُّو َن أَ ْن تَ ِشيع الْ َف ِ
هِ
ين
اح َ
َ
َ
شةُ ِيف الذ َ
آمنوا َهلم ع َذ ِ
يم ِيف ُّ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن) [النور . ]19:قال ابن كثري:
َ ُ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
هذا أتديب ملن مسع شيئًا من الكالم السيئ ،فقام يف ذهنه شيء منه فال يشيعه ويذيعه .وليستحضر
ِ
ِ
القيامة" .أخرجه البخاري
يوم
رته هللاُ َ
املسلم قوله -صلى هللا عليه وسلمَ :-
"من َس َرت ًم ْسل ًما َس ََ
( )2442ومسلم (. )2580
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(هـ) العدل واإلنصاف والتوازن واالعتدال والنظر إىل حال املرء من مجيع اجلوانب وعدم الرتكيز على

اخلطأ القليل وترك الصواب الكثري ،واإلنسان يوصف مبا غلب عليه ال مبا ندر من أحواله ،وحاطب

عظيما يوم فتح مكة ،لكن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
أمرا ً
بن أيب بلتعة -رضي هللا عنه -فعل ً
عفا عنه وقال" :لع هل هللاَ اطهلَع على ِ
رت ل ُكم" .أخرجه
اعملُوا ما ِش ْئـتُم ف َقد غَ َف ُ
أهل بد ٍر فقالَ :

البخاري ( )3007ومسلم ( . )2494ومن هنا قال ابن القيم :فوقعت تلك السقطة العظيمة
ُمغت َف َرًة يف جنب ماله من احلسنات.

واملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه -كما قال ابن رجب -وإمنا العربة بكثرة احملاسن-

إيضاحا بقوله :مث إن الكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم حتريه
كما قرر ذلك الذهيب ،وزاده
ً
للحق ،واتسع علمه ،وظهر ذكاؤه وعرف صالحه وورعه واتباعه يغفر ذلك وال نُضلِّله ونطرحه
وننسى حماسنه ،نعم ال نقتدي به يف بدعته وخطئه ،ونرجو له التوبة من ذلك .ا .هـ

واخلتام هنا قاعدة جليلة البن القيم :لو كان كل من أخطأ أو غلط ترك ابجلملة وأهدرت حماسنه
لفسدت العلوم والصناعات وتعطلت معاملها.

وبعد ما سبق أنيت على مقصود السائل ،ألن اإلجاابت إمنا تفهم يف ضوء القواعد الكلية واآلداب

ومنوذجا يقاس عليه ،وقبل ذلك تكون الكليات
املرعية ،واملقاصد الشرعية لتكون أصالً يرجع إليه،
ً
ُم ِعينة على رشد العقل ،ومذكرة حبسن القصد وموصلة إىل صواب املنهج.
وأما الرجل املسؤول عنه فإنه ولد ونشأ يف أسرة متعلمة ،وكان والده الشيخ امحد عبد الرمحن من
علماء احلديث األفذاذ -وهو مؤلف كتاب (الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام امحد بن حنبل) -

وتلقى علومه يف مدارس مصر وخترج من دار العلوم يف القاهرة ،كما تتلمذ على الشيخ حممد رشيد
رضا وأتثر به ،وشارك يف إنشاء عدد من اجلمعيات اليت تدعو إىل الفضيلة واألخالق وحتارب

املنكرات إىل أن أسهم يف أتسيس مجعية الشبان املسلمّي عام  1927وخلص منها إىل أتسيس
مجاعة اإلخوان املسلمّي يف مدينة اإلمساعيلية يف مارس  ،1928وأتبعها الح ًقا بقسم (األخوات

املسلمات) يف أبريل  .1933وكان له نشاط كبري يف الدعوة إىل اجلهاد لتحرير فلسطّي ،وأرسل
أعدادا كبرية من اإلخوان املسلمّي ليشاركوا يف حترير فلسطّي فأبلوا بالء حسنًا
ً
خريا وشهدوا له
وحنن مل نر اإلمام حسن البنا لكن الثقات من الدعاة والعلماء األجالء أثنوا عليه ً
ابإلمامة والورع والتقوى واعتربه عدد غري قليل منهم جمدد القرن الرابع عشر ،رمحه هللا تعاىل.
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قال عنه الشيخ أبو احلسن الندوي( :إن كل من عرف اإلمام حسن البنا عن كثب ال عن كتب،
وعاش متصالً به ،عرف فضل هذه الشخصية اليت قفزت إىل الوجود ،وفاجأت مصر مث العامل العريب
واإلسالمي كله بدعوهتا وتربيتها وجهادها وقوهتا الفذة اليت مجع هللا فيها مواهب وطاقات قد تبدو

متناقضة يف عّي كثري من علماء النفس واألخالق ،ومن املؤرخّي والناقدين هي :العقل اهلائل النري،

والفهم املشرق الواسع ،والعاطفية القوية اجلياشة ،والقلب املبارك الفياض ،والروح املشبوبة النضرة،

واللسان الذرب البليغ ،والزهد والقناعة يف احلياة الفردية ،واحلرص وبعد اهلمة -دون كلل -يف نشر
الدعوة واملبدأ ،والنفس الولوعة الطموح واهلمة السامقة الواثبة ،والنظر النافذ البعيد ،واإلابء والغرية

تواضعا يكاد جيمع على الشهادة به عارفوه ،حىت
على الدعوة ،والتواضع يف كل ما خيص النفس،
ً
لكأنه (كما حدثنا كثري منهم) مثل رفيف الضياء :ال ثقل ،وال ظل ،وال غشاوة.

وقد تعاونت هذه الصفات واملواهب يف تكوين قيادة دينية اجتماعية ،مل يعرف العامل العريب وما وراءه
إنتاجا منها منذ قرون ،ويف تكوين حركة إسالمية يندر
أتثريا وأكثر ً
قيادة دينية سياسية أقوى وأعمق ً

أن جتد حركة أوسع نطاقًا وأعظم نشاطًا وأكرب نفوذًا ،وأعظم تغلغالً يف أحشاء اجملتمع ،وأكثر

استحواذًا على النفوس منها.

ولقد جتلت عبقرية الداعي مع كثرة جوانب هذه العبقرية وجماالهتا يف انحيتّي خاصتّي ال يشاركه
فيهما إال القليل النادر من الدعاة واملربّي والزعماء واملصلحّي:

أوهلا -شغفه بدعوته وإميانه واقتناعه هبا وتفانيه فيها وانقطاعه إليها جبميع مواهبه وطاقاته ووسائله،
وذلك هو الشرط األساسي والسمة الرئيسية للدعاة والقادة الذين جيري على أيديهم اخلري الكثري.
واثنيها -أتثريه العميق يف نفوس أصحابه وتالميذه وجناحه املدهش يف الرتبية واإلنتاج ،فقد كان

منشئ جيل ،ومريب شعب ،وصاحب مدرسة علمية فكرية خلقية ،وقد أثر يف ميول من اتصل به من

أتثريا بقي
املعلمّي والعاملّي ،ويف أذواقهم ويف مناهج تفكريهم وأساليب بياهنم ولغتهم وخطاابهتم ً

شعارا ومسة يعرفون هبا على اختالف املكان والزمان) () .
مر السنّي واألحداث ،وال يزال ً
على ّ
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وقال عنه حمب الدين اخلطيب( :إن األستاذ حسن البنا أمة وحده ،وقوة كنت أنشدها يف نفس مؤمن
فلم أجدها إال يوم عرفته  ...وكنت (ابن صنعة) يوم اكتشفت بيين وبّي نفسي حاجة االسالم إىل
هذا الداعية القوي ،الصابر املثابر ،الذي يعطي الدعوة من ذات نفسه ماهي يف حاجة إليه من قوة

كثريا ما كنت أفكر يف هذا اجليش اللجب من
ومرونة ولّي وجلد وصرب وثبات إىل النهاية  ...و ً
اإلخوان املسلمّي وماهلم من مئات ُّ
الش َعب وكيف استطاع رجل واحد أن حيقق ذلك بعد أن كان

أمالً بعي ًدا لكل غيور على اإلسالم) ()  .ويقول صاحب جملة الرسالة األستاذ أمحد حسن الزايت يف
حسن البنا( :دعا إىل إصالح الدين والدنيا ،وهتذيب الفرد واجملتمع ،وتنظيم السياسة واحلكم ،فكان

أول مصلح ديين فهم اإلسالم على حقيقته ،وأمضى اإلصالح على وجهه .مل يفهم اإلسالم الذي

طهر األرض وحرر اخللق وقرر احلق على أنه عبادة تؤدى ،وأذكار تقام ،وأوراد تتلى ،وإمنا فهمه كما

ودستورا للقضاء واإلدارة،
نورا للبصر والبصرية،
ً
فهمه حممد صلى هللا عليه وسلم وعمر وخالدً :

وجهادا للنفس والعدو) .
ً

وقد كتب عنه الكاتب األمريكي روبرت جاكسون كلمات يقول فيها( :هكذا الشرق ال يستطيع أن

مر يف اتريخ مصر
حيتفظ طويالً ابلكنز الذي يقع يف يده ..إنه رجل ال ضريب له يف هذا العصر .لقد ّ
وحول جمرى
مرور الطيف العابر الذي ال يتكرر .كان البد أن ميوت هذا الرجل -الذي صنع التاريخ ّ

ابكرا ،فقد كان غريبًا عن طبيعة
الطريق -شهي ًدا كما مات عمر وعلي واحلسّي .كان البد أن ميوت ً
اجملتمع ..يبدو كأنه الكلمة اليت سبقت وقتها ،أومل أيت وقتها بعد..

وعلى الرغم من أنين كنت أمسع يف القاهرة أن الرجل مل يعمل شيئًا حىت اآلن وأنه مل يزد على مجع

جمموعات ضخمة من الشباب حوله ،غري أن معركة فلسطّي ،ومعركة التحرير األخرية يف القناة ،قد

أثبتتا بوضوح أن الرجل صنع بطوالت خارقة قَ هل أن جتد هلا مثيالً ،إال يف اتريخ العهد األول للدعوة

اإلسالمية..

وكان الرجل عجيبًا يف معاملة خصومه وأنصاره على السواء ،كان ال يهاجم خصومه وال يصارعهم

بقدر ما حياول إقناعهم وكسبهم إىل صفه ،وكان يرى أن الصراع بّي هيئتّي ال أييت ابلنتائج املرجوة،

وكان يؤمن ابخلصومة الفكرية ،وال حيوهلا إىل خصومة شخصية)..

وال يزال احلديث لروبري جاكسون -إذ يقول( :وعاش الرجل كل حلظة من حياته بعد أن عجزت كل
وسائل اإلغراء يف حتويله عن نقاء الفكرة وسالمة اهلدف .مل حين رأسه ،ومل يرتاجع ومل يرتدد أمام
املثبطات وال املهددات ..وكان الرجل قذى يف عيون بعض الناس ،وحاول الكثريون أن يفيدوا من

القوة اليت يسيطر عليها ،فقال هلم إن أنصاره ليسوا عصا يف يد أحد ،وإهنم هلل وحده .وحاول البعض
عودا من أن ُخيدع أو ينطوي. )..
أن يضموه إليهم أو يطووه ،فكان أصلب ً

ويستمر قائالً( :وأفاد الرجل من جتارب من سبقوه ،ومن اتريخ القادة واملفكرين والزعماء ..الذين

محلوا لواء دعوة اإلسالم ،ومل يقنع أبن يكون مثلهم ..ولكنه ذهب آخر الشوط ،فأراد أن يستمد من

عمر وخالد وأيب بكر ..فأخذ من أيب بكر السماحة ،ومن عمر التقشف ،ومن خالد عبقرية التنظيم)
() .
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(ولقد كان النهج الذي قبسه (البنا) من القرآن وعززه ابلعلم ،ونشره ابلبيان وأيده ابملعاملة ،كان من
اجلد والصدق والعزمية حبيث زلزل أقدام املستعمر ،وأقض مضاجع الطاغية ،وخيب آمال املستغل،
فتناصرت قوى الشر على الدعوة العظمى وهي تتجدد يف كل مصر ،كما تناصرت قوى الشرك

شخصا ،فإن الفكرة
عليها ،وهي تولد يف احلجاز ،وملا كان حسن البنا فكرة ال صورة ،ومبدأ ال
ً

الصاحلة تنمو مناء النبت ،واملبدأ احلق يبقى بقاء احلق) () .

وأما دعوة البنا وفكرته فقد أوضحها يف رسائله ،ومن أبرزها رسالة التعاليم اليت أوضح فيها فهم
اإلسالم يف عشرين أصالً ،وكذلك يف مواطن أخرى.

وقد انتقد البنا عد ٌد من الكتاب ،ومجلة االعرتاضات ترتكز يف ثالثة جوانب؛ األول اجلانب العقدي؛
اهتم فيه ابلتفويض يف األمساء والصفات ،وبعدم التحرير يف موضوع التوسل ،كما اهتم ابلتصوف.

وانتقد يف سياسة احلرص على مجع الناس والرتخص يف ما قد يكونون عليه من تفريط وتقصري عقدي

بعضا
أو سلوكي .وقد انتقدت سياسته اليت عرب عنها بقوله( :جنتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ً

فيما اختلفنا فيه)  .كما انتقدت صور من ممارسات مجاعته بعد وفاته ،وتعرض هبذه املسائل

بتوضيحها وبيان القول فيها عد ٌد من الكتّاب من أتباعه ومؤيديه مثل د .عصام البشري يف كتابه

(أضواء على األصول العشرين)  ،ود .جاسم مهلهل الياسّي يف كتابه (للدعاة فقط)  .كما كتب

كثريون عن شخصيته وعن مجاعته ودورها وآاثرها .وابلرجوع إىل ما سبق من قواعد فإن البنا رجل

خيطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد ،ويف الوقت نفسه فإن املنصف يرى أن حسناته أكثر بكثري من

وعم هبا النفع،
أخطائه وأن األثر الذي تركه من بعده منا وترعرع ومشل البالد اإلسالمية كلها تقريبًا ّ

وأقض مضاجع األعداء حىت آتمروا عليه
وحسبه أنه بذل ومل مينع وعمل ومل يكسل وحترك ومل يسكن
ّ
وقتلوه رمحه هللا.
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جالل الدين الرومي
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري

التاريخ 1425/11/14هـ

السؤال

السالم عليكم.
أرجو أن أعرف موقفكم من العامل الشاعر :جالل الدين الرومي ،الناس هنا يف بريطانيا يقرؤون كتبه

خريا.
خريا وغري ذلك مما سبب يل حرية فيه .وجزاكم هللا ً
املرتمجة ،لكنين مسعت عنه ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شعرا ابلفارسية،
جالل الدين الرومي من أئمة التصوف املتأخرين ،وهو من الغالة ،وله املثنوي ،كتب ً

كثريا من األفكار الصوفية الغالية ،مثل احللول ،واالحتاد ،ووحدة الوجود ،وكذا وحدة األداين.
تضمن ً
من كالمه( :مسلم أان ،لكين نصراين ،وبرمهي ،وزرادشيت)  .وقد مجع أخباره وأفكاره ،وأقواله املؤلف
الرتكي املعاصر :حممد القونوي ،يف كتاب محل عنوان( :أخبار جالل الدين الرومي)  ،ذكر فيه عنه

مستبشعات من األقوال واألفعال واألفكار فلرياجع .وهللا أعلم.
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أين دفن عثمان وعلي رضي هللا عنهما؟
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/الرتاجم والسري
التاريخ 1426/02/24هـ

السؤال

أين دفن عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب -رضي هللا عنهما-؟ ولكم خالص التحااي.

اجلواب

دفن عثمان  -رضي هللا عنه -يف حش كوكب (بستان) يف مشال شرقي البقيع ،ومساها النيب  -صلى
هللا عليه وسلم -ابلروحاء ،وأدخل بنو أمية حش كوكب يف البقيع والغرقد ،والبقيع يقع يف اجلهة
اجلنوبية الشرقية للمسجد النبوي ،وقرب عثمان  -رضي هللا عنه -اآلن يف آخر البقيع على بعد

مرتا من قبور شهداء احلرة.
(ً )1.35

أما علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -فقد خفي موضوع قربه وهللا أعلم ،ومما قيل أنه دفن

وعمي
ابلكوفة عند مسجد اجلماعة ،وقيل ابلكوفة عند قصر اإلمارة عند املسجد اجلامع ليالًُ ،
موضع قربه ،وقيل نقله ابنه احلسن إىل املدينة ودفن ابلبقيع ،وقيل يف أثناء نقله نفر فرسه وصار إىل
بالد طئ فدفن هبا ،وهذه األخرية غري موثوق هبا.

أما مشهد علي ابلنجف إمنا كان أايم بين بويه يف عهد الدولة العباسية ،وأهل املعرفة متفقون أنه ليس
بقرب علي -رضي هللا عنه -بل قيل هو قرب املغرية بن شعبة  -رضي هللا عنه.-
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اآلاثر النبوية
اجمليب د .انصر بن عبد الرمحن اجلديع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1422/7/5
السؤال

أثناء زايريت لرتكيا رأيت يف متحف (طوب قايب سراي) يف اسطنبول قاعة لألماانت املقدسة ،تضم
آاثراً نبوية؛ شعرات للرسول صلى هللا عليه وسلم ،ورسالته للمقوقس ،وبردته ،وأشياء أخرى ،ومل

أالحظ ما يدل على ثبوت ذلك اترخيياً.
فما حقيقة هذه اآلاثر ،وهل يصح أهنا نبوية؟
اجلواب

ليس هنالك ما يدل على ثبوت صحة نسبة هذه اآلاثر وحنوها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم.
قال صاحب كتاب (اآلاثر النبوية) احملقق أمحد تيمور ابشا ص  78بعد أن سرد اآلاثر املنسوبة إىل

النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقسطنطينية (اسطنبول) ( :ال خيفى أن بعض هذه اآلاثر حمتمل الصحة،
غري أان مل نر أحداً من الثقات ذكرها إبثبات أو نفي ،فاهلل سبحانه أعلم هبا ،وبعضها ال يسعنا أن
نكتم ما خيامر النفس فيها من الريب ويتنازعها من الشكوك) اخل.

وال شك يف مشروعية التربك آباثر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف حياته وبعد وفاته ،ولكن الشأن
يف حقيقة وجود شيء من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العصر احلاضر.

وإن مما يضعف هذه احلقيقة ما جاء يف صحيح البخاري ( )186/3عن عمرو بن احلارث رضي هللا

عنه أنه قال( :ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند موته درمهاً وال ديناراً ،وال عبداً وال أمة،
وال شيئاً إال بغلته البيضاء ،وسالحه ،وأرضاً جعلها صدقة) فهذا يدل على قلّة ما خلهفه الرسول
صلى هللا عليه وسلم بعد موته من أدواته اخلاصة.

وأيضاً فقد ثبت فقدان الكثري من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم على مدى األايم والقرون؛
بسبب الضياع ،أو احلروب ،والفنت وحنو ذلك.

ومن األمثلة على ذلك فقدان الربدة يف آخر الدولة العباسية ،حيث أحرقها التتارعند غزوهم لبغداد

سنة 656هـ ،وذهاب نعلّي ينسبان إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف فتنة تيمورلنك بدمشق سنة
803هـ.

ويالحظ كثرة ادعاء وجود وامتالك شعرات منسوبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كثري من
البلدان اإلسالمية يف العصور املتأخرة ،حىت قيل إن يف القسطنطينية وحدها ثالاثً وأربعّي شعرة سنة
1327هـ ،مث أهدي منها مخس وعشرون ،وبقي مثاين عشرة.

ولذا قال مؤلف كتاب (اآلاثر النبوية) ص 82بعد أن ذكر أخبار التربك بشعرات الرسول صلى هللا

عليه وسلم من قبل أصحابه رضي هللا عنهم( :فما صح من الشعرات اليت تداوهلا الناس بعد بذلك
فإمنا وصل إليهم مما قُسم بّي األصحاب رضي هللا عنهم ،غري أن الصعوبة يف معرفة صحيحها من

زائفها) .
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سواء عند
ومن خالل ما تقدم فإن ما يُ ّدعى اآلن من وجود بعض اآلاثر النبوية يف تركيا أو غريها ً

بعض اجلهات ،أو عند بعض األشخاص موضع شك ،حيتاج يف إثبات صحة نسبته إىل الرسول صلى
هللا عليه وسلم إىل برهان قاطع ،يزيل الشك الوارد ،ولكن أين ذلك؟ والسيما مع مرور أكثر من

أربعة عشر قرانً من الزمان على وجود تلك اآلاثر النبوية ،ومع إمكان الكذب يف ادعاء نسبتها إىل

الرسول صلى هللا عليه وسلم للحصول على بعض األغراض ،كما ُوضعت األحاديث ونسبت إليه

صلى هللا عليه وسلم كذابً وزوراً.

وعلى أي حال فإن التربك األمسى واألعلى ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو اتباع ما أثر عنه من
قول أو فعل ،واإلقتداء به ،والسري على منهاجه ظاهراً وابطناً.
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تطور األحياء (النشوء واالرتقاء)
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1423/4/4

السؤال

ما هو رأي اإلسالم يف تطور األحياء؟ وهل كل األحياء نشأت من أصل واحد حقيقة؟ لقد شاهدت
شريطاً للعامل /عبد اجمليد الزنداين ،وقد عارض فيه تلك الفكرة ،ولكنه وافق على تطور األحياء من

حيث احلجم ،حيث إن ذلك منصوص عليه يف أحاديث كثرية ،وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان من عدم ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،

وبعد:

من األمور القطعية يف اإلسالم أن آدم هو أبو البشر مجيعاً ،وأنه بداية اجلنس البشري الذي يعيش يف

األرض ،وأمر اخللق وما حدث يف أول خلق آدم وحواء مفصل يف القرآن الكرمي يف آايت كثرية،
ِ
اعل ِيف األَر ِ ِ
ِ
ال َربُّ َ ِ ِ ِ ِ
يها َم ْن يُـ ْف ِس ُد
":وإِ ْذ قَ َ
ض َخلي َفةً قَالُوا أ ََجتْ َع ُل ف َ
ْ
منها :قوله -تعاىلَ -
ك لل َْمالئ َكة إِّين َج ٌ
ِ
ك ال ِّدماء وَْحنن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال إِِّين أَ ْعلَ ُم َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ]30:إىل
ك قَ َ
س لَ َ
فَ
سبّ ُح حبَ ْمد َك َونُـ َق ّد ُ
يها َويَ ْسف ُ َ َ َ ُ َ
قوله -تعاىل":-وال هم حيزنون" اآلايت [البقرة ، ]38-30:وقوله -تعاىل":-إِ هن مثَل ِعيسى ِع ْن َد هِ
اَّلل
َ َ َ
آد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تُـر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن" [آل عمران. ]59:
اب مثُه قَ َ
َك َمثَ ِل َ
َ
واألداين السماوية كلها على هذا االعتقاد ومل خيالف فيه أحد ،حىت جاء دارون ،ووضع ما يسمى

نظرية التطور واالرتقاء ،فأخذ هبا الغربيون الذين كانوا يف حاجة إىل أي مساندة تقوض سلطان

الكنيسة الطاغي ،وحتطم هيمنة رجال الدين ،وتساند توجههم املادي ،مث اتضح أن هذه النظرية

ساقطة علمياً ومنهجياً ،ولكنها بقيت ذات أتثري يف عقول وقلوب بعض املسلمّي الذين أتثروا

ابلدراسات الغربية مع جهل بدينهم ،وهزمية نفسية أمام ما يسمى احلضارة الغربية ،وهم يف الوقت

ذاته مل يواكبوا تطور املعرفة ،فيعلموا أن هذه النظرية قد نقضت عند مجلة من كبار العلماء التجريبيّي

الغربيّي ،فظن هؤالء املستلبون أن هذه النظرية ال ختالف اإلسالم ،وذهبوا يستدلون للنظرية الباطلة
آبايت وأحاديث يستلوهنا من سياقها ويفردوهنا عن نظائرها ،كمن يستدل منهم بقول هللا -تعاىل-

":وقد خلقكم أطواراً" [نوح ، ]14:وحاول بعضهم أن يوجد مسوغاً يالئم به بّي النظرية املتهافتة

والنصوص الشرعية املناقضة هلا ،فاحتال ببعض احليل اخلادعة ،فقال :آدم أبو اإلنسان ،أما البشر

فقد كانوا من قبل ونشأوا وارتقوا مث انقرضوا ،وكل ذلك من ضعف العلم وضعف النفسية أمام سطوة

اآللة الدعائية الغربية واهليمنة بشىت صورها.
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بدأت فكرة النشوء واالرتقاء عندما قدم دارون نظريته سنة ( )1859يف كتابه (أصل األنواع) ،

فظهرت هذه الفكرة وشاع معها القول ابلتولد الذايت املستقى من فلسفة أرسطو اليواننية ،وأضحت
هذه الفكرة حموراً ملعتقدات كثري من الغربيّي ،ليس يف احلقل التجرييب فحسب ،بل يف الفكر

والفلسفة والعلوم اإلنسانية -أيضاً ،-وملخص نظرية دارون :أن أصل احلياة خلية كانت يف مستنقع
أو حبر قبل ماليّي السنّي ،مث تطورت هذه اخللية ومرت مبراحل ،منها :مرحلة القرد الذي تطور هو
بدوره ليكون منه هذا اإلنسان ،وهذه العملية كلها من فعل الطبيعة ،وهو ما عرب عنه دارون

بقوله":الطبيعة ختلق كل شيء وال حد لقدرهتا على اخللق".

وهذه النظرية من الناحية العلمية والعقلية منقوضة ،ذلك أبهنا افرتضت أن الطبيعة ذات إرادة وقدرة
شاملة وحتكم ونظام ذايت ،حبيث تنتخب األفضل واألقوى مث تزعم النظرية يف الوقت نفسه أن الطبيعة

تعطي وحترم بدون خطة مرسومة بل بعشوائية ،وترسم النظرية خط التطور ذاته وهو متعرج مضطرب
ال يسري على قاعدة منطقية مطردة ،وتزعم النظرية -بدون تقدمي أي دليل -أن هذه املخلوقات

متسلسلة وراثياً ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خالل عملية التطور البطيئة الطويلة ،وهذا
األصل مل يتمكنوا من إجياد أي دليل عليه ،وذلك لوجود حلقات مفقودة يف سلسلة التطور اليت

يزعموهنا.

وقد بّي جليان هكسلي أحد أتباع هذه النظرية نقاط ضعفها والثغرات العلمية فيها.
وكذلك آرثر كيت الدارويين املتعصب الذي أفاد أبن هذه النظرية بدون براهّي ،وذلك يف قوله "إن

نظرية النشوء واالرتقاء ال زالت بدون براهّي وستظل كذلك ،والسبب الوحيد يف أننا نؤمن هبا هو أن
البديل الوحيد املمكن هلا هو اإلميان ابخللق املباشر ،وهذا غري وارد على اإلطالق".

وتزعزعت النظرية بشكل كبري عند علماء الطبيعيات الغربيّي بعد ظهور قانون مندل الوراثي،

واكتشاف وحدات الوراثة (اجلينات) بوصفها الشفرة السرية للخلق ،واعتبار أن الكرموزومات حتمل
صفات اإلنسان الكاملة ،وحتفظ الشبه الكامل للنوع ،أما التشابه بّي الكائنات احلية فهو دليل ضد
نظرية دارون؛ ألن هذا التشابه يدل على وحدانية اخلالق ،وال يدل على وحدة األصل ،حبيث تفرعت
من األصل كل األنواع كما يزعم أصحاب نظرية النشوء واالرتقاء ،والنظرية إضافة إىل ذلك بل قبل

ذلك كله هي من الناحية الدينية ابطلة مناقضة لإلسالم ،فاإلسالم وكافة األداين السماوية تؤمن

بوجود هللا -تعاىل -الذي خلق كل شيء وأحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طّي ،مث
نفخ فيه الروح ،مث جعله يتناسل من نطفة تنتقل إىل طور العلقة ،فطور املضغة إىل أن يكتمل ،مث

انتقل من طور اجلنّي إىل طور الطفل إىل طور الشباب ،وهكذا.

واإلنسان يبقى إنساانً بشكله وعقله وصفاته منذ خلق هللا آدم -عليه السالم ،-وإن حصل فيه
تقاصر يف خلقته وضعف يف بنيته.
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والكائنات األخرى خلقها هللا -تعاىل -كل نوع منها مستقل يف اخللقة عن اآلخر ،وإن وجدت يف
مراحل اترخيية متدرجة أو حصل هلا نوع من التغري أو االنتقال من طور إىل طور بسبب التالقح

والتزاوج والتأثري البيئي وحنو ذلك ،وكل ذلك بقدر هللا وتدبريه ،وكلها يف أصلها وتدرجها من خلق
هللا وحده ،كما قال -سبحانه":-ذَلِ ُك ُم ه
اَّللُ َربُّ ُك ْم ال إِلَهَ إِاله ُه َو َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء فَا ْعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُك ِّل
ٍ ِ
سماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض قُ ِل ه
اَّللُ قُ ْل أَفَ هاختَ ْذ ُْمت ِم ْن ُدونِِه
يل" [األنعام ، ]102:وقوله":قُ ْل َم ْن َر ُّ
ب ال ه َ َ
َش ْيء َوك ٌ
ِ
ِ
ات
ري أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ
اء ال ميَْلِ ُكو َن ألَنْـ ُف ِس ِه ْم نَـ ْفعاً َوال َ
أ َْوليَ َ
ض ّراً قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
ِِ
ْق َعلَْي ِه ْم قُ ِل ه
شابَهَ ْ
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو ال َْوا ِح ُد
اء َخلَ ُقوا َك َخل ِْق ِه فَـتَ َ
اخلَل ُ
َوالن ُ
ُّور أ َْم َج َعلُوا هَّلل ُش َرَك َ
ٍ
الْ َقههار" [الرعد ، ]16:وقوله -جل وعال -ه ِ
ٍ ِ
يل"
ُ
":اَّللُ َخال ُق ُك ِّل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوك ٌ
[الزمر ، ]62:وقوله -سبحانه":-ذَلِ ُك ُم ه
َىن تُـ ْؤفَ ُكو َن"
اَّللُ َربُّ ُك ْم َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء ال إِلَهَ إِاله ُه َو فَأ ه
[غافر. ]62:

ملحوظة /جاء يف السؤال :ما رأي اإلسالم؟ وهذا تعبري غري صحيح ،والصحيح أن يقال ما حكم

اإلسالم؛ ألن ما يضاف للدين ذاته ليس برأي ،إذ الرأي هو العقل أو إعمال العقل ،ويصح أن
يقال :ما رأي علماء اإلسالم يف كذا  ...؟
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األداين يف اجلزيرة قبل اإلسالم
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1423/4/15

السؤال

اإلخوة مشرفو موقع (اإلسالم اليوم) السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي سؤال أحبث عن اإلجابة الشافية له ،وأرجو أن أجدها عندكم :ما األداين اليت مرت على اجلزيرة
العربية وبالد فارس قبل مخس مئة سنة من ظهور اإلسالم؟
اجلواب

األداين اليت مرت على اجلزيرة العربية وبالد فارس قبل مخس مئة سنة من ظهور اإلسالم:

أما يف اجلزيرة العربية ،ففي احلجاز (مكة وما جاورها) فقد كانت احلنيفية ملة إبراهيم -عليه السالم-

وإمساعيل بن إبراهيم -عليه السالم -حىت جاء عمرو بن حلي -عليه من هللا ما يستحق -ابلصنم

هبل ،ووضعه يف مكة ،فعبد الناس األواثن ،وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم من الضالالت،
وفيهم على ذلك بقااي من عهد إبراهيم -عليه السالم -يتمسكون هبا من تعظيم البيت ،والطواف
به ،واحلج والعمرة ،والوقوف على عرفات واملزدلفة ،وهدي البدن ،واإلهالل ابحلج والعمرة ،مع

إدخاهلم فيه ما ليس منه ،فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا":لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك

إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك" انظر مسلم ( ، )1185فيوحدونه ابلتلبية مث يدخلون معه

أصنامهم ،وجيعلون ملكها بيده ،ولذلك قال هللا عنهم":وما يؤمن أكثرهم ابهلل إال وهم مشركون"

[يوسف. ]106:

ومشال اجلزيرة قد أتثر ابلنصرانية ،وخيرب وما حوهلا ابليهودية.

وأما بالد فارس وما جاورها فكانت تدين ابلزردشتية (عبادة النار)  ،وكانت هناك املانوية والثانوية،

وقد يكون للبوذية أثر يف شرق وجنوب فارس.

وأما مشال بالد فارس والعراق ومشاله فالصابئة والشمانية من دايانت تلك البلدان ،وهللا أعلم.
وأنصح األخ السائل مبراجعة كتب التاريخ ،مثل( :البداية والنهاية) البن كثري ،و (اتريخ الطربي)  ،و
(اتريخ ابن خلدون)  ،وكتب امللل والنحل ،مثل( :امللل والنحل) للشهرستاين ،و (الفصل) البن

حزم ،فلعله جيد توضيحاً أكثر مما ذكرت.
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نشأة اخلالفة ومستوطنها
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1423/2/14
السؤال

كيف نشأت اخلالفة؟ وكيف انتهت؟ وما مهام اخلليفة؟

اجلواب

نشأت اخلالفة اإلسالمية بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -مباشرة وانتقاله إىل الرفيق األعلى
-أبيب هو وأمي -صلى هللا عليه وسلم ،-فاجتمع املسلمون من املهاجرين واألنصار الذين كانوا

ابملدينة حينذاك ،وتشاوروا يف سقيفة بين ساعدة ،وطرحت عدة آراء ومناقشات حىت كان االجتماع
على اختيار أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه -خليفة لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-مث

استمرت خالفة النبوة (اخلالفة الراشدة) ثالثّي سنة ،كما أخرب بذلك الصادق املصدوق -عليه
الصالة والسالم ،-مث كانت خالفة ملكية يف عهد األمويّي مث العباسيّي ،وهي يف هذه األثناء بّي م ّد
وجزر ،فأحياانً تضمحل وال يبقى للخليفة إال امسه ،وأحياانً تقوى ويشتد عودها ،وهكذا إىل أن
وصلت إىل الدولة العثمانية وسالطينها الذين حكموا عدة قرون حىت انتهى حكمهم إبلغاء السلطنة

يف (نوفمرب 1922م)  ،مث إلغاء اخلالفة يف عهد السلطان عبد احلميد يف (الثالث من مارس 1942م
1361هـ) على يد مصطفى كمال أاتتورك وشرذمته من يهود الدومنة الذين قدموا إىل بالد املسلمّي

هرابً من اضطهاد األسبان هلم ،فآواهم املسلمون وأكرموهم فكان جزاؤهم أن حاكوا املؤامرات

والدسائس حىت أطاحوا بعرش دولتهم حتقيقاً ألهداف االستعمار.

أما مهام اخلليفة فقد حصرها الفقهاء يف كلمة قصرية بليغة ،وهي" :حراسة الدين وسياسة الدنيا به"،

وبسط ما يندرج حتت هذه العبارة من مهام يطول ،لكن من أراد البسط فعليه أن يرجع إىل كتب
األحكام السلطانية ،والوالايت الدينية ،أو كتب اإلمامة العظمى واخلالفة اإلسالمية.
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أسانيد األخبار واآلاثر
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1423/2/11

السؤال

ما هو األوىل واألفضل يف دراسة أسانيد القصص واألخبار التارخيية الواردة يف كتب األدب والتاريخ؟
اجلواب

لقد كثرت يف الدراسات احلديثة يف علم السرية والتاريخ والرتاجم املطالبات بتصفيتها وتنقيتها،

وجاءت هذه املطالبات على مناح شىت وتوجهات خمتلفة .فكانت أصفى تلك املناحي ،وأخلصها

نيّة ،وأصدقها سريرة ،وآمنها على هذه العلوم املطالبة بتطبيق منهج احملدثّي عليها ،بدراسة أسانيدها
وقبول ما قبلته الصنعة احلديثية ،ورد ما ردته .وظهرت مثرات هذه املطالبة يف حبوث ومؤلفات

عديدة ،وكانت جهوداً مباركة ،وفيها خري كثري ،صوبت كثرياً من األخطاء العلمية ،ونقت بعض أهم
املصادر مما كنا يف حاجة إىل تنقيته فعالً .لكن تبقى تلك اجلهود جهوداً بشرية ،معرضة للخطأ.

واخلطأ اجلزئي فيها أمره يسري ،وتداركه هّي ،لكنه إذا كان منهجيّاً ،فإن أمره سيكون فيه خطورة،

واستدراك نتائجه صعب.

وهنا أنبه أن احملدثّي قد دلت أقواهلم وتصرفاهتم أهنم كانوا يفرقون بّي ما يضاف من األخبار إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم -وما يضاف إىل غريه ،وما يضاف إىل غريه مما له عالقة ابلدين وما ال عالقةله ابلدين ،بل لقد بلغ كمال علمهم إىل درجة التفريق بّي ما يضاف إىل النيب -صلى هللا عليه

وسلم -بعضه عن بعض ،فألحاديث األحكام والعقائد منهج فيه اختالف عن منهج التعامل مع

أحاديث الفضائل والرقائق وحنوها ،بل أحاديث األحكام نفسها هلم منهج يف التعامل مع احلديث

الذي يكون أصالً يف اببه ،واحلديث الذي يعترب من شواهد الباب ،وهلم يف مجيع ذلك إبداعات
ختضع هلا العقول ،ونفحات إهلام تشهد أبن علمهم علم مؤيد من الباري -سبحانه.-

فمن عيوب بعض الدراسات اليت نوهت ببعضها آنفاً أهنا كانت حبواثً من غري املتخصصّي يف علم

احلديث (وال أقصد بذلك الشهادات واأللقاب وإمنا أقصد احلقائق)  ،فجاءت يف بعض األحيان غري
مراعية لتلك الفروق يف منهج التعامل اليت كان احملدثون يراعوهنا ،فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا

تطبيق منهجهم!

ومن أصرح العبارات اليت تدل على ذلك املنهج احلديثي ،الباب الذي عقده اخلطيب البغدادي يف

كتابه (اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )320-316/2بعنوان( :ما ال يفتقر كتبه إىل إسناد)
وقول اخلطيب( :وأما أخبار الصاحلّي وحكاايت الزهاد واملتعبدين ،ومواعظ البلغاء ،وحكم األدابء

فاألسانيد زينة هلا ،وليست شرطاً يف أتديتها) .

مث أسند اخلطيب إىل يوسف الرازي أنه قال" :إسناد احلكمة وجودها".
وأسند عن ابن املبارك أنه سئل" :جند املواعظ يف الكتب ،فننظر فيها؟ قال :ال أبس ،وإن وجدت
على احلائط موعظة فانظر فيها تتعظ ،قيل له :فالفقه؟ قال :ال يستقيم إال بسماع".
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مث أسند اخلطيب قصة رجل خرساين كان جيلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكالم وال يكتب
اإلسناد ،فلما الموه على ذلك قال" :أان للبيت أريده ال للسوق" ،فعلق اخلطيب على ذلك بقوله:
"إن كان الذي كتبه اخلرساين من أخبار الزهد والرقائق وحكاايت الرتغيب واملواعظ فال أبس مبا فعل،

وإن كان من أحاديث األحكام وله تعلق ابحلالل واحلرام فقد أخطأ يف إسقاط إسناده؛ ألهنا هي
الطريق إىل تثبته ،فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته".

ويف هذا السياق أشري إىل قضية مهمة ،رمبا غفل عنها كثريون ،وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم
اخلاصة يف نقد علمهم ،ويف الفحص عن صحة منقوهلم ومعقوهلم .ومن اخلطأ الفادح أن خنلط بّي
معايري النقد املختلفة بّي كل علم وآخر؛ ألن ذلك سيؤدي إىل هدم كل تلك العلوم!

وأضرب على ذلك مثالً:
لو جئنا إىل الشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم ،بل عموم دواوين الشعراء ،خاصة يف عصر

االحتجاج اللغوي ،وأردان أن نطبق عليها منهج احملدثّي يف نقد السنة هل سنزيد إال أن هندم لغة

العرب ،أبعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسّي!

ذلك أن ألئمة اللغة معايريهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم ،وهلم طرائقهم لفحص املنقول من

اللغة ،وقد بذلوا يف ذلك جهوداً عظيمةً ،أ ّدوا هبا األمانة العظمى امللقاة على عواتقهم ،خدمة للغة

القرآن والسنة.

ويف هذا اجملال أذ ّكر بضرورة تعظيم أئمة كل علم يف علمهم ،واحرتام ختصصات أصحاب

التخصصات ،فال نزامحهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم ،وخاصة أولئك األعالم ،ومن
علماء علوم اإلسالم ،على اختالف فنوهنا.

أقصد من ذلك كلّه أن أبّي :أن منهج احملدثّي لئن كان هو املنهج الوحيد الذي يصح به نقد املنقول
املتعلق ابلدين ،فإنه ال يلزم أن يصح يف نقد بقية العلوم ،وإن شاهبته من جهة إبراز أسانيد لبعض

منقوالته ،فليس كل إسناد نراه يعين أنه وسيلة نقد ذلك املنقول بتطبيق منهج احملدثّي الذي ينقدون

به أحاديث النيب -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألن اإلسناد كان مسة من مسات علوم اإلسالم كلها،
فإبرازه مل يكن دائماً ألجل االعتماد الكلّي عليه يف نقد ذلك املنقول.

وبناء على ما سبق ذكر ،من أن احملدثّي قد فرقوا بّي منهج نقد السنة ومنهج نقد األخبار ،فإين أجد

هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معىن معّي يعّي على معرفة الصواب يف هذه املسألة املنهجية ،وهو:

التحري والريبة من كل شيء ولوال أن
أن منهج احملدثّي يف نقد السنة متيز بشدة االحتياط واملبالغة يف ّ
عناية األمة يف تلك احلقبة ابلسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها وكتابتها كانت عناية

عظيمة تفوق الوصف ،حيث كانت هي مهّهم األكرب وشغلهم الشاغل لكان ذلك املنهج املتشدد
املبالغ املراتب سبباً إلخراج شيء من صحيح السنة منها ،لكن تلك العناية البالغة ابلنقل وفرت

للمحدثّي فرصة ذلك التشديد يف النقد ،دون أن يضيّع ذلك شيئاً من السنة .وتلك حكمة ابلغة!
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ومن هذا امللحظ تعلم أن تطبيق هذا املنهج املتش ّدد على غري السنّة فيه جور على ذلك العلم

املنتقد به؛ ألن التثبت من صحة املنقول فيه ال حيتاج إىل كل ذلك التشديد يف النقد ،ولن جند من
عناية األمة مبنقول ذلك العلم ما يُ ِّ
كون رصيداً كبرياً صاحلاً لذلك التشديد دون أن يؤ ّدي ذلك إىل
تضييع بعض الثابت من ذلك املنقول.

وأقصد من ذلك كله بيان أن التخفف من نقد املنقوالت من غري السنة ال يعين أننا سنثبت بذلك

غري الثابت ،ولكن يعين أنّنا سنضع كل منقول يف ميزانه الكايف لتمييز اثبته من غري الثابت منه.

كل ذهن؛ أقول :هب أنك مسعت
احلي القريب إىل ّ
ولكي أنزل من هذا التنظري اجلاف ،إىل التمثيل ّ
تقوى وعلماً حيكي لك خرباً عن أحد أشهر شيوخ شيوخه
أحد أجلّه العلماء ممن تعظّمهم النفوس ً

وأعلمهم ،يتضمن هذا اخلرب أمراً غري مستنكر عن علم ذلك الشيخ ،ويقول يف ذكره هلذا اخلرب:

حبجة اجلهالة
مسعت مجاعة من شيوخي حيكونه عن ذلك الشيخ ،هل ستشك يف صحة هذا اخلربّ ،
حبال شيوخ هذا العامل الذي مسعته؟!

وزايدة يف التقريب :لو مسعت الشيخ ابن ابز -عليه رمحة هللا -يقول :مسعت مجاعة من شيوخي
يقولون :إن العامل الفالين كان كذا وكذا ،هل سنجد يف نفوسنا ريبة من ذلك اخلرب؟!

فما ابلنا ملّا قال ابن عدي -وهو اإلمام الفحل" :-مسعت ع ّدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل

البخاري -رمحه هللا -قدم بغداد ،فسمع به أصحاب احلديث ،فاجتمعوا وعمدوا إىل مئة حديث

القصة ،حبجة
فقلبوا متوهنا وأسانيدها  " ...إىل آخر اخلرب املشهور ،انربى أحد املعاصرين لنقد هذه ّ

اجلهالة حبال شيوخ ابن عدي! واحلال أن علم البخاري أعظم من هذه القصة ،وأن ابن عدي يروي

عن مجاعة من تالمذة البخاري! ولو أراد ابن عدي -وهو احلافظ املسند -أن يسند هذا اخلرب عن
بعضهم لفعل ،لكنه كان يظن أن مثل هذا السياق" :مسعت ع ّدة مشايخ حيكون" أقوى ثبواتً ملثل هذا
اخلرب من مثل أن يسنده عن واحد أو آحاد منهم؛ ألن منهج نقده غري منهج نقد السنة!

وبعد هذا البيان كلّه ،أصل إىل بيان الضابط الذي ميكن من خالله التشديد يف نقد األخبار والقصص
والتحري.
مبنهج احملدثّي ،أو عدم التشديد واالكتفاء مبناهج نقد أخرى تكفي يف مثلها للتوثّق
ّ
فالضابط هو :كل خرب سأبين عليه -مباشرة أو بغري مباشرة -حكماً دينياً ،فاألصل فيه أنه ال يقبل

إال بذلك املنهج املتش ّدد للمحدثّي ،الذي ينقدون به السنة وماال فال.

وشرح هذا الضابط قد يطول ،لكين سأكتفي أبمثلة تبّي بعض جوانبه :إذا جئت للسرية النبوية ،أجد
أن أخبارها منها ما ميكن أن يستنبط منه حكم شرعي :فهذا من السنة اليت تنتقد بذلك املنهج

احملتاط هلا ،ومنها ما ال يستنبط منه حكم شرعي ،كتاريخ سريّة من السرااي ،وعدد من كان فيها،
وحتديد موقعها بدقّة ،وحنو ذلك :فهذه ال نطبق عليها منهج احملدثّي؛ إال إن كان بعض ذلك له

عالقة غري مباشرة ابستنباط حكم ،كمعرفة تقدم خرب أو أتخره ليفيدان ذلك يف الناسخ واملنسوخ ،أو

غري ذلك :فيمكن حينها أن أعود إىل احتياط احملدثّي مع السنة يف نقدي هلذا اخلرب.
وإذا جئت لآلاثر املوقوفة على الصحابة -رضي هللا عنهم:-
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فإن منها ما يكون له عالقة ابألحكام كفتواهم وأقضيتهم ،فإذا كنت سأعتمد على قول صحايب يفمسألة ال نص فيها -على سبيل املثال :-فسأحتاط يف نقدها وفق منهج نقد أحاديث النيب -صلى
نص صحيح ،فإن إيراد أقوال
هللا عليه وسلم ،-وال بد من ذلك فيها ،أما إذا كانت املسألة فيها ٌ

الصحابة بعد ذلك يكون استئناساً وأتكيداً لصحة فهمنا لذلك النص ،فإن نقدان ذلك اخلرب

ابالحتياط املذكور آنفاً فهو حسن ،وإن مل نفعل ذلك فاألمر واسع ،ولن نضر املسألة العلمية شيئاً،
لورود النص فيها.
ومنها ما يكون من ابب األخبار التارخيية :كأخبار الفتوح والغزوات وحنوها ،وهذه حكمهما حكم
السرية النبوية ،فإذا جئنا ألخبار ما وقع بينهم يف الفتنة ،فواجب حينها أن تنقد ابالحتياط املذكور

ألحاديث النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وال جيوز غري ذلك ،وذلك اتّساقاً مع الضابط الكلّي الذي

استثناء -خارجاً عن القانون ،-حيث إن أخبار الفتنة ليست أخباراً جمربةً ال
وضعناه آنفاً ،وليس
ً

ينبين عليها أحكام على أشخاص ،بل هي أخبار إذا ذكرت ال بد أن ترتك يف النفوس أحكاماً على

األشخاص ابلصواب أو اخلطأ ورمبا ابلعدالة أو الفسق عند بعض األقوام ،وهؤالء األشخاص الذين
ستصدر عليهم تلك األحكام هم أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم ،ورضي هللا عنهم أمجعّي،-

وهم من سبق هلم من هللا -تعاىل -ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -الثناء واحلكم ابلعدالة ،فال بد

من متحيص تلك األخبار ،خاصة أهنا أيضاً كانت جماالً رحباً ألصحاب األهواء وأمراض النفوس من

للتقول
الغل واحلقد على دين هللا -تعاىل ،-وعلى أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلمّ -
أهل ّ

واالفرتاء.

على أنه ميكن أن نعامل األخبار املتعلقة ابلفتنة أو ما كان بنحوها مبنهج وسط ،وهو أنه إذا ثبت

نتمم جوانب هذا اخلرب بتفاصيل من بقية
عندان ابملنهج احلديثي احملتاط أصل خرب من األخبار أن ّ

األخبار ،بشرط أن ال يكون يف تفاصيل تلك األخبار شيء يعارض احلكم الثابت ألصحاب النيب -

صلى هللا عليه وسلم -من اخلريية والعدالة والفضل ،وأن ال يعارض أصل اخلرب الثابت أيضاً.
واملثال الواقعي لذلك :أنين كنت من سنوات كثرية قد درست األخبار الواردة يف قصة خالد بن

الوليد -رضي هللا عنه -مع مالك بن نويرة يف حروب الر ّدة ،وهي قصة شهرية ،نسج عليها األفّاكون
وأذانهبم من املستشرقّي قصصاً شنيعة ،فوجدت أن أحد الباحثّي ر ّد القصة ابلكلية ،وخرج بنتيجة،
وهي :أن مالك بن نويرة كان مرتداً كافراً ،وأنه قتل بسيف الشرع ،مع أن مالك بن نويرة -رضي هللا

عنه -مل يتخلف أحد عن ذكره يف الصحابة ،وهذا هو الظاهر من شأنه.

وبعد دراسة أسانيد اخلرب ،تبّي يل أنه ال يصح منها إال إسناد واحد ،أخرجه خليفة ابن خياط يف

اترخيه ( ، )105يقول فيه ابن عمر -رضي هللا عنهما" :-قدم أبو قتادة على أيب بكر ،فأخربه مبقتل

مالك وأصحابه ،فجزع من ذلك جزعاً شديداً ،فكتب أبو بكر إىل خالد ،فقدم عليه ،فقال أبو بكر:

أتول فأخطأ؟ ور ّد أبو بكر خالداً ،وودى مالك بن نويرة ،ور ّد السيب
هل يزيد خالد على أن يكون ّ

واملال".
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القصة ووضع كل أمر يف نصابه ،واعتذر خلالد -رضي هللا عنه-
فهذا اخلرب على وجازته :أثبت أصل ّ
ونفى تلك التهمة القبيحة عن مالك بن نويرة بدفع أيب بكر ديته إىل أوليائه.

يبقى أن يف بقية األخبار تفاصيل أخرى ال ميكن أن نفهم اخلرب السابق بغري االطالع عليها ،فما

العمل جتاهها؟

فالعمل ،هو :أن أنخذ من تلك األخبار ما يوافق هذا اخلرب الثابت من جهة ،وما ال يقدح يف عدالة
الصحابة الثابتة ابلنصوص القطعيّة من جهة أخرى؛ ألهنا أخبار ال تثبت أسانيدها أوالً ،واثنياً :ألن ما

عارض تلك الثوابت سيعد منها منكراً ،ليس من العدل واإلنصاف أن جنعله متساوايً لتلك الثوابت،
فضالً عن أن نعتمده ،فنكون قد ق ّدمنا ما حقه اإلبعاد ،ونستحق بذلك -عياذاً ابهلل -أن نعد من

أهل اهلوى والظلم يف األحكام.

فإذا جئنا ألخبار اترخيية بعد ذلك ،مما وقع يف القرن اهلجري الثاين أو الثالث ،فاألصل فيها إمرارها
واالستفادة منها دون نقد حديثي حمتاط ،إال إذا أراد أحد أن يصدر حكماً دينياً على شخص من

األشخاص له حرمة دينية ،وهو أن يكون مسلماً -كبعض امللوك والسالطّي -فإننا ال نقبل ذلك إال
بنقد يثبت مبثله احلكم الديين ،هذا إن كان ملثل هذا البحث مثرة علمية ،أما إن مل يكن له مثرة ،أو

كان له مثرة خبيثة؛ فينهى عن مثل هذا البحث ،وعن إضاعة الوقت فيه.

وإذا جئنا إىل سري العلماء وأخبارهم ،فالضابط الكلي سائر على ترامجهم ،فإن ما يرد يف ترامجهم إذا
كان سيصدر عنه حكم ديين ،وضعناه يف معياره احملتاط ،وأوضح صور هذا احلكم الديين عبارات
اجلرح والتعديل يف رواة السنة ،وإن كان خبالف ذلك ،كقصة البخاري السابقة ،أو كعبارات يف

الوعظ واحلكمة ،أو كذكر مؤلفاهتم ،أو وصف مكتباهتم ،وحنو ذلك من األخبار ،فهذه ال تنقد بذلك

النقد احملتاط ،ولكن تنقد ملعايري أخرى ،تراعي املعقول وغري املعقول ،والثقة بناقل اخلرب أي :املصدر

ومؤلفه ،وغري ذلك من القرائن احملت ّفة بكل خرب منها ،وللمصلحة احلاصلة من نقده أيضاً.
هذا مل ّخص ما ترجح لدي يف شأن نقد القصص واألخبار التارخييّة ،وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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جيش من أهل احلجاز هم خيار املؤمنّي
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1424/7/2هـ

السؤال

فضيلة الشيخ حفظه هللا.
جاء ابحلديث عن الرسول الكرمي -صلى هللا علية وسلم -يف مواضع املالحم أن جيشاً سيكون من

أهل احلجاز وهم خيار املؤمنّي يف األرض آنذاك ،السؤال هل يدل هذا احلديث على أن أهل احلجاز
هم املخصوصون وهم أفضل املؤمنّي ،وما هو شأن املؤمنّي يف غري احلجاز؟ حبذا لو تكلمت عن
هذا وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وبعد:

فقد جاء يف كتاب الفضائل من دواوين السنة املختلفة فضائل لبعض البالد ولبعض القبائل ،وليست

تلك الفضائل حمصورة يف بلد معّي ،فقد جاء يف الصحيحّي وغريمها يف فضل احلجاز أحاديث ،ويف

فضل الشام ويف فضل اليمن ،كما جاء أيضاً يف غريها من البالد بعض إشارات .واحلاصل أن ورود

الفضل يف بلد ما ال ينفي الفضل عن غريه ،ال سيما مع ورود أحاديث يف البالد األخرى ،وينبغي أن

تؤخذ هذه الفضائل ابعتدال وفقه عام هلا ،فال يلزم أن تكون يف كل زمان وحال ،كما أهنا ال تعين

قطعاً كل فرد بعينه ،وغري ذلك مما ينبغي التنبيه له ،وميكن الرجوع إىل شروح السنة يف ابب الفضائل
ليتفقه املسلم فيه أكثر.
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هل يف هذا ما يقتضي تفضيل عيسى على حممد عليهما الصالة والسالم؟!
اجمليب د .هشام بن إمساعيل الصيين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1426/08/29هـ

السؤال

هناك شبهة يعرضها النصارى حول احلديث الذي يف صحيح البخاريَ ،عن أَِيب ُهريْـرةَ -ر ِ
ض َي ه
اَّللُ
ْ
ََ َ
الِ :
شيطَا ُن ميََ ُّ ِ
هيب -صلهى ه ِ
ٍ
ّي يُولَ ُد
"ما م ْن َم ْولُود يُولَ ُد إِال َوال ه ْ
سهُ ح َ
َع ْنهُ -أَ هن النِ ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم -قَ َ َ
ِ
شيْطَ ِ
س ال ه
ول أَبُو ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه:-
ان إِ هايهُ ،إِهال َم ْرَميَ َوابْـنَـ َها" .مثُه يَـ ُق ُ
فَـيَ ْستَ ِهلُّ َ
صا ِر ًخا م ْن َم ِّ
ِ
ش ْيطَ ِ
ك َوذُ ِّريهـتَـ َها ِم ْن ال ه
ان ال هرِج ِيم".
"وإِِّين أ ُِعي ُذ َها بِ َ
َواقـ َْرأوا إِ ْن ش ْئـتُ ْمَ :
فهل معىن هذا احلديث أن رسول هللا حممد -صلى هللا عليه وسلم -واألنبياء مسهم الشيطان إال
عيسى -عليه السالم-؟ وهل هذا احلديث يثبت أن عيسى -عليه السالم -هو األفضل بّي
األنبياء؟ وإال فلماذا استثين من بّي األنبياء يف هذه الفضيلة؟

فالنصارى يقولون :إن هذا يدل على أنه ليس له أي ذنب ،لكن النيب حممداً -صلى هللا عليه

وسلم -مأمور أن يتوب ،كما ورد يف قوله تعاىل" :فاصرب إن وعد هللا حق واستغفر لذنبك".
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ول هِ
س -ر ِ
صلهى ه
ض َي ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َع ْنهُ -قَ َ
اَّللُ
اَّلل َ -
ويف حديث آخر يف صحيح البخاريَ ،ع ْن أَنَ ٍ َ
ِ ِ
"جي َم ُع ه
استَ ْش َف ْعنَا َعلَى َربِّنَا َح هىت يُ ِرحيَنَا ِم ْن َم َكانِنَا،
َعلَْي ِه َو َسله َمَْ :-
هاس يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَـيَـ ُقولُو َن :لَ ْو ْ
اَّللُ الن َ
اَّلل بِي ِدهِ ونَـ َف َخ فِ َ ِ ِ ِ
ِ
ك
س َج ُدوا لَ َ
ت اله ِذي َخلَ َق َ
آد َم ،فَـيَـ ُقولُو َن :أَنْ َ
فَـيَأْتُو َن َ
ك هُ َ َ
يك م ْن ُروحه َوأ ََم َر ال َْم َالئ َكةَ فَ َ
وحا أَ هو َل ر ُس ٍ
ول بَـ َعثَهُ ه
اَّللُ.
ت ُهنَا ُك ْمَ .ويَ ْذ ُك ُر َخ ِطيئَـتَهَُ .ويَـ ُق ُ
فَا ْش َف ْع لَنَا ِع ْن َد َربِّنَا .فَـيَـ ُق ُ
ول :لَ ْس ُ
ول ائْـتُوا نُ ً
َ
ِ ِ
ِ
يم اله ِذي هاختَ َذهُ ه
ول
اَّللُ َخلِ ًيال .فَـيَأْتُونَهُ ،فَـيَـ ُق ُ
فَـيَأْتُونَهُ ،فَـيَـ ُق ُ
ول :لَ ْس ُ
ت ُهنَا ُك ْمَ .ويَ ْذ ُك ُر َخطيئَـتَهُ ،ائْـتُوا إبْـ َراه َ
ِ
وسى اله ِذي َكله َمهُ ه
ت ُهنَا ُك ْم .فَـيَ ْذ ُك ُر
اَّللُ .فَـيَأْتُونَهُ ،فَـيَـ ُق ُ
ول :لَ ْس ُ
لَ ْس ُ
ت ُهنَا ُك ْمَ .ويَ ْذ ُك ُر َخطيئَـتَهُ ،ائْـتُوا ُم َ

ِ
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ َق ْد غُ ِف َر
يسى .فَـيَأْتُونَهُ ،فَـيَـ ُق ُ
ول :لَ ْس ُ
ت ُهنَا ُك ْم ائْـتُوا ُحمَ هم ًدا َ -
َخطيئَـتَهُ .ائْـتُوا ع َ
لَهُ ما تَـ َقد ِ ِ ِ
َستَأ ِْذ ُن َعلَى رِّيب ،فَِإذَا رأَيْـتُهُ وقَـ ْع ُ ِ
اء
هر ،فَـيَأْتُ ِوين ،فَأ ْ
َ
َ
َ َ
َ
ت َساج ًدا ،فَـيَ َدعُ ِين َما َش َ
هم م ْن ذَنْبه َوَما َأتَخ َ
َمحَ ُد رِّيب بِتَح ِم ٍ
ِ
ه
يد
اَّللُ ،مثُه يُـ َق ُ
ك َس ْل تُـ ْعطَ ْهَ ،وقُ ْل يُ ْس َم ْعَ ،وا ْش َف ْع تُ َ
ال ِيلْ :ارفَ ْع َرأْ َس َ
ش هف ْع ،فَأ َْرفَ ُع َرأْسي فَأ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ود فَأَقَع س ِ
اج ًدا ِمثْـلَهُ ِيف
يُـ َعلّ ُم ِين ،مثُه أَ ْش َف ُع ،فَـيَ ُح ُّد ِيل َحدًّا ،مثُه أُ ْخ ِر ُج ُه ْم م ْن النها ِر َوأُ ْدخلُ ُه ْم ا ْجلَنهةَ ،مثُه أَعُ ُ ُ َ
الثهالِثَ ِة أَو ال هرابِع ِة ،ح هىت ما ب ِقي ِيف النها ِر إِهال من حبسه الْ ُقرآ ُن" .وَكا َن قَـتادةُ يـ ُق ُ ِ
ب
ول ع ْن َد َه َذا :أ ْ
ََ َ
َ ْ ََ َ ُ ْ
َي َو َج َ
َ
ْ َ َ َ َ َ
َعلَْي ِه ْ
اخلُلُود ُ.وحيتج املبشرون النصارى هبذا احلديث ذاكرين أبن عيسى -عليه السالم -هو الوحيد
الذي مل يكن له أي ذنب ،ويقولون :إنه حىت حممد -صلى هللا عليه وسلم -كان عنده ذنوب .وبناء
عليه يقولون :إنه إذا كان لنيب احلق يف الشفاعة فلن يكون حممداً -صلى هللا عليه وسلم -بل
املنجي عيسى -عليه السالم.-
امل ّخلص الذي ليس له ذنوبّ :
أرجو الرد على هذه االدعاءات.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيد ولد آدم حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فاجلواب عن هذه الشبهات من وجهّي:

الوجه األول:

نقول للنصارى :إذا كنتم تؤمنون مبا جاء يف شرعنا أنه حجة صحيحة ،فإنه جيب عليكم اإلميان

بشرعنا والدخول يف اإلسالم؛ ألن هذا مقتضى اإلميان حبجية شرعنا وما ورد فيه.
وإذا كنتم ال تؤمنون أبنه حجة صحيحة فكيف حتتجون به؟
وأما إذا قلتم :إنه حجة علينا فقط.
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فاجلواب :حنن نؤمن بكل ما ثبت عندان يف الكتاب والسنة الصحيحة ،ومما ثبت عندان أن حممداً -

أحب اخللق إىل هللا وأفضلهم ،ومجيع األنبياء حتت لوائه يوم القيامة ،وهو
صلى هللا عليه وسلم -هو ّ

النيب الوحيد الذي يشفع عند هللا ليفصل بّي العباد ،وهذا هو املقام احملمود الذي بسببه ُحيمده

اخلالئق كلهم ،ومجيع األنبياء صلوا خلفه يوم اإلسراء ،بل مجيع األنبياء مأمورون ابتباعه إذا بُعث
وهم أحياء ،وجيب عليهم ترك شريعتهم واتباع شريعة حممد -صلى هللا عليهم وسلم -واألدلة على

هذا املعىن كثرية جداً.
الوجه الثاين:
إن اختصاص أي نيب بفضيلة دون غريه ال يعين أنه أفضل من بقية األنبياء ،فقد خص هللا -سبحانه

ص موسى -عليه السالم -أبن كلمه بدون واسطة ملك
وتعاىل -بعض األنبياء ببعض الفضائل ،فخ ه
وخص سليمان -عليه السالم -جبنوده من اجلن والطري ،وأاته ملكا ال ينبغي
وموسى يف األرض،
ّ
خص هللا به مرمي بنت
ألحد من بعده ،وغري ذلك من اخلصائص املذكورة لألنبياء ،ومن ذلك ما ّ

س الشيطان هلما عند الوالدة.
عمران وعيسى عليه السالم من سالمتهما من م ه

وتفرد الشخص بفضيلة دون غريه ال يعين أنه أفضل من اجلميع وإال لزم أن يكون موسى أفضل
ّ
خصه هللا ،وهذا تناقض غري مقبول،
خصه هللا ،وأن يكون سليمان أفضل األنبياء مبا ّ
األنبياء مبا ّ

تتبّي منزلته مبجموع فضائله ال بفضيلة واحدة .وهذا حىت يف حق عامة
ولذلك الصواب أن اإلنسان ّ

الناس ،أرأيت لو أن شخصاً يف قرية ال يكذب أبداً وال يُعرف عنه إال الصدق ،وما من أحد يف القرية
إال قد وقع منه كذب ،لكن هذا الشخص الذي مل يكذب قط ،يظلم ،ويسرق ،ويقتل ،وأهل القرية
ال يفعلون ذلك أفتكون هذه الفضيلة كافية جلعله خري أهل القرية؟ أم البد من النظر يف جمموع ما

لإلنسان من فضائل وحسنات؟

تفرد به عن غريه من األنبياء وقد م هر
وقد ثبت لنبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -من الفضائل ما ّ
ذكر بعضها .وإن من فضائل حممد -صلى هللا عليه وسلم -أن هللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما
أتخر؛ وذلك لعظم منزلته عند هللا.
وما ذُكر يف حديث الشفاعة من أن عيسى مل يذكر خطيئة ال يعين عدم وقوع شيء من ذلك منه ،بل
جاء يف بعض طرق احلديث أن عيسى -عليه السالم -يقول" :إين ُعبدت من دون هللا" ،وقع ذلك
يف رواية الرتمذي من حديث أيب نضرة عن أيب سعيد ،ويف رواية أمحد والنسائي من حديث ابن

عباس" :إين اُختذت إهلاً من دون هللا" ،ويف رواية اثبت عند سعيد بن منصور حنوه ،وزاد" :وإن يغفر
يل اليوم حسيب" [فتح الباري (. ] )435/11

وهذا يُ ّبّي سبب اعتذار عيسى -عليه السالم -من الشفاعة .كما أن يف احلديث حجة على

النصارى احملتجّي به ،ألن عيسى -عليه السالم -اعتذر عن الشفاعة ،وأنه ال يستطيعها بقوله:

"لست هناكم ،ائتوا حممداً -صلى هللا عليه وسلم ."-وهذا دليل ّبّي واضح على أن عيسى -عليه

السالم -يعتقد أن حممدا أفضل منه ،ولذلك أشار على الناس ابلذهاب إليه .وهللا أعلم.
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مؤلف كتاب مدارج السالكّي
اجمليب د .عبد اللطيف بن إبراهيم احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

سؤايل عن كتاب مدارج السالكّي ،ما هو ومن مؤلفه؟ وهل هو كتاب للمتصوفة فعالً؟.
اجلواب
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
كتاب( :منازل السائرين) أليب إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي

ت481هـ ،فقد قسم  -اهلروي -طريق سري املؤمن إىل هللا -تعاىل -إىل مائة منزلة ،واهلروي  -رمحه
هللا تعاىل -من أجل أئمة السلف ،ورمبا وقع يف أخطاء بسبب مشربه الصويف ،رغم اتباعه لعقيدة

وفقه اإلمام أمحد على وجه اإلمجال ،فقام ابن قيم اجلوزية (ت751هـ) برد هذه األخطاء ،وشرحه يف
كتاب( :مدارج السالكّي بّي منازل إايك نعبد وإايك نستعّي)  ،فأوضح األوهام ،وساق األدلة

الشرعية ،ومجع األقوال املأثورة يف كل منزلة ،إال أن ردوده على اهلروي وتوضيحاته لبعض األلفاظ
الصوفية املشكلة أوقعته يف مزلة التكرار للخطاب الصويف الغامض الذي يعتمد على الذوق
والكشف واألنوار القلبية ،ومن أحب اإلجياز واالبتعاد عن االستطرادات فيمكنه الرجوع إىل كتاب

هتذيب مدارج السالكّي لعبد املنعم صاحل العلي العزي ،ولإلفادة أقرتح القراءة واإلفادة املتقنة يف
موسوعة نضرة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم .-وهللا أعلم.
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معىن السجود الوارد يف قصص األنبياء
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

وجدت شيئاً يف كتاب قصص األنبياء البن كثري ،أرجو توضيحاً له عندكم :وقد قيل أيضاً :إن مرمي -

عليها السالم -ذهبت يوماً وهي حامل إىل خالتها اليت أخربت أهنا حتس كما لو كانت حامالً ،فقالت
مرمي :إهنا ختشى أيضاً أن تكون حامالً ،فقالت خالتها" :أرى أن الذي يف بطين يسجد ملن يف

بطنك" ،والذي حيريين أن املسلمّي ال يسجدون إال هلل! .أرجو التوضيح -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إن ما وقع عليه السؤال ذكره ابن كثري يف قصص األنبياء ،ولفظه :وذكر السدي إبسناده عن
الصحابة -رضي هللا عنهم -أن مرمي  -عليها السالم -دخلت يوماً على أختها ،فقالت هلا أختها:

"أشعرت أين حبلى؟ فقالت مرمي  -عليها السالم :-وشعرت أيضاً أين حبلى؟ فاعتنقتها وقالت هلا أم

حيي :إين أرى ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك".

وليس يف هذا ما يدل على جواز سجود املخلوق للمخلوق؛ ألمور:

أوالً :أن القصة مما بلغنا من طريق أهل الكتاب ،ومل أيت يف الكتاب والسنة ما يثبت ذلك ،فال

نصدقه وال نكذبه ما مل يعارض أصالً يف شرعنا فنرده عندئذ.

اثنياً :أن هذه رؤاي رأهتا أم حيي ،والرؤى ال تثبت هبا األحكام.

اثلثاً :لو صح ما سبق ألمكن محل لفظ السجود على غري معناه املتبادر ،وكالم ابن كثري يف بيان

معىن السجود واضح جلي ،إذ قال بعد إيراده القصة( :ومعىن السجود هاهنا اخلضوع والتعظيم،

كالسجود عند املواجهة للسالم ،كما كان يف شرع من قبلنا ،وكما أمر هللا املالئكة ابلسجود آلدم) .
وقد ذكر أتويل اإلمام مالك لرؤاي أم حيي إذ قال مالك( :أرى ذلك لتفضيل عيسى  -عليه السالم-

؛ ألن هللا -تعاىل -جعله ُحييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص) .

هذا -وهللا أعلم  -إن صحت القصة فهي من قبيل رؤاي يوسف  -عليه السالم -حّي قال ألبيه:
ِِ
"اي أَب ِ
ش َر َك ْوَكباً َوال ه
ين" [يوسف :من اآلية. ]4
َح َد َع َ
ت إِِّين َرأَيْ ُ
تأَ
َ َ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْـتُـ ُه ْم ِيل َساجد َ
ش ْم َ

وهللا -تعاىل -أعلم.
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املؤلفات قبل املوطأ
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم

التاريخ 1425/10/24هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو التكرم بذكر املصادر اإلسالمية املكتوبة (من حديث ومواد فقهية غري القرآن الكرمي) متوفرة

خريا.
اآلن ،وكانت موجودة قبل موطأ اإلمام مالك .وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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كان الصحابة ،رضي هللا عنهم ،يتلقون عن النيب صلى هللا عليه وسلم -أقواله وأفعاله ،ويتداولوهنا
بينهم حفظًا ورواية ،وكان بعض الصحابة ،رضي هللا عنهم ،يكتب يف عهد النيب ،صلى هللا عليه

وسلم ،وهلذا وجد بعض الصحف املكتوبة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،مثل :صحيفة أيب بكر
الصديق ،رضي هللا عنه ،وفيها فرائض الصدقة ،وصحيفة علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،وفيها

أسنان اإلبل ،وشيء من اجلراحات ،وصحيفة عبد هللا بن عمرو بن العاص ،رضي هللا عنهما ،املعروفة
ابلصحيفة الصادقة ،ودرج على ذلك التابعون ،فكانوا يعتمدون على احلفظ والتلقي ،ود هون بعضهم

بعض السنة ،وهلذا وجد عدد من النسخ أو الصحف احلديثية ،ومن أمثلة هذه الصحف :صحيفة أو

صحف سعيد بن جبري تلميذ ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وصحيفة جماهد بن جرب تلميذ ابن عباس،
رضي هللا عنهما ،وصحيفة بشري بن هنيك كتبها عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،وصحيفة أيب الزبري
حممد بن مسلم بن تدريس املكي تلميذ جابر بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،يروي نسخة عنه وعن

أيضا ،وصحيفة هشام بن عروة بن الزبري ،وغري ذلك من الصحف الكثرية اليت رويت عن
غريه ً
التابعّي ،واليت كانت هي األساس الثاين بعد صحائف الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ملا أُلِّف وصنف بعد

ذلك ،مث إنه على رأس املائة األوىل من اهلجرة بدأ التدوين الذي اتصف ابلشمول ،وذلك خوفًا من

ضياع السنة ،وكان من أوائل من قام هبذا العمل أبو بكر بن حممد بن حزم (ت 120هـ)  ،وابن

شهاب الزهري (ت  124هـ)  ،مث إنه يف عصر اتبعي التابعّي بدأ التصنيف يف السنة حيث مجع

طائفة من أهل العلم كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكالم الصحابة ،رضي هللا عنهم ،فألف أبو

حممد عبد امللك بن جريج (ت  150هـ) مبكة ،ومعمر بن راشد ابليمن (ت  153هـ)  ،وأبو عمرو
عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي (ت  156هـ) ابلشام ،وسعيد بن أيب عروبة (ت  156هـ)  ،والربيع

صبيح (ت  160هـ)  ،ومحاد بن سلمة (ت  176هـ) ابلبصرة ،وحممد بن إسحاق (ت ، )151
بن ُ

وسفيان الثوري (ت  )161ابلكوفة ،والليث بن سعد (ت  175هـ) مبصر وغريهم ،وهذه املصنفات
أغلبها مل يصل إلينا ،لكن ما تضمنته من أحاديث وآاثر دخلت يف املصنفات اليت جاءت بعدها مثل

مصنف عبد الرزاق الصنعاين (ت  211هـ)  ،ومسند اإلمام أمحد (ت 241هـ)  ،ومصنف ابن أيب

شيبة (ت  235هـ)  ،وغريها من كتب احلديث ،ويعد املوطأ من أوائل املصنفات احلديثية اليت

وصلت إلينا ،وهو منوذج للمصنفات يف تلك الفرتة حيث مجعت األحاديث مقرونة أبقوال الصحابة
وفتاوى التابعّي ،وقد وصل إلينا بعض النسخ والكتب اليت كتبت يف عصر التابعّي ومن بعدهم،
وبعضها من موارد اإلمام مالك يف املوطأ ،وهي مازالت خمطوطة ،ومنها ما ُح ِّقق مثل:
 أحاديث األعمش (ت  148هـ) برواية وكيع عنه. كتاب املناسك البن أيب عرابة (ت  156هـ) . جزء من سرية ابن إسحاق (ت  151هـ) .-أحاديث ابن جريج ( 150هـ)  ،جزء منه.

 نسخة ابن طهمان ( 168هـ)  ،جزء منه. -نسخة جويرية عن انفع موىل ابن عمر ( 117هـ) .

 نسخة عبيد هللا بن عمر عن انفع موىل ابن عمر ( 117هـ) .-نسخة سهيل بن أيب صاحل (ت  138هـ) .
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 اجلزء األول مما أسند سفيان الثوري (ت  161هـ) . -نسخة الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب (ت  128هـ) .

 -نسخة شعيب بن أيب محزة عن الزهري (ت  124هـ) .

ينظر :دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه ،للدكتور :حممد مصطفى األعظمي (-471/2
 ، )483ومعرفة النسخ والصحف احلديثية ،أتليف :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،اتريخ الرتاث العريب
أتليف فؤاد سزكّي (. )117 /1

وأما الكتب الفقهية املصنفة قبل املوطأ ،فمن املعلوم أن بداية الفقه هو فتاوى الصحابة والتابعّي
مثل الفقهاء السبعة وغريهم ،وهذه الفتاوى توجد يف كتب السنة وكتب التفسري يف الغالب ،وتضمن

قدرا منها ،وقد وجد بعض الرسائل والكتب الصغرية مثل :كتاب الفرائض لزيد بن اثبت،
املوطأ ً

رضي هللا عنه ،وتفسريه أليب الزاند (ت  131هـ)  .وينظر ما كتبه فؤاد سزكّي يف اتريخ الرتاث العريب

( . )16 -15 /3هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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هل لألنبياء قوة بدنية خاصة؟!
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم
التاريخ 1426/03/14هـ

السؤال

خريا.
هل كان للرسل واألنبياء قوة جسمية خاصة ،أم أهنم كانوا ً
أانسا عاديّي؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

أوالً :اعلم ـ أخي الكرمي ـ أن األنبياء صلوات هللا عليهم ـ وإن كانوا بشراً من البشر ـ أيكلون

ويشربون ،ويصحون وميرضون ،وينكحون النساء ،وميشون يف األسواق ،وتعرتيهم العوارض اليت متر

على البشر من ضعف وشيخوخة وموت ..إال أهنم ميتازون خبصائص ،ويتصفون أبوصاف عظيمة
جليلة ،هي ابلنسبة هلم من ألزم اللوازم ،ومن أهم الضرورايت ،وهذه الصفات هي كما يلي:

 .1الصدق.
 .2التبليغ.

 .3األمانة.

 .4الفطانة.
 .5السالمة من العيوب املنفرة.
 .6العصمة.

والصفة اخلامسة على وجه اخلصوص هي من خصائص األنبياء الكرام ،فإنه ال ميكن أن تكون فيهم
عيوب َخلْقية أو ُخلُقية ،تنفر الناس من االجتماع هبم ،أو اتباعهم والسماع لدعوهتم ،كما أن
األمراض املنفرة -كالربص واجلذام ،والتشويه اجلسدي -ال تكون يف أحد من األنبياء.

اثنياً :وردت إشارات قرآنية تدل على قوة األنبياء البدنية ،مثل سيدان سليمان وسيدان داود الذي

هزم جالوت جبربوته وقوته ما يدل على قوة داود اجلسمية ،وكما ذكرت إحدى بنات شعيب ،وهي
تطلب من أبيها استئجار موسى {اي أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمّي}

[القصص ، ]26:وقوله تعاىل يف قصة موسى مع الرجل الذي استغاثه من عدوه {فوكزه موسى
فقضى عليه} [القصص ، ]15:وقوله عن سيدان إبراهيم يف تكسريه لألصنام {فراغ عليهم ضرابً
ابليمّي} [الصافات ، ]93:وقوله ـ كذلك ـ عن إبراهيم وإمساعيل {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من

البيت وإمساعيل} [البقرة ]127 :مما يدل على قوهتما البدنية ـ عليهما السالم ،واألمثلة يف ذلك

عديدة.

كما وردت أحاديث تدل على بسطة يف اجلسم وقوة لألنبياء ،منها ما أخرج البخاري ()6227

ومسلم ( )2841من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه ،قال :هذا ما حدثنا به أبو هريرة
عن رسول هللا -صلى هللا عليه وآله وسلم -قال :خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعاً.
وزاد أمحد ( )8524من طريق سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مرفوعاً :يف سبعة أذرع عرضاً ،قال:

فلما خلقه قال :اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة جلوس ،فاستمع ما حييونك ،فإهنا حتيتك

وحتية ذريتك .فقال :السالم عليكم .فقالوا السالم عليك ورمحة هللا ،قال :فزادوه ورمحة هللا ،فكل
من يدخل اجلنة على صورة آدم ،فلم يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن.
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وخلقاً ،وقد اختصه هللا تعاىل بقوة
أما نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -فقد كان أكمل الناس َخلقاً ُ
بدنية من ما كونه ـ عليه الصالة والسالم ـ رمحة للعاملّي ،ومن ذلك ما رواه أبو بكر الشافعي إبسناد

جيد واخلطيب يف املؤتلف -كما يف اإلصابة  -656/6عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن يزيد

بن ركانة صارع النيب -صلى هللا عليه وسلم -فصرعه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ثالث مرات كل
مرة على مائة من الغنم ،فلما كان يف الثالثة قال :اي حممد ما وضع جنيب يف األرض أحد قبلك ،وما

كان أحد أبغض إيل منك ،وأان أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا .فقام عنه رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -ور هد عليه غنمه.

وكذلك ما رواه البخاري يف صحيحه ( )268قال حدثنا حممد بن بشار ،قال :حدثنا معاذ بن هشام،

قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،قال :حدثنا أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :كان النيب صلى هللا
عليه وسلم يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة.
قال :قلت ألنس :أو كان يطيقه! قال :كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثّي .وهللا تعاىل أعلم.
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هل صلى النيب صلى هللا عليه وسلم يف هيكل سليمان؟
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /السرية والتاريخ والرتاجم/مسائل متفرقة يف السرية والتاريخ والرتاجم
التاريخ 1426/07/08هـ

السؤال

كيف ميكن أن يكون النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد صلى يف هيكل سليمان أثناء
اإلسراء واملعراج ،ومعلوم أن اهليكل د همره اإلمرباطور تيتوس قبل امليالد بسبعّي سنة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فبنص القرآن الكرمي كان اإلسراء ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -من املسجد احلرام إىل املسجد

األقصى ،حيث قال هللا تعاىل" :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد

األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو السميع البصري"[ .اإلسراء ، ]1 :وكذلك ثبتت

إمامته ـ عليه الصالة والسالم ـ االنبياء به ،كما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء فإذا موسى قائم يصلي.

(احلديث)  ،وفيه" :فحانت الصالة فأممتهم" صحيح مسلم ( ، )264( )263( )259وما بعده.
وزاد املعاد ابهلامش (ج 3ص. )31

أما قصة هيكل سليمان وتوابعها فهي أسطورة صهيونية هلا أهداف خفية وعلنية ،فهناك أدلة عديدة

على دحضها وبيان كذهبا؛ فاللجنة الدولية اليت جاءت إىل القدس سنة 1930م -واليت عرفت

بلجنة "شو" ،وكانت مهمتها الفصل يف ملكية حائط املبكى -قررت أن حق ملكية احلائط وحق
التصرف فيه وما جاوره من األماكن عائد إىل املسلمّي ،ذلك ألن احلائط نفسه هو ملك للمسلمّي؛

ألنه جزء ال يتجزأ من احلرم الشريف ،فاهليكل ال أثر له حالياً ،فقد هدم متاماً وفقد أثره ،ومهما بكى

اليهود وقطعوا شعورهم حزانً على هيكل سليمان فلن جيدوه؛ فنصوص التوراة تبّي اآليت:

أوالً :أن األرض اليت بين عليها اهليكل أرض عربية ،كانت بيدراً ألرونة اليبوسي اشرتاها منه داود -

عليه السالم -وكما يقول العهد القدمي :إن أرونة اليبوسي هذا قد عرض بيدره هبة منه لداود -عليه

السالم -ولكن داود أصر على دفع مثنه ،وهنا نالحظ أن كتّاب العهد القدمي يصرون دائما على أن
يثبتوا أهنم كانوا يدفعون مثن األرض كما هنا ،وكما يف رواية غارة املكفيلية.

اثنياً :إن تصميم اهليكل على هيئة تصميمات اهلياكل العربية ،يقول ول ديورانت :إن طراز اهليكل هو
الطراز الذي أخذه الفنيقيون عن مصر ،وأضافوا إليه ما أخذوه من اآلشوريّي والبابليّي من ضروب

التزيّي.

اثلثاً :إن املواد اخلام املستعملة يف بناء اهليكل مل تكن يهودية بل كانت عربية ،كما يذكر العهد القدمي
أن امللك حريام ملك صور أمد سليمان خبشب األرز وخشب السرو الذي كان موجوداً يف لبنان.

رابعاً :إن الذين قاموا ابإلشراف على اهليكل وبنائه هم العرب ،فقد جلبهم سليمان -عليه السالم-
من حليفه امللك حريام ،إذ كان اليهود ال يعرفون اهلندسة والعمارة ،وكانوا كذلك جيهلون ألوان

الفنون األخرى لبداوهتم ،وألن موسى -عليه السالم -حرم عليهم التصوير والنحت حىت ال خيلقوا
أشياء تناظر ما خلقه هللا مث يعبدوهنا.
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ويرى غوستان لوبون أن وصف اهليكل وقصور سليمان مبالغ فيه ،وأن هذه األبنية متت على كل
حال أبيدي األجانب ،مث يقول :ال ينبغي لنا أن نتحدث عن وجود شيء من فن النحت أو التصوير
لدى بين إسرائيل ،وقل مثل هذا عن فن البناء عندهم ،فانظروا إىل هيكلهم املشهور (هيكل

بناء أقيم على الطراز اآلشوري املصري
سليمان) -الذي نشر حوله كثري من األحباث اململة -جتده ً
من قبل بنائّي من األجانب كما تدل عليه التوراة ،ومل تكن قصور ذلك امللك غري نسخ دنيئة عن

القصور املصرية أو اآلشورية.

فماذا بقي لليهود من اهليكل يتباكون عليه ،ويقطعون شعورهم ندماً عليه؟

وخالصة املسألة أن عالقة اليهود ابهليكل ال تتجاوز عالقة أي عابد مبعبده الذي يتعبد فيه ،وأن

اهليكل مل يكن لليهود وإمنا كان لسليمان وحده ،وملا مات سليمان أخذه الوثنيون ،فأين اليهود يف
ذلك الوقت ليدفعوا عن اهليكل وثنية الوثنيّي؟
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الرقائق واألذكار
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سلّم نفسك هلل
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1422/8/3

السؤال

إذا ارتكب الرجل جرمية الزان وأراد أن يتوب توبة صادقة ،وهو يعيش يف بلد غري إسالمي ،فكيف
يقام عليه احل ّد ،هل ميكن أن أييت إىل عامل من العلماء أو مؤسسة إسالمية ليقام عليه احل ّد ،أو يسافر

إىل بلد إسالمي ليفعل ذلك ،أو ملن يسلّم نفسه؟
اجلواب

األخ  /ع .أ .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد :فإين أسأل هللا -عز وجل -أن يغفر ذنبك،

ويصلح قلبك ،ويسرت عيبك ،ويهديك هبداه.
مث اعلم  -ابرك هللا فيك  -أن من جنح إىل خطيئة ،أو وقع يف فاحشة ليس فيها حق إال هلل  -عز

وجل  -فإنه إذا استغفر واتب وأانب ،فقد استعتب رابً رحيماً كرمياً هو أرأف به من أمه اليت ولدته،
وعز -أكرم من أن يرده وقد أقبل عليه ،أو خييبه وقد صدق يف رجائه ،وليس بينه وبّي
وأنه -جل ّ

املغفرة إال أن خيلص التوبة ،وربك يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار ليتوب

مسيء الليل ،وعليه أن يسترت بسرت هللا عليه وال يفضح نفسه ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم:-
((من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة)) أخرجه البخاري ( )2442ومسلم (. )2580

فإذا كان املرء يؤجر ابلسرت على غريه فسرته على نفسه كذلك أفضل ،والذي يلزمه يف ذلك التوبة

واإلانبة والندم على ما صنع فإن ذلك حمو للذنب إن شاء هللا.

وأخرج مالك يف موطئه مرسالً ( ، )825/2واحلاكم يف املستدرك ( )8219من حديث عبد هللا بن

عمر -رضي هللا عنهما -إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قام بعد أن رجم األسلمي فقال:

((اجتنبوا هذه القاذورة اليت هنى هللا عنها ،فمن أملّ فليسترت بسرت هللا ،وليتب إىل هللا فإنه من يبد لنا

خيرجاه.
صفحته نقم عليه كتاب هللا -عز وجل ))-قال احلاكم :صحيح على شرط الشيخّي ومل ّ
متحض حق هللا فهو أكرم األكرمّي ،ورمحته سبقت غضبه ،فلذلك إذا سرته يف
قال العلماء :إذا ّ

الدنيا مل يفضحه يف اآلخرة .وقد ورد يف ذلك حديث -وإن كان فيه ضعف -أن رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -قال( :من أصاب ح ّداً ِ
يثين على عبده
ُ
فع ّجل عقوبته يف الدنيا فاهلل أعدل من أن ّ
العقوبة يف اآلخرة ،ومن أصاب ح ّداً فسرته هللا عليه ،وعفا عنه فاهلل أكرم من أن يعود إىل شيء قد
عفا عنه) أخرجه الرتمذي ( )2626وقال :حسن غريب .ويشهد ملعىن هذا احلديث ما أخرجه

البخاري ( )2441ومسلم ( )2768عن ابن عمر قال مسعت رسول هللا يقول يف النجوى(( :يدنو
أحدكم من ربه حىت يضع كنفه عليه -أي سرته -فيقول عملت كذا وكذا؟ فيقول :نعم .فيقول:

فيقرره ،مث يقول :إين سرتت عليك يف الدنيا ،فأان أغفرها لك اليوم))
عملت كذا وكذا؟ فيقول :نعمّ .
.

ولذلك كله فإن على من ابتلي بشيء من هذه الفواحش أن يصدق التوبة ،ويعظم يف هللا الرجاء؛ فإنه
أكرم األكرمّي ،يفرح بتوبة عبده إذا اتب ،فيغفر ذنبه ،وجيرب كسره ،وميحو ذنوبه ،ولو كانت مثل

زبد البحر .ولكن ال ب ّد مع ذلك من سلوك الطريق الصحيح اليت تعّي على االستقامة وصالح احلال

بعد التوبة ومنها:
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 01اإلقبال على هللا  -عز وجل  -مجلة وذلك أبداء الفرائض ،وأعظمها الصلوات اخلمس مع
مجاعة املسلمّي.
 02إشغال النفس ابلعمل النافع املفيد الذي يستفرغ الطاقة ،ويعمل العقل ،ويبعد األفكار
الشهوانية اليت يصنعها الفراغ ،والنفس ال تقعد فارغة ،فإن مل تشغلها مبا ينفعك شغلتك مبا يضرك.
 03تغيري منط احلياة والبيئة اليت كانت سبباً للوقوع يف الفاحشة ،ومن أهم ذلك البعد عن رفقاء
وجي ِّرئون عليها ،واستبداهلم بصحبة أخبار يدلون على اخلري ،ويعينون
السوء الذي يُغرون ابلفاحشة ُ

عليه .وقد أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن قول العامل للرجل الذي قتل مائة نفس مث اتب:
(أخرج من بلدك فإهنا أرض سوء ،واحلق أبرض كذا فإن فيها قوماً صاحلّي يعبدون هللا فاعبد هللا

معهم)  .فأرشده إىل تغيري البيئة ابهلجرة من بلده ،وتغيري البيئة ال يلزم من هجر البلد دائماً ،بل تغيري

منط احلياة وتغيري نوعية العالقات هو املؤثر األكرب يف ذلك.

 04جماهدة النفس بكبح مجوحها وقر شهواهتا وقد قال هللا(( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا))

 .وإنك واجد -بعون هللا -من لذة النصر على شهوات النفس ما هو أعظم من نيل تلك الشهوات.

ومن أعظم ما يعينك يف هذه اجملاهدة معرفة عاقبة السوء للمعاصي ،وعليك بقراءة كتاب (اجلواب
الكايف) البن القيم ففيه ما يبصرك بذلك.

05إعفاف النفس ابحلالل الطيب وذلك ابلزواج ،كما أوصى بذلك نبيك حممد  -صلى هللا عليه

اغض للبصر،
وسلم  -حيث قال(( :اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه ّ

وأحصن للفرج .ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء)) أخرجه البخاري ( )5066ومسلم

(. )1400

 06القراءة يف كتب األئمة الرابنيّي اليت تزكي النفوس وتقوي اإلميان ،ومنها( :هتذيب مدارج

السالكّي) وخباصة فصل التوبة منه ،فإنك واجد مثة كالماً نورانياً يرفع عن القلب حجب الشهوات،
ويصل النفس خبالقها -جل جالله.-

 07احملافظة على أذكار اليوم والليلة فإهنا حصن املسلم وقوته وزاده ،ومنعة له من شياطّي اجلن
واإلنس ،وعليك بكتاب (الوابل الصيب من الكلم الطيب) البن القيم ،فإنك واجد فيه من فوائد

الذكر ووظائفه الكثري الطيب املبارك.
08يفيدك جداً قراءة كتب توسع ثقافتك ،وترفع مهتك ،وتشغل وقتك ،ومنها يف مسألة التوبة كتاب
(أريد أن أتوب ولكن) للشيخ حممد املنجد ،و (التوبة وظيفة العمر) للشيخ حممد احلمد وحنوها.

وأودعك وأان أدعو هللا لك أن يتوالك مبا توىل به الصاحلّي من عباده ،وأن يوفقك لفعل اخلريات،
وترك املنكرات ،وحب الصاحلّي ،وأن يهدينا وإايك سواء السبيل.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أتوب ولكين أعود
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1422/6/27

السؤال

علي ،إال أين ابتُليت منذ زمن ،وحىت اآلن ابملعاشرة احملرمة،
أان أؤدي مجيع فرائض ريب ،اليت فرضها ّ
ولكن ال يصل إىل ما يصل إليه الرجل من زوجته ،وكلما أقول -إن شاء هللا -ال أرجع هلذا ،وأندم

على ما فعلت ،وأفعل بعض النوافل لكي أُكفر ما فعلت .إال أهنا كثرية مين هذه الفعلة ،وأخاف أال
تقبل مين العبادة .أفيدوين -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

خمالف للشرع من عدة وجوه.
ال ريب أن العمل الذي قمت به،
ٌ

رجل ابمرأة إال
أوالً :أنّك خلوت أبولئك النسوة ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :ما خال ٌ

كان الشيطان اثلثهما)) .

عز وجل _ يقول(( :وال تقربوا الزان إنه كان فاحشةً وساء
اثنياً :أنّك اقرتبت من الزان ،وهللا _ ّ
سبيال)) .

اثلثاً :أنّك هبذا الصنيع دخلت يف زمرة العادين ،وهللا يقول يف وصف املؤمنّي(( :والذين هم لفروجهم

حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون))  .والذي جيب عليك أيها األخ ،أن تتوب إىل هللا _ عز وجل _ ،وأن تندم على فعلك

هذا ،وأن تُقلع عنه ،وتعزم على عدم العودة إليه .واعلم أبن هللا سيعينك ،وسيوفقك إذا صدقت يف

توبتك معه ،خصوصاً وأنك تندم على فعلك ،وحتافظ على الفرائض ،وتقوم أبداء بعض النوافل؛
فهذا دليل على حياة قلبك ،وخوفك من ربك .وال ريب أن املؤمن من س هرته حسنته ،وساءته

تقوي إرادتك ،وأن تنظر يف
خطيئته ،وإن مما يُعينك على التوبة النهصوح :أن ُجتاهد نفسك ،وأن ّ

العواقب ،وأن تعلم أن املعصية سبب للشقاء ،والضنك ،والضيق ،وأن تُدرك أن من ترك شيئاً هلل
عوضه هللا خرياً منهِ ،
وأجل ما تعوض به :أن تُرزق حمبة هللا ،وطمأنينة
والعوض من هللا أنواع خمتلفةُّ ،
ّ
القلب بذكره ،وأن تنزل عليك السعادة احل ّقة ،ال تلك السعادة الومهية املشوبة ابلكدر واألنكاد،
واخلوف .ومما يُعينك _ أيضاً _ على اإلقالع من هذا الذنب ،أن تستحضر أبن هللا ُمطّلِع عليك،
رقيب على كل عمل تقوم به ،فهل يرضيك أن يكون ربك أهون الناظرين إليك؟!
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مث اعلم أبن هللا ميهل وال يهمل؛ فرمبا سرتك هللا؛ ألجل أن تراجع نفسك ،وتقلع عن فعلتك؛ فإذا
أصررت عليها فرمبا كشف هللا أمرك ،وفضحك ،وهتك سرتك .ومما يُعينك على االستمرار على التوبة

أن ُحتافظ على الصلوات ،وان تُقيمها على الوجه األكمل؛ فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر .ومما

يُعينك _ أيضاً _ أن ُحتافظ على األوراد املأثورة عن النيب _ صلى هللا عليه وسلم _ كأذكار الصباح
ِ
قوة
واملساء ،وأذكار النوم ،وحنوها من األذكار املطلقة واملقيدة .وكذلك أ ْكث ْر من قول( :ال حول وال ّ
إال ابهلل)  ،فإهنا كما قال شيخ اإلسالم _ ابن تيمية _ :تُكابد هبا األهوال ،وحتمل األثقال ،وينال
وتتحرى مواضع اإلجابة .ومما يعينك أن
رفيع األحوال .ومما يُعينك _ أيضاً _ أن تُالزم الدعاء،
ّ
تُصاحب األخيار ،وجتانب األشرار ،وتبتعد عن الفراغ ما استطعت ،وتُشغل نفسك مبا يعود عليك

ابلنفع يف دينك ودنياك .وعليك _ أخرياً _ أن جتتنب املثريات ،وتبتعد عن مواطن الفنت .أسأل هللا
العلى أن يكتب يف قلبك اإلميان ،ويثبتك على صراطه املستقيم.
أبمسائه احلسىن ،وصفاته ُ

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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توبة املسرفّي
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1422/7/13

السؤال

إذا أسرف العبد على نفسه ابملعاصي الكبري منها والصغري ،ومن مث اتب إال أن هناك زالت التزال يف
حياته ،وهو غري ر ٍ
اض عنها ..فهل يعاقبه هللا أبن يفضحه ابلذنوب اليت اتب منها ،واليسرت عليه؟
وهل الشيطان يدخل على اإلنسان من هذا الباب؟
اجلواب

أجل نعم هللا على العباد أن فتح هلم ابب التوبة على مصراعيه ،وأمرهم هبا ورغّبهم فيها،
إن من ّ

ووعدهم عليها قال -جل وعال " -قل ايعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا

إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم " وقال " :وتوبوا إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم

تفلحون " ويف صحيح مسلم ( )2702من حديث أيب بردة عن األغر -وكان من أصحاب النيب-
صلى هللا عليه وسلم -أنه قال البن عمر قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-اي أيها الناس
توبوا إىل هللا فإين أتوب إىل هللا يف اليوم مائة مرة) .
كما أن من نعمة هللا على العباد إمهاهلم ،والصرب عليهم ،وعدم معاجلتهم ابلعقوبة علّهم يتوبون
ويرجعون ،ويستدركون بقية أعمارهم بتوبة نصوح وعمل صاحل.

فعلى العبد أن جيتهد يف التخلص من ذنوبه على الفور والتقلل من سيئاته وخطاايه؛ ألنه ال يدري مىت

حيال بينه وبّي ما يشتهي من التوبة ابملوت ،وهناية األجل ،وانقضاء املهلة.

مث ليثق العبد أنه مىت صدق يف توبته ،وأحسن يف رجوعه وعودته إىل ربه أن هللا تعاىل سيفرح بتوبته،
وسيغفر ذنوبه وزالته مهما عظمت وكربت برمحة منه وفضل ،ومىت اتب العبد وأانب إىل ربه استحب

له اإلكثار من نوافل العبادات ،واملسارعة إىل فعل الطاعات والقرابت؛ حىت يضمن رجحان ميزان

حسناته ،ويعمر صحيفته مبا يفرحه ويسعده عند لقاء ربه ،مث ليكن العبد على يقّي أبن هللا سبحانه

أجل وأكرم من أن يفضح عبده التائب وخيزيه بّي العباد حىت وإن أملّ بذنوب أخر ،إذ ليس
وتعاىل ّ

معصوماً إال من عصمه هللا.

وأما الشيطان فهو حريص كل احلرص على الكيد البن آدم ،والدخول عليه من كل ابب سواء قبل
التوبة أو بعدها ،فقبل التوبة يزيّن له تسويفها ،ويقنطه من إمكانية قبوهلا ،وبعد التوبة ال يزال يذ ّكره
بسالف ذنوبه ،وحيسن له معاودهتا ،ويزين له مواقعتها .واخلالص من كيد هذا اللعّي يكون حبسن

التوكل على هللا ،وصدق اللجأ إليه -سبحانه -وكثرة االستعاذة به -جل وعال -من وسوسة
الشيطان ومكره.

وحيسن يف هذا املقام التنبيه إىل أمهية مطالعة كتابّي عظيمّي يف هذا املوضوع اخلطري ومها( :تلبيس

إبليس) البن اجلوزي ،و (إغاثة اللهفان) البن قيم اجلوزية؛ فهما -يف نظري -من أجود ما كتب يف
هذا الباب .وهللا أسأل أن يوفقنا مجيعاً إىل توبة نصوح وأن يعيذان من وسوسة الشياطّي ومضالت

الفنت.
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هل تصح التوبة يف مرض املوت؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

هل جتوز التوبة من إنسان أصابه مرض يؤدي به إىل املوت؟ أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
أخي يف هللا ،اجلواب عن سؤالك سيكون من وجهّي:

أوهلما :ينبغي أن تعلم أن الذي قدهر املرض هو هللا ،وأن القادر على شفاء املريض هو هللا سبحانه،
كما ينبغي أن تكون على يقّي أبنه ما من مرض إال وله دواء عرفه من عرفه ،وجهله من جهله ،إال
اهلرم ،وهذا صح فيه أكثر من حديث عن النيب املعصوم  -صلى هللا عليه وسلم ،-ولذا ال جيوز

ألحد يؤمن بصحيح خرب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أن يصاب ابليأس والقنوط من رمحة هللا
تعاىل ،فبالدعاء وكثرة التضرع إىل هللا  -عز وجل -مع تعاطي الرقية الشرعية ،يكون الشفاء حبول هللا

وقوته.

اثنيهما :ابب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل اتئب صادق ،وإن كان على فراش املوت ،ما مل تبلغ

الروح احللقوم ،فلنبادر أخي يف هللا ابلتوبة النصوح ،ولنكن على يقّي بسعة رمحة هللا تعاىل ،وفرحه

بتوبة عبده من أي ذنب كان.

وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضى والسالم عليك.
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أريد أن أتوب من ترك الصالة ،ولكن!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1424/1/29
السؤال

كنت حمافظاً على الصالة حىت انتهاء مرحلة الثانوية العامة ،وما إن انتهيت منذ عام ونصف تقريباً
وأان ال أصلي ،بل وأرتكب العديد من املعاصي ،مثل شرب اخلمر ،واحلشيش ،ولكن كثرياً ما يؤملين

ضمريي ،ولكن عزمييت ضعيفة جدا ،فكلما أتذكر أن كل الصلوات اليت فاتتين جيب أن أقضيها،

انتابين شعور رهيب ابلكسل ،وخميف من املعاصي ،اليت ارتكبتها ،وإين ألشعر بفضل هللا علي يف

دراسيت ،وحيايت ،رغم معصييت له -عز وجل ،-وهذا ما جيعلين أحتقر نفسي أكثر وأكثر ،وال أدري
ماذا أفعل اآلن بعد هذه املعاصي ،وكيف أكفر عنها ،وعن الصلوات اليت فاتتين؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد..

اعلم وفقك هللا لطاعته ،أن التائب من الذنب كمن ال ذنب له ،وأن أبواب التوبة مفتوحة حبمد هللا،

وأن هللا تعاىل يفرح بتوبة عبده ،وقال هللا تعاىل" :إن هللا حيب التوابّي وحيب املتطهرين".
فما عليك إال أن تبادر إىل التوبة بصدق وتصميم على الثبات ،ومن مث أبشر مبا يسرك حبول هللا

وإذنه ،وأما الصلوات الفائتة فال يلزمك قضاؤها ،ألن اترك الصالة كافر على الصحيح من أقوال

أهل العلم ،والكافر ال يطالب بقضاء الفوائت ،وفقك هللا وأعانك والسالم عليك.
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التوبة من ترك الصوم والصالة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1424/2/21هـ

السؤال

كنت عاصياً هلل عز وجل حيث كنت أفعل مجيع ما تتخيل من املعاصي والذنوب والكبائر املهم أنين
تبت اآلن ،سؤايل عن الصالة وصيام رمضان حيث أين كنت متهاوانً جداً يف الصالة حيث متر

السنتان أو أكثر ال أصلي فيها إال مرة ومثله كنت ال أصوم من رمضان إال يوماً أو يومّي وبدون

صالة.

فهل علي كفارة؟ مع العلم أنين التزمت بكل الفروض وابلنوافل واحلمد هلل ،كما أسألكم الدعاء يل

ابلثبات ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

فأابرك لك هذه التوبة وأسأل هللا يل ولك الثبات على طاعته.

مث إذا كان الواقع كما ذكرت من تركك للصالة والصيام يف السنّي السابقة فإنه ال جيب عليك قضاء
شيء من الصالة أو الصيام؛ ألنك تعترب بتوبتك أسلمت ألن اترك الصالة هتاوانً كافر كما دلت عليه

النصوص الصحيحة.

وعليك اآلن أن تستقبل أمرك ابإلكثار من النوافل والصدقات ما استطعت ،وفقك هللا ملا حيبه
ويرضاه.
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أدعية مأثورة تُعّي على الثبات

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1422/9/9
السؤال

عندي ذنوب كثرية وأدعو هللا كل يوم أن يغفر يل ولكن الدنيا أتخذين وال أعلم ماذا أفعل ،أحاول

ولكن أرجع ،فإذا تفضلتم أعطوين الدعاء الذي أدعوه ليثبت قليب على اإلميان وطاعة الرمحن؟

اجلواب

إن شعور اإلنسان بكثرة ذنوبه ،وخوفه منها ،ورغبته يف التخلص من تبعتها عالمة حياة القلب ونبضه
سهل وميسر حبمد هللا  -إذ إ هن أوىل خطوات تصحيح املسار،
ابإلميان ،وعالج َم ْن هذا شأنه ٌ

واستدراك الفائت االعرتاف بوجود اخلطأ والشعور بوخز الضمري ،واإلقبال الذايت إىل مدارج الصاحلّي

والتائبّي.

ومعاودة الوقوع ابلذنوب بعد التوبة منها ال تعطي فرصة لليأس ليستويل على النفوس ،أو يفسح جماالً
للقنوط حيول بّي العبد وجتديد االستغفار والندم مما حدث وكان.

س ُن ُُ من السائلة أن تطلب تذكريها ببعض األدعية اليت تعينها على الثبات ولزوم االستقامة ،إذ
َ
وح َ

إن الدعاء خري وسيلة يُستعان هبا يف خضم هذا الزمن املتالطم فتناً وحمناً ،كيف وهو سالح الصفوة
املرسلّي من األنبياء وأتباعهم.
صح من ُسنة إمام املتوكلّي،
أال إ هن من أفضل األدعية يف هذا املقام ما ورد يف الكتاب العزيز ،وما ّ

وسيد اخلاشعّي املتضرعّي نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ومن ذلك:

قوله  -تعاىل ( :-ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب) آل

عمران - 8 :وقوله( :ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين) البقرة:

.250

وصح عنه  -عليه السالم  -من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  " -اللهم
ّ
مصرف القلوب ،ص هرف قلوبنا على طاعتك " أخرجه مسلم ( )2654وغريه ،وأخرج كذلك من
ّ

حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يقول " :اللهم لك

أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال
أنت أن تضلين ،أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون " رواه مسلم ( )2717وأمثلة هذه

األدعية ال حتصى كثرة حبمد هللا ،وصنفت فيها كتب كثرية وأفردها األئمة أببواب مستقلة من

الصحاح والسنن وخلصها آخرون يف مصنفات مفردة ،ومن أفضلها الكلم الطيب البن تيمية والوابل
الصيّب البن القيم وحصن املسلم للقحطاين من املعاصرين ،وهللا أعلم"
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توبة مرتكب احلد
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1423/5/11
السؤال

يقول السائل :إنه قرأ يف كتب الشافعية يف ابب الشهادات ما مفاده:
أن من ارتكب معصية توجب احلد مث أظهرها أو اشتهر هبا بّي الناس تتوقف توبته من هذه املعصية
على التمكّي من نفسه إلقامة هذا احلد ،فهل هذا الكالم صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

الصحيح أن ترك اإلقرار أوىل؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عرض ِ
للمق ِّر عنده ابلرجوع عن

اإلقرار ،فعرض ملاعز -رضي هللا عنه -ملا أقر ابلزىن كما رواه البخاري ( )135/12مع اشتهاره عنه
-رضي هللا عنه ،-وكذلك ع هرض للمقر عنده ابلسرقة كما رواه أبو داود ( ، )4380ومل يرد األمر

ابإلقرار وال احلث عليه يف كتاب وال سنة -فيما أعلم -وإمنا ورد الشرع ابلسرت ،فقد قال النيب -

صلى هللا عليه وسلم -هلزال -الذي أمر ماعزاً ابإلقرار":-اي هزال لو سرتته بثوبك لكان خرياً لك"
رواه النسائي يف (السنن الكربى  )306/4واحلاكم ( ، )403/4وصححه ،ويف اجلملة الندم توبة

والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،وهللا  -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.
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اتب من السرقة ويريد احلج
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال

ماضي مليء ابملعاصي الكثرية اليت تصل إىل بعض الكبائر واليت أسأل هللا أن يتجاوز
أان شاب كان
ه

عنها .ومن ضمن املنكرات اليت ارتكبتها أنين كنت أسطو على سائقي اللموزينات وأهنب ما لديهم

بعد أن أقوم بضرهبم أان شباب أخرون معي .واستمرت تلك احلالة إىل درجة أنين ال أكاد أحصي
تلك األموال لكثرهتا ،وكذلك أموال أخرى غريها .وقد ندمت على ما فات من عمري يف تلك

اجلاهلية .وأريد أن أحج هذا العام من مال يقدمه يل والدي حيث إنين طالب ابملرحلة الثانوية وال

علي أن أرجع األموال اليت هنبتها إىل أصحاهبا مع
أملك من املال ما أحج به .فهل ميكنين احلج أم ّ
العلم أن منهم من ال أعرفه وال أعرف مقدار ماله .ومنهم من أعرفه وأعرف مقدار ما أخذته منه

ولكين ال أملك من املال شيء .اي شيخ أريد أن أتوب وأقلع عن كل ما كان من أمور ال ترضي هللا

فماذا أصنع؟
اجلواب

أرجو هللا أن يوفقك للتوبة النصوح وأن يغفر لنا ولك سيئ األعمال.

اعلم اي أخي أن التوبة الصادقة متحو مجيع الذنوب والسيئات مهما عظمت ،قال تعاىل ":قل اي

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا ،إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور

الرحيم " [الزمر ]53:ويف احلديث الصحيح " اي ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما

كان منك وال أابيل  ...اي ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك

بقراهبا مغفرة" انظر مسند أمحد ( ، )21472ومسند الدارمي ( ، )2830وصحيح مسلم ()2687
 ،وجامع الرتمذي ( )3540وقراب األرض يعين ملؤها أو ما يقارب مألها.

وأنت تعلم أن حج الفريضة أحد أركان اإلسالم اخلمسة وجيب أداء حقوق اآلخرين قبل احلج؛

كاألموال اليت أخذت منهم بدون حق بسرقة أو اختالس أو نصب وسائر أنواع احلقوق من ديون أو

مظامل .وجيب عليك أن ترد األموال إىل أصحاهبا وأن تستسمحهم عن ما حصل منك إن كنت تعرف

أهلها .وإن مل تكن تعرفهم فادع هلم بظهر الغيب ،وإذا أغناك هللا مستقبالً فادفع هذا املال إليهم.
وإن كنت ال تعرفهم فأنفق هذا املال صدقة يف سبيل هللا على الفقراء واملساكّي ،وادع هلم بظهر

الغيب يف صالتك ودعائك وال شيء عليك بعد هذا  -إن شاء هللا  -وحجك من مال أبيك جائز
وال شيء فيه ،فبادر إىل احلج لعل هللا أن جيعله فاحتة خري لك يف دينك ودنياك.

وعليك -اي أخي  -ابملداومة على الصالة مع اجلماعة ،واإلكثار من تالوة القرآن والدعاء يف
صالتك وخارجها يف ليل وهنار وعليك ابالبتعاد عن جلساء السوء أمثال الذين كنت معهم وأوقعوك
فيم وقعت فيه وانظر لك رفقاء وزمالء صاحلّي من أهل اخلري والدعوة إىل هللا.

أدعو هللا لك أن تعود من حجك ساملاً معاىف وقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك .آمّي وفق

هللا اجلميع إىل كل خري.
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مهوم اتئبة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1422/11/9

السؤال

أان امرأة أفعل املعاصي ،لكنين كثرية التوبة والرجوع إىل هللا ،حيث إنين على سبيل املثال :كنت
أستمع لألغاين ،مث أعود اتئبة إىل هللا متوعدة نفسي بعدم الرجوع إليها ،لكن الشيطان يعود إلغوائي

فأعود لالستماع هلا ،وهكذا تكررت مرات كثرية حىت جاء يوم ،وقالت يل إحدى صديقايت :إنك

امرأة ليست لك شخصية ،وكل يوم لك حال! حددي موقفك واستمري عليه ،فضاقت نفسي جداً
جداً ،وبدأت تنتابين التساؤالت:
هل هللا لن يقبل توبيت ،وأان أتوب مث أعود للذنب مرة أخرى ،أم أن هذه هي حال املسلم بّي ذنب

وتوبة؟

ومن هم التوابون الذين حيبهم هللا؟

وما النفس اللوامة ،وملَ أقسم هللا هبا يف سورة القيامة؟

وهل جيب علي أالّ أهنى عن املنكر وأان على هذه احلال؟

وهل آمث إن مل أنه عن املنكر وأان أراه؛ لعدم جراءيت على ذلك ،وقلة علمي أبمور الدين؟

أجيبوين أبسرع وقت ممكن؛ حلاجيت املاسة لذلك ،مستشهدين يل ابألدلة من القرآن والسنة؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد.
األخت الكرمية ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد :فقد قرأت رسالتك مراراً ،وتوقفت عند

قولك" :أجيبوين أبسرع وقت ممكن حلاجيت املاسة لذلك مستشهدين يل ابألدلة من القرآن والسنة "

فأحببت أن تكون هذه اجلملة هي حمور اجلواب وركيزته األساس قبل أن أتناول أسئلتك اخلمسة ابلرد

املفصل ،فأقول ،وابهلل التوفيق.

إن من يظن أن سعادته تتحقق يف إشباع غرائزه ،وإرضاء نزواته ،وتلبية رغبات نفسه األمارة ابلسوء،
فهو يعيش ومهاً كبرياً ،ويطارد سراابً يستحيل أن يظفر منه بقطرة تروي ظمأه إىل السعادة احلقيقية،

والبهجة األبدية.

إن حاجتك املاسة إىل اإلجابة على تساؤالتك فيدل بكل أتكيد أن مجيع ما استمعت إليه من أغان،
وما شاهدته من أفالم ومسلسالت وبرامج ،وكل ما طالعته من صحف وجمالت وغري ذلك مل يشبع

حاجتك إىل االستقرار النفسي واالطمئنان الروحي ،وما ذلك إال بسبب ابتعادك  -ولألسف  -عن
املنهج القومي ،واملسلك اآلمن املوصل إىل سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.

وحلسن احلظ فأشعر أن هللا  -تعاىل  -أراد بك خرياً حيث بدأت تتخذين خطوات عملية يف تغيري
واقعك إىل األفضل ،وتصححّي مسارك إىل االجتاه الصحيح  -فحمداً هلل أن لطف وسرت .-

أختنا الكرمية ،أما خبصوص سؤالك األول فأبشري أبن هللا  -تعاىل  -واسع املغفرة يقبل التوبة ويفرح

هبا ،قال هللا  -تعاىل  " :-وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون "

[الشورى ]25:وال يضرك وقوع الذنب منك أكثر من مرة إن مل يكن هناك استهتار أو استخفاف يف
إحداث التوبة مث نقضها ،إال أنين أنصحك أن تكوين أكثر جدية مع نفسك ،وأمضى حزماً يف معاجلة

دوافع نفسك وكبح مجاحها حّي حتدثك مبعاودة الذنب مرة أخرى.
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ومما يعينك يف الثبات على التوبة تذكري مراراً الندم عقب الفراغ الكئيب من ممارسة اخلطأ ،ومعاقرة

الذنب ،يضاف قبل هذا ومعه وبعده صدق امللجأ إىل هللا  -عز وجل  ،-وطلب العون واملدد منه -

سبحانه  -أن أيخذ بيدك إىل التوبة النصوح.

أما السؤال الثاين :فالتوابون الذين حيبهم هللا  -تعاىل  -كما يف قوله الكرمي " :إن هللا حيب التوابّي

وحيب املتطهرين " [البقرة ]222:فهم الذين يصدقون يف توبتهم ،ويبادرون إليها ،ويتفانون يف
احلفاظ عليها مهما كانت نوازع النفس ودوافع اهلوى ،وحىت تكوين منهم أيتها األخت الفاضلة،

ينبغي أن تتمسكي بتوبتك حىت املمات ،وأن حتافظي عليها حفاظك على روحك اليت بّي جنبيك بل

أشد ،وكم ستشعرين ابلبهجة والفخر يوم تكونّي واحدة من أولئك احملظوظّي الذين مشلتهم حمبة هللا.

فحذار  -يرمحك هللا  -أن تستبديل الذي هو أدىن ابلذي هو خري فتفرطي مبحبة هللا من أجل أغنية
هابطة أو مشهد خليع!!

وأما السؤال الثالث :فالنفس اللوامة هي اليت تلوم صاحبها حّي ال ينفعها اللوم ،فهي النفس

املذمومة ،وهذا املعىن نقله ابن اجلوزي عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-وقيل :هي النفس
املؤمنة قاله احلسن البصري  -رمحه هللا  ،-وقال( :ال يُرى املؤمن إال يلوم نفسه على كل حال) .

واألظهر  -وهللا أعلم  -صحة القولّي كليهما  -فإن لوم النفس أحياانً لصاحبها ال ينفع حّي يتعذر
استدراك الفائت ،كما أن املؤمن احلق ال يزال الئماً لنفسه إن عمل خرياً قال :هالّ زدت ،وإن عمل

شراً قال :ليتين مل أفعل.
وأما ِملَ أقسم هللا هبا؟ فذلك  -وهللا أعلم  -لبيان فضل النفس اليت تلوم صاحبها عند وقوع التقصري
منها إما ابرتكاب ذنب أو تفويت فضيلة ،وال ريب أن نفساً كهذه جديرة أبن يقسم الرب  -تعاىل

شأنه -هبا إذ هي دائمة السعي يف البحث عن سعادهتا يف كنف هللا وقربه.

أما السؤال الرابع :فال ريب أن الكمال أن أتمري ابملعروف وأنت أول الفاعلّي له ،وأن تنهي عن

املنكر وأنت أول املبتعدين عنه ،فإن زلت بك القدم وارتكبت خمالفة ما فحذار أن حتجبك خمالفتك

تلك عن واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،مبادرة يف الوقت نفسه إىل سرعة التخلص من
مغبة املخالفة وإعالن التوبة من جديد ابلكيفية اليت أشرت إليها سلفاً.
وأما السؤال اخلامس :فكل من ميتنع عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وهو قادر على إنكاره
بيده ،أو بلسانه ،أو بقلبه فهو واقع يف دائرة الذم ،ومعرض نفسه ،بل وغريه إىل مغبة تعطيل هذه

الفريضة اجلليلة ،خصوصاً يف زمننا هذا الذي كثرت فيه املنكرات ،وانتشرت فيه املخالفات ،وق هل َُ
املنكرون هلا.
وختاماً أسأل هللا  -تعاىل  -أن يوفقك للتوبة النصوح اليت ال رجعة بعدها ،وأنصحك أبن تكثري من

قراءة القرآن ،ومطالعة تفسري ابن كثري وابن سعدي( ،وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) البن القيم
و (تلبيس إبليس) البن اجلوزي وحنوها من الكتب املفيدة ،كما أدعوك إىل تكوين صحبة طيبة من

الزميالت امللتزمات احلريصات على اقتفاء سبيل الصحابيات الكرميات إرضاء لفاطر األرض

والسماوات  -سبحانه .-

كما أوصيك ابالبتعاد عن مطالعة الفضائيات وحنوها ولو ابلتدريج ،واستبدال ذلك بتصفح املواقع
النافعة عرب اإلنرتنت لشغل الفراغ ابملفيد ،واحرصي -محاك هللا  -على أداء الفرائض والواجبات،

وقراءة كتب السري والوعظ والرقائق ع هل هللا أن يُلّي لك قلبك ويشرح صدرك ،وهللا حيفظك

والسالم.
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عاهدت ريب مث نكثت بعهدي

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1422/12/25
السؤال

أان شاب ملتزم يف ديين قطعت عهداً مع هللا أال أرتكب إمثاً بعينه ،أغواين الشيطان بعد مدة فنكثت

عهدي مع هللا ،قليب يكابد أملاً ،وحيايت أصبحت إحساساً رهيباً ابلذنب ،واخلوف من غضب هللا.
أرجوكم كيف ميكنين أن أكفر عن نكثي بعهدي مع هللا ،أريد التوبة ومغفرة هللا ،أان أعرف أن هللا

غفور رحيم ،ولكن أريد أن أفعل أي شيء طلباً للمغفرة ،فهل أقوم الليل ،أم أتصدق؟ هل أعاقب
نفسي حببسها؟ إن خويف من هللا يدفعين حىت للتضحية بنفسي إن كان ذلك مرضاة هلل.

اجلواب

احلمد هلل وبعد :أخي الكرمي ال شك أن الوفاء ابلعهود حتم الزم على كل مؤمن ابهلل واليوم اآلخر،
ويتأكد األمر حّي يكون العهد مع هللا  -جل جالله  -قال -سبحانه " :-اي أيها الذين آمنوا أوفوا
ابلعقود [ " ...املائدة ، ]10:وقال ":وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها

وقد جعلتم هللا عليكم كفيالً إن هللا يعلم ما تفعلون " [النحل ، ]91:وقال ... ":وبعهد هللا أوفوا

[ " ...األنعام ، ]152:واآلايت واألحاديث يف هذا الباب كثرية حسبك منها ما قرأت ،ومن هنا

حيق لنا أن نقول :إن نقضك لعهدك مع هللا  -تعاىل  -تصرف ال يليق أبمثالك من الشباب امللتزم

الواعد الذي نعلق عليه  -بعد هللا  -آمالنا يف بعث هنضة األمة وإحياء جمدها من جديد ،وها أنت

ترى  -حفظك هللا  -شؤم املعصية وأثرها الكئيب يف أعماق نفسك وظاهر ُحمياك ،ووخز الضمري
الذي يالحقك آانء الليل وأطراف النهار ،أليس كذلك؟؟ إهنا إرادة هللا وحكمه العادل وقضاؤه

النافذ الذي  -من خالله -قضى ابلعزة والسعادة ملن أطاعه ،والذلة والشقاوة ملن عصاه ،وخيطئ من
يظن غري ذلك ،وكل الذين قبلوا التحدي واختاروا املعصية وتومهوا أن السعادة يف حمادة هللا ورسوله

 -صلى هللا عليه وسلم  -ابءوا ابلفشل الذريع ،وانقلبوا ابحلسرة والندامة ،وجترعوا مرارة الضنك

والشقاء ،وارتدوا على أدابرهم مل ينالوا خرياً.
أمل يقل هللا  -تعاىل  ":-ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى "
[طه ]124:؟ بلى وهللا ،وصدق هللا.

أخي ،كم أان وأنت واآلخرون حباجة إىل قراءة هذه األسطر بعناية اتمة حىت ال تزل بنا األقدام مرة بعد
مرة مغرتين إبمهال هللا لنا وسرته إايان ،وحىت ال تطغى فرحتنا بباب التوبة املفتوح فننسى هادم اللذات
املرتبص بنا يف كل حّي ،ودركات جهنم املشرعة األبواب.

أخي الكرمي  -محداً هلل  -أن هداك إىل احلق ،وم هن عليك بصدق الرغبة إىل حسن التوبة وجتديد

يسرك إن أنت وفيّت ابلعهد ون ّفذت الوعد ،واحذر من اليأس والقنوط،
العهد مع هللا ،وأبشر مبا ُ

فربك واسع املغفرة ،دائم العفو كثري اهلبات يفرح بتوبة عبده ويقبلها ،ويتجاوز عن السيئة ويغفرها.
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واعلم  -حرسك هللا  -أنه يشرع لك مع صدق التوبة اإلكثار من احلسنات واملبادرة إىل الواجبات،
واملسابقة إىل نوافل العبادات والقرابت ،وما ذكرته من الصدقة وقيام الليل فأنعم هبما وأكرم من

طاعتّي عظيمتّي ،وقربتّي جليلتّي ،فتصدق ما استطعت وابدأ بنفسك وأهلك وذي قرابتكم ،وكن

من أولئك الذين "  ...إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بّي ذلك قواماً " [الفرقان ، ]67:وأما

قيام الليل فخذ منه ما تستطيع ،فأحب العمل إىل هللا أدومه وإن قل ،وأكثر من الدعاء والتضرع بّي

يدي هللا  -تعاىل  -أن جينبك كيد الشيطان ومكره وهوى النفس وأطماعها حىت ال تزل بك القدم
اثنية.

وفقك هللا ملا حيب ويرضى ،وأخذ بنواصينا وانصيتك إىل الرب والتقوى ،ونرتكك يف حفظ هللا ورعايته
آملّي أن يتجدد اتصالك بنا على خري ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
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الطريق إىل التوبة وتقوية اإلميان
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1422/12/18

السؤال

أريد أن أتوب وأقوي إمياين ،كيف؟

اجلواب

إن مما يبعث على التوبة واإلانبة إىل هللا  -تعاىل  -األخذ ابألسباب املعينة على ذلك ومن أعظمها
أ -إن أول طريق التوبة شعور املؤمن بذنبه ،وإحساسه بتفريطه يف جنب هللا  -تعاىل  -فهذا الشعور

واإلحساس هو الباعث األول على التوبة ،كاملريض إذا مل يشعر مبرضه مل يسع ومل جيتهد يف طلب
الدواء.

ب -معرفة هللا  -تعاىل  -مبا له من صفات اجلالل واجلمال ،فإن املؤمن كلما ازداد ابهلل معرفة ازداد
له خشية ،يقول  -تعاىل " :-إمنا خيشى هللا من عبادة العلماء " [فاطر ]28 :ولذا فكل ذنب يقع
من العبد إمنا كان ابعثه على احلقيقة اجلهل ابهلل  -تعاىل  ،-وهذا معىن قوله -تعاىل " :-إمنا التوبة

على هللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب " [النساء. ]17:

ج -معرفة شؤم املعصية وعاقبتها على دين املرء ودنياه ،فمع ما يرتتب على املعاصي من عقوابت يف
الدنيا واآلخرة ،فإن املعاصي ال يزال يرقق بعضها بعضاً حىت جتتمع على العبد فتذهب بدنياه وتوبق

دينه.

د -البعد عما يدعو إىل املعاصي كاألماكن املزينة هلا أو الرفقة الداعية هلا.

هـ -حسن الظن ابهلل  -تعاىل  -وعدم القنوط من رمحته فهو  -تعاىل  -الرب الكرمي الغفور الرحيم،
ال يتعاظمه ذنب أال يغفره ،يقول  -تعاىل  " :-قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا

من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً " [الزمر. ]53:

مث إذا صح عزمك على التوبة فاعلم أن من شرطها اإلقالع عن الذنب مع الندم على ما كان وعقد

العزم على عدم العود إليه ،مث إن كان ذلك الذنب حقاً من حقوق اخللق فيجب التحلل منه ما أمكن

ذلك.

وأما تقوية اإلميان فيكون بفعل األسباب اليت تقويه وترك ما يضعفه ،ومن أعظم األسباب اليت تقوي
اإلميان وتزيده:

 01معرفة هللا  -تعاىل  -أبمسائه وصفاته ،فله  -تعاىل  -اجلالل املطلق والكمال الذي ال يعرتيه
نقص ،ومما يزيد من معرفة هللا  -تعاىل  -التأمل يف دالئل وآاثر أمسائه وصفاته ،ومن ذلك التفكري يف
خلقه ،وبديع صنعه ،يقول  -تعاىل  " :-سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبّي هلم أنه احلق
" [فصلت. ]53:

 02طاعة هللا  -تعاىل  -واملداومة على مرضاته.
 03ومنها اإلكثار من ذكر هللا  -تعاىل  -وهو من أعظم ما يصل املخلوق خبالقه.
 04قراءة سرية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -والوقوف على أحواله ومشائله  -صلى هللا عليه

وسلم  -وكذلك القراءة يف أحوال وسري سلف هذه األمة من الصحابة ومن تبعهم إبحسان.

 05جمالسة أهل التقى وصحبة أهل الصالح ،ممن صفتهم اإلعانة على الطاعة والتذكري عند الغفلة،
وبقدر ما ينقص من هذه األسباب يضعف إميان العبد ،وهللا أعلم.
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افرتى على أخيه املسلم كذابً ،فكيف يتوب؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1424/11/25هـ
السؤال

إذا افرتى مسلم على أخيه كذابً ،وحدهث هبذا الكذب أشخاصاً آخرين وصدقوا كذبه ،مث أراد أن
يتوب فماذا يلزمه كي تكتمل توبته؟.

اجلواب

لقد حرم اإلسالم الكذب ،وجعله من صفات املنافقّي كما يف الصحيحّي البخاري ( )34ومسلم

( )58من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حىت يدعها،

إذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا وعد أخلف ،وإذا خاصم فجر".

ويشتد الكذب خطورة حّي يرتتب عليه إيذاء لآلخرين ،أو امتهان هلم ،أو خوض يف أعراضهم،

ويزداد األمر سوء حّي يروج الكذب على اآلخرين ،وينتشر أثر األكذوبة يف أوساط الناس ،فتسوء

مسعة املكذوب عليه ،ويتأذى بذلك أميا إيذاء.

وأنت  -اي أخي  -قد أخطأت يف ح ّق أخيك املسلم ابفرتائك عليه ،فعليك االعتذار منه ،وطلب
العفو والصفح اجلميل إن غلب على ظنك حسن استجابته ،وكرمي مساحمته ،وإال فأكثر له من

االستغفار ،والدعاء بظهر الغيب.

ويلزمك كذلك بيان حقيقة األمر لألشخاص اآلخرين الذين حدثتهم بتلك األكذوبة حىت تربأ ذمتك.
وأنصحك ابلتوبة النصوح من كل ذنب ،وخاصة الكذب ،وللتوبة شروط وهي:

 -1اإلخالص والصدق هلل -تعاىل -يف التوبة.
 -2املبادرة هبا اآلن قبل فوات الوقت.

 -3اإلقالع عن الذنوب إىل غري رجعة.
 -4الندم على ما جرى منك من تلك الذنوب.
 -5العزم على عدم العودة إليها مستقبالً.
 -6أن ترد احلقوق ألهلها إن كانت الذنوب تتعلق ابلناس ،ومثاله كذبك على إخوانك املسلمّي ،أو
سبهم ،أو أخذ أمواهلم ،فتعيد احلقوق ألصحاهبا؛ عسى هللا -تعاىل -أن يقبلها منك ،هذا وأسأل هللا
يل ولك توبة نصوحاً ولسائر املسلمّي وهللا أعلم.
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ه ّددها ابلفضيحة فهل تطاوعه على الزىن؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

إذا حدث ووقعت املرأة يف خطيئة الزىن (وهي غري متزوجة) ومارستها لعدد من السنّي ومع عدة

رجال ،وكان الدافع العاطفي هو السبب ،مث اهتدت وأرادت التوبة وقامت هبا ،لكن -لألسف-
خافت من هتديد واحد منهم فرضخت لرغبته أكثر من مرة بعد توبتها األوىل ،مث عادت وجددت

توبتها ،مث رضخت له جمربة ،وهي يف كرب شديد من ذلك ،وال جتد خمرجاً خاصة أهنا ذات مركز

وختاف أهلها ومسعتهم .أرجو اإلفادة ،كما أرجو معرفة الطريق األمثل للتوبة من هذه الكبرية الشنعاء،

وهل احلج الزم حملوها؟
اجلواب

حل مشكلتك ،والتخلص من هذه احملنة مىت ما توفر لديك عامل اخلوف من هللا
أعتقد أنه ابإلمكان ّ

-تعاىل ،-واإلصرار الراسخ املتّي بوضع حد أبدي وهنائي البتزاز ذلك اجملرم اآلمث ،من خالل الرفض

القاطع واحلاسم ملساوماته وهتديداته.

إ ّن من الواجب أن تعلمي وتدركي بوضوح أن الزىن كبرية خميفة حترمها األداين السماوية كلها ،وأتابها

الفطر السوية ،ويغضب هلا الرب -جل جالله.-

ولذا فليس من اجلائز شرعاً ،أو املقبول عقالَ ًُ ،أو املستساغ ذوقاً أن تظلي ممارسة للفاحشة مع

ذلك الوغد اللئيم حبجة اخلوف من األهل ،واهليبة من خسارتك ملركزك االجتماعي ،أو شيء من هذا
القبيل.

فاهلل -جل ذكره -أحق أن ختافيه وهتابيه ،قال -سبحانه" :-فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنّي"
[آل عمران ]175 :مث لتكوين على يقّي أبن هللا مىت رأى منك صدق التوبة ،وحسن التوكل عليه

كفاك ما أمهك ،وجعل لك من هذه احملنة وغريها خمرجاً ،قال -سبحانه" :-ومن يتق هللا جيعل له
خمرجا" [الطالق ]2 :وقال" :أليس هللا ٍ
بكاف عبده وخيوفونك ابلذين من دونه" [اإلسراء. ]36 :
ولتسأيل نفسك هذا السؤال :إىل مىت ترضخّي لتهديد ذلك الوحش البغيض؟ وهل أتمنّي أن يتحرك
يف أحشائك طفل ابحلرام -ال مسح هللا-؟ عندئذ ستكون الكارثة ال حدود هلا واملصيبة فوق الوصف
-والعياذ ابهلل.-

فاتقي هللا أيتها املسلمة ،وأسلمي أمرك هلل ،وأحسين التوكل عليه ،وأكثري من دعائه والتضرع بّي

وجترب
يديه حىت يفرج لك مهك ،ويريح ابلك ويطمئن قلبك ،وال تكرتثي بتهديد أحد مهما طغى ه
وهدهد وتوعهد ،وثقي بوعد هللا وعونه ِ
لك ،وحىت لو ق ِّدر إصابتك بشيء من األذى فكوين على يقّي

أبن ذلك تكفري لذنوبك ،ورفع لدرجاتك ،وكوين على علم اتم أبنه مهما بلغ بك األذى فلن يعادل
لفحة من لفحات جهنم -والعياذ ابهلل.-

()76/14

وأنصحك ابملواظبة على الصلوات اخلمس يف وقتها ،واإلكثار من نوافل العبادات كصالة الليل
والوتر ،وصيام ثالثة أايم من كل شهر ،وقراءة القرآن بتدبر وخشوع ،وكذلك أداء فريضة احلج
والعمرة حىت يزداد إميانك ،وتقوى قناعتك أبمهية االستقامة على الدين القومي ،واحرصي على الزواج
مبن يتقدم إليك من أهل اخلري والعفة واملروءة ،مع احلذر التام من اخللوة به قبل الزواج ،أو اخلروج

معه بدعوى التعارف أو حنوه ،كما أدعوك بصدق ونصح انبع من القلب أن تلتزمي احلجاب

الشرعي ،وترتكي االختالط ابلرجال ،وختلصي من قرينات السوء ،ومتتنعي من مشاهدة األفالم
واجملالت اهلابطة ،وستجدين -إبذن هللا -مثرة هذه النصيحة وأثرها يف حياة مستقرة هانئة.
ِ
ِ
لك ويفرج ِ
يساحمك ويغفر ِ
ِ
ويكفيك شر األشرار ،وكيد الفجار ،والسالم
وغمك،
مهك
وهللا أسأل أن
عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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مشاهدة املواقع اجلنسية
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1423/5/21

السؤال

أان شاب ملتزم ،ولكن يف يوم ما غلبين الشيطان وشهويت ،ومل أستطع املقاومة ،وقمت بفتح مواقع

جنسية ،وشاهدت ما هبا من صور مع علمي التام حبرمة ما أفعله ،وعلمي بكافة األحاديث واآلايت

الدالة على حرمة ما فعلت ،فهل أان فقدت ديين مبا فعلت؟ وهل هناك حد جيب إقامته علي؟ وماذا
جيب علي ألكفر عما فعلت ،وهناك سؤال مهم جداً أرجو إجابته بوضوح ،وهو :هل هناك حديث

يفيد أبن من يرى عورة اآلخرين من نساء ورجال ال تقبل صالته أربعّي يوماً؟ ولو كان صحيحاً ،فهل
أقوم إبعادة الصالة للفروض اخلمس بعد انتهاء األربعّي يوماً أم ماذا أفعل؟

اجلواب

ترسل إليك فتاوى سابقة -إن شاء هللا -تتعلق هبذا األمر ،وأما ما سألت عنه ،هل أنت فقدت
دينك فكال اي بين فأنت على دينك  -ثبتك هللا على احلق  -ولو أن كل معصية فعلناها خرجنا هبا
من الدين حملقنا وحق علينا اهلالك ،ولكن هللا -عز وجل -فتح لنا أبواب التوبة ،وأكثر لنا العبادات

املكفرة "وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل إن احلسنات يذهَب السيئات" [هود. ]114:

أما سؤالك عن احلد الذي يقام عليك فإن ما فعلته تكفره التوبة والندم ،وال يرتتب عليه حد يقام

عليك ،واسترت بسرت هللا -عز وجل.-
( )1عليك التوبة واالستغفار.

( )2اشغال وقتك ابألنشطة املفيدة كأنواع من الرايضة ،والقراءة النافعة ،واألعمال الدعوية وملء
وقتك بعمل يعود عليك ابخلري يف دينك أو دنياك.
( )3االرتباط بصحبة صاحلة يدلونك على اخلري ويعينونك عليه ،واحلديث الذي ذكرت غري صحيح

وصالتك صحيحة -إن شاء هللا ،-واحلديث الذي ذكرته ورد يف شرب اخلمر ومل يرد يف النظر إىل
العورات.

لكن النظر إىل العورات ذنب يستتبع ذنوابً ،وجير إىل خطااي وآاثم أكرب من جمرد النظر ،خصوصاً
عندما يقع من الشاب العزب الذي ال مصرف لطاقته اجلنسية.

واعلم اي بين -وفقك هللا -أين أحس من كلماتك مرارة الندم ،واستعظام الذنب ،وهو شعور نبيل

يدل على تقوى وإميان تغبط عليه ،ولذا فإان نوصيك بتعاهد هذا اخلري الذي جعله هللا يف قلبك ،وأن
تبقى على توهج إميانك  -زادك هللا إمياانً ِ
ويقينا ًُ وبراً وتقى  -والسالم عيكم ورمحة هللا وبركاته.

()78/14

التوبة من السرقة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1423/10/21هـ

السؤال

أان يف املاضي كنت أسرق النقود من أانس أعرفهم ،وكنت عندما يرتكين أيب يف احملل التجاري أخون
األمانة وأسرق النقود ،واليوم أريد أن أتوب إىل هللا ،وأريد إرجاع النقود كاملة ،وسؤايل هو :هل

أستطيع التصدق هبا على املساكّي إن كنت ال أتذكر كم أخذت؟ وماذا أفعل لو أنين مل أتذكر كل ما
أخذته من عند الناس؟

اجلواب

إذا كان ميكن بدون حصول ضرر أو مفسدة أن خيرب هؤالء الذين أخذ من عندهم النقود ،ويعتذر

منهم ،ويطلب منهم مساحمته ،أو يعطيهم ما يرضيهم فهو أوىل ،وعلى العموم ما دام يعرف أصحاب
احلق فعليه أن يرده إىل أصحابه أبي طريقة مناسبة توصله إليهم وال يكفيه أن يتصدق به يف هذه
احلالة ،وعليه أن جيتهد يف تقديره إذا مل يستطع معرفة مقداره.
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التوبة من إسقاط احلمل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1424/1/21هـ
السؤال

مشكليت أنين أعيش منذ سنتّي يف دوامة ،ألنين ارتكبت نوعا ما جرمية؛ وهي أنين كنت خمطوبة ومل

تتم الدخلة ومحلت قبل الزواج ،وقد اضطررت أن اسقط احلمل ،وأسقطته قبل أن يتم أربعّي يوما،

وبعد ذلك تزوجنا مث محلت ،لكن مل ينجح احلمل وسقط اجلنّي يف الشهر الثالث ،وبعد بضعة أشهر
محلت مرة أخرى ،وسقط اجلنّي يف الشهر السادس والنصف ،ومند ذلك الوقت أتكدت أن هللا عز
علي سبحانه وتعاىل؟
وجل أراد أن يعاقبين ،فلذلك أريد أن أعرف ماذا جيب أن أفعل لكي يتوب ه

إنين جاهزة ألي شيء ،املهم أن أانل رضا هللا تعاىل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.

وبعد :قبل اإلجابة عن السؤال املتعلق إبسقاط اجلنّي ،جيب أن يعلم أن املعترب يف النكاح الصحيح
املبيح للمباشرة هو العقد الشرعي ولو مل يتم الدخول (الدخلة)  ،هذا ومسألتك مع هذا اخلاطب ال

ختلو من حالتّي:

احلالة األوىل :أن تكون مباشرتك هلذا اخلاطب قبل حصول العقد الشرعي ،فهذا حرام له حكم الزان
ويرتتب عليه آاثره ،وإذا كان األمر كذلك فعلى السائلة إن شاءت أن تتصل ابملفيت الشرعي يف
بالدها ويبّي هلا احلكم املرتتب على ذلك.

احلالة الثانية :ولعلها املقصودة إن شاء هللا يف هذا السؤال أن تكون املباشرة بعد العقد الشرعي لكنها

قبل الدخول (الدخلة)  ،فالزواج هنا زواج شرعي واملباشرة كذلك ،ومل يبق سوى اإلجابة عن حمل
السؤال وهو إسقاط اجلنّي فنقول :القول الراجح من أقوال العلماء يف نظري أنه ال جيوز إسقاط

اجلنّي يف أي مرحلة أو طور من أطواره ،لكن لكون األمر قد وقع فقد أجاز بعض أهل العلم إسقاطه

قبل األربعّي كما هو حمل السؤال ،فقد جاء يف الروض املربع للبهويت ما نصه (ويباح للمرأة إلقاء
النطفة قبل أربعّي يوماً بدواء مباح) انتهى وبناءً على هذا فإنه ال يرتتب على إسقاطه شيء ،وقد ذكر
كثري من أهل العلم أنه ال جيب يف إسقاطه شيء من الدية ما دام يف طور النطفة ،لكنين أرى أن

الراجح حترمي اإلسقاط كما تقدم ،وبناء عليه فإن على هذه املرأة التوبة إىل هللا واالستغفار وعدم

العودة ملثل هذا ،وأما ما ذكرته من تكرر اإلسقاط فأنصحها مع دعاء هللا تعاىل أن تراجع علماء

الطب؛ أهل االختصاص فلعل هلذا عالجاً .وهللا أعلم.
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توبة من وقع يف الكفر
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1423/12/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

من تردد بّي اهلداية والغواية ،وهبطت به سيئاته إىل مستوى شتم الباري  -عز وجل  -وظل يتنقل

بّي االلتزام والنكوص ،يغوص يف الرذيلة إىل أذنيه مث يتوب ،وما يلبث أن ينزغ به شيطانه مث يعود،
فهل ما زال مسلماً؟
وهل وقع يف الكفر؟ وهل كفره إعراض أم نفاق؟ وهل تنفعه الشهاداتن؟ وهل أضله هللا بعد أن

قامت عليه احلجة؟ وهل اإلنسان خمري يف حتصل اهلداية؟ وهل البد للتوبة من توفيق هللا  -تعاىل -؟
وهل اإلعراض عن فتاوى مطابقة للسنة واألخذ بغريها زندقة؟

اجلواب

احلمد هلل وبعد ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي يف هللا  -ال شك أنك ارتكبت الكثري من الذنوب اخلطرية ،وأخطرها تطاولك على الذات
اإلهلية وشتمك للرب جل جالله ،وهذا انقض من نواقض اإلسالم ابإلمجاع ،هتون عنده بقية ذنوبك

مع فداحتها.

ومع ذلك فإ هن أبواب التوبة ال زالت مفتوحة حبمد هللا ،فأسرع قبل فوات األوان ،ولن تسعد ابلتوبة
أو حتظى بربكتها إاله ابلندم الشديد على ما حصل منك جتاه اخلالق العظيم الذي أوجدك من عدم،

وأسبغ عليك النعم ،ومل يعاجلك ابلعقوبة فابك على خطيئتك ،وقل ريب إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً
"وإال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين" ،مث أقلع عن ذنوبك مجيعاً وعاهد ربك بصدق على أاله َُ
تعود اثنية ،وتذ هكر أبن الفرص قد ال تدوم.
وأما ضعف الصلوات وهجر القرآن والذكر وبغض الصاحلّي ،وحب الصور والشذوذ وغري ذلك،
فاتق هللا وختلص من هذه الورطات والسوءات األخالقية ،وامحد ربك أنك يف غين عن احلرام مبا

رزقك هللا من الزوجة العفيفة ،وأما اجلواب عن أسئلتك الثمانية فهاك اجلواب ملخصاً إال
سب الذات اإلهلية ردة عن اإلسالم ابإلمجاع ،فعليك ابلتوبة الصادقة ملا تقدم ،لعل هللا
( )1إ هن ّ
يتجاوز عنك برمحته وفضله ،وإذا تبت من مجيع ذنوبك ختلصت  -إبذن هللا  -من النفاق

االعتقادي والعملي ومن أفتاك  -أو قرأت له  -أبن النفاق العملي يؤدي إىل النفاق االعتقادي فقد
أصاب حبمد هللا.

( )2تقدم اجلواب.
وقعت يف أنواع غليظة من الكفر ،لكن ال تيأس فالتوبة جتب ما قبلها.
( )3نعم،
َ

( )4ال تنفعك الشهاداتن إال ابإلقالع العاجل عن الذنوب والكفرايت ،واملبادرة إىل التوبة الصادقة
والنصوح وعليك أن تبادر إىل متابعة نبيك حممد  -عليه الصالة والسالم  -يف كل ما أمر به أو هنى
عنه.

( )5دع عنك هذه الوساوس واألفكار وأحسن الظن بربك ،واحذر من اليأس وافعل ما ذكرت لك

تسعد  -بعون هللا  -يف الدنيا واآلخرة.

( )6على اإلنسان أن يبذل اجلهد لسلوك مسلك اهلداية ،ويفعل األسباب املوصلة إليها وإىل

االستقامة.

جل وعز  -إذا أراد شيئاً هيأ
( )7البد أن تبادر أنت إىل التوبة أوالً ،ومع هذا أتكد أب هن هللا ّ -

أسبابه ،ولعل كتابتك إلينا نعمة ساقها هللا إليك تظفر من خالهلا ابهتمام وعناية إخوة لك يف العقيدة

الصادقة ،مىت كنت تّواابً منيباً.
( )8اتباع الرخص وشذوذات الفقهاء ضرب من الزندقة فاحذرها ،واتبع احلق بدليله أىن كان ،وفقك
سر أمرك.
هللا وأعانك وثبت قلبك وأعلى ذكرك ،وي ه
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التوبة والشعور بعدم الندم
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اقرتفت كثريا من الذنوب وعاهدت هللا أن ال أعود إليها ،ولكنين ال أجد يف نفسي ندماً شديداً على
ما فعلت ،فهل هذا مناف ملقتضى التوبة ،وهل ال تقبل توبيت ,فإن كان كذلك فأرشدوين جزاكم هللا

خرياً .أخوكم يف هللا.

اجلواب

أخي الكرمي حممد سالم هللا عليك ورمحته وبركاته ،وبعد :فإن ما أشرت إليه عرض ملرض ،فاحرص
على الرتكيز على األمراض بدل األعراض ،فضعف التدين وقلة األعمال الصاحلة اليومية جعلتك

أتلف املخالفات وال جتد أملاً ملقارفتها ،ومن مث مل يكن ندمك شديداً ،فاحرص على تغيري نفسك

ويومك ،وأدخل أعماالً صاحلة يف برانجمك اليومي؛ من قراءة للقرآن وحرص على املبادرة إىل

الصلوات وعناية ابألذكار الصباحية واملسائية ،فال بد من رفع معدل التدين لديك حىت تقاوم

عادايت املعاصي ،ويعظم يف نفسك أمر ربك ،ولديك من الوسائل االستماع للمحاضرات مباشرة أو
بواسطة التسجيل وليكن ذلك مقصوداً لك ال تزجية للوقت ،بل اجلس جلسة خاصة لالستماع
وحضر قلبك ،واحرص على األشرطة اليت موضوعاهتا ترقق القلب وتذكر ابلرب والدار اآلخرة،

وأكثر من الدعاء وزايرة القبور واملرضى زادك هللا توفيقاً وجعلك للمؤمنّي إماماً ووقاك شر نفسك

والشيطان.
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ماذا جيب للتوبة من السرقة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

سؤايل عن السرقة ،فقد كانت عندي هذه العادة السيئة عندما كان عمري اثين عشر عاماً ،أريد أن

أعرف كفارهتا وكيفية التوبة منها إذا كنت تبت من هذه العادة ،مع العلم أين قد نسيت كثرياً ممن
سرقتهم ،وبعضهم قد ترك مكانه ،وال أعلم مكانه اجلديد ،أرجو اإلفادة.

اجلواب
فيما بينك وبّي هللا  -عز وجل  -الواجب عليك التوبة إىل هللا توبة نصوحاً ،وفيما بينك وبّي العباد

الذين سرقت منهم هذه األشياء الواجب عليك إعادة هذه املسروقات إن كنت تعرفينهم ،فتعيدي
هذه األموال إىل أصحاهبا إذا كنت قادرة على ذلك ،أما إذا مل تكوين قادرة على ذلك نظراً لعدم

معرفتك هبؤالء ،أو لعدم القدرة على الوصول إليهم فإنك تتصدقي مبا سرقت منهم عنهم ،تتصدقي

هبذه األموال وتنوين أن تكون عن أصحاهبا ،وإذا وجدت أحداً من هؤالء بعد التصدق ختربيه حبقيقة
احلال ،فإن رضي بذلك وإال فالواجب عليك إعادة هذا املال إليه.
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إذا كانت الصغائر تك ّفر فلِ َم التوبة منها؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1424/11/14هـ

السؤال

عرفت أن اللمم هي صغائر الذنوب ،مثل :النظرة ،والقبلة ،واللمسة ،وهذه الذنوب يغفرها هللا ما

اجتنبت الكبائر ،فهل معىن ذلك أنه ال يعاقب العبد على فعل هذه الذنوب  -حىت يف الدنيا  -إذا

اتب منها مث رجع هلا مرة أخرى؟ وهكذا يتوب ويرجع وال جيد العبد أي عقاب من هللا على فعل هذه
الذنوب؟
اجلواب

تضافرت النصوص وتواترت من الكتاب والسنة يف الداللة على كون األعمال الصاحلة مكفرة
للذنوب ،مطهرة من املعاصي ،قال تعاىل" :إِ ْن َجتْتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم"
[النساء :من اآلية ، ]31وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-أال أدلكم على ما ميحو هللا به
اخلطااي ويرفع به الدرجات قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال" :إسباغ الوضوء على املكاره ،وكثرة اخلُطا
إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرابط" رواه مسلم ( )251من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه ،-وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان

إىل رمضان ،مكفرات ملا بينهن إذا اجتبت الكبائر" مسلم ( )233من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه ،-ودلت النصوص أيضاً أن ما حيصل للمسلم من اهلموم واألحزان ،واملصائب ،واألمراض،

والبالاي ،ونقص األموال ،واألنفس والثمرات ،اترة تكون رفعة للدرجات ،واترة تكون عقوابت على
ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍري"
سبَ ْ
"وَما أ َ
املعاصي الظاهرة ،قال تعاىلَ :
َصابَ ُك ْم م ْن ُمصيبَة فَب َما َك َ

[الشورى. ]30:

وعلى كل حال فالتوبة الصادقة اجملتمعة لشروطها مع االستغفار مينع هللا هبا العقوبة عن الفرد وعن
ت فِي ِه ْم َوَما َكا َن ه
"وَما َكا َن ه
اَّللُ ُم َع ِّذ َهبُ ْم َو ُه ْم يَ ْستَـ ْغ ِف ُرو َن"
اَّللُ لِيُـ َع ِّذ َهبُ ْم َوأَنْ َ
األمة ،قال تعاىلَ :

[األنفال. ]33:
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هل يشرتط إقامة احلد لقبول التوبة؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1426/02/02هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
لدي سؤال خبصوص الكبائر ،شخص قام بعمل كبرية وحدها (القتل)  ،وبعد ذلك اتب عنها ،فهل

يشرتط إقامة احلد عليه لتقبل توبته وليتوب هللا عليه؛ كما فعل الصحايب -رضي هللا عنه -الذي زىن

وطلب من الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أن يقيم عليه احلد ،وما عالقة ذلك بقبول توبته؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فإن اخلطأ والزلل معرض له كل أحد كما قال عليه الصالة والسالم" :كل ابن آدم خطاء وخري

اخلطائّي التوابون" أخرجه الرتمذي ( ، )2499وابن ماجه ( . )4251ومن رمحته سبحانه بعباده أنه
يقبل التوبة من التائبّي إذا اتبوا التوبة النصوح اجلامعة للشروط ،وحقيقة التوبة كما قال العالمة ابن
القيم يف مدارج السالكّي هي :الندم على ما سلف منه يف املاضي ،واإلقالع عنه يف احلال ،والعزم

على أال يعاوده يف املستقبل.
كما أن من رمحته أن شرع سبحانه إقامة احلدود كحد الزان والقذف وشرب املسكر ،وحنو ذلك،
وقصد هبا تطهري عباده وردعهم عن اقرتاف هذه اآلاثم.

أما إذا اتب العبد من املعصية ولو كانت كبرية قبل القدرة عليه ،فإن توبته صحيحة وال يلزم إقامة

احلد عليه ،والدليل أن الصحايب  -رضي هللا عنه -الذي ذكره السائل وهو ماعز  -رضي هللا عنه-
ملا جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -طالباً إقامة احلد صرف وجهه عليه السالم عنه عدة مرات،
مث ملا أصر وأقيم عليه احلد وهرب من شدة الرجم ،قال عليه السالم" :هال تركتموه لعله أن يتوب

فيتوب هللا عليه  ." ...احلديث أخرجه أبو داود (. )4419
فإذا سرت هللا العبد وهو على معصية فال ينبغي له أن يفضح نفسه وقد اتب .كما أنه ينبغي ملن وقع

يف شيء من املعاصي الصغرية أو الكبرية املسارعة يف التوبة قبل نزول املوت واإلكثار من الطاعات؛
فإن احلسنات يذهَب السيئات ،والتوبة هتدم ما كان قبلها .وفق هللا اجلميع ملرضاته ،والسالم.

()85/14

اتب من الكسب احلرام فهل يلزمه إخراج ما اكتسبه من ذلك؟
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1425/11/3هـ

السؤال

أعمل حماسبًا بشركة ،وعلمت خالل مدة عملي أبنه حرام؛ ألنين أقوم إبثبات القيود بّي الشركة

والبنك ،حيث إن الشركة تقرتض من البنك (سحب على املكشوف  -تسهيالت) ولدي مال متوفر
من عملي هذا ،وأريد أن أعود لبلدي ألبدأ حيايت مع أوالدي من جديد بعي ًدا عن الراب الذي أقلق
راحيت منذ أن علمت حبكم عملي ،ولكن ليس لدي أي رأس مال أو مصدر رزق غري هذا املال

املتوفر واملدخر من عملي هذا .فماذا أفعل اآلن ولدي زوجة و 3بنات؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ف وأَمره إِ َىل ِ
ِ ِ
هللا) [البقرة. ]275:
يقول هللا تعاىل( :فَ َمن َجاءهُ َم ْوعظَةٌ ّمن هربِِّه فَانتَـ َه َى فَـلَهُ َما َسلَ َ َ ْ ُ ُ
فمن تعامل ابلراب مث انتهى عن ذلك وتركه هلل تعاىل فقد أثبت القرآن له ملكية ما قبضه من املال

ف)  .أي ما قبضه قبل أن ينتهي عن التعامل ابلراب .وهذا ترغيب من هللا
بقوله تعاىل( :فَـلَهُ َما َسلَ َ

تعاىل -للعبد يف التوبة واالنتهاء عن العمل احملرم .فال حرج -إن شاء هللا -يف أن ينتفع األخ السائل
مباله ولو كان من عمل يشوبه الراب بعد أن انتهى عن هذا العمل وتركه جتنبًا للشبهات ورغبة فيما

خريا مما ترك ،وأن يفتح له من أبواب احلالل ما يغنيه عن
عند هللا .ونسأل هللا تعاىل -أن يعوض األخ ً
احلرام ،وأن يوفقه وإايان وسائر املسلمّي إىل ما حيبه هللا ويرضاه.

()86/14

هل ينذر ملنع نفسه من املعصية؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1425/11/03هـ

السؤال

أحد األشخاص ال يستطيع أن يتخلص من معصية ما ،يريد أن ينذر هلل أنه إن عاد إليها فسيفعل كذا

نذرا لرتك املعصية؟ وهل تنصحه بذلك؟ أحسن هللا إليكم ونفع بكم
وكذا ،فهل جيوز له أن ينذر ً
املسلمّي ،وأسألكم أن تدعو يل هللا أن يعينين على ترك املعاصي ما ظهر منها وبطن.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
قول السائل :إنه مدمن على معصية ال يستطيع التخلص منها ،هذا كالم خطأ ،فاملعصية ميكن للعبد

أن يتوب إىل هللا عز وجل -منها مىت ما وجد يف قلبه اإلميان القوي ،والصدق مع هللا عز وجل،

واإلرادة اجلازمة ،واالستعانة برب العاملّي ،والتوكل عليه يف دفع هذه املعصية ،فنظرة السائل نظرة

تشاؤمية ،وفيها شيء من سوء الظن ابهلل عز وجل ،والغالب أن املعصية اليت ال ميكن للعبد أن

يتخلص منها هي من قبيل الفواحش ،إما من قبيل الوقوع يف الفاحشة ،أو من قبيل الوسائل املوصلة
للفاحشة ،وال شك أن الفواحش من أعظم ما ُعصي هللا عز وجل -به ،فالواجب على العبد هو

إدمان الدعاء يف الثلث األخري من الليل ،ويف أدابر الصلوات املكتوبة ،ويف السجود ،وأن يستعّي

ابهلل عز وجل -يف رفع هذه املعصية عنه ،وال أنصح هذا السائل ابلنذر؛ ألن األصل يف النذر أنه

منهي عنه ،ففي الصحيحّي من حديث ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم-
ه
ج به ِمن البَ ِ
خيل" .صحيح البخاري ()6692
ستخر ُ
هنى عن النذر ،وقال" :إنهه ال أييت خب ٍري ،وإمنا يُ َ

وصحيح مسلم ( . )1639وميكن التوبة إىل هللا عز وجل -من هذه املعصية دون احلاجة إىل النذر،

وال ميكن أن يتوب العبد إىل هللا عز وجل -من هذه املعصية وهو قريب منهاُ ،مواقع ألسباهبا
"من ِمسع ابل هد هج ِ
ال فَـ ْليَـ ْنأَ عنه" .أخرجه أبو داود ( . )4319فإذا
ولوسائلها ،فقد جاء يف احلديثَ :
كان العبد صادقًا يف توبته ،فالواجب عليه االبتعاد عن الوسائل والذرائع اليت تقوي حب هذه

املعصية يف قلبه ،فإذا كانت املعصية من قبيل الفواحش فالواجب على العبد كف البصر عن النظر

إىل النساء ،وكذلك الواجب كف البصر عن النظر للفواحش ،والغالب أن القلوب ال تتعلق بشيء

من الفواحش إال إذا كانت فارغة من حمبة هللا عز وجل ،وخشيته ،وذكره ،كما قال القائل:
أعرف اهلوى فصادف قلبًا خاليًا فتم هكنا
قبل أ ْن َ
أاتين هواها َ
أيضا ،وحيسن الظن ابهلل عز وجل ،فإذا فعل ذلك
فالعبد يشغل نفسه ابلطاعات واألعمال الصاحلة ً
كانت له العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة .وهللا أعلم.

()87/14

غش يف الدراسة وتوظف بشهادهتا!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

خترجت يف أحد املعاهد األهلية ،حيث إن هذه املعاهد جتارية فهي ليست خاضعة ألي مراقبة من
اجلهات املختصة؛ فيحصل فيها الغش وبتغاضي من املدرسّي ،وقد حصل يل أن غشيت يف

االمتحاانت يف مجيع املستوايت األربعة؛ فهل إذا توظفت يكون راتيب حر ًاما؟ وهل توجد كفارة

لذلك؟ علما أبن مواد التخصص -وهي ماداتن -تكون يف آخر مستوى ،وهي لب هذا الدبلوم قد
جنحت فيهما ،بدون غش وهلل احلمد ،أما املواد الثانية؛ فهي مواد مكملة أو مساعدة للدبلوم ،وليس

خريا.
هلا أي عالقة فيما لو توظفت يف جمال ختصصي ..أفيدوين جزاكم هللا ً
اجلواب
عليك التوبة من الغش ،والندم على ما فعلت ،والعزم على عدم العود ،وأما الشهادة فيجوز لك أن

تتوظف هبا ،ولو كان اجتيازك لبعض املواد قد حصل ابلغش ،بشرط أن تكون متقنًا ملا يوكل إليك

خبريا هبا ،وأال يكون للغش السابق أثر يف أدائك للعمل ،وتقومي هذا إمنا يصح من
من األعمال ً
املشرفّي عليك يف العمل ،وأما تقدميك ال رأيك فمحل هتمة.

على أن من الواجب عليك -ولعل أن يكون مما يكفر خطيئتك من الغش -أن تنصح للمسلمّي

وجمتمعك ،فتبلغ املسؤولّي أبن املعهد الفالين -والذي قد درست فيه وخترجت فيه  -ميارس الغش
وخيون األمانة عسى هللا أن يكفر عنك وعنا سيئاتنا ويغفر لنا خطاايان .وهللا أعلم.

()88/14

االعتماد على الطاعة للعجز عن ترك املعصية
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1425/07/21هـ
السؤال

شيخي الفاضل :أان شاب بفضل هللا أحافظ على الصالة يف املسجد ،وأحفظ من القرآن الكثري،

ولكن ابتليت بشيء من الذنوب الصغائر ،وأحاول التوبة منها ،ولكن أشعر ابلضعف أمامها ،فهل
جيوز االعتماد على األعمال الصاحلة يف حالة العجز عن ترك املعصية ،مع اإلصرار والدعاء إىل هللا
خريا عن اإلسالم واملسلمّي.
ابلتوفيق على ترك هذه املعاصي .وجزاك هللا ً

اجلواب

احلمد هلل .وبعد:

ال بد من التوبة من الذنوب صغريها وكبريها ،كثريها وقليلها ،وقد كان سيد ولد آدم أفضل اخللق،

أعبد املؤمنّي هلل وأخوفهم من عذابه ،أتقى اخللق وأعلمهم ابهلل  -عز وجل ،-وأكرمهم إىل هللا يتوب
إىل هللا يف اليوم ويستغفره أكثر من سبعّي مرة ،انظر ما رواه البخاري ( )6307من حديث أيب هريرة

رضي هللا عنه ،-ويف الرواية األخرى مائة مرة ،انظر ما رواه أمحد ( )22829من حديث حذيفة -رضي هللا عنه ،-واألعمال الصاحلة من الصالة وغريها ترفع املؤمن عند هللا ،والصالة الصحيحة تنهى

صاحبها -واحلمد هلل -عن الفحشاء واملنكر ،وتقويه على ترك املعصية ،والرغبة إىل هللا ،وااللتجاء

إليه يف كل حّي ،ودوام ذكره يدفع املؤمن عن املعاصي ،ويرغبه يف التوبة واإلانبة إىل هللا ،واألعمال
السيئة -وإن كانت من الصغائر -ذنوب حمصاة حياسب عليها العبد مع حسناته فإن رجحت

حسناته ،على سيئاته كان من الفائزين ،وإن رجحت سيئاته على حسناته فقد خسر ،وهو حتت
مشيئة هللا ،إن شاء ع هذبه ،وإن شاء غفر له إال الشرك ،لكن املؤمن ينبغي له احلرص واالبتعاد عن

املعاصي وإن كانت صغائر ،وإذا وقع يف الذنب يستغفر ويتوب ،واالستغفار والتوبة عبادة هي يف حد
ذاهتا؛ ملا ورد عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث" :لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم ،وجلاء
هللا بقوم يذنبون ،فيستغفرون هللا فيغفر هلم" رواه مسلم ( )2749من حديث أيب هريرة -رضي هللا
عنه.-

()89/14

اشرتى جهازاً بقرض ربوي

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة
التاريخ 1426/01/11هـ

السؤال

السالم عليكم.
اقرتضت قرضاً ربوايً واشرتيت به كمبيوتر ،وندمت على هذا الشيء .السؤال :ماذا أفعل ابلكمبيوتر،
هل أبيعه؟ وإذا بعته ،ما حكم فلوسه أو أختلص منه بتحطيمه؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فعليك ابلتوبة واالستغفار ،وال تعود ملثل ذلك ،وابدر ابلتسديد ،وإن استطعت أن تس ّدد حاالً
وتتخلص من الزايدة اليت وضعوها عليك ،فهذا هو الواجب عليك ،وإن مل تستطع فعليك ابلتوبة
وكثرة االستغفار ،والعمل الصاحل ،والندم على ما حصل منك ،وال حرج عليك يف استخدام
الكمبيوتر وبقائه عندك .وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()90/14

هل يلزم التخلص من أرابح السهم الربوي عند التوبة؟!
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1426/03/09هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :لدى والديت أسهم يف البنك األمريكي ،اشرتهتا وهي ال تعرف حبرمتها ،وتود اآلن

بيعها ،فما حكم أرابح هذه األسهم الناجتة من البيع؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جيب املبادرة ببيع األسهم الربوية املشار إليها ،وما جتمع من الربح فريجى أن يكون معفواً عنه بشرط

عدم التعامل أبسهم ربوية يف املستقبل؛ لقوله تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

وأمره إىل هللا" [البقرة ، ]275:والتصدق ابلربح املتح ّقق يف هذه احلالة فضيلة ،لكن األقرب أنه غري

واجب؛ لقوله تعاىل" :فله ما سلف" ،فعفى عن امتالك ما سلف من الراب إذا انتهى الشخص عن
التعامل به ،لكن جيب املبادرة ابلبيع أبي سعر كان للتخلص من هذه األسهم ،وال ينتظر ارتفاع
السعر؛ لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم يف األَمة الزانية" :بيعوها ولو بضفري" أخرجه البخاري

( )2154ومسلم ( ، )1704ففيه األمر ابملبادرة ابلبيع وال يرتبص الزايدة ،كما قال الشراح ،وال
حرج  -إن شاء هللا -يف صرف الربح املتحقق من البيع يف املصارف املذكورة يف السؤال ،والواجب
يتبّي ويتثبهت يف الشركات اليت يستثمر فيها؛ حىت ال يقع يف احلرام .وهللا اهلادي إىل
على املسلم أن ه
سواء السبيل.
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ادخرت رواتب عملها يف بنك ربوي مث اتبت
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

خريا.
أطلب فتوى من فضيلتكم وجزاكم هللا عين ً
أان امرأة مطلقة ،ويل بنتان ،أعيش يف بيت والدي ومع والدي وإخويت ،وال عمل لدي ،هذه هي
خريا ،أريد فتوى يف هذه املسألة :كنت أعمل يف الراب (البنك)
حاليت االجتماعية .اي شيخ جزاك هللا ً

علي ابهلداية خرجت من البنك وتركت هذه األمور هلل؛ فهو خري
حوايل  15سنة ،وبعد أن م هن هللا ه
معّي وخري ِّ
خريا منه ،واملوضوع على أربع حاالت:
معوض ،فمن ترك شيئًا هلل ّ
عوضه هللا ً

علما أبن نقود الذهب من راتيب يف البنك .ما حكم
 -1كان عندي ذهب وبعته واشرتيت به ً
أرضاً ،

هذا املال؟

منزال ،واآلن بعت السيارة ،ما حكم
 -2بعت األرض واشرتيت هبا سيارة حىت يزيد املبلغ وأشرتي ً

هذا املال؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

املال الذي قبضتيه ساب ًقا جائز وجيب عليك فقط التوبة إىل هللا عز وجل .وعليه فالذهب واألرض

والسيارة اليت عندك وغري ذلك مما متلكتيه هبذا املال ال أبس به عليك بشرط التوبة من العمل السابق

يف البنك ومن التعامل ابلراب.
وكذلك جيوز لك أن أتخذي املستحقات السابقة وذلك ألنك تركت هذا العمل وتبت إىل هللا عز
وجل .والتوبة جتب ما قبلها ،والقاعدة يف ذلك أن األموال اليت قبضت بعقود فاسدة إذا اتب
اإلنسان منها فإهنا تكون مباحة ابلنسبة له وال يلزمه التخلص منها.

فرحا مبنة هللا عليها ابلتوبة فهذا حسن وال يلزمها
وإن أرادت األخت التربع بشيء من ماهلا صدقة ً

ذلك.

وهلا أن تدفع املال إلخوهتا سواء كان على سبيل الصدقة أو الزكاة فكل هذا جائز؛ ألنه ال يلزمها

اإلنفاق عليهم.

وهللا تعاىل أعلم.
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درجات التوبة من الكسب احلرام
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1426/02/25هـ
السؤال

أود أن أسأل عن الفتوى الواردة بعنوان( :اتب من الكسب احلرام فهل يلزمه إخراج ما اكتسبه من

ذلك؟)  .أليس هللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال

تظلمون"؟ كيف إذن يكون للمرء احلق أبن يستمتع مبا كسبه عن طريق الراب ،مع أنه زائد عن رأس
ماله؟ أرجو منكم اإلفادة ،وهللا ويل التوفيق .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
األمر برتك الراب يف القرآن جاء فيه آيتان ،كلتامها يف سورة البقرة:

األوىل قوله جل شأنه" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا" [البقرة]275:
.

الثانية قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي .فإن مل تفعلوا

فأذنوا حبرب من هللا ورسوله ،وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تُظلمون" [البقرة]278:

.

وللجمع بّي اآليتّي وجهان:
األول :أن قوله تعاىل" :فله ما سلف" أي مما قبضه من الراب فيما مضى ،وأما قوله تعاىل" :فلكم

رؤوس أموالكم" أي فيما بقي لكم يف ذمم الناس من الديون .وال إشكال أن املنهي عنه ابلنص هو
ما بقي من الراب ،لصريح قوله تعاىل" :وذروا ما بقي من الراب" ،فالنهي منصب على ما بقي ال ما
سبق .فإذا كان قوله تعاىل "فلكم رؤوس أموالكم" حيتمل ما بقي وحيتمل ما بقي وما ما مضى،

فاآلايت السابقة صرحية يف النهي عما بقي ،فيحمل اجململ على املبّي ،واحملتمل على الصريح .فيكون
قوله تعاىل "فلكم رؤوس أموالكم" أي مما بقي دون ما مضى.

الثاين :أن التوبة درجات وليست درجة واحدة .فأدىن الدرجات هو جمرد االنتهاء عن الذنب وعدم

العودة إليه .فهذا يغفر هللا به الذنب السابق ،كما قال تعاىل" :قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما
جيب ما سبق من
قد سلف" [األنفال . ]38:فمجرد االنتهاء عن الكفر والدخول يف اإلسالم ّ

جيب ما قبله" أخرجه مسلم ( . )121وإذا كان
الذنوب ،كما قال صلى هللا عليه وسلم" :اإلسالم ّ
هذا يف الكفر الذي هو أعظم الذنوب ،فما دونه من الكبائر من ابب أوىل.

لكن جمرد االنتهاء ال يضمن لصاحبه عدم املؤاخذة على الذنب السابق إذا عاد إليه مرة أخرى.
اخ ْذ ِمبَا ع ِمل ِيف ا ْجل ِ
س َن ِيف ِْ
اهلِيه ِة
اإل ْس َالِم َملْ يُـ َؤ َ
"م ْن أ ْ
َ
ولذلك صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :
َح َ
َ َ
اإلس َالِم أ ِ
ُخ َذ ِاب ْألَهو ِل َو ْاآل ِخر" .صحيح البخاري ( )6921وصحيح مسلم (. )120
اء ِيف ِْ ْ
َوَم ْن أ َ
َس َ
وأعلى الدرجات هو التوبة النصوح ،اليت تتضمن االنتهاء عن الذنب والندم عليه والعزم على أال
يعود إليه مرة أخرى ،مع التحلل من املظامل .فمن اتب هذه التوبة مث وقع يف الذنب مرة أخرى فال

يؤاخذ على ما سبق ،لتوبته منه.
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التورع عن ذابئح أهل الكتاب

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الورع

التاريخ 1424/7/6هـ
السؤال

د .الشريف محزة الفعر السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته .أدرس يف دولة كافرة وامتنعت مؤخرا
عن أكل اللحوم يف كل املطاعم املوجودة فيها ،وذلك لألسباب التالية :كيف أضمن أن اللحوم قد
ذحبت بطريقة أهل الكتاب؟ فصحيح أن الغالب من الناس أهنم نصارى ،ولكنهم ال يطبقون تعاليم

هللا تعاىل يف كثري من األمور ومنها طريقة الذبح .فالشركات املخصصة ابلذبح شركات جتارية وال
أظنها هتتم ابلتسمية على الذبيحة أو بطريقة الذبح الكتايب.

يف هذه البلدان يستخدمون نفس اآلالت واملكائن والسكاكّي وغريها يف فرم وقطع اللحوم اليت

قطعوا وفرموا هبا حلم اخلنزير وهذا ال يضريهم يف شيء.
يف املطاعم أيضا فالطباخون قد يستخدمون نفس الشواية أو الزيت أو القدور اليت طبخوا هبا حلم

اخلنزير يف طبخ حلوم البقر والدجاج .فيجب أن ينتبه املسلم لذلك .فاملسألة جيب أن يكون فيها حتر

وتدقيق .واألسلم للمسلم أن جينب نفسه هذه األمور فأصحاب احملالت واملطاعم ومن يطبخ هبا

جتار ،فهم يستخدمون نفس الزيوت والسكاكّي والقدور لطبخ العديد من الوجبات؛ ومنها اللحوم
احملرمة كاخلنزير .ومثال على ذلك :فعند قطع شرائح اللحم إىل شرائح رقيقة لعمل السندوتشات

فإهنم يقطعون حلوم الديك الرومي والبقر وحلم اخلنزير بنفس القطاعة وبدون تنظيف .فما رأيكم

حفظكم هللا وجزاكم هللا تعاىل كل خري هبذا األمر؟
اجلواب
األخ الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا.

ال شك أن الورع حصن حصّي يف الدين ،ولكن أمور الفتوى العامة ،ال تبىن على التورع ،إذا مل يكن

هناك ما يدل على التحرمي ،ويبقى العمل ابلتورع يف حق من قويت نفسه على العمل به وله أجره،

وما ذكرته من أن الذبح تقوم به شركات جتارية  ...إخل ،فهذا ال يغري من احلكم ،لكن هل تذبح هذه

املواشي مبا يقطع احللقوم واملريء واألوداج أو ال؟ فإن مت ذلك آبلة حادة يف بلد كتايب فسم هللا وكل،

وإن كان الذبح ابلصعق الكهرابئي وحنوه فهذه ال جتوز ،وأما ابلنسبة الستخدام السكاكّي ،واألواين

فيما حيل وما حيرم فإن هذا األمر كان موجوداً ،حىت على عهد نزول الوحي ،وقد جاء احلكم الشرعي

حبل األكل يف آنية املشركّي ،وشرب النيب  -عليه السالم -من مزادة مشركة انظر ما رواه البخاري

( ، )344ومسلم ( )682من حديث عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه  -وأمر آخر أيضاً هو أن
ما يشق االحرتاز عنه من النجاسات معفو عنه ،والقدر الذي يكون يف السكّي وحنوها شيء يسري

جداً ،فهو معفو عنه إن شاء هللا.

أما الزيوت اليت تستخدم للقلي فيها فإن كان يغلب على الظن استخدامها يف اللحوم احملرمة فإنه ال

جيوز أكل اللحوم احلالل اليت تقلى يف هذه الزيوت ،ألهنا تشبع مبادة الزيت اليت اختطلت ابحلرام،

وميكن ترك أكل اللحوم املقلية هذه ،واالستعاضة عنها ابملشوايت أو املطبوخة من اللحوم املذبوحة،

وابهلل التوفيق.
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ترك وظيفة براتب مغ ٍر خوفاً من الفتنة

اجمليب د .قيس بن حممد آل الشيخ مبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الورع

التاريخ 1424/8/10هـ

السؤال

أان شاب صحفي وملتزم أبوامر هللا سبحانه وتعاىل ،ولدي عمل طيب ولكن راتبه قليل ,ومؤخراً
حصلت على فرصة وظيفة أحسن وبراتب أعلى بكثري ،ولكن فيها أشياء ال ترحيين بتااتً .فمثالً هي

صحيفة نسائية ورايضية وأنتم تعلمون ما رسالة هؤالء ،هذا إضافة إىل أن الفتنة كبرية جداً من

االحنالل اخللقي داخل هذه الصحيفة ،وأيضا تعمل يف هذه الصحيفة زوجة أخي وهي غري متحجبة،

وتلبس لباسا غري حمتشم ،وتدخن السجائر ،وهذا أمر ال أحتمل رؤيته بتاات....أان رفضت الوظيفة،
ومازلت يف وظيفيت القدمية رغم راتبها القليل .فهل أان خمطئ يف قراري هذا..

اجلواب

وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فال أثر يف كون الصحيفة رايضية أو نسائية يف احلل واحلرمة ،فالصحيفة إن كانت الغالب على عملها

املنكرات فإن العمل فيها حمرم ،وذلك كالصحف اليت شأهنا واختصاصها نشر صور الفناانت
وأخبارهن ،فاحذر أن يراك موالك حيث هناك ،وأما إن كان عملها مباحاً ،غري أهنا تقع يف بعض

احملرمات كما هو حال أغلب الصحف ،فاملشهور من أقوال أهل العلم أن العمل فيها غري حمرم ،ما

دام العمل املباح هو الغالب ،مث ليكن يقينك يف هللا قوايً فإن الرزق بيد هللا وحده.
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املنهج الصحيح جتاه املشتبهات والشبهات
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الورع

التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد انقشت أحد زمالئي الشيعة اإلمامية يف األمور املذهبية ،وقد جتنبت احلديث معه ،ويف مرة من

املرات أاثر يل شبهة عظيمة ما زال أثرها ابقياً يف نفسي ،وهذه الشبهة تتلخص يف حديث رزية

اخلميس الذي رواه ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف البخاري ،وقصة هتجم عمر بن اخلطاب -

رضي هللا عنه  -على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حّي قال عمر  -رضي هللا عنه  -على

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -دعوه فإنه يهجر" ،وقد أاثر هذه الشبهة يل عن طريق إرسال
رسالة يل ،وأان مل أتثبت األمر فساعدوين يف كشف هذه الشبه .وجزاكم هللا خري اجلزاء عن اإلسالم

واملسلمّي.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فجواابً على
السؤال أقول ،وابهلل التوفيق:

قبل اجلواب عن اإلشكال الذي ذكره السائل ،والذي أوقع يف قلبه حرجاً شديداً ،ويريد ما يفرج عنه

هذا احلرج ،فإين أنصح السائل مبنهج صحيح جتاه املشتبهات والشبهات ،وهو أن يستحضر يف علمه
وقلبه احملكمات واألدلة الواضحات القاطعات املشتهرات ،مث ليعرض تلك ُّ
الشبه عليها ،فإنه سيجد
أن هذه الشبه قد سقطت على جدار حصون احملكمات ،وسرياها قد احرتقت حتت ضوء مشس
األدلة الباهرات وتصبح تلك الشبه  -حىت ولو مل جيد هلا جواابً  -كحفنة تراب ألقاها عدو حاقد

على جدار حصن عظيم ،هل تؤثر فيه شيئاً؟! أما أن جيعل املرء قلباً خلواً من حتصينات احملكمات،

فإنه سيكون قلبه حينها مستودعاً للمتناقضات ،ولن يدوم على عقيدة إال وقد حتول عنها إىل غريها،

حقاً كانت أو ابطالً ،وكأن قلبه حينها قطعة من قطن ،متتص كل ما المسها ،أصفواً كان أو كدراً،
وطيباً كان أو خبيثاً.

وبناء على هذا املنهج الشايف ،فإين أقدم اجلواب أبنه عليك اي أخي أن تتذكر بعض ما جاء يف مناقب

عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -أمل يقل النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-والذي نفسي بيده ما
لقيك الشيطان قط سالكاً فجا إال سلك فجا غري فجك" أخرجه الشيخان البخاري (، )3683

ومسلم ( )2396من حديث سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه .-أمل يقل النيب  -صلى هللا عليه
وسلم " :-بينما أان انئم ،رأيت الناس يعرضون ،وعليهم قمص ،منها ما يبلغ الثدي ،ومنها ما يبلغ
دون ذلك ،ومر عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره" ،قالوا :ماذا أولت ذلك اي رسول هللا؟ قال:

"الدين" .متفق عليه البخاري ( ، )23ومسلم ( )2390من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا
عنه-

أمل يقل النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-بينما أان انئم ،إذ رأيت قدحاً أتيت به ،فيه لَب فشربت منه
حىت أين ألرى الري جيري يف أظفاري ،مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب" .قالوا :فما أولت ذلك اي

رسول هللا؟ قال" :العلم" متفق عليه البخاري ( ، )82ومسلم
( )2391من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
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أمل يقل النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -دخلت اجلنة ،فرأيت فيها داراً أو قصراً ،فقلت :ملن هذا؟
فقالوا لعمر بن اخلطاب ،فأردت أن أدخل ،فذكرت غريتك" فبكى عمر ،وقال :أي رسول هللا! أو

عليك يُغار .أخرجه الشيخان البخاري ( ، )5226ومسلم ( )2394من حديث جابر -رضي هللا

عنه.-

أمل يقل النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-قد كان يكون يف األمم قبلكم حمدثون ،فإن يكن يف أميت

منهم أحد ،فإن عمر بن اخلطاب منهم" أخرجه البخاري ( )3469من حديث أيب هريرة -رضي هللا

عنه -وأخرجه مسلم ( )2398من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وانظر فتح الباري (. )50/7

أوليس هو الفاروق؟ أليس هو أحد العشرة املبشرين ابجلنة؟ وهذا علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه

 يعلن حبه وإجالله وتعظيمه لعمر  -رضي هللا عنه .-فعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-قال" :وضع عمر بن اخلطاب على سريره ،فتكنفه الناس
يدعون ويثنون ويصلون عليه ،قبل أن يرفع ،وأان فيهم ،فلم يرعين إال برجل قد أخذ مبنكيب من

ورائي ،فالتفت إليه ،فإذا هو علي ،فرتحم على عمر ،وقال :ما خلفت أحداً أحب إيل أن ألقي هللا
مبثل عمله منك ،وأمي هللا ،إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع صاحبيك ،وذاك أين كنت أ َكثُِّر أمسع
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :جئت أان وأبو بكر وعمر ،ودخلت أان وأبو بكر وعمر،
وخرجت أان وأبو بكر وعمر" متفق عليه البخاري ( ، )3677ومسلم (. )2389

وقال حممد بن احلنفية (وهو ابن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه)  :قلت أليب :أي الناس خري
بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال أبو بكر قلت مث من؟ قال :مث عمر" أخرجه البخاري

(. )3671

وقال علي بن أيب طالب" :ما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر" أخرجه اإلمام أمحد ()834
إبسناد صحيح.

وإين إذ أعرض هذه النصوص أللوم نفسي إذ إين تعرضت ألمر عظيم ،قد صنف العلماء فيه كتباً

ومصنفات .فمن جيهل مكانة الفاروق يف اإلسالم؟ ومن ينسى سريته وعدله وعبادته وزهده ونصره
لإلسالم واملسلمّي؟
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وما أحسن قول اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة رمحه هللا تعاىل عندما سأله هارون الرشيد :اي
مالك ،كيف كانت منزلة أيب بكر وعمر من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -؟ فقال :اي أمري املؤمنّي،
قرهبما منه يف حياته ،كقرب مضجعهما من مضجعه بعد وفاته ،فقال هارون :شفيتين اي مالك،

شفيتين اي مالك .أخرجه الزبري بن بكار يف مجهرة نسب قريش ( ، )584/2واآلجري يف الشريعة
( ، )1849وغريمها إبسناد صحيح ،فإذا اطمأن القلب بتلك النصوص واألدلة والشواهد احملكمة

الواضحة ،فأعرض على قلبك بعدها تلك الشبهة ،هل يبقى هلا أثر؟ ومع ذلك فقد أجاب العلماء
عن ذلك احلديث ،وبينوا حقيقته ،ومن أحسن األجوبة :هو أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملا

مسع من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك الطلب ،الذي فيه معىن دنو األجل واقرتاب ساعة
الوفاة من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أصابته دهشة وحرية يف ذلك املقام العظيم واملصاب
اجلسيم ،كما أصابه ذلك بعد وفاة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فكان يكذب من يقول بوفاة

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ويتوعده ابلقتل ،من عظيم حبه وتعلقه ابلنيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -فحملته تلك احلرية والدهشة ،مع علمه أبن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بشر ،يعرتيه ما
يعرتي البشر من املرض واحلمى وآاثرمها ،إىل أن يظن أن هذا من النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
كالم من أثر مرضه وأثناء غيبوبته من احلمى .وانظر أجوبة أخرى يف (املُْعلِم) للمازري (، )234/2
وإكمال املعلم للقاضي عياض ( ، )382 - 379/5واملفهم للقرطيب ( ، )560 - 559/4وفتح
الباري البن حجر (. )740 - 739/7

مث إننا ال نشك أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أدى األمانة وبلغ الرسالة على الوجه األكمل،
فلو مل يكن فيما بلغه ألمته كفاية هلا ،ولو مل يكن ما أراد ذكره وكتابته ساعة وفاته قد سبق منه ما
يدل عليه ،ولو كانت داللته فيها شيء من اخلفاء ،لوال ذلك كله ملا ترك النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -البالغ والبيان جملرد ذلك التنازع الذي حصل مبحضره  -صلى هللا عليه وسلم  -وإال فقد

وقع بّي أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ومبحضره اختالفات ع ّدة أثناء حياته  -صلى هللا
عليه وسلم  ،-فلم مينع ذلك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من البيان والبالغ ،ملا كان البالغ

والبيان مما ال غنية للمسلمّي عنه من شؤون دينهم.

وعلى هذا ،فإن ترك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -للكتابة بعد استفاقته من غيبوبته ،يدل على أن
ما أراد كتابته موجود يف كتاب هللا تعاىل وسنته  -صلى هللا عليه وسلم  -ولو على وجه حيتاج إىل

اجتهاد واستنباط للوصول إليه.

وهبذا يتبّي أنه مل يقع من عمر  -رضي هللا عنه  -أمر حيتاج إىل طول اعتذار ،وال هناك شبهة قوية
تقدح يف مكانة الفاروق  -رضي هللا عنه  -بل مل يزل  -رضي هللا عنه -وال يزال خري هذه األمة بعد

نبينا  -صلى هللا عليه وسلم  -وبعد أيب بكر ،كما قال علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه.
وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن واله.

()98/14

هل يتفاوت الناس يف اإلخالص والورع؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الورع
التاريخ 1424/10/28هـ

السؤال

هل اإلخالص مراتب (أي يقال مثالً هذا الرجل أشد إخالصاً من ذاك) ؟ أم هو مرتبة واحدة؟
وكذلك الورع هل هو مراتب؟

اجلواب

احلمد هلل ،اإلخالص هو أن يقصد العبد بعمله وجه هللا وحده ال شريك له ،فال يريد عرضاً من الدنيا

وال مدحاً من الناس ،بل يبتغي مرضاة هللا وثوابه ،قال تعاىل":وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصّي له
الدين [ " ...البينة ]5:وقال":ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً"
اء وال شكوراً"
[النساء ]114:وقال عن عباده":إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جز ً

[اإلنسان ، ]9:وأما الورع فقال العلماء :إنه ترك ما يضر يف اآلخرة ،فيتناول ذلك ترك احملرمات

واملشتبهات ،وكل أنواع العبادات يتفاوت فيها الناس فاإلخالص يتفاضل ،فبعض الناس أكمل

إخالصاً من بعض وأكمل ورعاً ،فيتفاوت الناس يف اإلخالص قوة وضعفاً ،ويتفاوتون كذلك ابلنسبة

ملا خيلصون فيه من األعمال وما ال خيلصون فيه ،وكذلك الورع فقد يكون عند اإلنسان ورع يف أشياء

دون أشياء ،فعلى املسلم أن جيتهد أن يكون خملصاً يف مجيع أعماله ،وأن يكون جمتنباً لكل ما حرم

هللا جمتنباً للمشتبهات كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-إن احلالل بّي وإن احلرام بّي وبينهما أمور
مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف

الشبهات وقع يف احلرام  " ...البخاري ( )52ومسلم ( ، )1599وهللا أعلم.
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الفرق بّي الورع والتكلف املذموم!
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الورع
التاريخ 1426/11/02هـ

السؤال

ما الفرق بّي الورع والتكلف املذموم شرعاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالورع :هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع يف احملرمات ،وقيل :هو مالزمة األعمال اجلميلة،

وقيل :ترك ما ال أبس به حذراً مما به أبس ،وأصله قوله -صلى هللا عليه وسلم " :-إن احلالل بّي
واحلرام بّي وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه

وعرضه" أخرجه البخاري ( ، )52ومسلم ( . )1599وهو مندوب إليه ،ومنه اخلروج من خالف
العلماء حبسب اإلمكان ،فإن اختلف العلماء يف فعل هل هو مباح أم حرام فالورع الرتك .وإن
اختلفوا هل هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب ،وإن اختلفوا هل هو مندوب أو

حرام فالورع الرتك ،وإن اختلفوا هل هو مكروه أو واجب فالورع الفعل ..وعلى هذا املنوال.
وأما إذا اختلفوا ابلوجوب والتحرمي فال ورع ،أو الندب والكراهة فال ورع؛ لتساوي اإلقدام

واإلحجام.

أما التكلف فهو جتاوز احلد يف الورع ،وذلك برتك أمر مباح مل تتطرق إليه شبهة حترمي أو حنوه ،وذلك

خوفاً من ورود الشبهة فيه ،أو حصول اإلمث به ،أما إذا ترك املباح من غري اعتقاد شبهة أو خوف إمث

فهذا من الزهد املمدوح أيضاً ،فهناك فرق بّي الورع والزهد والتكلف ،وفق هللا اجلميع ملا حيب

ويرضى .وهللا أعلم.

()100/14

وبناء على ذلك فالتوبة عن الراب هلا مرتبتان :أدانمها جمرد االنتهاء عن الراب ،وهي اليت وردت يف قوله
تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" ،ومل يقل :اتب .فهذا االنتهاء يغفر به هللا ما مضى ،كما

سبقت اإلشارة إليه ،لكن هذه املغفرة مشروطة بعدم الوقوع يف الراب مرة أخرى .وهلذا قال تعاىل يف
اآلية" :وأمره إىل هللا" أي وهللا أعلم :أمره مرهون بعدم رجوعه للراب مرة أخرى .فإن ثبت على

االنتهاء ثبتت املغفرة ،وإن عاد أخذ ابألول واآلخر كما جاء بذلك احلديث.

واملرتبة العليا هي التوبة النصوح ،وهذه تتضمن فوق االنتهاء االقتصار على رأس املال وعدم
االحتفاظ ابلزايدة .لكن هذه املرتبة ليست واجبة ولذلك مل يرد األمر هبا ،بل اقتصر على التنويه هبا

يف قوله تعاىل" :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" ،لكن مل أيمر بذلك ،بل اقتصر على األمر برتك ما

بقي .وعلى ذلك فاالقتصار على رأس املال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا حتقق االنتهاء ،واحلد األدىن

من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.

وعلى كال القولّي يف اجلمع بّي اآليتّي فإن ما بقي من الراب حمرم وال جيوز أخذه ،وأما ما مضى فال
حيرم االحتفاظ به بعد االنتهاء .وإمنا الكالم هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.

()101/14

الربق والرعد بشري أم نذير؟

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء

التاريخ 1423/1/18

السؤال

هل الربق والرعد بشري خري أم نذير وختويف وترهيب؟

اجلواب

الواقع أن الربق والرعد آيتان كونيتان دالتان على بديع صنع البارئ  -سبحانه ،-وعظيم قدرته
وتدبريه ،وجيوز أن الربق والرعد بشري خري أو نذير شر وعقوبة وختويف ،قال هللا  -تعاىل  " :-هو

الذي يريكم الربق خوفاً وطمعاً " [الرعد ]12:قال بعض املفسرين :أي ختافونه ملا يرتتب عليه أحياانً
من نزول الصواعق ،وحرق احملاصيل ،وحدوث الغرق ،وحنوه ،أو تطمعون مبا قد يرتتب عليه من نزول
األمطار ونبات الزروع ،وخروج الثمار ،وعموم الربكة.

وعلى كل حال فإن نبينا  -عليه السالم  -كما صح عنه عند البخاري ( )3206ومسلم ()899
من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا عصفت الريح
قال ":اللهم إين أسألك خريها ،وخري ما فيها ،وخري ما أرسلت به ،وأعوذ بك من شرها ،وشر ما
فيها ،وشر ما أرسلت به" قالت :وإذا ختيلت السماء ،تغري لونه ،وخرج ودخل ،وأقبل وأدبر ،فإذا
مطرت ُس ِّري عنه ،فعرفت ذلك يف وجهه ،قالت عائشة -رضي هللا عنها :-فسألته ،فقال ":لعله اي

عارض ممطران"
عائشة كما قال قوم عاد ":فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا
ٌ

[األحقاف ]24:فالواجب احلذر من أسباب غضب هللا هبجرة الذنوب واملعاصي جتنباً لنقمة هللا

وانتقامه ،والنيب -عليه الصالة والسالم -يتغري حاله ويتلون وجهه حّي رؤية الغيوم يف زمنه املبارك
وبلده الطاهر ،فكيف بنا يف هذه األزمان العجيبة وهذه األحوال املريبة؟! وهللا املستعان.

()102/14

اكتساب املال بواسطة املواقع واملنتدايت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

هل اكتساب املال من خالل عمل مواقع ومنتدايت يف اإلنرتنت حالل؟ علماً أن هذه املواقع قد
تتضمن أغاين وتنجيماً ،وقد يكون هذا املكسب من وراء اإلعالانت اليت تنشر من خالهلا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد :فإن األغاين املتضمنة
للموسيقى أو الكلمات الساقطة حمرمة ،وشر منها التنجيم فإنه حمرم ابتفاق أهل العلم ،وقد يصل إىل
الكفر ،وعليه فال جتوز إعانة تلك املواقع أبي شكل من أشكال اإلعانة ،ليس فقط ألن املال

املكتسب حمرم ،بل ألن هذا العمل ال جيوز ،ألنه تعاون على اإلمث والعدوان " ،وقد قال تعاىل" :وال
تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة. ]2 :

فال جيوز عمل مواقع تتضمن هذه املنكرات ،والساعي فيها شريك يف اإلمث ما دام اإلمث موجودا،
فاألمر جد خطري نسأل هللا تعاىل إلخواننا املسلمّي اهلداية والتوفيق ،وعليك القيام بنصيحة أصحاب

تلك املواقع.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()103/14

اجلمع بّي حسن الظن ابهلل واخلوف والرجاء
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء
التاريخ 1425/1/23هـ

السؤال

كيف نوفق بّي احلديث القدسي الذي يقول" :أان عند حسن ظن عبدي يب  ،" ...وبّي" :منزلة

الرجاء واخلوف..؟ " نرجو اإلفادة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فاحلديث الذي ذكرته خرجه مسلم يف صحيحه كتاب( :اجلنة وصفة نعيمها)  ،ابب األمر حبسن

الظن ابهلل ،حديث رقم )2877( :جـ ( )2205/4عن جابر  -رضي هللا عنه -قال :مسعت النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قبل وفاته بثالث يقول" :ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن ابهلل الظن".

ويف لفظ آخر عند مسلم برقم ، )2675( :جـ ( ، )2061/4عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه-

قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-يقول هللا عز وجل أان عند ظن عبدي يب ،وأان معه

حيث يذكرين "..احلديث.
قال ابن القيم  -رمحه هللا" -يعين ما كان يف ظنه فأان فاعله به" انظر اجلواب الكايف ( ، )3/1وال

تعارض بّي حسن الظن ابهلل وبّي منزلة الرجاء ،إذ إن حسن الظن ابهلل رجاء ،قال ابن القيم  -رمحه

هللا" :-وحسن الظن هو الرجاء؛ فمن كان رجاؤه جاذابً له على الطاعة زاجراً له عن املعصية فهو
رجاء صحيح ،ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطاً فهو املغرور" انظر اجلواب الكايف

( . )24/1والعبد -اي أخي -مطالب بتحقيق اخلوف والرجاء إذ مها من ركائز العبودية الصحيحة،

واملؤمن حاله بّي اخلوف والرجاء يرجو رمحة هللا وحيسن الظن بربه ،وخيشى عذابه واستدراجه ،وبذلك
يستقيم أمره وتنتظم أحواله ،على أنه ينبغي أن يعلم أن الرجاء ٍ
حاد حيدو القلوب إىل هللا والرجاء ال
رجاء صحيحاً إال إذا كان معه عمل ،وحسن الظن يكون مع اإلحسان فاحملسن حسن الظن
يكون ً

بربه أن جيازيه على إحسانه وال خيلف وعده ويقبل توبته ،وأما املسيء املصر على الكبائر والظلم
واملخالفات فإن وحشة املعاصي والظلم واحلرام متنعه من حسن الظن بربه ،انظر اجلواب الكايف

(. )3/1

والفرق بّي الرجاء واألماين وبّي الرجاء والغرور واضح ملن أتمله ،قال ابن القيم  -رمحه هللا:-
"والفرق بينه وبّي التمين أن التمين يكون مع الكسل ،وال يسلك بصاحبه طريق اجلد واالجتهاد،

والرجاء يكون مع بذل اجلهد وحسن التوكل" ،وبَهّي يف موضع آخر الفرق بّي حسن الظن والغرور

"فحسن الظن إن محل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح ،وإن دعا إىل البطالة

واالهنماك يف املعاصي فهو غرور" ،انظر اجلواب الكايف (. )24/1

وقال أيضاً" :املؤمن جيمع بّي اإلحسان مع اخلوف وسوء الظن بنفسه ،واملغرور حسن الظن بنفسه
مع إساءته" انظر مدارج السالكّي (. )95/2

فامجع اي أخي بّي اخلوف والرجاء ،وأحسن ظنك بربك يستقم أمرك وتنتظم حياتك ،واعلم أن
اخلوف والرجاء كما قال بعضهم كجناحي طائر إذا استواي استوى الطري ومت طريانه وإن نقص أحدمها

وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر يف ح ّد املوت.
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()104/14

اخلوف أم الرجاء..
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء

التاريخ 1425/3/26هـ

السؤال

كيف جيمع اإلنسان يف قلبه ما بّي حسن الظن ابهلل (خاصة حّي أييت مبعصية) وعدم األمن من مكر
هللا (خاصة حّي يكرمه هللا حبسنة) .وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اعلم  -رمحك هللا -أن على العبد أن حيسن الظن بربه؛ فإن هذا من الواجبات الدينية؛ لقوله -صلى
هللا عليه وسلم" :-ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل تعاىل" خرجه مسلم ( )2877من

حديث جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  ،-ولنهيه  -جل وعال -ووعيده ملن أساء به الظن قال
ِ
سوِء َعلَْي ِهم َدائِرةُ ال ه ِ ِ
ب ه
هم
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَـ ُه ْم َوأ َ
تعاىل" :الظهانِّ َ
ّي ِاب هَّلل ظَ هن ال ه ْ
س ْوء َوغَض َ
َع هد َهلُ ْم َج َهن َ
ْ َ
تم ِ
صرياً" [الفتح :من اآلية ، ]6واملؤمن يف الوقت نفسه ال أيمن مكر هللا؛ ألن هللا -تعاىل-
اء ْ َ
َو َس َ
اَّلل فَال أيْمن مكْر هِ
يقول" :أَفَأ َِمنوا مكْر هِ
اخلَ ِ
اَّلل إِهال الْ َق ْوُم ْ
اس ُرو َن" [األعراف ، ]99:ومكر هللا هو
ََُ َ َ
ُ َ َ
استدراج العصاة بتوايل النعم عليهم مع إصرارهم على املعاصي.
وحاصل األمر أن على العبد إذا أذنب عليه أن يتوب إىل هللا ،وأن حيسن الظن بربه ابعتقاده أن هللا

يقبل التوبة عن عباده ،ويعفو عن السيئات ،وال ييأس من روح هللا ،وكلما كان العبد حسن الظن ابهلل

حسن الرجاء صادق التوكل عليه ،فإن هللا ال خييب أمله ،واملؤمن جيمع إحساانً يف خمافة وسوء ظن

بنفسه ،واملغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته ،وعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون
توكلك عليه ،ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن ابهلل ،يقول ابن القيم  -رمحه هللا :-

(والتحقيق أن حسن الظن ابهلل يدعوه إىل التوكل عليه ،إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنك به،

وال التوكل على من ال ترجوه وهللا أعلم)  ،انظر مدارج السالكّي ( . )121/2ويقول ابن تيمية -
رمحه هللا( :-وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه ،ونص عليه

اإلمام أمحد؛ ألن من غلب خوفه وقع يف نوع من اليأس ،ومن غلب رجاؤه وقع يف نوع من األمن من

مكر هللا)  ،انظر الفتاوى الكربى ( ، )443/4وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.

()105/14

فعل اخلري إرضاء هلل ال طلباً للثواب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء

التاريخ 1425/1/2هـ
السؤال

بعض الصوفية يقولون إهنم يفعلون اخلري إرضاء هلل فقط وليس طلباً للثواب ،ويدعون أن اهلدف من

أعماهلم ليس خوفهم من النار ،وليس حباً يف اجلنة ،مث يدعون أن ذلك هو أمسى اإلخالص ،أرجو

التكرم ابلتعليق على كالمهم ،فهذا يتناقض مع وعد هللا -سبحانه -ابألجر الكبري ،وكان رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم -حيث املسلمّي على فعل اخلريات ويذكر األجر على ذلك .أرجو توضيحاحلق يف هذه املسألة.
اجلواب

()106/14

احلمد هلل ،لقد أمر هللا عباده مبا أوحى به إىل رسله ،أمرهم أن يعبدوه وأن يطيعوه وأرشدهم سبحانه

وتعاىل -إىل كل بر ،وهناهم عن كل إمث ،ورتب على ذلك اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ،فوعد املؤمنّي

ابألجر العظيم والثواب يف الدنيا واآلخرة ،قال -تعاىل" :-من كان يريد ثواب الدنيا فعند هللا ثواب
الدنيا واآلخرة [النساء ، ]134:وتوعد من كفر به  -سبحانه وتعاىل -وعصى أمره ابلعقاب يف

الدنيا واآلخرة ،كما أرشد عباده إىل خوفه ورجائه وأثىن على الذين يرجونه ويرغبون إليه ،ويرهبون

منه ،كما قال -سبحانه وتعاىل" :-إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا
خاشعّي" [األنبياء ، ]90:وقال هللا  -سبحانه وتعاىل" -أولئك الذي يدعون يبتغون إىل رهبم

الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا" [اإلسراء، ]57:

ورجاء ،وهذا هو موجب اإلميان أبمسائه احلسىن،
وعباد الرمحن الصادقون يعبدونه حباً وإجالالً وخوفاً
ً
وصفاته العلى ،فإنه -سبحانه -بر رحيم وغفار للذنوب ،وهو مع ذلك شديد العقاب وسريع
العقاب قال -سبحانه" :-نبئ عبادي أين أان الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم"

[احلجر ، ]]50-49:وقال" :اعلموا أن هللا شديد العقاب وأن هللا غفور رحيم" [املائدة، ]98:

فأمساؤه وصفاته توجب حمبته وإجالله ،وخوفه ورجاءه ،وأما ما تدعيه جهلة الصوفية من أهنم يعبدون

هللا ال خوفاً من انره ،وال طمعاً يف جنته ،وإمنا يعبدونه حباً له ولذاته فهذا مما لبس به الشيطان

عليهم ،وأومههم أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق يف عبادة هللا ،وهذا يلزم منه تنقص الرسل،
وتنقص الكمل من أتباعهم ،وهذه الدعوى تتضمن احتقار ثواب هللا ،واالستهانة بعذابه وهذا خالف

ما أراده هللا من عباده ،فاهلل إمنا أخرب عن اجلنة والنار لريغب إليه املؤمنون ابلنجاة من النار ،والفوز

ابجلنة ،واخلوف والرجاء مقامان من مقامات اإلميان ،وقد أثىن هللا هبما على رسله وأوليائه ،فمن ادعى

أنه ال يعبد هللا خوفاً وال رجاءً فقد فاته القيام هبذا الواجب ،واجب اخلوف والرجاء ،وفاته األجر

والثواب والثناء من هللا ،والصوفية هبذه الدعوى خيالفون موجب الفطرة ،وهللا فطر العباد على حمبة ما

يالئمهم وكراهة ما يضرهم ،ولقد أخرب هللا عن عباده أبهنم يضرعون إليه أبن يصرف عنهم عذاب
جهنم ،وأن أيتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله كما قال -تعاىل" :-والذين يقولون ربنا اصرف عنا

عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما" [الفرقان ، ]65:وقال -تعاىل" :-ومنهم من يقول ربنا آتنا يف
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" [البقرة ]201:ومن مجلة دعاء الذاكرين املتفكرين

أويل األلباب" :ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزان يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد" [آل

عمران ، ]194:وقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :إذا تشهد أحدكم فليستعذ
من أربع ،يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب "..البخاري ()1377

رجاء ،يلزمهم
ومسلم ( )588إىل آخر الدعاء املعروف ،والذين يدهعون أهنم يعبدون هللا ال خوفاً وال ً
أال يدعوا بشيء من هذه الدعوات فيفوهتم أجر التعبد بذلك ،وحيرمون من اآلاثر املرجوة هبذه

الدعوات اليت حيب هللا من عباده أن يدعوه هبا ،واحلاصل أن هذه الدعوى بدعة يف الدين وهي مع

ذلك منافية للفطرة ،فالواجب عدم االغرتار هبا وأبصحاهبا ،وأن اهلدى والفالح ابتباع الرسل والسري
على الصراط املستقيم ،صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي والصديقّي والشهداء ،والصاحلّي،

وحسن أولئك رفيقا ،وهذا ما أمر هللا به عباده ،أن يسألوه يف كل ركعة من الصلوات" :اهدان

الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالّي" [الفاحتة. ]7-6:
وهللا أعلم.

()107/14

بّي االقتصاد يف الطاعة واملسارعة إىل اخلريات
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/اخلوف والرجاء

التاريخ 1425/06/17هـ
السؤال

لدي سؤالّي:

 -1هبوب العلماء يف كتبهم ابب االقتصاد يف العبادة ،وذكروا أدلة وأحاديث عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -مفادها أن يقتصر املسلم يف عبادته ،فكيف نوفِّق بّي هذا ،وبّي املسارعة يف اخلريات،

وأيضاً فعل بعض السلف من الصالة أكثر من  200ركعة يف اليوم؟ وكيف نفهم هذه السنة ،أقصد
سنة االقتصاد؟.

 -2كيف أكون رابنياً؟ وكيف أكون عاملاً رابنياً؟ وهل يشرتط -لكي أكون رابنياً -أن أكون عاملاً من

العلماء؟ أرجو اإلرشاد .وأسأل هللا العظيم الكرمي أن جيزيكم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

دين اإلسالم الذي بعث هللا به حممداً  -صلى هللا عليه وسلم -هو دين العدل واالعتدال ،والوسطية
بّي اإلفراط والتفريط يف كل شرائعه.

وهذه الوسطية تتحقق ابلوقوف عند حدود هللا "تلك حدود هللا فال تعتدوها" [البقرة ، ]229:وهي

شرائعه من واجبات ومستحبات ومباحات ،وجتاوزها وتعديها يكون ابلزايدة عليها ،فإن احلالل ما

أحله هللا ،واحلرام ما حرمه هللا ،والدين ما شرعه هللا ،فمن ابتدع يف الدين عبادة أو عقيدة ،أو ح هرم

هِ
ِ
َح هل ه
اَّللُ
ين َ
آمنُوا ال ُحتَِّرُموا طَيِّبَات َما أ َ
حالالً فقد تعدهى حدود هللا ،قال هللا -تعاىلَ :-
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
اَّللُ َحالالً طَيِّباً َواتهـ ُقوا ه
ين َوُكلُوا ِممها َرَزقَ ُك ُم ه
لَ ُك ْم َوال تَـ ْعتَ ُدوا إِ هن ه
اَّللَ اله ِذي أَنْـتُ ْم بِ ِه
اَّللَ ال ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْعتَد َ
ُم ْؤِمنُو َن" [املائدة. ]88-87:
وقال سبحانه وتعاىل يف اإلنفاق :ه ِ
ك قَـ َواماً"
ّي ذَلِ َ
رتوا َوَكا َن بَ ْ َ
ين إِذَا أَنْـ َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ يَـ ْق ُُ
َ
"والذ َ
[الفرقان ، ]67:فمن أنفق يف غري ما شرع هللا وأابح كان من املسرفّي ،ومن خبل مبا أنعم هللا عليه مبا
أوجب كان من املفرطّي.

التوسط فيها؛ وذلك ابلوقوف عند ما أمر به رسوله  -صلى هللا عليه
واالقتصاد يف العبادة هو ُّ

وسلم ،-وما سنه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله أو فعله ،فمن أراد أن يتعبد هلل فوق ما
سنه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -لعدم اقتناعه هبديه -صلى هللا عليه وسلم -كالذين قالوا ما

كان عليه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -من الصيام والقيام والتفرغ للعبادة ،وقالوا :أين حنن من

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وقد غفر له ما تقدهم من ذنبه وما أت هخر ،فقال بعضهم :أان أصوم
وال أفطر ،وقال بعضهم :أقوم وال أانم الليل ،وقال بعضهم :أان ال أتزوج النساء ،فعلم النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -خبربهم ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا ،لكين أصلي
وأانم ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين" رواه البخاري (، )5063

ومسلم ( )1401من حديث أنس -رضي هللا عنه.-
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وما جاء عن بعض السلف من مواصلة الصيام على الدوام ومواصلة القيام كان ذلك ابجتهاد منهم،
وأكثر ما وقع ذلك من بعض العباد ،وهو بكل حال خطأ؛ ألنه خالف هديه عليه الصالة والسالم،

وخالف ما أرشد إليه -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :يسروا وال تعسروا" رواه البخاري ()6125
 ،ومسلم ( )1734من حديث أنس-رضي هللا عنه،-ويف قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-سددوا

وقاربوا ،واغدوا وروحوا ،وشيءٌ من الدُّجلة ،والقصد القصد تبلغوا" رواه البخاري ( ، )6463ومسلم
( )2816من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه ،-ومعلوم أن خري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا

عليه وسلم ،-واالقتصاد يف العبادة هو لزوم هديه عليه الصالة والسالم املشتمل على التيسري
الربيء من اإلفراط والتفريط.

وأما قولك :كيف أكون عاملاً رابنياً؟ فنقول :سل هللا من فضله ،وخذ أبسباب ذلك حسب

استطاعتك ،وهللا  -سبحانه وتعاىل -يؤيت فضله من يشاء ،وال يوصف ابلرابنية إال من كان عاملاً،
عامالً معلماً ،ومن طلب فضل هللا واتقى هللا جعل له من أمره يسراً ،ولو مل تظفر إال ابلنية الصاحلة
والعزمية الصادقة فاهلل يثيبك على ذلك ،ويبلغك من ذلك ما قدر لك ،وهو سبحانه وتعاىل أعلم
حيث جيعل فضله ،وهللا ذو الفضل العظيم .وهللا أعلم.

()109/14

اختاذ األسباب واالعتماد عليها
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوكل
التاريخ 1422/6/27

السؤال

املسلم مطالب ابختاذ األسباب يف حياته ،فما الضابط يف اختاذ هذه األسباب؟ حيث نشاهد البعض
يستميت يف بذهلا إىل درجة أن يقال :أن هذا الشخص معتمد على السبب وليس على املسبب؛ وهو

هللا سبحانه.
اجلواب

الضابط اتباع ما أييت:
 -1اعتقاد فاعل السبب أن هذا السبب ال حيقق النتيجة إال مبشيئة هللا ،الذي إن شاء جعله موصالً
هلا ،وإن شاء مل جيعله .ولذا فعليه أن جيعل من األسباب اليت أيخذ هبا االستعانة ابهلل.
 -2فعل املباح من األسباب دون احملرم.

 -3أال يؤدي اجتهاده يف األخذ ابلسبب املباح إىل فعل حمرم؛ ألن ما أدى إىل حمرم فهو حمرم.
 -4أال يلوم نفسه إذا مل حتصل النتيجة ،بل يرضى ويسلم.

فمن التزم يف أخذه ابألسباب هذه األمور ،فهو غري معتمد عليها مهما اجتهد يف بذهلا ،وقد دلنا
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على هذه الضوابط ،بقوله(( :احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل

وال تعجز)) ففي هذا أمر ابألخذ ابألسباب ،ومنها االستعانة ابهلل اليت تفيد تعلق القلب به ،واعتقاد
كون األمر بيده سبحانه ،مث قال(( :وإن أصابك شيء فال تقل :لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن

قل :قدر هللا وما شاء فعل ،فإن "لو" تفتح عمل الشيطان)) أخرجه مسلم ( )2664وهذا إشارة إىل
التسليم بعد القضاء.
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طلب الرزق والتوكل
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوكل

التاريخ 1423/3/24

السؤال

اإلحلاح يف طلب الرزق وزايدة الدخل الشخصي للمسلم ،هل ينايف التوكل والرضا ابلقضاء والقدر؟

اجلواب

إن السعي يف طلب الرزق واحلرص عليه ،وفعل األسباب املوصلة إليه ال ينايف القدر؛ ألن هللا -
تعاىل -قدر األقدار ،وأمر ابألسباب وكل ميسر ملا خلق له ،وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب

والسنة ،قال هللا -تعاىل" :-فإذا قُضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا

كثرياً لعلكم تفلحون" [اجلمعة ، ]9:وقال -سبحانه" :-فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

النشور" [امللك ، ]15:وقال -سبحانه" :-وتزودوا فإن خري الزاد التقوى" [البقرة ، ]197:وهذه
آايت صرحية يف األمر بطلب الرزق والكسب والتجارة املباحة ،واالستغناء عن املخلوقّي ،مع عدم
نسيان ذكر هللا وما عنده من األجر العظيم والنعيم املقيم.

وجاء يف احلديث الصحيح أنه قيل للنيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أرأيت ما يعمل الناس فيه
ويكدحون فيما جفت به األقالم وطويت به الصحف؟ ملا قيل له :أفال نتكل على الكتاب؟ قال" :ال

اعملوا فكل ميسر ملا خلق له" البخاري ( )4949مسلم (. )2647

قال شيخ اإلسالم :ومجاع هذا أن هللا خلق األمور أبسباب ،فااللتفات إىل األسباب شرك يف
التوحيد ،وحمو األسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل ،واإلعراض عن األسباب املأمور هبا قدح يف

الشرع" (انظر قاعدة يف الرد على الغزايل يف التوكل ،حتقيق الشيخ علي الشبل ،وهي مفيدة يف هذا
الباب) .

لكن الذي ينبغي أن يعلمه السائل أن اإلحلاح يف طلب الرزق أو احلرص الزائد والشره مما يذم عليه

املسلم ،ورمبا أفسد عليه دينه جاء يف احلديث الصحيح" :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم أبفسد هلا

من حرص املرء على املال والشرف لدينه" الرتمذي ( )2376أمحد (. )15784
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هل االهتمام ابلصحة مناف للتوكل؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوكل

التاريخ 1425/07/1هـ
السؤال

هل املبالغة يف تتبع األوامر والنصائح الطبية كما يقولون( :درهم وقاية خري من قنطار عالج) خمالف
لألمر ابلتوكل على هللا تعاىل؟ حىت أصبح كثري من الناس شغلهم الشاغل هو احملافظة على صحة

البدن ،حىت أشغلهم ذلك عن احملافظة على صحة الروح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
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لقد قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل" مسلم (، )2664
وقال هللا سبحانه وتعاىل" :اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال

حيب املسرفّي" [األعراف ، ]31 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-تداووا اي عباد هللا وال تداووا
حبرام" أبو داود ( ، )3874والصحة نعمة من نعم هللا اليت جيب شكرها واالستعانة هبا على طاعته
سبحانه ،فإذا اهتم اإلنسان ابحملافظة على صحته ،وذلك بتناول األغذية النافعة ،وجتنب أسباب

اإلصابة ابألمراض وتعاطي أسباب احلمية ،وكذلك أسباب الشفاء من األدواء ،ونوى بذلك أن يكون
قادراً على القيام أبنواع الطاعات ،وقادراً على أداء الواجبات ،كان مأجوراً ابهتمامه بصحته واحملافظة

عليها ،وإن أراد هبذا االهتمام واحملافظة على الصحة جمرد التمتع بذلك والتمتع مبا يرتتب على

الصحة من أنواع اللذات املباحة فال حرج عليه يف هذا ،ألن ذلك مما أابحه هللا ،ولكن ال تنبغي

املبالغة ابحملافظة على الصحة ،وذلك ابحلرص على توفري أنواع األغذية ،وكذلك املبالغة يف اتقاء

األدواء ،فإن ذلك يورث خوفاً وقلقاً وأوهاماً ،فخري األمور أوسطها ،فال إفراط وال تفريط ،وال ينبغي
للمسلم أن يعرض نفسه ملا يضر بصحته ،وأقبح ذلك ما حرمه هللا على عباده من املطاعم

واملشارب ،بل وكذلك ال جيوز التداوي مبا حرمه هللا لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا مل جيعل

شفاء أميت فيما حرم عليها" رواه البخاري تعليقاً يف كتاب األشربة ابب شراب احللواء والعسل،

وصححه ابن حجر ،انظر الفتح ( )65/85كما ال ينبغي للمسلم أن يفرط ابالهتمام بصحة بدنه،

وما يظن أنه حمقق لذلك من أنواع األغذية واألدوية ،ووسائل احلمية ،وال ريب أنه ينبغي للمسلم أن

يهتم بصحة قلبه وروحه ،وذلك بتحصيل العلم النافع والعمل الصاحل ،وجتنب األسباب املضعفة
لإلميان ،واملوجبة للتقصري ابلواجبات ،ونوافل الطاعات ،أو املؤدية إىل الوقوع يف احملرمات ،فإن

سالمة الدين جيب أن تكون أهم لدى املسلم من سالمة البدن ،ألن اإلنسان يف هذه احلياة مل خيلق
ليأكل ويشرب ويتمتع كالبهائم ،وإمنا خلقه هللا لعبادته ،فسعادته موقوفة على القيام بعبوديته هللا،

وهلذا وصف هللا الكفار املعرضّي عما خلقوا له أبن حاهلم كحال البهائم ،قال تعاىل" :والذين كفروا

يتمتعون وأيكلون كما أتكل األنعام والنار مثوى هلم" [حممد ، ]12 :وقال تعاىل" :ذرهم أيكلوا

ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون" [احلجر ، ]3 :ومن سالمة الدين وأخالق املؤمنّي التوكل
على هللا يف جلب املنافع ،ودفع املضار ،وحتصيل خريي الدنيا واآلخرة ،مع فعل األسباب املشروعة
واملباحة من غري اعتماد عليها ،إمياانً أبن األمر كله هلل وأن اخلري بيده ،وأنه ال مانع ملا أعطى ،وال

معطي ملا منع ،وأما أهل اإلميان فإهنم يستعينون بنعم هللا على طاعته مبا أعطاهم هللا من احلالل وما
ميدهم به من الصحة على األعمال الصاحلة ،قال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما

رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم إايه تعبدون" [البقرة ، ]172 :وقال تعاىل" :اي أيها الرسل كلوا من
الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبا تعملون عليم" [املؤمنون . ]51 :نسأل هللا أن يستعملنا يف طاعته،
وأن يوفقنا لشكر نعمه ،واالستعانة هبا على حمابه إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه .وهللا أعلم.
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طرق الثبات على التوبة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1423/6/5
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
أرجو منكم أن تعطوين طرقاً للتمسك ابلدين (االلتزام) ؛ ألين قد تعبت من االنتكاس فأان أتوب مث
أرجع وهكذا ،فما احلل؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
أخي الكرمي ،إنين متفهم جداً ملشكلتك ،وأقدر حجم معاانتك ،لكنين أشعر بتفاؤل كبري بقرب

الفرج ،وحصول ما أتمله من صدق التوبة وجدية الرجوع إىل هللا ،ذلك أن حبثك عن حل ملشكلتك

هو يف حد ذاته نصر كبري يسجل لك على عدوك اللعّي إبليس ونفسك األمارة ابلسوء.

وأبشر -حرسك هللا -أبن أسباب وطرق الثبات على التوبة كثرية منها:

 -1صدق التضرع إىل هللا أبن يعينك على إمتام التوبة واخلالص من كيد الشيطان ووسوسته ،وخداع
النفس وطمعها.

 -2أن تتذكر دائماً مراقبة هللا لك ،وإحاطته بك وأنه قد يفاجئك ابلعقوبة واالنتقام.

 -3أن جتعل نصب عينيك غصص املوت الذي قد يباغتك يف ساعة املعصية ،فال ينفع ندم ،وال

جتدي توبة.

 -4تذكر وخز الضمري ،وحسرة القلب بعد الفراغ من املعصية وأهنا تفوق مبراحل لذة الشهوة ومتعة
الذنب.

 -5تذكر ما أعده هللا للصابرين املبتعدين عن حرمات هللا من الدرجات العال والثواب العظيم.
 -6تذكر أبن الوسيلة اليت ستنال هبا املعصية ،أعين :عينيك وأذنيك وحواسك وجوارحك هي منحة
من هللا ،فهل من عرفان اجلميل أن تستغلها يف سخطه؟ وهللا يقول":هل جزاء اإلحسان إال

اإلحسان" [الرمحن ، ]60:وختاماً أدعو هللا أن جينبين وإايك مضالت الفنت ،والسالم عليكم.
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اهلدف من احلياة
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1423/1/20

السؤال

ما اهلدف من احلياة؟
اجلواب

ال خيفى على كل إنسان أن لكل شيء يف الوجود غاية ووظيفة يف احلياة ،فالطائرة للنقل اجلوي،
والسفينة للنقل البحري ،واملالبس لتغطية اجلسد وتزيينه ،والساعة لضبط الوقت وهكذا.

واإلنسان له دور ووظيفة أعلى وأعظم ألنه أهم املخلوقات يف هذه األرض ،وأمهيته تنبع من كونه قد
أعطي قوى وإمكانيات عظيمة منها السمع والبصر وأجهزة احلس األخرى اليت هي مبثابة لواقط جيمع
هبا اإلنسان املعلومات من حوله ،وترسل للعقل -العضو األهم -والذي ميارس عملية اإلدراك

والتمييز واالختيار ،ومن خالله يستطيع معرفة غاية وجوده يف احلياة ،وهذه هي اخلطوة األوىل لبناء
هدف احلياة يف داخل هذا الكائن املتميز.

وعند التأمل يف احلياة وما يتعلق هبا وما يدور فيها من متغريات وأحداث جند أهنا تشري بوضوح إىل

حكمة يف مسارها ،وغاية يف وجودها وأحداثها ،وأن حياة اإلنسان بوصفه خملوقاً متميزاً يف حياة ال
تسري بعشوائية ،بل ال بد أن تكون ذات هدف ويتحدد هذا اهلدف من النقطة األوىل ،أو من

"م ْن الذي أوجدان يف هذه احلياة؟ وملاذا أوجدان؟ ".
السؤال األولَ :

ومن املعروف عقلياً ووجدانياً عند اإلنسان ذي العقل الواعي والقلب املستيقظ أن هللا -تعاىل -هو
اخلالق ،وأنه خلقنا لنكون سعداء بعبادته ولنؤدي واجب الشكر له ،ونرتقي إىل درجة احملبة له

والتعظيم له ،من خالل اتباع منهاجه الذي أرسل به رسله ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد

-صلوات هللا وسالمه عليه.-

هذا هو اهلدف اجلوهري يف احلياة ،إذا استطاع اإلنسان أن حيققه فيها فإنه سيخرج من دوائر اإلمهال
والشتات ،ويدخل دائرة القصد والوحدة ،وبذلك تتمهد له األهداف العقلية والشعورية والعملية يف

هذه احلياة ،وتنتظم يف سلك واحد متجانس غري متشاكس.

أما إذا فقد اإلنسان هذا اهلدف األويل وهذا املقصد اجلوهري من وجوده فإن حياة التناقض واحلسرة
والتعب سوف حتيط به من كل جانب.

ولذلك ميكن أن يقال لكل عاقل يريد أن يصل إىل هذه الصورة الرائعة ،ويستمتع بصوت الضمري
اهلادئ ،ويستشعر طعم السعادة والطمأنينة :هاهو الطريق يبدأ منك ،استخدم قدراتك بطريقة
عظيمة ،امتلك احلكمة الكافية للتمييز بّي ما هو صحيح وما هو خطأ ،وامتلك اإلرادة اجليدة

لتحقيق الرغبة يف أداء األشياء الصحيحة فقط ،وامتلك القوة الكافية لتنفيذ األشياء الصحيحة.
واملبتدأ هو يف اإلجابة احلقيقية على األسئلة الكربى" :من أين جئت؟ وملاذا أان يف احلياة؟ وماذا بعد

هذه احلياة"؟

ومن احلقائق املعروفة أنه إذا كان اإلنسان ال يدري أين يريد فإن أي طريق سوف يوصل إىل ال شيء،
وإذا كان هذا املخلوق املكرم يسري بال هدف لوجوده وحياته فإنه بذلك يسري على خطة األمس

الكئيب ،ويف الغد سوف يصل إىل اليوم احلزين ،أما إذا اغتنم اإلنسان فرص العقل املدرك ،والقلب
املستشعر ،والروح املتوهجة ،والطاقات اهلائلة لديه ووجهها لشكر خالقه ابلعبادة فإنه بذلك يغتنم
نقاط القوة لديه ،ليصل إىل االستقرار والسعادة والسالم الداخلي.
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الربيد اإللكرتوين والصور اخلليعة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1424/4/18هـ

السؤال

إيل يف الربيد مناظر خملة وصور خليعة ،وحاولت االمتناع ،ولكنه الشيطان ! ...؛ فأرجو
أتيت ّ

النصيحة ،والدعاء ،وشكراً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإ هن النظرة احمل ّرمة سهم من سهام إبليس ،إذا نفذ إىل القلب بسمومه ،فَـتَنه ،وحرك كوامن الشهوة
فيه ،فيكون أول من يصلى سعريها.

فعلى املسلم أن يغض بصره عن احلرام ،وال يتبع النظرة النظرة "اي علي ال تتبع النظرة النظرة ،فإمنا

لك األوىل ،وليس لك األخرى" رواه أمحد ( ، )353/5والرتمذي ( ، )2777وأبو داود ()2149
 ،وهو حسن بشواهده.
تبدو ألحدان النظرةُ إىل الصور الفاتنة صغريةً من الصغائر ،وملماً ميحوه االستغفار ،وهي كذلك يف

الشرع؛ ال تعدو أن تكون صغرية من الصغائر ،ولكن من اخلطأ أن نقيس خطورة النظرة إىل الصور

الفاتنة هبذه الطريقة البسيطة ،واليت تقيس خطورهتا هكذا جمردةً عن عالئقها وآاثرها ومآالهتا

إمنا تقاس خطورة النظر ابعتبار املآل واآلاثر ،فالنظرة قد تستدعي أختها ،وهكذا يُستدرج الناظر يف

هذا املهيع ،فيقع يف دوامة اإلدمان ،واإلصرار على الصغائر كبريةٌ .وقد يصل به األمر إىل عشق

الصور وصاحباهتا ،وقد يقوده هذا إىل مقارفة الفاحشة ،والعياذُ ابهلل.

فاحزم األمر ،وخذ العزم ،وعاهد نفسك على أن ال تعود ملثلها مرةً أخرى ،فهذه الصور احملرمة اليت
ْ

تُرسل إىل بريدك اإللكرتوين ينبغي أن تواجهها ابحلزم والعزم من البداية ،ويف ظين أن كثرياً من مواقع

الربيد اجملاين متنح املشرتك خاصية حجب ما يشاء من العناوين الربيدية املزعجة ،وكذلك خاصية
حذفها ،فبادر حبجب هذه العناوين الربيدية وحذفِها؛ ألن تركها قد يغريك ابلنظر مرة أخرى ،ومن مث
تصبح أسرياً للصور الفاتنة ،ويصعب عليك الفكاك منها.

اي أخي! كلنا خطّاؤون ،ولكن خريان من يتوب .فعليك أن تتبع السيئة احلسنة ،كما قال صلى هللا
عليه وسلم" :وأتبع السيئة احلسنة متحها" ،رواه الرتمذي ( ، )1987من حديث أيب ذر -رضي هللا

عنه ،-وأن تكثر من االستغفار وفعل احلسنات ،فإن احلسنات يُذهَب السيئات.
وفقك هللا ،وهداك ،وثبتك ،ومحاك من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل اجلنة من أول وهلة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة

التاريخ 1424/10/8هـ
السؤال

مسعت أن من طغت حسناته على سيئاته دخل اجلنة ،ومن طغت سيئاته على حسناته دخل النار،

كيف يكون ذلك واملؤمن وإن كانت سيئاته أمثال اجلبال يدخل اجلنة؟ أرجو التوضيح  ...وجزاكم
هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،ال يقال :من طغت حسناته على سيئاته ،أو سيئاته على حسناته ،بل يقال :من رجحت
"وال َْو ْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ
حسناته ،أو رجحت سيئاته؛ ألن هذا املعىن يتعلق بوزن األعمال ،كما قال سبحانهَ :
ِ
ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ ه ِ
س ُه ْم ِمبَا
ا ْحلَ ُّق فَ َم ْن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ هف ْ َ َ
ين َخس ُروا أَنْـ ُف َ
َكانُوا ِآبايتِنَا يَظْلِ ُمو َن" [األعراف ، ]9-8:ودلت النصوص على أن من رجحت حسناته على سيئاته
دخل اجلنة من أول وهلة ،وأما من كان له سيئات ترجح على حسناته فإن كان من أهل التوحيد فهو
حتت مشيئة هللا إن شاء هللا غفر له ،وإن شاء عذبه ،مث خيرجه من النار ،ويدخله اجلنة ،ومن مل يكن

من أهل التوحيد فإنه ال يعتد له بشيء من احلسنات ،فإن سيئة الكفر والشرك حتبط مجيع األعمال
كما قال تعاىل" :ولََق ْد أ ِ
هِ
ك َولَتَ ُكونَ هن ِم َن
ت لَيَ ْحبَطَ هن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ْ ِ
ين" [الزمر ، ]65:فاملؤمن املوحد إن كانت له ذنوب قد يعذب يف النار ،مث خيرج منها ،وال
اخلَاس ِر َ

خيلد يف النار أحد من أهل التوحيد كما تواترت بذلك السنة ،ومهما كانت الذنوب اليت دون الشرك

عظيمة وكثرية فإهنا ال تبطل حسنة التوحيد وال توجب اخللود يف النار ،بل وال يلزم منها دخول النار،
ألهنا حتت مشيئة هللا ،فمن شاء هللا أن يغفر له مل يدخل النار ومن شاء أن يعذبه من أهل التوحيد مل

خيلده يف النار؛ بل خيرجه منها بشفاعة الشافعّي من املالئكة واألنبياء والصاحلّي ،وأعظم ذلك

شفاعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ألمته وخيرج هللا أقواماً من أهل التوحيد من النار مبحض رمحته

وهو أرحم الرامحّي.

هِ
ين َك َف ُروا ِم ْن أ َْه ِل
وأما من مات على الشرك والكفر فإنه خملد يف النار ،كما قال تعاىل" :إِ هن الذ َ
اب والْم ْش ِركِّي ِيف َان ِر جهنهم َخالِ ِد ِ
ِ
ك ُه ْم َش ُّر ال َِ
ْربيهِة" [البينة ، ]6:فهؤالء هم أهل
يها أُولَئِ َ
ين ف َ
الْكتَ ِ َ ُ َ
َ
ََ َ
النار الذين ال ميوتون فيها وال حييون ،نعوذ ابهلل من النار ومن حال أهل النار ،وهللا أعلم.
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املسارعة يف اخلريات
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1424/8/10هـ
السؤال

لدي عدة األسئلة وأرجو أن أجد اإلجابة عندكم.

( )1يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،حيث قال أوصاين خليلي صلى هللا عليه وسلم بثالث وذكر
منها صيام ثالثة أايم من كل شهر ،وهذه األايم حسب علمي هي األايم البيض الوسطى يف الشهر،

وسؤايل إذا أان كنت ممن يداوم على صيام االثنّي واخلميس فهل هذا يكفي عن صيام األايم البيض؟.

( )2لقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال من صلى  12ركعة غري الفريضة بىن هللا له بيتا

يف اجلنة ،وورد عنه أيضا أنه قال من قرأ قل هو هللا أحد  10مرات بىن هللا له قصراً يف اجلنة والسؤال

هل هناك فرق بّي البيت يف اجلنة والقصر؟

( )3ما هي األعمال اليت يثاب فاعلها ببيوت اجلنة أو قصورها أو خنيلها و ....إخل؟ والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

أما صيام اإلثنّي واخلميس ،فهو أكثر أجراً من صيام األايم البيض ،ألن الذي يصوم االثنّي

واخلميس ،فهو يصوم مثانية أايم يف الشهر على األقل ،وهي حتقق الغرض املقصود  -وهللا أعلم -؛

ألن األحاديث الصحاح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اليت جاءت أبنه  -صلى هللا عليه وسلم
 -مل يكن يبايل يف أي الشهر صام ،واليت جاءت يف صيامه ليوم االثنّي أقوى من األحاديث اليت

جاءت يف صيام األايم البيض ،ولكن ذكر العلماء  -وأكد صحة ذلك األطباء  -أن صيام األايم
البيض له ميزة من انحية شرعية وصحية أيضاً:
فأما الشرعية فلألحاديث اليت وردت هبا؛ وألن الكسوف غالباً ال يقع إال فيها ،وقد ورد األمر مبزيد

العبادة فيها ،فإن اتفق الكسوف مع الصيام هتيأ له  -مع الصالة والصدقة  -نوع من العبادة آخر،

خالف من مل يصمها.

وأما الصحية ،فألن هذا الوقت وقت يتهيج فيه الدم ،والصوم يضيق جماري الدم.

ابلنسبة للحديثّي اللذين ذكرهتما ،فبياهنما كما يلي:
أما احلديث األول :وهو "من قرأ قل هو هللا أحد حىت خيتمها عشر مرات بىن هللا له هبا قصراً يف

اجلنة".

فهو حديث منكر؛ ألنه من رواية زابن بن فائد ،عن سهل بن معاذ ،وهي سلسلة منكرة ،كما نص

على ذلك ابن حبان وغريه.

وأما احلديث الثاين :فهو اثبت يف صحيح مسلم ( : )728من حديث أم حبيبة  -رضي هللا عنها-

زوج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أهنا قالت :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول:

"ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يوم ثنيت عشرة ركعة غري فريضة إال بىن هللا له بيتاً يف اجلنة أو إال بِ ُين
له بيت يف اجلنة".
أما سؤالك عن األعمال اليت يثاب فاعلها ببيت يف اجلنة  ...اخل ،فقد ورد يف ذلك أحاديث كثرية،

لكن الذي يثبت منها قليل ابلنسبة ملا ورد ،ومن ذلك حديث عثمان  -رضي هللا عنه  -الذي رواه

البخاري ( ، )450ومسلم ( ، )533واللفظ له" :من بىن مسجداً هلل تعاىل  -قال الراوي :حسبت
أنه قال :يبتغي به وجه هللا  -بىن هللا له بيتاً يف اجلنة".
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واعلم أخي زادك هللا حرصاً  -أن اإلنسان إذا دخل اجلنة ،فإنه سريى نعيماً مل خيطر على قلبه قط،
ومل تره عينه من قبل ،وال مسعت به أذنه ،فليكن حرصك ابرك هللا فيك على أي عمل صاحل ،فكل

األعمال الصاحلة تقود إىل اجلنة والبد ،وعلى رأسها الفرائض ،فإنه ما تقرب العبد إىل ربه أبعظم وال
أحب له منها ،وإذا دخلت اجلنة ،فلن تيأس ولن حتزن ولن هترم ،وما ظنك إذا كنت داخالً يف رمحة

أرحم الرامحّي سبحانه؟ األمر ال يوصف.

فاحرص ابرك هللا فيك على األعمال الصاحلة كلها ،وليكن اهتمامك أبوامر هللا  -عموماً  -كبرياً،
وبفرائضه أكرب ،وال أبس من البحث عن الفضائل والثواب اخلاص الذي ورد يف العمل ،لكن ال يكن
هذا هو مهك األكرب ،حبيث إذا مل جتد للعمل الصاحل فضالً خاصاً زهدت يف العمل! فإن أي عمل
ثبت مشروعيته فهو حمبوب هلل قطعاً ،ويكفي هذا حادايً للمؤمن ودافعاً لكي يعمل هذا العمل،

وفقك هللا.
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هل هذا من الرايء؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة

التاريخ 1424/3/23هـ
السؤال

السالم عليكم.

إين أفضل أال يذكر أمام الناس أين أعرف أو عندي شيء من ذلك العلم ،ولكن إذا ذكر غريي ومل
أذكر أان أحس بشيء يف نفسي ،هل هذا رايء؟ وما العالج -أاثبك هللا-؟ وجزاك هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:
اج
الرايء ،هو :عمل اإلنسان لألعمال الصاحلة من أجل نيل ثناء الناس وإعجاهبم غري خملص هلل أو ر ٍ
ما عنده من الثواب.
ويظهر يل أنك جتاهد نفسك يف توخي اإلخالص ،وتكره الوقوع يف هاوية العجب والرايء وحب

الظهور ،لكن مع ذلك ال زالت لديك بقية رغبة يف الظهور والتصدر وهذه آفة ،كثرياً ما يقع يف
َش َركِها بعض طالب العلم ،فاحذر من االستجابة لدواعي النفس ونوازع اهلوى ،وجاهد نفسك يف
طلب ما عند هللا ،وأنصحك بقراءة قصة أويس القرين الواردة يف صحيح مسلم ( )2542من

حديث عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -وغريها من قصص السلف يف هذا اجملال ،وهللا يوفقك،

والسالم.
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هل تذم إطالة البنيان إبطالق
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة

التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

هل تطويل البناء مذموم شرعاً؟ قال احلافظ ابن حجر يف الفتح :قد ورد يف ذم تطويل البناء صرحياً ما

أخرج ابن أيب الدنيا من رواية عمارة بن عامر "إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي اي فاسق إىل

صح يف هذا الباب شيء؟.
أين؟ " ،ويف سنده ضعف مع كونه موقوفاً ،فهل ّ
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فإن التطاول يف البنيان مذموم ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تقوم الساعة حىت يتطاول
الناس يف البنيان" رواه البخاري يف كتاب الفنت رقم )7121( :عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

وكذلك ما جاء يف حديث جربيل  -عليه السالم  -يف اإلميان ،فإن فيه" :وإذا تطاول رعاة اإلبل
البُـ ْهم يف البنيان" رواه البخاري ( )50ومسلم ( )9عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-ومل يقصد هبذا
الوصف إال ذم فاعله ،والتطاول يقتضي فعالً يدور بّي اثنّي أو أكثر ألن فاعل وتفاعل ال يكون إال
يف مشاركة أو انفعال ،واحلديث يشري إىل أن الناس يف آخر الزمان يتباهون إبطالة البنيان ويتفاخرون

هبا ،وما كان مذموماً فهو معاقب عليه سيما إذا صرفت فيه األموال فإن هللا  -تبارك وتعاىل -سائله

عنها؛ كما روى خباب بن األرت" :كل نفقة يؤجر عليها املرء إال ما كان يف الرتاب" ،وكما جاء يف

حديث واثلة بن األسقع  -رضي هللا عنه" :-كل بنيان وابل على صاحبه إال ما كان هكذا" وأشار
بكفه .رواه الطرباين يف الكبري (. )131/22

وأما سؤال السائل :فهل صح يف هذا الباب شيء؟ فإن عىن به قدر الوعيد أو نوعه أو كيفيته فما

أشران إليه كاف  -إن شاء هللا  -يف املقصود ،وإن عىن بذلك أن ما جتاوز مقداره سبعة أذرع ،أو
بيان حد الطول الذي يلحقه الذم فال أعلم يف ذلك حديثاً يثبت .وهللا أعلم.
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هل معاقبة النفس عند املعصية ابلتصدق بدعة؟!
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

حنن أربعة أصدقاء ملتزمون حديثاً ،لكن يصيبنا الفتور بسرعة ،وحنن نعد من امللتزمّي مع ما نراه يف

املريب (فنحن يف صعيد مصر واملشايخ
أنفسنا من التقصري الشديد ،وحيث إنه ال يوجد لدينا الشيخ ّ

ممنوعون من الذهاب له) اتفقنا على أن نعاقب أنفسنا إذا قصران يف الطاعات ،واتفقنا على ذلك أبن
كل تغري يف أمر معّي نتصدق مببلغ حددانه ،حبيث جنمع املبلغ آخر األسبوع ونتصدق به ،ونعّي

بعضنا على الطاعات ،لكن بعد أايم من هذا االتفاق هناك من قال لنا إن هذا ال جيوز ،وأنه بدعة،

حيث مل يثبت عن الصحابة  -رضي هللا عنهم -أو السلف -رضوان هللا عليهم -هذا األمر ،وهو
نوع العقاب ،وأن هذا جيعلنا نعمل للمال وليس هلل -عز وجل.-

أفتوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال شك أن الذي حثت عليه النصوص الشرعية يف مواطن كثرية عند اقرتاف الذنوب إمنا هو التوبة
واالستغفار وعمل الصاحلات ،يقول هللا -سبحانه وتعاىل" :-والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون"

[آل عمران ، ]135:وقال تعاىل" :للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها
وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا بصري ابلعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

عذاب النار الصابرين والصادقّي والقانتّي واملنفقّي واملستغفرين ابألسحار" [آل عمران]17-15:
وقال تعاىل" :وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون" [األنفال، ]33:
وقال تعاىل" :إن احلسنات يذهَب السيئات" [هود . ]114:وعن علي -رضي هللا عنه -قال( :إين

كنت رجال إذا مسعت من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حديثا نفعين هللا منه مبا شاء أن ينفعين
به وإذا حدثين رجل من أصحابه  -رضي هللا عنهم -استحلفته فإذا حلف يل صدقته ،وإنه حدثين

أبو بكر وصدق أبو بكر  -رضي هللا عنه -قال مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ما
من رجل يذنب ذنبا مث يقوم فيتطهر مث يصلي مث يستغفر هللا إال غفر هللا له مث قرأ هذه اآلية" :والذين
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا ومل يصروا

على ما فعلوا وهم يعلمون" [آل عمران . ]135:أخرجه أمحد ( )2والرتمذي ( )406وأبو داود

( )1521وابن ماجة ( )395وصححه ابن حبان.

وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول :قال هللا

تعاىل" :-اي ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان فيك وال أابىل ،اي ابن آدم لوبلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أابيل ,اي ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب
األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة" رواه الرتمذي (. )3540
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وعن أىب سعيد اخلدرى -رضي هللا عنه -أن رسول هللا قال" :إن الشيطان قال :وعزتك اي رب ال
أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم ,فقال الرب تبارك وتعاىل :وعزيت وجاليل ال أزال
أغفر هلم ما استغفروين" ،أخرجه أمحد ( )10851وأبو يعلى يف مسنده ( )1399واحلاكم يف

املستدرك ( )7672وقال :صحيح اإلسناد.

وأخرج اإلمام أمحد ( )13081عن أنس -رضي هللا عنه  -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يقول" :والذي نفسي بيده أو قال والذي نفس حممد بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاايكم ما

بّي السماء واألرض مث استغفرمت هللا -عز وجل -لغفر لكم والذي نفس حممد بيده أو والذي نفسي
بيده لو مل ختطئوا جلاء هللا -عز وجل -بقوم خيطئون مث يستغفرون هللا فيغفر هلم".

وقال حذيفة -رضي هللا عنه" :-كنت رجال ذرب اللسان على أهلي قلت اي رسول هللا قد خشيت
أن يدخلين لساين النار ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :فأين أنت من االستغفار؟ إين ألستغفر هللا
يف اليوم مائة مرة"؛ رواه أمحد ( ، )22829وابن ماجة (. )3817

والنصوص يف تقرير هذا أكثر من أن حتصر.

أما ما ذكره السائل من عقوبة املسلم نفسه ملنعها من اقرتاف السيئات أو التكفري عنها فال يظهر
املنع منه؛ فإن جنسه وارد عن بعض السلف  ,لكن بشرط أن يكون أبمر مباح ،أو مشروع يف

اجلملة ،وغري مطرد يف كل األحوال حىت ال يزهد يف ما دعت إليه النصوص السابقة ،وذلك ألن
بعض األنفس حتتاج أحياان إىل أتديب كما يؤدب الصبيان وحنوهم.
ولعل مما ميكن أن يستأنس به يف هذا املقام ما أييت:
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 -1ما جاء يف صلح احلديبية عندما انقش عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -النيب -صلى هللا
عليه وسلم  -عن الصلح ،وفيه قال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه :-فأتيت نيب هللا -صلى هللا

عليه وسلم -فقلت :ألست نيب هللا حقا قال" :بلى" قلت :ألسنا على احلق وعدوان على الباطل؟

قال" :بلى" قلت :فلم نعطي الدنية يف دينناإذاً؟ قال" :إين رسول هللا ولست أعصيه وهو انصري"
قلت :أو ليس كنت حتدثنا أان سنأيت البيت فنطوف به؟ قال" :بلى فأخربتك أان أنتيه العام" قال

قلت :ال قال" :فإنك آتيه ومطوف به" قال :فأتيت أاب بكر  -رضي هللا عنه  -فقلت :اي أاب بكر
أليس هذا نيب هللا حقا؟ قال :بلى قلت :ألسنا على احلق وعدوان على الباطل؟ قال :بلى قلت :فلم

نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قال :أيها الرجل إنه لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وليس يعصي ربه

وهو انصره فاستمسك بغرزه فوهللا إنه على احلق قلت :أليس كان حيدثنا أان سنأيت البيت ونطوف به؟
قال :بلى أفأخربك أنك أتتيه العام قلت :ال قال :فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري :قال عمر -

رضي هللا عنه  :-فعملت لذلك أعماال  ...أخرجه البخاري ( ،، )2732- 2731وموطن الشاهد
منه قوله رضي هللا عنه( :فعملت لذلك أعماال)  ،قال احلافظ ابن حجر ":املراد به األعمال الصاحلة

ليكفر عنه ما مضى من التوقف يف االمتثال ابتداء ،وقد ورد عن عمر  -رضي هللا عنه  -التصريح
مبراده بقوله :أعماال ،ففي رواية ابن إسحاق وكان عمر -رضي هللا عنه -يقول( :ما زلت أتصدق

وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ خمافة كالمي الذي تكلمت به)  ،وعند الواقدي من

حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :عمر -رضي هللا عنه -لقد أعتقت بسبب ذلك رقااب
وصمت دهرا" فتح الباري (. )346/5

 -2ما جاء يف صحيح البخاري ( )6075وغريه من حديث عائشة -رضي هللا عنها -ملا خاصمت
عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنهما  -فنذرت أهنا ال تكلمه أبدا ،مث إنه دخل عليها بعد ذلك

وطفق يناشدها ويبكي ،وطفقت تبكي وتقول :إين نذرت والنذر شديد ،فلم يزل هبا حىت كلمته ،مث

أعتقت عن نذرها ذلك أربعّي رقبة ،مث كانت تذكر نذرها ذلك بعدما أعتقت أربعّي رقبة فتبكي حىت
تبل دموعها مخارها .فهنا رأت عائشة -رضي هللا عنها -التكفري هبذا القدر مع أن الواجب يف هذه

احلال كفارة ميّي.

 -3ما جاء يف األوسط للطرباين ( )335/2أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اشتغل فأخر املغرب

حىت طلع جنمان ،فأعتق رقبتّي لتأخريه املغرب حىت طلع النجمان.

 -4ما جاء يف سري أعالم النبالء ( )228-223/9عن ابن أيب حامت قال حدثنا أيب حدثنا حرملة

مسعت ابن وهب يقول نذرت أين كلما اغتبت إنساان أن أصوم يوما فأجهدين فكنت أغتاب وأصوم،

فنويت أين كلما اغتبت إنساان أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة .قال الذهيب هكذا
وهللا كان العلماء ،وهذا هو مثرة العلم النافع "وقد قال الذهيب يف أول ترمجته" :عبد هللا بن وهب بن

مسلم اإلمام شيخ اإلسالم أبو حممد الفهري موالهم املصري احلافظ.

فهنا جند اإلمام الذهيب على جاللة قدره مل ينكر هذا الفعل على ابن وهب ،مع أنه نص يف حمل
سؤال السائل ،بل عده من فضائله وحسناته.
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 -5ويف سري أعالم النبالء ( : )366/6عن ابن عون أن أمه اندته فأجاهبا فعال صوته صوهتا ،فأعتق
رقبتّي .وقال عنه الذهيب :عبد هللا بن عون بن أرطبان اإلمام القدوة عامل البصرة أبو عون املزين
موالهم البصري احلافظ.

 -6ويف الزهد لعبد هللا بن املبارك :عن ابن أيب ربيعة القرشي أنه فاتته الركعتان قبل الفجر فأعتق
رقبة.
-7ويف خمتصر منهاج القاصدين البن قدامة املقدسي -رمحه هللا :-ذكر يف ابب احملاسبة واملراقبة أن

ذلك يتم ابملشارطة ،مث املراقبة ،مث ابحملاسبة ،مث ابملعاقبة ،مث ابجملاهدة ،مث ابملعاتبة ،فكانت ست

مقامات ،وأصلها احملاسبة ،ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة ،ويتبعه عند اخلسران املعاتبة

واملعاقبة.

مث ذكر حتت مقام املعاقبة ما أييت ":اعلم :أن املريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصرياً ،أو فعلت

شيئاً من املعاصي فال ينبغي أن ميهلها ،فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها،

بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده .وكما روي عن عمر -رضى هللا عنه :-أنه

خرج إىل حائط له ،مث رجع وقد صلى الناس العصر ،فقال :إمنا خرجت إىل حائطي ،ورجعت وقد

صلى الناس العصر ،حائطي صدقة على املساكّي .قال الليث :إمنا فاتته اجلماعة وروينا عنه أنه شغله

أمر عن املغرب حىت طلع جنمان ،فلما صالها أعتق رقبتّي .وحكى أن متيم الداري -رضى هللا عنه-
ومر حسان بن سنان
انم ليلة مل يقم يتهجد فيها حىت أصبح ،فقام سنة مل ينم فيها عقوبة للذي صنعّ .
بغرفة فقال :مىت بنيت هذه؟ مث أقبل على نفسه فقال :تسألّي عما ال يعنيك! ألعاقبنك بصوم سنة،

فصامها ،فأما العقوابت بغري ذلك مما ال حيل ،فيحرم عليه فعله ،مثال ذلك :ما حكى أن رجالً من

حول رجله لينزل إىل
بىن إسرائيل ،وضع يده على فخذ امرأة ،فوضعها يف النار حىت شلت ،وأن آخر ّ
امرأة ،ففكر وقال :ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال :هيهات رجل خرجت إىل

معصية هللا ال ترجع معي ،فرتكها حىت تقطعت ابملطر والرايح ،وأن آخر نظر إىل امرأة فقلع عينيه،

فهذا كله حمرم ،وإمنا كان جائزاً يف شريعتهم ،وقد سلك حنو ذلك خلق من أهل ملتنا ،محلهم على

ذلك اجلهل ابلعلم ،كما حكى عن غزوان الزاهد :أنه نظر إىل امرأة ،فلطم عينه حىت نفرت وهللا ويل

التوفيق.".
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غض البصر يف بالد الغرب
اجمليب يوسف أبرام
مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة

التاريخ 1425/6/9هـ
السؤال

السالم عليكم.
كيف ميكن للشاب املسلم غض البصر يف بلد مثل كندا? وخباصة يف فصول الدراسة ،حيث البنات

مع البنّي ،وغالباً ما تكون الطالبة متربجة تربجاً سافراً تبدو معه البطن أو الفخذ ،ماذا نفعل يف مثل
متعسر جداً .أرجوكم أرشدوين.
هذه األوضاع ،السيما أن إغماض العّي طيلة احلصة ّ

اجلواب
أخي الفاضل :أسأل هللا أن يقيك موارد السوء.

قضية غض البصر من أكرب مصائب اإلقامة يف بالد الغرب ،بل يف العامل كله ،إال البالد اليت م هن هللا

عليها بتطبيق اإلسالم ،ال خيفى عليك أيها األخ أن ربنا -سبحانه وتعاىل -أمران بغض البصر أمام

املرأة األجنبية ،قال تعاىل" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا

خبري مبا يصنعون" [سورة النور. ]30:

أما إذا ما ابتالك هللا ابلنظرة األوىل اخلاطفة فال إمث عليك -إن شاء هللا -وهي اليت تسمى بنظرة

الفجأة ،فعليك حينها أن تصرف نظرك بسرعة ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لعلي بن أيب

طالب -رضي هللا عنه" :-اي علي :ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة" رواه
الرتمذي ( ، )2777وأبو داود ( )2149من حديث بريدة.

اخرت مكاانً يف الفصل يكون أقل شراً من الصفوف املباشرة للمعلمة ،واجعل بصرك متجها دائماً إىل
السبورة وليس إىل املعلمة ،أما إغماض العّي فلم أيمران هللا به ،واعلم أنك كلما صارعت املنكر

وسط الفنت واحملن أاثبك هللا على صربك أجراً عظيماً؛ قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
"العبادة يف اهلرج كهجرةٍ إيل" رواه مسلم ( )2948من حديث معقل بن يسار -رضي هللا عنه.-
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هل هذا من وسوسة الشيطان أم من النفس؟!
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/املراقبة واحملاسبة
التاريخ 1426/03/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أضع بّي أيديكم مشكليت راجيا أن جتيبوين؛ ألهنا مشكلة تؤرقين كثرياً حىت أين فكرت أن أضع حداً
حليايت بسببها؛ أان شاب تبت منذ عدة أسابيع ،وأقوم ابلفرائض -واحلمد هلل ،-املشكلة هي أنين كل
مرة أصلي فيها أو أقرأ القرآن أو أذكر هللا أشعر أن نفسي بداخلي تنكر علي ما أفعل ،مثال أقرأ

القرآن ،وعندما أصل إىل آية مثل" :إن هللا عليم خبري" ،أحس نفسي تتكلم بداخلي ،وتقول :إن هللا

ال يعلم شيئًا ،مثال آخر :عندما أدعو هللا ،وأقول :اللهم اغفر يل ،تقول نفسي بداخلها :ال يهم،

كثريا ابهلل من الشيطان ظنًا مين أهنا
سواء أراد هللا أن يغفر أم ال ،وأمثلة كثرية من هذا النوع ،أستعيذ ً

أيضا،
أحياان أستعيذ ابهلل من نفسي والشيء يتغري ً
وسوسة الشيطان ،ولكن ال شيء يتغري ،حىت أين ً
فما العمل؟ فكرت أن أترك العبادة؛ ألنه ال ميكنين القيام بشيء أحس أن نفسي تنكره علي ،مث

فكرت يف االنتحار؛ ألنين ال أقبل أن جترح نفسي وتنكر على خالقي ،فما العمل؟ هل هذا فعالً من

وسواس الشيطان ،أم أنين إنسان غري طبيعي ومريض؟ أم أ ّن هللا غاضب علي؟ ساعدوين جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :أنصح السائل أن يتقي هللا -تعاىل -يف كل أموره ،وأن يشكر ربه الذي فتح عليه ابلتوبة
واالستقامة.

اثنياً :أن يعلم أن الشيطان عدو له ،وأنه توعهد آدم أن يلعب على ذريته ،فقال" :ألحتنكن ذريته إال

قليالً" [اإلسراء ، ]62 :كما ذكر هللا -تعاىل -عنه ،وكما حكى هللا -تعاىل -عنه أنه قال" :آلتينهم
من بّي أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين" [األعراف، ]17 :

هذه اآلايت جيب على األخ السائل أن يضعها نصب عينيه ،وإذا عرض له الشيطان فينفث عن

يساره ثالاثً ،ويستعيذ ابهلل من الشيطان ،ويشغل ذهنه وفكره بذكر هللا ،واالستغفار والتكبري والتهليل

والتحميد والتسبيح ،وال يرتك عنده فراغاً يدخل عليه الشيطان منه ،وال يثق فيه؛ ألن الشيطان عدو
ش ْيطَا َن لَ ُكم َع ُد ٌّو فَ هِ
له ،وهللا -تعاىل -ح هذران من وساوس الشيطان بقوله تعاىل" :إِ هن ال ه
اخت ُذوهُ َع ُد ّواً إِ همنَا
ْ
ِ
ِ ِ
َص َح ِ
س ِع ِري" [فاطر. ]6:
اب ال ه
يَ ْد ُعو ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
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وهلذا فإن الشيطان -كما ذكر السائل يف سؤاله -يوسوس له ،حىت أنه فكر أن ينتحر ،وهذا هو
املطلب املهم للشيطان؛ ألن اإلنسان إذا انتحر انقطع عمله الصاحل ،وختم له ابخلامتة السيئة ،ومآله
إىل عذاب النار ،ويستحق اللعنة والغضب من هللا وله عذاب عظيم ،وهذا هو غاية ما يريد

الشيطان ،فعليك أن تدرك هذا األمر ،وأن تتعامل مع الشيطان معاملة العدو للعدو ،وال تص ِغ إليه

وال تثق فيه ،وينبغي أن تنظر إىل وساوسه على أهنا توجيهات جديدة من إبليس ،فال بد من املدافعة،
وال بد من التصدي هلذا العدو يف االستقامة على احلق ،وجمالسة األخيار ،واالشتغال بذكر هللا قبل

ذلك ،واجتهد يف األذكار الشرعية ،واجعل لسانك دائماً رطباً بذكر هللا ،وال تتح جماالً للشيطان ينفذ
منه إليك هبذه الوساوس ،فإن فتح اجملال للشيطان يدل على الثقة به ،وهو عدو لك كيف تثق به

وأنت تعلم أنه عدو .أسأل هللا -تعاىل -يل وللسائل وجلميع املسلمّي أن يعصمنا من كل زلل ،وأن
يعيذان من الشيطان وحزبه .وهللا ويل التوفيق.

()128/14

التهادي يف هللا بّي الرئيس واملرؤوس
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/احلب يف هللا والبغض يف هللا

التاريخ 1424/2/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أان موظفة يف مدرسة خاصة ،وعالقيت مع املديرة عالقة أخوة يف هللا ،فهل جيوز يل تبادل اهلدااي معها؟

علماً أن الرواتب مقدرة من صاحب املدرسة وال يوجد تقييم خاص.
اجلواب

إذا كان احلال كما ذكرت فال حرج عليك من تقدمي هدااي إىل املديرة ،واألعمال ابلنيات ،وفقك هللا.
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درجات األخوة يف هللا
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/احلب يف هللا والبغض يف هللا
التاريخ 1424/12/3هـ

السؤال

لدي عدد من األخوات يف هللا مجعين هبن حب اإلسالم ،إال أن مستوى عالقيت هبن خمتلف ،فهناك

من كان بيننا عمل دعوي مشرتك ،وهناك من قدمن يل خدمات ومساعدات ،وهناك من مجعتين هبن
الغربة ،رغم أن اجلميع كانت أخوتنا هبن يف هللا (كما أحسب وهللا حسيبنا)  ،واليوم كثرت

املسئوليات ،فال أعرف كيف أؤدي حقوقهن وأريد أن أسأل َمن ِمن هؤالء أوىل حىت أرتب على ذلك

أدائي حلقوقهن؟ وهل جيتمع املتآخون يف هللا يوم القيامة وإن اختلفت درجاهتم؟ وهل تعد أخوة يف هللا
إذا انقطعت األخت عن أختها مدة عامّي لظروف حىت ماتت إحدامها وهي مل ترها بعد؟ أعتذر

لتعدد األسئلة ،وذلك ألهنا حول حمور واحد .وجزاكم هللا خرياً مع طلبنا منكم الدعاء لنا وجلميع
أخواتنا يف هللا.

اجلواب

إىل األخت الكرمية -:وفقها هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

( )1كل من كانت من األخوات أكثر عليك فضالً فصلتها أوىل ،ومن تتيسر صلتها فاألمر من ابب
الفضائل ،ومن ال تتيسر صلتها فال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،ومن عجزت عن صلتها فلك أجر

النية إن شاء هللا.

( )2ظاهر النصوص أن املتحابّي يف هللا جيتمعون ولو اختلفت درجاهتم ،وهم على مثل منابر من نور
يغبطهم النبيون والشهداء انظر ما رواه الرتمذي ( ، )2390وأبو داود
( )3527من حديث عمر ومعاذ -رضي هللا عنهما-والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :أنت
مع من أحببت" رواه البخاري ( ، )3688ومسلم ( )2639من حديث أنس -رضي هللا عنه.-

وهللا أعلم.

( )3إذا انقطعت األخت أو األخ عن أختها أو أخيه لظروف مانعة حىت مات أحدمها ،وهي يف نيتها
وصلها فهي بنيتها -إن شاء هللا -وهلا ما نوت؛ ألن فضل هللا عظيم.

وختاماً :أسأل هللا لك الثبات ،وأن تكون األخوة يف هللا خالصة لوجهه الكرمي ،وأن تكوين ومجيع
األخوات من أنصار دينه اللهم آمّي.
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حديث  ...هل أنشره يف اإلنرتنت؟!
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /السنة النبوية وعلومها/تصحيح األحاديث واآلاثر وتضعيفها
التاريخ 1422/7/24

السؤال

ما صحة هذا احلديث؟ وهل تنصحوين بنشره إذا كان صحيحاً يف املنتدايت؟

قال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من قال حّي يصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله
احلمد حيي ومييت وهو على كل شئ قدير " عشر مرات كتب هللا بكل واحدة قاهلا عشر حسنات،
وحط هللا عنه عشر سيئات ،ورفعه هللا هبا عشر درجات ،وكن له كعشر رقاب ،وكن له مسلحة من
أول النهار إىل آخره ومل يعمل يومئذ يقهرهن" ،وحّي ميسي له مثل ذلك.

اجلواب

السالم عليك ورمحته وبركاته ،وبعد ،فبّي يدي جواب سؤالك ،فإين أمحد لك أمرين دلت عليهما
مسألتك:

أوهلما :حرصك على نشر اخلري ،وداللة إخوانك املسلمّي عليه ،من خالل نشر هذا احلديث يف

املنتدايت اليت طفحت بفضول القول ومكرور الكالم.

واثنيهما :تثبتك يف عملك ،وسؤالك عن صحة اخلرب قبل نشره ،وخرياً صنعت إذ سألت ،وقد

أحسن من انتهى إىل ما علم.

زادك هللا بصرية وهدى ،وجعلك من مفاتيح اخلري ودعاة احلق ،مث إين أختصر لك اجلواب اختصاراً يف

نقاط:

األوىل :هذا احلديث هبذا اللفظ أخرجه أمحد يف (املسند  )23568من حديث أيب أيوب األنصاري

 رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال " :من قال حّي يصبح ال إله إال هللاوحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) كتب هللا
له بكل واحدة قاهلا عشر حسنات ،وحط عنه هبا عشر سيئات ،ورفعه هللا هبا عشر درجات ،وكن له

يقهرهن ،فإن قال حّي
كن له مسلحة من أول النهار إىل آخره ،ومل يعمل يومئذ عمالً
ّ
كعشر رقاب ،و ّ
ميسي فمثل ذلك " وهو حديث صحيح.

وهو عند البخاري ( )6404خمتصراً ،مبعناه ،وفيه " كان كمن أعتق رقبة من ولد إمساعيل " ،وعند

مسلم ( )2693مبعناه خمتصراً ،وقال ":كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل ".

اثنياً :جاء معىن احلديث عن مجع من الصحابة منهم :أبو هريرة ،ومعاذ بن جبل ،وأبو أمامة ،وعبد
الرمحن بن غنم ،وأبو عياش ،وغريهم.

وانظرها يف (الرتغيب والرتهيب)  ،ابب (الرتغيب يف أذكار يقوهلا بعد صالة الصبح) و (سلسلة

األحاديث الصحيحة) رقم (. )2563
اثلثاً :اختلفت الرواايت يف عدد الرقاب اليت تعدل هذا الذكر ،قال احلافظ يف (الفتح)  " :واختالف

هذه الرواايت مع احتاد املخرج يقتضي الرتجيح بينها ،فاألكثر على ذكر أربعة ".

رابعاً :ظاهر إطالق احلديث أن األجر حيصل ملن قال هذا التهليل يف اليوم متوالياً أو متفرقاً يف

جملس ،أو جمالس يف أول النهار أو آخره ،لكن األفضل أن أييت به أول النهار متوالياً ،ليكون له حرزاً
مجيع هناره ،وكذا يف أول الليل ليكون له حرزاً يف مجيع ليله.
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خامساً :ترتب هذا الثواب العظيم على هذا الذكر دليل على شرفه ،وفضله ،وعظيم ما احتواه من
املعاين ،ففيه توحيد هللا  -جل جالله  -بقوله( :ال إله إال هللا)  ،وأتكيد هذا التوحيد بقوله( :ال

شريك له)  ،ومتجيده  -جل وعال  -بقوله( :له امللك)  ،ومحده -سبحانه وتعاىل  -بقوله( :له
احلمد)  ،والثناء عليه وتعظيمه  -سبحانه  -بقوله( :وهو على كل شيء قدير) .

فمن قال هذا الذكر فقد وحد ربه ،وجمّده ،ومحده ،وعظّمه ،وأثىن عليه ،وهو  -سبحانه  -أهل
الثناء واجملد ،جل ربنا وتعاىل وتقدس.

سادساً :ما ذكر يف هذا احلديث من ثواب هذا الذكر ليس حصراً للثواب ،وإمنا ذكر لبعضه ،وللذكر

فوائد ومثرات طيبة مباركة من أجلّها :ذكر املوىل  -جل وتقدس  -لعباده الذين يذكرونه" :فاذكروين

أذكركم " فهل مثة شرف هلذا املخلوق الضعيف أعظم من أن يذكره مالك امللك يف املأل األعلى؟ كما
يف احلديث القدسي " وإن ذكرين يف م ٍإل ذكرته يف مأل خري منهم " .أخرجه البخاري (. )7405

وارجع  -زادك هللا توفيقاً وهدى  -إىل مقدمة (الوابل الصيّب) لإلمام الرابين ابن القيم ،فإنه
سيوقفك على فوائد جمتناة يف فضل الذكر يفصلها لك بِنَـ َفس العامل املتألّه الذي عرف فوصف ،وذاق
طعم املناجاة والذكر ،فأخرب عنها خرب العارفّي.

سابعاً :يف هذا احلديث مشهد من مشاهد كرم هللا وجوده ،وسعة فضله ،حيث يعطي هذا العطاء

الغامر ثواابً لعمل يسري ال أيخذ من جهدك ووقتك إال أقل القليل ،ولكنه عطاء الكرمي الغين ،كما أن
فيه داللة على ابب من أبواب اخلري ،وطريق من طرق كسب الثواب ،وكان من فضل هللا  -جل

جالله  -أن ّنوع طرق اخلري ويسرها ،حىت جيد كل ما يناسبه ويقدر عليه ،وقد بوب النووي ـ رمحه هللا
ـ يف كتابه املاتع (رايض الصاحلّي) ابب يف كثرة طرق اخلري ،وألف احلافظ الدمياطي كتابه احلفيل

(املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل) فجمع فيه فأوعى من األحاديث الدالة على أنواع من أعمال

اخلري مثاب عليها بعظائم األجور ،وهو لك مفيد إذا رجعت إليه مع التثبت من صحة األحاديث

املذكورة فيه.

جعلنا هللا وإايك من املسارعّي إىل اخلريات ،ورزقنا إخالص القصد ،وصدق القول ،وصالح العمل،

وهللا أعلم.

()132/14

الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف اخلطبة
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد احلميدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1422/8/10
السؤال

ما حكم الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -والتعوذ وقول ال حول وال قوة إال ابهلل يف

اخلطبة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد.

الصالة على رسول هللا حممد عليه الصالة والسالم أمرها عظيم وفضلها كبري ،وهي من فضائل
األعمال املقربة إىل هللا تعاىل.

وتكون واجبة يف بعض احلاالت ومستحبة يف حاالت أخرى.
أما حاالت وجوهبا.

 .1ففي هناية كل صالة يف التشهد األخري جيب الصالة والسالم على رسول هللا ابلصيغة اإلبراهيمية

اليت علمها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ألصحابه مث بعد ذلك يدعو املصلي مبا شاء.

 .2عند ذكر امسه عليه الصالة والسالم فإذا ذكر وجب على املستمعّي الصالة والسالم عليه ،ملا
علي ".
دل عليه قوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-رغم أنف امرئ ذكرت عنده مث مل ّ
يصل ّ

لي ".
ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ":-البخيل من ذكرت عنده مث مل ّ
يصل ع ّ

 .3وكذلك يف خطبة اجلمعة والعيدين على الصحيح من أقوال العلماء وأهنا ركن يف اخلطبة ،أما
االستحباب ففي كل وقت ،ويتأكد ذلك يوم اجلمعة وليلة اجلمعة؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم :-

علي واحدة صلى هللا
علي فإن من صلى ّ
" إن من خري أايمكم يوم اجلمعة فأكثروا فيه من الصالة ّ

عليه هبا عشراً "

ومن أراد املزيد يف املوضوع فعليه بكتاب " جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األانم "

لإلمام ابن قيّم اجلوزية  -رمحه هللا  -أما التعوذ وقول ال حول وال قوة إال ابهلل فال أعلم أنه واجب
يف اخلطبة ،ولكن التعوذ يكون عند الغضب وعند تالوة القرآن ،وال حول وال قوة إال ابهلل كنز من

كنوز اجلنة فينبغي قوهلا دائماً ،وخصوصاً عند قول املؤذن حي على الصالة وحي على الفالح .وهللا

أعلم.

()133/14

ما صحة هذا الذكر؟
اجمليب د .حممد بن تركي الرتكي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده
التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

هل صحيح أن من قال" :ال إله إال هللا وهللا أكرب ،وسبحان هللا وحبمده ،أستغفر هللا ،وال حول وال

قوة إال ابهلل العلي العظيم ،هو األول واآلخر والظاهر والباطن حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل
شيء قدير" ،هل من قال ذلك حيصل على سبعة أشياء؟ ،وهي:
-حيرس من إبليس.

-يعطى قنطاراً من األجر.

حيضره اثنا عشر ألف ملك.-ترفع له درجه.

يزوجه هللا من احلور العّي.-يكون له من األجر كمن قرأ القرآن واإلجنيل والزبور.

وله أيضاً األجر كمن حج أو اعتمر فقبلت منه حجته أو عمرته ،فإن مات من ليلته مات شهيداً؟.اجلواب

احلديث الذي أشارت إليه السائلة هو ما ورد عن ابن عمر أن عثمان بن عفان سأل النيب -صلى هللا

عليه وسلم -عن قوله -تعاىل" :-له مقاليد السماوات واألرض" ،فقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-ما سألين عنها أحد قبلك اي عثمان .تفسريها :ال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،وسبحان هللا
وحبمده  " ...إىل آخر ما ذكرته السائلة يف احلديث.

وهذا احلديث أخرجه أبو يعلى يف املسند الكبري (كما يف املقصد العلي  ،4226/3رقم ،1647
ويف املطالب العالية  ،149/4رقم  ، )3713وعن أيب يعلى أخرجه ابن السين يف (عمل اليوم

والليلة ،رقم  ، )73وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه (كما يف تفسري ابن كثري  ، )112/7والعقيلي
يف (الضعفاء  ،118,117/1ويف  ، )232،231/4وابن اجلوزي يف (املوضوعات  ،214/1رقم

 ، )301والبيهقي يف (األمساء والصفات  ، )40/1وابن املنذر يف تفسريه ،وابن أيب عاصم ،وابن
مردويه يف تفسريه ،وأبو احلسن القطان يف املطوالت (كما يف الاللئ املصنوعة . )88/1

من طرق عن األغلب بن متيم ،حدثنا خملد أبو هذيل ،عن عبد الرمحن املدين ،عن ابن عمر ،حنوه.

وقال اإلمام النسائي" :ال يعرف هذا من وجه يصح ،وما أشبهه ابلوضع" (لسان امليزان . )10/6
وقال ابن اجلوزي :هذا حديث ال يصح ،وقال" :وهذا احلديث من املوضوعات النادرة اليت ال تليق

مبنصب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألنه منزه عن الكالم الركيك واملعىن البعيد".
وقال ابن كثري يف تفسريه" :وهو غريب وفيه نكارة شديدة".

وقال الذهيب يف (امليزان  ، )85/4يف ترمجة خملد" :هذا موضوع فيما أرى".
وقال السيوطي يف (الاللئ " : )87/1موضوع ،األغلب ليس بشيء ،وخملد منكر احلديث ،وشيخه
ضعيف".

وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر ،ومع اختالف يف ألفاظه أوردها السيوطي يف الاللئ ،وهي

شديدة الضعف.

وخالصة ما تقدم :أن احلديث هبذه األلفاظ ال يثبت ،وحكم عليه غري واحد من األئمة ابلوضع.

ولكن فيما ورد يف فضل الذكر عموماً ،ويف بعض األذكار خصوصاً أحاديث كثرية جداً ،وكثري منها

صحيح ،وفيها غنية عن مثل هذه األحاديث ،وهي موجودة يف كتب األذكار واألدعية ،وهللا أعلم.

()134/14

التسبيح عند غروب الشمس
اجمليب د .حممد بن سريّع السريّع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده

التاريخ 1423/10/17هـ
السؤال

هل كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يسبح عند غروب الشمس؟ أقصد ابلتسبيح الذكر وليس
صالة املغرب.

اجلواب

ك قَـ ْب َل
"و َسبِّ ْح ِحبَ ْم ِد َربِّ َ
ورد األمر ابلتسبيح قبل غروب الشمس يف كتاب هللا تعاىل كقوله تعاىلَ :
س َوقَـ ْبل الْغُر ِ
ش ْم ِ
طُلُو ِع ال ه
وب" اآلية [ ّق ]39 :وقال" :يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه
َ ُ
يسبح له فيها ابلغدو واآلصال رجال  ،" ...وقال" :واذكر اسم ربك بكرة وأصيال" ،وقد حث النيب
عليه السالم أمته على كثري من األذكار يف الصباح واملساء يدخل فيه ما كان قبل الغروب ،وهللا

أعلم.

()135/14

األذكار املطلقة
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده
التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

لقد عودت نفسي على قول بعض األذكار وختصيصها يف بعض األماكن واألوقات ،فمثال :أقول
"سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب" عشر مرات عندما أركب السيارة .أقول "أستغفر

هللا وأتوب أليه" يف ذهايب وعوديت من املسجد ،أقول "سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم "مخسّي
مرة قبل أن أانم ،فهل قيامي هبذا العمل يعترب ابتداعاً وبدعة يف الدين؟ مع أنين أعلم أنه مل يرد يف

الدين ما يدل على ختصيص هذه األماكن هبذه األذكار .وإمنا هنالك أذكار خاصة هبذه األماكن

وأقوهلا أان يف بعض األحيان .وأفيدكم أبن قيامي هبذا العمل ليس بديال عن األذكار اخلاصة هبذه
األماكن ،وإمنا أقوهلا لكي أذ ّكِر نفسي وأعودها على كثرة ذكر هللا سبحانه وتعاىل .وألنين إن مل أقم
هبذا العمل قد مير علي يوم كامل دون أن أذكر هللا.

اجلواب
لقد أحسنت يف هذه األعمال اخلريية ويف هذا الذكر ،حيث عودت نفسك على ذلك ،وهذه من

األذكار الطيبة ،جاء يف احلديث أبهنا هي الباقيات الصاحلات ،سبحان هللا واحلمد هلل ،وال إله إال هللا،
وهللا أكرب هي الباقيات الصاحلات ،انظر املسند ( )11316واملوطأ ( )489سواء قلتها عند ركوبك
للسيارة ،أو عند قيامك من النوم أو يف طريقك أو يف أي مكان ،فإذا عودت نفسك عند ركوب

السيارة ،أن أتيت هبذه األذكار فإن لك أجرها ،وكذلك أيضاً َُ االستغفار مأمور به يف كل احلاالت ،أن
يقول اإلنسان استغفر هللا وأتوب إليه يف ذهابه ويف ركوبه ونزوله ،وحنو ذلك .كل هذا من العمل

الصاحل ،ألن االستغفار مأمور به ،قال تعاىل" :واستغفره إنه كان توااب" [النصر ، ]3:وحنو ذلك،
وهكذا أيضاً سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا العظيم ،مها" :كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان

على امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن" البخاري ( )6406ومسلم ( ، )2694فإذا كررها اإلنسان مخسّي
مرة قبل النوم على الفراش ،أو أكثر أو أقل ،أو يف سريه ،أو يف ركوبه ،فكل ذلك من األعمال

الصاحلة ،وال يقول قائل إهنا بدعة ،وقد جاءت األدلة بشرعيتها وابإلكثار منها ،ولو قيل :إنه مل يرد

يف الدين ما يدل على ذلك؛ أي ما يدل على ختصيص هذه األماكن نقول :إهنا جاءت مطلقة
واألحاديث املطلقة يعمل هبا يف كل احلاالت ،وقيامك هبذه األعمال ما دام أنك ال تستثين األذكار

اخلاصة هبذه األماكن وإمنا تقوهلا زايدة ولتذكر نفسك ،فأنتعلى خري ،ولك أجر على هذه األعمال إن

شاء هللا.

()136/14

كيف أعوذ أبنائي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده

التاريخ 1424/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كيف كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يعوذ حفيديه احلسن واحلسّي من الشيطان؟ عندما كان
يقول أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عّي المة ،هل كان يضع يده اليمىن

على رأسيهما ويقول هذا الدعاء؟ ومىت نعوذ أبناءان به؟ وأين ابلضبط؟ جزاكم هللا كل خرياً.
اجلواب
كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يعوذ احلسن واحلسّي بقوله" :أعيذكما بكلمات هللا التامة من
كل شيطان وهامة ومن كل عّي المة" رواه البخاري ( ، )3371وأهل السنن عن ابن عباس -

رضي هللا عنهما  -هذا هو الوارد فحسب ،ومن قرأ ورده بنية أن يكون عنه وعن أهله كفاه ذلك.

()137/14

التسمية عند سكب املاء
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده

التاريخ 1423/7/9هـ
السؤال

هل وردت التسمية عندما يسكب اإلنسان ماء حاراً أو عند سقوط طفل أو شيء ما؟ أفيدوان

مأجورين.
اجلواب

ال أذكر أنه ورد الندب يف التسمية يف خصوص ما ذُكر ،لكن ذكرك هلل من األسباب اليت دلت

النصوص أنه يطرد الشياطّي ومينع من شرهم ،كما ُشرعت التسمية عند االضطجاع وعند دخول

املنزل ،وعند اخلروج ،وعند دخول املسجد ،وعند اخلروج منه ،وكذلك عند دخول اخلالء ،فأرجو أن

ما يفعله الناس يف مثل هذه األحوال اليت أُشري إليها يف السؤال أرجو أنه حسن؛ ألن صب املاء احلار
وال سيما يف بعض املواضع اليت ميكن أن تكون مسكناً للجن خيشى أن يكون له أثر انتقامي ،فإذا

ذكر اإلنسان اسم هللا فقال :ابسم هللا ،كان ذلك سبباً يف طرد ما خيشى من شر الشياطّي ،وكذلك

إذا سقط اإلنسان أو سقط الطفل ،وذُكر اسم هللا عليه ُرجي أن يكون سبباً يف سالمته من اعتداء

بعض الشياطّي ،فاحلاصل أن ذكر اسم هللا فيه خري وهو أعظم أسباب السالمة من الشرور الظاهرة
والباطنة ،وهللا أعلم.

()138/14

ماذا يقول عند دخول بيته اجلديد؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده

التاريخ 1424/7/26هـ

السؤال

ماذا يفعل من يدخل بيته اجلديد ألول مرة؟.
اجلواب

يستحب أن يقول" :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق" ،ملا روى مسلم يف صحيحه

( )2708عن خولة بنت حكيم  -رضي هللا عنها  -قالت :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -يقول" :من نزل منزالً مث قال :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت
يرحتل من منزله ذلك".

()139/14

معىن ذكر هللا -تعاىل-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده
التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

ما املعىن الدقيق لذكر هللا -تعاىل -وهل يل ببعض األذكار املفيدة تعينين يف مذاكريت.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
فذكر هللا -تعاىل -يكون ابلقلب واللسان واجلوارح ،فذكره ابلقلب تعظيمه وتوقريه وتعليق القلب به
ودوام اللجوء إليه واالفتقار بّي يديه ،وما يتعلق بذلك من سائر األعمال القلبية فهي كلها من ذكر

هللا.

وذكره ابجلوارح يعين فعل الطاعات من الواجبات ،والنوافل كالصالة ،والزكاة ،واحلج ،والصوم،

واإلحسان إىل الناس وصلة األرحام ،وكذا ترك احملرمات واملنهيات.

وذكره ابللسان :يشمل النطق ابلشهادتّي ،وكذا قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبري،
ويشمل أيضاً نشر العلم وقراءته والدعوة إىل هللا وقول املعروف واألمر به والنهي عن املنكر ،وهناك
أذكار مقيدة أبحوال أو أزمان أو أماكن معينة ،وأنصحك ابقتناء كتاب األذكار لإلمام النووي ،وكذا

صحيح الكلم الطيب لأللباين وغريها ،وستجد فيها بغيتك -إن شاء هللا تعاىل.-
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إذا خشي أن يصيب اآلخرين بعّي
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/فضائل الذكر وفوائده
التاريخ 1425/11/06هـ

السؤال

أحياان ينسى ذكر هللا تعاىل؟ وهل هناك
ماذا يفعل من خيشى أن يصيب أح ًدا بعّي؟ وخاصة إذا كان ً

ذكر وقائي يذكره املرء كل يوم يقي من العّي؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

فمن خشي أن يصيب أح ًدا ابلعّي فإنه جيب عليه ذكر هللا على ما يعجبه مما تقع عليه عينه أو يسمع
اَّلل َال قُـ هوةَ إِهال ِاب هِ
َّلل [ ) ...الكهف. ]39 :
ْت َجنـهتَ َ
ك قُـل َ
(ولَ ْوَال إِ ْذ َد َخل َ
ْت َما َشاء هُ
خبربه ،لقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الع ْ ِ
ّي َحقٌّ".
ابلربَكة فَِإ هن َ
وحلديث" :إذَا رأَى أح ُدكم من نَـ ْفسه ْأو َماله ْأو أَخيه شيئًا يُـ ْعجبُه فَـلْيَ ْدعُ ََ
أخرجه النسائي يف الكربى ( . )10872وكذلك عليه أن يتذكر نعم هللا عليه لئال يستكثر نعم هللا
على خلقه ،أما من خيشى أن يصاب ابلعّي فإن األوراد الشرعية سبب من أسباب الوقاية من
ات ِ
َعوذُ بِ َكلِم ِ
هللا ِمن َش ِّر َما َخلَق  ." ...ومثل
األضرار ،مثل آية الكرسي واملعوذات ،وأن يقول" :أ ُ
َ
ذلك يتجنب املظاهر الالفتة لالنتباه ،وأال يعرض نفسه أو ولده على سبيل املغايرة والتفاخر ،وأن

يقوي إميانه وتوكله على هللا لئال يكون مهيأً نفسيًّا لإلصابة ولو تومهًا .وهللا أعلم.
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هل أع ّد األذكار؟

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1422/6/1
السؤال

أكرب أو أحوقل..اخل مائة مرة يف
أحرص على الوصول إىل عدد معّي يف األذكار ،مثالً :أسبِّح أو ّ

أوقات متفرقة أبصابعي ،فهل حتديد عدد معّي يف الذكر بدعة؟ حيث قرأت أن عبد هللا بن مسعود
 -رضي هللا عنه -أنكر على قوم كانوا يذكرون هللا سبحانه ابحلصى فقال هلم( :هاله عددمت سيئاتكم)

 .ومن جانب آخر كيف نعرف أننا وصلنا األعداد املطلوبة يف بعض األحاديث مثل قول( :سبحان
هللا العظيم) مائة مرة؟

اجلواب

يستحب للمسلم اإلكثار من ذكر هللا تعاىل؛ ألن هللا عز وجل يقول ((اي أيها الذين آمنوا اذكروا هللا
ذكراً كثرياً وسبِّحوه بكرة وأصيالً)) .

واآلايت يف هذا كثرية كما أوصى النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله(( :ال يزال لسانك رطباً من

معّي سوى ما ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيان
ذكر هللا)) إال أنه ال حيسن التقيد بعدد ّ

عدده فيحسن التقيّد به ،كاألذكار أدابر الصالة ،وكقول (سبحان هللا وحبمده) مائة مرة ،وقول (ال
إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير) يف اليوم مائة مرة.

هذه وحنوها يستحب التقيد ابلعدد الوارد ،ويع ّده املسلم أبصابع يده .أما ما مل يرد حتديد عدده

فينبغي للمسلم أن يكثر الذكر وال يع ّده ،ال حبصى ،وال بسبحة ،وال ابألانمل.
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الذكر اجلماعي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر
التاريخ 1423/8/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد اطلعت على الفتاوى بشأن الذكر اجلماعي ،وعلمت أهنا بدعة ،ولكن سؤايل :كيف يكون تفسري
حديث البخاري":يسبحونك وحيمدونك ويسألونك " ...؟ فهذا يدل على جوازه ،أجيبوان ابرك هللا

فيكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
هذا احلديث ال خيتص ابألذكار التعبدية كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري ،وإن كان احلديث يف

هذا أظهر ،لكن ال يلزم لالجتماع على الذكر أن يكون الذكر مجاعياً ابملعىن املعروف وهو أن يكون

ويكربه صدق
بصوت واحد ،بل إذا جلس املسلمون يف املسجد كل منهم يذكر ربه ويسبحه وحيمده ّ

عليهم أهنم اجتمعوا على ذكر هللا ،كما إذا اجتمع أيضاً بعض املسلمّي يف بيت من بيوت هللا

يتدارسون القرآن هذا يقرأ وهذا يستمع ،وال يلزم أن تكون قراءهتم للقرآن بصوت واحد كما حيصل

يف التعليم ،فاحلديث املذكور يف شأن املالئكة الذين يستمعون الذكر ال يدل على أن أولئك القوم

كانوا يسبّحون وحيمدون ويكربون بصوت واحد ،كما يفعله من يفعله من أهل التصوف ومن

شاكلهم ،ومل ينقل لنا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه الكرام  -رضوان هللا عليهم كانوا

يؤدون الذكر اجلماعي على هذه الصورة ،فالواجب اتباع هدي الرسول -صلى هللا عليه وسلم،-
وهدي صحابته  -رضوان هللا عليهم  -يف مجيع أمور الدين القولية والعملية واالعتقادية ،وهللا أعلم.
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األذكار اجلماعية
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1423/7/2هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

ما رأيكم يف مشاركيت يف جلسة (األذكار اجلماعية) اليت يقوم هبا اإلخوة الدعاة يف لياليهم الرتبوية؟

مع العلم أن مقاطعتها قد تؤثر يف وحدة صفنا.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فإن تالوة الذكر بصوت واحد من اجلماعة مل يكن من هدي سلف األمة ،وخري اهلدي هدي حممد -

صلى هللا عليه وسلم -وشر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة ،وقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم-
جيلس يف املسجد كثرياً ومل يُنقل أنه كان يذكر هللا مع أصحابه فينطق ويرددون ،بل ثبت عنه يف أحد
أصم وال
أسفاره أهنم ملا رفعوا أصواهتم ابلذكر قال هلم ":اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون ّ

غائباً ،إنكم تدعون مسيعاً قريبا وهو معكم" .البخاري ( ، )2992مسلم ( )2704واللفظ له.

فإن كان هؤالء الذين جتلس معهم يكثر فيهم أمثال هذه البدع فال حاجة يف اجللوس معهم واخلري يف

االنفراد عنهم ،وأما إن كانوا يغلب عليهم السنة وقد خيطئون يف أشياء يسرية كمثل ما ذكرت فعليك
مبناصحتهم وتعليمهم والبيان هلم ابألسلوب املناسب ،وشاركهم فيما كان من السنة وال تشاركهم فيما
تراتب فيه ،وليس يف هذا تفريق صف -إن شاء هللا" ،-ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً" [الطالق]2 :
وتوكل على هللا "ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [الطالق ، ]3:واصدق يف مطلوبك وال يكن

لنفسك حظ يف ذلك ،وسيقبلون منك -إبذن هللا ،-والسالم.
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البكاء عند تالوة القرآن
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر
التاريخ 1423/2/21

السؤال

هل هناك حديث صحيح حيث على البكاء أو التباكي عند قراءة القرآن؟
اجلواب

جاء يف احلث على البكاء عند تالوة القرآن ما رواه سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه ،-قال:

"مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-يقول :إن هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن

مل تبكوا فتباكوا ،وتغنوا به فمن مل يتغن به فليس منا" احلديث أخرجه ابن ماجة يف سننه (، )1337

والبيهقي يف السنن الكربى ( ، )231/10وأبو يعلى يف مسنده ( ، )689من طريق عبد الرمحن
السائب ،عن سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه ،-بسند ضعيف ،لكن قد جاء يف الكتاب والسنة
ما يدل على أن من شأن اتيل القرآن الكرمي أن خيشع عند تالوته ويرق قلبه ،فإن هللا -تعاىل -قد

أخرب أن هذا القرآن الكرمي لو أنزل على جبل وهو حجر أصم خلشع منه فكيف اببن آدم وهو يعقل

معانيه؟ يقول -تعاىل" :-لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً" [احلشر ، ]21:وقال -جل

وعال ":-وقرآانً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيالً* قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن

الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً* ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد

ربنا ملفعوال* وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً" [اإلسراء ]109-106:وكان من شأن النيب
-صلى هللا عليه وسلم -أن يبكي عند تالوة القرآن الكرمي وتسيل دموعه ،ففي احلديث الذي

أخرجه الشيخان (البخاري ( )4582ومسلم ( ))800وغريمها عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أنه
قرأ على النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء

شهيداً" ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان" ،وكذا كان
حال السلف -رضي هللا عنهم -مما يطول الكالم بذكره ،واملقصود أن البكاء عند تالوة القرآن

الكرمي أمر مشروع ،وهو من كمال التدبر والفهم ملعانيه قال أبو حامد الغزايل -رمحه هللا" :-البكاء

مستحب مع القراءة وعندها" ،قال" :وطريقة حتصيله أن حيضر يف قلبه احلزن أبن يتأمل تقصريه يف
ذلك ،فإن مل حيضره حزن وبكاء كما حيضر اخلواص ،فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم

املصائب"اهـ ،وهللا املسؤول أن يرزقنا قلباً خاشعاً ولساانً ذاكراً ،وابهلل التوفيق.
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دخول احلمام ابلكتيبات الدينية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1424/5/17هـ
السؤال

ظهرت يف األايم األخرية كتيبات دينيه إرشادية للجيب؛ أي يسهل محلها يف اجليب لصغر حجمها،

وفيها آايت قرآنية وأحاديث نبوية ،وهي عرضة للدخول هبا يف احلمامات (دورات املياه) فما قولكم
يف ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

الكتب الدينية اليت حتتوي على آي كتاب هللا وأحاديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ينبغي

للمسلم أن يصوهنا عن إدخاهلا لبيت اخلالء ،ملا تضمنته من كالم هللا وكالم رسوله  -عليه الصالة
والسالم  ،-إال أن حيتاج لذلك ،أبن خيشى عليها من السرقة ،ومل جيد من ميسكها حىت خيرج من
اخلالء ،فال أبس أن يدخل هبا واحلالة هذه.
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صفة التسبيح ابألصابع

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

هل كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يسبح على كل إصبع ثالث مرات أم مرة واحدة بثين

اإلصبع؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

عليك  -أخي -أن تكثر من التسبيح وغريه من الذكر ،وال تعد إال ما ورد األمر بعده ،وسواء
عددت ابإلصبع ثالاثً أو واحدة ،فاألفضل أن تعد ابألانمل وجيوز أن تعد بغريها ،وإمنا األانمل
أفضل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم للنساء" :وا ْع ِق ْد َن ابأل ََان ِم ِل ه
ات" أخرجه
فإهنُ هن َم ْس
تنطقات ُم ْستَـ ْنطََق ٌ
ٌ
أبو داود ( ، )1501والرتمذي ( . )3583وهللا أعلم.
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صفة عقد التسبيح ابليد
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر
التاريخ 1424/11/11هـ

السؤال
كيف يكون العد يف التسبيح؟ هل ابلنقر على السالميات أم على رؤوس األصابع؟.
اجلواب

احلمد هلل.
سرية الصحابية املهاجرة  -رضي هللا عنها ،-أن النيب -صلى هللا
جاء يف التسبيح ابألانمل حديث يُ َ

عليه وسلم" -أمرهن ابلتكبري ،والتقديس( ،وهو التسبيح)  ،والتهليل ،وأن يعقدن ابألانمل فإهنن
مسؤوالت مستنطقات" أخرجه أبو داود ( ، )1501والرتمذي ( ، )3583وقال عنه النووي يف

األذكار ص ( ، )51إسناده حسن .أي تسأل يوم القيامة لتشهد لصاحبها مبا اكتسب هبن،

ومصداق ذلك قوله -تعاىل" :-يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون"
[النور. ]24 :
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وقت أذكار املساء
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1425/1/23هـ

السؤال

سؤايل هو :أذكار املساء ..هل تكون بعد العصر ،أم بعد املغرب؟ أجيبوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

أذكار املساء تكون بعد املغرب ،ألن املساء يبدأ وقته من غروب الشمس ،والصباح يبدأ وقته من

طلوع الفجر الصادق ،يدل له ما أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( )1772والفراييب ،وابن جرير،
وابن املنذر ،وابن أيب حامت ،والطرباين يف الكبري ( ، )10596واحلاكم يف املستدرك (، )3594

وصححه عن أيب رزين قال" :جاء انفع بن األزرق إىل ابن عباس  -رضي هللا عنهما -فقال :هل جتد
الصلوات اخلمس يف القرآن؟ قال :نعم ،فقرأ "فسبحان هللا حّي متسون" قال :صالة املغرب" ،وحّي
تصبحون" قال :صالة الصبح ،و"عشيًّا" صالة العصر" ،وحّي تظهرون" [الروم ]18-17 :صالة

الظهر ،وقرأ" :ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم" .انتهى ،فهذا تفسري الصحايب -رضي هللا

عنه-اللغوي للصباح واملساء ،ومثله عن جماهد ،فاملساء ال يكون إال من بعد غروب الشمس،
وأذكاره تبدأ من ذلك الوقت ،حنو :أمسينا وأمسى امللك هلل  ...إخل .وابهلل التوفيق.
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وقت أذكار الصباح واملساء
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر
التاريخ 1424/12/18هـ
السؤال

ما هو الوقت املفضل لذكر أذكار الصباح واملساء؟ ابلنسبة ألذكار الصباح هل هي بعد صالة
الصبح أم أهنا جتوز بعد الشروق؟ وكذلك ابلنسبة ألذكار املساء هل تقال بعد العصر أم بعد

املغرب؟.
اجلواب

الوقت املفضل ألذكار الصباح واملساء بعد صالة الفجر وقبل غروب الشمس ،والوقت واسع
لذلك ،فالصباح يبدأ بطلوع الفجر الثاين ،ويستمر الوقت إىل الضحى ،وكذلك املساء يبدأ بعد
صالة الظهر ويستمر إىل صالة العشاء ،وقد أمر هللا -تعاىل -بذكره يف كل وقت وعلى كل حال.
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اختالف رواايت األذكار

اجمليب د .مسري بن سليمان العمران
مدير عام الرتبية والتعليم للبنات ابملنطقة الشرقية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
توجد يف بعض األدعية واألذكار روايتان ،يكون االختالف بينهما لفظة واحدة ،مثل ذكر الصباح

واملساء ،والنوم الذي علمه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أاب بكر الصديق -رضي هللا عنه-
"اللهم فاطر السماوات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،أعوذ بك من شر الشيطان ِ
وش ْركه-بكسر
الشّي ،وإسكان الراء  ،-ويف رواية أخرى بفتح الشّي والراء معاً )..ويف حديث آخر أيضاً علمه

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أاب بكر الصديق  -رضي هللا عنه -عندما طلب منه دعاء عقب

السالم "اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كبرياً  -ويف رواية كثرياً ).....-ويف حديث االستخارة عندما

ذكر راوي احلديث لفظي ختيري عندما قال (..خري يل يف ديين ومعاشي ،وعاقبه أمري أو عاجل أمري

وآجله ،سؤايل هو :هل جيوز اجلمع بّي الروايتّي كقولنا من شر الشيطان وشركه -بكسر الشّي
وإسكان الراء -وشركه بفتح الشّي والراء معاً) ،

وكذا يف االستخارة جبمع لفظي التخيري فيستبدل "أو" بـ "و" مجعاً للروايتّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الصواب -وهللا أعلم -أن تقول إحدى الروايتّي فقط يف كل مرة؛ ألن اجلمع بينهما يف دعاء واحد
خالف السنة ،وأما أي الروايتّي أتخذ فال خيلو ذلك من أن تكون بنفس الدرجة من حيث الصحة،
أو بينهما فرق فإن كان الثاين فيؤخذ األعلى واألصح؛ ألنه األقرب ملا قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم ،-وإن كان األول فينوع بينهما شريطة عدم اجلمع بينهما يف مرة واحدة كاحلال ابلنسبة
ألدعية افتتاح الصالة وغريها.
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مراعاة العدد يف األذكار
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1425/3/28هـ
السؤال

أيهما أفضل :أن أقول( :سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب) ألف مرة يف اليوم ،أو

أقول( :سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

كلماته) مائه مرة يف اليوم؟ وقد ورد يف احلديث عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مبا معناه من

قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر ،أو كما قال صلى هللا

عليه وسلم ،هل املقصود من قاهلا مائة مرة يف اليوم فقط أو املقصود أن يقوهلا اإلنسان كل يوم
صباحاً ومساءاً .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي :أسأل هللا تعاىل أن جيعلين وإايك من الذاكرين هللا كثرياً ،وأن جيعلين وإايك ممن إذا ذكر

هللا وجلت قلوهبم.

اي حمب :يف ابب األذكار بعض الضوابط اليت يعّي االلتزام هبا على االنتفاع هبا  -إن شاء هللا -أذكر
منها ما يناسب هذا املقام ،وهي:

الضابط األول :أن يراعي املسلم العدد ،واللفظ الشرعي الذي جاءت به السنة يف كل ذكر؛ ألن
ذلك أفضل ابالتفاق ،ومن أهل العلم من يرى أن من زاد على العدد ،فإنه يقع يف حمذورين:

األول :الوقوع يف البدعة؛ ألن يف ذلك نوع استدراك على صاحب الشرع.

الثاين :أنه خيشى عليه أال يتحقق له األجر أو الفائدة املرجوة من ذلك الذكر ،قال احلافظ ابن حجر

 -رمحه هللا -يف (الفتح  )384/2عند شرحه ح (" : )844واستنبط من هذا أن مراعاة العدد

املخصوص يف األذكار معتربة" ا .هـ .وقال  -أيضاً -يف الفتح ()116/11

(" : )6312ألفاظ األذكار توقيفية ،وهلا خصائص وأسرار ،ال يدخلها القياس ،فتجب احملافظة على
اللفظ الذي وردت به ،وهذا اختيار املازري ،قال :فيقتصر فيه على اللفظ الوارد حبروفه ،وقد يتعلق

اجلزاء بتلك احلروف" ا .هـ.

الضابط الثاين :أن املفاضلة بّي األذكار حتتاج إىل نص يطمئن إليه اإلنسان يف التفضيل ،ومن املتفق

عليه بّي أهل العلم  -فيما أعلم -أن القرآن أفضل الذكر؛ ألنه كالم هللا -تعاىل ،-أما بقية األذكار
فيقع فيها النزاع بّي أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل ،-ومثة ضوابط أخرى يطول اجلواب بذكرها،
وفيما مضى كفاية يف اإلشارة إىل املقصود ،إذا تقرر هذا  -اي حمب -فما سألت عنه :أيهما أفضل:
أن أقول" :سبحان هللا واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب" ألف مرة يف اليوم ،أم أقول" :سبحان

هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته" مائة
مرة يف اليوم؟ اجلواب عنه يستفاد مما مضى ،وميكن تلخيصه يف أمور:

األول :أن حتديد العدد يف الذكرين حيتاج إىل دليل ،وال أعلم يف األذكار حديثاً صحيحاً استحب فيه

الذكر ألف مرة ،وأقصى ما صحت به اآلاثر هو املائة.
الثاين :املفاضلة بينهما على فرض ثبوت العدد وحتديده حتتاج إىل دليل واضح.
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الثالث :أن احلديث األول الذي أشرت إليه ،ثبت يف صحيح مسلم ( )2137( )1685/3من
حديث مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه -بلفظ :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-أحب
الكالم إىل هللا أربع :سبحانه هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب ال يضرك أبيهن بدأت".

وثبت  -أيضاً -يف صحيح مسلم ( )2695( )2072/4من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه-
مرفوعاً بلفظ" :ألن أقول :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،أحب إيل مما طلعت
عليه الشمس".

وأما الذكر الثاين :فقد ثبت يف صحيح مسلم ( )2726( )2091/4من حديث ابن عباس -رضي

هللا عنهما -عن جويرية  -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -خرج من عندها بكرة
حّي صلى الصبح ،وهي يف مسجدها ،مث رجع بعد أن أضحى ،وهي جالسة ،فقال" :ما زلت على
احلال اليت فارقتك عليها؟ " قالت :نعم ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-لقد قلت بعدك أربع
كلمات ،ثالث مرات ،لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ،ورضا

نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته".

فأنت ترى أن الذكر األول مل حيدد بعدد ،فهو مشروع إبطالق ،وأفضل ما يكون الذكر حينما يتواطأ

القلب واللسان على الذكر.
وأما الذكر الثاين :فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لقد قلت بعدك أربع كلمات ،ثالث مرات"

فلو قلت هذا يكون الذكر أكثر من مرة ثالث مرار من غري التزام لعدد معّي ،فقد أصبت  -إن شاء

هللا -حبيث يكون الوقوف يف كل مرة من قولك ،هلذا الذكر ثالث مرات.

واعلم أن من أسباب تفضيل هذه األذكار ،كوهنا اشتملت على صفات الكمال ،ونعوت اجلالل ،هلل

الكبري املتعال -سبحانه وتعاىل .-
وأما األجر املرتتب على قول" :سبحان هللا وحبمده مائة مرة ،وغفران ذنوبه ولو كانت كزبد البحر

فهذا يتحقق بقول اإلنسان هذا الذكر مرة واحدة يف اليوم مائة مرة وال يلزم أن يقال صباحاً ومساءاً
وهذا نص حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من

قال :سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة خطت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه البخاري

( )6405ومسلم ( )2691واللفظ للبخاري وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل هذا الدعاء مأثور؟
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1425/07/14هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

لقد قرأت هذا الدعاء يف أحد الكتب ،والذي أخرب أبنه دعاء مأثور ،وال أدري ما مدى صحته،
يقول الدعاء( :اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك من مظامل كثرية لعبادك قِبَلي ،فأميا عبد من عبادك أو
أ ََمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتُها إايه من مال أو بدن أو عرض ،علِمتُها أو مل أعلمها ،ومل
أستطع أن أحتللها ،فأسألك أن ترضى عين مبا شئت وكيف شئت ،مث هتبها يل من لدنك ،إنك واسع
املغفرة ولديك اخلري كله اي رب)  .فما مدى صحة هذا احلديث؟ وهل جيوز الدعاء به؟ وجزاكم هللا

خريا.
ً
اجلواب

بسم هلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فاجلواب :مل أقف على هذا احلديث هبذا اللفظ ،وهناك حديثان لفظهما قريب من لفظ هذا احلديث،

أحدمها :ضعيف  -وهو األقرب لفظاً  -والثاين :صحيح.

أما احلديث الضعيف فهو ما أخرجه ابن اجلوزي يف (العلل املتناهية  )845 /2بسنده عن أيب هريرة

 رضي هللا عنه -قال" :كنا عند رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذ دخل غالم فدعا هبذهالدعوات ،فقال له النيب -صلى هللا عليه وسلم :-لقد دعوت بدعوات ما دعا هبن أحد إال

استجيب له ،وهو أن يقول :إين استغفرت وأسألك التوبة من مظامل كثرية لعبادك قبلي ،اللهم إان خلق
من خلقك ،فمن كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إايه يف ماله ،أو بدنه ،أو عرضه ،أو دمه ،قد غاب،

أو مات ،نسيت أو حفظت عم ًدا أو خطأ ،قدمياً أو حديثاً ال أستطيع أداءها إليه ،"..وقال ابن
اجلوزي عقب هذا احلديث( :فذكر

حديثاً طويالً .وهذا احلديث ليس بصحيح) .

وأما احلديث الصحيح فهو ما جاء عن أيب هريرة وجابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهم -أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال " :اللهم إين أختذ عندك عهدا لن ختلفنيه ،فإمنا أان بشر ،فأي املؤمنّي

آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة " .أخرجه مسلم ح

(. )2601

وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت( :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أو ما علمت ما

شارطت عليه ريب؟ قلت :اللهم إمنا أان بشر ،فأي املسلمّي لعنته أو سببته فاجعله له زكاة")  .أخرجه

مسلم (. )2600
عن سلمان -رضي هللا عنه :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خطب ،فقال" :أميا رجل من

أميت سببته سبة أو لعنته لعنة يف غضيب؛ فإمنا أان من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإمنا بعثين رمحة

للعاملّي فاجعلها عليهم صالة يوم القيامة " .أخرجه أبو داود

(. )4659

وعن عائشة-رضي هللا عنها -قالت " :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه ،يدعو حىت
إين ألسأم له مما يرفعهما يدعو :اللهم فإمنا أان بشر ،فال تعذبين بشتم رجل شتمته أو آذيته" .أخرجه

أمحد ( . )225 /6ويف سنده ضعف .وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.
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عبارة (ال حول هللا)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1426/02/04هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

خريا وأاثبكم ،سؤايل هو :كثري من الناس يقول الكلمة هذه( :ال
أطال هللا يف عمركم وجزاكم هللا ً

حول هللا)  .أو يقول( :ال حول)  .هل جيوز قوهلا أم ال؟ مع التفصيل إذا أمكن ،أفيدوان جزاكم هللا

ألف خري.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

اللفظ الوارد يف األحاديث :ال حول وال قوة إال ابهلل .وهي كلمة عظيمة مقصودها االستعانة ابهلل
وبراءة اإلنسان من حوله وقوته ،فمعناها :ال َحتَهو َل ِمن ٍ
حال إىل حال ،وال قوةَ على شيء إال ابهلل

سبحانه وتعاىل .فالعبد ال يقدر على شيء يريد حصوله أو دفعه ،وال يتحول من حال إىل حال ،أو

من مكان إىل مكان إال مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل ،وإقداره ،ويدل لفضل هذه الكلمة وعظم شأهنا
ال:
ك َعلَى َكلِ َم ٍة ِم ْن ُكنُوِز ا ْجلَن ِهة -أ َْو قَ َ
َدلُّ َ
قوله صلى هللا عليه وسلم أليب موسى ،رضي هللا عنه" :أ ََال أ ُ
"ال حو َل وَال قُـ هوةَ إِهال ِاب هِ
َّلل" .أخرجه البخاري
ْت :بَـلَى .فَـ َق َ
َعلَى َك ْن ٍز ِم ْن ُكنُوِز ا ْجلَن ِهة؟ " .فَـ ُقل ُ
الَ ْ َ َ :
( )4205ومسلم (. )2704
وقول بعض الناس( :ال َح ْو ِل هللا) أو( :ال حول)  .يريد :ال حول وال قوة إال ابهلل .لكنه خيتصرها
اختصارا ًّ
اتما غري
خمال مبقصودها ،فينبغي ملن مسعه أن يُعلمه ويرشده ليأيت هبذا الذكر بلفظه الشرعي ًّ
ً
اجلهل ،وقد يقول
وسبب ذلك
منقوص ،فهذا القائل نيته صاحلة لكنه أخطأ حبذفه ألكثر اجلملة،
ُ
ُ

أصال ،وإمنا جتري على لسانه
هذه العبارة :ال حول وال قوة إال ابهلل .من ال يدري عن مقصودها ً
عادة ،وعلى كل حال فال حرج على من جرت على لسانه ،لكن ينبغي أن ُيعلهم اللفظ الشرعي ويبّي
له معناه ليذكر هللا به ،ويتعبد هللا به .وهللا أعلم.
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أيهما األفضل بعد صالة الفجر التالوة أم األذكار؟
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1426/03/09هـ
السؤال

السالم عليكم .أيهما أفضل بعد االنصراف من صالة الفجر الشروع يف تالوة القرآن أم البدء

أبذكار الصباح؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم

احلكيم ،وبعد:

فإن هذه املسألة وحنوها الكالم فيها مبين على أصلّي:
األصل األول :أن جنس تالوة القرآن أفضل من جنس األذكار ،كما أن جنس الذكر أفضل من

جنس الدعاء ،كما يف احلديث الذي يف مسند أمحد ( )20126وصحيح مسلم ( )2137عن النيب
صلى هللا عليه وسلم -أنه قال :أربع من أطيب الكالم ،وهن من القرآن ،ال يضرك أبيهن بدأت،سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال اله إال هللا ،وهللا أكرب.

وىف سنن الدارمي ( )3356والرتمذي ( )2926عن أيب سعيد :من شغله قراءة القرآن عن مسأليت
وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلّي.

وكما يف احلديث الذي يف سنن أيب داود ( )832والنسائي ( )924يف الذي سأل النيب -صلى هللا

عليه وسلم ;-فقال إين ال أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن ،فعلمين شيئا جيزئين من القرآن فقال:
قل سبحان هللا ،واحلمد هلل وال اله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل.

وهلذا كانت القراءة يف الصالة واجبة ،فإن األئمة ال تعدل عنها إىل الذكر إال عند العجز والبدل دون
املبدل منه.

وأيضا فالقراءة تشرتط هلا الطهارة الكربى دون الذكر والدعاء ،وما مل يشرع إال على احلال األكمل

فهو أفضل.
األصل الثاين :وهو أن العمل املفضول قد يقرتن به ما يصريه أفضل من ذلك ،وهو نوعان:

أحدمها :ما هو مشروع جلميع الناس.

والثاين :ما خيتلف ابختالف أحوال الناس.

أما األول ـ ما هو مشروع جلميع الناس ـ فمثل أن يقرتن إما بزمان أو مبكان أو عمل يكون أفضل،

مثل ما بعد الفجر والعصر وحنومها من أوقات النهي عن الصالة ،فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل
يف هذا الزمان ،وكذلك األمكنة اليت هني عن الصالة فيها كأعطان اإلبل واملقربة ،انظر صحيح مسلم

( )360وسنن أيب داود ( ، )492فالذكر والدعاء فيها أفضل ،وكذلك الذكر يف حق اجلنب أفضل،
وكذلك احملدث ،فإن القراءة والذكر يف حقه أفضل ،فإذا كره األفضل يف حال حصول مفسدة كان

املفضول هناك أفضل بل هو املشروع ،وكذلك حال الركوع والسجود فإنه قد ص هح عن النيب -صلى

اكعا أو ساج ًدا ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز
هللا عليه وسلم ;-أنه قال" :هنيت أن أقرأ القرآن ر ً
وجل ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" أخرجه مسلم (. )479

وما بعد التشهد يكون الدعاء املشروع بفعل النيب -صلى هللا عليه وسلم ;-وأمره انظر صحيح

مسلم ( ، )588والدعاء فيه أفضل ،بل هو املشروع دون القراءة والذكر ،وكذلك الطواف ،وبعرفة
ومزدلفة وعند رمي اجلمار املشروع هناك هو الذكر والدعاء.
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عاجزا عن العمل األفضل ،إما
والنوع الثاين  -ما خيتلف ابختالف أحوال الناس  -كأن يكون العبد ً

عاجزا عن فعله على وجه الكمال
عاجزا عن أصله ،كمن ال حيفظ القرآن ،وال يستطيع حفظه ،أو ً
ً

مع قدرته على فعل املفضول على وجه الكمال ،ومن هنا قال من قال :إن الذكر أفضل من القرآن،

فإن الواحد من هؤالء قد خيرب عن حاله ،فالواحد من هؤالء جيد يف الذكر من اجتماع قلبه ،وقوة

إميانه ،واندفاع الوسواس عنه ،ومزيد السكينة ،والنور ،واهلدى ما ال جيده يف قراءة القرآن ،بل إذا قرأ
القرآن ال يفهمه أو ال حيضر قلبه وفهمه ،ويلعب عليه الوسواس والفكر ،كما أن من الناس من

جيتمع قلبه يف قراءة القرآن وفهمه وتدبره ،ما ال جيتمع يف الصالة ،بل يكون يف الصالة خبالف ذلك،
وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد ،بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له ،فمن
الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام ،وابلعكس ،وإن كان جنس الصدقة أفضل ،ومن

الناس من يكون احلج أفضل له من اجلهاد ،كالنساء ،وكمن يعجز عن اجلهاد ،وإن كان جنس اجلهاد
أفضل ،ونظائر هذا متعددة.

وبناء
إذا عرف هذان األصالن عرف هبما جواب هذه املسألة وغريها مما يتعلق بقاعدة التفضيلً ،
عليه يقال :إن األذكار املشروعة يف أوقات معينة -مثل ما يقال عند جواب املؤذن -أفضل من
القراءة يف تلك احلال ،وكذلك ما سنه النيب -صلى هللا عليه وسلم ;-فيما يقال عند الصباح

واملساء ،وإتيان املضجع هو مقدم على غريه ،وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها،

وإال فليعمل ما يطيق.
وهللا أعلم.
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قراءة أذكار املساء بعد صالة العصر
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/آداب الذكر

التاريخ 1426/10/06هـ
السؤال

اعتدت أن آيت أبذكار املساء بعد صالة العصر مباشرة ،فهل أصبت السنة أم أن وقتها بعد املغرب؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
نعم أصبت السنة؛ ألن الغدو والبكرة ما بّي صالة الفجر وطلوع الشمس ،واآلصال والعشي ما بّي
صالة العصر وغروب الشمس ،وهللا أعلم.
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الصالة على أعضاء الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
التاريخ 1423/7/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
دخلت املسجد يوماً ،فكان الشيخ يف مقدمة الدرس ،يكرر الدعاء ابلصالة على النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -مث ابلصالة على أعضاء جسده  -صلى هللا عليه وسلم  -كيده وعينه ورأسه ولسانه
وقدمه وشعره  ...و ...

فما احلكم يف هذا؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه وبعد:
فمما ال شك فيه أن الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من أفضل الذكر وأجل القرابت،

كيف وقد أمر هللا  -تعاىل  -بذلك يف كتابه العزيز انظر[ :األحزاب ، ]56 :ووعد هو من صلى
عليه صالة واحدة أن يصلي هللا عليه هبا عشراً انظر :مسلم (. )384

وأفضل الصيغ وأمتها وأسلمها ما علمناه من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كما يف حديث كعب بن

عجرة  -رضي هللا عنه  -املخرج يف الصحيحّي انظر :البخاري ( ، )3370ومسلم (، )406

والسنن انظر :النسائي ( )1289وأبو داود ( )976وابن ماجة ( )904والبيهقي ( )148/2وابن

حبان ( )912والدارمي ( ، ... )1316واملسانيد انظر :أمحد ( )18104أبو عوانة ()212/2
عبد بن محيد ( ، ... )368حيث قال :خرج علينا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقلنا قد
عرفنا كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك؟ قال :قولوا" :اللهم ِ
صل على حممد ،وعلى آل حممد
كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد".

ووردت رواايت كثرية بصيغ متقاربة حنو زايدة" :إبراهيم" إضافة إىل "آل إبراهيم" ومثل" :اللهم ِ
صل

على حممد وأزواجه وذريته "  -سبق خترجيه  -وكلها صحيحة متقاربة املعىن ،وقد بلغ عدد من روى
هذه الصيغ عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اثنّي وأربعّي صحابياً.
ومل يرد فيها ختصيص أعضاء جسده ابلصالة عليها كما يف السؤال ،ه
فدل ذلك على بدعيتها
ونكارهتا .نسأل هللا أن يهدي مجيع املسلمّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي.
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احلكمة يف الصالة على آل حممد
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

التاريخ 1425/7/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
تساؤيل عن لفظة "وآل حممد" يف التشهد ،ملاذا نصلي عليهم ونسلم ابخلصوص؟ وسبب التساؤل هو
أن منهم الصاحل ومنهم غري ذلك ،ولو كان الدعاء للصاحلّي منهم على اخلصوص ،ملا كان هناك معىن

للنسبة ،فإن ذلك مشعر أبن السبب هو كوهنم من آل البيت .وقد يقال إن اآلل هنا مقصود هبا كل
مسلم ،غري أن رواايت احلديث األخرى أتىب ذلك ،وكون اآلل هم ذرية النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وآل بيته وهو ما مال إليه ابن القيم على ما أذكر .وحيث إن احلب يف هللا إمنا يرتبط بعمل
الشخص وقربه من هللا ،فقد أشكل علي الدعاء هلم جملرد النسب ،وقد فسرت ذلك أبحد أمرين:

األول :أن ذلك إكرام للنيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فالذي حيبه النيب -صلى هللا عليه وسلم-
حيبه هللا وحنبه حنن حلب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -له.
الثاين :أن ذلك الدعاء خمصوص ابلصاحلّي منهم ،بيد أن ربط الدعاء هلم بكوهنم من اآلل يعكر

عليه.

الثالث :وهو رمبا ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أراد أال يهضم حقهم؛ ألنه علم أهنم ستهضم
حقوقهم يف املستقبل ،وهذا ما حدث ،فلم يتولوا خالفة عامة منذ البعثة إىل اآلن ،بل حال اخللفاء

مع العلويّي وتضييقهم عليهم معروف خلوفهم منهم  -أقصد ابلعلويّي آل البيت.-
فما سبب ختصيصهم ابلدعاء؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يف سؤالك جواب ،وابجلملة أقول لك إن من إكرامك للرجل إكرامك ألهل بيته ،فإن ادعيت حمبة

رجل وعاديت أهله كنت بذلك متناقضاً ،فكيف إذاً حببك لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الذي
ورد الشرع أبن املؤمن ال يؤمن حىت يكون رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحب إليه من نفسه

ووالده وولده والناس أمجعّي ،ومن الزم هذا احلب أن حتب من أحب وتكره من كره ،ولذلك صح
من وصية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أهل بيته قوله فيما رواه مسلم ( )2408وغريه من
حديث زيد بن أرقم  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":أذكركم هللا يف أهل

بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت" ،وأهل بيته من حرمت الصدقة عليهم وهم:
آل علي ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس ،وعليه فإن الدعاء هلم هو إكرام لرسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -ومزيد تشريف وتكرمي لقرهبم وصلتهم ابلنسب الشريف وقد صح من حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه -فيما رواه الشيخان البخاري ( ، )3353ومسلم ( )2378قول النيب -
صلى هللا عليه وسلم" :-خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا" وميكنك ملزيد االستزادة
مراجعة كتاب جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األانم البن القيم والقول البديع يف الصالة
والسالم على احلبيب الشفيع للسخاوي وهللا أعلم.
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الدعاء
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أدعية تقوي اإلميان
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء

التاريخ 1423/12/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما هي األدعية اليت تقوي اإلميان وتزيد احلسنات وتقرب العبد إىل ربه؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
كل دعاء يدعو به املسلم ربه عز وجل فهو يقوي إميانه ويزيد من حسناته ويقربه إىل ربه عز وجل
لذلك أرشدك إىل كتيب (حصن املسلم) للشيخ :سعيد بن علي القحطاين ،وكذلك كتيب (الدعاء)

للشيخ نفسه ففيهما خري كثري.

أدعية وأذكار حول قوة اإلميان والثبات على الدين:

(" )1ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" [آل عمران. ]8 :

(" )2اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبّي معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقّي ما هتون به علينا مصائب الدنيا" الرتمذي (. )3502
(" )3اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" النسائي ( )1303وأبو داود
(. )1522

(" )4اللهم اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك" الرتمذي ( )2140وابن ماجة
(. )3834

(" )5اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن" مسلم (. )2721

(" )6اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري "....مسلم (. )2720
أدعية وأذكار ثواهبا حسنات كثرية وفضائل عظيمة:
(( )1سبحان هللا وحبمده) من قاهلا مئة مرة حطت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر .رواه البخاري
(. )6405

(( )2سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان
إىل الرمحن .رواه البخاري ( )6406ومسلم (. )2694

( )3قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ،فسأله
سائل من جلسائه كيف يكسب أحدان ألف حسنة؟ قال :يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة

أو حيط عنه ألف خطيئة" رواه مسلم (. )2698

( )4أحب الكالم إىل هللا أربع( :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب) ال يضرك أبيهن
بدأت .رواه مسلم (. )2137

( )5قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-اي عبد هللا بن قيس أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة؟
فقلت :بلى اي رسول هللا .قال :قل ال حول وال قوة إال ابهلل" رواه البخاري

( )6409ومسلم (. )2704

( )6عن جويرية -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -خرج من عندها بكرة حّي

صلى الصبح وهي يف مسجدها مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال":ما زلت على احلال اليت

فارقتك عليها" قالت :نعم .قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث
مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

ومداد كلماته" رواه مسلم (. )2726

( )7عن عبادة بن الصامت -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
يقول":من استغفر للمؤمنّي واملؤمنات كتب هللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة" رواه الطرباين وهو

حديث حسن انظر :صحيح اجلامع وزايداته للشيخ األلباين احلديث رقم )6026( :وقد عزاه جملمع
الزوائد (. )210/10
ثبتك هللا على الطاعة واالستقامة.
أخي الكرمي :أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك وإال فاملعذرة.
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الدعاء أم الصرب
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء
التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

رجل يشكو من شكوى مرضية معينة وابلفحص لدى األطباء مل يثبت أن لديه مرض عضوي ،هل

يتوجه إىل هللا ابلدعاء فقط أم هناك رقى معينة يستعّي هبا؟ أم يذهب ملن يعاجلون ابلقرآن؟ أم يذهب
لعبد صاحل ليدعوا له؟ أم الصدقات قد يكون فيها عالج! وكيف يكون الصرب يف هذه احلاالت وهل
الصرب يتعارض مع الدعاء هلل بكشف الضر ،وما ابل القول" :اي رب إن مل يكن بك غضب علي فال

أابيل ولكن عافيتك أوسع يل".
اجلواب

احلمد هلل ،لقد أمر هللا عباده بدعائه قال  -سبحانه " :-ادعوا ربكم تضرعاً وخفية" [األعراف:

 ، ]55وقال  -سبحانه " :-وقال ربكم ادعوين أستجب لكم" [غافر ، ]60 :وأخرب عن دعوات
األنبياء كإبراهيم ،وإمساعيل ،ونوح ،وأيوب ،وذي النون ،وزكراي ،كلهم أخرب هللا عن دعواهتم ،فالدعاء

من أعظم األسباب يف جلب املنافع ودفع املضار فإن اخلري كله بيده سبحانه ،وال أييت ابحلسنات إالّ
هو ،وال يدفع السيئات إالّ هو ،فهو الذي يدفع السيئات ويكشف السوء ،ويكشفه عمن شاء

ضطَهر إِ َذا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
وء"اآلية[ ،النمل، ]62 :
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
الس َ
سبحانه ،قال  -تعاىل " :-أ همن ُجي ُ
فمن ابتلي مبرض فعليه أن يصرب وحيتسب ،وال يتسخط قضاء هللا ،وال جيزع بل عليه أن يصرب

وحيتسب األجر من ربه ،وال ينايف ذلك دعاءه ،فإن أيوب عليه السالم قد ابتلي ببالء عظيم وهو
ت أ َْر َح ُم
َين َم ه
ين الض ُُّّر َوأَنْ َ
وب إِ ْذ َان َدى َربههُ أِّ
"وأَيُّ َ
الضر ،فدعا ربه فاستجاب له ،قال  -تعاىل َ :-
سِ َ
ال هر ِِ
ض ٍّر َوآتَـ ْيـنَاهُ أ َْهلَهُ َوِمثْـلَ ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْمحَةً ِم ْن ِع ْن ِد َان َو ِذ ْك َرى
استَ َج ْبـنَا لَهُ فَ َك َ
ش ْفنَا َما بِ ِه ِم ْن ُ
ّي فَ ْ
امح َ
ِ ِِ
ين" [األنبياء ، ]84 -83:فاحلاصل أن الدعاء ال ينايف الصرب ،وهو حبس النفس عن
لل َْعابد َ
التسخط واجلزع ،والدعاء توجه إىل هللا وتعلق مبا عنده وهو يتضمن حسن الظن ابهلل فإن الداعي ما
دعى ربه إالّ ألنه يؤمن أبنه كرمي ،رحيم مسيع ،قدير ،غين ،وهذه كلها من املعاين اليت جيب اعتقادها

واإلميان هبا ،فالداعي متوكل على هللا وراج وخائف يدعو ربه تضرعاً وخفية ويدعوه خوفاً وطمعاً وإذا

اجتمع لإلنسان هذان املقامان الصرب والتوكل كانت املصيبة يف حقه نعمة ،ويف احلديث" :إذا أرد هللا
بعبده خرياً عجل له العقوبة يف الدنيا" الرتمذي ( )2396أمحد ( )16806ويف احلديث اآلخر" :إن

هللا إذا أحب قوماً ابتالهم" الرتمذي ( )2396ابن ماجة ( )4031وأمحد ( )23623أمحد
هِ
ص َربُوا َو َعلَى َرّهبِِ ْم يَـتَـ َوهكلُو َن" [النحل، ]42:
ين َ
( )16806ومجع هللا بّي هذين املقامّي يف قوله "الذ َ
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الدعاء على الظامل
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء
التاريخ 1423/4/25
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو من فضيلتكم أن تدلوين على طريق يريح نفسي وقليب من الظلم ،فقد تعرضت لظلم معنوي

شديد ،وقد أثر هذا الظلم يف نفسي إىل حد بعيد جداً ،فهل يل أن أسأل هللا أن يريين يوماً يف هذا

الظامل؟ ليس للشماتة -والعياذ ابهلل ،-ولكن ألعلم أن هللا قد اقتص منه ،وهل يل أن أدعو حبسيب

هللا ونعم الوكيل وسوف يرد يل حقي؟ وهل فعالً أن اجلزاء من جنس العمل؟ وما مصدر هذه املقولة
"اجلزاء من جنس العمل"؟ أفيدوين يرمحكم هللا.

اجلواب
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احلمد هلل ،مما يبتلى به اإلنسان يف هذه احلياة الظلم ،أبن يعتدي عليه بعض الناس بغري حق يف نفسه
أو ماله أو عرضه ،والواجب على املسلم يف املصائب كلها أن يصرب ويؤمن أبن ذلك بقدر هللا وعليه
أن حياسب نفسه لعل ما وقع عليه من الظلم بسبب ذنوب اقرتفها على حد قوله -تعاىل":-وما

أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" [الشورى ، ]30:فإن هللا قد يسلط على العبد من يؤذيه

بسبب ما اقرتف من السيئات ويبتليه ابملصائب يف ماله ونفسه وغري ذلك ،ليكون ذلك متحيصاً
صب وال
لذنوبه ،من صرب كسب ،على حد قوله -صلى هللا عليه وسلم":-ما يصيب املسلم من نَ َ

هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه" ،صربه على
َو َ
صب وال ّ
الظلم من حيث إنه بقدر هللا ال مينع من مطالبته حبقه الذي يوجبه الشرع ،كما قال -تعاىل":-وملن

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض

بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم" [الشورى ، ]42-41:وعليك أيتها السائلة أن تصربي وحتتسيب
األجر من هللا على ما وقع عليك من ظلم ،وقد يرى اإلنسان أحياانً أنه مظلوم من جهة فالن أو

فالن وليس بظلوم ،فعليه أن يتثبت يف هذا األمر ،وال يدعي الظلم على من مل يظلمه ،فإن من الناس

وحوكم يف ذلك يرى أنه مظلوم وليس هو مبظلوم ،ومن انتصار املظلوم لنفسه
من إذا اُدعي عليه حبق ُ
أن يدعو على الظامل من غري أن يعتدي ،يدعو عليه أبن هللا ينصفه منه ،يقول :اللهم أنصفين منه،

اللهم انصرين عليه ،وال يدعو عليه كما يشاء أبن يفعل هللا به كذا وكذا ،أبن يهلكه أو يدمره ،أن

جيعله يف جهنم كما يفعل بعض اجلهلة ،وله أن يقول :حسيب هللا ونعم الوكيل ،فبهذا تفويض لألمر إىل
هِ
هاس
ين قَ َ
هللا "ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [الطالق ، ]3:وقال -سبحانه وتعاىل":-الذ َ
ال َهلُ ُم الن ُ
ِ
شو ُهم فَـزا َد ُهم إِميَاانً وقَالُوا حسبـنَا ه ِ
ِ
يل" [آل عمران]173:
َ ُْ
هاس قَ ْد َمجَ ُعوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ ْ ْ َ ْ
َ
إ هن الن َ
اَّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ
 ،وأما أن اجلزاء من جنس العمل فهذه سنة هللا يف شرعه وقدره ،ولكن هذا ال يقال إنه مطرد يف كل

شيء ،لكن هذا هو الغالب أن اجلزاء يكون من جنس العمل كما قال -تعاىل ":-ومكروا مكراً
ومكران مكراً وهم ال يشعرون" [النمل ، ]50:وقال -سبحانه وتعاىل":-وجزاء سيئة سيئة مثلها"

[الشورى ، ]40:وقال -تعاىل":-فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم"

[البقرة ]194:وكذلك يف اإلحسان من عفا عفا هللا عنه ،ومن أحسن أحسن هللا إليه ،قال -تعاىل-

":هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" [الرمحن ، ]60:وهذه اآلايت هي األصل يف هذه املقولة أن
اجلزاء من جنس العمل وشواهدها كثرية ،وهللا أعلم.
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ساعة ميالد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هل هي ساعة استجابة؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

أريد التأكد من مدى صحة الكالم اآليت :ساعة االستجابة هي الساعة اليت ولد فيها النيب  -صلى
هللا علية وسلم  ،-وهي الساعة اليت جيتمع فيها أهل الديوان  -والديوان يكون بغار حراء الذي كان

يتعبهد فيه سيدان حممد  -صلى هللا عليه وسلم -وهذه الساعة تكون يف الثلث األخري من الليل،

وهي اليت وردت فيها األحاديث الشريفة" :ينزل ربنا كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل األخري ،فيقول

من يدعوين فاستجيب له" .كتب سيدي أمحد بن املبارك يف ص  328من كتاب (اإلبريز من كالم
سيدي عبد العزيز الدابغ) رضي هللا تعاىل عنه( :من أراد أن يظفر هبذه الساعة فليقرأ عند إرادة

النوم :اآلايت من  107إىل آخر سورة الكهف ،ويطلب من هللا أن يوقظه يف الساعة املذكورة فإنه

يفيق إبذن هللا .من كتاب مفاتيح اخلري لرتويح القلوب .أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الدعاء عبادة من العبادات اليت شرعها هللا تعاىل ،قال تعاىل" :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم"
[غافر ، ]60 :وقال" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان

فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون" [البقرة ، ]186 :وشرط له شروطاً جيب حتقيقها لقبوله،

ص هللا تعاىل بعض األمكنة واألزمنة مبزية
وحد له حدوداً ال جيوز تعديها وإال رد على صاحبه ،وقد خ ه

فضل ،فجعل الدعاء فيها أو عندها مظنة اإلجابة ،وساعات اإلجابة أخفاها هللا تعاىل عن العباد كما

أخفى ليلة القدر وامسه األعظم والساعة اليت يف يوم اجلمعة ،واحلكمة يف ذلك وهللا أعلم حث العباد
على االجتهاد يف الطلب واستيعاب الوقت ابلعبادة ،خبالف ما لو حتقق األمر يف شيء من ذلك
لكان مقتضيا االقتصار عليه وإمهال ما عداه.
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ومل يرد يف نصوص الشرع ما يدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم ولد يف الثلث األخري من الليل
وال يف أوله ،وثلث الليل كله فاضل من كل يوم ،وإمنا كان كذلك لنزول الرب تبارك وتعاىل فيه إىل
السماء الدنيا وندبه عباده إىل مناجاته ودعائه واستغفاره يف ذلك الوقت ،وما ورد من ختصيص فهو

ما جاء يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما عند الرتمذي ( )3570وغريه أنه بينما هو جالس عند
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ جاءه علي بن أيب طالب فقال أبيب أنت وأمي اي رسول هللا

تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدين أقدر عليه فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -اي
أاب احلسن أفال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن وينفع هبن من علمته ويثبت ما علمته يف صدرك قال:

أجل اي رسول هللا فعلمين قال :إذا كانت ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر

فإهنا ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب وهي قول أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ريب حىت
أتيت ليلة اجلمعة فإن مل تستطع فقم يف وسطها فإن مل تستطع فقم يف أوهلا" احلديث ،وهذا يشكل

على ما ورد يف السؤال؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ولد يوم االثنّي ،وما جاء يف احلديث خاص
بليلة اجلمعة.
فتحديد ساعة اإلجابة أبهنا الساعة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال دليل عليه ،بل

هو من حمداثت الصوفية وخمرتعاهتم ،وكل ما بين على شيء حمدث ال أصل له يف الدين فهو ابطل.

أما اجتماع أهل الديوان يف غار حراء يف تلك الساعة!! فأوالً :ال أدري ما املقصود أبهل الديوان؟

أهم أهل واحد من األقسام الثالثة الذين وردوا يف حديث عائشة رضي هللا عنها" :الدواوين عند هللا
ثالثة" أمحد ( ، )26031واحلاكم ( ، )575/4والبيهقي يف الشعب (.. )7474-7473وضعف
األلباين سنده ،فهذا ما ال يدرك إال ابلشرع ألنه من الغيب ،وال دليل على ذلك .وال يدرك ابلكشف
وال ابلذوق.

اللهم ال جتعلنا ممن قلت فيهم" :قل هل ننبئكم ابألخسرين أعماال ،الذين ضل سعيهم يف احلياة
الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا" [الكهف. ]104-103 :
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ملاذا الدعاء؟
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء

التاريخ 1424/9/14هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :حتية واحرتاماً .وبعد:

أتتيين حاالت أدعو هللا كثرياً وبشدة ،أبن جيعل يل من أمري رشدا ،وأن يعطيين من فضله ،واترة

أخرى أقول :طاملا أن اإلنسان عمره حمسوب ،ورزقه مقسوم ال يصله أي كائن من كان ،والرزق حىت

للمشرك معروف منذ الطفولة ،وسواء صربت أو جزعت فاألمر سيان والرزق آت ،فلماذا الدعاء؟ أم
ِ
يعجل ابلرزق؟ عفواً هذا ليس أيساً وال قنوطاً مين .ختاماً ت هقبل فائق احرتامي وتقديري.
الدعاء ّ
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
فالذي ينبغي أن يعلم أن الدعاء من أجل ما يتق هرب به العبد إىل ربه  -عز وجل -وقد ورد األمر به
هِ
ال ربُّ ُكم ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ين
َستَج ْ
يف كثري من نصوص الكتاب والسنة ،قال تعاىلَ :
ب لَ ُك ْم إِ هن الذ َ
"وقَ َ َ ُ
يستكِْربو َن عن ِعبادِيت سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين" [غافر ، ]60:ويف احلديث "الدعاء هو العبادة"
َ َْ ُ َ ْ َ َ ََ
هم َداخ ِر َ
ََ َ
خرجه اإلمام أمحد ( ، )17888والرتمذي (، )3247
وابن ماجة ( ، )3828ومن املعلوم أن الدعاء على قسمّي :دعاء عبادة ،ويشمل مجيع ما يتقرب به
العبد إىل ربه من أنواع العبادة ،ودعاء مسألة يطلب فيه السائل أمراً خاصاً .وكالمها مطلوب من

العبد فعله ،وال يلزم من اإلجابة حتقق عّي املطلوب ،بل قد حيصل له خري مما طلب ،ففي احلديث
عن جابر  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ما من عبد مسلم يدعو

بدعاء ،إال آاته هللا ما سأل ،أو ادخر له يف اآلخرة خرياً منه ،أو كف عنه من السوء مثله ما مل يدع

إبمث أو قطيعة رحم" خرجه الرتمذي (. )3381
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وسؤالك هذا يدور حول عالقة الدعاء ابلقضاء؟ وهل يرد الدعاء القضاء؟ وهي مسألة أجاب عنها
الشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحه هللا -بقوله( :الدعاء من األسباب اليت حيصل هبا املدعو وهو يف
الواقع يرد القضاء ،وال يرد القضاء إال الدعاء ،يعين له جهتان ،فمثالً :هذا املريض قد يدعو هللا

تعاىل ابلشفاء فيشفى ،فهنا لوال هذا الدعاء لبقي مريضاً ،لكن ابلدعاء ُشفي ،إال أان نقول :إن هللا

سبحانه وتعاىل قد قضى أبن هذا املرض يشفى منه املريض بواسطة الدعاء ،فهذا هو املكتوب .يظن
أنه لوال الدعاء لبقي املرض ،ولكنه يف احلقيقة ال يرد القضاء ،ألن األصل أن الدعاء مكتوب ،وأن

الشفاء سيكون هبذا الدعاء ،هذا هو القدر األصلي الذي كتب يف األزل ،وهكذا كل شيء مقرون

بسبب ،فإن هذا السبب جعله تعاىل سبباً حيصل به الشيء ،وقد كتب ذلك يف األزل قبل أن حيدث،
انظر اجملموع الثمّي من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي ج  ،157/1واحلاصل أيتها

السائلة أن علم هللا السابق مبا كان وما سيكون وكتابته مقادير اخلالئق أزالً أمر جيب اعتقاده والتسليم
به ،لكنه ال يكون حجة للعبد يف ترك ما أمر هللا وشرع من فعل األسباب واألخذ هبا طاعة هلل

واستجابة ألمره وطلباً ملرضاته ،ومن أهم ما أمر هللا به ودعا الناس إىل فعله ،وجعله من أهم األسباب
املعينة على حتقيق املطالب الدعاء ،فادعي هللا وأحلي يف الدعاء ،واخلصي يف التوجه إىل هللا ،وال

تبطئي اإلجابة واشغلي نفسك بذكر هللا وطاعته وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه ،وال تشغلي نفسك
بسؤال هللا عما يفعل ومل يفعل ،ربنا كذا وكذا ،فإنه  -جل وعال" -ال يسأل عما يفعل وهم يسألون"
[األنبياء ]23:وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعاء قضاء الديون
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال

السالم عليكم.
مسعت أن هناك دعاء يرد به هللا الدهين عن اإلنسان ،ما هو هذا الدعاء؟ وهل يشمل رد الديون
اخلاصة ابلناس؟.

اجلواب

الدعاء له فضل عظيم على وجه العموم ،وهو من أهم أسباب قضاء احلاجات ،ومنها الديون اليت يف

الذمة ،وقد جاءت أحاديث تبّي أنه  -صلى هللا عليه وسلم -كان يدعو هللا أن يقضي عنه دينه،
حىت جاء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يدعو بذلك كل ليلة قبل أن ينام ومن ذلك

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا أراد أن ينام يقول:
"اللهم رب السماوات ورب األرض ،ورب العرش العظيم ،ربنا ورب كل شيء ،فالق احلب والنوى،
ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان ،أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ،اللهم أنت األول

فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن

فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر" أخرجه مسلم ( ، )2713وأبو داود ()5501
 ،والرتمذي ( ، )3400وابن ماجة (. )3873
ومن األدعية اليت علمها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعض من عليهم دين ما يلي:

( )1عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -قال :دخل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ذات
يوم املسجد ،فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة ،فقال" :اي أاب أمامة مايل أراك خالياً يف املسجد يف غري

وقت الصالة؟ قال :مهوم لزمتين وديون اي رسول هللا ،قال :أفال أعلمك كالماً إذا أنت قلته أذهب
هللا مهك ،وقضى عنك دينك؟ قال :قلت :بلى اي رسول هللا ،قال :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلَب والبخل،

وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ،قال :فقلت ذلك ،فأذهب هللا مهي ،وقضى عين ديين"،
أخرجه أبو داود ( ، )1555وقال :هذا حديث غريب.

( )2وعن علي  -رضي هللا عنه -أن مكاتباً جاءه فقال :إين عجزت عن كتابيت فأعين ،قال :أال

أعلمك كلمات علمنيهن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لو كان عليك مثل جبل صبري ديناً
أداه هللا عنك؟ قال" :قل اللهم اكفين حباللك عن حرامك ،وأغنين بفضلك عمن سواك" أخرجه

الرتمذي ( ، )3563وقال :حسن غريب ،وأخرجه البزار ( ، )185/2واحلاكم (. )721/1

وهذا احلديث ضعيف لكن ال أبس ابلعمل به أحياانً ،ألن ضعفه ليس شديداً ،وهو يف ابب األذكار
وفضائل األعمال ،وهناك أدعية أخرى ذكرها احلافظ املنذري يف كتابه( :الرتغيب والرتهيب) وغريه،

لكن أحاديثها ضعيفة جداً ال تصح فلذا تركت إيرادها مكتفياً مبا هو أقوى منها ،وهللا أعلم.

وقد جاءت أحاديث أخرى عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مبينة أنه كان يكثر االستعاذة من

الدين وهذا يشمل:

استعاذته  -صلى هللا عليه وسلم -قبل أن يستدين حىت ال يضطر إىل الدين ،أو يكون استعاذ بعد
االستدانة ويسأل ربه السالمة من غوائل الدين وشره ،وأن يعينه هللا على قضائه ،فلذا ينبغي على

املسلم االقتداء ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم -ابإلكثار من االستعاذة من الدين ،ومن األحاديث

اليت جاءت يف هذا الباب ما يلي:
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( )1عن عائشة  -رضي هللا عنها -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان يدعو يف الصالة:
"اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة احمليا
وفتنة املمات ،اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم ،فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ اي رسول هللا

من املغرم؟ قال :إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ،ووعود فأخلف ،أخرجه البخاري (، )2397

ومسلم ( ، )589وأبو داود ( ، )880والنسائي ( ، )1308وأمحد ( ، )88/6وقوله :املأمث املراد
اإلمث ،واملغرم املراد الغرامة ،وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين.
( )2وعن أنس  -رضي هللا عنه -قال :كنت أمسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يكثر أن يقول:

"اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،واجلَب والبخل ،وضلع الدين ،وغلبة الرجال"

أخرجه البخاري ( ، )6363والنسائي ( ، )5465والرتمذي ( )3484وضلع الدين :املراد ثقل
الدين وشدته ،كأن ثقله يصل إىل أضالعه.

والدين يشمل كل ما يف ذمة اإلنسان سواء أكان ديناً هلل ككفارة وحنوها ،أو ديناً آلدمي كسائر
الديون ،وهللا أعلم.
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أدعية ال َك ْرب

اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/فضل الدعاء
التاريخ 1426/03/25هـ
السؤال

ما هي أعظم أدعية الكرب اليت وردت بعدة صيغ؟ هل أضمنها بدعاء ،أم أهنا وحدها تكفي
كاستغاثة؟ وما هو األقرب للسنة؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام النبيّي حممد الصادق الوعد األمّي ،وبعد:

فأهالً بك ـ أختنا الكرمية ـ ونشكر لك مرورك مبوقع "اإلسالم اليوم" ،سائلّي هللا -تعاىل -لك النفع

والفائدة ،مث لتعلمي ـ أيتها الفاضلة ـ أن الدعاء هو من أعظم العبادات ،إذ إن هللا أمر عباده بدعائه،
قال تعاىل? :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم

داخرين? [غافر. ]60/

وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ليس شيء أكرم على هللا من الدعاء" رواه البخاري يف
األدب املفرد ( ، )712والرتمذي ( ، )3370وابن ماجة ( ، )3829وابن حبان ( ، )870واحلاكم
( )666/1وصححه ،ووافقه الذهيب.

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قال" :أفضل العبادة

الدعاء" رواه احلاكم ( ، )667/1وصححه ،ووافقه الذهيب.

وقد س هن النيب -صلى هللا عليه وسلم -لكل شأن من شئون املسلم ذكراً أو دعاء ،ومن ذلك ما ورد
من أدعية عند نزول الكرب واهلم والضيق ابملسلم ،فمن ذلك :أن رسول هللا -صلى هللا عليه

العظيم ،ال إله
وسلم -كان يقول عند الكرب" :ال إله إال هللا العظيم احلليم ،ال إله إال هللا رب العرش
ُ
إال هللا رب السموات ورب األرض ،ورب العرش الكرمي" صحيح البخاري ( ، )6346وصحيح

مسلم ( ، )2730وكان السلف الصاحل يسمونه دعاء الكرب.
ِ
َصلِح يل شأين كله،
ومنها" :دعوات املكروب :اللهم رمحتَك أرجو فال تَكلْين إىل نفسي طَ ْرفة عّي ،وأ ْ
ال إله إال أنت" .رواه أبو داود ( ، )5090واحلديث حسن.

أما تضمّي دعاء الكرب املأثور بدعاء آخر من عندك؛ فاألفضل واألقرب للسنة ـ أختاه ـ االلتزام مبا

ورد من صحيح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو ـ عليه الصالة والسالم ـ خري ما دعا ربه وأبحب
الدعاء إليه ،وقد ورد يف ذلك ،عن الرباء بن عازب قال :قال يل رسول صلى هللا عليه وآله :ما تقول
اي براء إذا أويت إىل فراشك؟ قال :قلت :هللا ورسوله أعلم .قال صلى هللا عليه وسلم :إذا أويت إىل

فراشك طاهراً ،فتوسد ميينك ،مث قل" :اللهم أسلمت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت
ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت،

وبنبيك الذي أرسلت".

قال الرباء :فقلت كما قال ،إال أين قلت :وبرسولك الذي أرسلت .فوضع يده يف صدري ،وقال:

"ونبيك الذي أرسلت".

مث قال" :من قاهلا من ليلته مث مات ،مات على الفطرة".
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أورده البخاري يف صحيحه يف مواضع :كتاب الوضوء  ، )247( 308 1وكتاب الدعوات 93 11
و 97و ، )6311،6315،6313( 98وكتاب التوحيد  ، )7488( 388 13ومسلم يف

صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء  ، )2710( 2081 4وأبو داود يف السنن ،أبواب النوم 425 4

( )5046؛ وابن ماجه يف السنن ( ، )3876كتاب الدعاء  ،1275 2والرتمذي يف اجلامع ،أبواب

الدعوات  ، )3574( 245 2والنسائي يف الكربى ( )10619واللفظ له ،وأمحد يف املسند 4

 )18515( 285و )18561( 290و )18588،18587( 292و )18617( 296و299
( )18651و )18656-18654( 300و. )18680( 302- 301

وتدور األدعية حول التوحيد ألنه ال يفرجها إال هللا ،فحىت الكافر عندما يكون يف ضيق يلجأ إىل هللا.

 قال تعاىل" :أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع هللا قليالًما تذكرون" [سورة النمل. ]62 :
وقال تعاىل" :هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة وفرحواهبا جاءهتا ريح عاصف وجاءهم املوج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط هبم دعوا هللا خملصّي له الدين
لئن أجناان من هذه لنكونن من الشاكرين} [يونس. ]22:

 -والكرب هو الضيق ،وهو من األشياء اليت ال حيبها اإلنسان ..واالبتالء يؤدي إىل الضيق،

فاالبتالء أعم ،وقد يكون مقدمة للكرب ،وهو أخص من البالء.

وأما شروط قبول دعاء املكروب والدعاء عموماً فهي:
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين َولَ ْو َك ِرَه ال َكا?فِ ُرو َن" [غافر. ]14 :
صَ
 -1اإلخالص :قال تعاىل" :فَا ْد ُعواْ هَ
ّي لَهُ ال ّد َ
وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال له" :إذا سألت فاسأل
هللا ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل" .رواه أمحد ( ، )2669والرتمذي ( ، )2516وصححه األلباين يف
صحيح اجلامع (. )7957

 -2الصرب وعدم االستعجال ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل ،يقول :دعوت فلم يستجب يل" .رواه البخاري يف الدعوات

( ، )6340ومسلم يف الذكر والدعاء (. )2735

 -3التوبة من املعاصي :قال عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه :-ابلورع عما حرم هللا يقبل هللا

الدعاء والتسبيح.

 -4املطعم والكسب احلالل :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أيها الناس :إن هللا طيب ال
يقبل إال طيباً ،وإن هللا أمر املؤمنّي مبا أمر به املرسلّي ،فقال" :اي أيها الرسل كلوا من الطيبات

واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم" [املؤمنون . ]51 :وقال" :اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات

ما رزقناكم" [البقرة. ]172 :

مث ذكر الرجل يطيل السفر ،أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء ايرب ايرب ومطعمه حرام! ومشربه

حرام! وملبسه حرام! وغذي ابحلرام! فأىن يستجاب لذلك؟! " رواه مسلم ( )1015والرتمذي
(. )2989

وقال اإلمام ابن رجب -رمحة هللا :-فأكل احلالل ،وشربه ،ولبسه ،والتغذي به سبب موجب إلجابة

الدعاء.

 -5حسن الظن ابهلل تعاىل ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-ادعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة ،واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله".
أخرجه الرتمذي ( ، )3479واحلاكم ( ، )670/1وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (. )245

()173/14

 -6حضور القلب ،وتدبر معاين ما يقول ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :واعلموا أن هللا ال يستجيب
دعاء من قلب غافل اله".
 -7عدم االعتداء يف الدعاء ،واالعتداء هو كل سؤال يناقض حكمة هللا ،أو يتضمن مناقضة شرعه
ب
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنههُ الَ ُِحي ُّ
وأمره ،أو يتضمن خالف ما أخرب به ،قال هللا تعاىل" :فا ْدعُواْ َربه ُك ْم تَ َ
ِ
ين" [األعراف ، ]55:فمن ذلك :أال يشغله الدعاء عن أمر واجب أو فريضة حاضرة،
ال ُْم ْعتَد َ
كإكرام ضيف ،أو إغاثة ملهوف ،أو نصرة مظلوم ،أو صالة ،أو غري ذلك.
 -8األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فعن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :قال صلى هللا عليه

وسلم" :والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم

عقاابً منه ،فتدعونه فال يستجاب لكم" .رواه الرتمذي يف الفنت ( )2169وحسنه ،وأمحد

( ، )23301والبغوي يف شرح السنة ( ، )4514وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (. )7070

وهللا تعاىل أعلم.

()174/14

لعن الشياطّي
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1423/5/3
السؤال

هل جيوز لعن الشياطّي ،كقول هللا يلعن إبليسك؟

اجلواب

احلمد هلل ،ليس هذا مبشروع وال أقول إنه ال جيوز ،ليس من األمور التعبدية اليت يتعبد هبا بعض الناس

فقد يتعبد بلعن إبليس واملشروع هو االستعاذة ابهلل من شر الشياطّي شياطّي اإلنس واجلن ،هذا هو
املشروع" ،وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل إنه هو السميع العليم" [فصلت" ، ]36:وقل
رب أن حيضرون" [املؤمنون ، ]98-97:فإذا آذاه
رب أعوذ بك من مهزات الشياطّي وأعوذ بك ِّ
ِّ
أحد نقول له :استعذ ابهلل من شيطانه ،استعذ ابهلل من الشيطان ،كما قال -عليه الصالة والسالم-

للرجل الذي غضب واشتد غضبه قال -عليه الصالة والسالم":-إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه
ما جيد لو قاهلا أعوذ ابهلل من الشيطان" البخاري ( )6115واللفظ له ،مسلم ( )2610أو كما قال

-صلى هللا عليه وسلم.-

()175/14

رفع اليدين عند الدعاء
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

السالم عليكم.
يدي عندما أرفعهما للدعاء ،أرجو تقدمي حديث صحيح لذلك.
أرجو إرشادي على أي هيئة أجعل ّ

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

رفع اليدين يف الدعاء سنة ،وقد ورد يف ذلك ما يقارب من مائة حديث يف رفع اليدين عند الدعاء،

أما صفة رفع اليدين عند الدعاء ،فيجعل بطون اليدين تلقاء وجهه ،هذه الصفة األوىل ،وورد أيضاً
أنه جيعل بطون اليدين جتاه السماء ،وقد وردت الصفة األوىل وكذلك الثانية عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -انظر ما رواه الرتمذي ( ، )557وأبو داود ( )1168من حديث أيب اللحم  -رضي
هللا عنه ،-وما رواه مسلم (. )896

()176/14

الدعاء أثناء قراءة القرآن
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1423/1/18

السؤال

إذا بدأت قراءة القرآن يف الصالة أو غري الصالة ،وأتثرت ودخلت جو اخلشوع والبكاء ،فهل جيوز
الدعاء يف وسط اآلايت والقراءة مثالً عند آايت العذاب والنار اللهم أجران من النار ،ويف آايت اجلنة

والرمحة أقول وأان يف وسط اآلايت :اللهم إان نسألك اجلنة؟ وهل ذلك يف الصالة وخارج الصالة
ينطبق على حكم واحد؟

اجلواب

جيوز للقارئ القرآن أن يدعو أثناء اآلايت ،فيسأل عند آايت الرمحة ،ويستعيذ عند آايت النار خارج
الصالة ويف الصالة إذا كانت انفلة ،أما الفريضة فإن ظاهر السنة عدم فعل ذلك.

()177/14

عبارة "ال أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه"
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1423/10/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قد وصلين بريد إلكرتوين ينهى عن بعض األقوال واألدعية ،أرفق لكم أدانه قولّي منها ،وأرجو منكم

توضيح ما إذا كان النهي صحيحا؟ وجزاكم هللا خرياً.
"اللهم إين ال أسألك رد القضاء ولكين أسألك اللطف فيه" سبب النهي :فيه سوء أدب مع هللا تعاىل

ألن فيه نوعاً من التحدي فكأنه يقول" اي رب افعل ما شئت ولكن الطف فيه ،وأيضاً فيه منافاة
للحديث" :ال يرد القضاء إال الدعاء".

قول "احلمد هلل الذي ال حيمد على مكروه سواه"

سبب النهي :سوء أدب مع هللا يتضمن إعالان اتماً أنك تكره ما قضى هللا ،وكان الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -إذا أصابه مكروه يقول "احلمد هلل رب العاملّي على كل حال".
اجلواب

احلمد هلل وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،أما بعد:

فأما قول القائل" :اللهم إين ال أسألك رد القدر وإمنا أسألك اللطف فيه".
فهذا دعاء ال أصل له ،ومعناه غري صحيح ،فكل من دعا هللا ليدفع عنه مكروهاً  -عدواً أو خطراً
أو أن يكشف عنه شدة  -فإنه يطلب بذلك رد القدر ،وهللا  -تعاىل  -قد أمر عباده ابلدعاء،
والداعي يطلب جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ،مث إذا دعا العبد وسأل ربه حاجته فاهلل  -تعاىل -

يفعل ما يشاء وهو احلكيم العليم ،وهللا  -تعاىل  -قد قدر األسباب واملسببات ،وكلها بقدر هللا،
وجعل هذه األقدار تتدافع ،فاجلوع قدر ،والعطش قدر ،واملرض قدر ،وقد جعل هللا لرفع هذه

األقدار أسباابً فيدفع قدر اجلوع ابألكل ،والعطش ابلشرب ،واملرض ابلدواء ،وقدر الربد ابلثياب

واالستدفاء ،وما أشبه ذلك ،ويفر اإلنسان من املكان الذي خياف فيه ،أو ال جيد فيه ما حيتاجه إىل
املكان الذي أيمن فيه وجيد فيه ما حيتاجه من املنافع ،وهلذا ملا رجع عمر  -رضي هللا عنه -

ابملسلمّي ومل يدخل هبم الشام ألنه قد حدث فيه الطاعون قيل له :أتفر من قدر هللا ،قال :نفر من

قدر هللا إىل قدر هللا ،فعلى الداعي أن يدعو ربه ويسأله حاجته؛ فيسأله النصر والرزق والشفاء من
املرض وحصول الولد وسائر املطالب ،ويسأل ربه أن يدفع عنه املكاره ،ويسأل مع ذلك ربه أن

يلطف به يف مجيع أحواله ،أما قول القائل :إين ال أسألك رد القدر فهذا كالم ال يصح ،وليس له
اعتبار وال أصل له يف النقل فهو دعاء مبتدع.

وأما قول القائل" :احلمد هلل الذي ال حيمد على مكروه سواه" فكذلك ليس هو من احلمد املشروع،

بل احلمد ينبغي أن يكون مطلقاً فيقول :املسلم :احلمد هلل رب العاملّي ،احلمد هلل على كل حال،
احلمد هلل على السراء والضراء.

مث قوله :إنه تعاىل ال حيمد على مكروه سواه ليس مبستقيم ،فإن الذي يؤدب ولده ابلضرب وحنوه
حيمد على ذلك وإن كان الضرب مكروهاً مبوجب اجلبلة فالولد حيمد والده على أتديبه ،وكذلك من
يفعل ما يوجب حداً أو تعزيراً إذا أقيم عليه احلد الذي يردعه ،فإن الذي يفعل ذلك حيمد وإن كان

إقامة احلد والتعزير موجع ومؤمل ،ولكن الذي فعل هذا املكروه حيمد على ذلك ألنه حمسن ومصلح

وفاعل ملا أمر به ،واحلاصل أن كالً من العبارتّي ال ينبغي ذكرها يف الدعاء أو احلمد ،بل يدعو
اإلنسان ربه وحيمده ابلصيغ الشرعية املأثورة ،وعلى الوجه املشروع ،وهللا أعلم.

()178/14

تعليق الدعاء ابملشيئة
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
مسعنا أايم العيد بعض التهاين ومنها تقبل هللا منا ومنكم إن شاء هللا ،أو غفر هللا لنا ولكم إن شاء هللا،

السؤال :ما حكم قول إن شاء هللا يف مثل هذا؟ وهل هو داخل يف النهي (اللهم اغفر يل إن شئت)
أم ال؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فال شك أن قول":تقبل هللا منا ومنكم" و"غفر هللا لنا ولكم" وإن كان ظاهره اخلري إال أن املراد منه
الدعاء.

وقد ورد النهي الصريح يف تعليق الدعاء ابملشيئة ملا ورد يف حديث أيب هريرة املخرج يف الصحيحّي

البخاري ( ، )6339ومسلم ( )2679أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال يقل أحدكم
اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحين إن شئت ليعزم املسألة فإن هللا ال مكره له" وملسلم"وليعظم
الرغبة ،فإن هللا ال يتعاظمه شيء أعطاه".

ويف رواية ألنس عند البخاري (": )6338إذا دعومت هللا فاعزموا يف الدعاء ،وال يقل أحدكم :إن
شئت فأعطين ،فإن هللا ال مستكره له".

لكن ثبت يف البخاري أيضاً أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال لألعرايب الذي زاره يف مرضه":ال
أبس عليك طهور إن شاء هللا" قال احلافظ يف الفتح":وقوله :إن شاء هللا ،يدل على أن قوله":دعاء

ال خرب" (الفتح  ، )111/10بينما قال الشيخ ابن عثيمّي يف (اجملموع الثمّي ": )121/1ال يظهر
أنه ليس من ابب الدعاء ،وإمنا هو من ابب اخلرب والرجاء ليس دعاء" وعليه فهذه الصيغة "تقبل هللا

 " ...حتتمل أن تكون للرجاء أيضاً.
فالذي يظهر -وهللا تعاىل أعلم -أنه ال ينبغي تعليق مثل هذه الصيغة ابملشيئة ،وال خنطئ من علقها
ألن له وجهاً قوايً خاصة إذا محل على معىن الرجاء ،وهللا تعاىل أعلم.

()179/14

الدعاء ..وسؤال الدنيا
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1424/8/9هـ
السؤال

كثرياً ما أدعو ،هللا أن يرزقين مبلغاً كبرياً من املال ،فهل يعترب ذلك من حب الدنيا وزخرفها؟
اجلواب

ملاذا ال تدعو بدعاء شرعي ،مثل" :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"

[البقرة ]201 :النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -رغب يف جوامع الدعاء ،أما أن يكون مهه هو
حتصيل املال الكثري ،فإن املال الكثري قد يكون سبب شقاء لإلنسان ،وصرف له عن الطاعة،

ولكنك إذا سألت هللا تعاىل فاسأله خريي الدنيا واآلخرة ،واسأله العون على طاعة هللا ،والتوفيق يف

أمورك ،وأن يستعملك يف طاعته ،واطلب ما يسعدك يف الدنيا واآلخرة.
أما أن تطلب كذا من املال ،مث إن حتديده هبذه الطريقة قد ال يكون خرياً ،ظاهره قد يكون خرياً لكنه
قد يكون غري ذلك ،والواقع خري شاهد لذلك ،فكثري ممن عندهم أموال كثرية مل تسعدهم ومل جيدوا

فيها راحتهم ،وإمنا صاروا عبيداً هلا ،النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :تعس عبد الدينار ،تعس

عبد الدرهم ،تعس عبد اخلميصة ،تعس عبد اخلميلة ،تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش" رواه
البخاري ( )2887من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -فالواجب على املسلم أن جيتهد يف

الدعاء أن يوفقه هللا  -تعاىل  -خلري األمور يف الدنيا واآلخرة ،أسأل هللا  -جل وعال  -أن يوفق
اجلميع ملا حيب ويرضاه .وهللا أعلم.
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رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1424/10/6هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف رفع اليدين للدعاء بعد كل صالة مفروضة؟ وإذا ختلهف املرء عن صالة اجلماعة
لعدم مساعه األذان ،فهل جيب عليه األذان عند إقامته للصالة؟

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

فاحملفوظ عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان إذا انصرف من الصالة اشتغل ابلتسبيح

مرة مث يقول متام املائة :ال إله إال هللا وحده ال
والتكبري والتحميد يذكر كل واحدة منها ثالاثً وثالثّي ّ

شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،ومل يرد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

أنه كان يرفع يديه ابلدعاء بعد الفراغ من الصالة ،وهلذا فهذا العمل غري مشروع ،وقد ذهب بعض
أهل العلم إىل أن رفع اليدين ابلدعاء بعد الفراغ من الصالة بدعة ،واملأثور عن النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -كما تقدهم هو االشتغال ابألذكار.

وابلنسبة للشق الثاين من السؤال :إذا كان داخل البلد جيب عليه أداء الفرائض مع مجاعة املسلمّي
يف املساجد ،فصالة اجلماعة واجبة أيمث إذا ختلهف بال عذر يف أرجح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة،

وإذا حصل أنه ختلهف عن صالة اجلماعة مث أراد أن يصلي فال حاجة لألذان ،نظراً ألن األذان حصل
أبذان املؤذن يف املسجد الذي بقربه ،أما لو فرض أنه يف مكان أشبه ما يكون بربية وال يوجد فيه
مساجد فإنه حينئذ يؤذن.

()181/14

قول :جزاك هللا (ألف) خري
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

ما حكم قول جزاك هللا ألف خري؟ حيث مسعنا أنك عندما تضيف كلمة ألف واليت هي عدد فأنت

حتدد مقدار العطاء الذي تدعو املوىل أن يرزقه أخاك الذي دعوت له  ، ...ولكن عندما تقول جزاك

هللا خرياً دون حتديد فقد يقابلها من هللا خري يهبه املوىل  -سبحانه وتعاىل  -لذلك املدعو له ،وقد
يتعدى اخلري ألف خري فلم التحديد؟ وهناك من يقول إن القصد التكثري فقط ،وال يقصد حتديد

مقدار العطاء الذي تدعو املوىل أن يرزقه أخاك الذي دعوت له  ، ...أرجو التوضيح وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

بعد محد هللا :الوارد يف النصوص قول :جزاك هللا خرياً كما يف صحيح البخاري ( ، )336ومسلم

( : )367عن عائشة  -رضي هللا عنها  -أهنا استعارت من أمساء قالدة فهلكت ،فبعث رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  -رجالً فوجدها ،فأدركتهم الصالة وليس معهم ماءٌ ُُ فصلوا فشكوا ذلك

إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأنزل هللا آية التيمم ،فقال أسيد بن حضري لعائشة  -جزاك
هللا خرياً ،فوهللا ما نزل بك أمر تكرهينه إال جعل هللا ذلك لك وللمسلمّي فيه خرياً.
وكما ورد عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  :-قال حضرت أيب حّي أصيب ،فأثنوا عليه ،وقالوا:
جزاك هللا خرياً ،فقال :راغب وراهب ،قالوا :استخلف ،فقال :أحتمل أمركم حياً وميتاً؟ لوددت أن
علي وال يل ،فإن أستخلف فقد استخلف َم ْن هو خري مين  -يعين أاب بكر -
َح ِظّي منها الكفاف ال ه
رضي هللا عنه  -وإن أترككم فقد ترككم َم ْن هو خري مين رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  .-قال

عبد هللا -رضي هللا عنه -فعرفت أنه حّي ذكر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -غري مستخلف
أخرجه مسلم (. )1823

ويف مسند احلميدي ( )1160ومسند عبد بن محيد ( )1418والدعاء للطرباين (- 1929

 )1931واملعجم الصغري للطرباين ( )1184يف احلديث احلسن اجليد الغريب عن أيب هريرة  -رضي

هللا عنه  -عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إذا قال الرجل ألخيه :جزاك هللا خرياً فقد
أبلغ يف الثناء" وعند الرتمذي ( )2035من حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما " :-من صنع

إليه معروف فقال لفاعله :جزاك هللا خرياً ،فقد أبلغ يف الثناء".

قال القاري يف املرقاة ( : )213/6ويف نسخة  -يعين من املشكاة  -معروفاً ابلنصب أي :أعطي

عطاء "فقال لفاعله" أي :بعد عجزه عن إاثبته أو مطلقاً جزاك هللا خرياً أي :خري اجلزاء أو أعطاك
خرياً من خريي الدنيا واألخرى" ،فقد أبلغ يف الثناء" أي :ابلغ يف أداء شكره وذلك أنه اعرتف

ابلتقصري وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه ،ففوض جزاءه إىل هللا ليجزيه اجلزاء األوىف .أ .هـ.

وأتى املسور عمر  -رضي هللا عنهما  -فقال اي أمري املؤمنّي إين احتكرت طعاماً كثرياً فرأيت سحاابً
قد نشأ فكرهته فتأليت أين ال أربح فيه شيئاً فقال عمر -جزاك هللا خرياً .انظر الورع لإلمام أمحد

(ص. )73
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ويف مسند أيب يعلي ( )945عن أسيد بن حضري قال :أاتين أهل بيتّي من قومي ،فقالوا كلم رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقسم لنا أو يعطينا ،أو حنو من هذا فكلمته فقال" :نعم أَق ِ
ْس ُم لكل
أهل بيت منهم شطراً فإن عاد هللا علينا عدان عليهم" قال :قلت :جزاك هللا خرياً اي رسول هللا قال
ِ
رب ".
"وأنتم فجزاكم هللا خرياً فإنكم  -ما علمتكم -أع هفةٌ ُُ ُ
ص ٌُ

وأبلغ دعاء للصحابة -رضي هللا عنهم  -لعمر  -رضي هللا عنه  -ملا طعنه أبو لؤلؤة ،كما يف املعجم
الكبري للطرباين ( : )266/10عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال ملا طعن عمر  -رضي هللا

عنه  -قال له ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -اي أمري املؤمنّي جزاك هللا خرياً أبشر قد دعا لك
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يعز هللا بك الدين.

فهذا الدعاء الذي ورد يف السنة وعلى ألسنة السلف الصاحل ،وهو أبلغ من قول جزاك هللا ألف

خري ،والتحديد أبلف ليس أبلغ ،وال حيدد مقدار الثواب واجلزاء يف الدعاء بعدد ألن هللا يضاعف ملن
يشاء إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،وألن هذا التقدير أو التحديد بعدد مل يرد يف السنة وال

عند السلف -رمحهم هللا -وألن هذا ليس من التكثري كما يظنه البعض ،فعفو هللا وخريه وثوابه أكثر،
وفضله ال يعد وال حيصى ،والتحديد بعدد فيه تقليل ال تكثري ،فال يبخل املسلم على أخيه وهو يظن
أنه قد أراد التكثري ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.

()183/14

قلب اليدين عند الدعاء
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء
التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال :ما حكم الذي يدعو ويقلب يديه أي كفيه ،حبيث تصبح إىل وجه األرض؟ نرجو اجلواب من

الكتاب والسنة يرمحكم هللا.
اجلواب

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن سيدان ونبينا حممداً عبده
ورسوله ،اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وأما بعد:

فقد روى أبو داود إبسناد حسن عن مالك بن يسار مرفوعاً "إذا سألتم هللا فاسألوه ببطون أكفكم

وال تسألوه بظهورها" ابب الوتر (. )1481

وقد صح عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -يف صالة االستسقاء من حديث أنس أنه أشار بظهر كفيه
إىل السماء رواه أمحد يف املسند ( )25/20رقم ( ، )12554وقد استنبط من حديث أنس بعض

الفقهاء أنه من السنة يف كل دعاء لرفع بالء كالقحط وحنوه أن يرفع يديه وجيعل ظهر كفيه إىل

السماء ويسمى االبتهال ويسمى دعاء الرهبة ،فاالبتهال أن متد يديك مجيعاً وترفعهما حىت يرى
بياض إبطيك وجتعل ظهورمها مما يلي الوجه.

والذي اختاره بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية  -رمحه هللا أن بطون الكفّي إمنا صار إىل السماء
لشدة الرفع ال قصدا ،ولو قصده فخالف هذه الصفة أكثر وأشهر ،وهللا أعلم.

()184/14

ترتيل الدعاء
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء
التاريخ 1424/1/26هـ
السؤال

هل جند فتوى عن حكم ترتيل الدعاء يف الوتر من أحد العلماء؟ وذلك أبن يكون الدعاء كرتتيل

قراءة القرآن؟

اجلواب

األصل يف الدعاء أداؤه إبخبات وخضوع وتضرع هلل عز وجل ،وأن يكون العبد يف حال انكسار

وافتقار؛ يراعي فيها عظمة من يدعو وكمال غناه وفضله عز وجل ،وهذه احلال البد أن تكون بعيدة
عن التصنع والتكلف والتلحّي والرتتيل الذي يتكلفه بعض الناس اآلن ،وحنن نعلم أن صيغة أداء
الدعاء مل تنقل لنا بطريقة توقيفية كما نقل إلينا ترتيل القرآن وتالوته ،ولذلك فإن التزام ما مل يرد

الشرع ابإللزام به من التكلف ،واألصل أن يؤدي اإلنسان دعاءه على احلال اليت ذكرت من اخلضوع
واالنكسار ،وملزيد من الفائدة انظر :رسالة دعاء القنوت للشيخ بكر أبو زيد.

()185/14

وضع األيدي أثناء الدعاء
اجمليب حممد بن انصر السلمي

القاضي يف وزارة العدل

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

ورد يف صحيح مسلم عن أنس أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -استسقى ،فأشار بظهر كفيه إىل

السماء "

قال النووي -رمحه هللا" :-قال مجاعة من أصحابنا وغريهم :السنة يف كل دعاء لرفع بالء كالقحط

وحنوه أن يرفع يديه ،وجيعل ظهر كفيه إىل السماء ،وإذا دعا لسؤال شيء وحتصيله جعل بطن كفيه

إىل السماء احتجوا هبذا احلديث " ،فالسؤال هو :هل التفريق بّي الكيفيتّي وارد عن الرسول -صلى

هللا عليه وسلم -؟ وهل املفهوم الصحيح لكيفية الرفع املذكورة يف احلديث (وهو ..استسقى فأشار
بظهر كفيه إىل السماء) هكذا كما ذكره النووي رمحه هللا؟ وهل يتأتى التفريق بّي الكيفيتّي يف كل

دعاء  -فيه السؤال للخري ودفع البالء  -أي يعمل بكل منهما يف كل دعاء أو هو خاص
ابالستسقاء؟ ما هو الوارد عن الرسول -عليه الصالة والسالم -يف الدعاء وكيفيته؟ وهللا جيزيكم عين

خريا.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

ما ذكره النووي  -رمحه هللا -عن مجاعة من أصحابه من أن السنة يف كل دعاء لرفع بالء كالقحط
وحنوه أن يرفع يديه وجيعل ظاهر كفيه إىل السماء ،وإذا دعا لسؤال شيء وحتصيله جعل بطن كفيه
إىل السماء ،قد قال به مجاعة من األئمة كمالك وأصحاب الشافعي ،وبعض أصحاب أمحد،

استدالالً بظاهر حديث أنس -رضي هللا عنه -يف صحيح اإلمام مسلم ( ، )896بل جاء عند أيب

داود ( ، )1164من حديث عفان بن مسلم ،قال حدثنا محاد بن سلمة ،أخربان اثبت ،عن أنس -
رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان يستسقي هكذا يعين :ومد يديه ،وجعل

بطوهنما مما يلي األرض ،حىت رأيت بياض إبطيه.

()186/14

وقد ورد يف الباب أحاديث وآاثر تدل على هذا املراد إال أن يف أسانيدها مقال ،وذكر بعض
أصحاب أمحد ،كابن محدان وغريه وجهاً آخر وهو أن دعاء االستسقاء كغريه ،يف كونه جيعل بطون

كفيه حنو السماء ،وهذا هو الظاهر يف كالم كثري من أصحاب أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

 -رمحه هللا،-وقال :صار كفاه حنو السماء لشدة الرفع ،ال قصداً له؛ ألنه إذا رفع رفعاً شديداً صار

ظهورمها حنو السماء وهذا قول قوي .وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أن احلكمة يف اإلشارة بظهر
الكفّي حنو السماء يف االستسقاء دون غريه التفاؤل بتقلب احلال كما قيل ذلك يف حتويل الرداء.

وهللا أعلم .والوارد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف رفع اليدين يف الدعاء ،هو أن يرفع الداعي

يديه إىل منكبيه ،أو حنومها ضاماً هلما غري مفرقتّي ابسطاً بطوهنما حنو السماء ،وظهورها حنو األرض،
وإن شاء قنع هبما وجهه وظهورمها حنو القبلة .والسنة يف االستسقاء ويف حال الشدة والرهبة كحال

اجلدب ،والنازلة بتسلط العدو ،وحنو ذلك من مقامات الرهب ،أن يبالغ يف رفع اليدين حىت ترى

عفرة إبطيه ،أي بياضهما .وعليه حيمل حديث أنس -رضي هللا عنه" :-كان النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء وإنه لريفع حىت يرى بياض إبطيه" متفق
عليه عند البخاري ( ، )1031ومسلم ( )895من حديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس

رضي هللا عنه ،-أي مل يكن يبالغ يف الرفع ،إال يف مقام الرهب حال اجلدب يف االستسقاء ،ال أنيريد نفي الرفع يف غري هذا املوضع ،لتواتر أحاديث الرفع حال املسألة والدعاء يف رواية مجع كثري من

الصحابة  -رضي هللا عنهم.-
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تعليق الدعاء بعد إن شاء هللا
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال

أريد توضيحاً يف مسألة الدعاء ،هل جيوز أن أقول لشخص :هللا يغفر لك -إن شاء هللا-؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال جيوز االستثناء يف الدعاء ،وقول (إن شاء هللا) نوع من االستثناء ،وهو خمالف للمراد من الدعاء،
فكأن القائل يقول :هللا يغفر لك إذا شاء هللا أن يغفر لك ،وهو هبذا املعىن ال يصبح دعاء بل جمرد
إخبار ،وإن كان أكثر الناس ال يفطنون هلذا املعىن ،ومل خيطر يف قلوهبم االستثناء ومل يريدوه ،ولكن

الصحيح أن اإلنسان يدعو وال يستثين ،أي ال يقول :إن شاء هللا .ففي صحيح البخاري ،ابب ليعزم
املسألة ،فإنه ال مكره له ،عن أنس -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

"إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة ،وال يقولن اللهم إن شئت فأعطين فإنه ال مستكره له" .وعن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل
إن شئت ،اللهم ارمحين إن شئت ليعزم املسألة فإنه ال مكره له" (صحيح البخاري ح،5979 :
 . )5980وهللا أعلم.
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الدعاء اجلماعي عند ختم درس التالوة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

هل جيوز الدعاء اجلماعي بعد الفراغ من حلقات تعلُّم القرآن؟ البعض يقول الدعاء بعد تالوة القرآن
أو تفسريه من دواعي اإلجابة .أرجو بيان احلكم الصحيح يف ذلك على ضوء الكتاب والسنة.

اجلواب

الدعاء عمل مشروع لإلنسان يف كل أحواله ،وله آداب وكيفيات ينبغي لإلنسان أن يلتزم هبا؛ لعل

هللا جل وعال أن جييب دعاءه ،والدعاء اجلماعي الذي ذكره السائل يفهم منه أن الكل يردد بصوت
واحد ،وهذا مل يكن معروفاً على عهد النيب -عليه الصالة والسالم ،-وإمنا كان يدعو الداع ويؤمن
من حضره على دعائه ،واختاذ الدعاء بعد االنتهاء من حلقات تعلم القرآن عادة مل يكن معروفاً،
فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يعلِّم أصحابه ومل يرد أهنم كانوا بعد تعليمه إايهم يدعو ،وهلذا

ورد عن اإلمام مالك رمحه هللا أنه ُسئل يف قوم يستمعون لقراءة القرآن ،فقال :ال أبس أن جيتمعوا،

ويكره الدعاء بعد فراغهم أخذاً من أن هذا مل يكن من عادة النيب -صلى هللا عليه وسلم -لكن كون
اإلنسان إذا رأى من نفسه نشاطاً على الدعاء ،أو رغب يف أن يؤمن احلضور على دعائه مبناسبة من
املناسبات الدعائية وحنو ذلك فهذا قد يكون حسناً ،لكن ال يتهخذ عادة ،وهللا املوفق.

()189/14

الدعاء ابحملو والكتابة
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء
التاريخ 1425/1/9هـ

السؤال

ورد عن عمر -رضي هللا عنه -هذا الدعاء":اللهم ،إن كنت كتبتين عندك من األشقياء ،فأسألك

بقدرتك أن متحو ذلك ،وتكتبين من السعداء" ،اعتقاد أهل السنة ( ، )1207-1206وذكره شيخ

اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى ( ، )540/8وابن القيم يف شفاء العليل ( ، )90/1فهل جيوز مثل هذا
الدعاء أن يطلب من هللا احملو والكتابة؟.
اجلواب

أن القدر قدران:
أحدمها :القدر املثبت ،أو املطلق ،أو املربم :وهو ما يف أم الكتاب  -اللوح احملفوظ -فهذا اثبت ال

يتغري ،وال يتبدل.

واثنيهما :القدر املعلق ،أو املقيد :وهو ما يف كتب املالئكة؛ فهذا هو الذي يقع فيه احملو واإلثبات،
والزايدة ،والنقص.

ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
وهذا معىن قوله -تعاىل" :-ميَْ ُحوا ه
اب" [الرعد ، ]39:ومن هذا
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثْب ُ َ

الباب  -أعين الثاين -قول عمر  -رضي هللا عنه" :-اللهم ،إن كنت كتبتين شقياً فاحمين ،واكتبين
سعيداً؛ فإنك متحو ما تشاء وتثبت".

ِ
َطيع ِ
ومن هذا الباب قوله  -تعاىل -عن نوح  -عليه السالم" :-أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ه
ون يَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
اَّللَ َواتهـ ُقوهُ َوأ ُ
ِ
ِ
س ّم ًى" [نوح ، ]4-3 :وكذلك ُع ْم ُر داود  -عليه السالم -زاد
م ْن ذُنُوبِ ُك ْم َويُـ َؤ ّخ ْرُك ْم إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َ
ستّي سنة ،فجعله هللا مائة بعد أن كان أربعّي ،وشواهد ذلك كثرية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( :-واألجل أجالن :أجل مطلق يعلمه هللا ،وأجل مقيد،

يتبّي معىن قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من سره أن يبسط له يف رزقه ،أو ينسأ له يف أثره
وهبذا ه
 -فليصل رمحه" رواه البخاري ( ، )2067ومسلم ( ، )2557عن أنس -رضي هللا عنه.-

فإن هللا أمر امللك أن يكتب له أجالً ،وقال( :إن وصل رمحه زدته كذا وكذا ،وامللك ال يعلم أيزداد
أم ال لكن هللا يعلم ما يستقر عليه األمر ،فإذا جاء األجل ال يتقدم وال يتأخر) جمموع الفتاوى

( )517/8وقال يف موطن آخر عندما سئل عن الرزق هل يزيد وينقص؟! الرزق نوعان أحدمها ما

علمه هللا أن يرزقه فهذا ال يتغري ،والثاين ما كتبه وأعلم به املالئكة هذا يزيد وينقص حبسب
األسباب .جمموع الفتاوى ( )517/8قال ابن حجر -رمحه هللا ( :-كأن يقال للملَ ِ
ك مثالً  -إن
َ
ُع ْمر فالن مائة ٍ
عام -مثالً -إن وصل رمحه ،وستون إن قطعها ،وقد سبق يف علم هللا أنه يصل أو
َ
يقطع ،فالذي يف علم هللا ال يتقدم وال يتأخر ،والذي يف علم امللك هو الذي ميكن فيه الزايدة
ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
والنقص ،وإليه اإلشارة بقوله" :ميَْ ُحو ه
اب" [الرعد، ]39:فاحملو
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثْب ُ َ
واإلثبات ابلنسبة ملا يف علم امللك.

(وما يف أم الكتاب هو الذي يف علم هللا  -تعاىل -فال حمو فيه البتة ،ويقال له :القضاء املربم ،ويقال
لألول :القضاء املعلق) فتح الباري (. )430/10
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مث إن األسباب اليت حيصل هبا الرزق هي من مجلة ما قدره هللا وكتبه ،فإذا كان قد تقدم ،أبن يرزق
العبد بسعيه ،واكتسابه أهلمه السعي ،واالكتساب ،وذلك الذي قدره له ابالكتساب ال حيصل بدون
االكتساب ،وما قدره له بغري اكتساب ،كموت مورثه أيتيه بغري اكتساب.

فال خمالفة يف ذلك لسبق العلم ،بل فيه تقييد املسببات أبسباهبا ،كما قدر الشبع والروي ،ابألكل

والشرب ،وقدر الولد ابلوطء ،وقدر حصول الزرع ابلبذر ،فهل يقول عاقل أبن ربط هذه املسببات
أبسباهبا يقتضي علم خالف العلم السابق ،أو ينافيه بوجه من الوجوه.

وهبذا يتبّي صحة دعاء عمر  -رضي هللا عنه ،-وإذا أردت مزيد بيان هلذه املسألة فارجع إىل أتويل
خمتلف احلديث البن قتيبة (ص ، )89وإىل شرح صحيح مسلم للنووي

( ، )114/16وإىل جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ( ، )541-540/8وعلى إفادة اخلرب بنصه يف
زايدة العمر ،ونقصه للسيوطي ،وإىل تنبيه األفاضل على ما ورد يف زايدة العمر ونقصانه من الدالئل
ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
للشوكاين ،وإىل أقوال املفسرين يف قوله  -تعاىل" :-ميَْ ُحو ه
اب"
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثْب ُ َ

[الرعد. ]39:
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هل هلا الدعاء بغري املأثور؟
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء
التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أان فتاة مسحورة ،ومسعت من شيخ دعاء إلبطال السحر ،ولكنه ليس مأثوراً عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم ،-وهذا هو نص الدعاء" :اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر،

ولكنك احتفظت لذاتك إبذن الضر ،فأعوذ مبا احتفظت به مما أقدرت عليه حبق قولك"" ،وما هم

بضارين به من أحد إال إبذن هللا" فهل جيوز يل أن أقول وأكثر من الدعاء يف كل صالة حىت يصرف

هللا عين ما أان فيه؟.

اجلواب

احلمد هلل .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ما دام أن هذا الدعاء ليس مأثوراً عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإن العمل به يسبقه النظر إىل
مفرداته ،ومنها عبارة" :أعوذ مبا احتفظت به" ،وحنن مأمورون شرعاً أن نستعيذ ابهلل أو أبمسائه أو

صفاته ،ومن ذلك أيضاً قراءة املعوذات ،ويف احلديث" :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما

خلق "..رواه مسلم ( )2708عن سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه ،-وقراءة آية الكرسي ،وكل

ذلك بقلب موقن أبن هللا -تعاىل -هو الشايف ،فإن األسباب املشروعة إمنا تؤثر إذا أذن هللا -تعاىل-
 ،أما كلمة "حبق قولك" فإنه ال أحد يوجب على هللا حقاً إال ما أوجبه سبحانه على نفسه ،فال مكره
له جل وعال ،وعلى هذا فال أرى  -لألخت السائلة -العمل هبذا الدعاء ال يف صالهتا وال خارجها

ولتلجأ إىل األذكار الواردة ومنها املعوذات .ونسأل هللا -تعاىل -هلا الشفاء .وصلى هللا على حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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متين املوت خوف الفتنة
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/شروط وآداب الدعاء

التاريخ 1426/06/25هـ
السؤال

هل جيوز أن أدعو أبن ألقى هللا شهيدة يف سبيل هللا عاجالً غري آجل قبل أن تكثر الفنت؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

الواجب على العبد املؤمن الصرب على البالاي ،واحتساب األجر على هللا ،وال يتمىن املوت لضر نزل
ض ٍّر نَـ َز َل بِ ِه،
"ال يَـتَ َمن َ ه
به ،فقد روى البخاري ( )6351ومسلم (َ : )2680
ت لِ ُ
َح ٌد ِم ْن ُك ْم ال َْم ْو َ
هّي أ َ
فَِإ ْن َكا َن َال ب هد متَمنِّيا لِلْمو ِ
ت ال َْوفَاةُ
ريا ِيلَ ،وتَـ َوفهِين إِذَا َكانَ ْ
َحيِ ِين َما َكانَ ْ
ت فَـ ْليَـ ُق ْل :الله ُه هم أ ْ
ُ ُ َ ً َْ
ت ا ْحلَيَاةُ َخ ْ ً
ِ
ِ
ِ
ه
ت ،إِ هما ُْحمسنًا فَـلَ َعلههُ يَـ ْز َد ُ ِ
ب".
"ال يَـتَمن ه
ريا ِيل" .ويف روايةَ :
َح ُد ُك ْم ال َْم ْو َ
ّي أ َ
اد َوإ هما ُمسيئًا فَـلَ َعلهُ يَ ْستَـ ْعت ُ
َخ ْ ً
أخرجها البخاري (. )7235
وروى اإلمام أمحد يف املسند ( ، )22293عن أيب أمامة -رضي هللا عنه -قالَ :جلَسنَا إِ َىل ر ُس ِ
ول
َ
ْ
هِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَ َذ هك َرَان َوَرقهـ َقنَا ،فَـبَ َكى َس ْع ُد بْ ُن أَِيب َوقه ٍ
صلهى ه
الَ :اي لَْيـتَ ِين
اص فَأَ ْكثَـ َر الْبُ َكاء َ،فَـ َق َ
اَّلل َ
اَّلل علَي ِه وسلهم" :اي سع ُد ،أ ِ
ث م هر ٍ
ِم ُّ
ات
ت .فَـ َق َ
هد َذلِ َ
َع ْن ِدي تَـتَ َم هىن ال َْم ْو َ
ال النِ ُّ
ت؟ " .فَـ َرد َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
هيب َ
ك ثََال َ َ
ت ُخلِ ْق َ ِ
ك".
ْجن ِهة فَ َما طَ َ
مثُه قَ َ
ك فَـ ُه َو َخ ْريٌ لَ َ
س َن ِم ْن َع َملِ َ
"اي َس ْع ُد ،إِ ْن ُك ْن َ
ت لل َ
الَ :
ال ُع ْم ُر َك أ َْو َح ُ
دنيواي ،وأما إذا كان فتنة يف الدين فيجوز سؤال املوت ،كما قال
وهذا فيما إذا كان الضر النازل به ًّ

غ َعلَْيـنَا
(ربـهنَا أَفْ ِر ْ
هللا تعاىل ،إخبا ًرا عن السحرة ملا أرادهم فرعون على دينهم وهتدهدهم ابلقتل ،قالواَ :
ِ
ّي) [األعراف. ]126 :
ربا َوتَـ َوفهـنَا ُم ْسل ِم َ
َ
ص ًْ
(اي لَْيـتَ ِين ِم ُّ
ت
ت قَـ ْب َل َه َذا َوُك ْن ُ
وقالت مرمي ملا أن أجاءها املخاض -وهو الطلق -إىل جذع النخلةَ :
نَ ْسيًا َم ْن ِسيًّا) [مرمي ، ]23 :ملا علمت من أن الناس يقذفوهنا ابلفاحشة؛ ألهنا مل تكن ذات زوج ،وقد
ت هارو َن ما َكا َن أَب ِ
ِ ِ
وك ْام َرأَ َس ْوٍء َوَما
ُ
(اي َم ْرَميُ لََق ْد ج ْئت َش ْيـئًا فَ ِرًّاي* َاي أُ ْخ َ َ ُ َ
محلت ووضعت ،وقد قالواَ :
َكانَ ْ ِ ِ
وخمرجا ،وأنطق الصيب يف
فرجا ً
ت أ ُُّمك بَغيًّا) [مرمي . ]27 ،28 :فجعل هللا هلا من ذلك احلال ً
املهد أبنه عبد هللا ورسوله ،فكان آية عظيم ومعجزة ابهرة -صلوات هللا وسالمه عليه .ويف حديث
معاذ -رضي هللا عنه -الذي رواه اإلمام أمحد ( )22109والرتمذي ( )3235يف قصة املنام
ت فِ ْتـنَةً ِيف قَـوٍم فَـتَـوفهِين غَ ْري م ْفتُ ٍ
ون".
والدعاء الذي فيه" :وإذَا أ ََر ْد َ
ََ
ْ َ

مرفوعا ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
وعند اإلمام أمحد ( ، )23625عن حممود بن لبيد،
ً
ِ
ت َخ ْري لِل ِ ِ ِ ِ
"اثْـنَـتَ ِ
ال ،وقِلهةُ الْم ِ
ِ
ال
آد َم :ال َْم ْو ُ
ان يَك َْرُه ُه َما ابْ ُن َ
َ
ْم ْؤم ِن م ْن الْف ْتـنَةَ ،ويَك َْرهُ قلهةَ ال َْم َ
تَ ،وال َْم ْو ُ ٌ ُ
ِ ِ
ْحس ِ
اب".
أَقَ ُّل لل َ
فعند حلول الفنت يف الدين جيوز سؤال املوت ،وهلذا قال علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -يف
آخر خالفته ملا رأى أن األمور ال جتتمع له ،وال يزداد األمر إال شدة ،قال( :اللهم خذين إليك ،فقد
سئمتهم وسئموين)  .وقال البخاري -رمحه هللا -ملا وقعت له تلك الفتنة ،وجرى له مع أمري خراسان
اعةُ َح هىت ميَُهر ال هر ُج ُل بَِق ِْرب ال هر ُج ِل
ما جرى ،قال( :اللهم توفين إليك)  .ويف احلديثَ :
وم ال ه
سَ
"ال تَـ ُق ُ

ولَ :اي لَْيـتَِين َم َكانَهُ" .أخرجه البخاري ( ، )7115ومسلم ( - )157ملا يرى من الفنت والزالزل.
فَـيَـ ُق ُ
وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على حممد.

()193/14

دعوت فلم يستجب يل!
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1422/7/13

السؤال

رجل يدعو ألحد أقرابئه ،ويتوخى أسباب اإلجابة ،مث بعد ذلك يسأل من دعا له عن أحواله حىت
يرى هل استجيب دعوته أم ال؟ فإذا علم أنه مل حيصل للمدعو له أي شيء من دعائه له أخذ

يستغرب كيف ال يستجاب يل ،مع أين عملت أبسباب إجابة الدعاء؟ فما رأي فضيلتكم يف ذلك،
وكيف نرد عليه .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
هذا الداعي قد أساء األدب مع ربه ـ جل وعال ـ ،ثالث مرات:
األوىل :حّي حبث يف أحوال من دعا له ،لينظر هل استجيبت دعوته له أم ال ،فكأنه ميتحن ربه.

الثانية :حّي ادعى لنفسه تكميل أسباب إجابة الدعاء ،ونسي موانعها اليت قد يكون تلبّس بواحد

منها ،وهذا من العجب ،فهو بذلك قد أحسن الظن بنفسه ،وأساء الظن بربه عكس ما جيب عليه.

الثالثة :حّي استعجل اإلجابة ،وقد قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " اليزال يستجاب للعبد

ع إبمث أو قطيعة رحم ،مامل يستعجل " قيل :ايرسول هللا ما االستعجال؟ قال " :يقول :قد
مامل يَ ْد ُ

ع الدعاء " .أخرجه هبذا اللفظ
دعوت ،وقد دعوت فلم أر يستجب يل ،فيستحسر عند ذلك ويَ َد ُ

مسلم (. )2735

مث إ ّن مما ينبه عليه أن مثرة الدعاء مضمونة ـ إبذن هللا ـ فإذا أتى الداعي بشرائط اإلجابة فإنه سيحصل

على اخلري ،وسينال نصيباً وافراً من مثرات الدعاء والبد ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال مسعت

كف عنه
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول " :ما من أحد يدعو بدعاء إال آاته هللا ماسأل ،أو ّ
وحسنه
من السوء مثله ،مامل يدع إبمث أوقطيعة رحم " رواه أمحد ( ، )14879والرتمذي (ّ ، )3381

األلباين يف صحيح اجلامع (. )5678

وعن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال " :ما من مسلم

يدعو ليس إبمث والقطيعة رحم إال أعطاه هللا إحدى ثالث :إما أن يعجل له دعوته ،وإما أن ي ّدخرها
له يف اآلخرة ،وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها ،قال :إذن نكثر ،قال " :هللا أكثر " .أخرجه

البخاري يف األدب املفرد ( )710وقال األلباين :صحيح.

كما ننبهك أيضاً إىل أن هلل ـ عزوجل ـ حكماً ابلغة يف أتخري اإلجابة ،وهو سبحانه ال يعجل عجلة
املخلوق .فمن احلكم يف أتخر اإلجابة:

1ـ أن أتخر اإلجابة من البالء الذي حيتاج إىل صرب ،فتأخر اإلجابة من االبتالء ،كما أن سرعة
اإلجابة من االبتالء قال تعاىل " :ونبلوكم ابلشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون" (األنبياء. )35:
2ـ أن هللا ـ عز وجل ـ له احلكمة البالغة ،فال يعطي إال حلكمة ،وال مينع إال حلكمة ،وقد ترى يف

الشيء مصلحة ظاهرة ،ولكن احلكمة التقتضيه ،فقد ختفى احلكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء
تؤذي يف الظاهر ،ولكنه يقصد هبا املصلحة اآلجلة ،فلعل هذا من ذاك.

3ـ قد يكون يف حتقق املطلوب زايدة يف الشر ،فرمبا حتقق للداعي مطلوبه ،وأجيب له سؤله ،فكان
ذلك سبباً يف زايدة إمث ،أو أتخري عن مرتبة ،أو كان ذلك حامالً على األشر والبطر ،فكان التأخري أو
املنع أصلح.

()194/14

سر بديع حيسن ابلعبد أن يتفطّن له حال
4ـ أن اختيار هللا للعبد خري من اختيار العبد لنفسه ،وهذا ّ

وجل ـ أحكم احلاكمّي ،وأرحم الرامحّي ،فهو أعلم مبصاحل عباده منهم،
دعائه لربه ،ذلك أن هللا ـ ّ
عز ّ
وأرحم هبم من أنفسهم وآابئهم وأمهاهتم.

 -5أتخر اإلجابة سبب لتف ّقد العبد لنفسه ،فقد يكون امتناع اإلجابة ،أو أتخرها آلفة يف الداعي،
فرمبا كان يف مطعومه شبهة ،أو يف قلبه وقت الدعاء غفلة ،أو كان متلبساً بذنوب مانعة.

وانظر لزاماً كتاب (الدعاء) للشيخ  /حممد بن إبراهيم احلمد ،ففيه بسط ملا ذكرانه ،وهللا أعلم.

()195/14

هل جياب دعاء املسلم ألخيه؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1422/6/1
السؤال

هل دعاء املسلم ألخيه املسلم -عندما يقضي له حاجة ،أو يفعل له خرياً -مستجاب؟ وإذا تصدقت
على إنسان ودعا لك بدعاء معّي هل يستجاب؟

اجلواب

أوالً :األصل أن دعاء املسلم ألخيه املسلم مستجاب إبذن هللا ،ما مل حيجبه حاجب من موانع إجابة

الدعاء.

صنع إليه معروف أن يكافئ الصانع ،فإن مل
ومن املوانع :أكل احلرام -والعياذ ابهلل.-
ويستحب ملن ُ
ّ

جيد فليدعُ له ،فقد جعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -دعاء املصنوع إليه معروفاً مبثابة املكافأة
للصانع وهللا أعلم.

()196/14

الدعاء وقت هطول املطر
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1424/8/10هـ
السؤال

بناء على حديث احلاكم وابن حبان؟
هل وقت نزول املطر يعترب موطناً من مواطن استجابة الدعاءً ،

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد ذكر غري واحد من أهل العلم ،ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ()129/27
":أن نزول املطر من مواطن إجابة الدعاء؛ استدالالً ابألحاديث الواردة يف ذلك ،ومنها :ما أخرجه

احلاكم يف مستدركه ( )124/2عن سهل بن سعد -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم":-ثنتان ال تردان :الدعاء عند النداء أو عند البأس حّي يلحم بعضهم بعضاً ،وحتت

املطر" ،مث قال احلاكم":هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه"أ .هـ ،وللحديث شواهد ،منها :ما

روي عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء اجليوش ،وإقامة الصالة،
ونزول املطر" وقد حسنه األلباين بشواهده يف سلسلته الصحيحة ( ، )1469وهللا تعاىل أعلم.

()197/14

الدعاء بعد اإلقامة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1423/10/17هـ
السؤال

ما مشروعية الدعاء بعد اإلقامة؟

اجلواب
الدعاء بعد اإلقامة ال أصل له وال أعلم يف صحيح السنة ما يدل على مشروعيته ،وهللا أعلم.

()198/14

الذكر عند شراء السيارة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1425/07/1هـ

السؤال

ورد يف احلديث أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا اشرتى بعرياً ًُ يضع يده على ذروة سنامه
مث يقول" :اللهم إين أسألك خريه وخري ما جبلته عليه ،وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه" ،ويف

وقتنا احلاضر إذا اشرتى املسلم سيارة فماذا يتعّي عليه أن يقول من ذكر؟ً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذا الذكر الذي رواه أبو داود ( ، )2160وابن ماجة ( )1918ينسحب على كل مركوبة من سيارة
وسفينة وغريها؛ ألن املعىن واحد يف اجلميع ،غري أنك تقول :وخري ما صنعت ألجله ،بدل لفظ:
"وخري ما جبلتها عليه".

()199/14

دعاء ابن واسع الذي خيافه الشيطان!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء
التاريخ 1424/9/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،هل هذا املوضوع صحيح؟ وكيف نعرف أن مثل هذه األمور

صحيحة أم ال؟ موضوع :الشيطان يستغيث من هذا الدعاء! بسم هللا الرمحن الرحيم ،ورد يف األثر

عن اإلمام حممد بن واسع أنه كان يدعو هللا كل يوم بدعاء خاص ،فجاءه شيطان وقال له اي إمام

أعاهدك أين لن أوسوس لك أبداً ،ومل ولن آتيك ولن آمرك مبعصية ،ولكن بشرط أن ال تدعو هللا

هبذا الدعاء وال تعلمه ألحد فقال له اإلمام كال ،سأعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت .هل تريد

معرفة هذا الدعاء؟ كان يدعو فيقول" :اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا  -يراان هو وقبيله

من حيث ال نراهم  --اللهم آيسه منا كما آيسته من رمحتك ،وقنطه منا كما قنطته من عفوك،

وابعد بيننا وبينه كما ابعدت بينه وبّي رمحتك وجنتك" .ادعوا هبذا الدعاء ،وساعدوا على نشر هذه

الرسالة ،وال تنسوان من صاحل دعائكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال أذكر أين وقفت على هذا الدعاء عن حممد بن واسع ،وكان من عباد هللا الصاحلّي يف عصر
التابعّي ،وهذا الدعاء مفيد يف االستعاذة من الشيطان ،فريجى أن من دعاه حيفظه هللا ويعصمه من

الشيطان ،ويعينه على عدوه حىت يندحر وال يقدر على إغوائه وال إفساد دينه ،والتجربة ممكنة ،فلعل
كل من اطلع عليه أن يدعو به حالة صدق وإخالص ويقّي أبمهيته وفائدته ،وهللا أعلم.

()200/14

أفضل أوقات الدعاء
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1426/04/22هـ
السؤال

ما هو أفضل الدعاء بعد الصالة؟ وما هي أفضل أوقات الدعاء؟ وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،أما بعد:

فإن من مواطن إجابة الدعاء دعاء هللا دبر الصالة ،واملراد ابلدبر هنا آخر الصالة وقبل السالم
منها ،وهذا هو اختيار مجع من احملققّي ،كابن تيمية -رمحه هللا.-

ويتخري من الدعاء ما شاء من خريي الدنيا واآلخرة ،واألوىل الدعاء ابألدعية اليت جاءت يف كتاب هللا

-تعاىل -أو يف سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم-؛ ألهنا أدعية جامعة ،ومن ذلك الدعاء بقول:

"اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ،كما أوصى النيب -صلى هللا عليه وسلم -معاذاً
بذلك ،أخرجه أبو داود (. )1522
وكذلك االستعاذة ابهلل من أربع" :من فتنة احمليا واملمات ،وفتنة املسيح الدجال ،وعذاب القرب"

صحيح البخاري ( ، )833صحيح مسلم (. )589

أما أفضل أوقات الدعاء فهي كثرية جداً ،منها :جوف الليل اآلخر ،دبر الصلوات املكتوابت ،بّي

األذان واإلقامة ،وعند نزول املطر ،وآخر ساعة من يوم اجلمعة ،واملصلي حال سجوده ،ودعاء يوم

عرفة ،ودعوة الصائم ،ودعوة املسافر ،ودعوة املضطر ،ودعوة املظلوم ،ودعاء الوالد على ولده

ولولده ،والدعاء على الصفاء واملروة ،وكذلك الدعاء عند املشعر احلرام ،والدعاء عند االستيقاظ من
النوم ليالً ،كل هذه املواطن وغريها من مواطن إجابة الدعاء إذا كان الداعي خملصاً هلل تعاىل ،مثنياً
عليه ،مصلياً على رسوله -صلى هللا عليه وسلم -ملماً ،حاضر القلب ،مكرراً الدعاء ،مطيباً
مطعمه ،جازماً ومستيقناً اإلجابة ،غري داع إبمث أو قطيعة رحم .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا
حممد وآله وصحبه وسلم.

()201/14

حتديد ساعة اإلجابة يوم اجلمعة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1426/05/21هـ
السؤال

حنن مأمورون بتحري الساعة املرجوة إلجابة الدعاء يف يوم اجلمعة بّي أن جيلس اإلمام إىل انتهاء

سر لنا ذلك ومىت؟ فإن الوقت قصري ج ًدا بّي اجللوس
الصالة ،كما يف صحيح مسلم .فكيف يتي ه

والصالة مث إن علينا االستماع للخطبة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

ثبت أن يف اجلمعة ساعة يرجى فيها اإلجابة ،واختلف أهل العلم من الصحابة والتابعّي ومن بعدهم

يف تعيّي هذه الساعة ،فمنهم من حدهدها بوقت معّي ،ومنهم من جعلها متنقلة يف سائر ساعات
اجلمعة ،ومنهم من قال :إهنا أخفيت كما أخفيت ليلة القدر ،وقد تو هسع يف ذكر اخلالف يف هذه

القضية ابن القيم يف زاد املعاد ( ، )388/1واحلافظ ابن حجر يف الفتح ( ، )421/2حيث أبلغ
األقوال يف هذه املسألة ثالثة وأربعّي قوالً ،وقال  -بعد سياقه لألقوال " :-وهذه األقوال ليست
كلها متغايرة من كل وجه بل كثري منها ميكن أن يتحد مع غريه".

وقال ابن القيم  -بعد ذكره لألقوال" :-وأرجح هذه األقوال :قوالن تضمنتهما األحاديث الثابتة،
وأحدمها أرجح من اآلخر".

وهذان القوالن مها:
 -القول األول :أهنا ما بّي جلوس اإلمام إىل انقضاء الصالة ،وحجة هذا القول ما روى مسلم يف

صحيحه ( )853من حديث أيب بردة بن أيب موسى -رضي هللا عنه -أن عبد هللا بن عمر -رضي
ول هِ
هللا عنهما -قال له :أ َِ
ث َع ْن ر ُس ِ
اع ِة
ت أ ََاب َك ُحيَ ِّد ُ
َمس ْع َ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمِ -يف َشأ ِْن َس َ
َ
ول هِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -يـ ُق ُ ِ
ّي
ت َر ُس َ
ْت :نَـ َع ْم َِمس ْعتُهُ يَـ ُق ُ
ا ْجلُ ُم َع ِة؟ قَ َ
ولَِ :مس ْع ُ
ال :قُـل ُ
ول" :ه َي َما بَ ْ َ
َ
أَ ْن َْجيلِس ِْ
ص َالةُ".
ضى ال ه
ام إِ َىل أَ ْن تُـ ْق َ
اإل َم ُ
َ
 -والقول الثاين :أهنا بعد صالة العصر ،وهذا أرجح القولّي ،وهو قول عبد هللا بن سالم ،وأيب

هريرة ،واإلمام أمحد ،وخلق ،وحجة هذا القول :ما رواه أبو داود ( ، )1048والنسائي ()1389
عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :يَـ ْوُم ا ْجلُ ُم َع ِة ثِْنـتَا
ِ
آاتهُ ه
َل ه
وها
وج ُد ُم ْسلِ ٌم يَ ْسأ ُ
اَّللَ َ -ع هز َو َج هلَ -ش ْيـئًا إِهال َ
َع ْش َرَة -يُ ِري ُد َس َ
س َ
اعةًَ -ال يُ َ
اَّللُ َع هز َو َج هل فَالْتَم ُ
ِ
ص ِر".
آخ َر َس َ
اع ٍة بَـ ْع َد ال َْع ْ
سنه ابن
وأخرج احلديث احلاكم ( )414/1وص هححه ووافقه الذهيب ،وص هححه أيضاً النووي ،وح ه

حجر.

وأخرج أمحد يف مسنده ( )7688عن أيب سعيد وأيب هريرة -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا
ِ
َل ه
ريا إِهال
اعةً َال يُـ َوافِ ُق َها َع ْب ٌد ُم ْسلِ ٌم يَ ْسأ ُ
عليه وسلم -قال :إِ هن ِيف ا ْجلُ ُم َع ِة َس َ
اَّللَ َ -ع هز َو َج هل -ف َ
يها َخ ْ ً
ِ
ص ِر".
أَ ْعطَاهُ إِ هايهُ َوه َي بَـ ْع َد ال َْع ْ
ويف إسناد هذا احلديث حممد بن مسلمة األنصاري وهو جمهول ،لكن يشهد للحديث ما قبله.

()202/14

وروى سعيد بن منصور يف سننه -كما يف زاد املعاد ( )376/1والفتح ( - )421/2عن أيب سلمة
بن عبد الرمحن أن انساً من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -اجتمعوا ،فتذاكروا الساعة
اليت يف يوم اجلمعة ،فتفرقوا ،ومل خيتلفوا أهنا آخر ساعة من يوم اجلمعة".

ونقل الرتمذي عن اإلمام أمحد أنه قال :أكثر األحاديث يف الساعة اليت ترجى إجابة الدعوة أهنا بعد
صالة العصر ،وترجى بعد زوال الشمس[ .جامع الرتمذي (. ] )260/2

واحلاصل أن القول أهنا بعد العصر أرجح ،وعلى القول أبهنا ما بّي أن جيلس اإلمام إىل الفراغ من
الصالة فهناك وقت ولو كان قصرياً ميكن للمسلم أن يستغله ابلدعاء أبدعية جامعة ،مث إن املستمع

للخطبة ودعاء اإلمام حيصل له التأمّي على دعاء اإلمام واملُؤمن على الدعاء مثل الداعي ،قال هللا -

عز وجل -عن موسى وهارون( :قد أجيبت دعوتكما) [يونس. ]89:

وجتدر اإلشارة إىل أن حديث أيب موسى الذي أخرجه مسلم قد أُعل ابلوقف ،قال الدارقطين:

"الصواب من قول أيب بردة منقطع" [االلتزامات والتتبع (ص ، ] )234قال احلافظ ابن حجر يف

البلوغ" :ور هجح الدارقطين أنه من قول أيب بردة" ،هذا ،وهللا أعلم.

()203/14

الدعاء يف الصالة بدعاء غري مأثور
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء
التاريخ 1425/06/28هـ

السؤال

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على حممد رسول هللا:

هل جيوز لإلنسان الدعاء يف الصالة املفروضة مبا شاء من الدعاء من خري الدنيا واآلخرة ،وحىت وإن
كان الدعاء غري مأثور أي بلفظ اإلنسان؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الفرض على اإلنسان والواجب عليه يف أثناء صالته أن أييت ابألركان والواجبات يف صالته ،ومنها

األدعية املشروعة ،ومن ذلك الدعاء بعد تكبرية اإلحرام ،والدعاء عند الرفع من الركوع ،والدعاء يف
السجود ،والدعاء يف اجللوس ،بّي السجدتّي ،والدعاء بعد التشهد األخري ،فهذه كلها مواطن
للدعاء جاءت وثبتت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وإذا دعا اإلنسان بدعاء ليس فيه إمث وال
قطيعة رحم من خريي الدنيا واآلخرة يف سجوده ،أو بعد التحيات ،فإن هذا ال أبس به ،والنيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء
فقمن أن يستجاب لكم" رواه مسلم ( )479أي :حري أن جييب هللا دعاءكم .وهللا ويل التوفيق.

()204/14

تقدير آخر ساعة من يوم اجلمعة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

مسعت أن أقوى اآلراء يف الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة هي آخر ساعة من اليوم ،أي
قبل صالة املغرب ،لكنين مسعت أن الساعة اإلسالمية اليت ورد ذكرها يف احلديث تعادل ما بّي 15

  20دقيقة ،ويذكر آخرون أهنا تعادل  50دقيقة من وقتنا .فما هو الصحيح؟ وهل وقت جلوساإلمام بّي اخلطبتّي يف صالة اجلمعة مستجاب فيه الدعاء؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فأصح ما ورد يف تعيّي هذه الساعة حديثان مشهوران:

أحدمها :حديث أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه -قال" :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -يقول  -يعين يف ساعة اجلمعة" :-هي ما بّي أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة" أخرجه

مسلم يف صحيحه (. )853

الثاين :حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
"يوم اجلمعة ثنتا عشرة ساعة ،ال يوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا شيئاً إال أاته إايه ،فالتمسوها آخر

ساعة بعد العصر" أخرجه أبو داود ( ، )1048والنسائي ( ، )1389واللفظ له ،واحلاكم ()1032
 ،وقال( :هذا حديث صحيح على شرط ٍ
مسلم  ...ومل خيرجاه) أ .هـ ،وكذا صحح إسناده النووي يف
اجملموع (. )471/4

وروي حنو هذا احلديث عن أنس -رضي هللا عنه،-عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال:
"التمسوا الساعة اليت ترجى يف يوم اجلمعة بعد العصر إىل غيبوبة الشمس" أخرجه الرتمذي يف سننه

( ، )489مث قال" :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وقد روي هذا احلديث عن أنس -رضي هللا
عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من غري هذا الوجه ،وحممد ابن بن محيد يُضعهف ،ضعفه

بعض أهل العلم من قبل حفظه  ، ...ويقال :هو أبو إبراهيم األنصاري ،وهو منكر احلديث ،ورأى

بعض أهل العلم من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وغريهم أن الساعة اليت ترجى فيها بعد
العصر إىل أن تغرب الشمس ،وبه يقول أمحد وإسحاق ،وقال أمحد :أكثر األحاديث يف الساعة اليت
ترجى فيها إجابة الدعوة أهنا بعد صالة العصر  " ...أ .هـ ،هذا ما رجحه اإلمام أمحد ،وغريه.

صوب النووي  -رمحه هللا -يف شرح صحيح مسلم ( ، )141-140/6القول مبا جاء يف
وقد ه

حديث أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه ،-مث نقل عن اإلمام مسلم أنه قال عن هذا احلديث:
"هو أجود حديث ،وأصحه يف بيان ساعة اجلمعة" أ .هـ.
وذهب آخرون إىل أن ساعة اإلجابة منحصرة يف هذين الوقتّي ،وأن أحدمها ال يعارض اآلخر ،وإىل
هذا ذهب اإلمام ابن القيم يف زاد املعاد ( ، )394/1مث قال" :وعلى هذا تتفق األحاديث كلها،

ويكون النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد حض أمته على الدعاء ،واالبتهال إىل هللا -تعاىل -يف

هاتّي الساعتّي  " ...ا .هـ ،وهذا ما رجحه مساحة شيخنا العالمة عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

كما يف جمموع الفتاوى والرسائل
(. )402-401/12

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ،أن هذا الوقت ليس كله وقت إجابة ،وإمنا ساعة اإلجابة يف أثنائه ،كما
صرح بذلك القاضي عياض ،فيما حكاه عنه النووي يف شرح صحيح مسلم

()205/14

( ، )140/6ويشهد هلذا ما أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )893ومسلم يف صحيحه
( ، )852عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -مرفوعاً  ...وفيه( :وأشار بيده يقللها)  .هذا لفظ

البخاري ،ولفظ مسلم( :وقال بيده يقللها يزهدها)  ،ويف رواية ملسلم (" :، )852وهي ساعة

خفيفة".

على هذا؛ فتحديدها خبمسّي دقيقة بعيد جداً ،وحتديدها أبقل من هذا حتكم ال دليل عليه ،فينبغي

حتريها يف مجيع الوقت الذي أرشد إليه نبينا  -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يتحرى املسلم ليلة القدر

يف ليال العشر من رمضان ،عله أن يوافق هذه الساعة فيستجيب هللا له ،وإىل هذا املعىن أشار اإلمام

"وحيتمل أن هذه -يعين ساعة اإلجابة يوم اجلمعة-
النووي يف اجملموع ( ، )471/4حيث قالُ :

متنقلة ،تكون يف بعض األايم يف وقت ،ويف بعضها يف وقت ،كما هو املختار يف ليلة القدر  " ...أ.

هـ ،وهللا -تعاىل -أعلم.

()206/14

أدعية لتفريج اهلموم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/أسباب وأوقات إجابة الدعاء

التاريخ 1425/08/09هـ
السؤال
السالم عليكم.

أود السؤال عن األدعية اليت وردت عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يف حالة الضيق ،وطلب
الفرج ،وتكالب الدنيا على اإلنسان ،مع ذكر السند الشرعي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الدعاء هو مالذ املسلم عندما تشتد الكروب ،وتنقطع األسباب ،وتعجز احليل ،جيأر العبد إىل ربه،
ك ِعب ِ
ادي
"وإِ َذا َسأَلَ َ َ
ويلتجئ إليه ،فيفرج مهه ،ويكشف غمه ،ويرحم ضعفه ،قال سبحانه وتعاىلَ :

هاع إِ َذا َد َع ِ
َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
ان فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َولْيُـ ْؤِمنُوا ِيب لَ َعله ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن" ،وقد أرشد
يب َد ْع َوةَ الد ِ
ٌ
يب أُج ُ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمته إىل أ ٍ
دعية يقولوهنا حينما تشتد هبم الكروب ،وتنزل هبم اخلطوب،
وتضيق عليهم األمور ،ويعرض هلم يف هذه الدنيا ما ينغص عيشهم ،ويكدر راحتهم من الشدائد

واألمور الشاقة ،ومن هذه األدعية ما أييت:
اس -ر ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلهم -يَ ْد ُعو ِع ْن َد الْ َك ْر ِ
صلهى ه
ض َي ه
ب
اَّللُ َع ْنـ ُه َما -قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
هيب َ -
 َع ْن ابْ ِن َعبه ٍ ََ
ِ
"ال إِلَه إِهال ه ِ
سمو ِ
ب ال َْع ْر ِ
ش ال َْع ِظ ِيمَ ،ال إِلَهَ إِهال ه
يمَ ،ال إِلَهَ إِهال ه
ات،
يَـ ُق ُ
اَّللُ َر ُّ
اَّللُ َر ُّ
ولَ َ :
ب ال ه َ َ
يم ا ْحلَل ُ
اَّللُ ال َْعظ ُ
ب ال َْع ْر ِ
ب ْاأل َْر ِ
ش الْ َك ِر ِمي" [أخرجه البخاري ح ( ، )6346ومسلم ح (] )2730
ضَ ،وَر ُّ
َوَر ُّ
ِ ِ
ِ
اس  -رضي هللا عنهما -قال" :حسبـنَا ه ِ
وع ْن ابْ ِن َعبه ٍ
س َالم
يم َعلَْي ِه ال ه
 ََ ُْ
يل" قَا َهلَا إبْـ َراه ُ
اَّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ِ
ِحّي أُل ِْقي ِيف النها ِر ،وقَا َهلا ُحمَ هم ٌد -صلهى ه ِ
ِ
هاس قَ ْد َمجَ ُعوا لَ ُك ْم
َ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم-ح َ
َ
ّي قَالُوا( :إ هن الن َ
َ َ
ِ
اد ُهم إِميَ ًاان وقَالُوا حسبـنَا ه ِ
يل) [أخرجه البخاري ح (]. )4563
فَا ْخ َ
َ ُْ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ ْ
َ
اَّللُ َون ْع َم الْ َوك ُ
صلهى ه
ات
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-قالَ " :د َع َو ُ
 وعن أيب بكرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا َ -ال َْمكْر ِ
ك أ َْر ُجو فَ َال تَ ِكل ِْين إِ َىل نَـ ْف ِسي طَ ْرفَةَ َع ْ ٍ
ت"
وب :الله ُه هم َر ْمحَتَ َ
َصلِ ْح ِيل َشأِْين ُكلههُ َال إِلَهَ إِهال أَنْ َ
ّي أ ْ
ُ

[أخرجه أبو داود ح (. ] )4426
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -كا َن إِذَا أ َ
وع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ  -رضي هللا عنه -أَ هن النِ ه
 ََمهههُ ْاأل َْم ُر َرفَ َع َرأْ َسهُ
هيب َ -
إِ َىل ال ه ِ
ال " :سبحا َن هِ ِ
وم " [أخرجه
ُّع ِاء قَ َ
اجتَـ َه َد ِيف الد َ
اَّلل ال َْعظ ِيم " َوإِذَا ْ
الَ " :اي َح ُّي َاي قَـيُّ ُ
س َماء فَـ َق َ ُ ْ َ
يب] .
الرتمذي ح ( ، )3358وقَ َ
الَ :ه َذا َح ِد ٌ
يث غَ ِر ٌ
وعن أنس بْ ِن مالِ ٍ
صلهى ه
الَ " :اي
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-إِ َذا َك َربَهُ أ َْم ٌر قَ َ
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
هيب َ -
َ
يث " [أخرجه الرتمذي ح (] )3446
َستَ ِغ ُ
وم بَِر ْمحَتِ َ
كأْ
َح ُّي َاي قَـيُّ ُ
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ول هِ
َمسَاء بِْن ِ
ت عُ َم ْي ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :-
ال ِيل َر ُس ُ
ت :قَ َ
س  -رضي هللا عنها -قَالَ ْ
 َاَّلل َ -
وع ْن أ ْ َ
ك َكلِم ٍ
ُعلِّم ِ
ب  -أ َْو ِيف الْ َك ْر ِ
ات تَـ ُقولِينَـ ُه هن ِع ْن َد الْ َك ْر ِ
ََّللُ أ ه
ب  :-أ ه
ََّللُ َرِّيب َال أُ ْش ِر ُك بِ ِه َش ْيـئًا" [أخرجه
َ
أ ََال أ َ ُ
أبو داود ح (] )1304

ول هِ
صلهى ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 وعن سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه -قَ َاَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -د ْع َوةُ
اَّلل َ -
ك إِِين ُك ْن ُ ِ
ِ
ِذي النُّ ِ
ون إِ ْذ َد َعا و ُهو ِيف بطْ ِن ا ْحل ِ
ع
وتَ :
(ال إِلَهَ إِهال أَنْ َ
ت ُس ْب َحانَ َ ّ
ّي) فَِإنههُ َملْ يَ ْد ُ
ت م ْن الظهال ِم َ
ُ
َ َ َ
ِهبَا َر ُجل ُم ْسلِ ٌم ِيف َشي ٍء قَ ُّ
اب ه
اَّللُ لَهُ[ .أخرجه الرتمذي ح ( ، )3427واحلاكم يف
ط إِهال ْ
استَ َج َ
ٌ
ْ

املستدرك ( ، )637/2وقال :صحيح اإلسناد ،وزاد فيه من طريق آخر :فقال رجل :اي رسول هللا
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" :-أال تسمع
هل كانت ليونس خاصة ،أم للمؤمنّي عامة؟ فقال رسول هللا َ -
ِ
ّي"]
"وجنَهْيـنَاهُ ِم َن الْغَ ِّم َوَك َذلِ َ
ك نُـ ْن ِجي ال ُْم ْؤمنِ َ
إىل قوله هللا عز وجلَ :
ول هِ
 وعن أَِيب س ِع ٍصلهى ه
يد ْ
ات يَـ ْوٍم
الَ :د َخ َل َر ُس ُ
ي-رضي هللا عنه -قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-ذَ َ
اَّلل َ -
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
ِ
ِ
سا ِيف
ال لَهُ أَبُو أ َُم َامةَ ،فَـ َق َ
صا ِر يُـ َق ُ
ال َْم ْسج َد ،فَِإ َذا ُه َو بَِر ُج ٍل م ْن ْاألَنْ َ
الَ :اي أ ََاب أ َُم َامةَ َما ِيل أ ََرا َك َجال ً
ول هِ
الْمس ِج ِد ِيف غَ ِْري وق ِ
ك َك َال ًما إِذَا
اَّلل ،قَ َ
وم لَ ِزَم ْت ِينَ ،و ُديُو ٌن َاي َر ُس َ
ص َالةِ؟ قَ َ
ْت ال ه
ُعلِّ ُم َ
ال أَفَ َال أ َ
الُ :مهُ ٌ
َْ
َ
ول هِ
ب ه
ال:
اَّلل ،قَ َ
ْت بَـلَى َاي َر ُس َ
ك؟ قَ َ
ك َديْـنَ َ
ضى َع ْن َ
هك َوقَ َ
اَّللُ َ -ع هز َو َج هلَ -مه َ
ال :قُـل ُ
أَنْ َ
ت قُـلْتَهُ أَ ْذ َه َ
ك ِمن ا ْهل ِم وا ْحلز ِن ،وأَعوذُ بِ َ ِ
َصبَ ْح َ ِ
س ِل،
س ْي َ
ت ،الله ُه هم إِِّين أَعُوذُ بِ َ ْ َ ّ َ ََ َ ُ
قُ ْل :إِذَا أ ْ
ك م ْن ال َْع ْج ِز َوالْ َك َ
ت َوإذَا أ َْم َ
الر َج ِ
ك ِم ْن ا ْجلُْ ِ
ك ِم ْن غَلَبَ ِة الدهيْ ِن َوقَـ ْه ِر ِّ
ب
ال ،قَ َ
ْت َذلِ َ
َعوذُ بِ َ
َعوذُ بِ َ
ال فَـ َف َعل ُ
َب َوالْبُ ْخ ِلَ ،وأ ُ
َوأ ُ
ك فَأَ ْذ َه َ
ه
ضى َع ِّين َديِْين[ .أخرجه أبو داود ح (] )1330
اَّللُ َع هز َو َج هل َِمهّي َوقَ َ
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ول هِ
 وعن عب ِد هِصلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ :-ما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّلل بن مسعود -رضي هللا عنه -قَ َ
َْ
اَّلل َ -
كَ ،ان ِ
َح ًدا قَ ُّ
صيَ ِيت بِيَ ِد َكَ ،م ٍ
اض
ط َه ٌّم َوَال َح َز ٌن فَـ َق َ
ال :الله ُه هم إِِّين َع ْب ُد َكَ ،وابْ ُن َع ْب ِد َكَ ،وابْ ُن أ ََمتِ َ
َص َ
أَ
اب أ َ
كَ ،مسهي َ ِ ِ
َح ًدا ِم ْن
كَ ،ع ْد ٌل ِ ه
ِه
سَ
َسأَلُ َ
يف قَ َ
ْم َ
اس ٍم ُه َو لَ َ ْ
ك بِ ُك ِّل ْ
ضا ُؤ َك ،أ ْ
ك ،أ َْو َعله ْمتَهُ أ َ
يف ُحك ُ
ت به نَـ ْف َ
ت بِ ِه ِيف ِعل ِْم الْغَي ِ ِ
ور
استَأْثَـ ْر َ
ك ،أ َْو أَنْـ َزلْتَهُ ِيف كِتَابِ َ
َخل ِْق َ
ْ
ك ،أ َْو ْ
ب عنْ َد َك ،أَ ْن َجتْ َع َل الْ ُق ْرآ َن َربِ َ
يع قَـلِْيبَ ،ونُ َ
ِ
ص ْد ِريَ ،و ِج َالء ُح ْزِينَ ،و َذ َه َ ِ ِ
ب ه
يل َاي
َ
اب َمهّي ،إ هال أَ ْذ َه َ
َ
اَّللُ َمهههُ َو ُح ْزنَهَُ ،وأَبْ َدلَهُ َم َكانَهُ فَـ َر ًجا ،قَا َل :فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
ال بَـلَى يَـ ْنـبَغي ل َم ْن َمس َع َها أَ ْن يَـتَـ َعله َم َها " [أخرجه أمحد ح (. ] )3528
اَّلل أ ََال نَـتَـ َعله ُم َها فَـ َق َ
َر ُس َ
ِ
اَّلل ما أ ِ
َج ُد لَ ُك ْم َمثَ ًال إِهال قَـ ْو َل أَِيب
 وعن عائشة -رضي هللا عنها ،-يف حديث اإلفك ،أهنا قالتَ :و ه َاَّلل الْمستَـعا ُن َعلَى ما تَ ِ
ال( :فَ َ ِ
ص ُفو َن) [أخرجه البخاري ح ( ، )2661ومسلم
ف قَ َ
وس َ
يل َو هُ ُ ْ َ
َ
يُ ُ
ص ْربٌ َمج ٌ
ح (. ] )2770
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-قال " :اللهم ال سهل إال ما
 وعن أنس -رضي هللا عنه ،-أن رسول هللا َ -جعلته سهالً ،وأنت جتعل احلزن سهالً إذا شئت " [أخرجه ابن حبان يف صحيحه ح (] )974
اسأل هللا أن يلهمنا الدعاء ،ويوفقنا لإلجابة ،وأن جيعل لنا وللمسلمّي من كل ٍ
فرجا ،ومن كل
هم ً
ضيق خمرجا ،ومن كل ٍ
بالء عافية ،هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
ٍ ً
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هل لإلنسان أن يسأل لنفسه الوسيلة؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/موانع إجابة الدعاء
التاريخ 1425/04/14هـ

السؤال

ورد يف احلديث" :وسلوا يل الوسيلة فإهنا ال تصلح إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو" أو

كما قال :فهل جيوز أن أسأل لنفسي الوسيلة؟
اجلواب

احلمد هلل ،ال جيوز ألحد أن يسأل هللا لنفسه الوسيلة اليت عناها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف

ذلك احلديث الذي رواه مسلم ( )384من حديث عبد هللا بن عمرو-رضي هللا عنهما -حيث قال:
"مث سلوا هللا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال ٍ
لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو "،

وهذا الرجاء من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -حمقق ،فهذه الدرجة وهذه املنزلة ليست إال لنبينا

حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو خمصوص ابملقام احملمود ،وابلوسيلة ،ومما جعله هللا سبباً يف نيله

 -صلى هللا عليه وسلم  -الوسيلة واملقام احملمود دعاء املؤمنّي له كما أرشدهم إىل ذلك ابلدعاء بعد

األذان فقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-من قال حّي يسمع النداء" :اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم
القيامة" رواه البخاري ( )614من حديث جابر -رضي هللا عنه ،-إمنا الذي للمسلم أن يسأل هللا
اجلنة ويستعيذ به من النار ،وإذا سأل هللا الفردوس فإن ذلك مما ندب إليه الرسول عليه الصالة

والسالم ،ولكن ينبغي ملن سأل هللا اجلنة أو سأل هللا الفردوس وهي أعلى اجلنة وأوسط اجلنة فينبغي
له أن أيخذ ابألسباب اليت جعلها هللا موصلة إبذنه؛ موصلة إىل تلك الدرجات نسأل هللا -سبحانه
وتعاىل  -اجلنة ونعوذ به من النار ،ونسأله الفردوس األعلى بفضله وكرمه إنه تعاىل جواد كرمي بر
رحيم ،وهللا أعلم.

()210/14

رفع اليدين للتأمّي يف اخلطبة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /كتاب الصالة/صالة اجلمعة

التاريخ 1422/4/29
السؤال

حكم رفع اليدين يف التأمّي على دعاء اإلمام يف خطبة اجلمعة ،أي رفع اليدين للمأموم ابلتأمّي أل هن
املشاهد أ هن كثرياً من األخوة املصلِّّي حينما يدعو خطيب اجلمعة يف آخر اخلطبة ال يرفعون أيديهم،

نص ابرك هللا فيكم؟
فهل يف هذا ٌّ

اجلواب

ِ
الدعاء من أسباب اإلجابة ،ولكنهه يُشرع مطلقاً ومقيهداً ،فُيشرع مطلقاً يف الدعاء
رفع اليدين عند
املطلق ،ويُشرع مقيهداً يف ما ورد له دليل من أنواع الدعاء املقيهد ،ومعىن ذلك أنهه ال يُشرع رفع اليدين
ِ
يف كل ٍ
سالم ،إذ مل يرد يف السنهة ما ُّ
يدل
دعاء مقيهد
كالدعاء يف آخر ال ه
سالم أو بعد ال ه
صالة قبل ال ه
على ذلك ،وإ همنا يُشرع رفع اليدين فيما دلهت السنهة على مشروعيِّة ذلك فيه كالدعاء بعد رمي اجلمرة
األوىل والثانية ،وعلى الصفا واملروة ويف االستسقاء وغري ذلك ممادلهت السنهة على رفع اليدين فيه،

وعلى هذا فال يُشرع للمأمومّي أن يرفعوا أيديهم عند دعاء اخلطيب على املنرب يوم اجلمعة.
وقد أخرج مسلم رمحه هللا عن عمارة بن رؤيبة أنهه رأى بشر بن مروان رافعاً يديه على املنرب فقال:
قبهح هللا هاتّي اليدين ،لقد رأيت رسول هللا ـ صلهى هللا عليه وسلم ـ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا:

وأشار أبصبعه املسبِّحة .قال النووي :فيه أ هن السنهة أال يرفع اليد يف اخلطبة.

وهللا أعلم

()211/14

رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /كتاب الصالة/الذكر بعد الصالة

التاريخ 1422/5/2

السؤال

ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة؟

اجلواب

رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة ال أصل له ،ومل ينقل عن أحد من الصحابة وإمنا املشروع بعد
الفريضة الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري ،وإذا رأيت من يفعل ذلك فعليك مبناصحته
بلطف ورفق فإن الرفق ما كان يف شئ إال زانه.
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السجود من أجل الدعاء
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان

أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية /البدع/البدع املتعلقة ابلعبادات
التاريخ 1422/5/2

السؤال

هل جيوز السجود من أجل الدعاء فقط دون الصالة ،وذلك حترايً ألوقات اإلجابة مثل قبل دخول
اإلمام يوم اجلمعة بقليل وآخر ساعة من يوم اجلمعة ،وبّي اإلقامة والصالة..وغريها من األوقات

الفاضلة.
اجلواب

هذا من البدع؛ ألن السجود إما أن يكون سجود شكر أو سجود تالوة أو سجوداً يف الصالة ،أما
السجود من أجل الدعاء فلم أيت يف الشرع.

والذي جاء يف احلديث"أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء" فهذا ألنه عندما ذكر أفعال الصالة

وجاء للسجود قال :اكثروا فيه من الدعاء.
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الدعاء بعد صالة النافلة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/2
السؤال

عندما صليت حتية املسجد دعوت هللا فإذا واحد من اإلخوان قال يل أن الدعاء بعد النافلة ليس له

أصل ،مع العلم أن الوقت هذا وقت إجابة الدعاء فتبّي يل من احلكم أن الدعاء بعد النافلة ليس

بدعة وإمنا ليس له أصل أرجو احلكم يف ذلك وإذا كان جائز فاذكروا يل حديثا وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

الدعاء من املسلم مستحب يف كل األوقات وذلك أن هللا تعاىل يقول ((وإذا سألك عبادي عين فإين

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون))  .وخاصة يف األوقات
الفاضلة اليت تتحرى فيها اإلجابة أكثر ،كالوقت بّي األذان واإلقامة ،ويف ثلث الليل اآلخر ،وآخر

ساعة من يوم اجلمعة ،وعند نزول املطر وغريها ،من األوقات الواردة يف السنة .إال أن العلماء رمحهم

هللا استحبوا الذكر الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الفريضة ،وال يشتغل من انتهى من
صالة الفريضة ابلدعاء ويرتك الذكر الوارد ،وأما بعد النافلة فلكونه مل يرد فيه ذكر خمصوص

فيستحب الدعاء ملا تقدم يف اآلية الكرمية .وهللا أعلم.

()214/14

معىن "والشر ليس إليك"
اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة

رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

هل يوجد دعاء للنيب حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما معناه اللهم اخلري بّي يديك ،والشر ليس

إليك ،وإن ثبت فما معناه هذا؟ وهللا يرعاكم وحيفظكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،بسم هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق :إن هذا الدعاء الوارد يف سؤال السائل صحيح ،وقد أخرجه اإلمام مسلم -

رمحه هللا ( ، )771وهو جزء من حديث طويل ،ونصه عن علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه -
عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان إذا قام إىل الصالة قال ":وجهت وجهي للذي فطر
السماوات واألرض حنيفاً وما أان من املشركّي ،إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملّي ال
شريك له وبذلك أمرت وأان من املسلمّي ،اللهم أنت امللك ال إله إال أنت ،أنت ريب وأان عبدك

ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعاً إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن
األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت ،لبيك

وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك أان بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب
إليك" واملعىن اخلاص ابجلزء الوارد يف السؤال وهو كما يلي قال اإلمام النووي رمحه هللا على احلديث
"واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك" قال اخلطايب وغريه فيه اإلرشاد إىل األدب يف الثناء على هللا

تعاىل ومدحه أبن تضاف إليه حماسن األمور دون مساويها على جهة األدب ،وأما قوله والشر ليس
إليك فمما جيب أتويله ،ألن مذهب أهل احلق أن كل احملداثت فعل هللا تعاىل وخلقه ،سواء خريها

وشرها ،وحينئذ جيب أتويله ،وفيه مخسة أقوال أحدها :معناه ال يتقرب به إليك ،قاله اخلليل بن أمحد

والنضر بن شعيل وإسحاق بن راهوية ،وحيىي بن معّي ،وأبو بكر بن خزمية ،واألزهري وغريهم.
والثاين :حكاه الشيخ أبو حامد عن املزين وقاله غريه أيضاً؛ معناه ال يضاف إليك على انفراده ،ال

يقال اي خالق القردة واخلنازير ،واي رب الشر ،وحنو هذا ،وإن كان خالق كل شيء ،ورب كل شيء،

وحينئذ يدخل الشر يف العموم ،والثالث :معناه والشر ال يصعد إليك ،إمنا يصعد الكلم الطيب

والعمل الصاحل ،والرابع :معناه والشر ليس شراً ابلنسبة إليك ،فإنك خلقته حبكمة ابلغة ،وإمنا هو
شر ابلنسبة إىل املخلوقّي ،واخلامس :حكاه اخلطايب أنه كقولك فالن إىل بين فالن إذا كان عداده

فيهم أو صفوه إليهم ،أ .هـ .شرح صحيح مسلم لإلمام النووي .كتاب صالة املسافرين وقصرها ابب

الدعاء يف صالة الليل وقيامه رقم احلديث (/ 201ص  )304 - 303وصلى هللا على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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الدعاء بـ (اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

شرعا ،وهو االستغاثة برمحة هللا ،يقول الداعي( :اي حي اي قيوم ،برمحتك
هل هذا الدعاء جائز ً
ثريا ما أردد هذا الدعاء ،وهل ورد حديث أو أثر بذلك؟
أستغيث)  .حيث إين ك ً

اجلواب

احلمد هلل ،ال شك أن هذا دعاء طيب ،وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم عند الرتمذي
س بْ ِن مالِ ٍ
صلهى ه
"اي َح ُّي َاي
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم إِذَا َك َربَهُ أ َْم ٌر قَ َ
ك قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
هيب َ
(َ ، )3524ع ْن أَنَ ِ َ
الَ :
يث" .ومعناه موجود يف األدعية املأثورة ،التوسل إىل هللا ابمسه احلي القيوم ،بل
َستَغِ ُ
وم ،بَِر ْمحَتِ َ
كأْ
قَـيُّ ُ
رجال يقول :الله ُه هم إِِّين
قيل إن هذا هو اسم هللا األعظم ،وقد ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم -مسع ً
ِ
سماو ِ
ضَ ،اي ذَا ا ْجلََال ِل َو ِْ
ات َو ْاأل َْر ِ
اإل ْك َر ِامَ ،اي
ك ِأبَ هن لَ َ
َسأَلُ َ
ك ا ْحلَ ْم َدَ ،ال إِلَهَ إِهال أَنْ َ
أْ
ت ال َْمنها ُن بَد ُ
يع ال ه َ َ
ِ
هيب صلهى ه ِ
َص َحابِ ِه" :تَ ْد ُرو َن ِمبَا َد َعا؟ " .قَالُوا :ه
ك .فَـ َق َ
َسأَلُ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم أل ْ
وم إِِّين أ ْ
ال النِ ُّ َ
َح ُّي َاي قَـيُّ ُ
اَّللُ
ِ ِ
ال" :واله ِذي نَـ ْف ِسي بِي ِدهِ ،لََق ْد َد َعا ه ِ ِ ِ ِ
اب َوإِذَا
َج َ
َ
اَّللَ ِاب ْمسه ال َْعظ ِيم الهذي إِذَا ُدع َي بِه أ َ
َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم .قَ َ َ
ُسئِ َل بِ ِه أَ ْعطَى" .أخرجه أبو داود ( )1495والنسائي ( . )1300وكذلك قول الداعي :برمحتك
أستغيث .هذا توسل حق ،توسل إىل هللا برمحته ،فما ذكر هو من أحسن األدعية وأنفعها ،وهو موافق
لقوله سبحانه وتعاىل( :وِِّ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ ِهبَا) [األعراف . ]180:وهللا أعلم.
َّلل األ ْ
َ
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أدعية مأثورة تُعّي على الثبات

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/التوبة

التاريخ 1422/9/9

السؤال

عندي ذنوب كثرية وأدعو هللا كل يوم أن يغفر يل ولكن الدنيا أتخذين وال أعلم ماذا أفعل ،أحاول

ولكن أرجع ،فإذا تفضلتم أعطوين الدعاء الذي أدعوه ليثبت قليب على اإلميان وطاعة الرمحن؟

اجلواب

إن شعور اإلنسان بكثرة ذنوبه ،وخوفه منها ،ورغبته يف التخلص من تبعتها عالمة حياة القلب ونبضه
سهل وميسر حبمد هللا  -إذ إ هن أوىل خطوات تصحيح املسار،
ابإلميان ،وعالج َم ْن هذا شأنه ٌ

واستدراك الفائت االعرتاف بوجود اخلطأ والشعور بوخز الضمري ،واإلقبال الذايت إىل مدارج الصاحلّي

والتائبّي.

ومعاودة الوقوع ابلذنوب بعد التوبة منها ال تعطي فرصة لليأس ليستويل على النفوس ،أو يفسح جماالً
للقنوط حيول بّي العبد وجتديد االستغفار والندم مما حدث وكان.

س ُن ُُ من السائلة أن تطلب تذكريها ببعض األدعية اليت تعينها على الثبات ولزوم االستقامة ،إذ
َ
وح َ

إن الدعاء خري وسيلة يُستعان هبا يف خضم هذا الزمن املتالطم فتناً وحمناً ،كيف وهو سالح الصفوة
املرسلّي من األنبياء وأتباعهم.
صح من ُسنة إمام املتوكلّي،
أال إ هن من أفضل األدعية يف هذا املقام ما ورد يف الكتاب العزيز ،وما ّ
وسيد اخلاشعّي املتضرعّي نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ومن ذلك:

قوله  -تعاىل ( :-ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب) آل
عمران - 8 :وقوله( :ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين) البقرة:

.250

وصح عنه  -عليه السالم  -من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما  " -اللهم
ّ
مصرف القلوب ،ص هرف قلوبنا على طاعتك " أخرجه مسلم ( )2654وغريه ،وأخرج كذلك من
ّ

حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يقول " :اللهم لك
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال
أنت أن تضلين ،أنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون " رواه مسلم ( )2717وأمثلة هذه
األدعية ال حتصى كثرة حبمد هللا ،وصنفت فيها كتب كثرية وأفردها األئمة أببواب مستقلة من

الصحاح والسنن وخلصها آخرون يف مصنفات مفردة ،ومن أفضلها الكلم الطيب البن تيمية والوابل
الصيّب البن القيم وحصن املسلم للقحطاين من املعاصرين ،وهللا أعلم"
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دعاء دخول شهر رمضان
اجمليب د .صاحل بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة /كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/08/29هـ

السؤال

هل هناك أدعية خمصصة عند دخول شهر رمضان املبارك من السنة؟ وماذا جيب على املسلم أن

يدعو به يف تلك الليلة أفيدوين -ابرك هللا فيكم-؟
اجلواب

دعاء خاصاً يقال عند دخول شهر رمضان ،وإمنا هو الدعاء العام عن سائر الشهور ،فإن
ال أعلم ً

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان إذا رأى اهلالل يف رمضان ويف غريه يقول ":اللهم أهله علينا

ابليمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب وربك هللا " ويف بعض الرواايت أنه صلى

هللا عليه وسلم كان يقول ":هللا أكرب اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم ريب وربك
هللا " هذا الدعاء الوارد عند رؤية اهلالل لرمضان ولغريه ،أما أن خيتص رمضان أبدعية تقال عند

دخوله فال أعلم شيئاً يف ذلك ،لكن لو دعا املسلم أبن يعينه هللا على صوم الشهر وأن يتقبله منه فال
حرج يف ذلك ،لكن ال يتعّي دعاء خمصص .املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ/صاحل الفوزان ،اجلزء

الرابع ص ( )92فتوى رقم (. )91
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الدعاء على النصارى

اجمليب د .علي بن خبيت الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/4/15
السؤال

هل جيوز الدعاء على مطلق النصارى أم حندد النصارى الظاملّي ،أو احملاربّي ،أو احلاقدين ،أو غري

ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إىل يوم

الدين ،وبعد:
جيوز الدعاء على مطلق النصارى؛ لقوله -تعاىل":-لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود

وعيسى ابن مرمي [ " ...املائدة. ]78:

قال أبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه (اجلامع ألحكام القرآن) بعد هذه اآلية (": )187/6فيه مسألة

واحدة :وهي جواز لعن الكافرين ." ...

وقد جاء يف الكتاب العزيز :لعن الكافرين واملشركّي والدعاء عليهم ...

والذي يستحب هو الدعاء على الكافرين املعتدين والظاملّي واحملاربّي يف القنوت عند النوازل ،قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف (جمموع الفتاوى ": )335/8والدعاء على جنس الظاملّي
الكفار مشروع مأمور به ،وشرع القنوت والدعاء للمؤمنّي ،والدعاء على الكافرين".

وقال يف موضع آخر (": )154/21وأما الدعاء على أهل الكتاب  ...فهذا منقول عن عمر بن
اخلطاب أنه كان يدعو به يف املكتوبة ،وهو موافق لسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم." ... -

وقال يف موضع آخر (": )271/22وينبغي للقانت أن يدعو عند كل انزلة ابلدعاء املناسب لتلك
النازلة ،وإذا مسى من يدعو هلم من املؤمنّي ،ومن يدعو عليهم من الكافرين احملاربّي كان ذلك
حسناً".
وقال يف موضع آخر (": )373/22وكذلك املأثور عن الصحابة مثل :عمر ،وعلي ،وغريمها -رضي
هللا عنهم -هو :القنوت العارض قنوت النوازل ،ودعاء عمر فيه ،وهو قوله":اللهم عذب كفرة أهل
الكتاب  ...إخل ،يقتضي أنه دعا به عند قتاله للنصارى".

وكل هذه النصوص اليت أوردانها تبّي أن املستحب هو الدعاء على النصارى احملاربّي والظاملّي
واحلاقدين الذين يرتبصون ابملؤمنّي الدوائر ،ويعتدون على املؤمنّي يف أعراضهم وأمواهلم ودمائهم
وحرماهتم ،أو يناصرون غريهم من الكافرين يف ظلم املؤمنّي واالعتداء عليهم.

وأما النصارى الذين مل يظلموا املسلمّي أو حياربوهم أو يناصروا عليهم عدوهم إذا ترك املسلم الدعاء

عليهم كان ذلك حسناً ،خصوصاً إذا كان ذلك يف مقام الدعوة أتليفاً لقلوهبم ،وطمعاً يف إسالمهم،

وعلى هذا حيمل احلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف صحيحه (رقم  ،2599كتاب :الرب والصلة)

عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حّي طلب منه الدعاء على املشركّي":إين مل أبعث لعاانً

ولكين بعثت رمحة".
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين.

()219/14

معىن" :ال ينفع ذا اجلد منك اجلد"
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/8/17هـ

السؤال

ما معىن "ال ينفع ذا اجلد منك اجلد" وأيضاً "تبارك امسك وتعاىل جدك"؟

اجلواب

معىن "ال ينفع ذا اجلد منك اجلد" البخاري ( ، )844ومسلم ( )471اجلد هو :الغىن ،أو احلظ،
واملعىن :ال ينفع ذا الغىن عندك غناه ،وإمنا ينفعه العمل الصاحل.

وقيل معناه :ال ينجيه منك حظه من مال ،أو ولد ،أو سلطان ،وإمنا ينجيه فضلك ورمحتك.
ومعىن "تبارك امسك" مسلم ( )399الربكة :ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء ،وإضافة الربكة إىل اسم هللا

إشارة إىل اختصاص أمساء هللا ابلربكات" ،وتعاىل جدك" تعاىل ،أي :تفاعل ،من العلو ،واجلد :العظمة،

واملعىن :علت عظمتك كل شيء.

()220/14

هل يرتحم على احلي؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/9

السؤال

هل جيوز إطالق لفظ (يرمحه هللا) على احلي أم هو مقيد ابملوتى؟

اجلواب

احلي
احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ،الدعاء ابلرمحة ينفع ه
وامليت ،ويشرع للمسلم أن يدعو إلخوانه املسلمّي ابلرمحة واملغفرة وبكل خري لألحياء واألموات،
وكل واحد حمتاج إىل رمحة هللا ،ال غىن ألحد عن رمحته  -سبحانه وتعاىل  ،-وقد جرت عادة الناس

احلي قالوا :حفظه هللا ،ووفقه هللا ،وهذا أمر
أهنم إذا ذكروا امليت يقولون :رمحه هللا ،وإذا ذكروا ه

عادي ليس بشرعي ،والتوفيق واحلفظ هو من رمحته  -سبحانه وتعاىل  -فإذا قال املسلم :وفق هللا

فالانً ،وحفظ هللا فالانً ،فهذا من أنواع الرمحة ،والرمحة تشمل هذا وغريه من أنواع اخلري واحلفظ
واإلحسان ،وهو  -سبحانه وتعاىل  -أرحم الرامحّي ،ولكن ينبه إىل أنه إذا ُدعي ابلرمحة بصيغة
الفعل :رمحه هللا فال تقيد ابملشيئة فال يقال :فالن رمحة هللا -إن شاء هللا ،-أما إذا قيل :فالن

املرحوم فال بد من التقييد ابملشيئة ،تقول :فالن املرحوم  -إن شاء هللا  ،-وتقول :فالن رمحه هللا
دون تعليق على املشيئة ،وهللا أعلم.

()221/14

الدعاء على الكفار

اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/6/5
السؤال

أصدرت مجعية خريية على أنه جيوز لويل األمر أبن مينع خطباء املساجد من الدعاء على النصارى

عمالً ابلسياسة الشرعية واملصلحة ،والدليل عليه قوله -تعاىل":-وال تسبوا الذين يدعون من دون
هللا"اآلية ،فما حكم هذه الفتوى؟ ألهنا سببت لنا يف فتنة بّي مؤيد ومرجح.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن مسألة الدعاء على النصارى واليهود وغريهم من الكافرين عندما يكون منهم ظلم وعدوان من

املسائل املشروعة ،فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -دعا على طوائف وقبائل وأفراد من
املشركّي وغريهم انظر :البخاري ( )2801ومسلم ( ، )675وكان السلف يفعلون ذلك عند

مقتضاه ،وأما منع ويل األمر للخطباء من ذلك فإن كان مبنياً على دفع مفسدة ظاهرة فله ذلك

ويطاع يف ذلك ،أما إذا كان جملرد اهلوى وامليل ففي ذلك نظر ،لكن مع ذلك جيب على اخلطباء درء

املفاسد والفنت وتوخي احلكمة يف هذا األمر وغريه ،وقاعدة (درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل)
قاعدة عظيمة ومعتربة يف مثل هذا املقام وغريه ،وهللا املوفق.

()222/14

حكم سؤال هللا جباه النيب-صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/1/6

السؤال

هل يضري املؤمن أن يتوجه يف دعائه إىل هللا قائالً " :جباه سيدان حممد ِ
اقض يل حاجيت اي هللا " نظراً
ملكانة سيدان حممد عند هللا؟

اجلواب
ال جيوز سؤال هللا  -تعاىل  -ودعاؤه جباه سيدان حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -وال غريه من ابب

أوىل؛ ألن جاه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عند هللا له ،ومعلوم أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -أعظم اخللق جاهاً وقدراً وفضالً عند هللا  -تعاىل  -لكن ال ننتفع إال حببنا له -صلى هللا

عليه وسلم  -وابتباعنا له ،وهذا مما يشرع لنا دعاء هللا به كأن نقول :اللهم إان نسألك حببنا لرسولك

أو ابتباعنا لرسولك  -صلى هللا عليه وسلم  -وحنو ذلك .أما قدره وجاهه عند هللا  -وهو وال شك
عظيم -فمن االعتداء أن ندعو به ،وهللا أعلم.

()223/14

مسائل يف الدعاء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

( )1ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟.
( )2ما حكم النظر إىل األعلى عند الدعاء خارج الصالة وليس أثناءها؟.
( )3ما حكم الدعاء يف األمور الدنيوية أثناء السجود يف الصالة املفروضة كالدعاء ابلتوفيق ،أو
الدعاء ابلشفاء من مرض ،أو الدعاء حبل مشكلة؟.

( )4هل الوقت الذي خيطب فيه اخلطيب يوم اجلمعة هو من ساعات اإلجابة ،فيجوز يل الدعاء
وعدم اإلنصات للخطبة؟.

ويل طلب أرجو تلبيته ،وهو :أن تدعو يل أبن يستجيب يل ريب دعائي.
اجلواب
( )1مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه أحاديث ،ورجال اجلرح والتعديل طعنوا فيها ،فهي ال ترتقي إىل
درجة العمل هبا ،ويبقى األمر على ما هو األصل فيه وهو عدم املسح؛ ألن األحاديث الواردة يف

املسح ليست بصحيحة ،وال ترتقي إىل درجة االحتجاج هبا .انظر مثالً ما رواه أبو داود (، )1485

وابن ماجة ( )1181من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -إبسناد ضعيف.

( )2هذا من األمور اجلائزة ،ما دام أنه خارج الصالة ،فكونه يرفع بصره أو يصوبه ال يؤثر ،لكن يف
الصالة املطلوب منه أن يكون نظره إىل موضع سجوده.

( )3هذه ال أبس هبا من األمور اجلائزة ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول ... ":وأما السجود
فاجتهدوا يف الدعاء فَـ َق ِم ٌن أن يستجاب لكم" رواه مسلم ( )479من حديث ابن عباس -رضي هللا
حري أن جييب هللا -تعاىل -دعاءكم؛ ألن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد،
عنهما ،-يعينّ :

واإلنسان إذا مل يدع إبمث أو قطيعة رحم فإنه ترجى إجابته إذا مل يعتد يف دعائه ،واألمثلة اليت ذكرها
ليس فيها شيء من االعتداء.

()224/14

( )4أما كونه من الساعات اليت ترجى فيها اإلجابة فهذا قد ورد أن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد
قائم يصلي يسأل هللا خرياً إال أعطاه إايه ،وأشار النيب -صلى هللا عليه وسلم -بيده يقللها ،رواه

البخاري ( ، )5295ومسلم ( )852من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وورد يف وقتها أقوال
كثرية ،ولكن أرجح األقوال ،قوالن :أحدمها :أهنا من جلوس اإلمام إىل انقضاء الصالة ،واستدل

العلماء هلذا مبا ورد يف مسلم ( )853من حديث أيب بردة بن أيب موسى -رضي هللا عنه -أن عبد

هللا بن عمر -رضي هللا عنهما ،-قال :أمسعت أابك حيدث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف
شأن ساعة اجلمعة؟ قال :نعم مسعته يقول :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول":هي ما
بّي أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة" .القول الثاين :أهنا بعد العصر ،وهذا هو األرجح عند

مجاهري العلماء ،وحجة هذا القول ما رواه أمحد يف مسنده ( )7631من حديث أيب سعيد وأيب هريرة
-رضي هللا تعاىل عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد

مسلم يسأل هللا -عز وجل -فيها خرياً إال أعطاه إايه وهي بعد العصر" ،وروى أبو داود (، )1048

والنسائي ( )1389عن جابر -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":يوم

اجلمعة اثنتا عشرة ساعة ال يوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا شيئاً إال أاته إايه فالتمسوها آخر ساعة

بعد العصر" فاألرجح من هذه األقوال هو أن ساعة اإلجابة هي بعد العصر أو هي آخر ساعة بعد

العصر ،وعلى كل فاإلنسان إذا كان يستمع إىل اخلطبة وهو يف انتظار الصالة فال جيوز له أن يشتغل

بغري اخلطبة ،ال دعاء وال حركة وال غريها؛ ألن اإلنصات خلطبة اجلمعة واجب ،ومن لغا يف مجعته يف
غري اإلنصات فال مجعة له ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم-قال":إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب

أنصت فقد لغوت" رواه البخاري ( ، )934ومسلم ( )851من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه،-
فيجب على املسلم أن يكون حال خطبة اخلطيب مستمعاً ومنصتاً وال يشتغل بدعاء وال غريه.

()225/14

هل أقايض هللا؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/15
السؤال

هل من اجلائز أن أقايض هللا أبن أطلب منه شيئاً وأيخذ ابملقابل مين شيئاً آخر ،مثل :الصحة؟

اجلواب

اعلمي اي ابنيت أن فضل هللا أوسع ،وعطاءه وبره أكرب وأكثر ،ورمحته وسعت كل شيء ،فال يقايض
العبد ربه ابستنزال املصائب ،وتعجل البالء ،ولكن يستغفر ويعلم أن هللا يغفر لكل اتئب ،وال

يتعاظمه ذنب أن يغفره ،وأنه يقبل دعوة عباده وأيمرهم أن يدعوه "وقال ربكم ادعوين أستجب لكم"

[غافر ]60:فهذا أمره وهذا وعده ،وقوله احلق ووعده الصدق ،وليس هلل حاجة يف تعذيب عباده
إذا عبدوه وأخلصوا له ":ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم وكان هللا شاكراً عليماً"
ِ
وعليك أن تسأيل هللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة.
[النساء]147:
وأذكرك مبا رواه مسلم يف صحيحه ( )2688عن أنس -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا

ت ،فصار مثل الفرخ ،فقال له رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -عاد رجالً من املسلمّي قد َخ َف َ

عليه وسلم :-هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إايه؟ قال :نعم ،كنت أقول :اللهم ما كنت معاقيب به
يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-سبحان هللا ال تطيقه أوال

تستطيعه ،أفال قلت :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" ،قال :فدعا هللا

له فشفاه.

()226/14

عبارة :قدهس هللا روحه
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/5/24

السؤال

ما حكم قولنا ملن مات( :قدس هللا سره)  ،أو (قدس هللا روحه)  ،وكذلك (طيب هللا ثراه) ؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،هذه العبارات متقاربة يف املعىن ومقصودها اإلحسان إىل امليت ،والدعاء له ابلطيب

والطهارة ،وليس شيء من هذه العبارات مأثوراً ابلسنة أو عن السلف األول ،لكنها موجودة يف كالم

سره،
العلماء الذين يُؤرخون فيعربون عن منزلة املرتجم له بذكر قوهلم :قدس هللا روحه ،أو قُدس ّ
سره ،يظهر يل أهنا مبعىن
والتقديس :التطهري ،والتطهري :إزالة اخلبث وإزالة السوء ،وقوهلم :قُدس ّ
سر ،وأما طيب هللا ثراه فهي
قدس هللا روحه؛ ألن الروح ابعتبار أهنا أمر خفي فهي هبذا االعتبار ّ

عبارة جتري على ألسنة املتأخرين من الصحفيّي والكتّاب كأهنم يعنون طيهب هللا قربه ،وإمنا يكون القرب
طيباً إذا كان صاحبه من الصاحلّي؛ ألنه حينئذ يكون القرب عليه روضة من رايض اجلنة إذيفتح له ابب
من اجلنة فيأتيه من روحها وطيبها ،والذين اعتادوا الدعاء هبذا اللفظ ال يقتدى هبم ،وهم يدعون هبذا
الدعاء ملن يعظمونه ،أو يدعون تعظيمه وإن كانوا يف الباطن خبالف ذلك ،وأوىل من هذا وذاك

الدعاء للميت املسلم ابملغفرة والرمحة والعفو والرضوان وسكىن اجلنة والنجاة من النار ،فهذا ما

تضمنته األدعية املأثورة عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كما يف دعاء الصالة على اجلنازة ،وهللا
أعلم.

()227/14

التأمّي على دعاء اخلطيب
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/10/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما حكم أتمّي الناس على دعاء اخلطيب يف خطبة اجلمعة؟ قال لنا أحد اإلخوة :أال نؤمن؟ وما حكم

رفع اليدين ابلدعاء للناس ال للخطيب؟
اجلواب
التأمّي على دعاء اخلطيب سنة ومطلوب من اإلنسان إذا مسع دعاء أن يؤمن عليه ،ويقول :آمّي،
وال يرفع يديه يف خطبة اجلمعة عند دعاء اخلطيب إال إذا رفع اخلطيب يديه فإن احلضور الذين

يستمعون إليه يرفعون أيديهم ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا رفع يديه يستسقي ودعا رفع

الناس أيديهم ،انظر البخاري ( ، )1031ومسلم ( )895فإذا مل يرفع اإلمام يديه يف خطبة اجلمعة
عند الدعاء فإن الناس ال يرفعون أيديهم ،لكنهم يؤمنون ،وهل يؤمنون سراً أو جهراً؟ الكثري من أهل
العلم يقول :إهنم يؤمنون سراً ،هذا وهللا أعلم.

()228/14

الدعاء بـ (اي رب القرآن)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

ما رأيكم يف القول الذي يقوله كثري من املشايخ يف الدعاء (اي رب القرآن) ؟ علماً أن رب يقصد به

اخلالق والقرآن منزل.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فإنه ال جيوز أن يقال( :اي رب القرآن) ؛ ألن القرآن كالم هللا تعاىل غري خملوق ،واملربوب هو

املخلوق ،والقرآن كالم هللا منزل غري خملوق ،أمجع على ذلك أهل السنة واجلماعة ،بناء على ما ظهر

هلم من األدلة املستفيضة من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم.-

إال أن بعض الناس قد يقول( :ورب املصحف)  ،ويعنون ابملصحف ما كتب فيه القرآن؛ وهو الورق

واملداد واجللد ،وهو هبذا املعىن مربوب ال شك يف ذلك ،لكنه ال ينبغي أيضاً أن يقال (رب

املصحف)  ،حىت ال يكون ذريعة للظن أبن املراد ابملصحف ما هو مكتوب فيه؛ وهو القرآن ،فيؤدي

ذلك إىل القول خبلق القرآن.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()229/14

الصحيح يف أدعية الركوب
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/9هـ
السؤال

هل صح يف أدعية الركوب شيء؟

اجلواب

إن أقوى ما ورد يف هذا هو احلديث الذي رواه أمحد ( ، )97/1ح ( ، )753وغريه ،من طريق أيب

إسحاق السبيعي ،عن علي بن ربيعة قال :رأيت علياً  -رضي هللا عنه -أيت بدابة لريكبها ،فلما وضع
رجله يف الركاب قال" :بسم هللا ،فلما استوى عليها قال :احلمد هلل ،سبحان الذي سخر لنا هذا وما
كنا له مقرنّي  ...احلديث..وهو معلول ،كما بّي ذلك الدارقطين يف العلل (، )63-59/4

وخالصة تعليله :أن أاب إسحاق مل يسمعه من علي بن ربيعة ،بل بينه وبّي علي رجالن ،كما صرح
بذلك أبو إسحاق حينما سأله شعبة هل مسعته من علي بن ربيعة؟ قال :ال ،بل حدثين يونس بن

خباب (صدوق خيطئ)  ،عن رجل عنه ،وقد بينت رواية أخرى أن هذا الرجل  -الراوي عن علي بن

ربيعة -هو :شقيق بن عقبة ،قال الدارقطين عقب ذكر طرقه (" :، )62/4فهو من رواية أيب إسحاق
مرسالً" ،أي أن إسحاق أرسله ،فلم يبّي الواسطة بينه وبّي علي بن ربيعة ،إذا تقرر هذا ،فهل يلزم
من ضعف احلديث أن ال يقال هذا الدعاء؟ هنا احتماالن:

االحتمال األول :إما أن يقال :وإن ضعف احلديث فإن القرآن يدل على مشروعية ذلك ،كما يف

ِ
ِ
هِ
ِ
هر
قوله تعاىل" :لتَ ْستَـ ُووا َعلَى ظُ ُهوِره مثُه تَ ْذ ُك ُروا نِ ْع َمةَ َربِّ ُك ْم إِ َذا ْ
استَـ َويْـتُ ْم َعلَْيه َوتَـ ُقولُوا ُس ْب َحا َن الذي َسخ َ
ّي" [الزخرف ، ]13:فإن اآلية علقت الذكر مبجرد االستواء على الدابة،
لَنَا َه َذا َوَما ُكنها لَهُ ُم ْق ِرنِ َ
وهذا حاصل هنا ،ولكن  -إذا قيل هذا القول -فاالقتصار على الذكر يف اآلية أوىل ،دون بقية ما يف
احلديث ،لعدم ثبوته.

واالحتمال الثاين أن يقال :إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان يركب يف املدينة كثرياً ،ويزور

أصحابه ،ومل ينقل عنه شيء يعتمد عليه يف هذا مع وجود الداعي ،ومما يزيد هذا األمر وضوحاً نقل

أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم -قوله ألذكار السفر ،كحديث ابن عمر -رضي هللا عنه -يف

صحيح مسلم ( )1342أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا استوى على بعريه خارجاً
إىل سفر ،كرب ثالاثً مث قال :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنّي ..احلديث ،وهذا هو اختيار
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا .-واخلطب يف هذا يسري ،والغرض من هذا التفصيل هو

احلرص على تلمس األثر واالتباع قدر اإلمكان ،رزقين هللا وإايك حب السنة ،والعمل هبا ظاهراً
وابطناً.

()230/14

دعاء األم على أبنائها
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/21هـ

السؤال

هل يستجيب هللا دعوة األم على ابنها ،إذا كان هو على صواب وهي على خطأ؟

اجلواب

دعاء األم على ابنها أمر يف غاية اخلطورة ،وهو مظنة اإلجابة ،والواجب على االبن أن حيقق رضاها
ما استطاع ،حىت لو كان رضاها يف غري الصواب ،ما دام أنه غري حمرم شرعاً ،أما إذا كان طلبها منه

أمراً حمرماً شرعاً فال يطيعها ،وعليه أن حيسن إليها وأن يصحبها ابملعروف ،وال يضره دعاؤها عليه،

إذا كان ذلك بسبب طاعته هلل بعدم فعل املعصية ،وأوصي السائل بتعظيم شأن األم ،وبذل الوسع يف

برها واإلحسان إليها ،فعن معاوية بن جامهة السلمي  -رضي هللا عنه :-أن جامهة جاء إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -فقال اي رسول هللا أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك فقال ":هل لك من

أم؟ " قال :نعم .قال":فألزمها فإن اجلنة حتت رجليها" أخرجه النسائي ( )3104وهو حديث حسن.

()231/14

أسئلة يف صيغ األدعية
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/05/03هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أردت السؤال عن بعض ما يتعلق ابلدعاء الوارد من الكتاب والسنة ،واملأثور عن

السلف ،يف حال مجعت األدعية املأثورة يف ورقة أو كتاب ،وقمت بنشرها لتعميم الفائدة ،أرجو من
فضيلتكم اإلجابة عليها جمتمعة؛ لنتمكن من التصحيح قبل الطباعة.

( )1ابلنسبة ملا ورد يف القرآن الكرمي بصيغة اجلمع مثل قوله -تعاىل":-ربنا إننا آمنا فاغفر لنا
ذنوبنا" ،هل يصح الدعاء به بصيغة املفرد ،وكتابته مع غريه من األدعية بعد تغيري الصيغة؟ أم

الواجب إبقاؤها على صيغتها كما ورد يف القرآن الكرمي؟

( )2ما ورد من األدعية خمصصاً مبواضيع أو أوقات معينة ،هل يصح دجمه مع غريه من األدعية حال
مجعها ملن أراد الدعاء ابألدعية جمتمعة دون اإلشارة إىل موضعه؟ أم يلزم إابنة ذلك؟ كدعاء خروج

النيب -صلى هللا عليه وسلم -من الطائف ،أو أدعية السجود؟

( )3هل يصح للداعي أن خيلل دعاءه بـ (آمّي؟) أم هي للسامع فقط ،وإن جاز له :أين يكون
موضعها من الدعاء؟

( )4هل يصح أن أنخذ بعضاً من الدعاء الواحد وترك بعضه؟ (اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار

وعذاب النار ،وفتنة القرب وعذاب القرب ،وشر فتنة الغىن ،وشر فتنة الفقر) (اللهم إين أعوذ بك من

العجز ،والكسل ،واجلَب ،والبخل ،واهلرم ،والقسوة ،والغفلة ،والعيلة ،والذلة ،واملسكنة وأعوذ بك
من الفقر( )....اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،وأسألك القصد يف الغىن والفقر ...

)  ،فأحذف ،وأسألك القصد يف الغىن والفقر "الحتواء الدعائّي األول والثاين على املعىن ،فأكتب

جزءاً من الثالث ال كله ،منعاً لـ (تكرار املعىن واإلطالة) ؛ كوهنا جمموعة يف ورقة أو كتاب واحد- .

وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فأقول وابهلل -تعاىل -التوفيق والسداد:

أخي السائل:

( )1إن األوىل كتابة الدعاء كما جاء يف القرآن الكرمي؛ ألنه أكثر أتثرياً على الداعي والسامع ،وأدعى
إىل االلتزام ابلقرآن الكرمي ،وأكثر ربطاً للمسلم بكتابه ،فإن جاء الدعاء بصيغة اجلمع يذكر كما هو،
وإن أريد استعماله بصيغة اإلفراد ،فيجوز ذلك ،لكن ال يذكر على أنه آية من كتاب هللا -تعاىل.-

( )2األوىل أن تذكر األدعية خمصصة مبواضعها أو أوقاهتا أو حاالهتا؛ ألن ذلك أدعى لاللتزام مبنهج
السلف -رضوان هللا عليهم -يف ذكرهم للدعاء ،وحيث ذكروا من األدعية ما يناسب املكان والزمان
واحلال.

( )3يصح للداعي أن خيلل دعاءه بـ (آمّي) وموضع ذكرها بعد كل فقرة من الدعاء واملتعلق حبال
معّي.

( )4إذا كان الدعاء خمصصاً لوقت أو مكان ،أو حال يذكر كما هو ،وال ُحيذف منه شيء؛ ألنه

خمصص هبذه اهليئة ،وإن مل يكن الدعاء خمصصاً حلالة معينة فيجوز حذف املكرر واجلمع بّي األدعية.

هذا ،وهللا أعلم ابلصواب.

()232/14

الدعاء يف الصالة املفروضة

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/12/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أعلم أن الدعاء هلل تعاىل جزء من العبادة وأان أجد سعادة ابلغة يف الدعاء هلل تعاىل وأطيل الدعاء

منه أدعية نبوية ،والسؤال :اإلكثار من الدعاء يف صالة الفرض هل هو مستحب أم ال؟ خصوصاً
عند الوقوف بعد الركوع وبعد قراءة الصالة اإلبراهيمية ،وقبل التشهد ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال شك أن الدعاء من خري ما يتقرب به العبد إىل مواله اجلليل ،وهللا سبحانه حيب السائلّي

واملتضرعّي ،بل وامللحّي يف الدعاء ،وقد أمر عباده بدعائه ،وحثهم على ذلك وحرضهم عليه "ادعوا
ربكم تضرعاً وخفية إنه ال حيب املعتدين" [األعراف" ]55 :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة" ]186 :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين
يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين"

[غافر ]60 :فسمى الدعاء عبادة ،وكذلك مساه النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال":الدعاء هو
العبادة" الرتمذي ( )2969وأبو داود ( )1479وابن ماجة ( )3828وأمحد (. )18352

ودعاؤك بعد التشهد األخري امتثال ألمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -حيث قال":مث يتخري من

الدعاء أعجبه إليه -أي بعد التشهد "-أخرجه البخاري (. )835

وأذكرك مبوطن آخر يف الصالة يتأكد استحباب إطالة الدعاء فيه ،أال وهو السجود ،فقد قال -

صلى هللا عليه وسلم":-أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن
يستجاب لكم" رواه مسلم (. )479
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()233/14

ما يقال عند رؤية الربق
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/09/23هـ

السؤال

مسعت بعض الناس يقول عند رؤية الربق عبارة( :عزك اي عزيز امللك)  ،فهل يف هذا حديث وارد عن

املصطفى -صلى هللا عليه وسلم-؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأما الربق فال يوجد فيه حديث وال أثر يصلح االعتماد عليه يف هذا الباب ،ولذا فال يشرع لإلنسان

دعاء خاصاً.
أن يقول يف هذا الباب ً
وال ريب أن الربق آية من آايت هللا تعاىل ،وهي موضع اعتبار وتذكر لعظمة العزيز اجلبار ،فاملطلوب
من العبد تذكر واستحضار عظمة الرب -عز وجل -وقدرته ،وكيف مجع لعباده يف هذه اآلية بّي

أمرين ،ومها اخلوف والطمع :فهم خيافون مما حيدث بعده من أمطار مغرقة ،وصواعق متلفة ،ويرجون
يف ظهوره جميء املطر املبارك النافع ،الذي حتىي به األرض .وهللا أعلم.

()234/14

الدعاء املأثور" :اللهم أران احلق حقاً"..
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال

نسمع الدعاء التايل كثرياً وهو" :اللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه ،وأران الباطل ابطالً وارزقنا

اجتنابه" أرجو إيراد بعض الشرح عليه ،وهل هو مسنون أم ال؟ علماً أنه مذكور يف كتاب األذكار

للنووي.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

هذا دعاء مأثور عن عمر -رضي هللا عنه ،-ذكره البهويت يف كتابه شرح منتهى اإلرادات

هاس
( ، )497/3وعزاه إىل عمر رضي هللا عنه ،وذكره ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىلَ " :كا َن الن ُ
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اَّللُ النهبِيِّ َ
هاس ف َ
َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ش ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ
ِ
ات بَـ ْغياً بَـ ْيـنَـ ُه ْم فَـ َه َدى ه
ين
ا ْختَـلَ ُفوا فيه َوَما ا ْختَـلَ َ
اء ْهتُ ُم الْبَـيّنَ ُ
اَّللُ الذ َ
ف فيه إ هال الذ َ
ين أُوتُوهُ م ْن بَـ ْعد َما َج َ
ِِِ
صر ٍ
ِ
ِِ
اَّلل يـ ْه ِدي من ي َ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم" [البقرة، ]213:
َْ َ
آمنُوا ل َما ا ْختَـلَ ُفوا فيه م َن ا ْحلَ ِّق إبِِ ْذنه َو هُ َ
َ
شاءُ إ َىل َ
قال :ويف الدعاء املأثور" :اللهم أران احلق حقاً ،وارزقنا اتباعه ،وأران الباطل ابطالً ،وارزقنا اجتنابه،

وال جتعله ملتبساً علينا فنضل ،واجعلنا للمتقّي إماما " ابن كثري ( ، )444 /1وهذا الدعاء من

األدعية اجلامعة النافعة ،ومعناه أن العبد يسأل ربه تبارك وتعاىل أن يوفقه ملعرفة احلق والصواب يف كل
ما حصل فيه االختالف بّي الناس من مسائل العلم ،ويف كل ما يستجد من أمور للعبد يف حياته

ويسأل هللا أن يرزقه اتباع احلق والثبات عليه ،كما أنه يسأل ربه أن يوفقه لرؤية الباطل ابطالً وضالالً
ويرزقه اجتنابه كما قيل:
عرفت الش هر ال *** للشر لكن لتوقيه

ومن مل يعرف الشر *** من الناس يقع فيه

وقد أمر هللا عباده أن يسألوه اهلداية إىل الصراط املستقيم يف كل صالة ْ ِ
ِ
يم"
الص َرا َ
"اهد َان ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ

[الفاحتة ، ]6:وكان النيب  -صلي هللا عليه وسلم -إذا قام من الليل يصلي يقول" :اللهم رب جربيل
وميكائيل وإسرافيل .فاطر السماوات واألرض .عامل الغيب والشهادة .أنت حتكم بّي عبادك فيما

كانوا فيه خيتلفون .اهدين ملا اختلفت فيه من احلق إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم"

أخرجه مسلم ( ، )770ويف حديث أيب ذر -رضي هللا عنه" :اي عبادي كلكم ضال إال من هديته
فاستهدوين أهدكم  " ...أخرجه مسلم ( . )2577هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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بّي دعاء املسألة ودعاء الثناء
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/3/2هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ما هو الفرق بّي دعاء املسألة ودعاء الثناء؟ وما تعريف كالً منهما؟ -وجزاكم هللا

خرياً.-
اجلواب

احلمد هللا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي؛ وبعد:

فإن هناك نوعّي من أنواع الدعاء مها؛ دعاء املسألة ،ودعاء العبادة ،ولعل السائل يريد بدعاء الثناء
دعاء العبادة؛ فكل دعاء ورد يف الكتاب والسنة فإنه يتناول نوعّي اثنّي ،ويندرج حتتهما ،وهذان

النوعان مها:

-1دعاء املسألة-2 .دعاء العبادة.

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي -رمحه هللا  -يف كتابه القواعد احلسان لتفسري القرآن (ص-154

: )155

(كل ما ورد يف القرآن من األمر ابلدعاء ،والنهي عن دعاء غري هللا ،والثناء على الداعّي  -يتناول

دعاء املسألة ،ودعاء العبادة.
وهذه قاعدة انفعة؛ فإن أكثر الناس إمنا يتبادر هلم من لفظ الدعاء والدعوة -دعاء املسألة فقط،

واليظنون دخول مجيع العبادات يف الدعاء.

وهذا خطأ جرهم إىل ما هو شر منه؛ فإن اآلايت صرحية يف مشوله لدعاء املسألة ،ودعاء العبادة) أ.
هـ.

تعريف دعاء املسألة :هو أن يطلب الداعي ما ينفعه ،وما يكشف ضره.
أو هو ما تضمن مسألة ،أو طلباً ،كأن يقول الداعي :أعطين ،أكرمين ،وهكذا ...

وهذا النوع على ثالثة أضرب:

-1سؤال هللا دعائه :كمن يقول :اللهم ارمحين واغفريل ،فهذا من العبادة هلل.

 -2سؤال غري هللا فيما ال يقدر عليه املسؤول :كأن يطلب من ميت أو غائب؛ أن يطعمه ،أو
ينصره ،أو يغيثه ،أو يشفي مرضه ،فهذا شرك أكرب.
 -3سؤال غري هللا فيما يقدر عليه املسؤول :كأن يطلب من حي قادر حاضر أن يطعمه ،أو يعينه
فهذا جائز.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا ( -وقد مضت السنة أن احلي يطلب منه الدعاء كما يطلب
منه سائر ما يقدر عليه .وأما املخلوق الغائب وامليت فال يطلب منه شيء) [ .انظر كتاب قاعدة

جليلة يف التوسل والوسيلة
البن تيمية ،حتقيق عبد القادر األرانؤوط :ص. ]165

وقال ابن سعدي يف (القواعد احلسان ص( : )155ومن هذا قوله سبحانه يف قصة موسى عليه
السالم":فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه" [القصص ]15:أ .هـ.

تعريف دعاء العبادة :أما دعاء العبادة فهو شامل جلميع القرابت الظاهرة والباطنة؛ ألن املتعبد هلل
طالب بلسان مقاله ولسان حاله ربهه قبول تلك العبادة ،واإلاثبة عليها؛ فهو العبادة مبعناها الشامل،
ومن أعظم ما يدخل فيها ذكر هللا ،ومحده ،والثناء عليه-عز وجل -مبا هو أهله.

وهلذا (لو سألت أي عابد مؤمن :ما قَص ُدك بصالتك ،وصيامك ،وحجك ،وأدائك حلقوق هللا وحق
اخللق؟

-لكان قلب املؤمن انطقاً قبل أن جييبك لسانه :أبن قصدي من ذلك رضى ريب ،ونيل ثوابه،

والسالمة من عقابه؛ وهلذا كانت النية شرطاً لصحة األعمال وقبوهلا وإمثارها الثمرة الطيبة يف الدنيا
واآلخرة) ( .انظر القواعد احلسان :ص. )155

وهلذا فصرف دعاء العبادة لغري هللا يعد شركاً أكرب؛ ألن من يدعو غري هللا إمنا يتقرب إليه حىت جييب
دعاءه ،ويثيبه على فعله.
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(وهكذا دعاء املسألة إال فيما يوجه للمخلوق احلي ،احلاضر ،القادر؛ فليس من العبادة؛ لقصة

موسى املذكورة يف سورة القصص ،وهي قوله -سبحانه":-فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من
عدوه" [القصص. ]15:
واألدلة على ذلك كثرية) .

تالزم نوعي الدعاء :من خالل ما مضى يتبّي لنا أن نوعي الدعاء متالزمان؛ ذلك أن هللا-عز وجل-
دعاء العبادة؛ فَـ ُعلِم أن النوعّي
دعاء املسألة ،ويدعى خوفاً
ورجاء َ
ً
يدعى جللب النفع ودفع الضر َ
متالزمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء املسألة ،وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة( .انظر
بدائع الفوائد. )3/3،
أمثلة لتالزمهما:

-1قال تعاىل" :وقال ربكم أدعوين أستجب لكم"[ .غافر ]60:أي أستجيب طلبكم ،وأتقبل
عملكم.

وهلذا قال تعاىل" :إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين" [غافر. ]60:

فسمى هللا ذلك عبادة؛ وذلك ألن الداعي دعاء املسألة يطلب سؤله بلسان املقال ،والعابد يطلب

من ربه القبول والثواب ،ومغفرة الذنوب بلسان احلال.

ض ُع كلمة "ال ِّدين" موضع كلمة
-2قال تعاىل":وادعوه خملصّي له الدين "[ .األعراف ، ]29:فَـ َو ْ

"العبادة"- ،وهو كثري يف القرآن -يدل على أن الدعاء هو لب الدين ،وروح العبادة.
ومعىن اآلية هنا :أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم ،وأخلصوا له أعمال الرب والطاعة.

-3قال تعاىل" :وإذا مس اإلنسان الضر دعاان جلنبه أو قاعداً أو قائماً" اآلية[ .يونس. ]12:
يدخل يف قوله":دعاان" دعاء املسألة؛ فإنه ال يزال ُملِ هحاً بلسانه ،سائالً دفع ضرورته.
ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه يف هذه احلال يكون راجياً طامعاً منقطعاً عن غري هللا ،عاملاً أنه ال
يكشف ما به من السوء إال هللا ،وهذا دعاء عبادة.
-4قال تعاىل":ادعوا ربكم تضرعاً وخفية" [األعراف. ]55 :

فقوله تعاىل "ادعو" يدخل فيه األمران؛ فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع ،واإلحلاح،

وإظهار الفقر واملسكنة ،وإخفاء ذلك ،وإخالصه فكذلك دعاء العبادة؛ فإن العبادة ال تتم ،وال

تكمل إال ابملداومة عليها ،ومقارنة اخلشوع ،واخلضوع ،وإخفائها ،وإخالصها هلل تعاىل.
-5قال تعاىل" :فال تدعو مع هللا إهلاً آخر" [الشعراء. ]213 :

فقوله" :ومن يدعو مع هللا إهلاً آخر ال برهان له به" [املؤمنون . ]117:وقوله":فال تدعو مع هللا

أحداً "[ .اجلن. ]18 :

يشمل دعاء املسألة ودعاء العبادة؛ فكما أن من طلب غري هللا حاجة ال يقدر عليها إال هللا فهو
مشرك كافر ،فكذلك من عبد مع هللا غريه فهو مشرك كافر.

-6قال تعاىل":وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" [األعراف . ]180:يشمل دعاء املسألة ،ودعاء
العبادة؛ أما دعاء املسألة فإنه يسأل هللا -تعاىل -يف كل مطلوب ابسم يناسب ذلك املطلوب

ويقتضيه ،فمن سأل رمحة هللا ومغفرته دعاه ابسم الغفور الرحيم ،ومن سأل الرزق سأله ابسم الرزاق،
وهكذا....

أما دعاء العبادة فهو التعبد هلل تعاىل أبمسائه احلسىن ،فيفهم أوالً معىن االسم الكرمي ،مث يدمي

استحضاره بقلبه حىت ميتلىء قلبه منه؛ فاألمساء الدالة على العظمة والكربايء متأل القلب تعظيماً
وإجالالً هلل تعاىل.
واألمساء الدالة على الرمحة ،والفضل واإلحسان متأل القلب طمعاً يف فضل هللا ورجاء َرْو ِحه ورمحته.
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واألمساء الدالة على الود ،واحلب ،والكمال متأل القلب حمبة ،ووداً وأتهلاً ،وإانبة إىل هللا -تعاىل.-

واألمساء الدالة على سعة علمه ،ولطيف ُخربه توجب مراقبة هللا ،واحلياء منه ،وهكذا....

وهذه األحوال اليت تتصف هبا القلوب هي أكمل األحوال ،وأجل األوصاف ،وال يزال العبد جياهد

نفسه عليها حىت تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة ،وهبذه األعمال القلبية تكمل األعمال

البدنية.

وإذا ذكر هللا -عز وجل -وأثين عليه مبا هو أهله ،فإن ذلك يتضمن إظهار الذل ،واحملبة ،والسؤال

ورجاء.
بلسان احلال؛ فكأنه يقول :اي رب اذكرك إجالالً لك ،وحمبة،
ً
وهكذا يتبّي معىن دعاء املسألة ،ودعاء العبادة ،ومدى التالزم بينهما.
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وصف هللا بـ"ساتر  -ستار  -ستري"
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/5/25هـ
السؤال

مسعت أنه ال جيوز لنا أن نقول اي ساتر بل اي ستار أو اي ستِّري ،ما هو الصحيح؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

فقد ورد يف سنن أيب داود برقم ( 4012ج )302/40عن عطاء عن يعلي أن رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -رأى رجالً يغتسل ابلرباز بال إزار ،فصعد املنرب ،فحمد هللا وأثىن عليه ،مث قال" :إن هللا

ستري حيب احلياء والسرت ،فإذا اغتسل أحدكم فليسترت" أخرجه النسائي أيضاً ،والبيهقي ،واإلمام
حيي ّ

أمحد ،وغريهم ،وصححه األلباين  -رمحه هللا ،-وقد أورده ابن القيم يف نونيته ،فقال:

وهو احليي فليس يفضح غريه*** عند التجاهر منه ابلعصيان

لكنه يُلقي عليه سرته *** فهو الستري وصاحب الغفران.

ومبا أن الستري قد ورد يف حق هللا فيدعى هبذا االسم ،وأما غريه من مثل اي ساتر واي ستار فعلى الرغم

من وروده على ألسنة الناس ،إال أين رأيت بعض املتخصصّي من املتأخرين ال يرى الدعاء هبما ،بل
يُقتصر على ما ورد .وهللا أعلم.
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حتديد وقت الدعاء
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/04/10هـ
السؤال
السالم عليكم.

مثال :بعد الفجر والظهر ،الساعة الثانية والنصف ،أو أقل أو
ما حكم حتديد وقت معّي للدعاءً ،

ختصيصا هلذا الوقت ،وأنه ال بد أن أييت يف هذا الوقت -أقصد الدعاء العام ( -إال إذا
أكثر ،ليس
ً

ثبت دليل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -على أن هذا الوقت فاضل فخصص) ؛ ولكن من ابب
تنظيم الوقت؛ ألنه يف األوقات األخرى قد ينشغل اإلنسان بشيء آخر .أفتوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

القاعدة يف العبادات املطلقة أنه ال جيوز أن ختصص بزمان أو مكان معّي ما دام الشرع مل يرد بذلك،
وهذه القاعدة تنطبق على الدعاء ،فالدعاء ورد مطل ًقا يف مجيع األوقات ،وقد ورد الشرع ابحلث على

الدعاء يف أوقات معينة ،وأنه يرجى فيها إجابة الدعاء ،كالثلث األخري من الليل ،والوقت بعد
ُّعاء ب ّْي األَ َذ ِ
ان وا ِإلقَ َام ِة"
األذان؛ حلديث أنس أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يُـ َر ُّد الد َ ُ َ َ
أخرجه أبو داود (. )521

أما ما مل يرد الشرع به فال جيوز ختصيص ساعة معينة ابلدعاء ،وإذا كان املقصود من ذلك هو تنظيم

الوقت ،فالتنظيم حيصل بغري هذه الطريقة سدًّا للذريعة ،أو أن الشخص يدعو يف هذا الوقت إذا مل

يتيسر له غريه ،على أال يلتزم هذا الوقت بصفة دائمة؛ ألنه خيشى عليه أنه إذا حصلت له استجابة

يف هذا الوقت ظ هن أن هذا راجع إىل ذات الوقت ،فيتحرى الدعاء يف هذا الوقت فيما يستقبل،
وللشريعة أسرار يف سد الذرائع .وهللا أعلم.
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ما يقال ملن رزق مبولود
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار /الدعاء/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/07/01هـ

السؤال
هل هناك ذكر معّي يقال ملن رزق مولود ويهنأ به ،وثبت عن النيب -عليه الصالة والسالم -أو عن

السلف الصاحل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

أخرب هللا سبحانه وتعاىل عن امرأة عمران أهنا حّي ولدت مرمي عليها السالم قالت:
ِ
ك وذُ ِريـهتَـ َها ِمن ال ه ِ ِ
ظ ه
اَّلل َم ْرَمي
"ح ِف َ
ْ
ش ْيطَان ال هرج ِيم" [آل عمران ، ]36 :قال القرطيبَ :
"وإِِّين أُعي ُذ َها بِ َ َ ّ
َ
واب ِ
ِ
ت" :إِِّين أ ُِعي ُذ َها بِك َوذُ ِّريهـتَـ َها ِم ْن ال ه
ش ْيطَان ال هرِجيم".
ربَك ِة َد ْع َوة أ ُّم َهاَ ،ح ْي ُ
ث قَالَ ْ
ََْ
نها م ْن الشيطان ب ََ
ِ
ِ
يسى.
َوَملْ يَ ُك ْن ل َم ْرَمي ذُ ِّريهة غَ ْري ع َ
ووردت التهنئة ابملولود عن بعض السلف ،فقد ورد عن احلسن البصري -رمحه هللا -أنه علهم إنساانً
التهنئة ،فقال :قل" :ابرك هللا لك يف املوهوب لك ،وشكرت الواهب ،وبلغ أشده ،ورزقت بره ".
أخرجه ابن املنذر يف األوسط كما يف حتفة املولود ص ( ، )19وابن عساكر يف اتريخ دمشق

(. )276/59

وكان أيوب -رمحه هللا -إذا هنأ رجالً مبولود قال " :جعله هللا مباركاً عليك ،وعلى أمة حممد -صلى

هللا عليه وسلم ."-ينظر :وصول األماين أبصول التهاين ،للسيوطي ص (. )55

()241/14

أعمل بعض املنكرات فهل أقوم ٍ
دعوي
بعمل
ّ
اجمليب حممد بن صاحل الدحيم
القاضي يف حمكمة الليث

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/5/6

السؤال

أان أحاول إعداد حبث حول احلجاب ،واألدلة على فرضيته ،وأمور تتعلق ابلنساء .واهلدف من عملي

دعوي .يل سؤاالن:
ّ

أوالً :ما الكتب اليت تتكلم عن هذا املوضوع؟

اثنياً :أان أعمل بعض املنكرات فهل جيوز يل أن أمارس هذا العمل الدعوي ،وخاصة القضااي املتعلقة

بدعوة النساء؟

ابلرب وتنسون أنفسكم)) ؟ أم هذا الوعيد له أتويل آخر؟
علي الوعيد ((أأتمرون الناس ّ
وهل يقع ّ
أرجو االهتمام.

اجلواب

من الكتب املفيدة يف موضوع احلجاب:

 -1احلجاب وأدلته .حملمد إمساعيل.

 -2املرأة يف عصر الرسالة .أليب سنة.
 -3احلجاب بّي األفراط والتفريط .حملمد املتويل.
 -4رسالة احلجاب .للشيخ حممد بن عثيمّي.

أعم نفعاً.
علماً أن هذا املوضوع قد كثر طرقه .فلو ّ
حتول جهدكم إىل أمر آخر عسى أن يكون ّ

جواب السؤال الثاين:

الواجب هو ترك املنكرات .ومما يعّي على ذلك فعل الطاعات ،بل إن الوقوع يف املنكرات كان

بسبب ترك الطاعات ،فهما ذنبان:

أ  -ترك الطاعات ب -فعل املنكرات
والتوبة من األول مقدمة على التوبة من الثاين ،قال تعاىل(( :إن احلسنات يذهَب السيئات))  .وعلى
قصر فيها.
هذا ففاعل املنكر جيب عليه فعل الطاعة والدعوة إليها ،حىت ولو ّ

وفاعل املنكر جيب أن ينكره وإن كان واقعاً فيه .وقد ذم هللا بين إسرائيل ،ولعنهم ألهنم ((كانوا ال
يتناهون عن منكر فعلوه)) .

وعليك أن أتخذ ابألسباب اليت تعينك على التوبة من األمرين ومن أمهها:

 -1ذكر هللا تعاىل كثرياً ،واالستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم.
 -2تنظيم الوقت واغتنامه.

 -3مصاحبة الصاحلّي واجللوس إليهم .والقراءة يف سري الصاحلّي.
 -4تذكر الدار اآلخرة ،وحماسبة النفس.
اهلم الدعوي.
 -5زايدة ّ

()242/14

هذه األفالم هل نشاهدها
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/4/7

السؤال

ما حكم مشاهدة األفالم اإلابحية يف الفضائيات؟
اجلواب

وأما مشاهدة األفالم اإلابحية يف الفضائيات ويف غريها فهي أمر حمرم ،ألن العّي تزين وزانها النظر،

والنفس تزين وزانها التمين ،حلديث أيب هريرة يف الصحيحّي مرفوعاً( :إن هللا كتب على ابن آدم

حظه من الزان ،أدرك ذلك ال حمالة ،فزان العّي النظر ،وزان اللسان النطق ،والنفس متىن ذلك

وتشتهي ،والفرج يصدق ذلك ويكذبه) واإلنسان مسؤول عن عمله يف كل جارحة من جوارحه ،كما
قال تعاىل":إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال" وهذا وشبهه عند العلماء من

اللمم الذي يُ ْدفَع ابحلسنات ،فمن فعل شيئاً من هذا فعليه التوبة واالستغفار ،وعمل الصاحلات ،قال

هللا تعاىل" :إن احلسنات يذهَب السيئات" .وجاء عند الرتمذي وأمحد من حديث أيب ذر مرفوعاً:
(وأتبع السئية احلسنة متحوها)  ،هذا إذا أمل به املرة واملرتّي ،وأما إذا أصر عليه فإنه حينئذ وقع يف
منكر عظيم ،وخيشى على صاحبه من سوء العاقبة ،وهللا أعلم. .

()243/14

االقتصار على الفرائض
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/12/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل اإلنسان املسلم الذي يقوم جبميع الواجبات ويرتك مجيع احملرمات ويقتصر على ذلك دون أداء
أي شيء من النوافل يدخل الفردوس ،أم أنه ال يدخل الفردوس إال ابلتزود ابلنوافل؟ إن كان هناك
حديث عن هذا املوضوع أرجو تزويدي به مع سنده وإخراجه ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

املسلم الذي يقتصر على فعل الواجبات فقط ،ويرتك مجيع احملرمات وال يؤدي شيئاً من النوافل ،هو

هبذا على خري كثري -وإن كنت ال أتصور وجوده هبذه الدقة -وهو معىن املقتصد الوارد يف قوله -

تعاىل -يف سورة فاطر ":مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد

ومنهم سابق ابخلريات إبذن هللا ذلك هو الفضل الكبري" [فاطر ]32 :نص على ذلك غري واحد من

السلف -رمحهم هللا ،-وميكنك أخي الكرمي أن تراجع تفسري ابن كثري عند هذه اآلية يف سورة فاطر

( )32فقد ذكر مجلة من األحاديث اليت تدل على هذا املعىن.

وأما سؤالك :هل مثل هذا يدخل الفردوس أم ال؟ فال ميكن القطع يف مثل هذا جبواب معّي ،فإن

علم هذا عند ريب ،وليست املسألة -أيها األخ املبارك -مرتبطة بصور األعمال وكثرهتا ،بل من وراء

ذلك أمور أخرى ،فاإلخالص والقبول من أعظم املؤثرات على قبول العمل والثواب عليه ،وهلذا قال

تعاىل":ليبلوكم أيكم أحسن عمالً" [امللك ]2 :ومل يقل :أكثركم عمالً ،ولذلك قال بعض السلف:

كم من عمل صغري عظمته النية ،وكم من عمل كبري حقرته النية ،وأتمل -أخي -يف املرأة البغي اليت

رايء ومسعة كيف كان
سقت الكلب مث دخلت اجلنة ،وقارن ذلك ابملقاتل الذي قاتل يف ميدان املعركة ً

مصريه؟

فإن هتيأ مع كثرة العمل حسنه فهذا نور على نور ،وعلى العبد أن يكون ذا مهة عالية مسابق إىل

اخلريات -كما قال تعاىل -لعل وعسى.

()244/14

ممحق الربكة من املال
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/11/26
السؤال

ما هي ممحقات بركة املال (الراتب) ؟

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

( )1فإن ما ميحق بركة املال ومنه املرتب الشهري وخالفه أمور عدة منها:
ومضي احلول ،وهذه -
 01عدم إخراج الزكاة املفروضة من املتوافر من املرتب بعد متام النصاب ُ

ولألسف الشديد  -آفة خطرية تورط فيها الكثريون ،حيث ال يُبايل فئام من الناس بقضية املرتبات
الشهرية ،ويظنوهنا مبنأى من الزكاة الواجبة بعد حتقق الشروط املعروفة.

 02عدم مراعاة احلقوق الواجبة يف هذه األموال  -خالف الزكاة  -كالنفقة على الوالدين  -عند

احتياجهما  ،-والنفقة على الزوجة ،واألوالد ،وحنوهم.

 03عدم إعطاء األُجراء من عمال وحنوهم حقوقهم وأجورهم ،أو أتخريها واملماطلة يف تسليمها.
 04تبذير املال وإنفاقه يف غري وجهه املشروع ،ويشتد األمر سوءاً حّي يُس ّخر املال يف احلرام

واملنكرات واملعاصي كشراء آالت الطرب والدشوش ،أو تبديده يف السفر إىل بالد الكفر أو أماكن

العبث والفجور ّإابن اإلجازات والعطل وحنوها.

 05ومن أعظم ما ميحق املال تعاطي املعامالت احملرمة كالراب والرشوة والغش ،أو خلط املال احلالل
أبموال حمرمة مصدرها االختالس ،أو السرقة ،أو الغصب ،أو حنوها.

 06تعاطي األميان الفاجرة عند البيع والشراء ،أو كتمان عيوب السلعة وحنو ذلك مما درج عليه كثري
من املتعاملّي يف األسواق ،فضالً عن النجش احملرم يف أماكن املزايدات العلنية.

هذه مجلة خمتصرة مما يذهب بربكة املال وغريها كثري ترجع يف أصلها إىل الظلم والطمع واحلرص

والبخل نسأل هللا العافية والسالمة ،وهللا أعلم.

()245/14

كيف أختلص من وساوس الشيطان؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/1/2
السؤال

كيف أختلص من وسوسة الشيطان؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن الشيطان يتسلط على املرء ابلوسوسة حىت يفسد عليه حياته ،وال سيما عباداته وطاعاته ،غري أن

هللا -تعاىل -من رمحته بعباده قد أرشدهم إىل ما يعصمهم من كيده ومينعه من التسلط عليهم أبمور
منها:

أوالً /التعوذ ابهلل منه ،فإنه -تعاىل -خالقه وهو القادر على منعه ورد كيده يقول -تعاىل ":-وإما

ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل" [األعراف ]200:فيشرع للمرء أن يستعيذ ابهلل من الشيطان

يف مجيع أحواله ،ويتأكد ذلك يف بعض األحوال منها:

-1عند نزول املكان :فيشرع التعوذ من الشيطان ومن كل ما يضر ،فعن خولة بنت حكيم-رضي هللا

عنهما -أهنا قالت :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-من نزل منزالً مث قال :أعوذ بكلمات

هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك" أخرجه مسلم ( )2708وغريه،

ويف رواية عند مسلم ( )2709والرتمذي ( )3966من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ":-من
قال ذلك حّي ميسي".

-2عند وسوسة الشيطان يف الصالة :ففي الصحيحّي -البخاري ( )608ومسلم (- )389

وغريمها من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-إذا نودي
للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين ،فإذا قضي النداء أقبل ،حىت إذا ثوب

ابلصالة أدبر حىت إذا قضى التثويب أقبل حىت خيطر بّي املرء ونفسه يقول :اذكر كذا اذكر كذا ،ملا

مل يكن يذكر حىت يظل الرجل ال يدري كم صلى".
-3عند وجود الوساوس الشيطانية اليت تثري الشك يف النفس :فقد أخرج أبو داود يف سننه

( )5112وغريه عن ابن عباس-رضي هللا عنهما -بسند صحيح قال :جاء رجل إىل النيب -صلى
هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول هللا إن أحدان جيد يف نفسه يعرض ابلشيء ألن يكون ُمحمة-أي

فحماً -أحب إليه من أن يتكلم به .فقال :هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،احلمد هلل الذي رد كيده إىل
الوسوسة".

-4من رأى يف املنام شيئاً يكرهه :فقد أخرج البخاري ( )3292ومسلم ( )2261وغريمها من

حديث أيب قتادة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":الرؤاي من هللا ،واحللم من

الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات ،وليتعوذ ابهلل من شرها ،فإهنا

لن تضره"

 -5عند مساع هنيق احلمار :ففي الصحيحّي -البخاري ( )3303ومسلم ( - )2729وغريمها من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":إذا مسعتم صياح الديكة،

فاسألوا هللا من فضله فإهنا رأت ملكاً ،وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا ابهلل من الشيطان ،فإنه رأى

شيطاانً".

()246/14

اثنياً /التحصن ابألوراد الشرعية :ذلك أن ذكر هللا -تعاىل -حصن حصّي من الشيطان ال يستطيع

معه أن خيلص البن آدم وال أن يضره ،يدل على ذلك ما أخرج الرتمذي ( )2863وغريه من حديث

احلرث األشعري -يف خرب طويل وفيه " -كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا" قال
الرتمذي :حديث حسن صحيح .واألوراد الشرعية منها املطلق الذي ال يقيد بوقت بل يقال يف كل

حّي ،ومنها املقيد بوقت كدعاء دخول املنزل واخلروج منه ،وكدخول احلمام واخلروج منه ،وكبدء
األكل والفراغ منه ،وكأذكار الصباح واملساء ،وكأذكار النوم واالستيقاظ ،وكأذكار الصلوات وغريها.
اثلثاً /مالزمة طاعة هللا -تعاىل -والبعد عن معصيته ،إذ أعظم ما يتسلط الشيطان على ابن آدم

معصية هللا ،يقول هللا -تعاىل ":-إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون" ويقول -تعاىل ":-إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال

من اتبعك من الغاوين" [احلجر. ]42:
وهللا أسأل أن يعصمك من الشيطان وأن حيفظك من كيده ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()247/14

السور املستحب قراءهتا كل ليلة
اجمليب د .مساعد بن سليمان الطيار
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/3/6
السؤال

ما السور املستحب قراءهتا كل ليلة ،وما فضل كل منها وهل من الشرط أن نقرأها ليالً أم جيوز

قراءهتا يف النهار؟

اجلواب

وردت السور اليت تقرأ يف الليل على نوعّي:
النوع األول :ما وردت قراءته مطلقة دون تقييدها بوقت معّي ،ووردت سور بتقييدها بوقت معّي أو

بعمل خمصوص ال تقرأ إال فيه ،وإليك هذه السور.

أوالً :ورد يف النوع األول سورات السجدة وتبارك واإلخالص.

-1فقد ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان ال ينام حىت يقرأ سورة السجدة وتبارك ،وقد
رواه مجع من العلماء منهم أمحد يف مسنده ،البخاري يف األدب املفرد والنسائي يف اليوم والليلة،

وغريهم ،وهو حديث صحيح كما أشار إليه صاحب موسوعة فضائل سور وآايت القرآن الشيخ/

حممد بن رزق الطرهوين.

-2عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألصحابه:
"أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة ،فشق ذلك عليهم وقالوا :أينا يطيق ذلك اي رسول هللا؟
فقال هللا الواحد الصمد ثلث القرآن ،رواه البخاري ( )5015واللفظ له ومسلم ( )811ويف هذا
إشارة إىل قراءة هذه السورة ثالث مرات يف الليلة.

اثنياً :ورد يف النوع الثاين سورة األعلى والكافرون واإلخالص والفلق والناس ،وإليك أحاديثها:

-1أخرج البخاري ( )5748يف صحيحه عن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما ،فقرأ فيهما "قل هو هللا أحد" و"قل
أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" ،مث ميسح هبما ما استطاع من جسده ،يبدأ هبما على رأسه
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات.

أيب بن كعب ( ، )21141وعبد هللا بن عباس
-وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ّ

( )2720وعبد الرمحن بن أبزى ( ، )15362وعائشة أم املؤمنّي ( )25906أن رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -كان يقرأ يف الوتر بـ"سبح اسم ربك األعلى" ،و"قل اي أيها الكافرون" ،و"قل هو هللا
أحد" ،وزادت عائشة يف إحدى الرواايت عنها سورة املعوذتّي.
وقراءة هذه السور خمصوصة بصالة الشفع والوتر اليت ال تكون إال ابلليل.
أما قراءهتا ابلنهار فإنه ِّ
يفوت األجر املرتتب عليها؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد حددها
ابلليل ،ولو كانت قراءهتا ابلنهار كقراءهتا ابلليل ألشار إىل ذلك ،وهللا أعلم.

()248/14

متييز املصائب اليت تكون عقوبة من اليت تكون بالء
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/09/07هـ

السؤال

اإلخوة :رعاكم هللا.

ما هو الضابط بّي ما يكون كفارة للذنب ،وما يكون عقوبة من هللا  -عز وجل-؟ فأان رجل كلما
أقوم بذنب أو معصية أتتيين مصيبة أو ما شابه على قدر الذنب ،وال أدري أتكون كفارة أم عقوبة؟

وهللا يهدينا وإايكم إىل سواء السبيل.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد:

فليس هناك ضابط دقيق بّي ما يكون من البالء كفارة وما يكون عقوبة ،وإمنا هناك عالمات ،منها:
أن ينظر يف حال العبد املبتلى؛ فإن كان من الصاحلّي كان هذا البالء يف حقه كفارة ،وإن كان من

الفاجرين كان البالء يف حقه عقوبة ،وهللا أعلم ،واملطلوب من العبد املؤمن أن يسيء الظن بنفسه

وبعمله ،وأن حيسن الظن بربه ،وأن خياف ذنوبه وإساءته ،ويف الوقت نفسه يطمع يف رمحة ربه؛ فهو
بّي اخلوف والرجاء.
أسأل هللا أن يصلح قلوبنا وأن يسرت عيوبنا ،وهللا املوفق.

()249/14

معىن احلمد والتسبيح
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/16هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أكتب إليكم عن موضوع أرى نقصاً يف فهمه لدى كثري من املسلمّي ،وهو معىن التسبيح واحلمد،

فاألغلبية تفهم التسبيح مبعىن التعظيم واإلجالل ،بينما املعىن احلقيقي هو التنزيه والتقديس عن أي

نقص وأي عيب ،كذلك ابلنسبة للحمد ،فاملعىن املعروف هو شكر النعمة ،بينما املعىن احلقيقي هو

الثناء على هللا ،فأرجو منكم -ومن موقعكم كداعية -أن تعملوا على التنبيه على هذا النقص
وتصحيح فهم الناس هلذه الكلمات اليت تقال عشرات املرات يف اليوم.

اجلواب
احلمد هلل ،التسبيح هو :أن يقول املسلم :سبحان هللا ،وألفاظ التسبيح متعددة متنوعة ،ومعناه كما
ذكر السائل هو :التنزيه عن النقائص والعيوب ،فإذا قال العبد :سبحان هللا ،أي :تنزيهاً هلل ،عن كل
نقص وعيب ،عن الشريك والولد والصاحبة وغري ذلك ،مما نسبه إليه اجلاهلون واملفرتون كما قال

تعاىل" :سبحانه وتعاىل عما يقولون علواً كبرياً" [اإلسراء ]43 :ولكن ال ريب أن التسبيح نوع من
التعظيم؛ ألنه مدح يف نفي النقائص والعيوب ،وهلذا جاء يف ألفاظ التسبيح سبحان هللا وحبمده،

سبحان هللا العظيم.

وأما احلمد فهو قول العبد :احلمد هلل ،وقد محد هللا نفسه وعلم عباده ليحمدوه ،وأمرهم حبمده:

"وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً" [اإلسراء ، ]111 :وهو كما قال السائل إن معناه :الثناء على

هللا لصفات كماله ،أي :أنه -تعاىل -له احلمد كله؛ ألنه املوصوف جبميع احملامد ،فله احلمد على ما
له من األمساء والصفات ،وخلق املخلوقات ،والشكر نوع من احلمد ،وقد قال بعض أهل العلم أن
احلمد والشكر معنامها واحد والصواب :أن الشكر خيتص مبا كان يف مقابل نعمة ،واحلمد أعم من

ذلك يكون يف مقابل النعمة وغريها ،فله احلمد سبحانه وتعاىل على كل حال على السراء والضراء
والعطاء واملنع ،وله احلمد على كل أقداره وعلى كل شرائعه فله احلمد على خلقه وأمره" :أال له
اخللق واألمر تبارك هللا رب العاملّي" [األعراف ]54:وعلى هذا فال خيطأ وال يعنف على من قال :إن
التسبيح تعظيم؛ ألنه نوع منه ،أو قال :احلمد شكر؛ ألن الشكر نوع من احلمد .وهللا أعلم.

()250/14

هل من يسمع املوعظة بواسطة شريط كمن حيضرها؟
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/6هـ

السؤال

هل من استمع لدرس علمي يف شريط أو غريه يدخل يف أجر من حضر الدرس؟ أفتوان ،مأجورين

إبذن هللا.

اجلواب

بسم هلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فإنه بال شك أن من استمع إىل درس علمي يف شريط أو غريه يدخل يف أجر من استمع إىل الدرس
مباشرة من فم املُ ِ
لقي؛ ألن املطلوب هو االستماع إىل الدرس ،أو املوعظة واالستفادة منها ،وليس
مشاهدة مل ِْقيها ،كما أنه لو استمع هلذا الدرس عرب مكرب الصوت ،وهو يف مكان بعيد عن امللقي،
أو استمع عن طريق اهلاتف ،أو حنوه ال فرق يف ذلك ،لكن يبقى هناك فرق من جهة أخرى تتعلق

حبضور الدرس أو املوعظة إذا كان يُلقى يف مسجد ،أو كان الدرس مع مجاعة اجتمعوا ألجل الذكر

وطلب العلم ،فإذا كان الدرس يف مسجد فإن هناك ثواابً يناله احلاضر يتعلق ابملسجد ،وهذا ما دلت
عليه بعض األحاديث الصحيحة؛ ومنها حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا ،يتلون كتاب هللا ،ويتدارسونه بينهم،
إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده" رواه مسلم

( )2699وغريه.

فقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-بيت من بيوت هللا" يعين :املساجد ،كقوله تعاىل" :يف بيوت أذن هللا
أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها ابلغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا

[ ." ...النور . ]37-36

وحديث أيب واقد الليثي -رضي هللا عنه :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بينما هو جالس يف
املسجد والناس معه ،إذ أقبل ثالثة نفر ،فأقبل اثنان إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وذهب

واحد ،قال :فوقفا على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأما أحدمها فرأى فرجة يف احللقة،
فجلس فيها ،وأما اآلخر فجلس خلفهم ،وأما الثالث فأدبر ذاهباً ،فلما فرغ رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :أال أخربكم عن النفر الثالثة؟ أما أحدهم فآوى إىل هللا فآواه هللا ،وأما اآلخر

فاستحيا فاستحيا هللا منه ،وأما اآلخر فأعرض ،فأعرض هللا عنه" .أخرجه البخاري ( )66ومسلم
(. )2176
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وأما االجتماع فجاء فيه حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم" :-إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق ،يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوماً يذكرون هللا تنادوا
هلموا إىل حاجتكم ،قال :فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا ،قال :فيسأهلم رهبم وهو أعلم
ُّ
منهم ،ما يقول عبادي؟ قالوا :يقولون :يسبحونك ،ويكربونك ،وحيمدونك ،وميجدونك ،قال:

فيقول :هل رأوين؟ قال :فيقولون :ال وهللا ما رأوك ،قال :فيقول :وكيف لو رأوين؟ قال :يقولون :لو

رأوك كانوا أشد لك عبادة ،وأشد لك متجيداً وحتميداً ،وأكثر لك تسبيحاً ،قال :يقول :فما يسألوين؟
قال :يسألونك اجلنة ،قال :يقول :وهل رأوها؟ قال :يقولون :ال وهللا اي رب ما رأوها ،قال :يقول:

فكيف لو أهنم رأوها؟ قال :يقولون :لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً ،وأشد هلا طلباً ،وأعظم

فيها رغبة ،قال :فمم يتعوذون؟ قال :يقولون :من النار ،قال :يقول :وهل رأوها؟ قال :يقولون :ال

وهللا اي رب ما رأوها ،قال :يقول :فكيف لو رأوها؟ قال :يقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فراراً،
وأشد هلا خمافة ،قال :فيقول :فأشهدكم أين قد غفرت هلم ،قال :يقول ملك من املالئكة :فيهم فالن
ليس منهم إمنا جاء حلاجة ،قال :هم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم" .أخرجه البخاري ()6408

ومسلم (. )2689

والدروس العلمية واملواعظ تدخل يف هذا احلديث ،فإهنا تعترب من ذكر هللا -تعاىل -وتعظيمه ،وبيان
شرعه ،وحكمة تشريعه.

وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()252/14

يدعو على نفسه إذا القى ما ال يرضى
اجمليب أ .د .أمحد طه راين

األستاذ بكلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/01/04هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أعلم ما حكم الشخص الذي عندما يقابل مشكلة أو حمنة يدعوا على نفسه؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف األنبياء وإمام املرسلّي وآله وصحبه أمجعّي.

وبعد:

فاحلياة ـ أخي الكرمي ـ دار ابتالء واختبار ،ومها ـ أي االبتالء واالختبار ـ من سنن هللا يف خلقه ،قال
تعاىل":ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم" [حممد ،. ]31:وقال

سبحانه":ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون ـ أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة

وأولئك هم املهتدون" [البقرة ، ]157-155:ولذا فعلى املسلم أن يقابل ما يواجهه يف حياته من

مشكالت ومهوم ابلصرب والرضا والتسليم بقضاء هللا وقدره ،فقد قال صلى هللا عليه وسلمَ " :ع َجبًا
اك ِألَح ٍد إِهال لِل ِ
ِ
ه
ِ ِه
ريا لَهُ َوإِ ْن
ْم ْؤم ِن إِ ْن أ َ
س ذَ َ َ
ُ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْ ً
أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْريٌ َولَْي َ
ريا لَهُ" رواه مسلم (. )2999
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
أَ
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
وعلى املؤمن يف حالة الشدة والضيق أن يضرع إىل هللا تعاىل ،وأن يلجأ إليه ابلدعاء أن يكشف عنه
ما هو فيه من هم ،وما يعانيه من مشكالت ،فالدعاء هو العبادة ،لكن بعض الناس يقع يف دعائه

بعض األخطاء اليت من أخطرها أن يدعو على نفسه ،هذه األخطاء هي:

أخطاء يف الدعاء وما يكره فيه

 -1الدعاء على األهل واملال والنفس ،فعن جابر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَ " :ال تَ ْد ُعوا َعلَى أَنْـ ُف ِس ُك ْم َوَال تَ ْد ُعوا َعلَى أ َْوَال ِد ُك ْم َوَال تَ ْد ُعوا َعلَى أ َْم َوالِ ُك ْم َال تُـ َوافِ ُقوا ِم ْن
هِ
اعةً يسأ ُ ِ
ِ
يب لَ ُك ْم "رواه مسلم ( )3006يف الزهد ،وأبو داود (. )1532
َل ف َ
اَّلل َس َ ُ ْ
يها َعطَاءٌ فَـيَ ْستَج ُ
قال يف عون املعبود" :ال تدعوا" أي دعاء سوء (على أنفسكم) أي ابهلالك ،ومثله (وال تدعوا على
أوالدكم) أي ابلعمى وحنوه( ،وال تدعوا على أموالكم) أي من العبيد واإلماء ابملوت وغريه( ،ال

توافقوا) هني للداعي ،وعلة النهي أي ال تدعوا على من ذكر لئال توافقوا (من هللا ساعة نيل) أي
عطاء (فيها عطاء فيستجيب لكم) أي لئال تصادفوا ساعة إجابة ونيل فتستجاب دعوتكم السوء" -

عون املعبود (. )275-274/2

 -2رفع الصوت ابلدعاء ،قال ابن مفلح" :يكره رفع الصوت ابلدعاء مطلقا ،قال املروزي مسعت أاب
ك
ك َوالَ ُختَافِ ْ
ّي ذ?لِ َ
صالتِ َ
ت ِهبَا َو?بْـتَ ِغ بَ ْ َ
"والَ َجتْ َه ْر بِ َ
عبد هللا يقول :ينبغي أن يس هر دعاءه لقوله تعاىلَ :
َسبِيالً" [اإلسراء ، ]110:قال :هذا الدعاء  -اآلداب الشرعية (. )272/2

 -3الدعاء اجلماعي ،قال ُمهنها :سألت أاب عبد هللا عن الرجل جيلس إىل القوم ،فيدعو هذا ويدعو
هذا ،ويقولون له :ادع أنت ،فقال :ال أدري ما هذا؟  -انظر :اآلداب الشرعية (. )102/2

()253/14
سجع ِمن الد ِ
اجتَنِْبهُ فَِإِّين
 -4تكلف السجع فيه ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما " :فَانْظُْر ال ه ْ َ ْ َ
ُّعاء فَ ْ
ت رس َ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
ك
ك يَـ ْع ِين َال يَـ ْف َعلُو َن إِهال َذلِ َ
َص َحابَهُ َال يَـ ْف َعلُو َن إِهال َذلِ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َوأ ْ
ول ه َ
َع ِه ْد ُ َ ُ
ِ ِ
اب" أخرجه البخاري (. )6337
اال ْجتنَ َ
قال الغزايل( :واعلم أ هن املراد ابلسجع هو املتكلف من الكالم ،فإن ذلك ال يالئم الضراعة والذلة،
وإال ففي األدعية املأثورة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غري متكلفة ...
فليقتصر على املأثور من الدعوات ،أو ليلتمس بلسان التضرع واخلشوع من غري سجع وتكلف)

إحياء علوم الدين (. )555/1

 -5اشتماله على توسالت شركية أو بدعية ،كالتوسل جباه النيب صلى هللا عليه وسلم أو بذاته
الشريفة ،أو بغريه من األنبياء واملالئكة والصاحلّي.
شرعا ،أو الدعاء يف
 -6االعتداء فيه ،كالدعاء بتعجيل العقوبة ،أو الدعاء ابملمتنع عادة أو عقالً أو ً

أمر قد فرغ منه ،أو الدعاء ابإلمث وقطيعة الرحم.

 -7االستثناء فيه ،أي تعليق الدعاء مبشيئة هللا تعاىل ،مثل أن يقول :اللهم اغفر يل إن شئت ،ملا يف
ذلك من شائبة االستغناء عن املطلوب واملطلوب منه ،وملا يف ذلك أيضا من اإلشعار أب هن هلل مكرها
له ،تعاىل هللا عن ذلك.

()254/14

هل هذا من اجملاهرة ابملعصية؟!
اجمليب أمّي بن حيىي الوزان

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /الرقائق واألذكار/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/09/09هـ

السؤال

وقعت يف ذنب ال يعلمه أحد من الناس غري َم ْن فعلت معه ذلك الذنب ،وقد تبت إىل هللا؛ ولكنين
عما وقعت فيه
أشعر أحياانً ابلضعف والرغبة يف العودة إىل تلك املعصية ،فحدثت إحدى صديقايت ّ

من معصية؛ لتعينين على التخلص منها ،وتعينين على الطاعات ،فهل بتحدثي إليها عن ذلك الذنب

قد هتكت ما سرت هللا علي؟ أفيدوىن أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيظهر من سؤالك أنك تعلمّي عظم اجملاهرة ابملعصية ،وهو ما ورد عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -بقوله" :كل أميت معاىف إال اجملاهرين".أخرجه البخاري ( ، )6069ومسلم ( ، )2990حيث
إ هن هللا سرت عليك ذنبك ،مث ذهبت وأخربت به صديقتك ،ولكن اإلنسان قد يضعف يف بعض
األحيان عن مقاومة نفسه ودواعي الشر اليت قد تعيده إىل الذنب ،فيحتاج إىل من أيخذ بيده ويقف

جبانبه ،حىت حيميه هللا من الوقوع يف الذنب مرة أخرى ،وال شك أن املرء ضعيف بنفسه قوي
إبخوانه ،وأن الذئب أيكل من الغنم القاصية.

مرات قادمة
ومبا أنك قد شرحت لزميلتك فال حرج عليك اآلن ،ولو استطعت التورية يف احلديث يف ّ
فإن ذلك أحسن ،كأن تقويل :هناك امرأة مسكينة وقعت يف ذنب كبري ،أو تقويل :أعرف امرأة فعلت

كذا وكذا  ...وينبغي عليك يف االستشارة أن تستعيين مبن تثقّي يف دينها وعقلها؛ حىت تكون عوانً
لك على الطاعة واإلقالع عن املعاصي ،وهللا أعلم ابلنيات ،ولكل امرئ ما نوى ..أسأل هللا لك
رب العاملّي.
اخلري والسداد ،واحلمد هلل ِّ

()255/14

اإلجهاض خوفاً من الفضيحة

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/05/02هـ
السؤال

يل أخ يدرس يف إحدى الدول الغربية ،املهم أن أخي تلقى اتصاال من زوجته ختربه أبن ابنة خاهلا

محلت سفاحاً ،بعد أن تعرضت لعملية اغتصاب من قبل مديرها يف العمل ،ومحلت من جراء هذا

الفعل الشنيع (هذا ما قالته البنت احلامل وهللا أعلم)  ،لذلك -وخوفاً من الفضيحة وطلب السرت-

طلبت منه زوجته أن ترافق أابها بعد إحلاح منه ،والبنت احلامل للسفر إلحدى الدول إلجراء عملية
إجهاض ،قبل أن تصبح فضيحة ،ويصل اخلرب إىل أهل البنت احلامل ،ورمبا يؤدي ذلك إىل قتلها.
سؤايل :هل هذه تعترب جرمية إزهاق روح؟ وهل يعترب هو مؤاخذ عندما مسح لزوجته ابلرضوخ لطلب

والديها؟ وهل زوجته تعترب مؤاخذة يف هذا الفعل؟ والقصد كل القصد السرت.
أفيدوان -جزاكم هللا خري اجلزاء ،-ووفقكم ملا فيه خري وصاحل هذه األمة.

مالحظة  ...ال أحد يعلم ابملوضوع سوى أخي وزوجته وأيب الزوجة والبنت املعنية ابألمر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد صدر من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية قراراً يبّي حكم اإلجهاض أورده بنصه
ألمهيته" ،احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإن جملس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:

( )1ال جيوز إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله إال ملربر شرعي ،ويف حدود ضيقة جداً.
( )2إذا كان احلمل يف الطور األول ويف مدة األربعّي ،وكان يف إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر
متوقع جاز إسقاطه ،أما إسقاطه يف هذه املدة خشية املشقة يف تربية األوالد أو خوفاً من العجز عن
تكاليف معيشتهم وتعليمهم ،أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً مبا لدى الزوجّي من األوالد فغري

جائز.

( )3ال جيوز إسقاط احلمل إذا كان علقة أو مضغة حىت تقرر جلنة طبية موثوقة أن استمراره خطر

على سالمة أمه ،أبن خيشى عليها اهلالك من استمراره فجاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتاليف

تلك األخطار.
( )4بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ال حيل إسقاطه حىت يقرر مجع من األطباء
املتخصصّي املوثوقّي أن بقاء اجلنّي يف بطن أمه يسبب موهتا ،وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل

إلنقاذ حياته ،وإمنا رخص اإلقدام على إسقاطه هبذه الشروط دفعاً ألعظم الضررين ،وجلباً ألعظم
املصلحتّي.

ويوصي اجمللس بتقوى هللا والتثبت يف هذا األمر ،وهللا املوفق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه
وسلم .ا .هـ.

أما ما يتعلق مبا ذكرته السائلة من خوف الفضيحة فليس مربراً إلسقاط احلمل إن كان عمره زاد عن

أربعّي يوماً .وليس احلمل من سفاح عذراً إلابحة اإلجهاض يف تلك احلالة ،وقد ذكر العلماء أن

الزانية  -ويدخل فيه املغتصبة  -اليت تسقط جنينها جتمع بّي السوءتّي :الزان والقتل ،وأن إسقاط
اجلنّي هو من الوأد ،قال -تعاىل" :-وإذا املوؤدة سئلت أبي ذنب قتلت" [التكوير. ]9-8 :

()256/14

وقد روى عمران بن حصّي  -رضي هللا عنه" :-أن امرأة من جهينة أتت النيب  -صلى هللا عليه
علي ،فدعا نيب هللا  -صلى هللا
وسلم -وهي حبلى من الزان فقالت :اي نيب هللا أصبت حداً فأقمه ه
عليه وسلم -وليها فقال" :أحسن إليها فإذا وضعت فأتين هبا" ففعل فأمر هبا نيب هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -فشدت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها ،فقال له عمر  -رضي هللا عنه:-
تصلي عليها اي نيب هللا وقد زنت؟ فقال" :لقد اتبت توبة لو قسمت بّي سبعّي من أهل املدينة

لوسعتهم ،وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هلل -تعاىل ،"-رواه مسلم (، )1696
ومن هذا احلديث نستفيد أن للجنّي حقاً يف احلياة ،ولو كان ابن زان ،فلو كان ال حرمة له ألمر النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -برمجها قبل أن تضع محلها.

ولو أسقطت املرأة جنينها فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب يف اجلناية على جنّي احلرة هو غرة؛ ملا
ثبت عنه  -صلى هللا عليه وسلم -من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن امرأتّي من هذيل

رمت إحدامها األخرى حبجر فطرحت جنينها ،فقضى فيه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بغرة عبد أو

وليدة ،رواه البخاري ( ، )5427ومسلم ( ، )1681والغرة عشر دية أمه ،أي مخس من اإلبل،
ص الشافعية واحلنابلة على وجوب الكفارة مع الغرة؛ ألهنا إمنا جتب حقاً هلل -تعاىل -ال حلق
ون ه

اآلدمي؛ وألنه نفس مضمونة ابلدية ،فوجبت فيه الكفارة ،انظر :خمتصر اخلرقي ( ، )119فتاوى ابن

تيمية ( )159/34و ( )160أما لو سقط حياً فمات ففيه الدية كاملة والكفارة .وملا تقدم فإنه ال
جيوز املشاركة يف إسقاط اجلنّي ،وأشري هنا إىل أن هذا الذي وقع للمرأة املذكورة ما هو إال مثرة من
مثار االختالط احملرم .وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()257/14

ممارسة الطبيب لإلجهاض ألجل التدرب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1424/8/9هـ
السؤال

حنن ندرس الطب يف بلد تقر قوانينه اإلجهاض ،واآلن حنن مقبلون على فرتة التطبيق يف املستشفى،

وعندما نطبق يف قسم النساء والوالدة ،منر على قسم حتديد النسل والعقم ،وفيه جتري عمليات

اإلجهاض ،بعضها تكون هلا ما يربرها علمياً ،كأن تكون هناك تشوهات يف اجلنّي ،أو موت اجلنّي يف

الرحم ،أو ما شابه ذلك من احلاالت ،ويف حاالت أخرى أتيت حسب طلب املريض ،والقوانّي يف هذا
البلد ال متنع اإلجهاض يف أي فرتة كانت إال يف املراحل املتأخرة جدا ،هذا إذا كان اجلنّي ألبوين

شرعيّي ،أما إذا كان غري ذلك فاألمر جماز فيه على أي مرحلة عمرية وصل إليها اجلنّي.
على العموم ،الطلبة املسلمون عادة ال ميرون على هذا القسم ،ولكن أحد األطباء السابقّي أشار
علينا أن تعلم كيفية اإلجهاض مفيدة ،ألنه قد يصادف الطبيب حاالت تستوجب منه عمل

اإلجهاض ،فلذا نريد منكم أن تبينوا لنا رأي الشارع احلكيم يف هذه املسألة؟ وما حدود موقفنا منها؟

هل نشارك فيها؟ أم نكتفي مبشاهدهتا؟ أم ال ندخلها أصال؟ الرجاء اإلسراع يف اإلجابة؛ نظراً ألن
موعد التطبيق يف هذا القسم قد اقرتب جدا ،مشكورين على تعاونكم.

اجلواب

()258/14

جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -يف الصحيحّي "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن

أمه أربعّي يوماً نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ
فيه الروح ،ويؤمر أبربع كلمات بكتب :رزقه ،وعمله ،وأجله ،وشقي أو سعيد" ،فدل احلديث على

أن نفخ الروح جيعل اجلنّي كائناً حياً له حرمته وحقوقه اإلنسانية ،وال جيوز االعتداء عليه ،ولو من

أقرب الناس إليه ،فلو تسببت األم مثالً يف قتل جنينها أبي سبب لزمتها ديته وكفارة عتق رقبة،

فاإلجهاض بعد أربعة أشهر (120يوماً) كما يف هذا احلديث هو قتل للنفس بغري حق ،ويدخل يف

َي َذنْ ٍ
ت" (التكوير ، )9-8:وذكر بعض
ب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
"وإِ َذا ال َْم ْوُؤ َ
ت ِأب ِّ
الوأد احملرم بقوله تعاىلَ :

الفقهاء حرمة إسقاط اجلنّي بعد ( )80يوماً ،وقالوا :وإن مل تنفخ فيه الروح فقد مت فيه خلق اإلنسان؛
أي متيزت هذه املضغة وتشكلت بشكل أعضاء اإلنسان من عصب ،وحلم ،وعظم ،وظهرت فيه

صورته اجلنسية من الذكورة واألنوثة ،وحنوها ،وهذا القول يتفق مع ما يراه األطباء يف عصران ،وقد

أفىت بعض الفقهاء اليوم جبواز اإلجهاض إذا كان بقاء اجلنّي يف بطن أمه خطراً حمتماً على حياهتا ،أو
قرر األطباء املختصون أن اجلنّي سيتعرض لتشوهات خطرية جتعل حياته  -إن حيي  -شقاء وعذاابً
له ،وألهله ،وذلك ألن األم أصل يف حياة اجلنّي ،واجلنّي فرع عنها ،فال يضحى ابألصل من أجل

الفرع ،وال تؤثر إجازة قوانّي البلد لإلجهاض على احلكم الشرعي بتحرميه ،وال أرى تشوه اجلنّي مربراً
لإلجهاض حبال ،فإن قتل النفس واملشاركة يف ذلك حرام ،ومهما كان األمر فيبقى رأي الطب يف
تشوه اجلنّي أمراً احتمالياً ظنياً ،فكم من طفل ولد مشوهاً فشفي ,وكم من مولود قرر األطباء أن فيه

احلمى املنغولية فعافاه هللا ،مث إن التشويه اخللقي وانفصام الشخصية ليس معيباً يف كل حال ،وال عند
كل الناس ،فهو أمر نسيب يتفاوت الناس يف تقبله والرضاء به.

وأتسيساً على ما سبق ال جيوز لكم تعلم اإلجهاض إذا كان اجلنّي بلغ أربعة أشهر ،وجيوز قبل هذه

الفرتة الزمنية للجنّي إن كان ذلك الزماً من لوازم ختصصكم ،وإن مل يكن فعليكم االكتفاء ابملشاهدة

عن طريق الصورة التلفزيونية احلية إن أمكن ذلك ،وإن مل ميكن فال أبس عليكم إن شاء هللا ،على أن

يكون اجلنّي املراد يف عملية اإلجهاض مل تنفخ فيه الروح ،وهللا أعلم.

()259/14

سرقة األعضاء واألجنّة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1422/10/21
السؤال

رجل دخل املستشفى لعمل استئصال للزائدة الدودية ،وبعد فرتة اكتشف أن كليته اليمين غري

موجودة فعاد إىل الطبيب فأقر أبنه أخذها لزرعها آلخر ،فما حكم هذا الطبيب ومعاونيه ،وهل تعترب

سرقة أم حرابة ،وهل خيتلف األمر إذا كان األخذ من ميت بدون إذن أوليائه؟ وما احلكم لو كان
املأخوذ منه كتابياً أو حربياً وهل خيتلف األمر يف االعتداء على األجنة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ،وبعد ،إن ما ذكرته عن

الطبيب الذي يسرق األعضاء أو يسرق األجنة جرمه عظيم ال يكفي فيه حد السرقة إذا ثبت عليه
ذلك بل يعاقب بعقوبة التعزير اليت إىل اإلمام أو انئبه حتديدها على القول الراجح ،وقد قال كثري من

أهل العلم منهم اإلمام مالك وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم أنه ال حد لعقوبة التعزير بل ترجع
إىل اجتهاد اإلمام ،وله أن يصل ابلعقوبة إىل القتل ،وهي ختتلف ابختالف الذنب يف كربه وصغره
وكثرته وقلته ،وما ذكرته عن هذا الطبيب ذنب عظيم ،وجرم كبري يستحق يف نظري عقوبة القتل

تعزيراً ،لكن يكون ذلك إىل اإلمام وانئبه ال سيما وأن هذا طبيب قد استأمنه الناس على أنفسهم مبا
فيها أعضاؤهم ،هذا وحرمة امليت كحرمة احلي ،والكافر املستأمن واملعاهد املسروق منه عضو

كاملسلم يف هذا وهللا أعلم.

()260/14

إقامة احلد من غري اإلمام
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1423/3/27

السؤال

ما حكم قتل املرتد من دون إذن اإلمام؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :األصل أن إقامة احلدود وتنفيذ األحكام وإثبات موجبها هو من اختصاص
اإلمام وله إانبة غريه يف ذلك؛ ألن ترك الناس ينفذون األحكام أبنفسهم يؤدي إىل حصول الفوضى

فيعتدي بعض الناس على بعض ،مث يتذرعون أبن اجملين عليه ارتكب حداً.
وحىت لو أثبت الفاعل أن اجملين عليه قد ارتكب ما يوجب احلد ،فإن لويل األمر أن يعزره على فعله؛

ألنه افتيات عليه فيما هو من اختصاصه.

ومع ذلك فقد يسوغ أحياانً أن يقيم احلد غري اإلمام إذا مل يرتتب على ذلك مفسدة عامة وال خاصة

وأثبت املنفذ موجب احلد ،فإن رجالً يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كانت له أم ولد تشتم
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وتقع فيه ،فأخذ املعول فوضعها يف بطنها واتكأ عليها وقتلها ،فلما
أصبح ذكر ذلك للنيب ،فقال ":أال اشهدوا أن دمها هدر"( .سنن أيب داود ( ، )4361سنن
النسائي  ، )107/7و (احلاكم  ، )354/4وصححه ووافقه الذهيب ،وقال ابن حجر ":رواته
ثقات".

وجندب  -رضي هللا عنه  -قتل ساحراً عند الوليد بن عقبة دون إذنه (البيهقي ( )136/8ابن أيب
شيبة . )135/10

واملرتد البد أن يستتاب ويدعى لإلسالم قبل أن يقتل ،وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا على حممد.

()261/14

انتقمت من عميل فما الكفارة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1423/5/10
السؤال

دفعين حسي القومي ،وحيب لوطين أن أقوم بضرب شاب برصاصة برجله انتقاماً منه بعد أن أتكدان

أنه عميل للصهيونية ،وال أعرف ما األذى الذي حلق به جراء ذلك ،هل أخطأت؟ وكيف أكفر عن

خطئي إذا اعتربته خطأ.

اجلواب

إقامة احلدود والتعازير وعقوبة أهل اجلرائم والسوء وحنو ذلك مما حيتاج إلثبات مما خيتص به الوالة
والقضاة وحنوهم ،وليس ذلك موكوالً آلحاد الناس ،إذ إسناده إليهم حيدث الفوضى يف اجملتمع،
فيوشك أن يعتدي رجل على خصم له مدعياً أنه عميل أو جاسوس.

ولذا فإن عملك خطأ ،وعليك التوبة منه ،واستحالل ذلك الشاب مما فعلت به ولو بدفع الدية ملا

أصابه ،أو متكينه من القصاص إن كان فعلك مما جيري فيه القصاص ،وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى
هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

()262/14

قتل املسلم خطأ يف اجلهاد
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1422/11/14

السؤال

على كفارة؟
إذا كنت يف جهاد وقتلت نفساً خطأ ،فهل ه

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد.
الظاهر أنه ال فرق يف وجوب الكفارة يف قتل النفس بّي كونه يف جهاد أو غريه ،قال يف املغين ":وإذا

رمى ثالثة ابملنجنيق ،فرجع احلجر فقتل رجالً ،فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية ،وعلى كل
واحد منهم عتق رقبة مؤمنة يف ماله " املغين ( ، )82 / 12ونقل ابن حجر يف الفتح كالم بعض

العلماء عند شرحه حلديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنه  -حينما قتل الرجل بعدما قال :ال إله إال
هللا ..احلديث رواه البخاري ( )4269ومسلم ( . )96قال ابن حجر (وأما كونه مل يلزمه دية وال
كفارة فتوقف فيه الداودي وقال :لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك قبل نزول آية الدية

والكفارة .وقال القرطيب :ال يلزم من السكوت عدم الوقوع ،لكن فيه بُعد؛ ألن العادة جرت بعدم
السكوت عن مثل ذلك إن وقع ،قال :فيحتمل أنه مل جيب عليه شيء ألنه كان مأذوان له يف أصل
القتل ،فال يضمن ما تلف من نفس وال مال كاخلاتن والطبيب ،أو ألن املقتول كان من العدو ،ومل

يكن له ويل من املسلمّي يستحق ديته "..هذا هو احلكم ،وقد يكون هناك حالة هلا نظر واجتهاد
خاص حسب كيفية وقوع القتل .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي.

()263/14

تعدد كفارة القتل اخلطأ بتعدد املقتولّي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1422/11/26

السؤال

إذا قتل اإلنسان عدداً كبرياً من األشخاص خطأً ،كأن يكون سائق حافلة مثالً ،هل يلزمه صيام
شهرين متتابعّي عن كل رقبة إذا مل جيد للعتق سبيالً وكان الصيام يشق عليه ،أما أان فحصل يل
حادث سري ،وكنت أقود السيارة فتوفيت زوجيت وكانت معي ،وتويف مخسة آخرون يف السيارة

علي أفتوين مأجورين ،علماً أبنين متسبب يف هذا احلادث خطأً؟.
املقابلة ،فماذا ّ

اجلواب

إذا تسبب املرء بقتل شخص أو أشخاص خطأ فعليه عن كل نفس كفارة ،وهي :عتق رقبة ،فإن مل
جيد فصيام شهرين متتابعّي ،فإن مل يستطع بقيت يف ذمته مىت ما قدر عليها.

()264/14

ختليد قاتل نفسه يف النار
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

شيخنا :ورد يف بعض األحاديث أن قاتل نفسه خيلد يف النار ،فهل ميكن اعتبار االنتحار كفرا؟ ألنه
 -حسب علمي  -ال خيلد يف النار سوى الكافر ،أم أن ذكر اخللود يف النار كناية على مكوث طويل

مث يصري بعده إىل اجلنة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فقد صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ
هبا يف بطنه يف انر جهنم خالداً فيها  " ...احلديث  -البخاري ( )5778ومسلم ( )109وهذه كبرية
من كبائر الذنوب واملنهج احلق يف هذه الكبرية وغريها من الكبائر أن مرتكبها إذا كان من أهل القبلة
املؤدين للصالة املسلم ال يكفر بفعل الكبرية ،وال خيرج من اإلسالم بذلك ،وال خيلد يف النار إذا
مات موحداً وإن مل يتب ،وهو يف مشيئة هللا وحكمه إن شاء غفر له وعفا عنه بفضله ،وإن شاء عذبه
يف النار بعدله مث خيرجه منها برمحته وشفاعة الشافعّي من أهل طاعته ،وهذا ما دلت عليه نصوص

الوعيد من الكتاب والسنة.

وقد بّي العلماء أن املراد ابخللود املكث الطويل وليس املكث الدائم ،وأن مثل هذه املعصية سبب

ولكن قد يوجد مانع مينع من وقوع احلكم ،وأن الوعيد جيوز إخالفه ،ألنه انتقال من العدل إىل

الكرم ،وهذا كرم من هللا ،واملهم يف هذا الباب مالحظة قواعد مهمة حتدث فيها العلماء كثرياً وهي
مبسوطة يف كتب العقائد وهللا أعلم.

()265/14

مصري املنتحر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1423/10/26هـ

السؤال

ما حكم من قتل نفسه متعمداً؟ هل يدخل النار ال حمالة؟ وإذا كان كذلك فإن هناك من يقتل

شخصاً آخر مسلماً بدون حق أو لغضب ،ومع ذلك إذا تنازل األقرابء ال يقتص منه ويكون عليه

عتق رقبة ،فهل هو يف النار؟ وهل يعين دخوله النار أنه يكون خملداً؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.

()266/14

فقد قال هللا سبحانه وتعاىل" :ومن يـ ْقتُل م ْؤِمناً متَـع ِمداً فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب ه
اَّللُ َعلَْي ِه
هم َخالداً ف َ
يها َوغَض َ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َ ّ ََ َ َ ُ
َع هد لَهُ َع َذاابً َع ِظيماً" [النساء ، ]93:وثبت يف الصحيحّي عن النيب عليه الصالة والسالم -
َولَ َعنَهُ َوأ َ
أنه قال" :من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يف انر جهنم جيأهبا بطنه خالداً خملداً فيها أبدا ،ومن
قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالداً خملداً فيها أبدا ،ومن تردى يف جبل فإنه

يرتدى يف جهنم خالداً خملداً فيها" رواه البخاري ( ، )5778ومسلم ( )109أو كما قال  -عليه

الصالة والسالم  ،-دلت اآلية ودل احلديث على عظم حترمي قتل اإلنسان نفسه أو قتله لغريه وأن
ذلك من كبائر الذنوب ،فأما قتل اإلنسان نفسه متعمداً فال يرتتب عليه شيء من أحكام الدنيا وال

حق ألحد فيه وال جتب فيه الكفارة ،وهو إذا كان مسلماً موحداً فهو يوم القيامة حتت مشيئة هللا إن
شاء هللا غفر له وإن شاء عذبه ،وإن عذبه فإنه ال خيلد يف النار ،هذا ما عليه أهل السنة واجلماعة،

فكل من مات على التوحيد ومل أيت بناقض من نواقض اإلسالم فإنه البد له من دخول اجلنة ولو

بعد متحيصه يف النار ،فإما أن يتجاوز هللا عنه دون عذاب ،أو يعذبه سبحانه مث خيرجه من النار برمحته

أو بشفاعة الشافعّي من أوليائه سبحانه وتعاىل ،وهذا احلديث عند أهل السنة واجلماعة حممول على
الوعيد ومقيد بقوله تعاىل" :إِ هن ه
شاءُ" اآلية،
ك لِ َم ْن يَ َ
اَّللَ ال يَـ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
[النساء ]48 :ودل على خروجه من النار ما ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال "خيرج من

النار من قال ال إله إال هللا ويف قلبه مثقال ذرة من إميان  -أو مثقال خردلة من اإلميان" رواه البخاري

( ، )44ومسلم ( )184وما يف معناه ،وأما من يقتل غريه متعمداً فإنه من أهل الوعيد الذي يف اآلية
الكرمية "ومن يـ ْقتُل م ْؤِمناً متَـع ِمداً فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب ه
َع هد لَهُ َع َذاابً
اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
هم َخالداً ف َ
يها َوغَض َ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ ُ
َع ِظيماً" [النساء ، ]93:والكالم يف هذا الوعيد كالكالم يف الوعيد الذي ورد يف احلديث ،فالقاتل
إذا مات ومل يتب ومات على التوحيد واإلسالم فإنه كذلك حتت مشيئة هللا ،إن شاء هللا غفر له وإن
شاء عذبه ،مث أخرجه من النار برمحته وشفاعة الشافعّي من أهل طاعته ،ولكن القاتل للنفس اليت

حرم هللا يرتتب على فعله مع الوعيد الشديد حقوق فإما القصاص أو الدية ،قال العلماء :إن القتل
يتعلق به ثالثة حقوق؛ حق هللا فهذا يسقط ابلتوبة فإذا اتب العبد توبة نصوحاً اتب هللا عليه ،ومن

شروط التوبة أن يسلم القاتل نفسه ،الثاين من احلقوق حق أولياء املقتول ،وهذا احلق يسقط بعفو
األولياء أو أخذهم الدية ،وإال اقتصوا منه أبن يقتلوه ابلقتيل ،إذا توفرت شروط القصاص فلويل

املقتول األخذ به وإن شاء تنازل إىل الدية أو عفا جماانً ،واحلق الثالث حق املقتول وهذا يستوفيه يوم
القيامة ،فإن كان القاتل قد اتب توبة نصوحاً فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -بفضله يرجى أن يرضي

املقتول عن حقه ويكرم عبده التائب ،وإال فإنه يستويف حقه من حسناته ،فيوم القيامة ليس فيه ما
تقضى منه احلقوق إال

()267/14

احلسنات والسيئات ،كما جاء يف حديث املفلس ،وهو الذي أييت أبعمال صاحلة ،وأييت وقد ضرب
هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا ،فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن
فنيت حسناته ومل يؤد ما عليه أخذ من سيئات املظلومّي مث طرح عليه مث طرح يف النار انظر مسلم

( ، )2581والقتل العمد ليس فيه كفارة ،وإمنا يف قتل اخلطأ ،فقتل العمد أعظم وأكرب من أن تؤثر
فيه الكفارة ،وإمنا جتب فيه احلقوق اليت ذكرت ،جيب على القاتل التوبة النصوح وجيب عليه تسليم

نفسه ألولياء املقتول مث هللا سبحانه وتعاىل  -حيكم فيه يوم القيامة بعدله ،وهبذا نعرف أن املؤمن
املوحد ال خيلد يف النار مهما كانت ذنوبه ،بل هو حتت مشيئة هللا وهذا هو مذهب أهل السنة

واجلماعة ،خالفاً للخوارج واملعتزلة ،فإن اخلوارج واملعتزلة يقولون إن من مات مصراً على كبرية من

كبائر الذنوب فإنه البد أن يدخل النار ،وإذا دخلها فإنه ال خيرج منها ،بل يكون خملداً فيها ،وهذا
قول ابطل خمالف للنصوص الصحيحة يف خروج املوحدين من النار .وهللا أعلم.
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إنزال اجلنّي مشوه اخللقة

اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1423/1/25
السؤال

كنت حامالً يف الشهر السابع ،وعندها قال يل األطباء :إن الطفلة ليس هلا دماغ وال أعصاب

علي األطباء أبن يتم إنزال الطفلة يف الشهر السابع لكي ال أتعرض لعملية
وستولد مشوهة ،وأشار ه

قيصرية ،وبعد إنزال الطفلة وجدت ابلفعل مشوهة (بدون دماغ) وكانت على قيد احلياة مث ماتت بعد

ساعات.

علي إمث على موافقتهم على هذا األمر؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
هل ه
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم صل على عبدك ورسولك حممد ،وآله وصحبه وسلم ،وبعد:

فاجلواب عن سؤال اليت أُنزل جنينها يف شهرها السابع ،إن كان إنزاله ألجل التخلص منه فهذا ال
جيوز؛ ألن فيه إعانة على إزهاق روح ،وهي جناية على اجلنّي من جنس القتل؛ ألن موته كان بسبب
االعتداء عليه ،فيجب فيها الكفارة :صيام شهرين متتابعّي ،وجيب فيها دية كاملة.

وإن كان إنزاله مراعاة ملصلحة األم ،ودرءاً ملخاطر العملية ،مع وجود حضانة (آلة يوضع فيها الطفل
قبل متام مدته) فعاش فرتة مث مات فهذا فيه غرة (نصف عشر الدية) يتوزعها ورثته وال ينال األم من
هذه الدية شيء.

وإمنا كان فيه غرة (نصف عشر الدية) ألن اجلنّي نزل انقص اخللقة ،كما لو خرج بعضه دون بعض،

فيحتمل أن يكون موته بسبب اجلناية (إنزاله قبل وقته) وحيتمل أن يكون بغري جناية ،فال جتب فيه
الدية كاملة مع الشك ،وهللا أعلم.
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ما جيب يف القتل اخلطأ

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/10/5هـ
السؤال

هل جيب علي الصيام بعد دفع الدية يف حادث قتل خطأ؟ مع العلم أن لدي عملية يف القلب.

اجلواب
القتل اخلطأ يرتتب عليه أمران:
األول :الدية

الثاين :الكفارة

وال يغين أحدمها عن اآلخر ،بل كالمها واجب ،والكفارة عتق رقبة ،فإن مل جتد فصيام شهرين

متتابعّي ،وليس يف كفارة القتل اخلطأ إطعام على الصحيح من قويل الفقهاء؛ ألن هللا مل يذكر -
سبحانه -إال العتق والصيام فقط ،فإذا مل يستطع الصيام فيبقى يف ذمته.
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كفارة اإلسقاط
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1423/9/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

امرأة يف الستّي من عمرها ،تقول :إهنا عندما كانت يف العشرينات من عمرها كانت حامالً وقامت

برفع محل ثقيل  -ابلرغم من علمها أنه قد يتسبب يف إسقاط جنينها وهو ما وقع فعالً ،السؤال هو:

ما الذي جيب أن تفعل؟ علماً أبهنا مريضة ابلضغط والسكر ،وحالتها الصحية ال تسمح ابلصيام لعدة

أايم متتالية ،وجزاكم هللا عنا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.
وبعد فاجلواب :أ ّن على هذه املرأة اليت تسببت إبسقاط محلها حينما قامت برفع محل ثقيل؛ مع

علمها أبن ذلك قد يكون سبباً يف اإلسقاط ،عليها التوبة إىل هللا تعاىل ،وعليها أيضاً دية اجلنّي،

وهي :غرة عبد أو أمة ملا روى البخاري يف صحيحه ( )7317أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قضى يف اجلنّي يقتل يف بطن أمه بغرة :عبد أو أمة ،والغرة قيمتها :مخس من اإلبل؛ عشر دية أمه،

روي ذلك عن عمر وزيد رضي هللا عنهما فعلى األم اليت تسببت إبسقاط جنينها دفع تلك الدية اليت
هي مخس من اإلبل (تقارب قيمتها ستة آالف رايل سعودي) إىل ورثة اجلنّي  -حال اإلسقاط  -ما

عداها ،فال ترث هي منها شيئاً ،وقد جاء يف منار السبيل يف شرح الدليل ما نصه( :وإن شربت

دواء فألقت جنيناً فعليها غرة ال ترث منها بال خالف ،قاله :يف الشرح انتهى ،وهللا أعلم.
احلامل ً
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أب قتل ابنه خطأ
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1423/10/19هـ

السؤال

أحد اجلريان تسبب يف قتل ابنه من غري قصد ،حيث كان هذا االبن رمحه هللا يف خالف مع أمه وكان
يتطاول عليها فتدخل هذا األب وحاول ضربه ،لكن االبن فر هاراب فتناول األب حجرا وألقاه عليه
فسقط االبن ميتا ،مث رجع األب إىل البيت اتركا ابنه مرميا على األرض ،فحمل إىل املستشفى من

طرف اجلريان ،لكن كانت الفاجعة عند بلوغ اخلرب إىل األب ،إذ كاد أن يفقد صوابه ألنه السبب يف

مقتل ابنه ،وهو اآلن يسأل عن احلكم الشرعي وكيفية التكفري عن الذنب الذي اقرتفه يف حق العائلة

وابنه األكرب؟ فما هو احلكم الشرعي؟؟ وشكرا.
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :فعلى األب كفارة قتل اخلطأ وهي حترير رقبة مؤمنة أبن يعتق عبداً مملوكاً ،فإن
"وَم ْن قَـتَ َل ُم ْؤِمناً َخطَأً فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة
مل جيد فيصوم شهرين متتابعّي مع التوبة واالستغفار ،قال تعاىلَ :
ّي تَـوبةً ِمن هِ
ٍِ
ِ
ِ
اَّلل َوَكا َن ه
اَّللُ
ُم ْؤمنَة" اآلية[ ،النساء ]92:إىل قوله تعاىل "فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَاب َع ْ ِ ْ َ َ
َعلِيماً َح ِكيماً" اآلية[ ،النساء ]92 :وفق هللا اجلميع هلداه.
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اغتصبها زوج أختها ومل خترب أحداً
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/6/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

توجد أخت لديها مشكلة ،تقول فيها إهنا عندما كانت يف املرحلة االبتدائية تعرض هلا زوج أختها

(اغتصبها)  ،ومل خترب أهلها نظراً لصغر سنها وقلة معرفتها ابحلياة ,وعندما كربت اكتشفت اخلطأ

الفادح من سكوهتا ،فهل هي آمثة لسكوهتا؟ وماذا عليها أن تفعل؟.

اجلواب

يتعّي على كل رجل وامرأة معرفة ما ينبغي لصيانة العرض ،ومحاية الشرف ،فيمتنع كل منهما عن

اخللوة ابآلخر ،ما دام أن الرجل ليس من حمارم املرأة ،مبعىن أنه ليس بينهم قرابة نسبية ،وال رضاع،
وال مصاهرة ،وزوج األخت رجل أجنيب ال حيل له أن ينفرد أبخت زوجته ،كما ال يباح هلا صحبتة أو
االنفراد به ،فإذا كان زوج األخت هذا قد اعتدى على أخت زوجته وهي انئمة أو إكراهاً بقوة

السالح ،أو التجويع ،أو العطش ،أو مبا يهدد به حياهتا فهي معذورة وال إمث عليها ،أما هو فهو معتد

آمث ،مستحق ألشد العقوابت ،وهي ضربه ابحلجارة حىت يفارق احلياة ،ابعتباره زان حمصن ،قال هللا

تعاىل" :وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة وساء سبيال" [اإلسراء ، ]32 :وقد اقرتن الزان ابلشرك ابهلل

وابلقتل يف اآلية  68من سورة الفرقان قال تعاىل.." :وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال

يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أاثما" ،فهذا الفعل إذاً يف غاية البشاعة والسوء ،وإذا كانت الفتاة
جاهلة ،أو مكرهة فهي معذورة ،وإال فهي آمثة وقد اقرتفت خطأ  ، ...وهللا أعلم.
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كفارة قتل امرأتّي خطأ
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل يتعلق بقتل اخلطأ ،وهو أن أخي تعرض حلادث وقد كان هو قائد السيارة ،وجنم عن احلادث

وفاة امرأتّي فكيف تكون كفارة قتل اخلطأ حينئذ؟ هل تضاعف فتكون عتق رقبتّي مؤمنتّي؟ فإن مل
جيد فصيام أربعة أشهر متتابعة ،أم ماذا؟

أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد :كفارة قتل اخلطأ ال تتداخل ،فمن قتل خطأ أكثر من نفس فعليه كفارة بعدد
"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤِمناً إِهال َخطَأً َوَم ْن قَـتَ َل ُم ْؤِمناً َخطَأً فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة
األنفس ،قال تعاىلَ :
ِ
ص هدقُوا فَِإ ْن َكا َن ِم ْن قَـ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوإِ ْن
سله َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه إِهال أَ ْن يَ ه
َوديَةٌ ُم َ
ِ ٍ
ِ
ٍ ٍِ
ِِ
ِ
ِ
ام َش ْه َريْ ِن
سله َمةٌ إِ َىل أ َْهله َوَحتْ ِري ُر َرقَـبَة ُم ْؤمنَة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
َكا َن م ْن قَـ ْوم بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم ميثَا ٌق فَديَةٌ ُم َ
ّي تَـوبةً ِمن هِ
ِ
اَّلل َوَكا َن ه
اَّللُ َعلِيماً َح ِكيماً" [النساء ، ]92:وابلنسبة للصيام فال يشرتط تتابع
ُمتَـتَاب َع ْ ِ ْ َ َ
الكفارات ،بل لو صام شهرين متتابعّي مث أفطر مث شرع يف صيام الكفارة الثانية فال أبس ،وأنصح

األخ السائل مبراجعة احملكمة الشرعية أو مفيت البلد الذي يسكن فيه ،للتأكد من تعّي الكفارة عليه،
وذلك مبعرفة نسبة اخلطأ ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مل تذهب إىل املستشفى ومات جنينها
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1424/8/3هـ

السؤال

كنت حامالً قبل  24سنة ،وكان زوجي مسافراً ،وجاءت الوالدة يف الشهر الثامن ،وقد امتنعت من

الذهاب إىل املستشفى؛ ألين مل أستأذن من زوجي ،وطلع اجلنّي أثناء الوالدة ميتاً ،فهل علي ذنب يف
ذلك؟ ولكم الشكر.

اجلواب

ليس عليك ذنب ،وذلك ألنك ما عملت عمالً يكون سبباً يف الوفاة ،ومل يزل النساء يلدن والدة

طبيعية يف بيوهتن منذ أن خلقت الدنيا إىل وقت قريب ،ومل يكن هناك شيء يلحق املرأة إذا ولدت يف
بيتها ،أو ولهدهتا إحدى قريباهتا أو جرياهنا ،وخروج الولد ميتاً هذا قضاء هللا.
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ما حتمله العاقلة من اجلناايت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/5/22هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :ماذا حتمل العاقلة من جناية الدم اخلطأ أو العمد ،يف القتل أو ما دون القتل؟

وما احلكم إذا اشرتطت العاقلة أال حتمل جناية اخلطأ إال إذا محل الفرد جناية العمد معها؟ وفقكم هللا
وابرك فيكم.

اجلواب

اتفق األئمة األربعة على أن الدية يف قتل اخلطأ على عاقلة اجلاين ،واتفقوا على أهنا مؤجلة يف ثالث

سنوات ،ويرى كثري من العلماء أن شبه العمد حتمله العاقلة ،وال حتمل العاقلة عمداً حمضاً وال عبداً
وال صلحاً وال اعرتافاً مل تصدق به العاقلة وال ما دون ثلث الدية ،فقد روى البيهقي عن ابن عباس
 -رضي هللا عنهما  -قال" :ال حتمل العاقلة عمداً وال صلحاً وال اعرتافاً وال ماجىن اململوك".

وقال البيهقي يف سننه :إن الفقهاء من أهل املدينة قالوا مبثل ذلك ،وقد أخرج البيهقي عن زيد بن

اثبت  -رضي هللا عنه " -ال تعقل العاقلة وال يعمها العقل إال يف ثلث الدية فصاعداً" ،وقيل هذا
من قول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار.
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قتل أخته لزانها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

امرأة كانت متارس الزىن والعياذ ابهلل ،فقام أخوها بقتلها ،ومت دفنها واجلريان يعلمون بكل التفاصيل،
فهل هذا الرجل آمث بقتل أخته؟ وماذا كان جيب عليه أن يعمل؟ وماذا جيب عليه أن يعمل اآلن؟

وهل موقف الناس السكوت كما عملوا مع هذا؟ وما موقف الدولة إذا علمت؟ املهم ماذا كان جيب
على كل األطراف أن يعملوا؟ وماذا عليهم أن يعملوا اآلن؟ أرجو أن توافوان ابلتفاصيل ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فهذه املسألة فيها تفصيل على النحو التايل:

أوالً :إن كانت أخته بكراً مل يسبق هلا الزواج فقتله هلا أيخذ حكم قتل العمد الذي قال هللا تعاىل فيه:
"ومن يـ ْقتُل م ْؤِمناً متَـع ِمداً فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب ه
َع هد لَهُ َع َذاابً َع ِظيماً"
اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
هم َخالداً ف َ
يها َوغَض َ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ ُ
[النساء ، ]93:ولورثتها املطالبة ابلقصاص من قاتلها ،وذلك ألن عقوبة الزاين البكر جلده مائة
وتغريب عام ال القتل.
اثنياً :إن كانت أخته ثيباً فليس له قتلها؛ ألن إقامة احلدود منوطة بويل األمر ،لكون األمر يتطلب

التحقق من ثبوت الزان وانتفاء املوانع والشبهات اليت يدرأ هبا احلد ،فعن عبد هللا بن مسعود  -رضي

هللا عنه  -قال :إان ليلة اجلمعة يف املسجد إذ جاء رجل من األنصار فقال لو أن رجالً وجد مع امرأته
رجالً فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ وهللا ألسألن عنه رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -فلما كان من الغد أتى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فسأله فقال :لو
أن رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال
اللهم افتح وجعل يدعو ..احلديث رواه مسلم رقم ( ، )1495إال العبد واألمة فلسيدمها إقامة

احلدود عليهما عدا القتل؛ حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه قال مسعت النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -يقول" :إذا زنت أمة أحدكم فتبّي زانها فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث إن زنت

فليجلدها احلد وال يثرب مث إن زنت الثالثة فتبّي زانها فليبعها ولو حببل من شعر" رواه البخاري رقم
( ، )2119ومسلم ( )1703وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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الزان أبم الزوجة ،وأثره يف فسخ النكاح
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

أود أن أسأل فضيلة الشيخ :هل الزان مع أم الزوجة (قبل وبعد الزواج) حيرم العالقة مع الزوجة ،علماً
أبننا  -أان وزوجيت  -نعيش اآلن خارج البالد ،وعندان أوالد .جزاكم هللا خرياً .والسالم عليكم.

اجلواب

فعلك هذا مع أم زوجتك يعد جرميتّي ال جرمية واحدة ،ذلك أن زىن احملصن يوجب شرعاً رمجه

ابحلجارة ،ووقوع الزان مع إحدى احملارم جرمية أخرى توجب القتل حداً ،ولو مل يكن حمصناً ،حلديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما" :-من وقع على ذات حمرم فاقتلوه" رواه احلاكم ( )8119والرتمذي
( )1462وابن ماجة ( )2564وغريهم ،فاتق هللا يف نفسك ويف حمرمك ،فكما تدين تدان ،واعلم
أن الذنوب منها ما يعجل فيه العقوبة يف الدنيا قبل عذاب اآلخرة ،فمن تعدى على احلرمات

وأعراض الناس كان اجلزاء من جنس العمل عاجالً غري آجل ،ففي حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه" :-عفوا نساء الناس تعف نساؤكم ،وبروا آابءكم تربكم أبناؤكم" رواه احلاكم ( )7340وغريه،
وقدمياً قيل:

لو كنت يف النساك مثل اهليثم *** ال تزن ابمرأة فذاك حمرم

يف أهله يزىن بربع الدرهم *** من يزن يف قوم أبلفي درهم

كان الوفاء يف أهل بيتك فاعلم *** إن الزىن دين إذا استقرضته

وأما ما وقع السؤال عنه :هل فعلك هذا حيرم العالقة مع أهلك ،فالراجح أن ما مضى منك ال حيرم
"وَرَابئِبُ ُك ُم ِ
الاليت
أهلك عليك؛ ألن هللا تعاىل حرم بنت املدخول هبا بنكاح وليس بسفاح لقوله تعاىلَ :
ِ ِ
سائِ ُك ُم ِ
الاليت َد َخلْتُ ْم هبِِ هن" [النساء :من اآلية ، ]23وألن احلرام ال حيرم احلالل،
ِيف ُح ُجوِرُك ْم م ْن ن َ
وقد روى الدارقطين ( )268/3يف سننه عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت" :سئل رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -عن رجل زىن ابمرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها قال" :ال حيرم احلرام احلالل إمنا
حيرم ما كان بنكاح" ،وله عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -حنوه.
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قتص من الطفل؟
هل يُ ُّ

اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

طفل مل يبلغ احللم وقتل شخصاً آخر ،فهل يُـ ْقتَل؟ وهل جيوز يل شخصياً أن أقتص من قاتل أيب؟ أم

ال بد أن تكون هناك حكومة إسالمية؟ وشكراً.
اجلواب

من شروط استحقاق القصاص أن يكون القاتل ابلغاً عاقالً ،فال يقتل الصغري واجملنون قصاصاً ،وعمد

الصيب كخطئه.

مبعىن أن تعمد الصغري للقتل يعترب شرعاً كخطأ الكبري فيه الدية ،وتتحملها العاقلة وهم أقارب

القاتل.

أما الشق الثاين من السؤال فال خيلو األمر من حالتّي:
إما أن يكونوا يف بلد منضبط فيه سلطة أايً كانت هذه السلطة ،فال جيوز جتاوز هذه السلطة وتكون

املطالبة عن طريقها ،وإما أن يكون ذلك يف بلد منفلت ال حتكمه سلطة فيجوز حينئذ بشروط ،منها

ثبوت قتل الشخص املقصود ملورثك ،واجتماع أولياء الدم على إرادة القصاص منه ،وهللا أعلم.

()279/14

هل يضمن الطبيب خطأه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/09/01هـ

السؤال

ما حكم الشرع يف رجل جيري إزالة للوز بطريقة شعبية ،وكان يزاول هذه املهنة ملدة طويلة ،وجيري
هذه اجلراحة أو العملية للصغار والكبار ،ويكتب هللا هلم السالمة والعافية بفضله عز وجل ،وقدر هللا

أن مات أحد األطفال بعد إجراء هذه العملية له ،والذي قام إبجرائها على النحو الذي كان جيريها
دائما.

وقد طالب والد الطفل بدية طفله الذي تويف إثر النزيف الناتج عن هذه اجلراحة ،وقد ذهب هذا
الرجل ووالد الطفل إىل احملكمة الدستورية (غري اإلسالمية)  ،وقضت أبن عليه أن يدفع دية رجل

كامل ،وقد اتصل هذا الرجل أبقاربه ليساعدوه يف دفع الدية ،فنود أن نعرف حكم الشرع يف
املسائل التالية:

أوالً :هل يعترب هذا احلادث قتالً خطأ أم ماذا؟ وهل يضمن الرجل هذا الطفل؟ وما ديته يف هذه
احلالة إذا كان يضمنه؟

اثنياً :هل جيوز االحتكام إىل احملكمة غري اإلسالمية (أو املدنية) يف حالة وجود حماكم شرعية يف

املنطقة؟ وماذا يفعل الرجل إذا رفض ذوو الطفل سوى االحتكام إىل احملاكم غري الشرعية؟ أفتوان

مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالطبيب الذي مل حيصل على شهادة يف الطب من جهة أكادميية ،وإمنا تعلم هذا الفن عمن سبقه ممن

كان يتقن هذا العمل عن طريق أدوية يصنعها من األعشاب والنبااتت ،أو عن طريق كي مناطق معينة
من اجلسم ،أو بطريق أخرى -كما ذكر يف السؤال -من الوسائل اليت مل تعد تستخدم يف الطب

احلديث.

اتمة ،ومارس عالج املرضى فشفوا فإ ّن حكمه حكم الطبيب النظامي؛ إذ
فهذا إن كان صاحب خربة ّ

َح ّدد الفقهاء حذق الطبيب أبنه الذي يعرف العلة ودواءها ،وله مشايخ يف هذه الصناعة شهدوا له
ابحلذق ،وألن الطبيب النظامي ال يوجد يف كل مكان ،بل ما تزال جهات كثرية تعاين من نقص يف

األطباء ،ويف بعض اإلحصاءات أن نسبة األطباء يف األرايف يف الدول النامية طبيب واحد لكل

عشرين ألف نسمة ،بينما هي يف املدن طبيب لكل مخسمائة نسمة ،ومن هنا حيتاج الكثريون إىل
مراجعة هؤالء األطباء الشعبيّي.

والدراسات احلديثة تثبت منافع عدة ونتائج طيبة جلملة من املمارسات الطبهية القدمية ،بل أنشأت
هلذا الغرض جامعات يف عدد من الدول كاهلند والصّي.

ولكن ال بد أن يكون عمل الطبيب الشعيب هذا مل خيالف فيه الطريقة واألصول الفنية اليت يتبعها
أمثاله ،فإن كان قد قصر أو تعدى فإنه يضمن وإال فال.

وضمانه إذا أخطأ يكون ابلدية

أما لو مارس العمل املعتاد فأدى ذلك لتلف املريض فال شيء عليه.

قال ابن رشد( :وأمجعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ ألنه يف معىن اجلاين خطأ ،وعن مالك
رواية أنه ليس عليه شيء..اخل) [بداية اجملتهد (. ] )31312

ويدل له مفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،مرفوعاً" :من تطبب ومل يعلم منه طب

فهو ضامن" أخرجه أبو داود ( ، )4586النسائي ( ، )4830وابن ماجة ( ، )3466واحلاكم يف

املستدرك ( ، )212/4وصححه ووافقه الذهيب ،وهو كما قاال.

()280/14

فإذا كان الطبيب املذكور خبرياً ومل خيالف ما يتبع عادة يف هذا العمل فليس عليه شيء ،وإن كان قد
أخطأ أو مل تكن لديه اخلربة الكافية فإنه يضمن دية الطفل املذكور إن كانت وفاته بسبب إجرائه،

ومقدار الدية مائة من اإلبل أو ما يعادهلا مما هو مفصل يف كتب الفقه.
والدية الناجتة عن اخلطأ تتحملها العاقلة ،وهم أقارب اجلاين الذكور ،فتوزع بينهم على قدر غناهم،

لكن أول ما توجه على اجلاين وهو يقوم بتحصيلها منهم ولو برفع دعوى عليهم كما عليه احملققون،
وللحاكم أن حيكم على العاقلة مباشرة كما هو رأي طائفة كبرية من الفقهاء ،لكن أقارب اجلاين

يتحملون الدية يف احلالّي.

والذي يتحمله اإلنسان منهم هو ما ال يشق عليه حسب اجتهاد احلاكم ،وال فرق بّي كونه قريباً أو

بعيداً.
ويف حديث أيب هريرة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قضى يف املرأة اليت قتلتها جارهتا ابلعقل على
عصبتها أخرجه البخاري ( ، )5758ومسلم (. )1681

وأما االحتكام إىل احملاكم اليت ال حتكم ابلشريعة اإلسالمية فهو من الكبائر العظيمة ،فإن من أصول

اإلسالم الرضى ابهلل ورسوله حكما ً،وهو معىن اإلسالم ،قال تعاىل" :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن
أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون" [املائدة ، ]50 :فال جيوز التحاكم هلا.

وإذا ُدعي إنسان حملكمة غري شرعية فعليه أن حياول التحاكم إىل الشرع ولو ابلصلح ،فإن مل يتمكن

حرم عليكم إال ما
فإنه يدافع عن نفسه لديها -لكونه مضطراً -وقد قال تعاىل" :وقد فَ ه
صل لكم ما ّ

اضطررمت إليه" [األنعام. ]119:

وإذا ألزم بشيء ال يلزمه ومل يتمكن من اخلالص منه فله أن يدفع عن نفسه الضرر ،لكن ال جيوز
ألحد أن أيخذ شيئاً ال حيل له ولو حكمت به احملاكم ،فإن حكم احلاكم ال حيلل احلرام .وفق هللا

اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل تقدر دية القتيل ابلذهب؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/3/21هـ

السؤال

حدث حادث سيارة وتويف على إثره شاب مسلم ،وألن البلد ال يوجد فيه أتمّي بل يعمل به مببدأ
العشائر فقد طلب أهل القتيل ما يعادل 3000 :دوالر ،وقد دفعتها هلم ،وقد الحظت يف فتوى أن

الدية 4250غم ذهباً ،فهل يكفي ما مت؟ أم جيب علي سداد الباقي؟ مع العلم أنه اآلن من

املستحيل معرفة عنواهنم بعد احلرب ،واملبلغ أكرب من أن أمجعه ،ولو يف عشرين سنة فماذا أفعل؟

أفيدوين ابرك هللا فيكم.
اجلواب

اإلجابة عن الشق األول من السؤال :األصل يف دية املسلم احلر هو اإلبل ،هذا هو األصل،

ومقدارها مائة من اإلبل كما يف حديث عمرو بن حزم  -رضي هللا تعاىل عنه ،-الذي رواه النسائي

( )4853وغريه وأما ابلنسبة للذهب والفضة والبقر والغنم ،واحللل فهذه ليست من أصول الدية

على الصحيح من أقوال أهل العلم ،وعلى هذا إذا تراضى أهل املقتول والقاتل على غريها من

الذهب والفضة ،أو غريها من البقر ،أو الغنم ،أو احللل ،وتصاحلوا عليه فإن هذا جائز وال أبس به،
لكن إذا تشاحوا فإنه يرجع إىل اإلبل ،وما دام أن السائل يف بلد مسلم فإنه ينظر إىل حكم احملكمة،

فإن كانت احملكمة حكمت فإنه يرجع إليه ،وإذا مل تكن احملكمة حكمت شرعاً بشيء فإنه يرجع إىل
ما ذكرت ،وعلى هذا فعليه إن مل يكن هناك حكم شرعي أن يتصل هبم وأن يرتاضى معهم ،فإذا مل

يكن يعرفهم فإنه يتصدق مبا مل يدفعه هلم من الدية.
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متزوجة محلت من خدهنا!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد رأيكم يف موضوع خطري اي شيخ حدث لصديق يل ،وأريد منك جزاك هللا خرياً اإلفادة ،حيث إنه

اندم أشد الندم ،صديقي متزوج وتع هرف على فتاة متزهوجة ،ولكن هناك مشاكل بينها وبّي زوجها،

املهم طلقها زوجها طلقة واحدة ،فتع هرف عليها هذا الشاب وهي عند أهلها ،وهي ليست مراتحة مع
زوجها ،ألنه يضرهبا وال يريد تطليقها ،وأهلها أيضا يرفضون تطليقها من زوجها ،لدرجة أهنا من كثرة

الضرب تذهب إىل املستشفى.

املهم أهنا محلت منه وهي عند أهلها ،وذهبت إىل زوجها لكي ختفي الفضيحة ورجعت له ،فسارت

األمور وولدت الطفل ،وطبعاً تس هجل ابسم زوجها .صديقي صار يف حالة نفسية سيئة؛ وأتمل بسبب
املوضوع ،وهللا العظيم حالته يرثى هلا .أريد منكم اإلفادة فقد اتب إىل هللا ،ويريد أن يعرف ماذا

يفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن الزان كبرية من كبائر الذنوب ،قال تعاىل":والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس

اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق آاثما*يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه

مهاانً* إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً
رحيماً" [الفرقان ، ]70-68:وقال تعاىل":وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً"

[اإلسراء. ]32:

وحد الزاين الثيب الرجم ابحلجارة حىت ميوت ،ملا رواه جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -أن رجالً
من أسلم أتى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فحدثه :أنه قد زىن فشهد على نفسه أربع
شهادات ،فأمر به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فرجم وكان قد أحصن .رواه البخاري
( )6429كما جيب عليه التوبة ،والعزم على عدم العود.
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أما ما يتعلهق ابحلمل فإنه لصاحب الفراش ،وهو الزوج ما مل ينفه ،ملا روته عائشة -رضي هللا عنها-
قالت :كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن ابن وليدة زمعة مين فاقبضه.
قالت :فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال :ابن أخي قد عهد إيل فيه ،فقام عبد بن
زمعة فقال :أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه ،فتساوقا إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال

سعد :اي رسول هللا ابن أخي كان قد عهد إيل فيه .فقال عبد بن زمعة :أخي وابن وليدة أيب ولد على
فراشه .فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-هو لك اي عبد بن زمعة" مث قال النيب -صلى هللا

عليه وسلم":-الولد للفراش وللعاهر احلجر" رواه البخاري رقم ( )1948ومسلم ( ، )1457أما إن
نفاه الزوج وأنكرت الزوجة فيسقط عنها احلد ابللعان ،فإن العنها مل يُنسب إليه الولد ،قال

تعاىل":والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ابهلل إنه
ملن الصادقّي*واخلامسة أن لعنت هللا عليه إن كان من الكاذبّي*ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع
شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبّي*واخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقّي" [النور]9-6 :
 ،هذا إن كان احلمل أثناء استمرار الزوجية أي قبل خروجها من العدة ،أما إن كانت محلت بعد

خروجها من العدة فال جيوز نسبة الولد للزوج وال للزاين بل ينسب ألمه ،وقد ذكر ابن عبد الرب رمحه

هللا تعاىل أن ولد الزان يف اإلسالم ال يلحق ابلزاين ابإلمجاع .انظر (التمهيد  ، )19/8أما ما ذكره

األخ السائل من أن زوج املرأة كان يضرهبا ،وال حيسن عشرهتا فهذا ليس مربراً للوقوع يف الزان .وهللا
تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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محلت وزوجها متوىف ،فهل يقام عليها احلد؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

امرأة أرملة توىف زوجها منذ سنّي ،وحدث هلا احلمل ابجلنّي ،ومل تعرتف وتقر أبهنا زنت ،ومل يكن
هناك أربعة شهود من الرجال يشهدون عليها ،ومل يكن هناك الرجل ،فهل يقام على هذه املرأة احلد
أبن ترجم؛ ألهنا زنت وهي ثيب؟ االحتمال حلدوث احلمل لديها هو اآليت :من احملتمل ومن املمكن

أن تكون هذه املرأة األرملة حدث احلمل لديها من نطفة منوية كانت موجودة أو عالقة يف ماء راكد
(ماء دائم) مثل حوض احلمام أو بركة للماء دخلتها هذه املرأة األرملة ،وحدث احلمل لديها هبذه

النطفة املنوية املوجودة يف هذا املاء الراكد ،هناك حديث للرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول:
"ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب" رواه مسلم ،واحلكمة يف ذلك حىت ال تبقى هناك نطف
منوية داخل هذا املاء الدائم ،وإذا استعملت املرأة هذا املاء الدائم قد حيدث هلا احلمل ابلنطف

املنوية املرتوكة داخل هذا املاء الراكد الدائم كما يف حالة هذه املرأة األرملة.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

الزىن إِنهه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيالً"
اح َ
"وال تَـ ْق َربُوا ِّ َ ُ
فال ريب أن الزان من كبائر الذنوب ،قال  -تعاىل َ :-
شةً َو َس َ
[اإلسراء ، ]32:كما أن قذف احملصنات من كبائر الذنوب قال  -تعاىل  :-ه ِ
ين يَـ ْرُمو َن
َ
"والذ َ
ات مثُه َمل أيْتُوا ِأبَربـع ِة ُشه َداء فَ ِ
ِ
الْم ْحصنَ ِ
ك ُه ُم
ادةً أَبَداً َوأُولَئ َ
ّي َج ْل َد ًة َوال تَـ ْقبَـلُوا َهلُ ْم َش َه َ
اجل ُد ُ
وه ْم َمثَانِ َ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
َْ

الْ َف ِ
اس ُقو َن" [النور ، ]4:والزان ال يثبت عند مجهور العلماء إال أبحد أمرين:

األول :إقرار الزاين أو الزانية ابلزان ،وأن يكون املقر خمتاراً صحيح العقل ابلغاً ،وأن يقيم على إقراره
إىل أن يقام عليه احلد.

الثاين :أن يشهد عليه ابلزان أربعة رجال مسلمّي عدول أحرار ،وأن ال يرجع أحد منهم عن شهادته

حىت إقامة احلد.
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وقد ذكر مجع من الفقهاء أن املرأة اليت ال زوج هلا لو محلت وادعت شبهة قبل منها ألن احلدود تدرأ
ابلشبهات ،انظر :اإلنصاف ( ، )119/10حاشية الروض ( ، )328/7كما البد أن يراعى هنا مدة
أكثر احلمل لكون الفقهاء اختلفوا يف ذلك فمنهم من يرى أن أكثر مدة احلمل سنتان ،ومنهم من

يرى أنه أكثر من ذلك ،انظر املبدع ( )36/6اإلنصاف ( ، )228/7الروض ( ، )207/3إعانة

الطالبّي ( ، )41/4اإلقناع للشربيين ( ، )461/2روضة الطالبّي ( ، )377/8اهلداية شرح البداية
( ، )36/2البحر الرائق ( ، )170/4القوانّي الفقهية ( )177بداية اجملتهد ( ، )70/2وأشري إىل
أن إقامة احلدود منوطة بويل األمر أو من ينيبه ،وليس لغريه أن يقيم احلدود؛ ألن إقامة احلدود ال تتم

إال بعد التحقق من ثبوت اجلرم وانتفاء موانعه ،وهذا ال يدركه كثري من الناس ،فعن عبد هللا بن

مسعود -رضي هللا عنه -قال" :إان ليلة اجلمعة يف املسجد إذ جاء رجل من األنصار فقال :لو أن
رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدمتوه ،أو قتل قتلتموه ،وإن سكت سكت على غيظ ،وهللا

ألسألن عنه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فلما كان من الغد أتى رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -فسأله فقال" :لو أن رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدمتوه ،أو قتل قتلتموه ،أو سكت

سكت على غيظ ،فقال :اللهم افتح وجعل يدعو" ..احلديث رواه مسلم رقم ، )1495( :إال العبد

واألمة فلسيدمها إقامة احلد عليهما عدا القتل؛ حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :مسعت النيب

صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إذا زنت أمة أحدكم فتبّي زانها فليجلدها احلد ،وال يثرب عليها ،مثإن زنت فليجلدها احلد وال يثرب ،مث إن زنت الثالثة فتبّي زانها فليبعها ولو حببل من شعر" رواه

البخاري رقم ( ، )2119ومسلم ( ، )1703وهللا  -تعاىل  -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه.
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الزىن بغري املسلمة
اجمليب د .راشد بن مفرح الشهري

القاضي ابحملكمة الكربى ابلطائف
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/3/2هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل الزان للمرأة األجنبية الكافرة حرام ،وليس عليها رجم مثل املسلمة؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أوالً :الزان من أكرب الكبائر-والعياذ ابهلل -والوقوع فيه وقوع يف مفسدة عظيمة يف الدنيا واآلخرة،

وهو مفسد للدين والعقل ،والروح ،مضعف للبدن ،مهلك للنفسُ ،معود هلا على الدانءة والرذيلة.

اثنياً :الزان حرام يف كافة الشرائع السماوية؛ فقد أمجعت على أنه اعتداء على حرمات هللا وحدوده،
فقد جاء يف صحيح البخاري ( )1329أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رمى اليهوديّي ملا

زنيا ،وسأهلما عن حكم ذلك يف التوراة فوجده الرجم ،واحلديث معروف ،ويف النصرانية موافقة
لليهودية؛ لقوله -تعاىل -عن عيسى  -عليه السالم" :-م ِ ِ
ّي يَ َد ه
شراً
ي ِم َن التـ ْهوَراةِ َوُمبَ ِّ
ص ّدقاً ل َما بَ ْ َ
ُ َ
بِر ُس ٍ
َمحَ ُد" [الصف :من اآلية ، ]6وجاء اإلسالم بتحرميه ،بل حترمي القرابن
امسُهُ أ ْ
ول َأيِْيت ِم ْن بَـ ْع ِدي ْ
َ
الزىن إِنهه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيالً" [اإلسراء ، ]32:وشدد الوعيد
اح َ
"وال تَـ ْق َربُوا ِّ َ ُ
منه ،فقال -تعاىلَ :-
شةً َو َس َ
فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وال سيما حليلة اجلار فهي أشد وأنكى وقد أمجعت األمة

على حترميه ،وأنه من أعظم وأشنع ،وأكرب الكبائر ،واألجنبية غري املسلمة حيرم عليها الزان؛ ألن
الكفار مكلفون بفروع الشريعة ،وكلما ازداد الكافر فجوراً وظلماً ،ازداد إمثاً ،والنار درجات ،كما أن
اجلنة درجات ،ولكن من ارتكب ضالالت الكفر هانت عنده بقية املعاصي ،نسأل هللا -تعاىل -أن

يعافينا ومجيع املسلمّي من كل سوء ومكروه ،وأن جينبنا الشرور ،إنه مسيع جميب .وهللا أعلم.
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األخذ ابلثأر من منظور اإلسالمي
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/1/25هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما حكم اإلسالم يف األخذ ابلثأر؟ كما لو قتل أحد الناس أخي ،أو أحرق بييت ،هل جيوز الثأر بقتله،

أو حرق بيته؟.
اجلواب

بسم هلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال جيوز يف اإلسالم أخذ الثأر هبذه الطريقة ،وهي أن َم ْن قتل أخاك قتلته ،ومن حرق منزلك حرقت
منزله ..وهكذا ،فال جيوز لإلنسان أن يثأر لنفسه من ظامله؛ وذلك ألنه لو تُ ِرك لكل أحد أن أيخذ
حقه بنفسه ،وأن يثأر من ظامله ألصبحت البالد فوضى ،وكل شخص يريد االعتداء على غريه من
املمكن أن يتهمه بشيء من هذا مث يقوم بقتله ،أو ضربه  ...إخل ،وقد يكون يف بعض األمور

والقضااي مالبسات ،ال يكشفها إال التحقيق من قبل أجهزة التحقيق ملعرفة من صاحب احلق من

غريه.

لكن اإلسالم جييز لإلنسان أن يطلب القصاص من الظامل ،وذلك برفع األمر إىل القاضي ،والذي
بدوره ينظر يف القضية ،ويعطي احلق لصاحبه ،ويقتص من الظامل ،وهبذا أمر هللا -تعاىل -الوالة

والقضاة ،فقال -تعاىل" :-كتب عليكم القصاص يف القتلى [ " ...البقرة ]178:وقال -تعاىل-
":ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب" [البقرة ، ]179:وقال -تعاىل -أيضاً" :ومن قتل مظلوماً
فقد جعلنا لوليه سلطاانً فال يسرف يف القتل إنه كان منصوراً" [األسراء. ]33:

وقال -سبحانه":-وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم ولئن صربمت هلو خري للصابرين"

[النحل ، ]126:وهذه اآلية مقيدة أبن يكون هذا العقاب حتت نظر القاضي أو احلاكم ،كما أهنا
تدعو املؤمنّي للصرب على ظلم الظامل ،والصفح عنه ،واحتساب األجر عند هللا ،فهذا أفضل من
االنتقام واملعاقبة .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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بنتها ولدت سفاحاً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

أمرا غري طبيعي ،وكنت كلما سألتها ال تظهر يل حقيقة ما
يل بنت جتاوزت 16سنة ،الحظت عليها ً
ختفيه ،إال أنه بعد فرتة طويلة علمت أهنا حامل -عياذًا ابهلل -مل أمتالك نفسي ،ضربتها وضغطت

جربا عنها وفعل هبا الفاحشة ،أان ال أعلم
عليها ملعرفة احلقيقة ،حينها قالت أبن رجالً ال تعرفه أخذها ً
هل ابنيت كانت مطاوعة له أم أهنا صادقة يف كالمها ،وقد ولدت قبل أايم طفلة.
السؤال :ما احلكم الشرعي الذي يطبق على ابنتها الواقعة يف احلرام؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
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فإن الزان كبرية من كبائرة الذنوب؛ قال هللا تعاىل( :واله ِذين ال ي ْدعو َن مع هِ
آخ َر َوال يَـ ْقتُـلُو َن
اَّلل إِ َهلًا َ
َ َ َ ُ ََ
س الهِيت َح هرَم ه
ْق أ ََاث ًما) [الفرقان . ]68:وعقوبة الزاين
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
النهـ ْف َ
البكر جلد مائة ،وتغريب عام؛ قال تعاىل( :ال هزانِيةُ وال هز ِاين فَاجلِ ُدوا ُك هل و ِ
اح ٍد ِم ْنـ ُه َما ِمائَةَ َج ْل َدةٍ َوال
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخ ْذ ُكم هبِِما رأْفَةٌ ِيف ِدي ِن هِ
ِ
ِ
ّي)
اَّلل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َولْيَ ْش َه ْد َع َذ َاهبُ َما طَائ َفةٌ م َن ال ُْم ْؤمن َ
َأت ُ ْ َ َ
[النور . ]2:وجاء التغريب يف مجلة أحاديث رواها البخاري ( ، )2696ومسلم ( . )1698وهذا
احلكم يف حال توفر شروط إقامة احلد ،أما إذا ختلف بعضها فإن احلد يدرأ عنها ،فاإلكراه يف حال
السلمي :أُتى
ثبوته مانع من موانع إقامة احلد ،ففي سنن البيهقي  ،236/8عن أيب عبد الرمحن ُّ

عمر ،رضي هللا عنه ،ابمرأة جهدها العطش ،فمرت على راع فاستقست فأىب أن يسقيها إال أن متكنه

من نفسها ففعلت ،فشاور الناس يف رمجها ،فقال علي ،رضي هللا عنه :هذه مضطرة ،أرى أن خنلي
سبيلها .ففعل .أما ما يتعلق ابلطفلة فتنسب ألمها ،وأشري إىل أن من وقع يف شيء من هذه

نصوحا فليسترت بسرت هللا تعاىل ،وال خيرب أح ًدا بذلك؛ قال عبد هللا بن عمر،
القاذورات فتاب توبة
ً
"اجتَنِبُوا هذه
رضي هللا عنهما :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام بعد أن رجم األسلمي فقالْ :
ِ
ِ ِ
ِ
ص ْف َحتَهُ نُِق ْم
ب إىل هللا ،فإنهه َمن يُـ ْبد لَنَا َ
فمن أََمله فَـلْيَ ْستَِ ْرت بِس ِْرت هللا ولْيَـتُ ْ
ال َقاذُ َ
ورَة اليت َهنَى هللاُ عنهاَ ،
علَيه كِتاب ِ
هللا ع هز وج هل" .أخرجه احلاكم .272/4وقال( :هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي
َ َ َ
ومل خيرجاه) ا .هـ .وقال :عن مسروق ،قال :خرج بن مسعود على أهل الدار فقال هلمَ :من جاء
ِ
منكم مستفتيا فلْيجلِس ه ِ
خصمه حىت نقضي بينهما ،ومن
ُ ً
حىت نـُ ْفتيَهَ ،
ومن جاء منكم ُخماص ًما فلْيل َْزْم َ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
غفرهتا ،ه
فإان ال منلك
ك َم َ
سترت بس ِرت هللا ويُس هرها إىل َمن َميل ُ
جاء منكم ُمطْل َعنَا على عورة َ
سرتها هللاُ فَـلْيَ ِ ْ
نصا من كتاب أو سنة أيمر ابإلقرار،
َ
ونقيم عليه حدًّا .أخرجه الطرباين ( . )8906وال أعلم ًّ
مغفرهتا ُ
أو حيث عليه ،بل النصوص أمرت ابلسرت ،كما ذكران ،وقد ع هرض النيب صلى هللا عليه وسلم ،ملاعز،

رضي هللا عنه -ملا أقر ابلزان -ابلرجوع ،كما رواه مسلم ( . )1695بل تعدى ذلك إىل أمر َمن رأى
َمن وقع على كبرية واتب منها بسرته؛ كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم هلزال ملا ه
ماعزا على
حث ً
ك " .أخرجه أبو داود ( )4377والنسائي يف الكربى
ريا لَ َ
اإلقرار " :لَ ْو َس َ ْرتتَهُ بِثَـ ْوبِ َ
ك َكا َن َخ ْ ً
(. )7274
وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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إجهاض محل الزان
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/2/28هـ
السؤال

السالم عليكم.

هل جيوز عمل إجهاض المرأة متزوجة محلت بسبب الزان من غري زوجها؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن كان الزان كرهاً (أي حالة اغتصاب)  ،وكان احلمل يف مراحله األوىل أي قبل مرور أربعة أشهر،

وكان وجوده يؤثر على صحة املرأة أبمر معترب ال ميكن حتمله ،وال توجد رعاية اجتماعية للمرأة ومحلها
متكنها من حتمل األمر فيمكن حسب ما توصل إليه العلماء أن جيهض احلمل ،ويتدرج األمر يف
احلكم حسب مرحلة اجلنّي ،فيتساهل يف األايم األوىل ،ويتشدد يف تطبيق قواعد الضرورة يف املراحل

الثانية والثالثة( ،األربعّي الثانية والثالثة)  ،أما إذا كان الزان برضاها فال جيوز حبال إسقاط احلمل حىت
يف األايم األوىل ألدلة ليس هذا جمال بسطها ،ومنها قصة الغامدية اليت رواها مسلم ( )1695من

حديث بريدة  -رضي هللا عنه -؛ وألنه ال ميكن أن تنال لذهتا احملرمة ،ومتكن من هذا األمر الذي
أصوله التحرمي ،وملا يتضمنه القول ابإلابحة من فتح ابب للجرمية والفساد واالحنراف ،وقد اتفق على

هذا العلماء املعاصرون سواء يف اجملامع الفقهية أو يف هيئة كبار العلماء يف اململكة ،وهو احلكم الذي

يتفق مع قواعد الشريعة .وهللا املوفق.
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أرشدهتا إىل طبيب جيهض محلها
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال

امرأة محلت من زان حىت الشهر السابع ،مث ذهبت إىل امرأة أخرى لكي ترشدها إىل طريق طبيب

ليجهض جنينها ،وفعال ذهبت هبا إىل طبيب وأجهض اجلنّي وهي يف الشهر السابع ،فما احلكم على

املرأة األخرى ،هل عليها دية أم كفارة؟ أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال شك أن ما أقدمت عليه املرأة إمث عظيم ،وجناية على نفس حية ال ذنب هلا فيما حصل ،واجلنّي

إذا جتاوز مرحلة نفخ الروح فهو فوق اعتبار الضرورة ،وعند املالكية أنه يتصور العمد فيه ،فيكون

على جمهضه القصاص بشروط ،وعلى قول اجلمهور فاجلناية عليه تعترب شبه عمد ،وعليه فتجب دية
شبه العمد كدية العمد مغلظة ،واملسؤولية يف هذه الدية تقع على املرأة احلامل والطبيب املباشر ،أما
احلامل فلكوهنا سعت ورضيت وبذلت نفسها يف ذلك ،والطبيب املباشر لكونه مل يرع حرمة األنفس

وأقدم على إجهاض نفس معصومة ،فيشرتكان فيه.
وأما املرأة اليت دلت ،فال شك أهنا تتحمل إمثاً عظيماً؛ ألن هذا من التعاون على اإلمث والعدوان ،وهلا

يد ظاهرة يف حصول هذا اإلجهاض ،لكن القاعدة عند العلماء أن املباشرة تقطع حكم التسبب ،فال

تتحمل شيئاً من الدية ،أما الكفارة فإهنا جتب على املباشر واملتسبب ،نظراً لكون الكفارة ال تتجزأ

فيتحمل كل من الثالثة كفارة كاملة ،وكون احلمل انشئاً عن عالقة غري شرعية فينظر فيه؛ يف املراحل
األوىل ،فإن كان مثرة اغتصاب فقد أجاز العلماء إجهاضه بشروط ،وهي أن يثبت االغتصاب ،وأال
ميكن ختفيف آاثر األمر على احلامل ،وأن يتم إجهاضه بوسيلة تقل هبا األضرار ،وختف فيها

املخالفات ،وإن كان مثرة رضا الطرفّي فال جيوز التعرض له حبال .وهللا أعلم.
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توبة تفجريي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/08/11هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ليس يل يف السياسة شيء البتة ،لذلك أرجو أن أجيد التعبري يف سؤايل ،أظن أن ما حدث يف مدينيت
ِ
الرايض وجدة وغريمها من املدن السعودية من اإلرهابيّي ،فساد يف األرض ،قال تعاىل( :إ همنَا َج َزاءُ
هِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ين ُحيَا ِربُو َن ه
صلهبُوا أ َْو تُـ َقطه َع أَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم
سً
ادا أَ ْن يُـ َقتهـلُوا أ َْو يُ َ
الذ َ
ض فَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُـ ْنـ َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ي ِيف ُّ
يم" .فضيلة
ض َذلِ َ
الدنْـيَا َوَهلُ ْم ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ْ
ك َهلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
الشيخ :لو أن أح ًدا من هؤالء اإلرهابيّي قُتل يف أثناء تبادل الطلقات النارية بينه وبّي قوى األمن -

نصرهم هللا -وأصيب بعيار انري ،ومات على الشهادة ،ما جزاؤه يف هذه احلالة؟ وكيف يَلقى ربه بعد
سعيه يف الفساد ومقابلته آبخر عبارة :ال إله إال هللا حممد رسول هللا .وهب أن أح ًدا من اإلرهابيّي

نصوحا ،ويريد
ورمل ويتّم من األبرايء ،ويريد توبة
كثرياّ ،
ً
يريد التوبة اآلن وقد أحس أبنه قَتل ً

االستسالم ،ولكنه خيشى على نفسه من السجن أو من العذاب الذي سيالقيه ،ويريد األمان ،هل

تقبل توبته؟ أي أنه ال يريد أن يسجن .أمتىن أن أكون قد عربت جي ًدا .أرجو الشرح والتفصيل

خريا.
والتدقيق ،وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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ال شك أن حوادث التفجري والقتل اليت حصلت ،وما زالت حتصل ،يف اململكة بّي وقت وآخر هي
جرمية نكراء ،وفعل شنيع ،وعُتُـ ٌّو وفساد يف األرض كبري ،مهما ادعى مرتكبوها من التأويالت ُّ
والشبه
الزائفةِ ِ ،
يل َهلُ ْم ال تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن* أَال إِ ههنُ ْم ُه ُم ال ُْم ْف ِس ُدو َن َولَ ِك ْن ال
ض قَالُوا إِ همنَا َْحن ُن ُم ْ
َ
(وإ َذا ق َ
ونظرا للغلو الذي اتصفوا به جفوا العلماء واجتنبوا الدعاة املصلحّي
يَ ْش ُع ُرو َن) [البقرةً . ]12-11:
ِ
واحتقروهم وقللوا من شأهنم ورموهم ابلفسق واجلهل والنفاقِ ِ ،
هاس
يل َهلُ ْم آمنُوا َك َما َ
َ
آم َن الن ُ
(وإذَا ق َ
ِ
الس َف َهاءُ َولَ ِك ْن ال يَـ ْعلَ ُمو َن) [البقرة . ]13:وصنف من
الس َف َهاءُ أَال إِ ههنُ ْم ُه ُم ُّ
آم َن ُّ
قَالُوا أَنُـ ْؤم ُن َك َما َ
أولئك قد ال يباشرون التفجري والتخريب وإزهاق األرواح أبنفسهم ,ولكنهم خيتلقون املعاذير،
(وإِذَا
ويتأولون النصوص ملباشري حوادث القتل والتفجري ،عندما خيتلطون بعامة الناس َ
ود ْمهَائهمَ ،
لَُقوا اله ِذين آمنوا قَالُوا آمنها وإِذَا َخلَوا إِ َىل َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِ هان َم َع ُك ْم إِ همنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن* ه
ئ
َ َُ
اَّللُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
َ
ْ
َ َ
ك اله ِذين ا ْش َرتوا الضهاللَةَ ِاب ْهلَُدى فَما رِحب ْ ِ
ارُهتُ ْم َوَما َكانُوا
ُّه ْم ِيف طُغْيَاهنِِ ْم يَـ ْع َم ُهو َن* أُولَئِ َ
هبِِ ْم َوميَُد ُ
َ ََ
ت جتَ َ
َ َُ
ِ
ين) [البقرة . ]16-14:وقد بّي هللا حكم هذه الفئة الضالة املفسدة يف آايت احلرابة يف سورة
ُم ْهتَد َ
هِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ين ُحيَا ِربُو َن ه
صلهبُوا أ َْو
سً
ادا أَ ْن يُـ َقتهـلُوا أ َْو يُ َ
املائدة فقال( :إِ همنَا َج َزاءُ الذ َ
ض فَ َ
ِ
الدنْـيا وَهلم ِيف ْاآل ِخرةِ
تُـ َقطهع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُـ ْنـ َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض ذَلِ َ
َ ْ ْ َ ُْ ُْ ْ
ك َهلُ ْم خ ْز ٌ
ي ِيف ُّ َ َ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
هِ
ين َاتبُوا م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن تَـ ْق ِد ُروا َعلَْي ِه ْم فَا ْعلَ ُموا أَ هن ه
يم) [املائدة-33:
َع َذ ٌ
اَّللَ غَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
اب َعظ ٌ
يم* إِهال الذ َ
 . ]34ومن قتل من هؤالء الشباب (اإلرهابيّي) يف أثناء متابعة رجال األمن هلم ،فحكمهم يف الدنيا

قد لقوه من القتل واخلزي والعار ،أما يف اآلخرة ،كما هي عقيدة أهل السنة واجلماعة ،فأمرهم إىل هللا

سبحانه ،حيكم بينهم ابلعدل وهو أحكم الصادقّي ،فيعذهبم ابلنار بقدر ذنوهبم ،ومنها القتل

واإلفساد بغري حق ،مث مآهلم إىل اجلنة ما داموا قد لقوا هللا ومل يشركوا به شيئًا؛ حلديث عتبان يف
صحيح البخاري ( )425وصحيح مسلم (" : )33إ هن هللاَ قد ح هرم َعلَى النها ِر َمن قال :ال إلهَ هإال هللاُ.
ذلك وجه ِ
هللا" .ومعىن :حرم هللا عليه النار .أي اخللود فيها ،ومثله حديث أيب ذر ،رضي هللا
يَـ ْبـتَغي بِ َ َ
عنه ،عند مسلم (: )2687قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :قال هللاَُ :وَم ْن لَِقيَ ِين
بُِقر ِ
اب ْاأل َْر ِ
ض َخ ِطيئَةً َال يُ ْش ِر ُك ِيب َش ْيـئًا لَِقيتُهُ ِمبِثْلِ َها َمغْ ِف َرةً" .أما إذا قتل رجل األمن يف املواجهة مع
َ
هذه الفئة املفسدة يف األرض فهو على خري يف الدنيا من الذكر احلسن ويرجى له خري يف اآلخرة عند
ربه  -إن شاء هللا -وينطبق عليه حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-عند أمحد ()1652

وأيب داود
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ِ
فهو
":من قُتِ َل ُدو َن ماله ُ
( )4772وابن ماجه ( )2580والرتمذي ( )1421والنسائي (َ )4095
ِ
ِ
ومن قُتل دو َن أهلِه فهو
ومن قُتِل دو َن َدمه ُ
ومن قُتِل دو َن دينِه ُ
فهو شهي ٌدَ ،
فهو َش ِهي ٌدَ ،
َش ِهي ٌدَ ،
شهي ٌد" .وإذا اتب ذلك الشاب بعد أن قَـتَل أو شارك يف القتل وإفساد املمتلكات احملرتمة ،وقتل

معصوم الدم فال ختلو حاله حينئذ من أمرين:

األول :أن تكون توبته بعد أن تقبض عليه السلطة ممثلة برجال األمن ،فهذا حيكم فيه القضاء بعد أن
هِ
ين ُحيَا ِربُو َن ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف
جترى عليه أحكام الدنيا يف آية احلرابة األوىل( :إِ همنَا َج َزاءُ الذ َ
ادا أَ ْن يـ َقتهـلُوا أَو يصلهبوا أَو تُـ َقطهع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُـ ْنـ َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ْاأل َْر ِ
ض ) ...
ْ َُُ ْ
َ ْ ْ َ ُْ ُْ ْ
سً ُ
ض فَ َ
[املائدة من اآلية . ]33 :وغالب ما ينطبق على هؤالء من اآلية احلال األوىل منها ،وهي القتل
والصلب لقتلهم األنفس الربيئة وإفسادهم األموال احملرتمة ،ومن ينفذ عليه حكم هللا هذا يف الدنيا

سليما معاىف؛ ملا ثبت عند أمحد ( )21866عن رسول هللا صلى هللا عليه
سيلقى ربه يوم القيامة ً
ِ
ك ال هذنْ ِ
ارتُهُ" .وعند البخاري ( )6801ومسلم
يم َعلَْي ِه َح ُّد ذَلِ َ
َص َ
وسلمَ " :م ْن أ َ
ب ،فَـ ُه َو َك هف َ
اب ذَنْـبًا أُق َ
ِ ِ
ك فَـعوقِ ِ ِ
ارةٌ لَهُ" .ويف احلديث اآلخرَ " :م ْن
َص َ
(َ ": )1709وَم ْن أ َ
ب به فَـ ُه َو َك هف َ
اب َش ْيـئًا م ْن ذَل َ ُ َ
ِ
اب َحدًّا فَـ ُع ِّج َل ُع ُقوبَـتَهُ ِيف ُّ
الدنْـيَا فَ ه
ين َعلَى َع ْب ِدهِ ال ُْع ُقوبَةَ ِيف ْاآل ِخ َرةَِ ،وَم ْن
َص َ
أَ
اَّللُ أَ ْع َد ُل م ْن أَ ْن يُـثََِّ

ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َع َفا َع ْنهُ فَ ه
رتهُ ه
ود إِ َىل َش ْي ٍء قَ ْد َع َفا َع ْنهُ" .أخرجه ابن
اَّللُ أَ ْك َرُم م ْن أَ ْن يَـ ُع َ
َص َ
أَ
س ََ
اب َحدًّا فَ َ

ماجه ( )2604والرتمذي (. )2626
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األمر الثاين :أن يتوب ذلك الشاب مما اقرتفه من ذنوب يف القتل واإلفساد قبل أن تقبض عليه
هِ
ين َاتبُوا ِم ْن قَـ ْب ِل
السلطة أو يسلم نفسه هلا ً
خمتارا اتئبًا ،فهذا تنطبق عليه اآلية الثانية للحرابة( :إِهال الذ َ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
يم) [املائدة . ]34 :فهذا ال جيوز أن يلحق به عقوبة.....
أَ ْن تَـ ْقد ُروا َعلَْي ِه ْم فَا ْعلَ ُموا أَ هن هَ ٌ
ور َرح ٌ
من قتل أو سجن أو ضرب ،وإمنا اختلف العلماء هل يطالب التائب قبل أن يقدر عليه بضمان ما
أتلفه من حقوق الناس (احلق اخلاص)  ،الصحيح أنه ال يضمن ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

وعدد من احملققّي من العلماء ،وهذا ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع املشركّي يوم فتح
ِ
ِ
ِ
ومن أغلَق عليه
"من َ
الح ُ
دار أيب ُسفيا َن ُ
فهو آم ٌنَ ،
فهو آم ٌنَ ،
مكة حّي قالَ :
الس َ
دخل َ
ومن أَلْ َقى ّ
اببه فهو ِ
آم ٌن  ." ...أخرجه مسلم ( . )1780ومشركوا مكة حينئذ قد مجعوا بّي قتل املسلمّي
َ ُ
وأخذ أمواهلم ،فعفا عنهم ومل يضمنهم األمرين وال أحدمها ،وكذلك فعل علي بن أيب طالب ,رضي هللا
عنه ,مع اخلوارج الذين قاتلوه  -كما ذكره ابن تيمية وابن أيب الدنيا( -كان حارثة بن بدر بن متيم

من أهل البصرة قد حارب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واملؤمنّي ،وأفسد يف األرض ،فكلم رجاالً
من قريش يكلمون له علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،فجاءه سعيد بن قيس اهلمداين وقال :اي
أمري املؤمنّي :ما جزاء الذين حياربون هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؟ فتال عليه آييت احلرابة يف سورة

املائدة ،قال سعيد :وإن كان حارثة بن بدر التميمي جاءك اتئبًا؟ قال :نعم .فجاء به ربيعة فبايعه

أماان.
وقبل ذلك منه ,وكتب له ً

وجاء رجل إىل أيب موسى األشعري ،رضي هللا عنه ،بعد أن صلى معه الغداة ،مث قال له :هذا
(املسجد) مقام العائذ التائب ،أان فالن بن فالن ،كنت ممن حارب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم،

فالان ممن حارب هللا ورسوله
وجئت اتئبًا من قبل أن يُقدر علي .قال أبو موسى ,رضي هللا عنه :إن ً
ض له أحد إال خبري ،فإن يكن صادقًا فسبيلي ذلك ،وإن يكن
جاء اتئبًا قبل أن يُقدر عليه فال يَـ ْع ِر ْ

كاذاب فلعل هللا أن أيخذه بذنبه.
ً

وأخريا :إن عالج هذه الظواهر يف جمتمعنا من قتل وتدمري وإفساد تقع املسؤولية فيه على مجيع فئات
ً

الشعب السعودي وطبقاته من احلكام والعلماء والدعاة واملربّي ،وأولياء األمور ،وليست مسؤولية فئة

معينة ،وإن كانت هذه الفئات ختتلف يف درجات حتمل هذه املسؤولية.

كما جيب أن يُعلم علم اليقّي أن االعتماد على احلل األمين وحده ال يكفي ،إن مل يزد األمر

استفحاالً ،واملشكلة مبناها وأساسها ديين فكري هو التكفري لبعض تلك الفئات املشار إليها يف
مسؤولية العالج؛ ملنكرات رأوها فيهم ،وال أظن أن تنتهي حوادث التفجري قبل أن يقضى على

دعاوى التكفري وشبهه ومربراته ،ولن يكون ذلك إال ابحلوار الفكري بّي الطرفّي يف جو أمين آمن
مثل ما فعل علي ابن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،مع اخلوارج ملا أمنهم وأرسل إليهم عبد هللا بن

عباس ،رضي هللا عنهما ،فحاورهم ابلعقل والدليل فرجع منهم أربعة آالف ميثلون الثلث من اخلارجّي
عليه.

وفق هللا اجلميع إىل كل خري ،اللهم اهد ضال املسلمّي ،وارزقنا األمن واألمان ،واكفنا شر األشرار،

آمّي.
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حد قاتل ولده عمداً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السالم عليكم.

رجل قتل ولده متعمداً ،هل يقام عليه حد القاتل؟ إذا كان اجلواب نعم ،من يكون له حق التنازل؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فمن شروط وجوب القصاص عدم الوالدة ،فال يقتل أحد األبوين ابلولد ،وهو مذهب مجهور العلماء

عدا اإلمام مالك  -رمحه هللا -يف صورة ما إذا حنر ولده حنراً؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال

يقتل والد بولده" رواه أمحد ( ، )49/1والرتمذي ( ، )1400وابن ماجة ( )2662من حديث ابن

عباس  -رضي هللا عنهما -قال ابن عبد الرب( :هو حديث مشهور عند أهل العلم ابحلجاز والعراق،

يستغىن بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد حىت يكون اإلسناد يف مثله مع شهرته تكلفاً) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،قال( :قتل رجل ابنه عمداً ،فرفع إىل عمر بن اخلطاب -

رضي هللا عنه -فجعل عليه مائة من اإلبل ،ثالثّي حقة ،وثالثّي جذعة ،وأربعّي ثنية ،وقال :ال يرث

القاتل ،ولوال أين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ال يقتل والد بولده لقتلتك") رواه
أمحد ( ، )49/1وقال عليه الصالة والسالم" :أنت ومالك ألبيك" رواه أبو داود ( ، )3530وابن

ماجة ( )2292قال يف املبدع ، )273/8( :فمقتضى هذه اإلضافة متليكه إايه ،فإذا مل تثبت حقيقة
امللكية تُثبت اإلضافة شبهة يف إسقاط القصاص؛ وألنه كان سبباً يف إجياده فال يكون سبباً يف إعدامه)

(املغين  ، )227/8كشاف القناع ( ، )528/5وأشري إىل أن الوالد ال يرث من مال ولده الذي قتله
شيئاً؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يرث القاتل شيئاً" رواه أبو داود ( )4564من حديث

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،ورجح بعض أهل العلم وقفه على عمر -رضي هللا عنه .-وهللا

-تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أعانت على إجهاض فماذا يلزمها للتوبة؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
ممرضة اشرتكت أكثر من مرة يف عمليات إلجهاض فتيات محلن من الزىن -والعياذ ابهلل،-وكذلك يف

عمليات لرتقيع بكارة بعض الفتيات ليتمك هن من الزواج بال فضيحة ،وكانت تفعل ذلك عن جهل،

حيث زعمن هلا أهنن تَب مما سبق ،وأهنن يردن السرت والزواج بدون فضيحة ،مث علمت أن هذا حرام،

وهي تريد التوبة النصوح ،فماذا عليها من كفارات؟ وكيف تفعل لتتوب؟ وماذا تفعل إن مل متلك ماالً
يكفي الكفارات؟ وكذلك لو تتفضلون بتوجيه كلمة لنصح من تقع يف مثل هذا ولو حتت أتثري
اإلشفاق على الفتيات من الفضيحة ،أو من ابب اخلوف عليهن أن يقتلهن أهلهن إذا علموا بذلك.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وجزاكم هللا خرياًّ .

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فاإلجهاض إن كان بعد نفخ الروح يف اجلنّي ،فهو حمرم وهو عند مجع من الصحابة  -رضي هللا

عنهم -بعد مرور أربعة أشهر من احلمل ،وعليه اتفق الفقهاء  -كما نقله النووي وابن حجر وابن
رجب( -جامع العلوم ص  ،51فتح الباري  ، )490/11ويدل له ظاهر الرواية املشهورة من

حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -والذي نصه( :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعّي يوماً
نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح"

صحيح البخاري ( ، )3208صحيح مسلم ( . )2643وال فرق يف هذا التحرمي أن يكون يف بقاء

اجلنّي خطراً عليه أو ال ،وسواء كان احلمل سفاحاً أو ال ،وسواء كان لسرت جرمية الزان أو غري ذلك
س الهِيت َح هرَم ه
اَّللُ إِهال
من األسباب؛ ألنه قتل للنفس ،فال جيوز أبي حال ،قال تعاىلَ :
"وال تَـ ْقتُـلُوا النهـ ْف َ
ِاب ْحلَ ِّق" [اإلسراء :من اآلية ، ]33وجيب على من فعل ذلك أو شارك فيه أن يتوب إىل هللا من ذلك
ويستغفره ،ويكثر من األعمال الصاحلة املاحية للسيئات ،وليس يف هذا القتل كفارة؛ ألنه عمد،
والعمد ال كفارة فيه.

وأما اإلجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلف فيه أهل العلم ما بّي التحرمي واإلابحة والكراهة ،وال

شك أنه أقل من اإلجهاض بعد األربعة أشهر يف حكمه وحقيقته ،وال يعترب قتالً آلدمي لكنه إفساد

وتعرض بشيء له حرمة ،يشهد هلا أن الشرع جاء بتأخري تنفيذ احلد على احلامل حىت تضع محلها.
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ولذا صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 140يف 1407/6/20هـ ،واملتضمن :ال جيوز إسقاط
احلمل يف خمتلف مراحله ،إال ملربر شرعي ويف حدود ضيّقة جداً ،إن كان احلمل يف الطور األول،

وهي مدة األربعّي يوماً ،وكان يف إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع .أما إسقاطه يف هذه

املدة خشية املشقة يف تربية األوالد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم ،أو من

أجل مستقبلهم ،أو اكتفاء مبا لدى الزوجّي من أوالد فغري جائز) انتهى .واحلقيقة أن إابحة إجهاض
احلمل الناشئ عن الزان يرتتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها ،وهو مؤ ٍّد إىل
تقليص احلياة الزوجية وانتشار األمراض الفتاكة ،لذا فإن على من مارس اإلجهاض أن يتوب إىل هللا

تعاىل -ويستغفره ،وهذه كفارة عمله ،وأما الدية فإهنا تلزم املرأة اجملهضة ومن أعانتها معونة فعليهمباشرة عند مطالبة ورثة اجلنّي وهم عصبة أمه ،ومقدارها عشر دية األم هذا إن سقط اجلنّي بعد

ختلّقه.

وكذلك رتق غشاء البكارة إذا كان متزقه بسبب زىن الفتاة اليت أقيم عليها احلد مبوجبه أو تكرر منها

هذا الفعل فهذا ال خالف بّي أهل العلم (من املعاصرين) على حترميه .وهذا العمل يسهل ارتكاب

الزىن ،ويتضمن االطالع على العورات دون موجب ضروري وهو غش للزوج ،والغش حمرم ،وال يظهر

يل أن من زالت بكارهتا بسبب الزىن ،ولو اتبت أنه جيوز رتق بكارهتا ،وهذا الفعل مع أنه حمرم شرعاً
فهو ممنوع يف التنظيمات الدولية الطبية وعلى من فعله أن يتوب توبة نصوحاً[ .وهلاتّي املسألتّي
تفصيل مطول ألنواع كل فعل كتبته يف غري هذا املوضع]  .وهللا املوفق.
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املتزوجة إذا محلت من الزان

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

امرأة متزوجة ،زنت ،ومحلت من هذا الزان ،وهي يف حرية من أمرها أتقتل اجلنّي؟ أم تبقيه وتدخل
على زوجها ما ليس منه؟ أم خترب زوجها مبا جرى؟ ويف كل احلاالت يرتتب مفاسد ،أرجو من هللا
املغفرة هلا مث من فضيلتكم اإلجابة على استفسارها- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فال شك أن الزان من كبائر الذنوب؛ قال هللا -تعاىل" :-واله ِذين ال ي ْدعو َن مع هِ
آخ َر َوال
اَّلل إِ َهلاً َ
َ َ َ ُ ََ
س الهِيت َح هرَم ه
ْق أ ََاثماً" [الفرقان ، ]68:وعقوبة
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوال يَـ ْزنُو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
الزاين الثيب الرجم حىت املوت؛ كما صحت بذلك األخبار عنه  -صلى هللا عليه وسلم -فقد رجم

ماعزاً ،والغامدية -رضي هللا عنهما -رواه البخاري
( ، )6438ومسلم (. )1692

واثنياً :ما يتعلق ابحلمل فإنه لصاحب الفراش ،وهو الزوج ما مل ينفه؛ ملا روته عائشة -رضي هللا

عنها :-كان عتبة بن أيب وقاص ،عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -أن ابن وليدة
زمعة مين فاقبضه ،قالت :فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه -وقال:

ابن أخي قد عهد إيل فيه ،فقام عبد بن زمعة فقال :أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه ،فتساوقا
إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال سعد -رضي هللا عنه :-اي رسول هللا ،ابن أخي كان قد

عهد إيل فيه ،فقال عبد بن زمعة :أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه ،فقال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم" :-هو لك اي عبد بن زمعة" ،مث قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-الولد للفراش،
وللعاهر احلجر" رواه البخاري ( ، )1948ومسلم (. )1457

واحلمل من سفاح ليس عذراً إلابحة اإلجهاض خاصة يف الطور الثالث ،أي بعد إكمال أربعة أشهر،
وقد ذكر العلماء أن الزانية اليت تُسقط جنينها جتمع بّي السوأتّي :الزان والقتل ،وأن إسقاط اجلنّي

هو من الوأد ،قال -تعاىل" :-وإذا املوؤدة سئلت أبي ذنب قتلت" [التكوير ، ]9-8 :وقد روى

عمران بن حصّي -رضي هللا عنه -أن امرأة من جهينة أتت النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وهي
حبلى من الزان ،فقالت :اي نيب هللا :أصبت حداً فأقمه علي ،فدعا النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وليها فقال" :أحسن إليها ،فإذا وضعت فائتين هبا" ،ففعل فأمر هبا نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ت عليها ثياهبا ،مث أمر هبا ،فرمجت ،مث صلى عليها  -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال له عمر-
ش هك ْ
فَ ُ

رضي هللا

عنه :-تصلي عليها اي نيب هللا وقد زنت ،فقال" :لقد اتبت توبة لو قسمت بّي سبعّي من أهل
املدينة لوسعتهم ،وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هلل -تعاىل "-رواه مسلم ()1696

 ،ويتبّي من هذا احلديث أن للجنّي حقاً يف احلياة ،ولو كان ابن زان ،فلو كان ال حرمة له ،ألمر النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -برمجها قبل أن تضع محلها.

()300/14

ولو أسقطت املرأة جنينها فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب يف اجلناية على جنّي احلرة هو غرة؛ ملا
ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن امرأتّي من هذيل رمت
إحدامها األخرى حبجر ،فطرحت جنينها ،فقضى فيه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بغرة عبد أو

وليدة ،رواه البخاري ( ، )5427ومسلم ( ، )1681والغرة عشر دية أمه ،أي مخس من اإلبل،
ونص الشافعية واحلنابلة على وجوب الكفارة مع الغرة؛ ألهنا إمنا جتب حقاً هلل -تعاىل -ال حلق

اآلدمي؛ وألنه نفس مضمونة ابلدية ،فوجبت فيه الكفارة ،انظر :خمتصر اخلرقي ( ، )119فتاوى ابن

تيمية (159/34و ، )160أما لو سقط حياً فمات ففيه الدية كاملة والكفارة ،أسأل هللا -تعاىل-

أن حيفظ املسلمّي واملسلمات من هذه الفاحشة املنكرة ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على

نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()301/14

العمل ابلقرائن إلثبات حد الزان
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

يف احملكمة اإلسالمية ،كيف تستطيع املرأة املسلمة أن تدين رجالً قام ابغتصاهبا؟ هل
ال بد من الشهود ،أم تكفي وقائع اجلرمية؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد أمجع أهل العلم أبن الزان يثبت ابإلقرار ،أو بشهادة أربعة رجال عدول ،وعلى هذا فمن اغتصب

امرأة فإنه يثبت عليه احلد ابإلمجاع إذا أقر ابغتصابه للمرأة وزانه هبا ،أو شهد عليه بذلك أربعة
شهود عدول.

فأما إذا مل يكن إقرار وال شهود ،فقد اختلف أهل العلم هل يثبت الزان (وغريه من موجبات احلدود)
بداللة القرائن عليه ،أو ما يسمى بوقائع اجلرمية  -كما يف السؤال  -أم ال؟ خالف على قولّي:

القول األول :أن الزان يثبت ابلقرائن القوية الدالة على وقوعه ،كحمل املرأة اليت ال زوج هلا وال سيد،

وكإثبات االغتصاب بوسائل العلم احلديثة ،وذلك من خالل فحص مين الرجل وبصماته يف املعامل
اجلنائية ،أو من خالل تصوير وقائع اجلرمية آبالت التصوير احلديثة  ...إخل ،وهذا هو قول الزيلعي
وابن الغرس والطرابلسي من احلنفية ،وابن فرحون واملازري من املالكية ،وابن عبد السالم من

الشافعية ،وابن تيمية من احلنابلة وغريهم .القول الثاين :أن الزان ال يثبت بغري اإلقرار والشهود ،وهذا
هو قول اجلصاص وابن جنيم من احلنفية ،وغريمها ،وعزا غري واحد من املعاصرين هذا القول للحنفية

والشافعية ،والقول األول للمالكية واحلنابلة ومنهم :الزحيلي يف وسائل اإلثبات (، )525-524/2
وقد نصر ابن القيم  -رمحه هللا -القول األول يف مواضع من كتبه ومنها -إعالم املوقعّي ()374/4
 ،حيث قال" :ولقد ح هد أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف الزان مبجرد احلبل ،ويف اخلمر
ابلرائحة والقيء ،وهذا هو الصواب ،فإن دليل القيء والرائحة واحلبل على الشرب والزىن أوىل من

البينة قطعاً ،فكيف يظن ابلشريعة إلغاء أقوى الدليلّي" ا .هـ ،وما قاله  -رمحه هللا -قوي ،وله حظ

من النظر واألثر ،وإن كان ما تطمئن له النفس هو القول الثاين ،ال سيما مع إمكان التعزير عند عدم
ثبوت احلد وبكل حال ،فالقول جبواز القضاء ابلقرائن خمصوص ابلقرائن القطعية اليت تقرب إىل حد

اليقّي ،كما مثل بذلك ابن الغرس فيما حكاه عنه ابن جنيم يف البحر الرائق ( ، )205/7أنه قال يف

إثبات القصاص ابلقرائن ما نصه" :واحلجة  -يعين يف القضاء  -إما البينة أو اإلقرار ،أو اليمّي أو
النكول عنه ،أو القسامة ،أو علم القاضي مبا يريد أن حيكم به ،أو القرائن الدالة على ما يطلب

احلكم به داللة واضحة ،حبيث تصري يف حيز املقطوع به ،فقد قالوا :لو ظهر إنسان من دار ومعه
سكّي بيده وهو متلوث ابلدماء ،سريع احلركة ،عليه أثر اخلوف ،فدخلوا الدار يف ذلك الوقت على

الفور ،فوجدوا هبا إنساانً مذبوحاً لذلك احلّي ،وهو متضمخ بدمائه ،ومل يكن يف الدار غري ذلك

الرجل الذي وجد بتلك الصفة ،وهو خارج من الدار ،فإنه يؤخذ به ،إذ ال ميرتي أحد يف أنه قاتله

 " ...ا .هـ.

وعلى هذا فالقرائن الظنية ال يثبت هبا احلد على كال القولّي ،وكذا القرائن القوية اليت ال تنفك عن
االحتمال ،ومن ذلك الصور اليت ميكن تزويرها أو تركيب بعضها مع بعض ،فهذه وحنوها ال يصح أن

تكون حجة يف إثبات احلد؛ لالحتمال الوارد عليها ،وهو شبهة يدرأ هبا احلد ،وهذا ال ينفي التعزيز
إذا قويت التهمة .وهللا تعاىل أعلم.

()302/14

هل على هذا دية؟!
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

كنت يف مناقشة مع أحد اإلخوة حول قصة سقوط طفل من أحد البيوت وسقوطه على سيارة تقف

جبوار املنزل مما نتج عنه وفاة الطفل ,مث قال إن صاحب السيارة حتمل دية الطفل؛ ألنه يعترب يف حكم

الضامن ,فهل حقاً يعترب يف هذه املسألة ضامناً ،حبيث إن وقوف السيارة وقوف طبيعي ليس فيه

خطأ ,أرجو بيان ذلك ,وما هو تعريف الضامن شرعياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

فإن أهل العلم قسموا أحوال القتل إىل ٍ
أقسام ثالثةٍ ،
لكل منها أحكام ختصه ،وهي:
ٍ
إنسان آخر مبا يقتل غالباً كسكّي أو
القسم األول :القتل العمد ،وضابطه :أن يقصد إنسا ٌن قتل

خنجر أو سيف أو مسدس ،واحلكم يف هذا النوع من القتل أن أولياء الدم هلم طلب القصاص أو

أخذ الدية أو العفو.

ٍ
إنسان آخر مبا ال يقتل غالباً فيقتل
القسم الثاين :القتل شبه العمد ،وضابطه :أن يقصد إنسا ٌن ضرب
به كالسوط والعصا ،واحلكم يف هذا النوع من القتل أن أولياء الدم هلم أخذ الدية املغلهظة أو العفو.
ٍ
إنسان
القسم الثالث :القتل اخلطأ ،وضابطه :أن يفعل اإلنسان ما يُباح له فعله ،وينتج عنه قتل
آخر ،كأن يقصد اإلنسان صيداً فيصيب إنساانً مل يقصد إصابته فيقتله ،واحلكم يف هذا النوع من
القتل أن أولياء الدم هلم أخذ الدية العادية أو العفو ،كما أنه جيب على القاتل الكفارة اليت أوجبها
هللا على من قتل غريه خطأً.

أما إذا كان القتل انجتاً عن أم ٍر آخر غري األمور الثالثة السابقة ،فإنه ال جيب للمقتول ح ٌق على ٍ
أحد
من الناس ،وما ذُكر يف السؤال ال يدخل حتت األقسام الثالثة السابقة ،ولذلك فإن صاحب السيارة

ال جيب عليه ما نتج عن سقوط هذا الطفل على سيارته؛ ألنه مل يقصد القتل ،ومل يفعل فعالً نتج عنه

القتل ،ال سيما وأنه وضع سيارته يف مكاهنا املناسب ،ولذلك فإنه ال جيب عليه دفع الدية وال

الكفارة؛ ألنه مل يفعل شيئاً يرتتب عليه مثل ذلك .أما الضمان فإنه يُطلق يف اصطالح الفقهاء على

ٍ
معان متعددة ،وذلك حبسب املوضع الذي يُذكر الضمان فيه ،وهذا هو السبب يف اختالف تعريف
الضمان ،وأهم هذه اإلطالقات:

 -1يطلق على كفالة النفس ،وكفالة املال عند مجهور الفقهاء من غري احلنفية ,وعنونوا للكفالة يف
هذا املوضع ابلضمان.

 -2ويطلق على غرامة املتلفات والغصوب والتعييبات والتغيريات الطارئة.
 -3كما يطلق على ضمان املال ,والتزامه بعقد وبغري عقد.

 -4ويطلق أيضاً على ما جيب إبلزام الشارع ,بسبب االعتداءات :كالدايت؛ ضماانً لألنفس,

واألروش؛ ضماان ملا دوهنا ,وكضمان قيمة صيد احلرم ,وكفارة اليمّي ,وكفارة الظهار ,وكفارة اإلفطار
عمداً يف رمضان وحنو ذلك ،وهذا التعريف هو مراد السائل ،ومبا أن صاحب السيارة مل ِ
يعتد على
أحد ،فإنه ال جيب عليه الضمان .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

()303/14

هل يقام احلد على األطفال؟
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو إفاديت :هل يقام احلد أو القصاص على األطفال يف سن العاشرة يف السعودية؟ مدرستنا مقتنعة

بذلك بعد أن قرأت كتاابً يبحث يف هذا األمر ،وأريد أن أعرف وأبّي هلم هل هذا صحيح أم ال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلد والقصاص من العقوابت املقدرة يف الشريعة اإلسالمية ،وهي ال تقام إال على من توفرت فيه

موجبات املؤاخذة اجلنائية ،ومن ذلك أن يكون اجلاين ابلغاً عاقالً؛ وذلك ألن الصيب واجملنون قد رفع

عنهما القلم ،وقد قال ابن قدامة يف (املغين  )357/12ما نصه( :أما البلوغ والعقل فال خالف يف

اعتبارمها يف وجوب احلد وصحة اإلقرار)  ،وقد روى علي بن أيب طالب  -رضي هللا تعاىل عنه -عن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب
حىت حيتلم ،وعن اجملنون حىت يعقل" رواه أبو داود ( )4403والرتمذي ( ، )1423وغريمها ،ولكن
إذا الحظ القاضي أن الطفل لديه بعض اإلدراك فال مانع من أتديبه أتديباً خفيفاً مراعياً صغر سنه،
كما يؤدب األب ابنه إذا الحظ عليه احنرافاً يف السلوك ابللوم والتوبيخ أو غريه.

أما إقامة احلدود والقصاص وحنوها على الصيب دون العاشرة فهذا من الكذب والبهتان على القضاء
يف اململكة ،فكيف يقام حد القصاص على طفل مل تكتمل قواه العقلية بعد؟! وهللا أعلم.

()304/14

هل عليه كفارة قتل اخلطأ؟
اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/08/21هـ

السؤال

السؤال هو :سيارة هبا مخسة أشخاص ،يقودها أحدهم ،والسائق حيمل مجيع املواصفات القانونية
لقيادة السيارة ،ففي أثناء قيادته للسيارة تعرضت السيارة إىل انزالق أدى هبا إىل االنقالب ،فبسبب

هذا االنقالب تويف شخصان ،فبالنسبة للحادث حدث بدون توقع مجيع الراكبّي ،فهل يعترب السائق
قاتالً خطأ؟ وإذا كان قاتالً خطأً فهل عليه كفاراتن أم واحدة؟ وهل الكفارة هنا جيوز فيها التخيري بّي
اإلطعام والصيام والكسوة وحترير الرقبة ،أم عليه الصيام فقط؟ وإذا كان خمريا ،فما حد اإلطعام يف

قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا كان األمر كما ذكرت من أن احلادث بسبب انزالق ال ميكن تفاديه ،ومل حيصل من السائق تقصري

ولو بنسبة ضئيلة فإنه ال يعد قاتالً خطأ ،ولكن يف الغالب يكون من السائق شيء من التقصري ،إما
يف تفقد اإلطارات يف السيارة ،أو االنشغال حبديث مع زمالئه ،وحنو ذلك من أنواع التقصري ،وإذا

كان األمر كذلك فإنه يعد قاتالً خطأً ،وجتب عليه الكفارة لكل شخص كان هو سبباً يف وفاته ،علماً
أبن كفارة القتل ليس فيها إطعام وإمنا هي عتق رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد انتقل إىل صيام شهرين
متتابعّي ،وليس هناك خيار اثلث .وهللا أعلم.
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قتل الرمحة!
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/07/06هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا.

ما احلكم يف قضية الرضا بقتل النفس؟ حيث يرضى املريض أبن يقتله الطبيب؛ لشدة األمل ،أو يقدم
الطبيب على هذا؛ ليقينه يف موت املريض ،وتفادايً آلالمه الشديدة ،والقضية أكرب من ذلك .وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤِمناً إِهال َخطَأً"
حرم قتل النفس املعصومة؛ قال تعاىلَ :
فاهلل -تعاىلّ -

[النساء :من اآلية ، ]92وقال عليه الصالة والسالم" :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال

هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس ابلنفس ،والتارك لدينه" متفق عليه عند
البخاري ( )6878ومسلم ( )1676من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-وألن قتل النفس

اعتداء على حق هللا -تعاىل -وليست احلياة حقاً لإلنسان؛ ألنه ال حيق له قتل نفسه ابالنتحار؛ كما

س ُك ْم" [النساء :من اآلية ، ]29فقد أمر هللا -تعاىل -املريض ابلصرب على
قال تعاىلَ :
"وال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َ

ش ِر ال ه ِ
ين" [البقرة :من
"وبَ ِّ
ما أصابه ،وجعل ذلك رافعاً لدرجته وموجباً لألجر الكبري؛ قال تعاىلَ :
صاب ِر َ
هِ
صابُِروا" [آل عمران :من اآلية، ]200
آمنُوا ْ
ربوا َو َ
ين َ
اآلية ، ]155وقال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
اصِ ُ
َج َرُه ْم َم هرتَ ْ ِ
ربوا" [القصص :من اآلية ، ]54وقال عليه الصالة
وقال تعاىل" :أُولَئِ َ
ك يُـ ْؤتَـ ْو َن أ ْ
ّي ِمبَا َ
ص َُ
والسالم" :ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال سقم وال حزن ،حىت اهلم يهمه إال ك ّفر هللا به
عنه من سيئاته" رواه مسلم ( )2573من حديث أيب سعيد وأيب هريرة  -رضي هللا عنهما .-

لذلك كله فإنه ال جيوز للمريض أن يطلب من الطبيب أو غريه قتله ،ولو فعل ذلك لكان منتحراً
مستحقاً للوعيد ،وال جيوز للطبيب مساعدته يف ذلك؛ ولو فعل لكان آمثاً بفعله ،وكما أن هذا الفعل
حمرم يف الشرع ،وال تبيحه الدوافع اليت يظنها الناس أهنا إنسانية ،فهو كذلك حمرم يف القوانّي

الوضعية.

وهذه املسألة قد حبثت من عدد من الفقهاء املعاصرين ،وعقدت هلا عدة ندوات ،وال فرق فيها بّي

دواء ميوت
رفع أجهزة التنفس ،أو منع إعطائه العالج الذي ميوت لو أوقف عنه ،أو إعطائه ً

ابستعماله ،فكله قتل حمرم ال جيوز فعله ،وال اإلذن به .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.
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حتديد دية القتل
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال

مساحة الشيخ :ما احلكمة من عدم حتديد الدية عند القتل؟ وبعض الناس قد يطلب  8مليون رايل،

ديةً ،ومسعنا ذلك ،فهل تفيدوان جزاكم هللا ،أفيدوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن الدية حمددة يف قتل اخلطأ وشبه العمد ،أما يف العمد فيجب القصاص أو الدية إن
خيري بّي القصاص والدية؛ ملا جاء يف الصحيحّي وغريمها أن النيب
اختارها ويل املقتول ،حيث إنه ّ

ِ
ِ
يل فَـ ُهو ِخبَ ِْري النهظََريْ ِن؛ إ هما أ ْن يُـ ْفتَ َدى ،وإ هما أ ْن يُِقي َد".
صلى هللا عليه وسلم ،قالَ :
"من قُتل لَهُ قَت ٌ

(وأَ ْن تَـ ْع ُفوا
أخرجه البخاري ( )2434ومسلم ( . )1355هذا وعفوه ً
جماان أفضل؛ لقوله تعاىلَ :
أيضا حمددة ،وللويل
ب لِلتهـ ْق َوى) [البقرة . ]237 :فإن اختار الويل الدية فليس له غريها ،وهي ً
أَقـ َْر ُ
أيضا الصلح على أكثر منها ،وهنا ال حتديد ولو طلب الويل ما ذكر يف السؤال أو أكثر فله ذلك إال
ً
أنه يشرع له أال يبالغ.
هذا ،واحلكمة وهللا أعلم يف عدم التحديد هنا أن القتل العمد جرمية عظيمة ترجتف هلا القلوب،

وتتصدع هلا األفئدة ،وينزعج منها أولو العقول ،وما كانت لتصدر من مؤمن على مؤمن ،قال تعاىل:
ِ
ِ ِ
(وَمن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤِمناً
(وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن أَ ْن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤمنًا إِهال َخطَأً ).....اآلية .مث قال يف اآلية اليت تليهاَ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما)  .اآليتان من سورة
ب هللاُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
هم َخال ًدا ف َ
َع هد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
يها َوغَض َ
ُّمتَـ َع ّم ًدا فَ َج َزآ ُؤهُ َج َهن ُ
[النساء . ]93 ،92 :فأي وعيد أبلغ من هذا الوعيد ،فالقتل العمد ذنب عظيم ال تقوى عليه
اء وفاقًا ،فإذا
الكفارة ،فهو إزهاق لنفس عم ًدا بغري حق جزاؤه القصاص ،وهو قتل القاتل جز ً

اصطلح أولياء املقتول على مال ولو كثر فهو خري للقاتل من أن تزهق نفسه ،فتفوت عليه نفسه وما

ميلكه .هذا ،ومشروعية العفو ألولياء املقتول إىل مال ،ولو كثر ،رمحة من هللا ،وختفيف؛ وهلذا قال هللا
يف ِمن َربِّ ُك ْم َوَر ْمحَةٌ) [البقرة . ]178 :وهللا أعلم .وصلى هللا
ك َختْ ِف ٌ
سبحانه يف آايت القصاص( :ذَلِ َ
على حممد وآله وصحبه وسلم.
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القتل اخلطأ
اجمليب محد بن عبد هللا اخلضريي

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/01/27هـ
السؤال

صدم ابين الشاب طفلة جبانب السيارة ،حيث اندفعت بسرعة عرب الطريق السريع بّي مدينتّي ،وقد

أقرت أم الطفلة خبطئها يف ترك ابنتها تعرب الطريق السريع وحدها ،وشاء هللا تعاىل -أن متوت الطفلة
ّ
بعد يوم من حماولة العالج ابملستشفى .السؤال:

أقر أهل الطفلة أبهنم قد أخطؤوا.
( )1ما مفهوم القتل اخلطأ؟ حيث ّ

خريا.
( )2إذا قبل أهل الطفلة ابلدية ومت السداد هلم ،هل الصيام مطلوب ً
شرعا؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:
القتل اخلطأ نوعان:
األول :ما يقصد فيه اجلاين الفعل الذي أدى للجرمية وال يقصد اجلرمية ولكنه مع ذلك خيطئ كمثل

الذي يرمي صي ًدا فيخطئه فيصيب آدميًّا.
النوع الثاين :ما ال يقصد فيه اجلاين الفعل وال اجلرمية ولكن يقع الفعل نتيجة إلمهاله أو عدم احتياطه،
ولعل هذا النوع هو األقرب ملا حصل البنك ،وأما الكفارة لقتل اخلطأ فال عالقة هلا ابلدية ،فيجب

على من قتل خطأ أن يعتق رقبة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي؛ لنص اآلية ،ولو سلم الدية؛ ألن
الكفارة حق هلل سبحانه .وهللا أعلم.
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دهس طفلة فهل عليه كفارة؟
اجمليب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي ابحملكمة العامة ابملخواة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1425/09/13هـ
السؤال

صدم ابين الشاب طفلة جبانب السيارة ،حيث اندفعت بسرعة عرب الطريق السريع بّي مدينتّي ،وقد
أقرت أم الطفلة خبطئها يف ترك ابنتها تعرب الطريق السريع وحدها ،وشاء هللا تعاىل -أن متوت الطفلة
ّ
بعد يوم من حماولة العالج ابملستشفى .السؤال:

أقر أهل الطفلة أبهنم قد أخطؤوا.
( )1ما هو مفهوم القتل اخلطأ؟ حيث ّ

خريا.
( )2إذا قبل أهل الطفلة ابلدية ومت السداد هلم ،هل الصيام مطلوب ً
شرعا؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :إن قتل اخلطأ هو :أن يفعل القاتل فعالً ال يريد به إصابة املقتول فيصيبه فيقتله .ذكره ابن
قدامة يف املغين (. )464/11

اثنيًا :أنه إن كان احلال ما ذكرت ،وهو أن هذه الطفلة هي اليت اندفعت ورمت بنفسها أمام ابنك ومل
ميكنه تالفيها ،ومل يكن منه أي سبب أو تفريط فال ضمان عليه وال كفارة ،وال دية على عاقلته.

اثلثًا :إن حصل منه سبب أو تفريط فعليه الكفارة على عاقلته الدية بقدر نسبة اخلطأ الذي عليه،

والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي ال يفطر فيهما إال بعذر شرعي من

سفر أو مرض ،أو حنوه ،فإن مل يستطع الصيام لكرب أو ملرض ال يرجى برؤه فال شيء عليه بعد ذلك.
معذورا.
إذًا فالصيام مطلوب إذا مل جيد عتق الرقبة ،وال يسقط عنه إال إذا كان
ً
ابعا :أنه يلزم والدة الطفلة الكفارة ،ويلزم عاقلتها الدية كاملة إن كان اخلطأ عليها كله ،أما إن كان
رً
اخلطأ مشرتًكا فعلى عاقلتها من الدية بقدر اخلطأ الذي عليها؛ ألهنا تتبعض ،خبالف الكفارة فإهنا ال
تتبعض وجتب كاملة على القاتل خطأً أو شبه ٍ
عمد ،دون القاتل عم ًدا .وهللا أعلم.
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دية اجلنّي
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/09/07هـ
السؤال

كم قيمة الدية عن إجهاض طفل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال خيلو اجلنّي إما أن ينفصل من بطن أمه ميتًا أو حيًّا مث ميوت ،فإن انفصل ميتًا فإن الواجب فيه

غرة ،سواء كان اجلنّي قد نفخت فيه الروح ومرت عليه أكثر من أربعة أشهر أم ال ،ولكن ال جتب إال

العلَقة
إذا ختلق اجلنّي؛ ألن النطفة ال يتعلق هبا حكم ً
إمجاعا ،كما نقل القرطيب -رمحه هللا -وكذلك َ

واملضغة اليت مل تتخلق ،ويعلم التخلُّق بقول ثقات األطباء بعد معاينة السقط ،وأما إذا جتين على

اجلنّي إبجهاض أو جناية وانفصل حيًّا مث مات بسبب اجلناية أو بغريها ،فالواجب فيه دية كاملة،
خيتلف فيها الذكر عن األنثى ،وتكون كدية الرجل الكبري واملرأة.

وتقدير الغرة كما ورد يف احلديث عبد أو أمة ،وقدرت بعشر دية أ ُِّم ِه ،ونصف عُشر دية الرجل ،وقد
كل
اختلف العلماء يف أصول الدية هل هي الذهب والفضة ،أو اإلبل ،أو أهنا جمموعة أصول ،وعلى ٍّ
فيمكن أن يقع اختالف يف تقديرها بناء على هذا اخلالف ،وميكن حساهبا ابلذهب على أساس أن

دية الرجل ألف دينار من الذهب ،ووزن الدينار كما توصل إليه بعض الباحثّي  4.25جرام،

فيضرب  4250=4.25×1000جر ًاما ،تضرب يف سعر الذهب احلايل ،ولنفرض أنه ( )42مثالً
فيكون الناتج  ،187500=42×4250وبقسمة هذا الناتج على ( )20الذي هو نصف عشر
الدية خترج قيمة الغرة ،وبناء على قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة جيعل الدية يف اخلطأ مائة ألف،

ودية املرأة على النصف فتكون الغرة ابلرايل السعودي مخسة آالف رايل قيمة مخسة من اإلبل على
اعتبار أن اإلبل هي األصل ،هذه طرق تقريبية حلساب الغرة .وهللا املوفق.
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يريدون القصاص وقانون بلدهم مينع اإلعدام!
اجمليب سامل بن انصر الراكان

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

رجل قتل أخي ،وتلقى عقوبة السجن مخس سنوات ،لكن أهلي يرفضون ويقولون إن هذا ليس

كافيًا ،ويريدون قتل هذا القاتل .ما حكم الشرع يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

إن الشريعة اإلسالمية جعلت ألهل املقتول اخليار بّي أن يقتلوا القاتل أو أيخذوا الدية؛ ملا يف سنن

أيب داود ( )4504والرتمذي ( )1406عن أيب شريح اخلزاعي ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :فَمن قُتِل لَه قَتِيل بـع َد اليـوم ،فَأ َْهلُه ب ِ
ريتَ ْ ِ
ْخ ُذوا
ّي :إ هما أ ْن يَـ ْقتُـلُوا ْأو َأي ُ
ُ َْ َ
َ ْ َ ُ ٌ َْ َْ َ
ّي خ َ

الع ْق َل " .واحلديث أصله يف الصحيحّي :البخاري ( )2434ومسلم ( . )1355لكن من املعلوم أن
َ
استيفاء القتل من الوالايت العامة املنوطة ابلسلطان وويل األمر؛ ألن يف استيفاء الناس القصاص

فسادا يف اجملتمعات واضطر ًااب يف األمن ،فعليهم طلب ذلك من السلطات القضائية
أبنفسهم ً

املختصة ،لكن إذا كان البلد متنع قوانينه عقوبة اإلعدام -كما هو ظاهر السؤال -فالذي أرى هلم
طلب الدية أو التعويض والصرب واالحتساب ،وعدم اإلقدام على قتل القاتل؛ ألن هذا من خصائص

ويل األمر ،ورمبا يرتتب على ذلك مفاسد ونتائج خطرية .وهللا ويل التوفيق.
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عقوبة االغتصاب
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلناايت
التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما هي عقوبة االغتصاب واالختطاف ابلزىن أو القتل؟ وهل االختطاف يعترب كاحملارب؟ أفيدوين
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن االغتصاب واالختطاف إذا وقعا على جهة املغالبة ابلفساد ،فيجب على الفاعل حينئذ حد

احلرابة ،ولو وقع االغتصاب واالختطاف يف املدينة على األصح من قويل أهل العلم .وكما أن احملاربة
تتحقق إبزهاق األنفس ،وسلب األموال ،فهي تتحقق أيضاً ابنتهاك األعراض ،ويف هذا يقول القاضي

ابن العريب  -رمحه هللا -يف أحكام القرآن ( )95/2ما نصه( :ولقد كنت أايم تولية القضاء قد رفع

إيل قوم خرجوا حماربّي إىل رفقة ،فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن مجلة املسلمّي

معها فيها ،فاحتملوها ،مث ج هد فيهم الطلب ،فأُخذوا ،وجيء هبم ،فسألت من كان ابتالين هللا به من

املفتّي؟ فقالوا :ليسوا حماربّي؛ ألن احلرابة إمنا تكون يف األموال ال يف الفروج ،فقلت هلم" :إان هلل وإان
إليه راجعون" أمل تعلموا أن احلرابة يف الفروج أفحش منها يف األموال ،وإن الناس كلهم لريضون أن

تذهب أمواهلم وحترب من بّي أيديهم ،وال حيرب املرء من زوجته وبنته ،ولو كان فوق ما قال هللا
عقوبة لكانت ملن يسلب الفروج  ) ...ا .هـ.

هذا إذا كان على وجه املكابرة واجملاهرة ،أما إن وقع االغتصاب واالختطاف على وجه اخلديعة ،مث

وقع القتل ،فيجب به حد الغيلة ،وهو ال يسقط بعفو أولياء املقتول ،كما هو مذهب املالكية ،كما

يف املدونة ( ، )653/4واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( . )316/28وإن
وقع االغتصاب أو االختطاف على وجه اخلفية ،فإنه مع وجوب حد الزان أو القصاص ،جيوز أن
يعزره اإلمام مبا يصل إىل حد القتل على األصح من قويل أهل العلم .وهللا -تعاىل -أعلم.
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اإلجهاض ألجل مرض اجلنّي
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/07/19هـ
السؤال

أان وزوجيت حنمل مرضاً وراثياً يسمى (الثالسيميا)  ،ولدينا بنت مصابة هبذا املرض ،وحتتاج نقل دم
كل عشرين يوماً مدى احلياة ،وحنن نعاين من مرضها أشد املعاانة ،حيث إهنا تبلغ من العمر أربع

سنوات ،زوجيت اآلن حامل ،ومدة احلمل أقل من مائة وعشرين يوماً ،والطفل مصاب هبذا املرض،

وقرر األطباء أنه مصاب بنسبة ( )%100كما أثبتت التحاليل .فما حكم إسقاط اجلنّي واحلال
كذلك؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد اختلف العلماء يف إسقاط اجلنّي قبل متام األربعة أشهر من احلمل ابعتباره مل تنفخ فيه الروح،

والصحيح -إن شاء هللا تعاىل -أن مثل حالتك -أخي السائل -أنه ال جيوز إسقاط احلمل؛ ألن

احلمل حمرتم حىت قبل نفخ الروح فيه .بدليل أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخهر تنفيذ حد الزان يف

املرأة الزانية لكوهنا حامالً ،كما يف صحيح مسلم ( . )1695ومل يسأهلا يف أي دور من أدوار احلمل
كانت ،والقاعدة أن ترك االستفصال يف مقام االحتمال تنزل منزلة العموم يف املقام.

كما أن والدة اجلنّي مصاابً مبرض مع كل ما يلحق األبوين من عناء لذلك ومشقة فهو يعين بقاءه

حياً ،وإمكان استمرار حياته -غالبًا -رغم وجود املرض.

لذلك كله فإين ال أرى جواز إسقاط اجلنّي املذكور ،وأوصي أبوية ابلصرب واحتساب األجر ،وهللا

أعلم وأحكم.
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انمت على طفلها فمات!

اجمليب إبراهيم بن مهنا املهنا
مدير قسم التوعية اإلسالمية جبهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين جبدة

التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/11/05هـ
السؤال

امرأة انمت على طفلها ،وقتلته خطأ ،فماذا عليها؟ علماً أننا أخربانها أن هذا قتل خطأ ،وعليها

صيام شهرين ،ولكنها مل تصم وماتت ،فهل جيوز أن يصوم عنها ابنها؟ أو نقسم األايم بّي أوالدها،

أو نطعم عنها ،وما مقدار اإلطعام؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان الطفل قد انمت عليه ابخلطأ ومات ،فعليها الكفارة ,وهي عتق رقبة مؤمنة ,فإن مل جتد

فصيام شهرين متتابعّي ,وما دامت قد توفيت فإن كانت هلا تركة ،فإنه يكفر عنها من تركتها أبن
يشرتى منها رقبة وتعتق إن أمكن ,فإن مل ميكن حتصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو أحد أقارهبا أن

يصوم عنها شهرين متتابعّي ,لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث املتفق عليه" :قال من
مات وعليه صيام صام عنه وليه" .صحيح البخاري ( ، )1952وصحيح مسلم ( . )1147والويل

يف احلديث هو القريب.

وإذا مل ميكن أن يصوم عنها أحد فإنه يطعم عنها ستّي مسكيناً ،لكل مسكّي نصف صاع من بر أو
متر أو زبيب أو غريها من طعام البلد كاألرز أو حنوه ،وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث

العلمية واإلفتاء ،الفتوى رقم ( )16059اجمللد ( )21صفحه ( ، )416الطبعة األوىل  1424هـ.
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قتل املريض إلهناء معاانته!
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/07/10هـ

السؤال

قرأت يف أحد املواقع كالماً عن القتل الرحيم (أو املوت السهل)  .فما هو ،وما حكمه يف اإلسالم؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

القتل الرحيم أو قتل الشفقة هو أن يعمد الطبيب إىل إهناء حياة املريض امليؤوس من شفائه كاملصاب

مبرض السرطان أو نقص املناعة ،إذا زاد األمل على املريض ،وذلك رغبة يف إهناء عذابه.
إما إبعطائه دواء ينهي حياته ،أو بنزع جهاز ال يعيش بدونه ،كأجهزة التنفس واإلنعاش ،أو إبيقاف

عالج ال يعيش بدونه.

فريى بعض األطباء أن الدافع هلذا القتل :دافع إنساين بقصد إهناء عذاب املريض ومعاانته ،ورمبا

معاانة أهله وذويه أيضاً.
وهذا الفعل حمرم يف الشرع مهما كانت الدوافع ،ومىت ّتعمد الطبيب أو غريه إهناء حياة مريض ولو
ٍ
لسبب (إنساين) فإنه قاتل ،سواء كان موقفه سلبياً ابالمتناع عن إعطائه دواء ال يعيش بغريه ،أو
إجيابياً أبن أعطاه ما ينهي حياته .وهو يف كل هذا آمث إمث القاتل العامد ،ومهما كان له من مربرات
فإن فعله حمرم غري جائز.

وذلك ألن الشريعة اإلسالمية أابحت للطبيب أن يباشر جسم املريض ويعاجله ألجل جلب املصاحل،

ودفعاً للمفاسد املتوقع حصوهلا ،وأعظم املفاسد ارتكاب احملرمات الشرعيّة.
حرمه هللا ،وذلك ألن جسد
وكذلك ليس للمريض احلق يف أن أيذن ألحد أن جيري على جسمه فعالً ّ
اإلنسان إ ّمنا هو ملك هلل تعاىل ،كما قال تعاىل" :هلل ملك السموات واألرض وما فيهن"( .املائدة:

يتصرف يف مملوك مبا حيرمه مالكه.
 )120وال حيق ألحد أن ّ

قال ابن حزم( :فحرام على كل من أمر مبعصية أن أيمتر هبا فإن فعل فهو فاسق عاص هلل -تعاىل-

وليس له بذلك عذر ،وكذلك اآلمر يف نفسه مبا مل يبح هللا تعاىل له ،فهو عاص هلل تعاىل فاسق) احمللى
(. )471/10

وقال ابن القيّم( :ال جيوز اإلقدام على قطع عضو مل أيمر هللا ورسوله بقطعه .وال أوجب قطعه ،كما

لو أذن له يف قطع أذنه ،أو أصبعه ،فإنّه ال جيوز له ذلك وال يسقط اإلمث عنه ابإلذن)  .حتفة املودود

(ص. )136

وقد أمجع املسلمون على أنه ال جيوز ألحد أن يقتل نفسه ،وال أن يقتل غريه بغري سبب شرعي،
وليس ألحد كذلك أن يقطع عضواً من أعضائه.

قال ابن حزم( :اتفقوا على أنه ال حيل ألحد أن يقتل نفسه ،وال يقطع عضواً من أعضائه وال أن يؤمل

نفسه )..مراتب اإلمجاع (ص. )157

والقتل حمرم قال تعاىل " :والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق

وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً" (الفرقان-68 :
. )69

والصرب على اآلالم اليت تصيب اإلنسان واجب عليه ،ومىت طلب إهناء حياته فهو كاملنتحر يشرتك

مع الطبيب يف اإلمث.

وحىت يف القوانّي الوضعية يف الدول اليت حتكم هبا فإن قتل الشفقة يعترب فعالً حمرماً ومل أتذن يف أن
جيريه الطبيب سواء بطلب املريض أو ذويه.
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وال شك أن هذا الفعل حمرم ،وال أظن أن يف مثل هذه القضااي متّسعاً للخالف بّي أهل الفتوى ،فهو
قتل حمرم شرعاً ،واألمل ليس عذراً يف قتل النفس ،فقد جاء يف احلديث عن جندب -رضي هللا عنه-

أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كان برجل جراح ،فقتل نفسه ،فقال هللا عز وجل:
"بدرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة" البخاري ( )1364؛ مسلم ()113

وقال تعاىل" :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما" (النساء )29:وتكاد تكون هذه اآلية نصا

يف املوضوع؛ ملا فيها من تعليل النهي عن قتل النفس برمحة هللا بعباده ،وقال" :وال تقتلوا النفس اليت

حرم هللا إال ابحلق" (األنعام. )151 :
ويف بعض رواايت احلديث املتقدم يف صحيح مسلم" :أن رجالً ممن كان قبلكم فخرجت به قرحة

فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حىت مات .قال ربكم" :قد حرمت عليه

اجلنة".

وثبت يف احلديث أيضاً أن رجالً قاتل مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -فجرح جرحاً شديداً،
فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه ابألرض وذاببه بّي ثدييه فتحامل عليه فقتل نفسه ،فقال النيب -
صلى هللا عليه وسلم -هو يف النار ،صحيح البخاري ( )6606؛ مسلم (. )112

املصرية يف هذه املسألة فال أعرفها وال أدري عنها ،وهللا املوفق واهلادي
وأما فتوى مساحة مفيت الداير ّ
ال إله إال هو.
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حتمل األقارب لدية القتل

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلناايت

التاريخ 1426/11/05هـ
السؤال

هل جيب على عائلة القاتل أن تشارك يف دفع دية املقتول؟ على الرغم من أن القرابة بينهم بعيدة،

علماً أن الدية حتتاج إىل مبالغ طائلة ال يقدرون عليها.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا قتل إنسان آخر خطأ فإن عليه ديته تتحملها عاقلته ،وهم أقاربه الذكور من عصباته ،بتحمل

مقسطة ثالث
كل واحد منهم حبسب استطاعته ،ويفرض ذلك القاضي عند االختالف ،وتكون ّ

سنوات يدفعون كل سنة قسطاً منها.

والفقري ال ي ّكلف بشيء منها ،فإن كان أقاربه كلهم فقراء فليس عليهم شيء ،ومثل القتل اخلطأ شبه

العمد.

والدية حددها الشرع يف القتل اخلطأ ،وشبه العمد ،وهي مائة بعري أو مائتا بقرة أو ألفا شاة ،أو ما
يساويها؛ ملا رواه أبو داود ( )4542عن جابر -رضي هللا عنه.-

وليس ألولياء املقتول إال هذه الدية اليت حددها الشرع.

أما القتل العمد فإنه يوجب القصاص أصالً ،وميكن ألولياء املقتول أن يصطلحوا مع القاتل على

حتمل
التنازل عن القصاص مقابل عوض مايل ،لكن هذا العوض يتحمله القاتل ،وال جيب على عاقلته ّ
شيء منه إال برغبتها واختيارها ،وهللا املوفق واهلادي.
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محلت زوجته من سفاح ،فهل يقيم عليها احلد؟
اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1424/8/17هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

إذا كنت يف بلد ال تطبق الشريعة اإلسالمية ،وحدث اعتداء على حد من حدود هللا سبحانه وتعاىل؟
مثل زان الزوجة وبيان محلها من غري زوجها ،فهل على زوجها أو أهلها تطبيق حد الرجم أو قتلها؟ أم

ماذا؟ وماذا جنيب من قال بتوقيف احلدود يف زمن السلطان عبد احلميد؟ أرجو التفصيل قدر
عن ُّا.
اإلمكان .وجزاكم هللا كل اخلري ّ

حفظك هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

حيال ما ذكره السائل إذا كان يف بلد ال تطبق الشريعة اإلسالمية ،وأنه هل له أن يقيم احلدود أو حد

الرجم أو ماذا؟

أقول :كما هو معلوم أن هذه احلدود جيب إنفاذها كما أمر هللا تعاىل ،أما من يتوىل إنفاذها فإن ذلك

إىل ويل أمر املسلمّي ،وهذا كما دلت عليه النصوص من األمر بطاعة ويل األمر ،وألن إنفاذ احلدود
دون الرجوع إىل احلاكم أو ويل األمر يفضي إىل مفاسد عظيمة ،وينشأ عنها من سفك الدماء وغري
ذلك ،وألن إقامتها يتطلب معرفة شروط ذلك ،ومن ينطبق عليه احلكم الشرعي ،وهذا يتطلب وجود

احلاكم الشرعي  -العامل بذلك ،وأما كون السائل يقيم يف بلد ال تطبق الشريعة ،ومعناه أنه ال يوجد
احلاكم الشرعي ،وحصل ما حصل من زان الزوجة ،فإن عليه أن يفارقها "عن اجلماع" حىت تضع

محلها ،وإن شاء بعد ذلك فارقها ابلطالق ،أو أن تبقى يف عصمته ،وذلك بعد أن تتوب التوبة

النصوح ،أما الولد فال ينسب إىل الزوج؛ وذلك ما دام أن هذا احلمل محل سفاح  -عياذاً ابهلل من

ذلك.

وعقوبتها وأمرها إىل هللا تعاىل ،ولكن له أن يعاقبها ابهلجر وغري ذلك من العقوابت اليت حيصل هبا
ردعها وأتديبها ،وعليه أيضاً بذل األسباب حلفظ زوجته من الوقوع يف مثل هذا املنكر والذنب
العظيم ،وأسأل هللا عز وجل أن يصلح حاهلما ،وهللا هو املوفق وصلى هللا على نبينا حممد.

()318/14

التعامل مع احملامّي يف بالد الكفار
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز الذهاب إىل احملامي من أجل مقاضاة شخص أو شركة يف بالد كفر ،مثل :بريطانيا؟ وابرك
هللا فيكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاألصل أنه ال جيوز للمسلم أن يتحاكم لغري حكم هللا قال تعاىل":فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك

فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء. ]65:

واحلكم بغري ما أنزل هللا كفر وظلم وفسق ،وقد اتفق أهل العلم على أنه حيرم التحاكم إىل ٍ
قاض غري
مسلم وإىل حكم غري اإلسالم.

هذا هو األصل فإن كان املسلم يف بلد كافر أو بلد حيكم بقوانّي وضعية فإن عليه أن يتحاكم مع
خصمه إىل حاكم خيتار أنه من أهل اإلسالم أبن ينتخب املسلمون بينهم من يصلح للقضاء وحيرصون

على تعيينه ،أو ينهون مشاكلهم بطريق التحكيم.

فإن اضطر املسلم ألن يتحاكم إليهم جاز للضرورة فاحلاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح

احملظورات ،قال تعاىل":وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه" [األنعام. ]119:

وإذا جاز له أن يتحاكم إليهم جاز له أن ينيب عنه حمامياً أو وكيالً ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه،
وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه.

()319/14

رفع والية العاضل

اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1425/1/2هـ
السؤال

أحب فتاة وحتبين ،ربطتنا عالقة هلا أكثر من عشر سنوات ،نريد الزواج ،وأبوها يرفض ملشاكل بينه
وبّي بعض عائليت ،مما نتجت عنه قطيعة بينه وبّي معظم أهل بييت ،قرران الزواج عن طريق القاضي.

ما حكم ذلك؟ وهل فيه عقوق لوالدها إذا تزوجتها عن طريق القاضي؟
اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد:

فقد جاء يف السؤال ارتباط عالقة حب منذ سنوات بّي السائل وفتاة ،ومعلوم أن اإلسالم يف تنظيمه

لعالقات أفراده َح هرم خلوة الرجل ابملرأة كما قال  -عليه الصالة والسالم ":-ال خيلون رجل ابمرأة
إال مع ذي حمرم" متفق عليه البخاري ( )5233ومسلم (. )1341

وحرم االستمتاع ابملرأة األجنبية ابلكالم أو النظر كما قال  -تعاىل " :-قل للمؤمنّي يغضوا من
ّ

أبصارهم وحيفظوا فروجهم " [سورة النور ، ]30:وبعد هذا التنبيه ،فإنه إذا تقدم للمرأة رجل كفء

هلا وأراد الزواج منها مبهر مثلها ،ورغبت هي أيضاً يف الزواج منه ابقتناع اتم فإنه جيب على وليها

تزوجيها منه ،فإن منعها فهو عاضل هلا ،فتنتقل مبوجبه الوالية عنه؛ ألنه حق واجب عليه امتنع من

أدائه.

فال حرج عليكما يف التقدم للقاضي ليتم عقد النكاح بينكما عن طريقه ،وليس هذا من العقوق،

ولكين أحب للسائل أن ال يبدأ حياته الزوجية بدعوى قضائية ،وليحاول اسرتضاء والد الفتاة وإقناعه
عن طريق بعض معارفه ومن يستحي منهم؛ ليكون ذلك أدعى لدوام الوفاق والبعد عن التنافر ،وهللا
املوفق.

()320/14

العمل يف احملاماة يف بلد غري مسلم

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1423/1/20
السؤال

ٍ
كمحام يف بلد غري مسلم ،طاملا أننا ال خنالف الشريعة اإلسالمية،
أخربين بعض اإلخوة أنه جيوز العمل
ما هو الرأي السديد يف هذه املسألة؟
اجلواب

األصل يف عمل احملامي أنه وكيل يسعى إلثبات حق موكله ،ودفع الظلم عنه ،وإذا تو ّخى احملامي

احلق ،والتزم بعدم خمالفة الشرع فعمله صحيح ،وهو مأجور عليه حبسب قصده اخلري ،حىت ولو كان

يف بلد غري إسالمي.

أما إذا قصد بعمله إبطال ح ّق ،أو نصرة ابطل ،فعمله حرام ،وكسبه حرام حىت ولو كان يف بالد
املسلمّي ،وابهلل التوفيق.

()321/14

العمل يف نظام قضائي خيالف الشريعة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1423/2/2
السؤال

هل جيوز العمل مبهنة يف القضاء إذا كانت القوانّي املطبقة يف النظام القضائي ليست كلها مطابقة
للشريعة اإلسالمية؟ واملهنة هي وكيل نيابة أرجو سرعة اإلجابة الواضحة واالستشهاد ابلقرآن والسنة.

اجلواب

إذا كانت القوانّي القضائية املذكورة يف السؤال خمالفة لشرع هللا كتغيري حدود الزان والسرقة ،وكجعل

التشريع ح ّقاً لغري هللا من جمالس وبرملاانت ،وكتحليل لبعض ما حرم هللا وحنو ذلك مما خيالف الشرع،
فال جيوز العمل يف املهن القضائية فيه ،سواءٌ كان قاضياً أو مدعياً عاماً مطالباً بتنفيذ هذه القوانّي.

إذ هذا العمل أوالً خمالفة لشرع هللا -تعاىل -وخروج عن أمره قال -تعاىل" :-اي أيها الذين آمنوا

أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول" (النساء ، )59:وقال" :إمنا كان قول املؤمنّي إذا دعوا إىل هللا ورسوله

ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا" (النور ، )51:وقال" :وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه

فانتهوا" [احلشر. ]7:

واثنياً معارضة حلق هللا -تعاىل -يف التشريع واحلكم بّي عباده ،قال -تعاىل" :-إن احلكم إال هلل"
[يوسف ، ]40:وقال" :أفغري هللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً"
[األنعام ، ]114:ووصف هللا -تعاىل -نفسه أبنه أحكم احلاكمّي ،وقال" :وهللا حيكم ال معقب
حلكمه وهو سريع احلساب" [الرعد. ]41:

وقد رتب هللا -تعاىل -على التحاكم إىل غري شرعه واحلكم بغري ما أنزل وعيداً شديداً فقال" :فال

وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم" [النساء ، ]65:وقال" :ومن مل حيكم مبا أنزل هللا

فأولئك هم الكافرون" [املائدة. ]44:

وهذه املسألة أوضح من أن يستدل عليها فهي من أصول الدين وقواعده العظيمة ،ومعىن اإلسالم:
اخلضوع ألمر هللا واالستسالم له.

وكل من عرف أن ال إله إال هللا فال بد له أن ينقاد حلكم هللا ويسلّم ألمره الذي جاء من عنده على
يد رسوله ،فاهلل -تعاىل -هو رب الناس وإهلهم ،فكما أنه اخلالق فهو سبحانه اآلمر الذي جيب

عليهم طاعة أمره كما قال -تعاىل" :-أال له اخللق واألمر" [األعراف. ]54:

ومهنة وكيل النيابة إن كانت تتضمن تطبيقاً لقانون خيالف الشرع أو حكماً به وعمالً وتداعياً إليه
فهي حمرمة ملا مر من األدلة ،وفق هللا املسلمّي لتطبيق شرع رب العاملّي.

()322/14

شهادة الكافر على املسلم
اجمليب عبد هللا بن سعد الكليب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1425/2/24هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز لغري املسلم أن يشهد على مسلم يف حمكمة شرعية؟.

اجلواب

بسم هللا والصالة والسالم على رسوله وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فال تقبل شهادة الكافر على املسلم إال أهل الكتاب يف الوصية يف السفر إذا مل يوجد غريهم وحضر
املوصي املوت ،فتقبل شهادهتم .وهذا منقول عن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم والتابعّي وهو
مذهب اإلمام أمحد ،وهو الراجح ،لعموم قوله تعاىل" :وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطالق، ]2:

والكافر ليس بذي عدل ،وقوله تعاىل" :واستشهدوا شهيدين من رجالكم" إىل قوله" :ممن ترضون من

الشهداء" [البقرة ، ]282 :والكافر ليس من رجالنا وال ممن نرضاه ،وألن الفاسق ال تقبل شهادته

فالكافر أوىل ،واستثين من عموم هذه األدلة حالة الوصية يف السفر وعدم وجود غريهم لقوله تعاىل:
"اي أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حّي الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو

آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت" [املائدة ، ]106 :وذهب
اجلمهور إىل عدم قبول شهادة الكافر على املسلم مطلقا ،ولكن الراجح  -كما تقدم _ القول
األول.

()323/14

احلكم ابلتأويل
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم.
ما رأيكم يف احلكم ابلتأويل من دون بينة وال دليل؟ كأن يؤول سلوك شخص أو ما يفعله ،مثال
شخص مر بسوق للذهب قبض عليه والتهمة (مرورك من قرب هذا السوق مل يكن إال لسرقة

الذهب)  ،حكم عليه بقطع يده بدون إقرار منه ،وال ارتكاب للسرقة ،هل جيوز هذا احلكم؟ وهل
يوجد يف الشريعة اإلسالمية (القرآن الكرمي وسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم )-ما يسمى احلكم

ابلتأويل ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم
ودماءهم ،لكن البينة على املدعي واليمّي على من أنكر" بدون سابقة ،وأين حنن من علي -رضى

هللا عنه -عندما جلس على ركبتيه أمام القاضي هو واليهودي ليضرب أروع األمثلة .والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد أوضح أهل العلم طرق القضاء اليت يعتمدها القاضي يف حكمه ،والقضااي اليت تعرض على

القضاء نوعان :حدود وغريها ،فأما احلدود فإهنا ال تقام على أحد إال ببينة قاطعة تثبت ارتكابه

ملوجب احلد ،إذ احلدود تدرأ ابلشبهات ،فكلما وجدت شبهة فإهنا متنع إقامة احلد ،وبناء على ما
تقدم يتضح أن املثال املذكور يف السؤال غري سائغ .والنوع الثاين :ما سوى احلدود ،واحلكم فيها

مبين على غلبة الظن بصدق أحد الطرفّي ،وقرائن األحوال تعرف بقواعد شرعية مقررة عند أهل
العلم .ومن القرائن ودالئل األحوال احمليطة ابلقضية ما هو أقوى من أي بينة ،ومثال هذا أن تقع
جرمية سرقة يف وقت ال يوجد جبوار املوضع إال شخص واحد تدل األمارات على ختفيه ،أو أن له

سوابق يف السرقة أو حنو ذلك ،فهذا كاف لوجوب عقابه مبا هو دون احلد ،وهذا العقاب تعزير له
لتوجه التهمة إليه ،ووجود االحتمال أبنه هو من ارتكب اجلرمية ،وألنه مل يرأب بنفسه عن مواطن
الشبهات ،أو أدخل نفسه فيها ،وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

()324/14

اإلثبات ابلبينات املعاصرة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

أان طالب جامعي ختصصي شريعة وقانون ،وأحبث عن موضوع جعلته مذكرة خترجي وعنوانه :أدلة
اإلثبات بّي الشريعة والقانون.

وتلقيت إشكاليات وإهبامات أرجو من هللا مث منكم أن متنوا علي مبا منهه هللا عليكم به من العلم ،وأن

تفيدوين يف أقرب وقت ممكن ،واألسئلة كاآليت:

( )1ما حكم اإلثبات ابلتسجيالت الصوتية يف القضاء؟
( )2ما حكم اإلثبات ابلبصمات الوراثية؟
( )3ما حكم اإلثبات ابلتصوير الفوتوغرايف؟
( )4ما حكم اإلثبات ابلكلب البوليسي؟

قضاء؟ أريد مادة علمية ،وقبل ردكم على طليب تقبلوا كل
وكل هذه القرائن هل جيوز اإلثبات هبا ً

التقدير األخوي.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإجابة ما استشكله السائل تتضح يف النقاط التالية:

أوالً :اختلف أهل العلم يف البينة اليت يستند عليها القاضي يف حكمه ،هل هي حمصورة ابلشهادة

واليمّي واإلقرار ،أو هي أعم من ذلك ،والصواب أن البينة لكل ما يبّي احلق ويظهره ،وهذا اختيار

ابن القيم ،قال - :رمحه هللا " :-البينة اسم لكل ما بّي احلق ويظهره ،ومن خصها ابلشاهدين أو

الشاهد مل يوف مسماها حقه ،ومل أتت البينة قط يف القرآن مراداً هبا الشاهدان ،وإمنا أتت مراداً هبا

احلجة والدليل والربهان ،كذلك قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-البينة على املدعي" رواه

الرتمذي ( )1341وغريه املراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له) الطرق احلكمية ص .12

اثنياً :الدعاوى املعروضة على القضاء ليست نوعاً واحداً ،وكل نوع منها خيتلف يف إثباته عن غريه.

واحلدود ال تقام إال بعد ثبوت موجبها ببينة قاطعة ال يتطرق هلا الشك ،ومن القواعد املقررة أن
احلدود تدرأ ابلشبهات.

والتعزيرات يكفي فيها وجود هتمة قوية متجهة على احملكوم عليه ،كاالهتام حبد دفعه وجود الشبهة.

وأما احلقوق املالية إذا حصلت فيها خصومة فإهنا أوسع جماالً ،فيكفي رجحان أحد جانيب اخلصومة
يف االعتضاد ابليمّي الستحقاق املدعى به أو نفيه.

قال ابن القيم (اليمّي تشرع من جهة أقوى املتداعيّي ،فأي اخلصمّي ترجح جانبه جعلت اليمّي من
جهته) إعالم املوقعّي.

اثنياً :استعمال البينات املعاصرة املستجدة يف القضااي املتعلقة ابحلقوق املالية البد منه ،ملا يف إمهاهلا

من تضييع للحقوق ،قال ابن القيم (الشارع ال يهمل بينة وال يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً ،وال يقف
ظهور احلق على أمر معّي  ...وملا ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق احلكم ،فضاع كثري من احلقوق

لتوقف ثبوهتا عندهم على طريق معّي ،وصار الظامل الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره ،فضاعت حقوق

كثرية هلل ولعباده ،وحينئذ أخرج هللا أمر حكم العاملّي عن أيديهم  ) ...إعالم املوقعّي (. )91/1
رابعاً :القرائن وهي االستدالل ابألمور املعروفة احلاصلة يف القضااي على أمور جمهولة مقبولة معتربة

لرتجيح جانب أحد طريف اخلصومة ،إذا كان احتمال اخلطأ والتزوير فيها ضعيفاً ،وأما ما كثر اخلطأ
فيها واحتمال التزوير فهي غري معتربة ،وما بينهما حبسبه.
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خامساً :ابلنسبة لألمثلة اليت أوردها األخ السائل فإنه صدرت خبصوص البصمة الوراثية فتوى اجملمع
الفقهي اإلسالمي مبكة يف دورته السادسة عشرة ،وتضمنت أن ال مانع شرعاً من االعتماد على

البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي ،واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال
قصاص ،وال جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب ،لكن يعتمد عليها يف حاالت التنازع

على جمهول النسب ،وضياع األطفال واملواليد يف املستشفيات  ...اخل.

أما كالب الشرطة فهي إذا استعرفت على شيء كان ذلك جمرد قرينة ميكن االستناد إليها لتعزيز أدلة

أخرى ،دون أن تكون دليالً قائماً بذاته.

وكذلك احلال يف التسجيالت الصوتية إذا متت مضاهاهتا ابلبصمة الصوتية .وثبتت نسبتها إىل من
نسبت إليه فإهنا إن متت من جهة ال يتطرق الشك إليها ،وإال فال يعتمد عليها إلمكان التدليس

والتصوير ،فإن مت من جهة رمسية ال يتطرق الشك يف احتمال تزويرها أو تغيريها وأمكن القطع

مبطابقتها ملن نسبت إليه فهي قرينة كذلك ،وإال فإنه يصعب التعويل عليها إلمكان إحداث التغيري

وتعديل الشكل واملالمح كما هو واقع.
وفق هللا اجلميع هلداه ،وصلى هللا على حممد وآله وصحبه.
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سقوط الدعوى
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1424/6/30هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما حكم التقادم يف اإلسالم؟ أرجو منكم بيان األدلة؟ وشكراً ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فاملراد ابلتقادم هو سقوط حق املطالبة مبضي مدة من الزمان قد تكون حمددة

من قبل احلاكم أوال.

وقد حتدث الفقهاء حول هذه املسألة يف أبواب القضاء ،وذلك يف معرض حديثهم عن شروط صحة

الدعوى ،فقالوا إن من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذهبا عرفاً وعادة ،وضربوا مثالً على
اختالل هذا الشرط مبسألة التقادم ،قال ابن فرحون يف تبصرة احلكام (" )110/1ما تشهد العادة

بكذبه كدعوى احلاضر األجنيب ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبين ويؤجر مع طول الزمان من
غري مانع مينعه من الطلب من توقع رهبة أو رغبة وهو مع ذلك ال يعارض وال يدعي أن له فيها حق

وليس بينهما شركة مث قام يدعي أهنا له ويريد أن يقيم البينة على دعواه فهذا ال تسمع دعواه أصالً
فضالً عن بينته لتكذيب العرف إايه " أ .هـ .وبنحوه قال ابن القيم يف الطرق احلكمية وقال:
ألن كل دعوى يكذهبا العرف وتنفيها العادة فإهنا مرفوضة غري مسموعة ،قال هللا تعاىل" :وأمر

ابلعرف" [األعراف ]199 :أ .هـ الطرق احلكمية ( ، )79والدليل على هذه املسألة كما قال ابن

القيم هو ما جاء يف الشرع من أن العرف معترب بشروطه ،فالقاعدة الشرعية تقول" :العادة حمكمة"

وهي إحدى القواعد اخلمس الكربى يف الفقه اإلسالمي.
ونظراً ألن العادة جارية أبن اإلنسان ال يسكت عن حقه مدة طويلة بدون وجود مانع حسي أو

معنوي فإن مطالبته هبذا احلق بعد مضي هذه الفرتة الطويلة دليل قوي على كذب دعواه ،ولكن

إعمال التقادم له شروط منها:

( )1أن يعلم املدعي تسلط املدعى عليه على املال املدعى به ،أو يغلب على ظن القاضي علم
املدعي بذلك.
( )2أال يوجد مانع للمدعي من املطالبة  -طيلة هذه الفرتة ،كخوف من سلطان أو وجود قرابة وحنو
ذلك.

( )3أن ميضي على احلق الذي مل يطالب به مدة طويلة ،حبيث يغلب على الظن كذبه يف دعواه،

وهذه املدة حددها بعضهم بعشر سنوات ،وبعضهم خبمس عشرة سنة ،والصحيح مرجعها إىل اجتهاد

القاضي حسب مالبسات كل قضية.
وهل من صالحية احلاكم حتديد هذه املدة؟

اجلواب :املسألة حتتاج إىل حبث وأتمل ،والذي يظهر أبن جملة األحكام العدلية قد أخذت جبواز

التحديد سياسة شرعية فقد نصت املادة ( )1660من اجمللة على أنه "ال تسمع الدعاوى غري

العائدة ألصل الوقف أو للعموم كالدين والوديعة والعقار وامللك واملرياث واملقاطعة يف العقارات
املوقوفة ،أو التصرف ابإلجارتّي والتولية املشروطة والغلة بعد تركها مخس عشرة سنة.

كما ذكرت جملة األحكام العدلية تفصيالت أخرى حول التقادم .راجع درر احلاكم املادة (،1660
 ، )1663 ،1662 ،1661وهللا أعلم.
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السرقة من السارق
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1424/5/17هـ

السؤال

أان أعمل يف جمال الكمبيوتر ،ويوجد شخص نصب علي وأخذ مىن مبلغ ستة آالف جنيه ،ومضى
وقت طويل على ذلك (قرابة سنتّي ونصف) وطالبته ابملبلغ ولكن كان يتهرب مىن بشىت الطرق،

ولكن بال فائدة ،وال يوجد سوى طريقة واحدة ألسرتد هبا نقودي أال وهي النصب عليه ،فهل لو
نصبت عليه ألسرتد نقودي حالل أم حرام؟ وهللا املستعان.
اجلواب

هذه املسألة يسميها العلماء مسألة الظفر ،إذا كان لإلنسان حق عند شخص مث يتمكن من شيء من
ماله ،فهل له أن أيخذ حقه أم ال بد أن يرفع للقاضي؟ والعلماء جوزوا أن أيخذ حقه يف ثالث

حاالت:
احلالة األوىل :الزوجة أتخذ حقها من النفقة من مال زوجها إذا مل ينفق( ،امتنع من اإلنفاق) .

احلالة الثانية :القريب أيخذ حقه من مال قريبه إذا كانت النفقة جتب عليه وامتنع من اإلنفاق.

احلالة الثالثة :الضيف أيخذ حقه من مضيفه إذا امتنع من حق الضيافة ،أيخذ بقدر الضيافة.

أما ما عدا ذلك فإن العلماء مل جيوزوا ذلك ألجل أال يؤدي ذلك إىل الفوضى.
ويشرتط أن يرفع هذا األمر إىل القاضي لكي أيخذ حقه منه ،وهللا أعلم.
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يعمل قاضياً يف حمكمة غري شرعية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1425/1/29هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أان قاض ،ويف بالدان القانون على األساس العلماين ،وعندما أحكم ألحد الناس حبكم أعلم أنين

منصف له على أساس القانون وجمحف حبقه شرعاً ،ما حكم الشرع جتاهي فهل أان ظامل أم ماذا؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده وبعد:
فاحلكم مبا خيالف الشرع وبغري ما أمر هللا  -تعاىل  -حرام مطلقاً ،قال تعاىل" :إمنا كان قول املؤمنّي
إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا" [النور ، ]51:واحلكم والتشريع حق
خالص هلل ليس ألحد سواه قال تعاىل" :إن احلكم إال هلل" [يوسف ، ]40:وقال" :أفغري هللا أبتغي

حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال" [األنعام ، ]114:وقد رتب هللا تعاىل على من حكم
بغري ما شرعه وعيداً عظيماً فقال" :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيا شجر بينهم"

[النساء ، ]65:وقال" :ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون" [املائدة ]44:وهذا األمر
من أصول الدين فإن معىن اإلسالم هو التسليم التام حلكم هللا وأمره ،ولذا فإن من عمل يف سلك
القضاء وحكم مبا خيالف الشرع فقد أخطأ وأساء وعرض نفسه للعقوبة وهو ظامل ال شك.

والذي أنصح به أخي السائل الكرمي أن حيكم بشرع هللا ولو غضب من غضب ،وليتذكر أن من

أرضى هللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى عنه الناس ،وإال فليرتك عمله هذا وهللا كفيل له ابخلري
ومعوض له عما تركه لوجهه ،وفق هللا املسلمّي لتطبيق الشرع واحلكم به وصلى هللا وسلم على حممد
وعلى آله وصحبه.
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من ضوابط احملاماة
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1426/10/20هـ
السؤال

هل جيوز الدفاع عن املتهم ،وما هو املعيار الذي يعتمده احملا مي يف حتديد أتعابه حىت ال يكون ممن
أيكل أموال الناس ابلباطل؟ خاصة أنه ملزم إبجيار املكتب ،ودفع الضرائب ،واالشرتاكات يف الضمان

االجتماعي ويف نقابة احملامّي.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأما الشق األول من السؤال ،والذي تسأل فيه عن جواز الدفاع عن املتهم ،فاجلواب عن ذلك أن
نقول :إن املتهم له أحوال متعددة ،فيها ما يعود للمتهم ،وفيها ما يعود للتهمة نفسها ،وإليك بيان

أحوال ذلك يف التفصيل اآليت:

األول :أن يعلم من حال املتهم أنه بريء من التهمة املوجهة إليه ،فال شك يف جواز الدفاع عنه

مطلقاً بكافة الوسائل .وجيوز تلقينه احلجج املوجبة إلسقاط التهمة أو ختفيفها عنه؛ ألن ذلك من دفع

الظلم عنه ،وهو الواجب شرعاً على كل مستطيع.

الثاين :أن تكون التهمة املوجهة إليه من حقوق هللا تعاىل اخلالصة ،وليس فيها اعتداء على أحد من

املخلوقّي ،أو فيها اعتداء على اآلخرين إال أن صاحبه تنازل ،واملتهم ليس مشهوراً ابإلفساد ،وليس
من أصحاب السوابق ،وال جياهر بفسقه ،وضرره قاصر على نفسه ،واجلرمية ال ختل ابألمن العام،

وليس فيها ترويع لآلمنّي ،فهنا يستحب السرت عليه قبل وصول أمره للسلطان ،وجيوز الدفاع عنه

بعد ذلك ،بل يشرع أن يلقن حجته ولو من القاضي ،ويتأكد ذلك إذا ظهرت عليه عالمات التوبة
والندم.

مثال ذلك َم ْن ُو ِجد قد شرب مخراً يف مكان بعيد عن األنظار وهو غري معروف ابلفساد أو اإلفساد
ومل حيصل منه اعتداء على أحد.

الثالث :أن يكون مرتكب اجلرمية من املشهورين ابلفسق أو اإلفساد ،أو يكون من أصحاب السوابق
املتعددة وال يتوب بعد كل مرة ،أو اجملاهرين بفسادهم وجرائمهم ،فهنا ال جيوز الدفاع عنه ،ويكره

السرت عليه ،وجيب رفع أمره إىل السلطان ليكف عن جرائمه وشره على نفسه وغريه ،إال إذا غلب

على الظن أنه مل يرتكب هذه اجلرمية بعينها املرفوعة عليه فيأخذ حكم احلال األول.

الرابع :أن يتعلق ابجلرمية حق ألحد املخلوقّي كجرائم االعتداء على النفس أو ما دوهنا ،وأولياء الدم

أو اجملين عليه ما زالوا يطالبون حبقهم ،أو تكون اجلرمية فيها إخالل ابألمن العام وترويع اآلمنّي،

كالقتل غيلة ،وجرائم السطو املسلح واالغتصاب واخلطف والعمليات اإلرهابية ،فهنا حيرم الدفاع
عنه أو تلقينه حجته إليقاع أقصى العقوابت عليه مما مل يتحقق من براءته من هذه التهمة.
أما ما خيص الشق الثاين من السؤال فاألصل يف ذلك ما يتفق عليه الطرفان ما مل حيصل منه تغرير

فاحش ابملوكل ،أبن يعقد معه بنسبة تزيد كثرياً عن املتعارف عليه لدى سائر احملامّي ،واملوكل جيهل
ذلك .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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تنازل الشريك فرفض أبناؤه

اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
تعاقد رجالن على شراكة يف ميدان التجارة ,وبعد مدة مرض أحدمها ,فتنازل لصاحبه عن نصيبه من
املال ،وذلك للمودة اليت كانت بينهما ,ولكن أبناء هذا الرجل -يعين الذي تنازل -رفضوا هذا

التنازل ابعتبار أن املال ح ٌق هلم ,وادعوا أن األب مل يتنازل ,السؤال :ما حكم هذا املال؟ وهل يرد
إىل شريكه املال ابعتباره ح ًقا لألبناء؟ أم ميسكه ابعتبار أن شريكه تنازل له عنه؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإذا كان الورثة ينكرون هذا التنازل فال بد من إثباته بطريق من طرق اإلثبات ،إما ابلشهادة ،وإما

بكتابة ،أو غري ذلك ،فإذا ثبت التنازل فال بد من معرفة هذا املرض ،فإن كان هذا املرض مرض

وفاة ،وكان الشريك غري وارث مع الورثة ،فهذا التنازل وصية ،فإن كان مال التنازل مبقدار ثلث

الرتكة أو أقل نفذ ،وإن كان أكثر من الثلث فينفذ قدر الثلث فقط ،والباقي يتوقف على إجازة الورثة
بعد موت املورث ،فإن أجازوه نفذ وإال فال ،وإن كان هذا الشريك واراثً فال يصح هذا التنازل،

عاداي ال يؤدي إىل الوفاة ،والرجل الذي تنازل عن مال
ويكون املال تركة ،وإن كان هذا املرض ًّ
الشركة بقواه العقلية الكاملة ،فالتنازل صحيح واملال كله للشريك .وهللا أعلم.

()331/14

كيف أرفَع العقوبة على املخالفّي؟

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب أعمل ضابط مالزم يف الشرطة وحيصل من بعض الشرطة الذي أان مسؤول عنهم خمالفات

فكيف السبيل إىل حماكمتهم مع عدم الظلم؟ علماً أبن نوع املخالفات غياب ,هروب ,جتاوز حد

الرخصة ،الكذب .وال يوجد لدي حماكمات خاصة ولكن أملك الصالحية بذلك وهي خصم وسجن
وحجز إداري ,أتنيب ,تنبيه ,توبيخ ,وأمر خدمة .كيف أوفق بّي املخالفة والعقوبة من غري ظلم

بشكل يؤدي إىل االنضباط
وتعديل املعوج؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
قبل احملاكمة ينبغي لك مناصحة املخطئ وتوجيهه ابألسلوب اللّي واملناسب لقوله تعاىل" :ادع إىل

سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله

وهو أعلم ابملهتدين" [النحل ]125 :مستصحباً دائماً الرفق واللّي يف معامالتك مع كل الناس،

وعاملهم مبا حتب أن يعاملوك به ،متذكراً حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -اللهم من ويل

من أمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أميت شيئاً فرفق هبم فارفق به" رواه

مسلم ( )1828عن عائشة-رضي هللا عنها .-وإذا مل ينفع النصح والتوجيه فلك أن حتاكمهم

ابلعدل واإلنصاف بينهم وأن تتأول خطأ املخطئ التأول احلسن .يقول عمر بن اخلطاب -رضي هللا

عنه -ألحد عماله يف اآلفاق" :إنك إن ختطئ يف العفو خري من أن ختطئ يف العقوبة" ،وليس عليك
بعد ذلك -إذا مل تر بداً من العقوبة -أن توقع بعد احملاكمة العقوبة املناسبة ابدائً ابألخف مث اليت

تليها وهكذا .ألنك إن فعلت ذلك صلح جندك ومن حتت واليتك واستقامت أمورك وأمورهم إن

شاء هللا .وهللا أعلم.
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شهادة الكافر على املسلم

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1425/7/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
هل تصح شهادة الكافر على املسلم ،وكيف يكون احلال إذا كان املسلم قد تعدهى على الكافر؟
وماذا إذا كان املسلم ميارس الغش والكذب ويؤذي أو يبهت الكافر؟ أال جيوز للكافر الرتافع يف

القضية؟ أال ينصف مبوجب الشرع؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فقد ذهب مجهور العلماء إىل عدم قبول شهادة غري املسلم على املسلم يف اجلملة ،واختلفوا يف

مسائل منها :شهادة غري املسلم على املسلم يف السفر :فذهب احلنابلة والظاهرية إىل قبوهلا؛ انظر

املغين ( ، )170/14احملرر ( ، )317/2زاد املعاد ( ، )148/3احمللى ( ، )409/9وذهب اجلمهور

إىل عدم قبوهلا؛ انظر :املدونة ( ، )156/5أحكام القرآن للشافعي ( ، )146/2الذخرية

( ، )224/10تفسري ابن أيب حامت ( ، )1230/4الناسخ البن النحاس ( ، )304/2تفسري ابن
كثري ( ، )211/3تفسري ابن جرير ( ، )107/5شرح مشكل اآلاثر ( ، )470/11فتح الباري

( ، )483/5الصاوي على اجلاللّي ( ، )245/2شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (، )254/4
تفسري الرازي ( ، )96/12الفروق ( ، )86/4تفسري القرطيب ( ، )350/6أحكام القرآن للكيا
( ، )120/3تفسري ابن عطية ( ، )251/2تفسري البغوي ( ، )74/2تفسري املاوردي (، )77/2
البحر احمليط أليب حيان ( ، )393/4الكشاف

( )650/1تفسري البقاعي ( )330/6تفسري اخلازن (. )87/2
ضر أَح َد ُكم الْمو ُ ِ
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ِ
ِ
ادةَ ه
ّي" [املائدة ، ]106:وقد قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما" :-أو
نَكْتُ ُم َش َه َ
اَّلل إِ هان إِذاً لَ ِم َن ْاآلمثِ َ
آخران من غريكم من أهل الكتاب" رواه ابن أيب حامت يف التفسري ( ، )1229/4رقم، )6934( :

وابن جرير يف التفسري (106/5و  )114وانظر :معاين القرآن البن النحاس (. )376/2
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وعن عامر قال" :شهد رجالن من أهل دقوقاء على وصية مسلم ،فاستحلفهما أبو موسى بعد
العصر؛ ابهلل :ما اشرتينا به مثناً قليالً ،وال كتمنا شهادة هللا إان إذاً ملن اآلمثّي ،مث قال :إن هذه القضية
ما قضي هبا منذ مات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل اليوم .رواه ابن أيب شيبة (، )495/4

وعبد الرزاق ( ، )360/8وأبو داود رقم ، )3605( :والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر

( ، )462/11والبيهقي ( ، )278/3واحلاكم ( ، )314/2قال احلاكم صحيح على شرط الشيخّي

ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال احلافظ ابن حجر عن إسناد أيب داود (رجاله ثقات) ا .هـ ،فتح

الباري ( ، )483/5وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال" :كان متيم الداري  -قبل أن يسلم-
وعدي بن بداء خيتلفان إىل مكة ابلتجارة ،فخرج معهما رجل من بين سهم ،فتويف أبرض ليس فيها

خموصاً ابلذهب ،ففقده أولياؤه،
مسلم ،فأوصى إليهما ،فدفعا تركته إىل أهله ،وحبسا جاما من فضة ه

فأتوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فحلفهما :ما كتمنا ،وال أضعنا ،مث عرف اجلام مبكة ،فقالوا:

اشرتيناه من متيم وعدي ،فقام رجالن من أولياء السهمي ،فحلفا ابهلل :إن هذا جلام السهمي،

ولشهادتنا أحق من شهادهتما ،وما اعتدينا إان إذا ملن الظاملّي ،فأخذ اجلام ،وفيهما نزلت هذه اآلية"

أخرجه البخاري خمتصراً معلقاً يف الوصااي ابب قول هللا  -عز وجل" :-اي أيها الذين آمنوا شهادة
بينكم" اآلية رقم ، )480/5( )2780( :والرتمذي رقم ( ، )3060وأبو داود رقم (، )3606

وابن النحاس يف الناسخ واملنسوخ ( ، )308/2وصح عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أنه قال
يف هذه اآلية" :هذا ملن مات وعنده املسلمون ،فأمر هللا أن يشهد يف وصيته عدلّي من املسلمّي ،مث
آخر ِ
ض َربْـتُ ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض" [املائدة :من اآلية ، ]106فهذا ملن
ان ِم ْن غَ ِْريُك ْم إِ ْن أَنْـتُ ْم َ
قال تعاىل" :أ َْو َ َ
مات وليس عنده أحد من املسلمّي فأمر هللا  -عز وجل -أن يشهد رجلّي من غري املسلمّي ،فإن

ارتيب بشهادهتما استحلفا بعد الصالة ابهلل :ال نشرتي بشهادتنا مثناً"رواه ابن جرير يف تفسريه

( ، )110/5وابن النحاس يف الناسخ ( ، )302/2رقم ، )459( :قال احلافظ ابن حجر عن إسناد
الطربي (رجاله ثقات) ا .هـ ،فتح الباري ( ، )483/5وهذا أيضاً هو مذهب ابن مسعود وسعيد بن
املسيب وشريح وعبيدة السلماين والنخعي وسعيد بن جبري ،وغريهم ،وهو الصواب ،وقد أفاض

العالمة ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل -يف تقرير ذلك يف كتابه النافع (الطرق احلكمية) (، )153
وأجاب فيه عن حجج املخالفّي.

وكذلك من املسائل :أن املالكية قالوا :جتوز شهادة الطبيب الكافر حىت على املسلم للحاجة؛ انظر:

املنتقى ( ، )213/5الذخرية ( ، )240/10تبصرة احلكام (247/1و  ، )12/2التاج واإلكليل
(. )116/6

واحلنفية جييزون شهادة الكفار يف كل شيء بعضهم على بعض ،وهو رواية عن اإلمام أمحد؛ انظر:

خمتصر اختالف العلماء ( ، )340/3املبسوط ( ، )140/16البحر الرائق

( ، )158/7منحة اخلالق ( ، )158/7رؤوس املسائل ( ، )529فتح القدير ( ، )416/7شرح
أدب القاضي للحسام الشهيد (. )614
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قال ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل :-قال شيخنا  -رمحه هللا( :-وقول اإلمام أمحد يف قبول شهادهتم يف
هذا املوضع :هو ضرورة يقتضي هذا التعليل قبوهلا يف كل ضرورة حضراً وسفراً) انظر :الطرق

احلكمية ( ، )160االختيارات ( ، )359اجلامع للخالل

( )216/1النكت على احملرر (. )277/2

وأشري إىل أنه ال جيوز للمسلم أن يتعدى على حقوق اآلخرين ولو كانوا غري مسلمّي ،كما حيرم عليه
اَّلل وُكونُوا مع ال ه ِ ِ
هِ
ّي"
صادق َ
ََ
ين َ
الكذب والغش يف املعاملة؛ قال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا اتهـ ُقوا هَ َ

[التوبة ، ]119:وقال عليه الصالة والسالم" :من غش فليس منها" رواه مسلم ( )102من حديث
أيب هريرة  -رضي هللا عنه.-

وغري املسلمّي ال نضيع حقوقهم يف بالد املسلمّي ،بل حقهم حمفوظ؛ فهذا أمري املؤمنّي علي بن أيب

وحيكم لليهودي ،وقد قال النيب
طالب  -رضي هللا عنه -يتخاصم هو ويهودي أمام القاضي شريح ُ

-صلى هللا عليه وسلم" :-اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافراً؛ فإنه ليس بينها وبّي هللا حجاب" رواه

أمحد ( ، )153/3والشهاب ( )97/2من حديث أنس  -رضي هللا عنه ،-وقال عليه الصالة

والسالم" :أال من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس؛ فأان
حجيجه يوم القيامة" رواه أبو داود ( )3052عن بعض أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم.-

وأخرياً حفظ احلقوق ليست مقتصرة على الشهادة فقط؛ بل الشهادة طريق من طرق احلكم؛ قال

ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل( :-فطرق احلكم شيء ،وطرق حفظ احلقوق شيء آخر ،وليس بينهما

تالزم ،فتحفظ احلقوق مبا ال حيكم به احلاكم مما يعلم صاحب احلق أنه ُحيفظ به ،وحيكم احلاكم مبا ال
حيفظ به صاحب احلق حقه ،وال خطر على ابله :من نكول ،ورد ميّي ،وغري ذلك) الطرق احلكمية

( ، )116لذا ينبغي على اجلميع خاصة يف هذا الزمان أن جيتهدوا يف حفظ حقهم ابلوسائل املتيسرة.
وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ّم نفسي للقضاء؟
ُ
وقعت يف الفاحشة فهل أ َ
ُسل ُ
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 1426/08/09هـ
السؤال

تزوج والدي من فتاة شابة كثرية الغزل ،ومنذ أن تزوجها وأان أخاف منها ،وأحاول االبتعاد عنها،

وذات مرة سافر والدي ،وأوصاين أبن أقضي حوائج البيتّي ،ويف أحد األايم وأان جالس معها فوجئت

مبصارحتها يل مبحبتها يل ،حقيقة أان ال أعلم ما حدث يل بعد ذلك ،فبدأان ابلقبالت وانتهينا

ابلفاحشة ،مث واقعتها أكثر من مرة ،مث أجنبت ولداً شبيها يب أظن أنه مين ،رغم إنكار أمه لذلك،

وعندما استيقظت من هذه الغفلة مل أصدق ما حدث وكأين أحلم ،فهل يل من توبة ،أم أسلم نفسي

للقضاء؟ علماً أين أتعذب ليالً وهناراً ،وال أصدق ما جرى ،خصوصاً أين كنت أكره الزىن وأهنى عنه.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم لقد وقعت يف ذنب كبري وجرمية عظيمة وفعلة شنيعة ،حّي زنيت وهتكت ما حرم هللا عليك ,ومما

زاد جرميتك حرمة وفظاعة أنك وقعت على امرأة ال حتل لك إىل األبد ،وهي زوجة أبيك ،قال تعاىل:

"وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالً"
[النساء. ]22:

ولذا فإن الصحيح أن فاعل ذلك يقتل مطلقاً ،سواء كان حمصناً أو غري حمصن ،وقد وصف هللا -

تعاىل -هذه اجلرمية يف اآلية أبهنا فاحشة وأهنا مقت ،وهي البغض املقرون ابالستحقار؛ ألن فاعل
ذلك يف غاية اخلزي واخلسارة ،وأهنا ساء سبيالً .فال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن.
ومن أعظم الذنوب وأقبحها أن يضع الرجل نطفة يف فرج ال حيل له.

وهللا إن املرء ليخاف أن حتل بنا العقوبة العاجلة من هللا تعاىل بسبب هذه األفعال البشعة ،ففي
احلديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اي أمة حممد وهللا ما من أحد أغري من هللا من أن
يزين عبده أو تزين أمته" أخرجه البخاري ( )1044ومسلم (. )901

وحق لك اي أخي أن تندم ومتقت نفسك وتتأمل مما فعلت ،والواجب عليك اآلن هو التوبة النصوح
ُ

من هذا الذنب العظيم ،وال تيأس من روح هللا وال تقنط من رمحة هللا ،فإنه ال يقنط من رمحة ربه إال
الضالون ،قال تعاىل" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر
الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر . ]53:وقال تعاىل" :ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه مث

يستغفر هللا جيد هللا غفوراً رحيماً" [النساء. ]110 :

فاهلل -سبحانه وتعاىل -يريد من عباده التوبة وحيب هلم ذلك ويفرح بتوبة عبده وحيبه ،فبادر أخي

ابلتوبة النصوح املستوفية لشروطها من الندم على ما مضى ،واإلقالع عن الذنب والعزم على عدم

العود إليه ،وليس من شرط توبتك أن تسلم نفسك للقضاء ،بل استرت بسرت هللا تعاىل وأكثر من
الصاحلات وابتعد عن أسباب الفتنة.
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وإهنا ملناسبة لبيان خطر اخللوة احملرمة وعظم الفتنة ابلنساء اليت ما ترك النيب -صلى هللا عليه وسلم-
بعده فتنة أضر منها على الرجال .أخرجه البخاري ( ، )5096ومسلم ( )2740من حديث أسامة
بن زيد -رضي هللا عنهما -ودليل كونك ال جيب عليك أن تسلم نفسك أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ملا أقر عنده ماعز األسلمي ابلزان أعرض عنه ورده ،وقال له" :وحيك ارجع فاستغفر هللا وتب
إليه" أربع مرات ،أخرجه البخاري ( ، )5271ومسلم ( )1695واللفظ له.

ويف رواية يف املوطأ ،يف ابب ما جاء يف الرجم ( )2أنه جاء أليب بكر وعمر -رضي هللا عنهما -قبل
جميئه للنيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إن اآلخر زىن ،فقال له أبو بكر وكذلك قال له عمر -

رضي هللا عنهما" :-تب إىل هللا واسترت بسرت هللا ،فإن هللا يقبل التوبة عن عباده" ويف السنن الكربى

للبيهقي ( )330/8عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال بعد
أن رجم األسلمي" :اجتنبوا هذه القاذورات اليت هنى هللا عنها فمن أََمله فليسترت بسرت هللا -عز وجل-
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب هللا".

وأما ما أجنبته فليس لك ولو كان يشبهك؛ ألن املرأة زوجة ألبيك ،وقد قال النيب -صلى هللا عليه
وسلم" :-الولد للفراش وللعاهر احلجر" أخرجه البخاري ( ، )6817ومسلم ( )1457من حديث
عائشة -رضي هللا عنها -والعاهر هو الزاين ليس له إال الرمي ابحلجارة ألنه معتد وظامل" ،وإذا كان

ولد الزىن ينسب ألمه ولو مل تكن ذات زوج ،وال ينسب للزاين ،فكيف ابملرأة اليت هي فراش الزوج،

فينبغي لك أن تعرض عن هذا ،وتقبل على نفسك وتتوب توبةً نصوحاً .أسأل هللا -تعاىل -أن
يعافيك ويتوب عليك ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()337/14

ملاذا تكون املالعنة عند اهتام الزوجة ابلزان دون الزوج؟!
اجمليب انصر بن حممد آل طالب

القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

عندي سؤال عن املالعنة بّي الزوجّي.

فالرجل الذي يرى زوجته ترتكب فاحشة الزىن يقسم أربع مرات أنه شاهدها واخلامسة حتل عليه لعنة

هللا إن كان كاذاب .لكن على فرض أن رجال م هل من زوجته ألي سبب كان ،ولنفرتض أنه يتهمها ابلزىن
كذاب عليها .فيقسم أربع مرات بذلك .وبعد ذلك تصبح الزوجة أمام خيارين :االعرتاف الكاذب

ابلزىن وتواجه العقاب احملدد ،أو حتلف هي أربع مرات وتطلق تلقائيا من زوجها وتلغى كافة حقوقها
لديه .وهذا هتديد للزوجة إبمكانية حرماهنا من حقوقها والتخلي عنها بدون دليل إدانة أو تعويض .مث

هل للزوجة حق مماثل إذا وجدت زوجها يزين؟ هل جيوز هلا أن تقسم أربع مرات عليه بذلك؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما افرتضته  -أخي الكرمي -بعيد الوقوع؛ ألن اإلقدام على املالعنة عسري على النفس حىت على غري
املتدين ،إال أن يدرأ عن نفسه حد زىن احملصن ،وهو الرجم فتصور أن يقدم عليه اإلنسان كاذابً ،أما

أن يقدم عليه الرجل وهو كاذب ألجل بعض احلقوق الدنيوية اليسرية كنفقة أو مؤخر صداق ،فهو
بعيد الوقوع ،وإن وقع فليس بظاهره ،مث من قال إن املرأة وحدها تغرم بسبب املالعنة ،بل الرجل

يغرم ،فإنه خيسر املهر الذي قدمه للمرأة ،كما أن الولد احلاصل بينهما ينفى نسبه عن املالعن إذا
العن عليه ،فالرجل غارم أيضاً ،ابإلضافة ملا يلحقه يف عرضه من نسبه ،ورمبا يلحق عائلته ،مما جيعل
فكره أن الزوج يقدم بسهولة على املالعنة ألجل التخلص من حقوق الزوجة ضعيف .وليس للزوجة

أن تقسم أربع مرات إذا رأت زوجا يزين؛ ألن املالعنة أصالً إمنا شرعت ألجل نفي الولد ،وهذا أمر
غري متصور يف زىن الزوج .وهللا أعلم.

()338/14

العلم

()339/14

يقعون يف أعراض طلبة العلم
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/فضائل العلم وأهله
التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

السالم عليكم.

حنن جمموعة شباب ،ولنا جلسة دعوية أسبوعية ،وحبكمي أحد املشرفّي على هذه اجللسة فإين أعاين
بعض املشاكل من قبل الشباب ،ولعل أبرزها اغتياب العلماء ،وأهنم يكتمون العلم خوفاً من

السلطان ،بل إن أحدهم لعن أحد العلماء متأوال قول هللا" :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات

 " ...اآلية ..ونتج من هذا كثرة املراء واجلدل فيما بينهم حىت أصبح الوضع مزرايً للغاية .أرجو منكم

توجيهي ملا ترونه أصلح يف هذا األمر ،خاصة وأنه أصبح منتشراً بّي الشباب املستقيمّي .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال شك أن العلماء الرابنيّي العاملّي هلم أعظم مكانة وأعلى مرتبة يف ميزان الشريعة ،ونصوص
الوحيّي الشريفّي ،قال تعاىل" :قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" ،وقال تعاىل" :يرفع

هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" ،وما ذلك إال لفضل العلم وابلغ أثر العلماء يف
األمة تعليماً وتوجيهاً وإرشاداً ،وال ريب أن اغتياب هؤالء العلماء وتنقصهم ،وحتقريهم من أخطر

الذنوب ،وأكرب الرزااي ،فإذا كان اغتياب آحاد الناس كبرية من الكبائر فهي أكرب من ذلك بكثري إذا
عامل م ٍ
كانت يف حق عاٍمل ٍ
عظم هلل ،والعلماء ليسوا معصومّي ،بل يصيبون وخيطئون ،وحيفظون
وينسون ،وال ينبغي تضخيم أخطائهم واستغالهلا يف التحقري والتهوين من شأهنم ،بل يُلتمس هلم العذر
ما أمكن سيما مع االجتهاد والتحري ،وعلى العلماء أن يتقوا هللا ويراقبوه يف فتاواهم وآرائهم،

وأطروحاهتم ،وتوجيهاهتم ،طاعة هلل أوالً ،وصوانً ألعراضهم من اهلمز واللمز اثنياً .وهللا املوفق واهلادي
إىل سواء السبيل.

()340/14

الربانمج التعليمي لطالب العلم
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم
التاريخ 1423/4/6

السؤال

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وبعد:

اتفقت فيما بيين وبّي إخواين أن ندرس مادة علمية كل أربعة أشهر ،حبيث نصبح حميطّي هبذه املادة،

أو من الراسخّي فيها ،فهل هذا األمر صواب؟ وهل لديكم خطة لتنفيذه؟ ولكن أرجو عند النصح
ابخلطة أن يكون لكل املواد الشرعية ابلتفصيل ،وكذلك مواد األدوات ،وخاصة النحو واألصول،

حيث نوينا أن نبدأ هبما ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

أخي السائل إن ما عزمت عليه من االتفاق بينك وبّي إخوانك إمنا هو من دالئل اخلري لكم ،واعلم

أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد قال":من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين" البخاري ()71

ومسلم ( ، )1037وما ذكرته يف سبيل التفقه يف الدين ،فأسأل هللا -سبحانه وتعاىل -لك

وإلخوانك التوفيق والسداد ،وفيما يتعلق ابلكيفية فاعلم أنه ال حاجة لتحديد كل مادة علمية أبربعة
أشهر ،بل ميكن اجلمع يف املدة الواحدة بّي نوعّي أو ثالثة من العلوم ،وإذا رأيتم أنكم أخذمت القدر

الكايف من نوع من العلوم تنتقلون إىل نوع آخر ،ومن املهم يف هذه املرحلة (مرحلة البداية يف الطلب)
 :أن يكون طلبكم على يد شيخ ممن يوثق بعلمه وعمله؛ ألنه من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر

من صوابه ،وأما من حيث نوعية العلوم فال بد من االهتمام بكتاب هللا -سبحانه وتعاىل -قراءة
وتفسرياً وحفظاً ومراجعة ،فليكن من قبيل االتفاق بينك وبّي إخوانك االتفاق على حفظ القرآن
ومراجعته والقراءة يف تفسريه ،وأما الكتاب الذي أوصيكم ابلقراءة فيه يف هذا اجلانب هو كتاب

(تفسري ابن كثري) -رمحه هللا ،-ويكون مع هذا القراءة يف شيء من حديث رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم ،-وينصح ابلبداية يف (خمتصر صحيح مسلم) مع الرجوع إىل شروح بعض األحاديث من
(شرح النووي على صحيح مسلم)  ،ويف العقيدة ميكنكم القراءة يف كتاب (اإلميان من صحيح

البخاري) أو من (صحيح مسلم)  ،وكذلك كتاب (التوحيد من صحيح البخاري)  ،أو يف (العقيدة

الطحاوية) لإلمام الطحاوي -رمحه هللا ،-ويف الفقه ميكنكم القراءة يف (بلوغ املرام من أدلة األحكام)
البن حجر العسقالين ،أو يف (العدة شرح العمدة) البن قدامة ،أو يف (فقه السنة) للسيد سابق ،ويف

السرية ميكنكم القراءة يف (السرية النبوية) أليب احلسن الندوي.

ويف اخلتام أسأل هللا -سبحانه وتعاىل -لكم العلم النافع والعمل الصاحل.

()341/14

ليس عندان علماء فكيف أطلب العلم؟
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار

خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم

التاريخ 1423/5/7
السؤال

أردت أن أطلب العلم ,وقرأت أن العلم ال يطلب إال عند املشايخ ،لكن ال يوجد يف منطقتنا أي

شيخ أستطيع أن أطلب عنده ،فما احلل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ابين السائل حفظك هللا ورعاك ،كم سرين حرصك على طلب العلم يف الصغر ،وأان أشد على يديك
وأدعوك لبذل اجلهد املضاعف والصرب على مواصلة طلب العلم ،وأذكرك ابإلخالص واحلذر من
الرايء ،كما أحذرك من اإلعجاب ابلنفس ،جعلك هللا من الصاحلّي العاملّي العاملّي.

اجلواب :ال شك أن أخذ العلم من أفواه املشايخ هو أساس تعلم العلوم ،والطالب يف أول أمره ينبغي

أن جيالس العلماء وأيخذ عنهم حىت يتم أخذ أصول العلم ،فهل تستطيع أن ترحل يف طلب العلم إىل
بلدة قريبة ملدة مناسبة تدرس فيها أصول العلم على يدي شيخ معروف وموثوق بعلمه ،مث تعود إىل
بلدك فتواصل التعلم عن طريق قراءة الكتب مع مراجعة املشايخ كلما تيسر ذلك؟ فإن مل تستطع

ذلك فعليك مبا يلي:

 -1احصل على أشرطة دروس العلماء واملشايخ ،واتبع معهم واحفظ العلم وافهمه.

 -2كن على تواصل دائم مع املشايخ عن طريق االتصال اهلاتفي أو الربيد اإللكرتوين وكن على صلة
مبواقع اإلنرتنت اليت فيها دروس علمية للعلماء واملشايخ املعروفّي.

 -3عليك بقراءة الكتب ،لكن ابدأ ابلكتب املختصرة والسهلة واألساسية بعد أن تستشري عاملاً أو

طالب علم قدير ،وهللا أعلم.

()342/14

ماذا أقرأ؟
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء
التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم

التاريخ 1423/11/15هـ

السؤال

علي مبنة االلتزام ولكين غالباً ما أكون مشغوالً جداً يف
أان طالب جامعي  -وهلل احلمدَ -م هن هللا ّ

مذاكريت حيث أن جمال عملي يتطلب ذلك ،أرجو أن ختربوين أبمساء الكتب اليت ال بد يل من قراءهتا
واألشياء اليت ال بد من معرفتها لكي أجنو من عذاب يوم القيامة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد فإن ما جيب عليك شرعاً معرفته هو عقيدتك

وفقه نفسك ،فاقرأ القرآن الكرمي ،وتدبر معانيه عن طريق التفاسري املوثوقة مثل تفسري ابن كثري وابن
سعدي ،واقرأ يف العقيدة مثل شرح ملعة االعتقاد للشيخ حممد بن عثيمّي واقرأ يف فقه األحكام ما

يتصل ابلصالة والزكاة واحلج وسائر العبادات اليت تتعامل معها وتتصل بوضعك الشخصي وعليك يف
هذا بكتب الفتاوى للمشايخ املعتربين فهي أيسر من غريها .وأنسب لوضعك ما دمت مشغوالً كما

تقول ،وعليك بكتب الفقه امليسرة دون أن أحدد لك شيئاً منها مث اقرأ يف كتب الوعظ فإهنا ترقق
القلوب ،وتعّي على الثبات على اهلداية إبذن هللا .ثبتنا هللا وإايك وصلى هللا على سيدان حممد.

()343/14

منهج يف طلب العلم
اجمليب د .خالد بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم

التاريخ 1423/1/16
السؤال

اي شيخ أريد أن أطلب العلم ،وبدأت أنتهي من حفظ كتاب هللا فبماذا تنصحونين؟

اجلواب

مبا أنك توشك أن حتفظ املصدر األول للعلم فأنصحك أن حتفظ ما أمكنك من املصدر الثاين وهو
احلديث الشريف ،فإن كل حافظ إمام؛ ألن أكثر علم الشريعة -العقيدة والعبادة وقسماً كبرياً من

املعاملة -ينال ابحلفظ ،وليكن أول ما تبدأ به الصحيحان -إن أطقت-؛ فإهنما أصح الكتب بعد
القرآن الكرمي ،مث إن استطعت فامجع إليهما األحاديث الصحيحة عند غريمها ،خاصة املسند
والكتب األربعة ،كما وفق إىل ذلك بعض طلبة العلم يف هذا العصر ،وإن ضعفت عن ذلك فاحفظ

أحاديث األحكام ،كعمدة األحكام لعبد الغين املقدسي ،مث بلوغ املرام البن حجر ،وفيهما علم كثري،

وخري عميم ،واغتنم فراغك وصغر سنك يف احلفظ ،فإنك رمبا ال تستطيع احلفظ بعد ذلك.

واعلم أبن جمرد احلفظ ال يؤهلك للفتيا ،وال للتصدر ،حىت تدرس األصول ،والفروع ،وتعرف يف كل
مسألة تفيت فيها خالف أهل العلم ،وتتمكن من املوازنة بّي األقوال ،وتعرف الناسخ واملنسوخ ،ولن

يعسر عليك ذلك ،إن صربت ،ومل تعجل ،وهللا أعلم.

()344/14

التعليم اإلسالمي ،ختصص أم ضوابط؟

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

ما هو التعريف احملدد للتعليم اإلسالمي ،عندما نتكلم عن تعليم األطفال يف مدرسة إسالمية؟ ما هي

العناصر األساسية اليت ينبغي تواجدها؟ وكيف ترتبط ابجلودة األكادميية؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
التعليم اإلسالمي ميكن أن يقصد به أحد املفاهيم التالية:
 -1التعليم الديين الذي يتعلم الفرد من خالله املعارف الدينية أي العلوم الشرعية بدءاً ابلقرآن

الكرمي ،وتعلم أحكام العبادات من الطهارة والصالة والزكاة ،والصوم ،واحلج ،وغري ذلك من أحكام
الطعام والشراب ،واللباس والعالقات األسرية ،واملعامالت ،واجلناايت ،واملواريث ،وحنوها من خالل
القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة ،وما كتبه علماء اإلسالم ،فهذا هو التعليم الديين والشرعي ،وقد

يقصد ابلتعليم اإلسالمي:

 -2التعليم العام الذي يلتزم فيه املتعلم واملعلم ،واملدرسة ،واملنهج ،بضوابط اإلسالم ،فهو تعليم
عام يتعلم فيه الطالب ما يهمه من علوم كالقراءة والرايضيات ،والعلوم األخرى ،ويكون للدين فيه
نصيب مبقررات خاصة تعلم الضروري من أحكام الدين وآدابه ،وال يكون يف مقررات هذا التعليم ما

يناقض أصالً من أصول اإلسالم يدرس على سبيل اإلقرار به كحقيقة ،أو كسلوك حمبب ،ومثاله :أال
تتضمن دروس األحياء القول أبن الطبيعة هي اخلالق أو أن تتضمن دروس السلوك حتبيذ األكل

ابلشمال أو حتبيذ العالقة بّي اجلنسّي قبل الزواج .هذه بضع التصورات املبدئية ،وميكنك زايرة موقع
املريب؛ ملزيد من الفائدة ( . )ww.almurappiوهللا أعلم.

()345/14

ما الذي جيب على املرأة تعلمه
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية
التصنيف الفهرسة /العلم/الطريقة املثلى لطلب العلم

التاريخ 1426/02/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما هي العلوم الشرعية اليت جيب على املرأة أن تتعلمها؟ وما هي العلوم الشرعية املستحبة؟ أفيدوان

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
فإن كل أمر جاء به الشارع احلكيم حثًا على تعلم العلم هو عام للذكور واإلانث ،ومن ذلك ما
أخرجه ابن ماجة ( )224بسند حسن" :طلب العلم فريضة على كل مسلم".

إال أن املرأة قد ختتص أبمور جيب عليها تعلمها حبكم طبيعتها اليت ختالف فيها الرجل.

وعلى هذا فنقول :جيب على كل مسلم مكلف أن يتعلم األمور الضرورية اليت ال ميكن له أن يعبد ربه
إال بعد معرفتها.

ومن ذلك أحكام الطهارة والصالة ،وأحكام الزكاة ملن كان عنده مال وأحكام الصيام ،واحلج ملن

أراد احلج ،وهكذا.
وختتص املرأة بوجوب معرفة أحكام احليض والنفاس.

أما العلوم املستحب تعلمها فإن االشتغال ابلقرآن تعلماً وتدبراً وحفظاً ،ومعرفة سنة احلبيب  -صلى

هللا عليه وسلم -من أفضل األعمال.

فيقرأ املسلم يف تفسري القرآن مثالً تفسري ابن كثري أو تفسري ابن سعدي ،أو فتح القدير للشوكاين،
ويف احلديث كتاب النووي رايض الصاحلّي وشرحه للعالمة ابن عثيمّي ،وبلوغ املرام وشرحه،

واألربعّي النووية وشرحها ،ويقرأ يف كتب اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يف العقيدة ,وكذا كتب ابن عثيمّي
والعالمة ابن ابز والشيخ الفوزان ،ويقرأ يف األخالق والسلوك كتب العالمة ابن القيم ،مث إن هناك

العديد من الكتب اليت بينت طرق طلب العلم والكتب املفيدة حيسن الرجوع إليها .وهللا أعلم.

()346/14

التقومي السنوي ألداء املعلم
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

املدرس مبدارس رايض الصاحلّي

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1424/6/22هـ

السؤال

حنن املدرسّي يكون تقييمنا السنوي ألداء العمل مقرتن بنتائج الطلبة مع إحساسنا ببذل جمهود عال،

ولكن ألن الطالب ال يبذل جهداً مقنعاً فتأيت النتائج خميبة لآلمال ،فهل شرعا حنن جنازى على عطائنا
وبذلنا أم على نتائج الطلبة؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا.
ال شك أن هللا تعاىل ال يضيع عمل عامل ،صغر العمل أو كرب ،فهو سبحانه ،صاحب العدل املطلق

الذي ال ظلم فيه بوجه ،وعليه فإنك اي أخي جمزي عند هللا مبا تبذله ال مبا يظهر من نتائج ،لكن هذا

عند هللا ألنه يعلم عملك وجهدك الذي تبذله.

لكن البشر هلم تقييم آخر ،قد ال ينصف أحياانً ،فكيف ملديرك وهو بشر أن يعلم جهدك كله ،وما
تبذله من وقت ورمبا مال ،هذه هي طبيعة البشر ،ال سيما يف ظل أنظمة قد ال تعطي صاحب احلق

حقه كامالً ،وعليه ال جتزع وال حتزن اي أخي ،فأنت مطلوب منك أداء ما ترى أنه أداء للواجب الذي

عليك ،وما زدت من عندك فهو خري لك عند هللا ،مث إين أوصيك اي معلم الناس اخلري أن تكون

نيتك خالصة لوجه هللا ،فإن النية تعظم العمل الصغري ،وحتقر العظيم ،وأنت على ثغر عظيم ،فاهلل هللا
أن يؤتى املسلمون من قبلك.

()347/14

طلب العلم ألجل الشهادة
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

ما جواب السادة العلماء يف أن يطلب الشخص يف طلبه العلم إجازة أو شهادة ليصل إىل أغراضه

فأيهما خري يف أن يطلبها أم يرتكها؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد:

طلب العلم الشرعي من األمور اليت حث عليها اإلسالم وشدد على املسلمّي يف طلبها ورغبهم يف
ذلك ،حيث جعل درجة طالب العلم بدرجة اجملاهد الشهيد ،إن كانت نية طالب العلم هلل عز وجل،

حيث يطلب العلم خدمة لدين هللا تعاىل وللمسلمّي ،وأن تكون هذه خالصة هلل تعاىل ليرتتب عليها

األجر والثواب الدائم املستمر طيلة حياته ورمبا من بعده ،إن ترك كتباً وغريها مما يستفيد منه الناس
من بعد وفاته.

ومن طلب العلم للحصول على الشهادة أو أمر الرزق ،أو غري ذلك من األمور الدنيوية فله أن يغري
نيته أبن يكون طلبه هلل عز وجل ،فعندها يتحقق له اجلمع بّي األمور الدنيوية واألخروية ،هذا وهللا

أعلم ابلصواب.
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نقل الواجبات املدرسية من الزمالء
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم
التاريخ 1422/12/20
السؤال

ابلنسبة للواجبات املدرسية إذا نقلتها من آخر تعد سرقة جلهد بعض الطالب وتكون حراماً؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فمن املعلوم أن الواجبات املدرسية هي لربط الطالب ابملادة العلمية ،وتعويده على

اجل ّد واالستذكار ،ومتييز احلريصّي من الطلبة عن غريهم ،وال شك أن نقل تلك الواجبات من

كراسات بعض الطالب ،وإيهام مدرس املادة أبن ما نقلته هو جهدك الشخصي ،وانتاجك الذايت

كذب وغش ،وقد ص هح عنه  -عليه السالم  -من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أنه قال":
 ...ومن غشنا فليس منا " أخرجه مسلم ( )101وغريه.

تعود نفسك على أداء
فأوصيك أيها األخ املبارك أن تعتمد على نفسك بعد هللا  -تعاىل  ،-وأن ّ
واجباتك جبهدك الذايت ،وأن جتعل الصدق نصب عينيك يف سائر أمورك احلياتية ،كما أنصحك

ونفسي أبن حنرص على أدائنا للواجبات الدينية الشرعية ،وعلى رأسها الصالة مع اجلماعة ،كحرصنا
أو أشد على الواجبات املدرسية ،وهللا حيفظك ويرعاك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()349/14

الغياب عن احملاضرات
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم
التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نرجو من فضيلتكم أن تبينوا احلكم يف ما يلي لألمهية :حنن طالب اجلامعات ،لدينا معدل غياب لكل

وتبعا لذلك فإننا قد حنضر للجامعات،
مادة ،حبيث ميكننا الغياب دون أن يستطيع أحد أن حياسبناً ،
ولكننا ال ندخل احملاضرات ألي سبب كان ،فهل هناك حكم شرعي يف ذلك؟ مع العلم أننا إذا مل

حنضر ملرض ،فيمكننا إحضار تقرير طيب يثبت ذلك ،فال حيتسب لنا الغياب ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فاألصل يف املسلم بعامة والطالب خباصة اجلد يف الطلب ،والتحصيل العلمي ،واستغالل مرحلة

الطلب يف حتصيل العلم ،وأن يكون الطالب متأدابً آبداب طالب العلم ،ومنها احلرص على التحصيل
واالستفادة املثلى من األساتذة وقت الدراسة ،وبناء على ذلك فال ينبغي للطالب أن يفرط يف أي

حلظة من حلظات حتصيله العلمي ،وأن يكون جاداً يف الطلب ،وكون اجلامعات أعطت الطالب نسبة
للغياب فينبغي للطالب أن جيعلها لألمور الضرورية ،فما معىن أن حيضر الطالب للكلية ،وال يدخل

القاعة؟! إن هذا ضرب من العبث واإلخالل أبنظمة الدراسة وسريها ،فال ينبغي له أن يفعله .وابهلل
التوفيق.
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هل يكمل الدراسة ابجلامعة املختلطة؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1425/1/10هـ

السؤال

أان طالب أهنيت املرحلة الثانوية ،فأرسلين الوالد خارج البالد ألجل الدراسة ،فأوالً :اكتشفت أ هن

اجلامعة هبا اختالط ،مث هم ال يقبلون إال من قد أخذ سنة إجازة يف البيت ،فقال يل الوالد :أدخل

معهد لتتقوى يف اللغة اإلجنليزية ،فَـبَ َحث عن أفضل معهد يف املدينة مث أدخلين فيه ،مث تفاجأت أبنه
خمتلط ،وأن النساء ال يلتزمن ابحلجاب اإلسالمي البتة داخل املعهد ،فرتى كامل زينتهن ليس

مجيعهن ،ولكن أغلبهن ،فما رأي الشرع يف أن أكمل الدراسة يف املعهد ويف اجلامعة أيضاً؟.
اجلواب
يبدو يل أنك يف ٍ
بلد يعيش حياة االختالط يف أكثر شئونه يف السوق ،والعمل ،واملدرسة ،فهو شر ال
بد منه ،فعليك أن تتقي هللا ،وتغض بصرك عن حمارم هللا ،وعدم احلديث مع النساء إال يف حاجة
ماسة؛ فإن املرأة كلها عورة ،اللهم إن كان مثة مدارس أو جامعات ليس فيها اختالط ،فيتعّي عليك
واحلالة هذه الدراسة فيها حىت ال تتعرض للفتنة فضالً عن أن تقع فيها.

()351/14

طاعة مدرس القرآن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1423/11/24هـ
السؤال

ما حكم طاعة مدرس حلقة القرآن فيما أيمر به سواء داخل املدينة أو يف السفر؟ مع توضيح األدلة

النقلية والعقلية ،وفقكم هللا ملرضاته وأجزل لكم األجر.
اجلواب

األخ العزيز السالم هللا عليك ورمحته وبركاته ،وبعد :فإن أي جتمع بشري يقوم على أ ٍ
ُسس الغرض
أجل القرابت وأعلى الغاايت
منها حتصيل منفعة للطرفّي أو ألحدمها ،وحيث إن تعليم القرآن من ّ

فمدرس القرآن يسعى جهده حلفظ طالبه مما قد يتناىف مع القرآن وما أيمر به ،فالقصد والغاية اليت
يسعى إليها املعلم ليس فرض السيطرة على الطالب وال سلب حريته وإمنا حفظه مما قد يضره وهو ال

يشعر ،وأنت عليم أبن هذه األوامر من املدرس هي من ابب رعاية املريب ملن حتت يده ،والواجب يف
الشرع مدرك هو طاعة هللا سبحانه ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ووالة األمر من العلماء

واألمراء ما مل أيمروا مبا خيالف الشرع ،واألمري الذي ينصبه اجلماعة يف السفر حمدود الزمان ،والقصد

ضبط أمور املسافرين ،والوالدان ممن جتب طاعتهم يف غري معصية وحقهم واجب وحتم سدد هللا
اخلطى وبصر ابهلدى والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()352/14

تلقيب العامل ابلوالد
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1423/11/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اشتهر يف الوقت احلايل إطالق لقب والد على علماء الدين اإلسالمي كبار السن والعلم واملقام ،فهل
إطالق هذا اللفظ جيوز؟ مع مالحظة اآليت :أن النصارى يطلقون لفظ البااب على علمائهم الكبار يف

العلم واملقام.

مل يرد عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أو الصحابة أو التابعّي أو السلف إطالق لفظ الوالد

األب على العلماء.

لو كان ألحد أن يلقب ابلوالد ،ملا كان أحد أحق هبا من رسول هللا -عليه الصالة والسالم -الذي

قال ربنا فيه" :ما كان حمم ٌد أاب أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النبيّي".

اجلواب

احلمد هلل ،ال نعلم أن أحداً من العلماء قد صار لفظ الوالد لقباً له ،لكن جرت العادة يف بعض

اجملتمعات أن يعربوا عن كبري السن ابلوالد سواء كان عاملاً أو غري عامل ،فيذكر هذا اللفظ يف خماطبته
يقال :اي والدي أو اي والد أو يف اخلرب عنه .فلم يصل األمر إىل أن يكون فيه شبه من املصطلح

النصراين ،فالنصارى جيعلون ذلك لقباً لكبري أهل ملتهم ،وأما قولك إن الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -مع علو قدره وفضله وعظيم حقه على أمته ليس أابً استدالالً بقوله تعاىل":ما كان حممد أاب

أحد من رجالكم" [األحزاب ]40 :فاألبوة املنفية هي أبوة النسب ،وأما األبوة أبوة املنزلة واالحرتام
فهي اثبتة له -صلى هللا عليه وسلم -كما جاء يف بعض القراءات "النيب أوىل ابملؤمنّي من أنفسهم

أب هلم" [األحزاب ، ]6 :فهذه األبوة واألمومة أبوة منزلة واحرتام وإكرام،
وأزواجه أمهاهتم وهو ٌ

ولقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-إمنا أان لكم مبنزلة الوالد" أبو داود ( )8وهو فوق ذلك -صلى
هللا عليه وسلم -فحقه على أمته أعظم من حق الوالدين ومجيع الناس كما قال -صلى هللا عليه

وسلم":-ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعّي" البخاري (، )14
ومسلم ( )44وهللا أعلم.

()353/14

دراسة املسلمة يف الكليات الطبية الغربية املختلطة

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1426/07/03هـ
السؤال

أان طالبة مقيمة يف كندا مع والدي ،وبعض الناس نصحوين أن أكمل دراسيت ،وأدخل طب أسنان،
ويقولون :إن فيها خدمة لنساء املسلمّي ،أما أان فإنين ال أحب االختالط واحلديث مع الرجال

األجانب ،وأعلم أن احلياء وعدم االختالط ابلرجال من أخالق وصفات املرأة املسلمة ،فهل حيل يل
أن أختلط مع الرجال من أجل مراعاة مصلحة عامة وهي استغناء املريضات عن التكشف لألطباء

الرجال؟ مث إن بعض الناس يقولون يل :إن طب األسنان ال يوجد يف دراسته اختالط كما يوجد يف
الطب البشري ،وأان فعالً حمتارة ،ألنين عندما كنت أحضر شهادة يف علوم األحياء والكيمياء يف

اجلامعة كان عدد الطالبات  %80-70وعدد الطالب  %30-20فقط ،فهل عدم دخويل كلية
طب األسنان فيه نوع من الغلو يف الدين والتشدد املنهي عنه؟ أرجو نصحي وإفاديت ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن عدم دخولك كلية طب األسنان ليس من الغلو يف الدين يف شيء بل هو ورع تؤجر عليه املرأة،
ولكن ال يعين أنه هو الفعل األ َْوىل ،واألصلح ،ويف تقديري أن املسألة ال ميكن أن يكون هلا حكم

واحد يف كل وقائعها وصورها وأحواهلا ،فاألمر خيتلف اعتباراً ابختالف تديّن املرأة واختالف طبيعة
االختالط ودرجته ،واختالف البلدان ونُظُمها ،فبعض الكليات يكون االختالط فيها مبقدار يسري
منضبط مراقب أشبه ما يكون ابالختالط يف الطرق واألماكن العامة ،فيكون االختالط فيها أهون

بكثري من كليات أخرى.
وبعض البلدان لديها من األنظمة والعقوابت الصارمة ما يزجر الشباب عن التعرض للنساء وابتزازهن

ومضايقتهن ،على عكس بعض البلدان األخرى اليت تتساهل يف تطبيق العقوابت ،فال ينزجر الشباب

عن مضايقة النساء.

لست أريد هبذه املقارنة أن أهون من شأن االختالط احملرم ،لكين أريد أن أبّي أن املسألة ليس فيها
حكم قاطع مضطرد يف مجيع األحوال .فهذه السائلة تعيش يف كندا مع أهلها ،وتريد أن تنفع بنات
جنسها يف جمال ال تزال احلاجة فيه ماسة إىل من تقوم أبمره من النساء الثقات املأموانت.

متحرزة من خمالطة الرجال وحمادثتهم قدر
ٌ
وظاهر من سؤالك -أخيت السائلة -أنك متدينة حمافظة ّ

اإلمكان ،فال عليك من أبس -إن شاء هللا -أن تلتحقي بتلك الكلية ،على أن تكون نيتك سد ثغر

بلدك الذي ما زالت النساء فيه حباجة إىل متخصصات ثقات مأموانت تغنيهن عن التكشف لألطباء

الرجال ،وعليك أن حترصي أشد احلرص على االبتعاد عن اجللوس مبقربة من الرجال ،أو الرتخص
ابحلديث معهم يف غري حاجة فضالً عن التساهل بتوثيق العالقة أبحدهم ،أو اخللوة برجل ال حيل

لك ،وأن تشعري مع هذا كله أن دراستك يف تلك الكلية حالة خاصة اقتضتها احلاجة ومراعاة

املصلحة الراجحة ،وإال ففيها بعض املفاسد عسى هللا أن يعينك على درئها والتحرز منها ،وفقك هللا
لكل خري.

()354/14

حدود أسئلة املتعلم
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال

قال تعاىل" :ال تَ ْسأَلوا َع ْن أَ ْشيَ ِ
علي السؤال ومىت يكون األفضل أن
س ْؤُك ْم" مىت جيب ه
َ
اء إ ْن تُـ ْب َد لَ ُك ْم تَ ُ

ال أسأل؟.
اجلواب

احلمد هلل وبعد:
أخي يف هللا ،سالم هللا عليك ورمحته وبركاته وبعد :جيب عليك -ابرك هللا فيك -أن تسأل عما

ينفعك يف دينك من الفرائض والواجبات ،كأن تسأل عن كيفية الصالة وشروطها وواجباهتا،

ومبطالهتا ،وتسأل عن أحكام الصيام أو احلج والعمرة ،أو عن شروط الزكاة إذا كنت من أهل
الوجوب وغري ذلك من الواجبات.

وأما املنع الوارد يف اآلية اليت ذكرهتا فهذا خاص ابلسؤال عما ال ينفع سيما إابن نزول الوحي آنذاك،

وكذا السؤال على سبيل التعنت ،كمن يسأل مل الظهر أربع ركعات ،ومل املغرب ثالاثً؟.
أو من يسأل مل تقضي احلائض الصوم وال تقضي الصالة؟ وحنوها مما ال طائل من ورائه .وفقك هللا ملا
حيب ويرضى والسالم عليك.

()355/14

إذا قدم ِ
عامل على بلد آخر فهل يفتيهم من مذهبهم
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

كيف يتصرف العامل إذا قدم على جمتمع خيتلف عنه يف املذهب؟ والبلد الذي قدم إليها العامل مليئة

ابلعلماء ،ومذهب أهل البلد ومذهب العامل معروفان على مستوى العامل اإلسالمي ،ما هو التصرف

السليم هلذا العامل؟

( )1هل يقلد أهل البلد؟

( )2هل يصر على مذهبه؟
( )3هل يتنازل عن مذهبه؟
( )4هل يتجاهل مذهب أهل البلد وهو يؤمهم يف صالهتم؟

( )5هل يعرض مذهبه على اجملتمع ويفتح معه صراعاً مذهبياً؟
( )6هل يعتذر عن املبادرات اخلريية حبجة اختالف مذهبه؟
( )7هل جيامل أهل البلد إذا كان خيشى رد فعلهم؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أنه إذا كان العامل جمتهداً فعليه أن يتبع ما ص هح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألنه هو

وحده الذي أمران ابتباعه وطاعته وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي
يوحى ،هذا وال يلزم هذا العامل اجملتهد اتباع مذهب معّي ،بل عليه أن يتبع الدليل ،ويعمل به ،ويبّي
ملن يُعلمهم أو يؤمهم يف الصالة أن الذي فعله هو ما صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي

أمران ابتباعه.

هذا وأئمة املذاهب  -رمحهم هللا  -كأيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد كل منهم يقول :إذا صح
احلديث عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فهو مذهيب ،واضربوا بقويل احلائط وبعضهم ينهى
عن تقليده ويقول :خذوا من حيث أخذان.

أما إذا كان العامل مقلداً غري جمتهد فعليه أن يتبع من األئمة ما يرى أ هن الصواب معه ،أو أنه أقرب إىل

األخذ ابلسنة ،ويبّي ملن يعلمهم أو يؤمهم وجهة نظره يف كونه اختار هذا املذهب دون غريه ،وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()356/14

الدروس اخلصوصية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/صفات وآداب العامل واملتعلم

التاريخ 1426/05/01هـ

السؤال

هل الدروس اخلصوصية للطالب الضعيف علميًّا ،وابختيار الطالب للمعلم ،سواء كان بفصله يف

املدرسة أو من مدرسة أخرى ،ودون أي ضغط عليه حرام شرعاً؟ وما حكم املال الذي أكتسب من

هذا العمل؟ أرجو اإلفادة ،وجزاكم هللا عنا خرياً.
اجلواب

جيب على املعلم واملوظف أن يتقيا هللا يف عملهما ،ويقطعا كل سبيل يؤدي هبما إىل احلرام ،وما تفعله

من تدريس بعض طلبتك ،أو طلبة من مدرستك هو أحد السبل اليت توقعك يف احلرام ،ألن جناح هذا

الطالب يف االمتحان معناه جدارتك ابلتدريس ،وسبيل إىل الدعاية إىل مزيد من الدروس اخلصوصية

اليت تسعى ألجلها ،وعلى هذا ستجد نفسك منساقاً إىل الرتكيز على الدروس اليت تكون منها أسئلة
االمتحان ،وقد يدفع بك الشيطان يف حلظة ضعف إىل إعانة الطالب يف قاعة االمتحان ورمبا يف

التصحيح ،وأما تدريس الطلبة من غري مدرستك فأرجو أال أبس به ،إذ هو أجر على عمل تؤديه ال

شبهة عليك فيه.

()357/14

الدراسة يف قسم اآلاثر
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/آفات املتعلمّي

التاريخ 1423/11/17هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .ما حكم الدراسة يف قسم اآلاثر مبا حيتوي ذلك من اختالط بّي اجلنسّي بل
والسفر مع البعض ,وكذلك ما فيها من نبش للقبور ودعم للسياحة اليت جتلب الفساد والسالم

عليكم ورمحة هللا.
اجلواب

إذا أمكن للدارس أن يتجه إىل ختصص آخر فهو األوىل .وإن مل واستطاع أن يدرس وحيافظ على دينه
فال أبس؛ ألن احلاجة قائمة أن يكون يف كل ختصص أانس صاحلون لعلهم يصلحون على املدى
البعيد مسرية هذه األقسام وهللا املستعان.

()358/14

تعامل املعلّمة مع الفتيات املراهقات
اجمليب عادل بن عبد هللا بن أمحد العبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/آفات املتعلمّي

التاريخ 1424/11/7هـ
السؤال
أان ُم ِّدرسة ابملرحلة الثانوية ،أشكو من عدم القدرة على التعامل مع الطالبات ،على الرغم من خربيت
الكبرية يف التعليم ،وعدم جذب االنتباه والسيطرة عليهن ،وأستخدم العنف فقط حلل املشاكل
الرتبوية وشقاوهتن أحياانً ،وأشعر بفجوة بيين وبينهن .أرجو إفاديت ابألساليب الرتبوية الصحيحة
للتعامل مع الفتيات يف هذه السن ،ولكم الشكر والتقدير على هذا الباب وغريه وأعانكم هللا.

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاعلمي أنك على ثغرة هامة جداً ،فأنت على وظيفة األنبياء والرسل ،وعن أيب أمامة -رضي هللا

عنه -قال :ذُكِر لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رجالن أحدمها عابد واآلخر عامل ،فقال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم":-فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم" مث قال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم":-إن هللا ومالئكته وأهل السماوات واألرضّي حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت

وحتملي تؤجري ،أما عن
ليصلون على معلم الناس اخلري" رواه الرتمذي ( )2685وغريه ،فاحتسيبّ ،

مسألتك فجوايب من شقّي:

األول :ال بد من أسباب للعنف والشدهة والغلظة ،فإن كانت عائلية خاصة ،فاتركيها يف البيت ،وال
أتخذيها إىل املدرسة ،وعيشي يف املدرسة جوها العلمي اجلميل ،وإن كانت الغلظة طبعاً فيك

فلتتخلصي منها بقدر ما يعينك هللا ،واستعيين بعد هللا ابملختصّي ،فلن يصلح معلماً ًُ إال من كان

حكيماً حليماً عاملاً!! وخصوصاً يف هذا الزمن.

الثاين :أخيت الفاضلة :لسد الفجوة وجذب االنتباه أرجو اتباع اآليت:

( )1اضرعي إىل هللا ،وسليه اإلعانة والسداد يف قدر تدريسك وتعليمك ،فالتوفيق بيد هللا -تعاىل.-
( )2عليك ابالبتسامة املنضبطة ولو تصنعاً بدايةً ،حىت أتلفيها فتكون عادتك املطردة.

( )3التحضري اجليد للدرس يعطي املعلمة ثقة يف نفسها ،وإقباالً من طالباهتا ،وتنتهي براحة نفسية
وجودة يف العطاء فتنبهي.

( )4دوماً وأبداً استخدمي مبدأ املكافأة للتحفيز ،ولنظرة العقاب أثر دون رفيع.

( )5طالبة الثانوية تتعرض غالباً ملستجدات ،وقد تعاين من مشاكل ورغبات ،فلو قربت منها لكنت
أماً حنوانً وصدراً رحباً ،تفزع إليك بعد هللا ،فانزيل لتقريب إىل مستواها ،قربيها ،وامسحي رأسها،
وابتسمي يف وجهها ،فستجدين نفسك أمها اليت تفصح وال تثق إال بك.

( )6أخيت املعلمة :أنت على ثغرة فاجتهدي على إصالح من حتت يدك ،من طالبات قد ال يصل
العلماء وال الدعاة إليهن ،وأنت توجيههن ،فصالحهن صالح األمة ،فهن زوجات املستقبل وأمهات
رجاله ،فما أمجل الشريط النافع ،والكتيب اهلادف ،والنشرة املؤثرة! ولك أجر الدعوة ومثل ثواب

اهلداية .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()359/14

تساؤالت حول كتاب الطب الوقائي من القرآن والسنة
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة /العلم/آفات املتعلمّي
التاريخ 1425/05/02هـ

السؤال

ما صحة ما نقله الدكتور عبد الباسط حممد السيد يف كتابه (حول اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي)
 ،أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان :يفطر على العسل خملط مع املاء ،مث يف وقت الضحى

كان أيكل سبع مترات مع اللَب ،ويف الظهر كسرة خبز شعري مع اخلل ،وبعد العصر جزرا مع عود من

البقدونس ،وكان عشاؤه اللَب الرائب مع كسرة الشعري ،وكان ينهى عن إدخال طعام يف طعام ،وكان

أيكل الثريد مرة كل شهر ،وكان يقول سيد الطعام الثريد ،وكان ميشي بعد العشاء مقدار البقرة وآل
عمران (أرجو ذكر املراجع لتثبيتها يف حبثي) .

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

وبعد:

كتاب الدكتور عبد الباسط حممد السيد امسه "الطب الوقائي من القرآن والسنة" ,وقد صدرت منه
الطبعة األوىل عام 1423هـ2002-م ,دار ألفا مصر ,alfa_eg@hotmail.com :ومل
تقم أي جهة مسئولة مثل هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة برابطة العامل اإلسالمي بتحقيقه,
وقد وردت فيه أمور تستدعي التوقف ,مثل قوله (ص" : )59لقد أخذ كيث مور عينات من نطفة مل

تبلغ  42ليلة وحاول معرفة جنسها؛ ذكر أم أنثى ,واستخدم كل وسائل التكبري واألشعة املتاحة فلم
يستطع أبداً حتديد جنس النطفة ,وظل يراقب النطفة طوال  42ليلة حيث ظهر كروموزوم جنس

اجلنّي يف اللحظات األخرية ..وعندئذ نطق ابلشهادتّي وأشهر إسالمه" ,وهذا األسلوب الدعائي يف
هيئة رواية غري منسوبة ألحد ينبذه التحقيق العلمي ,خاصة أن هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن
والسنة هي اليت قامت بنفسها مبحاورة أستاذ األجنة الكندي ،وتعرف حقيقة ما حدث من وقائع,

وهل يعذر الكاتب عدم ختصصه يف الطب ليقرر ظهور كروموزوم جنسي يف اللحظات األخرية بعد
 42ليلة ,خاصة مع توفر من يفيده بيقّي أبن حوامل اخلصائص الوراثية (الكروموزومات) ال تظهر

فجأة بعد  42ليلة ،وإمنا توجد مجيعا داخل اخللية البشرية األوىل؟  ,ولكن هذا مصري من يعدل عن
التحقيق العلمي مهما كان غرضه ,ومن ذلك قوله (ص" : )61عملية انتخاب طبيعي للحيوان
املنوي وللبويضة األقوى واألصلح" ,وهي ليست إال بويضة واحدة ,وقوله (" : )62وقد أثبت كيث

مور أن كل السوائل يف جسم اإلنسان علق ,فلو أخذ قليل من الدم مث ترك ساكناً فإن كرات الدم

احلمراء والبيضاء ترتسب ..أي أن الدم علق" ,هكذا!  ,وقوله (ص " : )65أما عن ترائب املرأة أي
عظام صدرها فقد أثبت العامل كيث مور أن هذه العظام تصل للمبيض الذي تنتج فيه البويضات,
وهنا خر العامل الكندي ساجدا هلل" ,ويقع املبيض يف جتويف احلوض وليس له أي عالقة تشرحيية

بعظام الصدر ,وهو أيضا أييت برواايت ال ينسبها ألي كتاب من أمهات كتب احلديث ،وال يورد
حتقيقها (مثلما يف ص59و , )64ولكنه مل يورد رواية السائل يف كتابه ،ومل أجدها يف كتب احلديث,

ويف اجلملة مل يُنسج الكتاب على طريقة املختصّي يف التحقيق ،وإمنا كمرئيات شخصية ،واألوىل أن

يعود السائل إىل املختصّي يف علم احلديث ,وهللا أعلم.
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الدراسة يف اجلامعات الغربية املختلطة

اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /العلم/آفات املتعلمّي

التاريخ 1425/3/1هـ
السؤال

أان مبتعث للدراسة ابلوالايت املتحدة ،ويوجد معنا بعض الطالبات ،فكيف التعامل معهن؟ أفتوان
مأجورين ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فأوصيك وأنت على تلك احلال بعدة أمور:

األول :تقوى هللا تعاىل ،وأن تتذكر أن هللا معك حيثما كنت يراك ويراقبك ويعلم سرك وعلنك ،وما
أخفيت يف صدرك ،فاحذر من أن هتون نفسك عليك املعصية نظراً للبعد عن األهل واألوطان،

وتذكر دوماً قول النيب صلى هللا عليه وسلم " :اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه
يراك " رواه البخاري ( )4777ومسلم ( )9من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-فاحرص على

أن تكون من أهل هذه املرتبة.

الثاين :عليك بغض البصر ،وأن تعلم أن جواز بقائك يف مقاعد الدراسة للحاجة وللمصلحة املرجوة
من ذلك ،ال يسوغ لك أبي حال من األحوال أن تقلب انظريك يف من حولك من النساء ،فإن

املسلم مأمور بغض البصر عن املرأة األجنبية ،قال تعاىل" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا
فروجهم ذلك أزكى هلم " [النور. ]30:
الثالث :حيرم عليك مصافحة أو مس املرأة األجنبية ،سواء أكان ذلك بشهوة أو بغري شهوة ،فإن

رسولنا صلى هللا عليه وسلم  -وهو أزكى البشرية وأطهرهم  -ملا ابيع النساء عام الفتح امتنع من
مصافحتهن مع أن احلاجة تقتضي ذلك ،قالت عائشة رضي هللا عنها" :وهللا ما مست يد رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يد امرأة قط ،ما ابيعهن إال كالماً " رواه البخاري ( )2713من حديث املسور
بن خمرمة  -رضي هللا عنه.-

الرابع :احرص قدر اإلمكان على أن يكون مكانك بعيداً عن أولئك الطالبات ،وأن ختتار املكان

املتوسط بّي الطالب يف القاعة ،وإذا كان هناك أي نشاط داخل القاعة فليكن قرينك من الطالب.

اخلامس :احرص على جتنب حمادثة الطالبات؛ ألن حمادثة املرأة األجنبية وإن كان يف األصل مباحاً إذا

أمنت الفتنة ومل ختضع املرأة يف كالمها ،إال أنه يف مثل حالتك قد يتعذر االلتزام ابلقيود الشرعية يف
ذلك ،فإذ اضطررت للكالم مع امرأة أجنبية فعليك اباللتزام ابلضوابط الشرعية األخرى من غض
البصر ،وعدم اخللوة ،وعدم االسرتسال يف الكالم فوق ما تقتضيه احلاجة.

وأخرياً تذكر أن املسوغ جلواز بقائك يف هذه القاعات الدراسية مع ما فيها من احملاذير الشرعية هو

احلاجة لتعلم هذه العلوم اليت قد ال تتوفر يف بالد املسلمّي ،أو قد ال تكون بنفس الكفاءة ،مع ما
يرجى من دراستك من نفع لإلسالم واملسلمّي ،فليكن يف نيتك أن تتعلم هذا العلم لتنفع به بالد

املسلمّي ،واحرص على أن تكون دراستك ابلقدر الذي يتحقق به ذلك املقصود ،فإن احلاجة  -كما
يقول أهل العلم  -تقدر بقدرها ،نسأل هللا أن حيفظنا وإايك ومجيع املسلمّي ،وهللا أعلم.
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هل هذا من التعلم ملماراة السفهاء؟!
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العلم/آفات املتعلمّي

التاريخ 1426/10/21هـ
السؤال

قبل سنوات كان يل اتصال ابلنصارى ،وبدون شك أاثروا يل شبهات ،ومن ابب احلمية درست كيفية

الرد عليهم ،وأصبح يل ابع كبري يف هذا اجملال ،وأريد أن أقوي معرفيت هبذا اجملال من ابب سد هذه
الثغرة -واحلمد هلل -صليت ابلدعاة والعلماء عندان طيبة ،وإبمكاين أن أدرس عليهم ،أريد أن أسأل
عن حكم طلب العلم هلذا الغرض ،هل يدخل يف ابب تعلمه ملماراة السفهاء؟ وهل عندكم نصائح

توجهوهنا يل؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن حق العلم الدعوة إليه والصرب على األذى فيه ،وأفضل ما يدعى إليه اإلسالم؛ فهو الدين احلق

الذي ختم هللا به األداين ،والذي ارتضاه ألمة هناية الزمان.
والدعوة إىل اإلسالم من أفضل األعمال ،وهل كان األنبياء املرسلون إال دعاة ومبلغّي عن هللا ،وقد

قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -لعلي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -يف غزوة خيرب اليت كانت
ضد اليهود ،كما عند البخاري ( ، )2942ومسلم (" : )2406ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري
لك من أن يكون لك محر النعم" .مع أن املقام مقام قتال ،إال أن الدعوة هلذا الدين مطلوبة حىت يف

هذا الظرف.
ولكن من املهم يف هذا الباب التفريق بّي اجملادلة والدعوة ،فليس كل من متارس عليه الدعوة يصلح

للمجادلة ،فاجملادلة أمرها أضيق ،وال يلجأ إليها إال يف ظروف خاصة ويف ضوابط خاصة ،وأما الدعوة
فأمرها أوسع ،وهي املطلوبة يف األعم األغلب ،ومن املالحظ أن غالب الذين دخلوا اإلسالم دخلوا

عن طريق الدعوة ،ومل يدخلوا عن طريق اجملادلة.

وينبغي التفريق بّي دعوة العامي وبّي دعوة العامل ،ويَب دعوة الباحث عن احلق ،وبّي دعوة املكابر
املنصر وبّي دعوة غريه من عموم النصارى ،وبّي دعوة زميل العمل واجلار ،وبّي
فيه ،وبّي دعوة ّ

دعوة البعيد الذي ال تربطك به صلة ،فهذه أمور من األحسن مراعاهتا ،ولكل مقام ما يناسبه من
الكالم والتفصيل.

جانب آخر مهم يف الدعوة يف صفوف النصارى ،وهو معرفة حال املدعو أوالً ،واالنطالق يف دعوته

من هذه املعرفة ،فمثالً لو كان املدعو معروفاً بتعظيم الكتاب املقدس فليس من املناسب االبتداء به
يف إثبات التحريف والطعن يف مصداقيته ،فهذا مدعاة للنفور من الداعي وما يدعو إليه ،فأسلوب

التشكيك وخلخلة املعتقد مما يسبب -حسب التجربة -النفرة واإلعراض ،ويبعث إىل اجملادلة

والتعصب ،وقد أمران هللا ابجملادلة ابليت هي أحسن ،فقال تعاىل" :وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت
هي أحسن" [العنكبوت ، ]46:وقال تعاىل" :وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً
بغري علم" [األنعام. ]108:
ومن اجلوانب املهم ذكرها أو االنطالق منها تذكري املدعو ابملصري احملتوم بعد املوت ،وخصوصاً أن

أهل الكتاب يؤمنون به ،وأن على املدعو التفكري جبدية يف هذا املوضوع ،وهل استعد ملا بعد املوت
من االستمساك ابحلق ،مث ينطلق الداعية يف هذا اجلانب سواء بتقرير ما يدرك ابلعقل ،أو ما يدرك
ابلنص من آايت القرآن الكرمي.
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ومن اجلوانب املهمة يف طرق الدعوة إجادة عرض أدلة نبوة الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

ومعجزاته الدالة على صدقه ،واالنطالق منها على ثبوت نبوته بطرق سهلة من دون التجريح يف

معتقدات املدعو.
وال يعين ذلك إمهال نظرة النصارى إىل اإلسالم وتصورهم املغلوط عنه ،إضافة إىل الشبه اليت

يتوارثوهنا من قدمي الزمان يف الطعن يف القرآن أو نبوة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -والداعية يف
هذا اجلانب ينبغي أن يستعد ألسئلة النصارى احملتملة أثناء الدعوة ،فيكون قد أعد العدة لذلك،

وهذه الشبهات معروفة متداولة ،سواء منها ما يتعلق ابلعقيدة أو ابلشريعة ،كمسائل فقه املرأة أو
احلدود أو الرق أو مسائل اجلهاد وغريها.

منصر ،أو
وأعود ألؤكد أال يلجأ الداعية إىل اجملادلة إال يف احلاالت القصوى لرد مكابر أو درء فساد ّ
تبيّي هتافت داعية من دعاة النصارى خللخلة مصداقيته أومسعته.

أما جانب الدعوة فاألمر فيها خيتلف ،حيث يصاحبها اللّي واإلحسان والرفق.

ويف هذا اجملال أنصح بقراءة كتاب (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح) البن تيمية ،فقد مجع
هذه الكتاب أهم ما حيتاج إليه الداعية ،سواء يف إثبات نبوة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أو الرد
على شبهات النصارى ،أو نقد معتقدات النصارى ،وكل ذلك أبسلوب عقلي حمكم يستفيد الداعية
من ذلك إذا اطلع عليه ،ود هون أفكار الكتاب األساسية ونقاطه الرئيسة.
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مم خلقت؟
احليواانت ّ

اجمليب د .عبد هللا السبيت

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/7/24

السؤال

إذا كان اإلنسان خملوق من طّي ،واجلن خملوق من انر ،واملالئكة خملوقة من النور ،إذن احليوان ِم هم
خلق؟

اجلواب
جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ((( : )2996خلقت املالئكة من نور ،وخلق
اجلان من مارج من انر ،وخلق آدم مما وصف لكم)) يعين الوصف الذي جاء يف القرآن ويف سنة

املصطفى -صلى هللا عليه وسلم.-

وأما احليوان فلم يرد يف الشرع شيء يبّي خلقه من أي شيء كان -حسب علمي ،-وحينئذ فال
يقال بتعيّي مادة معينة خلقت منها احليواانت ،بل علم ذلك عند هللا -سبحانه .-علماً أنه ال يرتتب

على العلم بذلك فائدة ،وال على اجلهل به مضرة ،وما ال فائدة فيه فمن الغَب تتبعه ،واألوىل
اإلعراض عنه ،وهللا أعلم.
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ال يزال السؤال يدور ،هل األرض تدور؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/6/1

السؤال

هل األرض تدور حول الشمس ،أم أن الشمس هي اليت تدور حول األرض؟

فقد قرأت أن ظاهر األدلة يقول :إن الشمس هي اليت تدور حول األرض .وهذا يُعارض ما يقوله

العلم احلديث.

نص صريح مع ٍ
ليطمئن قليب.
عقل صحيح ،ولكن
وأان أعلم وأؤمن أنه ال يتعارض ٌّ
ّ

اجلواب

الشك أن النصوص تذكر قرار األرض وجراين الشمس ،وهذا ليس فقط ظاهر النصوص ،بل هو
ظاهر احملسوس املدرك لكل الناس ،فكل البشر على األرض يدركون ثبات األرض وحركة الشمس،

وأان وأنت منهم ،وهللا -عز وجل -خاطب الناس يف القرآن مبا يدركونه وحيسونه ،وذكر ذلك يف
مساق االمتنان عليهم بنعمته وتذكريهم بعظمته -جل جالله.-

وخطاب القرآن خطاب عام لألجيال املتعاقبة ،وليس خطاابً خاصاً لفئة من الناس يف عصر من

العصور؛ ولذا خاطبهم مبا يشرتكون مجيعاً يف إدراكه واإلحساس به.

وأما ما ذكرت من كالم علماء الفلك فهو ال يعارض هذا؛ ألن علماء الفلك يصفون حقيقة الوضع

احملس للناس ،فحركة األجرام يف الفلك الواسع تدرك حبساابت رايضية
الفلكي بعيداً عن املدرك ّ

وجل-
يتنزل القرآن لبيانه؛ إذ إن كتاب هللاّ -
خاصة ،أو مراصد فلكية معينة .وهذا أمر خاص مل ّ
عز ّ
كتاب هداية وإرشاد للعباد ،وليس كتاب فلك أو طب أو تشريح .وكل ما ورد فيه مما يتعلق هبذه

العلوم فإمنا ذكر ألمر يتعلق ابهلداية واإلرشاد الشرعي.

فهي مسوقة -كما سبق -لبيان عظمة اخلالق -جل جالله ،-ومنته على عباده ،واستحقاقه جل
وعز أن يعبد وحده ،وأتمل قول هللا تعاىل(( :يسألونك عن األهلّة قل هي مواقيت للناس واحلج)) .
فانظر كيف لفتت اآلية السائلّي عن األمر الفلكي الذي سألوا عنه إىل األمر الشرعي الذي هم

معنيّون به.

وإذا نظران إىل اآلايت هبذه النظرة فإننا لن جند أنفسنا يف يوم من األايم أمام شبهة تعارض بّي نصوص

الكتاب وكشوف العلم .واخللط يف هذا األمر يدخلك يف خماضة من الكالم قلّما خترج منها مبا
يهديك يف دينك ،أو ينفعك يف دنياك.

فن إىل أهله ،ويف كل علم إىل املختصّي به ،ومن تكلّم يف غري فنّه أتى
ومن املعلوم أن الرجوع يف كل ّ

ابلعجائب .وأما حماولة عسف النصوص ليتالقى ظاهرها مع اكتشافات العلم فهذا من التكلّف الذي
مل نؤمر به ((وما أان من املتكلفّي)) .

واذ ّكرك وأنت على ذكر -إن شاء هللا -ابالهتمام ابألنفع واألجدى من مسائل العلم ،وتناول ما
يهمك بشكل مباشر قبل غريه.
ّ
ِ
جم
وق ّدم األهمّ إ ّن العلم ّ

ضيف زار أو ٌ
والعمر ٌ
طيف أملّ
وفقك هللا ،وس ّددك ،وزادك إمياانً ويقيناً.

()365/14

أرغب يف طلب العلم ولكن!. . .
اجمليب د .عبد هللا بن وكيل الشيخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية/استشارات دعوية

التاريخ 1422/4/9

السؤال

أحاول أن اطلب العلم ولكن كلما بدأت ال أكمل الطريق واتقاعس عن الطلب ،وأحاول مرة أخرى

ولكن سرعان ما تتثبط مهيت ،مع العلم أن أصدقائي كلهم يطلبون العلم ومنهم اجملتهد ،ومنهم من هو
يف مثل حاليت ،ومنهم من أيخذه الوقت يف اللعب املباح ،وأسأل كيف أطلب العلم على الطريقة
الصحيحة ،وأحلق بطلبة العلم مع العلم أن البلد الذي أان فيه ليس فيه علماء إمنا طلبة علم فقط

فهل تنصحوين ابألشرطة السمعية للدروس العلمية؟
اجلواب

ينبغي أن يلتزم طالب العلم بشيء اثبت مما متيل إليه نفسه وتكون رغبته فيه قوية كالفقه مثالً أو

العقيدة أو السنّة وحنو ذلك .وليكن لك يف زمالؤك وأصدقائك خري قدوة يف طلب العلم وأوجد يف
نفسك روح املنافسة الشريفة يف طلبه .فإن كان زمالئك الذين ذكرت طلبة علم وبينكم تقارب يف
السن ،أنصحكم ابالنتقال إىل طور املدارسة للعلم وتدوين ما أشكل وسؤال أهل العلم عنه.

أما األشرطة السمعية فهي من أفضل املصادر يف تلقي العلم بشرط أن يُقرن بينها وبّي الكتاب

املشروح ،ويسجل ويذيل على الكتاب ما كان من فوائد حىت يتحقق طلبه العلم من ذلك الكتاب

وحيصل االنتفاع به.
أما فتور العزمية فيمكنك أن تستعّي بعد هللا ابلقراءة  -يف كتب سري العلماء  -حىت حيدوك ذلك
للجد يف الطلب ،كسري أعالم النبالء وطبقات احلنابلة فإهنا تقوي عزميتك ،وهللا أسأل لنا ولك

التوفيق والسداد.

()366/14

جوائز مسابقات حفظ القرآن
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/21هـ

السؤال

عندي جمموعة من األوالد أحفظهم جزءاً من القرآن وبعد أن ختموا هذا اجلزء أحببت أن أعمل هلم
مسابقة فجمعت من كل ولد مبلغ عشرين فرنك والذي يفوز ابلرتتيب األول أيخذ النصيب األكرب

من املبلغ ،هل جيوز هذا العمل شرعاً؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
هذه املسابقة نوع من القمار؛ ألن العوض ـ أي اجلائزة ـ مأخوذة من مجيع املشرتكّي ،وكل واحد منهم

قد دفع عوضاً وهو بّي احتمالّي ال اثلث هلما :إما أن يغنم أكثر مما دفعه من العوض ،وإما أن يغرم
ما دفعه ،وهذا هو حقيقة القمار الذي كان الناس يفعلونه يف اجلاهلية ،فنزل القرآن بتحرميه.

وخروجاً من هذه الصورة احملرمة :فلتكن اجلوائز من مالك أنت ،أو من مال غريك ولو من أحد
املتسابقّي ،ال أن تكون من مجيعهم.

وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()367/14

تلقي العلم عن طريق اإلنرتنت
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/1/7هـ

السؤال

هل اإلنرتنت والكمبيوتر من وسائل تلقي العلم؟ هل اجلرائد واجملالت والصحف من وسائل تلقي

العلم؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

العلم يتلقى بكل طريق صحيح من نظر وأتمل وتدبر وجتربة وتلق من الشيوخ ابلسمع وابلنظر يف

الكتب والصحف واجملالت وعن طريق املساجد واجلامعات واملدارس واإلنرتنت واألشرطة السمعية
اَّلل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أُ هم َهاتِ ُك ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن
"و هُ َ َ ْ ْ ُ
والبصرية بل حىت ابإلحساس ،وقد قال سبحانه وتعاىلَ :
س ْم َع َواألبصار َواألفئدة لَ َعله ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن" [النحل. ]78:
َش ْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم ال ه
وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل
اجلنة" رواه مسلم ( . )2699فوسائل تلقي العلم ليست توقيفية ابتفاق أهل العلم ،بل كل وسيلة

يتلقى فيها العلم ينطبق عليها حديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -السالف ،ومثلها مجيع الوسائل
ال حيتاج معها إىل نص مبشروعيتها إذ األصل املشروعية واحلظر هو الذي حيتاج معه إىل دليل ،ومثال

ذلك وسائل اجلهاد ووسائل احلج إىل مكة ،ووسائل حساب الزكاة وقسم املرياث ،بل العربة مبا

يوصل إىل املقصود ومل يكن يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مدارس وال جامعات فضال عن
الوسائل احلديثة من مطبوعات ومسموعات ومرئيات ،وقد استفاد العلماء وطلبة العلم على مدار
العصور من كل وسيلة حديثة ،بل إن العلم الشرعي هو أحق العلوم ببثه واالستفادة منه أبي وسيلة

وطريقة.

وفق هللا السائل ملا حيبه ويرضاه.

()368/14

معىن (انفرد به اإلمام أمحد)
اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/9/19

السؤال

ما معىن انفرد به اإلمام أمحد؟

اجلواب

معىن :انفرد به اإلمام أمحد ،أي :أنه مل يتفق هبذا القول مع أي من املذاهب الثالثة األخرى مذهب
أيب حنيفة ومالك والشافعي  -عليهم رمحة هللا  -ال يف مذهبهم وال يف قول مشهور يف تلك

املذاهب.

وعدم اتفاقه مع هذه املذاهب هبذا القول ليس معناه أنه مل يتفق ويوافق أحداً من العلماء غري

أصحاب املذاهب ،بل قد يوافق على قوله هذا مجع كثري من علماء األمة قبله وبعده ،بل إن اإلمام

 -رمحه هللا  -ينبّه على أال يقول الشخص قوالً مل يسبقه إليه أحد ،فقد ورد عنه أنه قال " :ال تقل

قوالً ليس لك فيه إمام " وهلذا يبعد أن يوجد له قول مل يوافقه فيه أحد العلماء قبله من الصحابة أو
التابعّي أو اتبعيهم ،وابهلل التوفيق.

()369/14

تصرف املعلمة يف درجات الطالبات
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1422/12/18

السؤال

مما قررته الرائسة العامة لتعليم البنات تدريس مادة املطالعة للصف األول الثانوي على أساس أهنا

مادة تقوميية ال يوجد هلا امتحان ،واخلمسون درجة تكسبها الطالبة من خالل مهاراهتا داخل الصف

خالل النصف الدراسي ،ابإلضافة إىل ( )10درجات خصصت لعمل حبث يف أي موضوع ترغبه
الطالبة .معلمة ألغت املطالبة هبذا البحث واستبدلته حبفظ سورة امللك .ما رأيك اي شيخ؟ هل هذا

العمل جيوز وتؤجر عليه املعلمة أم أنه يعد عصياانً لويل األمر؟

اجلواب

إذا كان حفظ هذه السورة حيقق املعىن الذي حيققه البحث املطالبة به الطالبة ،من حيث املعاين

الرتبوية واألهداف التعليمية اليت من أجلها وضعت هذه املادة وأهدافها ،فهذا ال أبس به ،ألن أي
مادة من املواد يكون هلا هدف ويكون هلا مقاصد ،فإذا تدخلت املعلمة يف هذه اجلزئية ،وطالبت

الطالبات بدالً من البحث حبفظ سورة من القرآن ،أو حفظ سورة امللك كما جاء يف سؤال السائلة،
إذا كان املعىن الرتبوي املقصود حيقق املعىن وال خيتلف فهذا ال أبس به؛ ألن املقصود هو حتصيل

الطالبة لشيء من املعلومات واملهارات خالل دراسة أي فن من الفنون ،أما إذا كان ال حيقق املطلوب

فإن هذه املعلمة أنصحها أبن تطالبهم ابلبحث ،وزايدة على البحث تطالبهم أيضاً حبفظ سورة امللك،
أو غريها من السور اليت ترى أهنا مناسبة ملثل حاهلم.

()370/14

تلقي العلم عن طريق اإلنرتنت

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1422/12/29
السؤال

ما توجيهكم للشباب الذين أصبح مصدر التلقي للعلم الشرعي وغريه عندهم ،هو :اإلنرتنت اتركاً
املصادر األصلية؟

اجلواب

اإلنرتنت وغريها من وسائل االتصال ونقل املعلومات فيها فوائد كثرية ،وفيها سلبيات ال ختفى ،فهي

رافد من روافد العلم واملعرفة ،وإن كانت ال تغين عن الرجوع إىل املصادر األصلية ،وال عن مشافهة
العلماء ،وال حرج على الشباب وغري الشباب من اإلفادة مما فيها من خري حىت يف العلوم الشرعية

والفكرية ،مع االهتمام والعناية ابألخذ عمن يوثق ابإلفادة منه ،وذلك حيصل ابملعرفة وابلتحري،
وابهلل التوفيق.

()371/14

دراسة احلقوق والعمل يف احملاماة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/2/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

حتية طيبة أما بعد :يف احلقيقة أان طالب يف كلية احلقوق ..والسؤال هو هل يف دراسة هذا التخصص

ما هو حرام؟؟
وهل االشتغال يف الوظائف اليت يف جمال دراسة احلقوق أيضا حرام (كاحملامي مثال) ؟ أفيدوان جزاكم

هللا عنا خري اجلزاء.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد

فهذا السؤال يتكون من شقّي:

األول :ما حكم الدراسة يف كليات احلقوق؟ .
الثاين :ما حكم العمل يف احملاماة؟ .

جواب الشق األول:

إذا استخدمت مواد كليات احلقوق يف التعاون على اخلري ،والوصول إىل احلق ودفع الظلم كان ذلك

خريا ،بل وطاعة هلل سبحانه يُثاب اإلنسان عليها ،وإن استخدمت يف غري ذلك كانت إما عبثًا وإما
ً
فسادا ،واحلق هو ما قرره الشرع يف مصادره املعروفة ،والظلم ما سوى ذلك ،كما أن دراستها لو
ً

كانت للمقارنة بينها وبّي الشرع ليتبّي احلق من الباطل ،فذلك مشروع وجائز ،كما لو تعلّم اإلنسان
الشر من أجل البعد عنه ،وقد قيل:

عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه
ُ
هِ
ِ
س ُه ْم
وأنبه الدارسّي للقوانّي بوجه عام إىل قول هللا  -سبحانهَ :-
"وال ُجتَاد ْل َع ِن الذ َ
ين خيَْتَانُو َن أَنْـ ُف َ
ب من َكا َن خ هواان أَثِيما" [سورة النساء ، ]107 :وقوله -تعاىل" :-ها أَنْـتم هؤ ِ
ِ
الء
َ ُْ َُ
إِ هن هللاَ ال ُحي ُّ َ ْ
َ ً ً

ِ
الدنْـيا فَمن ُجي ِ
اد ُل هللاَ َع ْنـ ُه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَم هم ْن يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َوكِيالً" [النساء:
َج َ
هم ُْ ِيف ا ْحلَيَاة ُّ َ َ ْ َ
ادلْتُ ْم َع ْن ُ

 ، ]109وقول النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فيما رواه أبو داود (" )3597ومن خاصم يف ابطل
وهو يعلمه مل يزل يف سخط هللا حىت ينزع عنه" ويف رواية" :من أعان على خصومة بظلم ،أو يعّي

على ظلم مل يزل يف سخط هللا حىت ينزع" رواها ابن ماجة ( ، )2320والطرباين يف األوسط

( ، )2921وكلتا الروايتّي من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -إبسناد جيد ،وقول هللا -
ك
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن" [املائدة ]44 :ويف آية أخرى "فَأُولَئِ َ
"وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْـ َز َل هللاُ فَأُولَئِ َ
سبحانهَ :-
هِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن" [املائدة . ]46-45 :وهللا أعلم.
ُه ُم الظال ُمو َن" ويف آية أخرى "فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
جواب الشق الثاين:

()372/14
إن كانت احملاماة من أجل محاية الشر والدفاع عنه فال شك أهنا حمرمة؛ ألهنا حينئ ٍذ وقوع فيما هنى هللا

عنه يف قوله -تعاىل" :-وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة . ]2 :وإن كانت احملاماة حلماية
ٍ
وحينئذ تكون مأموراً هبا يف قوله -تعاىل" :-وتعاونوا على الرب
اخلري والذود عنه فإهنا محاية حممودة،

والتقوى" [املائدة . ]2 :وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك جيب عليه قبل أن يدخل يف القضية
املعينة أن ينظر يف هذه القضية ويدرسها ،فإن كان احلق مع طالب احملاماة دخل يف احملاماة وانتصر

للحق ونصر صاحبه ،وإن كان احلق يف غري جانب من طلب احملاماة فإنه ال يدخل فيها؛ ألن املسلم

ال جيوز له الدفاع عن الباطل والشر ،وقد يقال إنه يدخل يف احملاماة أيضاً ،لكن احملاماة تكون عكس

ما يريد الطالب ،مبعىن أنه حيامي عن هذا الطالب حىت ال يدخل فيما حرم هللا عليه ،وذلك ألن النيب

-صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم -قال" :انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً" فقال رجل :اي رسول

هللا أنصره إذا كان مظلوماً ،أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره؟ قال" :حتجزه ،أو متنعه من الظلم ،فإن

ذلك نصره" ،رواه البخاري ( )6952من حديث أنس  -رضي هللا عنه -فإذا علم أن طالب احملاماة
ليس له حق يف دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن حيذره وأن خيوفه من الدخول يف هذه القضية وأن

يبّي له وجه بطالن دعواه حىت يدعها مقتنعاً هبا .وإذا دخل احملامي يف قضية يرى أن احلق فيها

لطالب احملاماة مث تبّي له خالف ذلك فإنه حيرم عليه االستمرار فيها؛ ألن يف ذلك معاونة على اإلمث

والعدوان .وهللا أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()373/14

الواجب من العلم الشرعي
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/24

السؤال

هل العلم والتعلم واجبان على كل مسلم ومسلمة وما مدى صحة القول "العلم قبل العمل"؟

اجلواب

ال شك يف وجوب احلد األدىن من العلم الشرعي ،وهو ما يستطيع به املسلم عبادة ربه على الوجه
املشروع ،وإال فكيف يعرف املسلم حقائق اإلميان اليت جتب عليه مثل أركان اإلميان الستة؟ وكيف

يعرف أركان اإلسالم؟ وكيف يعرف أحكام الوضوء والصالة والصيام واحلج اليت ال يتم إسالمه إال

هبا؟ كل ذلك ال ميكن حصوله إال ابلعلم.

وليس املطلوب من املسلم من تفاصيل العلم غري الضروري إال ما احتاج إليه ،مثل أن تعرض له
مسألة فيسأل عنها ،كأن يصاب بكسر فتجرب قدمه وساقه ،فهذه احلالة إذا مل تقع له ،ال جيب عليه

معرفة حكمها ،لكن إذا وقعت له وجب عليه معرفة احلكم فيسأل أهل العلم كما أمره هللا ،قال -
تعاىل":-فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون" [النحل. ]43 :

()374/14

هل يف تعليم الفيزايء أجر؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/3/1

السؤال

أان رجل مسلم أعيش يف إحدى الدول الغربية ،وأان -وهلل احلمد -من الفيزايئيّي املتفوقّي يف هذه

الدولة ،ولكن هناك سؤال يؤرقين ويقض مضجعي ويبكيين ،وهو :هل سأستفيد يف الدار اآلخرة من

إفناء عمري يف تعلم وتعليم علم الفيزايء النووية؟ علماً أن علم الفيزايء له دور أساسي يف إقامة

احلضارات وحموها ،وهل سيكون يل حظ يوم القيامة بعملي هذا ،أم سأكون من احملرومّي؟ كما أنين

ألقي احملاضرات للطالب ابجملان ،فهل أان مأجور على ذلك؟
اجلواب

نعم لك أجر عظيم -إن شاء هللا -على تعلمك وتعليمك الفيزايء لآلخرين إذا أخلصت النية هلل رب
العاملّي ،وتعلم العلوم منه ما هو فرض عّي على كل مسلم ومسلمة ومنه ما هو فرض كفائي إذا قام

به من يكفي من املسلمّي سقط اإلمث عن ابقي األمة ،والعمل الذي هو فرض عّي ما يتوقف عليه

صحة اعتقاد اإلنسان وأداء شعائر دينه كالعلم أبركان اإلسالم وأركان اإلميان والعمل مبقتضاها ،ففي
الصالة مثالً جيب تعلم فروض الوضوء ،ونواقضه ،وأركان الصالة وواجباهتا ،دون معرفة السنن

والنوافل واآلداب ،وجيب على املسلم إذا اشتغل ابلتجارة أن يعرف أحكام البيع والشراء األساسية
دون التفاصيل اجلزئية ألحكامه ،فمن الضروري فيه أن جيتنب الراب والغش والتدليس ،حىت العلوم

التجريبية من طب ،وهندسة ،وكيمياء ،وفيزايء ،وزراعة ،وحماسبة ،واقتصاد  ...إخل ،قد يكون تعلمها

وتعليمها فرض عّي أو فرض كفاية.

تكون فرض عّي على أشخاص أو خنبة متخصصّي أبعياهنم ال يوجد غريهم يف اجملتمع واألمة حباجة

ماسة إىل علمهم ،وقد يكون فرض كفاية على األمة إذا تصدى هلذا العلم من يكفي حاجة املسلمّي

فيسقط اإلمث يف التقصري يف طلبه عن العامة لقيام فئة به نيابة عنهم.
وعلم الفيزايء يف هذا العصر من أهم علوم احلياة وأخطرها -كما هو مسطور يف السؤال ،-فإذا

علّمت أيها السائل مسلماً وأنت تريد بذلك وجه هللا فلك أجره وأجر من علم وعمل بعلمه من
ٍ
حينئذ دللته على اخلري فيما ينفعه يف دينه ودنياه ،والدال على اخلري
املسلمّي إىل يوم القيامة؛ ألنك
كفاعله ،وسيبارك هللا لك يف علمك وعملك ،فإن هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه.

وتعلم هذا العلم وتعليمه ألفراد املسلمّي أو عامتهم إلعداد العدة للعدو املأمور هبا ":وأعدوا هلم ما
استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم هللا

يعلمهم" [األنفال. ]60:

أراه داخالً يف اآلية ويف احلديث الصحيح الذي يرويه أصحاب السنن عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-إن هللا -عز وجل -يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه حيتسب يف صنعته اخلري،
والرامي به ومنبله" رواه أبو داود ( )2513والنسائي ( )3146وأصله عند مسلم ( )1919من
حديث عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -وانظر (مصابيح السنة للبغوي ، )2925 :فالصانع يف

احلديث يقابله املعلم ،واملتعلم يقابله الرامي ،والدال على هذا العلم واملساعد عليه أبي نوع من

املساعدة هو املنبل.

واخلالصة يف اجلواب :أن أجرك مضاعف -إن شاء هللا -مرتّي األوىل :لتخصصك وتفوقك يف هذا

الفن -الفيزايء-ال سيما إذا علمته للمسلمّي ،والثانية :ملا تقوم به من تدريس وتعليم إلخوانك من

تفسري القرآن وبيان أحكام الدين ،فهنيئاً لك اي أخي ما أنت عليه ،فعض على ذلك ابلنواجذ ،وفقنا
هللا وإايك ملا حيبه ويرضاه ،وثبتنا على احلق حيثما كنا ،آمّي.

()375/14

اهلندسة النفسية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/4/16هـ
السؤال

ظهر يف السنّي األخرية علم يعرف بـ (اهلندسة النفسية) ويطلق عليه أيضاً الربجمة اللغوية العصبية فما
احلكم الشرعي لتعلم هذا العلم؟ أفيدوان أاثبكم هللا..

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فعلم الربجمة اللغوية العصبية  NLPهو علم يطور مهارات اإلنسان وأداءه يف خمتلف جماالت احلياة،
ويساعده على فهم اآلخرين بصورة أفضل ،وعلى كيفية التعامل معهم والتأثري فيهم.

وميكن اإلفادة منه يف جمال :الرتبية والتعليم ،الصحة النفسية ،اإلدارة واألعمال ،التدريب واكتساب

املهارات ،الدعوة واإلرشاد ،عالج اخلوف والوهم ،حل املشكالت ،العالقات العامة واخلاصة ...
إخل.

أت عن هذه الربجمة نبذةً خمتصرة ،تشكلت يف ذهين صورة واضحة عنها ،وسألت بعض من
وقد قر ُ

تعلمها فلم أجد فيها ما يعارض الشريعة يف حكم من أحكامها ...

بل وجدت هذا العلم مما حيتاجه بعض الدعاة واملعلمّي والرتبويّي يف جمال عملهم.

إن جهلنا لعلم من العلوم ال يسوغ لنا أن نذمه وحنذر منه وحن ِّقر من شأنه ،وكل ما يف االمر أن نسأل

شبهة حتتف به.
عن حكمه مىت ما أحسسنا ب ُ

إن كون الشيء جديداً علينا ال يعين أنه سيئ ،وال كون الشيء قدمياً معتاداً يعين أنه األفضل

واألسلم.

فأقدم على تعلم هذا العلم ،وأفد منه ،وو ِظّْفه يف الدعوة إىل هللا.
ْ

وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

()376/14

هل الفلسفة حرام أم حالل؟
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/26هـ
السؤال

هل الفلسفة حرام أم حالل كمهنة؟ وهل الرسم ابلكمبيوتر -أي امللتميداي -حرام أم ال؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
احلكم على الفلسفة عائد إىل معىن املصطلح ،حيث إن املصطلح قد يفهم منه أهنا الفلسفة اليواننية

واليت جتعل العقل مصدراً لكل شيء ،وهو احلاكم على كل شيء ،والفلسفة مصطلح إغريقي مبعىن

حمبة احلكمة ،ورمبا يفهم من الفلسفة ما تبناه بعض الفالسفة املنتسبّي لإلسالم كابن سينا والفارايب،

وحماولة توفيقهم بّي الفلسفة اليواننية والوحي املنزل على حممد  -صلى هللا عليه وسلم-؛ فكانت
نتيجة هذا التوفيق إنكار حشر األجساد وإنكار خلق هللا للعامل ،وإنكار علم هللا للجزئيات ،وغري

ذلك مما هو مناقض لصريح القرآن يف مئات النصوص ،واهتام ابن سينا لألنبياء ابلكذب والتخييل

على الناس ،وتفضيل الفارايب الفالسفة على األنبياء ،وأهنم أكثر علماً.
فمصطلح الفلسفة خمالف للشريعة اإلسالمية ومباين هلا ،وقد يطلق مصطلح الفلسفة على العلوم

اإلنسانية واستخدام العقل يف العلوم ،واإلسالم حيث على استخدام العقل يف كل ما من شأنه

مصلحة اإلنسان من عمارة الكون والسعي يف األرض؛ بل وتدبر آايت هللا -تعاىل -يف اآلفاق
واألنفس ،وتدبر كتاب هللا  -تعاىل -لزايدة اإلميان واليقّي.

فإذا كانت الفلسفة دارسة العلوم اإلنسانية مبا ال يعارض الوحي اإلهلي فهو مأمور به ،وما أكثر

اآلايت القرآنية احلاثة على التعقل والتدبر والتفكر "أفال يعقلون" [يس" ، ]68:لعلهم يتذكرون"
[البقرة" ، ]221:أفال يتدبرون" [النساء. ]82:

أما الرسم ابلكمبيوتر ابستخدام الوسائط املتعددة؛ فإذا كان الرسم ال يتعلق بذوات األرواح فال
أبس ،وأما إذا كان يتعلق بذوات األرواح ففيه خالف مشهور بّي أهل العلم ،فمنهم من منعه ،وهو

قول األكثر؛ لدخوله حتت عموم النصوص كقوله  -عليه الصالة والسالم" :-أشد الناس عذاابً عند
هللا يوم القيامة املصورون" رواه البخاري ( ، )5950ومسلم ( )2109من حديث ابن مسعود -
رضي هللا عنه .-

ومنهم من أجازه إذا كان حيقق أهدافاً دعوية وتعليمية مع تقوى هللا قدر االستطاعة من عدم وضع
التفاصيل أو قطع الرأس ،وهللا أعلى وأعلم .وفهق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()377/14

كروية السماء
اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/8هـ

السؤال

وددت أن أسأل عن السماء الدنيا (أو السماوات السبع) هل هي كروية؟ وهل يوجد نص شرعي
يدل على ذلك أم أنه يف علم الغيب؟ ألنه لو نظران إىل األرض فإهنا كروية ،وأنه إذا قلت إن السماء

فوقي يف أي بقعة على األرض فإنه يدل على أن السماء كروية ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فأسأل هللا تعاىل أن يوفقنا ومجيع املسلمّي ملا حيبه ويرضاه ،وقد كنت أمتىن أن يكون سؤاله عن أمر

من أمور الدين املهمة اليت فيها نفع له ولغريه يف الدنيا واآلخرة ،وعموماً السؤال هذا البد له من

جواب فنقول وابهلل التوفيق:

()378/14
السماء كروية نعم ،وقد دلهت على هذا عدة آايت من القرآن الكرمي ليست صرحية لكنها حمتملة
للمعىن ،وذكر أئمة اإلسالم ذلك يف أكثر من مكان على أن السماء كروية وحميطة ابألرض من كل
جانب كما قال شيخ اإلسالم  -رمحه هللا تعاىل  ... ( :-وإمنا نفى ذلك جزماً بغري مثل  ...نفى

بعض اجلهال أن تكون األفالك مستديرة ،فمنهم من ينفي ذلك جزماً ومنهم من ينفي اجلزم به على
كل أحد وكالمها جهل ،فمن أين له نفي ذلك أو نفي العلم به عن مجيع اخللق؟ وال دليل له على

ذلك إال ما قد يفهمه بفهمه الناقص هذا ،وقد ثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة أن األفالك
مستديرة قال هللا تعاىل" :وِمن ِ
ش ْم ِ
س َوالْ َق َم ُر ال تَ ْس ُج ُدوا لِل ه
ار َوال ه
س َوال لِ ْل َق َم ِر
آايتِه اللهْي ُل َوالنـ َ
هه ُ
َ ْ َ
ش ْم ُ
ِ
ِِ هِ
"و ُه َو الهذي َخلَ َق
َو ْ
اس ُج ُدوا هَّلل الذي َخلَ َق ُه هن إِ ْن ُك ْنـتُ ْم إِ هايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن" [فصلت ، ]37:وقال تعاىلَ :
شمس والْ َقمر ُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن" [األنبياء ، ]33:قال تعاىل" :ال ال ه
س
اللهْي َل َوالنـ َ
هه َ
ار َوال ه ْ َ َ َ َ
ش ْم ُ
ِ
هها ِر وُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ِ
ه
ك يَ ْسبَ ُحو َن" [يّس ، ]40:قال ابن
يَـ ْنـبَغي َهلَا أَ ْن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر َوال الل ْي ُل َساب ُق النـ َ َ
عباس  -رضي هللا عنهما  -يف فلكة مثل فلكة املغزل ،وهكذا هو يف لسان العرب الفلك الشيء
هها ِر َويُ َك ِّوُر
املستدير ،ومنه يقال تفلك ثدي اجلارية إذا استدار قال تعاىل " :يُ َك ِّوُر اللهْي َل َعلَى النـ َ
ار َعلَى اللهْي ِل" [الزمر ، ]5:والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها إذا أدارها ،ومنه
النـ َ
هه َ
قيل للكرة كرة وهي اجلسم املستدير ،وهلذا يقال لألفالك كروية الشكل؛ ألن أصل الكرة كورة
حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وكورت الكارة إذا دورهتا ومنه احلديث" :إن الشمس

والقمر يكوران يوم القيامة" انظر( :الفتاوى  )193/25وقال اإلمام ابن كثري -رمحه هللا تعاىل  -كما
يف تفسريه( :فالسماء الدنيا حميطة جبميع األرض وما حوهلا من املاء واهلواء من مجيع نواحيها وجهاهتا
وأرجائها مرتفعة عليها من كل جانب على السواء ،وبعد ما بينها وبّي األرض من كل انحية مسرية

مخسمائة عام  ) ...انظر :تفسري القرآن العظيم ( )500/2ويف روح املعاين لإلمام األلوسي رمحه هللا
تعاىل( :وكون السماء كروية ال تقبل اخلرق وااللتئام مما ال يتم له دليل عندان ،وظاهر كالم أهل اهليئة

اجلديدة جواز اخلرق وااللتئام على األفالك (روح املعاين  ، )118/8كما ذكر ذلك كل من اإلمام

ابن حزم كما يف اإلحكام ( )216/2ويف كشف الظنون لإلمام حاجي خليفة ( )510/1ويف حاشية
السندي ( )142/3ومفتاح دار السعادة لإلمام ابن القيم ( ، )212/2وغريهم ذكروا الكثري من

الكالم الواضح يف كروية السماء ،وإحاطتها ابألرض من كل انحية ،وهللا تعاىل أعلم وأحكم وصلى

هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين ،واحلمد هلل رب العاملّي.

()379/14

تعليم األطفال تغسيل املوتى
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/9/8هـ

السؤال
هناك من يشكك يف عدم منفعة تعليم األطفال عذاب القرب ونعيمه ويرى أن ذلك سريعبهم وخيوفهم

وأنه من األوىل أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم مبنع إقامة احللقات اليت يتم فيها مثل ذلك .ويرى كذلك
أن أخذ الطلبة والطالبات الصغار وتعليمهم عملياً كيفية تغسيل املوتى ليس انفعاً هلم من الناحية
النفسية ،بل إن ذلك سيعقدهم ويرهبهم .فما الرد الشايف على مثل ذلك؟ وجزاكم هللا كل خري

وسدد خطاكم.
اجلواب

نشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ونرجو أن جتد النفع والفائدة ،أما عن جواب

سؤالك فأقول وابهلل التوفيق احلديث لألطفال عن القرب ونعيمه وعذابه يف تصوري أنه انفع ومفيد إذا
كان من غري تفصيل دقيق ويراعى فيه عمر الطفل فليس األطفال يف عمر واحد وال عقليتهم واحدة

مث إذا كان العرض يف ذلك عن طريق قصة مشوقة يكون أحسن وأفضل أما أن يقال إنه غري مفيد
البتة ففي رأيي أنه غري صواب وقد تناقل صغار الصحابة  -رضي هللا عنهم  -أحاديث حول هذا
األمر ،ومل يكن فيه ضرر وال حرج ،وإمنا الذي ينبغي مراعاته ما أسلفت طريقة العرض والسن

املناسب وعدم اإلكثار منه ومثل هذا تغسيل امليت وهللا أعلم

()380/14

مراجع أثر العبادة على العمل
اجمليب د .عبد اللطيف بن إبراهيم احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/26هـ

السؤال

أرجو إفاديت عن مراجع يف أثر العبادة على العمل.
اجلواب

هذه بعض املراجع ،اليت تفيد وتعّي يف موضوع (أثر العبادة على العمل) :
 إحياء علوم الدين للغزايل. -العبودية البن تيمية.

 مدارج السالكّي البن القيم. العبادة يف اإلسالم د .القرضاوي. -ظاهرة ضعف اإلميان حملمد املنجد.

()381/14

دراسة علوم احلاسب
اجمليب د .حممد بن صاحل الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/27هـ

السؤال

كنت أدرس (الكمبيوتر) قبل أشهر ،ولكنين تركته بعد أن التزمت ابحلجاب والصالة والدين

اإلسالمي الصحيح  -إن شاء هللا  ،-فسؤايل هو :هل هذه الدراسة حرام؟ فكل من حويل يقولون:

ملاذا تركت دراستك؟ فهو علم والعلم ليس حراماً ،فما رأيكم وجزاكم هللا خرياً؟.
اجلواب

دراسة الكمبيوتر أو غريه من العلوم النافعة جائز ،بل حيرص عليه إذا كان فيه خدمة لإلسالم
واملسلمّي ،وإمنا احملظور فيما يصاحب هذه الدراسة من اختالط ابلرجال أو خلوة هبم فهذا حرام.

()382/14

تعلم العلم الشرعي ابتغاء الدنيا
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية جبهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/10/23هـ
السؤال

أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظكم من كل سوء ،لدي سؤال أرجو أن جتيبوين عليه :أدرس يف

اجلامعة وأسأل هللا دائماً أن تكون نييت خالصة لوجهه -عز وجل ،-إال أنين دائماً ما أجد يف نفسي
أنين أتعلم من أجل الدنيا ،ومن أجل أن أعتمد على نفسي يف املستقبل ومن أجل و ،....وهذا مما

يؤملين ،ألنين ال أريد علماً ال أبتغي به وجه هللا.

أنقذوين ابرك هللا فيكم ،أريد أن أسلك طريق العلم اخلالص لوجه هللا ،حىت يسهل هللا يل طريق اجلنة.

اجلواب
مجيل جداً أن خيالط هذا الشعور قلبك ،إذ إن احلياة كلها تنقلب حّي ننطلق يف كل أعمالنا من
منطلق اإلخالص وابتغاء رضوان هللا تعاىل.

وأود أن تعلمي أخيت الكرمية أن العلوم على نوعّي:
النوع األول :العلوم األخروية ،وهي علوم الشريعة كالتفسري والفقه واحلديث وغريها ،وهذه العلوم ال

جيوز تعلمها إال إذا كانت النية خالصة لوجه هللا تعاىل ،ال ألجل الدنيا أو الوظيفة أو املدح والثناء

واجلاه ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-من تعلم علماً

مما يبتغى به وجه هللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة"
رواه أبو داود ( )3664وابن ماجة ( )252إبسناد صحيح.

فال بد أن يكون الدافع لتعلم هذه العلوم طلب رضا هللا وثوابه ،مث ال مانع بعد ذلك من أن يستفيد

منها يف أمور الدنيا كالوظيفة وغري ذلك.

النوع الثاين :العلوم الدنيوية مثل الطب واهلندسة والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،فهذه إن طلبها
اإلنسان ألجل الدنيا فال إمث عليه ،ولكنه حيرم نفسه األجر والثواب ،وإن حسن نيته أبنه سيخدم -

مثالً -أمته هبذه العلوم ،ويكفي املسلمّي االستعانة بغريهم فال شك أنه مأجور على هذه النية

الطيبة.

وأنت أخيت الكرمية إذا كنت جتاهدين نفسك على هذه النية الطيبة فأرجو أن أيجرك هللا تعاىل عليها،

ولكن ال تعارض بينها وبّي أن ترجي من شهادتك نفعاً دنيوايً ،فاحلج هو عبادة عظيمة وركن من

أركان اإلسالم ،قال هللا عز وجل فيه":ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم" [البقرة]198 :
أي ال حرج على احلاج أن يتكسب ابحلالل يف موسم احلج ابلبيع والشراء وغريها إذا مل تشغله عن

العبادة ،وهكذا جيمع اإلسالم بّي الدين والدنيا يف انسجام اتم ال يطغى فيه جانب على آخر ،ثبتك
هللا على طاعته ،ووفقك ملرضاته.

()383/14

املوعظة بعد العصر
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل :كثري من أئمة املساجد يقرؤون من أحد كتب احلديث بعد صالة العصر ،ما عدا اجلمعة .ما

األسباب؟ .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما ذكرته أخي العزيز مما يدخل يف املوعظة وتعليم العلم ،وتوقيته بدبر صالة العصر ليس العتقاد

فضيلة خمصوصة فيه ،بل ألنه أنسب األوقات للتذكري لفراغ املصلّي بعد غدائهم وقبل أن يسعوا إىل

أعماهلم وجتارهتم.
فاستغناء خبطبة اجلمعة ،وال ينبغي مجع موعظتّي يف يوم واحد ،فقد كان
وأما ترك التذكري يوم اجلمعة
ً
 -صلى هللا عليه وسلم -يتخول أصحابه ابملوعظة خمافة السآمة عليهم انظر :البخاري (، )68

ومسلم (. )2821
وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()384/14

نشرة األحوال اجلوية وعلم الغيب!
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/21هـ

السؤال

ما حكم التنبؤ ابألحوال اجلوية ،هل يدخل ذلك يف علم الغيب الذي ال يعلمه إال هللا؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل تعاىل التوفيق والسداد:

أخي السائل الكرمي :إن معرفة األحوال اجلوية ليست من علم الغيب ،إمنا هي علم يتم معرفته من
خالل األخذ ابألسباب والوسائل املوصلة إليه ،وذلك من خالل دراسة طبقات اهلواء واحلرارة

والرايح ،وكيفية هبوهبا واجتاهاهتا ،ومعرفة الرطوبة كثرة وقلة ،وغري ذلك من األمور األخرى املتعلقة
هبذا العلم ،وهبذه الوسائل جمتمعة يتوصل إىل معرفة األحوال جلوية .هذا وهللا أعلم ابلصواب.

()385/14

دراسة الضرائب واحملاسبة
اجمليب د .عبد هللا بن حممد السعيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/3/8هـ

السؤال

ما حكم دراسة الضرائب واحملاسبة والعمل يف الوظائف اخلاصة هبما؟ علما أبن احملاسبة ختوض كثريا يف
الفوائد الربوية والنسب اجلبائية ،أرجو الرد على هذا السؤال املقلق ،وأمتىن أن تنشروا الفتوى يف

موقعكم كذلك لالطالع عليها يف حال عدم وصول الربيد  -جزاك هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
الدراسة إذا كانت من خالل برانمج ال ميكن للطالب إال دراسته كله ،وكان الطالب حباجة إىل
الدراسة ،فال مانع من ذلك على ما يف بعض املقررات املسؤول عنها كلها من إشكاالت تغتفر

للحاجة واملصلحة ،وألن تلك املقررات ليست كل مفرداهتا مشكلة ،فثم قدر كبري فيها ليس

مشكالً.
وأما العمل :فالوظيفة يف احملاسبة إذا مل يكن موضوعها أمواالً حمرمة ،كالفوائد الربوية ،والضرائب ،فال
مانع منها .وهللا أعلم.

()386/14

تعلم علم املنطق
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/1/5هـ

السؤال

مسعت أحد الزمالء يتحدث عن علم املنطق وأنه ممنوع تدريسه يف السعودية ألسباب سياسية ،وحبثت

عن املوضوع يف اإلنرتنت فوجدت تعاريف كثرية فلم أستطع متيز الصحيح منها ،أرجو اإلجابة عليه
ألمهيته ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

علم املنطق منه ما هو صحيح وهو الذي يعتمد على االستقراء العقلي الصحيح واالستقراء العلمي

الثابت.

ومنه ما يدخل يف ابب التخرصات واألوهام والظنون.
وال أعرف أن تعلم علم املنطق ممنوع يف السعودية بل هو مقرر يف األقسام املختصة ابجلامعات

السعودية.

علماً أبن املنطق االستقرائي داخل يف كثري من املقررات اليت تدرس يف مدارس وجامعات السعودية،
ضمن الرايضيات ،والعلوم التطبيقية وال يلزم إفراده ابسم املنطق.

وحكاية أنه ممنوع تدريسه يف السعودية ألسباب سياسية ،ال صحة هلا فيما أعلم ،بل لعلها من أوهام
بعض املوسوسّي.

()387/14

خمتصرات الكتب
اجمليب وليد بن إبراهيم العجاجي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/2/23هـ
السؤال

ماذا نعين بقولنا (خمتصر)  ،مثل( :خمتصر منهاج السنة)  ،هل يعين أن كثري من مواد الكتاب حمذوفة،
أو أن هناك أجزاء غري مهمة يف الكتاب ،وهل إذا أردت أن أشرتي الكتاب أشرتي خمتصره أو

الكتاب األصلي.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فسؤالك .....من شقّي:

األول :ما املراد بقولنا :خمتصر؟
الثاين :هل أشرتي خمتصر الكتاب أو الكتاب بدون اختصار؟.

أما اجلواب عن الشق األول :فتعلم أن من عادة أهل العلم  -اي أخي -يف التأليف أن يبحثوا املسألة

بتوسع يف مواطن ،ويقتصروا على اجلوانب املهمة يف مواطن أخرى ،فتجدهم مثالً يف حالة التوسع

يذكرون املسألة وأقوال أهل العلم فيها  -إن وجدت -وأدلة كل قول ،وما يرد على كل دليل من
اعرتاضات ،وما ميكن أن جياب به عنها ،واآلاثر املرتتبة على اخلالف يف املسألة ،وقد تكون املسألة

حمل وفاق فيجمع ما ميكن مجعه هلا من أدلة وبراهّي ،وحنو ذلك ،ويف مواطن االختصار يقتصرون

على ذلك القول الراجح ،وأهم وأبرز أدلته ،ولذا يرى بعض أهل العلم تقسيم مؤلفات أهل العلم إىل
قسمّي رئيسّي مها :املطوالت واملختصرات ،وهذا ابلنظر إىل نوعية املؤلف ،والعامل  -صاحب

املؤلف -جيتهد يف بيان ما حيتاجه أهل زمانه ،وطالبه يف احللقة ،فهم يف بداية الطلب حيتاجون

للمختصرات أشد من حاجتهم للمطوالت؛ لسهولتها ،وتيسري ضبطها ،مث بعد الرتقي يف طلب العلم

حيتاجون إىل معرفة األقوال األخرى وأدلتها ،وما يرد عليها من مناقشة.

كما ينبه هنا على أن أصل الكتاب وخمتصره قد يكون من مؤلف واحد ،والغالب هنا أن يبدأ املؤلف
ابملختصر مث يشرحه؛ ملا يرى من احلاجة إىل البيان واإليضاح ،مثل :كتاب بداية املبتدي يف فقه

احلنفية للمرغناين ,وشرحها نفس املؤلف يف اهلداية ،وقد يكون أصل الكتاب من مؤلف ،وخمتصره

مؤلف آخر -وهذا كثري -مثاله :املقنع البن قدامة يف فقه احلنابلة ،اختصره احلجاوي يف زاد

املستقنع.

كما ينبه أيضاً على أن كل صاحب خمتصر له طريقته اخلاصة يف االختصار ،فمنهم من خيتصر يف ذكر
األقوال فيكتفي أبشهرها ،ومنهم من خيتصر يف ذكر األدلة ،فيكتفي أبقواها عنده ،وإن كانت عند

غريه هناك ما هو أوقى منها.

وأما اجلواب عن الشق الثاين :وهو ماذا أشرتي الكتاب أو خمتصره؟

فاجلواب :أبن هذا راجع إىل اجلانب العلمي لديك ،فإن كنت مبتدائً فاألفضل يف حقك املختصرات،

وإن كنت متقدماً فاألفضل لك املطوالت .وهللا أعلم.
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حتقيق خمطوطات يف الفقه احلنفي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/5/18هـ

السؤال

أان طالب يف مرحلة املاجستري ،ووجدت خمطوطاً يف الفقه احلنفي بعنوان (أحكام اجلنائز)  ،وأرغب يف
حتقيقه يف رسالة املاجستري؛ وذلك لعدم وجود كتب قدمية مستقلة يف أحكام اجلنائز؛ وأيضاً الكتاب
ٍ
مستوف للموضوع ،ومدعم ابألدلة من الكتاب والسنة؛ وأيضاً ذكر املؤلف بدع اجلنائز وبطالهنا،

بعض طالب العلم حتقيقي ملخطوط يف املذهب احلنفي ،فما رأيكم يف ذلك؟.
ولكن أنكر ه
علي ُ

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

عما أشكل عليهم ،وما أرادوا
فما زال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض ،ويسأل بعضهم بعضاً ّ
معرفة حكمه أو وجهه ،بغض النظر عن مذهب ٍ
كل منهم ،وإذا نظران يف كتب تراجم وسري العلماء

جند أن كثرياً من أهل العلم قد تتلمذوا على علماء من مذاهب أخرى ،ومنهم اإلمام أبو الفداء

إمساعيل بن كثري الشافعي ،فإنه قد تتلمذ على شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي ،وأخذ عنه كثرياً من
العلوم ،ومل مينعه من ذلك اختالف املذهب ،وهذا شأن كثري من العلماء على ممر القرون؛ ألن

العلماء من كافة املذاهب ممن ُعرف عنهم العلم والورع ال يقصدون من خالل فتاويهم وأحكامهم إال
الوصول إىل احلق والعمل به ،ولذلك فإن اختالف املذهب ليس سبباً يف عدم األخذ والتلقي ،وهذا

األمر من متام الوحدة بّي أتباع هذا الدين ،ولذلك فإن علماء املذاهب اإلسالمية املختلفة كل منهم

يستفيد من اآلخر ،ويكمله ،ويسدده.

واملذهب احلنفي من املذاهب املعتربة عند أهل العلم ،ومؤسس هذا املذهب اإلمام أبو حنيفة الثابت
بن النعمان (ت150:هـ) من األئمة املشهود هلم بسعة العلم ،ودقة الفهم ،وحسن السرية ،بل إن
العلماء متفقون على تزكيته يف العلم وعلو قدمه فيه ،وإن كان بعض أهل العلم قد نقموا منه أشياء،

فإهنا ال تلغي فضائله؛ ألنه من مجلة البشر الذين ال ينفكون عن األخطاء ،وحسبه أنه جمتهد ،وفعله

دائر بّي األجرين إن أصاب ،أو األجر إن أخطأ.

ولعل من أنكر عليك هذا الفعل إمنا أنكره من أجل ما ذاع عند بعض من ينتسب إىل العلم من

انتقاص املذهب احلنفي وتزهيد الناس فيه ،وغالب ما يستند إليه من انتقصه :أن هذا املذهب معتمد
على الرأي ،ولذلك مسيت مدرسة احلنفية مبدرسة أهل الرأي ،والرأي قد ذمته الشريعة وهنت عنه.
ولكن هذا االنتقاد ال يسلم على كل حال؛ ألن الرأي نوعان :حممود ومذموم ،والرأي الذي يذمه
الشرع وينهى عنه ،وحيذر منه العلماء إمنا هو الرأي املذموم الذي ال يستند إىل ٍ
شيء من األدلة
الشرعية ،أما الرأي الذي يكون دائراً يف نطاق األدلة الشرعية وال خيالف شيئاً منها فإن الشريعة ال

تنهى عنه ،بل إهنا قد أتمر به عند احلاجة إليه ،وطالب العلم يستطيع التفريق بّي نوعي الرأي ،فيقبل

ما كان حمموداً ،ويرد ما كان خالف ذلك.

ولذلك فإين ال أوافق من أنكر عليك هذا الفعل ،وأنصحك بعدم االمتناع عن حتقيق هذا الكتاب؛

ألجل كالمهم ،ولكن انظر يف املخطوط ،فإن رأيت أن له أمهيةً تستدعي دراسته وحتقيقه فأقدم عليه،

وأسأل هللا لك التوفيق واإلعانة.

وأحيلك على جواب يل -يف هذا املوقع -عن سؤال له تعلق مبا سألت عنه ،وهو سؤال:
(ما سبب انتقاص بعض طلبة العلم للمذهب احلنفي؟) وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مشاهدة األفالم األجنبية لتحسّي اللغة
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/02/23هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

فضيلة الشيخ :أان طالب يف جامعة غري عربيةِّ ،
تدر س ابللغة اإلجنليزية ،وأان اآلن يف مرحلة اإلعداد

للجامعة ،سؤايل فضيلة الشيخ :ما حكم األخذ بنصائح املدرسّي مبشاهدة األفالم األجنبية لتطوير

اللغة؟ وحقيقة هذه طريقة مفيدة وجزاكم هللا عين خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يؤخذ العلم من كل وسيلة مباحة انفعة ،وما ذكره السائل فإن كانت الربامج املرتمجة انفعة وتفيده يف

تعلم اللغة فعليه انتقاء الربامج اخلالية من احملاذير الشرعية ،وال خيفى على السائل ما تتضمنه كثري من
األفالم األجنبية من مشاهد حمرمة مما خيل ابألخالق وال يطلب من املرء أن يتعلم اللغة مبا يضره يف
دينه ،وسبل ووسائل تعلم اللغة كثرية حبمد هللا تعاىل فيرتك ما فيه مضرة إىل غريها.

وفق هللا اجلميع لكل خري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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الغزايل . .والتصوف
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال
السالم عليكم.

قرأت يف إحدى فتاواكم إشارة لكتاب من أتليف اإلمام أبو حامد الغزايل ،أليس هذا اإلمام من

الصوفية؟ قرأت أنه صويف ،وإذا كان كذلك ،فكيف نقرأ كتبه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

القاعدة :أن كل من أتى بصواب فيؤخذ منه ،ولو كان فيه خمالفة ،سواء للسنة ،أو لإلسالم ،فكفر
الكافر ال مينع اإلفادة منه ،فكيف ابملسلم املتلبس ببعض األخطاء أو البدع؟ واإلمام الغزايل لديه ما

لديه ،مما هو خمالف للسنة ،ولديه كذلك أمور وافق فيها السنة ،فإذا قرأان له أنخذ ما وافق ،وندع ما

خالف ،فالقارئ إذا كانت لديه القدرة على التمييز بّي الصواب واخلطأ ،ابعتبار ميزان الشريعة ،فال
خوف عليه من قراءة الكتب اليت فيها أخطاء وبدع ،أما إذا مل تكن لديه القدرة على التمييز ،لقلة
العلم ابلشريعة ،فاألوىل يف حقه أن يؤخر القراءة يف تلك الكتب حىت يرسخ .وهللا أعلم.
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تدريس مواد نظام التأمّي والضرائب
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/04/10هـ

السؤال

هل يصح تدريس املواد املتعلقة ابلضرائب والتأمينات والتقنيات البنكية يف اجلامعة؟ علماً أنين يف
السنة الثانية ماجستري اقتصاد ،مبعىن هل القيام بوظيفة التدريس يف اجلامعة حرام يف هذه

التخصصات؟ وما هي املواد اليت حيرم تدريسها للطلبة ،واليت هي حالل ،خاصة أن األمر التبس
علي ،وكل فقيه يرى شيئاً معيناً .أرجو إعطائي الدليل الشرعي ،والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن التعليم من أمسى الوظائف اليت ميارسها املرء يف حياته ،خاصة إذا تعلّق األمر بعلوم الشرع ،أو ما
خيدم األمة يف حاضرها ومستقبلها ،وال شك أن بعض العلوم ال جيوز تدريسها ،كعلم السحر

والشعوذة ،وتعليم ما ال يعود على الناس إال ابلشر.

أما املسائل اخلالفية بّي العلماء كالتأمّي وفرض الضرائب على السلع ،فليس ذلك ابلشيء املتفق

على حترميه ،بل من التأمّي ما هو جائز يف قول مجهور علماء هذا العصر ،ومن الضرائب ما هو
كذلك ،وتقنيات البنوك وسائل قد تستعمل يف اخلري وقد تستعمل يف الشر ،ككل الوسائل األخرى

 ...فال حرج من تدريس هذه العلوم ،شريطة أال يسكت اإلنسان على الباطل الذي فيها ،بل ي ّبّي ما

فيها من حق وما فيها من ابطل ،ويعمل على إصالح املناهج اليت يدرسها مبا خيدم مصلحة األمة وال
يتعارض مع الشرع .وهللا أعلم.
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هل اإلعجاز العلمي من العلم؟
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/03/25هـ
السؤال

احلمد هلل ،والصالة والسالم على حبيبنا حممد وآله وصحبه ،ومن وااله إىل يوم الدين .هل يوجد

دليل على مشروعية االشتغال مبسألة اإلعجاز العلمي يف القرآن ،أو السنة النبوية الصحيحة؟ وهل

جند مثاالً يف عهد (خري القرون) على ذلك؟ ألن املوضوع بّي الذين يؤيدونه بشكل مطلق ،والذين

ينفونه بشكل مطلق أيضا ضاع عليهم االحتكام إىل الشرع كما أمر بذلك العزيز احلكيم .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

لقد كان الرسل  -عليهم السالم  -قبل النيب حممد  -صلى هللا عليه وسلم -يبعثون إىل أقوامهم
خاصة وألزمنة حمدودة ,وقد أيدهم هللا -تعاىل -ببينات حسية تستمر حمافظة على أتثريها وقوة
إقناعها مدة الزمن احملدد لكل رسول ,فإذا ح هرف الناس الدين جدده هللا ببعث رسول آخر مؤيدا

ببينة جديدة ,وملا ختمت النبوة مبحمد  -صلى هللا عليه وسلم -وجعلت للناس كافة أيدها هللا ببينة

كربى ابقية هي القرآن الكرمي ,وقد ضمن هللا حفظه من التحريف وتطالع األجيال منه كل حّي

وجوها من اإلعجاز تشهد بصدق رسالة التوحيد .وال تتجلى وجوه اإلعجاز يف القرآن إال بدراسته

وتفسريه ,وقد كان الصحابة  -رضي هللا عنهم -يتجنبون اجلدل يف القرآن ،ويتحرجون عن أتويل ما
مل يفسره النيب حممد  -صلى هللا عليه وسلم -وإذا اجتهد السلف صرحوا غالبا بعبارة العدول (وهللا

أعلم مبراده) .

قال ابن كثري :سأل رجل ابن عباس  -رضي هللا عنهما -عن "يوم كان مقداره ألف سنة" فقال له

ابن عباس  -رضي هللا عنهما :-فما "يوم كان مقداره مخسّي ألف سنة"؟  ,فقال له الرجل :إمنا

سألتك لتحدثين .فقال ابن عباس  -رضي هللا عنهما :-مها يومان ذكرمها هللا يف كتابه ،هللا أعلم
هبما .فكره أن يقول يف كتاب هللا ما ال يعلم.

وعن سعيد بن املسيب أنه كان إذا سئل عن تفسري آية من القرآن قال :إان ال نقول يف القرآن شيئاً..
كان ال يتكلم إال يف املعلوم من القرآن.
وعن مسروق قال :اتقوا التفسري فإمنا هو الرواية عن هللا.

فهذه اآلاثر الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال

علم هلم به ,فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة وشرعا فال حرج عليه ،وهلذا رويت عن هؤالء

وغريهم أقوال يف التفسري ,وال منافاة ألهنم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ,وهذا هو

الواجب على كل أحد ،فإنه كما جيب السكوت عما ال علم له به فكذلك جيب القول فيما سئل عنه
مما يعلمه لقوله تعاىل" :لَتُـبَـيِّنُـنههُ لِلن ِ
هاس َوالَ تَكْتُ ُمونَه" [آل عمران  ، ]187ولِ َما جاء يف احلديث" :من
سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر".
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وعن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت" :ما كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يفسر شيئا من
القرآن إال آايت تعد علمهن إايه جربيل عليه السالم" ..فإن من القرآن ما استأثر هللا -تعاىل-

بعلمه ،ومنه ما يعلمه العلماء ،ومنه ما تعلمه العرب من لغاهتا ،ومنه ما ال يعذر أحد يف جهله كما

صرح بذلك ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال :التفسري على أربعة :أوجه وجه تعرفه العرب من
كالمها ،وتفسري ال يعذر أحد جبهالته ،وتفسري يعلمه العلماء ،وتفسري ال يعلمه إال هللا".

إن القرآن الكرمي هو املعجزة الباقية خلامت النبيّي حممد -صلى هللا عليه وسلم ,-واملتحدى بلفظه
ومعناه ,وهلذا ال خالف عند احملققّي أن بيان وجوه اإلعجاز فيه ،وإن كان فرض كفاية على األمة

فهو فرض عّي على القادرين ,وقد اشتغلوا بدراسته خاصة يف جمال البالغة ،وأفردوا له الكثري من
املصنفات ،واعتمدوا مصطلح "إعجاز القرآن" ,وليس مصطلح (اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي)
الذي شاع اليوم إال امتداداً جلهود أعالم األمة يف ذلك اجملال ,غري أنه خيتص بتقدمي (البينة العلمية)

على أن القرآن الكرمي هو كالم هللا؛ ألنه يستحيل أن يعلم بشر زمن التنزيل مبا أخرب به القرآن،

وجاءت الكشوف العلمية بعد أكثر من عشرة قرون لتعرتف بصدقه ،وتقر به مجيعاً رغم تعدد جماالته

ووفرته.

وقد أكثر السيوطي من ذكر تصانيف اإلعجاز للسابقّي عليه؛ منها( :إعجاز القرآن للخطايب،

وللرماين والبن سراقة ،وللقاضي أيب بكر الباقالين ،ولعبد القاهر اجلرجاين ،ولإلمام فخر الدين ،والبن
أيب اإلصبع وامسه الربهان وللزملكاين وامسه الربهان أيضا وخمتصره له وامسه اجمليد ،وجماز القرآن البن

عبد السالم واإلجياز يف اجملاز البن القيم ،وهناية التأميل يف أسرار التنزيل للزملكاين ..وبدائع القرآن
البن أيب اإلصبع ..وأسرار التنزيل للشرف البارزي ..ومناسبات ترتيب السور أليب جعفر بن الزبري،

وفواصل اآلايت للطويف ،واملثل السائر البن األثري.

قال ابن كثري( :ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز فنوان ظاهرة وخفية من حيث اللفظ

ومن جهة املعىن ،قال هللا تعاىل" :الر كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم خبري"

فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو ابلعكس ،فكل من لفظه ومعناه فصيح ال حياذى وال يداىن،

فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه جمازفة وال كذب وال افرتاء ..يف غاية هناايت البالغة ،وكلما

تكرر حال وعال ال خيلق عن كثرة الرد وال ميل منه العلماء ،وهلذا ثبت يف الصحيحّي عن أيب هريرة -
رضي هللا عنه -أن رسول هللا قال" :ما من نيب من األنبياء إال قد أعطي من اآلايت ما آمن على مثله
البشر ،وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إيل ،فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة" لفظ

مسلم؛ وقوله وإمنا كان الذي أوتيه وحيا أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن املعجز للبشر

أن يعارضوه.

وقال السيوطي( :ال ترى شيئاً من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه ،وال ترى نظماً
أحسن أتليفاً وأشد تالؤماً وتشاكالً من نظمه ,وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له ابلتقدم يف أبوابه
والرتقي إىل أعلى درجاته.
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وقال اخلطاىب( :وقلت يف إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس ،فال يكاد يعرفه إال الشاذ يف
آحادهم وهو صنيعه ابلقلوب وأتثريه يف النفوس ،فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما وال منثورا
إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال ومن الروعة واملهابة يف حال أخرى ما

خيلص منه إليه ,قال هللا تعاىل" :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية هللا",

وقال تعاىل" :هللا نزل أحسن احلديث كتاابً متشاهباً مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم" اآلية.

قلت :وهلذا أسلم جبري بن مطعم ملا مسع قراءة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -للطور حىت انتهى إىل
قوله "إن عذاب ربك لواقع" ,قال :خشيت أن يدركين العذاب ،ويف لفظ :كاد قليب يطري فأسلم,

ويف أثر آخر أن عمر  -رضي هللا عنه -ملا مسع سورة طه أسلم ،وغري ذلك.

وقول أهل التحقيق إن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من األقوال ال بكل واحد عن انفراده فإنه مجع
كله ،فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع اشتماله على اجلميع ،بل وغري ذلك مما مل يسبق.

وقال القرطيب ..( :ومنها اإلخبار عن املغيبات يف املستقبل اليت ال يطلع عليها إال ابلوحي .وقال ابن

كثري( :يقول تعاىل مقسماً خللقه مبا يشاهدونه من آايته يف خملوقاته الدالة على كماله يف أمسائه

وصفاته ،وما غاب عنهم مما ال يشاهدونه من املغيبات عنهم أن القرآن كالمه ووحيه وتنزيله على

عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء األمانة ،فقال تعاىل" :فال أقسم مبا تبصرون وما ال
تبصرون إنه لقول رسول كرمي" ..وهلذا قال تعاىل" :تنزيل من رب العاملّي"؛ ألن هللا -عز وجل -مقرر

له ما يبلغه عنه ،ومؤيد له ابملعجزات الباهرات والدالالت القاطعات ،وهلذا قال" :وإنه حلق اليقّي"
أي اخلرب الصادق احلق الذي ال مرية فيه وال شك وال ريب.

وقد ادخر القرآن الكرمي كثرياً من اآلايت لألجيال يف عبارات معلومة األلفاظ ،لكن الكيفيات
ِ ِ
ّي َولَتَـ ْعلَ ُم هن نَـبَأَهُ بَـ ْع َد ِح ٍ
ّي"
واحلقائق ال تتجلى إال حينا بعد حّي ,يقول تعاىل" :إِ ْن ُه َو إِهال ذ ْك ٌر لل َْعالَ ِم َ
[ص , ]88 - 87 :وقد فسر الطربي معىن احلّي بقوله( :فال قول فيه أصح من أن يطلق كما
أطلقه هللا من غري حصر ذلك على وقت دون وقت.

فلكل نبأ يف القرآن زمن يتحقق فيه ،فإذا جتلى احلدث ماثالً للعيان أشرقت املعاين وتطابقت دالالت

األلفاظ والرتاكيب مع احلقائق ,وهكذا تتجدد معجزة القرآن على طول الزمان ,يقول العلي القدير:
ت َعلَْي ُك ْم بَِوكِ ٍ
ف تَـ ْعلَ ُمو َن" [األنعام
يل لِ ُك ِّل نَـبٍَإ ُم ْستَـ َق ٌّر َو َس ْو َ
ب بِ ِه قَـ ْوُم َ
ك َو ُه َو ا ْحلَ ُّق قُ ْل لَ ْس ُ
"وَك هذ َ
َ
66و. ]67

ونقل ابن كثري عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -تفسريه للمستقر بقوله( :لكل نبأ حقيقة ،أي لكل
خرب وقوع ولو بعد حّي) .

وقد تردد هذا الوعد كثرياً يف القرآن الكرمي أبساليب متعددة ،كما يف قوله تعاىل" :مث إن علينا بيانه"

[القيامة , ]19 :وقوله" :سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبّي هلم أنه احلق" [فصلت:
 , ]53وقوله" :وقل احلمد هلل سرييكم آايته فتعرفوهنا" [النمل . ]93
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قال ابن حجر( :ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة وخرقه للعادة يف أسلوبه ويف بالغته وإخباره
ابملغيبات ،فال مير عصر من العصور إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون يدل على صحة
دعواه.

وقال الرافعي( :والكالم يف وجوه إعجاز القرآن واجب شرعاً ،وهو من فروض الكفاية ،وقد تكلم

فيه املفسرون واملتكلمون ،فإن كان ذلك قد وىف حباجة (تلك) األزمنة فهو ال يفي حباجة هذا الزمان؛

إذ هي داعية إىل قول أمجع وبيان أوسع وبرهان أنصع ،يف أسلوب أجذب للقلب وأخلب للب

وأصغى لألمساع وأدىن إىل اإلقناع.

وقال حممد رشيد رضا( :ومن دالئل إعجاز القرآن أنه يبّي احلقائق اليت مل يكن يعرفها أحد من

املخاطبّي هبا يف زمن تنزيله بعبارة ال يتحريون يف فهمها واالستفادة منها جمملة ،وإن كان فهم ما

وراءها من التفصيل الذي يعلمه وال يعلمونه يتوقف على ترقي البشر يف العلوم والفنون اخلاصة
بذلك.

وقال جوهري( :أما قولك كيف عميت هذه احلقائق على كثري من أسالفنا؟  ,فاعلم أن هللا هو الذي
ِِ
ِ ِ
وهنَا".
آايتِِه فَـتَـ ْع ِرفُ َ
قالَ :
"وقُ ْل ا ْحلَ ْم ُد هَّلل َس ُِريي ُك ْم َ
آايِيت فَ َال تَ ْستَـ ْعجلُون" وقالَ :
"سأُ ِري ُك ْم َ

إن هللا ال خيلق األمور إال يف أوقاهتا املناسبة ،وهذا الزمان هو أنسب األزمنة.

واملدار على الفهم والفهم يف كل زمان حبسبه ،وهذا زمان انكشاف بعض احلقائق.
ويف قوله تعاىل" :سأُ ِري ُكم آايِيت فَ َال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" [األنبياء ]37 :قال ابن عاشور( :وعد أبهنم سريون
ْ
َ ْ َ

آايت هللا يف نصر الدين ,وهي كما قال الرازي :أدلة التوحيد وصدق الرسول  -صلى هللا عليه
وسلم -ولذلك قال سبحانه "فََال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" .أي أهنا ستأيت ال حمالة يف وقتها ,واستعجال املنكرين
ْ
يعين كما قال اجلوهري :استبعاد ماجاء يف هذه اآلايت من األمور العلمية اليت أوضحها علماء العصر
"سأُ ِري ُك ْم
احلاضر ،فهم يستبعدوهنا طبعاً؛ ألهنم ال يعقلوهنا ،فقال هللا -تعاىل -ال تستبعدوا أيها الناس َ
آايِيت فَ َال تَستَـ ْع ِجلُ ِ
ون" فإذا مل تفهمها أمم سابقة فسيعرفها من بعدهم ،فقد ادخران هذه األمور ألمم
ْ
َ
ستأيت لتكون هلم آية علمية على صدقك فتكون اآلايت دائما متجددة) .
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وقد رافق الوعد يف القرآن بتجلي دالئل التوحيد فيض من التفصيالت العلمية مع دعوة صرحية
للنظر يف الكون ،واستجوابه عن عجائب القدرة وبديع الصنع ودالئل الوحدة ،والنظم املقدرة

وبينات القصد منذ بَدء اخللق ،مما يؤكد تناوله لنفس موضوعات العلوم الطبيعية اليوم ,ألن هللا تعاىل

ال أيمر ابلتطلع والتأمل والنظر إال إىل ما ميكن أن يبلغه علم املخاطبّي أو يدركه النظر ,وذلك كقوله
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
س َم ِاء
ض" [يونس , ]101 :وقوله" :أَفَـلَ ْم يَـ ْنظُُروا إِ َىل ال ه
تعاىل" :قُ ْل انْظُُروا َماذَا ِيف ال ه َ َ
ِ
ريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ف بَ َدأَ ْ
ْق"
ض فَانْظُُروا َك ْي َ
فَـ ْوقَـ ُه ْم َك ْي َ
اخلَل َ
اها َوَزيـهن َ
ف بَـنَـ ْيـنَ َ
هاها" [ق , ]6:وقوله" :قُ ْل س ُ
[العنكبوت , ]20 :وهذه النصوص الكرمية تؤكد أن العلم خبلق هللا طريق إىل معرفة هللا ,وهذا العلم
أيضا أتهيل إلدراك صدق ما كشفه القرآن الكرمي من أسرار اخللق بينة على التنزيل وصدق الرسول

حممد  -صلى هللا عليه وسلم ،-ولعل هذا يفسر ربط القرآن الكرمي بّي أدلة صدق حديثه وبّي
سماو ِ
ِ
ات
األمر إىل التطلع يف الكون وإدراك خفااي اخللق ,كما قال تعاىل" :أ ََوَملْ يَنظُُروا ِيف َملَ ُكوت ال ه َ َ
ٍ
ض وما َخلَق ه ِ
َي ح ِد ٍ
يث بَـ ْع َدهُ يُـ ْؤِمنُو َن"
َو ْاأل َْر ِ َ َ َ
ْرت َ
َجلُ ُه ْم فَبِأ ِّ َ
بأَ
سى أَ ْن يَ ُكو َن قَ ْد اق ََ
اَّللُ م ْن َش ْيء َوأَ ْن َع َ
[األعراف. ]185 :
لقد جعلت البشرية اليوم العلم خبلق هللا سبيال إىل معرفة احلق فإذا هبا على موعد مع املعجزة

اخلالدة ،وإذا ببينات الوحي والتوحيد يف القرآن الكرمي تتفجر يف عصر العلم ,وهكذا تسطع بّي
أيدينا اليوم بينة الوحي املنزل على نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم-مبا نزل فيه من علم إهلي بّي

أسرار الكائنات.

إن العلم خبلق هللا سبيل إىل معرفة هللا ،وطريق لبيان إعجازه يف كشف خفااي اخللق ،واليت جاءت

الكشوف العلمية بعد قرون لتعرتف بصدقها وتقر هبا مجيعا بينة على التوحيد وصدق نبوة حممد -
صلى هللا عليه وسلم ،-يقول العلي القدير" :لَ ِك ْن ه
َنزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه" [النساء:
َنز َل إِلَْي َ
كأَ
اَّللُ يَ ْش َه ُد ِمبَا أ َ

. ]166

قال ابن كثري( :أي فيه علمه من البينات واهلدى ،وما فيه من العلم ابلغيوب من املاضي واملستقبل.

ومثله قوله تعاىل" :فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا" [هود , ]14 :وقوله تعاىل" :وابحلق أنزلناه وابحلق

نزل" [اإلسراء : ]105 :أي متضمنا للحق ،متضمناً علم هللا.

قال األلوسي( :أي متلبسا بعلمه احمليط الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض.
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حضور احملاضرات بنية البحث عن زوجة!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/08/24هـ

السؤال

يصعب علينا ببالد الغرب البحث عن زوج أو زوجة ،والفرصة الوحيدة لرؤية اخلاطب ملن يريد
خطبتها هي املؤمترات العامة ،ودروس املعاهد الشرعية واملخيمات الدعوية ،أو حىت االنضمام إىل

املؤسسات الدعوية!

فهل حضور هذه النشاطات اليت هي يف األصل عبادات؛ لتعلقها ابلعلم واألمر ابملعروف ،بنية

البحث عن زوجة فيه قدح يف اإلخالص؟ أم ال حرج يف ذلك لكون الزواج عبادة إن كان بنية
صاحلة؟

وهل قوله -صلى هللا عليه وسلم( -أو امرأة ينكحها) يفيد ذم الفاعل أم احلديث على ظاهره ،أي
أنه يفيد جمرد انتفاء األجر؟ أفتوين مأجورين.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال شك أن الذي حيضر ألجل اإلفادة من احملاضرات ونيته خالصة لذلك -من دون سائر املطلوابت

واملرغوابت -خري وأعظم أجراً ممن حيضر ونيته البحث عن فتاة ينكحها ،لكن ال يعين هذا أنه آمث،
وال أنه داخل يف وعيد َم ْن يطلب الدنيا بشيء من أمور اآلخرة ،ألن طلب الزوجة الصاحلة أمر
مشروع ولو يف هذه املواطن والتجمعات؛ ألهنا مظنة حلضور الفتاة الصاحلة.

ويظهر يل أن الذم الوارد يف احلديث" :ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل

ما هاجر إليه" [صحيح البخاري ( ، )1وصحيح مسلم ( ، ] )1907ال ينطبق على احلال الذي

ذكره السائل ،فبينهما فرق مؤثر ،فاملذموم يف احلديث هو أن يهاجر اإلنسان طمعاً يف امرأة خمصوصة
معينة ،املر ِغّب له فيها أمور أخرى غري دينها ،رمبا لنسبها أو جلماهلا.
أما الذي حيضر هذه احملاضرات فإمنا يلتمس امرأة صاحلة عفيفة متدينة يلتمسها يف مظان وجودها،
لكن ال مينع أن جيمع مع هذه النية نية صاحلة يف طلب العلم واإلفادة من الدروس واحملاضرات
واحلرص على اإلنصات واملتابعة والتبكري إليها .وهللا أعلم.
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املنح الدراسية يف الغرب
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع

التصنيف الفهرسة /العلم/مسائل متفرقة
التاريخ 1426/08/08هـ

السؤال

أكملت مرحلة املاجستري يف الدراسات الشرعية من إحدى اجلامعات يف بلدي ،وحصلت على منحة
دراسية يف الوالايت املتحدة األمريكية (ابتعاث) ؛ للحصول على الدكتوراه يف ختصص القانون ،وأان

يف أشد احلرية بّي الذهاب وعدمه للدراسة يف تلك البالد ،مع حاجة بلدي ملن خيدمه يف هذا اجملال،
فأرجو أن ترشدوين ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي:

أما وقد م هن هللا عليك ببناء أساس شرعي لشخصيتك ومعارفك وفكرك ،فعليك أن تبادر إىل هذه
ع هذا العلم خلدمة اإلسالم واملسلمّي ،وال حرج -بعد
الدراسة القانونية ،ولتكن نيتك هي أن تُطَِّو َ

ذلك -فيما حتصل عليه من نفع مادي أو دنيوي؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل يقول" :وال تنس نصيبك
من الدنيا" [القصص . ]77:ويقول" :وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاالً وعلى كل ضامر أيتّي من

كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا [ " ...احلج. ]28-27:

واألمة حباجة إىل قانونيّي مؤصلّي شرعياً حبيث يكون القانون مردوداً إىل الشريعة ،وليس كل ما يف
القانون خيالف الشرع ،كما أن من املهم وجود متخصص شرعي يفهم مقاصد الشريعة وأصوهلا،

ويفهم فلسفة التشريعات القانونية ومصادرها.
ولذا فهذا العمل يف جممله -مع النية الصاحلة -عمل انفع لك وإلخوانك املسلمّي.

وأما من خيشى على نفسه ودينه من االهنيار أو االنتكاس ،فعليه أن ال يعرض نفسه للفتنة ،وال جيعل

دينه يف مهب اإلعصار.
وفقين هللا وإايك ملا حيب ويرضى.

()399/14

العادات

()400/14

األظافر الصناعية
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1422/6/27

السؤال

هل جيوز تركيب األظافر الصناعيّة؟
اجلواب

تركيب األظافر من األمور املستحدثة ،واليت مل تكن معروفة عند املسلمّي ،بل جاءهتم من الكفار،
والشارع قد جعل تقليم األظافر من خصال الفطرة؛ وذلك ملا يف إطالتها من التشبه بسباع البهائم،

فإن تركيب األظافر فيه خمالفة هلذه الفطرة ،فاحرصي على أن تكوين ملتزمة بتعاليم اإلسالم وآدابه.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برائسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ابلفتوى

رقم ( )20840على سؤال شبيه بسؤالك:

امللونة؛ ملا فيها من الضرر على
ال جيوز استخدام األظافر الصناعية ،والرموش املستعارة ،والعدسات ّ
حماهلها من اجلسم ،وملا فيها -أيضاً -من الغش واخلداع وتغيري خلق هللا.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()401/14

حلق اللحية
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1422/6/1
السؤال

ما حكم حلق اللحية؟

اجلواب
أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن
سؤال كسؤالك ابلتايل:

حلق اللحية حرام؛ ملا ورد يف ذلك من األحاديث الصحيحة الصرحية ،واألخبار ،ولعموم النصوص

الناهية عن التشبه ابلكفار .فمن ذلك حديث ابن عمر :أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
((خالفوا املشركّي وفروا اللحية وأحفوا الشوارب))  .ويف رواية ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية)) .

وإعفاء اللحية تركها على حاهلا ،وتوفريها :إبقاؤها وافرة من دون أن ُحتلق ،أو تنتف ،أو يقص منها

شيئ.
ٌ

()402/14

قلم الفضة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1422/4/29

السؤال

لقد أهدي إيل عند جناحي يف الثانوية يف هذا الصيف قلم مثّي ووجدت أنه مكتوب عليه أن الفضة

تدخل يف صنعه فهل جيوز وضعه يف اجليب؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد ...

فاستعمال الذهب والفضة ال خيلوا من أمور ثالثة:

األول :استعمال الذهب والفضة يف األكل والشرب فهذا حمرم حلديث حذيفة رضي هللا عنه أن النيب

صلى هللا عليه وسلم قال( :ال تلبسوا احلرير وال الديباج وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة ،وال

أتكلوا يف صحافها ،فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة)  .رواه البخاري ومسلم.

الثاين :استعمال الذهب والفضة يف اللبس والتحلي ،وهذا له أحكام خاصة تتعلق ابلرجل واملرأة.
الثالث :استعمال الذهب والفضة فيما عدا القسمّي السابقّي كاستعماهلما يف الكتابة ،أو الطهارة

كأن يتوضأ من إانء ذهب أو فضة أو يكتب بقلم ذهب أو تستعمل حلفظ األشياء وحنو ذلك فهذا
جائز يف أظهر قويل العلماء ،حلديث حذيفة املتقدم ،فتخصص النيب صلى هللا عليه وسلم األكل
والشرب دليل عل أن ماعدامها جائز ولوروده عن أم سلمة ري هللا عنها .رواه البخاري.

وابهلل التوفيق.

()403/14

قص شعر احلاجب
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /زينة املرأة

التاريخ 1422/7/22
السؤال

قص شعر احلواجب وليس نتفها؛ وذلك لكثافة احلواجب؟
ما حكم ِّ

اجلواب

بقص وال ٍ
حف؛ ألن هذا من النّمص الذي لعن النيب
ال جيوز أخذ شيء من احلواجب ،ال ًّ
نتف وال ٍّ

صلى هللا عليه وسلم من فَـ َعل ْته ،فهو من الكبائر.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة (اجلزء السابع عشر صـ . )132

()404/14

ساعة :أجزاؤها الداخلية من الذهب اخلالص
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ..هذه أسئلة تطرح علينا يف منتدايتنا ،حيث إنين مشرف على بعض هذه املنتدايت،

رجاء اإلجابة عليها حفظكم هللا؛ حىت يتم تبيينها للسائلّي قبل أن يبحثوا عن اإلجاابت يف غري
مصادرها املوثوقة .السؤال هو :أمتلك ساعة من املاركات الشهرية والغالية الثمن ،وقد فتحتها

ووجدت أن كل عدهتا الداخلية من الذهب اخلالص ،وأان أعلم أن الذهب حم هرم علينا -حنن الذكور-
 ،مع العلم أن الساعة من اخلارج ال ذهب هبا على اإلطالق ،فما هو رأي الدين يف هذا األمر؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أنه ال جيوز للرجال لبس خوامت الذهب ،وال ساعات الذهب ،وال الساعات اليت فيها
ذهب؛ لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك ،كما أنين أرى أنه ال جيوز للرجال استعمال
الساعات اليت فيها ذهب ،ولو كان الذهب داخلياً؛ لعموم النهي ،فقد جاء يف الصحيحّي البخاري

( ، )5864ومسلم ( )2089عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى
عن خامت الذهب.

ويف الصحيحّي أيضاً البخاري ( ، )5876ومسلم ( )2091من حديث عبد هللا بن عمر -رضي

صه يف بطن كفه إذا
هللا عنهما-أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -اصطنع خامتاً من ذهب ،وجعل ف ه
لبسه فاصطنع الناس خوامت من ذهب ،فرقى املنرب فحمد هللا وأثىن عليه فقال" :إين كنت اصطنعته

وإين ال ألبسه" فنبذه فنبذ الناس .وهللا أعلم.

()405/14

قص املرأة شعرها إىل الكتفّي
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1422/9/4
السؤال

ما حكم قص الشعر للمرأة بقصد الزينة إىل الكتف مع الدليل؟

اجلواب

جيوز للمرأة قص شعرها إىل الكتف أو ما فوقه بقصد الزينة ،أو بقصد ختفيفه حىت ال حتتاج إىل كثرة

التسريح والعناية ،والدليل العام على ذلك أن هذا من أمور العادات واألصل فيها اإلابحة ما مل يرد

دليل خاص يدل على التحرمي ،على أنه قد ورد دليل خاص يدل على اإلابحة ،وهو ما أخرجه مسلم

يف صحيحه ( )320عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،قال ":كان أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
أيخذن من رؤوسهن حىت تكون كالوفرة " والوفرة :هي الشعر إذا مل جياوز األذنّي ،فإن جاوزها دون

اللمة ،فالوفرة أقل من اجلمة ومن اللمة.
اجلمة ،فإن أمل ابلكتفّي فهو ّ
الكتفّي فهو ّ

وقد كانت زينة النساء عند العرب السالفّي تطويل الشعور واختاذ الذوائب ،فلما تويف النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -قصر أزواجه شعورهن الستغنائهن عن التزين ،وللتخفف من مؤونة العناية ابلرأس،
قال القاضي عياض " :فيه دليل على جواز ختفيف النساء لشعورهن واختاذهن اجلمم " أ .هـ ،وهللا
أعلم.

()406/14

حكم الباروكة

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/3/22
السؤال

تقدمت للعمل يف إحدى الشركات اليت تقوم على وضع شعر مستعار جزئي كان أو كلي حسب حالة

املتقدم للعالج من الصلع وتثبيتها مبادة صمغيه معينة ،علماً أن هذا الشعر ال تتم زراعته كما حيدث

يف معظم األحيان ،أي :أنه ليس شعراً طبيعياً قابالً للنمو ،بل شعراً مستعاراً يبقى على رأس الشخص
مدة شهر ونصف ،مث يقومون بعد هذه املدة بعمل صيانة هلذه الباروكة من قبل نفس الشركة اليت

قامت بتثبيته .السؤال :هل هذه الباروكة حكمها يف الوضوء هو نفس احلكم للمسح على العمامة؟
علماً أن املاء ال يصل للبشرة أسفلها هنائياً رغم أنه ميكن االستحمام هبذه الباروكة ،وهل عملي هبذه
اجلهة يدخل فيه شيء من احلرام من ابب قول الرسول-صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا الواصلة

واملستوصلة"؟ مع العلم أن طبيعة عملي هي تنسيق املواعيد للزابئن وإقناعهم ابجمليء إلينا ،ابإلضافة

إىل أنه يرتب بعض املواعيد النسائية سراً ،حيث يتم التأكد من عدم وجود مواعيد للرجال يف هذا
الوقت ،ظناً من بعض املتقدمّي أن االستشاري هو طبيب علماً أنه حالق ال أكثر.

اجلواب

هذه الباروكة ال خيلو استعماهلا من أحوال:
األول :أن يسرت هبا عيب خلقي وجد عند املرأة كأن تكون قرعاء أو ال شعر هلا أصالً فال أبس
ٍ
حينئذ لسرت هذا العيب ،فقد أذن النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعرفجة بن سعد ملا قطع
ابستعماهلا
أنفه يوم الكالب أن يتخذ أنفاً من ذهب (حديث حسن رواه أبو داود  ، )4232ولكن ال تكن
هذه الباروكة من شعر اآلدميّي.

الثاين :أن يكون القصد من الباروكة التجمل وزايدة احلسن وتكون من شعر آدمي ،فهذا حكمه
التحرمي؛ ألن الباروكة هنا داخلة يف الوصل ،وإن مل تكن وصالً فهي تظهر شعر املرأة على وجه أطول
من حقيقته فتشبه الوصل ،وقد لعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الواصلة واملستوصلة،

البخاري ( )5933ومسلم (. )2122
الثالث :أن تكون الباروكة من غري شعر اآلدمي فينظر للعلة اليت حرم وصل الشعر ألجلها،

()407/14

وقد ذهب احلنفية إىل أن العلة هي التدليس ابستعمال جزء من اآلدمي وهو الشعر ،وهذا ال حيل
لكرامة اآلدمي ،وذهب املالكية إىل أن العلة هي التدليس بتغيري خلق هللا بتطويل الشعر القصري أو
تغيريه إن مل يكن غزيراً ،وذلك لآلية الكرمية" :وآلمرهنم فليغرين خلق هللا"[ ،النساء ، ]119:وذهب

الشافعية واحلنابلة إىل أن علة حترمي الوصل هي التدليس والغش ملا روى معاوية -رضي هللا عنه -أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -مساه الزور :يعين الواصلة ابلشعر رواه البخاري ( ، )5938وقد هنى

النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن الغش بقوله" :من غشنا فليس منا" ،رواه مسلم ( . )101وأيضاً
استدلوا مبا رواه البخاري ( )5935ومسلم ( )2122عن أمساء بنت أيب بكر -رضي هللا عنهما -أن
امرأة جاءت إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا إين أنكحت ابنيت مث أصاهبا
فتمرق رأسها وزوجها يستحثين هبا أفأصل شعرها؟ فسب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
شكوى ّ
الواصلة واملستوصلة ،فقالوا :منع الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الوصل ملا فيه من التدليس

والغش وإخفاء العيب الذي حصل يف الزوجة ،وما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة هو األرجح -إن

شاء هللا -وبناء عليه فيكون احلكم يف الباروكة اليت ليست من شعر اآلدمي كما يلي:

 -1إذا كان شعر الباروكة يشبه الشعر الطبيعي حىت ال يفرق بينه وبينه فيحرم هذا النوع؛ ألن

التدليس حاصل ،وسواء كان هذا شعراً ،أو صوفاً ،أو خيوطاً صناعية ،أو غري ذلك.

 -2إذا كان شعر الباروكة ال يشبه الشعر الطبيعي ،بل يعرف الناظر له للوهلة األوىل أنه غري طبيعي
فال حيرم االستعمال حينئذ لعدم التدليس ،لكن ال تستعمل فيه مادة جنسة ،وال يكون القصد فيه

التشبه ابلرجال ،وال التشبه أبهل الكفر أو الفجور.

فإذا كانت الباروكة مما حيل استعماله من احلاالت السابقة ،فهل حيل هلا أن متسح عليها؟ هذا موضع
خالف بّي أهل العلم بناء على خالفهم يف مسح املرأة على اخلمار ،والراجح -وهللا أعلم -اجلواز

قياساً على عمامة الرجل ،خاصة إذا كان هناك مشقة يف النزع.

-3أما إذا مل تكن الباروكة مما حيل استعماله فال حيل املسح عليها ،وبقي أمر آخر جتدر اإلشارة إليه،
وهو أن السائل ذكر أن هذه الباروكة تثبت مبادة صمغية ملدة طويلة (شهر ونصف)  ،وهذا يعىن أنه

مل ير ِاع انتهاء مدة املسح كاخلف ،وهي  -أي :املدة معتربة على القول الصحيح يف املسح على

العمامة ويقاس عليها الباروكة  ،-وابلتايل فال يصح تثبيتها هذه املدة الطويلة ،وابلنسبة لعمل األخ
السائل يف هذه املؤسسة فينظر إىل نوع ما متارسه من عمل هذه الباروكات ،فإن كان حمرماً -حبسب

البيان السابق -فأرى أن يبحث له عن عمل آخر حىت ال يكون معيناً على املعصية .بقي أمر أخري،

وهو :أنه جيب أن يبّي للزابئن أن صاحب احملل أو العامل فيه حالّق وليس استشارايً ،وإال كان ذلك
داخالً يف معىن الغش أو التدليس .وهللا أعلم.

()408/14

ارتداء الرجل حلقة الفضة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1423/4/4
السؤال

تعودت ارتداء سلسلة ذهبية ،وملا علمت أبن الذهب حمرم للرجال خلعتها واستبدلتها بسلسلة

فضية ،فهل هذا األمر يوافق صحيح الدين؟

اجلواب

نعم حيرم لبس الذهب على الذكور ،فال جيوز للرجل أن يلبس خامتاً وال ساعة وال قالدة من ذهب؛

ملا صح عن النيب -عليه الصالة والسالم -أنه قال يف الذهب واحلرير":مها حالل إلانث أميت حرام

على ذكورها" أمحد ( )19503والنسائي ( ، )5148وملا رأى على رجل خامت ذهب قال ":يعمد
أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده" مسلم ( )2090فألقى الرجل خامته ،ثبت عنه -صلى هللا

عليه وسلم -أنه اختذ خامتاً من فضة ،فخامت الفضة ال أبس به ،وكذلك الساعة مثالً ،ولكن حيرم على
الرجل كذلك التشبه ابلنساء ،فال جيوز للرجل أن يلبس خوامت من فضة ،فإن لبس اخلوامت على عدد

من األصابع هو من شأن النساء ،وكذلك القالدة ،فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة؛ ملا
يف ذلك من التشبه ابلنساء ،فإن التحلي ابلقالئد واخلوامت والقروط ابآلذان من زينة النساء ،ويف
احلديث الصحيح":لعن هللا املتشبهّي من الرجال ابلنساء ،ولعن هللا املتشبهات من النساء ابلرجال"
البخاري ( )5885فعليك أيها األخ أن تطهرح هذه السلسلة وإن كانت من فضة ،وتعتز برجولتك
وحتمد هللا على نعمه الدينية والدنيوية ،وهللا -تعاىل -حكيم عليم يف شرعه ويف كل أفعاله ،إنه -
تعاىل -حكيم عليم وصلى هللا على نبينا حممد.

()409/14

إطالة الشعر
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/7/11هـ
السؤال

ما حكم إطالة الشعر؟ وهل هو سنة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

العمل يكون مستحباً مسنوانً إذا حتقق فيه شرطان:

األول :أن تكون النية يف العمل خالصة هلل ال تشوهبا أي شائبة.

الثاين :أن يكون العمل صواابً ورد به الدليل.

فهل إطالة الشعر أمر ورد به الدليل؟

اجلواب :نعم ،فقد قال أنس -رضي هللا عنه":-كان شعر النيب -صلى هللا عليه وسلم -يضرب
منكبيه" رواه البخاري ( ، )5901ومسلم ( )2337واللفظ له -رمحه هللا ،-مث نسأل سؤاالً آخر:
ما نية الذي يريد تطويل شعره؟ وما مقصده؟

فإن كانت نيته اتباع سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهللا يعلم ذلك منه -فقد حتقق فيه
الشرطان ،وأصبح عمله مسنوانً مستحباً ويؤجر عليه -إن شاء هللا تعاىل.-

وأما إن مل يقصد اتباع السنة بل قصد شيئاً من السوء ،كأن يكون قد نوى تشبهاً ببعض الكافرين أو

الفاجرين فعمله ليس مسنوانً بل هو عمل حمرم شرعاً ،وإن نوى التشبه ابلنساء فعمله حمرم أيضاً،
وكذلك لو نوى حتسّي صورته جللب أعّي النساء واستمالة قلوهبن فعمله حمرم أيضاً.

وهناك حالة قد ال ينوي صاحبها اتباع السنة وال ينوي شيئاً من السوء فيكون عمله مباحاً ال يثاب

عليه وال أيمث عليه.

وقبل أن أختم أذكر ابلتنبيهات التالية:

األول :ال ينبغي أن يكون املسلم حريصاً على السنن اليت توافق هواه فقط دون غريها من السنن ،بل
ينبغي احلرص على كل السنن.

الثاين :إذا كان املسلم يف مكان متنع أنظمته من تطويل الشعر فليلتزم بذلك وال خيالف ،مثل بعض

اجلهات العسكرية ومثل مدارس الطالب.

الثالث :إذا كان تطويل شعر األوالد يزيدهم حسناً ويسبب هلم اإليذاء من أهل السوء الذين يتتبعون
الفتيان فاألحسن أن مينعوا من تطويل الشعر إىل أن يبلغوا مبالغ الرجال.

الرابع :ينبغي على من ترك شعره طويالً أن ينضبط ابلضوابط الشرعية األخرى مثل :حترمي القزع،

واستحباب إكرام الشعر بتنظيفه وتطييبه ،وغري ذلك من الضوابط.
وخلقك.
أسأل هللا أن جيعلك من الصاحلّي وأن جيمل َخلقك ُ

()410/14

الطيور احملنطة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1422/11/9

السؤال

ما حكم وضع الطيور احملنطة يف البيت؟

اجلواب

ال حرج يف ذلك  -إن شاء هللا  ،-فإنه جيوز وضع الطيور احلية يف البيوت ،ملا ثبت يف قصة أيب
عمري أخي أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -وأن النيب  -عليه الصالة والسالم  -زارهم يف بيتهم
وسأله عن نغري  -طائر  -له ،وقال" :اي أاب عمري ما فعل النغري؟ " (البخاري  ،6129ومسلم
 )2150والطائر احملنط ليس مستقذراً وال منتناً ،فال مانع من اختاذه للتعليم أو للزينة وحنوها.

()411/14

لبس الباروكة للرجال
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/1/6
السؤال

هل لبس الباروكة للرجل األصلع جائز؟ وهل املسح على الباروكة يف الوضوء جائز؟ ومن اعتمر وهو

البس الباروكة ماذا عليه أن يفعل؟

اجلواب

وصل الشعر حمرم على النساء لقوله  -عليه السالم ":-لعن هللا الواصلة واملستوصلة " أخرجه

البخاري ( )5934ومسلم ( )2123واللفظ للبخاري ،والنساء حباجة إىل الزينة ،ومع ذلك حرم
عليهن وصل الشعور ،وحترمي ذلك على الرجال من ابب أوىل ،وحرمته على الرجل أغلظ وآكد،
وعلى ذلك فليس له املسح عليها يف الوضوء؛ ألن استبقاءها حمرم ،ومن اعتمر وهو البس الباروكة

فإنه يكون قد ارتكب حمرماً وهو وصل الشعر والتشبه ابلنساء ،وعليه التوبة واالستغفار ،كما أنه

ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام وهو تغطية الرأس ،وعليه الفدية شاة يذحبها ويوزعها على فقراء
احلرم ،أو إطعام ستة مساكّي ،أو صيام ثالثة أايم.

()412/14

الصبغة وأثرها على الوضوء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/2/25
السؤال

ما حكم الصبغة وخباصة امليش ،هل متنع الوضوء؟
اجلواب

أوالً :حكم الصبغة صبغة الشعر إذا كان صبغاً للشعر الذي أصابه الشيب ،أي :البياض ابحلناء ،أو
احلناء والكتم ،فإن هذا من السنة ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا رأى شعر أيب قحافة والد

أيب بكر -رضي هللا عنهما ،-قال" :غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد" رواه مسلم ( )2102من

حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما ،-والصبغ ابلسواد اخلالص الساحن ال جيوز ،ومن ابب
أوىل الصبغات اليت يقصد هبا حماكاة الغربيّي وتقليدهم يف أصباغ ليست من مألوف أهل اإلسالم،

كمن يصبغ شعره أبلوان متعددة ،أو يكون يصبغ شعره بصبغة غري مزينة ومقبول التجمل هبا عند
أصحاب األذواق السليمة.

وأما ما سأل عنه ،هل متنع الوضوء أم ال؟ فنقول :إن الصبغة يف العادة ال تشكل طبقة على اجلسم
ٍ
وحينئذ ال تؤثر على الوضوء وال متنع وصول املاء إىل البشرة ،أو
املصبوغ ،وإمنا هي لون فقط،
الشعر ،وهللا أعلم.

()413/14

تقومي األسنان وإزالة تشويهاهتا
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/2/7
السؤال

ما حكم من يضع تقومياً أو تلبيساً لألسنان اليت هبا فرجة مشوهة للشكل ،حيث إين متزوجة وحنن يف
زمن كثري الفنت.

اجلواب

إن تقومي األسنان هو إعادة أمر إىل ما كان عليه ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -خلق اإلنسان يف أحسن
تقومي ،كما أن تقومي األسنان قد يصل إىل درجة الضرورة الصحية لإلنسان لتمكّي األسنان من القيام

بعملها على أكمل وجه ،كما أن إزالة التشوهات اخللقية ال أبس لرجل كان أو امرأة ،وهللا أعلم.

()414/14

الصبغ ابلسواد للشاب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1423/2/9
السؤال

ما حكم الصبغ ابألسود للشاب الذي يظهر الشيب يف رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك

تدليس) .
اجلواب

ال جيوز ذلك؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -ملّا جيء له أبيب قحافة والد أيب بكر الصديق -رضي

"غريوا هذا بشيء ،واجتنبوا السواد" رواه مسلم (. )2102
هللا عنه -ورأسه وحليته كالثغامة بياضاًّ :

()415/14

تطيب الرجل بطيب النساء
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/2/11
السؤال

يف هذه األايم تعددت أنواع العطور ومتيزت رائحتها ،فصار هناك أنواع خاصة ابلنساء من يشم
رائحتها يعلم أبهنا عطور نسائية ،وهناك عطور خاصة ابلرجال كذلك ،فإذا تعطر الرجل بطيب

النساء ،هل يدخل حتت احلديث الذي لعن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فيه الرجال املتشبهّي

ابلنساء؟ وماذا عن احلديث يف (سنن النسائي) عن غسل يوم اجلمعة إىل أن قال ... " :مث ميس من

الطيب ما قدر عليه ولو من طيب أهله"؟
اجلواب

فرق النيب -صلى هللا عليه وسلم -بّي طيب الرجل وطيب املرأة ،فأخرب "أن طيب الرجال ما ظهر
ّ
رحيه وخفي لونه ،وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه" رواه الرتمذي ( )2787والنسائي

( )5117وأبو داود ( )2174من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ويف هذا العصر ميّزت عطور
النساء عن عطور الرجال حىت صارت معروفة برائحتها عند كثري من الناس ،ومل يتقيدوا مبا جاء يف

احلديث ،ويف الرواية الواردة يف مس الطيب يوم اجلمعة وبلفظ" :ولو من طيب املرأة" رواه مسلم

( )846من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -ما يدل على أنه يكره استعماله للرجل

فإابحته للرجل ألجل عدم غريه ،كما قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا ،-وهبذا يعرف أن استعمال

طيب املرأة ال يُدخل الرجل حتت الوعيد املذكور يف املتشبهّي من الرجال ابلنساء؛ ألنه لو كان كذلك
مل أيذن فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

ولكن األعمال ابلنيات ،فلو تطيّب من طيب املرأة أتنثاً فإنه خيشى أن يلحقه الوعيد ،واألوىل ابلرجل

أن يتخذ لنفسه طيباً ،وأن جيتنب طيب النساء ما استطاع ،وهللا أعلم.

()416/14

عملية جتميل األنف
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/2/23

السؤال

ما حكم إجراء عميلة جتميلية لألنف وتصغريه؟ حيث أعاين من كرب حجم أنفي ،وأان ال أقصد بذلك
سوى التجمل لزوجي.

اجلواب

هذا النوع من اجلراحة الذي يراد إجراؤه ال يصح شرعاً ،وذلك ملا يلي:
-1لقوله -تعاىل" :-وآلمرهنم فليغرين خلق هللا" [النساء]119:

سول
ووجه الداللة من هذه اآلية :أهنا وردت يف سياق الذم ،ووردت ضمن بيان احملرمات اليت ّ

الشيطان فعلها لعصاة بين آدم ،ومن ذلك تغيري خلق هللا ،فهذه املرأة اليت خلقها هللا على هذه

الصورة وتريد تغيريها إىل صورة أخرى أحسن منها داخلة يف معىن تغيري خلق هللا ،على حسب

األهواء والرغبات ،فتكون بذلك داخلة يف املعىن املذموم شرعاً.
-2ما رواه البخاري ( )4886ومسلم ( )2125من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه-
أنه قال" :لعن هللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلِّجات للحسن املغريات خلق هللا".
-3ووجه الداللة أن اللعن ال يكون إال ملن ارتكب حمرماً ،وقد علل التحرمي يف احلديث أبنه لتغيري
اخللقة وطلب احلسن ،ومسألتنا فيها هذا املعىن ،فإن فيها تغيرياً للخلقة بقصد الزايدة يف احلسن

فيكون حمرماً.

-4وقياساً على حترمي الوشم والنمص جبامع تغيري اخللقة يف ٍ
كل ،وذلك لطلب احلسن واجلمال.

-5ولوجود بعض احملاذير الشرعية كالتخدير العام أو املوضعي ،واألصل يف التخدير التحرمي إال إذا
أذن به الشرع ،وكذلك قيام الرجال جبراحة النساء أو العكس ،وكذا اللمس احملظور ،وهذا ال حيل إال

فيما أذن فيه الشارع احلكيم ،وليست مسألتنا من هذا املأذون فيه.

-6أن هذه اجلراحة لألنف ال ختلو من املضاعفات اليت تنشأ عنها ،وحىت يف حالة القيام هبا وجناحها
فإن ذلك يستلزم تغطية املوضع الذي متت فيه اجلراحة جببرية ،أو غطاء ،أو لفافة طبية قد تستمر

أايماً وال يغسل ما حتتها عند الوضوء والغسل الواجبّي ،وهذا غري مأذون شرعاً.
واخلالصة :أنه حيرم على الطبيب والطالب هلذه اجلراحة اإلقدام عليها.

مبيح هلذا الفعل ،وغري ٍ
كاف يف الرتخيص فيه،
وما تتعلل به هذه األخت من كرب األنف أو قبحه غري ٍ
وليس احلل التام هو يف اجلراحة التجميلية كما يصرح به األطباء أنفسهم ،بل القضية نفسية ،يكون

حلّها ابلرضا مبا قسمه هللا من الصورة واجلمال ،وترك الوساوس واألوهام ،مع التأكيد على أن قيمة
اإلنسان ليست يف صورته وشكله الظاهري ،بل هي فيما حتمله نفسه من التزام لشرع هللا ٍ
وحتل
ابآلداب واألخالق الكرمية ،وهللا أعلم.

وأدل السائلة وبقية القراء على بعض املراجع يف اجلراحات التجميلية عموماً ،ومنها:
-أحكام اجلراحة ،للدكتور /حممد املختار الشنقيطي ،مكتبة الصديق-الطائف.-

أحكام جراحة التجميل للدكتور /حممد عثمان شبري ،مكتبة الفالح-الكويت.-املسائل الطبية املستجدة يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،للدكتور /حممد عبد اجلواد النتشة ،منإصدارات جملة احلكمة-بريطانيا.-

()417/14

خضاب الشعر ابلسواد

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1423/11/5هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

لدي سؤال كثرياً ما احرتت يف إجياد اإلجابة عليه وذلك الختالف الفتوى بّي أهل العلم فما بّي جميز
وما بّي مانع منه وحمرم له أال وهو صبغ اللحية ابلسواد سواء للشاب أو لرجل غري مدلس أو كان

فيه تدليس ،والبعض من العلماء يقول :ال يوجد حديث صحيح صريح يف التحرمي والبعض يقول

عبارة":وجنبوه السواد" إدراج ،والبعض يقول التحرمي من تشدد املذهب ،والبعض يرخص للشباب
دون الكبار وتعددت الفتاوى -كما هي احلال يف حكم التصوير حىت وجدت اجلواب الشايف إبذن
هللا على هذا املوقع املميز حقيقة وفق هللا اجلميع -أرجو من فضيلتكم اجلواب الشايف عن هذا

السؤال وهو الصبغ ابلسود عموماً ،وهللا حيفظنا وإايكم ومجيع املسلمّي ،ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أن ما ذكره السائل من وجود خالف بّي أهل العلم يف مسألة خضاب الشعر ابلسواد
صحيح ،لكن القول الراجح -يف نظري -هو التحرمي؛ لورود الدليل الصحيح يف ذلك فقد روى
مسلم يف صحيحه يف كتاب اللباس ( )155/6عن جابر قال :أُيت أبيب قحافة وجاء يوم الفتح أو عام

الفتح ورأسه وحليته مثل الثغام أو الثغامة بياضاً فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-غريوا هذا

بشيء واجتنبوا السواد" فقوله -صلى هللا عليه وسلم":-واجتنبوا السواد" صريح يف النهي واألصل
يف النهي التحرمي ،وهذا القول قول مجاعة من أهل العلم منهم الشافعي -رمحه هللا -واختاره اإلمام

النووي ،فقد قال النووي يف شرحه لصحيح مسلم ( )80/14ما نصه":ومذهبنا استحباب خضاب
الشيب للرجل واملرأة بصفرة أو محرة وحيرم خضابه ابلسواد على األصح وقيل يكره كراهة تنزيه

واملختار التحرمي؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم":-واجتنبوا السواد" هذا مذهبنا" وقال

القاضي":اختلف السلف من الصحابة والتابعّي يف اخلضاب ويف جنسه  " ...فذكر عن القاضي

اخلالف يف اخلضاب مث اخلالف يف جنسه فقال -أي القاضي":مث اختلف هؤالء فكان أكثرهم خيضب
ابلصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي .وخضب مجاعة ابحلناء والكتم

وبعضهم ابلزعفران وخضب مجاعة ابلسواد وروى ذلك عن عثمان واحلسن واحلسّي ابين علي وعقبة
بن عامر وابن سريين وأيب بردة وآخرين" .انتهى حمل الغرض منه.
هذا وتقدم أن القول املختار هو القول ابلتحرمي ،وهللا أعلم.

()418/14

لبس الرجال لألملاس
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1425/1/11هـ
السؤال

ما حكم لبس األملاس للرجال؟ كساعة أو غريها؟

اجلواب

الوارد حترمي لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إال لضرورة ،كسن وأنف وما أبيح من

آالت احلرب ،انظر ما رواه الرتمذي ( ، )1770والنسائي ( ، )5161وأبو داود ( )4232من

حديث عرفجة بن أسعد -رضي هللا عنه -وما أبيح من التختم ابلفضة ،وأما األملاس وحنوه من
األحجار الغالية فال حرج فيها.

()419/14

الرسم ابحلناء
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1424/3/27هـ

السؤال

سؤايل حول عمل الرسومات على اجلسم ليس ابستخدام الوشم ،وإمنا أبصباغ أو استخدام احلنة
كصبغ للزوجة وشرعية ذلك يف اإلسالم؟.

اجلواب
األصل يف الزينة هو اإلابحة واجلواز ما مل يرد دليل على املنع ،واألصباغ اليت تتزين هبا املرأة لزوجها

داخلة يف هذا ،وقد ذكر بعض أهل العلم استحباب اخلضاب للمرأة يف كفيها وقدميها خاصة ،وهل
سائر البدن حكمه كذلك؟ الذي يظهر أنه ال فرق ما دام القصد هو التزين للزوج ،لكن ينبغي أن

يعلم أن هذه األصباغ وإن كان األصل فيها اإلابحة ،إال أنه قد يقرتن هبا بعض احملاذير مما خيرجها عن

دائرة اإلابحة واجلواز إىل املنع ،فمن ذلك على سبيل املثال ال احلصر :أن يرتتب على التزين بتلك

الرسومات أو األصباغ كشف للعورة ،أو تكون تلك الرسومات أو األصباغ تعين مشاهبة الكافرات أو
الفاسقات ،أو تشتمل تلك الرسومات على صور ألشخاص أو حيواانت ،أو يكون التزين بتلك

األصباغ أو الرسومات يؤدي إىل شهرة بّي جمتمع املرأة ،أو حنو ذلك من احملرمات ،فإن اشتملت
على شيء من ذلك كانت حراماً منهياً عنها .وهللا أعلم.

()420/14

جلوس الرجال على احلرير
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1424/4/3هـ
السؤال

فضيلة الشيخ هل جيوز للمرأة أن تضع فرشاً للمنزل من حرير؟ ويكون زوجها أو أقارهبا من الرجال
جيلسون على هذا احلرير؟ وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

ال جيوز أن يلبس الرجال احلرير إال لضرورة ،كما ال جيوز هلم أن جيلسوا على احلرير ،حلديث حذيفة
ابن اليمان  -رضي هللا عنه -قال" :هناان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن نشرب يف آنية الذهب
والفضة ،وأن أنكل فيها ،وعن لبس احلرير والديباج ،وأن جنلس عليه" .رواه البخاري (، )5837

وحلديث عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال

تلبسوا احلرير فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة" متفق عليه عند البخاري (، )5833
ومسلم (. )2069

()421/14

ْق ما بّي احلاجبّي
َحل ُ

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

سألين زميل يل أبنه أجرى عملية جراحية يف أنفه ،ويتطلب األمر حالقة الشعر الذي بّي حاجبيه
كالشعر الذي يوجد يف بعض الناس ،ويقول :إنه بعد العملية أصبح الشعر أطول مما كان عليه ،فهل

جيوز أن خيفف منه أو حيلقه؟ أفيدوان ....جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الشعر الذي يوجد بّي احلاجبّي إذا طال بعد العملية وأتذى منه اإلنسان فال أبس إبزالة املؤذي منه،
وال أرى حلقه؛ لعدم احلاجة إىل ذلك ،وألن بقاء هذا الشعر بعد إزالة املؤذي ال ضرر فيه على

اإلنسان ،واألصل أن شعر احلاجبّي يبقى على خلقته املعتادة ،لكن ما حصل به األذى فيجوز إزالته؛

ألن ذلك من ابب العالج .وهللا أعلم.

()422/14

حلق شعر القفا
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1426/03/18هـ
السؤال

هل جيوز حلق شعر القفا ،أي الشعر الذي ينبت على العنق؟ وما هي املصادر واملراجع يف هذه

املسألة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

شعر العنق الذي يعترب من شعر الرأس ،فإن اإلنسان إذا حلق رأسه فإنه يعمم شعر رأسه ابحللق ،وأما

ما ينبت على الرقبة ،فإن هذا ليس من شعر الرأس ،وليس فيه أمر وال هني ،وليس فيه استحباب وال
كراهة ،فإذا كان يؤذي اإلنسان إذا نبت على رقبته شعر فيزيله ،وإذا كان ال يؤذيه فلو تركه فال

شيء عليه ،ويراجع السائل املصادر واملراجع يف هذه املسألة يف كتب الفقه ،وخاصة يف كتاب سنن
الفطرة ،وما شاهبها من املسائل ،سواء يف كتب الفقه أو كتب احلديث .وهللا ويل التوفيق.

()423/14

صبغ اللحية ابألصباغ احلديثة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1424/9/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم استخدام أصباغ الشعر احلديثة واملخصصة لصبغ اللحية ،علماً أبنين أستخدم للصبغ اللون

البين الفاتح ،وقد سبق يل استخدام احلنا والكتم ،ولكن ذلك يتطلب وقتاً طويالً ،أما األصباغ

احلديثة فإهنا ال تستغرق أكثر من  10دقائق؟ أرجو إفاديت ابحلكم ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جاء يف صحيح مسلم ( )2102من حديث جابر  -رضي هللا عنه  -أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -ملا أتى أبيب قحافة والد أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنهما  -وكانت حليته ورأسه كالثغامة
بياضاً قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد" فدل هذا النص

على جواز تغيري الشعر أبي لون ابستثناء السواد ،فال جيوز تغيري اللون ابلسواد وما عداه جيوز .فإذا

كان اللون املوجود يف هذه األصباغ احلديثة من غري اللون األسود ،كالبين وحنوه فيجوز استخدامه
وما عدا ذلك كاللون األسود فال جيوز.

()424/14

الصالة ابلفانيلة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1424/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سؤايل هو :هل جتوز الصالة ابلفانيلة الداخلية ،حبيث يكون الكتف يكون ظاهراً ،وذلك مع مراعاة

أن اجلزء السفلي من اجلسم يكون مستوراً متاماً .أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

تصح الصالة بذلك -إن شاء هللا ،-ولكن كلما استكملت لباسك الساتر يكون أفضل؛ لقوله
تعاىل":اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" [األعراف ]31:ولعل ذلك ابستكمال سرت العورة،

وحيتمل أن يكون املراد ابلزينة ما فوق ذلك من اللباس النظيف احلسن ،والظهور ابملظهر الالئق.

()425/14

اكتحال الرجال
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
القاضي مبحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1426/02/18هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما حكم استعمال االمثد (كحل النيب) خارج املنزل مع عدم وجود سبب إال للزينة؟ مع العلم أن
ابإلمكان استعماله يف البيت ،وميكن أن جيلي البصر يف البيت وللتزين به سواء كان من الزوج

لزوجته ،والزوجة لزوجها .أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فاالكتحال إما أن يكون للرجل أو للمرأة ،فإذا كان للمرأة فهو جائز؛ ألنه من عادات النساء قدمياً
وحديثاً ،واألصل يف العادات اإلابحة ما مل يرد بذلك هني ،وقد هني االكتحال للنساء يف بعض
األحوال فقط ،ومن ذلك إذا كانت حبضرة رجال أجانب؛ ألنه من الزينة اليت هنيت إببدائها

لألجانب ،قال تعاىل" :وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آابئهن أو آابء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء
بعولتهن أو إخواهن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن" [النور ، ]31 :كما أهنا منهية

عن االكتحال يف عدة الوفاة خاصة على الراجح من كالم أهل العلم.

أما االكتحال للرجال فإن األصل فيه اجلواز لكونه من مجلة العادات ،وبعض الفقهاء استحبه
خصوصاً إذا كان بقصد التزيّي ألحد الزوجّي ،وبعضهم كرهه إذا كان فيه تشبه ابلنساء ،وقد يصل

إىل التحرمي إذا كان يثري تعجب الناس واستنكارهم حىت يشار إليه ابلبنان ،وهو ما يطلق عليه الفقهاء

مصطلح الشهرة ،أو إذا كان بقصد التكرب ،وقد جاء احلث عليه يف بعض األحاديث ،ولكن يف
سندها مقال .وهللا تعاىل أعلم.

()426/14

إزالة ما يشوه من احلاجب الكثيف

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1425/1/22هـ
السؤال

أحياانً يكون لبعض النساء حاجب عّي كبري مشوه ،فإذا قلنا جيوز هلا إزالة ما يشوه خلقتها ،ويعيدها
إىل الشكل الطبيعي؛ فما الضابط يف احلاجب الذي خيرجها من حديث" :لعن هللا النامصة

واملتنمصة" ،هل نقول هلا :ال جيوز األخذ منه س ّداً للذريعة؟ أم نقول هلا :ال أبس ما دام شكله

مشوهًّا؟.

اجلواب

إذا كان احلاجب كثيفاً وكبرياً بشكل غري معتاد يف الناس ،ويعد مشوهًّا عندهم؛ فيجوز األخذ منه يف
هذه احلالة حىت يعود منظره كحواجب عامة الناس ،ألن األخذ منه يف هذه احلالة إمنا هو من ابب

دفع األذية وإزالة الضرر ،وهو إرجاع له إىل وضعه الطبيعي .أما إذا كان احلاجب غري مجيل عند
صاحبته ،هي تريد ترقيقه أو حتسينه فقط؛ فهذا داخل يف النمص املنهي عنه شرعاً .وهللا أعلم.

()427/14

ثقب األنف من أجل الزينة
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1425/05/08هـ
السؤال
ما حكم ثقب األنف.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مل توضح السائلة الغرض من ثقب األنف ،لكن إن كان الغرض من هذا الثقب التحسّي والتجميل،

وذلك بوضع حلية فيه ،وحنو ذلك ،فيظهر أن األوىل تركه؛ ملا فيه من املثلة وتشويه اخللقة ،لكن لو
كانت املرأة يف بلدة يعد حتلية األنف فيها زينة وجتمالً فال أبس هبذا الثقب لألنف لتعليق احللية

عليه ،وممن أشار إىل هذا احلكم بعض فقهاء احلنفية ،كما يف (حاشية ابن عابدين ( ، )270/5وبه

أفىت الشيخ ابن عثيمّي كما يف جمموع فتاواه ورسائله ( . )137/4وهللا أعلم.

()428/14

ختتم الرجل ابلبالتّي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1425/6/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :ما حكم لبس خامت مصنوع من البالتّي للرجال؟ -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جيوز ذلك ما دام ليس بذهب ،فقد هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الرجال عن التختم
ابلذهب.

()429/14

تعليق الوشاح الذهيب للرجال
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1425/1/11هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
رشح أحد التجار لنيل إحدى اجلوائز الدولية من إحدى املؤسسات املتخصصة ،وأثناء احلفل سيتم
تعليق الوسام أو الوشاح الذهيب يف رقبة الشخص املعين لفرتة مؤقتة ،فهل جيوز تعليق الوشاح أو

الوسام؟ مع العلم أنه مصنوع من الذهب .وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل.
ال جيوز ملن استحق هذه اجلائزة أن يوافق على تعليق الوشاح أو الوسام الذهيب يف رقبته وذلك

ألمرين:

أوالً :أن تعليقه يف رقبته ولو دقيقة واحدة يعد بذلك البساً للذهب ،وقد حرم هللا لبس الذهب على
ذكور هذه األمة فال جيوز للمسلم أن يلبس الذهب ال يف يده وال يف رقبته وال يف أي موضع من

بدنه.

واثنياً :إن تعليق الوشاح أو الوسام يف هذه املناسبة هو من تقاليد الكفار ،فقبول املسلم تعليق ذلك
يف رقبته تشبه هبم يف عوائدهم ،وعلى املسلم أن يرأب بنفسه عن ذلك ويعتز مبا أكرمه هللا به من

اإلسالم وخصائص اإلسالم ،وعليه أن يتجنب من األحوال واألعمال ما يقربه من الكفار ،وجماراة
الكفار يف عوائدهم تدل على ضعف الوالء لإلسالم واالعتزاز به ،والالئق ابملسلم أن يكون داعياً إىل

هللا وحمافظاً على شرائع اإلسالم ومعتزاً بكونه مسلماً كما قال تعاىل :ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا

وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي" وهللا أعلم.

()430/14

آلة احلالقة املطلية ابلذهب للنساء
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1425/07/28هـ
السؤال
السالم عليكم.

سؤايل هو :هل جيوز استخدام آلة حالقة الشعر غري املرغوب فيه (الساق ،الذراع )..،للنساء ،واليت

حتتوي على أسنان من الذهب أو مطلية ابلذهب .مثل (إجموي؟) .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد ثبت يف صحيحي البخاري ( ، )5110ومسلم ( ، )2067عن حذيفة بن اليمان -رضي هللا

عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ال تلبسوا احلرير ،وال الديباج ،وال

تشربوا يف آنية الذهب والفضة ،وال أتكلوا يف صحافها؛ فإهنا هلم يف الدنيا ،ولنا يف اآلخرة" هذا لفظ

البخاري.

ويف صحيح البخاري ( ، )5634ومسلم ( ، )2065أيضاً أن أم سلمة  -رضي هللا عنها -قالت:

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-الذي يشرب يف إانء الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم".

()431/14

وهلذا فقد أمجع العلماء على حترمي األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة ،كما حكاه النووي يف
شرح صحيح مسلم ( ، )29/14وغريه ،مث اختلفوا يف جواز استعمال اآلنية منهما أو من أحدمها يف
أيضا ،كما يف فتح الباري
غري األكل والشرب من سائر وجوه االستعمال ،واجلمهور على التحرمي ً

( ، )97/10وحكاه النووي إمجاعاً ،حيث قال" :اإلمجاع منعقد على حترمي استعمال إانء الذهب

وإانء الفضة يف األكل والشرب والطهارة ،واألكل مبعلقة من أحدمها ،والتجمر مبجمرة منهما ،ومجيع

وجوه االستعمال ،ومنها :املكحلة ،وامليل ... ،ويستوي يف التحرمي الرجل واملرأة بال خالف  " ...ا.
هـ ،وقد تعقب الشوكاين النووي يف حكاية هذا اإلمجاع ،ورجح القول جبواز استعماهلما يف غري األكل

والشرب ،كما يف نيل األوطار ( ، )116/1واألظهر هو التحرمي ،كما ذهب إليه ابن القيم يف إعالم
املوقعّي ( ، )207/1حيث قال( :وهذا التحرمي ال خيتص ابألكل والشرب ،بل يعم سائر وجوه

االنتفاع ،فال حيل له أن يغتسل هبا ،وال يتوضأ هبا ،وال يدهن فيها ،وال يتكحل منها ،وهذا أمر ال

يشك فيه عامل ،ومن ذلك هني النيب  -صلى هللا عليه وسلم -احملرم عن لبس القميص ،والسراويل،
والعمامة ،واخلفّي ،وال خيتص ذلك هبذه األشياء فقط ،بل يتعدى النهي إىل اجلباب ..والقبعة،

والطاقية ،والكوفية  ) ...ا .هـ .هذا ابلنسبة الستعمال اآلنية املتخذة من الذهب أو الفضة ،أما

اآلنية املموهة أو املطلية هبما أو أبحدمها فالراجح أهنا حمرمة أيضاً؛ ألنه يشملها اسم الذهب

والفضة ،ويطلق عليها أهنا مطلية بذهب وفضة أو أبحدمها ،والفرق بّي اخلالص واملطلي أن اخلالص
من الذهب  -مثالً -هو ذهب ٍ
صاف نقي من الشوائب األخرى ،أو فيه شوائب ولكنها قليلة مقارنة

ابلشوائب كالنحاس وحنوه ،أما املطلي ابلذهب فهو أقل منه نقاوة بكثري ،ولكنه حيتوي على قدر من
الذهب وإن كان قليالً ،ونقاوة الذهب (كما يف املوسوعة العلمية للذهب واجملوهرات (-16/1

 )104-103تقاس ابلقرياط ،فإذا كان الذهب نقياً فإنه يكون كامل القراريط ،وهو ما يسمى بعيار

( )24قرياط ،ودرجة النقاوة هنا تصل إىل ( )999من ( )1000وهي أعلى درجة يف النقاوة،

والدرجة اليت تليها ما يسمى بعيار ( )22قرياط ،ودرجة النقاوة هنا تصل إىل ( )917من ()1000
 ،وهكذا ..حىت يصل العيار إىل ( )10قرياط ،ودرجة النقاوة هنا تصل إىل ( )416من (، )1000

وهذا القدر من الذهب وما كان أقل هو الذي يطلى به كثري من اآلالت واألدوات لتبدو وكأهنا

مصنوعة بكاملها من الذهب ،ويكون ذلك بال شك أبقل كلفة من صنعها من الذهب اخلالص،
وعلى هذا فال فرق بّي املطلي وغريه ،وإن كان اخلالص أشد حرمة ،الشرتاكهما يف االسم ،والعلة
اليت ألجلها ثبت التحرمي.

()432/14

وقد اختلف العلماء يف حتديد العلة من التحرمي ،وأرجحها ما صوبه العالمة ابن القيم يف زاد املعاد
( ، )351/4حيث قال( :فالصواب أن العلة  -وهللا أعلم -ما يُكسب استعماهلا -أي :آنية

القلب من اهليئة ،واحلالة املنافية للعبودية منافاةً ظاهرة ،وهلذا علّل النيب -صلى هللا
الذهب والفضة
َ

عليه وسلم -أبهنا للكفار يف الدنيا ،إذ ليس هلم نصيب من العبودية اليت ينالون هبا يف اآلخرة نعيمها،
فال يصلح استعماهلا لعبيد هللا يف الدنيا ،وإمنا يستعملها من خرج عن عبوديته ،ورضي ابلدنيا

وعاجلها من اآلخرة) ا .هـ.

وهلذه العلة وغريها ،فقد ذهب مجهور أهل العلم إىل حترمي استعمال سائر اآلالت واألدوات املتخذة

من الذهب أو الفضة ،قياساً على اآلنية املتخذة منهما أو من أحدمها؛ لعدم الفرق بينهما يف املعىن،

وعلى هذا فيحرم املطلي منها ابلذهب أو ابلفضة ،كأدوات احلالقة اليت أشار إليها  -السائل ،-وقد

وضحت عدم الفرق بّي اخلالص واملخلوط أو املطلي فيما تقدم ،علماً أبن بعض أهل العلم رجح
جواز استعمال اليسري من الذهب والفضة عند احلاجة ،ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،كما يف

االختيارات (ص )6حيث قال( :ويباح االكتحال مبيل الذهب والفضة؛ ألهنا حاجة ويباحان هلا) ا.

هـ ،ورمبا كانت احلاجة هنا أنه ال يصدأ ،خبالف غريه من املعادن ،ومعلوم أن من خواص الذهب أنه
مقاوم للصدأ ،ورمبا مل يكن يف ذلك العصر ما يقوم مقامه كأداة للكحل ،فاقتضت احلاجة جوازه.

وهللا -تعاىل -أعلم.

()433/14

نتف الشيب
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1426/04/29هـ

السؤال

علما أين ما زلت يف العشرين من عمري؟
ما حكم نتف الشيبً ،

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ورد النهي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-عن نتف الشيب ،ففي السنن من حديث عبد هللا بن

عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-هنى عن نتف الشيب،
ور املُ ْسلِ ِم" .أخرجه الرتمذي (. )2821
وقال" :إِنههُ نُ ُ
نور املُْؤِم ِن".
ويف رواية عند ابن ماجه (" : )3721إِنههُ ُ
ويف صحيح مسلم ( )2102من حديث جابر ،رضي هللا عنه ،أن أاب أيب بكر ،وهو أبو قحافة،

بياضا ،فقال النيب
رضي هللا عنهما ،أُيت به إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ورأسه وحليته كالثغامة ً
صلى هللا عليه وسلم" :غَِريوا هذا بِ َ ٍ
اد" .فالشيب يغري بلون آخر غري لون السواد،
واجتَنِبُوا ال ه
س َو َ
ُّ َ
ش ْيء ْ
وال ينتف .وهللا أعلم.

()434/14

حكم الوشم للرجال

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1426/04/01هـ
السؤال

ما حكم الوشم للرجال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الوشم من األمور الشرعية اليت ورد النص الشرعي بلعن فاعلها ،فتكون حمرمة كما يف حديث ابن
مسعود  -رضي هللا عنه" :-لعن هللا الوامشات واملستومشات" رواه البخاري ( ، )5931ومسلم
( ، )2125والتحرمي يستوي فيه الرجال والنساء ،كما صرح بذلك اإلمام النووي وغريه (انظر :شرح
صحيح مسلم ، )106/14( :واجملموع ( )140/3كالمها نشر دار الفكر  -بريوت ،-ونيل

األوطار للشوكاين ( ، )285/7نشر :مكتبة الكليات األزهرية)  .وهللا أعلم.

()435/14

الكحل للرجال

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1426/06/11هـ
السؤال

ما حكم الكحل للرجال؟ وهل ما نقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -خاص بنوع معّي؟.جزاكم

هللا خرياً ،ونفع بكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
يسن الكحل للرجال ،وأفضل ما يكتحل به اإلمثد؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه جابر -

رضي هللا عنه" :-عليكم ابإلمثد عند النوم ،فإنه جيلو البصر وينبت الشعر" .أخرجه ابن ماجة

( ، )3496وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن
خري أكحالكم اإلمثد جيلو البصر وينبت الشعر" أخرجه أبو داود ( )3878والرتمذي (، )1757
والنسائي (، )5113واإلمام أمحد يف املسند ( ، )2047واألفضل ثالاثً ثالاثً عند النوم ،وهللا أعلم.

()436/14

هل هذا عذر حللق اللحية؟!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1426/05/18هـ

السؤال

أان أطيل حلييت ،لكنها تنمو بصورة غري كاملة ،فال يوجد شيء منها على اخلدين ،وهناك شعرات هنا
ِ
يب الوجه .لكن من انحية الشارب والذقن فتنمو اللحية بصفة
وهناك بصورة غري منتظمة على جان َ ْ
عادية.
أحب اتباع السنة وإطالة حلييت ،لكن مظهري يبدو غري الئق اآلن أمام الناس.
أان ّ

حيل يل ذلك ،فماذا جيوز يل أن أفعل لتحسّي
فهل جيوز يل حلق حلييت بسبب ُّ
التشوه احلاصل ،وإن مل ّ

املنظر؟.

اجلواب

ال جيوز لك حلق اللحية بدعوى أن مظهرها غري الئق أمام الناس ،فإعفاؤها واجب؛ لقول الرسول -

صلى هللا عليه وسلم "-جزوا الشوارب وأرخوا اللحى " ،أخرجه مسلم ( ، )260وجاء احلديث

برواايت وألفاظ ع ّدة ،كقوله " :أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" أخرجه مسلم (" ، )259وفروا"

أخرجه البخاري (" ، )5892أعفوا" أخرجه البخاري ( ، )5893ومسلم (" ، )259خالفوا

املشركّي" أخرجه البخاري ( ، )5892ومسلم (." )259
وهذه التأكيدات ِّ
حترم احللق وال شك.

مث إن خلق هللا ليس فيه تشويه ،بل فيه كمال اجلمال واحلسن ،وخ هفة الشعر وقلهته تزينه عند الناس.

وهللا أعلم.

()437/14

هل ختتّم أحد من الصحابة ابلذهب؟
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة

التاريخ 1426/10/25هـ

السؤال

ذكر يف "فقه السنة" كتاب اللباس ،ابب الذهب :أن بعض الصحابة لبسوا خوامت من الذهب بعد
موت النيب -عليه السالم -دون أن ينكر عليهم أحد ،ويستدل البعض هبذا على جواز لبسه ،وأن

النهى املذكور يف األحاديث إمنا هو للكراهية فقط .فما رأيكم يف ذلك الكالم؟
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فاحلال ما ذكره السائل الكرمي نقال عن كتاب "فقه السنة" للشيخ سيد سابق -رمحه هللا ،-وهذا

املنقول عن بعض الصحابة قد أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ، )25154من طريق حممد بن

إمساعيل ،قال :حدثين من رأى طلحة بن عبيد هللا -وذكر ستة أو سبعة -يلبس خواتيم الذهب.
سم فهو جمهول ،فال يصح االستدالل به.
وسنده ضعيف؛ إذ فيه را ٍومل يُ ّ

وعلى فرض ثبوته فإنه ال يصح أن تُعارض به السنن الثابتة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإن هللا
تعبدان مبا ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قوالً وفعالً ،وقد ثبتت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أحاديث جاء النهي فيها صرحياً عن التختم ابلذهب ،منها:

ما أخرجه البخاري ( ، )6235ومسلم ( ، )2066عن الرباء بن عازب -رضي هللا عنهما -قال:

أمران رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بسبع ،بعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وتشميت العاطس،

ونصر الضعيف ،وعون املظلوم ،وإفشاء السالم ،وإبرار املقسم ،وهنى عن الشرب يف الفضة ،وهناان
ِ
سي واإلستربق.
عن ختتم الذهب ،وعن ركوب املياثر ،وعن لبس احلرير والديباج وال َق ّ
وعند مسلم ( ، )2078وغريه من حديث علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى
ِ
سي واملعصفر وعن ختتم الذهب وعن قراءة القرآن يف الركوع.
هللا عليه وسلم -هنى عن لبس ال َق ّ
وله أيضا ( ، )2090من حديث عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -رأى خامتاً من ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه ،وقال" :يعمد أحدكم إىل مجرة من انر

فيجعلها يف يده" .فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خذ خامتك انتفع به،

قال :ال وهللا ال آخذه أبداً وقد طرحه رسول -صلى هللا عليه وسلم.-

وقد أخرج أمحد ( ، )750وغريه بسند حسن ،عن علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -أن رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله مث رفع هبما يديه ،فقال" :هذان حرام

على ذكور أميت".

وأخرج أيضا ( ، )16872عن معاوية -رضي هللا عنه -قال على املنرب مبكة :هنى رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -عن لبس الذهب واحلرير.

()438/14

فهذه األحاديث الصحيحة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حجة على من عارضها بقوله أو فعله،
وال يصح أن ُحيتج عليها أو تُعارض بقول أحد أو فعله ،وإمنا يلتمس العذر ملن خالفها من أهل

العلم ،كأن يكون هني النيب -صلى هللا عليه وسلم-مل يبلغهم ،أو بلغهم فتأولوه على غري وجهه ،ويف
الصحيحّي البخاري ( ، )7352ومسلم ( )1716من حديث عمرو بن العاص -رضي هللا عنه-
أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران،

وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر".

وقد حكى اإلمجاع على حرمة التختم ابلذهب القاضي عياض واإلمام النووي -رمحهما هللا -هذا

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()439/14

تركيب الفصوص بّي األسنان!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/الزينة
التاريخ 1426/10/26هـ

السؤال

بعض األخوات يضعن فصاً بّي األسنان األمامية ،علماً أن أقل سعر للفص الواحد  150رايالً ،ومن
يقوم برتكيبه طبيب رجل .فما احلكم يف ذلك؟

اجلواب
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فوضع فص بّي األسنان ،أو على األسنان على هيئة جنمة أو غريها للنساء ليس من احلاجة ،وال

لدفع عيب ،بل من ابب الزينة اليت يرتتب عليها حماذير كاإلسراف ،والتكشف للرجال ،ورمبا كان من
التشبه بنساء الكفار ،فاألقرب عندي املنع من ذلك ،وهللا أعلم.

()440/14

إسبال الثياب واخليالء
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1422/5/15
السؤال

قرأت كالماً للنووي ،فهمت منه أن اإلسبال إذا كان لغري خيالء فهو مكروه وليس حمرماً ،فما ردكم

على هذا الكالم؟
اجلواب

إسبال الثياب على نوعّي ،أحدمها :أن يكون خيالء وفخراً ،فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة.
جر ثوبه خيالء مل
ففي الصحيحّي من حديث ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من ّ

ينظر هللا إليه يوم القيامة))  .وعن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم)) قال :فقرأها رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات .قال أبو ذر :خابوا وخسروا ،من هم اي رسول هللا؟ قال:

((املسبل ،واملنّان ،واملنفق سلعته ابحللف الكاذب)) .

فهذا النوع هو اإلسبال املقرون ابخليالء ،وفيه هذا الوعيد الشديد أن هللا ال ينظر إىل فاعله ،وال

يكلمه ،وال يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم .وهذا العموم يف حديث أيب ذر -رضي هللا عنه-

خمصص حبديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيالء ،الحتاد
العمل والعقوبة يف احلديثّي.

النوع الثاين من اإلسبال :أن يكون لغري اخليالء فهذا حرام ،وخيشى أن يكون من الكبائر؛ ألن النيب

توعد فيه ابلنار .ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ّ

صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما أسفل من الكعبّي من اإلزار ففي النار))  .وال ميكن أن يكون هذا

احلديث خمصصاً حبديث ابن عمر -رضي هللا عنهما-؛ ألن العقوبة خمتلفة ،ويدل لذلك حديث أيب
سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-أزرة املؤمن إىل

نصف الساق وال حرج ،أو قال :ال جناح عليه فيما بينه وبّي الكعبّي ،وما كان أسفل من ذلك فهو

يف النار ،ومن جر إزاره بطراً مل ينظر هللا إليه))  .رواه مالك ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه ،وابن

ففرق النيب صلى هللا عليه وسلم بّي من ج هر ثوبه خيالء ،ومن كان إزاره أسفل من
حبان يف صحيحهّ .

كعبيه.

لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبّي بدون قصد ،وهو يتعاهده ويرفعه فال حرج ،ففي حديث ابن

عمر السابق أن أاب بكر رضي هللا عنه قال :اي رسول هللا :إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد
ذلك منه ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لست ممن يصنعه خيالء))  .رواه البخاري.

()441/14

لبس املرأة للبنطال
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /قضااي املرأة /لباس املرأة وحجاهبا وعورهتا

التاريخ 1422/5/15
السؤال

جيسد العورة وإن كان
ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) ومالبس الـ (يت شريت) للمرأة والفتيات ،وما ّ
بّي النساء؟ فإن ذلك قد أدى إىل ظهور الفنت ،وإاثرة الغرائز.

اجلواب

ال جيوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه ،أو رقّته؛ ملا يف ذلك من الفتنة للرجال ،والقدوة السيئة
للنساء ا .هـ.

وينبّه على أن بنطلون (اجلينز)  ،و (اليت شريت) من مالبس اإلاثرة واإلغراء ،ألهنا حتدد حجم

األعضاء ،وتسرت ما فيها من عيوب؛ ولذا ال جيوز للمرأة لبسها إال على سبيل اإلغراء واإلرضاء

لزوجها فقط .وليس هلا أن تبدو هبا أمام الرجال أو النساء ،ملا يف ذلك التربج والفتنة ،وهتك احلياء.
وهللا أعلم.

()442/14

تطويل البنطال آلخر الكعبّي
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

عرفت أن اإلسبال للرجال ال جيوز مطلقاً ،سواءٌ أكان بنية اخليالء والكرب أو غري ذلك ،ولكن سؤايل

هو :أنه عند تقصري البنطال إىل أعلى الكعبّي يكون شكله غري مقبول وقد انتقدت كثرياً ,فهل يل أن
أقصره إىل حد الكعبّي من األسفل (أي إىل آخر الكعب) حبيث ال يتجاوزه .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

جيوز لك أن تطيل البنطال إىل الكعب حبيث ال يتجاوزه لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما أسفل
من الكعبّي من اإلزار ففي النار"رواه البخاري ( )5787من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -فما
دام ليس أسفل الكعبّي فال حرج.

وقولنا جبواز ذلك ال يعين أن يكون املسلم خجوالً ضعيفاً يف تطبيق السنة ،بل ينبغي له أن يكون

فخوراً معتزاً بتطبيق السنة ،داعياً إليها ابحلكمة واللّي ،واحلجة القوية املقنعة اليت تبّي أن يف السنة

والشرع خريي الدنيا واآلخرة ،فبادر أخي الكرمي إىل الدعوة إىل هللا وال تستجب إىل ضغط اجملتمع
حولك ،فاملؤمن قوي ابهلل -تعاىل .-وفقك هللا وسدهد خطاك.

()443/14

وصول الثوب إىل منتصف الكعبّي
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1424/3/18هـ
السؤال

لدي اي شيخ استفسار أرجو أن جتيبين عليه.

إذا كان الثوب يصل إىل منتصف الكعبّي هل هذا يعترب إسباالً؟ حيث إن ما فهمت من حديث

الرسول -عليه الصالة والسالم":-ما أسفل من الكعبّي من اإلزار فهو يف النار" أن ما جاوز الكعبّي
هو احملرم.

وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ما أسفل من الكعبّي من اإلزار ففي النار" رواه البخاري
( ، )5787من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-ومعىن هذا أن الذي يكون على منتصف
الكعب ال يعترب إسباالً ،وإزرة املؤمن من منتصف الساق إىل الكعبّي ،فهذا العمل الذي يعمله

اإلنسان ال يرفعه عن منتصف الساقّي ،وال يرسله أسفل من الكعبّي وما بينهما فمباح إن شاء هللا.

()444/14

ربطة العنق احلريرية
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1423/12/22هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل جيوز للرجل أن يرتدي ربطة عنق من احلرير ،إنين أعلم أن لبس احلرير ال جيوز للرجال ولكن

الذي ورد يف ذهين أن ربطة العنق ال تلبس على اجلسم ،أرجو التكرم ابإلجابة ابلتفصيل والدليل.

وشكراً لكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فأقول وابهلل التوفيق والسداد:

ال جيوز للرجل أن يرتدي ربطة العنق إن كانت من احلرير ألن احلرير حمرم لبسه على الرجال سواء

أكان موطن اللبس على اجلسم مباشرة أم يف العنق أم على الرأس ألن كل هذا يُعد لباساً وال فرق يف

ذلك بّي عضو وعضو وهللا أعلم ابلصواب.

()445/14

ألبسة حتمل عبارات غري شرعية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1424/1/9هـ

السؤال

السالم عليكم.
أهديت إىل إحدى بنايت الصغريات بعض األشياء ومنها مرقة (قطعة قماش يلبسها الطفل أثناء

األكل)  ،ولكين وجدت على بعضها كلمة ( )LITTL ANGLEوهي تعين امللك الصغري
(من املالئكة)  ،وكذلك موجود على بعضها أشباه جنوم أشك يف أهنا صليب ،فما حكم ذلك؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
امللك أو حتريفها.
أما مجلة (املَلك الصغري) ففيها خمالفة شرعية ظاهرة ،وعليك بطمس كلمة َ

وأما ما تشك أنه قد يبدو على شكل صليب فال جيب عليك طمسه إال إذا كان شكل الصليب فيه
ظاهراً واضحاً ،ودع عنك الوسوسة والتكلف يف استخراج الصلبان من اخلطوط املتقاطعة واألشكال
اهلندسية ،فلن ينتهي بك األمر إذا أقمت على هذا التكلف عند حد.

أصلح هللا ذريتك وجعلهم قرة عّي لك ولزوجك ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.

()446/14

اإلسبال
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1423/4/1
السؤال

اطلعت على كثري من أقوال أهل العلم يف مسألة اإلسبال (أي :إسبال الثياب) فمن حمرم إلسباهلا

حتت الكعبّي ،ومن يفيت بكراهيته ،ومن مفصل أبن اإلسبال بقصد التكرب واخليالء هو احملرم والذي

يعاقب عليه اإلنسان ،والذي ال تتخلله الكربايء ال أبس به ،وعلمت أن هناك مستنداً من أقوال

السلف الصاحل يف هذه املسألة ،وهو ما ذكره اإلمام ابن حجر يف (فتح الباري) فما الصحيح يف هذه
األقوال؟
وهل جيوز اإلنكار على املسبل بغري قصد اخليالء؟ مع العلم أنه مستند على بعض أقوال العلماء.

اجلواب

إسبال اإلزار للخيالء حمرم وهو من الكبائر؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أخرب أن هللا "ال

ينظر يوم القيامة إىل من جر ثوبه خيالء" متفق عليه البخاري ( )3665ومسلم (. )2085

أما اإلسبال لغري اخليالء فهو أيضاً حمرم ،ومما هنى عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقد أخرج

البخاري ( )5787عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-قال ":ما أسفل
من الكعبّي من اإلزار ففي النار" فهذا يدل على منع اإلسبال ولو مل يكن خيالء ،أما من قال هو
حممول على إسباله خيالء فليس بصحيح ملا يلي:

-1جاء يف حديث أيب أمامة الذي أخرجه الطرباين ( )232/8أن عمرو بن زرارة -رضي هللا عنه-
أسبل إزاره ،وعلل ذلك -رضي هللا عنه -أبنه أمحش الساقّي ،ومع ذلك قال له -صلى هللا عليه

وسلم ":-اي عمرو إن هللا ال حيب املسبل" فهذا هني منه -صلى هللا عليه وسلم -مع أن عمراً مل
يسبل للخيالء.

-2ما أخرجه النسائي ( )5329والرتمذي ( )1783وصححه من حديث حذيفة أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم-أخذ بعضلة ساقه -أي :ساق حذيفة -وقال ":هذا موضع اإلزار ،فإن أبيت

فأسفل ،فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبّي" .قال السندي ":والظاهر أن هذا هو التحديد وإن مل

يكن هناك خيالء .نعم إذا انضم إليه اخليالء اشتد األمر وبدونه األمر أخف"ا .هـ .وما ذكره من أن

هذا هو ظاهر احلديث قوي وواضح ،وقوله :إن اإلسبال بدون اخليالء أخف صحيح؛ ألن الوعيد
على اخليالء أشد ،لكن يبقى أن الكل حمرم كما بينته لك.

 -3ذكر بعض العلماء أن اإلسبال يستلزم اخليالء ولو مل يقصد الالبس اخليالء ،وممن ذهب إىل هذا
ابن العريب وهذا ليس ببعيد عن الصواب؛ ملا حتدثه هذه اهليئة من اللباس يف نفس الالبس من الزهو
والتعايل ،وهذا إمنا هو فيمن يقصد اإلسبال مع علمه ابلنهي ،أما من يسرتخي إزاره أحياانً بدون
قصد مع تعاهده إايه ابلرفع فال يستلزم مثل هذا اخليالء ،وهللا أعلم.

()447/14

لون الزي اخلارجي للمرأة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1423/6/12هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل جيوز للمرأة أن خترج يف ثياب بيضاء (اخلمار والعباءة) أم يشرتط األلوان الداكنة؟ أرجو أن

تشفعوا اإلجابة ابألدلة وأقوال أهل العلم املتقدمّي إن أمكن ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

األصل أن خترج املرأة متحجبة حجاابً شرعياً سابغاً فضفاضاً ال يصف بدهنا وال جيسده ،وال يكون

زينة يف ذاته أو ُمطيباً.
وأما اللون فال يشرتط لون حمدد ،لكن ال بد أن تبتعد عن األلوان اجلذابة الفاتنة ،مع االلتزام مبراعاة
العرف السائد يف البلد ،إذ إن القاعدة األصولية الشهرية تنص على أن العادة حمكمة ،والعادة يقصد

هبا العرف ،فمثالً جرت عادة النساء يف اململكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون
األسود ،فال ينبغي أن خترج امرأة بعباءة ذات لون مباين لألسود بدعوى أن الشارع مل ينص على

السواد وجوابً.
وأدلة وجوب احلجاب ابلشروط اليت ذكرهتا يف مطلع اجلواب كثرية يف الكتاب والسنة وكالم أهل
ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هيب قُل أل ْزو ِ
ّي
ّي يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
":اي أَيُّـ َها النِ ُّ ْ َ
العلم ،وهاك طرفاً منها :قال هللا -تعاىلَ -
ك َوبَـنَات َ َ َ
ك أَ ْد َىن أَ ْن يُـ ْع َرفْ َن فَال يُـ ْؤذَيْ َن َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً" [األحزاب. ]59:
َعلَْي ِه هن ِم ْن َجالبِيبِ ِه هن ذَلِ َ

وقال":وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [األحزاب ، ]53:وقال":وال تربجن تربج
اجلاهلية األوىل" [األحزاب ، ]33:وقال":والْ َقو ِ
ِ
اع ُد ِم َن النِّ َ ِ ِ
س َعلَْي ِه هن
َ َ
ساء الاليت ال يَـ ْر ُجو َن ن َكاحاً فَـلَْي َ
ض ْعن ثِي َاهب هن غَ ْري متَ َِربج ٍ
ات بِ ِزينَ ٍة" [النور. ]60:
ُجنَ ٌ
اح أَ ْن يَ َ َ َ ُ َ ُ ّ َ
وعند أمحد ( )9727وأيب داود ( )4174وابن خزمية يف صحيحه ( )92/3عن أيب هريرة أنه لقي
ِ
تطيبت؟ قالت :نعم ،قال:
امرأة متطيبة فقال ":اي أمة اجلبار أين تريدين؟ قالت :املسجد ،قال :وله
فإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول":أميا امرأة تطيبت مث خرجت إىل املسجد مل تقبل

هلا صالة حىت تغتسل".

ومن السنة ما أخرجه البخاري ( )1838وأبو داود ( )1823والرتمذي ( )833والنسائي ()2673

وأمحد ( )6003من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن النيب -عليه السالم -قال":ال تنتقب

احملرمة وال تلبس القفازين" فدل أن غري احملرمة جيوز هلا االنتقاب ،وأن ذلك عادة لبعضهن وهو نقاب
بقدر العّي للحاجة.

ومن األدلة ما جاء يف الصحيحّي البخاري ( )988ومسلم ( )892من حديث عائشة أهنا كانت
تنظر إىل احلبشة وهم يلعبون ،ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يسرتها بردائه.

وأما اآلاثر عن السلف فكثرية منها ما رواه احلاكم ( )104/2وقال :صحيح على شرط الشيخّي

ووافقه الذهيب عن أمساء بنت أيب بكر -رضي هللا عنهما -قالت :كنا نغطي وجوهنا من الرجال ،وكنا
نتمشط قبل ذلك يف اإلحرام.

()448/14

ويف قصة اإلفك اليت رواها الشيخان يف صحيحهما البخاري ( )2637ومسلم ( )2770وأصحاب
السنن أبو داود ( )785والرتمذي ( ، )3180قالت عائشة :حّي أقبل إليها صفوان بن املعطل -
فخمرت وجهي.
رضي هللا عنه-
ُ

وأنصح السائل بقراءة (رسالة احلجاب) للشيخ :حممد بن عثيمّي ،وكتاب "الصارم املشهور على أهل

التربج والسفور" للشيخ :محود بن عبد هللا التوجيري -رمحهما هللا ،-وعودة احلجاب للشيخ حممد

إمساعيل املقدم ففيها فوائد كثرية ،وأدلة غزيرة ومباحث مهمة ،ومسائل حمررة ومنها استفدت يف
تلخيص هذا اجلواب ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()449/14

هل يف السراويل إسبال؟
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1423/5/21

السؤال

خبصوص موضوع إسبال اإلزار هناك تساؤل يراودين ،فمجموع نصوص اإلسبال ذكرت لفظة (اإلزار)

و (اإلزرة) وهو معروف ،وهو :ما يلف من الثياب ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اإلزار
إىل نصف الساق أو إىل الكعبّي ,ال خري يف أسفل من ذلك" رواه أمحد وهو خمرج يف (صحيح

اجلامع)  ،وغري ذلك من الرواايت اليت جتمع على حرمة إسبال اإلزار سواء جملرد اإلسبال أو بقصد
اخليالء فيعظم الذنب ،لكن هناك حديث صحيح عند أيب داود والنسائي وابن ماجة ،وصححه

األلباين-رمحهم هللا مجيعاً -يف (املشكاة)  ,قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ":-اإلسبال يف

اإلزار والقميص والعمامة ,من جر منها شيئاً خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة" ،ففي هذا احلديث

خص الرسول -صلى هللا عليه وسلم -اللباس الذي يدخل يف حكم اإلسبال املنهي عنه ,ومل يذكر

السراويل مع وجودها عندهم ،وورود ذكرها يف أحاديث أخرى ،مثل :أحاديث اللباس احملرم

املشهورة ،فهل خترج السراويل والبنطلون تبعاً هلا من هذا احلكم؟

اجلواب

الذي يظهر دخول السراويل وحنوها يف األحاديث الواردة يف اإلسبال ،وكون السراويل مل تذكر يف
احلديث املذكور يف السؤال ال يدل على خروجها ،فإن ما يف احلديث إمنا هو كاألمثلة -وهللا أعلم-

وليس مراداً فيها احلصر ،ولعل عدم ذكره لقلة من يلبسه ،وعلى كل حال فإن عمومات األدلة وعلة
التحرمي فيها تشمل كل ما يكون إسباالً يف كل ما يلبس -وهللا أعلم.-

()450/14

هل يف لبس القبعة حمذور؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1423/2/16

السؤال

مدرستنا تنوي إقامة حفل خترج (ابتدائية)  ،ويف نيتهم أن يلبسوا الطلبة قبعات كالقبعات اليت تلبس

عند التخرج يف بالد الغرب الكافر ،فهل يف هذا حمذور شرعي؟ وما توجيهكم لإلخوة املسؤولّي يف

مدرستنا يف مثل هذه القضااي؟ ملحوظة :أعلم أن عندكم ضغط شديد ،ولكن خلشية إقامة احلفل قبل
صدور الفتوى .أرجو اإلجابة يف أسرع وقت ممكن.

اجلواب

لبس الطالب للقبعات واأللبسة اليت تشابه ما يلبسه الكفار يف حفالت التخرج يظهر يل عدم

جوازه ،وذلك لوجود أصل ديين نصراين هلذا اللباس ،فهو مأخوذ من لباس الرهبان والقسس ،وقد
أشار إىل هذا األصل الديين بعض كبار األساتذة األمريكيّي املتخصصّي يف علم الدايانت يف بعض
اجلامعات األمريكية ،وأشار إليه الدكتور /علي جواد الطاهر ،يف كتابه (منهج البحث األديب صـ-37

 ، )38والدكتور /بكر أبو زيد ،يف كتابه (التعامل صـ ، )67كما أن يف هذا اللباس تشبهاً ابلكفار ،فهو
ما زال عرفاً خمتصاً ابلكفار يفعلونه يف حفالت التخرج ،ومل ينتشر بّي املسلمّي ،حبيث يزول هذا

االختصاص ،وقد هنينا عن التشبه ابلكفار ،وهلذا فعلى القائمّي على املدارس واجلامعات يف بالد

املسلمّي أن يبتعدوا عن تقليد الكفار والتشبه هبم ،وليعلموا أن الطالب أمانة يف رقاهبم فال جيوز هلم
أن يوقعوهم يف أمور حمرمة ،بل الواجب أن يسعوا يف تربيتهم وتعوديهم على االلتزام أبحكام الشريعة

وآداهبا ،والبعد عن كل ما ينايف ذلك ،وميكن هلم يف خصوص هذه املسألة أن يلبسوا الطالب يف
حفل التخرج ألبسة إسالمية ،كاملشلح وحنوه ،حبيث يقوم ابلغرض دون أن يتضمن ذلك حمذوراً
شرعيا ،وهللا أعلم.

()451/14

لبس احلرير الطبيعي والصناعي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1424/3/9هـ
السؤال

هل هناك فرق بّي احلرير الطبيعي والصناعي يف حترمي لبسهما على الرجال؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احملرم لبسه على الرجال هو احلرير الطبيعي ،وهو ما نسجته دودة القز املعروفة ،وأما ما يسمى

ابحلرير الصناعي فليس داخالً يف التحرمي وقوفاً عند ورود النص ،فال حيرم غريه إال بدليل شرعي ،مث
إن احلرير الطبيعي ال يضاهيه غريه من صناعي أو غريه يف الليونة والنعومة ،ولذلك كان احلرير

الطبيعي أبسعار مضاعفة عن غريه.

()452/14

لبس احلرير من الثياب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

ما حقيقة احلرير الذي يعلن عن وجوده يف ثياب الناس اليوم؟ وهل يدخل فيه النهي؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب
لبس احلرير حمرم على الذكور؛ ملا رواه عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم " :-ال تلبسوا احلرير .فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة" متفق عليه

البخاري ( )5426ومسلم ( ، )2067ويباح للرجل من احلرير قدر اإلصبعّي أو الثالث أو األربع
إذا كان اتبعاً لغريه؛ ملا جاء أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن لبس احلرير إال موضع
إصبعّي أو ثالث أو أربع" انظر صحيح البخاري ( )5828وصحيح مسلم (. )2069

واحلكم ابلتحرمي خيص احلرير وال يتعداه إىل غريه من األقمشة اليت ليست حريراً وإن كانت انعمة

امللمس.

()453/14

لبس وتفصيل اجلنز
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1424/6/25هـ

السؤال

ما حكم لبس وتفصيل قماش اجلنز سواء للرجال أو للنساء أو لألطفال؟

اجلواب

لبس قماش اجلنز أو تفصيله جائز ال أبس به ،ذلك أن األصل يف مجيع األلبسة هو احلل واإلابحة،
إال ما ورد الشرع بتحرميه والنهي عنه ،وقماش اجلنز أصل مادته من القطن ،وقد كان يستخدم يف

أول ظهوره للعمال يف املصانع واملناجم ،نظراً لقوته ورخص مثنه ،مث أصبح يصنع بكثرة يف األزايء
واملالبس الرجالية والنسائية.

وهذا النوع من القماش وإن كان األصل فيه اجلواز واإلابحة إال أنه قد يشتمل على بعض احملاذير

الشرعية فيحرم ألجل ذلك ،ال لذات القماش ومن ذلك على سبيل املثال أن يكون يف هذا اللباس

تشبه للرجل ابملرأة أو العكس ،وذلك أبن يلبس الرجل ما يصلح للمرأة أو تلبس املرأة ما يصلح

للرجل ،وهذا راجع إىل الغالب يف االستعمال ،ال جمرد ما خيتاره الرجل أو املرأة ،وما يشتهيانه

ويعتادانه من دون ضابط شرعي ،ولذا حيرم على املرأة لبس البنطال أو غريه مما يلبسه الرجال غالباً،
وألن املرأة مأمورة ابالستتار واالحتجاب ،وهذا اللباس يبدي مقاطع جسم املرأة وحجم أعضائها وإن

كان كثيفاً ،وهذا النوع من اللباس وهو الضيق أحد املعاين املقصودة حبديث النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -حّي قال" :صنفان من أهل النار مل أرمها بعد :نساء كاسيات عارايت مائالت مميالت على
رؤوسهن مثل أسنمة البخت ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها  ) ...احلديث رواه مسلم ،وقد فسر

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كاسيات عارايت "أبن تكتسي املرأة ما ال يسرتها فهي كاسية وهي

عارية يف احلقيقة ،مثل من تلبس الثوب الرقيق أو الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها ،وقد لعن النيب
 صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث "الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس لبسة الرجل" رواه أمحدوأبو داود إبسناد صحيح من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-ومن احملاذير يف ذلك أيضاً أن

يكون يف تفصيل قماش اجلنز أو هيئته تشبه أبهل الكفر أو الفسوق ،وهذا عام أيضاً للرجال

والنساء ،وإن كان وقوعه يف حق النساء أكثر وأوضح ،فيحرم ذلك للنهي عن التشبه ابلكفار ،وألن

يف التشبه مواالة للمتشبه به وتعظيماً له ،وقد جير التشبه يف الظاهر إىل التأثر ابملعتقدات أو األفكار

يف الباطن ،ولذا يروى عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه " -ال يشبه الزي الزي حىت تشبه القلوب
القلوب" ،واحلقيقة أن التشبه ابلكفار من النساء أو الشباب أو غريهم نوع من اهلزمية النفسية،

والشعور ابلنقص والضعف والتبعية ،يقول ابن خلدون يف مقدمته (( : )147املغلوب مولع أبداً
ابالقتداء ابلغالب يف شعاره وزيه ،وحنلته وسائر أحواله وعوائده ،والسبب يف ذلك أن النفس أبداً
تعتقد الكمال فيمن غلبها)  ،ومن احملاذير الشرعية يف هذا النوع من األقمشة ويف غريه أيضاً :أن

يفصل على هيئة ال تسرت السرت املأمور به شرعاً ،وذلك أبن يكون اللباس مفصالً تفصيالً يبدي
مقاطع اجلسم وحدود العورة لضيقه وإحاطته ابجلسم ،فهذا أيضاً حمرم ،ويستوي يف ذلك الرجل

واملرأة أيضاً ،وإن كان يف حق املرأة أقبح وأشنع.

أما األطفال الصغار من الذكور أو اإلانث وخاصة من بلغ منهم سن التمييز ،فإنه حيل هلم ما حيل
للكبار وحيرم عليهم ما حيرم على الكبار من األلبسة ،وعلى الويل التبعة واملسؤولية يف ذلك ،ألن

الويل إذا كان أيمر الصيب ابلصالة وهو ابن سبع سنّي ،ويضربه عليها إذا بلغ عشراً ،فكيف حيل له
أن يلبسه احملرمات أو ميكنه منها.

()454/14

الثياب الضيقة للرجال
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1424/8/23هـ

السؤال

ما هو حكم تضييق الثياب للرجال؟ مع العلم أنه تشبه ابلنساء ،وما حكم التضييق للرجال والنساء؟
وملاذا قيل تشبه ابلنساء

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فاملسألة فيها تفصيل :فاللباس الضيق على غري العورة ال حرج فيه على الرجل ،اللهم إال إذا كان فيه

تشبه ابلكفار ،حبيث يشتهر عند الناس أن هذا اللباس ال يلبسه إال الكفار ،وأنه من خصائص
لبسهم.

فقد لبس النيب -صلى هللا عليه وسلم -جبة ضيقة الكمّي ،كما يف حديث املغرية بن شعبة -رضي

هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان عليه جبة شامية ضيقة الكمّي فذهب خيرج يده من
كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها  " ...احلديث رواه مسلم (. )274
أما ما يواري العورة ففيه تفصيل:
فما يلي حقويه (معقد اإلزار والسروال) ال بد أن يكون فيه شيء من التحجيم جلزء من العورة،

ولكن ال حرج -بشرط أال جياوز مقدار احلاجة-؛ ألن اإلزار أو السروال أو البنطال ال يستمسك
على احلقو إال بذلك ،فاحلاجة تقتضيه.

ِ
حيجم العورة.
وما جاوز موضع احلاجة فال جيوز أن يكون ضيقاً ّ

وال يعترب ساتراً للعورة ابملعىن الشرعي؛ ألن ما يسرت العورة جيب أن يكون واسعاً ال يصف (إال ما
تقتضيه احلاجة ،وقد سبق ذكره)  ،صفيقاً ال يشف ما حتته.

وحنن نرأب ابلشاب العاقل ذي املروءة واحلياء أن خيرج للناس هبذه البناطيل الضيقة ،اليت ال تليق
ابلرجل السوي اخللوق احليي.

وأما النساء فحكم لبسها للضيق عند النساء هو كحكم لبس الرجل له عند الرجال ابلتفصيل

السابق.

فالبنطال الضيق (كالسرتتش وحنوه) ال جيوز للمرأة أن تلبسه عند النساء ،وخيشى على من لبسته أن
عارايت،
حيق عليها قوله -صلى هللا عليه وسلم":-صنفان من أهل النار مل أرمها  ...ونساء كاسيات
ٌ

مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من
مميالت
ٌ
ٌ
مسرية كذا وكذا" رواه مسلم ( )2128من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ومعىن كاسيات

عارايت :أي كاسيات يف الصورة ،عارايت يف احلقيقة؛ ألهنن يلبسن مالبس تصف (حتجم) اجلسد،

فتبدو عوراهتن موصوفة ابرزة ،حبيث حيجم لباسهن األفخاذ واألرداف ،وهذا يناقض املقصود من

اللبس.

فعن أسامة بن زيد  -رضي هللا عنه  -قال :كساين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قبطية كثيفة

كانت مما أهداها دحية الكليب ،فكسوهتا امرأيت ،فقال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-مالك
مل تلبس القبطية؟ " قلت :اي رسول هللا ،كسوهتا امرأيت ،فقال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
":مرها فلتجعل حتتها غاللة إين أخاف أن تصف حجم عظامها" أخرجه أمحد ( )205/5وحسنه

األلباين يف (جلباب املرأة) برقم (. )131

كما ال جيوز للمرأة أن تلبس الضيق عند أحد من حمارمها سوى زوجها فحسب.

لقد رأينا تساهل النساء يف لباسهن عند حمارمهن -غري الزوج -أفضى بكثري منهن إىل نزع جلباب
احلياء واجلرأة يف التربج والسفور والتساهل يف احلشمة واحلجاب.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()455/14

النوم عارايً
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1423/4/29
السؤال

هل يوجد هني من النوم بدون مالبس ،ولو كان من الزوجة؟

مالحظة :ال أقصد أثناء اجلماع ،إمنا النوم اليومي ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

العورة جيب سرتها يف كل األحوال إال عند احلاجة كحالة االغتسال أو اجلماع أو قضاء احلاجة

وحنوها ،أما بدون حاجة فيجب سرت العورة؛ ملا رواه هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :اي رسول
هللا ،عوراتنا ما أنيت منها وما نذر؟ قال":احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك" ،قال:

فالرجل يكون مع الرجل؟ قال":إن استطعت أال يراها أحد فافعل" ،قال :فإن كان أحدان خالياً ،قال:
فاهلل أحق أن يستحيا منه" رواه الرتمذي ( )2769وغريه.

بناء على ما سبق ال جيوز لك أن تنام بدون مالبس تسرت عورتك ،سواء كان هذا النوم مع زوجتك أو
ً
بدوهنا ،إمنا جيوز كشف العورة عند احلاجة فقط ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.

()456/14

الزي اإلسالمي للرجل
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1423/11/3هـ
السؤال

ما هو الزي اإلسالمي للرجل كما أمر به رسول هللا عليه الصالة والسالم؟

اجلواب

الزي اإلسالمي للرجل يشرتط فيه ما يلي:

( )1أن يكون ساتراً يظهر منه التقوى.

( )2أن يكون واسعاً ابلقدر الذي ال يكشف عورة.

( )3أال يكون ضيقاً حبيث تبدو منه تفاصيل اجلسم.

( )4أن يكون فوق الكعبّي ،وأن جيتنب اإلسراف والشهرة.
( )5أن ال يتشبه ابلكفار يف لباسهم مبعىن أن حيرص املسلم على االبتعاد عن التشبه ابلكفار يف

لباسهم.

( )6أن ال يشبه لباس املرأة.
( )7أن جيتنب ما ورد فيه النهي كاحلرير وجلود السباع.
( )8أن جيتنب ما كان جنساً من جلود وغريها.

()457/14

لبس األمحر واألصفر
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين
عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة
التاريخ 1424/10/28هـ

السؤال

ما حكم لبس اللباس األمحر أو األصفر؟ وعلى القول بعدم جوازه ،فهل يلحق ابللباس أنواع أخرى
كالسيارة والدابة وحنوها؟
اجلواب

عليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
جيب أن يتميز الرجال عن النساء يف اللباس ،وال جيوز تشبه الرجال ابلنساء وال النساء ابلرجال،

وأظهر ما يتميزون به هو اللباس ،ولباس الرجال هو البياض؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
"البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها مواتكم" الرتمذي ( )994والنسائي

( )1896وأبو داود ( )3878وابن ماجة ( )3567وحيث إن األغلب على النساء لبس األمحر

واألصفر ،فلذلك ال يلبسه الرجال ،فقد ورد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى عن املياثر

احلمر ،انظر :البخاري ( )5175ومسلم ( )2066وأنه رأى على عبد هللا بن عمرو بن العاص -
رضي هللا عنهما -ثوبّي معصفرين (أي مطليان ابلعصفر وهو قريب من الصفرة) فأنكر عليه وقال:

"احرقهما" احلديث يف مسلم ( ، )2077وهذا خيتص بلباس الرجال ،فأما السيارات فيجوز سرتها

داخالً أو خارجاً مبا تيسر من الستائر ،وكذا الدابة إذا احتاجت إىل غالل فيجوز من أي نوع ،وهللا

أعلم.

()458/14

لبس الرجال لألمحر
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/األلبسة

التاريخ 1426/05/20هـ

السؤال

ما حكم لبس الرجال لألمحر؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فلبس الرجال لألمحر مما اختلف فيه أهل العلم  -رمحهم هللا -فمنهم من كرهه ،ومنهم من ح هرمه،

وابن القيم  -رمحه هللا -ذهب إىل أن ما ورد من لبس النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لألمحر أنه
ليس أمحر خالصاً ،وإمنا هو معلهم ابحلمرة ،أو هو أمحر معلهم ،ملا ورد  -يف صحيح البخاري

( ، )3551وصحيح مسلم ( - )2337من لبس النيب  -صلى هللا عليه وسلم -احللة احلمراء،
وأهنا ليست محراء خالصة ،إمنا هي حلة معلهمة.

فالذين قالوا ابلكراهة استدلوا أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -لبس حلة محراء ،وأيضاً حبديث أيب

جحيفة -رضي هللا عنه -قال :أتيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو يف قبة محراء من أدم.
صحيح البخاري ( ، )376وصحيح مسلم (. )503

والذين قالوا هبذا مجعوا بّي هذا وما ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من النهي عن لبس
املعصفر ،فإن األمحر أبلغ محرة من املعصفر ،فقالوا :جيمع بّي هذه األحاديث وبّي النهي عن لبس

املعصفر يف حديث عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -يف صحيح مسلم ( ، )2077أبن يقال

ابلكراهة ،وابن القيم  -رمحه هللا  -كما أسلفت قال :إنه جيمع بينهما أبن الذي ورد النهي عنه هو

احلمرة اخلالصة ،وأما احلمرة املعلمة اليت ليست خالصة فال أبس هبا.
واخلالصة :أن احلمرة املعلهمة اليت ليست خالصة ال أبس هبا ،وأما احلمرة اخلالصة سواء كانت يف
اللباس أو يف املراكب اليت جيلس عليها فهي حمل النهي؛ ملا تقدم وألن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

هنى عن اجللوس على املياثر احلمر -صحيح البخاري ( ، )5849وصحيح مسلم (،- )2066

فقالوا :أبن هذه األحاديث حممولة على الشيء اخلالص ،فإذا كان خالصاً فإنه ينهى عنه ،وهذا النهي

يظهر -وهللا أعلم -أنه للكراهة ،وليس للتحرمي.

()459/14

استخدام اليد اليسرى يف كل شيء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/5/14هـ
السؤال

أان متزوج منذ عشر سنوات ،وزوجيت تستعمل يدها اليسرى يف كل األمور ،طبخ وأكل و ....فهل

من حرج يف ذلك؟ مع العلم أهنا حاولت مراراً أن تستخدم يدها اليمىن ،ولكنها ال تستطيع ليس
لعيب فيها ،ولكنها هكذا تعودت .أفيدوين ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
استعمال اليد اليسرى إمنا هو يف اخلبائث كاالستنجاء وحنوه ،واليمّي للطيبات كالسالم واألكل،

وحنوها ،وال جيوز لإلنسان أن أيكل بيده اليسرى ،فإن فعل فقد حرم عليه ذلك ويعترب آمثاً ،فقد

روى مسلم ( )2021من حديث سلمة بن األكوع -رضي هللا عنه -أن رجالً أكل عند رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -بشماله ،فقال" :كل بيمينك" قال :ال أستطيع ،قال" :ال استطعت" ما منعه

إال الكرب ،يقول الراوي :فما رفعها إىل فيه .أي مل يستطع أن يوصلها إىل فيه ،حىت مات ،وقال عمر
بن أيب سلمة -رضي هللا عنهما :-كنت غالماً يف حجر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وكانت

يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اي غالم ،سم هللا ،وكل

بيمينك ،وكل مما يليك" فما زالت تلك طعميت بع ُد .رواه البخاري ( )5376ومسلم (، )2022

فاألكل إمنا يكون ابليد اليمىن ،وال جيوز هلذه املرأة وال لغريها أن أتكل بيدها اليسرى إال إذا كانت

مقطوعة اليمىن ،أو هبا عيب ال تستطيع أن تستعملها يف األكل ،وأما غريه من االستخدامات،

كاستعمال يدها اليسرى يف عملها يف املطبخ ،أو يف املنزل ،وحنو ذلك ،فال أبس هبذا ،وكوهنا حتاول
أن تستخدم يدها اليمىن لكنها ال تستطيع ليس لعيب فيها هذا غلط وخطأ ،فالواجب على املسلم

أن يتعود على عادات أهل اإلسالم ،وال يهمل هذا األمر ،ونسأل هللا اهلداية للجميع.

()460/14

حكم التصفيق
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما حكم التصفيق؟ هل ميكن التكرم إبعطائي رأي ابن عثيمّي -رمحه هللا -يف املسألة؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك فإليك السؤال

واجلواب:
سـ /ما قول فضيلة الشيخ يف اعرتاض بعض املدرسّي على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة
لتشجيع زمالئهم ،حبجة أن هذا ليس من فعل املسلمّي وال جيوز؟

جـ /إن من يرى أن هذا األمر ال جيوز فعليه ابلدليل قبل كل شيء حىت نعرف احلكم الشرعي ،وإذا

كان لديه دليل مقتنع به فإنه ال جيوز أن ميكن الطالب منه ،وأما من يرى أن ذلك ال أبس به وأن
هناك مصلحة يف تشجيع الطالب وتنبيههم فعليه أال ينكر عليهم ،والذي يفعله الكفار هو أهنم

جيعلون املكاء والتصدية بدالً من الصالة والدعاء ،وال يفعلوهنا عند العجب من الشيء أو استحسانه
حىت يقال :إن اإلنسان املسلم لو صفق عند التعجب من شيء أو استحسانه لكان بذلك مشاهباً
للكفار ،إمنا يقول هللا عز وجل":وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية" [األنفال، ]35 :

فاملكاء التصفري والتصدية هي التصفيق فهم جيعلون هذا عبادة.
[سلسلة كتاب الدعوة ،الفتاوى لفضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا. ] )164/3( -

()461/14

التهنئة بذكرى امليالد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/6/26هـ

السؤال

لدي منتدى عريب يف شبكة اإلنرتنت ،وأان صاحب املنتدى ،وحيث إنه يف املنتدى أقسام إسالمية -

واحلمد هلل -يشرف عليها جمموعة من اإلخوة الصاحلّي وهلل احلمد ،واملنتدى فيه عبارة أو ميزة

موجودة أبسفل الصفحة األوىل هي (اليوم يوافق اتريخ ميالد فالن)  ،ويف هذا اليوم الذي هو يوم
ذكرى ميالد العضو تنزل عبارة عند مشاركات العضو أال وهي( :عمر مديد اي فالن)  ،وهي لتذكري

علي
الشخص بتاريخ ميالده ،ولكن هناك جمموعة من اإلخوان يف املنتدى جزاهم هللا خرياً أنكروا ّ
ذلك ،واعتربوها من أعياد امليالد ،علماً أهنا ليس فيها كلمة عيد ميالد وال هتنئة ،ولكنها تذكري
بتاريخ امليالد ،ومتين العمر املديد للعضو ،ما هو الرأي الشرعي يف ذلك؟ أفتوين مأجورين.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

األظهر -وهللا أعلم -أن جمرد التذكري بيوم ميالد أحد األعضاء ال يدخل يف بدع األعياد ،فمجرد
حساب أايم العمر وتذكر يوم امليالد كل عام ال يضفي بدعة عيد على أعياد اإلسالم ،كيف وقد قال

هللا -يف معرض املن والتذكري بنعمته":-هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل

لتعلموا عدد السنّي واحلساب" [يونس" ، ]5 :وجعلنا الليل والنهار آيتّي فمحوان آية الليل وجعلنا

آية النهار مبصرة لتبتغوا فضالً من ربكم ولتعلموا عدد السنّي واحلساب" [اإلسراء. ]12 :

كذلك تذكري املرء مبا يوافق يوم ميالده من العام اجلديد ال يعدو أن يكون جمرد تذكري ،ليس إال!.

أفال حيسن مع التذكري أن يُدعى له بربكة العمر ،ويذكر بوجوب املبادرة ابلتوبة وحماسبة النفس،

وانتهاز بقية العمر يف طاعة هللا ،والتحذير من التسويف ،واالعتبار بسرعة مضي األعوام  ...إخل.

وهذا الصنيع مبجرده -والذي هو جمرد تذكري ودعوة -ال ميكن أن يطلق عليه اسم العيد ،بل ال أرى
فرقاً بّي التذكري والتهنئة ببداية عام هجري جديد ،والتذكري والتهنئة بيوم امليالد ،أليست هي تذكرياً
ابكتمال عام وبداية عام جديد يف عمر اإلنسان؟
فإن قلت ببدعية الثانية لزمك القول ببدعية األوىل؛ إذ ال فرق.
وإن قيل إن األول ورد ما يدل على مشروعيته من فعل السلف -إن كان قد ورد فعالً -فالثانية

تقاس عليها؛ ألهنا مبعناها متاماً.
غري أنه ينبغي أال يتجاوز األمر إىل االحتفال بيوم امليالد فيصبح عيداً حياكي عيدي اإلسالم ،ويكون
تشبهاً ابلكفار.

وإذ تُشكرون -أيها املشرفون على املنتدى -على حرصكم على السؤال عما يشكل عليكم ،فإين

أرجو أن يكون لديكم ما يضارع هذا احلرص على صيانة منتداكم من أن يكون مرتعاً ومنبتاً
للشائعات ،وجماالً سابالً للنهش يف أعراض املسلمّي ،والوقيعة يف األبرايء ،ورميهم ابلكفر أو الزندقة
أو الفجور ،وغري ذلك من ألفاظ البذاءة والسباب ،وإذكاء انر النعرات والعصبيات  ...إخل.
وإين ألذكركم حبرمة املسلم عند هللا ،فإن حرمته عند هللا ألعظم من حرمة الكعبة!

()462/14

كما أحذركم خطر نشر الشائعات والتهم املفرتاة ،فإن سكوتكم عما قد يُنشر يف منتدايتكم من هذه

املنكرات العظيمة يعد ضرابً من اإلعانة على اإلمث والعدوان ،وهي -بال شك -منكر ال جيوز
السكوت عليه فكيف بنشره!.

ومثل هذا السكوت هو بال شك أعظم نكراً من مسألة التذكري والتهنئة بيوم امليالد -على فرض

بدعيتها.-

أسأل هللا أن يوفقكم ملرضاته ،ويستعملكم يف طاعته ،وجيعلكم مباركّي أينما كنتم ،وصلى هللا على

نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()463/14

احنناء الرايضي أمام املدرب
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/1/9هـ
السؤال

ما حكم االحنناءة اليت يقوم هبا الرايضي كتحية أمام املدرب أو اخلصم؟ علماً أن لدي طفلّي ملتحقّي

أبحد أندية الكاراتيه ،وعمرمها مثان وست سنوات ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

االحنناءة فيها خضوع وذل ومسكنة وتعظيم ملن ينحين له ،وعمل وعادة من عادات األعاجم يف

تعظيم أصحاهبم ،واخلضوع هلم من الغربيّي وغريهم ،وليست من شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم،
فقد جعل الكالم يف التحية بدالً من االحنناء الذي ال ينبغي إال هلل.

()464/14

العرضة ابلطبل أو الدف
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة
التاريخ 1425/1/11هـ

السؤال

ما حكم العرضة إذا كان فيها طبل أو دف؟ وهل هناك فتوى هليئة كبار العلماء فيها؟.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
ال بد من اإلجابة عن هذا السؤال ،وهو :هل هناك فرق بّي الطبل والدف؟

الذي ظهر يل بعد البحث -ومن النظر يف كالم أهل اللغة وأهل العلم من شراح احلديث وغريهم-

أن الدف املعروف عند العرب الذي جاءت الرخصة به يف األحاديث :هو ما كان يشبه الغرابل

(املنخل)  ،إال أنه ال خروق فيه ،وطوله إىل أربعة أشبار ،انظر( :فتح الباري) البن رجب ()426/8

 ،و (نيل األوطار  ، )188/6و (فتاوى ابن إبراهيم  ، )215/10و (فتاوى منار اإلسالم) لشيخنا

ابن عثيمّي ( ، )836/3وكذلك اللقاء املفتوح جـ ( )12سؤال ( ، )262واللقاء الشهري جـ ()11
سؤال ( ، )234و (القاموس احمليط  ، )1325-1047و (لسان العرب ،107-104/9
 )398/11مادة :طبل ،و (املعجم الوسيط  ، )289/1مادة (دفف)  ،و (املصباح املنري) للفيومي

(. )75

ووقع يف كالم اإلمام أمحد -رمحه هللا -ما يدل على التفريق بّي الطبل والدف.

فقد نقل ابن مفلح -رمحه هللا -يف (الفروع  )312-311/5ما نصه ،قال":ونقل حنبل :ال أبس

ابلصوت والدف فيه -أي يف العرس -وأنه قال :أكره الطبل ،وهو الكوبة ،هنى عنه النيب -صلى هللا

عليه وسلم ،-ونقل ابن منصور :الطبل ليس فيه رخصة".

وكثري من الفقهاء حينما تكلموا عن (الطبل) فرقوا بّي طبل احلرب وغريه؛ ألن احلاجة داعية إىل طبل
احلرب ،خبالف غريه ،ومن فروع ذلك مسألة :ضمان الدف والطبل -كما سيأيت.-

قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه (السري الكبري  ": )1459/4ال أبس ابلطبول اليت

يضرب هبا يف احلرب الجتماع الناس؛ ألن هذه ليست بلهو ،وإمنا املكروه طبول اللهو ،مبنزلة

الدفوف ال أبس بضرهبا يف إعالن النكاح ،وإن كره ذلك للهو".

ويف الفروع البن مفلح يف املوضع السابق":ويف عيون املسائل وغريها يف من أتلف آلة هلو :الدف
مندوب إليه يف النكاح؛ ألمر الشارع ،خبالف العود والطبل فإنه ال يباح استعماله والتلهي به حبال"،

وينظر (اإلنصاف) للمرداوي مع (املقنع . )355-353/21
إذا تبّي حكم الطبل ،فيبقى الكالم يف الدف للرجال:
فالعلماء خمتلفون يف حكمه للرجال ،على قولّي:

( )1اجلواز ،وبعضهم يقول :مع الكراهة.
(( )2املنع) التحرمي ،وهذا القول هو ظاهر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -كما يف

(الفتاوى  ، )154/22 ،565/11بل نسب ابن رجب -رمحه هللا -يف (فتح الباري )434/8
القول ابلتحرمي إىل مجهور العلماء ،وعللوا ذلك أبمرين:
األول :أنه من التشبه ابلنساء.

الثاين :أن الذي كان يضرب ابلدفوف على عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -النساء أو من تشبه
هبم من املخنثّي ،وقد أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -بنفي املخنثّي.

وأرجو أال خيلط األخ السائل بّي حكم ضرب الرجال للدف ،وبّي مساع الرجال لضرب الدف ،فبّي
املسألتّي فرق؛ ألن مساع الرجال لضرب الدف أمره واسع.

()465/14

يقول اإلمام مالك :إذا دعي إىل وليمة فوجد فيها دفاً ،فال أرى أن يرجع (فتح الباري )437/8

البن رجب.

بل قرر ابن تيمية -رمحه هللا -أن الرجال يف عهد الصحابة -رضي هللا عنهم -كانوا يسمعون غناء
اإلماء يف العرسات كما يف (الفتاوى . )552/29

وقال ابن رجب يف (فتح الباري ": )434/8فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء يف أايم السرور ،وإن

مسع ذلك الرجال تبعاً" ا .هـ ،وهللا أعلم.

وأما سؤال األخ :هل هناك فتوى هليئة كبار العلماء ،فيمكنك مراجعة الفتاوى املطبوعة ،أو مراسلة

األمانة العامة للهيئة ملعرفة اجلواب.

()466/14

حكم التهنئة ابلعام اهلجري
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/28هـ
السؤال

ما حكم التهنئة ابلعام اهلجري اجلديد؟

اجلواب

األصل يف التهاين -وهللا أعلم -أهنا من ابب العادات ،ولكن األوىل هنا -أعين يف التهنئة ابلعام

اجلديد -أالّ يبدأ هبا اإلنسان؛ ألن هذا ليس من السنة ،وليست الغبطة بكثرة السنّي ،بل الغبطة مبا
أمضاه العبد منها يف طاعة مواله ،فكثرة السنّي خري ملن أمضاه يف طاعة ربه ،شر ملن أمضاها يف

معصية هللا والتمرد على طاعته ،وشر الناس من طال عمره وساء عمله -كما يقول شيخنا ابن

عثيمّي -رمحه هللا تعاىل -يف ديوان خطبه ص (.- )702
ولكن لو ُهنِّئ اإلنسان ،فال ينبغي له أن ينكر ،بل ينبغي أن جيعل الرد ابلدعاء ،كأن يقول :جعل هللا
هذا العام عام عز ونصر لألمة اإلسالمية ،وحنو هذه الدعوات الطيبة وهللا تعاىل أعلم.

()467/14

صورة املصافحة الصحيحة
اجمليب د .عبد هللا بن سعاف اللحياين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1423/1/6

السؤال

إن العادة املنتشرة يف اجملتمع يف املصافحة " املصافحة ابليد " حيث إن اإلمام البخاري عقد ابابً
مستقالً عن األخذ ابليدين .فما التطبيق بينهما؟ وما الطريقة املسنونة؟ وما حكم املصافحة ابليد؟

اجلواب

عقد اإلمام البخاري يف صحيحه ( ، )2311/5ابابً مساه ابب املصافحة وذكر فيه حديث كعب بن

إيل
مالك  -رضي هللا عنه ":-دخلت املسجد فإذا برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقام ّ
طلحة بن عبيد هللا يهرول حىت صافحين وهنأين" .وحديث قتادة :قلت ألنس :أكانت املصافحة يف
أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال :نعم.

أما الباب الذي عقده البخاري بعده ":ابب األخذ ابليدين" .فهذا يف أكثر النسخ للجامع الصحيح
ويف بعضها ابب األخذ ابليد .وذكر فيه أن محاد بن زيد صافح ابن املبارك بيديه.

واألمر يف هذا واسع  -إن شاء هللا  ،-ومل يذكر البخاري يف هذا الباب حديثاً مرفوعاً إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم .-

()468/14

مصافحة األجنبيات
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة
التاريخ 1423/11/15هـ
السؤال

السالم عليكم.
من املعلوم حرمة مصافحة النساء األجنبيات ،ولكن يف العيد وعندما نذهب إىل أقاربنا خيرج لنا بنات

ونساء أعمامنا وأخوالنا ويقومون بتقدمي أيديهم للمصافحة فما العمل يف مثل هذا املوقف؟ وهل جيوز
عدم صلة الرحم هلذا السبب؟ علماً أبنين أستحي عندما ميدون أيديهن فأسلم عليهن رغم أنين كاره
لذلك أشد الكره .أفيدوين أفادكم هللا وأحسن إليكم.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.

أخي الكرمي :جعلك هللا تقياً وحفظك أينما كنت.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن يصافح النساء ،ويدل على ذلك ما جاء يف قول أم
ست يد رسول هللا يد امرأة إال امرأة ميلكها" رواه
املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها":-وهللا ما م ه

البخاري (. )7214

وقال -صلى هللا عليه وسلم":-إين ال أصافح النساء" رواه اإلمام مالك ( )1893وغريه.
ومنع النيب -صلى هللا عليه وسلم -من ملس املرأة األجنبية وحذر منه فقال":ألن يطعن يف رأس
أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له" رواه الطرباين ( )210/20وهو

صحيح.
فإذا كان األمر كذلك فالواجب على املسلم احلذر من الوقوع يف املعصية خوفاً من عقاب هللا عز

وجل وحذراً من الفتنة اليت قد حتصل بسبب املصافحة.
وأنصحك مبا يلي:

( )1قبل األعياد واملناسبات والزايرات :انشر يف العائلة احلكم الشرعي من خالل نشر الفتاوى أو
املطوايت ليتعلم الناس احلكم الشرعي وليمتنع النساء من مصافحتك حّي تزور أقرابءك فيقل
إحراجك يف تلك الزايرات.

( )2عليك أن تنشر يف العائلة أيضاً قبل األعياد واملناسبات والزايرات أنك ال تريد مصافحة النساء
ألن األمر حمرم وهذا سيقلل من إحراجك أيضاً.
( )3كن يف كل األحوال لطيفاً هيناً ليناً حسن املعاملة حىت تكون مقبوالً وتكون نصيحتك مقبولة،
وإذا وجدت من األقرابء جفوة أو إساءة فاصرب وال ترد عليهم إبساءة.

( )4ولو كلمت أمك أو أختك وأقنعتهم ابحلكم الشرعي ليعينوك على إفهام النساء األخرايت فهو
خري.

( )5قلل من الزايرات اليت تسبب الوقوع يف هذه املعصية ولكن ال تقطعها.
( )6اجتهد يف صلة الرحم ابلوسائل األخرى مثل االتصال اهلاتفي ،ومثل لقاء أخوالك وأعمامك

خارج البيوت ،مع تقدمي اخلدمة هلم وتقدمي اهلدية ولو كانت يسرية ،حىت تكون واصالً للرحم ،وحىت

يقل الضغط عليك.

أما خاالتك وعماتك فزرهن حّي يكن وحدهن إذا تيسر ذلك ،وصلهن ابالتصال اهلاتفي واهلدااي

وحاول إقناعهن إما بشكل مباشر منك أو بواسطة أمك وأختك أو غريمها ،وهللا املوفق .أعانك هللا
وثبتك.
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التوديع ابلشهادتّي

اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/6/7هـ
السؤال

جرت عادة بعض اإلخوة عند توديع بعضهم بعضا ،أو ختام حمادثة هاتفية أن يقول أحدهم ال إله إال
هللا ،فريد عليه اآلخر بقول حممد رسول هللا عليه السالم .فما حكم هذه العادة أو التحية كما

يسموهنا اآلن؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :فقد ورد يف التوديع واملفارقة من األذكار ما

أييت:

( )1دعاء ختم اجمللس أو كفارة اجمللس "سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك
وأتوب إليك" رواه أبو داود ( )4859من حديث أيب برزة األسلمي -رضي هللا عنه -وهو حديث

حسن.

( )2قول السالم عليكم ملا ورد يف احلديث أن األوىل ليست أبحق من اآلخرة فيما رواه الرتمذي
( )2706وأبو داود ( )5208من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -فهذا القول يشرع عند اللقاء

وعند املفارقة.

( )3ما ورد عن بعض السلف من آاثر يف كوهنم إذا افرتقوا بعد اجتماع كانوا كثرياً ما يقرؤون سورة
العصر ،لكن ال بد من النظر يف ثبوت ذلك وصحته.

( )4ما يقوله املسافر ألصحابه" :أستودع هللا دينكم ،وأمانتكم ،وخواتيم أعمالكم" رواه أبو داود
( )2601من حديث عبد هللا اخلطمي -رضي هللا عنه -وهذا قد ورد يف أحاديث حسنة.

ومسألة الرتحيب ابإلخوان عند لقائهم والتلطف معهم ابلتحية احلسنة والسؤال عن احلال واألهل
واملال ،ومثله حسن التوديع ابلكالم احلسن والقول الطيب والدعاء الصادق ،كل هذا مما عرف عند

األمم ،وكان للعرف فيه آاثر وأشعار وأمثال.

وجاء هذا الدين بتقرير هذا األصل ،وحتقيق هذا املقصد ،لكن أرشد املسلمّي إىل حتية عظيمة؛ أال
وهي حتية أهل اجلنة السالم عليكم ،كما وجههم إىل دعاء يقال ملن كثر لغطه وهو كفارة اجمللس.

وما زاد على ذلك فاألمر فيه واسع مهما كان حمققاً ملقصود الشارع من حفظ حق األخوة ،وصيانة

حبل املودة بّي املسلمّي ،وزايدة التآلف بينهم ،مع اجتناب لسيئ القول وقبيح الكالم ،وبناء على

هذا فإن ختم املكاملة اهلاتفية بقول أحدهم ال إله إال هللا ويرد عليه اآلخر حممد رسول هللا ،ليس فيه
ما يؤكد مقصود الشارع من ترسيخ مبدأ املؤاخاة واحملبة بّي املسلمّي ،أما إن صار عادة وطريقة فإنه

يدخل حتت معىن االبتداع ،وهللا املوفق.
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االحتفال ابليوم الوطين
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1424/12/16هـ
السؤال

أصحاب الفضيلة املشايخ :سؤايل اي أصحاب الفضيلة عن اليوم الوطين ،هل جيوز حضور احلفل؟

وإذا ألزمنا به كأعضاء سفارة ماذا علينا فعله؟ وهل جيوز لنا احلضور بنية إلقاء كلمة ذكر أو حماضرة
نذكر فيها بطاعة هللا ورسوله -عليه السالم-؟ أرجو إعطائي نصيحة ألقيها يف هذا اليوم ،أرجو الرد
أبسرع وقت ألن اليوم الوطين قرب وأان حمتارة وال أعرف ماذا أقول لزوجة السفري إذا دعتين؟.

اجلواب

()471/14

اليوم الوطين ليس عيداً ،واألعياد اليت ال جيوز إحداثها هي األعياد الدينية وليست التجمعات اليت

يتجمع الناس هبا لسبب أو آلخر ،قد حيتفلون ابلزواج وقد حيتفلون ابلوالدة ،وقد حيتفلون أبي شيء

فهذا ليس من األعياد الدينية ،هلذا جيب أن نزيل هذا الوهم ،وهذه الشبهة اليت يتعلق هبا كثري من

الناس ،فيدخلون على الناس حرجاً وشغباً يف دينهم ،حبيث يصبح املتدين أو امللتزم يف حرج يشعر

وكأنه أييت كبرية وأييت منكراً ،هذا ليس مبنكر ،فاألصل يف األشياء اإلابحة ،فال حرج عليك أن

حتضري فقد أجاز احلنابلة  -رمحهم هللا تعاىل -العترية وهي ذبيحة كان أهل اجلاهلية يعملوهنا يف
رجب كرهها املالكية ابعتبار أهنا كانت فعل اجلاهلية ولكن احلنابلة أجازوها؛ ألنه ال يوجد نص مينع
من ذلك .أهل اجلاهلية كانوا يف رجب يذحبون ذبيحة امسها الرجبية ،وامسها العترية ،فبعض العلماء

يرى أن هذا ابق على أصل اجلواز ،فإذا اجتمع الناس وذحبوا ذبيحة يف رجب أو يف شعبان أو يف أي
زمن فهذا ال مانع منه أن حيتفل الناس أو يفرحوا حبدث زوال االستعمار يف بلد مثالً ،هذا ما يسمى

ابليوم الوطين غالباً عندان يف أفريقيا ،أو يف البالد اليت كانت مستعمرة ،فاألمر إن شاء هللا ال حرج

فيه ،أما إذا كان ينبغي لك أن تلقي حماضرة فهذا شيء حسن إذا كانت املناسبة تسمح إبلقاء حماضرة

أو خطبة تذكري وحنو ذلك فهذا ال أبس به ،أما أن نتشبث :أبن أبدلنا هللا عيدين ،هذه أعياد كانت

لألنصار وكانت أعياد جاهلية وأصنام ،فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذكر أن أعياد اإلسالم

الدينية عيدان عيد الفطر وعيد األضحى ،وهذا ال يفهم منه أنه مينع أن يتجمع الناس يف جتمع حىت

ولو كان كرهه املرء ورأى أنه إذا مل يكن هناك منكر فال داعي إىل التشويش على الناس ،وإاثرة بعض

الفنت واخلصومات يف أمور ليست ممنوعة ،نصاً من كتاب أوسنة ،وال إمجاعاً للعلماء وال اتفاقاً داخل
املذاهب ،ألن التيسري يف مثل هذه األمور اليت ال حرج فيها قطعاً ،واألقوال اليت تقول حترج ال

تستند إىل قاطع وهي أقوال ضعيفة ،فال مانع من أن نفسح للناس اجملال وأن نيسر هلم ،فاليسر أصل

من أصول هذا الدين " ،وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج" ، ]78 :يريد هللا أن خيفف
عنكم" [النساء" ، ]28 :فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" [الشرح" ، ]6-5 :يسروا وال
تعسروا ،وبشروا وال تنفروا" رواه البخاري ( ، )69ومسلم ( ]1734من حديث أنس -رضي هللا

عنه ،-فاألصل يف هذا الدين اليسر نكررها مرة أخرى ،واالجتهادات األخرى للعلماء اجتهادات
حمرتمة ،لكنها ليست نصوصاً من الشارع .والسالم عليكم.
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اهليئة املستحبة عند النوم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/22هـ

السؤال

ما هو الوضع الصحيح الجتاه الرأس عند النوم؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

نص حيدد جهة الرأس عند النوم ،لكن ورد عن النيب -صلى هللا عليه
مل يرد  -حسب علمي ٌ -
صالِ ٍح َأي ُْم ُرَان
فع ْن ُس َه ْي ٍل ،قَ َ
الَ :كا َن أَبُو َ
وسلم -أنه كان يتوسد يده اليمىن ،وينام على شقه األمينَ ،
سماوا ِ
ب األرض
ضطَ ِج َع َعلَى ِش ِّق ِه اْأل َْميَ ِن ،مثُه يَـ ُق ُ
ت َوَر ه
ول" :الله ُه هم َر ه
ام ،أَ ْن يَ ْ
إِذَا أ ََر َ
َح ُد َان أَ ْن يَـنَ َ
اد أ َ
ب ال ه َ َ
ٍ ِ
يل والْ ُفرقَ ِ
ب والنـهوى ،وُم ْن ِز َل التـ ْهوراةِ واْ ِْ
ب ال َْع ْر ِ
ش ال َْع ِظ ِيمَ ،ربهـنَا َوَر ه
َوَر ه
َعوذُ
ان ،أ ُ
إلجن ِ َ ْ
َ َ
ب ُك ِّل َش ْيء ،فَال َق ا ْحلَ ِّ َ َ َ
ٍ
ك َشيء ،وأَنْ َ ِ
ت ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
س
بِ َ
اصيَتِ ِه .الله ُه هم أَنْ َ
ك ِم ْن َش ِّر ُك ِّل َش ْيء أَنْ َ
س قَـ ْبـلَ َ ْ ٌ َ
ت اْآلخ ُر فَـلَْي َ
ت اْألَ هو ُل فَـلَْي َ
ك َشيء ،وأَنْ َ ِ
بـع َد َك َشيء ،وأَنْ َ ه ِ
ك َش ْيءٌ .اق ِ
ْض َعنها الدهيْ َن،
س ُدونَ َ
َْ
س فَـ ْوقَ َ ْ ٌ َ
ٌْ َ
ت الْبَاط ُن فَـلَْي َ
ت الظاه ُر فَـلَْي َ

هيب -صلى هللا عليه
َوأَ ْغنِنَا ِم َن الْ َف ْق ِر"َ .وَكا َن يَـ ْر ِوي َذلِ َ
ك َع ْن أَِيب ُه َريْـ َرَة -رضي هللا عنهَ ،-ع ِن النِ ِّ

وسلم .-أخرجه مسلم (. )2713
وع ِن ال َْرب ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
ت
ال :قَ َ
ب -رضي هللا عنه ،-قَ َ
هيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إِذَا أَتَـ ْي َ
ال النِ ُّ
َ َ
ك ،فَـتَـ َو ه
ت َو ْج ِهي
وء َك لِل ه
صالَةِ ،مثُه ا ْ
َم ْ
ضأْ ُو ُ
ض َج َع َ
ضطَ ِج ْع َعلَى ِش ِّق َ
َسلَ ْم ُ
ك اْأل َْميَ ِن ،مثُه قُ ِل :الله ُه هم أ ْ
ض َ
ك إِالَ
كَ ،وفَـ هو ْ
ْجأَ َوالَ َم ْن َجا ِم ْن َ
كَ ،ر ْغبَةً َوَر ْهبَةً إِلَْي َ
ْت ظَ ْه ِري إِلَْي َ
كَ ،وأَ ْجلَأ ُ
ت أ َْم ِري إِلَْي َ
إِلَْي َ
ضُ
ك ،الَ َمل َ
ْت .فَِإ ْن ُم ه
ت َعلَى
ت ِم ْن لَْيـلَتِ َ
ْتَ ،وبِنَبِيِّ َ
ت بِ ِكتَابِ َ
إِلَْي َ
ك فَأَنْ َ
ك اله ِذي أ َْر َسل َ
ك اله ِذي أَنْـ َزل َ
آم ْن ُ
ك .الله ُه هم َ
ال ِْفطْرةِ ،واجعلْه هن ِ
هيبّ -صلى هللا عليه وسلم ،-فَـلَ هما
ال :فَـ َر هد ْد ُهتَا َعلَى النِ ِ
آخ َر َما تَـتَ َكله ُم بِ ِه" .قَ َ
َ َ َْ ُ
ِ
ت".
ك" .قَ َ
ال" :الََ ،ونَبِيِّ َ
"وَر ُسول َ
ت بِ ِكتَابِ َ
ك اله ِذي أ َْر َسلْ َ
ْت" ،قُـل ُ
ك اله ِذي أَنْـ َزل َ
آم ْن ُ
بَـلَغْ ُ
ت" :الله ُه هم َ
ْتَ :
أخرجه البخاري ( ، )247ومسلم (. )2710
ول هِ
اَّلل -
هيب -صلى هللا عليه وسلم ،-أَ هن َر ُس َ
َ
وع ْن أم املؤمنّي َح ْف َ
صةَ -رضي هللا عنهاَ ،-زْو ِج النِ ِّ
ت َخ ِّدهِ ،مثُه يَـ ُقو ُل" :الله ُه هم قِ ِين
اد أَ ْن يَـ ْرقُ َد َو َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َحتْ َ
صلى هللا عليه وسلمَ -كا َن إِذَا أ ََر َ
ك يـوم تَـبـع ُ ِ
ث ِم َرا ٍر .أخرجه أبو داود (. )5045
اد َك" ،ثَالَ َ
ث عبَ َ
َع َذابَ َ َ ْ َ ْ َ
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ول هِ
َح ُد ُك ْم إِ َىل
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم َُ -قَ َ
وع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنه ،-أَ هن َر ُس َ
َ
ال" :إِذَا أ ََوى أ َ
ْخ ْذ د ِ
اَّلل ،فَِإنههُ َال يـعلَم ما َخلَ َفهُ بـع َدهُ َعلَى فِر ِ
اخلَةَ إِ َزا ِرهِ ،فَـلْيـ ْنـ ُف ْ ِ ِ
فِر ِ
اش ِه،
اش ِه ،فَـلْيَأ ُ َ
َْ
س ِّم هَ
َ
َْ ُ َ
َ
َ
ض هبَا ف َرا َشهَُ ،ولْيُ َ
ت َج ْنِيب،
ضطَ ِج َع فَـلْيَ ْ
اد أَ ْن يَ ْ
ضطَ ِج ْع َعلَى ِش ِّق ِه اْأل َْميَ ِنَ ،ولْيَـ ُق ْلُ :س ْب َحانَ َ
ك َو َ
ك الله ُه هم َرِّيب ،بِ َ
ض ْع ُ
فَِإ َذا أ ََر َ
ْت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِفر َهلا ،وإِ ْن أَرس ْلتـها فَاح َفظْها ِمبَا َحتْ َف ُ ِ
ِ
ّي".
اد َك ال ه
َوبِ َ
سك َ
ظ بِ ِه عبَ َ
صاحلِِ َ
ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ
ك أ َْرفَـ ُعهُ ،إ ْن أ َْم َ
أخرجه البخاري ( ، )6320ومسلم ( ، )2714واللفظ له.
ويؤخذ من هذه األحاديث أن السنة أن ينام اإلنسان على شقه األمين ،ويضع يده حتت خده ،ويقول

ما ورد من األذكار يف هذه األحاديث.

والنوم على الشق األمين له فوائد صحية ،قال احلافظ ابن القيم" :وأنفع النوم :أن ينام على الشق

األمين ،ليستقر الطعام هبذه اهليئة يف املعدة استقراراً حسناً ،فإن املعدة أميل إىل اجلانب األيسر قليال
 ...وكثرة النوم على اجلانب األيسر مضر ابلقلب ،بسبب ميل األعضاء إليه ،فتنصب إليه املواد" .

[ينظر :زاد املعاد ( ، ] )166/4وقد ثبت علمياً أن النوم على اجلانب األمين مينع ضغط الكبد على
املعدة ،ويساعد على تفريغ حمتوايهتا ،كما يسهل عمل القلب؛ إذ مينع ضغط املعدة واحلجاب احلاجز

عليه ،أما النوم على اجلانب األيسر فإنه يزيد العبء على القلب؛ نتيجة لوضع املعدة والكبد على

القلب يف هذا االضطجاع ،وكذلك على الرئة اليمىن ...

أما النوم على الصدر فله ضرره؛ إذ إن النائم البد أن يلوي عنقه إىل أحد اجلانبّي حىت يتنفس ،أما

النوم على الظهر فإنه جيعل األحشاء ترفع احلجاب احلاجز ،وهذا بدوره يضغط على القفص

الصدري ،فيحس النائم ابلضيق ،ولرمبا قام من نومه متضايقاً " [دراسة لظاهرة النوم :أجراها د :عبد
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 ،حملمد كامل عبد الصمد]  ،هذا وهللا أعلم.
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حب الوطن ورفع العلم الوطين
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة
التاريخ 1424/5/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال :ما رأي الشرع يف حب الوطن ورفع علم البلد ،كاألرزة والنجمة والسيف؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد..

حب اإلنسان لوطنه وشوقه له أمر فطري جبلت عليه النفوس ،فال يكون لذاته حمموداً وال مذموماً،
فإن كان مدعاة للخري كالدفاع عنه ضد عدوه الذي يفسد دينه فنعما هو.
وإن كان حبه لوطنه مدعاة للعبودية له والتضحية ابلدين يف سبيله فإنه مذموم بال شك.

عن عبد هللا بن عدي -رضي هللا عنه -قال رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -واقفاً على

احلزورة (وهو موضع مبكة)  ،فقال :وهللا إنك خلري أرض هللا وأحب أرض هللا إىل هللا ولوال أين
أُ ْخ ِرجت منك ملا خرجت" ،أخرجه الرتمذي ( )3925وابن ماجة

( )3108وقال":أُحد جبل حيبنا وحنبه" ،رواه البخاري ( ، )4422ومسلم ( )1392من حديث أيب

محيد -رضي هللا .-فليس له أن حيمله حبه على أن يقعد به عن اجلهاد ،أو إصالح ما يراه يف وطنه،

وال أن يكون حبه سبباً للفرقة بّي املسلمّي ،وكذلك رفع علم البلد أو شعاره ،ال مانع منه ما دام

بلداً مسلماً وليس يف شعاره حمذور ،ومل يكن يف رفعه تفريق للمسلمّي وإاثرة للبغضاء بينهم ،وهللا ويل

التوفيق.
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ضات
الع ْر َ
استعمال ال هزلفة والزير يف َ
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة /العادات/مسائل متفرقة

التاريخ 1426/04/01هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم (العرضات؟) علماً أهنا حتتوي على حماورات بّي الشعراء يذكر كل منهم مساوئ اآلخر
ومساوئ قبيلته ،ويشعر بكل ما يساعد على التغلب على اآلخر ،ويصاحبهم ما يسمى ابلزير،
وترديد احلاضرين مع الرقص والصفري ،لذا آمل إفتائي هبذا .ولك الشكر اجلزيل.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاآللة املسماة ابلزير وكذلك (ال هزلفة) واملستعملة يف العرضات يف جنوب البالد السعودية ،هي عبارة
عن طبل مغلق من جهتيه ،واستعماله والسماع له حم هرم؛ ملا روى البخاري يف صحيحه ( )5590عن

أيب مالك األشعري -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ليكونن من أميت أقوام
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف".

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هللا حرم
حرم -اخلمر وامليسر والكوبة" أخرجه أبو داود ( ، )3696وأمحد ( ، )2476بسند
ه
علي -أو ّ
صححه أمحد شاكر واأللباين ،والكوبة هي الطبل.

وللحديث شواهد عن عبد هللا بن عمرو وقيس بن سعد -رضي هللا عنهم -أخرجه أمحد

( )15481،6478وأبو داود (. )3685

شعر املتضمن للهجاء املقذع والسباب -مثل بعض ما يدور يف احملاورات املذكورة كما بلغين-
وال ّ

حرام بال شك؛ ألن السب حمرم بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-سباب املسلم فسوق" متفق

عليه البخاري ( ، )48ومسلم (. )64

وهللا -تعاىل -أمر املؤمنّي بقول األحسن "وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان ينزغ
بينهم" [اإلسراء ، ]53:وقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا

خرياً منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابذوا ابأللقاب"
[احلجرات. ]11 :

وما يقع يف احملاورات املذكورة من سخرية الشاعر ابآلخر وسبه وسب قبيلته وترفعه على غريه مما
يوحش النفوس ويثري العداوات ،وهذا كله حمرم.

أما إن مل تتضمن العرضه طبالً أو ما شاهبه ،وليس فيها سباب وال شتائم فاألصل فيها اإلابحة ،وقد
لعب احلبشة ابحلراب حبضرة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومل ينكر عليهم ،انظر صحيح

البخاري ( ، )455ومسلم ( ، )892والشعر كسائر الكالم .وهللا املوفق.
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حب الشباب ابلتقشري وعمليات الليزر فما احلكم
أعاجل ّ
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1422/6/1
السؤال

حلب الشباب على وجهي ،وأريد العالج إما ابلتقشري وإما بعمليات ليزر ،سؤايل
إنين أعاين من آاثر ِّ

عن حكم ذلك ،مع العلم أنين أقوم بذلك إلزالة اآلاثر .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
مادام أهنا تُستعمل عالجاً ،فال حرج ،واحلمد هلل.

()477/14

زراعة األعضاء
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1424/11/4هـ

السؤال

هل جيوز تغيري األعضاء يف اجلسم أم ال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فهل جيوز تغيري األنثيّي (اخلصيتّي)

؟

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد :فموضوع

زراعة األعضاء من املوضوعات اليت استجدت يف حياة الناس مع تقدم الطب ،ومل تكن معروفة لدى

الفقهاء السابقّي ابلشكل الذي نراه اليوم أو نسمعه ،ولكن ال يعين ذلك أنه ال يوجد هلا حكم يف

الشرع؛ ألن شريعتنا بقواعدها وأصوهلا تستطيع حبمد هللا جل وعال أن توجد احلكم الشرعي لكل ما
يستجد يف حياة الناس ،فهي الشريعة الصاحلة لكل زمان ومكان ،ولذا فقد توىل أهل العلم يف زماننا

هذه املسألة ابلبحث والدراسة ،ومن أولئك الذين عنوا بدراسة هذا املوضوع اجملامع الفقهية ،ومنها

جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،فقد درس املوضوع يف دورته الثامنة املنعقدة مببىن
رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت  28ربيع اآلخر  1405هـ إىل يوم

االثنّي  7مجادى األوىل  1405هـ املوافق  28 - 1 9يناير  1985م ،وقد نظر يف موضوع أخذ
بعض أعضاء اإلنسان وزرعها يف إنسان آخر مضطر إىل ذلك العضو ،لتعويضه عن مثيله املعطل فيه،

مما توصل إليه الطب احلديث ،وأجنزت فيه إجنازات عظيمة األمهية ابلوسائل احلديثة ،وذلك بناء على
الطلب املقدم إىل اجملمع الفقهي من مكتب رابطة العامل اإلسالمي يف الوالايت املتحدة األمريكية.
واستعرض اجملمع الدراسة اليت قدمها فضيلة األستاذ الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن البسام يف هذا

املوضوع ،وما جاء فيها من اختالف الفقهاء املعاصرين يف جواز نقل األعضاء وزرعها ،واستدالل كل
فريق منهم على رأيه ابألدلة الشرعية اليت رآها.

وبعد املناقشة املستفيضة بّي أعضاء جملس اجملمع ،رأى اجمللس أن استدالالت القائلّي ابجلواز هي

الراجحة ،ولذلك انتهى اجمللس إىل القرار اآليت:

أوالً :إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ،وزرعه يف جسم إنسان آخر مضطر إليه إلنقاذ حياته ،أو
الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسية هو عمل جائز ال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية ابلنسبة
للمأخوذ منه ،كما أن فيه مصلحة كبرية وإعانة خرية للمزروع فيه ،وهو عمل مشروع ومحيد إذا

توافرت فيه الشرائط التالية:

 - 1أن ال يضر أخذ العضو من املتربع به ضرراً خيل حبياته العادية؛ ألن القاعدة الشرعية أن الضرر
ال يزال بضرر مثله وال أبشد منه؛ وألن التربع حينئذ يكون من قبيل اإللقاء ابلنفس إىل اهللكة ،وهو

أمر غري جائز شرعاً.
 - 2أن يكون إعطاء العضو طوعاً من املتربع دون إكراه.

 - 3أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املريض املضطر.

 - 4أن يكون جناح كل من عملييت النزع والزرع حمققاً يف العادة أو غالباً.
اثنياً :تعترب جائزة شرعا بطريق األولوية احلاالت التالية:

 - 1أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ،بشرط أن يكون املأخوذ منه

مكلفاً ،وقد أذن بذلك حالة حياته.

()478/14

 - 2أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا ،أو غريه عند الضرورة لزرعه يف إنسان

مضطر إليه.

 - 3أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه أو الرتقيع به يف جسمه نفسه ،كأخذ قطعة من جلده أو
عظمه لرتقيع انحية أخرى من جسمه هبا عند احلاجة إىل ذلك.

 - 4وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى يف جسم اإلنسان لعالج حالة مرضية فيه،
كاملفاصل وصمام القلب وغريمها .فكل هذه احلاالت األربع يرى اجمللس جوازها شرعا ابلشروط

السابقة.

وأما زرع اخلصيتّي وحنومها من الغدد التناسلية ،واليت تنقل الصفات الوراثية ،فقد قرر اجملمع الفقهي
التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 23-17

شعبان 1410هـ املوافق  20-14آزار (مارس) 1990م ،بعد اطالعه على األحباث والتوصيات
املتعلقة هبذا املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة يف الكويت

من  26 - 23ربيع األول  1410هـ املوافق 1990/10/26-23م ،ابلتعاون بّي هذا اجملمع وبّي
املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،قرر ما يلي:

أوالً :زرع الغدد التناسلية :مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة
متلق جديد ،فإن زرعهما حمرم شرعاً .وقد وضع اجملمع
الوراثية) للمنقول منه ،حىت بعد زرعهما يف ٍّ
الفقهي عدداً من الضوابط يف قضية زرع األعضاء يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية

السعودية من  23-18صفر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م ،وهي:

أوالً :جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه ،مع مراعاة التأكد من
أ هن النفع املتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر املرتتب عليها ،وبشرط أن يكون ذلك إلجياد
عضو مفقود ،أو إلعادة شكله أو وظيفته املعهودة له ،أو إلصالح عيب ،أو إزالة دمامة تسبب

للشخص أذى نفسياً أو عضوايً.
اثنياً :جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر ،إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً،

كالدم واجللد ،ويراعى يف ذلك اشرتاط كون الباذل كامل األهلية ،وحتقق الشروط الشرعية املعتربة.

اثلثاً :جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلة مرضية لشخص آخر ،كأخذ
قرنية العّي إلنسان ما عند استئصال العّي لعلة مرضية.

رابعاً :حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر.

خامساً :حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته وإن مل تتوقف سالمة

أصل احلياة عليها كنقل قرنية العّي كلتيهما ،أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو
حمل حبث ونظر كما أييت يف الفقرة الثامنة.

سادساً :جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،أو تتوقف سالمة وظيفة

أساسية فيه على ذلك .بشرط أن أيذن امليت قبل موته أو ورثته بعد موته ،أو بشرط موافقة ويل أمر

املسلمّي إن كان املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له.
سابعاً :وينبغي مالحظة :أ هن االتفاق على جواز نقل العضو  -يف احلاالت اليت مت بياهنا  -مشروط
أباله يتم ذلك بواسطة بيع العضو .إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما.

أما بذل املال من املستفيد ،ابتغاء احلصول على العضو املطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكرمياً،
فمحل اجتهاد ونظر.

اثمناً :كل ما عدا احلاالت والصور املذكورة ،مما يدخل يف أصل املوضوع ،فهو حمل حبث ونظر ،وجيب
طرحه للدراسة والبحث يف دورة قادمة ،على ضوء املعطيات الطبية واألحكام الشرعية .وهللا أعلم

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()479/14
اقتناء هيكل عظمي للتعلُّم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

أان حالياً أدرس الطب ،ويفيدين جداً اقتناء هيكل عظمي ألتعلم عليه ،يستطيع أحد معاريف توفري

هيكل يل ،ولكن املشكلة هي أن هذا اهليكل طبيعي ،أي جلثة قد حتللت وأخذ عظمها ،فهل جيوز يل

اقتناؤه؟ علماً أبنه يتوفر هياكل اصطناعية ،لكنها ليست مبقدار الفائدة اليت أجنيها من الطبيعي -أي
أنه ال يظهر عليه مجيع األجزاء والرتاكيب الدقيقة املطلوبة -أفيدوين أبسرع وقت ممكن جزاكم هللا

خرياً.

اجلواب

ال أبس ابقتناء اهليكل الطبيعي للجثة عند وجود احلاجة لطالب الطب؛ ألن حذق الطب  -وهو أمر

مطلوب -ال يتحقق يف الغالب -كما قيل -إال ابلتطبيق على جثة حقيقية ،ولكن جيب أن يقتصر يف
هذه اجلثة على القدر املطلوب ،وأال تكون اجلثة ملسلم؛ ألن يف جثث غري املسلمّي غنية عن جثته،

ولتأكد حرمته حياً وميتاً ،وجيب كذلك دفن أشالء اجلثة بعد االنتهاء منها .وهللا أعلم.

()480/14

أقراص منع الدورة الشهرية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1423/12/2هـ

السؤال

سألتين زميلة يف العمل وهي مقبلة على الذهاب إىل العمرة يف شهر رمضان ،عن نيتها أخذ أقراص
متنع عنها نزول دم احليض يف وقته املعتاد ،ذلك أن فرتة حيضها توافق العشر األواخر من شهر

رمضان مما سيفوت عليها  -حسب قوهلا  -فرصة التعبد وقيام الليل يف املسجد احلرام ،ما قول
الشرع يف هذا األمر؟ خصوصا وأنه أخذ يعرف انتشارا واسعا بّي النساء ،حسب قوهلا ،حىت ابلنسبة
للصيام يف شهر رمضان املبارك  -جزاكم هللا عن اإلسالم وعنا كل خري .-

اجلواب

املرأة إذا أخذت شيئاً من موانع احليض فامتنع احليض ابلكلية وجبت عليها الصالة والصيام ،وصح
ذلك منها ،أما إن نزل منها دم ولو يسرياً يف وقت احليض فال تصح الصالة وال الصيام.

()481/14

ضمان اخلطأ الطيب
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

أان أعمل طبيباً بوحدة العناية املركزة ،وقد تويف أحد املرضى ابلوحدة لسبب أشك أنه خطأ علمي
مين ،فهل علي من كفارة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا كنت قد تسببت يف إزهاق روح هذا املريض أبي نوع من أنواع التسبب فإن عليك الدية

والكفارة ،وإذا أمكنك التحقق من ذلك فإنك تفعل ،فإن كان شكاً منك تشعر به وال دليل عليه ومل

يثبت عندك يقيناً فال شيء عليك إن شاء هللا ،والقاعدة الفقهية يف ذلك (إن اليقّي ال يزول ابلشك)
واليقّي هنا هو براءتك من إزهاق روحه والشك هو مسئوليتك عن هذا اإلزهاق ،وكذلك يدل هلذا

قاعدة (كل مشكوك فيه اجعله كالعدم)  ،وهي يف معىن القاعدة السابقة ،وهللا أعلم.

()482/14

هل الدواء يعجل الشفاء؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1423/12/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل للمرض زمن حمدد سواء تداوى اإلنسان أم ال؟ مبعىن هل الدواء يعجل الشفاء؟ أرجو اإلجابة مع

األدلة الشرعية.
اجلواب

هللا عز وجل قدهر املرض على اإلنسان وشرع التداوي ،وجعل الدواء سبباً للشفاء من األمراض،

فالتداوي أخذ ابلسبب املشروع ،فيكون مندوابً إليه -يف غالب أحوال التداوي.-

فمن تداوى فقد فعل األمر املشروع يف قوله -صلى هللا عليه وسلم -كما يف صحيح البخاري

( )5678كتاب الطب":ما أنزل هللا داء إال وأنزل له شفاء".

فالذي يتداوى يكون قد بذل سبباً يؤدي إبذن هللا إىل الشفاء ،ومن ترك التداوي فقد يهلكه املرض،

وكل ذلك قد علمه هللا عز وجل من اإلنسان قبل أن يولد ولكن احلث الشرعي على التداوي إمنا هو

من ابب األخذ ابألسباب املشروعة ،وهللا أعلم.

()483/14

تغيري التوصيف الطيب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/1/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

حنن -املسلمّي -يف الغربة نعاين من مشكلة كبرية ،وهي طهارة أطفالنا ،فنحن كغريان من املواطنّي
نشارك يف التأمّي الصحي اإلجباري والذي بطبيعة احلال يشمل الزوجة واألطفال ويندرج حتت هذا

التأمّي مجيع العمليات ما عدا عمليات التجميل ،ولكنهم العتبارات دينية ال يعرتفون بعمليات

الطهارة لألطفال ويعتربوهنا عمليات جتميل ،لذلك نضطر لدفع مبالغ كبرية إلجراء هذه العملية على

حسابنا اخلاص ،ابلرغم من ّأان ندفع االشرتاك الشهري ابلتأمّي اإلجباري وقد عرض علي أحد
األطباء املسلمّي إجراء هذه اجلراحة مع تغيري التوصيف الطيب هلا حىت تندرج حتت العمليات

اجلراحية اليت يدفعها التأمّي الصحي ،فأرجو منكم فتوى يف مدى صحة هذا العمل شرعاً؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فاألظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أنه جيوز لكم إجراء عمليات اخلتان مع تغيري التوصيف الطيب هلا؛ لكي

تدخل يف غطاء التأمّي الصحي اإلجباري ،وذلك ألن كثرياً من أقساط التأمّي اليت تدفعوهنا تذهب
بال مقابل؛ لتبتلعها شركات التأمّي ،وتزيد من أرابحها املتضخمة.

وهلذا تُباح مثل هذه احليلة الستيفاء تلك األموال اليت ذهبت عليكم سدى ،ولكن بشرط أال تزيد

قيمة ما تق ّدم لكم من عمليات وخدمات طبية على مقدار القسط السنوي الذي تقدمونه للتأمّي.

انقضت السنة
فمثالً إذا كان رب األسرة قد دفع يف السنة  1000يورو للتأمّي الصحي ألسرته ،مث
ْ

وقد بلغ جمموع قيمة اخلدمات والعمليات الطبية له وألسرته  500يورو ،فإنه يكون قد بقي له 500
ٍ
حينئذ أن يستوفيها ولو هبذه احليل ،من عمليات ٍ
ختان أو
يورو يستحقها على شركة التأمّي ،وله
غريها ،ولو بتغيري توصيفها ،بشرط أال تزيد قيمة هذه العمليات عن الثمن املتبقي وهو  500يورو،

ألنه ال يستحق إال ما يقابل هذه األلف.

فإن زادت على قدر هذا الثمن املتبقي فيجب عليه أن يتخلص من هذه الزايدة أبن ُخيرج من ماله
قدر هذا الزائد ويصرفه يف مصاحل املسلمّي.

فمثالً :لو كان املتبقي من قيمة التأمّي هو  500يورو وقيمة عملية اخلتان تبلغ  700يورو

فإنه جيب عليه أن ُخيرج من ماله ما يقابل هذه الزايدة ،وهي  200يورو ،وينفقها يف مصاحل املسلمّي

بنية التخلص منها؛ ألنه مل يدفع للتأمّي إال  1000يورو ،ذهب منها  500يف اخلدمات والكشوف

الطبية ،وذهبت ال 500األخرى يف عملية اخلتان اليت قد كلفت شركة التأمّي  700يورو .فبقي
 200يورو دفعتها عنه الشركة ،فإذا أخذها كان من أكل أموال الناس ابلباطل ،فوجب عليه أن
يتخلهص منها.

وإمنا نقول :خيرج من ماله بقدر املائتّي لصاحل املسلمّي ،وال يردها لشركة التأمّي؛ ألن الشركة قد
أكلت أضعافها من أموال الناس ابلباطل ،وألن فيها إعانة هلا على احملرم وتقوية للكفار.
وهللا أعلم- ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.-

()484/14

العالج ابلتنومي املغناطيسي
اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1422/10/21

السؤال

ما رأيكم يف العالج ابلتنومي املغناطيسي؟ وما رأيكم يف قول من يعاجل به :إنه ابإلمكان تغيري الصفات
الذميمة يف الشخص ،مثل :الكذب ،وحب الشهوة ،وإحالل الفضائل مكاهنا بشرط رغبة املعاجل يف

ذلك ،بعد تقدير هللا.
اجلواب

نقول وابهلل التوفيق :ما يسمى ابلتنومي املغناطيسي يطلق على ثالثة أضرب:
الضرب األول :وهو الشائع املنتشر ويفعله السحرة ابستخدام اجلن ،وهذا النوع حمرم؛ ألن إتيان

السحرة حرام ،والساحر كافر بنص القرآن الكرمي " وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال

تكفر " [البقرة . ]102 :حيث ال مي ّكن اجلن الساحر من السحر إال بعد أن يشرك ابهلل  -تعاىل -
 ،ومن ذلك الذبح لغري هللا ،أو إهانةاملصحف الشريف ،أو االستهزاء آبايت هللا -تعاىل ،-أو

السجود للشياطّي ،وغري ذلك من الكفر البواح.

وال يتصور من هذا الساحر الكافر أن يدل على الفضائل ،أو خيلص أحداً من الصفات الذميمة ،إذ

إن السحر ضار غري انفع كما قال  -سبحانه  ":-ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم " [البقرة:

 . ]102وقال  -سبحانه  " :-وال يفلح الساحر حيث أتى " [طه. ]69:

والسحر من السبع املوبقات اليت حذر منها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث الصحيح،

وهو أشد من الزىن وشرب اخلمر .وإين أنصح كل مسلم بتجنب السحرة واملشعوذين والكهنة

والعرافّي ،وقد قال  -عليه الصالة والسالم  " :-من أتى كاهناً أو ع هرافاً فصدقه مبا يقول فقد كفر
مبا أنزل على حممد " أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( )9536وقال  -عليه الصالة والسالم " :-

من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعّي ليلة " أخرجه مسلم يف صحيحه ()2230

الضرب الثاين :نوع من الدجل واالتفاق مع بعض احلاضرين ال سيما يف أماكن اجلمهور ألكل أموال

الناس ابلباطل ولفت االنتباه.

والضرب الثالث :طب نفسي وهو عن طريق اإلحياء والتأثري على املريض وتطويعه إىل ما يراد له،

وهذا ما يسأل عنه السائل ،وهو علم صحيح ولكنه حمدود التأثري.

واملغري فعالً لتلك الصفات السيئة واملنشئ للصفات احلميدة هو اإلميان ابهلل  -تعاىل  ،-والعمل
ّ

الصاحل ،ودعاء هللا  -عز وجل  ،-وااللتجاء إليه ،وهو مسبب األسباب ،وهو قريب من عباده "

وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " [البقرة. ]186 :

وكما هو معلوم أن من أكرب أسباب اهلداية والفالح والتخلص من األخالق الذميمة قوة العزمية،

وجماهدة النفس ،والصرب ،وغري ذلك من األسباب الشرعية املعلومة .وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()485/14

قتل الرمحة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1422/9/13

السؤال

أود معرفة احلكم الشرعي يف مسألة قتل الرمحة؟

اجلواب

السؤال حمتمل :فإن كان عن صفة قتل الرمحة فاإلسالم أيمر ابإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من
الناس والدواب على أحسن الوجوه وأسهلها من غري زايدة يف التعذيب؛ ملا رواه مسلم يف صحيحه

( )1955أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال " :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا
قتلتم فأحسنوا ِ
الق ْتله ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ،وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته".

أما إذا كان السؤال عن قتل الرمحة للمريض امليؤوس من شفائه بدعوى الرمحة به ،وإهناء أتمله وما

يعانيه ،واملسمى بقتل الشفقة أو الرمحة ،فهذا مما ال جيوز؛ ألن الصرب على األمل مطلوب شرعاً ،فال

جيوز للمريض إهناء حياته بنفسه؛ ألنه واحلالة هذه يعترب منتحراً قاتالً لنفسه ،وهللا -تبارك وتعاىل-

يقول " :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً ،ومن يفعل ذلك عدواانً وظلماً فسوف نصليه انراً
" اآلية [سورة النساء . ]29،30كما ال جيوز أن يطلب من الطبيب فعل ذلك به.
أما إذا قرر األطباء موت املريض دماغياً ،وبعض األعضاء كالقلب ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة،
فهذا قرر جممع الفقه اإلسالمي جواز رفع األجهزة عنه ،قالوا :وال يعد هذا تعجيالً مبوته؛ ألنه يف

عداد املوتى ،وإكماالً للفائدة أسوق ما ذكره البهويت يف (كشاف القناع  )495/ 5قال" :وال جيوز
قتل البهيمة وال ذحبها لإلراحة؛ ألهنا ما دامت حية ،وذحبها إتالف هلا ،وقد هني عن إتالف املال

كاآلدمي املتأمل ابألمراض الصعبة ،أو املصلوب بنحو حديد؛ ألنه معصوم ما دام حياً" .انتهى .قلت:

ومقصوده أنه ال جيوز ذبح احليوان إذا كان مما ال يؤكل حلمه إلراحته ،أقول أيضاً :حىت ما يؤكل حلمه
إذا كان حلمه غري صاحل كشاة مريضة يريد ذحبها لإلراحة ال ألجل أكل حلمها لعدم صالحية أكله،

بل يرتك حىت ميوت ،ومثل ذلك اآلدمي ،وقتل اآلدمي املريض ابألمراض الصعبة كالسرطان يف آخر
مراحله ،بل يرتك حىت ميوت .وهللا أعلم.

()486/14

استعمال عالج يثبّت اجلنّي

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/9/16هـ

السؤال

أان امرأة حامل يف الشهر األول ،واتضح عن طريق التصوير الصويت أن لدي كيساً هرمونياً فوق أحد

املبايض ،فوصفت يل الطبيبة نوعاً من العالج املثبت للجنّي؛ لئال يتقلص الرحم بسبب هذا الكيس

فيحصل اإلسقاط ،ولو مل آخذ العالج فيحتمل متام احلمل وحيتمل سقوطه .السؤال :هل جيوز يل ترك

هذا العالج؟ مع العلم أن هذا الكيس قد يزول من نفسه بال عالج ،والعالج املوصوف ليس عالجاً
للكيس وإمنا مثبت للحمل.

اجلواب

أرى أن أتخذ عالج هذا الكيس الدهين طاملا كان األمل يف حصول السالمة به كبرياً ،وال يرتك إال

إذا كان يف تناوله ضرر عليك ،أما هل تكون املرأة ضامنة هلذا اجلنّي وآمثة لو مات بعد نفخ الروح
فيه؟ فال يظهر يل ذلك؛ ألن التداوي من األمور املظنون حصول الشفاء هبا مندوب على الصحيح
من أقوال أهل العلم ،وهللا أعلم.

()487/14

عملية التجميل للمولود مبتالزمة داون
اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1423/3/17
السؤال

الرجاء إفاديت بشأن جواز عمليات التجميل لألطفال املولودين مبتالزمة داون ،علماً أن احلاجة

إلجراء مثل هذه العمليات ليست احتجاجاً على خلق هللا ،ولكن هؤالء األطفال يف بالدان العربية

يعاملون معاملة املتخلف عقلياً ،مع أنه أثبت علمياً أهنم مؤهلون للعيش واملشاركة يف اجملتمع ،ولكن

نظراً لبعض الصفات الشكلية اليت متيزهم حيكم عليهم قبل التعرف على قدراهتم ،وينعكس هذا على
نفسية الطفل ،وابلتايل حيد من اكتسابه واندماجه مع اجملتمع احمليط ،أفيدوين أفادكم هللا ،إذا أجريت

لطفلي هذه العملية لتعود عليه ابلنفع يف حياته دون أن أكون معرتضة على إرادة هللا.
اجلواب

كرم هللا اإلنسان فخلقه يف أحسن تقومي ،قال -تعاىل":-لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي"
لقد ّ

[سورة التّي ، ]4:وقال -تعاىل" :-اي أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك
فعدلك يف أي صورة ما شاء ركبك" [االنفطار ، ]6:ويف احلديث" :اللهم حسنت َخل ِْقي فحسن

ُخل ُقي" رواه ابن حبان ( )959ومسند أيب يعلى ( )5075والطيالسي (. )374

وهذا اإلنسان مىت طرأ عليه ما يشوه خلقه حبريق أو حادث سيارة أو أي تشوه خلقي فله أن يزيل

هذا التشوه ،ويبذل قصارى جهده يف التجمل والتجميل ،وليس يف هذا حمظور شرعاً ،وإمنا احملظور

أن يكون يف التجميل تدليس وغش وخداع وتضليل.

وعليه فلك أيتها األخت احلق يف إجراء عملية أو عمليات جتميل حىت يزول ما يف الطفل من وضع
يسبب له أذى عضوايً أو نفسياً ،كتب هللا له الشفاء.

()488/14

التداوي بدم احليوان
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1423/4/1

السؤال

ما حكم التداوي بدم احليوان؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

اجلواب :أن دم احليوان جنس وحيرم أكله وإن كان متحصالً من حيوان مذكى حيل أكله ،قال -
يل ُحمَ هرماً علَى طَ ِ
َج ُد ِيف ما أ ِ
تعاىل":-قُل ال أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إِاله أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيـتَةً أ َْو َدماً َم ْس ُفوحاً أ َْو
ُوح َي إِ َه
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
س أ َْو ف ْسقاً أُه هل لغَ ِْري ه
يم"
اَّلل به فَ َم ِن ا ْ
ري َاب ٍغ َوال َعاد فَإ هن َربه َ
ك غَ ُفوٌر َرح ٌ
ضطُهر غَ ْ َ
َحلْ َم خ ْن ِزي ٍر فَإنههُ ِر ْج ٌ
[األنعام ، ]145:ويف احلديث":تداوو عباد هللا وال تداووا حبرام  " ...أبو داود ( ، )3874لكن
للضرورة جيوز أكله ،أو نقله ،أو التداوي به ،فإذا توقف شفاء املريض أو اجلريح وإنقاذ حياته على
نقل الدم من آخر أو العالج به وال يوجد من املباح ما يقوم مقامه يف شفائه أو إنقاذ حياته جاز

ذلك.

وقد جاء يف الفتاوى اهلندية":أنه جيوز شرب الدم والبول وأكل امليتة للتداوي إذا أخربه طبيب مسلم

أن شفاءه فيه" ،وهللا أعلم.

()489/14

ضوابط جراحة التجميل
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1423/4/18
السؤال

أرجو أن تفيدان يف معرفة الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية؟ وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب
تنقسم جراحة التجميل قسمّي :القسم األول :اجلراحة اليت حيتاج إليها اإلنسان لوجود عيوب خلقية

ولد هبا اإلنسان كالتصاق أصابع اليدين أو الرجلّي ،أو عيوب انشئة عن اآلفات املرضية اليت تصيب
اجلسم كعيوب صيوان األذن الناشئة عن مرض الزهري أو السل.

ويلحق هبذا القسم العيوب الطارئة على اجلسم كالتشوهات الناشئة عن احلروق واحلوادث ،فهذه
العيوب اليت تصيب اجلسم يتضرر هبا اإلنسان حساً ومعىن ،وإصالحها إمنا هو من ابب العالج

وليس فيه تغيري خللق هللا وال تطلب زايدة احلسن ،وإمنا جاء احلسن تبعاً ،وابلتايل فليس هناك حرج
شرعي يف إجراء العمليات اجلراحية إلزالة هذه العيوب.

القسم الثاين :اجلراحة التجميلية اليت يقصد هبا حتسّي املظهر وحتقيق صورة أمجل وأحسن ،ومن ذلك

ما يسمى بعمليات جتديد الشباب ،فيبدو املسن بعدها وكأنه يف ريعان الشباب ،ومن صور هذا
القسم:
-1عمليات جتميل األنف بتصغريه أو تغيري شكله عموماً.
-2جتميل الثديّي بتصغريمها إن كاان كبريين ،وحنو ذلك.
-3شد جتاعيد الوجه ليظهر صاحبه وكأنه أصغر بكثري من سنه احلقيقي.

واجلراحة يف هذا القسم مشتملة على تغيري خلقة هللا ،والعبث هبا حسب أهواء الناس وشهواهتم،

وابلتايل فيكون داخالً يف عموم قوله -سبحانه وتعاىل -حكاية عن إبليس "وآلمرهنم فليغرين خلق
هللا" [النساء. ]119 :

وكذلك فإن فاعله داخل يف اللعن الوارد يف حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -يلعن املتنمصات ،واملتفلجات للحسن الاليت يغرين خلق هللا" رواه
البخاري ( )5939ومسلم (. )2125
واألدلة على حرمة هذا القسم قد ذُكرت يف إجابة سابقة يف هذا املوقع بعنوان (عملية جتميل األنف)

()490/14

رفع األجهزة عن املتوىف دماغياً
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1423/6/26هـ

السؤال

ما حكم رفع األجهزة اليت توضع على املريض املتوىف دماغياً مما يؤدي يف الغالب إىل وفاته؟ وهل
هناك فتوى صادرة بذلك عن جممع فقهي جتتمع فيه هيئة طبية مع هيئة شرعية حبيث تستوىف فيه

مجيع اجلوانب املتعلقة هبذا املوضوع املهم الذي حيتاج إىل دراسة؟
اجلواب

نعم ،هناك فتاوى صادرة من اجملامع الفقهية تبّي حكم رفع األجهزة عن املرضى املتوفّي دماغياً ،ومن
ذلك الفتوى الصادرة من اجمللس الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة يف

1408/2/24هـ ومفادها أن اجمللس قد نظر يف موضوع تقرير حصول الوفاة ،ابلعالمات الطبية
القاطعة ،ويف جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن املريض املوضوعة عليه يف حالة العناية املركزة ،واستعرض
اجمللس اآلراء ،والبياانت الطبية املقدمة شفهياً وخطياً من وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية،
ومن األطباء االختصاصيّي ،واطلع اجمللس كذلك على قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة

املؤمتر اإلسالمي ،املنعقد يف مدينة عمان العاصمة األردنية رقم ( )5يف1986/7/3م ،وبعد املداولة

يف هذا املوضوع من مجيع جوانبه ومالبساته ،انتهى اجمللس إىل القرار التايل:

املريض الذي ركبت على جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه هنائياً،
وقررت جلنة من ثالثة أطباء اختصاصيّي خرباء ،أن التعطل ال رجعة فيه ،وإن كان القلب والتنفس ال

يزاالن يعمالن آلياً ،بفعل األجهزة املركبة ،لكن ال حيكم مبوته شرعاً إال إذا توقف التنفس والقلب،

توقفاً اتماً بعد رفع هذه األجهزة .أ .هـ.

وكان املؤمتر الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قد أصدر قراره رقم )3/5( 17

ومفاده :أن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة األردن من -8

 13صفر 1407هـ  16-11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م ،بعد التداول يف سائر النواحي اليت

أثريت حول موضوع أجهزة اإلنعاش واستماعه إىل شرح مستفيض من األطباء املختصّي ،قرر ما يلي:
يعد شرعاً أن الشخص قد مات وترتتب مجيع األحكام املقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه
إحدى العالمتّي التاليتّي:

 )1إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً اتماً وحكم األطباء أبن هذه التوقف ال رجعة فيه.

 )2إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطالً هنائياً ،وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء أبن هذا
التعطل ال رجعة فيه ،وأخذ دماغه يف التحلل.

ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص وإن كان بعض األعضاء كالقلب

مثال ،ال يزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة .أ .هـ.

والفارق بّي القرارين السابقّي -كما يالحظ -أن القرار األول ال حيكم مبوت املريض حىت يتوقف
قلبه وتنفسه هنائياً بعد رفع األجهزة ،بينما ير ى القرار الثاين أن يعد املريض ميتاً شرعاً بتعطل مجيع

وظائف دماغه تعطالً هنائياً حىت وإن كان قلبه ينبض بفعل أجهزة اإلنعاش ،وهللا أعلم.

()491/14

جراحة تكبري الصدر
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/2/15هـ

السؤال

أان سيدة ملتزمة وحمجبة ،عندي مشكلة أحرج منها كثرياً ،وهي صغر حجم صدري ،لدرجة أنه ال

يوجد أي فرق بّي حجم صدري وصدر زوجي ،لذا أحرج حىت من تغيري مالبسي أمامه ،أو أمام أي

إنسان آخر ،مع أين متزوجة منذ ست سنوات ،فهل يوجد إمث إن أجريت جراحة تكبري الثدي؟ علماً
أين ال أريد ذلك طلباً للحسن ،ولكن ألشعر أين مثل ابقي النساء؟ .أفتوين- ،جزاكم هللا عن
املسلمّي كل خري.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان األمر كما ذكرته صاحبة السؤال من أن حجم ثديها صغري يوقعها يف احلرج وهو غري طبيعي

فال حرج  -إن شاء هللا -من إجراء جراحة تكبري الثدي ليصبح كأثداء ابقي النساء ،بشرط أال
يكون يف هذه اجلراحة ضرر عليها يف العاجل أو اآلجل ،واملعترب قوله يف هذه احلالة هو الطبيب

الثقة ،وإمنا جازت هذه اجلراحة يف هذه احلالة؛ ألهنا من ابب العالج ،وفيها دفع لألذى ،والضرر
الالحق هبذه املرأة من جراء صغر الثدي .وهللا أعلم.

()492/14

الطب النبوي البن القيم

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/2/15هـ
السؤال

ماذا تقولون يف قراءة كتاب الطب النبوي البن القيم اجلوزية؟ ألنين مسعت أن معاجلة األمراض
ابلتمائم غري جائزة ،لكن الكتاب املذكور جييزها ،إىل أي حد أصدق كتاب الطب النبوي؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن كتاب الطب النبوي البن القيم من الكتب املفيدة يف اببه ،وقد مجع فيه أشياء وفوائد يندر

وجودها يف غريه .وابن القيم توسع يف كتابه املذكور يف تعداد األدوية النبوية ،ومل يلتزم يف ذلك مبا
صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وإمنا توسع يف هذا الباب على اعتبار أنه ليس من

األحكام الشرعية ،وليس كل ما فيه من العالجات يسوغ األخذ به ،بل يؤخذ منه ويرتك ،ويسأل أهل
االختصاص عن ذلك .أما ما ذكره مما له عالقة ابلرقية الشرعية فال حرج يف األخذ به  -إن شاء هللا

تعاىل -؛ ألهنا إن مل تنفع صاحبها ألمر قدره هللا  -تعاىل  -فلن تضره.
وقد اطلعت على اإلشكال موضع السؤال فيما يتعلق إبابحة ابن القيم تعليق التمائم ،والكالم ليس

على إطالقه؛ فكالمه  -رمحه هللا تعاىل  -ينصب على كتابة شيء من القرآن للتداوي به أو تعليقه،

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  ،-ومل يعنت  -رمحه هللا  -ببيان احلكم الشرعي

هنا ،وقد بسطه يف غري ما موضع من كتبه ،لعل أمجعها ما ذكره يف زاد املعاد .ومل يتحدث  -رمحه هللا

 -عن التمائم الشركية يف الكتاب املشار إليه ،وإمنا ذكر رأي بعض السلف يف التداوي ابلقرآن كتابة

وتعليقاً .والتمائم وهو ما يسمى عند البعض ابحلجاب أو احلرز أو اجلامعة ،وهو شيء يعلق ابلعنق أو
يربط أبي عضو من أعضاء الشخص؛ فإن كان من غري القرآن فهو حمرم ،بل شرك؛ ملا رواه اإلمام

أمحد يف مسنده ( ، )19498وابن ماجة ( )3531عن عمران بن حصّي -رضي هللا عنه ،-أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -رأى رجالً يف يده حلقة من صفر ،فقال" :ما هذا؟ " قال :هذه من

الواهنة ،فقال" :انزعها فإهنا ال تزيدك إال وهناً ،فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا .وما رواه

أمحد ( )16951عن عقبة بن عامر عنه صلى هللا عليه وسلم قال" :من تعلق متيمة فال أمت هللا له،

ومن تعلق ودعة فال ودع هللا له" ويف رواية ألمحد (" )16969من تعلق متيمة فقد أشرك" وما رواه
أمحد ( )3604وأبو داود ( )3883عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن الرقى والتمائم والتولة شرك" .وإن كان ما علقه من آايت القرآن

فالصحيح من قويل العلماء أنه ممنوع أيضاً؛ لثالثة أمور:

األول :عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم وال خمصص هلا.
الثاين :سد الذريعة فإنه يفضي إىل تعليق ما ليس كذلك.
الثالث :أن ما علق من ذلك يكون عرضة لالمتهان حبمله معه يف حال قضاء احلاجة واالستنجاء
واجلماع وحنو ذلك.
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االستشفاء ابلقرآن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1422/11/7هـ
السؤال

عن الشفاء ابلقرآن ،فهل هو شفاء ملرض القلوب كالشرك ،والنفاق ،وغريها ،أم هو شفاء ألمراض
عضوية كالصداع ،وأمل املفاصل؟ بل إين مسعت أن من يقرأ القرآن الكرمي ال يصاب بسرطان.

اجلواب

احلمد هلل ،قال  -تعاىل  ":-وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنّي وال يزيد الظاملّي إال

خساراً " [اإلسراء ]82 :وقال  -سبحانه وتعاىل  " :-اي أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنّي " [يونس ]57 :فأخرب هللا  -سبحانه وتعاىل  -أن

القرآن شفاء ورمحة للمؤمنّي ،وال ريب أن املقصود األول هو شفاء ما يف الصدور من أمراض اجلهل
والشرك والكفر والنفاق واألخالق الرديئة كاحلسد والغش ،ولكنه مع ذلك شفاء لألمراض العضوية

كالصداع وسائر األوجاع اليت تعرض للبدن كما دلت على ذلك سنة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم

 ،-إذ قيد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  " :-ال رقية إال من عّي أو ُمحَة " رواه البخاري

( )5705ومسلم ( )220وقوله للذي رقى اللديغ بسورة الفاحتة " :وما أدراك أهنا رقية " رواه
البخاري ( )2276ومسلم ( )2201وقال  -صلى هللا عليه وسلم  " :-ال أبس ابلرقى ما مل تكن
شركاً " رواه مسلم ( )2200وأبو داود ( )3886واللفظ له.

والرقى تكون ابلقرآن وابألدعية املشروعة ،وأما القول أبن من يقرأ القرآن ال يصيبه السرطان فهذا ال

جنزم بنفيه وال إثباته ،لكن يرجى أن تكون الرقية ابلقرآن سبباً للشفاء من السرطان فال نقول إن ذلك
حتمي ،بل السرطان مرض من األمراض اليت تعرض لإلنسان من صاحل وطاحل فالعوارض الطبيعية

تعرض لسائر الناس من املؤمنّي والكفار ،ولكنها تكون للمسلم كفارة لذنوبه وسبباً يف تعريضه لألجر
بقدره ،فأمر املؤمن كله له خري إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان

خرياً له ،وليس ذلك إال للمؤمن ،كما أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما رواه مسلم

( . )2999وهللا أعلم.
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عالج املصاب مبرض الشهوة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1422/11/26
السؤال

أخرت الزواج إىل أن انهزت اخلامسة والثالثّي ،حيث كنت يف ضياع وختبط يف احلياة من تناول

مسكرات بسبب اإلصابة مبرض االكتئاب النفسي املزمن الذي ال يوجد له عالج ،وبعد أن هداين هللا

لاللتزام قررت الزواج فتزوجت وأان اآلن مصاب مبرض الشهوة أو ما يسمونه الشبق اجلنسي ،وعاجز
عن الزواج أبخرى وأعيش يف وهم دائم وسعري ال ينطفئ لدرجة متين املوت أحياانً ،واالستفتاء هو:
هل هذا املرض الذي مقته هللا يف كتابه بقوله " :فيطمع الذي يف قلبه مرض "؟ هل جيوز يل

االحتساب واعتباره من البالء أم هو من األمراض اليت تدل على فساد صاحبها وخبث نفسه وقلة

دينه؟

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد..
فأهنئك أوالً بتوفيق هللا لك حيث نزعت مما كنت فيه من ضياع وختبط ،فإن نعمة اهلداية هي أعظم

نعم هللا على العبد ،فهنيئاً لك نعيم اهلداية الذي وفقك هللا إليه.

مث أهنئك بزواجك ،وأسأل هللا  -عز وجل  -أن يبارك لك يف زوجتك وأن يبارك هلا فيك وأن جيعلها
معونة على طاعته ،وأن يوفقكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه ،وقد أحسنت يف إقدامك على هذه اخلطوة
املباركة وهي الزواج ،فإنه من أعظم العون على االستقامة.

وأما ما ذكرته مما تتصوره مرضاً فإن عالجه هو الزواج أبخرى ،فإن مل تستطع فعليك مبراجعة األطباء

يف صرف بعض املهدائت حلالتك ،مع االستعانة ابلصوم والتعبد وإشغال الوقت ابألعمال املهمة اليت
تستنزف طاقتك وتوسيع عالقتك ابألخيار والصاحلّي واملشاركة يف األعمال االجتماعية واإلغاثية

والدعوية.

وعليك أن تعلم أن هذا الذي تعانيه ليس هو املذكور يف قوله -تعاىل ":-فيطمع الذي يف قلبه مرض
" [األحزاب ]32 :فإن املرض املذكور هنا هو مرض النفاق أو الفسق وابتغاء فعل الفاحشة ،كما

ذكر ذلك الطربي يف تفسري هذه اآلية ،كما أن ما أحسست به ليس من األمراض اليت تدل على

فساد صاحبها وخبث نفسه وقلة دينه كما ذكرت ،ولكنها أمراض جسدية تعرض للناس صاحلهم
وطاحلهم ،ولكن خيتلف تعامل ٍ
كل منهم مع هذا املرض حبسب التزامه بدين هللا  -عز وجل.-
وفقك هللا وابرك فيك.
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هل هذه رقية شرعية؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1422/12/15

السؤال

أود السؤال عن موضوع مل حيري عائلة ،بل عائالت احلي ،وهو عن الطب الروحي .تعرفنا على رجل
قد درس الدكتوراه يف الشريعة ،ويقول :إنه يعاجل األرواح ويطردها ،وذلك بذكر هللا  -عز وجل ،-

واستخدام البخور ،وغذاء ملكات النحل .أان ال أشك فيه ،ولكن لست مقتنعة هبذه األحاديث.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد :فقد أمر
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلتداوي ابملباح واملشروع ،فقال " :إن هللا أنزل الداء والدواء وجعل
لكل داء دواء فتداووا وال تداووا حبرام " رواه أبو داود ( )3874من حديث أيب الدرداء-رضي هللا

عنه ،-وأكد النهي عن التداوي بغري املباح ،وأنه ال شفاء فيه بقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-إن
هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه البخاري تعليقاً كتاب األشربة ،ابب :شراب احللواء

والعسل ،ورواه احلاكم ( )8310انظر الفتح ( )339/1و ( ، )78/10ويشمل ذلك التداوي من
األمراض النفسية واجلسدية ،واألدوية على نوعّي :أدوية شرعية :وهي ما ورد التداوي هبا يف كتاب
هللا  -عز وجل -أو يف سنة نبيه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ومنها :الرقى الشرعية ابلقرآن الكرمي،
أو مبا صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الرقية به ،ومنها :بعض األدوية كالعسل واحلبة
السوداء والكمأة وحنوها ،ومنها :احلمية ،واحلجامة ،وغريها.

والنوع اآلخر :األدوية الطبيعية ،وهي ما ثبت بعلم الطب والتجارب نفعه -إبذن هللا ،-ومنها:

األدوية الكيميائية واألعشاب وحنوها.

وكثري من الدجاجلة واملشعوذين يظهرون الصالح ،وقد يذكرون هللا  -تعاىل  ،-ويقرؤون بعض

اآلايت ،ويزعمون أهنم يعاجلون ابلرقية الشرعية ،وهم يف احلقيقة يستعينون ابجلن والشياطّي ،لذلك

جيب احلذر الشديد من الذهاب إىل هؤالء والتداوي عندهم ،وأال يتداوى اإلنسان إال عند من
عرفت حقيقته بسالمة املعتقد والبعد عن مواطن الريبة.

وما ذكرته السائلة عن هذا املعاجل ال يكفي يف اجلزم ببيان حاله ،وال يكفي يف سالمة عالجه أنه حيمل

شهادة الدكتوراه يف الشريعة ،أما العالج بذكر هللا فال شك أن القرآن شفاء للناس ،لكن ليس كل

ذكر يعد عالجاً ،بل بعضها أذكار بدعية ال جيوز الذكر هبا فضالً عن التداوي هبا ،وما ذكرته من أنه
يعاجل بغذاء ملكات النحل ،فهذا مما يتداوى به خاصة من األمراض العضوية (اجلسدية) .

أما استخدام البخور فهذا ال نعلمه عالجاً شرعياً وال طبيعياً -وهللا أعلم ،-بل هو معروف عن

الدجاجلة واملشعوذين الذي يزعمون أهنم يستحضرون األرواح ،ويستعينون ابجلن يف ذلك.

والذي أنصح به األخت السائلة أن تبتعد عن هذا املعاجل ،وعليها أن توصي هذه املريضة أبن ترقي

نفسها ابلقرآن الكرمي ،وأن تلتزم األوراد الشرعية ،وال أبس إن وجد أحد العلماء القراء املعروفّي

ابلصالح وسالمة العقيدة (وليس ابلشهادة!) أن يقرأ عليها ويرقيها الرقية الشرعية .أسأل هللا العظيم

رب العرش العظيم أن يشفيها وسائر مرضى املسلمّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى

آله وصحبه أمجعّي.
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حكم التداوي
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1423/2/2

السؤال

ما حكم ترك التداوي من األمراض ابلدواء والذهاب إىل األطباء؟ وما صحة حديث املرأة اليت كانت

تصرع فطلبت من الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الدعاء فقال هلا :اصربي ولك اجلنة؟ فهل يف ترك

التداوي ابلدعاء والرقية فضل مثل دعاء أيوب -عليه السالم-؟
اجلواب

لقد أابح الرسول -صلى هللا عليه وسلم -التداوي من األمراض ،إذ جاء عن أسامة بن شريك قال:
"جاء أعرايب فقال اي رسول هللا أنتداوى؟ قال :نعم ،فإن هللا مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من

علمه وجهله من جهله" رواه أمحد ( )18456ويف لفظ" قالت األعراب :اي رسول هللا أال نتداوى؟

قال :نعم اي عباد هللا تداووا فإن هللا مل يضع داء إال وضع له شفاء أو قال دواء إال داء واحداً ،قالوا
اي رسول هللا :وما هو؟ قال :اهلرم" ،رواه ابن ماجه ( )3436وأبو داود ( )3855والرتمذي

( )2038واللفظ له وصححه.

وهناك أحاديث كثرية يف هذا املعىن ،فالتداوي من األمراض من األمور املباحة ،بل قد يكون واجباً
على املسلم يف كثري من احلاالت ،إذ املرض يضعف اجلسم ويستنفذ القوة بينما املطلوب من املسلم
أن يكون قوايً ليتمكن من أداء العبادات وغريها من الواجبات األخرى.

أما حديث املرأة اليت كانت تصرع فهو حديث صحيح رواه البخاري ( )5652ومسلم ()2576

وغريمها من أصحاب السنن ،أما ترك التداوي واللجوء إىل الدعاء والرقية وعلى أن ذلك أفضل
فأقول :الفضل هذا أمر نسيب خيتلف من شخص إىل آخر ومن مرض إىل آخر ،ولكين أقول:

التداوي مطلوب شرعاً يف كثري من األمراض ،ومن أراد أن يصرب وهو قادر على ذلك فهذا جائز وله
أجر الصرب والتحمل ،ومن أراد اللجوء إىل الدعاء بدالً من التداوي فله ذلك بشرطّي:

األول :صدق القصد عند املريض.

الثاين :من جهة املداوي وهو توجه قلبه إىل هللا ،والتوكل عليه حق التوكل.
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حكم تناول األدوية اليت حتتوي على نسبة من الكحول
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1423/1/13

السؤال

ما حكم تناول عالج للسعال حيتوي الكحول ،علماً أن معظم عالج السعال حيتوي الكحول؟

اجلواب

جيوز شرب عالج السعال وإن كان فيه نسبة من الكحول احملرمة يف األصل ،السيما أن نسبتها

ليست كبرية ،وعامة األدوية تدخل الكحول يف تركيباهتا ،واستخدام مثل هذا الشراب جائز من ابب
الضرورة الشرعية املعتربة ،واألحاديث الناهية عن شرب اخلمر (الكحول) إمنا جاءت لتحرميها لذات
الشرب بغرض اإلسكار ال لغرض العالج ،وقد أفىت جبواز مثل هذه احلالة مجع غفري من العلماء،

وعدد من اجملامع العلمية الفقهية ،وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
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عمليات التجميل

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1423/3/8
السؤال

ما حكم عمليات التجميل للنساء ،مثل :إزالة ترهالت البطن أو الصدر ،خاصة عقب تكرار الوالدة

للمرأة؟
اجلواب

يظهر يل أنه ال مانع من عمليات التجميل إلزالة العيوب إذا مل حيصل من تلك العمليات ضرر ،ولقد

أذن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملن قطعت أنفه يف إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب ،فما
كان إلزالة عيب فال أبس به ،مثل أن يكون يف األنف اعوجاج فيعدل ،أو إزالة بقعة سواد مثالً ،أو
مثل ما ذكر يف السؤال ،وحنو ذلك ،أما لغري إزالة العيب كالوشم والنمص مثالً فغري جائز.
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نقل قرنية امليت للحي
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/5/13هـ
السؤال

يوجد أخ تضرر يف عينيه ضرراً ابلغاً ،وال حل له إال نقل قرنية من ميت ،فهل جيوز له؟
جزاكم هللا خرياً ،وابرك فيكم.

اجلواب

ال أبس بنقل القرنية من امليت إىل احلي على أرجح قويل العلماء ،إذا كان احلي مضطراً إليها كما هو
وارد يف السؤال ،بشرط أن يغلب على الظن جناح عملية زرعها ،ما مل مينع أولياؤه ذلك ،بقاء على

قاعدة حتقيق أعلى املصلحتّي وارتكاب أخف الضررين ،وإيثار مصلحة احلي على امليت ،فإنه يرجى
للحي اإلبصار بعد عدمه ،وال يفوت على امليت الذي أخذت قرنية عينه شيء ،فإن عينه إىل الدمار

والتحول إىل رفات ،وإىل احلكم السابق أشار قرار هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية يف
الدورة الثالثة عشرة بتاريخ 1398/10/25هـ وهللا أعلم.

()500/14

هل احلجامة سنة؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/8/3هـ
السؤال

ما حكم احلجامة؟ وهل نستطيع القول أبهنا سنة؟ بدليل فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هلا،

أليس بعض أفعال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ال نستطيع محلها على السنية؟.

اجلواب
احلجامة جائزة ،وال نقول إهنا سنة ،وإمنا نقول :إهنا عالج نبوي ملن احتاج إليها.

()501/14

استعمال احلبوب املنشطة جنسياً
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

هل جيوز استعمال احلبوب املنشطة يف املمارسة اجلنسية؟ وهل هناك أضرار فيها؟ مثال هل هي مثل

الدخان تدخل يف اآلية "وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة"؟ أرجو التوضيح والتفصيل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن حكم تناول هذه احلبوب املنشطة يتوقف على رأي األطباء ،فإذا ثبت لديهم ضررها فال جيوز
ههلُ َك ِة" [البقرة :من اآلية ، ]195وإال فال أبس أبكلها.
"وال تُـ ْل ُقوا ِأبَيْ ِدي ُك ْم إِ َىل التـ ْ
تناوهلا؛ لقوله تعاىلَ :
وغري الطبيب ال يعتد بقوله يف إثبات ضررها أو عدمه ،ألن املسألة مسألة طبية صرفة ،ال تعرف إال

أبدوات الطب ،اللهم إال إذا كان ضررها بيناً جلياً ملموساً للناس عامة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()502/14

التداوي أم الرقية أم الصرب؟

اجمليب د .علي بن عبد هللا اجلمعة
رئيس قسم السنة وعلومها جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/3/25هـ

السؤال

أعمل طبيباً ،أصبت بدوخة منذ ثالث سنوات مستمرة معي ،أجريت فحوصات طبية فلم أجد سبباً،
قال يل صديق يعاجل ابلقرآن إنه مس من الشيطان ،علماً أنين أحفظ القرآن حفظاً جيداً ،وأحفظه
لغريي ،تزيد علي الدوخة يف صلوات اجلماعة ،علماً أبنين أحافظ على الصلوات اخلمس ابملسجد،

وأحب أن أسأل:

هل الدعاء وحده يكفي؟ وهل يتعارض مع الصرب والرضا بقضاء هللا؟
كيف أرقي نفسي أم أجعل غريي يرقيين.

كيف أكون فعالً من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغري حساب؟

أال ترد قراءيت للقرآن كيد أي شيطان عين؟ أم هو ابتالء من هللا وعلي الصرب؟

هل ترك التداوي فيه خمالفة شرعية؟ (علماً أنين أجريت كثرياً من الفحوصات ومل أجد شيئاً ،وأفكر يف
ترك املتابعة الطبية بعد أن سئمت منها) .

هل كتمان األمر وقصر الشكوى على هللا فقط فيها خمالفة شرعية؟

هذه الدوخة تزيد عندي عند فعل الطاعات فماذا أفعل؟
هل التداوي أفضل أم تركه والصرب أفضل؟

هل املعاصي اليت نرتكبها أحياانً تكون سببا؟

هل هناك كتب تنصحين بقراءهتا يف هذا األمر؟.
اجلواب
بسم هللا وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

يذكر السائل أنه تصيبه دوخة عند الصالة ،وعندما ميارس الطاعات ،مع أنه حافظ للقرآن ،وحيفظه

لغريه ،فعوجل كثرياً عند األطباء ومل حيصل على نتيجة ،وأنه قيل له إن بك مساً ،فجوابنا ما يلي:

()503/14

إن تلبس اجلن ابإلنس حق المرية فيه ،وقد ذكر يف الكتاب والسنة ،ومن ذلك قول هللا تعال:
ِ
هِ
ين َأيْ ُكلُو َن ِّ
وم اله ِذي يَـتَ َخبهطُهُ ال ه
س" [البقرة :من
ومو َن إِهال َك َما يَـ ُق ُ
الراب ال يَـ ُق ُ
"الذ َ
ش ْيطَا ُن م َن ال َْم ِّ

اآلية ، ]275ويقرأ على املصاب القرآن فيخرج اجلين إبذن هللا ،وإخراجه حيتاج إىل قارئ خملص هلل،
مستعّي به ،اثبت اجلنان ،ذي شخصية قوية ،ولإلنسان أن يقرأ على نفسه فينفث يف يديه مث ميررمها

على مجيع جسده ،أو يقرأ عليه غريه ،كما رقى جربيل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كما عند

مسلم يف صحيحه ( ، )2186 ،2185من حديث أيب سعيد وعائشة  -رضي هللا عنهما -وكره
بعضهم أن يطلب املصاب القراءة من غريه ،ملا جاء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن من
صفات الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب "الذين ال يسرتقون ،وال يتطريون ،وال يكتون،

وعلى رهبم يتوكلون"رواه البخاري ( ، )5705ومسلم ( ، )220من حديث ابن عباس  -رضي هللا
عنهما -وكما يرفع البالء ابلقرآن ،يرفع أيضاً ابلدعاء ،واللجوء إىل هللا عز وجل والتضرع إليه،

والرغبة إليه ،واإلحلاح عليه بقلب حاضر مقبل على ربه جل وعال ،حمسن الظن به ،مع انتفاء املوانع،

وحتّي أوقات اإلجابة ،ووجود أسباهبا ،فإنه حري أن يرفع البالء بذلك إبذن هللا ،والتداوي

ابلعالجات الطبية والدعاء لكشف الضر ورفع البالء ال يتعارضان مع الصرب والرضا ابلقضاء والقدر،

فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمران ابلتداوي بقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -تداووا عباد
هللا ،فإن هللا سبحانه مل يضع داء إال وضع معه شفاء" رواه أبو داود ( ، )3855وابن ماجة

( )3436من حديث أسامة بن شريك  -رضي هللا عنه ،-وأمران ربنا جل وعال بدعائه والتضرع
إليه ،ودعاؤان له عبادة له ،ألن يف الدعاء إظهار احلاجة ،واالفتقار إليه جل وعال ،قال تعاىل" :وقال

ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين" [غافر]60 :
هِ
َصابَـ ْتـ ُه ْم
ين إِ َذا أ َ
 ،وهو الذي أمران ابلصرب ،ووعدان ابجلزاء عليه ،قال تعاىل" :وبشر الصابرين الذ َ
ِِ
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن"
صلَ َو ٌ
ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
اج ُعو َن أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َ
ُمصيبَةٌ قَالُوا إِ هان ه َ
[البقرة ، ]156-155 :فالصرب هنا املوعود عليه اجلزاء هو حبس النفس عن اجلزع والتسخط،

والرضا ابلقضاء والقدر ،مع فعل األسباب الرافعة للبالء أو املخففة منه ،إذ إن كل ذلك بقضاء

وقدر ،وهبذا يكون املسلم من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغري حساب ،ويذكر السائل أنه عند
قراءته للقرآن حيصل لديه تشويش وقلق يؤثر على مزاجه ،فال يراتح لقراءة القرآن ،نقول له :عليك

أن تستعّي ابهلل عز وجل وتكثر من قراءة القرآن ،وال تلتفت إىل وساس الشيطان وكيده ،وعليك
الصرب واالحتساب ،فإن ذلك من االبتالء ،ويبتلى املرء على قدر إميانه ،وأكثر من الذكر فإن

الشيطان ينخنس حىت يكون كالذابب ،مث اعلم اي أخي شفاك هللا أنك مأجور ،ويبتلى املرء على قدر

إميانه ،ويسأل السائل ويقول :هل التداوي شرعي فأقول :إن التداوي شرعي ،حيث أمر النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -به لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " -تداووا عباد هللا" ،وقال  -صلى

()504/14

داء َُ إال قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" رواه
هللا عليه وسلم " -ما أنزل هللا ً

أمحد ( ، )3578وابن ماجة ( ، )3436من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه ،-والتداوي ال
ينايف التوكل ،فالتداوي فعل سبب ال يلزم حتقق املسبب ،وال يعلق عليه جزماً حصول الشفاء،

والتداوي أفضل من ترك التداوي ألن الشفاء حتصل به الصحة والعافية ،ويستطيع املصاب أن يقوم

بوظائفه الشرعية ،خبالف ما إذا كان مريضاً ،ويسأل السائل هل كتمان البالء أفضل أو إعالنه
أفضل؟ فاجلواب :أن الذي ميلك الضر والنفع هو هللا عز وجل ،ولكن خيتلف األمر ابختالف

الدوافع ،فإن كان رفع الشكوى تشكياً وحتسراً وعدم صرب فهو حمرم وال جيوز ،ألن عرض األمر على
من ال يقدر على رفعه حتسر وظلم ،وألنه طلب للشفاء ورفع البالء ممن ال ميلكه وال يقدر عليه،

ابإلضافة إىل أنه لوم هلل على قضائه وقدره ،وإن كان رفع الشكوى وعرض أوصاف املرض لطلب
العالج أو على الطبيب فهذا ال أبس به ،حيث ال يتم التعرف على نوع املرض الذي حيدد به نوعية

العالج إال بذلك ،والواجب عليك اي أخي :أن تتضرع ابلصرب وتتحلى به ،فإنه حلية املؤمن ،وإن
عرض لك شيء يضايقك عند فعل الطاعات فإن ذلك من الشيطان فاستعذ ابهلل منه ،واجلأ إىل

ربك ،واعلم اي أخي أن كل ما أصابنا مما يكدر علينا حياتنا يف أنفسنا أو أموالنا أو أوالدان أو أزواجنا

أو صديقنا إمنا هو بسبب ذنوبنا ،وما كسبته أيدينا ،قال تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى ، ]30 :وأان أنصحك بقراءة الكتب اليت ختص ابلصرب

واالحتساب ،فمثالً :االستقامة البن تيمية ( ، )271/2تكاليف القلب السليم  /حملمد العلي،

الروح /البن القيم ،زاد املريض واملبتلي لزهري الزميلي ،الصرب اجلميل لسليم اهلاليل ،صيد اخلاطر البن
اجلوزي ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن القيم اجلوزية ،غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب

للسفاريين ،مدارج السالكّي البن القيم ،وموارد الظمآن لدروس الزمان لعبد العزيز السلمان ،وغري

ذلك من الكتب ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

()505/14

مرور الصحيح على أماكن الوابء
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/4/11هـ
السؤال

أان يف أمريكا ،أريد أن أعود إىل اإلمارات ،ولكن جيب علي أن أمر مبدينة هونج كونج ،فهل حيرم
علي ذلك بسبب املرض املنتشر يف هونج كونج؟ وهل يعترب هذا املرض وابء يف نظر الشرع؟.

اجلواب

من خرج من أرض انتشر فيها وابء لغري الفرار بل لعارض كالتجارة أو العمل املعتاد ،أو لكونه ماراً
هبا؛ فال أبس (إذا ِأم َن من نقل العدوى حبمله للمرض)  ،حيث جاء يف حديث أسامة بن زيد  -رضي

هللا عنهما  -مرفوعاً" :إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا
منها فراراً" متفق عليه عند البخاري ( ، )5728ومسلم (. )2218

فاملنهي عنه اخلروج عنها فراراً من املرض ،أما دخول األرض املصابة ابلوابء؛ فاألصل املنع منه إال

للحاجة ،كمن مل يستطع السفر إال ابملرور بتلك األرض وكان حمتاجاً لالنتقال.

والطاعون كل مرض عام ينتشر يف جهة من األرض ،ولذا فإن الظاهر أن املرض املسؤول عنه نوع من

الطاعون ،وهللا أعلم.

()506/14

التداوي بدم "الضب"
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1424/6/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،ما حكم الشرع يف التداوي للعالج من األمراض السرطانية بدم

حيوان صحراوي امسه يف بالدان الضب ،وهو نوع من الزواحف ،حيث يتم ذحبه وأخذ دمه وخلطه

ابلعصري وشربه ،حيث إنه قد مت جتريبه من العديد من الناس ،وفعال قد شفوا مبشيئة هللا ،مع العلم أن

هللا قد حرم علينا الدم وامليتة وحلم اخلنزير ،فما احلكم يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي.
وبعد :أنين ال أرى جواز التداوي ابلدم املسفوح بشربه أو أكله ،ذلك أن دم احليوان جنس حيرم أكله
َج ُد ِيف ما أ ِ
حىت وإن كان متحصالً من حيوان مذكى حيل أكله ،لقوله تعاىل" :قُل ال أ ِ
يل ُحمَ هرماً
ُوح َي إِ َه
َ
ْ
اع ٍم يطْعمه إِهال أَ ْن ي ُكو َن ميـتةً أَو دماً مس ُفوحاً أَو َحلم ِخ ْن ِزي ٍر فَِإنهه ِرجس أَو فِسقاً أ ُِه هل لِغَ ِري هِ
ِ
اَّلل
ْ
َعلَى طَ َ َ ُ ُ
ُ ْ ٌ ْ ْ
َ َْ َ ْ َ َ ْ
ْ َْ
ك غَ ُف ِ
ٍ
يم" [األنعام ، ]145:واحلكمة من حترمي أكل
بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
ري َاب ٍغ َوال َعاد فَِإ هن َربه َ ٌ
ور َرح ٌ
ضطُهر غَ ْ َ
الدم املسفوح وهللا أعلم أنه حيمل الفضالت وعوامل خطرية ومواد أخرى قد تسبب لإلنسان ضرراً

ابلغاً ،هذا وقد روى مسلم ( ، )1984وغريه عن وائل احلضرمي أن طارق بن سويد  -رضي هللا عنه
 -سأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن اخلمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها فقال :إمنا أصنعها

للدواء ،فقال" :إنه ليس بدواء ،ولكنه داء " ،وعن أم سلمة  -رضي هللا عنها  -أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -قال" :إن هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم" أخرجه البيهقي يف السنن الكربى
( )5/10وابن حبان يف صحيحه ( ، )1391هذا وليعلم أن شرب الدم املسفوح خيتلف حكمه عن
نقل الدم.

()507/14

التداوي بدم الضب
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/04/07هـ
السؤال

ما حكم العالج بدم الضب؟ وذلك بوضعه على موضع املرض وليس ابلشرب؟ وشكراً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فإن الضب إذا ذكي وخرج منه الدم ،فإنه إما أن يكون مسفوحاً وهو ما سال عند الذبح أو غري

مسفوح .فإن كان الدم غري مسفوح وهو الدم الباقي يف العروق ،فهو طاهر جيوز طبخه مع اللحم
وأكله؛ كالكبد والطحال ،وكذا التداوي به من ابب أوىل .أما املسفوح فإنه حيرم أكله وشربه ،ألنه

جنس ،وقد قال تعاىل" :قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً
مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه رجس[ "..األنعام ، ]145:فأما التداوي به يف غري األكل والشرب،
كوضعه على موضع املرض يف ظاهر البدن ،فإنه جائز على الصحيح ،وقيده شيخ اإلسالم ابن تيمة

 رمحه هللا -ابحلاجة كما يف جمموع الفتاوى ( ، )270/24ومن ذلك التداوي به ،حيث قال( :وأماالتداوي أبكل حلم أو شحم اخلنزير فال جيوز .وأما التداوي ابلتلطخ به ،مث يغسله بعد ذلك ،فهذا

ينبين على جواز مباشرة النجاسة يف غري الصالة ،وفيه نزاع مشهور ،والصحيح أنه جيوز للحاجة ،كما
جيوز استنجاء الرجل بيده ،وإزالة النجاسة بيده ،وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما جيوز التداوي

بلبس احلرير على أصح القولّي  ) ...اهـ .وهللا أعلم.
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هل أصرب وأحتسب أم أدعو وأتداوى؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/10/22هـ
السؤال

أان مريض مبرض يهدد حيايت ومستقبلي؛ ألنه مرض يهدد وظائف ونشاط الدماغ ،ويستنزف طاقيت

الفكرية ،فهل أصرب عليه وأحتسب ،ملا يف ذلك من األجر العظيم ،أم أتعاجل؟ فقد أغراين حديث
املرأة اليت جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم -وهي تصرع ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :أتصربين

ولك اجلنة؟ " ففضلت الصرب.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فأسأل هللا تعاىل -العظيم أن يشفيك ويعافيك ،إنه مسيع جميب.
ونصيحيت لك أيها األخ املبتلى أن تسعى يف بذل األسباب الروحية واملادية من أجل صحتك

وعافيتك ،فاحرص على الرقية ابلقرآن الكرمي وابلسنة النبوية ،وابذل قصارى جهدك يف املعاجلة عند
قواي ابهلل عز وجل ،فهو مسبب األسباب وبيده الشفاء ،وأَلِ هح ابلدعاء
طبيب ماهر ،وليكن تعلقك ًّ

على ربك الرحيم الودود ،فإنه جميب ملن أدام قرع الباب ،وال تتأخر يف معاجلة نفسك ،فقد أمر نبينا
صلى هللا عليه وسلم -أمته ابلتداوي عند احلاجة ،فقال" :اي عباد ِ
هللا تَ َد َاوْوا ،وال تَ َد َاوْوا حبر ٍام؛ فإ هن
َ

اء" .أخرجه أبو داود ( ، )3855والرتمذي ( ، )2038وابن ماجة
داء إاله َ
أنزل له َد َو ً
هللاَ مل يُـ ْن ِز ْل ً

( . )3436وقال الرتمذي يف سننه ( : )383/4هذا حديث حسن صحيح .ا .هـ ،وقال عليه
ِ
ٍ
س ٍل ."....احلديث رواه البخاري ( )5680من
الصالة والسالم" :ال ِّ
شفاءُ يف ثالثة :يف َش ْربَة َع َ
أفضل َما تَ َد َاويْـتُم بِ ِه
حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما .واحتجم صلى هللا عليه وسلم وقال" :إ هن
َ

احلج َامةُ" .رواه البخاري ( )5696ومسلم ( ، )1577من حديث أنس ،رضي هللا عنه .ويف احلديث
َ
ِ
وماؤها شفاءٌ للع ِ
ّي" .رواه البخاري
اآلخر ،عنه ،صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال َك ْمأَةُ من املَ ِّنَ ،

( ، )4478ومسلم ( ، )2049عن سعيد بن زيد ،رضي هللا عنه ،ورقى النيب صلى هللا عليه وسلم-
نفسه ،ورقى أصحابه ،رضي هللا عنهم ،وأمرهم ابلرقية .انظر ما رواه البخاري ( )5016ومسلم
( ، )2192من حديث عائشة ،رضي هللا عنها ،وكان ِّ
يعوذ احلسن واحلسّي ،رضي هللا عنهما،

ويسرتقي هلما .انظر ما رواه البخاري ( ، )3371من حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وأمر عامر
بن ربيعة ابالغتسال لسهيل بن حنيف من العّي .انظر ما رواه ابن ماجة ( )3509وأمحد

( ، )15550عن أسعد بن حنيف ،رضي هللا عنه ،وقد شكا عثمان بن أيب العاص الثقفي ،رضي هللا
وجعا جيده يف جسده منذ أسلم ،فقال له رسول هللا صلى هللا
عنه ،إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً
ِ
"ضع ي َد َك علَى الذي َأتْلَمهُ ِمن ج ِ
ثالاث ،وقُل س ْبع م هر ٍ
َعوذُ
ات :أ ُ
سد َك ،وقُ ْلِ :اب ْس ِم هللاَ َ َ ْ ً .
عليه وسلمَ ْ َ :
ُ
ََ
ِ
َج ُد وأُح ِ
ابهلل وقُ ْدرتِِه ِمن َش ِر ما أ ِ
اذ ُر" .رواه مسلم ( . )2202وعند الرتمذي ( )2080وغريه قال
َ
ّ َ
ِِ ِ
ِِ
"امسح بيمينِك سبع م هر ٍ
وسلْطانِه ِمن َش ِّر
ات وقُ ْل :أ ُ
له -صلى هللا عليه وسلمْ َ ْ :
َعوذُ بِع هزة هللا وقُدرته ُ
َ
ِ
آم ُر به
َما أَج ُد" .قال عثمان بن أيب العاص ،رضي هللا عنه :ففعلت فأذهب هللا ما كان يب ،فلم أ ََز ْل ُ
أهلي وغريهم.
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صباح ِ ٍ
ِ
ابسم ِ
كل ٍ
ليلةِ :
هللا
"ما ِمن َع ْب ٍد ُ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
كل يوم ومساء ِّ
يقول يف ِ ّ
ِ
ثالث مر ٍ
ض ُّر مع ِْ
ِ
السميع
وهو
امسه شيءٌ يف
العليمَ .
ات َملْ يَ ُ
ض هرهُ
األرض وال يف السماءُ ،
ُ
الذي ال يَ ُ َ َ
ُ

شيءٌ" .رواه الرتمذي ( )3388وابن ماجة ( ، )3869عن عثمان بن عفان ،رضي هللا عنه.
وقال صلى هللا عليه وسلم" :من تَصبهح بِس ْب ِع متر ٍ
اليوم ُسمٌّ وال ِس ْح ٌر" .رواه
ات َع ْجوةٍ َملْ يَ ُ
ض هرهُ ذلك َ
َ َ ْ َ
كوى النيب صلى هللا عليه
البخاري ( )5445ومسلم ( ، )2047من حديث سعد بن أيب وقاص .و َ

وسلم -سعد بن معاذ ،رضي هللا عنه .انظر ما رواه مسلم ( ، )2208من حديث جابر ،رضي هللا
عنه  ...إخل .كما ورد يف السنة من حنو هذا  ...وأما احلديث الذي أشار إليه السائل" :إ ْن ِش ْئ ِ
ت
ص َرب ِ
ت ِ
ولك اجلنهةُ  ." ...فقد رواه البخاري ( )5652ومسلم ( ، )2576وهو دليل ،كما قال
َ

الشوكاين يف النيل ( ، )93/9على أن الصرب على بالاي الدنيا يورث اجلنة  -ملن احتسب ذلك -وأن
األخذ ابلشدة أفضل من األخذ ابلرخصة ملن علم من نفسه الطاقة ،ومل يضعف عن التزام الشدة ...

ولكن ال أنصح ملن هو يف مثل حالك أن أيخذ جبانب الشدة؛ ألمور ،منها:

أوالً :ألن مرضك -كما ذكرت -يهدد وظائف رئيسية يف بدنك ،ورمبا أفضى ذلك كما تقول إىل
هتديد حياتك ،وهذا خبالف املرض الذي ال يؤدي إىل شيء من ذلك ،كما يف حديث املرأة اليت

تصرع ،مع ما فيه من شدة وأمل -أعاذان هللا منه.

اثنيًا :أن تلك املرأة الصحابية اجلليلة ،رضي هللا عنها ،قد ضمن هلا النيب صلى هللا عليه وسلم -اجلنة
بصربها على ذلك املرض ،وأيُّنا يضمن ذلك لنفسه ،وحنن املقصرون املذنبون؟!

()510/14

اثلثًا :أن املسلم املعاىف رمبا عمل يف حال الصحة ،من الرب واخلري واملعروف ،وحتصيل العلم النافع،
وحنو ذلك من األعمال املتعدية ،رمبا عمل يف هذه احلال ما ال ميكن أن يقوم به يف حال املرض،

واجلزع ،فيقع فيما ال
السيما وأنه رمبا ال يصرب على معاانة املرض ،ورمبا محله ذلك على التسخُّط َ

حتمد عقباه ،ونظري هذا :التصدق جبميع املال ،فإنه ال يستحب إال ملن يصرب على الضيق والفقر،
وهلذا قبِل النيب صلى هللا عليه وسلم -صدقة أيب بكر ،رضي هللا عنه ،حّي جاء مباله كله .انظر ما
رواه الرتمذي ( )3675وأبو داود ( ، )1678من حديث عمر ،رضي هللا عنه ،وملا جاءه رجل مبثل
البيضة من الذهب ،وقال :اي رسول هللاُ ،خ ْذ هذه مين صدقةًِ ،
فوهللا ما أصبَح يل ٌ
مال غريها .أعرض
عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فجاءه من الشق الثاين فأعرض عنه ،مث جاءه من قبل وجهه ،فأخذها

"أيِْيت أح ُد ُك ْم إىل
منه ،فحذفه هبا حذفةً ،لو أصابه عقره ،أو أوجعه ،مث قال عليه الصالة والسالمَ :
هاس! " .مث قال" :إ همنَا الصدقةُ َعن ظَ ْه ِر ِغ ًىن" .أخرجه
ص هد ُق بِ ِه ،مث يَـ ْق ُع ُد يَـتَ َك هف ُ
مجي ِع َما ميَْلِ ُ
ك فَـيَـتَ َ
ف الن ُ

ابن حبان يف صحيحه ( . )165/8ولذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم -لكعب بن مالك ،رضي
عليك
هللا عنه ،حّي قال له :إ هن ِمن توبيت أ ْن أَخنَلِ َع ِمن مايل .فقال له عليه الصالة والسالم" :أ َْم ِس ْ
ك َ
ك" .متفق عليه عند البخاري ( )2758ومسلم ( . )2769قال يف عمدة
بعض مالِ َ
ري لَ َ
ك ُ
َ
فهو َخ ٌْ
القاري ( : )294/8وإمنا منع النيب صلى هللا عليه وسلم -كعبًا ،رضي هللا عنه ،عن صرف كل ماله،
ومل مينع أاب بكر ،رضي هللا عنه ،عن ذلك؛ ألنه كان شديد الصرب ،قوي التوكل ،وكعب مل يكن مثله.

اهـ .فعليك اي أخي الكرمي -برخصة هللا لك ،واستعن ابهلل ،وفضل هللا واسع ،وهللا ذو الفضل
العظيم .وهللا أعلم.
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التداوي حبليب املرأة
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :هل جيوز التداوي حبليب املرأة شرابً ،ألين قرأت بعض الكتب تتحدث عن فائدته
خاصة لعالج القرحة والسل ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

إذا كان املقصود ابلسؤال حليب املرأة (أي واحدة النساء) جاز شربه للتداوي ،ألن األصل يف

املطعوم واملشروب اإلابحة ،إال ما دل الدليل على خالف ذلك.

لكن إن كان الشارب هلذا اللَب دون احلولّي فهذا الشرب يعد رضاعاً شرعياً ينشر احلرمة ويكون

املرتضع ابناً هلذه املرأة ولزوجها الذي جاء منه اللَب وأوالدها وأوالدهم إخوة هلذا املرتضع حلديث:
"حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب" رواه البخاري ( ، )2645ومسلم ( )1447من حديث ابن

عباس  -رضي هللا عنهما  -أما إذا كان ُع ْمر الشارب هلذا احلليب فوق احلولّي فال ينشر احلرمة وال

ِ
ات يـر ِ
الد ُه هن
ض ْع َن أ َْو َ
"وال َْوال َد ُ ُ ْ
يكون رضاعاً معترباً ،وهذا على قول أكثر أهل العلم؛ لقوله تعاىلَ :
ّي َك ِاملَ ْ ِ
َح ْولَ ْ ِ
اعةَ" [البقرة :من اآلية ، ]233وقوله  -صلى هللا عليه وسلم -
اد أَ ْن يُتِ هم ال هر َ
ّي لِ َم ْن أ ََر َ
ضَ
" :ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام" ،رواه الرتمذي ()1152

وقال :حديث حسن صحيح.

وذهب ابن تيمية  -رمحه هللا  -إىل أنه ينشر احلرمة بعد احلولّي إذا كان هناك حاجة أبن يكون هذا
املرتضع قد ترىب يف البيت من صغره ،ويشق االحتجاب منه كما يف صحيح مسلم ( )1453عن

عائشة  -رضي هللا عنها  -أن ساملاً موىل أيب حذيفة  -رضي هللا عنهما  -كان مع أيب حذيفة وأهله
يف بيتهم ،فأتت سهيلة بنت سهيل  -رضي هللا عنها  -النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت :إن

ساملاً قد بلغ ما يبلغ الرجال ،وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا ،وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة -
رضي هللا عنه  -من ذلك شيئاً ،فقال هلا النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -أرضعيه حترمي عليه،

ويذهب الذي يف نفس أيب حذيفة" فرجعت ،فقالت :إين قد أرضعته ،فذهب الذي يف نفس أيب
حذيفة  -رضي هللا عنه  -والقول األول أرجح.

ويشرتط أن يكون الرضاع مخس رضعات ،فإن رضع الطفل أقل من اخلمس فال يكون رضاعاً حمرماً؛
حلديث عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :كان فيما أنزل من القرآن :عشر رضعات معلومات حيرمن
مث نسخن خبمس معلومات ،فتويف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وه هن فيما يقرأ من القرآن "
رواه مسلم ( ، )1452وهللا أعلم.

()1/15

بيع الكلى وشراؤها
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/1/25هـ
السؤال

أعرف شخصاً مسلماً يعرف هللا ،أصابه هللا بفشل كلوي ،وقد سبق وأن أخذ من أخيه كلية ،ولكن

فشلت وأقر األطباء أنه ال بد وأن يزرع أخرى لكي يعيش ،علماً أبنه ُجيري غسيالً يف كل يومّي مرة،

وال أحد من أقرابئه يستطيع ،وهو يسأل هل جائز شرعاً أن يشرتي كلية أو ال؟ أرجو اإلفادة .جزاك

هللا كل خري.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإنه ال حرج يف نقل عضو إنسان إىل إنسان آخر مع الضرورة أو احلاجة الشديدة إىل ذلك ،كما يف

نقل الكلية من إنسان حي إىل إنسان مصاب بفشل كلوي ،وهذا اجلواز مقيد بشروط أربعة:

أوالً :أال يضر أخذ العضو من املتربع به ضرراً خيل حبياته العادية.

اثنياً :أن يكون إعطاء العضو طوعاً من املتربع دون إكراه ،مع كونه كامل األهلية.

اثلثاً :أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املريض ،كما هو احلال يف زرع

الكلية ،فإنه ال يوجد وسيلة أخرى سوى ما يسمى :بغسيل الكلى ،وهو عالج مؤقت وليس بدائم،
مع ما فيه من مشقة ،وكلفة على املريض.

رابعاً :أن يكون جناح كل من عملييت النزع ،والزرع حمققاً يف العادة أو غالباً.
فإذا توفرت هذه الشروط األربعة جاز نقل العضو وزراعته ،وهبذا صدر القرار من اجملمع الفقهي

اإلسالمي يف دورته الثامنة مبكة املكرمة لعام 1405هـ دون اإلشارة إىل قيد األهلية ،وهو قيد الزم

هنا.
هذا ابلنسبة للنقل بطريق التربع ،أما ابلنسبة للنقل بطريق البيع فهو حمرم على البائع قطعاً؛ ألن

أعضاء اإلنسان ليست ملكاً له ،فال جيوز أن تكون خاضعة للبيع أبية حال من األحوال.

وأما املشرتي املضطر ،فهو حمل نظر ،واألظهر أنه جيوز له ذلك ،ال سيما إذا كان البائع كافراً ،وهللا
-تعاىل -أعلم.

()2/15

عالج العشق
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/7/2هـ
السؤال

ما أهم األمور املساعدة للعالج من داء العشق والتعلق؟

اجلواب
أشكر السائل -أوالً -على اهتمامه وسؤاله عما ينفعه ،وحرصه على معاجلة ذنوبه وأخطائه ،وأبشره

مبا أعده هللا -تعاىل  -للتائبّي الباحثّي عما يرضيه  -جل وعال ،-وأما خبصوص السؤال فأنصح
أخي الكرمي مبا يلي:

( )1أن حيرص غاية احلرص على حفظ فرجه وغض بصره عما ال حيل له واألخذ ابألسباب املعينة
على ذلك وأوالها النكاح الشرعي؛ ليستغين به عن فضول النظر ،ويُعف نفسه عن التعلق ابلصور

والذوات احملرمة.

( )2البعد عن مواطن الفتنة وأماكن االختالط والتربج والسفور؛ حىت ال تقع عينه على ما ال حيل،
فتتعلق نفسه بذات أو صورة تظل هاجساً ينتابه كل حّي ،وطيفاً يعاوده ساعات الليل والنهار حىت
تتمكن من سويداء قلبه فيشقى هبا الدهر كله ،وتنغص عليه طعامه وشرابه ،وتسهر ليله وتلهب

هناره ،وكان ابإلمكان جتاوز هذه احملنة كلها أبطر النفس على جمانبة أسباب عطبها وتلفها.

( )3االشتغال مبا ينفعه من قراءة القرآن ومطالعة كتب التفسري واحلديث والعناية ابلرقائق ومصنفات
الوعظ واإلرشاد؛ حىت يستعلي على شهوات النفس ويرتفع عن الداناي والقبائح.
( )4االهتمام مبطالعة أخبار السلف وكتب السري؛ ليتعرف على طريقة القوم وسننهم يف احلياة
وزهدهم يف دنياهم ،واستهجاهنم لسفاسف األمور وطلبهم للمعايل وحرصهم على نفع أمتهم

وجهادهم ابلنفس واملال والعلم إلعزاز دين هللا ونصرة كتابه وسنة نبيه  -عليه السالم .-

( )5االشتغال حبب البارئ  -جل وعال  -مبحبة دينه وشريعته والعمل أبمره بكل شغف وإخالص
واجتناب هنيه لك بكل طواعية وانقياد ،فإن طاعة هللا أمراً وهنياً رأس األمر كله وهبا تُنال والية هللا،
ويفوز العبد حبب هللا إايه وال يتحقق شيء مما ذكر إال إذا كان على طريقة الرسول اجملتىب ،والنيب

املصطفى  -عليه أفضل صالة وأزكى سالم  -قال هللا  -تعاىل " :-قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين
حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم"

[آل عمران ]31 :وهذا األمر األخري وإن حدد يف الرتتيب خامساً إال أنه يف األمهية أوالً فتنبّه.
هذا بعض ما تيسر يف عالج داء العشق والتعلق ،وأوصي السائل مبطالعة كتاب اجلواب الكايف "

ودرر املواعظ يف هذا املوضوع خاصة ما ال
الداء والدواء " البن قيم اجلوزية ففيه من فرائد الفوائد ُ
غىن لطالب احلق عنه .وهللا أعلم.
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وصااي نبوية منامية لفك السحر!
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1426/9/12هـ

السؤال

ما صحة ما انتشر بّي الناس حول كون أحد املشايخ رأى يف املنام أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

أوصاه بنشر عالج معّي للسحر والعّي؟ علماً أبن هذا العالج يباع يف األسواق ،فهل جيوز استعماله
لفك السحر والعّي أو ما شابه ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاملنامات ال يؤخذ منها حكم ،وقد أخربان النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما نقله عنه الصحابة -

رضوان هللا عليهم -بعالج السحر والعّي ،ويف ذلك كفاية.

وخيشى أن يكون بعض ما يدعى أنه عالج ضرابً من أعمال الشعوذة أو السحر .فأرى عدم
ُ
استعماله ،واالكتفاء مبا ورد يف النصوص الشرعية من العالج للسحر والعّي .وهللا أعلم.
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زراعة الشعر

اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1423/6/22

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز زراعة الشعر للرجل؟ وما حكم من زرع دون معرفة اإلمث إذا كان ذلك حمرماً؟ ولكم جزيل
الشكر ،والسالم عليكم.

اجلواب
سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /يف أمريكا تتم زراعة شعر املصاب ابلصلع ،وذلك أبخذ شعر من خلف الرأس وزرعه يف املكان

املصاب ،فهل جيوز ذلك؟

جـ /نعم جيوز؛ ألن هذا من ابب ر ّد ما خلق هللا -عز وجل ،-ومن ابب إزالة العيب وليس هو من

ابب التجميل أو الزايدة على ما خلق هللا -عز وجل ،-فال يكون من ابب تغيري خلق هللا ،بل هو

من رد ما نقص وإزالة العيب وال خيفى ما يف قصة الثالثة النفر الذي كان أحدهم أقرعاً وأخرب أنه

حيب أن يرد هللا -عز وجل -عليه شعره فمسحه امللك فرد هللا عليه شعره فأعطي شعراً حسناً،
انظر :البخاري ( )3464ومسلم (. )2964
[سلسلة كتاب الدعوة ،فتاوى ابن عثيمّي -رمحه هللا -اجلزء األول صـ (. ] )75-74
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إزالة آاثر البهاق ابملكياج
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1424/7/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

شوه مناطق كثرية من بدين ،وقد كنت استخدم بعض املكياج
أان فتاة مبتالة مبرض البهاق الذي ه

والكرميات؛ إلخفاء املناطق الظاهرة؛ وذلك لعدم احتمايل لنظرات الناس يل؛ لشدة حساسييت من

هذا املوضوع؛ وملا يسببه ذلك يل من ضغوط نفسيه هائلة انعكست على حيايت االجتماعية،

فأصبحت كثرية االنطواء ،حىت عن أهلي ،خاصة عندما كربت وأصبحت يف سن الزواج  22سنة.

واآلن مسعت خرباً أعاد يل شيئاً من األمل ،وهو وجود مكياج خيفي آاثر البهاق من مناطق املواجهة

الظاهرة ،ويبقى لفرتات طويلة تصل إىل سنوات مث يزول بعد ذلك وتعيد وضعه مرة أخرى.

وسؤايل :هل هذا املكياج حم هرم ويعترب مثل الوشم ،خاصة أنه يقال البد من استعمال أجهزة خاصة

إلدخاله يف اجللد؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال حرج إن شاء هللا يف استخدام هذا املكياج؛ ألنه من ابب العالج والدواء املندوب إىل فعله شرعاً
يف العموم ،وليس من ابب تغيري اخللقة اليت خلق هللا اإلنسان عليها ،بل هو حماولة إلرجاع لون اجللد
إىل ما كان عليه يف األصل ،أو قريباً من ذلك.

ويفارق هذا املكياج الوشم ،فإن الوشم فيه تغيري خللق هللا تعاىل ،إبضافة شيء يبقى يف اجلسم عن

طريق الوخز ابإلبر ،والتعذيب للجسم بال حاجة وال ضرورة ،وليس األمر كذلك فيما ورد يف
السؤال ،وهللا أعلم.
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زراعة األسنان
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/12/6هـ
السؤال

أان طالب يف كلية طب األسنان ،وكنت أفكر يف اختيار جمال التخصص ،ويعجبين زراعة األسنان،
ولكن ما رأي الشرع يف زراعة األسنان؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

زراعة األسنان لغرض عالجي جائزة ،بناءً على مشروعية التداوي عموما ً،كما يف حديث" :تداووا
عباد هللا ،فإن هللا مل يضع داء إال وضع له دواء غري ٍ
داء ٍ
واحد :اهلرم" رواه أبو داود (، )3855
ً
ً
والرتمذي ( ، )2038وابن ماجة ( ، )3436من حديث أسامة بن شريك -رضي هللا عنه -وانظر
صحيح اجلامع ،لأللباين ( . )565/1لكن ال يزرع للرجل سناً من ذهب أو فضة ،وال يغلف السن

هبما ،أو أبحدمها إال للضرورة ،لعموم النصوص اليت تنهى الرجال عن استعمال الذهب والفضة إال
ما دل على جوازه كخامت الفضة ،وتضبيب اإلانء هبما ،وكذلك ما سبق من اختاذ السن من الذهب

والفضة للضرورة ،وكذلك يتجنب املسلم يف هذه اجملال (الوشر)  ،وهو حتديد املرأة الكبرية ألسناهنا
وترقيقها لتبدو كالشابة .وكذلك مما ينهى عنه من التفليج ،وهو مباعدة ما بّي األسنان طلباً للحسن
لعموم النهي عنه .وهللا أعلم.
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جتميد احليواانت املنوية
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1425/5/18هـ

السؤال

لدي قريب يعاين من العقم ،وال يوجد لديه حيواانت منوية يف املين ،فقال له الطبيب سوف أنخذ
عينة من اخلصية فإذا كان هناك حيواانت منوية سنجمدها ،مث أتيت بزوجتك لنعمل هلا عملية تلقيح

جمهري ،السؤال :ما حكم عملية التجميد للحيواانت املنوية يف هذه احلالة شرعاً؟ الرجاء الرد يف

أقرب وقت وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:

الذي يظهر ابلنسبة لتجميد احليواانت املنوية واالحتفاظ هبا إىل حّي رجوع الزوجّي إلجراء عملية
التلقيح أن هذا ال جيوز؛ ألن هذه النطف ال يؤمن أن ختتلط بغريها إما على سبيل اخلطأ وإما على

سبيل العمد ،وقد دلت الدراسات العلمية على أن هذا احملذور واقع ال حمالة ،فقد وقع يف بعض

املراكز اليت جتري عمليات التلقيح اختالط هلذه النطف بغريها .أما إذا كان إجراء عملية التلقيح

مباشرة بعد أخذ املين من الزوج أو بعد أخذ احليواانت املنوية مباشرة من الزوج فهذا جائز إذا كان

يتم إجراء هذه العملية حتت أيدي العدول من األطباء وضمن إجراءات تضمن عدم اختالط هذه
النطف بغريها.
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إزالة حلمية األنف ابلليزر
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/6/18هـ
السؤال

فضيلة الشيخ أاثبكم هللا ،هل تعترب عملية إزالة اللحمية من األنف  -ابلليزر لعالج الشخري  -من

الكي الذي هنى عنه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -؟
اجلواب

الليزر كما فهمته من بعض األطباء يستخدم كمشرط دقيق يزيل األجزاء املراد إزالتها ،ويف نفس

الوقت هو حيسم الدم النازل من اجلرح ،فال ينزل من الدم إال القليل ،وال يشعر املريض غالباً أبمله

عند التخدير ،فيفارق الكي ابلنار يف جوانب ،ويوافقه يف جانب حسم الدم ،وما دام كذلك فال أبس
ابستخدام الليزر عالجاً يف احلالة املذكورة يف السؤال طاملا تعّي ذلك عالجاً ،بل لو مل يوجد من

العالجات إال الكي جاز على الصحيح؛ ملا ورد يف صحيح مسلم  -كتاب السالم ( )2208عن

جابر  -رضي هللا عنه  -قال" :رمي سعد بن معاذ يف أكحله قال :فحسمه النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -بيده مبشقص مث ورمت فحسمه الثانية " واحلسم :الكي كما قاله ابن القيم (زاد املعاد
. )63/4

ويف البخاري ( )5719قال أنس  -رضي هللا عنه ُ " -كويت من ذات اجلنب ورسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -حي وشهدين أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن اثبت وأبو طلحة كواين"  -رضي

هللا عنهم .-

قال ابن القيم يف زاد املعاد (" )66- 65/4تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:
أحدها :فعله ،والثاين :عدم حمبته له ،الثالث :الثناء على من تركه ،والرابع :النهي عنه ،وال تعارض

بينها حبمد هللا تعاىل ،فإن فعله يدل على جوازه ،وعدم حمبته له ال يدل على املنع منه ،وأما الثناء

على اتركه ،فيدل على أن تركه أوىل وأفضل ،وأما النهي عنه ،فعلى سبيل االختيار والكراهة ،أو عن
النوع الذي ال حيتاج إليه ،بل يفعل خوفاً من حدوث الداء ،وهللا أعلم .أ .هـ.
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إجراء التجارب على احليواانت
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1424/10/26هـ
السؤال

أان طالبة يف كلية العلوم ،ونقوم ببعض األحباث اجلينية ،حيث حنقن فأراً بفريوس أو بكترياي لنتعرف
على مقاومته لذلك ،وعند هناية العملية نقتل الفأر ،فهل جيوز لنا إجراء مثل هذه األحباث على

احليواانت من فصائل أعلى مثل اجلرذان واألرانب وغريها
اجلواب

إذا كان الغرض من إجراء التجارب على هذه احليواانت حتقيق مصاحل وفوائد ال تتحقق إال بذلك

فهذا جائز؛ ألن احليوان مسخر ملصلحة اإلنسان ،بل كل ما يف الكون مبا يف ذلك احليوان مسخر
ملصاحل اإلنسان.

أما إذا كان الغرض من إجراء هذه التجارب هو العبث وعدم حتقيق أي مصلحة فهذا حرام؛ ألن يف

ذلك تعذيباً للحيوان ،واألصل يف تعذيب احليوان احلرمة.
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استخدام املخدرات لتسكّي اآلالم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/12/16هـ
السؤال

والدي يف مرحلة متقدمة من مرض سرطان الرئة ،ولديه العديد من األورام الثانوية ،وعمره 88سنة،

وحسب األطباء ال يرجى له شفاء ،آالمه شديدة مل يعد ميكن حتملها ،السؤال :لتخفيف آالمه

أعطيت له أدوية من نوع املسكنات القوية أو املخدرات كاملورفّي اليت مل يعد خيفف عنه األمل سواها،
فما حكم استعمال هذه األدوية يف هذه احلالة ،آخذين بعّي االعتبار األعراض اجلانبية هلذه األدوية

اليت تتسبب يف أضرار أخرى ،كالتأثري على اجلهاز التنفسي وقد تؤدي إىل اهلالك؟.
اجلواب

إذا كانت هذه املواد املخففة لآلالم حتتوي على خمدرات أو مسكرات فال حيل استعماهلا حلديث" :إن
هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم" ،أخرجه البخاري يف الطب ( / )68/10معلقاً وصححه ابن

حجر يف الفتح ( ، )79/10وكذلك إن كانت هذه املواد املخففة لآلالم تتسبب يف أعراض تؤدي

إىل استعجال اهلالك فال حيل تناوهلا أيضاً ،ألن ذلك من قبيل املسارعة إىل إزهاق النفس ،وهو حمرم

شرعاً.
لكن لو كانت هذه املسكنات هلا أعراض جانبية معتادة عند األطباء كشأن بقية العالجات ،وال

تؤدي إىل استعجال الوفاة ،وال حتتوي على مواد خمدرة ،فأرجو أال يكون بذلك أبس ،وقبل ذلك
وبعده ،ينبغي أن يوصى املريض ابلصرب واالحتساب ،فله بذلك األجر العظيم .وهللا أعلم.
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عمليات فصل التوائم
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/7/26هـ
السؤال

أسألك خبصوص امللتصقتّي ابلرأس ،واللتّي حاول األطباء فصلهما ،وقد كانوا يعرفون أهنما
ستمواتن ،فهل تكون مثل هذه العمليات اجلراحية جائزة من الناحية الشرعية؟

اجلواب

إجراء العمليات اجلراحية يشرتط له من ضمن ما يشرتط أن يغلب على الظن جناح هذه العملية ،فإن

غلب على الظن فشلها ،وابلتايل هالك املريض فال حيل إجراؤها ،حىت لو أذن املريض ،ألن الطبيب
يتسبب يف قتل املريض ،بل رمبا ابشر قتله ،فيكون قاتالً يف هذه احلالة.

فال حيل إجراء مثل هذه العمليات اليت تكون على هذا النحو ،فالنفس املعصومة حمرتمة ،وحيرم

االعتداء عليها ،ومينع كل تصرف فيها يغلب على الظن أنه يلحق اهلالك أو الضرر هبا ،وهللا أعلم.
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النظر إىل صور العورات لطالب علم التشريح
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

يف بعض كتب الطب وخاصة كتب علم التشريح صور شنيعة ،ما هو حكم الشرع يف النظر لتلك

الصور يف سبيل العلم؟
اجلواب
اإلنسان الذي يريد أن يتعلم الطب حمتاج إىل أن يعرف الطب على الوجه احلقيقي؛ لكي يستطيع أن

ميارسه لينفع به الناس ،وكونه يطلع على شيء من الصور اليت تفيده يف تعلمه ،فال أبس بذلك ،لكن
هذا مشروط أبال يرتتب على ذلك مفاسد ،فال تكون الصور من الصور اليت تغري اإلنسان ،أو أهنا

جتعله ينظر إليها نظر شهوة.

وإمنا تكون من الصور اليت يتعلم من خالهلا أجزاء املرض وأماكن وجوده يف أي جزء من جسم

اإلنسان ،ألن الطبيب جيوز له أن يكشف عن العورة املغلظة على الطبيعة ،إذا احتاج األمر إىل

اطالعه على هذه األشياء ،فيكون نظر الطبيب أو املتعلم يف هذه الصور نظر تعلم ال نظر استمتاع

وشهوة.

()13/15

ترقيع البكارة للسرت على الذنب!
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1426/10/27هـ
السؤال

هل جيوز للفتاة -بعد توبتها -إجراء عملية إعادة غشاء البكارة للزواج من مسلم ملتزم؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال جيوز للفتاة -اليت فقدت بكارهتا بسبب معصية وقعت فيها -أن تقوم بعملية رتق للبكارة؛ ألن
شاً للزوج ،وكشفاً للعورة بال حاجة ،وأل ّن استمراءه يؤدي إىل انتشار هذا العمل مما يسبب فقد
فيه غ ّ

الثقة.

واحلل الشرعي ملثل هذه الفتاة أن خترب خاطبها أبهنا ثيّب نتيجة إكراه مثالً أو زواج غري موثّق أو حنو
ذلك ،مع التورية يف كالمها وعدم التصريح ابلكذب ،وال جيوز هلا أن ختربه حبقيقة فعلها للمعصية؛

ألن الواجب على اإلنسان أن يسرت نفسه ،وال يذيع مقالة السوء عن نفسه.
مع أن هذه املسألة مما اختلف يف حكمها أهل العلم .وهللا املوفق واهلادي.
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املتاجرة يف بيع "الفياجرا"
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

ما حكم املتاجرة يف بيع الفياجرا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الفياجرا :أحد األدوية املنشطة للجنس ،إال أن هلا أضراراً جانبية يتحدث عنها األطباء كثرياً ،فإذا

كان الشخص إمنا يصرف هذا العالج بوصفة طبية من قبل طبيب يتحمل مسؤولية صرف هذا
العالج فيجوز بيع هذا الدواء وشراؤه.

أما إذا كان يبيع هذا الدواء ملن يشاء ،مع تضمنه للخطورة املذكورة ،فال أرى جواز بيعه يف هذه
احلالة ،ولعل اجلهة الرمسية (وزارة الصحة) قد وضعت من الضوابط يف بيع هذه األدوية ما يفي

ابلغرض .وهللا أعلم.
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خطأ الطبيب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/05/15هـ
السؤال

أخطأ طبيب العيون فأصاب العّي آبلة يستعملها؛ حيث أدخلها يف جزء من العّي مل يكن له إدخاهلا
فيه ،ومت إصالح اجلرح الناتج وإكمال اجلراحة ،وحتسن إبصار املريضة عما كان قبل اجلراحة،

واملريضة مل تعلم بذلك التلف؛ فهل على الطبيب أن يفشي على نفسه؟ وهل عليه أن يدفع

تعويضا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

خطأ الطبيب إذا مل يكن فيه تفريط منه ،وإمهال فينتفي عنه التأثيم؛ لعموم حديث ابن عباس -رضي

هللا عنهما" :-إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة والبيهقي
واحلاكم ،وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي ومل خيرجاه ،لكن إذا ترتب على خطأ

الطبيب ضرر املريض بسبب خطأ منه وجب تقدير ذلك الضرر وتعويضه ،إال أن يتنازل املريض عن

حقه؛ ألن حقوق اخللق عظيمة عند هللا ،بل حرمة املؤمن أعظم عند هللا من حرمة الكعبة؛ كما ورد

من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -رواه ابن ماجة وغريه ،وإىل هذا املعىن أشار ابن السعدي
يف منظومته يف القواعد الفقهية بقوله:

واخلطأ اإلكراه والنسيان *** أسقطه معبودان الرمحن
لكن مع اإلكراه يثبت البدل*** وينتفي التأثيم عنه والزلل.

وهللا أعلم.
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ِ
ختفيف الشحنات الكهرابئية!
أساور

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/2/7هـ
السؤال

يل قريب مصاب بزايدة الشحنات الكهرابئية ابلدماغ ,مما أدى إىل إصابته إبغماء يشبه إىل حد ما

حاالت الصرع ،ولكنه  -كما يقول الطبيب  -ليس صرعاً ،وكان عمره آنذاك 12سنة تقريباً،
وذهب به أهله إىل طبيب شعيب لعالجه فوضع له أساور من حديد لوقف النوابت ،وفعالً توقفت ومل
تعد إليه ,استمرت األساور يف يده إىل  16سنة من عمره ،مث أخرجها بسبب خجله من سؤال
الطالب يف املدرسة عنها ،ومل تعاوده النوابت حىت بعد إخراجها.

واآلن وهو يف  25سنة من عمره عادت له النوابت ،فأراد أهله إعادة األساور إليه مرة اثنية حبجة

أهنا متنع النوابت ،لكين شككت يف هذا املوضوع وخفت منه ,ألين تذكرت (حديث اخليط الذي كان
يضعه الرجل يف يديه من الوهانة فقيل له أنزعه فإنه ال يزيدك إال وهنا)  ،مع العلم أن الطبيب اآلن
قيل له عن هذه األساور ،وقال ضعوها له؛ ألهنا ختفف الشحنات الكهرابئية عن الدماغ.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن ما وقع عليه السؤال مشهور التداوي به يف كثري من اجملتمعات اليت يتعاطى أهلها الطب الشعيب،

حيث يضع من يصاب بنوابت صرع قطعة من حديد يف يده ،أو يف مكان آخر حىت يفيق من

غيبوبته ،ويوصف لبعض املرضى كعالج وقائي ،وكثري من الناس ال يعرفون تفسري ما حيدث فيظنونه
شعوذة ويتحاشون التداوي به.

وقد سألت عنه بعض األطباء منذ زمن فأجابوا أبن هذا العمل انفع  -إبذن هللا  -مع بعض أنواع
الصرع ،وأن الطب احلديث يستخدم هذا العالج بطرق كثرية منها :زرع بعض القطع املعدنية يف

األسنان ،أو يف مواضع معينة من بدن اإلنسان؛ المتصاص الشحنات الكهرابئية اليت تسبب لإلنسان

فقداانً للوعي.

فإذا كان املريض منتفعاً هبذا العمل بعد سؤال أهل االختصاص املوثوق هبم فال حرج إن شاء هللا يف
اختاذ قطعة من حديد أو معدن آخر توضع يف مكان من جسده حسب ما يقوله العارف الثقة.

وحيسن أن يكون يف مكان غري ابرز حىت ال يساء فيه الظن ،أما حديث عمران بن احلصّي  -رضي

هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -رأى يف عضد رجل حلقة فقال" :ما هذه احللقة"؟ قال:
"هذه من الواهنة" ،فقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-أما إهنا ال تزيدك إال وهناً انبذها عنك فإنك إن

مت وهي عليك وكلت إليها ،واحلديث رواه أمحد ( )19498وابن ماجة ( )3531وله ألفاظ
خمتلفة.

فقد اختلف العلماء يف رفعه ووقفه وصحته وضعفه ،وعلى التسليم بصحته ورفعه فقد اختلفوا يف

معىن الواهنة واتفقوا على علة النهي ،ومن العلماء من يرى أن الواهنة من الوهن وهو الضعف فيتخذ
اإلنسان هذه احللقة أو اخلرزة لتقيه من ذلك ومنهم من يرى أن الواهنة عند العرب قدمياً عرق أيخذ

يف املنكب أو العضد أو اليد وهي تصيب الرجال دون النساء فيعلقون عليها جنساً من اخلرز يقال
له خرز الواهنة تعصمهم من األمل.

واتفق العلماء على أن علة النهي هي أهنا عند العرب تتخذ مبثابة التمائم اليت ورد النهي عن تعليقها،

انظر يف ذلك :غريب احلديث للخطايب ( ، )445/2وغريب احلديث للحريب ( ، )1056/2وغريب
احلديث البن اجلوزي (. )486/2
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هل من تغيري خلق هللا تقومي األسنان؟!
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/08/15هـ

السؤال

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل من تغيري خلق هللا تقومي األسنان غري املنظمة ،واليت يكون فيها بروز ِّ
يشوه؟! أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا كان تعديل األسنان املذكور يف السؤال انجتًا عن خلل فيها أو تزاحم أو عدم انتظام أو تق ّدم

بعضها حىت خرجت عن الوضع الطبيعي ف ُقصد هبذه العملية إرجاع األسنان للوضع الطبيعي ،فال

حرج يف ذلك -إن شاء هللا-؛ ألن هذا من ابب العالج وإرجاع األمر إىل ما كان عليه يف األصل،
أما إذا كانت األسنان بوضع طبيعي ،لكن تطلب الشخص التحسّي الزائد بتصغري األسنان وبَردها
وتفليجها إلجياد الفجوات بينها طلبًا للتحسّي فهذا ممنوع حلديث ابن مسعود ،رضي هللا عنه" :لَ َع َن
ات َخل ِْق ِ
ات لِلْحس ِن املُغَِّري ِ
ات ،واملُتَـ َفلِّج ِ
ات واملُتَـنَ ِمص ِ
ات ،والنه ِامص ِ
ات واملُستَـوِمشَ ِ
هللا الو ِامشَ ِ
هللا".
ّ َ
َ
َ
ْ ْ
ُْ
ُ َ
َ
أخرجه البخاري ( )4886ومسلم (. )2125

()18/15

االمتناع عن الفحص لتشخيص العقم
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/04/05هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ :هل جيوز للزوج الذي مل يرزقه هللا ابلبنّي أن ميتنع عن إجراء الكشوفات والتحاليل

ملعرفة السبب واقتناعه مبا قسم هللا له؟ أم أنه سيحاسب على امتناعه للكشف هو وزوجته؛ لعله أن
يكون هناك عالج؟ وإذا كشف فأخرب أبنه سيكون قادراً على اإلجناب بعد عملية جراحية فهل جيوز
له شرعاً االمتناع عن إجراء العملية اجلراحية؟ أم أنه سيحاسب على امتناعه؟ وأخرياً يف حالة رضا

الزوج مبا قسم له يف حالة عدم اإلجناب ،وحيب زوجته وال يريد االستغناء عنها ،وال الزواج أبخرى،

هل سيحاسب الزوج على عدم قيامه ابلزواج أبخرى سواء كان يعلم أبن العيب يف عدم اإلجناب منه

أوال؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإنه ال ينبغي للزوج أن ميتنع من إجراء الكشوفات والتحاليل ملعرفة سبب التأخر يف إجناب الزوجة؛

ألنه قد يتبّي بذلك السبب يف عدم اإلجناب ،فيمكن عالجه ،وال شك أن يتأكد يف حقه التداوي

إذا كان التأخر بسببه؛ ألن التناسل حق للزوجّي مجيعاً ،وال ميلك أحدمها إسقاطه ،وال تعارض بّي

التداوي وبّي الرضا مبا قدهر هللا ،بل كالمها من قدر هللا ،وإذا مل ميكن العالج إال عن طريق إجراء

عملية جراحية ،فإنه يبادر إىل إجراء هذه العملية إذا مل يكن هناك طريق أخف من اجلراحة ،ومل يرتتب
على إجرائها مفسدة أعظم من املصلحة املتوخاة من إجرائها ،مع غلبة ظن الطبيب اجلراح بنجاح
العملية ،فهذه قيود ثالثة ال بد منها هنا ،فإذا توفرت هذه الضوابط ،وكانت الزوجة راغبة يف

اإلجناب ،ومل يرد الزوج أن يفارق امرأته إبحسان ،فإنه جيب عليه أن يبادر ابلعالج؛ حتصيالً حلقها من
دواء ،غري
الولد ،ولقول نبينا  -صلى هللا عليه وسلم" :-تداووا؛ فإن هللا مل يضع داء إال وضع له ً
داء واحد؛ اهلرم" رواه أبو داود ( )1973والرتمذي ( ، )1962وغريمها ،وهو حديث صحيح.

()19/15

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف جمموع الفتاوى (( )12/18فإن الناس قد تنازعوا يف
التداوي ،هل هو مباح؟ أو مستحب؟ أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو حمرم ،ومنه ما هو مكروه،
ومنه ما هو مباح ،ومنه ما هو مستحب ،وقد يكون منه ما هو واجب ،وهو ما يعلم أنه حيصل به

بقاء النفس ال بغريه ،كما جيب أكل امليتة عند الضرورة ،فإنه واجب عند األئمة األربعة ومجهور

العلماء  ) ...ا .هـ ،هذا يف أصل التداوي ،فأما إذا تعلق به حق لغريه ،كعالج العقم فإنه يتأكد من

هذا الباب ،وإذا كان هذا يف ابب احملافظة على النفس ،فكذا يف ابب احملافظة على النسل ،وكالمها

من املقاصد الضرورية اخلمسة اليت أمر الشارع ابحملافظة عليها وجوداً وعدماً ،قال الدكتور /يوسف

العامل يف كتابه املقاصد العامة (ص )405تعليقاً على قول أيب حامد الغزايل( :الولد هو األصل

بقاءا ،وأن
املقصود ،وله وضع النكاح)  ،ما نصه :املقصود األصلي من النكاح هو النسل ،إجياداً أو ً
أعضاء التناسل ما هي إال آالت خلقها هللا لتكون أسباابً ملسببات ،ووسيلة إىل حتقيق املقصود

األصلي ،..ويؤكد هذا قول اجلاحظ( :جعل هللا عشق النساء داعية للجماع ،ولذة اجلماع سبيالً
للنسل ،والرقة على الولد عوانً يف الرتبية واحلضانة)  ،ويؤكد هذا  -أيضاً  -ما تقدم من آايت

وأحاديث حتث على الزواج وترغب فيه ،ويف الزواج ابلولود على وجه اخلصوص) ا .هـ ،فإذا مل يكن

العيب  -يف عدم اإلجناب  -من الزوج ،فإنه ال يلزمه أن يتزوج أبخرى ،ولكن يندب له ذلك حتصيالً
للذرية والعقب ،ولكن بشرط أن يكون قادراً على العدل وعلى النفقة ،على حد سواء .وهللا -

تعاىل -أعلم.
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الوالدة القيصرية دون احلاجة الطبية
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1426/04/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعمل يف إحدى املستشفيات ،ونواجه يف بعض األحيان طلب بعض احلوامل رغبتهن يف الوالدة

بعملية قيصرية رغم عدم وجود مسببات طبية تدعو لذلك .وسؤايل :هل حتقيق رغبة املريضة يتعارض
شاكرا لكم خدماتكم اجلليلة اليت تقدموهنا من خالل
مع األعراف واألخالقيات الطبية أم ال؟ ً
موقعكم الرائع.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األعراف الطبية ،واألخالق الطبية ال بد أن السائل يعرفها ،لكننا جنيب عن احلكم الشرعي ،وهو أن

إجراء عملية فيها تعريض ملن ُجترى له العملية ملخاطر وأضرار ال جيوز ،لقول نبينا حممد صلى هللا
ضرر وال ِ
ض َر َار" .أخرجه أمحد ( ، )2865وابن ماجه ( ، )2341وكون الطبيب -
عليه وسلم" :ال َ َ َ
وهو مؤمتن على مهنته وعلى عالجه -يعرض هذه املرأة إلجراء عملية قيصرية من دون حاجة هلا

نوعا من اخليانة يف عمله ،فال جيوز له إجراء مثل هذه العمليات اليت ال حاجة هلا ،ويعترب حماسبًا
يعترب ً
على ما ينتج عن عمله بسبب إجراء هذه العملية لو أنه أخل أو قصر ،أو غري ذلك ،فالواجب عليه
االمتناع عن إجراء مثل هذه العمليات إال من حاجة تستدعي ذلك ،وليس يف حل أن يستجيب ملن

تطلب مثل هذه العملية ،وهي ليست حمتاجة إلجرائها .وهللا ويل التوفيق.
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أسئلة يف احلجامة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

أعاين من الصداع ،وقد نصحين بعض اإلخوة ابحلجامة؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم كان

حيتجم بسبب الصداع ،وقد روى يل اإلخوة بعض األحاديث اليت ال أعلم صحتها كقوله -صلى هللا

عليه وسلم" :-نعم العادة احلجامة" وقوله -صلى هللا عليه وسلم":-ما مررت مبأل من املالئكة ليلة
أسري يب إال قالوا اي حممد :أوص أمتك ابحلجامة" ،ويف رواية" :مر أمتك ابحلجامة".

واخلالصة:

( )1ما صحة هذه األحاديث؟.
( )2ما أفضل وقت للحجامة؟ وهل ورد فيه سنة معينة؟.

( )4ما هو أفضل مكان يف اجلسم للحجامة؟ أرجو حتديد املكان بدقة فمثال لو كان يف الرأس ففي
أي جزء من الرأس؟ .وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وبعد:

ورد يف احلجامة أحاديث كثرية تضمنت ذكر منافعها ودواعيها ،وأوقاهتا ،ففي صحيح البخاري

( )5680من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"الشفاء يف ثالث :شربة عسل ،وشرطة حمجم ،وكية انر ،وأان أهنى أميت عن الكي" ،ويف الصحيحّي

البخاري ( ، )5696ومسلم ( )1577عن محيد الطويل عن أنس  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم -حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعّي من طعام ،وكلم مواليه فخففوا عنه منضريبته وقال" :خري ما تداويتم به احلجامة" ،ويف جامع الرتمذي ( : )2053من طريق عباد بن
منصور قال :مسعت عكرمة قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما -قال نيب هللا  -صلى هللا عليه
وسلم" :-نعم العبد احلجام يهذب ابلدم ،وخيف الصلب ،وجيلو البصر" ،وقال إن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -حيث عرج به ما مر على مأل من املالئكة إال قالوا" :عليك ابحلجامة" (نفس
احلديث السابق) وقال" :إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة ،ويوم تسع عشرة ،ويوم إحدى

وعشرين ،وقال إن خري ما تداويتم به السعوط واللدود واحلجامة ،واملشي" ،قال الرتمذي ()2053
 :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عباد بن منصور ،ويف سنن ابن ماجة ()3479
من حديث جبارة بن املغلس  -وهو ضعيف -عن كثري بن سليم قال مسعت أنس بن مالك  -رضي

هللا عنه -يقول" :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما مررت ليلة أسري يب مبأل إال قالوا اي
حممد مر أمتك ابحلجامة" ،وأما وقتها فقال صاحب القانون :ويؤمر ابستعمال احلجامة ال يف أول

الشهر؛ ألن األخالط ال تكون قد حتركت وهاجت ،وال يف آخره؛ ألهنا تكون قد نقصت بل يف وسط

الشهر ،حّي تكون األخالط هائجة ابلغة يف تزايدها لتزايد النور يف جرم القمر وقال ابن القيم:
(وتستحب يف وسط الشهر ،وبعد وسطه وابجلملة يف الربع الثالث من أرابع الشهر ألن الدم يف أول

الشهر مل يكن بعد قد هاج وتبيغ ويف آخره يكون قد سكن ،وأما يف وسطه وبعيده فيكون يف هناية
التزيد) وأما أماكن احلجامة من البدن فقد حتدث عنها األطباء املتقدمون ،وفصلوا فيها ومن ذلك:
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( )1احلجامة يف األخدعّي ،والكاهل ،وورد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -احتجم يف األخدعّي
والكاهل ،أخرجه الرتمذي ( )2051وحسنه ،وأبو داود ( )3860وابن ماجة ( ، )3483وصححه
احلاكم يف املستدرك ( ، )7552قال أهل الطب :احلجامة على الكاهل تنفع من وجع املنكب

واحللق ،واحلجامة على األخدعّي تنفع من أمراض الرأس والوجه كاألذنّي ،والعينّي ،واألسنان،

واألنف ،واحللق.

( )2احلجامة يف الرأس ،ففي صحيح البخاري ( )1836من حديث عبد هللا بن حبينة أن رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم -احتجم  -بلحى مجل من طريق مكة -وهو حمرم يف وسط رأسه قال

األطباء( :احلجامة يف وسط الرأس انفعة جداً)  ،ويف صحيح البخاري ( )5701من حديث ابن

عباس  -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -احتجم وهو حمرم يف رأسه من
شقيقة كانت به ،والشقيقة :وجع أيخذ يف أحد جانيب الرأس أو يف مقدمه ،وبوب عليه البخاري :ابب

احلجامة من الشقيقة والصداع (فتح الباري. )153/10

وثبت يف األحباث الطبية احلديثة منافع احلجامة ،وفوائدها ،ويوجد يف هذه الدراسات حتديد دقيق

ألماكن احلجامة حبسب دواعي االستعمال ،وهي متوفرة عند من يقوم ابحلجامة.

ينظر الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب األندلسي األلبريي (ص ، )55-48زاد املعاد (-50/4
 ، )62فتح الباري ( ، )154-149 /10الطب من الكتاب والسنة ملوفق الدين عبد هللا

البغدادي.

وأما احلديثان املسؤول عنهما يف السؤال؛ فحديث" :نعم العادة احلجامة" ،فذكره الديلمي يف

الفردوس ( )256/4بدون إسناد ،واملتقي يف كنز العمال ح ( ، )28147وعزاه له ،وقد ساق
احلافظ يف زهر الفردوس ( )115/4إسناده ، )10/16( ،وفيه من مل أقف على ترمجته ،والظاهر أن
احلديث ضعيف ،وهللا أعلم.

وأما حديث" :ما مررت ليلة أسري يب  " ...فقد سبق ذكره يف أثناء اجلواب ،وهو عند ابن ماجة من
حديث أنس  -رضي هللا عنه -ويف إسناده جبارة بن املغلس ،وهو ضعيف ،وأخرجه الرتمذي من

حديث ابن عباس -رضي هللا عنه -ويف إسناده عباد بن منصور ،وهو ضعيف وأخرجه أيضاً من

حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -وهو من رواية عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه ،ومل
يسمع من أبيه كل ما رواه عنه ،وقال الرتمذي :حديث حسن غريب ،ولعل احلديث مبجموع شواهده

حسن .وهللا أعلم.
ٌ

هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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برد األسنان بعد تقوميها
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/05/03هـ
السؤال

قمت بعمل تقومي لألسنان ،وبعد االنتهاء منه وجدت أن إحدى أسناين األمامية أطول بقليل من

األخرى ،فهل جيوز يل بردها من األسفل؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
جيوز برد األسنان يف هذه احلالة ،وهو من ابب العالج املشروع ،إذ إن طول األسنان األمامية فيه

تشويه هلذه األسنان ،فيجوز له برد األسنان األمامية لتكون مجيع األسنان مثل اخللقة الطبيعية اليت

خلق هللا اإلنسان عليها.

وليس ذلك  -فيما يظهر يل -من ابب تغيري اخللقة األصلية ،وال من ابب التحسّي والتزين املنهي
عنه شرعاً يف هذا املوضع .وهللا أعلم.
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عالج الكالب
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/08/06هـ
السؤال

أان طبيبة بيطرية ،السؤال هو :هل عالج الكالب أبنواعها للحراسة أو للرتبية ابملنزل حالل أم حرام؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جيوز عالج الكالب أبنواعها ما عدا الكلب العقور ،بل يشرع دفع الضرر عن هذه الكالب ،ما عدا
العقور منها ،ويستدل هلذا مبا رواه أبو هريرة ،رضي هللا عنه ،قال" :بـيـنَما رجل ِ
ميشي ،فا ْشتَ هد َعلَْي ِه
َْ
ٌ
ِ
ِ
خرج ،فإذا هو ٍ
الث ُّ َُ َرى من الع ِ
طش،
ث ،أي ُك ُل ّ
بكلب يَـل َْه ُ
العطَ ُ
َ
بئرا فش ِرب منها ،مث َ
ش ،فَـنَـ َزل ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َكر
س َكهُ بفيه ،مث َرق َي ،فس َقى
الكلب ،ف َ
ثل الذي بلَغ يبَ ،
َ
فمأل ُخ هفهُ ،مث أ َْم َ
فقال :ل َق ْد بلَغ هذا م َ
ٍ ٍ
َج ٌر" .أخرجه
أجرا؟ قال" :يف ُك ِّل َكبِد َرطْبَة أ ْ
هللاُ له فغَ َفر له" .قالوا :اي رسول هللا ،وإن لنا يف البهائم ً

البخاري ( ، )2363ومسلم ( . )2244وهللا أعلم.
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هرمون النمو لزايدة الطول
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/08/22هـ
السؤال

هل جيوز استخدام هرمون النمو لزايدة طول الشخص؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الذي يظهر يل أن ذلك جائز بشرطّي:

األول :أن يكون هناك حاجة ألخذ هذا اهلرمون كأن يكون الشخص قصرياً قصراً ابئناً وغري طبيعي؛
ألنه حينئذ مبثابة العالج.

الثاين :أال يرتتب على أخذ هذا اهلرمون ضرر يف العاجل أو اآلجل ،واملرجع يف هذا هو الطبيب
املختص الثقة؛ ألن الضرر ممنوع بكل حال كما صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال ضرر وال

ضرار" أخرجه أمحد ( ، )2865وابن ماجة ( . )2341وهللا أعلم.

()26/15

التلقيح اخلارجي
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
يوجد يف الغرب اآلن لعالج العقم عند الزوجّي عملية زراعة النطفة املندجمة من الزوجّي يف رحم امرأة

أخرى ,هذا حمرم إسالميًا .هل حكمه كالزان؟ والطفل الناتج من هذه العملية يعترب ابنًا ألي املرأتّي،
صاحبة النطفة أم اليت محلت به؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
فإنه ال حيل إجراء (تلقيح خارجي بّي بذريت زوجّي ،مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها)

كما جاء يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي املنعقد عام 1407هـ ،ملا يرتتب على ذلك من اختالط
األنساب ،وضياع األمومة ،وغري ذلك من احملاذير الشرعية .كما جاء يف نص القرار رقم (. )16
زان ،يوجب احلد .ألن الزان هو الوطء يف فرج حمرم أبدىن ما حيصل به
ولكن هذا الصنيع ال يعد ً

حمرما شرعاً ،انتفت احلاجة إىل املسألة األخرية.
الوطء ،وهو تغييب احلشفة .وإذا كان هذا العمل ً

وهللا أعلم.

()27/15

القدر وتغري معدل العمر ابلتقدم الطيب
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1426/01/04هـ

السؤال

بتغري التقدم الطيب واألوضاع االقتصادية اليت
فضيلة الشيخ :يثري بعض املشككّي تغ ّري عمر اإلنسان ّ
تعيشها اجملتمعات اإلنسانية .كيف ميكن الرد على هؤالء؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم قد جيعل هللا -تعاىل -التقدم العلمي والرعاية الصحية والوقائية وحسن التغذية وحنو ذلك من
أسباب ارتفاع مع ّدل األعمار لبين اإلنسان ،وذلك كله ال خيرج عن قدر هللا ،وهللا  -سبحانه

وتعاىل -حّي ق ّدر األعمار كان تقديره مبين على علمه السابق بكل ذلك ،وليس يف ذلك أي جمال
للتشكيك إذا ُعلمت مراتب القدر ،وعالقة األقدار واألعمار واألرزاق ابألسباب ،فاهلل تعاىل بكل

شيء عليم ،وعلى كل شيء قدير ،وكتب مقادير كل شيء وهو سبحانه بكل شيء حميط ،وخالق كل

شيء ،األسباب ومسبباهتا ،فهو سبحانه الذي وفق البشر للتقدم الطيب ويسر هلم أسباب النمو
االقتصادي ،وق ّدر ما يرتتب على ذلك.

()28/15

إجراء التجارب على احليواانت
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1426/04/07هـ

السؤال

السالم عليكم.

أان طالبة يف كلية الصيدلة ،وعندان يف الكلية نقوم إبجراء جتارب على احليواانت ،فإننا نقوم إبعطاء

الضفدعة أو الفأر ُحقناً ،وهي تتأمل كثرياً ،وأحياان أنخذ منها بعض األعضاء وهي مازالت حية ،وأان

أعرف أنه يكره قتل الضفادع ،وقد قال النيب الكرمي -صلى هللا عليه وسلم" :-وإذا قتلتم فاحسنوا
ِ
القتلة" ،ولكن هذه هي مناهج الكلية .فهل حنن أنمث على ذلك؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن قتل الضفدع ،مع أ ّن السائل عن ذلك كان طبيبًا يريد

جعلها يف دواء ،مسند أمحد ( ، )15757مستدرك احلاكم ( )504/3بسند صحيح ،وكذا أبو داود

( ، )3871والنسائي (. )4355
وإذا هنى النيب  -عليه الصالة والسالم -عن قتل الضفدع ،فال يسوغ لنا قتله ،خاصة وميكن

االستعاضة عن ذلك بغري الضفدع ،كالفأر مثالً.
وأما الفأر فال إشكال يف جواز قتله ،بل أمر النيب  -صلى هللا عليه ولسم -بقتله يف احلل واحلرم.

متفق عليه ،البخاري ( ، )3314ومسلم ( ، )1198فال مانع من التمرن على التشريح ابستعمال

الفأر مثالً.
ويرد على هذا إشكال مذكور يف السؤال ،وهو التأمل احلاصل له مع أمر النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -إبحسان القتلة ،أخرجه مسلم (. )1955

التمرن على العمل
واجلواب :أن هذا التأمل املنايف إلحسان القتل يسوغ تفويته استجالابً ملصلحة ّ

الطيب الذي يتضمن رعاية حق اإلنسان والرفق به ،ودفع األمراض ورفعها عنه ،وهذه مصاحل يسوغ
ألجلها تفويت اإلحسان .وهذا كتفويت اإلحسان يف القتل لتحصيل مصلحة املماثلة يف القصاص،

رض اليهودي رأسها بّي
كما أخرج البخاري ( ، )2413ومسلم ( )1672يف قصة اجلارية اليت ّ
حجرين ،فأمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -برض رأسه بّي حجرين ،فالشرع يشهد بتفويت

مصلحة اإلحسان املأمور هبا حتصيالً ملصلحة ختدم النوع اإلنساين ،على أنه إذا أمكن ختديره قبل

العمل املذكور ،سواء كان تشرحياً أو غريه فهو أوىل ،وكذلك ميكن عمل التجارب على غري الفأر من
احليواانت اليت جيوز أكلها إذا احتيج لذلك كاألرانب مثالً ،وذلك على النحو املذكور سالفاً .وهللا

املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()29/15

التنومي املغناطيسي يف العالج الطيب
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ 1426/07/29هـ

السؤال

الطيب؟ علماً أن دراسة التنومي املغناطيسي جزء من املنهج
ما حكم التنومي املغناطيسي يف العالج ّ

الدراسي يف الطب.

أت فتوى أنه حرام؛ على أساس أنه يتعلق ابجلن ،وقرأت أيضاً عن هذا العالج كثرياً ،وكله
وقد قر ُ

يرتّكز على أمور نفسية ال عالقة هلا ابجلن والسحر.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
ميكن إجيازه فيما يلي:

( )1أن املسمى الصحيح هلذا التنومي هو (التنومي اإلحيائي) .
بناء على ممارسات غري
( )2أن بعض الفتاوى اليت صدرت يف حكم التنومي املغناطيسي إمنا كانت ً

صحيحة ،وغري داخلة يف مسمى التنومي اإلحيائي (املغناطيسي)  ،فاإلخبار ابلغيبيات واستعمال اجلن

ينكرها من ميارس هذا النوع من أطباء وخمتصّي.
( )3أن التنومي اإلحيائي (املغناطيسي) جمال علمي معروف ،ومهمته العالجية معروفة ،وله قواعد
وأسس ،وحتقق به إجنازات طبية معروفة.

( )4أن التنومي اإلحيائي يراد منه إقناع املريض ابلعالج الذي كان يرفضه يف أحواله االعتيادية،

وكذلك يُراد من هذا التنومي تشكيل قناعة جديدة إجيابية لدى املريض حىت يتجاوز قناعاته السلبية.

( )5أن هناك ممارسات اختلطت ابلتنومي اإلحيائي (املغناطيسي) عند األداء ،وهذه املمارسات احتوت
على أمور حمرمة ،فبدا للناس منها أن هذا التنومي حمرم ،واحلرمة إمنا جاءت من املمارسات ال من
التنومي كما حيصل يف (السريك) من استعمال السحر والشعوذة.
( )6أن التنومي اإلحيائي ابعتباره نوعاً من املعاجلة ميكن أن يستخدم يف اخلري وميكن أن يستخدم يف

الشر ،فاإلقناع بفكرة ما يعتمد على مشروعية هذه الفكرة أو عدم مشروعيتها ،فإن كانت الفكرة
حسنة جازت املعاجلة وإال فال .وهللا أعلم

()30/15

التهجّي بّي البهائم
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 1426/11/04هـ

السؤال

ما احلكم يف التهجّي بّي الفصائل املختلفة من البهائم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا كان املقصود ابلتهجّي أن أنخذ ساللة من املاشية (البقر -غنم -إبل) وحنو ذلك من نوع معّي

-مثل النوع البلدي ،-وجنعلها حتمل من نوع آخر كالنوع األجنيب -هولندي أو فرنسي -وهنا

تعطينا ساللة أخرى هي وسط بّي البلدي واألجنيب ،هذا هو التهجّي مبعناه العام ،فهذا ال حمذور فيه
شرعاً ،فاألصل فيه اجلواز؛ ألنه ال يعدو أن يكون اختالط نوع بنوع آخر.

أما إن كان املقصود ابلتهجّي -االستنساخ -وهو أخذ خلية من جسم الكائن احلي اليت هبا عدد
زوجي من الكروموزمات اليت حتتوي على مجيع األوامر الالزمة للحياة ،ومنها اجلينات املسؤولة عن

النمو اجليين ،ويتم تنشيط اخللية املراد تكاثرها ،حبيث تعمل اجلينات املسؤولة عن النمو اجليين ،وهو

ما يؤدي إىل نشاط التكاثر ،وينتج عن ذلك جّي طبق األصل من األب أو األم حسب مصدر

اخللية ،فهذا النوع من التهجّي عبث ،وهو تالعب ابلسالالت ،واعتداء على الفطرة ،ومتابعة

للشيطان ،قال هللا تعاىل" :فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا" [الروم ، ]30:وقال
تعاىل :وألضلنههم وألُمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق هللا ومن يتخذ

الشيطان ولياً من دون هللا فقد خسر خسراانً مبيناً" [النساء. ]119:

وفقنا هللا التباع هداه ،وجنبنا سبل الشيطان ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()31/15

هل تقع الرؤاي على أول أتويل هلا؟
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/تعبري الرؤى

التاريخ 1422/6/1

السؤال

هل صحيح أن الرؤاي على جناح طائر ،تقع على أول أتويل هلا؟
اجلواب

األحاديث الواردة يف هذا املعىن كحديث أنس ،وعائشة ،وأيب رزين العقيلي-رضي هللا عنهم-

أحاديث ال ختلو من مقال من حيث اإلسناد.

دل عليه حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -املتفق عليه يف
وهي من حيث املنت أيضاً خمالفة ملا ّ
قصة الرجل الذي ذكر للنيب -صلى هللا عليه وسلم -رؤاي ،مث طلب أبوبكر-رضي هللا عنه -من

النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يعربها ،فذكر أبو بكر تعبريه ،مث سأل النيب -صلى هللا عليه

وسلم :-هل أصبت أم أخطأت؟ فقال -عليه الصالة والسالم(( :-أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً))
.
فلو كانت الرؤاي تقع ألول عابر مل يقل له النيب -صلى هللا عليه وسلم(( :-وأخطأت بعضاً)) .

وال يعين هذا أهنا ال تقع ألول عابر ،بل قد تقع ولكن هذا ليس دائماً ،وهلذا ّبوب البخاري -رمحه

هللا -على حديث ابن عباس املشار إليه بقوله( :ابب من مل ير الرؤاي ألول عابر إذا مل يصب) وهللا
أعلم .انظر فتح الباري .431/12

()32/15

دفع بالء احلرب بسورة األنعام
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/تعبري الرؤى
التاريخ 1424/1/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ ..تراسل الناس يف هذه األايم رسالةً هذا نصها( :رؤاي صاحلة تدعو سكان اخلليج

لقراءة سورة األنعام هذه الليلة أنشرها) فهل ترون -فضيلة الشيخ -استحباب قراءهتا وحث الناس

على ذلك استناداً إىل هذه الرؤاي اليت حنسبها صاحلةً إن شاء هللا؟ أفتوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن مصادر التشريع اليت تُتلقى منها األحكام التكليفية اخلمسة (الوجوب واالستحباب واإلابحة

والكراهة والتحرمي) معروفةٌ حمصورةٌ منذ عهد الصحابة رضوان هللا عليهم ،بعضها متف ٌق عليه ،وبعضها
خمتلف فيه ،ليست منها الرؤى واألحالم إبمجاع أهل السنة واجلماعة.
وإذا كنا ال منلك احلق يف إلغاء ٍ
شيء من مصادر التشريع ،فليس لنا ـ أيضاً ـ أن نزيد فيها مصدراً
ابب خطري يُفضي بنا إىل صوٍر ال تتناهى من البدع
جديداً يشرتع لنا أحكاماً جديدة يف الدين ،وهذا ٌ

والضالالت!

شرعي ال يثبت
حكم
والقول ابستحباب قراءة سورة األنعام يف مثل هذه احملنة اليت تعصف ابألمة هو ٌ
ٌ
إالّ ٍ
بدليل شرع ٍي (وال بد أن يكون من تلك املصادر التشريعية املعروفة احملصورة)  ،وإال أصبح ه
تقوالً
على هللا بغري علم ،وتشريعاً يف الدين مل أيذن به هللا.

فمن قال ابستحباب قراءة سورة األنعام ،أو استحباب شيء من األقوال أو األفعال استناداً إىل رؤاي
فقد زاد يف مصادر التشريع من حيث ال يشعر ،وأحدث يف دين هللا ما ليس منه ،وفتح على األمة

ابابً إىل اخلرافات والضالالت.

عمل من ال خالق هلم يف اآلخرة من املبتدعة،
وتلقي األحكام الشرعية من املنامات والرؤى إمنا هو ُ
كالصوفية وأشباههم الذين يرتمسون الطريق ويتعبدون هللا إبحياءات املنامات والرؤى ،فضلوا وأضلوا

كثرياً وضلوا عن سواء السبيل.

ولذا فمهما كانت الرؤاي صاحلةً ،ومهما كان صاحبها صاحلاً ،فهذا كله ال يرفعها إىل مقامات التشريع
تستصدر منها األحكام.

وقد حكى النووي (شرح صحيح مسلم  )115/1عن القاضي عياض يف االحتجاج مبا يراه النائم يف

منامه قولَه" :إنه ال يبطل بسببه ـ أي املنام ـ سنة ثبتت ،وال يثبت به سنة مل تثبت ,وهذا إبمجاع

العلماء" .مث قال النووي" :وكذا قال غريه من أصحابنا وغريهم .فنقلوا االتفاق على أنه ال يغري
بسبب ما يراه النائم ما تقرر يف الشرع"أهـ

وقال رمحه هللا (اجملموع " : )292/6لو كانت ليلة الثالثّي من شعبان ,ومل ير الناس اهلالل ,فرأى
إنسان النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام ،فقال له :الليلة أول رمضان مل يصح الصوم هبذا املنام ،ال
لصاحب املنام وال لغريه" أهـ.

إن الرؤاي الصاحلة حقٌّ ،بيد أهنا ال تزيد عن أن تكون مبشرةً كما شهدت هبذا أحاديث كثرية مشهورة،

والرؤاي الصاحلة جزء من ست وأربعّي جزءاً من النبوة.
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أو تكون منذرةً تُوقظ صاحبها من غفلته ،وهتديه إىل التوبة ،ويشبه هذا ما وقع لعبد هللا بن عمر -
رضي هللا عنهما -أنه رأى يف املنام كأن ملكّي أخذاه فذهبا به إىل النار .يقول -رضي هللا عنه:-

فإذا هي مطوية كطي البئر ،وإذا هلا قرانن ،وإذا فيها أانس قد عرفتهم ،فجعلت أقول أعوذ ابهلل من
النار .قال :فلقينا ملك آخر ،فقال يل :مل ترع .فقصصتها على حفصة .فقصتها حفصة على رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال":نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل" فكان بعد ال ينام
من الليل إال قليالً .متفق عليه

وقد يقع من املنامات ما يكشف لإلنسان شيئاً من احلاضر احملجوب ،مما يكون موجوداً يف الواقع
لكنه حمجوب عن نظر اإلنسان وعقله ،كما يقع لبعضهم أنه يرى يف منامه ما يذكره أبم ٍر قد ذهل عنه
أو ينبهه إىل شيء قد نسيه ،أو داللته على موضع ٍ
شيء أضاعه ،وكما وقع لبعض علماء السلف ـ
حديث طلبه يف مظانه حىت أعياه الطلب فلم جيده ،فرأى يف منامه
أنسيت امسه ـ أنه استعصى عليه
ٌ
رجالً ينبهه إىل موضع ذاك احلديث يف كتب السنن.

هذه هي دالالت الرؤاي اليت يصح أن يستأنس هبا ،أ هما أن تكون مصدراً تتلقى منه األحكام الشريعة،

فنحرم شيئاً أو نبيحه أو نستحبه ألجل رؤاي فهذا ال جيوز" ،أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل

أيذن به هللا".

واملقصود :أن تعمد قراءة سورة األنعام يف هذه األايم من أجل هذه الرؤاي ـ اليت يزعموهنا صاحلة ـ

كوب جلا ّدة املبتدعة.
بدعةٌ ضاللة ،واستحباب ذلك ر ٌ

وعلى املرء أن يتقي هللا عز وجل ،وأال يكون مطيةً لنشر الشائعات واخلرافات .وعليه إذا ورده شيء
من هذه الرسائل اليت ال يَع ِرف هلا أصالً ومل يسمع مبثلها ـ عليه أن يرتيّث ،وأال يسارع يف نشرها وبثّها

حىت يسأل عنها أهل العلم.
وكفى ابملرء إمثاً أن ُحي ِّدث بكل ما مسع.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رؤية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/تعبري الرؤى

التاريخ 1424/6/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

رؤية الرسول  -عليه الصالة والسالم  -حق ,فهل الذي ال يرى الرسول الكرمي  -عليه الصالة

والسالم  -ليس إنساانً مؤمناً يستحق رؤيته صلى هللا عليه وسلم؟ وما هي حقيقة األمر؟ وهل توجد
صالة أو دعاء معّي جيعلنا نرى الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إن رؤية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املنام ليست من العمل املكتسب ،وإمنا هي هبة من
هللا تعاىل ،وليس عيباً يف اإلنسان أال يرى الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املنام ،وإمنا العيب
هو خمالفته للرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-والواجب على املكلف أن جيتهد يف حسن املتابعة

للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيتبع أوامره ،وجيتنب نواهيه ،ويؤمن مبا جاء به من األخبار ،فإن

هذا من مقتضى الشهادة للرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلرسالة ،وأما رؤيته  -صلى هللا عليه
وسلم  -يف املنام فهذا ليس من األعمال املكتسبة وإمنا هي من اإلهلامات ،وال يقدح يف إميان

اإلنسان أال يرى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املنام ،فعلى السائل وغريه أن جيتهد يف حسن
اَّللَ فَاتهبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم ه
املتابعة كما جاء يف قوله  -تعاىل " -قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبُّو َن ه
اَّللُ َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم

اَّلل غَ ُف ِ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"وَما َ
َو هُ ٌ
يم" [آل عمران ، ]31:وقوله - :جل وعال َ -
ور َرح ٌ
َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا" [احلشر :من اآلية ، ]7ونسأل هللا تعاىل التوفيق للجميع.
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اجلديد

()36/15

كيف جنمع بّي هذين احلديثّي؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/6/15

السؤال

ملاذا هنى النيب -عليه السالم -عن تعليق الدعاء ابملشيئة ،وورد عنه قول(( :ال أبس طهور -إن شاء
هللا ))-؟
اجلواب

ورد النهي عن تعليق الدعاء ابملشيئة يف قوله -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال يقل أحدكم اللهم اغفر

يل إن شئت ،ارمحين إن شئت ،ارزقين إن شئت ،وليعزم مسألته ،إنه يفعل ما يشاء ،ال مكره له))

أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه ( . )7477وملسلم ... (( :وليعظم الرغبة فإن هللا ال
يتعاظمه شيء أعطاه)) (. )2678

يدل على ضعف يف العزم ،أو أن الداعي خيشى أن
وهذا على إطالقه ،فإ ّن تعليق الدعاء ابملشيئة ّ

ملدعو ،وهللا سبحانه وتعاىل ال مكره له ،كما يف احلديث.
يُكره ا ّ

وأما احلديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب-صلى هللا عليه

وسلم -دخل على أعرايب يعوده ،قال :وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل على مريض
يعوده قال(( :ال أبس طهور إن شاء هللا  ...احلديث)) ( )3616فهذا األسلوب أسلوب خرب،

واخلرب يف مثل هذا حيسن تعليقه على املشيئة ،مثال ذلك أن تقول :فالن رمحه هللا ،أو اللهم ارمحه،

فال يصح أن تُقيّد ذلك ابملشيئة .خبالف ما إذا قلت :فالن مرحوم ،أو فالن يف اجلنّة ،فإنه الب ّد من

ألول دعاء ،والثاين خرب ،وال ميلك اإلنسان اإلخبار عن الغيب ،فإن أخرب عن
التقييد ابملشيئة؛ ألن ا ّ
ما يرجوه وجب تقييد ذلك ابملشيئة وهللا أعلم.
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حجز مكان يف املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/6/26

السؤال

ما حكم حجز مكان يف املسجد للصالة؟
اجلواب

إذا كان املرء داخل املسجد فال حرج عليه أن حيجز مكاانً يف الصف األول ،أو الصفوف املتقدمة.
أو كان يف املكان وخرج حلاجة كالوضوء فله أن حيجز املكان.

وأما إن حجز املكان وخرج حلاجة من حوائج الدنيا ،أو لوقت طويل ،أو للنوم فال جيوز له حجز

املكان؛ ألن غريه أح ّق به منه.
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املتم؟
املسبوق ابلصالة هل يدخل مع ّ

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/7/24

السؤال

يتم ما فاته هل جيوز ملن فاتته الصالة أن يدخل مع املتم؟
إذا دخل من فاتته الصالة ،ووجد شخص ّ
أم أنه ينتظر لدخول أحد فاتته الصالة؟ أم يصلي أم ماذا؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

أجاب عن هذا السؤال بعينه مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -مبا نصه:
(إذا جاء املسبوق املسجد ،وقد صلى الناس ،ووجد مسبوقاً يصلي شرع له أن يصلي معه ،ويكون

عن ميّي املسبوق حرصاً على فضل اجلماعة ،وال حرج يف ذلك يف أصح قويل العلماء) ( .جمموع

الفتاوى . )455/1

ويف موضع آخر قال( :جيوز االئتمام مبن دخل املسجد وقد سلم اإلمام ،مبن أدرك بعض الصالة مع

اإلمام وقام يقضي ما بقي من صالته) املرجع السابق .444/1
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زكاة األرض التجارية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/6/27
السؤال

ما احلكم يف األراضي اليت تشرتى من أجل التجارة ،وقد تبقى يف ذمة املشرتى عدة سنّي؟ هل تزكى
كلما حال عليها احلول ،أم تزكى عند بيعها عن سنة واحدة؟ وما مقدار الزكاة فيها؟

اجلواب

ما دام اشرتاها للتجارة ،ونيته مستمرة على هذا ،فتزكى كلما حال عليها احلول ،وإن عدل عن
ٍ
حينئذ.
التجارة ،ونوى هبا البناء للسكن ،أو التأجري فال زكاة فيها

ومقدار الزكاة فيه كزكاة عروض التجارة ،ربع العشر مما تساويه عند متام احلول.

()40/15

املسبوق يف صالة اجلنازة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/7/5

السؤال

كيف أقضي صالة املسبوق لصالة اجلنازة؟ خاصة إذا دخلت مع اإلمام والأعلم يف أي تكبرية؟

اجلواب

كرب اإلمام التكبرية
فكرب واقرأ الفاحتة ،فإذا ه
إذا دخلت مع اإلمام وقد فاتت بعض التكبرياتّ ،
فكرب وص هل على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإذا سلّم اإلمام وأنت مل ِ
تقض صالتك ،فال
األخرى ّ

خيلو إن كانت اجلنازة ابقية على األرض فأكمل صالتك على صفتها الصحيحة الكاملة ،وأما إذا
كنت ختشى أن ترفع اجلنازة وال يبقى بّي يديك شيء فتابع تكميل التكبريات األربع ،مث سلّم
تسليمة واحدة على ميينك.
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تدامهين خواطر الرايء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/7/5

السؤال

يف هذه اآلونة كثر عند الشباب الوسواس واجلواب عن الوضوء وغريها واضح ،ولكن هنا إشكال مل
أجد من أجاب عليه! أن بعض الشباب يرى أنه يرائي يف الدعوة إىل هللا ،وحياول أن يطرد الشيطان،
ولكنه يقول إين ألعب على نفسي يف طرده ومازال الشيطان يوسوس له أنه مر ٍاء ،حىت إنه حاول ترك
العمل ،كيف يتخلص هذا الشاب من مشكلته؟

اجلواب

الشك يف أن إخالص العمل من شروط القبول ،قال  -تعاىل" :-فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

عمالً صاحلاً واليشرك بعبادة ربه أحداً " ،وقال سبحانه " :وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصّي له الدين
عز وجل " :-أان أغىن
حنفاء " ويف الصحيح يقول  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما يرويه عن ربه ّ -

الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه " ،والنصوص يف الوحيّي كثرية
يف هذا املعىن ،فحرص املسلم على النجاة من هذا املفسد العظيم الرايء والسمعة من اجملاهدة

املشروعة ،قال  -تعاىل " :-والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنّي " وهذا الشعور
إن كان عارضاً خاطراً فهو اليضر ،وإن كان مسيطراً على شعور اإلنسان ،فهو عرض ملرض ،ذلك أن

الشيطان -حفظنا هللا منه -يشم قلب اإلنسان ،ويدرك وجهة ضعفه فيه فيأتيه منه ،فتأثريه يعرض

لإلنسان يف عباداته بصالته وزكاته وحجه ،واترة مبا جيب لتلك األركان من الشروط كالوضوء والقبلة
وحنوها ،أو مفطرات الصيام ،أو بلوغ النصاب ودوران احلول للزكاة وهكذا.

وقد يرتقى الشيطان درجة يف نفس املؤمن فيأتيه مبفسد ألصل عمل من أعمال الرب ،أبن خيوفه من
الشرك األصغر (الرايء)  ،وأبنه يُسمع يف عباداته ،ويتظاهر بطاعاته ،واحلَ ُّل يف هذه احلالة أن يدرك

مكر من عدوه ولون من ألوان حربه ،ولو كان مرائياً أو منافقاً ملا أيقظه الشيطان،
املسلم أن هذا ٌ

وكيف يدعوه لرتك أمر هو من أعظم ما جيهز به على املؤمنّي ،بل الشيطان سيجعله يستمر يف هذا

العمل ،وذلك النفاق.

وقد حرص السلف على أن اليرتك املسلم العمل خوفاً من الرايء بل قد اختلف العلماء يف العبادة
اليت بدأها املسلم خملصاً مث ورد عليه الرايء يف وسطها وهو يدافع ذلك الوارد هل جيازي عليها

ابعتبار البداية أو يسقط أجرها ابعتبار النهاية واخلامتة واجلمهور على األول كما حكاه ابن جرير،

وإذا َعظٌم هللا يف نفس العابد ،فهو يضع الناس يف موضعهم الصحيح فشدة مراقبة العبد لربه وكمال
علمه واطالعه من أعظم ما يوعظ به املسلم ،ولذا الختلو ورقة من املصحف من ذكر علمه -

سبحانه ،-واطالعه .وذَ َكر أهل العلم أن هذا أعظم واعظ يف القرآن.

كما أن الشعور العارض الغري مستقر اليفسد العمل ويسمى اخلواطر ،وهذا من عمل الشيطان قال ـ
تعاىل ـ يف وصف املؤمنّي(( :وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)) فهو ميسهم

ولكنهم يتذكرون.
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ـ وأما فرح املسلم مبدح إخوانه له على عمل صاحل عمله فانتفعوا به هم أو غريهم فهو اليضره ،فقد
جاء يف (صحيح مسلم) من حديث أيب ذر -رضي هللا عنه -قال " :قيل لرسول هللا ـ صلى هللا عليه
وسلم ـ :أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري وحيمده الناس عليه؟ قال :تلك عاجل بشرى املؤمن "
(صحيح مسلم . )2642
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زكاة مسامهات األراضي
اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/7/5

السؤال

سامهت يف قطعة أرض ،واستمرت املسامهة أكثر من مخس سنوات ومل تصفى ملشاكل هبا ،ونظراً
حلاجيت املاسة للمال بعتها خبسارة ،وأان مديون اآلن ،علماً أين مل أخرج زكاهتا طوال تلك السنوات،

فهل جيب علي إخراج الزكاة عنها اآلن؟ مع العلم أين الزلت مديوانً.
اجلواب

هذه املسامهة اليت فيها مشاكل هي مبثابة املال الذي عند مليئ مماطل ،فتزكى إذا قبضت لسنة
واحدة هي سنة القبض ،وإن زكيت لكل ما مضى من السنوات فهو أحوط ،وأبرأ للذمة.

()44/15

صالة املنفرد خلف الصف
اجمليب

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هل جيوز أن يرتاجع أحد املصلّي يف مجاعة ليصطف جبانب شخص منفرد ابخللف؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد..

جتوز احلركة اليت ملصلحة الصالة وال تفسدها ،فقد كان الرسول-صلى هللا عليه وسلم -يفتح الباب

لعائشة وهو يصلي النافلة.
لكن هل حيتاج إىل تلك احلركة املسؤول عنها ال شك أن صالة املنفرد خلف الصف ال تصح لكن

إذا عجز عن املصافة الكتمل الصفوف أمامه فليس له أن جيذب رجالً من أمامه ليصافه بل عليه

البحث عن فرجة فإن مل يتمكن فإن بعض أهل العلم يرى أنه يتقدم ليصف عن ميّي اإلمام ،ويرى

آخرون أنه يصف خلف الصف وحده؛ ألن مصافته لغريه واجبة تسقط ابلعجز كغريها من الواجبات،

وهذا أيسر وأسهل فال يشوش على املأمومّي وخاصة إذا كانت الصفوف كثرية وهللا أعلم.

()45/15

من أتبع من العلماء؟
اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/8/10
السؤال

أان إنسان قلق أقف على مفرتق طرق احلرية تقلقين حيث أجد نفسي يف مأزق كامن يف كوين مأموراً
بسؤال أهل الذكر واتباعهم وهم ففي نظري ونظر البعض يف طرفّي:
علماء وضعتهم حكوماهتم ودوهلم بشكل رمسي للفتيا ،وعلى الطرف اآلخر من يقف مناهضاً يكفرهم

ويكفر حكوماهتم ويصف فتواهم وكالمهم أبنه يتمشى مع رغبات الدولة بعيداً عن كتاب هللا وسنة

رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -وكل من الطرفّي يورد أدلة حيريين وال أدري احلق مع من منهم ،وأين
سائلكم أن تنقذوين وتوضحوا يل احلق فأان يف انتظار جوابكم.

اجلواب

والتحرز من االنزالق يف
ينبغي عدم التعجل يف تكفري األشخاص أو املؤسسات واحلذر من ذلك،
ّ

التكفري دون علم أو تثبت ،فالكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة ،والتكفري حق هللا

تعاىل ،فال بد من مراعاة ضوابط التكفري وموانعه ،وااللتفات إىل عوارض األهلية ،ومن ذلك التفريق
بّي التكفري املطلق وتكفري املعّي ومراعاة العذر ابجلهل ،وحتقق قيام احلجة ،ومانع التأول يف التكفري،
واعتبار املقاصد يف ابب التكفري.

وكما حنذر من الغلو واإلفراط ،ففي املقابل حنذر من مسلك التربير والتهوين ،فال يغلق ابب الردة
فيحكم إبسالم من ظهر كفره ابحلجة والربهان ،فإن كان إخراج رجل من اإلسالم من األمور العظام،

فكذا العكس.

وما أورده السائل من نقد لبعض أهل العلم فنوصي السائل بتقدير أهل العلم واالنتفاع بعلومهم ،وإن
احتيج إىل الكالم فيهم فال يكون ذلك إال بعلم وعدل ،وأن حيذر من التقول والتخرص ،أو الظلم

والتعدي ،ال سيما وأن حلوم العلماء مسمومة ،وأن يُعىن ابتباع احلق والدليل ،وأال يتبع العامل يف زلته،

وكما قال معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  " :-واحذروا زيغة احلكيم " وعلى السائل أن يتجنب هذا
التهويل الذي عرض له ،وذلك أبن يلجأ إىل ربه وينكسر بّي يديه ،ويسأله أن يهديه ملا اختلف من
احلق إبذنه .وأن يشتغل مبا ينفعه من العلم النافع والعمل الصاحل وهللا أعلم.

()46/15

أفضلية ميامن الصفوف

اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/8/10
السؤال

هل ورد حديث عن النيب  rيبّي فضل ميّي الصف يف الصالة عن يساره؟

اجلواب
أخرج اإلمام مسلم (رقم  )709؛ وأبو داوود (رقم  ، )615والنسائي (رقم  ، )822وابن ماجة

(رقم  ، )1006وابن خزمية يف صحيحه (رقم  ، )1565 - 1563من حديث الرباء بن عازب،

خلف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحببنا أن نكون عن ميينه ،يُقبل علينا
صلّينا َ
قالُ " :كنّا إذا ً

بوجهه ".

الصف"
وقد بّوب عليه ابن خزمية بقوله" :استحباب قيام املأموم يف ميمنة
ّ

وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنّف ( )341/1من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبد هللا بن َعمرو،
قال" :خري املسجد املقام ،مث ميامن املسجد".

وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة (رقم  ، )1027من هذا الوجه ،بلفظ " خري املسجد خلف املقام،
وعن ميّي اإلمام".

وإسناده صحيح ،إذا كان عطاء بن أيب رابح مسع من عبد هللا بن َعمرو ،وظاهر تصحيح ابن خزمية

وابن حبّان واحلاكم لعطاء عن عبد هللا بن َعمرو أنه قد مسع منه.

وهذان احلديثان وإن كان ظاهرمها الوقف ،لكنهما مثاالن صحيحان للموقوف الذي له حكم الرفع:

وأقرهم عليه.
فعل مبحضر النيب صلى هللا عليه وسلم ّ
ّأما األول :ألنه ٌ

وأما الثاين :فألنه فضيلةٌ ال تُقال ابالجتهاد ،وال يظهر أهنا من اإلسرائيليّات .لذلك فهما كافيان لبيان
ّ
فضيلة ميامن الصفوف على مياسرها.

صلون على الذين
وهناك حديث آخر لكنه ضعيف ،وهو حديث عائشة مرفوعاً" :إن هللا ومالئكته يُ َ

صلّون على ميامن الصفوف" .انظره يف متام املنّة لأللباين ( )288وهللا أعلم.
يُ َ

()47/15

هل أدخل يف الصالة احلاضرة بنية الفائتة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/8/10
السؤال

آيت من العمل مرهقاً وغالباً ما أانم عن صالة العصر ،وال أستيقظ إال مع أذان املغرب فأسرع إلدراك

اجلماعة .فهل أصلي معهم املغرب مث أقضي العصر بعدها أم ماذا أفعل؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

عمل منكر عظيم وتستتاب عليه وال يقبل
أوالً ،اعلم أن عملك هذا  -وهو أتخري الصالة عن وقتها ٌ

من مسلم ،لكن من ترك الصالة لعذر مث دخل املسجد فوجدهم يصلون الصالة احلاضرة فقد أفىت

كل من الشيخ عبد العزيز بن ابز والشيخ حممد بن عثيمّي  -رمحهما هللا تعاىل  -أبنك تدخل مع
اجلماعة بنية الصالة الفائتة مث تصلي الصالة احلاضرة بعدها ليحصل الرتتيب .وعلى هذا فأنت
تصلى معهم املغرب بنية العصر وأتيت بركعة رابعة بعد سالم اإلمام  -وهللا أعلم.

()48/15

هل يزاد يف صالة املغرب رابعة لتصري شفعاً للمتطوع؟
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/8/10

السؤال

مل أدرك صالة اجلماعة لصالة املغرب ،فطلبت من أحد الذين فرغوا من صالة املغرب للصالة معي
لتكون له انفلة ويل فرضاً ،فهل يسلم معي أم يتم الركعة الرابعة؟ أفيدوين مأجورين ،وهللا حيفظكم.

اجلواب

إذا تطوع أحد املصلّي ابلصالة معك فإنه يؤجر على ذلك إن شاء هللا تعاىل لقول النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -للرجل الذي فاتته الصالة" :من يتصدق على هذا؟ " أخرجه أبو داوود والرتمذي

وصححه مجع ،والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا عام يف كل الصلوات املفروضة ومنها املغرب
فال يزاد فيها لتصري شفعاً بل تعاد على هيئتها والعلم عند هللا تعاىل.

()49/15

تعزية النصارى

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/6/1
السؤال

هل جيوز تقدمي التعزية للنصارى وكيف يكون يف حالة اإلجياب؟

اجلواب

نعم جيوز تعزيتهم عند الوفاة ،وعيادهتم عند املرض ،ومواساهتم عند املصيبة .فعن أنس -رضي هللا
عنه -قال(( :كان غالم يهودي خيدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -فمرض ،فأاته النيب -صلى هللا

عليه وسلم -يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له(( :أسلم))  ،فنظر إىل أبيه وهو عنده ،فقال له :أطع
أاب القاسم -صلى هللا عليه وسلم -فأسلم ،فخرج النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو يقول:
((احلمد هلل الذي أنقذه من النار))  .أخرجه البخاري (. )1356

وعنه -رضي هللا عنه -أن يهودايً دعا النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل خبز شعري ،وإهالة سنخة
فأجابه .أخرجه أمحد ( )13201بسند صحيح.

وينبّه على أن املسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوهتم ،وأتليف قلوهبم على اإلسالم،
ويدعوهم ابلطريقة املناسبة يف الوقت املناسب.

كما ينبّه أيضاً على أنه يف حالة التعزية ال يدعى مليّتهم ابملغفرة وابلرمحة أو اجلنة ،لقوله تعاىل(( :ما
كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركّي ولو كانوا أُويل قرىب)) وإمنا يدعى هلم مبا يناسب
حاهلم حبثهم على الصرب ،ومواساهتم ،وتذكريهم أبن هذه سنّة هللا يف خلقه .وهللا أعلم.

()50/15

أتجري جزء من املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/5/15
السؤال

لدينا مسجد ذو مساحة كبرية ،وملحق به مكتبة ليس هلا مدخل إال من داخل املصلى .وقد اقرتح
بعض اإلخوة أن تؤجر هذه املكتبة على بعض املؤسسات اخلريية اليت تقيم دورات إدارية ومهارية

وشرعية مبقابل يعود لصاحل املسجد ،لكنين أخشى أن يكون هذا العمل من البيع يف املسجد ،فما

احلكم مأجورين؟
اجلواب

إذا كان هذا املسجد داخل اململكة ،فال يصح التصرف يف أي جزء من أجزائه إال بعد مراجعة إدارة
األوقاف واملساجد يف بلده؛ ألهنا هي اجلهة اليت جعل هلا ويل األمر رعاية املساجد ،والنظر فيما
خيصها.

وأما إذا كان هذا املسجد خارج اململكة فال جيوز التصرف بتأجري أي جزء من أجزائه ،ألنه جعل

وقفاً ملا خصص له وهللا أعلم.

()51/15

رش املاء على قرب امليت؟

اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/4/29
السؤال

أرى بعض األخوة املسلمّي عند زايرة القبور يقومون برش املاء على قرب امليت .فما أصل وحكم

ذلك العمل يف اإلسالم؟.وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

استحب طائفة من العلماء أن يرش القرب عقب الدفن ،وهو مذهب أيب حنيفة ،والشافعي ,وأمحد،

وهو املقرر عند جل أصحاهبم ،متسكاً حبديث جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم
رش املاء على قرب إبراهيم ابنه ،وحديث جابر أن بالالً رش على قرب النيب صلى هللا عليه وسلم املاء

رشاً ،وسائر العلماء على أن هذا غري مشروع ،ألن احلديثّي أخرجهما البيهقي إبسنادين ضعيفّي،

فإن األول مرسل ،واآلخر فيه الواققدي ،وهو ضعيف ،وفقكم هللا إىل سبيل الرشاد.

()52/15

زكاة األرض
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/4/29

السؤال

امرأة اشرتت قطعيت أرض ومل تنو هبا التجارة ،هل عليها زكاة؟

اجلواب

ال زكاة فيها حىت تُباع ،فإذا ابعتها أخرجت زكاة سنة واحدة ،فإن عمرهتا فال زكاة فيها ،وإن أ هجرهتا

فالزكاة يف أُجرهتا إذا حال عليها احلول.

()53/15
قراءة الفاحتة على روح امليِّت
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/4/29
السؤال

هناك عادة منتشرة بّي الناس أال وهي قراءة الفاحتة على روح امليِّت ،يُرجى بيان احلكم الشرعي يف

هذه العادة وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب

اختلف أهل العلم يف إهداء القراءة للميِّت ،وذهب أكثرهم إىل اجلواز قياساً على الصدقة.
وذهب مجع من أهل العلم إىل أنهه ال هتُدى القراءة ،وال يصل ثواهبا ،وذلك أ هن أمر الثواب غيب ال
التصرف فيه ،وإ همنا املشروع فعل العبادة عن الغري
يقطع به اإلنسان لنفسه ،وال ميلك اإلنسان
ُّ
كالصدقة عنه ،فيقتصر فيه على ما ورد ،ومل يرد عن ال هرسول ـ صلهى هللا عليه وسلم ـ وال عن ٍ
أحد من

أصحابه القراءة عن امليِّت ،ال أمراً وال إذانً ،وهذا القول أظهر.
وليس لسورة الفاحتة خصوصيهة يف هذا احلكم .فلم ِّ
يفرق اجمليزون وال املانعون بّي الفاحتة وغريها،
فتخصيص الفاحتة بذلك ال أصل له ،واملعروف أ هن الهذين يستحبون قراءة الفاحتة على روح امليت من
العامة أو من غريهم خيُّصون ذلك ببعض األحوال واملناسبات ،مثل قراءهتا عند دفنه ،أو عند
اإلحداد املبتدع ،أو عند العزاء ،وهذا كله بدع ،كالهذين يقفون قياماً حداداً على ميِّت ويقرؤون
ِ
تأجر
الفاحتة .وينبغي أن يُعلم أن استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه حرام على املستأجر واملس َ
ابتفاق أهل العلم ،ألن من يقرأ القرآن ابألجرة ال ثواب له ،فيجب احلذر من هذه العادة القبيحة
املنكرة .أهـ.
وهللا أعلم

()54/15

اجلماعة الثانية يف املسجد. .
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/7/22
السؤال

حتدث اإلمام يف املسجد وهنى عن إقامة اجلماعة الثانية يف املسجد وبّي إن ذلك مما يفرق بّي
املسلمّي فما حكم ذلك؟ وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب
نعم ،نقول إذا قصدت اجلماعة املتأخرة التخلف عن اإلمام الراتب لتصلي بعده فهذا ال جيوز ،ألن

يف هذا تفريقاً جلماعة املسلمّي ،وأما إذا مل تقصد اجلماعة املتخلفة التأخر عن اإلمام وإمنا فاتت عنها
اجلماعة لعذر شرعي كالنوم أو شغل يبيح ذلك فال أبس إبقامة مجاعة أخرى بعد اجلماعة األوىل،

والدليل قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الرجل الذي دخل املسجد بعد الصالة من يتصدق
على هذا؟ أي يصلي معه .لكن ال جيوز إقامة مجاعتّي يف وقت واحد وهللا أعلم.

()55/15

مساع امليت ما جيرى حوله
اجمليب د .عبد هللا بن حممد الغنيمان

رئيس قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/7/22

السؤال

إذا تويف شخص هل يشعر ابلذي جيري حوله من أهله عند وجوده عندهم يف البيت قبل غسله ودفنه

وتكفينه ،وهل امليت يسمع كل ما يدور جبانبه؟
اجلواب

امليت ال يدري ما يدور عنده وال يشعر مبا يفعله أهله ،إمنا إذا وضع يف قربه ردت إليه روحه كما جاء

يف احلديث ،مث جاء سؤال امللكّي له.

وبعد ذلك تكون الروح هلا صلة ابلبدن ،لكن هذه الصلة ليست كاتصاهلا ابلبدن يف الدنيا؛ ألن

تعلقات الروح ابلبدن ختتلف حسب األطوار اليت لإلنسان ،فتعلقها ببدنه وهو يف بطن أمه غري تعلقها
به وهو يف احلياة الدنيا وبعد خروجه من بطن أمه وكذلك تعلقها به قبل موته غري تعلقها به بعد موته،
وكذلك بعد البعث فهو أكمل وأمت حبيث ال تقبل املفارقة ،فعلى هذا فشعوره مبن يزوره على هذا

املعىن.
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بناء دورات املياه أسفل املسجد
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/04/26هـ
السؤال

ظهرت يف بعض املناطق من بالدان ظاهرة يف بناء املساجد ،وهي أنه يُبىن املسجد من دورين أو أكثر،

وخيصص الدور األرضي منه -أعزكم هللا  -لدورات املياه،
أفتوان -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األحسن واألفضل أن خترج دورات املياه خارج املسجد ،وأن تكون منعزلة عن املصلى ،فإن مل يتيسر
ذلك إما لشح النفقة أو العقار ،أو غري ذلك ،فال أبس أن تكون دورات املياه يف الدور األول،

واملصلى يكون يف الدور الثاين ،والصالة على النجاسة إذا كان هناك حائل ال أبس به؛ ألن املصلي

إمنا صلى على أرض طاهرة ،ويف حديث جابر  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً" رواه البخاري ( ، )438ومسلم ( ، )521وحديث أيب

سعيد -رضي هللا عنه -أن النيب  -عليه الصالة والسالم -قال" :األرض كلها مسجد إال املقربة
واحلمام" رواه الرتمذي ( ، )317وأبو داود ( ، )492وابن ماجة ( ، )745وهذا ليس صالة

ابملقربة ،وليس يف احلمام ،وما ورد من النهي من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما -من الصالة
على سبعة مواضع ذكر منها احلمام ،فإن هذا ال يثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم،-

والصواب يف ذلك صحته ،وأن هذا جائز وال أبس به ،ولكن -كما أسلفت -إن وضعت دورات
املياه خارج املسجد فهذا أحسن وأوىل .وهللا أعلم.

()57/15

لبس األصفر من الثياب
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال
قرأت حديثاً أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يصبغ حليته ابلصفار ،وكان يصبغ مالبسه

وعمامته ابلصفار ،لكن هناك حديث آخر حيرم على الرجل لبس الصفار .فهل لبس األصفر من

املالبس حالل ،أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد جاءت أحاديث بنهي الرجال عنه ،منها ما يف صحيح مسلم ( )2077عن عبد هللا بن عمرو

علي ثوبّي معصفرين ،فقال" :إن هذه
رضي هللا عنهما قال :رأى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمّ -

من ثياب الكفار فال تلبسها".

وما يف صحيح مسلم ( )2078أيضاً عن علي رضي هللا عنه ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هناه
عن لبس املعصفر.

والعصفر نبت أبرض العرب كما يف معاجم اللغة.

وقد اختلف يف اللون الذي يرتكه العصفر على الثياب ،هل هو الصفرة ،أم احلمرة؟
وعلى كل تقدير فإن النيب صلي هللا عليه وسلم ثبت عنه لبس األصفر ،ولبس األمحر.

فأما لبس األصفر ،فمنه ما يف الصحيحّي البخاري ( )166ومسلم ( )1187عن ابن عمر -رضي
هللا عنهما -وقد سئل عن مجلة مما يفعله ،ومنها صبغه ابلصفرة ،فقال :وأما الصفرة فإين رأيت رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصبغ هبا ،فأان أحب أن أصبغ هبا.

ويف املسند ( )5717عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن ابلزعفران ،فسئل
عن ذلك ،فقال( :إين رأيته أحب األصباغ إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يدهن به ويصبغ به

ثيابه)  .وأخرجه أبو داود ( )4210بنحوه.

وأما لبس األمحر ،فمنه ما يف الصحيحّي البخاري ( )2376ومسلم ( )503عن أيب جحيفة رضي
هللا عنه ،أنه رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -خرج يف حلة محراء مشمراً .وكذلك ما يف الصحيحّي
البخاري ( )3551ومسلم ( )2337عن الرباء -رضي هللا عنه -قال :رأيته يف حلة محراء.

وقد اختلف العلماء يف اجلمع بّي أحاديث النهي ،وأحاديث اإلابحة ،وأقرب األوجه يف ذلك ما

ذكره الرتمذي (- )2807رمحه هللا -ملا روى حديثاً يف النهي عن لبس األمحر -وهو حديث ضعيف
 -قال :معناه عند أهل احلديث أنه كره املعصفر ،ورأوا أن ما صبغ ابحلمرة من مدر أو غريه فال أبس

به إذا مل يكن معصفراً ا .هـ.

وعلى هذا فال أبس -إن شاء هللا -بلبس ما لونه أصفر ،وكذلك ما كان لونه أمحر ،وإن كان ابن

القيم -رمحه هللا -محل ما جاء عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من لبسه األمحر على املخطط دون
األمحر القاين (اخلالص)  ،فإذا اجتنب األمحر اخلالص فهذا حسن.

وإذا علم أن ما كان لونه أمحر أو أصفر ،إمنا هو مبادة العصفر فليجتنبه ،كما دل عليه احلديث
السابق ،ولعل العلة مشاهبة الكفار ،لكوهنم يصبغون ابلعصفر.

وإن كان هذا يف الواقع اندراً فيما يظهر ،حيث صارت األصباغ يف األعم األغلب من املواد البرتولية

والكيميائية.

وعلى كل حال فما علم أنه ليس مصبوغاً ابلعصفر ،أو مل يعلم حاله ،فاألصل فيه اإلابحة.
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()58/15

األانشيد املصحوبة مبؤثرات صوتية!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/09هـ

السؤال

قد كثر يف اآلونة األخرية إصدار بعض األانشيد املسماة (أانشيد إسالمية) تؤدى أبداء يشبه أداء
األغاين احملرمة ،وتكون مصحوبة ببعض املؤثرات الصوتية املشاهبة للموسيقى! وتتضمن كلمات غري

هادفة .فما حكم أدائها ،إصدارها ،ومساعها؟ وما الضوابط املعتربة يف اإلنشاد؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هذا اللون من األانشيد املوصوفة يف السؤال أعاله ،ال يصح أن يسمى( :أانشيد إسالمية) بل

هي أقرب إىل أن تلحق ابلسماع احملرم ،ومشاهبة الصوفية .فال جيوز أداؤها على النحو املذكور ،وال

مساعها ،وال تداوهلا.

وأما الضوابط اليت جتب مراعاهتا يف اإلنشاد املباح:

أوالً :أال يعتقد املنشد أن فعله هذا عبادة ،فإنه ال يتعبد هلل إال مبا شرع .وغاية ما يقال ،إذا سلم من

احملاذير ،أنه مباح.

اثنياً :أن يكون احلامل له عليه طرد السآمة وامللل ،واستجالب النشاط ،كما يصنع احلرفيون يف

البناء ،واحلفر ،أو املسافرون لقطع مراحل الطريق ،وما شابه ذلك .وال يكون ديدانً لإلنسان يهدر
فيه وقته ،ويدمن عليه.

اثلثاً :أال يكون مقصوداً لذاته؛ تنشأ له الفرق وتعقد له االحتفاالت ،وجيتمع له الناس.

ابملخرجات املسموعة،
رابعاً :أن خيلو من آالت الطرب الوترية ،واهلوائية ،وما يف حكمها ،فإن العربة
ّ

بقطع النظر عن طريقة إخراجها.

خامساً :أال يشابه حلون الفساق ،وأداء املتميعّي؛ إبصدار التأوهات ،واهلمهمات ،وما يسمونه

(املواالت)  ،واألصوات الناعمة اليت قد تثري الغرائز والشهوات.
ه

سادساً :أن خيلو من الكلمات الفارغة ،واملعاين الفاسدة ،واهلزل املذموم ،والكذب ،وأن يكون مثرياً
للحماس والنشاط ،أو املوعظة الصاحلة.
وإين ألدعو إخواين من الشباب ،وغريهم ،إىل أن يشغلوا أوقاهتم ابلنافع املفيد .وأن أيخذوا أنفسهم

ابجلد واحلزم ،وال أبس ابلرتويح املباح ،كما أدعو أصحاب التسجيالت إىل أن يعتنوا إبخراج املواد
اإلعالمية ،والرتبوية ،املثمرة .وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.
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حبس احليوان املؤذي حىت املوت!
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/11هـ
السؤال
ما حكم امرأة حبست أرنباً يف جحر حىت مات ألنه تسبب يف إتالف مزرعتها؟ وماذا يقول الشرع يف
امرأة أسقطت صغار العصفور من الشجرة من غري قصد منها -فخافت أن يعاقبوها ألجل هذا

األمر -فقامت برميهم يف حفرة؟ لكن ال نعلم ماتوا أم ال؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا كان هذا األرنب يتلف املزروعات فال أبس بذحبه وأكله ،لكن ال ينبغي حبسه حىت املوت ألن

يف هذا تعذيباً للحيوان ،وقد هنى عنه الشرع ،كما يف حديث هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
أن تصرب البهائم أي حتبس حىت متوت .صحيح البخاري ( ، )5513وصحيح مسلم (. )1956

ومعلوم أن كل مؤذ جيوز التخلص منه ،بقتله ،أو خنقه ،هذا كله إذا مل تكن القضية يف مكة املكرمة

أو احلرم كله ،وإال فعليها فدية وهي ذبح شاة صغرية يف حرم مكة املكرمة ،توزع على الفقراء .وهللا
أعلم.

اجلواب الثاين:
احلمد هلل ،ال ينبغي إيذاء صغار الطيور ألن ذلك خمالف هلدي النيب صلى هللا عليه وسلم ففي سنن

أيب داود ( )2675ابن مسعود رضي هللا عنه قال :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر؛
فانطلق حلاجته ،فرأينا محهرة معها فرخان؛ فأخذان فرخيها؛ فجاءت احلمرة ،فجعلت تفرش ،فجاء
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال" :من فجع هذه بولدها! ردوا ولدها إليها" .ورأى قرية منل قد

حرق هذه؟ " .قلنا :حنن .قال" :إنه ال ينبغي أن يعذب ابلنار إال رب النار".
حرقناها ،فقال" :من ّ

وهللا أعلم.

هذا كله إذا مل تكن القضية يف مكة املكرمة أو احلرم كله ،وإال فعليها فدية وهو دفع قيمة هذه
الطيور للفقراء يف حرم مكة املكرمة .وهللا أعلم.

()60/15

حق املدير يف اإلذن للموظفّي ابخلروج!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/24هـ
السؤال

أان موظف أعمل يف دائرة حكومية ،حيث إن الدوام من الساعة ( ، )3،30-7,30إال أن مدير

الدائرة يسمح لنا ابخلروج من العمل قبل الوقت احملدد حبوايل ساعة إال ربع ،علماً أنه ال يرتتب على
ذلك أي أتخري يف سري العمل ،هل خروجنا من العمل يف هذه احلالة جائز أم ال؟ وهل له احلق يف

ذلك؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن اجلواب عن هذا السؤال خيتلف ابختالف األحوال كما يلي:

 -1إن كان للمدير صالحية يف هذا التصرف من قبل من هو فوقه فال حرج عليكم.
 -2إن كان مث ُعرف أو عادة متبعة يف التساهل مبثل هذا الوقت يف مجيع اجلهات اليت تشبه عملكم،
فأرجو أال يكون بذلك أبس.

 -3إن كنتم تعلمون أن املدير ال صالحية له يف ذلك ،وقد نص عقد العمل على استيفاء الزمن
احملدد لكم ،فال أرى لكم رخصة يف خروجكم قبل املوعد احملدد ،حىت وإن كان ذلك ال يؤثر على
ُج َر ِاء اخلاصّي كما يعرب الفقهاء ،وهم األجراء املتعلقون ابلزمن
سري العمل ،ذلك أنكم من قبيل األ َ
وليس ابلعمل.

 -4إن كنتم ال تعلمون احلال فقد يقال حينئذ :إن املسؤولية تقع على املدير وحده ،فما دام قد أذن
لكم فهو املسؤول عنكم وتسقط عنكم التبعة .وهللا أعلم.
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من أين كان َك ْسب النيب صلى هللا عليه وسلم

بكري
اجمليب علي بن سامل بن سعيد ّ
عضو جملس الشورى ابجلمهورية اليمنية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/08هـ
السؤال
يقول صلى هللا عليه وسلم "ما بعث هللا نبيا إال رعى الغنم ،وأان كنت أرعاها ألهل مكة ابلقراريط".

ويقول أيضاً "أن نيب هللا داوود كان أيكل من عمل يده" ونعلم أنه -صلى هللا عليه وسلم -قد أكل
من عمل يده كما هو معلوم يوم كان راعياً ..ولكن كان هذا قبل البعثة ..فمن أين كان كسبه صلى

هللا عليه وسلم بعد هجرته للمدينة؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن املعلوم الثابت يف السنن الصحيحة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رعى الغنم يف صغره ،كما

يف صحيح البخاري ( )2262وخرج إىل الشام يف جتارة السيدة خدجية رضي هللا عنها- .مضاربة -

مث ملا شرع هللا اجلهاد ابملدينة كان أيكل مما أحل هللا له من الغنائم اليت مل تبح ألحد من قبله ،ومما أفاء
هللا عليه من أموال الكفار اليت أبيحت له دون غريه ،كما جاء يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :بعثت بّي يدي الساعة ابلسيف حىت يعبد هللا تعاىل

وحده ال شريك له ،وجعل رزقي حتت ظل رحمي ،وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ،ومن
تشبه ٍ
بقوم فهو منهم" .أخرجه البخاري معلقاً يف كتاب اجلهاد ،ووصله أمحد ( ، )5409وغريه.
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري.
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هل الذبيح إسحق أم إمساعيل؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/25هـ
السؤال

أانظر نصرانيا عرب الربيد اإللكرتوين حول الذبيح أهو سيدان إِسحق أم سيدان إمساعيل عليهما

السالم؟ أرجو اإلفادة خبصوص هذا وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أن الذبيح هو :إمساعيل عليه السالم ،وهذا القول هو الذي دل عليه

الكتاب والسنة ،وهو الذي تدل عليه التوراة املوجودة عند أهل الكتاب ،قال هللا سبحانه وتعاىل يف
ِ
ِ
ب ِيل ِم َن
(وقَ َ
ب إِ َىل َرِّيب َسيَـ ْهدي ِن َر ِّ
ب َه ْ
ال إِِّين ذَاه ٌ
سورة الصافات عن إبراهيم عليه السالمَ :
ّي فَـبَ ه
ك فَانْظُْر
س ْع َي قَ َ
ال ه
ش ْرَانهُ بِغُ َالٍم َحلِ ٍيم فَـلَ هما بَـلَ َغ َم َعهُ ال ه
َين أَ ْذ َحبُ َ
ال َاي بُ َه
ين إِِّين أ ََرى ِيف ال َْمنَ ِام أِّ
صاحلِِ َ
ِ
ِ
اَّللُ ِمن ال ه ِ
ِ ِ
ْجبِ ِ
ّي
َماذَا تَـ َرى قَ َ
ين فَـلَ هما أ ْ
َسلَ َما َوتَـلههُ لل َ
صاب ِر َ
اء ه َ
ال َاي أَبَت افْـ َع ْل َما تُـ ْؤَم ُر َستَج ُدِين إ ْن َش َ
ِ ِ
ِ
ْت ُّ
الرْؤَاي إِ هان َك َذلِ َ
ص هدق َ
ّي َوفَ َديْـنَاهُ
ّي إِ هن َه َذا َهلَُو الْبَ َالءُ ال ُْمبِ ُ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
يم قَ ْد َ
َوَان َديْـنَاهُ أَن َاي إبْـ َراه ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ك َْجن ِزي الْمح ِسنِّي إِنههُ ِمن ِعب ِ
اد َان
يم َك َذلِ َ
ُْ َ
ْ َ
بذبْ ٍح َعظ ٍيم َوتَـ َرْكنَا َعلَْيه ِيف ْاآلَخ ِر َ
ين َس َال ٌم َعلَى إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي َوبَ ه
ش ْرَانهُ إبِِ ْس َحا َق نَبِيًّا ِم َن ال ه
صاحلِِ َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ّي َوَاب َرْكنَا َعلَْيه َو َعلَى إِ ْس َحا َق َوم ْن ذُ ِّريهت ِه َما ُحمْس ٌن َوظَاملٌ

ِ
ّي) [ .الصافات. ]113-99:
لنَـ ْف ِس ِه ُمبِ ٌ

فيُستدل هبذه اآلايت الكرمية على أن الذبيح إمساعيل عليه السالم من وجوه:

 -1أن هللا سبحانه وتعاىل ذكر عن خليله إبراهيم عليه السالم ،أنه ملا هاجر من بالد قومه سأل ربه

أن يهب له ولداً صاحلاً ،فبشره هللا تعاىل بغالم حليم ،وهو إمساعيل ألنه أول من ولد له ،وهو بكره،
مث ملا بلغ معه السعي أي أصبح يطيق أن يفعل ما يفعله أبوه ،أُري إبراهيم يف املنام أن يذحبه ،وملا

ذكر هللا سبحانه وتعاىل قصة إمساعيل ،ذكر بعد ذلك البشارة إبسحاق ،فقال سبحانه وتعاىل:
(وبَ ه
ّي)  ،فيُستفاد أن املبشر به األول هو :إمساعيل ،غري املبشر به
ش ْرَانهُ إبِِ ْس َحا َق نَبِيًّا ِم َن ال ه
صاحلِِ َ
َ

الثاين وهو :إسحاق ،فهما بشاراتن :بشارة ابلذبيح وهو إمساعيل ،وبشارة إبسحاق عليهما السالم.
 -2أن قصة الذبيح مل تذكر يف القرآن إال يف هذا املوضع ،ويف املواضع األخرى من القرآن ِذ ْك ُر
ت فَـبَ ه
ش ْرَان َها إبِِ ْس َحا َق
ض ِح َك ْ
(و ْام َرأَتُهُ قَائِ َمةٌ فَ َ
البشارة إبسحاق كما يف سورة هود ،قال سبحانه وتعاىلَ :
ِ
ِ
وب) [هود . ]71:وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أن املبشر به
َومن َوَراء إِ ْس َحا َق يَـ ْع ُق َ
إسحاق ،ومل يكن بسؤال من إبراهيم ،بل قالت امرأته :إهنا عجوز وأنه شيخ ،وأن من رواء إسحاق

يعقوب ،فكيف تقع البشارة إبسحاق ،وأنه سيولد له يعقوب ،مث يؤمر بذبح إسحاق ،وهو صغري قبل
أن يولد له ،وهذا ال يكون ألنه يناقض البشارة املتقدمة.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا " :-ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن هللا تعاىل
ِ
ِ
قال( :فَـبَ ه
وب)  ،فكيف أيمر بعد ذلك بذحبه؟ ،والبشارة
ش ْرَان َها إبِِ ْس َحا َق َومن َوَراء إِ ْس َحا َق يَـ ْع ُق َ

بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ،وال خالف بّي الناس أن قصة الذبيح كانت قبل

والدة يعقوب ،بل يعقوب إمنا ولد بعد موت إبراهيم عليه السالم ،وقصة الذبيح كانت يف حياة
إبراهيم عليه السالم بال ريب" [جمموع الفتاوى (. ] )335/4

 -3أن هللا سبحانه وتعاىل وصف إمساعيل أبنه حليم يف مواضع من القرآن ،ووصفه
ووصف الذبيح ابحللم ُمناسب
ابحللم يف قصة الذبح ،وأما إسحاق فوصف أبنه عليمَ ،
للصرب يف قصة الذبح ،وقد جاء وصف إمساعيل ابلصرب يف قوله( :وإِ ْمس ِ
اع َ ِ ِ
يس َوذَا الْ ِك ْف ِل ُكلٌّ
َ َ
يل َوإ ْدر َ
ِ
ِ
ِمن ال ه ِ
ِ ِ
اء ه
اَّللُ م َن
ين) [األنبياء ، ]85:وقال الذبيحَ :
صاب ِر َ
َ
(اي أَبَت افْـ َع ْل َما تُـ ْؤَم ُر َستَج ُدِين إ ْن َش َ
ال ه ِ
ين) .
صاب ِر َ

 -4أن البشارة إبسحاق كانت معجزة ،حيث بُشر به إبراهيم وامرأته كبرية ،وهلذا
ِ
يب) [هود ، ]72:وقال إبراهيم:
قالت( :أَأَلِ ُد َوأ ََان َع ُجوٌز َو َه َذا بَـ ْعلِي َش ْي ًخا إِ هن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ َعج ٌ
س ِين ال ِ
(أَبَ ه ِ
ش ُرو َن) [احلجر ، ]54:فكانت البشارة مشرتكة بينه وبّي
ْك َربُ فَبِ َم تُـبَ ِّ
ش ْرمتُُوين َعلَى أَن َم ه َ
امرأته ،وأما البشارة إبمساعيل فكانت إلبراهيم ،مث إن هاجر ولدت إمساعيل فغارت سارة ،فذهب
إبراهيم إبمساعيل وأمه إىل مكة ،وهناك أمر ابلذبح ،كما دلت على هذا اآلاثر ،ويف احلديث حّي
ت قَـ ْر َينْ الْ َك ْب ِ
ش حّي
ت َرأَيْ ُ
دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم الكعبة وصلى فيها أنه قال" :إِِّين ُك ْن ُ
يت أَ ْن آمر َك أَ ْن ُختَ ِمر ُمهَا فَ َخ ِمر ُمهَا فَِإنههُ َال يـ ْنـب ِغي أَ ْن ي ُكو َن ِيف الْبـ ْي ِ
ت َش ْيءٌ يَ ْشغَ ُل
ت فَـنَ ِس ُ
ْت الْبَـ ْي َ
َد َخل ُ
َ
ََ
َ
ّْ
َّ
َُ
صلِّ َي " .أخرجه اإلمام أمحد (. )22710
ال ُْم َ

واملقصود بقرين الكبش املذكور يف احلديث ،الكبش الذي فُدي به الذبيح ،قال ابن كثري -رمحه هللا-
دليل على أن الذبيح إمساعيل ،ألنه كان هو املقيم مبكة ،وإسحاق ال نعلم أنه قدمها
" :وهذا وحده ٌ
يف حال صغره ،وهللا أعلم" [البداية والنهاية (. ] )366/1

فهذه األدلة تدل على أن الذبيح هو إمساعيل ،وقد جاء يف التوراة ما يدل على أن الذبيح هو
إمساعيل ففيها" :اذبح ابنك وحيدك" ،ويف نسخة" :بكرك" ،وإمساعيل هو الذي كان وحيده ،قال ابن
تيمية" :لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق ،فتلقى ذلك عنهم من تلقاه ،وشاع عند بعض

املسلمّي أنه إسحاق ،وأصله من حتريف أهل الكتاب" [جمموع الفتاوى (. ] )332/4

وقال ابن كثري" :لفظة" إسحاق" هاهنا مقحمة مكذوبة مفرتاة ،ألنه ليس هو الوحيد ،وال البكر ،وإمنا
الوحيد البكر إمساعيل" [البداية والنهاية ( . ] )366/1وهللا أعلم.
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السالم على املنشغل بتالوة القرآن
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/04هـ

السؤال

عند دخول املسجد ما هو األصح :هل ترفع صوتك ابلسالم على أهل املسجد؟ أم تؤدي حتية

املسجد مث تسلم على من يليك من اليمّي ،والشمال فقط؟ وهل جتوز مقاطعة من يقرأ القرآن

ابلسالم؟ وهل جيب على من يقرأ أن يرد السالم على من سلم عليه؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا دخل اإلنسان املسجد والناس مشغولون يف صالهتم ،أو تالوة القرآن الكرمي أو الذكر ،فإن

استطاع أن يسلم حبيث ال يؤذي أحداً فال أبس .جاء يف اجملموع ( ، )609/4قال النووي :إن سلم

يف حالة ال يشرع فيها السالم مل يستحق جواابً ،فمن تلك األحوال أنه يكره السالم على مشتغل ببولـ

جوااب ،ويكره جوابه ،ومن ذلك من كان انئماً ،أو انعساً ،أو يف محام،
أو مجاع ،وحنومها وال يستحق ً
واتفقوا [على] أنه ال يسلم على من يف احلمام وغريه ممن هو مشتغل مبا ال يؤثر السالم عليه يف

حاله .وأما املشتغل ابألكل فقال بعض العلماء :ال يسلم عليه ،وقال إمام احلرمّي :هذا حممول على
ما إذا كانت اللقمة يف فيه ،وكان ميضي زمان يف املضغ واالبتالع ،ويعسر اجلواب يف احلال ،قال:

فأما إن سلم بعد االبتالع ،وقبل وضع لقمة أخرى فال يتوجه املنع ،أما املصلي ،قال الغزايل :ال
يسلم عليه ،وقال اجلمهور :ال منع من السالم عليه ،لكن ال يستحق جواابً ال يف احلال وال بعد

الفراغ من الصالة؛ ال ابللفظ وال ابإلشارة ،والصحيح أنه ال جيب الرد مطلقاً ،فإن رد يف الصالة
فقال :وعليكم السالم بطلت ،إن علم حترميه ،وإال فال ،يف األصح ،وأما املشتغل بقراءةٍ فاملختار أنه
يسلم عليه ،وجيب الرد ابللفظ ،ولو رد السالم يف حال األذان ،واإلقامة ،واألكل مل يكره ،ويف

اجلماع والبول كره .انتهى ابختصار .وهللا أعلم.
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وجوب مساعدة الفلسطينيّي يف حصارهم
هد ْو
اجمليب حممد احلسن الد َ
الداعية اإلسالمي املعروف
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/15هـ

السؤال

فضيلة الشيخ تعلمون ما يعيشه الفلسطينيون من حصار وجوع وقلة األدوية ،فهل جيوز دفع زكاتنا

هلم؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن من الواجب على املسلمّي عموما مساعدة املسلمّي احملاصرين يف فلسطّي ماداي ومعنواي ،فذلك

حق هلم سيطالبون به يوم القيامة من مل يؤده اليوم.
وهم أوىل من غريهم اآلن بصرف الزكوات الواجبة إليهم من مجيع بلدان العامل؛ حلاجتهم املاسة،

فاألطفال والنساء واملرضى والضعفة اآلن يتعرضون حلصار جائر ليس له أي مستند مينعهم من الغذاء
والدواء وغري ذلك من لوازم احلياة ،وقد قال هللا تعاىل( :إِ همنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ) [احلجرات. ]10:
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض) [التوبة :من اآلية. ]71
ات بَـ ْع ُ
(وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
وقال تعاىلَ :
وقال تعاىل( :إِ هن ه ِذهِ أُ همت ُكم أُ همةً و ِ
اح َدةً وأ ََان ربُّ ُكم فَا ْعب ُد ِ
ون) [األنبياء]92:
َ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ
وقال تعاىل( :وإِ هن ه ِذهِ أُ همت ُكم أُهمةً و ِ
اح َدةً وأ ََان ربُّ ُكم فَاتهـ ُق ِ
ون) [املؤمنون]52:
َ َ ْ
َ َ ُ ْ َ
ْرب والتهـ ْقوى وال تَـعاونُوا َعلَى ِْ
األ ِْمث َوال ُْع ْد َوان) [املائدة :من اآلية]2
(وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ َ َ َ َ َ
وقال تعاىلَ :
وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْبـ ْنـي ِ
ضا"
ان يَ ُ
ضهُ بَـ ْع ً
ش ُّد بَـ ْع ُ
َُ
ُ ُ ُ
صحيح البخاري ( ، )2266ومسلم (. )4684

ِِ
ّي ِيف تَـوا ِّد ِهم وتَـر ُِ
امح ِه ْم َوتَـ َعاطُِف ِه ْم َمثَ ُل
وصح على النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :
"مثَ ُل ال ُْم ْؤمن َ َ ْ َ َ
ِ
س َه ِر َوا ْحلُ همى " .صحيح مسلم (. )4685
س ِد ِابل ه
س ِد إِذَا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر ا ْجلَ َ
ا ْجلَ َ
َخو ال ُْم ْسلِ ِم َال يَظْلِ ُمهُ َوَال يُ ْسلِ ُمهُ َوَمن َكا َن
وصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :الْ ُم ْسلِ ُم أ ُ
ِ
اَّلل ِيف ح ِ ِ
ِيف ح ِ ِ ِ
اَّلل َع ْنهُ ُكربةً ِمن ُكراب ِ
ت يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة
اجته َوَمن فَـ هر َج َعن ُم ْسل ٍم ُك ْربَةً فَـ هر َج هُ
َْ
اجة أَخيه َكا َن هُ َ َ
َ َ
َُ
ومن س َ ِ
رتهُ ه
اَّللُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة" .صحيح البخاري ( ، )2262ومسلم (. )4677
رت ُم ْسل ًما َس ََ
ََ َ َ
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هل الغاية عبادة هللا أم دخول اجلنة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/24هـ

السؤال

هل عبادة هللا سبحانه وسيلة أم هدف؟ هل نقول :إن هدفنا هو عبادة هللا وحتقيق ذلك يكون

ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه .أم نقول :مثالً إن اهلدف هو دخول اجلنة ،ويكون ذلك بعبادة هللا.
وكيف نفهم هذا من خالل قوله سبحانه( :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) ؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فعبادة هللا تبارك وتعاىل هي غاية خلق اخللق ،وهي الغاية من الوجود اإلنساين ،فألجلها خلق هللا

اخللق ،وأنزل الكتب وأرسل الرسل .ومع ذلك فهي وسيلة لرضى هللا والنعيم املقيم األخروي

األبدي .وميكن أن يكون الشيء الواحد غاية ابعتبار ،ووسيلة ابعتبار آخر ،كما يكون الشيء سبباً
اإلنس إِهال لِيـ ْعب ُد ِ
ابعتبار ونتيجة ابعتبار آخر .قال تعاىل" :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون" [الذارايت، ]56:
ت ا ْجل هن َو ِْ َ َ ُ
ََ

قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية" :ومعىن اآلية أنه تبارك وتعاىل خلق العباد ليعبدوه وحده ال
شريك له؛ فمن أطاعه جازاه أمت اجلزاء ،ومن عصاه عذبه أشد العذاب .وأخرب أنه غري حمتاج إليهم،

بل هم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلم .فهو خالقهم ورازقهم" .انتهى.

واألعمال الصاحلة سبب لدخول أهل اجلنة اجلنة -بعد توفيق هللا -كما أن املعاصي والكفر سبب
وها ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [الزخرف، ]72:
"وتِل َ
ْك ا ْجلَنهةُ الهِيت أُوِرثْـتُ ُم َ
دخول العصاة للنار .قال تعاىلَ :
هِ
الم َعلَْي ُك ُم ا ْد ُخلُواْ ا ْجلَنهةَ ِمبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن"
ين تَـتَـ َوفه ُ
ّي يَـ ُقولُو َن َس ٌ
اه ُم ال َْمآلئِ َكةُ طَيِّبِ َ
وقال تعاىل" :الذ َ
[النحل . ]32:فالعمل الصاحل ال ب ّد من وجوده لدخول اجلنة كما قرر ذلك أهل السنة واجلماعة.
ال يشكل عليك ما ثبت يف الصحيحّي من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :لن يدخل أحدا عمله اجلنة" .قالوا :وال أنت اي رسول هللا؟ قال:

"ال ،وال أان إال أن يتغمدين هللا بفضل ورمحة ،فسددوا وقاربوا ،وال يتمنّي أحدكم املوت ،إما حمسنا

فلعله أن يزداد خرياً ،وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب" .صحيح البخاري ( ، )5673وصحيح مسلم

(. )2816

فاجلواب أن يقال -يف اجلمع بّي اآلية واحلديث :-إن اآلية املقصود هبا إثبات أ ّن األعمال سبب
لدخول اجلنة ،فالباء املوجودة يف قوله تعاىل"ِ :مبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" هي ابء السببية ،فتفيد أن دخوهلم
اجلنة كان بسبب األعمال الصاحلة.

وأما احلديث املتفق على صحته ،فالباء املنفية املقصود هبا ،ابء العوض ،فليست األعمال الصاحلة

عوضاً لدخول اجلنة ،بل هي من مجلة األسباب لدخول اجلنة.
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وتوضيح ذلك :أن ترى بعض الناس جيتهد يف األعمال الصاحلة ،ومع ذلك يكون ممن استح ّق
العذاب؛ ألن هللا مل يتقبل منه عمله وال سعيه؛ لكونه إما مل خيلص عمله لوجه هللا تبارك وتعاىل ،أو
فعل أمراً مل يفعله رسول هللا كما ثبت من حديث عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هِ
اَّلل صلى

َح َد َ ِ
س ِم ْنهُ فَـ ُه َو َردٌّ" .رواه البخاري ( ، )2697ومسلم
"م ْن أ ْ
هللا عليه وسلمَ :
ث يف أ َْم ِرَان َه َذا َما لَْي َ

(. )1718

فأفاد هذا احلديث أنه ليس كل من عمل عمال صاحلاً فإن عمله يكون مقبوالً ،فال ب ّد من حتقق

اإلخالص هلل ،واملتابعة لرسول هللا عليه الصالة والسالم .وقد قرر هذا املعىن ابن القيم -رمحه هللا-

يف كتابه "مفتاح دار السعادة" ( )8/1فقال( :الباء املقتضية للدخول غري الباء اليت نفي معها

الدخول ،فاملقتضية هي ابء السببية الدالة على أن األعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر
األسباب ملسبباهتا ،والباء اليت نفى هبا الدخول هي ابء املعاوضة واملقابلة اليت يف حنو قوهلم :اشرتيت

هذا هبذا .فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن دخول اجلنة ليس يف مقابلة عمل أحد ،وأنه لوال تغمد

هللا سبحانه لعبده برمحته ملا أدخله اجلنة فليس عمل العبد وإن تناهى) .
أخي رعاك هللا يف اخلتام أريد أن أنبهك إىل أنه قد روج بعض اجلهلة املضلّي ،أن أهم شيء هو

اكتساب رضى هللا عز وجل ،ويكون ذلك حبسن األخالق وحسن معاملة الناس .وال يضر ترك
الصالة والزكاة ،وموالة الكفار  ...إىل آخر ذلك من املوبقات ،حبجة أن هللا ليس حمتاجا إىل عملنا
فهو الغين سبحانه .فال شك أن هذا الكالم ضالل مبّي.

صحيح أن هللا غين عنا وال حيتاج لعبادتنا ،ففي صحيح مسلم ( )2577عن أيب ذر رضي هللا عنه،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيما روى عن هللا تبارك وتعاىل ،أنه قال" :اي عبادي إنكم لن تبلغوا
ضري فتضروين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا

على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم

وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ،اي عبادي لو أن
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد ،فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ،ما نقص
ذلك مما عندي ،إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر ،اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم،

مث أوفيكم إايها ،فمن وجد خريا فليحمد هللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه " ...
أخي رعاك هللا أتمل احلديث ،جتد أن هللا أخرب عن نفسه أنه غين عنا لكننا حنن من حنتاج إليه وإىل

عبادته .فلو قال شخص :إن هللا ال حيتاج إىل عبادتنا فلذلك ال نعبده! فقد أخطأ .صحيح أن هللا ال

ش َران هللا مع الكافرين ،واملنافقّي ،وأدخلنا
حيتاج إىل عبادتنا ،لكن حنن حنتاج إىل عبادة هللا ،وإال َح َ

اجلحيم.

وأما قول اآلخر :أهم شيء األخالق وبعد ذلك ال يضر .نقول له :نعم ،األخالق مهمة جدا يف
اإلسالم ورغب فيها كثريا ،لكن لو كان صاحب اخللق ال يصلي فكيف يكون حاله؟ فاهلل عز وجل

أيمره ابلصالة لكنه أينف ويتكرب وال يصلي! فهذا كافر .وأيضا صاحب اخللق احلسن لو وضع خلقه
مع الكفار لدرجة تصل إىل التويل .فهذا حكمه أنه متول للكفار يستحق على ذلك العقاب.
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نسأل هللا لنا ولكم ولكافة املسلمّي العلم النافع والعمل الصاحل املتقبل اخلالص لوجهه الكرمي.
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ملاذا النساء هن األقل يف اجلنة؟!
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/16هـ

السؤال

ورد يف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إن أقل ساكين اجلنة النساء".
والكثريون يسألون عن هذا احلديث ،كيف يكون هذا منصفا للنساء؟ أال جيب أن يكون عدد الرجال

والنساء متساواي يف اجلنة؟

وكوهنن قليل يف اجلنة هل يعين أن الرجال سيطغون يف عددهم يف اجلنة؟ فأرجو توضيح هذه املسألة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
صح من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

أضحى أو فطر إىل املصلى ،فمر على النساء فقال" :اي معشر النساء تصدقن؛ فإين رأيتكن أكثر

ْن :ومب ذلك اي رسول هللا؟ قال" :تكثرن اللعن ،وتكفرن العشري  ." ...احلديث رواه
أهل النار" .ف ُقل َ

الشيخان البخاري ( ، )1462ومسلم ( . )80وروى مسلم ( )2738وغريه من حديث عمران بن
حصّي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إن أقل ساكين اجلنة النساء".

والعلة يف ذلك جاءت مفسرة يف حديث أيب سعيد املتقدم" :أهنن يكثرن اللعن ويكفرن العشري" .ويف
كتاب األخبار لاللكائي قالوا :اي رسول هللا ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال" :بال ،ولكن إذا

أعطّي لن يشكرن وإذا ابتلّي لن يصربن".

يقول القرطيب -رمحه هللا :-إمنا كان النساء أقل ساكين اجلنة ملا يغلب عليهن من اهلوى وامليل إىل

عاجل زينة احلياة الدنيا ،ونقصان عقلوهن ،وضعفهن عن عمل اآلخرة والتأهب هلا ،مليلهن إىل الدنيا

والتزين هبا ،وأكثرهن معرضات عن اآلخرة ،سريعات االنصياع لراغبيهن من املعرضّي عن الدين،
عسريات االستجابة ملن يدعوهن إىل اآلخرة وأعماهلا .اهـ.

قلت :وكون أكثر أهل اجلنة الرجال ،ال يعين أن النساء قليالت معدودات ،ولكن الغالب منهن أن
يكن هبذه الصفات فيقعن يف النار ،وإال ففي اجلنة الكثري والكثري مما ال يعد وال حيصى من املؤمنات،

قياسه حديث عمران -رضي هللا عنه" :-اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء" .أخرجه

البخاري ( ، )3241ومسلم ( . )2738وهذا ال يعين أن األغنياء يف النار ،ولكن أن الغالب فيهم
عدم الصدق وقلة األمانة وضبط النفس ،فكانوا أقل نسبة من عدد الفقراء.

وقوله أيضاً" :إن أقل ساكين اجلنة النساء" .كما ذكر ذلك مفسرو احلديث ،أي يف أول األمر قبل

خروج عاصياهتن من النار ،فال داللة فيه أيضاً على أن نساء الدنيا أقل من الرجال يف اجلنة ،فقلتهن
إذًا -ابعتبار أول األمر ،وقبل مرورهن ابلتمحيص والتطهري من عذاب اآلخرة الذي مير به مجيعالعصاة سواء من األغنياء العصاة ،أو من النساء العاصيات ،أو غريهم من املسلمّي العصاة.

()70/15
احلكمة من ِعدة املتوىف عنها زوجها!
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/02هـ
السؤال

ما هي احلكمة من عدة املتوىف زوجها بعدم اخلروج من بيتها ،وهل هلا أن تظهر على غري حمارمها من

األقارب يف فرتة العدة؟ مع العلم أهنا من القواعد من النساء؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -املتوىف عنها زوجها أن متكث يف بيتها ،ومن ذلك ما قاله
للفريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنهما" :-امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب

أجله" .رواه مالك ( ، )1081وأبو داود ( ، )2300والرتمذي ( ، )1204وغريمها .صححه مجع
من العلماء منهم :ابن القيم يف زاد املعاد (. )680/5

والواجب على املسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن هللا وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ولكن ال مانع

من تلمس احلكمة يف ذلك ،لكي يزداد إميان املسلم بدينه ،ويعلم عظم نعمة هللا عليه هبذا الدين،
والناس يتفاوتون يف معرفة احلِ َكم الشرعية ،فقد يفتح لشخص ما ال يفتح لغريه ،ولعل من حكم
مشروعية احلداد ،ما يلي:

 .1تعظيم حق الزوج وإظهار احلزن عليه ،واألسف على فقد بيت الزوجية الذي حيصل فيه من
املصاحل الشيء الكثري.

 .2مراعاة نفسية املرأة ،فاملرأة أشد حزانً على امليت من الرجل ،هلذا فالشارع احلكيم ملا هنى عن

لطم اخلدود ،وشق اجليوب ،والنياحة ،شرع للمرأة ما يكون خمففاً حلزهنا على زوجها -بل وعلى غري
زوجها ثالثة أايم -فتظهر احلزن ابلطريقة اليت شرعها هللا.

 .3كما أن يف احلداد قطعاً لتطلع املرأة إىل النكاح يف مدة العدة ،فال جيوز هلا أن تتزوج يف مدة

العدة ،وقطعاً لتطلع الرجال إىل خطبة هذه املرأة ،فال جيوز ألحد أن خيطبها يف العدة فضالً عن

الزواج هبا.

وأما جواب الشق اآلخر من السؤال :فإن للمرأة أن تكلم غري حمارمها يف زمن العدة ،بشرط األخذ

ابلضوابط الشرعية اليت أمر هللا هبا "وال ختضعن ابلقول" [األحزاب" ، ]32:وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن من وراء حجاب" [األحزاب. ]53:

وأما ظهورها إىل غري حمارمها داخل بيتها فإنه جائز بشرطّي :التزام احلجاب الشرعي ،وعدم اخللوة،
واملرأة إذا كانت من القواعد من النساء جاء التوجيه هلا يف قوله تعاىل( :والقواعد من النساء الاليت ال

يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة وأن يستعففن خري هلن)

[النور. ]60:
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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مشاركة املسلم يف شعائر دفن الكفار
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/14هـ
السؤال

كنت هندوسية وأسلمت ،وما زال والداي على الشرك ،وأخشى أن ميوات قبلي ،حيث جيب علي

آنذاك أن أشارك يف بعض الشعائر والصلوات على دين اهلندوس ،وإذا مل أفعل ذلك سيغضب مين
إخويت وأخوايت ومجيع أقاريب غضباً شديداً ،أان أعلم أن ذلك خمالف لإلسالم ،وأان ال أرغب أن

أفعله ،ولكن موقفاً مثل هذا سيضعين يف وضع حرج للغاية .أرجو تزويدي بنصيحة انفعة وحازمة،

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

حنمد هللا تعاىل أن هداك لإلسالم ،دين احلق واهلدى ،هذا وما ذكرتيه يف سؤالك من خوفك من موت
والديك قبلك ،ومن مث يلزمك املشاركة يف بعض الشعائر والصلوات املخالفة لدين اإلسالم ،فنقول

لك ينبغي أن ال يقع يف ذهنك هذا الشيء ،فاألعمار بيد هللا فقد متويت قبلهما هذا من انحية ،ومن
انحية أخرى ننصحك بدعوة والديك وأقاربك وغريهم إىل اإلسالم وبيان حماسنه ،عسى هللا أن

يهديهم إليه.

هذا وعلى فرض وقوع ما ذكرت عليك أن جتتنيب ما حرم هللا تعاىل من الشعائر والصلوات اليت على
دين اهلندوس ،وتبيين هلم أن دين اإلسالم حيرم تلك الشعائر ،وأنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،

وإن شاء هللا سيعذرونك ويرضون عنك ،ففي احلديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال:

"من التمس رضا هللا بسخط الناس  -رضي هللا عنه -وأرضى عنه الناس ،ومن التمس رضا الناس

بسخط هللا سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس" رواه ابن حبان يف صحيحه ( )276وصححه ابن

حجر.

لذا ال أرى لك أن تفعلي ما يسخط هللا إلرضاء خلق هللا ,وعليك أن تفعلي ما ذكرته لك آنفاً .وهللا

أعلم.
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هدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف األكل
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/9/9هـ

السؤال

يف صحيح البخاري اجمللد ( )297/7ذكر أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مل أيكل خبزاً
رقيقاً وحلماً مشوايً ،فهل مينع مثل هذا الطعام؟ وهناك أيضاً حديث أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 مل أيكل طعاماً متتالياً مرتّي طوال حياته ،فهل يكون اتباع مثل ذلك سنة أو مباحاً أو مندوابً؟.اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .وبعد :أود قبل اإلجابة

عن احلديثّي املستفسر عنهما أن أذكر شيئاً من هدي النيب صلي
هللا عليه وسلم يف الطعام فمن ذلك:

سر له ،فلم يكن يرد موجوداً ،وال
 -1أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيكل من الطيبات ما تي ه

يتكلف مفقوداً ،فكان عليه الصالة والسالم أيكل احللوى والعسل وحيبهما ،ففي صحيح البخاري

( )5431من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت " :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب
احللوى والعسل" .
وكان أيكل اللحم املطبوخ ،واملشوي ،كما جاء يف أحاديث كثرية منها- :
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ما جاء يف صحيح البخاري ( )208من حديث عمرو بن أمية – رضي هللا عنه  -أنه رأى النيب
صلى هللا عليه وسلم حيتز – أي يقطع – من كتف شاة يف يده فدعي إىل الصالة فألقاها والسكّي

الىت حيتز هبا ......احلديث .ويف الصحيح من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال " :أيت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يوماً بلحم ،فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هنسة "....البخاري

( ، )3340ومسلم ( )194احلديث .ويف صحيح البخاري ( )2618من حديث عبد الرمحن بن أيب
بكر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى شاة فصنعت له وأمر بسواد البطن

يشوى ....احلديث وأكل احليس ،وهو ما يتخذ من التمر واألقط والسمن ،وقد جيعل مكان األقط

الفتيت أو الدقيق  ,ففي صحيح البخاري ( )5425من حديث أنس رضي هللا عنه ،يف قصه بنائه

صلى هللا عليه وسلم بصفية بنت حييٍ " ....حىت إذا كنا ابلصهباء صنع حيساً يف نطع ،مث أرسلين

فدعوت رجاالً فأكلوا " .....احلديث .وأكل الثريد ،وهو أن يثرد اخلبز مبرق اللحم ،وقد يكون معه

اللحم .ففي صحيح البخاري ( )5420من حديث أنس رضي هللا عنه ،قال :دخلت مع النيب صلى
هللا عليه وسلم على غالم له خياط ،فقدم إليه قصعة فيها ثريد  " ...احلديث .وأكل الدابء ،وهو

اليقطّي (القرع)  ،ففي الصحيحّي البخاري ( ، )2092ومسلم ( )2041من حديث أنس رضي
هللا عنه قال " :قرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبزاً من شعري .ومرقاً فيه دابء وقديد .قال

أنس :فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتتبع الدابء من حويل الصفحة  " ...احلديث .ورمبا مجع بّي

لونّي من الطعام ،ففي الصحيحّي البخاري ( ، )5440ومسلم ( )2043من حديث عبد هللا بن
جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنهما قال" :رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل الرطب ابلقثاء"

قال النووي( :يف هذا احلديث جواز أكل الشيئّي من الفاكهة وغريها معاً وجواز أكل طعامّي معاً،
ويؤخذ منه جواز التوسع يف املطاعم ،وال خالف بّي العلماء يف جواز ذلك ،وما نقل عن السلف من

خالف هذا حممول على الكراهة منعاً العتياد التوسع والرتفه واإلكثار لغري مصلحة دينية) .

 -2وكان من هديه صلى هللا عليه وسلم أنه ال يعيب طعاماً قط ،ففي الصحيحّي البخاري

( ، )3563ومسلم ( )2064من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال " :ما عاب النيب صلى هللا

عيه وسلم طعاماً قط ،إن اشتهاه أكله ،وإن كرهه تركه" .وملا قدم له الضب وعافه  ...مل حيرمه وأكل
على مائدته ،ففي صحيح البخاري ( )5391من حديث ابن عباس – رضي هللا عنهما  -قال" :أن

أم حفيد بنت احلارث أهدت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ضباً ،وكان قلما يقدم يده لطعام حىت

يسمى له ،فأهوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده إىل الضب ،فقالت امرأة من النسوة احلضور:

أخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قدمنت له ،هو الضب اي رسول هللا ،فرفع رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم يده عن الضب ،فقال خالد بن الوليد :أحرم الضب اي رسول هللا؟ قال :ال ،ولكن مل
يكن أبرض قومي ،فأجدين أعافه قال خالد :فاحتززته فأكلته ،ورسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -
ينظر إيل" .
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 -3وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مل جيد طعاماً صرب حىت إنه يعرف يف صوته اجلوع ،ورمبا ربط
على بطنه احلجر من شدة اجلوع ،ويرى اهلالل واهلالل وال يوقد يف بيته انر .ففي صحيح مسلم

( )2978من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال :مسعت عمر – رضي هللا عنه  -يذكر
ما أصاب الناس من الدنيا ،فقال :لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ،ما

جيد دقالً ميأل به بطنه .ويف الصحيحّي البخاري ( ، )2567ومسلم ( )2972من حديث عائشة

رضي هللا عنها ،أهنا كانت تقول :وهللا اي ابن أخيت – تعين عروة – إن كنا لننظر إىل اهلالل ،مث

اهلالل ،مث اهلالل ،ثالثة أهلة يف شهرين ،وما أوقدت يف أبيات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انر،
قال :قلت :اي خالة فما كان يعيشكم؟ قالت :األسودان :التمر واملاء ،إال أنه قد كان لرسول هللا

صلى هللا عليه وسلم جريان من األنصار ،وكانت هلم منائح ،فكانوا يرسلون إىل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من ألباهنا فيسقينا " احلديث.

 -4حث النيب صلى هللا عليه وسلم على القصد واالعتدال يف الطعام والشراب ،ففي حديث
املقدام بن معد يكرب رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :ما مأل آدمي وعاء
شرا من بطنه ،حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه،

وثلث لنفسه " أخرجه أمحد ( ، )16735والرتمذي ( )2380وقال حديث حسن صحيح .ويؤخذ
من احلديث احلض على التقلل من األكل ،وقد كان العقالء يف اجلاهلية واإلسالم يتمدحون بقلة

األكل ويذمون بكثرة األكل .وكان النيب صلى هللا عليه وسلم موصوفاً بقلة األكل .قال القاضي

عياض( :هذا ما ال يدفع من سريته ،وهذا الذي أمر به وحض عليه . )....هذه حملة موجزة عن هديه

صلى هللا عليه وسلم يف طعامه ،وجياب عن احلديثّي املستفسر عنهما يف السؤال مبا أييت- :

أما حديث عائشة – رضي هللا عنها " :-ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم منذ قدم املدينة من

طعام الرب ثالث ليال تباعاً حىت قبض" البخاري ( ، )5374ومسلم ( )2970الشبع املنفي يف هذا

احلديث مقيد بقيدين مها:

 -1الشبع املتوايل مبعىن أهنم ال يشبعون األايم املذكورة متوالية ،وهلذا أيخذ من احلديث جواز الشبع

يف اجلملة.

 -2قيد الشبع ابلطعام املذكور ،وهو الرب ،وعند مسلم (" )2970ما شبع من خبز الشعري يومّي

متتاليّي "
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وقد أخربت عائشة رضي هللا عنها بشبعهم من التمر ،ففي صحيح البخاري (" : )5383تويف النيب
صلى هللا عليه وسلم حّي شبعنا من األسودين التمر واملاء" ،ولعل عدم شبعهم من الرب أو الشعري
بسبب قلته عندهم أو أهنم قد جيدون ويؤثرون على أنفسهم .أو يرتكون ذلك كراهة الشبع وكثرة

األكل .وحديث أنس  -رضي هللا عنه " :-ما أكل النيب صلى هللا عليه وسلم خبزاً مرققاً ،وال شاة

مسموطة ،حىت لقي هللا" البخاري ( )5385اخلبز املرقق :الرتقيق هو التلّي ،واملرقق من اخلبز ما كان

ملينا حمسنا موسعا ،وهذا النوع من اخلبز مل يكن موجوداً يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم على هذه

الصفة ،وحّي وجد يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم رأوا أنه من التوسع يف العيش ،فعن قتادة ،قال:

كنا عند أنس  -رضي هللا عنه  -وعنده خباز له ......فذكر احلديث .وعند الطرباين ( )673/1من
طريق راشد بن أيب راشد قال " :كان ألنس غالم خيبز له احلواري ويعجنه ابلسمن " ،واحلواري:

اخلالص الذي ينخل مرة بعد مرة .وعن أيب حازم أنه سأل سهال هل رأيتم يف زمن النيب صلى هللا عليه
وسلم النقي؟  -أي خبز الدقيق احلواري ،وهو النظيف األبيض  -قال :ال ،قال :فهل كنتم تنخلون
الشعري؟ قال :ال ،ولكن كنا ننفخه ويف لفظ آخر :هل كانت لكم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم مناخل؟  ،قال :ما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مناخل من حّي ابتعثه هللا حىت قبضه

هللا .أخرجه البخاري ( )5413والشاة املسموطة :املسموط الذي أزيل شعره ابملاء املسخن ،وشوى
جبلده أو يطبخ ،ويصنع ذلك يف الصغري السن الطري ،وقد ذكر العلماء أن طبخ الشاة على هذه

الصفة من صنيع أهل الرتف.
وأسأل هللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا التباع هديه يف طعامه ،ويف سائر أحواله ،فخري اهلدي هدي حممد
صلى هللا عليه وسل
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قوله تعاىل (إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون) هل يشمل السنة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/29هـ

السؤال

السالم عليكم.

مسعت أن اآلية ( )9من السورة رقم ( ، )15تتحدث عن حفظ القرآن والسنة ،بعض الناس -

ومنهم حزب التحرير  -يقولون إن املقصود بكلمة "ذكر" هو القرآن فقط دون السنة ،وليس هناك
محاية إهلية للسنة ،وقد حبثت يف تفسري ابن كثري ابإلجنليزية فلم أجد أي إشارة للسنة ،أرجو التكرمي
ومن ِمن العلماء قال بذلك؟.
ابإليضاح ،هل تتضمن اآلية املذكورة إشارة للسنة؟ َ
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
اآلية املشار إليها يف السؤال يف سورة احلجر وهي قوله تعاىل" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن"،
والذكر هو القرآن ،واملعىن :أن هللا سبحانه نزل القرآن وحفظه من أن يزاد فيه أو ينقص أو حيصل
ِِ ِ
ِ
اطل ِم ْن بَ ْ ِ
ّي يَ َديْ ِه َوال ِم ْن َخل ِْف ِه
"وإِنههُ لَكتَ ٌ
فيه تغيري أو تبديل ،كقوله عز وجلَ :
اب َع ِز ٌيز ال َأيْتيه الْبَ ُ
يد" [فصلت ، ]42:وقوله تعاىل" :ال ُحتَ ِر ْك بِ ِه لِسانَ َ ِ
مح ٍ
تَـ ْن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم َِ
ك لتَـ ْع َج َل بِ ِه إِ هن َعلَْيـنَا مجَْ َعهُ
ٌ ْ َ
ّ
َ
َوقُـ ْرآنَهُ فَِإذَا قَـ َرأْ َانهُ فَاتهبِ ْع قُـ ْرآنَهُ" [القيامة]18 -16:
ِ
"وإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن" قال :وإان
قال ابن جرير " :يقول تعاىل ذكره" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ّذ ْك َر" وهو القرآن َ
للقرآن حلافظون من أن يزاد فيه ابطل ما ليس منه ،أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده
وفرائضه" تفسري ابن جرير ( ، )7 /14وهبذا يتضح من داللة اآلية أن هللا سبحانه تك هفل حبفظ
ك ال ِّذ ْك َر
"وأَنْـ َزلْنَا إِلَْي َ
القرآن ،وهذا يستلزم منه حفظ السنة اليت هي بيان للقرآن كما قال سبحانهَ :
ِ
ّي لِلن ِ
هاس َما نُـ ِّز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعله ُه ْم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [النحل ]44:؛
لتُـبَِّ َ

()77/15

ألن املقصود حفظ الشريعة والدين ،وال يتحقق هذا على وجه الكمال والتمام إال حبفظ السنة اليت
هي بيان للقرآن ،وقد دل على هذا قوله سبحانه " :إِ هن َعلَْيـنَا مجَْ َعهُ َوقُـ ْرآنَهُ فَِإذَا قَـ َرأْ َانهُ فَاتهبِ ْع قُرآنه مثُه
إِ هن َعلَْيـنَا بَـيَانَهُ" [القيامة ، ]19-18 :أي بيان القرآن وإيضاحه علينا ،ويستلزم من ذلك حفظ هذا
البيان ،وهو السنة .وقد حفظ هللا السنة يف صدور الصحابة -رضي هللا عنهم -والتابعيّي حىت

بلغوها لألمة وكتبت ودونت يف املصنفات ،واملسانيد واملعاجم ،وهيأ هللا -سبحانه وتعاىل -هلذه
السنة جهابذة العلماء الذين بذلوا جهوداً عظيمة يف حفظها من حتريف الغالّي ،وانتحال املبطلّي،

وأتويل اجلاهلّي ،وابتكروا وسائل وطرقاً تضمنت أصوالً وقواعد عرفت بعلوم احلديث ،وهي يف غاية

اإلتقان واإلحكام حيصل من خالهلا متييز الصحيح من الضعيف واحملفوظ من املنكر والشاذ ،وإيضاح

األوهام واألخطاء اليت توجد يف األسانيد واملتون ،ومن أمعن النظر يف تراجم أئمة احلديث ،وتدبر ما

آاتهم هللا من قوة احلفظ وسداد الفهم والتفاين يف خدمة السنة وحياطتها والذب عنها أدرك أن ذلك

مثرة حفظه تعاىل لدينه وشريعته ،ولكن ملا كان القرآن معجزاً أبلفاظه ومعانيه ومتعبداً بتالوته جعل هللا

حفظه إليه ونُقل نقالً متواتراً ،وأما السنة فلم يقصد التعبد وال اإلعجاز أبلفاظها فحفظها هللا-

سبحانه وتعاىل -بتهيئة أولئك األئمة الذين بذلوا جهوداً عظيمة يف حفظها والذب عنها ،يقول ابن

تيمية( :فإن الدين حمفوظ حبفظ هللا له وملا كانت ألفاظ القرآن حمفوظة منقولة ابلتواتر مل يطمع أحد يف
إبطال شيء منه وال يف زايدة شيء فيه خبالف الكتب اليت قبله قال تعاىل" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان
لَهُ َحلَافِظُو َن" [احلجر ]9 :خبالف كثري من احلديث طمع الشيطان يف حتريف كثري منه وتغيري ألفاظه
ابلزايدة والنقصان والكذب يف متونه وإسناده فأقام هللا له من حيفظه وحيميه ،وينفي عنه حتريف
الغالّي ،وانتحال املبطلّي وأتويل اجلاهلّي ،فبينوا ما أدخل أهل الكذب فيه وأهل التحريف يف

معانيه) الرد على البكري ( ، )171 /1ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا -أيضاً( :قال
تعاىل" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ِّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافِظُو َن"
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[احلجر ، ]9 :فما يف تفسري القرآن أو نقل احلديث أو تفسريه من غلط فإن هللا يقيم له من األمة
من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب ،فإن هذه األمة ال جتتمع على ضاللة وال

يزال فيها طائفة ظاهرة على احلق حىت تقوم الساعة إذ كانوا يف آخر األمم فال نيب بعدهم وال كتاب
بعد كتاهبم ،وكانت األمم قبلهم إذا بدهلوا وغريوا بعث هللا نبياً يبّي هلم وأيمرهم وينهاهم ومل يكن بعد

حممد -صلى هللا عليه وسلم -نيب ،وقد ضمن هللا أن حيفظ ما أنزله من الذكر ،وأن هذه األمة ال
جتتمع على ضاللة ،بل أقام هللا هلذه األمة يف كل عصر من حيفظ به دينه من أهل العلم والقرآن)

اجلواب الصحيح ( )39 / 3ومن العلماء من فسر الذكر يف اآلية :ابلكتاب والسنة ،يقول ابن
ين" [الزخرف، ]36:
ش َع ْن ِذ ْك ِر ال هر ْمحَ ِن نُـ َقيِّ ْ
"وَم ْن يَـ ْع ُ
ض لَهُ َش ْيطَاانً فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
تيمية( :قال تعاىلَ :
ت هِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَما
"واذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
وذكر الرمحن الذي أنزله هو الكتاب والسنة اللذان قال هللا فيهماَ :
ٍ ِ
ِ ِ
ِِ
اب وا ْحلِك ِ ِ
اَّللَ وا ْعلَموا أَ هن ه ِ
يم" [البقرة :من
اَّللَ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ْمة يَعظُ ُك ْم به َواتهـ ُقوا ه َ ُ
أَنْـ َز َل َعلَْي ُك ْم م َن الْكتَ ِ َ َ
ِ
اآلية ، ]231وقال تعاىل" :لََق ْد َم هن ه
ث فِي ِه ْم َر ُسوالً ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم
ّي إِ ْذ بَـ َع َ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ْمةَ" [آل عمران :من اآلية ، ]164وهو الذكر الذي قال هللا
آايته َويُـ َزّكي ِه ْم َويُـ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
َ
اب َوا ْحلك َ
ِ
ِ
فيه" :إِ هان َْحن ُن نَـ هزلْنَا ال ّذ ْك َر َوإِ هان لَهُ َحلَافظُو َن" [احلجر[ ، ]9 :الفتاوى الكربى ( . ] )274 / 2هذا
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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دفن امليت من غري إذن الورثة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

جدي رمحه هللا ذهب حاجاً إىل بيت هللا -عز وجل ،-ولكنه تويف هناك ،حيث صدمته سيارة هو

ومن معه فمات ،وكان ذلك قبل ثالثّي عاماً مث دفن ،وقد مت تبليغ أهله بطريقة رمسية وعندهم أوراق
تثبت ذلك من قبل اململكة.

السؤال :هل جيوز دفنه بدون أخذ اإلذن من أهله وما يرتتب على ذلك إذا كان ال جيوز؟ أبناؤه
وزوجته موجودون وهم يطالبون بديته ،فكيف السبيل إىل احلصول على الدية ،حيث إنين أسكن

خارج اململكة وال أعرف كيف أتصرف يف قضية مثل هذه ،أين أجته؟ هل حملكمة مكة أم ماذا أفعل؟

كم مقدار الدية؟ هل هو مبقدارها يف ذاك الزمن أم مقدارها حالياً؟ علماً أبنين عندي رقم سجل

احلادثة يف مكة يف وزارة الصحة ،وهل حيق يل ويثبت يل حق بعد كل هذه املدة؟ علماً أنين أتكلم

بلسان أبنائه وهو جدي  -وشكراً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
فأسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن يغفر جلدك ويتجاوز عنه ،وأن حيله دار كرامته ومستقر رمحته ،إنه

مسيع جميب ،أما جواب ما سألت عنه فهو كالتايل:
أوالً :إذا مات اإلنسان يف بلد غري بلده ،وتع هذر االتصال بورثته ،فإنه جيوز تغسيله وتكفينه والصالة

عليه ودفنه من غري إذن ورثته؛ ألن اإلسراع يف جتهيز امليت والصالة عليه حق من حقوق امليت ،وال

جيوز أتخريه إال لعذر شرعي ،مث إن إخبار ورثته وانتظار حضورهم  -إن مل يتعذر -حيتاج إىل وقت

طويل ،ورمبا أدى إىل اإلضرار ببدن امليت ومن حوله من الناس ،مث إن كثرياً ممن يقدم إىل مكة املكرمة
من غري أهلها ميوتون فيها ،ولو أخران جتهيز هؤالء املوتى إىل حّي حضور ورثتهم ألدى ذلك إىل كثري

من املشقة واحلرج مما ال خيفى على أحد.

اثنياً :إذا مات اإلنسان بسبب االعتداء عليه فإن لورثته املطالبة ابلدية الشرعية املقدهرة يف األدلة

الشرعية ،وهذا احلق اثبت للورثة دون غريهم من أقارب امليت ،ولذلك فإنه ليس لغري الورثة املطالبة

هبا ،إال إن وكل الورثة من يقوم عنهم ابملطالبة هبا فيجوز حينئذ ،ويكون الوكيل انئباً عنهم يف املطالبة

هبا ،وحق الورثة يف املطالبة ابلدية من احلقوق اليت ال تبطل مبرور الوقت ،فمىت طالب هبا الورثة
استحقوها ،ووجب على املعتدي دفعها.

اثلثاً :إذا قرر الورثة املطالبة ابلدية ،فإن عليهم التوجه إىل احملكمة الشرعية يف مكة املكرمة؛ ألن

القاضي هو الذي يتوىل النظر يف اجلناايت واالعتداءات ،وهو الذي يبّي هل جيب على املتسبب يف

القتل الدية أو ال ،وحيدد مقدارها وصفاهتا حال ثبوهتا؛ ألن هناك بعض حاالت الوفاة ال جتب فيها
الدية ،والذي يفصل يف هذا األمر هو القاضي الشرعي.
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رابعاً :حدد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -مقدار الدية ،فجعل دية احلر املسلم مائة من اإلبل،

كما جاء يف األحاديث الصحيحة ،ومنها ما رواه أبو داود ( )4543عن جابر  -رضي هللا عنه -أن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-فرض الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل" ،وكما جاء يف كتاب

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الذي كتبه إىل أهل اليمن ،وفيه" :إن يف النفس مائة من اإلبل"

رواه النسائي ( )4857من حديث أيب بكر بن حزم عن أبيه عن جده ،ولذلك فإن مقدار دية الرجل

احلر املسلم يعادل مائة من اإلبل ،ولكن ملا ق هل التعامل ابإلبل فإن مقدار دية الرجل احلر املسلم مائة
من اإلبل ،وال شك أن أمثان اإلبل ختتلف من وقت إىل وقت ،ولكن القاضي جيتهد يف حتديد قيمتها

ابلنقد املتداول حىت يسهل أداؤها واستالمها .وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.
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ما جاء يف (ملعة االعتقاد) من تفويض اإلمام أمحد للمعىن!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/22هـ
السؤال

أشعراي .جاء يف
هل ميكن الدعوة إىل اجلهاد قبل تصحيح العقيدة أم ال؟ بدليل أن صالح الدين كان
ًّ
فوض املعىن .هل هذا مذهب أهل السنة؟.
(ملعة االعتقاد) أن أمحد بن حنبل ه

اجلواب

اجلهاد أصل من أصول الدين وهو منوط بوالة املسلمّي وأهل احلل والعقد فيهم ،وما كان منه جهاد
دفاع إذا هجم على بلد من بالد املسلمّي عدو فال ينتظر يف جهاده تصحيح العقيدة .أما اجلهاد

االختياري (الطلب) فيقرره أهل احلل والعقد من الوالة والعلماء إذا توافرت شروطه ،وكانت األمة
على أهبة االستعداد املعنوي واملادي ،والراية جيب أن تكون صحيحة العقيدة ،ومن القوة اليت أمر
هللا هبا يف قوله -تعاىل" :-وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة" [األنفال ، ]60:القوة املعنوية ،واليت ال

تكون إال بتصحيح العقيدة ،وعليه :فإنه ال تستقيم الدعوة للجهاد قبل تصحيح االعتقاد ،أما صالح
الدين فكانت رايته راية سنة ال بدعة ،وانتسابه لألشاعرة ال يعين أن الراية كانت بدعية فيما يظهر

فوض املعىن؛
يل ،كما أن جهاده كان جهاد دفاع ،أما ما جاء يف (ملعة االعتقاد) من أن اإلمام أمحد ه
فإن املقصود به تفويض الكيفية؛ ألن عبارة (تفويض املعىن) حتتمل أمرين :أوهلما :تفويض احلقيقة؛

وهذا مذهب املفوضة املبتدعة ،وال يقصده اإلمام أمحد وال غريه من أئمة السلف .واثنيهما :تفويض

الكيفية؛ وهذا حق ،فإن كيفية أمساء هللا  -تعاىل -وصفاته غري معلومة للخلق ،أما حقائق صفات هللا

 -تعاىل -فهي اثبتة كما جاءت هبا النصوص الصحيحة .وهللا أعلم.
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هل يرى املؤمن يف القرب أهل اجلنة؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/1هـ
السؤال

إذا مات اإلنسان وكان من أهل اجلنة ،فهل يرى وهو يف حياة الربزخ أصحاب اجلنة مثل الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -والصحابة املبشرين ابجلنة ،وأهله من أهل اجلنة؟ ولكم جزيل الشكر.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد جاءت اآلاثر بتالقي أرواح املؤمنّي املنعمة املرسلة ،وأهنا تتزاور وتتذاكر ما كان منها يف الدنيا،

وليس ابلشيء املقطوع به ،وأصرح ما ورد يف ذلك حديث أيب أيوب األنصاري -رضي هللا عنه -أن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن نفس املؤمن إذا قبضت تلقتها أهل الرمحة من عباد هللا
كما يلقون البشري من أهل الدنيا ،فيقولونَ :آنْ ِظروا صاحبكم يسرتيح؛ فإنه كان يف كرب شديد ،مث

يسألونه ما فعل فالن؟ وفالنة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله ،فيقول :هيهات ،قد
مات ذاك قبلي ،فيقولون :إان هلل وإان إليه راجعون ،ذُ ِهب به إىل أمه اهلاوية ،فبئست األم ،وبئست
املربية" انظر ما رواه النسائي ( )1833من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-واحلديث خمتلف
يف رفعه ووقفه ،وصحته وضعفه ،انظر سلسلة األحاديث الصحيحة ( )2758والضعيفة ()864

وأكثر ما يدل عليه أن األرواح املتعارفة يف الدنيا تتالقى بعد املمات ،ويسأل بعضها بعضاً ،ومل يرد

شيء يف أن أصحاب اجلنة يف جمملهم يتالقون ويتزاورون ،وإن مل يعرف بعضهم بعضاً يف الدنيا ،وقد
تكلم على هذه املسألة القرطيب يف (التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة)  ،وابن القيم يف كتاب

(الروح)  ،والبن تيمية يف جمموع الفتاوى يف أوىل (ج  )24كالم خمتصر مفيد يف املسألة .وهللا أعلم.
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قول (سيدان) للرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/25هـ

السؤال

كلما ذكرت الرسول -عليه الصالة والسالم -خارج الصالة ال ميكنين أن أذكره بدون كلمة
(سيدي) أو (سيدان) حممد ،وكذلك إذا ذكرت الصحابة وخصوصا اخللفاء الراشدين  -رضي هللا

عنهم ،-وقد نصحين أصدقائي وأخربين أبن هذا من البدعة ،وأان أشعر بعدم التأدب إذا ذكرت
الصحابة بدون لقب ،وكذلك احلبيب -عليه الصالة والسالم -أفيدوان جزاكم هللا خرياً؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن مما الشك فيه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هو سيد ولد آدم ،وهو خامت األنبياء وإمام

املرسلّي ،وأن صحابته  -رضوان هللا عليهم -أفضل من اتبع األنبياء ،وهم أبر الناس برسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -وأشدهم حباً له ،وأكثرهم حرصاً على اتباعه واقتفاء آاثره ،ومع ذلك مل ينقل
لنا أهنم كانوا خياطبون رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بكلمة :سيدي أو سيدان ،بل حّي قدم

وفد بين عامر إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقالوا :أنت سيدان ،فقال" :السيد هللا تبارك
وتعاىل" فقالوا وأفضلنا فضالً ،وأعظمنا طوالً ،فقال" :قولوا بقولكم أو بعض قولكم ،وال يستجرينكم
الشيطان" رواه أبو داود ( ، )4806وأمحد ( )15876من حديث عبد هللا بن الشخري -رضي هللا

عنه ،-فأنكر عليهم قوهلم حّي رأى منهم التكلف يف ذلك وهو احلريص  -صلى هللا عليه وسلم:-

على سد مجيع األبواب اليت قد توقع أمته يف الشرك حىت قال  -صلى هللا عليه وسلم" -ال تطروين

كما أطرت النصارى ابن مرمي ،فإمنا أان عبده ،فقولوا" :عبد هللا ورسوله" رواه البخاري ( )3445من
حديث عمر -رضي هللا عنه ،-وقال لألعرايب الذي ارجتف حّي قيل له هذا رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -فأخذه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأجلسه مث كان مما قاله له" :إمنا أان ابن امرأة
أتكل القديد" رواه ابن ماجة
( )3312من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-
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فاألوىل ذكر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مبا كان يذكره به أصحابه  -رضي هللا عنهم -ومن
اعتاد لسانه ذلك فال حرج عليه إن شاء هللا كما قال تعاىل" :وسيداً وحصوراً ونبياً من الصاحلّي"

[آل عمران ]39:يدل على أن غري هللا -تعاىل -جيوز أن يسمى هبذا االسم؛ ألن هللا -تعاىل -مسى

حيي سيداً ،والسيد هو الذي جتب طاعته ،وقد روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال
لألنصار حّي أقبل سعد بن معاذ  -رضي هللا عنه -للحكم بينه وبّي بين قريظة "قوموا إىل

سيدكم"رواه البخاري ( ، )3043ومسلم ( )1768من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه،

وقال  -صلى هللا عليه وسلم -للحسن  -رضي هللا عنه" -إن ابين هذا سيد" رواه البخاري

( )2704من حديث أيب بكرة -رضي هللا عنه ،-وقال لبين سلمة ":من سيدكم ايبين سلمة" قالوا

اجلد بن قيس على خبل فيه قال" :وأي داء أدوى من البخل ،ولكن سيدكم اجلعد األبيض عمرو بن

اجلموح" انظر األدب املفرد (ص )92فهذا كله يدل على أن من جتب طاعته جيوز أن يسمى سيداً،
وليس السيد هو املالك فحسب ألنه لو كان كذلك جلاز أن يقال سيد الدابة وسيد الثوب كما يقال
سيد العبد ,فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -أفضل السادة من بين آدم ولكنه رآهم متكلفّي

هلذا القول فأنكره عليهم كما قال" :أبغضكم وأبعدكم مين جملساً يوم القيامة إيل الثراثرون
واملتشدقون املتفيهقون"رواه الرتمذي

( )2018من حديث جابر -رضي هللا عنه ،-فكره هلم تكلف الكالم على وجه التصنع ،وقد روي
عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم
ربكم -عز وجل "-رواه أبو داود ( )4977من حديث بريدة بن احلصيب -رضي هللا عنه ،-فنهى

أن يسمى املنافق سيداً ألنه ال جتب طاعته.
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االقرتاض للحج والعمرة
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/28هـ

السؤال

هل جيوز للمسلم أن يستدين (يستقرض) أجور السفر ألداء احلج أو العمرة إن مل ميلك أجورها؟ هذا
وجزاكم هللا خري جزاء.
اجلواب

األصل جواز القرض؛ ألنه ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -استقرض للحاجة ،كما يف

الصحيحّي البخاري ( ، )2386ومسلم ( )1603من حديث عائشة -رضي هللا عنها ،-لكن من
شروط وجوب احلج :أن يكون قادراً مباله وبدنه ،وال يلزم املسلم أن يقرتض حىت حيج ،فإن مل يكن

مالكاً للنفقة  -نفقة احلج -فإن احلج ال جيب عليه ،وال يلزم املسلم يف هذه احلالة أن يستقرض حىت
حيج؛ لقول هللا  -عز وجل" :-وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال" [آل عمران:

 ]97فقيهد هللا وجوب احلج ابالستطاعة ،واالستطاعة فسرها النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أبن

ميلك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الرتمذي ( ، )813وابن ماجة ( )2897-2896من حديث ابن

عمر وابن عباس -رضي هللا عنهم ،-أي :أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.
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االستدالل بتفضيل صالة اجلماعة على عدم وجوهبا
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/7/5هـ
السؤال

سؤايل عن وجوب صالة اجلماعة ،وكيف نفسر حديث الرسول الكرمي القائل "صالة اجلماعة خري من
صالة الفرد بسبع وعشرين درجة"؟ فطاملا أن هنالك أفضلية ألمرين فذلك يعين أن كليهما صحيح،
وابلتأكيد ليس مقصودا الشخص الذي لديه عذر ،فذلك معذور أصال ً،أما الصالة للمفرد يف بيته

مثالً وحسب احلديث فتعدل درجة واحدة ،وصالة اجلماعة أفضل منها بزايدة ست وعشرين درجة،
هذا فهمي للحديث أريد تفسري أهل العلم ،وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم على رسول هللا ،وبعد:

املراد هبذا احلديث بيان فضل وثواب صالة اجلماعة ،وليس املقصود هو حكم صالة اجلماعة ،وهو
هِ
ِ
صالةِ ِم ْن
ي لِل ه
ين َ
أسلوب مستعمل يف القرآن والسنة ،ومن ذلك قوله تعاىلَ :
آمنُوا إِذَا نُود َ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
يـوِم ا ْجلمع ِة فَاسعوا إِ َىل ِذ ْك ِر هِ
اَّلل َو َذ ُروا الْبَـ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْريٌ لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [اجلمعة ، ]9:فقال
َ ْ ُُ َ َ َ ْ
(ذلكم خري لكم) ومع ذلك مل يقل أحد إن صالة اجلمعة غري واجبة.
وقد بّي  -صلى هللا عليه وسلم -حكم صالة اجلماعة يف أحاديث أخرى منها :حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :والذي نفسي بيده لقد مهمت أن

آمر حبطب فيحطب مث آمر ابلصالة فيؤذن هلا مث آمر رجالً فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال فأحرق

عليهم بيوهتم  " ...احلديث رواه البخاري ( ، )644ومسلم (. )651
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أتثري الصالة على املصلّي

اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/3/6هـ
السؤال

يوجد يف جمتمعنا من أييت الفواحش أو أيخذ الرشوة ،ويصلي وهو يعتقد أن ال عالقة بّي الصالة وما
سواها ،فهل هذا االعتقاد يف حمله؟

اجلواب

هذا االعتقاد يف غري حمله ،فإن العبادة يف اإلسالم تستلزم عمل اإلنسان بكل ما أمر به ،وترك كل ما

هني عنه ،وقد أمر هللا تعاىل املؤمنّي ابلعمل جبميع شرائع الدين يف قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا
ادخلوا يف السلم كافة" [البقرة. ]208 :

مث إن إقامة الصالة إبمتام أركاهنا ،وشروطها وواجباهتا واخلشوع فيها ينهى عن الفحشاء واملنكر ،كما

قال تعاىل" :إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" [العنكبوت. ]45 :
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عبارة "هللا خيونك إذا خنتين"

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/3/11هـ
السؤال

ما حكم قول":هللا خيونك إذا خنتين" وذلك إذا كان بّي الشخصّي اتفاق على شيء ،وأطلق هذه

الكلمة على سبيل التخويف من اخليانة؟
اجلواب

احلمد هلل ،هذا القول قبيح ،فإنه يتضمن نسبة اخليانة إىل هللا ،وهو من عبارات اجلهال الذين يشتقون

من كل فعل ينكرونه على بعض الناس ،يشتقون منه فعالً يضيفونه إىل هللا يف دعائهم عليه ،كما

يقولون :أتلفه هللا كما أتلف كذا ،وأهانه هللا كما أهانين ،وقد يقول بعضهم :هللا يعتدي عليك كما
علي ،ومن هذا قوله :هللا خيونك كما خنتين ،أو يقولون كلمة عامة :هللا خيون من خان،
اعتديت ه

فاحلاصل أن إضافة اخليانة إىل هللا حرام ،فإن اخليانة قبيحة ،وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن كل قبيح،
منزه عن العيوب والنقائص يف ذاته وصفاته وأفعاله ،وهللا أعلم.
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موقع املأموم الواحد مع اإلمام
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/3/2هـ

السؤال

كيف يصلي املأموم خلف اإلمام إذا كان فرداً واحداً؟ هل يكون على خط واحد أم يبتعد عنه قليالً؟
اجلواب
املأموم مع اإلمام إذا كان فرداً واحداً فإنه يكون عن ميّي اإلمام ،ملا روى جابر ،وابن عباس  -رضي

هللا عنهم -قاال" :قام النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يصلي من الليل فقمت ووقفت عن يساره

فأخذ بذؤابيت فأدارين عن ميينه" متفق عليه البخاري ( ، )5919ومسلم ( ، )763فحينئذ فال يقف
خلفه وال عن يساره ،وإمنا يكون عن ميينه حماذايً له وال يبتعد عنه ،وإذا كانوا مجاعة فإهنم يكونون

وراءه ،وإذا كانت امرأة واحدة فإهنا تكون خلفه أيضاً وهي وحدها ،لقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم" :أخروهن من حيث أخرهن هللا" املعجم الكبري ( ، )295/9و ( )9484قال حمققه صححه

احلافظ يف الفتح ( ، )400/1وملا روى أنس  -رضي هللا عنه" -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسل -صلى به وأبمه أو خالته قال أنس :فأقامين عن ميينه وأقام املرأة خلفنا" ،رواه مسلم ()660
 ،وهللا أعلم.
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الصالة عن يسار اإلمام

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/6/25هـ
السؤال

ما مدى صحة الصالة عن يسار اإلمام؟ حيث مل أجد مكاانً خلف اإلمام ،ومل أجد أيضاً عن ميينه
فوقفت عن يساره ،وصليت معهم اجلماعة فما صحة ذلك؟ .جزاكم هللا خري.

اجلواب

اإلنسان إذا كان شخصاً واحداً مع اإلمام فإنه يصلي عن ميّي اإلمام ،فإذا كانوا أكثر من واحد فإهنم
يكونون خلفه ،وال يصلي عن يساره إذا كان هناك فرصة يف مكان عن ميّي اإلمام أو خلفه ،فإذا مل

جيد اإلنسان مكاانً خلف اإلمام ،وكان على ميّي اإلمام أانس يصلون فصلى عن يساره فال أبس هبذا
للحاجة ،أما إذا كان ميّي اإلمام ليس فيه أحد فال يصلي عن يساره ،وهللا أعلم.
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الصالة على احلرير
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/7/16هـ

السؤال

هل جتوز الصالة على احلرير؟.

اجلواب

ال جيوز للرجال لبس احلرير ،وال افرتاشه يف الصالة وغريها ،ملا روى أبو موسى  -رضي هللا عنه -أن
رسول  -صلى هللا عليه وسلم -قال":حرام لباس احلرير والذهب على ذكور أميت وحل إلانثهم"

أخرجه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح ،وعن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه-

قال :قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" -ال تلبسوا احلرير فإن من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف

اآلخرة" متفق عليه ،وقال يف املغين  -رمحه هللا ( :-وال نعلم يف حترمي لبس ذلك على الرجال اختالفاً
إال لعارض أو عذر)  ،قال ابن عبد الرب( :هذا إمجاع ،فإن صلى فيه فاحلكم فيه كالصالة يف ثوب
مغصوب على ما بُِّّي)  ،واالفرتاش كاللبس يف التحرمي ،ملا روى البخاري  -رمحه هللا -عن حذيفة -
رضي هللا عنه  -قال :هناان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أن نشرب يف آنية الذهب والفضة ،وأن
أنكل فيها ،وأن نلبس احلرير ،والديباج ،وأن جنلس عليه.
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إقامة صالة العيد يف الصحراء
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

نفيدكم أننا جمتمع مسلم يصل تعداده إىل سبعمئة ٍ
مصل نعيش يف إحدى املدن الصغرية يف الوالايت
املتحدة األمريكية ،ويوجد يف هذه املدينة مسجدان أحدمها أكرب من اآلخر.

وقد رأى بعض اإلخوة  -حرصاً على تطبيق السنة  -أن تقام صالة العيد يف اخلالء ،إال أن إداريت
املسجدين اختلفتا فيما هو األوىل ،هل هو يف إقامة صالة العيد يف صالة كبرية تتوفر فيها مجيع

املرافق الضرورية لصالة العيد وهي متيسرة ،وذلك لتعذر الصالة يف مكان مكشوف لربودة اجلو
واحتمالية هطول املطر ،فالبلد ابرد وكثري املطر ،أم إقامة الصالة يف املسجد الكبري؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

صالة العيد يف الفضاء (الصحراء) املكشوف سنة فعلها الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وأداؤها
يف املسجد جائز إبمجاع العلماء ،وإذا كان يلحق املصلّي ضرر من أدائها يف الفضاء كشدة الربد

والثلوج واملطر ،فأداؤها يف املسجد متعّي الزم؛ دفعاً للحرج والضيق واملشقة ،قال تعاىل":وما جعل
عليكم يف الدين من حرج" [احلج ، ]78 :وقال":يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة:

 ، ]185ويقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم":-بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا " ...

البخاري ( ، )69ومسلم ( ، )1732واعلموا أن السنة ميكن تطبيقها يف حال وزمان ،وال ميكن
تطبيقها يف حال وزمان آخرين ،خبالف الواجب وهو عّي الصالة ففي كل حال وزمان ،وهللا أعلم.
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الصالة على املنتحر والرتحم عليه
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد..

تويف أحد األشخاص ممن أعرف ،وقالوا إنه تويف منتحراً ،فقد استأجر غرفة يف فندق وكتب ورقة خيرب
أنه مل يتسبب أحد يف قتله ،وأنه خترج من اجلامعة ومل جيد عمالً ففعل ذلك للتخلص من مهومه

ومشاكله ،فما حكم هذا التصرف؟ ومن علم بذلك هل جيوز له الصالة عليه والرتحم عليه ،وبعضهم

جيهل مالبسات هذا العمل فهل يصلي ويرتحم عليه؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا  -وعلى آله وصحبه ،-وبعد :كل من مات

على اإلسالم فإنه يصلى عليه ،ألن املقصود ابلصالة هو الشفاعة له والدعاء له ابملغفرة والرمحة

والنجاة من النار ،وكل مسلم من أهل الشفاعة له واالستغفار له ،وإمنا حترم الصالة على الكفار
واملشركّي ،كما قال تعاىل" :ما َكا َن لِلنهِ ِيب واله ِذين آمنُوا أَ ْن يستَـ ْغ ِفروا لِل ِ
ّي َولَ ْو َكانُوا أ ِ
ُويل قُـ ْرَىب"
ْم ْش ِرك َ
َّ َ َ
َ
َْ ُ ُ

[التوبة ، ]113 :وكذلك من علم نفاقه ال جتوز الصالة عليه ،ألنه سبحانه هنى نبيه أن يصلي على
ات أَبَداً َوال تَـ ُق ْم َعلَى قَ ِْربهِ" [التوبة ، ]84 :واملسلم إذا
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َم َ
"وال تُ َ
ص ِّل َعلَى أ َ
املنافقّي فقالَ :
قتل نفسه أو كان معروفاً ابرتكاب بعض الكبائر فإن ذلك ال خيرجه عن اإلسالم وال حيرمه من دعوة

املسلمّي ،ولكن ينبغي ألهل العلم وأهل اخلري املعروفّي أن يرتكوا الصالة على أمثال هؤالء تنفرياً من

أفعاهلم وزجراً عنها ،وقد أُيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -برجل قتل نفسه مبشاقص فلم يصل عليه
رواه مسلم ( ، )978ولكنه مل ينه عن الصالة عليه ،فرتك الصالة زجراً عن فعله املنكر ،ومل ينه عن
الصالة عليه ألنه مسلم ،كما كان يقول ملن مات وعليه دين ومل خيلف له وفاء ،يقول ألهله صلوا

على صاحبكم زجراً عن حتمل الديون اليت ال وفاء هلا ،وذلك يف أول األمر قبل أن يكون عند النيب

 صلى هللا عليه وسلم -ما يقضي به الدين عن من مات من املسلمّي الذين مل خيلفوا لدينهم وفاءفكان يقول بعد أن فتح هللا عليه الفتوح" أان أوىل ابملؤمنّي من أنفسهم فمن تويف من املؤمنّي فرتك

ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك ماالً فلورثته" رواه البخاري ( ، )2298ومسلم ( ، )1619وهللا أعلم.
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االقتداء ابملسبوق يف الصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/5هـ

السؤال

هل جيوز االقتداء يف الصالة برجل كان مقتدايً ابإلمام ،وذلك بعد أن أهنى اإلمام صالته .وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد..

جيوز شرعاً االقتداء يف الصالة ٍ
برجل كان مقتدايً ابإلمام ،مبعىن :أنه إذا دخل املسبوق يف الصالة مع
اإلمام ،وقد فاته ركعتان مثالً مث جاء مسبوق آخر بعد سالم اإلمام ،فإنه جيوز له أن أيمت ابملسبوق
األول ،لعموم أدلة فضل اجلماعة ،وملا ثبت عنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه ملا رأى رجالً دخل

املسجد بعد انتهاء الصالة قال":أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" أبو داود ( ، )574وأمحد

( ، )11613وحسنه الرتمذي وصححه األلباين ،ولكن هذا اجلواز مقيد بشرط ،وهو أن ينوي
املسبوق األول اإلمامة ابملسبوق الثاين ،وذلك حىت يتحقق االئتمام ،وهللا تعاىل أعلم.
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الصالة يف مسجد قبلته إىل قرب
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/9/22هـ

السؤال

هل جتوز الصالة يف مسجد أمامه قرب ابجتاه القبلة على بعد مرت واحد من حائط املسجد؟ علماً أبنه
يف اجلانب األيسر ونصف الضريح أييت يف جهة القبلة ،ويف حالة عدم جواز الصالة فماذا عن

الصالة السابقة؟ حيث إين أصلي فيه منذ عشر سنوات ،مع العلم أن الضريح قبل املسجد ،ويقال
إن املسجد مت بناؤه بعد الضريح ،من أجل الضريح.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أنه ال جيوز بناء املساجد على القبور ،وإذا مت بناء مسجد على قرب أو قبور وجب هدمه وال

جتوز الصالة فيه ،هذا إذا مت بناؤه بعد القرب ،أما إذا كان بناء املسجد أوالً فينبش القرب وينقل إىل
املقابر ،فاألول من املساجد أو القبور هو األحق ابملكان.

أما صالة من صلى يف هذا املسجد مدة من الزمن ،وهو جاهل ابحلكم ومل يقصد الصالة من أجل

الضريح فأرى والعلم عند هللا صحة صالته ،وعليه يف املستقبل أن يتجنب الصالة يف مساجد فيها
قبور.

هذا وخبصوص املسجد الذي ذكره السائل من أن القرب أمام املسجد ابجتاه اجلانب األيسر ،وأن

نصفه خارج قبلة املسجد ،وبينه وبّي املسجد مقدار مرت؛ أي أنه خارج املسجد ،أقول لو أن

املسجد املذكور اقتطع منه من اجلهة اليسرى اليت أمامها جزء من القرب ،وعزل القرب وصار خارجاً عن
املسجد من أي جهة من جهاته وبينه وبّي املسجد طريق لزال احملذور يف نظري ،وصحت الصالة يف

هذا املسجد هذه وجهة نظر ،وهللا أعلم.
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األمر بقتل احليات

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/3/27هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :كيف ميكن اجلمع بّي حديث (اقتلوا األسودين يف الصالة..احلديث)  ،واألمر

ابلتحريج على احلية؟ ونفع هللا بكم اإلسالم واملسلمّي.
اجلواب

ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -األمر بقتل احليات يف أحاديث كثرية ،منها ما

أييت:
( )1ما رواه مسلم ( )1198وغريه عن عائشة  -رضي هللا عنها -عن النيب عليه -الصالة

والسالم -أنه قال " :مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم :احلية والغراب األبقع ،والفأرة ،والكلب
العقور ،واحلداي ".

( )2ما رواه مسلم ( )1200وغريه أن رجالً سأل ابن عمر - :رضي هللا عنهما -ما يقتل الرجل من

الدواب وهو حمرم؟ قال :حدثتين إحدى نسوة النيب -صلى هللا عليه وسلم :-أنه كان أيمر بقتل

الكلب العقور ،والفأرة ،والعقرب ،واحلُ َد هاي ،والغراب ،واحلية ،قال :ويف الصالة أيضاً.
( )3ما رواه أبو داود ( ، )921والرتمذي ( ، )390والنسائي ( ، )1203وابن ماجة ( )1245من
حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم " -أمر بقتل األسودين يف

الصالة :احلية ،والعقرب " ،إىل غري ذلك من األحاديث اليت تدل على مشروعية قتل احليات مطلقاً،
من غري ذكر للتحريج ،ويف مقابل هذه األحاديث اليت أتمر بقتل احليات من غري ذكر للتحريج

وردت بعض األحاديث اليت تنهى عن قتل احليات ،ومنها:

( )1ما أخرجه البخاري -رمحه هللا -برقم ( )3311-3310عن ابن أيب مليكة :أن ابن عمر -
رضي هللا عنهما -كان يقتل احليات ،مث هنى ،قال" :إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هدم حائطاً له،
فوجد فيه سلخ ٍ
حية ،فقال" :انظروا أين هو؟ " فنظروا ،فقال" :اقتلوه" ،فكنت أقتلها لذلك،

فلقيت أاب لبابة ،فأخربين أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":ال تقتلوا اجلِنها َن إال كل أبرت ذي
طُْفيَت ِ
ّي ،فإنه يسقط الولد ،ويذهب البصر ،فاقتلوه" ،واألبرت :قصري الذنب من احليات ،وقال بعض
العلماء هو صنف من احليات أزرق مقطوع الذنب ال تنظر إليه حامل إال ألقت ما يف بطنها ،وذو
الطفيتّي :بضم الطاء وإسكان الفاء :احلية اليت على ظهرها خطان أبيضان..
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( )2ما أخرجه البخاري ( )3313-3312عن انفع عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -أنه كان
يقتل احليات فحدثه أبو لبابة" أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن قتل ِجنهان البيوت ،فأمسك
عنها " وجنهان البيوت :احليات اليت تعيش يف البيوت ،كما قد وردت بعض األحاديث اليت أتمر بقتل

احليات بعد التحريج عليها ،ومن ذلك ما رواه مسلم ( )2236عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا
عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إن هلذه البيوت َع َو ِامر ،فإذا رأيتم شيئاً منها
فحرجوا عليها ثالاثً ،فإن ذهب ،وإال فاقتلوه" ،وقولهِّ :
ِّ
"فحرجوا عليها" :أي قولوا هلا :أنت يف حرج
وضيق إن عدت إلينا ،فال تلومينا إن ضيقنا عليك ابلتتبع والطرد والقتل ،ويقول ما روي عن النيب -
نوح ُُ أنشدكن العهد الذي أخذ
صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :أنشدكن العهد الذي أ َ
َخ َذ عليكن ٌ

عليكن سليمان أن ال تؤذوان ،فإن ُع ْدن فاقتلوهن" رواه أبو داود ( ، )5260والرتمذي ()1485

من حديث أيب ليلى  -رضي هللا عنه -إبسناد قال عنه األلباين :ضعيف ،ومعىن قوله" :ثالاثً" :حيتمل

أن يقول هلا ذلك ثالث مرات أو ميهلها ثالثة أايم ،وإذا نظران إىل ما سبق من األحاديث مبفرداهتا،
يتبّي أهنا دلت على أحكام ثالثة:
األول :مشروعية قتل احليات مطلقاً.
الثاين :النهي عن قتل حيات البيوت.

الثالث :مشروعية قتل حيات البيوت بعد التحريج عليه ثالاثً.
بناء على هذه األحاديث املذكورة وحنوها ،وليس
ولذلك فإن العلماء اختلفوا يف حكم قتل احليات ً

اجملال مناسباً لذكر أقواهلم واجتهاداهتم يف املسألة ،ولكن نذكر ما يرجحه احملققون من أهل العلم،
وهو كالتايل:

أنه جيوز قتل احليات اليت ال تكون يف البيوت كاليت يف الرباري وحنوها  -مطلقاً  -من غري حتريج وال

إنذار؛ لعموم األحاديث الدالة على مشروعية قتلها مطلقاً كما سبق ذكره،

أما احليات اليت تكون يف البيوت وهي املسماة جبنهان البيوت أو عوامر البيوت فال جيوز قتلها إال بعد

سواء
التحريج عليها ثالاثً كما سبق يف صفة التحريج ،إال األبرت ذا الطفيتّي فإنه يقتل على كل حال ً
أكان يف البيوت أم يف غريها.
وهللا أعلم- ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .-
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صالة األطفال خلف اإلمام
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/5/28هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان إمام ألحد املساجد الكبرية ،وحيضر إىل هذا املسجد الكثري من األطفال ما بّي الثامنة إىل الثانية

عشرة ،وحيرص هؤالء األطفال على اجللوس والصالة خلف اإلمام ،ويبكرون يف احلضور إىل املسجد
للمسابقة على الصف األول ،وقد اشتكى الكثري من اآلابء وكبار السن من وجود هؤالء الصبية

خلف اإلمام يف الصالة ،وحيتجون ابحلديث املعروف" :ليلين أولو األحالم والنهى " ويطالبون

إبرجاعهم إىل الصف الثاين وتقدمي الكبار عليهم ،فأردت استفتاءكم يف ذلك ،هل آمرهم ابلتأخر عن
الصف األول؟ مع ذلك احلرص منهم ،مما جيعلين أخشى أن يرتكوا الصالة ،أو يبغضوا أولئك الرجال

الذين أيمروهنم ابلتأخر ،أو يشجعهم ذلك على التأخر وعدم التعلق ابملسجد ،أرجو منكم اإلجابة
عن سؤايل هذا عاجالً؛ ألن اجلميع ينتظرون فتوى شافية يف ذلك ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

إذا سبق الطفل املميز إىل مكان يف املسجد يف الصف األول ،أو خلف اإلمام فهو أحق هبذا املكان
من غريه ،فال يصح حبال إبعاده عنه لعموم حديث" :من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له" رواه

الطرباين يف املعجم الكبري ( )280/1من حديث أمسر بن مضرس -رضي هللا عنه -وأما من حيتج

على إبعاد الصغار حبديث" :ليلين منكم أولو األحالم والنهى" رواه مسلم ( )432من حديث أيب

مسعود األنصاري -رضي هللا عنه-فليس يف هذا احلديث حجة كما يظن ،ألن احلديث يتضمن

احلث على مسارعة أويل األحالم والنهى على املبادرة إىل بيوت هللا عند مساع النداء والتبكري إىل
الصالة ،ال أن حنفظ هلم األماكن حىت يصلوا ،ولو كان األمر كما قال السائل لقال النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -ال يليين منكم إال أولو األحالم والنهى ،ألن هذا يفيد اختصاص هذا املكان وحصره
أبويل األحالم والنهى ،وهذا غري ما يف أتخري األطفال عن هذه األماكن من كسر نفوسهم ،وعدم
تشجيعهم ،ووقوع العبث منهم ابجتماعهم سواء يف صف واحد ،وهللا تعاىل أعلم.
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فتح البيت للتعزية
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/5/23هـ

السؤال

السالم عليكم.

ش) لتعزية أهل امليت؟ وهل له أصل من السنة أم ال؟ والسالم عليكم.
(م َع هر ْ
هل جيوز فتح بيت ٌ

اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /ما رأي مساحتكم فيمن جيلس ابملنزل الستقبال املعزين؟ مع العلم أن كثرياً من املعزين ال يتمكنون

من القيام ابلعزاء إال يف املنزل.

جـ /ال أعلم أبساً يف حق من نزلت به مصيبة مبوت قريبه ،أو زوجته ،وحنو ذلك أن يستقبل املعزين يف
بيته يف الوقت املناسب؛ ألن التعزية سنة ،واستقبال املعزين مما يعينهم على أداء السنة ،وإذا أكرمهم

ابلقهوة ،أو الشاي ،أو الطيب ،فكل ذلك حسن.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -

(. ] )373/13

()100/15

أحرم ابحلج ومل يستطع إكماله
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/11/24هـ

السؤال

ما حكم من أحرم من امليقات للحج أو العمرة مث حبسه حابس عن الطواف والسعي؟

اجلواب

الذي أحرم ابحلج أو العمرة مث حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو
زوال هذا احلابس قريباً ،كأن يكون املانع سيالً ،أو عدواً ميكن التفاوض معه يف الدخول وأداء

الطواف والسعي ،وال يعجل يف التحليل ،كما حدث للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأصحابه

(حيث مكثوا مدة) يوم احلديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون هلم ابلدخول ألداء العمرة
بدون قتال ،فلما مل يتيسر ذلك وصمموا على املنع إال ابحلرب ،ومت الصلح بينه وبينهم على أن

يرجع للمدينة ويعتمر يف العام القادم ،حنر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأصحابه هديهم وحلقوا
وحتللوا ،وهذا هو املشروع للمحصر ،يتمهل ،فإن تيسر فك احلصار استمر على إحرامه وأدى

مناسكه ،وإن مل يتيسر ذلك وشق عليه املقام حتلل من هذه العمرة أو احلج إن كان حاجاً ،وال شيء

عليه سوى التحلل إبهراق دم جيزئ يف األضحية ،مث احللق أو التقصري كما فعله النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -وأصحابه يوم احلديبية ،وبذلك يتحلل ،كما قال جل وعال" :فإن أحصرمت فما استيسر
من اهلدي وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدى حمله" [البقرة ، ]196 :فاحلق يكون بعد الذبح

ويقوم مقامه التقصري ،فينحر أوالً ،مث حيلق أو يقصر ،مث يتحلل ويعود إىل بالده ،فمن مل جيد هدايً
صام عشرة أايم مث حيلق أو يقصر مث حيل.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل (. ] )9- 8/18

()101/15

دفن املسلم يف مقابر النصارى

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/3/18هـ
السؤال

سؤايل هو أين أعيش يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وقد تويف ابن أخي ابألمس ،ويبلغ من العمر

ستة أشهر ،ويوجد يف الوالية اليت أعيش فيها مقربة للمسلمّي ،وهي عبارة عن جزء من مقربة

للنصارى تبعد عنا مسافة الساعة والنصف ،ولكننا مل نتمكن من االتصال ابإلخوة املسئولّي عن هذه
املقربة ،رغم حماوالتنا وحدوث بعض املشاكل اليت حالت بيننا وبّي الذهاب هناك ،فقمنا بدفنه يف

مقربة للنصارى يف نفس املدينة اليت نعيش هبا ،وهي مقربة ملك للدولة ،لكن القرب مت شراؤه؛ لكي ال
يتم إزاحة رفات ابن أخي يف املستقبل ،وهبذا ضمنا أن قربه لن ميس إن شاء هللا ،ومت دفنه على ما

سن به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فسؤايل ابرك هللا فيكم هل جيوز لنا فعل ذلك أي قربه يف
مقربة للنصارى؟ مع العلم أن هناك عدداً من املسلمّي ممن دفنوا يف نفس املقربة ،وإذا كان غري جائز
هل نستطيع نقله يف املستقبل إىل املقربة اإلسالمية؟ مع العلم أهنا عبارة عن جزء من مقربة للنصارى

أيضاً ًُ.

ابرك هللا فيكم أفيدوان وجزاكم هللا عنا كل خري.

اجلواب

األصل أن يقرب املسلم يف مقربة للمسلمّي وال يقرب الكفار مع املسلمّي ،ومبا أنكم حاولتم دفن

ميتكم يف مقربة املسلمّي ومل تستطيعوا ،فال حرج عليكم -إن شاء هللا -يف دفن امليت يف مقربة

النصارى؛ ألن هللا -تعاىل -ال يكلف نفساً إال وسعها ،هذا فيما خيصكم ،أما ما خيص امليت فقد
انتقل إىل دار الربزخ ،اليت هي مقدمة احلياة اآلخرة وليس للميت إال ما عمل ،فال ينتفع امليت

الكافر أو العاصي جبواره للميت التقي وكذلك العكس ،وميتكم صغري مل يبلغ احللم فهو ملحق أببويه
يشفع هلما يوم القيامة عند هللا بدليل قوله -تعاىل ":-والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إبميان أحلقنا هبم

ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء" ،وال جيوز نقل امليت من قربه إىل مكان آخر ،إال إذا خيف

عليه ،كأن يلحق بقربه ضرر حسي أو أذى ظاهر مثل أن تصل إليه اجملاري النجسة ،أو يكون طريقاً
للناس يف ذهاهبم وإايهبم وحنوه ،وأما غري هذا فال جيوز ،واملقربة للنصارى إذا حجز جزء منها ال يدفن
فيه إال املسلمون ،فالدفن يف هذا اجلزء جائز؛ ألنه أصبح مقربة خاصة للمسلمّي ،ولو مل يتم
تسويرها ،وإذا مل خيصص للمسلمّي جزء من هذه املقربة فسبقت اإلجابة عنه ،وهللا أعلم.

()102/15

زكاة الزروع
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

السالم عليكم.

ابب الزكاة ،لقد فهمت أبن إخراج الزكاة يف األشياء احملصودة هو اخلمس فيما سقت العيون

األرضية ،بينما العشر فيما سقت السماء ،أرجو منكم استفساراً أكثر يف هذه املسألة ،ابالعتبار أن
حقولنا يف بلدان تنتج فيها أكثر املزرعة اليت سقت من العيون األرضية ،مما تنتج املزرعة اليت سقت

السماء ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال ،هذا ليس بصحيح ،الصحيح أن الزرع الذي تكلف عليه صاحبه يف جلب املاء إليه ،واستخراجه
من اآلابر ،أو من غريها بواسطة اآلالت من النواضح سواء كانت حيواانت ،أو غريها ،من اآلالت،

فهذا زكاته نصف العشر ،وما سقي من مياه العيون ،واألمطار ،ومل يتكلف صاحبه جلب املاء إليه
فهذا الواجب فيه زكاة هو العشر.

()103/15

انقطاع الصف يف الصالة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/6/27هـ
السؤال

ما حكم الصالة بدون إكمال الصف ،حيث إن الصف مقطوع؟

اجلواب
الصالة صحيحة ،واألفضل إكمال الصف األول فاألول ،والرتاص يف الصفوف.

()104/15

النياحة على الشهداء
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

النياحة فعل منهي عنه يف ديننا احلنيف ،وكذلك لطم اخلدود وشق اجليوب ،لقول الرسول  -صلى

هللا عليه وسلم":-ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب" ،ولكنه قال أيضاً الرسول ألم الصحايب

اجلليل سعد بن معاذ -رضي هللا عنه -عندما رآها تنوح على وفاة ابنها سعد (كل انئحة تكذب إال

انئحة سعد بن معاذ) .

السؤال هو :بعد رؤييت ألمهات الفلسطينيّي الشهداء األجالء وهم ينوحون ويلطمون اخلدود انتابتين

حرية من أمري ،هل هناك استثناءات يف النياحة؟ مثلما استثىن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أم
سعد بن معاذ -رضي هللا عنهم-؟ وهل تنطبق على الفلسطينيّي؟
ولكم جزيل الشكر على ما تقدموه خدمةً لصرح هذا الدين احلنيف .والسالم عليكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد..
أوالً :النياحة هي :رفع الصوت ابلندب على امليت ،أو شق الثياب ،أو لطم اخلدود ،أو حلق الشعر

لذلك.

اثنياً :النياحة حمرمة ابلنصوص الشرعية الثابتة ،العامة للرجال والنساء ،ومن ذلك :ما جاء يف

الصحيحّي ،البخاري ( ، )1294ومسلم ( )103عنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":ليس منا

من ضرب اخلدود ،وشق اجليوب ،ودعا بدعوى اجلاهلية" ،ويف الصحيحّي البخاري (، )1296

ومسلم ( )104عنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه بريء من الصالقة ،واحلالقة ،والشاقة ،والصالقة
هي :اليت ترفع صوهتا عند املصيبة ،واحلالقة هي :اليت حتلق شعرها لذلك ،والشاقة هي :اليت تشق

ثوهبا لذلك أيضاً ،وأخرج مسلم يف صحيحه

( )67عنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":اثنتان يف الناس مها هبم كفر :الطعن يف النسب،
والنياحة على امليت" وقال -عليه الصالة والسالم" -النائحة ":إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة
وعليها سرابل من قطران ،ودرع من جراب" مسلم ( ، )934بل إنه ثبت يف الصحيحّي البخاري

( ، )1288ومسلم (" )927أن امليت ليع ّذب ،يعين يتأذى ،حّي ينوح عليه" ،وعلى هذا فالنياحة

من كبائر الذنوب ،وهي حمرمة عند مجهور أهل العلم ،بل حكاه النووي إمجاعاً ،كما يف شرح صحيح

مسلم ( )236/6فأما احلديث املشار إليه يف السؤال كل انئحة تكذب إال انئحة سعد بن معاذ وهو

يف طبقات بن سعد الكربى ( )428/3إبسناده ،وذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء ( )287/1لكن
بلفظ (كل ابكية تكذب إال أم سعد وذكر احملقق يف هامش السري إسناد ابن سعد ،مث قال :وإسناده
حسن .أ .هـ .وكذا صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( . )148/3هذا احلديث  -على القول

بصحته قد أجاب عنه أهل العلم :أبنه خاص أبم سعد؛ فإنه  -صلى هللا عليه وسلم -له أن خيص

بعض أصحابه مبا شاء ،كما خص شهادة خزمية بشهادة رجلّي ،وكما يف ترخيصه يف إرضاع سامل وهو

كبري وهكذا ،هذا ما أجاب به املناوي يف فيض القدير ( )35/5وغريه ،ومما ينبغي اإلشارة إليه :أن

الشارع حرم النياحة حلكم كثرية ،منها أن النائحة أتمر ،بلسان حاهلا ،ابجلزع وقد هنى هللا عنه ،وتنهى
عن الصرب وقد أمر هللا به ،وتفنت احلي وتؤذي امليت ،وتزيد من حزن القريب ،ومن فرح العدو..إخل..

()105/15

ولذا فقد رخص الشارع يف حزن القلب ،ودمع العّي ،ويف البكاء الذي متليه الطبيعة اإلنسانية ،فما

ال ميكن دفعه وال يقوى املصاب على دفعه ،بشرط أن ال يبلغ احل ّد املنهي عنه .وقد ثبت عنه -

صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":إن هللا ال يعذب بدمع العّي ،وال حبزن القلب ،ولكن يع ّذب هبذا،

وأشار إىل لسانه ،أو يرحم" البخاري ( ، )1304ومسلم ( ، )924بل إنه  -صلى هللا عليه وسلم-
بكى حّي رفع إليه صيب ،ونفسه تقعقع ،أي تضطرب عند االحتضار ،وفاضت عيناه ،فقيل له :ما
هذا اي رسول هللا؟ فقال :هذه رمحة جعلها هللا يف قلوب عباده ،وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء)

متفق عليه البخاري

( ، )1284ومسلم (. )923
وبناء على ما تقدم ،فإن أخواتنا اجملاهدات يف فلسطّي كغريهن من املسلمات يف هذا احلكم ،بل إن

أوالدهن الذين يقتلون من أجل اجلهاد يف سبيل هللا يعتربون شهداء ،وهؤالء أحق ابلفرح منهم

ابحلزن ،ولذا أصبحنا ،وهلل احلمد نسمع عن بعض األمهات هناك ينهّي عن تعزيتهن أبوالدهن ،ورأينا
منهن من مشاهد الصرب واالعتزاز ما تتطاول القامات زهواً به ،وهؤالء املسلمات الفاضالت يذكرننا
أبخت (عبد هللا بن عمرو بن حرام) ملا بكت على أخيها حّي قتل يوم أحد ،فقال هلا رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" -م تبكي  -أو التبكي -فما زالت املالئكة تظله أبجنحتها حىت رفع" رواه

البخاري ( ، )1244ومسلم ( ، )2471وهذا لفظ البخاري ،وحسب أم الشهيد -الذي مات يف
يل هِ
سبيل هللا -قول هللا عز وجل "وال َحتْس ه ه ِ
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِع ْن َد َرّهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ ََ
َب الذ َ
ِ
آات ُه ُم ه
ضلِ ِه" (آل عمران :من اآلية . )170وهللا تعاىل أعلم.
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
ّي ِمبَا َ
فَ ِرح َ

()106/15

مرت ابمليقات وهي حائض
ّ

اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/12/2هـ
السؤال

كنت ذاهبة للعمرة ومررت ابمليقات وأان حائض فلم أحرم وبقيت يف مكة ،حىت طهرت فأحرمت من

علي؟
مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما الذي جيب ّ

اجلواب

هذا العمل ليس جبائز واملرأة اليت تريد العمرة ال جيوز هلا جماوزة امليقات إال إبحرام حىت لو كانت
حائضاً فإهنا حترم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح .والدليل على ذلك أن أمساء بنت عميس زوجة
أيب بكر  -رضي هللا عنه -ولدت والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -انزل يف ذي احلليفة يريد حجة
الوداع فأرسلت إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كيف أصنع؟ قال( :اغتسلي واستثفري بثوب

وأحرمي) ودم احليض كدم النفاس ،فنقول للمرأة احلائض إذا مرت ابمليقات وهي تريد العمرة أو
احلج نقول هلا اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ،واالستثفار معناه :أهنا تشد على فرجها خرقة

وتربطها مث حترم سواء ابحلج أو ابلعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إىل مكة ال أتيت إىل البيت وال

تطوف به حىت تطهر وهلذا قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -لعائشة حّي حاضت يف أثناء العمرة،
قال هلا( :افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف يف البيت حىت تطهري)  ،هذه رواية البخاري ومسلم
ويف صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة (أهنا ملا طهرت طافت ابلبيت وابلصفا واملروة) فدل هذا

على أن املرأة إذا أحرمت ابحلج أو العمرة وهي حائض أو أاتها احليض قبل الطواف فإهنا ال تطوف

وال تسعى حىت تطهر وتغتسل ،أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها احليض

فإهنا تستمر وتسعى ولو كان عليها احليض وتقص من رأسها وتنهي عمرهتا ألن السعي بّي الصفا
واملروة ال يشرتط له الطهارة.
[كتاب الدعوة فضيلة الشيخ ابن العثيمّي (] )78 -77/3
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َه هم ابلزىن ومل يفعل فهل أيمث؟

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/07هـ
السؤال

مهمت بفتاة ،ونويت أن أزين هبا ،لكن حدث مانع ومل أزن هبا ،فهل أان آمث؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإذا كان املانع من عنده ،حبيث إنه خاف هللا ،وترك هذا الفعل خوفاً من هللا فهو على أجر وثواب،

ويرجى أن يكون ممن وعدوا أبن يكونوا من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،فإن

أحدهم" :رجل دعته امرأة ذات منصب ومجال ،فقال :إين أخاف هللا" .صحيح البخاري (، )1423

وصحيح مسلم (. )1031

وأما إذا كان املانع أنه مل حيصل له وهو ما يزال راغباً يف حتصيله ،لكن منع من ذلك ملوانع أخرى

ل يست من عنده ،فإن هذا أيمث على نيته ،وإمثه ليس كإمث من وقع منه الزىن ،وإمنا أيمث على رغبته يف
فعل هذه اجلرمية ،وال يكون عليه من العقاب مثل عقاب من فعل اجلرمية ،فإن من فعل هذه اجلرمية

حيد ح ّد الزىن ،وأما من َه هم هبا ومل يستطع فعل ما أراد -لعوائق حالت دون ذلك -فإنه يعزر مبا يراه
احلاكم رادعاً له وألمثاله .وابهلل التوفيق.

()108/15

الصالة على امليت بعد دفنه
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/23هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل جيوز الصالة على امليت بعد دفنه بفرتة كالشهر أو الشهرين أو أكثر؟ وهل جيوز الصالة عليه

مرتّي؟

اجلواب
ابلنسبة للصالة على امليت بعد دفنه ،جيوز ذلك ملن مل يصل على امليت كمن يكون غائباً إذا قدم

وأخرب مبوت هذا امليت فيجوز له أن يصلي على القرب ،ألنه ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
صلى على ميت بعدما دفن ،كما يف البخاري ( ، )857ومسلم ( )954من حديث ابن عباس -

رضي هللا عنهما  -وقد قيد أهل العلم م ّدة الصالة على القرب إىل شهر ،ألن أقصى ما ورد هو

الشهر ،كما يف سنن الرتمذي ( )1038من حديث سعيد بن املسيب أن أم سعد -رضي هللا عنها-
ماتت وكان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -غائباً فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر،

فأقصى مدة يصلى على امليت فيها هو شهر ،وما زاد على الشهر فإنه ال يصلى عليه ،وامليت ال
صلِّي عليه.
يصلى عليه مرة اثنية إذا كان قد ُ

()109/15

آداب زايرة املسجد النبوي
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/11/10هـ

السؤال

ما هو حكم زايرة مسجد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -؟ وما هي آداهبا؟

اجلواب

تسن زايرة مسجد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قبل احلج أو بعده؛ ملا ثبت يف الصحيحّي عن أيب
هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-صالة يف مسجدي هذا

خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام" وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -قال" :صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد

احلرام" ،رواه مسلم ،وعن عبد هللا بن الزبري  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم " :-صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ،وصالة
يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا" أخرجه أمحد ،وابن خزمية ،وابن حبان،

وعن جابر  -رضي هللا عنه  ،-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :صالة يف مسجدي
هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه ،إال املسجد احلرام ،وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة
ألف صالة فيما سواه" أخرجه أمحد ،وابن ماجة واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.

فإذا وصل الزائر إىل املسجد استحب له أن يقدم رجله اليمىن عند دخوله ،ويقول" :بسم هللا،

والصالة والسالم على رسول هللا ،أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان
الرجيم ،اللهم افتح يل أبواب رمحتك" كما يقول ذلك عند دخول سائر املساجد ،وليس لدخول
مسجده صلى هللا عيه وسلم ذكر خمصوص ،مث يصلي ركعتّي فيدعو هللا فيهما مبا أحب من خريي

الدنيا واآلخرة ،وإن صالمها يف الروضة الشريفة فهو أفضل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ما بّي بييت
ومنربي روضة من رايض اجلنة" مث بعد الصالة يزور قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقربي صاحبيه:

أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فيقف جتاه قرب النيب صلى هللا عليه وسلم أبدب وخفض صوت ،مث

يسلم عليه - ،عليه الصالة والسالم  -قائالً "السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته" ،ملا يف

سنن أيب دواد إبسناد حسن ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":

علي روحي حىت أر ّد عليه السالم" ،وإن قال الزائر يف سالمه:
علي إال ر ّد هللا ّ
ما من أحد يسلم ّ

"السالم عليك اي نيب هللا ،السالم عليك اي خرية هللا من خلقه ،السالم عليك اي سيد املرسلّي وإمام

املتقّي ،أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة وجاهدت يف هللا حق جهاده" فال
أبس بذلك ،ألن هذا كله من أوصافه صلى هللا عليه وسلم ،ويصلى عليه -عليه الصالة السالم -
ويدعو له ،ملا قد تقرر يف الشريعة من شرعية اجلمع بّي الصالة والسالم عليه ،عمالً بقوله تعاىل":إن

هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً" مث يسلم على أيب بكر
وعمر رضي هللا عنهما ،ويدعو هلما ،ويرتضى عنهما.
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وكان ابن عمر رضى هللا عنهما إذا سلم على الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه ،ال يزيد غالباً
على قوله( :السالم عليك اي رسول هللا ،السالم عليك اي أاب بكر ،السالم عليك اي أبتاه) مث
ينصرف.
وهذه الزايرة إمنا تشرع يف حق الرجال خاصة ،أما النساء فليس هلن زايرة شيء من القبور ،كما ثبت

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء واملتخذين عليها املساجد والسرج.
وأما قصد املدينة للصالة يف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والدعاء فيه ،وحنو ذلك مما يشرع
يف سائر املساجد ،فهو مشروع يف حق اجلميع ،ملا تقدم من األحاديث يف ذلك.

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات اخلمس يف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأن يكثر فيه من
الذكر والدعاء .وصالة النافلة ،اغتناماً ملا يف ذلك من األجر اجلزيل.

ويستحب أن يكثر من صالة النافلة يف الروضة الشريفة ،ملا سبق من احلديث الصحيح يف فضلها،

وهو قول النيب – صلى هللا عليه وسلم " :-ما بّي بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة".

أما صالة الفريضة فينبغي للزائر وغريه أن يتقدم إليها ،وحيافظ على الصف األول مهما استطاع ،وإن
كان يف الزايدة القبلية؛ ملا جاء يف األحاديث الصحيحة عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – من
احلث والرتغيب يف الصف األول ،مثل قوله – صلى هللا عليه وسلم " :-لو يعلم الناس ما يف النداء

والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا" متفق عليه ،ومثل قوله – صلى هللا عليه

وسلم – ألصحابه" :تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم ،وال يزال الرجل يتأخر عن الصالة حىت

يؤخره هللا" أخرجه مسلم ،وأخرج أبو داود ،عن عائشة – رضي هللا عنها – بسند حسن ،أن النيب –

صلى هللا عليه وسلم – قال" :ال يزال الرجل يتأخر عن الصف املقدم حىت يؤخره هللا يف النار"،

وثبت عنه – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال ألصحابه" :أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا!؟
" قالوا :اي رسول هللا ،وكيف تصف املالئكة عند رهبا!؟ قال" :يتمون الصفوف األول ،ويرتاصون يف

الصف" رواه مسلم.
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،وهي تعم مسجده – صلى هللا عليه وسلم – وغريه قبل الزايدة

وبعدها ،وقد صح عن النيب – صلى هللا عليه وسلم – أنه كان حيث أصحابه على ميامن الصفوف،
ومعلوم أن ميّي الصف يف مسجده األول خارج الروضة ،فعلم بذلك أن العناية ابلصفوف األول

وميامن الصفوف مقدمة على العناية ابلروضة الشريفة ،وأن احملافظة عليهما أوىل من احملافظة على
الصالة يف الروضة ،وهذا بّي واضح ملن أتمل األحاديث الواردة يف هذا الباب ،وهللا املوفق.

وال جيوز ألحد أن يتمسح ابحلجرة أو يقبلها أو يطوف هبا؛ ألن ذلك مل ينقل عن السلف الصاحل ،بل
هو بدعة منكرة.
وال جيوز ألحد أن يسأل الرسول – صلى هللا عليه وسلم – قضاء حاجة ،أو تفريج كربة ،أو شفاء
مريض ،وحنو ذلك؛ ألن ذلك كله ال يطلب إال من هللا سبحانه ،وطلبه من األموات شرك ابهلل

وعبادة لغريه ،ودين اإلسالم مبين على أصلّي:
أحدمها :أال يعبد إال هللا وحده.

والثاين :أال يعبد إال مبا شرعه هللا والرسول – صلى هللا عليه وسلم .-
وهذا معىن شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا.
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وهكذا ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول – صلى هللا عليه وسلم – الشفاعة؛ ألهنا ملك هللا

سبحانه ،فال تطلب إال منه ،كما قال تعاىل" :قل هلل الشفاعة مجيعاً".
فتقول" :اللهم شفع يف نبيك ،اللهم شفع يف مالئكتك ،وعبادك املؤمنّي ،اللهم شفع يف أفراطي"،
وحنو ذلك ،وأما األموات فال يطلب منهم شيء ،ال الشفاعة وال غريها ،سواء كانوا أنبياء أو غري

أنبياء؛ ألن ذلك مل يشرع وألن امليت قد انقطع عمله إال مما استثناه الشارع.

ويف صحيح مسلم ،عن أيب هريرة – رضي هللا عنه – قال :قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -

" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو

له".

وإمنا جاز طلب الشفاعة من النيب – صلى هللا عليه وسلم – يف حياته ويوم القيامة؛ لقدرته على

ذلك ،فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب ،أما يف الدنيا فمعلوم ،وليس ذلك خاصاً به ،بل

هو عام له ولغريه ،فيجوز للمسلم أن يقول ألخيه :اشفع يل إىل ريب يف كذا وكذا ،مبعىن :أدع هللا يل،

وجيوز للمقول له ذلك أن يسأل هللا ويشفع ألخيه إذا كان ذلك املطلوب مما أابح هللا طلبه.

وأما يوم القيامة فليس ألحد أن يشفع إال بعد إذن هللا سبحانه ،كما قال هللا تعاىل" :من ذا الذي

يشفع عنده إال إبذنه".

وأما حالة املوت فهي حالة خاصة ال جيوز إحلاقها حبال اإلنسان قبل املوت وال حباله بعد البعث

والنشور ،ال نقطاع عمل امليت وارهتانه بكسبه إال ما استثناه الشارع ،وليس طلب الشفاعة من

األموات مما استثناه الشارع ،فال جيوز إحلاقه بذلك ،ال شك أن النيب – صلى هللا عليه وسلم – بعد

وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ،ولكنها ليست من جنس حياته قبل املوت ،وال من
جنس حياته يوم القيامة ،بل حياة ال يعلم حقيقتها وكيفيتها إال هللا سبحانه ،وهلذا تقدم يف احلديث

الشريف قوله عليه الصالة والسالم" :ما من أحد يسلم علي إال ر هد هللا علي روحي حىت أرد عليه
السالم".

فدل ذلك على أنه ميت ،وعلى أن روحه قد فارقت جسده ،لكنها ترد عليه عند السالم،

والنصوص الدالة على موته – صلى هللا عليه وسلم – من القرآن والسنة معلومة ،وهو أمر متفق
عليه بّي أهل العلم ،ولكن ذلك ال مينع حياته الربزخية ،كما أن موت الشهداء مل مينع حياهتم الربزخية
يل هِ
املذكورة يف قوله تعاىل " :وال َحتْس ه ه ِ
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِع ْن َد َرّهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن" [آل
اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ ََ
َب الذ َ

عمران. ]169:

وإمنا بسطنا الكالم يف هذه املسألة ،لدعاء احلاجة إليه بسبب كثرة من يشبه يف هذا الباب ،ويدعو

إىل الشرك وعبادة األموات من دون هللا ،فنسأل هللا لنا وجلميع املسلمّي السالم من كل ما خيالف
شرعه ،وهللا أعلم.
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وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه – صلى هللا عليه وسلم  ،-وطول القيام هناك
فهو خالف مشروع؛ ألن هللا سبحانه هنى األمة عن رفع أصواهتم فوق صوت النيب – صلى هللا عليه
وسلم  ،-وعن اجلهر له ابلقول كجهر بعضهم لبعض ،وحثهم على غض الصوت عنده يف قوله
هِ
هيب وال َجتْ َهروا لَهُ ِابلْ َقو ِل َكج ْه ِر بـ ْع ِ
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وألن طول القيام عند قربه – صلى هللا عليه وسلم  ،-واإلكثار من تكرار السالم يفضي إىل الزحام
وكثرة الضجيج وارتفاع األصوات عند قربه – صلى هللا عليه وسلم  ،-وذلك خيالف ما شرعه هللا
للمسلمّي يف هذه اآلايت احملكمات ،وهو  -صلى هللا عليه وسلم – حمرتم حياً وميتاً ،فال ينبغي

للمؤمن أن يفعل عند قربه ما خيالف األدب الشرعي.

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغريهم من حتري الدعاء عند قربه مستقبالً للقرب رافعاً يديه يدعو ،فهذا
كله خالف ما عليه السلف الصاحل من أصحاب رسول هللا وأتباعهم إبحسان ،بل هو من البدع

احملداثت ،وقد قال النيب – صلى هللا عليه وسلم – "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي
من بعدي ،متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل حمدثة بدعة وكل

بدعة ضاللة" أخرجه أبو داود ،والنسائي إبسناد حسن ،وقال – صلى هللا عليه وسلم " :-من

أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري ،ومسلم ،ويف رواية ملسلم" :من عمل
عمالً ليس عليه أمران فهو رد".

ورأى علي بن احلسّي زين العابدين – رضي هللا عنهما – رجالً يدعو عند قرب النيب – صلى هللا عليه

وسلم  ،-فنهاه عن ذلك ،وقال :أال أحدثك حديثاً مسعته من أيب ،عن جدي ،عن رسول هللا –
صلى هللا عليه وسلم – أنه قال" :ال تتخذوا قربي عيداً ،وال بيوتكم قبوراً ،وصلوا علي ،فإن

تسليمكم يبلغين أينما كنتم" ،أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد املقدسي يف كتابه( :األحاديث

املختارة) .
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السالم عليه صلى هللا عليه وسلم – من وضع ميينه على مشاله فوق

صدره أو حتته كهيئة املصلي فهذه اهليئة ال جتوز عند السالم عليه – صلى هللا عليه وسلم ،وال عند

السالم على غريه من امللوك والزعماء وغريهم ،ألهنا هيئة ذل وخضوع وعبادة ال تصلح إال هلل ،كما

حكى ذلك احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح عن العلماء ،واألمر يف ذلك جلي واضح ملن أتمل
املقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصاحل.

وأما من غلب عليه التعصب واهلوى والتقليد األعمى وسوء الظن ابلدعاة إال هدي السلف الصاحل
فأمره إىل هللا ،ونسأل هللا لنا وله اهلداية والتوفيق إليثار احلق على ما سواه إنه سبحانه خري مسئول.
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وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب الشريف من بعيد وحتريك شفتيه ابلسالم أو الدعاء
فكل هذا من جنس ما قبله من احملداثت ،وال ينبغي للمسلم أن حيدث يف دينه ما مل أيذن به هللا،
وهو هبذا العمل أقرب إىل اجلفاء منه إىل املواالة والصفاء ،وقد أنكر اإلمام مالك رمحه هللا هذا العمل

وأشباهه ،وقال" :لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا".

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه األمة هو السري على منهاج النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وخلفائه
الراشدين وصحابته املرضيّي وأتباعهم إبحسان ،ولن يصلح آخر هذه األمة إال متسكهم بذلك،

وسريهم عليه.

وفق هللا املسلمّي ملا فيه جناهتم وسعادهتم وعزهم يف الدنيا واآلخرة ،إنه جواد كرمي.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن ابز  -رمحه هللا . ] )111-99/16( -
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دفنت ومل يُص هل عليها ،فما العمل

اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/12هـ

السؤال

يصل عليها ،ماذا يفعل؟
توفيت ابنة صديق هلا من العمر شهران ودفنها ومل ِّ

اجلواب

ال جيوز له ذلك بل حيرم عليه دفنها بدون أن يصلي عليها؛ ألن جتهيز امليت والصالة عليه صغرياً
كان أو كبرياً من فروض الكفاية ،إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقّي ،وإال أمث كل من علم

بذلك ومل يقم به ،وإذا كان الوقت قريباً فعليه نبشها والقيام مبا جيب من تغسيل وتكفّي والصالة

عليها ودفنها يف مقابر املسلمّي ،وإذا كان قد مضى وقت طويل وقد دفنها يف املقربة أو يف فالة من

األرض فعليه الصالة عليها يف قربها مع عدد من املسلمّي.
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الصالة يف مدرسة هبا مقربة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان مدرس يف مدرسة إسالمية وكنت أصلي هبا دائماً مث جاءين صديقي وأخربين أن الصالة ال جتوز يف

هذه املدرسة ألنه قال يل إن يف ساحة املدرسة توجد مقربة وهي صحيح مقربة مع أين أدرس يف الدور

الثاين منها ،واملكان الذي نصلي فيه والقرب يكون خلفنا حّي نصلي هل جتوز لنا الصالة فيه أو ال؟
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :هو أنين أرى أن ما ذكره زميلك من عدم جواز الصالة يف املدرسة اليت فيها قبور هو

الصواب ولو كانت القبور خلفكم ما مل يكن هناك طريق متصل من جهيت املدرسة إىل الشارع يفصل

بّي مبىن املدرسة وساحتها حبيث تكون الساحة اليت فيها القبور منفصلة متاماً عن املبىن ،وقد روى

مسلم ( )529يف صحيحه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد" ويف رواية أنه قال":وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم

مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك".

هذا وعلى السائل أن يرجع إىل صحيح مسلم بشرح النووي حيث ترجم النووي -رمحه هللا -هبذه

الرتمجة (ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد)
 ،وهللا أعلم.
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(التثويب) يف األذان األول أم الثاين
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/14هـ

السؤال

السالم عليكم.

يؤملين ما جيري من النزاع واجملادلة يف بعض اجملتمعات ابلنسبة لقول "الصالة خري من النوم" يف أذان
الفجر ،بعضنا يرى أن موضعها األذان األول ،وبعضهم يرى أن موضعها يف النداء الثاين ،سبب هذا

النزاع ضرراً بيننا حىت أصبح ال يصلي بعضنا خلف بعض ،ما هو حقيقة موضع هذا القول يف نداء

صالة الفجر؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
املسائل االجتهادية اليت يقوم كل قول منها على دليل ال جيوز أن تكون مصدر خالف ونزاع بّي

اإلخوة وبّي املسلمّي فإن الصحابة -رضي هللا تعاىل عنهم -كانوا خيتلفون ومع ذلك كانت قلوهبم
كقلب رجل واحد خيتلفون مبثل هذه األمور االجتهادية ولكل منهم دليل ،ومع ذلك فإنه يصلي

بعضهم خلف بعض وحيب بعضهم بعضاً ويوايل بعضهم بعضاً وال يشنؤه وال يبغضه ،ومثل هذا ال

يكون سبباً يف التفرقة بينهم -رضي هللا تعاىل عنهم -وأنصح اإلخوة أن يقتدوا ابلسلف وأن يعذر

بعضهم بعضاً يف مثل هذه املسائل اليت جيتهد فيها العلماء ويكون لكل منهم دليل قائم ،فما دام أنه
يتعبد هللا -عز وجل -ابلدليل وليس ابهلوى وال ابلعصبية فعليك أن تعذره وأن حتسن الظن به وأن
ترجع أنت وإايه إىل الكتاب والسنة كما قال هللا -عز وجل":-فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا

والرسول" [النساء ، ]59 :وعلينا أن نقرأ يف فقه اخلالف وأن نسرتشد به وأن ننظر إىل خالف

السلف -رمحهم هللا ،-وأما ابلنسبة هلذه املسألة الفرعية فالصواب من أقوال أهل العلم -رمحهم
هللا -أن موضع التثويب بقول :الصالة خري من النوم ،إمنا هو يف األذان الثاين وهذا هو الذي يدل له

األثر والنظر ،أما األثر فحديث أنس -رضي هللا تعاىل عنه -انظر القرطيب ( ، )228/6وصحيح ابن

خزمية ( ، )202/1احلديث رقم ( ، )386واألحاديث املختارة ( ، )160/7وكذلك حديث نعيم
بن النحاس -رضي هللا تعاىل عنه -وأما النظر فإن قول :الصالة خري من النوم إمنا يتوجه إذا كان يف
النداء الثاين دون األول ،ألن النداء الثاين إمنا يكون عند طلوع الفجر ودخول وقت صالة الفجر،

فكان من املناسب أن يرغب يف أداء هذا الفرض وأن يقوم اإلنسان ويؤدي ما أوجب هللا عليه ،وأما

ما ورد فيما يستدل به من قال إهنا يف النداء األول بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أذنت
األول فقل الصالة خري من النوم " ...إىل آخر احلديث انظر :النسائي ( ، )633وأصله يف مسلم

( ، )379فاجلواب عن هذا أبن يقال :إن املراد بقوله :إذا أذنت األول أن املراد هو األذان الثاين،
وإمنا مسى هذا األذان الثاين الذي عند طلوع الفجر مساه أوالً ابلنظر إىل اإلقامة ،فإن اإلقامة تسمى

أذاانً كما يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حديث عبد هللا بن املغفل":بّي كل أذانّي صالة"

البخاري ( ، )624ومسلم ( ، )838وهللا أعلم.
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القصائد البوصريية والبغدادية
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/2هـ

السؤال

ما حكم القصائد البوصريية حلسن البوصريي والقصائد البغدادية يف مدح الرسول -صلى هللا عليه
وسلم-؟ والسالم عليكم.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فاملعروف واملشهور من هذه القصائد هي قصيدة الربدة للبوصريي اليت تقرأ عادة يف املوالد ،وهذه

القصيدة حتتوي على أبيات فيها غلو ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -وأبيات شركية ،ومنها:
اي أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم

ومنها:

إن مل تكن يف معادي آخذاً بيدي فضالً وإال فقل اي زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرهتا ومن علومك علم اللوح والقلم

وحنوها من األبيات الشركية اليت ال جيوز قراءهتا فضالً عن التقرب إىل هللا هبا ،إال من أراد أن يتقرب
إىل هللا تعاىل ببيان بطالهنا وما فيها من شرك وضالل.

نسأل هللا أن يهدي ضال املسلمّي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي.
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صوم يوم الشك
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/8/29هـ
السؤال

مازال الناس خيتلفون يف أمر صوم رمضان؛ فبعضهم يصوم لرؤية اهلالل ويفطر لرؤيته؛ أخذاً بقوله -
صلى هللا عليه وسلم " :-إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له"

وبعضهم يصوم قبل رؤيته ،ويوافق صومهم يوم طلوع هالل رمضان ،واحلال أن ذلك خالف ظاهر

احلديث وقد أشكل علينا األمر ،فأفتوان مأجورين.
اجلواب

من صام يوم الثالثّي من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول

رمضان فال جيزئه؛ لكونه مل يَب صومه على أساس شرعي ،وألنه يوم الشك ،وقد دلت السنة

الصحيحة على حترمي صومه ،وعليه قضاؤه ،قال ابن قدامة رمحه هللا يف ذلك :وعن أمحد رواية اثلثة:

ال جيب وال جيزئه عن رمضان إن صامه ،وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي

ومن تبعهم؛ ملا روى أبو هريرة -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثّي" رواه البخاري ،وعن ابن

عمر  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :صوموا لرؤيته وأفطروا

لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثّي" رواه مسلم ،وقد صح أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
هنى عن صوم يوم الشك متفق عليه ،وهذا يوم شك؛ وألن األصل بقاء شعبان فال ينتقل عنه ابلشك

(انتهى) املغين.

وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ]118-117/10
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االحتجاج ابلقرآن فقط
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/9/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد آية من القرآن الكرمي توضح حترمي زواج املرأة املسلمة من أهل الكتاب ،غري اآلية املوجودة عن

حترمي الزواج من املشرك يف سورة البقرة ،وال أريد حديثاً شريفاً عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -

 ،ألن صديقيت ال تصدق سوى القرآن ،وشكراً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده وبعد :فقد ذكرت األخت السائلة أن صديقتها ال تصدق سوى القرآن وال تريد

حديثاً من السنة ،لذا كان لزاماً بيان منزلة السنة ووجوب التأدب مع سنته  -صلى هللا عليه وسلم -

والعمل هبا:
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فأقول مستعيناً ابهلل تعاىل إن اآلايت الدالة على وجوب اتباع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وطاعته
َطيعوا ه ِ
والتحذير من خمالفته كثرية؛ منها :قول هللا تعاىلِ :
اح َذ ُروا فَِإ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم
يعوا ال هر ُس َ
ول َو ْ
اَّللَ َوأَط ُ
"وأ ُ
َ
ِ
ِ
هِ
يعوا ه
فَا ْعلَ ُموا أَهمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
اَّللَ
آمنُوا أَط ُ
ين َ
ّي" [املائدة ، ]92:وقوله تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ٍ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
ِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
ول َوأ ِ
َّلل
يعوا ال هر ُس َ
ُويل األ َْم ِر ِمنْ ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ
ُْ ُ
َوأَط ُ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل ه َ
اآلخ ِر" [النساء ]59:وقوله تعاىل" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ِ ِ ِ
والْيـوِم ِ
َّلل ولِل هر ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُك ْم لِ َما
َ َُ ْ
َ َ
َ َْ
استَجيبُوا ه َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا"
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"وَما َ
ُْحييِي ُك ْم"اآلية[ ،ألنفال ، ]24 :وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
هِ
صيبـ ُهم فِ ْتـنَةٌ أَو ي ِ
ِ
اب
صيبَـ ُه ْم َع َذ ٌ
ْ ُ
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُ َ ْ
اآلية[ ،احلشر ]7:وقوله تعاىل" :فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
ِ
يم" اآلية[ ،النور ، ]63:قال ابن كثري :أي عن أمر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو
أَل ٌ
سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ،فتوزن األقوال واألعمال أبقواله وأفعاله فما وافقها قبل وما

خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان ،وقال عند تفسري [أن تصيبهم فتنة] أي يف
ك ال يُـ ْؤِمنُو َن َح هىت
قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة ،تفسري ابن كثري ( )130/5وقوله تعاىل" :فَال َوَربِّ َ
ُحي ِّكم َ ِ
سلِّ ُموا تَ ْسلِيماً" [النساء]65:
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها قَ َ
ض ْي َ
وك ف َ
َ ُ
ت َويُ َ
ِ
اَّلل َعلَي َ ِ
ِ
ض ُل ه
ك
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم َوَكا َن فَ ْ
ْمةَ َو َعله َم َ
اَّلل َعلَْي َ
"وأَنْـ َز َل هُ ْ
ك الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
 ،وقوله تعاىلَ :
ِ
َع ِظيماً" اآلية[ ،النساء ]113 :واحلكمة :السنة .وقوله تعاىل" :لََق ْد َم هن ه
ث
ّي إِ ْذ بَـ َع َ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
ِ
فِي ِهم رسوالً ِمن أَنْـ ُف ِس ِهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ِ
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَـ ْب ُل لَِفي
آايته َويُـ َزّكي ِه ْم َويُـ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ
ْ َُ
َْ
اب َوا ْحلك َ
ْ ْ َ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ّي" [آل عمران ، ]164:واحلكمة السنة ،وقوله تعاىل" :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبُّو َن ه
اَّللَ فَاتهبِ ُع ِوين
َ
اَّلل غَ ُف ِ
ُْحيبِب ُكم ه ِ
يم" [آل عمران ، ]31:قال ابن كثري  -رمحه هللا تعاىل
اَّللُ َويَـغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو هُ ٌ
ور َرح ٌ
ْ ُ
 :هذه اآلية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا وليس هو على الطريقة احملمدية أبنه كاذب يفدعواه يف نفس األمر حىت يتبع الشريعة احملمدية والدين النبوي يف مجيع أقواله وأفعاله .ا .هـ .من
ول هِ
تفسري ابن كثري ( ، )29/2وقوله تعاىل" :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّلل أ ْ
اَّللَ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر ه
اَّللَ َكثِرياً" [األحزاب ]21:قال الرتمذي :األسوة احلسنة يف الرسول  -صلى هللا
"م ْن يُ ِط ِع
عليه وسلم  -االقتداء به ،واالتباع لسنته ،وترك خمالفته يف قوله أو فعله ،وقال تعاىلَ :
اع ه
اَّللَ" اآلية[ ،النساء. ]80:
ال هر ُس َ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
ومن السنة:
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قوله  -صلى هللا عليه وسلم( :-أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه ،أال يوشك رجل شبعان على
أريكته يقول :عليكم هبذا القرآن ،فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه ،وما وجدمت فيه من حرام
فحرموه ،وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا) رواه أبو داود ( )4604وإسناده صحيح ،قال

األوزاعي عن حسان بن عطية  -رمحه هللا تعاىل :-كان جربيل ينزل على النيب  -صلى هللا عليه
وسلم ابلسنة كما ينزل ابلقرآن .سنن الدارمي (. )153/1

تعذر العمل ابلقرآن وحده يف مجلة من األحكام:

كبيان كيفية الصالة وعدد ركعاهتا وأوقاهتا وبيان نصاب الزكاة يف قوله تعاىلِ :
صالةَ َوآتُوا
يموا ال ه
"وأَق ُ
َ
"وأَِمتُّوا ا ْحلَ هج
ال هزَكاةَ"اآلية[ ،البقرة ]43 :وبيان ما املراد ابحلج والعمرة وشروطهما يف قوله تعاىلَ :
والْعمرةَ ِهِ
َّلل" اآلية[ ،البقرة ، ]196 :وبيان ما هي السرقة املوجبة للقطع وما نصاهبا وما هو موضع
َ َُْ
ِ
ِ
ِ
سا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْديَـ ُه َما َج َز ِ
سبَا نَ َكاالً م َن ه
اَّلل"اآلية [املائدة:
سا ِر ُق َوال ه
"وال ه
القطع يف قوله تعاىلَ :
ً
اء مبَا َك َ
. ]38
وأخرياً فإن حجية السنة الثابتة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مما علم من الدين ابلضرورة

لتظاهر األدلة على ذلك وهو مرتبط أبصول العقيدة وهي الرتمجة احلقيقية لإلميان برسالة حممد -

صلى هللا عليه وسلم  -ومل يقع يف ذلك نزاع بّي املسلمّي ممن يعتد هبم ألن األمر من املسلمات

األساسية والبديهية ،قال اإلمام الشافعي( :مل أمسع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم خيالف

يف أن فرض هللا  -عز وجل  -اتباع أمر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-والتسليم حلكمه ،أبن

هللا  -عز وجل  -مل جيعل ألحد بعده إال اتباعه ،وأنه ال يلزم قول أحد بكل حال إال بكتاب هللا أو
سنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأن ما سوامها تبع هلما ،وأن فرض هللا علينا وعلى من بعدان
ومن قبلنا يف قبول اخلرب عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -واحد".

قال احلافظ ابن حزم" :ملا بينا أن القرآن هو األصل املرجوع إليه يف الشرائع نظران فوجدان فيه إجياب

طاعة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ووجدانه  -عز وجل  -يقول فيه واصفاً لرسوله -

صلى هللا عليه وسلم " :-وما ينطق عن اهلوى* إن هو إال وحي يوحى" [النجم ]4-3 :فصح لنا
بذلك أن الوحي ينقسم من هللا عز وجل إىل رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل قسمّي :القرآن

والسنة.

فال يسع مسلماً أن يرجع عند التنازع إىل غري هللا والسنة أو يرفض حكمهما ،فإن فعل بعد قيام

احلجة عليه فهو فاسق ،وأما إن كان مستحالً للخروج عن أمرمها فهو كافر ابإلمجاع .أ .هـ.
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وقال أيوب السختياين" :إذا حدثت الرجل ابلسنة فقال :دعنا من هذا ،وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه
ضال مضل" وقال اإلمام الشاطيب( :إن االقتصار على القرآن رأي أقوام ال خالق هلم خارجون من
السنة  ، ) ...وقال اإلمام السيوطي (إن من أنكر كون حديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قوالً
كان أو فعالً بشرطه املعروف يف األصول حجة كفر ،وخرج عن دائرة اإلسالم ،وحشر مع اليهود
والنصارى ،أو من شاء من فرق الكفرة" ،وقال اإلمام الشوكاين( :إن ثبوت حجة السنة املطهرة

واستقالهلا بتشريع األحكام ضرورة دينية ،وال خيالف يف ذلك إال من الحظ له يف دين اإلسالم) .

وبعد بيان ذلك هل يسوغ ملسلم أن يقول أان ال أريد حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ لذا

على األخت السائلة أن تبلغ صاحبتها بذلك ،فإن قبلت فاحلمد هلل وإن مل تقبل فلتهجرها ،ألنه ال
"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوال ُم ْؤِمنَ ٍة
خري يف صحبة من رد سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال هللا تعاىلَ :
اَّلل ورسولُهُ أ َْمراً أَ ْن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم" اآلية [األحزاب ]36 :وهللا تعاىل أعلم
إِ َذا قَ َ
َ
ضى هُ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مشي النساء خلف اجلنازة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما حكم سري النساء خلف اجلنازة؟ وهل احلديث الذي ذكر فيه أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

قال إن املرأة اليت تتبع اجلنازة ال تشم رائحة اجلنة" صحيح؟ وهل جتب كفارة أو توبة على املرأة اليت

سارت خلف اجلنازة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب عن السؤال األول وهو حكم سري النساء خلف اجلنازة أنه حمل خالف بّي أهل العلم،

فمنهم من كرهه مستدلّي مبا جاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )5341ومسلم

( ، )938عن أم عطية قالت :ملا قدم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املدينة مجع نساء األنصار
يف بيت ،وفيه "وهناان عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا" قالوا :فقوله -صلى هللا عليه وسلم" -ومل يعزم

علينا" يدل على أن النهي للتنزيه ال للتحرمي ،ومن العلماء من حرم ذلك وهو الراجح يف نظري

مستدلّي مبا رواه ابن ماجة ( ، )1578والبيهقي ( ، )77/4عن علي -رضي هللا عنه -قال :خرج

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فإذا نسوة جلوس ،فقال :ما جيلسكن؟ قلن :ننتظر اجلنازة ...
احلديث :وفيه قوله -صلى هللا عليه وسلم":-فارجعن مأزورات غري مأجورات" قال بعض أهل العلم:
فهذا احلديث دليل على أن هني النساء عن اتباع اجلنائز يف حديث أم عطية (املتقدم) هني حترمي ال
هني تنزيه ،هذا وقد رأى عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -نساء يف جنازة فطردهن وحصبهن

ابحلجارة ،وقال ابن القيم -رمحه هللا":-اتباع اجلنازة للنساء وزر ،ال أجر هلن فيه؛ إذ ال مصلحة هلن
وال للميت يف اتباعهن هلا بل فيه مفسدة للحي وامليت" انتهى.
أما اجلواب عن السؤال الثاين وهو حديث املرأة اليت تتبع اجلنازة أهنا "ال تشم رائحة اجلنة" فلم أقف

عليه هبذا اللفظ وإمنا روى أبو داود ( ، )3123وغريه يف ابب التعزية حديثاً آخر وهو طويل وفيه

"أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم ملا فرغ هو وبعض أصحابه من دفن جنازة وحاذى اببه ،فإذا

امرأة مقبلة ،فإذا هي فاطمة -عليها السالم -فقال ما أخرجك فقالت :أتيت اي رسول هللا أهل هذا

البيت فعزيتهم مبيتهم فقال -صلى هللا عليه وسلم -فلعلك بلغت معهم الكدى (يعين املقابر)
قالت :معاذ هللا وقد مسعتك تذكر فيها ما تذكر قال :لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً يف ذلك،
وقد جاء يف غري رواية أيب داود لو بلغت معهم الكدى ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك .قال أبو

داود عن احلديث قال املنذري :أخرجه النسائي ( ، )1880وفيه مقال :انتهى ،قلت :وضعفه

األلباين واحلديث رواه أيضاً أمحد ( )6574يف مسنده وابن حبان يف صحيحه ( )3177واحلاكم يف
املستدرك (. )374/1

أما اجلواب عن السؤال الثالث فاجلواب عنه أنه ال كفارة ملن فعلت ذلك ال سيما مع اجلهل وعليها
أن تتوب عما فعلت وتندم على ما وقع منها وتعزم على أال تعود- ،وهللا أعلم.-
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االحتفاظ بشعر امليت للذكرى
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/12/28هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

هل جيوز أخذ شيء من شعر امليت للذكرى؟ وما الذي جيب فعله إن كان قد أخذ فعالً؟ وهل جتب
كفارة أو توبة على من فعل ذلك؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب :أنه ال جيوز أخذ شيء من شعر امليت للذكرى وعلى من أخذ شيئاً من شعر امليت أن يدفنه
يف مكان طاهر وال كفارة على من فعل ذلك بل عليه التوبة إىل هللا مما فعل والندم على ما فات

والعزم على أال يعود ملثل ذلك ،وهللا أعلم.

()125/15

خطورة التساهل يف التكفري

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/11/2

السؤال

لقد كثر يف اآلونة األخرية التساهل يف تكفري بعض الدول اإلسالمية وتكفري حكامها ،ولقد قرأت

مناظرة بّي اثنّي من أهل السنة واجلماعة قال فيها أحدمها بكفر من كفر إحدى الدول اإلسالمية
وأنه خارجي تكفريي مبتدع بل أخشى عليه الردة .فما رأي فضيلتكم يف هذا املوضوع؟

اجلواب

لقد كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن التكفري ما بّي ٍ
مغال فيه ومفرط ،واحلديث عن هذا املوضوع
من أخطر األحاديث وأصعبها ،وهلذا فيجب احلذر ومراقبة هللا  -عز وجل  ،-فإن عرض املسلم

حرام كحرمة دمه وماله ،وتكفري املسلم يرتد على صاحبه كما جاء يف احلديث " :ال يرمي رجل رجالً
ابلفسوق وال يرميه ابلكفر إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك " رواه البخاري ح (، )6045

ومسلم ،ويف مسلم " :كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله " وليس كل من وقع يف

معصية يكفر ،بل وليس كل من ارتكب أمراً مكفراً عن جهل أو بتأويل يكفر ،وهلذا فإن السلف قد

يطلقون التكفري يف أبواب االعتقاد على الفعل وال يطلقونه على الفاعل ،ومحاس اإلنسان لدين هللا -

عز وجل  -جيب أن ينضبط أبحكام الدين حىت ال يقع يف حمذور ،وقد غال قوم يف الدين فكفروا

وهم اخلوارج وشعارهم تكفري الناس ،مع أهنم كانوا عباداً فلم ينفعهم كثرة عبادهتم ملا استحلوا أعراض
املسلمّي فكفروهم.

فنحن نعجب من اندفاع الشباب يف مثل هذه القضااي وكأن األرض خلت من العلماء ،وهلذا فال
يعذر كل من وقع يف شيء من ذلك عند هللا  -عز وجل  ،-فإن كان يوجد علماء ،فيجب الرجوع

إليهم وعدم اخلوض يف مثل هذه القضااي ،وإن مل يوجد علماء فالناس معذورون وال يكلف هللا  -عز

وجل  -نفساً إال وسعها ،واإلنسان ليس مطالباً إبصدار األحكام ،وغالباً ما يكون املشتغل مبثل هذه
القضااي عاطالً عن الدعوة ونفع الناس ،بل وقد ينتهي إىل أحد أمرين:

إما التدرج يف التكفري حىت يكفر كل من مل يكن على طريقته ،وإما أن ينحرف ويعود إىل الفسق

والفساد ،إال إذا تداركه هللا  -عز وجل  -فتاب ،وأشغل نفسه أبعمال الرب ونفع الناس ،واملراقب
ألحوال هؤالء سيدرك هذه احلقيقة ،واملسلمون اليوم  -إال من رحم هللا  -عز وجل  -واقعون يف

التقصري والتفريط يف كثري من أحكام الدين واجلماعات كاألفراد وال يزكى أحد ،ولكن هناك درجات
فسابق ابخلريات ومقتصد وظامل لنفسه ،وأما الكفر فهو وراء ذلك ،واحلماس يصور للشباب أن

العلماء قد ينافقون وجياملون ،بل رمبا يوحي إليه الشيطان أنه هو الذي يعلم احلقيقة ويستطيع

اإلعالن هبا حىت يقع فيما يسخط هللا  -عز وجل  -ويهلك كما هلكت اخلوارج.
فاحلذر احلذر ،ومن حام حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

()126/15

السعر املعترب يف الزكاة
اجمليب د .سعود بن حممد البشر
عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/2/21هـ

السؤال

يف زكاة التجارة ،هل يتم التقومي حبسب سعر الشراء أم حبسب سعر البيع؟.

اجلواب

تقوم البضائع بقيمة وقتها الذي وجبت فيه الزكاة وليس بقيمة الشراء.

()127/15

علي املبادرة إىل احلج؟
هل جتب ه

اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/12/05هـ

السؤال

أان مقيم يف إحدى مدن اململكة ،وشاءت الظروف أن أعود إىل بلدي هذا العام ،فهل واجب علي
كثريا.
احلج قبل العودة إىل بلدي؟ ً
علما أبين قد اعتمرت ً
اجلواب

جيب أن نعلم أن املشيئة هلل وحده ،وليست للظروف مشيئة ،فال نقول :شاءت الظروف .ولكن

نقول :شاء هللا .وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن.

واجلواب على السؤال :فإن كان السائل قد حج ولو مرة واحدة فال يلزمه حج بعد ذلك؛ ألن احلج

والعمرة جيبان مرة واحدة يف العمر ،وإن مل حيج السائل ولو مرة واحدة فليسرع إىل فريضة احلج إن
مستطيعا ،سواء متكن من احلج من اململكة أو من بلده .وهللا أعلم.
كان
ً

()128/15

إقامة الدورات العلمية للنساء يف املساجد
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/9/10هـ

السؤال

ما حكم إقامة دورة تعليمية للنساء يف املسجد ،علماً أن احملاضر رجل ،وقد يتطلب األمر أن توجه

أسئلة ويسمع إجابتها؟.

اجلواب

جيوز إقامة دورات علمية للنساء يف املساجد ،ولو كان الذين يلقوهنا رجاالً ،وحديث الرجل إىل

النساء وسؤاهلن وحديثهن إليه وسؤاله كل ذلك جائز ،وكان جيري يف مسجد رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -وبّي يديه ،وقد ورد يف ذلك أحاديث كثرية منها ما رواه البخاري ( )101ومسلم
( )2633من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قالت النساء للنيب  -صلى هللا عليه

يه هن فيه ،فوعظهن
وسلم  " :-غَلَبَنا عليك الرجال ،فاجعل لنا يوماً من نفسك ،فوعدهن يوماً لََق ُ
وأمرهن " ...احلديث ،ويف رواية قال أبو هريرة  -رضي هللا  -عند ابن حبان ( : )2941فقال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :موعدكن بيت فالنة" .وبوب عليه اإلمام البخاري فقال :ابب
هل جيعل للنساء يوم على ِحدةٍ يف العلم.
ولكن ينبه النساء إىل احلضور ابحلجاب الشرعي ،والبعد عن إظهار التجمل والتعطر ،وأالّ حتضر
للمسجد من كانت يف حال حيض حىت تطهر ،وهللا أعلم.

()129/15

اصطحاب األطفال للمسجد
اجمليب خليل بن سليمان املديفر

الداعية يف وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/10/23

السؤال

ما هي أقوال العلماء يف اصطحاب األطفال حتت سن السادسة إىل املسجد ،وهل ما يقوم به كبار

السن من املصلّي إبظهار االنزعاج من هؤالء األطفال له أصل شرعي ،وهل منع النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -حضور تلك الشرحية من األطفال للمسجد ،وكيف نفسر أتخر الرسول  -صلى هللا
عليه وسلم  -للرفع من السجود بقوله :أن أحد حفيديه كان على ظهره فخشي من االرتفاع
وسقوطه ،وهل هناك حبث علمي جيد فصل يف هذا املوضوع؟

اجلواب

هذا فيه تفصيل ،وأقوال العلماء فيه خمتلفة ،فاإلمام أمحد كان يرى منع األطفال عن املسجد.
وأقول :إذا نظران إىل ظاهر السنة فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يكن مينع األطفال ،فقد

خرج مرة وهو حامل أمامة بنت أيب العاص  -ابنة زينب على عاتقه فصلى فكان إذا قام محلها وإذا
سجد وضعها " أخرجه البخاري ( ، )516ومسلم ( )543من حديث أيب قتادة ،واحلسن ركب على
ظهره فتأخر عليه السالم يف السجود ،فقال الصحابة :اي رسول هللا إنك سجدت بّي ظهراين

صالتك سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحي إليك .قال :كل ذلك مل يكن ولكن

ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته " احلديث أخرجه النسائي ( )1141من حديث
عبد هللا بن شداد عن أبيه.

إذا نظران إىل هذه األحاديث قلنا إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن مينع األطفال لكن هذه
األحاديث الصحيحة جيب أن حتمل على احملامل اليت توافق عمومات النصوص فاألحاديث بعضها

يسدد بعضاً ،فنحن نعلم أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى املصلي عن الصالة حبضرة

طعام ،أو وهو يدافع األخبثّي انظر ما رواه مسلم ( )560حىت ال يشغل عن صالته ويؤثر على

خشوعه.

فهذه النصوص تدل داللة واضحة على أن املصلي يشرع له أن يبتعد عن أي شيء يشوش عليه.

وعلى هذا فحضور األطفال إىل املسجد جيوز ،ولكن ال بد من ضبطهم ،لكي جنمع بّي النصوص،

فحضور األطفال ممن أعمارهم بّي اخلامسة والسابعة مثالً يفيد يف تعلم الصالة ،واخلشوع ،ولكن لو
أن كل رجل أتى بطفله وترك له العنان ليلعب ويتكلم ويزعج ،فإن اخلشوع ال يتوفر للمصلّي .وهلذا

فإننا ال مننع حضور األطفال للمساجد ،ولكن بشرط أال يكون حضورهم سبباً يف تضييع اخلشوع
واالطمئنان للمصلّي ،فالواجب على ويل الطفل أن يضبطه ،وإال فإنه ال حيضره إىل املسجد.

ومذاهب العلماء يف هذا خمتلفة ،وتراجع يف مظاهنا ،ولكن هذا ما جتتمع عليه األدلة وهللا أعلم.

()130/15

حكم زكاة الفطر
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/9/25هـ
السؤال

ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل األنواع اليت خترج حمددة؟ وإن كانت كذلك
فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته مبا فيهم الزوجة واخلادم؟

اجلواب

زكاة الفطر فرض على كل مسلم ،صغري أو كبري ،ذكر أو أنثى ،حر أو عبد؛ ملا ثبت عن ابن عمر -
رضي هللا عنهما  -قال " :فرض رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -زكاة الفطر صاعاً من متر ،أو

صاعاً من شعري ،على الذكر واألنثى ،والصغري والكبري ،واحلر والعبد من املسلمّي ،وأمر أن تؤدى
قبل خروج الناس للصالة " .متفق على صحته.

وليس هلا نصاب ،بل جيب على املسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أوالده وزوجاته ومماليكه إذا

فضلت عن قوته وقوهتم يومه وليلته.
أما اخلادم املستأجر فزكاته على نفسه ،إال أن يتربع هبا املستأجر أو تشرتط عليه ،أما اخلادم اململوك
فزكاته على سيده ،كما تقدم يف احلديث.

والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان متراً أو شعرياً أو ب هر َُا أو ذرة أو غري ذلك ،ويف أصح

قويل العلماء؛ ألن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يشرتط يف ذلك نوعاً معيناً وألهنا مواساة،
وليس على املسلم أن يواسي من غري قوته.

جمموع فتاوى الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا،-اجلزء الرابع عشر ،ص (. )197

()131/15

زكاة الفطر عن اجلنّي
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم ال؟

اجلواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان  -رضي هللا عنه  ،-وال جتب عليه لعدم الدليل على ذلك.
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ( )1474اجلزء التاسع ص )366

()132/15

إخراج زكاة الفطر نقداً
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

هل جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدالً من الطعام ،وذلك حلاجة الناس اآلن إىل النقد أكثر من
الطعام؟

اجلواب

إخراج القيمة يف زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولّي:

األول :املنع من ذلك .قال به األئمة الثالثة مالك ،والشافعي ،وأمحد ،وقال به الظاهرية أيضاً،
واستدلوا حبديث عبد هللا بن عمر يف الصحيحّي " فرض رسول هللا زكاة الفطر صاعاً من متر ،أو

صاعاً من بر ،أو صاعاً من شعري( ،ويف رواية أو صاعاً من أقط)  ،على الصغري والكبري من

املسلمّي .ووجه استدالهلم من احلديث :لو كانت القيمة جيوز إخراجها يف زكاة الفطر لذكرها رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وال جيوز أتخري البيان عن وقت احلاجة ،وأيضاً نص يف احلديث اآلخر
" أغنوهم يف هذا اليوم" ،وقالوا :غىن الفقراء يف هذا اليوم يوم العيد يكون فيما أيكلون حىت ال

يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.

والقول الثاين :جيوز إخراج القيمة (نقوداً أو غريها) يف زكاة الفطر ،قال به اإلمام أبو حنيفة وأصحابه،
وقال به من التابعّي سفيان الثوري ،واحلسن البصري ،واخلليفة عمر ابن عبد العزيز ،وروي عن بعض

الصحابة كمعاوية بن أيب سفيان ،حيث قال " :إين ألرى مدين من مسراء الشام تعدل صاعاً من متر "،
وقال احلسن البصري " :ال أبس أن تعطى الدراهم يف صدقة الفطر " ،وكتب اخلليفة عمر بن عبد

العزيز إىل عامله يف البصرة :أن أيخذ من أهل الديون من أعطياهتم من كل إنسان نصف درهم ،وذكر

ابن املنذر يف كتابه (األوسط)  :إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ ألهنم رأوه معادالً
يف القيمة للصاع من التمر ،أو الشعري.
ومما سبق يتبّي أن اخلالف قدمي ويف األمر سعة ،فإخراج أحد األصناف املذكورة يف احلديث يكون يف
حال ما إذا كان الفقري يسد حاجته الطعام يف ذلك اليوم يوم العيد ،وإخراج القيمة جيوز يف حال ما

إذا كانت النقود أنفع للفقري كما هو احلال يف معظم بلدان العامل اليوم ،ولعل حديث رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  " -أغنوهم يف هذا اليوم" ،يؤيد هذا القول؛ ألن حاجة الفقري اآلن ال تقتصر

على الطعام فقط ،بل تتعداه إىل اللباس وحنوه ،..ولعل العلة يف تعيّي األصناف املذكورة يف احلديث،

هي :احلاجة إىل الطعام والشراب وندرة النقود يف ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاهتم
ابملقايضة ،وإذا كان األمر كذلك فإن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،فيجوز إخراج النقود يف
زكاة الفطر للحاجة القائمة وامللموسة للفقري اليوم .وهللا أعلم.

()133/15

حكم زكاة الفطر
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

هل حديث (ال يرفع صوم رمضان حىت تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان املسلم الصائم حمتاجاً
ال ميلك نصاب الزكاة ،هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة احلديث أم لغريه من األدلة الشرعية

الصحيحة الثابتة يف السنة؟.
اجلواب

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته :صاع ،واألصل يف ذلك ما ثبت عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال( :فرض رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -زكاة الفطر صاعاً من متر ،أو صاعاً من شعري ،على العبد واحلر ،والذكر

واألنثى ،والصغري والكبري من املسلمّي ،وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة) متفق عليه
واللفظ للبخاري.

وما روى أبو سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قال( :كنا خنرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول -

صلى هللا عليه وسلم  -صاعاً من طعام ،أو صاعاً من متر ،أو صاعاً من شعري ،أو صاعاً من زبيب،
أو صاعاً من أقط) متفق عليه.

وجيزئ صاع من قوت بلده مثل األرز وحنوه ،واملقصود ابلصاع هنا :صاع النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  ،-وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل اخللقة .وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أمث ووجب عليه
القضاء ،وأما احلديث الذي ذكرته فال نعلم صحته.

ونسأل هللا أن يوفقكم ،وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ،وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد
وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ( )5733اجلزء التاسع ص. )464

()134/15

وقت إخراج زكاة الفطر
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/28هـ
السؤال

هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صالة العيد إىل آخر ذلك اليوم؟

اجلواب

ال يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صالة العيد ،وإمنا يبدأ من غروب مشس آخر يوم من رمضان ،وهو
أول ليلة من شهر شوال ،وينتهي بصالة العيد؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر إبخراجها

قبل الصالة ،وملا رواه ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :
من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات " وجيوز
إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومّي ملا رواه بن عمر  -رضي هللا عنهما  -قال( :فرض رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -صدقة الفطر من رمضان ، )..وقال يف آخره (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم
أو يومّي)  .فمن أخرها عن وقتها فقد أمث وعليه أن يتوب من أتخريه ،وأن خيرجها للفقراء.
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ( )2896اجلزء التاسع ص)373

()135/15

أتخري زكاة الفطر عن وقتها
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/01هـ
السؤال

كنت يف سفر ونسيت دفع الفطرة ومل أخرج الفطرة حىت اآلن ،وعندان مصنع ومزرعة فيها عمال

ويتقاضون أجرة ،فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفوهنا هم عن أنفسهم؟

اجلواب

إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر هلا أمث ،وعليه التوبة إىل هللا والقضاء؛ ألهنا عبادة،
فلم تسقط خبروج الوقت كالصالة ،وحيث ذكرت عن السائلة أهنا نسيت إخراجها يف وقتها فال إمث

عليها ،وعليها القضاء ،أما كوهنا ال إمث عليها فلعموم أدلة إسقاط اإلمث عن الناسي ،وأما إلزامها
ابلقضاء فلما سبق من التعليل.

اثنياً :العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل يف املصنع واملزرعة هم الذين خيرجون
زكاة الفطر عن أنفسهم؛ ألن األصل وجوهبا عليهم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى ( )2867اجلزء التاسع ص )372

()136/15

زكاة مسامهات األراضي

اجمليب د .سليمان بن صاحل الغيث
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/9/20
السؤال

سامهت يف أرض مببلغ ( )185.000رايل يف شهر شعبان 1420هـ ،ويف شهر ذي القعدة سامهت

مببلغ ( ، )100.000وبعدها بستة أشهر أعطاين صاحب املسامهة مبلغاً يعادل تسعّي ابملئة من
رأس املال الذي دفعته له وقال يل :إنه يعادل سبعّي ابملئة من املبلغ الذي أستحقه يف املسامهة،

وبقيت األرض مل تُـبَ ْع ،ويف شهر رجب من هذا العام ،قام صاحب املسامهة إبعطائي قطعة أرض

علي زكاته ،هل هو املبلغ
عوضاً عن استحقاقي املتبقي لديه ،وزدته مبلغاً من املال ،فما الذي جيب ّ
الذي كان متبقياً يل عنده فقط ،مع العلم أن بعضه حال عليه احلول؟

اجلواب

حول ِ
أصله ،فعلى السائل أن خيرج  -يف شهر شعبان  -زكاة املبلغ األول الذي
بح املال ُ
حو ُل ر ِ
ْ

ساهم به ،وكذا مقدار رحبه ،وإذا أتى شهر ذي القعدة أدى زكاة املئة ألف اليت ساهم هبا الحقاً
تقوم بسعر
مضموماً إليها رحبها؛ وابلنسبة لألرض اليت دفعت له عوضاً عن استحقاقه للمتبقي فإهنا ّ

مثلها ،ويؤدي زكاهتا مع زكاة أصل ماهلا سواء من املسامهة األوىل ،أو من الثانية إذا كان قصده منها
التجارة ،وابهلل التوفيق.

()137/15

حكم الكالم والضحك يف املسجد
اجمليب خليل بن سليمان املديفر
الداعية يف وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/9/12
السؤال

ما حكم الكالم يف املسجد والضحك؟

اجلواب

الكالم يف املسجد األصل فيه اإلابحة ،وكذلك الضحك؛ ملا ثبت يف (صحيح مسلم )670من
حديث مساك بن حرب قال :قلت جلابر ابن مسرة :أكنت جتالس رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

قال ":نعم كثرياً ،كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حىت تطلع الشمس ،فإذا
طلعت الشمس قام ،وكانوا يتحدثون ،فيأخذون يف أمر اجلاهلية ،فيضحكون ويتبسم" هذا يدل على
اجلواز ،لكن ال ينبغي اإلكثار من الكالم والضحك حبيث يصري هو الشعار ،ويشوش على املصلّي

وهم يقرؤون ،واملساجد إمنا هي للعبادة والذكر ،لكن الشيء اليسري العارض الذي ال يشوش على
أحد ،وليس يف حال أداء الصالة ،وال بّي األذان واإلقامة فال أبس به.

()138/15

مسألة :العذر ابجلهل

اجمليب د .عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/9/11

السؤال

مىت يعذر اإلنسان ابجلهل؟ أرجو التفصيل ،مع ذكر أهم الكتب اليت حبثت هذه املسألة؟

اجلواب

ٍ
فإن مسألة العذر ابجلهل يف ابب التكفري من املسائل اليت خاض الناس فيها ما بّي ٍ
وجاف واحلق
غال
وسط بينهما ،فقد يعذر اإلنسان إن كان أسلم حديثاً ،أو نشأ يف أماكن انئية عن العلم الشرعي

ومظانّه ،كما يعذر يف املسائل اخلفية دون الظاهرة ،وينبغي للدعاة إىل هللا وحميب اخلري أن جيتهدوا يف
تبليغ دين هللا أصوالً وفروعاً ،وأن ال أتخذ هذه املسألة أكرب من حجمها.

()139/15

زكاة األرض واألسهم البنكية

اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/8/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 -1ورثنا أرضاً عن الوالد -يرمحه هللا ،-وبعد عرضها للبيع ملدة أربع سنوات بعناها ،فهل عليها
زكاة؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم ،فهل الزكاة على األربع سنوات أم على سنة واحدة؟

 -2كنا منتلك جمموعة من األسهم يف أحد البنوك احمللية مث قمنا ببيعها ،فما مصري األموال اليت
حصلنا عليها من جراء بيع األسهم؟ وما مصري األموال اليت كنا حنصل عليها كفوائد سنوية هلذه

األسهم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

الزكاة على قيمتها اليت بيعت هبا إذا حال عليها احلول ،وينظر هنا إىل نصيب كل وارث على حدة إن
كان يبلغ النصاب ،وال زكاة على السنوات السابقة قبل البيع؛ ألهنا انتقلت إىل الورثة ابإلرث ،وال

تصري للتجارة حىت يتم بيعها.

أما األموال اليت حصلت من بيع األسهم فتقسم بّي الورثة ،وإن حصل فيها فوائد ربوية بعد وفاة
مورثهم فالواجب عليهم التخلص منها.

()140/15

الصالة يف الكنيسة
اجمليب شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/3/29
السؤال

ما حكم الصالة يف الكنائس؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن سؤال كسؤالك فإليك نص السؤال واجلواب:

مسألة :هل الصالة يف البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم ال؟ وهل يقال إهنا بيوت هللا أم ال؟
اجلواب:

ليست بيوت هللا ،وإمنا بيوت هللا املساجد ،بل هي بيوت يكفر فيها ابهلل ،وإن كان قد يذكر فيها
فالبيوت مبنزلة أهلها ،وأهلها كفار ،فهي بيوت عبادة الكفار.

وأما الصالة فيها ففيها ثالثة أقوال للعلماء ،يف مذهب أمحد وغريه :املنع مطلقاً؛ وهو قول مالك.

واإلذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أمحد .والثالث :وهو الصحيح املأثور عن عمر ابن اخلطاب

يصل فيها؛ ألن املالئكة ال تدخل بيتاً
وغريه ،وهو منصوص عن أمحد وغريه ،أنه إن كان فيها صور مل ّ
فيه صورة ،وألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يدخل الكعبة حىت حمي ما فيها من الصور ،وكذلك
قال عمر :إان كنا ال ندخل كنائسهم والصور فيها.

وهي مبنزلة املسجد املبين على القرب ،ففي الصحيحّي أنه ذكر للنيب -صلى هللا عليه وسلم -كنيسة
أبرض احلبشة ،وما فيها من احلسن والتصاوير ،فقال":أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على
قربه مسجداً ،وصوروا فيه تلك التصاوير ،أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة" البخاري ()427

ومسلم ( ، )528وأما إذا مل يكن فيها صور فقد صلى الصحابة يف الكنيسة ،وهللا أعلم( .الفتاوى
الكربى. )59/2

()141/15

السفر للصالة على امليت
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/3/17

السؤال

ما حكم السفر للصالة على قريب أو عزيز؟ أرجو التفصيل ابألدلة.
اجلواب

ال مانع من السفر للصالة على قريب أو عزيز ،فإن ذلك ال دليل على منعه وليس هو من نوع ما

قال فيه الرسول -عليه الصالة والسالم" :-ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد" البخاري

( )1189ومسلم ( ، )1397فاملقصود من احلديث أنه ال يصار إىل أي موضع على وجه التقرب
بزايرته إال هذه املساجد الثالثة ،أما السفر للصالة على قريب ،أو تعزية قريب ،أو عزيز فإنه ال أبس
به ،وال أعلم مانعاً مينع منه ،وهللا أعلم.

()142/15

استئجار مكان ألداء صالة اجلمعة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/3/17
السؤال

يف كل صالة مجعة نستأجر قاعة املؤمترات واالحتفاالت العائدة لبلدية املنطقة اليت نسكن فيها ساعة
واحدة كل أسبوع ،من أجل إقامة خطبة وصالة اجلمعة ،فما حكم الشرع يف ذلك ،وهل نصلي حتية

املسجد عند دخولنا هلذه القاعة؟ علماً أن البلدية تقوم بتأجري هذا املكان لكل من يريد استئجاره
إلقامة حفالت الفجور من الرقص وشرب اخلمور وكل ما يغضب هللا من املعاصي.

اجلواب

ما دمتم يف مثل هذا البلد (أسرتاليا) وال جتدون مكاانً مناسباً إلقامة صالة اجلمعة فال أبس

ابستئجاركم صالة احتفاالت البلدية ابملنطقة ،ولو كانت تستخدم من غريكم حلفالت متارس فيها
املعاصي واحملرمات.

وفعلكم هذا تؤجرون عليه -إن شاء هللا -إلقامة شعرية من شعائر اإلسالم يف بالد الكفر وفعلكم

هذا داخل يف معىن قوله -تعاىل" :-فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16:وهذه القاعة عند

استئجاركم هلا ال تسمى مسجداً وإمنا هي مصلى مؤقت ،واملصلى ال أيخذ أحكام املسجد يف

اجلملة ،فال تؤدى حتية املسجد عند الدخول لكوهنا غري مسجد ،وإمنا تصلى ركعتان أو أكثر ال بنيّة
حتية املسجد وإمنا سنة مطلقة؛ حلديث":بّي كل أذانّي صالة" البخاري ( )624ومسلم (، )838
أي ما بّي األذان واإلقامة ،كما تؤدى فيه أربع ركعات بعد صالة اجلمعة ألهنا سنة اتبعة للصالة ال
للمسجد ،كما تؤدى سائر الطاعات من قراءة القرآن وتعليمه والصدقة ..إخل ،وفق هللا اجلميع إىل

كل خري.

()143/15

ساب هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم-
كفر ه
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/3/24

السؤال

ما رأي فضيلتكم فيمن يقول :إن من سب هللا -عز وجل -ورسوله الكرمي ليس بكافر إال إذا
استحل ذلك ،مع انتفاء شروط املوانع من العلم ،واإلكراه ،والتأول ،واخلطأ ،استدالالً مبا وقع ملوسى
-عليه السالم -ملا ألقى األلواح ،نرجو اجلواب بشيء من التفصيل.

اجلواب

وسب رسوله -صلى هللا عليه وسلم -من أكرب أنواع الكفر ،بل هو أعظم
سب هللا -تعاىل وتقدسّ -
ّ
من جمرد الردة عن اإلسالم ،ومن فعل ذلك وجب قتله ،وهذا مذهب عامة أهل العلم" ،إن الذين

يؤذون هللا ورسوله لعنهم هللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاابً مهيناً" [األحزاب ]57:وقد قال اإلمام

سب هللا ورسوله -صلى هللا عليه
إسحاق بن راهوية -رمحه هللا" :-أمجع املسلمون على أن من ّ

وسلم ،-أو دفع شيئاً مما أنزل هللا -عز وجل ،-أو قتل نبياً من أنبياء هللا -عز وجل -أنه كافر
بذلك ،وإن كان مقراً بكل ما أنزل هللا".

سب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كفر ظاهر؛ جلراين السب على لسان صاحبه،
وسب هللا أو ّ
ّ
وكفر ابطن؛ ألنه يدل على استهانته ابهلل -عز وجل -وبرسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وانعدام

خشيته من هللا -عز وجل -وعدم تعظيم هللا من قلبه ،وذهاب توقري النيب -صلى هللا عليه وسلم-
من نفسه.

الساب ال يكفر إال إذا استحل ذلك ،ومع انتفاء املوانع من إكراه ،وأتول ،وخطأ،
أما القول أبن ّ

وحصول شرط العلم استدالالً ملا وقع ملوسى -عليه السالم -ملا ألقى األلواح فهذا القول يتضمن
عدة أمور ،اجلواب عنها بعدة أوجه:

الساب هلل -تعاىل -ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم -ال يكفر إال إذا استحل
األول :القول أبن ّ

ذلك ،هذا اشرتاط غري صحيح ،بل إن أقوال أهل العلم تنص على أن من قال أو فعل ما هو كفر

صريح كفر بدون تقييد ذلك ابالستحالل ،واالستحالل وصف آخر يوجب الكفر ،فلو استحل
السب ومل يقله كفر ،وهللا -تعاىل -وصف املستهرتين ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه
ّ

ابلكفر ،فقال" :حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم قل استهزئوا إن هللا خمرج ما

حتذرون ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أابهلل وآايته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا
قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة أبهنم كانوا جمرمّي" [التوبة-65-64:

. ]66

وعندما جاء الذين نزلت فيهم هذه اآلية يعتذرون إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يعذرهم ،وكان
يردد عليهم هذه اآلية ،ولو كان االستحالل يصح أن يرفع به حكم الكفر عنهم لسأهلم النيب -صلى

هللا عليه وسلم:-هل كنتم تستحلون هذا االستهزاء أم ال؟

قال القاضي عياض -رمحه هللا" :-ال خالف أن ساب هللا -تعاىل -من املسلمّي كافر حالل الدم".

وقال ابن عبد الرب -رمحه هللا" :-ومن شتم هللا -تبارك وتعاىل ،-أو شتم رسوله -صلى هللا عليه
وسلم ،-أو شتم نبياً من أنبياء هللا -صلوات هللا عليهم -قُتِل إذا كان مظهراً لإلسالم بال استتابة".
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سب هللا –تعاىل ،-أو سب الرسول –صلى
الثاين :اشرتاط وجود شروط الكفر وانتفاء موانعه فيمن ّ

هللا عليه وسلم ،-وذكر السائل من الشروط العلم ومن املوانع اإلكراه ،والتأول ،واخلطأ ،فأما

الساب ،وذلك لقول هللا –تعاىل" :-من
(اإلكراه) فال شك أنه مانع من موانع إطالق الكفر على ّ

كفر ابهلل من بعد إميانه إالّ من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدراً فعليهم
غضب من هللا وهلم عذاب عظيم" (النحل. )106

ويف مستدرك احلاكم ( )102/3وغريه عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر عن أبيه ،قال:
"أخذ املشركون عمار بن ايسر فلم يرتكوه حىت سب النيب –صلى هللا عليه وسلم -وذكر آهلتم خبري
شر اي رسول هللا ،ما
مث تركوه ،فلما أتى رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال :ما وراءك؟ قالٌ :

تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتم خبري ،قال :كيف جتد قلبك؟ قال مطمئن ابإلميان قال" :إن
عادوا فعد" (هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي ومل خيرجاه) .

سب رسوله فهو معذور وليس بكافر.
سب هللا أو ّ
فمن أكره على ّ
الثالث :أما اشرتاط العلم ،فرياد ابلعلم أمران:

سب هلل أو لرسوله.
-1أن يعلم أن هذا اللفظ فيه ّ

السب هلل ولرسوله كفر وخروج من امللة.
-2أن يعلم أن ّ

سب هلل ورسوله فينظر يف اللفظ الذي تلفظ به هل هو مما
فإن ادعى أنه ال يعلم أن هذا اللفظ فيه ّ

يعده الناس شتماً ،أو سباً ،أو تنقصاً ،فإن كان كذلك فهو كافر بذلك؛ وإمنا قيل هذا؛ ألن الكلمة

الواحدة تكون يف حال سب ويف حال ليست بسب ،فعلم أن هذا خيتلف ابختالف األقوال

واألحوال ،إذا مل أيت للسب حد معروف يف اللغة وال يف الشرع ،فاملرجع فيه إىل عرف الناس ،هذا

ما ذكر شيخ اإلسالم يف (الصارم املسلول) .

سب هللا –تعاىل -والرسول –صلى هللا عليه وسلم -كفر خمرج من امللة
وإن ادعى أنه ال يعلم أن ّ
فينظر يف املكان الذي هو فيه ،وحالة الشخص من التمكن من العلم وعدمه.

فإن كان الساب مسلماً انشئاً يف بالد اإلسالم فال يعذر؛ ألن مسألة تعظيم هللا وتوقري رسوله –صلى

هللا عليه وسلم -من املسائل العظيمة وليست من املسائل اخلفية ،والناشئ يف بالد املسلمّي متمكن
من العلم هبذه املسألة اليت هي من األصول الظاهرة ،فال عذر له بذلك ،وهو كافر هبذا السب،
سواء كان هازالً أو العباً أو كاتباً للرواية أو الشعر أو غري ذلك.

الرابع :أما االستدالل بقصة إلقاء موسى –عليه السالم -لأللواح ،فهو استدالل غري صحيح ،وذلك

ألمور:

-1أن السب هلل –تعاىل -ولرسوله –صلى هللا عليه وسلم -من ابب ،وفعل موسى من ابب آخر.
-2أن فعل موسى –عليه السالم -ال يتضمن سخرية وال استهانة وال استنقاصاً هلل –تعاىل ،-بل

الذي محله على إلقاء األلواح هو شدة تعظيمه هلل -تعاىل ،-وشدة عنايته بتوحيد هللا ،ملا رأى قومه

قد أشركوا وعبدوا العجل.

-3أن موسى –عليه السالم -كان يف حالة غضب شديد وحزن بسبب عبادة قومه للعجل ،وبقاء
هارون –عليه السالم -عندهم وعدم حلاقه مبوسى –عليه السالم.-
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الساب هلل -تعاىل -ولرسوله -صلى هللا عليه وسلم -فيغلب على حاله السخرية واالستهزاء
أما ّ

واللعب أو العمد والقصد ،فإن كان يف حالة من الغضب الشديد حبيث ال يدري ما يقول ،وتكلم
بكالم ال يستحضره وال يعرفه فإن هذا الكالم ال حكم له ،وال حيكم على صاحبه ابلردة؛ ألنه كالم

حصل عن غري إرادة وقصد .نعوذ ابهلل من موجبات غضبه ،ونسأله أن خيتم لنا ابإلميان ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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مىت جيب حلق العانة؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/4/1

السؤال

لقد مسعت من معلمة الرتبية اإلسالمية أنه جيب على الفتاة عند االغتسال من العذر الشرعي
(احليض) أن تقص الشعر املوجود يف املنطقة اليت خيرج منها الدم وذلك كل شهر .فما احلكم يف

ذلك؟ مع أين مل أفعل ذلك حىت بعد ما مسعتها.

اجلواب

حلق العانة يسمى االستحداد ،وهو من خصال الفطرة اليت أمر هبا الشرع الكرمي كما يف حديث أيب

هريرة يف صحيح البخاري ( )5889ومسلم (": )257الفطرة مخس :االختتان ،واالستحداد ،وقص
الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط" واملستحب للمسلم أن يفعل ذلك أسبوعياً ،فإن مل يفعل

ذلك وجب عليه شرعاً أال يرتك ذلك أكثر من أربعّي يوماً ،وإال كان آمثاً َُ برتكه؛ حلديث أنس يف
صحيح مسلم ( ": )258وقّت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أال
نرتك أكثر من أربعّي ليلة".
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مسجد بين على قرب

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/4/6
السؤال

ما حكم الصالة يف مسجد به قرب كمسجد احلسّي مثالً؟ وهل جيب علينا أن خنرج القرب خارج

املسجد؟ وهل ينطبق هذا احلكم على املسجد النبوي؟ الرجاء الشرح ابألدلة ،مع توضيح آراء

املذاهب املختلفة حىت تزول أي شبهة يف هذا األمر.

اجلواب

سئل مساحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

س :من بيت طريف -دقهلية -مبصر يقول يف سؤاله :هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها
قبور؟

ج :املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها ،وجيب أن تنبش القبور وينقل رفاهتا إىل املقابر العامة ،كل

قرب يف حفرة خاصة كسائر القبور ،وال جيوز أن يبقى فيها قبور ،ال قرب ويل وال غريه؛ ألن الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -هنى وحذر من ذلك ،ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ،فقد ثبت عنه
-صلى هللا عليه وسلم -أنه قال":لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" ،قالت

عائشة -رضي هللا عنها":-حيذر ما صنعوا" .متفق عليه (البخاري ( )1390ومسلم ( )530واللفظ
له ،وقال -عليه الصالة والسالم -ملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة يف احلبشة فيها تصاوير،
فقال":إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجداً ،وصوروا فيه تلك

الصور ،أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة" متفق على صحته البخاري ( )427واللفظ له،
ومسلم ( ، )528وقال -عليه الصالة والسالم":-أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك" خرجه مسلم

( )532يف صحيحه عن جندب بن عبد هللا البجلي ،فنهى -عليه الصالة والسالم -عن اختاذ
القبور مساجد ،ولعن من فعل ذلك ،وأخرب أهنم شرار اخللق .فالواجب احلذر من ذلك ،ومعلوم أن

من صلى عند قرب فقد اختذه مسجداً ،ومن بىن عليه مسجداً فقد اختذه مسجداً ،فالواجب أن تُبعد
القبور عن املساجد ،وأال جيعل فيها قبور ،امتثاالً ألمر الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-وحذراً من

اللعنة اليت صدرت من ربنا -عز وجل -ملن بىن املساجد على القبور؛ ألنه إذا صلى يف مسجد فيه
قبور قد يزيِّن له الشيطان دعوة امليت ،أو االستغاثة به ،أو الصالة له ،أو السجود له فيقع الشرك

األكرب ،وألن هذا من عمل اليهود والنصارى ،فوجب أن خنالفهم ،وأن نبتعد عن طريقهم وعن

عملهم السيء ،لكن لو كانت القبور هي القدمية مث بين عليها املسجد ،فالواجب هدمه وإزالته؛ ألنه

هو احملدث ،كما نص على ذلك أهل العلم حسماً ألسباب الشرك وسداً لذرائعه ،وهللا ويل التوفيق.
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حكم العزاء ومدته
اجمليب د .عبد العزيز بن أمحد البجادي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/4/8

السؤال

أود أن أسأل عن حكم العزاء يف البيت وما صحة أن يكون ملدة ثالثة أايم ويرسل ألهل امليت الغداء

والعشاء ،حيث إين مسعت من يقول :إن الشيخ ابن عثيمّي يقول إن هذا كله بدعة وأن العزاء يكون

فقط يف املقربة؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
تضمن السؤال ثالث مسائل :التعزية يف البيت ،ومدة التعزية ،وصنع الطعام ألهل امليت.
أما التعزية فتجوز يف مذهب األئمة األربعة وغريهم يف كل موضع ،سواء كانت يف املقربة ،أو الطريق،

أو املنزل ،أو غري ذلك ،وإمنا كره الشافعي وأصحاب أمحد جلوس أهل امليت للتعزية يف بيت أو

غريه ،واستحبوا أن ينصرفوا إىل حوائجهم ،فمن صادفهم عزاهم؛ ألن اجللوس مل ينقل عن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -وال عن أصحابه.

واألظهر -وهللا أعلم ،-ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من أن هذا أمر ال يتعلق به تشريع؛ ألن

التعزية جاءت يف الشرع مطلقاً فلم جيز ألحد تقييده إال أبمر من الشارع ،وهذا معدوم هنا ،فينبغي

يف ذلك الرجوع إىل ما يتعارف عليه الناس ،فكل عصر له عرفه ،وكل قطر له عرفه ،ما مل يرتتب على
ذلك حمظور شرعي ،كالندب ،والنياحة ،وصنع الطعام من قبل أهل امليت للمعزين ،وأما حديث

عائشة يف الصحيحّي البخاري ( )1299ومسلم (": )935ملا جاء النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه احلزن " فليس صرحياً يف أن جلوس النيب -صلى

هللا عليه وسلم -كان للتعزية ،لكن ال حاجة إليه ،ألن األصل اجلواز ما مل يقع منكر ،وهللا -تعاىل-
أعلم.
وأما مدهتا فقد حصل فيها نزاع ،ذلك أن التعزية مستحبة يف مذهب األئمة األربعة وغريهم قبل

الدفن وبعده ،وال وجه ملن منع التعزية بعد الدفن كسفيان الثوري ،وأما حديث جابر بن عتيك عند
اخلمسة إال الرتمذي (ابن ماجة ( )2803وأبو داود ( )3111والنسائي ( )3194وأمحد

( ))23751أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":دعهن يبكّي ما دام عندهن ،فإذا وجب فال
تبكّي عليه ابكية" فهو حديث إن سلم من االضطراب مل يكن فيه دليل على منع التعزية بعد الدفن؛
ألن املنصوص عليه البكاء ،وفرق بّي البكاء والتعزية ،وال يصح االستدالل ملذهب سفيان "حبديث

إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" البخاري ( )1283ومسلم ( )926وأن املراد تصبريه يف أول األمر،
ألن التعزية :تصبري وتسلية ،والتسلية مل حيدها الشارع بوقت.

وقد تنازع الناس هل حتد التعزية بثالثة أايم كما يف مذهب األئمة األربعة أيب حنيفة ،ومالك،

والشافعي ،وأمحد ،أو ال حتد كما يف قول طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد؟
وليس يف املسألة دليل صريح ،وإمنا متسك من حيدها بثالثة أايم أبمرين:

أحدمها :أن املقصود من التعزية تسلية قلب املصاب ،والغالب أن يسكن بعد ثالثة أايم ،فال ينبغي

جتديد حزنه ابلتعزية بعدها.

الثاين :أن الشارع أذن يف اإلحداد ثالثة أايم ،فيجب أن تكون التعزية كذلك.
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واجلواب :أن التعزية وردت يف الشرع مطلقة ،فلم جيز ألحد تقييدها ابلرأي ،مث إن املصاب ال يسلو
بعد ثالثة أايم وال عشرة ،ولو ُسلِّم ذلك فليست التعزية مقصورة على التسلية ،بل من مقاصدها
إشعار املصاب بوقوف الناس معه ،وهذا من أمسى مقاصد الشريعة ،ملا فيه من مجع القلوب ،حبيث
يصري الناس كاجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ،وأما اإلحداد فهو تعبري

عن احلزن ،فال ينبغي أن يدوم أكثر من ثالثة أايم على غري زوج ،خبالف التعزية اليت هي تسلية ،فإن

الالئق أن يكون مدارها على موجبها ،فمىت وجد املصاب حزيناً شرع ملن مل يعزه أن يعزيه ،سواء كان

ذلك يف األايم الثالثة أو بعدها ،فليس فيما ذكروا متمسك ،وإمنا األعدل محل األدلة على عمومها
وإطالقها ،فإن الغرض من التعزية الدعاء ،واحلمل على الصرب ،والنهي عن اجلزع ،وهذا حيصل مع
طول الزمان ،وهللا -تعاىل -أعلم.

وأما صنع الطعام ألهل امليت فإنه مسنون ألقرابئهم وجرياهنم إما ثالثة أايم كما يف مذهب أمحد ،وإما

يوماً وليلة كما يف مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي ،ملا أخرجه اخلمسة ،إال النسائي (أمحد

( )1751وأبو داود ( )3132وابن ماجة ( )1610والرتمذي ( ))998إبسناد صحيح عن عبد هللا
بن جعفر قال :ملا جاء نعي جعفر ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-اصنعوا آلل جعفر
طعاماً ،فقد أاتهم ما يشغلهم".

وإمنا احملظور الضيافة من أهل امليت ،وهي أن يصنع أهل امليت طعاماً وجيمعوا الناس عليه ،فإن هذا
مكروه ابتفاق العلماء؛ حلديث جرير بن عبد هللا عند ابن ماجة ( )1612وأمحد (": )6905كنا

نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من النياحة"،إسناده جيد ،وهللا -تعاىل -أعلم.
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مقدار زكاة الزروع
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/4/13
السؤال

كيف أعرف حساب زكاة الثمار والزروع ،ومعىن القرياط واملكيال ،وكيف تعرف ابألرقام احلسابية؟

اجلواب

احلبوب والثمار إذا بلغت بعد جفافها مخسة أوسق ،والوسق= ( )122،16كيلو ،واخلمسة أوسق=

( ، )610,8وأما الزروع والبقول واخلضروات فال زكاة فيها عند اجلمهور.

واحلبوب :كاألرز والشعري ،والثمار ،كالتمر والزبيب والتّي ،وكل ما كان من هذه األجناس مما يكال
ويدخر ،أي :يشرتط فيه شرطان:
-1أن يكال ويوزن :أي :مما ال يعد كالبطيخ والقرع.

-2أن يدخر أي :خيزن وحيفظ مدة طويلة من غري برادات كالتمر والزبيب ،وأغلب احلبوب.
فيجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاابً ،ونصاهبا مخسة أوسق.

وخيرج زكاهتا إذا كانت تسقى دون كلفة ومؤنة ،كأن تساق إليها جداول من أهنار أو تسقى ابألمطار،
ففيها العشر.
وإن كانت تسقى بكلفة ،كأن يسقيها مبضخات من مياه اآلابر أو العيون ،ففيها نصف العشر.

وأما سؤاله عن معىن القرياط واملكيال  ...إخل ،فأحيله إىل الكتب اليت تبحث عن املقادير الشرعية،
كاملكيال ،وامليزان ،والنقود ،وهي كثرية منها كتاب عبد الرؤوف املناوي ،وابن الرفعة ،وحممد جنم
الدين كردي وهو معاصر ،وهللا -سبحانه -املوفق.
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إمتام املسبوق صالته
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/6/3
السؤال

سؤايل هو :كيف يكون إمتام بقية ركعات الصالة عندما ال تدرك أبكملها مع اجلماعة؟
وجزاكم هللا خرياً.
مثل :عندما أدرك ثالث ركعات من صالة العشاء.

اجلواب

سئل مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /دخل رجل املسجد ليصلي املغرب وأدرك ركعتّي مع اإلمام ،وصلى الركعة األخرية وحده ،فهل
جيهر يف هذه الركعة ويقرأ سورة الفاحتة على اعتبار أنه صلى الركعة األخرية مع اإلمام أم تعد الركعة

اليت صالها مع اإلمام هي الثانية؟
جـ /تعد الركعة اليت قضاها بعد سالم إمامه هي الركعة األخرية ،فال يشرع له اجلهر فيها؛ ألن

الصحيح من قويل العلماء أن ما أدركه املسبوق من الصالة يعد أول صالته ،وما يقضيه هو آخرها؛

لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إذا أتيتم الصالة فعليكم ابلسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأمتوا" متفق عليه البخاري ( )635ومسلم ( ، )603واللفظ للبخاري.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا. ]-
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النوم عن صالة الفجر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/4/20
السؤال

إين أحاول قدر استطاعيت أن أصلي الفجر كل يوم ،وأضبط املنبه ،وأوكل أيب أن يوقظين ،لكين كثرياً

ما تفوتين الصالة ،فأستيقظ فأجد الشمس قد أشرقت ،أحس ابلضيق الشديد ،ويؤنبين ضمريي

علي إمث؟ وماذا أفعل لكي أحافظ على الصالة؟ وأان أدعو هللا أبن يعينين ،فهل تفوييت
كثرياً ،فهل ّ
علي؟
للصالة غضب من هللا ّ

اجلواب

نعم عليك إمث إن كانت هذه عادتك؛ ألن الواجب عليك أن حتتاطي لنفسك وتصلي الصالة
املفروضة يف وقتها ،وإن كان السائل رجالً فمع املسلمّي ابملسجد ،وإن كان السائل امرأة ففي

البيت ،وحيرم تفويت الصالة عن وقتها ،وذلك أتخري الصالة عن وقتها يسبب غضب هللا ومقته؛

ألن هللا -تعاىل -يقول ":إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقوات" [النساء ]103:أي :مفروضاً
ابألوقات ،أما إذا كان هذا اندراً منك مع أخذ األسباب لالستيقاظ ،لكن غلبك النوم ومل يتكرر هذا
منك فال إمث عليك -إن شاء هللا.-

وعليك أن هتتمي ابالستيقاظ للصالة يف وقتها ابختاذ املنبهات ،أو التأكيد على من يوقظك من أهل
البيت ،وال تتساهلي ابلصالة وتؤخريها عن وقتها ،فتجين على نفسك اإلمث العظيم -والعياذ ابهلل.-
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النية يف األركان العملية
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/05/15هـ

السؤال

ما وجه اخلالف يف مشروعية النية بّي الصالة ،والصيام ،والزكاة ،واحلج؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

فقد شرع هللا النية لكل العبادات ،وجعل ذلك شرطاً لصحة العبادة وقبوهلا ،قال تعاىل" :فاعبد هللا

خملصاً له الدين" ،واإلخالص ال يتحقق إال ابلقصد والنية ،وقال الرسول -صلى هللا عليه وسلم:-

"إمنا األعمال ابلنيات"متفق عليه ،وقوله" :إمنا األعمال" يفيد احلصر ،أي :ال عمل إال بنية ،ويف

اجلملة فإن النية معتربة يف كل العبادات.

وحمل السؤال :الصالة والصيام والزكاة واحلج ،وهذه العبادات من أركان اإلسالم ،وقد أمجع العلماء

على أهنا ال تصح إال بنية ،ولكن قد تفرتق هذه العبادات فيما بينها فيما يتعلق ابلنية ،وذلك ابلنظر
إىل ماهية هذه العبادات ،وهل هي متميزة بنفسها ،أو ال؟ فالصالة تشرتط هلا النية يف أوهلا،
ويستصحب املصلي هذه النية أثناء الصالة ،والصالة من األفعال املتميزة بنفسها؛ ألن أفعاهلا

املتوالية من الوقوف ،والركوع والسجود ،ال تفعل يف غري الصالة هبذه اهليئة ،ولكن تبقى النية اليت
متيز بّي رتب العبادات ،فينوي أن هذه الصالة فرض أو نفل ،وينويها فجراً أو ظهراً وهكذا.
أما الصيام فإنه خيتلف عن الصالة؛ فهو ليس من األفعال املتميزة ،فاإلنسان قد يرتك األكل

والشرب تطبباً أو نسياانً أو لعدم احلاجة وحنو ذلك ،ولذلك فإن النية مشرتطة للصيام ،ولذلك قال

الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له" رواه أبو داود

والرتمذي والنسائي ،وهذا احلديث يدل على أن النية جيب أن تتقدم على الصيام ،ويستثىن من ذلك
صوم التطوع ،فإنه يصح بنية من النهار؛ فإن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يسأل أهله عن

الطعام ،فإن وجد شيئاً أكله وإال صام.

وكذلك الصيام يفتقر إىل النية اليت متيز بّي الفرض والتطوع ،والنذر والقضاء.

وكذلك الزكاة ،فإن اإلنسان مطالب بنيتها وقت دفعها ملستحقها؛ ألن دفع املال للمسكّي قد يكون

للتطوع ،وقد يكون للزكاة ،وقد يكون للنذر ،وال يتعّي واحد من هذه املقاصد إال ابلنية ،وألجل
اشرتاط النية وقت دفع الزكاة مل يصح أن ينوي اإلنسان احتساب بعض األموال اليت أقرضها لغريه
من الزكاة؛ ألنه مل ينوها يف الوقت املعترب للنية ،والنية ال جيوز أن تتأخر عن العبادة.
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أما احلج فهو مركب من أفعال عديدة كاإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة
ومىن ورمي اجلمرات……اخل ،وكلها تفتقر إىل النية ،فإذا أقدم على أول أفعال احلج وهو اإلحرام،
فإنه ينوي احلج ،ويليب ابلنسك الذي أراده ،وهذه التلبية ليست نطقاً ابلنية ،فإن احلج كسائر

العبادات ال يُتلفظ فيها ابلنية ،ولو كانت التلبية تلفظاً ابلنية لقال املليب :نويت عمرة وحجا مثالً،
ولكنه ال يقول ذلك .أما حمذورات اإلحرام فإهنا من املرتوكات ،واملرتوكات ال تفتقر إىل نية ،واجتناهبا

حيصل بعدم وقوعها ،ولكن لو نوى الكف عنها امتثاالً ألمر الشارع فإنه يثاب على ذلك .والكالم

على هذا املوضوع طويل جداً ،وللعلماء على اختالف مذاهبهم أقوال وآراء متعددة ،ومن أراد
االطالع على كالمهم فعليه ابلكتب اليت تتحدث عن النيات وما يتعلق هبا ،ومن أحسن هذه
الكتب :كتاب قاعدة األمور مبقاصدها ،من أتليف شيخنا الدكتور /يعقوب بن عبد الوهاب

الباحسّي جزاه هللا خرياً .وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وسلم.
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رفع القرب وكتابة بعض اآلايت عليه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/13هـ
السؤال

هل جيوز رفع مستوى تربة القرب ووضع حجر على القرب مكتوب عليه بعض آايت القرآن؟.
اجلواب

القرب ال يرفع إال مقدار شرب ،ويكون مسنماً على شكل سنام البعري وسطه مرتفع وحافتاه

منخفضتان ،ليعلم أنه قرب فيتوقى وال يهان ،وقد ورد عن جابر  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -رفع قربه عن األرض قدر شرب انظر البخاري ( ، )1390وقد روى القاسم بن حممد
قال :قلت :اي عائشة اي أمه اكشفي يل عن قرب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وصاحبيه

فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرفة احلمراء ،رواه أبو داود

( ، )3220وال يستحب رفعه أكثر من ذلك ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملا بعث علياً ابن أيب

طالب  -رضي هللا عنه -إىل اليمن قال له" :ال تدع متثاالً إال طمسته وال قرباً مشرفاً إال سويته" رواه
مسلم ( )969وغريه ،واملشرف هو :املرتفع بدليل ما سبق من وصف قرب النيب  -صلى هللا عليه

وسلم ،-وأما وضع حجر عليه ليكون عالمة فال أبس هبذا ،ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا
دفن عثمان بن مظعون أمر رجالً أن أيتيه حبجر مل يستطع محله ،فقام رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -فحسر عن ذراعيه مث محلها مث وضعها عند رأسه وقال" :أعلم هبا قرب أخي وأدفن إليه من
مات من أهلي" أبو داود ( )3206وحسنه األلباين.

وأما كونه يكتب عليه آايت فال جيوز ألن هذا امتهان لآلايت وامتهان للقرآن ،ورمبا يتعلق به بعض

اجلهال والعوام فيظن أن هلذا القرب معىن زائداً يعتقد فيه شيئاً مما يعتقده اجلهال الذين كثروا يف زماننا.

وهللا أعلم.
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قص الشارب وحلقه
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/5/28
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما املقصود حبفوا أو قصوا الشوارب الواردة يف حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ وهل

جيوز إزالة الشارب كلياً؟ أرجو التوضيح يف هذا املوضوع ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /ما األفضل للرجل حلق الشارب أم قصه؟

جـ /األفضل قص الشارب -كما جاءت به السنة ،-إما حفاً أبن يقص أطرافه مما يلي الشفة حىت
تبدو ،وإما إحفاء حبيث يقصه مجيعه حىت حيفيه ،وأما حلقه فليس من السنة ،وقياس بعضهم

مشروعية حلقه على حلق الرأس يف النسك قياس يف مقابلة النص فال عربة له ،وهلذا قال مالك -

رمحه هللا -عن احللق":إنه بدعة ظهرت يف الناس" فال ينبغي العدول عما جاءت به السنة ،فإن يف
اتباعها اهلدى والصالح والسعادة والفالح.

[سلسلة كتاب الدعوة ،اجلزء اخلامس الفتاوى الكربى لفضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا-
صـ. ]81-80
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مىت تزكى هذه املسامهات؟
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/12هـ

السؤال

املال املساهم به يف مشروع بناء وحدات سكنية ،يستغرق املشروع أكثر من عام مث تعرض الوحدات

للبيع ،وقبل مضي العام بعد البيع يدخل املال يف مسامهة جديدة ،هل جتب فيه الزكاة؟ حيث أُفتينا
من بعض املشايخ بعدم الزكاة ،وعند الزكاة هل جتب حلول األصل أم من بداية املسامهة؟ وكيف

يزكى؟ ومل تتحدد األرابح بعد وإن كان املستثمر ال يزكي املال وال خيربان بقيمته فما العمل؟ وهل أنمث

لعدم الزكاة رغم الفتوى؟

واملسامهات العقارية يف األراضي ما احلول فيها ،بداية املسامهة أم األصل (أصل املال) ؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:
فاجلواب :أن الزكاة جتب حلول األصل ال من بداية املسامهة؛ ألن األصل واملسامهة من نوع واحد

فاالنتقال من نوع إىل آخر ال يقتضي انقطاع احلول ،هذا والزكاة تكون على رأس املال والربح معاً؛
ألن الربح حوله حول أصله ،هذا إن كان ميكن تقدير الربح من صاحب املشروع أو منكم وإذا مل
ميكن تقديره فيؤخر إىل حّي العلم به ،مث يُزكى ملا مضى من السنّي وحده .هذا إذا كان صاحب
املشروع ال يزكي املال ،أما إذا أفاد أنه يزكيه َوَوثِْقتُم بقوله فال زكاة إذاً؛ ألن الزكاة ال جتب إال يف
احلول مرة ما عدا زكاة الزروع والثمار فتجب عند احلصاد.

هذا واحلول يف املسامهات العقارية بدايته من أصل املال؛ ملا ذكران آنفاً من أن أصل املال واملسامهة

من نوع واحد فيُبىن على حول األصل.
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اإلرضاع بقصد حترمي النكاح بّي األوالد!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/23هـ
السؤال

حنن جمموعة من اإلخوان نرغب يف إرضاع أبنائنا مع بعضهم البعض ،وذلك لكي يعيشوا يف منزل
واحد ،وكما هو معلوم فقد أصبحت األوضاع يف هذه األايم ختتلف عن السابق ،فقد أثبت الطب

كثرة األمراض الوراثية عند زواج األقارب ببعض ،وكذلك فمن منطلق حرص األخ على أخيه فلو

تزوج شخص من قريبته مث حصل الطالق فقد يؤدي ذلك إىل تفكك األسرة ،فهل جيوز اإلرضاع بّي
أبناء األسرة الواحدة لتفادي كل تلك املشاكل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الرضاع سبب من أسباب احملرمية ابإلمجاع ،مبعىن أن من ثبتت له صلة الرضاع أبحد ،ثبتت
بينهما احملرمية اليت مقتضاها حترمي النكاح بينهما ،وإابحة النظر الذي هو النظر بّي احملارم ،وهو ما

يظهر غالباً من املرأة دون ما خفي ،وإابحة اخللوة وكونه حمرماً يف السفر.

هذا الرضاع يثبت إذا حتقق فيه شرطان ،أحدمها :كونه مخس رضعات معلومات؛ ملا يف صحيح مسلم

( )1452عن عائشة قالت :كان فيما أنزل من القرآن( :عشر رضعات معلومات حيرمن)  .مث نسخن

خبمس معلومات.

الشرط الثاين :وقوع هذا الرضاع من األم املرضع حال كون الطفل -من ذكر أو أنثى -مل يتع ّد سنه
حولّي كاملّي أي :سنتّي قمريتّي وليستا مشسيتّي ،جملموع األحاديث الواردة يف هذا ،ومنها ما يف

الرتمذي ( )1152وصححه" :ال حيرم من الرضاعة ،إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام".
وهذا قول عامة أهل العلم ،فإذا حتقق هذان الشرطان ثبت الرضاع ،وال يضر القصد منه ،بل ذكر

الفقهاء أن الرضاع يثبت إذا حتقق شرطاه ،وإن كان القصد منه حمرماً ،مع أن القصد املسؤول عنه

ٍ
وحينئذ يقال :ال أبس ابإلرضاع املذكور وتثبت به حمرمية الرضاع ،إذا حتقق الشرطان املتقدمان،
مباح
وهللا أعلم.
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الزوج
الكافر هل هو َْحمرم؟!
أبُو ِ
ُ

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/14هـ

السؤال

من املعروف يف الشريعة اإلسالمية أن أاب الزوج يعد من احملارم ،وميكن للمرأة أن تكشف أمامه شعرها

وبعض جسدها ،لكن يبقى السؤال :هل جيوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام والد زوجها غري املسلم؟

أي أن الزوج مسلم ،لكن أابه غري مسلم .فكيف ميكن للمرأة أن تتصرف يف مثل هذا املوضع؟ وحنن
نعلم أن معظم الغربيّي غري املسلمّي ليس هلم أخالق ،وطباعهم فاسدة يف الكالم واحلركات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فنبّي هنا األصل يف احلكم املسؤول عنه ،مث نبّي ما خرج عن األصل.

فأما األصل يف احملرم ومنه والد الزوج ،أنه تتعلق به مجيع أحكام احملرمية ،من حترمي نكاحه ابملرأة اليت
هو حمرم هلا وهي حمرم له ،ومن جواز نظره إليها مما جيوز نظر احملارم إليه ،وهو على الصحيح من

أقوال أهل العلم :ما يبدو من املرأة يف العادة ويشق عليها تغطيته يف البيت ،كالوجه ،والشعر،
والنحر ،والكفّي ،والساعدين ،والقدمّي ،وأسفل الساقّي.

ومن أحكام احملرمية أيضاً :جواز اخللوة ،والسفر ،حبيث يكفي فيما يشرتط له احملرم.
ِ
ين ِزينَـتَـ ُه هن إِاله
هذا األصل دلت عليه العمومات يف ذلك ،كقوله -تعاىل -يف سورة النورَ :
"وال يُـ ْبد َ
لِبـعولَتِ ِه هن أَو ِ
آاب ِء بُـعُولَتِ ِه هن  " ...اآلية [النور . ]31:وكاألحاديث الواردة يف الصحيحّي
ُُ
آابئ ِه هن أ َْو َ
ْ َ
وغريها ،كقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة ،إال ومعها ذو حمرم ،وال تسافر املرأة
إال مع ذي حمرم  " ...صحيح البخاري ( ، )1862وصحيح مسلم ( . )1341وغريها.

وهذه العمومات قد دخل يف عمومها احملرم الكافر؛ ألن األدلة مل تستثن الكافر ،فإنه يطلق عليه أب
وابن وأخ وعم ووالد  ...إخل.

وعلى هذا جرى الفقهاء ،فلم يستثنوا الكافر من أحكام احملرمية ،ال يف النظر ،وال يف غريه ،إال ما

ُروي عن اإلمام أمحد -رمحه هللا -من استثناء سفر الكافر مبحرمه املسلمة ،فجعله َْحمرماً يف النظر

دون السفر؛ لعدم أمانته عليها.

ج عن هذا
فهذا هو األصل يف هذا احلكم ،وهو إابحة النظر من احملرم ،ولو كان كافراً ،ولكن قد خيَُْر ُ

األصل ،فيمنع النظر ،أو متنع اخللوة ،وذلك عند خشية الفتنة -وهذا عام يف مجيع احملارم وإن كانوا
مسلمّي -ولذا حرم العلماء ابإلمجاع نظر الشهوة ،إال من الزوج لزوجته أو العكس ،وقال ابن عبد

الرب -رمحه هللا -ما معناه" :ولو كان األب ينظر بشهوة حرم عليه النظر".

فنقول يف مسألة أيب الزوج الكافر :إن األصل هو اإلابحة ،لكن لو خشيت املرأة منه ،فإما أن

حتتجب منه إن أمكن ،فإن الكشف للمحرم ليس بواجب ،ال سيما إن كان االحتجاب سيقتصر
على الشعر أي مع كشف الوجه ،وإما أن جتتنب ما قد ختشى منه كاخللوة أو حنو ذلك ،واملرأة حّي
تتقي هللا فلها خمارج كثرية حبيث تتفادى احلرج مع والد زوجها؛ "ومن ِ
يتق هللا جيعل له خمرجاً" ،وهللا -

تعاىل -أعلم.
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الصالة يف مسجد به قرب
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/8/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جتوز الصالة يف مسجد فيه قرب قد أدخل عليه الحقاً؟ وهل جتوز يف مسجد كان مقربة وصار
مسجداً؟ وما الدليل؟ جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

تصح الصالة يف املسجد الذي أُدخل فيه القرب ،والواجب نبش القرب ونقله إىل مقابر املسلمّي -إن

كان مسلماً ،-وتصح الصالة يف املسجد الذي كان مقربة ونُبشت القبور وأُخرجت منه مث بُين
مسجداً.
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مسلم يشك يف دينه
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/2/15هـ

السؤال

شته :ما أدراك أن الدين اإلسالمي دين
يل صديق مسلم ،ولكنه غري مقتنع ابلدين! ويقول كلما انق ُ

صحيح؟! ويقول يل :أريد إثبااتً واقعيًّا غري القصص القدمية وغريها ،ولكنه ال يقتنع بكالمي ،وأريد
من فضيلتكم اإلجابة؛ حىت يعود إىل رشده.

ودمتم يف رعاية هللا.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذا الشخص ليس مؤمناً ،وابلتايل فهو من الذين قال هللا فيهم" :واراتبت قلوهبم فهم يف ريبهم
يرتددون" [التوبة ، ]45:فهو مرتدد يف الريب -والعياذ ابهلل من حاله.-

أما االقتناع فيوجه إىل أن ينظر إىل معجزات النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وأن ينظر يف كتاب

الكون املنشور ،وهو ما يف هذا الكون من اخللق ،وأن ينظر يف الكتاب املقروء ،وهو الوحي املقروء،
وما تضمنه من املعجزات ،ومن اآلايت البينات ،فإذا نظر إىل هذا وتدبر فيه؛ فإنه يف النهاية سيصل

إىل اإلميان ،يعرف أنه مل ُخيلق من غري خالق ،قال تعاىل" :أم ُخلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون أم
خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون" [الطور ، ]36-35:فهو الذي خلق اإلنسان" ،ويف

أنفسكم أفال تبصرون" [الذارايت ، ]21:وخلق البيئة اليت حتيط به من أفالك ومساوات ،ومشس،

وقمر ،واألرض اليت يعيش عليها ،واهلواء الذي يستنشقه ،وما حوله من منافع األرض اليت يتغذى

منها ،طبعاً خالق عظيم ليس جزءاً من هذا الكون ،بل هو  -سبحانه وتعاىل -خلق هذا الكون.
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والذي ينظر  -أيضاً -يف معجزات األنبياء وما قدر هللا على أيديهم من معجزات خارقات،

ومعجزات خامت األنبياء  -صلى هللا عليه وسلم -يتيقن يقيناً أن هذا من عند هللا  -سبحانه وتعاىل-
 ،وأهم شيء ابلنسبة هلذا الشخص أن ينظر يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،فلو كان القرآن

"ولََق ْد َخلَ ْقنَا
من عند غري هللا ما وجد فيه  -مثالً -أطوار اجلنّي ،هللا  -سبحانه وتعاىل -يقولَ :
ّي مثُه َج َع ْلنَاهُ نُطْ َفةً ِيف قَـ َرا ٍر َم ِك ٍ
ْاإلنْسا َن ِم ْن ُساللَ ٍة ِم ْن ِط ٍ
ضغَةً
ّي مثُه َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا ال َْعلَ َقةَ ُم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار َك ه
س ُن ْ
ّي"
فَ َخلَ ْقنَا ال ُْم ْ
ام َحلْماً مثُه أَنْ َ
شأ َْانهُ َخلْقاً َ
اخلَالق َ
اَّللُ أ ْ
س ْوَان الْعظَ َ
آخ َر فَـتَـبَ َ
ضغَةَ عظَاماً فَ َك َ
َح َ
[املؤمنون ، ]14-12:هذه األطوار األربعة اليت وصل إليها العلماء يف هذا العصر احلديث كيف
يتحدث عنها القرآن بوضوح وصراحة ،لو مل يكن من عند هللا  -سبحانه وتعاىل-؟ أيضاً كثري من

"وأَنْـ َزلْنَا
اآلايت اليت وردت يف القرآن الكرمي سواء ما يتعلق ابإلعجاز العلمي كآية إنزال احلديدَ :
ِ ِِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
هاس" [احلديد :من اآلية ، ]25وثبت علميًّا أن احلديد مل يطبخ يف
ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
األرض ،وإمنا طبخ يف كون آخر ،مث أنزل األرض واختلط هبا ،والقرآن الكرمي قبل أربعة عشر قرانً،
يقول" :أنزلنا احلديد" أضف إىل ذلك ما وجد يف الكتب القدمية من وصف النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -وما جرى على يده  -صلى هللا عليه وسلم -من صالح النفوس ،وصالح القلوب ،وصالح
أمة كانت ضالة اتئهة ،وكل هذه املعجزات متعددة األحوال ،فهذه املعجزات عليه أن يراجعها ،وأن

ينظر فيها ،وأن يقرأ القرآن بتدبر ،وأن جيلس يف جمالس العلم ،وأن يتدبر فيما مضى من أجله ،وما

بقي من عمره ،ويف مصريه ،فكل هذا ابختصار شديد ،ولو أردان أن نشرح املعجزات ،واآلايت لطال

ذلك ،ولكن نكتفي هبذا ،ونشري على هذا الشخص أبن يطلب اهلداية يف هللا  -سبحانه وتعاىل:-
"م ْن يَـ ْه ِد ه
ك ال
اَّللُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِد َوَم ْن يُ ْ
ضلِ ْل فَـلَ ْن َِجت َد لَهُ َولِيّاً ُم ْر ِشداً" [الكهف من اآلية" ، ]17 :إِنه َ
َ
ِ
ت َولَ ِك هن ه
شاءُ" [القصص من اآلية ، ]56 :فاهلداية من عند هللا -
اَّللَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
َحبَـ ْب َ
َهتْدي َم ْن أ ْ
سبحانه وتعاىل -فليطلب اهلداية ،وليتدبر آايت هللا  -سبحانه وتعاىل -وجيالس العلماء ،وليسأل

عما وقر يف قلبه ،ويراجع كتاب( :دالئل النبوة) للبيهقي ،فهو كتاب مجع كثرياً من معجزاته  -صلى

هللا عليه وسلم -اليت يستحيل أن تكون على يد شخص غري نيب معصوم من أنبياء هللا  -سبحانه

وتعاىل ،-ويف أصل احلديد يراجع نتائج اإلعجاز العلمي يف القرآن اليت نشرهتا هيئة اإلعجاز ،وهي
نتائج كثرية جداً ..الذي ال يدع جماالً يف أن القرآن ليس من عند البشر ،وإمنا هو من عند هللا -

سبحانه وتعاىل ،-هذا الذي نستطيع أن نقوله يف الوقت احلاضر ،وكما قلت فليذهب للعلماء
وجيالسهم ،وليدع هللا  -سبحانه وتعاىل -ويسأله اهلداية.

()163/15

أتخري احلج بدون عذر
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

ما حكم من أخر احلج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟
اجلواب

من قدر على احلج ومل حيج الفريضة وأخره لغري عذر ،فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبرية ،فالواجب
عليه التوبة إىل هللا من ذلك والبدار ابحلج؛ لقول هللا سبحانه ":وهلل على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن غين عن العاملّي" [آل عمران ، ]97:ولقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم ":-بين اإلسالم على مخس :شهادة أال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء

الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان" متفق على صحته انظر صحيح البخاري ( ، )8وصحيح مسلم ()16

 ،ولقوله -صلى هللا عليه وسلم -ملا سأله جربائيل عليه السالم عن اإلسالم ،قال ":أن تشهد أال إله
إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت إن استطعت
إليه سبيال" أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )8من حديث عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه .-وهللا

ويل التوفيق.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
عشر ص (] )359

()164/15

هل يشرع أن يقرتض ليحج؟
اجمليب د .شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

أرغب يف احلج هلذا العام ،ولكن ال أملك نقوداً ،فهل جيوز االقرتاض ألداء فريضة احلج ،مع العلم

أن علي ديناً سابقاً؟
اجلواب

أخي الكرمي :ما دام أنك ال متلك نقوداً فال يلزمك أن تقرتض لتحج ،ألنه ال يلزمك احلج ألنك غري
مستطيع ،وال جيب احلج إال على املستطيع ،لكن لو اقرتضت مث حججت وعليك دين سابق صح

حجك ،وأجزأ عن الفريضة ،وهللا أعلم.

()165/15

العمرة واجبة يف العمر مرة
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/23هـ
السؤال

حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :خطبنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال " :إن

هللا كتب عليكم احلج" فقام األقرع بن حابس فقال :أيف كل عام اي رسول هللا؟ قال -صلى هللا عليه

وسلم ":-لو قلتها لوجبت؛ احلج مرة فمن زاد فهو تطوع" رواه اخلمسة إال الرتمذي وأصله يف مسلم
من حديث أيب هريرة .أال يدل على عدم وجوب العمرة؟

اجلواب

األدلة متنوعة وهذا يف احلج ،والعمرة هلا أدلتها ،والصواب أهنا واجبة مرة يف العمر كاحلج وما زاد
فهو تطوع؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح لعائشة -رضي هللا عنها-ملا سألته

هل على النساء جهاد؟ قال ":نعم .جهاد ال قتال فيه :احلج والعمرة" ،ولقوله -صلى هللا عليه

وسلم-ملا سأله جربائيل -عليه السالم -عن اإلسالم قال ":اإلسالم أن تشهد أال إله إال هللا وأن
حممداً رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج وتعتمر" أخرجه ابن خزمية

والدارقطين إبسناد صحيح .وألدلة أخرى.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
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الصالة على امليت قبل تغسيله
اجمليب د .فيحان بن شايل املطريي

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/14هـ

السؤال

تويف والدي -رمحه هللا -وبقي عندان يف املنزل طيلة الليل ،وأراد أهل امليت الصالة عليه قبل

تغسيله؛ ألنه ال يوجد يف املسجد مصلى للنساء ،وال يتمكنون من إعادته للبيت بعد تغسيله ،وقرأت

يف (كشاف القناع) أنه ال تصح الصالة عليه قبل غسله وتكفينه ،ولكن مل أجد دليالً على ذلك ،مع

العلم أن الصالة مكتملة الشروط واألركان ،ومل يذكر أحد من أهل العلم ،ومل يرد يف حديث ما يدل
على أن تغسيل اجلنازة قبل الصالة عليها شرط من شروط الصالة ،وهدي النيب -صلى هللا عليه

وسلم -يدل على االستحباب واألفضلية ،بينوا لنا جزاكم هللا خرياً مع االستدالل.

اجلواب

اشرتط بعض الفقهاء تغسيل امليت لصحة الصالة عليه ،والذي يظهر يل عدم اشرتاط ذلك فتصح
الصالة عليه ،سواء غسل أو مل يغسل ،وإن كان األفضل تغسيله إذا أمكن ذلك ،وإذا مل ميكن

فالتيمم يقوم مقام الغسل؛ ألنه ينوب عن املاء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله ،وإمنا قلنا
األوىل خروجاً من خالف أهل العلم الذين قالوا ابشرتاط طهارته للصالة عليه ،وإمنا قلنا بعدم اشرتاط
ذلك ملا يلي:

 -1ما تقرر أن غسل امليت أمر تعبدي غري معلل ،بدليل أنه لو غسل مث خرج منه شيء بعد الغسل
أثناء الصالة عليه مل مينع صحة الصالة؛ ألن طهارة املصلي شيء وطهارة امليت شيء آخر ،فإذا
توفرت أركان الصالة وشروطها من املصلي صحت ابتفاق أهل العلم.

 -2ما ورد يف السنة الصحيحة أن الشهيد ال يغسل ويدفن يف ثيابه ،وقد قال مجع من أهل العلم:
أنه يصلى عليه ،ومل متنع الصالة عليه لنجاسته عند من قال به وإمنا لفضله.

 -3القول ابشرتاط طهارته عند الصالة عليه يتوقف على معرفة الدليل؛ ألن العبادة أمر توقيفي ،ومل
يوجد دليل يدل على اشرتاط ذلك ،وما نقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من فعله يفيد
االستحباب دون االشرتاط ،وهللا أعلم.

()167/15

حلق اللحية
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم حلق اللحية؟ وما األدلة الشرعية من القرآن والسنة وأقوال السلف الصاحل على وجوب

عدم حلقها أو حتديدها؟ أي :إزالة البعض منها لتكون حسب قول البعض بصورة أمجل ،وجزاكم هللا
خرياً.

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

سـ /هل جيوز تقصري اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد مسعنا أنه جيوز؟

جـ /جاء يف الصحيحّي البخاري ( )5892ومسلم ( )259وغريمها من حديث ابن عمر -رضي هللا

عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":خالفوا املشركّي ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب"

هذا لفظ البخاري ،ولفظ مسلم":خالفوا املشركّي ،أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى" ويف لفظ":أعفوا"

وله من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ، )260( -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
":جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس" ،وله من حديث عائشة -رضي هللا عنها)261( -

أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":عشر من الفطرة :قص الشارب وإعفاء اللحية" وذكر بقية

احلديث.

وهذه األحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ،وأن يف
ذلك فائدتّي عظيمتّي:

إحدامها :خمالفة املشركّي حيث كانوا يقصوهنا أو حيلقوهنا ،وخمالفة املشركّي فيما هو من خصائصهم
أمر واجب؛ ليظهر التباين بّي املؤمنّي والكافرين يف الظاهر كما هو حاصل يف الباطن ،فإن املوافقة

يف الظاهر رمبا جتر إىل حمبتهم وتعظيمهم والشعور أبنه ال فرق بينهم وبّي املؤمنّي ،وهلذا قال النيب -
صلى هللا عليه وسلم":-من تشبه بقوم فهو منهم" أبو داود ( ، )4031وأمحد ( )5115قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية":أقل أحوال هذا احلديث التحرمي وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم".

مث إنه يف موافقة الكفار تعزيزاً ملا هم عليه ،ووسيلة الفتخارهم وعلوهم على املسلمّي حيث يرون

املسلمّي أتباعاً هلم ،مقلدين هلم ،وهلذا كان من املقرر عند أهل اخلربة يف التاريخ أن األضعف دائماً
يقلد األقوى.
الفائدة الثانية :أن يف إعفاء اللحية موافقة للفطرة اليت فطر هللا اخللق على حسنها وقبح خمالفتها ،إال
من اجتالته الشياطّي عن فطرته ،وهبذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية خمالفة املشركّي فقط

بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة.

ومن فوائد إعفاء اللحية :موافقة عباد هللا الصاحلّي من املرسلّي وأتباعهم كما ذكر هللا -تعاىل -عن

هارون أنه قال ملوسى -صلى هللا عليهما وسلم":-اي ابن أم ال أتخذ بلحييت وال برأسي" [طه]94:
ويف صحيح مسلم ( )2344عن جابر بن مسرة -رضي هللا عنه -يف وصف النيب -صلى هللا عليه
وسلم -قال":وكان كثري شعر اللحية".

()168/15

أما ما مسعتم من بعض الناس أنه جيوز تقصري اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ،فقد ذهب إليه

بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ،وقالوا :إنه جيوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إىل ما رواه

البخاري ( )5892عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما ،-أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على

حليته فما زاد أخذه ،ولكن األوىل األخذ مبا دل عليه العموم يف األحاديث السابقة فإن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -مل يستثن حاالً من حال.

[جمموع فتاوى ورسائل الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا. ] )127/11( -

()169/15

وفاء الدين قبل احلج
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/11/19
السؤال

علي دين وأريد احلج فهل جيوز يل ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
ه
اجلواب

إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فال أبس ،أما إذا كان املال ال يتسع هلما ،فابدأ

ابلدين؛ ألن قضاء الدين مقدم ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول ":وهلل على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيال" وأنت ال تستطيع؛ ألن الدين مينعك من االستطاعة ،أما إذا كان لديك مال كاف لسداد

الدين وأداء احلج فال أبس أن حتج وأن تفي ابلدين ،بل هو الواجب عليك لآلية املذكورة وما جاء يف

معناها من األحاديث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
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حكم احلج ع همن مات ومل حيج

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/11/20

السؤال

من مات ومل حيج ملرض أو فقر وحنوه هل حيج عنه؟
اجلواب

ن مات قبل أن حيج فال خيلو من حالّي:

إحدامها :أن يكون يف حياته يستطيع احلج ببدنه وماله فهذا جيب على ورثته أن خيرجوا من ماله ملن
حيج عنه؛ لكونه مل ِ
يؤد الفريضة اليت مات وهو يستطيع أدائها وإن مل ِ
يوص بذلك ،فإن أوصى بذلك
فاألمر آكد ،واحلجة يف ذلك قول هللا سبحانه ":وهلل على الناس حج البيت" اآلية ،واحلديث
الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال له رجل :إن فريضة هللا على عباده أدركت أيب شيخاً
كبرياً ال يستطيع احلج وال الظعن ،أفأحج عنه؟ فقال له النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-حج عن
أبيك واعتمر" .وإذا كان الشيخ الكبري الذي يشق عليه السفر وأعمال احلج حيج عنه فكيف حبال

القوي القادر إذا مات ومل حيج؟! فهو أوىل وأوىل أبن حيج عنه .وللحديث اآلخر الصحيح أيضاً أن

امرأة قالت :اي رسول هللا ،إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال النيب -صلى
هللا عليه وسلم ":-حجي عن أمك".

أما احلال الثانية :وهي ما إذا كان امليت فقرياً مل يستطع احلج ،أو كان شيخاً كبرياً ال يستطيع احلج
وهو حي ،فاملشروع ألولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن حيجوا عنه؛ لألحاديث املتقدمة؛

وحلديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مسع رجالً يقول " :لبيك
عن شربمة" قال له النيب -صلى هللا عليه وسلم -من شربمة؟ قال " :أخ يل أو قريب يل" فقال له

النيب -صلى هللا عليه وسلم ":-حججت عن نفسك" قال :ال ،قال له النيب -صلى هللا عليه
وسلم ":-حج عن نفسك مث حج عن شربمة" .وروي هذا احلديث عن ابن عباس -رضي هللا

عنهما -موقوفاً عليه .وعلى كلتا الروايتّي فاحلديث يدل على شرعية احلج عن الغري سواء كان احلج

فريضة أو انفلة .وأما قوله تعاىل ":وأن ليس لإلنسان إال ما سعى" ،فليس معناها أن اإلنسان ما ينفعه

عمل غريه ،وال جيزئ عنه سعي غريه ،وإمنا معناها عند علماء التفسري احملققّي أنه ليس له سعي غريه،
وإمنا الذي له سعيه وعمله فقط ،وأما عمل غريه فإن نواه عنه وعمله ابلنيابة ،فإن ذلك ينفعه ويثاب

عليه ،كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه ،فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛
للحديث الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال ":من مات وعليه صيام صام عنه

وليه" ،أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ،وهذا خيتص ابلعبادات اليت ورد الشرع ابلنيابة

فيها عن الغري ،كالدعاء والصدقة واحلج والصوم ،أما غريها فهو حمل نظر واختالف بّي أهل العلم،
كالصالة والقراءة وحنومها ،واألوىل الرتك ،اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ،وهللا املوفق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
عشر ص (] )398
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زكاة األسهم
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/11/21
السؤال

أرجو التكرم ببحث عن أحكام زكاة املال املدخر يف شكل أسهم حملية ،حيث إن القيمة الدفرتية

واليت مبوجبها حتسب الزكاة للدولة غالباً ما تكون ال تتوافق مع القيمة السوقية واليت متثل املال
املستثمر.

اجلواب
زكاة األسهم:

يعين السهم يف شركات املسامهة أن صاحبه ميتلك حصة ونصيباً وجزءاً مشاعاً يف هذه الشركة ،وزكاة
األسهم ختتلف حسب طبيعة نشاط الشركة ،فالشركات الزراعية تكون الزكاة على الناتج الزراعي،

والشركات الصناعية زكاهتا على الناتج الصناعي ،فاآلالت واإلنشاءات والرتكيبات والسيارات

واملعدات ال زكاة عليها ،والشركات التجارية اليت تتعامل ببيع املواد الغذائية والصحية واملواشي -
جتارة  -تزكي هذه األشياء املعدة للبيع زكاة عروض جتارة ،وهكذا خيتلف من الناحية الفقهية حساب
الزكاة من شركة إىل أخرى حسب طبيعة نشاطها  -هذا من جهة  ،-ومن جهة أخرى خيتلف مقدار
زكاة األسهم حسب نية املساهم ،فاملسامهون على نوعّي ،فمنهم من ميتلك األسهم بنية احلصول
على أرابحها السنوية ،ومنهم من ميتلكها بنية املتاجرة فيها والرتبص هبا فيشرتيها يف حال اخنفاض

سعرها لبيعها إذا ارتفع ،فهذا متاجر يف األسهم.

وتقوم مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة املالية واالقتصاد الوطين ابستيفاء الزكاة من الشركات

املسامهة ،وال تتمكن من مراعاة التفريق بّي نية املساهم مريداً لألرابح السنوية أم متاجراً ،وابلتايل

فتكون القيمة املدفوعة زكاة غري مطابقة لواقع املسامهّي ،بل إهنا غري دقيقة يف مراعاة األمر األول

وهو اختالف حساب الزكاة من شركة إىل أخرى حسب طبيعة نشاطها؛ لصعوابت فنية ،وإشكاالت
فقهية يتعّي عليها حلها قدر املستطاع ،وهناك جدل مل حيسم بعد بّي املصلحة وبعض الشركات
املسامهة يف كيفية حتديد وعاء الزكاة.

بناء على األمور التالية:
وحتدد مصلحة الزكاة والدخل وعاء الزكاة ً

01رأس املال املدفوع يف أول العام.

 02صايف الربح السنوي يف هناية العام.
 03األرابح املرحلة عن سنوات سابقة

 04كلفة االحتياطيات.

 05جممع استهالك األصول الثابتة يف أول العام.
 06رصيد احلساب الدائن للشركة يف أول العام.
 07األرابح حتت التوزيع.

مع وجود بعض القيود واالستثناءات يف تفاصيل هذه األمور ،مث ختصم منها األشياء التالية لتحديد
صايف وعاء الزكاة:

 01صايف قيمة األصول الثابتة.
 02اخلسائر احلقيقية.

 03االستثمارات يف منشآت أخرى.
فاحلاصل أن زكاة األسهم موضوع دقيق وشائك وخمتلف من شركة إىل أخرى ،بل ومن عام إىل آخر
لنفس الشركة وهكذا.
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ولكن ميكن القول إمجاالً أبن الذي يشرتي األسهم بنية احلصول على أرابحها السنوية تكفي املبالغ
املدفوعة ملصلحة الزكاة ،وال يلزم الشخص أن يدفع شيئاً إضافياً إال أن تكون شركات كل نشاطها
عروض جتارة ،فاملبلغ املدفوع للمصلحة ال يكفي  -غالباً  ،-وكذلك أيضاً إذا كان املساهم قد

اشرتى األسهم بنية املتاجرة فيها سواء كانت شركات كل نشاطها عروض جتارة أم كانت غري ذلك

صناعية ،أو زراعية ،أو غريها ،فهذه زكاهتا تكون بتقدير قيمتها السوقية يف يوم وجوب الزكاة على

املكلف ،فينظر كم تساوي يف السوق؟ فهذا هو كل وعاء زكاته شرعاً ،ولكن مصلحة الزكاة قد

أخذت زكاة عنها ،والغالب أنه أقل من قيمتها السوقية فيدفع صاحب هذه األسهم الفرق ،ومقدار

هذا الفرق يتطلب معرفة أبرقام مالية يف الشركة ال يستطيع املساهم العادي معرفتها ،بل وال فهمها،
وهو خيتلف من شركة ألخرى ومن حول آلخر ،وحبذا لو أن اإلدارات املالية يف الشركات أوضحت

ذلك ملسامهيها ،وهلذا فإن كثرياً من املسامهّي يقومون بتقومي أسهمهم وفق القيمة السوقية هلا يوم

وجوب الزكاة مث خيرجون زكاة مجيع القيمة ،دون اعتداد منهم مبا دفعته إدارة الشركة ملصلحة الزكاة
جلهلهم مبقداره ،وهؤالء قد أدوا الواجب وزايدة ،وإمتاماً للفائدة أذكر قرار جممع الفقه اإلسالمي،

ونصه كما يلي:

" قرار رقم " )4/3( 28

بشأن األسهم يف الشركات
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
( 23-18مجادى اآلخرة 1408هـ) املوافق (/11/6شباط (فرباير) 1988م) بعد اطالعه على
البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ،قرر ما يلي:

أوالً :جتب زكاة األسهم على أصحاهبا ،وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي

على ذلك ،أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية ،أو كان قانون الدولة يلزم الشركات إبخراج الزكاة،

أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

اثنياً :خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ،مبعىن :أن تعترب مجيع
أموال املسامهّي مبثابة أموال شخص واحد ،وتفرض عليها الزكاة هبذا االعتبار من حيث نوع املال

الذي جتب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ،ومن حيث املقدار الذي يؤخذ وغري ذلك مما يراعى يف

زكاة الشخص الطبيعي ،وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال ،ويطرح
نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة ،ومنها :أسهم اخلزانة العامة ،وأسهم الوقف اخلريي ،وأسهم

اجلهات اخلريية ،وكذلك أسهم غري املسلمّي.
اثلثاً :إذا مل ِ
تزك الشركة أمواهلا ألي سبب من األسباب فالواجب على املسامهّي زكاة أسهمهم ،فإذا
استطاع املساهم أن يعرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أمواهلا
على النحو املشار إليه ،زكى أسهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم.
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وإن مل يستطع املساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم
السنوي وليس بقصد التجارة ،فإنه يزكيها زكاة املستغالت ،ومتشياً مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي

يف دورته الثانية ابلنسبة لزكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية ،فإن صاحب هذه األسهم ال

زكاة عليه يف أصل السهم ،وإمنا جتب الزكاة يف الريع ،وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم قبض
الريع ،مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء املوانع ،وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد
التجارة ،زكاها زكاة عروض التجارة ،فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا مل

يكن هلا سوق زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة ،فيخرج ربع العشر ( )%2.5من تلك القيمة ومن
الربح إذا كان لألسهم ربح.

رابعاً :إذا ابع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله وزكاه معه عندما جييء حول زكاته،
أما املشرتي فيزكي األسهم اليت اشرتاها على النحو السابق.
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حكم احلج ع همن قد حج فرضه

اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/11/21

السؤال

حجت أمي سبع حجات فهل جيوز يل أن أحج عنها بنفسي أم ال؟

اجلواب

نعم جيوز لك أن حتجي عنها حجة اثمنة أو أكثر وهذا من برها ولك يف ذلك أجر عظيم إذا كنت قد
حججت عن نفسك ،وكانت متوفاة أو عاجزة عن احلج لكرب السن أو مرض ال يرجى برؤه ،وأسأل

هللا عز وجل أن مينحين وإايك الفقه يف دينه والثبات عليه.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس

عشر ص (] )405

()175/15

حكم اخلتان للذكر واألنثى

اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/25هـ
السؤال

ما حكم اخلتان ابلنسبة للذكر واألنثى؟ وهل له فائدة من الناحية الطبية؟

اجلواب
سئل الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -عن سؤال مشابه لسؤالك ،نذكر لك فيما يلي

نص السؤال واإلجابة:

سئل الشيخ عن حكم اخلتان يف حق الرجال والنساء؟

فأجاب بقوله :حكم اخلتان حمل خالف ،وأقرب األقوال أن اخلتان واجب يف حق الرجال ،سنة يف
حق النساء ،ووجه التفريق بينهما أن اخلتان يف حق الرجال فيه مصلحة تعود إىل شرط من شروط
الصالة ويف الطهارة؛ ألنه إذا بقيت القلفة ،فإن البول إذا خرج من ثقب احلشفة بقي وجتمع يف

القلفة ،وصار سبباً إما الحرتاق أو التهاب ،أو لكونه كلما حترك خرج منه شيء فيتنجس بذلك.

وأما املرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها ،أي :شهوهتا ،وهذا طلب كمال ،وليس

من ابب إزالة األذى.

واشرتط العلماء لوجوب اخلتان ،أال خياف على نفسه ،فإن خاف على نفسه من اهلالك أو املرض،
فإنه ال جيب؛ ألن الواجبات ال جتب مع العجز ،أو مع خوف التلف ،أو الضرر.
ودليل وجوب اخلتان يف حق الرجال:

أوالً :أنه وردت أحاديث متعددة أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمر من أسلم أن خيتنت ،واألصل
يف األمر الوجوب.

اثنياً :أن اخلتان ميزة بّي املسلمّي والنصارى ،حىت كان املسلمون يعرفون قتالهم يف املعارك ابخلتان،

فقالوا :اخلتان ميزة ،وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بّي الكافر واملسلم ،وهلذا حرم التشبه

ابلكفار؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من تشبه بقوم فهو منهم".

اثلثاً :أن اخلتان قطع شيء من البدن ،وقطع شيء من البدن حرام ،واحلرام ال يستباح إال لشيء

واجب ،فعلى هذا يكون اخلتان واجباً.
رابعاً :أن اخلتان يقوم به ويل اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله؛ ألنه سيعطي اخلاتن أجره،
فلوال أنه واجب مل جيز االعتداء على ماله وبدنه ،وهذه األدلة األثرية والنظرية تدل على وجوب

اخلتان يف حق الرجال ،أما املرأة ففي وجوبه عليها نظر؛ فأظهر األقوال أنه واجب على الرجال دون
النساء ،وهناك حديث ضعيف ،وهو" :اخلتان سنة يف حق الرجال مكرمة يف حق النساء" ،فلو صح

هذا احلديث لكان فاصالً.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا ،-ج 11صـ]117
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هل على الطفل إمتام العمرة؟
اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

ذهبت إىل العمرة يف شهر رمضان ،وكان معي أطفايل (مل يبلغوا السابعة من العمر) ويف منتصف

علي شيء ألين مل
السعي انموا فوضعتهم يف أحد اجلوانب ،وأكملت السعي والعمرة لوحدي فهل ّ
أكمل عمرة أطفايل؟.

اجلواب

السعي ركن من أركان العمرة ،فال تصح العمرة لألطفال حىت يسعوا وحيلقوا رؤوسهم ،هذا إذا كانوا
حمرمّي ،ولكن هناك رأي لبعض العلماء أبن األطفال ال يلزمهم اإلمتام ألهنم غري مكلفّي ،ولعل هذا

الرأي األخري أرجح ،فال شيء على أطفالك  -إن شاء هللا .-
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حج الصيب ال جيزئه عن حجة اإلسالم
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/11/16
السؤال

هل حج الصيب الذي مل يبلغ يغنيه عن حجة اإلسالم؟

اجلواب

احرج أن حيج الصيب ،حبيث يُعلهم وحيج ويكون له ذلك انفلة ،ويؤجر عن حجه ،لكن ال جيزئه عن
حجة اإلسالم ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ":أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج

حجة أخرى" ،وقد قالت امرأة للرسول -صلى هللا عليه وسلم -ومعها صيب صغري ":اي رسول أهلذا
حج؟ فقال :نعم ولك أجر" ،وقال الصحابة :كنا نليب عن الصبيان ونرمي عنهم.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس
عشر ص (] )375
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الرتفيه الرايضي داخل املسجد
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/11/16
السؤال

هل جيوز لعب كرة املضرب (تنس الطاولة) أو ما شاهبها من األلعاب داخل املسجد ،أو صالة
مفتوحة عليه؟

اجلواب

إذا احتاج املسلمون ملثل هذا فال حرج عليهم بشرط أال يشوشوا على املصلّي واملتعلمّي املالزمّي
للمسجد ،وقد كان احلبشة يلعبون ويرقصون حبراهبم يف مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

وهو ينظر إليهم ،وحيثّهم على ذلك.

()179/15

كيفية إحرام الصيب ولوازمه
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1422/11/16

السؤال

لو حججت بطفلي الصغري ولبيت عنه ولكننا ملن نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟

اجلواب

ستحب ملن حج ابلطفل من أب أو أم أو غريمها أن يليب عنه ابحلج ،وهكذا العمرة؛ ملا ثبت يف
الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن امرأة رفعت إليه صبياً فقالت :اي رسول هللا أهلذا

حج؟ قال " :نعم ولك أجر" أخرجه مسلم يف صحيحه .ويكون هذا احلج انفلة للصيب ومىت بلغ

وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ،وهكذا اجلارية وعلى من أحرم عن الصيب أو

اجلارية أن يطوف به ،ويسعى به ،ويرمي عنه اجلمار ،ويذبح عنه هدايً إن كان قارانً أو متمتعاً،
ويطوف به طواف الوداع عند اخلروج؛ للحديث املذكور وملا جاء يف معناه من األحاديث واآلاثر عن
الصحابة -رضي هللا عنهم .-ومن قصر يف ذلك فعليه أن يتمم .فإن كان قد ترك الرمي عنه ،أو ترك
طواف الوداع ،فعليه عن ذلك دم يذبح يف مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ،وإن كان مل يطف

به طواف اإلفاضة أو مل يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إىل مكة ويطوف ويسعى ،وإذا
كان من معه الصيب أو اجلارية خيشى أال يقوم ابلواجب فليرتك اإلحرام عنه؛ ألن اإلحرام عنه ليس

واجباً ولكنه مستحب ملن قدر على ذلك .وهللا ويل التوفيق.

[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -اجلزء السادس

عشر ص (] )375

()180/15

كيف أخرج زكاة تلك احملالت؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/11/26

السؤال

لدي حمالت الستبدال براميل الغاز وبيع مستلزماته كانت للوالدُ ،كلّفت بعد كرب سنه أن أشرف

عليها ،سؤايل :كيف أخرج زكاة تلك احملالت علماً أنين ال أعرف رأس املال الذي بدأ به الوالد؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ال يلزم  -أخي  -أن تعرف مبدأ رأس املال ،وإمنا عليك أن تؤدي الزكاة اعتباراً من حول والدك،

فإذا مت احلول خترج الزكاة ،وتكون الزكاة عن األموال اليت تباع يف احملل من عروض التجارة وحنوها،

وأما الرباميل اليت تستبدل واألجهزة املوجودة يف احملل من رافعة وحنوها من األشياء اليت تلزم احملل

فهذه ال زكاة فيها واحلمد هلل ،وتزكي رأس املال والربح يعين :تنظر عند متام احلول ما بّي يديك من
أموال من عروض التجارة اليت هي تستبدل وتباع وتشرتى فتزكيها ،وكذلك الرصيد الذي يكون

عندك قد حال عليه احلول ،فهذه طريقة الزكاة ،وحترص أن تربئ ذمتك ،وال يلزم أن تعرف مبدأ رأس
املال ،وإمنا حتصي ما بّي يديك إذا عرفت هناية احلول وحتصي مما يكون من عروض التجارة وتزكيه.

()181/15

صالة اجلماعة
اجمليب عبد هللا بن عبد الوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي ابملدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/9هـ
السؤال

نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم صالة اجلماعة ابألدلة الشرعية ،وكيف الرد على من يقول
إهنا ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة أو هي من قبيل فروض الكفاايت؟ شكر هللا لكم مع داللتنا

لبعض املراجع اليت نستفيد منها يف هذا املوضوع ومن أحسن من كتب فيها؟
اجلواب
صالة اجلماعة واجبة ،وذلك ألدلة كثرية منها:

( )1أن هللا عز وجل أمر املسلمّي يف حال اخلوف يف احلرب بصالة اجلماعة ما داموا مستطيعّي
فقال -تعاىل" :-وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك" [النساء، ]102 :
فمن كان يف حال السلم فهو أوىل بوجوب اجلماعة عليه ،والحظ كيف أن هللا أسقط عنهم جزءاَ ًُ
من الصالة ومل يسقط عنهم صالة اجلماعة.
( )2حديث ابن أم مكتوم -رضي هللا عنه -أنه قال للنيب -صلى هللا عليه وسلم -إين رجل ضرير
البصر شاسع الدار ،ويل قائد ال يالئمين فهل يل رخصة أن أصلي يف بييت؟ قال :هل تسمع النداء

قال :نعم قال :ال أجد لك رخصة .رواه أبو داود ( ، )552وأمحد ( ، )15064والنسائي ()851
 ،وابن ماجة ( ، )792وابن خزمية ،قال عنه النووي صحيح أو حسن وقال املنذري :إسناده جيد

وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.

خري بّي أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً كما صح
فهذا النيب -صلى هللا عليه وسلم -الذي ما ّ

ذلك عنه فيما رواه البخاري ( ، )3560ومسلم ( ، )2327من حديث عائشة -رضي هللا عنها،-
فيختار هنا لألعمى أن أييت للمسجد مع صعوبته عليه.

مث الحظ أنه قال :ال أجد لك رخصة ،والرخصة ال تكون إال من واجب ،أما ترك سنة فال حيتاج إىل

رخصة.

مث أتمل بعض أقوال الصحابة -رضي هللا عنهم -مثل قول ابن مسعود -رضي هللا عنه( :-ولو أنكم
صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)

رواه مسلم ( ، )654وال يوصف ابلضالل إال من ترك واجباً أو ارتكب حمرماً .وقول أيب هريرة -

رضي هللا عنه :-ألن ميتلئ أذان ابن آدم رصاصاً مذاابً خري له من أن يسمع املنادي فال جييبه .وليس
هذا حمل مجع األدلة فأحيلك على أحد الكتب التالية:

صالة اجلماعة د .سعيد بن علي القحطاين.

أمهية صالة اجلماعة د .فضل إهلي

الرد على من قال إهنا سنة( :إنكم قلتم( :إن اجلماعة سنة بدليل أن صالة املنفرد صحيحة وهلا فضل
كما يف حديث" :صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة" رواه البخاري (، )645

ومسلم ( )650من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -فكيف يكون هلا فضل وصاحبها آمث برتك
اجلماعة؟

واجلواب :أن هذا ممكن فقد يقوم العبد بعبادة يرتك فيها واجباً من الواجبات لكن عبادته صحيحة
وهلا فضل وهو آمث برتك ذلك الواجب ،كالذي حيج وال يطوف طواف الوداع.

هم النيب -صلى هللا عليه وسلم-
الرد على من قال إهنا فرض كفاية :لو كانت فرض كفاية ملا ّ

بتحريق بيوت الذين ال يشهدون اجلماعة واكتفى ابلذين يشهدون اجلماعة معه ألن اإلمث يسقط عمن

مل حيضر ،انظر ما رواه البخاري ( ، )644ومسلم ( )651من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-
وهللا أعلم.

()182/15

مب تدرك الركعة واجلماعة؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/7هـ

السؤال

مب تدرك الركعة؟ ومب تدرك الصالة؟ مع اإليضاح.

اجلواب

الركعة تدرك إبدراك الركوع مع اإلمام ،وذلك أبن يلتقي هو وإمامه يف حد أقل الركوع ،وال يضره
سبق اإلمام ابلقراءة ،ويدل لذلك حديث" :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة" البخاري

( )580ومسلم ( )607كما يدل له حديث أيب بكرة -رضي هللا عنه -وكان ركع دون الصف ،ومل
أيمره النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابإلعادة ،انظر :البخاري ( )783وهذا احلكم على اتفاق بّي

األئمة ،وحكى اإلمجاع عليه غري واحد من العلماء ،وعليه عمل الناس من زمن الصحابة -رضي هللا

عنهم -إىل اليوم.
أما إدراك الصالة فتدرك بتكبرية اإلحرام قبل سالم اإلمام التسليمة األوىل ،وقال بعض أهل العلم:
إن فضل اجلماعة ال يدرك إال إبدراك ركعة مع اإلمام ،وهللا أعلم.

()183/15

تعدد املصليات يف املكان الواحد
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/12/4

السؤال

أعمل يف جممع ال يسمح لكل أحد ابلدخول إال ملن لديه عمل فيه ،وليس فيه إال مسجد واحد
رمسي وال يكفي مجيع العاملّي ،ويصلي مجاعات من العاملّي يف بعض املصليات األخرى املتعددة

اليت ال يُصلى فيها إال وقت أو وقتان ،وهناك مكان ليس مسجداً يف األصل ،وإمنا يُصلي فيه بعض

املقيمّي يف اجملمع الفروض اخلمسة ،فهل الصالة يف هذه املصليات صحيحة؟ وبصيغة أخرى ،هل

علي شخصياً أن أصلي يف املسجد الرمسي يف اجملمع ،أو ميكنين الصالة يف املسجد اآلخر الذي
جيب ّ
يصلى فيه الفروض اخلمسة ،أم أن الصالة يف أي مصلى من هذه املصليات ال أبس فيه؟ آمل

التفضل ابلتفصيل يف الفتوى.
اجلواب

الصالة يف املسجد املخصص للصالة والذي يصلي فيه عدد أكرب ال شك أنه األفضل ،بل الواجب
يف بعض األحيان إذا مل تكن هناك صالة مجاعة يف غريه ،وأمكن للمسلم أن يصلي فيه ،لكن إذا كان

احلال -كما ذكرت -من أن هذا املسجد ال يكفي لكل املصلّي فال حرج على املسلمّي يف الصالة
مجاعة يف مكان آخر من املصنع حىت ولو مل يكن خمصصاً يف األصل للصالة ،وال مبنياً على هيئة

املصلى؛ ألن الصالة جتوز يف كل مكان طاهر مباح كما جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه جابر بن

عبد هللا  -رضي هللا عنهما ،-ورواه عدد آخر من الصحابة أيضاً أبلفاظ متقاربة عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال ":أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي نصرت ابلرعب
مسرية شهر ،وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراًُّ ،
وأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ،وأحلت
يل الغنائم ،وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل الناس كافة ،وأعطيت الشفاعة "رواه

البخاري ( )438ومسلم ( )521واللفظ للبخاري.

()184/15

اجللوس عند القرب بعد الدفن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

هل ذكر يف السنة أنه بعد دفن امليت يظل الدافنون واملعزون يف القرب مبقدار ذبح مجل؟ وهل واجب
أن أمكث كل هذا الوقت؟

اجلواب

حيسن أن جيلس من ذوي امليت بعد الدفن بقدر ما تنحر جزور ،ويقسم حلمها؛ ألن هذا يروى عن

عمرو بن العاص -رضي هللا عنه -أنه طلب من ذويه أن جيلسوا عنده حىت يستأنس هبم يف حال
مراجعته لرسل ربّه ،أو سؤال منكر ونكري ،ويكون جلوسهم للدعاء له ابلتثبيت وسؤال املغفرة

والرمحة.

()185/15

متابعة املسبوق إلمامه
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/12/15
السؤال

املسبوق هل يتم أو يقضي صالته؟

اجلواب
ما يدرك املسبوق مع إمامه يعد أول الصالة ابلنسبة له ،لكن يتابع اإلمام حىت لو اختلفت الركعة،

فمثالً إذا فاتته ركعة فسيدرك اإلمام يف الثانية اليت هي األوىل ابلنسبة للمأموم املسبوق ،فيجلس مع
اإلمام يف التشهد األول ولو كانت الركعة األوىل ابلنسبة له أي للمأموم ،وهكذا يف ابقي الصالة.

()186/15

التوجيه ملعىن حديث :ال يدخل النار ولد زنية
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1422/12/20
السؤال

ورد عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال " :ال يدخل اجلنة ولد زنية " جند أن احلديث

صحيح العبارة ،علماً أن ولد الزىن ال ذنب له ولكنه مظنة كل شر وخبث .ما هو التحقيق يف هذه

املسألة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:
حديث " ال يدخل اجلنة ولد زنية " ال أعرف له إسناداً صحيحاً ساملاً من العلل أو الشذوذ .وإن كان
بعض أهل العلم قد صحح احلديث كابن حبان (رقم  )3384،3383واأللباين (سلسلة األحاديث

الصحيحة :رقم  . )673وبعض أهل العلم حكم عليه ابلوضع كابن اجلوزي (رقم )1566-1561
وحكم أيضاً على حديث " :ولد الزان شر الثالثة " بشدة الضعف فأورده يف العلل املتناهية (رقم

 )1283-1282يف حّي وصفه بعض أهل العلم ابالضطراب كالدارقطين ،وابلضعف كاحلافظ ابن
حجر كما يف القول املسدد له ( 50-49رقم  )10والكالم فيه طويل جداً .ولو صح احلديث فقد

اتفق أهل العلم أنه ال ُحيمل على ظاهره؛ ألن الشريعة قد قررت ُحكماً قطعياً ،وهو :أن أحداً ال

حيمل من إمث غريه شيئاً ما دام أنه مل يكن له ي ٌد يف وقوع غريه فيه .فإن هللا  -تعاىل  -يقول " :أال تزر

وازرة وزر أخرى * وأن ليس لإلنسان إال ما سعى " [النجم  ]39ٍ-38وقال  -سبحانه  " :-ال

يكلف هللا نفساً إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت " [البقرة ]286 :وقال -عز وجل :-
" تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تُسألون عما كانوا يعملون " [البقرة:

 . ]141،134ولذلك فقد صح عن عائشة  -رضي هللا عنها  -أهنا كانت تقول عن ولد الزان" :
ليس عليه من وزر أبويه ،قال هللا " :ال تزر وازرة وزر أخرى " أخرجه عبد الرزاق يف املصنف رقم
( )13861،13860وابن أيب شيبة (رقم  )12543وصح عن علي بن أيب طلحة أن ابن عباس

شر الثالثة ،وقال " :لو كان ش هر الثالثة ما استُـ ْؤين أب همه أن تُرجم حىت تضعه "
أنكر على من قال :إنه ُ
أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ( )136-135/24وانظره يف االستذكار ( )175/23بل كان ابن

عباس يقول " :هو خري الثالثة " أخرجه عبد الرزاق (رقم  )13863ولذلك فإن ملن صحح احلديث
تفاسري ِعدة ُخترج احلديث عن معارضته الظاهرية املقرر القطعي السابق ذكره .ومن أحسن هذه
التوجيهات توجيه اإلمام الطحاوي يف بيان مشكل األحاديث ( )373-372/2حيث فسر كلمة

(ولد زنية) الواردة يف احلديث أبن املقصود هبا من وقع منه الزىن وغلب عليه حىت صار يُنسب إليه،

وبّي أن هذا أسلوب عريب صحيح ،كما يُقال للمشتغلّي ابلدنيا بنو الدنيا ،وكما ُوصف املسافر
ه

املنقطع ب (ابن السبيل) واستشهد الطحاوي لذلك ببيتّي من الشعر تدل على هذا االستخدام

أيضاً .هذا وهللا أعلم .واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()187/15

من أدرك خامسة اإلمام
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/11/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إذا دخلت واإلمام يف اخلامسة يف الركوع وأان أظنها الرابعة ومما زاد ظين أن مجيع املأمومّي الذي

رأيتهم كانوا مع اإلمام راكعّي وبعد هناية الصالة علمت أن ما أدركت مع اإلمام كانت اخلامسة فماذا

علي أن أفعل هل أعيد الصالة وماذا على املأمومّي الذي قاموا مع اإلمام وصلوا مخساً جهالً؟
وجهوان مأجورين تفصيالً مع الرتجيح إن كان هناك خالف ،وفقكم هللا.

اجلواب

قيام اإلمام إىل خامسة عمداً مبطل للصالة وإن كان جهالً فالصالة صحيحة وجيربها بسجود السهو،

وكذا األمر يف حق املأمومّي فإن وافقوه ابلقيام عمداً بطلت صالهتم وإن وافقوه جهالً صحت ،وأما
املسبوق فحكمه حكم املأمومّي وال يعتد ابلركعة اليت صالها مع إمامه؛ ألهنا زايدة مبطلة وحيث مل

يعت هد هبا يف حق اإلمام ففي حق املأمومّي من ابب أوىل.

()188/15

تغسيل املرأة زوجها بعد املوت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/12/15هـ

السؤال

مسعت أنه عندما ميوت الزوج ال حتل له امرأته يعين :إذا تويف ال ميكن هلا أن تراه أو أن حتتضنه ...
هل جيوز تغسيل الزوجة عند وفاهتا من قبل الزوج أو تغسيل الزوج عند وفاته من قبل الزوجة؟

اجلواب

قال يف املغين :قال ابن املنذر :أمجع أهل العلم على أن املرأة تغسل زوجها إذا مات ،قالت عائشة -
رضي هللا عنها " :-لو استقبلنا من أمران ما ستدبران ما غسل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

إال نساؤه" رواه أبو داود ( )3141وأوصى أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  :-أن تغسله امرأته
أمساء بنت عميس ،وكانت صائمة ،وغسل أاب موسى امرأته أم عبد هللا ،واملشهور عن أمحد أن للزوج
غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرمحن بن زيد بن األسود ومحاد ومالك واألوزاعي والشافعي

ورجح يف املغين
وإسحاق ،وعن أمحد رواية اثنية ليس للزوج غسلها وهو قول أيب حنيفة والثوري ّ

القول األول ،ألن علياً  -رضي هللا عنه  -غسل فاطمة  -رضي هللا عنها  -واشتهر ذلك عند

الصحابة  -رضي هللا عنهم  -فلم ينكر.

()189/15

حتذير الرسول من فتنة النساء وحبه هلن
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/2/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

احلديث األول :قال قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه
قال :إن الدنيا حلوة خضرة ،وإن هللا مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا
النساء ،فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء".

ِ
ب إيل
احلديث الثاين :عن أنس -رضي هللا عنه -عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أنه قالُ ":حبّ َ
من دنياكم :النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة " ففي احلديث األول طلب من الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -احلذر من النساء يف حّي كانت من األمور احملببة إليه كما ذكر يف احلديث

الثاين ،فكيف نوفق بّي هذين احلديثّي؟ وجزاكم هللا خرياً
اجلواب

ابلنسبة للحديث األول :خلق هللا املرأة بطبع تؤثر به على الرجل من طريق الكلمة اللينة أو املشية

املتكسرة أو النظرة احلانية أو الرائحة النفاذة أو املالبس الشفافة أو احلركة املثرية ،وما مل حيرص
الرجل على اتقاء هذه املغرايت فإنه سيتأثر هبا ال حمالة ،وقد يصل األثر الناتج عن التأثري إىل حد
الوقوع يف املعصية ،فكان األمر ابحلذر من فتنة النساء أو غواية النساء ،وخباصة أن رجال بين

إسرائيل مل أيخذوا هبذا االحتياط ،فكثر الزان وعمت الفاحشة وما قصة أستري خبافية عن أحد ،وسفر
نشيد اإلنشاد يؤكد ذلك ويدعو إليه.

إن التوراة محلت املرأة -حواء -سبب الغواية والطرد من اجلنة حّي أغوت آدم فأكل كما يف

النص"املرأة اليت جعلتها معي هي اليت أكلت من الشجرة وأعطتين فأكلت" فصدر األمر اإلهلي هلما

ابخلروج من اجلنة.
والنصرانية على نفس النهج تسري وترى املرأة حبائل الشيطان وأساس الغواية وسبب اخلطيئة اجلريئة،

واإلسالم ال يرى املرأة سبباً يف اإلخراج من اجلنة ،ولكنه خيرب عن قدرهتا البالغة على التأثري يف جنس
الرجال ،فكان التحذير من غوايتهن دون حترمي االتصال شرعاً هبن.

وأما احلديث الثاين فهو إخبار عن الفطرة اليت فطر هللا اإلنسان عليها يف األمرين األولّي فمن ِمن
وم ْن ِمن الرجال ال
الناس ال حيب الرائحة الطيبة -إال من كان مريضاً ابحلساسية -واهلواء العليلَ ،
يعلق قلبه ابلنساء ،وإن اختلفت مظاهر التعلق فهو متعلق هبا أماً وأختاً وجدة وعمة وخالة وزوجة
وابنة  ...إخل.
كل ذلك ابلفطرة وليس األمر خاصاً ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -فاإلخبار مل يرد على سبيل

احلصر أو التخصيص دون سائر الناس ،والنص فيه إخبار عن حب الزوج لزوجه ،والعيش مع زوجة

وحمبة يف نفس الوقت من أسباب السعادة يف احلياة.
حمبوبة ُ

إن احلديث ال يراد به االفتتان ابلنساء من قبل الرسول -وحاشاه -فكل زوجاته أرامل ،طاعنات يف

السن سوى عائشة -رضي هللا عنهن مجيعاً -فأي افتتان ابلنساء يف مثل هذا املوطن؟

وسعادة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -احلقة كانت يف الصالة ،حيث تقر العّي ،وينشرح الصدر
ويطمئن القلب ،ويف اخلتام ليس يف احلديث األول ما حيرم االتصال املشروع وال يف الثاين ما أيذن

ابرتباط شرعي احلب فيه مرفوع ،هللا أعلم.

()190/15
مظاهر ِ
الك ْرب
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/8/3هـ

السؤال

شيخنا :لقد حرم هللا إسبال اإلزار ألنه من مظاهر الكرب ،ومنعه حىت على من ال يقصد إبسبال إزاره
كربا ،واحلديث معروف يف ذلك .ويف عصران نرى أن اإلسبال صار اندرا جدا أن يكون من مظاهر

الكرب ،لكن صارت هناك أشياء عديدة أخرى تستعمل من أجل الكرب والفخر ،مثل لبس بعض

األنواع من النظارات الشمسية الفاخرة ،وغري ذلك ،فهل ميكن  -قياسا على اإلسبال  -القول
بتحرمي مثل هذه األشياء العصرية ولو مل يكن املقصود منها كربا؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول وابهلل التوفيق.

الكرب خلق مذموم وكبرية من كبائر الذنوب وقد جاء يف احلديث القدسي أن هللا تعاىل قال" :الكربايء

ردائي والعظمة إزاري فمن انزعين واحداً منها قذفته يف النار) خرجه أبو داود يف سننه ،كتاب
اللباس ،ابب ما جاء يف الكرب ،حديث رقم ( ، )4090ج ( ، )350/4وملسلم حنوه.

وعلى هذا فكل عمل من األعمال أو ملبوس من الثياب وحنوها يقصد منه اخليالء والتكرب فهو

مندرج يف حكم ما هنى هللا عنه ،وهذه النظارة اليت ذكرت يف سؤالك األصل يف لبسها اإلابحة ،إال

إذا خرجت عن املقصود منها إىل اإلسراف أو التكرب واخليالء فإهنا واحلال هذه تكون مما هنى هللا

عنه ،وسواء كان هذا احلكم مبناه على القياس كما ذكرت يف سؤالك أو كانت داللة النص عليه تفيد
التحرمي .فالذي يعنينا هو أن الكرب واخليالء واإلسراف وما أدى إليها من الوسائل مندرجة ضمن
األمور اليت هنى عنها الشارع احلكيم وحذر منها ،وهللا املوفق.

()191/15

حتقيقات شعيب األرانؤوط
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

شيخنا لقد رأيت حتقيقات حديثية شيقة ،للشيخ شعيب األرانؤوط ،وقرأت بعدها ردوداً للعلماء

عليه ،ومنهم إمام السنة الشيخ انصر الدين األلباين  -رمحه هللا  ،-فأرجو أن ختربوين برأيكم فيه،

وهل تنصحوين ابالعتماد على حتقيقاته وخترجياته؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

ال شك أن للشيخ شعيب األرانؤوط جهوداً مشكورة يف خدمة كتب السنة ،وهي جهود كثرية

ومهمة ،ال ميكن أن يستغين عن كثري منها املشتغلون بعلوم السنة؛ فقد حقق وأشرف على حتقيق

بعض أصول السنة والرتاجم املهمة ،وجزاه هللا خرياً على ذلك.

ولكن الشيخ  -وفقه هللا تعاىل  -كغريه يصيب وخيطئ ،ومن خطئه أنه يف بعض املواطن قد استفاد

من خترجيات الشيخ األلباين ،واقتبس بعضها ،دون أن يشري ،وهذا ثبت عندي يف مواطن قليلة جداً،
لكين وقفت عليها من غري قصد التتبع.
وهذه  -وإن كانت زلةه  -لكنّها ال تُلغي اجلهد ُكله ،وال تعين أهنا الغالب على عمل الشيخ ،وال
تقتضي عدم االستفادة منه ،بل هذه الزلة أجنبية عن قضية االستفادة إىل ح ٍّد بعيد ،كما ال خيفى

جرائها.
على من ّ
أتمل غاية ما وقع من ّ
ِ
العامي الذي
وأما االعتماد على أحكامه على األحاديث ،فإن كان املقصود ابالعتماد التقليد ،فعلى ّ
ّ
ال يفهم الدليل أن يقلد األتقى واألعلم من أهل العلم ،وإن كان املقصود ابالعتماد قبول ما ه
دل
دل الدليل على عدم قبوله ،فال شك أن هذا موقف
الدليل والبحث العلمي على قبوله ،ور ّد ما ّ

سليم جتاه أقوال أهل العلم إمجاالً .وهللا أعلم ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله

وصحبه ومن وااله.

()192/15

صالة مدمن اخلمر
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/1/9هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
ما حكم من يصلي ويذهب آخر النهار لشرب اخلمر؟ هل يرتك صالته أو يستمر إىل أن يهديه هللا

عن هذه األفعال؟ علماً أنه ال يصلي للتباهي أو ما شابه ذلك ،ولكنه مدمن وحياول أن يكفر عن

ذنوبه ابلصالة ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيب عليه أن حيافظ على الصلوات اخلمس حىت وإن كان واقعاً يف شيء من املنكرات أو احملرمات،

وعليه أن حياول اإلقالع عما حرم هللا  -جل وعال  ،-ومبحافظته على الصلوات اخلمس إن شاء هللا

سيقلع عما حرم هللا ،وخاصة إذا كانت صالته خبشوع وإقبال على هللا جل وعال ،ألن هللا  -جل
ش ِاء والْم ْن َك ِر ولَ ِذ ْكر هِ
رب" [العنكبوت ، ]45 :وترك
وعال  -يقول" :إِ هن ال ه
اَّلل أَ ْك َُ
صالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ َ ُ َ ُ

الصالة  -والعياذ ابهلل  -كفر ،وأما الوقوع يف شيء من احملرمات فإنه كبرية من كبائر الذنوب ،ولكن
ال خترجه عن دائرة اإلسالم وعلى من وقع يف ذنب أن يتبعه ابألعمال الصاحلة كما قال  -صلى هللا
عليه وسلم ":-وأتبع السيئة احلسنة متحها" أمحد ( )21354والرتمذي ( )1987ال أن يضم إىل
الكبرية كبرية أعظم منها ،نسأل هللا أن يهديه ويعافيه مما هو فيه ،وهللا أعلم.

()193/15

السفر للسالم على القرب النبوي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/1/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز شد الرحال للسالم على قرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -؟ (يعين الذهاب إىل املدينة

املنورة من أجل السالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  . )-وجزاكم هللا كل خري ووفقكم
إىل ما فيه صالح األمة.

اجلواب

شد الرحال من أجل السالم على قرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وإمنا ُّ
ال جيوز ُّ
تشد الرحال
للصالة يف مسجده  -صلى هللا عليه وسلم ّ ،-أما السالم عليه والصالة عليه  -عليه الصالة

والسالم  -فالقريب والبعيد سواء.

()194/15

الوعظ والدعاء بعد الدفن
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/1/20

السؤال

يف بلدان يقف الواعظ على القرب بعد الدفن ويعظ الناس مث يدعو ويؤمن الناس وراءه ،هل الدعاء
هبذه الكيفية بدعة كما يقول البعض؟ وما حكم قراءة املأثورات بشكل مجاعي؟ مع العلم أن ابن

تيمية  -رمحه هللا -أجاز الذكر اجلماعي ،أفيدوان ابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل وبعد فديننا مبين على االتباع واالقتداء كما قال  -تعاىل" :-وأ ّن هذا صراطي مستقيماَ ًُ
فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" [األنعام ، ]153 :وقال النيب -صلى هللا عليه

وسلم ... ( :-إايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة) رواه أصحاب السنن
(الرتمذي ( )2676أبو داود ( )4607ابن ماجة ( ))42وصححه احلاكم ( )333واللفظ أليب

داود ،وكل حمدث يف الدين بال دليل فهو بدعة مردودة؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم( :-من
أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد) البخاري ( )2697ومسلم ( ، )1718وقد تكاثرت

نصوص الشرع وأقوال السف مقررة قاعدة أن األصل يف العبادات احلظر واملنع ،فال تفعل عبادة إال
بدليل سواء يف ذلك اهليئة والعدد والزمان واملكان.

وجواب السائل من خالل النقاط التالية:

أوالً :الواجب على املسلم متابعة أمر هللا وأمر رسوله ،وليعلم أن ما خالفه غري صحيح ولو نُ ِسب إىل

بعض األكابر.

اثنياً :كان لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أذكار وأدعية تعلمها منه أصحابه ،ومل ينقل عنه وال

عن أصحابه أهنم كانوا يقولون تلك األذكار جمتمعّي فينبغي للمسلم أن يهتدي هبدي النيب وأصحابه.

وعليه فاالجتماع لقراءة املأثورات بشكل مجاعي وصوت واحد واختاذها عادة من البدع احملدثة.
اثلثاً :أمر الناس ابلدعاء للميت بعد دفنه وارٌد فعن عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه -قال :كان
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال( :استغفروا ألخيكم

وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يُسأل) رواه أبو داود ( )3221وصححه احلاكم (. )1412
أما التزام املوعظة بعد الدفن مث دعاء الواعظ وأتمّي الناس وراءه فهو حمدث مل يرد.

أما لو وعظ أحد فقط يف بعض األحيان (دون التزام) فال أبس ،وقد ورد عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -يف حديث الرباء بن عازب (رواه أبو داود ( )4753وغريه) وعلي (رواه البخاري ()1362
ومسلم ( )2647وغريمها.

()195/15

رابعاً :شيخ اإلسالم ابن تيمية مل أقف له على إجازة الذكر اجلماعي املردد بصوت واحد ،وإمنا جييز

االجتماع على الذكر بغري مداومة .والفرق أن االجتماع أن جيلس مجاعة يف مكان واحد لقراءة قرآن

من أحدهم واستماع الباقّي ،أو لتذاكر شيء من العلم وحنو ذلكّ ،أما الذكر اجلماعي فهو تالوة

ذكر معّي بصوت واحد على هيئة مجاعية وهذا أمر حمدث .فيقول  -رمحه هللا( :-االجتماع لذكر

هللا واستماع كتابه والدعاء عمل صاحل  ...ولكن ينبغي أن يكون هذا أحياانً يف بعض األوقات

واألمكنة ،فال ُجيعل سنة راتبه حيافظ عليها  ...إىل أن قال( :فما سن  -صلى هللا عليه وسلم -عمله
على وجه االجتماع كاملكتوابت فُ ِعل كذلك ،وما سن املداومة عليه على وجه االنفراد من األوراد

ُع ِمل كذلك ،كما كان الصحابة جيتمعون أحياانً أيمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون) أ .هـ جمموع
الفتاوى ( . )521-520/22واألوراد مما ُشرع فيها االنفراد كما سبق

وقال أيضاً( :قاعدة عامة يف االجتماع على الطاعات والعبادات فإنه نوعان :أحدمها سنة راتبة ،إما

واجب وإما مستحب كالصلوات اخلمس واجلمعة والعيدين ،فهذه سنة راتبة ينبغي احملافظة عليها

واملداومة ،والثاين ما ليس بسنة راتبة مثل االجتماع لصالة تطوع أو على قراءة قرآن أو ذكر هللا أو
دعاء فهذا ال أبس به إذا مل يتخذ عادة راتبة ..لكن اختاذه عادة دائرة بدوران األوقات مكروه ملا فيه

من تغيري الشريعة) جمموع الفتاوى (. )133-132/23

هذا خالصة للجواب ،وأوصي السائل أبن يعتين ابألذكار املأثورة الصحيحة يف مثل صحيح الكلم
الطيب والوابل الصيب واألذكار .وحيذر من الكتب اليت اشتملت على أحاديث ضعيفة أو موضوعة.

()196/15

يصلي ولكنه يفعل املعاصي
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/9/23هـ
السؤال

ما حكم الدين يف شخص يصلي ويفعل املعاصي مثل الزان وغريها؟

اجلواب

الصالة هي ركن اإلسالم الثاين ،وكون اإلنسان يعمل شيئاً من املعاصي مثل الزان ،أو السرقة ،أو

شرب اخلمر ،هذه تع ّد من كبائر الذنوب ،ويعاقب اإلنسان عليها مبقدار جرمه ،وكونه يصلي ويعمل
هذه األشياء ،فإن هذا يرجى له أن يتوب من هذه األمور ،وابب التوبة مفتوح له ،وهللا -تبارك

وتعاىلّ -بّي يف كتابه أن الذي يزين يلقى أاثماً ،وأنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ،وخيلد فيه مهاانً،
إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً ،فإذا

عمل اإلنسان شيئاً من اجلرائم أو كبائر الذنوب مثل الزان ،فإن عليه أن يبادر إىل التوبة ،والرجوع إىل
هللا ،واإلكثار من األعمال الصاحلة ،مع حمافظته على الصالة ،ويكثر من نوافل العبادة ،وهللا -تبارك

وتعاىل -يقبل توبة اإلنسان إذا كانت هذه التوبة نصوحاً ،يندم على فعله ويبكي عليه ،ويعزم على أالّ
يعود إليه ما دام على قيد احلياة ،وهللا اهلادي إىل الصواب.

()197/15

نبش القبور هلدف ديين
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/7/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 -1هل جيوز نبش قبور بعض الصاحلّي حبجة أن بعض املسلمّي يزورون قبورهم ويقومون ببعض
األعمال الشركية ،أم الصواب تصحيح أعماهلم املخالفة للكتاب والسنة ونصحهم؟

 -2هل جيوز إعادة عظام املوتى إىل ورثتهم بعد نبش قبورهم أم ال؟ إذ يف حالة عدم إعادة العظام إىل

ورثة املوتى فإنه ال يؤمن من إراقة الدماء بّي املسلمّي بسبب نبش القبور.

 -3هل جيوز إعالن تطبيق حكم الشرع يف قرية ال يستطيع الذين يعلنون تطبيق حكم الشرع فيها
أتمّي أبسط مقومات الدولة من التعليم والصحة وأتمّي مستلزمات احلياة لسكاهنا وهل جيوز هلم

اضطراراً أتمّي هذه النواحي ابللجوء إىل العلمانيّي؟ أفتوان مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

ال جيوز نبش القبور من أجل منع زايرهتا على أهنا قبور صاحلّي ،وزايرة القبور على قسمّي:
األول :زايرهتا للسالم على أهلها والتذكر واالعتبار والدعاء هلم فهذا جائز إذا مل يُعمل عندها ما

خيالف الشرع؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها" مسلم
( )977وهذا للرجال.

القسم الثاين :زايرهتا لطلب النفع أو التمسح أو التقرب إىل أهلها بدعاء أو غريه أو عمل ما خيالف

الشرع من البدع فهذا ال جيوز ،وينبغي هني من يفعل ذلك عن هذا املنكر املخالف للتوحيد ،من غري
نبش للقبور ،أو إعادة عظام املوتى إىل ورثتهم ،فهذا عمل غري صحيح وال سليم؛ ألن مكان العظام

وبقية جسد امليت القبور ،وإذا اعتدي عليها فنبشت وأظهرت ومل ميكن إبقاؤها يف القبور اليت دفنت
فيها ألمر مينع ذلك فتدفن يف أماكن أخرى مأمونة تليق حبرمتها؛ ألن حرمة امليت كحرمة احلي ،فكما
أن احلي ال يعتدى على بيته وسكنه وال جيوز إخراجه منه وال االعتداء عليه فيه فكذلك امليت.

أما ما يتصل بتطبيق الشرع يف قرية ،فإن كان املراد التزام أحكام الشرع وإلزام أهلها هبا ودعوهتم إىل
ذلك وهنيهم عما خيالف الشرع من االعتداء على األنفس واألموال أو الوقوع يف املعاصي وما خيالف

الشرع فيجب ذلك على أهل القرية ،أن أيمتروا ابملعروف ويتناهوا عن املنكر ويقوم أهل العلم والرشد

برعايتهم ومحايتهم من الفساد والوقوع فيه حىت يهيئ هللا هلم دولة حت ّكم فيهم شريعة هللا ،وتقيم

احلدود ،وإن كانت واليتهم تقيم فيهم احلدود الشرعية وترعاهم على هذا حىت ولو كان أصحاهبا
علمانيّي فقد حتقق هلم إقامة احلدود ،فينبغي التعاون معهم على ذلك وعلى حتكيم شرع هللا؛ ألن هللا

ينصر الدين ابلرجل الفاجر ،فما دام أنه ميكنهم تطبيق شريعته يف سلوكهم وأعماهلم وتقام فيهم

احلدود الشرعية فهذا أمر طيب ينبغي التعاون من أجله ،أما إذا مل يتحقق ذلك فليتعاون أهل القرية

على الرب والتقوى ،وهللا -سبحانه -يقول":فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16:وهللا أعلم.

()198/15

حلق شعر امليت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم.

ما حكم حلق حلية امليت وشاربه؟
اجلواب

اللحية ال جيوز حلقها ال من امليت وال من احلي ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم " :-خالفوا املشركّي

وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" رواه البخاري ( ، )5892ومسلم ( ، )259ويف لفظ للبخاري

( )5893ومسلم (" : )259وأعفوا اللحى" ،ويف لفظ عند مسلم (" : )259وأوفوا اللحى" ويف

لفظ آخر عند مسلم (" : )259وأرخوا اللحى ،"..وأما الشارب فإذا كان طويالً فيحسن أخذه ،أو

أخذ شيء منه ختفيفاً للميت ،وهللا أعلم.

()199/15

االستعاضة عن املسجد بقاعة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/8/20هـ
السؤال

هل جيوز أتجري قاعة البلدية إلقامة صالة اجلمعة؟ يف حّي يوجد مسجد ال يبعد  500مرت ،وذلك

خلالفات شخصية مع إدارة املسجد.

إن مثل هذه اخلالفات حتدث اآلن بّي مسلمّي يف الغربة من أجل التسلط والتحكم بدون عمل

حساب أن أعمال املسلمّي جيب أن تكون خالصة لوجه هللا .رجاء توجيه كلمة هبذا الشأن ،وجزاكم
هللا خرياً.
اجلواب

سبق أن أجبت على سؤال يقول :هل جيوز استئجار قاعة البلدية إلقامة صالة اجلمعة إذا مل يوجد
مسجد؟ مع العلم أن هذه القاعة ميارس فيها األلعاب وغريها قبل الصالة أو بعدها.

فأجبت ابجلواز ما دام ال يوجد مسجد تقام فيه صالة اجلمعة ،والقاعة يف مثل هذه احلال هي
مصلى ،وليست مسجداً أتخذ أحكام املسجد كصالة الركعتّي عند الدخول وحنو ذلك.

مث جاء سؤال آخر يعقب على ذلك السؤال ،ويقول :هل جيوز أتجري قاعة البلدية إلقامة صالة

اجلمعة يف حّي يوجد مسجد ال يبعد ( )500مرت ،وذلك خلالفات شخصية مع إدارة املسجد؟
وأقول :إذا كانت احلال -كما ذكر السائل -يف توضيحه فال جيوز استئجار قاعة البلدية لغرض

صالة اجلمعة حينئذ ،واخلالفات الشخصية مع مسؤويل املركز أو املسجد ال جيوز أن تكون سبباً لرتك
اجلمعة أو تفويت فضل الصالة يف املسجد املبين هلذا الغرض ،وتكثري سواد املصلّي ،وصالة اجلمعة

إمنا شرعت لغرض التعبد ومساع اخلطبة ملا فيها من أحكام ومواعظ واجتماع للمصلّي ،وتفقد أحوال
بعضهم لبعض؛ ال سيما يف داير الغربة ،وما دام اإلمام -اخلطيب -تصح الصالة خلفه فال جيوز

التفرق نتيجة آراء شخصية ،أو مذاهب فقهية ،أو انتماءات سياسية ،وفق هللا اجلميع ،وهداان
لطاعته ،آمّي.

()200/15

إعادة الدفن يف القبور القدمية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/2/2
السؤال

أان مسلم من فلسطّي أسكن يف قرية سكاهنا حوايل ( )8000نسمة ،ندفن مواتان يف مقربة مساحتها
حوايل ( )8دونومات ،وقد امتألت املقربة ابلقبور ،فرأى بعض الناس أن يدفنوا املوتى يف القسم

الغريب منها ،وفيه قبور مضى عليها أكثر من ( )40سنة ،ورأى البعض اآلخر أن تطمر هذه املنطقة

الغربية ابلرتاب على ارتفاع حوايل ( )1،5مرت ،ومن مث يدفن فيها ،السؤال :هل هذان العمالن
جائزان شرعاً؟ بيّنوا لنا احلكم مع األدلة.

اجلواب

الواجب املتعّي شرعاً أن يدفن كل مسلم بقرب مبفرده؛ ألن دفنه يف قربه مفرداً حتقيقاً للكرامة اليت

جعلها هللا البن آدم؛ ألن كرامته وهو ميت ككرامته وهو حي ،حيث قال-تعاىل":-ولقد كرمنا بين

آدم" [اإلسراء ، ]70:وقال -تعاىل":-مث أماته فأقربه" [عبس ، ]21:ولكن عند الضرورة أو احلاجة
امللحة جيوز دفن االثنّي أو الثالثة يف قرب واحد كما فعل -عليه السالم -يف غزوة أحد ،حيث كان

جيمع الرجل والرجلّي والثالثة يف قرب واحد" رواه أبو داود ( )3136والرتمذي ( ، )1016وعن
هشام بن عامر ،قال" :شكي إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -كثرة اجلراحات يوم أحد ،فقال:

احفروا ،وأوسعوا ،وأحسنوا ،وادفنوا االثنّي والثالثة يف قرب واحد ،وقدموا أكثرهم قرآانً" رواه

الرتمذي ( ، )1713وقال ":حسن صحيح" وأبو داود ( )3136والنسائي (. )2016-2015
وعليه فإنه عند الضرورة ككثرة املوتى ،وقلة من يدفنهم ،وخوف الفساد عليهم جيوز دفن أكثر من

واحد يف قرب ،وجيعل بينهم فاصالً من تراب ،والدليل قوله -تعاىل" :-فمن اضطر غري ابغ وال عاد

فال إمث عليه" [البقرة ، ]173:أما إذا مل تكن ضرورة وال حاجة ملحة فال جيوز نبش قرب ودفن غريه

بدله فإنه من احملرمات.

أما إذا أتكدان أو غلب على الظن أن هذه اجلهة من املقربة قد بليت عظامها ،وذلك بقدمها حيث
مرت عليها عقود طويلة كأربعّي سنة وحنوها -كما ذكر السائل ،-وكانت املقربة قد ضاقت وليس

من سبيل يف توسعتها فال أبس حينئذ من الدفن يف تلك اجلهة ،أو تطمر ابلرتاب لرتتفع ،مث يقرب فيها

ما استجد من األموات ،وإذا شككنا يف أن العظام قد بليت وصارت رميماً رجع إىل قول أهل اخلربة،
وإذا وجد بعض العظام البالية تنقل وتدفن يف مكان آخر ،وعلى مثل هذا العمل يف مقربة املعالة

مبكة ،ومقربة البقيع ابملدينة املنورة ،وابهلل التوفيق.

()201/15

أوصى بدفنه يف قرب زوجته
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/7/7هـ

السؤال

رجل أوصى عند وفاته بدفنه مع زوجته بنفس القرب ،هل جيوز حتقيق وصيته؟

اجلواب

اإلنسان املؤمن حرمته ميتاً كحرمته حياً ،فال جيوز اجللوس على قربه وال االتكاء عليه ،وال نبش قربه

عليه بدون حاجة ،ومثل هذه الوصية ال حاجة إليها فال تنفذ الحرتام قرب املرأة اليت توفيت قبله ،وإمنا

يدفن يف املقابر مع بقية الناس ،وإذا كانت وصيته من حمبته هلا ،فإن عليه أن حيسن إليها بعد وفاهتا

ابلدعاء هلا ،والصدقة عنها ،وما شابه ذلك من حج أو عمرة وحنوها ،أما أن حيفر قربها عندما ميوت
هو ويدفن معها فإن هذا يتناىف مع حرمة املرأة ،فال جيوز حتقيق وصيته ،وهللا أعلم.
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إحساس امليت مبن يزوره
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/1/13

السؤال

هل امليت حيس ويستأنس بزايرة األحياء له؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فاألصل أن امليت إذا قبضت روحه وفارق احلياة فإنه يفقد اإلحساس الذي حيس به األحياء ،فال

يسمع وال يرى ،وتتعطل مجيع حواسه اليت كان حيس هبا يف الدنيا.

قال تعاىل ":إنك ال تسمع املوتى [ " ...النمل ، ]80:وقال  -تعاىل ":-وما أنت مبسمع من يف

القبور" [فاطر ]22:وما يكون يف احلياة الربزخية فهو من األمور الغيبية اليت ال سبيل إىل معرفتها إال
عن طريق الوحي املعصوم أي :ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة.

واستثين من هذا األصل مساع أهل القليب للنيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم بدر ،وقوله  -صلى هللا

عليه وسلم ":-هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً فإان وجدان ما وعدان ربنا حقاً" ،وقوله ألصحابه ":ما
أنتم أبمسع ملا أقول منهم" حينما استنكروا نداءه هلم" واحلديث رواه البخاري ( )1370ومسلم

( )932من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما.-

وكذلك يستثىن من هذا األصل مساع امليت قرع نعال املشيعّي جلنازته لثبوت الدليل على ذلك ،فيما
رواه البخاري ( )1338ومسلم ( )2870من حديث أنس-رضي هللا عنه.-

أما اآلاثر اليت وردت أبن امليت حيس بزائره ويستأنس به فهي ال تثبت وأسانيدها واهية ال تصلح
لالحتجاج ،وقد ذكر ابن القيم يف (الروح)  ،والقرطيب يف (التذكرة) كثرياً منها.

ومما يدل على عدم إحساس امليت بزائره أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا ذكر العلل واحلكم من

زايرة القبور مل يذكر منها استئناس امليت بزائريه ،وإمنا ذكر أهنا -1 :تذكر اآلخرة كما عند أيب داود
( )3235والنسائي ( )4430من حديث بريدة -رضي هللا عنه -2 .-وترقق القلب وتدمع العّي

كما عند احلاكم ( )1434-1433من حديث أنس -رضي هللا عنه -3 .-وتزهد يف الدنيا كما يف
حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -عند ابن ماجة ( )1571واحلاكم ( -4 . )1427وتذكر
املوت كما عند مسلم ( )976من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

أما امليت فال ينتفع إال ابلدعاء سواء وقت الزايرة أو بعيداً عن القرب ،لكن الزايرة تذكره ابمليت

فيدعو له.

أما حديث عمرو بن العاص -رضي هللا عنه -ووصيته أبن يقيموا حول قربه قدر ما تنحر اجلزور
ويقسم حلمها حىت يستأنس هبم ،وينظر ماذا يراجع به رسل ربه ،فهذا وإن كان يف صحيح مسلم

( )121إال أنه موقوف على عمرو بن العاص -رضي هللا عنه -ومل يرفعه إىل النيب -صلى هللا عليه
وسلم ،-فهو اجتهاد منه -رضي هللا عنه -ومل يذكر دليله على ذلك ،وهللا  -تعاىل -أعلم.
وعلى ٍ
كل فسماع األموات مسألة خالفيه بّي العلماء قدمياً وحديثاً ،وهللا أعلم.

حيسن الرجوع إىل فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 1727اجلزء  )477 / 1مجع أمحد الدويش .انتهى.
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الكفرايت يف األعمال األدبية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/1/18

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ،حيتج الذين يكتبون رواايت فيها سب هلل ولرسوله أن الشتائم والسب
املوجودة يف الرواية هي صادرة من الشخصيات املكتوبة يف الرواية وليست من الكاتب ويقولون :أن

انقل الكفر ليس بكافر.

السؤال :هل من يكتب رواية فيها سب هلل ولرسوله على لسان شخصيات الرواية كمن يكتب كتاابً

لتحذير العامة من مناهج فاسدة وطوائف منحرفة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اجلواب عن هذا السؤال يقع يف نقطتّي:

األوىل :أما تكفري املذكور مبا وقع يف رواايته من الكفرايت ففيه نظر وإن كانت شخصيات رواايته

خمتلقة من تلقاء نفسه؛ ألنه يف معرض من ينقل وحيكي ،..وهللا أعلم بنيّته ،لكنها -وال شك -توقُّ ٌح
وسوء أدب وقلة دين يستحق هبا أعظم التعزير.

التفحش واجملون واإلسهاب ببذاءة يف وصف شخصيات الرواية وحوادثها فهي
وأما ما فيها من صور ُّ
تشي بشخصية كاتبها ونفسيته ،فهي شخصية شهوانية مريضة حريى تبحث عن الشهرة وتتسبب

إليها ولو أبخس األسباب.

الثانية :هذا السؤال يدل على أزمة يف الفكر ما زالت تعانيها األمة منذ أمد بعيد .وهذه القضية اليت

تضمنها السؤال تكشف عن إحدى جوانب تلك األزمة ،فتعاملنا مع ذلك النتاج الفكري أو األديب
املتس ِّفل إىل ال هرغام غالباً ما يقع يف اندفاع وتسرع تسوقه العاطفة واحلماسة الالعجة  ...واليت ال
ينقصها الصدق واإلخالص والغرية بقدر ما ينقصها الوعي والفطنة وحسن الرأي وتقدير العواقب.

وقد آن لنا أن نعي -بعد هذه التجربة املريرة -أننا حباجة إىل توظيف العاطفة ال إىل إرضائها ،وإىل
إعمال العقل ال إىل تعطيله ،وأن ِّ
نصرف الغرية واحلمية حيث ينبغي أن تص هرف.

لقد قصدان إنكار هذه األعمال الساقطة والرد عليها وإسقاط أصحاهبا وحماربة وجودها واجتثاثها ...
إخل ،فما جنينا من ذلك إال نقيض ِ
قصدان وخالف مرادان ،لقد كانت سوق هذه الرواايت كاسدة

فرهوجنا هلا ،وكان بعض مؤلفيها مغموراً فجعلناه شهرياً يبحث الناس عن مؤلفاته ،ويسألون عن نتاجه،

كل ذلك من جراء الضجة اليت أثرانها حوهلا ،ودفعنا  -من حيث ال نشعر -بعض هؤالء املرضى إىل
ُّ
البحث عن الشهرة عرب هذه البوابة القذرة.

أذكر أنين سألت مرة أحد أصحاب دور النشر عن رواايت أحد هؤالء الروائيّي املاجنّي كيف

رواجها؟! .فأخربين أن رواايته كانت متكدسة يف معرضه ،ال يكاد يسأل عنها أحد ،وبعد الض هجة

األخرية اليت اثرت على إحدى رواايته نفدت نسخها كلها يف بضعة أايم!!!!
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وميجها اخللق السوي،
إن هذه الرواايت كما هي ساقطة يُنكرها الدين ،ويستهجنها العقل الصحيحُّ ،
فهي ضعيفة مهلهلة -كذلك -من انحية الذوق األديب والفن الروائي ،وكان الزمن  -لو أان صربان-

كفيالً إبسقاطها ونسياهنا ،ولذا فإن أفضل طريقة للرد على هذه األعمال املتسفلة هو ترك الرد

وإغفاهلا ،وكان ينبغي -لو كنا نتحرك بوع ٍي ونعمل العقل -أالّ تستخفنا هذه األعمال الساقطة اليت

ليس فيها أدىن شبهة ُخيشى اعتالقها ابلنفوس فتستوجب كشفها ودحضها .إهنا تشبه ثرثرة السفيه
وهذاين الثمل والذي ال حيسن أن يقابل إال ابلسكوت واالستغفال.

واألمر كما قال الشاعر:

لو كل كلب عوى ألقمته حجراً ألصبح الصخر مثقاالً بدينار

والعجيب املؤسف أن واحداً من أصحاب هذه الرواايت السخيفة له من املقاالت واملؤلفات الفكرية
وأشد على العقول واألخالق من رواايته املاجنة ،وفيها من ُّ
ما هو أخبث ُّ
الشبه والتشكيك يف
الثوابت واملساومة عليها ما ال يوجد عشر معشارها يف رواايته ،ولكننا -وايللحسرة -مل جند هلا عند

الغيورين من اإلنكار ور ّدة الفعل مثل ما كان منها على رواايته الساقطة.

وهذا شاهد يضم إىل شواهد أخرى كثرية أبن تعاملنا مع الواقع املسخوط -أحياانً -تسريه العاطفة
ويغيب عنه العقل واملشورة.

()205/15

الرد على منكري السنة
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/1/9هـ

السؤال

أريد مساعدتكم للرد على أحدهم حيث أنه ينكر العمل ابلسنة وقد احتج ابلقرآن ومل أستطع الرد
عليه ،وذكر يل قول هللا تعاىل يف سورة يوسف" :لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان

حديثاً يفرتى ولكن تصديق الذي بّي يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون" ،وعليه
يفصل القرآن .فكيف أرد
فليست هناك حاجة للمزيد يف تفسري القرآن ،وينكر القول أبن احلديث ِّ

عليه خبصوص اآلية املذكورة؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:
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من الدعاوى الباطلة والشبهات الضالة اليت أاثرها أعداء اإلسالم القول برد السنة مطلقاً ،وأن

القرآن يكفي وحده وال حاجة إىل السنة ،والغرض من هذه الدعوة الضالة اخلبيثة هدم الشريعة
وتقويض اإلسالم ،فالسنة هي املفسرة واملبينة للقرآن ،فالطعن فيها طعن يف القرآن وترك للعمل

بنصوصه اليت حتتاج إىل بيان ،وكان بداية هذه الدعوة اخلبيثة واالحنراف اخلطري يف أواخر عهد

الصحابة –رضي هللا عنهم ،-مث تطور مع الزمن حىت جاء االستعمار الغريب وذلك عرب طالئعه من
املبشرين واملستشرقّي وأتباعهم من أشباه العلماء وأبواق االستعمار الذين قصدوا القضاء على

اإلسالم وهدم الشريعة فأحيوا ما اندثر من هذه البدع واآلراء املنحرفة ،وقد تصدى الصحابة –رضي
هللا عنهم -هلذا االحنراف ،فعن احلسن البصري أن عمران بن حصّي -رضي هللا عنه -كان جالساً ًُ
ومعه أصحابه ،فقال رجل من القوم :ال حتدثوان إال ابلقرآن ،قال فقال له :ادنه فدان ،فقال" :أرأيت
لو وكلت أنت وأصحابك إىل القرآن ،أكنت جتد فيه صالة الظهر أربعاً ،وصالة العصر أربعاً،

وصالة املغرب ثالاثً تقرأ يف اثنتّي؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إىل القرآن ،أكنت جتد الطواف
ابلبيت سبعاً ،والطواف ابلصفا واملروة؟ مث قال :أي قوم خذوا عنا فإنكم وهللا إن ال تفعلوا لتضلن"

أخرجه البيقهي يف مدخل الدالئل ( ، )25/1وأخرجه اخلطيب يف الكفاية ( ، )48وأخرجه ابن عبد

الرب يف اجلامع ( ، )191/2مث ما زال العلماء يردون على هذه الشبهات ويوضحوا األدلة الدالة على
حجية السنة ومنهم اإلمام الشافعي فقد بسط القول يف الرد على هذه الشبهة يف كتاب (مجاع العلم)

 ،حيث قال" :ابب حكاية قول الطائفة اليت ردت األخبار كلها" مث شرع يف الرد عليهم ،واملقام ال
يتسع لبسط األدلة يف الرد على هذه الدعوة اخلبيثة لكن حسيب أن أذكر بعض األدلة وفيها كفاية
ملن وفقه هللا وأراد احلق ،فأقول السنة املطهرة حجة ابتفاق العلماء سواء منها ما كان على سبيل

البيان للقرآن أو على سبيل االستقالل ،وقد دلت األدلة املستفيضة من القرآن والسنة على وجوب
اتباع النيب -صلى هللا عليه وسلم -والتحذير من خمالفة أمره وهنيه عليه الصالة والسالم ،قال هللا

ٍ
َطيعوا ه ِ
ِ
هِ
ول َوأ ِ
يعوا ال هر ُس َ
ُويل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب هِ
ِ
اَّلل وال هر ُس ِ
س ُن َأتْ ِويالً" [النساء. ]59:
َّلل َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَلِ َ
ُْ ُ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
إِ َىل ه َ
َح َ
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قال ميمون بن مهران" :الرد إىل هللا هو الرجوع إىل كتابه ،والرد إىل الرسول – صلى هللا عليه وسلم-
هو الرجوع إليه يف حياته وإىل سنته بعد مماته" ،وقال تعاىل" :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبُّو َن ه
اَّللَ فَاتهبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم
اع ه
ه
اَّللَ [ " ...النساء:
"م ْن يُ ِط ِع ال هر ُس َ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
اَّللُ [ " ...آل عمران :من اآلية ، ]31وقال تعاىلَ :
من اآلية ، ]80فقد جعل طاعة رسوله – صلى هللا عليه وسلم -من طاعته سبحانه ،وحذر من
صيبـهم ع َذ ِ
ِ
خمالفته فقال" :فَـلْي ْح َذ ِر اله ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
يم " ...
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ْ
َ
اب أَل ٌ
َ

[النور :من اآلية ، ]63فلوال أن أمره حجة والزم ملا توعد على خمالفته ابلنار ،وقال سبحانه وتعاىل:
ول هِ
"لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخ َر [ " ...األحزاب :من
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف
اآلية ، ]21وقال سبحانه" :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
ول
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممها قَ َ
"وَما َ
سلّ ُموا تَ ْسليماً" [النساء ، ]65:وقال سبحانهَ :
ض ْي َ َ ُ َ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا" [احلشر :من اآلية ]7وقد فهم الصحابة – رضوان هللا عليهم -من
هذه اآلايت وجوب الرجوع إىل السنة واالحتجاج هبا ،روى البخاري يف صحيحه ( )4886عن عبد
هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -قال" :لعن هللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات
للحسن املغريات خلق هللا ،فقالت أم يعقوب :ما هذا؟ قال عبد هللا – رضي هللا عنه -وما يل ال

ألعن من لعن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -ويف كتاب هللا ،قالت :وهللا لقد قرأت ما بّي
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"وَما َ
ول فَ ُخ ُذوهُ
اللوحّي فما وجدته ،فقال :وهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه ،قال هللا تعاىلَ :
َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا" [احلشر :من اآلية ، ]7وحينما بعث النيب –صلى هللا عليه وسلم -معاذاً–
رضي هللا عنه -إىل اليمن قال له" :مب تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال :بكتاب هللا ،قال :فإن مل

جتد؟ ،قال :بسنة رسول هللا – ،قال :فإن مل جتد؟ قال :أجتهد رأي وال آلو فضرب رسول هللا –صلى
هللا عليه وسلم -يف صدره ،وقال :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي هللا ورسوله"
أخرجه أبو داود ( ، )3592وأما األحاديث الدالة على وجوب اتباع السنة فكثرية منها ما رواه أبو

داود يف سننه ( )4604عن املقدام بن معد يكرب – رضي هللا عنه -أن رسول هللا – صلى هللا عليه
وسلم -قال" :أال إنين أوتيت الكتاب ومثله معه ،أال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول:

عليكم ابلقرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوا وما وجدمت فيه من حرام فحرموه ،أال ال حيل لكم

احلمار األهلي ،وال كل ذي انب من السباع ،وال لقطة معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ،ومن نزل
بقوم فعليهم أن يقروه ،فإن مل يقروه فعليه أن يعقبهم مبثل قراه" ،قال اخلطايب :وقوله" :يوشك رجل

شبعان " ...حيذر هبذا القول من خمالفة السنن اليت سنها مما ليس له من القرآن ذكر على ما ذهبت

إليه اخلوارج والروافض فإهنم متثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن اليت قد ضمنت بيان الكتاب فتحريوا
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وضلوا ،وأراد بقوله متكئ على أريكته أنه من أصحاب الرتفه والدعة الذين لزموا البيوت ومل يطلبوا
العلم من مظانه" معامل السنن ( ، )298/4ويف حديث العرابض بن سارية – رضي هللا عنه -مرفوعاً:
"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديّي عضوا عليها ابلنواجذ" رواه أبو داود (، )4607
والرتمذي ( ، )2676وقال :حديث حسن صحيح ،وعن ابن عباس – رضي هللا عنهما -أن النيب

–صلى هللا عليه وسلم -خطب يف حجة الوداع فقال" :إن الشيطان قد يئس أن يعبد أبرضكم ولكن
رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما حتقرون من أمركم ،فاحذروا ،إين تركت فيكم ما إن اعتصمتم به

فلن تضلوا أبداً كتاب هللا وسنة نبيه" أخرجه مالك يف املوطأ ( ، )899/2واحلاكم ( ، )318واللفظ

له ،ووصف القرآن أبنه تفصيل لكل شيء ال يفهم منه أنه ليس حباجة إىل البيان الذي أخرب هللا -
سبحانه وتعاىل -عنه بقوله" :وأَنْـزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
هاس َما نُـ ِّز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعله ُه ْم يَـتَـ َف هك ُرو َن " ...
َ ََ ْ
ك ال ّذ ْك َر لتُـبَِّ َ
[النحل :من اآلية ، ]44ألن التفصيل والبيان الوارد يف القرآن على نوعّي:

أ -ما جاء يف القرآن مفصالً ومبيناً حبيث ال حيتاج معه إىل غريه.

ب -ما جاء يف القرآن مفصالً ومبيناً من حيث بيان وجوبه وافرتاضه وحنو ذلك وهو حباجة إىل البيان
والتفسري واإليضاح من وجوه أخرى ،فعلى سبيل املثال :ورد يف القرآن ذكر العبادات مفصلة من

صالة وزكاة وصيام وحج واعتكاف ،وهذه العبادات حتتاج إىل بيان وإيضاح ،فالصالة حتتاج إىل بيان

أوقاهتا وكيفيتها ،وحنو ذلك ،وقد جاءت السنة ببيان ذلك على وجه التمام والكمال ،قال النيب –
صلى هللا عليه وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصلي" رواه البخاري ( )631من حديث مالك بن
احلويرث ،ولو اكتفينا ابلقرآن فإنه فال ميكن أن نقيم الصالة اليت أمر هللا هبا يف كتابه ،وهذا أمر

ظاهر ،وكذلك الزكاة فقد بّي هللا عز وجل وجوهبا وافرتاضها على عباده وهي حباجة إىل التفصيل
والبيان من وجوه أخرى من حيث :األموال اليت جيب فيها الزكاة ،ومقدار الواجب ،ومقدار النصاب،

وهكذا ولو اكتفينا ابلقرآن مل نستطع أن نؤدي الزكاة اليت أمر هللا هبا يف القرآن ،وهكذا الصيام

واحلج ،وهلذا قال النيب –صلى هللا عليه وسلم -يف حجة الوداع" :لتأخذوا مناسككم  " ...رواه

مسلم ( )1297من حديث جابر –رضي هللا عنه ،-قال الشافعي – رمحه هللا" :-البيان يف الفرائض
املنصوصة يف كتاب هللا منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فال حيتج مع التنزيل فيه إىل غريه

ومنها ما أتى على غاية البيان يف فرضه ،وافرتض طاعة رسوله ،فبّي رسول هللا عن هللا :كيف فرضه؟
وعلى من فرض؟ ومىت يزول بعضه ويثبت وجيب  ...ومنها :ما سن رسول هللا – صلى هللا عليه

وسلم -مما ليس فيه نص حكم ،وقد فرض هللا يف كتابه طاعة رسوله – صلى هللا عليه وسلم-

واالنتهاء إىل حكمه ،فمن قبل عن رسول هللا فبفرض هللا قبل ،قال اخلطايب بعد أن ذكر هللا سبحانه

وتعاىل أنزل الكتاب تبياانً لكل شيء فأخرب سبحانه أنه مل يغادر شيئاً من أمر الدين مل يتضمن بيانه
الكتاب ،إال أن البيان على ضربّي:

أ -بيان جلي تناوله الذكر نصاً.
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ب -بيان خفي اشتمل عليه معىن التالوة ضمناً ،فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكوالً
إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهو معىن قوله سبحانه" :وأَنْـزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ّي لِلن ِ
هاس َما نُـ ِّز َل
َ ََ ْ
ك ال ّذ ْك َر لتُـبَِّ َ
إِلَْي ِه ْم َولَ َعله ُه ْم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [النحل :من اآلية ، ]44فمن مجع بّي الكتاب والسنة فقد استوىف وجهي
البيان ،وصنف اإلمام أمحد كتاابً يف طاعة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -رد فيه على من احتج
بظاهر القرآن يف معارضة سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وترك االحتجاج هبا وقال يف أثناء
خطبته :إن هللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه بعث حممد  -صلى هللا عليه وسلم -ابهلدى ودين احلق
ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون ،وأنزل عليه كتابه اهلدى والنور ملن اتبعه ،وجعل رسوله

الدال على ما أراد من ظاهره وابطنه ،وخاصه وعامه ،وانسخه ومنسوخه ،وما قصد له الكتاب،

فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هو املعرب عن كتاب هللا الدال على معانيه ،شاهده يف
ذلك أصحابه الذين ارتضاهم هللا لنبيه  -صلى هللا علي وسلم -واصطفاهم له ،ونقلوا ذلك عنه،
فكانوا هم أعلم الناس برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومبا أراد هللا من كتابه مبشاهدهتم ،وما

قصد له الكتاب فكانوا هم املعربين عن ذلك بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-قال جابر -

رضي هللا عنه -ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بّي أظهران عليه ينزل القرآن وهو يعرف أتويله

وما عمل به من شيء علمنا به ،مث ساق اآلايت الدالة على طاعة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-
(أعالم املوقعّي ( . )290/2هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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زكاة العقارات املؤجرة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/3/18هـ

السؤال

أان رجل بدأت يف التجارة منذ مثانية أشهر تقريباً ،وكانت جتاريت يف شراء املنازل واالستفادة من دخلها
الشهري أو بيعها ،كيف أخرج الزكاة؟ مالحظة :قد أشرتي املنزل وأبيعه يف أقل من سنة.

اجلواب
حكم الزكاة ابلنسبة هلذه املنازل خيتلف حسب القصد منها ،فإن كان القصد إبقاءها لإلجيار فال زكاة

عليها ،وإمنا الزكاة على دخلها إذا حال عليه احلول ،وإن كان القصد إعدادها للبيع فهي عروض
جتارة ،جتب الزكاة يف قيمتها ،فما حال عليه احلول تقدر قيمته وتضم إىل بقية املال وخترج زكاة
اجلميع ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.
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احللف جباه النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/1/27
السؤال

ما حكم من يقول أو حيلف جباه سيدان حممد مثالً؟
اجلواب
احلمد هلل ،لقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال حتلفوا آبابئكم وال أبمهاتكم وال
ابألنداد ،وال حتلفوا إال ابهلل وال حتلفوا إال وأنتم صادقون" رواه النسائي ( )3769وأبو داود

( )3248من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -وجاء عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من
حلف بغري هللا فقد أشرك" رواه أبو داود ( )3251والرتمذي ( )1535من حديث ابن عمر -

رضي هللا عنهما  -فاحللف من املخلوق ال جيوز إال ابهلل ،أو صفة من صفاته ،كعزته ،وقدرته -

سبحانه وتعاىل -وعلى هذا فال جيوز احللف أبي خملوق وال بصفة من صفات املخلوق ،ال ابلرسول،

وال مبلك من املالئكة ،وال ابلكعبة ،وال حبياة فالن ،أو شرف فالن ،أو راس فالن ،أو ابلسيد فالن،

اجلهال والضالل ،وجاه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو صفة له وهي
كما يقع من كثري من ّ
منزلته ووجاهته عند ربه -سبحانه وتعاىل -فهي صفة من صفاته -عليه الصالة والسالم ،-مثل

سيادته وواليته -عليه الصالة والسالم ،-أو رسالته ،فاملقصود أنه ال جيوز احللف ابملخلوق مهما
كان شريفاً ،ومهما كان له من الفضل ،وحممد -عليه الصالة والسالم -هو سيد ولد آدم ومع ذلك
فقد قال" :من حلف بغري هللا فقد أشرك" (سبق خترجيه) فالواجب احلذر من الشرك كله ظاهره

وخفيّه ،قوليّه وفعليّه ،عصمنا هللا وإايكم من أسباب سخطه وصلى هللا وابرك على عبده ورسوله.
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بيع املساويك يف ساحة املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/09هـ
السؤال
ما حكم البيع والشراء يف املسجد ،سواء بداخله ،أو يف ساحته ،أو يف غرفة ملتصقة به اتبعة له؟

وهل يلحق احلكم أولئك الذين يبيعون املساويك داخل ساحة املسجد؟ وهل حيرم الشراء منهم؟ وما
حكم عمل الطبق اخلريي الذي يعود ريعه للمسجد وحلقاته ،إذا كان سيقام داخل قسم النساء ،أو

يف خيمة يف ساحة املسجد؟ علماً أن هذه الفتوى ننوي توزيعها على اإلخوة يف املسجد إذا أذنتم،

وهللا يرعاكم وحيفظكم.
اجلواب

يكره البيع والشراء يف املسجد ،ملا روى أبو هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فقولوا :ال أربح هللا جتارتك" رواه الرتمذي
( ، )1321وقال :حديث حسن غريب ،ورواه الدرامي ( ، )1401وقال قوم من العلماء :ال أبس

به.

والصحيح األول الكراهة؛ للحديث املذكور ،فإن ابع فالبيع صحيح؛ ألنه مت أبركانه وشروطه ومل

يثبت وجود مفسد له ،والكراهة ال توجب الفساد ،وقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-قولوا :ال
أربح هللا جتارتك" ،من غري إخبار بفساد البيع دليل على صحته.
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حتديد يوم لزايرة املقربة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال
هل حتديد يوم لزايرة املقربة جائز؟ خاصة وأن ابن حجر -رمحه هللا -قد استدل على ذلك أبن
الرسول عليه الصالة والسالم ،كان يزور قباء كل سبت.

اجلواب

ِ
وها" .أخرجه
ور َ
زايرة القبور مشروعة؛ لقوله عليه الصالة والسالمَ " :هنَْيـتُ ُك ْم َعن ِزايرة ال ُقبُوِر ،فَـ ُز ُ
مسلم ( . )977ويف رواية عند الرتمذي (" : )1054فَِإهنّا تُ َذ ّكرُكم ِ
اآلخ َرةَ" .وكان النيب عليه الصالة
ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ّي،
والسالم ،يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا" :ال ه
ّي َوال ُْم ْسل ِم َ
س َال ُم َعلَى أ َْه ِل ال ّد َاي ِر م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
اَّلل الْمستـ ْق ِد ِم ِ
ينَ ،وإِ هان إِ ْن َشاءَ ه
اَّللُ بِ ُك ْم لَ َال ِح ُقو َن" .أخرجه مسلم (. )974
َويَـ ْر َح ُم هُ ُ ْ َ َ
ّي منها َوال ُْم ْستَأْخ ِر َ
وكان عليه الصالة والسالم ،يزور القبور ويدعو ألهلها ،ولكنه ،عليه الصالة والسالم ،مل جيعل لذلك

توقيتًا ،بل أطلق األمر ابلزايرة فال جيوز تقييدها بيوم معّي ،فمن زعم أنه يتعبد بزايرة القبور يف يوم
كذا فهو مبتدع؛ ألن هذا حيتاج إىل دليل ،وما ذكر عن احلافظ ابن حجر من أنه ،عليه الصالة

والسالم ،كان يزور قباء كل سبت -أخرجه البخاري ( )1193ومسلم ( - )1399ال يصح هذا

القياس ،فإن هذه عبادة وال يصح القياس يف العبادات ،نعم نقول :إن زايرة مسجد قباء ملن كان يف
املدينة يوم السبت ،ومن زار يف غري السبت فال أبس ،لكن األفضل أن تكون يف ذلك اليوم يوم
السبت ،وأما زايرة القبور فقد دلت السنة على اإلطالق وعدم التقييد للوقت ،فال يعّي هلا يوم وال

إنساان اعتاد أنه ال يزور إال يف يوم كذا يف يوم اخلميس أو يوم اجلمعة؛ ألنه يكون
ساعة ،لكن لو أن ً
فارغًا فهذا نوع آخر مل خيصص ،ألنه مل يدخل ختصيص هذا اليوم تدينًا وتعب ًدا ،إمنا خصص اتفاقًا
حبسب ظروفه ،ولو تغريت ظروفه وأحواله لتغري ميعاد الزايرة ،مث مع ذلك ال ينبغي أن تكون زايرة

القبور هلا موعد يلتزم به اإلنسان ،بل ينبغي أن يكون اترة بعد أسبوع واترة بعد شهر واترة بعد يومّي

بع ًدا عن مظهر البدعة ،نسأل هلل أن يهدينا صراطه املستقيم.

وبناء على ذلك فتخصيص األعياد لزايرة القبور ،والذهاب إىل املقابر بعد صالة العيد ،وجعل ذلك
ً

شعارا وسنة متبعة -كما حيدث يف بعض أمصار املسلمّي -داخل يف االبتداع املنهي عنه ،ومل يكن
ً
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال صحابته يوقتون زايرة املوتى بيوم العيد وال غريه.

()214/15

دفن امليت ومل يغسل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/10/28هـ

السؤال

شخص من روسيا يسأل :تويف بعض املسلمّي يف روسيا ومل يغسلوا وإمنا كفنوا فقط ومل يص هل عليهم،
فماذا جيب على املسلمّي املقربّي منهم؟ هل جيوز أن يصلوا عليهم بعد هذه املدة وعلى وجه

اخلصوص إذا كانت طويلة أم ماذا عليهم؟ وهل أيمثون بذلك؟
اجلواب

علينا أن نعلم أن جتهيز امليت من تغسيل وتكفّي ومحل وصالة ودفن من فروض الكفاية إذا قام به

من يكفي سقط اإلمث عن الباقّي وإال أمث كل من علم بوفاته وتركه ،ومن علم مبا ذكره السائل ومل يقم
ابلواجب فعليه التوبة والندم على ما فرط منهم والعزم على أال يعودوا ،وعليهم أن يصلوا على

األموات يف قبورهم ولو طالت املدة ،وإذا كانت املدة قريبة وال ميكن أن يكون امليت قد تغري فيجب
نبشه واختاذ ما يلزم من تغسيل وتكفّي وصالة وغري ذلك مما تقدم ،وأما إذا طالت املدة وقد تغري،
أو فين امليت ،أو تعفن يف قربه فعليهم أن يصلوا عليهم يف قبورهم ويتوبوا إىل هللا.

()215/15

عمل اخلري ابتغاء الثناء
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي  -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

لدي تساؤل عن ديدن كثري من الناس -إال من رحم هللا :-أال وهو عمل اخلري للغري مقابل الثناء

واملدح سراً وعلناً ،آخذين مبقولة الشاعر:

دقات قلب املرء قائلة له *** إن احلياة دقائق وثوان
ٍُ فارفع لنفسك من حياتك ذكرها *** فالذكر لإلنسان عمر ٍ
اثن
ِ
عب ِرَكابَه.
وكذلك العامي :وم ْن بَـغَى اخلري ي ْت ْ
تساؤيل هو :أال يعد هذا العمل -السعي يف قضاء حوائج الغري مقابل كلمات مدح ال تتجاوز عدة

أايم ظاهراً أمام الناس -من الشرك اخلفي -األصغر-؟ وأين هو من حديث":من فرج عن مسلم كربة
من كرب الدنيا  ،" ...وحديث":أان وكافل اليتيم كهاتّي" وأثر "صنائع املعروف تقي مصارع السوء"،
ولقد سألت أحد طلبة العلم فقال :إذا كان العمل دنيوايً وأردت به اآلخرة فأنت مأجور على ذلك،

وإذا أردت به الدنيا فال أبس.

أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

يشرتط لقبول العمل عند هللا -سبحانه -شرطان:

( )1اإلخالص؛ لقول هللا -تعاىل":-لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين"

[الزمر ، ]65:وقوله":فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً"
[الكهف. ]110:
( )2املتابعة :أي موافقة سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -للحديث" :من عمل عمالً ليس

عليه أمران فهو رد" ،لكن املؤمن إذا عمل العمل بنية خالصة ،مث حصل له ثناء أو مكافأة دنيوية،
فهذا عاجل بشرى املؤمن يف الدنيا ،وما عند هللا خري وأبقى ،وهللا أعلم.

()216/15

زكاة احلدائق املثمرة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/10/12هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ما حكم زكاة األرض الزراعية املثمرة؟ هل دفع الزكاة على املبلغ قبل املصروفات أم بعد اخلصم؟

وشكراً.
اجلواب

عند أكثر العلماء ليس على مثل هذه الثمرة زكاة ،وعليه فاملبلغ املتبقي إذا حال عليه احلول وهو

نصاب جيب فيه الزكاة ،وال جتب قبل ذلك ،وهللا -سبحانه وتعاىل -أعلم.

()217/15

حكم بناء املسجد يف املقربة
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/5/26

السؤال

ما حكم الصالة يف مسجد مبين يف مقربة؟ مبعىن :أن هناك جزءاً أخذ من أرض املقربة وخصص

ليكون مسجداً ،هل تعد أرضه أرض مقربة أم أهنا أصبحت أرضاً خاصة ابملسجد وعليه فحكم
الصالة فيه ليس كالصالة يف املقربة؟ أرجو التفصيل مع ذكر األدلة.

اجلواب

أرى أن األرض اليت خصصت للمقربة تبقى هلا وال يؤخذ منها جزء للمسجد؛ لسببّي:

األول :أن األرض -كما ورد يف السؤال -قد خصصت أصالً للمقربة.

الثاين :أن بناء املسجد حول القبور أو ابلقرب منها ال سيما إذا كان مالصقاً يدخل يف املنهي عنه،

وقد ثبت يف الصحيحّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا

قبور أنبيائهم مساجد" البخاري ( )436ومسلم ( ، )529قالت عائشة -رضي هللا عنها" :-حيذر

ما صنعوا" ،وقال -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه مسلم ( )532يف صحيحه...." :أال فال
تتخذوا القبور مساجد ،فإين أهناكم عن ذلك".

فالواجب أن تبعد املساجد عن القبور ،وما ذاك إال ألن الصالة حول القبور وسيلة إىل دعاء
األموات ،أو االستعانة هبم ،أو سؤاهلم وهذا من الشرك ،والوسائل هلا حكم الغاايت ،وهلذا حذر -

صلى هللا عليه وسلم -من اختاذ القبور مساجد محاية للتوحيد وسداً لذريعة الشرك ،وهللا أعلم.

()218/15

فناء النار

اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو منكم توضيح األمر التايل ابلتفصيل ،حيث وجدت فيه اختالفات كثرية هل تفىن النار يف

اآلخرة؟ وهل ذلك كان فعالً رأي بعض الصحابة والسلف؟

أرجو التوضيح حيث تبّي يل من اآلايت واألحاديث اليت قرأهتا أن أهل النار خالدون فيها أبدا.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

سئل فضيلته :هل النار مؤبدة أو تفىن؟

فأجاب بقوله :املتعّي قطعاً أهنا مؤبدة ،وال يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول ،وهلذا جعله

العلماء من عقائدهم ،أبن نؤمن ونعتقد أبن النار مؤبدة أبد اآلبدين ،وهذا األمر ال شك فيه؛ ألن هللا

 تعاىل  -ذكر التأبيد يف ثالثة مواضع من القرآن:هِ
ين َك َف ُروا َوظَلَ ُموا َملْ يَ ُك ِن ه
اَّللُ لِيَـغْ ِف َر َهلُ ْم َوال
األول يف سورة النساء يف قوله  -تعاىل " :-إِ هن الذ َ
يق جهن ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يها أَبَداً " ...اآلية[ ،النساء. ]169 -168 :
هم َخالدي َن ف َ
ليَـ ْهديَـ ُه ْم طَ ِريقاً إاله طَ ِر َ َ َ َ
َع هد َهلم سعِرياً َخالِ ِد ِ
ِ
والثاين :يف سورة األحزاب "إِ هن ه
يها أَبَداً" اآلية،
ين ف َ
ين َوأ َ ُ ْ َ
َ
اَّللَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
[األحزاب. ]65-64 :
اَّلل ورسولَهُ فَِإ هن لَهُ َانر جهنهم َخالِ ِد ِ
"وَم ْن يَـ ْع ِ
يها أَبَداً" [اجلن. ]23 :
ين ف َ
ص هَ َ َ ُ
والثالث :يف سورة اجلن َ
َ
َ ََ َ

ولو ذكر هللا  -عز وجل  -التأبيد يف موضع واحد لكفى ،فكيف وقد ذكره يف ثالثة مواضع؟! ومن
العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إىل أهنا تفىن بناء على علل عليلة ملخالفتها ملقتضى الكتاب
والسنة ،وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة؛ فقالوا :إن "خالدين فيها أبداً" ما دامت موجودة فكيف

هذا؟!

إذا كانوا خالدين فيها أبداً ،لزم أن تكون هي مؤبدة "فيها" هم كائنون فيها وإذا كان اإلنسان خالداً
مؤبداً ختليده ،لزم أن يكون مكان اخللود مؤبداً؛ ألنه لو فين مكان اخللود ما صح أتبيد اخللود،

واآلايت واضحة جداً ،والتعليالت الباردة املخالفة للنص مردودة على صاحبها ،وهذا اخلالف الذي

ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خالف مطرح ألنه خمالف للنص الصريح الذي جيب على كل مؤمن
أن يعتقده ،ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند هللا ،لكن من أتمل نصوص الكتاب والسنة

عرف أن القول بتأبيدها هو احلق الذي ال حيق العدول عنه.

واحلكمة تقتضي ذلك ،ألن هذا الكافر أفىن عمره كل عمره يف حماربة هللا  -عز وجل  -ومعصية هللا

والكفر به ،وتكذيب رسله  -عليهم الصالة والسالم  -مع أنه جاءه النذير وأعذر وبّي له احلق،
ودعي إليه ،وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل ،فكيف نقول إن هذا ال يؤبد عذابه؟! واآلايت يف

هذا صرحية كما تقدم.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد بن صاحل العثيمّي (. ] )56-55/1

()219/15

أيهما أفضل :العمرة يف أشهر احلج أم يف رمضان؟
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

أيهما أفضل :العمرة يف أشهر احلج أم يف رمضان؟.

اجلواب

يف الصحيحّي البخاري ( ، )1782مسلم ( )1256عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال... ":
عمرة يف رمضان تعدل حجة" ويف لفظ للبخاري ( ، )1863ومسلم (": )1256تقضي حجة أو

حجة معي".

مث يلي هذا يف الفضل العمرة يف شهر ذي القعدة ،ألن ُعمرهُ كلها -صلى هللا عليه وسلم -كانت يف
ذي القعدة ،وقد قال هللا تعاىل":لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة [ " ...األحزاب، ]21 :

وهبذا اجلواب أفىت مساحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -كما يف فتاوى إسالمية مجع حممد
املسند ( ، )304-303/2وهللا تعاىل أعلم.

()220/15

قضاء الفوائت هل يعم النوافل؟

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/7/23هـ

السؤال

إذا أراد شخص ما إعادة الصلوات اليت فاتته يف مرض أو ألي سبب آخر ،فهل يبدأ بقضاء الفرض
فقط؟ أم الفرض مع السنة والنوافل والوتر؟ أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

إذا كانت الصالة الفائتة واحدة فقط -كصالة الظهر مثالً -فإنه يشرع له قضاؤها مع سننها الراتبة،
ويدل لذلك حديث أيب قتادة (يف صحيح مسلم) ( )681فإنه -صلى هللا عليه وسلم -قضى صالة

الفجر مع سنتها.

وأما إذا كانت الفوائت أكثر من ذلك ،وكان تركها لعذر -كما ذكر السائل -فإنه يشرع له املسارعة
إىل قضائها بال سننها الراتبة ،ويدل لذلك فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم اخلندق -كما يف

صحيح مسلم ( - )631فإنه قضى الفوائت بال سنن ،وهبذا أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
(جمموع الفتاوى  . )104/22وهللا -تعاىل -أعلم.

هذا ابلنسبة للسنن الرواتب.

أما سنة الوتر ،فإنه يقضى شفعاً بعد ارتفاع مشس ذلك اليوم قيد رمح إىل قبيل الزوال ،مث ال يقضى

بعد ذلك ،وهذا كله إذا كان تركه لعذر ،وإال فال يقضى أصالً ،كما يدل على ذلك احلديث الذي
أخرجه مسلم ( )746وغريه عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت":وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن

قيام الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة" هذا ألنه -صلى هللا عليه وسلم -كان يصلي من الليل

إحدى عشرة ركعة ،انظر :البخاري ( )994ومسلم ( ، )736فشفع وتره بركعة ،وعليه فإذا كنت
تصلي من الليل مخس ركعات -مثالً -فإنك تقضيها ستاً من النهار.

هذا وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى  )91/23أبن الوتر يقضى -أيضاً -قبل

صالة الفجر ،واستدل على ذلك حبديث أيب سعيد -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -قال":من انم عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر" رواه أمحد ( )11264وأبو داود
( ، )1431وهللا -تعاىل -أعلم.

()221/15

يريد الزواج بنصرانية قد زىن هبا!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/25هـ
السؤال

أخ مسلم يستفسر عن حكم زواجه من نصرانية يف بلد أجنيب ،علماً أنه كان قد زىن هبا قبل زواجه
منها شرعاً ،وأنه اتب من ذلك ويعمل صاحلاً ،ومل حتمل منه قبل الزواج ،وهي قريبة من اإلسالم،

ولكنها مل تعلن إسالمها بعد.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأهنئك على توبتك وعملك الصاحل الذي ترجو به تكفري ما فعلت ،فاهلل  -تعاىل -يقول" :والذين

ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق

أاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك

يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان . ]70-68:فربك -تعاىل -كرمي رحيم

قريب جميب ،فإن أنت صدقت التوبة ،وأقلعت عن الذنب ،وعزمت على عدم الرجوع فإن هللا يبدل

سيئاتك حسنات.
وأما عن زواجك هبذه املرأة فهو جائز إذا كانت نصرانية ،أي تنتسب إىل دين النصارى ،ويعترب هذا

يف دينهم انتساابً إليه ،ولكن بشرط أال تكون امرأة بغياً زانية ،أي أهنا ما تزال تزين مع غريك كما
ٍ
فحينئذ ال جيوز الزواج منها؛ ألن هللا -تعاىل -يقول" :الزاين ال ينكح إال زانية أو
فعلت معك،

مشركة والزانية ال ينكحها إال ز ٍ
ان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي" [النور . ]3:فتنبه هلذا جيداً،
واعلم أهنا إن كانت كذلك فإهنا ستفسد عليك فراشك ،بل وتفسد دينك وأوالدك.
مع أن الزواج من الكتابيات قد كرهه كثري من العلماء وإن قالوا جبوازه؛ وذلك ملا قد خيشى فيه من

األثر على الشخص وعلى ذريته ،فإن كنت متعلقاً هبا أو ترجو بذلك إسالمها كما ذكرت أهنا قريبة
من اإلسالم ،وإال فاالستغناء عنها ابملسلمات أوىل .وفقك هللا وكتب لك اخلري فيما ختتار.

وأوصيك بتقوى هللا ،وتقدمي املصلحة الدينية على املصلحة الشخصية ،وأن تستخري هللا فيما تقدم
عليه .وهللا تعاىل أعلم.

()222/15

إذا اتب املرتد فهل يقبل سابق عمله
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/9/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
رجل مسلم اهتدى بسببه كافر ،مث وقع هذا الرجل املسلم يف الكفر ،مث اتب ،هل يذهب أجر إسالم

الكافر عنه؟
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فإن األجر والثواب أمر يتعلق بفضل هللا -تعاىل ،-مث هو أمر يتعلق ابلغيب أيضاً ،ولذا فال حاجة

للتعمق يف السؤال عنه ،مبعىن أن من عمل عمالً صاحلاً رجاء ثواب هللا فقد أدى السبب ،ويبقى
فضل هللا -تعاىل -الذي ال حيده البشر مبجرد اجتهاداهتم.

فاملرتد مثالً إذا اتب ورجع إىل اإلسالم وحسن إسالمه ،فال أحد يستطيع أن يقول ال ثواب لك على

أعمالك الصاحلة قبل الردة ،وجيزم بذلك.

وعلى هذا فريجى -إن شاء هللا -ملن اتب أن تبقى له أعماله الصاحلة ،ومنها ما كان بسببه من إسالم

كافر أو هداية ضال ،صحيح أن بعض أهل العلم ذكر حبوط العمل ،ورتبوا عليه أيضاً أن املرتد

يعيد بعض العبادات اليت كان قد فعلها قبل الردة لبطالهنا ابلردة ،كاحلج مثالً ومن هؤالء املالكية،

ولكن خالفهم آخرون أيضاً فقالوا بعدم بطالهنا ،وأنه ال تلزم إعادهتا سواء قيل ببطالن ثواهبا أم ال،

وأن احلبوط املطلق إمنا يكون ملن مات على الردة والعياذ ابهلل ،ألن هللا تعاىل علقه به يف قوله

سبحانه":ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة. ]217:
ولكن مع ذلك كله فأرى أنه ال ينبغي اخلوض يف الثواب؛ ألنه ال يتعلق به حكم دنيوي وإمنا أمره إىل

هللا ،فيبقى الرجاء من هللا سبحانه أال حييط ثواب أعمال هذا الشخص ،ما دام قد اتب إىل هللا
ورجع ،ويف هذا ترغيب له يف الرجوع والتوبة خبالف القول حببوط ثوابه ،وهللا تعاىل أعلم.

()223/15

القرض واإلقرتاض يف املسجد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز إجراء معاملة القرض داخل املسجد؟ مبعىن أخذ القرض أو سداده داخل املسجد .وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

القرض احلسن الشرعي  -الذي يدفعه اإلنسان ألخيه لقضاء حوائجه دون أن أيخذ عليه ما يسمى

ابلفوائد  -من املعامالت املستحبة اليت فيها إرفاق وإحسان وهلذا روي عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال :ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتّي إال كان كصدقتها مرة" رواه ابن ماجة

( ، )2430والبيهقي ( ، )353/5وأمحد ( ، )3911وابن حبان ( )5040فعلى هذا يكون من
ابب القرابت فإذا أن إنساانً أعطى شخصاً قرضاً حسناً فإن يف عمله قربة فيصح ذلك ولو كان يف
املسجد ،وكذلك سداده وإرجاعه فأرجو إن شاء هللا أال شيء فيه.

()224/15

نقل امليت إىل مقربة أخرى
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/11/23هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو اإلفادة يف املسألة اآلتية:
توفيت والدة زوجي منذ عدة أايم ومت دفنها يف املقابر اخلاصة أبهلها -أي اخلاصة بوالدها وإخواهنا-
وكانت قد أوصت بدفنها يف املقربة اخلاصة بزوجها ،مع العلم أن زوجها ما زال على قيد احلياة ومل
يتم شراء مقربة تكون ملكه بعد ،وأن اإلجراءات الالزمة لشراء املقربة قد تستغرق فرتة من الزمن،

فهل جيوز نقل جسدها بعد إمتام شراء املقربة املذكورة؟ وهل جيوز البناء على املقابر بغرض محايتها من
السرقة؟ (األمر الذي قد انتشر يف مصر) .

اجلواب

ال أثر هلذه الوصية من املرأة اليت دفنت يف مقربة غري ما أوصت به ،وال جيوز نقل جسدها بعد شراء
املقربة اخلاصة بزوجها اليت مل توجد بعد ،ونقل امليت من قرب إىل آخر ال جيوز إال إذا كان لذلك مربر
شرعي كأن يلحق القرب ضرر كوصول اجملاري إليه أو أصبح يف طريق عام للناس ال مندوحة هلم أن

يطرقوه ويسلكوه وحنو ذلك وما ذكر يف السؤال ال يربر جواز النقل.

أما البناء على القبور جمتمعة بسور واحد محاية أن يلحقها أذى من الناس أو الدواب فجائز شرعاً،
أما البناء على القرب بناء مييزه عن القبور األخرى بطّي أو إمسنت أو رخام وحنوه فحرام ال جيوز فإن

القباب واملشاهد أكرب ذريعة إىل الشرك األكرب عياذاً ابهلل وقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم....":-اشتد غضب هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" املوطأ (. )172/1

()225/15

غرية هللا على قلب املؤمن
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/12/22هـ

السؤال

رأيت نفسي خبلطاء نسميهم أصدقاء ،فبحثت ابلتجارب عنهم فإذا أكثرهم حساد على النعم،
وأعداء ال يسرتون زلة ،وال يعرفون للجليس حقاً ،فتأملت األمر فإذا احلق سبحانه يغار على قلب
املؤمن أن جيعل له شيئاً أينس به ،فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه به .اي شيخ ما رأيك
هبذه العبارة هل فيها حمظور شرعي؟

اجلواب

ال جيوز أن يعتقد املسلم هذا املعتقد فإن هللا عز وجل عظيم وحكيم ومن حكمته أن حيقق املطالب
الشرعية من خالل العبد نفسه.

وهذا املعىن املذكور يف السؤال قد وضعه الصوفية ورمبا يكون نقله من أهل الكتاب.

فإهنم زعموا أن مثل ذلك كان إلبراهيم عليه السالم عندما أحب إمساعيل فابتاله هللا عز وجل بذحبه.
وكذلك يعقوب عندما أحب يوسف  ...إخل ذلك الكالم الذي ال دليل عليه.

فال جيوز للمسلم أن يتخيل أموراً مث جيعلها ديناً وهللا املستعان.

()226/15

إجراءات احتمال احلرب هل تنايف التوكل؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/1/2هـ

السؤال

أفكر أحياانً أن أحول أموايل إىل عملة أخرى خوفاً من نزوهلا إذا حصلت -ال قدر هللا -حرب ،هل

هذا من عدم التوكل؟ وما رأيكم يف ذلك؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،جيب على العبد أن يتوكل على هللا يف مجيع األمور مبعىن أن يعتمد على هللا ويفوض أمره

إليه يف جلب ما حيب ويف دفع ما حيذر ويكره ،واألخذ ابألسباب النافعة مشروع ومنها األسباب اليت
تقصد لسالمة اإلنسان يف بدنه ويف أهله ويف ماله ،فاألخذ مبثل هذه األسباب ال ينايف التوكل،

وحتويل اإلنسان ملاله من عملة خيشى عليها من اهلبوط إىل عملة هي أثبت يف العادة أو حتويلها إىل

ذهب ،فإن ذلك من أسباب حفظ املال فال أبس به ،مع اإلميان أبن هللا سبحانه هو احلافظ لعبده،

وأن هذه األسباب ال تنفع إال أن يشاء هللا سبحانه وتعاىل ،فال يعتمد عليها ،فإن االعتماد على

األسباب شرك يف التوحيد كما قال بعض العلماء ،فاملسلم يفعل األسباب متوكالً على هللا سبحانه

وتعاىل ومعتمداً عليه ال على تلك األسباب ،وترك األسباب النافعة عجز واالعتماد عليها شرك ،وقد

مجع النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الصحيح بّي األمر ابألسباب النافعة مع االستعانة به
سبحانه ،وذلك يف قوله -صلى هللا عليه وسلم":-احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجزن،

فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل"،
وهللا أعلم.

()227/15

مىت وأين توزع زكاة الفطر؟
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/9/29هـ

السؤال

ابلنسبة للفطرة ،هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غريهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثالثة أايم ماذا
نفعله جتاه الفطرة؟

اجلواب

السنة توزيع زكاة الفطر بّي فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصالة ،وجيوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو
يومّي ابتداء من اليوم الثامن والعشرين ،وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومّي أو أكثر

أخرجها يف البالد اإلسالمية اليت يسافر إليها ،وإن كانت غري إسالمية التمس بعض فقراء املسلمّي
وسلمها هلم ،وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فاملشروع له توزيعها بّي فقراء بلده؛ ألن املقصود

منها مواساهتم واإلحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أايم العيد.
[فتاوى ابن ابز -رمحه هللا -كتاب الدعوة (. ] )154/4

()228/15

الصالة يف مسجد بسوره قرب
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

هل جتوز الصالة يف مسجد يف ساحته قرب داخل السور؟ مع العلم أنه املسجد الوحيد ابلبلدة.
اجلواب

ال جتوز الصالة يف املساجد اليت فيها قرب أو قبور؛ ملا ثبت عن جندب بن عبد هللا -رضي هللا عنه-

أنه قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قبل أن ميوت خبمس يقول":إن من كان قبلكم

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك"

رواه مسلم ( ، )532وملا ثبت عن عائشة -رضي هللا عنها -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه
قال":لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" البخاري ( ، )436ومسلم (، )529
وجيب على ويل أمر املسلمّي أن يهدم ما بين على القبور من املساجد؛ ألهنا أسست على غري

التقوى ،وأن ينبش من دفن يف املسجد بعد بنائه ،وخيرج جثته من املسجد حىت عظامه ورفاته،

العتدائهم ابلدفن فيه ،وينقل رفاته إىل املقربة العامة يف حفرة خاصة يسوي ظاهرها كسائر القبور،

وبعد ذلك ال حرج يف الصالة يف املسجد املذكور لزوال احملذور.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()229/15

صالة الغائب على شهداء العراق
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/6/28هـ
السؤال

ما حكم صالة الغائب على شهداء العراق؟

اجلواب
احلمد هلل ،الشهداء يعين املقتولون يف سبيل هللا ال يصلى عليهم ،فالرسول  -عليه الصالة والسالم

 -مل يصل على قتلى أحد .انظر ما رواه البخاري ( )1343من حديث جابر -رضي هللا عنه -وإمنا

يدعى هلم ابملغفرة ،وأن يبلغهم هللا ما أملوه ،وما رجوه من رهبم من الفوز ابلشهادة ،وبلوغ منازل

الشهداء ،وهللا سبحانه وتعاىل  -ال يضيع أجر من أحسن عمالً ،فإنه جواد كرمي ،وهو الغفور
الشكور ،سبحانه وحبمده ،وهللا أعلم.

()230/15

هل لساحات املسجد حكم املسجد؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/21هـ
السؤال
بعض الشباب يقوم ببيع األشرطة الدينية يف املسجد ،يف األماكن غري املسقوفة ،ولكن داخل سور

املسجد ،هل هذا البيع جائز أم ال؟ وهل تعترب هذه األماكن اتبعة للمسجد أي ينطبق عليها حكم

املسجد؟ من حيث إذا أتى شخص وجلس يف الكراسي املوجودة يف الساحة ،هل جيب عليه صالة

ركعتّي قبل اجللوس؟ أرجو منكم التوضيح ،وابرك هللا فيكم.
اجلواب

ما كان داخل سور املسجد مما هو معد للصالة ،أو مرتوك إىل وقت احلاجة إليه أيخذ حكم املسجد،

وعليه فال يتخذ حمالً للبيع والشراء ،أو جملساً حلديث الناس؛ لعموم حديث أنس -رضي هللا عنه:-

"إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر ،إمنا هي لذكر هللا والصالة ،وقراءة القرآن"

رواه الشيخان البخاري ( )219ومسلم ( ، )285وعليه فتأخذ حكم املسجد من قول ذكر الدخول

واخلروج ،وحتية املسجد ،وحنومها.

()231/15

ترك التشهد األول سهواً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

صليت صالة املغرب خلف اإلمام ،ويف الركعة الثانية وقف إىل الركعة الثالثة دون أن جيلس للتشهد

األول انسياً ،فسبح املأمومون فلم جيلس للتشهد ،ولكن أشار بيده أن قفوا ،فوقفنا وأمتمنا الركعة

الثالثة مث سجد سجود السهو ،وبعد الصالة قال لنا إن التشهد األول سنة ،فهل هذا صحيح؟ وإذا

مل يكن صحيحاً ماذا كان جيب علي أن أفعل؟ وهل صاليت صحيحة؟ أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

التشهد األول واجب من واجبات الصالة يسقط مع السهو عنه ،وجيربه سجود السهو ،كما فعل
إمامكم ،ففعله صحيح ،وعلى اإلمام إن ذكر أو ذُ ّكِر قبل أن يستتم قائماً أن يرجع للتشهد ،فإن مل
يذكر أو مل يُذ هكر إال بعدما استتم قائماً كره له الرجوع ،فإن مل يذكر أو مل يذ هكر إال بعد أن شرع

ابلقراءة فيحرم عليه الرجوع.

()232/15

كيفية حساب الرضعات اخلمس!
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/15هـ

السؤال

علمت أن حكم الرضاعة يثبت خبمس رضعات (أي مخس مصات)  ،يفصل الرضيع بينها برتك
الثدي للتنفس أو لالنتقال للثدي اآلخر ،فهل يصح أن أقوم جبعل الطفل يرتك الثدي إما إبخراجه
ِ
ألعب الطفل حىت يرتك الثدي لكي حتسب رضعة واحدة؛ حىت تتم اخلمس رضعات
من فمه ،أو أبن ّ
يف جلسة واحدة؟ وكيف حتسب اخلمس رضعات إذا كانت املرأة أخرجت احلليب من ثديها ،ووضعته

يف كأس أو رضهاعة األطفال لكي يشربه الطفل؛ حىت تصبح أمه ابلرضاعة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
فيشرتط يف الرضاع احملرم شرطان :األول :أن يكون يف احلولّي ،الثاين :أن يكون مخس رضعات
فأكثر ،وضابط الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي مث يرتكه ،فهذه رضعة ،مث إذا عاد إليه مرة أخرى

والتقمه ومص احلليب منه فهذه رضعة ،وسواء حصل هذا ابختياره أو بغري اختياره ،وعلى هذا ميكن
حصول الرضعات يف جملس واحد ،وال فرق يف حترمي الرضاع حبصول الرضاع مباشرة من ثدي املرأة،

أو أبن يصب له احلليب يف رضهاعة ،مث يقوم الطفل ابرتضاعه.

ويقال عن االرتضاع من الرضاعة مثل ما يقال عن االرتضاع من ثدي املرأة ،فإذا ارتضع الطفل
احلليب من الرضهاعة ،مث تركه حتسب رضعة ،مث إذا عاد عليه حتسب له رضعة اثنية؛ ألن ضابط
الرضعة هو التقام الشيء ،وامتصاص احلليب منه .وهللا أعلم.

()233/15

هل الضار واملذل من أمساء هللا؟
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.
الشيخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .هل امسا الضار واملذل من أمساء هللا احلسىن أم ال؟

أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،الضار ليس من أمساء هللا ،بل من أمسائه اليت ورد ذكرها يف بعض الرواايت النافع الضار،

يعين الكلمتان اسم واحد ،فهو -سبحانه وتعاىل -النافع الضار؛ ألنه -سبحانه وتعاىل -هو خالق

كل شيء ،خالق اخلري والشر ،وهو سبحانه وتعاىل الذي ال أييت ابحلسنات إال هو ،وال يدفع

ابلسيئات إال هو ،وال يكون يف ملكه إال ما يشاء ،ومن اإلميان اإلميان ابلقدر خريه وشره ،فال جيوز

أن يقال إن هللا  -تعاىل  -هو الضار ،بل يقال :هو النافع الضار ،وهو الذي يعز ويذل؛ يعز من

يشاء ويذل من يشاء ،وليس من أمسائه املذل ،وال أذكر أنه ورد اسم املعز املذل يف سرد أمسائه
ِ
ك الْمل ِ
ْك ِممه ْن
ْك َم ْن تَ َ
ِع ال ُْمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
شاءُ َوتَـ ْنز ُ
احلسىن؛ بل الذي ورد يف القرآن" :قُ ِل الله ُه هم َمال َ ُ
شاء وتُ ِذ ُّل من تَ َ ِ ِ
تَ َ ِ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير" [آل عمران ، ]26:وهللا
ري إِنه َ
شاءُ َوتُع ُّز َم ْن تَ َ ُ َ َ ْ
شاءُ بيَد َك ا ْخلَْ ُ
أعلم.

()234/15

املستحب يف السواك
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/4/5هـ

السؤال
ما املستحب يف السواك أن يكون ابليد اليمىن أم ابليسرى ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئل الشيخ :هل يستاك اإلنسان ابليد اليمىن أو ابليد اليسرى؟

فأجاب بقوله :هذا حمل خالف ،فذهب بعض العلماء إىل أن اإلنسان يستاك ابليد اليمىن ،ألن

السواك سنة ،والسنة طاعة هلل وقربة ،فال يتناسب أن تكون ابليد اليسرى؛ ألن اليسرى تقدم لألذى.
وقال آخرون :بل ابليد اليسرى أفضل ،وذلك ألن السواك إلزالة األذى وإزالة األذى تكون

ابليسرى؛ كاالستنجاء واالستجمار فإنه يكون ابليسرى ال ابليمىن.

وفصل آخرون فقالوا :إن تسوك لتطهري الفم كما لو استيقظ من نوم أو إلزالة أذى ،فيكون ابليد
اليسرى؛ ألنه إلزالة األذى ،وإن تسوك لتحصيل السنة ،فيكون ابليمىن ألنه جمرد قربة كما لو كان

قد توضأ قريباً واستاك ،فإنه يستاك ابليمىن ،واألمر وهلل احلمد يف هذا واسع ،فيستاك كما يريد ألنه

ليس يف املسألة نص واضح.

()235/15

دخول النصارى إىل املساجد

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/22هـ
السؤال

ما حكم اإلسالم يف دخول النصارى إىل املساجد ألجل االستفسار عن الدين؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن مجهور العلماء ال جييزون دخول الكفار املسجد احلرام ،وال سائر املساجد؛ لعموم قوله تعاىل:

"إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام" [التوبة ، ]28 :وقد قالوا أبن هذه اآلية عامة يف

سائر املشركّي وسائر املساجد ،ويؤيد ذلك قوله تعاىل" :يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه"

[النور ، ]36 :ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها ،هذا وأجاز أبو حنيفة والشافعي دخول الكفار
سائر املساجد.

وبناء على ما تقدم فإنه جيوز دخول النصارى للمساجد ،ال سيما إذا كان يف ذلك مصلحة ،كرجاء
إسالمهم ،وألن دخوهلم املساجد لالستفسار عن الدين ،كما جاء يف السؤال يدعوهم إىل الرغبة يف

الدخول يف اإلسالم ،ال سيما إذا رأوا حسن صالهتم واجتماعهم عليها ،وحسن آداهبم يف جلوسهم

يف املسجد ،فيستأنس غري املسلم بذلك ،ويسلم إبذن هللا تعاىل ،هذا وعلى السائل والقارئ مراجعة

اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ، )104/8عند قوله تعاىل "إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد
احلرام" ،فقد ذكر ما ذكرته ،وفصل اخلالف ،وما نقلته هنا مقتبس منه .وهللا أعلم.

()236/15

تنازل عن حقه يف املرياث ألحد الورثة
اجمليب حممد بن سليمان املسعود
القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/06/01هـ

السؤال

بعد وفاة أيب ،تنازل يل أخي عن حقه يف املرياث ،وقال :إن اإلسالم ظلم املرأة إبعطائها نصف حق
الرجل ،فهل هذا احلق جائز يل؟ مع العلم أنه قال :إنه يتنازل عن حقه لنا ( 3شقيقات) يف حياة أيب
رمحه هللا ،غري أنه خصين هبذا احلق يل وحدي .فهل حيق يل بعد الذي قاله على اإلسالم؟ علماً أبننا

عائلة حمافظة ،ولكنه هاجر إىل أوراب يف شبابه ومازال فيها.

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فما دام الواقع هو ما ذكرته السائلة ،من أن أخاها قد تنازل هلا عن حقه يف املرياث بعد وفاة األب،

فلها أن أتخذه ،وأن تنتفع به ،ويكون ذلك حقاً هلا بعدما تنازل .ولو كان قد خصها به ،أي مبا خيص
أخاها من املرياث دون سائر األخوات ،ولو قال ما قال.

لكن مبقالته ذاك يوضح له أن ذلك انتقاص للشرع والدين ،وأن هذه ردة عن اإلسالم والعياذ ابهلل،
فالواجب نصحه وتذكريه ابهلل ،لعله يتوب ويرجع إىل دينه ،واختاذ مجيع الوسائل لذلك ،لريجع إىل
احلق ،وليؤخذ على يديه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :لتأخذن على يد الظامل َولَتَأْطُُرنههُ على احلق
ص ُرنههُ على احلق قصرا" .أخرجه أبو داود ( ، )4336والرتمذي ( ، )3047وابن ماجة
أَط ًْرا َولَتَـ َق ُ

(. )4006

أسأل هللا أن يرده إىل احلق ،وأن ينري بصريته؛ لريجع إىل دينه .وهللا هو املوفق وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()237/15

شروط نكاح الكتابية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا اللهييب
رئيس حمكمة التمييز سابقا

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/28هـ

السؤال

وقعت يف حب فتاة نصرانية وهي ال تعلم عن دينها إال القليل .وهي من املتخذات أخدان (أصدقاء)

وطبعاً غري عذراء .وسؤايل هل جيوز الزواج هبا على هذه احلال اليت عليها؟ رمبا أسلمت بعد زواجنا.

وما هي شروط الزواج من النصارى ولقد مسعت قول الرسول -صلى هللا علية وسلم" :-حيشر املرء

مع من أحب" .وسؤايل هنا :هل أحشر أان مع هذه الفتاة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال جيوز لك أن تتزوج هبذه املرأة لسببّي:

األول :أنك ال تعلم أهنا من أهل الكتاب ،أو من ينتمي إليهم ورمبا أهنا غري معروفة ألبوين أيضاً.
اثنياً :لو فرضنا أهنا كتابية فما دامت متارس جرمية الزان فال جيوز نكاحها؛ حيث ال ينكح الزانية إال
زان أو مشرك ،كما هو نص اآلية يف أول سورة النور ،وهي غري منسوخة.

أما الزواج من النصرانيات فيشرتط جلوازه شرطان:

األول :أن تكون املرأة املراد زواجها كتابية.

الثاين :أن تكون حمصنة ،أي عفيفة عن الزان ،لقوله تعاىل" :اليوم أحل لكم الطيبات  ." ...إىل قوله:
"واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن
حمصنّي غري مسافحّي وال متخذي أخدان" [املائدة. ]5:

أما حبك هلذا الفتاة فال جيعلك حتشر معها؛ ألنك ال حتبها ألجل ما هي عليه من دين ،وإمنا حمبتك

هلا قد يكون جلماهلا ،مع بغضك دينها وما هي عليه من فساد.

وأخرياً ننصحك أن تبتعد عن هذه الفتاة ،ومن على شاكلتها إذ ال خري يف فتاة تبذل عرضها لكل

أحد .وإذا أردت الزواج فاحبث عن امرأة مسلمة ،فإن تعذر ذلك فامرأة عفيفة من أهل الكتاب ،أو

من يدين بدينهم .والبد من حضور ويل املرأة عند عقد الزواج ،وشاهدين ،مع صداق يقدم هلا ،لقوله
تعاىل" :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة" [النساء . ]4:وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

()238/15

لبس الشعر املستعار
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/17هـ
السؤال
هل جيوز لبس الشعر املستعار؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،وبعد:

فال جيوز لبس الشعر املستعار؛ ملا ثبت يف الصحيحّي البخاري ( )5934ومسلم ( )2123من

حديث عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لعن هللا الواصلة
واملستوصلة" .وهي اليت تصل بشعرها شيئاً ،فهذا وصل أو أعظم من الوصل.

ولكن أجازت طائفة من العلماء لبس الشعر املستعار ملن مل يكن هلا شعر أصالً .كأن يكون فيها

عيب وهو القرع .واملرأة إمنا مجاهلا يف شعرها .فلئال تتضرر بعدم زواجها مثالً ،أو عزوف الزوج عنها
فتلبس الشعر املستعار .وهللا أعلم.

()239/15

وطء سجاد املصليات ابألحذية
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/5/19هـ
السؤال

يوجد يف أحد املطارات بعض العسكريّي ممن يصلون معنا يف املصليات وهم يرتدون األحذية

العسكرية وال خيلعوهنا ،وبعضهم يكون قد خرج للتو من دورات املياه وهي مبللة ،مع العلم أن هذه

املصليات مفروشة ابلسجاد (أفتوان جزاكم هللا خرياً) .

اجلواب

روى أبو داود ( )652وغريه من حديث شداد بن أوس -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم " :-خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم" ،إال أن يف إسناد هذا احلديث
مقاالً ،وعلى ذلك فريى بعض العلماء استحباب الصالة يف النعال ،خمالفة ألهل الكتاب ،ويرى فريق

منهم أن الصالة ابلنعال رخصة؛ حلديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه " :-إذا صلى أحدكم فخلع نعليه

فال يؤذي هبما أحداً ليجعلهما بّي رجليه أو ليصل هبما" رواه أبو داود (. )655

وعلى كال القولّي فإن لزم ابلصالة ابلنعلّي تلويث املسجد أو تنجيسه أو أذى املأمومّي أو كان

املسجد مفروشاً فال يدخل هبما وال يصل هبما؛ ألن القاعدة عند أهل العلم :أن درء املفسدة مقدم

على جلب املصلحة.

()240/15

صالة الطالب قبل مجاعة املسجد
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/23هـ
السؤال

أان طالب يف اجلامعة ،وأحياانً أييت وقت الصالة مع وقت احملاضرة ،فهل لنا كمجموعة طالب أن
نصلي يف مجاعة بعد دخول الوقت ،ولكن قبل أن تقام اجلماعة الكربى؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
األصل أن تؤدوا الصالة مع مجاعة إمام املسجد الراتب ،هذا هو األصل ،لكن إذا كان يلحقكم
ضرر ابلتأخري عن احملاضرة فال أبس أن تصلوا قبل الناس ،أو أن تصلوا بعد اخلروج من احملاضرة.

()241/15

التخلص من شرك اخلوف
اجمليب د .محود بن غزاي احلريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/3/27هـ
السؤال

أريد أن أستفسر عن شرك اخلوف ،فأان أعاين منه ،وأريد أن تدلوين للطريقة الناجحة للتخلص منه،

فأان أخاف من البشر ذكوراً وإاناثً ،وأخاف أن أنصحهم ،وأخاف كذلك أن آمر ابملعروف ،وأهنى عن
املنكر ،فدلوين إىل الطريق املستقيم ،ابرك هللا فيكم.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
سم العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -اخلوف إىل قسمّي:
قه

األول :خوف العبادة والتذلل والتعظيم واخلضوع؛ وهو ما يسمى خبوف السر ،وهذا ال يصلح إال هلل
سبحانه وتعاىل ،-ومثاله اخلوف من األصنام ،واخلوف من األموات ،ومن األولياء وغريهم ،كمايفعل بعض عباد القبور ،الذين خيافون من أصحاب القبور أكثر مما خيافون هللا.

الثاين :اخلوف الطبيعي وشاهده قوله -تعاىل -عن موسى  -عليه السالم" :-فخرج منها خائفاً
يرتقب" [القصص ، ]21 :وهذا اخلوف إن محل صاحبه على ترك واجب أو فعل حمرم فهو حمرم،
وإن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح.

وأفضل طريقة للتخلص من شرك اخلوف اللجوء إىل هللا  -تعاىل ،-واالعتصام به ،والتوكل عليه،

ومعرفته أبمسائه وصفاته  -سبحانه وتعاىل ،-فمن خاف هللا خافه كل شيء ،ومن اتقى هللا اتقاه كل
شيء ،ومن خاف من غري هللا خاف من كل شيء ،واعلم  -رمحك هللا  -أن األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر والدعوة إىل هللا ال تدين من األجل ،كما أن تركها ال يبعد من األجل  ، ...فكم من داعية

صدع ابحلق ومات على فراشه ،وكم من جبان قتل ،فاآلجال حمدودة ،واألنفاس معدودة" ،وما تدري
نفس ُُ أبي أرض متوت" [لقمان ، ]34 :وهللا أعلم وصلى هللا
نفس ُُ ماذا تكسب غداً وما تدري ٌ
ٌ
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()242/15

إقامة وليمة ألهل امليت
اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/6/4هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد :سؤايل هو :أنه يف حالة وجود وفاة عندان فإن
مجاعة القرية وبعد دفن امليت يقومون بعمل طعام عشاء أو غداء قد يصل إىل مخس أو ست من

الغنم أو بقرة ،بزعم أن ذلك الطعام ألهل امليت وملن جاء معزايً من املدن والقرى البعيدة ،وتكون

تكلفة الطعام على اجلماعة دون أهل امليت وأقاربه ،مث يتجمع أهل القرية مجيعهم على ذلك الطعام

يف بيت أهل امليت أو يف بيت قريب له مبا يف ذلك الصبيان ،وقد نصحناهم عن هذا الفعل ،ولكنهم

مل يستجيبوا لنا ،بل عابوا علينا ختلفنا عنهم وعدم مشاركتهم يف ذلك ،علماً أن ذلك الطعام قد

يتكرر يف اليوم الثاين .فلذلك نرجو من فضيلتكم التكرم ابإلجابة على هذا السؤال ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

هذا العمل من البدع املنكرة اليت ال أصل هلا يف الدين ،وقد مات مجاعة من الصحابة  -رضي هللا

عنهم  -يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فلم جيمع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الناس

على طعام ،ومل يقم مأمتاً ،ولو كان يف هذا خري وقربة إىل هللا لفعله  -صلى هللا عليه وسلم  -والسنة
عند الوفاة أن يصنع أقارب امليت أو جريانه طعاماً ويرسلونه ألهل امليت ،أما أن جيمع الناس إىل

طعام عشاء أو غداء فهذا خالف السنة ،وهو بدعة حمرمة ،قال جرير بن عبد هللا البجلي  -رضي

هللا عنه ":-كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة" .أخرجه أمحد
( ، )6905وابن ماجة (. )1612

()243/15

السيارات املعدة للتأجري هل فيها زكاة؟
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال

سؤايل عندي مكتب لتأجري السيارات ،وكل السيارات مرهونة ،فهل تزهكى السيارات؟ علماً أن
الفائدة مل يبلغ منها شي ،إمنا هو دفع الديون ،ودفع رواتب العمال.

اجلواب
السيارات املعدة لإلجيار ليس فيها زكاة ،وإمنا الزكاة على الدخل إذا حال عليه احلول وكان نصاابً.

()244/15

كيف يزكى احملل التجاري
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/7/17هـ
السؤال

عندي حمل إكسسوارات اجلوال ،وبعض األجهزة اإللكرتونية ،وأول بضاعة اشرتيتها كانت بقيمة
عشرة آالف رايل ،وكل أسبوع أحضر بضاعة جديدة ،واآلن حلهت سنة كيف أخرج الزكاة؟ وهل
الزكاة بقيمة شراء البضاعة ابجلملة أو بسعر بيعها؟

أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

كيفية إخراج الزكاة عن البضاعة اليت يف احملل هو أن تقدر قيمة ما يف احملل كم تساوي عند متام
احلول ،بصرف النظر عن قيمة الشراء ،أو قيمة البيع وخترج الزكاة ،حسب هذا التقدير التقرييب.

()245/15

اسم النيب وأحب األمساء إىل هللا

اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/5/9هـ
السؤال

يف احلديث الشريف كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم أن أحب األمساء إىل هللا عبد هللا وعبد
الرمحن .فكيف الرد على من يسأل ملاذا مل خيرت هللا -سبحانه وتعاىل -لنبينا أحد هذين اإلمسّي؟

وجزاكم هللا خرياً ونفع هللا بكم وبعلمكم آمّي.

اجلواب
إ هن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد،

وابرك اللهم على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.
إجابة على هذا السؤال نقول للسائل إن قولك :مل مل خيرت هللا -سبحانه -هو من االختيار مبعىن
القضاء وهي اإلرادة القدرية ،فكأن السائل يقول :مل مل يقدر هللا ويقضي أن يكون لنبيه -عليه

السالم -أحد هذه األمساء احملبوبة عنده؟

واجلواب  -ونسأله -سبحانه -السداد والتوفيق أن نفرق بّي اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية
القدرية ،فاإلرادة الشرعية تكون مبعىن احملبة ،فاهلل -سبحانه -يريد من عباده أن يسموا أبناءهم أبحد
شيئاً وال يقضيه ملا فيه من
هذه األمساء ،أي :مبعىن حيب ذلك ،وقد ال يريد ذلك ،فقد ال يقدر ْ

احلكمة اليت حيبها هللا -سبحانه -أكثر من تلك اليت يريدها شرعاً ،ففي تسمية نيب هللا عيسى ابن
مرمي هبذا االسم دون التعبيد من احلكم الباهرة اليت من أجلها وأظهرها ما قضاه وقدره من إفراط

بعض الناس وغلوهم فيه كالنصارى ،وتفريط بعض الناس فيه كاليهود ،ضل بذلك من ضل ،وعصم
من عصم.

وكذلك قدره تسمية علي بن أيب طالب هبذا االسم دون عبد هللا فيها من احلكمة ما أظهره هللا من

افتتان بعض الناس به.

مث اعلم أيها السائل وفقك هللا أن معىن احملبة يف احلديث يعود على االسم ال على املسمى ،ألن

االسم املعبهد هلل فيه معىن حق؛ وهو إظهار العبودية هلل -سبحانه ،-وال شك أن مجيع بين آدم عبيد
هلل تسموا بذلك أو مل يستموا ،ولعل هذا معىن قوله -سبحانه" :-أَفَـغَري ِدي ِن هِ
َسلَ َم َم ْن
اَّلل يَـ ْبـغُو َن َولَهُ أ ْ
َْ
سماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض طَ ْوعاً َوَك ْرهاً َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َن"
ِيف ال ه َ َ
[آل عمران]83:

وهلذا يتسمى بعبد هللا الكافر واملسلم ،وال يتسمى مبحمد إال املسلم.

وما مسي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حممداً وأمحد إال لكثرة خصال احلمد فيه ،وهلذا كان
لواء احلمد بيده ،وآدم -عليه السالم -فما دونه حتت لوائه ،وأمته  -صلى هللا عليه وسلم -

احلمادون وهو -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا ورسوله ،وكان -صلى هللا عليه وسلم -يف مواطن
كثرية يقول :أان عبد هللا ورسوله؛ فكان يف اختيار هذا االسم لنبينا -صلى هللا عليه وسلم -من
احلكم ما هو أحب إىل هللا -سبحانه -من غريه من األمساء.

()246/15

صالة األطفال مع الفذ يف الصالة
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/17هـ
السؤال

إذا أردت الصالة ،وكان معي إخويت ومل يبلغوا احللم فهل يصلون جبانيب أو خلفي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا كان مع اإلمام اثنان فأكثر فإهنم يصلون خلفه واحلالة هذه ،سواء بلغوا احللم أم مل يبلغوا ،حلديث

أنس  -رضي هللا عنه  -وفيه" :وصففت أان واليتيم وراءه  -أي :وراء النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -والعجوز من ورائنا" رواه الشيخان البخاري ( ، )380ومسلم (. )658

()247/15

الرايء وجدولة العبادات

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/4/14هـ
السؤال

بسم هللا ،واحلمد هلل والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم ،وبعد :اتفقت معنا أخت على
عمل ورد يومي للمحاسبة ،واملقصود ابلورد هو عبارة عن جدول فيه بعض العبادات ،مثل قراءة
كتاب ومساع شريط ،وقراءة القرآن ،والصلوات اخلمس ،والسنن ،والصيام ،والصدقة ،واألذكار،

واتريخ اليوم ،مث نقوم كل يوم مبلء هذه اخلاانت بعالمة صح إذا أمتمنا هذه العبادة يف وقتها ،أو
عالمة خطأ إذا حدث خلل أو تقصري ،واإلشكال يف اطالع األخت عليها خشية الرايء وعدم

اإلخالص يف العبادة ،ولكنها ترى أن رؤيتها هلذه الورقة للمتابعة ال دخل هلا ابلرايء واإلخالص ،فما
رأيكم؟ أفادكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :فإن اختاذ املسلم أو املسلمة لنفسه جدوالً ملتابعة األعمال الصاحلة ال أبس به إن

شاء هللا بشروط:

( )1أال يعتقد فيه أنه قربة بذاته ،وإمنا يعمله املسلم كوسيلة فقط ملتابعة نفسه حّي جيد أنه قد ينسى

أو يغفل.

( )2أال يكون االلتزام به التزاماً ابلعبادات املشروعة من فرائض أو نوافل ،بل جيعل التعامل معه

كالتعامل مع أية وسيلة معينة على اخلري ،فهو مستعد لرتكها إذا وجد أفضل منها ،ويكون مثله كمن

يستعّي على طلب العلم ابلوسائل احلديثة كالشريط مثالً ،فإذا وجد ما هو أفضل منه مل يتعلق

ابألول ،ألنه ال يعدو أن يكون وسيلة فقط.

( )3أال يدعو الناس إليه كما لو كان عمالً َُ مشروعاً بذاته.

( )4أال يطلع عليه أحد (وهذا موضع السؤال) لعدم احلاجة إىل ذلك ،وملا فيه من احتمال فساد

النية من أجل ذلك ،ولكن يبقى التعاون العام والتناصح والتواصي على اخلري وأن يكون بعضنا لبعض

ظهرياً على الطاعة والرب وهلذا أصل.

اإلمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
كما يف قوله تعاىلَ :

اآلية. ]2

وكما يف مؤاخاة املهاجرين واألنصار بعضهم مع بعض ،فقد كان كل أخ معيناً ألخيه على العلم

والعبادة واجلهاد واخلري ،كما يف قصة أيب الدرداء مع سلمان  -رضي هللا عنهما  -وغريها .انظر ما

رواه البخاري ( ، )6139من حديث أيب جحيفة  -رضي هللا عنه.-

وكما جاء عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -مع أهل بيته أهنم كانوا يتقامسون الليل يقوم كل واحد
جزءاً منه .انظر ما رواه البخاري ( ، )5441من حديث أيب عثمان.

وعلى كل حال فينبغي أن تكون عناية العبد بنفسه ،وأن حيملها على الطاعة محالً ذاتياً دون اتكال

على أحد غري هللا سبحانه ،فهذا هو األصل ،وال مانع بعد ذلك من اختاذ األسباب لتشجيع النفس

على اخلري والطاعة ،وتدريبها على ذلك أبنواع الوسائل املباحة ،واليت ال تشتمل على حمذور شرعي
حبسب الضوابط السابقة ،وهللا أعلم.

()248/15

لديه هيكل عظمي بشري فكيف يتصرف فيه
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/7/11هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم أان طالب بكلية الطب ،انتهيت من دراسيت ،ولدي هيكل عظمي حقيقي ،ال

أعلم هل هذا العظم ملسلم ،أو كافر؟ وال أعلم أهو لذكر أم أنثى؟ ألنه مكون من جمموعة من العظام
ليست لشخص واحد ،أريد رأي الدين يف القضااي اآلتية )1( :تكفينه ودفنه )2( .وهل يدفن يف
مقابر املسلمّي؟ ( )3إهدائه ألحد الطلبة ( )4بيعه والتصدق بثمنه.

اثنياً :أحتاج يف بداية حيايت العملية الطبية القتناء بعض الكتب اليت تربط بّي الفقه والطب ،فأريد
نصيحتكم يل ببعض أمساء الكتب املفيدة يف هذا املوضوع.

اجلواب

األصل دفن اجلثث ،ومواراهتا يف الرتاب ،وعدم االحتفاظ بشيء منها ،لكن يستثىن من ذلك ما
دعت إليه احلاجة أو الضرورة ،ومن ذلك التشريح ،فيباح على الصحيح من أقوال أهل العلم
التشريح للتعليم الطيب؛ ألن التعليم ال يتم على الوجه الالزم إال به ،وكذلك يباح التشريح ملعرفة

اجلاين على امليت ،وكذلك يباح ملعرفة بعض األوبئة ،واألمراض اليت يستدعي احلال فيها تشريح
اجلثث اليت ماتت بسبب ذلك الوابء.

وابلنسبة ملا ورد يف السؤال فاجلواب كما يلي:

( )1ال حيتاج األمر إىل تكفّي هذا اهليكل ،بل يكفي مجع هذه العظام يف مكان ودفنها.
( )2الغالب أن هذه العظام واهلياكل ليست ملسلمّي ،وعلى كال حال ،فأرى أن تدفن يف مكان آخر
غري مقابر املسلمّي ،وغري مقابر الكفار؛ الحتمال أن تكون هذه العظام ملسلم.

( )3وابلنسبة إلهداء هذا اهليكل العظمي ألحد الطلبة ،فإن كان له حاجة به كأن كان طالب طب
يستفيد منه ،وحيتاجه يف دراسته جاز ذلك إن شاء هللا ،وإال فال.

( )4أما بيعه فال يصح ،ألن األعضاء اآلدمية ليست حمالً للبيع ،ألن اإلنسان ال ميلكها ،وابلتايل فال
حيل بيعها يف مثل هذه احلالة ،وهللا أعلم.

أما ابلنسبة للمراجع اليت مجعت بّي الفقه والطب فهي كثرية ،وأشري هنا إىل بعضها:

( )1املوسوعة الطبية الفقهية [د .أمحد بن حممد كنعان] .

( )2أحكام اجلراحة الطبية [د .حممد املختار الشنقيطي] .
( )3املسائل الطبية املستجدة [د .حممد النتشة] .
( )4كتب ورسائل [د .حممد بن علي البار] وهي كثرية.

()249/15

هل يعتمر دون إذن والده؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/5/21هـ

السؤال

أان فىت يف الثامنة عشرة من عمري أريد الذهاب إىل العمرة أان وأخيت ،ولكن أيب عادة يعارض كل أمر
بدون سبب ،وحنن اآلن قاربنا على العطلة الصيفية فهل حيق يل أن أذهب بدون علمه؟ فهو مسافر
إىل اخلارج ،مع العلم أن احلمالت آمنة وأان بلغت سن الرشد.

اجلواب

ليس لألب أن مينع أبناءه من فعل ما فيه مصلحة هلم وال ضرر على األب فيه ،كأداء العمرة أو
احلج ،أو طلب العلم ،والصيام ،وحنو ذلك من األعمال اليت ال خطر فيها على النفس ،بل ينبغي
على األب أن يشجع أبناءه على هذه األعمال ،ملا يف ذلك من تعويدهم على فعل اخلري واكتساب

األجر ،وإمنا حيق لألب أن مينع ولده من هذه األعمال إذا كان على األب ضرر يف ذلك ،كأن يكون
حمتاجاً إىل ابنه وذهابه عنه ألداء هذه الطاعة سيضر به ،فعلى االبن حينئذ أن ميتنع ويقدم حاجة
والده لوجوهبا عليه يف هذه الصورة ،وحىت ال يقع يف العقوق احملرم.

وبكل حال فعلى السائل أن يراعي والده ،ويتلطف إليه وحيرص على إقناعه وإيضاح ما يف سفره
ألداء العمرة من مصاحل وفوائد ،فإن مل ميكن ذلك ،ومل يكن لرفض األب سبب وجيه ،فالذي يظهر

يل أنه لو ذهب إىل العمرة دون علم والده فليس يف هذا حرج ما دام السفر آمناً ،لعدم اعتبار إذن

األب يف مثل هذه احلال على الصحيح ،وأما أخت الشاب السائل فال أرى هلا أن تذهب معه بل
تبقى ،ألن السفر للمرأة يعرضها لألخطار ،واألصل فيها أن تبقى يف بيتها ،وهي حتت والية األب

فعليها أن حتصل على إذنه ،وهللا أعلم.

()250/15

الصالة على الغائب؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/10هـ
السؤال

هل جتوز صالة الغائب على اجلنازة؟

اجلواب

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل :-كيف يصلى على الغائب؟ وهل يصلى على كل

ميت صالة الغائب؟

فأجاب فضيلته بقوله :الصالة على الغائب كالصالة على احلاضر ،وهلذا ملا نعى النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -النجاشي وأخربهم مبوته ،أمر الناس أن خيرجوا إىل املصلى وصفهم صفوفاً ،وكرب أربع
مرات كما يكرب على احلاضر .انظر ما رواه البخاري ( ، )1245ومسلم ( )951من حديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه.-

وأما هل يصلى على كل ميت صالة غائب أم ال؟

يف هذا خالف بّي أهل العلم:

منهم من يقول :يصلى على كل ميت غائب ،حىت إن بعضهم قال :ينبغي لإلنسان يف كل مساء أن
يصلي صالة امليت ،وينوي هبا الصالة على كل من مات من املسلمّي يف ذلك اليوم ،ويف مشارق

األرض ومغارهبا.

يصل عليه أحد.
وآخرون قالوا :ال يصلى على أحد إال من علم أنه مل ِّ

وفريق اثلث قالوا :يصلى على كل من كانت له يد على املسلمّي من علم انفع وغريه.
يصل عليه ،ففي عهد اخللفاء الراشدين  -رضي هللا عنهم
والراجح :أنه ال يصلى على أحد إال من مل ِّ
 مات كثري ممن كانت هلم أايد على املسلمّي ،ومل يصل صالة الغائب على أحد منهم ،واألصل يفالعبادات التوقيف ،حىت يقوم الدليل على مشروعيتها.

وسئل فضيلة الشيخ  -رمحه هللا تعاىل  -ما القول الراجح يف الصالة على الغائب؟

فأجاب فضيلته بقوله :الصالة على الغائب ليست مشروعة إال على من مل يصل عليه ،هذا هو القول

الراجح.
[جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمّي (. ] )149-148/17

()251/15

آداب الطفل يف املسجد
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/4/18هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :أود أن أسأل فضيلتكم عن آداب األطفال يف املسجد

(الصالة يف الصف  -اجلري يف املسجد  -وما يتعلق ابملساجد من آداب ومسائل)  ،وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب
إذا ميز الطفل؛ فحكمه حكم البالغ ،فال يؤخر عن مكانه الذي سبق إليه يف املسجد ،وأما قبل سن
التمييز؛ فينبغي أن جينب املسجد حىت ال يلوثه ،أو يزعج املتعبدين فيه؛ ألن هذه املساجد -كما

ورد -بيوت هللا قد أقيمت للصالة وقراءة القرآن ،والذكر ،وعليه فإن كل تشويش يف املسجد أو
إزعاج؛ فإن فيه نوعاً من منع مساجد هللا أن يُذكر فيها امسه ،وأخشى أن يدخل حتت قوله تعاىل:
اج َد هِ
ِ
"ومن أَظْلَم ِممهن منَع مس ِ
املصلي
امسُهُ" [البقرة :من اآلية ، ]114على أن
يها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ّ
أحياانً قد حيتاج إىل إدخال ولده للمسجد حلاجة عارضة؛ أبن خيشى عليه يف بقائه يف السيارة ،أو
يكون عابر سبيل ،أو تريد املرأة الصالة يف املسجد وليس معها من جيلس عند طفلها ،فال أبس
واحلالة هذه ،على أال يتخذ هذا عادة ،وهللا أعلم.

()252/15

مىت تدرك الركعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/6/29هـ

السؤال

دخلت املسجد واإلمام راكع ،ومبجرد ركوعي رفع اإلمام من الركوع قبل أن أقول سبحان ريب
العظيم ،مث قلتها ورفعت فهل حتسب يل ركعة أم أمت الصالة بعد سالم اإلمام؟ وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

إذا كنت أدركته راكعاً ولو حلظة قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة ،وإن مل تدركه حبيث أنك هتوي

واإلمام يرفع فلم تدرك الركعة ،وهللا أعلم.

()253/15

جلوس الكافر يف املسجد
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

هل جيوز للكافر اجللوس يف املسجد؟ وكذلك الصالة مع املصلّي وهو كافر؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أما ابلنسبة لصالته مع املصلّي فهذا ال جيوز ،ألن الكافر ال تصح منه الصالة ،لفقده لألصل وهو
التوحيد ،وهللا  -عز وجل  -يقول يف النفقات مع أن نفعها متعدد" :وما منعهم أن تقبل منهم

نفقاهتم إال أهنم كفروا ابهلل وبرسوله" [التوبة ، ]54:فالنفقات مع أن نفعها متعدد ال تقبل منه ،وال
يؤمر هبا ،فالصالة من ابب أوىل ،وأما ابلنسبة لدخوله للمسجد فهذا عند املصلحة جائز ،ويدل هلذا

أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أدخل مثامة بن أاثل إىل املسجد وربطه يف سارية من سواري

املسجد فيما رواه البخاري ( ، )462ومسلم ( )1764من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-

فنقول :عند املصلحة هذا جائز ،كما لو أراد أن يتعلهم دين اإلسالم ،أو يسمع كالم هللا ،أو غري
ذلك من املصاحل املتعلهقة به ،أو املتعلهقة ابملسجد ،فإن هذا جائز إن شاء هللا.

()254/15

قراءة القرآن عند القبور
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/9هـ

السؤال

ما هي أقوال العلماء يف قراءة القرآن عند زايرة القبور؟

اجلواب

سئل الشيخ ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل  :-هل جتوز قراءة الفاحتة أو شيء من القرآن الكرمي للميت
عند زايرة قربه؟ وهل ينفعه ذلك؟ أفتوان جزاكم هللا خرياً.
فقال :ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان يزور القبور ،ويدعو لألموات أبدعية علمها
أصحابه  -رضي هللا عنهم  -ونقلوها عنه ،من ذلك" :السالم عليكم أهل الداير من املؤمنّي

واملسلمّي وإان إن شاء هللا بكم لالحقون أسأل هللا لنا ولكم العافية" رواه مسلم ( )975من حديث

بريدة بن احلصيب  -رضي هللا عنه ،-ومل يثبت عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قرأ سورة من
القرآن الكرمي أو آايت منه لألموات مع كثرة زايرته لقبورهم ،فلو كان ذلك مشروعاً لفعله وبينه

ألصحابه  -رضي هللا عنهم  -رغبة يف الثواب ،ورمحة ابألمة ،وأداء لواجب البالغ ،فإنه كما وصفه
ِ
تعاىل بقوله" :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ ِ
وف
ّي َرُؤ ٌ
يص َعلَْي ُك ْم ِابل ُْم ْؤمنِ َ
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ُّْم َح ِر ٌ
َ َ ْ َُ
ِ
يم" [التوبة ، ]128:فلما مل يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غري مشروع ،وقد عرف
َرح ٌ
ذلك أصحابه  -رضي هللا عنهم -فاقتفوا أثره ،واكتفوا ابلعربة والدعاء لألموات عند زايرهتم ،ومل
يثبت عنهم أهنم قرأوا قرآانً لألموات ،فكانت القراءة هلم بدعة حمدثة ،وقد ثبت عنه  -صلى هللا

عليه وسلم  -أنه قال" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (، )2697

ومسلم ( )1718من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وهللا املوفق.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (. ] )341-340/13

()255/15

كشف وجه امليت يف القرب
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -
املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

هل يُكشف وجه امليت يف القرب أم ال؟ وشكراً.
اجلواب
سئل مساحة الشيخ العالمة ابن ابز  -رمحه هللا  -سؤاالً يشبه هذا السؤال ،فأجاب:

ال جيوز كشف وجه امليت إذا وضع يف اللحد ،سواء كان رجالً أو امرأة ،وإمنا الواجب سرته ابلكفن،
إال أن يكون حمرماً فإنه ال يغطهى رأسه وال وجهه؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال يف حق
الذي مات حمرماً" :اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه ،وال ختمروا رأسه وال وجهه فإنه يبعث يوم

القيامة ملبياً" متفق عليه عند البخاري ( )1265ومسلم ( )1206من حديث ابن عباس  -رضي

هللا عنهما  -واللفظ له.

لكن إذا كان امليت امرأة فإنه خيمر وجهها بكفنها ولو كانت حمرمة؛ ألهنا عورة.
[جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (] )194/13

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا تعاىل " :-وقال بعض العلماء :إنه يكشف عن خده

األمين ليباشر األرض.

واستدلوا :أبن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -قال" :إذا أان مت ووضعتموين يف القرب فأفضوا
خبدي إىل األرض" أي :اجعلوه مباشراً لألرض ،وألن فيه استكانة وذالً.
فأما كشف الوجه كله فال أصل له ،وليس فيه دليل إال فيما إذا كان امليت حمرماً ،فإن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -قال" :ال ختمروا وجهه" وإن كانت هذه اللفظة "وجهه" اختلف العلماء يف ثبوهتا،

أما الرأس ابلنسبة للمحرم فإنه ال يغطى.
[الشرع املمتع على زاد املستقنع . ]456/5
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وجود قربه  -صلى هللا عليه وسلم  -داخل املسجد النبوي
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/4/22هـ

السؤال

أاثر بعض الناس مسألة وجود قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -داخل املسجد النبوي وأن هذا من
األمور اليت هنى عنها الشارع احلكيم من اختاذ القبور مساجد ،ووصل األمر إىل حترمي الصالة يف

املسجد النبوي ،فما هو احلكم الشرعي يف هذه املسألة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
إن ما يثار من ذلك ال أساس له من االعتبار ألمور منها:

( )1تواتر أعصر األمة احملمدية يف الصالة يف املسجد النبوي الشريف دون نكري.
( )2قول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " :-صالة يف مسجدي هذا خريٌ ُُ من ألف صالة فيما
سواه إال املسجد احلرام" رواه البخاري ( ، )1190ومسلم ( ، )1394من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه -وهللا -تبارك وتعاىل -يعلم أن القرب الشريف سيوجد على هذا النحو احلايل ،فال
ميكن أن يرتب حكم خيالف هذا النص.

( )3أن اجتاه القبلة ال يتأثر جبهة قرب املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -فهو واقع يف مثلث هندسي؛
وقد أحسن اإلمام ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -حيث ذكر يف منظومته النونية أبن كون القرب الشريف
يف هذا املثلث يبعده عن االستقبال.

( )4ليطمئن السائل الكرمي وسائر من قد يفكر يف مثل موضوع السؤال أن ال أتثري ملثل هذه

الشكوك يف فضل الصالة يف املسجد النبوي الشريف ،وسيظل هكذا إىل قيام الساعة ،وصلى هللا
وسلم على حممد وآله وصحبه وسلم.

()257/15

هل حتج وترتك أبناءها؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/26هـ

السؤال

أان متزوجة ،وزوجي قادر على أن أيخذين للحج ،لدي بنت عمرها ثالث سنوات وولد عمره سنة
وأربعة أشهر ،وأان أرضعه ،هل جيب علي أن أحج هذه السنة وأتركهم؟ أم يل عذر ألين أرضعه؟

اجلواب
إن ُو ِج َد من يتوىل رعاية األوالد ويقوم عليهم واستغىن الصغري عن الرضاع منك ،فاملبادرة أبداء احلج
واجبة؛ لقوله  -تعاىل ":-وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً ومن كفر فإن هللا غين
عن العاملّي" [آل عمران من اآلية ، ]97 :ولقوله -صلى هللا عليه وسلم":-من أراد احلج فليتعجل"
رواه أبو داود ( )1732من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -وعند ابن ماجة وغريه ()2883
وتعرض احلاجة".
":فإنه قد ميرض املريض ،وتضل الضالة
ُ

()258/15

القيام للجنازة

اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيب أو هل يستحب أن تقوم عندما ترى جنازة حممولة إىل املسجد؟ أو إىل املقربة؟ أو وهى

داخل املسجد؟ -ابرك هللا فيكم .-والسالم عليكم.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
جاءت أحاديث كثرية ابلقيام للجنازة إذا مرت ،ومن ذلك ما جاء يف الصحيحّي البخاري ()1310

ومسلم ( )959من حديث أيب سعيد -رضي هللا عنه" :-إذا رأيتم اجلنازة فقوموا فمن تبعها فال

جيلس حىت توضع" ،وكذلك حديث جابر  -رضي هللا عنه -قال" :م هر بنا جنازة ،فقام هلا النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -وقمنا به ،فقلنا :اي رسول هللا إهنا جنازة يهودي؟ قال" :إذا رأيتم اجلنازة
فقوموا" رواه البخاري ( ، )1311ومسلم (. )960

وقد جاءت أحاديث أخرى إال أن هذه األحاديث قد نسخت ،بدليل ما جاء عند النسائي

( )1728وغريه أن جنازة مرت على احلسن بن علي وابن عباس  -رضي هللا عنهما  -فقام احلسن
 رضي هللا عنه  -ومل يقم ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -فقال احلسن البن عباس  -رضي هللاعنهما  -أما قام هلا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما :-قام
هلا مث قعد .وعليه فقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن القيام للجنازة منسوخ.
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احلج وأتمّي مستقبل األبناء
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/29هـ

السؤال

أان متزوج وأعمل مهندس حاسب آيل ،ولدي ابنتان ،ولقد مسعت أنه ما إن يتوفر لدي مبلغ احلج
حىت جيب علي أداؤه ،فهل آخذ ما معي من النقود وأذهب إىل احلج؟ أم أنتظر حىت أؤمن مستقبل

أبنائي؟ وشكراً.
اجلواب

احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،ومن شروطه االستطاعة ،فإذا كان اإلنسان واجداً نفقة

احلج مما فضل عن حاجته وحاجة من يعوله إىل أن يرجع من حجه فإنه يلزمه أن يذهب للحج ،أما
إذا كان ال يوجد عنده من املال ما يكفيه ،ويكفي من يعوله فإنه يبقى حىت يتيسر له األمر ،ويتوفر

عنده نفقة احلج زائدة عن نفقة أسرته ،فإن االستطاعة هي الزاد والراحلة ،وهللا -تعاىل -يقول":وهلل
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً" [آل عمران ، ]97:وابهلل التوفيق.

()260/15

التنقيب عن اآلاثر الفرعونية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال
نعلم أن أسالفنا املسلمّي كانوا عندما يفتحون البالد لإلسالم حيطمون ما جيدونه من متاثيل ومعابد،

ومنشآت مكرسة لعبادة غري هللا -عز وجل -ولكننا يف العصر احلديث وجدان معاهد وجامعات

أنشأهتا حكوماتنا إبرشاد من الغرب الكافر ،هذه الكليات واملعاهد منها ما هو متخصص يف ختريج
من يعمل كمفتش أو مرمم ،أو موظف يف جمال التنقيب عن آاثر الفراعنة وحفظها وصيانتها،

والسؤال :ما حكم العمل يف وظيفة من هذه الوظائف السابقة؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
العناية ابلصور اجملسمة من األصنام والتماثيل ابسم محاية اآلاثر هو عّي الوثنية واجلاهلية األوىل اليت

جاء اإلسالم بنقضها ،ولئن كانت جاهلية األمس بدائية ساذجة ،فإن جاهلية اليوم خبيثة ماكرة

ومعقدة ،فهي تتزىي بزي الثقافة والفن ،واحملافظة على تراث املاضي من اآلابء واألجداد ،ولئن كانت
اجلاهلية األوىل يتبناها األفراد فإن جاهلية القرن العشرين وما بعده تتبناها الدول واهليئات ،فجعلتها
منظمة مقننة ،على حد قول الشاعر:

لقد كان فينا الظلم فوضاً فهذبت *** حواشيه حىت صار ظلماً منظما
اي أخيِ - :
امحد هللا -أن هداك للحق ،وعرفك به ،فالزمه حيثما كنت ،واعلم أن ترميم األواثن

والتماثيل حرام كمن يقوم بنحتها وصناعتها؛ ويف احلديث الذي رواه مسلم ( )832عن أيب أمامة -

رضي هللا عنه  -وفيه" :أرسلين ريب بصلة األرحام ،وكسر األواثن ،وأن يوحد هللا ال يشرك به شيء"،

ويف صحيح مسلم ( )969أيضاً عن أيب اهلياج قال يل علي ابن أيب طالب  -رضي هللا عنه :-أال

أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أال تدع صورة إال طمستها ،وال قرباً
مشرفاً إال سويته" ،وأول ما يدخل يف معىن الصورة يف احلديث الصورة اجملسمة ،واحبث لك اي أخي
عن عمل شريف خري لك من وظيفتك احلالية ،وال عليك حرج يف إجازتك بدون مرتب  -إن شاء

هللا -وفقك هللا ورزقك حالله عن حرامه .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()261/15

منع املبتدعة من املساجد

اجمليب د .سامل بن عبد الغين الرافعي
رئيس اجلمعية اإلسالمية يف برلّي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/14هـ
السؤال

ما احلكم إذا دعا املسلم إىل بدعة أو قام بفتنة تشق الصف ،أو آتمر مع األعداء ضد املسؤولّي عن
املسجد؟ هكذا يصاغ السؤال من طرف من يريد اجلواب جبواز املنع عند احلاجة ،وهل جيوز منع
املسلم من الصالة يف املسجد إذا حاول توجيه النصيحة إىل املسؤولّي ودعا إىل فتح ابب احلوار

الداخلي بشكل مفتوح وصريح وإبجياد ضماانت لشيئّي:

( )1حق اجلميع يف املشاركة يف احلوار دون تسفيه هلم أو توبيخ أو إقصاء.

( )2ضوابط منهجية حمايدة للحوار تؤصل أسسه ومرجعيته وأساليبه.

ال شك أن اإلسالم ضمن هذه النقاط وأكثر منها لتحقيق العدالة بّي الناس واملساواة بّي املسلمّي.

فهال فصلتم لنا ابإلجابة-وفقكم هللا -علها تقنع كال الطرفّي فتكون ميزاانً وسطاً مستنبطاً من األدلة

التفصيلية ،معترباً مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية بطبيعة احلال ،فريجع إليها الطرفان ليتخلصا من

اإلفراط والتفريط .وهذا ال يغين عن سالمة الصدور والنوااي واإلخالص ،ولكنه ال شك يعّي إبذن هللا
إذا أحسن الظن ابلطرف اآلخر واجتهدان يف حماسبة أنفسنا ومراجعتها.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فجواابً للسؤال الذي طرح من قبل األخ الكرمي ،نستعّي هللا تعاىل ونقول:

إن عمارة املساجد وصيانتها ،واإلشراف عليها ،ومحايتها من أهل األهواء والبدع هي مهمة ملقاة
على عاتق أمري املؤمنّي أو من ينوب منابه.

فإن قام بعض أهل البدع ابلدعوة إىل بدعة يف املسجد وكانت من البدع اخلطرية فعلى السلطان أو

انئبه زجره وإقامة احلجة عليه.

فإن اتب وإال عزر مبا يردعه عن نشر بدعته ،ومن التعزير اجلائز حتذير الناس منه ،وقد ورد حنو هذا
عن عمر  -رضي هللا عنه -حّي حذر الناس من صبيغ بن عسل الذي كان يتبع متشابه القرآن
ويشوش عقول الناس به وضربه .انظر ما رواه الدارمي ( )144والشريعة لآلجري (. )73

ويف الصحيحّي البخاري ( )4547ومسلم ( )2665من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -قالت:
قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى
هللا فاحذروهم ،كما أن للسلطان منعه من ارتياد املساجد إذا خيف على الناس منه.

واألصل يف هذا ما قعده الفقهاء يف قوهلم :يدفع أعظم الضررين ابرتكاب أهوهنما ،فإن منع املسلم
من املسجد أمر منكر وهو ضرر ،ولكن إذا انتهز فرصة اجتماع الناس يف املسجد فقام بنشر بدعته

منع من دخوله؛ ألن إضالل الناس أمر أعظم خطراً من األول .يقول تعاىل" :ومن أظلم ممن منع

مساجد هللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفّي"

[البقرة. ]114:

فاآلية صرحية يف منع الساعّي يف خراب املساجد من دخوهلا آمنّي .وإن نشر البدع فيها من ختريبها؛
ألن عمارهتا كما تكون ببنائها تكون أيضاً بنشر ذكر هللا والعلم النافع فيها.

()262/15

وثبت يف صحيح مسلم أن النيب – صلى هللا عليه وسلم -كان إذا وجد ريح البصل والثوم من الرجل
يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع ،انظر ما رواه مسلم ( )567من حديث عمر بن اخلطاب –
رضي هللا عنه ،-وهذا تنبيه ابألدىن على األعلى ،فالذي ينشر البدع ويثري الفنت يف املسجد أوىل
ابإلخراج؛ ألن إيذاءه أشد من إيذاء أكل البصل والثوم .قال اإلمام املاوردي يف كتابه األحكام

السلطانية ( )291وإن حدث منازع ارتكب ما ال يسوغ فيه االجتهاد كف عنه ومنع منه ،فإن أقام
عليه وتظاهر ابستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن حيسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته ،ويوضح

بدالئل الشرع فساد مقالته ،فإن لكل بدعة مستمعاً ،ولكل مستغو متبعاً"
وهذا كله يف املساجد الكائنة يف بالد اإلسالم ،وأما املساجد الكائنة يف بالد الكفر واليت ليس

للسلطان املسلم عليها والية ،فيجب أن يقوم بواليتها أهلها من املسلمّي ،وال جيوز أن تعطى واليتها

حلاكم كافر.

ومعلوم أن لكل مسجد يف بالد الغرب هيئة تشرف عليه وتتوىل شؤونه ،وهذه اهليئة عليها تبعة محاية

املسجد وصيانته واإلشراف الديين عليه ،كما أن هلا احلق يف منع من يقوم بتخريب املسجد ،أو نشر
البدع فيه أو إيذاء أهله من دخوله.

ذلك أن محاية املساجد وصيانتها والية اتبعة للسلطان املسلم ،فإن تعذرت واليته مل يرتك األمر مهالً،
وترتك املساجد الكائنة يف بالد ليس للسلطان املسلم والية عليها ،سوقاً يرتع فيها أهل األهواء
والبدع ،بل على من توىل شراء املسجد أو أتسيسه أن يويل أهل اخلري اإلشراف عليه ،وهؤالء الذين

ترتب عليهم واجب محاية املسجد هلم احلق يف اختاذ اإلجراءات الضرورية لصيانة املسجد من البدع
املضلة ومن الذين يسعون يف ختريبه ،أو متزيق صف املصلّي فيه.

فإذا خشيت الفتنة يف املسجد ومل ميكن درؤها إال مبنع أصحاب الفتنة من دخول املسجد وجب
ذلك؛ ألن القاعدة األصولية إن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وبعض الضرر حيتمل يف سبيل
دفع ضرر أكرب منه.

فاهليئة املوكلة برعاية املسجد تنوب عن السلطان يف واليته؛ ألن ما ال يدرك كله ال يرتك جله ،وهذه

اهليئة عليها أن تكون على بصرية من أمر دينها؛ حىت ال تتعدى يف واليتها فتخرج من ال يستحق

اإلخراج ،فرتتكب بذلك إمثاً عند هللا ،فإن مل يكن فيهم أهل علم فعليهم أن يسألوا "فإمنا شفاء العي
السؤال" جزء من حديث رواه أبو داود ( )336عن جابر –رضي هللا عنه.-

ومن البصرية يف الدين أن يفرق بّي مريد النصيحة ومريد الفتنة ،فاألول يشكر والثاين يزجر.

واعلم أيها السائل أن للنصيحة شروطاً وآداابً جيب مراعاهتا ،وإال أدت النصيحة إىل فتنة ،ومن أهم
شروطها يف حال وقعت اهليئة املشرفة يف أخطاء:
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( )1أن ينظر يف اخلطأ الذي وقعت فيه اهليئة ،فإن كان معصية بينة ،أو بدعة ظاهرة ،بّي هلم برفق
ولّي حىت ال يعّي الشيطان عليهم ،فإن رجعوا وإال نظر :فإن كانت املعصية قاصرة غري متعدية أي

تشمل اهليئة وال يتعدى ضررها سواهم فاألوىل السرت ،خاصة إذا أدى نشر معصيتهم بّي املصلّي إىل

إشاعة الفساد وافتتان ضعفاء اإلميان .وكذا إذا كانت بدعتهم قاصرة عليهم ال يقومون بنشرها ،وأما

إذا كان ضرر معصيتهم متعدايً إىل املصلّي ،أو كانوا يدعون إىل بدعتهم لزم حتذير الناس من ذلك.

( )2أما إذا كان خطؤهم من املسائل االجتهادية اليت جيوز االختالف فيها فال ينكر عليهم ،ولك أن
تنصحهم بكل رفق فإن أبوا فال حرج عليهم ،وال جيوز لك أن تطعن برأيهم ،أو جتربهم على رأيك.

( )3إذا كان خطؤهم من املسائل اإلدارية والتنظيمية اليت ال يتعلق هبا حترمي فيجوز نصيحتهم برفق،
فإن أبوا تركوا؛ ألن هذه املسائل ال يتعلق هبا حرمة شرعية وال جيوز اإلنكار عليهم أمام الناس بسبب

هذه األخطاء ،أو تفنيد آرائهم لذلك .فإن هذا مفسدة حمققة ،وما فعلوه ليس مفسدة.

وبعد هذا البيان نرجع إىل سؤال األخ هل جيوز منع املسلم من دخول املسجد إذا وجه النصيحة إىل

اهليئة املشرفة (املسؤولّي)  ،أو دعا إىل فتح ابب احلوار؟ واجلواب أنه ال يصلح أن يقال :نعم أو ال،

إال بعد االستفصال عن نوع احلوار والنصيحة املوجهة إىل اهليئة ،أو ابألحرى االستفصال عن اخلطأ
الذي وقعت فيه اهليئة مما استوجب إسداء النصيحة إليهم ودعوهتم إىل احلوار.

هل يندرج خطؤهم حتت املعصية البيئية والبدعة املضلة؟ أو حتت املسائل االجتهادية اليت يسوغ فيها

االختالف؟ أو حتت املسائل اإلدارية اليت ال تتعلق ابلتحرمي؟.

وأايً كان خطؤهم وأراد أحد الناس أن ينصحهم ،فعلى الناصح أن يوجه النصيحة إليهم مباشرة،
وبرفق ولّي.

فإن منعوه بعد ذلك من دخول املسجد بسبب إسداء النصيحة هلم ،فهم آمثون صادون عن سبيل

هللا.

وأما إذا تعدى الناصح يف نصيحته فقام بنشر أخطائهم بّي الناس ،والتشهري هبم ودعا الناس إىل

مواجهتهم وعزهلم سيما إذا مل تكن أخطاؤهم من البدع اخلطرية ،واملعاصي البينة ،فهذه مفسدة

عظيمة ألن فيها تفريقاً للصف ،وإاثرة للبلبلة.

وصرف الناس عن تعليم دينهم ،ففي هذه احلالة حيق للهيئة املشرفة أن تواجه هذه املفسدة ابلطريقة

اليت حتسمها.

فإن أمكن حسمها ابملوعظة احلسنة وجبت ومل جيز تعديها إىل سواها ،وإن مل ميكن حسمها إال مبنع
املفسدين من دخول املسجد جاز هلم ذلك ،ألن تفريق الصف وصرف املسلمّي عن تعلم دينهم

وإقامة شعائرهم فتنة أعظم من منع بعض املشوشّي من دخول املسجد.
وهللا نسأل أن يلهمنا السداد يف القول والعمل.
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كتابة اسم امليت على قربه

اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/4/16هـ

السؤال

هل جيوز كتابة اسم امليت على قربه كي يعرف عند زايرة أهله له؟.

اجلواب
الكتابة على القرب ال جتوز ،ألنه ثبت أنه عليه الصالة والسالم هنى أن جتصص القبور وأن يبىن عليها،

وأن يكتب عليها ولو اسم صاحب القرب ،ولكن جيوز وضع عالمة عند القرب أبن جيعل عليه حجراً
يعرف به أو عوداً أو ما أشبه ذلك.
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الفرق بّي الكبائر ونواقض اإلسالم
اجمليب د .علي بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/5هـ

السؤال

ما هو الفرق بّي املعاصي .الكبائر .والنواقض لإلسالم؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فإن املعصية تنقسم إىل قسمّي:

كبرية وأصح ما قيل يف تعريفها إهنا كل ذنب ترتب عليه حد يف الدنيا ،أو ختم بلعنة أو غضب ،أو
انر ،وأما الصغرية فهي اليت ليس فيها حد يف الدنيا ،وال وعيد يف اآلخرة ،وهذا هو الضابط الصحيح
للتفريق بّي الكبرية والصغرية؛ ألنه ال يرد عليه أي قادح من القوادح اليت ترد على غريه ،وهو الذي

يوافق النصوص الشرعية ،وهو املأثور عن السلف  -رمحهم هللا -كما قال شارح العقيدة الطحاوية.
أما الناقض لإلسالم :فقد ذكر العلماء أن نواقض اإلسالم عشرة :األول الشرك يف عبادة هللا ،الثاين:
من جعل بينه وبّي هللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ،ويتوكل عليهم .الثالث :من مل يك ِّفر
املشركّي أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم .الرابع :من اعتقد أن غري هدي النيب -صلى هللا

عليه وسلم -أكمل من هديه ،أو أن حكم غريه أحسن من حكمه .اخلامس :من أبغض شيئاً مما جاء
به النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-السادس :من استهزأ بشيء من الدين .السابع :السحر أبنواعه.
الثامن :مظاهرة املشركّي ومعاونتهم على املسلمّي .التاسع :من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج

عن شريعة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم .-العاشر :اإلعراض عن دين هللا ال يتعلمه وال يعمل به.
وجيب مالحظة احلكم على الشخص املعّي أبنه ال بد من حتقق الشروط وانتفاء املوانع ،ألنه قد يقع
يف انقض من النواقض لكنه ال حيكم عليه إال إذا حتققت الشروط وانتفت املوانع وهي مذكورة يف

كتب العقيدة .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نوى النذر بقلبه دون أن ينطق به ،فهل يلزمه؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أشكركم على هذا املوقع الرائع ،وسؤايل هو :لقد عاهدت هللا  -تعاىل  -على عدة أمور لكن

ابلقلب دون أن أنطق النذر بلساين ،وسؤايل هو هل أان ملزم بتنفيذ هذا النذر؟ والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

اإلنسان ال يؤاخذ مبا حدث به نفسه ،إمنا يؤاخذ مبا تكلم به أو فعله ،فإذا كان مل ينطق به فإنه ال
يرتتب عليه شيء ،ألن حديث النفس ال يؤاخذ به ،انظر ما رواه البخاري

( ، )6664ومسلم ( )127من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وابهلل التوفيق.
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مجلة (سخافة األقدار)
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/6/1هـ

السؤال

كثر يف اآلونة األخرية ذكر مجلة (سخافة األقدار) يف الصحف واإلنرتنت ،فما حكم التلفظ هبذه

اجلملة ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،األقدار قدرها هللا  -سبحانه وتعاىل  -والذي يقول( :سخافة األقدار) يطعن يف حكمة

هللا يف تدبريه ،ومن يطعن يف حكمة هللا فإنه ينسب هللا إىل السفه ،وكفى هبذا ضالالً ،فيجب على من
أطلق ذلك أن يتوب إىل هللا فإنه خيشى عليه إبطالقه هذه الكلمة من الردة ،فيجب أن يبّي له

ويدعى إىل التوبة والرجوع إىل هللا ،ويبّي له أن هللا  -تعاىل  -حكيم يف خلقه وأمره إن هللا حكيم

عليم ،ويف احلديث الصحيح "إن العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت
فيكتب هللا عليه هبا سخطه إىل يوم يلقاه" ،رواه الرتمذي ( ، )2319وابن ماجة ( )3969من

حديث بالل بن احلارث -رضي هللا عنه -فيجب احلذر من إطالق مثل هذا املنكر الفاحش الذي
يتضمن الطعن يف صفات هللا  -تعاىل  -يف حكمته وتدبريه ،نعوذ ابهلل من اخلذالن ،وهللا أعلم -
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()268/15

الصالة داخل املتجر
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/5/21هـ
السؤال

ما حكم الصالة يف احملل الذي أشتغل فيه؟ علماً أنين أشتغل يف حمل مبفردي ،وهو حمل إنرتنت ،أي

أييت وقت الصالة وأحياانً احملل مليء ابلناس ،فال أستطيع أن أقول هلم اخرجوا ،فما حكم الصالة يف

احملل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذا السائل وغريه جيب أن يعلم أن صالة اجلماعة واجبة ،وأهنا واجبة على الرجال يف املساجد،

والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ه هم بتحريق املتخلفّي عنها ،كما ثبت ذلك يف صحيح البخاري

( ، )644وصحيح مسلم ( ، )651وغريمها .وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية،
وملا جاءه األعمى يستأذنه يف التخلف عن الصالة والفجر أذن له ،فلما وىل دعاه ،وقال" :هل

تسمع النداء"؟ قال :نعم ،قال" :إذن أجب ال أجد لك رخصة" .انظر صحيح مسلم (، )653
وسنن أيب داود (. )553-552

وأنت قبل أن تفتح احملل جيب أن جتعل إعالانت يف مجيع نواحي احملل تبّي فيها أن احملل يغلق وقت

األذان ،وأن على مجيع مراتدي هذا احملل االنصراف بعد دخول وقت الصالة ،فإذا دخل وقت

الصالة جيب عليك أن تغلق األنوار ،وتعلن للحاضرين أبن الوقت قد انتهى ،وعلى اجلميع أن

يغادروا ألداء الصالة مع اجلماعة يف املساجد ،وال جيوز لك أن تبقى هكذا كما ذكرت ،وجيب أن

يتكيف الناس يف مجيع براجمهم وأعماهلم وأشغاهلم على وفق طاعة هللا ،ال أن يهملوا طاعة هللا بسبب

أمور دنيوية أو حنوها ،أو أحياانً بعض األمور اليت جتيء يف اإلنرتنت تكون أموراً ضارة أو أموراً ليست
انفعة أقل أحواهلا ،أما أن تبقي الناس يف احملل وأنت معهم وترتكون الصالة مع اجلماعة فهذا أمر

منكر ال جيوز ،ونسأل هللا اهلداية للجميع.
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دفع الرسوم إلدارة املسجد
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/1هـ
السؤال

لدينا  -يف مسجدان يف إحدى املدن األمريكية  -بعض األنظمة:

( )1هناك رسم سنوي يدفعه األعضاء لتغطية نفقات املسجد (كهرابء ،ماء ،وخالفه) .

( )2فقط الذين يدفعون هذا الرسم حيق هلم التصويت الختيار أعضاء جملس إدارة املسجد ،وهم
الذين هلم حق التصويت يف القضااي اخلاصة ابجلالية ،وهذا يعين أن الذي ال يدفع ال ميكنه أن يكون
عضواً يف اجمللس ،وال ميكن له التصويت حىت لو عرف عن الشخص أنه يتربع للمسجد أو يشارك يف
اجلالية ،والتربير املعلن كذلك هو منع املسلمّي من املدن األخرى يف املشاركة يف التصويت بوصفهم

غري معروفّي للجالية ،ويف بعض احلاالت قد ال تستطيع عائلة أن تدفع فيصدر هلم اجمللس إعفاء

خاصا نظراً لظروفهم بعد دراسة حالتهم .هل مثل هذه األفعال جائزة يف اإلسالم؟ علماً أبن أعضاء
اجلالية قلما يشاركون يف أنشطة املسجد ،فأرجو تقدمي شرح حلكم هذه األعمال ،وإذا أردمت

إيضاحات أكثر ميكننا تقدميها.
اجلواب
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جزاكم هللا خرياً على اهتمامكم برعاية هذا املسجد يف داير الغربة ،وما ذكرمت يف سؤالكم أن من مل
يدفع الرسم السنوي للمسجد ال حيق له التصويت الختيار جملس اإلدارة ،وال يكون له حق

التصويت يف القضااي اليت ختص اجلالية اليت تراتد املسجد ،والذي أعرفه عن املساجد يف داير الغربة

أهنا متثل مراكز إسالمية عامة ،تعىن جبميع شؤون املسلمّي الدينية كإقامة الصلوات والدروس

واحملاضرات وعقود الزواج وإسكان الضيوف وتدريس األوالد بنّي وبنات وحل النزاعات واخلالف
الذي يقع بّي أفراد اجلالية وحنو ذلك ،فإذا كان األمر كذلك فال أبس مبنع من مل يدفع الرسم

السنوي من حق التصويت يف كل اجملاالت يف حميط املركز غري أداء الصلوات اخلمس والرتاويح يف
شهر رمضان ومساع خطبة اجلمعة والعيدين فال جيوز منع أحد منها .ولو كان غري مشرتك يدفع الرسوم
السنوية ،ألن الصالة واخلطبة تؤداين فيه على أنه (مسجد)  ،أما سائر اخلدمات اليت تقدم فيه

بوصفه مركزاً (وليس مسجداً)  ،ومنع الناس من أداء الصالة يف املسجد حرام وال جيوز ،قال تعاىل:
اج َد هِ
ِ
"ومن أَظْلَم ِممهن منَع مس ِ
وها
يها ْ
امسُهُ َو َس َعى ِيف َخ َر ِاهبَا أُولَئِ َ
ك َما َكا َن َهلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُ َ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
إِهال َخائِِفّي َهلم ِيف ُّ ِ
ِ
ِ ِ
يم" [البقرة ، ]114:وفيما عدا الصلوات
ي َوَهلُ ْم ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
الدنْـيَا خ ْز ٌ
َ ُْ
اب َعظ ٌ
واخلطبة فإن تنظيمكم له أمر عريف جائز ،وما تعارف عليه الناس يدخل حتت القاعدة الشرعية
(العرف املعتاد جيري جمرى الشرط)  ،واألثر الثابت عن عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه ( -ما
رآه املسلمون حسن فهو عند هللا حسن)  ،وخيضع ذلك للقدرة واإلمكاانت املتاحة ،وجيوز أخذ

األجرة على األعمال غري الصالة ،وإذا جازت األجرة يف هذا فأخذ الرسم السنوي وما ترتب عليه
من ابب أول ،ى ولكين أوصيكم ابلتسامح والتيسري واالحتساب ما أمكن مع املشرتكّي (دافعي
الرسوم) وغريهم لقوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا" أخرجه

البخاري ( ، )69ومسلم ( )1734من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-ويف احلديث اآلخر":من
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة  ...وهللا يف عون العبد

ما كان العبد يف عون أخيه" أخرجه مسلم ( )2699من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وال
تنسوا أنكم يف غربتكم دعاة هداة ،فال تكونوا جباة جفاة ،وفق هللا اجلميع إىل كل خري.

()271/15

هل فرش املسجد ابلسجاد بدعة؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/7هـ
السؤال

يف مسجدان يوجد سجاد ُمهدى لنا ،وأعضاء اجمللس اخلاص ابملسجد ال يرون يف ذلك مشكلة؛ ألهنم
حيضرون يف اجلمع واملناسبات ،وبعد تقدمي فتوى أحد املشايخ هلم أبن السجاد بدعة ،وقد سألوا

األزهر فأجاب أبن السجاد جائز؛ ألنه مل يرد نص فيه ،وأن السجاد ال يزعج املصلّي والسؤال هو:

( )1ما حكم السجاد مع الدليل؟.

( )2ماذا علينا أن نفعل حنن الذين حنضر كل يوم للمسجد يف حال رفضوا سحب السجاد؟ علماً
أبهنم رفضوا فتوى شيخ آخر بناء على تفكريهم ،وهللا يعلم أن علمهم قليل جداً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
األصل يف الصالة على السجاد هو اجلواز بناء على ما قرره العلماء من أن األصل يف األشياء احلل

حىت يثبت التحرمي ،ومل يدل دليل شرعي صريح صحيح بتحرمي الصالة على السجاد أو كراهته؛ بل
دلت األدلة الشرعية على جواز ذلك من فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وقد استوفاها الشيخ ـ
الذي سألتموه ـ يف فتواه.

والتحقيق أن فرش املصلى أو املسجد ابلسجاد الذي يقي الناس واحلر والقر والوسخ عمل مشروع؛

ألنه أعون للمصلي على اخلشوع والتدبر والطمأنينة.

هذا على أن يكون السجاد خالياً من صور ذوات األرواح ،وخالياً من الزخرفة اليت تلهي املصلي عن
صالته ،وقد بسط الشيخ املسؤول تفصيل ذلك وأدلته مبا يغين عن إعادته.

وقد قرأت فتوى الشيخ وفقه هللا ،ومل أجده يقول ببدعية الصالة على السجاد مطلقاً ،وإمنا قال
ببدعية اختاذ السجاد يف الصالة يف حالة خاصة ،وأنتم أخذمت كالمه على وجه العموم.

وكم من عائب قوالً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم

وهو إمنا قال ببدعية أن يتخذ املصلي السجاد (ترفعاً من الصالة على الفراش الذي فرش لعامة

الناس يف املسجد ،أو يفعل ذلك احتياطاً منه خشية جناسة البقعة اليت يصلي عليها) .
كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

"أما الغالة من املوسوسّي :فإهنم ال يصلهون على األرض ،وال على ما يفرش للعامة على األرض ،لكن

على سجادة وحنوها ..اهـ جمموع الفتاوى (. )177/22

كما قال  -حفظه هللا -ببدعية أن يتحرى املصلي الصالة على السجاد ،اعتقاداً منه أبنه البد من
سجادة خاصة للصالة.

وال شك أن من اعتقد ذلك فهو موسوس ومتنطع.
وسياق كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي ذكره الشيخ املذكور ال يفهم منه بدعية الصالة على

السجاد إبطالق ،وإمنا يفهم منه  -كما هو ظاهره -أن البدعة هي" :حتري الصالة على السجاد
حبيث جيد املصلي يف نفسه حرجاً أو ًّ
شكا يف صالته لو صالها على غري سجاد) .
قال شيخ اإلسالم  -رمحه هللا تعاىل:-

()272/15

"الصالة على السجادة (حبيث يتحرى املصلي ذلك :فلم تكن هذه سنة السلف من املهاجرين
واألنصار ومن بعدهم من التابعّي هلم إبحسان على عهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-؛ بل
كانوا يصلون يف مسجده على األرض ال يتخذ أحدهم سجادة خيتص ابلصالة عليها ،وقد روي أن

عبد الرمحن بن مهدي ملا قدم املدينة بسط سجاده ،فأمر مالك حببسه؛ فقيل له :إنه عبد الرمحن بن

مهدي ،فقال :أما علمت أن بسط السجادة يف مسجدان بدعة؟! أ .هـ جمموع الفتاوى ()163/22

.

وال شك أن كالم اإلمام مالك هنا حممول على حتري الصالة على السجاد حبيث جيد املصلي يف
نفسه حرجاً أو ًّ
شكا يف صالته لو صالها على غري سجاد ،وحنن حنمله على هذا احململ؛ ألنه قد

ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قد صلى مرة على حصري ومرة على مخرة ـ وهي فراش يعمل
من سعف النخل يسجد عليه املصلي يتقي به حر األرض وبردها ـ انظر ما رواه البخاري (، )333

ومسلم ( )519- 513من حديث ميمونة وأيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنهما .-

وأما ما ذكره الشيخ املسؤول -حفظه هللا -من أن فرش السجاد على السجاد بدعة ما مل يكن
هنالك سبب يقتضيه كشدة برد ..إخل؛ ففيه تشديد يف مسألة األمر فيها واسع ،واحلكم على الشيء
أبنه بدعة حيتاج إىل دليل ظاهر وتثبت ،وكان األوىل أن يقيد بدعية هذا العمل (فرش السجاد على

السجاد) حبالة ما لو اعتقد متخذ السجاد عند الصالة أن الصالة بدون السجاد انقصة أو ابطلة.

وما ذهب إليه من كون اختاذ اإلمام سجاداً فوق سجاد املسجد املفروش لعامة املصلّي بدعة فهو أمر
ال أوافقه عليه البتة ،ألن الذي يضعها لإلمام إمنا يريد هبا تكرمي منزلته ،أو حتديد مكانه.

ومع ذلك فهذا ال ينبغي  -لكنه ليس بدعة -لعدم احلاجة إليها ،وألن ذلك قد يوقع يف قلبه شيئاً
من الرتفع والتعايل على الناس ،واحلاصل أن فرش املصلى أو املسجد ابلسجاد جائز ،ويكون
مستحباً إذا كان فرشه ألجل أن يقي املصلّي حر األرض أو برودهتا أو وسخها.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()273/15

هل يقتل املسلم ابلوراثة إذا ارت هد
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

هل يقتل املسلم ابلوراثة إذا ارت هد عن اإلسالم؟ أي أنه مل يكن مسلماً إبرادته ،وعندما بلغ سن الرشد
قرر االعتقاد بدين آخر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فاملسلم سواء اعتنق اإلسالم برغبته واختياره أو كان مسلماً ألن أحد أبويه مسلم مىت ارتد عن دينه

وجبت استتابته ،فإن اتب وإال قتل لعموم النص.

عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من بدل دينه
فاقتلوه" أخرجه البخاري (. )3017

وألنه أعظم يف اجلرم إذا عرف اإلسالم وولد عليه ،فارتداده عنه بعد ذلك دليل على عظم الفساد
عنده .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()274/15

صالة الغائب على موتى الزالزل
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/5هـ

السؤال

هل جتوز صالة الغائب على من مات يف الزلزال؟

اجلواب

الصالة على الغائب مشروعة ملن مل يُص هل عليه من املسلمّي لصالة النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

على النجاشي ،فيما رواه البخاري ( )1245ومسلم ( )951من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-

 ،ومل حيفظ عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه صلى على غائب إال على النجاشي ،ألنه مات بّي أمة
مشركة ليسوا من أهل الصالة ،وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،ويرى

بعض أهل العلم أن امليت إذا كان فيه نفع عام للمسلمّي كعامل نفع هللا بعلمه أو اتجر نفع الناس
مباله وحنومها فيصلى عليه شكراً له ،ورداً جلميله ،وتشجيعاً لغريه ،وعلى كال القولّي فمن مات يف
زلزال إن مل يُص هل عليه ،أو كان ممن نفع هللا به اإلسالم واملسلمّي ،فيصلى عليه صالة الغائب،

واحلالة هذه ،وهللا أعلم.

()275/15

الصوم وضعف البنية
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود أن أسأل عن حكم من ال يستطيع الصيام خارج أوقات رمضان ،فأان يل حوايل سنتّي ال أستطيع

صوم ديوين املرتتبة علي حيث أصاب هببوط يف الضغط ،كما أين أعمل خارج املنزل صباحاً مما جيعل

صيامي صعباً وأشعر آبالم رأسية فظيعة ،مع العلم أين أصوم رمضان وأشعر هبذا اإلحساس ابدئ

األمر مث أتعود ،ولكن يف غري رمضان أعاين كثرياً وأدفع كفارة ما أفطرت ،أرجو أن تفيدوين هل حرام
ألين ال أصوم ،أو ليس إبمكاين الصوم الحقاً ألن جسمي ضعيف وبنييت ضعيفة؟ ولكم جزيل

الشكر.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبيه الكرمي.

قضاء إىل الوقت الذي ال يشق عليك فيه الصيام ،مثل أايم
ميكنك أن تؤجلي الصيام الواجب عليك ً

الشتاء ،أو األايم اليت تشعرين فيها ابلنشاط والقوة ،وميكنك أن تفرقي األايم على حسب ما تطيقّي،
وهللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها ،واحرصي على أن تنتهي من صيام هذه األايم قبل حلول

رمضان القادم؛ من أجل أال تكثر عليك األايم اليت جيب قضاؤها ،فيصعب عليك القضاء بعد ذلك.

()276/15

ترك اإلسالم واعتنق النصرانية
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

ما حكم املسلم الذي اعتنق املسيحية عن اقتناع؟.
اجلواب
احلمد هلل ،املسلم الذي اعتنق املسيحية عن اقتناع يكون مرتداً ،فإن كان يف دولة إسالمية فيجب أن

تتخذ يف حقه أحكام املرتدين ،يستتاب فإن اتب وإال قتل كافراً ابهلل -تعاىل ،-وإن مات على ذلك
فهو خالد خملد يف انر جهنم ،ألن هللا -جل وعال -نسخ األداين كلها سوى الدين اإلسالمي ببعثه

حممداً  -صلى هللا عليه وسلم ،-قال هللا -تعاىل":-ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو

يف اآلخرة من اخلاسرين" [آل عمران ، ]85:وروى احلافظ ابن كثري  -رمحه هللا -عن جابر بن عبد

هللا  -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تسألوا أهل الكتاب عن
شيء فإهنم لن يهدوكم ،وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا حبق ،فإنه لو كان موسى
عليه السالم -حياً بّي أظهركم ما حل له إال أن يتبعين" رواه أمحد يف مسنده ( )14631وغريه،ويف بعض األحاديث" :لو كان موسى وعيسى حيّي ملا وسعهما إال اتباعي" انظر :تفسري ابن كثري

(. )379/1

والدين اإلسالمي هو دين األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعّي ،قال هللا -تعاىل" :-ما
كان إبراهيم يهودايً وال نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركّي" [آل عمران]67:
ِِ
ِ ِ هِ
ِ
ادوا
ين َه ُ
ين أ ْ
وقال -تعاىل":-إِ هان أَنْـ َزلْنَا التـ ْهوَراةَ ف َ
دى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للهذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النهبيُّو َن الذ َ
يها ُه ً
اب هِ
استُ ْح ِفظُوا ِم ْن كِتَ ِ
اَّلل" [املائدة :من اآلية. ]44
ار ِمبَا ْ
َوال هرهابنِيُّو َن َواأل ْ
َحبَ ُ

()277/15

موضع اخلامت من األصابع
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/03هـ
السؤال

ما حكم لبس اخلامت يف اخلنصر والبنصر وغريمها من األصابع؟ وهل ورد عن النيب صلى هللا عليه

اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم -يعترب من تطبيق
وسلم -حديث يف لبس اخلامت؟ وهل لبسه
ً
السنة؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فاجلواب حيتاج إىل شيء من التفصيل ،كما أن السؤال يتضمن عدة أسئلة ،فنقول وابهلل التوفيق :مما

ال شك فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد لبس اخلامت ،فقد جاء يف الصحيحّي :البخاري

( )5873ومسلم ( ، )2091عن ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قال :اختذ الرسول صلى هللا عليه
وسلم خامتًا من َوِر ٍق ،فكان يف يده ،مث كان يف يد أيب بكر ،رضي هللا عنه ،مث كان يف يد عمر ،رضي

ِ
شه :حممد رسول هللا.
يس)  ،نق ُ
هللا عنه ،مث كان يف يد عثمان ،رضي هللا عنه ،حىت وقع منه يف بئر (أَر َ
هذا ،وقد اختلف العلماء -رمحهم هللا -يف لبس اخلامت يف اجلملة ،فأابحه الكثري منهم ،ومل يكرهوه،

وهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد واختاره أكثر أصحابه ،واستدلوا ابحلديث السابق ،وما يف معناه ،وأبنه
قد اختذه عدد من الصحابة ،رضي هللا عنهم -منهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد وابن عمر
وغريهم ،رضي هللا عنهم ،وذهبت طائفة من أصحاب أمحد أنه إن كان لبسه لغرض التزين به فهو

مكروه ،وذهبت طائفة إىل استحبابه ،وهو وجه ألصحاب اإلمام أمحد ،والصواب -وهللا أعلم-
تجمل
القول األول ،وهو أن لبسه مباح؛ ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم -مل يلبس اخلامت لل ُّ

والتزين ،وإمنا اختذه حلاجة ختم الكتب اليت يبعثها إىل امللوك ،ففي الصحيحّي :البخاري ()65

ومسلم ( ، )2092عن أنس ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر
كتااب إال خبامت .فصاغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -خامتًا حلقته
والنجاشي ،فقيل :إهنم ال يقبلون ً
فضة ،ونقش فيه :حممد رسول هللا.

هذا ،وخالصة ما تقدم أن اخلامت مسنون يف حق من حيتاج إليه ممن له والية ،كاحلاكم ومن يقوم مقامه،

مباحا؛ ألن بعض الصحابة،
وكالقاضي ومن له والية عامة أو خاصة ،أما من عداهم فيكون يف حقه ً
رضي هللا عنهم ،اختذه ،وقد اطلع النيب صلى هللا عليه وسلم -على ذلك فأقرهم ،ومل ينكر عليهم.

هذا ،وأما موضع اخلامت فقد ذهب كثري من أهل العلم إىل أنه جيوز التختُّم يف اليمّي واليسار،
واختلفوا يف األفضل ،فاجلمهور على أن التختُّم ابليسار أفضل ،وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد،

أيضا ابخلنصر؛ ملا رواه مسلم ( ، )2095عن محاد عن اثبت عن
وهذا هو القول الراجح ،ويكون ً

أنس ،رضي هللا عنه ،قال :كان خامت النيب صلى هللا عليه وسلم -يف هذه ،وأشار إىل اخلنصر من يده

اليسرى.

هذا وقد كره مجهور العلماء التختُّم يف السبابة والوسطى ،قلت :وهو الصواب؛ ملا رواه مسلم
( )2078عن علي ،رضي هللا عنه ،قال :هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أن أختتم يف هذه
وهذه .وأومأ إىل السبابة والوسطى .وهللا أعلم .وصلى هللا على حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()278/15

زكاة أسهم بنك ال يزال يف طور التأسيس
اجمليب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/11هـ
السؤال

هل يلزمين إخراج الزكاة عن أسهم بنك إسالمي ال يزال يف مرحلة التأسيس ومل ميارس نشاطه بعد؟

علما أبنين اختذت األسهم بغرض االستفادة من أرابحها وليس للمتاجرة هبا.
ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:
إذا مل ِّ
تزك الشركة أمواهلا ألي سبب من األسباب ،فالواجب على املسامهّي زكاة أسهمهم ،فإذا

استطاع املساهم أن يعرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة وجب عليه إخراج زكاة

أسهمه.

فإذا مل يستطع املساهم معرفة ذلك ،فإن كان املساهم يقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي،

وليس يقصد التجارة فإنه ال زكاة عليه يف أصل السهم ،وإمنا جتب الزكاة يف الريع ،وهي ربع العشر

بعد مضي احلول من يوم قبض الريع.

أما إذا مضى حول -سنة كاملة -من امتالكك لألسهم ومل ميارس البنك نشاطه ،أو مارس نشاطه ومل
يصرف األرابح ،وكانت نيتك االستثمار ال املتاجرة ،فإنه يف هذه احلال ال جتب عليك الزكاة مطل ًقا.

وهللا تعاىل أعلم.

()279/15

إعادة الصالة على امليت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/11/1هـ

السؤال

ما حكم إعادة الصالة على امليت ،وما الدليل على ذلك؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله

وصحبه أمجعّي ،وبعد:
صلي عليه ابملسجد ،مث حضر آخرون يف املسجد أو يف
جتوز إعادة الصالة على امليت ،حبيث لو ُ

املقربة صلوا عليه ،بدليل أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى على من كانت أو كان يقم املسجد

صلي عليه من قبل .صحيح البخاري ( ، )458صحيح املسلم (. )956
بعدما دفن يف قربه ،وقد ُ

وهللا أعلم.

()280/15

حتويل امليت من قرب إىل آخر
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

تويف والدي وأان صغري ،وبعد وفاته مبدة وجيزة قامت أمي بنقل جثمانه من املقابر اخلريية اجلماعية إىل
مقربة خاصة بنا اشرتهتا وبنتها بعد وفات والدي ،فأنت تعرف أننا أهل بدع وتقاليد حىت يف املوت

(عيب أن يدفن يف مقابر الصدقة)  ،هل يف ذلك أي وزر على أمي؟ وهل فعالً بذلك حياسب امليت

مرتّي يف كل قرب مرة؟ وحنن نزور قرب أيب فهل نزوره يف القرب األول أم الثاين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

العمل الذي قامت به أمك غري مشروع ،فامليت إذا دفن يف مكان ليس ملكاً ألحد وليس يف مقربة

مشركّي فال جيوز نقله إال ملصلحة خاصة له وحنو ذلك ،أو مصلحة من مصاحل املسلمّي ،فاألصل يف
قرب امليت أنه وقف عليه ،فال جيوز نقله من هذا املكان إال لضرورة ،أما ما فعلته أمك فهو غري

مشروع وهو نوع من التقاليد اليت ال ترجع إىل أصل شرعي.

أما ما يتعلق بزايرة قرب والدك ،هل تزوره يف القرب األول أو القرب الثاين فاألمر يتعلق جبثمانه إذا كان

قد نقل جثمانه كامالً أو رفاته كامالً من القرب األول ،فيزار يف القرب الثاين ،أما إذا كان قد أصبح

رميماً يف األرض اليت يف القرب األول ومل يكن يف اتبوت فإنه يزار يف القرب األول ،فهذا يرجع حلال

الذي رفع من القرب األول ،هل هو جثمان والده أم أنه فقط شيء اعتربته أمه مناسباً حىت تعترب أن
زوجها قد نقل من هذا املكان.

أما ابلنسبة للمحاسبة فإن اإلنسان يسأل عندما يوضع يف قربه ،فال يتكرر سؤال آخر ،وال يعرف يف
السنة أنه يتكرر سؤال آخر ،فالسؤال هو عندما يدفن يف قربه األول أي :يف أول وقت يوضع يف
قربه تسأله املالئكة ،فهذا هو السؤال إذا كنت تريد ابحملاسبة هذا األمر ،أما ما يتعلق بعد ذلك

ابحلياة الربزخية فهي مستمرة سواء يف قربه األول أو قربه الثاين ،فإن كان يف جنة فهو يف جنة ،وإن
كان يف سوى ذلك فنسأل هللا لنا وله العافية فاألمر متصل.

()281/15

بناء املقابر
اجمليب د .حممد بن علي السماحي

أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/01/04هـ
السؤال
يوجد لدينا مقابر مبنية على أرض طينية ،وهي عبارة عن حجرات صغرية على وجه األرض مبنية

ابلطوب واإلمسنت ابرتفاع مرت ونصف تقريباً ،وهلا فتحة صغرية تغلق بباب حديد إلدخال امليت،

وهبذه الكيفية يكون دفن امليت داخل هذه املقابر يف مستوى سطح األرض ،ويوجد مقابر أخرى

مبنية على أرض رملية ،هي عبارة عن شق حتت سطح األرض ،يدفن فيه امليت ،ويغطى أعلى املدفن
ابحلجارة مث الرمال ،وحتاط هذه املساحة من أعلى بسور من الطوب ،وله ابب حديدي لكي يعرف
أنه مدفن .برجاء التكرم واإلفادة بشرعية هذه املقابر للدفن ،حيث إهنا هي املتوفرة لدينا ،وأي من

النوعّي السابقّي هي األفضل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد

فقد جاء الشرع الشريف آبداب عامة وآداب خاصة لكل شأن من شئون املسلم يف الدنيا واآلخرة،

ومن ذلك ما يتعلق ابملقابر وهي مثوى املرء ،وهو ـ أي القرب أول منازل اآلخرة ـ كما هو معلوم ـ فمن

السنة يف بناء املقابر أن يرفع القرب عن األرض قدر شرب ليعرف أنه قرب ،وحيرم رفعه زايدة على ذلك
ملا رواه مسلم ( ، )968وغريه عن َعمرو بْ ِن ا ْحلا ِر ِ
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ربا ُم ْش ِرفًا إِهال َس هويْـتَهُ .قال الرتمذي (( : )1049والعمل على هذا عند أهل العلم.
طَ َم ْستَهُ َوَال قَ ْ ً
يكرهون أن يرفع القرب فوق األرض إال بقدر ما يعرف أنه قرب ،لكيال يوطأ وال جيلس عليه)  .وقد
كان الوالة يهدمون ما بين يف املقابر ـ مما زاد على املشروع ـ عمال ابلسنة الصحيحة .قال الشافعي:

وأحب أال يزاد يف القرب تراب من غريه ،وإمنا أحب أن يشخص على وجه األرض شربا أو حنوه،
وأحب أن ال يبىن وال جيصص ،فإن ذلك يشبه الزينة واخليالء .وليس املوت موضع واحد منها ،ومل أر
قبور املهاجرين واألنصار جمصصة .وقد رأيت من الوالة من يهدم ما بين يف املقابر ،ومل أر الفقهاء

يعيبون عليه ذلك.

قال الشوكاين :والظاهر أن رفع القبور زايدة على القدر املأذون فيه حمرم ،وقد صرح بذلك أصحاب
أمحد ومجاعة من أصحاب الشافعي ومالك ،والقول أبنه غري حمظور لوقوعه من السلف واخللف بال
نكري.

أما األبواب احلديدية وغريها مما يصون القبور من االمتهان والسرقة وغريها فال أبس به إذ حرمة

امليت كحرمة احلي ..وهللا أعلم

()282/15

دعوة القساوسة حلضور افتتاح املساجد
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/5/2هـ

السؤال

لدينا افتتاح جامع ،فهل جتوز دعوة بعض النصارى ومنهم بعض القساوسة حلضور حفل االفتتاح

داخل اجلامع إلظهار التسامح اإلسالمي؟ وهل جيوز تلبية دعوهتم حلضور افتتاح كنيسة؟ مع العلم أن
املسلمّي يتعرضون حملاولة تشويه يف السنوات األخرية.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعد ،أما بعد:

فإنه جيوز أن ميكن اليهودي أو النصراين أو حىت املشرك من دخول املسجد  -سوى املسجد احلرام
 -إذا كان لغرض صحيح.

فقد استقبل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وفد نصارى جنران يف مسجده ،وأاته بعض رسل

املشركّي فيه ،وربط أسرى بدر من القرشيّي املشركّي يف سواري املسجد ليستمعوا القرآن ،ولعبت

احلبشة  -وهم نصارى  -حبراهبم عنده  -صلى هللا عليه وسلم  -يف مسجده ،انظر ما رواه البخاري
( ، )455-462-3745ومسلم ( )892-1764-2420من حديث حذيفة وأيب هريرة

وعائشة -رضي هللا عنهم -ولكن إذا مل يكن لدخوهلم فائدة أو نشأ عن ذلك مفسدة فإهنم ال
ميكنون من دخول املساجد ،ومن أمثلة املفسدة:

( )1أن جيري استقباهلم واالحتفاء هبم ،بسبب صفتهم الدينية ،ال بغرض دعوهتم إىل اإلسالم
وجمادلتهم ابليت هي أحسن.
( )2أن يلتبس األمر على عوام املسلمّي وجهاهلم ،فيظنوا أن األداين سواسية ،وأن مجيعها صحيح
مقبول عند هللا كما ينادي بذلك دعاة تقريب األداين.

( )3أن يرتتب على ذلك التزام وجهاء املسلمّي وأئمة مساجدهم أن يبادلوا النصارى الزايرة ،فيقعوا
يف تعظيم شعائر الكفر ابالحتفال ابفتتاح الكنائس ،ورؤية الصلبان ،ومساع عقائد الكفر من التثليث

ودعوى بنوة املسيح وجتسد اإلله فيه ،تعاىل هللا عما يقولون ،وال ينكرونه.
فمع وجود هذه املفاسد أو بعضها أو مثلها ال حيل فعل ما سبق مهما كانت املسوغات.

وإظهار حماسن اإلسالم يكون ابلبيان والتعريف والسلوك احلسن ،وال يلزم منه املسارعة إىل ما يطلبون
من املداهنة ،قال تعاىل" :ودوا لو تدهن فيدهنون" [القلم ]9 :وهللا أعلم.

()283/15

مكربات الصوت والتشويش على املصلّي
اجمليب د .عبد هللا بن فهد احليد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/10هـ
السؤال

نعيش يف مدينة صغرية واملساجد قريبة بعضها من بعض ،وبعض األئمة ينقل الصالة عرب مكربات

الصوت اخلارجية حبجة وجود مصلحة مساع الناس للقرآن خارج املسجد ،مع أنه ثبت لدينا أهنا
ِّ
تشوش  -وبشكل واضح  -على املساجد اجملاورة ،وقد وصلت إلينا عدة شكاوى من رواد هذه
املساجد أفتوان ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جرت العادة يف هذا الزمن يف كثري من املساجد صالة األئمة بقرب مكربات الصوت من ابب
املصلحة؛ إلمساع الناس تكبريات الصالة وقراءة القرآن يف الصلوات اجلهرية ،حىت اعتاد بعض

املصلّي عدم الذهاب إىل املسجد إال بعد مساع شروع اإلمام يف الصالة وللقراءة ،ولو مل يسمع ذلك
فاتته الصالة أو بعضها.

لكن ينبغي مراعاة عدم التشويش على املصلّي يف املساجد القريبة؛ ألن يف ذلك مفسدة وضرر،
ويكون ذلك من خالل عدم رفع صوت تلك املكربات فوق احلاجة ،أو أتخر املسجد اجملاور يف إقامة

الصالة لبعض الوقت.

()284/15

من مل تفته تكبرية اإلحرام أربعّي يوماً
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/12/20هـ
السؤال

ب له الرباءاتن حىت يلقى هللا؟ وهل
هل من صلى أربعّي يوماً يف مجاعة ال تفوته تكبرية اإلحرام تُكْتَ ُ
من صام وصلى على جنازة وزار مريضاً وتصدق تكون له اجلنة ولو مل ميت يف ذلك اليوم؟.

اجلواب
أوالً :روى الرتمذي ( )241من حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا
ت له براءاتن براءة من
عليه وسلم -قال" :من صلى هلل أربعّي يوماً يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل ُكتِْب َ
النار وبراءة من النفاق" ،ورجح الرتمذي وقفه على أنس  -رضي هللا عنه -لكن مثل هذا ال يقال

ابلرأي ،وقد حسنه مرفوعاً بعض احملدثّي؛ لتعدد طرقه ،فيكون املراد ابحلديث أنه يبقى على ذلك ما
مل أيت مبناف له؛ ألن احلديث مطلق فيقيد بغريه من األدلة.

اثنياً :روى مسلم يف صحيحه ( )1028عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :من أصبح منكم اليوم صائماً؟ " قال أبو بكر  -رضي هللا عنه  :-أان ،قال:

"فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ " قال أبو بكر  -رضي هللا عنه  :-أان ،قال" :من أطعم اليوم مسكيناً؟
" قال أبو بكر  -رضي هللا عنه  :-أان ،قال" :فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ " قال أبو بكر  -رضي

هللا عنه  :-أان ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة"،

وهذا احلديث مقيد بعدم إتيان املرء مبا ينايف هذه األعمال ،وال أعرف أحداً قيد هذا ابملوت يف اليوم
الذي عملت فيه هذه األعمال.

()285/15

اإلكراه وعقوبة الردة
اجمليب أ .د .عبد الرمحن بن زيد الزنيدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/19هـ
السؤال

غري املسلم خمري بّي اإلسالم أو البقاء على دينه ،بينما املسلم إذا مل يرغب يف استمرارية إسالمه

يكون مرتدا ً،وبذلك تطبق عليه عقوبة املرتد وهي القتل بعد االستتابة .إال يدخل هذا املسلم يف

قول هللا -تعاىل " :-ال إكراه يف الدين  ." ...أرجو منكم توضيح هذه املسألة ابلتفصيل .وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

منهج اإلسالم أن التدين مبناه على االختيار وال قيمة يف اإلسالم إلسالم ظاهري بينما الباطن
مطمئن ابلكفر فال إكراه يف الدين ،وهلذا ال يرغم أهل الكتاب على الدخول يف اإلسالم يف ظل

الدولة اإلسالمية ،بل حتفظ حقوقهم حيث يعيشون بسالم يف اجملتمع املسلم ومتميزين عن األكثرية
املسلمة ومساملّي هبا.

اإلسالم يف اجملتمع املسلم ليس فلسفة نظرية وال رؤية اجتهادية مؤقتة ،إنه خيار اجملتمع كله فكراً
ونظام حياة ،فإذا ارتد فرد بعد الدخول يف اإلسالم فإنه يكون مسيئاً إىل اإلسالم وداعياً للتفلت منه

ومعادايً للمجتمع ،وعادة ما يفعل هذا عمالء ألعداء األمة أو مرتبصون هبا شراً "وقالت طائفة من
أهل الكتاب آمنوا ابلذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون" آل

عمران. ]72 :

فاالرتداد يف اجملتمع املسلم هو يف حقيقته خروج عليه وخيانة وطنية ،وهلذا قال -صلي هللا عليه

وسلم -يف حديث" :ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث ،وذكر منهم" :والتارك لدينه املفارق
للجماعة" رواه البخاري ( ، )6878ومسلم ( )1676من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه-

فقرن الردة مبفارقة اجلماعة ،وهلذا املرتد الذي ال يعلن ارتداده وال يدعو إليه ال يعاقب ،واملنافقون -
وهم كفار مل يعلنوا كفرهم -كانوا يعيشون مع الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته  -رضي

هللا عنهم -وهم معروفون له ،وبعضهم معروف لكثري من الصحابة من خالل فلتات ألسنتهم أو
مواقفهم ومل يعاقبوا على نفاقهم .وهللا أعلم.

()286/15

النعي عرب رسائل اجلوال
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/12هـ

السؤال

هل تناقل خرب (املتوىف) ابمسه عرب رسائل اجلوال ،أو عرب منتدايت اإلنرتنت يعد من النعي املنهي

عنه؟.

اجلواب
احلمد هلل ،النعي هو اإلخبار مبوت أحد من الناس ،وقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى

عن النعي ،وثبت أنه نعى النجاشي إىل أصحابه ،وخرج هبم إىل املصلى ،وصلى عليه ،وكرب أربعاً.
وقال العلماء :اجلمع بّي احلديثّي أن النعي املنهي عنه هو ما كان يفعله أهل اجلاهلية من بعث من
ينادي يف العشائر مات فالن مات فالن على وجه الفخر والتعاظم والتعظيم لذلك امليت.

وأما جمرد اإلخبار مبوت اإلنسان ملصلحة شرعية ،كالصالة عليه ومواساة أهله وتعزيتهم فإن ذلك ال

أبس به ،فتبّي أن النعي خيتلف حكمه حبسب الغرض منه ،ومن شواهد النعي اجلائز قوله  -صلى هللا

عليه وسلم -يف شأن املرأة اليت كانت تقم املسجد حّي ماتت ودفنت ،فسأل النيب  -صلى هللا عليه
وسلم -عنها فقالوا :إهنا ماتت فقال" :أفال كنتم آذنتموين؟ دلوين على قربها فدلوه فصلى عليها ،مث
قال :إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ،وإن هللا ينورها عليهم بصاليت عليهم" انظر :البخاري

( ، )458ومسلم ( - )956صلى هللا عليه وسلم -ويشبه نعي اجلاهلية الكالم عن امليت بذكر

مآثره وحماسنه ،ومفاخره يف وسائل اإلعالم من اإلذاعة والتلفزيون والصحافة ،وعلى منابر املساجد؛

ألن ذلك يتضمن أموراً حمذورة مذمومة يف الشرع كالفخر ،والغلو يف األشخاص ،وقد يكون منهم من

هو فاسق ،وقد يكون كثري مما يذكر عن ذلك امليت كذابً ،كما يوجب ألهله غروراً وتعاظماً على

الناس ،وقد تنفق األموال الطائلة على اإلعالن عن ذلك امليت ،ونشر مفاخره احلقيقية أو املزعومة،

وهذا كله خالف ما كان عليه السلف الصاحل من الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي واتبعيهم،

فلم يكن مثل هذا معروفاً من عادهتم ،فأهم وأنفع ما يقدم للميت الدعاء له ،والصالة عليه ،وقضاء

ديونه ،وإنفاذ وصاايه ،واإلحسان إىل أهله وولده من بعده إحساانً معنوايً بتذكريهم حبقه ،وابالستقامة

على طاعة هللا؛ حىت يكونوا خلفاً صاحلاً مليتهم ،وامتداداً لعمله بعد موته ،كما قال  -صلى هللا عليه

وسلم" :-إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له ،أو
صدقة جارية" مسلم ( . )8631وهللا أعلم.

()287/15

اإلحرام قبل امليقات
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/01هـ
السؤال

حنن أهل (احلوية) تبعد عن ميقات السيل الكبري حدود 25كيالً ،فإذا نوينا العمرة هل جيوز لنا

اإلحرام من احلوية دون الوقوف يف السيل ،وهذا ما نفعله اآلن ،ومسعنا فتوى جتيزه فهل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال حرج على املسلم أن حيرم قبل امليقات ،لكن األكمل واألفضل أن يكون اإلحرام من امليقات
نفسه؛ لفعله صلى هللا عليه وسلم ،وهو القائل" :خذوا عين مناسككم" أخرجه مسلم (، )1297
والبيهقي ( ، )125/5ويف حجه صلى هللا عليه وسلم ومجيع ُع َم ِره األربع أحرم من امليقات ،وهذا

فعل صحابته -رضي هللا عنهم -من بعده ،لكن لو أحرم احلاج أو املعتمر قبل امليقات من منزله أو

املنزل الذي سكن فيه مؤقتاً فال حرج عليه ،والفقهاء -رمحهم هللا -يقولون( :ويكره اإلحرام قبل

امليقات)  ،ولكن هذه الكراهة ال دليل عليها ،فلو قيل :إن اإلحرام قبل امليقات خالف األوىل لكان

أدق ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()288/15

زكاة الوديعة املدخرة يف البنك اإلسالمي
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

لدي وديعة يف البنك أدخرها ألوالدي حّي يكربون ،وعند إخراج الزكاة عليها ربع العشر سنوايً 2.5

 ،%بعد  20عاماً تكون قد فقدت  %50من قيمتها( ،يعين لو  100ألف رايل ستصبح  50ألفاً
فقط)  ،علماً أبين أدعها يف بنك غري ربوي (فيصل اإلسالمي) ويعطيين  % 0.8يعين أقل من
 ،%1فأان أضيف  %1.7إضافة إىل الربح لكي أدفع الزكاة ،فما مقدار الزكاة يف هذه
احلالة؟.أفيدوان مأجورين ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

عليك أن تزكي مالك املوجود لدى البنك إذا كان نصاابً ومت عليه احلول ،واألرابح تضم إىل رأس

املال ،ويكون حوهلا حول أصلها ،ومقدار الزكاة هو  ،%2.5والزكاة واجبة يف هذا املال ،ولو كان
معداً للحاجة؛ ألن النقود جتب الزكاة فيها بكل حال ،وال يشرتط أن تكون للتجارة ،وإذا خشيت

من نقصان املال بسبب مرور الزمن وتكرر الزكاة فيمكنك أن تستثمر هذا املال وتتجر فيه ،وقد

روي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال يف أموال اليتامى" :أال من ويل يتيماً له ٌ
مال فليتجر له

فيه وال يرتكه حىت أتكله الصدقة" رواه الرتمذي ( )641والدارقطين يف سننه ( )109/2من حديث

عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما.-

()289/15

يقرأ سوراً خاصة عند قرب أبيه

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/29هـ
السؤال
أان شاب مسلم مقيم بفرنسا ،وأواظب على زايرة املغرب سنوايً ،وأثناء زايريت أقوم بزايرة قرب أيب،

وقبل أن أدعو له أقرأ سورة يس وامللك واإلخالص واملعوذتّي ،كما أواظب على الدعاء له ابستمرار
وأتصدق عنه من حّي آلخر ،كما أقوم عند زايريت للمغرب إبطعام مجيع أهل احلي مسكينهم وغنيهم

مستدعياً مجاعة من حفظة القرآن ،حمسناً إليهم ،ونييت ما أعطيه هلم مساعدة هلم على تعلم القرآن،

وليس أجراً على قراءهتم ،غري أن البعض ينكر علي ما أفعله .أفيدوين جزاكم هللا خرياً على مدى
صحة أعمايل .وهل أان من املبتدعّي؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي:

أما ما يتعلق بقراءة القرآن عند القرب فهذا بدعة ،إذ هذا مل يؤثر عن النيب -صلى هللا عليه وسلم،-
والعبادات مبناها على التوقيف ،واهلدي الذي ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف زايرة القبور
أن اإلنسان يسلم عليهم فيقول ما ورد" :السالم عليكم أهل الداير من املؤمنّي واملسلمّي ،يرحم هللا

املستقدمّي منا ومنكم واملستأخرين ،اللهم ال حترمنا أجرهم ،وال تفتنا بعدهم ،واغفر لنا وهلم  ...إخل"

انظر ما رواه مسلم ( )974من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وال أبس أن تدعو ألبيك ،أما
القراءة على القبور فهذه من البدع.
وأما ابلنسبة إلطعام الطعام فهذا مشروع ،وهو من احلسنات اليت تثاب عليها إن شاء هللا  -عز

وجل -واألدلة على إطعام الطعام كثرية يف القرآن والسنة ،كقول هللا  -عز وجل" :-ويطعمون

الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسريا" [اإلنسان ، ]8 :وأيضاً النيب  -عليه الصالة والسالم-

قال" :أطعموا الطعام وصلوا األرحام ،وصلوا ابلليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم" رواه الرتمذي

( ، )2485وابن ماجة ( )3251من حديث عبد هللا بن سالم-رضي هللا عنه.-

()290/15

كيف اجلمع بّي استحباب التجمل واستحباب البذاذة؟!
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/06هـ

السؤال

جتمل الرسول-عليه الصالة والسالم -وبّي قوله" :البذاذة من اإلميان"؟.
كيف ُجي َمع بّي ُّ

اجلواب

ال تعارض بينهما؛ فالبذاذة ال تعين الرديء أو املتسخ أو املمزق من الثياب ،وإمنا تعين البعد عن

فاخر الثياب ،أما نظافتها وحسنها فمطلوب؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا مجيل

جيب اجلمال" أخرجه مسلم ( )91من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه.-
والتوسط.
واملشروع هو االعتدال
ُّ

()291/15

زخرفة جدران املسجد ابآلايت
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/20هـ
السؤال
علي عمل يف بيت من بيوت هللا لتزيينه آبايت قرآنية ،هل جيوز كتابة آايت يف
أان خطاط ،وقد عرض ّ
بيوت هللا ،وما حكم الذي كتبها؟ وهل ميكن القول :إهنا زخرفة يف املساجد؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد :فقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس
ابملساجد" .رواه أبو داود ( ، )449وابن ماجه ( ، )739وابن خزمية ( ، )1322والضياء

( )6760من حديث أنس -رضي هللا عنه -وقال أبو سعيد" :كان سقف املسجد من جريد النخل"
أخرجه البخاري ( ، )813ومسلم ( ، )1167وأمر عمر ببناء املسجد ،وقال :أكن الناس من

املطر ،وإايك أن حتمر أو تصفر فتفنت الناس .وقال أنس :يتباهون هبا مث ال يعمروهنا إال قليالً .أخرجه
ابن أيب شيبة ( ، )3146وقال ابن عباس -رضي هللا عنهما -لتزخرفنها كما زخرفت اليهود

والنصارى .رواه البخاري تعليقاً يف كتاب الصالة ،ابب بنيان املسجد ،ووصله أبو داود ()448

لذا فإين أنصحك بعدم تزيّي املساجد؛ لكون ذلك ليس من هدي السلف الصاحل ،كما أنه سبب يف
إهلاء املصلّي عن صالهتم ،واملصلي مأمور ابجتناب ما يلهيه ،فعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت:

صلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف مخيصة ،فنظر إىل أعالمها نظرة ،فلما انصرف قال:

"اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم ،وأتوين أبنبجانية أيب جهم فإهنا أهلتين آنفا عن صاليت" ،رواه
البخاري ( . )373وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه.
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هل هذا من النعي املمنوع؟
اجمليب أ .د .صاحل بن غامن السدالن
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جبامعة اإلمام
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/04/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

يف بلدان وضع احملسنون -جزاهم هللا خرياً -جهازاً يقوم ابالتصال على الناس يف حالة وجود جنازة
حلضورها ،ومن أراد ذلك فعليه أن يتصل ابألخ املسؤول ويسجل رقمه جماانً ،مث يقوم اجلهاز

ابالتصال ،ويف حالة وجود اجلنازة ،حيث يظهر رقم اهلاتف اخلاص ابملقربة ،فتعرف أن هناك جنازة،
حيث يرن جوالك مرة واحدة فقط.

السؤال هو أنين إمام ملسجد ،فال أستطيع أن أترك مسجدي وأذهب للمسجد الذي يصلى على

اجلنائز فيه ،بل أصلي يف مسجدي ،وبعد االنتهاء من الصالة أقول جلماعة املسجد :إن هناك جنازة،
مث نذهب للمقربة ونصلي عليها خارج املقربة مع من حضر من اإلخوة احلاضرين .فما حكم قويل
للجماعة :إن هناك جنازة؟ وهل يعترب من النعي احملرم؟ علماً أننا ال نعرف امليت من هو ،بل الذي

نعرفه أن هناك جنازة فقط.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب على هذا السؤال يتلخص يف نقطتّي:

النقطة األوىل :حكم هذا االتصال ،ووضع هذه األجهزة ،وهل هذا يعد من النعي املذموم ،أم أن هذا

جمرد إخبار ابحلقيقة؟

إن التوسع يف هذا األمر واملبالغة فيه واإلكثار منه قد يشبه النعي من حيث تعميم اخلرب على الناس،
والذي أراه إخبار بعض الناس اخلواص واألقرابء هلذا امليت ،أما جمرد أي جنازة يدعى إليها الناس

فهذا ال نعرف له نظرياً يف السنة.

وأما النقطة الثانية فهي ابلنسبة لك أنت ،فال ينبغي لك أن ترتك مسجدك وتذهب للصالة على
اجلنازة ،لكن إذا كان الشخص له حق عليكم ،ومن اإلخوان الذين هلم فضل يف جانب الدعوة
واإلحسان والبذل املعروف وغري ذلك ،فلكم أن تذهبوا وتصلوا عليه يف املقربة بعد دفنه أو قبل أن

يدفن .وهللا أعلم.

()293/15

كيف التوفيق بّي هذه اآلية وهذا احلديث؟
اجمليب د .عبد العزيز بن علي احلريب

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/05/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اي أيها األحبة كيف يكون اجلمع بّي هذا اآلية وذلك احلديث اآلية
تقول وأن من أهل الكتاب إال ليؤمننا به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبّي هذا احلديث

ثالث ،إذا خرجن ال تقبل نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل دابة األرض ،وطلوع الشمس من
املغرب ،وخروج الدجال ،افيدوان ابرك هللا فيكم وجزاكم هللا خرياً ،والسالم.

اجلواب
ليس بّي اآلية واحلديث اختالف؛ ألنه ليس يف اآلية أن من آمن بعيسى يقبل إميانه وينفعه ،وغاية ما
تفيده :أنه ال أحد من أهل الكتاب إالّ ينكشف له احلق يف أمر عيسى ،وأنه عبد هللا ورسوله فيؤمن
به ،وذلك عند موته أي موت الرجل الكتايب وحضور أجله ،ومعلوم أن مثل هذه احلال وهي حال
حضور األجل ورؤية املوت حال ال تقبل فيها توبة وال ينفع فيها إميان ،وهذا املعىن مؤتلف مع

احلديث املذكور ،الذي يفيد أيضاً أن ذلك الوقت وقت ال ينفع فيه أحداً إميانُه إن مل يكن آمن من
قبل ،ويف معىن اآلية واحلديث حبث طويل -يف هذه املسألة ،ومسائل أخرى -ليس هذا حمله .وهللا

أعلم.
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هل تلزمين صالة اجلماعة يف هذا املسجد؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

أان طالب يف بريطانيا ،يف مدينيت مسجد إلحدى اجلاليات املسلمة ،ويبعد عن منزيل حوايل ربع ساعة
ابلسيارة ،فهل جتب علي صالة اجلماعة معهم؟ مع العلم أهنم حيددون وقت الصالة اجلماعية حسب

أعماهلم ،مثالً يؤخرون صالة اجلماعة للعصر ساعة أو أكثر بعد دخول الوقت ،والفجر إىل قبل

الشروق بنصف ساعة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
السالم عليكم.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأسأل هللا أن يثبتك على دينه يف بالد الكفر والفتنة ،وأن يوفقك يف أمور دينك ودنياك ،وأن

يهديك لليت هي أقوم.

إذا كان بيتك حبيث تسمع نداء املؤذن لو أذن -فرضاً -بدون جهاز املكرب عند هدوء األصوات
وعدم وجود ما مينع مساع النداء ،فإنه يلزمك الصالة يف املسجد لقوله  -صلى هللا عليه وسلم-
لألعمى الذي جاءه يسأله الرخصة يف صالة اجلماعة فقال له" :هل تسمع النداء؟ " قال :نعم،
فقال" :فأجب" روه مسلم (. )653

ويف احلديث اآلخر" :من مسع النداء فلم أيته فال صالة له إال من عذر" أخرجه ابن ماجة
( )793والدارقطين ( ، )420/1وابن حبان ( ، )2064واحلاكم ( ، )245/1وصحح سنده ابن

ابز  -رمحه هللا.-

والذي يظهر أن مقدار أقصى مسافة يسمع فيها النداء بدون مكرب عند هدوء األصوات وعدم وجود

ما مينع السماع -يف تقديري  -ما بّي كيلو مرت إىل كيلو مرت ونصف.

فإذا كان بيتك يبعد أكثر من هذا فال تلزمك صالة اجلماعة ،واملسألة راجعة إىل االجتهاد يف تقدير

املسافة ،وكوهنم يؤخرون الصالة عن أول وقتها ال مينع من وجوب الصالة مع اجلماعة معهم إذا كنت
من أهل الوجوب .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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دحض الدعوى أبن اإلعجاز العلمي من إخبار الشياطّي
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/07/26هـ
السؤال

ما الرد على شبهة من يقول :إن الذي أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -هبذا اإلعجاز العلمي هم
شياطّي اجلن ،كمسألة برزخ البحرين مثال ،وابلتايل فال يصح االستدالل هبذا على صحة هذا الدين؛

ألن الشياطّي هلم قدرة على الغوص يف أعماق البحار ،كما أخربان هللا تعاىل عن شياطّي سليمان.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ,وبعد:

جوااب على فرية معرفة الشياطّي اليت سخرها هللا تعاىل للنيب سليمان -عليه السالم -حبقائق البحار

انهيك عن أسرار الكون وخفااي خلق اإلنسان اليت فاض هبا القرآن الكرمي فلم هتمس هبا إال للنيب
حممد -صلى هللا عليه وسلم -أقول مستعينا ابهلل العلي القدير:

كان الكندي جاري ميلر قسيساً يدعو للنصرانية وحبث يف القرآن منذ عام (1978م) لعله جيد فيه

مطعنا فإذا به يعلن إسالمه ,لقد توقع أن جيد حديثا مضطراب حيمل مسات حملية ويؤرخ للنيب حممد -

صلى هللا عليه وسلم -وأسرته ،فإذا به جيد آفاق التعبري ممتدة لتشمل العامل أمجعه وتكثر فيه

املعاتبات للنيب -صلى هللا عليه وسلم -نفسه خبالف ما يتوقع من كاتب ميجد نفسه ،كما يف قوله
ِ
ِ
ألخ ْذ َان ِم ْنهُ ِابلْيَ ِم ِ
ض األقَا ِو ِ
َح ٍد
يل َ
ّي ُمثّ لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوتِ َ
"ولَ ْو تَـ َق ّو َل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
ّي فَ َما من ُك ْم ّم ْن أ َ
تعاىلَ :
ِ
ين" [احلاقة. ]47-44 :
َع ْنهُ َحاج ِز َ
وعلى حّي ذكر النيب عيسى -عليه السالم -ابالسم مرات عديدة مل يذكر النيب حممد -صلى هللا
عليه وسلم -سوى أربع مرات فقط ,ومل يرد ذكر ألحد من أفراد أسرته بينما ورد ابالسم ذكر خادمه
املتبىن ،ومسيت سورة كاملة ابسم مرمي العذراء عليها السالم ,وقابلية التجربة لكثري مما ال يدركه بشر
حّي تلقيه والوارد يف حتدي الواثق جعلت االكتشافات احلديثة أدلة على الوحي.

وهكذا ميكن بلوغ احلقيقة اباللتزام مبعيار مطابقة الواقع لكل قابل للتمحيص ,وهي القاعدة اليت
حتدى هبا القرآن تعريضا ابملنسوب سواه للوحي يف قوله تعاىل" :أَفَالَ يَـتَ َدبّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن
ند غَ ِري ِ
ِ
هللا لََو َج ُدواْ فِ ِيه ا ْختِالَفاً َكثِرياً" [النساء . ]82
عِ ْ
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صةٌ إىل تورونتو بكندا عن ٍ
رجل
ولذا يقول الدكتور ميلر املبشر السابق( :قبل بضع سنوات وصلتنا ق ه

التجاري أعطاه أحد املسلمّي ترمجةً ملعاين القرآن الكرمي ليقرأها ،ومل يكن هذا
كان حبهاراً يف األسطول
ّ
مهتماً بقراءة القرآن الكرمي ,وعندما أهنى قراءته عاد
الب هحار يعرف شيئاً عن اتريخ اإلسالم لكنهه كان ّ
إىل املسلم وسأله :هل كان ُحم همد هذا حبهاراً؟  ,فقد كان الرجل مندهشاً من تلك ال ِّدقهة الهيت يصف هبا

القرآينّ لألسرار
القرآن البحر ,وعندما جاءه الرد ابلنفي أعلن إسالمه ,لقد كان ُمتأثِّراً ابلوصف
ِ
أي ٍ
كاتب من حمض
البحريهة ,فالوصف الهذي جاء يف القرآن عن البحر مل يكن شيئاً يستطيع أن يكتبه ُّ
موج من فوقه سحاب مل يكن شيئاً ميكن
خياله ,وظلمات البحر العميق واملوج الهذي من فوقه ٌ
وصف دقيق مصدره من يعرف حقاًّ كيف هو الواقع ,وال ميكن نسبة تلك
ألحدهم ختيُّله ،بل إنهه
ٌ
املعرفة حملمد –صلى هللا عليه وسلم -نفسه وال لبشر سواه ,هذا مثل واحد على أ هن هذا القرآن ال
ميكن أن يكون مصدره قبل أربعة عشر قرانً مضت غري هللا اخلالق سبحانه وتعاىل نفسه) .

ويضيف الدكتور ميلر قائالً" :اآلن أنيت إىل الزعم الرخيص لتفسري دالئل نبوة حممد –صلى هللا عليه
ت الْ ُقرآ َن فَاست ِع ْذ ِاب ِ
ش ْيطَ ِ
ان
هلل ِم َن ال ّ
َْ
وسلم -أبن الشياطّي هي اليت تعينه ،وهللا تعاىل يقول" :فَِإ َذا قَـ َرأْ َ ْ
الرِج ِيم" [النحل , ]98 :أرأيتم!  ,كيف ميكن أن يؤلف الشيطان كتااب مث يقول قبل أن تقرأ هذا
ّ

الكتاب عليك أن تتعوذ مين!!  ,إن يف هذه اآلية رد منطقي لكل من قال هبذه الشبهة ,وهناك ق ه
صةٌ
مشهورة يف اإلجنيل تذكر كيف أ هن بعض اليهود كانوا شهوداً حّي أقام عيسى -عليه السالم -ميتاً
فقام ال هرجل ومشى يف طريقه ,وحّي رأوا املشهد قال بعض ُّ
الشهود من اليهود ُم ْن ِك ِريْن (هذا هو
صة تلقى اآلن كثرياً للموعظة يف الكنائس يف مجيع
الشيطان ,الشيطان هو الهذي ساعده)  ,وهذه الق ه

أحناء العامل ،والنهاس يذرفون دموعاً غزيرًة لسماعها قائلّي (آه لو كنت هناك فما كنت ألكون غبيّاً
مثل اليهود)  ,ومع هذا فإ هن هؤالء النهاس يفعلون ما فعله اليهود متاماً حّي يُعرض عليهم شيءٌ من

دالئل نبوة حممد –صلى هللا عليه وسلم -وكل ما يستطيعون قوله هو (الشيطان فعل ذلك ,الشيطان
ي ٍ
هو الهذي ألهف هذا الكتاب) ه
إجابة مقبولة
ألهنم حينئذ قد ُح ِشروا يف ال هزاوية وحّي ال ميلكون أ ه
ه
فإهنم يلجأون إىل أرخص مهرب يظنونه متاحا هلم ,ولكن املوسوعة الكاثوليكيهة اجلديدة تُ ِّ
صرح بنزاهة
قائلة( :عرب القرون املاضية قُ ِّدمت نظرايت كثريةٌ عن أصل القرآن واليوم ال يوجد إنسا ٌن عاقل يقبل

أبي منها)  ,ومؤهك ٌد هأهنم قد استنفذوا كل النظرايت إلنكاره ومل يستطيعوا إجياد دليل واحد على أنهه
ٍّ

ليس وحيا من هللا تعاىل ،وبديهي أن يسبب هذا التصريح للمسيحي املقلد وعكة ،لكنه قد ال ميلك
أن يكون حراً يف القرار مناقضاً للخضوع الهذي تطلبه الكنيسة بال سؤال ,وقد قام حديثا هانز أحد

قادة الكنيسة بدراسة القرآن وأعلن رأيه جبسارة الباحثّي الشرفاء قائال( :إن هللا قد كلم اإلنسان من
للتأمل ألولئك الهذين يعقلون".
خالل حممد)  ,هذا ابلتأكيد شيءٌ ُّ
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واتريخ الثورة العلمية احلديثة يكاد أال يتجاوز القرون الثالثة األخرية ،ومل يسجل التاريخ للشيطان
اكتشافا واحدا يف جمال العلوم الطبيعية ،حيث سادت اخلرافات قبل تلك الفرتة ,واحلقائق العلمية

ذكر لكلمة
املكتشفة حديثا نتاج جهود بشرية يعرف اتريخ االكتشاف أصحاهبا وال يوجد يف سجالته ٌ
الشيطان فليست من مفردات العلوم الطبيعية ,ورمبا تربأ الشيطان نفسه من كثري مما ينسب إليه من

مزاعم بال دليل مثلما جعلوه سببا لألوبئة قبل اكتشاف اجلراثيم ,وإذا حبثت يف املدوانت اليت تسبق
القرآن كذلك فلن جتد من مهامه إحراز السبق يف جمال اكتشاف احلقائق العلمية ،وإمنا بث أفكار
سوء تتسلط على اإلنسان لتضليله ودفعه الرتكاب الشرور ,واقرتن امسه يف كثري من الثقافات

ابلغواية والرذيلة والكذب والتلفيق واخلداع والتزييف والباطل ,وكان وراء كل إمث يرتكبه اإلنسان
والرائد يف طمس احلقائق ,فهل اتب وانعكست وظيفته رأسا على عقب فارتضى أن تنسب إليه

حقائق يف القرآن مل يدركها أحد إال بعد حوايل عشرة قرون لكي يدعم النبوة اخلامتة؛ أم أن هذا شاهد

عيان على أن الشيطان مل يقدم استقالته بعد يف التضليل واالفرتاء لطمس الدليل!.

وهل يليق مبحقق نزيه أن يقبل أبن تلك الشياطّي املسخرة للنيب سليمان -عليه السالم -خاصة قد
جنحت أن ختدعه نفسه وختفي عنه تلك احلقائق العلمية املبهرة اليت فاض هبا القرآن متفردا ،فلم يرد

هلا ذكر قط يف أي مدونة تسبقه!  ,وكيف تعلم حبقائق الكون وجتهل جمرد موته فتظل متارس مهام
ّي ال ِْقطْ ِر َوِم َن ا ْجلِ ّن َمن يَـ ْع َم ُل
"وأَ َسلْنَا لَهُ َع ْ َ
السخرة قائمة أبرقى صناعات عصره ,يقول العلي القديرَ :
اب الس ِع ِري .يـعملُو َن لَه ما ي َ ِ
ِ ِ
بّي ي َدي ِه إبِِ ْذ ِن رب ِه ومن ي ِز ْ ِ
يب
َْ َ َ ْ
َُ َ
َّ َ َ َ
غ م ْنـ ُه ْم َع ْن أ َْم ِرَان نُذقْهُ م ْن َع َذ ِ ّ َ ْ َ
شاءُ من ّحمَا ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ومتََاثِيل و ِج َف ٍ
اسي ٍ
ان َكا ْجلََو ِ
ور .فَـلَ ّما
ات ا ْع َملُ َواْ َ
ي ال ّ
آل َد ُاو َ
اب َوقُ ُدوٍر ّر َ
ش ُك ُ
َ ََ
يل ّم ْن عبَاد َ
ود ُش ْكراً َوقَل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
نسأَتَهُ فَـلَ ّما َخ ّر تَـبَـيّـنَت ا ْجل ّن أَن ل ّْو
ض ْيـنَا َعلَْيه ال َْم ْو َ
قَ َ
ت َما َد ّهلُ ْم َعلَ َى َم ْوته إِالّ َدابّةُ ْ
ض َأتْ ُك ُل م َ
ّي" [سبأ ، ]14-12 :ويقول تعاىل" :وال ّ ِ
ب َما لَبِثُواْ ِيف ال َْع َذ ِ
اب ال ُْم ِه ِ
ّي ُك ّل
شيَاط َ
َ
َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن الْغَْي َ
بـ ن ٍ
ص َف ِ
آء َوغَ ّو ٍ
اد" [ص ، ]38 -37 :فكيف ينبغي بعمال حتت سوطه ويف
اص َو َ
َّ
ّي ِيف األ ْ
ين ُم َق ّرنِ َ
آخ ِر َ
ظل مهابته إن كانوا حقا مهرة يف غري تلك الصناعات أن يفوقوه علما وخيفوا عنه سرا!.
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وليس العلم خبفااي التكوين من مهام الشيطان وإمنا اإلغواء والتضليل مبكر ودهاء عن منهج املرسلّي
ِ
يف عبادة هللا تعاىل وحده وفق قوله تعاىل" :ألقـْع َد ّن َهلُم ِ
يمُ .مثّ الَتِيَـنّـ ُه ْم ّمن بَْ ِ
ّي أَيْ ِدي ِه ْم
ص َراطَ َ
ُ
ْ
ك ال ُْم ْستَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين" [األعراف ، ]17 -16 :وقوله
َوم ْن َخ ْلف ِه ْم َو َع ْن أ َْميَاهن ْم َو َعن َمشَآئل ِه ْم َوالَ َجت ُد أَ ْكثَـ َرُه ْم َشاك ِر َ
ِ
ك
تعاىل" :يَ ِع ُد ُه ْم َوميَُنّي ِه ْم َوَما يَ ِع ُد ُه ْم ال ّ
"وَك َذلِ َ
ش ْيطَا ُن إالّ غُ ُروراً" [النساء ، ]120 :وقوله تعاىلَ :
س وا ْجلِن ي ِ
ِ
ِ ِ
وحي بَـ ْع ُ ِ
ىل بَـ ْع ٍ
ف الْ َق ْو ِل غُ ُروراً " [األنعام:
ض ُز ْخ ُر َ
يب َع ُد ّواً َشيَاط َ
ّي ا ِإلنْ ِ َ ّ ُ
ض ُه ْم إ ََ
َج َعلْنَا ل ُك ّل نِ ّ
ال
"وقَ َ
 ، ]112ويف مشهد تربأ الشيطان نفسه ممن أضلهم تتجلى حقيقة مهمته يف قوله تعاىلَ :
ِ
ضي ْ ِ
يل َعلَْي ُك ْم ّمن
ال ّ
األم ُر إ ّن هللاَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْحلَ ّق َوَو َعدتّ ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم َوَما َكا َن ِ َ
ش ْيطَا ُن لَ ّما قُ َ
ان إِالّ أَن دعوتُ ُكم فَاستجبـتم ِيل فَالَ تَـلُوم ِوين ولُومواْ أَن ُفس ُكم مآ أ ََانْ ِمبُ ِ
س ْلطَ ٍ
ص ِرِخ ّي
ْ
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُ ْم ِمبُ ْ
ُ َ َُ َ ْ ّ
ُ
َ َْ ْ َْ َُْ ْ
ت ِمبَا أَ ْشرْكتمو ِن ِمن قَـبل إِ ّن الظّالِ ِمّي َهلم ع َذ ِ
يم" [إبراهيم ، ]22 :وحىت يف مهمته تلك
إِ ّين َك َف ْر ُ
َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ ُُ
ُْ
ِ
ِ
آمنُواْ َو َعلَ َى َرّهبِ ْم
ين َ
س لَهُ ُس ْلطَا ٌن َعلَ َى الّذ َ
رغم املهارة ال يقع الكل فرائس وفق قوله تعاىل" :إنّهُ لَْي َ
ِ
ِ
ين ُهم بِ ِه ُم ْش ِرُكو َن" [النحل ، ]100-99 :وقوله
يَـتَـ َوّكلُو َن إِ ّمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَ َى الّذي َن يَـتَـ َول ّْونَهُ َوالّذ َ
ش ْيطَ ِ
ض ِعيفاً" [النساء ، ]76 :وليست فرية نسبة القرآن للشياطّي سوى
تعاىل" :إِ ّن َك ْي َد ال ّ
ان َكا َن َ

ت بِ ِه ال ّ ِ
ّيَ .وَما يَنبَ ِغي
"وَما تَـنَـ ّزلَ ْ
شيَاط ُ
ترديد عاجز حلرية عتاة املكابرين األولّي اليت نفاها قوله تعاىلَ :
َهلُ ْم َوَما يَ ْستَ ِط ُ ِ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن" [الشعراء ، ]212-210 :والبينة هي املضمون يف
يعو َن إ ّهنُ ْم َع ِن ّ
الدعوة للفضيلة ال الرذيلة كما قال تعاىل" :هل أُنَـبـئُ ُكم علَى من تَـنـز ُل ال ّ ِ
اطّي تَـنَـز ُل َعلَى ُكل أَفّ ٍ
اك
شيَ ُ ّ
َ ْ ّ ْ َ َ َ َّ
َ ّ
أَثِ ٍيم" [الشعراء. ]222-221 :
وجممل القول أن فرية نسبة القرآن للشيطان دليل على العجز واستنفاذ كل األعذار عناداً ومكابرة
وهتراب من احلقيقة ابدعاء يعوزه الدليل ,والبد أن تعرض للفطّي تساؤالت:

( )1إذا كان الشيطان هو املصدر فكيف ذم نفسه يف القرآن؟.

( )2وإذا كان ذلك املصدر أكيدا فلماذا حاروا إذن فلفقوا معه مجلة افرتاضات ليس منها الوحي من
هللا القادر على كل شيء وكأنه تعاىل ليس له عندهم وجود؟.

( )3وإذا كان الشيطان رأسا لكل زائف ورذيلة يرتكبها اإلنسان فكيف أيد كتااب ال جتد فيه إال
احلقيقة والدعوة إىل الفضيلة؟.

( )4وإذا كان عاملاً حبقائق التكوين قبل عصر االكتشافات العلمية بقرون فلماذا خص هبا دون
اجلميع خامت النبيّي؟.
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ولو أن الشيطان قد أمد القرآن حقا بدالئل على الوحي فقد انل ما يستحق وانقلب السحر على

الساحر فأصبح مؤيدا للنبوة اخلامتة حبجج علمية ابهرة وله أن يولول ما شاء ,يقول العلي القدير:
ان رِج ٍيم .فَأين تَ ْذهبو َن .إِ ْن هو إِالّ ِذ ْكر لّلْعالَ ِمّي لِمن َش ِ
ِ
ٍ
يم َوَما
ْ َ َُ
"وَما ُه َو بَِق ْو ِل َش ْيطَ ّ
ٌ َ َ َ
َ
َُ
َ
اء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ
ّي" [التكوير. ]29-25 :
شاءُو َن إِالّ أَن يَ َ
تَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
اء هللاُ َر ّ
شَ
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اشرتاط النية للمتمتع

اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/04هـ

السؤال

رجل أدى العمرة يف أشهر احلج ،وهو ال ينوي احلج ،فلما جاء احلج أراد أن حيج ،فهل يعترب متمتعاً
أم ال؟ وهل للنية أتثري يف ذلك؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالتمتع ابحلج هو أن أييت اإلنسان بعمرة يف أشهر احلج ،وهي :شوال ،وذو القعدة ،وعشر من ذي

احلجة ،وال يرجع إىل بلده ،وإمنا يبقى يف مكة حىت إذا جاء احلج حيج ،فهو متتع بنسكّي يف سفرة

واحدة ،سواء أكان انوايً للحج عندما جاء ابلعمرة أو مل ينو ،فإنه يصدق عليه أنه متتع؛ ألن التمتع

ابلنسكّي ،واالستفادة من النسكّي يف سفرة واحدة حصل له حينئذ ،فيصري متمتعاً ،وكونه مل ينو عند
إحرامه بعمرة أن حيج ال يؤثر وال يغري يف نسكه ،أو يف صفته ،وإمنا التمتع يطلق على من جاء بعمرة

يف أشهر احلج ،وحج من عامه ،ومل يرجع إىل بلده ،وهللا ويل التوفيق.

()301/15

قضاء الصالة عن امليت
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/02/05هـ

السؤال

قريب لنا بلغ من العمر مبلغاً مل يعد قادراً على قراءة القرآن يف الصالة لغلبة النسيان ،فأخذ يصلي
وهو يقرأ من املصحف ،وىف مرض موته ،ونظرا إلصابته بكسور يف اليد والرجل ،مل يكن يستطيع

معها اإلمساك ابملصحف؛ ألنه طريح الفراش وتوىف بعدها وعليه صالة شهر تقريباً ،ابنته تسأل :هل

جيوز هلا قضاء الصالة عنه قياساً على حديث قضاء الصوم وأن دين هللا أحق ابلقضاء؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

أوالً :الواجب قراءته يف الصالة من القرآن هو الفاحتة فقط وال أظن أن إنساانً مسلماً ال يستطيع أن
يقرأ الفاحتة فإذا كان يقرأ الفاحتة فهذا جتزئه يف الصالة وما عداها فقراءته سنة وكونه يرتك الصالة

لكونه ال يستطيع اإلمساك ابملصحف هذا خطأ كبري وجهل شديد وال تقضى عنه الصالة لكن يبنبغي

اإلكثار من الدعاء له واالستغفار والصدقة عنه لعل هللا جل وعال أن يتجاوز عنه.

والواجب على أولياء املريض أن يذكروه الصالة إذا كان عقله معه ألن الصالة ال تسقط عن املريض
ما دام عقله معه ،فامهاً مدركاً ،مامل يُـ ْغ َم عليه.

وحينئذ فالواجب على من يزور مريضاً أو يكون قريباً له أن ينبهه إىل هذه املسألة وأن يدعوه إىل

احملافظة على الصالة وخاصة يف مثل هذه الظروف اليت حيتاج اإلنسان فيها إىل اإلكثار من األعمال
وخيشى أن خيتم له خبامتة يكون فيها مقصراً كما جاء يف سؤال السائل ونسأل هللا أن يعفو
الصاحلةُ ،

عنا مجيعا ً،وهللا أعلم.
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حقيقة تنعم الشهداء يف اجلنة
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/18هـ
السؤال
كلنا يعلم من خالل آايت القرآن واألحاديث أن الشهداء الذين يقتلون من أجل إعالء راية هللا هم
أحياء عند رهبم يرزقون ويف جوف طري خضر ينعمون ابجلنة ,السؤال :هل هذه احلياة روحية بدون

اجلسد ,وما هي صفة النعيم الذي ينعمون به يف اجلنة هل هو حور عّي ومأكل ومشرب وغري ذلك

أم نعيم معّي أو مؤقت حىت تقوم الساعة ,وكيف نوفق بّي هذا وبّي املنقول عن الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -أنه أول من يدخل اجلنة ،هل يعين هذا أن الشهداء يسبقون األنبياء يف دخول اجلنة.
أرجو لإلفادة جزاكم هللا خرياً عن أمة اإلسالم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فقد ثبت يف صحيح مسلم ( )1887وغريه "أن أرواح الشهداء يف جوف طري خضر هلا قناديل

معلقة ابلعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث أتوي إىل تلك القناديل وأن رهبم يطلع عليهم فيقول:
هل تشتهون شيئا؟  ...قالوا :اي رب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادان

حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى."....

فدل هذا احلديث وغريه على أن الذي منهم يف اجلنة هو أرواحهم ال أجسادهم ،وثبت أن هللا حرم
على األرض أن أتكل أجسادهم ،وغري ذلك مما اختص به الشهداء.

وأصناف نعيمهم داخلة حتت قوله" :أحياء عند رهبم يرزقون" [آل عمران . ]169:وهذا النعيم نعيم
برزخي (بّي الدنيا واآلخرة) أيكلون من مثار اجلنة ويشربون من أهنارها وأيوون إىل قناديل معلقة

ابلعرش الذي هو سقف اجلنة ،وهذا النعيم دون النعيم األخروي وال شك ،فمنازل الشهداء ودورهم
وقصورهم اليت أعد هللا هلم يف اجلنة ليست هي تلك القناديل اليت أتوي إليها أرواحهم يف الربزخ،

قطعاً ،فهم يرون منازهلم ومقاعدهم من اجلنة ويكون مستقرهم يف تلك القناديل املعلقة ابلعرش ،أما

الدخول التام الكامل فإمنا يكون يوم القيامة ،وأما قبل يوم القيامة فهو دخول لألرواح فقط .وتنعُّم
نعمها مع األبدان ابجلنة يوم القيامة شيء آخر ،فغذاء الروح من
األرواح ابجلنة يف الربزخ شيء ،وت ُّ
اجلنة يف الربزخ دون غذائها مع بدهنا يوم البعث ،وأما متام األكل والشرب واللبس والتمتع فإمنا

يكون إذا ردت إىل أجسادها يوم القيامة .وقد ورد أن نبينا حممداً -صلى هللا عليه وسلم -أول من

يدخل اجلنة ،واملراد به الدخول الكامل؛ أعين دخول األرواح مع أبداهنا ،فهو -صلى هللا عليه

وسلم -أول الداخلّي اجلنة هبذا املعىن ،وال يعارضه دخول أرواح الشهداء اجلنة قبل يوم القيامة ،ألنه
دخول لألرواح فقط ،وهو دون الدخول الكامل يوم القيامة ،الذي تكون األولوية فيه للرسول -
صلى هللا عليه وسلم.-
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هل ر ِ
أت املالئكة هللاَ سبحانه؟!

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/27هـ

السؤال

ابرك هللا فيكم ويف موقعكم املبارك .سؤايل :هل رأت املالئكة هللا تعاىل؟.

اجلواب
احلمد هلل ،ال أعلم دليالً من القرآن ،وال من السنة على أن املالئكة ،أو أحداً منهم رأى هللا -

سبحانه وتعاىل -فالواجب التوقف يف ذلك ،وعدم اجلزم بنفي ذلك ،أو إثباته؛ ألن هذا من الغيب
الذي جيب الوقوف فيه عند حد ما ورد يف الكتاب والسنة ،وما مل يدل عليه الدليل ،فإنه جيب

التوقف فيه ،وتفويض علم ذلك إليه  -سبحانه وتعاىل" :-وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال" [اإلسراء ، ]36:وقال هللا  -سبحانه وتعاىل -عن

الشيطان" :إمنا أيمركم ابلسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون" [البقرة ، ]169:فاجلزم
أبمر من أمور الغيب بغري دليل هو من القول على هللا بغري علم ،وقد حذر هللا من القول عليه بغري

علم وذم من يفرتي عليه الكذب ،قال تعاىل" :ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون
فيما ليس لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [آل عمران ]]66:وقال" :قل إمنا حرم ريب

الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاانً وأن
تقولوا على هللا ما ال تعلمون" [األعراف ]33:وهللا أعلم.
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املعّي ابلنار
احلكم على الكافر ه

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/11هـ
السؤال
أان كنت أعلم أن من مات كافراً جيوز لعنه والشهادة أبنه من أهل النار ،وقد مسعت شريطاً للشيخ

حممد صاحل بن عثيمّي -رمحه هللا وأدخله فسيح جناته وأكرمه يف عليّي -أبننا ال نشهد لكافر معّي
أبنه من أهل النار؛ بل نقول :إن من مات على الكفر فإنه من أهل النار .هل أان كنت على خطأ أم

ماذا؟.
اجلواب

احلمد هلل.
قال هللا -سبحانه وتعاىل" :-وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت
قال إين تبت اآلن وال الذين ميوتون وهم كفار أولئك أعتدان هلم عذاابً أليماً" [النساء ، ]18:وقال
-سبحانه وتعاىل" :-ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا

واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة ، ]217:دلت هااتن اآليتان على أن كل

من مات وهو كافر فقد أعد هللا له عذاابً أليماً وأنه من اخلالدين يف النار.

وهذا حكم عام جيب اإلميان به على عمومه ،فيجب اعتقاد أن كل من مات على الكفر فهو يف النار

حكماً عاماً.
وهذا ال يوجب احلكم على املعّي والشهادة على املعّي أبنه يف النار ،ولو صح هذا ملا كان بّي احلكم
العام واخلاص فرق.

وم ْن دلت النصوص على أنه يف النار بعينه وجبت الشهادة له بذلك ،ويشبه هذه الشهادة بكل من
َ
مات مؤمناً أبنه يف اجلنة ،ومع ذلك ال نشهد ملعّي ابجلنة إال ملن شهد له الرسول -صلى هللا عليه

وسلم ،-وإذا كنت مسعت من الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي رمحه هللا أنه يقرر ذلك فهو مرجع

علمي ،فعليك أال تستمر على اعتقادك السابق؛ بل عليك أن أتخذ مبا بينه العلماء من الفرق بّي
احلكم العام واخلاص ،فال يلزم من ثبوت احلكم العام ثبوت احلكم اخلاص ،كما نقول :حكم السارق
قطع يده ،وجيوز لعن هللا السارق لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-لعن هللا السارق  " ...احلديث

رواه البخاري ( )6783ومسلم ( )1687عن أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ومع ذلك ال يلزم من

ذلك قطع يد السارق املعّي؛ ألن ثبوت احلكم ملعّي يتوقف على شروط وانتفاء موانع ،فنقول :لعن
هللا السارق ،ولعن هللا شارب اخلمر ،ولعن هللا آكل الراب ،وال جيوز لنا لعن املعّي لكونه سارقاً أو
شارابً أو آكل راب ،فتنبه ابرك هللا فيك .وهللا أعلم.
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تدوين السنة
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/02هـ
السؤال

هل هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابة السنة؟ ولو كان ذلك فكيف متت كتابتها مع هني النيب-

صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك؟ ويرجى ذكر حديث املنع أو اجلواز .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فإن هللا سبحانه وتعاىل قد تك هفل حبفظ السنة النبوية من النسيان والضياع ،فقال تعاىل" :إان حنن نزلنا
الذكر وإان له حلافظون" [احلجر ، ]9 :والذكر هنا القرآن والسنة كما قال علماء التفسري ،فقيض هللا
تعاىل للحديث النبوي رجاالً سهروا الليايل ووجهوا للحديث العناية التامة حفظاً وإتقاانً وفهماً وتبليغاً
لألمة ،فتناقلها اخللف عن السلف غضة طرية ،كما تكلم هبا النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد
كان حفظ السنة بطريقتّي:

األوىل :بكتابة شيء منها ،وقد ورد هذا يف أحاديث متعددة منها ما أمر به  -صلى هللا عليه وسلم-
ومنها ما أقر أصحابه على كتابه وتدوينه ومن ذلك:
( )1حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملا فتح مكة قام وخطب
يف الناس ،فقام رجل فقال :اكتبوا يل اي رسول هللا ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-اكتبوا

له ،رواه البخاري ومسلم وغريمها ،أخرجه البخاري يف العلم ابب كتابة العلم ح ( ، )112ومسلم يف

احلج ابب حترمي مكة ح (. )1355

( )2قول أيب هريرة  -رضي هللا عنه" :-ما من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أحد أكثر
حديثاً عنه مين ،إال ما كان من عبد هللا بن عمرو ،فإنه كان يكتب وال أكتب" رواه البخاري يف العلم
ابب كتابة العلم ح (. )113

( )3وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنهما قال :كنت أكتب كل شيء أمسعه من

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أريد حفظه فنهتين قريش ،وقالوا :تكتب كل شيء مسعته من
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ورسول هللا بشر يتكلم يف الغضب والرضا ،فأمسكت عن

الكتابة ،فذكرت ذلك لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأومأ إبصبعه إىل فيه ،وقال" :اكتب

فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إال حق" أخرجه أبو داود ح ( ، )3646وابن أيب شيبة (-49/9

 ، )50والدارمي ( ، )125/1وأمحد ( )162/2واحلاكم ( ، )106-105/1وإسناده صحيح.

( )4وقد ثبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنه كتب كتباً متعددة إىل أمرائه على األقاليم
ببعض األحكام الشرعية وهي من السنة قطعاً ،كما إن يف بعضها تفصيالً طويالً كما يف كتاب عمرو
بن حزم وهو كتاب مشهور ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ال يسع اجملال لذكرها.

وأما حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -الذي رواه مسلم عن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن فليمحه  ...احلديث" أخرجه مسلم يف

الزهد والرقائق ،ابب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم ح ( ، )93وهذا هو أصح حديث يف

النهي عن كتابة احلديث ،وهناك أحاديث أخرى لكنها ضعيفة ال تصح وال تثبت عن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم.-
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وحديث أيب سعيد –رضي هللا عنه -هذا وإن كان رواه مسلم فقد ر هجح عدد من أئمة احلديث

كاإلمام البخاري وغريه أن هذا احلديث ال يصح مرفوعاً إىل النيب – صلى هللا عليه وسلم -وأن

الصحيح فيه أنه من قول أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه ،-وعلى هذا فال حجة فيه؛ ألن قول

الصحايب ليس حب هجة كقول رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم خصوصاً إذا خالف قول الرسول –

صلى هللا عليه وسلم -وقد عارض قول أيب سعيد هذا األحاديث اليت قدمنا ذكرها وهي صحيحة ال

مطعن فيها .والنهي الوارد يف حديث أيب سعيد لو صح مرفوعاً إىل النيب –صلى هللا عليه وسلم،-
فقد بّي العلماء املراد منه واجلواب عليه ،فمما قالوا يف ذلك:

أن هذا النهي عن كتابة احلديث إمنا كان يف أول اإلسالم؛ خمافة أن خيتلط احلديث ابلقرآن ،فلما كثر
عدد حفاظ القرآن ،وميزوا القرآن من غريه نسخ هذا النهي ،وأمروا ابلكتابة.

وقال بعض العلماء :ميكن أن يكون النهي عن كتابة احلديث مع القرآن يف صحيفة واحدة ألهنم كانوا
يسمعون تفسري اآلايت فرمبا كتبوه معه ،فنهوا عن ذلك خوف االشتباه ،ويؤيد هذا أنه قال – صلى

هللا عليه وسلم" :-ال تكتبوا شيئاً غري القرآن" ،ومل يقل ال تكتبوا حديثي فقط.

ومع هذا فقد ثبت لدينا أن عبد هللا بن عمرو بن العاص كان يكتب احلديث عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -أبمره عليه الصالة والسالم وتوجيهه ،وملا توقهف عن الكتابة أعاد عليه األمر مرة

أخرى.

ومع وجود بعض األحاديث مكتوابً فإن األعم األغلب من السنة مل يكن مدوانً يف الصحف

والسطور ،وإمنا كان حمفوظاً يف الصدور وهذه هي الطريقة الثانية يف حفظ السنة وهي االعتماد على
احلفظ ،فقد كان رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -يدعو أصحابه إىل حفظ احلديث ووعيه يف

الصدور ،ففي صحيح البخاري أنه عليه الصالة والسالم قال لوفد عبد القيس ملا حدثهم حبديث:
"احفظوه وأخربوه من ورائكم" أخرجه البخاري ح (. )87
بل إنه عليه الصالة والسالم دعا ملن حفظ حديثه وبلهغه إىل غريه ،فعن زيد بن اثبت وابن مسعود
وغريمها – رضي هللا عنهم -أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال" :نضر هللا امرأ مسع منا حديثاً
فحفظه حىت يبلغه غريه .احلديث" حديث زيد بن اثبت أخرجه أبو داود ح ( ، )3660والرتمذي ح
( )2656وابن ماجة ح ( )230وح ( ، )233وحديث ابن مسعود أخرجه الرتمذي ح (، )2657
و ( ، )2658وغريه.
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ومن مث كان الصحابة  -رضي هللا عنهم -حريصّي غاية احلرص على مساع حديث رسول  -صلى هللا
عليه وسلم -وحفظه وتبليغه ،وذلك لفرط حمبتهم للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -بل كان حبه
يعلو حبهم لألهل واألبناء واألموال ،وكانوا  -رضي هللا عنهم -يعتمدون على ملكة احلفظ

واالستظهار ،وقد وهبهم هللا تعاىل قوة يف احلفظ وسيالانً يف األذهان وصفاء يف القرحية ،مما جعلهم

أكثر من غريهم يف هذا ،كما أهنم مل تكن متوفرة لديهم بشكل عام أدوات الكتابة ،كما إن عامتهم مل

يكونوا يعرفون الكتابة أصالً ،وهذا األمر كان يف العرب عموماً أعين قوة احلفظ وعدم الكتابة ،وهلذا

يسمى العرب األميون ،كما قال تعاىل" :هو الذي بعث يف األميّي رسوالً منهم [ " ...اجلمعة، ]2 :
وقال عليه الصالة والسالم" :إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب " ...أخرجه البخاري (، )1913

ومسلم ح ( ، )1080وأبو داود ح ( ، )2319والنسائي ح (. )2140

فكل هذه العوامل الدينية والفطرية واالجتماعية والنفسية ساعدت على حفظ الصحابة  -رضي هللا
عنهم -لألحاديث النبوية أمت احلفظ ،واستظهارها أقوى استظهار.

مث إن الطريقة األوىل يف حفظ السنة سادت وانتشرت شيئاً فشيئاً ،فكان ابتداؤها يف عهد الصحابة
-رضي هللا عنهم -كما قدمنا ،حىت إن بعض الصحابة -رضي هللا عنهم -كان هلم صحائف وكتب

مجعوا فيها أهم األحاديث مثل :الصحيفة الصادقة اليت كتبها عبد هللا بن عمرو بن العاص -رضي

هللا عنهما -واليت فيها أكثر من ألف حديث ،وكذلك كان أليب هريرة  -رضي هللا عنه -صحيفة

مجع فيها بعض حديثه ،وكذلك جابر بن عبد هللا ومسرة بن جندب وغريهم ،كما كانت هلم صحائف

فيها بعض حديثهم.

وملا جاء عهد التابعّي اهتم علماء احلديث بكتابة السنة أكثر ،فكان كل عامل يكتب ما وصله من
احلديث ويدونه خشية النسيان أو الضياع ،حىت جاء اخلليفة عمر بن عبد العزيز  -رمحه هللا -

(ت ، )101فأصدر أمراً إىل علماء األمصار أيمرهم فيه جبمع األحاديث ،مث بعد هذا تطور تدوين

احلديث وكتابته ،حىت إن العلماء مجعوه على أبواب العلم ،ومن هذه الكتب على سبيل املثال موطأ

اإلمام مالك املولود عام  93للهجرة ،والذي مجع فيه مالك  -رمحه هللا -ما صح عنده من حديث
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ومجع غريه من العلماء يف ابقي بلدان املسلمّي ،كمكة والكوفة

والبصرة وبغداد ودمشق وغريها.

وما زال تدوين احلديث يف اتساع حىت صار احلفظ لوحده على نطاق ضيق جداً ،وأصبحت العناية

بضبط الكتب وحفظها من الضياع أو التالعب ،وكانوا يهتمون بذلك حىت إن أحدهم ال يعري كتابه

ألحد إال ملن يثق فيه ثقة اتمة ،وكان العلماء يقرئون تالميذهم كتبهم مث يسجلون عليها مساعاهتم بعد

التثبت من ضبط التلميذ ملا كتبه من احلديث ،وأنه ال يوجد فيه تصحيف أو خطأ ،وبقيت هذه

الكتب إىل يومنا هذا شاهدة على عناية أمة اإلسالم ابلسنة النبوية وبرتاث النبوة ،فاحلمد هلل أوال
وآخراً على نعمه اليت ال تعد وال حتصى .وصلى هللا على نبينا حممد وسلهم تسليماً.
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صالحية اإلسالم هلذا الزمان
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/7/5هـ

السؤال

يثري بعض أهل األهواء ..شبهات ،مثل:

اإلسالم غري صاحل للتطبيق اليوم ،ألن الزمن تغري ،ويستدلون أن عمر  -رضي هللا عنه  -أوقف حداً
من حدود هللا عام الرمادة ،ألن الظروف فيه كانت ال تساعد على تطبيق احلد كالفقر وغريه؟
ويستدلون بقصه علي رضي هللا عنه حينما أوقف حد القصاص من رجل؟ مباذا نرد على مثل هذه

الشبهات؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاهلل تعاىل خالق اخللق الذي هو أعلم مبصاحلهم ومبا يناسب حاجاهتم ،قال تعاىل" :أال يعلم من خلق

وهو اللطيف اخلبري" [امللك ، ]14 :وقد أرسل رسوله عليه السالم خامتاً للرسل ،قال تعاىل" :وخامت

النبيّي" [األحزاب ، ]40:وإذا كان خامتهم فإن كل ما جاء به صاحل لألمة إىل قيام الساعة ،فإن هللا
حكيم عليم ،ولو علم أنه سيأيت على الناس زمان ال يناسبهم هذا الدين ملا ختم النبوة أو ألرشد

العباد إىل تغيري األحكام ،ومن آمن أبن هللا ربه وخالقه عليم حكيم وأن حممداً  -صلى هللا عليه

وسلم -خامت رسله وأنبيائه فإنه ال يكون عنده شك يف هذا حبمد هللا.

وكل من نظر يف أحكام الشرع وأتمل حكمها وجدها على وفق مصاحل العباد ،ووجدها دليالً على
حكمة مشروعيتها ،ولكن قد يرد النقص يف ذهن من مل ميعن النظر فيها ،أو مل يوفقه هللا ويرزقه

البصرية.

وأما إيقاف عمر  -رضي هللا عنه  -حد السرقة عام الرمادة كما يف إعالم املوقعّي ( )10/3فهو
بسبب عدم حتقق شروط القطع ،ال ألنه غري مناسب لزمانه ،بل إذا سرق جائع ليسد رمقه فقد أخذ
حقاً له ،إذ جيب على صاحب املال بذل ذلك له مواساة له وإحياء له ،فإذا ابن أن السارق ال حاجة

له وهو مستغن عن السرقة قطع ،ومعلوم من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح احملظورات ،والشرع
ال يقطع يد السارق إال بعد التحقق من توفر شروط السرقة يف السارق ويف الشيء املسروق ،وبعد
التأكد من الظروف احمليطة هبذه القضية ،فال يكون قد سرق لدفع اجلوع عن نفسه.

ففرق بّي إيقاف األحكام لعدم صالحيتها وبّي عدم تنفيذ القطع يف سارق لعدم توفر شروط القطع،
فالثاين يف احلقيقة مطبق ألحكام الشرع.

وكذلك قضية علي  -رضي هللا عنه  -فإنه مل يقم حد الغيلة على من اتب قبل القدرة عليه ،ومن
اتب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه يف أحد قويل أهل العلم ،وهو الراجح كما قال تعاىل يف
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
ِ
هِ
يم" [املائدة، ]34:
ين َاتبُوا م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن تَـ ْقد ُروا َعلَْي ِه ْم فَا ْعلَ ُموا أَ هن هَ ٌ
ور َرح ٌ
احملاربّي" :إِهال الذ َ

ونذكر القصة كما جاءت يف الطرق احلكمية ( )82/1البن القيم لتبيّي أهنا حد غيلة إذا قتل طمعاً
يف مال املقتول فليست القضية قصاصاً بل حد غيلة.
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قال ابن القيم رمحه هللا" :ومن قضااي علي  -رضي هللا عنه  -أنه أيت برجل وجد يف خربة بيده سكّي
متلطخ بدم وبّي يديه قتيل يتشخط يف دمه فسأله ،فقال أان قتلته ،قال اذهبوا به فاقتلوه ،ملا ذهبوا
به أقبل رجل مسرعاً فقال اي قوم ال تعجلوا ردوه إىل علي فردوه ،فقال الرجل اي أمري املؤمنّي ما هذا
صاحبه أان قتلته ،فقال علي لألول ما محلك على أن قلت أان قاتله ومل تقتله؟ قال اي أمري املؤمنّي

وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشخط يف دمه وأان واقف ويف يدي سكّي

وفيها أثر الدم وقد أخذت يف خربة فخفت أن ال يقبل مين وأن يكون قسامة ،فاعرتفت مبا مل أصنع

واحتسبت نفسي عند هللا ،فقال علي بئسما صنعت فكيف كان حديثك؟ قال إين رجل قصاب
خرجت إىل حانويت يف الغلس فذحبت بقرة وسلختها فبينما أان أصلحها والسكّي يف يدي أخذين
البول فأتيت خربة كانت بقريب فدخلتها فقضيت حاجيت وعدت أريد حانويت فإذا هبذا املقتول

يتشحط يف دمه فراعين أمره فوقفت أنظر إليه والسكّي يف يدي فلم أشعر إال أبصحابك قد وقفوا

علي فأخذوين ،فقال الناس هذا قتل هذا ما له قاتل سواه ،فأيقنت أنك ال ترتك قوهلم لقويل

فاعرتفت مبا مل أجنه ،فقال علي للمقر الثاين فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال أعرايب أفلس فقتلت
الرجل طمعاً يف ماله مث مسعت حس العسس فخرجت من اخلربة واستقبلت هذا القصاب على احلال
اليت وصف فاسترتت منه ببعض اخلربة حىت أتى العسس فأخذوه وأتوك به ،فلما أمرت بقتله علمت

أين أبوء بدمه أيضاً فاعرتفت ابحلق ،فقال علي للحسن  -رضي هللا عنهم  -ما احلكم يف هذا؟ " أ.

هـ

َحيَا
َحيَ َ
اها فَ َكأَهمنَا أ ْ
"وَم ْن أ ْ
قال اي أمري املؤمنّي إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً وقد قال هللا تعاىلَ :
النهاس َِ
مجيعاً" [املائدة :من اآلية ، ]32فخلى علي  -رضي هللا عنه  -عنهما.
َ
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أثر املال املشبوه على احلج والعمرة
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/7/10هـ
السؤال

أعمل يف إدارة حكومية ،وصرف يل مبلغ من املال عن فرتات متقطعة عن خارج الدوام ،مبا يقارب

ثالثّي ألف رايل بعلم رئيسي املباشر ،علماً أن الفرتات عملت فيها وبعضها مل أعمل ،وقبل أن
أستلم عن أول فرتة سألت أحد اجملتهدين ،وقال إن املبلغ مشبوه.

فما حكم املبلغ الذي أخذته؟ وما حكم حجي وعمريت؟ وإذا كان هذا ال جيوز فكيف أعيد املال وأان
ال أستطيع ،وال يوجد طريقة إلعادته لصاحبه

اجلواب

ما عملته حالل لك أجرته؛ وألن األجر مقابل العمل ،وأما األايم اليت مل تعمل يف خارج الدوام فإن

ما صرف لك ال حيل لك ،ويلزمك أن ترده من حيث أخذته ،وإذا كانت اإلدارة حكومية فيكفي أن
ترده إىل بيت املال ،كمؤسسة النقد أو وزارة املالية.
أما سؤالك عن حجك وعمرتك فال دخل هلا يف هذا ،حجك وعمرتك صحيحة إن شاء هللا تعاىل

وقولك :كيف أعيد املال وأان ال أستطيع ،وال توجد طريقة إلعادته؟

نقول :بل يوجد طرق كثرية إلعادته ،فإما أن ترد إىل مؤسسة النقد أو وزارة املالية ،أو إىل مصلحة

الزكاة والدخل ،أو تعيده إىل حساب اإلدارة اليت تعمل فيها مبيناً األسباب اليت دعتك لرد هذا

املال ،وهو أنك كنت ال تواظب على الدوام الذي أخذت عليه أجراً ،وهذا منقبة لك وحممدة ،ومن

ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.
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رهن املبيع بثمنه!

اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/10هـ
السؤال

ما حكم شراء األراضي ابلتقسيط من بعض املخططات السكنية؟ وبعد االتفاق ابلشراء يوقع عقد

مبايعة يوضح فيه اآليت:

 -1املشرتي قد استلم األرض استالماً انفياً اجلهالة ،وأصبحت حبوزته ،وحتت مسؤوليته التامة ،وال
حيق له الرجوع على البائع.

 -2يبقى صك األرض املباعة (حمل هذا العقد) ابسم البائع ،وحيتفظ بصك امللكية لديه وحبوزته حىت
يتم سداد ابقي القيمة املتفق عليها.

 -3جيب سداد كل قسط يف حينه ،وإذا أتخر املشرتي عن السداد لثالثة أقساط حيق للبائع بيع
األرض دون الرجوع للمشرتي ،واستيفاء ابقي القيمة ،وإن نقص املبيع عن سداد ابقي القيمة يلتزم

الطرف الثاين بسداد الباقي دون أدىن اعرتاض منه ،وللبائع اخليار بّي بيع األرض واستيفاء ابقي

القيمة املستحقة له ،أو فسخ العقد ،مع احتساب قيمة إجيارية على الطرف الثاين (املشرتي) عن

املدة من بداية العقد وحىت اتريخ فسخه ،بواقع ( )4309أربعة آالف وثالمثائة وتسعة رايالت ال
غري عن كل سنة هجرية.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فهذه املعاملة فيها تفصيل ،وذلك ألهنا حتوي تصرفات صحيحة وغري صحيحة.

فالفقراتن ( )1و ( )2صحيحتان ،وأما الفقرة ( )3ففيها تفصيل:

بناء على االتفاق بّي الطرفّي برهن املبيع بثمنه ،والراجح صحة هذا
أ -حيق للبائع بيع األرض ً
التصرف.

ب -لكن الذي ال يصح يف هذه االتفاقية هو :أن البائع له اخليار بّي بيع األرض أو فسخ العقد،
مع احتساب قيمة إجيارية من بداية العقد ،وهذا ال يصح؛ ألن العقد هنا مرتدد وغري مستقر ،فهو

مرتدد بّي البيع واإلجيار ،وهذا ال جيوز؛ حيث يدخل يف إحدى تفسريات (النهي عن بيعتّي يف بيعة)
وهللا أعلم.
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ما العمل إذا تع هذر تغسيل امليت؟!
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/25هـ

السؤال

السالم عليكم
إذا تويف شخص ،ومل يتوفر أي ماء لغسله ،فعلى أي كيفية يكون التيمم له ابلتفصيل؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا تع هذر تغسيل امليت؛ لعدم املاء ،أو لوجود ما مينع من تغسيله

فإنه ال ييمم؛ ألن املقصود من غسل امليت تنظيفه ،وهذا ال حيصل ابلتيمم ،وذكر بعض أهل العلم،
ومنهم ابن تيمية  -رمحه هللا  -أن الطهارة املستحبة إذا تع هذر فيها استعمال املاء فإنه ال يتيمم هلا.
وذهب البعض اآلخر -وهي رواية يف مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا -إىل أن امليت إذا مل ميكن تغسيله
فإنه ييمم ،وذلك أبن يضرب الغاسل يديه ابلصعيد الطاهر ،مث ميسح وجه امليت وكفيه.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.
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عموالت مواقع تصفح اإلعالانت
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ
السؤال
أرجو إفتائي يف االشرتاك يف مثل هذه املواقع الرحبية ،وهل الربح منها حالل أم حرام؟ مثل شركات

السريفينج ( ، )Traffic-Surffingوهي تقوم على مبدأ التبادل اإلعالين للمواقع ،ابإلضافة
إىل أهنا من أنظمة مضاعفة النقود ،مبعىن أنك تقوم بفتح مواقع شركات أخرى ،أو مواقع أشخاص

آخرين مقابل فتح موقعك هلم ،سواء كان موقعاً رحبياً أو شخصياً أو أي نوع آخر.

بعض شركات السريفينج متنحك نسبة  1:1أو  2:1للتبادل اإلعالين للمواقع ،واهلدف من تلك
الشركات هو جلب أكرب عدد ممكن من أعضاء جدد لالشرتاك عن طريقك يف الشركات الرحبية اليت

تعلن عنها ،ابإلضافة إىل أنه ميكنك أن تربح منها نقوداً عند وصولك للحد األدىن ،حيث كلما

مجعت نقاطاً أكثر كلما جلبت الكثري من الزوار اجلدد ملوقعك ،ابإلضافة إىل املكسب املادي.

وشركات السريفينج االشرتاك هبا جماين متاماً ،إال إنه يفضل ترقية عضويتك بشراء سهم واحد على
األقل؛ حىت تدفع لك الشركة احلد األدىن من أرابحك.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 .1مواقع التصفح مثل ( )www.4daily.comو ()www.studiotraffic.com

و ( )www.12dailypro.comتقدم عموالت مقابل تصفح اإلعالانت اليت لديها .وهذه
العموالت نوعان:

(أ) نوع مقابل التصفح اجملرد ،دون دفع أي اشرتاك أو رسوم من أي نوع .وهذا النوع ال حرج فيه -

إن شاء هللا -بشرط أن تكون اإلعالانت بعيدة عن احملاذير الشرعية ،وال تتضمن الدعاية حملرم أو
منكر.

علماً أن بعضها ال يسمح ابالستمرار يف التصفح اجملاين ،بل جيب دفع قيمة االشرتاك ،وإال ألغي
احلساب.

(ب) نوع مقابل رسوم اشرتاك غري مسرتدة ،ابإلضافة للتصفح .ومقدار العموالت يتناسب مع حجم
رسوم االشرتاك ،وكلما زاد مقدار االشرتاك كلما زادت العموالت ،إىل حد معّي .وهذه الرسوم

يستخدم جزء منها لتغطية مصاريف الشركة املديرة للموقع ،والباقي -وهو األكثر -يوزع على شكل

عموالت لبقية املشرتكّي.

وواضح أن العموالت يف هذا النوع تتضمن معاوضة نقد بنقد ،فاملشرتك يدفع الثمن ،ومن خالل
هذا الثمن حيصل اآلخرون على عموالهتم ،والعكس ابلعكس .وما ينتج عن مبيعات الدعاايت

وحنوها فهو أقل من إيرادات االشرتاكات ،فالغالب هو إيراد االشرتاك ومنه تصرف العموالت .فهذا
النوع يدخله مبادلة النقد ابلنقد مع التفاضل والتأخري ،فضالً عن الغرر واجلهالة املتعلقة
ابالشرتاكات ،فهو جيمع بّي الراب وامليسر.

فهذه الشركات تعيش على االشرتاكات ،واألرابح أو العموالت هي من اشرتاكات األعضاء اجلدد
أساساً ،فلو تناقص عدد املشرتكّي توقف دفع العموالت ،فليس هنا استثمار حقيقي ،بل أيخذ زيد

مما دفع عمرو ،وأيخذ عمرو مما دفع بكر ،وهكذا .وهذا مع كونه من أكل املال ابلباطل فهو غري
ٍ
اقتصاداي ،وخماطر العجز واإلفالس عالية جداً.
جمد
ًّ

فأنصح األخ -وكل مسلم عاقل -أن يتجنب هذا النوع من التعامل ،وأن جيتهد يف البحث عن سبل
الكسب املشروع ،وما أكثرها.
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 .2وأما نظام اإلحاالت ( ، )referralsفيختلف من موقع آلخر ،وبعضها يندرج ضمن التسويق
الشبكي ،وبعضها ليس كذلك .فإن كانت عمولة اإلحالة مقابل تصفح أعضاء جدد ال يدفعون رسوم
اشرتاك ،فال حرج فيه إن شاء هللا .وأما إن كانت العموالت مقابل اشرتاكات أعضاء جدد ،فقد سبق

أن رسوم االشرتاك هذه يدخلها الراب وامليسر ،فكل ما ترتب عليها فهو كذلك.

وعمولة اإلحاالت جائزة إذا مل يشرتط على الوسيط دفع مثن أو مبلغ مايل مقابل منتجات جتارية،

فهي يف هذه احلالة مقابل السمسرة .أما إذا اشرتط الدفع أو كانت عمولة من يدفع أكرب من عمولة

من مل يدفع ،فيدخلها النقد ابلنقد ،ووجود املنتجات ال يغري من حقيقة األمر إذا كانت العموالت
أكرب من املبلغ املدفوع ،ألهنا تصبح هي املقصودة وليس املنتجات نفسها ،كما سبق تفصيل ذلك

عند مناقشة التسويق اهلرمي.

 .3من دخل يف املعامالت احملرمةًّ ،أاي كان نوعها ،سواء عن جهل أو غفلة أو تقصري ،فيجب عليه

التوبة واالستغفار وعدم العودة هلا مستقبالً ،ويف هذه احلالة يغفر له ما سبق إن شاء هللا؛ لعموم قوله

تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" [البقرة ، ]275 :ويستحب له مع ذلك أن
يتصدق مبا يتيسر له .وهللا تعاىل أعلم.

()315/15

تعليق الصليب يف العنق

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/11هـ

السؤال

ما حكم من علهق صليباً على صدره ،ولكن ال يعتقد به ،بل إنه يضعه على صدره ملصلحة

شخصية؟.
اجلواب

احلمد هلل ،الصليب معروف أنه صنم النصارى يف كنائسهم ،ويف بيوهتم ،ويعلقونه يف أعناقهم وعلى
صدورهم ،فهو شعار النصارى ،وحرام على املسلم أن يعلهقه ،وإذا علهقه املسلم ليظهر أنه نصراين
فهذا إظهار ملوافقة النصارى على دينهم ،وموافقة النصارى على دينهم كفر ابهلل ،إال من كان خيشى
على نفسه ،فهو مكره ،وهللا تعاىل يقول":من َك َفر ِاب هِ
َّلل ِم ْن بَـ ْع ِد إِميَانِِه إِال َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَـلْبُهُ ُمط َْمئِ ٌّن
ُ
َْ َ
ِاب ِألميَ ِ
ان" [النحل ، ]106 :وأما من علهقه جاهالً به فهو معذور جلهله ،وأما من علهقه جماملة فذلك
حرام عليه ُخيشى عليه من الكفر ابهلل ،ومل تذكر أيها السائل املصلحة اليت حتملك على تعليق

الصليب ،فال يتيسر بيان احلكم على وجه التحديد ،إال بعد معرفة دوافع التعليق ،وقد عرفت أنواع
الدوافع ،وحكم كل نوع من هذه األنواع ،والواجب على املسلم أن حيذر مما حرم هللا عليه ،وال خيفى

أنه من أعظم أنواع التشبه ابلكفار ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم":-من تشبه بقوم فهو منهم"
رواه أبو داود ( ، )4031فالواجب احلذر ،ونسأل هللا السالمة والعافية ،وهللا أعلم.

()316/15

الصالة عند القبور
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/12/23هـ
السؤال
هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن الصالة يف املقابر ولعن املتخذين القبور مساجد ،وورد أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى عند قبور بعض الصحابة -رضوان هللا عليهم -منهم أم سعد،
وطلحة بن الرباء ،وأم أمامة وغريهم ،فما اجلمع بّي هذا االختالف؟ وما هو القول الصحيح يف

ذلك؟

اجلواب
احلمد هلل ،نعم ،لقد هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن الصالة إىل القبور والصالة عند القبور،

وذلك أن الصالة عند القبور وسيلة إىل الشرك هبا ،ومن ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم -كما يف

صحيح مسلم ( )532من حديث جندب بن عبد هللا -رضي هللا عنه -أنه قال :مسعت رسول هللا
قبل أن ميوت خبمس يقول ... ":أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم

مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك" وما ذكر يف السؤال من أن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -صلى عند بعض قبور الصحابة ال أعلم أنه صلى عند القرب الصالة املعروفة

املشتملة على الركوع والسجود بل معىن ذلك أنه صلى عليها صالة اجلنازة هذا هو الظاهر ولعل
السائلة فهمت أنه صلى عندها الصالة اليت هنى عن فعلها عند القبور ،مما يلزم منه التعارض ،فإذا

علمنا أن املراد بصالته عند قبور من ذكر هي صالة اجلنازة مل يكن بّي األحاديث الصحيحة يف
النهي عن الصالة عند القبور وبّي صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -على بعض أهل القبور
تعارض ،وهللا أعلم.

()317/15

حرم؟
هل املسجد النبوي ٌ

اجمليب د .حممد بن مرعي احلارثي
أستاذ الفقه بكلية اجملتمع يف جامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/8/3هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
هل يطلق على املسجد النبوي حرماً؟ وهل له حرمة كحرمة املسجد احلرام؟ وهل للمدينة حرمة

كحرمة مكة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد..

فاملدينة النبوية حرمها النيب صلى هللا عليه وسلم ،ال يعضد شجرها ،وال يصاد صيدها ،كما ثبت
ذلك يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم ( )1362عن جابر  -رضي هللا عنه -وال شك أن

ملسجده  -صلى هللا عليه وسلم -حرمة عظيمة ،لكونه مسجده  -صلى هللا عليه وسلم -وداخل
يف حرم املدينة ،وأحد بيوت هللا ،وفيه الروضة الشريفة ،والصالة فيه خري من ألف صالة فيما سواه
عدا املسجد احلرام ،كما يف احلديث الذي رواه البخاري ( ، )1190ومسلم ( )1394عن أيب هريرة

 -رضي هللا عنه -غري أنه ليس فيه مواطن تُقبهل أو تستلم ،أو يطاف هبا كما يف بيت هللا احلرام مبكة،

وهللا املستعان.

()318/15

قضاء الصالة عن امليت

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/12/22هـ
السؤال

تويف والدي ويف األايم األربعة قبل وفاته مل يستطع الصالة؛ لشدة املرض ،ولكنه كان يف وعيه،
وعندما نذكره الصالة يقول :سأصلي فيما بعد ،فهل أقضي عنه أم ماذا أعمل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فقد كان الواجب على والدك -رمحه هللا -أن يصلي على حسب حاله ،كما أمر بذلك النيب -صلى

هللا عليه وسلم -عمران بن حصّي -وكان مريضاً -حيث قال له":صل قائماً ،فإن مل تستطع فقاعداً،
فإن مل تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري يف صحيحه ،وزاد النسائي يف روايته":فإن مل تستطع
فمستلقياً" ،وأما ابلنسبة للقضاء -وهو حمل السؤال -فإنه ال يشرع؛ ألن الصالة عبادة ال تدخلها
النيابة ،كما قرر ذلك أهل العلم ،ومنهم اإلمام الزركشي يف (املنثور  )312/3وحكاه إمجاعاً.

ولذا فاملشروع -يف حقكم -الدعاء واالستغفار له ،والرتحم عليه ،عسى هللا أن يتجاوز عنه ،وهللا -
تعاىل -أعلم.

()319/15

صلى اإلمام ركعة زائدة ،فهل يعت ّد هبا املسبوق؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

أدركت صالة الظهر مع اجلماعة بعد الركعة األوىل وسها اإلمام وصلى ركعة خامسة ،بذلك أكون قد
صليت أربع ركعات ،هل أسلم مع اإلمام أم آيت بركعة أخرى؟

اجلواب
إذا علمت أهنا خامسة فال تتابع اإلمام ،بل عليك أن تنفصل عنه وتتم صالتك ،وال تستمر معه يف

الزايدة ،وإذا كان علمك بعد سالم اإلمام ومل يطل الفصل فعليك أن أتيت مبا فاتك وال تعتد ابلركعة

الزائدة ،وإذا طال الفصل فعليك أن تعيد الصالة ،ألنه قد يعلم املسبوق أن هذه زائدة ما ال يعلمه

الداخل مع اإلمام ،ألن املسبوق قد يدخل واإلمام يقوم من الركعة األوىل إىل الركعة الثانية ،فيعلم أنه
فاته ركعة فعليه أن أييت هبا ،وال يتابع اإلمام يف الركعة الزائدة ،ألنه ال يعتد هبا.

()320/15

زكاة األرض املمنوحة أو املعدة للسكن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/6/17هـ

السؤال

السالم عليكم.

هل يف األرض املمنوحة من قبل الدولة زكاة ،وكذلك املعدة للسكن ولو مل يسدد من قيمتها إال
الثلث؟

اجلواب
ليس يف األرض املمنوحة من الدولة زكاة ،وكذلك األرض املعدة للسكن ،سواء سدد قيمتها ،أو مل
يسددها.

()321/15

غسل امليت وتكفينه
اجمليب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

برائسة الشيخ عبد العزيز بن ابز-رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/5/24

السؤال

بسم هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

أريد أن أعرف الصفة الصحيحة الكاملة يف غسل امليت وتكفينه؟ وهل يوجد أجر يف الغسل

والتكفّي؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك ،فإليك السؤال واجلواب:
سـ /تعلمون فضيلتكم ما يعانيه املسلمون يف بالد الكفار من مشاكل ومصاعب ،وذلك لضبط

وتسيري حياهتم وأمور معيشتهم ومماهتم على هنج اإلسالم الصحيح ،ومن بّي األمور اليت يعاين منها
املسلمون يف بالد الوالايت املتحدة األمريكية هي :جتهيز ودفن املوتى على الطريقة اليت يريدها وأيمر

هبا اإلسالم ،وقد رأى بعض اإلخوة املسلمّي من أهل هذه البالد حماولة املطالبة لدى السلطات

احلاكمة هناك لغرض تسهيالت وإجراءات خاصة ابملوتى املسلمّي لكي يتم تغسيلهم ودفنهم على

هنج اإلسالم السليم ،ولكي يتم ذلك فإنه ال بد من إثبات وفتوى من مرجع معتمد؛ حىت يثبتوا ملن
بيدهم السلطة أن هذه املطالب هي أمور تقتضيها شريعة اإلسالم ،وذلك ألن دستور أمريكا ينص

على حرية التدين واألداين ،وهلذا فاملطالبة من هذا الباب قد تكون جمدية ومثمرة؛ لذا نرجو من

فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم وجيب يف حق املسلم عند الدفن والتجهيز ،وأيضاً كتابة ما يستحب

يف هذا الباب أيضاً ،وإن استطعتم ترمجة ذلك كله ابللغة اإلجنليزية وختمها وتصديقها لكي تكون

معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثرياً.

()322/15

جـ /إذا تبّي موت املسلم شرع ملن حوله تغميض عينيه ،وشد حلييه ،وتسجيته ،واإلسراع يف جتهيزه،
ابتداء بغسله الغسل الشرعي ،فيغسل يديه ،مث ينجيه مث يوضئه وضوء الصالة ،مث يغسل رأسه وحليته
مباء وسدر أو حنوه من صابون أو أشنان ،مث يفيض املاء على شقه األمين ،مث األيسر ،مث يغسله كذلك

مرة اثنية واثلثة ،وإن مل ينق زاد إىل مخس أو سبع ،وجيعل يف األخرية كافوراً إن تيسر ،وجيعل الطيب

بعد يف مغابنه ،ومواضع سجوده ،وإن طيبه كله فحسن ،وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك ،واملرأة

يضفر رأسها ثالثة قرون ،وجتعل من ورائها ،مث يكفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال

عمامة ،يدرج فيها إدراجاً ،وجيوز أن يكفن يف قميص وإزار ،ولفافة أو لفافة فقط ،واملرأة تكفن يف

مخسة أثواب :يف درع ومقنعة وإزار ولفافتّي ،وإن كفنت يف لفافة واحدة جاز ،ويصلى عليه الصالة
الشرعية :يكرب ويقرأ الفاحتة ،مث يكرب ويصلي على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-مث يكرب ويدعو

للميت ،وإن جاء بنص الدعاء املأثور فهو حسن ،ومنه":اللهم اغفر حلينا وميتنا ،وشاهدان وغائبنا،
وصغريان وكبريان ،وذكران وأنثاان ،اللهم من أحييته فأحيه على اإلسالم ،ومن توفيته فتوفه على اإلميان،
اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده ،اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه ،وأكرم نزله ووسع

مدخله واغسله ابملاء والثلج والربد ،ونقه من الذنوب واخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس،

وأبدله داراً خرياً من داره وأهالً خرياً من أهله ،وأدخله اجلنة وقه فتنة القرب وعذاب النار" الرتمذي

( )1024والنسائي ( )1986وأبو داود ( )3201وابن ماجة ( ، )1498مث يكرب الرابعة ويسلم
تسليمة واحدة عن ميينه ،وال جيوز أن يتبع أبنوار وال أن ترفع األصوات معه بدعوات ،وال هتليالت،

ويوضع يف حلد إن أمكن ،وإال شق له ،وبعد تسوية قربه يستحب أن يقف احلاضرون عليه،

ويستغفرون له ،ويدعون له ابلثبات ،وال جيوز أن يؤخر إال يف حدود حاجة جتهيزه أو انتظار حضور

أقاربه ،أو جريانه إذا مل يطل ذلك عرفاً؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أسرعوا ابجلنازة"

البخاري ( )1315ومسلم ( )944احلديث ،وال جيوز أن يقام له مأمت ،سرادقات وحنوها ،مبا يسمى
مبراسم العزاء ،ويصلي على قربه من مل حيضر الصالة عليه إذا كان يف املدينة اليت هو فيها ،إىل حدود

شهرين ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى على قرب أم سعد وقد مضى على دفنها شهر.
انظر :الرتمذي ()1037

وال جيوز دفن املسلم يف مقابر النصارى وال غريهم من الكفرة كاليهود والشيوعيّي وعباد األواثن،

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عضو عضو الرئيس

عبد هللا بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

()323/15

تعليق اإلعالانت ابملساجد
اجمليب أ .د .حسّي بن خلف اجلبوري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/12هـ
السؤال

ما حكم تعليق إعالانت احملاضرات اليت هبا تعريف ابجلهة الراعية للحفل أو الدورة يف املساجد؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ،وبعد:

فأقول وابهلل التوفيق والسداد ،تعليق إعالانت احملاضرات والندوات والدروس الشرعية يف املساجد

جائز شرعاً ،ألن املسجد هو مركز جتمع املسلمّي يف اليوم مخس مرات ،وهو أكثر مكان جيتمع فيه

املسلمون يف الوقت احلاضر ،لذا فهو املكان املالئم إلخبار املسلمّي هبذه الدروس والندوات ،وألن

هذه الدروس والندوات يف خدمة اإلسالم واملسلمّي ،وتقدم هلم الفقه والنصح واإلرشاد فيما يتعلق
أبمور دينهم ،لذا أرى أن إعالهنا يف املساجد جائز شرعاً ،وهللا أعلم ابلصواب.

()324/15

تكرار الصالة على اجلنازة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/2/12هـ
السؤال

صليت على إحدى اجلنائز يف اجلامع ،وبعد نقل اجلنازة للمقربة صلى عليها من مل حيضر يف اجلامع،
وصليت معهم ،وبعد ذلك أخربين أحد األشخاص أبن ذلك ال جيوز ،أي :الصالة على اجلنازة مرتّي

مين ،فهل كالم هذا الشخص صحيح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل - ،والصالة السالم -على رسول هللا وآله وأصحابه ومن وااله.
هذه املسألة فيها تفصيل:
( )1أن يقصد إعادة الصالة على امليت أكثر من مرة ،كأن يصلي عليه مع الناس ،مث يذهب لزايرته
مرة أخرى فيعيد الصالة ،أو يصلوا عليه مجاعة يف املصلى مث بعد دفنه يعيدون الصالة عليه مرة

أخرى فهذا غري مشروع ،إذ مل يصح تكرار الصالة على امليت ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

كما مل يصح ذلك عن أحد من أصحابه ،وإمنا شرعت الصالة على امليت مرة واحدة.

( )2أن يصلي على امليت مث يتفق له أن جيد مجاعة أخرى يصلون عليه ،فله حينئذ الصالة معهم،
ومثل هذا ما لو صلى على ميت مث ذهب إىل بلد فصلوا عليه صالة الغائب صلى معهم أيضاً ملا

رواه البخاري ( ، )1321ومسلم ( ، )954من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مر بقرب قد دفن ليالً فقال" :مىت دفن هذا؟ قالوا :البارحة ،قال :أفال
آذنتموين" قالوا :دفناه يف ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ،فقام فصففنا خلفه ،قال ابن عباس -

رضي هللا عنهما -وأان فيهم فصلى عليه" ،إذ مل يستفصل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -احلاضرين

من الصحابة من كان منهم صلى على هذا امليت ممن مل يكن صلى عليه ،مع أن ظاهر حاهلم الصالة

عليه إلخبارهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم -حباله ،وهذا مثل ما لو صلى الصالة املكتوبة يف
مجاعة ،مث أتى املسجد فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم ،مع أنه ال يشرع لإلنسان تقصد تكرار

الصالة املفروضة.

وانظر ملزيد الفائدة جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا-

( ، )156/13وهللا تعاىل أعلم - ،وصلى هللا وسلم -على نبينا حممد.

()325/15

الصائم أيكل أو يشرب انسياً
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/9/11هـ

السؤال

ما حكم من أكل أو شرب يف هنار الصيام انسيا؟

اجلواب
ليس عليه أبس وصومه صحيح لقول هللا  -سبحانه  -آخر سورة البقرة "ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو

أخطأان" [البقرة. ]286 :

وصح عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن هللا  -سبحانه  -قال" :قد فعلت" وملا ثبت عن

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من نسي وهو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه ،فإمنا أطعمه هللا وسقاه" متفق على صحته.

وهكذا لو جامع انسياً فصومه صحيح يف أصح قويل العلماء لآلية الكرمية وهلذا احلديث الشريف،

ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-من أفطر يف رمضان انسياً فال قضاء عليه وال كفارة" خرجه
احلاج وصححه.

وهذا اللفظ يعم اجلماع وغريه من املفطرات إذا فعلها الصائم انسياً ،وهذا من رمحة هللا وفضله

وإحسانه ،فله احلمد والشكر على ذلك.

[حتفة األخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم لسماحة الشيخ ابن ابز ص. ]176 :

()326/15

هل العزم على الفطر مف ِطٌّر؟

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/09/17هـ

السؤال

مرضت قبل يوم ،وعند صالة الفجر مل أستطع القيام يف الركعة األوىل ،وجلست وأحسست بدوخة

ونويت الفطر وبعد الصالة عزمت على الشرب ،ولكن وهلل احلمد عندما وصلت البيت منت إىل

الظهر ،وأحسست ابلتحسن وواصلت الصيام .والسؤال :هل علي إمث أو كفارة لعزمي على الفطر ومل
أفطر؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فما دمت أنك قد نويت الفطر بعد طلوع الفجر فقد فسد صومك؛ ألن يف ذلك قطع لنية الصوم.

أما اإلمث فال؛ ألنك قد نويت الفطر وعزمت على الشرب ملرضك ،ال لشهوة يف نفسك.
وجيب عليك أن تقضي ذلك اليوم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()327/15

اجلمع بّي نية النذر وصوم رمضان
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/09/05هـ
السؤال

هل جيزئ صيام النذر يف رمضان أبن أنوي نيتّي :نية صيام رمضان وقضاء النذر؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
ال جيوز لك أن تنوي مع صيام رمضان صيام النذر أو واجب آخر.

()328/15

حمرم املرأة يف احلج
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/11/3هـ

السؤال

هل يصح أن أعتمر مع عميت وابنها وأخواته حيث أن ابنها عمره  21سنة حمرم هلم فقط وعمري أان
 20سنة؟ أجيبوين مشكورين.

اجلواب

ال جيوز ِ
لك أن تسافري بدون حمرم حىت وإن كان السفر للحج أو العمرة؛ لقوله -صلى هللا عليه

وسلم -فيما رواه أبو هريرة -رضي هللا عنه":-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية
يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها" متفق عليه البخاري ( ، )1088ومسلم ( ، )1339وملا روى ابن

عباس -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال خيلون رجل ابمرأة إال ومعها ذو
حمرم ،وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم" فقال له رجل :اي رسول هللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين
اكتتبت يف غزوة كذا وكذا ،قال :انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه البخاري ( ، )1862ومسلم
(. )1341

()329/15

هل من نوى اإلفطار يفطر؟
اجمليب عبد الرمحن السعدي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/9/6هـ

السؤال

قوهلم :ومن نوى اإلفطار أفطر ،هل هو وجيه؟

اجلواب

نعم هو وجيه ،وذلك أن الصيام مركب من حقيقتّي :النية وترك مجيع املفطرات ،فإذا نوى اإلفطار،
فقد اختلت احلقيقة األوىل وهي أعظم مقومات العبادة ،فاألعمال كلها ال تقوم إال هبا.

ومعىن قوهلم :أفطر ،معناه :أنه حكم له بعدم الصيام ،ال مبنزلة اآلكل والشارب ،كما فسروا مرادهم.
ولذلك لو نوى اإلفطار وهو يف نفل ،مث بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن حيدث شيئاً من

املفطرات ،جاز له ذلك ،لكن أجره وصيامه املثاب عليه من وقت نيته فقط ،وإن كان الذي نوى

اإلفطار يف فرض ،فإن ذلك اليوم ال جيزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل مفطراً ،ألن الفرض شرطه أن
النية تشمل مجيعه من طلوع فجره إىل غروب مشسه ،خبالف النفل.

وها هنا فائدة حيسن التنبيه عليها ،وهي أن قطع نية العبادة نوعان:
نوع ال يضره شيء :وذلك بعد كمال العبادة ،فلو نوى قطع الصالة بعد فراغها أو الصيام ،أو

الزكاة ،أو احلج أو غريها بعد الفراغ ،مل يضر ألهنا وقعت وحلت حملها ،ومثلها لو نوى قطع نية
طهارة احلدث األكرب أو األصغر بعد فراغه من طهارته ،مل تنتقض طهارته.

والنوع الثاين :قطع نية العبادة يف حال تلبسه هبا ،كقطعه نية الصالة وهو فيها ،والصيام وهو فيه ،أو

الطهارة وهو فيها ،فهذا ال تصح عبادته ومىت عرفت الفرق بّي األمرين ،زال عنك اإلشكال.
[الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرمحن السعدي (. ] )229 - 228

()330/15

زكاة انتج األرض املستأجرة

اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/26هـ
السؤال

أقوم ابستئجار أر ٍ
اض زراعية وزراعتها ابحلبوب والبقوليات بعليا فهل يرتتب على احملصول الناتج من
األراضي املستأجرة زكاة العشر؟ كما على احملصول الناتج من األرض اليت أملكها؟

اجلواب

نعم ،جيب عليك زكاة عشر احملصول ،ولو كانت األرض مستأجرة ،فإن العربة مبلك احملصول ،سواء

كان يف ملكك أم مستأجراً يف أرض غريك.

()331/15

إخراج زكاة الفطر حلما
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/9/27هـ
السؤال

بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام خيرجونه لزكاة الفطر فهل جيوز هلم الذبح من املواشي وتوزيعها

على الفقراء؟
اجلواب

ال يصح ذلك؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن وال يكال،

قال ابن عمر  -رضي هللا عنهما " :-فرض رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -زكاة الفطر صاعاً
من متر وصاعاً من شعري".

وقال أبو سعيد  -رضي هللا عنه " :-كنا خنرجها يف زمن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -صاعاً من

طعام ،كان طعامنا التمر والشعري والزبيب واألقط" ،وهلذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن
زكاة الفطر ال جتزئ يف الدراهم وال من الثياب وال من الفرش.

وال عربة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر جتزئ من الدراهم ألنه ما دام بّي أيدينا نص عن
النيب  -عليه الصالة والسالم  -فإنه ال قول ألحد بعده وال استحسان للعقول يف إبطال الشرع،

وهللا  -عز وجل  -ال يسألنا عن قول فالن أو فالن يوم القيامة وإمنا يسألنا عن قول الرسول -
ِ
صلى هللا عليه وسلم  -لقوله تعاىل" :ويـوم يـنَ ِ
ّي" [القصص. ]65:
ادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ
َج ْبـتُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
ول َما َذا أ َ
ََ ْ َ ُ

فتصور نفسك واقفاً بّي يدي هللا يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله  -صلى هللا عليه

وسلم  -أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل ميكنك إذا سئلت يوم القيامة :ماذا أجبت رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم  -يف فرض هذه الصدقة؟ فهل ميكنك أن تدافع عن نفسك وتقول وهللا هذا

مذهب فالن وهذا قول فالن؟ اجلواب :ال ولو أنك قلت ذلك مل ينفعك.

فالصواب بال شك أن زكاة الفطر ال جتزئ إال من الطعام وأن أي طعام يكون قواتً للبلد فإنه جمزئ
وإذا رأيت أقوال أهل العلم يف هذه املسألة وجدت أهنا طرفان ووسط:

فطرف يقول :أخرجها من الطعام ،وأخرجها من الدراهم ،وطرف آخر يقول :ال خترجها من الدراهم
وال خترجها من الطعام إال من مخسة أصناف فقط وهي الرب والتمر والشعري والزبيب واألقط ،وهذان

القوالن متقابالن.

وأما القول الوسط فيقول :أخرجها من كل ما يطعمه الناس وال خترجها مما ال يطعمه الناس ،فأخرجها

من الرب والتمر واألرز والدخن والذرة ،إذا كنت يف مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك،
حىت لو فرض أننا يف أرض يقتات أهلها اللحم فإننا خنرجها من اللحم.

وبناء على ذلك يتبّي أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدالً عن زكاة الفطر ال جيزئ
ً

عن زكاة الفطر.

()332/15

االنتظار وقوفاً حىت تقام الصالة

اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/26هـ

السؤال

حكم الوقوف بعد أذان املغرب النتظار اإلقامة (االنتظار وقوفاً حىت تقام الصالة) وهي كثري ما
يعملها املصلّي فما احلكم فيها؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:

فليس قبل صالة املغرب سنة راتبة ،لكن من دخل املسجد بعد أذان املغرب وأمكنه أن يصلي قبل

أن تقام الصالة ركعتّي فيستحب له ذلك ،خيففهما وإن وقف وانتظر إقامة الصالة فال أبس إن شاء
هللا.

أخرج البخاري يف صحيحه  54/2يف كتاب التهجد ابب الصالة قبل املغرب (" )1183عن عبد

هللا املزين عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال :صلوا قبل صالة املغرب قال يف الثالثة ملن شاء
كراهية أن يتخذها الناس سنة" وأخرج أيضاً يف صحيحه  154/1كتاب األذان ،ابب كم بّي األذان
واإلقامة ،ومن ينتظر إقامة الصالة ( )625عن أنس  -رضي هللا عنه  :-قال :كان املؤذن إذا أذن

قام انس من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يبتدرون السواري حىت خيرج النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -وهم كذلك يصلون الركعتّي قبل املغرب ،ومل يكن بّي األذان واإلقامة شيء) وقال
عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة :مل يكن بينهما إال قليل.

()333/15

مضاعفة الصلوات يف مساجد مكة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/11/8هـ
السؤال

هل تعترب مكة كلها حرماً وأن الصالة مضاعفة يف مجيع املساجد مبكة؟
اجلواب

مكة منها ما يقع داخل حدود احلرم ،ومنها ما هو خارج حدود احلرم ،وهي األجزاء احلديثة اليت

امتدت إليها املدينة بسبب التوسع العمراين ،وحدود احلرم معروفة وهي أمور مقررة اثبتة دلت عليها
الشريعة.
ومكة الواقعة داخل حدود احلرم يصدق عليها أهنا املسجد احلرام كما ورد يف كتاب هللا الكرمي يف

قصة اإلسراء ابلنيب -عليه السالم":-سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد

األقصى…" [اإلسراء ، ]1:ومن املعلوم أن اإلسراء به -عليه السالم -مل يكن من املسجد وإمنا

كان من بعض بيوت مكة ،وبناء على هذا فما ثبت من مضاعفة أجر الصالة للمسجد فإنه يثبت
لبقية أجزاء مكة الداخلة يف حدود احلرم ،وابهلل التوفيق.

()334/15

من يساعدها يف تغسيل زوجها؟
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/22هـ

السؤال

فمن ميكن أن يساعدها يف ذلك؟ هل ينبغي أن يكون املساعدون
إذا رغبت املرأة يف تغسيل زوجها َ
من الرجال احملارم مثل األبناء ،أم من حمارمه من النساء؛ كبناته؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إذا غسلت املرأة زوجها فأوىل الناس مبساعدهتا أبو امليت مث ابنه ،ولو ساعدها غريمها فال أبس ،أما

النساء فال جيوز أن يشاركن يف غسله ولو كن من احملارم ،إذ ال جيوز أن يغسل الرجل من النساء إال
زوجته فقط ،فاألصل أن الرجل ال يغسله إال الرجال ،واملرأة ال يغسلها إال النساء ،يستثىن من ذلك

فقط تغسيل الرجل لزوجته ،والزوجة لزوجها.

هذا حكم الرجل ،أما الطفل الذي له سبع سنّي فأقل فيجوز أن يغسله الرجال أو النساء ،وكذلك

الطفلة اليت هلا سبع سنّي فأقل جيوز أن يغسلها الرجال والنساء .وهللا تعاىل أعلم.

()335/15

وضع احلواجز بّي الرجال والنساء يف الصالة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/1/30هـ

السؤال

السالم عليكم.
حنن نعيش يف بالد غربية ،قدم علينا يف املركز اإلسالمي دكتور يف الشريعة يف زايرة ،ووجدان نضع

حواجز بّي صفوف النساء والرجال يف الصالة ،فعاب علينا ذلك وقال مل يكن ذلك موجوداً يف زمن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -بل الواجب أال نضع حواجز مث نعود أبناءان على غض البصر واجللوس
ابحرتام أمام اجلنس اآلخر ،خاصة أهنم خيتلطون هبم يف كل مكان خارج املسجد ،مث فوجئنا يف بداية

رمضان برفع تلك احلواجز رغم عمل غرفة يف الطابق السفلي خمصصة للنساء مع بداية رمضان

للنساء الاليت ليس معهن أطفال ،وأخرى لآليت معهن أطفاهلن ،ومع ذلك أصرت النساء على الصالة
يف الطابق العلوي وراء الرجال بدون حواجز ،ورأينا أن الرأي قد استقر من الطرفّي على الرضا هبذا

القرار ،فما رأي فضيلتكم يف ذلك الفعل ،هل نسكت عليه أم ال؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

ما ذكره الدكتور الذي زاركم من أنه مل يكن يف زمن النيب -عليه الصالة والسالم -حواجز تصلي
خلفها النساء يف املساجد صحيح ،لكن املساجد تغريت عما كان عليه احلال يف زمن النيب -عليه

الصالة والسالم -من حيث وجود اإلضاءة الكثرية الكاشفة ،ومن حيث كثرة خروج النساء يف هذا
الزمن ،ومن حيث قلة التزام كثري من الناس أبحكام اإلسالم ،فوضع احلواجز لألمن من انكشاف
النساء للرجال ،واختالطهن هبم أمر ال خيالف الشرع ،بل هو مما حيقق املصلحة الشرعية يف درء

املفاسد ،وسد ذرائع الشيطان ،وقد كانت أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -إذا جاء إليها طالب
العلم ليسمعوا منها أمرت ابحلجاب -السرت -فضرب بينهم وبينها ،وحدثتهم من وراء احلجاب،
وهي أم لكل مؤمن ،على أنه ال مانع من صالة النساء بدون حاجز يفصل بينهن وبّي الرجال ،إذا

كان املسجد واسعاً واملسافة الفاصلة بّي الرجال والنساء تكفي لعدم ظهور النساء بوضوح أمام

الرجال مع إخفات األضواء ،أما إذا كانت املسافة قصرية بينهم فال بد من وجود حاجز يسرتهن،
ولتتأمل قول هللا عز وجل":اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من

جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين" [األحزاب. ]59 :

ومعىن ذلك أدىن أال يعرفن فال يؤذين على تقدير حذف (ال) النافية أو أن يكون املعىن :ذلك أدىن
أن يعرفن ابلسرت واالحتشام فال يتعرض هلن الفساق ابألذى.

()336/15

مىت يكون السواك عند الوضوء
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/10هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

مسعت اليوم أحد الدعاة -جزاه هللا خرياً -يتحدث عن فضل السواك ،ومن ضمن ما حدثنا قال :إن

معىن حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم ":-لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل

وضوء" ،وقال إن السواك يكون بعد املضمضة ،أو بعد غسل الفم ،وليس بعد االنتهاء من الوضوء،

هل هذا صحيح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد اختلف أهل العلم يف حمل التسوك عند الوضوء ،هل يكون قبل الوضوء (قبيل التسمية) أو
يكون عند املضمضة؟ على قولّي ،وممن ذهب إىل القول الثاين أكثر احلنفية ،ومنهم ابن عابدين يف

حاشيته (رد احملتار  ، )233/1وبعض الشافعية ومنهم ابن الصالح ،كما حكاه عنه اخلطيب

الشربيين يف (مغين احملتاج  ، )55/1وبعض احلنابلة ومنهم البهويت يف (الروض املربع مع احلاشية

 ، )167/1وبه أجاب مساحة الشيخ ابن عثيمّي -رمحه هللا -يف جمموع الفتاوى له (، )115/11
ومل أر قوالً ألهل العلم -حسب اطالعي -يرى أبنه يكون بعد االنتهاء من الوضوء ،وهللا تعاىل أعلم.

()337/15

بيع املسجد للمصلحة
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1423/11/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حنن القائمّي على مركز إسالمي يف والية (ماساشوشس األمريكية) نتقدم إىل فضيلتكم بسؤال حول
مسجد يف مبىن صغري نؤدي فيه الصلوات واجلمع منذ عشرين سنة ومل يعد هذا املبىن يسع حاجتنا

وقد خططنا لبناء مسجد جديد يف مكان آخر قريب من املسجد األول سيكلفنا بناؤه ما نسدده يف
سنوات وذلك الرتفاع قيمة األراضي والتصميم والبناء وسنعجز عن اإلنفاق على املبنيّي يف نفس

الوقت ألن املبىن األول ال ميكن تركه بال رعاية وهي مكلفة طبعا يف هذا البلد ،وأيضا فهناك أمر
آخر وهو أنه يف حال فتح املبنيّي القريبّي كمسجد أو كمصلى خنشى أن حتدث تفرقة وتشق الوحدة
أبن تصري اجلمعة مجعتّي حيث هناك بوادر تنبئ بذلك وهذا أمر تعلمون خطره سيما يف بلد غربة

لإلسالم ،وحنن نعلم طبعا القول الرائج يف الفقه اإلسالمي بعدم جواز بيع املسجد وسؤالنا كالتايل:

أوالً :هل هناك استثناء عن القاعدة املتقررة -لدى أهل العلم-اليت تقول حبرمة بيع مبىن املسجد؟
اثنيا :هل يفرق بّي بالد اإلسالم وبّي بالد الكفر هبذا اخلصوص؟

اثلثا :وإذا كان ال جيوز حبال من األحوال بيع هذا املكان وحنن نعجز عن اإلنفاق على صيانته ورعايته

حسبما تتطلب قوانّي البلدية فما هو واجبنا جتاهه؟

رابعا :وكيف نتفادى حتول املسجدين إىل مجاعتّي وهو احتمال قائم وال شك؟
أفتوان مأجورين وجزاكم هللا عنا وعن املسلمّي كل خري.

اجلواب
أشكركم على حرصكم على تعرف احلكم الشرعي ،وعلى مجع كلمة املسلمّي والبعد عما يسبب

الفرقة ،وابلنسبة ملا ذكرمت فإن املصلحة الشرعية تتحقق إبذن هللا بشكل أكرب يف املسجد اجلديد
الذي تزمعون إنشاءه ألنه أكرب ،وجيمع املسلمّي يف مدينتكم.

وال حرج عليكم إن شاء هللا يف بيع املبىن القدمي الذي خصصتموه للصالة فيه سابقاً ،وعليكم إنفاق
مثنه يف تشييد املبىن اجلديد للمسجد ال سيما وأن هذا -كما ذكرمت -سيمنع تفرق كلمة املسلمّي،

وابهلل التوفيق.

()338/15

صوم املعتوه وفاقد الذاكرة ...
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/18هـ

السؤال

هل جيب الصيام على فاقد الذاكرة واملعتوه والصيب واجملنون؟
اجلواب

إن هللا -سبحانه وتعاىل -أوجب على املرء العبادات إذا كان أهالً للوجوب أبن يكون ذا عقل يدرك

به األشياء ،وأما من ال عقل له ،فإنه ال تلزمه العبادات ،وهبذا ال تلزم اجملنون ،وال تلزم الصغري الذي

ال مييز ،وهذا من رمحة هللا -سبحانه وتعاىل ،-ومثله املعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه مل يبلغ حد

اجلنون.
ومثله أيضاً :الكبري الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل ،فإنه ال جيب عليه صوم وال صالة

وال طهارة؛ ألن فاقد الذاكرة هو مبنزلة الصيب الذي مل مييز ،فتسقط عنه التكاليف فال يلزم بطهارة،
وال يلزم بصالة ،وال يلزم أيضاً بصيام.

وأما الواجبات املالية ،فإهنا جتب يف ماله وإن كان يف هذه احلال ،فالزكاة مثالً جيب على من يتوىل

أمره أن خيرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا احلد؛ ألن وجوب الزكاة يتعلق ابملال كما قال هللا
-تعاىل":-خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا" [التوبة ، ]103:قال":خذ من أمواهلم" ومل

يقل خذ منهم.

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملعاذ حينما بعثه إىل اليمن":أعلمهم أن هللا فرض عليهم صدقة

يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم".

فقال":صدقة يف أمواهلم" فبّي أهنا يف املال وإن كانت تؤخذ من صاحب املال.

وعلى كل حال :الواجبات املالية ال تسقط عن شخص هذه حاله.

أما العبادات البدنية كالصالة والطهارة والصوم؛ فإهنا تسقط عن مثل هذا الرجل ألنه ال يعقل.
وأما من زال عقله إبغماء من مرض فإنه ال جتب عليه الصالة على قول أكثر أهل العلم ،فإذا أُغمي

على املريض ملدة يوم أو يومّي فال قضاء عليه؛ ألنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه

الرسول -عليه الصالة والسالم":-من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ ألن النائم معه
إدراك مبعىن أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما هذا املغمى عليه فإنه ال يستطيع أن يفيق إذا

أوقظ هذا إذا كان اإلغماء ليس بسبب منه.

أما إذا كان اإلغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصالة اليت مضت عليه
وهو يف حالة الغيبوبة.
[فتاوى الشيخ :حممد بن عثيمّي -رمحه هللا. ] )491-490/1( -

()339/15

إذا أكل الصائم انسيا فهل ينبه؟
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1423/9/13هـ

السؤال

إذا رؤي صائم أيكل أو يشرب يف هنار رمضان انسياً فهل يذكر أم ال؟

اجلواب

من رأى صائماً أيكل أو يشرب يف هنار رمضان فإنه جيب عليه أن يذكره لقوله  -صلى هللا عليه

وسلم  -حّي سها يف صالته" :فإذا نسيت فذكروين" ،واإلنسان الناسي معذور لنسيانه ،ألن اإلنسان
الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ومل يدله عليه يكون مقصراً ألن هذا أخوه فيجب أن

حيب ألخيه ما حيب لنفسه.

واحلاصل :أن من رأى صائماً أيكل أو يشرب يف هنار رمضان انسياً فإنه يذكره ،وعلى الصائم أن

ميتنع من األكل فوراً.
وال جيوز له أن يتمادى يف أكله أو شربه ،بل لو كان يف فمه ماء أو شيء من طعام فإنه جيب عليه أن
يلفظه ،وال جيوز له ابتالعه بعد أن ذكر أو ذُ ّكِر أنه صائم.
وإنين هبذه املناسبة أود أن أبّي أن املفطرات اليت تفطر الصائم ،ال تفطره يف ثالث حاالت:

( )1إذا كان انسياً ( )2إذا كان جاهالً )3( .وإذا كان غري قاصد.

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه اتم لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " :-من نسي وهو صائم

فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه".

وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر مل يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت مث تبّي أن األمر خالف

ظنه فإن صومه صحيح حلديث أمساء بنت أيب بكر  -رضي هللا عنهما  -قالت" :أفطران يف عهد
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف يوم غيم مث طلعت الشمس ،ومل أيمرهم النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -ابلقضاء".

ولو كان القضاء واجباً ألمرهم به ولو أمرهم به ،لنقل إلينا ألنه إذا أمرهم به صار من شريعة هللا،
وشريعة هللا البد أن تكون حمفوظة ابلغة إىل يوم القيامة.

وكذلك إذا مل يقصد فعل ما يفطر فإنه ال يفطر ،كما لو متضمض فنزل املاء إىل جوفه فإنه ال يفطر

بذلك ألنه غري قاصد.

وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه ال يفسد صومه ألنه انئم غري قاصد وقد قال هللا  -عز وجل -
" :ولَيس َعلَي ُكم جنَ ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم" [األحزاب. ]5 :
ْمت بِ ِه َولَ ِك ْن َما تَـ َع هم َد ْ
يما أَ ْخطَأ ُْ
َْ َ ْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
[الفتاوى البن عثيمّي كتاب الدعوة (. ] )166-164/1
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زكاة السيارة
اجمليب د .محد بن محاد احلماد
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/2/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما حكم الزكاة يف سيارة ملكي قمت بتخزينها ملدة سنة بدون استعمال؟ وإذا كانت فيها الزكاة فهل

يكون تقدير مبلغ الزكاة ابلثمن املشرتى به ،أو بثمنها احلايل يف السوق؟
اجلواب

السيارة اليت قمت بتخزينها إن كان شراؤها لالستعمال فال زكاة عليها حىت ولو مل تستعمل ،وإن كان
شراؤها للتجارة ومعدة للبيع فالزكاة على قيمتها وقت وجوب الزكاة ،ال على مثنها وقت شرائها،

وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
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هل رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -ربه؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/01/13هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو منكم توضيح مسألة رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه يف اإلسراء واملعراج ،واخلالف بّي قول
كفاحا رأي العّي؟ وما صحة حديث أن النيب صلى هللا
ابن عباس وعائشة ،رضي هللا عنهم ،وهل رآه ً
عليه وسلم ،أتخر عن الصحابة ،رضي هللا عنهم ،يف صالة الفجر ،فقال" :لقد رأيت ريب البارحة"؟

خريا.
وما معىن( :مث دىن فتدىل) ؟ أرجو إفاديت ألين يف حرية من هذا األمر .وجزاكم هللا ً
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
القول الصحيح يف املسألة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ير ربه تعاىل ببصره يف ليلة املعراج ،وإمنا

رآه بفؤاده ،وأنه مل يثبت عن واحد من الصحابة ،رضي هللا عنهم ،القول ابلرؤية البصرية ،وأما الذين
قالوا إنه رآه ببصره من أهل العلم فليس هلم مستند على ذلك إال ما فهموه من الرواايت املطلقة عن

بعض الصحابة كابن عباس ،رضي هللا عنهما ،وغريه.

ت مت ِ
أخرج البخاري ( ، )4855ومسلم ( )177واللفظ لهَ ،عن مسر ٍ
شةَ،
وق قَ َ
هكئًا ِع ْن َد َعائِ َ
الُ :ك ْن ُ ُ
ْ َ ُْ
اح َدةٍ ِم ْنـه هن فَـ َق ْد أَ ْعظَم علَى هِ
ث من تَ َكلهم بِو ِ
ْتَ :ما ُه هن؟
تَ :اي أ ََاب َعائِ َ
فَـ َقالَ ْ
اَّلل ال ِْف ْريَةَ .قُـل ُ
َ َ
ُ
شةَ ،ثََال ٌ َ ْ َ َ
اَّلل علَي ِه وسلهم رأَى ربهه فَـ َق ْد أَ ْعظَم علَى هِ
ت مت ِ
هكئًا
اَّلل ال ِْف ْريَةَ .قَ َ
قَالَ ْ
َ َ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
تَ :م ْن َز َع َم أَ هن ُحمَ هم ًدا َ
الَ :وُك ْن ُ ُ
ِ
ّي أَنْ ِظ ِر ِيين َوَال تَـ ْع َجلِ ِيين ،أََملْ يَـ ُق ِل ه
(ولََق ْد َرآهُ ِاب ْألُفُ ِق
ت فَـ ُقل ُ
فَ َجلَ ْس ُ
ْتَ :اي أُ هم ال ُْم ْؤمنِ َ
اَّللُ َع هز َو َج هلَ :

ول هِ
ال ُْمبِ ِ
اَّلل صلى هللا
ك َر ُس َ
ّي)  .و( :لََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى)  .فَـ َقالَ ْ
ت :أ ََان أَ هو ُل َه ِذهِ ْاألُهم ِة َسأ ََل َع ْن َذلِ َ
ال" :إِ همنَا هو ِج ِْربيلَ ،مل أَره علَى ص ِِ ه ِ
ّي ال َْم هرتَ ْ ِ
ري َهاتَ ْ ِ
عليه وسلم فَـ َق َ
ّيَ ،رأَيْـتُهُ
ُ ْ َُ َ ُ َ
َُ
ورته ال ِيت ُخل َق َعلَْيـ َها غَ ْ َ
م ْنـهبِطًا ِمن ال ه ِ
ِ
ِِ
س َم ِاء إِ َىل ْاأل َْر ِ
ت :أ ََو َملْ تَ ْس َم ْع أَ هن ه
ول:
اَّللَ يَـ ُق ُ
ّي ال ه
ض" .فَـ َقالَ ْ
س َماء َسادًّا عظَ ُم َخلْقه َما بَ ْ َ
َُ
ْ
يف ْ ِ
ري) ؟ أ ََو َملْ تَ ْس َم ْع أَ هن ه
(وَما َكا َن
اَّللَ يَـ ُق ُ
َ
ار َو ُه َو الله ِط ُ
ار َو ُه َو يُ ْد ِر ُك ْاألَبْ َ
(ال تُ ْد ِرُكهُ ْاألَبْ َ
ولَ :
صَ
صُ
اخلَب ُ
وال فَـي ِ
ِ
اَّللُ إِهال َو ْحيًا أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
ش ٍر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ ه
شاءُ إِنههُ َعلِ ٌّي
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
لِبَ َ
اب أ َْو يُـ ْرس َل َر ُس ً ُ
ِ
يم  ) ...احلديث.
َحك ٌ
ويف رواية عند مسلم َعن مسر ٍ
اب قَـ ْو َس ْ ِ
ّي
وق قَ َ
ْت لِ َعائِ َ
ال :قُـل ُ
شةَ :فَأَيْ َن قَـ ْوله( :مثُه َد َان فَـتَ َد هىل فَ َكا َن قَ َ
ْ َ ُْ
اك ِج ِْربيل صلى هللا عليه وسلمَ ،كا َن أيْتِ ِيه ِيف صورةِ
ت :إِ همنَا ذَ َ
أ َْو أَ ْد َىن فَأ َْو َحى إِ َىل َع ْب ِدهِ َما أَ ْو َحى)  .قَالَ ْ
ُ َ
َ
ُ
ِ
ال ،وإِنههُ أ ََاتهُ ِيف ه ِذهِ الْم هرةِ ِيف ص ِِ
ِ ِ
س َم ِاء.
س هد أُفُ َق ال ه
ورته الهِيت ه َي ُ
صَ
ُ َ
َ َ
الر َج َ
ّ
ورتُهُ فَ َ
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ول هِ
اَّلل صلى هللا عليه
ْت َر ُس َ
وأخرج مسلم ( )178من حديث أَِيب ذَ ٍّر ،رضي هللا عنه ،قَ َ
الَ :سأَل ُ

َىن أ ََراهُ؟ ".
ور أ ه
ك؟ قَ َ
ت َربه َ
وسلمَ :ه ْل َرأَيْ َ
ال" :نُ ٌ

وهذا حديث صريح يف نفي الرؤية ،بل هو أبلغ من النفي الصريح جمليئه على صورة االستفهام

اإلنكاري ،ألن معناه :كيف أراه؟ وقد منعين من رؤيته النور؟ وهذا النور هو احلجاب الوارد يف
ِ
ات َو ْج ِه ِه َما انْـتَـ َهى إِلَْي ِه
َح َرقَ ْ
ُّور لَ ْو َك َ
ت ُسبُ َح ُ
ش َفهُ َأل ْ
حديث أيب موسى ،رضي هللا عنه" :ح َجابُهُ الن ُ
ص ُرهُ ِم ْن َخل ِْق ِه" .أخرجه مسلم (. )179
بَ َ
وقد جاء عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،ورواايت مطلقة إبثبات الرؤية ،ورواايت مقيدة أبنه رآه
بفؤاده .فتحمل الرواايت املطلقة على الرواايت املقيدة .ففي صحيح مسلم ( )176أنه قال يف قوله
الَ :رآهُ بَِق ْلبِ ِه.
اد َما َرأَى)  .قَ َ
ب الْ ُف َؤ ُ
(ما َك َذ َ
تعاىلَ :
وأخرج ابن أيب عاصم يف السنة ( ، )192واحلاكم يف املستدرك ( ، )509/2وابن منده يف اإلميان

( )761/2عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال :أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم عليه السالم،
والكالم ملوسى ،والرؤية حملمد صلى هللا عليه وسلم؟

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واأللفاظ الثابتة عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،هي مطلقة أو مقيدة

ابلفؤاد ....ومل يثبت عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،لفظ صريح أبنه رآه بعينه) [ينظر :جمموع
الفتاوى (. ] )509/6

وقال احلافظ ابن حجر( :اجلمع بّي إثبات ابن عباس ونفي عائشة ،رضي هللا عنهم ،أبن حيمل نفيها
على رؤية البصر ،وإثباته على رؤية القلب) [ينظر :فتح الباري (. ] )608/8
وأما قوله تعاىل يف سورة النجم( :مثُه َد َان فَـتَ َد هىل)  .فاملقصود هو دنو جربيل وتدليه ،كما قالت عائشة

وابن مسعود -رضي هللا عنهما .انظر صحيح البخاري ( ، )4856،4855صحيح مسلم
(. )177،174

ٍِ
ِ
استَـ َوى َو ُه َو ِاب ْألُفُ ِق
وهذا الذي يدل عليه سياق اآلايت ،قال تعاىلَ :
(عله َمهُ َشدي ُد الْ ُق َوى ذُو م هرة فَ ْ
ْاألَ ْعلَى مثُه َد َان فَـتَ َد هىل)  .فالضمائر كلها راجعة إىل هذا املعلم الشديد القوى ،وهو جربيل عليه
السالم[ .ينظر :شرح العقيدة الطحاوية (. ] )276/1
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ت رِّيب البا ِرحةَ" .فأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( )22109قال :ح هدثَـنَا أَبو س ِع ٍ
يد
ُ َ
َ
"رأَيْ ُ َ َ َ َ
أما حديثَ :
مو َىل ب ِين ه ِ
ض ٌم ،يَـ ْع ِين الْيَ َم ِام هيَ ،ح هدثَـنَا َْحي َىي ،يَـ ْع ِين ابْ َن أَِيب َكثِ ٍريَ ،ح هدثَـنَا َزيْ ٌد ،يَـ ْع ِين ابْ َن
اش ٍمَ :ح هدثَـنَا َج ْه َ
َْ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
سبُهُ إِ َىل َج ِّده ،أَنههُ َح هدثَهُ َع ْب ُد ال هر ْمحَ ِن بْ ُن
أَِيب َس هالمَ ،ع ْن أَِيب َس هالمَ ،و ُه َو َزيْ ُد بْ ُن َس هالم بْ ِن أَِيب َس هالم نَ َ
ضرِم ُّيَ ،عن مالِ ِ
َعائِ ٍ
ول
س َعلَْيـنَا َر ُس ُ
ك بْ ِن َخيَ ِام َر ،أَ هن ُم َعا َذ بْ َن َجبَ ٍل ،رضي هللا عنه ،قَ َ
الْ :
ْ َ
ش ا ْحلَ ْ َ
احتَـبَ َ
هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ذَ َ ٍ
ِ
ش ْم ِ
اءى قَـ ْر َن ال ه
ول
س ،فَ َخ َر َج َر ُس ُ
ص َالةِ ُّ
ات غَ َداة َع ْن َ
الص ْب ِح َح هىت ك ْد َان نَ ََ
رت َ
ا هِ
َّلل صلى هللا عليه وسلم س ِريعا فَـثُـ ِوب ِابل ه ِ
الَ " :ك َما أَنْـتُ ْم
ص َالتِِه ،فَـلَ هما َسله َم قَ َ
صلهى َوَجتَهوَز ِيف َ
ص َالة َو َ
َ ً ّ َ
ال" :إِِّين سأ ِ
ت ِم ْن اللهْي ِل
صا ِفّ ُك ْم" .مثُه أَقـْبَ َل إِلَْيـنَا فَـ َق َ
س ِين َع ْن ُك ْم الْغَ َدا َة ،إِِّين قُ ْم ُ
َعلَى َم َ
َ َ
ُح ّدثُ ُك ْم َما َحبَ َ
ْت ،فَِإذَا أ ََان بِرِيب ع هز وج هل ِيف أَحس ِن صورةٍ
استَـ ْيـ َقظ ُ
ت َما قُ ِّد َر ِيل ،فَـنَـ َع ْس ُ
صلهْي ُ
ص َالِيت َح هىت ْ
فَ َ
ت ِيف َ
َّ َ َ َ
َْ ُ َ
ال :اي ُحمَ هم ُد ،فِيم خيَْتَ ِ
ال :اي ُحمَ هم ُد ،أَتَ ْد ِري فِيم خيَْتَ ِ
ص ُم
ص ُم ال َْم َألُ ْاألَ ْعلَى؟ قُـل ُ
ْتَ :ال أَ ْد ِري َاي َر ِّ
ب .قَ َ َ
فَـ َق َ َ
َ
َ
ِِِ
ص ْد ِري،
ّي َكتِ َف هي َح هىت َو َج ْد ُ
ب .فَـ َرأَيْـتُهُ َو َ
ال َْم َألُ ْاألَ ْعلَى؟ قُـل ُ
ت بَـ ْر َد أ ََانمله بَ ْ َ
ض َع َك هفهُ بَ ْ َ
ْتَ :ال أَ ْد ِري َر ِّ
ّي َ
ٍ
ال :اي ُحمَ هم ُد ،فِيم خيَْتَ ِ
ْتِ :يف الْ َك هفار ِ
ال:
ات قَ َ
ص ُم ال َْم َألُ ْاألَ ْعلَى؟ قُـل ُ
فَـتَ َجلهى ِيل ُك ُّل َش ْيءَ ،و َع َرفْ ُ
َ
ت فَـ َق َ َ
َ
ص َالةِ ،وإِسباغُ الْوض ِ
ات ،وجلُوس ِيف الْمس ِ
ْت :نَـ ْقل ْاألَقْ َد ِام إِ َىل ا ْجلمع ِ
وء
اج ِد بَـ ْع َد ال ه َ ْ َ ُ ُ
ار ُ
ُُ َ
َُ ٌ
َوَما الْ َك هف َ
ََ
ات؟ قُـل ُ ُ
ِ
ِع ْن َد الْ َك ِر َيه ِ
ال:
ام .قَ َ
ات .قَ َ
ّي الْ َك َالِمَ ،وال ه
هر َج ُ
ات؟ قُـل ُ
هاس نِيَ ٌ
ام الطه َع ِامَ ،ول ُ
ْت :إِط َْع ُ
الَ :وَما الد َ
ص َالةُ َوالن ُ
ْت :اللهه هم إِِّين أَسأَلُ َ ِ
ِ
اخلَ ْ ِ
ب ال َْمساكِ ِ
ّيَ ،وأَ ْن تَـغْ ِف َر ِيل
ْ
َس ْل .قُـل ُ ُ
ك ف ْع َل ْ َ
رياتَ ،وتَـ ْر َك ال ُْم ْن َك َراتَ ،و ُح ه َ
ٍ
وتَـر َمحَِين ،وإِ َذا أَر ْد َ ِ
ٍ
ب َع َم ٍل
كَ ،و ُح ه
كَ ،و ُح ه
ب َم ْن ُِحيبُّ َ
ك ُحبه َ
َسأَلُ َ
ري َم ْفتُونَ ،وأ ْ
َْ
َ َ
ت ف ْتـنَةً ِيف قَـ ْوم ،فَـتَـ َوفهِين غَ ْ َ
ِ
ِ
صلهى ه
وها".
ال َر ُس ُ
ك"َ .وقَ َ
يُـ َق ِّربُِين إِ َىل ُحبِّ َ
وها َوتَـ َعله ُم َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم" :إِ ههنَا َح ٌّق فَا ْد ُر ُس َ
ول ا هَّلل َ

وأخرجه الرتمذي ( . )3235وقال" :حديث حسن صحيح ،وسألت حممد بن إمساعيل عن هذا

احلديث ،فقال :هذا حديث حسن صحيح" .وصححه اإلمام أمحد كما يف التهذيب (. )205 / 6

والرؤية املذكورة يف احلديث رؤاي منام ال يقظة ،وهذا ظاهر من قوله يف احلديث " :فنعست يف صاليت
حىت استثقلت ." ....ويف املسند" :حىت استيقظت".

()344/15

قال احلافظ ابن كثري -بعد أن أورد احلديث( :فهذا حديث املنام املشهور ،ومن جعله يقظة فقد
غلط)  .وقد نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز رؤية هللا يف املنام وصحتها [ينظر :إكمال
املعلم (. ] )220/7

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد يرى املؤمن ربه يف املنام يف صور متنوعة على قدر إميانه ويقينه،

صحيحا مل يره إال يف صورة حسنة ،وإذا كان يف إميانه نقص رأى ما يشبه إميانه ) ...
فإذا كان إميانه
ً
[جمموع الفتاوى (. ] )390/3

وأما ما جاء يف هذا احلديث من وصف النيب صلى هللا عليه وسلم لربه ،فهو حق جيب اإلميان به من
غري تكييف وال متثيل وال تشبيه ،كما قال عز وجل عن نفسه( :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو ال ه ِ
يع
سم ُ
ٌْ َ َ
ِ
ري) [الشورى :من اآلية. ]11
الْبَص ُ
قال احلافظ ابن رجب( :وأما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم لربه عز وجل ،مبا وصفه به ،فكل ما
وصف النيب صلى هللا عليه وسلم به ربه عز وجل فهو ٌّ
حق وصد ٌق جيب اإلميان والتصديق به ،كأمنا
وصف هللا عز وجل ،به نفسه مع نفي التمثيل عنه ،ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه

(آمنها بِ ِه
عليه فليقل كما مدح هللا تعاىل به الراسخّي يف العلم وأخرب عنهم أهنم يقولون عند املتشابهَ :
ِ ِ ِ
"وما َج ِهلْتُ ْم ِم ْنهُ فَ ِكلُوهُ إِ َىل
ُكلٌّ م ْن ع ْند َربِّنَا)  .وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآنَ :
َعالِ ِم ِه" .أخرجه اإلمام أمحد والنسائي وغريمها .وال يتكلف ما ال علم له به فإنه خيشى عليه من ذلك
اهللكة) .
األو َىل يف شرح
وقد أفرد احلافظ ابن رجب ،رمحه هللا ،شرح احلديث يف كتاب مستقل ،وهو( :اختيار ْ
حديث املأل األعلى)  .وهو كتاب نفيس توسع فيه ابن رجب يف شرح احلديث ،فيحسن الرجوع

إليه .هذا ،وهللا أعلم.

()345/15

الدليل على قيام املرأة وسط النساء إذا ّأمتهن
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/20هـ

السؤال

هل ثبت يف دليل صحيح أن املرأة إذا ّأمت النساء فإهنا تقف وسطهن ،ذكر البعض أبن ذلك من

كالم الفقهاء بال دليل .وهل ما فعلته عائشة -رضي هللا عنها -من صالهتا يف وسط الصف يعترب

دليالً ،أرجو منكم -حفظكم هللا -اإلجابة الشافية ابلدليل .ابرك هللا يف جهودكم وجزاكم خري

اجلزاء.

اجلواب
الذي صح من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أهنا أ همت النساء ،فقامت وسطهن .رواه الشافعي يف
مسنده ،والدارقطين والبيهقي ،ومثله روي عن أم سلمة -رضي هللا عنها -إبسناد صحيح ،وإذا صح

هذا عن عائشة -رضي هللا عنها -كان حجة ودليالً على أن إمامة النساء تقوم وسطهن؛ ألن عائشة
ال تفعل ذلك إال بدليل ،وقول الصحايب أو فعله إذا انتشر ومل يعرف له خمالف حجة على قول

مجهور األصوليّي.

()346/15

بيع الوكيل وشراؤه لنفسه!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/24هـ

السؤال

أعمل يف جهة حكومة يف قسم املشرتايت ،ولدي حمل لبيع قطع غيار السيارات ،فهل حيق يل أن

أشرتي طلباهتم من حملي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن السائل الذي يعمل يف قسم املشرتايت يعترب وكيالً للجهة احلكومية يف الشراء ،وقد اختلف

العلماء يف حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه ،فذهب احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة إىل عدم جوازه
ألنه تلحقه هتمة ،وذهب املالكية إىل جوازه بشرط عدم احملاابة وهذا هو األقرب للصواب ،ألن املنع

إمنا شرع دفعاً للتهمة ،وهذا منتف بعدم احملاابة ،ال سيما وأن اجلهة اليت يعمل فيها السائل قد أذنت
له ابلشراء من متجره ،لكن على السائل أن يبيع بسعر السوق ،وأن يكون حمل أمانة ملا أؤمتن عليه.

وهللا أعلم.

()347/15

صالة املأمومّي أمام اإلمام يف املسجد احلرام
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

السالم عليكم.
أثناء فرتة احلج الحظت أن إمام املسجد احلرام يصلي يف الشرفة وال يقرتب من الكعبة ،ويف األوقات
األخرى إذا مل يتقدم اإلمام حنو الكعبة يتم عمل مساحة مثلثة حبيث ال يستطيع الناس الصالة فيها،

فال يصلي أحد أمام اإلمام ،لكن أثناء موسم احلج فلو كان احلرم مزدمحاً يصلي الناس بسهولة أمام

اإلمام.

ويف موسم احلج املاضي صليت صالة العشاء يف الصف العاشر ،وكان اإلمام خلفي متاماً وكنت

أصلي أمامه خبط مستقيم تقريباً ،والغريب أنه مل يكن هناك ازدحام ،وقد متكنت من تغيري وضعي

حبيث ال أكون أمام اإلمام مباشرة ،لكن ابلطبع صلى كثري من الناس أمام اإلمام ،ال أدري إذا كان
هناك فتوى جديدة تسمح هبذه البدعة ،والذي يظهر أنه مت اختاذ الفعل املطلوب مث صدرت الفتوى

بتربيره ،أرجو التوضيح.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن مسألة صالة املأموم أمام اإلمام من املسائل اخلالفية أو االجتهادية اليت ال يعد املخالف فيها

مبتدعاً ،أو واقعاً يف بدعة ،خالفاً ملا تومهه السائل ،وبيان ذلك أن للعلماء يف هذه املسألة ثالثة

أقوال:

األول :أن الصالة ال تصح أمام اإلمام مطلقاً ،سواء كان لعذر أو لغري عذر ،وهذا هو مذهب

احلنفية ،والشافعية -يف اجلديد -واحلنابلة ،كما يف البحر الرائق ( ، )374/1ومغين احملتاج

( )245/1واإلنصاف مع الشرح الكبري (. )418/4

الثاين :أن الصالة تصح أمام اإلمام -ولو لغري عذر -مع الكراهة وهذا هو املشهور يف مذهب

مالك ،كما يف الكايف البن عبد الرب ( )212-211/1وهو القول القدمي للشافعي ،كما يف مغين

احملتاج (. )245/1
الثالث :أن الصالة ال تصح أمام اإلمام إال لضرورة ،إما لضيق املكان ،أو لزحام  ، ...فتصح الصالة

للعذر ،والواجب يسقط ابلعذر ،وهلذا يسقط عن املصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس

الساتر للعورة ،والطهارة وحنو ذلك ،ودليل ذلك اآلايت واألحاديث الدالة على رفع احلرج ،وعلى
التكليف بقدر االستطاعة ،كما يف قوله تعاىل":ال يكلف هللا نفساً إال وسعها [ " ...البقرة]286:

":صل
وقوله":فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16:وحديث عمران بن حصّي  -رضي هللا عنهِّ -
قائماً ،فإن مل تستطع فقاعداً  " ...احلديث رقم ( )1117يف صحيح البخاري .وهذا القول هو رواية
عن مالك -رمحه هللا -كما يف الكايف البن عبد الرب ( )212-211/1وهو اختيار شيخ اإلسالم
ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( ، )405-404/23وما يقع يف احلرم املكي يف موسم احلج منزل
على هذا القول؛ ألنه مظنة الزحام ،وهللا تعاىل أعلم.

()348/15

وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه املناسبات/ربيع األول

التاريخ 1425/3/15هـ
السؤال

ما هو وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟ وكيف كان يبدو حسب األحاديث الصحيحة؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ورد يف صفة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أحاديث كثرية حيث كان الصحابة -رضي هللا عنهم-
يصفون النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيذكر كل منهم ما استحضره من صفاته -صلى هللا عليه

وسلم ،-ومن األحاديث اجلامعة يف هذا ما أييت:

 -1ما أخرجه البخاري ح ( )3547من طريق ربِيعةَ بْ ِن أَِيب َع ْب ِد ال هر ْمحَ ِن قَ َ ِ
ت أَنَس بْن مالِ ٍ
ك
َ َ
الَ :مس ْع ُ َ َ َ
ِ
ِ
رضي هللا عنه -ي ِس ِابلطه ِو ِ
صلهى ه
يل َوَال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
ص ُ
ف النِ ه
هيب َ -
َ
الَ :كا َن َربْـ َعةً م ْن الْ َق ْوم لَْي َ
ه ِ
ِ ِ
س ِجبَ ْع ٍد قَطَ ٍط َوَال َس ْب ٍط َرِجل ،وقَـ ْولهَ " :كا َن
ض أ َْم َه َق َوَال َ
س ِأبَبْـيَ َ
آد َم لَْي َ
ابلْ َقص ِري أَ ْزَه َر الل ْون لَْي َ
وعا ,والتهأْنِيث ِاب ْعتِبا ِر النهـ ْفس ,يـ َقال رجل ربـعة وامرأَة ربـعة ,وقَ ْد فَ ه ِ ِ ِ
س
َ
َربْـ َعة"أ ْ
ُ َ ُ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ
َي َم ْربُ ً َ
س َرهُ ،ب َق ْوله " :لَْي َ
يل الْبائِن وَال ِابلْ َق ِ
ص ِري"ِ ،والطه ِو ِ
ض ِط َراب الْ َق َامةَ ،و َسيَأِْيت ِيف
يل الْبَائِن :ال ُْم ْف ِرط ِيف الطُّول َم َع اِ ْ
ِابلطه ِو ِ َ َ
ِ
صلهى ه
وعا " َوَوقَ َع
ْرباء -رضي هللا عنه -بَـ ْعد قَلِيل أَنههُ قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -م ْربُ ً
هيبَ -
َحديث ال ََ
الَ :كا َن النِ ّ
ِ
َي
ِيف َحديث أَِيب ُه َريْـ َرة-رضي هللا عنهَ " :-كا َن َربْـ َعة َو ُه َو إِ َىل الطُّول أَقـ َْرب" ،قَـ ْوله( :أَ ْزَهر الله ْون) أ ْ
ص ِرحيًا ِيف َح ِديث أَنَس -رضي هللا عنهِ -ع ْند ُم ْسلِم َ ,و ِع ْند
أَبْـيَض ُم َ
ش هرب ِحبُ ْم َرةَِ ,وقَ ْد َوقَ َع َذلِ َ
ك َ
ِّ ِ ِ
صلهى ه
ش هرًاب بَـيَاضه
ي َوا ْحلَاكِم ِم ْن َح ِديث َعلِ ّي قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-أَبْـيَض ُم َ
ْ
هيب َ -
الرتمذ ّ
الَ " :كا َن النِ ّ
ِحبُ ْمرةٍ" ،قَـ ْوله( :لَْي ِ
س ِاب ْألَبْـيَ ِ
ش ِديد الْبَـيَاض َوَال ِاب ْآل َدِم ال ه
ض ال ه
ش ِديد
َ
س أبَبْـيَض أ َْم َهق)  :ال ُْم َراد أَنههُ لَْي َ
َ
ِه ِ
ودة ِيف ال ه
ش ْعر :أَ ْن َال
س ِجبَ ْع ٍد قَطَط َوَال َسبِط) َ ,وا ْجلُُع َ
ْاألُ ْد َمةَ ,وإمنَا ُخيَالط بَـيَاضه ا ْحلُ ْم َرة .قَـ ْوله " :لَْي َ
ِ
السبوطَة ِ
نهماَ .وَوقَ َع ِيف َح ِديث َعلِ ّي ِع ْند
يَـتَ َك ه
ض ّده  ,فَ َكأَنههُ أ ََر َ
سر َوال يَ ْس َ ْرتسلَ ،و ُّ ُ
اد أَنههُ َو َسط بَـ ْي َ
الرتِم ِذي" :وَمل ي ُكن ِاب ْجلع ِد الْ َقطَط ,وَال ِابل ه ِ
ِ
ِ
س ِّرح َ ,و ُه َو
ِّْ ّ َ ْ َ ْ َْ
سبِطَ ,كا َن َج ْع ًدا َرج ًال " َوقَـ ْولهَ :رجل أ ْ
َ
َي ُمتَ َ
َم ْرفُوع َعلَى ِاال ْستِْئـنَاف,
َي ُه َو َرِجل.
أْ

()349/15

اء ،قالَ :كا َن
ْرب َ
 -2ويف الصحيحّي [البخاري ح ( ، )3551ومسلم ح ( ] )2337من حديث ال ََ
ول هِ
اَّلل علَي ِه وسلهم-رج ًال مربوعا ب ِعي َد ما ب ّْي الْم ْن ِكب ْ ِ ِ
يم ا ْجلُ هم ِة إِ َىل َش ْح َم ِة أُذُنَـ ْي ِه
َر ُس ُ
اَّلل َ -
صلهى هُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ َ َ َ
ّي َعظ َ
ط أَح ِ
ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم-قَـ ْوله( :بَ ِعيد َما بَ ّْي ال َْم ْن ِكبَ ْ ِ
صلهى ه
ّي)
َعلَْي ِه ُحلهةٌ محَْ َراءُ َما َرأَيْ ُ
س َن م ْنهُ َ -
ت َش ْيـئًا قَ ْ َ
ص ْدر"،
َي َع ِريض أَ ْعلَى الظه ْهرَ ,وَوقَ َع ِيف َح ِديث أَِيب ُه َريْـ َرة -رضي هللا عنهِ -ع ْند اِبْن َس ْعد " َر ْحب ال ه
أْ
ويف ِرواية " أُذُنَـ ْي ِه"ِ ،ابلتهـثْنِي ِة .وِيف ِرواية أخرى " :تَ َكاد ُمجهته تُ ِ
صيب
َ َ ََ
قَـ ْوله( :لَهُ َش ْعر يَـ ْبـلُغ َش ْح َمة أُذُنه) ِ َ َ
َش ْحمة أُذُنَـ ْي ِه" .والْمراد أَ هن م ْعظَم َش ْعره َكا َن ِع ْند َش ْحمة أُذُنه ،وما اِ ْس َرتسل ِم ْنهُ مت ِ
هصل إِ َىل ال َْم ْن ِكب.
ََ ْ َ َ ُ
ُ
َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ "-كا َن بَ ّْي
َوقَ ْد َوقَ َع ِيف َحديث أَنَس -رضي هللا عنه -ع ْند ُم ْسلم أَ هن َش ْعره َ -
ٍ
ِ
ِ ِ
صاف أُذُنَـ ْي ِه" ،ويف سنن أيب َد ُاو َد (ِ )3655م ْن حديث
أُذُنَـ ْيه َو َعاتقه " َوِيف َحديث ُمحَْيد َع ْنه " إِ َىل أَنْ َ
صلهى ه
تَ " :كا َن َش ْعر َر ُسول ه
اَّلل َعلَْي ِه َو َسله َم -فَـ ْوق ال َْوفْـ َرة َو ُدون
شة -رضي هللا عنها -قَالَ ْ
َعائِ َ
اَّلل َ -
ش ْعر اله ِذي نَـ َز َل إِ َىل ال َْم ْن ِكبَ ْ ِ
ال أ َْهل اللُّغَة :ا ْجلُ همة أَ ْكثَر ِم ْن ال َْوفْـ َرة  ,فَا ْجلُ همة ال ه
ّي َ ,وال َْوفْـ َرة َما
ا ْجلُ همة" ،قَ َ
ّي ،وقيل إن اختالف صفة الشعر ِال ْختِ َال ِ
ف ْاألَوقَات ,فَِإذَا غَ َفل َعن تَـ ْق ِ
نَـ َز َل إِ َىل َش ْح َمة ْاألُذُنَ ْ ِ
ريه
ص َ
ْ
َ ْ
ّي  ,فَ َكا َن يـ َقصر ويطَ ُ ِ
صاف ْاألُذُنَ ْ ِ
سِ
ك.
بَـلَ َغ ال َْم ْن ِكبَ ,وإِذَا قَ ه
ب ذَلِ َ
ص َرهَ َكا َن إِ َىل أَنْ َ
َ ُ ََ
ول حبَ َ
ول هِ
اَّلل
اء قالَ " :كا َن َر ُس ُ
ْرب َ
 -3ويف الصحيحّي البخاري ( ، )3549ومسلم ( )2337من حديث ال ََ
صلهى ه ِيل الْبائِ ِن وَال ِابلْ َق ِ
س َن الن ِ
ص ِري"
هاس َو ْج ًها َوأ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم-أ ْ
َ
س ِابلطه ِو ِ َ َ
َح َ
َح َ
سنَهُ َخ ْل ًقا لَْي َ
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س -ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َع ْنهُ-
 -4ويف الصحيحّي البخاري ( ، )3561ومسلم ( )2330من حديث أَنَ ٍ َ
ِ
ت ِرحيًا قَ ُّ
صلهى ه
ط أ َْو
قَ َ
ّْي ِم ْن َك ِّ
الَ :ما َم ِس ْس ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -وَال َِمش ْم ُ
اجا أَل ََ
هيب َ -
ت َح ِر ًيرا َوَال ديبَ ً
ف النِ ِّ
ِ
ُّ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم"-واللفظ للبخاري ،ولفظ مسلم" :
ب ِم ْن ِر ِ
هيب َ -
َع ْرفًا قَط أَطْيَ َ
يح أ َْو َع ْرف النِ ِّ
ول هِ
ط وَال ِمس ًكا وَال َشيـئا أَطْي ِ
يح ر ُس ِ
ت َع ْن َ ُّ
صلهى
قَ َ
اَّلل َ -
ب م ْن ِر ِ َ
ربا قَ َ ْ َ ْ ً َ َ
س-رضي هللا عنهَ :-ما َمشَ ْم ُ ً
ال أَنَ ٌ
ول هِ
ِ
ه ِ
ت َشيـئًا قَ ُّ ِ
سا ِم ْن ر ُس ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ّْي َم ًّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ ،-وَال َمس ْس ُ ْ
اجا َوَال َح ِر ًيرا أَل ََ
اَّلل َ -
ط ديبَ ً
َ
ِ
اجا) ُه َو ِم ْن َعطْف ْ
ام ِ,أَ هن ال ِّديبَاج نَـ ْوع ِم ْن ا ْحلَ ِرير قَـ ْوله( :أَل َّْي
اص َعلَى ال َْع ّ
اخلَ ّ
(وَال ديبَ ً
َو َسله َم"-قَـ ْولهَ :
اَّلل -صلهى ه ِ ه ِ
ض ْخم
ِم ْن َك ّ
يل َه َذا ُخيَالِف َما َوقَ َع ِيف َح ِديث أَنَس " أَنههُ َكا َن َ
ف َر ُسول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومة الْبَ َدن َوقُـ هوته.
هما أَ هن ال ُْم َراد اللّّي ِيف ا ْجللْد َوالْغلَظ ِيف الْعظَام فَـيَ ْجتَمع لَهُ نُـ ُع َ
الْيَ َديْ ِن " َوا ْجلَ ْمع بَـ ْين َ
 -5ويف الصحيحّي البخاري ح ( ، )3556ومسلم ح ( )2769من حديث َك ْعب
ول هِ
ك -رضي هللا عنهُ -حي ِّد ُ ِ
بْن مالِ ٍ
ت َعلَى ر ُس ِ
صلهى
وك قَ َ
ف َع ْن تَـبُ َ
ّي َختَله َ
ال :فَـلَ هما َسله ْم ُ
ثح َ
َ
اَّلل َ -
َ
َ

السروِر وَكا َن رس ُ ِ
ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ه ِ ه
ار
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم-إِ َذا ُس هر ْ
ول ه َ
رب ُق َو ْج ُههُ م ْن ُّ ُ َ َ ُ
استَـنَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ -و ُه َو يَ ْ ُ
ك ِم ْنهُ ،قَـوله( :اِ ْستَـنَار و ْجهه َكأَنههُ قِطْعة قَمر) أَي الْمو ِ
ضع
َو ْج ُههُ َح هىت َكأَنههُ قِط َْعةُ قَ َم ٍر َوُكنها نَـ ْع ِر ُ
ف ذَلِ َ
َ َ ْ َْ
ْ
ََ
ال" :قِط َْعة قَ َمر".
ك قَ َ
اله ِذي يَبِّي فِ ِيه ُّ
الس ُرورَ ,و ُه َو َجبِينه ,فَلِ َذلِ َ
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 -6ويف مسند اإلمام أمحد ح ( )646إبسناد حسن من حديث َعلِ ٍي -ر ِ
ض َي ه
الَ :كا َن
اَّللُ َع ْنهُ -قَ َ
ّ َ
ول هِ
ّي ِحبمرةٍ
س َع ِظيم الْعيـنَ ْ ِ ِ
ض ْخ َم ال هرأْ ِ
صلهى ه
َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -
َ َْ
ب ْاألَ ْش َفا ِر ُم ْش َر َ
ّي َهد َ
اَّلل َ -
ب ال َْع ْ ِ ُ ْ َ
ِ
ت َِ
مج ًيعا َشثْ َن الْ َك هف ْ ِ
َك ه
ّي
ث اللِّ ْحيَ ِة أَ ْزَه َر الله ْو ِن إِذَا َم َ
ت الْتَـ َف َ
ص ُع ٍد َوإِذَا الْتَـ َف َ
شى تَ َك هفأَ َكأَهمنَا ميَْشي ِيف ُ
ِ
َوالْ َق َد َم ْ ِ
شى تَ َك هفأَ " أي إذا مشى
ب ْاألَ ْش َفا ِر :أي طويل شعر األجفان ،وقوله " :إِذَا َم َ
ّي ،وقولهَ :هد َ
متايل إىل قُدهام ،وقولهَ " :شثْ َن " أي غليظ الكفّي ،هذه بعض أوصافه اخلَلقية الكرمية عليه الصالة

والسالم ،وقد خلص القاضي عياض -رمحه هللا  -ما جاء من صفات النيب -صلى هللا عليه وسلم-
من األحاديث فقال " :كان أزهر اللون ،أدعج ،أجنل ،أشكل ،أهدب األشفار ،أبلج ،أقىن ،أفلج،

اء البطن والصدر ،واسع الصدر ،عظيم
مدور الوجه ،واسع اجلبّي ،كث اللحية متأل صدرهَ ،س َو َ

املنكبّي ،ضخم العظامَ ،ع ْبل العضدين والذراعّي واألسافلَ ،رحب الكفّي والقدمّي ... ،دقيق
املسربة ربعة القد ،ليس ابلطويل البائن وال ابلقصري ،ومع ذلك فلم يكن مياشيه أحد ينسب إىل

رت ضاحكاً افرت عن مثل سنا الربق ،وعن
الطول إال طاله صلى هللا عليه وسلم ،رجل الشعر ،إذا افْ َه

مثل حب الغمام ،إذا تكلم ُرئي كالنور خيرج من ثناايه " ...الشفا بتعريف حقوق املصطفى (-82/1
 ، )83قوله :أَ ْد َعج ،الدعج :شدة سواد العّي مع سعتها ،أ َْجنَل :النجلة :سعة شق العّي مع حسنها،
أَ ْش َكل :الشكلة :محرة يسرية يف بياض العّي .أبلج :البلج :نقاء ما بّي احلاجبّي من الشعر ،أزج:

مقوس احلاجب مع طول امتداد ،واألقىن :طول أنفه ودقة أرنبته مع حدب يف وسطه ،أفلج :الفلج:

تباعد ما بّي الثنااي ،أو ما بّي األسنان ،عبل :ضخم قوي ،األسافل :مجع أسفل ،يريد رجليه ،رحب:
واسع ،دقيق املسربة :املراد ليس بعريض وال متكاثف الشعر ،واملسربة :شعر مستطيل من الصدر

للسرة ،ربعة القد :القد مبعىن القامة ،وربعة :معتدل أي مربوع القامة ،عن مثل حب الغمام :هو
الربد ،أي مثله يف بياضه ونقائه وصفائه.

هذا ومن أحب التوسع فلريجع إىل كتاب الشمائل للرتمذي وشروحه ،والبداية والنهاية البن كثري،

صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم ،-وصحيح البخاري مع
ابب جامع ألحاديث متفرقة يف صفة رسول هللا َ -

الفتح ( . )579 -563/6هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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حتويل املسجد إىل منزل
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

فضيلة الشيخ- :وفقه هللا-آمّي.

عندان سؤال وهو :أنه بين عندان مسجد يف منطقة حبرية ،يسكنها جمموعة من الصيادين ،حوايل سبعّي

ص هل فيه
ً
صيادا يف فرتة ثالثة أشهر ،فرتة وجود الصيد؛ ولكن ألن املسجد بين يف مكان مرتفع لذا مل يُ َ

إال فرضان فقط ،وعمل الصيادون على إنشاء مصلى قريب من املسجد ،ويف مكان منخفض يصلي
فيه الصيادون الصلوات ,وعليه فقد اقرتح علينا شخص أن يبين املصلى الذي يف املكان املنخفض

وجيعله مسجداً على أن أيخذ املسجد األول الذي بين يف املكان املرتفع له يستخدمه كمنزل ،وحنن
إذ نتقدم إليكم هبذا السؤال نريد أن نعرف حكم الشرع يف هذا العمل؟ وهل نقدم عليه؟ أرجو أن
تقرن الفتوى مع دليل أو تعليل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إذا تعطلت منافع املوقف كاملسجد جاز نقله أو بيعه واستبداله مبوضع آخر ،كما ذكر يف السؤال أن

مسجد الصيادين املوجود يف املرتفع ال يصلى فيه تسعة أشهر من السنة لغياب الصيادين نظراً لتعذر
الصيد هذه املدة؛ فهو مهجور ال يصلى فيه من الصلوات اخلمس غري وقتّي فقط ،مما اضطر هؤالء

الصيادين أن حيددوا هلم مصلى يف مكان منخفض ،وعرض عليهم شخص أن يبين مصالهم مسجداً
مقابل أن يعطوه املسجد املهجور الذي يف املرتفع.
ومما يظهر من السؤال أن هذا املسجد الذي يف املرتفع قد تعطلت منافعه ،والوقف إذا تعطلت

منافعه جاز نقله إىل موقع آخر إن أمكن ،وإال جاز بيعه ووضع مثنه يف مسجد آخر ،وعليه جيوز

متليك املسجد الذي تعطلت منافعه ببناء مسجد بديل له ،وهذه املعاوضة نوع من البيع .والدليل

على نقل املسجد والتصرف فيه للصاحل العام إذا تعطلت منافعه ما ثبت عند اخلليفة الراشد عمر بن

اخلطاب  -رضي هللا عنه -أنه كتب إىل واليه سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -ملا بلغه أن بيت
املال ابلكوفة قد نقب (أي لغرض سرقته) أن أنقل املسجد الذي ابلتمارين؟ (اسم موضع) واجعل
بيت املال يف قبلة املسجد فإنه ال يزال يف املسجد مصل ،وكان هذا مبشهد الصحابة  -رضي هللا

عنهم ،-ومل خيالف فيه أحد فصار إمجاعاً انظر جمموع فتاوى ابن تيمية ( )405/30ووجه

االستدالل أن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -أمر بنقل املسجد من مكانه إىل جوار بيت املال

ملصلحة بيت املال ،وإن مل تتعذر منافع املسجد ابلكلية ،واملسجد املسؤول عنه أوىل من هذا ،لتعذر

االنتفاع كلية وليعلم أن الفقه احلي هو ما يراعي املقاصد الشرعية ومآالت األمور وليس من هذا

الفقه اجلمود وعدم النظر واالجتهاد ،واألخذ برخص هللا املباحة عند الرجل الثقة من العلم املأمور
به ،أما التشدد والعنف فكل الناس حيسنه ،كما قال سفيان الثوري  -رمحه هللا -واخلالصة جيوز
للرجل متلك موضع املسجد املقام يف املرتفع لتعطل منافعه مقابل أن يبين بدالً منه املسجد املصلى
الذي يف املنخفض ،وحيسن أن يتم هذا مبعرفة القاضي لديكم .وهللا أعلم.
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التخلف عن صالة اجلماعة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/9/8هـ

السؤال

شباب عددهم تقريباً عشرة واملسجد عنهم ليس ابلقريب وال ابلبعيد ،هل صالهتم يف البيت تعترب

صالة مجاعة؟

مالحظة :قد ال يصلي بعضهم لو مل يصلوا يف البيت .والسالم.

اجلواب

إذا كان املسجد بعيداً حبيث يشق الذهاب إليه وال يسمع منه األذان جاز لكم الصالة مجاعة يف

املنزل.

متيسراً فإنه جيب عليكم الصالة مع اإلمام الراتب ،ألن النيب -
أما إذا كان الذهاب إىل املسجد ّ
صلى هللا عليه وسلم  -ه هم أن حيرق بيوت املتخلفّي عن الصالة معه يف املسجد ،مع أهنم رمبا
يصلون مجاعة يف بيوهتم ،وهللا تعاىل أعلم.
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هل هذا من النعي؟!
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال
املقربة عندان فيها تلفون ،فيأيت بعض الناس ويضعون أرقام جواالهتم عند العامل املوجود فيها ،حىت
خيربهم إذا كان هناك جنازة دون أن يكلمهم ،ابلنسبة يل أان إمام مسجد ،وإذا كان هناك جنازة

يطلب مين بعض أولئك الشباب أن أخرب الناس بوجود اجلنازة حىت حيضروها ،هل يف ذلك حمظور

شرعي؟ ألنين مسعت أن هذا من النياحة.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فال شك أن النياحة من احملرمات ،فقد روى مسلم يف صحيحه ( )67من حديث أيب هريرة -رضي

هللا عنه -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اثنتان يف الناس مها هبم كفر :الطعن يف النسب،
والنياحة على امليت" ،واملراد ابلنياحة رفع الصوت بتعداد حماسن امليت على جهة التحسر والتأمل،

ومن هنا فإن إخبار عامل املقربة لبعض الناس مبوت امليت بواسطة اهلاتف ال يعد من النياحة ،وكذلك
إخبار إمام املسجد لبعض الناس ولو يف املسجد بواسطة مكرب الصوت مبوت شخص مع توضيح

مكان الصالة عليه وزماهنا ال يعد من النياحة؛ ألنه ال يصدق عليه تعريف النياحة السابق ،وقد ورد

يف الصحيح أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أخرب أصحابه  -رضي هللا عنهم -يف املسجد مبوت
النجاشي وقال" :قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش فهلم فصلوا عليه" انظر صحيح البخاري

( )1320 ،1318وصحيح مسلم ( ، )952 ،951ويف الصحيح أيضاً أن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -وجد قرباً فسأل عنه فقيل :تويف البارحة فقال" :أفال آذنتموين" انظر صحيح البخاري
( )1321وصحيح مسلم ( ، )954فدل ذلك على جواز اإلخبار بوفاة امليت ،ومياثل ذلك

االتصال ابهلاتف اجلوال ،واإلخبار عنه مبكرب الصوت ،فال يعد ذلك من النياحة احملرمة شرعاً .وهللا
أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد.

()355/15

صفة الصالة على اجلنازة

اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

السالم عليكم .أما بعد:
ماذا يقال بعد كل تكبرية يف صالة اجلنازة على امليت ،سواء كان رجالً أو امرأة؟ جزاكم هللا خرياً.

اجلواب
سئل الشيخ ابن عثيمّي  -رمحه هللا  -عن صفة الصالة على امليت ،فأجاب:

سواء كان صغرياً أم كبرياً يقف عند
صفة الصالة على امليت :يقف اإلمام عند رأسه إن كان ذكراً ً

رأسه ،ويكرب التكبرية األوىل مث يقرأ الفاحتة ،وإن قرأ معها سورة قصرية فال أبس ،بل قد ذهب بعض

أهل العلم إىل أنه من السنة.

مث يكرب الثانية ،فيصلي على النيب -صلى هللا عليه وسلم -اللهم صل على حممد وعلى آل حممد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد .اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد

كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.

مث يكرب الثالثة ،مث يدعو مبا ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومنه" :اللهم اغفر حلينا وميتنا،
وشاهدان وغائبنا ،وصغريان وكبريان ،وذكران وأنثاان ،إنك تعلم منقلبنا ومثواان ،اللهم من أحييته منا

فأحيه على اإلسالم ،ومن توفيته فتوفه على اإلميان .اللهم اغفر له وارمحه ،وعافه واعف عنه ،وأكرم

نزله ،وأوسع مدخله ،واغسله ابملاء والثلج والربد ،ونقه من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من
الدنس ،وأبدله داراً خرياً من داره ،وأهالً خرياً من أهله ،وزوجاً خرياً من زوجه ،وأدخله اجلنة ،وأعذه

من عذاب القرب ومن عذاب النار ،اللهم ال حترمنا أجره ،وال تفتنا بعده ،واغفر لنا وله" وغري ذلك مما

ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

مث يكرب الرابعة ،قال بعض أهل العلم يقول بعدها :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا

عذاب النار.

وإن كرب خامسة ال أبس؛ ألنه قد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-بل إنه ينبغي أن يفعل

ذلك أحياانً أبن يكرب مخساً؛ لثبوت ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-وما ثبت عنه  -صلى

هللا عليه وسلم -ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد ،فيفعل هذا مرة وهذا مرة ،وإن كان
األكثر أن التكبري أربع ،مث يسلم تسليمة واحدة عن ميينه.

أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها ،ال يقف عند رأسها ،وصفة الصالة عليها كصفة الصالة

على الرجل ،وإذا اجتمع عدة جنائز فإهنم ينبغي أن يكونوا مرتبّي ،فيكون الذي يلي اإلمام الرجال

البالغون ،مث األطفال الذكور ،مث النساء البالغات ،مث اجلواري الصغار ،هكذا ابلرتتيب ،فعلى هذا
يقدم الذكر -ولو كان صغرياً -على املرأة ،مبعىن أنه يكون هو مما يلي اإلمام ،وأما رؤوسهم فيجعل
رأس الذكر عند وسط املرأة ،ليكون وقوف اإلمام يف املكان املشروع.

سئل فضيلة الشيخ  -رمحه هللا تعاىل :-ما هي صفة الصالة على امليت؟ وإذا كرب اإلمام مخساً فماذا
يقول بعد التكبرية الرابعة؟

()356/15

فأجاب فضيلته بقوله :صفة الصالة على امليت أن يوضع امليت بّي يدي املصلي ،ويقف اإلمام عند
رأس الرجل ،وعند وسط املرأة ،مث يكرب التكبرية األوىل يقرأ فيها سورة الفاحتة ،مث الثانية يصلي فيها
على النيب -صلى هللا عليه وسلم -مث الثالثة يدعو فيها للميت .والدعاء معروف يف كتب أهل العلم:

يدعو أوالً ابلدعاء العام" :اللهم اغفر حلينا وميتنا ،وصغريان وكبريان "..إخل ،مث ابلدعاء اخلاص الوارد

عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وإن مل يتيسر له معرفة ذلك دعا مبا يستحضره ،املهم أن خيلص

الدعاء للميت؛ ألنه يف حاجة إىل ذلك ،مث يكرب الرابعة ويقف قليالً ،مث يسلم ،وذكر بعض أهل العلم
أنه بعد الرابعة يقول( :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار)  ،وإن كرب

خامسة فال أبس بل هو من السنة ،فينبغي أن تفعل أحياانً حىت ال ختفى السنة ،ويف هذه التكبرية ال

أعرف شيئاً ورد ،ولكن إذا كان يف نيته أن يكرب مخساً فليقسم الدعاء بّي الرابعة واخلامسة .وهللا

أعلم.

[جمموع فتاوى ابن عثيمّي (. ] )130-127/17

()357/15

تق ّدم املأمومّي على اإلمام يف االصطفاف للصالة
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/8هـ
السؤال

هل جتوز الصالة أمام اإلمام إن كان املكان ضيقاً؟ خاصة يوم اجلمعة ،وقد انقسم الناس يف مسجدان
إىل مؤيد ومعارض ،واحت هج املؤيدون جلواز الصالة أمام اإلمام ابلضرورة ،وحبدوثها يف احلرم املدين

صلة.
الشريف .نرجو أن تكون اإلجابة ابألدلة ،ومف ه

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

أقول :إنه إذا مل ميكن املأموم أن يصلي خلف اإلمام وال عن ميينه ،أو يساره لضيق املكان ،أو لزحام،

فإنه جيوز له أن يصلي أمام اإلمام للضرورة ،وهي عذر شرعي ،يسقط به الواجب ،ألن الواجبات
تسقط ابلعذر ،وهلذا يسقط عن املصلي ما يعجز عنه من القيام ،والقراءة ،واللباس ،والطهارة ،وحنو

ذلك ،وهذا قول يف املسألة ر هجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -يف جمموع الفتاوى

( )405-404/23وهو رواية عن مالك  -رمحه هللا -كما يف الكايف البن عبد الرب (-211/1

 ، )212ودليل سقوط الواجب ابلعذر قوله تعاىل" :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها " ...اآلية ،وحنوها
من اآلايت ،ويف املسألة قوالن آخران ،ومها :قول أبنه تصح الصالة قدام اإلمام ولو لغري عذر ،مع

الكراهة ،وهذا هو املشهور يف مذهب مالك  -رمحه هللا -كما يف الكايف البن عبد الرب (-211/1

 ، )212وهو القول القدمي للشافعي كما يف مغين احملتاج (. )245/1

وقول أبنه ال تصح الصالة مطلقاً يعين :سواء كان لعذر أو لغري عذر ،وهذا هو مذهب احلنفية،

والشافعية - ،يف اجلديد -وهو مذهب احلنابلة ،كما يف البحر الرائق

( ، )374/1ومغين احملتاج ( ، )245/1واإلنصاف مع الشرح الكبري ( . )419-418/4فهذه
ثالثة أقوال يف املسألة أرجحها هو القول األول ،وهو أن الصالة تصح قدام اإلمام لعذر  -كما سبق

تقريره -وال تصح لغري عذر؛ ألنه مل ينقل أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -صلى أبصحابه  -رضي

هللا عنهم -وهم أمامه ،أو أحدهم ،بل املنقول أنه صلى هبم وهم خلفه ،كما يف حديث أنس  -رضي

هللا عنه -املتفق عليه ،صحيح البخاري (، )871ومسلم ( )660وفيه ،أنه قال - :صلى هللا عليه
وسلم -يف بيت أم سليم  -رضي هللا عنها -فقمت ويتيم خلفه ،وأم سليم خلفنا" وحديث مسلم
(" )432ليلين منكم أولو األحالم والنهى "..احلديث واألدلة يف هذا كثرية .وهللا تعاىل أعلم.

()358/15

زكاة مشاريع الدواجن

اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/06/13هـ
السؤال

لدينا مزرعة دواجن إلنتاج البيض ،كما لدينا بيوت حممية إلنتاج بعض اخلضراوات فهل يف ما ذكرت
زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها ،وكيف أخرجها ،من كامل املبيعات أم من صايف األرابح؟.

اجلواب

مشاريع الدواجن إلنتاج البيض ليس فيها زكاة ،بل الزكاة على املبالغ النقدية إذا بيع البيض وبقيت

هذه املبالغ النقدية حىت حال عليها احلول لدى مالكها.

وكذلك أيضاً ال زكاة على اخلضراوات -على الصحيح -بل الزكاة يف قيمتها إذا بيعت وحال عليها
احلول وهي لدى مالكها ،وهللا أعلم.

()359/15

هل حيس امليت بزائريه؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/9/12هـ

السؤال

ما الواجب عند زايرة امليت يف املقربة؟ وهل جتوز الصالة عليه عند كل زايرة؟ وهل امليت يشعر
ابلزايرة ممن زاره؟ أو حيس ابلبكاء ممن حوله؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فتستحب زايرة القبور للرجال خاصة ،ويكون القصد منها االعتبار والدعاء لألموات واالستغفار هلم،
فهذه هي الزايرة الشرعية ،وإن كان القصد من الزايرة التربك ابلقبور واألضرحة ،وطلب قضاء

احلاجات ،وتفريج الكرابت من املوتى ،فهذه زايرة شركية بدعية ،وقد حث النيب -صلى هللا عليه
وسلم -على زايرة القبور من أجل االتعاظ ،ففي صحيح مسلم ( )976من حديث أيب هريرة -رضي
هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-زوروا القبور فإهنا تذكر املوت" .وعلهم النيب
-صلى هللا عليه وسلم -أمته ماذا يقولون عند زايرة القبور ،ففي صحيح مسلم ( )975من حديث

بريدة -رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر

أن يقول قائهلم" :السالم على أهل الداير من املؤمنّي واملسلمّي ،وإان إن شاء هللا لالحقون ،أسأل

هللا لنا ولكم العافية" .وفيه أيضاً ( )974من حديث عائشة -رضي هللا عنها -أهنا قالت :كان

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كلما كان ليلتها من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خيرج من
آخر الليل إىل البقيع ،فيقول" :السالم عليكم دار ٍ
قوم مؤمنّي ،وأاتكم ما توعدون ،غداً مؤجلون،
وإان إن شاء هللا بكم الحقون ،اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد".

وال يصلى على امليت عند كل زايرة ،لكن إذا كان الزائر مل يصل على امليت عند الصالة عليه ،فله

أن يصلي عليه إذا مل متض مدة طويلة على دفنه ،وقد حددها بعض العلماء بشهر فما دونه ،إذ هو

أكثر ما روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه صلى على قرب بعد الدفن ،فقد ورد أنه -صلى

هللا عليه وسلم -صلى على أم سعد بعد موهتا بشهر ،أخرجه البيهقي يف السنن ( ، )48/4وقال:
مرسل صحيح.

وصالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -على القرب بعد الدفن اثبتة يف الصحيحّي ،ففي حديث ابن
عباس -رضي هللا عنهما -قال :صلى النيب -صلى هللا عليه وسلم -على ٍ
رجل بعد ما دفن بليلة،
قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال" :من هذا؟ " .فقالوا :فالن دفن البارحة .فصلوا عليه .أخرجه

البخاري ( ، )1340ومسلم (. )954

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رجالً أسود ،أو امرأة سوداء ،كان يقم املسجد فمات ،فسأل

النيب -صلى هللا عليه وسلم -عنه ،فقالوا :مات ،قال" :أفال كنتم آذنتموين به! دلوين على قربه ،أو
قال :قربها" ،فأتى قربها فصلى عليها .أخرجه البخاري ( ، )458ومسلم (. )956

()360/15

أما هل يشعر امليت مبن يزوره ،فإن هللا سبحانه وتعاىل نفى يف كتابه الكرمي أن املوتى يسمعون ،فقال
سبحانه وتعاىل" :وما أنت مبسم ٍع من يف القبور" [فاطر ، ]22:وقال عز وجل" :إنك ال تسمع

املوتى" [النمل ، ]80:وهذا هو األصل أن امليت ال يسمع يف قربه .ولكن توجد حاالت يسمع فيها
امليت ،وقد ذهب طوائف كثرية من السلف إىل أن امليت ال يسمع الكالم إال إذا أعاد هللا روحه إىل
جسده ،مثل ما حصل يف قصة أصحاب القليب ،حّي خاطبهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومثل

ما ورد أن امليت إذا أدخل يف قربه مسع قرع نعال مشيعيه ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا:-
"فهذه النصوص وأمثاهلا تبّي أن امليت يسمع يف اجلملة كالم احلي ،وال جيب أن يكون السمع له

دائماً بل قد يسمع يف حال دون حال  ،" ...وورد يف حديث -لكنه ال يثبت -أن امليت يعرف من
يزوره ،وهو حديث" :ما من عبد مير على قرب رجل مسلم يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه ورد

عليه السالم" ،قال ابن رجب :خرجه ابن عبد الرب ،وقال عبد احلق اإلشبيلي :إسناده صحيح .يشري
إىل أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك ،إال أنه غريب بل منكر" [أهوال القبور ص (. ] )140

()361/15

أخذ آل البيت من الصدقة بعد تعطّل اخلمس
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/09/07هـ

السؤال

ملا حرمت الصدقة على آل البيت عوضهم هللا عنها ابخلمس من بيت املال ،وهم اآلن ال أيخذون

من ذلك شيئاً ،ويف بعض أسرهم فقر مدقع ،فهل يعطون من الصدقة ،وهل حتل هلم؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ثبت يف صحيح مسلم ( )167عن عبد املطلب بن ربيعة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد ،إمنا هي أوساخ الناس" .ويف رواية ()168
" :وإهنا ال حتل حملمد وال آلل حممد".

وقد اختلف أهل العلم يف املراد ابلصدقة احملرمة على آل البيت الشريف  -هل هي صدقة الفرض

(الزكاة) دون التطوع ،أم هي صدقة الفرض والتطوع ،أم هي صدقة التطوع دون الفرض؟  -على
ثالثة أقوال؛ أضعفها اثلثها ،وأرجحها من حيث النظر :األول ،ومن حيث عموم األثر :الثاين.
هذا كله فيما إذا كان يصرف ألهل البيت من مخس الغنيمة والفيء الواجب هلم يف بيت املال.

أما إذا منعوا من اخلمس الستبداد الوالة به كما يف عصور مضت ،أو مل يوجد مخس كما هو الواقع
اآلن ،فقد اختلف أهل العلم يف جواز أخذهم للصدقة على قولّي:
القول األول :التحرمي ،وقد ذهب إليه اجلمهور.

القول الثاين :اجلواز؛ ألنه حمل حاجة أو ضرورة ،وممن قال هبذا من احلنابلة :القاضي يعقوب ،وأبو
البقاء ،وأبو صاحل ،واآلجري ،ونصر اجليلي ،وأبو طالب البصري ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،كما

حكاه عنهم املرداوي يف اإلنصاف ( ، )289/7ومن الشافعية :أبو سعيد اإلصطخري ،وأبو سعيد
اهلروي ،وحممد بن حيىي ،كما حكاه عنهم النووي يف الروضة ( ، )322/2ومن املالكية :حممد بن

مرزوق ،كما يف مواهب اجلليل ( ، )345/2حيث نقل احلطاب عن الونشريسي ،عنه أنه قال:

"والراجح عندي يف هذا الزمان أن يعطى -يعين الفقري من آل البيت -ورمبا إعطاؤه أفضل من

إعطاء غريه"أهـ.

بل هذا قول مروي عن أيب حنيفة -رمحه هللا -رواه عنه أبو عصمة ،كما يف حاشية ابن عابدين

( ، )299/3وعلل ذلك بقوله" :ألن عوضها -وهو مخس اخلمس -مل يصل إليهم إلمهال الناس أمر
الغنائم وإيصاهلا إىل مستحقيها"أهـ .ومن احلنفية من أطلق هذه الرواية عن أيب حنيفة ،وأنه يقول حبل

الصدقة آلل البيت بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه وسلم -مطلقاً.
وبكل حال ،فاألرجح من القولّي ،هو الثاين منهما ،وهو من ارتكاب أخف الضررين ،وأدىن
املفسدتّي ،وهللا تعاىل أعلم.

()362/15

مصلى املدرسة هل أيخذ أحكام املسجد؟
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/07هـ

السؤال

هل املكان الذي أُع هد للصالة فيه يف املدرسة يُ ُّ
عد مسجداً تصلى فيه حتية املسجد ،حىت لو كان وقت
هني ،أم أنه مصلى ال تصلى فيه حتية املسجد؟ وماذا علي لو رأيت أحدهم يصلي ،أأهناه أم أتركه؟

خاصة وأن بعض املعلمّي يف املدرسة يصلون ،والبعض اآلخر على النقيض من ذلك (هل هي مسألة
خمتلف فيها؟) ابرك هللا فيكم ،ووفقكم ملا حيب ويرضى.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فاملصلى الذي مل يتخذ مسجداً على سبيل الدوام ،وإمنا اختذ للصالة ليس على سبيل الدوام وإمنا

على سبيل التأقيت ،وقد يُغري يف يوم من األايم ،فإن هذا ليس مسجداً أيخذ أحكام املسجد ،وعلى
هذا فال تصلى فيه حتية املسجد وقت النهي ،وإذا صالها أحد يف وقت النهي فإنه ينهى عن ذلك؛
ألهنا أصبحت من التطوع املطلق ،وليست من ذوات األسباب ،والتطوع املطلق ال يفعل يف أوقات

النهي ،حلديث أيب سعيد -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال صالة بعد

صالة العصر حىت تغرب الشمس ،وال صالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس" رواه البخاري
( ، )1864ومسلم ( . )827وهللا أعلم.

()363/15

وزغ نفخ على إبراهيم عليه السالم؟
هل تُقتل مجيع الوزغات ألجل ٍ
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/03/18هـ

السؤال

السالم عليكم

قرأت فتوى عن قتل الوزغ ،وفيها جاء املفيت بتعليل غريب يربر قتل الوزغ ،وهو أنه كان ينفخ يف

النار اليت أعدت حلرق نيب هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم .وهذه الفتوى تشعرين ابإلحباط؛ ألهنا
جتعل اإلسالم يبدو بربرايً ومستهجناً يف عيون الكفار ،ومثل هذه الفتاوى ال ختدم الدعوة إىل

اإلسالم .فالوزغ حيوان صغري ال يؤثر يف نفخ النار ،وحىت لو صح ذلك :فلماذا يقتل كل وزغ يف

األرض ،كما قد يقال أبنه جيب قتل كل الناس بسبب قتل شخص آلخر؟ أرجو التوضيح.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد

فإن األمر بقتل الوزغ ال خيتلف عن األمر بقتل العقرب واحلية والفأرة والكلب العقور ،وهو الكلب
املفرتس الذي يعدو على الناس .وقد صح احلديث ابألمر بقتل الفواسق اخلمس يف احلل واحلرم،

وهي احلية والعقرب والكلب العقور والفأرة واحلدأة ـ وهي طائر من اجلوارح ـ صحيح البخاري
( )3314وصحيح مسلم (. )1198

فاألمر بقتل الوزغ هو للعلة نفسها اليت أمر ألجلها أمر بقتل الفواسق اخلمس وهي اإليذاء انظر
صحيح مسلم ( ، )2338فكل ٍ
مؤذ يشرع قتله ،فليس قتل الوزغ ألجل أنه كان ينفخ على إبراهيم
ٍ
سام أبرص،
سام ،ولذا تسميه العرب ّ
-عليه السالم -يف النار فحسب ،بل أمر بقتله ألنه مؤذ فهو ّ

واإلخبار أبنه كان ينفخ ابلنار على إبراهيم -عليه الصالة والسالم -بيان خلبثه وعظم إيذائه ،فجنسه

خبيث.

وأما اجلواب عن قول السائل :ما ذنب الوزغ يف عصران حىت تؤخذ مجيع الوزغات جبريرة وزغة كانت
تنفخ يف النار على إبراهيم عليه الصالة والسالم؟ فإن قتلها ليس ألجل جريرة واحد منها يف عهد

غابر ،وإمنا ألجل أهنا مؤذية بطبعها تفسد الطعام وتسم اإلنسان ،فاقتضى ذلك قتلها ،وما ذكره النيب
صلى هللا عليه وسلم -من كون الوزغ ينفخ ابلنار على إبراهيم -عليه الصالة والسالم -كاشفعن خبث طبيعة هذه الدويبة .انظر صحيح البخاري ( . )3359وهللا أعلم.

()364/15

تعزية الكفار
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/04/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

 -1سؤايل هو :ما حكم الرتحم على أهل الكتاب ،كالرتحم على البااب مثال؟ وهل جتوز تعزية أهله؟.
اجلواب
ال يشرع الرتحم على غري أهل القبلة (املسلمّي)  ،لكن ال أبس بتعزية الكافر يف ميته (إذا كان يف

ذلك مصلحة شرعية أبن يقول :جرب هللا مصيبتك ،أو أحسن لك اخللف خبري ،وما يشبه ذلك من
الكالم الطيب) .

لكن ال يرتحم عليه ،وال يقول :غفر هللا له ،وال :رمحه هللا ،فال يدعو للميت ،لكن يدعو للحي

ابهلداية وحنو ذلك.

()365/15

الصالة يف حمل العمل
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/25هـ
السؤال

أان موظف يف أحد املستشفيات وأعمل يف إدارة النقل ،فقد جرت العادة منذ زمن على أن نؤدي
الصالة يف القسم؛ ألننا قسم خدمي على مدار األربع والعشرين ساعة ،وحيث إن وظيفيت يف السابق

مراقب حركة عام"رئيس وردية" ،مسئول عن توزيع السائقّي واستقبال االتصاالت من اإلدارات

األخرى ،وأيضا مسئولون عن سيارات اإلسعاف اليت لدينا ،فلهذا جيب أن نصلي يف اإلدارة ،ولكين

اآلن سكرتري القسم  -وهلل احلمد  -فهل جيوز الصالة يف القسم واملسجد يبعد عنا حبوايل  200إىل
 300مرت ،مع العلم أين أصلي جبماعة اإلدارة يف صالة الظهر ،وإذا تواجد املدير يف صالة العصر
تقدم هو ،وأان شاب مستقيم منذ سنة ونصف ،فهل جتوز الصالة يف القسم يل؟ وإذا كانت جائزة ما

حكم الصالة خلف املسبل واحلليق؛ ألن املدير كذلك؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
األصل الصالة يف املساجد ،وهلذا بنيت ،وقال علي  -رضي هللا عنه" :-ال صالة جلار املسجد إال

يف املسجد" ،ويف حديث أيب موسى  -رضي هللا عنه" :-من مسع النداء فلم جيب ،فال صالة له إال
من عذر" الرتمذي ( )217وابن ماجة ( ، )793وقال النيب  -عليه الصالة والسالم البن أم مكتوم
رضي هللا عنه" :-أتسمع النداء؟ " قال :نعم ،قال" :أجب" مسلم ( ، )653هذا هو األصل أنيصلي اإلنسان يف املسجد ،وال يصلي يف بيته وال يصلي يف مقر عمله ،لكن إذا كانت الصالة يف
مقر العمل ضرورة ،أو ترتتب عليها مصلحة حبيث إن املوظفّي إذا خرجوا إىل املسجد سيكون هناك
تسيب هلؤالء املوظفّي ،أو ضياع ملصلحة الدائرة ،أو ضياع ملمتلكات وأماانت الدائرة ،أو ترتتب

على ذلك مفسدة فإن هذه املفسدة تراعى ،أو أن بعض املوظفّي ال يصلي فإن ذلك يراعى ،وحينئذ

يصلى يف الدائرة ،أما إذا مل يكن شيئاً من ذلك وكان إبمكان املوظف أن يرجع ،وليست هناك
مفسدة مرتتبة فاألصل الصالة يف املسجد.

()366/15

هل شراء العروض ابلنقود يقطع احلول؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال

 -1هل أخرج زكاة على أرض اشرتيتها منذ عامّي مل أنو من شرائها املتاجرة وإمنا شيئاً يستفيد منه
أبنائي بعد مويت .وإن وجب فكيف أحسب مقدار الزكاة عليها ،بسعر الشراء أم بسعر السوق

التقديري وقت احلول؟

 -2أرض أخرى اشرتيتها منذ عدة أشهر بنية البيع حاملا يرتفع سعرها ,مل تتم احلول بعد ,ولكن املبلغ
الذي اشرتيتها به سوف يتم احلول أول رمضان (اتريخ إخراجي الزكاة كل عام) هل أخرج زكاهتا مع

زكاة النقود؟
 -3هل جيوز أن أعطي أخي جزءاً من زكاة مايل تعينه على عالج ابنته املصابة ابلسرطان؛ حيث إن
تكاليف عالجها ابهظة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 :2-1األرض األوىل ال جتب فيها الزكاة ،ألنك مل ترد هبا التجارة ،وجتب الزكاة يف األرض األخرى؛
ألنك تريدها للربح ،وحوهلا يبدأ من حول النقود ،فتخرج زكاهتا مع زكاة النقود ،ومن املتقرر أن

املسلم إذا كان عنده نقود مث اشرتى هبا عروضاً للتجارة فإن احلول ال ينقطع ،بل يستمر وتكون

بدايته من بداية حول النقود ،فلو كان عنده نقود يبدأ حوهلا يف رمضان واشرتى هبذه النقود عروض

جتارة يف حمرم فإنه خيرج زكاة هذه العروض يف رمضان.

 :3جيوز أن تعطي أخاك جزءاً من زكاة مالك أو مجيع زكاة مالك إذا كان من أهل الزكاة ،مبعىن أن

يكون فقرياً أو مسكيناً أو غارماً ،ودخله ال يكفيه لعالج ابنته أو غري ذلك من النفقات ،بشرط أال
تكون نفقته واجبة عليك ،وجتب نفقته عليك:

أ -إذا كنت غنياً قادراً على النفقة عليه.

ب -إذا كان فقرياً غري قادر على النفقة على نفسه وعلى من يعول حبسب املستوى االجتماعي
الذي يعيش فيه.

ج -إذا كنت واراثً له ،أي ليس هناك من حيجبك من إرثه كاالبن واألب ،فإذا توفرت هذه الشروط
وجبت نفقته عليك ،وإذا وجبت نفقته عليك مل جيز دفع زكاتك إليه؛ ألنك تو ِظّف واجباً لسد
واجب آخر وتقي مالك بزكاتك.

وأما إذا مل تكن نفقته واجبة عليك حسب ما تقدم .فيجوز دفع زكاتك إليه ،وتكون لك حسنتان:
صدقة وصلة .وهللا تعاىل أعلم.

()367/15

اإلفتاء ابأليسر من األقوال
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/18هـ

السؤال

سؤايل عن الفتوى ابأليسر ،هل جتوز؟ وإن كانت ال جتوز فهل حنكم على من يلتزم هبا أبنه مبتدع؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالفتوى ابأليسر جتوز بشرط أال يكون القول معارضاً لدليل شرعي صحيح ،وأن تكون هذه الفتوى
موافقة ملقاصد الشريعة .وهذه الفتوى لو التزمها املفيت فإهنا ال تدخل يف ابب االبتداع.

أما من يلتزم ابلفتوى ابأليسر دون مراعاة ملا مضى من الشروط فإن ذلك يعد من االبتداع يف الدين،

ووجه دخوله يف البدعة أن االلتزام ابأليسر دون مراعاة شروطه يعترب من قبيل اإلفتاء يف دين هللا بغري
علم ،وتقدمي العقل على الشرع.
قال الشاطيب" :فكل من اعتمد على تقليد قول غري حمقق ،أو رجح بغري معىن معترب فقد خلع الربقة

واستند إىل غري شرع عافاان هللا من ذلك بفضله .فهذه الطريقة يف الفتيا من مجلة البدع واحملداثت يف
دين هللا تعاىل ،كما أن حتكيم العقل على الدين مطلقاً حمدث" .االعتصام (. )179/2

رءوسا جهاالً فسئلوا
وهذا ما بيهنه -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :حىت إذا مل يُـ ْب ِق عاملاً اختذ الناس ً
فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا" أخرجه البخاري ( ، )100ومسلم (. )2673

والواجب احملتم على كل مسلم أن يقوم يف نفسه بدين هللا ،مث يف من هو حتت يده ،وأن جيتهد يف

االمتثال ابإلسالم وبثه والدعوة إليه ،واإلنكار على أعداء اإلسالم وجماهدهتم حبسب القدرة والطاقة.

وهللا أعلم.

()368/15

تقبيل اليد
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/17هـ
السؤال
أرجو من فضيلتكم توضيح أقوال العلماء يف حكم تقبيل اليد يف املصافحة بّي الرجل والرجل ،مع

ذكر القول الراجح.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فهذه املسألة مما اختلف فيها العلماء ،وقد تكلم عنها احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -يف شرحه على
حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -يف البخاري بشرحه الفتح رقم ( )57-56/11( )6265ابب
األخذ ابليد فقال مانصه[ :قال ابن بطال :األخذ ابليد هو مبالغة املصافحة ،وذلك مستحب عند

العلماء ،وإمنا اختلفوا يف تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه ،وأجازه آخرون واحتجوا مبا

روي عن عمر أهنم ملا رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا :حنن الفرارون ،فقال :بل أنتم العكارون أان
فئة املؤمنّي .قال :فقبلنا يده ،قال :وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النيب -صلى هللا

عليه وسلم -حّي اتب هللا عليهم .ذكره األهبري ،وقبل أبو عبيدة يد عمر حّي قدم ،وقبل زيد بن

اثبت يد ابن عباس حّي أخذ ابن عباس بركابه ،قال األهبري :وإمنا كرهها مالك إذا كانت على وجه
التكرب والتعظم ،وأما إذا كانت على وجه القربة إىل هللا لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز] .

وقال النووي :تقبيل يد الرجل لزهده وصالحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو حنو ذلك من األمور
الدينية ال يكره بل يستحب ،فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد

الكراهة) انظر فيض القدير (. )11/6
وانظر للمزيد يف هذه املسألة عون املعبود ( ، )90/14وحتفة األحوذي ( ، )437/7وهللا أعلم.
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هل مكة معصومة من الزالزل؟!
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح
ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/23هـ

السؤال

السالم عليكم
هل يوجد سبب علمي ملا حدث يف مكة املكرمة من ه هزة أرضية يف شهر شعبان من عام 1426هـ،
وهل هي زلزال؟ وهل مكة معصومة من الزالزل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوال :تعريف الزالزل وبيان خماطرها:
الزالزل ( )Earthquakesعبارة عن اهتزازات حتدث يف قشرة األرض بسبب انكسار وزحزحة

مفاجئة لقطاعات عريضة من ألواح القشرة الصخرية الصلبة لألرض ،ألهنا يف احلقيقة غري متصلة وإمنا

هي قطع متجاورات ,وهو من أعظم األحداث ذات القوة اهلائلة اليت تُصيب العمران وهلا نتائج

مرعبة ,وقد يطلق زلزال عنيف كميات من الطاقة تعادل مائة ألف مرة قدر ما أطلقته القنبلة الذرية

اليت أطلقتها احلكومة األمريكية فحصدت سكان مدينة هريوشيما ،ومل متيز بّي أطفال وعجائز رجاالً
ونساء ,وقد تؤدي حركات الصخور أثناء الزلزال إىل تغيري جماري األهنار ,كما ميكن أن يؤدي الزلزال

إىل حدوث انزالقات تؤدي بدورها إىل خراب كبري وفقدان أرواح.
وتسبِّب الزالزل الكبرية اليت تقع حتت مياه احمليط نشوء سالسل من أمواج حبرية عظيمة مدمرة تغرق

كثريا من الوفيات واإلصاابت أثناء الزالزل
السواحل ,وال تقتل الزالزل الناس غالبًا مباشرة ،بل إن ً

تنتج عن سقوط األجسام وعن اهنيارات املباين ،ويعترب اشتعال النريان من جراء حتطم خطوط الغاز

ئيسا آخر.
والكهرابء ً
خطرا ر ً

وتتوقف قوة الزالزل على مقدار تكسر الصخور ومقدار زحزحتها ،ومبقدور الزالزل القوية هز األرض

الصلبة بعنف إىل مسافات شاسعة ،بينما اهتزاز األرض نتيجة زلزال صغري قد ال يتعدى االهتزاز
الذي يسببه مرور شاحنة كبرية ,ويقع يف العموم زلزال قوي مرة واحدة كل سنتّي ابلتقريب ,ويقع

دمارا يف أماكن خمتلفة من العامل ,كما يقع
على األقل كل عام حوايل أربعّي زلزاالً متوسط القوة حيدث ً
كل عام حنو من أربعّي إىل مخسّي ألف زلزال صغري ميكن اإلحساس حبدوثها دون أن تؤدي إىل دمار

واسع.

()370/15

وحتدث الزالزل عندما تنكسر الصخور وتتزحزح مطلقة كمية كبرية من الطاقة يف شكل ذبذابت
تسمى املوجات السيزمية ,وتسمى النقطة داخل األرض اليت تنكسر فيها الصخور أوالً البؤرة,

وتسمى النقطة املقابلة من سطح األرض اليت تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال السطحية ,وتقع معظم

كسر حيدث يف صخور قشرة األرض اخلارجية ،حيدث
الزالزل على طول امتداد الصدوع ،والصدع ْ

حينما تنزلق قطاعات صخرية الواحدة عرب األخرى بصورة متكررة .وتكون الصدوع يف مناطق ضعف

صخور األرض ،ومعظمها حتت سطح األرض ،ولكن بعضها كصدع (سان أندرايس) يف كاليفورنيا
ابلوالايت املتحدة األمريكية يشاهد فوق سطح األرض ,ويؤدي اإلجهاد املطبق على األرض إىل
التواء الكتل الصخرية على طول امتداد الصدع ,وعندما يبلغ التواء الصخر حده األقصى فإن

متجزائ إىل وضع جديد ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل اهتزاز زلزايل ,وتبدأ
الصخر يتكسر وينهار
ً

الزالزل عادة عميقة حتت سطح األرض ,وتقع بؤرة معظم الزالزل على عمق أقل من ( 70كم) حتت

سطح األرض ,وحيس الناس عادة ابالهتزاز األكرب لألرض ابلقرب من بؤرة الزلزال السطحية ,ويؤدي
اهتزاز األرض إىل ترنح األبنية من جانب آلخر ،كما يؤدي إىل ارتفاعها واخنفاضها فجأة وإىل حتركها
بعنف ،وقد تنزلق من فوق قواعدها وتنهار أو ترجف وتتشقق.
اثنيا :قياس الزالزل:

طوره (تشارلز رخيرت) عام
قد يكون مقياس (رخيرت) من أحسن ما يستعمل لقياس شدة الزالزل ,وقد ّ

1935م ويقيس مقياس رخيرت حركة األرض اليت يسببها الزلزال ,وتعين كل زايدة مبقدار رقم واحد

(تدريج واحد) على مقياس القدر الزلزايل هذا أن الطاقة اليت يطلقها زلزال تبلغ ( )32ضع ًفا ,مثال

ذلك أن زلزاالً ذا قدر زلزايل مقداره سبع درجات -يطلق ( )32ضع ًفا من الطاقة اليت يطلقها زلز ٌ
ال
ذو قَ ْدر زلزايل مقداره ست درجات ,وزلزال مقداره أقل من  2يعترب زلزاال خفي ًفا إىل درجة أن

اإلحساس به ال حيصل إال على مؤشرات الزالزل فقط ,كما أن زلزاالً ذا قَ ْدر زلزايل بلغ سبع درجات
كبريا من املباين ,ويزداد قدر الزالزل بعشرة أضعاف عند كل نقصان رقم واحد
ميكن أن يدمر ً
عددا ً

(تدريج واحد) يف مقياس رخيرت للقدر الزلزايل .فمثالً عدد الزالزل ذات القدر الزلزايل ست تعادل
عشرة أضعاف عدد الزالزل ذات القدر الزلزايل .7

اثلثا :تباين شدة الزالزل تبعا للمكان:
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يفسر التصور املؤيد ابلشواهد ابسم حركة الصفائح القارية ( )Tectonic Plateسبب وقوع
الزالزل ,وحسب هذا التصور فإن قشرة األرض اخلارجية تتألف من حوايل عشر صفائح كبرية صلبة،
حجما ,وتتألف كل صفيحة من قطاع من قشرة األرض وجزء من وشاح
وحوايل عشرين أصغر ً

األرض ,واألخري هو طبقة مسيكة من صهري صخري حار يقع حتت قشرة األرض ,ويطلق العلماء على

هذه الطبقة من قشرة األرض مع اجلزء العلوي من الوشاح اسم الغالف الصخري ,وتتحرك الصفائح
حركة دائبة بطيئة فوق نطاق االنسياب ،وهو طبقة من الصهري الصخري توجد يف الوشاح ,ولدى

بعضا ،أو أهنا قد تتباعد بعضها عن بعض ،أو أهنا قد
حترك الصفائح فإهنا قد تتصادم مع بعضها ً

تنزلق إحداها فوق األخرى .وتؤدي حركة الصفائح إىل إجهاد الصخور على حدود التقاء الصفائح

بعضها ببعض ،وتشكيل نطاق صدوع حول حدود الصفائح هذه ,قد حتْشر الصخور يف مكان ما

على طول امتداد بعض الصدوع ،حبيث ال تستطيع االنزالق عند حترك الصفائح ،وهكذا يتولد جهد

يف الصخور الواقعة على جانيب الصدع يؤدي إىل زحزحتها فجأة فتسبب الزلزال ,وتقع معظم الزالزل

يف نطق الصدوع على حدود الصفائح على طول ما يسمى خبط النار النتشار الرباكّي ,وتعرف مثل

هذه الزالزل ابلزالزل بّي الصفائح ،كما تقع بعضها يف داخل جسم الصفيحة ذاهتا ،وتسمى يف هذه

احلال الزالزل داخل الصفيحة ,وأحد أعظم الصدوع شهرة هو صدع (سان أندرايس) حيث تتكرر

االنزالقات لتحرك صفيحة احمليط اهلادئ فوق صفيحة أمريكا الشمالية ,وجيعل صدع (سان أندرايس)
والصدوع املصاحبة له غرب الوالايت املتحدة األمريكية منطقة كوارث متكررة( .املوسوعة العربية

العاملية) .

رابعا :اكتشاف خصوصية جيولوجية ملكة املكرمة:
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مجيعا من شىت بقاع األرض وهبا
مكة املكرمة أشهر مدن العامل اإلسالمي ،هتفو إليها قلوب املسلمّي ً

املقدسات اإلسالمية :املسجد احلرام والكعبة املشرفة ومىن ومزدلفة وعرفات ,خصها هللا ابلتكرمي عرب
خمتلف العصور ،وأقسم هبا يف كتابه يف قوله تعاىل" :ال أقسم هبذا البلد وأنت ِحل هبذا البلد ٍ
ووالد
ُ
وما ولد" [البلد  ، ]3-1وهي مسقط رأس الرسول حممد -صلى هللا عليه وسلم -ومبعثه ،هبا نزل
الوحي األمّي ،ومنها انتشر نور احلق يبدد دايجري الكفر يف كل مكان ,ويقصدها ماليّي احلجاج كل

عام ألداء فريضة احلج ،فضالً عن الزوار واملعتمرين من خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي ,ويف أرض مكة
وبطاحها كان جهاد املسلمّي األوائل يف مواجهة الشرك والضالل وعبادة األصنام ,وعلى أرضها كان

حتقيق وعد هللا لرسوله وللمؤمنّي يوم دخلوها يف العام الثامن للهجرة ظافرين منتصرين .وقد ارتبط
كزا للمعمورة احمليطة هبا
ظهور مكة اترخييًا بوظيفتها الدينية ،وازداد نفوذها تدرجييًا؛ فأصبحت مر ً

وحمطة جتارية بّي الشمال واجلنوب ,وأشار املؤرخ اليوانين (بطليموس) إليها يف القرن الثاين امليالدي
ابسم (ماركوااب) أي بيت الرب ,وهي إشارة هلا داللتها ،خاصة عندما نعلم أن الكتب املعتربة عند

الكنيسة قد ذكرهتا حتت اسم بكة ( )Bacaبصفتها بيت هللا يف وادي جاف موضع احلجيج ،حيث

البئر ليشربوا واجلبل ليتعبدوا ،وهو ما يوافق عالماهتا حىت اليوم ,وهو نفس االسم املذكور يف القرآن
توِ
ٍ
ض َع لِلنّ ِ ِ ِ
ّي" [آل
اركاً َو ُه ًدى لّل َْعالَ ِم َ
الكرمي يف قوله تعاىل" :إِ ّن أ َّو َل بَـ ْي ُ
اس لَلّذي ببَ ّكةَ ُمبَ َ
عمران . ]96:وحييط مبكة من جهات ثالث جبال ذات شعاب أغنت على مر العصور عن بناء
سور حلمايتها ,وحيتضن مكة وادي إبراهيم الذي ينحصر بّي سلسليت جبال متقاربة من خمتلف
اجلهات ,فالسلسلة الشمالية تتألف من جبل الفلق وجبل قعيقعان ,والسلسلة اجلنوبية تتألف من

جنواب ،مث جبل أيب قبيس يف اجلنوب الشرقي ،مث جبل خندمة.
غراب وجبل ُكدي ً
جبل أيب جديدة ً

وترتفع مكة املكرمة عن سطح البحر أبكثر من 300م ,وتقع عند ملتقى دائرة عرض (° )22 َ2

عرضا مع ( ° )54 3َ7من الطول الشرقي،
مشاالً مع خط طول ( ° )39 َ8وملتقى (ً ° )28 2َ1

ويعد موقعها هذا من أكثر التكوينات اجليولوجية حصانة؛ نتيجة لوجودها بسلسلة جبلية ,وفضال عن

وسطية مكة للمعمورة فإهنا تقع وسط جزيرة العرب ،وال يقطعها خط النار ،حيث تكون الزالزل

عددا ،وإمنا مير بعيدا عنها.
أعنف شدة وأكثر ً

خامسا :مكة املكرمة حممية ،لكنها غري معصومة:
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اندرا جدًّا ما تقع زالزل يذكرها التاريخ ملكة املكرمة؛ نتيجة ملوقعها الفريد ضمن سلسلة جبال غرب
ً
جزيرة العرب وسط لوح شبه اجلزيرة بعيدا عن خط النار الذي يقطع إيران شرقا ،والبحر األمحر

غراب ،وجبال زاغروس مشاال ،وحبر العرب جنواب ,واملعلوم أن الزالزل داخل الصفائح ليست شائعة

وال كبرية كتلك الزالزل اليت تقع على طول حدود الصفائح ,وأكرب هذه الزالزل يكون أصغر مائة مرة

من الزالزل بّي الصفائح الكبرية ,ومتيل الزالزل داخل الصفيحة إىل الوقوع يف املناطق الضعيفة اهلشة
داخل الصفيحة ,ويعتقد العلماء أن الزالزل داخل الصفيحة تنتج عن إجهاد يطبق على الصفيحة من
موجودا على
جراء تغريات احلرارة والضغط داخل الصخور التحتية ،كما قد يكون مصدر اإلجهاد
ً

حدود صفيحة قارية بعيدة ,ونتيجة خلصوصية مكة املكرمة -جيولوجيًّا -ال يكاد التاريخ املكتوب أن

يسجل وقوع زالزل ذات آاثر مدمرة يف منطقتها ,وليس يف الكتاب والسنة دليل على أن مكة على
خصوصيتها وعظيم قدرها معصومة من الزالزل أو غريها من الكوارث.
وأما ما حدث مساء األحد وصبيحة االثنّي (7و 8شعبان 1426هـ) فقد شعر األهايل هبزات

مكتومة ،ولكن مركز الدراسات الزلزالية مل يسجل هزات ابملنطقة ،بينما أعلنت هيئة املساحة
اجليولوجية وقوع هزة قريبة بقوة ( )3.7مبقياس رخيرت الساعة الثانية صباح االثنّي (الصحف

السعودية صبيحة الواقعة)

فإما أن يكون أثر الزلزال القريب ،أو تفجري اصطناعي نتيجة أعمال التعمري ,وهللا تعاىل أعلم.
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مدة السفر الذي جيوز فيه القصر واجلمع
اجمليب أمحد بن حسن املعلم
رئيس جملس علماء أهل السنة حبضرموت

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/16هـ
السؤال

هل هناك مدة للقصر واجلمع يف السفر
 -1مسافر وصل املسجد بعد صالة املغرب ،وأراد أن جيمع ويقصر الصالة ،فأي صالة يبدأ هبا؟
 -2إذا أتيت مسجداً وأنت يف سفر ،وأردت القصر واجلمع ،ولكن اإلمام الراتب مل يصلي بعد،
فماذا عليك أن تفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمن كان سائراً مسافراً فله اجلمع والقصر يف مدة سفره حىت يقيم ،إبمجاع العلماء ،وأما إذا كان قاراً
غري مسافر ،فجمهور العلماء أن له أربعة أايم للقصر واجلمع ،وذهب ابن تيمية إىل أنه ال مدة له،
والصحيح أنه ال مدة له بشرط عدم نية اإلقامة.

وعلى املسافر إذا أراد القصر واجلمع يف الصالة ،ووصل بعد أي صالة منها ،فعليه أن يصلي
الصلوات مرتبة ،فيبدأ ابلظهر مث العصر مث املغرب مث العشاء كما رتبها هللا تبارك وتعاىل.
وإذا أتيت املسجد وأنت يف سفر وأردت القصر واجلمع ولكن اإلمام الراتب مل يصل بعد ،فإن كنت

على عجل من أمرك ،فلك أن تصلي منفرداً مث خترج من املسجد ،بشرط أن ال يصلي اإلمام ،فإذا
صلى اإلمام فتصلي معه ،مث أتيت ابلفرض الذي بعده ،مث تسلم.

()375/15

تقبيل ربطة اليد عند الفوز
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/23هـ

السؤال

السالم عليكم.

شيخي الفاضل :بعض األشخاص عندما يلعب كرة القدم أو كرة الطائرة يضع على يديه أو مرفقه
ربطة أو قماشاً ،وعندما يفوز فريقه يقبِّل هذه الربطة أو القماش ،فما حكم هذا العمل سواء يعتقد
النفع فيه أو ال يعتقد؟ مع العلم أنه موجود بّي أوساط الرايضيّي؟ وجزاكم هللا خرياً َُ.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد :فإن املسألة حمل تفصيل:

فإذا كان الالعب قد وضع هذا الرابط أو القماش على يده ألنه يعتقد أنه ينفع بذاته من دون هللا،
فهو شرك أكرب خمرج من امللة ،وهذا القصد ال يظن مبسلم نشأ يف بالد إسالمية إن شاء هللا ،وإذا

كان قد وضعه يف يده ألنه يعتقده سبباً يف حتقيق الفوز على الفريق اآلخر ،فهذا أيضاً عمل حمرم ،بل
عده كثري من أهل العلم شركاً أصغر ،ألنه قد جعل ما ليس بسبب سبباً ،وهو من جنس تعليق

التميمة والودعة ،ولبس احللقة واخليط ،لرفع البالء أو دفعه ،ويف مسند أمحد ( ، )154/4عن عقبة

بن عامر  -رضي هللا عنه  -مرفوعاً" :من تعلق متيمة فال أمت هللا له ،ومن تعلق ودعة فال ودع هللا له"
ويف الصحيحّي عن أيب بشري األنصاري  -رضي هللا عنه -أنه كان مع رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -يف بعض أسفاره ،فأرسل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوالً أن ال يبقّي يف رقبة بعري
قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت .أما إن كان قد وضعه على يده جملرد تقليد بعض الرايضيّي
الغربيّي ،كما هو الواقع ،وقد أكد يل هذا أحد اإلخوة الثقات ممن كان له اتصال مباشر أبحد

األندية الرايضية ،فإنه يعد من ابب التشبه احملرم ،ال سيما وأنه يعتقد فيه هناك ما ال حيل ،وقد ذكر

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم أن كثرياً من صور التشبه املنهي عنه ابلكفار

يفضي غالباً إىل كفر أو معصية ،ولعل هذه الصورة مثاالً ملا قرره شيخ اإلسالم  -رمحه هللا  -وهللا

تعاىل أعلم.

()376/15

توكلت على هللا وعليك
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/16هـ
السؤال

ما حكم قول "توكلت على هللا وعليك" ،أو "توكلت على هللا مث عليك"؟ وما الفرق بّي التوكل الذي

هو عمل قليب والتواكل الذي هو عمل بدين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

التوكل عبادة يتقرب املؤمنون هبا إىل رهبم ،والعبادات حق خالص هلل تعاىل ،ولذلك ال جيوز التوكل

على غري هللا  -تعاىل  ،-قال سبحانه يف وصف املؤمنّي" :وعلى رهبم يتوكلون" [األنفال ]2:فتقدمي
املعمول يفيد احلصر أي أهنم ال يتوكلون على غري رهبم ،فال جيوز للعبد أن يقول :توكلت على هللا

وعلى فالن ،أو يقول :توكلت على هللا مث على فالن مينع من الكل ،والتوكل على املخلوق نوعان
أوهلما :فيما ال يقدر عليه إال هللا فهذا شرك أكرب ،واثنيهما فيما يقدر عليه املخلوق فيكون شركاً
أصغر ،والتوكل تفويض األمور هلل واالعتماد عليه ،وال يتناىف مع فعل األسباب ،بينما التواكل ترك
األسباب بعدم مزاولة األعمال ،والتواكل نقص يف الدين والعقل.

()377/15

ما يشرع فعله ابمليت عند موته
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/15هـ

السؤال

السالم عليكم.

كنت أتناقش مع بعض األشخاص ممن ميارسون أفعاالً ليست من السنة عن الشيء الذي ينبغي فعله
عند وفاة شخص ما ،ومل يقتنعوا مبا قلت هلم ،فهم يرون أنه جيب مجع الناس بعد وفاة الشخص

لقراءة سورة ايسّي والقرآن ،وقراءة كلمة عدة مرات نيابة عن امليت ،أرجو أن تبينوا لنا ما جيب فعله

بعد الوفاة بناءاً على القرآن والسنة مع ذكر األشياء املستحبة واجلائزة يف الشرع ،حيث حنب أن

تكون هذه األشياء شاملة مجيع ما ميكن فعله .وحيث إن جوابكم سينشر بشكل واسع نرجو أن

يكون جواابً دعوايً مسهباً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن مما يكثر فيه اخللط بّي ما يشرع فعله وما ال يشرع فعله ما له صلة ابجلنائز ،وإن للبيئة اليت

يعيش فيها املسلم أكرب األثر يف جعل الناس يتبعون السنة يف ذلك أو أهل اجلهل والبدع وأحياان
اتباع أهل الكتاب وغريهم من الكفار يف بعض مراسم الدفن ،ولو كان ذلك يف طريقة محل اجلنازة
ونوع السيارة اليت حتملها وطريقة سري املوكب.

أما ما وقع عليه السؤال حتديدا فمما يشرع فعله ابمليت عند موته:
يشرع ملن كان موجودا عند احتضاره أن يلقنه قول ال إله إال هللا ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :لقنوا

مواتكم ال إله إال هللا" رواه مسلم (. )916

ويسن توجيه احملتضر إىل القبلة أبن ميدد على ظهره ورجاله إىل القبلة ،فإن أمكن رفع رأسه قليال
مواجها للقبلة فحسن ،ملا روي عن الرباء بن معرور -رضي هللا عنه -أنه أوصى أن يوجه إىل القبلة،

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :أصاب الفطرة" أخرجه البيهقي (. )384/3

فإذا تيقن موته سن تغميض عينيه حلديث أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت :دخل رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه مث قال" :إن الروح إذا قبض تبعه
البصر" رواه مسلم (. )920
ويسن تغطيته بثوب يسرت مجيع بدنه بعد نزع ثيابه اليت قبض فيها ما مل يكن شهيدا أو حمرما .وجيوز

كشف وجهه وتقبيله كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم بعثمان بن مظعون -رضي هللا عنه -انظر

الرتمذي ( )989وأبو داود ( )3163وابن ماجة ( )1456وأمحد ( )23645وصححه األلباين،

وكما فعل أبو بكر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،انظر البخاري (. )1242
ويشرع إعالم الناس مبوته ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه ابلطرق املباحة.

وجيب غسل امليت وجواب كفائيا على مجاعة املسلمّي ،لقوله صلى هللا عليه وسلم حّي وقصت الدابة

صاحبها فقتلته وهو حمرم" :اغسلوه مباء وسدر  ،" ...رواه البخاري (. )1265

وبعد غسله يكفن الرجل يف ثالث لفائف واملرأة يف مخسة أثواب :إزار ومخار وقميص ولفافتان .وهذا

األفضل ملن وجده وتيسر له ،وإال فالواجب تكفينه فيما يسرت مجيع جسده ،وقد قال النيب صلى هللا
ِِ
سن كفنه" مسلم (. )943
عليه وسلم" :إذا كفن أحدكم أخاه فليُح ّ
ويسن تطييب امليت وجتمريه ثالاث.
مث يصلى على امليت صالة اجلنازة وهي مشروعة يف حق النساء والرجال.

()378/15
فإذا مت تغسيل امليت وتكفينه وصلِّي عليه شرع محله واتباعه ،ويف ذلك فضل عظيم ،قال صلى هللا
عليه وسلم" :من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط ،ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان.
قيل :وما القرياطان؟ قال :مثل اجلبلّي العظيمّي" رواه مسلم (. )944

ويسن التعجيل بدفن امليت وال يشرع أتخريه إال حلاجة ،ويسرع به ملا جاء يف احلديث" :أسرعوا

ابجلنازة فإن كانت صاحلة قربتموها إىل اخلري ،وإن كانت غري ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم" رواه
مسلم.

مث يدفن امليت ،والسنة أن يدفن يف مقابر املسلمّي ،ومل يعهد يف سلفنا األ هول ختصيص أراضي ضمن

األمالك اخلاصة لدفن أفراد العائلة فيها .أما الدفن يف مقابر الكفار واملشركّي فهو مما ابتلي به بعض

املسلمّي القاطنّي داير الكفر ،وما أحسن قول بعض أهل العلم( :نقل امليت من بلد الكفر إىل بلد
اإلسالم أوىل من دفنه يف مقابر الكفار ولو يف أرض خمصصة للمسلمّي إذا مجعهما سور واحد) .

ويسن ملن يُدخل امليت القرب أن يقول" :بسم هللا وعلى ملة رسول هللا" الرتمذي ( )1046وابن ماجة

( )1550وأمحد ( )4797وحسنه الرتمذي وصححه األلباين.

ويسن وضع امليت يف قربه على شقه األمين مستقبالً القبلة ،ويفك عقد الكفن من قبل رأسه ورجليه،

وال يكشف وجهه.

ويسن حثو الرتاب عليه ابليد ثالاث ،مث يهال عليه تراب قربه .ويشرع رفع القرب على األرض قدر
شرب ،وال يرفع أكثر من ذلك إال حلاجة .ويشرع وضع حصباء على القرب مث رشه ابملاء ليثبت الرتاب.
وجيوز وضع النصائب على القرب لتعليمه ،وال جيوز ختصيصها وال الكتابة عليها وال البناء ،حلديث

جابر -رضي هللا عنه" :-هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن ختصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبىن

عليها وأن توطأ" .رواه مسلم (. )970

فإذا فرغ من دفنه سن االنتظار قليال والدعاء له وسؤال هللا له التثبيت ،حلديث عثمان -رضي هللا
عنه -قال" :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال :استغفروا
ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل" ،رواه أبو داود (. )3221

كل ما سبق مما دلت عليه نصوص السنة ،وهو مشروع ابتفاق العلماء .وما عدا ذلك من أعمال
مثل االجتماع لتالوة القرآن على امليت قبل دفنه ،أو بعده ،والدعاء له مجاعة بعد الدفن ،وإلقاء

كلمة أتبّي كما تسمى ،والبناء على القرب ،والكتابة عليه ،أو إسراجه ،وإحضار من يقرأ القرآن ثالثة
أايم أو سبعة ،وغريها كثري جدا  ...فهو دائر بّي ما اتفق العلماء على منعه كالبناء على القبور

واإلسراج ،وبّي خمتلف فيه ،وليس ملن قال ابجلواز دليل يعتمد عليه ،وهذه من أمور العبادة ،واألصل

فيها التوقيف ،ومن أحضر دليال على جواز فعل من األفعال ،فالسنة حاكمة والكل هلا اتبع .وهللا
أعلم.

()379/15

زكاة النخيل
اجمليب حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/06/22هـ
السؤال

سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي رمحه هللا:
كثري من البيوت يوجد هبا خنيل وفيها مثر قد يصل إىل حد النصاب وقد يتجاوزه؛ فهل جتب فيها

الزكاة؟ وإن كان يهدى منها ويؤكل فهل جيزئ ذلك عن الزكاة أم ال؟ وما مقدار الزكاة إن وجدت؟
وما مقدار النصاب؟ وإذا كانت فسائلها تباع فهل فيها زكاة؟ وإذا كان النخيل يغرس بقصد بيع
الفسائل (الفراخة) فهل فيها زكاة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،النخيل اليت يف البيوت جتب الزكاة يف مثرها إذا بلغت نصاابً ،لقول هللا تعاىل:

ِ
ِ
هِ
ِ ِ ِ ِ
َُ ْر ِ
ض َوالَ تَـيَ هم ُمواْ
س ْبـتُ ْم َوممهآ أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ّم َن ?أل ْ
{ي?أَيُّـ َها ?لذ َ
ين َء َامنُو?اْ أَنف ُقواْ من طَيّبَـ?ت َما َك َ
ين َِ
ضواْ فِ ِيه َو? ْعلَ ُمو?اْ أَ هن ه
ْ
محي ٌد}
?خلَبِ َ
يث ِم ْنهُ تُ ِنف ُقو َن َولَ ْستُم ِآب ِخ ِذ ِيه إِالّ? أَن تُـ ْغ ِم ُ
?َّللَ غَ ِ ٌّ

[البقرة ]267:وهذه مما أخرج هللا لنا من األرض ،فتجب فيها الزكاة ،سواء كانت هتدى بعد خرفها،

أو تؤكل ،أو تباع.

وإذا مل تبلغ النصاب فال زكاة فيها ،لقول النيب صلى هللا عليه وسلم« :ليس فيما دون مخسة أوسق
من التمر صدقة»  .أخرجه البخاري ( ، )1459ومسلم ( )979من حديث أيب سعيد _رضي هللا

عنه_ والوسق الواحد ستون صاعاً بصاع النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومقدار صاع النيب -صلى
هللا عليه وسلم -كيلوان اثنان وأربعون غراماً ،فيكون النصاب ستمائة واثين عشر كيلو (، )612

واملعترب يف هذا الوزن ابلرب (القمح) اجليد؛ فتزن من الرب اجليد ما يبلغ كيلوين اثنّي وأربعّي غراماً ،مث
تضعه يف مكيال يكون بقدره من غري زايدة وال نقص ،فهذا هو الصاع النبوي ،تقيس به كيالً ما

سوى الرب.

ومن املعلوم أن األشياء املكيلة ختتلف يف الوزن خفة وثقالً ،فإذا كانت ثقيلة فالبد من زايدة الوزن
حسب الثقل.

ومقدار الزكاة نصف العشر ،ألهنا تسقى ابملاء املستخرج من اال?ابر أو من البحر ،لكن مبؤونة إخراج
وحتلية وتصفية ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :فيما سقت السماء والعيون ،أو كان َعثَرايً
العشر ،وفيما ُسقي ابلنضح نصف العشر» رواه البخاري ( )1483من حديث ابن عمر _رضي هللا
عنهما_.

وليس يف الفسائل زكاة ،ولكن إذا بيعت ابلدراهم ،وحال على مثنها احلول وجبت زكاته.

وليس يف النخيل اليت تغرس لبيع الفسائل زكاة ،كما أن النخيل اليت تغرس لقصد بيع مثرهتا ليس فيها

زكاة.

وما بيع من مثر النخل اليت يف البيوت خترج زكاته من قيمته ،وما أكل رطباً خترج زكاته رطباً من النوع
يتمر خترج زكاته متراً.
الوسط إذا كان كثرياً يف النخل .وما بقي حىت ّ

وسئل فضيلة الشيخ ـ رمحه هللا تعاىل ـ :عندي يف منزيل مخس خنالت وكلها مثمرة ،فهل يف مثارها
زكاة؟ وما مقدارها؟
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فأجاب فضيلته بقوله :هذه مسألة يف احلقيقة السؤال عنها جيد .كثري من الناس عندهم بيوت فيها
خنل ،والنخل تكون مثارها ابلغة للنصاب ،ومع ذلك ال يزكونه؛ ألهنم يظنون أن الزكاة جتب يف
احلوائط الكبرية .أما النخالت اليت يف البيت فيظن كثري من الناس أنه ليس فيها زكاة ،ولكن األمر

ليس كذلك ،بل نقول :إذا كان يف بيتك خنل وعندك بستان آخر ،وكانت النخل املوجودة يف البيت
ال تبلغ النصاب ،فإهنا تضم إىل النخل الذي يف البستان.
أما إذا مل يكن عندك بستان فإننا ننظر يف النخل الذي يف البيت إن كان يبلغ النصاب وجبت الزكاة،
وإن كان ال يبلغ النصاب فال زكاة فيه.

اخلالصة :أن النخل الذي يف البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه خنل فإن مثرة النخل الذي

يف البيت تضم إىل مثرة النخل الذي يف البستان ،فإذا بلغ جمموعها نصاابً وجب إخراج الزكاة.

وإن مل يكن له بستان فإننا نعترب النخل الذي يف البيت بنفسه ،ونقول :إذا بلغت مثرهتا نصاابً وجب
فيها الزكاة وإال فال.

وسئل فضيلة الشيخ ـ رمحه هللا تعاىل ـ :اشرتيت قبل ثالث سنوات بيتاً ،وفيه ـ وهلل احلمد ـ ثالث
خنالت مثمرات من نوعّي ،وفيهن مثر كثري ،فهل علهي زكاة واحلال هذه؟ إذا كان اجلواب بنعم والناس
جيهلون ذلك جداً فكيف يكون معرفيت بلوغ النصاب من عدمه وأان أخرفها خرفاً؟.
فأجاب فضيلته بقوله :ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل اليت تكون يف البيوت على كثري
من الناس فهو صحيح ،كثري من الناس يكون عنده سبع َخنْل أو عشر َخنْل أو أكثر أو أقل ،ومثرهتا
تبلغ النصاب ،لكنهم ال يعلمون أن فيها زكاة ،يظنون أن الزكاة يف البساتّي فقط .والزكاة يف مثر

النخل ،سواء كان يف البستان أو يف الدور ،وعلى هذا فليأت إبنسان عنده خربة ،وليقدر مثر هذا
النخل :هل يبلغ النصاب أو ال؟ فإذا بلغ النصاب وجب عليه أن يزكيه ،ولكن كيف يزكيه وهو خيرفه

كما قال السائل؟

أرى أنه يف مثل هذه احلالة تقدر قيمة النخل ،وخيرج نصف العشر من قيمتها؛ ألن ذلك أسهل على
املالك وأنفع للمحتاج ،يعين إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج وتقوميها ابلدراهم أسهل على املالك.
وعما إذا كان يف البستان أنواع كثرية من التمر فيقول الشيخ -رمحه هللا -
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لو كان لك بستان ربعه برحي ،وربعه سكري ،وربعه أمهات محام ،وربعه شقر وكان مقداره مثانية
آالف كيلو من كل نوع ألفان من الكيلوات ،وكان الكيلو من الربحي ابثين عشر رايالً ،ومن السكري
بستة رايالت ،ومن أمهات محام بثالثة رايالت ،ومن الشقر برايلّي ،فإن قيمة الربحي أربعة وعشرون

ألفاً ،وقيمة السكري اثنا عشر ألفاً ،وقيمة أمهات محام ستة آالف رايل ،وقيمة الشقر أربعة آالف

رايل .فزكاة الربحي تساوي ألفاً ومائيت رايل ،وزكاة السكري تساوي ستمائة رايل ،وزكاة أمهات محام
تساوي ثالمثائة رايل ،وزكاة الشقر تساوي مائيت رايل ،فتبلغ زكاة اجلميع ألفّي وثالمثائة رايل إذا

أخرج زكاة كل نوع منه ،ولو أخرجها من الربحي لبلغت أربعة آالف ومثامنائة رايل ،ولو أخرجها من

الشقر مل تبلغ إال مثامنائة رايل .فإلزام املزكي إبخراجها من الربحي ظلم له ،وهو الذي حذر النيب

صلى هللا عليه وسلم معاذاً منه[ .يعين قوله –صلى هللا عليه وسلم" :-إايك وكرائم أمواهلم" .انظر

صحيح البخاري ( ، )1458وصحيح مسلم ( ، ] )19واالكتفاء إبخراجها من الشقر ظلم ألهل
{والَ تَـيَ هم ُمواْ ْ
يث ِم ْنهُ تُ ِنف ُقو َن َولَ ْستُم ِآب ِخ ِذ ِيه إِالّ? أَن
?خلَبِ َ
الزكاة ،وهو الذي هنى هللا عنه يف قولهَ :
ين َِ
ضواْ فِ ِيه َو? ْعلَ ُمو?اْ أَ هن ه
محي ٌد} [البقرة . ]267:وهو خالف ما أمر هللا به من العدل.
تُـغْ ِم ُ
?َّللَ غَ ِ ٌّ
وهبذا املثل يتبّي ما وقع فيه كثري من الناس اليوم من ظلم أنفسهم وظلم غريهم إبخراج الزكاة عن

األنواع اجليدة من أنواع رديئة ابلنسبة إليها .وأن الواجب على املؤمن أن ينظر بعّي البصرية والعدل

يف إخراج الواجب عليه ،وأن حياسب نفسه اليوم ألنه يستطيع التخلص قبل أن أيتيه املوت فيقول:
ون * لَعلِّى? أَ ْعمل ِ ِ
ب ?رِجع ِ
ب لَ ْوال?
يما تَـ َرْك ُ
{ر ِّ
َُ َ
َ
{ر ِّ ْ ُ
ت} [املؤمنون . ]100-99:أو يقولَ :
َ
صـ?حلاً ف َ
ِ
ِِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
{ي?ح ْس َرتَى?
ّي} [املنافون . ]10:أو يقول:
ص هد َق َوأَ ُكن ّم َن ?ل ه
يب فَأَ ه
صـ?حل َ
أَخ ْهرتَ ِىن? إِ َىل? أ َ
َ
نت لَ ِمن ?ل ه ِ
نب هِ
ت ِىف َج ِ
ين} [الزمر. ]56:
َعلَى? َما فَـ هرطَ ُ
سـ?خ ِر َ
?َّلل َوإِن ُك ُ َ
وعن جواز أخذ الدراهم بدال عن التمر يقول الشيخ  -رمحه هللا :-
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وأما أخذ الدراهم عن التمر ففيه مصلحة كبرية للفقراء؛ ألنه أنفع هلم وأرغب إليهم ،ولقد مضت
السنوات السابقة والتمور املقبوضة زكاة يف املخازن مل يستفد منها أحد حىت فسدت ،وقد علم الناس
كلهم قلة رغبة الناس يف التمر هذه السنّي ،فكيف تطيب نفس الفالح ،أو أهل األصل أن يبيعوا

متورهم بدراهم مث خيرجوا زكاهتا من التمر ،ورمبا يكون من نوع ال يساوي زكاة النوع اجليد .وعليه

فإخراج الدراهم فيه فائدة لرب املال من الفالحّي وأهل األصل ،وهي تيقن إبراء ذممهم وخروجهم

من العهدة .وإجزاء القيمة عن الزكاة هو مذهب أيب حنيفة ورواية عن اإلمام أمحد بن حنبل ـ رمحه هللا

ـ وعنه رواية أخرى جيزئ للحاجة .وذكر بعضهم رواية أخرى جيزئ للمصلحة ،هذا معىن ما قاله يف

الفروع (ص  365ج  ،2ط .آل اثين)  .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ يف جمموع الفتاوى
(ص  38 ،28ج  52البن القاسم)  :وأما إخراج القيمة للحاجة ،أو املصلحة ،أو العدل فال أبس
به ،وذكر لذلك أمثلة منها أن يبيع مثر بستانه أو زرعه بدراهم ،ومنها أن يرى الساعي (يعين جايب

الزكاة) أن أخذها أنفع للفقراء.

وأخريا سئل الشيخ  -رمحه هللا رمحة واسعة  -ماذا أصنع يف السنوات املاضية ،فلم أخرج زكاة
ً
النخيل اليت يف بييت؟

قال الشيخ -رمحه هللا:-

أما ما مضى من السنوات وهو مل يزكه جاهالً ،فإنه يقدر اال?ن يف نفسه :كم يظن الثمرات املاضية

وخيرج زكاهتا اال?ن ،وليس عليه إمث فيما سبق من أتخري الزكاة؛ ألنه جاهل بذلك ،لكن البد من أداء
زكاة ما سبق.
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حتويل املقابر إىل منتزهات
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/13هـ

السؤال

عندان منع الناس من دفن مواتهم داخل املدينة ،وانتقل مكان الدفن خلارجها ،واملدينة هبا مقابر قدمية
مل تبل العظام هبا ،احلكومة حتوهلا إىل حدائق عامة منتزهات غالب روادها من الشباب والفتيات

الضائعّي ،بعض الناس حولوا بعض املقابر إىل مساجد ،فما احلكم يف حتويلها؟ وما حكم الصالة هبا؟
وما حكم اخلطبة هبا؟ مع العلم أهنا إن تركت سيطر عليها بعض املبتدعة ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

ال جيوز حتويل املقابر إىل حدائق ومنتزهات عامة وال غريها؛ ألن يف ذلك إهانة لألموات واإلنسان

حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي.

وكذلك حتويلها إىل مساجد ال جيوز قطعاً؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن ذلك يف

احلديث الصحيح "أال ال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك" مسلم ( ، )532وعليه فال

جتوز الصالة يف القبور اليت اختذت مساجد ،وال اخلطبة هبا ،وأهل البدع ينصحون أبال يفعلوا ذلك،

وإذا ما قبلوا النصيحة فيمنعون إذا مل ترتتب على ذلك فتنة ،وإذا فعلوا ذلك فال جتوز جماراهتم يف
عمل البدعة.
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هل االستغاثة بغري هللا شرك أكرب؟

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/28هـ

السؤال

هل يشرتط يف االستغاثة بغري هللا أن يرافقها اعتقاد املشركّي ،حىت تكون من الشرك األكرب أم ال؟

وهل تعد شركاً أكرب إذا كان املستغيث يعتقد أن املستغاث به سيغيثه إبذن هللا؟.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاالستغاثة :طلب الغوث ،وهو إزالة الشدة ،كاالستنصار طلب النصر ،واالستعانة طلب العون.
واملخلوق يُطلب منه من هذه األمور ما يقدر عليه منها ،كما قال -تعاىل" :-وإن استنصروكم يف

الدين فعليكم النصر" [األنفال ، ]72 :وكما قال":فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه"

[القصص ، ]15:وكما قال -تعاىل":-وتعاونوا على الرب والتقوى" [املائدة . ]2:وأما ما ال يقدر
عليه إال هللا; فال يطلب إال من هللا.

واملستغاث به من دون هللا -تعاىل -ال خيلو أمره من حالّي:

إما أن يكون حياً أو ميتاً ،وامليت ال جتوز االستغاثة به حبال ،ال فيما يقدر عليه البشر وال غريه.
واحلي ال خيلو إما أن يكون حاضراً أو غائباً ،والغائب ال جتوز االستغاثة به أيضاً؛ ألنه ال يسمع

املستغيث ،فهو من هذا الباب كامليت يف عدم السماع ،واحلي احلاضر ال يستغاث به إال فيما يقدر

عليه البشر ،وينبغي أن يفرق بّي االستغاثة والتوسل ،ذلك أن التوسل قد يتصور فيه عدم اعتقاد
النفع والضر يف املتوسل به ،أما االستغاثة فال تتصور إال مقرونة ابعتقاد املستغيث يف قدرة املستغاث

به على إغاثته ،وهذا فيه جواب على الشطر األول من السؤال.

أما الشطر الثاين فإذا كان املستغيث يعلم أن املستغاث به ال يغيثه إال إبذن هللا -تعاىل ،-فلماذا

يلجأ إليه ويُعرض عمن بيده ملكوت كل شيء ،وهو جيري وال جيار عليه -سبحانه.-
وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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ملاذا ال يكون طلب الدعاء من امليت شركاً أكرب كاالستغاثة به؟!
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/03هـ
السؤال
ملاذا ال يعد طلب الدعاء من امليت شركاً أكرب ،بينما تعد االستغاثة به شركاً أكرب ،مع أننا يف احلالتّي

نعتقد يف هذا امليت الشفاعة؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فأقول ومن هللا استمد العون والتوفيق:
إن طلب الدعاء من امليت ،وكذا االستغاثة به من دون هللا كالمها داخل يف دائرة احملظور شرعاً ،إال

أهنما خيتلفان من حيث احلكم ،وذلك أن طلب الدعاء من امليت املقبور بدعة ليس هلا سند من دليل

عقلي وال نقلي صحيح ،إذ امليت قد فارق الدنيا وأفضى إىل ما قدم ،مرهتن بعمله ال ميلك جندة

نفسه ،وال إنقاذها فضالً عن إنقاذ غريه ،وإجابته ،كما أنه مل يرد نص يدل على جواز ذلك أو

مشروعيته ،فلم يكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يطلب من إخوانه األنبياء الذين تقدموه أن يدعوا
له أو لقومه ،وال فعل هذا من بعده الصحابة -رضوان هللا تعاىل عليهم -فتبّي أن من فعل هذا فقد

أحدث يف الدين ما مل أيذن به هللا ،وفعله مردود عليه ،وهو خمطئ خطأً ظاهراً ،حيث يظن أن املوتى
يستجيبون لطلبه فيدعون له ،خبالف األحياء فإنه قد ورد ما يدل على فعله ،ولذلك طلب عمر بن

اخلطاب -رضي هللا عنه -من العباس -رضي هللا عنه -أن يدعو هلم ويستسقي ،فيما رواه البخاري
( )1010عن أنس -رضي هللا عنه -ومل يعمد إىل قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيسأله أن

يدعو هلم أو يستسقي ،ولو كان ذلك مشروعاً ملا أمر عمر العباس  -رضي هللا عنهما -بذلك دون

النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فمن طلب من امليت أن يدعو له فقد ابتدع ،وعمله مردود عليه

عقالً وشرعاً.
وأما االستغاثة ابألموات فهي يف حقيقة األمر صرف عبادة من خالص حق هللا على العباد إىل خملوق،
وهذا هو عّي الشرك ،إذ إن الدعاء -ومنه االستغاثة -عبادة ،ال جيوز صرفها إال هلل ،فمن صرفها
لغري هللا فقد أشرك ،وليس هذا من ابب االستشفاع املشروع .وهللا املوفق.
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اهنيار القرب بعد االنتهاء من الدفن

اجمليب عبد هللا بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/23هـ
السؤال

مت دفن امليت يف قربه املعد له وفق األصول الشرعية ،وبعد االنتهاء منه إذا ابلقرب ينهار ،فاختلف
احلاضرون ،هل يعيدون نبش القرب مث دفنه من جديد؟ أم يهيلون الرتاب على القرب ويعيدون تسنيمه
فقط؟ أفتوان.

اجلواب

أيتون برتاب زائد حىت يتم الدفن ،ويسنمون القرب تسنيماً جديداً ،وال جيوز هلم أن ينبشوا القرب.
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احللف بغري هللا شرك أكرب أم أصغر؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/05هـ

السؤال

ملاذا يعد احللف بغري هللا شركاً أصغر بينما تعد االستغاثة بغري هللا شركاً أكرب مع أن ما نعلمه هو أن
كلتا احلالتّي متثالن صرف عبادة لغري هللا؟.

اجلواب

احللف بغري هللا شرك أصغر؛ ألنه شرك يف األلفاظ جاء يف النصوص تسميته شركاً ،ولكنه ال يصل إىل
الشرك األكرب ما دام متعلقاً ابللفظ فحسب ،ولكن لو اعتقد احلالف بغري هللا أن للمحلوف به

عظمة أعظم أو مثل عظمة هللا ،أو تعبد للمخلوق به كما يتعبد هلل ،فهنا واحلالة هذه يكون احللف

شركاً أكرب خمرجاً من امللة ،وهنا يستوي مع االستغاثة ،أو الدعاء أو النذر لغري هللا .وهللا أعلم.

()388/15
أوصت بنقل جثماهنا إىل ٍ
بلد آخر
اجمليب سامي بن حممد اخلليل
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أان والديت مقيمة خارج البلد منذ فرتة طويلة ،وقام أخي األكرب منذ حوايل عشر سنوات هبدم املقابر

وإقامتها على الشريعة اإلسالمية ،وعمل حلد ،ولكن كما يعلم فضيلتكم أن هذه األمور الشرعية ال
يعلم هبا أحد ،وأن الناس هنا يشتغلون ابلعرف ،املهم عندما رأى معظم أهل العائلة هذه املقابر

أصروا على عدم الدفن فيها ،ومنهم والديت اليت أوصت بدفنها مع أهلها يف البلد ،والسؤال هنا اي

شيخي :هل تنفذ الوصية؟ وهل نقل اجلثمان من بلد إىل آخر جيوز شرعاً؟ أفيدوىن أفادكم هللا ،ولكم

جزيل الشكر.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

هذه الوصية ال تنفذ؛ ألن السنة أن يدفن املسلم يف البلد الذي مات فيه إذا كان بلداً إسالمياً،
وعلى هذا كان عمل السلف الصاحل ،وعليه فال يلزمك تنفيذ هذه الوصية ،ال سيما والقبور اليت
تنوي دفن أمك فيها مقامة وفق السنة.

()389/15

ينام عن الصالة ويسأل عن الرتتيب يف قضائها
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/12/4هـ
السؤال

مسعت من أحد األشخاص أن األصل يف الصلوات الرتتيب ،فال جيوز تقدمي واحدة على أخرى،
فقلت :ما املشكلة؟ فقال يل صاحب احلاجة :إنه أييت الساعة الثانية من عمله متعباً ،فينام عن صالة

العصر ،فيقوم مع آذان املغرب ،فيسألين :هل أصليها مغرابً أم أقضي الصالة الفائتة؟ فيقول :حتدث
معي يف غري العصر أحياانً إذا كان دوامي مسائياً ،فكيف أقضي صلوايت؟ وأبي طريقة؟ أفتوين هبا -

جزاكم هللا خرياً ،-ولكم جزيل الشكر اي إخواين يف هللا.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:

دل على ذلك فعل
فالرتتيب يف قضاء الصلوات واجب ،وهذا هو مذهب مجاهري أهل العلم ،وقد ّ
النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-ففي غزوة اخلندق صلى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -العصر

بعدما غربت الشمس ،مث صلى بعدها املغرب ،فيما رواه البخاري ( ، )596ومسلم ( )638من

حديث عمر -رضي هللا عنه -فراعى الرتتيب يف هذا؛ وألن القاعدة أن القضاء حيكي اآلداء ،فإذا
قضى الصلوات يكون هذا القضاء مشابه لآلداء ،وعلى هذا إذا قضى الصلوات فالواجب عليه

مراعاة الرتتيب ،هذه مسألة ،واملسألة الثانية يف كالم السائل :قضاء الصالة ،فالواجب عليه عدم
التهاون يف أداء الصالة حىت خيرج وقتها ،فإذا خرج الوقت وكان غري معذور فقد ذهب مجع من أهل
العلم إىل أن القضاء ال يصح منه ،ولو أتى ابلصالة ،فهذه الصالة غري مقبولة ،قالوا :ألن النصوص

الواردة يف القضاء إمنا وردت يف حال العذر ،وألن هللا  -عز وجل -توعد الساهّي عن الصالة

ابلويل ،فلو كان مدركاً هلا وقاضياً ملا ورد الوعيد عليه" :ابلويل" يف موضع" ،وابلغي" يف موضع آخر،
وقالوا :كما أن الصالة ال تصح قبل دخول وقتها ،وهذا ابإلمجاع ،فكذلك ال تصح بعد خروج

وقتها ،فالواجب على السائل أن يتقي هللا  -عز وجل -وأالّ يفرط هذا التفريط العظيم يف الركن

الثاين من أركان اإلسالم ،وهذا إذا وقع فإمنا يقع على سبيل الندور ،ال أن يكون عادة وديدانً
ومنهجاً للشخص ،حبيث يفعل ذلك يومياً أو أايماً يف األسبوع.

()390/15
كيف نوفِّق بّي هذين احلديثّي؟

اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/26هـ
السؤال
لدي إشكال يف بعض األحاديث الواردة عن الرسول -صلى هللا عيه وسلم:-

احلديث األول :هو حديث "إن هللا كتب احلسنات والسيئات مث بّي ذلك ،فمن هم حبسنة فلم

يعملها كتبها هللا عنده سنة كاملة ،فإن هو هم هبا فعملها كتبها هللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة"

احلديث.

واحلديث الثاين" :إن هللا جتاوز يل عن أميت ما وسوست به صدورهم ما مل تعمل أو تكلم ،فأرى أن
هناك تناقضاً يف املعىن ،أرجو اإلفادة .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

فأقول -وابهلل التوفيق :-إنه ال تعارض بّي احلديثّي -حبمد هللا تعاىل.-

فحديث التجاوز عن وساوس الصدور ،املقصود به :أن هللا  -عز وجل -يعفو عن خطرات النفس
ابملعاصي ،وال يعاقب على هذه اخلطرات .أما احلديث اآلخر :فإنه يذكر جزاء من هم ابحلسنة ومن

هم ابلسيئة .فأما اهلم ابحلسنة :فال عالقة له حبديث التجاوز عن وساوس الصدور أصالً؛ ألنه يذكر
ثواب اهلم ابحلسنة ،وحديث التجاوز يذكر جزاء اهلم ابلسيئة ،فال عالقة ملوضوع احلديث األول

ابحلديث اآلخر.

وأما اهلم ابلسيئة الذي جاء يف احلديث أنه تكتب له حسنة إذا مل يعمل هبمه ،فهو ال يعارض التجاوز

عن الوساوس ،بل يؤيده ،ويزيد من بيان فضل هللا  -تعاىل  -على من ترك املعصية هلل  -تعاىل -

مع مهه هبا ،أو على من خطرت املعصية يف قلبه جمرد خاطرة ،دون أن يعزم ويصمم ،أبن له حسنة؛

لرتكه تلك املعصية .وهللا أعلم.
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

()391/15

هل تضاعف السيئة يف مكة؟

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال

مسعت أن عمل احلسنة يف مكة املكرمة يضاعف األجر والثواب عن غريها إىل مائة ألف حسنة،
وكذلك السيئة تضاعف إىل مائة ألف سيئة ،فما مدى صحة هذه املعلومات؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أما املضاعفة مبائة ألف فهذا خاص ابلصالة يف املسجد احلرام ،حلديث أم سلمة  -رضي هللا عنها-

وفيه قول النيب  -عليه الصالة والسالم " :-إال مسجد الكعبة" مسلم ( )1396فخص النيب -

عليه الصالة والسالم  -هذه املضاعفة مبائة ألف مبسجد الكعبة ،وأما خارج املسجد يف داخل احلرم
فاحلسنات تضاعف ،لكنها ال تضاعف هبذه الكمية ،ويدل هلذا فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم-

يف احلديبية ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديبية إذا كان وقت الصالة دخل إىل حدود
احلرم وصلى.

وأما ابلنسبة للسيئة فال تضاعف كميةً وإمنا تعظم كيفيةً ،فالسيئة يف احلرم أعظم منها يف غريه ،لقول

هللا  -عز وجل " :-ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم" [احلج ، ]25:وقول هللا  -عز

وجل " :-ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب" [احلج ]32:وقول هللا  -عز وجل :-
"ذلك ومن يعظم حرمات هللا فهو خري له عند ربه" [احلج. ]30:

()392/15

حتويل مسجد إىل منزل لإلمام
اجمليب د .حممد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي سيدان حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي مث أما بعد:

هل ابستطاعتنا حتويل مسجد إىل منزل للسكن؟ علماً أن هذا املسجد أصبح ال تقام فيه الصالة

لضيقه وأقيم أمامه مسجد أكرب منه يتسع للمصلّي ،وقد اختذته اللجنة املشرفة مدرسة لتحفيظ
القرآن الكرمي ،ونظراً لتعاقب األئمة على املسجد الكبري وعدم وجود قيم له ،وحدوث فتنة بّي

املصلّي والقيم السابق لتماطله عن أداء الصلوات اخلمس وبعد اإلمام عن املسجد لسكنه البعيد

رأت اللجنة الدينية للمسجد حتويل املسجد الصغري إىل سكن لإلمام إلقامة الصلوات يف وقتها ودرء
الفتنة فهل جيوز ذلك أم ال؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:

فإذا كان املسجد القدمي قد ضاق ابلناس ومل يعد يتسع للمصلّي فأقيم مسجد قريباً منه أكرب منه
يتسع للمصلّي ،ومل يكن القصد من إقامة املسجد الثاين اإلضرار ابألول ورأى املشرفون على

املسجد حتويل املسجد القدمي إىل سكن إلمام املسجد ومؤذنه ليكوان قريبّي من املسجد؛ ليتمكنا من

أداء مجيع الصلوات فيه فيظهر يل أنه ال حرج -إن شاء هللا-؛ ألن هذا وقف أيضاً لصاحل املسجد
اجلديد فيستمر وقفاً إذ يف ذلك بقاء الوقف مبعناه عند تعذر بقاء صورته.

وأما إذا كان املسجد الذي أقيم اثنياً قد أقيم بغرض اإلضرار ابملسجد األول ،وصرف بعض املصلّي

عن املسجد األول فهذا مسجد الضرار الذي قال هللا فيه":والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً
وتفريقاً بّي املؤمنّي وإرصاداً ملن حارب هللا ورسوله من قبل وليحلفن إن أردان إال احلسىن وهللا يشهد
إهنم لكاذبون*ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال

حيبون أن يتطهروا وهللا حيب املطهرين" [التوبة. ]108-107 :

قال القرطيب  -رمحه هللا( :-قال علماؤان :ال جيوز أن يبىن مسجد إىل جنب مسجد ،وجيب هدمه،
واملنع من بنائه لئال ينصرف أهل املسجد األول فيبقى شاغراً ،إال أن تكون احمللة كبرية فال يكفي
أهلها مسجد واحد فيبىن حينئذ) .

وقال أيضاً( :قال علماؤان -رمحة هللا عليهم :-وإذا كان املسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع

على بنائه فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-من بىن هلل مسجداً ولو كمفحص قطاة أو أصغر بىن هللا

له بيتاً يف اجلنة" رواه ابن ماجة ( )738من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -يهدم وينزع
إذا كان فيه ضرر بغريه ،فما ظنك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم حىت ال يدخل ضرر على
األقدم)  .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()393/15

زكاة املقهى
اجمليب د .محد بن محاد احلماد

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/7/27هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،سؤايل يتمثل يف اآليت:

( )1كيفية إخراج الزكاة من املقهى ،علماً أن املال قد ال جيتمع إىل احلول ،وهل يدخل العتاد يف

التقومي؟

( )2لقد اشرتيت عتاد مقهى قوامه  50مليوانً ،وأدخلت شريكاً معي طالباً منه أن يدفع يل نفس

املقدار ( )50مليوانً ،مث أقتسم معه الفائدة من  50مليوانً.
اجلواب

كيفية إخراج الزكاة من املقهى ما جيتمع من دخل املقهى ،وحيول عليه احلول ،ويبلغ النصاب فيه

الزكاة ،أما عتاد املقهى املعد لعمل املقهى فال يدخل ،وليس عليه زكاة.

()394/15

سب شامت الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/25هـ
السؤال
ال أحد منا جيهل ما يقوله النصارى من سب النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-وال جنهل غرية

شباب األمة اإلسالمية على دينهم ورسوهلم -صلى هللا عليه وسلم ،-فهل جيوز الرد على من سب
النيب -صلى هللا عليه وسلم -بسب املتحدث؟ علماً أبين قمت بشتم أحدهم ،وقد نصحين أحد

األقارب بعدم تكرار ذلك؛ ألنه جيعلهم يزيدون السب واالستهزاء ،ويكون ذنبهم علي .أفيدوين

أفادكم هللا ورعاكم.
اجلواب
احلمد هلل.

سب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -نوع من أنواع الكفر ،فإن صدر من مسلم كان ذلك ردة منه،
ووجب على ويل األمر االنتصار هلل ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -بقتل الساب ،فإن أظهر

الساب التوبة وكان صادقاً نفعه ذلك عند هللا ،ومل تسقط توبته عقوبة السب ،وعقوبة الساب هي

القتل ،وإن كان الساب معاهداً كالنصراين كان ذلك نقضاً لعهده ووجب قتله ،ولكن إمنا يتوىل ذلك

املسلم النصراينه أو غريه يسب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وجب عليه
ويل األمر ،فإذا مسع
ُ

اإلنكار واإلغالظ ،وجيوز سبه؛ ألنه هو البادي ،فكيف ال ينتصر للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -كما
جيب الرفع عنه إىل ويل األمر الذي يقيم عليه عقوبة الساب ،وإذا مل يكن هناك من يقيم حد هللا

وينتصر لرسوله -صلى هللا عليه وسلم -فعلى املسلم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك مما ال يؤدي

إىل فساد وضرر متعد إىل غريه من الناس ،أما أن يسمع املسلم الكافر يسب النيب -صلى هللا عليه

وسلم -مث يسكت ،فال يرد عليه حذراً من أن يتمادى يف ذلك السب فهذا رأي خاطئ ،وأما قوله

تعاىل" :وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" [األنعام ، ]108:فليست

يف شأن من ابتدأ سب هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وإمنا املقصود منها النهي عن سب آهلة

ابتداء؛ لئال يسبوا هللا جهالً منهم وعدواانً ،أما من ابتدأ سب هللا وسب رسوله  -صلى هللا
املشركّي
ً

عليه وسلم -فإنه جيب الرد عليه وعقوبته مبا يردعه عن كفره وعدوانه ،ولو ترك للكفرة وامللحدين أن
يقولوا ما شاءوا دون إنكار وال عقاب لعظم الفساد ،وكان ذلك مما حيبه هؤالء الكفار ،ويرضون عنه،

فال يلتفت هلذا القائل إن السب ،أو الرد على هذا الساب جيعله يتمادى يف السب ،فاملسلم ال بد

أن يغار ،ويغضب هلل ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -فال يطيق أن يسمع من مسلم وال كافر سب
النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن يسمع النيب -صلى هللا عليه وسلم  -يسب وال يغار وال
يغضب فليس مبؤمن ،نعوذ ابهلل من اخلذالن والكفران ،وطاعة الشيطان ،وهللا أعلم.

()395/15

النكاح بدون مهر
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/12هـ
السؤال

حسب علمي فإن املهر للزوجة جيب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاً مستوفياً للشروط ،وجيب
املهر املسمى إن كانت التسمية صحيحة ،ومهر املثل إن مل تكن هناك

تسمية ،أو كانت التسمية فاسدة ،أو يف نكاح التفويض ،لكن اإلشكال عندي فيما حيصل يف بالدان
روسيا من اجلهل بوجوب املهر وحقيقته أصالً يف بداية األمر ،مث بعد

مرور سنّي يلتزم أحدهم بدينه ،ويريد أن يويف حبقه جتاه زوجته ،فأان أحتار يف

الفتوى :هل يقال مثال :املهر هو ما يرتاضى الطرفان عليه ،وإذا كانت املرأة قد
أبرأت زوجها يف هذه احلالة فهل يربأ الزوج؟ أو نقول( :تلك أمة قد خلت) وال داعي

إلاثرة املوضوع؟ أفتوان مأجورين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
فإن املهر أو الصداق شعرية من شعائر املسلمّي يف أنكحتهم ،وقد أمجع أهل العلم على أنه ح ٌق من

حقوق املرأة ،وأنه جيب هلا بنفس العقد ،على النحو الذي ذكره األخ السائل.
أما إذا مت العقد من غري ذك ٍر للمهر ،فإن املهر ال يسقط هبذا ،بل هو ابق يف ذمة الزوج ،جيب عليه
دفعه للزوجة ،واملهر الواجب يف هذه احلالة هو مهر املثل ،إال إذا اتفق الزوجان على مه ٍر معّي فال

أبس بذلك ،وإذا أبرأت الزوجة زوجها من املهر فهو جائز؛ ألن املهر ح ٌق هلا وقد تنازلت عنه ،وهللا
-سبحانه وتعاىل -يقول" :وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طَب لكم عن شي ٍء منه نفساً فكلوه هنيئاً

مريئاً" [النساء ، ]4 :وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()396/15

الفرق بّي (حيرم) و (ال جيوز) !
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/17هـ
السؤال

ما الفرق بّي (ال جيوز) و (حمرم) ؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن هذا السؤال يتعلق حبكم من األحكام التكليفية ،وهو "احملرم" وتعريفه عند أهل العلم :ما هنى

الشارع عنه هنياً جازماً ،كالراب والغيبة والسرقة وشرب اخلمر وما إىل ذلك.

وألهل العلم تسميات كثرية هلذا احلكم التكليفي ،فقد يسمونه ابلـ"حملرم" أو "احلرام" أو "احملظور" أو
"املمنوع" أو "املزجور عنه" أو "املتوعد عليه" أو "املنهي عنه" ،أو يصفونه أبنه الذي ال جيوز فعله،

وال يوجد فرق حقيقي بّي هذه املصطلحات ،ومن نظر يف صنيع أهل العلم يف كتبهم وفتاويهم تبّي
له أن هذه املصطلحات مرتادفة يف الداللة على ٍ
شيء واحد ،وهو ما هنى الشارع عنه هنياً جازماً.
ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض أهل العلم -خصوصاً املتقدمّي منهم -كانوا يكرهون اإلكثار من

إطالق لفظ احلرام إال على ما ثبت حترميه صراحةً يف النصوص الشرعية؛ وذلك تورعاً منهم ،ومن

هؤالء اإلمام أمحد رمحه هللا ،فإنه كثرياً ما كان يقول :أكره كذا أو ال ينبغي كذا ،ويقصد من ذلك

التحرمي ال الكراهة ،كما نبه عليه ابن القيم رمحه هللا يف إعالم املوقعّي ( . )32/1وهللا املوفق ،وصلى

هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()397/15

الزواج العريف حبضور الويل
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن
القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/18هـ
السؤال

مطلقه وأطفاهلا يف حضانتها وختشى إن هي تزوجت أن تسقط حضانتها ألطفاهلا ،ولذا فهي تريد أن
تتزوج زواجاً عرفياً ويكون وليها يف التزويج شقيقها حيث والدها متوىف ويوجد شاهدان للزواج .فهل
يصح هذا الزواج أم ال؟

اجلواب

إذا مت الزواج أبركانه الثالثة وهي الزوجان اخلاليان من املوانع واإلجياب والقبول وتوافرت شروطه

األربعة وهي تعيّي الزوجّي ورضامها والويل الشرعي والشاهدان فإن عقد النكاح صحيح وينعقد
بذلك ،ولو مل يوثق لدى اجلهات الشرعية .لكن ال شك أن توثيقه لديها أفضل وأمر متأكد.

أما إذا اختل شرط من تلك الشروط كعدم وجود الويل أو الشاهدين فالعقد ابطل.
ويستحب إعالن النكاح وإظهاره فإن مل ُيعلن فال أبس.

لكن يُعلم أنه لألب املنازعة يف حق احلضانة إن تزوجت األم ،ولو مل يكن الزواج معلناً ،فمىت تزوجت
ثبت له احلق يف املنازعة يف ذلك لعموم حديث "أنت أحق به ما مل تنكحي" .أخرجه أبو داود

( . )2276وليس معناه أنه تثبت له احلضانة مطلقاً بزواج األم لكنه ينظر لألصلح للمحضون كما
قرر ذلك ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -وهللا تعاىل أعلم.

()398/15

هل لتقسيم التوحيد إىل ثالثة أصل!
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/03هـ
السؤال

أثري عندان كالم كثري حول موضوع تقسيم التوحيد ،ومن أانس يرددون كثرياً أنه تقسيم خاطئ

وبدعي ،وقال بعض شبابنا :إنه يشبه ابلتثليث النصراين؛ حبجة أنه حبث يف البخاري ومسلم ومجيع

كتب السنة ومل جيد هذا التقسيم ،ويقول :إنه كان يف ندوة يف أمريكا ،فقال له شاب نصراين :عندكم
تثليث مثلنا ،فقال :كيف؟ قال :عندكم توحيد الربوبية وألوهية وأمساء وصفات ،وعندان أب وابن

وروح قدس ،ومل يرد عليه الشيخ ،وقد اقتنع بكالمه مث أخذ ينشر هذه الشبهة ويرددها يف ندواته ،مما

أاثر انزعاج بعض طالب العلم ،نرجو اإلفادة يف هذا املوضوع وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيحسن يف مقدمة اجلواب أن يكون هناك إشارة ملا يلي:

 -1إن هللا خلق العباد ،وحلكمة جعلهم متباينّي يف األجسام واألرزاق والفهوم؛ فما يعجز عنه
شخص حيتار اآلخر كيف عجز عنه األول! وهكذا ،فما حيتار فيه شخص قد يدركه آخرون.

 -2أن هناك فرقاً بّي الذات وبّي وصف الذات ،فالوصف معلومات قد تتعدد وتتقسم ،وهي

تصف ذات واحدة فتعدد وتقسيم املعلومات ال يقتضي تعدد وتقسيم الذات املوصوفة ،وهذا من

بدائه العقول.
-3أن وسائل إيضاح العلوم الشرعية ليست توقيفية ،بل تتطور مع األزمان ،فظهور التقسيم إىل

أبواب وفصول وأركان وواجبات وشروط يف الفقه وحنوه ما هو إال من ابب وسائل اإليضاح وتسهيل
العلوم ،وليس من ابب االبتداع يف الدين ما ليس منه ،وعلى هذا اتفقت األمة.

ومما تقدم يتضح أن تقسيم التوحيد إىل توحيد ألوهية وربوبية وأمساء وصفات هو تقسيم ملا جيب أن
يعتقده املسلم جتاه ربه ،وليس هو تقسيم هلل -سبحانه وتعاىل -حىت يقال إنه يشبه عقيدة التثليث،
فسبحان هللا من أين جاء هذا الفهم؟ كيف يشبه من جعل إهله ثالثة آهلة أب وابن وروح القدس مع

من آمن إبله واحد ال إله إال هو؟! فما أقسام التوحيد إال بيان جلوانب احلقوق الواجبة على العبد

جتاه رب واحد ،فتوحيد األلوهية بيان أنه ال يعبد إال هللا ،وتوحيد الربوبية بيان أنه رب خالق ومدبر

ومالك كل شيء ،وتوحيد األمساء والصفات بيان ما يثبت هلل من األمساء والصفات ،فكلها حقوق
إلله واحد.
وهذا التقسيم ما هو إال فهم ملا جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وتوضيح ملا فيها من العلم

ليسهل على الناس فهمه ،وكذلك للمساعدة يف حصر شبهات أهل الضالل والرد عليها كل شبهة

ابملوضع املناسب هلا ،فمثال هذا التقسيم كمثال أركان الصالة وشروطها وواجباهتا ،فلو قرأت القرآن

والسنة لن جتد هذه التفاصيل ،ولكنها ظهرت كتطور لوسائل إيضاح العلم املستنبط من الكتاب
والسنة.

وال حيتاج اإلنسان إىل البحث املتعمق يف الكتب ليجد أقسام التوحيد الثالثة ،بل ينظر ويتفكر يف

سورة الفاحتة اليت يقرأها سبع عشرة مرة يف يومه وليلته يف الفريضة فقط ،فإذا قال" :رب العاملّي"
فهو يوحد هللا بتوحيد الربوبية.

()399/15

وإذا قال" :الرمحن الرحيم" و هحد هللا أبمسائه وصفاته ،فأثبت هلل ما أثبته هللا لنفسه من األمساء

والصفات موحداً هللا بكمال الصفة وحسنها ،وعدم مشاهبة صفات هللا لصفات خلقه.

وإذا قال" :إايك نعبد" و هحد هللا بتوحيد األلوهية ،فال إله يستحق العبادة إال هللا سبحانه وتعاىل.

فما أقسام التوحيد إال إيضاح وترتيب ملا دل عليه القرآن ،وليس هذا التقسيم توقيفياً يرتتب عليه
صحة اإلميان أو كماله؛ بدليل أن العلماء قد اختلفوا بّي من قسم التوحيد ثالثة أقسام ،وآخرون

يقسمونه إىل قسمّي حبيث يدخلون توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات يف قسم ،وتوحيد
األلوهية يف قسم آخر.

ويف نظري أن املسألة ال حتتاج إىل مزيد من اإلطالة لوضوحها ،وأن اخلوض فيها ويف منشأها وأول من

قال هبا ما هو إال خوض يف شيء ظاهر القرآن الكرمي والسنة النبوية على إثباته ،فال حاجه إليه وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آهله وصحبه.

()400/15
سهل) !
الدعاء بـ (اي ُم ِّ

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/13هـ
السؤال

املسهل ليس من أمساء هللا احلسىن؟
سهل اي رب)  ،مع أن ِّ
هل جيوز لإلنسان أن يدعو قائال( :اي ُم ِّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألوىل ابملسلم أن يدعو أبمساء هللا احلسىن؛ ألن هللا -عز وجل -قال" :وهلل األمساء احلسىن فادعوه

هبا" [األعراف . ]180:وثبت يف الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هلل تسعة

وتسعّي امساً من أحصاها دخل اجلنة" .صحيح البخاري ( ، )2736وصحيح مسلم (، )2677
ومن إحصاء هذه األمساء دعاء هللا -عز وجل -هبا.

ومن آداب الدعاء التوسل إىل هللا -عز وجل -أبمسائه احلسىن وصفاته العال هذا هو األوىل ابملسلم،
فيختار من أمساء هللا احلسىن ما يالئم دعوته؛ إذا سأل هللا الرزق قال" :اي رزاق" ،إذا سأل هللا -عز

وجل -الرمحة قال" :اي رمحان اي رحيم" ،إذا سأل هللا -عز وجل -العزة قال" :اي عزيز" ،إىل آخره.
مسهل" ،ولو قال:
وإن دعا مبا خيرب به عن هللا -عز وجل -فإن هذا ال أبس به ،فهو جائز ،مثل" :اي ِّ
سهل أموري" ،إىل آخره ،فإن هذا من اخلرب عن هللا -عز وجل -وهذا من صفاته
مسهل ِّ
"اي ِّ
سبحانه ،فال أبس بذلك إن شاء هللا.

()401/15

فضل صالة الفجر
اجمليب عيسى بن عبد هللا املطرودي

القاضي ابحملكمة الكربى يف حائل
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/15هـ
السؤال
السالم عليكم.

أود السؤال عن فضل صالة الفجر ،وهل ثبت عن النيب دعاء معّي فيها؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

صالةِ
لقد ورد فضل صالة الفجر يف الكتاب والسنة ،كما يف قوله تعاىلِ :
صلَو ِ
ات َوال ه
َ
"حافظُوا َعلَى ال ه َ
ال ُْو ْسطَى" [البقرة :من اآلية ، ]238ومما قيل إهنا الفجر والعصر ،وقد خصهما لفضلهما.
كما ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه أبو موسى  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :من صلى الربدين دخل اجلنة" متفق عليه البخاري ( )574ومسلم

( ، )635قيل الربدان الصبح والعصر ،وعن أيب زهري عمارة بن رويبة  -رضي هللا عنه -قال :مسعت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا
يعين الفجر والعصر" رواه مسلم ( ، )634وعن جندب بن سفيان  -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا "....احلديث رواه مسلم
(. )657

وقد تكلم العلماء عن فضل صالة اجلماعة من كتب الفضائل ،فعلى من أراد االستزادة الرجوع

إليها ،وال أعلم دعاء معيناً لصالة الفجر إال أنه حيسن ابملسلم أن يذكر األوراد بعدها من أوراد

الصباح كآية الكرسي وآخر آيتّي من البقرة واملعوذتّي ،واإلخالص ثالث مرات ،وهللا أسأل أن
جيعلنا من احملافظّي على صالة الفجر مجاعة خاصة وغريها عامة ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله
وصحبه.

()402/15

استئجار قاعة للصالة تقام فيها شعائر نصرانية
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/30هـ
السؤال

نظراً لضيق مسجدان ونظراً لكثرة عدد املصلّي يوم اجلمعة فإن سلطات املدينة النصرانية وافقت على
أتجريان قاعة اتبعة هلم ،ليست كنيسة وإمنا مركز تقام فيها أنشطتهم وحفالهتم وحىت شعائرهم يوم

األحد مع العلم أن مركزان أصبح ضيقاً ال يسع إال ثلث املصلّي يوم اجلمعة ،فهل نقبل هذا العرض

أم ال؟ وللعلم فإننا خنشى أن تستغل وسائل اإلعالم احلدث ويصبح األمر فيه منّة وافتخار على

املسلمّي .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

جيوز استئجاركم هذه القاعة إلقامة صالة اجلمعة ما دام املسجد ضيقاً ولو كانت هذه القاعة

تستخدم يف أوقات أخرى من النصارى إلقامة أنشطتهم وبعض طقوسهم الدينية ،وأنتم تشكرون على
فعلكم هذا يف إظهار شعائر اإلسالم كصالة اجلمعة يف مثل داير الكفار ،وأرجو هللا أن يثيبكم على

ذلك ،وهذه الصالة يف حقكم ليست مسجداً ابملعىن االصطالحي املتعارف عليه عند املصلّي وإمنا

هي (مصلى)  ،واملصلى ال أيخذ حكم املسجد من حيث منع املرأة احلائض من املكث فيه ،فيجوز

للنساء حضور اخلطبة يف هذا املصلى ،كما أنه ال تصلى فيه حتية املسجد هبذه النية وإمنا بنية الصالة

املطلقة لقوله صلى هللا عليه وسلم" :بّي كل أذانّي صالة ثالاثً ملن شاء" رواه البخاري (، )624

ومسلم ( )838من حديث عبد هللا بن مغفل املزين  -رضي هللا عنه  -واألذاانن مها األذان

واإلقامة ،كما جيوز أداء النوافل العامة والقبلية منها للصالة والبعدية لكوهنا غري مرتبطة ابملكان وإمنا

ابلصالة ،وال أعتقد أن يكون فعلكم هذا فتنة من النصارى؛ فإن ديننا ال مينعنا من ذلك ،بل هذا رمبا

يقرهبم لنا وإن كانت الفتنة املتوقعة من بعض املسلمّي؛ فينبغي أن يتفقهوا يف دينهم أوالً ،وفق هللا
اجلميع إىل كل خري وفقهنا وإايك يف دينه آمّي.

()403/15

وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم بـ (برء العليل)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/04/14هـ

السؤال

فضيلة الشيخ- :حفظكم هللا-

استمعت قبل فرتة لبيت من الشعر ولدي ختوف من أن يكون فيه حمظور شرعي فأرجو إفادتنا:

بديع الزمان وبدر الظالم *** أمري األانم وماء الغمام
دعاء اخلليل وبرء العليل *** وهادي السبيل لدار السالم

القصيدة يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،-ولدي ختوف من البيت الثالث يف وصف الرسول
إببراء العليل .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى هبداه أما بعد:

فمما ال شك فيه أن الشعر ال خيلو عادة من مبالغة ،وما ذكر يف البيت املذكور هو حبسب نية قائله

فإن كان يعين بذلك أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سبب يف إبراء العليل فال شك أنه عليه
الصالة والسالم من أكرب أسباب إبراء علل القلوب واألجسام فهو سبب إلبراء علل القلوب من

الشرك والكفر والنفاق والبدعة.

كما أنه سبب يف إبراء علل األجسام عليه الصالة والسالم كما فعل يف عّي علي  -رضي هللا عنه-

وهو أرمد فربئ إبذن هللا تعاىل.

أما إن قصد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هو الشايف املربئ من العلل واألسقام فال شك أن
هذا ال يكون إال هلل تعاىل.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()404/15

الصالة يف مركز إسالمي ُِ
اشرتي مبال الراب
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

نصلي الصلوات املكتوبة أبحد املراكز اإلسالمية ،وقد قام القائمون عليه بتسديد مثنه بقرض ربوي

أفتاهم جبوازه أحد املشايخ يف أوراب ،فهل األفضل لنا االستمرار يف أداء املكتوابت ابملسجد؟ أم
نصلي يف بيوتنا؟ علماً أن أقرب مسجد يبعد حوايل  6كيلو مرت .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

فتوى من ذكرت ال تصح ،وال جيوز بناء املساجد من أموال ربوية أو مسروقة ،ولو نظرت إىل مشركي

قريش حينما أرادوا بناء الكعبة حينما هتدمت فإهنم جنبوا األموال احملرمة يف بنائها ،حىت قصر بناؤهم

عن بناء مجيع الكعبة ،فحجروا اجلزء الذي مل يَب ،وأما إذا مت البناء وانتهى فاإلمث على من أفتاكم،
وأما صالتكم فيه فصحيحة.

()405/15

اصطحاب القواعد من غري حمارم للحج
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/09هـ

السؤال

السالم عليكم.

حنن يف دولة غربية ولدينا محلة احلج ،فهل جيوز لنا أن نصحب معنا النساء الالئي يتجاوز عمرهن

 45عاماً بدون حمارمهن؟ ألن كثرياً منهن يرغَب يف احلج ،لكن ليس هلن حمارم ،إن كان هذا جائزاً
فهال ذكرمت لنا شروط ذلك؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاملرأة اليت ليس هلا حمرم ال جيب عليها احلج ،إذ يشرتط لوجوب احلج وجود احملرم ،فإذا كانت ال
جتده فهي غري مستطيعة وذمتها بريئة ،قال هللا  -عز وجل" :-وهلل على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيال" [آل عمران ، ]97 :وال جيوز للمرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم ،حلديث ابن
عباس  -رضي هللا عنهما -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ال خيلون رجل ابمرأة إال معها
ذو حمرم ،وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم" ،فقال رجل :اي رسول هللا إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا

وإن امرأيت خرجت حاجة ،فقال عليه الصالة والسالم" :انطلق فحج مع امرأتك" ،وهذا يف
الصحيحّي .عند البخاري ( ، )1862ومسلم ( ، )1341فدل ذلك على أنه ال بد من احملرم مع
املرأة.

()406/15

كي موضع السجود
ّ

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/10/16هـ

السؤال

ما حكم كي اجلبهة موضع السجود من الرأس ،وهل لذلك أصل يف اإلسالم؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فأخشى اي أخي الكرمي أن يكون غرض من يفعل هذا أن يظهر ملن يراه وكأنه أثر من آاثر السجود

وهذا من الرايء ،أو أنه يقصد بذلك التقرب إىل هللا هبذا الفعل ،وهذه بدعة ،وقد هنينا عن الرايء
لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر ،قالوا :وما

الشرك األصغر اي رسول هللا؟ قال الرايء ،يقول هللا عز وجل هلم يوم القيامة إذا جزى الناس أبعماهلم
اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء" رواه اإلمام أمحد يف املسند

( ، )428/5وهنينا عن البدعة لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وإايكم وحمداثت األمور فإن

كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( )2676وأمحد ()17144
وابن ماجة ( ، )42وهلذا احلديث شرح مفصل يف جامع العلوم واحلكم البن رجب احلديث 28
فليتأمل.

وأما إن كان غرضه التداوي  -وهو بعيد  -فيحسن هنا أن نشري إىل أنه قد وردت أحاديث يف

النهي عن الكي ،ووردت أحادث تدل على جوازه ،قال ابن القيم  -رمحه هللا -يف زاد املعاد

( )66-65/4تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع :أحدها فعله ،والثاين عدم حمبته ،والثالث :الثناء
على من تركه ،والرابع :النهي عنه ،وال تعارض بينها حبمد هللا ،فإن فعله يدل على جوازه ،وعدم حمبته
له ال يدل على املنع منه ،وأما الثناء على اتركه فيدل على أن تركه أوىل وأفضل ،وأما النهي عنه

فعلى سبيل االختيار والكراهة أو عن النوع الذي ال حيتاج إليه بل يفعل خوفاً ًُ من حدوث الداء،

وهللا أعلم.

وقال ابن قتيبة" :الكي جنسان :كي الصحيح لئال يعتل ،فهذا الذي قيل فيه :مل يتوكل من اكتوى"

ألنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه ،والثاين كي اجلرح إذا مل ينقطع دمه إبحراق وال غريه ،والعضو إذا

قطع ،ففي هذا الشفاء بتقدير هللا تعاىل ،وأما إذا كان الكي للتداوي الذي جيوز أن ينجح وجيوز أن
ال ينجح فإنه إىل الكراهة أقرب" انظر عون املعبود شرح سنن أيب داود ج (، )247-246/10
وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()407/15

الفرق بّي العقيدة والشريعة
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/16هـ

السؤال

ما هو مفهوم العقيدة؟ وما هو مفهوم الشريعة؟ وما هي الغاية من ترابط العقيدة ابلشريعة؟ وأين
يكمن اإلسالم احلقيقي؟ مع إعطاء أدلة من القرآن أو احلديث.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املصطلحات مرتابطة من حيث كوهنا مطلوبة من املكلف ..وكذلك ارتباطها مبصادر التلقي،
وكان السلف الصاحل من الصحابة ومن تبعهم إبحسان يتعلمون كل هذه العلوم ويعملون هبا دون
تفريق يف مسمياهتا ..وملا ضعفت العزائم وانشغل الناس أفردت هذه املسائل حتت علوم جتمع األشباه

إىل بعضها.

أما العقيدة :فهي ما يعقد عليه القلب إمياانً وتصديقاً من مسائل اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ،ومسائل املعاد من الشفاعة وأخبار الساعة وأشراطها.

والشريعة :هي األعمال الظاهرة ،كالعبادات واملعامالت واألخالق.
والغاية من الرتابط بّي العقيدة والشريعة :أن العقيدة أساس والشريعة بناء ،حيث ال يقبل عمل بدون
اعتقاد ،وكذلك ال تنفع عقيدة بال عمل؛ ألن هللا -تعاىل -قرن ذلك يف القرآن الكرمي .قال تعاىل:

"الذين آمنوا وعملوا الصاحلات [ " ...البقرة ، ]25:وقال تعاىل" :من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى

وهو مؤمن [ " ...النحل ، ]97:وغريها .وقوله صلى هللا عليه وسلم" :قل آمنت ابهلل مث استقم ...
" صحيح مسلم ( ، )38وجامع الرتمذي ( ، )2410وغريمها.

وال تنفك الشريعة عن العقيدة إال يف حاالت ،مثل النفاق أو اإلكراه أو النسيان واجلهل ،أما يف

األحوال العادية فإن األصل الرتابط ،وعلى قدر االعتقاد يكون العمل صحة وفساداً ..وحنن شهود

على الظاهر ،فمن أظهر لنا خرياً أمناه وقربناه وهللا يتوىل سريرته ،ومن أظهر لنا سوءاً أو فسقاً أسأان

به الظن ،وال نقبل منه اإلحالة إىل القلب كما يقول بعضهم( :ربك رب قلوب) أو يستشهد (هروابً)
بقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا ال ينظر إىل صوركم  ،" ...وقوله صلى هللا عليه وسلم:
"التقوى هاهنا" .صحيح مسلم ( ، )2564فهذه أمور صحيحة ،لكن ال تصلح حجة ملن أساء

العمل ..واإلسالم احلقيقي هو اجلمع بّي االعتقاد الصحيح والعمل ابلسنة "قالت األعراب آمنا قل

مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا [ " ...احلجرات. ]14:

وقال -صلى هللا عليه وسلم -لرجل قال عن صاحبه -أعطه فإنه مؤمن ،قال -صلى هللا عليه
وسلم" -أو مسلم" .صحيح البخاري ( ، )27وصحيح مسلم (. )150
املهم أن هذه األلفاظ الشريفة جيب أن حتفظ من التالعب مبنحها أو منعها ،وال يوصف هبا أحد إال
ِمن قِبَل أهل العلم والبصرية يف الدين؛ لئال تكون جماالً حلديث العامة..

()408/15

صبغ يد املتوفاة ابحلناء
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/08/27هـ

السؤال

هل من السنة وضع احلناء على يد املرأة املتوفاة؟ يروى أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يضع
احلناء على حليته ،فالناس يضعون احلناء على يدي املرأة املتوفاة مث يغسلوهنا ،فهل هذا جائز أم هو

بدعة؟ ولو كان بدعة فهل يتأثر امليت مبا يفعله األحياء له؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا العمل يظهر يل أنه يفعل على وجه التقرب العتقاد أنه سنة ،فنقول :إن مثل هذا العمل بدعة
وال جيوز ،بل جيب إنكاره؛ ألن هذا مل يثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -وإذا كان كذلك فال

جيوز صنعه ،وإمنا الوارد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف حديث أم عطية -رضي هللا عنها-
يف قصة الاليت غسلن ابنته أنه قال" :اغسلنها ثالاثً أو مخساً أو أكثر من ذلك إذا رأينت مباء وسدر،
واجعلن يف اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور" ،وأمر بضفر شعرها ثالاثً إىل آخره [صحيح البخاري

( ، )1259وصحيح مسلم ( ، ] )939هذا هو الوارد ،ومل يثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
أنه أمر أن يوضع شيء من احلناء وحنو ذلك ،وأما ابلنسبة للميت فإنه ال شيء عليه؛ ألن هللا -عز
وجل -يقول" :وال تزر وازرة وزر أخرى" [األنعام. ]164 :

()409/15

االستثمار يف ال ُقرى السياحية!

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/05هـ

السؤال

هل جيوز االستثمار يف قرى سياحية؟ علماً أن الدولة تشرتط وجود حانة ،ولزوم السباحة بلباس

البحر ،وعدم السباحة بلباس شرعي ،وما احلكم لو قبلنا مع نية عدم تنفيذ الشروط خصوصاً احلانة؛
لوجود من يستثمرها خارج نطاق رأس املال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا كان ضمن الشروط تنفيذ أمر حمرم فال جيوز لكم ذلك ،وإذا دخلتم يف هذا العقد فهذا من
التعاون على اإلمث والعدوان ،وهللا يقول" :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"

[املائدة . ]2:وأما إذا مل يتضمن العقد أمراً حمرماً فال حرج عليكم يف الدخول يف هذا االستثمار

ووجهوه فيما ينفعكم وينفع بلدكم.

وبكل حال فالورع ترك ذلك واستثمار األموال يف مشاريع ال شبهة فيها ،قال -صلى هللا عليه

وسلم" :-احلالل بّي واحلرام بّي وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات
فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام" صحيح البخاري ( ، )52وصحيح
مسلم ( . )1599وفقك هللا لطيب املطعم ،وجنبنا وإايك احلرام ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()410/15

كسب أيب حرام فهل أقبل نفقته؟!
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/27هـ

السؤال

أان طالب جامعي أعيش يف بيت بعيد عن هللا -سبحانه وتعاىل -أيب يعمل موظ ًفا يف إحدى اهليئات
احلكومية ،وأمي تعمل معه يف نفس اهليئة ،وأيب يعمل عمالً إضافيًّا وهو مصفف لشعر النساء

(كوافري)  ،وأان أعلم أن هذا العمل ماله حرام ،ولكىن حاولت نصحه فلم يسمع يل ،فهل آخذ من

مال أيب أم هو حرام؟

كما أن أيب أيخذ الراتب الشهري ألمي ابإلجبار ،وال نستطيع أن نقول له أن يفصل بّي ماله وماهلا،

فتضطر أمي ألن أتخذ منه أمواالً دون علمه ،وهي تعترب أن هذا من ماهلا ،فهل ما تقوم به أمي

صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فليس كل مال أبيك حراماً ،بل ما يتقاضاه من عمله اإلضايف ،وعلى هذا فأخذك من مال أبيك ليس
ابلضرورة أن يكون من جزئه احلرام ،ويف اجلملة ما يتقاضاه والدك من مال حرام هو له حرام وأما لك
فهو حالل؛ ألن نفقتك واجبة عليه ،وقد كان يهود املدينة ال يتورعون عن احلرام من راب ومن غريه،

كما قال تعاىل" :مساعون للكذب أكالون للسحت" [املائدة . ]42:وقال أيضاً" :من الذين هادوا
حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثرياً وأخذهم الراب وقد هنوا عنه وأكلهم

أموال الناس ابلباطل وأعتدان للكافرين منهم عذاابً أليماً" [النساء . ]161-160:ومع ذلك كان

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعاملهم ويقبل دعوهتم وأيكل من طعامهم ،وقد دعاه يهودي إىل
خبز شعري وإهالة سنخة ،كما يف مسند أمحد [ )13357،12396،12724من حديث أنس -

رضي هللا عنه ،-فقبل دعوة اليهودي[ ،وانظر البخاري ( ، )2092ومسلم ( . ] )2041من
حديث أنس.
فإذا كان املال لكم حالالً فلن تكونوا آمثّي ابألكل منه ،ومن جيد الكافية من أوالده فعليه أن
يستغين بذلك عن نفقة والديه ما داما كذلك ،سواء يف ذلك مال الوالد أو الوالدة.

وإذا أراد والدكم التوبة فله رأس ماله الذي اكتسبه من مال حالل ،وما زاد عن ذلك فعليه الصدقة

به.

وواجب عليكم املناصحة للوالد والوالدة فإن لقلب املسلم إقباالً وإدابراً ،فقد توافق نصيحتكم
إقبال قلبه فيعود إىل هللا فيلتزم االستقامة والورع.

أما أخذ أبيك من مال أمك فال جيوز شرعاً فلها ماهلا ،وهلا احلق يف أن أتخذ هذا املال الذي أخذه

زوجها ابلقوة ،فتأخذ من ماله بقدر هذا املال بطريقتها اخلاصة ،وإن مل يشعر األب بذلك .وهللا
أعلم.

()411/15

حديث النار اليت حتشر الناس يف الشام
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف
األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/27هـ

السؤال

يف احلديث الذي يذكر فيه حشر الناس من انر خترج من عدن ،وحتشرهم يف الشام ،عن أيب هريرة -
رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :حيشر الناس على ثالث طرائق :راغبّي

وراهبّي ،واثنان على بعري ،وثالثة على بعري ،وأربعة على بعري ،وحيشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث
قالوا ،وتبيت معهم حيث ابتوا ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا".

لدي استفساران:

 -1أين وسائل النقل احلديثة من سيارات وغريها.
 -2ملاذا ال حيشر إال الذين يف جزيرة العرب؟ أين بقية العامل ،وأين الذين يف أرجاء املعمورة؟ أمتىن

اجلواب الشايف.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أما بعد:

فمن أشراط الساعة الكربى اليت أخرب هبا النيب -صلى هللا عليه وسلم" -انر خترج من اليمن تطرد
الناس إىل حمشرهم".

وروى اإلمام أمحد ( ، )4522والرتمذي ( )2217عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ستخرج انر من حضرموت -أو من حنو حبر حضرموت -قبل
يوم القيامة حتشر الناس".

كما ورد يف البخاري ( )3329جواب النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن املسائل اليت سأهلا عبد هللا
بن سالم -رضي هللا عنه -ومنها :ما أول أشراط الساعة؟ فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أما
أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب".

ومجع أهل العلم بّي هذه الرواايت أبن كون النار خترج من قعر عدن ال يعارض حشرها للناس من
املشرق إىل املغرب؛ ألن ابتداء خروجها من قعر عدن مث ينتشر يف األرض كلها.

ولعل هذا اجلواب جييب عن تساول السائل.
أما تساؤله األول عن وسائل املواصالت ،فظاهر أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة تدل على

انتهاء هذه احلضارة ،وسيعود الناس كما كانوا ،والعلم عند هللا تعاىل.

وللعلم فإن من أشراط الساعة الصغرى :انر خترج من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل هلا ببصرى،

وقد ظهرت هذه النار عام (654هـ)  ،وقد ذكرها أهل العلم كالنووي وابن كثري.

ومما جيدر ذكره أن هذا احلشر ليس هو احلشر يوم القيامة؛ ألن الناس حيشرون عراة حفاة غرالً،
ويبعثون من قبورهم بعد نفخ الصور.
وهللا أعلم.

()412/15

زكاة املال احلرام
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال

أملك حمالً جتارايً صغرياً يباع فيه مواد حالل ،وأخرى حرام مثل السجاير واخلمور ،فكيف يتم إخراج
الزكاة من هذا املال ،مع العلم أنه من الصعب الفصل بّي هذه األموال؟

وهل جيوز التربع من هذه األموال للفقراء واملساكّي ،والتربع لبناء املساجد ،والتربع للفقري الذي يريد

احلج؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:
أوالً -املال احلالل جتب فيه الزكاة إذا كان نصاابً وحال عليه احلول ،أما إذا كان املال حراماً
فالواجب التخلص منه كله ،والتوبة إىل هللا من الكسب احملرم ،واعلم أن املال احلرام سبب حملق الربكة
يف الرزق ،ومنع إجابة الدعاء ،واعلم أن من ترك شيئاً هلل عوضه خرياً منه.
وإذا مل حيصل التخلص منه فهل جتب فيه الزكاة؟

القول بوجوب الزكاة يف املال احلرام يقويه ويؤيده سد الذرائع ،لئال يصبح القول بعدم الزكاة مغرايً
ابلتكسب من احلرام ،وهذا ما يقول به بعض العلماء ،والقول أبنه ال زكاة يف املال احلرام هو الذي
يتمشى مع األصل ،وهو أن الزكاة تطهري للمال وزايدة له ،وهذا ال حيصل إال ابملال احلالل دون

احلرام ،وهذا ما يفيت به بعض العلماء.

اثنياً :أما إذا اختلط احلرام ابحلالل فيمكن الفصل بينهما على سبيل املقاربة قدر اإلمكان.

أما ابلنسبة للتربع من هذه األموال -اليت اختلط فيها احلالل ابحلرام -فال بد أوالً من حتديد معىن

التربع ،وأنه غري الزكاة الواجبة ،ومعلوم أن الزكاة الواجبة إمنا تكون يف املال احلالل الطيب كما تقدم.

أما إن كان املراد ابلتربع الصدقة املطلقة فيجوز دفعها يف املصاحل العامة ،وال تدفع ملن أراد احلج ،أو
لبناء املساجد؛ ألنه مال حرام .وهللا أعلم.

()413/15

زكاة األرض املشرتاه بقصد االستثمار
اجمليب أمحد بن حممد الرزين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/26هـ
السؤال

صاحب أرض اشرتاها قبل  15سنة بقصد االستثمار ،ومل يزكها طوال هذه املدة ،فماذا يصنع؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

إن كان أراد ابالستثمار بيعها ،وهو يتحّي فرصة ذلك يف حال ارتفاع سعرها ،فالواجب عليه أن يزكي

قيمتها عن مجيع األعوام اليت حالت عليها عاماً عاماً ،وعليه أن يتوب إىل هللا من أتخريها ،وإن كان
أراد ابالستثمار سوى ذلك ،كتأجريها أو البناء عليها لتأجري تلك املباين فليس عليه شيء ،وكذا إن

كان تردد حبيث مل يقطع نيته على شيء ،فليس عليه شيء .وهللا املوفق.

()414/15

هل يصح الصيام ممن ال يصلي؟
اجمليب أ .د .صاحل بن حممد السلطان
أستاذ الفقه جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/18هـ

السؤال

ما حكم صيام العاقل املكلهف الذي ال يصلي؟.

اجلواب

الصالة ركن اإلسالم األكيد وعموده العظيم ،وتركها كفر كما قال -صلى هللا عليه وسلم":-العهد
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" الرتمذي ( ، )2621والنسائي ( ، )463وابن ماجة

( ، )1079وقال -صلى هللا عليه وسلم":-بّي الرجل وبّي الكفر أو الشرك ترك الصالة" مسلم

( )82وقال عبد هللا بن شقيق":كان أصحاب رسول هللا -عليه الصالة والسالم -ال يرون شيئاً من
األعمال تركه كفر غري الصالة" الرتمذي ( )2622فأمر صيام من ال يصلي إىل هللا ،لكن عليه أن

يتوب ويقبل على أداء هذه الشعرية مع مجاعة املسلمّي ويداوم على ذلك ،فإن هللا غفور ملن اتب

وعمل صاحلاً مث اهتدى.

()415/15

كتابة اآلايت ابلدم!
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/27هـ
السؤال
وم ْن ينفذه؟
ما حكم الشرع يف كتابة القرآن الكرمي ابلدم؟ وما عقوبة َم ْن أيمر بفعل ذلك َ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن من املقطوع به عند مجيع املسلمّي وجوب احرتام كتاب هللا وتعظيمه ،وصيانته عن كل ما من
شأنه أن ينال من طهارته وقدسيته ومكانته.
ومن صور احرتامه وتعظيمه كتابته على ورق طاهر نظيف ،ومبداد طاهر ،ووضعه يف مكان طاهر الئق
به ،وعدم مسه إال بطهارة ،وحنو ذلك من األمور.

وعليه فتحرم كتابته بشيء جنس أو قذر ،كالبول والدم واملاء املتنجس ،وسائر املواد النجسة.

ومن كتب القرآن بشيء جنس أو قذر على سبيل االستهانة واالحتقار فهو كافر ،وأما من كتبه ال

ويبّي له احلكم الشرعي يف
على سبيل االستهانة واالحتقار ،وإمنا على سبيل اجلهل فهذا جاهل يعلّم ّ

ذلك ،وأما إن فعل ذلك ال احتقاراً وال جهالً فهذا يؤدب مبا يردعه هو وأمثاله عن هذا الفعل
الشنيع .واملشارك له يف هذا الفعل مثله يف احلكم.

فتحصل أن كتابة القرآن ابلدم حرام على كل حال؛ ألن الدم جنس ،ولو مل يكن جنساً فهو قذر ،وال
ّ

جتوز كتابة القرآن الكرمي بشيء جنس أو مستقذر.

وفاعل ذلك واملشارك له فيه إن كان فعلهم استخفافاً واستهانة بكتاب هللا فهو كفر وردة عن
اإلسالم ،وإال فهو كبرية من كبائر الذنوب .وهللا أعلم.

()416/15

الصدقة على غري املسلمّي
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/14هـ
السؤال

حنن نعيش يف بلد النصارى ,وجند من يسألنا الصدقة عند مروران ابلفقراء ,وأحياانً يسألوننا ابهلل .فهل
جيوز أن نعطيهم صدقة أو مساعدة؟ وهل نؤجر على ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
هِ
"ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
وه ْم
فقد قال هللا تعاىلَ :
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُك ْم ِمن ِد َاي ِرُك ْم أَ ْن تَ َُّ
رب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي" [املمتحنة. ]8:
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-يف كل كبد رطبة أجر" صحيح البخاري ( ، )2363وصحيح
مسلم (. )2244

وبناء على ذلك فتستحب الصدقة حىت على غري املسلمّي ،وقد يكون يف ذلك أتليف هلم وترغيب
ٍ
فحينئذ ال جتوز الصدقة عليهم .وهللا
يف اإلسالم ،لكن لو كانوا يستعينون بذلك على أذى املسلمّي

تعاىل أعلم.

()417/15

االتزان يف احلب والبغض!
اجمليب أ .د .عبد املهدي عبد القادر
أستاذ احلديث بكلية أصول الدين  -جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/23هـ
السؤال

هل يوجد حديث معناه "أن نتعامل كالغرابء (األصدقاء ,اجلار ,يف االحرتام) ونتحاب كاألخوة"؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ،وبعد:

ُخ هوة ،فقال هللا
فإن اإلسالم هو الدين الذي مجع القلوب على احلب يف هللا ،وربط بّي اإلميان واأل ُ

تعاىل":إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات . ]10:وهنى عن اختاذ غري املؤمنّي أولياء من دون املؤمنّي،
كما وضعت شريعة هللا القواعد العامة للتعامل بّي الناس مجيعا؛ كما ّبّي النيب عليه الصالة والسالم
األساس الذي تقوم عليه املعاملة يف ديننا بقوله صلى هللا عليه وسلم":الدين النصيحة" رواه مسلم

( . )55ومع ذلك فقد وضع اإلسالم ميزان قسط حيفظ للعالقات بّي الناس توازهنا لضمان استمرار
احلب ودوام األلفة ،وكذلك ليصون النفس من صدمات تقلب أحوال املسرفّي يف مشاعرهم ،لذا

فقد وجه إىل االعتدال يف احملبة ،واالقتصاد يف املديح ،واإلنصاف يف املعاملة ،والتوسط يف املعاشرة،

وااللتزام ابلشرع يف املخالطة.
قال سيدان عمر -رضي هللا عنه :-ال يكن حبك كلفا ،وال بغضك تلفا.
والكلف شدة التعلق ابلشيء ،والتلف :اإلمهال.

وقال علي -رضي هللا عنه -أحبب حبيبك هوان ما ،عسى أن يكون بغيضك يوما ما ،وأبغض
وروي مرفوعا ،وال يصح .وهللا أعلم.
بغيضك هوان ما ،عسى أن يكون حبيبك يوما ما ُ

()418/15

فسخ العمرةَ ومل يكن قد اشرتط
َ

اجمليب د .شرف بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/10/26هـ
السؤال

أان أعمل يف إحدى املناطق ،وذهبت للعمرة يف إحدى السنّي ،وعندما وصلت إىل مدينة جدة وأان
حمرم ذهبت للفندق ألضع حقائيب ،وعندما وصلت للفندق جاءين خرب وفاة جديت ،فخلعت إحرامي

وعدت إىل املطار وسافرت ،فما الواجب علي يف ذلك ،علماً أنين ال أتذكر إن كنت تلفظت هبذا

اللفظ( :فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين)
اجلواب

احلمد هلل ،أخي الكرمي جيب أن نعلم أن املسلم إذا نوى عمرةً أو حجاً ،ودخل يف العبادة -مثلك-

وجب عليه إمتام ما نوى حجاً أو عمرة ،فلو أنك سافرت إىل أهبا وأنت حمرم ال شيء عليك ،فأنت
ما زلت حمرماً ولو خلعت مالبس اإلحرام ،فعليك أن تلبس مالبس اإلحرام وتعود إىل مكة حمرماً
وتؤدي مناسك العمرة ،وعليك دم لرفض اإلحرام ،تقبل هللا منا ومنكم صاحل األعمال ،وكان
الواجب عليك أن تسأل قبل خلع مالبس اإلحرام ،لتكون على بصرية ،وهللا أعلم.

()419/15

قبول هدااي الكفار يف أعيادهم

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/30هـ
السؤال

أسلمت وعالقايت متوترة مع أقرابئي .ويف عيد امليالد املسيحي يقدم بعضهم هدااي لبعض ،وأان إىل
اآلن أقبل هذه اهلدااي ،ألنه حيزهنم كوين ال أشاركهم يف املأدبة اليت يقيموهنا هبذه املناسبة ،حيث حيضر
كل أفراد األسرة إال أان ،لكنين أشك اآلن يف شيء :هل جيوز يل أن أقبل هداايهم ،علما أبين
اشرتطت عليهم أن يقدموها يل بعد مضي عيد امليالد أبسبوع على األقل؟

وهل ميكنكم أن تقدموا يل نصائح قد تفيد مجيع حديثي العهد ابإلسالم ممن يواجهون الصعوابت

نفسها؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:

فاجلواب فيه تفصيل:

أوالً :األصل أنه ال جتوز مشاركة اليهود والنصارى وغريهم من امللل يف أعيادهم وال يف شعائر دينهم،
وال جتوز هتنئتهم هبا ،كتهنئتهم بعيد امليالد أو بعيد رأس السنة؛ ألن هتنئتهم بشعائر الكفر معناها

الرضى هبذه الشعائر هلم ،وهذا خمالف ملا تقتضيه أدلة الشريعة ،وكذلك ال جيوز اإلهداء هلم يف
أعيادهم من ابب أوىل.

اثنياً :أما قبول اهلدية منهم يوم عيدهم فال حرج فيه؛ ملا ورد عن علي -رضي هللا عنه -أنه أُيت هبدية
النريوز فقال :ما هذه؟ قالوا :اي أمري املؤمنّي هذا يوم النريوز .قال :فاصنعوا كل يوم فريوزاً ،قال أبو

أسامة -أحد الرواة :-كره -رضي هللا عنه -أن يقول :نريوزاً" .رواه البيهقي يف السنن (، )235/9
وروى ابن أيب شيبة يف املصنف ( )24361أن امرأة سألت عائشة -رضي هللا عنها -قالت :إن لنا

أظآراً من اجملوس ،وإنه يكون هلم العيد فيهدون لنا ،قالت :أما ما ذُبح لذلك اليوم فال أتكلوا ،ولكن

كلوا من أشجارهم.

واألظآر :مجع ظئر وهي املرضعة لغري ولدها ،ولعل املقصود هنا األقارب من الرضاعة ،قاله الشيخ/

انصر العقل.

أيضا ( )24362عن أيب برزة -رضي هللا عنه -أنه كان يقول ،ألهله إذا أهدي
وروى ابن أيب شيبة ً

هلم يف النريوز واملهرجان :ما كان من فاكهة فكلوه ،وما كان من غري ذلك فردوه .قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -بعد أن ذكر هذه اآلاثر :فهذا كله يدل على أنه ال أتثري للعيد يف املنع
من قبول هديتهم يف العيد وغريه سواء؛ ألنه ليس يف ذلك إعانة هلم على شعائر كفرهم .ا .هـ

وأما الذابئح فال حتل؛ ألن ذابئح اجملوس غري مباحة.

اثلثاً :وأما معاملتهم فإن معاملة اإلنسان لغريه ال ختلو من ثالث حاالت؛ إما أن يعامل ابإلحسان،
وإما أن يعامل ابلعدل ،وإما أن يعامل ابجلور والظلم.

فأما املعاملة ابجلور والظلم فهي حمرمة ال جتوز حىت يف حق غري املسلمّي ،وأما املعاملة ابلعدل فهي
واجبة مع كل أحد ولو مع البغض ،قال هللا تعاىل" :وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو

أقرب للتقوى" [املائدة . ]8 :والشنآن أشد الكراهية.

وأما املعاملة ابإلحسان فمستحبة مؤكدة مع املودة يف حق املسلمّي ,وال أبس هبا يف حق غري

املسلمّي بشرطّي:
األول :أال يصاحب ذلك مودة.

()420/15

الثاين :أن يكون هؤالء ليسوا حماربّي للمسلمّي ،قال هللا تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم
يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي إمنا ينهاكم هللا عن
الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دايركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك
هم الظاملون"[ .املمتحنة. ]9 ،8 :

أن تودوهم :أي حتسنوا إليهم ،وتقسطوا إليهم :تعاملوهم ابلعدل.

أما إجابة دعوهتم يف غري أعيادهم فال أبس هبا إن كان يف ذلك مصلحة ودعوة لإلسالم ،فقد أجاب
النيب -صلى هللا عليه وسلم -دعوة من دعاه من اليهود ،وأما إن كان يف ذلك حمذور من مودهتم
وحمبتهم واإلعجاب هبم والتأثر هبم فال جتوز ،والقلب إذا مال إليهم أو رضي بكفرهم على خطر

عظيم ،يقول هللا تعاىل" :ال جتد قوماً يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا
آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم"[ .اجملادلة. ]22 :

فاإلحسان واملعاملة ابحلسىن شيء ،واملودة شيء آخر ،وأوصي أخي -ومن هو على شاكلته -أبن

يتفقه يف الدين ،وأن يكثر من الدعاء ابلثبات عليه ،وأن يدعو إىل هللا حبسب علمه ابليت هي أحسن.
وفقك هللا وثبتك وزادك علماً وتقى ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()421/15

االحنراف اليسري عن القبلة
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/20هـ
السؤال

ما حكم الصالة مع احنراف يسري عن جهة القبلة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن شروط صحة الصالة استقبال القبلة ،وال تصح الصالة إال به؛ ألن هللا تعاىل أمر به ،وكرر األمر
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام َو َح ْيـثُ َما ُك ْنـتُ ْم
"وِم ْن َح ْي ُ
ت فَـ َو ِّل َو ْج َه َ
ث َخ َر ْج َ
به يف القرآن الكرمي ،قال تعاىلَ :
وه ُك ْم َشط َْرهُ" [البقرة ، ]150:أي جهته ،إال أنه يستثىن من ذلك ثالث مسائل:
فَـ َولُّوا ُو ُج َ
األوىل :إذا كان املصلي عاجزاً ،كمريض وجهه إىل غري القبلة ،وال يستطيع أن يتوجه إىل القبلة ،فإن
استقبال القبلة يسقط عنه يف هذه احلال ،لقوله تعاىل " :فَاتهـ ُقوا ه
استَطَ ْعتُ ْم" [التغابن. ]16:
اَّللَ َما ْ

الثانية :إذا كان يف شدة اخلوف ،كإنسان هارب من عدو ،أو هارب من سبع ،أو هارب من سيل
يغرقه ،فهنا يصلي حيث كان وجهه ،ودليله قوله تعاىل" :فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َج ًاال أ َْو ُرْكبَ ًاان فَِإذَا أ َِم ْنـتُ ْم
فَاذْ ُك ُروا ه
اَّللَ َك َما َعله َم ُك ْم َما َملْ تَ ُكونُوا تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة . ]239:فإن قوله "فإن خفتم" يشمل أي
خوف ،فالواجب معلق ابالستطاعة.

الثالثة :النافلة يف السفر ،سواء كان على طائرة ،أو على سيارة ،أو على بعري ،فإنه يصلي حيث كان

وجهه يف صالة النفل ،مثل الوتر ،وصالة الليل ،والضحى ،وما أشبه ذلك.

فيجب على املسلم أن يستقبل القبلة ،لكن إذا اجتهد وحترى ،مث تبّي له اخلطأ بعد االجتهاد ،فإنه ال

إعادة عليه إن كان يف غري البلد ،أما يف البلد فالصواب أنه يعيد الصالة لسهولة معرفة القبلة.

وأما من علم أن جهة القبلة خطأ ،وصلى على ذلك ،فعليه اإلعادة بكل حال .وفقنا هللا وإايك للفقه
يف الدين ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()422/15

قطع آذان البهائم

اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال

يقوم البعض بقطع أذن املاعز وكي قرهنا بتخديرها حىت ال تتأمل ،معللّي أن ذلك يزيد من وضوح

الوجه ،وزايدة سعرها جبمال الوجه .أما كي القرن فحىت ال يؤذيها عند تناول الطعام أو العراك فيما

بينها ،فهل جيوز من قطع األذن وكي القرن؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
أما قطع أذن املاعز فال جيوز شرعاً لنهيه -عز وجل -عن ذلك يف كتابه ،قال -تعاىل -عن إبليس
"وَآل ُم َرههنُ ْم فَـلَيُـبَـتِّ ُك هن آذَا َن ْاألَنْـ َع ِام" [النساء ]119:يعين يقطعوهنا ،قال القرطيب -رمحه هللا
لعنه هللاَ :
تعاىل -يف تفسريه ( : )389/5وذلك كله تعذيب للحيوان ،وحترمي وحتليل ابلطغيان ،وقول بغري حجة
وال برهان".

وأما كي القرن فال يظهر يل مانع من ذلك ،ألنه جيوز وسم األنعام وإشعارها يف كل أماكن اجلسم ما

عدا الوجه؛ ملا جاء يف صحيح البخاري ( ، )1502وصحيح مسلم ( )2119عن أنس -رضي هللا
عنه -قال :رأيت يف يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -امليسم وهو يسم إبل الصدقة .وحلديث
جابر رضي هللا عنه :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن الضرب يف الوجه والوسم يف الوجه.

رواه مسلم (. )2116

فال مانع إذن من كي القرون ،ال سيما إذا كانت القرون تؤذيها عن األكل أو يف العراك كما ذكرت
السائلة ،والعلم عند هللا تعاىل.

()423/15

هل خالف الصحابة يف رؤية النيب ربه خالف يف األصول
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ
السؤال

يقال :إن الصحابة مل خيتلفوا يف العقيدة واألصول؟! فكيف نوفق بّي ما قاله ابن عباس -رضي هللا

عنهما -من أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -رأى وجه ربه ليلة اإلسراء واملعراج ،وبّي نفي

عائشة -رضي هللا عنها -لذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالصحابة مل خيتلفوا يف مسائل االعتقاد ،ومل خيتلفوا يف صفات هللا ،بل هم يؤمنون هبا ،ويصفون هللا
هبا؛ فيؤمنون أبنه تعاىل حي قيوم مسيع بصري ،وأنه على كل شيء قدير ،وأنه مست ٍو على العرشٍ ،
عال
على خلقه ،وأنه سبحانه وتعاىل مع عباده كما أخرب بذلك عن نفسه ،وأخرب رسوله -صلى هللا عليه

وسلم -وهذا هو موجب اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،فيجب اإلميان بكل ما أخرب هللا به عن
نفسه ،وأخرب به عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم ،كما جيب اإلميان مبا أخرب به من املبدأ واملعاد واجلنة

والنار ،واملاضي واملستقبل ،هذا ما مضى عليه الصحابة والتابعون هلم إبحسان ،وتبعهم على ذلك
أهل السنة واجلماعة.

وكذلك مل خيتلفوا يف القدر وأفعال العباد ويف حكم أهل الكبائر ،وهذا االتفاق ال مينع أن خيتلفوا يف

بعض اجلزئيات ،كمسألة رؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم -لربه ليلة املعراج ،كما اختلفوا يف تفسري
بعض اآلايت ،هل هي من آايت الصفات؟ كقوله تعاىل" :وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه
هللا" [البقرة ، ]115 :فاألكثرون قالوا املراد ابلوجه اجلهة ،وهي القبلة ،فوجه هللا قبلة هللا كما قال
جماهد ،وقال بعض أهل السنة( :وجه هللا) هو وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعاىل ،وليس ذلك

اختالفاً يف إثبات الوجه هلل -سبحانه وتعاىل -فإنه اثبت ابلنصوص اليت ال حتتمل ،كقوله تعاىل:

"ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام" [الرمحن . ]27 :وعائشة -رضي هللا عنها -مل ترو عن النيب

-صلى هللا عليه وسلم-من قوله (مل ير ربه) بل هذا ما فهمته -رضي هللا عنها .صحيح البخاري

( ، )4855وصحيح مسلم (. )177

وقد سأل أبو ذر النيب -صلى هللا عليه وسلم -هل رأيت ربك؟ "قال :رأيت نوراً" .صحيح مسلم

(. )178

وقد جاء عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -من قوله إن النيب -صلى هللا عليه وسلم -رأى ربه ،ويف
رواية( :رأى ربه بقلبه) انظر صحيح مسلم ( ، )176والسنة البن أيب عاصم ( ، )192واملستدرك
( ، )509/2واإلميان البن منده ( . )761/2وليس فيه أنه رأى وجه ربه ،وال أنه رآه بعينه.

()424/15

ومثل هذا االختالف ال يقدح يف القول أبن الصحابة مل خيتلفوا يف مسائل االعتقاد ،وال يصلح
مستنداً يف اخلالف يف ابب الصفات ،فإن بعض الذين احنرفوا عن سبيل أهل السنة واجلماعة،

ووافقوا اجلهمية واملعتزلة يف أكثر مسائل األمساء والصفات يذكرون خالف الصحابة يف رؤية النيب -
صلى هللا عليه وسلم -ربه؛ ليتخذوا منه مسوغاً خلالفهم وهو ال يُ ِّ
سوغُ إال اخلالف يف هذه املسألة،

والواجب اتباع سبيل املؤمنّي ،فما أمجع عليه الصحابة والتابعون هلم إبحسان وجب اتباعهم فيه ،وما
اختلفوا فيه جيب رده إىل هللا والرسول ،قال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول

وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر
ذلك خري وأحسن أتويالً" [النساء . ]59 :وهللا أعلم.

()425/15

رؤية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف اليقظة؟!

اجمليب د .خالد بن حممد املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/10هـ
السؤال

هناك أانس يزعمون أنه ابإلمكان رؤية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف اليقظة ،وليس يف املنام!!
وكذلك رؤية شخص آخر ،ويستدلون مبا وقع من عمر -رضي هللا عنه -مع سارية ،بينما هو على

املنرب .أرجو منكم اإلفادة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن زعم أن إبمكانه رؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم يقظة بعد موته فهو كاذب ويدعي ابطالً،
وزاعم لنفسه مكانة ال يستحقها ،وذلك لآليت:

 -1أن مقتضى دعواه أن يكون من مجلة الصحابة ،وقد أمجع العلماء على أن الصحبة خاصة مبن
رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اليقظة مؤمناً به.

 -2أن مقتضى دعواه الزعم أبن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ما زال حيًّا ،وهذا كذب فاضح

خمالف إلمجاع الصحابة واألمة من بعدهم أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد مات ،لقوله جل
ت َوإِ ههنُ ْم َميِّتُو َن" [املؤمنون ، ]15:وقد أمجع الصحابة على الصالة عليه ودفنه ،فلو
ك َميِّ ٌ
وعال" :إِنه َ

كان حيًّا ما جاز فعل ذلك به.

 -3أنه لو كان أحد رأى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اليقظة بعد املوت لكان التابعون وأتباعهم
-رضي هللا عنهم -أئمة الدين ،من أمثال ابن املسيب ،وابن سريين ،وعمر بن عبد العزيز ،واإلمام

مالك ،واإلمام الشافعي ،وأمحد ،ومل يدهع أحد منهم ذلك.

 -4أنه يلزم من ذلك أن الوحي مل ينقطع ،وهذا خمالف إلمجاع املسلمّي ،فقد انقطع الوحي مبوت

النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

وأما االستدالل ملا حصل لعمر مع سارية فهو استدالل فاسد؛ ألن سارية كان حيًّا ،وإمنا الكرامة

وقعت لعمر -رضي هللا عنه -حيث إنه رأى موقف املسلمّي رأي عّي ،أو أنه أهلم هذا القول دون
رؤية ،مث بلغ هللا مقالته لسارية.

مث إن هذه الكرامة أمكن إثباهتا بغري النقل هلا عن عمر وال عن سارية ،أي حصل مصدر مستقل يف
إثباهتا مما نعلم به صدقها.

ولكن مدعي رؤية النيب -صلى هللا عليه وسلم -ال يستطيع حبال أن يثبت رؤيته للنيب -صلى هللا
عليه وسلم -بشهادة عدول وال بغريها ،إال مبجرد خربه .وهللا أعلم.

()426/15

نفقه ومتعة املطلقة
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/08هـ
السؤال
هل للمطلقة ثالث مرات نفقة عدة وسكن ومتعة؟ وإن كانت طلقتان فقط مها املوثقتان ابحملكمة
فكيف ميكن إثبات الطلقة الثالثة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كانت املطلقة ثالاثً حامالً فإن هلا نفقة وسكىن ما دامت حامالً إبمجاع أهل العلم ،لقوله تعاىل:
ُوال ِ
ض ْع َن محَْلَ ُه هن" [الطالق. ]6:
"وإِن ُك هن أ َ
ت محَْ ٍل فَأَنْ ِف ُقوا َعلَْي ِه هن َح هىت يَ َ
َ
وأما إذا مل تكن حامالً ففي هذه املسألة خالف بّي أهل العلم ،كما اختلفت التقنينات املعاصرة يف
هذه املسألة.

والصحيح من هذه األقوال هو مذهب اإلمام أمحد وفقهاء احلديث أن املطلقة ثالاثً ليس هلا نفقة وال
سكىن؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -رضي هللا عنها -وكان زوجها طلقها

البتة" :ال نفقة لك وال سكىن" أخرجه مسلم (. )1480

وأما التقنينات املصرية يف هذه املسألة فإهنا موافقة ملذهب أيب حنيفة -رمحه هللا -فتوجب للمطلقة

ثالاثً النفقة والسكىن خالل العدة ،وأيضاً متعة تقدر بنفقة سنتّي ما دامت قد طلقت بغري رضاها وال
سبب من قبلها.

ّأما الطلقة الثالثة فإثباهتا لدى اجلهة املختصة إبقرار املطلق أو الشهادة عليه بوقوع الطالق منه .وهللا

املوفق.

()427/15
إذا كان املصري مقدراً فَلِ َم العمل؟!

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال

إذا كان كل شيء بقضاء هللا وقدره ،حىت مصري العباد بعد املوت ،فلماذا نعمل؟ وملاذا أدعو هللا

ابهلداية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاإلميان ابلقدر من أصول اإلميان اليت ال يتم اإلميان إال هبا ،وال يتم التوحيد إال به ،ومعىن اإلميان

ابلقدر أن هللا علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القدمي ،وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ ،وأنه تعاىل ال
يكون إال ما يشاء فهو خالق كل شيء ،وجيب مع اإلميان ابلقدر اإلميان ابلشرع ،وهو أن هللا أمر

عباده بطاعته ،وهناهم عن معصيته ،فيجب على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ،وأن يطيعوه
وأن يتبعوا رسله ،فهذا سبب النجاة ،وله احلكمة البالغة يف شرعه وقدره ،وقد قدهر سبحانه ترتيب

األشياء على أسباهبا ،فجعل للخري أسباابً وللشر أسباابً ،وقد شرع هللا لعباده األخذ ابألسباب

املوصلة إىل املنافع ،وجتنب األسباب املفضية إىل األضرار ،وفطرهم سبحانه وتعاىل على ذلك ،مع
التوكل على هللا واالستعانة به ،واإلميان أبنه ال يكون إال ما يشاء.

وليس من العقل والدين تعطيل األسباب اتكاالً على القدر ،فأما منافع الدنيا من الرزق والصحة
والولد وغري ذلك ،فكل ٍ
يكدح لتحصيلها وأيخذ أبسباهبا ،وما أدركه منها فبمشيئة هللا وتقديره،
أحد
ُ
فهو سبحانه خالق األسباب واملسببات.
أسع يف
وال يقول عاقل :إن كان هللا ق هدر يل رزقاً أو ولداً أو حظاً من حظوظ الدنيا ،فسيكون ولو مل َ

حتصيله ،وهكذا الشرور يف الدنيا جعل هللا هلا أسباابً واقية منها ،وأسباابً جالبة ،وكل يعمل لدفع هذه
وحياذر األسباب اجلالبة هلا ،وهكذا اآلخرة جعل هللا للخري والشر فيها أسباابً ،فاإلميان
الشرورُ ،

سبب لدخول النار ،واملؤمنون ابهلل
سبب للفوز ابجلنة والنجاة من النار والكفر واملعاصي ٌ
والطاعة ٌ

ورسله ال يتكلون على القدر يف ذلك ،بل يعملون بطاعة هللا رجاء ثوابه ،ويتجنبون معاصيه خوفاً من
عذابه ،مستعينّي ابهلل على ذلك ،كما قال تعاىل" :إايك نعبد وإايك نستعّي".

وملا قال رجل :اي رسول هللا :أفال نتكل على كتابنا (يعين القدر) وندع العمل؟ قال" :اعملوا فكل
سر ملا ُخلق له" .صحيح البخاري ( ، )4949وصحيح مسلم ( . )2647ويف احلديث القدسي:
مي ه
"اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ،مث أوفيكم أايها ،فمن وجد خرياً فليحمد هللا ،ومن وجد
غري ذلك فال يلومن إال نفسه" .صحيح مسلم (. )2577

فمن ترك اإلميان ابهلل ورسله ،واتبع هواه حمتجاً ابلقدر ومات على ذلك ،فهو من أهل النار قطعاً،
ومن آمن ابهلل ورسله وعمل بطاعته ومات على ذلك ،فهو من أهل اجلنة قطعاً .فالواجب على

اإلنسان أن أيخذ أبسباب النجاة ،وحيذر من أسباب اهلالك ،وهللا تعاىل مين على من يشاء ،وهو أعلم
حيث جيعل فضله (ذلك الفضل من هللا وكفى ابهلل عليما) [النساء . ]70 :وهللا أعلم.

()428/15

تسمية بعض النبات بـ "عباد الشمس"
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/06هـ
السؤال

السالم عليكم
هل جيوز تسمية زهرة عباد الشمس هبذا االسم؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فإن إطالق اسم (عبّاد الشمس) على الزهرة املعروفة ال جيوز؛ ألن هذه الزهرة وسائر النبااتت ال
تعبد الشمس ،وإمنا تعبد هللا الواحد األحد ،وقد قال هللا تعاىل" :أََملْ تَـ َر أَ هن ه
اَّللَ يَ ْس ُج ُد لَهُ َمن ِيف
شجر والدهو ُّ ِ
سماو ِ
ري ِّم َن الن ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوال ه
هاس
وم َوا ْجلِبَ ُ
ُّج ُ
س َوالْ َق َم ُر َوالن ُ
اب َوَكث ٌ
ال َوال ه َ ُ َ َ
ال ه َ َ
ش ْم ُ
ِ
ِ
اَّللُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِرٍم إِ هن ه
اب َوَمن يُ ِه ِن ه
شاء"[ .احلج]18:
اَّللَ يَـ ْف َع ُل َما يَ َ
ري َح هق َعلَْيه ال َْع َذ ُ
َوَكث ٌ
(دوار الشمس) وحنو ذلك من األمساء اليت ال حتمل خمالفة
والواجب تسميتها بغري ذلك ،كتسميتها بـ ّ
شرعية .وهللا املوفق.

()429/15

ملاذا ال أنذن هلم ابلدعوة كما أذنوا لنا هبا يف بالدهم؟!
اجمليب د .خالد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/12هـ
السؤال

يشارك بعض اإلخوة يف بريطانيا بربامج دعوية للمسلمّي وغري املسلمّي ،ودائما يتكرر سؤال من غري
املسلمّي ،وهو :إهنم يف الغرب يسمحون للمسلمّي ابلدعوة إىل دينهم ،بينما ال يسمح املسلمون يف

الدول اإلسالمية للدعاة من غري املسلمّي ابلدعوة لدينهم هناك .فكيف جنيب عن مثل هذا

السؤال؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاجلواب أن دين اإلسالم قد ختم هللا به األداين ،ورسولنا قد ختم هللا به الرسل ،فكل شخص يف

حرم هللا تعاىل أن يدعو غري املسلم يف بالد
هذا العامل مطالب ابتباع دين اإلسالم ال غريه ،ومن هنا ّ
املسلمّي إلخراجهم عن دينهم احلق.

وكذلك جياب أبن هذه حرية شخصية للمجتمع املسلم الذي يفرض أنظمته وفق دينه فلماذا الغضب

واالستنكار؟!

وقد مارس املسلمون حقهم الشخصي والطبيعي يف تطبيق أنظمتهم.

مث أال ترى أن الغرب ميارس مجيع أهوائه وفق ما يريد ،وفوق ما يريد كتشريع األنظمة العاملية اليت
تبيح كثرياً من احملرمات ،وكاحتالل البلدان وفرض أنظمتهم عليها ،وكإقصاء األداين عن التأثري يف
جمرايت احلياة العامة واخلاصة.

()430/15
طلهق ُمكرهاً
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/04هـ
السؤال

طلقت زوجيت الثانية طلقة واحدة ،رغم أهنا مل ِ
أتت إبمث ،لكن بضغط من أهلي ,وبعد مدة قصرية
أرجعتها ,وقد كنت عقدت النكاح بدون موافقة أهلي ،وكنت قد عقدت العزم أن يتم الزواج بعد
أشهر قليلة ،فبعد أن علم أهلي أين أرجعتها وقفوا يف طريق حتقيق الزواج  ,وإبصرار وضغط وهتديد

مت الطالق.

سؤايل :مل أنطق بكلمة الطالق ،ومل أعقد النية يف قليب إمنا أرسلت إليها ورقة بطالقها .وأريد

اسرتجاعها .فهل من سبيل إىل ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كان الطالق الصادر من مكلف -وهو العاقل البالغ -نطقاً أو كتابة قد مت حتت اإلكراه امللجئ

فطلق بسبب هتديده ابلقتل أو بسبب التعذيب الواقع عليه ،أو أخذ ماله ،أو هدده قادر يظن إيقاعه
به ،ومل ميكنه التخلص من ذلك إال ابلطالق ،فطلق تبعاً لقوله ال قصداً للطالق ،فإن هذا الطالق ال
يقع؛ قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل" :-أفىت الصحابة بعدم وقوع طالق املكره وإقراره ،فصح عن

عمر أنه قال :ليس الرجل أبمّي على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته ،وصح عنه أن رجالً تدىل
حببل ليشتار فأتت امرأته فقالت :ألقطعن احلبل أو لتطلقين ،فناشدها هللا فأبت فطلقها ،فأتى عمر
فذكر له ذلك فقال له ارجع إىل امرأتك فإن هذا ليس بطالق .وحكي عدم الوقوع عن علي وابن

عمر وابن الزبري -رضي هللا عنهم ."-انظر :زاد املعاد (. )208/5

وقال" :وقد صح عن ابن عباس :ليس ملكره وال ملضطهد طالق" ا .هـ إعالم املعوقّي (. )38/3
وقال -رمحه هللا تعاىل" :-وقال -أي اإلمام أمحد -يف رواية أيب احلارث :إذا طلق املكره ،مل يلزمه

الطالق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن األحنف فهو مكره ،ألن اثبتاً عصروا رجله حىت طلق فأتى
ابن عمر وابن الزبري فلم يراي ذلك شيئاً ،وكذا قال هللا تعاىل" :إِهال من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِْإلميَ ِ
ان"
َْ
َ ُ ُ َ
[النحل. ]106:
وقال الشافعي :قال عز وجل" :إِهال من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِْإلميَ ِ
ان" وللكفر أحكام ،فلما وضعها هللا
َْ
َ ُ ُ َ

تعاىل عنه سقطت أحكام اإلكراه عن القول كله؛ ألن األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر

منه.

ويف سنن ابن ماجه وسنن البيهقي من حديث بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن

عمري عن ابن عباس عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا وضع عن أميت" -وقال البيهقي
"جتاوز يل عن أميت" -اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .إعالم املوقعّي (. )51/4
قال ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل" :-وال يقع طالق املكره .واإلكراه حيصل إما ابلتهديد أو أبن يغلب

على ظنه أنه يضره يف نفسه أو ماله بال هتديد .وقال -يف موضع آخر :-كونه يغلب على ظنه حتقق
هتديده ليس جبيد ،بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها" ا .هـ الفتاوى الكربى

(. )568/5

أما إن كان اإلكراه غري ملجئ بل بسبب ضغوط ابلكالم من غري فعل ،كطاعة الولد والديه أو أهل
بيته بطالق زوجته من غري إيذاء فإن الطالق واقع.

()431/15

فإن كان هذا الطالق قد وقع قبل الدخول واخللوة فقد ابنت منك املرأة بينونة صغرى ،فال حتل لك
إال بعقد جديد مستوف الشروط واألركان قال تعاىل" :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا إِ َذا نَ َك ْحتُم الْم ْؤِمنَ ِ
ات مثُه
َ َ
ُ ُ
َ
وه هن سراحا َِ
مج ًيال"
وه هن فَ َما لَ ُك ْم َعلَْي ِه هن ِم ْن ِعدهةٍ تَـ ْعتَد َ
وه هن ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن متََ ُّ
س ُ
طَله ْقتُ ُم ُ
ُّوهنَا فَ َمتِّ ُع ُ
وه هن َو َس ِّر ُح ُ َ َ ً
[األحزاب. ]49:
أما إن وقع بعد الدخول واخللوة وطلقتها بال عوض فهي طلقة رجعية لك مراجعتها ما دامت يف
العدة ،وحتسب طلقة واحدة.

وأنصحك بعدم االستعجال حىت تنهي املوضوع مع أهلك ،خاصة أنك قد توقع الطالق لو أرجعتها
بسبب ضغوط أخرى فإن أكملت الثالث ابنت منك املرأة بينونة كربى ،فال حتل لك إال بعد أن
ٍ
ِ ِ
ه
يح
سٌ
اك ِمبَ ْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
تنكح زوجاً غريك نكاح رغبة ال حتليل ،قال تعاىل" :الط َال ُق َم هرَاتن فَإ ْم َ
ْخ ُذوا ِممها آتَـيـتموه هن َشيـئا إِهال أَ ْن َخيَافَا أ هَال ي ِقيما ح ُدود هِ
إبِِحس ٍ
اَّلل فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أ هَال
ان َوَال َِحي ُّل لَ ُك ْم أَ ْن َأت ُ
ُ َ ُ َ
ُُْ ُ ًْ
َْ
اَّلل فَ َال تَـعت ُدوها ومن يـتـع هد ح ُدود هِ
ْك ح ُدود هِ
ي ِقيما ح ُدود هِ
ِ
اَّلل
يما افْـتَ َد ْ
ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ
ت بِ ِه تِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
اَّلل فَ َال ُجنَ َ
ِ
هِ
ِ
ِ
ِ ه
اح
فَأُولَئِ َ
ريهُ فَِإ ْن طَله َق َها فَ َال ُجنَ َ
ك ُه ُم الظال ُمو َن ،فَإ ْن طَل َق َها فَ َال َحت ُّل لَهُ م ْن بَـ ْع ُد َح هىت تَـنْك َح َزْو ًجا غَ ْ َ
ْك ح ُدود هِ
علَي ِهما أَ ْن ي َرتاجعا إِ ْن ظَنها أَ ْن ي ِقيما ح ُدود هِ
اَّلل يُـبَـيِّنُـ َها لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة-229:
اَّلل َوتِل َ ُ ُ
ُ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ ََ

. ]230

وكتابة الطالق كنطقه على التفصيل الذي ذكرانه .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه.

()432/15

هل جيوز العمل يف هذه املنظمة
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/24هـ

السؤال

عرض علي عمل مبنظمة غري حكومية كموثق وحمرر لربامج الكمبيوتر ،هذه املنظمة من أهدافها
ترسيخ قيم الدميقراطية ،والتعاون الدويل ،ومكافحة الظلم ،والفقر يف العامل.

هل جيوز يل أن أعمل كاتبا أو حمرراً لربامج الكمبيوتر اخلاصة هبذه املنظمة ،مع العلم أنين لن أروج

ألفكار هذه املنظمة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كنت حباجة إىل العمل يسعك أن تعمل يف هذا الربانمج ،وخباصة يف مكافحة الظلم ،والفقر،

وترسيخ قيم الدميقراطية اليت تعين احلوار ،والتعاون ،والشورى ،والعدل ،والبعد عن التعصب األعمى،

والعنصرية ،واالستعالء ،إىل غري ذلك من القيم اليت يزكيها ديننا احلنيف ،وكل الرساالت السماوية،

كما تستجيب هلا العقول السوية ،والفطر السليمة ،هذا اجلانب من القيم هو الذي ينبغي التعاون
صدهر إىل العامل الثالث من مثل املبالغة يف املطالبة
فيه ،ولكن هناك اجلوانب األخرى السلبية اليت تُ َ
حبقوق املرأة وحرية السب والتشهري ،والصراع الدائم بّي احلاكم واحملكوم ،واعتبار صراع املغالبة

أساساً لفلسفة احلياة دون سقف خللق أو دين.

لذا ال مانع من العمل ،مع شيء من الذكاء والداينة ،والتمييز بّي اخلبيث والطيب ،وهللا أعلم.

()433/15

اختاذ الوسائد ذات التصاوير
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/13هـ
السؤال
أريد شراء قطيفة فيها تصاوير ،فهل جيوز يل ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،وبعد:

فإذا كان يف هذه القطيفة تصاوير ذوات األرواح ،وتستخدم استخدام الفرش والسجاجيد أبن توطأ

ومتتهن فاختاذها جائز ،وإن كانت تعلق وتنصب على اجلدران أو النوافذ وحنوها فاختاذها حمرم؛ ملا يف
الصحيحّي من حديث عائشة -رضي هللا عنها -قالت :دخل علي رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -وقد سرتت سهوة يل بقرام فيه متاثيل ،فلما رآه هتكه وتلون وجهه ،وقال" :اي عائشة أشد
الناس عذاابً عند هللا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا" .قالت :فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو

وسادتّي.

ويف رواية :فكان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يرتفق عليهما" يعين :يتوسد .صحيح البخاري

( ، )5954وصحيح مسلم (. )2107

والشاهد منه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أنكر على عائشة -رضي هللا عنها -السرت

وغريه وأزاله حينما كان منصوابً ،فلما جعلت منه وسائد يتكأ عليها مل
الذي كان فيه التماثيل ه
يكرهها؛ لكوهنا مما يوطأ وميتهن خبالف املنصوب.

وكان السلف -رمحهم هللا -ال يرون أبساً ابستعمال البسط ذات الصور إذا كانت مما يوطأ ابألقدام،
يقول عكرمة موىل عبد هللا بن عباس :كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباً وال يرون أبساً مبا

وطأته األقدام.

وألن هذه الصور إذا كانت تداس وتبتذل فإهنا ال تكون معززة وال مكرمة ،فال يكون فيها تشبه
ابألصنام اليت تعبد وتتخذ آهلة ،وابهلل التوفيق.

()434/15

زكاة القطن
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/2/27هـ
السؤال

هل القطن جتب عليه زكاة؟ مع العلم أنه حمصول رئيسي ،وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟ ،وهل

حتسم املصاريف قبل الزكاة أم بعدها؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

قال ابن قدامة  -رمحه هللا  -يف املغين( :وال زكاة يف األزهار كالزعفران والعصفر ،والقطن؛ ألنه ليس
حبب ،وال مثر ،وال هو مبكيل ،وال جتب فيه الزكاة كاخلضروات)  ،قال أمحد  -رمحه هللا( :-ليس يف

القطن شيء ،وهذا ظاهر كالم اخلرقي ،وقيل فيه الزكاة ،والقول األول قول اجلمهور)  .وهللا أعلم.

()435/15

دخول حمارم امليت عليه
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/12هـ

السؤال

بعض مغاسل املوتى متنع الرجال من الدخول إىل املتوفاة ،وهم حمارمها ،ومتنع النساء من الدخول
على امليت للسالم عليه بعد تغسيله مع أهنم حمارمه ،علماً أبنه يوجد مدخل خاص للنساء ،ومكان
خاص للنساء للسالم على امليت دون أن يراهم أحد ،وإذا ُسئِ َل عن السبب قيل :إنه من اتباع
النساء اجلنائز ،وقد هني عن ذلك ،واملعروف أن االتباع احملظور هو املقابر .أفيدوىن- ،جزاكم هللا
خرياً.-

اجلواب

كون املرأة أتيت لرتى زوجها أو والدها ،أو أبناءها ،أو أخاها ،أو حنو ذلك ،ليس فيه شيء من احملذور

 إن شاء هللا ،-إمنا املمنوع هو أن متشي مع اجلنازة ،أو تزور املقابر ،وأما رؤيتها له يف مكانالتغسيل فال يدخل يف النهي  -إن شاء هللا .-وهللا أعلم.

()436/15

هل اخلواطر والوساوس تؤثر يف اإلميان
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
هل جيوز للفرد أن يعقد القران رغم إصابته حبالة شك يف اإلميان؟ مع العلم أنه إنسان متدين جداً،
ويؤدي الفرائض والسنن والنوافل يف أوقاهتا ،ومل خيرب أحداً هبذه الوساوس واخلواطر ،وطول اليوم

يكرر الشهادة من شدهة خوفه ،ومل يتلفظ بتلك الوساوس .فهل عقد الزواج يكون صحيحاً أم ال؟ مع
العلم أن هذه األفكار خارجة عن طاقيت وال أحتكم فيها .أفيدوان جزاكم هللا خرياً ،وال تنسوان من
صاحل الدعاء ،والسالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

اجلواب

األخ الكرمي /سلمه هللا ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو أن جتد منا الفائدة والنفع.

أخي الكرمي :ثبت يف احلديث الذي رواه البخاري ( )5269ومسلم ( )127عن أيب هريرة -رضي

هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل
تعمل أو تتكلم" فطاملا أن الوساوس واخلواطر حملها قلبك أو نفسك ومل تتلفظ هبا ،فأنت يف عفو
منها وال تؤاخذ عليها ،والعقد حّي ذلك صحيح ،وال إشكال فيه ،ولكن الواجب عليك أن تتنبه
ألمور ومنها:

( )1احلرص على االنصراف عن التفكري يف تلك الوساوس؛ لقوله -عليه السالم":-أييت الشيطان
أحدكم فيقول :من خلق كذا ،من خلق كذا ،حىت يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ ابهلل
ولينته" رواه البخاري ( )3276ومسلم ( )134من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ومعىن
"ولينته" أي :ينصرف عن تلك األفكار ،وال يلتفت هلا حىت ال يقع يف االستغراق فيها.
( )2اإلكثار من التعوذ من الشيطان الرجيم.

( )3الذهاب لعامل أو طالب علم وذكر األمر له؛ حىت يدفعه لك ابلعلم؛ ألن الوساوس انجتة عن
صورة من اجلهل ،وال دافع هلا مثل العلم.

( )4حاول إشغال ذهنك أبمور من طلب العلم أو القراءة أو الدعوة أو ما شابه ذلك؛ حىت ال جيد
الذهن وقتاً لتلك األفكار.

( )5أكثر من سؤال هللا الثبات على دينه ،وأن يصرف عنك تلك الوساوس.

( )6تذ هكر أن الصحابة  -رضي هللا عنهم -مروا مبثل هذا ،وقال هلم الرسول عليه الصالة والسالم،
كما يف مسلم ( )132من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :جاء انس من أصحاب النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فسألوه :إان جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدان أن يتكلم به؟ قال":وقد وجدمتوه؟
" قالوا :نعم ،قال"ذاك صريح اإلميان" أي :مدافعة تلك الوساوس إمنا هو دليل إميان .وهللا أسأل يل

ولك الثبات على دينه إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.

()437/15

أجور قراء العزاء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

يف جمتمعنا عندما نقوم ابحتفال أو وليمة أبي مناسبة ،أو حىت يف اجلنازة ،نقوم بدعوة رجال حيفظون
القرآن من أجل قراءة ٍ
بعض من القرآن والدعاء ،ولكن املالحظ أنه يلزم على صاحب الوليمة أو
اجلنازة دفع مقدا ٍر معت ٍرب من املال هلؤالء الرجال ،وبعض املرات جيمعون األموال من املدعوين مقابل
الدعاء هلم ولذويهم ،وأيخذها هؤالء الرجال حىت ولو كان صاحب اجلنازة فقرياً ،مع العلم أن هؤالء

الرجال يعملون ويتقاضون أجرة .والسالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هذا الفعل من البدع اليت جيب اإلقالع عنها ،ودعوة من يعملها إىل تركها ،وجيب على طالب العلم
يبصر من حوله ،فاالجتماع يف مناسبة اجلنازة ،وتقدمي الطعام للمدعوين ،ودفع مبالغ من املال ملن
أن ِّ
يقرأ ويدعو من النياحة احملرمة ،قال جرير بن عبد هللا البجلي  -رضي هللا عنه" :-كنا نعد االجتماع

إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة" انظر املسند ( )6905وسنن ابن ماجة

( . )1612وأما إذا كان االجتماع مباحاً كأن يكون مبناسبة زواج ،أو قدوم مسافر ،أو ختان فال
جتوز فيه القراءة هبذا الشكل املرتب على هذا الرتتيب ،وابملؤاجرة املذكورة .وهللا أعلم.

()438/15

بيع املساويك يف ساحة املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/22هـ

السؤال

حكم البيع يف ساحة املسجد ،ألعواد السواك والطيب وحنوه؟ حيث إنين إمام مسجد ،وعندان رجل
فسئِلت ،فقلت هلم :ال بد
يبيع يف ساحة املسجد فآذوه الناس يقولون له :حرام تبيع يف هذا املكانُ ،
من سؤال أهل العلم أوالً .فأفتوان يف هذا -مأجورين-

اجلواب

ال جيوز اختاذ املسجد مكاانً للبيع أو الشراء ،ال للسواك وال غريه ،ويلحق ابملسجد ساحاته احملاطة
بسوره ،أما إن كانت ساحاته غري حماطة ،وإمنا هي معدة لوقوف السيارات فال أبس ابلبيع والشراء

فيها ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا رأيتم من
يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا :ال أربح هللا جتارتك" رواه الرتمذي ( )1321وغريه وقال :حديث
حسن.

()439/15

زايرة املعتدة ألمها املريضة!

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/28هـ

السؤال

امرأة تويف عنها زوجها وأمها مريضة وهي مسنة ،وختشى عليها الوفاة دون أن تزورها إذا انتظرت

حىت تنقضي عدهتا ،مع العلم أن أمها تبعد عنها 190كيلو مرت ،فإذا زارهتا فكم من الوقت متكث
عندها مراعاة إلجهاد السفر عليها؟ ومراعاة أيضا للحالة النفسية ألمها اليت قد تؤثر على مرضها إذا
ذهبت إليها وعادت مباشرة؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،أما بعد:

فيجوز هلذه املرأة أن خترج هناراً لزايرة أمها ،ألن هذا من احلاجات ومن فعل اخلري ،ملا روى جابر -

رضي هللا عنه -قال :طُلقت خاليت ثالاثً فخرجت ُّ
فذكرت ذلك
جتد خنلها ،فلقيها رجل فنهاها،
ْ
لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :اخرجي فج ِّدي خنلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي

خرياً" رواه مسلم ( ، )1483وأبو داود ( ، )2297والنسائي (. )3550

وقد احتج الفقهاء هبذا احلديث على جواز خروج احلادة من بيتها هناراً لقضاء حوائجها.

وعليه فاملدة اليت ميكن أن خترج فيها هي النهار ،وال أبس لو مضى شيء من الليل قبل أن تدخل

بيتها ،لكن البد أن تبيت أكثر الليل يف دارها اليت تعتد فيها .وهللا أعلم.

()440/15

السفر من أجل زايرة قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم-
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل

أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/09/07هـ
السؤال
قرأت أن كل من يؤدي احلج عليه أن يزور قرب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -سواءً كان ذلك يف

طريقه أم ال؛ ألن زايرته من أهم العبادات وأعظمها أجراً ،وأمساها هدفا ،فما املوقف الشرعي
الصحيح من زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالسفر إىل املدينة النبوية للصالة يف مسجد النيب -صلى هللا عليه وسلم -مشروع؛ للحديث

الصحيح" :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ،املسجد احلرام ،ومسجد الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،ومسجد األقصى" أخرجه البخاري ( ، )1189ومسلم (. )1397
مث إذا وصل إىل املسجد يشرع له أن يزور قرب النيب-صلى هللا عليه وسلم -وصاحبيه ،مث بقية مقابر

املسلمّي من الصحابة وغريهم ،وذلك للسالم عليهم والدعاء هلم.

أما مقولة( :إن زايرة قرب النيب-صلى هللا عليه وسلم -من أهم العبادات) فال دليل على ذلك ،بل إن

النيب -صلى هللا عليه وسلم  -ثبت عنه أن املسلم يصلي ويسلم عليه حيثما كان ،وأن السالم يبلغه
من أي مكان ،انظر مسند البزار ( ، )1426 ،1425وصحيح الرتغيب والرتهيب (-1664
 )1667وهذه من خصوصياته-صلى هللا عليه وسلم.-

()441/15

ذكر أحب الناس إذا خدرت ِّ
الرجل
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال

ذكر اإلمام البخاري يف كتابه األدب املفرد ،واإلمام ابن السين أن عبد هللا بن عمر أصاب ِر ْجله

خدر ،فنصحه البعض بتذكر أحب الناس إليه ،فقال الصحايب اجلليل بصوت مرتفع" :وا حممدا ".

فربئ يف احلال .فماذا تقولون يف ذلك؟ وهل تصح مثل هذه الرواية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
فلم يثبت ذكر أو دعاء يقال عند خدر ِّ
الر ْجل ،وقد ورد خربان موقوفان عن ابن عمر وابن عباس -
رضي هللا عنهما -ومها:

 .1أخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( )170من طريق اهليثم بن حنش ،قال :كنا عند عبد هللا
بن عمر رضي هللا عنهما ،فخدرت ِر ْجله ،فقال له َر ُجل :اذكر أحب الناس إليك .فقال :اي حممد.
فكأمنا نشط من عقال .واهليثم بن حنش جمهول.

 .2وأخرج ابن السين أيضاً يف عمل اليوم والليلة ( )169من طريق غياث بن إبراهيم عن عبد هللا بن
عثمان بن خثيم عن جماهد ،قال :خدرت ِر ْجل َر ُج ٍل عند ابن عباس ،فقال ابن عباس -رضي هللا

عنهما :-اذكر أحب الناس إليك .فقال :حممد .فذهب خدره .ويف إسناده غياث بن إبراهيم ،وهو

كذاب.

 .3وأخرج البخاري يف األدب املفرد (ص  )324من طريق أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن سعد،
قال :خدرت ِر ْجل ابن عمر ،فقال له َر ُجل :اذكر أحب الناس إليك .فقال :اي حممد.

ويف هذا اإلسناد :عبد الرمحن بن سعد ليس له يف الكتب الستة ولواحقها سوى هذا األثر يف األدب

املفرد للبخاري ،ويظهر أنه جمهول احلال ،وقد سئل ابن معّيَ :من عب ُد الرمحن بنُ سعد؟ فقال :ال

أدري [ينظر :اتريخ ابن معّي ( ، ] )24/4ومل يذكر فيه ابن أيب حامت والبخاري جرحاً وال تعديالً،
وذكره ابن حبان يف الثقات ،ونقل ابن حجر يف التقريب توثيقه عن النسائي ،وقد عرف عن النسائي
أنه رمبا حصل له تساهل يف التوثيق ،السيما وأنه مل يشاركه أحد من األئمة املعتربين يف توثيقه ،قال

املعلمي :ابن سعد وابن معّي والنسائي وآخرون غريهم يوثقون من كان من التابعّي وأتباعهم إذا

وجدوا رواية أحدهم مستقيمة أبن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد ،وإن مل يرو عنه إال واحد ومل

يبلغهم عنه إال حديث واحد [التنكيل (. ] )16/1

()442/15

إثبات صلة العقيدة ابألخالق
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/22هـ

السؤال

مسعت أستاذ علم النفس يف اجلامعة يقول :إن العقيدة مفصولة عن األخالق .وأان أعرف أن قوله

خطأ ،لكن األغلبية ممن أعرفهم يعتقدون أن هذا الكالم صحيح .فكيف نقنعهم؟!

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن قول القائل( :األخالق منفصلة عن العقيدة) -مبعىن أنه ال عالقة للعقيدة ابألخالق -مقولة
ابطلة؛ ألن العقيدة الصحيحة تستلزم التحلي بكل خلق فاضل ،والتخلي عن كل خلق ذميم ،وبيان
ذلك :أن األخالق ترتبط بثالثة أركان من أركان اإلميان هي حمل إمجاع الرساالت اإلهلية ،وهي اإلميان

ابهلل وبرسله وابلبعث:

 -1فمن انحية اإلميان ابهلل فإن املسلم عندما ميارس األخالق الفاضلة وجيتنب األخالق السيئة

يعتقد ويؤمن أن هللا أمره بذلك ،فيمارسها على أهنا جزء من إميانه ابهلل ،أو أهنا من لوازم إميانه ابهلل،

وأن هللا فرض عليه ذلك وألزمه به.

ومن شواهد ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-اإلميان بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال
هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان" صحيح البخاري ( ، )9وصحيح
مسلم ( ، )35فجعل إماطة األذى عن طريق الناس -وهو من األخالق النبيلة -شعبة من شعب

اإلميان.

وبوب أهل العلم الذين صنفوا يف اإلميان وشعبه وخصاله على كثري من األخالق ،وعدوها من شعب
ّ

اإلميان ،مثل كتاب البيهقي (شعب اإلميان)  ،وخمتصره للقزويين ،وغريمها ،بل إن املصنفّي يف احلديث

بشكل عام يوردون حتت مسمى اإلميان كثرياً من األخالق ،على سبيل التمثيل أهنا من شعب اإلميان

وأجزائه..

 -2وأما ارتباط األخالق ابلعقيدة من جهة اإلميان ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -فإن املسلم
ميارس األخالق على أن الرسول الكرمي -صلى هللا عليه وسلم -ه
حث عليها وبلغها عن ربه ،فهو
العتقاده بنبوة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأنه مبلغ عن ربه -ومما بلّغه األخالق -ميارس

األخالق من هذا اجلانب أيضاً ،فمقتضى إميانه برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -امتثال ما أمر به

من الفضائل ،واالبتعاد ع هما هنى عنه من الرذائل .بل وميارس األخالق أيضاً على سبيل االقتداء بنبيه

املعصوم الذي بعث ليتمم مكارم األخالق ،فتممها إذ كان خلقه القرآن صلوات هللا وسالمه عليه.
 -3وأما ارتباطها ابإلميان ابليوم اآلخر فمن حيث اجلزاء عليها ثواابً أو عقاابً ،فيمارس األخالق

الفاضلة مؤمناً ومعتقداً أبن هللا سيثيبه عليها أجراً عظيماً ،وأهنا سبيل إىل اجلنة ،ففي احلديث:
"عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق

ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا "..صحيح البخاري ( ، )6134وصحيح مسلم

( . )2607بل إهنا سبب للقرب من الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف اجلنة ،ففي احلديث" :إن
من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا "..أخرجه الرتمذي (. )2018

()443/15

ويبتعد املؤمن عن كل خلق ذميم ودينء؛ ألنه سيعاقب عليه يوم القيامة ،وقد يكون سبباً لدخول

النار والعياذ ابهلل ،ففي احلديث السابق ... " :وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن
الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذااب".

كما أن األخالق الذميمة سبب للبعد عنه -صلى هللا عليه وسلم -ففي حديث الرتمذي املتقدم:
"وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملساً يوم القيامة الثراثرون واملتشدقون واملتفيهقون ." ...

ولزايدة اإليضاح أسوق بعض النصوص الشرعية الواردة يف األخالق ،وكيف ربطت األخالق

ابلعقيدة.

فقد جاء يف كتاب هللا آايت ختاطب املؤمنّي بوصف اإلميان -واإلميان عقيدة وعمل -حاثةً هلم على

بعض األخالق الفاضلة ،أو انهية هلم عن بعض األخالق الذميمة ،وأن من صفات املؤمنّي االلتزام

هبذه األخالق فعالً حلسنها وتركاً لسيئها مما يدل على ارتباط هذه األخالق ابإلميان ارتباطاً قوايً.
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 .3وقال سبحانه" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُواْ اتهـ ُقواْ هللا وُكونُواْ مع ال ه ِ ِ
ّي" [التوبة ]119:واآلايت يف
صادق َ
َ َ
ََ
َ َ
ََ

هذا كثرية.

كما جاءت السنة مبثل ذلك:
 .4فمن ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :التاجر الصدوق األمّي مع النبيّي والصديقّي
والشهداء" .أخرجه الرتمذي (. )1209

خريا أو ليصمت ،ومن كان
 .5وقوله صلى هللا عليه وسلم" :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل ً
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه" .صحيح

البخاري ( ، )6475وصحيح مسلم (. )47

 .6وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" صحيح البخاري

( ، )13وصحيح مسلم (. )45

 -7وملا سأل هرقل أاب سفيان عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مباذا أيمر؟ قال له أبو سفيان:
يقول :اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آابؤكم ،وأيمران ابلصالة والصدق

والعفاف والصلة .صحيح البخاري ( ، )7وصحيح مسلم ( . )1773إىل غري ذلك من النصوص

الشرعية.

وهبذا يتبّي لنا الرابط الوثيق بّي العقيدة وبّي األخالق ،وأن مقتضى اإلميان ابهلل ورسوله واليوم اآلخر

التحلي بكل خلق فاضل ،والتخلي عن كل خلق ذميم.

والكالم يف هذا يطول ،وفيما ذكر كفاية .وهللا أعلم وأحكم.
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رسوم اشرتاك على مراتدي املسجد
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/28هـ
السؤال
تنوي جلنة املسجد يف مدينتنا الطلب من املسلمّي مراتدي املسجد أن يدفعوا اشرتاكا شهراي

للمسجد ،والغرض من االشرتاك توفري األموال الالزمة لتسيري شؤون املسجد ،من راتب لإلمام
والكهرابء واملاء والتنظيف وغريها ،وكذلك لتوزيع أعباء املشاركة على أكرب عدد ممكن من املسلمّي

الذين يراتدون املسجد ،وينتفعون خبدماته.

ولتشجيع أكرب عدد ممكن فإنه سيتم إعطاء األولوية وتقدمي خدمات خمفضة لدافعي االشرتاك ،مثل
ختفيض رسوم املدرسة اإلسالمية ،ورسوم عقد الزواج ،ورسوم الدفن ،وغريه.
فما حكم هذا االشرتاك الشهري ،وهل جيوز للجنة املسجد أن تشرتطه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اَّلل من آمن ِاب هِ
فالتربع للمساجد وعمارهتا عبادة يؤجر املرء عليها ،قال تعاىل" :إِ همنَا يـعمر م ِ ِ
َّلل
ساج َد ه َ َ َ
َْ ُُ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ش إِهال ه
ين"
ام ال ه
سى أُولَئِ َ
ص َالةَ َوآتَى ال هزَكاةَ َوَملْ خيَْ َ
َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َوأَقَ َ
ك أَن يَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْهتَد َ
اَّللَ فَـ َع َ
[التوبة. ]18:

قال ابن كثري -رمحه هللا تعاىل" :-وليس املراد من عمارهتا زخرفتها وإقامة صورهتا فقط ،إمنا عمارهتا
بذكر هللا فيها وإقامة شرعه فيها ،ورفعها عن الدنس والشرك" ا .هـ التفسري (. )157/1
ِ
ِ
وقال تعاىل"ِ :يف بـي ٍ
صِ
وت أَ ِذ َن ه
ال رجال"
يها ْ
سبِّ ُح لَهُ ف َ
اَّللُ أَن تُـ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر ف َ
يها ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
ُُ
امسُهُ يُ َ
[النور. ]36:

ذكر عبد الرزاق الصنعاين -رمحه هللا تعاىل :-يف تفسريه عن احلسن قال" :أذن هللا أن تبىن ويصلى له
فيها ابلغدو واآلصال" .تفسري الصنعاين (. )61/3

وقال الطربي -رمحه هللا تعاىل" :-واختلف أهل التأويل يف أتويل قوله" :أذن هللا أن ترفع" فقال
بعضهم :معناه أذن هللا أن تبىن مث روى عن جماهد (أذن هللا أن ترفع) قال :تبىن .وقال آخرون معناه:
أذن هللا أن تعظم.

مث روى عن احلسن يف قوله( :أذن هللا أن ترفع) يقول :أن تعظم لذكره.

مث قال :وأوىل القولّي يف ذلك عندي ابلصواب القول الذي قاله جماهد ،وهو أن معناه أذن هللا أن
ترفع بناء ،كما قال جل ثناؤه" :وإِ ْذ يـرفَع إِبـر ِاهيم الْ َقو ِ
اع َد ِمن الْبـ ْي ِ
ت" وذلك أن ذلك هو األغلب
َ َ
َ َْ ُ َْ ُ َ
من معىن الرفع يف البيوت واألبنية " ا .هـ التفسري (. )145/18
ِ
وقال العالمة السعدي -رمحه هللا تعاىل -قوله تعاىل"ِ :يف بـي ٍ
وت أ َِذ َن ه
امسُهُ"
يها ْ
اَّللُ أَ ْن تُـ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر ف َ
ُُ
[النور ]36:يعم أحكام املساجد كلها ،فإنه أمر فيها بشيئّي :برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها

عن األوساخ ،واألقذار واألجناس احلسية واملعنوية ،وتعمر العمارة الالئقة هبا ،ويذكر فيها امسه أبنواع

التعبد من صالة وقراءة ،وتعلم علم انفع ،وتعليم ،وذكر هللا تعاىل ،فكل ما قاله أهل العلم من أحكام
املساجد وفصلوه فهو داخل يف هذين األمرين ،فتبارك من جعل كالمه فيه اهلدى والشفاء والنور"

فتح الرحيم امللك العالم (. )121
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وقال -رمحه هللا" :-أي :يتعبد هللا" يف بيوت" عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي املساجد.
"أذن هللا" أي :أمر ووصى" أن ترفع ويذكر فيها امسه" هذان جمموع أحكام املساجد ،فيدخل يف
رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة واألذى ،وصوهنا من اجملانّي والصبيان الذين ال يتحرزون

عن النجاسة وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع األصوات بغري ذكر هللا.

"ويذكر فيها امسه" يدخل يف ذلك الصالة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغريه
من أنواع الذكر ،وتعلم العلم وتعليمه واملذاكرة فيها واالعتكاف وغري ذلك من العبادات اليت تفعل

يف املساجد ،وهلذا كانت عمارة املساجد على قسمّي :عمارة بنيان وصيانة هلا ،وعمارة بذكر اسم هللا

من الصالة وغريها ،وهذا أشرف القسمّي ،وهلذا شرعت الصلوات اخلمس واجلمعة يف املساجد

وجوابً عند أكثر العلماء ،أو استحباابً عند آخرين" تيسري الكرمي الرمحن (. )422/5

وعن عائشة –رضي هللا عنها -قالت :أمران رسول هللا –صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم -ببناء
املساجد يف الدور ،وأن تنظف وتطيب" .رواه أمحد ( ، )26429وأبو داود ( ، )455والرتمذي

( ، )594وابن ماجه ( ، )759وصححه ابن حبان (. )1634
وقد جاء يف فضل عمارة املساجد أحاديث كثرية منها:

حديث عثمان بن عفان –رضي هللا عنه -قال :إين مسعت النيب –صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من
بىن مسجداً –قال بكري أحد الرواة :حسبت أنه قال -يبتغي به وجه هللا بىن هللا له مثله يف اجلنة"
رواه البخاري ( ، )439ومسلم (. )533

فنالحظ هنا أنه شرط لنيل هذا األجر أن يكون لوجه هللا تعاىل ،أما أن يدفع ليحصل على تسهيالت
فقط فليس له من األجر إال ما حصله.

عن عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إمنا
األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها

فهجرته إىل ما هاجر إليه" رواه البخاري (. )1

عن أيب هريرة –رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن أول
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال :فما عملت فيها؟ قال:
قاتلت فيك حىت استشهدت .قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ألن يقال :جريء .فقد قيل ،مث أمر به

فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن .فأيت به فعرفه نعمه

فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن .قال :كذبت،

قارئ .فقد قيل ،مث أمر به فسحب على
ولكنك تعلمت العلم ليُقال :عامل .وقرأت القرآن ليقال :هو ٌ
وجهه حىت ألقي يف النار ،ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه

فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك.

قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :هو جواد .فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف
النار" رواه مسلم (. )1905

ومثل ذلك ابقي األعمال الصاحلة كالتربع للمساجد ،فمن تربع ليحصل على التخفيض فال أجر له،
أما من تربع لوجه هللا تعاىل ال يريد عرضاً من الدنيا فحصل على ختفيض غري مقصود له فال أبس.
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وأعمال الرب ينبغي أن ال يُربط فعلها حبصول عرض من أعراض الدنيا مما يتسبب يف تربية الناس على
ذلك ،حبيث ال يفعل أحد شيئاً من املعروف إال مبقابل دنيوي ،والواجب على القادرين خاصة يف

الدول اليت ال تتوىل وزارات األوقاف عمارة املساجد أن يقدموا ما يستطيعونه ،ألجل عمارة املساجد

وتنظيفها وأتمّي رزق لإلمام واملؤذن واخلادم وتسديد الفواتري اخلدمية وغري ذلك ليظهر املسجد

ابلصورة املناسبة.

وأشري إىل أنه ال ينبغي التكلف يف عمارة املساجد واملبالغة يف زخرفتها مما يُكلف مبالغ طائلة ،بل قد

ورد النهي عن ذلك فقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس

ابملساجد" رواه أبو داود ( ، )449وابن خزمية ( ، )1322والضياء ( )2238من حديث أنس -
رضي هللا عنه.-

وقال أبو سعيد -رضي هللا عنه :-كان سقف املسجد من جريد النخل ،وأمر عمر ببناء املسجد،
وقال :أكن الناس من املطر ،وإايك أن ُحت ِّمر أو تُص ِّفر فتفنت الناس.
وقال أنس :يتباهون هبا مث ال يعمروهنا إال قليالً.
وقال ابن عباس :لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى .رواه البخاري تعليقاً ( . )171/1وهللا
تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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توزيع اإلعالانت التجارية يف املساجد
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/6هـ

السؤال

حنن مجعية دينية إبحدى املدن الغربية ،حيث يوجد ابملدينة أربعة مساجد( ،وهي ابلنسبة حلجمها
مصليات ،وكما تعلمون أننا هنا يف الغرب ليس للجمعيات دعم من الدولة ،فاملسلمون هم الذين

يقومون ابإلنفاق على بيوت هللا لتوفري احتياجاهتا من دفع أجرة اإلمام ،تكاليف الكهرابء ،الفراش،
وغريها من احلاجيات الالزمة رغم قلة اليد.

وقد هداان هللا يف اآلونة األخرية إىل االستعانة بطريقة جديدة ،رأينا فيها اخلري للمسلمّي ،ولبيوت هللا،

وهي اتفاقنا مع جمموعة من التجار املسلمّي الذين يتاجرون يف السلع احلالل ابلتكفل بنفقات طبع

اليوميات اخلاصة مبواقيت الصالة ابملدينة ،مع إثبات أمساء حمالهتم ،وكذلك شكرهم على هذه

املسامهة ،مع العلم أن الدخل الناجم عن بيع هذه اليوميات كلها لفائدة املساجد ،ليس ألحد فيها
نصيب ،إال أن بعض إخواننا الموان على هذا الفعل ،بل ذهبوا إىل اإلفتاء بعدم جوازه ،نرجو أن

تبينوا لنا وجه الصواب جبواب شاف وكاف- .وجزاكم هللا عنا خرياً.-
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن تصرفكم هذا تصرف صحيح ،وأنتم مأجورون على ذلك -إبذن هللا ،-واالستفادة من مرافق

املسجد ال حمظور فيها إذا كانت املنفعة ستعود للمسجد نفسه.

وال مانع من توزيع هذه األوراق داخل املسجد وخارجه ،ووجود اسم احملل على ورقة املواقيت ال

يدخل يف هنيه -صلى هللا عليه وسلم -عن البيع والشراء داخل املسجد؛ ألن هذا ليس ببيع وال
شراء ،وألن املقصود من طباعة هذه األوراق يف األصل هو تعريف اجلالية املسلمة لديكم ابملواقيت،
وليس الدعاية لصاحب احملل ،وهذا كاألدوات اليت حتمل يف طياهتا دعاية وتروجياً للمنتج أو املوزع،

كاألجهزة الكهرابئية ،وعلب املناديل ،وحنو ذلك ،فهذه ال مينع من استخدامها داخل املسجد؛ ألن

املقصود منها يف األصل املنفعة اليت فيها وليس الدعاية .وهللا املوفق.

()448/15

هل ُختم الرسل مبحمد كما ُختم به األنبياء؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/8هـ
السؤال

هناك طائفة هلا موقع على شبكة املعلومات تدعي أن نيب هللا حممد -صلى هللا عليه وسلم -كان آخر
نيب ،لكنه مل يكن آخر رسول ،وهم ينظرون إىل راشد خليفة كرسول هلم جاءت رسالته لتحذير الناس

التباع القرآن فقط بدال من األشياء املضللة (يقصدون بذلك األحاديث)  ،وفوق ذلك يقولون :كل
نيب رسول ،وليس كل رسول نيب ،واحلظر إمنا جاء يف القرآن على النيب وليس الرسول (والعياذ ابهلل)
 ،فهل هناك نص معّي يف القرآن أبن النيب صلى هللا عليه وسلم كان آخر نيب وآخر رسول؟ وكيف

ندحض حججهم الكفرية ابلقرآن؟ هذا املوضوع هام جداً؛ ألن هذه اجلماعة تنشط اآلن يف
اجلامعات والكليات.

اجلواب

من عقائد املسلمّي القطعية إمياهنم أبن حممداً عليه الصالة والسالم هو خامت األنبياء واملرسلّي ،وقد
ول هِ
ّي َوَكا َن ه
"ولَكِ ْن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النهبِيِّ َ
اَّللُ
دل على هذا نصوص الكتاب والسنة .قال هللا سبحانهَ :
بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيماً" [األحزاب :من اآلية]40
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ومعىن خامت النبيّي :أي الذي ختمت به النبوة فطبع عليها فال تفتح ألحد بعده إىل قيام الساعة.
وهذه اآلية نص يف أنه ال نيب بعده ،وإذا كان ال نيب بعده فال رسول بعده بطريق األوىل واألحرى؛

ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ،فإن كل رسول نيب ،وليس كل نيب رسول .قال القاضي

عياض :والصحيح الذي عليه اجلم الغفري  -أي عامة العلماء  -أن كل رسول نيب ،وليس كل نيب
رسول .الشفاء ( ، )347 /1واألدلة على أن مقام الرسالة أخص وأكمل من مقام النبوة كثرية،
الر ُس ِل" [األحقاف :من اآلية ، ]35فنوه هللا
رب أُولُوا ال َْع ْزِم ِم َن ُّ
ومنها قوله تعاىل" :فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
ص ََ

سبحانه وتعاىل أبويل العزم من الرسل وأمر نبيه أن يقتدي بصربهم وثباهتم ،وهم على أشهر األقوال:

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ،وخامت النبيّي حممد عليهم الصالة والسالم .وذكرهم هللا بوصف

الرسالة مما يدل على أن وصف الرسالة أخص وأكمل ،وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( )22288من
حديث أيب ذر  -رضي هللا عنه -قلت :اي رسول هللا كم َو َىف  -أي بلغ  -عدة األنبياء؟ ،قال" :

مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ،الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجاً غفرياً " ،وقد دلت السنة
املتواترة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه خامت األنبياء واملرسلّي ومن ذلك :ما جاء يف

الصحيحّي البخاري ( )3535ومسلم ( )2286من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتاً ،فأحسنه
وأمجله إال موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولون هال وضعت هذه
اللبنة قال :فأان اللبنة وأان خامت النبيّي" ،ويف رواية يف (اتريخ دمشق) البن عساكر من حديث أيب

هريرة  -رضي هللا عنه" :-فكنت أان سددت موضع تلك اللبنة ،ختم يب البنيان ،وختم يب الرسل"
ذكرها السيوطي يف اجلامع الكبري ،وكذلك ما جاء يف الصحيحّي البخاري ( )3532ومسلم

( )2354من حديث جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
" :أان حممد ،وأان أمحد ،وأان املاحي الذي ميحو هللا يب الكفر ،وأان احلاشر الذي حيشر الناس على

قدمي ،وأان العاقب ،والعاقب الذي ليس بعده نيب" ،وكذلك ما جاء يف صحيح مسلم ( )1920عن
ثوابن ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-وإنه سيكون من أميت كذابون ثالثون ،كلهم يزعم

أنه نيب ،وأان خامت النبيّي ،وال نيب بعدي" ،وما جاء يف صحيح مسلم ( )523من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-فضلت على األنبياء بست،أعطيت جوامع الكلم ،ونصرت ابلرعب وأحلت يل الغنائم ،وجعلت يل األرض طهوراً ومسجداً،
وأرسلت إىل اخللق كافة ،وختم يب النبيون".
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قال احلافظ ابن كثري( :وقد أخرب هللا تبارك وتعاىل يف كتابه ،ورسوله يف سنته املتواترة عنه أنه ال نيب
بعده ،ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ،ولو خترق
وشعبذ وأتى أبنواع السحر والطالسم)  ،فهذه الطائفة املذكورة طائفة ضالة زائغة عن اهلدى ،مكذبة

للقرآن والسنة ،وهذا املدعي للرسالة كذاب أفاك مفرت على هللا ورسوله عليه الصالة والسالم .قال
القاضي عياض( :نكفر من ادعى نبوة ٍ
أحد مع نبينا صلى هللا عليه وسلم  ...أو من ادعى النبوة

لنفسه ،أو جوز اكتساهبا والبلوغ بصفاء القلب إىل مرتبتها كالفالسفة وغالة املتصوفة ،وكذلك من

ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن مل يدع النبوة ،فهؤالء كلهم كفار مكذبون للنيب صلى هللا عليه وسلم،
ألنه أخرب -صلى هللا عليه وسلم -أنه خامت النبيّي ال نيب بعده ،وأخرب صلى هللا عليه وسلم عن هللا
تعاىل أنه خامت النبيّي  ) ...الشفاء ( . )1070 /2هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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بعض اليهود والنصارى يعفون حلاهم ،فهل خنالفهم حبلقها؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/11هـ
السؤال
أمران ديننا إبعفاء اللحى ،لكي خنالف اليهود والنصارى ،لكين أشاهد علماء اليهود والنصارى ال
حيلقون حلاهم ،وحىت اجملوس؟ فهل خنالفهم حبلقها؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على خامت رسل هللا .وبعد:
فإن إعفاء اللحى شريعة اثبتة عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أبمره وفعله ،انظر مثالً ما رواه

البخاري ( )5892ومسلم ( )259من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -وخمالفة أهل الكتاب
إبعفاء اللحية ليست قيداً ،وال علة يدور معها احلكم وجوداً وعدماً ،وعليه فلو رىب بعض اليهود

والنصارى وغريهم حلاهم ،مل يؤثر ذلك يف بقاء مشروعية اإلعفاء ،كما لو فعلوا شيئاً من األخالق

والتصرفات احملمودة شرعاً ،فإان ال نرتكها خمالفة هلم ،وخمالفة اليهود والنصارى من املقاصد املعتربة

شرعاً فيما هو خاص هبم من أخالقهم ،أو شرائعهم ،وعاداهتم ،ومل أيت يف شرعنا ما أيمر به ،أو
ميدحه .وهللا أعلم وأحكم.
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هم النيب عليه الصالة والسالم إبلقاء نفسه من ذروة جبل
خرب ّ
ُ
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/24هـ

السؤال

السالم عليكم.

هذه شبهة يتداوهلا بعض الشباب؛ شبهة حماولة النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -االنتحار يف

صحيح البخاري ( )6982هل هي صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة ما الذي منعه من االنتحار؟ أرجو
التفصيل يف هذا مع ذكر أقوال العلماء.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فجواابً عن السؤال أقول  -وابهلل التوفيق :-

احلديث املذكور يف صحيح البخاري ( )6982هو حديث طويل يف قصة بدء الوحي ،من رواية

الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة -رضي هللا عنهما .-وقصة االنتحار جاءت يف آخر منت

احلديث ،مقدمة بعبارة" :وفرت الوحي فرتةً حىت حزن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما بلغنا حزانً
غدا منه مراراً كي يرتدهى من رؤوس شواهق اجلبال ،فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه،
تبدهى له جربيل ،فقال :اي حممد :إنك رسول هللا ًّ
حقا .فيسكن لذلك جأشه وتق هر نفسه ،فريجع ...
".

فواضح من قوله يف أول هذا اخلرب" :حزن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فيما بلغنا ،"..ومن قوله:
ٌ

"فيما بلغنا" خاصة أنه خرب ممن مل يسمع النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وأنه خرب بلغ هذا الذي قال

هذه العبارة دون مساع أو مشاهدة .ومثل هذه العبارة ال يقوهلا غالباً إال رجل من التابعّي أو من جاء

بعدهم ،وال يقوهلا الصحابة -رضي هللا عنهم -غالباً.
ولذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا الكالم من كالم الزهري ،يرويه مرسالً .وهذا هو

الذي رجحه احلافظ ابن حجر يف كتابه :فتح الباري ( . )376/12وعليه فهذا اخلرب مرسل ،واملرسل
من أقسام الضعيف ،وخاصة مرسل الزهري؛ لكونه من صغار التابعّي ،ولغري ذلك.

وإخراج البخاري هلذه اللفظة ال يلزم منه أنهُ حيكم بصحتها؛ ألنه إذا أخرج احلديث ،وأظهر علته

(كما حصل هنا)  ،فإنه يكون قد أبرز ما يدل على عدم صحته ،كما نبهه على ذلك أهل العلم ،يف
مواطن متعددة من صحيح البخاري .وبذلك يزول اإلشكال أبن القصة ال تصح أصالً.
وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
موضوع ذات صلة( :غرابة حماولة الرسول صلى هللا عليه وسلم الرتدي)
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غرابة حماولة الرسول صلى هللا عليه وسلم الرتدي
د .الشريف حامت بن عارف العوين 1425/2/18

2004/04/08

هم النيب عليه الصالة والسالم إبلقاء نفسه من ذروة جبل
ورد إىل انفذة الفتاوى سؤال يتعلق خب ِرب ّ

وهو يف صحيح البخاري فأجاب عنه فضيلة الشيخ /د .الشريف حامت بن عارف العوين  -حفظه هللا

 -وذكر أن القصة ال تصح أصالً وقد أظهر البخاري ضعفها.

مث وردان تعقيب من أحد قرائنا األعزاء على هذه الفتوى مفاده " لعل االنتحار مل يكن حرم يف ذلك
الوقت؟ " فعرضنا هذا التعقيب على الشيخ اجمليب؛ فتفضهل ابإلجابة .جزاه هللا عنا خرياً ،فإليكم

التعقيب والتوضيح
التعقيب:

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هم الرسول إبلقاء نفسه من اجلبل هو أن االنتحار مل يكن
ملاذا مل يذكر الدكتور حامت أن املربر يف ِّ
حمرما يف ذلك الوقت؟ فمن املؤكد أن الواقعة املذكورة كانت يف بداية الوحي والرسالة يف مكة
ًّ

املكرمة ،أما احلديث الشريف" :من قتل نفسه حبديدة "....إىل آخر احلديث ،فقد كان يف املدينة

املنورة بعد اهلجرة ،وكما هي القاعدة فإن األحكام الالحقة تنسخ األحكام السابقة .أرجو إفاديت

وتصحيح املعلومة إن كانت خطأ والنشر إن كانت صواابً ،وجزاكم هللا خرياً.
*****
التوضيح:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن غرابة (أو نكارة) خرب حماولة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يرتدى من جبال مكة ليست من
قِبل أنه فقط قتل للنفس وانتحار ،بل من عدة جهات:

تصور أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ه
شك يف كونه نبيًّا بعد نزول الوحي عليه؟! فإن
أوالً :هل يُ ّ
شك هو فمن بُعث إليهم أوىل ابلشك!!!

اثنياً :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من حّي علم أن ما جاءه من الوحي يقتضي أن يتحمل أعباء
الرسالة ،فقد ألزمه ربه  -عز وجل -أن يستعد لذلك للبالغ والدعوة العظمى .فكيف جيوز له أن

يتخلى عن أداء ما كلفه وشرفه به ربه  -عز وجل-؟! وما أجل وأعظم ذلك التكليف والتشريف!!!،
وال شك أن تَـ ْرك مهمة التبليغ هبذه الصورة من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر مستنكر

جداً ،وقد عوقب نيب من األنبياء ألمر أقل من هذا ،كما قال تعاىل" :وذا النون إذ ذهب مغاضباً
فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملّي"

[األنبياء ، ]87 :وقال تعاىل" :وال تكن كصاحب احلوت [ " ...القلم. ]48 :

اثلثاً :أن قتل النفس مما ارتكز يف الفطر استقباحه ،واتفقت عليه مجيع األداين واملذاهب والقوانّي،

فليس استقباح ذلك منوطاً فقط بورود الشرع به .وإال فهل استجاز أح ٌد من املسلمّي قَـ ْتل نفسه
قبل ورود الشرع به ،مع ما كان يناهلم من األذى والتعذيب ،بل كانوا يؤمرون ابلصرب وعدم

االستعجال .هذا وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم.
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ابطين
هل للنيب صلى هللا عليه وسلم ٌ
علم ٌ
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/12هـ
السؤال

هل كان لدى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -علم ابطين؟ مبعىن أن يكون هللا  -سبحانه وتعاىل-

أطلعه على علم مل يكشفه للناس؟ فهل جيوز أن نقول إن عند النيب  -صلى هللا عليه وسلم -علماً
ابطنياً؟.
اجلواب

ال جيوز أن يقال :أبن لدى النيب  -صلى هللا عليه وسلم -علماً ابطنياً؛ ألن ذلك ال ميكن إثباته إال

ت أَ ْعلَ ُم
"ولَ ْو ُك ْن ُ
ابلوحي ،وثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ال يعلم الغيب قال -تعاىلَ :-
ت ِم َن ْ
السوءُ" [األعراف :من اآلية ، ]188وأمر هللا -تعاىل -نبيه
ين ُّ
اخلَِْري َوَما َم ه
ب َال ْستَ ْكثَـ ْر ُ
الْغَْي َ
سِ َ
عليه الصالة والسالم -أبن يقول" :وال أعلم الغيب" [األنعام ، ]50:وقال تعاىل" :قُ ْل ال يَـ ْعلَ ُم َم ْنسماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إِال ه
اَّللُ" [النمل :من اآلية ، ]65وعلم الباطن نوع من الغيب ،وقد
ِيف ال ه َ َ
ض الْغَْي َ
يكون هللا أطلع نبيه  -صلى هللا عليه وسلم -على شيء مل يكشفه للناس كما أطلعه على أعيان

املنافقّي ،لكن ذلك ال يسمى علم الباطن ،ألن الذين يزعمون أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
يعلم علم الباطن يقصدون بذلك أشياء هي من الشركيات واخلرافات ،والتخرصات ،واألوهام،

والظنون ،والفلسفات ،واملعتقدات الباطلة املنافية للشرع ،ويدخلون حتت اسم علم الباطن كل عقائد
امللل والدايانت ،واملقاالت الضالة واملنحرفة املضادة للتوحيد واحلق ،مث يزعمون أن ذلك من العلم

الباطن الذي يعلمه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -واألولياء وحنو ذلك ،وهذا ابطل ،وجيب على
املسلم أن يبتعد عن هذه املتاهات املهلكة.

()455/15

فضل الصالة يف الروضة ابملسجد النبوي؟
اجمليب د .حسّي بن عبد هللا العبيدي

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/03هـ

السؤال

السالم عليكم.
هل ورد فضل يف الصالة يف الروضة ابملسجد النبوي؟ وهل يستوي يف هذا النساء والرجال؟ وهل إذا

حضر أحد املسجد النبوي األفضل له أن يسلم على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من أي مكان؟
أو يذهب إىل قربه ويسلم عليه وعلى صاحبيه -رضي هللا عنهما-؟ أفتوان  -مأجورين.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فقد صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ما بّي بييت ومنربي روضة من رايض
اجلنة" متفق عليه عند البخاري ( ، )1195ومسلم ( )1390من حديث عبد هللا بن زيد املازين -
رضي هللا عنه ،-وجاء من حديث عبد هللا بن لبيد  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم" :-من سره أن يصلي يف روضة من رايض اجلنة فليصل بّي قربي ومنربي" رواه

الديلمي يف الفردوس ( )5676واملتقي اهلندي يف كنز العمال ( ، )34950وفيه ضعف يف إسناده،
ويستوي هنا الرجال والنساء دون فرق ،حيث ال خمصص.

أما السالم على النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإن السالم عليه يبلغه حيث كان املسلِّم ،فقد جاء يف

علي ،فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم" رواه أبو داود ( )2042وغريه من
احلديث ... " :وصلوا ه

علي روحي حىت أرد
علي إال رد هللا ه
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه،-وقال" :ما من أحد يسلم ه

عليه السالم" رواه أبو داود ( )2041من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ووكل هللا به مالئكة
يبلغونه عن أمته السالم.

لكن إذا كان اإلنسان يف املسجد فاألوىل أن أييت قربه ،وقرب صاحبيه فيسلم عليهم .وهللا أعلم.

()456/15

هل يرتك ابنه يف بيئة كافرة؟
اجمليب يوسف أبرام

مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب مسلم سبق يل الزواج من امرأة أوروبية ،وبعد مدة من اخلالفات حدث الطالق ،يل منها ولد

عمره اآلن  11سنة ،هي اآلن ارتدت عن الدين اإلسالمي .وتزوجت من رجل آخر من أهل بلدهتا،
القانون هنا يعطي املرأة دائما حق احلضانة لألطفال ،ابين كان قد حفظ بعضاً من القرآن ،ويعرف

كيف يصلي ،ولكنه اآلن يعيش يف جو كله كفر ،ماذا أفعل؟ جزاكم هللا كل خري ،أان اآلن -واحلمد

هلل -صليت برىب جيدة ،أداوم على الصالة وتعاليم ديين احلنيف؛ ألين أخشى يوم لقاء ريب وحسابه،

أفكر اآلن يف العودة إىل بلدي أو أي بلد مسلمة ،بعد أن مللت العيش يف بالد الكفار وخاصة بعد
قراءة كثري من الفتاوى اليت حترم اإلقامة يف بالد الكفار ،ماذا أفعل؟ وهل أترك ابين هنا؟ .أفيدوين
أفادكم هللا ،وجزاكم عين كل اخلري والثواب.

اجلواب

احلمد هلل وحده .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخ السائل -حفظه هللا.-
اطلعت على الفتوى القائلة حبرمة العيش يف بالد الكفر ،وما ورد فيها من أحكام
كنت أمتىن لو
َ
خاصة وعامة قبل أن تتزوج من أوروبية ،ولكن ما كل ما يتمىن املرء يدركه.

اعلم رعاك هللا أن احلكم بردة زوجتك قضية خطرية ،فتأكد من قولك ،ألن قضية التكفري بلية

عظيمة ال نزال نصطلي بنارها ،وإذا قال املسلم ألخيه -اي كافر -فقد ابء هبا أحدمها كما جاء يف
احلديث الذي رواه البخاري ( ، )6104ومسلم ( )60من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما،-
فمجرد زواج مطلقتك من رجل غري مسلم مع عدم اعتقادها احلل ال يعترب مسوغًا للحكم عليها

ابلردة .وعسى هللا أن يعيدها إىل محى اإلسالم واإلميان .أما إذا ارتدت فعال عن اإلسالم فهي شر

أراحك هللا منه.

أما ما قلته إن "القانون يعطي املرأة دائما احلق" فأنت حمق ال حمالة ،وبناء على هذا األمر وغريه من

األسباب ال ننصح ابلزواج من الكتابية إال إذا كانت اإلقامة يف جمتمع إسالمي ،وحتت سلطان
اإلسالم والسواد األعظم من املسلمّي .وأما يف بالد الغرب فال سلطان ال لإلسالم وال للمسلمّي،

والقوامة والسلطة سواء داخل البيت أو خارجه للزوجة الكتابية على حساب زوجها املسلم.
وقد تساءلت بقولك "هل أترك ابين هنا" واجلواب:

()457/15

إن استطعت أن أتخذه إىل بلدك ابحلكمة وبطريقة حسنة ال تعرضك ملكروه فعليك هبا .ولكن قبل
كثريا من الدول الغربية بينها وبّي
أن تفكر يف هذا املشروع ال بد أن تستعلم عن قوانّي بلدك؛ ألن ً

احلكومات اإلسالمية قوانّي تلتزم مبوجبها هذه األخرية إعادة األوالد إىل أمهاهتم األوربيات .وتكون

حينها كمن استجار من الرمضاء ابلنار ،ويف األخري :إن مل تقصر يف تربيتك لزوجتك والبنك فال لوم

عليك إن شاء هللا ،وأما خوفك على مستقبل ابنك فاعلم أن هللا ويل الصاحلّي ،وهو معك يف السراء

والضراء ،جميب املضطر إذا دعاه وكاشف السوء ،فالزم طاعته وتقواه واجتهد يف الدعاء فإنه -

سبحانه وتعاىل -قال " :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إبميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم
من شيء كل امرئ مبا كسب رهّي" [الطور ، ]21 :وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف

احلديث الطويل:
"احفظ هللا حيفظك" رواه الرتمذي ( )2516وغريه من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -فإن
حفظت هللا ابلتزام العقيدة السليمة املنجية ،عقيدة سلف األمة ،والتزم بفعل الواجبات وترك

املنهيات ،فإنه -سبحانه وتعاىل -يكرمك حبفظ دينك من الشبهات والشهوات وحيفظ لك أهلك

وأوالدك ومالك .فعسى هللا أن مين عليك مبا تقر به عينك وينشرح له صدرك ،وال خيزيك يف ذريتك
أب ًدا .وهللا أعلم.

()458/15

هل حيج بدون موافقة مرجعه يف العمل
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا.
أان أعمل لدى األمن العام ،وحيث إين أردت احلج هلذا العام ،وتفاجأت بتعميم صادر من القيادة

العليا برفض مجيع طلبات احلج هلذا العام؛ للظروف الراهنة ،هل أستطيع أن أحج بطريقة ما دون
علم مرجعي أو موافقة ويل األمر؟ أرجو إفاديت ،ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
جاء يف احلديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :املسلمون على شروطهم" رواه أبو

داود ( )3594والرتمذي ( )1352والبخاري (كتاب اإلجارة /ابب أجر السمسرة) معلقاً.
فإذا شرط رب العمل على العامل شرطاً ،فالواجب الوفاء هبذا الشرط ،وال سيما إذا كان رب العمل
هو ويل األمر ،فإذا شرط على املوظف أال يقوم أبداء احلج أثناء أداء عمله ،فالواجب عليه هو

الوفاء بذلك ،وعدم املخالفة.

()459/15

الفرق بّي الكافر والفاجر
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/30هـ

السؤال

ما الفرق بّي الكافر والفاجر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالكافر هو الذي فعل انقضاً من نواقض اإلسالم ،أو مل ينطق ابلشهادتّي أصالً.
كافر أصلي.
كافر مرت ٌد ،والثاين ٌ
فاألول هو ٌ

أما الفاجر :فهو الذي معه أصل اإلميان والتوحيد ،لكنه مصر على الذنوب واملعاصي.

والفجار خالف األبرار ،وقد ذكرا يف موضعّي مقرتنّي يف كتاب هللا ،كما يف سوريت االنفطار

واملطففّي ،كما قال تعاىل" :إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم" [االنفطار. ]14-13 :
وقال تعاىل" :كال إن كتاب الفجار لفي سجّي" [املطففّي. ]7:

وقال يف نفس السورة" :كال إن كتاب األبرار لفي عليّي" [املطففّي. ]18:
وهو متوعد ابلعذاب؛ ملخالفته حدود هللا عز وجل.
ولكن هذا ال يدل على خلوده يف العذاب ،كما هو احلال ابلنسبة للكفار.

كما أن احملسن ترجى له املغفرة والرمحة ،كما قرر ذلك أهل السنة واجلماعة ،ويف ذلك يقول
الطحاوي -رمحه هللا" :-ونرجو للمحسنّي من املؤمنّي أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برمحته وال أنمن
عليهم".

هذا ونسأل هللا الكرمي أن يكتب لنا ولكم ولكافة املسلمّي السعادة والفوز يف الدارين.

()460/15

اكتشافات العصر واختصاص هللا بعلم ما يف األرحام!
اجمليب د .حممد بن إبراهيم دودح

ابحث علمي يف هيئة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/28هـ
السؤال
أود أن أستفسر عن بعض األمور اليت أفكر فيها كثرياً ،وال أجد هلا جواابً ،ومنها سؤاالن مها:
فكرت يف هذه اآلية ،وخطر على ابيل موضوع
 -1قال تعاىل" :وجيعل من يشاء عقيماً" فقد
ُ

العمليات اليت جترى اليوم وثبت جناحها ،وهي ما يسمى بـ (عمليات أطفال األانبيب)  ،فهل من كان

عقيماً يستطيع إجراء هذه العملية املذكورة آنفاً ،وابلتايل يكون له أطفال ،مع أن هذا األمر (العقم)
قدهره هللا عليه؟

 -2قال تعاىل" :ويعلم ما يف األرحام" .عندما نظرت يف هذه اآلية تذكرت أن العلم احلديث استطاع

معرفة ما يف رحم األم هل هو ذكر أم أنثى ،فطاملا أن اآلية أفادت أن علم ما يف األرحام خيتص به هللا

وحده سبحانه ،فكيف يعلم األطباء -اليوم -ما يف رحم املرأة هل هو ذكر أم أنثى؟ أرجو أن

ترشدوين.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

فأقول مستعينا ابلعلي القدير -سبحانه -القادر وحده على كل شيء:
يف قوله تعاىلِِّ :
ِ
شآء يَـ َهب لِ َمن يَ َ ِ
األر ِ
ب لِ َمن يَ َ
"َّلل ُمل ُ
الس َم َاوات َو ْ
شآءُ
شآءُ إ َاناثً َويَـ َه ُ
ض خيَْلُ ُق َما يَ َ ُ ُ
ْك ّ
ِ
ال ّذ ُكور أَو يـزوجهم ذُ ْكراانً وإِ َاناثً وَْجيعل من ي َ ِ
يم قَ ِد ٌير" [الشورى ]50-49:؛ بيان
َ ْ َُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
شآءُ َعقيماً إِنّهُ َعل ٌ
بنفاذ مشيئة هللا يف كل شيء وطالقة قدرته تعاىل ,والعقم اصطالحا :حالة ال أمل يف عالجها كما يف
حال الفشل الدائم للخصيتّي أو املبيضّي ,أما إذا عوجلت احلالة فال تسمى حينئذ عقما أصال ،وإمنا

ضعفا يف اخلصوبة ألسباب ميكن بوسيلة أو أخرى عالجها ,فإن شفيت حالة فهي ضعف يف
اخلصوبة ,وأما العقم فال عالج له.

ومن أصول اإلميان اليقّي أبنه ال يقع شيء إال بقدر هللا وفق ما يشاء تعاىل ,فإن تقدم الطب ومتكن
من معرفة بعض األسباب املانعة للحمل ومتكن من عالجها فهو بقدر هللا تعاىل ,وإن مل يتمكن الطب
من عالج بعض حاالت غري ممكنة العالج أو جمهولة األسباب فهو بقدر هللا تعاىل ,وليس ألحد أن

يدعي العلم بقدر هللا تعاىل.

وتتكون مجيع بويضات املرأة عندما تكون جنينا مث تنضج بويضة كل شهرين من كل مبيض ابلتتابع

شهراي خالل فرتة خصوبة املرأة حىت تستنفذ رصيدها من
عند البلوغ ,ويستمر نضوج بويضة ًّ
بكرب الزوجة ،بينما ال ينقطع ِ
البويضات عند بلوغ سن اليأس ,ولذا ينقطع األمل يف اإلجناب ِ
بكرب
الزوج.
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يفرق الذكر احلكيم بّي عدم إجناب املرأة مع األمل بسبب كِرب الزوج بلفظ "عاقر"،
والعجيب أن ّ
وبّي انقطاع األمل بسبب كِربها هي بلفظ "عقيم"؛ فلم َِحيد عن وصف حال زوجة زكراي -عليهما

ِ
آء َخ ِفيّاً
السالم -عند كِربه بلفظ "عاقر" ,يقول تعاىلِ " :ذ ْك ُر َر ْمحَ ِة َربّ َ
ك َع ْب َدهُ َزَك ِر ّّي إِ ْذ َان َد َ
ى َربّهُ ن َد ً
ِ
ايل ِمن
قَ َ
س َش ْيباً َوَملْ أَ ُك ْن بِ ُد َعآئِ َ
ب َش ِقيّاً َوإِ ّين ِخ ْف ُ
ك َر ّ
ال َر ّ
ب إِ ّين َو َه َن ال َْعظ ُْم م ّين َوا ْشتَـ َع َل ّ
الرأْ ُ
ت ال َْم َو ِ َ
ِ
برِ
ِ
ِ
ث ِم ْن ِ
ك َولِيّاً يَ ِرثُِين َويَ ِر ُ
ضيّاً
ب ِيل ِمن لّ ُدنْ َ
وب َو ْ
آل يَـ ْع ُق َ
َوَرآئي َوَكانَت ْام َرأَِيت َعاقراً فَـ َه ْ
اج َعلْهُ َر ّ َ
َىن ي ُكو ُن ِيل غُالَ ٌم وَكانَ ِ
ت ْام َرأَِيت
ىي َملْ َْجن َعل لّهُ ِمن قَـ ْب ُل َِمسيّاً قَ َ
ش ُر َك بِغُالٍَم ْ
يَـ َزَك ِر ّّي إِ ّان نُـبَ ّ
ال َر ّ
ب أ َّ َ
َ
امسُهُ َْحي ََ

ت ِمن ال ِ
ِ
ك
ك قَ َ
ْك َِرب ِعتِيّاً قَ َ
ك ِمن قَـ ْب ُل َوَملْ تَ ُ
ّي َوقَ ْد َخلَ ْقتُ َ
ال َربّ َ
ال َك َذلِ َ
ك ُه َو َعلَ ّي َه ٌّ
َعاقراً َوقَ ْد بَـلَ ْغ ُ َ
ك
ك َد َعا َزَك ِرّاي َربّهُ قَ َ
ك ذُ ّريّةً طَيّـبَةً إِنّ َ
ب ِيل ِمن لّ ُدنْ َ
"هنَالِ َ
َش ْيئاً" [مرمي ، ]9-2:ويقول تعاىلُ :
ال َر ّ
ب َه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب أَ ّن هللاَ يُـبَ ّ ِ
صلّي ِيف ال ِْم ْحر ِ
ص ّدقاً بِ َكلِ َم ٍة ّم َن
يع ال ّد َعآء فَـنَ َ
ىي ُم َ
ادتْهُ ال َْمآلئ َكةُ َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ
َمس ُ
َ
ش ُر َك بيَ ْح ََ
ِ
ِ
ال
رب َو ْام َرأَِيت َعاقِ ٌر قَ َ
ّي قَ َ
ب أّ
صوراً َونَبِيّاً ّم َن ّ
ال َر ّ
الصاحلِِ َ
هللا َو َسيّداً َو َح ُ
َىنَ يَ ُكو ُن ِيل غُالَ ٌم َوقَ ْد بَـلَغَِين الْك َُ
شآء" [آل عمران ، ]40-38:ومع اليأس من احلمل وانقطاع األمل ِ
لكرب
َك َذلِ َ
ك هللاُ يَـ ْف َع ُل َما يَ َ ُ
الزوجة عدل يف وصف حال زوجة إبراهيم -عليهما السالم -إىل التعبري بلفظ "عقيم" ,يقول تعاىل:
ِ
يث َ ِ ِ ِ
غ
ّي إِ ْذ َد َخلُواْ َعلَْي ِه فَـ َقالُواْ َسالَماً قَ َ
ال َسالَ ٌم قَـ ْوٌم ّمن َك ُرو َن فَـ َرا َ
"ه ْل أ ََات َك َح ِد ُ
َ
يم ال ُْمك َْرم َ
ض ْيف إبْـ َراه َ
إِ َ ِ ِ
آء بِ ِع ْج ٍل َِمس ٍ
ّي فَـ َق ّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَ َ
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُواْ الَ َختَ ْ
ف َوبَ ّ
ش ُروهُ
ىل أ َْهله فَ َج َ
َ
ال أَالَ َأتْ ُكلُو َن فَأ َْو َج َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َربّك إِنّهُ ُه َو
يم قَالُواْ َك َذلك قَ َ
ت َو ْج َه َها َوقَالَ ْ
ص ّك ْ
ص ّرة فَ َ
بِغُالٍَم َعلَ ٍيم فَأَقْـبَـلَت ْام َرأَتُهُ ِيف َ
ت َع ُجوٌز َعق ٌ
ِ
ِ
يم" [الذارايت ، ]30-24:فالفارق أن زوجة إبراهيم "عجوز" بينما مل ميثل كِرب الزوجّي
يم ال َْعل ُ
ا ْحلَك ُ
ِ ِ
آء
ى قَالُواْ َسالَماً قَ َ
ال َسالَ ٌم فَ َما لَبِ َ
آء ْ
فارقا ,يقول تعاىلَ :
يم ِابلْبُ ْش َر َ
ث أَن َج َ
"ولََق ْد َج َ
ت ُر ُسلُنَآ إبْـ َراه َ
ِ
ٍِ
ِِ
ِ
صل إِلَْي ِه نَ ِكرُه ْم َوأ َْو َجس ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُواْ الَ َختَ ْ ِ ِ ِ
ىل
َ
ف إ ّان أ ُْرسلْنَا إ ََ
بع ْج ٍل َحنيذ فَـلَ ّما َرأَى أَيْديَـ ُه ْم الَ تَ ُ
َ
ِ
ِ
قَـوِم لُ ٍ
ت يَـ َويْـلَتَا أَأَلِ ُد َوأ ََانْ
ت فَـبَ ّ
وب قَالَ ْ
ض ِح َك ْ
وط َو ْام َرأَتُهُ قَآئِ َمةٌ فَ َ
ش ْرَان َها إبِِ ْس َحا َق َومن َوَرآء إِ ْس َحا َق يَـ ْع ُق َ
ْ
هللا ر ْمحةُ ِ
ِ
شيء ع ِجيب قَالُواْ أَتَـعجبِ ِ
ِ
هللا َوبَـ َرَكاتُهُ َعلَْي ُك ْم
ّي م ْن أ َْم ِر َ َ
َع ُجوٌز َو َه َُذَا بَـ ْعلي َش ْيخاً إِ ّن َه َُذَا لَ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ
ت إِنّهُ َِ
أ َْهل الْبـ ْي ِ
محي ٌد ِّجمي ٌد" [هود. ]73-69:
َ َ
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والتمييز بّي اللفظّي على لساين زكراي وامرأة إبراهيم -عليهم مجيعا السالم -إمنا هو يف علم البشر،
بينما قضت مشيئة هللا تعاىل لكليهما ابلذرية ,وإذا غابت مشيئة هللا تعاىل عن مدارك هؤالء على

فضلهم وفاجأهم قضاؤه فكيف يدعي اليوم من هو دوهنم العلم ابلغيب ،ويتوههم أن هللا حكم ابلعقم
معارضا املشيئة العلية!  ,وهل يُعارض قدر هللا تعاىل أحد!.
على شخص فنجح طبيب يف عالجه
ً
"و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ط ِمن َوَرقَ ٍة
ب الَ يَـ ْعلَ ُم َهآ إِالّ ُه َو َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال َْربّ َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
ويف قوله تعاىلَ :
ٍ
ِ
س إِالّ ِيف كِتَ ٍ
اب ّمبِ ٍ
ض َوالَ َرط ٍ
ْب َوالَ َايبِ ٍ
األر ِ
ّي" [األنعام ]59:؛
إِالّ يَـ ْعلَ ُم َها َوالَ َحبّة ِيف ظُلُ َمات ْ
قصرت اآلية الكرمية العلم التفصيلي املسبق بكل مقدر احلدوث قبل وقوعه على هللا –تعاىل-
وحده ،وجعلته غيبا عن علم البشر.

ِ ِ
ِ
اع ِة َويُـنَـ ّز ُل
الس َ
ْم ّ
وذكر القرآن مخسا تتعلق حبياة اإلنسان ومصريه؛ يقول تعاىل" :إ ّن هللاَ عن َدهُ عل ُ

ِ
ث َويَـ ْعلَم َما ِيف ْ ِ
َي أ َْر ٍ
الْغَْي َ
ض متَُ ُ
وت إِ ّن هللاَ
س ِأب ّ
س ّما َذا تَكْس ُ
ُ
ب غَداً َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
األر َحام َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
َعلَ ِ
األر َح ِام) على هللا فشمل كل مغيب عن
(ويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ْ
يم َخبريٌ" [لقمان ، ]34:أطلق التعبري َ
ٌ
مشروع اإلنسان املقبل ومستقبله ومصريه بعد احلساب مما ليس مبقدور بشر إدراكه فضال عن

اإلحاطة بتفاصيله.

وال يعارض القرآن إذن معرفة الطب حاليًّا ببعض أحوال اجلنّي ،ألن احملجوب هو العلم احمليط به قبل
أن خيلهق.
وقد سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي -رمحه هللا :-كيف نوفق بّي علم األطباء اآلن
بذكورة اجلنّي وأنوثته ،وقوله تعاىلَ ):ويَـ ْعلَ ُم َما ِيف األ ْر َح ِام) ؟ فأجاب بقوله" :قبل أن أتكلم عن هذه
املسألة أحب أن أبّي أنه ال ميكن أن يتعارض صريح القرآن الكرمي مع الواقع أبداً ،وأنه إذا ظهر يف

الواقع ما ظاهره املعارضة فإما أن يكون الواقع جمرد دعوى ال حقيقة له ،وإما أن يكون القرآن الكرمي

غري صريح يف معارضته؛ ألن صريح القرآن الكرمي وحقيقة الواقع كالمها قطعي ،وال ميكن تعارض

القطعيّي أبداً ,فإذا تبّي ذلك فقد قيل :إهنم اآلن توصلوا بواسطة اآلالت الدقيقة للكشف عما يف

األرحام ،والعلم بكونه أنثى أو ذكراً ،فإن كان ما قيل ابطالً فال كالم ،وإن كان صدقاً فإنه ال يعارض

اآلية ،حيث إن اآلية تدل على أمر غييب هو متعلق علم هللا تعاىل يف هذه األمور اخلمسة ،واألمور

الغيبية يف حال اجلنّي هي :مقدار مدته يف بطن أمه وحياته وعمله ورزقه ،وشقاوته أو سعادته ،وكونه
ذكراً أم أنثى قبل أن خيلهق ،أما بعد أن خيلق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب؛ ألنه
بتخليقه صار من علم الشهادة ،إال أنه مسترت يف الظلمات الثالث اليت لو أزيلت لتبّي أمره.
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وال يبعد أن يكون فيما خلق هللا تعاىل من األشعة أشعة قوية خترتق هذه الظلمات حىت يتبّي اجلنّي
ذكراً أم أنثى ..قال ابن كثري رمحه هللا( :..وكذلك ال يعلم ما يف األرحام مما يريد أن خيلقه تعاىل سواه،
ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً علم املالئكة املوكلون بذلك ومن شاء من

خلقه)  ,..وإذا كانت اآلية ال تتناول ما بعد التخليق ،وإمنا يراد هبا ما قبله فليس فيها ما يعارض ما

قيل من العلم بذكورة اجلنّي وأنوثته ,..وال ميكن أن يناقض صريح القرآن الكرمي أمراً معلوماً ابلعيان"
[جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد صاحل بن العثيمّي] .

صب املين يف اجملاري التناسلية للمرأة ينقبض الرحم ويغور للداخل بسبب مادة منوية تسمى
وعندما يُ َ

بروستاجالندين ( )Prostaglandinويعينها تقلص ال إرادي يقع للمرأة يصاحب نشوة اجلماع

( , )Orgasmوهبذا يعمل الرحم عمل املضخ ( )pumpactionبطريقة متاثل عمل شفاطة
لَب الثدي املطاطية اليت تنقبض لتدفع اهلواء ،ومع االنبساط يقل الضغط داخلها فتشفط اللَب,

وابملثل ينبسط الرحم الحقا فيعّي احليواانت املنوية على بلوغ البويضة قرب هناية قناة الرحم ,ولذا ال
يقل دوره هذا أمهية عن دوره يف حفظ احلمل على طول مراحله ،حيث يزداد حجما مبا يتناسب
ومتطلبات اجلنّي ,وحتمل البويضة نصف عدد الفتائل الوراثية (الكروموزومات)  ،وحيمل احلوين

النصف اآلخر ,وتتسابق احليواانت املنوية وتعلو يف اجملاري التناسلية للمرأة ليحقق الفوز يف بلوغ
البويضة وإخصاهبا إما حيوان حيمل شارة الذكورة (كروموزوم هبيئة  )Yفيكون اجلنّي املرتقب ذكراً -

إبذن هللا -وإما حيوان حيمل شارة األنوثة (كروموزوم هبيئة  )Xفيكون اجلنّي أنثى إبذن هللا,

والبويضة امللقحة ( )Zygotأشبه ما تكون بقطرية أو "نطفة" لكنها تعرض ملن ميكنه القراءة كتااب
مبشروع اجلنّي ,وقبل تلقيح البويضة وتشكل اخلريطة الوراثية وختلهق اجلنّي ال ميكن احلديث طبيًّا عن
جنسه أو صفاته اجلسدية ,وبتلقيحها تتضاعف الفتائل الوراثية ،وابالنقسام تتزايد اخلالاي وبنمو

اجلنّي يزداد الرحم ،ولذا يعترب احلمل كله وجوها من االزدايد.
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ام َوَما تَـ ْز َد ُ
ويف قوله تعاىل" :هللاُ يَـ ْعلَ ُم َما َحتْ ِم ُل ُك ّل أُنثَ َى َوَما تَغ ُ
األر َح ُ
يض ْ
اد َوُك ّل َش ْيء عن َدهُ ِمب ْق َدا ٍر َعاملُ
ادةِ الْ َكبِري الْمتَـ َع ِ
الْغَْي ِ
ال" [الرعد ، ]9-8:أكدت اآلية الكرمية قصر العلم التفصيلي املسبق
ب َوال ّ
ش َه َ
ُ ُ
بكل مقدر احلدوث قبل وقوعه على هللا تعاىل وحده ،لكنها مجعت هلل تعاىل وحده ما هو ابلنسبة
للبشر غيب مل يقع بعد ،فضال عما هو شهادة متحقق احلدوث ,وراعت ترتيب علم هللا تعاىل ابلغيب
ابلنسبة للبشر ليناظر غيض األرحام وترتيب العلم ابلشهادة ليناظر زايدهتا ,ويعرف هذا األسلوب

عند اللغويّي ابسم "اللف والنشر" ويعين أن األرحام تغيض قبيل ختلّق اجلنّي وازدايدها ,وابلفعل

ينقبض الرحم ويغور للداخل قبل وقوع اإلخصاب ،وتشكل اخلريطة الوراثية ،وال ميكن ألحد حينئذ
سوى هللا تعاىل وحده العلم خبصائص اجلنّي أو ذكورته وأنوثته.
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ِ
(األر َحام)  ،ويف مقابل االزدايد خاصة يفيد كما يف
وفعل (تَغ ُ
يض) منسوب ابتداء يف اآلية الكرمية إىل ْ
اللغة الغور والنقصان ,وكذلك يف القرآن؛ يقول تعاىل" :وِقيل أيَرض ابـلَ ِعي م ِ
س َمآءُ أَقْلِ ِعي
َ َ َْ ُ ْ َ َ
آءك َويَ َ
ِ
ِ
يع لَهُ طَلَباً"
يض ال َْمآءُ" [هود ، ]44:ويقول تعاىل" :أ َْو يُ ْ
َوغ َ
صبِ َح َمآ ُؤ َها غَ ْوراً فَـلَن تَ ْستَط َ

[الكهف ، ]41:ويقول تعاىل" :قُل أَرأَيـتم إِ ْن أَصبح مآ ُؤُكم غَوراً فَمن أيْتِي ُكم ِمبَ ٍ
آء ّم ِع ٍ
ّي"
َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ
ْ َ ُْ ْ

[امللك ، ]30:ويف لسان العرب" :غاض املاء يغيض غيضا ..نقص أو غار" [لسان العرب

(. ] )201/7

واخلالصة أن هللا تعاىل يعلم مبستقبل ومصري اإلنسان املقبل الذي مل يتخلق بعد حال غيض األرحام

متاما كما هو حال زايدهتا بعد ختلقه.
وأييت احلديث مؤيدا نسق القرآن الكرمي يف قصر الغيب املطلق عن علم البشر على حال غيض

األرحام قبل ختلق اجلنّي دون حال ازدايدها بعد ختلقه؛ ففي احلديث الذي رواه البخاري وغري واحد:
"عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال" :مفاتيح الغيب مخس ال
يعلمها إال هللا ،ال يعلم ما تغيض األرحام إال هللا ،وال يعلم ما يف غد إال هللا ،وال يعلم مىت أييت املطر

أحد إال هللا ،وال تدري نفس أبي أرض متوت إال هللا ،وال يعلم مىت تقوم الساعة إال هللا) " [صحيح

البخاري ( , )1733/4( , )2687/6تفسري ابن كثري ( , )503/2تفسري الثوري (, )239/1

الدر املنثور ( , )277/3صحيح ابن حبان ( , )273/1السنن الكربى ( , )370/6عمدة القاري
( , )86/25( , )313/18التمهيد البن عبد الرب (. ] )379/24

قال ابن كثري" :هذه مفاتيح الغيب اليت استأثر هللا تعاىل بعلمها فال يعلمها أحد ..فعلم وقت الساعة

ال يعلمه نيب مرسل وال ملك مقرب ..وكذلك إنزال الغيث ال يعلمه إال هللا ،ولكن إذا أمر به علمته

املالئكة ،ومن يشاء هللا من خلقه ،وكذلك ال يعلم ما يف األرحام مما يريد أن خيلقه تعاىل سواه ،ولكن
إذا أمر علمته املالئكة ،ومن شاء هللا من خلقه ،وكذا ال تدري نفس ماذا تكسب غدا ،وما تدري
نفس أبي أرض متوت ..وقد وردت السنة بتسمية هذه اخلمس مفاتيح الغيب" [تفسري ابن كثري

(. ] )454/3

وقد ورد يف احلديث أن املالئكة تعلم حبال اجلنّي منذ بدء تكون النطفة ,ففي احلديث الذي رواه

البخاري وغري واحد :عن أنس بن مالك –رضي هللا عنه -عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال:
"إن هللا عز وجل وكل ابلرحم ملكا يقول :اي رب نطفة ،اي رب علقة ،اي رب مضغة .فإذا أراد أن

يقضي خلقه ،قال :أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق واألجل؟ فيكتب يف بطن أمه".

[صحيح البخاري ( , )2433/6( , )1213/3( , )121/1وصحيح مسلم ( , )2038/4مسند

أمحد (. ] )148/3( , )116/3
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يقول فضيلة الشيخ عبد اجمليد الزنداين" :وإ ًذا هناك نصوص قد بينت جبالء أن األمر احملجوب عن
علم غري هللا إمنا هو يف مرحلة ما قبل تكون اجلنّي ،فعلمنا أن األرحام قبل أن تزداد حىت يراها كل

احمليطّي ابحلامل تعاين من حالة تقلص وانكماش وغور ونقصان ,ويف تلك الفرتة حال اجلنّي املرتقب

حمجوب عن علم غري هللا تعاىل( ,..فهو) مفتاح من مفاتيح الغيب يفتح على أبواب مغلقة ،وال ميلكه
دون اخلالق سبحانه أحد ..وأما محل الغيض على دم احليض (أو السقط) فال يتفق مع كونه مفتاحا
للغيب ألنه لن ينشأ منه جنّي ,وإبمجاع علماء املسلمّي مفتاح الغيب متعلق ابإلنسان الذي سيخلق
وقد تقرر يف علم هللا تعاىل أن له مستقبال مغيبا وليس دم احليض (أو السقط) كذلك.

ويف مرحلة الغيض يستحيل على إنسان أن يعرف صفات اجلنّي املقبل ..ولو جئت بصفّي؛ وقلت:
أان سأصنع من هذه األحجار بناء هل سيعلم أحد السامعّي يقينا أيكون من الصفّي مدرسة أم

مستشفى؟ فيال أم عمارة؟ هكذا اجلنّي يف مرحلة الغيض ال يعلم أحد -غري هللا تعاىل -مبا سيكون
عليه حاله" [من مقاالت الشيخ عبد اجمليد الزنداين] .

ولو افرتضنا جدال إذن إمكان قراءة اخلريطة الوراثية عند ختلق اجلنّي ومعرفة صفاته وجنسه فلن
ينقض هذا نصوص الوحي.
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السكن مع الكفار

اجمليب أ .د .حممد بن أمحد الصاحل
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/21هـ
السؤال

أان شاب مغرتب يف بلد إسالمي للعمل ،وتوجد يف بعض املدن مشكلة صعوبة احلصول على مسكن؛

وذلك لزايدة قيمة اإلجيار ،وكنت عائداً من بلدي بعد إجازة ،واضطرتين الظروف للسكن مع غري
املسلمّي ،فصرت يف حرية :هل جيوز هذا ابلرغم من أنه ليس برضا مين؟ ولكن ليس أمامي خيار

آخر ،وأان -واحلمد هلل -متدين ،وليس بيننا شراكة يف شيء سوى السكن ،مبعين أين آكل مبفردي.
فهل سكين مع غري املسلمّي حالل أم حرام؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:
فالسكىن مع غري املسلمّي ما دامت ال تلزمك ابألكل أو الشرب مما أيكلون أو يشربون من

احملرمات ،وليس هلا أتثري عليك يف عبادتك من الصالة والصيام وتالوة القرآن ،فال مانع منها ،وال
مانع أيضاً من مصاحبتهم ابملعروف ،ولعلهم جيدون يف حسن صحبتك وصدقك وحمافظتك على
"ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
اَّللُ َع ِن
دينك وأخالقك األمر الذي قد يرغبهم يف دخول اإلسالم .وتذ هكر قول هللا تعاىلَ :
ِِ
هِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي"
اَّللَ ُِحي ُّ
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِمن ِد َاي ِرُك ْم أَن تَ َُّ
رب ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
الذ َ
[املمتحنة. ]8:
والرب أرقى أنواع الصلة واإلكرام ،والقسط املعاملة ابلعدل ،وهذا كله إذا مل يكن هلم أتثري عليك يف
التدين وااللتزام والقيام بواجبات اإلسالم ،ويكون مبيتك يف غرفة مستقلة وال سيما إذا كانوا من

املدخنّي.

ابرك هللا فيك ،ووفقك للمزيد من الصدق والرب واخلري.
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أابطيل الشيعة
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/2هـ

السؤال

قابلين رجل ،وأخذ يعطينا بعض األسئلة ،والفرق بّي السنة والشيعة ،ومن هذه األسئلة:

 -1من هو الشخص الذي وضعه النيب -صلى هللا عليه وسلم -على اخلالفة ومتت املبايعة له ،ومن
قال بخ بخ لك اي علي أصبحت موالي وموىل كل مؤمن.
 -2من زوج فاطمة الزهراء حيث قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فاطمة بضعة مين من آذاها
فقد آذين ،ومن آذاين ،فقد أغضب هللا.

-3من سلب حق فاطمة  -رضي هللا عنها -وأخذ حقها؟.

 -4اللهم وايل من واىل علياً ،علي مع احلق ،علي مع القرآن ،علي مدينة العلم ،علي علي علي،
كثرت األحاديث عن علي ،من زوج النيب -صلى هللا عليه وسلم -فاطمة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن احلديث عن الشيعة كثري ،ولكننا سنختصر احلديث يف إشارات:

أوالً :الشيعة فرق كثرية أشهرها اإلمامية وهي اليت تسمى( :الرافضة)  ،وهي اليت توجد اآلن يف إيران

والبحرين واخلليج.

اثنياً :مذهب الرافضة يرجع أتسيسه إىل رجل يهودي امسه( :عبد هللا بن سبأ)  ،تظاهر ابإلسالم مث

ادعى أن علياً  -رضي هللا عنه -هو( :الوصي) بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

اثلثاً :املذهب الرافضي تطور حىت أصبح مذهباً خارجاً عن اإلسالم ،فقد دخلت فيه عقائد ضد

اإلسالم من أسوئها:

( )1القول أبن القرآن انقص ،وهذا يضاد القرآن الذي فيه قول هللا -تعاىل" :-إان حنن نزلنا الذكر
وإان له حلافظون" [احلجر ، ]9:فقد أكد  -عز وجل -أنه سيحفظ القرآن الذي أنزله وهو الذكر،
وهللا إن الذي يعتقد أن القرآن قد نقص فقد كذب هللا  -عز وجل ،-وهذا القول قال :به قرابة

ثالثّي عاملاً من علمائهم ،ملا ذكره الطربسي من علمائهم.

( )2اهتام أم املؤمنّي عائشة -رضي هللا عنها -ابلكفر ،وهللا  -عز وجل -قد أخرب أهنا من أهل
اجلنة كما يف سورة النور عندما قال -تعاىل ... " :-أولئك مربؤون مما يقولون هلم مغفرة ورزق كرمي"
[النور ، ]26:ومن وصفها ابلكفر فقد كذب هللا  -عز وجل.-

( )3اهتموا الصحابة -رضي هللا عنهم -أبهنم كفروا ما عدا أربعة ،وهذا تكذيب للقرآن الكرمي الذي
مدح الصحابة -رضي هللا عنهم -وأثىن عليهم يف عشرات اآلايت ،وجاءت األحاديث تثين عليهم،
وتبّي فضل كثري منهم ،وخاصة العشرة املبشرين ابجلنة ،الصحابة -رضي هللا عنهم -الذي نصروا

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ونشروا الدين يف األرض ،ونقلوا لنا القرآن والسنة ،واعتقاد الرافضة
يؤدي إىل إبطال الدين والقرآن ،وهذا مقصود زعمائهم الذين أسسوا هذا املذهب.

( )4يزعمون أن هللا  -عز وجل -ال يعلم الغيب وهو ما يسمونه "البداء" ،أي أن هللا  -عز وجل-
خيرب ابخلرب مث بغريه ،وهذا قول من ال يعرف هللا  -عز وجل ،-وقالوا هبذا القول بسبب تغيري أحد

أئمتهم لإلمام الذي نصبه من بعده ،فلما مات يف حياة أبيه كان اخلرب كاذابً ،فبدالً من أن يعرتفوا
خبطأ معتقدهم نسبوا اخلطأ إىل هللا  -عز وجل -أي أن هللا هو الذي أخرب مث أماته ،وغري إرادته

ليكون اإلمام أخاه اآلخر.
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( )5التقية :وهي الكذب أي أن الشخص يكذب أمام السين يف كل شيء ،وله بذلك أجر ،فإذا
سألته :القرآن انقص؟ قال :ال حنن ال نقول بذلك ،وهو كذاب ،وهلذا يستحيل أن تعرف شخصية
الشيعي وعقيدته؛ ألنه يستبيح الكذب عليك ،ويزعم أن جعفر الصادق الذي يعتقدون أنه إمام أنه
قال( :التقية ديين ودين آابئي)  ،وأنه قال( :من ال تقية له ال دين له)  ،وما شابه هذا من القول

الكذب.

بعد هذه املقدمة....إىل اإلجابة على األسئلة:

أوالً :الرافضة يستدلون أبحاديث مل تصح.

اثنياً :لو كان علي  -رضي هللا عنه -هو اخلليفة بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فلماذا مل

يتكلم علي بذلك ،ويواجه الصحابة  -رضي هللا عنهم -أيعقل أن جيَب علي  -رضي هللا عنه -عن

قول احلق؟.

اثلثاً :يزعم الرافضة أن عمر ابن اخلطاب  -رضي هللا عنه -ضرب فاطمة  -رضي هللا عنها -وعلي
-رضي هللا عنه -شاهد ومل يدافع عنها ،ويزعمون أن علياً  -رضي هللا عنه -زوج ابنته أم كلثوم -

رضي هللا عنها -من عمر -رضي هللا عنه -جرباً  -فسبحان هللا -ويزعمون أن علياً -رضي هللا

عنه -مسى أبناءه الثالثة :أاب بكر وعمر ،وعثمان ،تقية خوفاً من عمر -رضي هللا عنه ،-فوصفوا

علياً -رضي هللا عنه -ابجلَب والدايثة والنفاق ،اجلَب يف سكوته عن اخلالفة ،ويف ضرب فاطمة -

رضي هللا عنها -وهو يشاهد ،والدايثة أنه زوج ابنته من رجل كافر وهو عمر ،والنفاق أنه مسى أبناءه

أبمساء كفار خوفاً منهم ،أي ذم أشد من هذا لعلي -رضي هللا عنه -والصحيح أنه شجاع ،غيور

مؤمن ،ومل حيدث شيء من تلك الرواايت املكذوبة ،واليت ملئت هبا كتبهم ،وهم يصدقوهنا ،ولو وقع

شيء منها لكان له مواقف تليق إبميانه وشجاعته ،حنن نرى يف عامل احليواانت أهنا تدافع عن أبنائها يف

املوت ،هذه الدجاجة لو أراد شخص أن أيخذ بعض فراخها لقاتلت دوهنم ،فهل علي -رضي هللا

عنه -أقل من الدجاجة ،قبح هللا طائفة ال تستحي مما تقول ،هذه نبذة يسرية تكفي ملن نور هللا قلبه،
ِ
س عليها بقية األسئلة .وهللا املوفق.
َوق ْ
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املؤمن
سكرات املوت وضمة القرب هل تطال
َ
اجمليب د .عثمان بن مجعة عثمان ضمريية
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/28هـ
السؤال

أريد أن أسأل عن كيفية خروج الروح للعباد ,فإذا كانت جد مؤملة للكفار فإن املؤمنّي كذلك ،مبا أن

للموت لسكرات ،وهل يُعذب كثرياً َم ْن كان يف هذه الغمرات؟ ونفس السؤال ابلنسبة لضمة القرب،
فهل هي جد عظيمة أيضاً ابلنسبة للعبد املؤمن .أفيدوىن -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله ومن وااله ،وبعد:

فقد ثبت يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ( ، )4449ومسلم ( )2443من حديث عائشة
 رضي هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملا تغ هشاه املوت جعل ميسح العرق عن وجهه

ويقول" :سبحان هللا! إن للموت سكرات" ،وقالت عائشة  -رضي هللا عنها" :-ما رأيت الوجع على

أحد أش هد منه على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-رواه البخاري ( ، )5646ومسلم ()2570
 ،ففي هذا وغريه من النصوص الشرعية ما يدل على أن امليت جيد أملاً وشدة مما يغشاه عند املوت،

فإن سكرة املوت هي :شدته وغمراته اليت تذهب ابلعقل ،وإذا كان املؤمن جيد هذه الشدة ،فإن

الكافر أيضاً جيد من األمل والشدة أكثر مما جيد املؤمن ،كما أن الكافر تنزع روحه أيضاً بشدة ،كما
جاء يف احلديث عن الرباء بن عازب  -رضي هللا عنه -أن روح الكافر والفاجر تف هرق يف جسده

عندما يقول هلا ملك املوت :أيتها النفس اخلبيثة ،اخرجي إىل سخط هللا وغضبه ،وأنه ينتزعها كما

ينتزع السفود من الصوف املبلول ،فتتقطع معها العروق والعصب( ،والسفود هو احلديد الذي يوضع
عليه اللحم للشواء) احلديث رواه أمحد ( ، )18063وأما ضمة القرب أو ضغطته فهي :زمحة القرب
وعصره ،أي :التقاء جانيب القرب على جسد امليت ،حبيث يعصره ويضغطه ،والكافر واملسلم يف ذلك

سواء ،فال ينجو منها صاحل وال طاحل ،غري أن الفرق بّي املسلم والكافر فيها :هو دوام الضغط

للكافر ،وحصول هذه احلالة للمؤمن يف أول نزوله إىل قربه ،مث يعود القرب إىل اإلنفساح له ،وجاء يف

احلديث الشريف" :إن للقرب ضغطة ،لو كان أحد انجياً منها :جنا سعد بن معاذ" رواه أمحد

( )23762من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-ويف هذا املعىن أحاديث كثرية ،ومما ينبغي
مالحظته هنا :أن أمور الغيب ،كعذاب القرب ونعيمه ،ختتلف يف طبيعتها عن عامل الشهادة الذي

نشهده ،وحنكم عليه حبواسنا وعقولنا ،ولذلك ال يقاس عامل الغيب على عامل الشهادة .وهللا -تعاىل-
أعلم ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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طلب العون من األولياء األموات
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1424/11/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

سألت أحد العلماء عن حكم طلب العون من أحد أولياء هللا ،مثل أن نقول" :اي شيخ أرجوك أن

تساعدين" وهل يف ذلك شرك؟ فأجابين قائالً( :الذي تفعله هو الصواب ،فسؤال األولياء هو ما ورد
يف القرآن والسنة ،وهو مذكور يف كتاب هللا يف قوله -تعاىل " :-إمنا وليكم هللا ورسوله والذين

آمنوا" ،وهكذا فإن سيدان عبد القادر اجليالين يساعدك ،وذلك يكون مساعدة من هللا لك بواسطته،

وهناك مزيد من التوضيح خبصوص هذه املسألة يف كتاب (التوسل بطلب العون)  ،للدكتور طاهر
القدري ،أرجو الرد وبيان حقيقة األمر واملفهوم احلقيقي لآلية املذكورة أعاله.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فإن طلب العون من احلي القادر جائز ال خالف يف ذلك ،قال هللا -تعاىل" :-وتعانوا على الرب

والتقوى" [املائدة ، ]2 :وقال -تعاىل -عن موسى -عليه السالم" :-فاستغاثه الذي من شيعته على
الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه" [القصص. ]15:
أما طلب العون من امليت فهذا ال جيوز ،بل هو عّي الشرك الذي أنزل هللا الكتب وأرسل الرسل
لتحذير الناس منه ،مهما كانت منزلة هذا املطلوب ،حىت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

فالصحابة  -رضوان هللا تعاىل عليهم -وهم القدوة كانوا يستعينون ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم-

يف حياته ويطلبون منه العون والدعاء ،فلما مات رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مل يرد عن أحد
منهم مهما كان ويف أحلك األحوال وأشدها أنه طلب العون من الرسول  -صلى هللا عليه وسلم،-

بل إهنم يف االستسقاء وعندما جتدب األرض كانوا يطلبون من النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حال

حياته أن يدعو هللا هلم ليغاثوا فيستسقي هلم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فلما مات رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم -جلأوا إىل عمه العباس  -رضي هللا عنه -يطلبون منه أن يستسقي هلمفيقول عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -اللهم إان كنا نستسقي بنبيك  -صلى هللا عليه وسلم-

فتسقينا ،واليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا مث يقول اي عباس فادع هللا لنا انظر ما رواه البخاري

( )1010من حديث عمر  -رضي هللا عنه  ،-فعدول الصحابة  -رضي هللا عنهم -عن طلب

االستسقاء ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم -بعد موته إىل من هو دونه من األحياء دليل قاطع على أنه

ال جيوز طلب العون واملدد من امليت ،وإذا مل جيز هذا يف حق النيب -صلى هللا عليه وسلم -فمن
دونه من ابب أوىل.
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وأصل الشرك إمنا هو طلب العون والشفاعة وقضاء احلاجات من غري هللا –تعاىل( ،-ود ،وسواع،
ويغوث ،ويعوق ،ونسر) هذه أمساء ألقوام صاحلّي مثل عبد القادر اجليالين -رمحه هللا  -وغريه،
اختذوا على قبورهم متاثيل لتذكرهم ابلعبادة هلل –تعاىل -وملا تقادم الزمان طلبوا منهم -وهم أموات-

العون وقضاء احلاجات فكان ذلك منهم شركاً ،وكذلك الالت ،كان رجالً صاحلاً يلت السويق

ويسقيه احلاج ،يعين من احملسنّي ،فلما مات عكفوا على قربه أو احلصاة اليت كان جيلس عندها
فعبدت ،وكذلك الذين أيتون إىل قرب الشيخ عبد القادر اجليالين – رمحه هللا – وأمثاله من الصاحلّي

مثل قرب احلسّي وزينب – رضي هللا عنهم  -وغريهم ،ويسألوهنم احلاجات ويدعوهنم من دون هللا –
تعاىل ،-هذا متاماً مثل سؤال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر)  ،ومثل سؤال الالت ،قال هللا –

تعاىل" :-أال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى"
[الزمر ، ]3:فالذين عبدوا األصنام إمنا كان مقصدهم أن هؤالء من الصاحلّي ونريد منهم أن يشفعوا
لنا عند هللا ،وهذه العلة هي بعينها اليت يرددها من جييز طلب العون والشفاعة من األموات.

وقد زاد املتأخرون على شرك املتقدمّي الذين قاتلهم النيب – صلى هللا عليه وسلم -أبن ادعوا هلم
التصرف يف الكون ،وأن هللا تعاىل وكل تصريف األمور وتدبري الكون هلم فيقول قائلهم:

عبد القادر اي جيالين اي متصرف يف األكوان.

فماذا بقي هلل –تعاىل-؟! تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً ،وإذا مل يكن هذا شركاً فليس على وجه

األرض شرك البتة.

أما من أفىت السائل أبن الذي تفعله من سؤال عبد القادر يف قربه العون واملدد هو الصواب وهو ما

ورد يف القرآن والسنة ،فهذا كذب وافرتاء على كتاب هللا –تعاىل -وعلى سنة نبيه – صلى هللا عليه
وسلم -وأين يف كتاب هللا –تعاىل -جواز سؤال املوتى احلاجات؟ وأين ذلك يف سنة نبيه – صلى هللا
عليه وسلم -وهذه سنته – صلى هللا عليه وسلم -بّي أيدينا وسرية أصحابه – رضوان هللا تعاىل

عليهم -بّي ظهرانينا؟
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بل ما أنزل الكتاب وأرسل الرسول – صلى هللا عليه وسلم -بل ومجيع الكتب ومجيع الرسل إال

لتحقيق التوحيد وإفراد هللا –تعاىل -ابلعبادة ،قال تعاىل" :وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي

إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون" [األنبياء ، ]25:وقد حذر هللا –تعاىل -يف العديد من اآلايت من
ون هِ ِ
دعاء األموات فقال تعاىل عنهم" :إِ هن اله ِذين تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
وه ْم فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا
اَّلل عبَا ٌد أ َْمثَالُ ُك ْم فَا ْد ُع ُ
ْ
َ
لَ ُكم إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ِ
وه ْم ال يَ ْس َم ُعوا ُد َعاءَ ُك ْم َولَ ْو
ّي" [األعراف ، ]194:وقال تعاىل عنهم" :إ ْن تَ ْد ُع ُ
صادق َ
ْ َ
ْ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري" [فاطر ، ]14:ومن
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوال يُـنَـبِّئُ َ
َِمس ُعوا َما ْ
ِ
األدلة على افرتاء هذا األفاك األثيم استدالله هبذه اآلية الكرمية" :إِ همنَا َولِيُّ ُك ُم ه
آمنُوا
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َوالهذي َن َ
اَّلل ورسولَه واله ِذين آمنوا فَِإ هن ِحزب هِ
اله ِذ ِ
اَّلل
يمو َن ال ه
صال َة َويُـ ْؤتُو َن ال هزَكا َة َو ُه ْم َراكِ ُعو َن َوَم ْن يَـتَـ َو هل هَ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ْ َ
ين يُق ُ
َ
ُه ُم الْغَالِبُو َن" [املائدة ، ]56-55:وأين يف هذه اآلية جواز سؤال األموات العون وطلب املدد؟! أما
املعىن الصحيح هلذه اآلية :فاآلية جاءت يف سياق النهي عن تويل اليهود والنصارى ،قال هللا –
ِ
تعاىل" :-اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا ال تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم
اء بَـ ْع ُ
هخ ُذوا الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
هص َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
ِ
ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
ّي" [املائدة ، ]51:فلما هنى عن والية الكفار من
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
اليهود والنصارى وغريهم ،وذكر أن مآل توليهم اخلسران املبّي ،أخرب بعد ذلك آبيتّي صفة من جيب،
ويتعّي توليه ،وذكر فائدة ذلك ومصلحته ،فقال تعاىل" :إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم

الغالبون" [املائدة. ]56-55 :

وقد ورد يف سبب نزوهلا عن ابن عباس – رضي هللا عنهما -أهنا نزلت يف عبادة بن الصامت -رضي

هللا عنه -ملا تربأ من اليهود وقد كان موالياً هلم يف اجلاهلية وقال :أتوىل هللا ورسوله والذين آمنوا،

وقال جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنه -جاء عبد هللا بن سالم إىل النيب – صلى هللا عليه وسلم-

فقال :اي رسول هللا إن قومنا قريظة والنضري قد هجروان وفارقوان وأقسموا أال جيالسوان ،فنزلت هذه

اآلية فقرأها عليه رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -فقال اي رسول هللا رضينا ابهلل ورسوله وابملؤمنّي
أولياء ،وقيل إهنا نزلت يف علي بن أيب طالب – رضي هللا عنه -أنه تصدق وهو راكع ،لكن قال ابن
كثري بعد أن ذكر عدة رواايت يف هذا املوضوع ،لكن ال يصح منها شيء لضعف أسانيدها وجهالة

رجاهلا .وأايً كان سبب نزول اآلية فال شك أن علي بن أيب طالب وعبادة بن الصامت وعبد هللا بن

سالم وغريهم من صحابة رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهم – هم من املؤمنّي
الذي يدخلون فيها دخوالً أولياً .وانظر تفسري ابن كثري (. )1195 – 1194/3

()473/15

وقال ابن كثري يف تفسري اآلايت :أي ليس اليهود أبوليائكم بل واليتكم راجعة إىل هللا ورسوله
واملؤمنّي .وكل من كان هلل تقياً فهو هلل ويل؛ كما قال تعاىل" :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم

حيزنون" [يونس ، ]63- 62:قال بعدها مبيناً من هم":الذين آمنوا وكانوا يتقون" ،وليست

خمصوصة أبشخاص أبعياهنم ،ألن هللا -تعاىل-وحده هو أعلم مبن اتقى ،فأين يف اآلية ما يدل على
جواز طلب العون من األموات؟! .سبحانك هذا هبتان عظيم.

وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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حج املرأة النفساء
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن

املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1424/12/4هـ

السؤال

ما حكم حج النفساء واملستحاضة ،واملرضع ،واحلامل ،ومن الجتد من يعتين أبطفاهلا

اجلواب

حجها صحيح إال أن النفساء واحلائض التطوف ابلبيت حىت تطهر والشيء عليها ،ألنه ميكن أن
تؤدي احلائض والنفساء مجيع املناسك ما عدا الطواف ابلبيت ،والطواف ابلبيت ـ واحلمد هلل ـ وقته

موسع ،وكما عرفنا أن أمساء بنت عميس ـ رضي هللا عنها ـ خرجت مع النيب صلى هللا عليه وسلم

حا هجةً يف حجة الوداع ومع زوجها أيب بكر الصديق ـ رضي هللا عنه ـ وولدت ابنها حممد بن أيب بكر

 رضي هللا عنهما  -يف ميقات ذي احلليفة ابلشجرة فأرشدها النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ماذاتعمل حيث أمرها أن تغتسل َو ُهتِ هل رواه مسلم ( )1209من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -فمن
املعلوم أن غالب النفساء يطول وقت نفاسهم فهي أحرمت للحج وهي نفساء ساعة والدهتا.
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"خامت النبوة"
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/21هـ
السؤال

هل هناك أي صفة أو رسم خلامت النبوة؟ ألنين رأيته يف كتاب (سر األسرار) أتليف الشيخ :أمحد
الطيب البشري  -رمحه هللا.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ورد ذكر خامت نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلم

وغريمها ،وهو اخلامت الذي كان بّي كتفي النيب صلى هللا عليه وسلم أو إىل جهة كتفه األيسر ،وكان
من عالماته اليت كان أهل الكتاب يعرفونه هبا ،وهو خامت أسود اللون وقيل أخضر وقيل أمحر ،وال
تعارض بينها ،ألن بّي األخضر واألسود تداخال كما يقال سواد العراق لكثرة النخيل فيه ،وإمنا

سعف النخل أخضر اللون ،وذلك أن اخلامت تعلوه شعريات ،ومن أخرب أنه أمحر اللون فنظرا للثآليل

اليت قيل إهنا كانت حتيط ابخلامت ،ولون الثآليل مييل إىل االمحرار .وقيل يف لونه إنه كلون جسده صلى

هللا عليه وسلم من غري حتديد وهو األقرب .ويبلغ حجم اخلامت زر احلجلة أو بيض احلمامة .وقد

عرف سلمان الفارسي رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا اخلامت.

ومما ورد يف ذلك من أحاديث :ما أخرجه البخاري ( )190عن السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال:
ذهبت يب خاليت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا إن ابن أخيت وجع فمسح رأسي

ودعا يل ابلربكة مث توضأ فشربت من وضوئه مث قمت خلف ظهره فنظرت إىل خامت النبوة بّي كتفيه
مثل زر احلجلة.

أيت النيب صلى هللا عليه
وأخرج مسلم ( )2346عن عبد هللا بن سرجس-رضي هللا عنه -قال " :ر ُ

وأكلت معه خبزاً وحلماً وقال ثريداً .فقيل له :أستغفر لك النيب  -صلى هللا عليه وسلم-؟
وسلم
ُ
ّي والْم ْؤِمنَ ِ
ك ولِل ِ ِ
قال :نعم ولك ،مث تلى هذه اآلية" :و ْ ِ ِ ِ
ات" .قال " :مث درت خلفه
ْم ْؤمن َ َ ُ
استَـغْف ْر ل َذنْب َ َ ُ
َ
فنظرت إىل خامت النبوة بّي كتفيه عند انغض كتفه اليسرى عليه خيالن كأمثال الثآليل ".

قال أبو زيد رضي هللا عنه " :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرتب مين ،فاقرتبت منه ،فقال:

فمسحت ظهره فوقع خامت النبوة بّي
فأدخلت يدي يف قميصه
أدخل يدك فامسح ظهري ،قال:
ُ
ُ

أصبعي قال :فسئل عن خامت النبوة فقال " :شعرات بّي كتفيه" ،أخرجه أمحد ( ، )20732واحلاكم

( )497/3ح ( )4233وقال (صحيح اإلسناد) ووافقه الذهيب.

أما رسم ذلك فهو مما مل أقف له على ذكر يف كتب من يعتد به من أهل العلم .وإمنا جتد هذا يف كتب
الصوفية ممن يعتنون بذكر أوصاف األقطاب عندهم ،ألهنم يذكرون خامت القطبية ،وهو من يبلغ مرتبة
قطب األقطاب ،نسأل هللا السالمة.
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مسجد أقيم على مقربة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/6هـ

السؤال

هناك مسجد كبري يضم عدداً كبرياً جداً من املصلّي خاصة يف اجلمعة لتواجد إمام على درجة كبرية
من العلم ،وحنسبه على خري وال نزكيه على هللا ،كما أن له الكثري من األعمال اخلريية يف هذا

املسجد ،وحيث من الصعب عليه ترك هذا املسجد ألسباب كثرية ،وحيث تُلقى يف هذا املسجد

الكثري من العلوم الشرعية ابإلضافة إىل الندوات الدينية حيث يقل وجود خطباء على درجة من العلم
يف مدينتنا يصعدون املنابر ،ولكن كان بناء هذا املسجد على مكان مقابر بعد نبشها عند قول بعض

الناس ،والبعض يقول إهنا مل تنبش والصحيح جمهول؛ ألن هذا الكالم كان منذ أكثر من 90سنة

تقريباً ،ولكن على قول من قال إهنا نبشت بقي قرب واحد له مدخل على يسار املصلّي من اخللف
لكن الباب  -ابب هذا املدخل  -على نفس استقامة احلائط األيسر من املسجد ،كما أن له ابابً
آخر من اجلانب اخلارجي من املسجد؛ أي أن القرب ممتد خارج املسجد أي أن له اببّي ،وهذا

املسجد أيضاً أييت إليه بعض الناس من اجلهال املتعصبّي من خمتلف األمكنة العتقادهم وأقول

العتقادهم بوجود ضريح ألحد الصاحلّي فيه ،والصحيح بينته فيما سبق ،ولكن هذا الضريح ليس

ظاهراً للعيان ولكنهم كانوا أيتون هلذا الشيء من قبل بناء املسجد حىت مت بناؤه ،وهذا املوضوع كما

ذكرت من سنوات طوال ،لكن اليقّي عندان أنه أثناء التوسعة  -الحظ أين أقول التوسعة  -كما قال

بعض اإلخوة إنه وجد بعضاً من العظام وقاموا إبزالتها.

ملحوظة :قام بعض اإلخوة ومعهم شيخ املسجد  -جزاهم هللا خرياً  -يف حماولة لغلق ابب الضريح

اخلارجي ابلطوب من خارج املسجد ملنع الطوافّي اجلهالء من الطواف هبذا الضريح وتقدمي القرابّي
(الذابئح)  ،والنقود هلذا الضريح إىل غري ما يفعل من الشركيات ،ليكون ابب هذا الضريح من

الداخل فقط ،وفعالً بفضل هللا منع الكثري من اجمليء إىل هذا الضريح ،ولكن حدثت ضجة كبرية مع
اجلهال املتشددين عندما حاول اإلمام غلق الباب الداخلي أو حىت نقل القرب إىل مكان آخر ووصل

األمر إىل األمن حىت أضروا ابإلمام وأجربوه على إبقاء الباب الداخلي دون مراجعة ،مع مالحظة أن

الباب اخلارجي كان يطل على ساحة املسجد قبل إلغائه ابلرغم من كونه ابخلارج ،فالرجاء تبيّي حكم
الصالة يف هذا املسجد يف احلالتّي:
( )1وجود الباب داخل املسجد.

( )2عدم وجوده داخل املسجد أي وجوده خارج املسجد فقط ...

( )3رأي الشرع يف قول من أجاز الصالة حبجة أن القرب ليس يف املربع الداخلي .للمسجد أقصد
احلدود الداخلية للمسجد؛ بل هو يف ساحة أو ممتد يف ساحة املسجد.
( )4حكم الصالة يف املسجد الذي يف ساحته قرب ،وهل هذه الصورة تنطبق على مسجدان.

مع بيان احلكم الشايف يف ذلك وبيان خري ما قيل يف هذا إمجاالً وتفصيالً مع تكرمكم إبضافة حكم

هنائي قصري خمتصر بعد البيان التفصيلي لئال يلتبس على ضعاف الفقه ،مع بيان احلل إن كان لديكم

رأي وسط .وجعل هللا سعيكم يف ميزان حسناتكم وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

()477/15

فإنه إذا بين املسجد على قرب وجب هدمه ،وحرمت الصالة فيه لقوله  -صلى هللا عليه وسلم -قبل
أن ميوت خبمس" :أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال
تتخذوا القبور مساجد ،فإين أهناكم عن ذلك" رواه مسلم ( )532من حديث جندب البجلي -

رضي هللا عنه  -وقال يف مرض موته" :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" متفق
عليه عند البخاري ( )1330ومسلم ( )531من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-قالت عائشة
 رضي هللا عنها -راوية احلديث" :حيذر ما صنعوا ،ولوال ذلك ألبرز قربه ،لكن خشي أن يُتخذمسجداً" عند البخاري ( ، )436ومسلم ( ، )531وأما إذا كان املسجد سابقاً على القرب ،فيجب
نبشه ونقله إىل املقابر العامة ،بناء على ما تقدم وعلى ما فهمته من سؤالكم :فإن هذا املسجد قد

أقيم على قبور منبوشة ،فيما يظن ،ولكن ال يوجد منها شيء قائم يف داخل املسجد ،أو مقدمة ،وإمنا
يوجد قرب يف مؤخر له ابب على املسجد ،فأرى أن جيتهد اإلمام يف فصله عن املسجد ببناء جدار

خيرجه عن ساحة املسجد فال يفتح عليه وال على ساحته بقدر مستطاعه ما مل يفض ذلك إىل فتنة أو

ضرر أشد ،وأرى أن يستمر إمام املسجد يف الدعوة والبيان ،وحتذير الناس من الشرك وذرائعه ،وأال
خيلى هذا املسجد الكبري للقبورين وأهل البدع ،وفيما تقدم إجابة على الفقرات األربع الواردة يف
سؤالكم .وهللا أعلم.

()478/15

الفرق بّي سجودان إىل الكعبة وسجودهم ألصنامهم
اجمليب أ .د .انصر بن عبد الكرمي العقل
أستاذ العقيدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/01/05هـ
السؤال

السالم عليكم.
حنن كمسلمّي ال نعبد الكعبة وإمنا نتوجه إليها يف صالتنا كقبلة موحدة للعموم ،وشخص هندوسي

يقول إن األصنام اليت يعبدوهنا إمنا هي لالجتاه والرتكيز ،فأين هو الفرق بيننا وبينهم؟ أرجو مساعديت
يف جواب مثل هذا السؤال.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الفرق هو أننا  -حنن املسلمّي  -ال نعبد الكعبة حّي نتوجه إليها ،إمنا نعبد هللا وحده ،واختاذها قبلة
إمنا هو طاعة هلل -تعاىل -حّي أمران بذلك ،فنحن نعبد هللا بذلك ونطيعه ،كما أمر هللا -تعاىل-

إبليس ابلسجود آلدم ،طاعة هلل ال عبادة آلدم ،لكنه عصى فغوى ،وزعم القائل أبن األصنام يعبدوهنا
للرتكيز واالجتاه غري مسلهم به؛ فإن التوجه إليها عندهم تعبداً ال جملرد أهنا قبلة ،بل هم يقدسوهنا،
وحنن ال نقدس الكعبة لكن حنرتمها؛ ألهنا من شعائر هللا.

واخلالصة أن الفرق أن توجهنا للكعبة إمنا هو طاعة هلل وعبادة له سبحانه ال للكعبة ،خبالف التوجه

لألصنام واملعبودات ،فهو خبالف أمر هللا .وهللا أعلم.

()479/15

معىن" :وأان الدهر"
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

يف حديث :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قال هللا عز وجل" :يؤذيين ابن آدم ،يسب الدهر،
وأان الدهر ،بيدي األمر ،أُقلب الليل والنهار" رواه البخاري يف كتاب التفسري ،ورواه أيضا مسلم،

وهناك رواية تقول أبن الصحابة  -رضي هللا عنهم -سألوا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-هل
الزمن من خملوقات هللا؟ فأجاب عليه الصالة والسالم" :نعم الزمن من خملوقات هللا" ،والسؤال هو:
كيف يكون الزمن من خملوقات هللا ،ويف نفس الوقت هو هللا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األمر ليس كما فهمت أنت ،وإمنا الزمن هو من خملوقات هللا ،ولكن ملا كان اإلنسان يسب املتصرف

يف الدهر ،فإن هذا سب هلل -تعاىل-؛ ألن هللا  -جل وعال -هو املتصرف يف هذا ،فإذا سب

اإلنسان الدهر فإمنا السب يقع ويتجه إىل املتصرف فيه؛ ألنه ال إرادة للدهر ،وإمنا اإلرادة هلل -
تعاىل -وهلذا قال الشافعي  -رمحه هللا  -كانت العرب يف جاهليتها إذا أصاهبم شدة أو بالء ،أو

نكبة ،قالوا :اي خيبة الدهر ،فيسندون تلك األفعال إىل الدهر ويسبونه ،وإمنا فاعلها هو هللا  -جل

وعال -فكأهنم إمنا سبوا هللا  -سبحانه-؛ ألنه فاعل ذلك يف احلقيقة ،وهلذا هني عن سب الدهر هلذا
االعتبار؛ ال أن هللا هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك األفعال ،وقد جاء بيان معىن هذا يف
قوله تعاىل يف نفس احلديث" :أقلب الليل والنهار" رواه البخاري ( ، )4826ومسلم (، )2246
وتقليبه تصريفه تعاىل فيه مبا حيبه الناس ويكرهونه ،ومعىن ذلك أن ما جيري يف الليل والنهار ،أو يف

الدهر من خري وشر إمنا هو إبرادة هللا  -سبحانه وتعاىل ،-وتدبريه بعلم منه تعاىل وحكمه ال يشاركه
يف ذلك غريه ،فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،فالواجب عند ذلك محد هللا -تعاىل -يف احلالتّي،
وحسن الظن ابهلل  -جل وعال -والرجوع إليه تعاىل يف كل أمر من أمور اإلنسان .وابهلل التوفيق.

()480/15

رفع الصوت ابلسالم يف املسجد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/5/19هـ
السؤال

عند دخول بعض الناس املسجد يسلمون بصوت جهوري ،وعند خروجهم يسلمون بصوت جهوري

أيضاً؛ مما يؤثر على من يقرأ القرآن أو من يصلي ،فهل هلذا أصل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال ينبغي اجلهر ابلسالم إذا كان يرتتب على ذلك تشويش على اآلخرين سواء كان من املصلّي أو
التالّي للقرآن ،أو من يدرسون العلم ،أو يذاكرون دروسهم ،وإمنا يلقى السالم حبيث ال يرتتب عليه

تشويش على اآلخرين ،فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يدخل ويلقي السالم ،وسالمه صلى
هللا عليه وسلم يسمع اليقظان وال يوقظ النائم ،كما يف احلديث الذي رواه مسلم ( )2055عن
املقداد بن عمرو -رضي هللا عنهما .-وهللا أعلم.

()481/15

معىن "ال إله إال هللا"

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي سؤال خبصوص معىن ال إله إال هللا؟ فنحن نعرف أن هللا واحد أي ال يوجد إله آخر يشاركه يف
ربوبيته وال يف ألوهيته أي إن هللا منفرد خبلقه ،ولكن السؤال هو كيف نعرف إنه ال يوجد إله آخر

يشبهه يف صفاته وأفعاله ،ومستقل خبلقه؟ أي :قد خيلق أشياء أخرى ليس ابلضرورة تشبه خلق هللا،
أي :هل هناك أحد يشبه هللا يف صفاته وأفعاله منذ األزل وإىل األبد وليس ابلضرورة يشارك هللا يف

خملوقاته أي :خيلق أشياء أخرى

اجلواب

احلمد هلل.

لقد دلت العقول والفطر وأخربت الرسل أبن هذا العامل خملوق مدبر ،وأن خالقه ذو علم وفري ،وقدرة
اتمة ومشيئة انفذة ،وحكمة ابلغة وأن العقول عاجزة عن تصور كنه صفاته ،كما دلت على أن خالق

هذا العامل ومدبره هو املستحق للعبادة حباً وخوفاً ورجاء وتعظيماً وطاعة  ...؟ وكلمة التوحيد تدل

على كل معاين التوحيد وأنه -تعاىل -واحد يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته فال شريك له وال

شبيه ،وقد بّي -سبحانه وتعاىل -أنه لو كان إهلان وخالقان لفسد العامل ،كما قال -سبحانه وتعاىل:-
"لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات فسبحان هللا رب العرش عما يصفون" [األنبياء ]22:وقال -

سبحانه وتعاىل" :-ما اختذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم

على بعض سبحان هللا عما يصفون" [املؤمنون ، ]91:فلو كان هلذا العامل خالقان الضطرب نظامه،
وانتظام أمر هذا العامل علويه وسفليه دال على وحدانية خالقه ومدبره ،وقول السائل :من أين لنا أنه

ال شبيه له يف صفاته .نقول إذا أقررت أن هللا -تعاىل -هو املبدع املدبر هلذا العامل ،وأنه اإلله احلق

دون ما سواه فإنه جيب أن يكون ال مثيل له؛ إذ لو كان له مثيل يف صفاته لكان إهلاً اثنياً ورابً اثنياً،
فاعتقاد أن هلل شبيهاً يف صفاته أو أن جيوز أن يكون ذلك هو نقض ملا ادعيت اإلقرار به من توحيد
الربوبية واإلهلية ،فأنواع التوحيد الثالثة متالزمة من جحد شيئاً منها نقض ما يدعي اإلقرار به من

التوحيد ،فعليك اإلميان ابهلل إمياانً اتماً ،وذلك ابإلميان أبنه رب كل شيء ومليكه ،وأنه ال إله غريه،

وأنه املستحق جبميع صفات الكمال املنزهة عن مجيع النقائض والعيوب ،وهذا سبيل املرسلّي وعباد

هللا املخلصّي ومن أثبت هلل شبيهاً أو قال :جيوز أن يكون هلل شبيهاً ،فقد سلك سبيل املشركّي فقد

نزه -سبحانه وتعاىل -نفسه عما يصفه به اجلاهلون واملشركون ،قال سبحانه" :سبحان ربك رب

العزة عما يصفون وسالم على املرسلّي واحلمد هلل رب العاملّي" [الصافات ، ]181-180:وهللا

أعلم.

()482/15

إطالق النفاق على املعّي
اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

السالم عليكم.
من املعلوم أننا نستطيع أن نقول عن شخص إنه كافر إذا كان مفرطاً جداً يف الشريعة وجيهر أبنه ليس
مسلماً ،هل نستطيع أن نسمي شخصاً بعينه منافقاً؟ ومىت؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
املهم أن نعرف ما هو النفاق ،وأنه نوعان:

النوع األول :نفاق عملي ال خيرج من امللة ،وصفات املنافق نفاقاً عملياً إذا حدث كذب وإذا وعد
أخلف وإذا أؤمتن خان.

أما النوع الثاين فهو :نفاق اعتقادي وهو الذي يظهر اإلميان ويبطن الكفر ،وصاحبه خملد يف النار؛

بل هو يف الدرك األسفل من النار ،األصل يف معاملته أن تعامله على ظاهره وتكل سريرته إىل هللا،
كما كان يفعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مع املنافقّي يف زمانه ،وال تنشغل يف احلكم على

األشخاص إال إذا كنت يف مقام القضاء ،ومن انكشف أمره أبن ظهرت زندقته وهو يظهر اإلسالم،

أو تبّي خطره أبن كان جاسوساً لألعداء خيفي جاسوسيته وعمالته ،ويظهر اإلسالم فهذا أمره إىل

السلطان ،وويل األمر هو الذي حيكم يف شأنه ،واإلنسان يعرف أسباب الكفر والردة وأسباب النفاق

ليتقي ذلك ويبتعد عنه ،وال يشغل نفسه ابحلكم على األشخاص .وهللا -تعاىل -أعلم.

()483/15

حديث( :من كانت الدنيا مهّه  ) ...واحلرص على طلب الرزق!
اجمليب د .سعد بن انصر الشثري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال
ال رس ُ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
اَّلل -صلهى هللا اللههم َعلَْي ِه وسلهم" :-من َكانَ ِ
ت
ك -رضي هللا عنه -قَ َ
ول ه َ
ََ َ َْ
ال :قَ َ َ ُ
َع ْن أَنَ ِ َ
اَّلل ِغناه ِيف قَـ ْلبِه ِ،و َمجع لَه َمشْلَه ،وأَتَـ ْته ُّ ِ ِ
اغمةٌ ،ومن َكانَ ِ
ت ُّ
الدنْـيَا َمهههُ؛
اآلخرة َمهههُ َج َع َل هُ َ ُ
َ ََ ُ ُ َ ُ
الدنْـيَا َوه َي َر َ َ َ ْ
ّي َع ْيـنَـ ْيهَ ِ،وفَـ هر َق َعلَْي ِه َمشْلَهَُ ،وَملْ َأيْتِِه ِم َن ُّ
َج َع َل ه
الدنْـيَا إِال َما قُ ِّد َر لَهُ" ،كيف ميكن اجلمع بّي
اَّللُ فَـ ْق َرهُ بَ ْ َ
هذا احلديث وقول هللا -تعاىل" :-قُ ْل َما يَـ ْعبَأُ بِ ُك ْم َرِّيب لَ ْوال ُد َعا ُؤُك ْم" ،فإين أسأل هللا يف أمور دنياي
أخشى أن يكون هذا من هم الدنيا بقليب .أرجو أن أكون بينت ما أود أن أسأل عنه .أفيدوين،
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

احلديث رواه الرتمذي ( )2465ومعىن قوله فيه" :من كانت الدنيا مهه" ،يعين أنه ال يهتم إال ابلدنيا
وال يلتفت لآلخرة يف مهه ،وهذا املعىن ال يعارض الدعاء بشيء دنيوي من مثل صالة االستسقاء،
ومثل قوله تعاىل" :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة [ " ...البقرة ]201:؛ ألن املؤمن يدعو هبذه األشياء
ليتوصل هبا للقيام ابألمور املشروعة سواء الواجبة أو املستحبة كالنفقة الواجبة أو سداد الديون أو

الصدقات ،أو يريد بذلك االستغناء عن الناس ،وكل ذلك من النيات واملقاصد املشروعة .وصلى هللا

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()484/15

قاعدة" :من مل يكفر الكافر " ...
اجمليب د .عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين

عضو اإلفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/16هـ

السؤال
هل قاعدة "من مل حيكم على الكافر ابلكفر فهو كافر ،ومن شك يف كفر الكافر فهو كافر" قاعدة

معتربة بّي أهل العلم؟ وما مستندها؟ وهل يقتضي أننا إذا القينا أي كافر فالبد لنا أن نكفره أو نقول
أنت كافر؟ أم يكفينا أننا نعلم أنه كافر بدون أن ننطق أبي كلمة تفيد ذلكم قدامه؟ وال حنكم أبنه

خملد يف النار إال إذا استمر يف الكفر إىل املوت؟ أم ماذا نفعل؟

اجلواب

األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

معىن هذه القاعدة أن املسلمّي إذا عرفوا شخصاً أبنه كافر أو مشرك ،وظهرت أدلة كفره ظهوراً
جلياً ،فإهنم حيكمون بكفره بدون شك أو تردد ،كمن جحد ألوهية هللا أو ربوبيته ،أو أنكر الشريعة
الدينية ،أو كذب الرسل ،أو كذب ابلقرآن ،أو ابلبعث بعد املوت ،أو أابح احملرمات ،وليس من

شرط تكفريه مصارحته أبن يقال :اي كافر ،أو :أنت قد كفرت ،وإمنا تكفريه اعتقاد خروجه من الدين

اإلسالمي ،فنعلم أنه كافر ولو مل نقابله بذلك ،وعند التعامل معه جنعله كافراً ،ونعامله مبعاملة الذمي

واملعاهد واملستأمن إذا كان يف بالد اإلسالم ،وأما احلكم عليه ابلنار فال حنكم عليه إال إذا حتققنا أنه
مات على الكفر ،وذلك ألن هللا قطع الوالية بّي املسلمّي والكفار ،وأمرهم مبعاداة أقارهبم الكفار
ومقاطعتهم ،فدل على أهنم كفروهم حىت يرجعوا إىل اإلسالم ،وهللا أعلم.
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ملز الصحايب بذنبه الذي اتب منه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/08هـ
السؤال

ضربت لزمالئي مثاالً يف التوبة ،وكيف أن هللا يعظم أجرها ،وضربت هلم املثل ابلغامدية اليت ُر ِمجت يف

عهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-فما كان من زميل كان جيلس معنا إال أن قال -والعياذ ابهلل-
معل ًقا( :وكانت هذه الغامدية أول قحبة يف اإلسالم) !

يعلم هللا أين تفاجأت من جرأته ،فحذرته من االستهزاء وعقوبته ،ولكنه حاول تكرارها مرة أخرى،
فما كان مين إال أن اعتزلت اجمللس.

سؤايل :ما هي اخلطوة اليت جتب علي اآلن؟ هل أمتنع عن كالمه أم ماذا؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال شك أن ما قاله عن تلك الصحابية اجلليلة -رضي هللا عنها -كالم يف غاية الوقاحة وسوء األدب

وفيه هبتان عظيم ،ووصف هلا مبا ال يليق ،ويدخل يف ملز الصحابة -رضي هللا عنهم -وسبهم الذي
هنى عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف صحيح مسلم ( ، )2540وغريه .وال يضريها أهنا

زنت ما دامت قد اتبت توبة صادقة ،زكاها هبا النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وإمنا العربة ابخلواتيم،
ورمبا عاقب هللا هذا القائل وفتنه مبا ملزها به ،وكان األ َْوىل أن تنهروه وتزجروه على كلمته اخلبيثة ،وال

يعذر فيها ابجلهل ،وكان املفرتض -إ ْن مل يعقبها ابستغفار وندم يظهر فيه الصدق -أن ترفعوا أمره
للمحكمة ِّ
كما بشهادتكم عليه ،حىت يكون عربة لغريه.
ليعزره القاضي ُح ً

وأخشى أن يكون عند هذا الرجل طوام أعظم من هذه ،فإن كان كذلك فابدأ معه ابألصول لتقريرها

والرد إليها ،مع تبيّي أن إسالم املرء ال يصح إال مع اإلقرار والتسليم هبا ،واإلميان هبا إمياانً ال خيالطه
شك وال تزعزعه شبهة ،فإن أجدى نصحك وتذكريك ،وإال فاعتزله واهجر جملسه ،امتثاالً لقوله
تعاىل" :وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه " ...

[األنعام . ]68 :وفقك هللا وزادك غرية على دينه وأهله ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعّي.

()486/15

الصالة على الفرش امللون
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بدأت البحث مؤخراً يف موضوع الصالة على األرض مباشرة ،واخلالصة اليت خرجت هبا هو أن هذا

ما كان يفعله الرسول -عليه الصالة والسالم -وكذا الصحابة -رضي هللا عنهم -أي الصالة ووضع
اجلبهة مباشرة على األرض ،وهذا ما يلتزم به الشيعة ،كما أن هناك أحاديث وفتاوى تبّي أنه ميكن

أيضاً الصالة على سجاد ،شريطة أال يكون مما يلبس ،وأال تكون به ألوان أو رسوم ،سؤايل هو :ملاذا
يلتزم الشيعة مبا فعله النيب -صلى هللا عليه وسلم -وال نلتزم به حنن السنيون؟ مث إن املسجد الذي
حبينا مفرتش أبغطية ملونة يصلي عليها الناس ,فما العمل؟ هل أصلي يف بييت وأمتنع عن املسجد؟

أاثبكم هللا وأعانكم على اخلري.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب وابهلل التوفيق:

هذا الدين الذي كرمنا هللا ابالنتساب إليه وتعبدان به ،دين يسر ال مشقة فيه ،وال حرج ،وهذا أمر
ظاهر يف تكليفاته وعباداته اليت تعبدان هبا ،حيث إن هللا  -سبحانه -ربطها يف أدائها ابالستطاعة؛
"فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16 :ومل يكلفنا بطقوس نلتزمها كما هو حال أهل الكتاب،

والصالة أوضح مثال هلذا ،وقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :فضلت على

النبيّي بست" وذكر منها" :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأميا رجل من أميت أدركته الصالة
فليصل" رواه البخاري ( ، )335ومسلم

( ، )521وهذا يعين أنه ال يلزم أن تؤدى الصالة يف مكان خمصوص ،بل كل مكان طاهر يصح أن
يصلى فيه ،مبنياً معداً للصالة فيه أو غري مبين ،وإذا مل يوجد املاء فإن املسلم يكفيه التيمم ابلصعيد

طيبا" [النساء ، ]43 :ومل يكن مسجد رسول هللا -صلى هللا
الطيب "فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً ً

عليه وسلم -مفروشاً حبصري وال بغريه ،وكان الرسول  -عليه الصالة والسالم -يصلي يف مسجده

على األرض مباشرة ،ولكنه ثبت عنه أيضاً أنه صلى على احلصري يف مرات عديدة يف بيته ،ويف بيت

أم سليم  -رضي هللا عنها ،-كما روى ذلك أنس ابنها  -رضي هللا عنه ،-انظر :البخاري (، )380
ومسلم ( )658وكذلك صلى على احلصري يف بيت عتبان بن مالك  -رضي هللا عنه -انظر:
البخاري ( ، )1186ومسلم ( ، )33وغري ذلك.

فالصالة على احلصري والفرش سنة اثبتة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما هي اثبتة يف صالته
على الصعيد من غري حائل ،والعربة ليست بوجود احلصري من عدمه ،بل بطهارة املكان اليت هي من
شروط الصالة ،وهي إحدى الطهارات الثالث املشرتطة يف الصالة (طهارة الثوب والبدن والبقعة) .

()487/15

والقول أبن الصالة ال تصح إال على األرض أو على ما كان من جنس األرض إنكار لسنة النيب -
صلى هللا عليه وسلم -يف الصالة على الفرش واحلصري ،على أنه لو سلمنا أبنه ال تصح الصالة إال
على األرض ،أو ما كان من جنسها ،فإن كل الفرش مصنوعة إما مما خيرج من األرض من النبااتت
واألشجار ومن مشتقات البرتول وهو من األرض ،وهلذا فإنه ال مانع من الصالة على احلصري،

والفرش حىت ولو كانت ملونة ،وينبغي اجتناب الفرش املزركشة ذات األلوان اليت تشغل املصلي عن
صالته وتشوش فكره .وهللا أعلم.

()488/15

كيفية استخدام القاعة الكربى للمسجد
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/1/26هـ
السؤال

اقتىن اإلخوة مركزاً إسالميًّا ضخماً يف كندا ،ومت أتسيس عملية الشراء على نية استخدام املركز

الستيعاب ما شاء هللا من خمتلف جماالت األنشطة التعبدية ،واالجتماعية والثقافية اليت تتطلع إليها

اجلالية يف بالد الغربة ،ومتت الدعاية أثناء عملية مجع التربعات لتوفري تكلفة شرائه على ضوء خمطط
بُِّّي فيه توزيع منشآت املركز على خمتلف األنشطة اليت ُوعد إبجنازها ،وكان من ضمن ما بُِّّي يف

املخطط تسمية اجلزء األمامي من القاعة الكربى مسجداً يف حّي مسي جزؤها اخللفي قاعة متعددة

األغراض مث قدر هللا أن نشب خالف يف كيفية استخدام القاعة الكربى ،فإذا حنن فريقان متنازعان:

فريق يرى املضي على ما بُهّي يف املخطط على اعتبار أن املركز يف حكم الوقف ،وأن جمال استخدام

الوقف شرعاً ينحصر فيما انعقدت عليه كلمة االلتزام األوىل عند عقد صفقة الشراء ،والذي قامت

على أساسه الدعاية جلمع تربعات احملسنّي من املسلمّي ،وفريق آخر يوجب استخدام القاعة كلها
مسجداً وال جييز إجراء غري املسجد عليها سواء فصل بّي جزأيها أم ال ،ومستند هذا الفريق أن

ابتداء تقسيمها إال أن جمرد استخدام اجلزء املربمج ألن يكون قاعة متعددة األغراض
القاعة وإ ْن الْتُزم
ً

للصالة أحاهلا مسجداً وأحلقها حبكم املساجد ،يشار إىل أن متزعم الفريق الثاين كان له الدور الفعهال

يف الدعاية جلمع التربعات على ضوء املخطط املذكور واملنصوص فيه على التقسيم ،وسافر به إىل
خارج كندا ،واستخدمه إلقناع احملسنّي بدعم مشروع شراء املركز ،كما أنه ال يقول إبحلاق أجزاء

أخرى من املركز حبكم املساجد مع استخدامها للتوسع يف صلوات اجلمعة والعيدين عند ازدحام

الناس ختاماً نشري إىل أن عدم استخدام القاعة يف غري األنشطة التعبدية يكلف إدارة املركز مصاريف
إضافية عالية؛ لتأجري مكان آخر ،الحتواء وتنظيم بعض األنشطة اليت كانت من أهداف شراء املركز

مثل إحياء احتفال العيدين لتحسيس أطفال اجلالية بفرحة العيد يف حّي يظل املركز خاوايً إال يف
صلوات اجلمعة ،والعيدين ،ومجعية املركز ما زالت تتوفر على مقرها األول الذي كان يفي هبذا

الغرض ،وإمنا ارأتت شراء املركز اجلديد؛ لتوسيع آفاق نشاطاهتا ،وجماالت نفع املسلمّي ،وإصرار

الفريق الثاين على رأيه يعطل املركز عن املنافع اليت أُسس من أجلها ،أفتوان مأجورين.
اجلواب

()489/15

الذي أعلمه من واقع املساجد واملراكز يف غري البالد اإلسالمية أهنا توظف إلقامة كثري من املناشط
الدعوية كاحملاضرات ،والندوات ،ويلحق هبذه املساجد صاالت خاصة يلتقي فيها املسلمون،

ويقيمون فيها مناسباهتم االجتماعية ،وهي هبذا حتقق مصاحل عظيمة للجالية املسلمة ،وجتعل صلتهم

ابملسجد وأنشطته قوية ،تعوضهم عما فقدوه يف بالد الغربة من املظاهر والشعائر اإلسالمية ،وبناء

على هذا فليس من املناسب أن يقتصر اإلخوة يف كندا على جعل املركز اإلسالمي الضخم الذي

حتصلوا عليه مكاانً تؤدى الصلوات فيه فحسب ،وتستبعد عنه املناشط الثقافية واالجتماعية؛ ألهنم

هبذا سيحرمون املسلمّي هناك من كثري من املصاحل واملناشط اليت يرغبوهنا ،وقد يؤدي هذا األمر إىل

أن يزهد الناس يف احلضور إىل املسجد ألداء الصالة ،وتنقطع صلتهم به ابلكلية ،وال سيما أن الذين
مجعوا التربعات هلذا املركز قد أفهموا الناس أهنم سيجعلون هذا املركز خمصصاً للصالة وللمناشط

األخرى أيضاً ،فال جيوز العدول عن هذا الوعد بال سبب وجيه ،وعلى اإلخوة أن يدركوا أن القاعة

الكربى عندما تقسم إىل قسم خاص ابلصالة ُّ
يعد مسجداً ،وقسم آخر خاص ابملناشط ،ويُفصل
بينهما ،فال يعين هذا أنه ال جيوز استخدام القاعة اخلاصة ابملناشط ألداء الصالة عند وجود الزحام يف
مثل صالة اجلمعة والعيدين ،بل ميكن فعل هذا مع كون هذه القاعة خارجة عن مسمى املسجد،

والصالة فيها عند احلاجة إذا اتصلت الصفوف ال يصريها مسجداً يف األحوال اليت ال يصلي الناس

فيها عادة ،وهذا مثل كثري من املساجد الصغرية إذا ازدمحت ابملصلّي واضطر الناس إىل الصالة

خارجها يف الطرقات ،أو احملالت اجملاورة هلا مع اتصال الصفوف ،فإن هذا ال يصريها مسجداً حبيث
أتخذ أحكام املساجد املعروفة ،وأنصح هؤالء اإلخوة ابلبعد عن كل ما يسبب اجلدل والنزاع ،وإذا

وقع عندهم أي اختالف ،أو تباين يف وجهات النظر أن يسألوا أهل العلم ،وأيخذوا بفتواهم ،وإن

كانت الواقعة حتوي خالفاً كبرياً ،وهلا أبعاد قد جيهلها الشخص املسؤول ،فالذي أراه أن حيال األمر

إىل جلنة حتكيمية تفصل فيه ،على أن يتوفر يف أعضاء هذه اللجنة العلم الشرعي ،واألمانة ،واخلربة

بواقع الناس يف املنطقة اليت توجد فيها املشكلة ،وعلى اجلميع أن يتعاون ،وأيخذ برأي هذه اللجنة؛

حفاظاً على وحدة الصف ،والبعد عن الشقاق والنزاع.
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إمامة الرسول صلى هللا عليه وسلم ابألنبياء
اجمليب د .مجال املراكيب

رئيس مجاعة أنصار السنة احملمدية ابلقاهرة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/21هـ
السؤال

كيف صلى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ابألنبياء  -عليهم الصالة والسالم -يف بيت
املقدس ومل تكن الصالة فرضت بعد ،فقد فرضت يف املعراج؟ مث ملاذا صلى هبم وهو سوف يقابلهم
بعد قليل يف السماوات ويسلم عليهم؟ مث ملاذا كان يسأل جربيل -عليه السالم -عن كل نيب يف كل

مساء ،وهو قد رآهم فعال من قبله وعرفهم؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

صالة النيب صلى هللا علية وسلم ابلنبيّي إماما ليلة اإلسراء واملعراج ثبتت يف صحيح مسلم عن أيب
هريرة  -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء
فإذا موسى قائم يصلي( .احلديث)  ،وفيه "فحانت الصالة فأممتهم" مسلم

( ، )264( )263( )259وما بعده .وزاد املعاد ابهلامش (ج 3ص. )31

أما كيف صلى ومل تكن الصالة فرضت بعد؟

فنقول :إن الصالة كانت مشروعة ومعروفة قبل رحلة اإلسراء واملعراج ،واألدلة على ذلك كثرية يف
السنة والسرية ،ولكن ما حدث ليلة اإلسراء واملعراج هو جعل الصالة فريضة ،فرضت مخسّي

صالة ،مث خففت حىت صارت مخسا يف العدد ،مخسّي يف األجر.
أما قول السائل ملاذا صلى هبم وهو سوف يقابلهم؟

فهذا أمر ال يقال فيه ملاذا؛ ألن هللا جعله تشريفا لنبيه صلى هللا علية وسلم.

وملاذا كان يسأل جربيل عنهم يف كل مساء إذا كان قد رآهم من قبل؟.

فمعلوم أن أعداد األنبياء واملرسلّي كبري جداً ،هذا من انحية ،ومن انحية أخرى فإن العلماء أهل
العلم اختلفوا يف هذه املسألة؛ فابن حجر يف الفتح قال( :صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم-

ابألنبياء  -عليهم الصالة والسالم -كانت قبل العروج.

أما ابن كثري يف تفسريه لسورة اإلسراء فريى أن الصحيح أنه صلى هبم يف بيت املقدس بعد عروجه.
وخالصة القول أن هذا من عامل الغيب الذي ال يقال فيه مل ،وال يقال كيف ،ولكن نصدق النيب

صلى هللا عليه وسلم فيما قاله ونقله عنه الثقات األثبات ابألسانيد الصحاح .وهللا أعلم.
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مل يسهموا يف بناء املسجد ،فهل ُمينعون من دخوله؟
اجمليب يوسف أبرام

مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لالفتاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/6هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد قمنا ببناء مسجد بفضل من هللا يف مدينتنا إحدى مدن الغرب ،وذلك عن طريق القرض واحلمد

هلل حنن ماضون يف تسديد ما علينا ،واملبلغ كبري جدًّا ،وقد أسهم العديد من املسلمّي يف سداده

بتربعهم وإحساهنم ،والزالوا يسهمون ،إذ إن القرض ال ميكن تسديده ،من جهة أخرى فاعتمادان كله
بعد هللا على إسهام املسلمّي املقيمّي هنا ،لكن املشكلة هي :أنه توجد جمموعة من الذين يصلون يف

املسجد ميتنعون عن اإلسهام والعطاء ،فلم يشاركوا يف مثن أرضه وال مثن بنائه ،وال مثن فرشه من زرايب

وإانرة وغريه; وقد تفرق املسلمون يف هؤالء فئتّي :فئة تدعو لطردهم ومنعهم من دخول املسجد،
وفئة تقول إن املساجد هلل وال حيق لنا طرد من جاء للصالة ،مع العلم أنه كل مجعة مير مجاعة من

القائمّي بّي صفوف املصلّي يستحثوهنم على العطاء ويذكروهنم الفضل ،لكن الجدوى ،مع أن

مستواهم املادي ليس متدنيا لكنهم ميتنعون ،فما احلل حفظك هللا؟ فالبعض يرى أن األمر غري عادل
إذ إهنم دفعوا من أمواهلم واآلخرين مل يفعلوا ،ويراتدون املسجد دون التفكري يف ضخامة ما تبقى من

دين مل يسدد بعد.

وجزاك هللا عنا كل خري.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم  -رمحك هللا -أن ما قمتم به يف مدينتكم من شراء األرض مث بناء املسجد وجتهيزه وإعداده
للمسلمّي عمل من أعظم القرابت ومجيل الطاعات ،وقد مدح هللا من بين له مسجداً ،وزكى فعله
ورجولته وعبادته ،وحسن فعله ووعده بربكة يف الرزق والنجاة من النار ،قال تعاىل"ِ :يف بـي ٍ
وت أ َِذ َن ه
اَّللُ
ُُ
ال ال تُـ ْل ِهي ِهم ِجتَارةٌ وال بـيع عن ِذ ْك ِر هِ
ِ
ِ
صِ
ال ِر َج ٌ
اَّلل
يها ْ
سبِّ ُح لَهُ ف َ
أَ ْن تُـ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر ف َ
يها ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
ْ َ َ َْ ٌ َ ْ
امسُهُ يُ َ
صالةِ وإِيتَ ِاء ال هزَكاةِ َخيَافُو َن يـوماً تَـتَـ َقله ِ ِ
ار لِيَ ْج ِزيَـ ُه ُم ه
س َن َما َع ِملُوا
اَّللُ أ ْ
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ
صُ
َوإِقَ ِام ال ه َ
ُ
َح َ
شاءُ بِغَ ِْري ِحس ٍ
ضلِ ِه َو ه
اب" [النور. ]38-36:
َويَ ِزي َد ُه ْم ِم ْن فَ ْ
اَّللُ يَـ ْرُز ُق َم ْن يَ َ
َ

كما وعد الصادق املصدوق  -صلى هللا عليه وسلم -فاعله ببناء خمصوص من رب عظيم فقال -

صلى هللا عليه وسلم" :-من بىن هلل مسجداً بىن هللا له مثله يف اجلنة" متفق عليه ،وقال كذلك" :من

بىن مسجداً يذكر فيه اسم هللا بىن هللا له بيتاً يف اجلنة" صحيح الرتغيب (. )217/1
فهنيئاً لكم هبذا األجر والثواب ،وابرك هللا فيكم ويف أمثالكم.

واعلم أخي أن هللا تبارك وتعاىل أثىن على ُع ّمار املساجد الذين أيتون إليها زلفى إىل هللا وابتغاء
ِ ِ
ِ
اج َد هِ
مرضاته"" ،إِ همنَا يـ ْعمر مس ِ
ش إِهال
ام ال ه
صالةَ َوآتَى ال هزَكاةَ َوَملْ خيَْ َ
آم َن ِاب هَّلل َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر َوأَقَ َ
اَّلل َم ْن َ
َ ُُ َ َ
ِ
ِ
ه
ين" [التوبة. ]18:
سى أُولَئِ َ
ك أَ ْن يَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْهتَد َ
اَّللَ فَـ َع َ
وإن من عمارة املساجد بل أمهها ما تقوم به العمارة وهو إقامتها ابملال احلالل ،فاهلل طيب ال يقبل
إال طيباً.

()492/15

ومن عمارهتا إحياؤها ابلكتاب والسنة وإماتة البدعة ،وإن من عمارهتا أال يرفع فيها إال اسم هللا
سبحانه وتعاىل فال إله إال هللا تعين ال معبود حبق إال هللا ،وإن من عمارهتا أن حيكم فيها ابلكتاب
والسنة على قدر واليتكم وسلطانكم داخل املسجد ،فاحلكم مبا أنزل هللا ليس مقصوراً على اخلليفة
بل يف كل مرافق احلياة مبا فيها الشرع املطهر الذي يسري على املساجد ،وعليه فكما ال خيفى

عليكم فاملسجد بيت هللا وال ُمينع من بيته أحد من الناس ،وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز –

رمحه هللا – عن حكم دخول الكافر املساجد فأجاب" :أما املسجد احلرام؛ فال جيوز دخوله جلميع

الكفرة :اليهود ،والنصارى ،وعباد األواثن ،والشيوعيّي؛ فجميع الكفرة ال جيوز هلم دخول املسجد
هِ
ين َ ِ ه
س فَال يَـ ْق َربُوا ال َْم ْس ِج َد
احلرام ،ألن هللا سبحانه وتعاىل يقولَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا إمنَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َجنَ ٌ
ا ْحلََر َام بَـ ْع َد َع ِام ِه ْم َه َذا" [التوبة :من اآلية ، ]28فمنع سبحانه من دخوهلم املسجد احلرام ،ال
يهودي ،وال نصراين ،وال غريمها ،بل هذا خاص ابملسلمّي ،وأما بقية املساجد فال أبس من دخوهلم

للحاجة واملصلحة ،ومن ذلك املدينة ،وإن كانت املدينة هلا خصوصية ،لكنها يف هذه املسألة كغريها

من املساجد؛ ألن الرسول – صلى هللا عليه وسلم -ربط فيها الكافر يف مسجد النيب – صلى هللا
عليه وسلم ،-وأق هر وفد ثقيف حّي دخلوا املسجد قبل أن يسلموا ،وهكذا وفد النصارى دخلوا
مسجده عليه الصالة والسالم ،فدل على أنه جيوز دخول املسجد النبوي للمشرك ،وهكذا بقية

املساجد من ابب أوىل إذا كان حلاجة ،إما لسؤال ،أو حلاجة أخرى ،أو لسماع درس ليستفيد ،أو

ليسلم ويعلن إسالمه ،أو ما أشبه ذلك" انتهى .فإخوانكم الذين امتنعوا عن املساعدة يف مصاريف
املسجد من ابب أوىل ،بل ال جيوز ألحد أن مينعهم من املسجد ،خاصة إذا كان جميئهم واختالطهم
إبخواهنم مدعاة حىت ينتظموا مع مجاعة املسجد ،فالذئب أيكل من الغنم القاصية.

وإخوانكم كذلك – إن شاء هللا -من املؤمنّي ،وهللا هنى أن تكون هذه املساجد وسيلة للتفريق بّي
املؤمنّي ،فقد بىن أهل النفاق مسجداً ضراراً ،وكان قصدهم هو تفريق ومتزيق مشل اجلماعة ،فأنزل هللا

فيهم حكماً رادعاً ،ومت حرق مسجدهم الفاسد أبمر رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -قال تعاىل:
ضراراً وُك ْفراً وتَـ ْف ِريقاً ب ّْي الْم ْؤِمنِّي وإِرص َ ِ
ِ ِ
"واله ِذ ه
ب ه
اَّللَ َوَر ُسولَهُ" [التوبة:
ار َ
ََ ُ َ ََْ
اداً ل َم ْن َح َ
ين اختَ ُذوا َم ْسجداً َ َ َ
َ َ

من اآلية. ]107
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وإين أدعوكم بدعوة القرآن الكرمي أن تقبلوا موقفهم هذا وقلوبكم مؤمنة أبن هللا  -سبحانه وتعاىل -
غري هللا هلم
سيغريهم من حال إىل حال؛ فقد وعد سبحانه وتعاىل أبن الذين يقابلون اإلساءة ابحلسىن يُ ّ

القبيح حسناً والبخيل كرمياً واجلبان شجاعاً والعنيف مساملاً ،بل والكافر مؤمناً ،أمل يعدان ربنا وعداً
ِ
ِ
يم" [فصلت :من
س ُن فَِإذَا اله ِذي بَـ ْيـنَ َ
حسناً بقوله" :ا ْدفَ ْع ِابلهِيت ه َي أ ْ
ك َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنههُ َوِيلٌّ َمح ٌ
َح َ

ور هد السيئة ابحلسنة تنتزع من الصدور كل أنواع الغل واحلقد ،وجتعلها
اآلية ، ]34فالكلمة الطيبة َ

مستعدة لعمل اخلري وقبول احلق ،هلذا السلوك  -أي دفع السيئة ابحلسنة والتسامح مع اآلخرين عند

اإلساءة  -مقام عظيم ال يصل إليه كل الناس ،بل الصابرون ،احملتسبون املتيقنون ابجلزاء األوىف من
هِ
ظ َع ِظ ٍيم" [فصلت. ]35:
اها إِهال ذُو َح ٍّ
ص َربُوا َوَما يُـلَ هق َ
"وَما يُـلَ هق َ
ين َ
هللاَ :
اها إِهال الذ َ

ويف األخري أخاطب اإلخوة الذين امتنعوا عن املسامهة يف املسجد ،فأقول هلم أبن لكل غائب عذر

وإين ال أعلم هل هلم عذر يف عدم املسامهة أم ال ،فإن مل يكن هلم عذر فإين أدعوهم أن يقولوا مسعنا
اإلمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة :من
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى ْ َ ُ َ
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
وأطعنا لقوله تعاىلَ :

اآلية ، ]2ولقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل املؤمنّي يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل
اجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره ابحلمى والسهر" متفق عليه.

وأنت يف بالد الغرب ،واملؤامرات حتاك ابلليل والنهار إلدماجكم وتذويبكم ،والكفر والفساد حمدق
بكم واالحنالل اخللقي والتمزق األسري يهددكم ،فاعلموا علم اليقّي أن ال حافظ لكم إال هللا وال

مأوى لكم إال مساجده ،فاتقوا هللا إخواين وكونوا للحق أعواانً.
والدين النصيحة ،وإين أنصحكم أن تكونوا مجاعة واحدة حتت إدارة واحدة ،فحىت لو ُوجد بعض
فرق الشمل ِّ
التقصري؛ فإن ظلمة اجلماعة خري من نور التفرد والتشتت ،وال تتبعوا كل دعوة تُ ِّ
ومتزق

الصف سواء كانت قومية أو عرقية أو حزبية ،فأنتم عباد هللا املسلمون ،واملعادلة اليت ينبغي أن

تضعوها نصب أعينكم هي :إما التمسك ابإلسالم ،وإما الضالل املبّي والعياذ ابهلل ،فاهلل هللا أن

يؤتى اإلسالم من قبلكم.

لقد قلتم يف رسالتكم( :لقد قمنا ببناء مسجد بفضل هللا وذلك عن طريق القرض)  ،وما دام أنه مل
توضحوا يف رسالتكم الكرمية مصدر القرض فامسحوا يل هبذا التساؤل ،إن كان عن طريق مؤسسة

ربوية فال ريب أن ما تالقون من مشاكل ليس إال بسبب هذا ،فاهلل ميحق الراب ويريب الصدقات؛
ِ
فعجلوا ابلتخلص من هذا القرض والتوبة إىل هللا سبحانه وتعاىل ،وإن كان القرض قرضاً حسناً بدون
ّ
فوائد؛ فأسأل هللا أن يعينكم ويرفع ضائقتكم .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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هل يصلى على ما برت من اجلسم البشري؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/04/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

ماذا يعمل ابجلزء املبتور من جسم اإلنسان؟ هل يدفن ويصلى عليه؟ أفيدوان جزاكم هللا عنا خري

اجلزاء.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يُدفن بدون أن يصلى عليه؛ ألن العربة ابلبدن كله وابإلنسان ،وصاحب هذه األعضاء -كما يُفهم
من السؤال -ال يزال حياً ،وإمنا الصالة تكون على امليت ،وإمنا اختلف العلماء يف الصالة على
ٍ
أعضاء مليت ،وأما احلي فال يصلى على ما انفصل منه من أعضاء .وهللا -تعاىل -أعلم.
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حكم الصالة يف املسجد األموي
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :أسكن جبانب مسجد فيه قرب -وهو قريب جداً -من منزيل لدرجة أين أمسع األذان كأنه يف

غرفيت ،ولكن مما قرأت يف كتاب فتح اجمليد يف شرح كتاب التوحيد وغريه يف فتاوى شيخ اإلسالم أنه
ال جتوز الصالة فيه ،وأقرب مسجد يل بعده بعيد حبيث أحتاج لسيارة للذهاب إليه ،وأان ال أستطيع

أن أصلي صالة اجلماعة فيه ،وبنفس الوقت أكاد أتقطع أين أمسع األذان وال أليب النداء.

اثنياً :ما حكم الصالة يف اجلامع األموي؟ علماً أن هناك قرباً كبرياً داخل املصلى يقال إنه للنيب

حيىي -عليه الصالة والسالم ،-وأظن أن ذلك غري صحيح ،علماً أن الناس تتحلق حول القرب
وتستقبله أثناء الدعاء ،وال أحد يتحرك من الشيوخ واحملدثّي املوجودين فيه بعد صالة الفجر.

اثلثاً :إذا كان األمر كما ذكرت لك فكيف كان شيخ اإلسالم حيدث الناس يف ذلك اجلامع؟ وهل
ظهرت تلك البدع بعد وفاته رمحه هللا؟ أفتوان أاثبكم هللا ،والسالم عليكم.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :ال جتوز الصالة يف مسجد فيه قرب ،سواء كان املسجد سابقاً للقرب أو كان املسجد بين على

القرب؛ لعموم األحاديث الدالة على حترمي بناء املساجد على القبور ،والتغليظ يف ذلك ،وسداً لذرائع

الشرك ،فإن كان املسجد الثاين بعيداً فصل مجاعة مبن حضرك من إخوانك املسلمّي يف بيتك أو يف
فضاء قريب ،وليكن منكم سعي يف إقناع مجاعة املسجد إبخراج القبور إىل املقابر العامة ،أو عزله

عن املسجد عزالً اتماً.
اثنياً :الصالة يف اجلامع األموي بدمشق مشروعة كسائر مساجد املسلمّي ،وليس له خصوصية

شرعية ،سوى أنه مسجد عتيق اختذه صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مسجداً ،وأما مقام

حيىي  -عليه السالم -فلم يثبت أنه موضع قربه ،وإمنا حكي أنه ُوجد رأسه فيه ،ومل يكن يف زمن

الصحابة  -رضي هللا عنهم -والتابعّي مقام مبّي ،وإمنا حدث يف عصور متأخرة ،وليس بقرب ،وأما
حتلق الناس حوله فبدعة منكرة ،ودعاؤه من دون هللا شرك أكرب خمرج عن ملة اإلسالم ،يتعّي على

أهل العلم إنكاره والتحذير منه .وهللا املستعان.
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هل يبلى جسد الشهيد يف قربه؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/26هـ
السؤال

هل يبقى جسد الشهيد كما هو يف قربه ،فال يتحلل وال يبلى؟

وإن كان جسده يتحلل فماذا عن قصة إعادة دفن شهداء أحد؟ إذ يقول دافن سيد الشهداء -محزة
بن عبد املطلب-رضي هللا عنه -إنه كما هو حّي دفنه مل يتغري ،وكان دمه يسيل ،مع العلم أن بّي

إعادة دفن شهداء أحد -إثر السيل -وبّي استشهادهم سنوات.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الوارد من حديث أوس  -رضي هللا عنه -قول النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إن هللا عز وجل قد
حرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء" .رواه النسائي ( ، )1374وأبو داود ( ، )1047وابن

ماجة ( ، )1636وذكر ابن عبد الرب أنه قد روي يف أجساد األنبياء والشهداء أن األرضة ال أتكلها،
وساق رواية بسندها أنه ملا أراد معاوية  -رضي هللا عنه -أن جيري العّي اليت يف أسفل أحد أمر
منادايً فنادى أنه من كان له ميت فليأته فليخرجه وليحمله ،قال جابر  -رضي هللا عنه":-فذهبنا

فأخرجناهم رطباً ينثنون" ،وقال -أيضا":-فأصابت املسحاة إصبع رجل منهم فتقطر الدم" انظر ما

رواه مالك يف املوطأ ( ، )1023وانظر التمهيد البن عبد الرب ( ، )174/18وذكر الزرقاين أن ذلك

وقع بعد ست وأربعّي سنة من دفنهم ،ونقل الزرقاين عن بعضهم أنه أحلق هبم الشهداء والصديقّي

والعلماء العاملّي واملؤذنّي احملتسبّي وحاملي القرآن العاملّي به واملرابطّي وامليت ابلطاعون صابراً
حمتسباً ،واملكثر من ذكر هللا واملتحابّي يف هللا ،قلت وليس مثة دليل على ذلك؛ وإمنا الدليل الثابت
يف أجساد األنبياء وأما غريهم فاألصل بالءها ،وهللا أعلم.
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تقبيل القرب
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/8هـ
السؤال

هل جيوز تقبيل القرب احرتاماً للشخص املدفون فيه؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
الذي يظهر يل أن هذا العمل حمرم وال جيوز؛ ألن الشارع احلكيم جاء بسد ابب أي ذريعة تؤدي إىل

تعظيم القبور ومتيزها؛ ومن ذلك أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هنى أن يُبىن عن القبور أو

جتصص ،أو جيلس عليها ،أو يكتب عليها انظر ما رواه مسلم ( )970من حديث جابر بن عبد هللا
 -رضي هللا عنهما  -وأمر عليًّا  -رضي هللا عنه -أال يدع قرباً مشرفاً إال سواه ،أي بغريه من القبور

انظر ما رواه مسلم ( )969من حديث علي  -رضي هللا عنه  -ومن ذلك فيما يظهر يل تقبيل القرب
احرتاماً فهو ال جيوز ،وإن مل يكن قصد الفاعل لذلك تعظيم صاحب القرب ،وإمنا جمرد احملبة ،أو

االحرتام؛ سدًّا هلذا الباب ،وألن أكثر أسباب الشرك أتيت من القبور ،وقد يراك جاهل فيحسب أنك
تفعل ذلك ملزية خاصة تتعلق بصاحب هذا القرب ،وهللا أعلم.
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املنفي يف قوله "ليس كمثله شيء " ...
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

ِ
بسم هللا الرمحن الرحيم ،قال تعاىل" :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو ال ه ِ
ري" [الشورى ، ]1:قرأت
سم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ

يف إحدى املقاالت على اإلنرتنت ما جممله :أن آية "ليس كمثله شيء" غري حمكمة ابملعىن األصويل،

وأن هناك فرقاً بّي التمثيل والتشبيه فليس كل تشبيه هو متثيل ،وأن اآلية هنا تنفي التمثيل فقط

الذي هو مبعىن ما يساوي الشيء يف مجيع أوصافه ،أما مطلق التشبيه فلم تنفه اآلية ومل يتعرض له
القرآن الكرمي وال السنة النبوية بنفي أو إثبات ،وعلى ذلك فإنه ال ينبغي علينا أن ننكر على من

أثبت أوجه شبه بّي اخلالق واملخلوق الحتمال الصحة يف قوله؛ وألن بعض النصوص حتتمله فال ننفي
قوله وال نثبته ،وألن الشرع مل أيت بنفي قوله بل أتى بنفي املماثلة -كما يف هذه اآلية -فمثالً من

املعلوم أن هللا -عز وجل -يوصف ابحلياة ،وأنه حي ،ونوصف حنن ابحلياة وأننا أحياء ،واحلياة يف

عرفنا بشكل مبسط دون النظر يف تعريفها الصحيح هي تعلق الروح ابلبدن بصفة يعلمها هللا ،فإذا
فارقت الروح البدن ال يسمى الكائن حياً ،فاحلياة إذن فيها سلب للموت واجلمادية هذا ابلنسبة

لكل املخلوقات املنظورة اليت نعرفها على األقل ،واخلالق يشرتك معنا ويشاهبنا يف هذه الصفة من

هذه الناحية على األقل ،فحياته تعين أنه ليس مبيت ،وأنه ليس مجاداً وإن كانت حياته ال متاثل حياتنا
لكن اخلالق ال يشاركنا يف كل خصائص احلياة وينفرد ببعض خصائصها األخرى ،فحياتنا حياة تسري

وفق أسباب ووفق سنن عند حدوث خلل يف هذه األسباب ،وهذه السنن تتغري هذه احلياة أو نفقد

هذه احلياة ،لكن هللا -عز وجل -ال تسري حياته وفق أسباب وسنن.

األمر اآلخر أن حياتنا هلا بداية وهناية ،وحياته -عز وجل -ال بداية هلا وال هناية ،فحياتنا مفتقرة

للدميومة ،وحياته ال تفتقر لشيء من ذلك البتة ،فهذا الوجه من التشبيه يعين فهماً ملعىن الصفة ،كما

أنه ال يؤدي إىل معان ولوازم فاسدة من كل وجه ،ومن يقول هبذا القول ال يقال عنه مشبه ،وإمنا يقال
أبنه مشبه إذا جعل حياتنا كحياة هللا أو مثل حياة هللا -عز وجل -حبياتنا ،أما أنه يثبت جهة اشرتاك

واحدة أو اثنتّي ،أو غريها ،وكان اخلالق مبائناً للمخلوق يف أكثر لوازم إثبات هذه الصفة ،فال يسمى
مطلقها مشبها أو ممثال ،وخاصة إذا كانت أوجه الشبه صحيحة عقال ،ومل تتعارض مع غريها من
النصوص ،هذا جممل القول فما رأيكم به؟ وهل جيوز يل االعتقاد به؟ أفيدوان رمحكم هللا.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد أمجعت األمة على أن آية "ليس كمثله شئ وهو السميع البصري" [الشورى ]11:آية حمكمة،

وأن مضموهنا نفي املماثلة بّي هللا وخلقه ،مع إثبات صفيت السمع والبصر هلل -تعاىل  ،-حيث
مجعت بّي التنزيه واإلثبات إثبااتً بال متثيل وتنزيهاً بال تعطيل (=نفي) .
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أما لفظ التشبيه فلم يرد ذكره يف الكتاب وال يف السنة ال نفياً وال إثبااتً ،إمنا الذي ورد نفيه هو

التمثيل؛ وذلك أن التمثيل يقتضي املساواة من كل وجه ،وهذا املعىن منفي عن هللا ،أما لفظ التشبيه

فهو يقتضي املساواة من بعض الوجوه ،تقول مثالً هذا الشيء مياثل ذلك الشيء أي يساويه متاماً،
وتقول هذا الشيء يشبه ذاك الشيء أي يساويه من بعض الوجوه دون بعض ،ولذا مل يرد يف حق هللا
–تعاىل -لفظ التشبيه ألنه مشرتك مبهم ،فقد يراد به املفهوم الكلي العام (املعىن اللغوي)  ،والذي ال

يكون إال يف الذهن ال يف اخلارج ،فهذا حق ،والتشابه به حاصل إذ ما من موجودين إال وبينهما قدر
مشرتك ذهين كلفظ الوجود مثالً فإن معناه اللغوي مشرتك بّي اخلالق واملخلوق فهو من هذا اجلانب
متشابه ،أما إذا أريد به املعىن اخلاص فلكل من اخلالق واملخلوق وجود خيصه ال يشركه فيه غريه.

ولوال هذا القدر املشرتك ملا فهمنا ما خاطبنا هللا به من نصوص كتابه من أمور الغيب اليت ال تدرك

حقائقها كحقيقة ذات هللا وصفاته وحقيقة ما يف اليوم اآلخر وما يف اجلنة ،ولذا قال ابن عباس –

رضي هللا عنهما( :-ليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال األمساء) (تفسري ابن كثري  )61 /1عند تفسري

قوله تعاىل" :وأتوا به متشاهباً"اآلية[ ،البقرة ، ]25:فنحن ندرك معىن ما خاطبنا هللا به مما يف اجلنة من
نعيم كأصناف املآكل واملشارب من مخر وعسل ولَب وماء ،وفاكهة وحلم طري ،وغري ذلك ،لكن ليس

حقيقة تلك األمور كحقيقة ما يف الدنيا وإمنا هنا قدر مشرتك فهمنا به خطاب هللا –تعاىل.-

وكذا يقال يف صفاته سبحانه ،فنحن نفهم معىن القدرة واحلياة والعلم واليد والوجه ،وحنو ذلك من

صفات هللا –تعاىل ،-وذلك قدر مشرتك متشابه بّي اخلالق واملخلوق ،وهو مفهوم كلي ذهين ال

خارجي ،أما يف اخلارج فال يوجد كلي يشرتك فيه اخلالق واملخلوق إذ ما يوجد يف اخلارج يوجد معيناً
مقيداً ،وهو الوجود اخلاص بكل موجود فمفهوم الوجود يف الذهن واحد ويف اخلارج خمتلف فوجود
اخلالق واجب ووجود املخلوق ممكن وكذا سائر الصفات.

فمن شبه احلقيقة اخلارجية للخالق الواجب الوجود ابحلقيقة اخلارجية للمخلوق املمكن الوجود فقد
وقع يف التشبيه احملرم الذي يكفر قائله ومعتقده.

أما ما يف الذهن من االشرتاك يف املعىن العام فليس من التشبيه احملرم

وإال لتعطلت نصوص الصفات إذ تصبح غري مفهومة املعىن.

يقول ابن تيمية – رمحه هللا ( :-وهذا املوضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت عنه عامة الشبهات،

وانكشف له غلط كثري من األذكياء يف هذا املقام وقد بسط هذا يف مواضع كثرية وبُّّي أن القدر

املشرتك الكلي ال يوجد يف اخلارج إال معيناً مقيداً ،وأن معىن اشرتاك املوجودات يف أمر من األمور هو
تشاهبها من ذلك الوجه ،وأن ذلك املعىن العام يطلق على هذا ،وهذا ال أن املوجودات يف اخلارج
يشارك أحدها اآلخر يف شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غريه بذاته وصفاته وأفعاله)
[التدمرية . ]128 - 127

()500/15

املسميّي اتفاقاً كلياً عاماً [=املفهوم اللغوي] يف بعض األمساء والصفات ليس
وهبذا نعلم أن اتفاق ّ

هو التشبيه والتمثيل الذي نفته األدلة السمعية والعقلية ،وإمنا نفت تلك األدلة ما يستلزم اشرتاكهما
فيما خيتص به اخلالق ،مما خيتص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فال جيوز أن يشركه فيه خملوق ،وال

يشركه خملوق يف شيء من خصائصه سبحانه وتعاىل ،وتشابه الشيئّي من بعض الوجوه ال يقتضي
متاثلهما يف مجيع األشياء.

ومع أن لفظ التشبيه مل يرد ذكره نفياً وال إثبااتً يف الكتاب والسنة إال أنه يتسامح أحياانً يف استخدامه
مبعىن التمثيل ،فقد جاء عن بعض السلف استخدامه.

فعلى سبيل املثال ورد عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -يف قوله تعاىل" :فال جتعلوا هلل أنداداً" أي:

أشباهاً [تفسري ابن جرير. ]199-198/1

وقال أبو حنيفة (ت 150هـ) ( :أاتان من املشرق رأاين خبيثان جهم معطل ،ومقاتل مشبه) .

وسئل اإلمام أمحد (ت 241هـ) عن املشبهة فقال( :املشبهة تقول :بصر كبصري ،ويد كيدي ،وقدم
كقدمي ،ومن قال ذلك فقد شبه هللا خبلقه) (إبطال التأويالت أليب يعلى . ]43 / 1
قال نعيم بن محاد شيخ البخاري (ت 228هـ) (( :من شبه هللا خبلقه فقد كفر ،ومن أنكر ما وصف
هللا به نفسه فقد كفر ،فليس ما وصف هللا به نفسه ورسوله تشبيه)) [ .شرح أصول أهل السنة

. ]532/2

وقال إسحاق بن راهويه( :من وصف هللا فشبه صفاته بصفات أحد من خلق هللا فهو كافر ابهلل

العظيم) [ .شرح أصول أهل السنة ]532/2
وهللا أعلم ابلصواب وإليه املرجع واملآب.

()501/15

إخراج زكاة القمح نقداً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/05/11هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما مقدار زكاة القمح؟ وهل جيوز بيع احملصول كله ،مث إخراج الزكاة نقداً ال قمحاً؟ وهل خترج الزكاة

يف التَب؟ وكيف ذلك؟ التكاليف مثالً1000 :درهم ،واألرابح  5000درهم .هل أزكي على األرابح
فقط ،أم يف التكاليف واألرابح؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

زكاة القمح وحنوه إن كان سقيه بال مئونة ،كالذي يسقى مباء األمطار وحنوها ففيه العشر ،وإن كان

السقي مبئونة ،كالذي يسقى ابملكائن وحنوها ففيه نصف العشر ،وجيوز إخراج الزكاة من القيمة إذا
بيع مجيع احملصول دفعة واحدة ،وال زكاة يف التَب ،وال اعتبار ابلتكاليف ،وإمنا خترج الزكاة أو نصف
العشر من احملصول أو القيمة .وهللا أعلم.

()502/15

"اإلمساعيلية"
اجمليب د .علي بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/24هـ

السؤال

أرجو توضيح وموقف الشرع من طائفة تسمى "الشيعة اإلمامية النزارية اإلمساعيلية" وما هي

معتقداهتم وأفضل طريقة لدعوهتم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا آله وصحبه ومن اهتدى هبداه وبعد:
فإن فرقة النزارية من فرق اإلمساعيلية ،وتنسب إىل نزار بن املستنصر اإلمساعيلي (ت487:هـ) وقد

خلفه ابناه نزار األكرب ،واملستعلي فصاروا نزارية ،ومستعلية ،وكانت الدولة والغلبة للمستعلية الذين

حكموا مصر ،واليمن وغريها ،وينتسب إىل النزارية احلشاشون الذين انتشروا ابلشام وبالد فارس

وغريها ،ومن أبرز رجاهلم احلسن ابن الصباح فارسي األصل ،وينتسب إىل النزارية إمساعليلية الشام
وهلم دور خطري وإن مل تكن هلم دولة ،وال يزالون إىل اليوم يف الشام.

عقيدهتم :عقيدة اإلمساعيلية ومن أبرزها اعتقادهم بوجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل حممد

بن إمساعيل ،يضيفون عليه صفات ترفعه إىل مقام األلوهية ،وخيصونه بعلم الباطن ،ويدفعون له مخس
دخلهم ،وال يقيمون الصالة يف مساجد عامة املسلمّي وصالهتم لإلمام املستور ،والكعبة عندهم رمز
لإلمام ،ويستحلون احملرمات ،ويرون أن هللا خلق العامل عن طريق العقل الكلي الذي هو حمل جلميع

الصفات اإلهلية ويسمونه احلجات ،وقد حل العقل يف اإلمام املستور.

أما املوقف من هذه الطائفة وأخواهتا من طوائف اإلمساعيلية .فمن الواضح كما بّي العلماء أن هذه
العقائد ختالف العقيدة اإلسالمية مجاعة وتفصيال ،وأهنا عقائد كفرية ،وحقيقتها هدم اإلسالم ،وإن
كانت يف الظاهر تتسرت ابلتشيع آلل البيت ،ولذا فليست من اإلسالم يف شيء.

وأتباعها :يدعون إىل اإلسالم ،وتبّي هلم أصوله اليت من خرج عنها يعد كافرا ابهلل وغري متبع لرسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتقام عليهم احلجة بتوضيح احملجة ،وبيان معامل الطريق املستقيم الذي

تركنا عليه نبينا -صلى هللا عليه وسلم ،-وأرى أن من الضروري استغالل وسائل العصر املتاحة ،ومن
أمهها (اإلنرتنت)  ،والدخول معهم عرب هذه الشبكة على أن يكون املناقش له من أهل العلم واخلربة
والتجربة ،ومن الذين يعرفون حقيقة ما هم عليه من خالل كتبهم وأنصح بقراءة الكتب اآلتية:

 .1اإلمساعيلية :للشيخ /إحسان إهلي ظهري.
 .2فضائح الباطنية :أليب حامد الغزايل.

 .3املؤامرة على اإلسالم :أنور اجلندي.
 .4احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي :د .حممد اخلطيب.
وهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()503/15

الدخول ابلزوجة قبل بلوغها
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/06هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم.
سؤايل هو بعض النصارى يثري شبهة أن القرآن الكرمي يبيح الزواج من البنات دون سن البلوغ،

ويستشهد ابآلية اليت يف سورة الطالق "والالئي مل حيضن" [الطالق]  ،هل ممكن لإلنسان إذا عقد
على بنت دون سن البلوغ أن يدخل هبا؟ وملاذا ذكر القرآن هذا؟ هل كان منتشراً مثل هذا الزواج؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما ذكره هذا النصراين هو كالم ابطل؛ فاملرأة جيوز العقد عليها وإن كانت دون سن البلوغ ،وكذلك
جيوز الدخول هبا كما حصل للنيب  -صلى هللا عليه وسلم -مع عائشة  -رضي هللا عنها.-

لكن ال جيوز وطء الصغرية إال إذا كانت مطيقة للوطء ،ولذا عقد النيب  -صلى هللا عليه وسلم-

على عائشة  -رضي هللا عنها -وهي بنت ست ،ودخل هبا بنت تسع ،واحلديث خمرج يف الصحيحّي
البخاري ( ، )3894ومسلم (. )1422

وبّي هللا  -عز وجل -عدد املطلقات،
وابلنسبة ملا ذكر هللا  -عز وجل -ذكره يف سورة الطالقّ ،

فإذا كانت املرأة دون سن البلوغ ومل حتض بعد فعدهتا ثالثة أشهر؛ ألن هذا األمر قد يقع أحياانً ،وقد

تكون للمرأة مصلحة ابلزواج من هذا الرجل وإن كانت صغرية ،ولو أُخر هذا الزواج فقد يفوهتا هذا

الرجل الصاحل ،وقد يرى الويل املصلحة للمرأة يف االقرتان بشخص معّي وعدم تفويت هذه الفرصة،

هذا هو اجلواب مع التأكيد على األصل الذي سبق ،وهو عدم اجللوس مع هذا النصراين وأمثاله ممن
هو حيمل ُشبها عن اإلسالم.

وابلنسبة لوجود هذا النوع من الزواج وانتشاره يف السابق ،فإنه كان موجوداً؛ ألن هناك مصلحة؛ ألنه

قد يتقدم الرجل الكفء للبنت ،وهي صغرية ،ولو رد لذهب إىل غريها ،فالويل قد يرى مصلحة

ملوليته يف تزوجيها من الرجل الكفء ،وإن كانت صغرية؛ كما وقع هذا للنيب  -صلى هللا عليه
وسلم -مع عائشة  -رضي هللا عنها .-وهللا أعلم.

()504/15

الزكاة على األخت يف كنف الوالد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/08هـ
السؤال

هل جيوز يل أن أدفع زكايت إىل أخيت اليت تصغرين ،سواء بصرفها يف دراستها أو جتهيزها للزواج؟ علماً
أهنا يف كفالة والدي الكبري يف السن ،كما أنين أقوم مبساعدة والدي من حر مايل؛ نظراً الحتياجه
ومرضه.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كنت تنفق على والدك ومن حتت واليته فهذا يعترب من النفقة الواجبة عليك ،وحينئذ ال تدفع
ألختك من الزكاة؛ ألنك تنفق عليها وعلى والدك.
وأما إذا كنت تعطي والدك بعض املساعدات وهو ينفق على أوالده -مبا فيهم أختك -وأردت أن
متلِّك أختك مباشرة ماالً من املال الذي حتتاجه ،وهي ال مال هلا ،ووالدك ال يستطيع اإلنفاق عليها
النفقة التامة ،فالذي يظهر يل -وهللا أعلم -أنه جيوز لك أن تدفع هلا شيئاً من الزكاة هلذا االعتبار،

مبعىن أنك متلكها ألختك ال أنك تدفعه لوالدك ليعطيه ألختك ،وإمنا يكون ألختك مباشرة ،وأختك

فقرية حبكم وضعها األسري الذي تعيشه مع والدك ،فيجوز أن تعطيها من مال الزكاة لدراستها أو
جتهيزها للزواج وحنو ذلك يف هذا الضرب الذي ميلك هلا مباشرة .وهللا أعلم.

()505/15

قراءة الفاحتة على امليت
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/07/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف نقاش دار بيين وبّي أحد األصدقاء قال يل صديقي إنه ال أبس بقراءة الفاحتة على امليت ملا هلا من

فضل وأجر ,فأجبته أنه ال أصل هلذه القراءة ومل تثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأهنا
بدعة ,فأجاب وكذلك ال يوجد دليل على أنه مل يفعل ذلك ،وهكذا وجد آابءه وأجداده يفعلون،
أرجو من فضيلتكم الرد على هذه البدعة ابحلجة والدليل من الكتاب والسنة ،وكذلك الرد على

املنهجية اليت يتبعها صديقي يف االستنباط بقوله إنه (ال يوجد دليل على أنه مل يفعل ذلك ،وهكذا

وجد آابءه وأجداده يفعلون) .
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األصل يف العبادات املنع حىت يرد الدليل عليها من الشرع ،فال يقال إن قراءة الفاحتة على امليت

مشروعة من أصلها أو من جهة عددها ،أو من جهة هيئتها إال بدليل شرعي ،فمن ابتدع يف الدين ما
ِ
ِ
فهو َردٌّ".
س َعلَْيه أ َْم ُرَان ُ
مل يشرعه هللا رد عليه عمله؛ لقوله صلى هللا عليه وسلمَ :
"من َعمل عمالً لَْي َ
أخرجه البخاري ( )2697ومسلم ( . )1718أي مردود عليه ،ومل يثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وال عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة ،رضي هللا عنهم ،أهنم قرؤوا الفاحتة على امليت إال

آات ُك ُم
(وَما َ
يف صالة اجلنازة ،على اهليئة اليت شرعها اإلسالم ،وليس على هيئة أخرى ،قال هللا تعاىلَ :
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما
ال هر ُس ُ
َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا) ] احلشر :من اآلية .[ 7فنأخذ ما آاتان الرسول صلى هللا عليه وسلم ،على عدده
وهيئته ،وهذا معىن أن األصل يف العبادات املنع حىت يرد الدليل من الشرع ،وقوله( :ال يوجد دليل

على أنه مل يفعل ذلك)  .له جواابن :األول :ما ذكرت من أن األصل يف العبادات املنع حىت يرد

دليل شرعي ،واجلواب الثاين :لو فعل ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو أمر به ألُخربان بذلك ،فقد
رىب الصحابة ،رضي هللا عنهم ،على كل شيء يرضاه هللا من العبادات ،بل على ما يصلح هلم يف
حياهتم وبعد مماهتم ،فقد علمهم حىت كيفية قضاء احلاجة.

ووجود اآلابء واألجداد على بدعة ليس دليالً على صحتها ،إمنا الدليل فعل الرسول صلى هللا عليه
وسلم الذي أتى ابلشرع وأكمل هللا به الدين .وهللا أعلم.

()506/15

وسيلة دحض عقيدة السيخ
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

كيف ندحض عقيدة السيخ؟ هم يدعون أهنم مؤمنون إبله واحد ال شريك له .هل هم موحدون؟
أرجو إيراد احلجج اليت ترد عليهم ،بعض الناس يقولون إن السيخ يؤمنون حقاً ابإلسالم .نرجو

التوضيح ملساعديت يف الدعوة.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

داينة السيخ خليط من العقائد اإلسالمية واهلندوسية ،وما ادعاه معلمو هذه الداينة امللفقة ،وهم

قطعاً ليسوا مسلمّي ،ويكفي يف الداللة على ذلك تربؤهم من اإلسالم يف أول شعاراهتم اليت أطلقوها
عند إعالن دينهم( :ال هندوس وال مسلمون)  ،ومؤسس مذهبهم( :اتانك)  ،يزعم أنه رأى هللا ،وأنه

أمره ابلدعوة إىل دينه اجلديد! وقد أابح ألتباعه اخلمر وأكل حلم اخلنزير ،وحرم أكل البقر جماراة
للهندوس ،وحّي حكموا البنجاب يف القرن الثامن عشر امليالدي اضطهدوا املسلمّي ،كما أهنم والوا
اإلجنليز أثناء استعمارهم لشبه القارة اهلندية ،وشكلوا نسبة كبرية من عسكرها الذي قمعت به

حركات التحرر واجلهاد اإلسالمية ،وأما دعواهم أهنم مؤمنون إبله واحد ،فال تنفعهم حىت يعبدوا هللا

الواحد وفق ما بعث به نبيه اخلامت حممداً  -صلى هللا عليه وسلم ،-وذلك متقضى الشهادتّي،
والسيخ بعيدون أشد البعد عن عبادة هللا ،وعن اتباع نبيه صلى هللا عليه وسلم .وهللا أعلم.

()507/15

معىن " :وما ترددت يف شيء " ...
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/09هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ادى ِيل َولِيًّا فَـ َق ْد آذَنْـتُهُ ِاب ْحلَْر ِ
بَ ،وَما
ما معىن الرتدد يف قوله تعاىل يف احلديث القدسي؛ قالَ " :م ْن َع َ
يل عب ِدي بِ َ ٍ
ب إِ َه ِ
يل ِابلنـهوافِ ِل ح هىت أ ِ
ت َعلَي ِه ،وَال يـز ُ ِ
ُحبههُ،
َح ه
رت ْ
ب إِ َه َ ْ
ض ُ ْ َ ََ
تَـ َق هر َ
ال َع ْبدي يَـتَـ َق هر ُ
ش ْيء أ َ
ب إِ َه َ َ
يل ممها افْ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِهبَاَ ،وِر ْجلَهُ الهِيت
َحبَـ ْبـتُهُ ُك ْن ُ
فَِإ َذا أ ْ
ت مسَْ َعهُ الهذي يَ ْس َم ُع بِهَ ،وبَ َ
ص َرهُ الهذي يُـ ْبص ُر بِهَ ،ويَ َدهُ الهِيت يَـ ْبط ُ
ت عن َشي ٍء أ ََان فَ ِ
ِ
ِ
ِ
اعلُهُ تَـرد ِ
ُّدي َع ْن
ميَْشي ِهبَاَ ،وإِ ْن َسأَلَِين َألُ ْعطيَـنههَُ ،ولَئِ ْن ْ
َ
استَـ َعاذَ يب َألُعي َذنههَُ ،وَما تَـ َر هد ْد ُ َ ْ ْ
نَـ ْف ِ
اءتَهُ" .رواه البخاري (. )6502
س ال ُْم ْؤِم ِن ،يَك َْرهُ ال َْم ْو َ
سَ
ت َوأ ََان أَ ْك َرهُ َم َ
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

مث أما بعد :فجوااب عن سؤالكم عن معىن الرتدد يف احلديث القدسي" :وما تردهدت يف ٍ
شيء أان فاعلُه
ُ
َ
ً
تردُّدي عن نَـ ْف ِ
س املؤم ِن  ." ...أفيدكم أن ابن تيمية ،رمحه هللا ،قد سئل عن ذلك ،فأجاب إبجابة
فيها طول ،أخلصها لكم فيما يلي :وهي يف جمموع الفتاوى ( ، )129/18فذكر أوالً :أن منشأ

اإلشكال عند بعضهم هو قوهلم :إمنا يرتدد من ال يعلم عواقب األمور ،وهللا أعلم ابلعواقب .وقد رد
ذلك ابن تيمية أبن الواحد منا قد يرتدد اترة لعدم العلم ،واترة ملا يف الفعلّي من املصاحل واملفاسد،

فرييد الفعل ملا فيه من املصلحة ،ويكرهه ملا فيه من املفسدة ،ال جبهل منه ابلشيء الواحد الذي حيب

من وجه ويكره من وجه ،مث مثل لذلك ابلشيب يف بيت شعر ،ومثل له إبرادة املريض للدواء الكريه،
قال :بل مجيع ما يريده العبد من األعمال الصاحلة اليت تكرهها النفس هو من هذا الباب ،ويف
ِ
ش َهو ِ
ِ
ِ
ات" .أخرجه البخاري ( )6487ومسلم
الصحيحُ " :ح هفت اجلَنهةُ ابملَ َكا ِره ُ
وح هفت الن ُ
هار ابل ه َ
ِ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ له ُك ْم) اآلية ]..البقرة.[ 216:
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
( . )2823وقال تعاىلُ ( :كت َ

()508/15
ومن هذا الباب يظهر معىن الرتدد املذكور يف هذا احلديث ،فإنه قال" :ال يز ُ ِ
يل
بإه
ال َع ْبدي يتق هر ُ
َ
ِ
بواب للحق حمبًّا له ،يتقرب إليه أوالً ابلفرائض
ابلنوافل حىت أُحبهه" .فإن العبد الذي هذا حاله صار حم ً

وهو حيبها ،مث اجتهد يف النوافل اليت حيبها ،وحيب فاعلها ،فأتى بكل ما يقدر عليه من حمبوب احلق،

فأحبه احلق لفعل حمبوبه من اجلانبّي بقصد اتفاق اإلرادة ،حبيث حيب ما حيبه حمبوبه ،ويكره ما يكرهه

حمبوبه ،والرب يكره أن يسوء عبده وحمبوبه ،فلزم من هذا أن يكره املوت ليزداد من حماب حمبوبه،

وهللا سبحانه قد قضى ابملوت ،فكل ما قضى به فهو يريده ،وال بد منه ،فالرب مريد ملوته ملا سبق به
ادا له
قضاؤه ،وهو مع ذلك كاره ملساءة عبده ،وهي املساءة اليت حتصل له ابملوت ،فصار املوت مر ً

ادا من وجه
من وجه
مكروها له من وجه ،وهذا حقيقة الرتدد ،وهو :أنه يكون الشيء الواحد مر ً
ً

مكروها من وجه  ...إخل .ا .هـ.
ً

وإمنا طولت بنقل كالم ابن تيمية ملا فيه من الوضوح والبيان ،أما ابن حجر فقد ذكر يف فتح الباري

(( )353/11طبعة الراين) أقواالً متعددة يف معىن ذلك ،يغين عنها كالم ابن تيمية السابق.

وقد ذكر العالمة املعلمي يف كتابه (األنوار الكاشفة ص )193هذا احلديث ،يف معرض رده على أيب

رية ،وذكر أن هذا اخلرب نظر فيه الذهيب يف ترمجة خالد بن خملد من امليزان ،وابن حجر يف الفتح ،مث

ذكر إسناده وأنه فرد .قال :ومثل هذا التفرد يريب يف صحة احلديث  ...فأبدى احتمال ضعف هذا
احلديث ،مث ذكر أنه إن صح فهو من مجلة األحاديث اليت حتتاج ككثري من آايت القرآن إىل تفسري،

مث قال :وقد أومأ البخاري إىل حاله فلم خيرجه إال يف ابب التواضع ,من كتاب الرقاق .ا .هـ.
واملراد من نقل كالم املعلمي أن يعلم أن هذا احلديث ليس يف منتهى الصحة ،ومع ذلك فتفسريه
على ما قال ابن تيمية .وهللا أعلم.

()509/15

هل ألخيت احلق يف أخذ نصف قيمة املنزل؟
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/15هـ

السؤال

اشرتيت منزالً مت تسديد مثنه على دفعتّي ،الدفعة األوىل نقداً ،والثانية عن طريق قرض من البنك

ابلتقسيط ،وقد ُسجل املنزل ابسم أخيت ألخذها القرض من البنك؛ (ألين مسجل جبمعية ،وال حيق يل
أن أسجله ابمسي)  ،مث أخذت مبلغاً من املال من أخيت إلمتام كسوة املنزل وفرشه وبدون أي اتفاق،

كما بدأت أخيت مبساعديت بدفع بعض أقساط البنك ،وأيضاً بدون أي اتفاق ،واآلن بعد مرور مخس
عشرة سنة أخذت أخيت تطالبين ابلبيت بنسبة ما دفعته يف املاضي ،أي أهنا افرتضت أهنا دفعت

نصف مثن البيت يف املاضي ،وتطالبين بنصف قيمته يف الوقت احلاضر.

ما حكم الشرع يف هذا املوضوع ،وابعتبار عدم وجود اتفاق؟ وهل حيق هلا أخذ نصف قيمة املنزل يف
الوقت الراهن ،أو اسرتداد املبلغ الذي دفعته ،أو أخذ مبلغ يعادل املبلغ الذي يعطيه البنك كقرض

يف الوقت الراهن؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فحكم الشرع هو أن املسلمّي على شروطهم ،فاملال الذي دفعته لك أختك وأعطتك إايه ال بد أنك
فهمت منه شيئاً وهي أيضاً فهمته ،ووقع يف نفسيكما هل هو هدية من أختك أم أنه قرض أم أنه

مشاركة؟ فإذا كان هذا هدية من أختك فال شيء هلا يف البيت ،وإن كان قرضاً فعليك أن ترد هلا

املال الذي أعطتك إايه ،وإذا كان مشاركة من أختك معك فإهنا تكون شريكة لك يف هذا البيت
بنسبة املال الذي دفعته ،وأنتما أدرى مبا بينكما فاتقيا هللا وحتاسبا يف هذه الدنيا قبل أن ُحتاسبا يف

اآلخرة ،وكل إنسان يعرف ما بينه وبّي صاحبه ،فأنت تعرف ما تريد أختك ،وأختك تعرف ما تريد

أنت أيضاً ،فعليكما أن تتقيا هللا وأنتما إخوان ،وبينكما رحم ،وبينكما مودة ،وبينكما صلة ،فال

ختتلفا يف حطام الدنيا وأنتما بدأمتا حياتكما مبحبة ومودة ،فاستمرا على ما أنتما عليه من الثقة فيما

بينكما ،وتصافيا فيما بينكما ،واصطلحا ،فإن مل يظهر لكما فيما بينكما أن هذا قصد به قرض أو

مشاركة أو حنو ذلك ،فعليكما أن تصطلحا فيما بينكما؛ والصلح خري ،وحيلل كل منكما اآلخر،

األخت حتلل أخاها ،واألخ حيلل أخته ،وتتفقا على شيء تصطلحان به فيما بينكما .هذا فيما يظهر
يل هو األوىل واألسلم لذمة كل منكما ،وهللا ويل التوفيق.

()510/15

اإلكراه على الكفر
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/1هـ
السؤال

ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -رمحه هللا  -يف كتاب التوحيد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -قال" :دخل رجل اجلنة بسبب ذاببة ودخل رجل النار بسبب ذاببة" (رواه أمحد عن طريق طارق

بن شهاب)

والذي فهمته من احلديث أن الشخص ال جيوز أن يتكلم ابلكفر أو يفعل أشياء تقود إىل الشرك حىت

يف حالة اإلكراه ،بل يضحي حبياته ،غري أنين قرأت أن بعض العلماء يرون جواز اجلهر بكلمات أو

أفعال الكفر يف حالة اإلكراه ،وذلك حلفظ حياة الشخص وعدم تعريض نفسه للهالك ،ويف القرآن
الكرمي قال تعاىل" :إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان" .أرجو توضيح هذه املسألة .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :احلديث رواه أمحد يف كتاب الزهد ( )22وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )32409وليس مرفوعاً
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل هو موقوف على سلمان -رضي هللا عنه -ويكون دخول الرجل
الذي قرب الذابب النار لكفره األول ،وهللا أعلم.

اثنياً :أن الذي قرب ذابابً ليس على وجه التقرب ،وإمنا على وجه التخلص ،فهو من ابب اإلكراه،

ويف احلديث" :إمنا األعمال ابلنيات" رواه البخاري ( ، )1ومسلم ( )1907من حديث عمر -

رضي هللا عنه  ،-وعلى هذا إذا فعله بقصد التخلص ،ومل ينو التقرب هلذا الصنم :ال يكفر؛ لعموم
قول هللا -تعاىل" :-من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح

ابلكفر صدراً" [النحل. ]106:

وعلى هذا جيوز اجلهر بكلمات أو أفعال الكفر يف حال اإلكراه حلفظ الدنيا ،لكن هل الصرب على

القتل أفضل أم املوافقة ظاهراً دون الباطن؟

إذا كان اإلكراه ال يرتتب عليه ضرر يف الدين للعامة ،فإن األوىل أن يوافق ظاهراً ال ابطناً ،ال سيما
إذا كان يف بقائه مصلحة للدين ،وهو قد رخص له ،وإن مل يكن فيه مصلحة.

أما إذا كان موافقته وعدم صربه ضرر على اإلسالم فإنه يصرب ،كما فعل الصحابة -رضي هللا عنهم-
ملا شكوا إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ما جيدونه من املشركّي قص عليهم قصة الرجل فيمن كان

قبلنا أبن اإلنسان كان ميشط ما بّي حلمه وجلده أبمشاط احلديد فيما رواه البخاري ( )3612من
حديث خباب  -رضي هللا عنه  -فكأنه يقول هلم :اصربوا على األذى؛ ألنه لو حصل من
عظيم على اإلسالم.
الصحابة -رضي هللا عنهم-موافقة وهم قلة ،حلصل بذلك ٌ
ضرر ٌ

وكذلك قصة اإلمام أمحد  -رمحه هللا -يف احملنة املشهورة ،لو وافقهم ظاهراً حلصل يف ذلك مضرة
على اإلسالم ،وإن أردت املزيد فانظر جامع العلوم واحلكم البن رجب ،شرح احلديث التاسع
والثالثون" :إن هللا جتاوز ألميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" واحلديث عند ابن ماجة

( )2043وغريه عن أيب ذر  -رضي هللا عنه .-وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()511/15

حكم من يكفر آحاد الصحابة رضي هللا عنهم
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/04/24هـ

السؤال

ما هو احلكم يف شخص يكفر بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -والعياذ ابهلل ،مثل أيب بكر وعمر

وعثمان -رضي هللا عنهم-؟ وما احلكم فيمن ال يكفر الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-ولكن ال يكفر
من يكفرهم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

تكفري الصحابة  -رضي هللا عنهم -جرم عظيم وجناية كبريةٍ ،
وتعد على مقامات عظيمة ،واهتام للنيب
-صلى هللا عليه وسلم -ابلتقصري يف الرتبية ،وتكذيب هلل الذي زكاهم وحكم بفضلهم ورضي عنهم،

وخمالفة صرحية لنصوص القرآن العظيم ،ورد ملا أمجع عليه املسلمون من الصحابة-رضي هللا عنهم-
والتابعّي وسائر أهل العلم والدين الذين يرون يف الصحابة -رضي هللا عنهم -النموذج األعلى،

والقدوة املثلى ،واجليل األفضل واألعلم واألحكم ،وكيف ال وهم تالميذ سيد اخللق -صلى هللا

وعليه وسلم ،-وخاصة اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي هللا عنهم -وفضلهم

حبسب ترتيبهم يف اخلالفة ،ومن املعلوم أن من كذب ابلقرآن ور هد آايته ،وأعرض عن حكمه ،وخالف
أمره املعلوم وتوجيهه البّي فإنه جيين على نفسه جناية عظيمة ،وهذا االعتقاد والقول به كفر وردة عن

اإلسالم ملا فيه من التكذيب هلل تعاىل ولنصوص القرآن؛ كقوله تعاىل "والسابقون األولون من

املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه" [التوبة ، ]100:وقوله

صلى هللا عليه وسلم" :ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال
نصيفه" رواه البخاري ( ، )3673ومسلم ( )2541من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه،-
والقائلون هبذا القول قالوا مبا مل يقله اليهود وال النصارى فإهنم إن سئلوا من خري أهل ملتكم قالوا

أصحاب موسى وحواريو عيسى وهؤالء يقولون شر أهل امللة أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -وكفى بذلك إفكا وجرما وخمالفة واحنرافا.

أما من مل يكفر من كان هذا حاله فليس بكافر ،بل قد يكون معذورا مأجورا؛ ألن احلكم ابلكفر على

معّي -فردا كان أو طائفة -من املسائل اليت يقع فيها اخلالف بّي أهل العلم ،وال بد فيها من وجود
شروط احلكم وانتفاء موانعه ،والصواب يف هذا احلال أن يقال -كما سبق -هذا القول واالعتقاد به
كفر ،أما القائل به واملعتقد له فال يكفر إال بوجود الشروط وانتفاء املوانع .وهللا تعاىل أعلم.
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قول ابن القيم بفناء النار
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/2/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قرأت عن العالمة ابن قيم اجلوزية ,ذكر فيه أن أهل النار لن خيلدوا أبد اآلبدين يف النار ,معلالً ذلك
أبن هذا العذاب األبدي ٍ
مناف للعدالة اإلهلية ,كما أن القرآن ذكر أهنم "البثّي فيها أحقاابً" (أي
فرتات زمنية حمددة)  ,مث إنه قال إهنم خالدين فيها -مبعىن مادامت جهنم ,-وهي سيأيت عليها يوم

وختمد انرها -كما ذكر بعض الصحابة رضي هللا عنهم -فإذا اتفقنا معه على أن النار ليست خالدة
أبد اآلبدين (إىل ما الهناية) أال ينطبق نفس القول على أهل اجلنة .أسأل هللا أن يغفر يل هذا السؤال.
وجزاكم هللا عين خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
قال الطحاوي احلنفي  -رمحه هللا( :-واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان أبداً وال تبيدان) قلت :وقوله:
إن اجلنة والنار خملوقتان هذا ابتفاق أهل السنة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجوداتن اآلن.

قال أهل العلم :واجلنة والنار خلقتا للبقاء ال للفناء ،وكذلك العرش فإنه سقف اجلنة ،فقد أخرب تعاىل
عن أهل السماء واألرض أهنم ميوتون ،فقال" :كل شيء هالك إال وجهه" [القصص ]88:؛ ألنه

حي ال ميوت ،فأيقنت املالئكة عند ذلك ابملوت وإمنا قالوا ذلك توفيقاً بينها وبّي النصوص احملكمة

الدالة على بقاء اجلنة وعلى بقاء النار أيضاً على ما أييت.

وقوله ال تفنيان أبداً وال تبيدان ،هذا قول مجهور األئمة من السلف واخللف ،وقال ببقاء اجلنة وبفناء
النار مجاعة من السلف واخللف منهم ابن القيم  -رمحه هللا -والقوالن مذكوران يف كثري من كتب

التفسري وغريها.

فأما أبدية اجلنة وأهنا ال تنفى وال تبيد ،فهذا مما يعلم ابلضرورة أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
أخرب به؛ قال تعاىل" :وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما

عطاء غري جمذوذ"
شاء ربك ً

أي :غري مقطوع وال ينايف ذلك قوله تعاىل" :إال ما شاء ربك".
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واختلف السلف يف هذا االستثناء فقيل معناه إال مدة مكثهم يف النار ،وهذا يكون ملن دخل منهم
إىل النار ،مث أخرج منها ال لكلهم وقيل إال مدة مقامهم يف املوقف ،وقيل إال مدة مقامهم يف القبور
واملوقف ،وقيل هو استثناء الرب ال يفعله كما تقول وهللا ألضربنك إال أن أرى غري ذلك وأنت ال

تراه ،بل جتزم بضربه ،وقيل إال مبعىن الواو ،وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف ،وسيبويه جيعل

إالّ مبعىن لكن فيكون االستثناء منقطعاً ورجحه ابن جرير ،وقال إن هللا تعاىل ال خلف لوعده ،وقد

وصل االستثناء بقوله" :عطاء غري جمذوذ" ،قالوا ونظريه أن تقول أسكنتك داري حوال إال ما شئت-

أي سوى ما شئت -ولكن ما شئت من الزايدة عليه ،وقيل االستثناء إلعالمهم أبهنم مع خلودهم يف
مشيئة هللا ال أهنم خيرجون عن مشيئته ،وال ينايف ذلك عزميته وجزمه هلم ابخللود كما يف قوله تعاىل:

"ولئن شئنا لنذهَب ابلذي أوحينا إليك مث ال جتد لك به علينا وكيالً" [اإلسراء ، ]86:وقوله تعاىل:

"فإن يشأ هللا خيتم على قلبك" [الشورى ، ]24:وقوله" :قل لو شاء هللا ما تلوته عليكم وال أدراكم

به" [يونس ، ]16:ونظائره كثرية خيرب عباده سبحانه أن األمور كلها مبشيئته ما شاء كان ،وما مل يشأ
مل يكن ،وقيل إن "ما" مبعىن :من أي :إال من شاء هللا دخوله النار بذنوبه من السعداء ،وقيل غري

ذلك ،وعلى كل تقدير فهذا االستثناء من املتشابه ،وقوله" :عطاء غري جمذوذ" حمكم ،وكذلك قوله

تعاىل" :إن هذا لرزقنا ما له من نفاد" [ص ، ]54:وقوله" :أكلها دائم وظلها" [الرعد، ]35:
وقوله" :وما هم منها مبخرجّي" [احلجر ، ]48:وقد أكد هللا خلود أهل اجلنة ابلتأبيد يف عدة مواضع
من القرآن ،وأخرب أهنم ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ،وهذا االستثناء منقطع ،وإذا ضممته

إىل االستثناء يف قوله تعاىل" :إال ما شاء ربك" تبّي أن املراد من اآليتّي استثناء الوقت الذي مل

يكونوا فيه يف اجلنة من مدة اخللود كاستثناء املوتة األوىل ،من مجلة املوت ،فهذه موتة تقدمت على

حياهتم األبدية ،وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها ،واألدلة من السنة على أبدية اجلنة
َس وخيلد وال ميوت" رواه
ودوامها كثرية كقوله –صلى هللا عليه وسلم " :-من يدخل اجلنة ينعم وال يَـ ْبأ ُ

مسلم ( )2836والرتمذي ( )2525واللفظ له من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه  ،-وقوله –
صلى هللا عليه وسلم " :-ينادى مناد :اي أهل اجلنة إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً ،وإن لكم

أن تشبوا فال هترموا أبداً ،وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداً" رواه مسلم ( )2837من حديث أيب

سعيد اخلدري – رضي هللا عنه ،-وذكر ذبح املوت بّي اجلنة والنار ،ويقال :اي أهل اجلنة خلود فال
موت ،واي أهل النار خلود فال موت ،ومل جييء مثل ذلك يف عذاب أهل النار.

()3/16

وأما أبدية النار ودوامها فللناس يف ذلك مثانية أقوال أصحها ما وافق أدلة الكتاب والسنة :قوال أهل
السنة واجلماعة؛ األول :أن هللا خيرج منها ما يشاء كما ورد يف احلديث ،مث يبقيها شيئاً مث يفنيها ،فإنه

جعل هلا أمداً تنتهي إليه .الثاين :أن هللا –تعاىل -خيرج منها من شاء ،كما ورد يف السنة ،ويبقى فيها
الكفار بقاء ال انقضاء له؛ كما قال الشيخ – رمحه هللا -وما عدا هذين القولّي ظاهر البطالن،
وهذان القوالن ألهل السنة ينظر يف أدلتهما.

فمن أدلة القول األول منهما قوله تعاىل" :قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللا إن ربك

حكيم عليم" [األنعام ]128:وقوله تعاىل" :فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين
فيما ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد" [هود، ]107-106 :
ومل أيت بعد هذين االستثناءين ما أتى بعد االستثناء املذكور ألهل اجلنة ،وهو قوله" :عطاء غري

جمذوذ" وقوله تعاىل" :البثّي فيها أحقاابً" [النبأ ، ]23:وهذا القول -أعين القول بفناء النار دون

اجلنة منقول عن عمر وابن مسعود وأيب هريرة وأيب سعيد وغريهم – رضي هللا عنهم ،-وقد روى عبد

بن محيد يف تفسريه املشهور بسنده إىل عمر – رضي هللا عنه -أنه قال" :لو لبث أهل النار يف النار

كقدر رمل عاجل لكان هلم على ذلك وقت خيرجون فيه" ذكر ذلك يف تفسري قوله تعاىل" :البثّي فيها
أحقاابً" [النبأ ]23:قالوا والنار موجب غضبه ،واجلنة :موجب رمحته ،وقد قال – صلى هللا عليه

وسلم " :-ملا قضى هللا اخللق كتب كتاابً فهو عنده فوق العرش إن رمحيت سبقت غضيب" رواه

البخاري ( ، )7422ومسلم ( )2751من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه  -ويف رواية ملسلم
(" : )2751تغلب غضيب" قالوا وهللا – سبحانه – خيرب عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم

وعقيم ،ومل خيرب وال يف موضع واحد عن النعيم أن نعيم يوم ،وقد قال تعاىل" :عذايب أصيب به من
أشاء ورمحيت وسعت كل شيء" [األعراف ، ]156:وقال تعاىل حكاية عن املالئكة" :ربنا وسعت

كل شيء رمحة وعلماً" [غافر ، ]7:فال بد أن تسع رمحته هؤالء املعذبّي فلو بقوا يف العذاب ال إىل
غاية مل تسعهم رمحته ،وقد ثبت عند مسلم ( )987تقدير يوم القيامة خبمسّي ألف سنة ،واملعذبون

فيها متفاوتون يف مدة لبثهم يف العذاب حبسب جرائمهم ،وليس يف حكمة أحكم احلاكمّي ورمحة

أرحم الرامحّي أن خيلق خلقاً يعذهبم أبد اآلابد عذاابً سرمداً ال هناية له ،وأما أنه خيلق خلقاً ينعم

عليهم ،وحيسن إليهم نعيماً سرمداً فمن مقتضى احلكمة واإلحسان مراد لذاته واالنتقام مراد ابلعرض،
قالوا وما ورد من اخللود فيها والتأبيد وعدم اخلروج ،وأن عذاهبا مقيم ،وأنه غرام كله حق مسلم ال

نزاع فيه ،وذلك يقتضي اخللود يف دار العذاب ما دامت ابقية ،وإمنا خيرج منها يف حال بقائها أهل
التوحيد ففرق بّي من خيرج من السجن وهو سجن على حاله ،وبّي من يبطل سجنه خبراب السجن
وانتقاضه.
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ومن أدلة القائلّي ببقائها وعدم فنائها قوله" :إن اجملرمّي يف عذاب جهنم خالدون ال يفرت عنهم وهم
فيه مبلسون" [الزخرف ، ]75-74:وقوله" :فلن نزيدكم إال عذاابً" [النبأ ، ]30:وقوله" :خالدين

فيها أبداً" [اجلن ، ]23:وقوله" :وما هم خبارجّي من النار" [البقرة ، ]167:وقوله" :ال يدخلون

اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط" [األعراف ، ]40:وقوله" :ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف

عنهم من عذاهبا" [فاطر ، ]36:وقوله" :إن عذاهبا كان غراماً" [الفرقان ، ]65:وقوله" :يريدون أن
خيرجوا من النار وما هم خبارجّي منها وهلم عذاب مقيم" [املائدة ]37:أي مقيماً الزماً ،وقد دلت

السنة املستفيضة أنه خيرج من النار من قال ال إله إال هللا ،وأحاديث الشفاعة صرحية يف خروج عصاة

املوحدين من النار ،وأن هذا حكم خمتص هبم ،فلو خرج الكفار منها لكانوا مبنزلتهم ،ومل خيتص

اخلروج أبهل اإلميان ،وبقاء اجلنة والنار ليس لذاهتا ،بل إببقاء هللا هلما ،ورجح ابن القيم  -رمحه هللا
 -فناء النار لظاهر قول هللا -تعاىل" :-فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها

ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد وأما الذين سعدوا ففي اجلنة

خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ" [هود]108-106 :

 ،وقوله" :إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركّي يف انر جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية

إن الذين آمنوا وعلموا الصاحلات أولئك هم خري الربية جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها
األهنار خالدين فيها أبداً رضي هللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه" [البينة ، ]7-6:وقول ابن

مسعود وعمر وأيب هريرة من الصحابة  -رضي هللا عنهم" :-ليأتّي على جهنم زمان ليس فيها أحد"،

قال :وهذا يقتضي أن الدار اليت ال يبقى فيها أحد هي الدار اليت يلبث فيها أهلها أحقاابً ،وقال

رمحه هللا :جمرد اخللود والتأبيد ال يقتضي عدم النهاية ،بل اخللود هو املكث الطويل ،وأتبيد كل شيء

حبسبه ،فقد يكون التأبيد ملدة احلياة ،وقد يكون ملدة الدنيا ،كما قال هللا عن اليهود" :ولن يتمنوه

أبداً مبا قدمت أيديهم" [البقرة ، ]95:ومعلوم أهنم يتمنونه يف النار حيث يقولون" :اي مالك ليقض
علينا ربك" [الزخرف ]77:هذا وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
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شبهة حول من درع النيب عند يهودي
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السؤال هو عن حادثة وفاة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند اليهودي ،يف أحد

األايم كنا يف نقاش عن حرمة الراب ،وقام أحد اإلخوان ـ ساحمه هللا ـ فقال إن دليل أن الرسول ـ صلى

هللا عليه وسلم ـ كان يقبل (الفائدة) حيث إنه تويف ودرعه مرهونة عند يهودي مراب! فدافعت وبينت
له أنه حاشا لرسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن يقبل الراب وهو املعلم األول ،ولكن عرض يل أحد

اإلخوة ابلسؤال ،ما هي القصة الكاملة خلف هذا الرهن ،وهل كان اليهودي مرابياً؟ وإن كان فهل

قام إبعطاء الرسول -صلى هللا عليه وسلم -القرض بال راب؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فمما ال شك فيه أن تعامل النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع اليهود ومع غريهم إمنا كان على الوجه
املشروع ،وحاشا نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أن ينهى أمته عن الراب مث يتعامل به ،وكون

اليهود من أخالقهم أكل الراب وعدم التورع عنه ،ال يعين ذلك أهنم يفعلون ذلك يف مجيع مبادالهتم

التجارية ،فاملرايب قد يشرتي أو يبيع أحياانً على الوجه الصحيح.

واحلديث املذكور يف السؤال صحيح ،وهو يف البخاري ( ، )2096ومسلم ( ، )1603وليس فيه
أي داللة ال من قر ٍ
يب وال من بعيد على أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -اقرتض من اليهودي
قرض أصالً ،إذ الثابت من رواايت احلديث يف الصحيحّي وغريمها أن الرهن
بزايدة ،بل مل يكن فيه ٌ
املذكور يف احلديث مل يكن بسبب قر ٍ
ض ،وإمنا كان بسبب بي ٍع آجل ،كما قالت عائشة -رضي هللا

عنها :-اشرتى النيب -صلى هللا عليه وسلم -من يهودي شعرياً إىل أجلٍ ورهنه درعه" ،ومن املعلوم
أن بيع األجل جتوز زايدة الثمن فيه عن البيع احلاضر.

وقد يثور تساؤل حول هذا احلديث عن سبب عدوله -صلى هللا عليه وسلم -عن معاملة مياسري
الصحابة -رضي هللا عنهم -إىل معاملة اليهود ،وقد أجاب أهل العلم عن ذلك أبنه من احملتمل أنه مل
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل ،أو أنه فعله لبيان اجلواز ،فقد استفاد العلماء من هذا احلديث

جواز معاملة الكفار على الوجه املباح ابلبيع والشراء واإلجيار واالستئجار والرهن واالرهتان وحنو

ذلك ،وعدم االعتبار بفساد معتقدهم ومعامالهتم فيما بينهم ،وجواز معاملة من أكثر ماله حرام ،إذا

كان التعامل معه على الوجه املشروع ،وغري ذلك مما استنبطه أهل العلم من هذا احلديث ،وهللا
أعلم.
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تكفري من أعان األمريكيّي

اجمليب د .عيسى بن عبد هللا السعدي

أستاذ العقيدة جبامعة الطائف
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
قرأت رسائل أسامة بن الدن وأمين الظواهري يف تكفري من أعان الكفار األمريكان على املسلمّي،
حيث أشاروا إىل ما ذكره الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف نواقض اإلسالم العشرة ،واعتربوا

هذا الكفر من الكفر العملي ،وإن قال أان من املسلمّي .هل هذا صحيح؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده:
فإن من أصول أهل السنة واجلماعة يف مسائل األمساء واألحكام التفريق بّي إطالق احلكم وتعيينه،

عموما مع النهي عن لعن شارب معّي ،وهو عبد
وذلك بناء على نصوص كثرية ،كلعن شارب اخلمر ً

محارا -الذي أيت به إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقد شرب اخلمر ،فقال
هللا -وكان يلقبً :

رجل :اللهم العنه ،ما أكثر ما يؤتى به .فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تلعنوه ،فوهللا ما

علمت إنه حيب هللا روسوله" .صحيح البخاري ( . )6780فنهى عن لعنه لوجود مانع يف حقه،

وكلعن آكل الراب مع عدم تطبيقه على بالل -رضي هللا عنه -حّي ابع صاعّي من التمر الرديء

بصاع من التمر اجليد ،وهذه صورة راب الفضل ،ولذا قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -لبالل" :أوه

عّي الراب" .صحيح البخاري ( ، )2312وصحيح مسلم ( . )1594ومع ذلك مل يطبق عليه هذا
احلكم النتفاء شرط الوعيد يف حقه ،وهو العلم ابحلكم.
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وبناء على هذا األصل فإن العلماء يذكرون آحاد املكفرات على وجه العموم واإلطالق لتعلم وحتذر
دون أن يكون مقصودهم تكفري كل من اتهصف هبا؛ ألن املعّي ال يكفر إال إذا قام به مقتضى التكفري
الذي ال معارض له ،وذلك بتحقق شروطه وانتفاء موانعه ،وهلذا فإن اإلمام أمحد أطلق القول بتكفري
من قال خبلق القرآن ،ومع ذلك فإنه مل يك ِّفر اخلليفة الذي امتحنه على القول خبلق القرآن وضربه

وحبسه ،بل دعا له وحلله ومل ينزع ي ًدا من طاعته ،وذلك النتفاء شروط التكفري يف حقه ووجود

املوانع ،كالتأول وغلبة الشبهة ،وهكذا شأن الشيخ/حممد بن عبد الوهاب –رمحه هللا ،-فإنه كان

يذكر نواقض اإلسالم على وجه العموم واإلطالق ،ومل يقصد من ذلك تكفري كل من اتصف بشيء

من هذه النواقض ،ومن ذلك مواالة املشركّي ومظاهرهتم على املسلمّي ،واليت جاءت النصوص
الصرحية يف حترميها ،كقوله جل وعال" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا ال تَـت ِ
ض ُه ْم
ارى أ َْولِيَاءَ بَـ ْع ُ
هخ ُذوا الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
هص َ
ِ
ِ
أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
ّي" [املائدة . ]51:وقوله
اَّللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
ِ
ِ
هِ
اء تُـ ْل ُقو َن إِلَْي ِه ْم ِابل َْم َودهةِ َوقَ ْد َك َف ُروا ِمبَا
ين َ
تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا ال تَـتهخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد هوُك ْم أ َْوليَ َ
ول وإِ هاي ُكم أَ ْن تُـ ْؤِمنوا ِاب هِ
ج ِ
َّلل َربِّ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم َخ َر ْجتُ ْم ِج َهاداً ِيف َسبِيلِي
ُ
اء ُك ْم م َن ا ْحلَ ِّق خيُْ ِر ُجو َن ال هر ُس َ َ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض هل
ض ِايت تُس ُّرو َن إِلَْي ِه ْم ِابل َْم َودهة َوأ ََان أَ ْعلَ ُم ِمبَا أَ ْخ َف ْيـتُ ْم َوَما أَ ْعلَْنـتُ ْم َوَم ْن يَـ ْف َعلْهُ م ْن ُك ْم فَـ َق ْد َ
اء َم ْر َ
َوابْتغَ َ

سبِي ِل" [املمتحنة. ]1:
اء ال ه
َس َو َ

لكن ال يصح تكفري كل من واىل املشركّي ،ألن تكفري العّي مبواالة املشركّي يتوقهف على وجود

شروطه وانتفاء موانعه ،ومن أهم الشروط املعتربة يف التكفري مبواالة املشركّي القطع أبن ما فعله املعّي
من املواالة املكفرة ،فإن من املواالة ما ال يكفر فاعله ،وهلذا أنكر النيب –صلى هللا عليه وسلم-

على حاطب بن أيب بلتعة ما فعله من مواالة املشركّي ،ومل يرفع عنه وصف اإلميان ،بل قبل عذره،
وأثبت أتثري حسناته يف تكفري ذنبه ،ألنه مل يفعل ما فعل رضا ابلكفر وحمبة له ،وإمنا فعل ما فعله

مصانعة لقريش؛ ملا له عندهم من األموال واألوالد ،وهكذا شأن كل من وقعت منه املواالة مداراة
ومصانعة فإنه ال يكفر مبا فعله ،وإمنا يكون من مجلة عصاة املؤمنّي.

وأما املوانع املعتربة يف التكفري ابملواالة وغريها من آحاد املكفرات فهي كثرية من أشهرها اإلكراه ،فإن
واملكره
قادرا على إنفاذ وعيده
من أكره على املواالة أو غريها من آحاد املكفرات ،وكان املك ِرهُ ً
َ

عاجزا عن الدفع ،فإنه ال يكفر مبا فعله من مصانعة الكفار وإظهار مواالهتم إذا كان قلبه حال فعله
ً
مطمئنًا ابإلميان.
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فعلى املسلم أن حيتاط يف التكفري حيطة ابلغة؛ ألنه ال يعلم الظروف اليت حتيط ابملعّي ،وخباصة يف
ادا ومجاعات ،وحت هكموا يف كثري من أمورهم مبا
هذا العصر الذي تسلهط فيه الكفار على املسلمّي أفر ً
مي لكون من أدوات الضغط اهلائلة يف كثري من جماالت احلياة ،وإين أنصح إخواين املسلمّي يف هذا
املقام بعدة أمور:
وظاهرا ،فهو الطريق الوحيد لتحقيق العزة
 -1العودة إىل اإلسالم الصحيح ،والتمسك به ابطنًا
ً
للمسلمّي ،ودفع تسلط الكفرة عليهم ،فما وقع بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة.

 -2أن األمة اإلسالمية يف هذا الوقت العصيب أحوج ما تكون إىل دعاة اإلصالح والبناء ،ال إىل

دعاة التكفري والتفسيق ،ويف مقدور كل مسلم أن ينضم إىل هذا الركب حسب قدرته وال حيقرن أحد

نفسه ،فإن كل مسلم يستطيع نفع املسلمّي بدعوته ودعائه بصالح هذه األمة ،وكف أبس أعدائها،
وإصالح أبنائها.

 -3أن حيذر املسلم من اجلرأة على التكفري ،فإن اليقّي ال يزول ابلشك ،ومن ثبت إسالمه بيقّي
فإنه ال جيوز تكفريه ابلظنون ،أو ابألمور اخلفية وامللتبسة ،وليتذكر املسلم عظم الوعيد الوارد يف

التكفري ،كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من دعا رجالً ابلكفر ،أو قال :عدو هللا .وليس

كذلك إال حار عليه" .رواه مسلم ( . )61وكقوله -صلى هللا عليه وسلم " :-إذا قال الرجل ألخيه
اي كافر فقد ابء هبا أحدمها" .رواه البخاري ( . )6103وكقوله صلى هللا عليه وسلم" :أميا رجل

مسلم أكفر رجالً مسلماً فإن كان كافراً وإال كان هو الكافر" .رواه أبو داود ( )4687بسند

صحيح.

كافرا،
وليحذر املسلم أن يكون الرتاشق ابلتكفري من مجلة الفنت اليت يصبح الرجل فيها مؤمنًا وميسي ً
كافرا أو العكس.
فإنه إذا ك ّفر من ليس بكافر ابء بتكفريه ،وصدق عليه أنه أمسى مؤمنًا وأصبح ً
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي.
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الصالة يف أماكن خصصت ألداء العبادة جلميع األداين
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/04/20هـ
السؤال

السالم عليكم.
مكاان للعبادة جلميع
يتواجد يف الدول الغربية أماكن للعبادة يف املطارات واملستشفيات ،حبيث تكون ً

خصوصا أنه  -أحياانً-يكون فيها صليب؟.
األداين ،ما حكم الصالة فيها،
ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الصالة تصح يف أي مكان ،ما مل يكن هناك حمذور شرعي ،هلذا يقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
وطهورا" .أخرجه البخاري ( ، )335فإذا كان هناك حمذور شرعي؛
ض مسج ًدا
"ج ِعلَ ْ
يل األ َْر ُ
ُ
ً
ت َِ
كوجود صلبان أو صور أو جنوم سداسية ،مما هو من عالمات الكفر ،فال جيوز الصالة يف هذه

األماكن ،ويبحث املسلم عن مكان ال يوجد فيه شيء من هذه األمور اليت هي من عالمات الكفر
وشعاراته ،ويصلي فيه ،فإن مل جيد غريها فيصلى فيه ،وال شيء عليه  -إن شاء هللا .-وهللا أعلم.
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يعمل يف شركة تتعامل مع البنوك الربوية
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/08هـ

السؤال

أان أعمل مهندس كمبيوتر يف إحدى الشركات ،ولدي سؤاالن:

السؤال األول :الشركة اليت أعمل هبا تقوم أبخذ فوائد بنكية من البنك الذي تضع أمواهلا فيه ،مع

أن عمل الشركة عمل مباح وهو صناعة الزيوت ،فما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ حيث إنين أعمل
يف قسم احلاسب اآليل هلذه الشركة ،وهل علي حرج يف إصالح عطل كمبيوتر اإلدارة املالية يف
شركتنا ،واليت هي اإلدارة املكلفة ابملعامالت مع البنوك?

السؤال الثاين :جاءين عرض وظيفي يف شركة االتصاالت ،وهذه الشركة من ضمن عمالئها بنوك

تتعامل ابلراب ،فهل علي حرج لو قبلت هذه الوظيفة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أما السؤال األول وهو عملك يف هذه الشركة اليت أعماهلا مباحة ،لكنها أتخذ قروضاً بنكية ،فهذا

عمل مباح؛ ألنك ال تباشر احملرم وال تسعى إليه ،وإمنا تعمل أعماالً مباحة ،لكن ابلنسبة إلصالح

أجهزة اإلدارة املالية اليت تقوم ابالتصال ابلبنوك ،فإذا كنت تظن أن هذه األجهزة ستكون سبباً يف
هذا العمل احملرم ،فإنك ال تقدم عليه؛ ملا يف ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان.

وأما ابلنسبة للسؤال الثاين :فالعمل يف شركة االتصاالت ،هذا العمل مباح؛ ألن أعماهلا مباحة ،لكن

إن طلب منك أن تعمل يف البنك ،أي تعمل ما يتعلق ابتصاالت البنك من مد أجهزة للبنك أو

خطوط هاتفية ،وحنو ذلك ،فعليك أن متتنع؛ ملا يف ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان .وهللا أعلم.
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عمارة القرب
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/7هـ

السؤال

خريا ،ما حكم عمارة القرب كامالً ابألحجار واألمسنت ،ولكن ابرتفاع شرب أو أقل من
جزاكم هللا ً
شرب؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

بناء القرب داخل األرض ًّ
شقا يف األرض ابألحجار والطّي أو األمسنت من غري جتصيص ،حبيث ال

شربا؛
يرتفع عن األرض -جائز ،واللحد أفضل ،لكن مع ذلك كله ال جيوز أن يرفع عن األرض ولو ً
ملا يف صحيح مسلم ( )969عن أيب اهلياج األسدي ،قال :قال يل علي بن أيب طالب ،رضي هللا
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم؟ ه
ع ِمتْثَاالً هإال طَ َم ْستَهُ ،وال
ك َعلَى ما َبعثين عليه ُ
عنه :أ ََال أَبْـ َعثُ َ
"أال تَ َد َ
ربا ُم ْش ِرفًا هإال َس هويْـتَهُ" .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
قَ ْ ً
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هل له أن مينع زوجته من الصالة يف املسجد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/2/11هـ
السؤال

أود السؤال عن احلكم املفصل لصالة املرأة يف املسجد مجاعة ،وهل للزوج منعها يف حال إمهال

واجباهتا؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فص هح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا" أخرجه البخاري

( ، )900ومسلم ( )442من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-فصالة املرأة يف املسجد

مشروعة ،فلها أن خترج للصالة مع اجلماعة يف املسجد بشرط أن تعتزل الرجال ،وتلتزم احلجاب،
وأال يرتتب على خروجها تضييع حلق الزوج واألوالد ،وأن يكون إبذن الزوج ،فإن كان يف خروجها

إمهال حلق الزوج ،أو الولد ،جاز له أن مينعها منه ،فإ ْن خرجت أمثت؛ ألهنا تركت واجباً ألجل عمل
أكثر ما يقال فيه إنه مستحب.

ولتعلم املرأة مع كل هذا أن صالهتا يف بيتها خري هلا من صالهتا يف املسجد -كما جاء ذلك يف
احلديث الصحيح الصريح -عن امرأة أيب محيد الساعدي -رضي هللا عنها -أهنا جاءت إىل النيب -
صلى هللا عليه وسلم -فقالت :اي رسول هللا إين أحب الصالة معك .فقال" :قد علمت أنك حتبّي

الصالة معي ،وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك ،وصالتك يف حجرتك خري من

صالتك يف دارك ،وصالتك يف دارك خري من صالتك يف مسجد قومك ،وصالتك يف مسجد قومك

خري من صالتك يف مسجدي" .أخرجه أمحد ( ، )27090وابن خزمية ( . )1689وابن حبان

( ، )2217وله شاهد من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -عند أيب داود ( . )570وهللا
أعلم.

()13/16

صالة املرأة خلف الرجال بال حائل

اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/08/15هـ

السؤال

بسم هللا ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،السالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته.

سؤايل :أعيش يف دولة غربية مع جالية ال أبس هبا من املسلمّي ،ولنا مسجد -واحلمد هلل -وفيه

كذلك مكان خمصص للنساء ،ولكن يف بعض األحيان أتيت امرأة أو اثنتان وتصليان معنا يف مسجد
خريا،
الرجال ،هل جيوز ذلك؟ مع العلم أنه ليس بيننا وبينهما أي حاجز ،ما حكم ذلك؟ جزاكم هللا ً
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األصل أن املرأة تصلي يف صفوف النساء ،أما احلاجز فليس بشرط ،فإذا وجد احلاجز والساتر فهذا
أوىل ،وإذا مل يوجد فليس بشرط؛ قد كان النساء يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلّي

خلف الرجال؛ كما جاء يف األحاديث الصحيحة ،بدون حاجز وال ساتر ،ويف بعض األحيان إذا مل
تكن مالبس الرجال سابغة فإنه يؤمر النساء أال يرفعن رؤوسهن من السجود حىت يرفع الرجال ،وهذا
جاء يف األحاديث الصحيحة اليت ال مطعن فيها .انظر مسند أمحد ( )22911وصحيح البخاري

( )362وصحيح مسلم ( ، )441وكذلك يف احلرمّي الشريفّي ،فإن النساء يصلّي يف صفوف

النساء خلف الرجال ،أما إذا صلت يف صفوف الرجال مع الرجال فهذا ال جيوز ،والعربة يف صالة
النساء خلف الرجال بال ساتر أن األمر يرجع إىل طهارة النفوس واالبتعاد عن الريبة ،وحنو ذلك،
فاملكان املخصص للنساء جيب أن يصلّي فيه سواء وجد ساتر أو مل يوجد ،ولو صلت املرأة معتزلة

عن صفوف الرجال لكانت صالهتا صحيحة ،لكن ال ينبغي أن ختتلط بصفوف الرجال وال يسمح هلا
بذلك .وهللا أعلم.
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هل أحب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -اللون األخضر؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/3/23هـ

السؤال

هل صحيح أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -كان يفضل أو حيب اللون األخضر؟  -وجزاكم هللا

خرياً.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وبعد:

يُستحب لبس الثياب اخلضر ،فقد ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يلبس األخضر من
صلهى ه ِ ه
ب
ت النِ ه
الثياب ،ففي حديث أيب رمثة -رضي هللا عنه -قالَ " :رأَيْ ُ
هيب َ -
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم -خيَْطُ ُ
ضر ِ
ِ ِ
ان" أخرجه أمحد ( )7117إبسناد صحيح ،وأخرجه أبو داود، )3674( ،
َو َعلَْيه بُـ ْر َدان أَ ْخ َ َ
والرتمذي ( ، )2737وقال :هذا حديث حسن غريب ،والنسائي ( ، )1554ويف حديث يعلى بن
أمية -رضي هللا عنه " :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -طاف ابلبيت مضطبعاً بربد أخضر "

أخرجه أمحد واألربعة إال النسائي ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،لكن يظهر أن هذه الثياب

ليست خضراً خالصاً ،وإمنا خمطوطة خبطوط خضر؛ ألن الربود تكون ذوات خطوط ،قال ابن القيم:
"والربد األخضر هو الذي يكون فيه خطوط خضر" ،وبوب البخاري يف الصحيح بقوله :ابب:

الثياب اخلضر ،وذكر حديثاً فيه :أن عائشة -رضي هللا عنها -عليها مخار أخضر.

وقال ابن بطال " :الثياب اخلضر من لباس أهل اجلنة "وكفى بذلك شرفاً هلا .يشري بذلك إىل قوله -
ضراً ".
سو َن ثِيَاابً ُخ ْ
تعاىلَ " :-ويَـلْبَ ُ
وقال الشوكاين" :يستحب لبس األخضر؛ ألنه لباس أهل اجلنة وهو أيضاً من أنفع
األلوان لألبصار ،ومن أمجلها يف أعّي الناظرين".
هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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قراءة القرآن على امليت عند القرب
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هل جيوز قراءة القرآن على امليت عند القرب؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح ابلتفصيل .وجزاكم هللا

خريا.
ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

قراءة القرآن على امليت يف املقربة أمر حمرم؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،يف احلديث
ِ
ِ
"اجعلُوا ِمن ِ
بورا" .أخرجه البخاري ( )432ومسلم
َ
الصحيحَ ْ :
صالت ُك ْم يف بُيوت ُك ْم وال تَـتهخ ُذوها قُ ً
( ، )777فدل هذا احلديث على أن الصالة تستحب أن يكون شيء منها يف البيت؛ كالنافلة ،وال
ينبغي أن هتجر البيوت يف العبادات كالصالة وغريها ،فتكون كالقبور ،فدل ذلك على أن القرب ليس
مكاان لفعل شيء من العبادات؛ وألن هذا األمر مل ينقل ،ال عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال عن
ً
خريا لسبقوان إليه .وقراءة القرآن على امليت مل تَ ِر ْد إال يف حال
الصحابة ،رضي هللا عنهم ،ولو كان ً

االحتضار قبل أن ميوت اإلنسان ،وقد ورد بسورة "يس" ،فقد جاء يف حديث معقل بن يسار ،رضي

هللا عنه" :اقـ َْرؤوا َعلَى َم ْوَات ُكم ُسورَة ايسّي" رواه أبو داود ( )3121والنسائي يف الكربى ()10913
 .واحلديث ضعيف ،أما بعد املوت فال يقرأ عليه شيء من القرآن ،ويشتد األمر إذا كان هذا يف

املقربة ،فهذا من مجلة البدع ،والنيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن حتري الصالة عند القبور ،وهنى عن

الصالة عند القبور ،يف أحاديث كثرية ،جاء يف حديث جندب ،رضي هللا عنه" :أال فال تتخذ

القبورمساجد" أخرجه مسلم ( ، )532فدل هذا احلديث وغريه على أن املقربة ليست مكاانً
للعبادات .وهللا أعلم.
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الصالة يف مسجد جبانبه قرب
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/07هـ

السؤال

لدينا مسجد وجبواره ضريح يف غرفة مالصقة له ،وبعد ترميمه وجتديده نقل الضريح بعيداً عن

اباب من
املسجد بستة أمتار تقريباً ،وفصله عن املسجد مكتب حتفيظ القرآن الكرمي ،ولكن للمسجد ً
جهة احلمامات يوصل للضريح ،فهل جيوز يل الصالة فيه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالذي ينبغي ملثل هذه األضرحة أن تنقل إىل قبور املسلمّي -إذا كان ميكن ذلك ،-فلو نقل هذا

امليت إىل قبور املسلمّي لكان أحسن ،وهو أوىل من أن يفرد بقرب ،وأما الصالة يف هذا املسجد فما

دام القرب قد أزيل عن املسجد وأبعد عنه مبقدار ستة أمتار فال أبس ابلصالة فيه ،وال يظهر يل يف
ذلك حمذور شرعي -إن شاء هللا ،-وقد ذكر العلماء -رمحهم هللا -أن مثل هذه املسائل تنقسم إىل

ثالثة أقسام:

القسم األول :أن يكون الضريح وارداً على املسجد ،فالصالة يف املسجد صحيحة ،وينبش مثل هذا
الضريح إال إذا كان الضريح يف قبلة املصلى ،فإن املسلم ال يصلي فيه.

القسم الثاين :أن يكون املسجد قد بُين على هذا القرب ،فهذا مسجد أسس على غري تقوى من هللا

فال يُصلى فيه ،بل يُهدم.
القسم الثالث :أن يشك اإلنسان ،واألصل صحة الصالة .وهللا أعلم.
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زكاة األرض الكاسدة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/09/16هـ

السؤال

يل أرض اشرتيتها على أقساط شهرية ،وقد سددت بعض املبلغ وتبقى بعضه ،فهل عليها زكاة أم ال؟

علماً أبنين قد عرضت األرض للبيع ولكنها مل تبع .وإن كان عليها زكاة فهل جيوز أتخري الزكاة حلّي
البيع؛ حيث مل أستطع زكاهتا حالياً؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كنت اشرتيت األرض بنية غري نية التجارة فال زكاة فيها ،فإن طرأت عليك نية التجارة بعد

الشراء فإن احلول حيتسب من حّي النية ،أما جمرد عرضها للبيع للتخلص منها ،أو احلاجة إىل قيمتها
فليس موجباً للزكاة.

وإن كنت اشرتيتها ولو مقسطة لتكون رأس مال جتارة فعليها الزكاة إذا حال عليها احلول ،وأهل العلم
خمتلفون يف كون الدين مينع الزكاة والراجح أن الدين ال مينع الزكاة يف األموال الظاهرة.

ومن وجب عليه زكاة مال مل يُقبض أداه بعد قبضه إايه ملا سلف من السنّي ،وذهب بعض أهل العلم

إىل أن األراضي املعدة للتجارة ،إذا كسدت وانصرف عنها الناس ومل يستطع تعريفها أنه ال زكاة فيها،

ألهنا كاملال املفقود أو املنسي ،أو غري املقدور عليه ،وهللا أعلم.
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هل قتل الرسول نساء اليهود وأطفاهلم؟
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت
أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/23هـ

السؤال

ملا قتل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يهود بين النضري فهل قتل معهم نساءهم وأطفاهلم؟
فاملعروف عنه -عليه الصالة والسالم -أنه كان أيمر أال يقطع شجر ،وال يهدم معبد ،وال يقتل طفل
وال امرأة وال شيخ ،فكيف يقتل نساء أولئك وأطفاهلم وما ذنبهم؟!

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -مل يقتل أي يهودي من بين النضري ،وإمنا مت إجالؤهم ألهنم آتمروا
على اغتياله -صلى هللا عليه وسلم .-وأما بنو قريظة فإهنم غدروا ابملسلمّي عندما حاصر األحزاب

املدينة ،مث بعد جالء األحزاب نزلوا على حكم سعد بن معاذ -رضي هللا عنه -وهو أن تقتل املقاتلة،

وتقسم األموال ،وتسىب الذراري والنساء ،فقال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-لقد حكمت
فيهم حبكم هللا عز وجل" .صحيح البخاري ( ، )3043وصحيح مسلم (. )1769

فالقتل إمنا كان للرجال وكل من أنبت ،دون النساء فلم يقتل النساء وال األطفال .وإمنا قتل امرأة

واحدة من بين قريظة ،وهي بنانة امرأة احلكم القرظي ،بسبب أهنا قتلت من املسلمّي خالد بن سويد

أبن طرحت عليه الرحى ،فقتلته فقتلت به .الطبقات الكربى ( ، )530/3واتريخ الطربي ()104/2

 .فلذلك مل يقتل من النساء وإمنا وقع للنيب -صلى هللا عليه وسلم -من سبيهم رحيانة بنت عمرو بن

خناقة ،إحدى نساء بين عمرو بن قريظة ،فلم تزل يف ملكه حىت مات صلي هللا عليه وسلم .بل

واستحيا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من رجاهلم عطية القرظي ،وله صحبة ورفاعة بن مشويل
القرظي ،فوهبه ألم املنذر سلمى بنت قيس من بين النجار .لذلك مل يقتل الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -النساء وال األطفال وإمنا قتل الرجال منهم؛ ألهنم نقضوا العهد وانضموا إىل األحزاب،
وبذلك خانوا هللا ورسوله.

والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يعفو ويصفح عن الرجال إذا أسلموا .ويف قصة أسامة بن زيد -
رضي هللا عنه -خري شاهد؛ فقد قتل رجالً بعد أن قال :ال إله إال هللا ،فكان الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -يقول ألسامة" :أقتلته بعد ما قال :ال إله إال هللا؟! " .قال أسامة :وددت أين مل أسلم
قبل ذلك .صحيح البخاري ( ، )4269صحيح مسلم ( . )96وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد

وآله وصحبه وسلم.
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ملاذا قال تعاىل( " :إنه) أان هللا" ،ومل يقل( :إين) ؟
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/01هـ
السؤال

يقول هللا يف كتابه العزيز ... " :اي موسى إنه أان هللا" ملاذا قال" :إنه" ,ومل يقل":إين"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد جاء ذكر فضيلة موسى -عليه الصالة والسالم -عند مناجاة هللا تعاىل له وتكليمه إايه ومناداته

له يف القرآن الكرمي يف مواضع متفرقة ،فقال تعاىل يف سورة النمل -وفيها اآلية املسؤول عنها:-
ت َانراً َسآتِي ُك ْم ِّم ْنـ َها ِخبَ ٍَرب أ َْو
ك لَتُـلَ هقى الْ ُق ْرَءا َن ِمن له ُد ْن َح ِك ٍيم َعلِ ٍيم إِ ْذ قَ َ
وسى ْ
{وإِنه َ
ألهلِ ِه إِِّين آنَ ْس ُ
ال ُم َ
َ
ِ
ِ
آتِي ُك ْم بِش َه ٍ
اب قَـبَ ٍ
ي أَن بُوِر َك َمن يف النها ِر َوَم ْن َح ْوَهلَا َو ُس ْب َحا َن
س له َعله ُك ْم تَ ْ
آء َها نُود َ
صطَلُو َن فَـلَ هما َج َ
هِ
ِ
وسى إِنههُ أ ََان ه
يم} [النمل . ]9-6 :وقال تعاىل أيضا يف سورة
ب ال َْعالَ ِم َ
اَّلل َر ِّ
ّي اي ُم َ
اَّللُ ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ِ
ك ِابل َْو ِاد ال ُْم َقد ِ
هس طُوى وأان اخرتتك
ك إِنه َ
ك فَا ْخلَ ْع نَـ ْعلَْي َ
وسى إِِّين أ ََان َربُّ َ
ي اي ُم َ
طه{ :فَـلَ همآ أ ََات َها نُود َ
فاستمع ملا يوحى إِنهِين أ ََان ه
اَّللُ ال إِلَهَ إِال أ ََان فَا ْعبُ ْدِين َوأَقِ ِم الصالة لذكري} [طه، ]14-11 :
والشاهد هنا قوله{ :إِنهِين أ ََان ا هَّللُ ال إِلَهَ إِال أ ََانْ} وقد استدل هبذا أهل السنة واجلماعة على أن القرآن
كالم هللا غري خملوق.

وقال سفيان الثوري رمحه هللا" :من زعم أن قول هللا{ :اي موسى إنه أان هللا العزيز احلكيم} خملوق فهو

كافر زنديق حالل الدم".

قلت :ألنه لو كان هذا الكالم خملوقا -معاذ هللا  -للزم منه ثبوت األلوهية للمخلوق {إنه أان هللا} ؛
ألنه أضاف الكالم إليه.

قال الشنقيطي يف أضواء البيان (" : )431/3والنداء املذكور يف مجيع اآلايت املذكورة نداء هللا له،

فهو كالم هللا أمسعه نبيه موسى ،وال يعقل أنه كالم خملوق وال كالم خلقه هللا يف خملوق كما يزعم ذلك
ِ
بعض اجلهلة املالحدة ،إذ ال ميكن أن يقول غري هللا{ :إِنههُ أ ََان ه
يم}  ،وال أن يقول:
اَّللُ ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
{إِنهِين أ ََان ه
اَّللُ ال إَِال َه إِال أ ََانْ فَا ْعبُ ْدِين}  .ولو فرض أن الكالم املذكور قاله خملوق افرتاء على هللا -
كقول فرعون{ :أ ََانْ َربُّ ُك ُم ْاألَ ْعلَى} على سبيل فرض احملال -فال ميكن أن يذكره هللا يف معرض أنه
ِ
اَّللُ ال إَِالهَ إِال أ ََانْ فَا ْعبُ ْدِىن}  ،وقوله{ :إِنههُ أ ََان ه
حق وصواب ،فقوله{ :إِنهِين أ ََان ه
يم}
اَّللُ ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
صريح يف أن هللا هو املتكلم بذلك صراحة ال حتتمل غري ذلك ،كما هو معلوم عند من له أدىن معرفة
بدين اإلسالم".ا .هـ

فالذي ينبغي يف فهم ضمري{ :إنه} أن أنخذ بنظريها يف ابهبا ،وهو ما ذكره هللا يف سورة طه بلفظ
{إنين} .هذا أوال.

اثنيا :أن املفسرين اختلفوا يف اهلاء من إنه ،وذكروا أهنا حتتمل ثالثة ٍ
معان تتبّي يف قول القرطيب اآليت
بعد قليل:
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قال الطربي -رمحه هللا -يف تفسريه (" : )135/19واهلاء اليت يف قوله{ :إنه} هاء عماد وهو اسم
ال يظهر يف قول بعض أهل العربية ،وقال بعض حنويي الكوفة :يقول :هي اهلاء اجملهولة ،ومعناها أن
األمر والشأن أان هللا".

ويف زاد املسري البن اجلوزي (" : )156/6اهلاء عماد يف قول أهل اللغة ،وعلى قول السدي :هي

كناية عن املنادي؛ ألن موسى قال :من هذا الذي يناديين؟ فقيل :إنه أان هللا".
ويف الكشاف ( : )355/3اهلاء يف {إنههُ} جيوز أن يكون ضمري الشأن ،والشأن {أ ََان ه
اَّللُ} مبتدأ
ِ
يم} صفتان للخرب.
وخرب ،و َ
{الع ِز ُيز احلَك ُ
وجيوز أن يكون راجعاً إىل ما دل عليه ما قبله ،يعين :إ ّن مكلمك أان ،وهللا بيان ألان ،والعزيز احلكيم
للمبَ ه ِ
ّي.
صفتان ُ
وقال القرطيب :اهلاء :عماد وليست بكناية يف قول الكوفيّي.

والصحيح :أهنا كناية عن األمر والشأن (أان هللا العزيز) الغالب ،الذي ليس كمثله شيء (احلكيم) يف

أمره وفعله.

وقيل :قال موسى :اي رب من الذي اندى؟ فقال له( :إنه)  ،أي :إين أان املنادي لك( ،أان هللا) .

وقال الرماين يف منازل احلروف يف بيان احلكمة :واهلاء للتفخيم.
وهاء العماد كقول هللا تعاىل{ :إنه أان هللا العزيز احلكيم}  ،واهلاء يف (إنه) عماد ذكرت على شريطة
التفسري ،وكذلك قوله تعاىل{ :اي بين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل} فاهلاء ليست بضمري يرجع

إىل مذكور مقدم ،وإمنا هي مقدمة على شريطة التفسري؛ لتفخم الكالم.
وهللا تعاىل أعلم.
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الوقف على الذكور من الورثة!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/25هـ
السؤال

تويف أحد األقارب وميلك من العقارات الشيء الكثري ،وعند تقسيم الرتكة قال الذكور :إن هذه
العقارات واملزارع مجيعها وقف على الذكور فقط ،فما حكم هذا الوقف؟ وهل يوجد يف الشريعة ما

يسمى بوقف الذكور؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان لإلنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم فوقفه صحيح ،ويؤجر على ذلك سواء أكانوا
ورثة أو غريهم ،لكن جيب أن يكون ذلك حسب الشرع املطهر دون خمالفة له ،كأن حيرم واراثً من

حقه ،أو يعطي آخر زايدة على نصيبه الشرعي ،فإن قصد الواقف هذا األمر وأضر أبحد من الورثة

أبن نقص بعض حقه أو حرمه من حقه فقد خرج ابلوقف عن مقصود الشارع وحكمته ،وهنا يؤزر
وال يؤجر ،وقد جاء يف ذلك حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :أصاب عمر أرضاً خبيرب،

فأتى النيب -صلى هللا عليه وسلم -يستأمره فيها ،فقال :اي رسول هللا إين أصبت أرضاً خبيرب مل أصب

قط ماالً أنفس عندي منه ،فما أتمرين فيها؟ فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-إن شئت حبست

أصلها وتصدقت هبا" .قال :فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب .قال:
فتصدق عمر يف الفقراء وذوي القرىب ويف الرقاب ويف سبيل هللا وابن السبيل والضيف ،ال جناح على

من وليها أن أيكل منها ابملعروف ،أو يطعم صديقاً غري متمول فيه .ويف رواية" :غري متأثل ماال".

صحيح البخاري ( )2737وصحيح مسلم ( . )1633واملتمول :املدخر .واملتأثل :اجلامع .وفقك
هللا لكل خري ويسر لك أمرك ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()22/16

أعطي زكاة ِّ
ليفرقها يف مستحقيها فأكل منها!
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/25هـ
السؤال

شخص ارسلت إليه زكاةٌ ليفرقها يف الفقراء واملساكّي ،فأعطى بعضها إىل الفقراء وأخذ منها جزءاً
لنفسه ،حيث سدد هبا دينا له ،واشرتى بعض األاثث لبيته ،ومل يزد على ذلك شيئاً .وأحيطكم علماً

أبن دخله ضعيف ال يكفي لسداد هذه األشياء ،فهل حيق له ذلك شرعاً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن هللا تعاىل حدد مصارف الزكاة ومل يدعها إىل اجتهاد الناس ،وهي مثانية كما هو منصوص عليه يف
قوله تعاىل" :إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي
ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم" [التوبة. ]60:

وجيوز للمسلم أن يوزع زكاته على األصناف الثمانية إن وجدوا وكثرت زكاته ،كما جيوز االقتصار على

بعضهم ولو على صنف واحد فقط.

وكثري من الناس ال جيدون السبيل إىل توزيع زكواهتم ،فيلجأون إىل من يتومسون فيه األمانة واخلري
والصالح لينوب عنهم يف توزيعها ،وإيصاهلا إىل مستحقيها ،خاصة يف غياب اجلهات املعنية يف كثري

من بالد املسلمّي ،فهو هبذا وكيل عنهم يف ذلك.

وجيوز للعامل على جلب الزكاة وتوزيعها على مستحقيها األخذ من سهم العاملّي عليها ،غنيًّا كان أو
فقرياً ،ولكن مبا يراه اإلمام ويقدره ،فإن تعذر الوصول إىل اإلمام أو ُعدم فبأجرة املثل ،فإن تعذر

تقديرها فبما ال يزيد على مثن املال الذي يقوم بتوزيعه.
فإن مل يكن عامال على جلب الزكاة وتوزيعها ،ولكن وهكله شخص أو أكثر على توزيع الزكاة ،وكان

هو من املستحقّي هلا جاز له أن جيعل نفسه ضمن املستحقّي ،ويفرض لنفسه دون حماابة كما يفرض
لغريه ،وال يقدم حاجاته الشخصية على حاجات غريه ،ويعدل بّي املستحقّي ويتحرى احلق يف ذلك

وهللا يتوىل السرائر .وتقدير ذلك يعود إىل الشخص نفسه ،ويضع املرء نصب عينيه أن اإلمث ما حاك
يف نفسه وكره أن يطلع عليه الناس ،مث ضع نفسك -اي أخي -مكان من وكلك ،فلو أعطيت

شخصاً آخر مبلغا لتوزيعه على الناس ،فقام بصرف جزء منه على حاجاته الشخصية أيرضيك

ذلك؟! وهللا أعلم.
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حق املرأة يف املطالبة ببيت مستقل
اجمليب سليمان بن عبد هللا املاجد
القاضي ابحملكمة الكربى ابلرايض
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ

السؤال

أان متزوج وكان من شروط الزواج بيت مستقل وعدم ترك زوجيت للوظيفة ،وكان لدي بيت فيه ثالثة
فوافقت عليه ،فقمت برتميمه وفرشه على أحسن ما يكون ،وأان أعمل يف مدينة غري
إخوة فقط،
ْ

مدينيت ،فأصبحت أتعب من التنقل اليومي بّي وظيفيت وبييت ،فطلبت منها أن تنتقل معي إىل مكان

عملي فرفضت ،علماً أبهنا مدرسة ،مث صارت هناك خالفات بيننا ،فذهبت ألهلها ،وقالت :أريد بيتاً
مستقالً وإال فلن أرجع إليك ،وهي تعلم أين ال أستطيع ذلك ،علماً أبهنا أتخذ ألهلها قروضاً بنكية،
وأان غري موافق ،وال تساعدين يف شيء ،وهي اآلن حامل ،فماذا أعمل؟ وإذا طلبت مين الطالق فهل

جيوز يل أن أشرتط مبلغاً من املال؛ ألنين تضررت؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيحسن بك -أخي الكرمي -أن جتعل احلياة الزوجية فوق هذه املساومات والضغوط من جانبك على
زوجتك ،وأن حترص على حتقيق رغباتك عن طريق احلب والعاطفة واالحرتام املتبادل ،وإذا مل أتت
لك الزوجة هبذا فال خري يف عالقة تقوم على الضغوط النفسية واحلرب الباردة من الزوجّي ،وهلذا

أوصيك بعالج املشكلة من جذورها ،ومراجعة طرق تعاملك معها ،وكسب حمبتها وقناعتها.
بقي ما يتعلق ابلبيت املستقل ،فنقول :إنه صار يف الوقت احلاضر من الضرورايت ،فاحرص على

حتقيقه هلا ،وإن عجزت فعوضها عن ذلك جبوانب أخرى مادية ومعنوية.

وأرى أن الزوجة إذا طلبت الطالق بعد أن صارت احلياة الزوجية متعذرة بينكما جتاب لطلبها دون

مطالبتها أبي شيء.
وهللا املوفق.
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اشرتاط املتصوفة للسند يف تلقي العلم الشرعي
اجمليب أمحد حسان
داعية إسالمي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/24هـ

السؤال

لدي صديق عزيز مقيم معنا يف بلدان ،هذا الصديق تعرف على املنهج السلفي من خاليل ،وبدأ

خيالطنا منذ سنوات ،حىت ظننت يقينا أنه منا ،إال أين فوجئت منذ فرتة أنه -وبعد زايرة إىل وطنه -قد
حتول إىل صويف ،وأنه كان يف دورة علمية صوفية ألحد دعاة الصوفية املناوئّي للدعوة السلفية اليت

حتارب الشرك والغلو يف الصاحلّي ،فتحول صديقي إىل صويف يك ّذب مشاخينا ،ويتهمهم ابلكذب
واخلديعة والوقيعة بّي أفراد األمة ابلزور والبهتان وأننا -أدعياء السلفية -ليس لنا سند يف العلم

الشرعي مبختلف فروعه من فقه وعقيدة وحديث وتفسري ،بل زعم أن التزكية تتلقى ابلسند كذلك

وأننا لسنا لنا سند فيها وال يف غريها ،فهل صحيح أن العلم الشرعي ال يُتلقى إال ابلسند؟ وهل
حدث هذا أصالً يف التاريخ العلمي لإلسالم؟ أفيدوان أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

فنشكرك أخي على تواصلك معنا ،وهذا دليل على حبثك ونشدانك للحق والصواب فيما يتعلق أبمر

دينك.

أوالً :إن الطريق الصحيح الذي جيب على كل مسلم سلوكه هو طريق أهل السنة واجلماعة ،الطائفة
املنصورة والفرقة الناجية ،ذو العقيدة الصافية واملنهج السليم ،واتباع السنة والدليل.

وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الثبات ،فتأمل واسأل نفسك :ملاذا ضل كثري من السابقّي؟ أحدهم
يتنقل يف منازل البدع والضالل من الفلسفة إىل علم الكالم والتصوف

والتشيع واالعتزال ،وهكذا أهل البدع يتحريون ويضطربون ،وانظر كيف حرم أهل
الكالم الثبات عند املمات ،فقال السلف :أكثر الناس ًّ
شكا عند املوت أهل الكالم .لكن هل قرأت
أو مسعت أن ظاهرة بدت من كبار أهل السنة واجلماعة أنه رجع عن طريقه

سخطة بعد إذ فقهه وسلكه؟ نعم ..قد حيصل ألفراد ،يرتكه ألهواء وشهوات أو لشبهة

عرضت لعقله الضعيف..
لقد مسعنا كثرياً عن كبار تنقلوا يف منازل البدع ،وهداهم هللا فرتكوا الباطل وانتقلوا إىل مذهب أهل

السنة ساخطّي على مذاهبهم األوىل ،وهو ما ال جنده كظاهرة عند أهل السنة واجلماعة ،ويف األخري
فإن الثبات على املبادئ أغلى من األرواح ،واإلصرار عليه ال يعرف التنازل "من املؤمنّي رجال

صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً" [األحزاب]23:

.

اثنياً :أن السلف ال يتلقون أمور دينهم إال عن مشكاة النبوة ،ال عقل وال ذوق وال كشف ،بل هذه
إن صحت كانت معضدة حلجة الكتاب والسنة ،فكيف مبن عارض هبا
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دالئل الكتاب والسنة ،وأكثرها جهاالت وخياالت فاسدة ،وهبذا تفهم كيف أن الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -أنكر على عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -النظر يف صحيفة من التوراة [انظر:

مسند أمحد ( ، )15156والسنة البن أيب عاصم ( . ] )50وهو الكتاب املنزل من السماء وإن
شابه التحريف فهو أفضل من كثري من األقيسة العقلية ،واخلياالت الصوفية ،وكذلك موسى -عليه

السالم -لو قدر وجوده بعد بعثة حممد -صلى هللا عليه وسلم -ما جاز ألحد متابعته ،وترك ما عليه
النيب -صلى هللا عليه وسلم -بل ما جاز له –أي موسى -ترك متابعة النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فكيف تتلقى أمور الداينة أصوهلا وفروعها ،عن عقل أو ذوق أو وجد أو حنو ذلك؟ فمنهج السلف

يقوم على التسليم املطلق لنصوص الكتاب والسنة ،ال يردون منها شيئاً ،وال يعارضوهنا بشيء ال

بعقل وال ذوق وال منام وال غري ذلك ،بل يقفون حيث تقف هبم النصوص ،وال يتجاوزوهنا إىل إعمال

رأي أو قياس أو ذوق ،ملتزمّي قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بّي يدي هللا ورسوله واتقوا

هللا إن هللا مسيع عليم" [احلجرات. ]1:

أما املخالفون لعقيدة أهل السنة واجلماعة فمستندهم وسلسلتهم يف تلقي العلوم الدينية هو الكشف

والعيان ال النظر والربهان ،بل عندهم أن السالك ال بد وأن يفرغ قلبه عن مجيع التعلقات الكونية،

والقوانّي العلمية ،وقد ذكر بعض الصوفية أن علوم الصوفية فاضت على صدورهم فيضاً ،ومل حتصل
هلم ابلتعلم والدراسة والكتابة للكتب ،والنظر يف املصنفات والبحث عن األقاويل واألدلة ،بل من

لوازم طريقهم قطع اهلمة عن األهل والولد والعلم ،فال يفرق فكره بقراءة قرآن ،وال ابلتأمل يف
تفسريه ،وال ابلنظر يف كتب احلديث وغريها.

فالعلوم العقلية والشرعية من مجلة احلجب والعوائق اليت جيب على السالك التخلص منها وجتاوزها،

إن هو أراد الوصول إىل حقيقة املعرفة.

بل جتدهم قد وصفوا ما عندهم ابملعرفة والقطع ،وما عند غريهم ابلعلم والظن ،فالعلم طريقه اخلرب،

أما املعرفة فطريقها الكشف والعيان ،والعلم عندهم حجاب عن املعرفة وإن كان ال يوصل إليها إال
ابلعلم ،فالعلم هلا كالصوان ملا حتته فهو حجاب عنه وال يوصل إليه إال منه.

اثلثاً :أما هل هذا حصل يف التاريخ اإلسالمي؟ فنقول :نعم هناك من زعم أن األولياء يسمعون كالم
هللا ،أو أن هللا كلمهم ،ومنهم من زعم التصرف مع هللا يف الكون ،ومنهم من ادعى العروج إىل

السماوات وتبادل احلديث مع هللا ،ومنهم من زعم أن هناك من يتلقى علوماً خاصة هبم عن هللا كابن
سبعّي وغريه ،وأيب العباس املرسي ،حيث قال :علوم هذه الطائفة -أي الصوفية -علوم حتقيق،

وعلوم التحقيق ال حتملها عقول عموم اخللق ،والفقيه من انفقأ احلجاب عن عيين قلبه .ويقول أمحد
بن خملوف الشايب الصويف :وعلم التجليات موقوف على األذواق ،فمن ال ذوق له ال علم له.

وإىل جانب زعم التلقي عن هللا مباشرة هناك من يزعم أنه يتلقى عن هللا مباشرة وابستمرار ،ويتلقون
التوجيهات ويصححون عنده األحاديث ،فهذا حممد الصبان يقول:
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(وحرم بعض احملققّي القياس على مجيع أهل هللا؛ لكون رسول هللا مشهوداً هلم ،فإذا شكوا يف صحة
حديث أو حكم رجعوا إليه يف ذلك فأخربهم ابألمر احلق يقظة ومشافهة ،وصاحب هذا املشهد ال
حيتاج إىل تقليد أحد من األئمة غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) انظر هامش مشارق األنوار
حملمد الصبان (ص. )137:

وأخرياً :فزعم األولياء أهنم يلتقون ابلرسول -صلى هللا عليه وسلم -ويتلقون منه علوماً ،ويصححون
عليه أحاديث وهلم سلسلة مباشرة إليه ،هو جمرد ادعاء فقط ال أساس له من الصحة ،وهذه الدعاية

اليت يروج هلا املتصوفة يقصدون من ورائها هدم الشريعة اإلسالمية ،حيث إن دعوى التلقي عن

رسول هللا وتصحيح األحاديث عليه قاعدة خطرية جداً ،لو سلمت هبا لكفت لتدمري األمة اإلسالمية

يف العقيدة والعبادة والسلوك؛ وذلك ألنه أصبح سلساً جداً أن أييت أي صويف حبديث من عند نفسه،
ويدعي أنه صححه على الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ولكن -واحلمد هلل-مل يعتنق هذه العقائد
الباطلة إال من اخنرط حتت لواء الطرق الصوفية الذين زعموا أهنم يتلقون العلوم عن هللا مباشرة،
وادعوا أبن الكتب اليت ألفوها إمنا هي من اإللقاء الرابين عليهم ،وليست أتليفاً من عند أنفسهم..
نعوذ ابهلل من الضالل واخلذالن ،اللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه ،وأران الباطل ابطالً وارزقنا

اجتنابه..

وأنصحك أخي احملب الفاضل أن تراجع كالم الشيخ سلمان العودة يف كيفية دعوة أولئك القوم
بعنوان (دعوة املتصوفة)  ،ففيه نفائس ودرر ملن وفقه هللا لسلوك اهلدى ،وابهلل التوفيق.
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دعوة املتصوفة
اجمليب  /املشرف العام

التصنيف

التاريخ 1422/10/26

السؤال

أسأل هللا تعاىل أن تكون يف أمت الصحة والعافية وأن تكون خبري ،مث أرجو أن تذكر يل طريقة عملية يف
دعوة الصوفية ،مع العلم أهنم ليسوا متعمقّي يف التصوف بل مازالوا عند املوالد واألذكار والدعوات

والصلوات فقط.

كما أرجو أن ترشدين إىل كتب هتتم بدعوة هؤالء الناس.

اجلواب

التصوف ابب واسع ،والطرق الصوفية كثرية ومتباعدة يف مناهجها ،االسم واحد واحملتوى خمتلف
متفاوت ،فيها الطرق القائمة على التكسب املادي والغنائم الدنيوية ،وفيها الطرق القائمة على

عقيدة االحتادية أو احللول ،وفيها الطرق القائمة على التهذيب والرتبية وبناء األخالق والتعبد ،ورمبا
صحب ذلك شيء من احملداثت العملية اليت مل تُـ ْؤ َثر عن السلف.

وكثري من املنتسبّي إىل الطرق الصوفية ال يربطهم هبا إال جمرد االنتساب واحملبة والوالء العام ،دون أن
يعرفوا ما عليه شيوخ الطريقة.

ونظراً هلذا نرى أن التأثري على هذه اجلماهري ممكن جداً شريطة أن يكون ابألسلوب احلسن واملوعظة
احلسنة ،واهلدوء وسعة البال ،ومن طلبة علم وأهل دعوة يعرفون مداخل النفوس وأسباب قبوهلا
وإقباهلا ،وأسباب ردها وإدابرها فليس من احلكمة أن تبدأ بنقد شيوخهم وتفنيد طرائقهم وعيب
مسالكهم ،ورمبا ال يكون كثري من هذا معروفاً لديهم ،ورمبا أخذهتم بذنب غريهم ،أو كنت مسعت

عنهم شيئاً والواقع خبالفه.

واألسلوب األمثل يف دعوة هؤالء وغريهم هو عرض احلق هلم دون الدخول معهم يف مناظرة حول ما
هم عليه ،فتعرض عليهم العقيدة يف هللا  -تعاىل  -وتعظيمه وعبادته وتوحيده ،واإلقرار مبا أخرب به
عن نفسه أو أخرب عنه رسوله مما هو لب الداينة ومقتضى الفطرة ،وصريح العقل.

ويُـثَ ّىن ابلثناء على األنبياء واملرسلّي وتعظيمهم وحمبتهم واالقتداء هبم واللهج بذكرهم دون غلو أو

مبالغة ،وال نفرق بّي أحد منهم.
ونثلِّث ابلثناء على أصحاب األنبياء ،وخصوصاً أصحاب نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فهم
غراس يده ،ومثرة تربيته ،وأعوانه وإخوانه وأصحابه وجلساؤه ووزراؤه وأهل بيته.
وهكذا ما يتعلق ابملالئكة والكتب والقدر وغريها.

ويراعى يف هذا انموس التدرج ،فليس من احلكمة أن تشعره أبن كل ما عنده خطأ وابطل وضالل،

كما أنه ليس من احلكمة أن تعلمه صغار األمور وكبارها يف وقت واحد ،وأن تنتقده يف كل كلمة وكل
حركة.

هناك مسائل جوهرية وكبرية وضرورية يـبدأ هبا ،وتُـو َىل حقها من العناية بصرب وذكاء ٍ
وبعد عن اإلاثرة،
ُْ
ْ
وأعين أن أتعمد البعد عن حتريك عوامل الرفض واملعاندة لديه ،وأجتنب كل ما حيرك التعصب عنده،

وأجعل احلق يسري ويسرب إىل قلبه ونفسه هبدوء وانسياب ولطف ،حىت لرمبا ال يشعر أول األمر أن
مثةَ شيئاً جديداً يدخل عليه ،وقد يكون يف قرارة نفسه فطرة سليمة ،أو فهم صائب ولكنه مستور

مغطى ببعض الظواهر وبعض الشوائب.

وإذا ظهرت بوادر القبول فليكن بعد اللقاء لقاء آخر ،ولتكن الطريق سالكة لصداقة متتد جذورها
والصالت واهلدااي ،والكتب واألشرطة والوسائل
وتبسق فروعها ويتولد عنها تبادل األحاديث ِّ
التعليمية املختلفة.
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فإن كان األمر ال حيتمل كل هذا ،والفرصة تضيق عن مثله ،فليكن سؤاالً بعد سؤال تثري يف ذهنه

الشك يف اخلطأ القائم لديه ،وتبعثه على التفكري السليم والنظر السديد والتأمل فيما حوله ،وليكن

من هدية الكتاب املختار ،أو الشريط املختار ما يكمل املشوار ،وينبغي اختيار املادة اليت تعطى له،

فال تكون مادة صارخة أو ملحة على قضااي أو مسائل جزئية أو فرعية؛ ألن املهم هو القاعدة
والتصور وغريها يبىن عليها.

إنك حتتاج حّي تدعو قوماً إىل خري فقدوه أن تكون متحلياً ابخلري الذي وجدوه فعليك جبميل

األخالق ،وطيب الصفات ،وطول النفس ،واألانة ،وعدم االنفعال والتحلي ابلصرب ،والصدق،

واإلخالص ،والتجرد التام للحق ليكون التوفيق حليفك ،وال تنس الوصااي اإلهلية يف سورة العصر

"والعصر إن اإلنسان لفي خسر .إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات .وتواصوا ابحلق ،وتواصوا ابلصرب
"جعلنا هللا وإايكم منهم مبنِّه وكرمه.
ويف املكتبة اإلسالمية أعداد كبرية من الكتب النافعة يف الردود على أابطيل املنحرفّي عن سواء

السبيل ،لكن من النادر أن جتد كتاابً يف دعوة هؤالء وأولئك ال يتحدث عن نقد مذاهبهم لكنه

يعرض هلم الدعوة عرضاً أولياً متجرداً هادائً وهذا كما هو ظاهر ،لون آخر غري النقد والتفنيد
واحلاجة إليه ماسة ،وهللا املستعان.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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آخذ بقول َم ْن؟

اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/15هـ
السؤال

ما رأيكم يف تعاملي مع خالف العلماء هبذه الطريقة وهل هي صحيحة وهي-:

أوالً :النظر يف كالم العلماء يف املسألة وأدلتهم ،وإذا استطعت الرتجيح آخذ ابألقوى دليالً.

اثنيا :اتباع قول اجلمهور.

اثلثاً :اتباع قول األعلم واألتقى.
رابعا :األخذ ابألحوط.

خامسا :األخذ ابأليسر ،وال أحيد عن ترتيب الطرق السابقة ،إال إذا عجزت عن طريقة انتقلت إىل
اليت تليها.
مالحظة :أطوع نفسي على األخذ ابألحوط إال إذا كان فيه مشاقة شديدة ،فأنتقل إىل األيسر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فالناس صنفان ابلنسبة لالجتهاد والتقليد :جمتهد ،وغري جمتهد ،فاجملتهد هو الذي اجتمعت فيه
شروط االجتهاد .فهذا واجبه االجتهاد ،وهو وجوب العمل مبا أداه إليه اجتهاده ،ال يسعه إال ذلك.

أما غري اجملتهد ،وهو الذي مل تتوفر فيه شروط االجتهاد ،فهذا ال جيوز له االجتهاد ،ألنه ليس من
أهله ،بل حقه التقليد ،وهو سؤال اجملتهدين واألخذ بفتاويهم.

وطريقة ذلك أن يتحرى أوالً يف سؤال األعلم ،واألتقى ،واألورع من العلماء اجملتهدين ،فيسأل واحداً
منهم وأيخذ بقوله.
أما إذا سأل أكثر من واحد وتعددت أمامه األقوال ،فالصحيح أنه ال خيتار منها ،بل الواجب عليه

أن أيخذ بقول األعلم ،واألفضل من اجملتهدين.

هذا يف حق العامي املقلد الذي ال قدرة له على فهم الدليل ،أما إن كان هذا املقلد ممن لديه قدرة
على فهم الدليل ،ووجه االستدالل به ،فالواجب على هذا أن أيخذ ابلقول الذي تعضده األدلة،
وعلى الكل أن يتقي هللا ما استطاع وأن يبذل وسعه يف طلب احلق والوصول إليه .وهللا املوفق.
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هل يستحق األب احلضانة؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/18هـ

السؤال

امرأة مطلقة تنازعت مع طليقها على ابن هلما عمره مخس سنوات ،ويف جملس ُعرف حكم لألب

حبضانة االبن؛ ألنه ال يريد أن يدفع له نفقة ،وعند أخذه صرخ الطفل فرتكه أبوه وذهب ومل يطالب

به بعد ذلك ،مث حدثت مشاكل بّي والد األم -الذي ينفق عليها هي وابنها -وبّي والد الطفل

(وكان أبو الطفل ظاملاً لوالد األم)  ،فقرر والد األم أن يعطي الطفل ألبيه ألنه ال يستحق أن يربيه له،
وأم الطفل حزينة لذلك ،فهل والد األم ظلمها؟ علماً أبن األم ليس هلا دخل أو مال خاص ،وهي
مقيمة يف بيت أبيها ،وهل هذا ظلم للطفل؟ علماً أبن أابه شاب قادر على الكسب ،وال يصلي

خريا.
وأخالقه ذميمة .أفيدوان جزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ومن واآله ،وبعد:

فإن احلضانة إمنا تراعى فيها مصلحة الطفل ،ال رغبة األبوين ،فمن ترجح أن مصلحة الطفل عنده

أكثر من اآلخر فهو أحق حبضانته ،سواء كان أابً أو أماً.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل( :-ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام يف
يتعّي أحدمها
تقدمي أحد األبوين مطلقا وال ختيري أحد األبوين مطلقا .والعلماء متفقون على أنّه ال ّ

مطلقا؛ بل مع العدوان والتّفريط ال يقدم من يكون كذلك على الرب العادل احملسن القائم ابلواجب) .
جمموع الفتاوى (. )86/9

أما ما يتعلق بنفقة الصغري الذي ال مال له فإهنا جتب شرعاً على األب إن كان موسرا ،وتُلزمه احملكمة
بدفعها ،فإن كان األب معسرا وقادرا على الكسب أجرب على التكسب من أجل اإلنفاق على ابنه،

فإن أىب فإنه يعاقب ولو ابلسجن.

وعلى هذا فإن كان ما ذكره السائل صحيحاً من أن والد الطفل ال يصلي وأخالقه ذميمة ..فإنه ال
يستحق حضانة هذا الطفل؛ حفاظاً على مستقبله ،كذلك إن كان ما ذكره السائل صحيحاً من أن

والد الطفل شاب وقادر على الكسب ..فإنه جيرب على التكسب للنفقة على ابنه ،ولو اقتضى األمر
سجنه فإنه يسجن ،ومثل هذا ال يتم إال عن طريق احملكمة ،فعلى األم التقدم إليها.

أما فيما يتعلق بتخلي والد أم الطفل عنه ودفعه لوالده ،وهل أيمث بذلك؟

فاجلواب أن والد األم ال جتب عليه نفقة ابنها شرعاً ،لكن ينبغي أن ال حيول بّي ابنته وبّي حضانة

طفلها ،السيما إذا تك ّفل بنفقة الطفل غريه ممن جتب عليه نفقته من والد أو وارث أو غريمها.
ولعلي أُذ ّكِر والد هذه األم مبا روي عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :كنا مع رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -يف سفر ،ومرران بشجرة فيها فرخا محرة (طائر صغري) فأخذانمها ،قال :فجاءت

احلمرة إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهي تصيح ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :من
فجع هذه بفرخيها؟ " .قال :فقلنا :حنن .قال" :فردومها" .أخرجه احلاكم ( ، )7673وقال :هذا

حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
كما أخرجه أبوداود ( )2658بلفظ قريب من هذا ،وصححه األلباين -رمحهم هللا تعاىل.-
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وقال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل( :-أمجع أهل العلم على أن التفريق بّي األم وولدها الطفل غري
جائز ،هذا قول مالك يف أهل املدينة ،واألوزاعي يف أهل الشام ،والليث يف أهل مصر ،والشافعي،
وأيب ثور ،وأصحاب الرأي فيه ،واألصل فيه ما روى أبو أيوب ،قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -يقول" :من فرق بّي والدة وولدها ،فرق هللا بينه وبّي أحبته يوم القيامة" ،أخرجه
الرتمذي ،وقال :حديث حسن غريب.

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال توله والدة عن ولدها" ،قال أمحد :ال يفرق بّي األم وولدها
وإن رضيت ،وذلك -وهللا أعلم -ملا فيه من اإلضرار ابلولد ،وألن املرأة قد ترضى مبا فيه ضررها ،مث
يتغري قلبها بعد ذلك فتندم) أ .هـ املغين (. )55/21

قلت :وإن كان هذا يف مسألة بيع الرقيق إال أن العلة واحدة ،فعلى والد هذه األم أن يصرب وحيتسب
األجر من هللا ،ولعل هللا أن يس ِّخر له هذا الطفل يف مستقبل حياته فيربه وهو أحوج ما يكون لذلك.
وفق هللا اجلميع للصواب .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.
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االكتتاب يف شركة ينساب
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال

ما حكم االكتتاب يف شركة ينساب؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن نشاط شركة ينساب يف صناعة البرتوكيماوايت ،ومن خالل دراسة نشرة اإلصدار املفصلة

اخلاصة هبا تبّي أهنا حصلت على عموالت بنكية ،كما وقعت على اتفاقية متكنها من احلصول على
قروض جتارية ابلفائدة ومراحبات إسالمية من عدة بنوك ،فالشركة هبذا تعد من الشركات املختلطة،

واخلالف يف الشركات املختلطة بّي العلماء املعاصرين معروف ،واألقرب -وهللا أعلم -أن الشركة

إذا كانت ال تعتمد يف نشاطها على املعامالت احملرمة فإن ذلك ال يقتضي حرمة السهم كله ،بل

يتخلص من اجلزء احملرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ،وابلنظر إىل اإليراد احملرم املوجود يف الشركة وقت

االكتتاب فإنه يسري جداً بل ال يكاد يذكر (أقل من واحد ابأللف من أصول الشركة)  ،وأما التمويل

فلم تلتزم به الشركة إىل اآلن ،ومىت ما ارتبطت الشركة بشيء حمرم منه فسيتم بيانه يف حينه.
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز االكتتاب يف الشركة ،وإذا حصل املساهم على ٍ
شيء من األرابح
اليت توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من تلك األرابح بقدر نسبة اإليرادات احملرمة فيها ،أما
األرابح الناجتة من بيع السهم فال يلزم التخلص من ٍ
شيء منها.

وإين أدعو القائمّي على الشركة إىل أن يكون مجيع التمويل الذي ستحصل عليه متويالً إسالمياً ،وأن
حتول ودائعها إىل ودائع استثمارية موافقة للشريعة ،فنحن-وهلل احلمد -يف ٍ
بلد ٍ
قائم على حتكيم
شريعة هللا .وكل ما خيالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً ،وما متارسه أي شركة من
ٍ
اقرت ٍ
مساهم أن يعرتض عليها،
إيداع ابلفائدة يعد من التجاوزات غري النظامية اليت حيق ألي
اض أو ٍ
وهذا هو احلد األدىن من الواجب على من ساهم يف الشركات املختلطة ،أن يعرتض على تلك

التجاوزات عند حضوره اجلمعية العمومية للشركة .وهللا أعلم.
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التأويل املخرج من امللة
هد ْو
اجمليب حممد احلسن الد َ
الداعية اإلسالمي املعروف
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ

السؤال

مىت ميكن أن يصبح أتويل شخص آلية أو حديث خمرجاً له من امللة؟

كأن يقرأ شخص اآلايت يف عيسى -عليه السالم -ويشعر أبنه مات قبل الصعود إىل السماء ،أو
يشعر بعدم التأكد من التأويل الصحيح ،فهل يكون ذلك خمرجاً له من امللة؟

وإذا قرأ اآلية يف ختم النبوة وفهمها (كما يفهمها القادايين) ؛ أبن اآلية ال تعين انقطاع قدوم أنبياء

آخرين ،فلماذا خيرجه هذا التأويل من امللة ،وهو ال يرفض اآلية لكنه يفهمها بصورة خمتلفة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالتأويل ينقسم إىل قسمّي :سائغ وغري سائغ.

فالتأويل السائغ هو :محل الدليل على معىن حيتمله ،ولكنه غري متبادر منه ،اعتماداً على دليل

يقتضي ذلك ،مع كون احلامل من أهل االجتهاد.

والتأويل غري السائغ هو :محل الدليل على معىن ال حيتمله أصالً ،أو حيتمله مرجوحاً من غري دليل

يقتضيه ،أو كان ممن ليس أهالً لالجتهاد.

مصيب له أجران ،وإما خمطئ
فالقسم األول الذي هو السائغ ال ميكن أن يكفر صاحبه ،بل هو إما
ٌ

أجر واح ٌد؛ لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران،
له ٌ
وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر" .أخرجه البخاري ( ، )7352ومسلم (. )1716

وقد قال ابن تيمية -رمحه هللا -يف املسائل املاردينية" :كل من اجتهد يف طلب احلق فهو معذور
أصاب أو أخطأ ،سواء كان ذلك يف األصول أو يف الفروع".

والقسم الثاين وهو :التأويل غري السائغ -إذا كان حيمل الدليل على ما ال حيتمله أصالً ،فإن كان يف
العقائد وما يف معناها فهو كفر ،وإن كان من ابب العبث فكذلك ،كالذين يفسرون قوله تعاىل" :إن

هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة" [البقرة ]67 :أبهنا عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -وإن كان يف غري
ذلك فهو كبرية يعزر صاحبها؛ لقول هللا تعاىل" :قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن

واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاانً وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون"

[األعراف . ]33:فهو من القول على هللا بغري علم.

وإن كان حبمل الدليل على ما حيتمله مرجوحاً من غري دليل ،أو كان احلامل غري أهل لالجتهاد فهو
كبرية كذلك يعزر صاحبها ملا سبق.

فاملثال املذكور يف السؤال يف رفع عيسى -عليه السالم-لو مل ترد النصوص حبياته يف السماء ونزوله

يف آخر الزمان -متواترة ،حىت أصبح ذلك من عقيدة املسلمّي لكان كبرية يعزر صاحبها؛ لعدم

اعتماده على دليل ،أما وقد تواترت النصوص وأصبح األمر عقيدة ،فإن خمالفه يكفر إبنكاره كفراً
خمرجاً من امللة.

واملثال الثاين يف السؤال يف إنكار ختم النبوة مبحمد -صلى هللا عليه وسلم -ليس من ابب التأويل
أصالً ،بل هو إنكار للنصوص الصرحية اليت ال حتتمل إال معىن واحداً ،فهو كفر كذلك خمرج من
امللة .وهللا أعلم.
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مقتضى حديث "إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة"
اجمليب وليد بن علي احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/05هـ
السؤال

كيف يفهم حديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة"،
من خالل عموم املقتضى عند األصوليّي؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،وبعد:
فإن املراد ابملقتضى عند األصوليّي :ما جيب تقديره لصدق الكالم أو صحته عقالً أو شرعاً ،وتعيّي
اللفظ املقدر مما يدخله االجتهاد ويقع فيه اخلالف.

وقد وقع خالف بّي األصوليّي يف املقتضى :هل يعم أم ال؟

فمن يرى عموم املقتضى محل قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا احلديث" :فال صالة" على

نفي الصحة ،أي :فال صالة صحيحة؛ ألنه ال ميكن محل النفي على نفي احلقيقة ،فيحمل على نفي
الصحة ،وعلى هذا القول :إذا أقيمت الصالة املكتوبة يف املسجد فال جيوز أن يُصلهى شيءٌ من
النوافل ،ولو تلبس بنافلة بعدما أقيمت الصالة فإهنا ال تصح ،وقال هبذا القول مجهور الفقهاء من

املالكية واحلنابلة وغريهم.

قال الشوكاين" :حيتمل أن يتوجه النفي إىل الصحة أو إىل الكمال ،والظاهر توجهه إىل الصحة؛ ألهنا

أقرب اجملازين إىل احلقيقة ،فال تنعقد صالة التطوع بعد إقامة الصالة املكتوبة".

وقد شدهد بعض الفقهاء فذهب إىل قطع النافلة إذا أقيمت الصالة؛ ألن هذا احلديث خمصص لعموم
قوله تعاىل" :وال تبطلوا أعمالكم" [حممد. ]33:

ومال ابن حجر إىل أن املراد ابحلديث نفي الكمال ال الصحة؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل
يقطع صالة املصلي ،وإمنا اقتصر على اإلنكار.

ومن ال يرى عموم املقتضى فقد محل احلديث على النهي ،فيكون معىن قوله -صلى هللا عليه وسلم-
" :فال صالة" أي :فال تصلوا ،ومحلوا النهي على الكراهة ،وعلى هذا القول يكره التطوع بعد إقامة

الصالة املكتوبة؛ ألن التقدير للضرورة ،وإذا أمكن عدم التقدير فهو أوىل ،وقال هبذا القول أكثر

احلنفية والشافعية ،ولعل الراجح يف ذلك -وهللا أعلم -هو القول األول ،وهو عدم جواز الشروع يف
النافلة بعد إقامة الصالة املكتوبة .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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االكتتاب أبمساء آخرين
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال

ما حكم اكتتاب الشخص ابسم غريه؟.

اجلواب

ٍ
شخص آخر يف االكتتاب ،سواء أكان ذلك بعوض يدفعه
أرى أنه ال جيوز للمكتتب أن يستعمل اسم
لصاحب االسم أم بغري عوض؛ ملا يف ذلك من جتاوز احلد املستحق له نظاما ،وتعديه على حق غريه
ممن التزم ابلنظام ،إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة األسهم بّي الناس ابلسوية ،وال يتحقق ذلك
إال أبن حيدد لكل واحد من املكتتبّي سقف أعلى ال يتجاوزه ،فاملنع من استخدام الشخص اسم

غريه من السياسة الشرعية اليت تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل املال دولة بّي الناس كلهم فقريهم

وغنيهم ،ال أن يكون حمصوراً أبيدي فئة قليلة .وفضال عن ذلك ،فإن هذا التصرف نوع من

التدليس ،وهو مظنة اخلالف واخلصومة بّي األطراف .وإبمكان املكتتب الذي ال جيد ما يكفي من
املال أن يقرتض مبلغ االكتتاب ٍ
بقرض حس ٍن يرده للمقرض مبثله بدون زايدة ،وجيوز أيضاً أن يدخل

مع صاحب املال يف عقد مشاركة ،فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول :خذ
هذا املال وما كان من ربح فيه فلك  %30منه ،ويل  ،%70وهللا أعلم.
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قاعدة "ما حرم س ًدا للذريعة " ...

اجمليب د .مصطفى بن كرامة خمدوم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/16هـ
السؤال
أعلم أن هناك قاعدة فقهية تقول( :ما حرم سدا للذريعة أبيح ملصلحة راجحة) .

هل املراد ابألمر احملرم سدا للذريعة هو ما حرمه الشارع ابلنص وتبّي أن حترميه شرع سدا لذريعة

حمرمة؟ أم املراد ما اجتهد العلماء يف حترميه سدا للذريعة؟ آمل اإلجابة ابلتمثيل ،ولكم جزيل الشكر

واالحرتام.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقاعدة "الفعل املنهي عنه س ّدا للذريعة يباح للحاجة واملصلحة الراجحة" قاعدة عامة فيما هني عنه

ابلنص ،أو االجتهاد ،وهلذا مثل هلا الفقهاء أبمثلة ورد فيها النص ،وأمثلة مل يرد فيها النص ،وذلك

كالنهي عن دفع الرشوة ودخول املرأة للحمامات الساخنة ،ولبس الرجال للحرير ،والذهب للرجال،
والسمر بعد العشاء  ...إخل.

ومستند القاعدة هو البناء على قاعدة تعارض املصاحل واملفاسد ،فمىت تعارضت مفسدة مرجوحة مع

مصلحة راجحة فالعربة ابلراجحة.

وألن األصل يف الوسيلة اليت ال تتضمن يف ذاهتا مفسدة هو اجلواز من حيث ذاهتا ،وإمنا منعت لكوهنا
طريقا إىل املفسدة ،فلما ألغي اعتبار املفسدة بسبب رجحان املصلحة عليها عاد الفعل إىل األصل

وهو اجلواز.

واملهم الذي ينبغي التنبه له هو أن القاعدة متعلقة ابلفعل الذي ال يتضمن يف ذاته مفسدة ،ولكنه
طريق إليها وهو املسمى ابلوسيلة ،وميكن السائل مراجعة كتايب "قواعد الوسائل يف الشريعة

اإلسالمية" ففيه زايدة بيان ،وهللا أعلم.
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هل وقع خالف فقهي يف زمن الرسول؟!
اجمليب وليد بن علي احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

هل كان يف زمن الرسول -صلوات هللا عليه -اختالف بّي العلماء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نيب الرمحة ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو املشرع يف زمن الصحابة ،وكان الصحابة -رضي هللا
عنهم -يرجعون إليه يف النوازل اليت تنزل هبم ،فإذا نزلت هبم انزلة واحتاجوا إىل معرفة حكمها

الشرعي ،جاءوا إليه يستفتونه ،ومل يكونوا حباجة إىل االجتهاد لبيان األحكام الشرعية مع وجوده -

صلى هللا عليه وسلم-؛ فلذلك كان االختالف الواقع يف عصره -صلى هللا عليه وسلم -حمدوداً
وضيق النطاق ،وإذا وقع خالف بّي الصحابة -رضي هللا عنهم -رجعوا إليه -صلى هللا عليه
وسلم -كما جاء عند البخاري عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أنه مسع رجالً يقرأ آية مسع
من النيب هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقرأ خالفها ،قال :فأخذت بيده ،فأتيت به إىل رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -فذكرت ذلك له ،فعرفت يف وجهه الكراهية ،وقال" :كالكما حمسن ،وال

ختتلفوا فإن من كان من قبلكم اختلفوا فهلكوا" ،صحيح البخاري ( ، )3476فلما اختلف ابن

مسعود مع ذلك الصحايب يف قراءة اآلية رجع إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم.

وقد يقع اختالف بّي الصحابة يف فهم النصوص الشرعية ،كما اختلفوا يف فهم قوله -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال يصلّي أحد العصر إال يف بين قريظة" صحيح البخاري ( ، )946وصحيح مسلم
( . )770ففهم بعضهم أنه أراد حثهم على اإلسراع واالستعجال يف املشي ،فصلوا العصر يف

الطريق ،وأخذ آخرون ابلنص على ظاهره فلم يصلوها إال يف بين قريظة ،فأخروا الصالة لذلك ،ومل
يعنف النيب -صلى هللا عليه وسلم -أحداً من الفريقّي.

فخالصة ذلك أن االختالف سنة كونية وطبيعة بشرية ،وليس كل اختالف مذموما ،بل منه املذموم

ومنه املمدوح ،وقد كان االختالف الواقع يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم  -قليالً جداً لوجوده

صلى هللا عليه وسلم ،-حيث كان هو املرجع يف تشريع األحكام ،فال حاجة إىل االجتهاد ،فإنأكثر االختالف متفرع عن االجتهاد يف استنباط األحكام أو تنزيلها؛ ألن االجتهاد يستلزم وقوع

االختالف ،لتفاوت العقول ،واملدارك ،واألفهام ،وألن أكثر األسباب اليت توجب االختالف مل تكن

موجودة يف ذلك الزمن ،ومع هذا فإن ذلك االختالف مل يكن موجباً للتفرق ،واالختالف ،والتنابز

والتشاقق.

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()38/16

تعليل األحكام
اجمليب د .مصطفى بن كرامة خمدوم
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/18هـ

السؤال

ما أدلة الذين منعوا من جواز تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد ذهب كثري من األشاعرة إىل منع تعليل أحكام هللا تعاىل ابحلِ َك ِم واملصاحل ،بناءً على أصلهم

املشهور "أفعال هللا ال تعلل ابلغرض" ألهنم يرون أن تعليل أفعال هللا -ومنها أحكامه التشريعية-
يستلزم إضافة النقص إىل هللا ،كأنه تكميل لصاحب الغرض.

وهذا يناقض ما يذكرونه يف كتب الفقه واألصول ،من التعليل ابلعلل وذكر احلِكم ،وهلذا ذهب
بعضهم إىل أن هذه األحكام وقعت على وفق املصاحل دون قصد هلا ،وفيه نظر.
والصحيح عند احملققّي من العلماء كما يدل عليه االستقراء أن أفعال هللا وتشريعاته ال ختلو من
حكمة ابلغة ،وإن مل نطلع عليها أحياانً ،وهذه احلِكم واملصاحل املقصودة من وراء التشريعات راجعة

إىل اخللق ،وهللا غين عن كل شيء وليس حمتاجاً إىل شيء من خملوقاته ،وهللا أعلم.

()39/16

التصرف يف الرتكة دون إذن الورثة

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/25هـ
السؤال

حنن إخوة ترك لنا والدان مبلغا من املال ،فهل حيق يل أن أستخدم هذا املال يف جمال جتاري يكون
العائد منه لنا مجيعا؛ ألننا نعيش سوايً؟ علماً أبين أخذت مبلغاً من املال للزواج ،فهل حيق يل االجتار

هبذا املال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا املال مشرتك جلميع الورثة ،وال جيوز ألحدهم أن ينفرد ابلتصرف فيه ابلتجارة أو غريها إال
إبذهنم ،فإذا أذن شركاؤه أبن يتصرف فيه فإن هذا جائز وال أبس به إن شاء هللا.
والربح حسب ما يتفق عليه ،فإذا كان هذا العامل اتفق معهم على أن أيخذ نصف الربح والبقية

لآلخرين فله ذلك ،وإن اتفقوا على شيء آخر فإن هذا جائز وال شيء فيه.

وأما ما أخذه للزواج فإن هذا حيسب من حقه ،وال بد من إعالم الباقّي .وهللا أعلم.

()40/16

إسكان بعض األوالد بال أجرة!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/14هـ

السؤال

لدى والدي أربع شقق أان وهو نسكن يف إحداها ،ويل إخوة متزوجون يسكنون يف الشقق الباقية
يسكن مع أزواجهن؟ فهل حرام على والدي أن يسكن بعض
بدون أجرة ،ويل أخوات متزوجات
ّ

أوالده دون اآلخرين؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن كان إخوانك غري قادرين على استئجار سكن لفقرهم فأسكنهم والدك يف الشقق اململوكة له فال
أبس بذلك؛ لكوهنا من النفقة الواجبة عليه ،أما إن كانوا قادرين على أجرة السكن فال حيل له ذلك

إال برضى مجيع أوالده ذكوراً أو إاناثً ،فإن رضوا فاحلمد هلل ،وإال احتسب سكناهم أبجرة أيخذها

منهم من غري حماابة؛ حلديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -قال :أعطاين أيب عطيةً ،فقالت

عمرة بنت رواحة [والدة النعمان]  :ال أرضى حىت تشهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأتى

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية ،فأمرتين أن
أشهدك اي رسول هللا؟ قال" :أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ " .قال :ال .قال" :فاتقوا هللا واعدلوا بّي
أوالدكم" قال :فرجع فرد عطيته .رواه البخاري (. )2747

()41/16

هل َد ْهن ال ه
ش َعر من السنة؟

اجمليب سامي بن حممد اخلليل

مدير مركز الدعوة واإلرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ

السؤال

مسعت أن َد ْهن ال ه
ش َعر من السنة ،فهل ص هح ذلك عنه صلوات هللا وسالمه عليه؟ وما هي تلك
الدهون املستحبة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم َد ْهن الشعر والعناية به سنة ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم" :-من كان له شعر فليكرمه" وهو

عند أيب داود ( )4163إبسناد حسن ،وهذا يدل على أن من السنة تسريح الشعر ودهنه والعناية به

عموماً ،لكن بدون مبالغة ،ولذلك أمر صلى هللا عليه وسلم برتجيل الشعر ودهنه غباً ،أي يوماً بعد
يوم كما فسره اإلمام أمحد .انظر سنن أيب داود ( ، )4159وجامع الرتمذي (. )1756

ُّهن فلم يرد يف السنة حتديد نوع بعينه ،فيدهن اإلنسان شعره أبي ُد ْهن مفيد للشعر.
وأما نوع الد ْ

()42/16

ملاذا أتخر رجوع أصحاب اهلجرة الثانية للحبشة؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال

ما هي أسباب أتخر عودة أصحاب اهلجرة الثانية إىل احلبشة حىت السنة السابعة للهجرة؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن الثابت أن املسلمّي هاجروا إىل احلبشة مرتّي ،وكانت اهلجرة األوىل يف شهر رجب سنة مخس

من البعثة ،وهم أحد عشر رجالً ،وأربع نسوة ،خرجوا مشاة إىل البحر ،فاستأجروا سفينة بنصف

دينار{ .فتح الباري  ،188-187/7وذكر ابن إسحاق أهنم عشرة رجال وأربع نسوة (سرية ابن

هشام . } )344/1

مث بلغ املسلمّي وهم أبرض احلبشة " أن أهل مكة أسلموا ،فرجع انس منهم عثمان بن مظعون إىل

مكة ،فلم جيدوا ما أُخربوا به صحيحاً ،فرجعوا وسار معهم مجاعة إىل احلبشة ،وهي اهلجرة الثانية،

وقد سرد ابن إسحاق أمساء أهل اهلجرة الثانية ،وهم يزيدون على مثانّي رجالً .وقال ابن جرير :كانوا

اثنّي ومثانّي رجالً ،سوى نسائهم وأبنائهم  ...وقيل :إن عدة نسائهم كان مثان عشرة امرأةً ".

كما أابن ابن إسحاق رمحه هللا عن دوافع اهلجرة الثانية فقال" :فلما اشتد البالء وعظمت الفتنة

تواثبوا على رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم ،-وكانت الفتنة اآلخرة اليت أخرجت من كان هاجر من
املسلمّي بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إىل أرض احلبشة" .وقد أرسلت قريش عمرو بن العاص،

وعبد هللا بن أيب ربيعة ،حيمالن اهلدااي إىل النجاشي ،وبطارقته ،طالبّي إليه إعادة من هاجر من

املسلمّي ،فأرسل النجاشي إىل املسلمّي فسأهلم عن دينهم ،فقال جعفر بن أيب طالب -رضي هللا
عنه" :-أيها امللك كنا قوماً على الشرك ،نعبد األواثن ،وأنكل امليتة ،ونسيء اجلوار ،ونستحل احملارم
بعضنا من بعض يف سفك الدماء وغريها ،ال حنل شيئاً وال حنرمه .فبعث هللا إلينا نبياً من أنفسنا نعرف
وفاءه ،وصدقه وأمانته ،فدعاان إىل أن نعبد هللا وحده ال شريك له ،ونصل الرحم ،وحنسن اجلوار،

ونصلي ونصوم ،وال نعبد غريه" .فقال :هل معك شيء مما جاء به -وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا

علي ما جاء به .فقرأ عليه صدراً من سورة مرمي،
فاتل ه
املصاحف حوله .فقال جعفر :نعم .قال :هل هم ُ
فبكى النجاشي حىت أخضل حليته ،وبكت أساقفته حىت أخضلت مصاحفهم.

مث قال :إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة اليت جاء هبا موسى ،انطلقوا راشدين.

وملا أخفقت حماولة وفد قريش يف استعادهتم ،أاثر عمرو بن العاص يف اليوم التايل موقف املسلمّي من

عيسى عليه السالم ،فقال للنجاشي :أيها امللك :إهنم يقولون يف عيسى قوالً عظيماً .فأرسل

النجاشي إليهم فسأهلم؟ فقال له جعفر :نقول :هو عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء
البتول .فقال النجاشي :ما عدا عيسى بن مرمي مما قلت هذا العود.

وأعطى النجاشي األمان للمسلمّي ،فأقاموا مع خري جار يف خري دار -كما تقول أم سلمة رضي هللا

عنها( [ ."-السري واملغازي البن إسحاق ( ، )217-513و (سرية ابن هشام) ()293-289/1
 ،إبسناد حسن إىل أم سلمة رضي هللا عنها] .

وقد هاجر معظم مهاجرة احلبشة إىل املدينة بعد هجرة النيب -صلى هللا عليه وسلم -إليها وأتخر
جعفر بن أيب طالب ومن معه إىل فتح خيرب سنة 7هـ ،انتظاراً الستقرار اإلسالم ،وقوة شوكة

املسلمّي .وهللا أعلم.

()43/16
التسمية بـ (معظهم)
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/19هـ
السؤال

(معظهم) ؟
ما حكم تسمية الولد بـ ُ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا اللفظ أقرب أن يكون صفة من أن يكون امساً ،وعلى كل فال أرى من إطالقه على املخلوق
أبساً ما دام بغري (ال) املَُع ِّرفة .فهو قد يكون معظهماً يف أسرته أو بيته أو عند قومه ،وحنو ذلك .وهللا
أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()44/16

صناديق البالد االستثمارية
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/18هـ

السؤال

ما حكم صناديق (أصايل) و (السيف) و (املرابح) اليت ببنك البالد؟

اجلواب

مجيع هذه الصناديق جائزة ،فصندوق أصايل يف األسهم السعودية ،وصندوق السيف يف األسهم

الكويتية ،وكالمها ال تستثمر فيهما األموال بشر ٍ
كات تقرتض أو تودع ابلراب .وأما صندوق املرابح فهو
يف املتاجرة ابلسلع الدولية املباحة بطريقة البيع اآلجل .وهللا أعلم.

()45/16

ما الفرق بّي االستقراء والقياس؟
اجمليب علي بن عبد العزيز املطرودي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/05هـ

السؤال

ما الفرق بّي االستقراء والقياس مع ذكر بعض األمثلة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالفرق بّي االستقراء والقياس يتضح مبا أييت:

االستقراء هو :تتبع جزئيات الشيء للوصول منها إىل حكم كلي جيمعها.

ومثال ذلك :األمر اجملرد عن القرائن يفيد الوجوب ،والنهي اجملرد عن القرائن يفيد التحرمي ،والعام
حيمل على عمومه ما مل يرد له خمصص ،وحنو ذلك ،فهذه قواعد كلية شاملة مت التوصل إليها من

النظر يف جزئيات كثرية تدخل حتتها أنتجت هذه األحكام الكلية.
أما القياس فال خيلو من أن يكون قياس جزئي على جزئي ،أو قياس جزئي على كلي.

فقياس اجلزئي على اجلزئي كقياس األرز على الرب يف جراين الراب يف كل منهما ،وقياس ضرب الوالدين

على التأفيف يف حرمة كل منهما.

أما قياس اجلزئي على الكلي فمثاله قوله تعاىل" :وأقيموا الصالة" هذا أمر جزئي جمرد ،وقد سبق يف

القاعدة الكلية أن األمر اجملرد يفيد الوجوب ،إذاً الصالة واجبة ،فهنا مت إحلاق جزئية أمر الصالة
ابلقاعدة الكلية املتعلقة ابألمر اجملرد.

ومثال آخر :كل إنسان ميوت ،وخالد إنسان ،إذاً خالد سيموت ،فهنا أحلقنا جزئياً وفرداً من اإلنسان
حتت هذه القاعدة الكلية املتعلقة به.

ومما سبق يتضح أن االستقراء هو :أخذ حكم الكلي من جزئياته.
والقياس :أخذ حكم اجلزئي من جزئي آخر ،أو من كلي.

اتما فإنه يفيد القطع واليقّي ،بينما القياس
وهناك فرق آخر يف الداللة ،وهو :أن االستقراء إذا كان ًّ
ال يفيد إال الظن.

اتما :أنه مت فيه تتبع مجيع جزئياته ،حبيث مل يبق منها شيء.
ومعىن كون االستقراء ًّ

أما إن كان التتبع ملعظم اجلزئيات فهنا تكون داللته ظنية؛ إلمكان وجود شيء من اجلزئيات اليت مل

تستقرأ ختالف احلكم الذي مت الوصول إليه .وهللا أعلم.
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الصكوك الوطنية اإلماراتية
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/04هـ

السؤال

نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية اليت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،هل هي جمازة أم ال؟

مقرها يف ديب ،وتضم قائمة املسامهّي فيها شركات
الصكوك الوطنية :شركة مسامهة خاصة ،يقع ّ

وطنية هي :ديب القابضة ،وشركة إعمار العقارية ،إضافة إىل بنك ديب ،ويبلغ رأمسال الشركة (150
مليون درهم)  ،موزعاً ابلتساوي على الشركاء الثالثة .ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها

( 10دراهم)  ،واحلد األدىن للشراء هو ( 100درهم)  ،أي ( )10صكوك ،خيصص لكل صك رقم
مسلسل ويتم إدخاله يف سحب شهري على جوائز ترتاوح قيمتها بّي ( 100درهم) و (مليون درهم)

وهو مبلغ اجلائزة الشهرية الكربى .وتوجد هيئة شرعية ملراقبة سري عمل الشركة وموافقته للشريعة
اإلسالمية وقد أصدرت فتوى جبواز عملها!.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا الربانمج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بديب ال يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب

املتفق على حترميه شرعاً .فاملشرتي ملا أمسوه "الصكوك" يدفع ( 100درهم)  ،وهو احلد األدىن

لالشرتاك ،وله حق اسرتداد هذا املبلغ بعد شهر ،وكل شهر يدخل يف السحب على جوائز ترتاوح بّي

( )100وبّي مليون درهم ،كما هو مبّي يف موقع الشركة ( . )nationalbonds.aeوهذه

معاوضة نقد بنقد مع التفاضل ،والتأخري واجلهالة ،فيدخلها الراب وامليسر معاً.
وأما الفتوى الصادرة عن اهليئة الشرعية للشركة يف هذا اخلصوص فهي ختتلف يف احلقيقة عن عمل
الشركة املعلن يف موقعها .وبيان ذلك من وجوه:

 .1الفتوى تنص على أن العقد بّي حامل الصكوك وبّي الشركة عقد مضاربة ،بينما ال يذكر املوقع
شيئاً عن عقد املضاربة ،وال عن طبيعة املشاريع اليت يستثمر فيها ،وال عن معدل األرابح احملققة.
فليس يف املوقع ما حيدد ويبّي الطبيعة االستثمارية للشركة ،بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز

السحب اليت قد تصل إىل مليون درهم ،وحيث اجلمهور على االشرتاك طمعاً يف اجلوائز وليس يف

األرابح االستثمارية .فأين هي املضاربة إذن؟

 .2الفتوى تنص على أن اجلوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة يف أرابح املضاربة من خالل القرعة.
لكن حتديد مقدار اجلوائز ما بّي ( )100إىل مليون درهم ،ينايف كوهنا من أرابح االستثمار اليت ال

ميكن حتديدها مسبقاً.
وهذا يعين أن الشركة تلتزم جبوائز مببالغ حمددة يف حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء

االستثمار ،فتكون املعاملة معاوضة نقد بنقد جمرداً وال عالقة هلا ابملضاربة.

أضف إىل ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو ،بينما ال تعلن األرابح إال يف هناية
العام .فكيف تكون اجلوائز من األرابح مع أن األرابح مل حتدد ومل تعلم بعد؟
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 .3الفتوى تنص على أنه ال جيوز اشرتاط السحب على اجلوائز يف عقد املضاربة ،بينما جيعل موقع
الشركة هذه اجلوائز هي أهم مزااي االشرتاك ،وحيدد تواريخ السحب على الصفحة األوىل ومجيع

صفحات املوقع ،ويشجع الزائر على االشرتاك ألنه قد يصبح من أصحاب املاليّي .وهذا جيعل
السحب على اجلوائز هو اهلدف من االشرتاك ،وال خيفى أن هذا من أعظم االشرتاط ألنه األساس

الذي من أجله يشرتي الناس هذه الصكوك.

 .4الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة ،بينما ينص املوقع على حق املشرتك يف اسرتداد قيمة

الصكوك بعد مضي شهر على األقل من االشرتاك ،وهذا جيعل مثن الصك مبثابة القرض الذي تلتزم

الشركة برد مثله .فإذا انضم لذلك احلصول على اجلوائز كان قرضاً جر نفعاً ،وهو راب ،إبمجاع

العلماء.

واحلاصل أن مضمون الفتوى شئ وواقع الشركة شئ آخر .وكان الواجب توجيه هذه األموال
لالستثمار املشروع القائم على العمل واإلنتاج وحتقيق القيمة املضافة ،بدالً من توظيفه يف احلظ
واجلوائز اليت تقتل العمل ،وال تولد أي قيمة لالقتصاد.

وهللا تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل.

()48/16

شك يف التلفظ ابلنذر!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/15هـ

السؤال

ودعوت يف سجودي أنين أتوب ،وال أفعل هذه الذنوب مرة أخرى،
تبت إىل هللا بصدق من ذنويب،
ُ
ُ

قلت ،فرمبا قلت" :لن أفعل ذلك مرة أخرى" أو "هلل علي أن ال أعود إىل هذا
لكنين غري متأكذ ماذا ُ
الذنب" .لكنين عدت ووقعت يف نفس الذنب .فماذا علي اآلن؟ وهل تلزمين كفارة النذر؟!

هل أتوب فقط أو علي كفارة ميّي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألحوط لك أن تكفر كفارة ميّي وتعزم على التوبة ،واحذر من العودة للذنب مرة اثنية ،فقد تفجأك

املنية وأنت على معصية ،واألعمال ابخلواتيم.
وكفارة اليمّي إطعام عشرة مساكّي أو كسوهتم أو حترير رقبة ،وهذا على التخيري ،فإن مل تستطع

تعدل إىل الصيام ،فتصوم ثالثة أايم متتابعة ،قال هللا تعاىل" :ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن
يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكّي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو

حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم كذلك يبّي هللا
لكم آايته لعلكم تشكرون"[ .املائدة. ]89:

وفقك هللا هلداه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل وجوب الصالة يف املسجد على القادر أم السامع؟!
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/01هـ
السؤال

هل الصالة يف املسجد فرض على كل قادر على حضور اجلماعة يف املسجد؟ أم الوجوب فقط على

الذين يسمعون األذان؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فصالة اجلماعة يف املسجد واجبة ،والدليل على الوجوب أن هللا -عز وجل -أمر ابلصالة مع
ِِ
ّي" [البقرة ، ]43:ويف حديث أيب موسى وابن
"و ْارَك ُعوا َم َع ال هراكع َ
املصلّي ،فقال سبحانه وتعاىلَ :
عباس -رضي هللا تعاىل عنهم -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من مسع النداء فلم أيته ،فال
صالة له إال من عذر" أخرجه أبو داود ( ، )551وابن ماجه ( . )793وكذلك أيضاً حلديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب ،مث آمر
ابلصالة فيؤذن هلا ،مث آمر رجالً فيؤم الناس ،مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم" .صحيح

البخاري ( ، )644وصحيح مسلم ( . )651ومما منعه من ذلك أنه ال يعذب ابلنار إال رب النار.
وهكذا حديث عبد هللا بن أيب أم مكتوم -رضي هللا عنه -ملا استأذن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فقال له" :هل تسمع النداء ابلصالة؟ " قال :نعم ،قال" :فأجب" .ويف رواية" :ال أجد لك رخصة".

أخرجه مسلم ( ، )653وأبو داود ( . )552وأيضاً يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال
صالة لرجل فرد خلف الصف" .أخرجه أمحد ( ، )15862وأبو داود ( ، )1003وابن حبان

( . )2203قال ابن القيم -رمحه هللا -فكيف مبن كان منفرداً عن الصف وعن اجلماعة  ...إىل

آخره.

وأيضاً يدل على هذا حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال

منافق معلوم النفاق -ويف رواية :أو مريض -ولقد كان الرجل يوتى به يهادى بّي الرجلّي حىت يقام
يف الصف .صحيح مسلم (. )654

وأما فعلها يف املسجد فالصواب أيضاً أنه واجب ملن قدر على ذلك ،وال يسقط إال عند املشقة

الظاهرة؛ ملا تقدم من قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :من مسع النداء فلم أيته فال صالة له إال من

عذر" ،وكذلك قوله -عليه الصالة والسالم -لألعمى" :أجب" ،وكذلك أيضاً فعل الصحابة -رضي

هللا تعاىل -عنهم فلقد كان الرجل يؤتى به بّي الرجلّي حىت يقام يف الصف ،ولقد رأيتنا وما يتخلف
عنها إال منافق معلوم النفاق.

وألن اجلماعة لو مل تشرع يف املسجد لفاتت احلِ َكم العظيمة واملقاصد الشرعية اليت من أجلها شرعت
الصالة ،وأيضاً مل يكن هناك كبري فائدة يف بناء املساجد.
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االكتتاب يف الشركة السعودية لألحباث والنشر
اجمليب مجع من العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/10هـ
السؤال

هل جيوز االكتتاب يف الشركة السعودية لألحباث والنشر؟

اجلواب

أوالً :إجابة د .يوسف بن عبد هللا األمحد

(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) .

اثنيًا :إجابة د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

(عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء) .

اثلثًا :إجابة د .حممد بن سعود العصيمي

(مدير عام اجملموعة الشرعية ببنك البالد) .

أوالً :إجابة د .يوسف بن عبد هللا األمحد (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية) .

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبعد االطالع على موقع الشركة الرمسي تبّي -جبالء اتم -حرمة االكتتاب فيها؛ ألن نشاطها حمرم؛
فهي تضم يف مطبوعاهتا الدورية (18صحيفة وجملة)  ،وعلى رأسها :الشرق األوسط ،وسيديت،

واجلميلة ،وهي ،واجمللة .وال خيفى على أهل اإلميان ما تتبناه هذه الصحف واجملالت من فكر تغرييب،

وصور عارية ،وابتذال للمرأة جبعلها وسيلة لإلغراء والرتويج جملالهتا وصحفها .وهي متتلك "الشركة
السعودية للتوزيع" وهي أضخم شركة توزيع داخل اململكة ،وتوزع أكثر من مثانّي جملة وصحيفة،

أكثرها حيمل الصور اخلليعة واألفكار املفسدة.

وتزداد حرمة الشركة يف اجملاهرة ابملعصية ،وحتمل ذنوب املطلعّي على منشوراهتا واملتأثرين هبا ،إضافة

إىل تعامالهتا املالية الربوية.

والواجب على القائمّي عليها :التوبة إىل هللا ،وأن يتذكروا اآلخرة ،وحديث جابر بن عبد هللا -رضي
هللا عنه ،-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت ،النار
أوىل به" .أخرجه أمحد ( ، )14746 ،13919والرتمذي ( ، )614والدارمي ( )2657بسند

صحيح.

وابهلل التوفيق.
اثنيًا :إجابة د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي (عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء) .
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن نشاط هذه الشركة يف جمال اإلعالم والطباعة والنشر ،ومن اجملالت اليت تصدرها الشركة جمالت
حمرمة؛ الشتماهلا على صوٍر فاضحة للنساء مثل :جملة سيديت ،واجلميلة ،وهي ،وغريها ،وال شك أن
التحرمي إذا كان يف نشاط الشركة فهو أشد من التحرمي الذي يتعلق بتعامالت الشركة املالية؛ ألن
مفسدة النشاط ظاهرة ومتعدية لآلخرين .وعلى هذا فأرى عدم جواز االكتتاب فيها .وهللا أعلم.

اثلثًا :إجابة د .حممد بن سعود العصيمي (مدير عام اجملموعة الشرعية ببنك البالد) .
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فإن من املعلوم أن العلماء اشرتطوا جلواز أتسيس وتداول الشركات املسامهة أن يكون نشاط الشركة
يف جمال مباح .وحيث إن اجملموعة متخصصة يف األنشطة اإلعالمية من اإلصدار والنشر والطباعة
والتوزيع ،وهو يف األصل نشاط مباح ،فال بد من فحص تلك األنشطة اليت تعمل فيها .وحيث إن

الشركة تصدر وتسوق كثريا من املطبوعات اليت حتتوي على أفكار غري إسالمية ،وعلى صور خليعة،
مثل جملة سيديت ،وجملة هي ،وجملة اجلميلة ،وجريدة الشرق األوسط ،وغريها من املطبوعات ،فال

شك أن الشرط األول جلواز االكتتاب فيها غري موجود ،وهو كون النشاط مباحا .وعليه فال جيوز

االكتتاب يف الشركة ،وال تداول أسهمها ،حىت تغري من واقعها إىل تسويق املطبوعات واملواد
اإلعالمية اليت تنطبق عليها الضوابط الشرعية.

وإين أدعو القائمّي عليها إىل تقوى هللا -سبحانه وتعاىل -وأن يضعوا خوفه نصب أعينهم ،وأن
يعلموا أن الدنيا زائلة ،وأن اآلخرة خري وأبقى .وأذكرهم بقول هللا تعاىل( :ليحملوا أوزارهم كاملة يوم
القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم ،أال ساء ما يزرون) [النحل ، ]25 :وبقوله صلى هللا

عليه وسلم" :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم
شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه ،ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا"

رواه اإلمام أمحد ( ، )8795ومسلم (. )2674

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()52/16

إطالة األظافر
اجمليب عبد العزيز بن ابز  -رمحه هللا -

املفيت العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

ما حكم تربية املرأة ألظافرها؟
اجلواب

أجاب فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -على سؤال شبيه لسؤالك ،فإليك السؤال

واجلواب:

س :ما حكم تطويل األظافر ،ووضع (مناكري) عليها؟ مع العلم أنين أتوضأ قبل وضعه وجيلس ()24

ساعة ،مث أزيله.

ج :تطويل األظافر خالف السنة ،وقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :الفطرة
مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص الشارب ،ونتف اإلبط ،وقلم األظافر" رواه البخاري (، )5889

ومسلم ( )257من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

وال جيوز أن ترتك أكثر من أربعّي ليلة ،ملا ثبت عن أنس -رضي هللا عنه -قال ":وقت لنا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -يف قص الشارب ،وتقليم األظافر ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة أال نرتك شيئاًمن ذلك أكثر من أربعّي ليلة" رواه مسلم ( )258من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-وألن تطويلها

فيه تشبه ابلبهائم وبعض الكفرة.
أما (املناكري) فرتكها أوىل ،وجتب إزالتها عند الوضوء؛ ألهنا متنع وصول املاء إىل الظفر.

()53/16

إزالة الشعر النابت على اخلدين

اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

ما حكم اإلسالم فيما يسمى برتبية (السكسوكة)  ،وهي اللحية تكون حول الفم ،وطرف الوجه من

كثريا؟.
األسفل؟ وما احلكم يف إزالة الشعر النابت على اخلد للرجل
ً
خصوصا إذا ما كان ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

ال جيوز االكتفاء من اللحية مبا ذكره السائل ،بل الواجب إعفاء اللحية كلها ،كما تدل عليه
األحاديث الصحيحة الصرحية ،ومنها ما أخرجه البخاري ( )5892ومسلم ( ، )259عن ابن عمر،
"خالُِفوا املُ ْش ِركِ ِ ِ
َح ُفوا
رضي هللا عنهما ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قالَ :
َ
ّيَ ،وفُّروا اللّ َحى ،وأ ْ
ب" .ويف لفظ له (" : )5893أ َْهنِ ُكوا ال ه
ال ه
ب وأَ ْع ُفوا اللِّ َحى" .ويف لفظ" :وأ َْوفُوا اللِّ َحى".
ش َوا ِر َ
ش َوا ِر َ
أخرجه مسلم ( . )259ويف لفظ آخر له (" : )260وأ َْر ُخوا اللِّ َحى".
قال النووي يف شرح صحيح مسلم ( )151/3تعلي ًقا على هذا احلديث ،ما نصه :وأما "أوفوا" فهو

مبعىن "أعفوا" ،أي :اتركوها وافية كاملة ال تقصروها ..وأما قوله صلى هللا عليه وسلم" :وأرخوا" فهو
أيضا بقطع اهلمزة ..ومعناه :اتركوها وال تتعرضوا هلا بتغيري ،مث حكى اإلمام النووي عن القاضي
ً

عياض أنه قال( :يكره حلقها ،وقصها ،وأما األخذ من طوهلا وعرضها فحسن ،وتكره الشهرة يف
قصها ِّ
وجزها  ) ...مث بّي النووي -رمحه هللا -القول املختار يف هذه املسألة
تعظيمها ،كما تكره يف ِّ
بقوله( :واملختار ترك اللحية على حاهلا ،وأال يتعرض هلا بتقصري شيء أصالً) ا .هـ.

وما اختاره -رمحه هللا -هو األصح من جهة الدليل ،وبذلك جيب إعفاء اللحية كلها ،واللحية يف
لسان العرب هي :اسم جيمع من الشعر ما نبت على اخلدين والذقن ،كذا جاء يف اللسان
( ، )243/15ويف القاموس احمليط (ص. )1330

كثريا ،حبيث نبت الشعر يف أعالمها ،وهو ما يعرف يف لسان العرب بشعر
ولكن إذا كان شعر اخلدين ً
الوجنتّي ،فإنه لو قيل جبواز إزالة هذا القدر فقط؛ خلروجه عن مسمى اخلد ،لكان له وجه ظاهر.

وهللا تعاىل أعلم.

()54/16

هل أصلي عن والدي املريض؟!
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
والدي كان يصلي وهو بصحته وعافيته ،وعندما مرض ظل يصلي إىل أن أقعده املرض ،وهو اآلن

طريح الفراش ،ال يسمع إال قليالً ،وال يرى ،وابستمرار أتيت له غيبوبة ،ومن قبل شهر رمضان املاضي
وهو يف هذه احلالة ،ال صام رمضان وال صلى إىل هذا اليوم الذي أبعث برساليت هذه إىل فضيلتكم.

هل ينفع أن أصلي بدالً منه ،وأصوم أان وإخويت عنه ما فاته من شهر رمضان؟ أفيدوين جزاكم هللا

خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ،وبعد:

فإن كان هذا املريض يعقل فيجب إخباره أبن الصالة ال تسقط عنه ابملرض ،وأن عليه أن يصليها
إمياء ،وعلى من يتوىل أمره أن ينبهه إىل دخول وقت الصالة ،وأن يرشده إىل ما
حسب طاقته ولو ً

جيب عليه من الطهارة ،ويساعده عليها ،فيتطهر ابملاء إن استطاع أو إال تيمم؛ لقوله سبحانه" :فاتقوا

هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16 :وقوله سبحانه" :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" [البقرة، ]286:
"صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً،
ولقوله صلى هللا عليه وسلم لعمران بن حصّي  -رضي هللا عنهِّ :-
فإن مل تستطع فعلى جنب" رواه البخاري ( )1117زاد النسائي "فإن مل تستطع فمستلقياً" ،وأما إذا

كان ال يعقل ،أو كان يغيب وعيه مع اشتداد املرض عليه فال يعقل شيئاً فإن الصالة تسقط عنه،
ألن العقل مناط التكليف.

وأما أن يصلي عنه غريه فهذا ال جيوز؛ ألن الصالة ال تدخلها النيابة ،فال يصلي أحد عن أحد.

وأما الصيام فإن من عجز عن الصيام؛ لكرب سن أو ملرض ال يرجى برؤه ،ويعجز عن الصيام معه،
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع مما يطعم أهله ،لقوله سبحانه" :وعلى الذين يطيقونه فدية

طعام مسكّي" [البقرة ]184:قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما" :-نزلت رخصة يف الكبري واملرأة
الكبرية ،ومها ال يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً" رواه البخاري ()4505

ولفظه عند أيب داود ( ، )2318وإن كان ال يعقل فليس عليه صيام وال كفارة.

وفاء لوالده ،ورغبة
وعلى السائل أن يدعو لوالده ،وأن حيرص على بره ،وأن يصرب على ما يلقاه؛ ً

فيما أعده هللا -تعاىل -للبار بوالديه من الثواب العاجل واآلجل .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا
حممد وآله وصحبه وسلم.

()55/16

ختطي الرقاب لسد فرجة يف خطبة اجلمعة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/6/10هـ

السؤال

شخص ذهب إىل املسجد يوم اجلمعة أثناء اخلطبة ،فوجد املسجد ممتلئاً ،فتخطى الرقاب على أن
جيد مكاانً جيلس فيه ،ألنه بعد إقامة الصالة سيجد مكاانً يصلي فيه ،فهل يتخطى الرقاب ،أو
يذهب ليبحث له عن مسجد آخر ورمبا تفوته صالة اجلمعة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إذا علم وجود فرجة تركها من سبقه ،فله أنه يتخطى إليها ،أما إذا مل يعلم وجود فرجة فال جيوز له

التخطي ،وال يلزمه أن يذهب إىل مسجد آخر قد تفوته اجلمعة ،وإمنا يصلي -ولو يف الشارع -إذا
اتصلت الصفوف .وهللا أعلم.

()56/16

وضع اهلالل على املآذن
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/08/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد أن أسألكم عن سبب وضع اهلالل على املآذن ،وسيارات اإلسعاف.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ليس مث سبب شرعي هلذا العمل ،إذ ال دليل من الكتاب وال من السنة وال من فعل اخللفاء الراشدين
وال الصحابة عامة وال التابعّي هلم إبحسان على مشروعية وضع اهلالل كشعار يتميز به املسلمون،

ولعل السبب فيما يظهر هو احلاجة لشعار يتميز به املسلمون عن النصارى الذين اختذوا الصليب
شعاراً دينيًا ووطنيًا أحياانً ،مما محل بعض املسلمّي على اختاذ شعار اهلالل ابعتبار ارتباط بعض

العبادات به؛ والرتباط حساب الشهور به ،فاحلج ال بد فيه من معرفة دخول شهر ذي احلجة ابهلالل

وكذلك شهر رمضان .وهللا أعلم.

()57/16

تريد احلج ولكنها ال تريد ترك أوالدها

اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن املشعل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/28هـ
السؤال

السالم عليكم.
والديت تريد احلج ،ولكنها ال تستطيع لسبب ،وهو أهنا ال تستطيع تركنا مبفردان -أان وإخويت-رغم
وجود والدي معنا ،لكنها مصرة على عدم احلج هلذا السبب ..فهي حريصة جدا علينا ،وال يطاوعها

قلبها تركنا فأريد أن أعرف هل هي آمثة برتك احلج ،رغم توفر مجيع الظروف أم ال؟ وهل جيب عليها
احلج أم ال؟ مع العلم أهنا مل حتج من قبل ،وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

جيب على أم هذه السائلة أن حتج إذا توفرت هلا الشروط لقوله تعاىل" :وِهِ
هاس ِح ُّج الْبـ ْي ِ
َّلل َعلَى الن ِ
ت
َ
َ
اع إِلَْي ِه َسبِيالً َوَم ْن َك َف َر فَِإ هن ه
ّي" [آل عمران :من اآلية. ]97
اَّللَ غَ ِ ٌّ
استَطَ َ
ين َع ِن ال َْعالَ ِم َ
َم ِن ْ
أما اعتذارها أبوالدها الكبار  -فغري مقبول السيما وأن والدهم موجود ،واحلج أايمه قليلة ،فمثل
هذه األعذار ال متنع من االستطاعة ،وإمنا هي وساوس من الشيطان الرجيم .وهللا أعلم.

()58/16

ما الذي جتب زكاته من الثمار
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/05/1هـ
السؤال

أرجو بيان صحة احلديث التايل :عن أيب موسى األشعري ومعاذ بن جبل-رضي هللا عنهما -أن النيب

-صلى هللا عليه وسلم -أرسلهما إىل اليمن ،وأمرمها أن يعلما الناس دينهم ،وقال":ال أتخذوا

الصدقات إال من أربعة أشياء :الشعري والقمح والزبيب والتمر اجلاف" روه الطرباين يف الكبري ،وجممع

الزوائد ( . )75/3وهل ميكن االستناد على هذا احلديث أبن الزكاة تكون على هذه األصناف
األربعة من احلبوب والفاكهة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
اجلواب عن هذا احلديث من وجوه:

الوجه األول :أن هذا احلديث ضعيف ،فقد ضعفه مجع من أهل العلم ،وهذا من انحية اإلسناد.
الوجه الثاين :من انحية الداللة ومن انحية املنت فهذا احلديث ال يقتضي احلصر ،فالزكاة ال تنحصر يف

هذه األصناف األربعة اخلارجة من األرض ،نظراً لقيام اإلمجاع على أن الزكاة جتب يف غري هذه

األصناف األربعة ،ولو ثبت هذا احلديث فيحمل على الغالب إذ الغالب يف الذي جتب فيه الزكاة من

اخلارج من األرض أنه يكون من هذه األصناف األربعة.

والضابط يف اخلارج من األرض إذا كان مكيالً وكان مدخراً جتب فيه الزكاة ،على سبيل املثال التمر
هو من املكيالت ،وهو من األشياء اليت تدخر فتجب فيه الزكاة ابالتفاق ،والزبيب كذلك والرب

والشعري إىل غري ذلك ،فاحلصر غري مراد من هذا احلديث ،وهذا ابتفاق األئمة األربعة أن الزكاة جتب

يف غري هذه األصناف األربعة ،وعلى هذا جياب عن احلديث إما ابلضعف كما ضعفه بعض أهل
العلم ،أو أن املراد الغالب يف الذي تؤخذ منه الزكاة يف اخلارج من األرض أن يكون من هذه
األصناف األربعة ،أو حيمل أيضاً على أن املكان الذي ذهب إليه أبو موسى ومعاذ -رضي هللا

عنهما -يف اليمن ال توجد فيه إال هذه األصناف األربعة.

()59/16

احلكم على من مات من الكفار ابلنار
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/11/22هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

ما رأيكم يف من إذا ذكر له أن أحد النصارى قد مات كان تعليقه( :هو كافر يف النار ال رده هللا) .

شخصا مبوته؟) .
أو( :زادت النار
ً

اجلواب

احلمد هلل.
معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم أن اليهود والنصارى كفار؛ ملا ارتكبوه من أنواع الكفر قبل مبعث

أراباب
النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،من حتريف كتب هللا ،والشرك ابهلل ،واختاذهم األحبار والرهبان ً
من دون هللا ،واملسيح ابن مرمي ،وقول النصارى( :إن هللا اثلث ثالثة)  .واختاذهم املسيح وأمه إهلّي
من دون هللا ،وقوهلم( :املسيح ابن هللا)  .وكقتل اليهود لألنبياء ،وقوهلم( :إان قتلنا املسيح عيسى ابن

مرمي)  .مث كفروا مع ذلك بتكذيبهم حملمدصلى هللا عليه وسلم ،خامت النبيّي .واليهود والنصارى

املعاصرون سبيلهم سبيل أسالفهم ابلكفر والشرك ،وعداوة األنبياء ،ولو سلموا من كل أنواع الكفر

كفرا وبع ًدا عن رمحة هللا تكذيبهم لرسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فمن مات منهم على
لكفاهم ً
ِ
اب والْم ْش ِركِّي ِيف َان ِر جهن ِ ِ
ِ
هِ
ين
ين َك َف ُروا م ْن أ َْه ِل الْكتَ ِ َ ُ َ
هم َخالد َ
ذلك فهو يف النار ،قال تعاىل( :إِ هن الذ َ
ََ َ
ِ
ك ُه ْم َش ُّر ال َِ
ْربيهِة) [البينة. ]6:
يها أ ُْولَئِ َ
فَ
س ُحمَ هم ٍد بِيَ ِده ،ال يَ ْس َم ُع يب
وثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :والذي نَـ ْف ُ
ِ
وت وَمل يـ ْؤِمن ِابله ِذي أُر ِسل ُ ِ
أَح ٌد ِمن َه ِذه األُهم ِة يـه ِ
َص َح ِ
اب
ود ٌّ
ي وال نَ ْ
ْت بِه إِهال َكا َن م ْن أ ْ
َُ
ْ
ص َر ِاينٌّ مث ميَُ ُ َ ْ ُ ْ
َ
هار".صحيح مسلم (. )153
الن َ

فيجب على كل مسلم اعتقاد كفر اليهود والنصارى ،وأن من مات منهم ومل يؤمن مبحمد صلى هللا

يقر بذلك من املسلمّي ،بل زعم أن اليهود
عليه وسلم -فهو يف النار خال ًدا خمل ًدا فيها ،ومن مل ّ

والنصارى على دين صحيح ،فإنه كافر مرتد بذلك عن دين اإلسالم ،ولو زعم أنه مسلم ،ولكن ال

يشهد على معّي ممن مات منهم أبنه يف النار لعدم العلم حبقيقة أمره ومبا مات عليه ،ولكن من علم
منهم بكثرة الفساد والطغيان ،وشدة الكفران ،فإنه جيوز لعنه والدعاء عليه ابلنار ،والبعد عن رمحة

هللا ،فما ذكر يف السؤال جيوز يف هذا النوع من الكفار ممن اشتهر ابلشر واشتدت عداوته لإلسالم
واملسلمّي .وهللا أعلم.
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ترك سجود السهو عمداً فهل صالته صحيحة؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/08هـ
السؤال

رجل ترك سجود السهو عمداً فهل صالته صحيحة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان هذا السجود من املواضع اليت يسجد فيها قبل السالم فال تصح صالته ،أما إن كان هذا

السجود من املواضع اليت يسجد فيها بعد السالم فصالته صحيحة ،والفرق بّي الصورتّي أن ما كان

قبل السالم فهو واجب يف الصالة ،وما كان بعد السالم فهو واجب للصالة ،والصالة تبطل برتك ما

وجب فيها ،كما لو ترك واجباً من الواجبات متعمداً ،وال تبطل الصالة برتك ما وجب هلا ،كما لو

ترك صالة اجلماعة متعمداً ،فإن صالته صحيحة مع اإلمث ،وعلى هذا ينظر يف حال هذا السجود

الذي ترك ،فإن كان من املواضع اليت يسجد فيها قبل السالم فصالته غري صحيحة وعليه اإلعادة،
وإن كان من املواضع اليت يسجد فيها بعد السالم فصالته صحيحة مع اإلمث .وهللا أعلم.

()61/16

هل وقع من يوسف عليه السالم َه ٌّم ابمرأة العزيز؟!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/04/24هـ
السؤال
السالم عليكم.

أرجو التكرم حبل هذا اإلشكال لدي خبصوص اآلية رقم ( )24من سورة يوسف "ولقد مهت به وهم

هبا" قرأت يف التفسري أن يوسف -عليه السالم  -غضب وأراد أن يضرهبا لكن هللا أراه برهانه،

وذلك أبنه إذا ضرهبا فإن الناس سوف يصدقوهنا وال يصدقونه ،لذلك حاول اهلرب من الغرفة ،كنت
دائماً أظن أن معىن "هم هبا" تعين أنه شعر بنفس شعورها حنوه ،فما هو التفسري الصحيح هلذه اآلية؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

التفسري الصحيح لقوله تعاىل" :ولقد مهت به وهم هبا" [يوسف ]24 :أن هم املرأة كان فعل
الفاحشة ،وأما يوسف  -عليه السالم -فقد ذهب أبو حيان يف البحر احمليط ،والشنقيطي يف أضواء
البيان وغريمها إىل أنه عليه السالم مل يقع منه هم أصالً ،بدليل قوله تعاىل" :لوال أن رأى برهان ربه"

[يوسف ، ]24:فلما رأى برهان ربه مل يهم هبا ،وهو سائغ يف اللغة أن يتقدم جواب لوال عليها كما
يف اآلية.
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القلق مينعين من أداء احلج
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/15هـ

السؤال

هل يعترب القلق والتوتر النفسي من األعذار اليت متنعين من أداء فريضة احلج ،وأان أعصايب ضعيفة،
فهل علي إمث وأان أمتىن أن أقوم ابحلج؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

تقدير املرض النفسي وأتثريه يف ترك احلج يعود إىل الطبيب املعاجل ،فإذا بلغ املرض مبلغاً ال يتحمل

املريض الزحام واختالط الناس ،فإن هذا عذر يبيح له ترك احلج ،وعليه أن ينيب من حيج عنه ،وإن
كان نوعاً حمتمالً ُُ ومتغرياً خيف عنه أحياانً فعليه أن جيتهد وحيج.

فاملعول عليه هو رأي الطبيب فيستشريه ،فإن رأى أنه قادر على احلج متحمل ملا فيه ازدحام

واختالط فعليه أن حيج ،وإذا رأى أن حالته ال متنعه من أداء احلج ،فإن احلج ال يسقط عنه ،وهللا
أعلم.
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جعل املراحيض يف الطابق العلوي من املسجد
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن جلنة مسجد يف بلدة طمرة اجلليل ،مسلمة -واحلمد هلل رب العاملّي -نتوجه إليكم ابلسؤال
التايل :نقوم بتوسيع املسجد ،وحبكم التوسيع والبناء كان أفضل خيار ملوضع املوضأ واملراحيض

اذاي لسدة النساء ،وذلك فوق قسم من قاعة صالة
التابعة للنساء أن يكون يف الطابق العلوي أي حم ً
الرجال ،ولقد مسعنا بعض االنتقادات من بعض امللمّي بعلوم الشريعة ،وهلذا نتوجه إليكم هبذا

إذان بذلك من أحد علماء مدينة غزة وامسه الشيخ عبد احلليم ،ولكن لنطمئن
السؤال ،مع أننا أخذان ً
أكثر نشري ابلذكر أننا نسكن يف مدينة طمرة داخل اخلط األخضر بفلسطّي .الرجاء أفيدوان وجزاكم

هللا عنا وعن األمة كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أماكن العبادة ينبغي أن تنزه عن النجاسات وما يكون عرضة للتنجيس من قريب أو بعيد ،والنهي

ورد عن الصالة يف احلش أو احلمام ،أو معاطن اإلبل ،ولكن هل أسطحتها تكون مثلها أو ختومها وما
حتتها أيخذ حكمها؟ هذا حمل خالف بّي أهل العلم ،فبعض أهل العلم قصر التحرمي على هذه

األماكن دون ختومها -وهو ما حتتها -ودون أسطحتها ،وبعضهم عدهى احلكم إىل ما كان حتتها وما
فوقها ،وقال :إن القرار يتبعه اهلواء ،وكذلك ختومه -وهو ما حتته -أيخذ حكمه .وبعضهم قال :إن

املنع إمنا هو للنجاسة ،والنجاسة إذا مل تكن موجودة فال حرج حينئذ .والذي أنصح به السائلّي هو

أن وجود دورات املياه واملراحيض فوق جزء من املسجد لو احتاطوا لذلك ابملواد العازلة ،فإنه بعد
سنوات سيوجد شيء من التسرب إىل هذا السقف الذي يصلي الناس حتته ،وهذا يؤدي إىل

تنجيسهم وتنجيس مصالهم ،فأنصح اإلخوة أن خيتاروا هلذه املواضئ واملراحيض أماكن خارج
املسجد ،وإذا مل يكن هناك وسيلة فكوهنا يف الدور األرضي وال يتسرب منها شيء إىل ما حتتها قد
يكون أخف مما لو كانت يف مكان يصلي الناس حتته .وابهلل التوفيق.
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دفن املسلم يف مقابر الكفار
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

الرجاء إرسال الرد على مركزكم؛ ألن بريدي ال يكتب العربية.
السؤال :الرجاء توضيح الرأي الشرعي ملسلم تويف يف أورواب متزوج من نصرانية (عنصرية)  ،تود دفنه
يف الكنيسة متحدية أهله وحفيدته املقيمة يف نفس البلد ،القانون مع زوجته ،حفيدته املسلمة حتارب

لدفن جدها يف املقابر اإلسالمية ،وقد عملت على توقيف إجراءات الدفن مؤقتا ،علماء الدين يف
هذه البلد وافقوا على أنه للضرورة ال مانع من إجراءات املراسم الكنسية ،ومن مث دفنه يف املقابر

اإلسالمية ،زوجته حولت املوضوع إىل قضية عامة وبدأت حتارب عن طريق وسائل اإلعالم والعمل
على تشويه صورة اإلسالم ،ما هي الفتوى الشرعية ورأي اإلسالم؟ علماً أبن املتوىف كان مسلماً
ابلوراثة فقط ،وما هو السبيل للمسلمّي على معاجلة هذه القضية؟.
اجلواب

ال جيوز للزوجة الكتابية (النصرانية) دفن زوجها يف مقابر غري املسلمّي ،ففي الشرع اإلسالمي إذا

تويف الرجل فأوىل الناس بدفنه أهله وأقاربه.
فإن علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -ملا انتهى املسلمون من دفن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -وكان علي فيمن نزل يف قربه ،قال علي  -رضي هللا عنه -بعد ذلك" :إمنا يلي الرجل أهله".
ِ
ك
س ِم ْن أ َْهلِ َ
أما الكافر فليس من أهل املسلم ولو كان أقرب قريب لقوله تعاىل لنوح مع ابنه" :إنههُ لَْي َ
ِ
صالِ ٍح" [هود :من اآلية ، ]46وأهل الرجل يف اللغة يشمل الرجال والنساء ،ونص ابن
ري َ
إنههُ َع َم ٌل غَ ْ ُ
قدامة يف املغين :على أن أوىل الناس ابلصالة على امليت الوصي إن كان امليت أوصى أن يصلي عليه
ويدفنه فالن من الناس ،إال إن كان فاسقاً أو كافراً فال تنفذ وصيته؛ ألن القصد من الصالة عليه

الدعاء له ،ومن كان كافراً أو فاسقاً ال يقبل دعاؤه ،مث بعد الوصي (األمري) مث أهله األقرب فاألقرب،
وأكثر أهل العلم يقدمون األمري  -يف الصالة على امليت ودفنه -على األقارب ،فقد ثبت يف سنن

النسائي ( )1978أنه ملا ماتت أم كلثوم بنت علي صلى عليها سعيد بن العاص  -رضي هللا عنهم-
وكان أمري املدينة وخلفه يومئذ مثانون من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وروي عن
علي بن أيب طالب وأيب هريرة وابن مسعود  -رضي هللا عنهم -أهنم قالوا :اإلمام أحق ابلصالة على

اجلنازة ،ومبا أنكم يف بالد الدمنارك تعيشون أقلية بّي النصارى وغريهم ،فإن رئيس املركز اإلسالمي أو

إمام املسجد يقوم مقام إمام املسلمّي فيما خيصكم من أمور شرعية من صالة وصيام وحنومها ،ومن
املعلوم أن الدمنارك كغريها من دول أورواب حترتم حرية األداين ،فإن احلق ألهل امليت املسلم

كحفيدته ،وإن كان األمر يف الدولة على خالف هذا فال أبس ابعتبار ما مسيتموه رأي علماء الدين،
فتجرى املراسم على الطريقة الكنسية مث يقرب يف مقابر املسلمّي بعد ذلك وال ينبغي أن جترى املراسم

الكنسية تلك إال بعد أن تستنفذوا كل الوسائل القانونية املمكنة للعدول عنها فإن مل تنفع فيكون
األمر حينئذ من ابب الضرورة الشرعية وارتكاب أدىن املفسدتّي لدفع أعالمها.

()65/16

أما كون امليت مسلماً ابلوراثة فيكفي هذا لتجري عليه أحكام املسلمّي يف احلياة وبعد املوت ما دام
أنه يف الدنيا يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،ويؤدي أركان اإلسالم ولو ترك بعضها

هتاوانً وكسالً ال جحوداً ،وقد جاء يف األثر "اذكروا حماسن مواتكم".

أما كون الزوجة النصرانية حولت قضية دفن زوجها إىل قضية عامة وقامت حتارب اإلسالم يف وسائل

اإلعالم فاعلموا أهنا ليست أول من انصب دين اإلسالم العداء ،ولن تكون آخر من حياربه ،فاهلل

يقول يف كتابه عن مثل هذا النوع من البشر" :ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم

قل إن هدى هللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من هللا من ويل وال

نصري" [البقرة ، ]120:واعلموا أن هللا متكفل حبماية هذا الدين رغم حقد احلاقدين وحسد

احلاسدين ،بقوله تعاىل" :إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون" [احلجر ]9:وقوله سبحانه" :وإن جندان
هلم الغالبون" [ص . ]173:وفقنا هللا وإايكم للحق وثبتنا ،وأماتنا عليه غري حمرفّي وال مبدلّي وال
مغريين وال خزااي وال مفتونّي آمّي.
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هل كان للرسول صلى هللا عليه وسلم ظل؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

إن هللا بعث إلينا رسوله الكرمي حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم وأيده مبعجزات كثرية ،فهل ًّ
حقا كان من

هذه املعجزات أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يكن له ظل ،يعين أنه عندما كان يقف يف الشمس

مل ير له ظل ،وهل نستطيع أن نعرف كل معجزاته صلى هللا عليه وسلم؟ أاثبكم هللا وأبقاكم هللا يف
خدمة اإلسالم واملسلمّي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

دلت األحاديث الصحيحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس َخ ْل ًقا وأكملهم صورة ،وأمتهم

مجاال ،وأمجعهم للمحاسن الدالة على كماله ،وأيده هللا سبحانه وتعاىل ابآلايت العظيمة واملعجزات
ً

الباهرة ،وأما ما ورد من صفته أنه ليس له ظل فلم أقف له على إسناد يعتمد عليه ،ومل يذكرها األئمة

الذين يعتنون بذكر صحيح األخبار يف مصنفاهتم املشهورة ،وإمنا ذكرها احلكيم الرتمذي وابن سبع

وغريمها ممن ال يعتنون بتمحيص األحاديث ،ويوردون األحاديث الواهية واملوضوعة؛ قال السيوطي يف
اخلصائص الكربى ( : )116/1أخرج احلكيم الرتمذي ،عن ذكوان ،أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مل يكن يُرى له ظل يف مشس وال قمر .قال ابن سبع :من خصائصه أن ظله كان ال يقع على

نورا ،فكان إذا مشى يف الشمس أو القمر ال ينظر له ظل .قال بعضهم :ويشهد له
األرض ،وأنه كان ً
ورا" .أخرجه مسلم (. )763
"و ْ
اج َعل ِْين نُ ً
قوله صلى هللا عليه وسلم يف دعائهَ :
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وقد اعتىن األئمة -رمحهم هللا -جبمع معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم أو دالئل نبوته ،وحاولوا
االستقصاء ،ومن أوسع املصنفات يف هذا الفن كتاب (دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)
أليب بكر أمحد بن احلسّي البيهقي (ت  458هـ)  ،حيث توسع يف ذكر سرية النيب صلى هللا عليه

قدرا من الكتاب ،قال-
وسلم ومشائله ،مث يف أثناء الكتاب حتدث عن دالئل النبوة ،فخصص هلا ً

رمحه هللا( :مجاع أبواب دالئل النبوة ما ظهر منها على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم من وقت
الوالدة إىل أن بعث ابلرسالة ،مث من وقت الرسالة إىل وقت اهلجرة ،مث من وقت اهلجرة إىل آخر

مغازيه املعروفة وأسفاره املشهورة)  .مث جعل يسرد دالئل النبوة بتوسع ،وخصص احلافظ ابن كثري يف

فصال لدالئل النبوة ،توسع يف إيراد األحاديث الدالة على دالئل النبوة ،وهو
كتابه البداية والنهاية ً
من أنفع ما كتب يف هذا املوضوع؛ لعنايته ابنتقاء األحاديث وعزوها إىل مصادرها ،وقسم دالئل

النبوة إىل قسمّي :دالئل معنوية ،ودالئل حسية .فذكر من الدالئل املعنوية إنزال القرآن العظيم،

حيث قال( :وهو أعظم املعجزات وأهبر اآلايت ،وأبّي احلجج الواضحات . . .فالقرآن العظيم

معجز من وجوه كثرية من فصاحته وبالغته وتراكيبه وأساليبه ،وما تضمنه من اإلخبار ابلغيوب املاضية
واملستقبلة ،وما اشتمل عليه من األحكام احملكمة اجللية . ). . .مث ذكر الدالئل احلسية ،ومنها

انشقاق القمر ،وتكثري الطعام ،وحنّي اجلذع ،وتسبيح احلصى ،وانقياد الشجر للرسول صلى هللا
عليه وسلم ،ونبع املاء من بّي أصابعه صلى هللا عليه وسلم ،مث ذكر ما يتعلق ابحليوان من دالئل

النبوة ،مثل :قصة الذئب وشهادته له ابلرسالة ،مث ذكر إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم عن الغيوب
املاضية واملستقبلية واليت وقعت كما أخرب هبا ،وغري ذلك مما يدخل حتت دالئل نبوته عليه الصالة
والسالم .هذا وهللا أعلم.
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اختاذ القرب مسجداً
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/05/16هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

ما معىن :اختاذ القرب مسجدا؟ هل هو أن يصلي الناس إليه أو أن يعبدوا القرب أو هو مطلق الصالة
يف املكان الذي فيه قرب؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

 -معىن اختاذ القرب مسجداً :الصالة عنده ،وإن مل يَب عليه مسجداً ،فكل موضع قصد للصالة فهو

مسجد؛ لعموم قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً" رواه

البخاري (. )335

 -فإن بىن على القرب مسجداً ،فاألمر أعظم؛ ألنه يفضي إىل الشرك بعبادة غري هللا ،وتعظيم املقبور

تعظيماً شركياً ،وهلذا حذر النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمته من هذا الصنيع يف سكرات املوت،

كما روت عائشة  -رضي هللا عنها ،-قالت :ملا نُزل برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -طفق يطرح
مخيصة له على وجهه ،فإذا اغتم كشفها ،فقال وهو كذلك" :لعنة هللا على اليهود والنصارى؛ اختذوا

قبور أنبيائهم مساجد" ،حيذر ما صنعوا ،ولوال ذلك أبرز قربه ،غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً ،متفق

عليه عند البخاري ( ، )1330ومسلم (.. )529

 -أما الصالة إليه ،وعبادته ،فهو الشرك بعينه ،خبالف اختاذه مسجداً ،فهو ذريعة إىل الشرك،

لقصده الصالة عنده.

 -وكثري من اجلهال يظن أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -دفن يف مسجده ،فصاروا حياكون

ذلك ،ويدفنون معظميهم يف مساجدهم ،وإمنا دفن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حيث قُبض يف
بيته ،يف حجرة عائشة احملاطة جبدران تفصلها عن املسجد ،لكن ملا جرى ما جرى عرب القرون من

توسعة مسجده صلى هللا عليه وسلم ،بدأ وكأن احلجرة النبوية كاملقامات واملزارات املعروفة ،فالتبس
األمر على اجلهال .وهللا أعلم.
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زكاة املدخر املقتطع من الراتب
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/02/04هـ

السؤال

السالم عليكم.
أود السؤال عن الزكاة ،يوجد لدينا عن طريق العمل ادخار ،حيث يتم شهرايً اقتطاع  %15من

الراتب ،والربانمج مدته  10سنوات ،حيث جتمع للموظف وحيق له السحب منها عند احلاجة مرتّي
خالل هذه املدة ،وبعد االنتهاء تقدم الشركة مكافأة للموظف  %10عن كل سنة ،حيث يف النهاية
حيصل على  %100من ما مت ادخاره ،فما احلكم يف هذا؟ وهل فيه زكاة عن كل سنة أو عند هناية

املشروع ،مع العلم أبنين مقرتض من البنك ابملراحبة ،ولدي قرض مببلغ  80ألف رايل .ابإلضافة إىل

قرض من أحد األقارب مببلغ  50ألف رايل.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فاملال الذي تقتطعه الشركة من مرتبك ال زكاة فيه؛ ألن من شروط الزكاة متام امللك ،وملكك هلذا
املال انقص ،ولكن إذا قبضته فتستأنف به حوالً ،فما حال عليه احلول مما تقبضه فتزكيه .وهللا أعلم.
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الكفر البواح اجمليز للخروج على السلطان
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/12/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قد علمنا من أحاديث رسول هلل صلى هلل عليه وسلم املتواترة أنه هنى عن الفتنة وشق عصا الطاعة،

واخلروج على والة األمور ،لكنه أوقف ذلك حّي ظهور كفر بواح؟ سؤايل هو :ما هذا الكفر البواح؟

ابرك هلل فيكم ونفعنا هللا وإايكم مبا علمكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فالكفر البواح هو ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،من حديث عبادة بن الصامت ،رضي هللا
ِ
هيب صلهى ه ِ
َخ َذ
يما أ َ
تعاىل عنه ،املتفق على صحته ،وفيهَ :د َع َاان النِ ُّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم فَـبَايَـ ْعنَاهُ ،فَكا َن ،ف َ
ِ
سم ِع والطهاع ِة ِيف م ْن َ ِ
ِع
شطنَا َوَمك َْرهنَا َو ُع ْس ِرَان َويُ ْس ِرَان َوأَثَـ َرةً َعلَْيـنَا َوأَ ْن َال نُـنَاز َ
َعلَْيـنَا ،أَ ْن َابيَـ َعنَا َعلَى "ال ه ْ َ َ َ
ْاألَمر أ َْهلَه إِهال أَ ْن تَـروا ُك ْفرا بـواحا ِع ْن َد ُكم ِمن هِ
اَّلل فِ ِيه بُـ ْرَها ٌن" .صحيح البخاري ( )7056وصحيح
َْ ُ
ْ ْ
َ ْ ً ََ ً
ابداي ،من قوهلم :ابح ابلشيء يبوح به
مسلم ( . )1709قال اخلطايب :معىن ً
ظاهرا ً
"بواحا" يريد ً
احا" .ابلراء ،وعند الطرباين -كما يف الفتح
بواحا .إذا أذاعه وأظهره ،وجاء يف بعض الرواايت" :بَـ َر ً
ً
احا" .وكلها مبعىن واحد،
احا" .وعند البزار (" : )2698إِهال أ ْن َأي ُْم ُر َ
وك ِابلْ ُك ْف ِر ُ
" :8/13كف ًرا ُ
ص َر ً
ص َر ً
ويدل على معىن البواح آخر احلديثِ " .عنْ َد ُكم ِمن هِ
اَّلل فِ ِيه بُـ ْرَها ٌن " .أي نص آية ،أو خرب صحيح ال
ْ ْ
حيتمل التأويل ،ومقتضاه أنه ال جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيتمل التأويل ،وقد جاءت أحاديث
صله ْوا".
أخر تشري إىل بعض صور هذا الكفر البواح ،منها قوله صلى هللا عليه وسلمَ ....." :الَ ،ما َ
صالةَ" .أخرجه مسلم ( . )1855و... " :
أخرجه مسلم ( . )1854وَ ...." :ما أَقَ ُاموا فِي ُك ُم ال ه
اب هِ
ِ
استُـ ْع ِمل َعلَْي ُك ْم َع ْب ٌد يَـ ُقو ُد ُك ْم بِ ِكتَ ِ
يعوا" .أخرجه مسلم ( . )1838ولكن
اَّلل فَ ْ
امسَ ُعوا لَهُ َوأَط ُ
َولَ ْو ْ َ
البّي الذي عندان فيه من هللا دليل صريح ،فإنه ال جيوز اخلروج على
مع وجود الكفر الصراح الواضح ِّ
السلطان إال إذا كان هناك قدرة واستطاعة ،وإال فيجب الصرب حىت يسرتيح بر أو يسرتاح من فاجر،

وقَ هل َمن خرج عن إمام ذي سلطان إال كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد فيه اخلري ،فال

مصرا .وهللا تعاىل أعلم.
قصرا ويهدم ً
يُهدم أصل املصلحة شغ ًفا مبزاايها كمن يبين ً
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كيف يزكي أرضه التجارية؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قمت بشراء أرض بغرض التجارة مع جمموعة من الشركاء اآلخرين ،وأان أمتلك هذه األرض منذ
ثالث سنّي ومل ِّ
أزك عنها العتقادي بعدم وجوب الزكاة عليها ،وكذلك شركائي ،وسؤايل هو :هل
سنواي؟ وعلى ماذا تكون الزكاة :على
جتب الزكاة على هذه األرض؟ وإذا كان كذلك فهل خترج ًّ

خريا.
القيمة احلالية لألرض أم على السعر األصلي؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نصااب أو
نعم جتب الزكاة على هذه األرض ما دامت ُ
اشرتيت للتجارة ،وبلغ نصيب كل واحد منكم ً
سنواي ،وتكون على ما
نصااب .وخترج الزكاة ًّ
بضمه مع ما ميلكه من النقدين أو عروض التجار يكون ً

تساويه األرض حاالً بصرف النظر عن قيمة الشراء أو قيمة البيع ،وإمنا حسب قيمتها وقت وجوب

الزكاة ،فمثالً اشرتيتها مبائة ،عند متام احلول صارت تساوي ألفّي ،فتزكي ألفّي ،وعند متام احلول

الثاين من السنة الثانية صارت تساوي أل ًفا ومخسمائة ،فتزكي أل ًفا ومخسمائة ،وعند متام احلول يف

السنة الثالثة مثالً صارت تساوي ثالثة آالف فتزكي ثالثة آالف ،وهكذا .وهللا أعلم.
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إزالة شعر العورة ابلليزر
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال
امرأة تعاين من مشكلة يف إزالة شعر العانة وما حوله ابلطرق املعتادة عند النساء (احللق ،النتف) ،

آالما شديدة ال تستطيع احتماهلا ،وقد ظهرت اآلن أجهزة طبية تزيل الشعر ابلليزر
حيث تسبب هلا ً

على يد طبيبة (امرأة) بيسر وسهولة وهي مأمونة طبيًّا ،وبعدة جلسات يصبح منو الشعر ضعي ًفا بل ال

يكاد يكون له وجود ،وهذا ليس له ضرر أب ًدا على اجللد ،كما يقول األطباء املسلمون .فهل جيوز أن
جزءا من عورهتا لدى طبيبة مسلمة لتنقذها من هذه املشكلة مع الشعر؟
تكشف هذه املرأة ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

آالما شديدة من إزالة شعر العانة ابلطرق املعتادة ،ومل يوجد هناك وسائل أخرى
إذا كانت املرأة تعاين ً
تستطيع هبا املرأة إزالة الشعر من مكانه ،فيظهر يل ،وهللا أعلم -جواز إزالة الشعر ابلليزر بشرط أال

يرتتب على إزالته يف هذه احلالة ضرر ،وبشرط أن تتواله طبيبة ،وأال يتعدى الكشف موضع احلاجة،
دفعا للضرر الواقع على هذه
وأن تكون هذه اجللسات بقدر احلاجة ،فاحلاجة تقدر بقدرها؛ وذلك ً
ضرر وال ِ
ض َر َار" .أخرجه أمحد ( )2865وابن ماجه
املرأة ،والضرر يزال لعموم حديث" :ال َ َ َ
( . )2341واحلاجة تنزل منزلة الضرورة ،عامةً كانت أو خاصةً .وهللا أعلم.
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هل لقن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند موته؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/06هـ
السؤال
السالم عليكم.

إذا كان تلقّي احملتضر من األمور املندوبة ،فلماذا مل يرد أن عائشة ،رضي هللا عنها ،لقنت الرسول

صلى هللا عليه وسلم عند احتضاره ،ومل يرد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم تلفظ ابلشهادة عند

موته؟

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أخي :إن من اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم حمبته وتعظيمه وتوقريه وتعظيم أمره وسنته.
إن الذي أمر بتلقّي امليت هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الذي قال" :من َكا َن ِ
آخ َر َك َال ِمه
َ

ات َو ُه َو يَـ ْعلَ ُم
"م ْن َم َ
دخل اجلنهةَ" .أخرجه أبو داود ( . )3116وقال ً
ِمن الدُّنيا َال إلهَ هإال هللاُ َ
أيضاَ :
أَنههُ َال إِلَهَ إِهال ه
اَّللُ َد َخ َل ا ْجلَنهةَ " .أخرجه مسلم (. )26
وحق على كل مؤمن برسالة هذا الرسول الكرمي أن يتلقى هذا األمر ابلتعظيم والتسليم وال يقابله مبثل
هذا اإليراد الذي أوردته.

حنن مع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مقام أن نتعلم منه ما هو مشروع لنا ال أن نعلمه ما هو
مشروع له.

أما ملاذا مل تلقنه عائشة ال إله إال هللا؟ فعليك أن تعلم أنه صلى هللا عليه وسلم هو الذي جاء ليعلم

البشرية كلها ال إله إال هللا ،وقضى  23سنة وهو يدعو إليها ويبلغها ،فهل ميكن تصور أن يلقنه أحد
ال إله إال هللا وهو إمنا تعلمها منه ،إن كل من قال ال إله إال هللا من أمته فإن له صلى هللا عليه وسلم

مثل أجره؛ ألنه هو الذي دل األمة عليها -صلوات هللا وسالمه عليه -أما ملاذا مل يقلها صلى هللا
عليه وسلم فألن األنبياء عند املوت خيريون وقد ف ِهمت هذا أمنا عائشة ،رضي هللا عنها ،حيث كان
يق األَ ْعلَى" .أخرجه البخاري ( )4463ومسلم ( . )2444واختيار النيب
آخر كالمه" :الله ُه هم ال هرفِ َ
يق األَ ْعلَى" .متضمن معىن ال إله إال هللا ،بل
صلى هللا عليه وسلم لقاء ربه عند ختيريه بقوله" :بَ ِل ال هرفِ َ
وأقوى داللة منها ابلنسبة حلال النيب صلى هللا عليه وسلم تلك ،وهي حال ال يشاركه فيها غريه من
أمته ،فأمته صلى هللا عليه وسلم على ما شرعه هلم من جعل آخر الكالم يف الدنيا ال إله إال هللا ،وهو

وختاما فإن علينا أن ندخل على
أفضل يف حقهم ،وقوله صلى هللا عليه وسلم هو األفضل يف حقهً ،
سنة نبينا صلى هللا عليه وسلم وهديه بقلب املع ِظّم له ،املوقر ملقام النبوة ،املسلِّم مبا قضى هللا

ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
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القول أبن رضا هللا عن الصحابة منسوخ

اجمليب د .أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف

األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

ما ردكم حول ما يقول الشيعة من أن رضا هللا الذي وقع على الصحابة الكرام-رضي هللا عنهم -إمنا
وقع يف حلظة البيعة فقط ،مستدلّي بوجود النسخ؟ أرجو أن تكون اإلجابة مبا أمكن من تفصيل.

وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخبار هللا -تعاىل -ال يدخلها النسخ ابالتفاق؛ فقد أخرب تعاىل هبالك فرعون وأيب هلب ،فال يقول

قائل إن ذلك قابل للنسخ ،وهكذا إخباره تعاىل عن صحابة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -برضاه

عنهم يف عدة مواضع ال يقبل النسخ؛ ألن القول بنسخ األخبار جتويز للكذب على هللا ،وهذا كفر

وردة "ومن أصدق من هللا قيال" ،مث إن الطعن يف الصحابة -رضي هللا عنهم -طعن يف مقام النيب -
صلى هللا عليه وسلم -إذ إن ذلك يعين أنه مل حيسن تربيتهم وتزكيتهم ،فهو دليل على فشله ،وال
يقول ذلك مسلم ،وعليه فما أخرب هللا -تعاىل -عنه يشهد له واقع الصحابة -رضي هللا عنهم-

وسريهتم العطرة ،فهم املهاجرون واألنصار ،وأصحاب بدر والبيعة واملواقف املشهودة ،وبسببهم بعد
هللا وصل الدين إلينا وإىل العامل .وهللا أعلم.
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هل يكفر ساب الصحابة رضي هللا عنهم؟

اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

سب الصحابة ،رضي هللا عنهم ،هل هو كفر؟ ويقول البعض إنه يف عهد األمويّي كان يسب علي،
رضي هللا عنه ،وقد أوقف عمر بن عبد العزيز ذلك ،فما حكم سب الصحابة ،رضي هللا عنهم؟ وهل

فعال كان يسب علي ،رضي هللا عنه ،يف تلك الفرتة؟
ً

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سب الصحابة ،رضي هللا عنهم ،على اعتقاد أهنم قد ارتدوا مجيعهم إال أربعة أشخاص كما يقوله:

(حمَ هم ٌد
كفر؛ ألنه يؤدي إىل تكذيب القرآن الذي أثىن عليهم وزّكاهم ،كما قال تعاىلُ :
(الرافضة) ٌ -
ض ًال ِمن هِ
ِ
ول هِ ه ِ
اَّلل
َر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدهاءُ َعلَى الْ ُك هفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اه ْم ُرهك ًعا ُس هج ًدا يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
وِر ْ ِ
السج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ ْهوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم ِيف ِْ
اإل ِْجن ِ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج
ود ذَلِ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ض َو ًاان س َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ار [ ) ...الفتح :من
ب ُّ
اع ليَغي َ
استَـغْلَ َ
َشطْأَهُ فَ َ
الزهر َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ظ هب ُم الْ ُك هف َ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
اآلية . ]29فمن سبهم فقد أغاظوه ومن غيظ منهم فهو كافر.

كفرا ولكنه معصية -يراجع كتاب
وأما
السب ألحدهم على أمر دنيوي أو ُّ
ُّ
سب بعضهم لبعض فليس ً
الشفاء للقاضي عياض فقد فصل ذلك -وأما سب علي ،رضي هللا عنه ،من بين أمية فأخبار اتريخ

عول على ذلك.
ال نستطيع متييز صحيحها من كذهبا ،فال يُ ه

وأما حديث مسلم ( )2404والذي سأل فيه معاوية ،رضي هللا عنه ،سعد بن أيب وقاص بقوله( :ما
مينعك أن تسب أاب تراب؟)  .فقال العلماء :سبه أي بيان خطئه يف حربه له ،أو أنه بلغه أنه كان يف

جملس تناول أهله عليًّا ،رضي هللا عنه ،ابلسب أو بذكر اخلالف بينه وبّي بين أمية وختطئته فيها وسبه
بسببها وحنو ذلك ،فلم يشاركهم سعد ،رضي هللا عنه ،فيما خاضوا فيه ،فسأله عن امتناعه ،هل

القتناعه أبنه كان مصيبًا أم لشيء آخر؟ وإن وقع منهم سب لعلي ،رضي هللا عنه ،فال شك أن ذلك

معصية وكبرية من الكبائر سواء كان ذلك السب أو حنوه بنفس السبب أليب بكر أو لعمر أو لعثمان،

رضي هللا عنهم ،ولكن ال يسب الصحابة أو بعضهم إال من يف قلبه مرض ،وأما ما كان جيري بّي

الصحابة ،رضي هللا عنهم ،فهو مما جيري بّي البشر املتعاصرين مما ال يكاد خيلو منه جمتمع من
ِ ِِ
ِ ِ هِ
ِ
اخلالفات ،وهللا يغفر هلم؛ ه ِ
وان
ين َسبَـ ُق َ
َ
ين َجاءُوا م ْن بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربهـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
(والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
يم) [احلشر . ]10 :وهللا اهلادي.
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربهـنَا إِنه َ َ
ِاب ْإلميَان َوال َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ ًّال للهذ َ
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االستدالل ابألبراج على معرفة صفات املولود
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/11هـ

السؤال

فضيلة الشيخ ،حفظك هللا.
ما رأيك يف مسألة االستدالل ابألبراج ملعرفة الصفات األساسية لإلنسان من خالل معرفة الربج

املولود فيه بناء على النظرية الصينية أو الغربية اليت تقول إن ذلك يتم بسبب اإلشعاعات
الكهرومغناطيسية اليت تؤثر على اجلنّي يف بطن أمه ،كما يذكر املن ِظّرون هلذا العلم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هذا االستدالل داخل يف دعوى علم الغيب ،وعلم الغيب ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعاىل ،فمن
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
ادعى أنه يعلم الغيب فقد كذب هللا؛ لقوله سبحانه وتعاىل( :قُ ْل ال يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف ال ه َ َ
ِ
(ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب إِهال ه
َح ًدا* إِهال َم ِن
اَّللُ) [النمل :من اآلية . ]65ولقولهَ :
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
الْغَْي َ
ضى ِم ْن ر ُس ٍ
ول) [اجلن . ]26 ،27 :فاالستدالل ابألبراج ملعرفة شيء خفي ال ميكن أن يدركه
ْارتَ َ
َ
اإلنسان هو من دعوى علم الغيب ،ودعوى علم الغيب كفر وردة -والعياذ ابهلل -فال جيوز لإلنسان
أن يستدل ابألبراج على أمور غيبية على معرفة صفات اإلنسان األساسية ،أو معرفة سعادته ،أو ما

يؤول أمره ،أو ما حيصل عليه يف املستقبل ،أو ما حيصل على أوالده وأهله ،كل هذا من دعوى علم
الغيب وهو حمرم ،وهذا يعترب اقتباس شعبة من شعب النجوم ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
"من اقْـتـبس ِعلْما ِمن الن ِ
ِ ِ
اد" .أخرجه أبو داود (، )3905
اد َما َز َ
الس ْح ِر َز َ
َ ْ ََ َ ً ْ ُ
س ُش ْعبَةً م ْن ّ
ُّجوم اقْـتَـبَ َ
وابن ماجة ( . )3726وقال ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،يف قوم يكتبون أاب جاد ،وينظرون يف
النجوم  -يعين يستدلون به على دعوى علم الغيب واخلفي -قال( :ما أرى من فعل ذلك له عند هللا
من خالق)  .وهللا أعلم.
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هل تؤثر الوالدة أثناء احلج على صحته؟
اجمليب د .هاين بن أمحد عبد الشكور
عضو هيئة التدريس يف جامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/12/05هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

امرأة ذهبت ألداء فريضة احلج ،وأثناء أدائها مناسك احلج أجنبت طفالً .السؤال :هل تؤثر والدهتا

على صحة احلج على اعتبار أهنا أصبحت غري طاهرة؟ وكذلك هل يعترب املولود اجلديد حاجاً؛ ألنه

ولد يف مكة املكرمة؟ أجيبوان عن هذا جزاكم هللا خري اجلزاء ،وأسكنكم فسيح جناته ،آمّي ،والصالة
والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال تؤثر والدة املرأة على أدائها ملناسك احلج إال يف أداء الطواف الذي يشرتط له الطهارة ،فإذا أدت
السائلة مجيع املناسك والطواف منها فحجها صحيح وال شيء عليها ،بشرط أن يكون أداؤها

للطواف على طهارة كما سبق .أما ابلنسبة للمولود فإن نوت عنه احلج وم ّكنته من أداء املناسك فلها
األجر على ذلك ،لكنه ال يكفي عن أداء فريضة احلج الواجبة؛ ألنه ال جيب عليه إال بعد بلوغه،

وتوفر ابقي الشروط اليت ذكرها أهل العلم يف هذا الباب .وهللا أعلم.
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وقوع الطالق دون توثيقه يف احملكمة!
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/17هـ

السؤال

ما هي إجراءات الطالق؟
يتفرقا ،أم ال؟
وهل تلك اإلجراءات الزمة عندما يريد الزوجان أن ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

الطالق الشرعي ليست له إجراءات الزمة ،وإن كانت هذه اإلجراءات فيها تنظيم ،ولكن الشارع

احلكيم علق الطالق أبمور إذا وقعت وقع الطالق ،وهي أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر يف طهر

مل جيامعها فيه ،وال تكون يف حال حيض ،وال تكون يف حال نفاس.

وأن يكون الرجل خمتارا وليس مكرهاً على هذا الفعل ،فإذا وقع هبذه الصورة ،فإن طالقه واقع حىت

وإن مل يسجله لدى اجلهات الرمسية ،وقد قال هللا عز وجل" :اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن

لعدهتن" [الطالق . ]1:قد جاء يف تفسري العدة هنا أهنا كون املرأة طاهراً بال مجاع ،فإذا طلقها فإن

الطالق واقع.
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درجةُ ما سكت عنه أبو داود يف سننه من احلديث
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/21هـ

السؤال

"بناء على الشرط الذي وضعه أبو داود حّي ألّف كتابه ،فإنه عندما
أرجو بيان صحة القول التايلً :

يسكت عن حديث يكون احلديث حسناً صحيحاً".
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فقد ذكر أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة ما نصه" :ما مل أذكر فيه شيئاً فهو صاحل ،وبعضها أصح
من بعض" [رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه ص (. ] )27

وقد أخذ بعض العلماء من هذه العبارة أن ما سكت عنه أبو داود يف سننه فهو حسن عنده ،السيما
وقد ذكر ابن كثري أن عبارة أيب داود" :وما سكت عنه فهو حسن" ،لكن املشهور يف النسخ املعتمدة
لفظ" :صاحل" ال "حسن" ،والراجح :أن ما سكت عنه أبو داود يف سننه ال يوصف ابحلسن ،بل البد

من النظر يف األحاديث اليت سكت عنها واحلكم عليها مبا يليق هبا.

هن شديد بينته" ،فيفهم أن الذي
ومما يؤكد ما سبق أن أاب داود قال يف ضمن كالمه" :وما كان فيه و ٌ

يكون فيه وهن غري شديد ال يبينه ،وقد حرر احلافظ ابن حجر هذه املسألة يف كتابه النكت على ابن

الصالح ،قال رمحه هللا" :ما سكت عليه أبو داود ال يكون من قبيل احلسن االصطالحي بل على

أقسام :منه ما هو يف الصحيحّي أو على شرط الصحة ،ومنه ما هو من قبيل احلسن لذاته ،ومنه ما

هو من قبيل احلسن إذا اعتضد ،وهذان القسمان كثري يف كتابه جداً ،ومنه ما هو ضعيف ،لكنه من

رواية من مل جيتمع على تركه غالباً.
"وقال أيضاً" :ومن هنا يظهر ضعف طريقة من حيتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه خيرج أحاديث

مجاعة من الضعفاء يف االحتجاج ويسكت عنها مثل :ابن هليعة ،وصاحل موىل التوأمة ،وعبد هللا بن
ود ْهلَم بن صاحل وغريهم ،فال ينبغي للناقد أن
حممد بن َع ِقيل ،وموسى بن َو ْردان ،وسلمة بن الفضلَ ،
يقلده يف السكوت على أحاديثهم ويتابعه يف االحتجاج هبم ،بل طريقه أن ينظر :هل لذلك احلديث
متابع فيعتضد به ،أو هو غريب فيتوقف فيه ،السيما إن كان خمالفاً لرواية من هو أوثق منه ،فإنه

خيرج ملن هو أضعف من هؤالء بكثري ،كاحلارث بن وجيه ،وصدقة
ينحط إىل قبيل املنكر ،وقد ّ

الدقيقي ،وعثمان بن واقد العمري ،وحممد بن عبد الرمحن البيلماين ،وأيب َجناب الكليب ،وسليمان
بن أرقم ،وإسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة ،وأمثاهلم من املرتوكّي.

وكذلك ما فيه من األسانيد املنقطعة وأحاديث املدلسّي ابلعنعنة واألسانيد اليت فيها من أهبمت

أمساؤهم ،فال يتجه احلكم ألحاديث هؤالء ابحلسن من أجل سكوت أيب داود ،ألن سكوته اترة يكون
اكتفا ًء مبا تقدم له من الكالم يف ذلك الراوي يف نفس كتابه ،واترة لذهول منه ،واترة يكون لشدة

وضوح ضعف ذلك الراوي ،واتفاق األئمة على طرح روايته ،كأيب احلويرث وحيىي بن العالء وغريمها،

واترة يكون من اختالف الرواة عنه وهو األكثر ،فإن يف رواية أيب احلسن بن العبد عنه من الكالم

على مجاعة من الرواة واألسانيد ما ليس يف رواية اللؤلؤي ،وإن كانت روايته أشهر"وقال ":فالصواب

عدم االعتماد على جمرد سكوته [ينظر :النكت على كتاب ابن الصالح (. )445 - 435 /1
وهللا أعلم.
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الصالة على املدين املماطل
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

ما احلكم يف الذين يستدينون من احملل مث ال يدفعون ما عليهم من التزام؟ هل جتوز الصالة على أحد

منهم إذا مات؟ وهل يدفن يف مقابر املسلمّي؟ وهل يدخل اجلنة؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

الذين يستدينون مث ال يدفعون ما عليهم من التزام إن كانوا أغنياء فهذا ظلم؛ كما قال النيب -صلى
هللا عليه وسلم" :-مطل الغين ظلم ُِحي ُّل عرضه وعقوبته" ،وإذا مات من كان كذلك فإنه يُصلى عليه
ويدفن يف مقابر املسلمّي ،لكن اإلمام األعظم ال يصلي عليه؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
امتنع من الصالة على مسلم مدين وقال" :صلوا على صاحبكم" حىت التزم أبو قتادة -رضي هللا

عنه -بدينه ،فصلى عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وأما دخوله اجلنة فالذي ورد يف ذلك
حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :نفس املؤمن
معلقة بدينه حىت يقضى عنه" أخرجه اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجة.

وأما إن كان معسراً فقد قال هللا -تعاىل" :-وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة" ،ويُرجى أال يتناوله
احلديث السابق حديث أيب هريرة ،وكذلك يرجى أال يدخل يف احلديث السابق من بيهت النية احلسنة

ابألداء عند االستدانة مث مات قبل األداء لقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-من أخذ أموال
الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا" أخرجه البخاري وغريه .وهللا
أعلم.
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هل يستأنس امليت مبن يزور قربه؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/03هـ

السؤال

هل امليت حيس ويستأنس بزايرة األحياء له؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فاألصل أن امليت إذا قبضت روحه وفارق احلياة فإنه يفقد اإلحساس الذي حيس به األحياء ،فال

يسمع وال يرى ،وتتعطل مجيع حواسه اليت كان حيس هبا يف الدنيا.

قال تعاىل ":إنك ال تسمع املوتى  ،" ...وقال  -تعاىل ":-وما أنت مبسمع من يف القبور" وما يكون
يف احلياة الربزخية فهو من األمور الغيبية اليت ال سبيل إىل معرفتها إال عن طريق الوحي املعصوم أي:

ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة.

واستثين من هذا األصل مساع أهل القليب للنيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم بدر ،وقوله  -صلى هللا

عليه وسلم ":-هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً فإان وجدان ما وعدان ربنا حقاً" ،وقوله ألصحابه ":ما
أنتم أبمسع ملا أقول منهم" حينما استنكروا نداءه هلم.

وكذلك يستثىن من هذا األصل مساع امليت قرع نعال املشيعّي جلنازته لثبوت الدليل على ذلك.

أما اآلاثر اليت وردت أبن امليت حيس بزائره ويستأنس به فهي ال تثبت ،وأسانيدها واهية ال تصلح

لالحتجاج ،وقد ذكر ابن القيم يف (الروح)  ،والقرطيب يف (التذكرة) كثرياً منها.

ومما يدل على عدم إحساس امليت بزائره أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا ذكر العلل واحلكم من
زايرة القبور مل يذكر منها استئناس امليت بزائرين ،وإمنا ذكر أهنا:

 -1تذكر اآلخرة ،كما عند أيب داود والنسائي.

 -2ترقق القلب ،وتدمع العّي ،كما عند احلاكم.
 -3تزهد يف الدنيا كما يف حديث ابن مسعود.
 -4تذكر املوت كما عند مسلم.

أما امليت فال ينتفع إال ابلدعاء ،سواء وقت الزايرة أو بعيداً عن القرب ،لكن الزايرة تذكره ابمليت
فيدعو له.

أما حديث عمرو بن العاص ووصيته أبن يقيموا حول قربه قدر ما تنحر اجلزور ،ويقسم حلمها حىت

يستأنس هبم ،وينظر ماذا يراجع به رسل ربه ،فهذا وإن كان يف صحيح مسلم إال أنه موقوف على

عمرو بن العاص ،ومل يرفعه إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فهو اجتهاد منه -رضي هللا عنه -ومل
يذكر دليله على ذلك ،وهللا  -تعاىل -أعلم.

وعلى ٍ
كل فسماع األموات مسألة خالفيه بّي العلماء قدمياً وحديثاً ،وهللا أعلم.

حيسن الرجوع إىل فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 1727اجلزء  )477 / 1مجع أمحد الدويش .انتهى.
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أتويل آايت الصفات
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/01/07هـ

السؤال

السالم عليكم.

سؤايل هو :ماذا تفسرون أتويل بعض الصحابة-رضي هللا عنهم -وبعض التابعّي إبحسان من القرون
املفضلة لبعض آايت وأحاديث الصفات؟ فقد ثبت عن ترمجان القرآن ابن عباس -رضي هللا
عنهما -أنه أول آية "يوم يكشف عن ساق" ،وقال هذه كناية عن هول املوقف وشدته ،أو مبا معناه،
لكنه مل يثبت هذه الصفة صفة (الساق)  ،وكذلك أتويالت بعض العلماء اجلهابذة كالنووي وابن

حجر وغريمها ،وقرأت عن بعض علماء األشاعرة كالرملي وغريه أن هللا ليس موجوداً يف زمان وال

مكان .واستدلوا بقول اإلمام علي -رضي هللا عنه -الذي يقول( :كان هللا وال مكان وهو اآلن على

ما هو عليه كان)  ،وحكوا عن علي بن احلسّي زين العابدين أنه كان يقول( :سبحانك ال حيويك
مكان)  ،وقالوا إن تلك الرواايت اثبتة ومروية عن كثري من األئمة كأيب حنيفة والطربي واملاتريدي

واألشعري ،ومفاده أن مذهب أهل السنة واجلماعة أن هللا موجود بال مكان وال زمان .هل هذا
الكالم صحيح؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

يعتقد أهل السنة واجلماعة أن من اإلميان ابهلل سبحانه الذي أمر هللا به ورسوله :اإلميان مبا وصف به

نفسه ،ووصفه به رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم؛ من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال
متثيل؛ وهلذا فهم يؤمنون أبن هللا ليس كمثله شيء ،وهو السميع البصري؛ فال ينفون عنه ما وصف به

نفسه ،وال حيرفون الكلم عن مواضعه ،وال يلحدون يف أمسائه وآايته ،وال يكيفون وال ميثلون صفاته
بصفات خلقه؛ ألنه سبحانه ال مسي له ،وال كفو له ،وال ند له ،وال يقاس خبلقه..
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قال اإلمام أمحد – رمحه هللا ( :-ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم؛ ال يتجاوز القرآن واحلديث) [ينظر :املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد ص
( ، ] )116وقال نعيم بن محاد – شيخ البخاري ( :-من شبه هللا خبلقه كفر ،ومن جحد ما وصف

هللا به نفسه كفر ،وليس فيما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم تشبيه)

[العلو للذهيب ص ( ، ] )116وقال األوزاعي – رمحه هللا ( :-كنا – والتابعون متوافرون – نقول:
إن هللا فوق عرشه ،ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته) [ينظر :األمساء والصفات للبيهقي ص

( ، ] )408وقال اإلمام الشافعي – رمحه هللا ( :-هلل أمساء وصفات ال يسع أحد جهلها ،فمن
خالف بعد ثبوت احلجة عليه كفر ،وأما قبل قيام احلجة فيعذر ابجلهل) [ينظر :مناقب الشافعي

للبيهقي ( ] )412/1وقال ابن عبد الرب – رمحه هللا ( :-أهل السنة جمتمعون على اإلقرار ابلصفات
الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلميان هبا ومحلها على احلقيقة ال على اجملاز؛ إال أهنم ال يكيفون شيئاً
من ذلك ،وأما أهل البدع من اجلهمية واملعتزلة واخلوارج فينكروهنا وال حيملوهنا على احلقيقة ويزعمون
أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أقر هبا انفون للمعبود ،واحلق فيما قاله القائلون مبا نطق به

الكتاب والسنة وهم أئمة اجلماعة) [ينظر :التمهيد البن عبد الرب ( ، ] )145/7وقال شيخ

اإلسالم ابن تيمية( :ومذهب سلف األمة وأئمتها أن يوصف هللا مبا وصف به نفسه ،ومبا وصفه به
رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال متثيل؛ فال جيوز نفي
س َك ِمثْلِ ِه
صفات هللا اليت وصف هبا نفسه ،وال جيوز متثيلها بصفات املخلوقّي ،بل هو سبحانه( :لَْي َ
ِ
َشيء و ُهو ال ه ِ
ري) [ينظر :جمموع الفتاوى ( ، ] )195/5وقال احلافظ ابن رجب" :
سم ُ
ٌْ َ َ
يع الْبَص ُ
والصواب ما عليه السلف الصاحل من إمرار آايت الصفات وأحاديثها كما جاءت من غري تفسري هلا،
وال تكييف ،وال متثيل ،وال يصح عن أحد منهم خالف ذلك البتة) [ينظر :فضل علم السلف على
اخللف البن رجب ص ( ، ] )22وسلف هذه األمة وأئمتها يثبتون علو هللا وفوقيته وأنه تعاىل فوق

مساواته على عرشه ،ابئن من خلقه وهم ابئنون منه ،وهو سبحانه مع العباد بعلمه ومع أوليائه ابلنصر
والتأييد ،وأدلة ثبوت علو هللا وفوقيته ال ميكن حصرها ،حيث دل العقل والفطرة والكتاب والسنة

على علو هللا عز وجل ،ومن ذلك :نصوص االستواء والنزول والرؤية وصعود األعمال إليه والروح

واملالئكة ،وأنه يف السماء ،ونزول القرآن ،وتنزل املالئكة ،والتصريح ابلفوقية وغري ذلك كثري جداً،
وقد استقر يف فطرة بين آدم علو هللا ،وقصدهم له سبحانه وتعاىل عند احلاجات اليت ال يقصد فيها
إال هو ،وذلك يف دعاء العبادة ودعاء املسألة ال يكون إال إىل جهة العلو ،قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية( :ذكر حممد بن طاهر املقدسي ،عن الشيخ اجلليل أيب جعفر اهلمداين ،أنه حضر جملس أيب
املعايل اجلويين ،وهو يقول( :كان هللا ،وال عرش وال مكان وهو على ما كان عليه قبل خلق املكان أو
كالم من هذا املعىن ،فقال :اي شيخ دعنا من ذكر العرش ،أخربان عن هذه الضرورة اليت جندها يف

قلوبنا ،فإنه
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ما قال عارف قط :اي هللا إال وجد من قلبه ضرورة ،بطلب العلو ،وال يلتفت مينة وال يسرة ،فكيف

ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ،فصرخ أبو املعايل ،ولطم رأسه ،وقال :حريين اهلمداين ،حريين

اهلمداين) [ينظر :كتاب االستقامة ( ] )167/1وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ،وقد تعلق نفاة
العلو :أبن هللا – تعاىل – لو كان يف مكان ألشبه املخلوقات ألن ما أحاطت به األمكنة فهو خملوق،
فيقال :هذا نشأ عن القياس الفاسد والتشبيه املستكن يف نفوس هؤالء إذ لو آمنوا أبن هللا على كل

شيء قدير وأنه ليس كمثله شيء ما انطلت هذه الشبه وهذا اهلراء على نفوسهم ،ويقال أيضاً:
ألستم تقرون أبن هللا – تعاىل – موجود قبل خلق الكون فهو تعاىل كما قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :كان هللا ،ومل يكن شيء غريه" أخرجه البخاري ( ، )3191وحنن وأنتم وكل العقالء ال نعقل
وجود أحد منا إال يف مكان ،وما ليس يف مكان فهو عدم ،وهللا خبالف ذلك ،فال جيوز أن يقاس

خبلقه كما فعلتم ،قلتم :لو كان يف مكان ألشبه خلقه ،فإن زعموا أنه يلزم من كونه تعاىل يف العلو

التغري واالنتقال ألنه تعاىل كان وال مكان فلما خلق املكان صار يف العلو ،فزال عن صفته يف األزل

وصار يف مكان ،قيل :وأنتم يلزمكم أقبح من ذلك ،وهو زعمكم أنه – تعاىل – كان ال يف مكان مث
صار يف كل مكان فقد تغري عندكم معبودكم وانتقل من ال مكان إىل كل مكان ،وهذا الزم لكم ،ال
انفكاك لكم منه ،وقوهلم :كان هللا ،وال مكان وهو اآلن على ما كان عليه قبل خلق املكان كالم

فاسد متناقض وذلك أن النفاة لالستواء والعلو على قسمّي ،قسم يقول :إن هللا ال فوق وال حتت

وال ميّي وال مشال وال أمام وال خلف وال داخل العامل وال خارجه وهذا ال يفهم منه إال العدم احملض،

فليس له وجود فعلي على هذا الوصف ،فهو إذاً ليس له مكان أصالً ،إذ ال وجود له ،وقسم يقول:
إنه يف كل مكان ،فيلزم أنه كان يف كل مكان ،قبل خلق املكان ،فهو إذاً يف هذا الكون كله ،قبل

خلقه له ،وهذا قول ظاهر الفساد ،إذ معناه :كان يف األمكنة قبل خلقها ،فاحلق أن هللا ليس كمثله

شيء ال يف نفسه وال يف فعله وال يف صفاته ،وال يف مفعوالته ،فإذا رام اإلنسان أن ينفي شيئاً مما

يستحقه ،لعدم نظريه يف الشاهد احملسوس ،صار ما يثبته بدل نفيه أبعد عن املعقول واملشهود [ينظر:

بيان تلبيس اجلهمية ( ، ] )147/1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :افرتق الناس ،يف علو هللا،

واستوائه أربع فرق :األوىل :اجلهمية النفاة ،يقولون :ليس داخل العامل وال خارجه وال فوق وال حتت
ومجيع الطوائف من أهل البدع يتمسكون بنصوص ،إال اجلهمية ،وقسم اثن منهم يقولون :إنه بذاته

يف كل مكان ،ويدخل فيهم األشاعرة ،وهؤالء هم الفرقة الثانية ،الثالثة :من يقول :إنه فرق العرش،
وهو يف كل مكان ويزعم أنه بذلك جيمع بّي النصوص ،الرابعة :املتبعون للكتاب والسنة ،الذين أثبتوا
ما أثبته هللا ورسوله ،من غري حتريف ،فآمنوا أبن هللا فوق مساواته مست ٍو على عرشه) [ينظر :جمموع
الفتاوى ( ] )231-229/5واحلاصل أن احلق فيما ذهب إليه أهل السنة ،وأن علو هللا اثبت
ابلكتاب والسنة والفطرة وصريح العقل ،واألدلة عليه ال حتصى ،وليس بّي علو هللا واستوائه على
عرشه وبّي معيته
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خللقه وألوليائه وأنبيائه وقربه منهم تعارض.
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وأما القول بوجود أتويل لبعض الصفات عن الصحابة والتابعّي مبعىن التأويل عند املتأخرين وهو
صرفها عن ظاهرها فهذا مل يرد عن أحد منهم ،وليس ما جاء عن ابن عباس –رضي هللا عنهما -من
ابب التأويل بل فهم منها ابن عباس أهنا ليست نصاً يف الصفات ،إذ ال يعرف عن الصحابة أتويل

شيء من نصوص الصفات ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن مجيع ما يف القرآن من آايت الصفات

فليس عن الصحابة اختالف يف أتويلها ،وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة وما رووه من
احلديث ووقفت من ذلك على ما شاء هللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسري فلم

أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة أنه أتول شيئا من آايت الصفات أو أحاديث الصفات

خبالف مقتضاها املفهوم املعروف ....ومتام هذا أىن مل أجدهم تنازعوا إال يف مثل قوله تعاىل" :يوم
يكشف عن ساق" فروى عن ابن عباس-رضي هللا عنهما -وطائفة أن املراد به الشدة أن هللا

يكشف عن الشدة يف اآلخرة ،وعن أىب سعيد وطائفة أهنم عدوها يف الصفات للحديث الذي رواه

أبو سعيد يف الصحيحّي ،وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال" :يوم
يكشف عن ساق" نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا ومل يقل عن ساقه ،فمع عدم التعريف ابإلضافة

ال يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر ،ومثل هذا ليس بتأويل ،إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا
ومفهومها ومعناها املعروف) [ينظر :جمموع الفتاوى ( ، ] )394/6وقال ابن القيم – رمحه هللا :-

(إن أهل اإلميان قد يتنازعون يف بعض األحكام ،وال خيرجون بذلك عن اإلميان ،وقد تنازع الصحابة

يف كثري من مسائل األحكام وهم سادات املؤمنّي ،وأكمل األمة إمياانً ،ولكن حبمد هللا مل يتنازعوا يف

مسألة من مسائل األمساء والصفات واألفعال ،بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ،كلمة

واحدة ،من أوهلم إىل آخرهم ،ومل يسوموها أتويالً ،ومل حيرفوها عن مواضعها تبديالً ،ومل يبدوا لشيء

منها إبطاالً ،وال ضربوا هلا أمثاالً ،ومل يدفعوا يف صدورها وأعجازها ،ومل يقل أحد منهم :جيب صرفها

عن حقائقها ،ومحلها على جمازها ،بل تلقوها ابلقبول والتسليم ،وقابلوها ابإلميان والتعظيم وجعلوا
األمر فيها كلها أمراً واحداً ،وأجروها على سنن واحدة) [إعالم املوقعّي (، ] )52 -51/1

واحلاصل أن بعض اآلايت واألحاديث يفهم من سياقها والقرائن احملتفة هبا أهنا ليست نصاً يف
الصفات ،فتفسر مبا يفهم من املقصود هبا مثل قوله تعاىل( :فَـثَ هم وجه هِ
اَّلل) [البقرة ، ]115:ومثل
َ ُْ
ب هِ
ْت ِيف َج ْن ِ
اَّلل" [الزمر ، ]56:وقوله تعاىل:
قوله تعاىل" :أَ ْن تَـ ُق َ
س َاي َح ْس َرتَى َعلَى َما فَـ هرط ُ
ول نَـ ْف ٌ
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َعاماً فَـ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن" [يس ]71:قال احلافظ ابن رجب –
"أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َعاماً"( :وليس املراد هنا الصفة
معلقاً على قوله تعاىل" :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ هَان َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممها َع ِملَ ْ

الذاتية – بغري إشكال  ،-وإال استوى خلق األنعام وخلق آدم عليه السالم) [فتح الباري البن

رجب ( ، ] )7/1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والصواب يف كثري من آايت الصفات وأحاديثها:
القطع ابلطريقة الثابتة
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كاآلايت واألحاديث الدالة على أن هللا  -سبحانه وتعاىل  -فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب يف
هذا وأمثاله ،بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك؛ داللة ال حتتمل النقيض ،وىف بعضها قد
يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض ،وتردد املؤمن يف ذلك هو حبسب ما يؤاته من العلم

واإلميان ،ومن مل جيعل هللا له نورا فما له من نور) [ينظر :جمموع الفتاوى ( ، ] )117/5وأما ما
يوجد من أتويل عند بعض العلماء مثل النووي وابن حجر وغريمها فهذا بسبب أتثرهم مبذهب

األشاعرة حيث تلقوا هذا املذهب عن شيوخهم فرأوا أنه هو احلق الذي جيب اتباعه ،واملسلم عليه

أن يتبع احلق والصواب وما عليه سلف األمة ويعرف الرجال ابحلق ،وال يعرف احلق ابلرجال ،ويعتذر
ملن أخطأ من أهل العلم وينتفع من علومهم ومعارفهم فيما أصابوا فيه ،وأما ما ورد من األقوال
املنسوبة لعلي وزين العابدين وأيب حنيفة فحسب اطالعي ال تصح عنهم ،هذا وهللا أعلم.
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عقيدة البداء
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/05هـ

السؤال

ملاذا حيرم االعتقاد بعقيدة البداء؟ وما حكمها؟ وملاذا ال يعترب حديث حتويل الصالة من مخسّي صالة
خلمس صلوات تناقضاً مع عقيدتنا يف البداء؟ وما الفرق بّي النسخ والبداء؟ وشكراً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فإن البداء معناه :التغري يف العلم من حال إىل حال.
كالظهور بعد اخلفاء ،كقوله -تعاىل" :-وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا"

[البقرة ، ]284:وقوله" :وبدا هلم من هللا ما مل يكونوا حيتسبون" [الزمر ]47:أي :ظهر هلم من هللا
ما مل يكونوا يتوقعونه

وكاستحداث رأي جديد وإنشائه ،كقوله -تعاىل" :-مث بدا هلم من بعد ما رأوا اآلايت ليسجننه حىت
حّي" مبعىن :مث نشأ هلم رأي جديد غري الرأي السابق.

والتغري يف العلم يصح إطالقه يف حق البشر ،فإذا ظهر لإلنسان ما كان خافياً عليه ،أو نشأ له رأي
جديد قيل يف حقه( :قد بدا له)

أما ابلنسبة هلل فإن التغري يف العلم (البداء) مبعنييه السابقّي ال يصح نسبته إليه ،بل إن ذلك كفر -
والعياذ ابهلل-

وذلك أن البداء يستلزم أن يكون مسبوقاً ابجلهل ،واجلهل صفة نقص ينزه هللا -تعاىل -عنها؛ ألنه

يناقض صفة علم هللا احمليط بكل شئ ،والشامل لكل شيء ،والسابق على كل شيء ،والذي مل يسبق

جبهل وال يلحقه جهل وال نسيان ،..والقول ابلبداء مستلزم لوصف هللا ابجلهل والعياذ ابهلل من ذلك،
فكان القول به يف حقه سبحانه كفراً.
أما ابلنسبة لعلم البشر فهو مسبوق ابجلهل ويلحقه اجلهل والنسيان ،..فال ضري أن يقال للمخلوق:
(قد بدا له) .
والذين قالوا ابلبداء يف حق هللا -تعاىل -هم اليهود املغضوب عليهم ،واملعروفون بنسبة القبائح إىل

هللا تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً ويف توراهتم احملرفة أشياء كثرية من ذلك.

كما اشتهرت نسبة القول ابلبداء إىل فرقة الكيسانية أو املختارية (كالمها فرقة واحدة)  ،واستقر

القول هبذه العقيدة يف مذهب الرافضة ،وكتبهم مليئة ابلرواايت املقررة هلذه العقيدة الباطلة (راجع-
على سبيل املثال -أصول الكايف وحبار األنوار)  ،وقد حاول بعض علمائهم تربير القول هبذه العقيدة
بتأويلها أتويالت تبعد الشنعة عنهم ،إال أهنم مل يفلحوا يف ذلك ،إذ املقرر يف كتبهم يناقض هذه

التربيرات.

والذي دعاهم للقول هبا :أهنم ينسبون ألئمتهم أخباراً تتحدث عن املستقبل ،فيأيت الواقع مكذابً هلا،
ويَ ِعدون أتباعهم أبمور ستحدث يف املستقبل ،كانتصارهم على أعدائهم ،وحصول الغلبة هلم عليهم،
وقد حيددون ذلك بتواريخ معينة ،فيكذب الواقع كل ذلك ،فيقعون يف مأزق التناقض بّي اإلخبار
ابلغيب والوعد أبمور مستقبلية ،وبّي الواقع احملسوس ،لذا أرادوا إزالة هذا التناقض وإبعاد صفة

الكذب عنهم ،وأهنم صادقون فيما أخربوا به ،وليسوا مبتناقضّي ،فنسبوا ذلك التناقض والكذب إىل
هللا ،ولكن ع ّدلوا يف العبارة فقالوا( :قد بدا لربكم) تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً ،فنزهوا أنفسهم
عن الكذب والتناقض ونسبوا ذلك إىل هللا.

وأما النسخ:
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فهو لغة :الرفع واإلزالة ومنه :نسخت الشمس الظل أي أزالته ،ونسخ الكتاب أي رفع منه إىل غريه.
واصطالحاً :رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه.
واملراد بقوله( :رفع احلكم)  :تغيريه من إجياب إىل إابحة أو من إابحة إىل حترمي..

واملراد بقوله( :أو لفظه) لفظ الدليل؛ ألن النسخ قد يكون للحكم دون اللفظ ،وقد يكون للفظ
دون احلكم ،وقد يكون هلما مجيعاً.
واملقصود بقوله( :بدليل من الكتاب والسنة) إخراج ما عدامها كاإلمجاع والقياس.
واملتقدم يسمى منسوخاً واملتأخر يسمى انسخاً.
والنسخ واقع يف الشرع كتاابً وسنة .قال تعاىل" :ما نَنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها َأن ِ
ْت ِخبَ ٍْري م ْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها
َ َ ْ َ ْ
أََملْ تَـ ْعلَ ْم أَ هن هللاَ َعلَ َى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير" [البقرة. ]106:
حكما مؤقتاً بوقت حمدد يف علم هللا ،مث عند انقضائه ينسخه -سبحانه-؛ إما حبكم
حيث يشرع هللا ً
جديد؛ وإما إىل غري بدل ،وهلل احلكمة البالغة.
وقد ألف العلماء يف الناسخ واملنسوخ كتباً عديدة سواء يف القرآن أو يف السنة ،وبعضها مطبوع

متداول.

أما الفرق بّي النسخ والبداء:
فهو أن النسخ ليس مسبوقاً ابجلهل ،وال هو من لوازمه ،بل علم هللا سابق على النسخ ،وهللا عامل مبا
يشرع من أحكام ،حىت إذا انقضت املدة اليت جعلها هللا لذلك احلكم نسخه مبا سبق يف علمه أنه

سيكون.
أما البداء فإنه يستلزم سبق اجلهل ،وهذا مناف لكمال هللا -تعاىل -فال جيوز القول مبا يؤدي إىل نفي

كمال هللا أو إثبات نقص يف حقه -سبحانه وتعاىل.-

والعجب من اليهود -إذ حتكي عنهم كتب األصول  -أهنم ال يقولون ابلنسخ ،مع أهنم-كما سبق -
يقولون ابلبداء.

وسبب إنكارهم للنسخ حىت ال يلزمهم االعرتاف بنسخ شريعة عيسى ملا جاء به موسى -عليهما

السالم ،-وابلتايل إنكار نسخ شريعة حممد -صلى هللا عليه وسلم  -لدينهم.
أما السؤال الثاين:

وهو قوله( :ملاذا حيرم االعتقاد بعقيدة البداء؟ وما حكمها؟ وملاذا ال يعترب حديث حتويل الصالة من

مخسّي صالة خلمس صلوات تناقضا مع عقيدتنا يف البداء؟)

أما قوله( :ملاذا حيرم االعتقاد بعقيدة البداء؟) فلما تقدم من استلزام ذلك سبق اجلهل يف حق هللا،
وذلك حمال يف حقه -تعاىل ،-كما سبق بيانه.

وأما قوله( :وما حكمها؟) فقد أجاب السائل بنفسه وهو التحرمي ،بل إهنا كفر ابهلل والكفر ابهلل أكرب

احملرمات.
تناقضا مع عقيدتنا
وأما قوله( :وملاذا ال يعترب حديث حتويل الصالة من مخسّي صالة خلمس صلوات
ً

يف البداء؟)

فنقول :بعد أن عرفت معىن البداء ،وأنه ال جيوز القول به يف حق هللا -تعاىل ،-فإن ما حدث ليلة
اإلسراء خبصوص فرضية الصالة ليس من قبيل البداء ،والذي هو مبعىن (بدا هلل بعد أن فرض

الصلوات مخسّي أن خيففها حىت صارت مخساً)  ،وال يعد ذلك تناقضاً مع اعتقادان حبرمة البداء على
هللا ،وإمنا ذلك من قبيل النسخ ،والتدرج يف التشريع ،وذلك جائز وواقع ،وكله وفق علم هللا -

تعاىل ،-وهللا أعلم وأحكم.
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ابع أرضه فهل عليه زكاة؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

اشرتيت قطعة أرض ،مث عرضتها للبيع ،وبيعت بعد عرضها للبيع مبدة زمنية تقدر بسنة وثالثة أشهر

علما
تقريبًا ،مببلغ وقدره مائتان وأربعون ألف رايل سعودي ،فهل جتب على هذه األرض املباعة زكاة؟ ً

أنه كان يف نييت إذا مل تبع أن أبين عليها سكنًا ،وكنت أنوي إذا بيعت أن تكون قيمتها دفعة لشراء

منزل جاهز أو شراء أرض أخرى يف خمطط سكين أفضل ابلنسبة يل .أفيدوان مأجورين ،ولكم جزيل

الشكر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فتجب الزكاة يف األرض املذكورة لسنة واحدة؛ ألنك ذكرت أهنا بقيت بعد عرضها للبيع سنة وثالثة

أشهر ،وبناء عليه فقد حال عليها احلول من حّي عرضتها للبيع ،وقد روى أبو داود (َ )1562ع ْن
ال :أَ هما بـع ُد ،فَِإ هن رس َ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
َمسُرةَ بْ ِن ُج ْن ُد ٍ
ص َدقَةَ ِم َن
ب قَ َ
ِج ال ه
َْ
ول ه َ
َُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم َكا َن َأي ُْم ُرَان أَ ْن ُخنْر َ
َ
ِ
ِ
اله ِذي نُع ُّد للْبَـ ْي ِع .وهللا تعاىل أعلم.
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ِ
يغسل أمه املتوفاة؟
هل له أن ّ

اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ِ
يغسل أمه إذا ماتت عند عدم وجود نساء أخرايت
فضيلة الشيخ ،حفظكم هللا :هل جيوز للرجل أن ّ
للقيام بتغسيلها؟ وإذا جاز ذلك ،فهل يكون التغسيل حسب التغسيل الشرعي املعروف؟ أم كيف

يكون التغسيل؟ (التفصيل والتوضيح)  ،أرجو حتقيق املسألة وذكر أقوال العلماء فيها والراجح منها
خريا ،وابرك هللا فيكم.
يف حالة وجود خالف فقهي يف املسألة .وجزاكم هللا ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فقد اختلف العلماء  -رمحهم هللا -يف جواز تغسيل الرجل حمارمه من النساء كأمه وأخته وبنته،
فذهب أبو حنيفية وأمحد إىل عدم جواز تغسيل الرجل للمرأة من حمارمه ،ودليلهم أنه ال جيوز له مس
جسدها أو ما حيتاج إىل مسه ،وذهب مالك والشافعي وبعض أهل العلم إىل أن للرجل أن يغسل

حمارمه كأمه وابنته وأخته ،وحجتهم أن النساء األجنبيات يغسلنها ،واملرأة األجنبية مثل الرجل احملرم
ابلنسبة إىل تلك امليتة ،يف العورة واخللوة حال احلياة ،فإذا جاز هلا -أي األجنبية -غسل املرأة،

فكذلك الرجل مع ذوات حمارمه ،وليس يف هذه املسألة دليل صريح ،وإمنا مرجعه إىل اجتهاد الفقهاء

يف األدلة العامة ،وقد قيل لإلمام أمحد  -رمحه هللا :إن أاب خالبة قد غسل ابنته .فاستعظم ذلك ومل
يعجبه ،وسئل -رمحه هللا -عن الرجل متوت عنده ذات حمرمه ومل يوجد نساء ،قال :يغسلها وعليها

ثياهبا ،يصب املاء صبًّا .ا .هـ ،وعند احلنفية وبعض احلنابلة أهنا تيمم ،ولعل األقرب أن يصب عليها
مس إال ما جيوز له مسه حال احلياة كيديها ورأسها وقدميها؛ لقوله تعاىل( :فَاتهـ ُقوا
املاء صبًّا من غري ٍّ

ه
استَطَ ْعتُ ْم) [التغابن . ]16:وهللا تعاىل أعلم.
اَّللَ َما ْ
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التشاؤم..
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/27هـ
السؤال

أعاين من التشاؤم ابلشر ،وأان أصلي الصلوات اخلمس ،وأحافظ على الصالة -وهلل احلمد -وأدعو
ريب ،لكن لدي التفاؤل ابلشر ،فهل املتفائل ابلشر جيده؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
التشاؤم مضاد للتوُّكل على هللا ،يفتح ابب اخلوف والتعلُّق بغري هللا ،ويفسد القلب واإلميان ،ويفضي
بصاحبه إىل املعصية والشرك عند االستسالم له ،وكم هلك به من أحد فخسر الدنيا واآلخرة،

خبالف التفاؤل الصاحل السار للقلوب املؤيد لآلمال ،الفاتح ابب الرجاء املسكن للخوف ،الرابط

للجأش ،الباعث على االستعانة ابهلل والتوكل عليه ،واالستبشار املقوي لألمل املفضي بصاحبه إىل

الطاعة والتوحيد ،وهلذا أبطل الشرع التشاؤم وهنى عنه وأحب التفاؤل ،والنيب -صلى هللا عليه
وسلم -كان يعجبه الفأل ،كما رواه ابن ماجة ( )3536من حديث عائشة -رضي هللا عنها -فعليك
بفعل األسباب يف األمور اليت تتشاءم هبا ،فمثالً عند ركوبك السيارة تفعل األسباب ،وأتخذ حذرك

عند قيادهتا ،وحتافظ على أدوات السالمة وحتذر من السرعة ،وتتوكل على هللا ،وتعلم أن ما أصابك

مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك إال إبذن هللا وقضائه وقدره ،وعليك بذكر هللا -تعاىل-

والدعاء املأثور يف ركوب الدابة ،قال علي بن ربيعة :شهدت علياً  -رضي هللا عنه -أيت بدابة

لريكبها ،فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم هللا ،فلما استوى على ظهرها قال :احلمد هلل مث قال:

"سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنّي وإان إىل ربنا ملنقلبون" ،مث قال :احلمد هلل ثالث مرات،

مث قال :هللا أكرب ثالث مرات ،مث قال :سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال
أنت مث ضحك! فقيل اي أمري املؤمنّي من أي شيء ضحكت؟ قال :رأيت النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فعل ما فعلت مث ضحك فقلت :اي رسول هللا من أي شيء ضحكت؟ فقال :إن ربك -
سبحانه وتعاىل -يعجب من عبده إذا قال :اغفر يل ذنويب يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي" رواه أبو

داود ( ، )2602والرتمذي ( )3446وصححه ،ويف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمر  -رضي
هللا عنهما -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا استوى على بعريه خارجاً إىل سفر كرب

ثالاثً مث قال" :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنّي وإان إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم نسألك يف

سفران هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى ،اللهم هون علينا سفران هذا واطو عنا بعده اللهم أنت

الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر ،وسوء

املنقلب يف املال واألهل ،وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن آيبون ،اتئبون ،عابدون لربنا حامدون" ،ويف وجه
آخر وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم -إذا علوا الثنااي كربوا

وإذا هبطوا سبحوا.

وأنت إذا كنت -كما ذكرت  -حمافظاً على الصلوات ،وحريصاً على ذكر هللا ،كنت يف كنف هللا

وحفظه ،وهللا خري حافظاً ،وهبذا يزول التشاؤم  -إن شاء هللا .-وهللا أعلم.
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آداب االستيقاظ

اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/12هـ
السؤال

ما هو أول شيء ينبغي لنا فعله عندما نستيقظ من النوم وفقا للسنة؟ وهل ينطبق ذلك على
االستيقاظ من نوم النهار؟ وهل علينا املضمضة؟

وهل جيوز تناول اإلفطار قبل املضمضة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد دلت السنة النبوية على أن أول ما ينبغي للمسلم االعتناء به عند االستيقاظ من النوم ،ينقسم

إىل قول وفعل.

أما القول فمنه حديث حذيفة -رضي هللا عنه -يف صحيح البخاري ( )6312وغريه ،قال :كان

النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا أوى إىل فراشه قال" :ابمسك أموت وأحيا" ،وإذا قام قال" :احلمد
هلل الذي أحياان بعدما أماتنا وإليه النشور" وأخرجه البخاري ( )6325أيضاً من حديث أيب ذر -

رضي هللا عنه.-

ويف الصحيحّي البخاري ( )1142ومسلم ( )776عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو انم ثالث عقد ،يضرب

على كل عقدة مكاهنا :عليك ليل طويل فارقد ،فإن استيقظ وذكر هللا تعاىل احنلت عقدةٌ ،فإن توضأ

احنلت عقدةٌ ،فإن صلى احنلت عقده كلها ،فأصبح نشيطاً طيب النفس ،وإال أصبح خبيث النفس

كسالن".

وقد جاء يف الذكر بعد االستيقاظ أحاديث أخرى ينظر فيها كتاب (األذكار) لإلمام النووي ،وغريه
من الكتب.

وأما الفعل فقد ذكره احلديث السابق :الوضوء ،وبعده الصالة ،ويف الصحيحّي البخاري (، )3295
ومسلم ( )238عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا
استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثالاثً ،فإن الشيطان يبيت على خيشومه".
واالستنثار :إخراج املاء من األنف بعد استنشاقه.

ويف الصحيحّي البخاري ( )245ومسلم ( )255عن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -إذا قام من الليل يشوص فاه ابلسواك.

وهذه كلها مستحبات لو مل يفعلها املسلم مل أيمث ،ولكن ينبغي له احلرص على ذلك واحملافظة عليه،

والظاهر أن هذا يستوي فيه نوم الليل ونوم النهار ،خصوصاً إذا طال النوم يف النهار فإنه ال خيتلف
عن نوم الليل.

وأما من أفطر قبل أن يتمضمض فال شيء عليه ،ولكن األفضل هو ما سبق .وهللا أعلم.
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أخذ األجرة على االنتفاع ابالسم
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/14هـ

السؤال

وضعت امسي كمدير إلحدى الصيدليات ،ولكن صاحب العمل ال يريدين أن أعمل عنده ،بل يريد
أن يكون امسي مسجالً عنده كمدير للصيدلية ،ويعطيين على ذلك راتباً .فهل هذا الراتب حالل أم

حرام؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا العمل من التحايل ،وهو من أكل املال ابلباطل ،ومن التعاون على اإلمث والعدوان؛ ألن صاحب
العمل يتحايل على األنظمة اليت تلزم بتوفري الوظائف للمواطنّي ،فيلجأ لتسجيل األمساء ودفع

الرواتب من غري متكّي املواطنّي من العمل ،وليس هذا هو املقصود من النظام ،بل املقصود إجياد
األعمال للعاطلّي والقضاء على البطالة املوجودة ،ولذا فنصيحيت لك أن تتوىل العمل وتشرتط

مزاولته حسب املتبع أو تعتذر ،وال يتخذك صاحب العمل وسيلة للتحايل على األنظمة اليت وضعت
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
ملصلحة الشباب املواطنّي ،وربنا -جل وعال -يقولَ :
ان" [املائدة ، ]2:ويقول تعاىل" :وَال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
اط ِل" [البقرة. ]188:
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
ِْ َ ُ َ
وفقك هللا لكل خري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبقتل احلسّي ،رضي هللا عنه
اجمليب ماجد بن عبد الرمحن آل فراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/29هـ

السؤال

السالم عليكم.
وجدت احلديث التايل وأرغب يف معرفة رأيكم فيه" :قبل  50سنة من واقعة كربالء بكى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،حّي علم من جربيل ،عليه السالم ،أن احلسّي ،رضي هللا عنه ،يقتله جيش

يزيد يف كربالء .فسأله جربيل :اي رسول هللا ،هل أريك تربة من مكان استشهاده؟ .فقال النيب صلى

رغما
هللا عليه وسلم" :نعم" .فأعطاه جربيل حفنة من تراب كربالء ،فبكى النيب صلى هللا عليه وسلم ً
عنه .وهذا احلديث موجود يف مشكاة املصابيح ومسند اإلمام أمحد والصواعق احملرقة للعالمة ابن

حجر املكي وسر العاملّي لإلمام الغزايل ،ورواه اإلمام الشعيب والبيهقي واحلاكم وغريهم .وقد أعطى
النيب صلى هللا عليه وسلم -الرتبة ألم املؤمنّي أم سلمة قائالً هلا" :عندما ترين هذه الرتبة حتولت إىل
دم ،يكون احلسّي قد استشهد" .وهذا احلديث مروي يف مسند اإلمام أمحد.

اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

لقد ذكرت أبسلوبك مضمون روايتّي أذكرمها لك أبسانيدمها وحكم العلماء عليهما يف هذه الرسالة

اجلوابية ،وهذا يف احلديث األول.
احلديث األول أخرجه:

 -1ابن حبان يف صحيحه ( )6742قال :أخربان احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا شيبان بن فروخ،
قال :حدثنا عمارة بن زاذان ،قال :حدثنا اثبت ،عن أنس بن مالك ،رضي هللا عنه ،قال :استأذن
ك ال َقطْ ِر ربه أن يزور النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأذن له ،فكان يف يوم أم سلمة ،فقال النيب
َملَ ُ
ِ
أح ٌد" .فبينا هي على الباب إذ جاء
صلى هللا عليه وسلمْ :
"اح َفظي علينا َ
الباب ال يَ ْد ُخ ُل علينا َ
احلسّي بن علي ،رضي هللا عنهما ،فظفر فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب على ظهر النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وجعل النيب يتلثهمه ويقبِّله ،فقال له املَلَك :أحتبه؟ قال" :نعم" .قال :أما إن
أمتك ستقتله ،إن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه .قال" :نعم" .فقبض قبضة من املكان الذي
يقتل فيه فأراه إايه فجاءه بسهلة أو تراب أمحر فأخذته أم سلمة فجعلته يف ثوهبا .قال اثبت :كنا
نقول :إهنا كربالء .وهذا صححه ابن حبان .وقال عنه الشيخ شعيب األرانؤوط :حديث حسن.
 -2وأخرجه أمحد يف مسنده ( )13539قال :حدثنا مؤمل :حدثنا عمارة بن زاذان :حدثنا اثبت،

عن أنس بن مالك ،رضي هللا عنه ،أن ملك املطر استأذن ربه أن أييت النيب صلى هللا عليه وسلم،
فأذن له ،فقال ألم سلمة" :املكي علينا الباب ال يدخل علينا أحد" .قال :وجاء احلسّي ليدخل

فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه.

قال :فقال امللك للنيب صلى هللا عليه وسلم :أحتبه؟ قال" :نعم" .قال :أما إن أمتك ستقتله ،وإن

شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه .فضرب بيده فجاء بطينة محراء ،فأخذهتا أم سلمة فص هرهتا يف
مخارها .قال :قال اثبت :بلغنا أهنا كربالء .قال الشيخ شعيب األرانؤوط :إسناده ضعيف.
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 -3وأخرجه أبو يعلى ( )3402قال :حدثنا شيبان :حدثنا عمارة بن زاذان :حدثنا اثبت البناين،
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،قال :استأذن ملك القطر ربه أن يزور النيب صلى هللا عليه وسلم،
فأذن له ،وكان يف يوم أم سلمة ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :اي أم سلمة احفظي علينا الباب ال

يدخل علينا أحد" .قال :فبينما هي على الباب إذ جاء احلسّي بن علي فاقتحم ففتح الباب فدخل،
فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يلتزمه ويقبِّله ،فقال امللك :أحتبه؟ قال" :نعم" قال :إن أمتك
ستقتله ،إن شئت أريتك املكان الذي تقتله فيه .قال" :نعم" .قال :فقبض قبضة من املكان الذي

قتل به فأراه فجاء سهلة أو تراب أمحر ،فأخذته أم سلمة فجعلته يف ثوهبا .قال اثبت :فكنا نقول:
إهنا كربالء .قال الشيخ حسّي أسد :إسناده حسن.

الرواية الثانية :أخرجها كل من:

 .1أمحد ( )648قال :حدثنا حممد بن عبيد :حدثنا شرحبيل بن مدرك ،عن عبد هللا بن جنى ،عن
أبيه ،أنه سار مع علي رضي هللا عنه ،وكان صاحب َمط َْه َرتِه ،فلما حاذى (نِينَـ َوى) وهو منطلق إىل
صفّي ،فنادى علي رضي هللا عنه :اصرب أاب عبد هللا ،اصرب أاب عبد هللا بشط الفرات .قلت؟ وماذا؟
قال :دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ،وعيناه تفيضان ،قلت :اي نيب هللا ،أغضبك
ط
يل قَـ ْب ُل ،فحدثين أن احلسّي يُقتَل بش ِّ
أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال" :بل قام من عندي جرب ُ
ِ
هك ِمن تربته؟ " .قال" :قلت :نعم .فمد يده فقبض قبضة
الفرات" .قال" :فقال :هل لك إىل أن أُمش َ
فاضتَا" .قال الشيخ شعيب األرانؤوط :إسناده ضعيف.
عيين أ ْن َ
من تراب فأعطانيها ،فلم أملِك ه

وقال الشيخ أمحد شاكر :إسناده صحيح.

 -2وأخرجه أبو يعلى ( )363قال :حدثنا أبو خيثمة :حدثنا حممد بن عبيد :أخربان شرحبيل بن

مدرك ،عن عبد هللا بن جني ،عن أبيه ،أنه سار مع علي ،وكان صاحب مطهرته ،فلما حاذى (نينوى)

 ،وهو منطلق إىل صفّي ،فنادى علي :اصرب أاب عبد هللا ،اصرب أاب عبد هللا بشط الفرات .قلت:

وماذا اي أاب عبد هللا؟ قال :دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ،وعيناه تَفيضان .قال:
قلت :اي نيب هللا ،أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال" :بل قام من عندي جربيل قبل،

فحدثين أن احلسّي يقتل بشط الفرات" .قال" :فقال :هل لك أن أمشك من تربته؟ " .قال" :قلت:
عيين أن فاضتا" .قال الشيخ
نعم" .قال" :فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك ّه
حسّي أسد :إسناده حسن.
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أما الرواية الثانية واليت فيها حتول الرتبة إىل دم فأخرجها الطرباين ( )2817قال :حدثنا عبد هللا بن
أمحد بن حنبل :حدثين عباد بن زايد األسدي :حدثنا عمرو بن اثبت ،عن األعمش ،عن أيب وائل

شقيق بن سلمة ،عن أم سلمة ،قالت :مث كان احلسن واحلسّي رضي هللا عنهما يلعبان بّي يدي النيب

صلى هللا عليه وسلم يف بييت ،فنزل جربيل عليه السالم فقال :اي حممد ،إن أمتك تقتل ابنك هذا من
بعدك .فأوما بيده إىل احلسّي ،فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وض همه إىل صدره ،مث قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :وديعةٌ عن َد ِك هذه ُّ
الرتبةُ" .فشمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

"ويْ َح َك ْر ٍ
لت
ب وبََالءٌ" .قالت :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اي أ هم سلمةَ ،إذَا ه
حتو ْ
وقالَ :
هذه ُّ
الرتبةُ َد ًما فا ْعلَ ِمي أ هن ابين قد قُتِل" .قال :فجعلتها أم سلمة يف قارورة ،مث جعلت تنظر إليها كل
عظيم .وقال اهليثمي يف اجملمع  :189/9عمرو بن اثبت النكري
دما ٌ
يوما َحتَهولّي ً
يوم وتقول :إن ً
ليوم ٌ
مرتوك.

وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا على حممد وآله.
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ملاذا ُوصف اخلمر ابلرجس ومل يوصف بـ (النجس) ؟
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/30هـ
السؤال

ِ
قال تعاىل" :إِ همنَا ْ
س" .ملاذا قال تعاىل (رجس) ومل يقل (جنس)
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
اب َو ْاألَ ْز ُ
ص ُ
الم ِر ْج ٌ
مع أهنما يؤداين نفس املعىن؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد جاء لفظ القرآن الكرمي على مبلغ عظيم من الفصاحة والبيان ما أعجز العرب األقحاح عن

مباراته ،وأما اإلتيان مبثل القرآن بعد عجز العرب من غريهم فهو أعظم وأشد ،هذا مما جيب التسليم
به يف حال تدبر القرآن.

وقد قارن بعض العلماء بّي بعض األمثال القرآنية وأمثال العرب ،من مثل :قول العرب( :القتل أنفى

للقتل)  ،وقول هللا تعاىل" :ولكم يف القصاص حياة" [البقرة ]179 :وغريها ،وممن فصل يف ذلك من
كتب يف إعجاز القرآن.

مث إنه ليس كل كلمة تكون هلا لفظة مماثلة هلا يف املعىن متاما ،وقد منع مجاعة من العلماء الرتادف بّي

الكلمات يف اللغة ،بل جعلوا ذلك من املعاين املتقاربة.

ولو رجعنا حملل السؤال :وهو معىن (رجس) و (جنس) يف اللغة العربية لوجدان ما يلي:
أن معنامها يدور على النجاسة والقذارة والسخط والشر ،ومل يتمحض معىن (الرجس) على النجاسة
فقط ،بل هو أعم من ذلك؛ ولذلك مل خيتلف العلماء يف جناسة اخلمر ،بل اختلفوا يف نوع النجاسة

هل هي حسية أم معنوية؟.

ولو فرضنا أن معىن كلمة (رجس) هو معىن كلمة (جنس)  ،لوقع السؤال أيضا :ملاذا مل يقل جنس؟

فنصبح يف دوامة من طلب التعليالت ،والوقوف على دقائق استعمال املفردات يف القرآن حيتاج إىل

طول ابع يف البالغة والبيان والبديع ،وكثرة مطالعة يف كتب التفسري واللغة ،وهللا املستعان.
وهذه الدقائق ال تظهر لكل أحد يف مواطن ،ولكن الذي ظهر يل هنا -وهللا أعلم :-أن احلكمة من
استعمال (الرجس) حمل (النجس) يف أمرين:

-1أهنا أعم ،فتكون أبلغ يف التحذير والنهي والتفظيع.

-2ملا كان أصول كلمة رجس (الراء واجليم والسّي) وجدان كلمة يف اللغة أبصوهلا متاما وهي:
ال هر َجس ،وهي تدل على شدة الصوت ،كان املعىن الذي يفهم هنا :أن اخلمر وما معها من امليسر
واألنصاب واألزالم من األعمال اليت هي قوية الدرجة وكاملة الرتبة يف القبح .وهللا أعلم.

وإليك نقل تفسري اآلية من كتب التفسري:

يف تفسري الطربي ( )32/7وحنوه عند ابن كثري ({ : )93/2رجس} ..قال علي بن أيب طلحة عن
ابن عباس :أي سخط من عمل الشيطان ،وقال سعيد بن جبري :إمث ،وقال زيد بن أسلم :أي شر من

عمل الشيطان.

ويف زاد املسري البن اجلوزي ( : )417/2فأما الرجس فقال الزجاج :هو اسم لكل ما استقذر من
عمل ،يقال :رجس الرجل يرجس ورجس يرجس إذا عمل عمال قبيحا ...

ويف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية ( : )233/2كل مكروه ذميم ،وقد يقال
للعذاب ،وقد يقال للننت وللعذرة واألقذار :رجس ،والرجز العذاب ال غري ،والركس العذرة ال غري،
والرجس يقال لألمرين.
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ويف التفسري الكبري للرازي ( : )66/12والرجس يف اللغة كل ما استقذر من عمل ،يقال :رجس
الرجل رجساً ورجس إذا عمل عمالً قبيحاً ،وأصله من الرجس بفتح الراء وهو شدة الصوت ،يقال:
سحاب رجاس إذا كان شديد الصوت ابلرعد ،فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي الدرجة

كامل الرتبة يف القبح.

ويف روح املعاين لآللوسي ({ : )15/7رجس}  :أي قذر تعاف عنه العقول ،وعن الزجاج :الرجس

وفرق ابن دريد بّي الرجس والرجز
كل ما استقذر من عمل قبيح .والرجز مبعناه عند بعضهمّ ،
والركس ،فجعل الرجس الشر ،والرجز العذاب ،والركس العذرة والننت.

ويف أضواء البيان للشنقيطي ( : )426/1يفهم من هذه اآلية الكرمية أن اخلمر جنسة العّي؛ ألن هللا

تعاىل قال :إهنا رجس ،والرجس يف كالم العرب كل مستقذر تعافه النفس ،وقيل :إن أصله من الركس

وهو العذرة والننت ،قال بعض العلماء :ويدل هلذا مفهوم املخالفة يف قوله تعاىل يف شراب أهل اجلنة:

"وسقاهم رهبم شرااب طهورا" [اإلنسان ]21 :؛ ألن وصفه لشراب أهل اجلنة أبنه طهور يفهم منه أن
مخر الدنيا ليست كذلك ،ومما يؤيد هذا :أن كل األوصاف اليت مدح هبا تعاىل مخر اآلخرة منفية عن
مخر الدنيا ،كقوله":ال فيها غول وال هم عنها ينزفون" [الصافات ، ]47 :وكقوله" :ال يصدعون

عنها وال ينزفون" [الواقعة ... ]19 :ومجاهري العلماء على أن اخلمر جنسة العّي؛ ملا ذكران ،وخالف
يف ذلك ربيعة والليث واملزين صاحب الشافعي وبعض املتأخرين من البغداديّي والقرويّي ،كما نقله

عنهم القرطيب يف تفسريه..

ويف تفسري السعدي :رجس :أي جنس خبث معىن ،وإن مل تكن جنسة حسا ،واألمور اخلبيثة مما ينبغي

اجتناهبا ،وعدم التدنس أبوضارها.
وفقك هللا لكل خري ،وزادك من تدبر كتابه الكرمي والعمل به.
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علي صالة اجلماعة يف هذه احلالة؟
هل جتب ه
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/01/12

السؤال

أان طالب مسلم ،سافرت إىل هولندا منذ ما يزيد عن الشهر لنيل شهادة املاجستري ،ومدة دراسيت
ستنتهي بعد سنة تقريباً ،سؤايل هو حول الصالة يف املسجد الذي خيص املدينة اليت أسكن فيها،

اعلم حفظك هللا ورعاك أنين أمتلك دراجة ،واليت تعترب وسيلة النقل األساسية يف املدينة اليت أقطن

يبعد عن
هبا ،وذلك ألن املدينة قدمية وطرقاهتا ضيقة جداً ،وال يوجد هبا مواقف للسيارات ،واملسجد ُ
املكان الذي أسكن فيه مسافة تتجاوز العشرون دقيقة ابلدراجة ،أو تتجاوز اخلمس وأربعون دقيقة

مشيا على األقدام ،واخليار اآلخر هو أن أستقل احلافلة ،واليت تعترب مكلفة نسبيا بعد مقارنتها
ابملكافأة الشهرية اليت حنصل عليها واليت ابلكاد تغطي مصروفنا الشهري لألكل والسكن ،مع العلم
أن تذكرة احلافلة الواحدة تتجاوز الثالثة عشر رايال ،أريدكم أن تفتوين مشكورين عن التايل:

هل حيل يل القصر واجلمع؟.

هل جتب علي صالة الفريضة يف املسجد؟
وماذا عن صالة اجلمعة؟
وماذا عن شهر رمضان؟ هل أبدأ صيامي مع بدء صيام اجملتمع املسلم (الذي مل أختلط به البتة لبعد

املسجد) الذي يسكن هذه الداير؟ أم أتبع األمة اإلسالمية متمثلة يف بلد احلرمّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا:

صالة اجلماعة واجبة على كل مسلم جلملة من نصوص الكتاب والسنة.
ولكن مثة أعذار تسقط وجوهبا واليت منها البعد عن املسجد حبيث ال يسمع النداء ،وعليه ال جتب

عليك صالة اجلماعة ،واحلالة هذه لكن إن كان مثة مسلمّي قرب سكنك فاألوىل أن يتم حتديد
مكان معّي يف منزل أحدكم جتتمعون فيه إلدراك فضل اجلماعة.

وأما سؤالك عن اجلمع والقصر فبعد املسافة اليت ذكرت ال حيل لك اجلمع والقصر؛ ألن البعد داخل

املدينة ال أثر له ألن اجلمع والقصر مناط ابلسفر.

ولكن إن كان جلوسك يف تلك املدينة مؤقت وال تريد البقاء بل بقدر دراستك اليت حددهتا بقدر

سنة مث تعود إىل وطنك فحكمك حكم املسافر ،القصر لك سنة واجلمع لك رخصة.

وأما حضور اجلمعة فإن كان املسجد خارج املدينة اليت أنت فيها أبكثر من ثالثة أميال فال يلزمك

وإن كان يف داخل املدينة وجب عليك احلضور ولو كان بينك وبّي املسجد عشرة أميال؛ لعموم قوله
تعاىل( :إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا) [اجلمعة ]9:وهذا عام؛ ولذلك كان
الصحابة الذين يقدمون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة يبقون إىل يوم اجلمعة ،ال

يرتكون صالة اجلمعة بل إن ظاهر السنة أهنم يصلون مع النيب صلى هللا عليه وسلم كما أنه مل ينقل

عن صحابة رسول هللا عن أسفارهم إىل األقطار أهنم يرتكون حضور اجلمعة يف البالد اليت تقام فيها

اجلمع.

وأما سؤالك عن الصيام فالذي يتأكد يف حقك أن تصوم مع املسلمّي يف البلد الذي تقيم فيه وتفطر
معهم؛ لعموم حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه " :-الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون
واألضحى يوم تضحون" .رواه الرتمذي ( )697وحسنه.

()101/16

والراجح من أقوال أهل العلم أن لكل أهل بلد مطلعهم حلديث كريب ملا أرسلته أم الفضل بنت
احلارث إىل معاوية ابلشام فرأى اهلالل هناك ليلية اجلمعة فصام أهل الشام مث قدم املدينة يف آخر
الشهر وذكر ابن عباس رضي هللا عنهما رؤية اهلالل ليلة اجلمعة فقال ابن عباس رضي هللا عنها :لكنا
رأيناه ليلة السبت فما نزال نصوم حىت نكمل ثالثّي أو نراه .فقال كريب :أال تكتفي برؤية معاوية

وصيامه؟ فقال :ال ،هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .صحيح مسلم ( ، )1087فإذا

ثبتت الرؤية ألهل بلد وجب على أهلها كلهم الصوم؛ وألن يف الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم
يصوم الناس فتنة ال جيوز وقوعها.

()102/16

نبش قبور الكفار حبثاً عن اآلاثر

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/12هـ

السؤال

خريا.
لقد حفرت قرب يهودي حبثًا عن اآلاثر ،فما احلكم؟ جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األصل احرتام اإلنسان حيًّا أو ميتًا ،فال جيوز نبش قربه لغري غرض شرعي صحيح؛ وذلك لعموم قوله
آدم) [اإلسراء . ]70 :ولقوله صلى هللا عليه وسلمَ " :كسر َعظ ِْم املَْي ِ
ت
(ولََق ْد َك هرْمنَا بَِين َ َ
تعاىلَ :
ُْ
َك َك ْس ِرهِ َحيًّا" .أخرجه أبو داود ( )3207وابن ماجه ( . )1616وهذا يدل على كمال احرتام
الشرع للميت ،خاصة وأن الغرض الذي يراد نبش القرب من أجله هو أمر كمايل ،وهو البحث عن

اآلاثر ،فال جيوز نبشه يف هذه احلالة .وهللا أعلم.

()103/16

سل ومل يُص هل عليه
ُدفن ومل يُغ ه

اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/04هـ

السؤال

سل ،ومل يُك هفن ،ومل يص هل عليه ،ومل يُدفن يف مقابر املسلمّي (وضع يف مقربة
إذا مات املسلم ومل يُغ ه
مجاعية)  ،إذا ُو ِجد مسلم هبذه احلالة ،فماذا يفعل من وجده؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سل
فإن استُطيع أن يفرد قبل أن يبلى ،أو يكون هناك مثلة يف إخراجه ،فإن الواجب أن ُخيرج ويُغ ه
ويُك هفن ويُصلى عليه ،فإن مل ميكن شيء من ذلك فإنه يصلى عليه وهو يف قربه؛ لعموم أدلة تغسيل

امليت املسلم وتكفينه والصالة عليه ،وقول هللا -تعاىل" :-فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن، ]16:

ويقول عليه الصالة والسالم" :إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم" .أخرجه البخاري (، )7288

ومسلم ( . )1337وهللا أعلم.

()104/16

زراعة األشجار يف املقابر
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/04هـ
السؤال
هل جيوز زراعة األشجار واألزهار يف املقابر بغية أن يتظلل هبا من يزورون املقابر ولكي أتخذ املقربة
مجيال للزائرين؟
رون ًقا ً

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
تزيّي املقابر منهي عنه ،فال جيوز زراعة األشجار واألزهار فيها لتزيينها ،وكذا ال ينبغي زراعتها ليتظلل
هبا زائرها؛ فإنه ال حاجة شرعية هلذا ،واملقابر تزار للعظة والعربة وتذكر اآلخرة ،ال للسياحة والرتفه.

وهللا أعلم.

()105/16

تغيري تراب القرب ونصائبه
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/08/14هـ

السؤال

هل لويل امليت تغيري البطحاء املوجودة على القرب ،أو النصائب املوجودة بغريها ،أو جتديد بطحاء

القرب؟

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إذا خشي ويل امليت من انداثر القرب ،وانطماسه متطؤه األقدام ،واحليواانت ،أو أن حتفره الكالب

واهلوام جاز له حينئذ جتديده ،بوضع حصباء أو نصائب متيزه عن غريه مما حوله من أرض ،أو قبور

أخرى ،وهذا كله إذا مل تقم برعاية املقابر ،وصيانتها جهة معينة؛ كالبلدية أو غريها ،أما إذا وجدت

تعداي،
جهة خمتصة تعىن بذلك فال جيوز حينئذ لويل امليت القيام بشيء مما ذكر ،بل يعترب ذلك منه ً

وافتئاات على صاحب الوالية الشرعية يف هذا.
ً

()106/16

حديث "لوال صفية لرتكته  -أي محزة -حىت جيمعه هللا " ...
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

ما هي احلكمة من قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -عندما رأى عمه محزة  -رضي هللا عنه -ميتاً
بعد معركة أُحد" :لوال صفية لرتكته حىت جيمعه هللا يوم القيامة من بطون احليواانت؟ ".

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه أمحد ( ، )12322والرتمذي ( )1016وأبو داود ()3136
س بْ ِن مالِ ٍ
ُس َامةَ بْ ِن َزيْ ٍد َع ْن ابْ ِن ِش َه ٍ
ك -رضي
اب َع ْن أَنَ ِ َ
واحلاكم ( )196/3( ، )365/1من طريق أ َ
ال :أَتَى رس ُ ِ
اَّلل -صلهى ه ِ
ف َعلَْي ِه فَـ َرآهُ قَ ْد ُمثِّ َل
هللا عنه -قَ َ
ُح ٍد فَـ َوقَ َ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -علَى محَْ َزَة يَـ ْوَم أ ُ
َُ
شر يـوم ال ِْقيام ِة ِمن بطُ ِ
ِ
ِ
ال لَوَال أَ ْن َِجت َد ِ
ِ
وهنَا" ....
َ
بِه فَـ َق َ ْ
رتْكتُهُ َح هىت َأتْ ُكلَهُ ال َْعافيَةُ َح هىت ُْحي َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
صفيهةُ ِيف نَـ ْفس َها لَ ََ
واللفظ للرتمذي ،قال الرتمذي " :حديث أنس  -رضي هللا عنه -حديث غريب ال نعرفه من حديث
أنس -رضي هللا عنه -إال من هذا الوجه ،ويف بعض نسخ الرتمذي :حسن غريب ،ويف إسناد هذا
احلديث ضعف ،وقد أشار البخاري إىل خطأ أسامة يف روايته هذا احلديث عن الزهري عن أنس-

رضي هللا عنه -قال البخاري " :وحديث أسامة بن زيد ،عن ابن شهاب ،عن أنس  -رضي هللا

عنهم -غري حمفوظ ،غلط فيه أسامة بن زيد -رضي هللا عنه ،-وقال :عبد الرمحن بن كعب عن جابر
بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -يف شهداء أحد هو حديث حسن" ،وقد أخرج البخاري حديث
جابر -رضي هللا عنه )1343( -وليس فيه ما يتعلق برتك محزة -رضي هللا عنه -دون دفن ،وهذا
ك عن جابِ ِر ب ِن عب ِد هِ
ِ
لفظه عند البخاري من طريق ابْن ِش َه ٍ
اب َع ْن َع ْب ِد ال هر ْمحَ ِن بْ ِن َك ْع ِ
اَّلل -
ب بْ ِن َمال ٍ َ ْ َ ْ َ ْ
اَّلل علَي ِه وسلهمَ -جيمع بّي ال هرجلَ ِ ِ
رِ
ُح ٍد ِيف ثَـ ْو ٍ
ض َي ه
ب
اَّللُ َع ْنـ ُه َما -قَ َ
ال َكا َن النِ ُّ
صلهى هُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
هيب َ -
ّي م ْن قَـ ْتـلَى أ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُشري لَهُ إِ َىل أ ِ
ِ ِ ِ
ال أ ََان َش ِهي ٌد َعلَى
همهُ ِيف الله ْح ِد َوقَ َ
َواح ٍد مثُه يَـ ُق ُ
َحدمهَا قَد َ
َ
ول أَيُّـ ُه ْم أَ ْكثَـ ُر أَ ْخ ًذا ل ْل ُق ْرآن فَإذَا أ َ
ص هل َعلَْي ِه ْم "
َه ُؤَال ِء يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوأ ََم َر بِ َدفْنِ ِه ْم ِيف ِد َمائِ ِه ْم َوَملْ يُـغَ ه
سلُوا َوَملْ يُ َ
وعلى تقدير صحة احلديث ،فمعناه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قصد برتكه من غري دفن أتكله
السباع والطري من أجل أن يتم له األجر ويكمل له الثواب ،ويكون بدنه كله مصروفاً يف سبيل هللا،

أو يكون قصد -صلى هللا عليه وسلم -أن ما فعل املشركون حبمزة -رضي هللا عنه -من املثلة ال
يضره وال ينقصه شيئاً ،حىت إن دفنه أو تركه سواء ،وهللا أعلم .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء

السبيل.

()107/16

دفع رشوة ألجل احلج ،فهل حجه صحيح؟
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/01هـ

السؤال

أحد اإلخوة أراد احلج ،ومل يظهر امسه يف قوائم القرعة ،فذهب إىل أحد املسؤولّي عن جلنة اختيار
متعهدي احلج وأعطاه مبلغاً مغرايً من املال ،فظهر امسه ،وهو اآلن يف حرية من أمره بصدد قبول هللا
حلجته من عدمها ،وكذلك أصابه الندم كونه أخذ موقع أحد املتعهدين لدفعه الرشوة ،ويطلب

نصيحتكم بصدد األرابح اليت حصل عليها ،هل هي حرام أم حالل ،وطريقة التصرف هبا؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فحج هذا الرجل صحيح ،أما الرشوة فهي حمرمة ،ملعون فاعلها على لسان النيب -صلى هللا عليه

وسلم ،-إذ قال" :لعنة هللا على الراشي واملرتشي" أخرجه أبو داود ( )3580والرتمذي (. )1337
وأما األرابح ،فإن كان حصل عليها نتيجة ٍ
عمل قام به فعالً ،وإال فهي حرام ،وهذه الرشوة عليه أوالً
أن يتوب منها ،مث إن كان قد أخذ موقع شخص معّي من املتعهدين برشوته فإنه قد ظلمه ،وعليه أن

يعتذر إليه ويعطيه األرابح ،وإن كان قد أخذ موقع شخص غري معّي بل اختري بدالً عن شخص

جمهول ،فإين أرجو أال يكون يف رحبه الذي حصل عليه إمث ،ووجه ذلك أنه مل يظلم معيناً ،أما إن ظلم

معيناً فهو غاصب لعمل ما كان من نصيبه لوال رشوته ،ومثل هذا يضمن يف األعيان ،فليكن احلال
كذلك يف هذه املسألة .وهللا املوفق واهلادي ال إله إال هو.

()108/16

شبه حول تكليم هللا لعباده
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/07/29هـ

السؤال

السالم عليكم.

النيب إبراهيم  -عليه السالم -طلب من املشركّي أن يسألوا آهلتهم إذا كانت تتكلم ومل يقدروا ،ألهنا
مل تكن آهلة ،فكيف يكون األمر وأان أتكلهم مع هللا وهو ال يرد علي بكالم مسموع؟ هل يعين ذلك
تشابه بّي هللا واألصنام؟.

اجلواب

بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه الشبهة مل يوردها املنازعون إلبراهيم  -عليه السالم -ملا خاطبهم هبذه احلجة ،مع أهنم أهل

خصومة جيتهدون يف حماجة اخلصم ،وها هي يلقيها الشيطان على لسان مسلم ،كان الواجب أن يزعه

إميانه ابهلل ،ورسوله ،وكتابه ،عن أن يتتبع الشبهات الفاسدة ،ويكون منهجه قول هللا يف كالمه الذي
هك ِم َن
"وإِ هما يَـ ْنـ َزغَن َ
مسعه منه جربيل  -عليه السالم -وبلغه لرسوله  -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ان نَـزغٌ فَ ِ ِ
هك ِمن ال ه ِ
ال ه ِ
استَ ِع ْذ
ش ْيطَان نَـ ْزغٌ فَ ْ
ش ْيطَ ْ ْ
استَع ْذ ِاب هَّلل [ " ...األعراف من اآليةَ ]200:
"وإِ هما يَـ ْنـ َزغَن َ َ
ِاب هِ
َّلل[ "....فصلت من اآلية ، ]36:وملا قال املكذبون لرسل هللا ،الكافرون ابهلل" :لَ ْوال يُ َكلِّ ُمنَا ه
اَّللُ أ َْو
َأتْتِينَا آيَةٌ [ " ...البقرة :من اآلية ، ]118وهم مل يشتبهوا يف أن هللا يتكلم بل طلبوا أن يكلمهم! ر هد
اب أَو يـر ِسل رسوالً فَـي ِ
ِ ِ
ِ
ش ٍر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ ه
وح َي
"وَما َكا َن لِبَ َ
اَّللُ إِهال َو ْحياً أ َْو م ْن َوَراء ح َج ٍ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
هللا عليهم بقولهَ :
ِ ِ
يم" [الشورى ، ]51:فتكليمه سبحانه ال يكون إال خلواص خلقه من
إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
شاءُ إِنههُ َعل ٌّي َحك ٌ
األنبياء واملرسلّي ،وال يكون إال هبذه الطرق الواردة يف اآلية أو أبحدها .وإمنا مل يورد املنازعون

إلبراهيم -عليه السالم ،-وال سائر املشركّي هذه الشبهة اليت أوردها السائل؛ ألنه ظاهر هلم أن هللا

الذي خلقهم كامل ال نقص يف صفاته ،وأن مقتضى ذلك أن يكون متكلماً ،وال حاجة يف معرفة كونه

متكلماً لسماع كالمه؛ ألنه إن مل يكن متكلماً فليس خبالق وال إله ،وإن كان خالقاً إهلاً فهو متكلم -

وليس يصح يف األذهان شيء إذا احتاج النهار إىل دليل -وأما األصنام فظاهر هلم أهنا ال تتكلم أبداً،
فهم صانعوها وأعلم هبا ،ولذلك متت احلجة إلبراهيم  -عليه السالم -ومل يعارضوه يف ذلك بشبهة
بل مبجرد املعاندة.
فهل املشركون أصح أذهاانً وأفقه فهماً من مسلم؟!! وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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شبهة حول انتفاع األحياء ابألموات
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/11/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو من فضيلتكم أن جتيبوان يف هذه الشبه :قال الصويف( :هل انتفع املسلمون من أمة حممد صلى

هللا عليه وسلم ،بسيدان موسى عليه السالم ،بعد موته أبلف سنة بتخفيف الصالة عليهم من مخسّي
صالة إىل مخس أم ال؟!) ا .هـ .وهو يستدل هبذا احلديث أن األموات ميكن أن ينفعوا األحياء.

خريا.
وجزاكم هللا ً
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،وبعد:
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عند املتصوفة إشكال رئيسي يتمثل يف األدلة اليت يستندون إليها وطرق االستدالل ،وهذا السؤال
خاصا به ،وهو
من أوضح األدلة على ذلك ،فما حصل للنيب صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء كان ًّ

صحيحا
أمر خارق للعادة ،وليس فيه استدالل على ما ذهب إليه هؤالء ،ولو كان فهمهم هذا
ً

لوجدان واح ًدا من الصحابة أو التابعّي أو أتباعهم إبحسان استند عليه ،السيما وهم أشد حبًّا للنيب
صلى هللا عليه وسلم منا ،وأكثر شوقًا إليه ،وإذا نظران إىل ما نقل عنهم بسند صحيح وجدان أهنم
وحرصا على صفائه من أية شائبة ،ولذلك مل ينقل عنهم يف
أشد الناس حفاظًا على محى التوحيد
ً

التعلق ابلقبور أو املقبورين أي نص ميكن االعتماد عليه ،بل النقول عنهم على عكس ذلك ،وكيف

ال وهم أجنب تالميذ مدرسة النبوة ،وهم الذين علموا أن اإلسالم ما جاء إال حملاربة اخلرافة والغيبيات

صحيحا لصح
الفاسدة ،وتعليق القلوب ابهلل وحده دون سواه .ولو كان هذا االستدالل بقصة موسى
ً

االستدالل أبية قضية غيبية خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؛ مثل سؤال النيب صلى هللا عليه

وسلم ،جلربيل ،وطلبه منه واستفتاح جربيل له أبواب السماوات وحنو ذلك من األمور اليت عملها
جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم ،لكان أوىل أن يدعى جربيل ويطلب منه ألنه حي موجود ولديه

ضرا،
نفعا وال ًّ
قدرات عظيمة ،فاألنبياء مبا فيهم نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ال ميلكون ألنفسهم ً
نت
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْف ًعا َوالَ َ
وهللا يقول لنبيه صلى هللا عليه وسلم( :قُل اله أ َْملِ ُ
ض ًّرا إِاله َما َشاء هللاُ َولَ ْو ُك ُ
ِ
ِ
ت ِم َن ْ
ري لَِّق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن) [األعراف:
ين ُّ
اخلَِْري َوَما َم ه
ب الَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ
السوءُ إِ ْن أ ََانْ إِاله نَذ ٌير َوبَش ٌ
أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
سِ َ

 . ]188وقد أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وهو أمر ألمته أن يتوجهوا ابلدعاء له وحده دون
ْت فَِإنه َ ِ
ون ِ
ِ
سواه فقال( :والَ تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ّي)
ك َوالَ يَ ُ
هللا َما الَ يَن َف ُع َ
ض ُّر َك فَِإن فَـ َعل َ
ك إِذاً ّم َن الظهال ِم َ
َ
نفعا ،وهذا من حمكمات الدين ،قال
[يونس . ]106 :وكل أحد غري هللا ال ميلك لنفسه ًّ
ضرا وال ً
ْت فَِإنه َ ِ
ون ِ
ِ
ع ِمن ُد ِ
ّي)  .وقال
ك َوالَ يَ ُ
هللا َما الَ يَن َف ُع َ
ض ُّر َك فَِإن فَـ َعل َ
(والَ تَ ْد ُ
ك إِذاً ّم َن الظهال ِم َ
تعاىلَ :
ِ
سبحانه( :فَ َال تَ ْدع مع هِ
ع َم َع
اَّلل إِ َهلًا َ
(وَال تَ ْد ُ
آخ َر فَـتَ ُكو َن م َن ال ُْم َع هذبِ َ
ُ ََ
ّي) [الشعراء . ]213 :وقالَ :
ٍ
آخر َال إِلَهَ إِهال ُه َو ُك ُّل َشيء َهالِ ٌ ِ
هِ ِ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن) [القصص. ]88 :
ك إ هال َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُك ُ
اَّلل إ َهلًا َ َ
ْ
وهللا أعلم.
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وضع العالمات على القبور

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/09/02هـ

السؤال

فضيلة الشيخ أ .د / .سعود الفنيسان يوجد يف إحدى مقابر مدينتنا مالحظات نريد عرضها عليكم

ألنه كثر الكالم وجزاكم هللا خريا
 -1املبالغة يف وضع العالمات على القبور ،حبيث إن البعض أييت بقطع من احلجارة ،ويفرشها على
القرب والبطحاء ،وقد تكون هذه متميزة بلوهنا ،كاألسود ،وبعضها غري متميز اللون ،وبعضها من
حجارة املرو امللونة.

 -2طالء نصائب القرب ابلبوية ،أو أجزاء من القرب ،ووضع نصائب من احلجارة مرتفعة ،يصل
أحياان طول الذراع ،وأطول وأقل ،ويتميز هبا القرب عن غريه من القبور.
ارتفاعها ً

 -3وضع عالمات على القرب من القطع األمسنتية ،والبالط ،والرخام ،والسرياميك ،واألزفلت،

ك ،وحنوه.
واألملنيوم ،والطوب ،والبَـلَ ّ

 -4لف قطع من اخلرق واحلبال واحلديد ،وحنوها على نصائب القرب.
وأحياان تكون
 -5غرز قطع من احلديد ،أو اخلشب ،أو األملنيوم ،وحنوها ،جبوار نصائب القرب،
ً

مرتفعة واضحة االرتفاع.

 -6وضع العلب الفارغة من احلديد أو البالستيك ،وتعبئة بعضها ابألمسنت أو اجلبس ،وطالء
بعضها ابلبوية ،ووضعها عالمة للقرب.

 -7حنت أو كتابة حرف واحد من اسم ه
املتوىف ،أو حرف من اسم قبيلته أو ومسها ،أو وسم خاص به

أيضا للقرب.
كعالمة ً

 -8تعدد العالمات ،ووضع أربع أو أكثر أو أقل من العالمات على القرب.
 -9كثري من الناس يرون بدعية هذه العالمات وتبديع من يضعها ،ويطالبون ذوي االختصاص

بتغيريها ،وإذا مل يستجيبوا هلم قاموا بوصفهم ابملبتدعة ،وأهنم يسكتون عن إنكار البدع ويرضون

ابنتشارها ،فما توجيهكم ونصيحتكم ملثل هؤالء؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ثبت يف سنن أيب داود ( )3206من حديث املطلب قال :ملا مات عثما ُن بن مظْع ٍ
ون ،وأُ ْخرِج
َُ ُ
ِ ِجب ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً أن أيتِيه ِحبج ٍر ،فلَم ي ِ
ستط ْع محَْلَه ،فقام إليه
نازته ،ف ُدفِنَ ،أمر ُّ
َ
َ َُ َ َ
َْ
ِ
فوضعها عن َد ر ِ
أسه ،وقال" :أَتَـ َعله ُم ِهبَا
ُ
س َر عن ذراعيه ،مث محَلَها َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،
وح َ
قرب أ ِ
ات ِمن أ َْهلِي".
َخي وأَ ْدفِ ُن إِلَْي ِه َم ْن َم َ
َ
وثبت يف صحيح مسلم ( ، )970وجامع الرتمذي ( ، )1052وسنن النسائي ( ، )2026عن جابر
ب
النيب صلى هللا عليه وسلم أ ْن ُجتَ ه
بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،قالَ :هنَى ُّ
ص َ
ص ال ُقبُ ُ
ور ،وأَ ْن يُكْتَ َ
َعلَْيـ َها ،وأَ ْن يُـ ْب َىن َعلَْيـ َها ،وأ ْن تُوطَأَ.
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ففي احلديث األول مشروعية وضع العالمة على القرب ليعرف هبا ،ويتميز عن غريه ،وفيه حتديد
كبريا مل يستطع الرجل محله حىت محله الرسول
موضع العالمة من القرب (عند رأسه)  ،وكون احلجر ً

صلى هللا عليه وسلم بيديه الكرميتّي ،دليل على كرب حجم العالمة على القرب ،واحلجم يشمل الطول

والعرض واالرتفاع ،وكون العالمة على القرب حجارة -كما يف احلديث -ال يعين أنه ال جيوز أن تكون
من غريها؛ ذلك ألهنا جاءت وص ًفا لبيان احلال والواقع ،والقيد أو الوصف إذا جاء لبيان احلال يف

الواقع فال مفهوم له عند علماء األصول ،وعليه جيوز أن تكون العالمة على القرب لبنة من طّي ،أو

عود قصب أو خشب ،أو طوبة ،أو حديدة ،أو كسرة رخام أو بالط ،وحنو ذلك ،وقد نص الفقهاء،
كما يف حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض املربع" :وال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشب،

وحنومها" .واستدلوا حبديث عثمان بن مظعون ،رضي هللا عنه ،هذا ،أما قول مجهور الفقهاء" :وال
ِ
آج ًّرا وال خشبًا ،وال شيئًا مسته النار" .فرياد به ما يوضع يف اللحد داخل القرب ،وال
القرب ُ
يُدخ ُل َ
دخل هلذا القول يف عالمة القرب اليت توضع فوقه ،وهذا القول من الفقهاء تفاؤل ه
أبال متسه النار ،مع
أن السلف خمتلفون فيما يوضع داخل القرب ،فقد روى أمحد ( ، )17780عن عمرو بن العاص،
حجرا.
رضي هللا عنه -أنه قال :ال جتعلن يف قربي خشبة وال ً
ِ
صٍ
أيت
ب؛ فقد ر ُ
يل ،رضي هللا عنه :أن اط َْر ُحوا َعلَى قَ ِْربي طُنًّا من قَ َ
أوصى الصحايب عمرو بن ُش َر ْحب َ
ِ
ِ
أبسا ابلقصب
املهاجرين يَ ْستَحبُّونَه على ما سواهُ .والطن يعين احلزمة ،واحلسن البصري ال يرى ً
والساج نوع من اخلشب ،وبوب البخاري يف صحيحه( :ابب اإلذخر واحلشيش
اج يف اللحد،
سِ
وال ه
ُ

يف القرب)  .وساق فيه احلديث الصحيح عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما )1349( -عندما قال
العباس ،رضي هللا عنه :إال ا ِإل ْذ ِخ َر لصاغَتِنا وقبوِران.
أما النهي عن الكتابة يف حديث جابر ،رضي هللا عنه -السابق ذكره ،فليست عند مسلم وال

النسائي؛ وإمنا هذه الزايدة عند الرتمذي ،وإسناده هبذه الزايدة ضعيف؛ لضعف أحد رواته ،وهو

وأيضا يف اإلسناد
موسى بن سليمان ،قال فيه البخاري :مرتوك .وضعفه النسائي ،وابن عديً ،

انقطاع ،فإن موسى بن سليمان مل يدرك جابر بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،وعلى فرض صحته

حمل النهي عن الكتابة على القرب ،إذا ما أوصى الرجل إذا مات أن يكتب على قربه ،كما محل
فيُ َ
حديث عبد هللا بن عمر ،رضي هللا عنهما ،يف الصحيحّي" :إ هن امليت لَيـع هذب بِب ِ
كاء أ َْهلِ ِه َعلَْي ِه".
َ َُ ُ ُ
صحيح البخاري ( ، )1286وصحيح مسلم ( . )928على ما إذا أوصى بذلك ،أو حتمل الزايدة

عند الرتمذي على ما إذا ُكتب على القرب اسم صاحبه أو دعاء له ،أو شيء من سريته وأفعاله يف
حياته ،وتزداد احلرمة ،ويشتد النهي إذا كان امليت ذا شأن يشار إليه يف أمر الدين أو الدنيا ،وال

شرعا ما يضعه الناس من (وسم) القبيلة على القرب؛ ألنه جمرد عالمة متيز
يدخل يف الكتابة املمنوعة ً

القرب عن غريه عند تشابه (النصائب) العالمات؛ ليزوره الزائر ويسلم عليه ،وهذا الوصف ال يعرفه
عادة إال أهلهم خبالف الكتابة ابحلروف اهلجائية فيعرفها كل من يقرأ من الناس.
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ووضع اجلريدة على القرب عند الدفن اثبت يف حديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما -املتفق عليه" :
سا" صحيح البخاري ( ، )179وصحيح مسلم (. )292
 ...لَ َعلههُ أ ْن ُخيَهف َ
ف َع ْنـ ُه َما َما َملْ يَـ ْيـبَ َ
واختلف العلماء قدميًا وحديثًا ،هل وضع اجلريدة على القرب قضية عّي خاصة ابلرسول صلى هللا
عليه وسلم -أم هي عامة لكل أحد؟ فاإلمام البخاري يرى عدم اخلصوصية ،فذكر يف صحيحه:
َسلَ ِم ُّي ،رضي هللا عنه ،أن ُجي َع َل على
(ابب اجلريدة على القرب)  ،مث قال :وأوصى الصحايب بُـ َريْ َدةُ األ ْ
"وخصت جريدات النخل ألهنما أطول الثمار بقاء،
قربه جريداتن .وقال ابن بطال يف شرحه للبخاريُ :
فتطول مدة التخفيف عنهما ،وهي شجرة شبهها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملؤمن -انظر
صحيح البخاري ( ، )61وصحيح مسلم ( . )2811وقيل إهنا خلقت من فضلة طينة آدم ،وإمنا
أوصى بريدة األسلمي ،رضي هللا عنه ،ابجلريدتّي أتسيًا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،وتربًكا بفعله

ورجاء أن خيفف عنه.

وقال احلافظ بن حجر يف الفتح :ال يلزم من كوننا ال نعلم أيعذب امليت أم ال؟ أال نتسبب له يف أمر

خيفف عنه العذاب لو عذب ،كما ال مينع كوننا ال ندري أرحم أم ال؟ أال ندعو له ابلرمحة.

فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االختيارات :يف غرس اجلريدتّي نصفّي على القربين أن الشجر

والنبات يسبح ما دام أخضر ،فإذا يبس انقطع تسبيحه ،والتسبيح والعبادة عند القرب مما يوجب
ختفيف العذاب.

أما الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا -فهو خيالف من سبقه ممن ذكران ،فريى خصوصيتها
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،ال تتعداه إىل غريه ،وهكذا جرى اختالف العلماء يف وضع اجلريدة

عالمة على القرب ،أو طلبًا لتخفيف العذاب عن صاحبه ،فاألمر فيه سعة ،واحلمد هلل؛ ألهنا من

مسائل االجتهاد ،ولو مل تكن من مسائل االجتهاد مل يقع فيها اخلالف ،مث إن مسائل االجتهاد ال

يسوغ فيها اإلنكار ،قال سفيان الثوري :إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه ،وأنت ترى

غريه فال تنهه .ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :مسائل االجتهاد ال يسوغ فيها اإلنكار إال ببيان

احلجة ال اإلنكار اجملرد املستند إىل حمض التقليد؛ فإن هذا من فعل أهل اجلهل واألهواء .ويقول ابن

القيم :إذا مل يكن يف املسألة سنة ،وال إمجاع اثبت ،ولالجتهاد فيه معاين مل ينكر على من عمل هبا

جمته ًدا أو مقل ًدا.

وخالصة اجلواب :أن وضع العالمات على القبور ،وتنوعها وتعددها -كما ذكر يف السؤال -أمر

جائز ليتميز هبا القرب ،ويعرف فيزار ،ويسلم عليه ،والقول ابلتبديع يف وضع العالمات على القبور هو

اعتقادا خمال ًفا للشرع.
عّي البدعة ،بل هي أمر مشروع ما مل يعتقد فاعلها هبا
ً
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هل (الرشيد) من أمساء هللا احلسىن
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال
هل الرشيد من أمساء هللا احلسىن؟ مع التكرم بذكر الدليل على ذلك.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مل يرد اسم الرشيد امسًا هلل تعاىل -يف حديث صحيح ،وعمدة من عد ذلك امسًا هلل تعاىل -حديث
ِ
األمساء املشهورة ،فصدر احلديث" :إ هن ِ
صاها د َخل
هلل تسعةً وتسعّي ْ
امسًا مائةً هإال واح ًداَ ،من أ ْ
َح َ

اجلنهةَ" .متفق على صحته :صحيح البخاري ( )2736وصحيح مسلم ( ، )2677ولكن ليس فيه
سرد األمساء ،وقد اتفق أهل املعرفة ابحلديث على أن الع هد ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم،

وإمنا هو مدرج يف احلديث ،وطرقها ثالثة ،كلها غري صحيح متنًا وسن ًدا ،والرشيد ضمن تلك الرواية
املشار إليها ،وهذا ال يعين أن كل األمساء اليت وردت يف تلك الرواية غري صحيحة ،ألن بعضها ورد

فيه حديث صحيح على جهة اخلصوص .وهللا أعلم.
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ملاذا املسلمون وحدهم الذين يقطعون رؤوس األبرايء؟
اجمليب أ .د .نعمان عبد الرزاق السامرائي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/10/08هـ
السؤال

هذه بضعة أسئلة من شخص غري مسلم:

 -1ملاذا فقط املسلمون هم الذين يقتلون ويقطعون رؤوس األبرايء ابسم هللا؟ (مل أمسع عن يهود أو
نصارى أو هندوس أو بوذيون أو حىت الذين ال يؤمنون بوجود هللا أهنم يفعلون ذلك) .

 -2إذا كان الذين يقومون مبثل هذه األعمال فئة قليلة فلماذا ال تواجهها الباليّي من املسلمّي يف

العامل أو على أقل تقدير تقوم غالبية مسلمة بشجبهم؟
 -3هل أنتم مقتنعون ًّ
حقا أن اإلسالم هو دين هللا ،وهللا العادل الطيب يسمح ألكثر الناس ش ًّرا يف
األرض أن يدمروا "دين هللا" حتت أنظار العامل؟ أال يكون مثل هذا الواقع طريقة هللا للتوضيح لنا

ببطالن اإلسالم؟

كثريا من الناس يتبعون القاتل
 -4هل يوجد يف القرآن شيء جيعل من قارئه قاتالً شر ًيرا وجيعل ً

ويساندونه؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

س 1ملاذا يقتل املسلمون ويقطعون رؤوس األبرايء ابسم هللا؟
ج -الدين جمموعة نصوص وأوامر مثل :ال تقتل ،ال تزن ،ال تسرق ،ال تكذب ،وال تغش ،وال تظلم
 ...ومع ذلك فأصحاب الدايانت قدميًا وحديثًا فيهم من ميتثل هلذه التعليمات ،وفيهم من ال ميتثل.

على سبيل املثال ،فالسيد املسيح يقول :من ضربك على خدك األمين فأدر له خدك األيسر .وهو

يدعو للمحبة والسالم ،ومع ذلك فالقتل واحلروب بّي النصارى ال مثيل له ،والكنيسة الكاثوليكية

أقامت حماكم (التفتيش)  ،وعرضت عليها أكثر من ( )350ألف إنسان قتل ،وأحرق أكثر من

( )150أل ًفا منهم ابسم احملبة والسالم ،احلرب العاملية األوىل والثانية أشعلها الغرب ،ويقول املستشار
مليوان من البشر .أمريكا قتلت
برينجسكي :إن الذين قُتلوا يف القرن العشرين زادوا على (ً )176
ميلوان ،إسرائيل تقتل يوميًّا من
وأابدت اهلنود احلمر دون جرمية ،ستالّي قتل ما بّي ً 50-40

الفلسطينيّي العشرات وهتدم بيوهتم ،وتضرب املدن الفلسطينية ابلصواريخ والطائرات ،وتقتل كل من

تقدر على قتله ،ومع ذلك فاحلجة للنص .وهنا علينا أن نفرق بّي النص والتطبيق ،فهل النص يدعو

للقتل؟ أم ذلك بفعل البشر؟!

س 2إذا كانت قلة متارس القتل والتعذيب فلماذا ال تواجهها الباليّي من املسلمّي؟

ج -هناك قتل مارسته مجاعات خمتلفة ،بيض ضد السود يف أمريكا ،ويف جنوب إفريقيا (العنصرية) ،
الكاثوليك ضد الربوتستانت يف إيرلندا ،ومنظمة إيتا االنفصالية يف إسبانيا وإيطاليا ،واجليش األمحر
الياابين ،واهلندوس ضد املسلمّي يف اهلند وكشمري ،واملنظمات الصهيونية ضد الفلسطينيّي وهم
يصلون يف احلرم اإلبراهيمي ،فالقتل اليوم ينتشر من سرالنكا وحىت أمريكا ،توتُّرات وصراعات طائفية
وعنصرية ال حصر هلا ،وآخرها ما يشن على مسلمّي من مسلمّي ومن نصارى ضد نصارى ،وبوذيّي

ضد إخواهنم ،ومن أكراد ضد األتراك ،ومن روسيا ضد الشيشان ،ونتساءل :أيهما أشنع وأقبح؛ أن
تشن مجاعة صغرية حرًاب ضد دولة مثل الشيشان والقاعدة ،أم احلرب اليت تشنها اهلند ضد شعب
كشمري ،وروسيا ضد الشيشان ،وأمريكا ضد كل من يقف ضد سياستها؟
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س 3هل اإلسالم هو دين هللا؟.
ج -أرسل هللا الكثري من الرسل معهم بعض الكتب والبعض دون كتب ،وأول الرسل آدم ،وآخرهم
مجيعا ،واليهودي يؤمن
مجيعا -املسلم مطالب ابإلميان ابهلل ،وكتبه ،ورسله ً
حممد -عليهم السالم ً

أبنبياء التوراة فقط ،ويرفض االعرتاف ابلنصرانية ،وابلسيد املسيح واألانجيل ،ومبحمد صلى هللا عليه

وسلم ،وابلقرآن ،النصارى يؤمنون ابلسيد املسيح وأبنبياء التوراة ،لكنهم يرفضون اإلسالم ونبيه،
وكل أصحاب دين يعتقدون صحة وسالمة دينهم ،وإال ختلوا عنه وتركوه ،وعمر اإلسالم 1500عام،
وأهلُه متمسكون به كما يتمسك غريهم من الناس ،من أصحاب الدايانت ،وال جديد هنا.

س 4ماذا يوجد يف القرآن يدفع حنو القتل؟

ج -القرآن آخر الكتب املنزلة ،وهو اليوم مرتجم إىل كافة لغات العامل ،وميكن االطالع عليه
كثريا عن التوراة ،بل يتميز أبنه ال يعرف حروب اإلابدة ضد أحد ،والدليل أنه
بسهولة ،وهو خيتلف ً

بعد (1500عام) من انتشار اإلسالم فما زال يف بالد املسلمّي يهود ونصارى .والسؤال :ما مصري

ثالثة ماليّي مسلم من أهل األندلس؟ ثلثهم قتل ،وأحرق الكثري منهم أحياء ،والبعض ركبوا سفنًا
وغادروا األندلس فأُغ ِرقت سفنهم يف البحر ،ثلث أجربوا ابلقوة على التنصر ،وثلث هاجر إىل مشال

إفريقيا ،وكان إبمكان املسلمّي العثمانيّي طرد النصارى من بالد املسلمّي ،أو حىت قتلهم ،ولكن

اإلسالم مينع من ذلك ،ومينع من إجبارهم على اإلسالم ،ولذا فما زال النصارى بعد كل ما حصل

ملسلمي األندلس أحياء وهلم كنائسهم ومدارسهم.

من يقرأ التوراة يراها تشرع إلابدة شعوب بكاملها ،مثل العماليق وغريهم ،لكن اإلسالم منع ذلك وما
زال ،فإذا قامت مجاعة صغرية ابلقتل ،حتت أي مربر ،فهي اليوم تقتل مسلمّي ،وهذا دليل على خطأ
يف السلوك هلذه اجلماعة ،وليس اخلطأ يف اإلسالم ،وإال فعلينا أن حنكم مبثل ذلك على اليهودية

كدين ،والنصرانية؛ ألهنا فعلت وما زالت تفعل احلروب النظامية وتسرق خريات الشعوب الفقرية،
وتضطهدها ،وتسلط عليها ،أمثال إسرائيل أو روسيا أو اهلندوس يف اهلند .وهللا أعلم.
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أواثن جديدة

اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

ما عبادة األصنام ابلتفصيل؟ وما أتثريها على تفكري املسلم وسلوكه؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألصنام مجع صنم ،وهو ما جعل على صورة إنسان أو غريه ليعبد من دون هللا.

أما األواثن فهي مجع وثن ،وهو ما عبد من دون هللا على أي وجه كان ،ويف احلديث" :الله ُه هم ال
َجتْ َع ْل ُْ قَ ِْربي َوثَـنًا يُـ ْعبَ ُد" .أخرجه مالك ( )416وابن سعد  .241/2وعليه فإن الوثن أعم من
الصنم.

هذا هو املشهور يف معىن الصنم والوثن.

مثال عبادة ،فإذا جعل
أما عبادهتا فتكون على صور متعددة حسب تعدد أنواع العبادة ،فالسجود ً

لصنم أو وثن كان عبادة لذلك الصنم أو الوثن ،والذبح عبادة ،فإذا جعل لصنم أو وثن كان عبادة

لذلك الصنم أو الوثن ،وكذا النذر وحنوه . .ومثل ذلك العبادات القلبية كاحلب والتوكل واإلانبة

واخلوف والرجاء وحنو ذلك . . . .فإهنا عبادات متعددة ال جيوز صرفها لغري هللا تعاىل ،وإذا صرفت
لغري هللا كاألصنام واألواثن كانت عبادة لتلك األصنام واألواثن.
هخ ُذ ِمن د ِ ِ
قال تعاىل فيمن يصرف عبادة احلب اخلاصة ابهلل لغريهِ :
هاس من يـت ِ
ادا
ون هللا أَن َد ً
ُ
(وم َن الن ِ َ َ
َ
هللا واله ِذين آمنواْ أَ َش ُّد حبًّا ِِّّ
وهنُم َكح ِ ِ
ِ
ِ
َّلل) [البقرة . ]165 :وقال يف عبادة اخلوف( :إِ همنَا َذل ُك ُم
ب َ َ َُ
ُ
ُحيبُّ َ ْ ُ ّ
شيطَا ُن ُخيَ ِو ُ ِ
ِ
ِ
ّي) [آل عمران . ]175 :وقال يف عبادة
ف أ َْوليَاءهُ فَالَ َختَافُ ُ
ال ه ْ
وه ْم َو َخافُون إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ّ
ِ
ِ
ّي
(منِيبِ َ
(و َعلَى هللا فَـتَـ َوهكلُواْ إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ّي) [املائدة . ]23 :وقال يف عبادة اإلانبة إىل هللاُ :
التوكلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي) [الروم . ]31 :وابجلملة فكل ما ثبت أنه
يموا ال ه
ص َالةَ َوَال تَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
إِلَْيه َواتهـ ُقوهُ َوأَق ُ
عبادة هلل تعاىل ال جيوز صرفه لغريه سبحانه ،ومن صرفه لغري هللا تعاىل؛ مثل أن يصرفه لصنم أو حنوه،
فقد عبد ذلك الصنم وجعله شري ًكا هلل يف تلك العبادة؛ (ومن ي ْش ِر ْك ِاب ِ
ضالًَال بَعِي ًدا)
ض هل َ
هلل فَـ َق ْد َ
ََ ُ
[النساء. ]116 :

وعبادة األصنام واألواثن ليست حمصورة يف احملسوسات وحدها بل هناك أصنام معنوية يتخذها بعض
الناس آهلة من دون هللا كاهلوى املخالف لدين هللا وشرعه ،فمن اتبع هواه من دون هللا فقد اختذه إهلًا
َضلههُ ه
اَّللُ َعلَى ِعل ٍْم َو َختَ َم َعلَى
ت َم ِن هاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ َوأ َ
معبودا من دون هللا ،قال تعاىل( :أَفَـ َرأَيْ َ
وصنما ً
ً
شاوةً فَمن يـه ِد ِيه ِمن بـع ِد هِ
ِ
ِِ ِ
َف َُال تَ َذ هك ُرو َن) [اجلاثية. ]23 :
اَّلل أ َ
ص ِرهِ غ َ َ َ َ ْ
َْ
مسَْعه َوقَـ ْلبِه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
ويدخل يف اهلوى كل املبادئ واألفكار والفلسفات املنحرفة عن الدين احلق ،وقد كان السلف

يسمون الذين يتبعون مثل هذه األهواء أصحاب األهواء والبدع.
وهبذا يعلم أن عبادة األصنام ليست حمصورة يف نوع خاص أو شكل معّي ،فهي تتعدد بتعدد أنواع
العبادة.
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وقد كانت البشرية يف أول عهدها على التوحيد اخلالص ،قال تعاىلَ ( :كا َن النهاس أُ همةً و ِ
ث
اح َد ًة فَـبَـ َع َ
ُ َ
ْكتَاب ِاب ْحل ِّق لِيح ُكم ب ّْي الن ِ ِ
ِ
ِ
يما ا ْختَـلَ ُفواْ فِ ِيه) [البقرة:
ّي ُمبَ ِّ
َنز َل َم َع ُه ُم ال َ َ َ ْ َ َ َ
هللاُ النهبِيِّ َ
ين َوأ َ
هاس ف َ
ين َوُمنذ ِر َ
ش ِر َ

 . ]213ومل تعرف البشرية عبادة األصنام إال بعد عشرة قرون من عهد آدم إىل زمن نوح عليهما

وحا إلرجاعهم إىل توحيد
السالم حيث حدثت عبادة األصنام من دون هللا بعد تلك الفرتة فبعث هللا ن ً

هللا ونبذ عبادة األصنام.

وقد جاء يف تفسري قوله تعاىل( :وقَالُوا ال تَ َذر هن ِ
وث َويَـ ُعو َق
اعا َوال يَـغُ َ
آهلَتَ ُك ْم َوال تَ َذ ُر هن َودًّا َوال ُس َو ً
ُ
َ
َونَ ْس ًرا) [نوح . ]23 :أهنا أمساء رجال صاحلّي من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم:
أنصااب ومسوها أبمسائهم .ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون
ً
أولئك ،ونسخ العلم عبدت ،مث صارت األواثن اليت كانت يف قوم نوح يف قبائل العرب بعد ذلك،

حىت بعث هللا حمم ًدا صلى هللا عليه وسلم فأزاهلا .انظر صحيح البخاري ( . )4920ومل ختل أمة من
(وإِن
األمم من نيب يدعوها إىل عبادة هللا وحده وترك عبادة ما سواه من األصنام واألواثن قال تعاىلَ :
ِ
ِ ٍ
يها نَ ِذ ٌير) [فاطر. ]24 :
ّم ْن أُ همة إالّ خال ف َ
أما آاثر عبادة األصنام على تفكري املسلم وسلوكه فهي كثرية ،وقد ورد يف كتاب هللا اإلشارة إىل
بعض تلك اآلاثر ومنها على سبيل املثال:

اف َما أَ ْش َرْكتُ ْم َوالَ َختَافُو َن أَنه ُك ْم
َخ ُ
(وَك ْي َ
فأَ
 .1عدم األمن والطمأنينة وراحة النفس والبال ،قال تعاىلَ :
أَ ْشرْكتم ِاب ِ
هِ
َي الْ َف ِري َق ْ ِ
هلل َما َملْ يُـنَـ ِّز ْل بِ ِه َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَ ًاان فَأ ُّ
َُ
آمنُواْ َوَملْ
ين َ
ّي أ َ
َح ُّق ِابأل َْم ِن إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن ،الذ َ
ِ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَ ُدو َن) [األنعام . ]82 -81 :والظلم يف هذه اآلية هو
سواْ إِميَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
يَـ ْلب ُ
شر َك لَظُل ِ
ِ
يم) [لقمان. ]13 :
الشرك ،كما يف قوله تعاىل( :إِ هن ال ّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ

ضرا ،بل أشد من
نفعا وال ًّ
بشرا مثله ال ميلكون ألنفسهم ً
 .2االحنطاط الفكري والسلوكي حبيث يعبد ً
ون ِ
(اختَ ُذواْ أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَراباب ِمن ُد ِ
مجادا ال يسمع وال يبصر ،قال تعاىل :ه
هللا
ذلك يعبد ً
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً ّ
والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمرواْ إِاله لِيـعب ُدواْ إِ َهلا و ِ
اح ًدا اله إِلَهَ إِاله ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع هما يُ ْش ِرُكو َن) [التوبة]31 :
َ ُْ
ً َ
َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ُ
 .وقال تعاىل(ِ :مل تَـ ْعب ُد ما َال يسمع وَال يـ ْب ِ
نك َش ْيـئًا) [مرمي. ]42 :
ص ُر َوَال يُـ ْغ ِين َع َ
َ ُ َ ََُْ َ ُ
والتخرصات ،قال تعاىل( :أَال إِ هن ِِّ
س َم َاوات َوَمن ِيف األ َْر ِ
ض َوَما يَـتهبِ ُع
 .3اتباع الظنون
ُّ
َّلل َمن ِيف ال ه
ِ ِ
ِ
هِ
صو َن) [يونس. ]66 :
ين يَ ْد ُعو َن من ُدون هللا ُش َرَكاء إِن يَـتهبِ ُعو َن إِاله الظه هن َوإِ ْن ُه ْم إِاله خيَْ ُر ُ
الذ َ
 .4التناقض يف سلوكهم وتفكريهم وعبادهتم ،قال تعاىل( :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إِاله َو ُهم ُّم ْش ِرُكو َن)
ََ ُ ُ ُُ ْ
[يوسف. ]106 :
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 .5التخبط وعدم معرفة النافع من الضار ،قال تعاىل( :قُ ْل أَفَ هاختَ ْذ ُمت ِّمن ُدونِِه أ َْولِيَاء الَ ميَْلِ ُكو َن
ات والنُّور أَم جعلُواْ ِِّ
ِ
َّلل
ألن ُف ِس ِه ْم نَـ ْف ًعا َوالَ َ
ري أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ َ ُ ْ َ َ
ض ًّرا قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
ٍ
ِ
ِ
شابَهَ ْ
هار) [الرعد]16 :
ُش َرَكاء َخلَ ُقواْ َك َخل ِْق ِه فَـتَ َ
اخلَل ُ
ْق َعلَْي ِه ْم قُ ِل هللاُ َخال ُق ُك ِّل َش ْيء َو ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه ُ

.

ف ُّ
الض هر َعن ُك ْم إِ َذا
ش َ
 .6االنتهازية والنفعية يف سلوك من يعبد مع هللا إهلًا آخر ،قال تعاىل( :مثُه إِذَا َك َ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ِِ
ِ
ّي لَهُ
صَ
فَ ِري ٌق ّمن ُكم بَِرّهب ْم يُ ْش ِرُكو َن) [النحل . ]54 :وقال تعاىل( :فَِإذَا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا هَ
ِ
َهاه ْم إِ َىل ال َِ
ض ٌّر
(وإِذَا َم ه
اس ُ
ين فَـلَ هما جن ُ
ْربّ إِذَا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن) [العنكبوت . ]65 :وقال تعاىلَ :
ال ّد َ
س النه َ
ّي إِلَْي ِه مثُه إِ َذا أَ َذاقَـ ُهم ِّم ْنهُ َر ْمحَةً إِ َذا فَ ِري ٌق ِّم ْنـ ُهم بَِرّهبِِ ْم يُ ْش ِرُكو َن) [الروم . ]33 :حيث
َد َع ْوا َرههبُم ُّمنِيبِ َ
يعبد ربه حال الشدة ويشرك به بعد انكشاف الضر وانقضاء احلاجة.

كثريا من سلوكه
 .7بسبب عبادة األصنام وحنوها من دون هللا يتسلط الشيطان على املشرك فتجد ً
ه هِ
هِ
ين ُهم بِ ِه
ين يَـتَـ َول ْونَهُ َوالذ َ
وتفكريه من وحي الشيطان وإهلامه ،قال تعاىل( :إِ همنَا ُس ْلطَانُهُ عَلَى الذ َ
نس وا ْجلِ ِن ي ِ
ِ
ِ ِ
وحي
(وَك َذلِ َ
يب َع ُد ًّوا َشيَاط َ
ّي ا ِإل ِ َ ّ ُ
ُم ْش ِرُكو َن) [النحل . ]100 :وقال تعاىلَ :
ك َج َعلْنَا ل ُك ِّل نِ ٍّ
ض ُز ْخر َ ِ
بَـ ْع ُ ِ
ورا) [األنعام. ]112 :
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َىل بَـ ْع ٍ ُ
(وَكا َن لَهُ َمثٌَر
 .8تفكري املشرك دنيوي مادي فالنعمة تبطره وتنسيه ربه وجتعله يعبد غريه ،قال تعاىلَ :
ال لِص ِ
ال َما أَظُ ُّن
َع ُّز نَـ َف ًرا* َو َد َخ َل َجنـهتَهُ َو ُه َو ظَ ِاملٌ لِّنَـ ْف ِس ِه قَ َ
احبِ ِه َو ُه َو ُحيَا ِوُرهُ أ ََان أَ ْكثَـ ُر ِم َ
نك َم ًاال َوأ َ
فَـ َق َ َ
ِ
اعةَ قَائِ َمةً َولَئِن ُّرِد ُّ ِ
ريا ِّم ْنـ َها ُمن َقلَبًا) [الكهف:
أَن تَبِي َد َه ِذهِ أَبَ ًدا* َوَما أَظُ ُّن ال ه
سَ
دت إ َىل َرِّيب َألَج َد هن َخ ْ ً
. ]36 -34
 .9املشرك تسيطر عليه اخلرافة حيث يدعو من ال يسمع وال يبصر وال ينفع وال يضر ،فهو يف
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن
ضالل ،قال تعاىل( :إِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم ال يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
ِ
ض ٍ
بِ ِشركِ ُكم وَال يُـنَـبِّئُ َ ِ ِ
الل)
ين إِال ِيف َ
ك مثْ ُل َخب ٍري) [فاطر . ]14 :وقال تعاىلَ :
ْ َْ
(وَما ُد َعاء الْ َكاف ِر َ
[غافر. ]50 :
ب ه
اَّللُ َمثَ ًال هر ُج ًال فِ ِيه ُش َرَكاء
 .10تشتت اهلم والفكر بّي املعبودات املتنوعة ،قال تعاىلَ :
(ض َر َ
شاكِسو َن ورج ًال سلَما لِّرج ٍل هل يست ِواي ِن مثَ ًال ا ْحلم ُد ِهِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َال يَـ ْعلَ ُمو َن) [الزمر. ]29 :
َْ
ُمتَ َ ُ َ َ ُ َ ً َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ٍ ِ هِ
ص الن ِ
ين أَ ْش َرُكواْ
(ولَتَ ِج َد ههنُ ْم أ ْ
َح َر َ
 .11احلرص على احلياة الدنيا ،قال تعاىلَ :
هاس َعلَى َحيَاة َوم َن الذ َ
ِ
ْف َسنَ ٍة َوَما ُه َو ِمبَُز ْح ِزِح ِه ِم َن ال َْع َذ ِ
ري ِمبَا يَـ ْع َملُو َن) [البقرة:
َح ُد ُه ْم لَ ْو يُـ َع هم ُر أَل َ
يَـ َو ُّد أ َ
اب أَن يُـ َع هم َر َوهللاُ بَص ٌ
. ]96
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 .12الضيق واحلرج ،والشعور ابإلحباط واليأس مما جيعله يقنط من رمحة ربه ،بل ويؤدي بكثري من
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْسالَِم َوَمن يُ ِر ْد أَن
عباد األصنام إىل االنتحار ،قال تعاىل( :فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
هِ
ِ
ك َْجي َع ُل هللاُ ِّ
ين الَ يُـ ْؤِمنُو َن)
ضيِّ ًقا َح َر ًجا َكأَهمنَا يَ ه
صعه ُد ِيف ال ه
ص ْد َرهُ َ
س َماء َك َذلِ َ
يُضلههُ َْجي َع ْل َ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
ط ِمن هر ْمحَ ِة َربِِّه إِاله الضهآلُّو َن) [احلجر. ]56 :
(وَمن يَـ ْقنَ ُ
[األنعام . ]125 :وقال تعاىلَ :
هذه بعض آاثر عبادة غري هللا من األصنام وحنوها على سلوك عابديها ،وهي كثرية ،كما أن هناك
آاثرا أخروية مثل:
ً

وعموما فكل فائدة
حترمي دخول اجلنة ،وعدم مغفرة الذنوب ،والتخليد يف انر جهنم ،وحنو ذلك. . .
ً

ومثرة لتوحيد هللا وعبادته فإنه يقابلها ويضادها مفسدة ومضرة من مفاسد الشرك ومضاره ،أو أكثر.
وهللا أعلم.
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تسوية القرب وارتفاعه
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1425/10/23هـ
السؤال

كيف نوفق بّي النهي عن ارتفاع القرب فوق الشرب ،واألمر إبعادة ترابه عليه إذا كان إعادة ترابه عليه
سريتفع أكثر من الشرب.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حتديد مقدار رفع القرب بشرب وحنوه مل يرد بنص من الشارع ،وإمنا هو من كالم العلماء؛ فهموه من

أحاديث النهي عن البناء على القبور ،واألمر بتسوية ما ارتفع منها ،كحديث علي بن أيب طالب،
رضي هللا عنهَ . . ." :ال تَ َد َ ِ ِ
ربا ُم ْش ِرفًا إِهال َس هويْـتَهُ " .أخرجه مسلم (. )969
ع متْثَ ًاال إ هال طَ َم ْستَهُ َوَال قَ ْ ً
وكفعل الصحابة ،رضي هللا عنهم ،بقرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقربي صاحبيه أيب بكر
وعمر ،رضي هللا عنهما ،فقد جاء يف وصفها (أهنا ليست مبُرتَِفع ٍة وال و ِ
اطئَ ٍة)  .وجاء يف سنن أيب داود
ْ َ
َ

( ، )3215والرتمذي ( ، )1713وابن ماجه ( ، )1560والنسائي ( ، )2010من حديث هشام
"اح ِف ُروا وأعمقوا وأ َْو ِس ُعوا." . . .
بن عامر ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحدْ :
ولكن حتديد مقدار هذا العمق مل يرد فيه دليل ،فلهذا اختلف يف حتديده ،فروي عن عمر بن
اخلطاب ،رضي هللا عنه ،أنه أوصى أن يعمق قربه قدر قامة وبسطة ،وأوصى ابنه عبد هللا ،رضي هللا

عنه ،أن يعمق قربه قدر قامة ،وال يزاد ،واستحسن الشافعي ،وأبو اخلطاب احلنبلي أن يعمق القرب
قدر قامة اإلنسان ،ورأى اخلليفة عمر بن عبد العزيز أن يعمق القرب قدر السرة فقط ،واستحب

اإلمام أمحد أن يعمق القرب إىل الصدر ،وكل هذه النقول واألقوال متقاربة ،مبناها على مراعاة تطييب
نفوس أهل امليت ،وإال فإن السعة ،والعمق يف القرب ال تنفع امليت ،وإمنا ينفعه عمله ،وهلذا قال
باع وال هر ِ
ِ
ٍ
ائحة) .
الس ِ
قرب بال ح ّد ،ويَكفي ما ميَْ ُ
البهويت يف الروضُ :
(وس هن أ ْن يُو هس َع ويُع هم َق ٌ
نع من ّ
ومعلوم أنه كلما زادت حفرة القرب زاد تراهبا ،وقد ورد النهي يف سنن أيب داود ( )3225والنسائي
( )2027عن الزايدة على القربَ :هنَى ُ ِ
اد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ ْن يُـ ْب َىن َعلَى ال َق ِْرب ْأو يُـ َز َ
َعلَْي ِه.
شربا ،أو أقل أو
وإذا كان تراب القرب يرد عليه ،فإن ما زاد منه يكون
ً
تسنيما له ،وقد يكون التسنيم ً

أكثر ،حسب كثرة تراب القرب الزائد عن الدفن ،وهبذا يتبّي أن حتديد ارتفاع القرب بشرب أمر تقرييب ال

غري .وهللا أعلم.
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احلج عن امليت
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال
لقد حججت واعتمرت عن نفسي ،وزوجة أيب اعتمرت ولكن توفيت قبل أن حتج ،أيب إن شاء هللا
سوف حيج هذه السنة ألنه مل حيج من قبل ،أرغب يف احلج عن زوجة أيب هذه السنة على حسايب

اخلاص.

السؤال األول :ما حكم هذا احلج؟ علماً أبن هلا أوالداً ولكن ال يستطيعون من الناحية املادية.
السؤال الثاين :كيف أستطيع أن أحج وأعتمر نيابة عنها ،وأعتمر لنفسي.

السؤال الثالث :ما هو أجر احلاج واحلاج عنه؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي .أما بعد:
األول :جيوز للحي أن حيج عن امليت ،سواء كان من أقاربه أو مل يكن من أقاربه ،وسواء كان أوالده

أحياء أم كانوا أموااتً.
الثاين :يستطيع النائب أن جيمع بّي احلج والعمرة عن املنوب عنه وبّي العمرة لنفسه ،أبن أييت بعمرة
وحج عن املنوب عنه ،مث بعد ذلك خيرج إىل أدىن احلل فيحرم بعمرة عن نفسه.

الثالث :احلج وردت فيه فضائل كثرية ،وأحاديث متنوعة ،من ذلك ما جاء يف الصحيحّي من حديث

أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل
يفسق رجع كيوم ولدته أمه" صحيح البخاري ( ، )1521وصحيح مسلم (. )1350
وجاء يف الصحيحّي أيضا من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" صحيح البخاري ( ، )1773وصحيح مسلم ()1349

 .واألحاديث يف هذا كثرية جداً ،جاء يف صحيح مسلم ( )121أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال لعمرو بن العاص -رضي هللا عنه" -أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله ،وأن اهلجرة هتدم
ما كان قبلها وأن احلج يهدم ما كان قبله".
وابلنسبة ملن حج عن غريه فريجى له األجر العظيم؛ ألنه دال على اخلري ،وقد جاء يف صحيح مسلم
(" : )1893من دل على خري فله مثل أجر فاعله".

()123/16

نزع اإلحرام ولبس الثوب!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/04هـ

السؤال

ذهبت للعمرة وأحرمت من امليقات ،وعند وصويل للحرم كنت جمهداً إجهاداً شديداً ومل أذهب

ألعتمر ،بل ذهبت للفندق ونزعت اإلحرام ولبست الثوب ،ويف اليوم الثاين ذهبت مليقات أهل مكة
(التنعيم) وأحرمت من جديد ،واعتمرت فما الذي علي فعله؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فال جيوز نزع ثياب اإلحرام بعد التلبس به والرجوع إىل الثياب العادية؛ ألن النسك جيب إمتامه بعد
الشروع فيه ،وكونك أعدت لبس اإلحرام يف اليوم الثاين جيد ،ولتعلم أن رفضك لإلحرام األول

واستحاللك لبعض حمظورات اإلحرام ال جيوز ،بل إبمكانك الصرب حىت يزول عنك التعب ،كما
ابإلمكان أن يطاف بك على عربة أو حمموالً وكذا السعي ،هذا وكما قلت آنفاً :إعادتك لبس

اإلحرام يف اليوم الثاين جيد ،لكنك قبل طوافك وسعيك ال زلت على إحرامك األول ،فيجب عليك

فدية لكل ما فعلته من حمظور من حمظورات اإلحرام ،وأنت ذكرت أنك لبست الثياب ،فإن كان
كذلك فقط ومل تغط رأسك ومل ترتكب حمظوراً آخر من حمظورات اإلحرام فليست عليك إال فدية

واحدة ،وهي على التخيري إما ذبح شاة ،أو إطعام ستة مساكّي لكل مسكّي كيلو وربع ،أو صيام

ثالثة أايم (اخرت ما شئت من الثالثة)  ،فإن كنت قد غطيت رأسك فعليك فدية أخرى كما سبق،
هذا ما أراه حول هذا السؤال .وهللا أعلم.

()124/16

كسب النيب صلى هللا عليه وسلم
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه املناسبات/ربيع األول

التاريخ 1425/10/25هـ
السؤال

هل كان للنيب صلى هللا عليه وسلم -عمل أو أي شكل من الوظيفة؟ يسألين كثري من غري املسلمّي

مثل هذا السؤال ،لكنين لست متأك ًدا من اجلواب عليه ،الذي أعرفه أنه كان راعيًا يف مرحلة من

وطبعا كان يرعى شؤون املسلمّي يف املدينة بعد هنوض املسلمّي فيها ،فهل
عمره ،وسافر للتجارةً ،
كان عليه الصالة والسالم يعتمد على اآلخرين يف معيشته ،مثل خدجية ،رضي هللا عنها ،أو أبو

طالب ،أو أبو بكر ،رضي هللا عنه؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتكسب برعي الغنم قبل البعثة ،كما جاء يف صحيح البخاري

"ما َبعث هللاُ
( ، )2262من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم -قالَ :
ط
ت أ َْر َعاها عَلَى قَـ َرا ِري َ
وأنت؟ فقال" :نَـ َع ْمُ ،ك ْن ُ
رعى الغَنَ َم" .فقال أصحابه ،رضي هللا عنهمَ :
نبيًّا إاله َ
كل شاةٍ بقري ٍ
اط ،يعين القرياط الذي هو جزء من الدينار أو
أل َْه ِل َم هكةَ" .قال أحد رواته :يعينُّ :

الدرهم .وزاول النيب صلى هللا عليه وسلم -التجارة فخرج إىل الشام يف جتارة خلدجية رضي هللا عنها-
مضاربةً -كما ذكره ابن إسحاق يف السرية ،وأخرج البيقهي يف السنن الكربى ( ، )118/6من طريق

الربيع بن بدر -وهو ضعيف -عن أيب الزبري ،عن جابر ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى
ت نَـ ْف ِسي ِمن َخ ِدجيةَ َس ْف َرتَ ْ ِ
ّي بَِقلُ ٍ
وص ." ..والقلوص هي النافة من اإلبل ،وقال
"آج ْر ُ
هللا عليه وسلمَ :
ِ
َسو ِ
ال َه َذا ال هر ُس ِ
هللا سبحانه وتعاىل( :وقَالُوا َم ِ
ك
اق لَ ْوَال أُن ِز َل إِلَْي ِه َملَ ٌ
ول َأيْ ُك ُل الطه َع َ
َ
ام َوميَْشي ِيف ْاأل ْ َ
أيضا( :وما أَرسلْنا قَـبـلَ َ ِ
ِ
ِ
ّي إِهال إِ ههنُ ْم لَيَأْ ُكلُو َن
فَـيَ ُكو َن َم َعهُ نَذ ًيرا) [الفرقان . ]7 :وقال ً َ ْ َ َ ْ
ك م َن ال ُْم ْر َسل َ
َسو ِ
اق) [الفرقان من اآلية . ]20 :ومعىن وصفه -صلى هللا عليه وسلم-
ام َوميَْ ُ
الطه َع َ
شو َن ِيف ْاأل ْ َ
ووصف األنبياء ابملشي يف األسواق ،أي للتكسب والتجارة طلبًا للربح احلالل ،مث ملا شرع هللا اجلهاد

ابملدينة ،كان أيكل مما أابح هللا له من املغامن اليت مل تبح قبله ،ومما أفاء هللا عليه من أموال الكفار اليت

أبيحت له دون غريه ،كما جاء يف املسند ( )5094عن ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول
س ْي ِ
وج ِعل
ف ه
اع ِة ابل ه
بّي يَ َد ِي ال ه
حىت يُعبَ َد هللاُ وح َده ال شر َ
هللا صلى هللا عليه وسلم" :بُعِثْ ُ
سَ
ت َ
يك لهُ ،
حتت ِظ ِّل ُر ِْحمي  ." ...وقال احلافظ ابن حجر ،وهو يتحدث عن أفضل املكاسب :وفوق ذلك
ِر ْزقِي َ
من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار ابجلهاد ،وهو مكسب النيب صلى هللا عليه وسلم،
وأصحابه ،رضي هللا عنهم ،وهو أشرف املكاسب ملا فيه من إعالء كلمة هللا تعاىل وخذالن كلمة
أعدائه والنفع األخروي .هذا وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()125/16

االنتفاع ابملقابر القدمية ابلزراعة أو السكن
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/15هـ
السؤال

هناك قطعة من األرض كانت مقربة للقرية منذ مخسّي سنة ،وقد ألغيت ومت زراعتها ابألشجار والقمح

منذ ذلك العهد ،فهل هناك مانع من إقامة منزل على هذه األرض؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
حرمة املؤمن ميتاً كحرمته حياً ،فهذه املقربة هي ملك لألموات ال جيوز التعدي عليها ونبش قبورها،

أو البناء عليها أو زراعتها ،ففي حديث جابر -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى
يضا ( )972من حديث أيب مرثد
أن يبىن على القبور .أخرجه مسلم يف صحيحه ( . )970وفيه أ ً

الغنوي -رضي هللا عنه" :-ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها" ،ويف صحيح مسلم أيضاً ()971
من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه" :-ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه ،فتخلص إىل
جلده ،خري له من أن جيلس على قرب" ،وعلى هذا فالواجب تقوى هللا ،وإلغاء ما مت إحداثه على
املقربة ،وعدم التعدي عليها.

()126/16

هل يف هذه األرض زكاة؟
اجمليب خالد بن عبد هللا البشر
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/03/08هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم.
سؤايل :اشرتيت قطعة أرض بقصد السكن يف نصفها ،وبيع النصف اآلخر بعد البناء ،ولكن بعد سنة

كاملة من البناء قررت بيع كلتا القطعتّي ،ويف السنة الثانية بعت إحدامها وما زالت الثانية معروضة

للبيع .كيف أخرج الزكاة فيما ذكر؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،

أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
تغريت نيتك من
ابلنسبة للنصف الذي نويته للسكن ليس فيه زكاة مدة نيتك أنك تبنيها ،وبعد أن ّ
البناء إىل بيعها؛ ففيها زكاة إذا حال عليها سنة منذ أن نويتها للبيع.

أما ابلنسبة للنصف اآلخر الذي نويت بيعه فإنك خترج زكاته عن كل سنة.

فاألصل يف هذه املسألة أن احلول يبدأ من النية اجلازمة يف البيع.
دليل هذه املسألة:

ما أخرجه أبو داود ( )1562بسنده عن مسرة بن جندب ،قال :أما بعد ،فإن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -كان أيمران أن خنرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
وروى عن ِمحاس قال :م هر علي عمر؛ فقال :أ ّد زكاة مالك .فقلت :ما يل مال أزكيه إال يف اخلفاف
واأل ََد َم .قال :فقومه ،وأ هد زكاته أخرجه عبد الرزاق ( )7099والدارقطين .125/2

وأخرج الشافعي يف األم  46/2والبيهقي  147/4بسنديهما عن أيب عمرو بن محاس أن أابه :قال
مررت بعمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -وعلى عنقي آدمة أمحلها ،فقال عمر :أال تؤدي زكاتك اي
محاس؟ فقلت :اي أمري املؤمنّي ما يل غري هذه اليت على ظهري ،وآهبة يف القرظ .فقال :ذاك مال

فضع .قال :فوضعتها بّي يديه ،فحسبها ،فوجدت قد وجبت فيها الزكاة؛ فأخذ منها الزكاة.
وهللا أعلم ،،،وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

()127/16

ائتمام املرأة بصالة اإلمام وهي ففي بيتها!
اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/02/27هـ
السؤال

ويصعب عليها الذهاب للمسجد ألداء صالة الرتاويح مع اجلماعة ،وكذلك فهي أميهة
والديت مريضة،
ُ
ال تقرأ وال تكتب ،وحتفظ الشيء اليسري من كتاب هللا ،وأمنيتها الوحيدة أداء الصالة مع اجلماعة،
وقد أشرت عليها ابفرتاش السجادة يف فناء البيت والصالة مع اجلماعة من خالل مساع القراءة من
السماعات اخلارجية للمسجد الذي يقع مقابل بيتنا ،أي أنه عند أداء الصالة يكون موقع والديت
أمام املسجد مباشرة .فهل عليها حرج يف ذلك؟ .أفتوان مأجورين ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد بنص حديث املصطفى  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال متنعوا نساءكم املساجد ،وبيوهتن خري هلن" أخرجه أبو داود ( ، )567فينبغي لك أن
توضح ذلك لوالدتك.

اثنياً :إذا كانت والدتك تصلي يف فناء بيتها فأرى هلا أال تقتدي مبن يصلي يف املسجد؛ ألهنا ليست
يف املسجد وال يف امتداد صفوف املصلّي ،بل تصلي لوحدها .نسأل هللا أن يتقبل منا ومنكم.

()128/16

هل يف األرض املشرتاه ابلتقسيط زكاة؟
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/02/03هـ
السؤال
أرض اشرتيتها ابمسي ابلتقسيط ومدة التقسيط (3سنوات) ومل أكمل سدادها ،هل علي زكاة عن كل

سنة ،أو عن قيمة األرض كلها بعد انتهاء التقسيط؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب هذا السؤال يتكون من شقّي:

الشق األول :هل الدين مينع وجوب الزكاة؟
واجلواب هو :أن الصحيح من أقوال العلماء أن الدين ال مينع وجوب الزكاة إال الدين احلال الذي
يريد املسلم سداده ،وما سوى ذلك فإنه ال مينع وجوب الزكاة ،والدليل على ذلك أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -أمر ابلزكاة وبعث عماله ألخذ الزكاة ومل يؤثر عنه أنه كان يقول :ال تؤخذ الزكاة ممن
عليه دين.

وأما دليل عدم وجوب الزكاة يف املال الذي يريد صاحبه سداد الدين به ،فهو ما ورد عن عثمان -

رضي هللا عنه -أنه خطب فقال :هذا شهر زكاتكم ،فمن كان عليه دينه فليقض دينه حىت ختلص
أموالكم فتؤدوا منها الزكاة .رواه مالك والبيهقي بسند صحيح.

الشق الثاين :هل يف األرض زكاة؟

واجلواب هو :أن ذلك خيتلف ابختالف الغرض من األرض ،فإن كان الغرض من األرض بيعها فإن

زكاهتا زكاة عروض التجارة ربع العشر (. )%2,5

وأما إن كان الغرض من األرض أتجريها واالنتفاع من غلتها ،فالصحيح من أقوال العلماء أنه ال زكاة
يف األرض ،وإمنا الزكاة يف الغلة بعد أن حيول عليها احلول.
وأما إن كان الغرض من األرض القنية (أي استخدامها ألغراضه الشخصية) كبناء بيت والسكن فيه،

ففي هذه احلال ال جيب فيها الزكاة.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()129/16

القرآن وخلق عيسى -عليه السالم-
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

عضوهيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1425/11/16هـ
السؤال

السالم عليكم.

إذا كان القرآن غري خملوق ،فكيف ينطبق األمر يف حالة نيب هللا عيسى عليه السالم ،حيث وصفه هللا

خريا.
أبنه "كلمته"؟ وجزاكم هللا ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عيسى عليه السالم ،وصف أبنه كلمته ،يعين خملوق بكلمة هللا ،ليس هو الكلمة ،قال تعاىل( :إِ هن
مثَل ِعيسى ِع ْن َد هِ
آد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تُـر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن) [آل عمران . ]59 :يعين أنه
اب مثُه قَ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َ
َ
َ َ َ

خملوق بكلمةُ :كن .وليس هو الكلمة ،فالنصارى ي ّدعون أن عيسى عليه السالم ،هو نفس الكلمة،
ِ
هِ
ين قَالُوا إِ هن ه
يح
اَّللَ ُه َو ال َْمس ُ
وأنه جزء من هللا ،والعياذ ابهلل ،وهذا كفر ،ك هفرهم هللا به؛ (لََق ْد َك َف َر الذ َ
ار َك ه
ابْ ُن َم ْرَميَ[ ). . .املائدة :من اآلية  17ومن اآلية  ، ]72قال تعاىل( :أَال لَهُ ْ
اخلَل ُ
اَّللُ
ْق َو ْاأل َْم ُر تَـبَ َ
اد َش ْيـئًا أَ ْن
َر ُّ
ّي) [األعراف :من اآلية . ]54فاهلل خيلق ابلكالم ،وقال تعاىل( :إِ همنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن) [يس . ]82 :وهللا أعلم.
يَـ ُق َ
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املكافأة على املعروف ابلدعاء
اجمليب د .هشام بن إمساعيل الصيين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/23هـ
السؤال
هل يوجد حديث فيه أن الشخص الذي يصنع معروفا لشخص آخر عليه أال ينتظر مكافأة على
صنعيه ،لكن إذا أسدى أحد معروفا إليه ،وجب أن يكافئه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا صنعت معروفا ألخيك فال تنتظر األجر أو املكافأة منه ،ولكن احتسب العمل هلل وحده ،وأما

إذا صنع إليك إنسان معروفا فكافئه إن استطعت ،فإن مل تستطع فادع له دعاء كثرياً ،حىت ترى أنك
كافأته هبذا الدعاء؛ ففي احلديث الصحيح الذي أخرجه اإلمام أمحد ( ، )5484وأبو داود

( ، )1672والنسائي ( . )2567من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،أنه قال" :من استعاذ ابهلل فأعيذوه ،ومن سأل ابهلل فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن صنع
إليكم معروفاً فكافئوه ،فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه".

()131/16

قاعدة الوالية اخلاصة أقوى من العامة
اجمليب وليد بن علي احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/30هـ

السؤال

قاعد الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة ،ما عالقتها مبقاصد الشريعة؟
وهل هناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،وبعد:

فإن قاعدة (الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة) من القواعد الفقهية اليت نص عليها الفقهاء يف

كتب القواعد الفقهية ،وهي تفيد تقدمي صاحب الوالية اخلاصة على الوالية العامة ،فال حيق للويل

العام أن يتصرف مع وجود الويل اخلاص ،سواء أكانت الوالية اخلاصة اثبتة من جهة الشارع (كوالية
الوالد على ولده ،ووالية الزوج على زوجته)  ،أو اثبتة من جهة التعيّي (كوالية الناظر على الوقف،
والوصي على اليتيم) .

وهلذه القاعدة عالقة مبقاصد التشريع لتعلقها ابلسياسة الشرعية يف تدبري األمور وتصريفها ،واحلفاظ

على املصاحل العامة ،وتوزيع الصالحيات واملسئوليات ،وإعطاء كل مسؤول صالحيته حىت ال تتداخل

الصالحيات ،ويقع التنازع والتشاحن فال يتصرف القاضي يف مال اليتيم مع وجود وليه ،وال يف
الوقف مع وجود الناظر عليه.

وإمنا قدم صاحب الوالية اخلاصة؛ ألن الوالية كلما ضاقت قوي الويل على القيام جبلب مصاحلها

ودفع املضار عنها ،وكلما اتسعت الوالية عجز الويل عن القيام مبصاحلها ،واملقصود من جعل الويل
هو حتقيق مصاحل املتوىل عليه ودرء املفاسد عنه ،وصاحب الوالية اخلاصة أقدر يف واليته على ما

يتحقق به جلب املصلحة لتخصصه يف ذلك.

وال يتفرع عن هذه القاعدة قواعد ،وإمنا ذكر الفقهاء تطبيقات هلا يف كتاب النكاح ،والوقف،
والقصاص ،وغريها.
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الصفوف غري املتصلة يف الصالة!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/03/18هـ

السؤال

السالم عليكم.
يف بالدان يوجد مكان خاص ابملؤذن ،ويكون يف اجلهة اخللفية من املسجد ،فعندما ال ميتلئ املسجد

يكون هناك فراغ بّي آخر صف من صفوف الصالة وبّي منطقة املؤذن ما ال يقل عن أربعة أمتار،
فهل جيوز للمؤذن أن يصلي يف تلك املنطقة مع هذا الفرق يف املسافة؟ مع العلم أن بعض الناس

يقومون برتك الصف األخري من الصالة ويصلون إىل جانب املؤذن ،راجيًا أن تكون اإلجابة متضمنة
كم جيب أن تكون املسافة بّي صف وآخر إذا كانت املسافة كبرية؟ أفيدوان أاثبكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فما دام أن منطقة املؤذن داخل املسجد ،فيجوز له أن يصلي فيها إذا مل يكن منفرداً يف الصف ،ولو

كان بينه وبّي الصف األخري مسافة تزيد على أربعة أمتار ،وقد حكى النووي اإلمجاع على اجلواز يف

كتابه اجملموع ( ، )302/4حيث قال( :لإلمام واملأموم يف املكان ثالثة أحوال :أحدها :أن يكوان يف
مسجد ،فيصح االقتداء سواء قربت املسافة بينهما أم بعدت لكرب املسجد ،وسواء احتد البناء أم

اختلف ،تصح الصالة يف كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صالة اإلمام ،ومل يتقدم عليه ،سواء

كان أعلىمنه أو أسفل ،وال خالف يف هذا ،ونقل أصحابنا فيه إمجاع املسلمّي) ا .هـ.
مث وضهح  -رمحه هللا -ما حيصل به العلم بصالة اإلمام ،بقوله( :وحيصل له العلم بذلك بسماع

اإلمام ،أو من خلفه ،أو مشاهدة فعله ،أو فعل من خلفه ،ونقلوا اإلمجاع يف جواز اعتماد كل واحد

من هذه األمور) ا .هـ.

وهبذا يعلم أن صالة املأموم  -سواء كان مؤذانً أو غريه -تصح خلف اإلمام ،ولو كان بّي الصف

الذي هو فيه ،وبّي اإلمام أو الصف األخري مسافة كبرية ،ما دام أهنم يف مسجد واحد ،وما دام أن

املأموم يعلم صالة اإلمام بسماع اإلمام أو من خلفه ،أو مشاهدة فعل اإلمام أو من خلفه ،وأن هذا

إمجاع كما حكاه النووي ،وكما حكاه أيضاً أبو الربكات ابن تيمية ،كما نقله عنه الشيخ ابن قاسم يف
حاشية الروض ( )347/2رحم هللا اجلميع.

ولكن يتأكد أن أنبه  -هنا -على أنه ال ينبغي للمأموم عموماً ،وللمؤذن خصوصاً أن يتأخر عن

الصفوف األوىل؛ ملا يف ذلك من خمالفة السنة ،اليت أُمران ابتباعها ،فقد جاءت األحاديث الكثرية

ابلرتغيب يف املسابقة إىل الصفوف األ َُول ،ومن ذلك ما أخرجه مسلم يف صحيحه ( )440عن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-خري صفوف الرجال أوهلا
وشرها آخرها  " ...احلديث.

ومنها ما أخرجه الشيخان عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
قال" :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ،يعين  -من الثواب -مث مل جيدوا إال أن يستهموا
عليه الستهموا" صحيح البخاري ( )615وصحيح مسلم (. )437

()133/16

بل ه
حث النيب -صلى هللا عليه وسلم -على املقاربة بّي الصفوف  -بعضها مع بعض -وبّي الصف
األول وبّي اإلمام ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :تقدموا فائتموا يب ،وليأمت بكم من بعدكم ،ال يزال
قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا" أخرجه مسلم يف صحيحه ( )438من حديث أيب سعيد اخلدري -

رضي هللا عنه.-

هلذه النصوص وغريها ،فإنه ال ينبغي للمؤذن وهو األسوة أن يتأخر عن الصف األول ،فضالً عن أن

يكون يف مؤخرة املسجد ،وعليه أن يكون داعية بفعاله قبل أن يكون داعية بلسانه ومقاله .وهللا تعاىل

أعلم.

()134/16

إقامة مجاعتّي أو أكثر يف آن واحد
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/02/24هـ

السؤال

ما حكم قيام أكثر من مجاعة يف مسجد واحد ويف وقت واحد ،ومع أي مجاعة يصلي املصلي هل
مع األغلبية أم مع اجلماعة اليت أقامت الصالة أوال؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن إقامة أكثر من مجاعة يف مسجد واحد ويف وقت واحد بدعة مل تكن على عهد النيب -صلى هللا

عليه وسلم -وأصحابه  -رضي هللا عنهم ،-قال الزركشي يف إعالم املساجد (ص ( : )366تكرير
اجلماعة يف املسجد الواحد خلف إمامّي فأكثر كما هو اآلن مبكة وجامع دمشق مل يكن يف الصدر

األول) .

وقال أمحد شاكر  -رمحه هللا -يف تعليقه على الرتمذي (ج 1ص( : )431وقد كان عن تساهل
املسلمّي يف هذا ،وظنهم أن إعادة اجلماعة يف املساجد جائزة مطلقاً أن فشت بدعة منكرة يف

اجلوامع العامة مثل اجلامع األزهر واملسجد املنسوب للحسّي  -رضي هللا عنه -وغريمها مبصر،
فجعلوا يف املسجد الواحد إمامّي راتبّي أو أكثر  ...إىل أن قال :بل قد بلغنا أن هذا املنكر كان يف

احلرم املكي ،وأنه كان يصلى فيه أربعة أئمة يزعموهنم للمذاهب األربعة ،ولكننا مل نر ذلك ،إذ أننا مل

ندرك هذا العهد مبكة ،وإمنا حججنا يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود -رمحه هللا ،-ومسعنا أنه

أبطل هذه البدعة ومجع الناس يف احلرم على إمام واحد راتب ،ونرجو أن يوفق هللا علماء اإلسالم

إلبطال هذه البدعة من مجيع املساجد يف البلدان بفضل هللا وعونه إنه مسيع الدعاء)  .انتهى كالمه

رمحه هللا.

وقال الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمّي -رمحه هللا -يف الشرح املمتع (ج 4ص )228ما نصه( :فأما

الصورة األوىل أبن يكون يف املسجد مجاعتان دائماً :اجلماعة األوىل واجلماعة الثانية ،فهذا ال شك
أنه مكروه إن مل نقل إنه حمرم؛ ألنه بدعة مل يكن معروفاً يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم-

وأصحابه ،ومن ذلك ما كان معروفاً يف املسجد احلرام قبل أن تتوىل احلكومة السعودية عليه ،كان فيه
أربع مجاعات كل مجاعة هلا إمام (إمام احلنابلة يصلي ابحلنابلة) و (إمام الشافعية يصلي ابلشافعية) و

(إمام املالكية يصلي ابملالكية)  ،و (إمام اإلحناف يصلي ابألحناف)  .....،امللك عبد العزيز -
جزاه هللا خرياً -ملا استوىل على مكة قال :هذا تفريق لألمة ،أي :أن األمة اإلسالمية متفرقة يف

مسجد واحد ،وهذا ال جيوز ،فجمعهم على إمام واحد ،وهذه من مناقبه وفضائله رمحه هللا تعاىل)

انتهى .وهللا أعلم.
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هل يف هذه األرض زكاة؟
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي

ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/05/25هـ

السؤال

لدي أرض قيمتها مائتان ومخسون ألف رايل ،اشرتيتها ألبيعها بعد فرتة ألبين يل بيتاً يف موقع آخر،

علي مبلغ مخسمائة ألف رايل ،عبارة عن أقساط شهرية بواقع
هل يف هذه األرض زكاة ،علماً أن ه

 8000رايل شهرايً .كما أنين أقرضت أحد اإلخوان قبل سنة ونصف مبلغ ثالثّي ألف رايل ،وهو

من الثقاة ،فهل فيها زكاة؟ أفيدوان ،وأسأل هللا أن جيزيكم عنا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،أما بعد:

فإن كانت األرض اليت اشرتيتها اجتمع فيها هذان الشرطان:

 -1أن تقصد هبا التكسب.

 -2عرضها للبيع ،فعليك الزكاة فيها عن كل سنة ما دام الشرطان جمتمعّي ,وإن كنت مل تقصد هبا
التكسب ،أو قصدت ذلك ولكنك مل تعرضها للبيع ،فتزكي مثنها إذا بعتها ( )%2.5مرة واحدة.

والذي يظهر أن الدين الذي يس ّدد عن طريق األقساط املسحوبة من الراتب ال مينع الزكاة ،بل يزكي
اإلنسان ماله املوجود بيده إذا حال عليه احلول.

أما الدين الذي أقرضته ألخيك املذكور ،فإن كنت تقصد ابلثقة أنه قادر على الدفع عند الطلب
بدون مماطلة فعليك زكاة املال كل سنة  ,وإن كان معىن الثقة أنه ال جيحد املال ،ولكنه ال يستطيع
الدفع لعجزه فتزكي املال ( )30.000مرة واحدة عند قبضه .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()136/16

السنهة عالج العقم؟
هل ورد يف ُ

اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/04/23هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل ورد عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ما هو خمتص بعالج العقم؟ .وفقكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وبعد:

ال أعلم شيئاً ورد يف السنة خيتص بعالج العقم ،ولكن ينبغي لإلنسان أن حيرص على الدعاء ،وصدق

االلتجاء إىل هللا بسؤاله الذرية الطيبة ،ويتوخى ساعات اإلجابة ،وقد أخرب هللا -سبحانه وتعاىل -أنه
(وَزَك ِرهاي إِ ْذ
رزق زكراي -عليه السالم -الولد على كرب سنه وعقم امرأته حينما دعا ربه ،قال عز وجلَ :
ِ
َصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجهُ)
ب الَ تَ َذ ْرِين فَـ ْرداً َوأ َ
استَ َج ْبـنَا لَهُ َوَو َه ْبـنَا لَهُ َْحي َىي َوأ ْ
ّي فَ ْ
ري ال َْوا ِرث َ
َان َدى َربههُ َر ِّ
َنت َخ ْ ُ

ك ذُ ِّريهةً طَيِّبَةً) [آل
ك َد َعا َزَك ِرهاي َربههُ قَ َ
ب يل ِمن له ُدنْ َ
(هنَالِ َ
[األنبياء ، ]90،89:وقال تعاىلُ :
ال َر ِّ
ب َه ْ

عمران ، ]38:وعلى اإلنسان الذي مل يرزق بولد أن حيرص على كثرة االستغفار والتوبة ،فهو سبب
استَـغْ ِف ُرواْ َربه ُك ْم إِنههُ َكا َن
يف مغفرة الذنوب ونزول الغيث واإلمداد ابألموال والبنّي ،قال تعاىل( :فَـ ُقل ُ
ْت ْ
ِ
ّي وَْجيعل له ُكم جن ٍ
ِ
هات َوَْجي َعل له ُك ْم أ َْهنَاراً)
غَ هفاراً يُـ ْر ِس ِل ال ه
اء َعلَْي ُك ْم ُم ْد َراراً َوميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَن َ َ َ
ْ َ
س َم َ
[نوح ، ]12-10:وإذا بذل املسلم األسباب يف طلب الولد ومل يتحقق ذلك فعليه بتفويض األمر
إىل هللا ،والرضا مبا قسم هللا له ،فهو ال يعلم فيما تكون اخلرية فيه ،هذا وهللا أعلم.

()137/16

هل يف دنو املأمومّي من اإلمام فضل؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/20هـ
السؤال

هل يوجد حديث صحيح ،أو قول لألئمة أو التابعّي ،أو تفضيل خبصوص مقاربة صفوف املأمومّي
لإلمام يف الصالة ،كمسافة بّي موضع وقوفهم ووقوفه؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
ورد يف األحاديث األمر برص الصفوف وتسويتها والدنو من اإلمام .انظر صحيح البخاري

( ، )719،717وصحيح مسلم ( ، )436وقد ذكر بعض أهل العلم أن السنة أال تزيد املسافة بّي
اإلمام واملأمومّي على ثالثة أذرع.

قال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى الفقهية الكربى (" : )215/1السنة أال يزيد ما بّي اإلمام ومن

خلفه من الرجال على ثالثة أذرع تقريباً كما بّي كل صفّي".

ومعىن هذا أن املسافة ما بّي أقدام املصلّي يف الصف األول وقدم اإلمام ال تزيد على ثالثة أذرع،

وهذا مأخوذ من أن السنة أن يكون ما بّي املصلي  -أي موضع قدميه  -وسرتته قدر ثالثة أذرع،

كما يف حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنه كان إذا دخل الكعبة مشى حىت يكون بينه وبّي

اجلدار -ويف لفظ :القبلة -ثالثة أذرع صلى ،يتوخى املكان الذي أخربه بالل أن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -صلى فيه .صحيح البخاري ( ، )506وسنن أيب داود ( . )2023وهللا أعلم.

()138/16

منعها زوجها من احلج فهل يسقط عنها!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال

أان امرأة متزوجة وقد تويف والدي وترك يل أراثً جيداً أستطيع من خالله أن أذهب مع ابين الشاب إىل
األراضي املقدسة ألداء فريضة احلج ،وزوجي ال يسمح يل ابلذهاب ،وهنا يف دوليت يطلبون موافقة

الزوج ،ويف كل عام أحل عليه وهو يرفض ،وأان اآلن جتاوزت اخلمسّي ،وأخاف أن أموت دون أتدية
هذه الفريضة ،ودون أن أحظى بتلك املتعة .أفتوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال جيوز لزوجك أن حيول بينك وبّي احلج ،وهو يف ذلك آمث أعظم اإلمث .لكن مع عجزك مبنعه لك.

ال يلزمك احلج ويسقط عنك ،ولعلك أن توصي من يشفع لك عنده لعله يتذكر أو خيشى ،ولعل
قلبه أن يرق ،وحماولتك هدايته ألزم عليك من السفر للحج ،فانصحيه وعظيه وخوفيه ابهلل ،ومريه
ابلصالة والزكاة والصيام واحلج وسائر واجبات اإلسالم .وهللا أعلم.

()139/16

التيس املستعار!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/10هـ
السؤال

كنت متزوجاً ابمرأة أجنبت منها طفالً ،مث طلقتها ثالاثً ،ورغم انفصالنا إال أننا حيب كل منا اآلخر،

وذلك من أجل ولدان ،وقد استمر تواصلنا بعد الطلقة الثالثة ،وحّي نلتقي ال منلك أنفسنا فنقع يف

احلرام ،فهل أجعلها تتزوج آبخر لتحل يل من جديد؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :ال بد أن تعلم أن الزان من كبائر الذنوب ،وأن عقوبة الزاين احملصن الرجم ابحلجارة حىت ميوت،

كما صح ذلك عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقد رجم ماعزاً -رضي هللا عنه -أخرجه البخاري
( ، )6824ومسلم ( ، )1693ورجم الغامدية -رضي هللا عنها -أخرجه مسلم (. )1695

اثنياً :جيب عليك التوبة النصوح من هذا الذنب العظيم وهذه الكبرية ،والندم على ما فات ،وأن تعزم
على عدم العود إىل الزان مرة اثنية .قال هللا تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون

النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة

وخيلد فيه مهاان إال من اتب وآمن وعمل صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً
رحيماً" [الفرقان. ]70-68:
اثلثاً :جيب عليك عدم احلديث مبا وقع منك يف اجملالس العامة أو اخلاصة؛ لقول النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-كل أميت معاىف إال اجملاهرين ،وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل ابلليل عمالً مث يصبح

وقد سرته هللا ،فيقول :اي فالن عملت البارحة كذا وكذا ،وقد ابت يسرته ربه ويصبح يكشف سرت هللا

عنه" رواه البخاري ( )5721من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

رابعاً :حيرم عليك اخللوة بتلك املرأة ورؤيتها ،بل الواجب عليك أال تذهب إىل بيتها بل تُرسل من

حيضر ولدك إليك يف مقر سكنك (كالفندق أو غريه)  ،قال عليه الصالة والسالم" :ال خيلو رجل

ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان" رواه الرتمذي ( ، )2165والنسائي ( )9219من حديث عمر -

رضي هللا عنه -وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.

خامساً :هذه املرأة اليت ابنت منك بينونة كربى -حيث طلقتها ثالاثً -ال حتل لك حىت تنكح غريك
نكاح ٍ
رغبة ال حتليل ،مث يطلقها قال تعاىل" :الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان وال
حيل لكم أن أتخذوا مما آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يُقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا
فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم

الظاملون فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن يرتاجعا
إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون" [البقرة. ]230-229:

أما النكاح الذي يقصد منه التحليل فال حيل املرأة لك ،فعن عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أال أخربكم ابلتيس املستعار؟ " قالوا :بلى اي رسول هللا .قال:
"هو احمللل ،لعن هللا احمللل واحمللل له" رواه ابن ماجه ( ، )1936واحلاكم ( ، )217/2والدارقطين
اإلمام عب ُد احلق .نصب الراية (. )239/3
إسناد اب ِن ماجه
وحسن َ
ُ
( ، )251/3وصححه احلاكمّ ،

()140/16

وعن عمر بن انفع عن أبيه ،أنه قال :جاء رجل إىل ابن عمر -رضي هللا عنهما -فسأله عن رجل
طلق امرأته ثالاثً فتزوجها أخ له مؤامرة منه ليحلها ألخيه ،هل حتل لألول؟ قال :ال ،إال نكاح رغبة،

كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه -رواه احلاكم ( ، )217/2والبيهقي

( ، )208/7وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخّي ومل خيرجاه .وهللا تعاىل أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()141/16

زكاة أسهم املضاربة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/03هـ

السؤال

اشرتيت أسهماً يف شركة االتصاالت ليس بغرض التجارة ،وبعد سنتّي ارتفع عدد األسهم ،فنويت أن
أبيع ،مث أشرتي عندما ينخفض السعر ،فكيف أخرج الزكاة ،حيث إن النية أصبحت للربح؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فإن زكاة األسهم خيتلف حكمها ابختالف النية من اقتنائها؛ ألن األسهم إما أن تُقتىن ألجل

االستفادة من األرابح اليت تصرفها الشركات املسامهة ،وإما أن تُقتىن من أجل املضاربة فيها،
واالستفادة من الفرق احلاصل بّي سعر الشراء والبيع.

فإن كانت النية من اقتنائها االستفادة من أرابحها السنوية اليت توزعها الشركات املسامهة آخر السنة،
فإن الزكاة ال جتب على املساهم يف هذه احلالة؛ ألن الشركات املسامهة تقوم إبخراج الزكاة الواجبة

عليها ،وهذا يف الشركات املسامهة يف اململكة العربية السعودية؛ ألهنا ملزمة إبخراج الزكاة الواجبة
عليها ،لكن جيب عليك التأكد من أن الشركة قد أخرجت الزكاة الشرعية الواجبة عليها.

وإن كانت النية من اقتنائها املضاربة فيها ،واالستفادة من الفرق بّي سعر الشراء والبيع ،فإهنا يف هذه
احلالة تعد من عروض التجارة ،ومقدار الزكاة الواجبة فيها اثنان ونصف يف املئة ( ، )%2.5وذلك
بعد تقييم األسهم عند متام احلول على املساهم وهو يضارب يف األسهم .وهللا املوفق ،وصلى هللا

وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()142/16

كيف اجلمع بّي هذين احلديثّي؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/05هـ

السؤال

كيف جنمع بّي حديث" :يضحك هللا إىل رجلّي يتقاتالن  " ...إىل آخر احلديث ،وبّي حديث" :إذا
التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار"....؟.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
يل هِ
اَّللُ إِ َىل َر ُجلَ ْ ِ
َح ُد ُمهَا ْاآل َخ َر يَ ْد ُخ َال ِن ا ْجلَنهةَ ،يُـ َقاتِ ُل َه َذا ِيف َسبِ ِ
ك ه
اَّلل فَـيُـ ْقتَ ُل،
حديث" :يَ ْ
ض َح ُ
ّي يَـ ْقتُ ُل أ َ
وب ه
اَّللُ َعلَى الْ َقاتِ ِل فَـيُ ْستَ ْش َه ُد" .أخرجه البخاري ( ، )2826ومسلم ( )1890من حديث أيب
مثُه يَـتُ ُ

ِ ِِ
ِ
هار"،
ول ِيف الن ِ
س ْيـ َف ْي ِه َما فَالْ َقاتِ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
هريرة -رضي هللا عنه .-وحديث" :إ َذا الْتَـ َقى ال ُْم ْسل َمان ب َ
ول؟ قَال" :إِنهه َكا َن ح ِريصا علَى قَـ ْت ِل ص ِ
ول هِ
اَّلل َه َذا الْ َقاتِل فَما اب ُل الْم ْقتُ ِ
احبِ ِه" .أخرجه
ْتَ :اي َر ُس َ
فَـ ُقل ُ
َ ً َ
ُ
َ
ُ َ َ َ
البخاري ( ، )31ومسلم ( )2888من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه.
وليس بّي احلديثّي تعارض ،فاحلديث األول معناه أن رجلّي أحدمها كافر واآلخر مسلم ،فيقتل
الكافر املسلم ،مث مين هللا على الكافر فيسلم ،واإلسالم يهدم ما كان قبله.
وأما احلديث اآلخر فهو من أحاديث الوعيد ،فإن امللتقيّي بسيفيهما قد توعدا ابلنار ،ومها حتت
املشيئة إن شاء هللا غفر هلما ،وإن شاء عذهبما؛ لعموم قوله عز وجل( :إِ هن ه
اَّللَ ال يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه
ك) [النساء ، ]48:وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية ،وقد
َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
ِ
ِِ
ّي اقْـتَـتَـلُوا
(وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
مساهم هللا مسلمّي مع توعدمها ابلنار ،وهذا مثل قوله عز وجلَ :
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما) [احلجرات ، ]9:فسماهم هللا مؤمنّي مع وجود القتال بينهم ،فاحلاصل أن القتل
فَأ ْ
من كبائر الذنوب ،وهذا إذا مل يكن بتأويل سائغ ،وهللا أعلم.

()143/16

هل يلزم الصيب إمتام العمرة؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/04هـ
السؤال

عندما كنت يف الثانية عشرة من عمري -تقريباً قبل البلوغ -أحرمت للعمرة ،وملا ذهبت ووصلت

سر يل أداء العمرة عدة مرات بعد
الطائف مرضت ومل أمتم عمريت ،فهل يلزمين شيء؟ علماً أبين قد تي ه

هذه املرة.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املسألة مبنية على ما ذكره أهل العلم يف إحرام الصيب (أي غري البالغ)  ،هل يلزمه إمتام ما أحرم
به أم ال؟ اختلف أهل العلم فيها على قولّي :أصحهما أنه ال جيب عليه اإلمتام ،وأنه يقبل ما أتى به

يف الطاعات ،وال يُلزم مبا تركه؛ ألنه غري مكلف ،وهذا مذهب احلنفية ،وهو مار هجحه العالمة الفقيه

الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمّي رمحه هللا رمحة واسعة.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()144/16

أتبّي امليت
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/14هـ
السؤال

ما حكم أتبّي امليت (املسلم)  ،فقد نقل عن كثري من العلماء فعله ،فما هو أصل هذا العمل يف

ديننا؟.
اجلواب
التأبّي للميت  -ذكر حماسنه يف احلياة وعند املمات والدعاء له ،ومنه العزاء أو التعزية ألهل امليت

 مشروع ،وأخذ به عامة العلماء وعمل الناس عليه بذكر حماسن امليت حبضور أهله وذويه؛ أتنيساًهلم وتطييباً خلواطرهم بفقد ميتهم ،واألصل يف هذا حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه  -يف سنن أيب

داود ( ، )4900والرتمذي (" : )1019اذكروا حماسن مواتكم وكفوا عن مساويهم" ،وأخرجه
احلاكم يف املستدرك ( ، )1461وصحح إسناده ،ووافقه الذهيب يف التلخيص.

وما يفعله بعض الناس من اجللوس يف بيت امليت أو قريبه يستقبل املعزين -فعل سائغ ال شيء فيه

شرعاً؛ ألن فيه تعاوانً على فعل اخلري يف الدعاء للميت لكل من املعزين واملعزى ،ورمبا لوال حتديد
املكان ملا أمكن تعزية أولياء امليت ،والفائدة حصول اجلميع على األجر.

أما حتديد العزاء (التأبّي) ثالثة أايم من وفاة امليت ،فاستئناساً حبديث أم املؤمنّي زينب بنت جحش

املتفق عليه ،قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر

أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشراً" .صحيح البخاري (، )1282

صحيح مسلم ( . )1487وهللا أعلم.
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قراءة القرآن عند القرب بعد الدفن
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/02/27هـ

السؤال

السالم عليكم.

ما هو رأي األحناف يف اإلمام الذي يقرأ القرآن عند القرب بعد الفراغ من دفن املتوىف؟

وماذا تقولون يف األئمة اآلخرين الذين يقولون إن ذلك بدعة وجييزون الدعاء فقط؟ َمن ِمنهم على

احلق؟ وما هي آراء األئمة الثالثة اآلخرين؟ أرجو تزويدي أبي أدلة تساعدين يف معرفة احلق يف هذه

املسألة.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل
أما تفصيل مذاهب األئمة وأصحاهبم يف مسألة قراءة القرآن عند القبور فريجع يف ذلك إىل كتب هذه

املذاهب وكتب اخلالف.

وأما جممل القول يف هذه املسألة فللناس فيها ثالثة مذاهب:

أحدها :املنع مطلقاً ،أي أهنا ال جتوز القراءة عند القبور مطلقاً.
الثاين :أنه جتوز القراءة مطلقاً.
والثالث :أهنا جتوز القراءة عند الدفن فقط.

ويروى يف ذلك بعض اآلاثر عن الصحابة -رضي هللا عنهم.-
والقول األول هو الصحيح ،أي أنه ال جتوز القراءة عند القبور ،فالقبور ليست موضعاً للصالة وال

لغريها من العبادات ،كل ما دلت عليه السنة هو استحباب زايرة القبور للسالم والدعاء لألموات

وتذكر اآلخرة.

أما الصالة فقد استفاضت السنة يف النهي عنها عند القبور؛ فإن ذلك من اختاذها مساجد كما قال

صلى هللا عليه وسلم" :فال تتخذوا القبور مساجد؛ إين أهناكم عن ذلك" أخرجه مسلم (. )532

ومل أيت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه أرشد إىل قراءة القرآن عند القبور كما أرشد إىل زايرهتا
والدعاء ألهلها.

وأيضاً يقال :ملاذا يُقرأ القرآن عند القبور؟ هل ألن ذلك أفضل للقارئ؟ أو من أجل أن ينتفع امليت

بسماع القرآن؟

كل من األمرين ابطل ،فامليت قد انقطع عمله إال من علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له ،أو

صدقة جارية ،كما صح بذلك احلديث انظر صحيح مسلم (. )1631

ودعوى األفضلية تفتقر إىل دليل ،وال دليل على أفضلية القراءة عند القبور ،فتحري القراءة عند

القبور بدعة.
وقد حكى األقوال الثالثة ابن أيب العز احلنفي -رمحه هللا -يف شرحه للعقيدة الطحاوية فلريجع إليه.
وهللا أعلم.

()146/16

العمل يف مصنع أسلحة يف الدول الغربية!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/01هـ

السؤال

ما حكم العمل يف مصنع أسلحة يف داير الغرب؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

زادك هللا حرصاً وثبااتً على الدين ،نعم جيوز العمل يف مصانع األسلحة كسائر األعمال؛ إذ األصل يف

األشياء اإلابحة واحلل حىت يرد دليل ابملنع.

وصنع الكفار األسلحة ال يلزم منها أن حياربوا هبا املسلمّي ،بل قد يبيعوهنا هلم فيستفيد منها

املسلمون.

إداراي أو خدميًّا ،وحترمي صنع
مث إن العمل يف مصنع األسلحة قد يكون عمالً غري مباشر ،كأن يكون ًّ
السالح أو اإلعانة عليه إمنا يكون عند القطع واليقّي أنه سيستخدم بعينه لضرر الغري ،كقتل املسلم

بغري حق ،وحتقق هذا الغرض بعيد جداً إن مل يكن مستحيالً.
أما عمل املسلم أجرياً وحنوه عند الكافر فجائز شرعاً؛ فقد تعامل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
والصحابة ومن بعدهم مع املشركّي واليهود والنصارى ،فتعاملوا ابلبيع والشراء واإلجارة ،وتبادلوا
اهلدااي ،ومل يدفعهم هذا إىل مواالة الكفار وحمبتهم .وفق هللا اجلميع إىل كل خري.
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تن ّقل املقلد بّي املذاهب

اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/18هـ

السؤال

هل جيوز ملسلم أن خيالف رأي اجلمهور يف مسألة ما ،وأيخذ برأي قلة من العلماء؟ وهل جيوز التبديل
بّي املذاهب يف مسألة واحدة ،مثل قنوت الفجر ،فيقنت يوماً ويدع يوما وهكذا؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

صح عن رسول هللا -صلى
فإن الواجب على مجيع املكلفّي اتباع األدلة الشرعية من الكتاب ،وما ّ

هللا عليه وسلم -واملصري إىل ما تدل عليه ،ولكن إذا كان اإلنسان عاجزاً عن ذلك أبن مل يكن من

أهل النظر يف األدلة الشرعية ،واستنباط األحكام منها -فإنه جيوز له أن يقلد أحد األئمة املشهود

هلم ابلعلم والورع ،فيلتزم أبقواله ويعمل بفتاويه ،ويتبعه يف كل ما مل يعلم بطالنه ،أما إذا علم بطالن

ٍ
حينئذ
قوله يف أي مسألة من املسائل ،أبن تبّي له فيها دليل خيالف قول إمامه ،فإن الواجب عليه
ٍ
حينئذ االستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ ألن التقليد إمنا
العمل مبا دل عليه الدليل ،وال جيوز له
جاز هلذا العامي ألنه جاهل ابلدليل ،أما إذا عرفه أو أُخرب به وجب عليه ترك التقليد والعمل

ابلدليل؛ لعدم احلاجة إىل التقليد .وهذا الكالم ينبهنا إىل أن العامي ال يسوغ له التنقل بّي املذاهب،

دليل
بل جيب عليه اتباع مذهب إمامه ،وال جيوز له تركه يف أي مسألة من املسائل ،إال إذا ظهر له ٌ
دليل يدل على خالف ما ذهب إليه إمامه ،فإنه ال
صر ٌ
يح خيالف مذهب إمامه ،أ هما إذا مل يظهر له ٌ
جيوز له ترك مذهب إمامه وال التنقل بّي املذاهب؛ ألنه ال يفعل ذلك عن علم ،وإمنا مستنده يف ذلك
اهلوى ،واتباع اهلوى ال جيوز.

وميكن تطبيق هذا الكالم على مسألة القنوت يف صالة الفجر ،فالواجب على العامي اتباع إمامه
فيما ذهب إليه يف هذه املسألة ،فإن كان إمامه يرى مشروعية القنوت يف صالة الفجر قنت ،وإن

كان إمامه ال يرى مشروعية ذلك مل يقنت ،وال جيوز للعامي أن يتنقل بّي املذاهب يف هذه املسألة،
وأحيل األخ السائل إىل جواب عن سؤال حول حكم القنوت يف صالة الفجر يف هذا املوقع،
بعنوان( :القنوت يف الفجر)  .وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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استيفاء العامل حقه من كفيله دون علمه

اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/19هـ
السؤال

يل صديق يعمل مع كفيل ال يعرتف أبن للعمالة حقوقاً ،أي ال هناية خدمة ،وال تذاكر سفر ،وال راتب

إجازة وغريه.

فهل للمكفول أخذ حقه دون زايدة بطريقة ال يعلمها الكفيل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا حتقق ما ذكر فيجوز للمكفول أخذ حقه بطريقة شرعية صحيحة ،من نصحه أو إقناعه بواسطة

آخرين أبن للعمالة حقوقاً عليه احرتامها ،فإذا مل يستجب فلصديقك أن يشتكيه عرب اجلهات

املختصة.

وأما أخذ احلق بنفسه فإن ذلك ميثل خيانة أو سرقة ،وهنايته إىل الفوضى ،كما أنه قد يظن أن له ًّ
حقا

وليس األمر كذلك .وإمنا جيوز أخذ احلق للزوجة مع زوجها إذا قصر يف النفقة عليها؛ ملا ثبت يف
الصحيحّي ،حيث قالت امرأة أيب سفيان للنيب -صلى هللا عليه وسلم :-إن أاب سفيان رجل خبيل،
فهل يل أن آخذ من ماله دون علمه؟ قال" :خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف" .صحيح البخاري

( ، )5364وصحيح مسلم (. )1714
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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كيف اجلمع بّي هذه اآلية وهذا احلديث؟!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/20هـ

السؤال

قال تعاىل" :قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو

حلم خنزير[ "..األنعام ، ]145 :ولكننا نعلم من احلديث أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن
أكل احلمر األهلية والسباع وغريها .فكيف يكون التوفيق بّي اآلية واحلديث؟ ويف صحيح البخاري
روى عمرو :قلت جلابر بن زيد" :يزعم الناس أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن أكل حلم

احلمر ،ولكن احلرب ابن عباس رفض أن يفيت يف ذلك ,وتال" :قل ال أجد فيما أوحي إيل" اآلية أرجو
توضيح املسألة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله ,وبعد:
ثبت يف السنة النهي عن حلوم احلمر األهلية ,وعن كل ذي انب من السباع ،وكل ذي خملب من

اَّلل ورسولَه يـنـهيانِ ُكم عن ُحل ِ
وم ا ْحلُ ُم ِر فَِإ ههنَا
الطري ،ففي الصحيحّي من حديث أنس رضي هللا عنه :إِ هن هَ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
س .صحيح البخاري ( ، )4198وصحيح مسلم ( ، )1940وفيهما من حديث جابر -رضي
ِر ْج ٌ
هللا عنه -قالَ :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يـوم خيرب عن ُحل ِ
وم ا ْحلُ ُم ِر ْاأل َْهلِيه ِةَ ،وأ َِذ َن ِيف
َ
َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ
ُحل ِ
وم ْ
اخلَْي ِل .صحيح البخاري ( ، )4219وصحيح مسلم ( ، )1941وفيهما من حديث أيب ثعلبة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ه
صلهى ه
وم ا ْحلُ ُم ِر ْاأل َْهليهة .صحيح
الَ :ح هرَم َر ُس ُ
رضي هللا عنه -قَ َاَّللُ َعلَْيه َو َسله َمُ -حلُ َ
اَّلل َ -
البخاري ( ، )5527وصحيح مسلم ( ، )1936ويف صحيح مسلم ( )1933من حديث أَِيب ُه َريْـ َرةَ
الُ " :ك ُّل ِذي َان ٍ ِ ِ
السبَ ِاع فَأَ ْكلُهُ َح َر ٌام"،
هيب -صلى هللا عليه وسلم ،-قَ َ
ب م ْن ّ
رضي هللا عنهَ -ع ْن الن ِّول هِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
وفيه ( )1934من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -قَ َ
الَ :هنَى َر ُس ُ
اَّلل َ -
وسلهمَ -عن ُك ِل ِذي َان ٍ ِ ِ
السبَ ِاعَ ،و َعن ُك ِّل ِذي ِخمْلَ ٍ
ب ِمن الطه ِْري".
ب من ّ
ََ َ ْ ّ
وهذه األحاديث تدل على حترمي ما ذكر ،وهو قول مجهور العلماء ،وأما االستدالل بقوله تعاىل:
ِ
أج ُد فِيما أ ِ
(قُل ال ِ
وحا أ َْو َحلْ َم ِخ ْن ِزي ٍر
ُوح َي إِ َه
يل ُحمَ هرًما َعلَى طَاع ٍم يَط َْع ُمهُ إِهال أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيـتَةً أ َْو َد ًما َم ْس ُف ً
َ
ْ
ِ
ِ
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ُِه هل لِغَ ِْري ه
اَّلل بِ ِه) [األنعام ، ]145:وكون ابن عباس أخذ بظاهرها ،فيجاب عنه
فَإنههُ ِر ْج ٌ
مبا أييت:
 -1أن االستدالل ابآلية يتم فيما مل يرد فيه النص ابلتحرمي ،واحلمر األهلية قد تواردت النصوص

على حترميها  -كما سبق  -والتنصيص على التحرمي مقدهم على عموم التحليل وعلى القياس.

 -2أن اآلية الكرمية مكيهة ،واحلصر فيها قبل أن يستجد حترمي ما ذُكر يف السنة ،فقد ُحرمت أشياء
بعد نزوهلا ،واآلية جاءت بصيغة الفعل املاضي( :قُل ال أ ِ
َج ُد)  ،فمعىن ذلك أن وقت نزول اآلية مل
ْ
حيرم إال ما ذكر فيها ،مث حرم أشياء بعد نزوهلا.
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 -3أن اآلية جاءت يف سياق نقض أقوال املشركّي الذين حرموا أشياء أبهوائهم ،وافرتوا على هللا عز
وجل ،ومن ذلك أهنم جيعلون بعض األنعام حمرماً ما يف بطوهنا على اإلانث دون الذكور ،وأشياء

أخرى ذكرت يف اآلايت ،فجاءت هذه اآلية الكرمية لتبّي أنه ال حيرم من هبيمة األنعام إال امليتة ،وما

أهل لغري هللا به ،وهللا أعلم.

 - 4أن هللا -سبحانه وتعاىل -وصف احملرمات يف اآلية أبهنا رجس ،فما كان مشرتكاً يف هذا الوصف
فيدخل يف التحرمي ،وقد وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم -احلمر األهلية يف حديث أنس  -كما

تقدهم  -أبهنا رجس.

أما ما يروى عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف االستدالل ابآلية على أن احلمر األهلية ليست

حمرمة -صحيح البخاري ( - )5529فيجاب عنه مبا أييت:
 -1أن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -مل يتح هقق له أن حترمي احلمر األهلية حترمياً مؤبداً ،بسبب ما
جاء يف بعض الرواايت أهنا ُحرمت من أجل خوف قلة الظهر ,أو ألهنا مل ختمس أو ألهنا جوالة

القرية ،أي جاللة أتكل النجاسات .انظر صحيح البخاري ( ، )3155وصحيح مسلم (، )1937
وسنن أيب داود ( ، )3809ومعجم الطرباين ( ، )12226وهلذا توقهف ابن عباس هل كان حترميها
ٍ
بسبب عارض أو على وجه التأبيد ،ولكن حديث أنس يف الصحيحّي صريح أبهنا حرمت ألهنا

رجس.

 -2أنه يروى عن ابن عباس أنه رجع عن رأيه هذا ,وجزم ابلتحرمي .انظر املنتقى البن اجلارود

( , )732ومعجم الطرباين (، )11067

قال ابن القيم" :والتحقيق أن ابن عباس أابحها أوالً؛ حيث مل يبلغه النهي فسمع ذلك منه مجاعة

فرووا ما مسعوه ،مث بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحرمي أو ألجل كوهنا محولة ،فروى ذلك عنه

الشعيب وغريه ،مث ملا انظره علي بن أيب طالب جزم ابلتحرمي كما رواه عنه جماهد" [هتذيب السنن
(. ] )323-322/5
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الصالة يف مسجد جبانب مقربة
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/05/29هـ
السؤال
صل من القرآن أو السنة عن حكم الصالة يف مسجد يقع إىل جانبه مقربة.
أرجو تقدمي دليل مف ه

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أ هما بعد:

فقد ثبت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأميا رجل من
أميت أدركته الصالة فليصل" متفق عليه من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما[-صحيح

البخاري ( ، )235وصحيح مسلم ( ، ] )521ولذلك ذهب أهل العلم كافةً إىل أن األصل جواز
الصالة يف أي ٍ
جزء من األرض ،إال ما استثناه الشارع حبديث صحيح.
وما سألت عنه داخل يف هذا األصل ،فإنه ال حرج يف الصالة يف مسجد يقع إىل جانبه مقربة ،إذا

متميز عن اآلخر ،وهكذا كان
كان املسجد منفصالً متاماً عن املقربة ،ولكل منهما بناءٌ خاص به ٌ

املسلمون قدمياً وحديثاً ،فإن كثرياً من مساجدهم تقع جبانب مقابرهم؛ تسهيالً عليهم يف محل مواتهم

ودفنهم بعد الصالة عليهم.

واحملذور يف هذا الباب أن يكون املسجد داخل املقربة ،أو يكون القرب داخل املسجد ،فإن كان

املسجد داخل املقربة وجب هدم املسجد؛ ألنه بين يف موضع ال جيوز بناؤه فيه ،وإن كان القرب داخل

املسجد ،فإن كان القرب هو األسبق وجب هدم املسجد؛ ملا سبق ذكره ،وإن كان املسجد هو األسبق
وجبت إزالة القرب؛ ألنه وضع يف مكان ال جيوز وضعه فيه.
كل فإن الصالة ال جتوز يف املساجد املبنية على القبور؛ ملا ثبت من هنيه  -صلى هللا عليه
وعلى ٍّ

وسلم  -عن بناء املساجد على القبور ،بل هو من آخر وصاايه عليه الصالة والسالم ،كما ثبت يف
احلديث املتفق عليه عن عائشة -رضي هللا عنها -أهنا قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يف مرضه الذي مل يقم منه" :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" .قالت:
ولوال ذلك أُبرز قربه ،غري أنه خشي أن يُـتَ َخ َذ مسجداً .صحيح البخاري ( ، )1390وصحيح مسلم
( . )529وثبت عند مسلم ( )532من حديث جندب -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :أال فال تتخذوا القبور مساجد ،إين أهناكم عن ذلك".

وملا سبق فإن الصالة يف مسجد يقع جبانبه مقربة ال حرج فيه إذا كان لكل منهما مبىن منفصل متاماً
عن اآلخر ،إال أن كثرياً من أهل العلم اشرتطوا يف ذلك أال تكون املقربة يف قبلة املسجد مالصقة له،

فإن كانت املقربة يف قبلة املسجد مل جتز الصالة فيه؛ ملا ثبت عند مسلم ( )970من حديث أيب مرثد

الغنوي -رضي هللا عنه -أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال( :ال تصلوا إىل القبور) .

وعموماً فإن احملققّي من أهل العلم يشددون يف مثل هذه املسائل؛ محايةً جلناب التوحيد ،وألن ذلك
ذريعةٌ واضحةٌ للشرك ،كما حصل عند كث ٍري من الناس يف خمتلف األزمنة واألمكنة.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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سبب نزول آية الكرسي
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/28هـ

السؤال

هل يصح كون سبب نزول آية الكرسي احلديث اآليت( :سأل بنو إسرائيل رسوهلم موسى :هل ينام
ربك؟ فقال موسى :اتقوا هللا ،فناداه ربه عز وجل :اي موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتّي يف

يديك فقم الليل ،ففعل موسى ،فلما ذهب من الليل ثلث ،نعس فوقع لركبتيه ،مث انتعش فضبطهما،

حىت إذا كان آخر الليل نعس ،فسقطت الزجاجتان فانكسرات .فقال هللا تعاىل :اي موسى لو ُكنت أانم
لسقطت السماوات واألرض ،فهلكن كما هلكت الزجاجتان يف يديك) ؟ .وهلذا السبب أنزلت آية

الكرسي .أرجو الرد.
اجلواب

احلمد هلل ذي احملامد العليّ ْه ،والصالة والسالم على هادي البشريّ ْه ،وعلى أزواجه والذريّ ْه ،أما بعد:
رواايت:
فلهذا احلديث -الذي فيه قصةٌ ملوسى مع ربّه عز وجل ،عن تنزيه هللا تعاىل عن النوم-
ٌ

األوىل :رواية أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم:-

أخرجها أبو يعلى يف املسند ( ، )6669وابن جرير يف تفسريه ( ، )534/4وابن أيب حامت يف التفسري
( ، )18015والدارقطين يف الغرائب -كما يف أطرافه ، )5229( -والبيهقي يف األمساء والصفات
( ، )79واخلطيب يف اتريخ بغداد ( ، )268/1وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( ، )23،22كلهم
من طريق أميّة بن شبل ،عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة ،عن أيب هريرة ،به.

لكن جاء فيه أن موسى -عليه السالم -هو الذي وقع يف نفسه السؤال عن هللا عز وجل :هل

ينام؟!!

وأميّة بن شبل اليماين ملّا ترجم له الذهيب يف ميزان االعتدال ( ، )276/1مل يذكر فيه توثيقاً ،بل

قال" :له حديث منكر ،رواه عن احلكم بن أابن ،عن عكرمة ،عن أيب هريرة مرفوعاً ،قال :وقع يف
نفس موسى :هل ينام هللا  ...احلديث ،رواه عنه هشام بن يوسف .وخالفه معمر ،عن احلكم ،عن

عكرمة قوله ،وهو أقرب ،وال يسوغ أن يكون هذا وقع يف نفس موسى ،وإمنا ُروي أن بين إسرائيل
سألوا موسى عن ذلك".

فأضاف ابن حجر يف اللسان ( )219/2أن ابن حبان ذكره يف الثقات.

قلت :وفاهتما أن حيىي بن معّي قال عنه" :ثقة" ،كما يف اجلرح والتعديل ( ، )302/2والثقات البن

شاهّي ( ، )109واتريخ اإلسالم للذهيب (. )583/4
وفاهتما أيضاً أن علي بن املديين قال عنه يف سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة له (" : )202ما

حبديثه أبس".

سنُه ،لكن تبقى العلّتان اللتان أشار الذهيب إليهما.
إذن فأميّة بن شبل مقبول احلديث َح َ
 -خمالفته ملعمر بن راشد ،وأتيت.

 -والنكارة يف متنه ،واليت أشار إليها البيهقي أيضاً يف األمساء والصفات ،مث ابن كثري يف تفسريه.

أما رواية معمر بن راشد عن احلكم بن أابن عن عكرمة موقوفاً عليه ،ليس فيه ذكر أيب هريرة وال

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأخرجها عبد الرزاق يف تفسريه ( ، )102/1ومن طريقه ابن جرير يف
تفسريه ( ، )533/4واخلطيب يف اتريخ بغداد (. )269-268/1

ونبّه اخلطيب إىل خمالفة رواية أميّة بن شبل لرواية معمر ،وكذلك ابن عساكر يف اتريخ دمشق.

وال شك أن معمر بن راشد أحفظ وأتقن مبراتب من أميّة بن شبل ،فحديثه أوىل ،ولذلك أورد ابن
اجلوزي هذا احلديث يف العلل املتناهية ،أي أنه يع ّده من األحاديث الشديدة الضعف.
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يصح هذا اخلرب من هذا الوجه إال عن عكرمة موىل ابن عباس موقوفاً عليه.
وبذلك ال ّ
الثانية :رواية ابن عباس عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -مرفوعة:

أخرجها ابن مردويه يف تفسريه ،ومن طريقة الضياء يف املختارة ( ، )111( )114-113/10قال

ابن مردويه :حدثنا حممد بن عبد هللا بن إبراهيم :حدثنا حممد بن الفضل بن موسى :حدثنا أمحد بن
عبد الرمحن الدشتكي :حدثين أيب ،عن أبيه ،عن أشعث بن إسحاق ،عن جعفر بن أيب املغرية ،عن
نيب هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال :إن بين إسرائيل سألوا
سعيد بن جبري ،عن ابن عباس :أن ه
موسى –عليه السالم -هل ينام ربُّك؟ " ...احلديث.

فمحمد بن عبد هللا بن إبراهيم هو أبو بكر الشافعي صاحب الفوائد الشهرية ابلغيالنيات

(ت354هـ)  ،وهو أحد احل هفاظ املتقنّي.

وحممد بن الفضل بن موسى الرازي ال ُق ْسطاين (تويف بّي 281هـ و290هـ)  ،قال عنه ابن أيب حامت:
كتبت عنه وهو صدوق .اجلرح والتعديل ( )60/8وانظر له :اتريخ بغداد للخطيب (-152/3

 ، )153واتريخ اإلسالم للذهيب (. )821/6

وأمحد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن سعد بن عثمان الدهشتكي ،هو وأبوه ،وج ّده من رجال

التهذيب ،وكلّهم مقبول ،وأقلّهم هو اجل ّد :عبد هللا بن سعد بن عثمان ،فمع أن احلافظ قال عنه:
"صدوق" ،إال أنه مل يذكر عنه يف التهذيب ،إال أن ابن حبان ذكره يف الثقات ،وأنه من رجال أيب

داود والرتمذي والنسائي ،ويضاف إليهم أنه أخرج له أبو عوانة يف مستخرجه على صحيح مسلم،

كما يف إحتاف املهرة البن حجر (554/2رقم  ، )2236وهذا يرفع (مع ما سبق) من شأنه.
وأشعث بن إسحاق بن سعد ال ُقمي :صدوق مقبول الرواية.

وجعفر بن أيب مغرية دينار اخلزاعي ال ُقمي :صدوق مقبول الرواية ،لكنه ليس من أقوى الرواة عن

سعيد بن جبري ،حىت قال ابن منده يف الر ّد على اجلهمية (" : )15ليس ابلقوي يف سعيد بن جبري"،

ومع أن اإلمام أمحد هو أجل ،وعبارته أجل عبارة يف توثيقه ،إال أنه قدهم أسلم املنقري عليه ،وقال يف
بتام الشهرة؛ وكذلك ابن
هذا السياق" :جعفر ليس ابملشهور" العلل ( ، )5256وهو يعين أنه ليس ّ

منده :إمنا يعين (فيما يظهر) أنه ليس أبقوى ما يكون يف سعيد بن جبري.

قلت :فهذا إسنا ٌد ظاهره احلُسن عن ابن عباس –رضي هللا عنهما -لكن له علّة ،فقد خولف

بوجهّي:

األول :أخرجه ابن أيب حامت يف التفسري ( ، )2580قال :حدثنا أمحد بن القاسم بن عطية :حدثنا

أمحد بن عبد الرمحن الدشتكي  ...ابحلديث ،لكنه جعله موقوفاً على ابن عباس ،ليس مرفوعاً إىل

النيب –صلى هللا عليه وسلم-
ّ

وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( ، )138عن ابن أيب حامت مبثله متاماً.
وأمحد بن القاسم بن عطية الرازي أبو بكر :حافظ ،وثقه ابن أيب حامت .اجلرح والتعديل (-67/2

 ، )68واتريخ اإلسالم للذهيب (. )275/6

فخالف أمحد بن القاسم :حممد بن الفضل بن موسى ،يف شيخهما أمحد بن عبد الرمحن الدشتكي،

فاألول رواه موقوفاً ،والثاين رواه عنه مرفوعاً.
فإن مل تكن الرواية املوقوفة هي األشبه ابلصواب ،فلن تكون املرفوعة إال مساويةً هلا ،وعليه ال ُحيكم
للرفع على الوقف.

رجح ابن كثري يف تفسريه الرواية املوقوفة.
وقد ّ

الوجه الثاين من املخالفة :جيعل احلديث موقوفاً على سعيد بن جبري ،ليس فيه ذكر ابن عباس أصالً.
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أخرجه عبد هللا بن أمحد يف كتاب السنّة ( )1028من طريق حيىي بن ميان ،عن أشعث بن إسحاق،
عن جعفر بن أيب املغرية ،عن سعيد بن جبري ،موقوفاً عليه.

وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )277-276/4من طريق جرير بن عبد احلميد عن أشعث بن

عمه يعقوب بن عبد هللا ،كليهما عن جعفر بن أيب املغرية ،عن سعيد بن جبري موقوفاً
إسحاق وابن ّ
عليه.
يتابع جرير بن عبد احلميد حيىي بن ميان على رواية هذا احلديث عن أشعث بن إسحاق
وبذلك ُ

موقوفاً على سيعد بن جبري ،خالفاً لراو واحد هو عبد هللا بن سعد الدشتكي الذي ذكر فيه (ابن
عباس) مرفوعاً أو موقوفاً (كما سبق)  .وواح ٌد من ذينك الراويّي أوىل ابلصواب من عبد هللا بن
سعد ،فكيف وقد اتفقا على خمالفته.

ولذلك فإن األصوب يف هذا اإلسناد أن يكون من كالم سعيد بن جبري.

أما ما جاء عند أيب نعيم يف احللية ( ، )302/4والضياء يف املختارة ( )296-295/10من رواية
بعض أطراف هذا احلديث من رواية زايد بن عبد هللا البكائي ،عن عطاء بن السائب ،عن سعيد بن

جبري ،عن ابن عباس مرفوعاً إىل رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -فهو مع ما يف زايد البكائي من
ضعف ،فهو معدود يف أفراده عن عطاء بن السائب ومن مناكريه .كما تراه يف الكامل البن عدي

عطاء اختلط ،ومل أجد ما يدل على
( ، )192/3وميزان االعتدال للذهيب ( . )92-91/2كما أن ً
وقت مساع زايد البكائي منه ،ال أنه قبل االختالط ،وال أنه بعده.

يقوي رفع احلديث.
ومن مثَه ليس يف هذه الرواية ما ّ

الثالثة :رواية عبد هللا بن سالم –رضي هللا عنه -موقوفاً عليه.

أخرجها اآلجري يف الشريعة ( ، )764واخلطايب يف غريب احلديث معلقة ( ، )376-375/2كالمها
ِ
احلر ،قال :دخلت على عبد هللا بن
من طريق منصور بن املعتمر ،عن ربعي بن حراش ،عن خرشة بن ّ
ٍ
بشيء إال وهو يف كتاب هللا -
ث
سالم فانقبض مين ،حىت انتسبت له ،فعرفين ،فقال :وهللا ال أح ّد ُ
عز وجل :-إن موسى –عليه السالم -دان من ربه –عز وجل -حىت مسع صريف األقالم ،فقال :اي

جربيل ،هل ينام ربّك؟ قال جربيل :اي رب يسألك هل تنام؟ قال :اي جربيل ،أعطه قارورتّي،

رب ،قد
فليمسكهما الليلة ال ينام ،فأعطاه ،فنام ،فاصطدمت القاروراتن ،فانكسرات ،فقال :اي ّ

انكسرت القاروراتن ،فقال :اي جربيل ،إنه ال ينبغي يل أن أانم ،ولو منت لزالت السماوات واألرض".

وإسناده صحيح ،وهو نص على أن هذا اخلرب من اإلسرائيليات؛ ألن عبد هللا بن سالم يذكر أنه يف

كتاب هللا تعاىل ،وهو ليس يف القرآن فهو يعين التوراة .ومن املعلوم أن عبد هللا بن سالم –رضي هللا
عنه -كان أحد أحبار اليهود قبل إسالمه .مث إن هذا اخلرب لو كان عند عبد هللا بن سالم عن رسول

هللا –صلى هللا عليه وسلم -أو مسعه عنه ،لكان أوثق له أن يرويه عن رسول هللا –صلى هللا عليه

فع ُدوله عن روايته عن الرسول –صلى هللا عليه وسلم -يدل على أنه ال يعرفه إال عن كتب
وسلمُ -
أهل الكتاب.

الرابعة :رواية أيب بردة بن أيب موسى (وهو اتبعي) مقطوعاً:
أخرجها البيهقي يف األمساء والصفات ( )78من طريق عاصم بن علي عن املسعودي ،عن سعيد بن
أيب بردة ،عن أبيه ،قال :إن موسى عليه السالم قال له قومه :أينام ربّك؟  ...احلديث.

()155/16

وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( )119من هذا الوجه ،لكن وقع فيه من رواية أيب بردة عن أبيه أيب
موسى األشعري موقوفاً عليه .ولكن يبدو أنه خطأ ،حيث إن السيوطي ذكر األثر يف الدر املنثور

(َ ، )305/12م ْع ُزًّوا إىل أيب الشيخ والبيهقي ،أهنما روايه عن أيب بردة موقوفاً عليه ،ليس فيه ذكر
أيب موسى األشعري.

مث إن هذا اإلسناد فيه ضعف ،حيث إن املسعودي (عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة) أحد

املختلطّي ،ومساع عاصم بن علي منه بعد االختالط ،كما تراه يف اتريخ بغداد للخطيب ()220/10
.

وأصحها وأقواها ما جاء عن عبد هللا بن سالم -رضي هللا
هذا ما وقفت عليه من رواايت هذا اخلرب،
ّ

وصح
عنه -موقوفاً عليه ،وهو مما نقله من كتب أهل الكتاب والغالب أن من ذكره من التابعّيّ ،
عنهم ،كعكرمة موىل ابن عباس ،وسعيد بن جبري = قد تل ّقاه عن أهل الكتاب أيضاً.

وهو من اإلسرائيليّات اليت ليس عندان ما يك ّذهبا ،وال ما يص ّدقها ،فال جيوز أن نردها وال أن نقبلها،

وجيوز أن تُروى معزوة إليهم ،لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج".

صحيح البخاري (. )3461

أ ّما أن هذا اخلرب هو سبب نزول آية الكرسي ابملعىن املعروف ألسباب النزول فال وجه له ،وإمنا

املقصود أ ّن هذه اآلية ّنزهت هللا -عز وجل -عن نقص كان قد وقع السؤال عنه يف األمم اليت قبلنا،
فجاء اجلواب عنه يف آية الكرسي" :ال أتخذه ِسنَةٌ وال نوم" .هذا ..وهللا أعلم.
واحلمد هلل على أفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله.
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امتناع النيب عليه الصالة والسالم عن الدعاء لنجد!
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال
سؤايل عن حديث أورده البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الفنت ،أن النيب -عليه الصالة والسالم-
دعا هللا أن يبارك لنا يف شامنا واليمن ،وميتنع عن الدعاء ابلربكة لنا يف جند ،نود من فضيلتكم

التوضيح .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاحلديث املذكور أخرجه البخاري يف موطنّي ،يف االستسقاء ( ، )1037وهو بصورة املوقوف ،ويف

الفنت ( ، )7094وقد صرح برفعه ،ولفظه عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :ذكر النيب -صلى
هللا عليه وسلم" :-اللهم ابرك لنا يف شامنا ،اللهم ابرك لنا يف ميننا" ،قالوا :اي رسول هللا ويف جندان،
قال :اللهم ابرك لنا يف شامنا ،اللهم ابرك لنا يف ميننا ،قالوا :اي رسول هللا ويف جندان ،فأظنه قال يف

الثالثة" :هناك الزالزل والفنت ،وهبا يطلع قرن الشيطان".
وقد بوب عليه البخاري يف املوضع األول :ابب ما قيل يف الزلزال واآلايت ،وبوب عليه يف املوضع

الثاين :ابب قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-الفتنة من قبل املشرق" ،وساق معه حديثّي آخرين
البن عمر -رضي هللا عنهما -أحدمها أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهو مستقبل

املشرق يقول" :أال إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان".

وقد تبّي من تبويب البخاري أن املراد بنجد جهة املشرق ،ولذا قال اخلطايب :جند من جهة املشرق،
ومن كان ابملدينة كان جنده ابدية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل املدينة ،وأصل النجد ما ارتفع من

األرض ،وهو خالف الغور ،فإنه ما اخنفض منها ،وهتامة كلها من الغور ،ومكة من هتامة .انتهى.

وأما عدم دعائه ألهل جند ،فقال املهلب :إمنا ترك -صلى هللا عليه وسلم -الدعاء ألهل املشرق
ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع يف جهتهم الستيالء الشيطان ابلفنت .انظر يف ذلك كله فتح

الباري البن حجر ( ، )46/13وانظر للفائدة كتاب (أكمل البيان يف شرح حديث النجد قرن
الشيطان) للشيخ حممد أشرف سند ،حتقيق عبد القادر بن حبيب هللا السنوسي .وهللا أعلم.
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تكوير شعر الرأس

اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/19هـ
السؤال

نرجو إفادتنا عن النهي الذي ورد يف ربط الشعر فوق رأس املرأة يف حديث( :صنفان من أهل
النار )..فهل يتناول املرأة وهي داخل منزهلا مع زوجها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 -1إن أفضل طريقة لفهم النصوص -وخاصة الشرعية منها -هي :أن ننظر إليها نظرة متكاملة؛

حىت نتصور بوضوح الصورة اليت يتحدث عنها النص ،بعد فهم املفردات أو األجزاء ،وأبرز مثال هلذا
هو احلديث املشار إليه؛ وهو قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حديثه عن الصنف الثاين من
أصناف أهل النار اليت مل يرها" :-ونساء كاساايت عارايت ،مميالت مائالت ،رؤوسهن كأسنمة

البخت املائلة "..صحيح مسلم (. )2128

فمن أجل أن نفهم هذا احلديث فهماً صحيحاً ال بد أن نتصور الصورة اليت يذكر تصوراً متكامالً،

وإذا حصل اختزال أو حذف لبعض الصفات أو العناصر املذكورة يف احلديث فال ميكن أن نفهمه

فهماً صحيحاً.
فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث مل يتكلم عن رأس املرأة فقط ،كما مل يتكلم عن
مالبسها فقط ،وال عن تصرفاهتا فقط.

 -2وهبذا يتبّي أن احلديث إمنا هو عن نوعية من النساء مستهرتة بكل املقاييس؛ تلبس املالبس اليت
ال تسرت ما أوجب هللا سرته ،متيل إىل غريها وتستميل غريها ،تستخدم أعضاء جسمها يف حركات

استعراضية معينة.

 -3وبناء على ما سبق فإين أرى -والعلم عند هللا -أنه جيوز للمرأة ربط شعر رأسها على أية طريقة
شاءت ،إذا التزمت أبوامر الشرع املعروفة من السرت وعدم التشبه.

الرؤوس واألسنمة ابملَيَالن ،وهو خمتلف عن الشكل العمودي الذي ينتج
ف
ص َ
خاصة أن احلديث َو َ
َ

عن ربط الشعر فوق الرأس.

كما أنه مل يتحدث عن الشعر فقط ،وإمنا حتدث عن الرأس بشكل عام ،ويفهم من هذا أنه ال يتكلم
عن متوجات الشعر ،وإمنا يتكلم عن حركات الرأس ذات الداللة اخلاصة كما سبقت اإلشارة إليه.

ومن أراد التوسع يف أقوال العلماء يف تفسري ألفاظ هذا احلديث فعليه بشرح اإلمام النووي لباب
النساء الكاسيات العارايت من صحيح مسلم (. )110 - 109 /14
وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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مفهوم السنة بّي الوجوب واالستحباب!
اجمليب د .سعيد بن متعب القحطاين
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/12هـ
السؤال

كيف ِّ
أفرق بّي السنة الواجبة وغري الواجبة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فقد أطلق علماء الشريعة لفظ السنة ،واصطلح أهل كل علم منهم على معىن له عندهم ،وهذه
املعاين يف اجلملة ال تتناىف يف مؤداها ،إال أن بينها عموم وخصوص واملؤثر فيه املواضعة واالصطالح.

فالسنة -مثالً -عند احملدثّي تطلق على مجيع ما نقل عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من قول أو

فعل أو تقرير أو صفة ُخلُقيهة أو َخلْقيهة ،وهي هبذا املعىن تشمل كل ما نقل عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -األمر به أو النهي عنه؛ سواء كان األمر إجياابً أو ندابً والنهي حترميًا أو كراهةً ،وكذلك احلال
ابلنسبة للمباح.

إال أهنا استعملت استعماالً خاصاً عند الفقهاء واألصوليّي مبعىن ما طلب طلباً غري جازم ،فخرج

بذلك الواجب واحملرم واملكروه؛ ألن طلب الواجب جازم ،واحملرم واملكروه غري مطلوبّي ،واملباح خمري
فيه بّي الفعل والرتك فال طلب حقيقي فيه.

ومن هنا فكلمة (السنة) الواردة يف السؤال فيها إمجال يرد عليه قادح االستفسار وهو :ما املراد

ابلسنة هنا؛ عند احملدثّي أم عند الفقهاء واألصوليّي؟ فتحتاج إىل حترير املراد.
فإن أريد هبا عند احملدثّي فالسؤال متجه ،فهناك سنة واجب العمل هبا ،وسنة مندوب العمل هبا،

واملراد هبا هنا ما ثبت ابلسنة.

وإن أريد املصطلح عليه عند الفقهاء واألصوليّي فالسنة عندهم :ما يثاب على فعله ،وال يعاقب

على تركه؛ فال تشمل الواجب.

وعليه :فإن من أطلق السنة الواجبة أراد به الطلب اجلازم مما ورد يف سنة املصطفى -صلى هللا عليه
وسلم -ومن أطلق السنة غري الواجبة أراد اصطالح الفقهاء واألصوليّي يف املراد ابلسنة ،وهي ما
طلب طلباً غري جازم.

وننبه هنا إىل أن ابن السبكي قد ذكر يف "اإلهباج شرح املنهاج  "36/1أن يف السنة اصطالح ،وهو

ما علم وجوبه أو ندبيته أبمر النيب -صلى هللا عليه وسلم.

وننبه إىل أمر آخر؛ وهو أن هناك سنة مؤكدة كرغيبة الفجر وصالة الوتر ،وضابطها ما واظب عليه
النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع الرتك ما بال عذر.

ميكن أن يعرف الفرق بّي السنة والواجب أبشياء منها :حقيقة األمر الوارد هبا ،وهل هو جازم أو غري
جازم؟ ومن حيث ترتب الثواب والعقاب على الفعل والرتك ،واملسألة دقيقة يف حتديد الفرق بينهما يف

الواقع ،وينبغي تتبع كالم العلماء يف حتديد السنة الواجبة من غريها؛ ملعرفتهم بصوارف األمر عن
الوجوب والقرائن احلالية واملقالية لنوع األمر الشرعي ،وهللا أعلم.
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حجية قول الصحايب
اجمليب د .سعيد بن متعب القحطاين
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/13هـ

السؤال

سؤايل عن حجية قول الصحايب عند األصوليّي ،وأثر ذلك عند الفقهاء؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فقد اختلف العلماء يف حجية قول الصحايب يف ذاته إذا قاله إنه رأي له ،وذلك بعد أن تقرر أن

الصحابة كلهم عدول؛ لتعديل هللا هلم وترضيه عنهم من فوق سبعة أطبقة ،ولثناء رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -عليهم وهنيه عن سبهم ،وغري ذلك مما يدل على عدالتهم.
وأول من أاثر اخلالف يف هذه احلجية واعرتض عليها هم الصحابة أنفسهم ،فهذه عائشة -رضي هللا

عنها -تعرتض على زيد بن أرقم -رضي هللا عنه -يف جواز بيع العينة .انظر مصنف عبد الرزاق

( ، )14812وسنن الدارقطين ( ، )52/3وسنن البيهقي ( . )330/5وكذلك اعرتاض عمر على
أيب بكر -رضي هللا عنهما -يف قتال مانعي الزكاة ،والتسوية يف العطاء وغري ذلك ،انظر صحيح

البخاري ( ، )7285وصحيح مسلم ( ، )20واإلحكام لآلمدي ( . )44/4وإن كان متأخرو
العلماء قد أخرجوا هذه الصور عن حمل النزاع بنصهم على أن ما خالف فيه الصحايب صحابياً آخر

غري حمتج به.

إال أن اخلالف اشتهر كثرياً بعد ذلك بّي أرابب املذاهب؛ وحمله فيما إذا ورد عن الصحايب قول يف

حادثة مل حتتمل االشتهار بّي الصحابة ،مث نقل هذا القول عند التابعّي ومل خيالفه صحايب آخر ،فقد
ذهب العلماء يف ذلك مذاهب ،فاشتهر عن مالك وابن حنبل القول حبجيته وهو قول الشافعي

القدمي ،واشتهر عن الشافعي يف اجلديد أنه ليس حبجة ،وللحنفية تفصيل يف ذلك ،فقد فرقوا بّي ما

وافق القياس وما خالفه ،فما وافق فليس حبجة ،وأما ما خالف القياس فهو حجة عندهم ،وفرق
بعضهم بّي ما ال يدرك ابلرأي وما يدرك ابلرأي؛ فما ال يدرك ابلرأي فهو حجة عندهم ،وأما ما يدرك

ابلرأي فإن اشتهر ومل يعرف له خمالف فهو حجة ،وأما إن مل يشتهر فهو خمتلف فيه.

ومن الفروع الفقهية اليت أثر فيها خالف العلماء :حكم سجود التالوة ،وصالة اجلمعة ملن صلى
العيد ،وزكاة احللي ،وبيع العينة ،وحكم النكاح يف العدة ،وخيار العيب يف النكاح ،وغريها.

واملراجع يف هذه املسألة وأثرها يف الفقه كثرية ،وقد حفلت كتب أصول الفقه ابلكثري منها ،وكذلك
اعتنت هبا كتب بناء الفروع على األصول؛ انظر مثالً :ختريج الفروع على األصول للزجناين طبعة

الرسالة اخلامسة (ص )179وما بعدها ،والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي طبعة
الرسالة الثالثة (ص )499وما بعدها ،ومفتاح الوصول للتلمساين طبعة دار الكتب العلمية

(ص ، )166وانظر كذلك :أثر األدلة املختلفة فيها ملصطفى ديب البغا (ص . )419-335وهللا
أعلم.
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كيف وسوس إبليس آلدم وقد طرد من اجلنة؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/23هـ

السؤال

حصل نقاش بيين وبّي أحد الزمالء أبن إبليس مطرود من اجلنة عندما رفض السجود آلدم ،فكيف
دخل اجلنة بعد طرده منها ،ووسوس آلدم ابألكل من الشجرة؟ وهل كان قبل األمر ابلسجود يف

اجلنة أم أين كان؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأصحابه ،أما بعد:

فقد اختلف العلماء واملفسرون يف كيفية إغواء إبليس آلدم  -عليه السالم  -فإن هللا تعاىل أخرجه
من اجلنة ملا أىب السجود آلدم ،كما قال تعاىل" :قال ما منعك أال تسجد إذا أمرتك قال أان خري منه

خلقتين من انر وخلقته من طّي قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من
الصاغرين" (األعراف )13-12:وآايت أخرى.

قال ابن مسعود وابن عباس ومجهور العلماء :أغوامها مشافهة ،ودليل ذلك قوله تعاىل" :وقامسهما إين

لكما ملن الناصحّي" (األعراف )21:وذكر عبد الرزاق عن وهب بن منبه ما خالصته أن إبليس
دخل اجلنة يف جوف احلية ،فلما دخلت به اجلنة خرج من جوفها وأغوى آدم وحواء  ...يف خرب
مبسوط .ويظهر أنه من اإلسرائيليات ،راجع تفسري القرطيب ( )313/1إن شئت.

وقالت طائفة :إن إبليس مل يدخل اجلنة إىل آدم بعد ما أُخرج منها ،وإمنا أغوى بسلطانه وشيطانه
ووسوسته اليت أعطاه هللا تعاىل ،وال يلزم من املخاطبة املالقاة ،وأنت تشاهد يف هذا الزمان من

خياطب غريه وبينهما مسافات طويلة ،وليست سنة ما ذكر هللا تعاىل عن إبليس وآدم مقيدة بسنن هللا

تعاىل يف احلياة الدنيا حىت تقاس عليها ويُسأل عن كيفيتها يف ضوء هذه السنن الدنيوية ،بل هذا من
علم الغيب .ولكن املؤمن يعلم أن ما ذكره هللا تعاىل من إغواء الشيطان آلدم وحواء حق وال شك،

وأما الكيفية فترتك لعاملها سبحانه ،وتعلم أنه قد ورد اخلرب عن ذلك أبنه كان بطريق الوسوسة ،قال

تعاىل" :فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما ( " ...األعراف )20:لكن
الوسوسة يف األصل هي الصوت اخلفي ،وقد يكون املوسوس من اإلنس ،قال تعاىل "الذي يوسوس

يف صدور الناس من اجلنة والناس" وجيب على املسلم  -مع اإلميان مبا ذكر  -أال يشتغل مبثل هذه
الواردات اليت تشكل ،ولكن حيرص على االعتبار واحلذر مما حذر هللا منه ،قال هللا تعاىل بعد ذكره

لقصة آدم وإبليس" :اي بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة" (األعراف)27:
وهللا تعاىل أعلم.
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إشكال يف معىن حديث
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/06/24هـ

السؤال

يف جامع الرتمذي روي أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أتى امرأة يف دبرها أو عرافاً

فقد كفر مبا أنزل على حممد" فكيف مت الربط بّي العملّي يف احلديث ،وحنن نعلم أن اجلماع يف الدبر

ليس كفراً يف احلقيقة ،بينما إتيان العراف كفر حقيقةً؟ أرجو التوضيح.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:
احلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه أمحد ( ، )9290وأبو داود ( ، )3904والرتمذي (، )135

وابن ماجه ( ، )639والنسائي يف الكربى ( )9017من طرق عن محاد بن سلمة عن حكيم األثرم،
صلهى ه
الَ :م ْن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
هيب َ -
عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة -رضي هللا عنهَ -ع ْن النِ ِّ
ِ
ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" .واللفظ
أَتَى َحائِ ً
ضا أ َْو ْام َرأَةً ِيف ُدبُ ِرَها أ َْو َكاهنًا فَـ َق ْد َك َف َر ِمبَا أُنْ ِز َل َعلَى ُحمَ همد َ
للرتمذي.
وإسناد هذا احلديث ضعيف ،أبو متيمة ال يعرف له مساع من أيب هريرة ،وقد ذكر غري واحد من
األئمة أن حكيما األثرم ال يتابع عليه .وهو مما أنكر عليه.

قال البخاري" :هذا حديث ال يتابع عليه ،وال يعرف أليب متيمة مساع من أيب هريرة يف البصريّي"،
وقال البزار" :حدث عنه محاد حبديث منكر" ،وضعف احلديث البخاري فيما نقله عنه الرتمذي ،قال
الرتمذي" :ال نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة

 ...وضعف حممد  -يعين البخاري -هذا احلديث من قبل إسناده " ،ومن خالل ما سبق يتبّي أن
احلديث ضعيف ،وقد تضمن احلديث ما أييت:

 -1ما يتعلق إبتيان املرأة يف دبرها أو يف احليض ،وهذا حمرم ،وقد دلت أدلة على حترمي ذلك ،وما
جاء يف احلديث املذكور من وصف من أتى امرأة يف دبرها أو يف احليض أبنه كفر مبا أنزل على حممد

على تقدير ثبوته حممول على التغليظ والتشديد يف النهي عن هذا العمل ،قال الرتمذي " :وإمنا معىن

هذا عند أهل العلم على التغليظ ،وقد روى عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :من أتى حائضاً
فليتصدق بدينار فلو كان إتيان احلائض كفراً مل يؤمر فيه ابلكفارة ".

()162/16
 -2اجلملة الثانية يف احلديث دلهت على أن من أتى كاهناً فقد كفر مبا أنزل على حممد ،وقد ورد يف

حديث آخر أن إتيان الكهان وتصديقهم مبا يقولون كفر ،وأما جمرد اإلتيان ففيه أن صالته ال تقبل
ص ِفيهةَ َع ْن بَـ ْع ِ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه
ض أَ ْزَو ِ
هيب َ -
أربعّي يوماً ،ففي صحيح مسلم ( )2230من حديث َ
اج النِ ِّ

ٍ
ه
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
ص َالةٌ
سأَلَهُ َع ْن َش ْيء َملْ تُـ ْقبَ ْل لَهُ َ
هيب َ -
الَ :
"م ْن أَتَى َع هرافًا فَ َ
َو َسل َمَ -ع ْن النِ ِّ
ِ
ِ
س ِن َع ْن
أ َْربَع َ
ّي لَْيـلَةً ،" .ويف املسند ( )9536من طريق خ َالس َع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنهَ -وا ْحلَ َ
ِ
صلهى ه
ول فَـ َق ْد َك َف َر ِمبَا أُنْ ِز َل َعلَى
ص هدقَهُ ِمبَا يَـ ُق ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
"م ْن أَتَى َكاهنًا أ َْو َع هرافًا فَ َ
هيب َ -
الَ :
النِ ِّ
ٍ
صلهى ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم" ،وهذا حديث رجاله ثقات ،لكن خالس  -وهو ابن عمرو اهلجري  -مل
ُحمَ همد َ
يسمع من أيب هريرة ،وفيه دليل على أن إتيان الكهان وتصديقهم مبا يدعونه من علم الغيب كفر مبا
أنزل على حممد ،قال يف تيسري العزيز احلميد " :وظاهر احلديث أنه يكفر مىت اعتقد صدقه أبي وجه
كان ،العتقاده أنه يعلم الغيب ،وسواء كان من قبل الشياطّي ،أو من قبل اإلهلام السيما وغالب

الكهان يف وقت النبوة إمنا كانوا أيخذون عن الشياطّي".

وقول السائل  -حفظه هللا  -إن إتيان الكهان كفر حقيقة ليس على إطالقه ،هذا وقد ذكرت يف
فتوى سابقة بعض األحاديث الواردة يف حترمي إتيان النساء يف أدابرهن .وهللا أعلم.
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لبست النقاب يف العمرة جهالً!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا العجالن
املدرس ابحلرم املكي

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال
يل قريبة اعتمرت أربع مرات ،وحجت واحدة وهي منتقبة فماذا عليها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا لبست املرأة النقاب جهالً أو نسياانً يف حج أو عمرة فال شيء عليها ،وإن كانت استعملته

متعمدة مع علمها أن هذا من حمظورات اإلحرام فعليها فدية ذلك ،يف كل مرة إطعام ستة مساكّي،

أو صيام ثالثة أايم ،أو ذبح شاه تطعم ملساكّي احلرم ،وهي خمريهة بّي هذه األمور الثالثة يف كل مرة.
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صورة من التورق املنظم
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/24هـ

السؤال

اشرتيت من البنك كمية من النحاس مببلغ ( )171.000رايل ،على شكل أقساط شهرية ملدة مخس

سنوات ،بقسط قدره ( )2856رايالً ،وبعتها للبنك بـ ( )121.000رايل نقداً ،وقد أعطيت املبلغ

كامالً لشخص ،على أن خيصم البنك من حسايب القسط الشهري ،ويقوم الشخص اآلخر إبيداع

نفس القسط يف حسايب الشخصي ملدة سنتّي ،مث يقوم الشخص بسداد املبلغ املتبقي للبنك؟ فما

احلكم يف ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املعاملة األوىل ،وهي شراء النحاس مث بيعه عن طريق البنك للحصول على النقد ،من التورق املنظم
الذي صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي مبنعه؛ ألنه حيلة على الراب.

املعاملة الثانية ،وهي تسليم النقد لطرف اثلث على أن يدفع لك القسط الشهري ملدة سنتّي ،مث
يسدد املبلغ املتبقي للبنك ،تتضمن سلفاً جر نفعاً ،ألنك أسلفت الطرف الثالث على أن يسدد
عنك ما تبقى من دينك للبنك.

واملعاملة الثانية إمنا نشأت من خالل األوىل ،فاخللل يف املعاملة األوىل ترتب عليه اخللل يف املعاملة
الثانية ،ولو كانت صحيحة من البداية ملا نتج عنها ذلك.

وحيث إن املعاملة قد وقعت فالواجب أن تتوىل أنت سداد ما عليك من دين للبنك ،وأما الطرف
الثالث فال يسدد إال ما قبضه منك دون أية زايدة ،ال لك وال للبنك.

وجيب عدم العودة هلذه املعاملة مستقبالً ،كما جيب على املسلم أن يتقي الشبهات ويتحرى لدينه
أكثر مما يتحرى لدنياه .وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه.
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زكاة العقار قبل أتجريه
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/28هـ
السؤال

اشرتكت أان واثنان من الزمالء يف بناء عمارة سكنية ،وقبل انتهاء البناء والتأجري رفع أحد الشركاء
قضية على الشريك اآلخر (املنفذ) يف نزاع مايل ،قام الشيخ انظر القضية حبجز العقار وعدم

التصرف يف بيعه حلّي االنتهاء من القضية ،استمرت القضية قرابة سنة ونصف ،ومت فك العقار اآلن،

علما أنين مل أستلم أي مبالغ حىت اآلن من إجيار العمارة (السنة والنصف)  ،فهل علي زكاة سواء يف

مدة اإلنشاء وهي قرابة تسعة أشهر ،أو الفرتة اليت مت حجز العقار فيها؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن العقار (األراضي والدور) ال جتب فيها الزكاة إال يف حالتّي:
احلالة األوىل :إذا كانت معدة للبيع والشراء من أجل الربح (عروض جتارة)  ،فيجب يف قيمتها ربع

العشر ( )%2.5بعد سنة من نية بيعها وعرضها للبيع ،ابعها مالكها أومل يبعها.

احلالة الثانية :إذا كانت مؤجرة ،فيجب يف أجرهتا ربع العشر ( )%2.5بعد أن حيول عليها احلول.
وبناء على هذا فال زكاة عليك؛ ألن ظاهر السؤال أن العمارة مل تؤجر أصال ,أما إذا كانت مؤجرة

خالل السنة والنصف ،وقد استحققت األجرة ولكنك مل تقبضها بعد ,فإن كان املستأجر قادراً على
الدفع غري مماطل فعليك زكاة أجرة السنة األوىل ،أما نصف السنة فتنتظر متام السنة الثانية وتزكي

أجرهتا ،أما إن كان املستأجر عاجزاً عن الدفع أو مماطال فتخرج ربع العشر من األجرة عند قبضها
مرة واحدة (عن سنة واحدة) .

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل يؤاخذ املرء على سيئاته إذا رجحت حسناته
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال

عند قيام الساعة وعرض الناس على هللا ،هل يعاقب اإلنسان على سيئاته إذا رجحت حسناتُه عليها
وثقلت موازينه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالقاعدة القرآنية تنص على أن من رجحت حسناته على سيئاته فقد فاز يف اآلخرة وجنا من النار

قال تعاىل" :فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية" [القارعة . ]7-6:وقال سبحانه" :فمن
ثقلت موازينه فأؤلئك هم املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم"

[األعراف . ]9-8:ويف سورة املؤمنون مثل ذلك.

والثابت يف السنة أن املسلمّي بعد مرورهم على الصراط حيبس بعضهم على قنطرة قبيل اجلنة،
ليقتص من بعضهم لبعض مث يدخلون اجلنة ،وذلك كله بعد أخذ الكتب ونصب املوازين.

وعلى ذلك فال يعذب املسلم ابلسيئات اليت بقيت عليه ،ولكن حقوق الناس ال بد فيها من
القصاص قبل دخول اجلنة ولو كان الشخص ممن ثقلت موازينه .نسأل هللا املغفرة وحسن اخلتام.
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عمليات جتميل الوجه!

اجمليب د .عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/15هـ
السؤال

ما حكم عمليات نفخ الوجه ،أي تسمّي الوجه؟ علماً أبين سألت أكثر من طبيب وأكدوا يل أهنا ال
تضر؛ فهي عبارة عن إبرة موضعية.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فعملية نفخ الوجه وتسمينه أرى أهنا تدخل يف تغيري اخللقة املنهي عنه ،فتكون ممنوعة؛ ألهنا تعطي

الشخص شكالً وخلقة غري خلقته احلقيقية.

لكن لو كان عند الشخص مرض أ ّدى إىل تشويه وجهه فال أبس ابختاذ العالج الذي من شأنه أن
يعيد وجهه إىل حالته الطبيعية فقط ،وبشرط أال يرتتب على ذلك العالج ضرر.

واملرجع يف حتديد الضرر هم األطباء املختصون الثقات .وهللا أعلم.

()168/16

نفقة غري املدخول هبا
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/07هـ
السؤال

هل اليت يعقد عليها ومل يدخل هبا ملدة سنة ،ومل يتحدد موعد الزواج والدخول هبا جتب هلا نفقة يف
هذه الفرتة؟ وهل جيب عليها إذا طلبت اخللع بعد هذه املدة لكرهها هذا الشاب -أن تدفع فوق

املهر املسلم هلا تكاليف ما يسمى ابمللْكة؟ فإن أهل الزوج قد طلبوا عند اخللع رد املهر وتعويضهم
ما دفعوه من هذه التكاليف اليت دفعوها برغبتهم ،أرجو من فضيلتكم إفاديت وتوجيهي ،وجزاكم هللا

كل خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملرأة إذا عقد عليها شرعاً تثبت أحكام الزوجية هلا وعليها كاخللوة والوطء والنفقة والطالق واخللع
واإلرث وحنو ذلك .غري أهنا إن امتنعت من تسليم نفسها للزوج ،أو منعها أهلها فله أن مينع عنها

النفقة حىت تسلم نفسها له؛ ألن هذا نشوز ،فإن رضي بعدم التسليم لزمته النفقة.

وإن طلبت هي اخللع قبل الدخول أو بعده لزمها أن ترد ما دفع هلا من صداق وجوابً ،أما الزايدة

عند اخللع عن املهر ففيه خالف بّي الفقهاء بّي جميز ومانع ،والذي يظهر يل عدم جواز أخذ الزوج

يف املخالعة أكثر مما دفعه من املهر لزوجته؛ حلديث" :أتردين عليه حديقته؟ " قالت :نعم وزايدة.
فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أما الزايدة فال" .صحيح البخاري ( ، )5273وسنن
الدارقطين ( ، )255/3وسنن البيهقي (. )314/7

وعدم أخذ الزوج ما زاد من زوجته بعد اخللع ال أراه يتفق مع املروءة وحسن العشرة ،وإذا كانت
املطلقة ميتعها زوجها بشيء من املتاع من مال أو كسوة وحنوها كما أمر هللا بذلك" :وللمطلقات متاع

ابملعروف حقاً على املتقّي" [البقرة ، ]241:ويف اآلية األخرى" :حقاً على احملسنّي" [البقرة]236:
 .فإن املخالعة كذلك على القول أبن اخللع طالق فتجب هلا به املتعة .وعلى القول أبنه ليس طالقاً
فاملتعة هلا من اإلحسان واملروءة وهللا أعلم.
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املشاركة يف شركة مسامهة قد تتعامل ابلراب
اجمليب د .راشد بن أمحد العليوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/25هـ
السؤال

أشارك يف أتسيس شركات مسامهة أصل عملها حالل ،ولكن عند بدء العمل ميكن أن تلجأ هذه
الشركات للبنوك الربوية ،فماذا أفعل عندها هل أبيع أسهمي بسعر السوق وأخرج من الشركة؟ أو

آخذ سعر السهم احلقيقي وأتربع ابلزايدة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إعطاء ،وكان ذلك الراب يسرياً -دون
فإذا تعاملت الشركات اليت أصل نشاطها مباح يف الراب أخذاً أو
ً

الثلث -فبعض العلماء يرى جواز االستمرار فيها مع وجوب التخلص من العنصر الربوي احملرم،

وبعض العلماء يرى االمتناع عنها واخلروج منها وبيعها بسعر السوق ،فإن كان للراب أثر يف أرابحها

ابلزايدة فتتخلص من مقدار ذلك التأثري وإال فال ،كأن تعلم بتعاملها ابلراب وتبيعها فوراً ،فال يؤثر الراب
يف هذه احلالة .وهللا أعلم.

()170/16

صفة اجللوس يف التشهدين يف الصالة
اجمليب سليمان بن صاحل الراشد

مدير أعمال جلنة الشؤون اإلسالمية ابلشورى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/23هـ
السؤال

ما هي صفة اجللوس يف التشهد األول ،والتشهد األخري؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فصفة اجللوس يف التشهد األول كصفة اجللوس بّي السجدتّي ،وهي أن يفرش املصلي رجله اليسرى

فيقعد عليها ،وينصب رجله اليمىن ويستقبل أبصابعها القبلة.

وذهب بعض أهل العلم إىل صفة أخرى ،وهي أن جيلس انصباً قدميه على عقبيه ،حيث قال ابن

عباس" :إن ذلك هو السنة" .وأكثر األحاديث الواردة يف صفة صالة النيب -صلى هللا عليه وسلم-

تدل على الصفة األوىل ،وهي صفة االفرتاش .صحيح البخاري ( ، )828وصحيح مسلم (. )498

أما اليدان فقد ورد عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان يضع يديه بّي السجدتّي على فخذيه،
وأطراف أصابعه عند ركبتيه.

وورد عنه صلى هللا عليه وسلم أنه يضع يده اليمىن على الركبة ،واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه

قابض هلا .صحيح مسلم (. )579
واألفضل أن تكون اليد اليسرى مبسوطة مضمومة األصابع موجهة إىل القبلة ،ويكون طرف املرفق

عند طرف الفخذ ،مبعىن أنه ال يفرجها بل يضمها إىل الفخذ ،أما اليد اليمىن فورد عنه صلى هللا عليه

وسلم أنه يقبض من يده اليمىن اخلنصر والبنصر ،وحيلق اإلهبام مع الوسطى ،ويرفع السبابة وحيركها

عند الدعاء .سنن النسائي (. )889

وورد عنه صلى هللا عليه وسلم صفة أخرى -ابلنسبة لليمّي -أنه يقبض أصابعه كلها ،ويشري

ابلسبابة إىل القبلة .صحيح مسلم ( ، )580وزاد النسائي (" : )1160ورمى ببصره إليها أو

حنوها".

أما صفة اجللوس للتشهد األخري فقد ورد عنه صلى هللا عليه وسلم ثالث صفات:
 -1أن خيرج الرجل اليسرى من اجلانب األمين مفروشة ،وينصب الرجل اليمىن ،ويقعد

على مقعدته على األرض.

 -2كاحلالة األوىل ،إال أنه يفرش الرجل اليمىن.

 -3أن يفرش الرجل اليمىن ،ويدخل اليسرى بّي فخذ وساق الرجل اليمىن .صحيح البخاري
( ، )828وصحيح مسلم ( ، )498وسنن أيب داود (. )963 ،730
أما صفة وضع اليدين فكما ورد يف التشهد األول.

وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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هل زان البكر من الصغائر؟
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/24هـ

السؤال

عندي مشكلة ،وهي أن بعض الناس يقولون :إن الزان قبل الزواج صغرية من الصغائر؛ وذلك ألن

حدها مائة جلدة ،ومائة جلدة قليلة .فأرجو منكم التفصيل بذكر األدلة الصحيحة وأقوال العلماء يف
ذلك.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه.
نعوذ ابهلل من القول يف دين هللا بغري علم ،كيف جيرؤ امرؤ مسلم أن يقول هذا الكالم؟!

النهار إىل دليل
وليس يصح يف األذهان شيءٌ *** إذا احتاج ُ

أخي الكرمي :الزان من كبائر الذنوب بال شك وال مرية ،سواء كان من بكر أو ثيب ،فهو من كبائر

الذنوب ابتفاق العلماء ،قال هللا تعاىل" :وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال" [اإلسراء]32:
.

فأخرب هللا -تعاىل -عن فحش الزان يف نفسه ،وهو ما انتهى قبحه ،وأخرب عن طريقه ،وهو طريق
البالء والعار وضعف اإلميان وقلة احلياء والتقوى واخلوف من هللا -عز وجل -وقال هللا تعاىل" :الزاين
ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال ز ٍ
ان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي"
[النور. ]3:

وقال عز وجل يف جزاء وعقوبة الزاين والزانية ،وتقرير أليم عذاهبما ،بعد ذكر الشرك ابهلل والقتل

والزان" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن

يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاان" [الفرقان . ]69-68:فقرن

هللا -عز وجل -الزان ابلشرك وقتل النفس ،وجعل جزاء ذلك اخللود يف العذاب املضاعف.
ويف الصحيحّي عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يزين
الزاين حّي يزين وهو مؤمن ،وال يسرق السارق حّي يسرق وهو مؤمن" .صحيح البخاري ()2475

 ،ومسلم (. )57

ومعىن احلديث أنه ال يزين وهو كامل اإلميان ،بل يكون واقعا يف الفسق واملعصية الكبرية إذا مل

يستحل هذا الفعل ،أما إن استحل الزان فقد وقع يف الكفر ،والعياذ ابهلل؛ ألن اعتقاد حل الزان
تكذيب لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فما أشنع التسرع يف الكالم يف مثل هذا
أبلفاظ فيها استحالل الزان أو هتوين أمره.

()172/16

ويكفي يف عقوبة الزان ما جاء يف صحيح البخاري من إثبات عظيم عقوبته يوم القيامة؛ فقد جاء فيه
( )1386من حديث مسرة بن جندب -رضي هللا عنه -قال :كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إذا
صلى صالة أقبل علينا بوجهه ،فقال" :من رأى منكم الليلة رؤاي؟ " قال :فإن رأى أحد قصها،

فيقول ما شاء هللا ،فسأَلنا يوما فقال" :هل رأى أحد منكم رؤاي؟ " قلنا :ال ،قال" :لكين رأيت الليلة
رجلّي أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل األرض املقدسة ،فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده َكلُّوب من

حديد"  ...وذكر احلديث بطوله ،وفيه" :قاال :انطلق .فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاله ضيق

وأسفله واسع يتوقد حتته انرا فإذا اقرتب ارتفعوا حىت كاد أن خيرجوا فإذا مخدت رجعوا فيها وفيها
رجال ونساء عراة ،فقلت :من هذا؟ قاال :انطلق .فانطلقنا  ...قلت :طوفتماين الليلة فأخرباين عما

رأيت ،قاال :نعم ،أما الذي  ...والذي رأيته يف الثقب فهم الزانة  ...وأان جربيل وهذا ميكائيل"....

احلديث.
والنصوص يف حترمي الزان وبيان عظمه أكثر من أن حتصر ،بل هو أمر معلوم من الدين ابلضرورة .قال

اإلمام أمحد رمحه هللا( :ال أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزان)  .أسأل هللا -عز وجل -أن
يهدينا مجيعا ،وأن جينبنا مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن ،ووفق هللا السائل ملا حيبه ويرضاه
وهداه إىل سبيله املنري ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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ما اجلواب على اإلشكال يف هذا احلديث؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/07/29هـ

السؤال

نعلم من احلديث أن موسى -عليه السالم -سأل ربه عن دعاء خاص له ليدعو هللا به وحيمده به،
فأرشده هللا أن يقول":ال إله إال هللا" ،فقال موسى -عليه السالم :-اي رب كل عبادك يقولون ال إله

إال هللا ،فقال هللا :اي موسى لو أن السموات السبع واألرضّي السبع وما بينها  -غريي  -وضعت يف
كفة  ...إىل آخر احلديث.

السؤال عن قوله و" :غريي" فهل هناك حاجة لقوهلا؟ ألن ذلك يتضمن أن هللا -سبحانه -بّي

السموات واألرض .أرجو توضيح هذا األمر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا احلديث من رواية دراج أيب السمح ،عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -عن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وفيه :قال موسى عليه السالم :اي رب علمين شيئاً أذكرك

وأدعوك به  ...إىل أن قال" :لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي واألرضّي السبع يف كفة ،وال

إله إال هللا يف كفة ،مالت هبن ال إله إال هللا" .وقد أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )6218واحلاكم

( )1936وصححه ووافقه الذهيب ،وأبو يعلى املوصلي يف مسنده ( ، )1393وصححه احلافظ ابن
حجر يف الفتح (. )175/11
ويتبّي من هذا احلديث أن ليس فيه "وما بينهما غريي" كما يف السؤال وهو منبع اإلشكال ،فال يرد

إذاً هذا الفهم ،وهو كون هللا تعاىل بّي السموات واألرض .وإمنا احلديث كما تقدم "لو أن السموات
الع ّمار غري هللا ،واملقصود:
السبع وعامرهن غريي" واملعىن :لو أن السموات السبع ومن فيهن من ُ

ساكنهن؛ فالعامر للشيء هو الذي ُعمر به الشيء ،وهاهنا فائدة مهمة ،وهي أن هللا تعاىل يف السماء
كما يف هذا احلديث ،ويف آية امللك "أأمنتم من يف السماء" [امللك ]16:وحديث اجلارية" :أين هللا؟

قالت :يف السماء" أخرجه مسلم ( . )537فليس يف هذه األدلة ما يفيد أن هللا تقله السماء أو

تظله ،فهو تعاىل غري حمتاج إىل السماء أو العرش بل السماء وما فيها والعرش ومحلته حمتاجون إىل
الرب تعاىل ،وإمنا املراد أن هللا تعاىل يف جهة العلو مست ٍو على عرشه ابئن من خلقه ،ال يقله شيء من
خلقه ال السموات وال العرش وال الكرسي ،وال يصح  -يف األدلة النقلية والعقلية وداللة الفطرة-

غري هذا املعىن ،وقد قرره مجيع علماء السنة على مر العصور ،وهللا أعلم.
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التحدث يف أمور الدنيا يف املسجد
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم

رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/28هـ
السؤال
توجد عندان ظاهرة مناقشة بعض األمور اليت ختص أهل القرية داخل املسجد ،ومن األمور اليت حتدث

أحياانً الدعوة يف املسجد إىل الوالئم.

فسؤايل -وفقكم هللا :-ما حكم مثل هذه التصرفات ،وخاصة أنه يرتتب عليها أحياان ضوضاء يف

املسجد ،وما هو ضابط ما يصح فعله يف املسجد من هذه األمور؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمعلوم أن وظيفة املسجد يف اإلسالم ليست متوقفة على أداء الصالة فقط ،بل كان عليه الصالة

والسالم جيالس أصحابه يف املسجد ،فيعلّمهم وجيهز اجليوش ويستمع إىل أحاديثهم وأشعارهم ،إىل
غري ذلك من األعمال.

فإذا اجتمع مجاعة املسجد يف مسجدهم وحتادثوا فيما بينهم ،أو جعلوه مكاانً لإلصالح فكل ذلك
ال أبس به ،وإمنا جاء النهي عن البيع والشراء يف املسجد ،وعن نشدان الضالة فيه ،بل وجاء يف

ذلك تشديد من الشارع احلكيم .صحيح مسلم ( ، )568وسنن أيب داود ( ، )473وجامع الرتمذي
( . )1321ومما ذكره أهل العلم كابن تيمية -رمحه هللا -يف الفتاوى املصرية أن األكل والنوم يف
املسجد ال أبس به ما مل يتخذ عادة.

فإذا دعا رجل مجاعة املسجد إىل وليمة يف املسجد فال أبس بذلك ،ولكن ال ينبغي رفع الصوت
تعظيماً لشعائر هللا .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()175/16

شوي اجلراد ابلنار حيًّا
اجمليب أمحد بن حسن املعلم
رئيس جملس علماء أهل السنة حبضرموت
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال

هل جيوز إدخال اجلراد أو أي حيوان آخر يف النار وهو ما زال على قيد احلياة؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاجلراد هو احليوان الربي الوحيد الذي حيل بدون تذكية ،أي حيل أكله أبي وسيلة مات هبا ،فال

تشرتط حلله الذكاة املشرتطة لبقية احليواانت؛ ألن هللا أحل لنا ميتته ،كما يف احلديث" :أحلت لنا

ميتتان ودمان ،فأما امليتتان فاحلوت واجلراد ،وأما الدمان فالكبد والطحال" .رواه ابن ماجة

( )3218،3314والبيهقي ( )254/1وغريمها.

لكن إذا أراد املرء أكله فال حيل له أن يدخله النار حيًّا ليموت ابلنار وينضج هبا ،وإمنا يرتكه حىت

ميوت ،أو يقتله بوسيلة أخرى بدون تعذيب؛ ألن إحراقه -وهو ما زال حياً -داخل يف قوله صلى هللا

عليه وسلم" :ال يعذب ابلنار إال رب النار" ،كما يف صحيح البخاري ( ، )3016وسنن أيب داود

( ، )2673وغريمها ،وعلى ذلك فال جيوز إحراق حيوان يف النار ،سواء ما يؤكل أو ما ال يؤكل ،إال
ما كان شديد الضرر ،إذا مل يقدر على قتله ودفع ضرره إال بذلك .وهللا أعلم.

()176/16

هل هذا يوجب اهلجرة من بلدي؟!
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/23هـ

السؤال

أان طالب يف جامعة خمتلطة أريد أن أقطع دراسيت ،وأريد اهلجرة للسعودية للدراسة ،علماً أبنه ال

توجد جامعة غري خمتلطة يف بلدي ،فهل هذا يكفي للهجرة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه .وبعد:
فإمنا جتب اهلجرة على من مل يستطع أن يقيم شعائر دينه ،وال أيمن على نفسه الوقوع يف الفتنة،

واعلم أخي الكرمي أنه من الغفلة عن حقائق األمور مبكان أن يظن أحد أنه سيعيش يف الدنيا بدون

منغصات ،قال هللا تعاىل" :لقد خلقنا اإلنسان يف كبد" [البلد ، ]4:وقال تعاىل" :ولنبلونكم بشيء

من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون"

[البقرة . ]157-155:وقال تعاىل" :أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون"
[العنكبوت. ]2:

وجاء يف احلديث الذي أخرجه الرتمذي ( )2398عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال:

قلت :اي رسول هللا ،أي الناس أشد بالء؟ قال" :األنبياء ،مث األمثل فاألمثل ،فيبتلى الرجل على

حسب دينه ،فإن كان دينه صلباً اشتد بالؤه ،وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح
البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض ما عليه خطيئة".

وجاء يف حديث آخر أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري ( )245/24عن أخت حذيفة بن اليمان
بالء
فاطمة أو خولة -رضي هللا عنهما قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أشد الناس ً
األنبياء ،مث الصاحلون ،مث األمثل فاألمثل".
وإن أسعد الناس حاالً يف هذه الدنيا من آمن ابهلل تعاىل وصدق رسوله -صلى هللا عليه وسلم-

واهتدى بشرعه ،وكان آمناً معاىف عنده قوت يومه ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :من أصبح
منكم آمناً يف سربه معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا " أخرجه الرتمذي

( ، )2346وغريه.

فإذا كنت تستطيع أداء الشعائر الدينية من صالة وزكاة وصوم وغريها يف مكانك الذي أنت فيه ،وال
ترتكب حمرمات فال جيب عليك أن هتاجر من مكانك ،بل أرجو أن يكون بقاؤك مع الصرب والنصيحة

أوىل وأفضل ،أما إذا كنت جمرباً على االمتناع عن واجباتك ،أو جمرباً على ارتكاب احملرمات وال

تستطيع مقاومة ذلك وتستطيع اهلجرة إىل بالد أخرى تقيم فيها شعائرك الدينية وتتوقى فيها من
الوقوع يف احلرام فعليك أن هتاجر فرارا بدينك.

وفقك هللا ملا حيبه ويرضاه ،وجعل لك من كل ضيق خمرجا ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعّي.

()177/16

أخذ األجرة على صيانة املسجد

اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/25هـ
السؤال

ما حكم أخذ األجرة على القيام أبعمال املسجد؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فلم توضح -أخي السائل -نوعية األعمال اليت تقوم هبا ،هل هي األذان واإلقامة والصالة ،أو
أعمال النظافة والصيانة وحنوها؟
أما األذان واإلمامة فال جيوز جعلها جتارة يتاجر هبا ،بل يقوم هبا املسلم ومقصده نفع نفسه وإخوانه
املسلمّي إذا قام هبذه القرابت ،فإذا أعطي شيء من اجلهة املختصة أو من متربع فال أبس أبخذه،

ولكن ال جيعل هذا هو املقصود األول.

أما أعمال النظافة والصيانة وحنوها فال أبس أبخذ األجرة عليها ،وإن كان األوىل أن حيسن اإلنسان

بنيته فيها ،فيتحصل على األجر الدنيوي واألخروي .وهللا أعلم.

()178/16

كيف أغوى أبليس آدم وقد طُرد من اجلنة؟!
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/05هـ
السؤال
يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي" :وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا

حيث شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من الظاملّي فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كاان فيه".

السؤال األول :ما هي هذه الشجرة اليت هنى هللا -سبحانه وتعاىل -آدم وحواء عليهما السالم عن

األكل منها؟

السؤال الثاين :كيف أن الشيطان دخل اجلنة ،ووسوس ألبينا آدم -عليه السالم -حىت أكل من
الشجرة وقد طرد من اجلنة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فجواب السؤال األول :مل يرد يف حتديد الشجرة -اليت أكل منها أبوان آدم وأمنا حواء -عليهما

السالم -نص صحيح من كتاب هللا أو سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومها حمل األخذ يف
األمور الغيبية واألخبار الغابرة على وجه التحقق ،وقد نقل عن بعض أهل الكتاب وبعض املفسرين

أقوال منها :أهنا العنب ،أو التّي ،أو الرب ،أو السنبل ،أو احلنطة ،أو النخل .ولإلمام أيب جعفر ابن

جرير الطربي -رمحه هللا -كالم مجيل جدا يف هذا حيث قال :والصواب يف ذلك أن يقال :إن هللا -
عز وجل ثناؤه -هنى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار اجلنة دون سائر أشجارها ،فأكال

منها وال علم عندان أبي شجرة كانت على التعيّي؛ ألن هللا مل يضع لعباده دليال على ذلك يف القرآن،

وال من السنة الصحيحة.....
ِ
ْم إذا ُعلِ َم مل ينفع العامل به علمه ،وإن جهله جاهل مل يضره جهله به .وهللا أعلم.
وذلك عل ٌ
أما جواب السؤال الثاين :وهو عن كيفية وسوسة الشيطان آلدم مع أنه خرج من اجلنة ،فقد ذكر هللا
-تعاىل -يف سورة األعراف أن الشيطان وسوس ألبوينا يف اجلنة وأنه كلمهما وأغرامها ليأكال من

الشجرة ،وسعى أمامهما ليوصلهما إليها .قال تعاىل" :فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري
عنهما من سوءاهتما وقال ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكوان ملكّي أو تكوان من

اخلالدين وقامسهما إين لكما ملن الناصحّي فدالمها بغرور [ " ...األعراف . ]21-20:وهللا أعلم.

وقال ابن عطية -رمحه هللا -يف احملرر الوجيز :وال خالف بّي العلماء أن إبليس اللعّي هو متويل
إغواء آدم ،واختلف يف الكيفية:

فقال ابن عباس وابن مسعود ومجهور العلماء :أغوامها مشافهة ،ودليل ذلك قوله تعاىل{ :وقامسهما}
 ،واملقامسة ظاهرها املشافهة [ورجحه الطربي] .

وقال بعضهم :إن إبليس ملا دخل إىل آدم كلمه يف حاله ،فقال :اي آدم ما أحسن هذا ،لو أن خلدا

كان ،فوجد إبليس السبيل إىل إغوائه ،فقال{ :هل أدلك على شجرة اخللد} .

وقال بعضهم :دخل اجلنة يف فم احلية ،وهي ذات أربع كالبختية ،بعد أن عرض نفسه على كثري من

احليوان فلم تُدخله إال احلية ،فخرج إليهما وأخذ شيئا من الشجرة ،وقال :انظرا ما أحسن هذا
فأغوامها حىت أكال.

ويف التبصرة البن اجلوزي قال السدى" :دخل الشيطان يف فم احلية فكلمهما ،وقال احلسن :اندامها

من ابب اجلنة ".

()179/16

واملقصود أن االستطراد يف ذلك ،واالستفصال فيما مل يرد فيه دليل ظاهر يوصل إىل ما أعرض
القرآن عنه ال يوصل إىل نتيجة ،والذي ينبغي لطالب العلم أن يقف حيث وقف القرآن؛ ألن ما بعده
ال مثرة كبرية منه .وهللا تعاىل أعلم.

()180/16

شروط اإلمامة
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/19هـ
السؤال

ما هي شروط اإلمامة اليت ترتتب عليها صحة صالة املأمومّي؟
يصل من غري إنكاره لوجوهبا؟ وما حكم من تركها تكاسالً وهتاوانً ،ومجع األوقات مع
ما حكم من مل ِّ

بعضها بدون عذر شرعي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالقاعدة عند أهل العلم أن كل من صحت صالته صحت إمامته ،أي أنه تصح الصالة خلف كل

إمام إذا كانت صالته صحيحة إذا صلى منفرداً.
لكن مع ذلك أرشدان النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل أن األحق ابإلمامة األقرأ واألعلم بكتاب هللا
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم .صحيح البخاري ( ، )4302وصحيح مسلم (. )673

اجلواب الثاين :إذا ترك املسلم الصالة ولو كان مع عدم إنكاره للوجوب أو هتاوانً وكسالً فإنه يعترب

كافراً بذلك؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر".

أخرجه الرتمذي ( ، )2621وغريه .واملقصود أن يرتكها تركاً كامالً ال يصلي مطلقاً.
أما إذا كان يصلي أحياانً ويرتك أحياانً فهذا ال يعترب كافراً ،لكنه قد اقرتف إمثاً عظيماً بتقصريه يف
الصالة ،وهي من أعظم شعائر الدين ،وهي الركن الثاين من أركانه .وهللا أعلم.

()181/16

الصلع  ...وتغيري خلق هللا!
اجمليب د .يوسف بن أمحد القاسم

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/01هـ

السؤال

أان شاب أصبت ابلصلع املبكر ،وقد ذكر يل األطباء أن احلل إما زراعة الشعر طبيعيا ،وهو مكلف

جداً ،وحيتاج إىل عمل جراحي ،وقد يتسبب يف صداع ،وإما عن طريق زراعة شعر طبيعي على جلد

شفاف به مسامات وفتحات صغرية؛ لكي تتنفس منها جلدة الرأس األصلية ،وتنزع هذه اجللدة كل

شهرين إىل ثالثة أشهر للتعقيم والتنظيف هلا وجللدة الرأس األصلية ،فما احلكم الشرعي يف ذلك؟
وهل يدخل ضمن الوصل املنهي عنه؟

وهل جيري علي حكم من فقد (رجل..يد..سن ..أنف..اخل) واستبدهلا أبعضاء صناعية؟

وكيف أتعامل معه يف احلج والعمرة؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد روى عبد الرمحن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم ال ُكالَب ،فاختذ أنفاً من ورق،
فأننت عليه ،فأمره النيب -صلى هللا عليه وسلم -فاختذ أنفاً من ذهب" رواه أبو داود (، )4232

والرتمذي ( ، )1770والنسائي ( ، )5161وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب  ...وقد روى
غري واحد من أهل العلم أهنم شدوا أسناهنم ابلذهب ،ويف هذا احلديث حجة هلم" أ .هـ.

وقد استدل العلماء املعاصرون هبذا احلديث على جواز إجراء العمليات التجميلية للضرورة،

واحلاجة ،كإصالح نقص أو تلف أو تشوه ،أو إزالة عيب ،ومن ذلك معاجلة الصلع.
وال شك أن هناك فرقاً بّي صلع النساء ،وصلع الرجال؛ فصلع النساء تذم به املرأة ،ويعترب ابلنسبة
هلا عيباً َخلْقياً ،يسبِّب هلا آالماً نفسية ،وين ِّفر منها الرجال.
أما صلع الرجال فهو أهون من ذلك بكثري؛ لكثرة انتشار هذه الظاهرة بينهم ،وال سيما الكهول

والشيوخ ،ولكنه إذا وقع يف سن مبكر -كما هو حال السائل -فعادة ما يسبهب إحراجاً وأملاً نفسياً،
ولذا فإنه ينبغي التفريق بّي احلالّي.

وبكل حال ،فإذا كان الصلع يوقع السائل يف حرج وأمل نفسي فإنه ال مانع من قيامه بعملية زراعة

الشعر ،ولكن بشرط أال يرتتب على هذه العملية ضرر راجح على مصلحة العالج ،كما لو كان ينتج
عن هذه العملية صداع يف الرأس -كما صرح به السائل -فيحرم هذا اإلجراء هلذه املفسدة.
وأما ابلنسبة للسؤال عن مدى كون هذه الزراعة من الوصل املنهي عنه أو ال؟.

فاجلواب :أنه ال يعترب من الوصل احملرم؛ ألن املقصود ابلزراعة إزالة العيب ليس إال ،فهو كمن فقد
سناً أو حنوها من األعضاء احلاجية ،وهذه خبالف من جرت العادة بسقوط شعره ،كالكهل والشيخ،
فهو ابلنسبة هلم من قبيل التحسيين ال احلاجي.

وبناء على ما تقدم من القول ابجلواز ،فإنه عند قيامك بزراعة الشعر على الطريقة الثانية -املشار

إليها يف السؤال -فإن كانت يف الشعر حياة ،حبيث يطول كالشعر الطبيعي ،فإنه أيخذ حكمه يف

وجوب القص منه يف العمرة واحلج ،وإن كان اثبتاً ليس فيه حياة ،فإنه ال جيب األخذ منه كالباروكة،

ويكون حكمه حكم الصلع.

وأما ابلنسبة للوضوء والغسل ،فإنه جيب املسح عليه عند الوضوء ،وجيب نزعه عند االغتسال
الواجب ،كاجلبرية ،وهللا تعاىل أعلم.
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ما جاء يف فضل معاوية -رضي هللا عنه-
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/17هـ
السؤال

أت يف أحد الكتب أبنه ال يوجد حديث صحيح يف الثناء على معاوية -رضي هللا عنه -فهل هذا
قر ُ
القول صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن أمري املؤمنّي معاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنه -أحد أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم-

الذين ال شك يف صحبتهم ،وكان من كتاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهااتن منقبتان عظيمتان
انهلما ،ويكفيه فضل الصحبة ،مث قد ويل فحمدت سريته ،فواله عمر -رضي هللا عنه -وقد علمت

حنكته يف اختيار الوالة ،وأنه ال حيايب يف ذلك أحداً ،مث أقره عثمان -رضي هللا عنه -على واليته،

وهذا كله منقبة له -رضي هللا عنه.-

وأما خبصوص ما سأل عنه السائل ،فليعلم أوالً :أن الصحابة الذين روي يف فضلهم نصوص خاصة

إمنا هم عدد حمدود ويسري ،سواء ما كان من ذلك اثبتاً أو يف ثبوته نظر ،وأما سائر الصحابة فلم يرد
يف فضلهم خبصوصهم شيء ،وإمنا يدخلون يف النصوص العامة يف فضل الصحابة.

ومعاوية -رضي هللا عنه -كان له شأن بعد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وافرتق الناس فيه فمنهم
الغايل ومنهم اجلايف ،ومنهم بّي ذلك ،وقد أتى الغالة يف مدحه بنصوص ورواايت ،وقابلهم اجلفاة

مبثل ذلك وعامة ذلك ابطل ،وقد ساق األئمة الذين ألفوا يف املوضوعات وحنوها مجلة كثرية من

ذلك ،ومن ذلك كتاب املوضوعات ،والآللئ املصنوعة ،والفوائد اجملموعة ،وغريها .وتصدهوا لبيان
بطالن هذه النصوص ،ومن كالمهم يف ذلك ما نقله يف الآللئ املصنوعة ( ، )424/1والفوائد
اجملموعة ( ، )47وغريمها ،عن احلاكم :مسعت أاب العباس حممد بن يعقوب بن يوسف :مسعت إسحاق
بن إبراهيم احلنظلي يقول :ال يصح يف فضل معاوية حديث .أ .هـ .فهذا الكالم لبيان بطالن

األحاديث اليت يذكرها هؤالء الغالة.

وقد روي يف فضل معاوية أحاديث اختلف األئمة يف قوهتا ،قال الرتمذي :ابب مناقب معاوية بن أيب

سفيان -رضي هللا عنه ، )3842( -مث ساق بسنده ،عن عبد الرمحن بن أيب عمرية -وكان من
أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال ملعاوية:

"اللهم اجعله هادايً مهدايً ،واهد به" .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .مث ساق الرتمذي

حديثاً آخر بنحوه خمتصراً وضعفه .وحديث عبد الرمحن بن أيب عمرية مما اختلف األئمة يف صحته.

وهللا أعلم.
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اختاذ حرس من اجلن!
اجمليب حممد الصادق مغلس املراين
قاضي يف وزارة العدل اليمنية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/16هـ
السؤال

هل حيق يل أن أختذ من اجلن مرافقّي وحرساً يل وألسريت؟ مع العلم أنين أعاين الكثري منهم ،ومن

علي حيايت ،وخييفوا أسريت ،ويتجسسوا على عملي ،فحىت قراءه القرآن
الذين يرسلوهنم إ ه
يل ليخربوا ه

أصبحت صعبة ،والصالة أيضاً أصبحت صعبة ،فهم ال حيبون هذه األشياء ،وال يكادون يفارقوين،

أفتوين أاثبكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاختاذ حرس من اجلن معناه االستسالم هلم واالعتقاد فيهم وهذه فتنة ،وهذا يزيد من تسلطهم على

اإلنسان ،قال تعاىل" :وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً" [اجلن، ]6:

وال جيوز االطمئنان إىل اجلن ،فهم خيادعون اإلنس كثرياً مستغلّي عدم رؤيتهم هلم ،حىت لو زعموا أهنم
صاحلون؛ ألنه يصعب التأكد من صدقهم وعدالتهم ،ال سيما وعندهم قدرة على التمثيل والتشكل،

ومما يدل على عدم عدالتهم تقرهبم من اإلنس وحماولة االختالط هبم.

ولو كان يف خمالطتهم خري لفعلها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -والصحابة والسلف الصاحل ،ومل

يثبت أن أحداً منهم خالط اجلن ،بل جعل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -خطاً البن مسعود ومنعه
من جتاوزه يف الليلة اليت قابل فيها الرسول -صلى هللا عليه وسلم -اجلن ،وهذا اخلط معناه منع

التعامل مع اجلن؛ سداً لذرائع االفتتان هبم ،وإيقافاً ألضرارهم وحتكمهم يف البشر.

ومن يزعم أنه ميكن أن يتحكم فيهم فهو كاذب؛ ألن هللا مل جيعل ذلك ألحد غري سليمان صلى هللا

عليه وسلم.

وعندما يؤذوا اإلنسان فليطردهم ابلذكر والقرآن ومن ذلك املعوذاتن ،فإن عجز هو فليجعل من

أصحاب اخلربة من يرقيه ،قال هللا تعاىل" :فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم إنه
ليس له سلطان على الذين آمنوا" [النحل ، ]98:وقال تعاىل" :إن كيد الشيطان كان ضعيفاً"
[النساء . ]76:وهللا املوفق.
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اآلاثر يف سرت اجلدران
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال

ورد يف حديث عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -املنع من تغطية احلجر واجلدران ابلقماش ،فهل هذا
صحيح؟ وإذا صح ،فماذا تقولون عن كسوة الكعبة املشرفة وهي من القماش؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عدة أحاديث يف هذه املسألة ،أقواها حديث عائشة -رضي

هللا عنها-عند مسلم ،فقد أخرج اإلمام مسلم ( )2106عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :خرج
أي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف غزاته فأخذت منطاً فسرتته على الباب ،فلما قدم فرأى النمط
عرفت الكراهية يف وجهه ،فجذبه حىت هتكه أو قطعه ،وقال" :إن هللا مل أيمران أن نكسو احلجارة

والطّي" ،قالت :فقطعنا منه وسادتّي وحشوهتما ليفاً فلم يعب ذلك علي.
وقد اختلف العلماء يف حكم هذا السرت:

 -1فذهب مجهور الشافعية ،ورواية عن اإلمام أمحد -هي األصح يف مذهب احلنابلة كما ذكر ذلك
ابن قدامة يف املغين واملرداوي يف تصحيح الفروع وغريمها -إىل أن النهي للكراهة ،ما مل يكن السرت

حريراً أو فيه صور فيحرم ذلك.

وحمل الكراهة عند احلنابلة ما مل يكن هناك حاجة إليها كربد وغريه ،فإن كان هناك حاجة فال كراهة

خلروجه عن حد اإلسراف ،فهو كلبس الثياب.

وما ذكر من القول بعدم حترمي سرت اجلدر هو الذي يظهر من مذهب احلنفية؛ فقد جاء يف البحر
الرائق (( : )216/8وله أن يسرت اجلدار ابللبد وغريه) .

ويف ملتقى األحبر مع شرحه جممع األهنر (( : )556/2وال أبس بسرت حيطان البيت ابللبود ..للربد)
؛ ألن فيه منفعة (ويكره للزينة ،وكذا إرخاء السرت على البيت)  ،يعين ال يكره إذا كان لدفع الربد

ويكره إن كان للتكرب) .

ويظهر -أيضاً -أن هذا هو مذهب املالكية؛ فقد قالوا يف كتاب الوليمة :وليس من املنكر سرت

اجلدران حبرير إذا مل يستند إليه .انظر :الشرح الصغري ( ، )380/2والشرح الكبري (. )337/2

 -2وذهب بعض الشافعية -منهم الشيخ أبو نصر املقدسي -واإلمام أمحد يف رواية عنه إىل أن
النهي للتحرمي ،ومن أهم أدلتهم حديث عائشة -رضي هللا عنها.-
وأجيب عن استدالل املانعّي حبديث عائشة أبجوبة ،منها:

اجلواب األول :أن احلديث ليس فيه هني عن سرت اجلدر ،وإمنا الذي فيه أننا مل نؤمر ابلسرت ،وعدم
األمر ال يدل على التحرمي ،بل غاية ما فيه أنه ال يدل على الوجوب وال االستحباب ،قال النووي
رمحه هللا :وليس يف هذا احلديث ما يقتضي حترميه؛ ألن حقيقة اللفظ أن هللا تعاىل مل أيمران بذلك،

وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ،وال مندوب ،وال يقتضي التحرمي .ا .هـ

اجلواب الثاين :أن هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعائشة لكون السرت فيه تصاوير -وقد ورد

ذلك يف رواايت أخرى للحديث عند البخاري ومسلم وأمحد وغريهم -وقد ذكر هذا اجلواب البيهقي

يف السنن الكربى ( )272/7واختاره بعض احلنابلة.
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ومما ورد يف هذه املسألة :حديث عبد هللا بن عباس –رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -قال" :ال تسرتوا اجلدر" رواه أبو داود ( )1485وقال :روي هذا احلديث من غري وجه
عن حممد بن كعب كلها واهية ،وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.

وضعهف هذا احلديث –أيضاً -مجع من العلماء منهم البيهقي يف السنن الكربى ،واحلافظ ابن رجب،

فقد قال يف فتح الباري207/2( :طبعة ابن اجلوزي)  :حديث النهي عن سرت اجلدر إسناده ضعيف.
احلديث الثالث :عن حممد بن كعب القرظي ،حدثين من مسع علي بن أيب طالب يقول :إان جللوس مع

رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -يف املسجد إذ طلع مصعب بن عمري -رضي هللا عنه -ما عليه

إال بردة له مرقوعة بفرو ،فلما رآه رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -بكى للذي كان فيه من النعمة

والذي هو اليوم فيه ،مث قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-كيف بكم إذا غدا أحدكم يف حلة
وراح يف حلة ،ووضعت بّي يديه صحفة ورفعت أخرى ،وسرتمت بيوتكم كما تسرت الكعبة" .قالوا :اي
رسول هللا :حنن يومئذ خري منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى املؤنة .فقال رسول هللا –صلى هللا عليه
وسلم" :-ألنتم اليوم خري منكم يومئذ" .قال الرتمذي ( : )2476هذا حديث حسن غريب  ...ا.
هـ.

واحلديث فيه جهالة من حدث عن علي بن أيب طالب.

وورد عن بعض الصحابة أيضاً النهي عنه ،فقد ذكر البخاري تعليقاً :يف كتاب النكاح ،ابب هل يرجع
إذا رأى منكرا يف الدعوة؟ أن ابن عمر دعا أاب أيوب ،فرأى يف البيت سرتاً على اجلدار ،فقال ابن
عمر :غلبنا عليه النساء ،فقال :من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ،وهللا ال أطعم لكم

طعاما فرجع.

وقال ابن حجر يف الفتح :وصله أمحد يف كتاب الورع ،ومسدد يف مسنده ،ومن طريقه الطرباين من
رواية عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل بن عبد هللا بن عمر قال( :أعرست يف عهد أيب

 . ) ...وذكر احلافظ ابن حجر آاثراً أخرى يف هذا املعىن فلرياجعها من أراد االستزادة.

وقال الشيخ األلباين عن هذا السند يف كتابه آداب الزفاف ( : )130سند جيد ،ونقل عن املروذي

يف كتابه الورع ( )2/19أن اإلمام أمحد احتج به.

لكن أجاب بعض العلماء عن هذا األثر :أبنه اجتهاد من أيب أيوب؛ بدليل أن ابن عمر فعله وحضر
بعض الصحابة ومل ينكروا ذلك وإمنا أنكر ذلك أبو أيوب ،ولو كان حمرماً ملا غلبت النساء ابن عمر
عليه ،ولكنهن غلبنه على شيء مكروه ،وهللا أعلم.

وأما سرت الكعبة فإنه مستثىن من النهي ملكانة الكعبة وخصوصيتها ،وال أعلم يف ذلك خالفاً ،فقد

كانت الكعبة تسرت يف وقت النيب –صلى هللا عليه وسلم -وبعده ومل ينكر ذلك أحد فيما أعلم ،ويف
حديث علي -الذي سبق ذكره -عند الرتمذي" :وسرتمت بيوتكم كما تسرت الكعبة" ،ولكن احلديث
فيه ضعف ،وعند البيهقي ( )272/7عن سلمان عندما تزوج امرأة من كندة ،وأراد أن يدخل هبا

ورأى بيتاً مسرتاً قال :ماابل بيتكم حمموما أو حتولت الكعبة يف كندة ..ولكن قال عنه البيهقي :هذا

منقطع.

وقال ابن عمر لرجل دعاه إىل وليمة وقد سرت اجلدر :اي فالن مىت حتولت الكعبة يف بيتك ،رواه أمحد

يف الزهد كما ذكر ذلك ابن حجر يف فتح الباري.
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هذا خمتصر ملا ورد يف هذه املسألة ،وابختصار فقد ورد حديث صحيح ليس بصريح يف هذه املسألة،
ووردت أحاديث أخرى ضعيفة ،والعلماء خمتلفون يف حكم سرت اجلدر ،فاجلمهور على أن النهي

للكراهة إن مل يكن ذلك حريراً ،ورأى بعض العلماء أن النهي للتحرمي ،وهللا أعلم وصلى وسلم وابرك

على نبينا حممد.
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هل األجر يف احلج على قدر املشقة!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/04هـ

السؤال

دار نقاش بيين وبّي أحد زمالئي خبصوص محالت احلج ،فهو يقول :إن الذي حيج يف محلة رخيصة،
وبعيدة عن اجلمرات -حىت وإن كان قادراً مالياً -أكثر أجراً من الذي حيج يف محلة قربية من

اجلمرات؛ ألن األجر على قدر املشقة ،وأان أقول :ال توجد فوارق؛ ألن الذي حيج حبملة قريبة

يستطيع -بتوفريه للوقت -أن يستغل هذا القرب يف العبادة والدعاء ،وكذلك هو دفع ماالً أكثر،
وهذه كذلك مشقة .أرجو إفادتنا ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :اي رسول هللا يصدر الناس بنسكّي وأصدر بنسك؟ فقيل هلا:
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم ،فأهلي مث ائتينا مبكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو
نصبك .أخرجه البخاري (. )1787

فيالحظ هنا أنه علق األجر على أحد أمرين النصب والنفقة.
قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل :وظاهره أن الثواب والفضل يف العبادة بكثرة النصب والنفقة .شرح

مسلم (. )152/8

وقال احلافظ ابن حجر :وهو كما قال لكنه ليس مبطرد؛ فقد يكون بعض العبادة أحق من بعض،
وهي أكثر فضال وثوااب ابلنسبة للزمان ،كقيام ليلة القدر ابلنسبة لقيام رمضان ،وابلنسبة للمكان

كصالة ركعتّي يف املسجد احلرام ابلنسبة لصالة ركعات يف غريه ،وإىل شرف العبادة املالية والبدنية

كصالة الفريضة ابلنسبة إىل أكثر من عدد ركعاهتا ،وأطول من قراءهتا وحنو ذلك من صالة النافلة،
وكدرهم من الزكاة ابلنسبة إىل أكثر من التطوع ،أشار إىل ذلك ابن عبد السالم يف القواعد ،وقال

أيضا :وقد كانت الصالة قرة عّي النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهي شاقة على غريه وليست صالة

غريه مع مشقتها مساوية لصالته مطلقا وهللا أعلم .فتح الباري ( ، )611/3عمدة القاري

( ، )124/10كشف اخلفاء (. )50/1

ويف حديث "ذهب املفردون ابألجر" ثواب عظيم على عمل يسري ،لذا قال الكرماين رمحه هللا تعاىل:

(كيف يساوي قول هذه الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها األمور الشاقة الصعبة من اجلهاد

وحنوه ،وأفضل العبادات أمحزها ،قلت أداء هذه الكلمات حقها اإلخالص ،سيما احلمد يف حال
الفقر من أفضل األعمال وأشقها.

مث إن الثواب ليس بالزم أن يكون على قدر املشقة؛ أَالَ ترى يف التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب

ما ليس يف كثري من العبادات الشاقة " ا .هـ .عمدة القاري ( ، )129/ 6فتح الباري (، )328/2
فيض القدير ( . )34/2وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()188/16

بعامة!
الدعاء على اليهود والنصارى ّ

اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/19هـ

السؤال

ِ
دمرهم ،اللهم أهلكهم.
كثرياً ما نسمع يف خطبة اجلمعة :اللهم عليك ابليهود وأمريكا ،اللهم ّ

يف احلقيقة يوجد يهود وأمريكان ظاملون ،ويوجد يهود وأمريكان غري ظاملّي ،وال يؤيدون ما حيدث يف

البالد اإلسالمية من قتل ،فهل جيوز يل أن أقول :اللهم عليك ابليهود الظاملّي ،أو األمريكان
الظاملّي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فبالنسبة للدعاء على اليهود واألمريكان فهناك إفراط وتفريط ،فمن الناس من يتورع عن لعنهم
ومهية ٍ
والدعاء عليهم حتت مربرات ٍ
انبعة من قصور فهمه ابلشرع احلنيف ،أو من نفسيته املنهزمة ،أو
إفراط يف األمر انبع من اجلهل أو احلنق ،والصحيح أن اليهود والنصارى يلعنون يف اجلملة ال يف

التعيّي ،وقد قال تعاىل" :لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا

عصوا وكانوا يعتدون" [املائدة . ]76:وبنو إسرائيل اليوم مجيعاً كفار ليسوا على دين أنبيائهم،
ٍ
اعتداء منهم ،فكيف إذا مجعوا بّي الكفر واالعتداء؟!
فاستحقوا اللعنة بكفرهم دون

ويف الصحيحّي قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد" صحيح البخاري ( ، )436وصحيح مسلم ( . )531والدعاء عليهم ابهلالك واالنتقام
يكون على الظامل منهم ال عليهم مجيعاً ،فنقول :اللهم عليك ابليهود الغاصبّي ،والصليبيّي املعتدين.

وال نَـ ُع ّم اجلميع؛ ألن اجلميع وإن كانوا ابلنسبة لنا كفاراً ملعونّي إال أن كفرهم شيء ،والدعاء عليهم

مجيعاً شيءٌ آخر .وهللا أعلم.

()189/16

معىن "حنمد هللا إليكم"

اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال

إذا سئل بعض أهل العلم عن حاله ،أجاب" :حنمد هللا إليكم" فما معىن ذلك ،وما الفرق بّي احلمد

والشكر؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقول القائل" :أمحد هللا إليك" كما هو املتبع يف اخلطاابت ،معناه :إين أمحد هللا على ما أوىل وتفضل،

فأان بنعم هللا أهني إليك هذا اخلرب ،ألن هذا أييت عندما يسأل اإلنسان أخاه عن حاله ،بقول" :أمحد
هللا إليك" ،وأكثر ما أتيت هذه العبارة يف الرسائل؛ ألن ِ
املرسل يُبلغ صاحبه مبا يتمتع به من نعم هللا،
فالكالم مضمن معىن :أهني إليك هذا اخلرب الذي يهمك أن تعرفه من حايل.

وأما الفرق بّي احلمد والشكر ،فالشكر :هو ما كان يف مقابل نعمة من طاعة وثناء ،وأما احلمد :فال
خيتص ابلنعم ،بل يكون احلمد على ما كان نعمة وما مل يكن نعمة ،فاهلل تعاىل هو احملمود على كل

حال على السراء وعلى الضراء وعلى كل أفعاله؛ ألنه سبحانه حكيم عليم يف تدبريه وتقديره ،فله

احلمد على كل حال ،بل احلمد كله له ،كما قال تعاىل" :احلمد هلل رب العاملّي".
فحمد سبحانه وتعاىل نفسه ،وعلهم عباده كيف حيمدونه ،فله احلمد وله الشكر كما أمر بذلك بقوله:
"فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون" [البقرة . ]152 :وهللا أعلم.

()190/16

استلحاق االبن من الزان
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/16هـ

السؤال

كنت قد واقعت امرأة كافرة يف حالة سكر يوم كنت مقيماً يف إحدى الدول الغربية ،فأجنبت ولداً
يدرس اآلن ابجلامعة ،فما موقفي من هذا االبن شرعاً؟ ال سيما وأنين على اتصال به؛ طمعاً يف أن

يسلم ،وقد انقطعت عالقيت أبمه حال والدته؛ ألنين كنت أجهل محلها ووالدهتا .أفتوين مأجورين.

وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فولد الزان ال ينسب لوالده بل ينسب لوالدته ،فيقال( :فالن ابن فالنة) هذا إن ُعرفت والدته ،أما

إن مل تُعرف فيجعل له اسم يُعرف به ،وقد ذكر ابن عبد الرب -رمحه هللا تعاىل -أن ولد الزان يف

اإلسالم ال يلحق ابلزاين ابإلمجاع .انظر التمهيد ( )190/8؛ لكونه مثرة سفاح ال نكاح ،فال توارث

بّي ولد الزان والزاين النتفاء سبب التوارث ،فأسباب املرياث ثالثة :نكاح ووالء ونسب ،وولد الزان ال
ميكن إحلاقه بواحد منها .هذا من انحية.

ومن انحية أخرى :ال أبس بوصل الولد وتربيته واإلحسان إليه والنفقة عليه ودعوته إىل اإلسالم وحثه
على ذلك ،بل هذا من العبادات اليت يؤجر املرء عليها ،قال تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل

يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي"

[املمتحنة. ]8:

وعليك التوبة من ذلك الذنب الذي وقعت فيه ،قال تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال

يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم
ٍ
حسنات وكان
القيامة وخيلد فيه مهاانً إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم

هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان ، ]70-68:وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.

()191/16

مىت يؤاخذ الطفل على فعل املعصية؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/24هـ
السؤال

مىت يكون الطفل آمثاً حماسباً على ما يقع فيه من املعاصي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيكون الطفل حماسبًا على ما يقع فيه من املعاصي إذا بلغ ،والبلوغ يتحقق أبحد ثالثة أمور:

األول :االحتالم.

الثاين :نبات الشعر اخلشن حول القبل.

الثالث :بلوغ مخس عشرة سنة.

وتزيد الفتاة أبمر رابع وهو احليض.
فمىت حصل للشاب أو الشابة أحد هذه األمور فقد بدأ عليه التكليف ،ويرتتب على ذلك اجلزاء يوم

القيامة.

ض الفتاة.
وآخرها بلوغ مخس عشرة سنة ،فلو بلغ الطفل مخس عشرة سنة ومل حيتلم ومل ينبت ومل ِحت ْ

فقد بلغ ودخل سن التكليف.
وصلى هللا على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.

()192/16

هل لالستنساخ عالقة ابلروح؟
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/17هـ

السؤال

نرجو أن تبينوا لنا :هل لالستنساخ عالقة ابلروح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاالستنساخ هو نقل نواة خلية جسدية حتتوي على ستة وأربعّي صبغيا إىل بويضة منزوعة النواة،

فتتكون خلية تشمل مجيع املعلومات الوراثية ،فتبدأ يف االنقسام مكونة اخلالاي األوىل للجنّي ،ويف
مرحلة معينة من مراحل انقسامها تنقل إىل الرحم لتعلق به ،وتستمر يف أطوار منوها حىت الوالدة،

وهذا األمر جرى تطبيقه يف احليوان ،وأمكن استنساخ حيواانت هبذه الطريقة ،أما يف اإلنسان فهو يف
طور التجارب وتكتنفه صعوابت كثرية.
وهذا األمر ال يعين إعادة األموات إىل احلياة الدنيا مرة اثنية؛ ألن هللا -عز وجل -وحده هو القادر

على بعث األموات من القبور يوم القيامة ،وهو وحده املنفرد إبجيادهم بعد العدم ،كما قال عز وجل:
ك ِأبَ هن ه
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ ُّق َوأَنههُ ُْحييِي ال َْم ْوتَى َوأَنههُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير" [احلج ]6:وقال سبحانه وتعاىل:
"ذَلِ َ
"إِ همنَا يستَ ِج ه ِ
ين يَ ْس َم ُعو َن َوال َْم ْوتَى يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم ه
اَّللُ مثُه إِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َن" [األنعام. ]36:
يب الذ َ
َْ ُ
وهبذا يتبّي أن االستنساخ ال عالقة له ابلروح ،فحقيقته نقل خلية حية إىل الرحم ،وبعد أن متر أبطوار
من النمو والتخلق تنفخ فيها الروح ويكون ذلك بعد مرور أربعة أشهر من وجودها يف الرحم .وهللا

أعلم.

()193/16

ما املقصود بـ"سيماهم يف وجوههم من أثر السجود"
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/21هـ

السؤال

هل املساحة السوداء الصغرية اليت نراها على جباه البعض هي نفسها عالمة السجود اليت يف قوله

تعاىل" :سيماهم يف وجوههم من أثر السجود"..؟ أم أن عالمة السجود من أثر الوضوء ،وال تُرى إال

يوم القيامة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد سرد ابن اجلوزي يف زاد املسري أقوال املفسرين يف معىن قوله تعاىل" :سيماهم يف وجوههم من أثر

السجود" [الفتح . ]29:فقال :وهل هذه العالمة يف الدنيا أم يف اآلخرة؟ فيه قوالن :أحدمها يف
الدنيا :مث فيه ثالثة أقوال:

أحدها :أهنا السمت احلسن ،قاله ابن عباس يف رواية ابن أيب طلحة ،وقال يف رواية جماهد :أما إنه
ليس ابلذي ترون ،ولكنه سيما اإلسالم ومسته وخشوعه ،وكذلك قال جماهد :ليس بندب الرتاب يف

الوجه ،ولكنه اخلشوع والوقار والتواضع.

والثاين :أنه ندى الطهور وثرى األرض ،قاله سعيد بن جبري ،وقال أبو العالية :ألهنم يسجدون على

الرتاب ال على األثواب ،وقال األوزاعي :بلغين أنه ما محلت جباههم من األرض.

مصفارا ،قال احلسن البصري:
والثالث :أنه السهوم ،فاذا سهم وجه الرجل من الليل أصبح
ًّ

{سيماهم يف وجوههم} الصفرة ،وقال سعيد بن جبري :أثر السهر ،وقال مشر بن عطية :هو هتيج يف

الوجه من سهر الليل.

والقول الثاين :أهنا يف اآلخرة ،مث فيه قوالن:

أحدمها :أن مواضع السجود من وجوههم تكون أشد وجوههم بياضاً يوم القيامة ،قاله عطية العويف،

وإىل حنو هذا ذهب احلسن ،والزهري ،وروى العويف عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :صالهتم
تبدو يف وجوههم يوم القيامة.

غرا حمجلّي من أثر الطهور ،ذكره الزجاج .انتهى.
والثاين :أهنم يبعثون ًّ

ور هجح ابن جزي :أنه أثر السجود يف الدنيا؛ لقوله" :تراهم ركعا سجدا."..

ور هجح الطربي العموم ،فقال :وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال :إن هللا -تعاىل ذكره -أخربان
أن سيما هؤالء القوم -الذين وصف صفتهم -يف وجوههم من أثر السجود ،ومل خيص ذلك على

وقت دون وقت ،وإذا كان ذلك كذلك فذلك على كل األوقات ،فكانت سيماهم اليت كانوا يعرفون
هبا يف الدنيا أثر اإلسالم ،وذلك خشوعه وهديه وزهده ومسته وآاثر أداء فرائضه وتطوعه ،ويف اآلخرة

ما أخرب أهنم يعرفون به ،وذلك الغرة يف الوجه والتحجيل يف األيدي واألرجل من أثر الوضوء ،وبياض

الوجوه من أثر السجود.

وقال ابن القيم يف الصواعق ( : )606/2مث أثىن عليهم [أي الصحابة] بكثرة األعمال مع
اإلخالص التام وسعة الرجاء يف فضل هللا ورمحته اببتغائهم فضله ورضوانه ،وأبن آاثر ذلك اإلخالص
وغريه من أعماهلم الصاحلة ظهرت على وجوههم ،حىت إن من نظر إليهم هبره حسن مستهم وهديهم،

ومن مث قال مالك رضي هللا تعاىل عنه" :بلغين أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام
قالوا :وهللا هلؤالء خري من احلواريّي فيما بلغنا".
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وضياء يف الوجه ،وسعة يف الرزق ،وحمبة يف
نورا يف القلب،
وقال ابن كثري :وقال بعضهم :إن للحسنة ً
ً
قلوب الناس .وقال أمري املؤمنّي عثمان رضي هللا عنه" :ما أس هر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاىل على
صفحات وجهه وفلتات لسانه".

والغرض أن الشيء الكامن يف النفس يظهر على صفحات الوجه ،فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة

مع هللا تعاىل أصلح هللا -عز وجل -ظاهره للناس ،كما روي عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-
أنه قال" :من أصلح سريرته أصلح هللا تعاىل عالنيته"  ...فالصحابة -رضي هللا عنهم -خلصت
نياهتم وحسنت أعماهلم ،فكل من نظر إليهم أعجبوه يف مستهم وهديهم ...

وقال السعدي :أي قد أثرت العبادة من كثرهتا وحسنها يف وجوههم حىت استنارت ،ملا استنارت
ابلصالة بواطنهم استنارت ابجلالل ظواهرهم.

وقدب هّي شيخ اإلسالم يف اجلواب الصحيح ( )486/6أن ما يقوم ابلقلب من تصديق وحب هللا

ورسوله وتعظيم البد أن يظهر على اجلوارح ،وكذلك ابلعكس؛ وهلذا يستدل ابنتفاء الالزم الظاهر

على انتفاء امللزوم الباطن ،كما يف احلديث الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :أال
إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهي

القلب" ...

وذكر :أن وصف الوجوه ابلعالمة موجود يف القرآن ،كقوله" :سيماهم يف وجوههم" ،وقوله" :ولو

نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم" [حممد ، ]30:وقوله" :تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر
يكادون يسطون ابلذين يتلون عليهم آايتنا" [احلج. ]72:

وأن معرفة املنافقّي ابلسيما معلقة مبشيئة هللا ،وأما معرفتهم بلحن القول فمحققة حيث قال تعاىل:

"ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول" [حممد ، ]30:وقال ف حق

املؤمنّي" :سيماهم يف وجوههم من أثر السجود" ،وقال يف حق الكافر" :عتل بعد ذلك زنيم"
[القلم ، ]13:أي :له زمنة من الشر ،أي :عالمة يعرف هبا.

وأن الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وهبجة وجهه سيما يعرف هبا ،وكذلك

الكاذب الفاجر ،وكلما طال عمر اإلنسان ظهر هذا األثر فيه ،حىت إن الرجل يكون يف صغره مجيل
مصرا على ذلك يظهر عليه يف آخر عمره من قبح الوجه ما أثره
الوجه ،فإذا كان من أهل الفجور ًّ

ابطنه وابلعكس ...

وقد يكون الرجل ممن ال يتعمد الكذب ،لكن يعتقد اعتقادات ابطلة كاذبة يف هللا أو يف رسله أو يف

دينه أو عباده الصاحلّي ،وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد يف ذلك ،فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه

صدقا وتوابعه يف ابطنه ،ويظهر ذلك على وجهه ،فيعلوه من القرتة والسواد ما يناسب حاله ،كما قال
بعض السلف" :لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه".

ظهورا ات ًّما ،قال تعاىل" :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على هللا
وهذه األمور تظهر يوم القيامة ً

وجوههم مسودة أليس يف جهنم مثوى للمتكربين وينجي هللا الذين اتقوا مبفازهتم ال ميسهم السوء وال

هم حيزنون" [الزمر. ]61-60:
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وقال تعاىل" :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا
العذاب مبا كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة هللا هم فيها خالدون" [آل
عمران ]107-106:قال ابن عباس وغريه :تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة ،وتسود وجوه أهل

البدعة والفرقة.

واملقصود أن ما يف القلوب من قصد الصدق واحملبة والرب وحنو ذلك قد يظهر على الوجه حىت يعلم
ذلك علما ضروراي من أبلغ العلوم الضرورية ،وكذلك ما فيها من قصد الكذب والبغض والفجور

وغري ذلك.

واإلنسان يرافق يف سفره من مل يره قط إال تلك الساعة ،فال يلبث إذا رآه حدة ومسع كالمه أن يعرف
هل هو مأمون يطمئن إليه أو ليس كذلك ،وقد يشتبه عليه يف أول األمر ورمبا غلط ،لكن العادة

الغالبة أنه يتبّي ذلك بعد لعامة الناس.

وكذلك اجلار يعرف جاره ،واملعامل يعرف معامله؛ وهلذا ملا شهد عند عمر بن اخلاطب رجل فزكاه
آخر ،قال :هل أنت جاره األدىن تعرف مساءه وصباحه؟ قال :ال ،قال :هل عاملته يف الدرهم

والدينار اللذين متتحن هبما أماانت الناس؟ قال :ال ،قال :هل رافقته يف السفر الذي تنكشف فيه

أخالق الناس؟ قال :ال ،قال :فلست تعرفه .وروي أنه قال :لعلك رأيته يركع ركعات يف املسجد!،

وذلك أن املنافق قد يظهر الصالة ،فمن مل خيربه ال يعرف ابطن أمره ،كما قيل:
ذئب تراه مصليا *** فإذا مررت به ركع
وجل دعائه *** ما للفريسة ال تقع
يدعو ّ

وإذا الفريسة خليت *** ذهب التنسك والورع
انتهى كالم ابن تيمية رمحه هللا.

وهنا وقفة مع حديثّي يف معىن هذه اجلملة من اآلية:
األول :ورد يف تفسري اآلية حديث مرفوع أن السيما :هي النور يوم القيامة ،ولكنه لفظ ضعيف :رواه

الطرباين يف املعجم األوسط ( ، )4464ويف املعجم الصغري (. )619

رواد واملسيب ،تفرد به حممد
وقال الطرباين يف األوسط :مل يرفع هذا احلديث عن أيب جعفر الرازي إال ّ
أيب إال هبذا اإلسناد
أيب إال هبذا اإلسناد ،وقال يف الصغري :ال يروى عن ّ
بن أيب السري ،ال يروى عن ّ

تفرد به أبو جعفر الرازي.

وقال ابن القيم يف زاد املعاد ( )276/1عن أيب جعفر الرازي :صاحب مناكري ال حيتج مبا تفرد به
أحد من أهل احلديث البتة.

قلت :أبو جعفر الرازي هو عيسى بن عبد هللا بن ماهان خمتلف فيه أيضا.
وأليب جعفر نسخة يف التفسري إىل أيب بن كعب ،فلعل الراوي عنه رفع ما كان موقوفا ،وهو املسمى

عند احملدثّي بسلوك اجلادة.

رواد بن اجلراح أبو عصام العسقالين ،قال البخاري :كان قد اختلط ال يكاد أن
ويف اإلسناد أيضاّ :
يقوم حديثه .فاحلديث إذن ضعيف.

احلديث الثاين :أورده ابن ماجه يف سننه ( )1333عن جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :-من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار" ،وهو حديث موضوع ،كمانقل ابن أيب حامت يف علل احلديث ( )74/1عن أبيه :وأن أاب حامت سأل ابن منري :فقال[ :يف راوي
احلديث السابق وهو اثبت بن موسى]  :الشيخ ال أبس به ،واحلديث منكر ،قال أيب :احلديث

موضوع .وهللا أعلم.
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هجرها يف املضجع من غري نشوز!

اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/17هـ
السؤال

هل من حقوق الزوجة أن ينام الزوج يف الغرفة معها ،حيث إن زوجي له غرفة خاصة به ،وإذا أرادين

طلب حضوري ،ويقول :ليس يف اإلسالم وجوب النوم معك يف سرير أو غرفة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه وبعد:

فقد جاء يف املغين البن قدامة -رمحه هللا -يف كتاب عشرة النساء ( )220/10ما نصه :قال هللا

تعاىل" :وعاشروهن ابملعروف" [النساء . ]19:وقال تعاىل" :وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف"

[البقرة . ]228:وقال ابن زيد :يتقون هللا فيهن كما عليهن أن يتقّي هللا فيهم ،وقال ابن عباس :إين
ألحب أن أتزين للمرأة ,كما أحب أن تتزين يل؛ ألن هللا تعاىل يقول" :وهلن مثل الذي عليهن

ابملعروف" ،وقال الضحاك يف تفسريها :إذا أطعن هللا وأطعن أزواجهن فعليه أن حيسن صحبتها,

ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته ،وقال بعض أهل العلم :التماثل ها هنا يف أتدية كل واحد

منهما ما عليه من احلق لصاحبه ابملعروف وال ميطله به ,وال يظهر الكراهة بل ببشر وطالقة ،وال يتبعه

أذى وال منة؛ لقول هللا تعاىل" :وعاشروهن ابملعروف" وهذا من املعروف ,ويستحب لكل واحد منهما

حتسّي اخللق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه؛ لقول هللا تعاىل" :وابلوالدين إحساان وبذي القرىب"

إىل قوله "والصاحب ابجلنب" [النساء . ]36:قيل :هو كل واحد من الزوجّي ،وقال النيب صلى هللا

عليه وسلم" :-استوصوا ابلنساء خريا" رواه البخاري ( ، )3331ومسلم ( ، )1468وأخرجه
الرتمذي ( ، )1163وزاد" :فإهنن عوان عندكم" .وقال صلى هللا عليه وسلم" :اتقوا هللا يف النساء
فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا" رواه مسلم ( . )1218وقال النيب -

صلى هللا عليه وسلم" :-إن املرأة خلقت من ضلع ،لن تستقيم لك على طريقة ،فإن استمتعت هبا
استمتعت هبا وهبا عوج ،وإن ذهبت تقيمها كسرهتا ،وكسرها طالقا" .متفق عليه [صحيح البخاري

( )5184وصحيح مسلم ( . ] )1468وقال صلى هللا عليه وسلم" :خياركم خياركم لنسائهم" رواه
ابن ماجه (. )1978

وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه؛ لقول هللا تعاىل" :وللرجال عليهن درجة" [البقرة، ]228:
وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ,ألمرت النساء أن

يسجدن ألزواجهن ملا جعل هللا هلم عليهن من احلق" رواه أبو داود ( ، )2140وقال :صلى هللا عليه
وسلم" :إذا ابتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح" متفق عليه [صحيح البخاري

( ، )5194وصحيح مسلم ( ، ] )1436وقال صلى هللا عليه وسلم المرأة" :أذات زوج أنت؟ "
قالت :نعم .قال" :فكيف أنت له؟ " .قالت :ما آلوه إال ما عجزت عنه .قال" :فانظري أين أنت
منه ،فإنه جنتك وانرك" .رواه أمحد ( . )26806وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال حيل المرأة أن

تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه ,وال أتذن يف بيته إال إبذنه ،وما أنفقت من نفقة من غري أمره ،فإنه
يؤدهى إليه شطره" .رواه البخاري (. )5195
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أخيت السائلة :ما تذكرين يف سؤالك حمل خالف بّي أهل العلم ،فمنهم من يرى أن الزوج إذا كانت
له زوجة واحدة يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع ،وينفرد إن أراد يف الباقي ،ويرى شيخ اإلسالم
ابن تيمية أن هذا يتضمن :االجتماع يف املنزل والفراش ،كما قال رمحه هللا( :وقول أصحابنا :جيب

على الرجل املبيت عند امرأته ليلة من أربع ،وهذا املبيت يتضمن سنتّي :إحدامها اجملامعة يف املنزل،

والثانية يف املضجع ،وقوله تعاىل" :واهجروهن يف املضاجع"مع قوله صلى هللا عليه وسلم" :وال يَـ ْه ُجر
إال يف املضجع" دليل على وجوب املبيت يف املضجع ،ودليل على أنه ال يهجر املنزل ،ونص اإلمام
أمحد يف الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب املبيت يف املضجع ،وكذا ما ذكره يف

النشوز إذا نشزت هجرها يف املضجع دليل على أنه ال يفعله بدون ذلك.

وعلى هذا فيلزم الزوج أن يبيت مع زوجه يف فراشها ليلة من أربع ،وينفرد يف سائر الليايل إن شاء،
ويؤيد هذا أن املراد من املبيت ما حيصل من األنس والسكن يف املقام األول ،وهذا إمنا يتحقق كماله
بلزوم فراشها والنوم جبوارها ،قال هللا تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا
"وم ْن َ
َ
ٍ
ك ٍ
آلايت لَِق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن" [الروم. ]21:
إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هدةً َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف ذَلِ َ
ويذهب بعض أهل العلم إىل أن من له زوجة واحدة يستحب أن يبيت عندها وحيصنها ،وأن أدىن
الدرجات أن ال خيلي أربع ليال عن ليلة ،إال أنه ال يلزمه ذلك ابتداء؛ ألنه حقه فله تركه ،كما يرون

أن األوىل أن يناما يف فراش واحد إذا مل يكن ألحدمها عذر يف االنفراد ،سيما إذا عرف الزوج حرص
زوجه على ذلك.
وإذا تقرر هذا أخيت الكرمية فإن زوجك قد حيتج أبن ما يفعله جائز عند بعض أهل العلم ،أو أن

يستمر على عناده لك ،فال أرى أن احلل ليس يف سؤالك عن احلكم حال وحرمة ،بل ينبغي لك أن
تبحثي عن الداعي الذي ألجله فعل زوجك هذا ،واستشعار أسبابه والعمل على التصحيح ما أمكن

بروح املودة واحملبة واخلضوع ،وتاليف اخلطأ والقصور .وفق هللا السائلة ملا حيبه ويرضاه ،وأصلح هلا ما
بينها وبّي زوجها ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل جيوز هذا الدعاء؟
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/10هـ
السؤال

هل جيوز قول" :اللهم انشلنا من أوحال التوحيد ،إىل حبور الوحدة"؟ وهذا وارد يف دعاء يدرس يف

بلدي يف الدروس الدينية يف املنازل واالجتماعات.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذا دعاء فاسد املعىن ابطل املضمون ،وال يقوله إال جاهل أو مريض أبهواء التصوف الفلسفي
املنحرف؛ ذلك أن وصف التوحيد -الذي هو شعار أمة حممد صلى هللا عليه وسلم -ابألوحال ،عّي
الغواية والضالل؛ ألن التوحيد هو أساس امللة وقاعدة الداينة وأصل األصول ،وهو دعوة األنبياء

وطريق املرسلّي ،ومل يعرف التوحيد عند أمة اإلسالم إال أنه (ال إله إال هللا حممد رسول هللا)  ،كما يف
صحيح مسلم ( )26ابب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا ،وأورد حديث

عثمان -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من مات وهو يعلم أنه ال
إله إال هللا دخل اجلنة" .ويف صحيح البخاري ( )7372كتاب التوحيد ،ابب ما جاء يف دعاء النيب -

صلى هللا عليه وسلم -أمته إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ،مث ساق حديث ابن عباس -رضي هللا

عنهما :-ملا بعث النيب -صلى هللا عليه وسلم -معاذ بن جبل إىل حنو أهل اليمن ،قال له" :إنك
تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل".

ويف مستدرك احلاكم ( )2051تسمية النيب -صلى هللا عليه وسلم -النطق ابلشهادتّي توحيداً ،فعن
محيضة بنت ايسر ،عن جدهتا يسرية -رضي هللا عنها -وكانت إحدى املهاجرات ،قالت :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-عليكن ابلتسبيح والتهليل والتقديس ،وال تغفلن فتنسّي التوحيد،
واعقدن ابألانمل؛ فإهنن مسؤوالت ومستنطقات".

ومسى النيب -صلى هللا عليه وسلم -أمته أمة التوحيد ،ففي جامع الرتمذي ( )2597عن جابر -

رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-يعذب انس من أهل التوحيد يف النار

حىت يكونوا فيها محما ،مث تدركهم الرمحة فيخرجون ويطرحون على أبواب اجلنة.

واألدلة من اآلاثر يف هذا كثرية كلها تدل على عظم كلمة التوحيد ومكانتها عند كل مسلم يؤمن ابهلل

راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا ،وال عربة بتأويالت أهل األهواء إذا قالوا مرادان ابلتوحيد كذا وكذا مما
هو خمالف للمراد الشرعي.

مث يف الدعاء املذكور قوله( :حبور الوحدة)  ،وهذا هو معتقد فالسفة املتصوفة الذين جعلوا ضاللة

وحدة الوجود عّي اإلميان واليقّي وهي عّي الضالل واالحنراف؛ حيث تقوم هذه العقيدة على أن

الوجود كله عّي واحدة هي هللا -تعاىل -وأنه ال فرق بّي رب وعبد ،وهذه ضاللة مل يقلها حىت كفار
قريش وال فرعون وال إبليس ،وهي تقتضي أن تكون األشياء كلها عّي الرب تعاىل هللا ،ومهما قالوا

يف أتويل الوحدة واالحتاد فإن مصريه إىل هذا االعتقاد الباطل واخلطري على عقيدة صاحبه.
نعوذ ابهلل من الزيغ والضالل.

()199/16

كيف نفهم "ال أييت زمان إال والذي بعده شر منه"
اجمليب د .عبد هللا بن وكيل الشيخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/08/21هـ

السؤال

يقول -صلى هللا عليه وسلم  -فيما معناه " -ال أييت زمان إال والذي بعده شر منه" .كيف جنمع بّي
هذا احلديث وبّي أن نسعى ملستقبل مشرق ميحو الظالم الذي نعيشه؟

كيف أنمل عز اإلسالم مستقبالً فنخالف هذا احلديث؟!! فلو اعتز اإلسالم لكان الزمان الذي اعتز

فيه خرياً من الزمان الذي قبله ..واحلديث يقول إن الزمان القادم أسوأ من املاضي دائماً!!
كيف جنمع بينهما؟ فأان حائر جداً ،وهناك شبهات كثرية كهذه الشبهة أخشى أن ترتاكم هذه الشبه

وأجنح لالحنراف الفكري .أفيدوان.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وبعد:
فإنه مما ينبغي التنبه له أن النصوص الشرعية ينبغي فهمها جمتمعة ،وال يصح أن يعزل النص الشرعي

عن بقية النصوص فإن ذلك من أعظم ما يوقع يف الغلط ،وعلى هذا فإن هذا احلديث الذي أخرجه
ِ
بن مالِك -رضي هللا
البخاري يف صحيحه ( )7068من حديث ُّ
س َ
الزبَ ِْري ب ِن َعدي قال :أتَـ ْينا أنَ َ
اج ،فقال :اصِربوا فإنهُ "ال أيِْيت َعلَي ُكم َزما ٌن إاله وال ِ
ّذي بَـ ْع َدهُ َش ٌّر
ش َك ْوان إلَْي ِه ما نَـ ْل َقى ِم َن احلَ هج ِ
عنه -فَ َ
ْ ْ
َ
ُْ
حىت تَـ ْل َق ْوا َربه ُك ْم" َِمس ْعتُهُ ِم ْن نَبِيِّ ُك ْم.
ِم ْنهُ ه
جيب فهمه يف ضوء بقية النصوص الشرعية املتحدثة عن شأن األمة بعده صلى هللا عليه وسلم ،وقد
جاءت نصوص كثرية تدل على بقاء اخلري يف هذه األمة كما يف حديث أنس -رضي هللا عنه -قال:

قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره" .أخرجه

الرتمذي ( ، )2869وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ،ويف الباب عن عمار وعبد هللا
بن عمرو وابن عمر -رضي هللا عنهم -واحلديث أخرجه أيضاً أبو يعلى يف مسنده ،والدارقطين يف

مسند حديث مالك ،وأبو احلسن بن القطان يف العلل ،له وقال :ال نعلم له علة ،وله شاهد عن عمار

بن ايسر -رضي هللا عنه -أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،ويف لفظ عند الطرباين يف "الكبري" من
حديث عمار -رضي هللا عنه" :-مثل أميت كاملطر جيعل هللا يف أوله خريا ويف آخره خريا".

ويف الباب أيضاً عن عمران بن حصّي -رضي هللا عنه -أخرجه البزار بسند حسن ،وقال :إنه ال

يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم إبسناد أحسن من هذا ،وعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -عند
الطرباين ،وعن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -عند الطرباين أيضا ،وأشار إليه ابن عبد الرب،
ب ،إال أن يريد ابعتبار ذاته أو
وقال :إن احلديث حسن .وقول النووي يف فتاويه :إنه ضعيف .متع هق ٌ
من طريق أيب يعلى اليت عزاها له يف فتاواه ،وإليه يشري قول احلافظ ابن حجر :حديث حسن ،له

طرق[ .ينظر املقاصد احلسنة ( ، )591/1كشف اخلفاء (. ] )258/2

()200/16

وكما يف أحاديث الطائفة املنصورة وبقائها يف األمة إىل قيام الساعة ،ومن ذلك حديث معاوية –رضي
هللا عنه -مسعت النيب –صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ال يزال من أميت أمة قائمة أبمر هللا ،ال
يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت أيتيهم أمر هللا وهم على ذلك" .أخرجه البخاري ()3641

ومسلم (. )1037

وحديث ثوابن –رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-ال تزال طائفة من
أميت ظاهرين على احلق ،ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم كذلك" .أخرجه مسلم

(. )1920

وكذلك أحاديث املهدي اليت أخرجها أبو داود وغريه من أئمة اإلسالم ،وكما يف أحاديث نزول

املسيح عيسى ابن مرمي -صلوات هللا وسالمه عليه -وهي أحاديث اثبتة يف الصحيح.

ويف ضوء هذه األحاديث جمتمعة ينبغي أن يفهم حديث أنس –رضي هللا عنه -الوارد يف السؤال
على أحد الوجوه التالية:

الوجه األول :أن ذلك حممول على األكثر األغلب ،وعلى ذلك محله احلسن البصري –رمحه هللا-

فإنه سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز –رمحه هللا -بعد احلجاج ،فقال :ال بد للناس من تنفيس.

الوجه الثاين :أن املراد ابلتفضيل تفضيل جمموع العصر ،ومن أمثلة ذلك أن عصر احلجاج كان فيه
كثري من الصحابة أحياء ،ويف عصر عمر بن عبد العزيز وهو أفضل من عهد احلجاج انقرضوا،

والزمان الذي فيه الصحابة خري من الزمان الذي بعده ،لقوله –صلى هللا عليه وسلم" :-خري الناس

قرين" .وهو يف الصحيحّي [البخاري ( ، )3651ومسلم ( . ] )2533وقوله –صلى هللا عليه

وسلم" :-أصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون" .أخرجه مسلم (. )2531
الوجه الثالث :ما حكاه احلافظ ابن حجر عن اإلمام ابن بطال أنه قال :وجدت عن عبد هللا بن

مسعود –رضي هللا عنه -التصريح ابملراد وهو أوىل ابالتباع ،فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق

احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب قال :مسعت عبد هللا بن مسعود يقول :ال أييت عليكم يوم إال
وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت تقوم الساعة ،لست أعين رخاء من العيش يصيبه وال ماال

يفيده ،ولكن ال أييت عليكم يوم إال وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله ،فإذا ذهب العلماء

استوى الناس فال أيمرون ابملعروف وال ينهون عن املنكر ،فعند ذلك يهلكون ،ومن طريق أيب إسحاق
عن أيب األحوص عن ابن مسعود  ...إىل قوله :شر منه ،قال :فأصابتنا سنة خصب ،فقال :ليس

ذلك أعين ،إمنا أعين ذهاب العلماء ،ومن طريق الشعيب عن مسروق عنه ،قال :ال أييت عليكم زمان

إال وهو أشر مما كان قبله ،أما أين ال أعين أمريا خريا من أمري ،وال عاما خريا من عام ،ولكن علماؤكم

وفقهاؤكم يذهبون ،مث ال جتدون منهم خلفا ،وجييء قوم يفتون برأيهم .ويف لفظ عنه من هذا الوجه:

وما ذاك بكثرة األمطار وقلتها ،ولكن بذهاب العلماء ،مث حيدث قوم يفتون يف األمور برأيهم فيثلمون
اإلسالم ويهدمونه.
الوجه الرابع :وحيتمل أن يكون املراد ابألزمنة املذكورة أزمنة الصحابة بناء على أهنم هم املخاطبون
بذلك فيختص هبم.

()201/16

وعلى هذا فإن الواجب على املسلم بذل اجلهد يف إصالح ما يستطيع إصالحه من أحوال نفسه
وأسرته وجمتمعه وأمته ،وله يف ذلك أعظم األجر من هللا؛ ألن نشر اخلري يف زمن شدة احلاجة إليه
أعظم من بذله يف ٍ
وقت احلاجةُ إليه دون ذلك ،فقد قال هللا تعاىل لصحابة نبيه صلى هللا عليه وسلم
ورضي عنهم( :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا

من بعد وقاتلوا وكالً وعد هللا احلسىن) [احلديد . ]10:يراجع [فتح الباري ( ، )22-21/13عمدة

القاري ( ، )184/24مرقاة املفاتيح (. ] )20-19/10

()202/16

معىن "ونفخت فيه من روحي"
اجمليب د .أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/16هـ

السؤال

سؤايل عن قوله تعاىل" :ونفخت فيه من روحي" ،فقد قال بعضهم" :يتضح من اآلية -وخاصة عند

ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية -أن روح هللا نفخت يف آدم ،وهذا شرك عظيم .فاهلل -سبحانه وتعاىل-

ال يكون جزءاً من أي خلق من خلقه هو مباين خللقه ،فهو اخلالق وال يدخل يف املخلوق".
فأرجو توضيح معىن اآلية الكرمية؛ حىت يزول اإلشكال الذي ينتابين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملراد :بـ"روحي" أي روح شريفة نسبها هلل -عز وجل -نسبة تشريف ،كما يقال( :بيت هللا) قال

تعاىل" :أن طهرا بييت [ " ...البقرة ، ]125:وهللا -عز وجل -ال يسكنه؛ ألن هللا -عز وجل-
أعظم من أن حييط به شيء من خلقه ،وقال تعاىل" :هذه انقة هللا لكم آية" [األعراف ]73:على

لسان نبيه صاحل -عليه السالم -وهكذا يف إضافة التشريف.

وهلذا فمن ظن أن املراد روح هللا -عز وجل -جزء منه فقد غلط ،ومن فهم ذلك فيصحح له.

فإن روح هللا -عز وجل -اليت هي صفة من صفاته ال تنفك عنه ،كما يقال :علم هللا ومسع هللا ،وحنو
ذلك ،فكل ذلك صفاته -عز وجل -ال تنفك عنه.
ولكن بعض الناس ال يفرق بّي النوعّي من النسبة واإلضافة ،فيظن أن ما أضيف إىل هللا -عز

وجل -هو جزء منه ،أو يظن أن كل ما أضيف إىل هللا -عز وجل -هو إضافة تشريف.
والصحيح إن اإلضافة إضافتان:

 -1إضافة صفة إىل موصوف ،وهي كل ما ال يقوم بنفسه.
 -2وإضافة تشريف ،وهو كل ما له قيام بنفسه.

والروح هلا قيام بنفسها ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الروح إذا قبض تبعه البصر"
أخرجه مسلم ( . )920أي يراها امليت وهي خترج .وهللا أعلم.

()203/16

بّي منه هبذا الطالق؟
هل تَ ُ

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/06هـ

السؤال

أخيت متزوجة من رجل متهاون أبمر هللا -سبحانه وتعال -ويشرب اخلمر ،وعند حدوث أي مشكلة
مع أوالده أو زوجته يقول لزوجته :أنت طالق ،وقد حدث هذا األمر أكثر من مخس مرات ،أي أنه
قال لزوجته :أنت طالق أكثر من مخس مرات ،وبعد يوم أو يومّي تعود احلياة بينهما إىل طبيعتها،

وكأن شيئًا مل حيصل ،حىت حصول املشكلة األخرية بينهما ،حيث قال هلا أمام شهود :أنت طالق
طالق طالق .فهل تعترب طال ًقا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن طلق زوجته ثالث تطليقات متفرقات يف طهر مل جيامعها فيه وهو يف حالة معتربة شرعاً فقد ابنت

منه زوجته بينونة كربى بال خالف ،فال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه نكاح رغبة ال حتليل مث يطلقها،

قال تعاىل" :الطالق مراتن فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان وال حيل لكم أن أتخذوا مما آتيتموهن

شيئاً إال أن خيافا أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون فإن طلقها فال حتل له من بعد

حىت تنكح زوجاً غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن يرتاجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك
حدود هللا يبينها لقوم يعلمون" [البقرة. ]230-229:

أما ما جاء يف السؤال ،فالواجب على املرأة املذكورة أن ال متكن الرجل منها؛ ألن الذي يظهر أهنا قد
ابنت منه بينونة كربى ،فإن رغب يف مراجعتها -لظنه عدم وقوع الطالق -فالبد من مراجعة أحد
العلماء للنظر يف تفاصيل تلك الوقائع ،مث إصدار فتوى عن حكم كل طلقة من تلك الطلقات

املتكررة.

وأنصح اجلميع بتقوى هللا تعاىل ،وعدم التالعب ابلطالق فهو من حدود هللا تعاىل ،فعن أيب موسى
األشعري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ما ابل أقوام يلعبون

حبدود هللا يقول أحدهم :قد طلقتك ،قد راجعتك ،قد طلقتك" رواه ابن ماجه ( ، )2017والبيهقي

( ، )322/7وحسنه البوصريي يف الزوائد (. )123/2

وقد أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعاً؟ فقام غضبان،
فقال" :أيلعب بكتاب هللا وأان بّي أظهركم" .حىت قام رجل فقال :اي رسول هللا أفال أقتله! .رواه

النسائي ( . )3401قال ابن كثري -رمحه هللا تعاىل :-إسناده جيد .وانظر نيل األوطار (. )12/7
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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اإلقسام على هللا يف الدعاء
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/28هـ

السؤال

إمام املسجد الذي نصلي فيه يدعو يف الوتر ،فيقول" :اللهم هإان نقسم عليك بك أن تدخلنا اجلنة".
فما احلكم فيما يقول؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن اإلقسام على هللا -تعاىل -أنواع:

أحدها :أن يكون احلامل عليه التصديق واليقّي مبا أخرب هللا به ورسوله ،كأن يقول :وهللا ليدخلن هللا

املؤمنّي اجلنة ،والكافرين النار .فهذا مشروع.

الثاين :أن يكون احلامل له على ذلك العجب ابلنفس ،وسوء الظن ابهلل ،واجلهل ،كالرجل الذي قال:
علي أن ال أغفر لفالن! فإين قد
وهللا ال يغفر هللا لفالن! فقال هللا عز وجل" :من ذا الذي يَـتَأ هَىل ه
غفرت لفالن وأحبطت عملك" رواه مسلم ( . )2621فهذا حمرم.

الثالث :أن يكون احلامل له على ذلك ما جيد يف قلبه من حسن الظن ابهلل ،وقوة الرجاء ،ونقاء
الربيع! فألقى هللا
السريرة ،كما وقع ألنس بن النضر -رضي هللا عنه -حّي قال :وهللا ال تُكسر ثنية ُّ

يف قلوب أصحاب احلق العفو .فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن من عباد هللا من لو أقسم

على هللا ألبره" رواه البخاري ( ، )2703وقوله صلى هللا عليه وسلم" :رب أشعث مدفوع ابألبواب
لو أقسم على هللا ألبره" .رواه مسلم (. )2622

فالذي يظهر يل أن مثل هذا الدعاء ال يصدر بصيغة اجلمع( :إان نقسم عليك) ؛ ألن مبناه على قوة
ب) اليت تفيد
(ر ه
الصلة بّي عبد معّي وربه ،وذلك العبد من أهل هللا وخاصته ،وهلذا أتى بكلمة ُ

التقليل ،لعظم منزلته عند هللا ،كما قال النووي -رمحه هللا -فمن آنس من نفسه قوة يقّي ورجاء

فليقسم بنفسه ،وإال فليلزم جوامع الدعاء .وهللا أعلم.
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إرث املسلم للكافر

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/30هـ
السؤال

أان امرأة مسلمة من أب نصراين ،تويف والدي املقيم بفرنسا ،وترك مري ًااث ،وأرسلوا يل نصييب من
اإلرث إىل البلد الذي أقيم به.

فهل جيوز يل أخذ نصييب من اإلرث والتصرف فيه أم هو حرام؟ وإذا كان حر ًاما فماذا أفعل هبذا

املال ،خاصة وأنه قد أرسلوه يل إىل منزيل حيث أقيم؟ وتبعا لوفاة والدي فقد أرسلت إيل شركات
أتمّي عن احلياة واملوت نصييب من ابقي مستحقات بوليصة التأمّي إىل مقر إقاميت.

فما حكم هذا املال (التأمّي) ؟ وهل جيوز يل التصرف فيه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإرث الكافر من املسلم ال جيوز إبمجاع العلماء من السلف واخللف ،أما إرث املسلم من الكافر
فاملسألة فيها خالف بّي العلماء منذ عهد الصحابة ،فقول اجلمهور من العلماء أن ال توارث بّي
املسلم والكافر؛ حلديث أسامة بن زيد -رضي هللا عنهما -املتفق عليه( :ال يرث املسلم الكافر وال

الكافر املسلم)  .صحيح البخاري ( ، )6764وصحيح مسلم (. )1614

وذهب بعض الصحابة -كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنهما -وبعض التابعّي

-كسعيد بن املسيب والشعيب وإبراهيم النخعي -إىل جواز ذلك ،واستدلوا حبديث معاذ -رضي هللا

عنه -عند أيب داود ( ، )2912أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اإلسالم يزيد وال
ينقص" ،كما استدلوا أبننا ننكح نساءهم وال ينكحون نساءان -فكذلك نرثهم وال يرثوننا.

وأشار جلواز هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا.-
وإذا كان األمر كذلك يف إرث املسلم للكافر فأميل إىل القول الثاين ،فال أبس أبخذ هذا اإلرث،

وأنصحك إبخراج بعضه صدقة يف سبيل هللا ،وكذلك ما أاتك من (بوليصة التأمّي) فإنه جزء من
اإلرث وله حكمه .وهللا أعلم.
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احلكمة من هني املعتدة عن اخلروج
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/20هـ
السؤال
ما احلكمة يف عدم خروج املعتدة من بيتها أثناء عدة الوفاة؟ وهل هلا أن تظهر على غري حمارمها من

علما أهنا من القواعد من النساء؟
األقارب يف فرتة العدةً ،

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعن زينب بنت كعب بن عجرة ،أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري -

رضي هللا عنهما -أخربهتا أهنا جاءت إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -تسأله أن ترجع إىل أهلها
يف بين خدرة؛ فإن زوجها خرج يف طلب أعبد له أبقوا حىت إذا كانوا بطرف القدوم حلقهم فقتلوه،

قالت :فسألت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن أرجع إىل أهلي ،فإين مل يرتكين يف مسكن ميلكه
وال نفقة؟ قالت :فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-نعم" قالت :فخرجت حىت إذا كنت يف
احلجرة أو يف املسجد دعاين أو أمر يب فدعيت له فقال" :كيف قلت؟ " .فرددت عليه القصة اليت

ذكرت من شأن زوجي ،قالت :فقال" :امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله" .قالت :فاعتددت

فيه أربعة أشهر وعشراً ،قالت :فلما كان عثمان بن عفان أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه

وقضى به .رواه أبو داود ( ، )2300والرتمذي ( ، )1204والنسائي ( ، )3529وقال الرتمذي:

حسن صحيح.

وقد قال األئمة األربعة بوجوب مالزمة احلاد من وفاة بيتها ،وال حرج عليها أن خترج هناراً حلاجتها،

كمراجعة املستشفى أو املدرسة أو السوق وحنو ذلك ،ولكن ال تبيت إال يف بيتها ،قال ابن عمر -

رضي هللا عنهما( :-ال تبيت املتوىف عنها زوجها وال املبتوتة إال يف بيتها) رواه مالك ( ، )1233وابن
أيب شيبة ( ، )153/4والبيهقي ( ، )435/7وهلا أن تكلم من شاءت من الرجال من حمارمها وكذا
من غريهم إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،مع التزامها ابلسرت واحلجاب الشرعي وعدم اخللوة.

أما احلكمة من مشروعية لزوم املعتدة من وفاة بَيتها فهي امتثال أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ضى ه
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْم ًرا
"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
بذلك ،وهذه أعظم احلكم وأعالهاً ،قال تعاىلَ :
أَ ْن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن يَـ ْع ِ
ص ه
ض َال ًال ُمبِينًا" [األحزاب ]36:فهذا
ضله َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
َ
اخل ََ
ُ
من أعظم احلكم وأكملها ،قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل" :-والكون يف بيتها عبادة" ا .هـ زاد املعاد

(. )690/5

وقال -رمحه هللا تعاىل" :-فإن قيل :فهل مالزمة املنزل حق عليها أو حق هلا؟ قيل :بل هو حق عليها
إذا تركه هلا الورثة ،ومل يكن عليها فيه ضرر ،أو كان املسكن هلا ،فلو حوهلا الورثة ،أو طلبوا منها

األجرة ،مل يلزمها السكن وجاز هلا التحول" ا .هـ زاد املعاد (. )687/5

ومع ذلك فقد التمس بعض العلماء حكما منها" :قال الشافعي -رمحه هللا -ال إحداد على املطلقة؛

ألنه وجب إظهاراً للتأسف على فوت زوج َو َىف بعهدها إىل املمات ،وهذا قد أوحشها ابلفراق فال

تتأسف عليه" ا .هـ تبيّي احلقائق ( ، )35/3العناية شرح البداية (. )336/4

()207/16

وقال السرخسي -رمحه هللا تعاىل" :-احلداد على املتوىف عنها زوجها إلظهار التأسف على موت
الزوج الذي َو َىف هلا حىت فرق املوت بينهما ،وذلك غري موجود يف حق املطلقة؛ ألن الزوج جفاها

وآثر غريها عليها ،فإمنا تظهر السرور ابلتخلص منه دون التأسف" ا .هـ (. )58/6

وقال اهليتمي -رمحه هللا تعاىل" :-ظهر أن احلكمة يف مشروعية اإلحداد تنفري األجانب عن التطلع
للمفارقة؛ فوجب يف معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب ،وسن يف البائن لوجوده ،ومل

يشرع يف الرجعية لعدم التطلع هلا غالباً مع كوهنا زوجة يف كثري من األحكام" ا .هـ حتفة احملتاج

(. )254/8

وقيل" :إمنا شرع يف حق امليت احتياطاً لألنساب؛ ألنه قد مات وال حمامي له عن نسبه ،فجعل

اإلحداد زاجراً وقائماً مقام احملامي عن امليت ،خبالف املطلق احلي فإنه هو احملامي عن نسبه ،واحملتاط

له" ا .هـ حاشية العدوي ( . )124/2وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()208/16

هل أيخذ الظن الغالب حكم اليقّي؟!
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/23هـ
السؤال
هل املظنة تقوم مقام احلقيقة؟ وما رأيكم بكالم شيخ اإلسالم ،حيث يقول( :إن املظنة إمنا تقام مقام

احلقيقة إذا كانت احلكمة خفية ،وكانت املظنة تفضي إليها غالباً) ؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا الكالم البن تيمية يتضح معناه يف مخس نقاط:

أوالً :معىن املظنة من الظن ،والظن هو االحتمال الراجح الغالب .ومظنة الشيء :موضعه ومألفه
الذي يظن كونه فيه.

اثنياً :مىت ينزل الظن ابلشيء منزلة القطع به؟

واجلواب :أن الظن إذا كان غالباً فإنه ينزل منزلة القطع واليقّي ،وذلك بشرط أن يتعذر اليقّي،
ويقابل ذلك :أن االحتمال إذا كان ضعيفاً فإنه ال يلتفت إليه وال يؤخذ به.

وقد ورد يف هذا املعىن قواعد كثرية منها :ما قارب الشيء يعطى حكمه ،ووجوب العمل ابلظن يف

األمور الشرعية والعادية ،والنادر ال حكم له ،واليسري معفو عنه.

اثلثاً :فائدة ومثرة هذه القاعدة أن اليقّي عزيز ،وتطلبه والتوقف على حصوله أمر شاق ،بل قد يكون
حماالً ،وانتظار اليقّي يفضي إىل التوقف وتعطيل األحكام.

رابعاً :قول ابن تيمية( :إن املظنة تقوم مقام احلقيقة إذا كانت احلكمة خفية)  ،لعله يريد بذلك أن

املظنة يف ابب التعبدات البد من اعتبارها ،وذلك ألن التحقيق فيها من حتصيل مقصود الشارع

يكون متعذراً خبالف العادات واملعامالت اليت تعرف عللها ،وميكن االطالع على احلكمة منها.

خامساً :األمثلة على ذلك :عالمات البلوغ مظنة الرشد الذي هو مناط التكليف ،وسكوت البكر

مظنة رضاها ،ووجوب طلب املاء قبل التيمم ملن غلب على ظنه وجود املاء .فهذه أمثلة ملا ظهرت
حكمته ،أما ما خفيت حكمته ،فمثل القول بوجوب الوضوء من مس الذكر ومن مس املرأة ،ومن

أكل حلم اجلزور ،فإن هذه الثالثة مظنة إاثرة الشهوة املفضية إىل نقض الوضوء ،وهذا ما قصده ابن
تيمية يف كالمه السابق .وهللا أعلم.

()209/16

حديث :ال جتتمع أميت على ضاللة
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/06هـ

السؤال

هناك حديث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -معناه" :ال جتتمع أمة حممد على ضاللة" .ما

شرح هذا احلديث ،وكيف نطبقه اليوم؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وإمام املرسلّي ،وبعد:

فحديث" :ال جتتمع أميت على ضاللة" قد ورد برواايت عديدة؛ فقد رواه أمحد ( )25966والطرباين
يف الكبري ( )2171عن أيب بصرة الغفاري -رضي هللا عنه" :-سألت هللا -عز وجل -أن ال جيمع
أميت على ضاللة فأعطانيها ." ...

ورواه ابن أيب عاصم يف السنة ( ، )82والطرباين ( ، )3440عن أيب مالك األشعري-رضي هللا عنه-
" :إن هللا أجاركم من ثالث خالل؛ أن ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا مجيعا ،وأن ال يظهر أهل

الباطل على أهل احلق ،وأن ال جتتمعوا على ضاللة".

ورواه الرتمذي ( ، )2093واحلاكم ( ، )200-199/1وأبو نعيم يف احللية ( )37/3وأعله

الاللكائي يف السنة ،وابن مندة ،ومن طريقه الضياء عن ابن عمر-رضي هللا عنهما" :-إن هللا ال

جيمع هذه األمة على ضاللة أبداً ،وإن يد هللا مع اجلماعة ،فاتبعوا السواد األعظم ،فإن من شذ شذ
يف النار".

ورواه عبد بن محيد ( ، )1220وابن ماجه ( )3940عن أنس -رضي هللا عنه" :-إن أميت ال جتتمع
على ضاللة ،فإذا رأيتم اختالفا فعليكم ابلسواد األعظم".

ورواه احلاكم ( )202-201/1عن ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-ال َجي َم ُع هللا أميت على الضاللة
أبدا ،ويد هللا على اجلماعة".

وابجلملة ،فاحلديث مشهور املنت وله أسانيد كثرية وشواهد عديدة يف املرفوع وغريه.

()210/16

أما فيما يتعلق بشرح هذا احلديث ،وهل يطبق على واقع املسلمّي اليوم ،فقد ذكر الشيخ األلباين -

رمحه هللا -يف معرض كالمه حول هذا احلديث .أن ... " :هذا احلديث يستدل به بعض اخللف على
خالف احلق؛ يستدلون به على االحتجاج ابألخذ ابألكثرية -مبا عليه مجاهري اخللف -حينما أيتون

بقوله عليه السالم" :ال جتتمع أميت على ضاللة" ،ال يصح تطبيق هذا احلديث على اخللف اليوم على

ما بينهم من خالفات جذرية" ،ال جتتمع أميت على ضاللة" ال ميكن تطبيقها على واقع املسلمّي
أمر يعرفه كل دارس هلذا الواقع السيئ ،يُضاف إىل ذلك األحاديث الصحيحة اليت
اليوم ،وهذا ٌ

جاءت مبينةً ملا وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى ،وفيما سيقع يف املسلمّي بعد الرسول -عليه

الصالة والسالم -من التفرق ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :افرتقت اليهود على إحدى وسبعّي فرقة،
والنصارى على اثنتّي وسبعّي فرقة ،وستفرتق أميت على ثالث وسبعّي فرقة كلها يف النار إال واحدة"

قالوا :من هي اي رسول هللا؟ قال" :هي اجلماعة" هذه اجلماعة :هي مجاعة الرسول -عليه الصالة

والسالم -هي اليت ميكن القطع بتطبيق احلديث السابق" :ال جتتمع أميت على ضاللة" أن املقصود
هبذا احلديث هم الصحابة الذين حكم الرسول -عليه الصالة والسالم -أبهنم هي الفرقة الناجية
ومن سلك سبيلهم وحنا حنوهم ،وهؤالء السلف الصاحل هم الذين ح هذران ربُنا -عز وجل -يف القرآن
ول ِم ْن بَـ ْع ِد
شاقِ ِق ال هر ُس َ
?"وَم ْن يُ َ
الكرمي من خمالفتهم ومن سلوك سبيل غري سبيلهم يف قوله عز وجلَ :
يل الْم ْؤِمنِ ِ ِ
صلِ ِه ج َهنهم وساء ْ ِ
ِ
ه
ريا"
ري َسبِ ِ ُ َ
َما تَـبَ ه َ
ّي نُـ َولّه َما تَـ َوىل َونُ ْ َ َ َ َ َ
ت َمص ً
ّي لَهُ ا ْهلَُدى َويَـتهب ْع غَ ْ َ
[النساء . ]115:وهللا أعلم.

()211/16

هل هذا من بيع ما ال ميلك؟
اجمليب د .عبد هللا بن حممد العمراين

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/26هـ
السؤال
هل جيوز التسويق لبضاعة دون شرائها إال بعد احلصول على الزبون؛ ألن وضع النقود فيها قد يؤثر
على حركة املؤسسة .فهناك بعض األشخاص ِّ
يسوقون لبضاعة ال ميلكوهنا ،وبعد االتفاق مع الزبون
يلجأون للشراء من السوق ،مث يسلمونه بضاعته ،فهل هذا النوع من التجارة جائز أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاجلواب على هذه املسألة فيه تفصيل ،وذلك أن هذا التسويق والتعاقد جيوز يف بعض احلاالت،

وحيرم يف حاالت أخرى.
فمن احلاالت اجلائزة:

 -1املفامهة األولية دون إبرام عقد ،حبيث حيصل على عدد من العمالء يرغبون يف شراء السلعة ،مث

يقوم بشراء السلع ،ومن مث يقوم ببيعها هلم ابلنقد أو التقسيط.

 -2التعاقد على وجه السلم (بيع املوصوف يف الذمة)  ،حبيث يبيع السلعة املوصوفة يف الذمة،

فيجوز إذا توافرت شروط السلم ومنها :تسليم الثمن كامالً يف جملس العقد ،وأن تكون السلعة مما

ميكن ضبط صفاته ،وأن تضبط الصفات ،وأن تكون مبقدار معلوم وأجل معلوم  ...إخل.
ومن الصور احملرمة :أن يقوم ِّ
املسوق ببيع السلعة للزبون قبل أن ميلكها ،فيبيعه عيناً معيّنة موصوفة،
مث إذا اتفق معه ذهب ليشرتيها.

فهذه الصورة حمرمة؛ ألهنا تدخل يف النهي عن بيع ما ال ميلك ،وقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أنه قال" :ال تبع ما ليس عندك" .أخرجه أبو داود ( ، )3503والرتمذي (، )1232
وغريمها .أي يف ملكك ،وهذا يكون يف بيوع األعيان ال يف بيوع الصفات .وهللا املوفق.

()212/16

عالمة الطهر من احليض
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال
كيف تعرف املرأة أهنا قد طهرت من احليض؟ وهل للحيض مدهة معينة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فليس للحيض مدة معينة ،لكن الغالب يف العادة ستة أايم إىل سبعة ،وقد ينقص إىل مخسة ،وقد يزيد

إىل عشرة أايم فأكثر ،لكن على املرأة أن تعمل ابلتمييز ،فإذا كان لون الدم مييل إىل السواد وكان
ثخيناً (غليظًا) ورائحته منتنة فهو حيض ،وإن كان أمحر رقيقاً ال رائحة له فهو دم فساد ،تصلي

وتصوم وجوابً ،ويتبع احليض -غالباً -قبل الطهر صفرة أو كدرة فهذا حيض؛ ألنه تبع له.
 -أما الطهر فله عالمتان:

صة البيضاء ،وهي ماء أبيض غري شفاف يدفعه الرحم داللة على نقائه من دم احليض،
األوىل :الق ه
ويكون يسرياً غالباً ،وتعرفه النساء.

العالمة الثانية :اجلفاف ملن ال ترى القصة البيضاء ،وذلك أبن تتمسح مبنديل أبيض ،فإذا خرج

أبيض نقياً ال أثر فيه من نقط صفراء أو محرة وحنوها فقد طهرت ،إذا كان هذا يف عادهتا ،ومل خيرج
بعده شيء من الكدرة والصفرة.

 -فإن مضت عادهتا ورأت اجلفاف ،مث رأت بعد أايم كدرة أو صفرة فال تعترب شيئاً ،وتصلي وتصوم،

لقول أم عطية -رضي هللا عنها( :-كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)  .أخرجه البخاري

(. )326

()213/16

التداوي بلَ ْسع النحل!

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/17هـ
السؤال

ما حكم الشرع يف التداوي بلسع النحل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الكي يزيد عليه يف أمله ويف أثره الظاهر يف
فالتداوي بلسع النحل يف حكم احلجامة
والكي ،بل ّ
ّ

اجلسد ،وقد أثبتت التجارب الطبية املعاصرة فائدته يف عالج بعض األمراض ،فال حرج فيه إذا قال

األطباء أهل اخلربة أبنّه ينفع يف حالة معيّنة ،وابهلل التوفيق.

()214/16

الفرق بّي اخلاص واملقيد
اجمليب علي بن عبد العزيز املطرودي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/12هـ
السؤال

ما الفرق بّي العام واخلاص واملطلق واملقيد؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فبالنسبة للسؤال عن الفرق بّي العام واخلاص ،واملطلق واملقيد ،يظهر يل أن السؤال عن الفرق بّي

العام واملطلق ،وبّي اخلاص واملقيد؛ وذلك ألن الفرق إمنا يطلب عند وجود االلتباس والتداخل،

وليس هناك التباس بّي العام واخلاص ،وال بّي املطلق واملقيد ،وعلى هذا فيكون اجلواب مبا أييت:
العام هو :اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له دفعة واحدة.

أما املطلق فهو :اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له على وجه البدل.

فالعام عمومه استغراقي ال خيرج من أفراده شيء إال ابلتخصيص ،كلفظ الناس ،فهو لفظ عند إطالقه
يشمل كل إنسان ال خيرج منه أحد.

بينما املطلق عمومه بديل ،ال يستغرق مجيع األفراد ،بل هو لفرد شائع يف جنسه غري حمدد.
فإذا كان عند إنسان مائة رقبة من العبيد ،وأمره من جتب طاعته بقوله :أعتق الرقاب ،فإنه يلزمه أن

يعتق مجيع الرقاب اليت عنده؛ ألن هذا لفظ عام ،والعام يستغرق أفراده كلها.

بينما لو قال له :أعتق رقبة ،فهنا يلزمه أن يعتق رقبة شائعة من هذه املائة غري حمددة؛ ألن هذا لفظ

مطلق واملطلق جيري على إطالقه ،أي ال يتحدد برقبة معينة يف مثالنا ،لكنه ال يستغرق مجيع املائة،
بل تكفي فيه واحدة غري معينة.
أما اخلاص فهو :ما دل على فرد واحد معّي ،كزيد ،حممد ،فاطمة ،هذا ،أنت.

واملقيد هو :املطلق الذي ورد عليه ما يقيده ،كقولنا :أعتق رقبة مؤمنة ،فرقبة لوحده مطلق ،فإذا

أضفنا عليه وصف مؤمنة تقيد به ،فخرج عن اإلطالق إىل التقييد.
وهللا تعاىل أعلم وأحكم.

()215/16

هل أجاز ابن تيمية االستعانة ابجلن؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/25هـ

السؤال

كنت قد أرسلت إليكم سؤاال أسال فيه عن جواز االستعانة ابجلن املسلم يف العالج وجاءين الرد

جزاكم هللا خرياً لكن كان اهلدف من سؤايل هو أن بعض طلبة العلم ذكر أن ابن تيمه أجاز االستعانة

ابجلن املسلم يف العالج فهل نسبة هذا القول البن تيمية صحيحة وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -كما يف جمموع الفتاوى (" )87/13واستخدام اإلنس

هلم -أي للجن -مثل استخدام اإلنس لإلنس بشيء:

 -منهم من يستخدمهم يف احملرمات من الفواحش ،والظلم ،والشرك ،والقول على هللا بال علم .وقد

يظنون ذلك من كرامات الصاحلّي .وإمنا هو من أفعال الشياطّي.

 ومنهم من يستخدمهم يف أمور مباحة؛ إما إحضار ماله ،أو داللة على مكان فيه مال ليس لهمالك معصوم ،أو دفع من يؤذيه وحنو ذلك؛ فهذا كاستعانة اإلنس بعضهم ببعض.

 والنوع الثالث :أن يستعملهم يف طاعة هللا ورسوله ،كما يستعمل اإلنس يف مثل ذلك يف ذلك،فيأمرهم مبا أمر هللا به ورسوله ،وينهاهم عما هناهم هللا عنه ورسوله ،كما أيمر اإلنس وينهاهم .وهذه

حال نبينا صلى هللا عليه وسلم ،وحال من اتبعه ،واقتدى به من أمته وهم أفضل اخللق فإهنم أيمرون

اإلنس واجلن مبا أمرهم هللا به ورسوله".
إىل أن قال (ص" : )89والذين يستخدمون اجلن يف املباحات يشبه استخدام سليمان ،لكن أعطي

ملكاً ال ينبغي ألحد بعده ...

مث قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :فلم يستخدم اجلن أصالً ،لكن دعاهم إىل اإلميان ابهلل ،وقرأ
عليهم القرآن ،وبلغهم الرسالة ،وابيعهم كما فعل ابإلنس" أ .هـ رمحه هللا (ص. )89

هذا ما وقفت عليه من كالم البن تيمية رمحه هللا تعاىل يف مسألة االستخدام أما مسألة االستمتاع فله

فيها كالم طويل يف هذا اجمللد قبل هذا املوضع فلرياجعه من شاء وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()216/16

تزويج البكر بغري رضاها
اجمليب وليد بن علي احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/04هـ

السؤال

أمجع أغلب األئمة والفقهاء على إابحة إجبار البكر غري البالغة على الزواج حبجة أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :البكر تستأذن" وكان املقصود هنا البالغة ألن الصغرية ال تعرف

االستئذان ،أيضاً ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -تزوج عائشة -رضي هللا عنها -وهي بنت
ست سنّي! وقال تعاىل "ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورمحة".

كيف نضمن أن الصغرية عندما تبلغ وتكرب سرتاتح نفسياً ،وتشعر ابلقبول الختيار الويل؟ ويف هذه
احلالة أمامها خياران ,إما أن حتمل لقب مطلقة يف جمتمع ال يرحم ,وإما أن حتيا حياة ابئسة تعيسة

تشجعها على االحنراف بدالً من أن تصوهنا؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نيب الرمحة ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فإمنا أجاز الفقهاء تزويج البنت الصغرية غري البالغة دون إذهنا ملصلحتها وليس ملصلحة وليها ،فقد

علل الفقهاء اجلواز بقوهلم" :لئال يفوهتا الزوج الكفء" ،وهذا ما ترجوه كل عروس ،وجواز تزويج

الصغرية ال ينايف حقها يف اختيار الزوج؛ ألن الشرع جعل ذلك إىل أبيها الذي ينوب عنها يف اختيار
الزوج ،كما ينوب عنها يف التصرف مباهلا وغري ذلك من املصاحل املتعلقة هبا ،نظراً لعجزها عن

التصرف بنفسها؛ لعدم اكتمال عقلها وقدرهتا على االختيار لصغر سنها ،فحىت ال يفوهتا الزوج
الكفء الذي تقدم خلطبتها أجاز الشارع لألب تزوجيها بغري إذهنا ،ألن الزواج أمر فطري وإذا فاهتا

الزوج الكفء قد ال يتقدم إليها مرة أخرى ،كما هو واقع اليوم من الذين يردون الزوج الكفء حبجة
فيقل بعد ذلك اخلُطهاب وقد ال يتقدم هلا بعد ذلك إال من ال تراه
إكمال الدراسة ،أو غري ذلكُّ ،
أهالً للزواج فتضطر لقبوله أو متكث بال زواج.

فاجلواز مقيد مبصلحتها ،وهلذا ذكر الفقهاء أنه ال جيوز لألب أن يزوجها بغري الكفء لعدم مصلحتها
يف ذلك ،فإن زوجها بغري كفء فالنكاح ابطل؛ ألنه عقد هلا عقداً الحظ هلا فيه ،كما لو أهدى ماهلا

أو تصدق به ،فإن ذلك ال يصح ،وألنه انئب عنها شرعاً فال يصح تصرفه هلا شرعاً مبا ال حظ هلا
فيه ،وألن نظر األب منوط ابملصلحة وهذا خمالف هلا.

وعلى هذا فإن كان تزويج األب البنته الصغرية ال يفضي إىل مصلحة ،كما لو زوجها طمعاً يف املال

فإن ذلك ال يصح؛ ألنه مل ينظر يف عقد النكاح إىل مصلحتها.

كما قد قيد الفقهاء أيضاً جواز تزويج البنت الصغرية ابألب فقط ،نظراً لشدة شفقته وحرصه على
مصلحة موليته ،وغري األب ال يقوم مقامه يف ذلك ،فلم جييزوا له تزويج الصغرية.
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وجواز تزويج الصغرية ال ينايف اآلية ،ألن اختيار األب مبين على النظر إىل مصلحتها وما يؤول إليه
هذا الزواج يف املستقبل من حتقيق مقاصد النكاح ،وحصول السكن ،واأللفة ،واملودة بينهما ،فيوافق
على تزوجيها إن رأى مصلحتها يف ذلك ،وال تسلم البنت إىل الزوج إال بعد بلوغها وقدرهتا جسمياً،
ابتداء ابلفشل إذ ال يعلم ما يؤول إليه الزواج يف املستقبل
ومن اخلطأ أن حيكم على تزويج الصغرية
ً

إال هللا -عز وجل -وكل زواج حمتمل للفشل ووقوع الطالق ،حىت يف الزواج املبين على اختيار
الزوجة وقبوهلا ،وإمنا على الزوجّي فعل األسباب والتوكل على هللا -سبحانه وتعاىل -ودعاءه

ابلتوفيق ،فحصول املودة بّي الزوجّي يعود إليه سبحانه وتعاىل ،وال يعيب املرأة وقوع الطالق ،ألنه

ال يلجأ إليه إال إذا خاف الزوجان أال يقيما حدود هللا تعاىل ومل يستطع أحدمها معاشرة اآلخر

ابملعروف ،ففيه رمحة هبما.

ومن اخلطأ اعتقاد كون زواج الصغرية يعارض تعليمها ،فللزوجة أن تشرتط على زوجها مواصلة
تعليمها ،وهذا عائد إىل االتفاق بّي الزوجّي ،وكثرياً ما يكون الزواج من األسباب اليت تعّي البنت

على التفوق يف دراستها الستقرارها.

وقد يقع من بعض األولياء اليوم إغفال مصلحة البنت وتزوجيها ألجل مصاحلهم وتتضرر البنت من

الزواج ،فهذا تقصري من الويل ،فيمنع من التصرف الذي يضر مبوليته.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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حنث يف ميينه ملصلحة العمل!
اجمليب د .عبد العزيز بن صاحل الشاوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/27هـ

السؤال

أان كثري احللف وقد غضبت مرة من مديري ،وأقسمت أال أعمل طوال أايم األسبوع من غري راحة

أسبوعية؛ وذلك لصعوبة االستمرار يف العمل هبذا الشكل .حيث إن وضعاً كهذا ضار ابلصحة العامة

وتقديرا لظروف العمل والنقص احلاصل يف عدد املوظفّي تراجعت عن قسمي،
لإلنسان .ولكين
ً
وعدت لتنفيذ تعليمات املدير .فما ك هفارة أمياين؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيجب حفظ األميان وعدم االستهانة هبا؛ فشأهنا عظيم ،وجيوز القسم على األمر املهم شرعاً .فال
جيوز التساهل ابليمّي وال االحتيال للتخلص من حكمه.

ويسن احلنث يف اليمّي إذا كان خرياً ،كمن حلف على فعل مكروه ،أو ترك مندوب ،فيفعل الذي
هو خري ،ويك ِّفر عن ميينه ،لقوله -عليه الصالة والسالم" :-من حلف على ميّي فرأى غريها خرياً
منها ،فليأهتا وليكفر عن ميينه" .انظر صحيح البخاري ( ، )6680وصحيح مسلم (-1649

. )1651

ويباح نقض اليمّي ،كما إذا حلف على فعل مباح ،أو حلف على تركه ،ويك ِّفر عن ميينه.
وكفارة اليمّي :خيري من لزمته بّي:

 -1إطعام عشرة مساكّي نصف صاع من قوت البلد لكل واحد؛ من بر ،أو متر ،أو أرز وحنوها،
وإن غدى املساكّي العشرة أو عشاهم جاز.

 -2كسوة عشرة مساكّي ما جيزئ يف الصالة.
 -3عتق رقبة مؤمنة.

وهو خمري يف هذه الثالثة السابقة ،فإن مل جيد صام ثالثة أايم ،وال جيوز الصيام إال عند العجز عن
الثالثة السابقة ،وهللا املوفق.
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إهداء املصحف للكافر!
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/17هـ

السؤال

هل جيوز إهداء املصحف لليهودي أو النصراين؟ وما احلكم إذا مت هذا؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإهداء املصحف للكافر اليهودي أو النصراين أو غريمها ال جيوز ،ملا يف ذلك من امتهان القرآن

الكرمي ،سواء كان طاهراً أو غري طاهر ،وقد جاء يف الصحيحّي من حديث ابن عمر -رضي هللا

عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو .ويف زايدة عند
مسلم" :خمافة أن يناله العدو" صحيح البخاري ( ، )2990وصحيح مسلم ( . )1869وقد نص
الفقهاء على املنع من متليك القرآن للكافر ببيع أو غريه ومثله اإلعارة.

لكن أجاز الفقهاء أن يُكتب للكافر شيء من القرآن لدعوته إىل اإلسالم والوعظ به؛ واحلجة يف

ذلك كتاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل بعض الكفار مبثل ذلك ،كما جيوز أن هتُدى للكافر
ترمجة معاين القرآن أو تفسريه؛ ملصلحة دعوته إىل دين اإلسالم .وهللا أعلم.
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هل االستقطاع الشهري من العمل الدائم؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/21هـ
السؤال

ما أجر من اتب أو اعتنق اإلسالم على يد مسلم؟ وما أجر تربية األطفال وتعويدهم الصالة؟ وهل

اشرتاك االستقطاع الشهري من الراتب -ولوكان قليالً -ملكتب اجلاليات يعد من العمل الدائم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد دلّت نصوص كثرية من القرآن والسنة على عظيم أجر املصلحّي والدعاة إىل هللا سبحانه ،وقد
يكفي يف هذا املقام ذكر حديث واحد عن رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم هو قوله" :من دعا إىل
هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" أخرجه مسلم ()2674
.

والداللة على اهلدى هلا وسائل وطرق ختتلف ابختالف الزمان واملكان ،ومن وسائل نشر اهلدى

والداللة عليه يف هذا الزمن مكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات ،فاملشاركة مع تلك املكاتب ابلنفس أو

املال كله داخل يف هذا السبيل.
الدائم الذي أشار إليه السائل ابالستقطاع الشهري ،فإنه وإن كان قليالً ففيه
العمل
ومن خري العمل:
ُ
ُ
قل.
خري كثري ،فقليل يدوم خري من كثري يزول ،وأحب العمل إىل هللا أدومه وإن ّ

وأما أجر تربية األوالد فهو النفع العظيم يف الدنيا واآلخرة ،فإن األوالد إذا صلحوا نفعوا أنفسهم

ووالديهم وأمتهم ،بل إن الوالد ينتفع بصالح ولده حيًّا وميتا .قال صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات
اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو

له" أخرجه مسلم ( . )1631مع أن احلرص على تربية الولد وصالحه واجب على الوالد جتاه ولده
ال يعذر يف التفريط فيه ،أسأل هللا أن يصلح نيتنا وذرايتنا واملسلمّي.
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أين يقع سد أيجوج؟!
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت
أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/10هـ
السؤال

قرأت عن ردم وسد ذي القرنّي اللذين ردم وس هد هبما على أمم أيجوج ومأجوج ،وعلمت أنه مما يلي
أرمينيا وأذربيجان ،أي يف جبال القوقاز اليت تقع بّي حبر قزوين شرقاً ،والبحر األسود غرابً ،فهل ما

صحيح؟
قرأتُه
ٌ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فتبّي اآلايت القرآنية اليت تصف قصة ذي القرنّي أبنه اجته إىل بالد مطلع الشمس ،مث إىل بالد ما
بّي السدين ،حيث إن بالد بّي السدين هي بالد الصّي.

ومطلع الشمس املتمثل اليوم جبمهورية (كري يبايت) واجلزر اليت حوهلا يف احمليط اهلادي؛ ففيها الشمس
ش ْم ِ
"ح هىت إِذَا بَـلَ َغ َمطْلِ َع ال ه
س" [الكهف. ]90:
تطلع وتغرب ،ولكنها ال تشرق مصداقاً لقوله تعاىلَ :
إن القوم الذين طلبوا من ذي القرنّي بناء السد هلم ،هم صينيون ،وأن الردم على األرجح يف منطقة

(خيان) وابلذات يف مدينة (جنج جو) يف اجلزء األوسط من الصّي ،والردم الذي بناه ذو القرنّي كان
أول ردم يف الصّي يف عهد ملوك أسرة شانغ يف الفرتة ( 1150-1300ق .م)  ،والدليل على ذلك
أن نطق عبارة أيجوج ومأجوج ابللغة العربية تتطابق متاماً مع نطق هذه العبارة الصينية وفقاً للهجة
سكان وسط ومشال الصّي ،وأن أيجوج ومأجوج هي عبارة ابللغة الصينية.

أما بنو "مأجوج" أي سكان قارة اخليل ،فإن سكان (منغوليا) أيتون على رأس قائمة هؤالء الناس،
وهم نفس القوم الذين يطلق عليهم اسم شعب اخليل (. )HOAS PELE
أما النطاق اجلغرايف ،فإن كثرياً من الشعوب اليت تقع ضمن النطاق اجلغرايف يف الشعوب اليت تسكن

جبورجيا ،أرمينينا ،تركمنستان طاجكستان ،قريقيزاي ،كازاخستان هي ضمن الشعوب املاجوجية ،وأخرياً
فإن عبارة "أيجوج ومأجوج" تعين سكان قارة آسيا ،وسكان قارة اخليل .وهللا أعلم.
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تقييد احلركة املبطلة للصالة بثالث!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/2/11هـ
السؤال

علمت أن كثرة احلركة تبطل الصالة ،وأن ثالث حركات تبطلها ،فإذا احتجت حاجة ماسة للحركة
فهل أستطيع عمل أكثر من ثالث حركات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالسنة للمؤمن أن خيشع يف صالته ،ويقبل على ربه بقلبه وبدنه ،ويطمئن طمأنينة كاملة ،ويرتك

العبث واحلركة ،وقد أثىن هللا على اخلاشعّي يف صالهتم فقال" :قد أفلح املؤمنون الذين هم يف
صالهتم خاشعون" [املؤمنون ، ]2-1:وعلهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املسيء يف صالته

كيف يصلي ،بعد أن حكم على صالته ابلبطالن ثالث مرات .صحيح البخاري ( ، )757صحيح

مسلم (. )397

واحلركة يف الصالة إن كانت ضرورية -كحكة أو طرد ذابب ،أو أي أمر ال يتم خشوع املصلي إال به
-فال أبس هبا ،وحتديد احلركة املبطلة للصالة بثالث ال دليل عليه يعتمد ،بل هو قول لبعض أهل

العلم ،واحلركة غري الضرورية تكره يف الصالة مثل العبث ابألنف ،واللحية ،واملالبس .وإبطاهلا

للصالة مقيد بضابط دقيق عند بعض أهل العلم ،وهو أن تكون كثرية عرفًا ومتوالية ،وأما القليلة

عرفًا فال تبطل الصالة ،وكذا الكثرية غري املتوالية ،ودليل ذلك ما ثبت أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي ،كما يف سنن أيب داود ( ، )922وجامع الرتمذي (، )601

وغريمها -وما ثبت -أنه محل أُمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي ،فكان إذا سجد وضعها ،وإذا قام
محلها ،كما يف صحيح البخاري ( ، )516وصحيح مسلم ( . )543وفقك هللا للخشوع يف
صالتك ،ويسر ذلك لك ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()223/16

ورث ماالً ربوايً
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/28هـ
السؤال

تويف والدي وعمري مخس سنوات ،وقد ورثت عنه بعض األموال ،ولكن اجمللس احلسيب (ممثل
احلكومة) ال يقبل أن تكون األموال خارج البنوك ،فظلت هكذا حىت أصبح عمري  21سنة ،وملا

استلمت األموال أخرجت زكاهتا عن الوقت السابق كله ،وظلت األموال معي حىت صار عمري 25

سنة ،فقمت بشراء شقة وتزوجت وأقمت هبا ،ويف احلقيقة أان التزمت منذ حوايل سنتّي فقط،

وعلمت أن فائدة البنوك هي الراب احلرام ،فماذا أفعل حىت أطهر املال؟ هل أخرج الفوائد من حّي ما
ورثت األموال أم من حّي ما استلمت األموال ،أم ماذا أفعل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فكل مال مشبوه ال بركة فيه ،وأنت أحسنت يف تصرفك حيث سألت عن طهارة املال ،ووصييت لك
إن كنت تعرف الفوائد فأخرجها كلها بنية التخلص منها ،وهللا يعوضك خرياً إن شاء هللا.

وإن كنت ال تعرفها حتديداً فتخلص من بعض األموال ،وانو بذلك طهارة أموالك ،لكن ال تضر

نفسك ،فإن كانت األموال موجودة عندك فتخلص منها وإال يكفيك التوبة واالستغفار وهللا يعفو

عنا وعنك.

والراب من أشنع الذنوب وأعظمها؛ ملا يرتتب عليه من املفاسد ،ولذا عدههُ الرسول -صلى هللا عليه

وسلم -من أكرب الكبائر ومن املوبقات ،قال هللا عز جل وعال" :وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة:
 ، ]275ولعن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه ،وقال" :هم
سواء" صحيح مسلم ( . )1598 ،1597رزقنا هللا وإايك طيب املطعم ،وجنبنا وإايك احلرام
واملشتبه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل هذا رايء؟!
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال

أصلي -واحلمد هلل -يف املسجد ،ولكن دائما أحب أن يراين املصلون ،بل وأتعمد أن أقابلهم؛ لكي
يعلموا أنين صليت معهم ،والغاية اليت يف نفسي أن يذكروين ابخلري ،لكن بدأت أحس أن هذا العمل

رايء ،وأن صاليت غري مقبولة ،مع أنين أصلي وأخلص صاليت هلل وحده ،وأحب أن أُذكر ابخلري.
فهل هذا فيه رايء؟ وكيف اخلالص منه؛ ألنين أصبحت أوسوس كثرياً وأشك يف صحة صاليت؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله وصحبه ،وبعد:
فإنه ال شك أن من شرط قبول العبادة اإلخالص هلل تعاىل قصداً وعمالً ،وعدم اإلشراك به ،يقول

تعاىل" :وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصّي له الدين" [البينة . ]5:وقال تعاىل" :فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحدا" [الكهف . ]110:وقال هللا تعاىل يف احلديث

القدسي" :من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه" صحيح مسلم ( . )2985وقال -

صلى هللا عليه وسلم " :-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر" .قالوا :وما الشرك األصغر؟
قال" :الرايء" .أخرجه أمحد ( ، )23630وغريه.

وأما خبصوص حالتك ،فكونك حترص على نظر الناس إليك وعلمهم بصالتك فهذا أمر خطري ،وقد

يكون من ابب الرايء ،فعليك جماهدة نفسك ،وميكن أن تصلي يف املساجد األخرى ،وابألخص اليت

عرف فيها.
ال تُ َ

واعلم -اي أخي -أن الناس مهما رأوك وعلموا بك فلن ينفعوك شيئاً ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة،

فهم عباد مثلك ال ميلكون ألنفسهم فضالً عنك نفعاً وال ضراً.
وأما إن كان مقصودك هو وجه هللا تعاىل ،وإمنا تفرح إذا ذكرت خبري أو أثين عليك فهذا ال يدخل يف
ابب الرايء -إن شاء هللا -طاملا أن العمل من أصله ومقصوده هلل تعاىل ،وقد سئل النيب -صلى هللا

عليه وسلم -عمن يسمع ثناء الناس عليه ،فقال" :تلك عاجل بشرى املؤمن" .صحيح مسلم
(. )2642
فعليك اي أخي التنبه لدواخل القلب وحيل الشيطان ،وفقنا هللا وإايك ملا حيب ويرضى.
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ِّ
والتسري
شبهات حول التعدد
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود
عضو اللجنة العلمية ابملوقع

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/12هـ

السؤال

كيف أستطيع أن أدافع عن قضية تعدد الزوجات يف اإلسالم؟ وهل جيوز مجاع اجلواري ،وما علة
رجاء أفيدوان؛ ألننا نتعرض لسخرية يف هذا اجملال ،وال جند رداً؛
ذلك؟ وما حكم السبااي يف اإلسالم؟ ً
ألننا ليس لنا علم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه األمور اليت تسأل عنها كانت موجودة يف كل جمتمعات العامل قبل اإلسالم ،ولكنها متارس
هبمجية ال حدود هلا.

فلما جاء اإلسالم وضع ضوابط شرعية ملا قد تكون فيه مصلحة ْأو ال يسبب ضرراً للبشرية على

األقل ،ومن ذلك:

 -1تعدد الزوجات وما يتبعه من حقوق وواجبات ،فلم يكن لعدد الزوجات حد معّي ،كما مل يكن
للطالق عدد معّي ،ومل تكن للزوجة حقوق واضحة املعامل.
فلما جاء اإلسالم حدد عدد الزوجات يف أربع كحد أقصى (لغري النيب صلى هللا عليه وسلم) ،

وفرض على الزوج القسم بينهن ابلتساوي ،كما فرض هلن عليه النفقة والسكىن ونظّم أحكام

الطالق ،ووضع له ضوابط حمددة ،وكان موقفه منه معتدالً؛ فلم مينعه لتكون احلياة الزوجية الفاشلة
قدراً ال مفر منه ،ومل يرتكه بدون حتديد ليكون سيفاً على رقبة الزوجة.

وم ْن ِع تعدد
ولعل من أبرز وجوه حكمة هللا -سبحانه وتعاىل -يف إابحة تعدد الزوجات للرجل الواحدَ ،

األزواج للمرأة الواحدة؛ أن تعدد الزوجات قد تكون له مسامهة كبرية يف النمو السكاين؛ ألن الرجل
ٍ
حيوان منوي  -على األقل  -يف املعاشرة اجلنسية الواحدة،
ين مليو َن
الواحد يُفرتض أنه يُن ِزل عشر َ
مما قد يكفي حلصول احلمل عند آالف النساء.

بينما ال ميكن للمرأة أن حتمل إال من ٍ
لقاء جنسي واح ٍد خالل الدورة الشهرية.
ِ
ومن مثَه فإن تعدد الزوجات ابلنسبة للرجل الواحد قد يعطي نتيجة إجيابية ،بينما تعدد األزواج ابلنسبة
للمرأة الواحدة ال يسبب إال اختالط األنساب واألمراض ،يف حّي أنه من املستحيل أن يزيد من

ومنَـ َعهُ عندما ختشى منه
قدرهتا على اإلجناب .فسبحان من أذن يف التعدد عندما ترجى منه الفائدةَ ،

املضرة!؟

أبكثر من أربع نسوة فيها ِح َكم بليغة،
كما أن خصوصية النيب -صلى هللا عليه وسلم -جبواز الزواج َ
ِ
ِ
العملية اليت متارس داخل البيوت ،وال ميكن الوصول إىل حقيقتها
الشرعية
نقل األحكام
من أبرزهاُ :
ومشاهدة أغلبها إال من قِبَل الزوجات؛ وهلذا جند أن أحكاما كثرية نُقلت إلينا عن طريق التكامل بّي
رواايت أمهات املؤمنّي -كعائشة وميمونة وأم سلمة وغريهن -رضي هللا عن اجلميع.
ومن ذلك :أحكام املعاشرة الزوجية كاجلماع ،واالغتسال ،ومباشرة احلائض ،وتالوة القرآن يف

حجرها ،والنوم معها يف حلاف واحد.

إضافة إىل نوافل البيوت ،مثل قيام الليل (من حيث الوقت ،العدد ،الكيفية) وغريها.
 -2فيما خيص مجاع اجلواري :كان من املعروف -قبل اإلسالم -أن اجلواري غري مشموالت ابلرعاية

االجتماعية ،وأن املمارسة اجلنسية معهن مفتوحة لكل أحد ،وحىت أن بعض األسياد كان يفرض
عليهن البِغاء من أجل حتصيل املال.
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أما اإلسالم فقد ضبط مجاع اجلواري (املمارسة اجلنسية) بضوابط شرعية حامسة ،فلم يسمح به إال يف
إطار نكاح أو ملك ميّي عندما كان موجوداً.
وأعطى يف هذه احلالة أحكاماً خاصة للجارية اليت جيامعها سيدها ،كما هو معروف يف كتاابت العلماء
عن (أمهات األوالد) ومن ذلك:

أ  -عدم السماح للسيد جبماعها إذا كانت متزوجة من غريه ،أو حمرماً له ،أو سبق أن جامعها أبوه أو

ولده.

ب  -أن خدمتها تكون يف إطار حمدود ،داخل البيت.

ج  -أهنا تصبح حرة بعد موته تلقائياً إذا ولدت منه.

ومعىن هذا أن مجاع اجلواري كان يعطي هلن  -يف حكم اإلسالم  -ميزات خاصة ،مما قد جيعل كل

واحدة منهن حتلم بذلك.

 -3وأما السبااي فإهنن قد يدخلن يف حكم اجلواري إذا قرر القائد اإلسالمي ذلك.
لكن اجلديد الذي جاء به اإلسالم يف هذا اجملال هو :إزالة ما كان يف املوضوع من تسيب؛ فلم يسمح
جبماع املَ ْسبِيَة إال بعد أمرين:
أ  -حصول القسمة واستقرارها يف حظ شخص حمدد.
ب  -التأكد من براءة رمحها من احلمل.

وهذان األمران يف غاية األمهية فيما خيص احملافظة على طهارة اجملتمع ،وعدم اختالط األنساب أو

تناقل األمراض.

وأين هذا مما يوجد اآلن من إرسال اجلنود الذين يشعرون بنشوة االنتصار يف اجملتمعات املهزومة ،مع
إطالق احلرية احليوانية اهلمجية هلم يف العربدة واالغتصاب ،وما يتبع ذلك من انتشار للرذيلة

واألمراض ،واختالط األنساب واجلهل هبا ،بل وعدم االهتمام هبا ،وما يتبع ذلك من ميالد جيل من
أبناء اخلزي والعار واهلزمية والسفاح بال نسب وال ُهويهة.
ويف األخري فأين أشكرك على تواصلك معنا ،وأنتظر منك املزيد.

لكن ما أرجوه منك هو :أن تتعرف أكثر على اإلسالم حىت خترج من دائرة الدفاع عن قضاايه

وأحكامه إىل دائرة تقدميها كحلول للبشرية ،وهو أمر سهل ابلنسبة لك إن شاء هللا ،وهللا يوفقك.
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أفضل شروح (بلوغ املرام)
اجمليب د .عبد هللا بن حممد احلكمي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقا
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/18هـ
السؤال
أريد أن أبدأ حبفظ بلوغ املرام ،مع مطالعة لشرح األحاديث -إبذن هللا وتوفيقه -فما هو الشرح

املميز الذي تنصحوين به؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد حظي كتاب (بلوغ املرام) بشروح نفيسة ،وحواش عدة ،وأوسع شروحه -فيما أعلم -شرح

القاضي العالمة حسّي املغريب ،والذي مساه (البدر التمام شرح بلوغ املرام)  ،وهو شرح نفيس أطال

فيه النفس يف ختريج األحاديث والكالم على عللها ،وشرح األحاديث شرحاً استوىف فيه الكالم على
فقهها ،مع ذكر أقوال أهل العلم املشهورة يف كل مسألة ،فهو على امسه بدر متام.

وهناك شروح أخرى كـ (سبل السالم) للصنعاين ،وهو اختصار لشرح املغريب (البدر التمام) مع

زايدات انفعة مهمة.

ومن شروحه الفقهية النافعة شرح "توضيح األحكام من بلوغ املرام" للعالمة الفقيه الشيخ عبد هللا

البسام رمحه هللا تعاىل.

وأما ختريج األحاديث فمن أوسع الكتب اليت اهتمت بتخريج أحاديث البلوغ كتاب (خالصة الكالم
بتخريج بلوغ املرام)  ،للشيخ ضيف هللا الشالحي.

أسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً إىل العلم النافع والعمل الصاحل ،وصلوات هللا وسالمه على خري خلقه

وعلى آله وصحبه.
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من هم أيجوج ومأجوج

اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/29هـ
السؤال

من هم أيجوج ومأجوج؟ ،وأين هم؟ ،وكيف يفسدون؟ ،وأين سد ذي الْ َق ْرنَ ْ ِ
ّي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاعتقاد اليهود والنصارى أن أيجوج ومأجوج متثل قوة عظمى ستجتاح (وفقاً للنبوة اإلجنيلية) إسرائيل

وتدمرها يف آخر الزمان ،وهي متثل املقدمة والعالمة لظهور املسيح ،أما يف الرتاث اإلسالمي فإن

أيجوج ومأجوج ميثالن شعبّي مشاليّي أسطوريّي حبسهما االسكندر األكرب خلف سور عظيم وأهنما

سوف يظهران قبل يوم القيامة.

ويف مقاطع إجنيلية ويف أسفار مسيحية ويهودية أن "جوج" مقيد بقوة عدوانية أخرى هي" :مأجوج"،

ب ينما جاء يف مواضع أخرى أبن "مأجوج" هو يف احلقيقة مكان منشأ وأصل "جوج" ،ومن القصص
الشائعة يف أورواب أن االسكندر قد طرد "جوج ومأجوج" واثنتّي وعشرين أمة شريرة بعيداً حنو

الشمال يف اجتاه سواحل احمليط الشمايل يف شبه جزيرة فيما وراء حبر قزوين ،بواسطة سور من احلديد،

فعامل اجلغرافيا املسلم اإلدريسي (1166-1099م) حتدث عن بعثة كانت مهمتها حتديد موقع
السور ،أو السد الذي حجز تلك القوى الوثنية.

أما القرآن فهو يشري بكل وضوح إىل ما كان يتمتع به ذو القرنّي من علم وفري يف أصول وأحكام

الدين وإىل وحدانية هللا وربوبيته.

وقال بعض العلماء :إن أيجوج ومأجوج من نسل ايفث أيب الرتك ،وإهنم مسوا تركا ألهنم تركوا من وراء
السد .ومها قبيلتان من بين آدم يف خلقهم تشويه ،منهم مفرط يف الطول ومنهم مفرط يف القصر ،قوم
مفسدون ابلقتل والسلب والنهب.

وجاء يف مسند اإلمام أمحد ( ... " )21299أيجوج ومأجوج عراض الوجوه ،صغار العيون ،شهب
الشعاف ،من كل حدب ينسلون ،كأن وجوههم اجملان املطرقة" .فيه عن الصفات اجلسمية هلؤالء:

والشهب :البياض .والشعاف :أعلى شعر الرأس .واجملان املطرقة :يعين الرتاس اليت طُورق بعضها على
بعض .وأن ذا القرنّي دخل بالد الصّي حيث مدينة "جنج جو" ( )ZHENG ZHOUهي

املدينة اليت بُين فيها الردم.

ويقطن أيجوج ومأجوج مشال ،ومشال شرق ،ومشال غرب احلدود الصينية .صفاهتم :عراض الوجوه

(املسطحة) نسبياً ،واجلسم قصري ممتلئ مع أطراف قصرية ،ورؤوسهم قصرية ،ووجوههم بيضاء أو

مدورة ،وقامتهم قصرية.
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رد السالم على املرأة!
اجمليب عبد الرمحن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/19هـ
السؤال

هل رد التحية إذا كانت من النساء األجنبيات واجب؟ وهل األمر ابلرد عام يف قوله تعاىل" :وإذا
حيِّيتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها إن هللا كان على كل شيء حسيبا".

نرجو أن توضحوا لنا ،حيث تلقي علينا بعض األخوات السالم ،ونتحرج من الرد كثرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فرد حتية املسلمة واجب؛ لقوله تعاىل" :وإِ َذا حيِيتم بِت ِحيه ٍة فَحيُّوا ِأبَح ِ
ُّوها"
َ ُّ ُ ْ َ
س َن م ْنـ َها أ َْو ُرد َ
َ
َْ

[النساء ، ]86:مع مراعاة حسن الرد ،وعدم اخلضوع فيه أو املصانعة مع من ختضع فيه.

وأما التسليم على النساء ابتداء فهو جائز إال الشاابت منهن خمافة الفتنة من مكاملتهن بنزغة شيطان

أو خائنة عّي ،فإن أمنت الفتنة فال أبس؛ ملا رواه أبو داود ( ، )5204وابن ماجه ( )3701عن
أمساء بنت يزيد -رضي هللا عنها -قالت :م هر علينا النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف نسوة فسلم

علينا.

وأخرج البخاري ( )6248عن سهل بن سعد ،قال :كنا نفرح يوم اجلمعة ،قلت :ومل؟ قال :كانت لنا
عجوز ترسل إىل بضاعة  -خنل ابملدينة  -فتأخذ من أصول السلق فتطرحه يف قدر وتكركر  -أي

تطحن  -حبات من شعري ،فإذا صلينا اجلمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله.
وابهلل التوفيق.
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هل تساوي دية العضو دية النفس؟

اجمليب د .قيس بن حممد آل الشيخ مبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/09هـ
السؤال

هل دية العضو الواحد يف جسم اإلنسان تساوي دية النفس؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فدية العضو الوحيد من نوعه يف اجلسم تساوي دية النفس ،واألصل يف ذلك حديث عبد هللا بن أيب

بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه ،أن يف الكتاب الذي كتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِ
ب جدعا
لعمرو بن حزم يف العقول [الدايت] " :إن يف النفس مائة من اإلبل ،ويف األنف إذا أُوع َ
مائة من اإلبل" .ينظر املوطأ ( ، )1338وسنن النسائي ( ، )4857وسنن البيهقي ( . )81/8وهذا
جممع عليه يف النفس ،وأما األعضاء فتُجرب ابل ِّدية اترة ،وجترب ٍ
مبال مق هد ٍر اترة أخرى على تفصيل

طويل حملُّهُ كتب الفقه.

وقد قَـ هوَم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه املائة من اإلبل على أهل الذهب أبلف دينار ،وذلك حبضرة
الصحابة رضوان هللا عليهم ،وهو ما أخذ به اإلمام مالك رمحه هللا.

والتقدير هنا من األمور التهعبُّديهة اليت مل يوقف على معناها.

قال العز بن عبد السالم -رمحه هللا( -أما النفوس فإهنا خارجة عن قيام جرب األموال واملنافع

واألوصاف إذا ال جترب أبمثاهلا وال ختتلف جوابرها ابختالف األوصاف يف احلسن والقبح والفضائل

والرذائل) .

وقال( :وأما أعضاء بين آدم فإهنا جترب ابلديهة اترةً ومبقدر ينسب إىل الديهة اترةً) .

(الغالب على جناايت األانس التعبد الذي ال يُوقف على معناه) .
مث قال:
ُ

()231/16

دفع (الشرط) لوالد الزوجة هل له أصل؟!
اجمليب د .أنور بن صاحل أبو زيد

عضو هيئة التدريس جبامعة ذمار يف اليمن
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/17هـ

السؤال

هناك عادة متبعة يف اليمن تسمى "الشرط" ،وهو مبلغ يقوم العريس بدفعه إىل والد الزوجة ما يساوي

عشرين ألف دوالر تقريباً إضافةً على املهر الذي يقدم للمرأة.
فما هو احلكم الشرعي يف هذا الشرط؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الذي يظهر من عرف الناس يف اليمن أهنم يسمون املقدم من املهر شرطا ،واملؤخر يسمونه مهرا ،وال
مشاحة يف االصطالح ،حيث إن الواقع أن هذا املقدم املسمى شرطا ال أيخذه أبو الزوجة لنفسه بل

ألجل أن جيهز ابنته ،ويكسوها ،ويصنع هلا حفال ،ورمبا زاد من عنده أحياان ،ولو فرضنا أنه أيخذ

شيئا لنفسه ،فهذا رمبا حيصل وخيتلف من انحية ألخرى يف القلة والكثرة ،ولكنه ال أيخذ ذلك إال
بعد أن جيهز ابنته.

ت به ،وطابت به ،بشرط أال يكون
ويف هذه الصورة جيوز ذلك إذا كان ويل البنت هو أابها ،أو َمسَ َح ْ
هذا سببا لصد األزواج عن ابنته.

فالذي يظهر والعلم عند هللا أن هذه العادة ال حرج فيها من حيث األصل ،لكن يبقى النقاش يف
املغاالة يف الشرط الذي رمبا كان مانعا لطاليب الزواج من التقدم للخطبة ،وهللا أعلم.

()232/16

هل هذا من نسبة الولد إىل غري أبيه؟
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/14هـ
السؤال

إذا أراد شخص أن يكفل يتيماً ،وال ينسبه إىل امسه؛ ألن هذا حمرم يف اإلسالم .ولكن ما احلكم إذا

انداه اببين مثالً ،فإذا سأل أحد املعيلَ :م ْن هذا الطفل؟ فأجابه أنه ابين! فما حكم اإلسالم؟

اجلواب

احلمد ل ،له والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ومن وااله ،وبعد:

وه ْم
فكما ذكر السائل -وفقه هللا -ال جيوز نسبة الشخص إىل غري أبيه قال هللا عز وجل" :ا ْد ُع ُ

ط ِع ْن َد هِ
ِ
آاب َء ُه ْم فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَم َوالِي ُك ْم" [األحزاب. ]5:
ْس ُ
اَّلل فَِإن َملْ تَـ ْعلَ ُموا َ
َ
آلابئ ِه ْم ُه َو أَق َ

فيجب أن يضاف إىل والده يف األوراق الرمسية ،وعند إثبات احلقوق ،ويف كل أمر جدي ،غري أن هذا
ال مينع الرجل أن يقول لغري ابنه -يتيماً أو غري يتيم :-اي بين .وحنو ذلك ،إذا كان ذلك على سبيل
التكرمي ،أو التحبيب ،أو املداعبة؛ قال ابن كثري-رمحه هللا تعاىل -عند تفسري اآلية املذكورة( :فأما

دعوة الغري ابناً على سبيل التكرمي والتحبيب ،فليس مما هني عنه يف هذه اآلية ،بدليل ما رواه اإلمام
الع َرين،
أمحد وأهل السنن إال الرتمذي ،من حديث سفيان الثوري ،عن سلمة بن ُك َه ْيل ،عن احلسن ُ

عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،قال :قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أغيلمة بين عبد
ين! ال ترموا اجلمرة حىت تطلع
املطلب ،على ُمحَُرات لنا من مجَْع ،فجعل يَـ ْلطَخ أفخاذان ويقول" :أُبَـ ْي ِ ه

ين" تصغري بين.
الشمس" .قال أبو عبيد وغريه " :أُبَـ ْي ِ ه

آلابئِ ِه ْم) يف شأن زيد
وهذا ظاهر الداللة ،فإن هذا كان يف حجة الوداع سنة عشر ،وقوله( :ا ْد ُع ُ
وه ْم َ
بن حارثة ،وقد قتل يف يوم مؤتة سنة مثان ،وأيضا ففي صحيح مسلم من حديث أيب َع َوانة الوضاح

بن عبد هللا اليَ ْش ُكري ،عن اجلَْعد أيب عثمان البصري ،عن أنس بن مالك ،رضي هللا عنه ،قال :قال
يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اي بُين" .ورواه أبو داود والرتمذي) إهـ تفسري ابن كثري

( . )377/6وفق هللا اجلميع للصواب ,وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.

()233/16

اتيان الزوجة مع الشك يف الطهر
اجمليب سامل بن انصر الراكان
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/15هـ

السؤال

تزعم زوجيت أن احليض أيتيها  15يوم من الشهر القمري ,وأشك أهنا تدرك الفرق بّي احليض وبّي
الصفرة والكدرة ما بعد احليض ,ولقد جامعتها وهي تقول :إهنا يف احليض .ولكن بعد ذهاب دم

احليض وأان أعتقد أهنا يف طهر ولكنها ال تعرف الفرق ,هل هناك كفارة ملا فعلت وأان مل أجامعها إال

بعد انتهاء دم احليض ,وأان حمتار جدًّا ،الرجاء النصيحة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه ،وبعد:
فالراجح من أقوال العلماء يف حتديد مدة احليض أنه ال حد ألكثره وال ألقله ،فلو استمر دم احليض

مخسة عشر يوماً ،فإنه يعد حيضاً ،إذا كانت املرأة مميزة لدم احليض من االستحاضة ،وتعرف الفروق

بينهما يف اللون والرائحة ،وعلى أية حال فمن أتى زوجته وهي حائض ًّ
ظاان أهنا طاهر ،فال شيء عليه
لقوله عز وجل" :ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان" [البقرة . ]286:وأما من أاتها عاملاً حبيضها،

فهو آمث ،وعليه التوبة واالستغفار ،وال كفارة عليه على الصحيح ،وأما احلديث الذي عند أيب داود
( ، )264والرتمذي ( )137وغريمها عن ابن عباس أن النيب -صلى هللا عليه وسلم قال يف الذي
أييت امرأته وهي حائض" :يتصدق بدينار أو بنصف دينار" ففي إسناده ضعف .واحلمد هلل رب

العاملّي.

()234/16

ضرب الزوجة ليس ح ًقا مطل ًقا!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال
ضرب زوجته؟ وإذا كان اجلواب إجيابيًّا ,أال
يصح كما يبدو أ ّن هناك آيةً قرآنيّةً تُبيح للرجل َ
هل ّ
حث على العنف الزوجي؟ وشكرا مق ّدما.
يكون يف ذلك ّ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النِّ ِ ِ
فقد قال تعاىلِّ :
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض َوِمبَا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم
(الر َج ُ
هل هللاُ بَـ ْع َ
َ
ساء مبَا فَض َ
صِ
ظ هللاُ َو ه
ات لِلْغَْي ِ
وه هن ِيف
فَال ه
ب ِمبَا َح ِف َ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
الالِيت َختَافُو َن نُ ُ
احلَ ُ
شَ
وه هن َو ْاه ُج ُر ُ
وزُه هن فَ ِعظُ ُ
ضِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ريا) [النساء. ]34:
اج ِع َوا ْ
املَ َ
ض ِربُو ُه هن فَإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَـ ْبـغُوا َعلَْي ِه هن َسب ًيال إ هن هللاَ َكا َن َعليًّا َكب ً
وهذه اآلية آية حمكمة غري منسوخة ،ولكن كثريا من الناس مل يفهم املراد منها ،فعمل بفهمه اخلاطئ،

وتعدى على املرأة ،وظن أن هذا من الدين ،وإذا رجعنا للمنهج اإلسالمي يف تعامل الزوجّي تبّي لنا

جليا أنه ال حيث على ما يظنه البعض "لعنف الزوجي" ،بل حيث على األلفة ،واحملبة ،والعشرة

ابملعروف ،وذلك يف آايت ،وأحاديث نبوية كثرية ،منها على سبيل املثال ال احلصر:
هِ
ِ
ِ
وه هن لِتَ ْذ َهبُوا بِبَـ ْع ِ
ض
اء َك ْرًها َوَال تَـ ْع ُ
ضلُ ُ
أوال :قال تعاىلَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
سَ
ين آ ََمنُوا َال َحي ُّل لَ ُك ْم أَن تَ ِرثُوا النّ َ
ما َآتَـيـتموه هن إِهال أَن أيْتِّي بَِف ِ
ِ
اح َ ٍ ٍ ِ
سى أَن تَك َْرُهوا َش ْيـئًا
وه هن ِابملَْع ُروف فَِإن َك ِر ْهتُ ُم ُ
شة ُمبَـيِّنَة َو َعاش ُر ُ
َ ُُْ ُ
َ َ
وه هن فَـ َع َ
وَْجيعل هللا فِ ِيه َخ ْ ِ
ريا) [النساء. ]19:
َ ََ ُ
ريا َكث ً
ً
قال الشافعي -رمحه هللا تعاىل" :-ومجاع املعروف بّي الزوجّي كف املكروه ،وإعفاء صاحب احلق من
املؤنة يف طلبه ،ال إبظهار الكراهية يف أتديته ،فأيهما مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم" ا .هـ أحكام

القرآن للشافعي ( ، )204/1األم (. )89/5

اشروه هن ِابملَعر ِ
ِ
الرجال
وف)  :وخالقوا أيها
ُ
(و َع ُ ُ
وقال الطربي -رمحه هللا تعاىل" :-يعين جل ثناؤه بقوله َ
ُْ
نساءكم وصاحبوهن ( ِابملَعر ِ
وف) يعين مبا أمرمت به من املصاحبة ،وذلك إمساكهن أبداء حقوقهن اليت
ُْ
َ
فرض هللا جل ثناؤه هلن عليكم إليهن ،أو تسريح منكم هلن إبحسان" ا .هـ تفسري الطربي ()312/4
.

وقال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل" :-وقال بعض أهل العلم :التماثل هاهنا يف أتدية كل واحد منهما
ما عليه من احلق لصاحبه ابملعروف ،وال ميطله به وال يظهر الكراهة ،بل ببشر وطالقة ،وال يتبعه أذى
اشروه هن ِابملَعر ِ
ِ
وف" وهذا من املعروف ويستحب لكل واحد منهما
"و َع ُ ُ
وال منة ،لقول هللا تعاىلَ :
ُْ
حتسّي اخللق مع صاحبه ،والرفق به ،واحتمال أذاه ،لقول هللا تعاىل" :وابلوالدين إحساان وبذي
القرىب"  ...إىل قوله" :والصاحب ابجلنب" قيل :هو كل واحد من الزوجّي" ا .هـ املغين (. )223/7

()235/16
اشروه هن ِابملَعر ِ
ِ
وف) أي :طيبوا أقوالكم هلن،
(و َع ُ ُ
وقال ابن كثري -رمحه هللا تعاىل" :-وقوله تعاىلَ :
ُْ

وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم ،حبسب قدرتكم ،كما حتب ذلك منها فافعل أنت هبا مثله ،كما قال
تعاىل" :وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابملَعر ِ
وف" [البقرة . ]228:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َْ
ُْ
َُ ُ
"خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي" .وكان من أخالقه صلى هللا عليه وسلم أنه مجيل العشرة،
دائم البشر ،يداعب أهله ،ويتلطف هبم ،ويوسعهم نفقة ،ويضاحك نساءه ،حىت إنه كان يسابق

عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -يتودد إليها بذلك ،قالت :سابقين رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،فسبقته ،وذلك قبل أن أمحل اللحم ،مث سابقته بعد ما محلت اللحم فسبقين ،فقال" :هذه

بتلك" .وجيتمع نساؤه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأكل معهن
العشاء يف بعض األحيان ،مث تنصرف كل واحدة إىل منزهلا ،وكان ينام مع املرأة من نسائه يف شعار

واحد ،يضع عن كتفيه الرداء ،وينام ابإلزار ،وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليال
قبل أن ينام ،يؤانسهم بذلك صلى هللا عليه وسلم ،وقد قال تعاىل( :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ ِ
ُس َوةٌ
ول هللا أ ْ
ْ َُ

سنَةٌ) [األحزاب ." ]21:ا .هـ تفسري ابن كثري ( ، )467/1وانظر زاد املعاد (. )150/1
َح َ

وقال الذهيب –رمحه هللا تعاىل" :-وإذا كانت املرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه ،فالزوج أيضا

مأمور ابإلحسان إليها ،واللطف هبا ،والصرب على ما يبدو منها من سوء خلق وغريه ،وإيصاهلا حقها
اشروه هن ِابملَعر ِ
ِ
وف) " ا .هـ الكبائر
(و َع ُ ُ
من النفقة ،والكسوة ،والعشرة اجلميلة ،لقول هللا تعاىلَ :
ُْ
(. )178/1
ِ
ِ
اثنيا :قال تعاىلِِ ِ :
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُكم َم َو هدةً
(وم ْن آ ََايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
َ
ٍ
ِ
ك َآلَاي ٍ
[الروم . ]21:قال ابن كثري -رمحه هللا تعاىل" :-فال ألفة
ت لَِق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن) ُّ
َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف ذَل َ َ
بّي روحّي أعظم مما بّي الزوجّي" ا .هـ تفسري ابن كثري (. )275/2
ِ
ِ
ِ هِ
وف ولِ ِ ِ
يم)
لر َجال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ َوهللاُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
اثلثا :قال تعاىلَ :
(وَهلُ هن مثْ ُل الذي َعلَْي ِه هن ِابملَْع ُر َ ّ
[البقرة . ]228:قال ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-إين ألحب أن أتزين للمرأة ،كما أحب أن
تزين يل ،ألن هللا عز وجل يقول( :وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابملَعر ِ
وف) وما أحب أن أستويف مجيع حق
َْ
ُْ
َُ ُ
لر َج ِ
(ولِ ِّ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ)  .رواه ابن أيب شيبة ( )196/4وابن
يل عليها ،ألن هللا عز وجل يقولَ :
جرير ( )453/2والبيهقي ( )295/7وانظر الدر املنثور (. )661/1
رابعا :عن أيب هريرة –رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :من كان يـ ْؤِمن ِاب هِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم
َْ
ُ ُ
ٍ
ِ
ِ
استَـوصوا ِابلنِّس ِاء َخ ْريا؛ فَِإ ههنُ هن ُخلِ ْقن من ِ
ضلَ ِع
ضلَ ٍعَ ،وإِ هن أَ ْع َو َج َش ْيء يف ال ِّ
ارهَُ ،و ْ ْ ُ
ْاآلخ ِر فال يُـ ْؤذ َج َ
َ
ً
َ
أَ ْع َاله ،فَِإ ْن َذهبت تُِقيمه َكسرتَه ،وإِ ْن تَـرْكته مل يـز ْل أَ ْعوج ،فَاستـوصوا ِابلنِ ِ
ريا" .رواه البخاري
ُ
ساء َخ ْ ً
َ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ّ َ
( )4890ومسلم (. )1468

()236/16

قال النووي -رمحه هللا تعاىل" :-فيه احلث على الرفق ابلنساء ،واإلحسان إليهن ،والصرب على عوج
أخالقهن ،واحتمال ضعف عقوهلن ،وكراهة طالقهن بال سبب ،وأنه ال مطمع يف استقامتهن" ا .هـ

مرقاة املفاتيح (. )356/6

وقال املناوي -رمحه هللا تعاىل" :-وفيه ندب املداراة ،الستمالة النفوس ،وأتلف القلوب ،وسياسة
النساء أبخذ العفو عنهن ،والصرب عليهن ،وأن من رام تقوميهن فاته النفع هبن ،مع أنه ال غىن له عن

امرأة يسكن إليها" ا .هـ فيض القدير (. )388/2

خامسا :عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هِ
"ال يَـ ْف َر ْك ُم ْؤِم ٌن
اَّلل صلى هللا عليه وسلمَ :
آخ َر" .رواه مسلم (. )1469
مؤمنه ،إن َك ِرهَ منها ُخلُ ًقا رضي منها َ
قال احلافظ النووي -رمحه هللا تعاىل" :-أي ينبغي أن ال يبغضها ،ألنه إن وجد فيها ُخلقا يُكره ،وجد

فيها ُخلقا مرضيا ،أبن تكون شرسة اخللق ،لكنها دينة ،أو مجيلة ،أو عفيفة ،أو رفيقة به ،أو حنو

ذلك " ا .هـ شرح صحيح مسلم ( ، )58 /10الديباج للسيوطي (. )80/4
اَّلل يف النِ ِ
وه هن
ساء ،فَِإنه ُك ْم أ َ
َخ ْذمتُُ ُ
سادسا :قال النيب صلى هللا عليه وسلم -يف حجة الوداع" -اتهـ ُقوا هَ ّ َ
َّلل ،واستحلَلْتم فُـروجه هن بِ َكلِم ِة هِ
ِ ِ
ِ
َح ًدا تَك َْرُهونَهُ ،فَِإن
ِأب ََمان ا ه َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ
اَّللَ ،ولَ ُك ْم َعلَْي ِه هن أَن َال يُوط ْئ َن فُـ ُر َش ُك ْم أ َ
َ
ضراب غري م ِرب ٍح ،وَهل هن علَي ُكم ِر ْزقُـه هن وكِسو ُهتُ هن ِابلْمعر ِ
وف" .رواه مسلم
ْن ذلك فَا ْ
ض ِربُ ُ
وه هن َ ْ ً
ُ َّ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ
فَـ َعل َ
َ ُْ
( )1218من حديث جابر -رضي هللا عنه.-
ص -رضي هللا عنه -أَنهه شهد حجة الوداع مع رسول هِ
َح َو ِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم،
ُ
وعن َع ْم ِرو بن ْاأل ْ
صةً فقال" :أال واستـوصوا ِابلنِ ِ
ريا ،فَِإ همنَا
فحمد هللا وأثىن عليه ،وذكر ووعظ ،فذكر يف احلديث قِ ه
ساء َخ ْ ً
َ َْْ ُ ّ َ
ان ِع ْن َد ُكم ،ليس متَْلِ ُكو َن ِم ْنـه هن شيئا غري ذلك ،إال أَن أيْتِّي بَِف ِ
اح َ ٍ ِ ٍ
ُه هن َعو ٍ
ْن
َ َ
ُ
ْ
شة ُمبَـيّنَة ،فَِإن فَـ َعل َ
َ
ِ
رب ٍح ،فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فال تَـ ْبـغُوا َعلَْي ِه هن َسبِ ًيال ،أال إِ هن
ضاج ِعَ ،وا ْ
وه هن َ
وه هن يف ال َْم َ
ض ِربُ ُ
فَ ْاه ُج ُر ُ
ض ْرًاب غري ُم َِّ
لَ ُكم على نِسائِ ُكم ح ًّقا ،ولِنِسائِ ُكم علَي ُكم ح ًّقا ،فَأَ هما ح ُّق ُكم على نِسائِ ُكم ،فال ي ِ
وط ْئ َن فُـ ُر َش ُك ْم من
ُ
َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ
َ ْ
َ ْ
ْ
تَك َْرُهو َن ،وال َأيْذَ هن يف بُـيُوتِ ُك ْم لِ َم ْن تَك َْرُهو َن ،أال َو َح ُّق ُه هن َعلَْي ُك ْم أَ ْن ُحتْ ِسنُوا إِلَْي ِه هن يف كِ ْس َوهتِِ هن
َوطَ َع ِام ِه هن" .رواه ابن أيب شيبة ( )56/2والنسائي يف الكربى ( )9169وابن ماجه ()1851
والرتمذي ( ، )1163وقال :حسن صحيح.
سابعا :عن عبد هِ
"ال َْجيلِد أحدكم
اَّلل بن َزْم َعةَ -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
امرأَتَه ج ْل َد الْعب ِد ،مثُه ُجي ِامعها يف ِ
آخ ِر الْيَـ ْوِم" .رواه البخاري (. )4908
ْ َ ُ َ َْ
َ َُ

()237/16

قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا تعاىل" :-ويف سياقه استبعاد وقوع األمرين من العاقل ،أن يبالغ يف
ضرب امرأته ،مث جيامعها من بقية يومه أو ليلته ،واجملامعة أو املضاجعة إمنا تستحسن مع ميل النفس،
والرغبة يف العشرة ،واجمللود غالبا ينفر ممن جلده ،فوقعت اإلشارة إىل ذم ذلك ،وأنه إن كان وال بد

فليكن التأديب ابلضرب اليسري ،حبيث ال حيصل منه النفور التام فال يفرط يف الضرب ،وال يفرط يف

التأديب  ...وألن ضرب املرأة إمنا أبيح من أجل عصياهنا زوجها ،فيما جيب من حقه عليها" ا .هـ
فتح الباري ( )303/9عمدة القاري (. )192/20

اثمنا :عن إايس بن أيب ذابب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال تضربوا
إماء هللا" .قال فذئر -أي نشز -النساء ،وساءت أخالقهن على أزواجهن ،فقال عمر بن اخلطاب –

رضي هللا عنه :-ذئر النساء ،وساءت أخالقهن على أزواجهن منذ هنيت عن ضرهبن ،فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم" :فاضربوا" فضرب الناس نساءهم تلك الليلة ،فأتى نساء كثري يشتكّي

الضرب ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم حّي أصبح" :لقد طاف آبل حممد الليلة سبعون امرأة كلهن

يشتكّي الضرب ،وأمي هللا ال جتدون أولئك خياركم" .رواه النسائي يف الكربى ( ، )9167وصححه
ابن حبان (. )4189

قال اإلمام الشافعي -رمحه هللا تعاىل" :-فجعل هلم الضرب ،وجعل هلم العفو ،وأخرب أن اخليار ترك

الضرب" ا .هـ األم (. )112/5

وقال احلافظ ابن حجر –رمحه هللا تعاىل" :-فيه داللة على أن ضرهبن مباح يف اجلملة ،وحمل ذلك أن
يضرهبا أتديبا إذا رأى منها ما يكره ،فيما جيب عليها فيه طاعته ،فإن اكتفى ابلتهديد وحنوه كان
أفضل ،ومهما أمكن الوصول إىل الغرض ابإليهام ال يعدل إىل الفعل ،ملا يف وقوع ذلك من النفرة

املضادة حلسن املعاشرة املطلوبة يف الزوجية ،إال إذا كان يف أمر يتعلق مبعصية هللا" ا .هـ فتح الباري
( ، )304/9وانظر عون املعبود (. )128/6

ضرب رسول هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم شيئا قط بيده،
اتسعا :عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :ما َ َ َ

خادما ،إال أن جياهد يف سبيل هللا ،وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ،إال أن
وال امرأة ،وال ً
ينتهك شيء من حمارم هللا فينتقم هلل عز وجل .رواه مسلم (. )2328

قال النووي -رمحه هللا تعاىل" :-فيه أن ضرب الزوجة ،واخلادم ،والدابة وإن كان مباحا لألدب،
فرتكه أفضل " ا .هـ شرح صحيح مسلم (. )84/15

وقال القاري -رمحه هللا تعاىل" :-خصا ابلذكر اهتماماً بشأهنما ،ولكثرة وقوع ضرب هذين،

واالحتياج إليه ،وضرهبما وإن جاز بشرطه ،فاألوىل تركه ،قالوا خبالف الولد ،فإن األوىل أتديبه،
ويوجه أبن ضربه ملصلحة تعود إليه ،فلم يندب العفو ،خبالف ضرب هذين فإنه حلظ النفس-غالباً-

فندب العفو عنهما خمالفة هلواها ،وكظماً لغيظها" ا .هـ مرقاة املفاتيح ( ، )488/10وانظر كشاف

القناع (. )209/5

عاشرا :عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :خريكم خريكم
ألهله وأان خريكم ألهلي" .رواه ابن حبان ( . )4177والبيهقي (. )468/7

()238/16

قال املناوي -رمحه هللا تعاىل" :-وهلذا كان على الغاية القصوى من حسن اخللق معهن ،وكان
يداعبهن ويباسطهن " ...وأان خريكم ألهلي" أي برا ونفعا هلم ،ديناً ودنيا ،أي فتابعوين ،ما آمركم

بشيء إال وأان أفعله" ا .هـ فيض القدير (. )496/3
احلادي عشر :عن جابِ ٍر -رضي هللا عنه -قال :هنى رسول هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم عن الضرب يف
َ
الوجه .رواه مسلم (. )2116
ي -رمحه هللا تعاىل" :-وأما الضرب يف الوجه ،فمنهي عنه يف كل احليوان احملرتم ،من
هو ِو ّ
قال النـ َ

اآلدمي ،واحلمري ،واخليل ،واإلبل ،والبغال ،والغنم ،وغريها ،لكنه يف اآلدمي أشد ،ألنه جممع احملاسن،
مع أنه لطيف ألنه يظهر فيه أثر الضرب ،ورمبا شانه ورمبا آذى بعض احلواس" ا .هـ شرح النووي

على صحيح مسلم ( ، )97/14وانظر عمدة القاري ( ، )140/21التيسر بشرح اجلامع الصغري
( ، )470/2نيل األوطار (، )250/8عون املعبود (. )167/7

غنما يل قبل أحد
وعن معاوية بن احلكم السلمي -رضي هللا عنه -قال :كانت يل جارية ترعى ً

واجلوانية فاطلعت ذات يوم ،فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ،وأان رجل من بين آدم ،آسف

كما أيسفون ،لكين صككتها صكة فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعظم ذلك علي ،قلت:
اي رسول هللا أفال أعتقها قال" :ائْتِ ِين هبا" .فأتيته هبا فقال هلا" :أَيْ َن هللا؟ " قالت :يف السماء قال:
"م ْن أ ََان؟ " .قالت :أنت رسول ه
اَّلل .قال" :أَ ْعتِ ْق َها فَِإ ههنَا ُم ْؤِمنَةٌ" .رواه مسلم (. )537
َ
الثاين عشر :عن أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت،
وكان بيده سواك ،فدعا وصيفة له أو هلا ،حىت استبان الغضب يف وجهه ،وخرجت أم سلمة إىل
احلجرات ،فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة ،فقالت :أال أراك تلعبّي هبذه البهمة ورسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يدعوك ،فقالت :ال والذي بعثك ابحلق ما مسعتك ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم" :لوال خشية القود ،ألوجعتك هبذا السواك" .رواه أبو يعلى ( )6944والبخاري يف األدب

( ، )184وقال املنذري" :رواه أبو يعلي أبسانيد أحدها جيد" ا .هـ الرتغيب والرتهيب ( )153/3ن
وضعيف الرتغيب والرتهيب ( ، )98/2رقم ( . )1379وقال اهليثمي" :وإسناده جيد عند أيب يعلى
والطرباين" ا .هـ جممع الزوائد (. )353/10

"من ضرب سوطا ظلما
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
اقتص منه يوم القيامة" .رواه البزار والطرباين يف األوسط ( )1445وإسنادمها حسن .جممع الزوائد

(. )353/10

وبعد هذه اجلولة يف تلك اآلايت واألحاديث املباركة ،وما هي إال فيض من غيض يتبّي معىن اآلية
ويظهر لنا ما يلي:
أوال :وجوب معاشرة كل واحد من الزوجّي اآلخر ابملعروف.

()239/16

اثنيا :أن القوامة بيد الرجل ،ومما يدخل يف القوامة تقومي سلوك الزوجة ،مىت أساءت أو نشزت
برتفعها عليه ،أو غلظتها معه ،أو معصيته مبا جيب عليها له ،فيُ ِّ
قومها ابلنصح أوال ،وذلك بتذكريها

حبرمة النشوز ،ووجوب طاعتها له يف غري معصية ،مع ذكر األدلة على ذلك ،كحديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هِ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم" :إذا َد َعا ال هرجل امرأَتَهُ إىل فِر ِ
ت،
اش ِه فَأَبَ ْ
َ
ُ ُ َْ
صبِ َح" .رواه البخاري (. )3065
ات غَ ْ
فَـبَ َ
ضبَا َن عليها ،لَ َعنَـ ْتـ َها ال َْم َالئِ َكةُ حىت تُ ْ
فإن مل ُْجي ِد ذلك هجر فراشها أو احلديث معها يف البيت ،وال يتعدى ذلك خارج البيت ،حلديث

حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه -رضي هللا عنه -قال :قلت :اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان
ض ِرب ال َْو ْجهَ ،وال
ت وال تَ ْ
س ْب َ
س ْي َ
عليه؟ قال" :أَن تُط ِْع َم َها إذ طَ ِع ْم َ
ت ،أو ا ْكتَ َ
ْس َو َها إذا ا ْكتَ َ
تَ ،وتَك ُ
تُـ َقبِّح ،وال َهتْجر إال يف الْبـ ْي ِ
ت" رواه أمحد ( )20036وأبو داود ( )2142والنسائي يف الكربى
ْ
َ
ُْ
( ، )11431وحسنه النووي يف رايض الصاحلّي (. )277

ومدة اهلجر ال تزيد على ثالثة أايم حلديث أنس -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َخاهُ فَـ ْو َق ثََالثَِة أ هَايٍم" .رواه البخاري ( )5718ومسلم (. )2559
قال" :ال َِحي ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أَن يَـ ْه ُج َر أ َ
فإن مل ينفع ذلك معها ،جاز له ضرهبا ضراب غري مربح بسواك ،أو مبنديل ملفوف ،ال بسوط ،وال

بعصى ،أو حنوه -والسواك كما ال خيفى دقيق ،وقصري ،طوله غالبا طول القلم– (كشاف القناع

 )210/5عن عطاء قال :قلت البن عباس :ما الضرب غري املربح؟ قال :السواك ،وشبهه يضرهبا به.

رواه ابن جرير ( ، )68/5وانظر الدر املنثور ()523/2
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ريا)
وحيرم عليه ضرب الوجه واملقاتل (فَإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَـ ْبـغُوا َعلَْي ِه هن َسب ًيال إ هن هللاَ َكا َن َعليًّا َكب ً
[النساء ]34:قال ابن كثري -رمحه هللا تعاىل" :-وقوله تعاىل( :فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَـ ْبـغُوا َعلَْي ِه هن َسبِ ًيال)
أي إذا أطاعت املرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها مما أابحه هللا له منها ،فال سبيل له عليها بعد
ِ ِ
ِ
ريا) هتديد للرجال إذا بغوا على النساء
ذلك ،وليس له ضرهبا وال هجراهنا ،وقوله (إ هن هللاَ َكا َن َعليًّا َكب ً
من غري سبب ،فإن هللا العلي الكبري وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن " ا .هـ تفسري ابن

كثري (. )493/1

فإن تلف من الزوجة شيء بسبب الضرب ،ضمن ما وقع منه لتبّي أنه إتالف ال إصالح .شرح زيد

بن رسالن (. )259/1

اثلثا :حيرم على الزوج ضرب زوجته ظلما بال سبب ،ولو كان الضرب يسريا ،فالظلم ظلمات يوم

القيامة ،قال ابن جرير -رمحه هللا تعاىل" :-إنه غري جائز ألحد ضرب أحد من الناس وال أذاه إال
ِ
ابحلق ،لقول هللا تعاىل( :واله ِذين يُـ ْؤذُو َن املُْؤِمنِ َ ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاان َوإِ ْمثًا
سبُوا فَـ َقد ْ
َ َ
ّي َواملُْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
ُمبِينًا) [األحزاب ]58:سواء كان املضروب امرأة وضارهبا زوجها ،أو كان مملوكا ،أو مملوكة ،وضاربه
مواله ،أو كان صغريا وضاربه والده ،أو وصي والده وصاه عليه " ا .هـ هتذيب اآلاثر مسند عمر بن
اخلطاب (. )418/1

()240/16
ِ
وه هن ِ
سهُ) [البقرة ، ]231:فقد
ض َر ًارا لِتَـ ْعتَ ُدوا َوَمن يَـ ْف َع ْل َذلِ َ
(وَال متُْس ُك ُ
وقال تعاىلَ :
ك فَـ َق ْد ظَلَ َم نَـ ْف َ
هنى الزوج عن اإلضرار مبطلقته فكيف بزوجته.

رابعا :أن يقصد الزوج من ذلك أتديبها ،وتقوميها ،ال التشفي واالنتقام منها.

خامسا :أنه ال حيل له ضرهبا أكثر من عشر ضرابت حبال من األحوال ،حلديث أيب بردة األنصاري -
"ال َجتْلِ ُدوا فَـو َق ع ْشرةِ أَسو ٍ
اط ،إال يف
رضي هللا عنه -قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
ْ َ َ َْ
ود هِ
ح ٍّد من ح ُد ِ
اَّلل" رواه البخاري ( )6458ومسلم (. )1708
ُ
َ
سادسا :أن التأديب مىت ما كان يف احلدود املشروعة آتى أُ ُكله ،وال يصح تسميته "عنفا أسراي" ،أما
لو جتاوز احلدود الشرعية فهو حمرم شرعاِ ،
ومسّه ما شئت بعد ذلك "عنفا أسراي" ،أو غري ذلك.
إبقاء للمودة .الفروع ( ، )258/5املبدع (، )215/7
سابعا :أن الرتفع عن الضرب أفضل وأكملً ،

كشاف القناع (. )210/5

حىت مع وجود الداعي له ،حلال النيب صلى هللا عليه وسلم ،فإنه ما ضرب خادما ،وال امرأة .قال

شريح -رمحه هللا تعاىل:-

رأيت رجاال يضربون نساءهم *** فشلهت مييين حّي أضرب زينبا
وزينب مشس والنساء كواكب *** إذا طلعت مل تبق منهن كوكبا

اتريخ دمشق ( ، )52/23سري أعالم النبالء ( ، )106/4الطبقات الكربى (. )143/6

اثمنا :أنه ال حيل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى األمر ذلك أمام أطفاهلا ،أو غريهم ،لكون
ذلك زايدة يف التأديب ،مل أيذن هبا الشارع ،وتنجم عن ذلك أمور ال حتمد عقباها.

اتسعا :أرى أنه ال حيل للرجل أن يضرب زوجته يف حال الغضب ،ولو مع وجود ما يستدعي ضرهبا،

لكونه واحلال هذه سيتجاوز احلد املأذون به.

فإن امتثل الزوج ذلك فإنه ال يسأل عن ضربه زوجته ،وحيمل عليه حديث عمر -رضي هللا عنه-إن

صح -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال يسأل الرجل فيم ضرب امرأته" رواه أبو داود
( )2147والنسائي يف الكربى ( )9168وابن ماجه ( ، )1986وهو حديث ضعيف ،قال ابن

املديين -رمحه هللا تعاىل" :-فإن إسناده جمهول رواه رجل من أهل الكوفة يقال له داود بن عبد هللا
األودي ،ال أعلم أحدا روى عنه شيئا غري عبد الرمحن املسلي ،وهو عندي أبو وبرة املسلي" ا .هـ

العلل البن املديين (. )93/1

أما إذا تعسف الزوج وجتاوز حده يف التأديب ،فإنه يقتص منه لزوجته ،بال خالف أعلمه.
ومع األسف فإن العنف األسري ليس قاصرا على الزوج بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها،

وليس ابلقليل ،فقد مسعت احملامي الكوييت خالد العبد اجلليل يقول :إن دراسة يف الكويت تثبت أن

عشرين يف املائة من الزوجات يضربن أزواجهن ضراب مربحا!!

وهذا غيض من فيض ،وإال فاملوضوع حباجة إىل حترير وإيضاح ،وتفصيل ،ومناقشة الشبه اليت يطرحها

بعض املغرضّي.

()241/16

وأخريا :جيب على املسلم التأدب مع كالم هللا تعاىل ،فال يليق مبسلم أن يعرتض على حكم من
األحكام اليت أذن هللا تعاىل هبا ،وهو احلكيم العليم مبثل هذه الشبه الباردة ،ومبثل هذا الكالم الذي

يتكلم به كثري ممن ال خالق هلم ،بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم املطلق ملا جاء عن هللا
(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ضى هللاُ َوَر ُسولُهُ
تعاىل ،وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،قال تعاىلَ :
ِ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَم ْن يَـ ْع ِ
ض َال ًال ُمبِينًا) [األحزاب]36:
ض هل َ
ص هللاَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
أ َْم ًرا أَ ْن يَ ُكو َن َهلُُم اخل ََ
ك َال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه َال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممها
وقال تعاىل( :فَ َال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما) [النساء . ]65:وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
قَ َ
سلّ ُموا تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
آله وصحبه.

()242/16

خيارات األسهم يف البورصات العاملية!
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/17هـ
السؤال

ما حكم شراء أسهم اخليار يف البورصة العاملية ،حيث إنين من املضاربّي فيها ،وأحترى موافقة الشرع
يف ذلك ،وسهم اخليار يعطي املضارب عند شرائه هلذا السهم أن يبيع السهم بعد مدة ابلسعر الذي

اشرتى به حىت لو نزل السعر؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فخيارات األسهم املتداولة يف األسواق العاملية ،سواء كانت خيارات شراء ( )call optionsأو

خيارات بيع ( )put optionsهي من عقود الغرر املنهي عنها شرعاً ،وبذلك صدر قرار جممع
الفقه اإلسالمي جبدة عام (1992م) برقم (. )63

والذي جعل هذه العقود من الغرر :أن وظيفتها مرهونة بتغري السعر ،حبيث ال تسمح بربح كال طريف
العقد ،ففي خيار الشراء يدفع املشرتي مبلغاً معيناً ( ، )premiumحبيث يكون له احلق يف شراء
السهم ،أو األسهم بسعر اثبت طوال مدة اخليار ،فإذا ارتفع سعر السوق هلذه األسهم عند األجل،

نفذ املشرتي البيع فريبح الفرق بّي سعر السوق وسعر التنفيذ ( ، )strike priceوكذلك احلال

ابلنسبة خليار البيع ،حيث يدفع مالك األسهم مبلغاً حمدداً مقابل أن يكون له احلق يف بيع األسهم

بسعر اثبت طوال مدة العقد ،فإذا هبط سعر السوق عند األجل نفذ املالك البيع فريبح الفرق بّي

سعر السوق وسعر التنفيذ ،وبطبيعة احلال فإن هذا الربح بعينه ميثل خسارة للطرف اآلخر ،إذ لو كان

اجتاه تغري السعر معلوماً مسبقاً ملا مت العقد؛ ألنه سيمثل خسارة حمققة ألحدمها.

فاالختيارات من أدوات اجملازفة على األسعار ،وهي من ضمن العقود اليت جعلت االقتصادي

الفرنسي موريس آليه يصف البورصات العاملية أبهنا "كازينوهات قمار ضخمة" ،وذلك أن حقيقة

القمار هي أن يربح أحد الطرفّي على حساب اآلخر ،وهذا ابلضبط ما حيصل يف عقود االختيارات

يف األسواق الدولية.

وهذا خبالف عمليات البيع والشراء العادية لألسهم (اليت ال تنطوي على حمظور شرعي) ؛ ألن عقد

البيع عقد فوري ينتهي مبجرد إبرام الصفقة ،فيكون لكل طرف كامل احلرية يف التصرف بعد التعاقد،
دون أي التزام من أحد الطرفّي لآلخر ،أما عقد االختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفّي

لآلخر بتحمل خماطر السعر مدة اخليار ،فحقيقة العقد أن ُمصدر اخليار يقدم التزاماً أو ضماانً
للطرف اآلخر بتنفيذ العقد عند السعر املتفق عليه ،فهو عقد معاوضة على ضمان السعر ،ولذلك
يعد االختيار من عقود التأمّي يف واقع األمر ،ولذلك يستخدم للتأمّي على احملافظ االستثمارية

( ، )portfolio insuranceومعلوم أن عقد التأمّي (التجاري) عقد غرر ابتفاق اجملامع
الفقهية ،والعلة واحدة يف األمرين ،والعلم عند هللا -تعاىل.-

()243/16

هل أحتمل خسارة شريكي؟!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/29هـ
السؤال

جاءين أحد األشخاص وقال يل :يوجد بيت متلكه امرأة ،وقد استأذنت منها ونريد أن نقوم ببناء ٍ
اند
رايضي ،فقمت أان إبخبار أحد الزمالء ،وقلت له :أريد أن نتشارك يف النادي ،فأنت تقوم بدفع

التكاليف املالية ،وأان أقوم ابلتدريب وإدارة النادي.
وكلهف ذلك النادي مبلغ أربعّي ألف رايل ،وبعدها بشهر جاء وكيل املرأة وطلب منا إخالء املوقع
خالل يوم واحد ،وقد أخلينا املوقع بعد أن خسر زميلي (شريكي) مبلغ أربعّي ألف رايل ،وجاءين

هذا الزميل (الشريك) وقال يل :تتحمل نصف التكاليف؛ ألنك معي .فهل أان ملزم بدفع شيء من
اخلسائر ،وهل الشخص األول -الذي أخربين بوجود البيت ،وأنه استأذن صاحبته -هل عليه شيء
من اخلسائر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كان العمل قد مت بناءً على إذن خاص لكما فهنا يكون ما مت بينكما هو قريب من شركة

املضاربة ،حبيث يكون رأس املال من شخص ،والعمل من آخر ،والربح بينهما على ما شرطاه،

واخلسارة تكون على صاحب املال فقط؛ ألن العامل قد خسر جهده وعمله ووقته ،ففي هذه احلال

يتحمل صاحبك اخلسارة.
أما صاحب العقار فإن كان -هو أو وكيله -قد أذان لكما ابلعمل مدة حمددة فليس هلما الرجوع قبل
انتهائها ،فإن رجعا فلكما املطالبة بقيمة الرتميم وغريه ،أما إن تركاها من غري حتديد فال شيء عليهما

لتفريطكما يف حتديد املدة وعدم اشرتاطكما شيئاً عليه.

أما ما يتعلق ابلشخص األول الذي أخربك فإن كان الوكيل املذكور الذي أخربه بذلك وأذن له

ابلعمل له حق اإلذن بذلك فال شيء على صاحبك ،أما إن مل يكن له احلق بل غ هرر بصاحبك وكذب

عليه فله الرجوع عليه ابخلسائر إن كان قد خسر شيئاً.
أما أنتما -فكما ذكرت آنفاً -إن كان قد أُذن لكما ابلعمل ممن تظنون أنه ميلك ذلك ،مث تبّي كذبه
فلكما الرجوع عليه ،أما إن كان عملكما مت بناء على إخبار صديقك دون التحقق من صحة ذلك

فليس لكما طريق على الوكيل وال صاحب العقار لتفريطكما.

وأشري إىل أن الوكيل يقوم مقام موكله يف كل ما وكله فيه ،أما غريه فتصرفه موقوف على إجازة موّكله،

وهنا أتيت أمهية كتابة العقود وتوثيقها مبا حيفظ للجميع حقوقهم ،أما التفريط والعمل فقط مبجرد الظن

والقيل والقال فكثرياً ما تكون عواقبه سيئة ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه.

()244/16

الفرق بّي الفاسد "و"الباطل"
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال

هل هناك فرق بّي "الباطل" والفاسد"؟ أم أهنما مرتادفان؟

ومسعت أن احلنفية هلم تفريق بّي الباطل والفاسد فما هو؟ جزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

فالصحة والفساد حكمان من األحكام الوضعية ،وحقيقتهما:
أوالً :الصحة ،وهي :موافقة الفعل ذي الوجهّي ألمر الشارع ،وهذا املعىن يتضح من خالل بيان
معىن الصحة يف العبادات واملعامالت كما أييت:

الصحة يف العبادات :ما وافق أمر الشارع ،وأجزأ ،وأسقط القضاء ،كالصالة إذا أداها العبد على

هيئتها الشرعية كما أمر هبا الشارع ،فإهنا تربئ ذمة املصلي ،وتسقط عنه القضاء.

الصحة يف املعامالت :ترتب أحكامها املقصودة عليها ،كالبيع املستجمع ألركانه وشروطه ،فإنه ترتتب
عليه آاثره من انتقال ملك املبيع إىل املشرتي والثمن إىل البائع.

اثنياً :الفساد :خمالفة الفعل ذي الوجهّي ألمر الشارع ،وهذا املعىن يتضح من خالل بيان معىن
الفساد يف العبادات واملعامالت كما أييت:

الفساد يف العبادات :ما مل يوافق أمر الشارع ،ومل جيزئ ،ومل يسقط القضاء ،كالصالة من غري طهارة،

فإهنا صالة فاسدة غري جمزية ،وال تسقط القضاء؛ ألهنا صالة خمالفة ألمر الشارع ،الذي أمر ابلطهارة
يف الصالة.

الفساد يف املعامالت :عدم ترتب أحكامها املقصودة منها؛ لوجود خلل يف األركان أو الشروط ،كبيع

املكره ،فإنه بيع غري صحيح ،وال ترتتب عليه آاثره؛ ألن من شرط البيع أن يكون البائع راضياً.
والفاسد والباطل عند مجهور أهل العلم مبعىن واحد ،أي مها لفظان مرتادفان داالن على معىن واحد
كما سبق ذكره.
أما احلنفية فذهبوا إىل أن الفاسد والباطل مرتادفان يف ابب العبادات والنكاح .أ هما يف املعامالت

فإهنما خمتلفان ،وقالوا:

الصحيح يف املعامالت :ما كان مشروعاً أبصله ووصفه ،كالبيع املستجمع لألركان والشروط.
الباطل :ما مل يكن مشروعاً أبصله وال وصفه ،كبيع امليتة؛ فإنه ال ميكن بيعها ٍ
بوجه شرعي.

الفاسد :ما كان مشروعاً أبصله غري مشروع بوصفه ،كبيع الدرهم ابلدرمهّي ،فإنه فاسد لوجود

الفضل بّي العوضّي املتحدين يف علة الراب ،ومل يوصف هذا البيع أبنه ابطل؛ ألنه ميكن تصحيحه

إبزالة الفضل.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اإلنكار يف مسائل اخلالف
اجمليب وليد بن علي احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/19هـ

السؤال

ما حكم اإلنكار يف األمور اخلالفية خصوصاً يف املسائل العصرية؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فإن كانت املسألة اخلالفية قد ثبت فيها نص شرعي من الكتاب أو السنة ،فإنه ينكر على املخالف

فيها؛ ألن الواجب فيها اتباع النص الشرعي ،وقد خالفه.

وإن كانت املسألة اخلالفية مل يثبت فيها نص ،وإمنا هي حمل اجتهاد بّي العلماء ،وقد أخذ كل جمتهد
فيها برأي بناه على اجتهاد صحيح ،ووقع خالف بينهم ،فهذه ال ينكر على من عمل هبا جمتهداً أو

مقلداً لعامل فيها ،وليس ألحد اجملتهدين أن ينكر على من خالف رأيه فيها ،ألهنا مبنية على اجتهاد،

وليس ألحد أن جيرب غريه على األخذ ابجتهاده ،إذ إن الواجب على اجملتهد أن يعمل ابجتهاده يف
املسائل االجتهادية.

وأما العامي الذي ال يعرف األدلة ،فإن الواجب عليه يف املسألة االجتهادية أن يقلد من يثق بدينه

وعلمه وورعه ،ال أن خيتار من األقوال ويبين اختياره على التشهي ،كما أن كل واحد من اجملتهدين ال
جيزم بصحة اجتهاده وبطالن اجتهاد غريه ،وقد وقع اختالف بّي الصحابة يف بعض املسائل

االجتهادية ومل ينكر بعضهم على بعض.

ومن أمثلة هذه املسائل :االختالف يف وجوب زكاة احللي املستعمل ،فقد اختلف الفقهاء فيها ،بّي

من يوجب الزكاة فيها ،وبّي من ال يوجب الزكاة فيها ،وليس للقائل أبحد القولّي أن ينكر على
اآلخر ،وكاالختالف يف جواز املسامهة يف الشركات املختلطة اليت اختلف الفقهاء املعاصرون فيها
على قولّي بّي جميز وحمرم للمسامهة فيها ،وقد بىن أصحاب كل قول قوهلم على دليل.

وعلى هذا التقسيم يُبىن االختالف يف املسائل العصرية.

وقد فصل ابن تيمية حكم اإلنكار يف مسائل االختالف فقال" :وقوهلم مسائل اخلالف ال إنكار فيها

ليس بصحيح ،فإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول ابحلكم أو العملّ .أما األول فإذا كان القول

خيالف سنةً أو إمجاعاً قدمياً وجب إنكاره وفاقاً ،وإن مل يكن كذلك فإنه يُنكر مبعىن بيان ضعفه عند
من يقول :املصيب واحد .وهم عامة السلف والفقهاء ،وأما العمل فإذا كان على خالف سنة أو

إمجاع وجب إنكاره أيضاً حبسب درجات اإلنكار  ...وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع

ولالجتهاد فيها مساغ ،فال ينكر على من عمل هبا جمتهداً أو مقلداً ،وإمنا دخل هذا اللبس من جهة
أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد ،كما اعتقد ذلك طوائف من الناس،

والصواب الذي عليه األئمة أن مسائل االجتهاد ما مل يكن فيها دليل جيب العمل به وجوابً ظاهراً
مثل حديث صحيح ال معارض له من جنسه فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها االجتهاد ،لتعارض األدلة
املتقاربة أو خلفاء فيها" [الفتاوى الكربى البن تيمية (. ] )92/6
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استئذان الزوج يف اإلنفاق

اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال

سؤايل عن حديث رواه أبو داود والنسائي وأمحد ،وفيه أن املرأة ال ميكنها أن تقدم هدية إال مبوافقة

زوجها .أرجو شرح هذا احلديث ،وبيان هل جيب عليها احلصول على موافقة زوجها عن كل تصدق

تدفعه ،سواء أكان املال من ماهلا أو من مال زوجها؟ فمن املعروف وجود أحاديث حتض املرأة على

التصدق ،وأرغب يف معرفة طريقة ذلك.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فحديثك املشار إليه هو ما أخرجه أبو داود ( ، )3546والنسائي ( ، )3756وابن ماجه ()2388

 ،وأمحد ( ، )7058وغريهم من طرق عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها" لفظ أيب داود
وإسناده عندهم حسن ،وله إسناد آخر غري متصل يف مسند أمحد وغريه.

مث ليعلم أن ما تنفقه املرأة املتزوجة وتدفعه لغريها سواء كان هدية أو صدقة أو غري ذلك مما ليس

بواجب عليها ،على قسمّي:
األول :ما كان من ماهلا اخلاص ،ومجهور أهل العلم على أنه جيوز هلا أن تنفق من ذلك دون إذن
زوجها ،ما دامت رشيدة حسنة التصرف.

وأجابوا عن هذا احلديث أبجوبة ،فمنهم من محله عن معىن حسن العشرة وإطابة نفس الزوج ،يعين

أنه يستحب هلا أن تستأذنه وال جيب ،ومنهم من تكلم يف إسناد احلديث ،ومنهم من صححه ،ولكن
قدم عليه النصوص الدالة على اجلواز .وهللا أعلم.
الثاين :نفقة املرأة من بيت زوجها ،ففي الصحيحّي عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت،
ولزوجها أجره مبا كسب ،وللخازن مثل ذلك ،ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً" البخاري ()1425
 ،ومسلم (. )1024

ويف الصحيحّي أيضاً عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا
أنفقت املرأة من كسب زوجها عن غري أمره فلها نصف أجره" البخاري ( ، )2066ومسلم

(. )1026

فهذان احلديثان يدالن على فضيلة تصدق املرأة من بيت زوجها ،ولكن ذلك مشروط أبن ال يكون
على جهة إفساد ،ومن السلف من محل ذلك على الشيء اليسري ،أو ما حصل فيه إذن الزوج ولو

بطريق اإلمجال ،يعين ليس فيه إذن صريح منه ،ولكن تعلم أنه ال ميانع من ذلك ،أما أن تذهب املرأة
وتنفق قوت بيتها وترتك زوجها وأوالدها فال شك يف منعه.

وينظر يف هاتّي املسألتّي كتاب (جامع أحكام النساء) أتليف مصطفى العدوي ،اجمللد الثاين ،ففيه

مجلة فوائد منها النصوص الواردة يف ذلك املرفوعة واملوقوفة ،ومنها أقوال أهل العلم يف ذلك .وهللا
أعلم.

()247/16

اخلروج عن املذهب السائد
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/25هـ
السؤال

أان حنفي ،فهل أان خارج عن سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ وما قولكم فيمن يطعن يف
صالتنا ويبطلها؟ وما قولكم يف ثلة خرجوا عن املذهب حبجة أهنم وجدوا احلقيقة وعرفوا املنهج
الصحيح ،وأننا خارجون عن املنهج الصحيح ،مع العلم أنه ال يوجد فيهم أحد وصل إىل مرحلة

علمية مقبولة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبالنسبة ملذهب أيب حنيفة -رمحه هللا تعاىل -هو أحد املذاهب املعتربة السنية الفقهية ،فإن كان
إنكاره عليكم يف مسائل االعتقاد ،فأبو حنيفة -رمحه هللا تعاىل -قد وافق يف اعتقاده اعتقاد أهل

السنة واجلماعة ،وال أدل على ذلك من كتابه (الفقه األكرب)  ،وما روي عنه يف مصنفات األئمة من
كتب االعتقاد املسندة.

وعلى هذا سار أتباعه من األحناف -رمحهم هللا -إال ما حدث من متأخريهم من اخللط يف بعض

مسائل االعتقاد.
ولعل مقصود السائل هو وقوع اإلنكار عليه يف مسائل الفقه ال االعتقاد ،وهنا البد أن تُعلم عدة

مسائل أوضحها لك إبجياز:

املسألة األوىل :أنه ال جيب على املؤمن لزوم شيء من مذاهب أهل العلم ،وإمنا عليه اتباع الدليل

الشرعي.

وعلى العامي الذي ال يستطيع النظر يف األدلة أن يسأل أهل العلم -ممن يثق يف دينه وأمانته ،-كما

قال تعاىل" :وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعملون"

[النحل. ]43:

وقال تعاىل" :وما أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعملون"
[األنبياء. ]7:

فإنه من املعلوم أن أئمة املذاهب األربعة املتبعة اليوم كلهم أئمة هدى ،وما نراه من اختالف بينهم يف

بعض املسائل يرجع إىل ما ترجح لكل واحد منهم من أدلة.
وأسباب اخلالف بّي أهل العلم معروفة ألهل الشأن.

فاهلل مل يكلفنا فوق طاقتنا ،وإمنا أمران تبارك وتعاىل بسؤال أهل الذكر والعلم ،إن كنا ال نعلم.

ومن هنا نقول إن الناس على قسمّي :قسم له القدرة على معرفة الدليل واستنباط األحكام ،فهؤالء
عليهم أن يتبعوا الدليل وال يتقيدوا مبا خيالفه ،وقسم ليست هلم أهلية ملعرفة األدلة الشرعية ،فهؤالء
ال حرج عليهم يف اتباع مذهب معّي ،حبيث يكون العامل واإلمام واسطة يف االتباع ،ال مقصوداً أصالً
ابلتقليد والتعصب.
املسألة الثانية :قد يكون هذا الذي أنكر عليكم قد وجد احلجة يف غري املذهب ،وهذا واقع؛

فـ"احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها أخذها" .وهذا له اخلروج من املذهب ،بل يتعّي عليه اتباع احلق

إذا عرفه.
املسألة الثالثة :ال ينبغي التعنيف والتشديد يف اخلالف الفقهي -السائغ فيه االجتهاد -فكل يؤخذ

من قوله ويرد ،إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

حيث وصفكم ابخلروج عن املنهج
والذي قام ابإلنكار عليكم ،قد يكون وقع له شيء من التعصبُ ،
الصحيح ،وحنو ذلك من العبارات اليت مل تكن يف حملها وموضعها.

()248/16

فاخلالف الذي ينشأ بّي املذاهب الفقهية ال يوجب تباغضاً أوتنافراً ،فكل يعمل مبا يدين هللا به،

ويتحرى معرفة الصواب واتباع الدليل .وقد قال تعاىل" :واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا" [آل

عمران ، ]103:وقال تعاىل" :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم" [األنفال. ]46:

املسألة الرابعة :أن يُعلم أن اجملتهد قد يصدر منه خطأ ،قال اإلمام الشافعي -رمحه هللا تعاىل( :-ما
من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وتعزب عنه)  ،وقال( :أمجع

الناس على أنه من استبانت له سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن له أن يدعها لقول

أحد)  ،وقال( :إذا صح احلديث فهو مذهيب)  ،وقال( :كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -عند أهل النقل خبالف ما قلت فأان راجع عنها يف حيايت وبعد ممايت) .
ومثل هذا الكالم عند مجيع األئمة.

وأوصيكم يف اخلتام :ابلتعاون والتناصح ،وعدم فعل ما يوجب التنافر والتباغض.

فاألخوة الدينية أصل عظيم ال يتهاون به ،قال تعاىل" :وألف بّي قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً
ما ألفت بّي قلوهبم ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم"[ .األنفال. ]63:
ونسأل هللا التوفيق والسداد ،وصالح األقوال واألعمال.

()249/16

مفهوم اجلهاد
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال
أان طالب أدرس يف إحدى دول أوراب الشرقية ،وأانكثري االختالط ابألجانب من جنسيات خمتلفة

حبكم دراسيت اجلامعية ومعاريف وأصدقائي ،ودائماً أسأل :ما هو اجلهاد؟ يف احلقيقة أان ال أستطيع

اإلجابة عن هذا السؤال ،واألصعب عندما يسألوين عن الذي حيصل من تفجريات ،والذي حيصل يف
فلسطّي ،فهم يرون أن اليهود مظلومون إذا قتل املدين منهم ،مع أن احلقيقة ليس منهم مدين ،ال

أدري ماذا أقول ،هل أدافع أو أهاجم أو أكون يف موضع حيادي؟ ولكن السؤال :كيف أشرح اجلهاد
مبعناه لغري املسلمّي يف صورة مبسطة بعيداً عن التعقيد؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاإلسالم دين هللا للناس مجيعاً ،وحممد صلى هللا عليه وسلم رسوله للناس مجيعاً ،والقرآن كتابة للناس

مجيعاً ،ال ختتص به أمة دون أمة ،وال أرض دون أرض ،وال حقبة من التاريخ دون أخرى .والدعوة
إليه مهمة األمة املسلمة ،مهما كان عرقها ،أو لغتها ،أو موقعها .واألصل يف دعوة الناس البالغ
املبّي؛ ابحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،واجملادلة ابليت هي أحسن .فإن حال دون هذا اهلدف حائل

مادي ،لزم السعي إلزالته ،ومتكّي الناس من مساع احلق والتزامه ،حبيث يكون الدين كله هلل ،وهذا
السعي هو اجلهاد .اترةً يكون ابحلجة والبيان ،واترةً يكون ابلسيف والسنان؛ حبسب اختالف أحوال

األمة ،قوةً ،وضعفاً ،وحبسب اختالف الطرف املقابل قبوالً ورفضاً .وهذا ما يفسر تنوع آايت اجلهاد
يف القرآن ،حبيث تفهم اآلية يف سياق مرحلة معينة.

وأييت دور الفقهاء ،واخلرباء ،يف تنزيل التشريع املناسب على املرحلة املناسبة ،وهو ما يعرف ابلسياسة
الشرعية ،وتبقى مهمة األمة اإلسالمية اثبتةً ال تتغري" :ولتكن منكم أمةً يدعون إىل اخلري وأيمرون
ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون" [آل عمران" ، ]104 :كنتم خري ٍ
أمة أخرجت
للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل" [آل عمران. ]110:
وليس كل ما ينسب إىل اجلهاد يكون جهاداً شرعيًّا؛ فالتفجريات اليت تستهدف املدنيّي العاديّي -يف
دول تربطهم ابملسلمّي معاهدات -خطأ ال يقره الشرع ،بل هو تصرف ميثل مرتكبيه فقط .أما ما

يقع يف فلسطّي فهو جهاد حقيقي لدفع عدو غاصب احتل بالد املسلمّي وأخرج منها أهلها بغري

حق وسامهم سوء العذاب ،وجيب أن توضح هذه احلقيقة للعامل املضلل ابلتأثري اإلعالمي اليهودي،

ويبّي الفرق بّي الصورتّي.
مستح من شيء من
معتزا بدينك ،غري معتذر أو
وأما ابلنسبة لك ،شخصيًّا ،فيجب أن تكون ًّ
ٍ

شرائعه ،كيف! وقد قال هللا تعاىل" :أفغري دين هللا يبغون" [آل عمران ، ]83:وقال" :ومن أحسن

من هللا حكماً لقوم يوقنون" [املائدة . ]50:ومن دواعي العزة احلقيقية أن تتفقه يف الدين ،وتسأل
أهل الذكر عما قد يشكل عليك ،وتتخذ موقف املبادرة يف الكشف عن سوءات احلضارة الغربية

اليت أزهقت من األرواح ،وال تزال ،ما مل يعرف التاريخ له مثيالً ،وتبّي أن اإلسالم رمحة للعاملّي،

َسر الظاملّي املستبدين ،ونعمة يف كنف أرحم الرامحّي .وهللا أعلم.
وختليص هلم من أ ْ
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إفتاء العامل مبا خيالف الفتوى السائدة
اجمليب د .سعيد بن متعب القحطاين
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/08هـ
السؤال

إذا خالف اجملتهد أو العامل من هو أعلم منه ،أو انفرد بفتوى خالف فيها أكثر العلماء املعاصرين

واملتقدمّي! فهل جيوز له إعالن فتواه للعامة أرجو اإلفادة املفصلة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا خالف اجملتهد ،أو العامل ،من هو أعلم منه ،أو انفرد بفتوى خالف فيها أكثر العلماء فال خيلو

حال تلك الفتوى من أحد أمرين:
األول :أن يكون ذلك القول أو تلك الفتوى خمالفة ملا هو مقطوع به يف الشريعة ،أو يكون املفيت

ماجناً أو مشهوراً ابلتساهل والتوسع يف الرخص ،أو يقول ابلقول هلوى يف النفس لريضي غريه ،أو

ليحمد من الناس وينال الغلبة على أقرانه عند احلكام وحنو ذلك؛ فهذا ينبغي اإلنكار عليه ومنعه،

وقد نص فقهاء األحناف على احلجر على املفيت املاجن ألنه يفسد دين الناس ،ومن عرف بذلك مل
جيز أن يستفىت ،إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون إال بعد أن يبّي له اخلطأ ووجهه ابألدلة الشرعية اليت
جيب قبوهلا؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وليس ألحد أن حيكم على عامل إبمجاع املسلمّي بل يبّي

له أنه قد أخطأ ،فإن بّي له ابألدلة الشرعية الىت جيب قبوهلا أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ،ومل
يرجع بل أصر على إظهار ما خيالف الكتاب والسنة والدعاء إىل ذلك ،وجب أن مينع من ذلك،

ويعاقب إن مل ميتنع ،وأما إذا مل يبّي له ذلك ابألدلة الشرعية مل جتز عقوبته ابتفاق املسلمّي ،وال منعه

من ذلك القول ،وال احلكم عليه أبنه ال يقوله ،إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب
والسنة ،كما قاله فالن وفالن من علماء املسلمّي ،فهذا إذا اجتهد فأخطأ مل حيكم عليه إال ابلكتاب
والسنة واملنازع له يتكلم بال علم" .جمموع الفتاوى (. )382/35
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الثاين :أن يكون ما قاله ذلك العامل أو قضى به القاضي وفق النصوص الشرعية ،فال جيوز منعه ،وإن
خرج عن أقوال األئمة األربعة؛ فإن أقوال األئمة كالفقهاء األربعة وغريهم ليست حجة الزمة ،وال
إمجاعاً ابتفاق املسلمّي؛ بل قد ثبت عنهم أهنم هنوا الناس عن تقليدهم وأمروهم إذا رأوا قوالً يف

الكتاب والسنة أقوى من قوهلم أن أيخذوا مبا يدل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقواهلم؛ وغريهم أوىل

برتك قوله إذا جانبه الدليل ،ألن األئمة األربعة قد حازوا مرتبة االجتهاد املطلق ،ومع ذلك ساغت
خمالفتهم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن املفيت خيرج عن أقوال األئمة األربعة" :ولو قضى أو أفىت
بقول سائغ خيرج عن أقوال األئمة األربعة يف مسائل األميان والطالق وغريمها مما ثبت فيه النزاع بّي

علماء املسلمّي ومل خيالف كتااب وال سنة وال معىن ذلك ،بل كان القاضي به واملفيت به يستدل عليه
ابألدلة الشرعية كاالستدالل ابلكتاب والسنة ،فإن هذا يسوغ له أن حيكم به ويفيت به ،وال جيوز

ابتفاق األئمة األربعة نقض حكمه وال منعه من احلكم به وال من الفتيا به وال منع أحد من تقليده،

ومن قال :إنه يسوغ املنع من ذلك فقد خالف إمجاع األئمة األربعة بل خالف إمجاع املسلمّي مع
ِ
ِ
هِ
ول َوأ ُْوِيل
يعواْ ال هر ُس َ
آمنُواْ أَطيعُواْ هللاَ َوأَط ُ
ين َ
خمالفته هلل ورسوله فإن هللا تعاىل يقول يف كتابهَ :
{اي أَيُّـ َها الذ َ
ٍ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
هللا وال هر ُس ِ
ري
اآلخ ِر ذَلِ َ
األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن تَـنَ َ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
ك َخ ٌْ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردُّوهُ إِ َىل َ
س ُن َأتْ ِويالً} [النساء ، ]59:فأمر هللا املؤمنّي ابلرد فيما تنازعوا فيه إىل هللا والرسول ،وهو الرد
َوأَ ْح َ
إىل الكتاب والسنة ،فمن قال :إنه ليس ألحد أن يرد ما تنازعوا فيه إىل الكتاب والسنة؛ بل على
املسلمّي اتباع قولنا دون القول اآلخر من غري أن يقيم دليال شرعيا كاالستدالل ابلكتاب والسنة

على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإمجاع املسلمّي وجتب استتابة مثل هذا وعقوبته كما
يعاقب أمثاله" [جمموع الفتاوى (. ] )134-133/33
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الزينة يف احلجاب

اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب
ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/180هـ
السؤال

أقوم بنصح بعض األخوات ابحلجاب ،فهن يلبسنه ولكن فيه زينة وضيق بعض الشيء ،ولكن ال

يعجبهن كالمي ،فمنهن من جتادل ومنهن من تغضب ،ويقلن أبهنن يلبسن للسوق حجاابً
وللمناسبات حجاابً ،وأقول هلن :إن احلجاب فرض لتغطية الزينة ،فكيف يكون فيه زينه! أفيدوين
جزاكم هللا خريا.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فيقول هللا تعاىل" :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما

ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آابئهن أو آابء بعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن

أو التابعّي غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن

أبرجلهن ليعلم ما خيفّي من زينتهن وتوبوا إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون" [النور. ]31:
ويقول تعاىل" :اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن ذلك

أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفوراً رحيما" [األحزاب. ]59:

وقوله( :من جالبيبهن)  :اجلالبيب مجع جلباب ،وهو الثوب الذي يسرت مجيع البدن ،ويف صحيح

البخاري ( ، )351وصحيح مسلم ( )890عن أم عطية -رضي هللا عنها -قالت :اي رسول هللا
إحداان ال يكون هلا جلباب؟ قال" :لتلبسها أختها من جلباهبا".

فأمر هللا -سبحانه -مجيع النساء ابلسرت ،وذلك ال يكون إال مبا ال يصف جلدها ،وال حجم عضوها
وشكله ،إال إذا كانت مع زوجها ،فلها أن تلبس ما شاءت؛ ألن له أن يستمتع هبا كيف شاء ،وثبت

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه وصف أهل النار ،وذكر منهم" :نساء كاسيات عارايت مميالت
مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها" صحيح مسلم (. )2128

وذكر أبو هريرة -رضي هللا عنه -رقة الثياب للنساء ،فقال :الكاسيات العارايت الناعمات
الشقيات.

وقال عمر -رضي هللا عنه :-ما مينع املرأة املسلمة إذا كانت هلا حاجة أن خترج يف أطمارها أو أطمار
جارهتا مستخفية ال يعلم هبا أحد حىت ترجع إىل بيتها.

فاحلجاب الذي أمر هللا النساء بلبسه يف خروجهن ،هو الذي وصفته اآلايت الكرميات السابقات،

وما فسرها به النيب -صلى هللا عليه وسلم -وصحبه الكرام ،وملخص ذلك كون احلجاب ساتراً
للمرأة ،ال زينة فيه.

أما بّي النساء املؤمنات ،فال حيرم على املرأة أن تلبس من الثياب ما فيه زينة ،لكن يشرتط يف لباسها

شاف ملواضع
فقط أن يكون ساتراً جلسمها ،ال تكشف عما حرم هللا أن تكشفه لبنات جنسها ،غري ٍّ

الفتنة منه ،غري مفصل ألعضائها ،قال تعاىل" :ال جناح عليهن يف آابئهن وال أبنائهن وال إخواهنن وال

أبناء إخواهنن وال أبناء أخواهتن وال نسائهن وال ما ملكت أمياهنن واتقّي هللا إن هللا كان على كل شيء
شهيدا" [األحزاب . ]5:قال املفسرون :وال جناح عليهن أيضاً يف أن ال حيتجَب من نساء املؤمنّي.
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ذكر الطربي -رمحه هللا -عن ابن زيد قال( :إمنا هذا كله يف الزينة ،قال :وال جيوز للمرأة أن تنظر إىل
شيء من عورة املرأة)  ،واملعىن يف ذلك أن كل هؤالء حمارم للمرأة ،جيوز هلا أن تظهر عليهم بزينتها،
ولكن من غري تربج ،فالزينة اليت تبديها هلؤالء؛ قرطاها وقالدهتا وسوارها ،وكل ما يظهر من زينتها،

وأما خصرها وجيدها ،وكتفاها ،وحنوها مما اعتادت النساء كشفه يف احلفالت واملناسبات ،فإنه ال

جيوز هلا أن تبديه إال لزوجها ،وهذا مذهب ابن مسعود وجماهد وعطاء والشعيب ،وغريهم -رضي هللا

عنهم مجيعاً.-

ويف األخري أسأل هللا الكرمي أن يثيبك على هذا اجلهد ويسددك ،ويزيدك حرصاً يف معرفة احلق كلما

التبس عليك ،واصربي على أذى أخواتك وال تستعجلي عليهن ،فإمنا عليك البالغ ،وهللا مقلب

القلوب يقلبها كيف شاء ومىت شاء ،اللهم اي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ،وصلى هللا على

سيدان حممد.
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نبشوا القبور وأقاموا مكاهنا مسجداً
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/28هـ
السؤال
منذ ثالثّي سنة قام بعض األهايل إبزالة عدد من القبور ،مث بنوا مكاهنا مسجداً ،فهل جيوز هذا

العمل؟ وهل جتوز الصالة يف هذا املسجد؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال جيوز نبش القبور إلقامة بناء مكاهنا سواء كان مسجداً أو غريه؛ ألن هذا املكان حق هلؤالء

األموات ،وحرمة امليت كحرمة احلي ،إال إذا صدرت موافقة جهة اإلفتاء أو اجلهة املسؤولة عن
صيانة القبور إذا تبّي هلا أن هناك مصلحة عامة يتعّي هبا حتويل القبور إىل مكان آخر ،وإال فال جيوز

التعدي عليها.

أما الصالة يف هذا املسجد املقام على املكان اخلاص ابلقبور ،فإن كان هذا املسجد أقيم يف مكان

صص لقبور امليتّي ،ومل يصدر إذن بتحويل القبور فإين
موقوف على املقابر ،أو مكان معلوم أنه خ ه
أرى عدم جواز الصالة يف هذا املسجد؛ ألنه أصبح مغصوابً .وابهلل التوفيق.
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صّي
كيف اجلمع بّي هذين الن ه

اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/26هـ
السؤال
كيف ميكن اجلمع بّي قوله تعاىل" :كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك

حمظورا" ،وبّي األحاديث الواردة يف أن املرء حيرم الرزق ابلذنب يصيبه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأول شيء جيب بيانه هنا معىن اآلية ،قال ابن- :رمحه هللا -كثري يف تفسريه ( )62/5يف تفسري قوله

تعاىل" :وما كان عطاء ربك حمظورا" [اإلسراء ]20:أي ممنوعاً ،أي ال مينعه وال يرده راد ،قال قتادة:

منقوصا ا .هـ مث ذكر ابن كثري من قال ابألول.
"وما كان عطاء ربك حمظوراً" أي
ً

واملعنيان هنا غري خمتلفّي ،فعطاء هللا غري ممنوع وال منقوص ،يعين ال يستطيع أحد أن مينعه وال أن

ينقصه.

إذا تبّي هذا فإنه ال يعارض منع الرزق ابلذنب يصيبه العبد؛ ألن الذي مينع الرزق هنا هو هللا -

سبحانه وتعاىل -وليس سواه.

مث إن هللا -سبحانه -إذا شاء جعل الذنب مينع به تقدير الرزق لعبده ،هذا إن صح أن العبد حيرم
الرزق ابلذنب يصيبه فهو هنا غري مشكل ،ولكن احلديث الوارد يف ذلك غري اثبت ،وقد أخرجه
اإلمام أمحد يف مسنده ( )22386فينظر خترجيه هناك ،وكالم احملققّي يف بيان ضعفه.

ولكن ابن القيم ذكر يف كتابه النافع "اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف" (ص )98من آاثر

املعاصي القبيحة :حرمان الرزق ابلذنب يصيبه العبد ،واستدل ابحلديث املذكور .وهللا أعلم.

()256/16

عجزت عن الوفاء ابلنذر!

اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/09هـ
السؤال

وشهرا بعد الوالدة ،واحلمد هلل صار محل،
زوجيت نذرت إن صار محل أن تصوم شهرين أثناء احلمل ً

يوما وولدت ،وبعد الوالدة صامت اليومّي ،ولكن عندها ضعف ونفسيتها
شهرا وً 28
وصامت ً

مكتئبة ،وبعد أربعة أشهر من الوالدة أكرمنا هللا حبمل اثن ،فال تستطيع الصيام ،فهل عليها شيء إن

أخرت ما تبقى من الصيام إىل ما بعد الوالدة الثانية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالوفاء ابلنذر واجب ،وقد مدح هللا عباده األبرار أبهنم يوفون ابلنذر ،وإذا نذر اإلنسان نذراً يف

وقت حمدد وجب عليه أن يفي به يف وقته ،أما إذا كان وقته متسعاً فإنه يفي به مىت ما استطاع،

وكلما ابدر أبدائه كان خرياً له وأقرب إىل مرضاة هللا ،ونذر زوجتك أن تصوم شهراً بعد الوالدة ال

معّي ،إذ كل األوقات بعد الوضع يصدق عليها أهنا بعد الوالدة ،وعليه فإنّه ال حرج
يتحدد بوقت ّ

عليها يف أتخري صوم الشهر الباقي حىت تضع.

واألفضل يف حق املسلم اجتناب النذر؛ ألنه رمبا أوقعه يف حرج -مع أنه قربة هلل -فإن وجد من
نفسه نشاطاً أو قدرة على فعل الطاعات فليفعل ما يطيق وإذا عجز فال يكلف هللا نفساً إال وسعها.
وقد جاء عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ما يدل على كراهية النذر حيث قال عنه" :إمنا يستخرج

به -أي ابلنذر -من البخيل" صحيح البخاري ( ، )6608وصحيح مسلم ( )1639وابهلل التوفيق.

()257/16

القلق مينعين من أداء احلج
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/24هـ
السؤال
هل يعترب القلق والتوتر النفسي من األعذار اليت متنعين من أداء فريضة احلج ،فأان أعصايب ضعيفة،
فهل علي إمث وأان أمتىن أن أقوم ابحلج؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فتقدير املرض النفسي وأتثريه يف ترك احلج يعود إىل الطبيب املعاجل ،فإذا بلغ املرض مبلغاً ال يتحمل
املريض الزحام واختالط الناس ،فإن هذا عذر يبيح له ترك احلج ،وعليه أن ينيب من حيج عنه ،وإن

كان نوعاً حمتمالً ومتغرياً خيف عنه أحياانً فعليه أن جيتهد وحيج.

فاملعول عليه هو رأي الطبيب فيستشريه ،فإن رأى أنه قادر على احلج متحمل ملا فيه ازدحام

واخ تالط فعليه أن حيج ،وإذا رأى أن حالته ال متنعه من أداء احلج ،فإن احلج ال يسقط عنه ،وهللا
أعلم.

()258/16

تفسري قوله تعاىل على لسان عيسى [فلما توفيتين]
اجمليب د .أمحد بن حممد الدغشي
عضو هيئة التدريس جبامعة صنعاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/26هـ
السؤال

ما املقصود بكلمة الوفاة اليت وردت يف سورة الزمر آية رقم ( )42؟ وما املقصود هبا يف سورة املائدة

آية ( )117؟ وإذا كان معناها الرفع يف آية سورة املائدة فقد أتت الوفاة والرفع معا يف إحدى سور
القرآن ،فهل هناك فرق بّي املوت والوفاة؟ أرجو التوضيح واإلفادة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاملقصود آبية سورة الزمر يف شقها األول( :هللا يتوىف األنفس حّي موهتا) الوفاة احلقيقية الكربى،
خبالف الوفاة الصغرى ،وهي اليت حتدث عند املنام لتشابه احلالتّي من بعض الوجوه( :واليت مل متت

يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى) .

أما يف سورة املائدة فهي -وهللا أعلم -تقص ما سيحدث يوم القيامة يف خماطبة هللا -تعاىل -لعيسى
-عليه السالم -ردًّا على الذين يكذبون عليه أبنه أمرهم بعبادته -وقوله على لسان عيسى( :فلما

توفيتين) أي قبضتين إليك ابلرفع إىل السماء ،وأنت قد رأيت يف اآلية السابقة (الزمر) أن الوفاة أتيت
مبعنيّي .أما املوت فيظهر -وهللا أعلم -أن ليس له هذا املعىن ،أسأل هللا لنا ولك حسن التدبر.

()259/16

هل يستحقون الزكاة؟

اجمليب سليمان بن صاحل الراشد
مدير أعمال جلنة الشؤون اإلسالمية ابلشورى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال

عائلة متوسطة احلال تريد السفر لزايرة أهليهم يف الطائف ،ومن مثَه النزول إىل مكة ألداء العمرة،
وليس لديها ما يكفيها هلذه الرحلة .فما حكم إعطائهم من الزكاة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمصارف الزكاة حمددة يف قول هللا تعاىل" :إمنا الصدقات للفقراء واملساكّي والعاملّي عليها واملؤلفة
قلوهبم ويف الرقاب والغارمّي ويف سبيل هللا وابن السبيل" [التوبة. ]60:

فإذا مل تكن هذه العائلة من أحد األصناف املذكورة يف اآلية فال جيوز دفع الزكاة هلم.

لكن ال أبس إبعطائهم مبلغاً من املال إلعانتهم على سفرهم ،ال من ابب الزكاة ،ولكن من ابب
اإلحسان إليهم والتودد هلم .وهللا أعلم.

()260/16

احلجاب عن احلنفية!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/12هـ

السؤال

ما رأي املذهب احلنفي يف مسألة احلجاب؟ فكثرياً ما نسمع أبن املذهب احلنفي حيدد حجاب املرأة
بتغطية الرأس والشعر دون الوجه ،بعكس املذهب احلنبلي ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب

احلمد هللا والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألصل يف املذهب احلنفي أنه جيوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة ،لكن املتأخرين منهم

منعوا ذلك ،ال ألهنما عورة ولكن النتشار الفساد وغلبة الظن حبصول الفتنة ،فضالً عن حتققها،

وهذه بعض نصوصهم يف ذلك:

 -1روى احلسن عن أيب حنيفة :أنه حيل النظر إىل مواضع الزينة منها من غري شهوة ،وأما عن شهوة
فال ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :العينان تزنيان" رواه أمحد .وليس زىن العّي إال النظر عن شهوة،

واألفضل للشاب غض البصر عن وجه األجنبية ،وكذا الشابة ،ملا فيه من خوف حدوث الشهوة،

والوقوع يف الفتنة ،ويؤيده املروي عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أنه قال :يف قوله تعاىل" :إال ما

ظهر منها" [النور : ]31:أنه الرداء والثياب ،فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر" (بدائع
الصنائع يف ترتيب الشرائع . )123/5

 -2وقال مشس الدين السرخسي ... " :فدل أنه ال يباح النظر إىل شيء من بدهنا وألن حرمة النظر
خلوف الفتنة وعامة حماسنها يف وجهها ،فخوف الفتنة يف النظر إىل وجهها أكثر منه إىل سائر

األعضاء" (املبسوط . )153-152/10

ّي َعلَْي ِه هن ِمن َج َالبِيبِ ِه هن" [األحزاب" : ]59:يف هذه
 -3وقال اجلصاص يف تفسري قوله تعاىل" :يُ ْدنِ َ
اآلية داللة على أن املرأة الشابة مأمورة بسرت وجهها من األجنيب ،وإظهار التسرت والعفاف عند

اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن" (أحكام القرآن . )458/3
 -4وجاء يف الدر املختار" :يُـ َع ِّزر املوىل عبده ،والزوج زوجته على تركها الزينة ... ،أو كلمته
ليسمعها أجنيب ،أو كشفت وجهها لغري حمرم" (هامش رد احملتار . )261/3

 -5وقال الطحاوي" :متنع املرأة الشابة من كشف الوجه بّي رجال ال ألنه عورة ،بل خلوف الفتنة
كمسه وإن أمن الشهوة ألنه أغلظ" (رد احملتار على الدر املختار . )272/1

 -6وقال ابن عابدين عن صاحب احمليط قوله ... " :دلت املسألة على أن املرأة منهية عن إظهار

وجهها لألجانب بال ضرورة ،ألهنا منهية عن تغطيته حلق النسك لوال ذلك وإال مل يكن هلذا اإلرخاء

فائدة" (رد احملتار على الدر املختار . )189/2
وأذكر لك قول املذاهب يف ذلك لرتى أن الراجح من األقوال هو التغطية :فاملذهب املالكي املشهور

عنه وجوب سرت الوجه والكفّي عند وجود الفتنة ،وأما األجنيب الكافر فجميع جسدها حىت وجهها
وكفيها عورة ابلنسبة له.

وأما املذهب الشافعي فالراجح يف مذهبهم التحرمي لكشف الوجه والكفّي.

وأما املذهب احلنبلي فالواجب عندهم التغطية.
وإذا أردت الرجوع إىل أكثر من ذلك فراجع كتاب "أدلة احلجاب" للدكتور حممد بن أمحد بن

إمساعيل املقدم.

وفقنا هللا هلداه ،وجنبنا وإايك مساخطه وأليم عقابه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()261/16

االستنساخ هل يعيد معجزة عيسى؟!
اجمليب د .الشريف محزة بن حسّي الفعر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/20هـ
السؤال

كيف نوفق بّي االستنساخ -لو ثبت عمليًّا يف الواقع ،وكونه طريقة حلصول اإلجناب بدون التزاوج

بّي الذكر واألنثى ،-وبّي القول مبعجزة والدة عيسى -عليه السالم -لكونه ولد بال أب؟ ومعلوم أن
املعجزة مما ختتص ابلنيب دون أن يشاركه أحد من اخللق.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمعجزة عيسى -عليه السالم -يف والدته بدون أب ،وكل معجزات األنبياء -عليهم السالم-
ستظل معجزات أبد الدهر ،ال ميكن للبشر أن يصلوا إىل مثلها ابلطريقة اليت حصلت هبا ،والوالدة
اليت هي نتيجة التلقيح ليست من املعجزات ،حىت ولو عن طريق االستنساخ؛ ألهنا نتيجة الجتماع

خالاي ذكرية ،وأنثوية.

أما عيسى عليه السالم فلم حيصل فيه ذلك ،أي اجتماع هذين النوعّي من اخلالاي ،وإمنا حصل أبمر

هللا ،وهذا هو األمر املعجز الذي ال ميكن تكراره ابألسلوب نفسه من البشر ،وأعجب منه خلق آدم
ِ
ِ
يسى ِع ْن َد
عليه السالم ،فإنه خلق من غري أب وال أم ،وهذا ما ذكره هللا يف كتابه الكرمي" :إ هن َمثَ َل ع َ
هِ
آد َم َخلَ َقهُ ِمن تُـر ٍ
ال لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن" [آل عمران. ]59:
اب مثُه قَ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َ
َ
والتلقيح بّي الذكر واألنثى ،أو بواسطة اخلليّة يف االستنساخ ،ما هو إال سبب ال يرتتب عليه حصول
اإلجناب ما مل يق ّدر هللا حصوله ،وعلى ذلك فمرد األمر كله هلل إن شاء خلق من غري أب وال أم كما
يف آدم ،أو من أم بدون أب كما يف عيسى ،أو من أبوين كما يف بقية البشر ،ولكن املعجزات أمور ال
يستطيعها البشر حبال من األحوال .وابهلل التوفيق.

()262/16

املراد بعلم ختريج الفروع على األصول
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال

ما هو علم ختريج الفروع على األصول ،وماذا يقصد به ،وما هي أهم كتبه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية املهمة ،والعلم به شرط يف االجتهاد ،وهبذا العلم حتصل

القدرة على االستنباط ،أعين استنباط األحكام الشرعية من األدلة.

وهبذا تتبّي لنا أمهية علم أصول الفقه؛ حيث تبىن عليه األحكام والفروع الفقهية ،لكن ملا كانت
معظم الكتب األصولية قد صنفت بطريقة جمردة ،أعين أهنا تذكر القواعد األصولية وتقررها أبسلوب

علمي حمض دون استكثار لألمثلة والفروع املبنية على هذه القواعد.

أقول :ملا كانت كتب أصول الفقه يغلب عليها :جتريد القواعد األصولية عن فروعها الفقهية جاءت

احلاجة ماسة إىل علم ختريج الفروع على األصول ويسمى أيضاً ببناء الفروع على األصول أو أبثر
القواعد األصولية على الفروع الفقهية وذلك من أجل سد الفراغ احلاصل بسبب جتريد القواعد

األصولية عن فروعها الفقهية ومن هنا فإن من صنف يف أصول الفقه على طريقة الفقهاء احلنفية وهي

اليت تربط القواعد األصولية بفروعها الفقهية ،من صنف على هذه الطريقة ال حاجة له إىل ختريج

الفروع على األصول ألنه حاصل عندهم .خبالف طريقة املتكلمّي اليت جترد القاعدة األصولية عن
فروعها الفقهية وهي اليت سلكها املالكية والشافعية واحلنابلة.

وأهم الكتب يف علم ختريج الفروع على األصول كتاب ختريج الفروع على األصول للزجناين الشافعي،
والتمهيد يف بناء الفروع على األصول لألسنوي والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام احلنبلي،

ومفتاح الوصول للتلمساين املالكي وهو أحسنها ،وللمعاصرين جهود مشكورة من أحسنها كتاب

ختريج الفروع على األصول لعثمان شوشان وال يزال هذا العلم -ابلرغم من أمهيته واحلاجة إليه-

حباجة إىل نوعّي من الدراسة :دراسة أتصيلية ودراسة تطبيقية جتمع شتاته وهي أجدر وأجدى .وهللا
املوفق.

()263/16

الفرق بّي الطالق الرجعي والبينونة الصغرى
اجمليب عاصم بن انصر القاسم
القاضي مبحكمة متري

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/18هـ

السؤال

ما الفرق بّي الطالق الرجعي والبينونة الصغرى؟ وما هي شروط البينونة الصغرى؟ وهل بيد الزوج أن
يطلق كربى وصغرى أم بشروطهما؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالطالق الرجعي هو أن يطلق الزوج زوجته الطلقة األوىل أو الثانية بدون عوض ،فيسمى هذا

الطالق طالقاً رجعياً ،حيث ميلك فيه الزوج مراجعة زوجته أثناء عدهتا بدون عقد.

أما البينونة الصغرى فيشار هبا إىل الطالق الذي ال يتمكن فيه الزوج من مراجعة مطلقته إال بعقد

جديد مستكمل ألركانه وشروطه الشرعية ،وذلك مثل ما إذا انتهت العدة يف الطالق الرجعي ومل
يراجعها خالهلا ،وكذلك يف حالة الطالق على عوض ،وهو اخللع.

أما البينونة الكربى فتكون بعد الطلقة الثالثة ،حيث ال جيوز للزوج مراجعة مطلقته وال العقد عليها،

إال بعد زوج آخر بنكاح صحيح.
وطالق السنة هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه .وهللا أعلم.

()264/16
ص أوالده الذكور هبِبَات
خ ه
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
رئيس كتابة العدل مبحافظة املزامحية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/29هـ
السؤال

أيب ميلك منزالً وأراضي زراعية ،وله أبناء وبنات ،وهو على قيد احلياة ،فقام إبعطاء األبناء املنزل،

وأعطى كل واحد منهم فداانً ،وترك الباقي يوزع بعد وفاته حسب الشرع .فهل ما قام به صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فال جيوز لألب أن خيص بعض أوالده -ذكوراً كانوا أو إاناثً -بشيء من اهلبات والعطااي حال حياته،

أو الوصية ألحد منهم بعد وفاته ،وقد أعطى والد النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -ابنه النعمان

عطية ،وجاء إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ليشهده على ذلك ،فقال له" :أَ ُك هل ولدك

أعطيته هذا"؟ فقال :ال .فقال" :أشهد على هذا غريي" .ويف رواية" :فإين ال أشهد على جور".
صحيح البخاري ( ، )2586صحيح مسلم ( ، )1623وصحيح ابن حبان ( ، )5106وغريه.
فإذا فعل األب شيئاً من ذلك وجب عليه الرجوع عن هذه اهلبة ،أو إعطاء بقية األوالد مثل ذلك

للذكر مثل حظ األنثيّي ،وإذا تويف قبل فعل ذلك وجب على أوالده رد هذه األعطيات ،وجعلها يف
الرتكة ،وال جيوز أخذها .وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()265/16

أخذ النسبة على التحويالت املالية
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/21هـ
السؤال
املرسل ،علما أبن لنا جالية كبرية تعمل
لدي وكالة مالية تقوم بتحويل األموال مقابل نسبة من املبلغ َ

ابخلارج ،وميكن -مستقبالً -إضافة عملية أخرى تتعلق بتحويل العمالت .فما رأي الشرع يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فتحويل األموال صورة من صور التوكيل يف دفعها ،وتقييدها لدى اجلهة املعتربة للتحويل بنكاً كان أو

قبضا ،كما تقرر يف اجملامع الفقهية ،وكذا لو كان القبض بشيك
وكالة -كما مساها السائل -يعترب ً

يتسلمه طالب التحويل ،لكن ما كان يف مقابل هذه العملية إن كان أجرة منفصلة فال أبس بذلك،

ألنه من صورة التوكيل أبجرة ،أو الكفالة أبجرة ،وكالمها أمر جائز ،حيث تكون األجرة يف مقابل
تقدمي هذه اخلدمة ،وما يتبعها من اتصاالت وإجراءات.
أما اعتبار ذلك ابلنسبة فالذي يظهر يل فيه هو :عدم اجلواز؛ ألنه يشبه اإلقراض بفائدة .وهللا أعلم.

()266/16

هل أمر مالك ابستقبال قرب النيب عند الدعاء
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/29هـ

السؤال

تكلم إمامنا يف إحدى خطب اجلمعة عن منزلة الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال :إن قرب

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أعظم عند هللا -تعاىل -من الكعبة والعرش والكرسي واللوح
احملفوظ .واستدل على هذا بقوله :إن اإلمام مالكاً سأله أحد الناس :أين أتوجه عند الدعاء؟ للكعبة

أم لقرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم-؟ فأمره اإلمام مالك ابلتوجه لقرب الرسول-صلى هللا عليه

وسلم ،-فهل هذا الكالم صحيح؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا الكالم غري صحيح مجلة وتفصيالً.
أما أن قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -أعظم عند هللا -تعاىل -من الكعبة والعرش والكرسي
واللوح احملفوظ .فأين دليل ذلك من قول هللا -تعاىل -أو من قول رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى؟!

وما دام مل يرد عن هللا -تعاىل -وال عن رسوله -صلى هللا عليه وسلم -فكيف نقول على هللا بغري
علم ،ونقول إن هذا أفضل -عند هللا-؟! "قل أأنتم أعلم أم هللا".

وهللا تعاىل قد أخربان بفضل الكعبة وتعظيمها وتعظيم العرش والكرسي ،ومل يرد نص يف تفضيل قرب

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فضالً عن أن يكون أعظم عند هللا من هذه األمور املعظمة شرعاً.
أما االستدالل هبذه احلكاية املنسوبة لإلمام مالك فهي ابطلة من جهتّي:
أوالً :من جهة اإلسناد :ففيه عدة علل ليس هذا مكان بسطها ،ولكن منها:

أ -أن حممد بن محيد الرازي -راوي احلكاية عن مالك -متهم ابلكذب .قال عنه البخاري :يف
حديثه نظر .وقال النسائي :ليس بثقة .وقال اجلورقاين :رديء املذهب غري ثقة.

ب -االنقطاع بّي ابن محيد هذا وبّي مالك ،فهو مل يسمع من مالك ومل يلقه .فلو كان ثقة فاإلسناد
منقطع.

ج -أنه مل يرو هذه احلكاية غري ابن محيد ،ومل يروها أحد من أصحاب مالك مما يدل على شذوذها.
د -أن يف اإلسناد غري ابن محيد ممن ال تعرف حاله فهم جماهيل.
اثنياً :ومن جهة املنت فهذه احلكاية ختالف الثابت عن اإلمام مالك -رمحه هللا -فقد قال القاضي

عياض يف املبسوط عن مالك" :ال أرى أن يقف عند قرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -ولكن يسلم

وميضي" .الشفاء (. )678-671/2

مث إن مالكاً -رمحه هللا -كان أبعد الناس عن البدع؛ ولذلك كره قول الرجل :زرت قرب النيب -صلى
هللا عليه وسلم -وكره تتبع اآلاثر اليت ابملدينة ،وكره الرتدد للسالم عليه -عليه الصالة والسالم،-
وقال" :إمنا ذلك للغرابء" يعين الذين يقدمون إىل املدينة من سفر .ينظر الشفاء للقاضي عياض

( ، )667/2والعتبية ( ، )444/18والبدع والنهي عنها البن وضاح املالكي (. )45

مث إن طلب الشفاعة منه صلى هللا عليه وسلم ودعاءه واستغفاره بعد موته وعند قربه ليس مشروعاً
عند أحد من أئمة املسلمّي ،وال ذكر هذا أحد من األئمة األربعة وأصحاهبم القدماء.

()267/16

مث إن اإلمام مالكا -رمحه هللا -هو القائل :ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا .وقال" :ومل
يبلغين عن أول هذه األمة وصدرها أهنم كانوا يفعلون ذلك" .فمثل هذا اإلمام كيف يشرع ديناً مل

ينقل عن أحد من السلف ،وأيمر األمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة واالستغفار بعد موت النيب -

صلى هللا عليه وسلم -منه ،وهو أمر مل يفعله أحد من سلف األمة.

مث لو صح ذلك عن اإلمام مالك -وحاشاه من ذلك -فاإلمام مالك ليس نبياً معصوماً (وكل يؤخذ

من قوله ويرد إال صاحب القرب حممد صلى هللا عليه وسلم) كما قال مالك نفسه -رمحه هللا تعاىل.-

أسأل املوىل -عز وجل -أن يفقهنا يف ديننا ،وأن يرزقنا الثبات عليه واالستقامة على أمره .وصلى هللا
وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()268/16

مراعاة املصاحل املرسلة
اجمليب د .سعيد بن متعب القحطاين

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/14هـ
السؤال
أريد بعض الفتاوى اليت روعي فيها املصلحة املرسلة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيعترب االستصالح -أو املصلحة املرسلة -من أهم أدلة الشرع ،وأوسعها استعماالً خاصة عند فقد

الدليل من النص أو اإلمجاع أو القياس الصحيح ،كما أن املصلحة املرسلة مىت ما توفرت شروط

العمل هبا ،فإهنا غالباً ما حتقق مقصد الشارع من التكليف ،وحتقق كذلك مقاصد املكلفّي ،ولذلك
فإهنا وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع ومقاصد املكلفّي؛ ولذلك فإنه قد جرى العمل هبا يف مجيع

املذاهب الفقهية ،وما ذكر من خالف يف ذلك فغالبه يرجع إما إىل خالف يف اللفظ ،وإما إىل التوسع
يف اشرتاط شروط للعمل ابملصلحة وعدم اشرتاط ذلك.

وأول من عمل ابملصلحة واستند إليها يف الفتيا والقضاء هم أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم ،-وذلك مثل قتاهلم للمرتدين مانعي الزكاة ،ومجعهم للقرآن يف مصحف واحد ،ومنع الناس

من دخول بلد حل فيها الطاعون ،وكذلك خروجهم منها ،وفرض العطاء لكل مولود ولقيط ،ومنع

عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -من اختالط النساء ابلرجال يف الطواف ،وحتديد عمر رضي هللا

عنه مدة غياب اجلند عن نسائهم يف ميادين اجلهاد أبربعة أشهر وقيل :ستة ،ومنع عمر -رضي هللا

عنه -من تزوج الكتابيات ،وحبسه األراضي الزراعية املفتوحة عنوة يف العراق والشام على املصاحل

العامة ،وعدم توزيعها على اجلند ،وتدوين الدواوين ،وبناء املؤسسات ،وإرسال املفتشّي إىل العمال

والوالة للتحقق من شكاايت الناس ومساع مظاملهم ،وتضمّي اإلمام مالك -رمحه هللا -للصناع،

وحبس املتهم وضربه ،والقول ابلتسعري ،وتلقي الركبان ،وقبول شهادة الصبيان يف اجلراح إذا شهدوا
قبل أن يتفرقوا أو يعلهموا ،وقتل اجلماعة ابلواحد ،وتغرمي السارق ،وأمثال ذلك كثري .وهللا أعلم.

()269/16

اإلعالن يف املسجد عن املفقودات
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/10/21هـ
السؤال

ما حكم اإلعالن يف املسجد عن املفقودات؟ هل يدخل يف النهي عن نشدان الضالة؟

أرجو بيان احلكم يف حالة من جيد شيئاً فيطلب صاحبه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
تَب لذلك ،وقد قال -صلى
فمن فقد شيئاً فإنه ال جيوز له أن يعلن عنه يف املساجد؛ ألن املساجد مل َ

رجال ينشد ضالة يف املسجد ،فليقل :ال ردها هللا عليك؛ فإن املساجد مل
هللا عليه وسلم" -من مسع ً
تَب هلذا" رواه مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما

يقوله (. )568

ولكن جيوز له أن يعلن عنها خارج املسجد ،كما لو أعلن على جدار املسجد اخلارجي.
وكذلك من وجد شيئاً فإنه ال يعلن عنه يف املسجد ،وإمنا يعلن عنه خارج املسجد وعلى أبواب
املسجد.

وأ هما ابلنسبة حلكم اللقطة اليت جيدها اإلنسان وال يعرف صاحبها ،فإن كان اإلنسان يعلم من نفسه

األمانة إذا أخذها والقوة على تعريفها فإنه يستحب له التقاطها اللقطة إليصاهلا لصاحبها؛ وذلك

لعموم األدلة الدالة على تعاون املسلمّي فيما بينهم واإلحسان والرب للناس ،ومن ذلك قوله -صلى

هللا عليه وسلم" :-وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه" .رواه مسلم ،كتاب الذكر

والدعاء ،ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر ( )2699عن أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
أما إن كان هذا املال يف مكان خموف- ،كأن يكون يف مكان يكثر فيه اللصوص ،أو يف أرض مهلكة
أو أرض كثرية السباع ،أو مكان ال يتورع أهله من أخذ هذا املال وعدم إرجاعه لصاحبه ،-فإنه جيب

على من جيده يف هذه احلال أخذه إذا استطاع ذلك؛ ألنه من حفظ املال الذي أمران به ،ولكن ال
جيب عليه أن يتوىل تعريف هذا املال ،بل له أن يعطيه من يثق به ليعرفه ،وله أن يعطيه اجلهات
املسؤولة عن حفظ هذه األموال وإرجاعها إىل أصحاهبا.

أنواع املال امللتقط وحكم كل نوع:
النوع األول :املال الذي يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه ،كما يفعله بعض الناس من رمي لبعض
األاثث القدمي ،أو ترك بعض األغراض يف الربية بعد االستغناء عنها ،فهذا جيوز أخذه وال جيب

تعريفه؛ ألن أصحابه تركوه رغبة عنه ،فهم ال يريدونه ،فتعريفه ال فائدة منه ،والدليل على ذلك قول

النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيهبوها فأخذها
فأحياها فهي له" .رواه أبو داود ،كتاب البيوع ،ابب فيمن أحيا حسرياً (. )3524

شك يف هذا املال هل تركه أصحابه رغبة عنه أو مل يرتكوه رغبة عنه ،فاألصل أهنم مل يرتكوه رغبة
وإذا ّ
عنه ،ويكون من النوع الثالث الذي سيأيت ذكره.

()270/16

النوع الثاين :املال الذي ال تتبعه مهة أوساط الناس ،كاألقالم الرخيصة والرايل واخلمسة والعشرة،

فهذا النوع جيوز أخذه وال جيب تعريفه ـ ما مل يكن صاحبه معروفاً فيجب رده إليه ،كأن يسقط قلم

صاحبك أو يسقط شيئاً جلارك فرتده إليه ـ والدليل على ذلك قوله –صلى هللا عليه وسلم -يف التمرة
اليت وجدها ساقطة" :لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها .رواه البخاري ،يف كتاب اللقطة،

ابب إذا وجد مترة يف الطريق ( ، )2431ومسلم ،كتاب الزكاة ،ابب حترمي الزكاة على رسول هللا –
صلى هللا عليه وسلم )1071( -عن أنس بن مالك –رضي هللا عنه.-

ووجه الداللة من احلديث أن التمرة مما ال تتبعه مهة أوساط الناس ،والنيب –صلى هللا عليه وسلم -مل
مينعه من أكلها إال خوفه من كوهنا صدقة ،فلو مل تكن صدقة ألكلها ومل يعرفها.

ومما يشار إليه هنا أن حديث جابر بن عبد هللا –رضي هللا عنهما -قال :رخص لنا رسول هللا –صلى

هللا عليه وسلم -يف العصا والسوط واحلبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ،الذي رواه أبو داود،
كتاب اللقطة ،ابب التعريف ابللقطة ( ، )1717حديث يف إسناده ضعف.

واملقصود أبوساط الناس :أوساط الناس خلقاً وماالً ،فال عربة ابلبخيل وال ِّ
ابملفرط يف أمواله ،كما أنه

ال عربة ابلفقري وال بشديد الغىن ،فالعشرة من الرايالت إذا فقدها أحد من أوساط الناس ال يهتم هبا،
لكن لو فقدها فقري فإنه يهتم هبا ألهنا تضره ،وكذلك لو فقدها خبيل فإنه حيزن لذلك ويبحث عنها

حبثها طويالً ،وأما األلف فلو فقدها أحد من أوساط الناس فإنه سيبحث عنها ،ولكن لو فقدها

شخص مضيّع ألمواله فإنه ال يبايل هبا ،وكذلك لو فقدها من عنده أموال كثرية فإنه ال أيبه هبا.

النوع الثالث :املال الذي مل يرتكه أصحابه ،وتتبعه مهة أوساط الناس ،وهذا النوع ينقسم إىل قسمّي:
القسم األول :البهائم ،والبهائم ال ختلو من حالّي:
احلال األوىل :أن تكون مما ميتنع من صغار السباع كالذائب وحنوها ،مثل :اإلبل واخليل.

وهذه احليواانت ال جيوز أخذها ،بل ترتك حىت جيدها صاحبها.

احلال الثانية :أن تكون مما ال ميتنع من صغار البهائم ،مثل :الغنم والدجاج.

وهذه احليواانت جيوز ملن جيدها أن أيخذها ويتملكها إن كان ال يعرف صاحبها.

القسم الثاين :األموال من غري البهائم ،كالنقود واجملوهرات واألاثث.
وهذا النوع جيوز التقاطه ،ولكن على من التقطه أن يقوم مبا يلي:

 .1يضبط صفاته جيداً ،فلو وجد حمفظة فإنه يقوم بضبط صفات هذه احملفظة ،أبن يضبط لوهنا وكم
فيها من األموال؟ والبطاقات اليت يف احملفظة ،وحنو ذلك من الصفات اليت ال يعرفها يف الغالب إال

صاحبها.
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ِّ .2
يعرفها سنة يف جمامع الناس ،أي يقوم ابإلعالن عن هذا املال املفقود يف األماكن اليت جيتمع فيها

الناس ،والتعريف خيتلف ابختالف املال واملكان والزمان ،فمن وجد حمفظة ضائعة يف العمل فإنه يعلن

عنها يف العمل ،ومن وجد حقيبة نسائية ساقطة يف السوق فإن تعريفها سيكون يف هذا السوق أو يف

الصحف احمللية وما شابه ذلك ،ولكن يف التعريف ال يذكر صفات املال الضائع كلها ،بل يذكر ما

يشري إىل هذا املال ،فمن وجد حمفظة فإنه يقول :إين وجدت حمفظة يف املكان الفالين ،فمن كانت له
فلرياجعين ،وال يقول :فيها كذا وكذا من املال؛ لئال أييت من ال خياف هللا ،فيقول :هي يل ،وهو كاذب

يف ذلك.

 .3إذا جاءه من يصف هذا املال خالل هذه السنة فإنه يدفع له املال.
 .4إن مل أيته صاحب هذا املال بعد تعريفه سنة فإنه جيوز له أن يتملك هذا املال ،لكن مىت ما جاء

صاحبه يوماً من الدهر فإنه يدفع له هذا املال ،وأما إن مل أيته فإن املال يكون للملتقط.

 .5إن كان املال مما يفسد أو تكون نفقة حفظه كبرية كاخلضروات والفواكه فإنه جيوز له أن أيكل هذا
املال بعد أن يعرف صفاته ،وجيوز له أن يبيعه وحيفظ ماله لصاحبه ،فمىت ما جاء صاحبه خالل سنة

فإنه يدفع له قيمة هذا الطعام ،وإال فإنه ال شيء عليه.

والدليل على ما تقدم حديث زيد بن خالد اجلهين –رضي هللا عنه -قال :جاء رجل إىل رسول هللا –

صلى هللا عليه وسلم -فسأله عن اللقطة ،فقال" :اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء
صاحبها وإال فشأنك هبا" ،قال :فضالة الغنم؟ قال" :هي لك أو ألخيك أو للذئب" ،قال :فضالة
اإلبل؟ قال" :ما لك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء وأتكل الشجر حىت يلقاها رهبا" .رواه

البخاري يف مواضع منها :ما يف كتاب يف اللقطة ،ابب إذا مل يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن

( ، )2430ومسلم ،كتاب اللقطة (. )1722

والعفاص هو الوعاء الذي جيعل فيه النقود ،والوكاء ما يربط به الوعاء.
وقوله يف ضالة اإلبل" :معها حذاؤها" أي خفها ،و"سقاؤها" أي جوفها ،واملعىن :أهنا تستغين بنفسها

عن احلفظ بقدرهتا على السري املسافات البعيدة وصربها على العطش.
من أحكام اللقطة:

 .1امللتقط أمّي ،فلو تلف املال عنده من غري تع ٍّد وال تفريط فإنه ال يضمن املال التالف.

 . 2أجرة التعريف على صاحب املال؛ ألن امللتقط حمسن و (ما على احملسنّي من سبيل)  ،لكن لو مل
أيت صاحب املال فإن املال يكون للملتقط ـ كما سبق ـ وتكون أجرة التعريف عليه.

 .3املال إن احتاج إىل نفقة فحكمه حكم التعريف ،ينفق عليه امللتقط ،والنفقة تكون على صاحب
املال ،وإذا مل أيت صاحب املال فاملال يكون للملتقط ،وكذلك النفقة تكون عليه ،هذا إذا كان قد

نوى الرجوع على صاحب املال ابلنفقة ،أما إذا كان قد نوى اإلحسان على صاحب املال ويف نيته
أنه ال يريد منه شيئاً فإنه ال يرجع.

 .4ال جيوز إنشاد الضالة يف املساجد ،وكذلك تعريفها ال جيوز يف املساجد؛ ألن املساجد مل تَب

لذلك ،يقول –صلى هللا عليه وسلم" :-من مسع رجالً ينشد ضالة يف املسجد فليقل :ال ردها هللا
عليك؛ فإن املساجد مل تَب هلذا" .لكن جيوز ذلك على أبواب املساجد.
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 .5مكة -حرسها هللا -هلا وضع خاص ،فال حتل لقطتها إال ملنشد (أي معرف)  ،فمن وجد لقطة يف
مكة فإنه ال جيوز له أخذها إال بنية تعريفها أبد الدهر ،وال ميلك هذه اللقطة بعد السنة -كما يف

غريها من البلدان -وال جيوز له أن يتملك اللقطة مطلقاً؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم -عن مكة:
" ..وال تلتقط لقطتها إال ِّ
ملعرف "..رواه البخاري ،كتاب احلج ،ابب ال ينفر صيد احلرم (، )1833
ومسلم ،كتاب احلج ،ابب حترمي مكة )1353( ..عن ابن عباس -رضي هللا عنهما.-

وعن عبد الرمحن بن عثمان التيمي -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن
لقطة احلاج .رواه مسلم ،كتاب اللقطة ،ابب يف لقطة احلاج (. )1724

لكن هل يرتك اللقطة أم أيخذها؟
إن مل خيش على اللقطة فإنه يرتكها ،وأما إن خشي عليها فإنه أيخذها ويعرفها ،وله أن يعطيها اجلهة

املسؤولة وهي تتوىل التعريف ،ويف هذا الوقت :إن مل يستطع الوصول إىل صاحب املال ـ كأن يكون

موجودا على املال ـ وإال فإنه يعطيها اجلهة املسؤولة عن األموال الضائعة؛ ألن
رقمه أو رقم الفندق
ً

من فقد ماالً فإنه يتوجه إىل تلك اجلهة ويسأهلم عنها.
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الرتدد بّي استفتاء ِ
العامل واستفتاء القلب!
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين
عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/04هـ
السؤال

ِ
كيف ِّ
(استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ,والرب ما اطمأن
أفرق بّي الشك الذي يندرج حتت
إليه القلب)  ،وبّي وسوسة الشيطان وارتياب النفس الذي ال عربة به؟ أرجو إفاديت مأجورين.

اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا احلديث يف صحيح مسلم ( )2553عن النواس بن مسعان -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -قال" :الرب حسن اخللق ،واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

وعن وابصة بن معبد -رضي هللا عنه  -قال :أتيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :جئت

تسأل عن الرب واإلمث؟ " .قلت :نعم.

قال" :استفت نفسك ،استفت قلبك اي وابصة -ثالاثً -الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه

القلب ،واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أمحد (، )17545

والدارمي ( )2533إبسناد حسن.

وحمل هذا احلديث إذا مل يكن عند املفيت سوى جمرد الظن أو اهلوى من غري دليل شرعي وكان
املستفيت ممن ُشرح صدره لإلميان.

أما إن كان مع املفيت دليل شرعي فالواجب الرجوع إىل هذا الدليل ،وإن مل ينشرح له صدر املستفيت.

وهذا كالرخصة الشرعية ،مثل الفطر يف السفر واملرض وقصر الصالة ومجعها مما ال ينشرح به صدر
كثري من اجلهال فهذا ال عربة به ،بل هو من وسوسة الشيطان ،أو هوى النفس.

وقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -أيمر أصحابه أحياانً مبا ال تنشرح به صدور بعضهم،

فيمتنعون -يف ابدئ األمر -من قوله فيغضب ،كما أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة والتحلل من عمرة

احلديبية.

وابجلملة فما ورد فيه نص فليس للمؤمن إال طاعة هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -مع انشراح
الصدر والرضا .وهللا أعلم.
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هل يدخل هذا يف الراب؟
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/02هـ
السؤال

تقدمت للحصول على سكن من إحدى الشركات التابعة للدولة ،حبيث دفعت ربع القيمة والباقي
على أقساط شهرية ختصم من الراتب بعد االستالم ،مع العلم أبن الثمن مبّي مسبقاً ،ولكن دخل

طرف اثلث من غري علمنا وهو املصرف العقاري ،حبيث غطى ابقي املبلغ {ثالثة أرابع الثمن املتبقي

علي}  ،ووضع عمولة وعائد خدمة ،حبيث زاد الثمن عن الثمن املتفق عليه أوالً ،فهل تعترب هذه
ه
الزايدة من الراب؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا من الراب الواضح ،فهذه الزايدة سواء مسيت عمولة أو عائد أو غري ذلك فهي راب صريح ،ألهنم

دفعوا عنك مبلغاً وتعيده بعد مدة أكثر مما دفعوا عنك ،ونصيحيت لك أن تتخلص وتسدد إن كنت
تقدر ،وإال فألزم الشركة اليت كتبت معها عقداً أن تلتزم ابلعقد ،وأال تطلب منك زايدة ،و"املؤمنون
على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً" ،وهللا أمران ابلوفاء ابلعقود.

وإن كان هذا األمر بغري اختيارك ومل تستطع أن تسدد حاضراً أو تتخلص من املعاملة فأنت معذور،

وهللا ال يكلف نفساً فوق طاقتها ،واملشقة جتلب التيسري ،ويتحمل الوزر من ألزمك وأوقعك يف

احملذور ،وفقك هللا لطيب املطعم ،ورزقنا وإايك احلالل وجنبنا احلرام ،وصلى هللا وسلم على نبينا

حممد.

()275/16

مدة الرضاعة

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/30هـ
السؤال

كم مدة الرضاعة لطفلي؟ علماً أن مدة احلمل تسعة أشهر ،فهل هي  21شهراً أم  24شهراً؛ وذلك
تطبيقاً لقول هللا عز وجل" :ومحله وفصاله ثالثون شهرا"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالرضاعة غري حمددة يف أصح قويل العلماءِ ،
فلك أن ترضعي طفلك سنتّي أو أكثر أو أقل حسب

املصلحة يف ذلك ،وأما ذكر السنتّي مع مدة احلمل فهذا لبيان الغالب يف الرضاعة .لكن هناك من
ال تتمكن أن ترضع سنتّي ،وهناك من تزيد عليها ،وال حرج يف ذلك أبداً ،قال هللا تعاىل" :ومحلة

وفصاله ثالثون شهراً" [األحقاف ، ]15 :وقال تعاىل" :والوالدات يرضعن أوالدهن حولّي كاملّي
ملن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة ، ]233 :وفقك هللا لكل خري ،ورزقك صالح األوالد وبرهم،

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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أهل الفرتة
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/07هـ
السؤال
يل زميل نصراين يقول :مت اكتشاف حضارات هلا أربعة آالف سنة قبل امليالد خارج منطقة النبوة.
يقصد أن األنبياء مل يُبعثوا فيها ومل يصلوا إليها ،فما حكم هؤالء من حيث الوعد والوعيد؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فمن قال لزميلك النصراين :إن أربعة آالف عام قبل امليالد هي يف عمر الزمان خارج منطقة النبوة،
فالنبوة -أخي الكرمي -بدأت مع بدء اخلليقة ،إذ إن آدم -عليه السالم -هو أبو البشر وأول

اخللق ،وهو كذلك نيب من أنبياء هللا كما قال أهل العلم ،كما أن هللا -تعاىل -يقول" :وإن من أمة إال

خال فيها نذير" فاطر. ]24:

وقد تطول الفرتة بّي مبعث نيب وآخر ،فيعم اجلهل ويتبدل التوحيد شركاً ،فريسل هللا رسوال آخر

جيدد العهد بتوحيد هللا عز وجل ،مث إنه كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :كل مولود يولد

على الفطرة  " ...أخرجه البخاري ( ، )1358ومسلم ( ، )2658مبا يعين أن اإلسالم والتوحيد مها
األصل يف النفس اإلنسانية ،أما من يعيشون يف فرتة زمنية بعيدة عن الدعوة أو بّي عهد نبيّي فهؤالء

يسمون عند أهل العلم "أهل الفرتة" ،واحلكم عليهم كما أفىت به الشيخ ابن عثيمّي -يرمحه هللا-
بقوله ... " :حكمهم يف الدنيا حكم الكفار ،وأما يف اآلخرة فاهلل أعلم مبا كانوا عاملّي ،خيتربون

ويكلفون مبا يشاء هللا -عز وجل -وما تقضيه حكمته ،فإن أطاعوا دخلوا اجلنة ،وإن عصوا دخلوا
النار" ..وهللا أعلم.
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حجية احلديث الضعيف يف فضائل األعمال!
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا األمحد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/25هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
هل يصح االحتجاج ابحلديث الضعيف ،وهل صحيح أنه من أصول االستدالل عند اإلمام أمحد؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
احلديث الضعيف ليس حبجة يف إثبات األحكام الشرعية حىت يف السنن واملستحبات ابتفاق أهل

العلم .وإمنا قال بعض أهل العلم أبنه الأبس من إيراد احلديث الضعيف يف فضائل األعمال ،وليس

يف إثبات األحكام ،بثالثة شروط :األول :أال يكون الضعف شديداً .الثاين :أن يكون

العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح .الثالث :أال جيزم بنسبته إىل النيب -صلى هللا

عليه وسلم.-

وهذه املسألة خيطئ يف فهمها كثري من طلبة العلم .ولعل اللبس يف الفهم يزول ابلتوضيح ابملثال،

واملثال :حديث عائشة مرفوعاً" :من صلى بّي املغرب والعشاء عشرين ركعة ،بىن هللا له بيتاً يف اجلنة"
أخرجه البيهقي بسند ضعيف.

هذا احلديث يف فضائل األعمال ،والفضل هنا قوله (بىن هللا له بيتاً يف اجلنة) هذا الفضل ال جيوز

إيراده؛ ألن أصل العمل وهو صالة عشرين ركعة بّي املغرب والعشاء ،مل يثبت بدليل صحيح وال
حسن .فال جيوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف يف فضله.
ولو فرضنا أبن العمل اثبت بدليل صحيح ،فإنه ال أبس عند بعض أهل العلم من ذكر احلديث

الضعيف الوارد يف فضله .وإن كان األوىل عدم ذكره ابلكلية ،وإمنا أردت بذلك توضيح كالم أهل

العلم يف هذه املسألة.

ولشيخ اإلسالم توضيح انفع كما يف (جمموع الفتاوى  )251-250 /1قال رمحه هللا" :وال جيوز أن

يعتمد يف الشريعة على األحاديث الضعيفة اليت ليست صحيحة وال حسنة ،لكن أمحد بن حنبل
وغريه من العلماء جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أنه اثبت ،إذا مل يعلم أنه كذب.

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ،وروى يف فضله حديث ال يعلم أنه كذب ،جاز
أن يكون الثواب حقاً .ومل يقل أحد من األئمة إنه جيوز أن جيعل الشىء واجباً أو مستحباً حبديث

ضعيف .ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع .وهذا كما أنه ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي،
لكن إذا علم حترميه وروي حديث يف وعيد الفاعل له ،ومل يعلم أنه كذب ،جاز أن يرويه .فيجوز أن

يروى يف الرتغيب والرتهيب ،ما مل يعلم أنه كذب ،لكن فيما علم أن هللا رغب فيه ،أو رهب منه
بدليل آخر غري هذا احلديث اجملهول حاله".
ولأللباين -رمحه هللا -كالم انفع يف القاعدة الثانية عشرة يف مقدمة كتابه (متام املنة)  .ولفضيلة
الشيخ عبد الكرمي اخلضري كتاب قيم بعنوان( :االحتجاج ابحلديث الضعيف) .
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أما ما ينقل عن اإلمام أمحد من أنه حيتج ابحلديث الضعيف فغري مسلم ،وإمنا مراده ابحلديث
الضعيف واملرسل الذي حيتج به :الذي ارتقى إىل درجة احلسن .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه
هللا -يف جمموع الفتاوى (" : )252-251 /1ومن نقل عن أمحد أنه كان حيتج ابحلديث الضعيف
ومن قبله من
الذى ليس بصحيح وال حسن فقد غلط عليه ،ولكن كان يف عرف أمحد بن حنبل َ

العلماء أن احلديث ينقسم إىل نوعّي :صحيح وضعيف ،والضعيف عندهم ينقسم إىل ضعيف مرتوك

ال حيتج به ،وإىل ضعيف حسن ..وأول من عرف أنه قسم احلديث ثالثة أقسام صحيح وحسن

وضعيف هو أبو عيسى الرتمذي يف جامعه ،واحلسن عنده ما تعددت طرقه ،ومل يكن يف رواته متهم،
احلديث الضعيف
وليس بشاذ فهذا احلديث ،وأمثاله يسميه أمحد ضعيفاً وحيتج به .وهلذا مثهل أمحد
َ
الذي حيتج به حبديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم اهلجري وحنومها وهذا مبسوط يف موضعه

"اهـ.
وقال ابن القيم -رمحه هللا -يف إعالم املوقعّي (" : )31/1احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح
وقسم من أقسام احلسن .ومل يكن يقسم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف ،بل إىل صحيح

وضعيف .وللضعيف عنده مراتب ،فإذا مل جيد يف الباب أثراً يدفعه ،وال قول صاحب ،وال إمجاعاً
على خالفه ،كان العمل به عنده أوىل من القياس "اهـ .وهبذا ينتهي اجلواب .واحلمد هلل رب العاملّي.
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هل هذا من نكاح التحليل؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/21هـ

السؤال

طلقت زوجيت ثالث تطليقات متفرقات ،فذهبت هلا وذكرت هلا أين سأتزوجها ،إن تزوجت وطلقها
زوجها .مث لقيتها بعد ذلك ،وعلمت منها أهنا تزوجها زميلها يف العمل ،وطلبت منه الطالق فطلقها.
أان أعرف زميلها وهو يعرفين ،ولكين مل أطلب منه أن يتزوجها ،ومل أوسطه ،ومل أقل له :إنين طلقتها،

ومل يقل يل :إنه تزوجها أو طلقها.
فهل حلهت يل بزواجها من هذا الرجل؟ وهل أراجعها؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهنا مسألتان :األوىل :نية الزوج الثاين :هل نوى حتليلها لك أو قصد نكاحها نكاح رغبة؟
فإن قصد نكاحها نكاح رغبة ،مث بدا له طالقها فطلقها وقد جامعها ،فهذا النكاح نكاح صحيح بال

خالف ،وحيل لك العقد عليها عقداً جديداً مستوفيا األركان والشروط ،قال تعاىل" :الطهَال ُق َم هرَات ِن
ان وَال َِحي ُّل لَ ُكم أَن َأت ُ ِ
فَِإمس ٌ ِ ٍ
ِ
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ْ
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س َ
اك مبَ ْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
َْ
ْك ح ُدود هِ
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ِ
اَّلل فََال
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ت بِ ِه تِل َ ُ ُ
ُْ ُ َ ُ َ
ُ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
اَّلل فَ َال ُجنَ َ
ِ
ِ
ود ه
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ْك ح ُدود هِ
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يَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة. ]230-229 :
أما إن قصد الزوج الثاين التحليل -ولو من غري شرط -فالنكاح ابطل.
قال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل" :-فإن ُشرط عليه التحليل قبل العقد ،ومل يذكره يف العقد ونواه يف

العقد ،أو نوى التحليل من غري شرط فالنكاح ابطل أيضاً.
قال إمساعيل بن سعيد :سألت أمحد عن الرجل يتزوج املرأة ،ويف نفسه أن حيللها لزوجها األول ،ومل

تعلم املرأة بذلك .قال :هو حملل ،إذا أراد بذلك اإلحالل ،فهو ملعون .وهذا ظاهر قول الصحابة -

رضي هللا عنهم .-وروى انفع ،عن ابن عمر ،أن رجالً قال له :امرأة تزوجتها ،أحلها لزوجها ،مل

أيمرين ،ومل يعلم .قال :ال ،إال نكاح رغبة ،إن أعجبتك أمسكها ،وإن كرهتها فارقها ،قال :وإن كنا

نعده على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -سفاحاً .وقال :ال يزاالن زانيّي ،وإن مكثا عشرين
سنة ،إذا علم أنه يريد أن حيلها ،وهذا قول عثمان -رضي هللا عنه .-وجاء رجل إىل ابن عباس،

فقال له :إن عمي طلق امرأته ثالاثً ،أحيلها له رجل؟ قال :من خيادع هللا خيدعه .وهذا قول احلسن،
والنخعي ،والشعيب ،وقتادة ،وبكر املزين ،والليث ،ومالك ،والثوري ،وإسحاق ،وقال أبو حنيفة،

والشافعي :العقد صحيح" أ .هـ املغين ( ، )139/7الزواجر عن اقرتاف الكبائر (. )44/2

وعن عطاء يف الرجل يطلق املرأة ،فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غري مؤامرة منه؟ فقال:
إن كان تزوجها ليحلها له مل حتل له ،وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له.
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وقال سعيد بن املسيب يف رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها األول ،ومل يشعر بذلك زوجها األول وال
املرأة .قال :إن كان إمنا نكحها ليحلها فال يصلح ذلك هلما وال حتل له .إغاثة اللهفان (، )274/1

الفتاوى الكربى (. )101/3

وقال مالك بن أنس -رمحه هللا تعاىل" :-ال حيلها إال نكاح رغبة ،فإن قصد التحليل مل حتل له،

وسواء علما أو مل يعلما ال حتل ،وينفسخ نكاح من قصد إىل التحليل ،وال يقر على نكاحه قبل

الدخول وبعده" أ .هـ الفتاوى الكربى (. )102/3

املسألة الثانية :نية املطلقة ،هل تزوجت لتحل لزوجها األول ،أم تزوجت زواج رغبة ال حتليل؟

فإن تزوجت زواج رغبة ال حتليل ،فطلقها زوجها الثاين بعد مجاعها فقد حل ملطلقها األول نكاحها

بعد انتهاء العدة.
أما إن قصدت املطلقة من النكاح التحليل ونوته فهذا حمل خالف بّي العلماء.

قال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل" :-إن قصدت املرأة التحليل أو وليها دون الزوج ،مل يؤثر ذلك يف
العقد .وقال احلسن ،وإبراهيم :إذا هم أحد الثالثة ،فسد النكاح.

قال أمحد :كان احلسن وإبراهيم والتابعون يشددون يف ذلك .قال أمحد :احلديث عن النيب صلى هللا

عليه وسلم" :أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ " .ونية املرأة ليس بشيء ،إمنا قال النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-لعن هللا احمللل واحمللل له" .وألن العقد إمنا يبطل بنية الزوج؛ ألنه الذي إليه املفارقة

واإلمساك ،أما املرأة فال متلك رفع العقد ،فوجود نيتها وعدمها سواء ،وكذلك الزوج األول ال ميلك
شيئاً من العقد ،وال من رفعه ،فهو أجنيب كسائر األجانب ،فإن قيل :فكيف لعنه النيب -صلى هللا

عليه وسلم-؟ قلنا :إمنا لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل؛ ألهنا مل حتل له ،فكان زانياً ،فاستحق
اللعنة لذلك" أ .هـ املغين (. )139/7

واخلالصة :أن املرأة إن مل تقصد من هذا النكاح التحليل ،وكذا مل يقصده الزوج الثاين فال حرج
عليك يف طلب نكاحها ،أما إن قصد الزوج الثاين ذلك فال حيل لك نكاحها ،وإن قصدت املرأة
ذلك فاألحوط االبتعاد عن ذلك .وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.
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ملاذا ُمتنع إقامة الكنائس يف السعودية؟!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/23هـ

السؤال

ما هي املربرات اليت جتعل اململكة العربية السعودية متنع إقامة الكنائس على أراضيها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاململكة العربية السعودية تنطلق -يف منعها إقامة املعابد غري اإلسالمية على أراضيها -من منطلقات
شرعية ملزمة للدولة اليت تتشرف حبضانة احلرمّي الشريفّي ،والسيادة على جزيرة العرب .وهذا حمل

اتفاق بّي املسلمّي قدمياً وحديثاً ،وليس إجراءً حمليًّا طارائً كما يتومهه بعض من ال يعرف أحكام

الشريعة اإلسالمية .فإن من اخلصائص الشرعية للجزيرة العربية أن تكون معقالً لإلسالم .قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يرتك جبزيرة العرب دينان" رواه أمحد ( . )25820واملقصود أن
يكون الدين الظاهر هو اإلسالم فقط ،وال يسمح لغريه ابالستعالء من خالل بناء املعابد وحنوها.

وال وجه الستغراب هذا التشريع من قبل غري املسلمّي ،فلم تزل كل ملة على وجه األرض تقدس

بعض البقاع ،وختلع عليها صفة اخلصوصية الدينية؛ فالفاتيكان ال أيذن إبقامة كنيسة بروتستانتية ،أو
أرثذوكسية فوق أراضيه ،فضالً عن أن خيطر ببال أحد أن أيذن إبقامة مسجد ،أو معبد لداينة غري

النصرانية.

كما أن دولة الفاتيكان عقدت معاهدة (ال تران) مع احلكومة اإليطالية عام 1929م ،تنال مبوجبها

خصوصية دينية ،دون أن يقول قائل :أليس هذا من تقديس اجلغرافية ،واالعتداء على حرية األداين

األخرى!!
لقد رفض األساقفة اليوانن ،واألقباط دخول البااب (يوحنا بوليس الثاين) أسقف الكنيسة الكاثوليكية

كنائسهم ،واضطر إىل إقامة قدهاسه يف فناء دير سيناء ،وهم أتباع ملة واحدة!!

فكما تواضع العامل على اعتبار الفاتيكان معقالً للكاثوليكية ،وحوض هنر (الغانج) مغطساً للهندوس،

وجبل (هيي  )Mt. Hieiقرب العاصمة الياابنية القدمية (كيوتو) موقعاً مقدساً للبوذية ،فليتواضع
العامل أن اجلزيرة العربية معقل لإلسالم.

بقي أن نشري إىل أن التسهيالت اليت متنحها بعض الدول الغربية للمسلمّي من مواطنيها ،واملقيمّي

فيها ،مل تكفلها الكنيسة الكاثوليكية ،وال جملس الكنائس العاملي .بل منحتها إايهم األنظمة الليربالية

اليت تعتنقها معظم الدول الغربية ،بعد ختلصها من نري الكنيسة ،وابملقابل ال زال النصارى يف البالد
وفاء من املسلمّي بعهد الذمة.
اإلسالمية حيتفظون بكنائسهم منذ عشرات القرونً ،
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الطالق الثالث بلفظ واحد
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/17هـ

السؤال

منذ حوايل سنة طلّق رجل زوجته ،وقبل شهر م هن هللا عليهم وعادت املياه إىل جماريها ،ولكن الزوج مل

ثالاث؟ مع أنه يف نيته كان يقصد ثالث تطليقات ،ويف الوقت احلايل
يتذكر هل طلقها طلقة واحدة أو ً

هم يعيشون معا بعد قراءة الفاحتة حسب الشرع .نرجو اإلفادة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاجلواب عن هذه املسألة من وجهّي:

األول :هل يقع ما زاد على واحدة حال الشك؟ فقد ذهب مجهور العلماء -احلنفية والشافعية

واحلنابلة -إىل أنه عند الشك هل طلق واحدة أو ثالاثً ،أنه يبين على األقل؛ ألحاديث كثرية واردة يف
البناء على األقل يف مجلة من العبادات ،منها حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالاثً أم أربعاً
فليطرح الشك وليَب على ما استيقن مث يسجد سجدتّي قبل أن يسلم" رواه مسلم ( ، )571وألن

األصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة واليقّي ال يزال إال بيقّي.

قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل" :واجلمهور يقولون :النكاح متيقن والقاطع له املزيل حلل الفرج مشكوك

فيه ،فإنه حيتمل أن يكون املأيت به رجعياً فال يزيل النكاح ،وحيتمل أن يكون ابئناً فيزيله فقد تيقنا

يقّي النكاح وشككنا فيما يزيله ،فاألصل بقاء النكاح حىت يتيقن مبا يرفعه" ا .هـ إغاثة اللهفان
(. )164/1

وقال رمحه هللا تعاىل" :وقول اجلمهور يف هذه املسألة أصح فإن النكاح متيقن فال يزول ابلشك ،ومل
يعارض يقّي النكاح إال شك حمض فال يزول به" ا .هـ إعالم املوقعّي ( ، )340/1وانظر بدائع

الصنائع ( ، )126/3واملغين ( ، )379/7واإلنصاف ( ، )139/9وكشاف القناع (. )332/5
الثاين :لو طلق ثالاثً يف جملس واحد هل يقع ثالاثً أو واحدةً؟

للعلماء يف ذلك قوالن معروفان ،ومجهور العلماء على وقوعه ثالاثً ،وذهب بعض العلماء -كابن

عباس وعكرمة وطاووس-ونصره ابن تيمية وابن القيم وشيخنا العالمة ابن عثيمّي وغريهم -إىل أنه
ال يقع إال واحدة؛ ملا رواه مسلم يف صحيحه ( )1472عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال:

كان الطالق على عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأيب بكر وسنتّي من خالفة عمر طالق
الثالث واحدة ،فقال عمر بن اخلطاب :إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أانة فلو
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

ولغريه من األدلة اليت بسطها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رمحهما هللا تعاىل -يف
مواضع كثرية من كتبهم( .انظر :زاد املعاد . )271-241/5

وقد ذكرت السائلة أن الرجل راجع مطلقته بعد مضي حوايل أحد عشر شهراً ،فإن كانت قد خرجت
من العدة فالبد من عقد جديد كالعقد األول مستويف الشروط واألركان ،وال يكتفي بقراءة الفاحتة

فقط ،بل ال أعلم أصالً لقراءة الفاحتة عند عقد النكاح أو الرجعة ،وقراءهتا هنا من البدع اليت ينبغي

تركها؛ لعدم ورود ذلك عنه -صلى هللا عليه وسلم -وال عن أحد أصحابه -رضي هللا عنهم.-
وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مظاهرة الكفار من غري مودهتم!

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/05هـ
السؤال

لو أن أحداً ظاهر املشركّي أي أعاهنم على املسلمّي ،ومل تكن هنالك مودة هلم يف قلبه ،إمنا فعل

ذلك ملصلحة دنيوية مع بغضه هلم ،فهل يعترب أتى كفراً بواحاً؟ وهل تعترب هذه خمالفة صرحية ملا نص
عليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذه املسألة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فمن املعلوم أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -ع ّد من نواقض اإلسالم( :مظاهرة

املشركّي ومعاونتهم على املسلمّي)  ،ودلل على ذلك بقوله تعاىل" :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن

هللا ال يهدي القوم الظاملّي" [املائدة. ]51:

والذي ينبغي محل كالمه هذا وفهمه يف ضوء ما هو معروف عنه ومتقرر يف أكثر من موضع من

رسائله وكتبه من عدم تكفري املعّي إال بضوابط وشروط؛ إذ ليس كل من وقع منه الكفر من املعينّي

ُّ
يعد كافراً خارجاً عن امللة حىت تتوفر الشروط وتنتفى املوانع ،كما ينبغي رد ما اشتبه من كالم الشيخ
-رمحه هللا -إىل حمكمه ،ومطلقه إىل ما قيد يف مواضع أخر من كتبه ورسائله.

واملكفر من مظاهرة املشركّي هو ما انطوى قلب فاعله على حمبتهم وحمبة ما هم عليه من الكفر

والرضا به ،وأتييدهم ونصرهتم على حتقيق ذلك ،وأما غريها من وجوه املظاهرة فلها أحكام تتناسب

مع كل نوع منها ،وممن فصل القول يف ذلك اإلمام ابن القيم -رمحه هللا -يف كتابه "أحكام أهل
الذمة" فليتأمل .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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خروج املرأة من بيتها لغري ضرورة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/07هـ
السؤال

أمر هللا تعاىل نساء النيب أن يلزمن بيوهتن .قال تعاىل" :وقرن يف بيوتكن" .ويف هذه األايم خترج النساء
ويتنز ْه َن مثل الرجال ،واألطفال ،وكذلك خيرجن من منازهلن ألسباب غري ضرورية،
كثريا من بيوهتنّ ،
فهل ميكن أن يقال :إن خروجهن هبذه الصورة معصية هلل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ففي قوله تعاىل يف اآلية "وقرن" قراءاتن متواتراتن:
األوىل :بفتح القاف ،والثانية بكسرها:

فالكسر من الوقار ،والفتح من القرار فيه واملكث ،ومها معنيان صحيحان.

ومعىن اآلية على ظاهرها :األمر ابلوقار يف البيت ولزومه وعدم اخلروج.

وجاء حديث يف املعىن نفسه يدل على لزوم البيت وعدم اخلروج للحج :فقد أخرج أمحد يف املسند

( )476/2عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا حج بنسائه -حجة
الوداع -قال" :إمنا هي هذه احلجة ،مث الزمن ظهور احلصر" .قال حمقق املسند يف احلديث :إسناده
حسن ( )477-476/15واحلصر :بضم احلاء والصاد مجع حصري ،واملراد لزوم البيت.

ويف رواية أخرى ألمحد قال الراوي :فكن حيججن إال سودة بنت زمعة ،وزينب بنت جحش ،فإهنما
كانتا تقوالن :وهللا ال حتركنا دابة بعد أن مسعنا ذلك من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم .-وكذا

رأت أم سلمة ،فكانت تقول :ال حيركين ظهر بعري حىت ألقى النيب -صلى هللا عليه وسلم[-فتح
الباري (. ] )108/7

لكن اختلف أهل العلم يف معىن احلديث السابق:
فبعض العلماء فسره :أبن املراد :احلج الواجب مرة يف العمر فقط ،وليس عليهن حج واجب بعد

ذلك.

وبعضهم محله على النهي عن تكرار احلج لنساء النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقد فهم ذلك من
أزواجه :سودة بنت زمعة ،وزينب بنت جحش ،وأم سلمة -رضي هللا عنهن -وكذلك فهمه عمر بن

اخلطاب -رضي هللا عنه -فمنعهن من احلج أول خالفته ،إال أنه عدل عن هذا يف آخرها.

واختالف أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف اخلروج للحج وعدمه يدل على أن النص غري
صريح يف النهي ،وإال ملا وقع خالف.

وجاءت أحاديث أخر تبّي جواز اخلروج من املنزل ،وهي مبجموعها تدل على أن معىن اآلية :أن
اخلروج منهي عنه عند عدم احلاجة ،وليس النهي عن اخلروج مطلقا ،أو أن املقصود هبا :أن األمر

برتك اخلروج للندب واالستحباب ،ال للوجوب ،ومن هذه األحاديث:

 -1عن ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا استأذنت امرأة
أحدكم إىل املسجد فال مينعها" رواه البخاري ( ، )5238ومسلم ( . )442ويف لفظ عند البخاري

( )865قال" :إذا استأذنكم نساؤكم ابلليل إىل املسجد فأذنوا هلن" ،ويف لفظ عند مسلم" :ال متنعوا
النساء حظوظهن من املساجد إذا استأذنوكم".
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قال الشنقيطي -رمحه هللا :-الذي يظهر يل يف هذه املسألة أن الزوج إذا استأذنته امرأته يف اخلروج
إىل املسجد وكانت غري متطيبة ،وال متلبسة بشيء يستوجب الفتنة ..أنه جيب عليه اإلذن هلا ،وحيرم
عليه منعها للنهي الصريح منه –صلى هللا عليه وسلم -عن منعها من ذلك ،ولألمر الصريح ابإلذن

هلا ،وصيغة األمر اجملردة عن القرائن تقتضي الوجوب ..،وصيغة النهي كذلك تقتضي التحرمي وقد
صيبـهم ع َذ ِ
ِ
قال تعاىل" :فَـلْي ْح َذ ِر اله ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَن تُ ِ
يم" [النور]63:
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ْ
َ
اب أَل ٌ
َ

وقال –صلى هللا عليه وسلم" :-إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء

فاجتنبوه" إىل غري ذلك من األدلة  ...فقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن عبد هللا بن عمر -رضي

هللا عنهما -أنه ملا حدث عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -ابحلديث الذي ذكران عنه يف أمر األزواج

ابإلذن للنساء يف اخلروج إىل املساجد ،وقال ابنه :ال ندعهن خيرجن .غضب ،وشتمه ،ودفع يف صدره

منكراً عليه خمالفته ألمر النيب –صلى هللا عليه وسلم ،-وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب
امتثال ذلك األمر ابإلذن هلن.

-2وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قلت :اي رسول هللا :هل على النساء من جهاد؟! قال:
"نعم عليهن جهاد ال قتال فيه :احلج والعمرة" رواه أمحد ( )24158وابن ماجه ( ، )2901قال

اجملد يف املنتقى :إسناده صحيح ،وقال ابن القيم :إسناد على شرط الصحيحّي.

وأخرج البخاري ( )1520عن عائشة –رضي هللا عنها -قالت :قلت اي رسول هللا :نرى اجلهادأفضل العمل ،أفال جناهد؟! فقال" :ال لكن أفضل اجلهاد حج مربور".

قال ابن حجر :قال ابن بطال :زعم بعض من ينقص عائشة يف قصة اجلمل أن قوله تعاىل" :وقرن يف
بيوتكن" يقتضي حترمي السفر عليهن .قال :وهذا احلديث يرد عليهم؛ ألنه قال" :لكن أفضل اجلهاد
" ،فدل على أن هلن جهادا غري احلج ،واحلج أفضل منه أهـ.

وحيتمل أن يكون املراد بقوله" :ال" ،يف جواب قوهلن :أال خنرج فنجاهد معك ،أي :ليس ذلك واجبا

عليكن ،كما وجب على الرجال ،ومل يرد بذلك حترميه عليهن ،فقد ثبت يف حديث أم عطية أهنن كن
خيرجن فيداوين اجلرحى ،وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا :الرتغيب يف احلج وإابحة تكريره هلن،
كما أبيح للرجال تكرير اجلهاد ،وخص به عموم قوله" :هذه مث ظهور احلصر" ،وقوله تعاىل" :وقرن

يف بيوتكن" ،وكأن عمر كان متوقفا يف ذلك مث ظهر له قوة دليلها ،فأذن هلن يف آخر خالفته ،مث كان
عثمان بعده حيج هبن يف خالفته أيضا ،وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم ،وقال البيهقي:

يف حديث عائشة هذا دليل على أن املراد حبديث أيب واقد وجوب احلج مرة واحدة كالرجال ،ال املنع
من الزايدة ،وفيه دليل على أن األمر ابلقرار يف البيوت ليس على سبيل الوجوب.
 -3ويف احلديث للمحدة" :امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله" رواه مالك ( ، )591/2وأبو

داود ( ، )2300والرتمذي ( ، )1204والنسائي ( ، )3532قال أبو عيسى الرتمذي :هذا حديث
حسن صحيح والعمل على هذا احلديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب –صلى هللا عليه

وسلم -وغريهم ،مل يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حىت تنقضي عدهتا.
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فدل هذا احلديث على جواز اخلروج بعد انتهاء العدة وقبل العدة.
 -4قال ابن القيم يف زاد املعاد ( : )693-692/5وقد ذكر عبد الرزاق ،عن ابن جريج ،عن عبد

هللا بن كثري ،قال :قال جماهد :استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إىل رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -فقلن :إان نستوحش اي رسول هللا ابلليل فنبيت عند إحداان حىت إذا أصبحنا تبددان يف بيوتنا،
فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن ،فإذا أردتن النوم فلتؤب
كل امرأة إىل بيتها" ،وهذا وإن كان مرسال ،فالظاهر أن جماهدا ،إما أن يكون مسعه من اتبعي ثقة أو

من صحايب ،والتابعون مل يكن الكذب معروفا فيهم ،وهم اثين القرون املفضلة ،وقد شاهدوا أصحاب

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأخذوا العلم عنهم ،وهم خري األمة بعدهم ،فال يظن هبم الكذب
على رسول هللا -صلى هللا عليه سلم -وال الرواية عن الكذابّي ،وال سيما العامل منهم إذا جزم على
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ابلرواية وشهد له ابحلديث ،فقال :قال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -وفعل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأمر ،وهنى ،فيبعد كل البعد أن يقدم على

ذلك مع كون الواسطة بينه وبّي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كذااب ،أو جمهوال ،وهذا خبالف
مراسيل من بعدهم ،فكلما أتخرت القرون ساء الظن ابملراسيل ،ومل يشهد هبا على رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -وابجلملة فليس االعتماد على هذا املرسل وحده وابهلل التوفيق.

وهلذه األحاديث اشرتط بعض العلماء للخروج الضرورة ،وبعضهم اشرتط احلاجة ،وهو الصحيح مع
اشرتاط االحتشام ،وترك الزينة ،والطيب ،وكل ما يدعو إىل الفتنة.

وجاء يف فتاوى العلماء املعاصرين للمحدة على زوجها املأمورة ابلبقاء يف بيتها :جواز خروجها منه

حىت للحاجة ،وقد أفىت بذلك ابن ابز وابن عثيمّي -رمحهما هللا -وابن جربين -حفظه هللا -ومن
احلاجات اليت نصوا عليها :التدريس ،والدراسة ،وشراء احلاجات من السوق إن مل يوجد من يشرتي

هلا ،واالستطباب.

قلت :فخروج املرأة للحاجة يف غري زمن اإلحداد من ابب أوىل .وهللا تعاىل أعلم.

()287/16

إجهاض اجلنّي استنقاذاً حلياة أمه
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/15هـ

السؤال

أفتوان أاثبكم هللا يف امرأة مريضة محلت وهي اآلن يف شهرها الثالث ،وتستخدم أدوية ملرضها ،وهي
ال تستطيع إيقاف الدواء ألن ذلك يؤثر علي صحتها ،واستخدامه قد يشوه اجلنّي ،وقد نصح بعض

األطباء إبنزال اجلنّي ،فما قول فضيلتكم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإذا قرر األطباء املختصون أن احلامل ال ميكنها إيقاف الدواء لتضررها بذلك وعدم إمكان أتخريه إىل

الوالدة ،وقرروا أيضاً أن استخدامه يؤثّر على اجلنّي أتثرياً ابلغاً ،وكان احلمل أقل من أربعة أشهر،

فأرجو أن ال حرج يف إجهاض احلمل وإنزال اجلنّي؛ احتماالً للضرر األخف لدفع ضرر أكرب.

أما لو أمكن أتخري الدواء ،أو كان احلمل قد جتاوز أربعة أشهر ،فال جيوز إجهاضه إال إذا كان بقاء

احلمل يؤدي لوفاة األم أو ضررها.

ولذا فالفتوى معتمدة على ما يقرره األطباء املختصون الثقات حسب التفصيل السابق .وهللا املوفق.

()288/16

كفالة أبجرة!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/29هـ

السؤال

استأجر أحد العمال حمالً مباله اخلاص ،وطلب مين أن أكون كفيله ،بشرط أن يعطيين  500رايل
شهرايً ،وهو ر ٍ
اض ،علماً أنه يتكفل مببلغ نقل الكفالة وجتديد اإلقامة والكهرابء واهلاتف ،فهل هذا
العمل جائز؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا من التسرت املمنوع نظاماً ،وابلتايل ال جيوز شرعاً؛ ألن هللا -جل وعال -يقول" :اي أيها الذين
آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم"[ .النساء. ]59 :

وما دام ويل األمر منع ذلك فال جيوز التسرت على العمالة ،ويلزم إعطاؤهم ما مت االتفاق عليه معهم،

وإذا أعطيتهم زايدة على ذلك فال حرج ،سواء كان نسبة أو غريها ،لكن دون أن يكون العمل هلم؛

ألن يف ذلك مساوئ كثرية ،وأضراراً على البالد والعباد ،وتضييقاً على املواطنّي الذين يبحثون عن
ِ
حتمله العامل ،وليس
األعمال ،مث إن مبلغ نقل الكفالة على الكفيل اجلديد حسب األنظمة ،فكيف ّ
رضاه مربراً للوقوع يف احملذور ،وفقك هللا لطيب املطعم ،وتقبل منا ومنك ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.

()289/16

هل كان علي -رضي هللا عنه -أحق ابخلالفة؟
اجمليب د .سامل بن حممد القرين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/06هـ
السؤال
كل من أيب بكر الصديق ،وعمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان -رضي هللا عنهم -حق
هل اغتصب ٌ

اخلالفة من علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -وما مدى صحة هذا القول؟ وهل أخطأ علي بن أيب

طالب -رضي هللا عنه -عندما أحرق ابلنار؟ وقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يعذب

ابلنار إال رب النار"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد ثبتت اخلالفة أليب بكر الصديق ابلنص ،كما يف حديث جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -قال:

أتت امرأة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،فأمرها أن ترجع إليه .قالت :أرأيت إن جئت ومل أجدك؟
كأهنا تريد املوت ،قال" :إن مل جتديين فأيت أاب بكر" .أخرجه البخاري ( ، )7220ومسلم ()2386
.

ويف احلديث اآلخر عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
متمن ،ويقول قائل:
يف مرضه" :ادعي يل أاب بكر أابك وأخاك حىت أكتب كتاابً ،فإين أخاف أن يتمىن ٍّ
أان أوىل ،وأيىب هللا واملؤمنون إال أاب بكر" .أخرجه البخاري ( ، )5666ومسلم (. )2387

ويف رواية عند أمحد (" : )23608لكيال يطمع يف أمر أيب بكر طامع".

وأحاديث أخرى ،وفيها فضله على بقية الصحابة ،مثل" :لو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً
الختذت ابن أيب قحافة خليالً ولكن صاحبكم خليل هللا" .صحيح البخاري (، )3656 ،467

وصحيح مسلم ( . )2383 ،532وغري هذا كثري من النصوص اليت يفهم منها أن أاب بكر هو
اخلليفة بعد رسول هللا ،وتقدميه يف الصالة من أوضح ذلك.

أما عمر فأيضاً منصوص على خالفته بعد أيب بكر ،وذلك مستنبط من مثل قول النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-اقتدوا ابللذين من بعدي :أيب بكر وعمر" .أخرجه أمحد ( ، )222161والرتمذي
( ، )3805 ،3662وابن ماجة ( . )97ولكون عمر أفضل األمة بعد أيب بكر وهذا يف نصوص

كثرية جداً ،مثل حديث نزع الدلو من القليب .صحيح البخاري ( ، )3682وصحيح مسلم

( . )2393وحديث التحديث .صحيح البخاري ( ، )3469وصحيح مسلم ( . )2398وتثبت

اخلالفة له أيضاً بتفويض أيب بكر.

وأما عثمان فلفضله بعد عمر ،والختيار علي له وبقية العشرة املبشرين ابجلنة ،وتقدمي كل الصحابة له

يف اخلالفة واألحاديث كثرية يف بيان فضله بعد عمر.

وأما علي فلمبايعة الناس له ،ألنه يف الفضل بعد عثمان يف أحاديث كثرية.
فلم يغتصب أحد من هؤالء األربعة اخلالفة ،إمنا قال من قال ذلك بناء على تصوره الفاسد يف

صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وردهم للنصوص الشرعية ،وما اتفق عليه الصحابة
أنفسهم وأقروه وأحبوهُ وخاصة األربعة يف بعضهم.

وعلي -رضي هللا عنه -آخر اخللفاء خالفة نبوة ،ومعاوية أول اخللفاء يف امللك .أي أنه أول ملك

من ملوك اإلسالم.

واجتهد علي يف حتريق الزاندقة ابلنار ،ألهنم مرتدون ومستحقون ذلك ،واملسألة خالفية بّي الصحابة،

فمنهم من أجازها ومنهم من مل جيز التحريق ابلنار.

وكذلك يف القصاص .وعلي -رضي هللا عنه -جمتهد يف ذلك وقد فهم أنه جائز ،وال نقول :أخطأ
خطأ يؤاخذ به ،ويؤثر يف منزلته وفضله وعلمه .وهللا أعلم.

()290/16

هل يقع هذا ظهاراً؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/16هـ
السؤال
أان شاب متزوج ،عالقيت بزوجيت جيدة ،ولكنها حّي تغضب مين تفقد أعصاهبا ،وتنهال ابلدعاء

ِ
دعوت
علي ،ويف إحدى املرات ازداد دعاؤها قسوة حىت وصل إىل اللعنة ،فغضبت وقلت هلا( :إذا
ه

علي أمي ،وتكوين طال ًقا ،لكين مل أتلفظ بكلمة طالق ،وإمنا
علي كما حترم ه
علي مرة أخرى فستحرمي ه
ه
كتمتها ،ومل تكن نييت طالقها أو حترميها ،بل لردعها عن عمل قد يهدم حياة سعيدة .لكنها دعت

علي مرة أخرى ،فهل يعد هذا ظهاراً؟
ه
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فذهب مجهور العلماء إىل أن الظهار يصح معجالً أو معلقاً بشرط .انظر :املبسوط (، )232/6

مواهب اجلليل ( ، )52/4شرح الزرقاين ( ، )230/3احملرر ( ، )90/2اإلقناع ( ، )586/3املبدع

( ، )40/8التنبيه ( ، )186املهذب (. )113/2
فعلى هذا يكون ما حصل منك ظهاراً ،وتلزمك الكفارة املنصوص عليها يف قوله تعاىل" :والذين

يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وهللا مبا
تعملون خبري فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعّي من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع فإطعام ستّي

مسكيناً ذلك لتؤمنوا ابهلل ورسوله وتلك حدود هللا وللكافرين عذاب أليم" [اجملادلة. ]3-2:
وال حيل لك وطؤ زوجتك حىت تُك هفر؛ لآلية السابقة ،ولقوله -صلى هللا عليه وسلم -للمظاهر" :ال
تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا به" .رواه الرتمذي ( ، )1199والنسائي ( )3457من حديث ابن

عباس -رضي هللا عنهما -وقال الرتمذي :حسن غريب صحيح .كما حسنه احلافظ ابن حجر يف
الفتح (. )433/9
أما ما يتعلق ابلطالق ،فبما أنك مل تتكلم به فال شيء عليك؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن

هللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم به" رواه البخاري ( ، )6664ومسلم

( ، )127من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

وقال الرتمذي بعد روايته هذا احلديث برقم ( )1183ما نصه :والعمل على هذا عند أهل العلم أن

الرجل إذا حدث نفسه ابلطالق مل يكن شيءٌ حىت يتكلم به .أ .هـ .وانظر :نيل األوطار (. )290/6
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()291/16

زايدة (حي على خري العمل) يف األذان!
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/28هـ
السؤال

ه
(حي على خري العمل) فما حكم ذلك ،وما الوارد عن
يف بالدان يُؤذن يف بعض املساجد بزايدة ّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد اتفق الفقهاء األربعة على أن (حي على خري العمل) ليس من األذان ،وال قاله النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال يف نيل األوطار ( : )19/2إن الفقهاء األربعة ال خيتلفون يف أن (حي على خري
العمل) ليس من ألفاظ األذان.

وقد هبّي ابن تيمية أن بعض السلف كان يقوهلا لسبب ،ففي كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه

( )103/23أن (حي على خري العمل) مل يكن من األذان الراتب ،وإمنا فعله بعض الصحابة لعارض
حتضيضاً للناس على الصالة.

ويف احمللى البن حزم ( : )160/3وقد ص هح عن ابن عمر وأيب أمامة بن سهل بن حنيف أهنم كانوا
يقولون يف أذاهنم (حي على خري العمل)  ،وال نقول به؛ ألنه مل يصح عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وال حجة يف أحد دونه.

وأيضاً يف فتاوى ابن تيمية يف الفقه ( )137/35بّي أن ذلك شعار الرافضة ،فقال :ويف دولة

خارجا
املستنصر كانت فتنة البساسري يف املائة اخلامسة سنة مخسّي وأربعمائة ملا صار البساسري ً

عن طاعة اخلليفة أبمر هللا العباسي ،واتفق مع املستنصر العبيدي ،وذهب جبيش إىل العراق ،وأظهروا

يف بالد الشام والعراق شعار الرافضة؛ كما كانوا قد أظهروها أبرض مصر ،وقتلوا طوائف من علماء
املسلمّي وشيوخهم (كما يفعلون اآلن يف العراق) ؛ كما كان سلفهم قتلوا قبل ذلك ابملغرب

طوائف ،وأذنوا على املنابر (حي على خري العمل) حىت جاء الرتك السالجقة الذين كانوا ملوك
املسلمّي؛ فهزموهم وطردوهم إىل مصر .ا .هـ.

()292/16

يعمل يف بنك ربوي فهل أهجره؟!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/02هـ
السؤال

يل صديق من املقربّي ،يعمل يف مؤسسة ربوية (البنك) علما أن هذه املؤسسة ماهلا حرام ،أي أن
املوظفّي مداخيلهم الشهرية من هذا املال!

هل جيوز يل أن أصاحب هذا الصديق؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالنصيحة هي :أنك تستمر يف دعوته ونصيحته لرتك العمل يف املؤسسة الربوية ،وتبّي له "أن آكل

الراب وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون" من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأن آكل الراب حمارب هلل
ورسوله ماله ممحوق الربكة ،ودعاؤه مردود عليه ،وإذا مات على ما هو عليه كان يف قربه يف هنر من

دم يسبح فيه ويلقم احلجارة ،وإذا قام يوم القيامة ال يقوم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
املس كاملصروع -نسأل هللا العافية.-
إن الراب من أخبث املكاسب اليت تدخل جوف ابن آدم وال جيوز للمؤمن أن يكون عوان عليه ،وال

تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب وال أبس أن هتجره بسبب هذه املعصية
َع هل ذلك ينفع معه ،فإن أصر واستمر على غَيِّه ومل تكن له أي حجة إال اتباع اهلوى فإنه جيب عليك

أن تبغضه يف هللا هلذه املعصية العظيمة ،مع أنك حتبه لإلسالم فإن الشخص الواحد قد جيتمع فيه من

أسباب الوالء واحملبة وأسباب الرباء والبغض ما جيعله حيب من وجه ويبعض من وجه .وهذا على
املذهب احلق من مذهب أهل السنة واجلماعة أتباع السلف الصاحل.

وبعد هذا فإن أصر على ما هو عليه ،فإين ال أرى لك أن تصادقه وجتعله من أصحابك وخالنك ،وال
مانع من إبقاء العالقة العامة معه ألجل النصح ،وملا له من صفات محيدة أخرى ،مع تعاهده ابلتذكري

بّي حّي وآخر وتنويع ذلك ابألساليب املناسبة املؤثرة مرة بكلمة ومرة بزايرة ومرة بشريط وتستغل
املناسبة املالئمة قال صلى هللا عليه وسلم" :وكونوا عباد هللا إخواان" أخرجه مسلم ( )2564من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وقال صلى هللا عليه وسلم" :الدين النصيحة" .قلنا :ملن؟ قال:
"هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمّي وعامتهم" أخرجه مسلم ( )55من حديث متيم الداري رضي
هللا عنه .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()293/16

هل االستهزاء ابلرسول إشارة لنصر قريب!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/15هـ

السؤال

لقد مسعت مرات عديدة أنه إذا استهزئ ابلرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،فإن ذلك يعد إشارة
لنصر قريب للمسلمّي.

هل هناك أي دليل على هذا؟

اجلواب

ال يوجد نص قاطع يف هذه املسألة ،إمنا هناك إشارات واإلشارة -إشارة النص -قد يعمل هبا العلماء
إذا مل تعارض صرحيه ،من هذه اإلشارات قوله جل وعال" :إان كفيناك املستهزئّي" [احلجرك. ]95

وهؤالء أانس استهزؤوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،فدعا عليهم فأهلكهم هللا مجيعاً.
ومن هذه اإلشارات "إن شانئك هو األبرت" [الكوثر . ]3:أي املقطوع واملبتور ،وهو مبتور الربكة،
مقطوع النسب ،ومن هذه اإلشارات "فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم" [البقرة. ]137:

هذه إشارات تدل على أن املستهزئ ابلنيب صلى هللا عليه وسلم سيهزم ،وأنه يكفى شره ومهه،

وابلتايل فاملسألة فيها إشارات وليست فيها نصوص ،ومع ذلك -واحلمد هلل -نشاهد أن هؤالء
الذين استهزؤوا أدوا إىل جتمع املسلمّي وإىل توحيد صفوفهم من الشرق إىل الغرب ،ومن اجلنوب إىل
الشمال ،وهذه ظاهرة من بركة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتوجها
ابلنصر املؤزر والفتح املبّي.
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هل لزوجيت حق يف بيت مستقل؟!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/18هـ

السؤال

كنت أعيش مع زوجيت يف بيت مستقل حىت فقدت وظيفيت ،فاضطررت لإلقامة مع والدي يف بيته
حىت أجد عمالً .وزوجيت حامل اآلن ،وتقول :إهنا ال تستطيع أن تعيش معي يف بيت والدي ،وقد

وسكنت مع أمها يف مدينة أخرى .فما هي حقوقها الشرعية؟ وهل هلا احلق يف عدم اإلقامة
ذهبت
ْ
ْ
معي يف بيت والدي مع ما أعانيه من ظروف مالية صعبة.

أريد معرفة احلقوق الشرعية لكل واحد منا يف مثل ظرويف احلالية؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعليك أخي الكرمي أن تؤمن هلا بيتاً مستقالً ،ألن هذا حق من حقوقها الشرعية عليك ،فإن مل يتيسر

لك ذلك لظروفك اخلاصة ،فيمكنك أن ترتكها عند والدهتا وتذهب إليها كل فرتة ،ألداء حقها
ورعاية أحواهلا.

وأحذرك أخي الكرمي أن جتربها على السكن مع أهلك ،واعمل على اإلصالح بّي أهلك وزوجتك،

والزوج احلصيف العاقل هو الذي يستطيع ذلك -إبذن هللا.-

وعليك ابلرفق يف أمورك ،واحللم والصرب على زوجتك ،ألن "املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج ما يف
الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كسرته" .ويف رواية" :وكسرها طالقها" ،كما قال النيب -صلى هللا

عليه وسلم -صحيح البخاري ( ، )3331ومسلم ( . )1468واحرص على بذل األسباب
"وَمن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َعل لَهُ َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن
للحصول على بيت جيمعك بزوجتك ،وتذكر قوله تعاىلَ :
ِ
ب" [الطالق . ]3-2:وفقك هللا لكل خري ،ويسر لك أمرك ،وأصلح أحوالك،
َح ْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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سلَم يف النقدين
ال ه

اجمليب د .توفيق بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي بتبوك

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/02هـ

السؤال

هل جيوز السلم يف الذهب ،والفضة ،والدراهم ،والداننري.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سلَم جائز يف الداننري ،والدراهم ،إذا سلم فيهما عرضا; ألهنما وزن معلوم ,فهو حالل بنص كالمه
فال ه

عليه الصالة والسالم ،وقال فريق من أهل العلم :ال يصح يف الدراهم والداننري إذ هي مثن األشياء.

وما نعلم هلم حجة أصال.

وجائز أن يسلم الرب يف دقيق الرب ,ودقيق الرب يف الرب ,متفاضال ،وكيف أحب الطرفان ،وكذلك

الزيت يف الزيتون ،والزيتون يف الزيت ،واللَب يف اللَب ,وكل شيء حاشا الذهب يف الفضة أو الفضة

يف الذهب ،فال حيل أصال ،أو التمر ,والشعري ,والرب ,وامللح ،فال حيل أن يسلف صنف منها ,ال يف
صنفه وال يف غري صنفه منها خاصة ,وكلها يسلف فيما ليس منها من املكيالت واملوزوانت ,وحاشا
الزرع أي زرع كان ,فال جيوز تسليفه يف القمح أصال ,وحاشا العنب والزبيب ،فال جيوز تسليف

أحدمها يف اآلخر كيال ,وجيوز تسليف كل واحد منهما يف اآلخر وزان.

والدليل عليه قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل

معلوم" صحيح البخاري ( ، )2241( ، )2239وصحيح مسلم ( . )1604فلم يستثن عليه
الصالة والسالم من ذلك شيئا ,حاشا األصناف املذكورة فقط.

وذهب فريق من أهل العلم إىل أنه يصح يف الذهب ،والفضة ،والنحاس ،والرصاص ،واحلديد ،ولو
مصنوعة ما مل يعظم التفاوت ،ويذكر اجملوف واملصمت وال يصح يف احملشو جلهالته.
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يعمل يف شركة ِّ
تروج للدخان

اجمليب د .خالد بن عبد هللا القاسم

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/19هـ
السؤال

أعمل مبكتب ختليص أوراق واعتمادات مالية ،واملشكلة أن عمل املكتب األساس هو مع شركات
الدخان ،ويريد أن أيخذ توكيالً إلحدى الشركات األمريكية الكربى يف جتارة الدخان ،فهل عملي

ابملكتب حالل أم حرام؟ علما أن عملي املراسلة ،وختليص األوراق ملدير الفرع الذي ال يعمل معه

أحد غريي.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فإن الدخان فيه خالف مشهور بّي العلماء املعاصرين ،ما بّي حمرم له ألضراره املعلومة ،وما بّي من

يرى كراهته وال يصل إىل درجة التحرمي ،ونتيجة هذا اخلالف حتدد حكم معاملتك.

والذي نراه قوة أدلة القائلّي ابلتحرمي ،وعليه عدم جواز التعاون يف هذا اجملال؛ فإن مشاركتك يف
ختليص البضائع هو تعاون على ذلك .وعليه فال جيوز لك أن تتعاون على ختليص األمور احملرمة؛ ألنه
"وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ
ْربّ َوالتهـ ْق َوى َوالَ تَـ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث
تعاون على اإلمث ،وقد قال املوىل سبحانهَ :
والْع ْدو ِ
ان" [املائدة . ]2:السيما إذا كان أمراً مكرراً ،ومع وجود عمل بديل ،ومن ترك أمراً هلل عوضه
َ ُ َ
هللا خرياً منه .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.
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من هم الصابئة؟!

اجمليب د .عبد العزيز بن عمر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال

من هم الصابئة ،وهل تنتمي هذه الفئة إىل اإلسالم ،وملاذا ذكرت يف القرآن؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبالنسبة لطائفة الصابئة فهي طائفة تنقسم إىل قسمّي:
 -1الصابئة احلرانيون :وهذه الطائفة هي اليت أ ِ
ُرسل إليها اخلليل إبراهيم -عليه الصالة والسالم-
ّ
ٍ
عباد أواثن يعبدون الكواكب ،وكان هلا بيوت (هياكل) عبادة ،ومن وإىل هؤالء انتسب الفالسفة
وهم ُ
املالحدة القائلون بتأثري الكواكب على أهل األرض.
 -2الصابئة املندانيون :وهؤالء هم الباقون اليوم ،ويعتربون النيب حيىي بن زكراي -على نبينا وعليه

السالم -نبياً هلم ،ومل ينس هؤالء أيضاً تقديس الكواكب والتوجه إليها ،ويعترب االجتاه حنو جنم القطب
الشمايل والتعميد الذي عند النصارى من أهم طقوسهم ،وقد أجاز أغلب الفقهاء أخذ اجلزية منهم،

وقاسوهم أبهل الكتاب.

كما يدعي الصابئة املندانيون ابلذات أن دينهم يرجع إىل آدم -عليه السالم -كما ينتسبون إىل سام
بن نوح ،ويعتربون أنفسهم ساميّي ،وكانوا يُقيمون يف القدس ،وبعد امليالد طُردوا من فلسطّي،

فهاجروا إىل حران ابلعراق ،وهناك ظهرت الصابئة احلرانية الوثنية متأثرة ابلوثنيات يف تلك األحياء،

ومن حران هاجروا إىل جنوب العراق وإيران ،وال يزال هلم وجود إىل اليوم ،ويعرفون هناك بصابئة
كتب ابلسراينية ،ويعتقدون بوجود اإلله اخلالق األزيل الذي ال تناله احلواس ،غري أهنم
البطائح ،وهلم ٌ

جيعلون بعد هذا اإلله ثالث مائة وستّي شخصاً خيلقون ويفعلون أفعال اإلله ،هؤالء األشخاص ليسوا
آهلةٌ وال مالئكة ،هم الذين يعلمون الربق واملطر والشمس والليل ،وكل ٍ
واحد من هؤالء يعلم الغيب
وله مملكته اخلاصة به يف عامل األنوار ،كما يعتقدون أن مسكن هؤالء األشخاص يف الكواكب وهلذا

يقدسون الكواكب ،وهلم صالة يؤدوهنا قبيل الشروق وعند الزوال وقبيل الغروب ،ويستحبوهنا مجاعة

وقوف وركوع وجلوس على األرض ،لكن من دون سجود،
يف أايم اآلحاد واألعياد ،هذه الصالة فيها
ٌ

تستغرق هذه الصالة أكثر من الساعة ،يتو هجه املصلي جتاه اجلدي بلباسه الطاهر حايف القدمّي ،يتلو

فيها سبع قراءات ميجد فيها الرب مستمداً منه العون طالباً منه تيسري اتصاله بعامل األنوار.
والصابئة ِّ
حيرمون الصيام؛ ألنه حترمي ملا أح هل هللا ،لكنهم ميتنعون من أكل اللحوم املباحة ملدة ستة
متفرقة طوال السنة ،والطهارة مفروضة على الذكر واألنثى سواء بال متييز ،وتكون
وثالثّي يوماً ّ

الطهارة يف املاء اجلاري غري املنقطع عن جمراه الطبيعي ،لذا جتد أن سكناهم يكون جبوار األهنار ،وهلم
وضوء يشبه الوضوء عند املسلمّي يف صالهتم ،غري أن املتوضئ جيب أن يكون متوجهاً حنو جنم
القطب الشمايل ،وللوضوء مفسدات كالبول والغائط والريح وملس احلائض والنفساء.

وقد ورد ذكر الصابئة يف القرآن الكرمي مقروانً ابليهود والنصارى واجملوس واملشركّي ،وقد أتثر
الصابئة ابليهود والنصارى واجملوس أكثر من غريهم.
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يعمل غالبيتهم يف العراق يف صياغة الفضة والساعات واألواين والقوارب واخلناجر واحلدادة ،وتكاد
تنحصر هذه الصناعة فيهم ،وليس لديهم أي طرح سياسي ،واحلمد هلل.
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إعمال املصاحل املرسلة يف العبادات
اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/27هـ

السؤال

هل املصلحة املرسلة تشمل العبادات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن االستصالح أو املصلحة املرسلة نوع دقيق من أنواع االجتهاد ،وابب واسع من أبواب الرأي.

وهذا الرأي ليس رأايً جمرداً عن الدليل ،بل هو مقيد بضوابط ،وذلك أن املصلحة املرسلة ال تعترب
حجة إال إذا كانت مندرجة حتت مقاصد الشريعة ،حمققة هلا.

ومن هنا ميكن أن نقول :إن املصلحة املرسلة ال مدخل هلا يف التعبدات احملضة ،كأفعال الصالة

وأفعال احلج وأنصبة املواريث ومقادير الكفارات والعدد واحلدود.

فجميع هذه املسائل تعبدية توقيفية ،ال جمال فيها للرأي ،وال مدخل فيها لالجتهاد.
إال أن االستصالح رمبا يقع يف بعض العبادات ،لكنه إمنا يقع يف وسائلها املطلقة ال يف ذات العبادة
وأصلها ،وال يقع أيضاً يف وسائلها التوقيفية اليت ورد هبا الشارع.

ومن األمثلة على ذلك أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية البد من حتقيقها ابلنسبة إىل

الصالة ،وقد يستعان يف معرفة القبلة ابلبوصلة أو غريها ،وابلساعة يف معرفة وقت الصالة ،فكل هذا
من قبيل الوسائل اليت أطلقها الشارع ،وتندرج حتت قاعدة (ما ال يتم الواجب إال به) .

ومن ذلك أيضاً :إنشاء طابق اثن للطواف والسعي والصالة يف املسجد احلرام ،ومثل إنشاء جسر
متعدد األدوار للجمرات.

وإذا أتملنا ما ورد عن الصحابة -رضي هللا عنهم -يف املصلحة املرسلة وجدانه يف أحد اببّي:
إما يف أمور ليست من قبيل العبادات ،وإمنا هي مصاحل عامة وأمور عادية ،مثل تدوين الدواوين

وتضمّي الصناع ،وإما يف أمور تتعلق ابلعبادة لكنها من قبيل الوسائل اليت ال يتحقق مقصود الشارع
إال هبا ،كجمع القرآن وكتابة السنة املطهرة.

وهبذا يظهر الفرق جلياً بّي االستصالح واالبتداع ،حيث إن االبتداع إمنا يكون يف األمور التعبدية.

وهللا أعلم.
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هل األذان داخل املسجد بدعة؟!
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/01هـ

السؤال

ما حكم األذان داخل املسجد وعلى مكرب الصوت؟ ،وهل هناك حديث أو أثر يدل على أن بالالً
رضي هللا عنه -كان يؤذن خارج املسجد؟ وإن وجد فهل يدل ذلك على بدعية األذان داخلاملسجد؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ِّ
فيعرف الفقهاء األذان أبنه "اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص" ،فاحلكمة من مشروعية
األذان إذاً هي إعالم الناس بدخول وقت الصالة ،وعليه فالبد من إبالغ األذان مسامع الناس،

وأفضل الوسائل يف اإلعالم بدخول الوقت هو ما يستعمل يف املساجد من هذا اجلهاز الذي يبلغ به

صوت املؤذن إىل أقصى قدر ممكن دون عناء للمؤذن ،ودون خروجه خارج املسجد.

وأما قبل هذا اجلهاز فكان الناس يرتقون لألذان خارج املسجد ،كما كان يفعل بالل -رضي هللا

عنه -ألن االرتقاء حيقق احلكمة من مشروعية األذان ،إذ ال إعالم بدون ذلك.

روى أبو داود ( )519والبيهقي ( )425/1عن امرأة من بين النجار قالت :كان بييت من أطول بيت
حول املسجد ،وكان بالل يؤذن عليه الفجر ،فيأيت بسحر فيجلس على البيت ينظر إىل الفجر فإذا
رآه متطى  ...احلديث.

والقاعدة لدى علماء األصول أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدما ،فاألذان إمنا شرع ألجل إعالم
الناس بدخول الوقت ،فإذا كان األذان عرب جهاز (ميكروفون) داخل املسجد أبلغ ،فاألذان بداخله

أوىل؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم وهذا هو املقصود ابألذان.
وهلذا ذكر الفقهاء أنه يسن يف املؤذن أن يكون صيِّتا ،أي رفيع الصوت؛ حلديث عبد هللا بن زيد -
رضي هللا عنه -أنه قال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-قم مع بالل فإنه أندى وأمد صواتً
منك ،فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك" .رواه أبو داود ( ، )499والرتمذي ( )189وغريمها.
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هل يصح هذا احلديث؟
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/27هـ

السؤال

حديث معناه :سيظل املؤمن ألف سنة يف اجلنة قبل أن يرى كل ما أ ُِع هد له من النِ َعم؟
هل هناك
ٌ

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال أعرف حديثاً صحيحاً هبذا املعىن ،ولكن يف الكتاب والسنة الصحيحة ما يدل على عظم نعيم

اجلنّة ،وأنه فوق ما يظنّه الظانون ،وأجل مما يتمنّاه املتمنون ،كما قال تعاىل" :فال تعلم نفس ما أخفي
قرة أعّي جزاء مبا كانوا يعملون" [السجدة ، ]17:وقال صلى هللا عليه وسلم" :قال هللا عز
هلم من ّ

وجل :أعددت لعبادي الصاحلّي ما ال عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر" .أخرجه
الشيخان [صحيح البخاري ( ، )3244وصحيح مسلم (. ] )2824

صح عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :إن يف
كما أن أهل اجلنّة يُزاد يف نعيمهم ويف لذهتم ،كما ّ

اجلنة سوقاً ،أيتوهنا ُك هل مجعة ،فتهب ريح الشمال ،فتحثو يف وجوههم وثياهبم ،فيزدادون حسناً
ومجاالً .فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسناً ومجاالً ،فيقول هلم أهلوهم :وهللا لقد ازددمت بعدان

حسناً ومجاالً ،فيقولون :وأنتم وهللا لقد ازددمت بعدان حسناً ومجاالً" .أخرجه مسلم (. )2833
ِ
وحسي ،فعلى املسلم أن ال خيشى
شامل لكل نعيم معنوي ّ
ومع هذا النعيم املقيم األبدي ،والذي هو ٌ
من سأم النعيم يف اجلنة ،أل ّن السأم يناقض التل ّذذ ابلنعيم ،فهو يناقض أب ّدية نعيم اجلنّة الثابت يف

آايت كثرية وأحاديث مجّة .ولذلك كان من دعاء أهل اجلنة يف اجلنة" :احلمد هلل الذي أذهب عنا

احلزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها
لغوب" [فاطر ، ]35-34:فقد ن هزههم ُّ
رهبم -عز وجل -عن كل صنوف احلزن ،واليت منها امللل.
نسأل هللا لنا وللسائل الفوز ابجلنة والنجاة من النار.

وهللا أعلم واحلمد هلل على إفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله.
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هل حتل يل جائزة هذه املسابقة؟!
هد ْو
اجمليب حممد احلسن الد َ
الداعية اإلسالمي املعروف
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/07هـ
السؤال
قبل عدة أشهر قمت بشراء سيارة من إحدى الوكاالت ،وعندما عملت اإلجراءات األخرية فإذا
مبندوب املبيعات يقول يل :وقِّع على أوراق الدخول يف املسابقة ،وأان مل أكن أعلم بذلك متاماً ،وبعد
شهر أو شهرين إذا ابتصال من الوكالة خيربين أبنين فزت جبائزة قدرها ( 25ألفاً)  ،فما حكم هذه

اجلائزة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أاتك من غري مسألة وال استشر ِ
فإن هذا املال ٌ
اف نفس ،وال مشاركة يف قما ٍر أو
حالل لك إذا كان َ
َم ْيس ٍر.
ال هبةً غري مشروطة ِمن ٍ
ِ
ِ ِ
طرف َماضي التصرف يف
فمن املعلوم من ال ّدي ِن ابلضرورة أن َمن ُوهب له َم ٌ َ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -هدية املقوقس ملك
ماله مسلماً كان أو كافراً فهو حالل لهُ .وقد قبل ُّ
مصر .انظر معجم الطرباين الكبري ( ، )3497واملستدرك ( ، )6901واإلصابة ( . )297/6وهللا
أعلم.
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عشرة أسئلة حول ينساب
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/11/18هـ

السؤال

جمموعة أسئلة عن ينساب.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فقد كنت كتبت فتوى بينت فيها جواز االكتتاب يف شركة ينساب ،وقد ورد إىل املوقع استفسارات

كثرية جداً عن بعض النقاط املتعلقة ابلفتوى ،وفيما يلي أبرز هذه األسئلة وإجاابهتا:
 -1هل سبقكم أحد إىل القول جبواز املسامهة يف مثل هذه الشركة؟.

نعم ،فهذا هو رأي العالمة الشيخ حممد العثيمّي ،والشيخ عبد هللا بن بسام رمحهما هللا ،وعليه العمل

يف معظم اهليئات الشرعية يف البنوك اإلسالمية ،وأنصح اإلخوة الذين اكتتبوا أن حيضروا اجلمعية

العمومية األوىل اليت ستعقد بعد االكتتاب مباشرة حلث املسئولّي على التقيد ابلضوابط الشرعية.

 -2جاء يف نشرة اإلصدار أن الشركة وضعت أمواهلا بودائع ربوية ،فهل يعد املساهم بذلك موكالً
للشركة هبذا التصرف؟ وهل يعترب االكتتاب إعانة للشركة على التعامل ابلراب؟

ال يعد موكالً هلا بذلك .فالوكالة منتفية هنا؛ ألن هذا اإليداع سابق إلنشاء الشركة ولالكتتاب ،وهو

تصرف من شركة سابك -املؤسس الرئيس للشركة.-وال يعد املساهم بذلك معيناً على التعامل

ابلراب؛ ألن األموال اليت وضعت يف الودائع هي األموال اخلاصة ابملؤسسّي ،كما نصت على ذلك
نشرة اإلصدار .وأما أموال املكتتبّي (املسامهّي)  ،فإهنا توضع يف حساابت جارية ( -أي بال فوائد)

 -لدى البنوك املستلمة ،وحيث إن الشركة مل تتأسس إىل اآلن ،فسيتم ضم أموال املسامهّي مع

أموال املؤسسّي وقت التأسيس -أي بعد التخصيص -مث تصرف تلك األموال يف تنفيذ املشروع

الذي بدأت به شركة سابك.

 -3إذا كانت أموال املؤسسّي قد حققت فوائد ،فهذا يعين أن بعض موجودات الشركة حمرمة ،فهل
حيرم االكتتاب؟ ألن املساهم سيملك هذا اجلزء احملرم.

هذا غري صحيح؛ ألمرين :األول :أن املساهم ال ميلك موجودات الشركة ،إذ إن من خصائص

الشركة املسامهة أن هلا شخصية اعتبارية مستقلة عن املسامهّي ،وموجوداهتا ملك هلا وليست ملكاً
للمسامهّي ،واملساهم ميلك أسهماً تعطيه حقوقاً يف الشركة وليست حصة شائعة فيها ،ولو قيل :إن

األسهم حصص شائعة يف موجودات الشركة املسامهة لكانت أسهم البنوك اإلسالمية أشد حترمياً من
أسهم الشركات ذات النشاط احملرم؛ ألن أغلب موجودات البنوك اإلسالمية نقود وديون ،فالذي

يبيعها إمنا يبيع نقوداً وديوانً ،وهو

أمر ال جيوز ،بل ويلزم على ذلك حترمي تداول أسهم أي شركة ،إذ ال ختلو موجودات أي شركة من
ٍ
ٍ
وديون مقصودة فيها.
نقود

والثاين :وعلى فرض أن موجودات الشركة مملوكة للمسامهّي ،فإن نسبة اجلزء احملرم يف الشركة ال

يتجاوز واحد ابأللف من أصوهلا (الفوائد  4.3مليون ،واألصول  5مليار) وهذه النسبة ضئيلة جداً
ال تقتضي حترمي السهم كله ،بل يتخلص من اجلزء احملرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ،فعلى هذا مىت ما
حصل املساهم على ٍ
شيء من إيرادات الشركة اليت توزعها والودائع ابقية حباهلا فإنه خيرج واحد
ابأللف من تلك اإليراد ،وبذا اليكون قد دخل ماله شيء حمرم.
 -4هل يفهم من الكالم السابق أن الراب اليسري مباح؟
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حاشا هلل من ذلك ،فالراب حمرم كله يسريه وكثريه ،وإمنا اإلمث على املؤسسّي والقائمّي على الشركة،
وأما املساهم الذي مل يرض بذلك فإنه مل ميلك هذا الراب ومل يعن عليه؛ ألن األسهم صكوك مالية تتأثر
ابلعرض والطلب ال بنشاط الشركة ،وتداوهلا منفصل عن الشركة.

-5ذكرمت أن نسبة الراب يف أموال املؤسسّي واحد ابأللف مع أنه ذكر يف نشرة اإلصدار أن نسبة
الفائدة على أموال املؤسسّي .%4.85

النسبة اليت ذكرت يف السؤال وهي  %4.85هي الفائدة السنوية املستحقة على أموال املؤسسّي،
إال أن مدة بقاء هذه األموال يف الودائع إىل وقت التأسيس ال تتعدى بضعة أسابيع ،فالفائدة

املستحقة عليها خالل هذه الفرتة ال تتجاوز واحداً ابأللف.

 -6هل صحيح أن نسبة االستثمارات احملرمة  %80ونسبة اإليرادات احملرمة %100؟ وهبذا ال
تنطبق على الشركة املعايري اليت يضعها اجملوزون للشركات املختلطة.

هذا الكالم غري صحيح ،فإن الشركة ال خترج عن املعايري اليت يضعها القائلون ابملختلطة؛ ألمرين:
األول :أن من العلماء من يرى جواز املسامهة يف الشركات املختلطة اليت نشاطها يف أغر ٍ
اض مباحة
بصرف النظر عن نسبة القروض أو االستثمارات احملرمة اليت عندها ،ومن هؤالء العالمة الشيخ حممد

العثيمّي والعالمة الشيخ عبد هللا بن بسام رمحهما هللا.

والثاين :أن اهليئات الشرعية اليت تضع معايري الستثمارات الشركة وإيراداهتا احملرمة تقصد من ذلك
التأكد من أن الشركة ال تعتمد يف دخلها على االستثمارات النقدية احملرمة وإمنا تعتمد على األنشطة
التشغيلية ،وشركة ينساب مل تتأسس بعد فضالً عن أن تكون قد بدأت نشاطها ،وهذه املرحلة هي

مرحلة جتميع األموال للبدء يف النشاط .فمعاملة الشركة حتت التأسيس ابلشركة القائمة مبعيار واحد

حرفية تدل على عدم فهم املقصود من هذا املعيار.

ومع ذلك فإن استثمارات شركة ينساب وإيراداهتا احملرمة ال تتعارض مع معايري اهليئات الشرعية؛

ألمور:

حلظة ٍ
-1أن اإليرادات واالستثمارات املذكورة يف نشرة اإلصدار متوقعة يف ٍ
زمنية قادمة ،ومن املؤكد

بشكل جذري قبل تلك اللحظة وبعدها ،بينما معايري اهليئات الشرعية
أن تلك التوقعات ستتغري
ً
تتحدث عن ٍ
بنود حمققة يف فرتة سابقة.

أسهم ٍ
 -2أن الشخص حّي يكتتب فإنه يدفع املال مقابل ٍ
خالية متاماً من أي فائدة أو استثمار
حلصة موجودة يف شر ٍ
حمرم؛ ألن أموال االكتتاب هي زايدة يف رأس املال ،وليست شراء ٍ
كة قائمة.
ً
-3أننا حّي نقيم الشركة من الناحية الشرعية فإننا ننظر إىل األموال اليت تدفقت على خزينة الشركة
خالل فرتة معينة ،واألموال املتدفقة على الشركة خالل فرتة التأسيس منها مخس مليارات أموال

مباحة –وهي رؤوس أموال املؤسسّي واملسامهّي -وتعادل تسعمائة وتسعة وتسعّي ابأللف من أموال
الشركة ،وأربعة ماليّي –وهي فوائد على أموال املؤسسّي -وتعادل واحد ابأللف من أموال الشركة.

 -7هل صحيح أن الشركة اقرتضت من سابك مبلغ مليار ومائيت مليون رايل وسرتد هذا القرض
بفائدة تساوي عشرة ماليّي رايل ،وأن نسبة القرض احملرم  ،%17ونسبة الفائدة إىل املصروفات
%7.5؟
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هذا غري صحيح ،فسابك بدأت بتنفيذ املشروع لصاحل ينساب وستخصم تكلفة املشروع الذي نفذته
من حصتها يف الشركة اجلديدة ،فالعقد هنا ليس عقد ٍ
قرض أصالً ،ويدرج هذا التعامل يف مجيع
الشركات حتت بند (ديون جتارية دائنة) ويدخل حتته عقود التوريد واملقاوالت والبيوع اآلجلة وحنوها

من املديونيات .وفرق كبري بّي القرض والدين ،فالدين أعم من القرض ،ولو اعترب هذا قرضاً حلرمت

مجيع الشركات إذ ال ختلو أي شركة أو مؤسسة جتارية من ديون مستحقة .وأما العشرة ماليّي فهي

خدمة إسناد مستحقة للجهة املشرفة على تنفيذ املشروع فال تكيف الشرعاً وال نظاماً وال حماسبياً
أبهنا فوائد.
وأما ما ذكر يف السؤال من أن نسبة الفائدة إىل املصروفات  %7.5فهي مبنية على ٍ
فهم خاطئ ،إذ
جيب أن تنسب الفوائد املدفوعة –على فرض وجودها -إىل مجيع املصروفات ال أن يقتصر على ٍ
بند

ٍ
واحد من بنود املصروفات .فالشركة اجلديدة ستدفع لسابك مليار ومائيت مليون رايل ،فلو فرضنا أن
العشرة ماليّي رايل فوائد كما ذكر يف السؤال –مع أهنا ليست كذلك -فإن نسبة الفوائد  %.8أي

أقل من واحد ابملائة.
-8هل صحيح أن الشركة ستأخذ متويالً من بعض البنوك بعد االكتتاب مبقدار  13مليار؟

نعم هذا صحيح ،إال أن هذا التمويل قد يكون بقروض جتارية ،وقد يكون مبراحبات إسالمية ،كما

ذكر يف نشرة اإلصدار ،ولن يكون هذا التمويل إال بعد تداول أسهم الشركة بثالثة أشهر .فعلى هذا

ال أبس ابالكتتاب ولكن من أراد أن يبيع أسهمه خالل األشهر الثالثة األوىل من بدء التداول فال

شيء عليه ،وأما إن احتفظ هبا إىل ما بعد ذلك فعليه أن يتابع وضع الشركة فإن كان التمويل الذي
أخذته إسالمياً – وهذا هو املؤمل يف القائمّي على الشركة -فال شيء عليه ،وإن كان غري ذلك فقد
يلزم املساهم أن يبيع أسهمه يف ذلك الوقت وله مثنها كله ،وال يلزمه إخراج شيء منها.

وسيتم بيان نوع التمويل الذي أخذته الشركة يف حينه على املوقعwww.shubily.com:

وإين ألرجو هللا أن يكون مجيع التمويل الذي ستأخذه الشركة متويالً إسالمياً ،وأدعو القائمّي على

الشركة إىل تذكر األمانة اليت أنيطت يف أعناقهم وأهنم سيحاسبون عليها يوم القيامة.
ٍ
شخص آخر؟
 -9هل جيوز االكتتاب ابسم

إذا كان ذلك على سبيل املشاركة كأن يقول :خذ هذا املال ويل نصف الربح ولك نصفه فيجوز،

وأما إذا كان على سبيل املعاوضة كأن يقول ،ساهم ابمسك عين ولك ألف رايل ،فال يصح.
 -10هل جيوز بيع األسهم بعد طرحها للتداول؟

نعم ،جيوز ذلك؛ ألن األسهم صكوك متداولة ،وألن للشركة موجودات متعددة غري النقود ،فقد بدئ

بتنفيذ اجملمع الصناعي منذ أكثر من سنة وما صرف فيه يزيد على مليار ومائيت مليون ،فضالً عن

احلقوق املعنوية للشركة ،ومنافع املوظفّي فيها وقت التأسيس الذين يصل عددهم إىل املئات.

()306/16

وختاماً فإين أوجه النصيحة إلخواين القائمّي على الشركة أبن يتقوا هللا يف األموال اليت حتت أيديهم،
وأن يبادروا بتحويل أموال املؤسسّي إىل ودائع استثمارية موافقة للشرع ،وأن يكون التمويل الذي

ستحصل عليه الشركة متويالً إسالمياً ،وقد كتبت مذكر تشتمل على مقرتحات لصيغة متويل شرعية

وبعثت هبا إىل املسئولّي يف الشركة من خالل موقع شركة سابك على االنرتنت ،فأرجو أن يعتنوا هبذا

املقرتح لعله يكون أمنوذجاً لتمويل شرعي يفي حباجة الشركة وحتذوها به الشركات األخرى.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()307/16

أسهما يف بنك ربوي
ورثوا من أبيهم ً

اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم

ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/21هـ

السؤال

تويف والدان ،واتضح لنا أن من ضمن أمالكه أسهماً أبحد البنوك بقيمة ماليّي الرايالت ،فماذا نعمل

هبا؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالواجب على من يرث أسهماً ربوية أن يبادر ببيعها فوراً ،ألن هذا من التخلص الواجب من أسباب

الراب ،ولعموم قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف األمة الزانية" :بيعوها ولو بضفري" صحيح البخاري
( ، )2154وصحيح مسلم ( . )1704والزان والراب كالمها من كبائر الذنوب.

وأما قيمة األسهم وما سبق من أرابحها فاألرجح -إن شاء هللا -أنه جيوز للورثة االنتفاع هبا إذا كانوا

حمتاجّي ،لعموم قوله تعاىل" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"[ .البقرة، ]275 :

فنص على أن من ابشر الراب مث اتب فله أن ينتفع مبا سلف من الراب الذي قبضه ،مث قال جل شأنه:

"وأمره إىل هللا" يريد -وهللا أعلم -إن ثبت على التوبة واستمر عليها ثبت له العفو عما سلف من
الراب ،وإن عاد إليه حوسب على األول واآلخر ،كما تدل على ذلك النصوص األخرى يف هذا
الباب.

وإذا كان هذا يف حق من ابشر الراب بنفسه ،فمن مل يباشره كالورثة من ابب أوىل.

سر هلم ،خاصة إذا كانوا غري حمتاجّي للمال ،كما جيب
ومع ذلك يستحب للورثة أن يتصدقوا مبا يتي ه

عليهم الدعاء ألبيهم ابملغفرة والرمحة واالجتهاد يف ذلك .وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه .وهللا تعاىل
أعلم.

()308/16

الفتح على اإلمام يف الصالة
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب

أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/27هـ
السؤال
هل يشرع الفتح على اإلمام؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالفتح على اإلمام :هو أن ينسى اإلمام ما يريد قراءته فيذكره املصلُّون.
نعم يفتح على اإلمام إذا ارتج عليه ،ومل يتبّي له ما يقرؤه ،واألفضل أن ال تفتح عليه إال إذا طال
سكوته ،ومل يتذكر ما نسيه من التالوة؛ جاء يف املغين البن قدامة (( : )395/1إذا فتح على اإلمام

إذا ارتج عليه ،أو ر ّد عليه إذا غلط؛ فال أبس به يف الفرض والنفلُ ،روي ذلك عن عثمان وعلي

وابن عمر -رضي هللا عنهم -وبه قال عطاء واحلسن وابن سريين وابن معقل وانفع بن جبري بن مطعم

وأبو أمساء الرحيب وأبو عبد الرمحن السلمي ،ملا روى ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -
ِ
س عليه ،فلما انصرف قال أليب بن كعب" :أصليت
صلى هللا عليه وسلم -صلى صالة فقرأ فيها فَـلُب َ
معنا؟ " .قال :نعم ،قال" :فما منعك أن تفتح علي" .رواه أبو داود ،قال اخلطايب :وإسناده جيد.
وعن ابن عباس قال :تردد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف القراءة يف صالة الصبح ،فلم

يفتحوا عليه ،فلما قضى الصالة نظر يف وجوه القوم ،فقال" :أما شهد الصالة معكم أيب بن كعب؟
" .قالوا :ال .فرأى القوم أنه إمنا تفقدهه ليفتح عليه .رواه األثرم.

وروى مسور بن يزيد الكاهلي قال :شهدت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقرأ يف الصالة فرتك
آية من القرآن فقيل :اي رسول هللا آية كذا وكذا تركتها ،قال" :فهال ذكرتنيها" .رواه أبو داود

واألثرم.

وألنه تنبيه إلمامه مبا هو مشروع يف الصالة؛ فأشبه التسبيح)  .ا .هـ.

ويف سنن البيهقي الكربى ( )212/3عن سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه -رضي هللا
عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى صالة  ...فذكر قوله -صلى هللا عليه وسلم -أليب
بن كعب -رضي هللا عنه -وعن أنس -رضي هللا عنه -قال :كنا نفتح على األئمة على عهد رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :كان أصحاب رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -يلقن بعضهم بعضاً يف الصالة .وهللا أعلم.

()309/16

فضيلة اجللوس بعد العصر يف املصلى حىت الغروب!
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/29هـ
السؤال

سؤايل عن حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الذي فيه ٌّ
حث على اجللوس بعد صاله العصر
حىت تغيب الشمس ،وكذلك احلديث الذي فيه ُّ
احلث على اجللوس لذكر هللا حىت تطلع الشمس.
فهل هذان احلديثان صحيحان؟ وإذا كاان صحيحّي فهل يلزم اجللوس يف املسجد؟ وهل حيصل

األجر إذا جلس املسلم -بعد أداء الفريضة يف املسجد -يف بيته يف مكان منعزل يذكر هللا ويقرأ

القرآن؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد ثبت يف صحيح مسلم ( )670عن جابر بن مسرة -رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس  ...احلديث.

وهذا دال على فضيلة اجللوس يف مكان صالة الفجر حىت طلوع الشمس.
كما جاءت أحاديث متع ِّددة يف فضيلة ذلك ،وبيان ما فيه من األجر ،ففي بعضها" :غفرت له

ذنوبه" ،ويف بعضها" :كان له حجاب من جهنم" ،ويف بعضها" :كانت له كأجر حجة وعمرة اتمة
اتمة اتمة" .ويف بعض هذه األحاديث ذكر صالة ركعتّي أو أكثر بعد طلوع الشمس ،وهذه

قواها وعضد بعضها ببعض ،ومنهم من ضعهفها،
األحاديث اختلف أهل العلم يف صحتها ،فمنهم من ه
والذي أراه أهنا ليست قوية ،لكن اجللوس اثبت يف حديث جابر بن مسرة السابق .وهو سنة وفضيلة

ينبغي احلرص عليها.

أما اجللوس بعد العصر حىت غروب الشمس ،وصالة املغرب أيضاً ،فهو داخل يف عموم الرابط ،وقد
ثبت يف صحيح مسلم رقم ( )251عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :أال أدلكم على ما ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات؟ " .قالوا :بلى اي رسول هللا،
قال" :إسباغ الوضوء على املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم
الرابط فذلكم الرابط".

والظاهر أن الفضيلة يف ذلك -ابلنسبة للرجال -إمنا حتصل إذا كان جلوسهم يف املساجد ،وليس يف
بيوهتم؛ لوجوب إقامة اجلماعات يف املساجد ،وألن هذا هو فعل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ويف
قوله" :كثرة اخلطا إىل املساجد" ما يدل لذلك ،فإهنم إمنا رابطوا يف املساجد.

وأما النساء -ومن يف حكمهن من املعذورين -فهذه الفضيلة حتصل ابجللوس يف أماكن الصالة .هذا
ما ظهر يل يف ذلك .والعلم عند هللا تعاىل.

()310/16

اهلبة لبعض الورثة مكافأة جلهودهم
اجمليب د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/2/11هـ
السؤال

هل جيوز ِّ
للمورث أن يهب أو يعطي أو خيصص ألحد الورثة -مقابل عمله وجهده -من بعض

أمالكه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال خيلو أن يكون الورثة -املشار إليهم يف السؤال -أوالداً أو غري أوالد ،أما إن كانوا غري أوالد،

ص بعضهم هببة أو عطية أو هدية أو غري ذلك؛ ألنه ال جيب العدل
كأن يكونوا إخوة مثالً فله أن خي ه
بينهم.

أما إذا كان الورثة هم أوالده فال جيوز ختصيص بعضهم هببة أو عطية؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم -لوالد النعمان بن بشري ملا أراد أبوه أن خيصه هببة" :أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ " قال :ال.
قال" :فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" ،ويف روايه" :أشهد على هذا غريي" .ويف رواية" :فإين ال

أشهد على جور" .صحيح البخاري ( ، )2586وصحيح مسلم ( ، )1623وصحيح حبان
( ، )5106وغريهم.

أما إذا كان بعض أوالده يعمل مع والده فإن هذا ال يقتضي ختصيصه ،وإمنا يعامل معاملة األجنيب

متاماً ،فيعطيه ما يعطي األجنيب من أجرة املثل لو قام مبثل عمله من غري حماابة .وهللا أعلم.

()311/16

هل هذا عذر يف أتخري الصالة؟!
اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب

ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/27هـ

السؤال

أان طالب أدرس يف اسرتاليا ،وعندما أكون خارج املنزل أو اجلامعة ويدخل وقت الصالة ال أجد

مكاانً أصلي فيه ،وأضطر لتأجيل الصالة حىت أعود إىل املنزل ،وأمجعها مع الصالة اليت يف وقتها،

وهذا يكون يف الغالب.

مثالً يدخل وقت صالة العصر فأضطر إىل أتجيل صالة العصر حىت أعود إىل املنزل ،وقد يكون

وقت العودة وقت صالة املغرب أو العشاء ،فأمجع الصلوات مع بعضها ،سؤايل هل عملي صحيح؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيقول هللا تعاىل" :إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً"[ .النساء. ]103:

وعن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :سألت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-أي العمل
أفضل؟ قال" :الصالة لوقتها" .أخرجه البخاري ( ، )2782ومسلم (. )85

وأتخري الصالة مشروط بعدم القدرة على الصالة مطلقاً ،والصالة مع اإلمياء ،أو كيف ما ميكن أوىل

من أتخريها حىت خيرج وقتها ،فقد أخرج أبو داود ( )1249يف صالة الطلب حديث عبد هللا بن

أنيس -رضي هللا عنه -إذ بعثه النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل خالد بن سفيان اهلذيل ،قال فرأيته
وحضرت العصر ،فخشيت فواهتا ،فانطلقت أمشي وأان أصلي أومئ إمياء ،قال احلافظ :إسناده
حسن.

وقد قال العلماء :إن أتخري النيب -صلى هللا عليه وسلم -الصالة يوم اخلندق الشتغاله أبمر العدو،
وكان هذا عذراً يف أتخري الصالة ،قبل نزول صالة اخلوف ،وأما اليوم فال جيوز أتخري الصالة عن

وقتها بسبب العدو والقتال وال غريه ،بل يصلي الصالة على حسب احلال اليت تتيسر له وال يؤخرها.

وعليه فال يكون عملك صحيحاً ،ألن هذا الذي وصفت -من كونك خارج البيت أو اجلامعة -ال
يعترب اضطراراً يبيح لك أتجيل الصالة ،وال إكراها؛ ألن اإلكراه املعترب يف العبادات هو اخلوف من

قتل أو ضرب أو سجن أو قيد ،فمن ترك الصالة مكرهاً فال إمث عليه ،بل ال جتب عليه ،ولكن من

ا ملؤكد أن اإلكراه ال يتأتى على مجيع أفعال الصالة ،فإذا متكن من الطهارة سقط عنه ما ال يقدر على
اإلتيان به فقط ،ويفعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة ،فعليك صالهتا أينما كنت ،وكيفما تيسر

لك ،حىت ولو راكباً تومئ هبا إمياء.

وحكم الصالة على الراحلة أو احلافلة حكم الصالة يف اخلوف؛ يف أنك تومئ ابلركوع والسجود،

وجتعل السجود أخفض من الركوع.

قال جابر -رضي هللا عنه -بعثين رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف حاجة فجئت وهو يصلي
على راحلته حنو املشرق والسجود أخفض من الركوع .رواه أبو داود ( ، )1227والرتمذي ()351

.

ثبتك هللا على دينك وحفظه عليك وزادك إمياانً فسؤالك عن صالتك دليل حرصك عليها ،وعنوان
إميانك .وهللا أعلم وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()312/16

االكتتاب يف شركة الدريس
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي
عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/19هـ
السؤال

ما حكم االكتتاب يف شركة الدريس؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فمن خالل قراءة نشرة اإلصدار اخلاصة ابلشركة تبّي أن نشاطها يف اخلدمات البرتولية والنقليات،

وهو نشاط مباح ،وليس على الشركة قروض أو أدوات دين .وللشركة ودائع بنكية تساوي %1

تقريباً من أصول الشركة ،ومل توضح النشرة نوع تلك الودائع.

وقد تضمنت نشرة اإلصدار بعض املعامالت اليت ال تتفق مع الضوابط الشرعية ،فمن ذلك :حصول

الشركة على تسهيالت بنكية مكشوفة برسوم (ص  ، )107ودخوهلا يف عقود أتمّي جتاري

(ص ، )106والنص يف نظامها األساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص ، )100ودفع
بناء على قرار جممع
رسوم ملدير االكتتاب مقابل ضمان تغطية االكتتاب (ص ، )111وهو غري جائز ً

الفقه اإلسالمي رقم  63يف دورته السابعة .ومن املؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إىل تصحيح
هذه املعامالت وفقاً للضوابط الشرعية.

وابلنظر إىل نشاط الشركة وأن األغلب يف معامالهتا اإلابحة فالذي يظهر هو جواز االكتتاب فيها.
وهللا أعلم.
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ملاذا يُقتل املرتد

اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/24هـ

السؤال

هناك من الغربيّي من يتحرج من الدخول يف اإلسالم خمافة أن يرتد فيقتل! ،فلماذا يقتل املسلمون
املرتد عن الدين؟ كيف تريدون للناس أن يسلموا ،مث يظلوا على إسالمهم ابإلكراه؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فمن أهم ما جيب الرتكيز عليه يف خطاب غري املسلم وصاحب الثقافة الغربية على وجه اخلصوص،
هو بيان وتوضيح أن اإلسالم ليس ما يتمثله املسلمون ،كما أن املسيحية ليست ما يتمثله

املسيحيون ،فاإلسالم رسالة هداية ،وشريعة رابنية ذات منظومة متكاملة يف شؤون الدين والدنيا على
مجيع الصعد.
وخيلط كثري من غري املسلمّي يف فهم اإلسالم ،إىل جانب اختزاهلم اإلسالم يف طقوس ،وشعائر

ظاهرة ،تبدو لغري املسلم أهنا هي اإلسالم فحسب ،مع أن يف هذا االختزال تغييبا لكثري من معامل

الدين وجواهره.

إن اإلسالم عقيدة وشريعة ،واجلانب العقدي فيه مقدم على اجلانب التشريعي بل ال ميكن أن يقوم

اجلانب التشريعي إال على أساس عقدي ،ولذلك كان يف بداايت اإلسالم األوىل ويف العهد املكي
على وجه اخلصوص مل تكن هناك شعائر ،ولكن كانت هناك عقائد ،وكان الرتكيز علها يف مقدم

األولوايت.

فالعقيدة اإلسالمية ،هي :جوهر اإلسالم ،وهي اليت هبا يُقيّم دخول اإلنسان يف اإلسالم من عدمه،

واجلانب العقدي يف اإلسالم يتمثل يف اإلميان بوحدانية هللا وعدم اإلشراك به ،كما قال تعاىل" :شهد
هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وألو العلم قائماً ابلقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم" [آل عمران:

 ، ]18وقال تعاىل أيضاً" :قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال

نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرابابً من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا أبان مسلمون " [آل

عمران ، ]64:وغريها من آايت التوحيد.

ومن أصول االعتقاد أيضاً اإلميان أبمساء هللا وصفاته العليا ،كما جاءت يف القرآن الكرمي ،وأيضاً
اإلقرار بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأنه خامت األنبياء واملرسلّي ،وأن كل ما جاء به فهو حق،
وأن القرآن معجزته اخلالدة ،وغري ذلك من أصول االعتقاد القلبية ،وهذه األصول العقدية ال تصح

ابإلكراه على فرض حصول اإلكراه هبا ،وإال فاحلقيقة أن األعمال القلبية -كأصول االعتقاد هذه،-
ال يقع اإلكراه هبا أصالً ،كما ال يكمن أن يكره إنسان على حب شيء أو بغضه؛ ألن احلب والبغض
عمالن قلبيان ،والعمل القليب ال سلطان للبشر عليه ،أضف إىل ذلك أن اإلميان أبصول العقائد يلزم

القلب لزوماً ألهنا من ابب اليقّي ،واليقّي حيصل يف القلب اضطراراً ،كما يرى اإلنسان الشمس

تشرق أو تغرب فيتيقن عند ذلك شروقها أو غروهبا ،وهذا اليقّي ال ميكن دفعه عن القلب أصالً،
ومثل ذلك موضوع العقائد اليت مبىن اإلميان فيها على اليقّي ،فهي تلزم القلب لزوماً وال يكمن أن
يتصور فيها اإلكراه ،فمبدأ اإلكراه هنا غري وارد.
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أما اجلانب التشريعي من اإلسالم واملتمثل يف شعائر الدين الظاهرة كالصالة ،والصيام ،واحلج،
وغريها من الشعائر الظاهرة ،وغري الظاهرة؛ فهذه جزء من الدين وليست الدين كله ،ويعين ذلك أنه

قصر فيها املسلم -مع إميانه أبصول االعتقاد -ال خيرج من الدين ،وال ميكن أن خيرجه أحد من
لو ّ
الدين ،كما عليه كثري من املسلمّي اليوم من تقصري يف بعض شعائر الدين ،ومع ذلك هلم ما

للمسلمّي وعليهم ما على املسلمّي من حقوق وواجبات.

أما افرتاض السائل أبنه لو أسلم فيحتمل أال يعجبه اإلسالم ،فهذا غري وارد إال على افرتاض دخوله
اإلسالم من غري دراسة مسبقة ،ومن غري التعرف عليه من مصادره األصلية ،وأما على افرتاض معرفة
ِ
اإلميان ،واليق ِ
ِ
والتصديق،
ّي،
اإلسالم معرفة حقيقية ،وخصوصاً اجلانب العقدي منه ،فهذا مبناه على

والتصديق من اختصاص القلب ،ونتيجته الزمة إما التصديق ،أو التكذيب ،وال جيري فيه
واإلميا ُن
ُ

اإلعجاب أو عدمه ،كما جيري يف األعمال احلسية ،كما سبق توضيحه.

وإذا دخل اإلميان -الذي هو أصل االعتقاد -القلب فال بد أن يستحسن أعمال اجلوارح اليت هي
شعائر اإلسالم الظاهرة ألهنا الزمة له ،وإال ال ميكن أن يكون مؤمناً مصدقاً يف احلقيقة .وأما افرتاض
السائل أنه لو دخل اإلسالم فقد ال يعجبه فهذا افرتاض غري وارد!

قد يقال :إنه قد يستثقل مع بداية األمر بعض شعائر الدين ،أو قد يكون مقصراً فيها ،فهذا أمر
طبيعي ،لعدم االعتياد ومع مرور الوقت يتأقلم مع الوضع اجلديد ،فاالستثقال أو التقصري شيء،

وعدم اإلعجاب شيء آخر ،كما أن اإلنسان حيب أشياء وإن كان يتقاصر عن اإلتيان هبا ويستثقلها

كأعمال الرب ،فيلزم التفريق هنا.

أما يف موضوع الردة فقد سبق تقرير أن اإلسالم ال يكون ابإلكراه أصالً ،وال يصح اإلسالم يف هذه
احلالة على افرتاض وجوده.

أما احلكمة يف عقوبة املرتد فإهنا تعود إىل كون الردة تغيريا للوالء ،وتبديال للهوية ،وحتويال لالنتماء؛

ألن املرتد ينقل والءه وانتماءه من أمة إىل أمة أخرى ،ومن وطن إىل وطن آخر ،أي من دار اإلسالم
عضوا يف جسدها ،وينضم بعقله وقلبه
إىل دار أخرى ،فهو خيلع نفسه من أمة اإلسالم اليت كان ً
وإرادته إىل خصومها ،ومن أجل هذا اعتربت اخليانة للوطن ومواالة أعدائه ابإللقاء ابملودة إليهم

وإفضاء األسرار هلم جرمية كربى ،ومل يقل أحد جبواز إعطاء املواطن حق تغيري والئه الوطين ملن يشاء

ومىت يشاء ،وال يوجد جمتمع يف الدنيا إال وعنده أساسيات ال يسمح ابلنيل منها مثل :اهلوية،
واالنتماء ،والوالء.

وأيضاً حلماية اإلسالم من أن يكون ألعوبة كما أراده يهود املدينة يف وقت النيب صلى هللا عليه وسلم
هِ
ْكتَ ِ ِ ه ِ
كما قال هللا سبحانه وتعاىل عنهم" :وقَالَت طَائَِفةٌ ِمن أ َْه ِل ال ِ
ين
ْ
َ
اب آمنُوا ِابلذي أُنْ ِز َل َعلَى الذ َ
آمنوا وجه النـهها ِر وا ْك ُفروا ِ
آخ َرهُ لَ َعله ُه ْم يَـ ْرِجعُون " [آل عمران ، ]72:فعلوا ذلك طمعاً يف زعزعة
َُ َ ْ َ َ َ ُ
الثقة يف نفوس املؤمنّي.
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أما عقوبة املرتد فليست على إطالقها فيفرق العلماء بّي املرتد اجملاهر الذي حياول خلخلة اإلسالم،
وبّي املرتد املسامل الذي انشغل خباصة نفسه ،والعقوبة على فرض حتققها ال بد أن تسبقها استتابة
للمرتد ،أي تبيان ما أشكل عليه من اإلسالم ورد شبهاته إن كانت عنده شبهات ،وهذا إبمجاع

الصحابة ،كما ذكر ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا ،مع االختالف يف مدة االستتابة بعضهم جيعلها

موسعة ،وبعضهم على خالف ذلك.

إىل جانب ذلك فإن الذي حيكم بردة املسلم هم الراسخون يف العلم من أهل االختصاص الذين
مييزون بّي القطعي والظين ،وبّي احملكم واملتشابه ،وبّي ما يقبل التأويل وما ال يقبل التأويل ،فال

خمرجا ،مثل :إنكار املعلوم من الدين ابلضرورة ،أو وضعه موضع السخرية
يك ّفرون إال مبا ال جيدون له ً
السب عالنية ،وحنو ذلك.
من عقيدة أو شريعة ،ومثل سب هللا تعاىل ورسوله ،أو كتابة ذلك
ِّ
إىل جانب أن الذي يناط به تنفيذ حكم الردة هو ويل األمر الشرعي ،بعد حكم القضاء اإلسالمي

املختص؛ الذي ال حيتكم إال إىل شرع هللا عز وجل ،وال يرجع إال إىل املُ ْحكمات البيّنات من كتاب

رج ُع إليهما إذا اختلف الناس،
هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومها املرجعان اللذان يُ َ
وهو األمر الذي أكد عليه هللا تعاىل بقوله" :فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم

تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويالً " [النساء. ]59:

وهذا مع أن يف سلوك املسيحيّي ما هو مشابه ملوضوع املرتد ،وقصة الفتاتّي املسيحيتّي اللتّي
أسلمتا ،فسلمتهما احلكومة املصرية إىل الكنيسة وحلقت شعورمها وال يعلم مصريمها إىل اآلن ليست

عنا ببعيد.

إضافة إىل أن من كان جادًّا يف اإلسالم وهو يف داير الغرب فليس من املناسب ورود موضوع الردة يف
حقه ،وذلك خلصوصية ثقافة وأنظمة البالد اليت يعيش فيها .وهللا أعلم.
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رفع اليدين عند التكبري للركوع
اجمليب د .بندر بن انفع العبديل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/17هـ
السؤال

ذكر اإلمام البخاري يف كتاب "رفع اليدين" أثرا عن جماهد أنه مل ير ابن عمر يرفع يديه إال يف تكبرية

اإلحرام.

وورد أن ابن عمر كان حيصب من مل يكن يرفع يديه عند الركوع؟ فأي األثرين أصح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأثر ابن عمر -رضي هللا عنهما -ضعيف من وجوه:

تغري حفظه أبخرة.
األول :أن يف سنده أاب بكر بن عياش ،وقد ه

الثاين :أنه شاذ؛ فإن جماهداً خالف أصحاب ابن عمر وهم ثقات حفاظ.

الثالث :أن إمام هذا الشأن حيىي بن معّي قال :حديث أيب بكر عن حصّي إمنا هو توهم منه ال أصل

له .كما يف "رفع اليدين" للبخاري.

وقال البيهقي يف كتاب "املعرفة" (" : )556/1حديث أيب بكر بن عياش هذا أخربانه أبو عبد هللا
احلافظ ....فذكره بسنده ،مث أسند عن البخاري أنه قال :أبو بكر بن عياش اختلط أبخرة ،وقد رواه

الربيع والليث وطاوس وسامل وانفع وأبو الزبري وحمارب بن داثر وغريهم قالوا :رأينا ابن عمر يرفع يديه
إذا كرب وإذا رفع .وكان يرويه أبو بكر قدمياً عن حصّي عن إبراهيم ،عن ابن مسعود مرسالً وموقوفاً
أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة مث ال يرفعهما بعد.

وهذا هو احملفوظ عن أيب بكر بن عياش ،واألول خطأ فاحش ملخالفته الثقات من أصحاب ابن
عمر.

وقال ابن حجر يف الفتح (( : )220/2وأما احلنفية فعولوا على رواية جماهد أنه -صلى خلف ابن
عمر فلم يره يفعل ذلك ،وأجيبوا ابلطعن يف إسناده ألن أاب بكر بن عياش راويه ساء حفظه أبخرة،

وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سامل وانفع وغريمها ،والعدد الكثري أوىل من واحد ،ال سيما وهم
مثبتون وهو ٍ
انف مع أن اجلمع بّي الروايتّي ممكن وهو أنه مل يره واجباً ،ففعله اترةً وتركه أخرى) .
وبناء عليه فالصواب هو رفع األيدي يف أربعة مواضع يف الصالة ،كما ثبت يف "الصحيحّي" من

حديث ابن عمر احملفوظ .وهو قول مجهور العلماء وأئمة احلديث .وهللا أعلم.
وانظر:

معرفة السنن واآلاثر للبيهقي ( ، )556/1وفتح الباري البن حجر ( . )220/2واالستذكار البن

عبد الرب ( ، )103-120/4والتمهيد له ( ، )239/3وحتفة األحوذي للمباركفوري (-108/2
 ، )109والبدر املنري البن امللقن ( ، )500/3ونصب الراية للزيلعي (. )409/1
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رأي ابن تيمية يف كناية الطالق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/27هـ
السؤال

ما معىن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا( :-ال يقع الطالق ابلكناية إال بنية مع قرينة إرادة
الطالق ،فإذا قرن الكناايت بلفظ يدل على أحكام الطالق ،مثل أن يقول :فسخت النكاح،

وقطعت الزوجية ،فإنه كالصريح) ؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اتما فقد قال -رمحه هللا تعاىل" :-وال يقع الطالق ابلكناية إال
فكالم شيخ اإلسالم يتضح بذكره ًّ
ِ
الكناايت بلفظ يدل على أحكام الطالق ،مثل أن يقول:
بنية ،إال مع قرينة إرادة الطالق ،فإذا قرن
فسخت النكاح ،وقطعت الزوجية ،ورفعت العالقة بيين وبّي زوجيت .وقال الغزايل يف املستصفى يف

ضمن مسألة القياس :ال يقع الطالق ابلكناية حىت ينويه.

قال أبو العباس :هذا عندي ضعيف على املذاهب كلها ،فإهنم مهدوا يف كتاب الوقف أنه إذا قرن

ابلكناية بعض أحكامه صارت كالصريح ،وجيب أن يفرق بّي قول الزوج :لست يل ابمرأة ،وما أنت
يل ابمرأة ،وبّي قوله :ليس يل امرأة ،وبّي قوله :إذا قيل له :لك امرأة؟ فقال :ال .فإن الفرق اثبت

بينهما وصفاً وعدداً ،إذ األول نفي لنكاحها ،ونفي النكاح عنها كإثبات طالقها ،ويكون إنشاء

ويكون إخباراً خبالف نفي املنكوحات عموماً ،فإنه ال يستعمل إال إخباراً" ا .هـ الفتاوى الكربى

(. )570/4

فابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -يرى أن الطالق يقع بلفظ صريح الطالق ،أما ألفاظ الكناية اليت
ظاهرها ال يدل على الطالق كقول( :إحلقي أبهلك) أو (حبلك على غاربك)  :وغريها فال يقع هبا

الطالق إال إذا نواه املتلفظ بذلك.

أما إذا تلفظ الزوج بكناية الطالق ،وقرن معها لفظاً يدل على الطالق كأن يقول يف حال خصومة:
إحلقي أبهلك فقد فسخت النكاح ،أو قطعت الزوجية ،أو رفعت العالقة بيين وبينك .فهنا يقع

الطالق بلفظ الكناية املقرونة ابللفظ الدال على الطالق ،وال يقبل قول الزوج إنه مل ينو الطالق
لكونه كالصريح ،ويقرر ذلك ابن تيمية بقوله" :إن الكناية عندان إذا اقرتن هبا داللة احلال كانت

صرحية يف الظاهر بال نزاع ،ومعلوم أن اجتماع الناس وتقدمي اخلطبة وذكر املهر واملفاوضة فيه،
والتحدث أبمر النكاح قاطع يف إرادة النكاح" ا .هـ الفتاوى (. )17-32

وقال" :إن الكناية تفتقر إىل النية ،ومذهبهما املشهور -أي مالك وأمحد -أن داللة احلال يف

الكناايت جتعلها صرحية وتقوم مقام إظهار النية ،وهلذا جعل للكناايت يف الطالق والقذف وحنومها مع
داللة احلال كالصريح" ا .هـ الفتاوى (. )11-29
وقال" :وأصول اإلمام أمحد ونصوصه ختالف هذا ،فإن من أصله أن العقود تنعقد مبا يدل على

مقصودها من قول أو فعل فهو ال يرى اختصاصها ابلصيغ ،ومن أصله أن الكناية مع داللة احلال
كالصريح ال تفتقر إىل إظهار النية" ا .هـ الفتاوى ( ، )534/20وإعالم املوقعّي (. )24/2

هذا إن كان عارفاً مبدلول الكالم ،حيث إن ألفاظ الصريح والكناية تتفاوت من مكان آلخر ،ومن
زمان آلخر فكثري من ألفاظ الكناية والصريح -واليت يذكرها الفقهاء -ال يعرف كثري من الناس

معناها وال يعلمون أهنا من كلمات الطالق ،وقد استبدلوها أبلفاظ أخرى مل يذكرها متقدمو الفقهاء.
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قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل" :-وهللا سبحانه ذكر الطالق ومل يعّي له لفظاً ،فعلم أنه رد الناس إىل
ما يتعارفونه ،فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطالق مع النية ،واأللفاظ ال تراد لعينها بل للداللة

على مقاصد الفظها ،فإذا تكلم بلفظ دال على معىن وقصد به ذلك املعىن ترتب عليه حكمه ،وهلذا

يقع الطالق من العجمي والرتكي واهلندي أبلسنتهم ،بل لو طلق أحدهم بصريح الطالق ابلعربية ومل

يفهم معناه مل يقع به شيء قطعاً ،فإنه تكلم مبا ال يفهم معناه وال قصده ..وتقسيم األلفاظ إىل صريح

وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً يف أصل الوضع لكن خيتلف ابختالف األشخاص واألزمنة واألمكنة،
فليس حكماً اثبتاً للفظ لذاته ،فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين ،أو صريح يف زمان أو

سراح) ال يكاد أحد
مكان كناية يف غري ذلك الزمان واملكان ،والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ (ال ه

يستعمله يف الطالق صرحياً وال كناية ،فال يسوغ أن يقال :إن من تكلم به لزمه طالق امرأته نواه أومل
ينوه ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع واالستعمال ،فإن هذه دعوى ابطلة شرعاً واستعماالً ،أما

"اي
االستعمال فال يكاد أحد يطلق به البتة ،وأما الشرع فقد استعمله يف غري الطالق ،كقوله تعاىلَ :
ات مثُه طَله ْقتم ِ
سوه هن فَما لَ ُكم علَي ِه هن ِمن ِعدهةٍ
أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا إِ َذا نَ َك ْحتُم الْم ْؤِمنَ ِ
ُُ ُ
وه هن من قَـ ْب ِل أَن متََ ُّ ُ َ ْ َ ْ
ْ
َ َ
ُ ُ
ِ
احا َمج ًيال" [األحزاب ، ]49:فهذا السراح غري الطالق قطعاً،
تَـ ْعتَد َ
وه هن َو َس ِّر ُح ُ
ُّوهنَا فَ َمتِّ ُع ُ
وه هن َس َر ً

وكذلك (الفراق) استعمله الشرع يف غري الطالق ،كقوله تعاىل" :اي أَيُّـ َها النِ ُّ ِ ه ِ
اء
َ
سَ
هيب إ َذا طَل ْقتُ ُم النّ َ
ٍ
ٍ
ِ
فَطَلِّ ُق ِ ِ ِِ
ِ
وه هن مبَ ْع ُروف"
وه هن ِمبَ ْع ُروف أ َْو فَا ِرقُ ُ
َجلَ ُه هن فَأ َْمس ُك ُ
ُ
وه هن لعدههت هن" إىل قوله "فَِإذَا بَـلَ ْغ َن أ َ
[الطالق ، ]2:فاإلمساك هنا الرجعة واملفارقة ترك الرجعة ال طلقة اثنية ،هذا مما ال خالف فيه البتة،
فال جيوز أن يقال :إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو مل يفهم ،وكالمها يف البطالن سواء.

وابهلل التوفيق" ا .هـ زاد املعاد ( . )322-320/5وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه.
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هل يشرع للمأموم قول :مسع هللا ملن محده؟!
اجمليب سليمان بن صاحل الراشد
مدير أعمال جلنة الشؤون اإلسالمية ابلشورى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/16هـ
السؤال

ما حكم قول( :مسع هللا ملن محده) للمأموم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد اختلف العلماء يف مشروعية قول املأموم "مسع هللا ملن محده" ،فاملذهب أنه ال يشرع ذلك

للمأموم ،وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأيب هريرة -رضي هللا عنهم -والشعيب ومالك وأصحاب
الرأي ،وهو اختيار الشيخ أمحد بن تيمية -رمحه هللا.-

واستدلوا حبديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -املتفق عليه ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:

"إذا قال اإلمام "مسع هللا ملن محده" فقولوا :ربنا ولك احلمد" صحيح البخاري ( ، )796وصحيح

مسلم ( ، )409والرتمذي ( ، )267وغريهم ،وهذا يقتضي أن يكون قوهلم" :ربنا ولك احلمد"
َع ِقيب قوله "مسع هللا ملن محده" بغري فصل؛ ألن الفاء للتعقيب -كما قال ذلك ابن قدامة -رمحه

هللا.-

أما من قال مبشروعية قول "ربنا ولك احلمد" للمأموم -وهي رواية عن اإلمام أمحد ،وبه قال ابن

سريين -وأبو بردة والشافعي وإسحاق وعطاء -فاستدلوا أيضاً حبديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا قال" :مسع هللا ملن محده" ،قال" :اللهم ربنا ولك احلمد" رواه
البخاري ( ، )795ومسلم (. )392

وقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصلي" رواه البخاري ( . )631وأجيب
عليه أبن هذا عام ،وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا
ولك احلمد" خاص؛ فيكون املأموم مستثىن من هذا العموم.

فالراحج أنه ال يشرع للمأموم قول" :مسع هللا ملن حده" ،وإمنا يكتفي بقوله" :ربنا ولك احلمد" وهللا
أعلم.
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العمل يف الشرطة يف زمن فساد النظام!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/07هـ
السؤال

أان شاب عاطل عن العمل ،فتطوعت وعملت ابلشرطة ونييت خالصة جداً -واحلمد هلل -ولكن يف

علما أين أرغب يف هذا العمل،
بلدان مسعة رجل الشرطة سيئة إال من رحم هللا ،فيقال :إهنم مرتشونً ،

وأان ملتزم واحلمد هلل ،وال أفكر يف احلرام أبداً ،خاصة أن أحوالنا املادية جيدة -واحلمد هلل -كما أنه
ال توجد أي وظيفة أخرى.

وقد ذكر يل أحد املشايخ من أئمة املساجد حديثاً نسبه للنيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو:
"الشرط وأعوان السلطان يف النار".

فما رأيكم ابلعمل يف جمال الشرطة؟ وما مدى صحة هذا احلديث؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فإن العمل يف جمال الشرطة كغريه من األعمال ،بل قد يكون من أفضل األعمال ال سيما إذا كان

الوايل عادالً ،وكان العامل (املوظف) ملتزماً بشعائر اإلسالم ،ومرتفعاً عن الرشوة وعن كل حرام ،كما

جاء يف إفادة السائل عن نفسه.

أما احلديث الذي ذكره السائل فلم أقف عليه ،ويف نظري أنه ال يصح أن يكون حديثاً مرفوعاً إىل

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملخالفته ألصل الشريعة وقواعدها ،ذلك أنه َع هم َم الوعيد ابلنار جلميع

الشرط وأعوان السلطان ،ومثل هذا ال أتيت به الشريعة اإلسالمية؛ إذ من الشرط والسالطّي وأعواهنم
من هم صاحلون عادلون متمسكون أبحكام الشريعة اإلسالمية.

لف
هذا وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -جبواز تويل الوالية أو اإلقطاع ملن كان عليه ُك ٌ
من السالطّي تتضمن شيئاً من الظلم مع اجتهاده هو يف حتقيق العدل ،إذ قال -رمحه هللا" :-احلمد

هلل ،نعم إذا كان جمتهداً يف العدل ورفع الظلم حبسب إمكانه ،وواليته خري وأصلح للمسلمّي من
والية غريه ،واستيالؤه على اإلقطاع خري من استيالء غريه كما قد ذكر ،فإنه جيوز له البقاء على

الوالية واإلقطاع وال إمث عليه يف ذلك ،بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا مل يشتغل إذا تركه مبا
هو أفضل منه ،وقد يكون ذلك واجباً عليه".

هذا ما أردت إيضاحه حول هذا السؤال املهم ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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كيف تزيد صلة الرحم يف العمر؟!
اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب
ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/11هـ

السؤال

هل بر الوالدين وصلة الرحم تزيد يف عمر العبد؟ وهل يعين هذا أن العبد كان سيموت يف زمن معّي،
لكنه بطاعة والديه ِزي َد يف عمره؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف املرسلّي نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :تعلموا من أنسابكم ما
تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم حمبة يف األهل ،مثراة يف املال ،منسأة يف األثر".

أخرجه الرتمذي ( ، )1979وأمحد يف املسند ( ، )8855واحلاكم يف املستدرك ( ، )7284وقال
الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،ومعىن قوله منسأة يف األثر يعين زايدة يف العمر.

وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وصححه الذهيب ،والطرباين يف الكبري ()176
 .وقال الشيخ األلباين :صحيح [صحيح اجلامع (. ] )2965

وعن أيب أمامة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :صنائع املعروف تقي
مصارع السوء ،وصدقة السر تطفئ غضب الرب ،وصلة الرحم تزيد يف العمر" .رواه الطرباين يف

الكبري ( ، )8014وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :إسناده حسن .والزايدة يف العمر بسبب بر

الوالدين وصلة الرحم قد ورد فيها للعلماء توجيهات عدة ،وإن كان مجهورهم قد اتفق على أن

الزايدة إمنا هي حبسب الظاهر ابلنسبة إىل اخللق ،وأما يف علم هللا فال زايدة وال نقصان.
ِ
َجلُ ُه ْم َال
اء أ َ
قال احلافظ يف الفتح" :قال ابن التّي :ظاهر احلديث يعارض قوله تعاىل" :فَإذَا َج َ
ِ
اعةً َوَال يَ ْستَـ ْق ِد ُمو َن" [األعراف. ]34:
يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
واجلمع بينهما من وجهّي:

أحدمها :أن هذه الزايدة كناية عن الربكة يف العمر ،بسبب التوفيق إىل الطاعة وعمارة وقته مبا ينفعه يف

اآلخرة ،وصيانته عن تضييعه يف غري ذلك ،ومثل هذا ما جاء أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

تقاصر أعمار أمته ابلنسبة ألعمار من مضى من األمم ،فأعطاه هللا ليلة القدر ،وحاصله أن صلة
الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن املعصية ،فيبقى بعده الذكر اجلميل فكأنه مل ميت،

ومن مجلة ما حيصل له من التوفيق :العلم الذي ينتفع به من بعده ،والصدقة اجلارية عليه ،واخللف

الصاحل.

اثنيهما :أن الزايدة على حقيقتها؛ وذلك ابلنسبة إىل علم امللك املؤكل ابلعمر ،وأما األول الذي

دلت عليه اآلية ،فبالنسبة إىل علم هللا تعاىل ،كأن يقال للملك مثالً :إن عمر فالن مائة مثالً إن

وصل رمحه ،وستون إن قطعها ،وقد سبق يف علم هللا أنه يصل أو يقطع ،فالذي يف علم هللا ال يتقدهم

وال يتأخهر ،والذي يف علم امللك هو الذي متكن فيه الزايدة والنقص ،وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:
ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
"ميَْ ُحو ه
اب" [الرعد. ]39:
اَّللُ َما يَ َ
شاءُ َويُـثْب ُ َ
فاحملو واإلثبات ابلنسبة ملا يف علم امللك ،وما يف أم الكتاب هو الذي يف علم هللا -تعاىل -فال حمو
فيه البتة ،ويقال له القضاء املربم ،ويقال لألول القضاء املعلهق.
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وهناك توجيه آخر مفاده؛ أن هللا يبقي أثر واصل الرحم يف الدنيا طويالً فال يضمحل سريعاً ،كما

يضمحل أثر قاطع الرحم.

وورد يف تفسريه وجه رابع؛ أخرج الطرباين يف الصغري بسند ضعيف عن أيب الدرداء قال :ذكر عند

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من وصل رمحه أنسيء له يف أجله ،فقال" :إنه ليس زايدة يف

عمره ،قال هللا تعاىل" :فإذا جاء أجلهم  " ...اآلية ،ولكن الرجل تكون له الذرية الصاحلة يدعون له

من بعده" ،وله يف الكبري من حديث أيب مشجعة اجلهين رفعه" :إن هللا ال يؤخر نفساً إذا جاء أجلها،

وإمنا زايدة العمر ذرية صاحلة" احلديث.

وجزم ابن فورك أبن املراد بزايدة العمر؛ نفي اآلفات عن صاحب الرب يف فهمه وعقله .انتهى.

وقال صاحب حتفة األحوذي رمحه هللا :والتحقيق أهنا سبب لزايدة العمر كسائر أسباب العامل ،فمن
أراد هللا -تعاىل -زايدة عمره ،وفهقه لصلة األرحام ،والزايدة إمنا هي حبسب الظاهر ابلنسبة إىل اخللق،

وأما يف علم هللا فال زايدة وال نقصان ،وهو وجه اجلمع بّي قوله صلى هللا عليه وسلم " :ه
جف القلم مبا

هو كائن" .وقوله تعاىل( :ميحو هللا ما يشاء ويثبت)  .انتهى .وهللا أعلم ،وصلى هللا على سيدان حممد
وعلى آله وصحبه.

()323/16

االحتفال يف مكان فيه متاثيل!
اجمليب د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجه
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/05هـ
السؤال

هل يعترب اجتماع املسلمّي يف مدينة ما يف بالد الغرب بقصد االحتفال مبناسبة العيد يف مكان واحد,
هل يعترب ضرورة للتغاضي عن بعض األمور ،مثل وجود الكثري من الصور والتماثيل يف املكان؟ علماً

أنه توجد أماكن أخرى ال توجد فيها صور ومتاثيل ولكن سعرها أغلى ،وحجمها أصغر ال يسع

اجلميع.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمن مقاصد اإلسالم االجتماع على اخلري والرب والطاعة ،ومن ذلك االجتماع للعيد بّي املسلمّي.
وفائدة حتصيل هذا املقصد أعظم من مفسدة وجود متاثيل يف املكان الذي حيصل فيه ذلك االجتماع؛

ألن هذا املقصد العظيم (االجتماع) متحقق يقينا ،أما املفسدة فمظنونة ،فإهنا إما أن تكون الوقوع يف
الشرك ،وهذا بعيد؛ إذ إن هذه التماثيل ما وضعت للعبادة ،واآلتون إليها ال يرد يف خاطرهم هذا

املعىن ،وإما أن تكون املفسدة الرضا هبذه املنكرات ،وال يلزم من وجود املسلم يف مكان فيه متاثيل
الرضا هبا.

وقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يطوف ابلكعبة ،ويصلي عندها ،وحوهلا األصنام .وهذا يف
حالة ما إذا كان من العسري اجتماعهم يف مكان غري هذا؛ إما الرتفاع التكلفة ،وإما لصغر املكان
الذي ال يسمح ابجتماعهم كلهم .أما إذا توفر مكان خال من املنكرات ،وقدر على االجتماع فيه،
فال يعدل عنه .وهللا أعلم.

()324/16

توهرط يف تورق ُحم هرم!
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/11هـ

السؤال

ويال إسالميًا من أحد البنوك ،وقمت ابملتاجرة به يف األسهم النقية ،إال أنين
أخذت يف العام املاضي مت ً
مل أوفق يف هذه املتاجرة ،وحتملت بعض اخلسائر.

السؤال األول عن التمويل :وهو أين ذهبت إليهم على الفتوى الصادرة من اهليئة الشرعية اليت جتيز

هذا التعامل ،وهو أن البنك ميلك بعض السلع واملعادن ويقوم ببيعها على العميل ،وبعد متلك

العميل هلا يكون للعميل حرية اخليار ،إما ببيعها على أية شركة خارجية ،أو توكيل البنك ببيعها ابلنيابة

عنه .وقد قرأت هذا التعامل قبل الذهاب إليهم ومتعنت فيه واقتنعت فيه ويف الفتوى الصادرة

إبجازته ،إال أن أحد اإلخوة هناين عنه حبجة أن مجيع العقود اليت يقوم هبا البنك يف هذا التعامل هي
عقود صورية أي (على ورق فقط)  ،وقد كان هذا قبل الذهاب إليهم .وبعد الذهاب وجدت ما

أبلغين به صاحيب ،فكل العقود من شراء وتوكيل ابلبيع كانت على ورق ومل تستغرق عدة دقائق ،ومل
أبلغ ابلتفاصيل بُلغت فقط ابألسعار ،وبعد أايم أبلغت عن طريق اهلاتف أنه مت البيع وأودع املبلغ يف
حسايب ،وبذلك مت التمويل من البنك.

صحيحا فما الواجب علي فعله وقد مر عليه سنة؟
فهل هذا التمويل صحيح؟ وإن مل يكن
ً

السؤال الثاين عن الزكاة :وهو أن املتبقي معي من هذا املبلغ حال عليه احلول ،وهو يف األساس دين
علي ،وأان أقوم بسداده عن طريق التقسيط الشهري ،أي أن هذا الدين مقدور على سداده مع

ي حيث
الوقت -إن شاء هللا -فهل جتب فيه الزكاة ،وإذا كانت جتب فهل جيوز أن أعطيها إىل والد ه
إهنما ممن يستحقوهنا؟

السؤال األخري :أحياانً تقابلين بعض املشكالت ،على سبيل املثال اخلسائر يف األسهم ،أو أي قدر
قدهره هللا علي ،فإين أنسب هذا الشيء إىل أن هللا عاقبين على ذنب قد أكون أعلمه أو ال أعلمه
هبذه اخلسارة ،فهل علي ذنب يف هذا التفكري؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
 .1التمويل الذي حصلت عليه يسمى (التورق املصريف)  ،وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي
مبنعه؛ ألنه حيلة على الراب .وفوق ذلك ما ذكرت من أن العقود صورية ،فتكون املعاملة ظلمات

بعضها فوق بعض .فالواجب جتنب هذه التعامالت واحلذر منها.

وأما ما مضى منها فاهلل تعاىل يقول" :فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا"
[البقرة . ]275:وهذا يقتضي العفو عما مضى ،بشرط عدم الوقوع فيها مستقبالً .فإن تكرر ذلك
حوسب املرء على األول واآلخر ،نسأل هللا السالمة.

 .2إذا أمكنك التعجيل ابلسداد مقابل إسقاط ما ميكن من الزايدة فهو أوىل؛ ألن الزايدة راب ،فمهما
أمكن إسقاطها وجبت املبادرة لذلك .إال إذا كانت هناك حاجة ماسة مثل الزواج وال يوجد بديل ،أو
كنت تعلم أن البنك لن يسقط الزايدة على املبلغ املتبقي ،فاملبلغ الباقي يف هذه احلالة عفو -إن

شاء هللا -وال أبس من االنتفاع به.

 .3زكاة املبلغ املتبقي حكمها حكم زكاة املال .فينبغي حساب األقساط اليت حتل خالل العام ،مث
طرح مقدارها من املبلغ ،مث إخراج زكاة الباقي.

()325/16

 .4مجاهري العلماء على أنه ال جيوز إعطاء الزكاة للوالدين ألن النفقة واجبة على الولد يف هذه احلالة.
لكن إذا كانت النفقة ال تسد حاجة الوالدين ،فال أبس -إن شاء هللا -من إعطائهم الزكاة ،ابإلضافة
للنفقة وليس بديالً عنها.

 .5املصائب اليت تصيب اإلنسان هي من نفسه ،ومن تسلط الشيطان عليه ،كما قال تعاىل" :ما
أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك" [النساء . ]79:والشيطان ال حيب

لإلنسان التوفيق وال السعادة ،وأفرح ما يكون إذا رآه ساخطاً نكداً مغموماً .قال تعاىل" :إمنا النجوى
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا" [اجملادلة ، ]10:وقال تعاىل" :إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه"

[آل عمران . ]175:فاحلزن واهلم والغم واخلوف كلها من ضعف النفس ومن الشيطان ابلدرجة
األوىل .فيجب على املسلم أال يستسلم للهموم واألحزان ،بل يستحضر دائماً أن الشيطان هو

املستفيد األول من ذلك ،وأن هللا تعاىل هو مصدر كل خري وسعادة وتوفيق ،كما قال عليه الصالة

والسالم" :واخلري كله يف يديك" صحيح مسلم ( . )771وهللا تعاىل ال حيب أن يعذبنا وال يفرح

بذلك ،بل هو سبحانه يفرح بتوبة العبد وإانبته ورجوعه إليه ،ويكره أن يتأذى عبده املؤمن ،كما قال
تعاىل يف احلديث القدسي" :وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن نفس عبدي املؤمن ،يكره

املوت وأان أكره مساءته" .صحيح البخاري ( . )6502فرب العاملّي ال حيب أن يصاب عبده املؤمن
مبكروه ،وهذا يعين أن ما يصيبنا هو من أنفسنا ومن تسلط الشيطان علينا.

فالواجب اللجوء دائماً إىل هللا تعاىل واالستعانة به والتوكل عليه ،مث بعد ذلك إن حتقق املطلوب فمن
فضل هللا ،وإال فمن نقص اإلنسان ،فيستغفر العبد وال ييأس من رمحة هللا أبداً ،فإنه ال ييأس من

رمحة هللا إال القوم الكافرون .واحلمد هلل رب العاملّي.

()326/16

الرسوم الشهرية على بطاقة االئتمان
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/18هـ
السؤال

أخذت بطاقة من أحد البنوك ،ومن شروطها رسوم شهرية قيمتها ( 125رايالً)  ،وأيخذون (45
رايالً) على عملية السحب النقدي مهما كان املبلغ ،أي أهنا رسوم وليست عمولة.

ما حدث هو أن الصراف اآليل مل يسحب يل مخسة آالف رايل ،فذهبت إىل البنك ،وطلبت سحب

عشرة آالف رايل ،فإذا ابملوظف جيعلها يف عشر أوراق ،بكل ورقة (1000رايل)  ،فسألته :هل

على املبلغ كامالً (45رايالً)  ،أم على كل ورقة؟ فأكد يل أنه على كل ورقة ( 45رايالً)  .وكما يظهر
-وهللا أعلم -أن املوضوع أصبح عمولة ،فهل املوضوع داخل يف الراب أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالرسوم على السحب النقدي ال جتوز؛ ألهنا زايدة مشروطة على القرض ،فهي لذلك راب ،وال فرق
بّي أن تكون مقطوعة أو ابلنسبة ،فاحلكم واحد .ولذلك حيتال البنك أبن يقيد احلد األقصى

للسحب حىت تتضاعف الرسوم.
والذين أفتوا جبواز الرسوم على السحب النقدي نظروا إىل تكلفة األجهزة وحنوها ،ومع التقدير

ألصحاب هذا الرأي ،لكنه مرجوح؛ ألن املقصود من العملية هو االسرتابح من اإلقراض ،وهذا هو
الراب .فالواجب جتنب السحب النقدي ابلبطاقة االئتمانية مطلقاً حذرا من الراب .وهللا أعلم.

()327/16

االنتساب إىل اسم الزوج بدل األب!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا اللهييب

رئيس حمكمة التمييز سابقا
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/08هـ

السؤال

هل جيب على الزوجة أن أتخذ ابسم الزوج حبيث يصري امسها منسوابً إليه أم تُبقي امسها كما كان
فالنة بنت فالن؟

اجلواب
ال جيوز ألحد أن يتسمى بغري اسم أبيه ،فال جيوز للزوجة أن تتسمى ابسم زوجها وإمنا تتسمى ابسم

أبيها ،وكذلك الزوج ال يتسمى بغري اسم أبيه ،وكذلك أيضاً ابنهما ال يتسمى ابسم أمه ،وإمنا يتسمى

ابسم أبيه.

ط ِع ْن َد هِ
قال هللا تعاىل" :ا ْد ُع ُ ِ ِ
اَّلل" [األحزاب . ]5:وقال صلى هللا عليه وسلم:
ْس ُ
وه ْم آل َابئ ِه ْم ُه َو أَق َ
"من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام" رواه البخاري ( )4327ومسلم

(. )63

()328/16

إلصاق القدمّي ببعضهما عند السجود
اجمليب سليمان بن صاحل الراشد
مدير أعمال جلنة الشؤون اإلسالمية ابلشورى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/22هـ
السؤال

أرى بعض املصلّي عند السجود يلصق قدميه ،فما الوضع الصحيح للقدمّي أثناء السجود؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالسنة أن تكون القدمان مرصوصتّي -يف حال السجود -كما ثبت يف صحيح مسلم ( )486من

حديث عائشة -رضي هللا عنهما -حّي فقدت النيب -صلى هللا عليه وسلم -فوقعت يدها على
قدميه وهو ساجد .واليد الواحدة ال تقع على القدمّي إال يف حال الرتاص.

وقد جاء أيضاً يف صحيح ابن خزمية ( )654أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان يرص عقبيه.
أما أصابع القدمّي فتكون موجهة حنو القبلة .وهللا أعلم.

()329/16

كيف أتقي سحرهم؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/10/25هـ

السؤال

مشكليت أن يل قريبًا يرغب ابلزواج مين وأان رفضت؛ ألنه غري مناسب يل ،وأُخربت أبن والدته ذهبت
إلحدى العرافات لتعمل يل عمالً يبطل أي مشروع زواج يل؛ حىت أضطر للقبول اببنها ،وأان أصلي

وأقرأ القرآن وأعرف أن العمل هو عمل رب العاملّي ،فأان ابلفعل قد تعطلت يل عدة مشاريع خطبة

دون سبب ،وال أعلم هل هو مما تفعل ،أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاجلواب يتوقف على سبب رفضك الزواج من قريبك ،فإن كان قريبك ذا خلق ودين فاستخريي هللا

واقبلي به زوجاً ،عسى هللا أن يبارك لكما ،أما إن كان رفضك بسبب خلقه أو دينه فنسأل املوىل -

عز وجل -أن يبدلك خرياً منه.

وأما ابلنسبة ملا ذُكر لك من أن أمه ذهبت إىل إحدى العرافات لتعمل لك سحراً حيول دون زواجك

من غريه ،فال شك أن السحر له أتثري إبذن هللا  -عز وجل  -وقد قال هللا تعاىل" :فيتعلمون منهما
ما يفرقون به بّي املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال إبذن هللا" [البقرة ، ]102:ولكن هذا
األمر مازال يف دائرة الظن ،وليس هناك ما يدل على صحة هذه الدعوى ،ولكن عليك ابالستمرار

على ما أنت عليه من العبادة والصالة وقراءة القرآن وخاصة سورة البقرة ،ولو كانت يف كل يوم فهو

أفضل ،ولن يضرك ذلك إبذن هللا ،واحرصي على املبادرة ابملوافقة إذا تقدم إليك من ترضّي دينه

وخلقه ،ودعي عنك بعض املثاليات والكماليات ،أسأل املوىل -عز وجل -أن خيتار لك ما فيه اخلري
والصالح ،وأن يوفقنا وإايك ملا حيبه ويرضاه.

()330/16

صحة حديث "مل نر للمتحابّي مثل النكاح"
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/21هـ

السؤال

ورد حديث للنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :مل نر للمتحابّي مثل النكاح" .وهو يدل على وجود
عالقة قبل الزواج ،فهل يعين ذلك أن احلب حالل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فاحلديث املشار إليه يف السؤال أخرجه ابن ماجة ( ، )1847والعقيلي ( ، )134/4والبيهقي (/7

 )78من طريق حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه أبو يعلى ( ، )2747والعقيلي ( ، )134/4والبيهقي ( ، )78/7من طريق سفيان عن
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسالً.
وأخرجه عبد الرزاق ( ، )151/6عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسالً.
وقال العقيلي بعد أن أخرجه مرسالً :وهذا أوىل.

فاحلديث يرتجح إرساله؛ ألن سفيان ومعمراً روايه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسالً ،وخالفهم
حممد بن مسلم الطائفي ،فرواه عن ابن عباس موصوالً ،وحممد بن مسلم الطائفي فيه مقال.

واحلديث على تقدير صحته وثبوته ال يدل على إقرار وجود عالقة بّي الرجل واملرأة قبل الزواج،
ولكنه أرشد إىل أنه إذا حصلت احملبة بّي رجل وامرأة فعليهما أن يبادرا إىل الزواج؛ ألن الزواج يزيد

احملبة قوة ومتاسكاً ،وهو دواء العشق إذا وجد ،مث إن احملبة قد تقع ولو مل حتصل عالقة ،فرمبا عرف

الرجل املرأة وهي صغرية ،أو يكون مسع شيئاً من صفاهتا فوقعت يف قلبه ،أو تكون من قريباته كأن

تكون ابنة عمه أو ابنة خاله ،وكذلك ابلنسبة للمرأة.

أما عالقة الرجل ابملرأة قبل العقد فال جيوز له أن يستمتع منها بكالم أو نظر أو خيلو هبا؛ ألهنا أجنبية

عنه ،وهللا أعلم.

()331/16
هل الشورى ملزمة أم ُم ْعلِمة؟

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/12هـ
السؤال

هل الشورى ملزمة أم معلمة لرؤساء الدول يف الوقت احلاضر ،مراعياً اختالف األوضاع يف الوقت
احلاضر مع زمن اخللفاء الراشدين يف كثري من النواحي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فلئن قرر أكثر العلماء قدمياً أبن الشورى معلمة غري ملزمة لإلمام أو ويل األمر املسؤول فإن بعضهم
قرر أهنا ملزمة غري معلمة ،وأدلة كل قول ال يتسع املقام اآلن لبسطها فهي موجودة يف مظاهنا من

كتب التفسري والسري ،ولكل من القولّي ما يربره وإن تفاوتت األدلة قوة وضعفاً .فإن ويل األمر
ت فَـتـوهكل علَى هِ
اَّلل" [آل عمران ]159 :كان ينزل
"و َشا ِو ْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر فَِإذَا َع َزْم َ َ َ ْ َ
املعين بقوله تعاىلَ :

عليه الوحي ،وهو رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أو كان عاملاً جمتهداً يقصد احلق حيثما كان كما
يف عهد اخللفاء الراشدين وبعض خلفاء بين أمية يف العصر األول؛ فإن من جاء بعدهم ضعف عنده

الدين ،وتغلبت عنده شهوة السلطة.

مث صار احلكام يف العصور املتأخرة يغلب عليهم اجلهل أبحكام الشرع ،فضالً أن يكونوا جمتهدين فيه
يعرفون احلكم بدليله من الكتاب والسنة ،فكيف يقال يف هؤالء :إن الشورى يف حقهم مع شعوهبم

هي معلمة ال ملزمة؟

إن من يقول مبثل هذا اليوم ال يعرف من السياسة الشرعية يف اإلسالم شيئاً ،وإمنا يتعامل مع عصور

ماضية وال يتعايش مع الواقع ،وأعتقد جازماً أن علماء السلف الذين سبق أن قالوا أبن الشورى

معلمة غري ملزمة لو عاشوا يف عصران ،ورأوا ما حنن فيه من االستبداد والظلم لغريوا رأيهم ،وأوجبوا

القول اباللتزام هبا نظراً لتغري العلة والسبب ،واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،كيف وقد قرروا
أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال والنيات واملقاصد.

وهلذا أرى أن اخلالف يف الشورى هل هي معلمة أو ملزمة قد ارتفع يف وقتنا احلاضر ،وينبغي أال ينظر
إليه فإنه إضاعة للوقت واجلهد ،فالشورى اليوم ملزمة ملزمة ملزمة .وهللا أعلم.

()332/16

الفرق بّي دار اإلسالم ودار الكفر
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/07هـ
السؤال

ما الفرق بّي دار اإلسالم ودار الكفر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاألرض اليت تسود فيها أحكام اإلسالم هي دار اإلسالم ،وخالفها دار الكفر .وأمة اإلسالم أمةٌ
ذات رسالة مساوية ،تتحمل مسؤولية رابنية جتاه الناس مجيعاً ،على اختالف أعراقهم ،وأوطاهنم،

ولغاهتم؛ هلدايتهم إىل دين هللا احلق ،ودعوهتم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأمرهم ابملعروف ،وهنيهم
عن املنكر ،كما وصفها هللا يف كتابه بقوله" :كنتم خري ٍ
أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون
عن املنكر وتؤمنون ابهلل" [آل عمران :من اآلية . ]110فمن حال بّي الناس وبّي مساع احلق

وقبوله ،وأقام احلواجز املادية أمام األمة ورسالتها ،فقد ابدأها العداء ،وأعلن عليها احلرب ،فمن
البدهي أن تكون داره دار حرب.

ومل تزل الدول قدمياً وحديثاً تعلن احلرب على دول أخرى ألقل من هذا؛ كما شهدان يف األحداث

القريبة إعالن بعض الدول املتحالفة احلرب على العراق بدعوى مل تثبت قبل ،وال أثناء ،وال بعد تلك

احلرب!! مث يندد بعض اجملحفّي حبركة الفتح اإلسالمي اليت كانت رمحة على البشرية مجعاء.

إن مقاصد الفتوحات اإلسالمية أن يكون الدين هلل ،وأن يرفع الظلم عن املستضعفّي ،وليس لتحقيق

مطامع مادية ،أو أهداف اسرتاتيجية ،أو القيام بعمليات هتجري عرقي ،أو ممارسة ضغوط ابتزازية ،كما
فعلته وتفعله كثري من الدول الغربية اآلن .وهللا أعلم.

()333/16

املشي يف الصالة ألجل السرتة!
اجمليب انصر بن حممد آل طالب
القاضي مبحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/14هـ

السؤال

سؤايل عن السرتة يف حالة انتهاء الصالة مع اإلمام وكنت مسبوقاً ،وقد خرج املصلون ومل تبق يل

سرتة ،فهل جيوز التحرك للبحث عن سرتة؟ وإذا كان جائزاً فما حدود احلركة املسموح هبا ،ويف أي

اجتاه؟ أفيدوان وفقكم هللا.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالسرتة سنة مؤكدة يف حق املصلي.
وجيوز لإلنسان أن يتحرك حركة يسرية للوصول إىل سرتة ،كأن يتقدم قليالً أو يتحرك ميينه أو يساره

وهو مستقبل القبلة.

وضابط احلركة اليسرية (أن من رآه وهو يتحرك ال يشك أن املتحرك يف صالة) ؛ لقلة احلركة وعدم

لفتها للنظر ،أما أن يتقدم صفّي مثالً وأكثر للبحث عن سرتة ،أو يتحرك مرتين فأكثر فهذه من
احلركة الكثرية .وهللا أعلم.

()334/16

الفرق بّي احلمد والشكر
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/28هـ
السؤال

ما الفرق بّي احلمد والشكر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالشكر يكون ابللسان والقلب واجلوارح ،فهو أعم يف هذه احلالة ،كما قال تعاىل" :اعملوا آل داود

شكراً وقليل من عبادي الشكور" [سبأ. ]13:
ومنه قول القائل:

أفادتكم النعماء مين ثالثة *** يدي ولساين والضمري احملجبا

واحلمد ال يكون إال ابللسان.

والشكر أخص من جهة ،حيث إنه يقتصر على حصول النعمة وترتبها ،أما احلمد فهو أعم من ذلك،
فيكون يف مقابل النعمة وغريها ،فله احلمد سبحانه وتعاىل على كل حال ،فاهلل حممود يف السراء

والضراء والعطاء واملنع ،وله احلمد على كل أقداره ،وعلى كماله يف أمسائه وصفاته ،وعلى كل
شرائعه ،فله احلمد على خلقه وأمره.

وهذا هو التحقيق يف هذه املسألة ،وكثري من أهل اللغة يذكرون أن احلمد أعم ،ولكن التحقيق أن
يقال :إن بّي احلمد والشكر عموم وخصوص من وجه ،انظر لسان العرب (. )155/3
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()335/16

الفرق بّي العقيدة الطحاوية واحلموية
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/14هـ
السؤال

ما الفرق بّي العقيدة الطحاوية واحلموية وغريها من العقائد؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فالعقيدة الطحاوية منت صغري احلجم ألفه اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي املتوىف
الشراح على اختالف مشارهبم ،ومن أحسن
سنة (321هـ)  ،مث تناوله ابلشرح والتوضيح العديد من ّ
من شرحه القاضي علي بن علي بن أيب العز احلنفي املتوىف سنة (792هـ)  ،حيث وفّق إىل اتباع

منهج السلف يف تناول مسائله ،فرمحه هللا رمحة واسعة ،وهو كتاب شامل يف شرحه ملسائل االعتقاد

وأصول اإلميان ،ومهم يف اببه ،وقد اعتمد تدريسه يف الكليات الشرعية.

أما الفتوى احلموية فهي رسالة ألفها شيخ اإلسالم ابن تيمية ،جواابً على سؤال يدور حول آايت

الصفات وأحاديثها ،تضمنت نصوصاً قرآنية وأحاديث وآاثراً ونقوالً عن أئمة السلف يف هذا الباب،
وقد طبعت الفتوى احلموية الكربى ضمن جمموع الفتاوى (. )121-5/5

وكل من املؤلفّي انفع جداً يف اببه ،وهناك كتب أخرى يف االعتقاد ،ككتاب (الرد على اجلهمية)

لإلمام أمحد ،والرد على اجلهمية للدارمي ،وخلق أفعال العباد للبخاري ،وشرح أصول اعتقاد أهل
السنة واجلماعة لإلمام الاللكائي ،والسنة البن أيب عاصم ،والتوحيد البن خزمية ،والشريعة لآلجري،

وغريها كثري.

وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم ورسائلهما يف هذا الباب من أنفع ما كتب .رحم

هللا اجلميع.

()336/16

بيع املال لبعض الورثة حلرمان غريهم!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/04هـ

السؤال

سيدة لديها أمالك ،وليس لديها أوالد وال زوج ،وترثها أخت شقيقة ،وأخت غري شقيقة (أخت ألب)

 ،وابن أخ غري شقيق (أخ ألب)  ،وترغب يف بيع أمالكها يف حياهتا بسعر رمزي- ،يف حدود %10

من الثمن احلقيقي -ألوالد األخت الشقيقة ،على أن أتخذ عائد األرض طول حياهتا ،وتبقى األرض
حتت يدها إىل أن متوت؛ لوجود ظلم وقع عليها من إخوهتا غري األشقاء؛ حيث إهنم منعوها من بعض

إرثها من أبيها ،علماً أن هذه األمالك قد آلت إليها عن طريق املرياث من أمها وليس من أبيها .فهل

هذا البيع صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فهذا البيع غري صحيح؛ ألنه بيع صوري ال حقيقي ،فالعربة ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين،
فالغاية منه حرمان الورثة من املرياث نكاالً هبم ،وهذا ال جيوز ،فقسمة املواريث قد توالها هللا تعاىل
بنفسه ،فإن مت هذا البيع على هذه الصفة فليس للمذكورين سوى رأس ماهلم.

وجيوز للمرأة املذكورة أن توصي ابلثلث فأقل من ماهلا ألوالد أختها ،أما ما زاد فليس هلا ذلك ،فإن
فعلت مل تصح الوصية مبا زاد على الثلث ،إال إذا أجازها الورثة.

عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه -رضي هللا عنه -قال :عادين النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فقلت :أوصي مبايل كله؟ قال" :ال" قلت :فالنصف؟ قال" :ال" فقلت :أابلثلث؟ فقال:
"نعم ،والثلث كثري" رواه البخاري ( ، )2591ومسلم (. )1628

وأنصح املرأة املذكورة أبن تعفو عن إخوهتا طلباً لألجر والثواب من هللا تعاىل ،فهو خري ما تتصدق به
عليهم ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن أفضل الصد ِ
قة الصدقةُ على ذي الرحم الكاشح".
رواه أمحد ( )23019من حديث أيب أيوب -رضي هللا عنه- -وابن خزمية يف صحيحه ()2386

واحلاكم ( )564/1من حديث أم كلثوم بنت عقبة -رضي هللا عنها -وقال :صحيح على شرط
مسلم.

قال ابن عبد الرب -رمحه هللا تعاىل" :-قيل يف أتويل الكاشح هاهنا :القريب ،وقيل :املبغض املعادي؛
فإنه طوى بكشحه على بغضه وعداوته وهو الصحيح وهللا أعلم" التمهيد (. )207/1

وقال املنذري -رمحه هللا تعاىل" :-ومعىن الكاشح :الذي يضمر عداوته يف كشحه وهو خصره ،يعين
أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم املضمر العداوة يف ابطنه" الرتغيب والرتهيب ()231/3
.

وللعفو أجر عظيم وفضل كبري ،قال تعاىل" :وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا

إنه ال جيب الظاملّي" [الشورى. ]40:

وقال تعاىل" :وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم إن هللا مبا تعملون بصري"

[البقرة. ]237:

وقال تعاىل" :إن تبدوا خرياً أو ختفوه أو تعفوا عن سوء فإن هللا كان عفواً قديراً" [النساء. ]149:

وقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا
وتغفروا فإن هللا غفور رحيم" [التغابن. ]14:

()337/16

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن
إليهم ويسيئون إيل وأحلم عنهم وجيهلون علي؟ فقال" :لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل وال
يزال معك من هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك" .رواه مسلم (. )2558

وعن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تكونوا إمعة
تقولون :إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن وطنوا أنفسكم ،إن أحسن الناس أن

حتسنوا وإن أساؤوا أن ال تظلموا" .رواه الرتمذي ( ، )2007والطرباين ( )8765وقال الرتمذي:
حديث حسن غريب .وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()338/16

دليل حتديد مسافة القصر!
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال
على أي أساس اعتمد العلماء مسافة القصر يف السفر أبهنا  80كيلو مرت؟ أرجو ذكر ما قاسوا عليه.

أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن من أبرز ما اعتمد عليه العلماء يف حتديد مسافة القصر ما أييت:
ُ -1روي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -بسند ضعيف أنه قال" :اي أهل مكة ال تقصروا يف أدىن

من أربعة برد من مكة إىل عسفان" رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )11162والدارقطين ()387/1

والبيهقي (. )137/3

 -2وقد صح احلديث السابق موقوفاً على ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه سئل :أنقصر الصالة
إىل عرفة؟ قال :ال ،ولكن إىل عسفان وإىل جدة وإىل الطائف"[ .التلخيص احلبري . ]46/2

 -3وكان ابن عمر وابن عباس -رضي هللا عن اجلميع -يصليان ركعتّي ويفطران يف أربعة بُـ ُرٍد فما
فوق.

 -4وقد ركب ابن عمر -رضي هللا عنهما -إىل ذات النصب فقصر الصالة ،وبينها وبّي املدينة
أربعة برد[ .فتح الباري . ]566/2

والربد مجع بريد ،والربيد العريب يقدر بـ ( 22.176كيلو مرت) وعلى هذا التقدير فمسافة القصر
تساوي (( )88.704كيلو مرت) [ .الفقه اإلسالمي وأدلته . ]75-74/1

وهذا قريب من املسافة الفعلية بّي مكة وجدة ،وبّي مكة والطائف كما هو مشاهد.

واخلالف يف املسألة طويل وقدمي ،وقد ساق بعض أهل العلم عشرين قوالً للعلماء يف هذا الباب.
وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

()339/16

احلكمة من فرض اجلزية

اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/22هـ
السؤال

ما احلكمة من فرض اجلزية على غري املسلمّي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ففرض اجلزية على غري املسلمّي من أهل الذمة ،مقصوده األعظم كون الدين كله هلل ،وكون كلمة هللا

هي العليا ،ابستسالم غري املسلمّي ،وإذعاهنم ألحكام امللة .وقد يقرتن هبذا اهلدف أهداف أخرى
من مقتضى عقد الذمة ،مثل :الكف عنهم واحلماية هلم ،وهذا العقد ينقل غري املسلم من صف

احملاربّي ،الذين تستباح دماؤهم وأمواهلم يف كل شرعة ،إىل بر األمان ،حيث تتكفل األمة املسلمة -
أبمجعها ،ال احلاكم فقط -حبفظ حقوقهم املدنية ،والذود عنهم ،وافتكاك أسريهم ،وإطعام جائعهم،

وكسوة عاريهم ،يف حال العجز .فهو عقد كسائر العقود ،يتضمن حقوقاً ،وترتتب عليه واجبات،

وهو هبذه النتيجة لون من ألوان التسامح ،مقارنة مبا يفعله املنتصرون يف األمم األخرى ابملنهزمّي ،من

إابدة ،وهتجري ،واسرتقاق.

إن عقد الذمة ال حيمل املسلمّي على نبذ مواطنيهم ،وقطع اإلحسان إليهم ،كال! بل جاءت
النصوص بوجوب العدل يف معاملتهم ،والرتغيب يف اإلحسان إليهم ،ومن صور ذلك :حسن

جوارهم ،وعيادة مريضهم ،وتشميت عاطسهم ،والقيام جلنائزهم ،وجواز الصدقة والوقف على
فقرائهم ،بل والوصية هلم ،ومنحهم حرية التنقل ،والتكسب ،واالجتار داخل دار اإلسالم ،وكل ذلك

معروف يف الشريعة.

ومن مث ،فإن عقد الذمة ال يناقض مدلول قوله تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين
ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطّي" [املمتحنة . ]8:وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()340/16

تفضيل بعض األوالد مكافأ ًة له

اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/27هـ

السؤال

والدي ميلك أرضاً سكنية وله عدد من األوالد ،فقام إبعطاء أحد إخويت قطعة من األرض ،وعند
طلب أخي الزواج قال له :بِ ْع من األرض وتزوج ،أما أان فقد تزوجت على نفقيت اخلاصة ،كما أنه

جزءا من األرض مقابل تكلفة احلج،
ح هج العام املاضي على نفقيت ،ولكين فوجئت أبنه كتب يل ً
فقلت له :اكتب لكل أخ من إخويت مثلي .فهل جيوز يل وألخي أخذ األرض دون إخويت؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فالواجب على والدكم العدل بّي أوالده يف العطية ،وال جيوز له تفضيل بعضهم على بعض بدون

سبب شرعي يقتضي ذلك ،فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحهما عن النعمان بن بشري أن أابه

أتى به رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :إين حنلت ابين هذا غالماً كان يل .فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :أَ ُك هل ولدك حنلته مثل هذا؟ " .فقال :ال ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
"فأرجعه".

ويف رواية أنه جاء ليشهد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -على ذلك فقال" :أعطيت سائر ولدك
مثل هذا؟ " .قال :ال ،قال" :فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" .قال :فرجع فرد عطيته.

ويف رواية أنه ملا جاء ليشهد الرسول صلى هللا عليه وسلم :قال ال تشهدين إذاً فإين ال أشهد على

جور ،أشهد على هذا غريي .انظر صحيح البخاري ( ، )2587،2586وصحيح مسلم ()1623

.
أما إذا كان التفضيل والتخصيص لبعض األوالد لسبب ومعىن يقتضي التخصيص فقد أجازه مجع من

أهل العلم ،فقد جاء يف املغين البن قدامة ( )665/5ما نصه :فإن خص بعضهم ملعىن يقتضي

ختصيصه مثل اختصاصه حباجة ،أو زمانة ،أو عمى ،أو أكثر عائلة ،أو اشتغاله ابلعلم وحنوه من

الفضائل ،أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ،أو لكونه يستعّي مبا أيخذه على معصية

هللا أو ينفعه فيها؛ فقد ُروي عن أمحد ما يدل على جواز ذلك) .

اء على هذا نقول إن كان والدكم قد خص أخاكم ملعىن يقتضي ذلك ،كفقره أو عدم قدرته على
وبن ً
العمل أو حنو ذلك مما يقتضي ختصيصه ،جاز له ذلك .كما تقدم .وهللا أعلم.

()341/16

زىن هبا مث تزوجها وهي حامل منه!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/28هـ
السؤال

زىن رجل ابمرأة مث حبلت ابلزىن ،مث تزوجها قبل أن تضع بثالثة أشهر .فما حكم املولود مع أم الرجل

وأخواته ،هل جيوز له اخللوة هبن؟ وهل جيوز للرجل نسبة الولد إليه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن الزان جرمية عظيمة ،ونكاح احلامل أيضاً ابطل.

أما خبصوص الولد فمن العلماء من رأى إحلاقه أببيه من الزان إن مل تكن املرأة فراشاً لغريه؛ حفظاً
لنسبه من الضياع ولئال يعري ،فقد جاء يف االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية أتليف البعلي

(ص )400ما نصه( :وإن استلحق ولده من الزان وال فراش حلقه ،وهو مذهب احلسن وابن سريين
والنخعي وإسحاق) .

وجاء يف جمموع الفتاوى البن تيمية -رمحه هللا : )113/32( -إن مل تكن املرأة -أي املزين هبا-

فراشاً :قوالن للعلماء ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الولد للفراش وللعاهر احلجر" فجعل

الولد للفراش دون العاهر ،فإن مل تكن املرأة فراشاً مل يتناوله احلديث ،وقد أحلق عمر أوالداً ولدوا يف
اجلاهلية آبابئهم ،وليس هذا موضع بسط املسألة) .

ومجهور العلماء على أنه ال يلحق مبن زان ،فالولد ولد زان فهذا القول يف نظري هو القول الراجح ،بل
األصح من قويل العلماء.

وبناء عليه فاجلواب عن السؤال :أن نقول للسائل :إذا كان الواقع ما ذكرته من محل املرأة من الزان
ً
قبل أن تتزج هبا فالولد ولد زان ،وال يلحق مبن زان هبا نسباً وإمنا ينسب ألمه ،مث إ هن الزواج ابطل،

وعليكما جتديده ابلوجه الشرعي إذا كان كل واحد منكما يرغب يف اآلخر.
كما عليكما أن تتواب إىل هللا وتستغفراه وتعزما على أاله تعودا ملثل فعلكما وتندما على ما فات،
والتوبة جتب ما قبلها ،قال تعاىل" :واله ِذين َال ي ْدعو َن مع هِ
س الهِيت َح هرَم ه
اَّلل إِ َهلًا َ
اَّللُ
َ َ َ ُ ََ
آخ َر َوَال يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
اب يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوخيَْلُ ْد فِ ِيه ُم َه ًاان ،إِهال
اع ْ
ْق أ ََاث ًما ،يُ َ
إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوَال يَـ ْزنُو َن َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
ضَ
ف لَهُ ال َْع َذ ُ
اَّلل غَ ُف ِ
احلا فَأُولَئِ َ ِ
من َاتب وآمن و َع ِمل َعم ًال ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم ح ٍ
يما"
َ َ ََ َ َ َ َ
ص ً
َ
ورا َرح ً
سنَات َوَكا َن هُ ً
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ

[الفرقان. ]70-68 :
ادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم َال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّللَ يَـ ْغ ِف ُر ُّ
اَّلل إِ هن ه
وب
ََ
َ
وقال تعاىل" :قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
الذنُ َ
ْ
ِ
ِ
يم" [الزمر. ]53 :
َمج ًيعا إِنههُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
هذا وليعلم السائل أنه على القول األصح من قويل العلماء كما تقدم هو القول( :أن الولد ال يلحق
وبناء عليه فليس حمرماً ألمه وأخواته وسائر حمارمه فهو أجنيب .وهللا أعلم.
ابلزاين نسباً) فهو ولد زانً ،

()342/16

ختتُّم املرأة يف السبابة والوسطى!
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال
هل كراهية التختُّم يف السبابة والوسطى ينطبق على الرجال فقط ،أم على الرجال والنساء معاً؟
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإنين أرى أن كراهية التختم يف السبابة والوسطى مما خيتص ابلرجال؛ ذلك أن املرأة هي حمل الزينة
واحللية ،فلها أن تتزين ابحللي يف أي موضع من بدهنا ما مل يصل إىل حد اإلسراف والتبذير أو
املفاخرة.

وقد ذكر بعض أهل العلم اتفاق الفقهاء على جواز حتلي املرأة يف أي موضع شاءت من بدهنا ،فقد

جاء يف املوسوعة الفقهية اليت تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت ( )26/11ما

نصه( :مل خيتلف الفقهاء يف موضع التختم ابلنسبة للمرأة؛ ألنه تزين يف حقها ،وهلا أن تضع خامتها يف
أصابع يديها أو رجليها أو حيث شاءت ،ولكن الفقهاء اختلفوا يف موضع التختم للرجل)  .ومل يذكر
أصحاب املوسوعة مراجع ملا ذكروه من اإلمجاع ،لكنه ليس ببعيد عن الصحة ملا تقدهم .وهللا أعلم.

()343/16

أيهما األفضل :قراءة القرآن أم االستمتاع إليه؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد

مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/12هـ

السؤال

هل أجر قراءة القرآن على الكومبيوتر مثل أجر القراءة من املصحف الشريف ،حيث على
الكومبيوتر يقرأ قارئ القرآن ،وأان أستمع له وأشاهد الكلمات؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالقراءة حسب حال القارئ أو املستمع ،فاالستماع إذا كان من قارئ مؤثر ممن يسرتيح املستمع إىل
أتثريا من القراءة فهذا أفضل ،بشرط أن ال يكون
تالوهتم كتاب هللا ،ويكون أتثري االستماع أكثر ً

االستماع بديالً عن القراءة من املصحف ،وأنصح أن تكون تالوتك للقرآن على أحد القراء املتقنّي

من أهل القرآن الكرمي.

ونصريا ابحلق وعلى احلق على منهج السنة احملمدية والقرآن الكرمي
مسددا
وأسأل هللا أن يكون معكم
ً
ً
املنزل من عند هللا عز وجل ،وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ونبينا حممد رسول هللا وعلى آله
ّ
وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.

()344/16

هل هذا ظهار؟

اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/13هـ
السؤال

يل صديق اتصل هاتفيًّا بزوجته ،فرد عليه ابن أخيه ،وقال له :إن زوجتك ال تريد أن تتكلم معك.

وهذا ليس صحيحا ،بل كانت مشغولة يف أعمال البيت ،فلما جاءت ورفعت مساعة اهلاتف قال هلا:

علي مثل أمي وأخيت .هل هذا ميّي أم ظهار؟
أنت ه

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

"وإِ ههنُ ْم
فإن هذا القول يعترب ظهاراً وهو منكر من القول وزور ال جيوز ،كما قال هللا سبحانه وتعاىلَ :
ِ
ِ
ورا" [اجملادلة ]2:فقد أابح هللا الزوجة لزوجها ،فال جيوز حترميها وجعلها
لَيَـ ُقولُو َن ُم ْن َك ًرا م َن الْ َق ْول َوُز ً
ِ
ص ُ ِ
كظهر األم أو األخت ،قال تعاىل" :وَال تَـ ُقولُوا لِما تَ ِ
ب َه َذا َح َال ٌل َو َه َذا َح َر ٌام
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ
لِتَـ ْف َرتوا َعلَى هِ ِ
ب" [النحل. ]116:
اَّلل الْ َكذ َ
ُ
فعلى القائل التوبة الصادقة هلل تعاىل من هذا الذنب ،وعليه كفارة الظهار ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،فإن
مل جيد فصيام شهرين متتابعّي ال يقطعهما إال بعذر حسي أو شرعي ،كيومي العيدين وأايم التشريق،
ويف حالة املرض أو السفر ال لقصد الفطر.
فإن قطعهما بغري عذر استأنف الصيام من جديد ،وإن قطعه بعذر أكمل الصيام وبىن على ما مضى.

فإن مل يستطع الصيام فإطعام ستّي مسكيناً لكل مسكّي نصف صاع من قوت البلد ،وهو كيلو

ونصف تقريباً من األزر أو التمر أو الرب وحنو ذلك ،على أن تكون الكفارة قبل أن ميس زوجته ،وأن
ال يقرهبا إال بعد الكفارة مع التوبة إىل هللا واالستغفار؛ لقوله تعاىل :ه ِ
ِ ِ ِ
سائِ ِه ْم مثُه
َ
"والذ َ
ين يُظَاه ُرو َن من ن َ
ِ
ِ
يـع ُ ِ
ِ
وعظُو َن بِ ِه َو ه
ودو َن ل َما قَالُوا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة من قَـ ْب ِل أَ ْن يَـتَ َما هسا َذل ُك ْم تُ َ
ري فَ َمن َملْ
َُ
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
ّي ِمن قَـب ِل أَ ْن يـتَما هسا فَمن َمل يستَ ِطع فَِإطْع ِ
ِ
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ
ك لِتُـ ْؤِمنُوا
ّي ِم ْس ِكينًا ذَلِ َ
ْ
ام ستِّ َ
َِجي ْد فَصيَ ُ
َ َْْ ْ َ ُ
ََ
ِ
ْك ح ُد ِ
ِ
اَّلل ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم" [اجملادلة. ]4-3:
ِاب هَّلل َوَر ُسول ِه َوتِل َ ُ ُ
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ود ه َ
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هل لوادي طوى قُدسيه؟!
اجمليب د .انصر بن حممد املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/09هـ

السؤال

ورد يف قصة موسى عليه السالم عندما سار أبهله قادما من مدين متجها ملصر مروره ابلوادي

املقدس طوى ،أين هذا الوادي؟ وهل قدسيته ابقية إىل هذا التاريخ؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فالوادي الذي أشار إليه السائل؛ هو الوادي الذي كلم هللا فيه موسى عليه السالم ،وهو واد يقع يف

جانب جبل الطور يف سيناء ،كما تدل عليه جمموع اآلايت اليت أشارت إىل هذا املوضع ،إال أن الناس

وإن اتفقوا على أن هذا الوادي يف سيناء ،فقد اختلفوا يف حتديد موضعه على التعيّي.
ودي ِمن َش ِ
وأما قدسية هذا املوضع؛ فقد ثبتت أبدلة صرحية؛ منها قوله تعاىل" :فَـلَ هما أ ََات َها نُ ِ
اط ِئ
الْو ِادي ْاأل َْميَ ِن ِيف الْبـ ْقع ِة الْمبارَك ِة ِمن ال ه ِ
وسى إِِّين أ ََان ه
ّي" [القصص. ]30:
اَّللُ َر ُّ
ب ال َْعالَ ِم َ
ش َج َرة أَن َاي ُم َ
ُ َ َُ َ َ
َ
ِ
ك ِابل َْو ِاد ال ُْم َقد ِ
هس طًُوى"
ك إِنه َ
ك فَا ْخلَ ْع نَـ ْعلَْي َ
وسى إِِّين أ ََان َربُّ َ
وقوله تعاىل" :فَـلَ هما أ ََات َها نُودي َاي ُم َ
[طه . ]12-11:وهذه القدسية الثابتة هلذه البقعة ابقية هلا ،ال ترفع عنها إال بدليل صريح دال
على ذلك.

وهذه القدسية وإن كانت ابقية هلذا املوضع ،فإنه مل يثبت يف الكتاب ،والسنة ،وال فعل سلف األمة
ما يدل على ختصيصه بنوع من التعبد والتقرب فيه ،ولذا فال جيوز ختصيصه بشيء من العبادات

والقرب.

هذا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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الدراسة يف كلية الطب املختلطة لسد احلاجة
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/18هـ

السؤال

ِ
املتحجبات ،وأمتنا حتتاج ملن يطبِّبها وخصوصاً من النساء ،وحنن
تعلمون حاجتنا للطبيبات املسلمات
ّ

حيب أن يكشف الرجال األطباء على زوجاتنا ،وأمهاتنا ،وأخواتنا حّي
نعلم أنه ال أان ،وال أنت ُّ

الوالدة ،أو عند احلاجة للكشف على العورة املغلظة ،إن ذلك يصيبنا -حقيقة -بنوع من احلرج
البالغ ،ولك هن املشكلة أ هن كليات الطب يف البلدان اإلسالمية خمتلطة بنسبة  ،%95فهل ندخل

أخواتنا كليات الطب املختلطة إن مل جند كليات طب خاصة ابلنساء؟ وكيف السبيل إذا أردان أن
تكون هناك طبيبات متخصصات للنساء ،وأطباء متخصصون للرجال ،هل املنع هو احلل الوحيد ملن
أرادت أن تدرس الطب ومل جتد إال كليات خمتلطة؟ أو وجدت كلية غري خمتلطة ولكنها بعيدة عن

مكان إقامتها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأقول للسائل :سددوا وقاربوا ،وأقول له :إن األمر خيتلف من شخص إىل شخص ،ومن بيئة إىل

أخرى ،فإذا كانت الطالبة يف جو من الصيانة ،والعفة ،وعدم اخللوة ابألجانب ،وكانت أنظمة اجلامعة
ال تسمح ابلتالعب ،وال اخلروج على األخالق ،وغلب عليها ذلك ،سواء يف العالقة بّي الطالبات
والطالب ،أو بّي الطالبات واألساتذة ،يف هذه احلالة ال مانع أن تدرس الطالبة بناء على األسباب

اليت ذكرها السائل من ضرورة إجياد ممرضات ،ومولدات وطبيبات ألمراض النساء.

أما إذا مل يكن األمر كذلك ،وغلب الفساد فيختلف احلكم يف ذلك ،والعربة يف الشريعة ابلغالب،

دون النادر ،فلو ضاعت وانفلتت طالبة أو طالبتان ،أو وقع يف إحدى اجلامعات ما ينكر وكان اندراً،
فهذا ال عربة به ،إمنا العربة ابلغالب األعم ،إذ الغالب كما يقول أهل القواعد الفقهية مقدم على

النادر ،وهللا أعلم.
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زكاة الزروع تُسقى ابآلابر

اجمليب أمحد بن حممد الرزين
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/25هـ
السؤال

ما هي زكاة املزروعات املسقية ابملاء وهل صحيح أن تكون مسقية مباء من األرض يعادل ماء

السماء.
اجلواب

املزروعات -اليت جتب فيها الزكاة وبلغت نصاابً -جيب إخراج العشر ( )%10من مثرهتا إذا كانت
تسقى مبياه األمطار فقط ،وجيب إخراج نصف العشر ( )%5فيما سقي مبؤنة من اآلابر وغريها.

واتضح يل من سؤالك أنك تسقي زرعك مبؤنة ،أي أنك من يستجلب املاء ،إليه وأنه خيالط ذلك
ٍ
وحينئذ فإذا كان يغلب على ظنك أن سقيه مبياه األمطار يعادل سقيك له
شيء من مياه األمطار.
ابملاء اجمللوب ،فعليك إخراج ثالثة أرابع العشر (- )%7.5وإذا كان يغلب على ظنك أن إحدى
احلالتّي أكثر وأنفع ،فالواجب إخراج الواجب ابعتبار تلك احلالة وهللا تعاىل أعلم.
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بقول َمن آخذ؟!

اجمليب حممد بن عبد هللا اجمللي
قاضي ابحملكمة العامة يف حمافظة دومة اجلندل

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/25هـ

السؤال

أان طالب علم أدرس كتايب عمدة األحكام وعمدة الفقه على شيخّي جليلّي يف علمهم وورعهم لكن
املشكلة لدي يف بعض املسائل يرى أحدهم مثال الكراهة واآلخر يرى التحرمي وهكذا االختالف كثري
عندهم يف املسائل فكيف أتعامل مع تلك وكيف أعرف الرجح منها حيث كل منهم على علم وورع.

اجلواب

احلمد هلل وحده وبعد
أسأل هللا لك التوفيق يف طلب العلم وأنصحك إبخالص النية هلل وحده واالجتهاد والشغف بطلب
العلم

أما اختالف آراء أهل العلم فهو شيء واقع ولن يزول ،ويرجع ذلك ألمور عدة منها :غياب الدليل

عن أحدهم ،أو تصحيح أحدهم لدليل يضعفه اآلخر .واختالف االجتهاد من عامل آلخر ينتج عنه

اختالف اآلراء .وأنصحك بقراءة كتاب (رفع املالم عن األئمة األعالم) لشيخ اإلسالم ابن تيمية فقد

وضح فيه ذلك.

ويف حال اختالف العلماء يف اآلراء على طالب العلم أن جيتهد هو جبمع األدلة ومعرفة الصحيح من

الضعيف منها ،والنصي منها من غريه ،وينظر للمسألة وأدلتها من مجيع اجلوانب ،مث يقوم ابلرتجيح
بينها حسب طرق الرتجيح اليت ذكرها أهل العلم .وما يرتجح له يعمل به .وفق هللا اجلميع.
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هل جتب مفارقة هذا الزوج؟!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/05هـ
السؤال
هل جيوز االستمرار يف العيش مع زوج يشرب اخلمر ،ويقضي إجازاته يف السهر والغناء والرقص
وإشباع اهلوى وعدم الصالة ،أم األفضل طلب الطالق؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فإن ص هح ما ذكرت عن هذا الزوج فهو رجل سوء ،واقع يف منكرات عظيمة ،أشدها جرماً تركه

للصالة اليت هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،وهي عمود الدين وأول ما حياسب عنه العبد ،فإن

صلحت صلح سائر عمله ،وإن ضاعت فهو ملا سواها أضيع .بل ذهب كثري من العلماء إىل أن اترك

الصالة كافر خارج عن ملة اإلسالم ،واستدلوا أبدلة منها قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن بّي

الرجل وبّي الشرك والكفر ترك الصالة" .أخرجه مسلم ( )82من حديث جابر -رضي هللا عنه،-
وقال صلى هللا عليه وسلم" :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر" .أخرجه الرتمذي
( )2633وصححه.

وصح عن عمر -رضي هللا عنه -أنه قال :ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة .ويف رواية قال :ال
ّ

إسالم ملن ال يصلي.

وسأل رجل جابراً -رضي هللا عنه :-أكنتم تعدون الذنب فيكم شركاً؟ قال :ال .قال وسئل :ما بّي
العبد وبّي الكفر؟ فقال :ترك الصالة.

وقال التابعي اجلليل عبد هللا بن شقيق العقيلي :مل يكن أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يرون

شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة.

ذكر هذه اآلاثر املروزي يف كتابه "تعظيم قدر الصالة" ( ، )948 ،947 ،930 ،929واألخري منها

أخرجه الرتمذي (. )2622

كما أن من عظائم املنكرات اليت وقع فيها هذا الرجل شربه للخمر اليت هي أم اخلبائث ومفتاح كل

شر ،ويف الصحيحّي البخاري ( ، )5256ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-

قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :وال يشرب اخلمر حّي يشرهبا وهو مؤمن" .ويف صحيح مسلم

( )2002من حديث جابر -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :كل مسكر حرام،
إن على هللا عهداً ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال" قالوا :اي رسول هللا وما طينة اخلبال؟
قال" :عرق أهل النار ،أو عصارة أهل النار".

وإذا اجتمع مع ذلك غناء ومعازف فاخلسف واملسخ قاب قوسّي أو أدىن ،قال صلى هللا عليه

وسلم" :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف ،ولينزلن أقوام إىل جنب علم
يروح عليهم بسارحة هلم ،أيتيهم -يعين الفقري -حلاجة فيقولون :ارجع إلينا غداً .فيبيتهم هللا ويضع

العلم ،وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة" أخرجه البخاري ( )5590من حديث أيب عامر

أو أيب مالك األشعري -رضي هللا عنه.-
و (احلر)  :الفرج احلرام ،واملراد الزان .و (املعازف)  :هي آالت اللهو والغناء جبميع أنواعها .و

(العلم)  :هو اجلبل .و (السارحة)  :هي الغنم .فهؤالء القوم اجتمعوا على اخلمر والعزف والزان

واحلرير واللهو فأسقط هللا على بعضهم اجلبل ومسخ آخرين قردة وخنازير.
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وعلى ذلك فالواجب عليك نصح هذا الرجل ،واإلنكار عليه ابلقلب واللسان ،ولك أن تستعيين -
بعد هللا تعاىل -مبن يعينك ،فإن أقلع وندم فاحلمد هلل وهو زوجك ،وإن أىب إال الفساد والضياع فال
جيوز لك االستمرار معه ،وهو على هذا احلال ،بل عليك شكايته إىل احملكمة الشرعية ،والقاضي -

إن شاء هللا تعاىل -سيحكم بينكم مبا تربأ به ذمته .أسأل هللا تعاىل أن يهدي هذا الزوج ،وإن يرده

لرشده ،وأن يعينك ويسددك ويشد من أزرك .وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.
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ضرب املتهم عند التحقيق!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/18هـ

السؤال

أعمل يف إحدى مراكز الشرطة كمحقق يف خمتلف القضااي اجلنائية والسؤال ما هو حكم استخدام

الضرب بشكل عام ويف احلاالت التالية:

 -1إذا كان الضرب النتزاع االعرتاف من شخص مشهور ابلفساد مع وجود قرائن عديدة على
ارتكابه لذلك اجلرم إذا كان يف إنكاره ضياع للحق العام أو احلقوق اخلاصة.

 -2ما حكم الضرب للتأديب كتأديب عاق الوالدين أو من يقومون أبذية الناس واجلريان يف حالة
انتهاء القضية دون وصوهلا للشرع.

 -3بعض األابء يطلبون إيقاف أبنائهم وتعريضهم للضرب من قبل الشرطة لتأديبهم على عصياهنم
هلم دون الرفع عنهم للوجه الشرعي.
 -4ضرب األشخاص الذين حياولون اإلنقاص من قيمه األمن ورجال األمن ابلتلفظ عليهم حبضرة

الناس.

 -5لوحظ تعدد القضااي لبعض األشخاص الذين ينتهي موضوعهم يف نفس اليوم يف القضااي اجلنائية
إذا مل يتعرضوا للضرب املربح ،كما لوحظ أهنم يفهمون ذلك على أنه ضعف يف إجراءات الشرطة،
كما لوحظ أن من يتم عقاهبم ابلضرب حاال ال تتم مشاهدهتم يف قضااي أخرى أو مشاهبة للقضااي
اليت قبض عليهم فيها ابستثناء أرابب السوابق.

 -6هل يدخل من يقوم بضرب الناس من رجال الشرطة يف القضااي اجلنائية يف حديث رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فيما معناه" :صنفان من أهل النار مل أرمها"  ...وذكر منهما" :رجال حيملون

سياطا كأذانب البقر يضربون هبا الناس" .آمل اإلفادة بشيء من التفصيل ،أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاحلاالت ( )5 ،2،3 ،1يف السؤال متشاهبة :فأقول :إن قيام املسئول بضرب اجلاين أو املعتدي
املنتهك حلق من حقوق هللا أو حقوق العباد أو كان الضرب النتزاع االعرتاف من شخص اشتهر
ابلفساد أو له سوابق من ذلك  -فالضرب هلؤالء وأمثاهلم جائز شرعاً .وثبت يف السنن أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -حبس يف هتمة .سنن أيب داود ( ، )3630وجامع الرتمذي ( ، )1417وسنن
النسائي ( . )4875ويف غزوة بدر ظفر املسلمون برجلّي على املاء فجأوا هبما إىل الرسول -صلى
هللا عليه وسلم -وهو يصلي -ورجوا أن يكوان من جيش أيب سفيان ومها يقوالن :حنن سقاة قريش.

فكانوا إذا ضربومها قاال :حنن أليب سفيان وإذا تركومها قاال :حنن سقاة قريش فلما سلم رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -من صالته قال" :إذا صدقاكم ضربتمومها ،وإذا كذابكم تركتمومها" .السرية

النبوية البن هشام ( ، )164-163/3واتريخ الطربي ( ، )28/2والثقات البن حبان (-160/1
. )161

وهذا منه صلى هللا عليه وسلم إقرار على الضرب التهمة وإمنا أنكر على أصحابه استمرار الضرب

بسبب بعد اعرتاف املتهم.

وعلى هذا فإن الضرب يف هذه األحوال ( )1،2،3،5يف السؤال فيما ال يتوقف احلكم فيها على

الدعوى (اخلصومة) وإمنا على احلسبة فقط وعامة اجلزاءات املعمول هبا عند الشرط هي يف األصل
من ابب االحتساب وعلى الضابط وهو يقوم بضرب املتهم املشهور ابلفساد أو من له سوابق فيه أن
يتذكر أنه يقوم مقام احملتسب فال يظلم وال حيايب قريبًا أو صدي ًقا.
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أما احلالة الرابعة يف السؤال وهي التأديب ابلضرب ملن حياولون االنتقاص من األمن أو رجاله عن
ساب املنتهك ابلضرب وحنوه فإن هذا
طريق التلفظ مبا ال يليق .ففي هذه احلالة ال جيوز لك أتديب ال ه
من ابب التشفي واالنتقام ال غري ،وحظوظ النفس أسرع ما يدخل إليها الشيطان فتحصل مفسدة

أعظم وأكرب مما تلفظ به عليك.

أما احلالة السادسة يف السؤال وهي السؤال عن دخول الضابط احملقق يف حديث مسلم املذكور فال

يدخل احملقق بضرب املتهم -إذا كان مأذوانً له وكان حمتسباً ال يزيد عن قدر احلاجة وال ينتقم لنفسه

أو زميله وصديقه .وإذا اختلت هذه الشروط واألوصاف فهو داخل يف الوعيد يف هذا .وقد صدقت

معجزة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا احلديث حيث ترى كثريا من الشرط يف العامل

اإلسالمي يظلمون الناس فيضربون أبشارهم ورمبا اعتدوا على أمواهلم وأعراضهم .وال حول وال قوة
إال ابهلل العلي العظيم.
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الزواج بشاهد واحد!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا اللهييب
رئيس حمكمة التمييز سابقا

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/18هـ
السؤال
عندما يتزوج اإلنسان زواجاً شرعياً إسالمياً لكن حبضور شاهد واحد فقط هل يصح هذا النكاح؟

اجلواب

الزواج ال يكون شرعياً إال إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فما دام أن عقد الزواج مل حيضره
إال شاهد واحد فإين أنصحك -خروجاً من خالف العلماء -أن تعيد عقد هذا النكاح حبضور

شاهدين ،علماً أن عقد النكاح إذا كان قد حضره ويل املرأة والزوج وشاهد واحد مع الذي يتوىل

إجراءات عقد النكاح فإن هذا العقد يعترب قد حضره شاهدان وليس شاهد واحد ألن العاقد يعترب

شاهداً .أما إذا مل حيضره إال ثالثة فأنصحك إبعادة عقده -كما ذكرت -وهللا تعاىل أعلم.
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بيع بطاقات صرف البنزين!
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/04هـ
السؤال

حنن اآلن يف العراق يباع البنزين يف بعض احملطات ابلبطاقات ،هل جيوز شراء وبيع البطاقات مع العلم
أن هناك ضماانً من قبل البائع للكمية ويف حالة عدم وجود البنزين تعاد البطاقة للبائع ويعيد هو

بدوره الثمن.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبيع البطاقات اليت يعطى مقابلها الوقود (البنزين) من قبل صاحب حمطة الوقود أو املتعهد بتأمّي
الوقود مباح ال حرج فيه ما دامت كميّة الوقود حمددة.

وال حرج يف إعادة القيمة عند العجز عن أتمّي الوقود بنفس السعر وبيعها (من مشرتيها) على الغري،

كذلك ال حرج فيه على املختار من أقوال أهل العلم ،بشرط أن يبيعها بسعرها احلايل فال أيخذ أكثر
املدون يف البطاقة وقت بيعه ،وأن أيخذ قيمتها مباشرة دون أتجيل.
من سعر كمية الوقود ّ

فإذا اختل أحد هذين الشرطّي أبن ابعها أبكثر من سعرها احلقيقي أو صارت القيمة مؤجلة فإنه ال

يظهر يل جواز هذا البيع ،وهللا أعلم.

()355/16

هل هذا من بيع اآلجل أم الراب؟
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/14هـ
السؤال
أان أعمل لدى متعهد (مؤسسة خاصة) للدوائر احلكومية ،طبيعة عملها شراء وأتمّي ما حتتاجه بعض

القطاعات احلكومية من السوق داخليا أو خارجياً ،وبعد ذلك تقوم إبضافة نسبة العمولة ()%20

إىل سعر السوق ،حبيث إن القطاع احلكومي يدفع للمؤسسة ابآلجل ،ويف بعض األحيان حيتاج القطاع

احلكومي إىل السيولة لشراء ما حيتاجه ،فتقوم املؤسسة إبعطائك املال نق ًدا ،وعند السداد تقوم

إبضافة نسبة العمولة.

علي ترك
فهل يعد هذا راب؟ ويف حالة وجود راب فهل راتيب الذي أخذته يعترب حر ًاما؟ وهل جيب ه

العمل والبحث عن عمل آخر ،وإخبار صاحب املؤسسة بسبب تركي العمل؟ أفيدوين ،وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن ما تقوم به املؤسسة املذكورة من توفري احتياجات بعض القطاعات احلكومية ،حيث تقوم ابلشراء

من السوق ،وتضيف هامش ربح ،على أن تسدد اجلهة العامة نقدا أو ابآلجل ال حرج فيه وال
إشكال ،فهو من البيع الذي أحله هللا يف كتابه ،وإن كانت اجلهة العامة هي اليت تعّي السلعة،

وتطلب من املؤسسة اخلاصة شراءها هلا على أن تسدد بعد مدة بسعر أعلى متفق عليه فهذا أيضا ال

إشكال فيه ،وهو ما اصطلح على تسميته اليوم ابملراحبة لآلمر ابلشراء ،وهو جائز -إن شاء هللا-
بشرطه ،حبيث يدخل يف ملك املؤسسة ،مث تبيعه على اجلهة العامة.

وأما أن تقرض املؤسسة اخلاصة اجلهة احلكومية ماالً -على أن تسدده هذه األخرية بعد مدة مضافًا
إليه نسبة من القرض قلهت أو كثرت -فهو عّي الراب الذي حرمه هللا يف كتابه.
وأما عن مشروعية العمل يف مثل هذه املؤسسات ،فهذا يعود إىل طبيعة عمل املؤسسة أساسا ،فإن

كان عملها األصلي هو احلالل وهو الغالب عليها ،وإمنا يدخل عليها بعض املال احلرام ،فالعمل فيها
جائز ،وعلى املرء أن يتجنب عقد الصفقات املشبوهة أو احملرمة وال يقرهبا ،وراتبه الذي أيخذه على

عمله احلالل حالل إن شاء هللا ،ومن وجد عمال مكافئا لعمله يف مكان آخر ال شبهة فيه فاألحوط

لدينه أن ينتقل .وهللا أعلم.
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تزويج املرأة نفسها يف السر!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/12هـ

السؤال

أان امرأة تويف زوجي وتقدم خلطبيت رجل يف نفس عمري عن طريق إحدى قريباته ،وأان موافقة ويف

حاجة إىل وجود رجل يف حيايت ،وأخشى على نفسي احلرام ،ولكن أبنائي يستحيل أن يقبلوا بذلك

وال حىت إخويت ،ويعترب من احملرمات يف جمتمعنا .فهل جيوز أن أزوج نفسي من هذا الرجل سراً ًُ؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فمن شروط صحة النكاح :الويل؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال نكاح إال بويل" رواه أمحد

( ، )19518وأبو داود ( ، )2085والرتمذي ( )1101من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا
عنه.

أما لو زوجت املرأة نفسها فنكاحها ابطل؛ لقوله -صلى هللا عليه وسلم" :أميا امرأة نكحت بغري إذن

وليها فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل" احلديث رواه أبو داود ( ، )2083والرتمذي
( )1102من حديث عائشة -رضي هللا عنها -وقال الرتمذي :هذا حديث حسن.

فإذا تقدم للمرأة من يرضى خلقه ودينه فعضل الويل انتقلت الوالية إىل من بعده من األولياء ،وهكذا

فإن عضل اجلميع انتقلت الوالية للسلطان أو انئبه ،وهو القاضي الشرعي.

لذا فعلى األخت السائلة يف حال امتناع مجيع األولياء من تزوجيها الكفء التقدم للمحكمة الشرعية

هي أو الراغب يف نكاحها  -للنظر يف ذلك شرعا ،وسيتم إجراء ما تقتضيه األصول الشرعية بالضرر وال ضرار ،وأشري إىل أنه حيرم على األولياء العضل ،وأُذ ّكِرهم بقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-إذا أاتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض"
رواه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجه ( ، )1967واحلاكم ( )2742وصححه.

أما ما ذكرته من أن أولياءك يرون زواج من تويف زوجها من احملرمات فهذا مما ال أصل له يف الشرع،
بل السنة جاءت على خالف ذلك ،فقد تزوج النيب -صلى هللا عليه وسلم -أم سلمة -رضي هللا-
عنها بعد وفاة زوجها وهلا أوالد ،فعن أم سلمة -رضي هللا عنها -قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول" :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا إان هلل وإان إليه راجعون ،اللهم أجرين
يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها .إال أخلف هللا له خريا منها" ،قالت :فلما مات أبو سلمة قلت :أي

املسلمّي خري من أيب سلمة أول بيت هاجر إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث إين قلتها،
يل رسول هللا -صلى هللا عليه
فأخلف هللا يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،قالت :أرسل إ ه

وسلم -حاطب بن أيب بلتعة خيطبين له؟ فقلت :إن يل بنتا وأان غيور .فقال "أما ابنتها فندعو هللا أن
يغنيها عنها ،وأدعو هللا أن يذهب ابلغرية" رواه مسلم (. )918
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كما تزوج صلى هللا عليه وسلم أم املؤمنّي حفصة -رضي هللا عنها -بعد وفاة زوجها ،فعن عبد هللا
بن عمر -رضي هللا عنهما -أن عمر بن اخلطاب حّي أتميت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة
السهمي وكان من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد شهد بدرا تويف ابملدينة ،قال

عمر :فلقيت عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -فعرضت عليه حفصة ،فقلت :إن شئت أنكحتك
حفصة بنت عمر؟ قال :سأنظر يف أمري .فلبثت ليايل فقال :قد بدا يل أن ال أتزوج يومي هذا .قال

عمر :فلقيت أاب بكر فقلت :إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إيل
شيئا فكنت عليه أوجد مين على عثمان ،فلبثت ليايل مث خطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فأنكحتها إايه ،فلقيين أبو بكر فقال :لعلك وجدت علي حّي عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟
قلت :نعم .قال :فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت إال أين قد علمت أن رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -قد ذكرها ،فلم أكن ألفشي سر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ولو تركها
لقبلتها .رواه البخاري ( . )3783وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه.
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هل جيب على األم إرضاع ولدها؟!
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املبارك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/15هـ
السؤال
هل إرضاع الطفل دون سنتّي من العمر واجب أم مستحب؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:

فال خالف بّي أهل العلم يف وجوب إرضاع الطفل ما دام يف حاجة إليه ،ويف سن الرضاع؛ صيانة له

من اهلالك.

شافعيّة واحلنابلة إىل أنه جيب على األب اسرتضاع ولده ،وال جيب على األم
وذهب اجلمهور من ال ّ

إرضاعه ،وليس له إجبارها عليه ،دنيئةً كانت أم شريفةً ،إالّ إذا تعيّنت أبن مل جيد األب من ترضع له
ٍ
حينئذ،
غريها ،أو مل يقبل الطّفل ثدي غريها ،أو مل يكن لألب وال للطّفل مال ،فيجب عليها

واستدلوا على كون اإلرضاع واجبا على األب بقول هللا تعاىل" :وإِن تَـعاسرُْمت فَس ُرت ِ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َرى"
َ َ َْ َ ْ
[الطالق ، ]6:وإن اختلفا فقد تعاسرا.

قال ابن قدامة رمحه هللا( :وألن اإلجبار على الرضاع ال خيلو إما أن يكون حلق الولد أو حلق الزوج,
أو هلما ،ال جيوز أن يكون حلق الزوج فإنه ال ميلك إجبارها على رضاع ولده من غريها ,وال على

خدمته فيما خيتص به ،وال جيوز أن يكون حلق الولد ،فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة ,وألنه مما
يلزم الوالد لولده فلزم األب على اخلصوص كالنفقة ,أو كما بعد الفرقة ،وال جيوز أن يكون هلما؛ ألن
ما ال مناسبة فيه ال يثبت احلكم ابنضمام بعضه إىل بعض ،وألنه لو كان هلما لثبت احلكم به بعد

الفرقة) .

واألم إذا طلبت إرضاع ولدها أبجر مثلها فهي أحق به ،سواء كانت يف حال الزوجية أو بعدها ،على

قول مجهور الفقهاء ،لقول هللا تعاىل" :والوالدات يرضعن أوالدهن حولّي كاملّي ملن أراد أن يتم
الرضاعة وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف" [البقرة . ]233:وقوله سبحانه" :فإن أرضعن

لكم فآتوهن أجورهن" [الطالق ، ]6:وألهنّا أحىن على الولد وأشفق ،ولبنها أمرأ وأنسب له غالباً.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()359/16

أوصى لزوجته ببيته مكافأة ملشاركتها
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/28هـ

السؤال

زوجيت موظفة ،وتشاركين يف مجيع أموري املادية ،وقد قمنا بشراء أرض وبنائها ،فما حكم كتابة ملكية

معا ،على أن تنتقل امللكية لزوجيت كاملة ،يف حالة وفايت ،دون أن يكون هناك حق ألحد
املنزل ابمسنا ً

ورثيت فيه؟
اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على سول هللا ،وبعد:

فاحلقيقة أن االتفاق بينك أنت وزوجك يف شراء هذه األرض وبنائها يعترب من أعمال املشاركة،

والشركة مباحة ،وهذا املبىن الذي اشرتيتما أرضه وقمتما ببنائه يكون ملكاً لكما على قدر مال كل
واحد منكما ،فما اتفقتما عليه من حيث املشاركة يف اجلهد ويف العمل ويف املال هو الذي يكون

عليه نصيب كل واحد منكما ،فإذا ماتت زوجتك قبلك فإن نصيبك من هذا املال ال يدخل ضمن
مرياثها منك ،وإمنا هلا الذي خيصها؛ فإن كان لكل منكما نصف هذا املبىن فإن نصيب امليت منكما
يقسم على الورثة ،وال يدخل تلقائيا يف ملك احلي منكما.

وبناء على ما سبق فإن ماتت زوجتك أ هوالً فإنك ترث نصف نصيبها (ربع املبىن) إن مل يكن هلا أوالد،
ً
وترث ربع نصيبها (ربع املبىن) إن كان هلا أوالد.

وإن ه
مت أنت أ هوالً فإن زوجتك ترث ربع نصيبك من املبىن إن مل يكن لك أوالد ،فإن كان لك أوالد
فإهنا ترث مثن نصيبك.

والباقي من نصيب امليت منكما يقسم على بقية ورثته.

أما لو أنك أعطيتها نصيبك من هذه الدار يف حياتك ،ومل يكن األمر موقوفاً على الوفاة فهذه هبة

منك هلا وال شيء فيها .وأما إن كانت اهلبة معلقة على الوفاة فإن هذا قد هنى عنه النيب -صلى هللا

عليه وسلم -لقوله" :ال وصية لوارث" أخرجه الرتمذي ( ، )2120وغريه .وهللا أعلم.

()360/16

حرمان الزوجة من اإلجناب
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/15هـ
السؤال

ضل عدم اإلجناب ،وقد انتظرته طويالً
هل حيق للزوج أن مينع زوجته من الوالدة؟ حيث إن زوجي يف ِّ
ليغري رأيه يف هذا األمر ولكن دون جدوى .فأرشدوين ماذا أفعل؟
ّ
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على سول هللا ،وبعد:
فليس ألحد الزوجّي االمتناع عن طلب األوالد وبذل األسباب لذلك ،إال إذا كان هناك عذر

يتطلب ذلك ،كمرض أو خوف أو عدم استقرار يف البلد أو غري ذلك من األعذار اليت تقتضي

أتجيل اإلجناب لفرتة معينة.

أما االمتناع عن اإلجناب مطلقاً فليس ذلك من حق أحد الزوجّي إذا كان اآلخر يطالب ابإلجناب،

وعلى األخت السائلة أن تبذل األسباب املأذون هبا شرعاً من أجل أن تنجب دون أن يتسبب ذلك

يف ضررها أو ضرر زوجها.

وطلب الولد من أهم املقاصد الشرعية للزواج ،وقد جاء يف احلديث" :تزوجوا الودود الولود فإين
مكاثر بكم األمم يوم القيامة" .أخرجه أبو داود ( ، )2050والنسائي ( ، )3227ويف بعض

الرواايت "تناكحوا تناسلوا" .وفقكم هللا لكل خري ،ورزقكم الذرية الصاحلة ،وصلى هللا وسلم على
نبينا حممد.

()361/16

نذر أن يصوم العام كله!
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/08هـ

السؤال

ارتكبت الكثري من املعاصي بيين وبّي هللا ،وبعضها مع الناس ،وأان أؤمن بكرم هللا -سبحانه وتعاىل-

وال آمن مكره ،فاهلل عفو غفور شديد العقاب ..وسأجلأ إليه ابلتوبة والدعاء واالستغفار عساه -جل

يف عاله -أن يرمحين برمحته ،وأن يشملين بعطفه وكرمه..
سؤايل :أنوي يف مشوار توبيت أن أنذر صوم ٍ
عام كامل متواصل طيلة أايمه ،مبا يف ذلك أايم اجلمع

والعيدين،
ابتداء من أول حمرم إىل آخر ذي احلجة ،مع نييت -إبذن املوىل عز وجل -أن أقوم أيضاً
ً
خالل هذه السنة ابلعمرة يف رمضان واحلج ،وسيدخل ضمن أايم احلج فرتة نذري هبذا الصوم أيضاً.
فما حكم هذا النذر؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي:

 -1مرحباً بك يف قافلة العائدين إىل هللا ،ونسأله -سبحانه وتعاىل -أن يتوب علينا مجيعاً ،ويثبتنا

على صراطه املستقيم.

وإنه ملن عالمات صدق التوبة أن حيس اإلنسان بثقل ما كان عليه من الذنوب ،فإن الذنب عند
املنافق مثل الذاببة اليت تنزل على وجه اإلنسان ويتخلص منها أببسط حركة ،وأما عند املؤمن

الصادق اإلميان فإن الذنب يكون مثل اجلبل فوق رأسه ،ال يدري مىت يسقط عليه.
 - 2أما فيما خيص فكرة صوم سنة متتابعة فال أوافقك عليها؛ لألسباب التالية:

أ -ما ذكرت من نيتك صيام يومي العيد ،ومها يومان حيرم فيهما الصوم؛ ملا ورد يف احلديث الصحيح
من هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن صيامهما ،فيما أخرجه البخاري ( )1991,1990من
رواية عمر بن اخلطاب ،وأيب سعيد -رضي هللا عنهما.-

ب ـ أن هذا من التشدد الزائد ،فقد أخرج البخاري ( )43عن عائشة رضي هللا عنها ،أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -دخل عليها وعندها امرأة ،قال" :من هذه؟ " قالت :فالنة ،تذكر من صالهتا،
قال" :مه ،عليكم مبا تطيقون "..وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.

ج -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -نفى الفضيلة ع هما زاد على صيام داود -عليه السالم ،-كما

رواه البخاري ( )1840يف هذه القصة اليت أختم لك هبا لشبهها حبالتك:
رب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أين أقول :وهللا
قال عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما :-أُ ْخِ َ
ألصومن وألقومن الليل ما عشت؟! فقلت له :قد قلته أبيب أنت وأمي .قال" :فإنك ال تستطيع

ذلك ،فصم وأفطر وقم ومن ،وصم من الشهر ثالثة أايم فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ،وذلك مثل صيام
الدهر" .قلت :إين أطيق أفضل من ذلك .قال" :فصم يوما وأفطر يومّي" .قلت :إين أطيق أفضل من

ذلك .قال" :فصم يوماً وأفطر يوماً؛ فذلك صيام داود -عليه السالم -وهو أفضل الصيام" .فقلت:
إين أطيق أفضل من ذلك .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال أفضل من ذلك".

()362/16

فأنصحك أخي أبن تصوم على الربانمج الذي ذكره النيب -صلى هللا عليه وسلم -خبياراته املتعددة،
وال تلزم نفسك أو تنذر أحد هذه اخليارات؛ حىت ال تقع يف احلرج إذا عرضت لك ظروف أو امتد
بك العمر وضعفت قوتك ،كما وقع لصاحب هذه القصة :فإنه ملا امتد به العمر وضعفت قوته صار

يقول :اي ليتين قبلت رخصة النيب صلى هللا عليه وسلم .صحيح البخاري ( . )1874وفقين هللا
وإايك ملا حيب ويرضى.

()363/16

هل تطوى صحائف األعمال آخر كل عام!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/30هـ
السؤال

انتشرت بّي الناس يف هذه األايم رسالةُ ٍ
جوال حتث على صيام آخر يوم من هذه السنة اهلجرية

1426هـ ألن صحائف أعمال العام للمكلفّي سرتفع يف هذا اليوم إىل هللا ،فينبغي على كل مسلم
أن خيتم صحائف عامه بعمل صاحل ،فهل هلذا أصل؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فلم يرد نص يف كتاب هللا وال يف السنة الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن صحائف

األعمال للعباد ترفع إىل هللا آخر كل عام هجري وال حىت ميالدي ،كيف وحنن نعلم أن التأريخ
تلق عن
ابهلجري وامليالدي وحتديد بدايته وهنايته إمنا هو حساب بشري اصطلح عليه الناس ،ومل يُ َ

الشرع!!

وإمنا الذي جاء يف النصوص الشرعية :أن األعمال تعرض على هللا كل اثنّي ومخيس ،كما جاء ذلك
يف صحيح مسلم عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :تعرض األعمال يف كل يوم مخيس واثنّي ،فيغفر

هللا عز وجل يف ذلك اليوم لكل امرئ ال يشرك ابهلل شيئاً؛ إال امرأ كانت بينه وبّي أخيه شحناء،
فيقول :اتركوا هذين حىت يصطلحا".

ويف جامع الرتمذي أنه صلى هللا عليه وسلم قال " تعرض األعمال يوم االثنّي واخلميس ،فأحب أن

يعرض عملي وأان صائم".

وقد روي حديث يف صحته نظر أن األعمال ترفع يف شهر شعبان ،فعن أسامة بن زيد رضي هللا

عنهما قال :قلت اي رسول هللا مل أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال " :ذلك

شهر يغفل الناس عنه بّي رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاملّي؛ فأحب أن

يرفع عملي وأان صائم " أخرجه النسائي وأمحد ،ويف سنده ضعف.

أمر السنة كلها من حياة وموت ورزق وسائر
كما جاء يف الكتاب العزيز أنه يقضى يف ليلة القدر ُ
أمور السنة ،لكن مل يَ ِر ْد فيه أن األعمال تعرض يف ليلة القدر على هللا ،قال تعاىل( :إان أنزلناه يف ليلة

مباركة أان كنا منذرين ،فيها يفرق كل أمر حكيم ،امراً من عندان اان كنا مرسلّي) سورة الدخان اآلايت

.5-3

ِ
يها يُـ ْف َر ُق ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِك ٍيم} ( :يكتب من أم
قال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يف قوله{ :ف َ

الكتاب يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر) أخرجه حممد بن نصر

وابن املنذر وابن أيب حامت كما يف الدر املنثور (. )399 /7

وقال رضي هللا عنه :يف قوله تعاىل( :فيها يفرق كل أمر حكيم)  :يعين ليلة القدر ،ففي تلك الليلة

يفرق أمر الدنيا إىل مثلها من قابل ،موت أو حياة أو رزق ،كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إىل مثلها

من قابل) أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )487 / 2وصححه ،والبيهقي يف شعب اإلميان ()321 /3
.
وعلى هذا فال معىن لتخصيص آخر يوم من أايم السنة اهلجرية أو امليالدية بكثرة صيام أو صالة أو

غري ذلك من األعمال الصاحلة؛ إال أن يوافق ذلك يوم االثنّي ،أو اخلميس ،فيُصام ذلك اليوم عمالً
مبا ورد من استحباب صيامهما.
وعلى املسلم أال ينشر ما يرده من هذه الرسائل اليت تدعو إىل تفضيل ٍ
أايم أو ختصيصها بعبادة قبل
أن يسأل عن ذلك أهل العلم.

()364/16

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()365/16

رد الشبكة عند فسخ اخلطبة
اجمليب سليمان بن عبد هللا القصري
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/15هـ
السؤال

كنت خمطوبة وتركين خطييب يف وضع سيئ ،ويريد أن أيخذ اهلدية اليت قدمها يل ،وهي الشبكة ،فهل
ُ
جيوز له أخذها؟ علما أبنه مل ير ّد يل اهلدااي اليت أهديتُها له؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ,والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ,أما بعد:
فإن كان العرف بّي الناس يف بلدكم أن الشبكة هي هدية ،أي أهنا تدفع بال مقابل كما يتهادى الناس
بينهم ,فال جيب على املخطوبة ردها ما دام رفض الزواج جاء من اخلطيب ,وأما إن كانت الشبكة

تعترب جزءاً من املهر فيجب ر ّدها له ما دام عقد النكاح مل يتم؛ ألن املهر إمنا جيب إبمتام عقد النكاح.

وهللا أعلم ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()366/16

ختان من أتخر إسالمه
اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/06هـ
السؤال

لقد مسعت أ ّن الرجل إذا أسلم وهو غري خمتون فال جيب عليه أن خيتنت ،فما صحة ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

دل هلذا القول أدلة كثرية من السنة ،وألنه ال
فالقول الصحيح أن اخلتان واجب يف حق الرجال ،وقد ّ

تتم الطهارة الكاملة من النجاسة إال ابخلتان ،لكن إن خيف على املختون من الضرر -خاصة يف

ص الفقهاء على عدم وجوبه ،كما أنه ال أبس يف حق املسلم اجلديد أن يؤخر
حال الكرب -فقد ن ه
اخلتان حىت يتمكن يف اإلسالم ويرغب يف شعائره ،وهللا أعلم.

()367/16

أيُّنا أحق حبضانة الولد!

اجمليب حممد بن سليمان املسعود

القاضي ابحملكمة الكربى جبدة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/07هـ
السؤال
سوف أطلق زوجيت بعد استنفاذ مجيع الطرق للحل ،فإذا ذهبت للمحكمة وطلقتها ابلثالث غيابيًّا؛
حيث إهنا موجودة عند أهلها وال توجد وسيلة اتصال إلبالغها -هل جيوز ذلك؟كما أن ولدي عمره سبعة أشهر ،فهل صحيح أنين ال أستطيع أخذه إال بعد أن تتزوج أمه؟ وكم

النفقة الواجبة لولدي?
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما ذكرت يف سؤالك أوالً والذي ينص على أنك إذا تريد أن تذهب للمحكمة وطلقت زوجتك

ابلثالث غيابيًّا ،حيث إهنا موجودة لدى أهلها ،وال وسيلة لالتصال إلبالغها؛ فهذا يتضمن أمرين:

الطالق ابلثالث ،وهو طالق بدعي حمرم ال جيوز ،فإن الطالق الذي شرعه هللا -تعاىل -هو ما أمر به
هيب إِذَا طَله ْقتُم النِّساء فَطَلِّ ُق ِ ِ ِِ
صوا ال ِْع هدةَ" [الطالق ]1:أي
يف قوله سبحانهَ " :اي أَيُّـ َها النِ ُّ
ُ
وه هن لعدههت هن َوأ ْ
َح ُ
ُ ََ
وهن طاهرات مستقبالت لعدهتن ،وحلديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -حينما أمره النيب -صلى

هللا عليه وسلم -أن يطلق زوجته وهي يف طهر مل جيامعها فيه .صحيح البخاري ( ، )5252وصحيح
مسلم ( . )1471فتنبه لذلك.
وهل يقع واحدة أو ثالاثً فهذا يرجع فيه إىل احملكمة اليت أصدرت الصك املتضمن هلذا الطالق.

أما األمر الثاين :أن يكون الطالق غيابيًّا (يعين عن زوجتك) فهذا ال حرج فيه ،ولو مل تعلم عند

الطالق ساعة إيقاعك له ،لكن جيب عليك إبالغها هبذا الطالق أبية وسيلة ،سواء ابلذهاب إليها،
أو إبالغها بواسطة من يصل إليها ،أو غري ذلك من الوسائل ألجل أن تعتد هلذا الطالق.

أما ابلنسبة للسؤال عن احلضانة فما دام االبن عمره سبعة أشهر فاألصل أنه سيبقى يف حضانة أمه؛
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :أنت أحق به ما مل تنكحي" أخرجه أبو داود ( . )2276فإذا تزوجت

فيكون من حق أبيه ،ولألم حق إرضاعه يف سن الرضاع ،فإذا بلغ السابعة وكانت أمه مل تتزوج فيخري
الذكر بّي أبويه ،فإن اختار أحدمها فيكون لديه.

وأما النفقة فالواجب عليك اإلنفاق على ابنك ابملعروف مبا يكفيه من الكسوة والطعام والشراب
والعالج ومجيع ما يلزمه مبا جرت به عادة املسلمّي؛ لقوله تعاىل" :لِيُـ ْن ِف ْق ذُو َس َع ٍة ِمن َس َعتِ ِه َوَمن قُ ِد َر
آات َها َسيَ ْج َع ُل ه
ف ه
آاتهُ ه
اَّللُ بَـ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْس ًرا"
اَّللُ َال يُ َكلِّ ُ
سا إِهال َما َ
َعلَْي ِه ِر ْزقُهُ فَـ ْليُـ ْن ِف ْق ِممها َ
اَّللُ نَـ ْف ً
[الطالق ]7:ومل حتدد النفقات لكن جعل ذلك ابملعروف ،وعند االختالف فاملرجع إىل احملكمة
الشرعية للفصل فيها ،وهللا هو املوفق .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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ضرب اخلادمة

اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/06هـ
السؤال

ما تعليقكم على من يضرب شغاالت املنازل ,وهل األمر حالل أم حرام؟ أرجو منكم اإلفادة ملا فيه
من األمهية القصوى.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن العامالت يف املنازل أجريات ،وإن اختلفت تسمية الناس هلن بّي خادمة وشغالة وانفعة وغري
ذلك من أمساء وأوصاف ،وال خيرجهن ذلك عن حكم األجري صفة وحكماً ،والغالب عليهن أهنن
قدمن من بالد بعيدة طلبًا للرزق ،فعلى رب العمل أن حيسن ضيافتهن ومعاملتهن ويؤدي إليهن
حقوقهن وفق ما ينص عليه العقد بّي الطرفّي ،فإن أحسن إليهن زايدة فإن هللا حيب احملسنّي.

أما معاملتهن معاملة اإلماء ،وتكليفهن من األعمال فوق طاقتهن ،وجعل الليل والنهار وقتا للعمل،
وإعارهتن للقريب والبعيد دون موافقتهن أو زايدة أجورهن ،فكل ذلك حرام ال جيوز فعله ،وأعظم
ذلك ُّ
ضراب وأتديبًا ،وليته كان أتديبا ،فإن األمة -وهي ملك لسيدها -ال جيوز له أن
مد اليد عليهن ً
الرجل ول َده وبنتَه ،وهؤالء األجريات لسن إماء وال أيخذن حكمهن ،فمن
يؤدهبا إال كما يؤدب
ُ

أعجبه عمل خادمته وراقه خلقها فهو املبتغى ،وإن كان غري ذلك فليس له إال أن يعيدها من حيث
جاء هبا ،دون تع ٍّد عليها ابلضرب والشتم ،أو عدم إعطائها أجرها .وهللا املوفق واهلادي إىل سبيل

الرشاد.
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االكتتاب يف شركة ينساب
اجمليب مجع من العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/17هـ

السؤال

ما حكم االكتتاب يف شركة ينساب؟
اجلواب

كثرت التساؤالت عن حكم االكتتاب يف شركة ينساب بعد اإلعالن عن طرح جزء من أسهمها
لالكتتاب العام ،نعرض فيما يلي وجهيت نظر يف املوضوع ابإلابحة والتحرمي؛ لتكتمل الصورة

مبجموعهما للقارئ ،وحيصل التفهم الختالف النظر يف هذه القضية.
أوال :فتوى الشيخ الدكتور :يوسف بن عبد هللا الشبيلي

األستاذ املساعد ابملعهد العايل للقضاء

اثنيا :فتوى الشيخ الدكتور :عبد هللا بن انصر السلمي

األستاذ املساعد ابملعهد العايل للقضاء

اثلثا :فتوى الشيخ الدكتور :سعد بن تركي بن حممد اخلثالن عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أوال :فتوى الشيخ الدكتور :يوسف بن عبد هللا الشبيلي
األستاذ املساعد ابملعهد العايل للقضاء

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن نشاط شركة ينساب يف صناعة البرتوكيماوايت ،ومن خالل دراسة نشرة اإلصدار املفصلة

اخلاصة هبا تبّي أهنا حصلت على عموالت بنكية ،كما وقعت على اتفاقية متكنها من احلصول على
قروض جتارية ابلفائدة ومراحبات إسالمية من عدة بنوك ،فالشركة هبذا تعد من الشركات املختلطة،
واخلالف يف الشركات املختلطة بّي العلماء املعاصرين معروف ،واألقرب -وهللا أعلم -أن الشركة

إذا كانت ال تعتمد يف نشاطها على املعامالت احملرمة فإن ذلك ال يقتضي حرمة السهم كله ،بل

يتخلص من اجلزء احملرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ،وابلنظر إىل اإليراد احملرم املوجود يف الشركة وقت

االكتتاب فإنه يسري جداً بل ال يكاد يذكر (أقل من واحد ابأللف من أصول الشركة)  ،وأما التمويل

فلم تلتزم به الشركة إىل اآلن ،ومىت ما ارتبطت الشركة بشيء حمرم منه فسيتم بيانه يف حينه.
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز االكتتاب يف الشركة ،وإذا حصل املساهم على ٍ
شيء من األرابح

اليت توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من تلك األرابح بقدر نسبة اإليرادات احملرمة فيها ،أما
األرابح الناجتة من بيع السهم فال يلزم التخلص من ٍ
شيء منها.

وإين أدعو القائمّي على الشركة إىل أن يكون مجيع التمويل الذي ستحصل عليه متويالً إسالمياً ،وأن
حتول ودائعها إىل ودائع استثمارية موافقة للشريعة ،فنحن-وهلل احلمد -يف ٍ
بلد ٍ
قائم على حتكيم
شريعة هللا .وكل ما خيالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً ،وما متارسه أي شركة من

ٍ
اقرت ٍ
مساهم أن يعرتض عليها،
إيداع ابلفائدة يعد من التجاوزات غري النظامية اليت حيق ألي
اض أو ٍ
وهذا هو احلد األدىن من الواجب على من ساهم يف الشركات املختلطة ،أن يعرتض على تلك

التجاوزات عند حضوره اجلمعية العمومية للشركة .وهللا أعلم.

يُـتَأَ ّكد االطالع على الرابط األيت:
عشرة أسئلة حول ينساب

اثنيا :فتوى الشيخ الدكتور :عبد هللا بن انصر السلمي

األستاذ املساعد ابملعهد العايل للقضاء

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فشركة ينبع الوطنية للبرتوكيماوايت "ينساب" شركة مسامهة حتت التأسيس تقوم أبغراض صناعية
املفصلة عن هذه
مباحة إلنتاج بعض املشتقات البرتوكيماوية ،ومن خالل دراسة نشرة اإلصدار ّ

تبّي أهنا قد حصلت على وديعة ألجل (قرض بفائدة) من
الشركة -كما يف موقع هيئة سوق املالّ -

بعض البنوك احمللية على األرصدة املوجودة يف البنك من رأس املال الذي اكتتب به املؤسسون والذي

نصت نشرة اإلصدار أن هذه الوديعة
يُـ َق ّدر بـ ( )5.566.657.000مليار رايل سعودي ،وقد ّ

حمرمة إبمجاع العلماء.
حتقق فائدة ربوية سنوية بنسبة ( ، )%4.85وال شك أن هذه الفائدة الربوية ّ

جراء هذه الوديعة ،واليت ذُكرت يف نشرة اإلصدار أبهنا
والعمولة اليت ّ
حتصلتها الشركة ّ

( )4.375.000مليون رايل كانت يسرية تق ّدر بواحد من األلف؛ بسبب أن أموال املكتتبّي مل

تكتمل بعد ،وبسبب قصر وقت االستثمار هبا ،بدليل أن الفائدة قد تقرر أبهنا ( )%4.85سنوية،

مع العلم أبن الشركة قد نصت يف نشرة اإلصدار أبن إنتاجها سوف يتم فعليًا خالل عام 2008م.

ومن َمثّ فسوف تكون أرابحها -إذا استمر األمر على هذا الوضع -كلها من القرض بفائدة إىل حّي

اإلنتاج تقريبًا.
وابلتايل فال يسوغ جتويز ذلك؛ حبجة أن هذه الفائدة يسرية تق ّدر بواحد من األلف .عل ًما أبن الشركة
قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك متكنها من احلصول على قروض جتارية (فوائد

ربوية)  ،ومراحبات إسالمية عادية ،وال شك أن هذا االلتزام واالتفاق على التمويل ابلراب ،وإن مل

كل اشرتاط أو التزام خيالف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله –صلى هللا عليه
يتحقق فعليًا فإنه ّ
حمرم ،ألن ّ

وسلم -فهو ابطل ،كما قال –صلى هللا عليه وسلم" :-ما ابل أقوام يشرتطون شروطًا ليست يف

ط هللا
كتاب هللا كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ،وإن كان مائة شرط ،كتاب هللا أحق ،وشر ُ

النص اجللي
أوثق" متفق عليه .ومعىن (ليس يف كتاب هللا) أي خمالف ملا جاء به الوحيّي ،وقد جاء ّ
الصريح بقوله" :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي ،فإن مل تفعلوا

فأذنوا حبرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تُظلمون".
حمرم ألجل القرض الربوي ،وقد
وإذا كان األمر كذلك فإن املسامهة يف شراء أسهم شركة (ينساب) ّ

ذهب مجاهري أهل العلم املعاصرين ،وغالب اجملامع الفقهية -كاجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي،
وجممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برائسة

شيخنا ابن ابز -رمحه هللا  ،-إىل حرمة املسامهة يف شراء أسهم الشركات ،اليت أصل تعاملها مباح،
قل الراب أو كثر ،ألن املساهم يُـ َع ُّد شري ًكا يف رأس مال الشركة،
غري أهنا أقرضت أو اقرتضت ابلراب ّ
والسهم ميثل حصيلة مشاعة من صايف موجودات الشركة.

نص فقهي يبيح راب النهسأ ،وغالب الشركات املسامهة اليت تُقرض أو تقرتض
ومل أيت دليل شرعي ،أو ٌّ
ابلراب ،إمنا هو راب النسأ اجملمع على حترميه.
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جوز يسري الراب ،إمنا احتج ببعض القواعد الفقهية والضوابط املذهبيّة ،وال
مث إن غالب استدالل من ّ
حمل اختالف عريض
نصا شرعيًاُّ ،
شك أن االحتجاج ابلقاعدة الفقهية غري الكلية ،واليت ليست هي ّ

عمت به
بّي أهل العلم أكثرهم على منعه ،واستدالل بعض الفضالء جبواز هذه الشركات ألهنا مما ّ

وعموم البلوى من أسباب التخفيف على املكلفّي.
البلوى،
ُ

التحرز منه ،وهذا إمنا يتأتّى يف بلد
فيقال :إن إعمال هذه القاعدة ،إمنا هو فيما ال ميكن صونه ،وال ّ
ال يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة ،أو يف بلد ال ِّ
متول بنوكها إال ابلقرض بفائدة ،وكل هذا غري

كل مكروه ،فكل البنوك احمللية سواء التقليدية منها أو
متحقق يف بالدان حرسها هللا وحفظها من ِّ
ٍ
اإلسالمية كلها ِّ
اختالف يف بعضها ابلضوابط اليت تلتزمها.
متول ابلتمويل اإلسالمي مع
مث إن القائلّي جبواز شراء أسهم الشركات املختلطة قد اشرتطوا أبال يتجاوز االستثمار احملرم عن

( )%30أو ( )%15على اختالف بينهم من إمجايل موجودات الشركة أو من القيمة السوقية.

وإذا كان األمر كذلك فإن االستثمار احملرم يف شركة (ينساب) يزيد عن ( ، )%80وابلتايل فهو ال
يتوافق حىت مع القائلّي جبواز شراء أسهم الشركات املختلطة ،فيلزم أن تكون حمرمة عندهم.

حمرمة وتسهيالت بنكية،
كثريا حينما اطلعت على نشرة اإلصدار ،وما فيها من استثمارات ّ
وقد أتملت ً
كان هلذه الشركة مندوحة يف استثمارها ابلطرق الشرعية املباحة ،واملتوفرة يف مجيع البنوك احمللية.

فهذا األمر خمالف للنصوص الشرعية واألنظمة املرعية يف هذه البالد اليت جعلت الكتاب والسنة مها
مصدر التشريع والتحاكم.

وال شك أن هذا التصرف سوف حيرم أانساً كثريين يتطلعون إىل الرزق احلالل النقي من املسامهة يف

مثل هذه الشركات املختلطة ،وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العمالقة للمسامهة فيها لزايدة

م ّدخراهتم يف السوق األولية لألسواق املالية لضعف خربهتم يف السوق الثانوية ،غري أهنم فوجئوا مبثل

احملرمة.
هذه القروض ّ

وكم هو مجيل وحسن أن يُعلن مسؤولو الشركة عن ختلّصهم من القروض الربوية ،وحتويلها إىل

استثمارات إسالمية ،حىت يتمكن سائر املواطنّي من االكتتاب يف مثل هذه الشركة العمالقة،
وليكونوا قُدوة صاحلة لغريهم من مؤسسي الشركات املسامهة يف الشجاعة للرجوع إىل احل ِّق واخلري،

وال غرو فهذه البالد بال ٌد مباركة ،وأهلها خريون.

بال ٌد أع هزهتا جيوش حممد *** فما ُعذرها أن ال تع هز حمم ًدا.

أسأل هللا أن يكلل هذه اجلهود ابلنجاح ،وأن يعّي أهل اخلري للرجوع إىل ما فيه صالح العباد

والبالد .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
اثلثا :فتوى الشيخ الدكتور :سعد بن تركي بن حممد اخلثالن عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن
اهتدى هبديه إىل يوم الدين ،وبعد:

()372/16

أفادت نشرة اإلصدار عن هذه الشركة أبهنا قد حصلت على عموالت بنكية كما وقهعت اتفاقية مع
بعض البنوك متكنها من احلصول على قروض جتارية (بفوائد ربوية) ومراحبة إسالمية ،فهي هبذا تعد من
الشركات املختلطة ،وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم الشركات املختلطة ،فمنهم من أجاز

بضوابط ،ومنهم من منعها ،والقول ابملنع هو األقرب -وهللا تعاىل أعلم -وهو رأي مجاهري العلماء
املعاصرين ،وأخذ به جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل
املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وجاء يف قرار جممع الفقه ابلرابطة -برائسة شيخنا عبد العزيز بن

ابز رمحه هللا تعاىل ..( :-والتحرمي يف ذلك واضح؛ لعموم األدلة من الكتاب والسنة يف حترمي الراب،

وألن شراء أسهم الشركات اليت تتعامل ابلراب -مع علم املشرتي بذلك -يعين اشرتاك املشرتي نفسه
يف التعامل ابلراب ،ألن السهم ميثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ،واملساهم ميلك حصة شائعة يف
موجودات الشركة ،فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقرتضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ ألن

الذين يباشرون االقرتاض واإلقراض ابلفائدة يقومون هبذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل احملرم ال
جيوز) ا .هـ.

ومع أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة إال أن الشريعة اإلسالمية قد شددت يف الراب تشديداً
ابلغاً ،ولو كان الراب يسرياً ال يكاد يذكر ،كما جاء يف حديث سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه-
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سئل عن بيع الرطب ابلتمر فقال( :أينقص الرطب إذا يبس؟)

قالوا :نعم ،فنهى عن ذلك .أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة ،وهو حديث صحيح،

فلم يرخص النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف بيع الرطب ابلتمر ،ولو مع التماثل يف الكيل والتقابض
-فال جيوز بيع صاع متر بصاع رطب ولو مع التقابض -ألن الرطب سوف ينقص إذا يبس ،مع أن

الفارق يسري ،بل يسري جداً ،ومع ذلك منع منه النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهذا مما يرجح القول

مبنع االكتتاب وتداول الشركات املختلطة ولو كانت نسبة الراب فيها قليلة ،وهبذا يتبّي حترمي االكتتاب

يف هذه الشركة.

وإنين أدعو القائمّي على هذه الشركة أن يتقوا هللا -تعاىل -ويذروا الراب؛ فإن الراب من كبائر الذنوب،
وقد آذن هللا تعاىل فيه ابحلرب.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()373/16

طاعة الوالدين يف تطليق الزوجة!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/16هـ
السؤال

خطبت وأان طالب يف اجلامعة فتاة مقيمة خارج بلدان ،وبعد سنة ونصف رفض والداي تلك الفتاة
ُ

ي عرفت أهنما رفضاها لنسبها ،واستفتيت
بعد أ ْن وافقا عليها ،وملا حبثت عن سبب الرفض من والد ه

والدي ،وأنين إذا خالفت أمرمها فأان عا ّق هلما .أرشدوين
بعض املشايخ فأفتوين بوجوب لزوم نصيحة
ّ

ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فم ْن أفتاك بوجوب طاعة الوالدين يف فسخ خطوبة املرأة يستأنسون مبا ُروي عن النيب -صلى هللا
َ

عليه وسلم -أن ابن عمر سأله أن أابه أيمره بتطليق زوجته فقال له النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"أطع أابك" .أخرجه أمحد ( ، )4697وأبو داود ( ، )5138والرتمذي ( ، )1189وغريهم.

ولكن هل والدك مثل عمر -رضي هللا عنه-؟! وهل سبب رفض أبيك للمرأة هو نفسه سبب أمر
عمر -رضي هللا عنه -ابنه بتطليق زوجته؟
إن عمر -رضي هللا عنه -مل أيمر ابنه بتطليقها إال لعيب ونقص يف دينها ،كما أن عمر -رضي هللا

عنهُ -ملْهم حمدهث معروف بقوة فراسته ،ومن أجل هذا أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابن عمر
-رضي هللا عنه -أبن يطيع أابه.

وم ْن من آابئنا مثل عمر -رضي هللا عنه-؟!!
َ

والذي أراه لك أنه ال جيب عليك طاعة والديك يف فسخ خطبتها ،وإمنا "الطاعة يف املعروف" ،وألن

السبب الذي يستندان له غري معترب شرعاً.
لكن عليك أن تقدر عواقب األمور ،فقد حيدث بينك وبّي والديك قطيعةُ رحم دائمة ،فأر ِ
ضهما
ْ

لكن ال جيب عليك فسخ اخلطبة ،ووازن بّي املفسدتّي :مفسدة إغضاب والديك ،ومفسدة إهانة

املخطوبة وكسر قلبها؛ فإن املفسدة الكربى تُدرأ يف الشريعة ابرتكاب املفسدة الصغرى.

وهللا املوفق.

()374/16

حلم احلمار الوحشي
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/17هـ

السؤال

هل أكل حلم احلمار حرام أم حالل؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأكل حلم احلُ ُم ِر فيه تفصيل؛ أما احلمر األهلية فال جيوز أكلها ألهنا جنسة وقد نزل احلكم يف حترميها
يوم خيرب حلديث علي -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن نكاح املتعة يوم

خيرب وعن حلوم احلمر األهلية رواه مسلم ( ، )1407وحديث عبد هللا بن أيب أوىف -رضي هللا عنه-
قال :أصابتنا جماعة ليايل خيرب ،فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية فانتحرانها ،فلما غلت

القدور ،اندى منادي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أكفئوا القدور فال تطعموا من حلوم احلمر
شيئاً" .رواه البخاري ( )3155ومسلم (. )1937

وأما احلمر الوحشية فيجوز أكلها حلديث أيب قتادة -رضي هللا عنه -أنه كان مع رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -حىت إذا كان ببعض طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمّي وهو غري حمرم فرأى
محاراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه ،فسأهلم رحمه فأبوا عليه،
فأخذه ،مث شد على احلمار فقتله فأكل وأكل منه بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وأىب

بعضهم ،فأدركوا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فسألوه عن ذلك فقال" :إمنا هي طعمة
أطعمكموها هللا" .رواه .البخاري ( ، )2854ومسلم (. )1196

()375/16

صحة حديث االفرتاق!
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/01هـ
السؤال

صح هذا اخلرب فما اسم الفرقة الناجية؟ هل امسها
هل يصح حديث االفرتاق إىل  73فرقة؟ وإذا ّ

"سلفي" أو "سين"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فحديث االفرتاق الذي أشرت إليه من األحاديث اليت تنازع العلماء يف صحتها وضعفها ،ولذا مل

خيرج البخاري وال مسلم شيئاً من طرق هذا احلديث ،إال أن الناظر يف طرقه ،وتعامل أئمة السلف
معه ،ال يرتدد يف احلكم بثبوته مبجموع طرقه ،وهلذا صححه الرتمذي ،وابن حبان ،واحلاكم ،وابن

تيمية ،وتلميذه ابن القيم ،وهو قول أكثر احملدثّي ،بل ابلغ بعضهم وجعله من األحاديث املتواترة.

والفرقة الناجية مل حتدد األحاديث امسها إال مبا وقع يف بعض طرق حديث االفرتاق ،بقوله -صلى هللا

عليه وسلم" :-ما أان عليه" ،ويف بعض األلفاظ" :هي اجلماعة" ،فال ينبغي أن نتجاوز هذه األوصاف
الشرعية ،فالفرقة الناجية ،هم أهل السنة ،وهم احلريصون على اجلماعة -الذين التزموا ما كان عليه
النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه -قوالً وعمالً.
أما التسميات اليت أشرت إىل بعضها فهي تسميات متأخرة ،وليست العربة ابلتسمي هبذا االسم أو
ذاك ،ولكن العربة حبقيقة االنتساب ،والتطبيق العملي ملنهج النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه

-رضي هللا عنهم -يف مجيع شؤون احلياة ،وليس يف جانب االعتقاد احملض فقط ،فمنهج السلف

منهج متكامل ،ال حيصر يف مظهر ،أو مسائل حمدودة ،بل شامل بشمول هذا الدين العظيم،
الصاحل ٌ
فهو منهج حيكم ويضبط عالقة اإلنسان مع ربه ،ونفسه ،ومع الزوجة ،ومع األهل ،واألقارب،

واجلريان ،واألصدقاء ،بل ومع األعداء.

سهل ويسري ،والعربة ابحلقيقة والواقع ال
إن ادعاء االنتساب إىل السلف -كما هو مشاهد اليومٌ -

مبجرد االنتساب ،فاحرص على التمسك ابلسنة ،وااللتزام هبا ظاهراً وابطناً ،وال تنشغل ابأللقاب

كثرياً ،فقد صار كثريٌ ممن ينتحل هذه األلقاب يوايل ويعادي عليها بطريقة ختالف منهج السلف الذي
ينتمي إليه ،أو ينتسب له.

صحت هبا السنن واآلاثر عن
وعليك -أخي -ابلتخلق ابألخالق النبوية ،خذها غضةً طريةً ن ّقية كما ّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث انظر يف أخالق صحابة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ورضي

هللا عنهم -ويف أخالق أئمة اإلسالم ،متذكراً أبن القدوة املطلقة يف ذلك كله هو الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -أما من سواه فيؤخذ من قوله ويرتك ،نسأل هللا تعاىل للجميع اهلداية والتوفيق.

()376/16

وطأها بعد الطهر وقبل االغتسال
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/11/16هـ

السؤال

ما كفارة إتيان الزوجة يف آخر أايم احليض ،بعد انقطاع نزول الدم وقبل ظهور عالمة الطهر (القصة
البيضاء) ؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فكفارته االستغفار ،حيث إنه تعجل األمر ،وقد قال هللا" :فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن

حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا" [البقرة ، ]222:يعين تطهرن ابملاء ،وهو
مذهب اجلمهور أن الطهر الذي حيل به مجاع احلائض هو تطهرها ابملاء كطهر اجلنب.

وقال بعض أهل احلديث :إن وطئ يف الدم فعليه دينار ،وإن وطئ يف انقطاعه فنصف دينار؛ حلديث

ابن عباس -رضي هللا عنه -مرفوعاً" :إذا كان دماً أمحر فدينار ،وإن كان دماً أصفر فنصف دينار"

رواه الرتمذي ( ، )137وغريه ،لكنه حديث مضطرب ،فاألحوط مع االستغفار أن يتصدق بشيء،

وهللا أعلم.

()377/16

إعالن املفيت لفتواه املخالفة!
اجمليب وليد بن علي احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/17هـ
السؤال

إذا خالف اجملتهد أو العامل من هو أعلم منه ،أو انفرد بفتوى خالف أكثر العلماء املعاصرين ،وأكثر
الذين سبقوه يف نفس املسألة؛ فهل جيوز له إعالن فتواه للعامة أو االحتفاظ هبا لنفسه؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن الواجب يف حق اجملتهد أن جيتهد يف املسائل الشرعية إذا كان مستوفياً لشروط االجتهاد يف تلك

املسألة ،فإذا أداه اجتهاده إىل رأي خمالف لرأي أكثر علماء عصره أو من هو أعلم منه ،فإن الواجب
عليه أن يعمل برأيه ،وال عربة مبخالفته ملن هو أعلم منه أو مجهور العلماء؛ ألنه يتعبد هللا -عز

وجل -مبا يعتقد هو أنه احلق والصواب ال ابعتقاد غريه ،وألن احلق ال يعرف ابلكثرة والغلبة وإمنا
يعرف ابلدليل.

ومبا أنه توصل إىل رأيه ابلدليل الشرعي فهذا هو املطلوب شرعاً ،لكن عليه أن حيذر من زلة العلماء

أو خمالفة النصوص الصرحية.

وأما نشر فتواه ورأيه بّي الناس فإنه ينظر إىل ما يؤول إليه نشرها ،فإذا رأى أن العمل بفتواه وما

يعتقد رجحانه يفضي إىل إاثرة فتنة بّي الناس أو إىل حدوث مفسدة فإنه ال يفيت هبا دفعاً حلدوث

مفسدة ،وإذا رأى أهنا ال تفضي إىل حدوث مفسدة وحصول فتنة فال مانع من نشرها بّي الناس.

يقول ابن القيم " :فإن مل أيمن  -أي املفيت  -غائلة الفتوى ،وخاف من ترتب شر أكثر من اإلمساك
عنها أمسك عنها ترجيحاً لدفع أعلى املفسدتّي ابحتمال أدانمها ".

ويشهد هلذا فعل عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -فقد صلى خلف عثمان -رضي هللا عنه-

متماً مبىن ،ومل يقصر الصالة ،مع أنه كان يرى القصر ،وملا قيل له يف ذلك ،قال" :اخلالف شر" رواه

أبو داود ( ، )1960والبيهقي ( )144-143/3وصححه األلباين .فرتك العمل بفتواه ألنه رأى أن
ما يفضي إليه العمل برأيه من مفسدة االختالف أعظم من مصلحة العمل مبا يعتقد رجحانه.

وقد ذكر الشاطيب أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره ،وإن كان من علم الشريعة ،ومما يفيد
علماً ابألحكام ،ومما استدل به على ذلك حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عند مسلم ( )31ملا

بعثه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بنعليه ،وقال له " :اذهب بنعلي هاتّي فمن لقيت من وراء

احلائط يشهد أن ال إله إال هللا مستيقناً هبا قلبه فبشره ابجلنة " ،فلقيه عمر ورده ،وقال للرسول -

صلى هللا عليه وسلم :-فال تفعل فإين أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون ،فقال رسول هللا
-صلى هللا عيه وسلم"-فخلهم".

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()378/16

قسمة املال على الورثة يف احلياة!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/09هـ
السؤال

ابعت والديت -وهي ما زالت على قيد احلياة واحلمد هلل -قطعة أرض متلكها ،وأرادت توزيع مثنها

على أوالدها ،للذكر مثل حظ األنثيّي ،فما رأيكم هبذا التقسيم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا تصرف صاحب املال يف ماله وقت حياته ،كأن تص ّدق به -كله أو بعضه ،-أو وزهعه على

أوالده الذكور واإلانث جاز له ذلك .وما دام حيًّا ال يلزمه أن يعطي الذكر مثل حظ األنثيّي ،وإن
فعل جاز له ذلك.

وهذا كله إذا مل يكن له ورثة -بعد موته -غري األوالد الذكور واإلانث ،أما إن كان له ورثة غريهم،
ووزع ماله على أوالده؛ حلرمان اآلخرين بعد موته ،ففعله -حينئذ -حرام ال جيوز.

وعليه أن يبقي شيئاً من ماله يوصي به لنفسه بعد موته ولورثته؛ لقول رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" .صحيح البخاري
( ، )2742وصحيح مسلم ( . )1628وهللا أعلم.

()379/16

هل يضمن السارق ولو أُقيم احلد؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/11هـ

السؤال

عند إصدار احلكم على سارق ما بتنفيذ حد السرقة عليه ،هل يطالب إبرجاع املبلغ أو الشيء

املسروق؟ وإذا كان السارق مل يعد ميلك ذلك املبلغ ،فهل يبقى يف ذمته بعد تنفيذ احلكم عليه،

ويطلب منه سداده يف املستقبل؟ وكيف يربئ ذمته من حق العباد بعد أن قطعت يده؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فعلى السارق ضمان ما سرقه ،سواء كان املسروق موجوداً أو مستهلكاً أو اتلفاً ،وسواء كان السارق

"وَال
موسراً أو معسراً أقيم احلد أو مل يُقم؛ لعموم األدلة احملرمة ألكل املال ابلباطل ،كقوله تعاىلَ :
َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل" [البقرة . ]188:وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-على اليد ما
ْ َ ْ َْ َ ْ َ

أخذت حىت تؤديه" .رواه أمحد ( ، )20098وأبو داود ( ، )3561والنسائي يف الكربى ()5782
 ،وصححه احلاكم ( )55/2من حديث مسرة -رضي هللا عنه -وهو من رواية احلسن عنه ،وقد أثبت

مساعه علي بن املديين ونفاه شعبة وابن معّي( .انظر سنن البيهقي . )35/8

ولقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إنه ال حيل مال امرئ إال بطيب نفس منه" .رواه أمحد ()20714
 ،وأبو يعلى ( )1570من حديث أيب حرة الرقاشي عن عمه -رضي هللا عنه-

قال اهليثمي" :رواه أمحد ،وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معّي ،وفيه علي بن زيد وفيه

كالم" أ .هـ جممع الزوائد (. )266/3
وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف

شهركم هذا يف بلدكم هذا" رواه البخاري ( ، )67ومسلم ( )1679من حديث أيب بكرة -رضي هللا

عنه.-

وقطع يد السارق حال توافر الشروط وانتفاء املوانع حق هلل تعاىل ،بينما املال املسروق حق
للمخلوق ،وإقامة حق هللا تعاىل ال مينع أن يستويف املخلوق حقه .قال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل:-

"إهنا عّي جيب ضماهنا ابلرد لو كانت ابقية ،فيجب ضماهنا إذا كانت اتلفة ،كما لو مل يقطع؛ وألن

القطع والغرم حقان جيبان ملستحقّي ،فجاز اجتماعهما؛ كاجلزاء والقيمة يف الصيد احلرمي اململوك" أ.

هـ املغين ( ، )113/9وهذا مذهب الشافعي وأمحد.

أما حديث" :ال يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه احلد".

فرواه النسائي ( ، )4984ويف الكربى ( ، )7477والطرباين يف األوسط ( ، )9274والدارقطين
( ، )182/3والبيهقي ( )277/8من طريق املسور بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن جده
عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه.-

وهو حديث ال يصح ،قال أبو حامت" :منكر" .احملرر يف احلديث ( ، )630وقال النسائي" :هذا

مرسل ليس بثابت" ،وقال الدارقطين يف العلل (" : )294/4مضطرب غري اثبت" أ .هـ ،وقال

الطرباين" :ليس متصل اإلسناد؛ ألن املسور مل يسمع من جده" أ .هـ وقال ابن العريب -رمحه هللا

تعاىل" :-حديث ابطل" ا .هـ أحكام القرآن ( ، )235/2وانظر :لسان امليزان ( ، )21/3وسنن
البيهقي (. )277/8
فإن كان السارق موسراً لزمه رده حاالً ،أما إن كان معسراً فيبقى يف ذمته ديناً لصاحبه .وهللا تعاىل
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()380/16

الصالة يف املالبس الرايضية
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/10هـ

السؤال

هل جتوز الصالة بثوب من شقّي ،وهذا الثوب لباس رايضي ،ما يعرف عندان (توات رايضية) وهي
غالباً ما تلبس يف الرايضة أو عند النوم ،وماذا لو صليت هبا يف املسجد وكانت واسعة وليست من

الثياب الضيقة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فتجوز الصالة فيما يسرت العورة ،ولكن املسلم مأمور أبخذ زينته عند كل صالة حبسب استطاعته،
آد َم ُخ ُذوا ِزينَـتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد" [األعراف ، ]31:أي عند كل
"اي بَِين َ
كما قال هللا تعاىلَ :

صالة .ولو أن مسلماً دعي ملقابلة ملك أو مسؤول أو مقدهر يف نفسه للبس أحسن ثيابه؛ حىت يقابله
وهو يف أحسن حال .فكيف مبلك امللوك رب العاملّي الذي هو مجيل حيب اجلمال.

أما من ال جيد من املالبس إال ما يكفي سرت عورته فال حرج أن يصلي هبا.

فلتحرص -أخي الكرمي -على أخذ أحسن ثيابك عند الصالة ،فهو أوىل وأفضل وأمجل وأكثر أجراً.
مكتواب عليها بعض
مع التنبه إىل أن بعض املالبس الرايضية أو غريها من مثل ما سألت عنه قد يكون
ً

العبارات املخالفة أو البذيئة الفاحشة ،فال جتوز الصالة يف مثل هذه املالبس .وهللا املوفق واهلادي إىل

سواء السبيل.

()381/16

إحياء الذكرى لبعض احلوادث هل هو بدعة؟
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/12هـ
السؤال
نسمع كثرياً أن جمموعة ما أحيت حادثة معينة أو يوماً معيناً مات فيه قائد ،أو ماتت يف مجوع كبرية،
كيوم (تسوانمي) مثالً ،بل ونسمع عن إحياء ٍ
ليال جملرد حدوث أشياء مهمة فيها ،واألمثلة على ذلك
كثرية ،فهل جيوز إحياء مثل هذه األايم ،وختصيصها بيوم معّي يف السنة واخلروج إىل مكان معّي

حدثت فيه احلادثة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ليال جملرد حدوث أشياء مهمة ،وختصيصها ٍ
فإن ما ذكره السائل من إحياء ٍ
بيوم مع ٍ
ّي يف السنة،
ٍ
داخل يف مسمى العيد؛ فالعيد مشت ٌق من العادة ،والعيد
واخلروج إىل مكان معّي حدثت فيه احلادثةٌ -

عند العرب هو :الوقت الذي يعود فيه الفرح واحلزن.

قال أتبط شراً:
اي عيد ما لك من ٍ
شوق وإيراق *** ِّ
ومر طيف على األهواء طراق

قال ابن األنباري -رمحه هللا :-يف قوله( :اي عيد ما لك) " :العيد ما يعتاده من احلزن والشوق"
[لسان العرب (. ] )318/3

وقال ابن األعرايب -رمحه هللا" :-مسي العيد عيداً؛ ألنه يعود كل سنة بفرح جمدد" [لسان العرب
(. ] )319-318/3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا" :-العيد اسم ملا يعود من االجتماع على ٍ
وجه معتاد عائد
ٌ
إما بعود السنة ،أو بعود األسبوع ،أو الشهر ،أو حنو ذلك.

فالعيد جيتمع من أمور :يوم عائد ،كيوم الفطر ،ويوم اجلمعة.
ومنها :اجتماع فيه.

ومنها :أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات ،وقد خيتص العيد ٍ
مبكان بعينه ،وقد يكون مطلقاً،
وكل هذه األمور قد تسمى عيداً.
فالزمان كقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف يوم اجلمعة" :إن هذا يوم جعله هللا للمسلمّي عيداً"
[السنن الكربى للبيهقي ( ، )243/3وأورده األلباين يف صحيح اجلامع (. ] )259/2

واالجتماع واألعمال كقول ابن عباس -رضي هللا عنهما( :-شهدت العيد مع رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم[ )-رواه البخاري كتاب العيدين (. ] )171/1
واملكان كقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تتخذوا قربي عيداً" [املصنف البن أيب شيبة (، )375/2

ويف مسند اإلمام أمحد ( ، )367/2وسنن أيب داود ( )2042بلفظ" :ال جتعلوا قربي عيداً" ،وأورده
األلباين يف صحيح اجلامع (. ] )132/6

وقد يكون لفظ العيد امساً جملموع اليوم والعمل فيه ،وهو الغالب ،كقوله صلى هللا عليه وسلم:
"دعهما اي أاب بكر ،فإن لكل ٍ
قوم عيداً ،وإن هذا عيدان" [رواه البخاري ( ، )170/1ومسلم
( . )892وانظر اقتضاء الصراط املستقيم ( ، )442-441/1وانظر :البحر احمليط أليب حيان
(] )56/4

ولذلك مسي العيد هبذا االسم؛ لتكرره كل عام ،وقيل :لعود السرور بعوده ،وقيل :لكثرة عوائد هللا

على عباده فيه [انظر :هناية احملتاج إىل شرح املنهاج للرملي ( ، )376/2واجملموع شرح املهذب

للنووي ( ، )5/2وأنيس الفقهاء للشيخ :قاسم القونوي (ص ، )118والبناية يف شرح اهلداية للعيين
( ، )849/2وكشاف القناع للبهويت (. ] )50-49/2

()382/16
زمان معّي ،أو ٍ
فعلى هذا كل اجتماع عام حيدثه الناس ،أو يعتادونه يف ٍ
مكان معّي ،أو ُمها معاً؛ فإنه
يكون عيداً ،وكذلك كل أث ٍر من اآلاثر القدمية ،أو اجلديدة حيييه الناس ،أو يراتدونه ،يصدق عليه
مسمى العيد.

وهبذا يتبّي ارتباط التعريفّي الشرعي واللغوي ،وأنه ال فرق بينهما يف مسمى العيد ،ولكن الشرعي:

ما بيهنه الشارع ،وحدهه من األعياد الزمانية واملكانية [انظر :األعياد وأثرها على املسلمّي .د .سليمان
السحيمي ص. ]22-21

وبناء على ما مضى فإن ختصيص الناس بعض األمكنة أو األزمنة بِ ِع ٍ
لفرح ،أو
يد ،سواء كان ذلك ٍ
َ
ً
حزن ،أو حنو ذلك مما ورد ذكره يف السؤال -بدعةٌ ،وخمالفةٌ للشرع ،وتشبهٌ ابلكفار.

ولقد تظاهرت نصوص الشرع يف التحذير من البدع ،قال هللا -عز وجل( :-وأن هذا صراطي
مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) [ .األنعام:

. ]153

فاملراد ابلصراط املستقيم :سبيل هللا الذي دعا إليه ،وهو :السنة .والسبل :الطرق املختلفة عدا هذا
الطريق ،مثل :اليهودية ،والنصرانية ،وسائر امللل ،واألهواء ،والبدع [تفسري البغوي (، )142/2

وانظر :فتح القدير للشوكاين (. ] )183/2

عن جماهد قال( :وال تتبعوا السبل) قال" :البدع والشبهات" [انظر سنن الدارمي (. ] )68/1
ص ٍ
بعدد
فأفادت اآلية أن طريق احلق واحدة ،وأن للباطل طرقاً متعددة ال واحدة ،وتعددها مل خي ه

خمصوص [االعتصام للشاطيب ( ، )223/1وانظر :تفسري ابن كثري (] )191/2
حمدثة بدعة ،وكل ٍ
وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم .." :-وإايكم وحمداثت األمور فإن كل ٍ
بدعة
ضاللة " ...أخرجه أبو داود ( ، )4607والرتمذي ( ، )2676وقال" :حديث حسن صحيح"،
واحلاكم يف املستدرك ( ، )96-95/1وقال" :إسناده صحيح" ،ووافقه الذهيب.

وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" ،ويف رواية" :من عمل
عمالً ليس عليه أمران فهو رد"رواه البخاري ( ، )2697ومسلم (. )1718

()383/16

التأجري من الباطن
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/29هـ
السؤال

حنن اآلن بصدد الدخول مزايدة حكومية يف الستئجار قطعة أرض داخل البحر ملدة  55سنة ،علماً
أن العقد يشمل أعمال الردم والتخطيط والرصف والزفلتة واإلانرة وأعمال الكهرابء واملياه والصرف
الصحي واهلاتف ،وهي خمططة من قبل الدولة ،مبعىن أهنا قطع حمددة إلنشاء عمائر سكنية سياحية
وفلل ،وقطعة إلنشاء فندق ،وقطعة إلنشاء سوق جتاري ،وغريها من املنافع ،وال ميكن تغيري هذا

تسر  ، ...لذا قرران إن
التخطيط بناء على العقد املربم مع الدولة ،ولكن أوضاع الفنادق يف بلدان ال ّ

متت عملية استئجار األرض أن نتنازل عن قطعة الفندق بطريق (خلو قدم) أو بيع العقد لغريان ،وهذا
من الناحية النظامية لبلدان مسموح به ،فيدفع املستأجر اجلديد قيمة اإلجيار هلذه القطعة فقط للدولة
مباشرة ،أما بقية القطع فسنستمر يف إجيارها من الدولة وأتجريها للغري أو بنائها ومن مث أتجريها .فما

حكم هذا العمل شرعاً؟
اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
فاالستئجار مدة معينة ،ومن مثَه أتجري العّي املؤجرة أبكثر أو أقل أمر جائز إذا كان للغرض املستأجر
من أجله ،ما مل يشرتط املالك أو اجلهة املختصة عدم التأجري ،أو أن ال يتم التأجري إال إبذنه فله

ذلك.

لكن ما ورد يف السؤال من أن من مجلة األرض املستأجرة (فندق) مث التعقيب بقول السائل (ولكن

تسر) أقول :يظهر من هذا التعقيب أن هذا الفندق وأمثاله غالباً ستكون
أوضاع الفنادق يف بلدان ال ّ

فيه أشياء حمرمة ،مثل الزان وشرب اخلمور وجلب املغنيّي واملغنيات وغري ذلك مما حرمه هللا ،فإذا كان

األمر كذلك فإنين أنصح السائل -وغريه ممن يريد الدخول يف ذلك -أن يرتاجع عنه؛ ملا فيه من

اإلعانة على اإلمث والعدوان ،وهللا تبارك وتعاىل يقول" :وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة]2:

مث إن الربح الناتج عنه سحت ال خري فيه ،وأعين بذلك األرض اخلاصة ابلفندق .وهللا أعلم ،وصلى
هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()384/16

الرسم لكنائس النصارى
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/10هـ

السؤال

ما حكم من يقوم برسم رسومات ختص النصارى وترسل إىل دولة أوروبية مقابل أجر عن هذه
الرسومات! علماً أن هذه الرسومات قد توضع يف كنائسهم ،أو بيوهتم؟ وما حكم األموال اليت جتىن
من هذا العمل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كان الرسم ألشياء من الطبيعة مثل الشمس ،والقمر ،والنجوم ،والشجر ،واملراكب السيارة يف
البحار ،أو السيارات وغريها مما ليس فيه روح ،فال أبس بذلك حىت لو اشرتاها منه النصارى ،واملال

من ذلك حالل.

وأما إن كان الرسم لذوات األرواح فهذا داخل يف التصوير احملرم الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه

وسلم وتوعد عليه ابلعقاب األليم ،ومن أدلة حترمي التصوير ما يلي:

عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن أشد الناس عذاابً
يوم القيامة املصورون" رواه البخاري ( ، )5950ومسلم (. )2109

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :من صور صورة
يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" رواه البخاري ( ، )5963ومسلم (. )2110

ويف الصحيحّي أن رجالً جاء إىل ابن عباس رضي هللا عنهما فقال :إين رجل أصور هذه الصور فأفتين
فيها ،فقال له :ادن مين .فدان منه ،مث قال :ادن مين .فدان منه ،حىت وضع يده على رأسه فقال:

أنبئك مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
"كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم" .وقال" :إن كنت فاعالً
فاصنع الشجر وماال نفس له" رواه البخاري ( ، )2225ومسلم (. )2110

فاألوىل هلذا الشخص أن يرتك العمل يف اجلانب احملرم من هذا العمل احملرم ،وليعلم أن ما أيخذه من
مال يف بيعه هلذه الصور احملرمة حرام ،والقاعدة عند العلماء" :أن ما أفضى إىل حمرم فهو حمرم"،

فعمله حمرم ،وكسبه حمرم ،وكما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال يربو حلم نبت من

سحت إال كانت النار أوىل به" أخرجه الرتمذي ( ، )614وغريه ،وصححه األلباين.

وتعاونه مع النصارى يف بيعه هذه الصور هلم ،يوقعه يف إمث أشد وذنب عظيم ،ولقد هنى هللا جل وعال
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان" فما
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
عن ذلك مع إخوانه املسلمّي بقوله َ
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ

ابلك فيمن يتعاون مع من يعبدون غري هللا تعاىل ويتخذون هذه الصور أرابابً من دون هللا ،فليحذر من
"وَمن يَـت ِهق ه
ث َال
اَّللَ َْجي َعل لَهُ َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
هذا األمر وليبتعد عنه ،وأوصيه بتقوى هللا تعاىل َ
ِ
ب" [الطالق ، ]3-2:وعليه أن يبحث عن عمل حالل ،فإن يف الرزق احلالل اخلري والربكة يف
َْحيتَس ُ
الدنيا قبل اآلخرة.
وفق هللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()385/16

قبول معلم القرآن للهدااي!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/27هـ
السؤال

لدي أخت تعمل يف جمال الدعوة ،وابألخص يف تعليم التجويد وتصحيح التالوة ،لكنها تقيم يف بلد
علما لآلخرة،
عريب يظهرون اجلميل ألي مدرس ،ويعتربون أهنا أفضل من كل املعلمّي؛ ألهنا تعطيهم ً
ويف يوم أقيم فيه حفل تكرمي قدموا هلا هدية فرفضت وبشدة قاسية ،فهل هي على صواب يف

تصرفها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هذه األخت يبدو أهنا شديدة الورع ،فقبول هذه اهلدية اليت تقدمها هيئة وليست من شخص

معّي أمر سائغ شرعاً؛ للحديث الصحيح" :إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا" صحيح البخاري

( ، )5737وهذا احلديث يستشهد به األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد على جواز أخذ أجرة
على تعليم القرآن.

ومن املعلوم أنه ورد حديث يشدد يف أخذ شيء على تعليم القرآن ،وأصرح شيء ورد يف التحرمي
يل قوساً ،فذكرت ذلك
حديث أيب بن كعب -رضي هللا عنه -قال" :علهمت رجالً القرآن ،فأهدى إ ه

لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :إن أخذهتا أخذت قوساً من انر" .فرددهتا .رواه ابن ماجه
( ، )2158وقال عنه البيهقي وابن عبد الرب :منقطع .وخالفهم بعض احلفاظ ،ولكن احلديث فيه

مقال ،وقد صرح العلماء أبنه إما أن يكون منسوخا ،أو يكون مؤوالً ابعتبار أن هذا الرجل مل يكن له
معلم ،وإن كان كذلك فهذا من ابب فرض العّي ،وليس من ابب فرض الكفاية.

ومما يؤيد هذا ما ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أعطى لعمر -رضي هللا عنه -وقال له" :ما
آاتك هللا من هذا املال من غري مسألة وال إشراف فخذه" صحيح البخاري ( ، )1473وصحيح

مسلم ( ، )1045وسنن النسائي ( )2605ويف احلديث" :هتادوا حتابوا" أخرجه البخاري يف األدب
املفرد ( ، )594وأبو يعلى ( ، )6013والبيهقي يف الشعب ( )8693أي إن اهلدية تؤدي إىل احملبة؛
وهلذا فإننا نرى أنه قد يكون من األفضل أن تقبل هذه اهلدية ،وميكنها أن تتصدق هبا إذا كان يف

نفسها شيء منها ،وعليها أن تعامل زميالهتا بلطف ،فالدين حيث على الرفق وعلى حسن اخللق وال

حيث على الغلظة .وجزاها هللا خرياً لورعها وخلوفها من أن تقع يف الشبهات ،لكن مع ذلك عليها أن
تكون متبصرة يف أمر دينها .وهللا أعلم.

()386/16

املتاجرة ببيع وصالت الشعر
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/13هـ

السؤال

أان رجل أعمال يف أمريكا ،أريد أن أفتح متجراً لبيع وصالت الشعر (الباروكة)  ،فهل جيوز هذا؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن هللا تعاىل أحل للناس البيع ،وجعل جماالته واسعة فسيحة ،وحرم عليهم من املعامالت ما فيه راب

أو غرر أو غش أو أكل ألموال الناس ابلباطل ،أو غري ذلك من األسباب املذكورة يف كتب الفقهاء

 ...وابب احلرام يف املعامالت أضيق من احلالل بكثري .فعالم يدع املرء الباب الواسع الفسيح ،ويلج
أو حياول الولوج من الباب الضيق احلرج؟!

وقد حرم النيب -صلى هللا عليه وسلم -الوصل ولعن الواصلة واملستوصلة .صحيح البخاري
( ، )5938،4887وصحيح مسلم (. )2122

والشعر املستعار أو ما يعرف بّي العامة ابلباروكة هو يف حكم الوصل ،وقد أطبق أهل العلم قدميا
وحديثا على منع الوصل؛ ملا ورد فيه من النهي ،وإن اختلفوا يف علة النهي أهي تغيري خلق هللا أو

الغش والتدليس؟ وال شك أن الباروكة أشد من الوصل يف ابب الغش والتدليس.

وعليه فالذي يظهر يل -وهللا أعلم -أن جتتنب هذا العمل وتبتعد عنه ،واملسلم يبحث عن الكسب
احلالل الذي ال شبهة فيه ،ويكفيك قوله صلى هللا عليه وسلم" :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك".
أخرجه الرتمذي ( ، )2518وغريه .وهللا أعلم.

()387/16

سؤال اإلكرامية من الناس
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/28هـ

السؤال

أعمل يف شركة تقوم بعمل إعالانت ملنتجاهتا عن طريق التليفزيون ،ووظيفيت أن أقوم بتوصيل هذه
املنتجات للمنازل ،وأقوم بطلب إكرامية ،ولكن بطريقة ذوقية ،فمنهم من يعطيين ،ومنهم من يرفض،

فهل النقود اليت أحصل عليها ،أو مبعين أدق هذه اإلكرامية حالل أم حرام؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فطلبك هذا ال جيوز ألمرين ،أحدمها :أنه سؤال واستجداء ملا يف أيدي الناس ،وأنت لست فقرياً أو
مسكيناً حىت حتل لك الصدقة ِ
فاتق هللا أن تدخل يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" -ما يزال

الرجل يسأل الناس حىت أييت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم" .رواه البخاري ( ، )1475ومسلم

( )1040من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما.
الثاين :أن هذا داخل يف قصة ابن اللتبية الذي استعمله رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على

يل،
صدقة بين سليم ،فلما قدم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :هذا لكم وهذا أهدي إ ه
فقام النيب -صلى هللا عليه وسلم -على املنرب ،فحمد هللا وأثىن عليه ،وقال" :ما ابل العامل أبعثه،
فيقول :هذا لكم وهذا أهدي يل .أفال قعد يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت ينظر أيهدى إليه أم ال؟!

والذي نفس حممد بيده ال ينال أحد منكم شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه بعري له رغاء،

أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر ،مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه ،مث قال :اللهم هل بلغت" .مرتّي.

أخرجه البخاري ( ، )7174ومسلم (. )1832
وروى اإلمام أمحد ( )22495عن أيب محيد الساعدي -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :هدااي العمال غلول" .وهللا يقول يف حمكم التنزيل" :ومن يغلل أيت مبا غل يوم
القيامة" [آل عمران. ]161:فاتق هللا يف نفسك ،وأقلع عن هذه العادة ،وأرجع هذه األموال إىل
أصحاهبا ،فإن مل جتدهم فتصدق هبا عنهم .وهللا تعاىل أعلم.

()388/16

س َر إبراهيم األصنام بوحي من هللا؟!
هل َك َ
اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/14هـ
السؤال

عندما كسر إبراهيم -عليه السالم -األصنام ،هل كان ذلك قبل أن يُوحى إليه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن إبراهيم -عليه السالم -قد أانر هللا بصريته وهداه إىل الرشد ،فعلم أن األصنام ال تسمع وال
تبصر وال تسمع نداء وال جتيب دعاء ،وال تضر وال تنفع ،وأهنا ال تباين بنات صنفها من سائر

"ولََق ْد آتَـ ْيـنَا
اخلشب ،وأن أابه هو الذي يصنعها- .وكان أبوه جناراً ينحت األصنام -كما قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ّي" [األنبياء . ]51:وأن هللا آاته رشده من الصغر ،فكان قوي
يم ُر ْش َدهُ من قَـ ْب ُل َوُكنها بِه َعال ِم َ
إبْـ َراه َ
العزمية ،اثقب النظر ،جيادل قومه ويناظرهم فيقيم عليهم احلجة ويدمغهم ابلربهان الذي أيده هللا تعاىل
به ،وهداه إىل احلق ،فعرف بصائب رأيه واثقب فكره أن هللا تعاىل واحد أحد.

واملقصود أن هللا تعاىل أخرب أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل ،أي من قبل بلوغه ،وقوله (وكنا به

عاملّي) أي وكان أهالً لذلك ،مث قال" :إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون"

[األنبياء ]52:هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره :اإلنكار على قومه عبادة األصنام ،أهلمه احلق
ْك ح هجتـنا آتَـيـن ِ ِ
يم َعلَى قَـ ْوِم ِه" [األنعام. ]83:
"وتِل َ ُ ُ َ ْ َ َ
واحلجة على قومه ،كما قال تعاىلَ :
اها إبْـ َراه َ
سرها عندما كان شاابً صغري السن ،حينما آاته
أما تكسري األصنام ،فإن إبراهيم -عليه السالم -ك ه
هللا رشده ،فاستنكر عبادة األصنام وحطمها ،ولكن أكان قد أوحي إليه ابلرسالة يف ذلك احلّي ،أم

هو إهلام هداه إىل احلق قبل الرسالة؟ فاألرجح أنه إهلام هداه إىل احلق ،ويف ذلك قوهلم" :مسعنا فىت
يذكرهم يقال له إبراهيم" [األنبياء . ]60:وهللا أعلم.

()389/16
ض َل الرجل على املرأة يف املرياث؟!
ملاذا فُ ِّ
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/12هـ
السؤال
ما احلكمة من عدم تسوية الرجل ابملرأة يف املرياث؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد فرض هللا املواريث يف كتابه ،وقسمها بّي مستحقيها بنفسه ،حبسب ما اقتضته حكمته ،ورمحته،

وسعة علمه .ومل يدع ذلك الجتهاد جمتهد ،أو فقه فقيه ،فقال بعد أن ذكر مجلة من أحكام املواريث:
"آابؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من هللا إن هللا كان عليماً حكيما" [النساء:

من اآلية. ]11

وقد جعل هللا للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ،ومل حيرمها من املرياث ،كما يصنع أهل اجلاهلية
القدمية واحلديثة ،ومل يسوها ابلرجل ،كما ينادي بذلك من قصر علمه ونظره ،ذلك ألن الشريعة

اإلسالمية منظومة مرتابطة من التشريعات تقضي بعدم التسوية يف املرياث ،الذي هو نوع استحقاق،
آابء ،أو
لعدم التساوي يف االلتزامات اليت هي من قبيل الواجبات ،فالرجال يف اإلسالم -سواءً كانوا ً

أبناء أو أزواجاً ،أو إخواانً وارثّي -ملزمون ابلنفقة على بناهتم ،أو أمهاهتم ،أو زوجاهتم ،أو أخواهتم،
ً
ِ
بشرطّي اثنّي :غىن املنفق ،وفقر املن َفق عليه ،يف حالة عمودي النسب؛ وهم اآلابء ،واألوالد،
وبزايدة شرط اثلث إن كان املنِفق من احلواشي ،وهو :كونه واراثً للمن َفق عليه.
سواء كانت فقريةً أو موسرة.
أما الزوج فتجب عليه نفقة زوجته مطلقاًً ،

وهبذا تتبّي حكمة الشارع يف مضاعفة نصيب الذكر من املرياث ،ملا يتعلق به من االلتزامات ،وال

شك أن هذا من مسوغات فضله ،وأسباب قوامته ،كما قال تعاىل" :الرجال قوامون على النساء مبا
فضل هللا بعضهم على ٍ
بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم" [النساء :من اآلية. ]34

ولكنه ال يدل على ظلم املرأة ،وانتقاص كرامتها ،كما يزعم بعض اجلاهلّي .ألن الظلم هو التفريق بّي

املتماثالت ،والتسوية بّي املختلفات ،والعدل هو التسوية بّي املتماثالت ،والتفريق بّي املختلفات:
"وليس الذكر كاألنثى" .وهللا أعلم.

()390/16

ملاذا أغلب خطاب القرآن للذكور؟!

اجمليب د .حممد بن حسّي اجليزاين

عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/12هـ
السؤال

يف القرآن نرى -غالباً -أن هللا خياطب الرجال ،وكذلك احلال يف احلديث النبوي ،فلماذا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فلقد جاء هذا السؤال على لسان أم املؤمنّي أم سلمة -رضي هللا عنها -حيث قالت :قلت للنيب -

صلى هللا عليه وسلم :-ما لنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال؟ فنزل قول هللا تعاىل" :إن
املسلمّي واملسلمات واملؤمنّي واملؤمنات [ ." ...األحزاب ]35:اآلية .مسند أمحد (، )26575

وتفسري الطربي (. )10/22

وملا كان القرآن الكرمي قد نزل بلغة العرب ،وجاء على طريقتهم يف اخلطاب فإن النساء يدخلن يف

خطاب الرجال؛ ألن العرب تغلّب املذكر على املؤنث ،فيقول الرجل :ادخلوا ،واخرجوا .وهو يقصد
بذلك خماطبة مجيع املوجودين من ذكور وإانث ،وال يستقيم يف لغة العرب أن يقول :ادخلوا وادخلن،

واخرجوا واخرجن.

وقد علم أيضاً أبدلة الشريعة ومقاصدها أن التكليف ابألحكام الشرعية مو هجه إىل الرجال والنساء،
فاجلميع مكلفون وخماطبون وحماسبون ومثابون ومعاقبون.

هذا هو األصل املطرد والقاعدة العامة ،وهي اشرتاك الرجال والنساء يف مجيع األحكام سواء بسواء.
إال أن هناك أحكاماً خاصة ابلرجال دون النساء كتحرمي الذهب واحلرير ووجوب اجلمعة واجلهاد ،كما
أن هناك أحكاماً خاصة ابلنساء دون الرجال كاحلجاب ورعاية األوالد وغري ذلك مما تقتضيه طبيعة

كل من النوعّي .وهللا أعلم.

()391/16

هل دعا الرسول على قوم ابهلالك؟
اجمليب د .رفعت فوزي عبد املطلب

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/28هـ

السؤال

هل ورد يف السرية النبوية أن الرسول -عليه الصالة والسالم -دعا على قوم ابهلالك والزوال؟ وهل

لعاان؟ وهل اللعن والسباب والقتل والضرب هو األصل يف تعاملنا -
كان عليه الصالة والسالم ً

معشر املسلمّي -مع أصحاب الدايانت األخرى؟ هل كان من هدي احلبيب املصطفى طريقة الغلظة

والسباب يف الدعوة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله ،وبعد:
فقد ثبت يف سرية النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه دعا على أقوام قتلة غدرة سبقوا ابلظلم والغدر،
كرِ
ٍِ
وذلك يف مناسبات خاصة وألسباب حمددة ويف بعض األوقات .فمن ذلك َع ْن أَنَ ِ
ض َي
س بْ ِن َمال َ
ول هِ
صلهى ه
ه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َمَ -علَى
استَ َمدُّوا َر ُس َ
صيهةَ َوبَِين َحلْيَا َن ْ
اَّللُ َع ْنهُ :أَ هن ِر ْعالً َوذَ ْك َوا َن َوعُ َ
اَّلل َ -
ع ُد ٍو ،فَأَمدههم بِسب ِع ِ
ِ
ِِ
صا ِر ُكنها نُ ِ
صلُّو َن ِابللهْي ِل
َ ّ َ ُ ْ َْ َ
اء ِيف َزَماهن ْم َكانُوا َْحيتَطبُو َن ِابلنـ َ
ّي م َن ْاألَنْ َ
هها ِر َويُ َ
س ّمي ِه ُم الْ ُق هر َ
َ
صلهى ه
ت َش ْه ًرا يَ ْد ُعو ِيف
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم فَـ َقنَ َ
وه ْم َوغَ َد ُروا هبِِ ْم ،فَـبَـلَ َغ النِ ه
َح هىت َكانُوا بِبِْئ ِر َم ُعونَةَ قَـتَـلُ ُ
هيب َ
الصب ِح علَى أ ٍ ِ
َحيَ ِاء ال َْعر ِ
س :فَـ َق َرأْ َان فِي ِه ْم
صيهةَ َوبَِين َحلْيَا َن قَ َ
َحيَاء م ْن أ ْ
ُّ ْ َ ْ
ب َعلَى ِر ْع ٍل َوذَ ْك َوا َن َو ُع َ
َ
ال أَنَ ٌ
ِ
ك رفِع (بـلِّغُوا َعنها قَـومنَا أ هَان لَِقينَا ربهـنَا فَـر ِ
ض َاان)  .أخرجه البخاري ()3064
ض َي َعنها َوأ َْر َ
قُـ ْر ً
َْ
آان مثُه إِ هن ذَل َ ُ َ َ
َ َ
 ،ومسلم (. )677

والدعاء على أهل الغدر ليس فيه شيء وال يعاب صاحبه ،وليس مبأخذ على اإلسالم وأهله ،كما أنه

-أي الدعاء على من يستحقه -ال يعد سبااب وال شتما.

صخااب يف األسواق ،وال يدفع ابلسيئة
لعاان وال
سبااب وال ً
ً
ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً

السيئة ،فعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :مل يكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -سباابً وال
فحاشاً وال لعاانً ،كان يقول ألحدان عند املعتبة :ما له ت ِرب جبينه .أخرجه البخاري (. )6031
كما أن منهج اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمّي حيدده قوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين قد تبّي

الرشد من الغي فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى" [البقرة، ]25 :

وقول هللا تعاىل" :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل:

 ، ]125وقوله تعاىل" :وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إان أعتدان للظاملّي
انرا أحاط هبم سرادقها" [الكهف .. ]29 :إىل غري ذلك من اآلايت الكرمية يف هذا الباب.

كما أن اإلسالم ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -ومنهجه احملكم هو املهيمن وهو احلجة على الناس،
وال حيكم عليه من خالل تصرفات مضطربة أو سلوكيات معوجة أو دعوات شوهاء ..واملقت َدى به هو
شكورا ..وهللا
رسول اإلسالم ودعوته إىل هللا معروفة موثقة يف سريته العطرة ملن أراد أن ي هذكر أو أراد
ً

أعلم.

()392/16

معىن صالة هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/20هـ

السؤال

تسليما".
يقول هللا تعاىل" :إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
ً
سؤايل هو :ملاذا يصلي هللا -عز وجل -على سيدان حممد -عليه الصالة والسالم-؟ وكيف يصلي

عليه؟ وملاذا أمران ابلصالة عليه مع التسليم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأما ملاذا يصلي هللا -سبحانه وتعاىل -على النيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -فكان األوىل على
األخت السائلة وفقها هللا أن تطرح السؤال بقوهلا :ما احلكمة من صالة هللا تعاىل على رسوله صلى

هللا عليه وسلم.

واجلواب عن ذلك ظاهر ،فإن هذا من بيان مكانة النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند ربه ،وعظيم

منزلته ،وعلو قدره ،ومعىن صالته عليه هو :ثناؤه عليه يف املأل األعلى ،كما قال أبو العالية الرايحي

رمحه هللا.-وأما ملاذا نصلي عليه حنن ،فينبغي أن نعلم أن صالتنا عليه هي :طلبنا من هللا تعاىل أن يصلي عليه،

أي يثين عليه ،ويزيد يف تشريفه وتكرميه ،وحنن هبذا نؤدي أقل القليل من حقه العظيم علينا صلوات
هللا وسالمه عليه.

وأوصي األخت السائلة ابلرجوع إىل ما كتبه اإلمام ابن القيم يف كتابه (جالء األفهام)  ،وخاصة يف

الباب اخلامس ،فقد ذكر أربعّي مثرة من مثرات الصالة والسالم عليه ،أبيب هو وأمي صلوات ريب

وسالمه عليه ما تعاقب الليل والنهار ،وما ذكره الذاكرون األبرار ،وغفل عن ذكره الغافلون والفجار،
وهللا أعلم.

()393/16

بيع ما يكثر استعماله يف احلرام
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/21هـ

السؤال

أريد أن أستفسر عن إمكانية بيع ما يعرف بربامج الوسائط الصوتية ،مثل
 )media playerو ( realone playerوغريها ،هل حرام أم حالل ،حىت وإن عرفت أن
من سيشرتيها سيسمع هبا األغاين ،أو ما شابه (أي سيستخدمها يف احلرام)  .وما حكم بيعها لغري

املسلمّي؟

كما أستوضح عن حكم العمل يف شركة استرياد حواسيب وملحقاهتا ،واليت ميكن أن تتضمن بيع
أقراص ليزرية أللعاب ،أو برامج وأحياان أفالم ٍ
وأغان (نسخ أصلية أو غري أصلية)  ،ورمبا توضع يف
هذه احلواسيب نسخ غري أصلية من برامج التشغيل وغريها ،سواء كانت تبيعها مبال ،أو تعطيها جماانً
(خدمات جمانية مع بيع احلاسوب) ؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاآلالت اليت صنعها اإلنسان إما أن تستعمل يف اخلري ،فهي خري ،وال حرج فيها ،وإما أن تستعمل يف

وضرر على صاحبها وعلى من يستعملها ،مثل املسجل أو الفيديو وغريها من
شر
ٌ
الشر ،فهي ٌ

اآلالت ،وأيضاً الكمبيوتر ،فإن استعمل فيما يعود على الناس ابخلري من تعليمهم أمور دينهم ،أو
حفظ كتاب رهبم ،أو استغالله يف قضاء حوائج الناس من حفظ معلوماهتم ،واستخراج أوراقهم

الثبوتية من رخصة وبطاقة األحوال املدنية ،ومعلومات اجلوازات وغريها ،وتسجيل الصكوك ،فهي

تعود على الناس ابخلري لتيسري أمورهم.

والعكس ابلعكس ،إذا كانت هذه األجهزة تستعمل يف الباطل ،أو تستعمل يف معاصي هللا فهي
حمرمة؛ ألن القاعدة عند العلماء تقول( :إن كل ما أفضى إىل حمرم فهو حمرم) .

وأما العمل يف جمال بيع وشراء الوسائط الصوتية ،أو أجهزة احلاسوب ،أو غريها ،فال حرج فيها طاملا

أن البيع يتم لشخص ال يعرف هل يستعملها يف احلالل أم احلرام ،أما إذا علم أن هذا الشخص

يستعملها يف معصية هللا ،فال تباع له ،واألوىل لإلنسان أن يبتعد عما فيه شبهة ،حىت ال جتره إىل
احملرم ،لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن احلالل هبّي ،وإن احلرام ِّبّي ،وبينهما مشتبهات ،ال

يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات ،استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات ،وقع يف

احلرام  " ...صحيح البخاري ( ، )52وصحيح مسلم (. )1599
وفقك هللا تعاىل لطيب مطعمك ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()394/16

هل هذا من مسقطات والية األب؟
اجمليب حممد العبد الكرمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/04هـ
السؤال
رجل يريد أن يزوج ابنته  22سنة ،من ولد عمره  15سنة ،حىت حيافظ على إرث الولد أو إرث

العائلة ،والبنت غري راضية عن هذه الزجية ،فهل حيق هلا أن ختتار وليًّا هلا غري وليها الشرعي ،فحىت
أعمامها على وترية وليها الشرعي.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فما ذكر يف السؤال من رغبة املرأة يف االنتقال إىل ويل آخر جياب عليه مبا يلي:

أوالً :إن االنتقال إىل ويل آخر ال يكون إال أبحد املسقطات الشرعية للوالية ،وما ذكر يف السؤال ال
يدل على وجود مسقط إال إذا افرتضنا وجود السفه يف األب بسبب سوء تصرفه وطريقة إدراكه.

والسفه على كل حال شرط خمتلف فيه بّي الفقهاء ،ومنهم من أجاز واليته يف النكاح إذا أذن له

وكان ذا رأي ،وال يعقد إذا كان ضعيف الرأي ،ومنهم من يرى عدم والية السفيه ابلكلية؛ ألنه ال
يصلح ألمر نفسه؛ فال يصلح ألمر غريه من ابب أوىل.

ومع هذا االفرتاض فإن املسوغات اليت ذكرت يف السؤال ليست كافية إلثبات حالة سفه األب.

اثنياً :إن انتقال املرأة إىل ويل آخر ال يتم إال من خالل آلية قضائية ،وليس األمر مرتوكاً هكذا لكل

من أرادت أن تغري وليها بسبب عدم قناعتها به أو بتصرفاته .فاحملكمة هي اليت تقدر حالة األب إن

كان به ما يوجب منع الوالية.

اثلثاً :للبنت حق االمتناع من الزواج ،وليس ألحد إجبارها على ما ال تريد ،وهلا كذلك حق املطالبة
مبنع هذا الزواج ابلطرق النظامية واإلصالحية ،وهذا خري هلا من فكرة االنتقال إىل ويل آخر.
وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد.

()395/16

احلكم على معّي بسخط هللا عليه
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/19هـ
السؤال

كيف أعرف أن هللا -سبحانه وتعاىل -ر ٍ
اض أو ساخط على املؤمنّي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فمما ينبغي أن يُعلم أن الطاعات سبب حلصول رضوان هللا ،وأن املعاصي سبب حللول سخط هللا،
وأدلة ذلك كثرية متضافرة ،قال تعاىل" :ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا" [سورة املائدة ، ]3:وقال تعاىل:
ض ُ
ََ
ضى لِ ِعب ِ
ال
ضهُ" [سورة الزمر ، ]7:وهللا يرضى عن الصادقّي" ،قَ َ
ادهِ الْ ُك ْف َر َوإِن تَ ْش ُك ُروا يَـ ْر َ
"وال يَـ ْر َ َ
َ
هات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
هللا ه َذا يـوم ين َفع ال ه ِ ِ
ِ
ّي ِ
ص ْدقُـ ُه ْم َهلُ ْم َجن ٌ
ين ف َ
َ
صادق َ
يها أَبَ ًدا هرض َي هللاُ
ُ َ َْ ُ َ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
هات
"ج َزا ُؤ ُه ْم عن َد َرّهبِِ ْم َجن ُ
ضواْ َع ْنهُ ذَل َ
َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
يم"[ ،سورة املائدة ، ]119:واملؤمنون َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
َع ْد ٍن َجتْ ِري ِمن َحتْتِ َها األ َْهنَار َخالِ ِدين فِي َها أَب ًدا هر ِ
ض َي ه
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َربههُ"،
ضوا َع ْنهُ َذلِ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
ُ
َ
[سورة البينة ، ]8:والنفس املطمئنة ابإلميان يقال هلاِ ِ :
اضيةً همر ِ
ِِ ِ
ضيهةً"[ ،سورة
ْ
"ارجعي إِ َىل َربّك َر َ ْ
الفجر. ]28:

وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-رضا هللا يف رضا الوالدين وسخط هللا يف سخطهما" .أخرجه الرتمذي
( ، )1899وابن حبان ( . )429وقال يف الرضا عن أقدار هللا" :فمن رضي فله الرضا ومن سخط

فله السخط" .أخرجه الرتمذي ( ، )2396وابن ماجه ( ، )4031وقال -صلى هللا عليه وسلم:-
"إن أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم" .أخرجه البخاري ( ، )2457ومسلم ( ، )2668وغريها

من النصوص.

فاهلل يرضى اإلميان واإلسالم وسائر الطاعات ،وحيب املؤمنّي الطائعّي ويرضى عنهم ،ويبغض

ويسخط الكفر والنفاق وسائر املعاصي ،ويكره الكفار واملنافقّي بشىت صنوفهم ويسخط عليهم.
هذه هي القاعدة العامة يف هذه املسألة ،لكن يبقى القول يف املعيّنّي من الطائعّي والعاصّي ،فهؤالء

مرضي عنه أو مسخوط عليه ،إال بدليل من الشرع؛ ألن
ال ميكن الشهادة ألحد منهم بعينه أنه
ٌّ
ملعّي من غري ٍ
وأتل على هللا ،فقد يعمل اإلنسان اخلري فيما يظهر للناس،
رجم ابلغيب ٍّ
الشهادة ّ
دليل ٌ

ولكن خيتم له خبامتة سيئة فيكون مسخوطاً عليه ،وقد يعمل العمل السيئ فيما يظهر للناس ،مث خيتم
َح َد ُك ْم ليَـ ْع َم ُل َبع َم ِل ْأه ِل اجلَن ِهة حىت ما
له خبامتة حسنة فيكون مرضيًّا عنه ،كما ورد يف احلديث" :إ هن أ َ
ِ
َح َد ُك ْم
ي ُكون بَـ ْيـنَها وبَـ ْيـنَهُ إال ِذ َرا ٌ
ع ،فَـيَ ْس ُ
بق َع ْليه الك ُ
هار .وإ هن أ َ
مل أ َْه ِل النها ِر فَـيَ ْد ُخ ُل الن َ
تاب فَـيَـ ْع َم ُل َبع ُ
الكتاب ،فَـيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أهل
لَيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أَهل النها ِر حىت ما يَ ُكون بَـ ْيـنَها وبَـ ْيـنَهُ إال ِذ َراعٌ ،فَـيَ ْسبِ ُق عَلَْي ِه
ُ
اجلن ِهة فَـيَ ْد ُخلُها))  .رواه البخاري ( ، )7454ومسلم (. )2643
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املعّي إال بدليل من الشرع ،ولكن نرجو ملن أظهر اإلحسان والطاعة أن يكون
فال ميكننا احلكم على ّ
قد رضي هللا عنه ،وخناف على من أظهر اإلساءة واملعصية أن يكون هللا قد سخط عليه ،علماً أبن

العمل وحده ال يكفي لنيل رضا هللا ما مل يقرتن ابإلميان ابهلل واإلخالص له ،قال تعاىل عن أعمال
ِ ِ
الكفارِ :
ورا" [سورة الفرقان. ]23:
"وقَد ْمنَا إِ َىل َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َهبَاء همنثُ ً
َ

وعندما سئل -صلى هللا عليه وسلم -عن أحد املشركّي الذين ماتوا على الكفر ممن كانت له أعمال
بر وأايد بيضاء يف إغاثة امللهوفّي واملساكّي وحنوها :هل ينفعه ذلك؟ فقال" :ال ينفعه إنه مل يقل
يوما :رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين" .أخرجه مسلم (. )214

فال ينبغي لإلنسان أن يغرت بعمله ،ويظن أن هللا قد رضي عنه وتقبل منه ،فإمنا األعمال ابخلواتيم،
وقد كان السلف خيافون من عدم رضا هللا عنهم وقبوله ألعماهلم ،حىت قال بعضهم :لو أعلم أن هللا
ِ
ِ
ّي"[ ،سورة املائدة. ]27:
تقبل مين لتمنيت أن أموت؛ ألن هللا يقول" :إِ همنَا يَـتَـ َقبه ُل هللاُ م َن ال ُْمتهق َ
ويف املقابل ال ينبغي لإلنسان أن يتأىل على هللا ،وحيكم على معّي أبن هللا ساخط عليه ،أو أن هللا لن

يغفر له.

ومن املقطوع به يف عقائد أهل السنة أن األنبياء مجيعاً يف اجلنة ،وال يدخل اجلنة أصالً إال من قد

رضي هللا عنه ،وأحل عليه رضوانه ،واألنبياء يف الذروة من هؤالء فهم صفوة هللا من خلقة اصطفاهم

رهبم على العاملّي وشرفهم حبمل النبوة ،فهم أعلى الناس منزلة وقدراً ،وقد جاء يف احلديث( :إن هللا
تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة :اي أهل اجلنة؟ فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول :هل رضيتم؟

فيقولون :وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك ،فيقول :أان أعطيكم أفضل من
ذلك ،قالوا :اي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم

بعده أبد) رواه البخاري (. )6067

وقد أثىن هللا على عباده األنبياء يف كتابه عموماً وخصوصاً ،وأهنم أعلى درجات الذين أنعم هللا

عليهم،

وأمر ابالقتداء هبديهم (فبهداهم اقتده) وقال عقب ذكره لعدد منهم( :كل من األخيار) واصطفاهم
على الناس ،ومفهوم ذلك كله أن هللا سبحانه ر ٍ
اض عنهم.
سابُِقو َن األَ هولُو َن ِم َن
"وال ه
وممن ورد الدليل الشرعي أبن هللا قد رضي عنهم الصحابة ،قال تعاىلَ :
هِ
وهم إبِِحس ٍ
َع هد َهلُم جن ٍ
ان هر ِ
ِ
هات َجتْ ِري
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين َواأل َ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
َنصا ِر َوالذ َ
ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتهـبَـ ُع ُ ْ َ
ِ
َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
يم"[ ،سورة التوبة. ]100:
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
ين ف َ
َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
وكذلك أهل بيعة الرضوان من الصحابة الذين ابيعوا حتت الشجرة يف احلديبية  -على وجه اخلصوص
ِ
ت ال ه ِ ِ
ِِ
 قال تعاىل" :لََق ْد ر ِض َي ه
َنز َل
ّي إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
ش َج َرة فَـ َعل َم َما ِيف قُـلُوهب ْم فَأ َ
َ
س ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا"[ ،سورة الفتح. ]18:
ال ه

ومن املعينّي الذين سخط هللا عليهم إبليس ،وفرعون ،وهامان ،وقارون ،وأبو هلب..
نعوذ ابهلل من أسباب سخطه ،ونسأله التوفيق لنيل رضاه ،وهللا املوفق.
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أي الوظيفتّي أختار؟!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/25هـ

السؤال

كنت أعمل إبحدى الشركات الكربى ،وكان من ضمن أعمايل مراجعة وتنقيح االتفاقيات البنكية بّي
شركات اجملموعة ،والبنوك واليت كانت أغلبها تتضمن معامالت ربوية! وهلذا انصرفت من العمل بعد
حوايل عامّي لعمل آخر ،إال أنين فوجئت أن العمل عبارة عن مدير للقسم القانوين أبحد املكاتب
ومهام الوظيفة هي أتسيس الشركات ،وتقدمي االستشارات ،ومن ضمن الشركات اليت يقوم القسم
بتأسيسها؛ بنوك ربوية ،وإسالمية ،وكذلك شركات تعمل يف أنشطة حمرمة شرعا ،كبيع اخلمور ،أو

املراقص  ...إخل ،هل عملي احلايل حالل أم حرام وماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعلى السائل أن حياول الرجوع إىل الشركة اليت تركها ،فهي أفضل بكثري من عمله احلايل ،ألن عمله
احلايل ذريعة للراب ،وذريعة احلرام فيه واضحة ،ألن املؤسسة تقوم بتأسيس شركات متارس أنشطة،
حمرمة كبيع اخلمور ،وإنشاء املراقص ،فلهذا إن استطاع أن يرجع إىل تلك الشركة اخلليجية اليت خرج

منها واليت تقوم بتنقيح اتفاقيات فهذا أوىل من الشركة اليت هو فيها اآلن.

وهلذا ننصحه ابلبحث عن عمل حالل يف بنك إسالمي ،أو يف شركة إسالمية ،أو يف وظيفة ال تباشر

هخ ُذ ذريعة أو وسيلة بعيدة شيئاً ما عن الراب ،أما هذا العمل احلايل
عملية الراب حىت ولو كانت قد تُـت َ
فإن الذريعة فيه قريبة جداً ،ومعلوم أن الذريعة كلما كانت أبعد كانت درجةُ النهي أخف ،ودرجة

النهي هنا أوجه ،وخباصة يف العمل الثاين ،الذي يقوم به اآلن ،وحنن ننصحه ابلبحث عن عمل آخر،

وأن ال يقيم على هذا العمل ،نسأل هللا لنا وله التوفيق وللمسلمّي مجيعاً.
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ينقمون منا أننا ال نصافح النساء!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/19هـ

السؤال

حنن جمموعة من الشباب التزمنا بديننا ،وقصران اإلزار ،وأطلقنا اللحى مع احملافظة على الفرائض -

واحلمد هلل ،-ولكن بعض الناس شنوا محلة ضدان ،وقالوا :تقصري اإلزار ليس وقته اآلن ،وأن هناك
شيئاً أهم ،ويعرتضون عندما ال نصافح النساء ،فعابوا علينا هذا .أرشدوان وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن نعم هللا -تعاىل -على العبد أن يكرمه ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه ،ومن ذلك عدم إسبال
اإلزار والثوب والسراويل وغريها ،فعن أيب ذر -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال" "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم" ،قال فقرأها

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ثالث مرار ،قال أبو ذر :خابوا وخسروا من هم اي رسول هللا؟

قال" :املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب" ،رواه البخاري ( ، )4907ومسلم (. )106

وعن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال ينظر هللا إىل من
جر ثوبه خيالء" ،رواه البخاري ( ، )5446ومسلم (. )2084

وأُزرة الرجل املسلم من كعبيه حىت منتصف ساقيه ،فعن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :أخذ رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -أبسفل من عضلة ساقي أو ساقه فقال" :هذا موضع اإلزار فإن أبيت
فأسفل فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبّي" .رواه أمحد ( ، )22732والنسائي يف الكربى

( ، )9687والرتمذي ( ، )1782وقال :هذا حديث حسن صحيح.
ويف حديث بيعة الرضوان جاء فيه عن إايس بن سلمة عن أبيه -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -بعث عثمان -رضي هللا عنه -إىل أهل مكة ،فأجاره أابن بن سعيد ومحله على
سرجه وردفه حىت قدم به مكة ،فقال له :اي ابن عم مايل أراك متخشعا أسبل كما يسبل قومك .قال:

هكذا متزر صاحبنا إىل أنصاف ساقيه .قال :اي ابن عم طف ابلبيت .قال :إان ال نصنع شيئاً حىت
يصنعه صاحبنا .رواه ابن أيب شيبة ( ، )386/7والروايين يف املسند ( ، )1155واللفظ له.

وإعفاء اللحية واجب ،فال جيوز أخذ ما دون القبضة؛ حلديث انفع عن ابن عمر -رضي هللا عنهما-

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :خالفوا املشركّي وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" .وكان ابن
عمر إذا حج قبض على حليته فما فضل أخذه .رواه البخاري (. )5553

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-جزوا الشوارب
وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس" .رواه مسلم (. )260
وأخرج أبو داود ( )4201من حديث جابر -رضي هللا عنه -قال :كنا نعفي السبال إال يف حج أو

عمرة.

وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح (. )350/10

وقد حكى ابن حزم -رمحه هللا تعاىل -االتفاق على حترمي حلقها .مراتب اإلمجاع ( ، )182الفروع

(. )130/1

والتزام السنة يف اإلزار واللحية ال يقتضي ترك ما هو أهم منهما وال يعارضه ،ولكن يف حال اخلوف
الشديد فإن الضرورة تُقدر بقدرها.
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أما مصافحة النساء األجنبيات فال شك يف حرمته ،ألدلة كثرية ،منها :حديث أميمة بنت رقيقة -
رضي هللا عنها -قالت :أتيت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف نسوة من األنصار نبايعه ،فقلنا :اي
رسول هللا نبايعك على أن ال نشرك ابهلل شيئاً وال نسرق وال نزين وال أنيت ببهتان نفرتيه بّي أيدينا

وأرجلنا وال نعصيك يف معروف ،قال" :فيما استطعنت وأطقنت" .قالت :قلنا هللا ورسوله أرحم بنا ،هل هم
نبايعك اي رسول هللا .فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إين ال أصافح النساء إمنا قويل ملائة
امرأة كقويل المرأة واحدة" :رواه أمحد ( ، )26466والنسائي ( ، )4181وصححه ابن حبان

(. )4553

وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت " :وهللا ما مست يد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يد
امرأة إنه يبايعهن ابلكالم" .رواه البخاري ( ، )4983ومسلم (. )1866

فهذا أشرف اخللق وأطهرهم وأتقاهم ال يصافح النساء األجنبيات فلنا به أسوة وقدوة -عليه الصالة
والسالم.-

وعن معقل بن يسار -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ألن يطعن يف
رأس رجل مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له :رواه الروايين ( ، )1283والطرباين

( )211/20رقم ( ، )486وقال املنذري -رمحه هللا تعاىل :-رواه الطرباين والبيهقي ورجال الطرباين
ثقات رجال الصحيح ا .هـ :الرتغيب والرتهيب (. )26/3
وال خيفى على أحد ما يرتتب على ذلك من إاثرة للفنت والشهوات.

والواجب على املسلم امتثال أوامر هللا -تعاىل -ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -من غري ٍ
تشه
اَّلل ورسولُهُ أ َْمراً أَ ْن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن
"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوال ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
َ
ضى هُ َ َ ُ
وانتقاء ،قال تعاىلَ :
اخل ََ
ُ

أ َْم ِرِه ْم َوَم ْن يَـ ْع ِ
ص ه
ضالالً ُمبِيناً"[ ،األحزاب ، ]36:بل الواجب التسليم
ض هل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
ك ال يـ ْؤِمنُو َن ح هىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم مثُه ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم
املطلق ،قال تعاىل" :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
سلِّ ُموا تَ ْسلِيماً"[ ،النساء. ]65:
َح َرجاً ِممها قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
أما االنتقاء وفعل ما يوافق هواه ورد ما خيالفه فليس من صفات املؤمنّي ،قال تعاىل" :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم
ول هِ
ِيف ر ُس ِ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر ه
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ه
اَّللَ َكثِرياً" [األحزاب. ]21:قال
اَّلل أ ْ
َ
ُس َوةٌ َح َ
الرتمذي :األسوة احلسنة يف الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -االقتداء به ،واالتباع لسنته ،وترك
خمالفته يف قوله أو فعله .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()400/16

أخذ املال مقابل التربع ابلدم!
اجمليب د .حممد بن إبراهيم السعيدي

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية املعلمّي مبكة

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/24هـ

السؤال

هناك بعض املستشفيات اخلاصة -إن مل يكن مجيعها -تعطي من يتربع ابلدم لديها مبلغاً من املال

مقابل ذلك الدم الذي أتخذه منه .هل جيوز أخذ املال مقابل الدم؟ مع العلم أن املستشفى يقوم ببيع
الدم على املرضى أبضعاف املبلغ الذي اشرتاه به؟!
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة على من ال نيب بعده وبعد:
هم َو َحلْ ُم ْ
اخلِْن ِزي ِر" [املائدة . ]3:وجاء
"ح ِّرَم ْ
ت عَلَْي ُك ُم ال َْم ْيـتَةُ َوالد ُ
فالدم حمرم بنص القرآن قال تعاىلُ :
يف احلديث الصحيح قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :لعن هللا اليهود ،حرمت عليهم الشحوم،
فباعوها وأكلوا أمثاهنا وإن هللا -عز وجل -إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه" أخرجه
أمحد ( ، )2111وأبو داود ( . )3488وعند البخاري ( ، )2223ومسلم ( . )1582أوله.

وعلى ذلك جاءت فتاوى العلماء يف عصران إبابحة نقل الدم وحترمي بيعه ومن تلك الفتاوى :فتوى

الشيخ حسنّي خملوف مفىت الداير املصرية ،وهي من أوائل الفتاوى يف هذا الباب حيث صدرت سنة

(1950م) وفتوى الشيخ حسن مأمون (مفيت الداير املصرية) برقم ( )1065واتريخ

(1378/12/2هـ) املوافق ( 9يوليه 1959م)  ،وفتوى هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية
برقم ( )65واتريخ (1399/2/7هـ)  ،وفتوى جلنة اإلفتاء ابململكة األردنية اهلامشية بتاريخ

(1397/5/20هـ)  ،وفتوى جلنة اإلفتاء اجلزائرية بتاريخ (1392/3/6هـ) وفتوى اجملمع الفقهي
لرابطة العامل اإلسالمي ،وقد جاء يف الفتوى الصادرة يف (1409/7/13هـ) حترمي بيع الدم ،وأن نقل
الدم من امرأة إىل طفل دون احلولّي ال أيخذ حكم الرضاع احمل هرم ..وهو أمر اتفقت عليه الفتاوى

الصادرة يف هذا الشأن ..وصدرت عشرات ،بل مئات الفتاوى اجلماعية والفردية ،والكتب واملقاالت
اليت تبيح نقل الدم إذا تعّي ذلك إلنقاذ حياة أو لشفاء مرض .وأن ذلك جيب أن يكون من قبيل

التربع ال املعاوضة والبيع ..وأن املضطر للشراء ال لوم عليه وال تثريب ،إن مل جيد وسيلة أخرى

لذلك .وأن تتبع الشروط الطبية لنقل الدم للتوقي من نقل األمراض ،ومن حدوث تفاعالت خطرية.

وقد جاء يف فتوى اجملتمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة املنعقدة مبكة املكرمة

( 20-13رجب 1409هـ ما يلي:
(أما حكم أخذ العوض عن الدم ،وبعبارة أخرى :بيع الدم؛ فقد رأى اجمللس أنه ال جيوز؛ ألنه من

احملرمات املنصوص عليها يف القرآن الكرمي مع امليتة وحلم اخلنزير ،فال جيوز بيعه وأخذ عوض عنه.
وقد صح يف احلديث" :إن هللا تعاىل إذا حرم شيئاً حرم مثنه" ،كما صح أنه هنى عن بيع الدم .ويستثىن
من ذلك حاالت الضرورة إليه لألغراض الطبية وال يوجد من يتربع إال بعوض ،فإن الضرورات تبيح

احملظورات ،بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ حيل للمشرتي دفع العوض ،ويكون اإلمث على اآلخذ .وال
مانع من إعطاء املال على سبيل اهلبة أو املكافأة تشجيعاً على القيام هبذا العمل اإلنساين اخلريي ألنه
يكون من ابب التربعات ،ال من ابب املعاوضات)  .وهللا أعلم.

()401/16

صالة الفريضة يف السيارة من أجل الربد
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود
عضو اللجنة العلمية ابملوقع

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/18هـ

السؤال

قصريا وأوقات الصالة متقاربة جداً.
أان أعمل يف سيارات األجرة ويف وقت الشتاء يكون عندان اليوم ً
وأان أكون أحياانً يف أماكن ال يوجد فيها مسجد أو مكان للصالة واجلو يكون ابرداً واألرض كلها
تكون مغطاة ابلثلج.

السؤال :يف هذه احلالة هل جيوز يل أداء صالة الفريضة جالساً داخل السيارة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

 -1األصل هو أن الفريضة ال تصلى إال يف احلالة اليت يكون املصلي فيها متمكناً من أداء األركان

(القيام ،الركوع ،السجود )..على صفتها؛ فقد كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصلي النافلة

وهو راكب ،فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة .صحيح البخاري (. )400

 -2لكن إذا خشي الشخص فوات الوقت ،ومل تكن الصالة من الصلوات اليت جتمع مع ما بعدها،

ومل ميكن أن ينزل ،فإنه يصلي على احلالة اليت هو هبا ،فقد ُروي -بسند ضعيف -أن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -كان يف سفر فحضرت الصالة واملطر مستمر واألرض مبتلة ،فصلى على راحلته

إمياء جيعل السجود أخفض من الركوع.
يومئ ً

وروي مثل هذا عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -سنن الرتمذي (. )411
ُ

وهذه احلالة تدخل يف عموم قول هللا تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن. ]16:

 -3وأخرياً فإين أنصح السائل الكرمي أبن جيعل يف سيارته ما ميكنه من أداء الصالة يف وقتها؛ مثل
سجادة وآلة لتسخّي املاء عند اللزوم.

()402/16

إعادة نشر الصور الساخرة بنبينا مطموسة!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/29هـ

السؤال

أان صحفي قمت إبعداد صفحة كاملة يف صحيفيت اليت تصدر ابللغة اإلجنليزية ،نشرت فيها تقريراً
متكامالً عن الغضب الذي ساد الشارع اإلسالمي من جراء الرسوم الدمنركية ،اليت حاول هبا أعداء

الدين اإلساءة لسيد البشر -صلى هللا عليه وسلم -كما نشرت يف ذات الصفحة مقتطفات مما قيل

إعجااب ومدحياً يف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من قبل كبار املستشرقّي ،والغربيّي ،والزعماء،
ويف ذات الصفحة دجمت ثالثة من الرسومات الدمنركية سيئة الصيت بعد تصغريها جداً ،يف إطار

واحد وغطيتها بعالمة ( )xكبرية احلجم تغطي معظم أجزاء الرسومات اليت يف اإلطار والذي ال يزيد
مقاسه عن ( x97سم) تقريباً ،بينما مقاس الصفحة من احلجم الكبري.

إعادة نشر تلك الرسوم املصغرة بعد شطبها وحتقريها كان يف معرض الرد على اإلساءات اليت حياول

الرسامون أن يلصقوها برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -املنزه عن ذلك.

اهتمت يف عقيديت ،وسجنت ملدة  12يوماً ،وأحيلت القضية للمحكمة ،وال أدري ما هللا فاعل يب؟
فهل ما فعلته يستوجب العقاب؟ أم أنه جائز حبكم أنه جاء يف معرض الرد على اإلساءة ال بغرض

اإلساءة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فنقول هلذا األخ السائل :إن عليه أن يتجنب مواضع التهم ،وكما جاء يف احلديث" :دع ما يريبك إىل

ما ال يريبك" أخرجه الرتمذي ( ، )2518وغريه .وهو بنشره هلذه الرسوم عرض نفسه للتهم ،وجعل
نفسه يف وضع املتهم ،فهذه الرسوم يغار عليها املسلمون من مشارق األرض ومغارهبا ،فلماذا يقوم
إذاً بنشرها مرة اثنية؟ حىت على افرتاض حسن نيته.

وينبغي أن نصدقه فيما قال وأنه إمنا نشرها حبسن نية ،ولكن مع ذلك ما كان ينبغي له أن ينشرها،
فهو يعرف أن السبب يف ثورات املسلمّي ويف غضبهم هو :رسم هذه الرسوم ،وأهنا أساءت إىل سيد

اخللق ،وحبيب احلق صلى هللا عليه وسلم ،فلماذا يعيد نشرها؟ ويقول :إنه يعيد نشرها دفاعاً عن

النيب صلى هللا عليه وسلم! ولكن دفاعاً عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال تعد نشرها ،عليك أن
تنشر سوى ذلك فنشرك ملا ذكره كبار املستشرقّي يف جانب النيب صلى هللا عليه وسلم هذا شيء

طيب.

وبصفة عامة أرى أن احملكمة ميكن أن تصدقك فيما قلت ،وأن تقبل عذرك ،وتقبل توبتك ،وما

أعربت عنه من األسف على ما بدر منك ،وعليك أن ال تعود إىل ذلك.

مث وصية أخرية :عليك أن ال تستقوي أبعداء الدين على أهل الدين ،حىت لو أنزلت بك احملكمة
حكماً ال تراه عادالً ،فال تلجأ إىل غري املسلمّي ،فإن جلوءك إىل غري املسلمّي جيعلك يف خانة

املنافقّي ،واصرب على قومك حىت ولو رأيت أن احلكم ليس عادالً حبقك ،أو رأيت أن احلكم جيور

عليك ،ويذكر يف هذا املقام أن كعب بن مالك -رضي هللا عنه -يف الفرتة اليت كان النيب -صلى هللا
عليه وسلم -أمر هبجرانه فيها -جاءه كتاب من ملك غسان النصراين يدعوه فيه إىل أن يلتحق هبم

فرمى هذه الرسالة يف النار ،ألن إميانه كان قواي جداً ،وقال :حىت هؤالء يطمعون يف هذا مىن ،مث تقبل

هللا توبته واتب عليه.

()403/16

املهم أن تعترب بقوة إميانك حىت ولو رأيت أن احلكم حبقك مل يكن ابلصواب ألنك تعرف من نفسك
كما بينت يف رسالتك أنك صادق وإمنا أردت الدفاع ،ولكن مت عرضه بطريقة اخلطأ.

والطريق الذي سلكت ليس هو الطريق الصحيح فإن نشرك حىت مع عالمة ( )Xوحنو ذلك فيه

إيعاز ابهتمامك هبذه الرسوم وتقدميك هلا ،رمبا أدى إىل حث الناس على شراء هذه اجلريدة ابإلجنليزية
اليت يقرؤها الغربيون ،فهذا يعين فيه أشياء تسمح ابالهتام ،فعليك على كل حال أن تواجه القضية

بشجاعة؛ وأن تعلن أنك إمنا أردت خريا وإذا فهم سوى ذلك ،فإنك تتوب إىل هللا سبحانه وتعاىل،
وتستغفره ،وتصلي على نبيه صلى هللا عليه وسلم.

()404/16

مات وعليه دين لكافر فهل يلحقه الوعيد؟!

اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/12هـ
السؤال

إذا مات مسلم وعليه دين لكافر فهل سيمنع هذا الدين املسلم من دخول اجلنة؟ وهل جيب قضاء

قرضا من بنك (سواء بفوائد ربوية أو بغري راب)  ،وكيف يُقضى حق
هذا الدين؟ كأن يكون الدين ً
الكافر من املسلم يوم القيامة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الوفاء ابلعقود ،وذم الغدر والنكث؛ كقوله

تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود" [املائدة ، ]1:وهذا عام يشمل مجيع العقود ،ومجيع

املتعاقَد معهم مسلمّي أو غري مسلمّي ما مل يكن العقد خمالفاً ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ ويف

صحيح البخاري ( ، )34وصحيح مسلم ( )58عن عبد هللا بن عمرو-رضي هللا عنهما -قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن

كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها؛ إذا أؤمتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا

خاصم فجر".

وأاي
وهذا فيه الرتهيب من الغدر وإخالف الوعد ،وهو عام أيضاً يشمل مجيع املعاهدات والوعودًّ ،
املعاهد مسلماً كان أو كافراً.
كان َ

ومن العقود اليت جيب الوفاء هبا عقود املداينات (القروض)  ،بل ورد الوعيد الشديد على عدم الوفاء

هبا؛ كقوله صلى هللا عليه وسلم" :يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين" أخرجه مسلم ( ، )1886وقوله
صلى هللا عليه وسلم" :نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه" رواه أمحد ( )9302وابن ماجة

( )2413والرتمذي ( ، )1079 ،1078وقال حديث حسن .وصححه األلباين -رمحهم هللا تعاىل.

وهذا أيضاً عام يشمل مجيع الديون حىت وإن كانت لغري املسلمّي ،قال ابن عبد الرب يف االستذكار

(( : )100/5ويف هذا احلديث من الفقه أن قضاء الدين عن امليت بعده يف الدنيا ينفعه يف آخرته؛
ولذلك أمر وليه ابلقضاء عنه ،وال مرياث إال بعد قضاء الدين)  .قال الشوكاين-رمحه هللا تعاىل:-

(فيه احلث للورثة على قضاء دين امليت ،واإلخبار هلم أبن نفسه معلقة بدينه حىت يقضى عنه ،وهذا
مقيد مبن له مال يقضي منه َديْنه ،وأما من ال مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد يف األحاديث

ما يدل على أن هللا تعاىل يقضي عنه ،بل ثبت أن جمرد حمبة املديون عند موته للقضاء موجبة لتويل هللا

سبحانه لقضاء دينه )..نيل األوطار (. )53/4
واخلالصة :أن الدهين أمره عظيم ،سواء كان ملسلم أو غري مسلم ،وأنه جيب على املدين املبادرة يف

وفائه مىت حل وهو قادر على الوفاء ،وأنه ال جيوز للورثة أن يقتسموا الرتكة حىت تُقضى الديون وتنفذ

الوصية ،كما قال تعاىل يف آية املواريث" :من بعد وصية توصون هبا أو دين" [النساء ، ]12:وإذا مل

وفاء شرع لغريه قضاؤه وانتفع امليت بذلك.
يرتك امليت املدين ً

أما إذا كان الدهين قد جعلت عليه فائدة ربوية فال يستحق الدائن إال قدر رأس ماله فقط ،لكن على

املدين أن يتخلص من هذه الفائدة؛ ألنه هو اآلخر ال حتل له فيخرج من ماله بقدرها ،وينفقه فيما
يشاء من أوجه اخلري ،لكن ليس بنية الصدقة ولكن بنية التخلص من مال حرام.

()405/16

أما قول السائل :وكيف يُقضى حق الكافر من املسلم يوم القيامة؟.

فاجلواب :أن الذي نعتقده أن احلقوق واملظامل حمفوظة ألصحاهبا ،وأن احلقوق يف اآلخرة إما حسنات

أو سيئات؛ فقد ثبت عند مسلم ( )2582وغريه عن أيب هريرة -رضي هللا تعاىل عنه  -أن رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من
الشاة القرانء"؛ كما ثبت عند البخاري ( )2449وغريه عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم،

قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن له

حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".

أما كيفية القضاء بّي املسلم والكافر؛ وهل يؤخذ من سيئات الكافر وتوضع على املسلم ،أو يؤخذ
من حسنات املسلم فتعطى الكافر فيخف عذابه ،فاهلل أعلم ،وعلى أية حال فلسنا متعبدين مبعرفة

كيفية ذلك ،ولن نسأل عنه ،غري أن املتعّي علينا كمسلمّي أن حنذر الظلم والتهاون يف حقوق

اآلخرين؛ مهما كانت هذه احلقوق ،وأايً كان أصحاهبا .وهللا أعلم .وصلى هللا على نبينا حممد وآله

وسلم.

()406/16

كفارة احللف على املصحف
اجمليب د .حممد العروسي عبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/04هـ
السؤال

حلفت على كتاب هللا أبن ال أعود إىل ثالثة أشياء ذكرهتا وأان أضع يدي على املصحف أبن ال أعود
وأان جاد فيما قلت ولكن الشيطان وسوس يل وزينها يف قليب.

ولكن لآلسف وأان خائف من هذا احللف قد وقعت يف األفعال اليت أردت من نفسي االبتعاد عنها

ولكن ذاك الذي جرى.

فما هي كفارة احللف على القرآن؟
وهل جيب على أن أكفر عن الثالث أو تكفي كفارة واحدة؟

وهل أستطيع أن أدفع مثن الكفارة نقداً للجهات املعنية ابلتربع وهي بذلك تتوىل قضية التكفري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،اللهم صل وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وبعد:
فاحللف على املصحف هو من توكيد األمر الذي أمر هللا ابمتثاله أو اجتنابه ،فما حرم هللا سبحانه أو
رسوله فهو حمرم ،وما أمر به سبحانه أو رسوله صلى هللا عليه وسلم فهو واجب.

مث إذا أراد اإلنسان أن يوثق األمر ويؤكده حلف على مصحف لتغليظ اليمّي وزايدة توكيده ،وهذا
كما يطلق عليه ميّي فهو عهد وميثاق.

فاحلنث يف هذا اليمّي يوجب الكفارة كسائر األميان.

واحللف على املصحف يوجب لذلك احمللوف عليه حترمياً غري التحرمي الثابت ابلنهي كتحرمي الزان

وشرب اخلمر والكذب والظن.

فيكون املقسم عليه حمرماً من وجهّي :من جهة حترمي هللا سبحانه ،ومن جهة ميينه اليت أقسم هبا.

فهذا قد استحق من العقوبة أشدها الرتكاب ما هنى هللا عنه أوالً ،ولنقضه للعهد ونكثه لليمّي اثنياً.
وعليه كفارة ميّي لكل واحدة من هذه املسائل اليت حلف عليها ألنه حنث بفعل ما حلف على تركه.
وليبحث يف إعطاء هذه الكفارة إىل مستحقيها من الفقراء واملساكّي من جريانه ومعارفه وجيتهد ،فإن

مل جيد أو مل يعرف من ينفقها عليه ،كأن يكون مغرتابً .فهذه يدفعها إىل اجلهة اليت استوثق فيها لتقوم
بصرفها على مستحقيها .وهللا أعلم.

()407/16

أتخري احلج ملن استطاع إليه سبيالً
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/01هـ

السؤال

أان موظف كبري ومرتيب جيد -وهلل احلمد .-اآلن ال أملك سكناً خاصاً إمنا مستأجر ،وأملك من املال

مبلغاً ال يكفيين لشراء سكن ،لكنه يكفي ألداء فريضة احلج.

هل أقوم أبداء فريضة احلج ،مع أنين مستأجر السكن ،هل جيوز يل أتجيل احلج إىل ما بعد شراء

مسكن ،علماً أن ذلك قد يستغرق سنوات كثرية.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعليك أيها األخ أن تقدم فريضة احلج؛ ألنه واجب على الفور كما ذهب إليه مجهور العلماء ،فما

دمت متلك ماالً كافياً ألداء فريضة احلج ،ومل ترتك أهلك يف ضيعة وإعسار فعليك أن تذهب إىل

احلج وأال تؤخره ،فاحلج على الفور كما ذهب إليه مالك واإلمام أمحد ،وأيضاً قول قوي عند
األحناف.

()408/16

شروط تكفري احلج للذنوب
اجمليب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/01هـ

السؤال

كما نعلم أن الذي حيج تك هفر عنه مجيع ذنوبه ،كمن يدخل يف اإلسالم .لكنين مسعت البعض يقولون:
إن من يصر على بعض الذنوب فال يكفرها احلج ،فهل هذا صحيح؟ وما الدليل إن كان صحيحاً؟
وكيف يكون احلج ماحياً للذنوب إذا كان صاحبها يعود إليها ،فليس هناك أحد من البشر كامالً ال

ذنب له؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فقد وردت النصوص الصحيحة عن النيب-صلى هللا عليه وسلم -أن احلج يكفر ما قبله من

الذنوب ،فقد جاء يف الصحيحّي من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن النيب-صلى هللا عليه

وسلم -قال " :من أتى هذا البيت -ويف لفظ :من حج هلل -فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته
أمه" .صحيح البخاري ( ، )1521وصحيح مسلم ( . )1350ويف الصحيحّي أيضاً" :العمرة إىل

العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة" .صحيح البخاري ( ، )1773وصحيح

مسلم (. )1349

وهذه النصوص حممولة عند مجاهري أهل العلم على تكفري الصغائر دون الكبائر ،أما الكبائر فال بد
فيها من التوبة؛ ألن الصالة -وهي أعظم شأانً من احلج -ال تقوى على تكفري الكبائر وإمنا تك ِّفر

الصغائر ،فمن ابب أوىل احلج ،ألنه جاء يف صحيح مسلم ( )233وغريه من حديث أيب هريرة رضي
هللا عنه" :الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب -

ويف رواية :ما مل تغش -الكبائر".
وقد ذكر السائل أن احلج يك ِّفر ما قبله ،فاملراد بذلك الصغائر ،وجاء يف صحيح مسلم ( )121يف
مبايعة عمرو بن العاص -رضي هللا عنه -عندما أراد أن يشرتط ،فقال له النيب-صلى هللا عليه

وسلم" :-تشرتط مباذا؟ " .قال :أن يغفر يل .قال" :أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله ،وأن
اهلجرة هتدم ما كان قبلها ،وأن احلج يهدم ما كان قبله".
فإذاً هذا التكفري ملا تقدم من الذنوب ابحلج يشرتط يف احلج أن يكون مربوراً ،وهو الذي سلم من

اآلاثم واملعاصي ،فإذا توفر هذا الشرط يف احلج فإنه يكفر ما قبله من الذنوب ،وإذا عاد العبد إىل

هذه الذنوب فإهنا تكتب عليه من جديد ،واملاضي قد حصل التجاوز عنه .وهللا أعلم.

()409/16

الصالة بغري العربية
اجمليب سامل بن انصر الراكان

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/06هـ

السؤال

هل جتوز الصالة ابللغة الصينية؟ وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فالصواب مع من قال بعدم جواز الصالة ابللغة الصينية وال غريها من اللغات سوى العربية ،وهو

مذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة ،وأما اإلمام أبو حنيفة فقد أفىت يف أول األمر
جبواز الصالة بغري العربية ،مث رجع عنه.

ولذا فقد نقل بعض أهل العلم اإلمجاع على حترميه( .مناهل العرفان يف علوم القرآن  )117/2؛
وذلك ألن الفاحتة ركن على الصحيح من قويل العلماء ،وال جتوز قراءة القرآن بغري العربية ،كما نص

الفقهاء على ركنية تكبرية اإلحرام ،وأهنا ال جتزئ بغري لفظة (هللا أكرب) حىت لو أبدهلا بلفظة عربية

أخرى مثل (هللا أج هل)  ،أو (هللا أعظم) مل تنعقد صالته على الصحيح ،وكذلك سائر أركان وواجبات
الصالة القولية ال تصح بغري العربية .والعلم عند هللا تعاىل.

()410/16

هل نصوت يف استفتاء الرسوم املسيئة
اجمليب صاحل بن عبد هللا الدرويش

قاضي يف احملكمة العامة ابلقطيف
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
وردتين رسالة جوال تقول( :لنصرة احلبيب صلى هللا عليه وسلم اتصل على الرقم التايل يف كندا ( ...
) مث اضغط على الرقم ( )2؛ ألن هناك استفتاء على الرقم أعاله يقول هل إبمكان اإلعالم الكندي

عرض رسوم كرتونية مسيئة للنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-لذا اضغط على الرقم ( )2لكي تصوت بـ
(ال) التصويت اليوم فقط. ).

فما رأيكم يف املوضوع؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على النيب األمّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وصلتين الرسالة املسؤول عنها وقد جرى االتصال ببعض املهتمّي
هبذا املوضوع وأفاد أبن( :الرسالة املراد منها الكسب املادي وعملية إاثرة القضية لدى املسلمّي يف

كندا) أهـ .وأرى أن هذه الرسالة مصدرها مشبوه وغري معروف ،واألصل التثبت يف هذه الرسائل قبل
نشرها ،وكذلك معرفة املصاحل واملفساد املرتتبة على نشرها ،فإن رسائل اجلوال الكثرية ختلو من

التثبت ،وكذلك من معرفة املصاحل واملفساد ,ورمبا كان اهلدف منها ابتزاز عواطف املسلمّي حلملهم

على التصويت املدفوع الثمن ،وحتصيل الكسب املادي من وراء ذلك ،ولذا فإن علينا أال جنعل

مشاعر املسلمّي عرضة هلذا االبتزاز ،ويف املقابل توجد مصارف واضحة من خالل مؤسسات رمسية

أو خريية معروفة ومزكاة ،ويف التعامل معها كفاية عن الدخول يف مشاريع جمهولة؛ لذا أرى عدم نشر

هذه الرسالة وعدم االتصال هبذا الرقم.
أسأل هللا أن جيعلنا من الناصرين لسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ولذاته .وهللا أعلم.

()411/16

كيف أعرف أثر االستخارة؟!

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن العمري
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فيصل ابإلحساء وعميد كلية الرتبية

ابجلامعة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/07هـ

السؤال

أديت صالة االستخارة ،ودعوت بدعائها مع ذكر الشيء الذي كنت أريد فعله ،وتوكلت على هللا،
فماذا أفعل ألعرف إذا كان حيق يل الشروع يف هذا الشيء أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال خيلو حال املسلم إذا أدى صالة االستخارة من أحد أمور ثالثة ،هي:

 -1أن جيد يف نفسه نشاطاً وارتياحاً للعمل الذي تردد فيه ،ويذهب عنه الرتدد ،ويف هذه احلالة
يشرع له أن ميضي يف العمل.

 -2أن جيد يف نفسه انصرافاً عن العمل ،وعدم رغبة فيه ،فيشرع له أن ال ميضي يف العمل.

 -3أن ال حيصل له شعور جديد ،بل يبقى مرتدداً ،ويف هذه احلالة عليه أن ميضي يف العمل إذا ترجح
له عقال فائدة ذلك العمل ،فإن الظن ابهلل أنه سيختار له ما هو خري.

ويشرع للمسلم أن جيمع مع االستخارة استشارة أهل الرأي والنصيحة من أهله وإخوانه .وهللا أعلم.

()412/16

رفع املقاطعة عن شركة آرال
اجمليب مجع من العلماء

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/09هـ
السؤال

لقد صدرت فتاوى وبياانت من أهل العلم مبشروعية مقاطعة البضائع الدامنركية بسبب الرسوم

الساخرة بنبينا -صلى هللا عليه وسلم -وكما تعلمون أن الشركات املقاطعة مل يصدر منها سخرية بنينا
صلى هللا عليه وسلم ،وال إعانة على ذلك ،ولكن قوطعت ألجل الضغط على احلكومة الدامنركية؛

لفرض عقوابت وقوانّي متنع السخرية ابملقدسات.
استنكارا وإدانةً للرسوم اليت نشرهتا الصحيفة الدامنركية ،ورفضت
وقد أعلنت شركة (آرال) لألغذية
ً
الشركة أي مربر لتسويغها.

وقد واجهت الشركة انتقادات واسعة من احلكومة ،وبعض وسائل اإلعالم الدامنركية على هذا املوقف

الشجاع.

وتشجيعا للشركات األخرى أن تقف
وحتفيزا
أال ترون -تثمينًا هلذا املوقف الشجاع اجلريء للشركة،
ً
ً
مع قضيتنا العادلة  -مشروعية رفع املقاطعة هلذه الشركة؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

أوال :إجابة د .عبد هللا بن بيه

(وزير العدل املوريتاين سابقاً) .
اثنياً :إجابة أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

(عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً) .

اثلثاً :إجابة أ .د .عبد السالم اهلراس

(أستاذ يف جامعة القرويّي مبدينة فاس املغربية) .

أوال :إجابة د .عبد هللا بن بيه (وزير العدل املوريتاين سابقاً) .
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي:
يف البدء أرى رفع املقاطعة عن هذه الشركة ،وقد أعربت عن وجهة نظري هذه يف املؤمتر الذي مجعنا
يف البحرين ،الذي مجع العلماء واملفكرين والباحثّي ،ولألسباب التالية:

 -1للمبدأ العام ،ولقوله تعاىل":وال تزر وازرة وزر أخرى" وجاء يف اآلية األخرى يف سورة النجم " أَ ْم
ف موسى وإِبـر ِاهيم اله ِذي و هىف أَاله تَ ِزر وا ِزرةٌ ِو ْزر أُ ْخرى وأَن لهْيس لِ ِإلنس ِ
َملْ يـنَـبهأْ ِمبَا ِيف ُ ِ
ان إِاله َما
ُ
َُ َ َ َ َ
َ
ص ُح ُ َ َ ْ َ َ
َ
َ
َس َعى " فهذا مبدأ يف كل الشرائع السماوية ويف كل القوانّي البشرية.
 -2االعتذار الذي قدمته هذه الشركة هذا االعتذار والتنصل والتربؤ مما قام به أولئك الناس أعتقد

أنه سبب كاف ،ابإلضافة إىل السبب األول لرفع املقاطعة عن هذه الشركة.

 -3من انحية املصلحة جيب علينا أن نتعامل مع األسوايء من هؤالء الذين يريدون حسن التعامل
وحسن العالقة ،علينا أن نعاملهم ابملثل وأن مند اليد ملن ميد لنا يده ،فاألصل يف العالقة الرب

واإلقساط ملن ال حياربنا وال يشن علينا حرابً ،سواء كانت حرابً كالمية أو حرابً عسكرية وهللا سبحانه
هِ
وتعاىل يقول ":ال يَـ ْنـ َها ُك ُم ه
وه ْم
ين َملْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِّمن ِد َاي ِرُك ْم أَن تَ َُّ
رب ُ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ هن ه
ّي "وهذه الشركة مل تسيء إلينا ،وابلتايل فإن هلا منا واجب الرب
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
والقسط.
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 -4العفو والصفح واملساحمة واإلحسان كلها قيم ومبادئ ال يرقى إليها شك يف ديننا اإلسالمي يف
سلوكنا يف تصرفاتنا مبد يدان لآلخر ميكن أن جنسد هذه القيم وابلعكس يف سلوكنا غري السوي ميكن
أن نلحق ضرراً ابلغاً مبصاحلنا ودعوتنا اليت هي دعوة سالم وسلم وحمبة ووائم .أعتقد أن هذا املوقف
هو املوقف املالئم الذي يليب حاجة املسلمّي يف إجياد رأي عام يتعامل معه الغرب إذا كنا نرفض كل

يد ممدودة فمعىن ذلك أننا نؤلب على أنفسنا دون أن نشعر وذلك شيء من قصور النظر ،وأعتقد
أنه سيصيب مصاحلنا بضرر ابلغ وسيؤلب الناس علينا ،وابلتايل ال يسمح لدعوتنا أن تصل وال

لكلمتنا أن تسمع ،فاملصلحة أن مند يدان إليهم.

بناء على اجتماع تعقده هذه الشركة مع األمانة العامة يف املؤمتر
أخرياً أود أن يكون رفع املقاطعة ً

فهذا االجتماع ابإلمكان أن يصل إىل نتائج بناءا على اتفاق ملتزم به نوع من العهد والعقد بينهم

على مجلة من الشروط أعربت عنها الشركة ،وأهنا قد تساعد يف تغيري الصورة النمطية اليت توجد عند

الغرب .هذا رأيي وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول احلق وهو يهدي السبيل وهللا تعاىل أعلم.
الفتوى منقولة من موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم
وهذا رابطها (رفع املقاطعة عن شركة آرال)

اثنياً :إجابة أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان (عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية سابقاً) .

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال شك أن ما حصل من حكومة الدامنرك ابلوقوف مع الصحيفة اليت نشرت الرسوم (الكاريكاتورية)
الساخرة بنيب اإلنسانية وخامت األنبياء حممد -صلى هللا عليه وسلم -جرمية نكراء وانزلة ابملسلمّي يف
عامة أحناء املعمورة ال يعرف هلا مثيل من قبل ،وإن هبة املسلمّي -يف مجيع مذاهبهم الدينية

وانتماءاهتم الفكرية واالجتماعية –مل يسبق أن احتد على مثلها املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا
ري
غري أنه من فضل هللا أن جعل احملن تنتج ً
سبُوهُ َش ًّرا له ُكم بَ ْل ُه َو َخ ٌْ
منحا ،كما قال هللا تعاىل " :ال َحتْ َ
ه
مثارا طيبة
ل ُك ْم " ،فإن املقاطعة االقتصادية للمنتجات الدامنركية -وهي مقاطعة شعبية حبتة -أمثرت ً
وفوائد عظيمة ،منها:
 -1و هحدت املسلمّي علماء وعامة يف مجيع أقطار األرض على قضية واحدة مل يسبق هلا مثيل.
 -2أاثرت احلمية الدينية لدى شباب األمة خاصة واملسلمّي عامة.

 -3ساعدت األقليات املسلمة يف داير الغرب ،ومن بينها املؤسسات اإلسالمية ويف الدامنرك
خاصة.

 -4عملت على نشر الدين اإلسالمي ،وسرية النيب –صلى هللا عليه وسلم -يف الغرب ومنها الدول
اإلسكندانفية.
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 -5دفعت بعض الشركات األوروبية ومنها شركة (آرال) الدامنركية ،فأيدت املسلمّي يف استنكارهم
هلذه الرسوم الساخرة ابلنيب حممد -صلى هللا عليه وسلم -وأهنا خلطوة منها جيدة ،وإين أرى عدم
مقاطعة هذه الشركة (آرال) بل يتعّي على التجار واملستهلكّي من الناس التعامل معها ،وشراء

منتوجاهتا بعد أن استنكرت موقف حكومتها الشنيع على عامة املسلمّي .وإن رفع املقاطعة عن هذه
الشركة هو تشجيع للشركات األخرى حىت حتذو حذوها ،السيما أن هذه الشركة استنكرت رمسيًا
موقف حكومتها ،وتعمل على مقاضاهتا قانونيًا ،ملا حلقها من خسارة مادية ،وملوقفها املتصلب من

عدم االعتذار للمسلمّي.

مث جيب أن يعلم أن الفتاوى اليت صدرت من العلماء ملقاطعة املنتجات الدامنركية إمنا قصد هبا الضغط

على احلكومة لتعتذر للمسلمّي وتعاقب الصحيفة الناشرة لتلك الرسوم الساخرة ،ولكن تبّي أن
احلكومة الدامنركية حكومة صليبية تزداد إصر ًارا كل يوم.
مث إن العاطفة الدينية لدى الشعوب اإلسالمية قد خ هفت أو كادت أن ختف ،ولن تدوم حبال .ومن
احلكمة واملصلحة العامة للمسلمّي أن تشجع الشركات الدامنركية األخرى يف الضغط على حكوماهتا

ابألساليب املمكنة ،حىت تعتذر للمسلمّي رمسيًا ،وإن أعظم ما يضغط على احلكومات اليوم –

هيئات وشركات القطاع اخلاص فيها ،فيتعّي رفع املقاطعة حينئذ عن كل شركة دامنركية وقفت ضد

حكومتها ،يف حادثة الرسوم الكاريكاتورية .وجيب أن يعلم أن شركة (آرال) وحنوها شركة خاصة ،وال
دخل للدولة فيها من قريب أو بعيد ،وإذا كان األمر هكذا تعّي حينئذ تشجيعها على موقفها مع

املسلمّي وإقامتها دعاوى قضائية ضد احلكومة ،وأعتقد أن هذا هو عّي العدل واإلنصاف ،فال

يؤاخذ الربيء جبريرة املسيء فإن هللا يقول" :وال تزر وازرة وزر أخرى"" ،وكل نفس مبا كسبت رهينة"،
ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ هن ه ِ
ب لِلتهـ ْق َوى َواتهـ ُقواْ ه
ري ِمبَا تَـ ْع َملُو َن
" َوالَ َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أَاله تَـ ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُه َو أَقـ َْر ُ
اَّللَ َخب ٌ

" .وهللا أعلم.

الفتوى منقولة من موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم

وهذا رابطها (رفع املقاطعة عن شركة آرال)

اثلثاً :إجابة أ .د .عبد السالم اهلراس (أستاذ يف جامعة القرويّي مبدينة فاس املغربية) .
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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هللا -سبحانه وتعاىل -يقول":وال تزر وازرة وزر أخرى" .هؤالء تربؤوا وأعلنوا أهنم يف صف املسلمّي
فيما يصف استنكار ما صدر من تلك الشرذمة السفيهة يف قومها ،فيجب أن نشجعها ونشجع
الشركات األخرى؛ لتقتدي هبا ،فشرعاً جيب رفع املقاطعة ولكل حال فتوى ،واحلال اجلديدة هؤالء

كما مسعتم الشعب املسلم يتكلم عنهم ،ولكن ينبغي -يف رأيي -أن يكون املوقف اجلديد موثقاً ليس

من خالل اإلعالن والكالم مع الوفد وموقّعاً ومسئوالً؛ حىت ال تقع يف تزوير يف شيء يقال وشيء

يعمل ،فيجب أن يكون املوقف مسجالً وموثقاً ومقطوعاً به ،وليس حمل شك أو تردد أو تراجع .لذا
أرى رفع املقاطعة مبدئياً ،بشرط أن يكون املوقف يؤيد مقام املسلمّي من الدمنركيّي موقفاً مسؤوالً
معتمداً .كما نعلن للمأل أننا لسنا أعداء هلؤالء؛ ألهنم مل يظاهروا العداء ،ومل يرتكبوا شيئاً ومل يسكتوا
ألن السكوت عالمة الرضى .هذا رأي وهللا أعلم.

الفتوى منقولة من موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم
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العّي ال َق َد َر؟!
كيف تسبق ُ

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/26هـ
السؤال

العّي ال َق َد َر؟
أرجو أن تبينوا يل كيف تسبق ُ

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

فقد ثبت يف الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :العّي حق ،ولو كان شيء سابق

القدر سبقته العّي" رواه مسلم يف صحيحه (. )2188

وأنت إذا أتملت نص احلديث وجدته داالً على إثبات القدر "وأنه هو السابق ال أن العّي تسبق

القدر" ،ففي سابق علم هللا كل ما كان وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف سيكون ،وإصابة العّي

من القدر املكتوب الذي سبق به علم هللا وكتبه فليتأمل ذلك.
قال النووي -رمحه هللا -يف شرحه هلذا احلديث (" : )171/14فيه إثبات القدر ،وهو حق

ابلنصوص وإمجاع أهل السنة ،ومعناه :أن األشياء كلها بقدر هللا تعاىل ،وال تقع إال على حسب ما

قدرها هللا -تعاىل -وسبق هبا علمه ،فال يقع ضرر العّي وال غريه من اخلري والشر إال بقدر هللا تعاىل،

وفيه صحة أمر العّي ،وأهنا قوية الضرر وهللا أعلم".

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هل يف هذه اآلايت ما يبيح الثناء على النفس؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/28هـ
السؤال

يف سورة النبأ ،وحتديداً يف تعداد هللا تعاىل لنعمه ،وبيان قدرته ،كما يف اآلايت التالية" :أََملْ َْجن َع ِل
ْاألَر ِ
اجا" استنبط أحد طالب العلم فائدة من هذا املعىن،
اداَ ،وا ْجلِبَ َ
ض م َه ً
ْ َ
ال أ َْوَات ًداَ ،و َخلَ ْقنَا ُك ْم أَ ْزَو ً
فقال :للداعية أن يزكي نفسه يف موطن من املواطن إذا احتاج إىل ذلك ،وقال :إذا كان هللا -تعاىل-

مع جاللة قدره ،ورفعة شأنه ،احتاج أن يبّي عن نفسه يف هذا املوطن ،فالداعية إىل هللا تعاىل من ابب

أوىل .فهل تستقيم له هذه الفائدة من هذه اآلايت ابلذات؟ وما صحة قول من يقول :ال تتشبه
أبفعال هللا تعاىل ،ويستدل على ذلك بقول هللا تعاىل( :ليس كمثله شيء) ؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاالستدالل آبية سورة النبأ غري صحيح؛ فكل ما ذكر فيها من خصائصه سبحانه وحده .ولكن لو

قيل -دون االستدالل ابآلية :-إن هللا يثين على نفسه ليعلم خلقه كيف يثنون وكيف يثين بعضهم

على بعض لكان حسنًا ،وثناء املرء على نفسه ابحلق عند احلاجة جائز دلت عليه نصوص أخرى،
ض إِِّين ح ِفي ٌ ِ
اج َعل ِْين َعلَى َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
يم" [يوسف]55 :
لقوله -تعاىل -حكاية عن يوسف" :قَ َ
ال ْ
َ
ظ َعل ٌ
ت الْ َق ِو ُّ ِ
امهَا اي أَب ِ
ت ْ ِ ِ
ّي"
 ،وقول ابنة شعيب" :قَالَ ْ
ْج ْر َ
ي ْاألَم ُ
ري َم ِن ْ
استَأ َ
ت إِ ْح َد ُ َ َ
استَأْج ْرهُ إ هن َخ ْ َ
اَّلل إِِين لَ ُكم رس ٌ ِ
يل ِعب ِ
ّي" [الدخان]18 :
[القصص ، ]26 :وقول كل نيب لقومه" :أَ ْن أَدُّوا إِ َه َ َ
ول أَم ٌ
اد ه ّ ْ َ ُ
.
ِ
أما االستشهاد آبية " لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو ال ه ِ
ري" [الشورى ]11 :على منع التشبه
سم ُ
ٌْ َ َ
يع الْبَص ُ
َ
أبفعال هللا فصحيح ،فإن أمساء هللا وصفاته -ومنها أفعاله سبحانه -ال تشبه صفات وأفعال
املخلوقّي .وكون هللا موصوفاً ابلعلم واحلكمة والرمحة وحنوها ،واملخلوق يوصف هبذه األوصاف ،فقد

تعين التشبه أبفعال هللا -سبحانه -فكل من اخلالق واملخلوق يتهصف هبذه الصفات ،ولكن لكل من
الرب والعبد ما يناسبه منها .وهللا أعلم.
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النطق ابلكفر عند شدة الغضب
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/11هـ

السؤال

رجل يصلي ويشهد له ابإلميان ،جاءه رجل ذات يوم وهو غاضب ،وقال له :قل ال إله إال هللا ،قال:
ال أان كافر هبا! فلما ذهب عنه الغضب استغفر هللا واتب مما قال ،فهل عليه شيء بعد ذلك يفعله؟

وهل عليه شيء لو جامع زوجته؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال شك أن ما ذكره السائل يف السؤال منكر عظيم؛ ألن ما تلفظ به ذلك الرجل كلمة كفرية ،لكن

قائلها خيتلف حكمه حسب احلال اليت كان عليها حينما نطق بتلك الكلمة.

فمن نطق بكلمة الكفر عاملاً مبعناها عامداً ،غري مكره فهو كافر ابهلل تعاىل ،أما من غلبه الغضب إىل

درجة فقدان التحكم يف نفسه ،وفقدان التمييز بّي اخلطأ والصواب فهذا معذور -إن شاء هللا -كما

هو احلال فيما يقع منه من طالق وحنوه ،وقد بّي العلماء أن طالق الغضبان ال يقع ،عمالً بقوله -
صلى هللا عليه وسلم" :-ال طالق وال َعتاق يف إغالق" .أخرجه أبو داود ( ، )2193وابن ماجه

( . )2046واإلغالق هو الغضب ،أو كل ما يغلق على اإلنسان فكره وعقله حىت ال يعي ما يقول.
وأما مطلق الغضب فليس مربراً للنطق بكلمة الكفر وحنوه من األقوال املنكرة والتفحش يف الكالم،

والغضب مسألة نسبية يف الناس ليس مطرداً على منط واحد يف اجلميع ،فبعض الغضب قد يفقد زيداً
من الناس صوابه ،ولكن غريه ال حيصل له ذلك ،فليتنبه هلذا.
كما أن هذه احلالة املذكورة يف السؤال تشبه -إىل حد كبري -قصة صاحب الراحلة الذي فقدها يف

فالة وعليها كل ما حيتاجه من طعام وشراب ،فبحث عنها حىت يئس ،مث أغفى إغفاءة استيقظ بعدها

وعنده راحلته ،فقال من شدة الفرح" :اللهم أنت عبدي وأان ربك" .انظر صحيح البخاري ()6309
 ،وصحيح مسلم ( . )2747حيث أغلق عليه الفرح الشديد عقله ،فأخطأ يف العبارة فقال كلمة
كفرية ،بيد أنه ال يقصد حقيقة ما قال؛ إذ قاهلا يف حالة من الذهول.

واملذكور يف السؤال إن كان الغضب أغلق عليه تفكريه فأخطأ يف كالمه فهو مثل صاحب الراحلة يف

احلكم ،أما إن كان عاملاً مبا يقول متعمداً له ،كامل األهلية ،فقد وقع يف الكفر ،وعليه التوبة إىل هللا

وجتديد إميانه.

ومبا أن الشخص املذكور يف السؤال اتب ورجع وأانب فإن هللا يقبل التوبة من عباده ،ويعفو عن

السيئات ،وعليه أن يكثر من النوافل والقرابت ،وال حرج عليه يف مجاع زوجته -إن شاء هللا.-

وأنبه هنا إىل أنه جيب على املرء أن حيفظ لسانه يف حال الغضب من كل قول قبيح ،فلرمبا قال كلمة

توبق دنياه وآخرته.

كما أنبه إىل أنه ال ينبغي لنا التسرع واالهتمام الزائد ابحلكم على األشخاص املعينّي ،وإمنا الواجب
علينا النصح واإلرشاد ،والتذكري ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ حىت يتوب املذنب ويرجع إىل ربه.

كما ينبغي علينا اختيار األسلوب احلسن يف النصح ،واختيار الزمان واملكان املناسبّي ،وحنو ذلك مما

يؤثر يف إجناح النصح.
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وقد ذكر الفقهاء شيئاً يشبه ما ذكر يف السؤال من بعض الوجوه ،وذلك يف تلقّي احملتضر ،إذ ذكروا

أنه ينبغي مللقن الشهادة للمحتضر أن ال يقول له( :قل ال إله إال هللا)  .أبسلوب مباشر ،وإمنا يطلب

منه النطق بذلك بطريقة غري مباشرة ،كأن يهلل أمامه ،أو خيربه عن بعض الصاحلّي الذين ماتوا وهم
يقولوهنا ،وحنو ذلك من الطرق احلسنة ،والعلة يف ذلك أن احملتضر يف حالة كرب شديد ،فيخشى

عليه من الضجر إذا طلب منه النطق ابلشهادة أبسلوب مباشر ،ورمبا يرفض النطق ابلشهادة ،أو
ينطق بكالم ال حيسن ،فيكون امللقن هو املتسبب يف ذلك.
وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.
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هل دفع املال لتسهيل املعاملة رشوة؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/07هـ

السؤال

أان حماسب يف جمال التخليص اجلمركي أتوىل القيام ابإلجراءات اجلمركية للبضاعة املستوردة أو
املصدرة ،نيابة عن أصحاب هذه البضائع ،ويف هذا اجملال يتحتم التعامل مع موظفي اجلمارك،

فبعضهم يطلب نقودا مقابل القيام بعمله! وبعضهم يساوم عليها ،وذلك ابستغالل بعض الثغرات يف
القانون ،فهل يعترب ذلك رشوة؟ نرجو معرفة رأي الشرع يف العمل يف هذا اجملال ،وهبذه الصورة ،مع
العلم أبنين ال أقوم ابلتعامل املباشر مع موظفي اجلمرك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعن أيب محيد الساعدي -رضي هللا عنه -قال :استعمل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رجالً
على صدقات بين سليم ،يدعى :ابن اللتبية ،فلما جاء حاسبه ،قال :هذا مالكم ،وهذا هدية! فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت أتتيك هديتك إن كنت

صادقاً" .مث خطبنا فحمد هللا وأنثى عليه ،مث قال" :أما بعد ،فإين أستعمل الرجل منكم على العمل مما

والين هللا ،فيأيت فيقول :هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل ،أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت أتتيه

هديته ،وهللا ال أيخذ أحد منكم شيئاً بغري حقه إال لقي هللا حيمله يوم القيامة ،فألعرفن أح ًدا منكم

لقي هللا حيمل بعرياً له رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر" .مث رفع يده حىت رؤي بياض إبطه يقول:
"اللهم هل بلغت" رواه البخاري ( )6578ومسلم (. )1832

وعن بريدة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من استعملناه على عمل
فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" رواه أبو داود ( )2943وصححه ابن خزمية ()2369

واحلاكم (. )563/1

قال الشوكاين -رمحه هللا تعاىل" :-وظاهره املنع من الزايدة على املفروض للعامل من غري ٍ
فرق بّي ما
كان من الصدقات املأخوذة من أرابب األموال أو من أرابهبا على طريق اهلدية أو الرشوة" أ .هـ نيل

األوطار (. )135/8

لذا فإنه حيرم على العامل أن يطلب ممن يراجعه إلهناء معاملة له أي شيء سواء مساه هدية ،أو

إكرامية ،أو غريها من املسميات اليت ختتلف من بلد آلخر؛ لكونه أيخذ مرتباً على عمله ،وهذه

الزايدة ليست حقا له ،فقد ذكر العيين -رمحه هللا تعاىل -قول بعض أهل العلم" :احتيال العامل هو

أبن ما أهدي له يف عمالته يستأثر به وال يضعه يف بيت املال ،وهدااي العمال واألمراء هي من مجلة
حقوق املسلمّي" ا .هـ عمدة القاري (. )124/24

وقال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل" :-وألن حدوث اهلدية عند حدوث الوالية يدل على أهنا من
أجلها" ا .هـ
وما تدفعه للعامل لتيسري أمورك ،واستغالل الثغرات ،ما هو إال نوع من أنواع الرشوة ،قال ابن قدامة
-رمحه هللا تعاىل" :-فأما الرشوة يف احلكم ورشوة العامل فحرام بال خالف ،قال هللا تعاىل" :أكالون

للسحت" [املائدة ، ]42:قال احلسن وسعيد بن جبري يف تفسريه :هو الرشوة" ا .هـ املغين

(. )118/10

والواجب عليك نصح هؤالء ،وبيان حرمة ما يقومون به ،فإن مل ينفع معهم ذلك فأبلغ عنهم اجلهة
املختصة ،فأمثال هؤالء ال تربأ هبم الذمة وهذا من املنكر الواجب تغريه.
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وأذكر املسئولّي بتقوى هللا تعاىل ،وأن ال يثقلوا كواهل الناس ابلضرائب ،فعن عبد الرمحن بن مشاسة،
قال :أتيت عائشة -رضي هللا عنها -أسأهلا عن شيء فقالت :ممن أنت؟ فقلت :رجل من أهل مصر.
فقالت :كيف كان صاحبكم لكم يف غزاتكم هذه؟ فقال :ما نقمنا منه شيئاً إن كان ليموت للرجل منا
البعري فيعطيه البعري ،والعبد فيعطيه العبد ،وحيتاج إىل النفقة فيعطيه النفقة ،فقالت :أما إنه ال مينعين

الذي فعل يف حممد بن أيب بكر أخي أن أخربك ما مسعت من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-يقول
يف بييت هذا" :اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أميت شيئاً
فرفق هبم فارفق به" رواه مسلم (. )1828
وأن ال يضطروا الناس إىل التحايل على تلك األنظمة للتهرب من تلك الضرائب اليت أثقلت

كواهلهم ،عن عقبة بن عامر -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
"ال يدخل اجلنة صاحب ٍ
مكس" يعين الع ه
شار .رواه أمحد ( . )17333قال البغوي" :يريد بصاحب
املكس الذي أيخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا ابسم العشر".

وقال احلافظ املنذري" :أما اآلن فإهنم أيخذون مكسا ابسم العشر ،ومكوسا أخر ليس هلا اسم ،بل
شيء أيخذونه حراماً وسحتا وأيكلونه يف بطوهنم انرا ،حجتهم فيه داحضة عند رهبم وعليهم غضب
وهلم عذاب شديد" .ا .هـ الرتغيب والرتهيب ( ، )320/1وانظر أحكام أهل الذمة البن القيم

( ، )330/1وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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عدالة الصحابة
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال
أان يف حرية خبصوص موقفنا -حنن أهل السنة -من الصحابة كرواة للحديث ،فالذي أعرفه أن هناك

إمجاعاً على أن الصحابة كلهم عدول وثقة يف احلديث بدون استثناء.

والشيعة يقولون :إن بعض الصحابة ارت ّدوا ،مثل مالك بن نويرة ،فكيف يكون كلهم عدول وثقة إذا

كان بعضهم قد ارتد؟ أفال ميكن لبعضهم اآلخر أن يكذب ،ومن مث أال جيب أن يوثق الصحابة
بشكل فردي يف رواية احلديث؟
أرجو توضيح هذه الشبهة.

اجلواب

احلمد هلل على أفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله .أما بعد:
فأقول (وابهلل التوفيق)  :عندما أمجع السلف واخللف على عدالة الصحابة رضوان عليهم (مع كون

إمجاعهم هذا ُحجةً ملزمةً) فإهنم إمنا أمجعوا على ذلك لتوارد النصوص من الكتاب والسنّة الدالّة

عليه.

قال تعاىل" :حممد رسول هللا والذين معه أشدهاءُ على الكفار ُرمحاءُ بينهم تراهم رّكعاً ُسجداً يبتغون

فضالً من هللا ورضواانً سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار َو َع َد هللا الذين
آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً" [الفتح. ]29:

عربت عنهم ابالسم املوصول
ففي هذه اآلية بيان لفضل عموم الصحابة -رضي هللا عنهم -ألهنا ّ

(الذين) وهو من الصيغ الدالة على العموم.

نص صريح من عامل ما يف الصدور سبحانه على ُحس ِن نوااي الصحابة ،وأهنم ال يقصدون إال
ويف اآلية ٌ
نص مهم جدًّا
رضى هللا تعاىل وجنّته والنجاة من عقابه أبعماهلم "يبتغون فضالً من هللا ورضواانً" وهو ٌّ

يبّي املوقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه املسلم جتاه أي حادث وقع من صحايب جيده فيه خمطئاً،
أبن يعلم أنه وإن أخطأ إال أنه قصد به (فضالً من هللا ورضواانً)  ،وما وجدان إىل هذا التأويل سبيالً.
ويف اآلية أخرياً :أن الذي يف قلبه غيظ على الصحابة كلّهم كافر "ليغيظ هبم الكفار" ،وهو أحد

األوجه يف تفسري اآلية.

وقال تعاىل" :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجةً من الذين أنفقوا من

خبري" [احلديد. ]10:
بَـ ْع ُد وقاتلوا وُكالّ وعد هللا احلسىن وهللا مبا تعملون ٌ

ففي اآلية َو ْع ٌد جلميع الصحابة ممن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده ابحلسىن ،وهي اجلنة ،مع تفضيل
املسلمّي قبل الفتح على من جاء بعدهم من الصحابة.

وقال تعاىل" :للفقراء املهاجرين الذي أُخرجوا من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضالً من هللا ورضواانً
وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون -والذين تبؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبّون من هاجر

إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجةً ممّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق

ش هح نفسه فأولئك هم املفلحون والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان

ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" [احلشر. ]10-9 :

ففي هذا اآلايت ثناءٌ عظيم على املهاجرين واألنصار ومن تبعهم من الصحابة بعد انتهاء اهلجرة من
مكة إىل املدينة ،أي مسلمة الفتح.
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خالف يف املراد ابلفريق الثالث ،فال خالف يف املراد ابملهاجرين واألنصار ويف عموم
ولئن كان هناك
ٌ
ثناء هللا تعاىل عليهم مجيعاً.
وقال تعاىل" :والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم

ورضوا عنه وأع هد هلم جنّات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم"

[التوبة. ]100:

ذكر لعموم املهاجرين واألنصار ومن تبعهم إبحسان أبهنم قد رضي هللا تعاىل عنهم،
ويف هذه اآلية ٌ

وأهنم قد رضوا بثواب هللا هلم ،وأنه قد أع ّد هلم اجلنة جزاء إلمياهنم وإحساهنم.

ويف احلديث املتفق عليه أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال" :خري الناس قرين ،مث الذين

يلوهنم ،مث الذين يلوهنم" صحيح البخاري ( ، )2652وصحيح مسلم (. )2533
وهذا فيه بيان أن جيل الصحابة أفضل األجيال على اإلطالق.

ويف احلديث املتفق عليه أيضاً أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-قال" :ال تسبّوا أصحايب ،فلو أن
أحدكم أنفق مثل أ ٍ
ُحد ذهباً ،ما بلغ ُم هد أحدهم وال نصيفه" صحيح البخاري ( ، )3673وصحيح
مسلم (. )2541

وأي خمالفة هلذا النهي النبوي ُّ
أشد من أن يوصف أحد الصحابة بعدم العدالة ،أي ابلفسق؟!

عامة الصحابة ،يقول
ويف خطبة ّ
حجة الوداع ،اليت حضرها مع رسول هللا –صلى هللا عليه وسلمّ -

صلى هللا عليه وسلم يف آخرها –كما يف الصحيحّي وغريمها" :-أال ليبلغ الشاهد الغائب" صحيح

البخاري ( ، )67وصحيح مسلم (. )1679

أعظم الدليل على أن الصحابة ُكلهم عدول
قال ابن حبان يف مقدمة صحيحه (" : )162/1فيه ُ
ليس فيهم جمروح وال ضعيف ،إذ لو كان فيهم جمروح أو ضعيف ،أو كان فيهم أح ٌد غري عدل

فلما أمجلهم يف
الستثىن يف قوله –صلى هللا عليه وسلم -وقال :أال ليبلّغ فال ٌن وفال ٌن منكم الغائبّ .

دل ذلك على أهنم كلّهم عدول ،وكفى مبن َع ّدل رسول هللا –صلى
الذكر ابألمر ابلتبليغ ملن بعدهمّ ،

هللا عليه وسلم -شرفاً".
ويف حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه -الذي رواه مسلم يف مقدمة صحيحه ( ، )6وصححه ابن
حبان واحلاكم ،وهو صحيح كما قاال ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :سيكون يف آخر

وإايهم".
فإايكم ّ
انس من أميت حي ّدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آابؤكمّ ،
الزمان ٌ

قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (" ، )14/2ملّا أخرب رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-
بك ّذابّي يكونون يف آخر الزمان يكذبون عليهُ ،علِم أن األول –وهم أصحابه -خارجون من هذه
اجلُملة ،وزائلة عنهم التُّهمة".

منزهون عن الشك
وهذه النصوص من الكتاب واثبت السنة تقطع بعدالة الصحابة وضبطهم ،وأهنم ّ

صحة نقلهم.
يف عدالتهم أو يف ّ

على أنه لو مل يرد من هللا -عز وجل -ورسوله –صلى هللا عليه وسلم -فيهم شيءٌ مما ذكرانه،

ُّصرة ،وبذل املهج واألموال ،وقتل اآلابء
ألوجبت ُ
احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة ،واجلهاد والن ْ

واألوالد ،واملناصحة يف الدين ،وقوة اإلميان واليقّي= القطع على عدالتهم ،واالعتقاد لنزاهتهم ،وأهنم
أفضل من مجيع املعدهلّي واملزهكّي ،الذين جييئون بعدهم إىل يوم الدين" كما قال اخلطيب البغداي يف

الكفاية (. )67-66
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إذن :فاألصل يف الصحابة العدالة ومتانة الداينة ،هذا هو األصل املتيقن الذي قطعت به تلك

النصوص القطعية .واليقّي ال يزول ابلظنون ،إمنا يزول ابليقّي ،فمن ثبتت صحبته فهو ٌ
عدل ،لشمول

دليل
تلك النصوص يف دالالهتا له يف إتيان العدالة .وال نرتك هذا األصل ،إال إذا خالفه يف أحدهم ٌ
ج هبذا الفرد عن داللة ذلك العموم ،مع بقاء
يقيين ُّ
ٌّ
خيصه ،فيكون من ابب ختصيص العام ،فيُ ْخ َر ُ
صص.
داللة العموم على ما هي عليه يف غري ذلك املخ ه

الص ْحبة ،نعلم أنه ليس صحابيًّا أصالً ،وأن النصوص ال تتناوله
ّأما من ثبتت ردته ممن كان ظاهره ُ

أصالً؛ ألن الصحايب هو :من لقي النيب –صلى هللا عليه وسلم -مميهزاً مؤمناً به ومات على اإلسالم.

فمن مات على الكفر ليس صحابيًّا أصالً.
وأما من ثبت عليه الفسق ،كمن أنزل هللا تعاىل فيه قوله" :اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس ٌق بنبأ
ّ

فتبينوا" [احلجرات ، ]6 :بغض النظر عن امسه ،فإن يف هذه اآلية إثبااتً أبن هناك من كان قد نقل

ومن يستطيع أن
خرباً غري صادق إىل الرسول –صلى هللا عليه وسلم -فوصفه هللا تعاىل أبنه فاسقْ ،

وخنرجه من
خنصه من ذلك العمومُ ،
ي ّدعي يف هذا أنه عدل بعد تفسيق هللا تعاىل له = فهذا هو الذي ُّ
بّي بقيّة الصحابة الذين ثبتت عدالتهم ،لورود ما يدل على عدم مشول النصوص له يقيناً.
ولذلك فأصوب التقريرات حول عدالة الصحابة هو أن نقول :الصحابة كلّهم عدول ،مبعىن أن

األصل فيهم العدالة ،إال إذا دل الدليل الثابت الذي ال حيتمل التأويل واالعتذار على غري ذلك يف
ٍ
واحد منهم ،عندها ميكن أن نستثين ذلك الفرد من عموم النصوص الدالة على عدالة الصحابة.

وحبمد هللا تعاىل فإنه مل أتتنا سنةٌ عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -للناس إليها حاجةٌ يف دين هللا

طعن يف عدالتهم ممن لقي النيب –صلى هللا عليه وسلم -ومات
تعاىل قد انفرد هبا أح ٌد ممن ذُكر فيهم ٌ
على اإلسالم.

بل :عموم ما يُنقل عن الصحابة ممّا شجر بينهم ،وغريه ممّا يتّخذ اجلهلةُ وأهل البدع سبباً للطعن

أتويالت حسنة ،يؤيدها ثناءُ ربّنا عز وجل على ُحسن مقاصدهم يف
عليهم = هو مما للصحابة فيه
ٌ
وذنب مغمور يف حبار حسناهتم ،فال يؤثر يف
أفعاهلم "يبتغون فضالً من هللا ورضواانً" أو أنه خطأٌ ٌ

عدالتهم ،كما قال –صلى هللا عليه وسلم -عن حاطب بن أيب بلتعة –رضي هللا عنه -عندما ارتكب

التجسس للكفار ،فقال –عليه الصالة والسالم" :-لعل هللا اطلع على أهل
كبريةً من الكبائر ،وهي
ُّ

غفرت لكم" صحيح البخاري ( ، )4890وصحيح مسلم ()2494
بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم قد
ُ
 .وكما قال –صلى هللا عليه وسلم -عمن لعن شارابً للخمر ،أُيت به شارابً هلا أكثر من َم ّرة" :ال

حيب هللا ورسوله" .صحيح البخاري ( . )6780أو أنه قد وقع منهم
تلعنوه ،فو هللا ما علمت :إنه ُّ
ِ
الصادقة املاحية املب ّد ِلة –بفضل هللا -السيئات حسنات ،كما
اخلطأ والذنب ،لكنهم عاجلوه ابلتوبة
أخرب تعاىل عن الثالثة الذين ُخلّفوا يف غزوة تبوك.
هذا هو تقرير املسألة.
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صحايب ،مل
ب السائل املثال مبالك بن نويرة -رضي هللا عنه -فهو خطأ ،فإن مالك بن نويرة
ٌّ
أما َ
ض ْر ُ
يتخلّف أح ٌد ممن صنّف يف الصحابة على وجه االستقصاء عن ذكره فيهم ،وال أعرف أحداً من
املعتربين شكك يف إسالمه ،بل دافع عن إسالمه ابن األثري يف أسد الغابة (. )53/5

ويقطع بذلك كلّه ما أخرجه ابن خياط إبسناد جيّد عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -قال:

قدم أبو قتادة على أيب بكر ،فأخربه مبقتل ٍ
مالك وأصحابه ،فجزع من ذلك جزعاً شديداً .فكتب أبو
َ

أتول فأخطأ؟ ور هد أبو بكر
بكر إىل خالد ،فقدم إليه ،فقال أبو بكر :هل يزيد خال ٌد على أن يكون ّ

خالداًَ ،وَو َدى مالك بن نويرة ،ور هد السيب واملال .اتريخ خليفة بن خياط (. )105

ويف هذا اخلرب التصريح بعدم كفر مالك بن نويرة -رضي هللا عنه -بدليل جزع أيب بكر -رضي هللا

عنه -من مقتله اجلزع الشديد ،وبدليل ختطيء أيب بكر خلالد ،وبدليل دفع أيب بكر لدية مالك بن
نويرة ور ّده السيب واملال.

قررانه آنفاً ،من أن خطأ الصحايب يُتأ هول له ما
ويف هذا اخلرب أيضاً فائدةٌ جليلةٌ ،وهي تطبي ٌق ٌّ
عملي ملا ّ

احتمل التأويل ،فهذا أبو بكر -رضي هللا عنه -مع جزعه الشديد من فعل خالد وختطيئه له ،إال أنه

احلسن ،ولذلك أعاد خالداً -رضي هللا عنه -إىل قيادة اجليش
التأو َل الصاد َق
عفا عنه ال عتقاده فيه ُّ
َ
يف قتال املرت ّدين ويف الفتوح.

وأخرياً :أرجو من األخ السائل ومن غريه -قبل أن تستق هر الشبهة يف قلوهبم -أن يُثبِّتوا يف قلوهبم

ذكرت بعضها واليسري منها .وأن يقرؤوا
احملكمات .فعليهم بقراءة أدلة عدالة الصحابة اإلمجاليّة ،اليت
ُ

أدلة فضلهم التفصيلية ،والواردة يف كثري منهم ،واحداً واحداً ،مثل كتب فضائل الصحابة .وأن
يقرؤوا أخبار الصحابة وسريهم وحوادث حياهتم ,إهنم إن فعلوا ذلك لن يبقى لتلك ُّ
الش ِبه يف قلوهبم
أي أثر ،وستكون كمن أراد أن يطفئ ضياء الشمس بنفخة فيه.
ُّ

اللهم إان نشهدك على حمبّة أصحاب رسولك -صلى هللا عليه وسلم -وهذه احملبّة عندان من أوثق

ُعرى إمياننا  -فاحشران يف زمرهتم اي أرحم الرامحّي.
وهللا أعلم.

واحلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلّي وعلى آله وأصحابه أمجعّي.
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يف العسكرية مينعوننا من إعفاء اللحية!
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/10هـ

السؤال

مص عندما نريد أن
أان طالب مبدرسة نظامها -شبه عسكري -يلزمنا حبلق اللحية ،كنا نلبس الْ ُق َ

نصلي ،فمنعوان من ذلك أيضا! فهل جيب علينا ترك املدرسة؟ مع مالحظة أننا يف السنة األخرية من

الدراسة!
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن إعفاء اللحية من شعار املسلمّي ،وقد جاء األمر به يف أحاديث كثرية صحيحة ،منها ما رواه

الشيخان عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :خالفوا

املشركّي ،وفروا اللحى ،وأحفوا الشوارب" .صحيح البخاري ( ، )5892وصحيح مسلم (. )259

وعند مسلم ( )260من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -مرفوعا" :جزوا الشوارب ،وأرخوا

اللحى ،خالفوا اجملوس" .والنصوص يف ذلك كثرية ،ومل أقف على نص ألحد املتقدمّي من األئمة

يبيح حلقها.
ولكن لألسف الشديد عمت البلوى يف أكثر بالد املسلمّي إبلزام من يلتحقون بسلك األمن ،أو

اجليش ،حبلق حلاهم ،أو حيرمون من االلتحاق هبذه الوظائف ،ورمبا فصلوا من أرخى حليته من عمله
 ...وهذا ما ساعد على تقليل أعداد أهل اخلري يف هذه الوظائف ،ولو متاأل مجاعة من أهل اخلري

وتواصوا بينهم على اقتحام هذه اجملاالت ويف نيتهم العمل على تغيري هذه األمناط ،وتصحيح هذه
االنتهاكات الشرعية ،لكان هلم أن حيلقوا حلاهم وهم كارهون هلذا الفعل ،وليناصحوا املسؤولّي عن

هذه القطاعات املرة تلو املرة ،وال ميلوا وال يكلوا من النصح والتذكري.

أما لبس القميص للصالة فهو من الفضائل ،والصالة جائزة ابلسراويل ،فال يعرض املسلم نفسه

للعقوبة واألذية ألجل ذلك .وهللا أعلم.
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إقامة احلدود ..وحقوق اإلنسان!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/19هـ

السؤال

هل تشريع احلدود يف اإلسالم ينايف حقوق اإلنسان؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاإلسالم نظام شامل ،كامل ،متوازن ،ذو أساس عقدي ،وتشريع اجتماعي ،وتوجيه تربوي ،يرفد

بعضه بعضاً ،وينتج مبجموعه جمتمعاً صاحلاً ،تتسع فيه دواعي اخلري والبناء ،وتضيق فيه جماري الشر

واهلوى .وهو بذلك يفارق الكهنوت الكنسي الذي يقصر مفهوم الدين على طقوس معينة ،ويف وقت

معّي ،ويف موضع معّي ،ويفصل بّي ما هو ديين ،وزمين ،ويدع ما لقيصر لقيصر ،وما هلل هلل!

إن حتقق العبودية هلل يف اإلسالم يكون ابإلميان ابلكتاب كله ،وعدم جتزئة الدين ابإلميان ببعض
الكتاب ،والكفر ببعض ،قال تعاىل" :أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ٍ
ببعض فما جزاء من يفعل
ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما هللا بغافل عما تعملون"
[البقرة :من اآلية ، ]85وابلتايل فإن قضية احلدود والتعزيرات ليست حمالً للبحث والنقاش ابتداء؛
إذ هي جزء من اإلميان حبكمة اخلالق ،وعلمه مبن خلق ،قال تعاىل" :فال وربك ال يؤمنون حىت

حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء]65 :
.

إن حقوق اإلنسان ال تصان على حساب أخيه اإلنسان ،وإمنا تصان إبحدى طريقتّي:
إما بوازع اإلميان ،وإما برادع السلطان.

وقد أثبتت التجارب البشرية والقوانّي الوضعية ،املنفلتة عن هدي هللا عجزاً وقصوراً عن حفظ كرامة

اإلنسان ،ومحايته من الفساد واإلفساد ،كما تنطق بذلك إحصاءات معدالت اجلرمية يف الدول

املتقدمة ،فضالً عن املتخلفة.

إن اإلسالم ال يبيح لإلنسان أن يظلم نفسه ،فضالً عن غريه ،أبي نوع من أنواع التصرفات اخلاطئة،

سواء ما تعلق ابلدين كالردة ،أو النفس كاالنتحار ،أو املال كالتبذير ،أو العقل كشرب املسكر ،أو
ً
العرض كالزان .وهي الضرورات اخلمس اليت تدور عليها مقاصد الشريعة .وال صحة إطالقاً لتعليق

ذلك ابالختيار الشخصي ،أو الرتاضي بّي طرفّي ،فضالً عن نسبته إىل مذهب من املذاهب

اإلسالمية .وهللا أعلم.
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اآلاثر الواردة يف التنفل بّي العشاءين
اجمليب د .حممد بن عبد هللا القناص

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/26هـ

السؤال

ي عن سعيد بن جبري أن الصحابة رأوا أن أداء أربع ركعات قبل صالة العشاء
ُ
مسعت أنه قد ُر ِو َ

مستحب[ .قيام الليل للمروزي ص ( ] )58فما صحة هذه الرواية؟ وما خترجيها؟ وما موقف الفقهاء

منها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

فال حرج على املسلم أن يصلي نفالً مطلقاً بّي املغرب والعشاء؛ ألن الصالة خري موضوع ،ويف

حديث حذيفة -رضي هللا عنه -قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،فصليت معه املغرب ،فصلى
إىل العشاء ،أخرجه أمحد ( ، )22240والرتمذي ( ، )3714والنسائي ( ، )379وإسناده صحيح،
وبوب عليه النسائي يف الكربى بقوله" :الصالة بّي املغرب والعشاء".

وورد يف بعض رواايت حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف قصة مبيته عند خالته ميمونة -
رضي هللا عنها :-أن العباس بعثه إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حاجة ،قال :فوجدته جالساً
يف املسجد فلم أستطع أن أكلمه ،فلما صلى املغرب قام فركع حىت أذن العشاء.
قال احلافظ ابن حجر :ويؤخذ من هذا مشروعية التنفل بّي املغرب والعشاء [ينظر :فتح الباري

(. ] )485 -482/2

وورد عن بعض الصحابة والتابعّي أهنم كانوا يصلون بّي املغرب والعشاء ،وعقد
عبد الرزاق يف مصنفه ،وابن أيب شيبة يف مصنفه ابابً يف الصالة بّي املغرب والعشاء ،وأوردا فيه عن
عدد من الصحابة والتابعّي أهنم كانوا يصلون بّي املغرب والعشاء [ينظر :مصنف عبد الرزاق

( ، )44/3مصنف ابن أيب شيبة (. ] )196/2

وقال احلافظ العراقي :وممن كان يصلي ما بّي املغرب والعشاء من الصحابة :عبد هللا بن مسعود،
وعبد هللا بن عمرو ،وسلمان الفارسي ،وابن عمر ،وأنس بن مالك يف انس من األنصار ،ومن

التابعّي :األسود بن يزيد ،وأبو عثمان النهدي ،وابن أيب مليكة ،وسعيد بن جبري ،وحممد بن املنكدر،

وعبد هللا بن سخربة ،وعلي بن احلسّي ،وأبو عبد الرمحن احلبلي ،وشريح القاضي ،وغريهم ،ومن
األئمة :سفيان الثوري".

وقال الشوكاين بعد أن أورد بعض األحاديث واآلاثر يف الباب :وهي تدل على مشروعية االستكثار

من الصالة ما بّي املغرب والعشاء [ينظر :نيل األوطار (. ] )241/2
وأما األثر عن سعيد بن جبري املذكور يف السؤال فلم أقف عليه مسنداً؛ لكون كتاب خمتصر قيام

الليل جمرداً من األسانيد ،لكن أخرج ابن أيب شيبة عن ابن فضيل عن ورقاء بن إايس عن سعيد بن
جبري أنه كان يصلي ما بّي املغرب والعشاء ويقول( :هي انشئة الليل) [مصنف ابن أيب شيبة

(. ] )197/2

ويف هذا اإلسناد :ورقاء بن إايس األسدي ،ضعفه بعض األئمة ،وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب:
لّي احلديث .وهللا أعلم.

()429/16

اشرتاط الغرامة املالية ألجل التأخري
اجمليب د .سامي بن إبراهيم السويلم
ابحث يف االقتصاد اإلسالمي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/04هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته كتبت عقد املبايعة بشرط أن أستلم البضاعة بعد أسبوعي ،ن ولو
أتخر عن تسليمها يل بيوم عن املدة ،يدفع غرامة عن يوم أتخر مقدارها ألف رايل ,وقد أتخر ,فهل

آخذ هذه الغرامة ،وهل حالل هي أم ال؟ وهل العقد جائز؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

شرط الغرامة املالية عن كل يوم أتخري ال جيوز؛ ألنه ظلم بّي على البائع ،حيث يدفع مبالغ طائلة

للمشرتي جملرد التأخري ،وهو عّي راب اجلاهلية .فهذا الشرط غري صحيح.

أما ابلنسبة للعقد فهو صحيح لكن يبطل الشرط فقط .وإذا دفع البائع غرامة فالواجب ردها إليه،
وإذا تعذر ذلك فاألوىل التصدق هبا .وهللا أعلم.

()430/16

مظاهرة الكفار على املسلمّي رهبةً ال كرهاً للمسلمّي!
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/01هـ

السؤال

كتااب بعنوان( :مسائل
فضيلة شيخنا عبد الرمحن بن انصر الرباك -حفظه هللا -أفيدك أبين قد قرأت ً
العذر ابجلهل) حتت إشراف فضيلتكم ،وفهمت منه أن إعانة الكفار ابلقتال معهم ضد املسلمّي ال

وعرب أن القتال مع الكفار ضد
تكون كفراً ،إال بشرط الرغبة يف إظهار دينهم ،أو احملبة لدينهم ،ه

املسلمّي -محية وملصاحل دنيوية -ليس كفراً خمرجاً من امللة ،فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به
أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم يف اشرتاط ما ذُكِر أعاله للحكم بتكفري من قاتل املسلمّي

مع الكافرين؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض املسلمّي ختتلف ،فتارة يكون الباعث بغض

اإلسالم وأهله ،واترة يكون عن رغبة يف مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق هبذا املظاهر ،ومعلوم أنه ال
يستوي من حيب هللا ورسوله ودينه -ولكن محله غرض من األغراض على معاونة بعض الكفار على

بعض املسلمّي -ال يستوي هذا ومن يبغض اإلسالم وأهله ،وليس هناك نص بلفظ املظاهرة أو

املعاونة يدل على أن مطلق املعاونة ومطلق املظاهرة يوجب كفر من قام بشيء من ذلك ألحد من
الكافرين.

وهذا اجلاسوس الذي جيس على املسلمّي وإن حتتم قتله عقوبة فإنه ال يكون مبجرد اجلس مرتداً ،وال
أدل على ذلك من قصة حاطب بن أيب بلتعة -رضي هللا عنه -فقد أرسل لقريش خيربهم مبسري النيب

-صلى هللا عليه وسلم -إليهم ،وملا أطلع هللاُ نبيَه على ما حصل من حاطب ،وعلى أمر املرأة اليت

النيب -صلى هللا عليه وسلم -حاطباً على ذلك ،فاعتذر أبنه ما محله على
محلت الكتاب عاتب ُّ

ذلك إال الرغبة يف أن يكون ذلك يداً له عند قريش حيمون هبا أهله وماله ،فقبل النيب -صلى هللا

عليه وسلم -عذره ،ومل أيمره بتجديد إسالمه ،وذكر ما جعل هللا سبباً ملغفرة هللا له ،وهو شهوده
بدراً .صحيح البخاري ( ، )3983وصحيح مسلم (. )2494

وهذه مظاهرة أي مظاهرة ،فإطالق القول أبن مطلق املظاهرة -يف أي حال من األحوال -يكون ردة
هِ
آمنُوا َال
ين َ
ليس بظاهر .فإن املظاهرة تتفاوت يف قدرها ونوعها تفاواتً كثرياً ،وقوله تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوههلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنههُ ِم ْنـ ُه ْم إِ هن ه
اَّللَ َال يَـ ْه ِدي
اء بَـ ْع ُ
هخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
هص َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
تول يوجب الكفر ،فإن التويل على مراتب ،كما
ّي" [املائدة ، ]51:ال يدل على أن أي ٍّ
الْ َق ْوَم الظهال ِم َ
أن التشبه ابلكفار يتفاوت وقد جاء يف احلديث" :من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أمحد (، )5093
وأبو داود ( ، )4031ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفراً فكذلك التويل.

واحلاصل أن ما ورد يف الكتاب املسؤول عنه من التفصيل هو الصواب عندي .وهللا أعلم.

()431/16

أخذ العوض املايل على الضرر املعنوي
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/21هـ

السؤال
أان ٍ
قاض مسلم ،ولكين يف بالد حتكم أبحكام وضعية .قام أحد األشخاص ابلتعرض يل ابلقذف

والتشكيك يف نزاهيت ،وحتيزي ألحد األطراف ،مما دعاين ألرفع ضده دعوى وكسبتها ,وحكمت يل

احملكمة بتغرميه -لصاحلي -مبلغاً من املال كتعويض .فما حكم هذا املال ابلنسبة يل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فأوالً :ننصحك بعدم العمل قاضياً يف حمكمة حتكم أبحكام وضعية إن كانت تلزمك ابحلكم بذلك.

لكن لعلك تعمل يف احملكمة الشرعية ،لوجود حمكمتّي يف بالدكم إحدامها شرعية.

اثنياً :خبصوص إجابتك عن سؤالك نقول :ما حصل لك من بعض األشخاص يدخل يف الضرر

املعنوي :وهو كل أذى يصيب اإلنسان يف عرضه أو عاطفته أو شعوره أو مسعته ،وينقسم إىل قسمّي.
األول :ما فيه ٌّ
مقدر من الشرع ،وهو القذف ابلزان أو اللواط ،وقد ذهب مجهور العلماء إىل أنه
حد ٌ
ال جيوز أخذ املال مقابل التنازل عنه؛ قالوا ألنه من ابب أخذ العوض عن العرض وهو ال جيوز.

القسم الثاين :ما ليس فيه حد مقدر شرعاً ،وهو ما عدا ما تقدم يف القسم األول ،وهذا قد نص
علماء املذاهب األربعة على أن فيه التعزير ،مث اختلفوا فيما بينهم :هل جيوز التعزير ابملال؟ على
قولّي ،أرجحهما يف نظري اجلواز ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم .وهللا
أعلم.

()432/16

ال ننجب ونرغب يف التبين!
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/23هـ

السؤال

ومتزوج من امرأة فرنسيّة مسلمة إال أهنا ال تنجب ،ونريد أن نتبىن ول ًدا ،ليعوضنا
أان مقيم يف فرنسا ّ

عن أمل عدم اإلجناب ،مع العلم أن إدخال األطفال إىل فرنسا هلذا الغرض غري ممكن ،فهل جيوز لنا أن

ونسميه ابمسنا ويكون ذلك مبعرفة أهلنا ،ومبعرفة الولد نفسه أنّه ليس
أنخذ ولدا هنا من فرنسا ونتبنّاه ّ

من صلبنا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فنأسف حلال هذا السائل ،ونعلمه أن التبين حرام بنص القرآن الكرمي ،قال سبحانه وتعاىل( :أدعوهم

آلابئهم هو أقسط عند هللا) [األحزاب ]5:وقال سبحانه وتعاىل( :وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلك
قولكم أبفواهكم وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل) [األحزاب . ]4:فالتبين كان مؤسسة جاهلية

نسخت ابإلسالم ،وذلك ملا يؤدي إليه التبين من اختالط يف األنساب وانتشار لكثري من املفاسد،

ابإلضافة إىل إنشاء رابطة نسب ال ميكن إنشاؤها إال من قبل الشارع الذي حدد وسائل النسب،
ووسائل القرىب ،وعرف املقاصد.

فأان أدعو السائل إىل أن يوطن نفسه ،وزوجته ،على االستسالم ألمر الشرع الذي ال خالف فيه،
فإن اإلسالم هو االستسالم( ،إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملّي) [البقرة . ]131:وأنبه

إىل أن الكفالة الشرعية فيها َخمْلَص له وألهله بضوابطها وميكن أن يوصي للمكفول جبزء من ثروته،

وأن يعامله كمكفول وليس كولد ،يعامله ابإلحسان والرب ،ينفق عليه ،يربيه ،ينشئه تنشئة طيبة ،كل
غىن للسائل وألهله عن التبين الذي هو حمظور شرعاً ،وبشكل ال رجعة فيه .وهللا أعلم.
هذا فيه ً

()433/16

هل أترك بعض احلجاب لتحبيبهم لإلسالم؟!
اجمليب د .صاحل بن عبد العزيز التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

أان زوجة ملبتعث سعودي يدرس أبمريكا ومقيمة هناك منذ ما يقارب اخلمس سنوات ،وأان -وهلل

احلمد -أحافظ على حجايب الشرعي وأغطي مجيع بدين بلبس العباءة والنقاب ،ومل أتعرض إىل أي
مضايقات وهلل املنة .علماً أبنين أنيقة جداً يف اختيار األلوان املناسبة للحجاب ،ليس بغرض الزينة،

ولكن بغرض القبول لدى هذا الشعب ،الذي املرأة فيه كالرجل ،ولعل هللا يكتب يل عن طريق هذا

القبول لديهم أن يهدي هللا يب امرأة منهم .ومنذ ما يقارب السنة والنصف قدر هللا يل االلتحاق ببعثة

لدراسة املاجستري تتزامن مع دراسة زوجي هناك ،وقد ذهبت إىل احملاضرات وأان بلباسي الشرعي ومل
أجد أي مضايقات من أحد -وهلل احلمد -ولكن وبعد مرور بضعة أشهر قابلتين أسئلة كثرية من

زميالت الدراسة واملدرسات -طبعا من غري املسلمّي -ملاذا تلبسّي هكذا؟ أال ختتنقّي! هل وجهك
مشوه؟ أسئلة أشعر من خالهلا أبهنم أيسفون حلال املرأة يف اإلسالم!

فهل أبقى على حجايب ابلنقاب ،أم أكتفي بتغطية البدن ،والشعر دون الوجه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ِ
"خ ُذوا َما آتَـ ْيـنَا ُك ْم
يفسر قوله تعاىلُ :
أيتها األخت العصامية يف زمن االهنزام  ...كم حنن حباجة إىل من ّ
بُِق هوةٍ [ " ...البقرة . ]63:نعم ستجدين من األقوال اخلالفية يف املسألة ما جتدين به املعاذير لتقدمي
تنازالت أكثر..

ولكن وحنن يف زمن طغت فيه القوة املادية حبيث ال جياريها وال يقاومها بشر يف هذه الفرتة ،أفال نقاوم

ونصارع ابلقوة املعنوية وهي التمسك ابإلسالم عقيدة وعمالً؟
ِ
ذكرت يف رسالتك ال يُ ُّ
عد مضايقة ،وال أذى ،وال ضرورة تستدعى تغيري املوقف ..وإمنا هي
أخيت ما
شرة أن جند هذه
من االبتالءات اليت جيدها كل ٍ
داع وداعية يف طريقه إىل هللا ..وهي عالمات مب ّ
النماذج الصامدة يف زمن االنكسار..

أخيت -أبداً -ال يساورك شك فإن هذه خواطر شيطانية وحماوالت ايئسة أرجو أن ال تؤثر على

املعلوم من الشرع ،واألهم من ذلك أن تكوين على علم وقناعة شرعية وبعدها ال هتتمي كثرياً مبا

يقال .وهللا أعلم.

()434/16

أسلما على نكاح ابطل!

اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/24هـ
السؤال

رجل وزوجته كاان نصرانيّي ،فأسلما -واحلمد هلل -وقد مت عقد الزواج يف الكنيسة ،وليس على كتاب

هللا وال سنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم -فهل يُعاد العقد مرة أخرى؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فغري املسلمّي من أهل الكتاب وغريهم إذا أسلموا فإهنم يقرون على نكاحهم األول ،وال تعاد عقود

أنكحتهم؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أق هر املشركّي من كفار قريش وغريهم ممن أتى مسلماً
على نكاحه ،وكذلك من أسلم من أهل الكتاب ،ومل يصح عنه -فيما أعلم -أنه عقد هلم نكاحاً

جديداً.
مث جاءت الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخلالفة الراشدة اليت دخل الناس فيها اإلسالم أفواجاً ال
حيصى عددهم ،ومل ينقل أهنم صححوا عقود أنكحتهم ،ومثل ذلك يقال يف عهد الدولة األموية

والعباسية.

وعلى ذلك نقول :إن نكاح هذين الزوجّي صحيح ،وال حيتاج إىل إعادة .نسأل هللا هلا الثبات على

الدين ،وسالمة املعتقد ،وإخالص القصد والصواب يف العمل.
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عبارة "ق ّدس هللا ِس هره العزيز"

اجمليب د .لولوه بنت حممد املطرودي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/02هـ
السؤال

ما معىن عبارة" :قدهس هللا سره العزيز"؟ وهي عبارة تذكر بعد ذكر أمساء بعض العلماء واألولياء ،وما

حكمها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا كان املراد هبا (قدهس هللا روحه) فال أبس من استعماهلا ،أما إذا كان املقصود هبا ما يعتقده

أصحاب البدع عند األولياء واألئمة من العلوم واألسرار واالتصال ابمللكوت األعلى -حسب

اعتقادهم -فهو أمر ابطل ،وما بين على ابطل فهو ابطل .وهللا أعلم.

()436/16

هل يقر اإلسالم احلرية الدينية؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/02هـ
السؤال

ما املراد ابحلرية الدينية؟ وهل اإلسالم يقرها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ولد مصطلح (احلرية الدينية) مبفهومه املعاصر ،مبيالد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الصادر

يف ( 10ديسمرب 1948م)  ،كرد فعل للممارسات املتعسفة اليت كانت تتزعمها الكنيسة ضد

وحرم ،وحتريق ،وحبس ،وطرد ،حىت حبق النصارى أنفسهم الذين
خمالفيها عرب القرون؛ من حجبْ ،

ينتمون إىل كنائس أخرى ،فضالً عن اليهود املضطهدين يف اجملتمعات األوروبية ،واملسلمّي الذين مت
قسرهم على اعتناق النصرانية يف األندلس ،أو قتلهم ،أو طردهم.

جاء يف املادة ( )18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ما نصه( :لكل شخص حق يف حرية الفكر
والوجدان والدين ،ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه ،أو معتقده ،وحريته يف إظهار دينه ،أو

معتقده ،ابلتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده ،أو مع مجاعة ،وأمام املأل ،أو على حدة)
.

وابلتايل فليس هذا املبدأ مبدأ كنسياً حىت تتكئ عليه بعض اجلمعيات التنصريية حملاولة النيل من

العدالة اإلسالمية ،بل جيب التذكري دوماً أنه تعبري عكسي عن ممارسات الكنيسة ضد احلرايت

العامة.

ومل تعتنق الكنيسة الكاثوليكية هذا املبدأ ،رمسياً ،إال يف اجملمع الفاتيكاين الثاين ،الذي انتهت أعماله

عام (1965م)  ،أي بعد قرابة سبعة عشر عاماً من صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان! حتت

الضغوط الليربالية اليت اجتاحت أورواب يف منتصف القرن املنصرم ،وكادت أن تقضي على الكنيسة

برمتها.

ويقف اإلسالم موقفاً وسطياً بّي تطرف الكنيسة التارخيي حيال احلرية ،وانفالت بعض فقرات

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .فاإلسالم ،وكذلك مجيع الرساالت السابقة ،جاءت لتحقيق هدف
أصيل؛ وهو توحيد هللا ابلعبادة ،اليت من أجلها خلق اخللق ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،إذ ال

يستقيم -عقالً وال فطرًة -أن خيلق هللا اخللق وينعم عليهم ،مث يعبدوا غريه!! ومن مث فإن أكرب جرمية
ترتكب ،وأبشع ظلم يقرتف ،هو الشرك ابهلل" :إن الشرك لظلم عظيم" [لقمان :من اآلية. ]13:
إن األنظمة املدنية للدولة احلديثة متنع مجيع صور التعدي احلسي واملعنوي على اآلخرين ،وإن

القانون املطبق يعاقب على جرائم؛ كالتزوير ،والكذب ،والسرقة ،واجلاسوسية ،والقتل  ...إخل،
فكيف يسوغ أن يهمل أعظم احلقوق ،وهو حق هللا ،دون عقاب رادع؟!
إن اإلميان ابهلل ،وتوحيده ابلعبادة ،يف نظر اإلسالم ،قضية فطرية ال حييد عنها إال متنكر لفطرته،

خارج عن إنسانيته ،خائن جلماعته البشرية ،مرتكب جلرمية تستحق إيقاع العقوبة القصوى ،ما مل يرجع
إىل صوابه .ومن مث كان من مهمة أتباع األنبياء دعوة الناس مجيعاً إىل اإلميان ابهلل وتوحيده ،وأن
تكون كلمة هللا هي العليا ،وهذا يتحقق إبحدى صورتّي:

إحدامها :أن يقبل املدعو احلق ،وينخرط يف اجلماعة املؤمنة ،فله ما هلا ،وعليه ما عليها.
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الثانية :أن يعلن اإلذعان للجماعة املؤمنة ،املتمثلة بصورة دولة ذات سيادة وسلطان ،مع احتفاظه
مبعتقداته ،وشعائره السابقة ،وفق ما تقره تلك الدولة من تنظيمات ،وما متنحه له من حقوق ،وما

تفرض عليه من واجبات ،متاماً كما تفعل كثري من الدول املتقدمة اآلن ،حّي تسن أنظمة وقوانّي

تتعلق ابملهاجرين والالجئّي ،املقيمّي على أراضيها ،جتعلهم يف مرتبة أدىن من مواطنيها األصليّي.

والفرق بّي الصورتّي أن الدولة العلمانية احلديثة متارس هذا التمييز على أسس أرضية ،والدولة

اإلسالمية تفعل ذلك بناءً على أسس موضوعية ،دون متييز على أساس األرض ،أو اللون ،أو العرق.

وعلى ضوء ما مضى يتبّي املراد بقول هللا تعاىل" :ال إكراه يف الدين قد تبّي الرشد من الغي" [البقرة:

من اآلية ]256:أي ال تكرهوا أحداً على اعتناق اإلسالم ،فإن عالمات صحته ورشده واضحة
جلية ،ملن كان صادقاً خملصاً يف البحث عن احلقيقة ،وأما من دخله مكرهاً فإنه ال يستفيد من

اعتناقه ،وال يتخلص به من الغي .وحينئذ ،فعليه أن يذعن لنظام اإلسالم ،إن كان له دولة وسلطان.

وليس املقصود ما قد يفهمه بعض الناس من أن اآلية تقرر احلرية املطلقة يف الدين والتنقل بّي
األداين ،دون أن يرتتب على ذلك أدىن تبعة ،فإن هذا مل يقل به أحد من علماء اإلسالم.

وأما قوله تعاىل" :وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" [الكهف :من اآلية]29
فليست للتخيري اجملرد ،كما قد يفهمه بعض الناس! وإمنا جاءت يف سياق التهديد والوعيد ملن شاء

أن يكفر ،وهلذا ختمها بقوله" :إان أعتدان للظاملّي انراً أحاط هبم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مباء

كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً" [الكهف :من اآلية. ]29

وبناء على ما تقدم ،فإن قتل املرتد عقوبة على جرمية كبرية ،أشد يف نظر اإلسالم من جرمية (اخليانة

العظمى) اليت تعاقب عليها الدول ابلقتل ،جراء إفشاء أسرار الدولة ،أو التعاون مع عدو خارجي ،أو

السعي لقلب نظام احلكم ،أو ما دون ذلك مما تسنه بعض النظم الوضعية .فالردة كفر مضاعف،
والكافر املرتد أعظم جرماً من الكافر األصلي ،ألنه خان خيانة عظمى ،ووقع يف ظلم عظيم .وهللا

أعلم.
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شبهة اسرتقاق السبااي ابجلهاد!
اجمليب د .الشريف حامت بن عارف العوين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/02هـ

السؤال

كنت أشرح مسألة اجلهاد لرجل غري مسلم ،وأخربته أن النساء واألطفال ال يُقاتَلون ،فاعرتض أبنه
جيوز عند املسلمّي اغتصاب النساء يف احلرب ،وذكر أن يف السنة جواز مجاع السبااي ،مث ذكر

احلديث الذي يف صحيح مسلم( :عن ابن حمرييز أنه قال :دخلت أان وأبو صرمة على أيب سعيد
اخلدري ،فسأله أبو صرمة فقال :اي أاب سعيد هل مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يذكر

العزل؟ فقال :نعم غزوان مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب
فطالت علينا العزبة ورغبنا يف الفداء ،فأردان أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -بّي أظهران ال نسأله ،فسألنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :ال عليكم أن ال
تفعلوا ما كتب هللا خلق نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة إال ستكون" .ففي هذا احلديث يذكر أبو
سعيد أنه سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن العزل (ومجاع السبااي) فأجاز له بقوله" :ال عليكم
أال تفعلوا ،ال عليكم أال تفعلوا ،ال عليكم أال تفعلوا" .فكيف اجلواب عن هذا؟!

اجلواب

احلمد هلل على أفضاله ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأقول (وابهلل التوفيق) :

إن اإلسالم ال يبيح اغتصاب النساء أبداً ،وكيف يُ ُّ
شك يف ذلك؟! ومجاع املرأة احملرمة على املسلم
من أعظم الفواحش يف اإلسالم وهي فاحشة الزان ،وهي من أكرب الكبائر يف اإلسالم ،ولو كانت

برضى املرأة ،فكيف إذا كان إبكراهها على ذلك؟!!

هس ِّري)  ،فهو طريقة مشروعة
وأما ُ
نكاح ما ملكت اليمّي ،وهو املعروف يف الشريعة اإلسالمية بـ (الت َ
أابحها هللا تعاىل ،وجعل هلا نظاماً معيناً وأحكاماً خاصة ،كما أابح الزواج ابحلرائر وفق ٍ
نظام معّي
وأحكام خاصة ،فالذي أابح الزواج ابحلرائر ونظمه ،أابح نكاح ما ملكت اليمّي ونظمه ،فما

حكم هلل الذي ال معقب حلكمه ،وال أحسن من هدايته ،وال سعادة
اإلشكال يف ذلك؟! وكالمها ٌ
للبشر بغري التزام أمره عز وجل.

ونكاح ما ملكت اليمّي وفق شرع هللا تعاىل وتنظيمه ليس من االغتصاب يف شيء ،إال إن كان الزواج
ابحلرائر وفق شرع هللا وتنظيمه من االغتصاب ،وهو ليس كذلك عند مجيع البشر العقالء ،فكذلك

يكون (التسري) .

وإين ألعجب من جمتمع يستبيح السفاح حبجة احلرية ،ويقنن للشذوذ اجلنسي ،ويسمح لقنواته
اإلعالمية بنشر الرذيلة والفواحش أببشع صورة ،ويعربد جنوده يف بلدان العامل قتالً واغتصاابً ،وسلباً
واستيالء على ثروات األمم ،وتدخالً يف خصوصيات قِيَ ِم احلضارات،
للحرايت ،واستعباداً للشعوب
ً
ِّ
(التسري) اغتصاابً!!! إن كان جاهالً يعلم ،وإن كان
سمي شخص من هذا اجملتمع
مث مع هذا ُكله يُ َ
عاملاً حبقيقة التسري ومع ذلك يسميه اغتصاابً ،فهو مكابر.
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ومن أول ما أحب بيانه خبصوص ِّ
التسري الذي ال يقع إال مع ملك اليمّي أي مع (االسرتقاق)  :أن

اإلسالم ال يبيح اسرتقاق كل خمالف لنا يف الدين ،بل ال يبيح السيب إال للمحاربّي الكفار ومن معهم

يف دار احلرب من النساء واألطفال ،أما غري احملاربّي فال سيب عليهم يف اإلسالم أصالً ،وال جيوز

ملسلم أن يتعدى على رجل أو امرأة إذا كان كافراً غري حمارب للمسلمّي ،أبي نوع من أنواع االعتداء

كالقتل أو الضرب أو االغتصاب للنساء ،وهذا أول فرق بّي مطلق االغتصاب وبّي التسري يف
اإلسالم.

واثنياً :أن من تُسىب من النساء ال تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من املسلمّي ،بل هي ملن تقع يف

سهمه من املسلمّي فقط ،فهي رقيقة مملوكة لسيّد واحد منهم ،ال جيوز له أن ُجيربها على معاشرة غريه
من املسلمّي.

واثلثاً :إذا ُسيب الرجل مع زوجه ،ووقعا حتت ملك رجل واحد من املسلمّي ،فيبقى زواجهما على ما
هو عليه ،ال جيوز ملالكها معاشرهتا ،إال أن يفرق بينهما ببيع أحدمها ملالك آخر ،فيكون هذا
كالطالق ،فيحق ملالك املسبية أن يعاشرها بعد االسترباء؛ للتأكد من عدم حصول ٍ
محل من زوجها

قبل معاشرة مالكها هلا.
رابعاً :أن املَ ْسبِيِّة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت ،ال جيوز بيعها ،ألنه يؤدي إىل التفريق بينها
وبّي ولدها ،وتُصبح حرة بوفاة مالكها.
إذن فاملسألة ال يصح أن تصور أبهنا اغتصاب ،وإمنا هو ملك ميّي واسرتقاق له أحكامه وآدابه.

وإذا تذكر اإلنسان أن هذا العدو الذي تسرتقه كان حريصاً على أن يقتلك ،ولو قتلك يف ساحة

احلرب ملا كان هذا إال عدالً ومعاملة ابملثل ،فاسرتقاقه بعد ذلك أهو ُن من قتله ،ولذلك كان الناس

يقدمون األسر واالسرتقاق على القتل ،ويطلبون من املنتصر أن يبقيهم أحياء ،والغرب وحضارته اليوم
تبيح سجن أسرى احلرب ،ورمبا عاملتهم أبسوأ معاملة ،كسجناء املسلمّي يف جوانتنامو يف

املعسكرات األمريكية ،فأي الرقّي ألطف؟ رق الغرب يف األقفاص والسجون ،أو رق اإلسالم ،الذي
هو تقييد لبعض احلرية ،مع انطالق الرقيق يف األرض ،ومع آداب أوجبها اإلسالم على أتباعه جتاه

وحرمة االعتداء عليهم ،وأن يطعموا مما
الرقيق ،حبسن معاملتهم والرفق هبم ،وعدم جواز إيذائهمُ ،

يطعم سيدهم ،وأن يكسوهم مالكهم من نفس ما يكتسي هو به ،بل أن يرتفق يف ندائهم ،فال يقول:

(عبدي) و (أميت)  ،بل يقول( :فتاي) و (فتايت)  ...إىل هذا احل ّد من اللطف شرع اإلسالم الر ّق
ووضع أحكامه.

مشكلة الغرب أنه عندما حارب الرق ظن أن الرق يف اإلسالم كالرق عنده ،والفرق بينهما شاسع.

ومع حماربة الغرب الستعباد األفراد ابلرق الصريح ،لكن بعض دوله تستعبد شعوابً أبكملها ،ابحتالل

أوطاهنا عسكرايً (كالعراق وفلسطّي)  ،وبوضع حكومات تنفذ رغباهتم على حساب رغبات الشعوب
وحرايهتم ،وتستنزف ثروات هذه الشعوب املقهورة ،ومتنع العلوم اليت ترتقي بتلك الشعوب عنهم
ُ

كثري
ليضمنوا بقاءهم حتت سيطرة حضارة الغرب وحتت سطوة ُدوله .فصور االستعباد هذه ،ما زال ٌ
من دول الغرب ميارسها ،وأببشع صور ممارسته ،مث بعد ذلك يدعي هؤالء حماربة اسرتقاق األفراد،
ولو كان آبداب اإلسالم مع الرقيق ،اليت ما عرفها الغرب وال مسعت هبا حضارته!!
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دين اإلسالم ،بل أابحته وشرعته اليهودية والنصرانية أيضاً،
وابملناسبة :فالرق وجوازه مل ينفرد به ُ
فانظر لذلك سفر امللوك يف كتاهبم املقدس ( . )23-15/9وإمنا منعته األنظمة العلمانية يف الغرب
بناء على تصوراهتا اخلاطئة عنه اليت كانت متارس يف أورواب وأمريكا قبل منعهم هلا.
يف العصر احلديثً ،
وهنا أذ ّكِر السائل أن احلديث الذي أورده ،والقصة اليت حدثت فيه ،كانت يف زمن مل يدع أح ٌد فيه
إىل إلغاء الرق ،بل كان االسرتقاق والسيب قانوانً معموالً به لدى شعوب األرض كلها ،فالنصارى

يسبون نساء املسلمّي إذا قدروا عليهن ،وكذلك اليهود ،فليس ما وقع يف ذلك احلديث أمراً شاذاً
على حضارات األرض يومئذ ،بل كان أمراً سائداً معموالً ،إىل أ ْن ح هل مكان االسرتقاق ألسرى احلرب

السجن واإلهانة والتعذيب ،كما يف سجن جوانتنامو األمريكي.
اليوم
ُ

أعلم أن من عاش يف هذا العصر ،وأتثرت أفكاره ابلقيم اليت سادت فيه ،وكان أسرياً لواقعه=
وأان ُ

سوف يضيق أفقه عن قبول فكرة الرق والسيب ،أبي صورة كانت ،ولو كانت ابلصورة العادلة اليت

جاء هبا اإلسالمّ .أما من وسع أفقه ،وتذكر أن البشرية من أقدم عصورها كانت تبيح الرق ،إىل

العصر احلديث الذي حارب صورة منه وأابح صوراً أخرى أقبح وأفظع ،وحاول أن ينظر إليه بعيداً
عن أثر العادة وأسرهاُ ،م ْنف هكا عن الغرور حبضارته= فإنه سيجد أن صورة الرق يف اإلسالم ليس فيها
ومثْ ِم ٌر ومفيد ،وهو خري من صور الرق األخرى اليت مارسها
كم عادل ُ
ما يُستنكر أبداً ،بل هي ح ٌ
الغرب قدمياً أو حديثاً!!
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الرحالة األوربيّي ،ويف القرن التاسع عشر امليالدي ،وهو
وأان أكتب هذا اجلواب تذكرت كالماً ألحد ّ
كرستيان سنوك اهلولندي املولد ،والذي انل شهادة الدكتوراه سنة (1880م) من جامعة ليدن،

والذي زار اجلزيرة العربية ودخل مكة وبقي يف احلجاز سنة (1882م) ستة أشهر ،وكتب حوادث
رحلته هذه ابألملانية ،وتكلم يف هذه الرحلة عن الرق الذي رآه وشاهده يف احلجاز ،ومع أنه ليس هو
الرق جبميع آدابه اإلسالمية إال أنه قال عنه" :إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية ويف

ذهنه كابينة العم توم ( ، )Uncle Tom -Cabinوهي إشارة إىل الرقيق الذي كان يُرسل إىل

العامل اجلديد ،سيأخذ انطباعاً سيئاً ،وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء املنظر ،وهذا

يصوروا لنا إال
االنطباع األويل هو انطباع خاطئ ،ومع األسف فإن معظم املستشرقّي ّ
الرحالة مل ّ

انطباعاهتم األولية ،وهذا هو مصدر اخلطأ لديهم" .إىل أن قال" :وعلى العموم فإن الرقيق يف العامل

والع ّمال يف اجملتمع األورويب .وإن الذي يعرف الظروف احملليّة
اإلسالمي ال خيتلف كثرياً عن اخلدم ُ
يعرف هذا متاماً ،ويعلم كذلك أن إلغاء الرقيق يعين ثورة اجتماعية يف اجلزيرة العربية .وهناك العديد
من األوربيّي الذين يعرفون جيداً شؤون الشرق ،ال يريدون أن يقولوا ذلك بصراحة؛ لئال يتهم هؤالء

أبهنم ضد االجتاه السائد عموماً ،الداعي إىل حترير الرقيق هنائياً ،وأبهنم ضد االجتاه املبين على مشاعر

إنسانية نبيلة  ،" ...إىل أن قال" :إن خدعة ما يُسمى حركة حترير الرقيق ،ليس َسبَـبُها اهتماماً شعبياً
لغاية شريفة ،ولكنه لعبة خطرة مزيّفة ،يقوم هبا رجال السياسة الكبار ،ألغراض غري إنسانية ،وذلك
من أجل أن يتخذ العامل املسيحي موقفاً عدائياً خاطئاً ومزيهفاً ض ّد اإلسالم"( .صفحات من اتريخ

م ّكة ،سنوك هو رخونية ،وترمجة د .على الشيوخ ،طبع دارة امللك عبد العزيز1419( :هـ،323/2:

. )330 ،326

وإين ألقول أخرياً :لو علم الغربيون املنصفون حقيقة أحكام اإلسالم ،ومن بينها أحكام الرق والسيب

فيه ،لتمنّوا النجاة من حياة اخلواء الروحي؛ (بسبب عقائدهم الباطلة عن هللا تعاىل وأنبيائه وُكتُبه)
احلرايت اليت تبيح الزان وعمل قوم لوط)  ،ولو ابالسرتقاق َوفْ َق
ومن حياة الرذيلة ،والفحش (بسبب ّ

أحكام اإلسالم!!

حرية ال ُكفر!!
خيار َ
نعم ..هو ٌ
ب لكل ُح ّر؛ ّ
ص ْع ٌ
لكن عبوديّة اإلسالم ٌ
خري من ّ

وهللا أعلم.
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اهتامات بشهادة اجلن

اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/15هـ
السؤال

أان رجل متزوج ويل أخت أصيبت مبا يشبه الصرع ،ونطق عليها اجلن ،وقال :إن زوجيت هي اليت

أرسلته إىل أخيت! علماً أين أان وزوجيت ملتزمان -وهلل احلمد -وأمي تطلب مىن طالق زوجيت ،وإال

فستقتلها؛ ألن اجلن قال :إن زوجيت هي اليت تقوم بعمل السحر ،وقد سحرتين ،لكي جتعلين أقسو

متاما بكالم
على أخويت وأمي ،وسحرت أخيت لكي ال تتزوج ،وكالم كثري آخر ،املهم إن أمي مقتنعة ً
اجلن وتصدق ما يقول ،فماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله ومن وآله ،وبعد:

فإن تصديق والدتك الدعاء اجلن تعمد زوجتك إيذاء أختك دون بينة ،مصيبة كبرية ،وفرية عظيمة،

إذ ال جيوز للمسلم أن يتهم أحداً مبجرد دعوى ليس عليها بينة قاطعة؛ فإن هذا ابب شر عظيم؛ فعن
اه ْم،
هاس بِ َد ْع َو ُ
ابن عباس -رضي هللا تعاىل عنهما -أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :لَ ْو يُـ ْعطَى الن ُ
ِ
هعى َانس ِد َماء ِر َج ٍ
هعى َعلَْي ِه" متفق عليه صحيح البخاري
ّي َعلَى ال ُْمد َ
ال َوأ َْم َوا َهلُ ْمَ ،ولَك هن الْيَ ِم َ
َالد َ ٌ َ
( ، )4552وصحيح مسلم ( . )1711وهذا إذا كان املدعي من اإلنس ،يشاهد ،ويعرف ،وميكن
أن يؤاخذ إذا تبّي كذبه ،فكيف إذا كان غري معروف ،وال مشاهد ،ومن طائفة يكثر بّي أفرادها

الكذب ،وتعمد إيذاء الناس ،والتفريق بينهم ،كاجلن والشياطّي؛ وقد أخرب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم عن كذهبم ،كما ثبت من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -بقوله" :صدقك وهو كذوب"

أخرجه البخاري ( )3275وغريه.

فلتتق هللا أمك ،وال تلتفت ملثل هذا االهتام اخلطري ،وال تتعرض لزوجتك بسوء جملرد هذه الدعوى
ِ
ِ
الواهية؛ قال تعاىل :ه ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَاانً َوإِ ْمثاً
سبُوا فَـ َقد ْ
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
"والذ َ
ّي َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
ُمبِيناً" [األحزاب . ]58:أسأل هللا أن يصلح أحوالكم ،وأن يشفي أختك ومجيع مرضى املسلمّي،
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.
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عّي هلم على الراب؟
هل أان ُم ٌ

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/18هـ

السؤال

أعمل يف شركة يتطلب العمل هبا سيارة ،فتقوم الشركة بسحب قرض من البنك ابمسي وبضمان

الشركة لتشرتي السيارة ،على أن تسدد الشركة القرض بفوائده على مدار مخس سنوات ،علماً أين ال

علي أن أفعل ألسريت.
أدفع شيئاً ،والشركة هي اليت تتحمل كل شيء .فهل هذا العمل حرام؟ وماذا ّ

ألين لو تركت العمل سيصبح ابقي املبلغ يف ذميت؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذا العمل ال جيوز ،حيث قامت الشركة ابالقرتاض من البنك قرضاً ابمسك؛ ألنه من الراب ،وهللا
هِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ا ِّ
آمنُوا اتهـ ُقوا ه
لرَاب إِن ُك ْنـتُم
ين َ
تعاىل هناان عن التعامل ابلراب ،قال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َ
ِ
ّي" [البقرة ، ]278:وموافقتك على سحب قرض من البنك ابمسك لصاحل الشركة من التعاون
ُم ْؤمنِ َ
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْمث
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
على اإلمث والعدوان ،الذي هنى هللا عنه بقولهَ :
والْع ْدو ِ
ان" [املائدة. ]2:
َ ُ َ
وقيام الشركة ابلسداد عنك للبنك ال خيلي ذمتك من املشاركة يف هذا العمل ،فعليك ابلتوبة
واالستغفار وكثرة العمل الصاحل ،وإن استطعت أن ترد ابقي املبلغ الذي اقرتضته للبنك فهو أوىل
وأفضل ،وإن مل تستطع فعليك ابلصرب حىت تقوم الشركة ابلسداد عنك لقوله تعاىل" :فَاتهـ ُقوا ه
اَّللَ َما

استَطَ ْعتُ ْم" [التغابن. ]16:
ْ

وأوصيك -أخي الكرمي -بعدم العودة إىل هذا العمل الذي وقعت فيه؛ ألن الراب من أشد املعاصي
اليت يبغضها هللا تعاىل ،وتوعد عليها ابحلرب ملن تعامل به ،فاحرص على طيب مطعمك ،وطلب
ِ
"وَمن يَـت ِهق ه
ب"
اَّللَ َْجي َعل لهه َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
الرزق احلالل ،وتذكر قوله تعاىلَ :
ث َال َْحيتَس ُ
[الطالق. ]3-2:

وفقك هللا للعلم النافع والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل جتب مفارقة مرتكب الفواحش؟!
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/15هـ

السؤال

هل جيوز للزوجة أن تبقى مع زوجها لرتبية أطفاهلا ،ابلرغم من أنه يشرب اخلمر ،وميارس اللواط بعد
سكره! وما نصيحتكم اليت تقدموهنا هلذا الشخص ،لكي يتوب إىل هللا ويرتك املعاصي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال شك أن هذه احلياة اليت يوجد فيها يف بيت الزوجية من يعمل هذه األعمال ،أهنا حياة نكد وتعاسة
وشقاء ،والعيش مع زوج هذه حاله صعبة وشاقة ،والواجب على من ابتليت مبثل هذا من الزوجات،

أن تقوم بنصح زوجها ،وأن تكون جليسا صاحلا له ،مينعه من فعل الشر ويعينه على فعل اخلري.
وشرب اخلمر واللواط من املنكرات الكبرية ،واألعمال القبيحة ،وشرب اخلمر فيه إزالة للعقل،

واإلنسان شرفه بعقله ،فهو الذي استحق به أن خياطب ،عندما كان يفهم اخلطاب ،فإذا زال عقله

صار هبيمة كبقية البهائم ال قيمة هلا.

وأما فعل اللواط ،فهو من اجلرائم العظام اليت عقوبتها القتل ،سواء كان بكراً أم ثيباً ،وهللا تعاىل ّبّي
حكمه يف كتابه ،وأوقع العقوبة على من فعله من قوم لوط ،والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول" :اقتلوا
الفاعل واملفعول به" .أخرجه أبو داود ( ، )4462والرتمذي (. )1456
فيجب على املرأة اليت ابتليت بزوج هذه حاله ،أن تنصحه وتبّي له ،فإن استجاب واعتدلت حاله،
وإال فرتفع أمره للجهات املختصة ،إلقامة ما جيب حنوه ،لتصحيح وضعه إذا مل ُجتْ ِد فيه التوجيهات

والنصح ،وللمرأة احلق يف طلب الفسخ منه ،أبن تتقدم للمحكمة لطلب الفسخ ،إذا كانت ال تطيق

العيش معه وال تستطيع حتمل جرائمه وأذاه؛ ألن هذا مما يضر هبا ويؤذيها ،واملرأة إذا كرهت خلق

زوجها يف املسائل العادية جاز هلا أن تطلب اخللع ،فأحرى إذا كان يف أعمال حمرمة كحال السائلة،
فلها أن تطلب الفسخ من احلاكم ،وابهلل التوفيق.
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أتجري العقار قبل اكتمال بنائه
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/27هـ
السؤال

أعمل بشركة إلدارة وتسويق وتطوير العقار أبحد األوقاف ،وهذه الشركة هي الوكيل احلصري

للتسويق ،فأان أقوم بعرض تسويق الوحدات السكنية ابلوقف املذكور ،علما أن أحد األبراج أجنز

بناؤه هيكالً ،واآلخر ال زال يف أساسياته.

والسؤال هنا :هل بيع حق االنتفاع هبذا الربج املكتمل هيكالً ملدة  25سنة- ،وللمشرتي احلق
ابلسكن أو التأجري أو البيع للمنفعة خالل مدته -جائز من اآلن قبل االنتهاء من بنائه؟

وهل جيوز بيع منفعة أحد األبراج وهو غري مكتمل ،ومن مث إعادة البيع عدة مرات؟ علماً أن إحدى
اجلهات احلكومية ستكون انظراً هلذا الوقف بعد  25سنة؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فإن ما جاء يف السؤال خبصوص تسويق العقار املذكور هو من قبيل اإلجارة ملدة طويلة ،وقد أمجع
العلماء على جوازها إذا متت شروطها ،فقد جاء يف منار السبيل (( : )584/2ابب اإلجارة ،وهي
بيع املنافع ،جائزة ابلكتاب والسنة واإلمجاع)  ،مث ذكر األدلة ،ونقل عن ابن املنذر اإلمجاع على

جوازها.

مباحا.
وشروطها :معرفة املنفعة ،ومعرفة األجرة ،ومعرفة املدة ،وكون النفع ً

ومن الشروط أيضا معرفة العّي املؤجرة برؤية أو صفة ،فقد جاء يف الشرح الكبري ( )318/3ما
نصه( :يشرتط معرفة العّي املؤجرة ابملشاهدة إن كانت ال تنضبط ابلصفات ،أو ابلصفة إن كانت

تنضبط قياساً على البيع ،وفيه وجه آخر أنه ال يشرتط ،ويثبت للمستأجر خيار الرؤية ،وهو قول

أصحاب الرأي) انتهى.

قلت وبناء على ما تقدم :فإنه جيوز بيع حق االنتفاع ملدة معلومة أبجرة معلومة ألبراج الوقف املذكور

املكتمل منها وغري املكتمل إذا أمكن وصفها وصفاً دقيقاً ،وكانت مما ينضبط ابلصفة ،ويف نظري أهنا
تنضبط ابلصفة ال سيما إذا اطلع املستأجر على املخططات وعلى العقد املربم مع املقاول أو

املقاولّي واملتضمن للشروط واملواصفات.

وبناء على ما تقدم فإن عملك (موظف مبيعات) جائز ،وال شبهة فيه ملا تقدم.
ً

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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تعليق الطالق بقصد احلث أو املنع!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/05هـ

السؤال

أرهقتين زوجيت كثرياً بطلب الطالق يف كل صغرية وكبرية ،وما زالت تكثر علي من طلب الطالق
علما أهنا ال تريد الطالق
والتهديد به -أو طلب اخللع -حىت ضاقت علي األرض مبا رحبتً .

حقيقةً ،وإمنا تريد به الضغط علي للحصول على بعض األمور .املهم أنه وقعت بيين وبينها مؤخراً
صر املرأة على زوجها يف كل
مشاحنة انتهت بطردها يل من املنزل ،وحنن يف بالد الغرب حيث تُـ ْن َ

حال ،الشاهد أهنا طردتين من املنزل ،واضطررت إىل أن أستأجر غرفةً يف منزل آخر؛ حىت أنظر كيف
سينتهي هذا األمر ،بقيت يف هذا املكان مدة من الزمن تعبت فيها جداً من كثرة اهلموم والفتنة،

فأردت أن ينتهي هذا األمر بسرعة قبل أن أقع يف ما حرم هللا ،فإما أن أعود لبييت ولزوجيت وأوالدي،

وإما أن أحبث عن زوجة أخرى أحصن هبا نفسي عن احلرام.
فكتبت لزوجيت ورقة طالق معلهق ،ذكرت فيه أين مل أعد أحتمل هذا احلال -وأين لن أصرب عليه

طويالً ،فجعلت اترخيا حمدداً هو هناية صربي على هذا احلال ،وأين سأطلق زوجيت طالقاً معلقاً عند

حلول هذا املوعد أو التاريخ ،يف حال أن الوضع استمر على ما هو عليه ،فمرت األايم وجاء املوعد

احملدهد ،ومل تعتذر زوجيت عن شيء.

فأان اعتربت أن الطالق قد وقع ،وأن حيايت مع هذه املرأة قد انتهت ،ألن هذه هي الطلقة الثالثة.
فهل هذا الطالق واقع أم ال؟

اجلواب

فقد ذكرت -حفظك هللا تعاىل -أنك علقت طالق زوجتك حبلول وقت معّي مع نيتك إمضاء

الطالق ،وحل الوقت ،ففي هذه احلالة يقع الطالق وهو مذهب مجاهري العلماء على تفصيل يف

ذلك ،وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من العلماء ممن يفصلون يف مسألة تعليق الطالق،
فقد أوقعوا الطالق يف مثل هذه الصورة ،قال ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل" :-وأما إذا قصد إيقاع

الطالق على الوجه الشرعي مثل أن ينجز الطالق فيطلقها واحدة يف طهر مل يصبها فيه فهذا يقع به
الطالق ابتفاق العلماء ،وكذلك إذا علهق الطالق بصفة يقصد إيقاع الطالق عندها مثل أن يكون
مريداً للطالق إذا فعلت أمراً من األمور ،فيقول هلا :إن فعلته فأنت طالق .قصده أن يطلقها إذا

فعلته ،فهذا مطلق يقع به الطالق عند السلف ومجاهري اخللف ،خبالف من قصده أن ينهاها ويزجرها

فعلت ذلك الذي يكرهه مل جيز أن يطلقها ،بل هو مريد هلا ،وإن فعلته لكنه قصد
ابليمّي ،ولو ْ

اليمّي ملنعها عن الفعل ال مري ًدا أن يقع الطالق وإن فعلته فهذا حلف ال يقع به الطالق يف أظهر

قويل العلماء من السلف واخللف ،بل جيزئه كفارة ميّي" .أ .هـ جمموع الفتاوى ( ، )70/33الفتاوى

الكربى (. )111/2

وقال -رمحه هللا تعاىل" :-ومن علق الطالق على شرط أو التزمه ال يقصد بذلك إال احلض أو املنع
فإنه جيزئه فيه كفارة ميّي إن حنث ،وإن أراد اجلزاء بتعليقه طلقت كره الشرط أو ال" .الفتاوى الكربى
(. )575/5
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قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل ذاكراً أقوال العلماء بتعليق الطالق أبجل معّي" :فصل :وأما تعليق

الطالق بوقت جييء ال حمالة -كرأس الشهر والسنة وآخر النهار وحنوه -فللفقهاء يف ذلك أربعة
أقوال :أحدها :أهنا ال تطلق حبال ،وهذا مذهب ابن حزم واختيار أيب عبد الرمحن الشافعي ،وهو من

أجل أصحاب الوجوه ،وحجتهم :أن الطالق ال يقبل التعليق ابلشرط كما ال يقبله النكاح والبيع

واإلجارة واإلبراء ،قالوا :والطالق ال يقع يف احلال وال عند جميء الوقت ،أما يف احلال فألنه مل يوقعه
منجزا وأما عند جميء الوقت فألنه مل يصدر منه طالق حينئذ ،ومل يتجدد سوى جميء الزمان ،وجميء

الزمان ال يكون طالقاً.
وقابل هذا القول آخرون وقالوا :يقع الطالق يف احلال ،وهذا مذهب مالك ومجاعة من التابعّي،

وحجتهم أن قالوا :لو مل يقع يف احلال حلصل منه استباحة وطء مؤقت ،وذلك غري جائز يف الشرع؛
ألن استباحة الوطء فيه ال تكون إال مطلقاً غري مؤقت؛ وهلذا حرم نكاح املتعة لدخول األجل فيه،

وكذلك وطء املكاتبة ،أال ترى أنه لو عري من األجل -أبن يقول إن جئتين أبلف درهم فأنت حرة-

مل مينع ذلك الوطء.

قال املوقعون عند األجل :ال جيوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم االبتداء ،فإن الشريعة فرقت

بينهما يف مواضع كثرية ،فإن ابتداء عقد النكاح يف اإلحرام فاسد دون دوامه ،وابتداء عقده على
املعتدة فاسد دون دوامه ،وابتداء عقده على األمة مع الطول وعدم خوف العنت فاسد دون دوامه،
وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أمحد ومن وافقه دون دوامه ،ونظائر ذلك كثرية جداً ،قالوا:

واملعىن الذي حرم ألجله نكاح املتعة كون العقد مؤقتاً من أصله ،وهذا العقد مطلق ،وإمنا عرض له ما

يبطله ويقطعه فال يبطل كما لو علق الطالق بشرط وهو يعلم أهنا تفعله أو يفعله هو والبد ولكن
جيوز ختلفه.

والقول الثالث :أنه إن كان الطالق املعلق مبجيء الوقت املعلوم ثالاث وقع يف احلال ،وإن كان رجعياً
مل يقع قبل جميئه ،وهذا إحدى الروايتّي عن اإلمام أمحد نص عليه يف رواية مهنا ،إذا قال :أنت طالق
ثالاثً قبل مويت بشهر ،هي طالق الساعة ،كان سعيد بن املسيب والزهري ال يوقتون يف الطالق ،قال
مهنا :فقلت له :أفتتزوج هذه اليت قال هلا :أنت طالق ثالاثً قبل مويت بشهر؟ قال :ال ولكن ميسك
عن الوطء أبدا حىت ميوت .هذا لفظه وهو يف غاية اإلشكال ،فإنه قد أوقع عليها الطالق منجزا

فكيف مينعها من التزويج ،وقوله :ميسك عن الوطء أبدا يدل على أهنا زوجته إال أنه ال يطؤها ،وهذا
ال يكون مع وقوع الطالق ،فإن الطالق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها ،فقد يقال :أخذ

االحتياط فأوقع الطالق ومنعها من التزويج للخالف يف ذلك فحرم وطأها وهو أثر الطالق ،ومنعها
من التزويج ألن النكاح مل ينقطع إبمجاع وال نص ،ووجه هذا أنه إذا كان الطالق ثالاثً مل حيل وطؤها

بعد األجل فيصري حال الوطء مؤقتاً ،وإن كان رجعياً جاز له وطؤها بعد األجل فال يصري احلال مؤقتاً
وهذا أفقه من القول األول.
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والقول الرابع :أهنا ال تطلق إال عند جميء األجل وهو قول اجلمهور ،وإمنا تنازعوا هل هو مطلق يف
احلال ،وجميء رأس الشهر شرط لنفوذ الطالق ،كما لو وكله يف احلال ،وقال :ال تتصرف إىل رأس

شهر ،فمجيء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه ال حلصول الوكالة .خبالف ما إذا قال :إذا جاء رأس

الشهر فقد وكلتك؛ وهلذا يفرق الشافعي بينهما ،فيصحح األوىل ويبطل الثانية ،أو يقال :ليس مطلقاً

يف احلال وإمنا هو مطلق عند جميء األجل فيقدر حينئذ أنه قال :أنت طالق .فيكون حصول الشرط

وتقدير حصول أنت طالق معا ،فعلى التقدير األول السبب تقدم وأتخر شرط أتثريه ،وعلى التقدير
الثاين نفس السبب أتخر تقديرا إىل جميء الوقت ،وكأنه قال :إذا جاء رأس الشهر فحينئذ أان قائل

لك :أنت طالق ،فإذا جاء رأس الشهر قدر قائالً لذلك اللفظ املتقدم ،فمذهب احلنفية أن الشرط

ميتنع به وجود العلة ،فإذا وجد الشرط وجدت العلة ،فيصري وجودها مضافاً إىل الشرط ،وقبل حتققه
مل يكن املعلق عليه علة خبالف الوجوب فإنه اثبت قبل جميء الشرط ،فإذا قال :إن دخلت الدار

فأنت طالق فالعلة للوقوع التلفظ ابلطالق ،والشرط الدخول وأتثريه يف امتناع وجود العلة قبله فإذا
وجد وجدت ،وأصحاب الشافعي يقولون :أثر الشرط يف تراخي احلكم ،والعلة قد وجدت ،وإمنا
تراخي أتثريها إىل وقت جميء الشرط ،فاملتقدم علة قد أتخر أتثريها إىل جميء الشرط" ا .هـ إغاثة

اللهفان ( . )172/1وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل يف حب الثناء رايء؟!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/22هـ
السؤال
وأس ُّر
مجيع أعمايل أقصد هبا وجه هللا والنجاة من عذابه ،لكن أحب أن يذكرين الناس على يف أعمايل َ
ابلثناء على ما أفعل فهل هذا رايء أم ال؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن اإلخالص شرط من شروط قبول األعمال ،وهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه
تعاىل ،ويف ذلك يقول سبحانه كما يف احلديث القدسي " :أان أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل

عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه " .صحيح مسلم ( . )2958والرايء شرك أصغر ،وقد حيبط
العمل ابلكلية ،وقد ينقص األجر ،حبسب درجة الرايء ومنزلته من العمل ،والدافع للرايء هو :حب

الثناء من الناس ،أو خشية الذم منهم ،وال يسلم العمل وال يصلح ،إال بتجرد اإلنسان من هذه

الدوافع اليت توصل إىل الرايء وتذهب األجر ،وجتلب سخط هللا تعاىل.

أما إن عمل اإلنسان العمل ومل يقصد ثناء الناس ومدحهم ،مث حصل له الثناء من الناس على عمله
الصاحل بغري إرادة منه وال طلب ،فهذا مساه النيب صلى هللا عليه وسلم " عاجل بشرى املؤمن "

صحيح مسلم (. )2642
نسأل هللا أن يرزقنا مجيعاً اإلخالص وأن يبعد عنا الرايء وأسبابه .وهللا أعلم.
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درء القصاص عن قاتل أخته ألجل الشرف
اجمليب عبد الرمحن بن عبد هللا اللهييب
رئيس حمكمة التمييز سابقا

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/11هـ
السؤال

هناك مصطلح شائع اليوم ابسم "جرائم الشرف" حيث يقتل الشخص أخته أو ابنته ألهنا مشت مع
شخص غريب وما شابه ذلك.

وحيث إن القوانّي ختفف احلكم على القاتل حبجة أهنا جرمية شرف على مبدأ درء احلدود ابلشبهات.

ومبا أن العلمانيّي ومن سار على خطاهم يشريون أبصابع االهتام إىل التشريع والفقه اإلسالمي هبذا
اخلصوص ،فنريد منكم توضيح احلكم الشرعي للقتل حبجة تلويث الشرف؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فنفيدك أن الشريعة اإلسالمية ال جتيز ألولياء املرأة كأبيها ،وأخيها قتلها مبجرد مشيها مع إنسان

غريب -وإن كان الباعث هلم على هذا القتل الغرية على حمارمهم ،ألن إقدامهم على القتل جرمية،
وتعد حلدود هللا ،وقتل نفس حرم هللا قتلها إال ابحلق ،قال صلى هللا عليه وسلم" :ال حيل دم امرئ
مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،إال إبحدى ثالث؛ الثيب الزاين ،والنفس ابلنفس،

والتارك لدينه املفارق للجماعة" .صحيح البخاري ( ، )6878وصحيح مسلم ( . )1676ومن

أجل هذا جيوز ألولياء املرأة الذين مل يباشروا قتلها ،ومل يعينوا عليه ،رفع قضية للمحكمة يطلبون فيها

القصاص ممن قتل مورثتهم ،إذا كان القاتل غري األب ،وهلم أن يعدلوا عن القصاص إىل الدية ،أو
يعفوا عن القاتل دون مقابل.

أما إذا كان القاتل هو األب فإنه يعزر ابجللد ،والسجن ،وال يقتل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال
يقتل والد بولده" أخرجه أمحد ( ، )328والرتمذي ( ، )1400وابن ماجه ( . )2662وتستقر دية
املقتولة يف ذمته يسلمها لورثتها إال إن جرى عفوهم عنه.

أما ما ذكره السائل من أن القوانّي ختفف العقوبة على القاتل حبجة أهنا جرمية شرف على مبدأ
"ادرءوا احلدود ابلشبهات" فإن هذه اجلرمية ليس فيها شبهة ،فالذي ارتكبها من أولياء املرأة قد تعمد

ذلك .وإن كان ما صدر به القانون يف هذه القضااي خمالفا للشريعة ،فإهنا ال تتهم ابلتقصري يف هذا
وإمنا تتهم القوانّي اجلائرة املخالفة ألحكام هللا ،وأدعو السائل إىل الرجوع إىل ما ذكره الفقهاء -
رمحهم هللا -يف ابب حد الزان ،ليكون على علم وبصرية مبا جاءت به الشريعة يف ذلك ،وفق هللا
اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

()451/16
ِ
بل وجه املصلي! "
معىن "إن هللا ق َ
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/27هـ

السؤال

قرأت أن هللا أ ََمامنا وحنن نصلي ،فهل هذا صحيح؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يف هذا تناقض مع
كون هللا فوق خلقه؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فما قرأته صحيح ،واثبت يف الصحيحّي ،أو أحدمها من حديث مجاعة من الصحابة ،كجابر ،وأنس،

وابن عمر -رضي هللا عنهم ،-وهذا أحد ألفاظ حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -رأى بصاقًا يف جدار القبلة فحكه ،مث أقبل على الناس ،فقال" :إذا كان
أحدكم يصلي فال يبصق قِبَ َل وجهه ،فإن هللا قِبَ َل وجهه إذا صلى" .صحيح البخاري (، )406
وصحيح مسلم (. )547

إذا تبّي هذا ،فإن السلف الصاحل -رمحهم هللا -مل يستشكلوا هذه األحاديث ،بل كانوا يف هذا
الباب اخلطري -ابب األمساء والصفاتُ -ميُِّرون النصوص كما جاءت ،مع اعتقادهم لألصل العظيم

قرره القرآن يف قول هللا جل وعال" :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" [الشورى، ]11:
الذي ّ

نص ثبت يف الكتاب
أصل كبري جيب على املؤمن أن يتمسك به إذا مل يستطع أن يفهم أي ّ
وهو ٌ

علما" [طه]110:
والسنة؛ ألن هللا تعاىل أعظم من أن حياط به ،كما قال جل وعال" :وال حييطون به ً
 ،وألن عقول بين آدم حمدودة؛ ال ميكنها أن تتصور حقائق بعض املخلوقات ،فكيف ابخلالق جل

وعال؟!

تدل على علو هللا جل وعال ،واستوائه على عرشه أكثر من أن حتصر ،بل
والنصوص الثابتة اليت ّ

أصل جيب التمسك به ،وجيب ر ّد ما أشكل من
الفطرة السليمة مقرةٌ بعلو هللا تعاىل على خلقه ،فهذا ٌ
النصوص يف هذه املسألة إليه ،مع أنه ال ميكن أن يوجد بينها تعارض؛ ألن الكل من عند هللا ،ولكن
قد يقصر علم اإلنسان عن أوجه اجلمع ،فحينئذ عليه أن يقول -كما قال أهل العلم الراسخون،

حينما ذكر هللا احملكم واملتشابه من آايت الكتاب" -والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند
ربنا ،وما يذّكر إال أولو األلباب" [آل عمران. ]7:

وأتمل عظيم عمق السلف من الصحابة -رضي هللا عنه -وهم يسمعون مثل هذه األحاديث -كيف
مل يسألوا النيب -صلى هللا عليه وسلم :-كيف؟ والِ :ملَ؟ مع أنه صلى هللا عليه وسلم أمامهم ،وميكنه
أن جييبهم عن كل ما يستشكلونه ،ولكنهم كانوا يسلّمون ويصدقون ،وهذا -وهللا -هو اإلميان احلق،
وعلى هذا جرى أئمة الدين من سلف هذه األمة ،ومن سار على هنجهم.

وخبصوص السؤال الذي سألت عنه ،فاجلواب عنه من وجوه ،أكتفي منها بوجهّي:
علي
األول :أن هللا تعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته ،فهو -سبحانه وتعاىل -قريب يف ُعلّوهّ ،
يف دنوه ،ليس كمثله شيء.

كف أحدان ،فهو حميط بكل
وإذا كانت السماوات السبع ،واألرضون السبع يف كفه تعاىل ،كخردلة يف ّ
شيء ،وال ميكن أن يقاس خبلقه.

الثاين :أن يقال :إنه ال منافاة بّي كون الشيء قِبَ َل وجهك ،وكونه يف العلو ،فإنك عندما تستقبل
الشمس عند غروهبا أو شروقها ،فسرتاها قِبَ َل وجهك ،مع أهنا يف السماء وبعيدة عنك ،فإذا جاز
هذا يف حق املخلوق ،فجوازه يف حق اخلالق من ابب أوىل ،وهللا أعلم.

()452/16

نسخ الربامج غري األصلية
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/07هـ

السؤال

أعمل يف شركة يف قسم صيانة احلاسبات ،فأقوم برتكيب قطع يف أجهزة الكمبيوتر ،وأضيف برامج
منسوخة غري أصلية ،وال أستطيع منعهم؛ ألنه ليس يل صالحية ،فهل علي ذنب إذا أضفتها؟ علماً
أن ذلك جزء من عملي ،وأنين سأترك الشركة إذا كان األمر خمال ًفا للشرع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هلل ،وبعد:

فإن تقليد السلع واملنتجات إذا مل يدخل عليها املقلِّد أي تعديل أو تغيري مما يفيت كثري من علماء

العصر مبنعه ،سواء كان ذلك برامج حاسوب أو كتبًا أو بضائع أو غريها ،وأنه ال جتوز املتاجرة فيها

واختاذها طريقاً للكسب.

وأما ما جاء يف السؤال فالذي يظهر منه أن عمل الشركة يف بيع األجهزة وصيانتها ،وأن الربامج

املنسوخة اليت حت همل على أجهزة العمالء ال تباع ،وإمنا تضاف كخدمة للعميل ،وهو ما تعارف عليه

أهل هذه الصنعة اليوم ويتنافسون فيه .فإذا كانت الشركة ال أتخذ أي رسوم على تنزيل هذه الربامج
على األجهزة فاألمر يسري إن شاء هللا تعاىل ،وعلى الشركة أن تقتين لنفسها برامج أصلية .وهللا

أعلم.

()453/16

احلكمة من حترمي زواج املسلمة ابلكافر!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/09هـ

السؤال

ما احلكمة من النهي عن زواج املسلمة ابلكافر ،وزواج املسلم ابملشركة والوثنية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد أابح هللا للمسلمّي نكاح احملصنات ،وهن العفيفات من املؤمنات ،والكتابيات ،وحرم عليهم

نكاح املشركات والوثنيات .وهذا ليس من ابب التمييز العنصري ،ولكن من ابب التمييز اإلمياين
الديين؛ بدليل أن املشركة -من أي عنصر أو عرق أو وطن -حتل للمسلم مبجرد إسالمها.

وال شك أن اإلسالم مييز بّي الناس على أساس معتقداهتم ،وال شك أن الرابطة اإلميانية مقدمة على

الرابطة اإلنسانية ،وتلك قضية حمسومة يف القرآن .قال تعاىل" :أم جنعل الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقّي كالفجار" [ص ، ]28:وقال سبحانه" :أفنجعل

املسلمّي كاجملرمّي" [القلم . ]35:والتنازل عنها يعين القضاء على الدين نفسه ،بصورته الشمولية،
والصريورة إىل أن يصبح الدين (ملحقاً) من مالحق احلياة ،ال أنه (صبغة هللا) للحياة ،ومن أحسن من
هللا صبغةً .وهذا ما آلت إليه النصرانية بعد حتريفها ،وما تريد اجلمعيات واهليئات النصرانية أن تنزل
املسلمّي إليه.

وحرمة زواج املسلمة بغري املسلم -من كتايب ،أو مشرك -مبنية على أن الزوج له القوامة على املرأة،

والتوجيه للحياة األسرية ،وأن أوالده منها ينسبون إليه ،وينشؤون على دينه ،ويتبعونه يف األحكام قبل
سن التكليف ،وهذا إجحاف ابلزوجة ،والذرية .خبالف زواج املسلم من كتابية؛ فاإلسالم يضمن هلا

حرية البقاء على دينها ،لكن أوالده منها حيكم هلم ابإلسالم.

كما أن الكتابية حّي تقرتن مبسلم تقرتن بزوج يؤمن بنبيها ،وسائر أنبياء هللا ،وال يفرق بّي أحد منهم،
يف حّي أن الكتايب من يهودي أو نصراين ال يؤمن مبحمد -صلى هللا عليه وسلم -وأنه خامت األنبياء،
فكيف يسوغ أن جيمعه عقد واحد ،ويظله سقف واحد مع مسلمة؟!

()454/16

هل جتب عليه الدية؟!
اجمليب د .حسن بن مقبول األهدل
انئب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/08هـ
السؤال

جاري لديه جمموعة من ألواح وعروق األخشاب ،يستخدمها سقاالت يف البناء ،وكان يضع هذه
األخشاب على حائط عندي ،وهذا احلائط كان ضعيفا ،ونصحته أكثر من مرة أال يضع هذه

األخشاب على هذا احلائط الضعيف ،إال أنه كان يصر على ذلك مما كان سببا يف سقوط هذا احلائط
على ولدين يل ،أحدمها تويف واآلخر أصيب ،فما حكم الشرع يف ذلك ،وما هو املفروض أن أفعله

مع هذا الشخص؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد.

فعلى هذا الذي تعدى الضمان ،فهو ضامن للجدار يعيده كما كان ،وضامن للولد الذي مات فيدفع
ديته ،وعليه عالج الولد الذي أصيب حىت يربأ مما أصابه ،فهو ضامن لكل ضرر حصل بسبب
سقوط ذلك احلائط .وهللا أعلم.

()455/16

اخلمر إذا ُخلط بغريه!

اجمليب وليد بن علي احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/07هـ
السؤال

يقول األصوليون" :احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" .ونعلم أن اخلمر ِّ
حرمت بعلة اإلسكار،

ونقيس عليه كل الكحول واملأكوالت واملشروابت واحملقوانت واملشمومات اليت تشارك اخلمر يف

اإلسكار.

فهل إذا ُخلطت اخلمر احلرام ابملاء ،وفقدت خاصية اإلسكار تصري حالالً؟
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن احلكم املعلل بعلة يدور مع علته وجوداً وعدماً ،فإذا وجدت العلة وجد احلكم ،وإذا انتفت العلة

انتفى احلكم ،فهذا معىن قول األصوليّي" :احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" .إذ ال معىن للعلة إال

ثبوت احلكم عند وجودها وانتفاؤه ابنتفائها ما مل يكن هناك معارض ،وإال ملا كانت علة ،واخلمر إمنا
ُح ِّرم لكونه مسكراً ،فإذا زال وصف اإلسكار عنه كأن يتحول -مثالً -إىل ٍ
خل ،فإنه يكون مباحاً

شربه واستعماله لزوال الوصف املؤثر يف احلكم ابرتفاع خاصية اإلسكار عنه ،فإن عادت إليه خاصية

اإلسكار صار حمرماً ،وهذا يف مجيع األحكام الشرعية املعللة ،فإذا ارتفعت علة احلكم ارتفع احلكم،

كنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث ،فقد بّي النيب -صلى
هللا عليه وسلم -علة النهي بقوله" :إمنا هنيتكم من أجل الدافهة اليت َدفهت" .انظر صحيح البخاري
( ، )5570وصحيح مسلم ( . )1971فإذا وجدت العلة يف عصر أو زمن ما فإنه يُنهى عن

اإلدخار فوق ثالث ،وإال صار اإلدخار فوق الثالث مباحاً ،وكالنهي عن لباس لكونه لباس تشبه
ابلكفار ،فإذا ارتفعت خاصية التشبه عنه وصار من األلبسة املعتادة عند املسلمّي يكون لبسه

مباحاً.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()456/16

االستغاثة بصفات هللا
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1426/12/23هـ

السؤال

ورد أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث" .فهل جيوز االستغاثة

بصفات هللا ،ودعاؤه بصفاته كما ورد يف هذا احلديث؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث" :برمحتك أستغيث" هذا من قبيل التوسل ال من قبيل دعاء
الصفة ،مثل :أسألك اي هللا برمحتك ،ويف دعاء االستخارة" :أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك".

صحيح البخاري ( . )1166ومثل االستعاذة ابلصفة ،قوله صلى هللا عليه وسلم" :أعوذ برضاك من
سخطك ومبعافاتك من عقوبتك" .صحيح مسلم ( . )486وكقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-أعوذ
بكلمات هللا التامات" .صحيح مسلم (. )2708

كل هذا من نوع التوسل إىل هللا بصفاته ،وهو من التوسل املشروع ،وأما دعاء الصفة فلم يرد يف

األدعية املأثورة ،وال ميكن أن يكون مشروعاً؛ ألن دعاء الصفة كقولك :اي رمحة هللا ،اي عزة هللا ،اي

قوة هللا .تقتضي أن الصفة شيء مستقل منفصل عن هللا يسمع وجييب ،فمن اعتقد ذلك فهو كافر،
بل صفات هللا قائمة ،وليس شيء منها إله يدعى ،بل هللا بصفاته إله واحد ،وهو املدعو واملرجو
واملعبود وحده ال إله إال هو .وهللا أعلم.

()457/16

حرق جثة امليت!

اجمليب د .أمحد بن حممد اخلضريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلٌسالمية
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/22هـ
السؤال

من املعلوم أن حرق جثة الشخص املتوىف غري الئق لسبب تكرمي املتوىف ،ومل نسمع عن وجود ذلك

يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -لكن هناك شخص يريد أن يعرف هل هناك يف الشرع ما مينع
من حرق جثة املتوىف؟

ويريد دليال من الكتاب والسنة على منع ذلك أو سيوصي حبرق جثته بعد وفاته.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإذا تويف املسلم فالواجب تغسيله وتكفينه ودفنه يف مقابر املسلمّي على الصفة الشرعية ،وال جيوز

إحراق جثته ملا يف هذا من خمالفة سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وما يؤدي إليه هذا من انتهاك

حرمة امليت وقد قالت عائشة -رضي هللا عنها :-مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
"كسر عظم امليت ككسره حيًّا" رواه أبو داود ( )3207وابن ماجه (. )1616

ومعىن احلديث :أن كسر عظم املؤمن أو إهانته وإيذاؤه كما ال جيوز يف احلياة فكذلك بعد الوفاة.

ودفن امليت سنة جارية يف البشر منذ أول ميت على وجه األرض ،وذلك عندما قتل أحد ابين آدم
أخاه ،فاحتار ماذا يفعل به ،فأراد هللا تعاىل تعريفه بسنة الدفن فبعث غراابً يبحث يف األرض يف

املكان الذي هو فيه لرييه كيفية املواراة ،قال هللا تعاىل" :فبعث هللا غراابً يبحث يف األرض لريه كيف

يواري سوءة أخيه قال اي ويلىت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من
النادمّي" [املائدة. ]31:

وقد امنت هللا على عباده أبن جعل هلم األرض كفاات :أي وعاء يف حال احلياة واملوت ،فقال تعاىل" :أمل
جنعل األرض كفاات ،أحياء وأمواات" [املرسالت . ]26-25:أي أهنا تضم األحياء على ظهرها

واألموات يف بطنها.

وقال تعاىل" :منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم اترةً أخرى" [طه . ]55:وقال تعاىل" :مث

أماته فأقربه" [عبس . ]21:أي :صريه وجعله ممن يقرب ،ومل جيعله مما يلقى على وجه األرض للطري
والسباع ،فقرب امليت مما أكرم هللا به بين آدم ،وقبور األموات جيب احرتامها وال جيوز التعدي عليها
بنبشها أو وضع النجاسات عليها أو وطئها واإلتكاء عليها ،وذلك أن امليت حمرتم يف قربه كما حيرتم

يف حال حياته ،وقد ورد عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس على
قرب" رواه مسلم ( ، )971وأخرجه أمحد ( ، )10832بلفظ" :خري له من أن يطأ على قرب".

وإذا تبينت مشروعية دفن امليت وحرمة حتريقه ،فإنه لو أوصى مسلم إبحراق جثته بعد موته فإن
وصيته ابطلة ،وال يلزم أوصياءه تنفيذها ،لكوهنا وصية بشيء حمرم ،وعلى ابن املوصي أن يسعى إىل
إقناع أبيه لتغيري هذه الوصية والعدول عنها ،ويكون ذلك ببيان مشروعية الدفن وفوائده ،وأنه

يتضمن تكرمياً للنفس البشرية ،وبيان مضار التحريق وأنه يتضمن انتهاك حرمة امليت وإهانته وال
يفعله إال أصحاب الطوائف املنحرفة.

()458/16

َم ْن هو ذو القرنّي؟

اجمليب د .فوزي حممد ساعايت

أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/12هـ

السؤال

هل اإلسكندر املقدوين هو نفسه ذو القرنّي املذكور يف القرآن؟ فاإلسكندر املقدوين ملقب بذي

القرنّي ,كما أنه َملَك األرض من شرقها لغرهبا .كما أن كتب التاريخ تذكر املقدوين وفتوحاته ,وال

تشري إىل ذي قرنّي آخر .أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد اختلف يف ذي القرنّي من هو :فقيل هو امللك الفارسي :قورش ،وكان رجالً صاحلاً ،أو نبياً من

أنبياء هللا ،كما كان قائداً عسكرايً مظفراً.
وقيل هو امللك املقدوين املعروف ابسم اإلسكندر األكرب.

وقيل هو من محري يف اليمن ،مستدلّي على ذلك أبن ملوك محري يلقبون أنفسهم بذي نواس ،وذي
يزن؛ وذهب البعض إىل أن هذه الشخصية كانت زمن إبراهيم -عليه السالم.-
وقيل هو صاحب موسى واخلضر -عليهما السالم -وكان مؤمناً ،وبينه وبّي اإلسكندر األخري دهرا

طويالً.
ولكن العديد من املفسرين واملؤرخّي مل يتفقوا مع الرأي الذي يعترب ذا القرنّي املذكور يف القرآن هو

اإلسكندر املقدوين؛ وذلك ألن اإلسكندر املقدوين كان وثنياً ،بينما كان ذو القرنّي الذي حتدث عنه

القرآن مؤمناً ابهلل وموحداً.
وقيل هو ابن ملك مقدونيا فيلب ،وهذا مستبعد؛ ألن أورواب مل تكن يف ذلك الزمن تعرف أي دين

مساوي؛ وألنه عاش قبل ميالد املسيح -عليه السالم" -القرن الرابع قبل امليالد" ،وقيل هو أخناثون
ملك مصر فيما بّي (1352-1370ق .م) .

وقد اختذ املصريون القدماء القرنّي رمزاً هلم يف أعالمهم على شكل قرين الكبش بلون المع فوضعوا

اسم القرنّي على رأس املعبود أمون رع.

وكان أخناثون يضفر شعره ضفرتّي اقتداء ابلنيب موسى -عليه السالم -الذي كان يصاحبه ،والذي

تشري بعض املصادر إىل أنه كان يضفر شعره ضفرتّي ،وكانتا تبدوان على شكل قرنّي ،ومات أخناثون

وزوجته (نفرتييت) يف الصّي حوايل (1300ق .م) .

()459/16

أتويل قول الرسول لقومه" :لقد جئتكم ابلذبح"
اجمليب أ .د .بكر بن زكي عوض

أستاذ مقارنة األداين جبامعة األزهر
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1426/12/23هـ
السؤال

جاءين رجل غري مسلم حمتجاً بقول :النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-والذي نفسي بيده لقد جئتكم

ابلذبح".

وهذا الرجل حيتج هبذا احلديث أبن هدف اإلسالم هو تدمري هذا العامل ،وأن حممداً -صلى هللا عليه

وسلم -وأصحابه هم قتلة بال رمحة.

وهو حياول أن يثبت أن اإلسالم يؤيد اإلرهاب والذبح ،وإال فلماذا يقول نيب السالم والرمحة مثل
هذا القول القبيح؟ أرجو الرد على هذه الشبهة.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فعلينا أن نفهم احلديث يف ضوء وروده ،وسبب قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم -له ،لقد كان

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يطوف حول الكعبة ،وسخر منه أهل مكة وآذوه ،وهو صابر على
أذاهم ،فلما مهوا مبنعه أراد أن خيربهم أبن شأنه سيعلو ,وأنه سينتصر ،وأن دينه سيعلو ويتمكن

منهم ،وقد كان ،وليس املراد ابلذبح املعىن احلقيقي ألنه حّي فتح مكة ،ومجع أهلها قال هلم" :ما
تقولون؟ ما تظنون أين فاعل بكم؟ " .قالوا :خريا ،أخ كرمي وابن أخ كرمي ،فقال عليه السالم" :اذهبوا
فأنتم الطلقاء" .انظر السرية النبوية ( ، )74-73/5واتريخ الطربي ( ، )161/2وسنن البيهقي

( ، )118/9فلو كان الذبح غايته فما الذي منعه من ذحبهم.

إن اإلسالم أحرص ما يكون على كفالة العيش احلر الكرمي لإلنسان ،وإن إراقة الدم ليست من غاايته

أو أهدافه ،بدليل أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم-مل يقتل األسرى يف يوم من األايم ،ومل يقتل
يهود بين قينقاع ،وعاهد كثريين من خصومه مع قدرته عليهم فأين دعوته للقتل؟!

إن السالم هو غاية اإلسالم" ،وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا" [األنفال. ]61:
"وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين" [البقرة . ]190:ويف
احلديث" :ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا هللا العافية" صحيح البخاري ( ، )2966وصحيح مسلم

( . )1741وتكفي العقوابت املقدرة يف الشريعة اإلسالمية كوسيلة ردع عن قتل اآلخرين واالعتداء
عليهم .وقد رأى األحناف وجوب قتل املسلم بغري املسلم إذا قتله بغري موجب للقتل؛ فأين العنف
واإلرهاب يف اإلسالم؟ يكفي أن حتية اإلسالم هي إلقاء السالم على اآلخر وطلب الرمحة له.

إن قوله" :أتيتكم ابلذبح" هو مثل قول املسيح -عليه السالم( :-ما جئت أللقي سالماً على العامل

بل سيفاً)  .واملراد قتال اجملرمّي أعداء الرسل والرساالت ،والذين يقفون بقوهتم يف وجه اإلصالح

وحياربون أتباع الرسل ويريدون استئصاهلم ،ولذا قال هللا" :وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال

تعتدوا" [البقرة . ]190:فمن اعتدى على الرسل وأتباعهم فسيواجه عدوانه وظلمه مبا يردعه.

()460/16

خدمة الزوجة لوالدة زوجها

اجمليب د .حممد بن سعيد القحطاين

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/18هـ

السؤال

هل خدمة الزوجة لوالدة زوجها فرض عليها أم ختدمها حسب راحتها وظروفها ،دون ضغط من
عصياان ألوامر زوجها أم ال؟
زوجها؟ وهل إذا أمر الزوج زوجته لتخدم أمه ورفضت يكون ذلك
ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فخدمة الزوجة لوالدة زوجها من أمور الرب وحسن العشرة ،وأتملي كيف تكون نفسية زوجك حّي

يرى خدمتك لوالدته؛ الشك أن ذلك سينعكس على حسن معاملته لك ،واإلحسان إليك ،والعكس

ابلعكس.

فكوين عند حسن ظن زوجك ،واعلمي أنه حىت لو مل يكن واجباً لكان من مكارم األخالق ،وحسن
التبعل للزوج ،وتتبع ما يرضيه .هذا ما أوصيك به .وهللا املوفق.

()461/16

الفرق بّي املكافأة والراتب!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/13هـ

السؤال

هل ما تعطيه األوقاف لألئمة واملؤذنّي مكافأة أم راتب؟ وما الفرق بينهما؟
وماذا يرتتب على كل منهما؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فما تعطيه األوقاف لألئمة واملؤذنّي هو رزق من بيت هللا -مكافأة -وليس راتباً يستحقونه .والفرق

بينهما أن أعمال القرب -العبادات -ال جتوز اإلجارة عليها ،لكن إذا أعطي من يقوم هبا رزقاً من
بيت املال فال أبس بذلك.

والذي يرتتب على كل منهما أن املكافأة ليست حقاً واجباً لصاحبها ،بعكس الراتب فهو حق

واجب ،فإذا قام املوظف بعمله على أمت وجه لزم اجلهة اليت تعاقدت معه أن تدفع راتبه كامالً ،وإذا
أخ هل بشيء من العمل فمن حق اجلهة أن حتسم عليه بقدر إخالله ابلعمل.

وهكذا فاإلمام واملؤذن ليس من حقهما املطالبة هبذه املكافأة ،ولو ُمنعت يف بعض الشهور فال حيق
هلما املطالبة هبا ،ولو أُبعد املؤذن أو اإلمام فليس من حقهما املطالبة ابلعودة لإلمامة واألذان ،ألنه
ليس حقاً هلما ،بل تنصيبهما من مجاعة املسجد أو إدارة األوقاف تشريف هلما ،وهذا العمل إن مل

يقوما به قام به غريمها.
وفقنا هللا وإايك للعمل النافع والعمل الصاحل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()462/16

أخذ الفوائد البنكية بدعوى احلاجة!
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي
ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/09هـ

السؤال

كان لدي مبلغ من املال أبحد البنوك ،وكنت أسحب من هذا املبلغ حسب احتياجي حىت نفد ،ومل

يبق إال األرابح ،وأان اآلن يف احتياج شديد للمال لقضاء احتياجايت األساسية والضرورية ،فهل جيوز
يل األخذ من هذه األرابح؟
وىف حالة عدم اجلواز ،هل جيوز أن آخذ مبلغا على سبيل االقرتاض ،حىت أييت هللا ابلفرج ،مث أرده بعد

ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فقبل اإلجابة على السؤال حيسن التنبيه ملا يلي:

أوالً :حكم اإليداع يف البنوك الربوية :إمنا أجازه العلماء ملا رأوا من شدة احلرج يف ترك التعامل مع
البنوك يف هذا الزمن وأمهية التعامالت املصرفية يف حفظ املال وتيسري األمور مع مراعاة الضوابط

التالية:

أ -أن ال يوجد بنك إسالمي يقوم مقام البنك الربوي.
ب -أن يضطر اإلنسان لإليداع يف البنك الربوي لضغط أنظمة العمل أو غريه.
ج -أن ال يشرتط فوائد من البنك على املال املودع ،فإن كانت الفوائد حادثة والبد،
فعليه أن يتربع هبا ألعمال خريية ،وال يدعها للبنك ليستفيد منها وحيدث تدوير لألرابح.

()463/16

اثنياً :قال تعاىل "ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق . ]3-2:فقد

ّبّي فيها أن املتقي يدفع هللا عنه املضرة مبا جيعله له من املخرج ،وجيلب له من املنفعة مبا ييسره له من
الرزق ،والرزق اسم لكل ما يغتذي به اإلنسان; وذلك يعم رزق الدنيا ورزق اآلخرة .وقد قال

بعضهم :ما افتقر تقي قط! قالوا :ومل؟ قال :ألن هللا يقول" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ويرزقه من
حيث ال حيتسب" .وقول القائل :قد نرى من يتقي وهو حمروم ،ومن هو خبالف ذلك وهو مرزوق!

فجوابه :أن اآلية اقتضت أن املتقي يرزق من حيث ال حيتسب ومل تدل على أن غري املتقي ال يرزق;

بل ال بد لكل خملوق من الرزق قال هللا تعاىل" :وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها" [هود]6:

 .حىت إن ما يتناوله العبد من احلرام هو داخل يف هذا الرزق ،فالكفار قد يرزقون أبسباب حمرمة،

ويرزقون رزقا حسنا ،وقد ال يرزقون إال بتكلف ،وأهل التقوى يرزقهم هللا من حيث ال حيتسبون ،وال
يكون رزقهم أبسباب حمرمة ،وال يكون خبيثا ،والتقي ال ُْحي َرُم ما حيتاج إليه من الرزق وإمنا قد حيمى

من فضول الدنيا -رمحة به وإحساان إليه-؛ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه ،وتقديره
يكون رمحة لصاحبه .قال تعاىل" :فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن وأما

إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن كال" [الفجر . ]17-15:أي :ليس األمر كذلك،
فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما ،وال كل من قدر عليه رزقه يكون مهاان; بل قد يوسع

عليه رزقه إمالء واستدراجا ،وقد يقدر عليه رزقه محاية وصيانة له ،وضيق الرزق على عبد من أهل

الدين قد يكون ملا له من ذنوب وخطااي ،كما قال بعض السلف :إن العبد ليحرم الرزق ابلذنب
يصيبه ،ويف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :من أكثر االستغفار جعل هللا له من كل هم
فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب" .وقد أخرب هللا تعاىل أن احلسنات يذهَب

السيئات ،واالستغفار سبب للرزق والنعمة ،وأن املعاصي سبب للمصائب والشدة ،فقال تعاىل" :الر

كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم خبري" إىل قوله" :ويؤت كل ذي فضل فضله"

[هو . ]3-1:وقال تعاىل" :استغفروا ربكم إنه كان غفارا" إىل قوله" :وجيعل لكم جنات وجيعل لكم
أهنارا" [نوح . ]12-10:وقال تعاىل" :وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم
فيه" [اجلن . ]17-16:وقال تعاىل" :ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من

السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذانهم مبا كانوا يكسبون" [األعراف . ]96:وقال تعاىل" :ولو أهنم

أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم" [املائدة. ]66:

وقال تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى . ]30:وقال

تعاىل" :ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليئوس كفور" [هود . ]9:وقال تعاىل" :ما

أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك" [النساء . ]79:وقال تعاىل:

"فأخذانهم ابلبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلوال إذ جاءهم أبسنا تضرعوا ولكن قست قلوهبم
وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون" [األنعام . ]43-42:وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه
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أنه يبتلي عباده ابحلسنات والسيئات; فاحلسنات ،هي :النعم ،والسيئات ،هي :املصائب; ليكون
العبد صبارا شكورا .ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :والذي نفسي بيده ال
يقضي هللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان

خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له" ينظر جمموع الفتاوى (. )52/16

أما جواب السؤال :فالراب حمرم ابلكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ,وهو من الكبائر ,ومن السبع املوبقات,
ومل يؤذن هللا تعاىل يف كتابه عاصيا ابحلرب سوى آكل الراب ,ومن استحله فقد كفر -إلنكاره معلوما

من الدين ابلضرورة -فيستتاب ,فإن اتب وإال قتل ,أما من تعامل ابلراب من غري أن يكون مستحال
له فهو فاسق.

قال املاوردي وغريه :إن الراب مل حيل يف شريعة قط لقوله تعاىل" :وأخذهم الراب وقد هنوا عنه"

[النساء . ]161:يعين يف الكتب السابقة.

ودليل التحرمي من الكتاب ،قول هللا تبارك وتعاىل" :وأحل هللا البيع وحرم الراب" [البقرة. ]275:

وقوله عز وجل" :الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس " ...
[البقرة. ]275:

ودليل التحرمي من السنة ،أحاديث كثرية منها :ما ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال" :اجتنبوا السبع املوبقات" .قالوا :اي رسول هللا وما هن؟ قال" :الشرك ابهلل,

والسحر ,وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ,وأكل الراب ,وأكل مال اليتيم ,والتويل يوم الزحف,
وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت" صحيح البخاري ( ، )2767ومسلم (. )89
وما رواه مسلم ( )1598عن جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما قال" :لعن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم آكل الراب ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ,وقال" :هم سواء" .وأمجعت األمة على أصل حترمي
الراب .فال جيوز أخذ الفوائد الربوية وال االقرتاض بفوائد ربوية ألن هذا املال ال خري فيه وال نفع ،بل

يزيد املرء ضررا وفقرا ،قال السرخسي :ذكر هللا تعاىل آلكل الراب مخسا من العقوابت:

إحداها :التخبط .قال هللا تعاىل" :ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس".
الثانية :احملق .قال تعاىل" :ميحق هللا الراب" [البقرة . ]276:واملراد اهلالك واالستئصال ,وقيل :ذهاب
الربكة واالستمتاع حىت ال ينتفع به ,وال ولده بعده.

الثالثة :احلرب .قال هللا تعاىل" :فأذنوا حبرب من هللا ورسوله" [البقرة. ]279:
الرابعة :الكفر .قال هللا تعاىل" :وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنّي" [البقرة . ]278:وقال

سبحانه بعد ذكر الراب" :وهللا ال حيب كل كفار أثيم" [البقرة . ]276:أي :كفار ابستحالل الراب,
أثيم فاجر أبكل الراب.

اخلامسة :اخللود يف النار .قال تعاىل" :ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

[البقرة. ]275:
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وجيب على االنسان الصرب على ضيق الرزق حىت جيعل هللا له خمرجا ،فقد كان رسول هلل صلى هللا
عليه وسلم ميضي عليه الشهران والثالثة ،ال يوقد يف بيته انر ،وال أيكلون إال التمر واملاء ،وأحياان

يربط على بطنه احلجر من اجلوع صحيح البخاري ( ، )2567وصحيح مسلم ( ، )2972وجامع

الرتمذي ( . )2371ومل يقرتض ابلراب ،مع أن اليهود كانوا أصحاب مال ويتعاملون ابلراب فلم يقرتض
منهم ابلراب ولكنه صرب صلى هللا عليه وسلم هو وأصحابه حىت وسع هللا عليهم الرزق.

فاقرئي أخيت السائلة قوله تعاىل "أليس هللا بكاف عبده" [الزمر . ]36:واعلمي أن هللا سيكفيك ما
أمهك إن أطعت أوامره واجتنت نواهيه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()466/16

أكل املواشي املعلفة ابلنجاسات!

اجمليب د .عبد هللا بن عمر السحيباين

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/15هـ

السؤال

ثبت لنا ابعرتاف اجلهات املسؤولة يف كندا ،أن األعالف اليت تقدم إىل املواشي والدجاج تتضمن
خملفات مساخل اخلنازير ،ورمبا ختلط هبا حلوم اخلنازير النافقة .فما حكم أكل حلوم هذه املواشي؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املسألة من املسائل اليت ابتلي هبا عموم الناس يف هذا الزمن سواء كانوا يف اجملتمعات اإلسالمية
أو غريها ،حيث يعمد القائمون على شركات الدواجن إىل إعالفها ابلنجاسات املختلفة ،من خملفات

إنتاج الدواجن  -كالدجاج امليت ،والدم املسفوح  -أو خملفات اخلنزير وحنوها ،حيث يسحقوهنا

وخيلطوهنا ،وجيعلوهنا يف أكياس تضاف إىل غذاء الدجاج يومياً بنسب معينة ،فهذه الدواجن تغذى
ابلنجاسة ،وإن كانت النجاسة يف غذائها ليست هي الغالبة ،بل هي نسبة يسرية قد ال تصل إىل

( )%10يف أغلب األحيان ،والذي يظهر وهللا أعلم أن حكم تناول تلك احليواانت ،وما نتج عنها
من بيض ،أو ألبان ،ومشتقاهتا ،خيتلف حكمه حبسب حجم النجاسة اليت أكلتها تلك احليواانت،

وأتثريها يف حلمها ،وما نتج عنها؛ فإذا ظهر أتثري تلك النجاسة يف حلومها وما ينتج عنها ،وذلك أبن

ويتغري ،أو يثبت ضرره على آكله ،فهو حرام ال جيوز ،ويصدق على هذه احليواانت ،ما
يننت اللحم ّ
ثبت يف حديث النهي عن اجلالّلة ،اليت أكثر علفها النجاسة ،فقد روى ابن عمر رضي هللا عنهما

قال " :هنى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أكل اجلالّلة وألباهنا" أخرجه أبو داود ()3785

والرتمذي ( )1824وابن ماجة ( )3189واحلاكم ( )2248والبيهقي يف الكربى (، )332/9

حسنه الرتمذي وصححه األلباين يف اإلرواء .وألن أكل تلك الدواجن ،وما ينتج عنها ،رمبا
واحلديث ّ

أضر ابلبدن ،وأدى إىل املرض أو اهلالك.
ّ

أما إذا أكلت تلك احليواانت من الدواجن وغريها النجاسات ،ومل يظهر أتثري ما أكلته على حلمها

وما ينتج منها ،ومل يثبت ضررها على صحة اإلنسان فالظاهر أن حكم أكلها وما نتج عنها هو
غري والننت مل
اجلواز؛ ألن تلك احليواانت ال يصدق عليها وصف اجلالّلة املذكور يف احلديث ،ألن الت ّ
يظهر يف حلومها وما ينتج منها ،وإن كان األوىل هو اجتناب تلك احليواانت ،والبحث عن أطعمة

حيوانية مل تطعم النجاسات ما أمكن ذلك.

وإين يف هذا املقام أوصي القائمّي على شركات الدواجن مبحاولة تقليل نسبة النجاسات املعلفة
للحيواانت إىل أقل ٍ
حد ممكن ،أو حماولة إعادة تصنيع تلك النجاسات ،حبيث تتحول من حكم

النجاسة إىل الطهارة ،وذلك أبن يتغري طعم النجاسة ولوهنا ورحيها وال يظهر هلا أثر إطالقاً .وهللا

أعلم.
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أتخري اجلمعة إىل وقت صالة العصر
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/12هـ

السؤال

هل جيوز أتخري صالة اجلمعة حبيث تقام بعد دخول وقت العصر؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيقول احلق يف حمكم التنزيل" :إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقوات" [النساء، ]103 :

وأتخري الصالة إىل خروج وقتها من غري عذر كبرية من كبائر الذنوب ،بل يرى بعض العلماء أن من
أخر الصالة عن وقتها بدون عذر مل تصح منه ،ولو صالها ألف مرة ،ويرى بعضهم أن من اختذ من

ذلك عادة فهو كافر خارج عن ملة حممد -صلى هللا عليه وسلم.-

وقد قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يوم األحزاب ملا شغله الكفار عن صالة العصر حىت
غابت الشمس" :مأل هللا قبورهم وبيوهتم انرا كما حبسوان وشغلوان عن الصالة الوسطى حىت غابت
الشمس" .رواه البخاري ( ، )4533ومسلم ( )627من حديث علي رضي هللا عنه.

وعلى هذا نقول :ال جيوز حبال أتخري اجلمعة إىل خروج وقتها ،فإن خرج وقتها ال يصح أن تصلى

ضاء؛ ألن آخر وقت اجلمعة إىل أن يصري ظل كل شيء مثله بعد يفء الزوال،
مجعة بل تصلى ظهراً ق ً
وهذا التأخري من كبائر الذنوب اليت خيشى على صاحبها "لينتهّي أقوام عن ودعهم اجلمعات أو

ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلّي" .صحيح مسلم ( . )865وهللا تعاىل أعلم.
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املراد أبهل الذمة
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/05هـ

السؤال

ما املراد أبهل الذمة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأهل الذمة هم غري املسلمّي -من اليهود والنصارى وغريهم ،-القاطنون يف البالد الداخلة حتت
احلكم اإلسالمي ،الذين أبوا أن يعتنقوا اإلسالم ،ويف الوقت نفسه ُّ
كفوا أيديهم عن قتال املسلمّي،
ورضوا أن يبذلوا اجلزية ،فاستحقوا بذلك ذمة املسلمّي ،أي عهدهم وأمانتهم ابلكف عنهم،

ومحايتهم ،ومتكينهم من مزاولة شعائرهم ،وطقوسهم الدينية ،واالجتماعية ،والتجارية ،مبا ال يتصادم

والنظام العام للدولة اإلسالمية.

وهذا التعبري يوحي ابلدرجة األوىل بضرورة الوفاء حبقهم ،وحفظ عهدهم ،وال يدل بلفظه على أي

لون من ألوان التنابز ابأللقاب ،كما يدل مثالً لفظ( :املوريسيكيون) أي( :العرب األصاغر)  ،الذي

أطلقه النصارى على مسلمي األندلس.

إن التعبري اإلسالمي احملبذ هو (العدل)  ،وليس (املساواة) ؛ فالعدل هو املساوة بّي املتماثالت،

والتفريق بّي املختلفات .أما التسوية بّي املختلفات فضرب من الظلم ،وتلك قضية بدهية جممع على
العمل هبا؛ كتقدمي األكفأ ،وتفضيل األوىل يف مجيع اجملتمعات.

ومل يقل أحد من علماء املسلمّي أن املسلم وغري املسلم سواء ،وإال النتقض بناء الدين كله إبلغاء
امليزة العظمى ،وهي اإلميان ،بل العكس هو الصحيح؛ فاملؤمن من الناحية االعتبارية يف أحسن

العلمانية احلديثة متارس هذا التمييز وفق معايري أقل
تقومي ،والكافر يف أسفل سافلّي ،واجملتمعات َ

أمهية من قضية اإلميان والكفر ،وابلتايل فلم يقل اإلسالم أبداً ابملساواة املطلقة بّي املواطنّي ،وإمنا

قرر املساواة يف احلكم بّي الناس وأداء احلقوق إىل أهلها ،مهما كان جنس مستحقها ،ودينه.

وأما قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن أهل الكتاب" :وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل

أضيقه" .صحيح مسلم ( ، )2167فليس معناه أن تزمحوهم إىل جانب احلائط ،فتؤذوهم ،كما قد

يفهم بعض الناس ،بل املقصود أن تكون أفضلية العبور ،والتقدم للمسلم.
وغري ٍ
خاف أن اجملتمعات الغربية احلديثة -انهيك عن السالفة -تعج أبلوان من صور التمييز ،على
املستويّي :الرمسي ،والشعيب ،حىت وإن بدت القوانّي متنع ذلك.

وقد أسفرت املمارسات التعسفية يف الوالايت املتحدة -وبعض الدول األوروبية -ضد مسلمّي أبرايء
عن صورة بشعة من صور الظلم والتمييز ،واألخذ ابلظنة ،بينما يعيش أجيال من النصارى بّي ظهراين

املسلمّي لعدة قرون ،آمنّي ،مطمئنّي ،ال يتعرضون ألدىن أذى ،مما ميثل شاهداً على العدالة
اإلسالمية ،الرمسية ،والشعبية ،جتاه أهل ذمتهم.
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العمل يف مكان خمتلط

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال

أعمل بوظيفة حمرتمة ،ولكن يف مكان غري حمرتم؛ حيث فيه فساد أخالقي واختالط ،وأرى كل يوم

أشياء حمرمة ،فهل جيب علي أن أترك هذا املكان أو أبقى مع االبتعاد متاماً عن زمالء السوء،؟ علماً
أن فرص العمل اآلن قليلة جداً ،أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ذكر ِ
ت أختنا الكرمية -حفظك هللاِ -
أنك تعملّي يف مكان غري حمرتم ويكثر فيه االختالط وما

ذكر ِته -إن كنت ال تستطيعّي جتنب االختالط ،وتغيري املكان ملكان حمرتم -فإنه يستدعي تركك

للعمل ،والبحث عن عمل آخر حمرتم ال اختالط فيه ،فعن أيب موسى -رضي هللا عنه -عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك وانفخ الكري؛
فحامل املسك إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحياً طيبة ،وانفخ الكري إما أن

حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحياً خبيثة" .رواه البخاري ( ، )1995ومسلم (. )2628

قال العالمة ابن عثمّي -رمحه هللا تعاىل" :-الذي أراه أنه ال جيوز االختالط بّي الرجال والنساء
بعمل حكومي ،أو بعمل يف قطاع خاص ،أو يف مدارس حكومية أو أهلية ،فإن االختالط حتصل فيه
مفاسد كثرية ولو مل يكن فيه إال زوال حياء املرأة وزوال اهليبة عن الرجال ،ألنه إذا اختلط الرجال

والنساء أصبح ال هيبة عند الرجال ،وهذا أعين -االختالط بّي الرجال والنساء -خالف ما تقتضيه
الشريعة اإلسالمية ،وخالف ما كان عليه السلف الصاحل .أمل تعلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-

جعل للنساء مكاانً خاصاً إذا خرجن إىل مصلى العيد ،ال خيتلطن ابلرجال ،كما يف احلديث الصحيح
أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -حّي خطب يف الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذ هكرهن ،وهذا
يدل على أهنن ال يسمعن خطبة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أو إن مسعن مل يستوعَب ما مسعن من

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -مث أمل تعلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :خري صفوف
النساء آخرها وشرها أوهلا وخري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها" ،وما ذلك إال لقرب أول

صفوف النساء من الرجال ،فكان شر الصفوف ،ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خري
الصفوف ،وإذا كان هذا يف العبادة املشرتكة فما ابلك بغري العبادة ،ومعلوم أن اإلنسان يف حال

العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق ابلغريزة اجلنسية ،فكيف إذا كان االختالط بغري عبادة ،فالشيطان

جيري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق ،فال يبعد أن حتصل فتنة وشر كبري يف هذا االختالط.
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والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن االختالط ،وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال،
كما قال صلى هللا عليه وسلم" :ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" فنحن واحلمد هلل

حنن املسلمّي -لنا ميزة خاصة جيب أن نتميز هبا عن غريان ،وجيب أن حنمد هللا -سبحانه وتعاىل-أن م هن علينا هبا ،وجيب أن نعلم أننا متبعون لشرع هللا احلكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبالد،
وجيب أن نعلم أن من نفروا عن صراط هللا -عز وجل -وعن شريعة هللا فإهنم يف ضالل ،وأمرهم

صائر إىل الفساد ،وهلذا نسمع أن األمم اليت خيتلط نساؤها برجاهلا أهنم اآلن حياولون بقدر اإلمكان
أن يتخلصوا من هذا ،ولكن أىن هلم التناوش من مكان بعيد .نسأل هللا أن حيمي بالدان وبالد

املسلمّي من كل سوء وشر وفتنة" .ا .هـ وهللا تعاىل أعلم .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه.
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إنفاذ جيش أسامة وداللته على خالفة علي
اجمليب د .أمحد بن حممد البناين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/15هـ

السؤال

يرى البعض أن جيش أسامة أتخر عن اخلروج ،أو أنه خرج ،ولكنه رجع ملا عرف مبرض الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -فما الصحيح يف ذلك؟ وخاصة أن بعض ضعاف النفوس يدعون أن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -أنفذ جيش أسامة ومعه كبار الصحابة كأيب بكر وعمر -رضي هللا عنهم-
وأبقى علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -ليوليه اخلالفة من بعده؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
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فإن استغالل التاريخ اإلسالمي وحوادثه يف الرتويج ألفكار الفرق الضالة احلاقدة على اإلسالم
واملسلمّي بعد أن شاهدوا انتصارات اجليوش اإلسالمية على أضعاف أعدادهم من جيوش الفرس

والروم على قلة ما كان معهم من عدة وسالح ،وما ذلك إال بنصر هللا هلم ومتكينه هلهم يف األرض،
ألهنم قاموا مبا أوجب هللا عليهم من حقوقه جل وعال ،وعلى رأسها احملافظة على التوحيد ونبذ
الشرك ،ومنه دعاء غري هللا ،والذبح والنذر لغريه من األولياء والصاحلّي من آل البيت وغريهم،
اَّلل اله ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
ات
ص َ
"و َع َد هُ َ َ
َْ
فحقق هللا هلم ما وعدهم به يف قوله تعاىلَ :
ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ ه ِ
ضى َهلُ ْم
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ هن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم اله ِذي ْارتَ َ
هه ْم ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ
لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
ف الذ َ
ِ
ك ُه ُم
ك فَأُولَئِ َ
هه ْم ِمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يَـ ْعبُ ُدونَِين َال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيـئًا َوَمن َك َف َر بَـ ْع َد َذلِ َ
َولَيُـبَ ّدلَنـ ُ
الْ َف ِ
اس ُقو َن" [النور . ]55:وهكذا متكنوا من إزالة السالطّي الظلمة الذين كانوا مينعون الناس من

عبادة هللا وحده ،ونبذ األصنام واألواثن ،فلم يرق للحاقدين ما حصل من نصر للمسلمّي ودينهم

القومي ،فرأوا أن يشككوا يف وحدة كلمتهم منذ البداية ،وزعموا أهنم عصوا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يف وصية مزعومة ال أصل هلا يف الواقع ،وهل يعقل أن أولئك األبرار الذين أيدهم هللا تعاىل

بتلك الفتوحات العظيمة كانوا سيعصون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو أنه أوصى لواحد منهم
ابخلالفة من بعده كائنا من كان ،وهم الذين بذلوا أمواهلم وأرواحهم فداءاً لدينه ،وطاعة لنبيه صلى
هللا عليه وسلم ،وأثىن عليهم رب العزة واجلالل يف قرآن يتلى إىل قيام الساعة ،قال تعاىل" :لِ ْل ُف َق َر ِاء
ض ًال ِمن هِ
ِ ِ ِ
ِِ
اج ِر ه ِ
ِ
ص ُرو َن ه
اَّلل َوِر ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
ض َو ًاان َويَـ ْن ُ
ين أُ ْخ ِر ُجوا من د َاي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
ال ُْم َه َ
صِ
ادقُو َن واله ِذين تَـبـ هوءوا الدهار و ِْ ِ ِ ِ
اج َر إِلَْي ِه ْم َوَال َِجي ُدو َن ِيف
ك ُه ُم ال ه
أُولَئِ َ
اإلميَا َن من قَـ ْبل ِه ْم ُحيبُّو َن َم ْن َه َ
ََ
َ َ َ ُ
ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
ك
اصةٌ َوَمن يُو َق ُش هح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
اجةً ممها أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ هِ
ِ
هِ
وان ِاب ِْإلميَ ِ
ان َوَال
ين َسبَـ ُق َ
ين َجاءُوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربهـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوالذ َ
ك رء ٌ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
يم" [احلشر . ]10-8:فهل يكذب القرآن؟!
ين َ
وف َرح ٌ
َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ ًّال للهذ َ
آمنُوا َربهـنَا إنه َ َ ُ
ويصدق هؤالء احلاقدون فيما زعمو من أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -أوصى لعلي ،وأن

هؤالء الذين وصفهم هللا ابلصادقّي ،رجعوا إىل الكذب ،وأنكروا الوصية ،ومنهم املبشرون ابجلنة وهم

أحياء ،ولوال علم هللا تعاىل أبهنم سيموتون على اإلسالم ملا بشرهم هبا (ومن أصدق من هللا حديثاً)
[النساء ]87:؟

()473/16

أما مسألة خروج جيش أسامة أو عدم خروجه قبل وفاته -صلى هللا عليه وسلم -فال تعين هلؤالء
شيئاً ،فلم يكن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ليخفي أمرا يزعمون أن هللا كلفه إببالغه لعلي،

عن أيب بكر وعمر -رضي هللا عنهم -بل العقل واملنطق يستدعيان أن يعلنها رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم يف حضورمها ،حىت ال ينازعا عليا بعد موته ،إن كان يريد ذلك ،وألن الناس كلهم كانوا

يعرفون فضل الشيخّي وال ينصاعون ألحدمها وإمنا ينصاعون هلما معا وهذا ما حصل ابلفعل عندما
اجتمعوا مع األنصار يف سقيفة بين ساعدة ،وتشاوروا فيمن ُخيَلهف على املسلمّي بعد رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فرشح عمر أاب بكر -رضي هللا عنهما -لسابقته يف اإلسالم ومواقفه العظيمة مع النيب
-صلى هللا عليه وسلم ،-اليت يعرفها القاصي والداين ،فوافق اجلميع على ذلك ،وابيعوا أاب بكر،

فلما رجعوا إىل املسجد ابيعه كافة الناس ومنهم علي وأبناؤه -رضي هللا تعاىل عنهم مجيعاً ،وامتدت

الفتوحات العظيمة يف عهدمها حىت أطفأت انر اجملوس ،وحولت دايرهم إىل اإلسالم دون إكراه أو

تعنت ،فحقد من حقد منهم على املسلمّي ،وظهروا يف صورة شيعة ألهل البيت! وقلوهبم تتمزق
غيظا على اإلسالم وأهله ،فلم جيدوا وسيلة يشقون هبا عصا املسلمّي إال انتحال التشيع ألهل

البيت ،وهم منهم براء.

هذا ما عندي من جواب هلذا السؤال ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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اتباع ابن عمر فيما خالف فيه مجهور الصحابة!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/28هـ
السؤال

ثبت عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -أفعال خالف فيها الصحابة ،فما املوقف فيها ،مثل زايرته لقرب
النيب وسالمه عليه كلما قدم املدينة من السفر ،وقال ابن تيمية :ومل يكن مجهور الصحابة يفعلون كما

فعل ابن عمر ،بل كان اخللفاء وغريهم يسافرون للحج وغريه ،ويرجعون وال يفعلون ذلك (أي ال

يسلمون على النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قربه)  ،إذ مل يكن هذا عندهم سنة سنها هلم .وكذلك
أزواجه كن على عهد اخللفاء وبعدهم يسافرون إىل احلج ،مث ترجع كل واحدة إىل بيتها.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فابن عمر رضي هللا عنهما ،من أعظم الناس اتباعا للنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن أشدهم
متسكاً ابلسنة ،وهذا مشهور عند أهل العلم ،مستفيض يف كتبهم ،وله أمثلة كثرية من أفعاله وأقواله
رضي هللا عنه .بيد أنه اجتهد يف مسائل خالفه فيها الصحابة -رضي هللا عنهم ،-ومن ذلك تتبعه

آلاثر النيب -صلى هللا عليه وسلم .-فقد كان -رضي هللا عنه -يتقصد ذلك ،لكن الصحابة-رضي
هللا عنهم -مل يوافقوه على ذلك ،بل إن والده عمر -رضي هللا عنه( -وهو أعلم منه) ملا رأى الناس

يف سفر يتبادرون إىل مكان ،سأل عن ذلك ،فقالوا :قد صلى فيه ،النيب -صلى هللا عليه وسلم-

فقال :من عرضت له الصالة فليصل ،وإال فليمض  ...مصنف ابن أيب شيبة ( )270/2قال الشيخ

عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا  -يف تعليقه على فتح البارى( :واحلق أن عمر رضي هللا عنه ،أراد

ابلنهي عن تتبع آاثر األنبياء سد الذريعة إىل الشرك ،وهو أعلم هبذا الشأن من ابنه رضي هللا عنهما،

وقد أخذ اجلمهور مبا رآه عمر . ) ...
وأما زايرة قرب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فهي على أقسام:

أوالً :السفر إىل مسجد النيب -صلى هللا عليه وسلم -للصالة فيه ،مث زايرة القرب (مبعىن أن الزايرة

اتبعة ،وليست هي أصل القصد)  .فهذه هي الزايرة السنية الشرعية ،وهي اليت حكى اإلمجاع عليها
القاضي عياض ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وغريمها.

اثنياً :السفر لزايرة قبور األنبياء والصاحلّي واألماكن املقدسة غري املساجد الثالثة .فهذا السفر انعقد
اإلمجاع بّي الصحابة ،والتابعّي ،وأئمة الدين املعتربين على منعه؛ امتثاالً لنهي النيب صلى هللا عليه

وسلم يف قوله" :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد  " ...صحيح البخاري ( ، )1189وصحيح

مسلم ( . )1397وهلذا ذهب أهل العلم إىل أن إنشاء السفر بقصد زايرة النيب -صلى هللا عليه

وسلم ،-فيه خمالفة لنهي النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف هذا احلديث.

اثلثاً :زايرة أهل املدينة املقيمّي هبا للقرب كل يوم ،أو بعد كل فريضة ،أو يف كل مجعة .هذا هو الذي
أنكره مالك -رمحه هللا ،-وقال إنه مل يبلغه عن سلف هذه األمة ،يعين الصحابة .وبه يقول أهل

السنة قاطبة ،إال أهنم يستثنون من قدم من سفر ،كما ورد عن عبد هللا ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
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رابعاً :الزايرة الشركية اليت يقصد منها دعاء املقبور .أو البدعية كتقصد دعاء هللا عند قرب النيب صلى
هللا عليه وسلم أو غريه ،فهذه مل يقل هبا أحد من أهل العلم املعترب بقوهلم .وهللا أعلم.
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السرتة يف الصالة
اجمليب د .خالد بن علي املشيقح

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/12هـ

السؤال

هل هناك دليل على جواز صالة الفرد يف املسجد بدون سرتة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالسرتة مستحبة على قول مجهور أهل العلم -رمحهم هللا -وذهب بعضهم إىل وجوهبا ،وهو رواية

عن اإلمام أمحد -رمحه هللا -ورأي ابن خزمية والشوكاين.

والذي يظهر -وهللا أعلم -عدم وجوهبا ،واألدلة على هذا كثرية ،منها حديث ابن عباس -رضي هللا

عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى إىل غري جدار .صحيح البخاري ( ، )76وصحيح
مسلم (. )504
ويؤخذ من هذا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صلى إىل غري سرتة.

وكذلك حديث أيب سعيد -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا صلى أحدكم
إىل شيء يسرته من الناس  ." ...صحيح البخاري ( ، )509وصحيح مسلم (. )505

فقوله" :إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس" يفهم منه أنه قد ال يصلي إىل شيء يسرته من

الناس.
وأيضاً مما يدل على عدم الوجوب أن السرتة ابلنسبة حلدها وردت ابالستتار ابلبعري وابلسهم وابخلط،

كما ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -صحيح البخاري ( ، )498 ،430وصحيح مسلم

( ، )502 ،501وسنن أيب داود ( . )689وورد أيضاً عن بعض الصحابة -رضي هللا تعاىل عنهم-
االستتار مبا جيمعه من حصى وحنو ذلك ،مما يدل على أهنا ليست واجبة.

وعلى هذا :فكل من صلى منفرداً بدون سرتة فإن صالته صحيحة حىت على القول أبهنا واجبة؛ ألن

السرتة على قوهلم واجبة للصالة وليست واجبة يف الصالة ،والفرق بّي الواجب يف الصالة والواجب
للصالة أن الواجب يف الصالة تركه يبطل الصالة ،وأما الواجب للصالة فرتكه عمداً ال يبطل .وهللا

أعلم.

()477/16

مبهما ) ...
(كل ما جاز وقوع العقد عليه ً
معىن قاعدة ّ
اجمليب وليد بن علي احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/19هـ
السؤال

ما معىن قاعدة( :كل ما جاز وقوع العقد عليه مبهما جاز وقوع احلق عليه مبهما) ؟ مع ذكر بعض

األمثله على ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فمعىن قاعدة "ما يصح وقوع العقد عليه مبهماً يصح وقوع احلق عليه مبهماً" أن العقود اليت جيوز أن

تقع مبهمة جيوز أن يكون احلق فيها مبهماً غري حمدد ،وهي ختتص بعقود املعاوضات غري املالية،

وعقود التربعات؛ لكوهنا مبنية على املساحمة والتيسري ،مثل الوصية ،وعوض اخللع ،واهلبة ،والنكاح،

ومن أمثلتها ما أييت:

 -1لو قال :أوصيت جبزء من مايل ،صحت الوصية مع كون العقد جمهوالً ،وجيب ما يصدق عليه
لفظ اجلزء من املال ،وكذا لو أوصى بدراهم.

 -2لو تزوج امرأة وأصدقها بيتاً من بيوته ،فإن العقد صحيح ،وجيب عليه ما يصدق عليه اسم

البيت.

 -3لو وهب شخصاً ما تثمره خنلته هذا العام صحت اهلبة.

 -4لو خالع زوجته على دراهم فإن اخللع يصح ،وله أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ،وهو

ثالثة دراهم.

صل العالمة ابن رجب -رمحه هللا -يف العقود اليت
وهذه الفروع حمل اختالف بّي الفقهاء ،وقد ف ه

تصح مبهمة واليت ال تصح ،يف كتابه الشهري ابلقواعد ،يف القاعدة اخلامسة بعد املائة ،وانظر كتاب "

صل فيها أيضاً ،وهللا ويل التوفيق ،وصلى هللا
الغرر وأثره يف العقود " للدكتور الصديق الضرير ،فقد ف ه
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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دخول الكافر للمسجد
اجمليب أ .د .صالح بن حممود العاديل
أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ
السؤال

تقيم عندان يف بلدان امرأة أجنبية غري مسلمة ،حتدثت معها عن اإلسالم ،وتريد أن تذهب إىل املسجد

لتتقرب من اإلسالم .فهل جيوز هلا دخول املسجد؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فدخول هذه املرأة املسجد ،وترددها عليه لسماع العلم وفهم اإلسالم والتعرف عليه ،ال أبس به على

ما أفىت به العلماء.
قال العالمة ابن ابز -يرمحه هللا" :-ال حرج يف دخول الكافر املسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر

مباح؛ كأن يسمع املوعظة أو يشرب من املاء ،أو حنو ذلك؛ ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنزل
بعض الوفود الكافرة يف مسجده صلى هللا عليه وسلم؛ ليشاهدوا املصلّي ،ويسمعوا قراءته -صلى

هللا عليه وسلم -وخطبه ،وليدعوهم إىل هللا من قريب ،وألنه صلى هللا عليه وسلم ربط مثامة بن أاثل
احلنفي يف املسجد ملا أُيت به إليه أسرياً ،فهداه هللا وأسلم" .انتهى.

وهللا أعلم.
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تصنيف األسهم السعودية لعام 1427هـ
اجمليب د .يوسف بن عبد هللا الشبيلي

عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال

ما هي األسهم اليت جيوز يل االستثمار واملضاربة فيها من األسهم احمللية؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية املسامهة مت استخالصها من قوائمها املالية املدققة ،ومن

خالل االتصال املباشر مبسئويل هذه الشركات ،وقد شارك يف هذا املشروع جمموعة من الباحثّي
واخلرباء .أسأل هللا أن يثيبهم ويشكر هلم جهدهم.

وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثري منها وهلل احلمد إىل التخلص من كث ٍري من
املعامالت احملرمة ،وهي يف طريقها إىل الزوال إن شاء هللا.

وابلنظر إىل القوائم املالية املدققة األخرية هلذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إىل ثالثة أقسام:
أوالً -أسهم شركات نشاطها مباح ومل يظهر يف قوائمها املالية األخرية أي قروض أو استثمارات حمرمة
أو مشبوهة .فهذه األسهم جيوز االستثمار واملضاربة فيها وال جيب تطهري ٍ
شيء من أرابحها.
اثنياً -أسهم شركات نشاطها مباح إال أنه يلزم فيها التطهري :وهي على نوعّي:

أ  -أسهم شركات مل يظهر يف قوائمها املالية قروض أو ودائع ربوية ،ولكن نظراً للطفرة الكبرية اليت

شهدها سوق األسهم هذا العام والعام املاضي ،فقد أنشأت هذه الشركات حمافظ استثمارية تشتمل

على شركات تقرتض وتودع ابلراب .وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم األول ألمرين:

األول :أن املساهم يلزمه أن يطهر املبلغ الناتج من هذا االستثمار .فسواء مسيت نقية أو خمتلطة فإنه
جيب عليه التطهري سواء وزعت الشركة أرابحاً أم مل توزع .فحىت ال يلتبس األمر على كث ٍري من الناس
فيظن أنه ال جيب عليه تطهري ٍ
شيء من األرابح فقد حتاشيت تسميتها ابلنقية.

والثاين :أن بعض هذه الشركات تزيد االستثمارات املختلطة فيها على نصف موجوداهتا بل إن بعضها

تزيد على الثلثّي ،فهي أشبه ابلصندوق االستثماري منه ابلشركة املسامهة.

ب  -أسهم شركات أنشطتها يف أغراض مباحة ،لكن قوائمها املالية آلخر فرتة ال ختلو من معامالت
حمرمة ال تعد من نشاطها وإمنا هي طارئة عليه ،كاالقرتاض واإليداع ابلفائدة.
وقد اختلف العلماء املعاصرون يف األسهم املختلطة ،فذهب جممع الفقه التابع للرابطة إىل حترميها،

وهو رأي مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا .-وذهب بعض العلماء إىل جوازها ،ومن هؤالء
أصحاب الفضيلة ابن عثيمّي وابن بسام رمحهما هللا ومساحة املفيت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،
وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جربين واملطلق .وهو رأي معظم اهليئات الشرعية يف البنوك

اإلسالمية.
واألقرب  -وهللا أعلم -أن الشركة إذا كانت ال تعتمد يف نشاطها على تلك املعامالت احملرمة فإن

ذلك ال يقتضي حرمة السهم كله ،بل يتخلص من اجلزء احملرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ،ومن تورع

واتقاء للشبهة.
عنها فهو األفضل؛ خروجاً من اخلالف،
ً
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والتطهري يف األسهم املختلطة إمنا جيب يف األرابح اليت تتحقق من نشاط الشركة ،فمن كان ميلك
السهم وقت انعقاد اجلمعية العمومية للشركة ،أي وقت استحقاق أرابحها فيجب عليه أن خيرج
املبلغ املذكور يف اجلدول ،وصرفه يف أوجه الرب كاجلمعيات اخلريية وغريها بنية التخلص منها .أما
األرابح الناجتة من بيع األسهم ( -أي أرابح املضاربة)  -فال جيب إخراج ٍ
شيء منها؛ ألهنا أرابح مل
تكتسب من نشاط الشركة.

اثلثاً -وما عدا األسهم املذكورة يف اجلدول ،فإنه ال جتوز املضاربة وال االستثمار فيها ،الشتماهلا على
قروض أو استثمار ٍ
ٍ
ات حمرمة تعد كثرية ابلنظر إىل أنشطتها ،فاألسهم يف ذاهتا أصبحت عروضاً حمرمة؛
لغلبة احلرام فيها.

وفيما يلي جدول يبّي ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية ،ومبلغ
التطهري الواجب يف كل سهم (بعد التجزئة واسهم املنحة) لعام 1427هـ ،وهذا املبلغ يدفع مرة

واحدة يف العام .والغرض من وضع هذا اجلدول هو حث الشركات املسامهة على التسابق لتحقيق
املراكز األوىل يف هذا التصنيف ،وسوف يتم حتديث هذا اجلدول مبشيئة هللا دورايً كلما جدت
معلومات ختص الشركات .وهللا أعلم.
_____________
(*) هناك جدول ملن أمتكن من إدخاله بشكل صحيح ومن أراده فعليه الرجوع إىل املوقع.
أخوكم أسامة
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أيهما أفضل الشهادة أم الدعوة؟
اجمليب د .سليمان بن قاسم العيد
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال

أيهما أفضل الشهيد أم الداعي إىل هللا؟ وهللا -تعاىل -يقول" :ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا
وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي"؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا -سبحانه وتعاىل -لنا ولك التوفيق والسداد ،وسؤالك يدل على حرصك على األعمال

الفاضلة ،فاعلم أخي السائل أن الشهادة يف سبيل هللا والدعوة إىل هللا -سبحانه وتعاىل -من أفضل
األعمال ،ولكل منهما األجر اجلزيل الثابت يف الكتاب والسنة ،ومن ذلك قوله -صلى هللا عليه

وسلم" :-ما من عبد ميوت له عند هللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إال

الشهيد ملا يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى" رواه البخاري
( ، )2795ومسلم (. )1877

وقوله يف فضل الدعوة" :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من

أجورهم شيئاً" رواه مسلم (. )2674

وال تعارض بّي احلالّي ،فإن الذي يطلب الشهادة ال مينعه ذلك من أن يكون داعياً إىل هللا حىت يف
ساحة املعركة ،من دعوة الكفار إىل الدخول يف الدين ،أو دعوة املسلمّي إىل الثبات عليه ،أو

الدعوة إىل الصرب يف اجلهاد أو حنو ذلك من أبواب الدعوة الواسعة ،أسأل هللا لنا ولك التوفيق
والسداد.
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اهلجرة إىل بالد الكفار
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/30هـ

السؤال

ما حكم اهلجرة السرية من اجلزائر إىل أورواب؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن تعميم احلديث عن أحكام اهلجرة إىل بالد الكفر واإلقامة فيها من أشكل املسائل اليوم؛ وذلك
لكثرة تفاصيلها وتنوع حاالهتا ،واختالف أعذار الناس الذين يرغبون يف اهلجرة إليها ،ولكن هناك
قواعد عامة إذا راعاها الفرد رمبا يستطيع االهتداء هبا:

أوال :إن القاعدة العامة هي عدم جواز اإلقامة يف بالد الكفر ،وبّي ظهراين املشركّي ،لقوله صلى هللا
عليه وسلم" :أان بريء من كل مسلم يقيم بّي أظهر املشركّي" .رواه أبو داود ( ، )2645والرتمذي

(. )1604

اثنيا :إن من اضطر إىل اإلقامة يف تلك الداير ،فللضرورة أحكام ،والضرورة تقدر بقدرها.

اثلثا :أن على املقيم يف تلك الداير أال يكف عن البحث عن موقع يف بالد اإلسالم يهاجر إليه.
رابعا :إن من غلب على ظنه أنه ال يقدر على وقاية نفسه وأهله يف تلك الداير ،فقد وجبت يف حقه

اهلجرة.

خامسا :إن من األسباب املبيحة لإلقامة يف بالد الكفر :اخلروج ألجل حتصيل علم ،أو ممارسة دعوة،

أو اخلوف على النفس واملال من ظامل وهو جيد األمان يف بالد الكفر ...

وعلى كل راغب من غري من سبق أن يستفيت فتوى خاصة ممن يثق بدينه وعلمه.
وال فرق عندي بّي اهلجرة السرية والعلنية يف احلكم ،وإن كانت اهلجرة السرية فيها تعريض النفس
صغار فيما لو قبض على الشخص .وهللا أعلم.
لإلهانة وال ه
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الكذب على املريض يف التشخيص!
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/19هـ

السؤال

أان طبيب ال أحب الكذب ،صادفين موقف مع مريضة وأبنائها ،اكتشفنا إصابتها ابلسرطان فأخربت

أبناءها ومل أخربها ،ألن أبناءها طلبوا مين أن أخربها بتشخيص آخر!

هل هناك رخصة يف الكذب على املريض يف مثل هذه احلاالت؟ مع علمي أن هناك رخصة يف

الكذب إذا تُيقن أتثري املصارحة على حياة املريض! وماذا عن أتثري املصارحة يف أتخري شفاء املريض
نتيجة تضرره النفسي من املكاشفة حبقيقة املرض؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن اإلنسان املريض يف وضع يعترب فيه ضعيف الشخصية ،ويتأثر مبا حييط به ،وإذا عرف عن هذا

املريض أنه ال يتحمل أن يفاجأ مبثل هذا املرض وأنه يتضرر إذا علم أنه مصاب هبذا املرض فإنه ال

خيرب به؛ ألن املقصود هو مصلحته ،وكونه يعرف أن مرضه هو هذا أو ذاك ال يفيد كثريا ،بينما إذا

أخرب مبرض آخر أخف منه ترتفع معنوايته ويكون عنده شعور ابلراحة ،وتقبل للدواء أكثر ،فال خيرب
هبذا املرض ملصلحته.

أما إذا كان اإلنسان قوي الشخصية وعنده إميان ويقّي وقدرة على التعامل مع هذا املرض ابلصرب
واالحتساب واللجوء إىل هللا تعاىل ،فإنه خيرب هبذا املرض ويبّي له؛ ألنه قد يكون أنفع له لرتتيب أموره

مع أهله وأقاربه وحسن جلوءه إىل هللا ودعائه وتضرعه إليه .فاألمر يعود إىل حال ذلك اإلنسان

املريض ،فالذي يتضرر إذا علم هبذا املرض ال خيرب به ،والذي يزيده إمياانً ،وقوة ،وصرباً ،واحتساابً،
خيرب به .وابهلل التوفيق.

()484/16

بيع التقسيط دون قبض السلعة

اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/16هـ
السؤال

أان اتجر لدي متجر لبيع األجهزة الكهربية ،وأقوم ابلتعامل مع بعض البنوك اإلسالمية لبيع األجهزة

ابلتقسيط ،عن طريق ما يسمى ابملراحبة اإلسالمية ،وأود أن أستفيت يف حل تلك الصورة من التعامل

اليت سأذكرها وهي:

أيتيين مريد الشراء ،فأقوم بعرض أمرين عليه ،إما أن يشرتي نقداً بثالثة آالف ،أو ابلتقسيط عن

طريق البنك بسعر ثالثة آالف وستمائة ،فيختار املعاملة ابلتقسيط ،فيأيت مندوب البنك فيقابل مريد
الشراء ،مث يشرتي مين السلعة نقدا بشيك حمول على بنكه ،مث يقوم ببيع السلعة إىل العميل

ابلتقسيط يف نفس اجمللس ،ويسلمها للعميل من داخل متجري ،دون أن ينقل املبيع من املتجر.
والسؤال :هل يعترب تسلم مندوب البنك للسلعة داخل متجري ،مث بيعها وتسليمها للعميل دون أن
تتحرك من مكاهنا قبضا شرعيا للسلعة حيق له مبوجبها التصرف فيها بتلك الصورة اليت بينتها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالبيع ابلتقسيط معناه أن اإلنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل حيل على فرتات ،واألصل يف هذا اجلواز،
هِ
س ًّمى فَا ْكتُـبُوهُ" [البقرة ، ]282 :وألن
آمنُوا إِ َذا تَ َدايَـ ْنـتُ ْم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
لقوله تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
َج ٍل ُم َ
لم ،وهو شراء التقسيط (تقسيط املبيع)  ،لكن التقسيط الذي
النيب صلى هللا عليه وسلم أجاز ال ه
سَ
ذكرته عن طريق البنك هو من احليل؛ ألن كل قرض ج هر نفعاً فهو راب ،والبنك مل يبع السلعة وهي
عنده ،ومل خيري البائع بّي البيع نقداً أو تقسيطاً ،وإمنا كان وسيطاً بينك وبّي املشرتي للسلعة ،فلما

أراد املشرتي أخذ السلعة ابلتقسيط ،قام البنك بدفع قيمة السلعة نقداً ،مث قسطها عليه ،على الرغم
من أن البنك مل يستلم السلعة ،وهذا حمل شبهة ،وهو من احليل املمنوعة وقد جاء يف احلديث" :ال

ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ،فتستحلوا حمارم هللا أبدىن احليل" رواه ابن بطة يف إبطال احليل ،وخرجه
األلباين يف اإلرواء برقم (. )1535

وعليه نقول :إن هذه املعاملة حمل نظر ،وإذا أراد هذا البائع أن تكون سليمة صحيحة ،فعليه أن

يعرض سلعته على املشرتي نقداً وتقسيطاً ،فيختار املشرتي حسب ما يراه ،فإذا أرادها نقداً دفع

قيمتها النقدية وأخذها ،وإذا أرادها تقسيطاً اتفق مع البائع على الثمن املؤجل واألقساط الشهرية،

وأيخذ سلعته ويسدد األقساط ،وهذه الصورة ال أبس هبا ،وهي مباحة كما ذكرانه يف بداية الكالم.

وفقك هللا لطيب مطعمك وجنبك احلرام ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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التربع ابلدم واألعضاء
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/10هـ
السؤال

ما حكم التربع ابلدم واألعضاء للمسلمّي ولغري املسلمّي؟
وما حكم بيع كل من حليب الثدي والدم واألعضاء؟ وإذا كان ذلك غري جائز ،فما هي عقوبة

فاعله؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهذا السؤال قد اشتمل على مسائل كبرية شائكة ،وهي من املسائل املعاصرة ،أو ما يطلق عليه
البعض (النازلة)  ،وقد حبثته جمامع فقهية ومؤمترات ،وصدرت يف بعض املسائل فيه قرارات ،وقد

أتملت مسائله فوجدهتا مشتملة على صور كثرية ،وليست صورة واحدة ،أو اثنتّي ،أو ثالث،

ووجدت العلماء والباحثّي املعاصرين قد اختلفوا يف أكثرها ،ولذا فقد رأيت اإلشارة إىل هذه الصور

-حسب اجتهادي -وما فيها من اتفاق ،أو شبيه اتفاق ،دون التفصيل يف حكم مجيعها.

فأصل السؤال فيه ثالث مسائل رئيسة ،إحداها تتعلق ابألعضاء اإلنسانية ،والثانية ابلدم ،والثالثة
ابحلليب.

مث يف كل مسألة حكم التربع وحكم البيع.

مث إذا نظران إىل نقل األعضاء فنحن أمام احلكم يف أصل نقلها ،وهو ينقسم إىل نقل األعضاء اليت

تتوقف عليها حياة املنقول منه كالقلب ،وإىل نقل األعضاء اليت ال تتوقف عليها احلياة كنقل كلية من

الكليتّي السليمتّي.
مث هذا النقل قد يكون يف حال الضرورة ،وقد يكون يف حال احلاجة وليست الضرورة.

مث النقل قد يكون من ميت إىل حي ،وقد يكون من حي إىل حي.

مث النقل أيضاً قد يكون يف كل صورة من مسلم إىل مسلم ،ومن كافر إىل مسلم ،ومن مسلم إىل

كافر.

مث النظر يف ذلك كله من حيث أصل النقل كما تقدم ،مث من حيث حكم تربع الشخص نفسه يف
حال حياته أو الوصية بذلك يف حال موته ،أو تربع ورثته بذلك يف حال املوت ،مث من حيث بيع

الشخص نفسه شيئاً من أعضائه حال حياته ،أو بيعاً معلقاً مبوته ،أو بيع ورثته ذلك.

مث هناك نظر أيضاً يف حال احملكوم عليه ابلقتل وما ميكن أن يشمله من صور متقدمة.
هذا ما يتعلق مبسائل األعضاء.

وأما الدم فله صورة تشبه يف بعضها ما تقدم ،وإن كانت أقل من ذلك إذ تتعلق حبكم أصل النقل هل
هو جائز ،أو ال؟ (لشبهة جناسة الدم) .
مث هذا النقل قد يكون يف حال الضرورة أو احلاجة.

مث النقل قد يكون من مسلم إىل مسلم ،ومن كافر إىل مسلم ومن مسلم ،إىل كافر.

مث على القول جبواز النقل أييت التفصيل يف حكم التربع على ما تقدم ،مث حكم البيع كذلك.

أما مسألة حليب األم ففيها شيء من الصور املتقدمة ،فهناك التربع ،وهناك البيع ،مث كل منهما قد

عاما (حبيث ال يعلم املستفيد من احلليب)  ،مث كل منهما قد يكون من مسلمة
يكون ملعّي وقد يكون ًّ
ملسلم ،أو من كافرة ملسلم ،أو مسلمة لكافر.

مث على القول ابملنع وعدم اجلواز يف أي صورة من الصور املتقدمة ،فما عقوبة من فعل ذلك؟
فإذاً حنن أمام صور كثرية جدها من هذه املسائل وليست كلها ذات حكم واحد ال اختالف فيه بّي
املعاصرين ،بل قل منها ما فيها اتفاق.
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ولذا فإين أنصح السائل أن يرجع إىل كتاب (املسائل الطبية املستجدة يف ضوء الشريعة اإلسالمية)
للدكتور حممد النتشة ،فإن فيه مجعاً جيداً ألقوال املعاصرين ،ومن خالله ميكن الوقوف على قرارات
اجملامع الفقهية يف هذه املسائل والبحوث فيها.

وأما رأي العبد الفقري فإنين أنبه أوالً إىل ما يلي:

 .1البد يف هذه املسائل من استيعاب مجيع الصور اليت تندرج حتتها ،وبيان حكم كل منها على
حدة؛ ألن اخللط بينها يورث اللبس وتداخل األدلة.

 .2جيب حترير املوقف الطيب حتريراً ابلغاً ،مبعىن أن يقال :هل الطب وصل إىل حد اليقّي أو شبه
اليقّي من جدوى عمليات النقل يف الصور املتقدمة؟

ال سيما نقل األعضاء ،والتأكد من عدم وجود مضاعفات فيها؛ ألين أخشى يف مثل هذه املسائل أن

جيتهد الفقهاء يف حبثها ويصلوا أو يصل بعضهم إىل اجلواز فيها ،مث ال نلبث أن نرى الطب قد تراجع

عما توصل إليه وشكك يف جناح ما كان يرى جناحه ،فهذا موقف ال حنمد عليه.

إذ إن حبث هذه املسائل فرع عن حتقق اجلدوى الصحية منها ،أو على أقل األحوال غلبة الظن فيها،

أو أن أكثر أهل الطب على ذلك.

هذا فضالً عن حتقق اإلمكانية أصالً كما يف مسألة االستنساخ اليت كان ينبغي أال تبحث من الناحية
الفقهية حىت تثبت إمكانية وقوعها ،إال أن يكون حبثها من حيث جواز إجراء التجارب فيها من

عدمه.

أما هذه املسائل اليت وردت يف السؤال وأشرت إىل صورها ،فالذي يظهر يل فيها ما يلي:

 .1تربع املسلم احلي بشيء من أعضائه ،أميل فيه إىل املنع؛ ألن التصرف يف جسم اإلنسان ليس
إليه ،ال سيما وأن التربع ابلعضو سيؤثر على صحته ،إن حاالً أو مآالً ،وذلك مينعه من بعض

العبادات أو كماهلا.

 .2تربع املسلم بشيء من أعضائه بعد موته ،أي :وصيته بذلك جيرى عليه ما تقدم من كون اإلنسان
ال ميلك جسمه فال ميلك التصرف فيه ،وحىت على القول أبن حرمة اجلسد حال املوت أقل منها
حال احلياة ،فإن تصور هذا التربع –يف نظري– سيكون يف نطاق ضيق جدًّا ذلك أن من أجازه قيده

املتربع له ،وهذه احلال كيف ميكن للمسلم التحقق منها بعد موته؟!
حبال الضرورة يف َ

إال أن يعلم مبضطر جبانبه وهو يف حال االحتضار فيتربع يف هذه احلال بكليته مثالً هلذا الشخص.

وأما جمرد االعتماد على أن العضو لن يصرف إال ملضطر ،فهذا وإن كان يف الواقع صحيحاً ،فإن

الشخص مطالب ابلوقوف على األمر بنفسه ،ال سيما وأن مثل هذا التربع قد يستغل يف التسرع يف
نزع العضو منه قبل موته احلقيقي ،وذلك يف حال موت الدماغ ،وقد منع كثري من اجمليزين للتربع أن

يكون ذلك يف هذه احلال ،كما أن كثرياً من املعاصرين على عدم اعتبار موت الدماغ مواتً تعلق به

األحكام الشرعية.

ومما يضيق تصور التربع ابلعضو بعد املوت ،أنه ال يستفاد من نقل عضو من امليت ال سيما
الضرورايت كالكلية ،إال إن كان النقل يف حال موت الدماغ ،أما بعد ذلك فال فائدة كما ذكر ذلك

أهل الطب.

 .3املعاوضة (ابلبيع وحنوه) على شيء مما ورد يف السؤال ال جتوز حبال ،وهذا يشمل املعاوضة يف
األعضاء ،ويف الدم ،يف حال احلياة وحال املمات.
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وهذا قول أكثر املعاصرين حىت من أجاز التربع مطلقاً ،وذلك خلطورة حتويل جسم اإلنسان للمزايدة

عليه ،وألن ذلك سيحمل البعض ممن بلغ به الفقر مبلغه أن يتصرف يف جسمه مبا يضره ،ولرمبا
تعدى ذلك إىل تصرفه أبوالده ،فإذا كان هللا -تعاىل -قد قال" :وال تَـ ْقتُـلُوا أَوال َد ُكم ِمن إِ ْم ٍ
الق"
ْ
ْ
َ
"خ ْشيةَ إِ ْم ٍ
الق" [اإلسراء ، ]31 :وذلك لوجود من فعل
[األنعام ، ]151 :ويف اآلية األخرى َ َ
ذلك ،فال يبعد إذاً أن يوجد من يبيع بعض األعضاء بسبب خوفه من الفقر ،أو جلشعه وطمعه.
وأما املعاوضة على حليب األم فذلك مباح ،ولكن بشرط كونه لشخص معّي ،حىت ال تضيع حرمة
الرضاع ،وإمنا جاز ذلك إلابحة أخذ األجرة على الرضاع.

ولكن إنشاء ما يسمى ببنوك احلليب فاألقرب عندي فيه هو املنع ،وعليه أكثر املعاصرين للعلة اليت

ذكرت وهي ضياع حرمة الرضاع.

 .4يف نقل الدم ينبغي احلذر الشديد من تلوثه ،فال جيوز لشخص أن يتربع بدم وهو يعلم ما فيه من

مرض ،كما ينبغي ملن احتاج إىل دم أن حيذر كيال يكون الدم ملواثً ،ال سيما مع وجود أمراض خطرية
كاإليدز ،وتكمن اخلطورة يف عدم التأكد من سالمة الدم من مثل هذا الفريوس؛ ألن االختبار

والتحليل مهما بلغت دقته ال يصل إىل حد التأكيد كما ثبت ذلك طبياً ،ولذا ينصح األطباء بعدم
التعرض لنقل الدم إال يف حال الضرورة ،ويستحسن أن يعلم مصدر هذا الدم ،وحّي يكون من

أقارب املريض املعروفّي بسالمتهم من األمراض فهو أوىل.

ولذا لو قيل ابملنع من أخذ الدم من الكفار إال يف حال الضرورة القصوى؛ لعدم تورعهم عن

احملرمات ،كاخلمر والزان -فال تضمن سالمة الدم -فذلك قول قوي.
وأما العكس وهو تربع املسلم للكافر ابلدم ،فإن كان ممن جتوز الصدقة عليه فيجوز التربع له ابلدم

بشرط عدم الضرر على املسلم.

 .5يف نقل األعضاء من الكافر فينبغي أن يكون األمر فيه أيسر بكثري ،فإن كان معصوم الدم

كالذمي واملعاهد فال جيوز إال برضاه ،فإذا رضي جاز النقل ،واجلواز هنا هو يف قضية إجراء النقل

وليس من حق الكافر؛ ألنه ال يبحث هو عن احلكم الشرعي ،بل حىت لو رضي بنقل قلبه فيجوز
ذلك فيما يظهر؛ ألنه رضي بقتل نفسه فاإلسالم ال مينعه من ذلك،

وكذلك يف حال موته ،وقد أوصى ابلنقل ،أو رضي ورثته فيجوز ذلك.
ض،
وأما إن كان الكافر غري معصوم الدم كاحلريب فالذي يظهر جواز نقل أي عضو منه رضي أو َملْ يَـ ْر َ
ولكن ليس على سبيل املثلة بل لتحقق الضرورة يف املنقول إليه ،وهذا يف حياته ،وكذلك يف حال

مماته من ابب أوىل؛ ألنه غري معصوم فهو مستوجب للقتل.
 .6يف حال الكافر جتوز املعاوضة -فيما يظهر -سواء كان معصوم الدم أو غري معصوم ،ويف حال

احلياة وحال املمات.

 .7ما يتعلق ابلعقوبة املسؤول عنها يف السؤال يقال أبن من حرم شيئاً من الصور فإن العقوبة عنده،
هي :اإلمث الرتكابه احملرم ،وهذا فيما يكون بينه وبّي هللا ،وإن كان األمر فيه تع ٍّد على أحد ،فقد

اشتمل على الظلم أيضاً فيكون فيه حق هلل وحق لآلدمي ،وأما العقوبة الدنيوية فهذه ترجع إىل وجود
ٍ
وال شرعي أو ق ٍ
اض شرعي يقيم العقوابت الشرعية ،وحينئذ فقد يستحق املخالف عقوبة تعزيرية
حبسب فعله.
هذا وهللا أعلم ،وصلى وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
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شروط أخذ الوالد من مال ولده
اجمليب أ .د .سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/21هـ

السؤال

حمرتما ،ولكن الوالد يريد مين أن أسلمه إايه كل شهر ،وإال فلن يرضى عين،
أان موظف وأتقاضى راتبًا ً
علماً أن والدي يتقاضى ضعف راتيب ،وهو ليس حباجة إليه .وقد عرضت علية أن أتزوج ابملال الذي
علما أن الوالد مقصر يف البيت ،وأان أقوم بتغطية النقص ،وتلبية
مجعته ،فرفض حبجة أنين صغريً ،
حاجيات الوالدة ،فهل أعطيه الراتب كامالً أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده وآله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فال شك أن للوالد منزلة عظيمة ،وهلذا قال بعض أهل العلم :إن له أن يتملك من مال ولده ما شاء،

مستدلّي مبا رواه ابن ماجة ( )2291أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أنت ومالك ألبيك".
وهو حديث صحيح ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من

كسبكم" .رواه الرتمذي ( )1358وحسنه ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخّي ووافقه
الذهيب .لكن من قال هبذا القول اشرتط شرطّي:

أحدمها :أن ال جيحف ابلولد وال يضر به ،وال أيخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

والشرط الثاين :أن ال أيخذ من مال ولده فيعطيه آلخر ،وهذا مذهب احلنابلة.
بينما ذهب احلنفية واملالكية والشافعية إىل أنه ليس لألب أن أيخذ من مال ولده إال بقدر حاجته.

انظر املغين البن قدامة ( )668/5يف مسألة( :أخذ األب من مال ولده) .

بناء على ما تقدم فإن أخذ الوالد لكامل الراتب الشك أن فيه ضرراً ،والرسول -صلى هللا عليه
ً

وسلم -يقول" :ال ضرر وال ضرار" أخرجه أمحد ( ، )2719وابن ماجه ( )2341ال سيما وأن

الوالد -كما جاء يف السؤال -ليس حباجة؛ ألنه يتقاضى ضعف راتب الولد؛ لذا نقول للوالد :اتق
هللا وال تضر بولدك يف ماله وال يف نفسانيته؛ فقد ختسر املال ،وختسر الولد ،وتكون أنت السبب،

وعليك أن أتخذ من ولدك ما تطيب به نفسه ،وإن استغنيت فهو أوىل ال سيما مع عدم حاجتك،

وعليك أيضاً أن تعينه على زواجه ،وختفف عنه آالمه ال أن تكون املسألة ابلعكس.

هذا وعليك أيها الولد أن تتلطف مع والدك وتقنعه ،أو تبحث عمن يقنعه ممن يَـ ْقبل منه لعل هللا أن
يهديه ،فإن أصر على ذلك فالتمس رضاه ولو إبعطائه بعض راتبك مبا ال يضرك.

نسأل هللا تبارك وتعاىل أن يهديه وأن يرضيه عنك.
وفق هللا اجلميع لكل خري.

()489/16

ضوابط احلكم ابلزندقة
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/15هـ

السؤال

ما هي الشروط اليت تؤخذ يف االعتبار إلدانة شخص ابلزندقة؟ مثل من يقول :إن القرآن خملوق؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن لفظ الزندقة ليس من كالم العرب ،وإمنا هو لفظ أعجمي مع هرب ،أُخذ من كالم الفرس بعد

وع ِّرب.
ظهور اإلسالمُ ،
وقد أُطلق هذا املصطلح على ٍ
معان متعددة خالل اتريخ املسلمّي:
فهو يُطلق على من ينكر وجود هللا كالدهرية وأصناف املالحدة.

ويطلق على من ينكر وحدانية هللا -تعاىل -كالثنوية واجملوس القائلّي إبهلّي اثنّي مها النور والظالم،

وكالنصارى القائلّي ابلتثليث ،وغريهم ممن يعتقد تعدد اآلهلة ،كما يطلق على من يقول بتأليه البشر،
كما هو حاصل عند بعض الفرق والطوائف.

ويُطلق أيضاً على من ي ّدعي النبوة ،أو ينكر اليوم اآلخر ابلكلية أو ينكر بعض حقائقه.
وقد أطلقه بعض السلف على اجلهمية ،كما فعل ذلك اإلمام أمحد والدارمي وغريمها.
وقد يطلق على أصحاب اجملون والفحش ،واملستبيحّي للمحارم.

واملراد به يف عرف الفقهاء هو املنافق ،الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر.

وعموماً فلفظ الزندقة يطلق على أصناف املارقّي من الدين واملرتدين عنه أبي شكل من األشكال،
ومن ذلك جحد بعض األحكام الشرعية أو كلها ،كمن يرى عدم صالح الشريعة اإلسالمية هلذا

العصر ،أو يعتقد أن سبب ختلف املسلمّي هو متسكهم بدينهم ،أو يرى أن احلدود الشرعية وحشية
ال تناسب العصر احلاضر ،أو أن اإلسالم ظلم املرأة وحجر عليها عندما أمرها ابحلجاب ،أو أن

الفائدة الربوية ضرورة اقتصادية يف العصر احلاضر  ...أو حنو ذلك من الدعاوى.

إذا تبّي هذا فينبغي التنبه إىل مسألة التفريق يف احلكم بّي الفكرة وقائلها ،إذ احلكم على معّي أبنه
زنديق جملرد تلبسه ببعض أفكار الزاندقة ال جيوز إال بعد إقامة احلجة عليه ،وذلك بتوفر الشروط

وانتفاء املوانع ،ككونه عاملاً عامداً غري مكره وال متأول وال جاهل ...
فإذا أقيمت احلجة عليه وأص هر بعد ذلك فهو زنديق.

أما ابلنسبة ملا يستحقه من العقوبة على زندقته فهذا مرجعه إىل والة األمور ،فهم املسؤولون عنه ،وال
جيوز االفتيات عليهم يف ذلك ،أما ما عدا ذلك من النصح واإلنكار عليهم وهجرهم وحتذير الناس

منهم ومن زندقتهم فهذا واجب على من قدر عليه ،وتيقن ذلك منهم.
وأما مسألة خلق القرآن فهي مسألة عظيمة الشأن؛ إذ هلا تعلُّق بصفات هللا تعاىل ،فمن قال خبلق
القرآن فهو ٍ
السلف القائلّي هبذه املقالة على وجه العموم واإلطالق.
انف لصفة الكالم ،وقد ك ّفر
ُ

أما أعيان القائلّي هبذه املقالة فال يك ّفرون حىت تقام عليهم احلجة اليت من خالفها يكون كافراً ،فهذا
اإلمام أمحد مل يك ِّفر اخللفاء القائلّي هبا والذين امتحنوه فيها ،وكذلك القضاة والفقهاء الذين تولوا
كربها ،بل كان يناظرهم ،فإذا حضرت الصالة صلى خلفهم ،ولو كان معتقداً كفرهم ما صلى

خلفهم ،إذ الصالة خلف الكافر ال جتوز ،واملانع له من تكفريهم أهنم قد عرضت هلم ُشبَهٌ منعت من

كفر وضالل.
تكفري أعياهنم ،مع أن أصل مقالتهم ٌ

وهللا أعلم وأحكم.

()490/16

تنازلوا عن حقهم مث طالبوا به!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/01هـ

السؤال

لقد أعطت جديت ألمي مجيع ماهلا وهي على قيد احلياة ،وكانت أمي تنوي أن تعطي إخوهتا أسهمهم

ثت املال من أمي مع إخويت ،ويف ذلك
من هذا املال بعد وفاة أمها ،لكن أمي توفيت قبل جديت ،وور ُ
الوقت عرضنا على إخوة أمي أن نعطيهم من املال ،لكنهم رفضوه ،واآلن بعد مثان سنوات من وفاة

أمي يطلبون املال! ما حكم طلبهم هذا يف شريعة اإلسالم؟ وهل تتحمل أمي مسؤولية خطأ جديت؟
وهل ينبغي أن نعطي إخوة أمي سهمهم من املال اآلن؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ثبت يف الصحيحّي من حديث النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -يف قصته أن النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -قال" :اتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم" ويف بعض الرواايت ملا أراد والد النعمان أن
يشهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -على أعطيته للنعمان دون سائر ولده قال- :صلى هللا

عليه وسلم" -ال تشهدين على جور" صحيح البخاري ( ، )2650،2587وصحيح مسلم

( . )1623فسماه جوراً وظلماً ،وقد أحلق كثري من العلماء األم ابألب يف وجوب العدل ومنع

التفضيل بينهم ،ألن العلة واحدة .فاجلدة قد ارتكبت خطأً حّي خصت أمك هبذا املال دون غريها
من أوالدها.

وإذا كان الذي أعطته من املال هو مجيع ما متلك فهذا أشد يف اخلطأ.

وكان على أمك أال تقبل اختصاصها بذلك ،أو تعطي بقية إخوهتا من املال.

شرعا أهنم قد تنازلوا كلهم عن هذا
وقد أحسنتم حّي عرضتم على إخوهتا حقهم ،ولكن إذا ثبت ً
املال فقد سقط حقهم ،وليس هلم الرجوع مرة أخرى فيما تنازلوا عنه.

ولكن البد من التأكد من حقيقة تنازهلم ،وكذلك من تنازل منهم ممن مل يتنازل فيقبض حقه.

وقضاء ،وأما من حيث اإلحسان فال شك أن تطييب خواطرهم مبا يتيسر
وهذا كله فيما يلزم شرعاً
ً
أوىل؛ وهو من صلة الرحم اليت ال خيفى فضلها وثواهبا.

وفق هللا اجلميع وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

()491/16

تزوير الفواتري ،وكيفية التكفري؟!
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار
أستاذ جامعي يف جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/02هـ
السؤال

همت بعرض بيع سلعة بقيمة  8آالف لشركة أخرى .طلب مين
كنت مديرا إلحدى الشركات ،وتقد ُ

املسؤول فيها تغيري العرض لعشرين ألف ليأخذ هو  10آالف ،وشركيت تستلم عشرة آالف .سألت

مالك الشركة اليت أعمل هبا فوافق .وبعد هناية البيع أعطاين هذا الشخص ( )2000دون أن أطلب
منه ذلك!
هل أبلغ املالك ،وعند موافقته أحتفظ هبذا املبلغ أم ماذا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاعلم أخي الكرمي أنك أوقعت نفسك يف عدة حماذير شرعية ،حيث قمت ابلتعاون مع مسؤول
الشركة األخرى يف زايدة قيمة السلعة اليت يشرتيها لصاحل شركته على الرغم من كون سعر السلعة
"وتَـ َع َاونُوا َعلَى
أقل من ذلك بكثري ،وهذا من التعاون على اإلمث والعدوان الذي هنى هللا عنه بقولهَ :
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان" [املائدة ، ]2:وهو من الغش الذي هنى النيب صلى هللا
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
الِ ِّ
عليه وسلم عنه بقوله" :من غش فليس منا" رواه مسلم ( ، )102والرتمذي (. )1315

"وَال َأتْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم
وأيضاً هذا العمل من أكل أموال الناس ابلباطل الذي هنى هللا عنه بقولهَ :
ِابلْب ِ
اط ِل" [البقرة . ]188:حيث أن السلعة قيمتها األصلية (8آالف رايل)  ،والذي اشرتاها لشركته
َ

أخذها بـ (20ألفاً) فهذا املبلغ الذي أخذه وهو (10آالف)  ،واملبلغ اآلخر الـ (ألفان) اللتان
دفعهما إىل شركتكم زايدة عن قيمة السلعة ،كالمها من أكل أموال الناس ابلباطل.

وأيضاً املال الذي أخذته وهو (ألفا رايل) من الرشوة احملرمة ،اليت توعد هللا صاحبها ابللعن وهو
الطرد من رمحته ،ملا ورد يف احلديث :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي رواه

الرتمذي ( ، )1337وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
فعليك أخي الكرمي ابلتوبة ،واالستغفار ،والندم على ما وقع منك.

اثنياً :عليك برد هذا املبلغ الذي أخذته وهو (ألفا رايل) إىل هذا الشخص الذي أعطاك إايه من

أجل تيسري بيع السلعة ابملبلغ الذي طلبه حىت تربأ ذمتك ،وإن مل تستطع رده فعليك ابلتصدق به

للمحتاجّي ،أو إخراجه يف األمور املمتهنة كدورات مياه املساجد وغريها ،وليس لك فيه أجر الصدقة

ألنه مال فيه شبهة.
اثلثاً :عليك إببالغ املالك عن تفاصيل املوضوع كامالً ،وأوصيك ابحلرص على الرزق احلالل ،فإنه
بركة عليك وعلى أهل بيتك.

وفقك هللا لطيب مطعمك ،وجنبك احلرام ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()492/16

الضرر القاصر والضرر املتعدي
اجمليب وليد بن علي احلسّي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/02هـ
السؤال
ما هو الضرر القاصر وما هو الضرر املتعدي؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملّي ،وبعد:

فإن املراد ابلضرر القاصر :الذي يقتصر على اإلنسان وحده فقط دون أن يتعداه إىل غريه ،كاملريض

مبرض غري معد ،إذا رفض العالج ،فإن ضرر ذلك مقتصر عليه فقط ،وكأن يصوم املريض الذي
يفضي ذلك إىل تضرره هو فقط ابلصوم.

وأما الضرر املتعدي :فهو الضرر الذي يتعدى الشخص إىل شخص آخر يتضرر به ،كاملريض مبرض
وابئي ،فإنه إذا رفض العالج فضرره متعد ال يقتصر عليه فقط؛ ألنه سينقل املرض إىل غريه من

األصحاء ،وكأن يرتك صاحب احلائط املائل على الطريق العام واآليل للسقوط بناءه فضرره هذا متعد

إىل مجيع من مير هبذا الطريق.

واألفعال اليت هنُي عنها يف الشرع منها ما ضرره مقتصر على صاحبه فقط ،كالنظر إىل املشاهد

احملرمة ،وكشرب الدخان ،ومنها ما ضرره متعد إىل الغري ،كتربج املرأة وإبداء زينتها فإن هذا قد يفضي

مبن يراها إىل الفتنة والوقوع يف احملرم ،وكالغيبة ،والنميمة اليت تفضي إىل زرع العداوة والكراهية بّي
املسلمّي ،وكتناول املخدرات.

وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.

()493/16

العمل إذا تعارض احلديث مع فعل الصحابة
اجمليب د .تركي بن فهد الغميز

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/01/16هـ

السؤال

يف بعض األحيان جند آراء أو أفعاالً لبعض فقهاء الصحابة ،وتكون خمالفة للحديث الصحيح ،فكيف
نوفِّق بّي هذين املصدرين إذا تعارضا؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن من املتقرر الذي ال شك فيه عند أحد من املسلمّي أن احلجة التامة اثبتة مبا يف كتاب هللا تعاىل،

ومبا يف سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الثابتة عنه ،وأن كل قول خالف الكتاب والسنة فهو

مردود ،مهما كان قائله ،والنصوص الدالة على هذا كثرية ،قال هللا تعاىل" :وما كان ملؤمن وال مؤمنة

إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب ، ]36:وقال تعاىل" :وأطيعوا هللا
وأطيعوا الرسول" [املائدة ، ]92:وقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول "..اآلية

[األنفال ، ]24:وغري ذلك من اآلايت ،وكالم السلف يف هذا أيضاً كثري جدًّا ،يف عرض أقواهلم

على الكتاب والسنة وطرح ما خالف الكتاب والسنة منها ،وهذا من أقوال الصحابة ومن بعدهم.

إذا علم هذا -وهو شيء معلوم -فإن أقوال الصحابة املخالفة للسنة النبوية ال حجة فيها ،وإمنا
احلجة مبا يف السنة الصحيحة.

ولكن هناك مواضع متعددة قد يظن فيها التعارض أو التناقض وليس كذلك ،كما هناك مواضع يظن
فيها ثبوت السنة وليست اثبتة ،واملسائل يف هذا ال تنحصر ،وإمنا يعلمها العلماء والفقهاء وأهل
احلديث الذين يرجع إليهم يف هذا الباب .وهللا املوفق للصواب.

()494/16

هل حب الوالدين واجب أم يكفي الرب؟
اجمليب د .حممد بن سليمان املنيعي

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/26هـ
السؤال
أود االستفسار عن حب الوالدين ،هل حبهما واجب؟ مع العلم أين أطيعهما.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فحق الوالدين عظيم ،ولذلك قرن هللا حقهما حبقه -سبحانه -تشريفاً هلما ،وإعالء لقدرمها ،فمن
كفر بنعمة والديه فهو للكفر بنعمة هللا أقرب ،وطاعة الوالدين فرض قضى به رب العزة على

األوالد؛ لقوله تعاىل" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً" [اإلسراء. ]23:

وعقوق الوالدين كبرية من كبائر الذنوب ،بل هي من أكرب الكبائر؛ حلديث أيب بكرة -رضي هللا

عنه ،-عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟ " .قالوا :بلى اي رسول

هللا .قال" :اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين  ." ...احلديث رواه البخاري ( ، )2654ومسلم (. )87
وحمبة الوالدين تستلزم كمال برمها والقيام بكامل حقوقهما ،وعكسه بغضهما ،فإنه يستلزم عقوقهما

والتقصري يف حقوقهما وكما تدين تدان ،واملؤمن مطالب شرعاً أبن يتقي هللا يف فعل املأمورات
واجتناب املنهيات .وهللا املستعان.

()495/16

خروج املعتدة للعالج ولزايرة مريض
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

أثناء عدة أمي لوفاة والدي رمحه هللا ،ذهبنا هبا لعيادة نسائية قرب بيت والدهتا ،وبعد الكشف
أصرت على زايرهتا ورؤية أخيها املريض ،وبقيت هناك يوم أو يومّي ال أذكر ،مث رجعنا إىل منزلنا ،مث

بعد فرتة مرضت أخيت مرضاً شديد أخافنا مجيعا ،وذهبت هبا أمي للعالج ،ومن مث أقامت عند جديت
فرتة طويلة حىت شفيت أخيت ورجعنا إىل بيتنا .فما حكم الشرع يف ذلك أفادكم هللا؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاملرأة إذا تويف عنها زوجها ،فإن الواجب عليها أن تبقى يف البيت الذي مات زوجها وهي فيه،

وعليها أن تبتعد عن الزينة من لباس أو طيب ،فال جيوز هلا أن تستعمل الطيب ،وال أن تتجمل
ابلثياب ،وال أن تتعرض للرجال األجانب .وال جيوز هلا اخلروج من منزهلا إال ألمر ضروري.

وما ذكره السائل من حاجتها للذهاب للطبيبة ،فهذا من األشياء اليت تعترب ضرورة يف هذا الوقت،

وذهاهبا إىل الطبيبة أرجو -إن شاء هللا -أال شيء عليها فيه .وكوهنا مرت أبخيها ،وبقيت عنده ،وهي
يف طريقها وحنو ذلك أرجو -إن شاء هللا -أن يدخل ذلك تبعاً وإن كان ال يصح أن يكون استقالالً.
وكذلك ما حصل هلا مرة أخرى عندما خرجت لزايرة الطبيب ،وعرجت بعد ذلك إىل زايرة أختها
املريضة مرضاً شديداً .فأرجو إن شاء هللا أال شيء عليها ،وابهلل التوفيق.

()496/16
مضاعفة ِ
القسط عند أتخري السداد
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/07هـ

السؤال

شهراي ،فهل هذا األمر حالل أم حرام؟ علماً أنه
يل صديق اتجر ،يبيع ابلتقسيط بفائدة اثبتة (ًّ )%2

يف حالة عدم السداد يف املواعيد احملددة -ولو ملدة قسط واحد -يقوم برفع الفائدة من ( )%2إىل

( )%5؟ فهل هذا األمر يعترب راب أم ال؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيجوز للمالك أن يبيع ما ميلكه من السلع حالة أو ابألجل ابلتقسيط بسعر معلوم ،وليس هذا من
الراب يف شيء؛ وأما مضاعفة الفائدة ج هراء التأخري يف السداد فهذا هو راب اجلاهلية( ،إما أن تؤدي

وإما أن تريب) أي إما أن تؤدي الدين الذي عليك وهو القسط من الثمن ،وإما أن تؤخر فرتيب أي
فتزيد يف قدره ،فهذا توليد لألرابح من النقد نفسه ،وليس من البيع واملتاجرة والعمل.

وحىت يضمن التاجر حقه وأيمن مماطلة العميل فله أن يطلب رهناً من العميل يستويف من بيعه ما له
ِم ْن دين على العميل عند عدم السداد ،أو يطلب كفيالً غارماً يستويف منه الدين إذا عجز العميل أو
ماطل .وهللا أعلم.

()497/16

ملاذا مل تتحد الدول اإلسالمية؟
اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه
وزير العدل يف موريتانيا سابقاً

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/23هـ
السؤال

يف هذه األايم تعاين األمة اإلسالمية انعدام األمن ،حيث نستدعي الدول الكافرة حلل مشاكلنا ،ورفع
الظلم عنا .فإذا كانت الدول األوروبية هلا جيوشها اخلاصة ،ومع ذلك دخلت يف حلف األطلسي
العسكري ،فلماذا ال تلجأ األمة اإلسالمية إلنشاء جيش واحد قوي لتحمي شعوهبا من أي عدوان
خارجي ،ويف الوقت نفسه توقف اخلطر الذي أيتيها من قِبَل اآلخرين ،وعندها ال يكون هناك حاجة
الستدعاء أمريكا أو أي قوة عظمى .فهل هذه الفكرة صائبة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسو هللا ،وبعد:

تكلمت عنه موضوع حيوي ،ونرى أنك سألت هذا السؤال وطرحت هذه األفكار
فاملوضوع الذي
َ
انطالقاً من إميان عميق أبمهية التضامن بّي مكوانت األمة اإلسالمية ،ولكن نود أن نقول لك :إن
التضامن بّي مكوانت األمة اإلسالمية والدول اإلسالمية مصاب خبلل ،وهو خلل يشاهد ابلعّي

اجملردة ،وأسبابه عديدة ومتنوعة ،منها:

أوالً :ابتعاد املسلمّي عن تعاليم دينهم ،وخباصة التعاليم املتعلقة ابلنظام االجتماعي الذي يدعو له

الدين اإلسالمي ،كما يف اآلية( :وال تنازعو فتفشلوا وتذهب رحيكم) [األنفال ، ]46 :ويف احلديث

إخبار عن املسلمّي أهنم " كالبنيان يشد بعضه بعضاً" .صحيح البخاري ( ، )481وصحيح مسلم

(. )2585

هذا التضامن أصله يقوم بشكل رائسة واحدة وسيادة واحدة لألمة اإلسالمية ،وهو ما كان معروفاً
ابخلالفة قبل أن تنقسم األمة بسبب إرثها أو نسبها أو موقعها اجلغرايف ،فاألصل أن األمة تكون حتت

لواء واحد ورائسة واحدة ،هذا هو األصل الذي يدعو إليه الدين اإلسالمي ،لكن الواقع أن األمة قد

انفرط عقد وحدهتا منذ أمد بعيد ،فتكاثر عليها األعداء وزالت هيبتها.
اثنياً :التأخر يف الصناعات ،ويف خمتلف وجوه التقدم املادي.

السبب الثالث :احلملة الشرسة املتواصلة ألعداء األمة ،وخباصة احللفاء الغربيّي ،تلك احلملة اليت

جاءت حتت أمساء خمتلفة ،فتارة حتت اسم اسرتداد القدس من العامل اإلسالمي مبا يعرف ابحلروب
الصليبية ،واترة حتت اسم احلروب االستعمارية ،واترة حتت شعار مترين األمة وفرض الدميقراطية

عليها.
وجيب أن نعي ذلك ،ومع ذلك جيب أن نقول لك -أخي السائل :-إنه يف حلظة من حلظات يقظة

الضمري ،وإثر نشوب حريق األقصى يف عام 1969م تشكلت منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وهي مظهر
من مظاهر هذا التضامن الذي تدعو إليه أنت ،وندعو حنن إليه مجيعاً ،لكن القوى العاملية كانت هلا

ابملرصاد ،فأضعفت من فعاليتها ومن اندفاعها حنو تكوين وحدة إسالمية قوية ،فضعفت هذه املنظمة

وتغلبت املصاحل اإلقليمية عليها ،لكن تبقى هذه املنظمة أمل نوع من الوحدة ونوع من التكتل الذي
تدعو إليه.
واقرتاحك وجيه ،وهو أن تكون األمة هلا قوة حتميها ،وليست حباجة إىل اجليوش األجنبية ،وال إىل
تدخل بشكل أو آبخر.

()498/16

لكن آسف أن أقول لك :إن هذا التكتل القوي بعيد املنال يف هذه الظروف اليت نعيشها ،ولكن ال
نيأس من روح هللا (إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون) [يوسف( ، ]87 :ومن يقنط من

رمحة ربه إال الضالون) [احلجر . ]56 :كما قال سبحانه وتعاىل.

فاألمل قائم على أبناء األمة أن يعمل كل منهم على مستواه الذي يعيشه ،وحياول أن حيقق هذا
التضامن ولو بكلمة طيبة ،ولو مبشروع اقتصادي ينفع األمة ،ولو بفكرة ميكن أن تساعد وختلص
األمة من االحتالل ،وهذا ما أريد أن أقوله.

()499/16

استلف نقداً لريد مكانه زيتاً!
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/28هـ

السؤال

هل جيوز للمسلم االستدانة من آخر ماالً 200-رايل مثالً -على أن يكون السداد  100ليرت زيت

مثالً يف مومسه؟ مع العلم أبن سعره متفاوت بشدة .وقد يصل الضعف ،وابلتايل يصبح السداد بقيمه

400رايل وهو على سبيل املثال.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سلَم" وهو عقد على موصوف يف الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد.
فمن صور البيع "ال ه

وهو نوع من أنواع البيوع .ويشرتط لصحته ما يشرتط لصحة البيع ،إال أنه جيوز يف املعدوم ،ودليل
هِ
س ًّمى فَا ْكتُـبُوهُ" [البقرة. ]282:
آمنُوا إِذَا تَ َدايَـ ْنـتُ ْم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
ذلك قوله تعاىل" :اي أَيُّـ َها الذ َ
َج ٍل ُم َ

قال ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى أن هللا عز وجل قد

أحله وأذن فيه" .وتال هذه اآلية :رواه ابن جرير ( )116/3واحلاكم ( )314/2وصححه.

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -املدينة وهم يسلفون
ابلتمر السنتّي والثالث فقال" :من أسلف يف شيء ،ففي كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم"

رواه البخاري ( )2125ومسلم (. )1604

سلَم:
وذكر الفقهاء شروطاً سبعة لصحة ال ه
األول :أن يكون مما ميكن ضبط صفاته كيالً أو وزانً أو ذرعاً.

الثاين :ذكر اجلنس والنوع ،وكل وصف خيتلف به الثمن ظاهراً وحداثته وقدمه.
الثالث :ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع.

أجل معلومٌ له وقع يف الثمن.
الرابع :أن يُذكر ٌ

اخلامس :أن يوجد املسلم فيه غالباً يف حمل ومكان الوفاء.

اتما قبل التفرق.
السادس :أن يقبض الثمن ًّ

السابع :أن يسلم يف الذمة؛ فال يصح يف عّي حمددة؛ ألهنا رمبا تلفت قبل أوان تسليمها.
فمىت ما توافرت تلك الشروط ،صح السلم.

لذا ففي سؤال األخ الكرمي ليصح السلم البد أن يقبض املائيت رايل قبل التفرق .فإن تفرقا قبل
القبض ،مل يصح السلم .والبد أن يكون الزيت املذكور حمدداً نوعه وجنسه وقدره؛ كزيت زيتون ،أو
زيت ذرة وهكذا .وأن حيدد وقت تسليم الزيت وأن يكون مما يوجد فيه غالباً.
أما ما ذكره األخ من تفاوت السعر فهذا ال يضر .وأشري إىل أنه إن تعذر تسليم املسلم فيه كالزيت

خري صاحب املال بّي الصرب ،وبّي فسخ العقد يف الكل ،أو البعض املتعذر .ويرجع
هنا لعدم وجوده ّ
برأس ماله فقط .وال يرجع بقيمة الزيت وقت حلول السلم للتفاوت يف قيمته زايدة وهو الغالب؛

حىت ال يقع يف الراب احملرم .وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه.

()500/16

هل ورد خرب املعراج يف القرآن؟!
اجمليب عبد احلكيم بن عبد هللا القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/21هـ

السؤال

ورد ذكر اإلسراء يف القرآن الكرمي ,أما املعراج فهل ورد ذكره؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فلم يذكر لفظ املعراج برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف القرآن الكرمي ،وإمنا ذكر معناه يف سورة
النجم ،حيث قال تعاىل" :ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إذ يغشى

السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آايت ربه الكربى" [النجم. ]18-13:
وضمري هاء الغائب يف قوله" :ولقد رآه نزلة أخرى" عائد إىل جربيل -عليه السالم -على الصحيح،

ورؤية حممد -صلى هللا عليه وسلم -جلربيل املقصودة هنا ما كان على خلقته اليت خلقه هللا عليها وله
ستمائة جناح ،فاملرة األوىل هي اليت كانت أول البعثة يف قوله تعاىل" :ولقد رآه ابألفق املبّي"

[التكوير ، ]23:واملرة الثانية يف املعراج وقد أشارت هلا سورة النجم وهللا أعلم.

قال البقاعي رمحه هللا" :ولعله حذف ذكر املعراج من القرآن هنا لقصور فهومهم عن إدراك أدلته لو
أنكروه ،خبالف اإلسراء فإنه أقام دليله عليهم مبا شاهدوه من األمارات اليت وصفها هلم وهم قاطعون

أبنه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -مل يرها قبل ذلك ،فلما ابن صدقه مبا ذكر من األمارات أخرب
بعد ذلك من أراد هللا ابملعراج" نظم الدرر)17/5( -

وقال ابن عاشور" :فللنيب صلى هللا عليه وسلم كرامتان:
أوالمها :اإلسراء ،وهو املذكور يف أول سورة اإلسراء.

واألخرى :املعراج ،وهو املذكور يف حديث «الصحيحّي» مطوالً وأحاديث غ ِريه .وقد قيل :إنه هو
املشار إليه يف سورة النجم ".التحرير والتنوير. )178/8( -

ويعين ابن عاشور ابملشار إليه يف سورة النجم :اآلايت املذكورة يف رؤية جربيل عند سدرة املنتهى،
وقد سبق نصها ،وهو الذي يظهر يل .وهللا أعلم.

()501/16

زىن هبا ويريد أن يتزوجها سرتاً هلا

اجمليب د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه

وزير العدل يف موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/26هـ

السؤال

يل أخ أصغر غري متزوج زىن بفتاة غري متزوجة ،وأراد أن يتزوجها ملدة شهر مث يطلقها ،ويعطيها حقنة
متنع احلمل ملدة سنة حىت ال يفتضح أمره ،ويرتتب على ذلك ما ال حتمد عقباه ،وعرفت أن حكم

الزواج ابملزين هبا خمتلف فيه ،كما أن حكم الزواج بنية الطالق خمتلف فيه ،فهل نرجح حسب
املصلحة واملفسدة يف هذا األمر ،ألن األهل مجيعا متفقون على أن من املصلحة -حىت يسرت عليها،

وحىت ال تقع مشكلة فيما بعد -أن يتزوجها مدة معينة خارج بيت األسرة ،مث يطلقها .فبماذا
ترشدوين؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاملسألة فيها خالف ،لكن األصل هو أنه جيوز تزوج املرأة الزانية على خالف العلماء يف اعتبار

التوبة.

اخلالف اآلخر هو يف مسألة االسترباء :هل جيوز أن يتزوجها قبل استرباء رمحها حبيضة أو بعده ،يف

هذا خالف ،فذهب الشافعي وأبو حنيفة إىل أنه جيوز أن يتزوجها قبل االسترباء ،وذهب اإلمام أمحد
ومالك إىل أنه البد من االسترباء ،على خالف هل االسترباء يكون حبيضة أو بثالث حيضات؛
حلديث" :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يسقي ماءه زرع غريه" .أخرجه أبو داود (، )2158

والرتمذي ( . )1131لكن يف هذه احلالة فإن الزرع زرعه هو ،فما دام أ ّن املاء ماؤه فإنه جيوز أن

يتزوج هبا ،ولو أخرها حىت حتيض حيضة لكان ذلك مناسباً؛ ألن عمر -رضي هللا عنه -أراد أن يزوج

امرأة من رجل زان هبا بعد أن أوقع عليهما احلد ،وهذا األثر صحيح .انظر مصنف ابن أيب شيبة

( ، )52/3وسنن البيهقي ( ، )155/7واحمللى ( ، )28/10وموسوعة فقه عمر بن اخلطاب

(ص . )650-649فلهذا أرى أنه ال مانع من أن يتزوج هذه املرأة سرتاً ،هلا وأن يطلب منها أن

تتوب إىل هللا -تبارك وتعاىل -وأما نية الطالق فإذا مل يتلفظ هبا يف العقد ومل يتواطأ عليها فإهنا عليه
ال تضر على قول مجهور العلماء ،فيمكن أن يتزوجها بنية الطالق على أالّ يكون ذلك يف صلب
العقد أبن يقول :تزوجتك لفرتة كذا ،فهذا من زواج املتعة احملرم.

لكن عليه قبل أن يتزوجها أن يطلب منها أن تتوب فإذا ظهرت له توبتها فله أن يتزوجها كما حيب

أال يتلفظ بتوقيت النكاح عند العقد ،وبعد ذلك ليطلقها مىت شاء أن يطلقها ،فال عربة مبا ميكن أن

يفعله فيما بعد ،فهذا أمر مرده إىل املستقبل.

ونصح هذه املرأة متعّي على أهلها ،وعليه هو أن ينصحها أبن تتقي هللا سبحانه ،ولو أبقى النكاح

مع هذا كان أوىل أن يتزوجها زواجاً مستمراً؛ لعل هللا -سبحانه وتعاىل -أن يصلح أمرمها ويوفقهما
التباع اخلري ،وأن يرأب ما أفسدا يف املاضي بتوبة نصوح إىل هللا تبارك وتعاىل ،و"التائب من الذنب
كمن ال ذنب له" كما جاء يف احلديث .أخرجه ابن ماجه ( )4250بسند حسن.

()502/16

ختتّم الرجال بغري الذهب والفضة!
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/01/29هـ
السؤال

ما حكم لبس اخلامت من غري الذهب والفضة ،كأن يكون من احلديد أو النحاس؟ وإذا كان حراماً على

الرجال فهل هو حرام على النساء أيضاً؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

قواها بعض العلماء،
فالتختم ابحلديد والنحاس ،قد وردت فيه بعض األحاديث اليت تنهى عنه ،وقد ّ

حيرمه.
حرم بعض العلماء لبسها ،وبعضهم كره ذلك ومل ّ
لذا ّ

والراجح عندي أن هذه األحاديث ضعيفة ال يثبت منها شيء -كما قال ابن عبد الرب ،وغريه من

العلماء احملققّي -واألصل يف األشياء اإلابحة حىت أييت ما خيالف هذا األصل .وقد ثبت ما يدل على
اجلواز يف الصحيحّي -من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنهما -يف قصة املرأة اليت وهبت

نفسها ،حيث قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -للرجل" :التمس ولو خامتاً من حديد" صحيح

البخاري ( ، )5121وصحيح مسلم ( . )1425والقول ابجلواز هو اختيار شيخنا حممد بن عثمّي
-رمحه هللا -وهللا أعلم.

وأما سؤالك :هل هو حرام على الرجال والنساء؟

فاجلواب :إنه ال فرق يف هذه املسألة بّي الرجال والنساء ،وقد ذكرت لك أن األقرب عندي هو

اجلواز ال التحرمي ،ولو استغىن عنه الرجل ابلفضة ،واملرأة ابلذهب أو الفضة؛ لكان خروجاً من

اخلالف .وهللا أعلم.

()503/16

مساع األغاين غري اخلليعة!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا اخلضريي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/07هـ
السؤال

هل جيوز السماع لألغاين إذا خلت من صور النساء ومن الكالم املاجن ،وكان السامع ال خيشى عليه
فتنة الزان ،لكن مع وجود الكلمات العاطفية (الال ماجنة)  .وما هو الرد العلمي على حترمي اآلالت

املوسيقية؟.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فأوصيك أوالً بتعلم أمور دينك ،لتكون على بينة وبصرية ،فال يسع املسلم هذه األايم أن جيهل

احلالل واحلرام ،وما افرتض هللا عليه معرفته ،من مسائل التوحيد ،وقد قال تبارك وتعاىل( :فَا ْعلَ ْم أَنههُ

ّي والْم ْؤِمنَ ِ
ك ولِل ِ ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ات) [حممد . ]19:ال سيما وقد سهل التعلم يف
ْم ْؤمن َ َ ُ
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ َ ُ
َال إِلَهَ إِهال ه َ
هذه األايم ،لتوفر آالت التعلم احلديثة ،اليت مل تكن معهودة من قبل.

واثنياً :ال تشغل نفسك ابملناظرات ،واجملادالت يف مثل هذه الشبه اليت يلقيها عليك الكفار وغريهم.
ك إِاله ِرجاالً نُّ ِ
وحي
(وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َ
وإن التبس عليك أمر فعليك بوصية هللا تبارك وتعاىل يف قولهَ :
ِ
ك إِاله
(وَما أ َْر َسلْنَا قَـ ْبـلَ َ
إِلَْي ِه ْم فَ ْ
اسأَلُواْ أ َْه َل ال ّذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن) [النحل ، ]43:وقوله تعاىلَ :
ِرجاالً نُّ ِ
وحي إِلَْي ِه ْم فَا ْسأَلُواْ أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن) [األنبياء. ]7:
َ
أما ابلنسبة لسؤلك :فالنصوص جاءت صرحية حبرمة الغناء املشتمل على آالت اللهو والطرب ،ومن
األدلة على حترمي الغناء قوله تعاىل( :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل هللا بغري علم

ويتخذها هزواً أولئك هلم عذاب مهّي) [لقمان ، ]6 :قال اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية :قال
ابن مسعود يف قوله تعاىل( :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل هللا) قال :هو وهللا

الغناء.

ومن أدلة السنة ما ورد من حديث عامر أو أيب مالك األشعري -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال" :ليكونن من أميت أقوام يستحلون اخلمر ،واحلر ،واحلرير ،واملعازف" أخرجه البخاري

يف كتاب األشربة ،ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه ،تعليقاً بصيغة اجلزم ،ووصله
احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -يف كتابه "تغليق التعليق" فهو صحيح .ولفظ (املعازف) عام يشمل

مجيع آالت اللهو ،فتحرم؛ إال ما ورد الدليل ابستثنائه كالدف ،فيجوز للنساء الضرب به يف األعياد،
واألعراس .،وهذا مستثىن من عموم آالت اللهو لداللة السنة عليه.
وقال اإلمام القرطيب( :أما املزامري واألواتر والكوبة (الطبل) فال خيتلف يف حترمي استماعها ،ومل أمسع
عن أحد ممن يعترب قوله من السلف وأئمة اخللف من يبيح ذلك .وكيف ال حيرم وهو شعار أهل

اخلمور ،والفسق ،ومهيج الشهوات والفساد واجملون! وما كان كذلك مل يشك يف حترميه ،وال تفسيق

فاعله وأتثيمه)  .انتهى.

وأما ما خال عن األصوات املوسيقية ،والكالم املؤجج للغرائز ،واألصوات الفاتنة فهذا مثل الشعر،
فله حكمه ،فحسنه حسن ،وقبيحه قبيح.

()504/16

ويف اخلتام أوصيك ابلبعد عن اجلدال قدر اإلمكان إال يف حدود ضيقة بقدر احلاجة ،وال جتعل قلبك
وعاء للشبهات .قال ابن القيم -رمحه هللا  -يف كتابه مفتاح دار السعادة( : )140/ 1( :فمىت ابشر
ً
القلب حقيقة العلم مل تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطالهنا ،ومىت مل

يباشر حقيقة العلم ابحلق قلبه قدحت فيه الشك أبول وهلة فإن تداركها ،وإال تتابعت على قلبه

أمثاهلا حىت يصري شاكا مراتاب ،والقلب يتوارده جيشان من الباطل :جيش شهوات الغي ،وجيش
شبهات الباطل .فأميا قلب صغا إليها وركن إليها تشرهبا وامتأل هبا فينضح لسانه وجوارحه مبوجبها،
فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات واإليرادات ،فيظن اجلاهل أن

ذلك لسعة علمه ،وإمنا ذلك من عدم علمه ويقينه .وقال يل شيخ اإلسالم -رضي هللا عنه -وقد

جعلت أورد عليه إيرادات :ال جتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرهبا ،فال ينضح
إال هبا ،ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة متر الشبهات بظاهرها وال تستقر فيها فرياها بصفائه ويدفعها

بصالبته ،وإال فإذا أشربت قلبك كل شبهة متر عليها صار مقرا للشبهات) .
هذا ونسأل هللا لنا ولكم اهلداية والتوفيق والثبات.

()505/16

مشاهدة الربامج املشتملة على بعض املخالفات
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/12هـ

السؤال

أشعر ابحلرية خبصوص نوع املوسيقى اليت ميكن أن نستمع إليها ،ونوع الربامج التلفزيونية اليت ميكن

أن نشاهدها؛ أفيدوان جزاكم هللا خريا.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسئلتّي:

املسألة األوىل :ما يتعلق ابملوسيقى.

فاعلم أن املوسيقى حيرم االستماع إليها ألهنا هي املعازف اليت هنى النيب -صلى هللا عليه وسلم-

عنها ،كما يف صحيح البخاري ،كتاب األشربة ،ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه،
( )5590عن أيب عامر أو -أيب مالك -األشعري ،عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ليكونن
من أميت أقوام يستحلون احلر ،واحلرير ،واخلمر واملعازف".
فقوله" :يستحلّون" دليل على أهنا حمرمة ،و"احلِر" هو الفرج.

بل استدل أهل العلم آبايت من القرآن على حترمي املوسيقى والغناء.
منها قوله -تعاىل" :-واستـ ْف ِز ْز م ِن استطَع َ ِ
ك" [اإلسراء . ]64:قال جماهد :صوته هو
ص ْوتِ َ
َ َْ َ َْ ْ
ت م ْنـ ُه ْم بِ َ

املزامري.

ومنها قوله -سبحانه" :-أَفَ ِمن َه َذا ا ْحل ِد ِ
يث تَـ ْع َجبُو َن وتضحكون وال تبكون َوأَنتُ ْم َس ِام ُدو َن"
ْ
َ

[النجم. ]61-59:

فجعل من صفات الكفار املذمومة السمود ،والسمود يف اللغة هو :اللهو والغناء.

وقد جاءت أحاديث أخرى يف الزجر عن استماع املزامري ،واملعازف (وهي املوسيقى) وكذلك الغناء،
وهي أحاديث حيتج ببعضها ،وبعضها مما ميكن االعتضاد به.

فمنها حديث أنس -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :صواتن ملعوانن يف
الدنيا واآلخرة ،صوت عند نعمة ،ورنة عند مصيبة" أخرجه البزار ( ، )805وقال املنذري

( : )177/4رواته ثقات.

وعند الرتمذي ( )1005وحسنه ،من حديث جابر -رضي هللا عنه -حنوه ،وفيه" :صوت عند نعمة
هلو وطرب ومزامري الشيطان".

وجاء عن الصحابة والتابعّي وطوائف من أهل العلم بعدهم ما يدل على اتفاقهم على ذم املعازف

وأهلها ،وأهنا تص ّد عن ذكر هللا.

واستفت قلبك اي أخي فيما يتعلق هبذا األمر لتجد أن القلب يتغري ابستماعه للموسيقى والغناء،

وإايك أن تستخف ابليسري فتتمادى إىل ما فوقه.
املسألة الثانية :ما يتعلق ابلربامج التلفزيونية:

أو ّد أن تعلم ويعلم غريك قواعد ال بد من التنبيه عليها:

القاعدة األوىل :أن احلكم على الشيء يكون مبا غلب عليه إذا كان أصله مباحاً.
فقد يكون اجللوس يف ٍ
مكان ما مباحاً يف األصل؛ غري أنه قد حيرم إذا غلب على هذا املكان حصول
الفتنة فيه ،أو حدوث املنكرات منه.

ت ِ
يدل على ذلك أدلة منها قوله -تعاىل" :-وقَ ْد نَـ هز َل َعلَي ُكم ِيف ال ِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُم آاي ِ
ْكتَ ِ
هللا يُ َك َف ُر
ْ ْ
ْ َ
َ

وضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ" [النساء ، ]140:فإذا كان القعود يف
ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
َ
أصله مباحاً فقد حرم حّي يغلب على احلديث ما هو منكر.

القاعدة الثانية :أن املسلم مأمور ابجتناب ما خيشى على دينه منه.

ويدل على هذا أدلة كثرية جداً ،منها ما هو مستند على قاعدة سد الذرائع وغريها.
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وقد جاء عن النيب –صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من مسع ابلدجال فلينأ عنه ،فوهللا إن الرجل
ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن ،فيتبعه مما يبعث به من الشبهات ،أو ملا يبعث به من الشبهات " أخرجه
أبو داود ( )4319بسند صحيح عن عمران -رضي هللا عنه .-
فعلى املسلم أن جيتنب مواضع الفتنة ووسائلها ما استطاع.

القاعدة الثالثة :أن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ،ومثلها قاعدة ماال يتم اجتناب املنهي عنه إال

به فهو واجب ،وهذه قاعدة قد نص عليها الفقهاء واألصوليون ،ومن أخذ هبا سلم من كثري مما قد
يقع فيه الناس من املعاصي واألخطاء ،دون أن يدركوا سبب وصوهلم إليها.

فمثالً من كان سهره يف الليل يثقله عن صالة الفجر ،فإنه حيرم عليه السهر الذي سيوصله إىل هذا
احلد؛ ألن ماال يتم الواجب -وهو أداء الصالة -إال به -وهو ترك السهر -فهو واجب.

القاعدة الرابعة :وهي اتبعة للسابقة ،أن كل ما يلهي ،أو يص ّد أو يضعف عن عمل واجب سواء كان
هلل ،كالصالة ،أو ٍ
ألحد من عباده ،كحق الوالدين ،والزوجة ،واألوالد ،فإنه حمرم يف حاله تلك.

ِ
قال سبحانه" :إِ همنَا يُ ِري ُد ال ه
ضاء ِيف ْ
ص هد ُك ْم َعن
ش ْيطَا ُن أَن يُوقِ َع بَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـ ْغ َ
اخلَ ْم ِر َوال َْم ْيس ِر َويَ ُ
ِذ ْك ِر ِ
صالَةِ فَـ َه ْل أَنتُم ُّمنتَـ ُهو َن" [املائدة. ]91:
هللا َو َع ِن ال ه
وقال جل ذكره" :اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا ال تُـ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وال أَوال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر هِ
ك
اَّلل َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َُ
َ َ
ك ُه ُم ْ
اخلَا ِس ُرو َن" [املنافقون ، ]9:ولغري ذلك من األدلة.
فَأ ُْولَئِ َ
إذا تقررت القواعد السابقة فإن احلكم يتضح إن شاء هللا فيما يتعلق ابلتلفزيون وغريه من وسائل
اإلعالم ،بل وبكل وسيلة هي يف األصل مباحة.
فما عليك إال أن تطبق القواعد السابقة على تلك الوسيلة ليتبّي لك احلكم.

فمثالً ما يسمى التلفاز أو الرائي ،هو يف األصل آلة ووسيلة تعرض ما ُمت ّد به من مادة ،فيكون حكمه
حبسب هذه املادة ،فإن كانت مباحة فاستعماله مباح ،وإن كانت حمرمة فاستعماله حمرم.

فإن كانت املادة خمتلطة؛ فيها حمرم وفيها مباح فاحلكم العام يف استعماله يستند إىل القاعدة األوىل،

وهي أن احلكم لألغلب ،فإذا غلب على براجمه اإلابحة كان استعماله مباحاً وإذا غلب على براجمه

التحرمي كان حمرماً.
وهذا احلكم حكم إمجايل ال يعين أننا إذا قلنا ابإلابحة أن يباح النظر إىل احملرم منه وهي النسبة القليلة
كصور النساء واألغاين وحنوها.
بل املقصود أن يكون االستعمال مباحاً مع اجتناب احملرم.

وأما لو غلب احملرم فاالستعمال حمرم ،وال ينظر إىل وجود املباح القليل فيه.

وهبذا امليزان العام ميكن أن جياب عن السؤال فيما يتعلق ابلتلفزيون ،ألن التلفزيون اآلن ليست املادة

فيه واحدة حىت يعطى حكماً واحداً ،بل هو متعدد املواد ،يزداد كل يوم تعدادها.
فمنه الفيديو الذي يتوقف احلكم فيه على حكم األشرطة اليت تعرض فيه.

ومنه التلفزيون احمللي ،ومنه الفضائيات ،وكلها تندرج حتت القواعد السابقة عند احلكم عليها.

بل تلك القواعد يستفاد منها يف احلكم على غريها من الوسائل كما تقدم ،ومن ذلك اإلنرتنت.
وخالصة القول:
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 – 1أن التلفزيون ومن ابب أوىل الفضائيات ال جيوز اقتناؤها إذا كانت مفاسدها أكثر من مصاحلها،
وما يعرض مما ال حيل أكثر من املباح ،وهذا لألسف غالب حال كثري من الفضائيات بل والقنوات

احمللية يف بعض البلدان.

 – 2أن من خشي على نفسه الفتنة إما بصور أو مبسلسالت هابطة أو ٍ
أغان أو شبهات قد تُعرض
ٍ
شبهات للكفار أو للعلمانيّي أو للمبتدعة أو
أبي شكل؛ كحوار أو مناظرة أو غريمها ،سواء كانت
غريهم.

من خشي على نفسه ذلك حرمت عليه املشاهدة واملتابعة ،ووجب عليه قطع ذلك ،وإزالته ابلكلية.

وهذا ينطبق حىت على ما كان غالبه اإلابحة ،ألن هذه اخلشية توجب سد الباب بسبب آخر.
وهبذا حيفظ املسلم دينه ،وإال فقد يهلك بسبب تساهله ،مث متاديه مع علمه أبثر ذلك على نفسه.

وهبذا يعلم أيضاً أن ما قد يظنه البعض من متكنه من التحكم مبا يشاهد يف الفضائيات هو من خداع

النفس أحياانً ،فإن من النادر أن ميلك نفسه عن تقليب القنوات ،حيث قد يقع فيما ال يستطيع

صرف بصره عنه مث التعلق به ،ومعاودة الرجوع إليه.

ومن الصعب أيضاً حىت لو كان لديه قناة واحدة تعرض ما ال جيوز أحياانً أن يصرف بصره كل مرة،
وحيفظ قلبه من خطوات الشيطان اليت يقول هللا تعاىل فيها" :اي أَيُّـ َها اله ِذين آمنُوا ال تَـتهبِعوا ُخطُو ِ
ات
ُ
َ َ
َ
َ
ش ْيطَ ِ
ال ه
ان [ " ...النور. ]21:
وكم من شخص ظن أنه ميلك نفسه فضعف وانساق ومتادى ،فإما غرق ومل خيرج ،وإما عاش يف

جماهدة شاقة كي يرفع نفسه من الوحل ،وإما مل خيرج إال بشق األنفس.

وهذا كما يقال يف التلفزيون والفضائيات يقال يف اإلنرتنت.

فأنت اي أخي الكرمي مقياسك بيدك ،وميزانك يف قلبك وعقلك ،ولكن إايك إايك أن ختادع نفسك،

وخذ بقاعدة "اإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" ،كما يف صحيح مسلم
(. )2553

فمهما كان األمر يف أصله مباحاً ومهما كان غريك ال يبايل به ،أو حىت أن يكون ساملاً من آفاته،

فأنت وحدك أعلم بنفسك بعد هللا تعاىل ،فبمجرد شعورك بضعفك ،أو أنك ال تستطيع أن متلك

نفسك جتاه أمر معّي ،أو غري ذلك من عالمات اخلطر ،فعليك ابالنصراف واإلعراض والسالمة من

كل ذلك ،فإن السالمة ال يعدهلا شيء ،وغاية األمر فيما تركته أنك ترتك مباحاً ،فماذا عسى أن

ينقص منك؟!

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن دفع املفسدة مقدم على جلب املصلحة ،فكيف ما كانت

مصلحته من قبيل املباح؟
 – 3أن الربامج اليت جتوز لك مشاهدهتا تتوقف على التلفزيون أو الفضائيات اليت تبثه ،فإن كان مما

غالبه أنه يعرض احملرم ،فال جيوز فتحه أو االشرتاك فيه أصالً ،اللهم إال يف حالة خاصة عند احلاجة
إليه بشرط أن ميكن التحكم فيه حتكماً صحيحاً ،ليس مبجرد دعوى ،وهذا يف نظري حالة خاصة

جداً ،وإمنا ذكرهتا ليكون احلكم مشوليًّا ،وإال فكثري من الناس ،وإن ادعى إمكانية التحكم فيه ،فهو

يف حقيقة األمر يعجز عن ذلك ،وقد أشرت إىل هذا قريباً.
وأما إن كان ذلك التلفزيون أو القناة مما يغلب على براجمه التوافق مع الشرع وعدم خمالفتها إايه فهنا
نقول :إن الربامج اليت جتوز مشاهدهتا هي اليت ال تشتمل على حمرم ،واحملرم ال خيفى إن شاء هللا على
كثري من املسلمّي ،وسأضرب لذلك بعض األمثلة فمنها:
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* مسلسالت احلب والغرام وأمثال ذلك :مما يغري ابلرذيلة أو خيفف شأهنا يف القلب.
* الربامج املشتملة على صور النساء ابلنسبة ملشاهدة الرجل هلا .ألن الرجل مأمور بغض البصر
عنهن ،قال تعاىل":قُل لِّلْم ْؤِمنِّي يـغُضُّوا ِمن أَب ِ
وج ُه ْم" [النور . ]30:وكذلك صور
ْ َْ
صا ِرهم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
ُ ََ
ِ
ِ
الرجال الفاتنة للمرأة ال جيوز هلا النظر إليها ،قال سبحانه":وقُل لِّلْم ْؤمنَ ِ
صا ِرِه هن"
ض ْ
ات يَـغْ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
ُ
َ
[النور. ]31:
وهذا يشمل املسلسالت والدعاايت وحنوها.

* بل حىت األخبار ،ينبغي أن يصرف بصره عن النساء فيها ،أو جيعل عليها حاجزاً كما قد يوجد يف

بعض األجهزة ،وال تنس حديث النيب –صلى هللا عليه وسلم" :-ما تركت بعدي فتنة أضر على
الرجال من النساء" متفق عليه ،البخاري ( )5096ومسلم (. )2740
* األغاين واملوسيقى جبميع أصنافها وأشكاهلا.

* ما قد يثري الفتنة على أي صورة أو شكل كان؛ سواء فتنة الشهوة أو فتنة الشبهة.
* ومن ذلك ما أشران إليه من بعض احلوارات اليت قد جتد من نفسك عدم احلصانة ملا ينشر فيها من

شبهات ،فهنا ال جتوز متابعتها.

قال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية (( : )199/1فصل يف النظر إىل ما خيشى منه الوقوع يف الضالل
والشبهة:

وحيرم النظر فيما خيشى منه الضالل والوقوع يف الشك والشبهة ,ونص اإلمام أمحد رمحه هللا على
املنع من النظر يف كتب أهل الكالم والبدع املضلة وقراءهتا وروايتها)  .ا .هـ.

* املسابقات املشتملة على القمار ،وهنا متنع املشاركة ،أما املشاهدة إذا مل يكن فيها حمذور مما سبق
فهي من قبيل املباح.

والضابط لذلك كله أن تزن كل برانمج مبيزان الشرع لديك بتجرد دون هوى وسيتضح لك" :واإلمث

ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
تنبيهات:

التنبيه األول :إن هذا احلكم يف حق الشخص يف نفسه فقط ،وأما عند النظر فيمن حتت يده ممن قد
يستخدم هذا اجلهاز سواء تلفزيوانً أو فيديو أو فضائيات أو إنرتنت أو غريها فاألمر خيتلف ،حبيث

إننا لو فرضنا اإلابحة للشخص يف حق نفسه لتوفر الشروط يف حقه مبا تقدم تفصيله ،فهذا ال يعين

أنه غري مسؤول عن أهل بيته ممن يتمكن من استخدام اجلهاز املقصود ،فإذا كان ال يستطيع أن

مينعهم من استخدام ما حيرم (على فرض اإلابحة حّي يكون الغالب فيه املباح) فإنه مينع من اقتنائه أو
متكّي غريه منه.

التنبيه الثاين :أن القول ابملنع فيما يتعلق ابلفضائيات وأمثاهلا ال يلزم منه أن املصلحّي من رجال

العلم أو الدعوة أو غريهم حيرم عليهم اخلروج يف هذه الوسائل اإلعالمية وما شاكلها ،كما قد ظن

البعض ،وخروج أمثال هؤالء ليس حجة لإلابحة املطلقة لالقتناء واملشاهدة حىت للقنوات اليت خيرج

فيها املصلحون فضالً عن غريها ،واعتقاد هذا التالزم منهج فيه خلل ،وذلك ملا يلي:

 – 1أن اخلروج يف التلفزيون أو الفضائيات ليس معناه اإلقرار بكل ما فيها ،بل اخلروج فيها استغالل
لكل فرصة ميكن أن تتاح للدعوة إىل هللا ،وبيان احلق ،وتعليم الناس ،ودفع الشر أو التخفيف منه.

وقد كان النيب –صلى هللا عليه وسلم -كما -هو معلوم من سريته -يغشى أندية الكفار وجمالسهم
فيتلو القرآن ويدعو إىل هللا.
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فهل معىن دخوله أنديتهم وأسواقهم وجمالسهم إليصال صوت احلق إىل من يراتد تلك املواضع هو

إقرار لكل ما فيها؟!

حاشاه أبيب هو وأمي أن يكون كذلك.
بل كان يدعو إىل هللا مبا يستطيع ويبّي احلق بكل وسيلة ،وحّي يقف يف سوق ذي اجملاز أو غريها
ليقول هلم" :قولوا ال إله إال هللا تفلحوا" كما يف مسند أمحد (. )16023

فهل فهم الناس من ذلك تعارضاً بّي دعوته ودخوله هذا السوق؟!
والسوق ال جرم يوجد فيه راب اجلاهلية وغناؤها بل وأواثهنا.

وهل اعرتض عليه أحد منهم أبنك لو كان ما تدعو إليه حقاً ما دخلت سوقاً أو اندايً أو جملساً
خيالف منهجك؟!
فعلم من هذا أن اخلروج يف مثل هذه الوسائل ال يلزم منه اإلقرار.

وقصة دخول رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -السوق أخرجها اإلمام أمحد عن رجل من بين مالك
–رضي هللا عنه -قال :رأيت رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -بسوق ذي اجملاز يتخللها يقول" :اي
أيها الناس ،قولوا ال إله إال هللا تفلحوا" ،قال :وأبو جهل حيثي عليه الرتاب ويقول :ال يغوينكم هذا
عن دينكم ،فإمنا يريد لترتكوا آهلتكم وترتكوا الالت والعزى ،وما يلتفت إليه رسول هللا –صلى هللا

عليه وسلم .-مسند أمحد ( ، )16603وقال اهليثمي :رجاله رجال الصحيح.

وأخرج اإلمام أمحد أيضا عن ربيعة بن عباد وكان جاهليا فأسلم –رضي هللا عنه -قال :رأيت رسول

هللا –صلى هللا عليه وسلم -يف اجلاهلية يف سوق ذي اجملاز وهو يقول" :اي أيها الناس ،قولوا ال إله
إال هللا تفلحوا" ،والناس جمتمعون عليه ،ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتّي يقول :إنه

صايبء كاذب .يتبعه حيث ذهب ،فسألت عنه فقالوا :هذا عمه أبو هلب .مسند أمحد (، )16022

ووثق اهليثمي بعض أسانيد هذا احلديث أيضا.

ويف نص هذا احلديث بروايتيه فائدة أخرى؛ هي عدم اكرتاث النيب –صلى هللا عليه وسلم -ملا
يعارض دعوته يف هذا السوق ومن يعارضها؛ بل هو ماض يبلغ ما يستطيع تبليغه ،وإن جاء بعده

أمثال هؤالء الصادين عن ذكر هللا.

 – 2أن هناك فرقاً بّي أن يشارك املسلم يف عمل يشتمل على احملرم ويكون عضواً فيه فهذا قد يقال

فيه :إنه يستلزم اإلقرار.

وبّي أن يكون مستضافاً يف هذا الربانمج أو ذاك حبيث ال يعترب عضواً يف هذا العمل.
فمن محّل الثاين اإلقرار فقد محله ماال يلزم ،يوضحه ما بعده.

 – 3أن املسلم قد يكون موظفاً يف عمل ،وهو يعتقد أن هذا العمل يشتمل على شئ من احملرمات،

ولكنه يف عمله ال صلة له بذلك احملرم لكونه يف جهة أخرى ،كمثل بعض الدوائر اليت قد أتخذ

ضرائب يف جزء من قطاعاهتا ،أو حىت بعض جهات التعليم اليت قد ال تكون موافقةً للشرع يف مجيع

توجهاهتا ،..ففي مجيع تلك الوظائف ال ميكن القول أبن املوظف فيها مقر لكل ما فيها فنحرم عليه

العمل فيها مطلقاً.
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقبله القرطيب يف تفسريه ،أن يوسف عليه السالم عمل يف
حكومة العزيز يف مصر خازانً (كمثل وزير املالية يف هذا العصر)  ،مع أن احلكومة مل تكن على املنهج
احلق ،وعمل عليه السالم مبا يستطيع عمله من احلق.

ومثله عمر بن عبد العزيز رمحه هللا ،فمع متكنه يف اخلالفة ،إال أنه عمل ما أمكنه من عمل اخلري ،وإن
كان يعلم أن نظام اخلالفة العام ال ميكن تعديله بسهولة.
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التنبيه الثالث :أن مجيع ما ذكران من التفصيل يف التلفزيون وما يشبهه من كل ما يشتمل على الصور،
إمنا جيري على القول أبن التصوير فيها ليس من قبيل احملرم ،سواء قلنا إنه ال يشمله معىن التصوير
احملرم ،كما يقوله بعض املعاصرين ،أو قلنا إنه داخل يف التصوير وإمنا جاز للحاجة واملصلحة العامة،

كما يقوله علماء كثريون؛ بل منهم من كان يشدد يف التصوير أبنواعه ،ومع ذلك يرى أنه إذا اشتمل

على مصلحة جاز ،كمثل شيخنا ابن ابز رمحه هللا تعاىل ،فإنه كان يرى املصلحة يف تصوير احملاضرات
وحنوها لتعميم فائدهتا ،وكذلك العالمة األلباين رمحه هللا أيضاً ،فإنه مع تشدده يف شأن التصوير ،إال
أنه كان يرى إخراج األفالم يف تعليم الصالة وحنوها.

وقد ظهر يل بعد التأمل يف شأن التصوير الفوتوغرايف واملتحرك أيضاً (الفيديو) أننا وإن قلنا :إهنا

كانت داخلة يف عموم التصوير؛ لكنها أخف من التصوير الوارد حترميه يف النصوص النتفاء املضاهاة،

وهي العلة اليت دل عليها حديث أيب هريرة وحديث عائشة رضي هللا عنهما.

وانتفاء املضاهاة هنا لكون هذا التصوير ال ميكن أن يدعي من قام به أنه أتى مبا يشبه احلقيقة ،بل

الناس جممعون على أن هذه الصورة هي عّي احلقيقة اليت خلقها هللا تعاىل ،فهي كالصورة يف املرآة ال

ختتلف ،وإمنا الفرق يف التح ّكم فيها وتثبيتها.

وليس هذا موضع تفصيل ما يتعلق بتحقيق هذا املأخذ.

وأما العلة الثانية وهي خشية الشرك فهي أيضاً ليست يف قوة حتققها كالتصوير يف املاضي؛ وذلك

لكون هذا األمر أصبح جمرد وسيلة اتصال واطالع ،ليست الصورة فيه مقصودة لذاهتا ،كما أصبح

عاما شائعا ال خيتص بكبري أو صغري.

ولذا فإذا قويت هذه العلة حرم التصوير واقتناؤه؛ كمثل الصور املعلقة للعظماء ،والصور اجملسمة

لغري لعب الصغريات وحنو ذلك.

وعلى هذا فما دامت العلتان أصبحتا يف شأن هذا التصوير أخف ،فينبغي أن يكون احلكم كذلك،
ولذا جاز للحاجة واملصلحة ،خبالف التصوير يف السابق ،فإن العلتّي فيه أقوى مع ضعف املصلحة
املعارضة على فرض دعوى وجودها يف أم ٍر ما.
وهذا املقام ال يتسع لبسط هذه املسألة أبكثر مما سبق.

التنبيه الرابع :علم مما تقدم أن مسألة التصوير املعاصر مسألة اجتهادية ال ينبغي التشنيع فيها على

املخالف ،فمن رأى التحرمي مطلقاً فال شك أنه يرى التحرمي يف مجيع وسائل اإلعالم املشتملة على

الصور.

وهذا قول له وجاهته ،وللقائلّي به اعتبارهم واحرتامهم ،ولكن تبقى املسألة اجتهادية ال يعنف طرف
فيها طرفاً ,وال حيمله على رأيه محالً ،وال يقصره عليه قصراً.
وكذلك مسألة املشاركة يف التلفزيون والقنوات الفضائية ،حىت عند من يرى جواز التصوير للحاجة،
إذا رأى فيها املنع فعليه أن يدرك أهنا مسألة اجتهادية ،ال تصل إىل حد تسفيه املخالف وتعنيفه وطرد
اللوازم على قوله.

ومن العجب أن يصل اإلنكار فيها إىل املنع من السعي لتأسيس قناة فضائية إسالمية تعمل وفق

منهج إسالمي ومن خالل هيئة شرعية!

فماذا يريدون إذاً أن يعمل أهل اخلري واإلصالح؟! أم أهنم يعزلون أنفسهم عن واقعهم بوسائله

وإمكانياته؟!

مع أن من ينكر ذلك قد يستخدم وسائل ليست أبنقى وال أصفى من القنوات كاإلنرتنت وأضرابه.
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فمن كان إنكاره من أجل التصوير فاخلطب أيسر؛ ولكن عليه أن يعلم أن التصوير املعاصر مسألة
اجتهادية ,والعلماء الكبار ال خيالفون يف ذلك إذا وجدت املصلحة ،كما أشرت آنفاً إىل رأي اإلمام

أيضا شيخنا ابن عثيمّي رمحه هللا وشيخنا ابن جربين حفظه هللا
ابن ابز والعالمة األلباين ،وأضيف ً

وغريمها كثري.

وأما من كان يرى رأي هؤالء املشايخ يف التصوير أي جبوازه للمصلحة ،مث هو مع ذلك يشدد النكري

على وجود قنوات إسالمية فهذا مل أجد له وجهاً.
ومن ظن أن مثل ذلك يعد إقراراً لبقية القنوات ،وأن فيه إغراءً للشباب مبتابعتها ،كما قد ظن أيضاً
من شدد النكري على من يشاركون يف القنوات غري اإلسالمية ،أن ذلك محل البعض على اقتناء

القنوات ومشاهدهتا من أجلهم ،مث فسدوا بسبب متاديهم يف الربامج والقنوات.

من ظن ذلك فقد محّل األمر ما ال حيتمل ،وألزم من غري لزوم ،فطالب العلم حّي خيرج يف برانمج يف

فضائية إليصال احلق وتعليم الناس نظراً لكثرة من يتابعها ويشاهدها فهل هو بفعله أراد من كل أحد

أن يقتين الدش من أجله؟

كال ،..وذنب من اقتىن ومتادى إمنا هو على نفسه ،أما طالب العلم والداعية فقصده من كان يشاهد
يف األصل ،ومجهورهم كثري على املستوى احمللي والعاملي.

وإذا كان لك موقع يف اإلنرتنت تبث منه اخلري ،أي خري كان يف العلم أو الدعوة أو األمر ابملعروف

والنهي عن املنكر أو غريها ,فهل تتحمل ذنب شخص أدخل اإلنرتنت من أجل موقعك مث وقع يف
املواقع اهلابطة فأفسدته؟! إن مثل هذا كمثل ذاك ال فرق.

فينبغي تناول املسائل ابعتدال كي ال ينقلب األمر إىل منهج خمتل قد أييت على كثري من املصاحل

فتخر .أو يقف صاحبه عند بعض األمور ال يستطيع طرد منهجه فيها ،فهذا يدل على
والقواعد ّ

اخللل فيه ،إذ لو كان صائباً ال طّرد ومل يتخلف يف بعض املسائل واحلاالت.

وقد كنت أنتظر بدالً من الرفض التام للمشاركة يف القنوات أن لو ُكتب يف ضوابط املشاركة فيها،

والتنبيه على بعض األخطاء ممن قد يشارك من أهل العلم والدعوة وأمثاهلم من أهل اإلصالح ,ال أن

تتخذ هذه األخطاء دليالً على حترمي املشاركة مطلقاً ,فهذا أيضاً من اخلطأ يف املنهج ،حّي تكون
األخطاء يف العمل املباح أو املشروع من أدلة املنع منه.

بل املنهج الصحيح يف تناول املسائل والقضااي أن تناقش على فرض الصورة اخلالية من األخطاء

ليعرف احلكم يف أصلها.

ويف اخلتام أشري إىل أن ما محلين على اإلطالة يف جواب هذا السؤال هو من أجل التالزم الذي قد
يقع فيه البعض بّي اقتناء الفضائيات وبّي مشاركة أهل اإلصالح فيها ،فيحمله التالزم إما على

اإلابحة يف الكل أو على املنع يف الكل.

ومن أجل أن يعلم اجلميع أننا يف الوقت الذي نرى فيه املشاركة إذا غلبت املصلحة ،حنذر أيضاً من
تلك القنوات على وفق التفصيل املاضي بقواعده.

هذا ما أدى إليه االجتهاد الذي يكتنفه القصور ،فما كان من صواب فمن هللا ،وما كان غري ذلك،

فأسأل هللا تعاىل الداللة على احلق والتوفيق إليه ومغفرة الزلل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه.
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ملاذا حترم عالقة التعارف بّي اخلطيبّي؟
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/04هـ
السؤال
تناقشت أان وبعض أصدقائي يف موضوع يشغل ابلنا مجيعاً .فاإلسالم حيرم االختالط ،وحيرم االختالء
ابلبنت حىت بعد اخلطبة ،وال ميكن معرفة سلوك البنت إال إذا مت معرفتها قبل اخلطبة؛ ألن أغلبهن

يكون كاحلمل الوديع بعد إعالن اخلطبة .فكيف ميكنين أن أجلس مع البنت قبل اخلطبة وهو حرام؟

وتطرق املوضوع إىل أن اإلسالم البد أن يتماشى مع قضااي العصر ،أو مبعىن آخر علينا أن نفهم
اإلسالم ونتعامل معه مبفهوم قضاايان احلديثة .فما الرد على هذا الكالم (االختالء ابلبنت قبل

اخلطبة ،وتطوير مفاهيم اإلسالم) ؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيمكنك -أخي الفاضل -أن تبّي ِحكْمة اإلسالم يف منع االختالط ،وعدم تعارضه مع ما ذكرت
من املصلحة املرتتبة على معرفة سلوك الفتاة قبل االقرتان هبا من خالل النقاط التالية:

 -1مهما جلس اخلاطب مع الفتاة فلن ميكنه أن يعرف سلوكياهتا كاملة ،ألهنا ستتجمل ما

استطاعت ،كما هو احلال مع اخلاطب نفسه حّي يريد أهل الفتاة معرفة ُخلُ َقة ودينه ،فاجللوس وحده
وسيلة عقيمة ال تؤدي الغرض منها ،وأفضل منها بكثري السؤال عن الفتاة يف مدرستها وبّي

صديقاهتا ،وإن كانت سافرت مع قوم أو خرجت معهم يف رحلة ُسئل عنها ،كما ميكن معرفة قدر

دينها ومستوى ُخلُقها من خالل معرفة صديقاهتا فاخلليل ابخلليل يقتدي ،واملرء على دين خليله كما

يف احلديث عن املصطفى -صلى هللا عليه وسلم .-انظر سنن أيب داود ( ، )4833وجامع الرتمذي

(. )2378

وإذا كان اخلاطب يريد أن يعرف مستوى ثقافتها وفكرها فيمكن من خالل مكاملة هاتفية حتت

إشراف ويل املرأة ونظره وعلمه ،مع مراعاة األدب واحلشمة وعدم ترخيم الصوت؛ عمالً بقول هللا

تعاىل" :فال ختضعن ابلقول فيطمع الذي يف قلبه مرض" [األحزاب ، ]32:والشرع ال مينع من ذلك.

 -2االختالط يف مثل هذه الصورة إن ظن البعض أن فيه مصلحة إال أنه يتعارض مع مفسدة أشد،
وهي احتمال الوقوع يف احلرام ،ولذا قال املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة

إال ومعها ذو حمرم" انظر صحيح البخاري ( ، )1862وصحيح مسلم ( . )1341ويف حديث

آخر" إال كان الشيطان اثلثهما" انظر جامع الرتمذي ( ، )2165وسنن ابن ماجة (،. )2363

وقاعدة الشرع :أن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة ،السيما وأن عالقة الرجل هنا ابملرأة
خطبة وثيقة الصلة ابلنكاح ،فيخشى من وقوع ما ال ُحتمد عقباه.
 -3اإلسالم صان املرأة وحفظها من كل ما خيدش حياءها أو يُقلِّل من هيبتها ،ولذا منع من اختالط
اخلاطب ابملخطوبة الحتمال أال تتم اخلطبة ،فهل تصبح املرأة سلعة ملن شاء أن يتفحصها ،مث إن شاء
أمضى العقد أو تراجع ،فليست مصلحة الرجل أبعز من مصلحة املرأة وال أوىل ،وهذا مقتضى

العدل واحلكمة ،سيما أن اخلاطب ميكنه معرفة ما يريد ابحلرص على اختيار املرأة الصاحلة املعروفة

بذلك ،واليت تربت وترعرعت يف جمتمع صاحل.
وحتفظ مصلحته ،وفقك هللا وأعانك على سبل اخلري.
وهبذا يكفل لكل من الطرفّي حقه ُ
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إذا كانت دعوة األنبياء واحدة فلماذا االختالف؟
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/05هـ

السؤال

ملاذا خيتلف اإلسالم عن اليهودية وعن النصرانية ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :شرع لكم من

نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال
الدين ما وصى به ً
تتفرقوا فيه كرب على املشرتكّي ما تدعوهم إليه هللا جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب"؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيعتقد املسلمون أن دين هللا واحد ،وأن ما جاء به أنبياء هللا من لدن آدم إىل حممد- ،صلوات هللا

وسالمه عليهم -واحد ،وهو اإلسالم مبعناه العام ،الذي هو توحيد هللا ابلعبادة ،واخللوص له من
ك وما و ه ِ ِ ِ ِ
هِ
ع لَ ُكم ِمن ال ِّدي ِن ما و ه ِ
يم
صى بِه نُ ً
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
الشرك .قال تعاىلَ " :ش َر َ ْ َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ين َوَال تَـتَـ َف هرقُوا فِ ِيه" [لشورى :من اآلية ]13فكانت دعوهتم واحدة:
َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا ال ّد َ
وسى َوع َ
ول إِهال نُ ِ
ِ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنههُ َال إِلَهَ إِهال أ ََان فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
ون" [األنبياء . ]25:وإمنا وقع
ُ
"وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَـ ْبل َ َ
َ
التنوع يف الشرائع ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم" :-األنبياء إخوة َلعالت أمهاهتم شىت ،ودينهم
واحد" متفق عليه[ .صحيح البخاري ( ، )3443وصحيح مسلم ( ] )2365فما جاء به حممد -

صلى هللا عليه وسلم -من العقائد الصحيحة ،والشرائع العادلة ،واألخالق القومية ،هو اإلسالم
ري
ابملعىن اخلاص ،الذي نسخ هللا به مجيع األداين ،فال يقبل ديناً سواه ،كما قال تعاىلَ :
"وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
اإلس َالِم ِدينًا فَـلَن يـ ْقبل ِم ْنهُ وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين" [آل عمران ، ]85:وكما قال -صلى هللا
ِْ ْ
اخلَاس ِر َ
َ َ
ُ َ َ َ َُ
عليه وسلم" :-والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع يب أحد من هذه األمة؛ يهودي ،وال نصراين ،مث

ميوت ،ومل يؤمن ابلذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب النار" رواه مسلم (. )153

ويعتقد املسلمون أيضاً أن ما سوى اإلسالم من األداين إما فاس ٌد من أصله؛ كالدايانت الوثنية ،أو
صحيح األصل ،ولكن طرأ عليه التحريف والتبديل؛ كاليهودية والنصرانية ،وما صح منهما فهو

منسوخ ابإلسالم.

وقضية حتريف العهدين القدمي واحلديث واختالف نسخهما ابتت حمل تسليم من الباحثّي الالهوتيّي،
وليست جمرد دعوى يطلقها املسلمون ،بناءً على األدلة القطعية يف الكتاب والسنة ،ومن مث فإن

العقيدة اإلسالمية متثل حقيقة دينية كاملة ،ال يتطرق إليها اخلطأ يف حد ذاهتا؛ لكوهنا مصونة حمفوظة.

وليس معىن ذلك أن ليس مع أهل الكتاب صواب مطلقاً ،بل مثَه صواب مشوب خبطأ وحتريف يكون
منظومة ابطلة ،ال يصح االعتماد عليها.
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هِ
هِ
ّي
ادوا َوال ه
ين َه ُ
صابِئِ َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
وليس يف نصوص القرآن ما ينايف هذه املسلمة؛ فقوله تعاىل" :إِ هن الذ َ
ِ
اَّلل يـ ْف ِ
ص ُل بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إِ هن ه
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد"
َوالن َ
وس َوالهذي َن أَ ْش َرُكوا إِ هن هَ َ
هص َ
ارى َوال َْم ُج َ
[احلج ]17:ليس فيها أدىن تزكية للملل األخرى ،أو إحياء أبهنم على حق ،كما تومهه بعضهم ،بل

غاية ما فيها اإلخبار أبن هللا -تعاىل -سيجمع هذه الطوائف يوم القيامة ،ويفصل بينهم حبكمه العدل
املبين على شهادته ألعماهلم.

ان َخ ْ ِ
"ه َذ ِ
ص ُموا ِيف َرّهبِِ ْم"
وكل هذه الطوائف الضالة إبزاء الذين آمنوا ،ولذا قال بعدهاَ :
ص َمان ا ْختَ َ
[احلج :من اآلية ]19فذكر الذين كفروا ومصريهم ،مث ذكر الذين آمنوا ومصريهم .وهللا أعلم.
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أكل أموال الكفار
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/25هـ

السؤال

وحىت لو كان هناك
أو ّد أن أعرف :هل جيوز أخذ أموال الك ّفار ،مبا أنّه ليس بيننا وبينهم ميثاق؟ ّ

شىت (مثل ما فعلوه
ميثاق ،فإ ّن هؤالء قد نقضوه مرارا إذ إهنّم يهامجون اإلسالم واملسلمّي بوسائط ّ
يف الدامنرك وغريها) .

يفرق بّي الرجال
وما الك ّفارة اليت تلزم ً
النيب -صلى هللا عليه وسلمّ -
مسلما قَـتَل ً
كافرا؟ وهل كان ّ
كل رجل ابلغ مقاتالً دون تفريق بّي
البالغّي وغريهم من األعداء املقاتلّي أم ال؟ وهل كان يَعترب ّ

مدنّيّي وعسكريّّي؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فكل كافر بينه وبّي املسلمّي عهد أو ذمة أو أمان ،سواء كان صرحياً أو غري صريح فإنه معصوم الدم

واملال ،وال جيوز االعتداء عليه ،ومن اعتدى عليه فقد ابء إبمث عظيم ،فعن عبد هللا بن عمرو -رضي
هللا عنهما -أ هن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة" .صحيح
البخاري (. )3166

ّأما نقض العهد فهو خمتص مبن نقضه ،فلو تعاهد مجاعة مع املسلمّي مث نقضت طائفة من الكفار
العهد فهذا النقض خمتص هبم ما داموا مل يتحيزوا للمعاهدين ،ومن أقام يف بلد كفار وقد دخلها

بتأشرية أو أمنه الناس لكونه مواطناً فيهم فإنه ال جيوز له نقض عهده معهم.

ولو أراد نقض العهد وقتاهلم فإن عليه ّأوالً أن يبلغهم ابنتهاء املعاهدة ،وعزمه على قتاهلم .أما الكفارة
اليت تلزم َم ْن قَـتَ َل كافراً معاهداً أو ذميًّا أو مستأمناً فهي عتق عبد مؤمن ،فإن مل يوجد فيصوم شهرين
"وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا إِهال َخطَأً َوَمن قَـتَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة
متتابعّي؛ لقوله تعاىلَ :
ٍِ ِ
ص هدقُوا فَِإن َكا َن ِمن قَـ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُكم َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة
سله َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه إِهال أَن يَ ه
ُم ْؤمنَة َوديَةٌ ُم َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍِ ِ
سله َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه َوَحتْ ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة فَ َمن َملْ َِجي ْد
ُم ْؤمنَة َوإن َكا َن من قَـ ْوم بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُهم ميثَا ٌق فَديَةٌ ُم َ
ِ ِ
اَّلل وَكا َن ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما" [النساء. ]92:
فَصيَ ُ
يما َحك ً
اَّللُ َعل ً
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَاب َع ّْي تَـ ْوبَةً م َن ه َ
ويلزمه أيضاً إعطاء أهل املقتول الدية( ،وهي غرامة مقابل تفويت نفس املقتول) .

حمرم
أما الكافر املقاتل الذي ليس معاهداً وال ذميًّا وال مستأمنًا فإ ّن قتله ال كفارة فيه؛ ألنه ليس ّ
القتل؛ لوجود احلرب بينه وبّي املسلمّي ،واحملارب يباح قتله.

أما من ال يباشر القتال من املدنيّي كالفالحّي والتّجار واألطفال والنساء وحنوهم فقتلهم حمرم يف
وقت احلرب ووقت السلم .لكن ال كفارة فيه ،بل التوبة واالستغفار.

وفيما سبق يتضح أن اإلسالم يفرق بّي املقاتل وبّي من ال شأن له ابلقتال ،فقد هنى النيب -صلى هللا

عليه وسلم -عن قتل النساء والصبيان .صحيح البخاري ( ، )3015وصحيح مسلم (. )1744

وقال عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه" :-اتقوا هللا يف الفالحّي الذين ال ينصبون لكم احلرب" سنن

البيهقي ( ، )91/9وقال اإلمام أمحد -رمحه هللا( :-من أطبق اببه على نفسه ومل يقاتل مل يُـ ْقتل) .
وهللا املوفق.
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جهاد الدفع وجهاد الطلب
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/04هـ
السؤال

حنن يف العراق أهل السنة واجلماعة وامللتزمّي مبنهج سلف األمة نعاين من املضايقات ما نعاين ونشكو
أمران إىل هللا ولكن اي شيخ لقلة أهل العلم عندان فنجد الكثري من شبابنا مندفعّي بنص أو حبديث

دون النظر إىل نصوص أخرى وفهم سلف األمة فتجده قد يقوم ابلتفجري أو القتل.

شيخنا أان أحاول أن أطلب العلم من خالل متابعة األكادميية اإلسالمية املفتوحة ومساع حماضرات

شرح لبعض أمهات الكتب للشيخ حممد صاحل بن عثيمّي رمحة هللا عليه فوجدت أنه يف قضية اجلهاد

يقسم اجلهاد إىل نوعّي جهاد طلب وجهاد دفاع ويوجب الشيخ على من احتلت بالده اجلهاد على
أن يكون لنصرة دين اإلسالم يف ذلك البلد أو للحفاظ على اإلسالم يف ذلك البلد لكن ال نقاتل
من أجل أن هذه األرض احملتلة هي بلدان يعين ال نقاتل من أجل وطنيتنا.

أرجو أن توضح لنا منهجا نسري عليه اآلن يف العراق فهل جناهد؟ وهل جيوز قتل من جنده فيه ضرراً
على املسلمّي من املسؤولّي ،ألن الشباب هنا متخبطون فلتكن رسالة كاليت بعثها ابن تيمية -رمحه
هللا تعاىل -ألهل واسط ومسيت ابلعقيدة الواسطية ،واآلن أصبحت منهجا يدرسها كل من طلب
العلم وأصبحت مستندا يستند إليها ،وقد أكون أطلت عليك ولكن اعلم اي شيخ ما هو حالنا وإان

حيارى .وجزاكم هللا خري اجلزاء وأاثبكم ومجعنا وإايكم مع سيد املرسلّي يف جنات النعيم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا أن يثبتين وإايكم على احلق املبّي والصراط املستقيم وأن جينبنا مجيعاً طريق املغضوب

عليهم املعاندين وطريق الضالّي اجلاهلّي .آمّي.
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واعلموا أن قتال الكفار واملعتدين على بالد املسلمّي وحرماهتم –أمر واجب ومتعّي على القادرين
من أهل ذلك البلد احملتل خاصة ،ونظراً لقيمة الوطن يف اإلسالم أمر هللا بقتال كل ٍ
معتد يريد إخراجنا

"وقَاتِلُوا ِيف
منه وإفساد ديننا وأخالقنا وامتصاص خرياتنا ،ومساه فتنة وجعلها أكرب من القتل فقالَ :
يل هِ
ب الْمعتَ ِدين واقْـتُـلُوهم حي ُ ِ
اَّلل اله ِذين يـ َقاتِلُونَ ُكم وَال تَـ ْعتَ ُدوا إِ هن ه ِ
َسبِ ِ
وهم
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ ْ َْ
َُ
َْ
اَّللَ َال ُحي ُّ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
حرم قتال من
ِم ْن َح ْي ُ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم َوالْف ْتـنَةُ أَ َش ُّد م َن الْ َق ْت ِل" [البقرة . ]191-190:ويف الوقت ذاته ّ
مل يقاتلنا وهناان عن ما يعرف اليوم ابحلرب األهلية فقال" :وإِ ْذ أ َ ِ
ِ
ِ
اء ُك ْم َوَال
َ
َخ ْذ َان ميثَاقَ ُك ْم َال تَ ْسف ُكو َن د َم َ
س ُكم ِمن ِد َاي ِرُك ْم مثُه أَقـ َْر ْرُمتْ َوأَنْـتُ ْم تَ ْش َه ُدو َن" [البقرة . ]84:وهذا القتال جيب أن يكون
ُختْ ِر ُجو َن أَنْـ ُف َ
إلعالء كلمة هللا ويف سبيل نصرة املظلومّي املضطهدين وكسراً لشوكة الكافرين املعاندين ،وإذا كان
من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فهو شهيد ،فإن هذه األمور كلها توجد داخل الوطن

فاحملاماة عنها حماماة عن الوطن والدفاع عن الوطن هو دفاع عنها ،وحكم اجلهاد بنوعيه :جهاد
الطلب وجهاد الدفع ٍ
ابق مل ينسخ ،وإمنا هو حسب حال األمة من القوة والضعف ،فإذا كانت األمة
قوية يف عددها وعدهتا فهي مطالبة ابألخذ بنصوص القتل والقتال وغزو املشركّي والقعود هلم يف كل

مرصد؛ ليؤمنوا ابهلل أو يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ،وإن كانت األمة ضعيفة مستضعفة كحال
املسلمّي اليوم فالواجب األخذ آبايت الصرب واملصابرة وعدم حمارشة الكفار وإاثرة محيتهم ،قال –
ون هِ
تعاىل" :-وَال تَسبُّوا اله ِذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
سبُّوا ه
اَّللَ َع ْد ًوا بِغَ ِْري ِعل ٍْم" [األنعام. ]108:
ََ
اَّلل فَـيَ ُ
َ ُ
ويف هذا العصر الذي ال يكاد يوجد فيه للمسلم ركن يركن إليه ،فعليه اللجوء إىل هللا وأداء شعائر
دينه ،والصرب على األذى فيه ،ال سيما إذا كان فرداً وخصمه مجاعة ،أو دولة ،أو قوبل رأيه بفتوى
شرعية مستندة إىل الكتاب والسنة وجب عليه قبوهلا.

وتقدير جهاد الدفع وحتديده وإعالنه خيضع لالجتهاد اجلماعي من أهل العلم الشرعي –يف كل بلد

حبسبه -إال إذا اعتدي على املرء يف نفسه أو ماله أو عرضه فيجوز له أن يدفع ذلك عنه ما استطاع،
واألفضل أن يستشري قبل ذلك من هو أعلم منه وأكثر خربة وجتربة.

وليس هناك عالمات ينتفي هبا جهاد الدفع بل هو ابق إىل يوم القيامة ما دامت األمة ضعيفة

مستضعفة ،واختيار أي نوع من نوعي اجلهاد خيضع لتقرير أهل العلم والفكر والشوكة يف كل بلد من

بالد املسلمّي ،وكل أهل بلد أدرى بشؤوهنم من غريهم.

والعدد ،وتكالب
ومن أوجه الشبه بّي املسلمّي اليوم واملسلمّي يف العهد املكي :الضعف وقلة العدد ُ
األعداء على املسلمّي من اليهود وأذانهبم ،واملشركّي وإخواهنم ،واملنافقّي وأتباعهم.
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ومن أوجه االختالف بّي احلاضر واملاضي –يف العهد املكي خاصة :-وجود الرسول –صلى هللا عليه
وسلم -بّي ظهراين املسلمّي يف مكة ،ينزل عليه الوحي ويصحح هلم أخطاءهم ويسدد آراءهم،

وكانوا ال يتجاوزون عشر آايت من القرآن يتلوهنا حىت يعملوا هبا ،أما حنن اليوم فقد حيفظ الواحد منا

القرآن كامالً أو خيتمه أكثر من مرة ،ولكنه ال يكاد يعرف شيئاً من حالله وحرامه ،وكانوا عرابً خلصاً
على صفات محيدة من الصدق والشجاعة والكرم والشهامة والرجولة ،أما حنن فعلى خالف ذلك –
إال ما شاء هللا.-
وإذا دخل العدو بلداً من بالد املسلمّي وجب على أهل ذلك البلد –املواطن منهم واملقيم -عينا

الدفاع عن ذلك البلد ،بكل وسيلة مشروعة ممكنة ،فإن مل يستطع أهل هذا البلد املغزو وجب على

أقرب البالد إليهم إعانتهم والدفاع معهم ونصرهتم ،وجوابً عينياً أيضاً ،ولو كان أهل ذلك البلد أو
من جاورهم ليس عندهم عدة وال عتاد يساواين أو يقارابن عدد وعدة العدو ألن قتاهلم هذا قتال

دفع ال طلب ،وجهاد الدفع ال يشرتط فيه ما يشرتط يف جهاد الطلب ،بل الواجب عليهم يف مثل
ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأب هَهنُ ْم ظُلِ ُموا َوإِ هن ه
اَّللَ
هذه احلال أن يقاتلوا العدو أبي حال؛ لقوله –تعاىل" :-أُذ َن للهذ َ
ص ِرِه ْم لََق ِد ٌير" [احلج. ]39:
َعلَى نَ ْ
ولعموم حديث رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-جاهدوا املشركّي أبموالكم ،وأنفسكم،
وألسنتكم" رواه أبو داود ( )2504والنسائي ( )3096من حديث أنس –رضي هللا عنه.-

فجهاد الدفع ال يشرتط فيه اجتماع عدد معلوم ،وال يلزم أن يكون للمسلمّي املغزوين إمام يستأذن
كما ال يستأذن األب وال األم ،وحنو ذلك ،وإن كان املسلمون املعتدى عليهم خليطاً من املؤمنّي

والكفار ،ال يشرتط هلم حينئذ أن تكون هلم راية واحدة يقاتلون حتتها ،وإن أمكن ذلك فحسن ،وإن
مل ميكن تعاون املسلمون مع الكفار الذين يسكنون معهم على العدو الذي غزاهم يف عقر دارهم،

ولكن جيب على املسلمّي –فرادى كانوا أو مجاعة -حينئذ أن يعلنوا أن جهادهم إمنا هو إلعالء
كلمة هللا ويف سبيله ال غري( ،والراية ِ
الع ِّميهة) اليت حيرم القتال حتتها ولو مات فيها مات ميتة جاهلية،
هي اليت دل عليها حديث أيب هريرة –رضي هللا عنه -يف صحيح مسلم (" : )1848من خرج من
الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية ،يغضب لعصبة ،أو

يدعو إىل عصبة ،أو ينصر عصبة ،فقتل ،فقتلة جاهلية".
وجاء يف حديث سعيد بن زيد –رضي هللا عنه -عند الرتمذي ( ، )142وأيب داود (، )4772

والنسائي ( ، )4094وابن ماجه (" : )2580من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه
فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد" والعدو املعتدي -مسلماً
كان أو كافراً -إمنا يريد هذه األمور األربعة جمتمعة أو بعضها ،ومن الزم ذلك القتال للدفاع عن بالد
املسلمّي إذا غزيت من قبل العدو الكافر؛ ألن هذه األمور داخلة يف بالد املسلم أو وطنه.
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أما القول بوجوب اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه يف اجلهاد يف سبيل هللا فال أعرف أحداً من أهل العلم
املقتدى هبم اشرتطه ،بل الواجب خالفه ،وهو أن اإلمام ال يكون إماماً إال أن يقوم ابجلهاد يف سبيل

هللا ،ال أنه ال يكون جهاد إال إبمام ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (. )176/34

والسنة أن يكون للمسلمّي إمام واحد والباقون نوابه ،فإذا فرض أن األمة خرجت عن ذلك ملعصية
من بعضها وعجز من الباقّي أو غري ذلك فكان هلا عدة أئمة لكان جيب على كل إمام أن يقيم

احلدود ،ويستويف احلقوق ....،فمىت أمكن إقامتها من أمري مل حيتج إىل اثنّي ،ومىت مل يقم إال بعدد
ومن غري سلطان أقيمت ،إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها" انتهى .وعمل أيب بصري -

رضي هللا عنه -يف قصة احلديبية ومن معه من املهاجرين الذين قاموا بقطع الطريق على قافلة قريش
أظهر دليل على عدم اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه للجهاد يف سبيل هللا ،بل قول رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -يف أيب بصري ملا بلغه فعله يف قريش" :ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد" انظر
صحيح البخاري ( ، )2732-2731يؤكد عدم اشرتاط وجود اإلمام أو إذنه يف اجلهاد يف سبيل
هللا ،بل جند أئمة الدعوة يف جند منعوا وأنكروا مثل هذا االشرتاط ،فيقول الشيخ عبد الرمحن بن

حسن آل الشيخ (ت( : )1258أبي كتاب أم أبية حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع؟ هذا

من الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنّي ،واألدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر
 ، ) ...انظر الدرر السنية ( . )99-97/5وهللا أعلم.
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هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثالثة أايم!
اجمليب د .حممد بن عبد هللا احمليميد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/2/11هـ

السؤال

هل جيوز للمسلم أن يهجر أخاه املسلم -لسبب -مدة ثالثة أايم؟ وهل جيوز للزوجة أن هتجر زوجها

مدة ثالثة أايم؛ بسبب سوء تصرفه معها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاهلجر نوع من العقوابت املشروعة ألجل الزجر والتأديب ،وقد أرشد القرآن الكرمي األزواج إليه
ملعاجلة نشوز الزوجات ،كما يف قوله تعاىل( :والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف

املضاجع "....اآلية [النساء . ]34:ومارسه النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع الثالثة الذين خلفوا
كما ثبت يف الصحيح ،انظر صحيح البخاري ( ، )4418وصحيح مسلم ( . )2769غري أنه ح هرمه
إذا كان حلظ النفس أكثر من ثالثة أايم كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم" :ال حيل ملسلم أن يهجر

أخاه فوق ثالثة أايم" .صحيح البخاري ( ، )6065وصحيح مسلم ( ، )2559مما يدل على جوازه
فيما دون ذلك .واهلجر درجات ،فقد يكون ابلكالم أبن ال حيادث املهجور ،وقد يكون ابملكان أبن

ال جيالسه ،وقد يكون بغري ذلك.

لكن جيب على املسلم أو املسلمة مراعاة املصلحة الشرعية يف تطبيق هذه العقوبة (أعين عقوبة
اهلجر) ؛ إذ املقصود هبا زجر املهجور ،وأتديبه ،فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي

هجره إىل ضعف الشر وخفته كان مشروعاً ،وإن كان ال يرتدع بذلك بل يزيد الشر ،واهلاجر ضعيف
حبيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يشرع اهلجر ،بل يكون التألف لبعض الناس أنفع

من اهلجر ،واهلجر لبعض الناس أنفع من التألف ،وهلذا كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يتألف

قوماً ويهجر آخرين حبسب ما يراه من املصلحة.

ويف رأيي أن هجر املرأة لزوجها ال جيوز؛ ملا قد يرتتب عليه من حماذير شرعية ،كعدم االستجابة

ملطالبه اليت حيرم على املرأة عصيانه فيها ،وتسببه يف تفاقم املشاكل بّي الزوجّي؛ ألن اهلجر اليؤيت
مثاره غالباً إال إذا صدر من شخص له سلطة ووالية على املهجور ،مثل احلاكم مع أحد أفراد رعيته،

أو الوالد مع ولده ،أو الزوج مع زوجته ،ومعلوم أن موقف الزوجة ابلنسبة إىل زوجها ضعيف ،ولذا
سنَةُ َوَال
فأجنع عالج -يف رأيي -لسوء تصرف الزوج أن تتمثل الزوجة قوله تعاىلَ :
"وَال تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
ِ
ِ
يم" [فصلت ، ]34وأن
ال ه
س ُن فَِإذَا اله ِذي بَـ ْيـنَ َ
سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع ِابلهِيت ه َي أ ْ
ك َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنههُ َوِيلٌّ َمح ٌ
َح َ
تتحلى ابلصرب وحتتسب يف ذلك ،وأن تكثر من الدعاء هلا ولزوجها أبن يصلح هللا أحواهلما .أسأل هللا
أن يصلح أحوال اجلميع .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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هل رسوم اجلمارك مكوس؟!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال

هل اجلمارك اليت أتخذها الدولة هي املكوس اليت يذكرها الفقهاء يف كتبهم؟ وما حكم فتح حمل

للتخليص اجلمركي؟ وهل ما يؤخذ منه حالل؟
اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاملكس هو ما أيخذه الظلمة وأعواهنم من عموم الناس من النقود وغريها -بغري حق ،ومعىن ذلك أنه
البد أن يتحقق يف املكس أمران:

 -1أن يؤخذ من صاحبه بغري رضاه.
 -2أن أيخذه اآلخذ ملصلحته اخلاصة ،ال ملصلحة املسلمّي العامة ،ومىت اختل أحد هذين الشرطّي

مل يكن مكساً.
منتشرا عند العرب ،ويعرف أحياانً ابإلاتوة ،ويؤخذ قسراً عند البيع
واملكس احملرم كان معروفاً
ً

والشراء.

فيه يقول الشاعر:
ويف كل أسواق العراق إاتوة *** ويف كل ما ابع امرؤ مكس درهم
واملكس هو الذي عناه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله عن الغامدية -رضي هللا عنها ،-ملا
رمجت بعد زانها" :لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لغفر له" أخرجه مسلم ( . )1695أي إن

املكس احملرم مثل الزان أو أشد.

أما اجلمارك اليوم فهي ضرائب مالية توضع على بضائع تدخل لبالد املسلمّي تقررها الدولة لصاحل

تشجيع البضائع واملنتجات احمللية لصاحل املواطن واملستهلك ،وما جيمع من هذه الضرائب يدخل

خزينة الدولة لصاحل األمة عامة.

وعلى هذا فاجلمارك ليست هي املكوس السابق ذكرها ،لتخلف الشرطّي املشار إليهما سابقاً.
وإمنا شرعت اجلمارك يف الدولة احلديثة -ويف اإلسالم خاصة -وفق املصلحة املرسلة يف الشريعة ،كما
هو مقرر عند أهل العلم.

وبناء على هذا فال حرج عليك يف فتح حمل للتخليص اجلمركي ،وما يصل إليك من هذا احملل حالل

-إن شاء هللا.-

أسأل هللا للجميع التوفيق والسداد .آمّي.
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هل آمث بطلب الطالق؟!
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/14هـ

السؤال

ما حكم الزوجة اليت تطلب الطالق من زوجها ،وتقول :إهنا معمول هلا عمل سحري؟ علماً أن لديها

أوالداً من هذا الزوج.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالطالق أبغض احلالل إىل هللا تعاىل ،وإذا كان التفكري يف الطالق بسبب سوء العشرة فال حرج يف
ذلك؛ ألن النهي إمنا ورد يف الطالق من غري ما أبس( ،أي بال سبب وال عذر ِّ
يسوغ ذلك)  ،وانعدام

األلفة واحملبة من البأس الذي ِّ
يسوغ طلب الطالق ،وكذا استمرار املشاكل األسرية ،حبيث ال جيد

الزوجان سبيالً للخالص من ذلك ،لكن يف مثل وضعك ال أنصحك بطلب الطالق ،فليست املسألة
مسألة حالل أو حرام ،فأنت عندك أبناء وكانت حياتك السابقة مجيلة وسعيدة ،لكن ع هكر صفوها
ما ذكرت من قضية السحر والعّي أو التأزم النفسي ،لذا عليك ابإلكثار من الدعاء ،واإلحلاح على

هللا -تعاىل -إبصالح احلال.

كما ينبغي أن حترصي على الرقية الشرعية ،سيما املعوذات ،فرتقي نفسك وزوجك مباشرة أو يف ماء

أو ما أشبه ذلك كأوراق السدر وتغتسلّي هبا.
وقد يطول الوقت وال جتدين الثمرة ،فاحرصي على عدم االستعجال؛ ألن غالب األمور يف مثل

وضعك حيتاج إىل وقت وثقة عظيمة بقدرة هللا تعاىل على إصالح احلال واالنتفاع ابلرقية ،وإذا كانت
العشرة سيئة جداً فبإمكانك االبتعاد عن الزوج لفرتة دون طلب الطالق ،وال يفوتك شرب ماء زمزم

بنية صالح حالك؛ فقد ورد" :ماء زمزم ملا ُشرب له" أخرجه أمحد ( ، )14320وابن ماجه

( ، )3062أعانك هللا ،ووفقك لسبل اخلري والنجاة وصالح احلال.
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مشاركة الكفار للمسلمّي يف صالهتم!
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/18هـ

السؤال

حنن يف الوالايت املتحدة ،وقد زار رئيس مدينتنا -وهو يهودي -املسجد؛ لكي يلقي كلمة

للمسلمّي بعد صالة اجلمعة ،وعند زايرته حضر صالة اجلمعة يف الصف األول ،وصلّى مع املسلمّي،
وقد مت ذلك مبوافقة إمام املسجد ،فهل جيوز لغري املسلم أن يصلي مع املسلمّي يف مثل هذه

الظروف؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيجوز لغري املسلم -كاليهودي والنصراين -دخول مساجد املسلمّي ،فلقد كان احلبشة -وهم

نصارى -قد ضربت هلم خيمة يف مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم .-وإذا جاز هلم دخول
املسجد فال جيوز منعهم من الصالة مع املسلمّي -إن رغبوا -ولكن ال أجر يف صالهتم تلك ،وإمنا
هي جمرد حركات ال غري؛ لقوله تعاىل" :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء"

[النساء ]48:وهم مشركون وإن كانوا أهل كتاب؛ ألهنم يقولون :عز ٌير ابن هللا .واملسيح اثلث ثالثة،

تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً .وأتلف الكافر للدخول يف الدين ،أو دفع أذاه عن املسلمّي
مطلوب شرعاً .وهللا أعلم.
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أيهما أفضل :دم الشهداء أم مداد العلماء؟!
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/27هـ

السؤال

أيهما أفضل :مداد العلماء أم دم الشهداء؟ وهل هناك دليل من القرآن أو السنة يؤكد ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فاملعروف يف هذه املسألة هو املوازنة بّي مداد العلماء ودم الشهداء ،ومما ورد يف ذلك من اآلاثر

قوهلم( :يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء ،فريجح مداد العلماء على دم الشهداء) .
قال املناوي :وأسانيده ضعيفة ،لكن يقوي بعضها بعضاً .انظر كشف اخلفاء ( )400/2برقم

(. )3281

وقد ذكر ابن القيم -رمحه هللا -اخلالف يف هذه املسألة ،فقال( :وقد اختلف يف تفضيل مداد
العلماء على دم الشهداء وعكسه ،وذُكر لكل قول وجوه من الرتاجيح واألدلة ،ونفس هذا النزاع
دليل على تفضيل العلم ومرتبته ،فإن احلاكم يف هذه املسألة هو العلم ،فيه ،وإليه ،وعنده يقع

التحاكم والتخاصم ،واملفضل منهما من حكم له ابلفضل)  ،مث قال( :فإن قيل فما حكمه يف هذه
املسألة اليت ذكرمتوها .قيل :هذه املسألة كثر فيها اجلدال واتسع اجملال ،وأدىل كل منهما حبجته،
واستعلى مبرتبته ،والذي يفصل النزاع ويعيد املسألة إىل مواقع اإلمجاع الكالم يف أنواع مراتب

الكمال ،وذكر األفضل منهما ،والنظر يف أي هذين األمرين أوىل به وأقرب إليه) .

مث ذكر أن مراتب الكمال أربع( :النبوة والصديقية والشهادة والوالية ،فأعالها مرتبة النبوة والرسالة،
ويليها الصديقية؛ فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ،ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة ،فإن جرى

قلم العامل ابلصديقية وسال مداده هبا كان أفضل من دم الشهيد الذي مل يلحقه يف رتبة الصديقية،

وإن سال دم الشهيد ابلصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العامل الذي قصر عنها ،فأفضلهما
صديقهما فإن استواي يف الصديقية استواي يف املرتبة ،وهللا أعلم.

والصديقية هي كمال اإلميان مبا جاء به الرسول علماً وتصديقاً وقياماً ،فهي راجعة إىل نفس العلم،

فكل من كان أعلم مبا جاء به الرسول وأكمل تصديقاً له كان أمت صديقية ،فالصديقية شجرة أصوهلا
العلم وفروعها التصديق ومثرهتا العمل فهذه كلمات جامعة يف مسألة العامل والشهيد وأيهما أفضل.

وهذا كالم رصّي من إمام حمقق فليتأمل .انظر مفتاح دار السعادة ( . )80/1وهللا املوفق.
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السنة يف التعزية
اجمليب أ .د .عبد هللا بن حممد الطيار

أستاذ جامعي يف جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/19هـ

السؤال

أرجو من مشاخينا الكرام شرح كيفية تقدمي العزاء ألهل املتوىف على هنج ما كان يفعله نبينا حممد -

صلى هللا عليه وسلم.-

اجلواب

فالتعزية سنة ،وقد ورد عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -الرتغيب فيها ،فقد ُروي عنه أنه قال" :ما
من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه هللا سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة" .رواه ابن ماجه

(. )1601
وتكون التعزية بكلمات طيبة تعّي على الصرب ،والرضا ابلقدر ،ومن ذلك" :أحسن هللا أجرك"،
"اصرب واحتسب"" ،عظهم هللا أجرك" ،وقول" :إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى ،وكل إىل أجل مسمى،
فلتصرب ولتحتسب" رواه البخاري ( ، )1284ومسلم (. )923
وفقنا هللا وإايك التباع السنة ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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التخلص من الراب إبعطائه لألم!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد الزايد
مدير اجلامعة اإلسالمية ابملدينة سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/02/14هـ

السؤال

ادخرت ابلبنك قيمة مالية ،ومبا أنه بنك ربوي فإن هذه القيمة ارتفعت ،وأريد التخلص منها ,فهل
جيوز يل أن أعطيها ألمي؟ علما أبهنا أرملة وال دخل هلا إال ما جنود به عليها.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

يؤثر على ما حتتاجونه ألمور حياتكم املشروعة
فإذ كنتم جتودون على أمكم من قدرتكم املالية مبا ال ُ

فاستمروا على ذلك ،دون أن تعطوها من الفوائد الربوية.
أما إذا كان ما تدفعونه للوالدة لس ِّد حاجاهتا وضروراهتا يؤثر عليكم ،حبيث ال تسطيعون سد

أقرب ما يكون إىل عدم قدرتكم على سد احلاجات
جزءا ُ
حاجاتكم؛ ألنكم متنحون الوالدة ً

والضرورات فال أبس أن تدفعوا هلا الناتج الربوي ،على أن يقتصر ما تدفعونه من ذلك على

الضرورايت أو احلاجات امللّحة للوالدة ،والباقي من الفوائد الربوية الزائدة على حاجة الوالدة يدفع
للمحتاجّي من الفقراء اآلخرين ،واألوىل دفع الباقي للمحتاج من الفقراء ،وأحقهم الفقراء األقارب
غري الورثة .وهللا أعلم ،وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل يل أن ِّ
أزوج نفسي؟!

اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/11هـ
السؤال

أبلغ من العمر أربعّي سنة ،أرملة وعندي ثالثة أبناء أكربهم عنده ست عشرة سنة .تويف زوجي قبل
سبع سنوات .بعد هذه املرحلة خوفا من الوقوع يف الفاحشة! أردت الزواج فتقدم رجل خلطبيت،

فكان الرفض من الوالدين بدعوى أنين أم.

هل إبمكاين أن أزوج نفسي بدون حضور والدي! وحبضور الشهود فقط؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ذهب مجهور العلماء إىل أن الويل من شروط صحة النكاح ،فإذا زوجت املرأة نفسها مع وجود
ويل هلا فنكاحها ابطل ،ويلزمها جتديد العقد ،مستدلّي أبدلة منها قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال

نكاح إال بويل" رواه أمحد ( ، )8697وأبو داود ( ، )2085والرتمذي ( )1101من حديث أيب
موسى األشعري -رضي هللا عنه ،-ورواه احلاكم ( )185/2من طرق كثرية ،وقال" :وقد صحت

الرواية فيه عن أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -عائشة ،وأم سلمة ،وزينب بنت جحش ،رضي

هللا عنهن مجيعا -وقال قبل ذلك :-ويف الباب عن علي وابن عباس ومعاذ بن جبل"..مث سرد متام
ثالثّي صحابياً ،انظر :التلخيص احلبري (. )156/3

لذا فالواجب عليك أخيت الكرمية أن ال تزوجي نفسك فتقعي فيما ال حتمد عقباه ،والواجب على
والدك إذا تقدم لك من ترضّي خلقه ودينه ،أن يزوجك ،فإن امتنع ورفض انتقلت الوالية إىل من

يليه من األولياء كجدك ،فإن مل يوجدَ ،زهوج ِ
ك أحد إخوتك ،مث من يليه ،فإن امتنع اجلميع انتقلت
َ
الوالية إىل القاضي ،فعليك ابلتقدم إىل احملكمة الشرعية يف بلدك ،ورفع ذلك لتجري احملكمة ما
يقتضيه الوجه الشرعي من إمتام النكاح.

فعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أميا امرأة نكحت بغري

إذن مواليها فنكاحها ابطل -ثالث مرات -فإن دخل هبا فاملهر هلا مبا أصاب منها ،فإن تشاجروا
فالسلطان ويل من ال ويل له" رواه أمحد ( )4250وأبو داود ( )2083وابن ماجه ()1879

وصححه أبو عوانة ،وابن خزمية ،وابن حبان ( ، )4074واحلاكم ( ، )182/2قال ابن كثري:
وصححه ابن معّي ،وغريه من احلافظ .سبل السالم ( ، )118/3وانظر فتح الباري (. )191/9

فإن كنت يف بلد ليس فيه قاض شرعي توىل ذلك من رضيه املسلمون للقيام بذلك ،كإمام اجلامع ،أو

رئيس املركز اإلسالمي ،وليس لك أن تزوجي نفسك ،ولتعلمي أخيت الكرمية أنه لو مت النكاح على

الصفة اليت ذكرتيها فسيرتتب على ذلك من املشاكل ما ال يعلمه إال هللا تعاىل وهللا تعاىل ،أعلم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل عقد النكاح هبذه الطريقة اتم؟!
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/17هـ

السؤال

أان مأذون شرعي ،وأقوم إبجراء عقود األنكحة على الصفة التالية :قراءة ُخطبة احلاجة ،مع آايت

التقوى ،مث صيغة اإلجياب والقبول ،مث الدعاء النبوي" :اللهم ابرك هلما ،وابرك عليهما ،وامجع بينهما

ابخلري" ،والصالة والسالم على خامت األنبياء ،فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل جيوز تشبيك أيدي والد
العروس والعريس عند اإلجياب والقبول؟ وما هو الوارد يف السنة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نعم فعلك هذا صحيح وهو متفق مع السنة الواردة يف هذا وهي خطبة احلاجة وإبرام العقد بعدما

تتلو اآلايت ،وعندما تنتهي تصلي على النيب عليه الصالة والسالم وتدعو هلما ابلتوفيق.

أما ما ذكرته من تشبيك األيدي بّي والد العروس والعريس فهذا ال أصل له يف الشرع ،وال حاجة

إليه ،وليس له عالقة ابلعقد من حيث التأثري ،فال يرتتب على تشبيك األيدي زايدة توفيق وال عدمه.

وال يرتتب عليه حكم شرعي ،إال إذا اعتقد أنه أمر مطلوب ،فهذا االعتقاد يعترب نوعا من البدعة.
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ما تباح فيه الغيبة
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال
حنن نتناقش يف أمور تتعلق بزعماء البلد من قادة وسياسيّي ووزراء ،وكل منا يديل برأيه وما يقرأه يف
الصحف عن هذه الفئة ،ومعظم من نتكلم عنهم معروفون ابلفساد على أوسع نطاق ،فهل يُ ُّ
عد

كالمنا عن هذه الفئة من الغيبة احملرمة؟ علماً أننا نتكلم عن أفعاهلم الفاسدة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ذكر العلماء أموراً تباح فيها الغيبة هي من األغراض الصحيحة اليت ال ميكن الوصول إليها إال
هبا ،فمن ذلك ما ذكره البخاري يف "صحيحه" ،ابب ما جيوز من اغتياب أهل الفساد ِّ
والريب ،ومن
ذلك ما ذكره ابن أيب الدنيا يف كتابيه :كتاب (الصمت وأدب اللسان)  ،وكتاب (الغيبة والنميمة) ،

ابب الغيبة اليت حيل لصاحبها الكالم هبا ،وذكروا يف ذلك أحاديث وآاثرا .وقد مجع بعض العلماء

األمور اليت جتوز فيها الغيبة يف ستة أمور منظومة يف هذين البيتّي:
الذم ليس بغيبة يف ستة *** متظلِّم ِّ
ومعرف وحم ِّذر
وملظهر فسقاً ومستفت ومن *** طلب اإلعانة يف إزالة منكر
وذكر الكرباء املعروفّي ابلفساد من قواد ووزراء إن كان داخالً يف أحد هذه األمور الستة أو يف أكثر

من واحد منها فال أبس به ،وليس من الغيبة احملرمة ،ويكون ذلك أبن يُتظلم منهم إىل من له والية أو
قدرة على إنصاف املظلوم من ظامله ،أو يُستعان مبن له قدرة على إزالة ما يرتكبون من فساد

ومنكرات ،أو يذكرون على سبيل التحذير والنصيحة بعدم االغرتار مبا وقعوا فيه من فساد ،أو

يذكرون مبا جاهروا به من الفسق والبدعة دون ما مل جياهروا به .ففي صحيح البخاري ()6032

وصحيح مسلم ( )2591عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :استأذن رجل على رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -فقال" :ائذنوا له ،بئس أخو العشرية ،أو ابن العشرية" .فلما دخل أالن له الكالم.
قلت :اي رسول هللا :قلت الذي قلت مث ألنت له الكالم؟! قال" :أي عائشة إن شر الناس من تركه

الناس -أو ودعه الناس -اتقاء شره".

ويف صحيح البخاري ( )6067عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال النيب -صلى هللا عليه
وسلم" :-ما أظن فالانً وفالانً يعرفان من ديننا شيئاً".
وعن زيد بن أسلم قال :إمنا الغيبة ملن مل يعلن ابملعاصي.
وقال إبراهيم النخعي :ثالث كانوا ال يعدوهنن من الغيبة :اإلمام اجلائر ،واملبتدع ،والفاسق اجملاهر
بفسقه.

وعن الصلت بن طريف قال :قلت للحسن :الرجل الفاجر املعلن بفجوره ،ذكري له مبا فيه غيبة؟
قال :ال وال كرامة.

وعن احلسن أيضاً أنه قال :ثالثة ليس هلم غيبة :صاحب هوى ،والفاسق املعلن ابلفسق ،واإلمام

اجلائر.

وقد جاء يف هذا املعىن حديث ضعيف أخرجه البيهقي يف السنن ( )210/10والشعب ()9664
فيه" :من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له".

قال أبو العباس بن تيمية -رمحه هللا" :-وهذان النوعان جيوز فيهما الغيبة بال نزاع بّي العلماء" ا .هـ
من جمموع الفتاوى (. )219/28

واملراد ابلنوعّي املشار إليهما :أن يكون الرجل مظهراً للفجور ،والثاين :ما كان على سبيل النصيحة

والتحذير.
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أما إذا ذُكر الكرباء الفاسدون على وجه ال حتصل به أي مصلحة من املصاحل السابقة بل على سبيل
السب والتهكم وإشغال اجملالس وتقطيع األوقات وجمارات اجللساء ،أو كان ذكرهم مبنياً على ظنون
ال صحة هلا ،أو على أفعال يظن املتكلم أهنا من موارد ذمهم ،وهي ليست كذلك ،فإن ذلك ال
جيوز ،أو على أقل األحوال هو من فضول الكالم الذي ينبغي تركه.

وعلى املؤمن أن يشتغل مبا ينفعه من األقوال واألفعال ،وليعلم أن هللا –تعاىل -مل أيمره إال مبا
يستطيع ،وقد عفى عنه فيما ال يستطيع ،قال تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم"[ .التغابن. ]16:

قال الشيخ ابن عثيمّي –رمحه هللا -مبيناً الفرق بّي الغيبة احملرمة واجلائزة يف حق الفاسق" :فإذا ذكران
فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك ال جيوز ،وإن ذكرانه على سبيل النصيحة والتحذير منه فال

أبس بل قد جيب" ا .هـ شرح رايض الصاحلّي (. )63/4

ومما ورد يف ذلك ما أخرجه ابن أيب عاصم يف كتابه السنة ( )1015عن أنس –رضي هللا عنه -قال:

هناان كرباؤان من أصحاب رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال :ال تسبوا أمراءكم ،وال تغشوهم،
وال تبغضوهم ،واتقوا هللا واصربوا فإن األمر قريب .وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (. )7523
وأنس –رضي هللا عنه -أتخرت وفاته إىل 93-92هـ وقد أدرك زمن احلجاج بن يوسف وهو من
الظلمة املشهورين.

ويف كتاب آداب احلسن البصري البن اجلوزي (ص : )119مسع احلسن رجالً يدعو على احلجاج،

فقال :ال تفعل رمحك هللا إنكم من أنفسكم أُتيتم إمنا خناف إن عزل احلجاج أو مات أن تليكم القردة
واخلنازير؛ فقد روي أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال" :عمالكم كأعمالكم وكما تكونوا يول
عليكم"[ .وانظر السلسة الضعيفة رقم (. ] )320

ولقد بلغين أن رجالً كتب إىل بعض الصاحلّي يشكو إليه جور العمال –احلكام وحنوهم -فكتب إليه:
اي أخي وصلين كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال ,وإنه ليس ينبغي ملن عمل ابملعصية أن ينكر
العقوبة ،وما أظن الذي أنتم فيه إال من شؤم الذنوب والسالم.

ولقد بلغين أن أاب بكر –رضي هللا عنه -خطب على منرب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال:
"أيها الناس مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن هللا جل ثناؤه يقول :أان هللا ال إله

إال أان مالك امللوك قلوب امللوك بيدي ،فمن أطاعين منكم جعلتهم عليه رمحة ومن عصاين جعلتهم

عليه نقمة ،فال تشغلوا قلوبكم بسبب امللوك ،ولكن توبوا إيل أعطفهم عليكم" .انتهى.

[واألثر ال يصح مرفوعاً ،انظر الطرباين األوسط رقم ( ، )8957وجممع الزوائد ( )249/5قال فيه

إبراهيم بن راشد وهو مرتوك] .

وذكر الغزايل يف األحياء ( )303/3عن رجل دخل على ابن سريين ،فتناول عنده احلجاج فقال ابن

سريين :إن هللا حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من احلجاج ملن ظلمه ،وإنك إذا
لقيت هللا غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه احلجاج .ا .هـ
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ومجاع ذلك أن الواجب على املؤمن أن حيفظ لسانه ،ويعلم أنه حماسب وحمصى عليه كل ما يتكلم
به ،قال تعاىل" :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" [ق ، ]18:وقال صلى هللا عليه وسلم" :من
كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت" أخرجه البخاري ( ، )6018ومسلم ( )47من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-

وهذا احلديث جامع مانع ،وهو قاعدة عظيمة ملا يتكلم به املؤمن وما ال يتكلم به.

أسأل هللا -تعاىل -أن يصلح أحوال املسلمّي ،وأن يويل عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم ،وصلى هللا
على نبينا حممد.
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املشاركة يف اجملالس النيابية
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال
اختلفت االجتهادات ابلنسبة جلدوى تغيري املنكر عن طريق اجملالس النيابية ،فبعض طلبة العلم يرى

دعوة الناس مباشرة ال عن طريق جملس األمة ،وأن الداعية إذا دخل معرتك جملس األمة أصبح ملزماً
ابلعلمانية بدل أن يؤثر يف اجملتمع ابلكتاب والسنة ،فكيف نوفق بّي القولّي يف إطار
به ،فيتأثر َ

الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة؟
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

فإن الدعوة إىل اخلري ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،واجب كفائي على األمة ،كما قال تعاىل:
ِ
اخلَ ِْري وأيْمرو َن ِابملَعر ِ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن"
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
َ
ُْ
"ولْتَ ُك ْن م ْن ُك ْم أُ همةٌ يَ ْد ُعو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ

[آل عمران ، ]104:وال يتم هلم ذلك إال ابالحتاد واالتفاق ،ولذلك حذرهم من ضدمها ،فقال:
ِ
ِ ِ
هِ
يم" [آل
ات َوأُولَئِ َ
اء ُه ُم الْبَـيِّنَ ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ
"وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ين تَـ َف هرقُوا َوا ْختَـلَ ُفوا م ْن بَـ ْعد َما َج َ
عمران. ]105:

فالواجب على أهل العلم ،والدعاة ،واملصلحّي ،من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -السعي بشىت

السبل املمكنة لتحقيق هذه املصاحل أو بعضها ،والتخفيف من املفاسد أو بعضها ،كما قال نيب هللا
ت وما تَـوفِ ِيقي إِهال ِاب هِ
شعيب -عليه السالم" :-إِ ْن أُ ِري ُد إِهال ِْ
ْت َوإِلَْي ِه
َّلل َعلَْي ِه تَـ َوهكل ُ
اإل ْ
ص َال َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ِ
يب" [هود . ]88:وأن يتعاونوا ،ويتناصحوا ،فيما بينهم ،وأن يشتغل كل منهم يف اجملال الذي
أُن ُ
حيسنه ،ويسد الثغر الذي ال يسده غريه ،مع االجتهاد التام يف إصابة احلق ،والرجوع إليه عند اخلطأ.
وأتسيسا على ما مضى ،فال أبس أن ينتدب بعض أهل اإلصالح للدخول يف اجملالس النيابية؛

لتحصيل ما أمكن من املطالب الشرعية ،وختفيف ما قد يقع من املفاسد ،دون أن جيرتح شيئاً من
املخالفات الكربى؛ فإن املفسدة الصغرى ،تنغمر جبنب املصلحة الكربى ،ويف ذات الوقت يبقى
غريهم من أهل العلم والدعوة على مشاريعهم العلمية والدعوية يف توجيه الناس ،وإصالحهم.

وعلى الدعاة واملصلحّي وطلبة العلم أن يتآلفوا ،ويتناصحوا ،ويتعاذروا يف األمور االجتهادية ،ويغلبوا

جانب حسن الظن فيما بينهم .وبذلك تصلح األمور ،وتستقيم األحوال ،إبذن هللا وتوفيقه .وهللا -
تعاىل -املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد.
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ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/29هـ

السؤال

لقيت رجالً من الشيعة ،وجرى بيين وبينه هذا احلوار:

قلت :قال هللا يف القرآن إنه راض عن مجيع الصحابة فلماذا تبغضون بعضهم؟ قال الشيعي :إذا

رضي هللا عنهم مث بعد نزول هذه اآلية قام بعضهم بشرب اخلمر ،وفعل السيئات ،فهل سيظل راضياً
عنهم؟ وهذا يعين أنه يتهم الصحابة بفعل السيئات! فكيف أرد عليه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن اخلالف بّي الشيعة والسنة ليس يف قضية الصحابة فحسب ،بل أصل اخلالف يف املصدر الذي

أيخذون منه دينهم ،واملصدر الذي أنخذ منه ديننا!

وأما الرد على هذا الضال الساب للصحابة -رضي هللا عنهم -فمن وجوه:

األول :أنه إذا سلم أبن هللا قد رضي عنهم ،فإن دعواه بعد ذلك ابنتفاء هذا الرضا عنهم ،أو إتياهنم
مبا ينقضه ،دعوى ابطلة فيها رد لنص القرآن "فإن هللا ال يرضى عن القوم الفاسقّي" [التوبة، ]96:

فكيف يكون راضياً عنهم أوالً.
الوجه الثاين :أن من فهم أن ما ورد من ثناء على الصحابة كقوله -تعاىل":-لقد رضي هللا عن

املؤمنّي إذ يبايعونك حتت الشجرة" [الفتح ، ]18:من فهم أنه خمتص حبال نزول اآلية دون ما

بعدها ،فقد جاء بفهم من قبل نفسه ال يُسلم به أبداً ،وهذا الفهم يسلب فائدة اآلية ،فال يكون

الرضا متحققاً هلؤالء املؤمنّي وال مزية هلم تُذكر.
الثالث :أن االهتام ال بد له من دليل "ولو يعطى الناس بدعواهم الدعى أانس دماء رجال وأمواهلم"
صحيح البخاري ( )2514وصحيح مسلم ( ، )1711فكيف إذا كان هذا االهتام لصفوة األمة
ووزراء نبيها -صلى هللا عليه وسلم-؟!

فما دليله على اهتامه هلم بشرب اخلمر ،وفعل السيئات؟ وهل يُعقل أن يفعل ذلك مجيع الصحابة،

أو أكثرهم؟ سبحانك هذا هبتان عظيم.

الرابع :أننا لو أجرينا االفرتاض العقلي بوجود بعض املعاصي من بعض الصحابة -رضي هللا عنهم-

بعد نزول اآلايت يف الثناء عليهم والرضا عنهم ،فهل يعد مثل ذلك انقضاً للرضا؟.

من مل يفقه ما جاء يف الكتاب والسنة قد يفهم ذلك ،ولكن من أتمل النصوص الكثرية عرف أن

املعاصي هلا مكفرات كثرية غري التوبة منها ،فمن تلك املكفرات :الطاعات ،واملصائب ،واحلسنات

العظيمة السابقة ،ودعاء الشخص نفسه ،ودعاء غريه له ،وغري ذلك ...

فهب أن صحابياً وقع منه شيء من املعاصي ،فمن ذا الذي جيزم بعدم تكفري تلك املعصية وحموها؟!
ال أحد يعلم بذلك إال هللا ،وإذا حميت املعصية فنعلم أن هللا قد علم حّي رضي عنهم -سبحانه-

أهنم وإن عملوا معصية فإهنا ستكفر عنهم.

ومن أظهر ما يستدل به يف هذا الباب قصة حاطب بن أيب بلتعة -رضي هللا عنه -وهي يف

الصحيحّي البخاري ( )3007ومسلم ( )2494حيث كتب للمشركّي خيربهم مبسري النيب -صلى
هللا عليه وسلم -إليهم ،فلما كلمه النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان إىل جنبه عمر -رضي هللا

عنه -فقال :دعين أضرب عنقه فإنه منافق ،قال -عليه الصالة والسالم":-إنه قد شهد بدراً ،وما
يدريك اي عمر لعل هللا اطلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
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فماذا يقول هذا الرافضي يف هذا احلديث؟ وهل املغفرة ألهل بدر ترتفع وتنتفي مبثل ما صنع
حاطب؟ وكأن هللا ال يعلم ما هم عاملون؟!  -تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً  -وهللا أعلم ،وصلى هللا

وسلم على نبينا حممد.
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صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش!
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/19هـ

السؤال

أرجو بيان صحة احلديث اآليت :وهو دعاء مكتوب على ابطن جناح جربيل عندما رفع عيسى -عليه
السالم -إىل السماء" :اللهم إين أدعوك ابمسك الواحد األعز؛ وأدعوك اللهم ابمسك الصمد؛

وأدعوك ابمسك العظيم الوتر؛ وأدعوك ابمسك الكبري املتعال الذي ثبت به أركانك كلها أن تكشف

عين ما أصبحت وما أمسيت فيه" .فقال ذلك عيسى عليه السالم؛ فأوحى هللا تعاىل إىل جربيل أن
ارفع عبدي إىل السماء.

وقال صلى هللا عليه وسلم" :اي بين عبد املطلب سلوا ربكم هبذه الكلمات ،فو الذي نفسي بيده؛ ما
دعاه هبن عبد إبخالص فيه إال اهتز العرش ،وإال قال هللا ملالئكته :اشهدوا أين قد استجبت له هبن،

وأعطيته سؤاله يف عاجل دنياه وآجل آخرته".

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبعد البحث وجدت احلديث قد رواه اخلطيب البغدادي يف اترخيه ( ، )379/11وابن عساكر يف

اترخيه ( ، )471/47وقد أورده ابن اجلوزي يف موضوعاته ( )430/3ح ( ، )1662وقال عنه :هذا
حديث ال يصح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعامة رواته جماهيل ال يعرفون.
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ثوب منسوج من حرير ومن غريه
اجمليب وليد بن علي احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/24هـ
السؤال

قرأت يف القواعد الكربى للعز بن عبد السالم :أن املصاحل الدنيوية عزيزة الوجود ،وأن املصاحل غالبا

ما تقرتن ابملفاسد ،لذلك فإن املسلم عليه أن ينظر إىل اجلانب الغالب منهما ،فإذا غلبت املصلحةُ
املفسد َة جلبنا املصلحة رغم ارتكاب املفسدة ،وإذا غلبت املفسدةُ أو تساوت مع املصلحة تركنا

الفعل رغم فوات املصلحة.

ثواب حيتوي على نسبة أقل من  50ابملائة من احلرير حيل له لباسه؛ على
فهل إذا اقتىن املسلم الذكر ً
اعتبار أن احلرام فيه أقل؟ وكذلك الشأن مع الذهب إذا اختلط مبعدن يباح للمسلم استعماله؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فإن الفعل غالباً ما يكون مشتمالً على مصلحة ومفسدة ،ويندر كون الفعل مشتمالً على مصلحة
حمضة فقط ،أو مفسدة حمضة ،كما قال القرايف" :استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إال

وفيها مفسدة ولو قلت على البعد ،وال مفسدة إال وفيها مصلحة" ،فعند احلكم على الفعل ينظر إىل
ما يغلب عليه من املصلحة أو املفسدة ،فإن كانت مصلحته هي الغالبة عند مناظرهتا مع املفسدة

كانت هي املقصودة شرعاً ،فيكون الفعل مطلوابً ،وإن كانت مفسدته هي الغالبة كان رفعها هو

املقصود شرعاً ،وهلذا شواهد كثرية يف الشريعة ،حيث ورد األمر مبا مصلحته غالبة على مفسدته،
كمشروعية إقامة احلدود على اجلناة -مثالً -مع أن فيها مفسدة عليهم ،لكن شرعت ملصلحة

أعظم ،وهي حفظ الضرورايت اخلمس.

وورد النهي عن ما مفسدته غالبة على مصلحته ،كالنهي عن سب آهلة الكفار بقوله تعاىل" :وال
تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" [األنعام . ]108:فسب آهلة الكفار

من األصنام وغريها فيه مصلحة بيان عجزها وإهانتها ،ومع ذلك هنى هللا -عز وجل -عن سبها ملا
يؤدي إليه سبها من مفسدة أشد ،وهي مقابلتهم ذلك بسب هللا -عز وجل.-

وقد بىن الفقهاء فروعهم وتطبيقاهتم على املوازنة بّي مصلحة الفعل ومفسدته ،واحلكم على الغالب
منهما ،فأجازوا -مثالً -شق بطن املرأة امليتة إلخراج اجلنّي ،مع أن فيه مفسدة انتهاك حرمة امليت،
لكن ملصلحة حفظ الروح اليت هي أرجح ،وغريها من األمثلة ،وهذا معىن كالم العز بن عبد السالم

رمحه هللا.-وأما ما ذكرته من أمثلة فال يندرج حتت قاعدة املوازنة بّي املصاحل واملفاسد ،وإمنا يندرج حتت قاعدة:
"العربة يف الشيء للغالب األعم" ،وأن الشيء اليسري مغتفر يف الشريعة.

وقد دلت هلاتّي القاعدتّي شواهد كثرية من الكتاب والسنة ،فأما احلرير اليسري فقد أجاز مجهور

العلماء لبس احلرير اليسري يف الثوب؛ ألن العربة ابلغالب ،وألنه ال يطلق على الثوب أنه من حرير،
لكون احلرير فيه يسرياً.
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يقول ابن تيمية" :فإن نسج مع احلرير غريه كالقطن والكتان والوبر والصوف وحنو ذلك ،فالذي ذكره
أكثر املتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم أنه إن كان احلرير هو الغالب حرم ،وإن

كان احلرير هو األقل جاز ،قال بعضهم قوالً واحداً ،وإن استواي فوجهان :أحدمها :حيرم وهو أشبه

بكالم اإلمام أمحد؛ ألن الرخصة إمنا جاءت يف اليسري الذي هو مقدار أربعة أصابع ،فأحلقنا بذلك ما

إذا كان احلرير هو األقل؛ ألن احلكم لألكثر".

كما أجاز بعض الفقهاء -ومنهم ابن تيمية -الذهب اليسري عند احلاجة يف اللباس ،ويف حلية

السيف ،وحنوها.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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هل أُالَم على بغض والدي؟!

اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/09هـ

السؤال

السالم عليكم

مشكليت أنين أَكِ ُّن لوالدي بعض البغضاء بسبب مشكالت منها أنه خبيل رغم أنه غين ،أان طالب
وأحتاج إىل املال للدراسة أريد معرفة حكم هذه البغضاء املؤقتة!

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فال يوجد عاقل يكره أابه ،ولكن هذا من ابب كراهة األفعال ،فأنت تكره البخل عند أبيك ،وتود لو
أنه كان أكثر سخاء مما هو عليه ،خاصة وأنت طالب حتتاج إىل املال ،وهذه الكراهة تسبب لك

مضايقات ،وتسبب لك وخز الضمري.
والواجب عليك أن تصارح والدك ابلكلمة الطيبة ،والعبارة احلسنة ،أبنك طالب يف مقتبل العمر،

وأنك حتتاج إىل الكثري من املال لتلبية متطلبات الدراسة ،وأن أي تشاغل عن هذا األمر يعرض

دراستك للتأخر؛ وستجد أن كالمك مع والدك بلسان لبق ،وعبارة مجيلة يلّي قلبه بل يفرح بك

وبنشاطك وصراحتك؛ جرب؛ وهللا املقرب بّي القلوب ،لكن ال خيطر ببالك أن جتعل يف قلبك ذرة
كراهة لوالدك ،وهللا يوفقك .وهللا أعلم.

()28/17

هل تلزمها طاعة زوجها يف املسائل اخلالفية!
اجمليب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

هل يلزم الزوجة طاعة زوجها يف األمور اليت خيتلف فيها العلماء ،فإذا كان الزوج أيخذ ابلقول احملرم،
أو القول األورع ،مث أتيت الزوجة وتقول :إن العامل الفالين أجاز هذا ،وأان آخذ بقوله؟ فهل للزوج أن

يلزم زوجته برأيه يف هذه املسألة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالواجب على املرأة عموماً طاعة زوجها يف غري معصية ،وفيما ال يضرها ،أو يضيع حقوقها ،أما

املسائل اخلالفية بّي العلماء ،فإن القاعدة :أنه ال إنكار يف مسائل االجتهاد ،واملقصود هبا املسائل

اليت وقع فيها اخلالف بّي العلماء لعدم وجود نص يف املسألة ،أما لو كان هناك خالف بّي العلماء
لكن هناك نص قاطع يف املسألة فالعربة ابلنص.

واملوقف من اخلالف أننا حنفظ للعلماء مكانتهم أوالً ،وأما تقليدهم ،فإن املسلم إذا كان يستطيع
النظر يف األدلة ويرجح بّي األقوال ،فإن الواجب عليه اتباع الدليل ،ال األقوال ،وأما إن كان ال

يستطيع النظر والرتجيح ،فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق يف علمه ودينه ،مث يعمل برأيه ،وال

يكلفه هللا أكثر من ذلك "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ابلبينات والزبر[ "..النحل-43:

 . ]44وإن وقع اخلالف بّي العلماء يف مسألة معينة ،فإن الواجب على من ال يستطيع النظر

والرتجيح ،تقليد أكثرهم علماً وديناً ،ويُعلم ذلك ابألدلة واألمارات ،فكما يطمئن اإلنسان إىل طبيب
معّي ويرى أنه األحسن -مع أنه ليس متخصصاً ابلطب -وذلك ملا يرى من األمارت إما لرجوع

األطباء إليه ،أو لشهرته ،وجناحاته ،وحنو ذلك مما يصل معه اإلنسان إىل اطمئنان أبنه األحسن،

فكذلك مع املفتّي ،فإنه يبحث عن األعلم ،واألدين ،حبسب ما يرى من األمارات ،وال جيوز له تتبع
الرخص أو األخذ بفتوى فالن ألنه األسهل فقط.

وإذا تقرر ما سبق فإنه ال ميكن احلكم على كل املسائل اليت تقع بّي الزوجّي مما أشري إليه يف السؤال

حبكم واحد ،بل ننظر يف املسألة فإن كانت من املباحات وال يضر الزوجة طاعة الزوج فيها ،فإن
طاعته الزمة على املرأة ،وأما إن كانت املرأة مقلدة لعامل يرى أن هذا األمر حمرم ،فإن الزوج ال جيوز

له إلزامها هبذا األمر.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()29/17

اهداء ثواب قراءة القرآن للميت
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/02/29هـ

السؤال

نالحظ أن بعض األبناء يقرأ القرآن الكرمي كامالً ،ويقول هذه اخلتمة مهداة لروح والدي أو والديت،
أو أي ميِّت من الناس .فهل هذا مشروع؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه األعمال مل تكن يف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -لكن ذكر العلماء وصول الثواب إىل
امليت ،أما من ولده فال خالف يف ذلك ،ففي صحيح مسلم ( )1631عن أيب هريرة -رضي هللا

عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة:
إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له".
وقال العلماء :أي عمل بنية امليت يصل ثوابه له ،فقد قال ابن تيمية -رمحه هللا -يف شرح العمدة
( : )237/2فأما إن حج عن نفسه ،مث أهدى ثواهبا للميت؛ فهذا جيوز عندان قوالً واحداً.
وقال عبد هللا بن قدامة املقدسي يف عمدة الفقه ( : )28/1وأي قربة فعلها ،وجعل ثواهبا للميت
املسلم نفعه ذلك.

ويف اإلنصاف للمراداوي ( : )560/2أي قربة فعلها :الدعاء ،واالستغفار ،والواجب الذي تدخله
النيابة ،وصدقة التطوع ،والعتق ،وحج التطوع ،فإذا فعلها املسلم وجعل ثواهبا للميت املسلم نفعه

إمجاعا ،وكذا تصل إليه القراءة والصالة والصيام.
ذلك ً

ويف روضة الطالبّي للنووي الشافعي ( : )191/5وإن قرأ مث جعل ما حصل من األجر له (للميت) ،

فهذا دعاء حبصول ذلك األجر للميت فينفع امليت.

وقال املليباري الشافعي يف فتح املعّي ( : )221/3وقد نص الشافعي واألصحاب على ندب قراءة
ما تيسر عند امليت ،والدعاء عقبها؛ أي ألنه حينئذ أرجى لإلجابة ،وألن امليت تناله بركة القراءة؛
كاحلي احلاضر .وهللا أعلم.

()30/17

عمل املرأة يف جمال التعليم
اجمليب د .مجال املراكيب
رئيس مجاعة أنصار السنة احملمدية ابلقاهرة

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته أما بعد:

فضيلة الشيخ ما احلكم الشرعي عمل املرأة يف جمال التعليم معلمة أو مدرسة للصف االبتدائي من6

سنوات إىل 12سنة مع العلم االلتزام بلباس الشرعي أفيدوان أفادكم هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا

تعاىل وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسولنا األمّي ،وبعد:

أهال بك -أخي الكرمي -ونسعد بتواصلك معنا عرب موقع "اإلسالم اليوم" دائما،
فهناك -كما هو معروف -عالقة وثيقة بّي األمومة والطفولة ،وهو مقتضى الفطرة اليت فطر هللا

الناس عليها؛ لذا فإن التعامل مع الطفل يف مراحله األوىل وابألخص يف مرحلة التعليم االبتدائي،
حيتاج إىل معاملة رقيقة حنونة ما قد ال يتوفر إال يف املرأة وهي -إضافة حلكم الفطرة -إن أخذت

قسطا وافرا من التدريب الرتبوي فهي أفضل من يقوم مبهمة التعليم يف هذه املرحلة اليت يكون فيها

ربج ،وال
الطفل غضا طراي قابال للتشكيل .كذا إن توافرت للمرأة املسلمة ظروف مناسبة؛ حبيث ال تَ ُّ

تعرض لالختالط ابلرجال األجانب ،أو تتجشم ركوب املواصالت املرهقة ،وأال يؤثر ذلك أيضا على
ُّ

خاصة نفسها وبيتها؛ زوجا وأوالدا ومن تعول ،نقول :إن توافرت تلك الشروط فليس هنالك حرج
شرعي وال مانع ديين من عملها معلمة أو مدرسة ..وهللا أعلم.

()31/17

السكن مع عائالت يف الغرب لتعلم اللغة
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سابقاً
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/03/04هـ

السؤال

ذهبت إىل بالد الغرب لتعلم اللغة اإلجنليزية ،وسكنت مع عائلة نصرانية ،وبعد ذلك قررت مع

جمموعة من األصدقاء أن نستأجر شقة ،وهم من نفس اجلنسية ومجيعهم مسلمون ،لكن املشكلة أين

حائر :هل أترك أصدقائي وأرجع للعائلة ألكسب اللغة ،أم أجلس مع الشباب ،ونصلي مع بعض
مجاعة؟ علماً أن الشباب يسمعون األغاين وكثريو اهلزل والضحك ،وأان أريد الثبات ،فأعينوين جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فسكنك مع زمالئك الشباب خري لك من السكن مع العائلة النصرانية ،وال سيما وزمالؤك -كما
ذكرت -من أهل اخلري والصالح مواظبون على الصالة ،ومساعهم األغاين وكثرة مزاحهم أخف ضرراً
من سكنك ونومك وأكلك وشربك مع عائلة أجنبية ،فأنت خمالف للشرع ابختالطك أو خلوتك
ابمرأة أجنبية عنك ،فضالً عما قد يرتتب عليها من مفاسد أخرى ال حتمد عقباها يف الدنيا واآلخرة،
وال سيما مع وجود املغرايت وعدم العفة واستحالل الزان عند نساء الكفار ،كاختاذ األخدان

واألصدقاء ،وحمافظتك على دينك -ولو أتخرت قليالً يف إتقان اللغة -خري لك من إتقان اللغة
وضياع الدين .وفهق هللا اجلميع إىل اخلري ،وعصمنا وإايك عن حمارمه .آمّي.

()32/17

ثبوت حد الردة!
اجمليب عاصم بن انصر القاسم

القاضي مبحكمة متري

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/24هـ

السؤال

مسعت فتوى لبعض أهل العلم يقول فيها :إن َح هد الردة مل يرد يف القرآن الكرمي ،أو السنة املطهرة،

وأنه اجتهاد من العلماء املتأخرين ،وذكر أن للمسلم مطلق احلرية يف ترك دينه دون أي مساءلة! فما
حكم الشرع يف ِّ
الردهة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فعقوبة املرتد عن دين اإلسالم هي القتل بعد أن يستتاب ،فإن اتب وإال قتل ،كما يف صحيح

البخاري ( )6922وغريه ،عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
"من بدل دينه فاقتلوه" .ويف الصحيحّي عن معاذ -رضي هللا عنه أنه -قال يف مرتد رآه عند أيب

موسى األشعري يف اليمن :ال أجلس حىت يقتل- ،قضاء هللا ورسوله -صحيح البخاري (، )6923
وصحيح مسلم ( . )1824وقد ُح ِكي اإلمجاع على وجوب قتل املرتد ،وروي ذلك عن أيب بكر
وعثمان وعلي ومعاذ وأيب موسى وابن عباس وخالد وغريهم ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة -

رضوان هللا عليهم -فكان إمجاعاً.
وأنصح السائل وغريه ابلرجوع يف مثل هذه املسائل إىل كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وما عليه صحابته الكرام -رضوان هللا عليهم -وصلى هللا وسلم على حممد.

()33/17

االعرتاف املنتزع ابلتعذيب
اجمليب عاصم بن انصر القاسم
القاضي مبحكمة متري

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/13هـ
السؤال

ما حكم الشهادات واالعرتافات اليت تتم بطريقة التعذيب ،وما حجيتها عند عرضها يف احملاكم

اإلسالمية؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فال حيتج ابإلقرار املنتزع ابإلكراه أو التعذيب ،وكذلك الشهادة؛ لعموم النصوص الشرعية الدالة على
رفع احلرج عن املكْره ،ومنها قوله تعاىل" :إِهال من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِن ِاب ِْإلميَ ِ
ان" [النحل. ]106:
َْ
َ ُ ُ َ
َ
وقوله صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن

ماجه ( ، )2043وغريه.

وهذا هو املعمول به يف احملاكم الشرعية .وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه.

()34/17

احللف ابلطالق بقصد املنع!
اجمليب هتالن بن علي اهلتالن

القاضي ابحملكمة املستعجلة ابخلرب
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/29هـ

السؤال

علي الطالق إذا ما تزوجت مع أخيك يف نفس
حلف أخي ابلطالق عدة مرات على ابنه ،قال له :ه
اليوم ،فلن أحضر عرسك ،وال أهلك حيضرون .والواقع أن االبن مل يتزوج مع أخيه يف نفس اليوم،

وقد مر على هذا األمر قرابة سنتّي ،واالبن يريد الزواج اآلن ،وأهله أخربوه أهنم لن حيضروا العرس
خوفاً من وقوع اليمّي .فهل يقع الطالق إذا حضروا العرس؟ .فهو مل يقصد وقوع الطالق .وهل
توجد فتوى هبذه احلالة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن كان احلال كما ذكر السائل من أن قصد احلالف ابلطالق حث ابنه على الزواج مع أخيه يف يوم

واحد ،ومل يقصد إيقاع الطالق يف حالة عدم ذلك؛ فإن حكم ذلك حكم اليمّي ،على الصحيح من
أقوال أهل العلم .وما دام أنه مل يتزوج معه يف يوم واحد ،فإن مل حيضر هو وأهله زواج ابنه فال شيء

عليه .وإن حضروا الزواج وهذا أفضل ،وأحرى ،وفيه خري وبر وصلة -فإن عليه كفارة ميّي ،وهي
عتق رقبة مؤمنة ،أو إطعام عشرة مساكّي- ،لكل مسكّي نصف صاع من الرب وحنوه ويضع معه
بعض اإلدام (كيلو ونصف تقريباً للمسكّي الواحد)  -أو كسوهتم .فإن مل جيد أحد هذه الثالثة
أشياء صام ثالثة أايم.

وأما إن كان قصد احلالف هبذا اللفظ إيقاع الطالق بعدم زواج ابنه مع أخيه يف يوم واحد  ...فإن

طالقه يقع ما دام أن ابنه مل يتزوج مع أخيه يف يوم واحد ،وإن كان ظاهر اللفظ يدل على القصد

األول.

وعلى كل فإن احللف ابلطالق ال جيوز ،وعليه التوبة ،واالستغفار ،وأن ال حيلف إال ابهلل تعاىل؛ لقوله
صلى هللا عليه وسلم" :من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت" صحيح البخاري (، )2679
وصحيح مسلم ( . )1646وهللا تعاىل أعلم.

()35/17

هل اإلتالف بغري قصد يوجب الضمان؟
اجمليب أ .د .ايسّي بن انصر اخلطيب
أستاذ بقسم القضاء يف جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/10هـ

السؤال

إذا أتلفت أو أفسدت شيئا من غري قصد ،فهل جيب علي أن أدفع قيمة هذا الشيء ،أو أصلحه
على حسايب ،أم أن ذلك ال جيب؟ وهل هذا هو ما يسمى ابلغرامة أو العوض؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيجب على من أتلف أو أفسد أي شيء على أي إنسان أن يعوضه قيمة ما أتلف ،أو قيمة ما

أفسد ،وعليه أن يصلح ما أفسد -ولو من غري قصد -على حسابه؛ ألنه أفسد ،وألن أموال الناس
مصونة يف اإلسالم ،والفرق بّي القصد وغريه :أن من قصد إتالف مال إلنسان فهو آمث مع ضمان

القيمة ،أما إن كان من غري قصد ،فيضمن القيمة من غري إمث ،والضمان على كل حال واجب،
عوضا ،ويقول :ال تقبل
وبعض الناس يسميه غرامة .ويقول :ال جتوز الغرامة ،وبعضهم يسميهً :

العوض .وهذا خطأ كبري ،ففي صحيح مسلم (" : )2564كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله

وعرضه" .وهللا أعلم.

()36/17

السفر ابملصحف لبالد الكفار!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/29هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

ما تفصيل الكالم يف مسألة السفر ابلقرآن إىل بالد الكفار ،وما حكم ذلك يف هذا الزمن؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فأخرج البخاري ( )2990ومسلم ( )1869من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -هنى أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو .زاد مسلم" :خمافة أن يناله العدو".ويف رواية ملسلم :قال صلى هللا عليه وسلم" :ال تسافروا ابلقرآن ،فإين ال آمن أن يناله العدو".

والنص يدل على التحرمي إال لصارف ،والعدو املراد به الكافر احلريب .ولذا أخرجه البخاري يف كتاب
اجلهاد ،ومسلم يف كتاب اإلمارة ،وقد ذكر فيه مجلة من أحاديث اجلهاد .وأخرجه أبو داود

( )2610وابن ماجة ( )2879يف كتاب اجلهاد.

وقوله" :خمافة أن يناله العدو"" ،فإىن ال آمن أن يناله العدو" بيان لعلة النهي .وعلى ما تقدم فإنه ال

ِ
ابملصاحف لبالد الكفار إذا خيف أهنم أيخذوهنا ،ويعتدون عليها؛ إذ إن املشركّي
جيوز الذهاب

أجناس ،كما قال تعاىل" :إمنا املشركون جنس" والقرآن جيب تنزيهه عن األقذار واألجناس ،ويف كونه

عند أهل الكفر إهانة له .أما إذا أمن أن يناله العدو لقوة املسلمّي ،أو وجود مواثيق وعهود بينهم

وبّي الكفار ،وكان املقصود ابلسفر هم املسلمون ،فال أبس بذلك وهو الصحيح يف هذه املسألة يف
هذه األزمنة وقبلها .إذ إن من العلماء من منع ذلك مطلقاً ،ومنهم من أجازه مطلقاً ،ومنهم من
فصل ،وهو الراجح ،كما تقدم .وهللا ويل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

()37/17

هل الراتب التقاعدي يُقسم كالرتكة؟!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

رئيس احملكمة العامة مبحافظة بلقرن

التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/23هـ

السؤال

تويف أيب -رمحة هللا -وترك لنا راتب التقاعد ،ولدي أخوان صغريان يف السن ،فهل هذا الراتب يعد
خاصا هبما ،أم أنه كباقي الرتكة؟.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالراتب التقاعدي ،أو معاش التقاعد الذي يصرف لذوي امليت بعده ،ليس سبيله سبيل املرياث

يقسم على الورثة -حسب ما ذكره هللا تعاىل يف كتابه -وإمنا هو مما التزمه ويل األمر لرعيته بشرط

قيامهم ابألعمال ،ولذا يصرف للعاجز ،وغري املتزوجة ،والصغري ،وال يصرف هلم إذا زال العذر ،هذا

على قول أكثر العلماء املعاصرين.
وعليه فإن املال املخصص ألخويك الصغريين هو حقهما ،وعلى وليهما أن يقبضه بدال منهما

"وَال
ويصرف عليهما منه ابملعروف ،وما توفر منه فإنه يسلم هلما حال بلوغهما ورشدمها ،قال تعاىلَ :
اَّلل لَ ُكم قِياما وارُزقُ ِ
وه ْم َوقُولُوا َهلُ ْم قَـ ْوًال َم ْع ُروفًا
تُـ ْؤتُوا ُّ
س ُ
اء أ َْم َوالَ ُك ُم الهِيت َج َع َل هُ ْ َ ً َ ْ ُ
وه ْم ف َ
الس َف َه َ
يها َوا ْك ُ

ِ
ِ
وها
اح فَِإ ْن آنَ ْستُم م ْنـ ُه ْم ُر ْش ًدا فَا ْدفَـ ُعوا إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َهلُ ْم َوَال َأتْ ُكلُ َ
َوابْـتَـلُوا الْيَـتَ َامى َح هىت إِ َذا بَـلَغُوا النّ َك َ
ف ومن َكا َن فَِقريا فَـلْيأْ ُكل ِابلْمعر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف فَِإذَا َدفَـ ْعتُ ْم
ْربوا َوَمن َكا َن غَنيًّا فَـلْيَ ْستَـ ْعف ْ َ َ
إ ْس َرافًا َوب َد ًارا أَن يَك َُ
ً َ ْ َ ُْ
هِ
ِ ِ
ين َأيْ ُكلُو َن
إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َهلُ ْم فَأَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه ْم َوَك َفى ِاب هَّلل َحسيبًا" [النساء . ]6-5:قال تعاىل" :إِ هن الذ َ
ِ
ريا" [النساء . ]10:وبذا يتم اجلواب
أ َْم َو َ
ال الْيَـتَ َامى ظُل ًْما إِ همنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِ ْم َان ًرا َو َسيَ ْ
صلَ ْو َن َسع ً

عما ذكر السائل- ،وهللا أعلم -وصلى هللا وسلم على نبينا حممد .وآله.

()38/17

هل كان الدجال حيًّا يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم؟!
اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/28هـ
السؤال
قرأت يف حديث أن اخلضر عليه السالم قد تويف .وروى مسلم عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا

عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-صلى هبم العشاء يف ليلة قبيل وفاته ،مث وقف،

حي
وقال" :هل ترون ليلتكم هذه؟ ال أييت على الناس مائة سنة ،وعلى األرض عّي تطرف ممن هو ّ
اليوم ،وهللا إن رجاء هذه األمة بعد مائة عام".
قال ابن عمر :مل يفهم الناس هذه الكلمات ،وقالوا :إن معناها يوم القيامة سيأيت بعد مائة عام .لكن
معىن الكالم :أن ال أحد من اجليل احلايل إال وسيفىن.

فإذا صح هذا احلديث ،فكيف ينطبق هذا الكالم على الدجال؟ أمل يكن حيًّا يف زمن النيب صلى هللا

عليه وسلم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فاحلديث الذي ذكرته جاء يف صحيح مسلم -كتاب الفضائل -ابب قول النيب صلى هللا عليه

وسلم" :ال أتيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليوم" حديث ( )2537عن عبد هللا بن عمر
-رضي هللا عنهما -قال :صلى بنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ذات ليلة صالة العشاء يف

آخر حياته ،فلما سلم ،قام ،فقال" :أرايتكم ليلتكم هذه ،فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن

هو على ظهر األرض أحد" .قال ابن عمر فوهل الناس يف مقالة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
تلك فيما يتحدثون من هذه األحاديث عن مئة سنة ،وإمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال

يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد" يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن .هذا نص احلديث.
ومعىن َو َه َل الناس .أي غلطوا .واملراد ذهب ومههم إىل غري الصواب.

وما ذكرته عن موت اخلضر هو الصحيح وهو الذي عليه اجلمهور .وأما ما أشكل عليك من كون

الدجال كان حيًّا على عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإن هذا قد أشكل على غريك أيضاً ،حىت
أشكل على الصحابة -رضوان هللا عليهم -وذلك مبسوط يف موضعه ،من قصة ابن صياد حيث

اختلف يف أمره اختالفاً شديداً ،هل هو الدجال أم أنه ٌ
دجال آخر من الدجاجلة ،قال ابن تيمية -

رمحه هللا( :-إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال ،وتوقف فيه النيب -
صلى هللا عليه وسلم -حىت تبّي له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ،إمنا هو من جنس الكهان من

أصحاب األحوال الشيطانية ،ولذلك ذهب ليختربه)  ،انظر الفرقان بّي أولياء الرمحن وأولياء
الشيطان (ص. )77

وقال النووي يف شرح مسلم (( : )46/18قال العلماء :وقصته مشكلة ،وأمره مشتبه يف أنه هل هو
املسيح الدجال املشهور أم غريه ،وال شك يف أنه دجال من الدجاجلة) .

والذي يظهر يف هذا أن ابن صياد دجال من الدجاجلة ،وليس هو الدجال املقصود الذي يظهر يف
آخر الزمان وهللا أعلم.
وانظر بسط القول يف ذلك يف شرح مسلم للنووي ( )58-46/18والنهاية يف الفنت واملالحم

( ، )108،107/1وجامع األصول البن األثري ( )375،362/10والتذكرة للقرطيب ،وغريها من
الكتب اليت ذكرت فيها أشراط الساعة ،وقصة ابن صياد .وهللا املوفق.

()39/17

شروط الزواج ابلنصرانية
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري

قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/06/01هـ

السؤال

الزواج من النصرانيات جائز حسب علمي ،لكن هل الزواج من الروس الذين يقولون :إهنم نصارى،
وهم يشربون اخلمور ،وميارسون الزان ،ويعرفون القليل من الداينة النصرانية ،جائز؟ وهل نعتربهم

نصارى؟ وما هي شروط هذا الزواج؟ هل يشرتط حضور ويل أمر الفتاة؟ وما حكم اآلية" :الزانية ال
ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي" هل اآلية منسوخة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابيّة سواء كانت متمسكة بدينها ،أو ال تلتزم إال أبصل الدين ،وختالف يف
فروعه ،قال تعاىل" :والْمحصن ُ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ ه ِ
ِ ِ
اب ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم"
َ ُ ْ ََ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
[املائدة. ]5:
يتزوج املسلم العفيفة ،سواء
واآلية املذكورة ليست منسوخة ،ومعناها النهي عن الزواج ابلزانية ،بل ّ

كانت مسلمة أو كتابيّة .ويف الكتابيات نساء ال يرتكَب الزان ،وال يفعلنه ،إال يف ما يشابه النكاح من

الروابط اليت يعتربوهنا نكاحاً.
واحلاصل أن الكتابية وكذلك املسلمة ال جيوز الزواج منها إذا كانت زانية ،لكن العقد الذي حصل
صحيح عند مجهور أهل العلم إذا تبينت براءة رمحها.

والبد يف الزواج من وجود ويل للمرأة؛ وهو والدها ،أو جدها ،أو أخوها مع حضور الشهود .فإن مل
يوجد هلا ويل ،فيكون وليها هو القائم ابملركز اإلسالمي ،فإن مل يوجد فإهنا ختتار من أقارهبا أو غريهم

من كبار الناس من جتعله وليًّا عليها .وإذا احتاج املسلم للزواج هناك ومل جيد سوى هذه الطريقة
للنكاح ،فال حرج عليه فيها .وهللا املستعان.

()40/17

ضيفتها فأكلت حلم خنزير!
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/26هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

دعوت بعض صديقايت يف العمل لتناول العشاء يف أحد املطاعم ،وعند طلب الطعام اكتشفت أن

واحدة منهن طلبت شيئاً حيوي حلم خنزير ،ومل أستطع أن أقول :ال ،مع أنين أان اليت دفعت املال،
واآلن أشعر أنين ارتكبت إمثاً كبرياً ،فكيف أكفر عن هذا اإلمث؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإنك أيتها األخت -ابرك هللا فيك -مل توضحي إن كانت من طلبت حلم اخلنزير مسلمة أم ال ،فإن

كانت غري مسلمة وقد طلبت بنفسها حلم اخلنزير أي من غري تقدمي منك هلا فلعل األمر يكون
أيسر ،وإن كان األوىل أن ختربيها أبسلوب مناسب أنك مسلمة ،وال ترضّي بتقدمي حلم اخلنزير،

وتعتذرين إليها بذلك ،فإن أخذته بنفسها واشرتته مباهلا فليس عليك -إن شاء هللا -من حرج ،وأما
إن دفعت املال كما حصل منك فاستغفري هللا تعاىل وتويب إليه ،وهللا تعاىل يقبل التوبة عن عباده،
ويعفو عن السيئات.

وأما إن كانت من طلبت حلم اخلنزير مسلمة فإن اإلمث أعظم ،حيث قد اشتمل هذا العمل على أكثر

من خمالفة شرعية؛ منها شراء حلم اخلنزير وهذا حمرم ،ومنها إعانة املسلم على احملرم ،وهللا تعاىل يقول:

"وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" [املائدة ، ]2:ومنها عدم إنكار املنكر،
إذ كان عليك أن تزجريها عن أكل حلم اخلنزير ،وال جتامليها يف هذا أبداً ،وما دمت اي أخيت قد

ندمت وتبت واستغفرت فأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوبة واملغفرة ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()41/17

هل يلزم إمتام العقد إذا طرأ غالء فاحش
اجمليب د .إبراهيم بن حممد قاسم رحيم
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/03/26هـ

السؤال

تغريت األوضاع
متّ عقد بيع بّي طرفّي بشرط أتجيل تسليم العروض ،وعندما حان وقت تنفيذ العقد ه
كثريا ،حبيث يسبّب تنفيذ العقد خسارة فاحشة ألحد الطرفّي .فهل جيوز شرعاً -يف مثل
االقتصادية ً

هذه احلالة -أن تتد ّخل احلكومة ملنع األذى عن أحد الطرفّي؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فالذي يظهر من السؤال أن هذا من صور عقد السلم الذي يتم فيه تعجيل الثمن وأتجيل املثمن,
ألن مراده بتأخري تسليم العروض (أي املعقود عليها)  ،مث حصل التغري يف القيمة إما برخص شديد يف

العروض ،حبيث تكون اخلسارة على دافع النقود "املسلم" ،أو بغالء شديد تكون فيه اخلسارة على
املسلم إليه "آخذ الثمن" ،وهذا يعد صورة من صور التضخم يف االصطالح االقتصادي املعاصر،

وهو مشكلة تعرض هلا الفقهاء قدمياً وحديثاً من جهة التصرف يف دين السلم قبل قبضه واالعتياض
عنه ,فجمهور العلماء على املنع من ذلك بناء على حديث" :من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل

غريه" أخرجه أبو داود ( )3468وغريه.

واختار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم جواز بيع املسلم فيه قبل قبضه ملن هو يف ذمته بثمن املثل

أو دونه وال جيوز أبكثر منه ،وهو قول ابن عباس رضي هللا عنهما [خمتصر الفتاوى املصرية (، )345

وجمموع الفتاوى ( ، )503/29وهتذيب السنن (. ] )111/5

وهلم يف ذلك تفصيالت ،لكن عندي أن الصورة أتخذ نفس احلكم ،ابعتبار أن التضخم يستوجب
التنازل من أحد الطرفّي ،واالعتياض عن دين السلم أبقل مما وقع التعاقد عليه هلذا االعتبار دفعاً
للضرر.
وميكن أن خترج على مسألة أخرى وهي تعذر املسلم فيه ،ألن التعذر قد يكون حقيقياً بعدم وجود
املسلم فيه ،أو حكمياً ابرتفاع السعر ارتفاعاً ظاهراً يسبب ضرراً على الطرف اآلخر.
واجلمهور من العلماء يرون أن املسلهم إليه خيري بّي الصرب إىل وجود املسلم فيه أو فسخ السلهم

والرجوع برأس املال إن كان موجوداً ،أو عوضه إن تعذر ،وهذا ينطبق على ما ذكرانه يف هذه

املسألة ،وتدخل الدولة ابلفصل حل يف مثل هذه احلاالت؛ ألهنا خصومة يف مسألة اجتهادية ،وحكم

احلاكم يرفع اخلالف .وهللا أعلم.
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عمل األجري بعد الدوام خارج املؤسسة
اجمليب د .فهد بن عبد الرمحن اليحىي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/21هـ
السؤال

أان مهندس برجمة ،هل حيل يل العمل بدوام جزئي لدى مصلحة أخرى إذا كنت أحصل على بعض

أعمال الربجمة ،وأقوم هبا يف بييت؟ وماذا يشرتط يف مثل هذا العمل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن املوظف إذا كان التعاقد معه على زمن معّي ،كأن يطالب ابلدوام من السابعة حىت الثانية ظهراً
مثالً ،فهنا ال حيق له العمل مع جهة أخرى خالل هذه الفرتة .وأما ما عداها ،فيجوز له العمل ،إن مل
يكن يف العقد شرط مينع ذلك ،ما مل يؤثر على أدائه للعمل األصلي ،سواء كان عمله اآلخر بدوام

جديد (مثالً من العصر حىت العشاء)  ،أو كان معلقاً إبجناز عمل معّي دون تقيد بزمن.

وأما إن كان املوظف قد مت التعاقد معه إلجناز عمل دون تقيد بزمن ودوام ،وله مقابل كل ٍ
عمل أجره،
فيجوز له حينئذ أن يتلقى عمالً آخر  ...ما دام ابستطاعته إجنازها كلها خالل املدة املتفق عليها،

وهللا أعلم.
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فعل الشخص ملا هنى عنه غريه
اجمليب حممد حممد سامل عبد الودود

عضو اللجنة العلمية ابملوقع
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/11هـ

السؤال

ما احلكم إذا أان نصحت املرأة يف شيء تستعمله ،وكنت أان أستعمله مثل تشقري احلواجب

والعدسات؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

غريه ال خيلو من أحد احتمالّي:
أوالً :إن فعل الشخص ملا هنى عنه َ

أ -أن يكون بسبب رؤية شرعية؛ أبن كان الشخص يرى حرمة الفعل وقت هنيه عنه ،مث تبّي له أن
درءا ملفسدة ،وفعله له حتقيقا ملصلحة راجحة .ويف هذه احلالة
احلكم خبالف ذلك ،أو كان هنيه عنه ً
ال يُـ َع ُّد ارتكابه للمنهي عنه تناقضا ،بل يعترب من الفقه يف الدين ،وتنزيل األحكام على الواقع .إال أن
هذه احلالة ال يفقهها كثري من الناس.

ب -أن تكون املخالفة إىل الفعل ال تنطلق من رؤية شرعية ،ويف هذه احلالة تكون تناقضا من
الفاعل ،ودليال على خلل يف عقله ،فضال عن كوهنا سببا الندالق أقتابه يف انر جهنم والعياذ ابهلل

تعاىل.

س ُك ْم
هاس ِابلِ ِّ
 -1أما كوهنا دليال على خلل يف العقل فلقول هللا تعاىل" :أ ََأت ُْم ُرو َن الن َ
س ْو َن أَنْـ ُف َ
ْرب َوتَـ ْن َ
ِ
اب أَفَال تَـ ْع ِقلُو َن" [البقرة. ]44:
َوأَنْـتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
ويف هذا أصرح داللة على منافاة هذا التصرف ملقتضيات العقول السليمة.
ومن هذا املعىن قول الشاعر:

اي أيها الرجل املعلم غريه *** هال لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضىن *** كيما يصح به وأنت سقيم
وأراك تصلح ابلرشاد عقولنا *** أبدا وأنت من الرشاد عدمي

إبدأ بنفسك فاهنها عن غيها *** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يقبل ما تقول ويُهتدى *** ابلقول منك وينفع التعليم
ال تنه عن خلق وأتيت مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم

 -2وأما كوهنا سببا يف اندالق األقتاب يف انر جهنم ،فلقول النيب صلى هللا عليه وسلمُ :
"جيَاءُ
ِابل هرج ِل يـوم ال ِْقيام ِة فَـيـ ْل َقى ِيف النها ِر ،فَـتَـ ْن َدلِ ُق أَقـْتَابهُ ِيف النها ِر ،فَـي ُدور َكما ي ُد ِ
ار بَِر َحاهُ ،فَـيَ ْجتَ ِم ُع
ُ َْ َ َ َ ُ
ُ
ور ا ْحل َم ُ
َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ال:
ت َأت ُْم ُرَان ِابل َْم ْع ُروف َوتَـ ْنـ َه َاان َع ِن ال ُْم ْن َك ِر؟ قَ َ
َي فَُال ُن َما َشأْنُ َ
س ُك ْن َ
أ َْه ُل النها ِر َعلَْيه فَـيَـ ُقولُو َن :أ ْ
ك؟ أَلَْي َ
ت آمرُكم ِابلْمعر ِ
وف َوَال آتِ ِيهَ ،وأ َْهنَا ُك ْم َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوآتِ ِيه" .أخرجه البخاري (. )3267
َ ُْ
ُك ْن ُ ُ ُ
ِ
اب بَطْنِ ِه ." ...
وعند مسلم ( )2989بلفظ ... " :فَـتَـ ْن َدل ُق أَقـْتَ ُ
واالنْدالق  -كما جاء يف النهاية البن األثري (ُ :- )313 / 2خروج ال ه
شيء من مكانه؛ يُ ِريدُ :خروج
ْأم َعائه من َج ْوفه.

اثنياً :جيب التنبيه إىل أن وقوع الشخص يف املنكر  -حفظين هللا وإايكم  -ال مينع مسؤوليته عن
إنكار هذا املنكر على غريه ،بل إن سكوته عن اإلنكار يعترب منكرا آخر.

ومن جانب آخر فإن سكوت الشخص عن إنكار املنكر على غريه حبجة وقوعه هو يف بعض

املنكرات يؤدي إىل سكوت غالبية الناس -إن مل أقل :كلهم -عن إنكار املنكرات؛ لندرة السالمة
من شيء من ذلك ،ويف هذا تعطيل هلذه الشعرية العظيمة ،وضرر عظيم على األمة.
وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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شروط قطع السارق
اجمليب عبد احلكيم حممد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/04/17هـ
السؤال

مىت تقطع يد السارق؟ هل دائماً السارق تقطع يده؟ أم يسجن؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فيقول هللا تعاىل" :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم"

[املائدة ، ]38:فحكم السارق القطع ،هذا حد شرعي مقطوع به ،ال خالف بّي العلماء فيه.

والسارق يف الشرع ،هو :املكلف الذي أخذ ماال حمرتما لغريه من حرز مثله خفية من غري شبهة .فمن
انطبق عليه التعريف السابق ،فاجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه املوانع ،فإنه يسمى سارقا ويقطع.

نعم قد حتتف ابلسرقة شبهات ،وقد ختتلف أعراف الناس يف اعتبار مكان حفظ املال حرزا أم ال،

فهذه نظرها إىل اإلمام أو انئبه ،وقد يعاقب السارق ابلعقوبتّي القطع والسجن ،القطع حدا والسجن
تعزيرا ،وقد يعاقب ابلقطع فقط ،وقد يسقط عنه القطع ألي عذر يراه القاضي ويعاقبه ابلسجن
تعزيراً .وهللا أعلم.
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مىت تكون الزوجة انشزاً؟!
اجمليب هاين بن عبد هللا اجلبري
قاضي مبحكمة مكة املكرمة
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/05/10هـ

السؤال

مىت تعد املرأة انشزاً؟ وهل مينع عنها املصروف؟ وهل جتب على الزوج نفقة أوالده منها؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فتكون املرأة انشزا إذا عصت زوجها فيما جيب عليها أن تطيعه فيه.

مثل أن متتنع عن مباشرته هلا ،أو تسافر من غري إذنه ،أو ترفض السفر معه ،أو املبيت عنده يف

فراشه ،أو خترج عن بيت الزوجيّة بغري إذنه وال تعود.

ويف حال النشوز تسقط نفقتها فال جيب على الزوج أن ينفق عليها.

ولو أنفق عليها حال نشوزها فهذا منه تطوع.

انشزا أو ال ،وسواء كانوا يف حضانته أو يف
وأما األوالد فيلزم األب أن ينفق عليهم سواء كانت أمهم ً
حضانة والدهتم ،ما دام قادراً على اإلنفاق عليهم قال تعاىل" :وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن
ابملعروف" [البقرة. ]233:

وأحسن أحوال املسلم أن يسعى حلل اخلالفات ابلصلح واإلقناع ،أو ابملفارقة مع رعاية األوالد ،وهللا
املوفق.
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عصري التفاح املغلي واملنقوع
اجمليب عبد هللا بن علي الرميي

ماجستري كلية الشريعة من جامعة اإلمام

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/29هـ

السؤال

سؤايل عما حيرم من األطعمة اليت تنقع أو تغلى؛ ألنين مسعت أن غليان عصري التفاح على النار حيوله
خلمر بسرعة ،فهل إذا أعددت هذا املشروب قبل الشرب مباشرة أي لن جيلس بعد التحضري إال

دقائق معدودة حىت يشرب ،فهل حرام أم حالل؟ وما هي األطعمة اليت لو نقعت حيدث هلا ختمر
وحترم؟ وما هي األطعمة اليت لو غليت حرمت؟ وكم الفرتة الزمنية بعد الغلي أو النقع الالزمة لكل
صنف حىت يصري حراماً علينا تناوله؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،أما بعد :فالقاعدة

يف األشربة واألطعمة:

 -1أن كل ما أسكر مخر ،وكل مخر حرام ،فعن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-كل مسكر مخر ،وكل مسكر حرام " رواه مسلم (. )2003
وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :سئل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن البِْتع -وهو
شراب يتخذ من العسل ،-فقال " :كل شراب أسكر فهو حرام" رواه البخاري ( )5585ومسلم

(. )2001

شان من
شان َ -ج ْي َ
ويف صحيح مسلم ( )2002عن جابر -رضي هللا عنه -أن رجالً قدم من َج ْي َ

اليمن  -فسأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن شراب يشربونه أبرضهم من الذرة ،يقال له:
املِ ْزُر .فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -أو مسكر هو؟ " قال :نعم .قال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم" :-كل مسكر حرام ،إن على هللا -عز وجل -عهداً ملن شرب املسكر أن يسقيه من
طينة اخلبال" قالوا :اي رسول هللا :وما طينة اخلبال؟ قال" :عرق أهل النار ,أو عصارة أهل النار".

وأخرجه البخاري ( ، )4343ومسلم ( )1733هي من حديث أيب موسى -رضي هللا عنه -حنوه.
ويف مسند اإلمام أمحد ( )9174عن أيب هريرة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال "كل مسكر
حرام" .ورواه النسائي ( ، )5588والرتمذي ( ، )1864وابن ماجة ( )3401وقال الرتمذي

صحيح .ويف سنن ابن ماجة ( )3388عن ابن مسعود عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال:

"كل مسكر حرام".

ويف حديث ديلم احلمريي -رضي هللا عنه -الذي أخرجه أبو داود ( )3683بسند حسن ،أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن شراب ،فقال" :هل يسكر؟ " قال :نعم ,قال" :فاجتنبوه"
ويف سنن ابن ماجة أيضا ( )3389عن معاوية -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول" :كل مسكر حرام على كل مؤمن"

فدلت هذه األحاديث على أن حكم الطعام أو الشراب مرتبط ابإلسكار .فإن أسكر هذا الطعام أو

الشراب حرم سواءً كان مغلياً ،أو غري مغلي ،من أي نوع كان من الفاكهة أو غريها فاحلكم متعلق

بوجود اإلسكار ،فإن وجد اإلسكار حرم ،وإال فال .وهذا اإلسكار متعلق حبال الطعام أو الشراب،

ال حبال الشخص .ويوضح ذلك القاعدة الثانية:
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 -2ما أسكر كثريه ،فقليله حرام .فعند أيب داود ( )3681والرتمذي ( )1865وصححه ابن حبان
( )5382من حديث جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ما أسكر
كثريه ،فقليله حرام" .وللنسائي ( )5607من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله,

وسنده إىل عمرو صحيح .وأليب داود ( )3687من حديث عائشة -رضي هللا عنها -مرفوعاً" ,كل
مسكر حرام ،وما أسكر منه ال َف ْرق ،فملء الكف منه حرام" .والبن حبان ( ، )5370والطحاوي

( )216/4من حديث سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أهناكم عن قليل ما
أسكر كثريه".

فدلت األحاديث على أن الطعام أو الشراب الذي إذا شرب ،أو أكل كثري منه أسكر ،حرم شرب

أو أكل قليل منه؛ ولو مل يسكر اآلكل أو الشارب.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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نفقة املطلقة ثالاث وعدهتا!
اجمليب د .توفيق بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي بتبوك

التصنيف الفهرسة/اجلديد

التاريخ 1427/05/22هـ
السؤال

هل للمطلقة البائن نفقة عدة ونفقة متعة؟.

اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

املطلقة الرجعية هلا النفقة والسكىن ،ما دامت يف العدة؛ ألن هللا جعلها زوجة وزوجها أحق هبا ،فلها

ما للزوجات من النفقة ،والكسوة ،واملسكن .وهذا ابتفاق العلماء.
وأما املطلقة البائن اليت ال سبيل إىل رجعتها إال إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر مث طلقت
من غري حتايل فقد اختلف العلماء يف وجوب النفقة ،والسكىن هلا:

فذهب فريق منهم :إىل أهنا إن كانت حامال ،فلها النفقة ألجل محلها ،لقوله تعاىل " :وإن كن أوالت

أمحال فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن " [الطالق . ]6 :فإن مل تكن حامال ،فليس هلا نفقة واجبة
وال كسوة.

وذهب فريق آخر :إىل وجوب نفقة املطلقة على زوجها ،سواء أكان الطالق رجعيا أم ابئنًا ،وسواء
أكانت املطلقة حامال أم حائال (أي غري حامل) .

وهذه النفقة تستحقها املرأة طوال فرتة العدة ،وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج املالية.

فإذا انتهت فرتة العدة ،فإن مل يكن للمطلقة طفل فال شيء هلا بعد ذلك ،وإذا كان معها طفل فنفقة

الطفل على أبيه.

ولكن الصحيح ،وهللا تعاىل أعلم :أهنا ليس هلا نفقة واجبة وال كسوة ،ألهنا أصبحت امرأة أجنبية

عنه.
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خطر تداول الصور اخلليعة عرب اجلواالت!
اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي

عضو البحث العلمي جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/اجلديد
التاريخ 1427/04/11هـ

السؤال

كثر يف اآلونة األخرية انتشار الكامريا ،مبا فيها من بلوتواثت حتمل يف طياهتا صوراً لنساء ،ورجال

عراة ،ومقاطع فيديو ألفالم جنس خليعة ،وفواحش من زان ولواط.

فما حكم تداول مثل هذه الصور ،ونشرها ،والنظر إليها ،واالحتفاظ هبا يف اجلواالت؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده :أما بعد:
فإنه ال حيل النظر إىل صور النساء غري احملارم ،فضالً عن أن تكون صوراً للعورات املغلظة؛ من نساء

أو رجال.

وأشد شناعةً من ذلك ،النظر إىل فعل الفواحش من زانً ولواط ،وحنومها ،عن طريق الفضائيات،

واإلنرتنت ،والبلوتوث ،واالحتفاظ هبا.

ويتفاقم اجلرم حّي يسعى بعض السفهاء إىل بثها ،ونشرها بّي املسلمّي ،وتداوهلا عرب وسائط اجلوال،
فلهم كفل من إشاعة تلك الفواحش ،قال هللا تعاىل" :إِ هن اله ِذين ُِحيبُّو َن أَن تَ ِشيع الْ َف ِ
هِ
ين
اح َ
َ
َ
شةُ ِيف الذ َ
آمنوا َهلم ع َذ ِ
يم ِيف ُّ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن" [النور . ]19:فمن فعل ذلك
َ ُ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
طاله إمث من نظر إليها ،أو ترتب على نظره اقرتاف حمرم؛ ألنه قد س هن سنة سيئة ،عليه وزرها ،ووزر
من عمل هبا إىل يوم القيامة.

وال ريب أن هذه القاذورات إمنا تسربت إىل فناء املسلمّي من األمم الكافرة الفاجرةُ ،لريدوهم،

وليفسدوا عليهم دينهم ،وينشروا بينهم الرذيلة ،واألمراض الفتاكة؛ فإن إدمان النظر إىل هذه الصور
العارية ،واملقاطع الفاجرة ،يؤدي إىل رقة الدين ،وذهاب احلياء ،والتطلع إىل مقارفة الفجور.

ونتيجة لذلك كثرت املعاكسات اهلاتفية ،والعالقات احملرمة ،وحوادث الزان ،واختطاف الفتيات،
واألحداث ،جهاراً هناراً.
ِ
وهذا ما يتمناه أعداؤان؛ قال تعاىل" :وي ِري ُد اله ِذين يـتهبِعو َن ال ه ِ ِ
يما"
ََ ُ
َُ
ش َه َوات أَ ْن َمتيلُوا َم ْي ًال َعظ ً
[النساء. ]27:

فالواجب على األولياء أن يتقوا هللا فيمن اسرتعاهم هللا عليه ،من أوالد وزوجات ،ومالحظة ما

يتداولونه من صور أو رسائل أو غري ذلك.
هِ
ِ
ارةُ َعلَْيـ َها َم َالئِ َكةٌ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
ين َ
هاس َوا ْحل َج َ
قال هللا تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
ود َها الن ُ
آمنُوا قُوا أَنْـ ُف َ
ِغ َال ٌ ِ
صو َن ه
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن" [النور . ]6:أصلح هللا أحوال املسلمّي،
ظ شدا ٌد َال يَـ ْع ُ
وحفظهم من الفنت ما ظهر منها وما بطن.
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مراجعات الزوار
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تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إىل دينه يف داير اإلسالم)

د .خالد بن انصر الغامدي 1427/5/30
2006/06/26

نشر املوقع فتوى بعنوان( :ملاذا ال أنذن هلم ابلدعوة كما أذنوا لنا هبا يف بالدهم؟!)  ،للشيخ

الدكتور /خالد بن انصر الغامدي (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) - ،
وقد ورد تعقيب على الفتوى املذكورة من أحد اإلخوة زوار املوقع وبعد عرضه على الشيخ أجاب مبا

يلي:

التعقيب:

مالحظته على السؤال "ملاذا ال أنذن هلم ابلدعوة كما أذنوا لنا هبا يف بالدهم؟! " يظهر يل أن جواب
الشيخ على سؤال دعوة الكفار إىل دينهم غري مقنع لغري املسلمّي وذلك ملا يلي:

 .1أهنم ال يؤمنون أن اإلسالم خامتة األداين بل يعتقدون بطالنه ولو اعتقدوا أنه حق التبعوه
والسائل مل يسأل إال ليجد جو ًااب ألهل امللل األخرى.

.2لو قيل إن النظام يف الغرب سيمنع إقامة املراكز اإلسالمية فإن ذلك سيكون

مقنعا على جواب الشيخ ألنه تنظيم يف الدولة ال دخل ألحد فيه.
ً

.3ما هي عالقة االحتالل واالعتداء بدعوة غري احملاربّي وغري احملتلّي ومن جياهر ابلرفض القاطع

لالحتالل دعوة كل هؤالء لدينهم.

مقنعا وابهلل
جوااب شافيًا ً
.4آمل أن يطرح السؤال على الشيخ سلمان العودة علين أجد عنده ً

التوفيق.
الرد:

أبدأ ابلرد من حيث انتهى الدكتور خالد وهو متنيه أن يكون الرد من الشيخ الدكتور سلمان العودة،

وهنا مربط التعقيب ،فهو يرى أن ال أحد جييد اجلواب غري سلمان ولقد صدق لعمرو احلق ،ولكن
هل يستطيع سلمان أن يرد على كل أحد وجييب على كل سؤال؟؟ أعتقد وهللا أعلم لو أن اجلواب

للشيخ العودة ،وكتبه بغري امسه ألنكر! ومتىن أن يكون ابمسه؟؟

اثنياً :يبدو يل أن الدكتور أصابه بعض االستالب الفكري واحلضاري من حيث يشعر أو ال يشعر
فقوله:

إهنم ال يؤمنون أبن اإلسالم خامت األداين ،بل يعتقدون بطالنه! ولو اعتقدوا أنه حق التبعوه والسائل
جوااب ألهل امللل األخرى.
مل يسأل إال ليجد ً
وهل حنن مطالبون أن جنيبهم جبواب غري الذي ذكرته ،وهل ملا بعث سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم
كانت العرب واليهود والنصارى ،تؤمن أبنه رسول هللا وخامت الرسل؟؟ وهل قال هلم إال ما حكاه ربنا
عنه؟؟ ملا قال :وهللا اي معشر قريش لقد جئتكم ابلذبح.

فنحن ال نقول للمساملّي منهم هذا ولكننا نعلن موقف ديننا بكل صراحة ووضوح ،هل تريد منا اي

دكتور أن نقدم تنازالت إثر تنازالت لريضى الغريب ،هل تريد منا أن نتساقط على أقدامهم ونقول هلم
نرجوكم آمنوا فديننا مسح وطيب ،وال مانع لديه من جل ما تريدون؟؟
إذا فال بد أن نقرر كما قلنا يف اجلواب( :أن دين اإلسالم قد ختم هللا به األداين ،ورسولنا قد ختم

حرم هللا
هللا به الرسل)  ،فكل شخص يف هذا العامل مطالب ابتباع دين اإلسالم ال غريه ،ومن هنا ّ
تعاىل أن يدعو غري املسلم يف بالد املسلمّي إلخراجهم عن دينهم احلق.

وكذلك جياب أبن هذه حرية شخصية للمجتمع املسلم الذي يفرض أنظمته وفق دينه فلماذا الغضب
واالستنكار؟!
وقد مارس املسلمون حقهم الشخصي ،والطبيعي يف تطبيق أنظمتهم.
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مث أال ترى أن الغرب ميارس مجيع أهوائه وفق ما يريد ،وفوق ما يريد كتشريع األنظمة العاملية اليت

تبيح كثرياً من احملرمات ،وكاحتالل البلدان وفرض أنظمتهم عليها ،وكإقصاء األداين عن التأثري يف
جمرايت احلياة العامة واخلاصة).

فلو افرتضنا أن املعقب كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم هل كان سيعجبه قول هللا الذي
ِ
ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن يُـ ْقبَ َل م ْنهُ
بلغه نبينا ألهل الشرك من العرب ،واليهود ،والنصارىَ :
(وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ين) ؟؟
اخلَاس ِر َ
َو ُه َو ِيف َ َ

وهل سيعجبه قوله صلى هللا عليه وسلم( :والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمه يهودي

وال نصراين مث ال يؤمن يب إال كان من أهل النار) ؟؟

اثلثا :قول الدكتور املعقب :لو قيل إن النظام يف الغرب سيمنع إقامة املراكز اإلسالمية ،فإن ذلك

مقنعا على جواب الشيخ ،ألنه تنظيم يف الدولة ال دخل ألحد فيه.
سيكون ً

هذه اجلملة تدل على ما ذكرته أعاله من املوقف االهنزامي للدكتور صاحب التعقيب وأمثاله أصلح

هللا شأننا وشأنه ،فليس ابلضرورة أن مينع الغرب إقامة املراكز االسالمية بل لو منع شعرية من شعائر
االسالم لكان حجة عليهم ،ألهنم يدعون الدميقراطية وحق احلرية الشخصية وحق حرية العبادة؟؟ ومل

ندعها حنن املسلمّي بل ادعينا أننا ملزمون بشرع هللا ومطالبون مبا سنه رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم.-

والغرب هو الذي منع أهم شعائر اإلسالم ممثلة يف منع الطالبات من احلجاب يف كثري من الدول اليت
تصيح صباح مساء ابحلرية ،والغرب هو الذي دافع عمن اعتدى على أهم مقدساتنا وهو عرض نبينا
صلى هللا وسلم ،وهو الذي يسومنا خسفا صباح مساء بدعم املعتدين من اليهود ،والنصارى،

والبوذيّي على ديننا ،ومقدساتنا ،وأوطاننا يف فلسطّي ،والعراق ،وأفغانسان وغريها .والغرب اي
سيدي هو الذي يسن القوانّي هذه األايم لتجرمي كل من دفع ولو سنتيما واحدا للفلسطينيّي حتت

أية حجة أو دعوى.

مث هل حيق ملسلم أن يبين مسجداً يف الفاتيكان؟ أو أن يقيم حفال دعواي لدعوة النصارى ابلفاتيكان؟

وأترك اجلواب للدكتور!!

رابعاً :قول الدكتور صاحب التعقيب

ما هي عالقة االحتالل واالعتداء بدعوة غري احملاربّي وغري احملتلّي ،ومن جياهر ابلرفض القاطع

لالحتالل دعوة كل هؤالء لدينهم

ض ِرُهبَا لِلن ِ
هاس َوَما
ْك ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
(وتِل َ
يدل على أنه استعجل ومل يفهم املراد ،وهذا ما هو إال ضرب َمثَ ٍلَ :
يَـ ْع ِقلُ َها إِهال ال َْعالِ ُمو َن) .
وبعد فإنين أشكر الدكتور وأنصحه أبن يعمل فكره يف األفكار ال يف األشخاص مهما عال وعظم
شأهنم ،فاحلق ضالة املؤمن .وصلى هللا على سيدان حممد.
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تعقيب على فتوى (اشرتاط الغرامة املالية ألجل التأخري)
د .سامي بن إبراهيم السويلم 1427/5/2
2006/05/29

نشرت فتوى بعنوان( :اشرتاط الغرامة املالية ألجل التأخري)  ،للشيخ الدكتور /سامي بن إبراهيم
السويلم "ابحث يف االقتصاد اإلسالمي" ،وقد ورد إىل املوقع تعقيب على الفتوى املذكورة من أحد

اإلخوة الزوار ،وبعد عرضه على الشيخ أجاب مبا يلي:

التعقيب:

آمل من فضيلة الدكتور بيان كيف كانت املسألة من قبيل راب اجلاهلية ،ووجه السؤال أن الغرامة

ليست يف جانب دافع املال ،وإمنا يف جانب ابئع البضاعة -إن كان فهمي صحيحاً -وهذه الغرامة
فيما يظهر يل من قبيل الشرط اجلزائي .ولو أن التحرمي بين على ما فيها من الضرر البالغ فال

إشكال .جمرد تساؤل أرجو أن يتسع له صدر فضيلة الدكتور .وشكراً للجميع.
الرد:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أشكر األخ الكرمي على مالحظته ،وأرجو أال يبخل القارئ مبا يراه ألن هذا من النصيحة يف الدين

اليت أمر هبا النيب صلى هللا عليه وسلم.

وأود أن أنبه األخ إىل أن السؤال نص على أن الغرامة هي ألف رايل لكل يوم أتخري ،دون أن يذكر
حتديداً للحد األقصى من الغرامة ،ودون أن يربط الغرامة ابلضرر الواقع على املشرتي.

وهذا يعين أنه مبجرد مضي الوقت يستحق املشرتي مبلغ ألف رايل على البائع دون أي مقابل .وال
ريب أن هذا الشرط هبذه الصيغة من الظلم البّي على البائع ،ومن أكل املال ابلباطل ابلنسبة

للمشرتي ،ألنه حيصل على هذا املبلغ دون أي مقابل جملرد مضي الزمن ،وهذا هو الظلم احلاصل يف
راب اجلاهلية ،حيث حيصل الدائن على مبالغ مالية ال لشئ إال جملرد أتخر املدين يف السداد.
والشرط اجلزائي الذي أجازه جممع الفقه وهيئة كبار العلماء له شروط حتول بينه وبّي أن يكون من
ابب الراب .فليس يف الشرط اجلزائي غرامة مفتوحة مرتبطة مبجرد التأخري ،بل إما أن تكون مرتبطة

ابلضرر الذي حتمله الطرف اآلخر ،وإما أن تكون حمددة مبا ال يتجاوز مبلغاً حمدداً ( %5مثالً من

قيمة العقد)  ،ويف هذه احلالة يعترب الشرط اجلزائي نظري العربون ،كما أشار لذلك عدد من البحوث

اليت تناولت املوضوع (انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،12جملد  . )2ويف مجيع األحوال ال
ميكن أن تصل غرامة التأخري إىل ما يساوي مثن املبيع كله (أي  %100من قيمة العقد) ألن هذا

يناقض أصل العقد القائم على املعاوضة ،وجيعل الشرط سبباً للكسب وليس املبيع الذي هو سبب

العقد ابتداء.

وأما ما أشار له األخ أبن الغرامة هي من جانب البضاعة وليس من جانب النقد ،فإن هذا ال ينفي

عنها الراب ،كما أن الفائدة ميكن أن تكون خدمة ،أو سلعة ،إذا اشرتطت يف الدين وال يلزم أن تكون

نقوداً.
فالزايدة يف الدين مقابل التأخري راب مطلقاً ،سواء كان الدين نقوداً أو سلعاً ،وسواء كانت الزايدة

سلَ ْم ألنه زايدة يف الدين ،مع أن الدين سلعة
نقوداً أو سلعاً ،وهلذا منع اجملمع الشرط اجلزائي يف ال ه

وليس نقوداً.
والشرط اجلزائي املتضمن للتعويض املايل ،يشرتط فيه ما يلي:
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 .1أال يكون التعويض على املدين يف عقد مداينة ،فال جيوز اشرتاط التعويض على البائع يف عقد
سلَ ْم ،وال على املشرتي يف البيع اآلجل .وكذلك ال يكون على املشرتي يف عقود االستصناع
ال ه

والتوريد وحنوها .ومن الفقهاء املعاصرين من مينع التعويض عن التأخري مطلقاً يف كل العقود ألن فيه
شبهة راب النسيئة (راجع حبوث اجملمع ومناقشاته) .

 .2أن يرتبط التعويض ابلضرر الذي يلحق ابملشرتي يف عقود املقاوالت واالستصناع والتوريد .وقد

نص قرار اجملمع على أن الضرر هنا يشمل الضرر املايل الفعلي ،وال يشمل الضرر األديب ،أو
املعنوي ،وال فوات الكسب احملتمل.

 .3أن يكون هذا الضرر انجتاً عن تفريط البائع وإمهاله يف االلتزام ابلعقد ،وليس ألمر خارج عن

إرادته .كما ال يصح اشرتاط التعويض إذا كان الضرر انجتاً عن سبب آخر ال عالقة له ابلبائع ،وال

إذا انتفى الضرر.

 .4وقد نص عدد من الفقهاء على أنه ال جيوز أن يتجاوز مقدار التعويض عن الضرر املايل قيمة
الصفقة اإلمجالية (كما يف حبوث اجملمع ومناقشاته)  ,لئال جيتمع للمشرتي الثمن واملثمن ،فيفضي إىل

الربح بدون مقابل .كما أنه من املقرر عند الفقهاء أن ضمان املتلفات يكون ابملثل أو ابلقيمة ،فإذا
أتخر البائع يف تسليم املبيع فإنه على أسوأ األحوال يكون كما لو أتلف املبيع ،فليس عليه حينئذ

سوى املثل أو القيمة .فال جيوز اشرتاط تعويض مايل يزيد عن قيمة الصفقة (كما أفاده فضيلة الشيخ

علي الندوي) .

ويف الصورة حمل السؤال فإن الغرامة وإن كانت على البائع لكنها غري حمددة ابلضرر ،بل مبدة التأخري

فحسب .وهذا ال ميكن أن يكون مقبوالً ألنه يؤدي إىل أن يربح املشرتي من جمرد التأخري ،وهذه هي
حقيقة الراب .كما أنه يؤدي إىل أن يربح املشرتي أكثر من قيمة الصفقة ،فيكون كسباً دون مقابل

وأكالً للمال ابلباطل .كما أهنا تؤدي إىل ظلم البائع بتحميله مبالغ طائلة تتجاوز ما يستحقه
املشرتي .فسبب املنع هنا أمران :الظلم والراب ،ومها متالزمان .وهللا تعاىل أعلم.
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استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية األذان األول للجمعة
د .يوسف بن أمحد القاسم 1427/3/6
2006/04/04

نشرت فتوى بعنوان( :مشروعية األذان األول يوم اجلمعة)  ،للشيخ الدكتور /يوسف بن أمحد القاسم
"عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء" ،وقد ورد إىل املوقع تعقيب على الفتوى املذكورة من

أحد اإلخوة الزوار ،وبعد عرضه على الشيخ أجاب مبا يلي:

التعقيب:

بسم هللا الرمحن الرحيم

الشيخ الفاضل :يوسف القاسم.

تعليقاً على فتوى مشروعية األذان األول يوم اجلمعة فقد ذكرمت عمل املسجد احلرام ،واملسجد

النبوي هبذه السنة الراشدة ،والذي أراه أن يف املسجدين الشريفّي ليس السنة ،إذ ليس بّي األذانّي

وقت حىت يستعد فيه من مل يستعد للجمعة ،فهل هذا يعد من البدعة إذ ليس هو يقيناً من السنة ،إذ

السنة إما أذان واحد حّي جيلس اإلمام كما كان يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وأيب بكر

وعمر  -رضي هللا عنهما -أو أذانّي بينهما ما يستعد فيه الغافل كما يف عهد عثمان  -رضي هللا
عنه -أما ما حيدث اآلن فماذا يسمى؟ وملاذا مل تنته هذه العادة اليت مل توافق ما كان عليه النيب -

صلى هللا عليه وسلم -وأبو بكر وعمر  -رضي هللا عنهما -وال وافقت ما كان عليه عثمان  -رضي

هللا عنهم -مجيعاً ،وأما أثر الزهري عن السائب فقد تويف الزهري سنة ( ، )125فبقاء هذا العمل إىل
هذه السنة ال يستدل به على العمل يف وقتنا هذا ،ومل تتوفر الوسائل يف عهد الزهري كما توفرت

اآلن وجزاك هللا خرياً.
الرد:

وقت ٍ
فما ذكره السائل من عدم وجود ٍ
كاف بّي األذان األول والثاين يف احلرمّي الشريفّي ،فال

يتحقق املقصود من مشروعية األذان األول ،هو كالم صحيح ،وقد أشرت إىل ذلك يف اجلواب على

السؤال عن مشروعية األذان األول ،حيث قلت ... ( :مع قرب األذان األول للثاين مبا ال حيقق
احلاجة املعتربة)  ،والواجب حينئذ أن يتقدم األذان األول على الثاين بوقت حيقق املقصود من

مشروعية األذان.

وأما أثر الزهري املشار إليه ،فال يفهم منه كما فهم السائل حيث ذكر أن وفاة الزهري  -رمحه هللا-

يف سنة (125هـ) فيبقى العمل ابألذان األول إىل تلك السنة (!!) بل يفهم منه إمجاع األمة يف ذلك
العصر على هذا األذان إمجاعاً سكوتياً ،كما صرح هبذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف

جمموع الفتاوى [ ( ، ] )194-193/24حيث قال ... ( :ويتوجه أن يقال :هذا األذان ملا سنه

عثمان  -رضي هللا عنه -واتفق املسلمون عليه ،صار أذاانً شرعياً  ) ...اهـ .وهبذا اإلمجاع السكويت
احتجت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية ،كما يف فتاوى اللجنة املنشورة (. )199-198/8
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وأيضاً فإن العلة اليت ألجلها شرع هذا األذان هي كثرة الناس ،كما أشار إىل هذا السائب بن يزيد

حيث قال ... ( :فلما كان يف خالفة عثمان -رضي هللا عنه -وكثروا ،أمر عثمان  ) ...األثر ،وإذا
كثر الناس تباعدت املنازل ،وكثرت األشغال الصارفة عن العبادة ،فكان من املصلحة تذكري الناس
ابجلمعة ليستعدوا هلا ،وهذه العلة متحققة يف هذا العصر بشكل أكرب ،حيث كثر الناس ،وضعف

الوازع الديين لدى كثريين ،وأما الوسائل فال أدري ما يعين هبا السائل  -حتديداً -وبكل حال فإن

األصل بقاء هذه الشعرية ،حلاجة الناس إىل التذكري هبذه الصالة لالستعداد هلا ،وميكن أن يقال :أبن

بعض املراكز اإلسالمية املوجودة يف بالد الكفر واليت ال يصرح هلا برفع األذان عرب املكربات أبنه ال
يسن هلم هذا األذان ،لعدم حتقق املصلحة املقصودة من هذا األذان ،ولكنه يبقى مشروعاً يف سائر

األمصار ،كما قاله اإلمام بدر الدين العيين (ت855هـ) تعليقاً على قول السائب (فثبت األمر على

ذلك)  ،حيث قال :أي ثبت أمر األذان على أذانّي وإقامة ،كما أن اليوم العمل عليه يف مجيع

األمصار اتباعاً للخلف والسلف) اهـ عمدة القاري ( ، )214/6ومع هذا فإنه يبقى أن األمر واسع

يف هذه املسألة؛ ألنه مل يقل أحد بوجوب هذا األذان ،فهو سنة يثاب على فعلها ،وال يعاقب على

تركها ،ولذا فإنه ال ينبغي تفرق بعض املسلمّي واختالفهم جملرد اخلالف يف بعض املسائل االجتهادية
من حيث تنزيلها على الواقع ،كما هو احلال يف بعض املراكز اإلسالمية يف بالد الكفر .وهللا تعاىل هو
املوفق واهلادي.
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استدراك وتعقيب على فتوى دية املرأة
أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان 1427/3/1
2006/03/30

نشرت فتوى ابملوقع بعنوان (هل دية املرأة على النصف من دية الرجل)  ،للشيخ الدكتور /سعود
الفنيسان ،وقد ورد إىل املوقع استدراك من أحد اإلخوة الزوار على الفتوى املذكورة وبعد عرضه على

الشيخ أجاب مبا يلي:
االعرتاض:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فقد ذكر فضيلة الدكتور سعود الفنيسان  -حفظه هللا وأحسن إليه -يف ترجيحه أن دية املرأة نصف
دية الرجل يف قتل اخلطأ ،وذكر يف أول دليل له قال( :إمجاع الصحابة على هذا األمر  -أي

التنصيف -حيث مل ينقل عن أحد منهم قال خبالفه ،مث اتفاق األئمة األربعة على هذا مبثابة اإلمجاع
أيضاً ،واإلمجاع عند العلماء أقوى من النص ،فهو يَنسخ وال يُنسخ؛ ألنه ال يكون إمجاعاً إال وهو
مستند على نص شرعي ،سواء علمنا هذا النص أو جهلناه)  ،وسؤايل :هل ورد أن هذه القضية

عرضت أمام الصحابة -رضي هللا عنهم -وحكم هبا أمامهم بتصنيف دية املرأة وسكتوا عنها؟ وهل

اإلمجاع السكويت حجة ليعارض هبا ظاهر النصوص العامة؟ وهل شهرة احلديث بّي الفقهاء دليل على
صحته؟ أان لست ممن يعرتض عليك فضيلة الدكتور  -حفظك هللا -وال ينبغي يل ،ولكين وجدت يف
مقدمة الفتوى قوة دليل للقول بتسوية الرجل واملرأة يف هذه القضية قبل ترجيحكم .فال أدري

حفظكم هللا ،أرشدوين إن كنت خمطئاً وساحموين دفع هللا بكم أمة اإلسالم ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

اجلواب:

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وصحابته أمجعّي ،وبعد:

فقد تلقيت من بعض اإلخوة من طالب العلم اعرتاضاً على الفتوى اليت أفتيت هبا يف موقع (اإلسالم

اليوم) عن دية املرأة يف القتل اخلطأ ،ورد دعوى أهنا كالرجل متاماً وليست بنصف ديته ،وأان أشكرهم

أبّي لعامة زائري (انفذة الفتاوى) وهؤالء
على اهتمامهم ومتابعتهم وحسن خطاهبم ،وأحب أن ّ
اإلخوة خاصة ما يلي:

أوالً :بسطت رأي اجلمهور وخمالفيهم يف دية املرأة يف القتل اخلطأ ،وانقشت أدلة الطرفّي معاً ،وظهر
يل أن ظواهر األدلة مع القائلّي بعدم تنصيف الدية ،ورجحت أخرياً مذهب اجلمهور القائلّي

ابلتنصيف أبدلة استنباطية عملية وواقعية ،ويبدو أن عرض أدلة املخالفّي للجمهور رجحت يف أذهان

اإلخوة الكرام واستغربوا أن أرجح خالفها بعد وضوحها ،وإمنا فعلت ذلك مبسطاً للمسألة وإنصافاً
واحرتاماً للرأي املخالف والقائل به ،واملشري له اليوم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي  -وفقه هللا.-
وهذا من متام العدل الذي أمران هللا به "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد هللا أوفوا ذلكم

وصاكم به لعلكم تتذكرون" ،وبقوله" :وإذا حكمتم بّي الناس أن حتكموا ابلعدل" ،واألخذ بظواهر
نصا يف املسألة -من الفقه الظاهري أقل ما يقال فيه :إنه اجتهاد مقابل اجتهاد
األدلة  -ما مل تكن ًّ
مثله ،وال مانع للمجتهد الناظر يف األدلة أن يرجح أحد الرأيّي ،وما ذكرته من أدلة للقائلّي بتماثل

الدية بّي الرجل واملرأة إمنا هو على طريقة العلماء يف إعمال الذهن يف نقد األقوال ال غري.
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اثنياً :قال أحد اإلخوة  -وفقه هللا -متسائالً :هل ُعرضت قضية تنصيف دية املرأة على الصحابة -
رضي هللا عنهم -وحكم هبا إمامهم وسكتوا عنها؟ وهل اإلمجاع السكويت حجة تعارض به ظواهر
النصوص؟ وهل شهرة احلديث بّي الفقهاء دليل على صحته؟

وأان أجيبه ابلنفي عن سؤاليه األول والثاين ،فال إمجاع قويل وال حجة يف اإلمجاع السكويت ،ولكين

أقلب عليه سؤاله ،فأقول :هل نقل عن أحد من صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الذين
تويف عنهم وعددهم يزيد عن مائة ألف -هل نقل عن واحد منهم أنه قال مبساواة دية املرأة يف القتل
اخلطأ لدية الرجل؟! بل هل نقل عن أحد اخللفاء الراشدين املهديّي  -خاصة شيء من هذا -إن

وجد يف هذه املسألة نقل عن صحايب تعّي املصري إليه والوقوف عنده ،وأان أول من يقول به ويشهره
بّي الناس.

اثلثاً :نعم إن شهرة احلديث عند العلماء إذا تلقي ابلقبول دون نكري تغين عن إسناده سواء كان

اإلسناد ضعيفاً أو مل يعرف له إسناد أصالً .وقد سئل اإلمام أمحد عن حديث تلقّي امليت بعد دفنه

فاستحسنه واحتج عليه ابلعمل  -كما ذكره -ابن القيم يف كتاب (الروح)  ،وقال اإلمام مالك:

صحة احلديث ابملدينة تغين عن إسناده ،وسئل القاسم بن حممد عن عدة األَمة ،فقال الناس يقولون
حيضتان ،وليس هذا يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا ،ولكن عمل به املسلمون)  ،وقال ابن عبد الرب
يف التمهيد( :روي عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -إبسناد ال يصح أن رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :الدينار أربعة وعشرون قرياطاً" ،وهذا احلديث وإن مل يصح إسناده ففي قول

مجاعة العلماء به وإمجاع الناس على معناه ما يغين عن اإلسناد فيه) ا .هـ .وقال احلافظ ابن حجر يف

النكت على ابن الصالح :ومن مجلة صفات قبول احلديث اليت مل يتعرض هلا شيخنا احلافظ العراقي

أن يتفق العلماء على العمل مبدلول احلديث ،فإنه يقبل ،بل جيب العمل به)  ،وقال السخاوي بشرح

ألفية احلديث( :وكذا إذا تلقت األَمة احلديث الضعيف ابلقبول يعمل به على الصحيح حىت إنه ينزل
منزلة املتواتر يف أنه ينسخ املقطوع به ،وهلذا قال الشافعي  -رمحه هللا -يف حديث" :ال وصية
لوارث" إنه ال يثبته أهل احلديث ولكن العامة تلقته ابلقبول وعملوا به حىت جعلوه انسخاً آلية

الوصية) ا .هـ ،وقد نقل عن اإلمام أمحد األخذ ابحلديث الضعيف كحديث "الناس أكفاء إال احلائك

واحلجام والكساح" ،فقيل له أأتخذ به وأنت تضعفه؟ قال :إمنا نضعف إسناده ولكن العمل عليه،

ويف رواية عنه أنه قال :إمنا نضعفه على طريقة أهل احلديث ،وأنخذ به على طريقة العلماء ،أو قال

الفقهاء.
رابعاً :القول بتنصيف دية املرأة مستند إىل اإلمجاع العملي منذ عهد الصحابة  -رضي هللا عنهم -إىل

يومنا هذا ،وهو أقوى من اإلمجاع القويل والسكويت معاً ،-وهذا اإلمجاع من التواتر العملي الذي هو
أقوى من التواتر اللفظي كما هو معلوم عند أهل احلديث.
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خامساً :إن القول مبساواة دية املرأة للرجل يف القتل اخلطأ  -ملن األمر العجب كيف خيالف سلف

األمة من العلماء والفقهاء والقضاة واحلكام يف حكم استقر منذ مخسة عشر قرانً ومل يعرف هلم خمالف
يعتد خبالفه ،مث جييء بعض الناس يف هذا العصر ليخرج على إمجاعهم العملي بدعوى أنه ال يتفق مع

القول بتكرمي املرأة واحرتامها! وكأن علماء املسلمّي من السلف واخللف أهانوا املرأة ومل ينصفوها

حّي مل يساووا ديتها بدية الرجل! وهذه الدعوى مل تعرف إال يف العصر احلاضر ،أطلقه األعداء

واملستغربّي املهزومّي من أبناء املسلمّي ،مث كيف جيمع العلماء  -إمجاعاً عملياً منذ عهد الصحابة -

رضي هللا عنهم -والتابعّي ،ومروراً بعصر األئمة األربعة ،وانتهاء ابألئمة اجملتهدين كابن تيمية والعز

بن عبد السالم وأيب بكر بن العريب والنووي ،واحلافظ ابن حجر وابن عابدين وعبد العزيز بن ابز،

وغريهم كثري ،كيف مل ينقل عن واحد من هؤالء أو يف جممع أو هيئة شرعية القول مبساواة دية املرأة
لدية الرجل يف القتل اخلطأ ،مث أييت من ُخي ِطّئ كل هؤالء ويصوب رأيه بلسان احلال أو املقال .وأكرر

شكري لإلخوة الذين أبدوا مالحظاهتم وتساؤالهتم ،وفق هللا اجلميع إىل العلم النافع والعمل الصاحل،

آمّي.
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مراجعة فتوى البسملة يف الفاحتة

سعد بن عبد العزيز الشويرخ 1427/2/27

2006/03/27
نشرت فتوى عن (حكم البسملة) وأهنا ليست من الفاحتة ،لفضيلة الشيخ /سعد بن عبد العزيز

الشويرخ ،وقد ورد إىل املوقع إشكال متعلق ابلفتوى املذكورة من أحد الزوار ،وبعد عرضه على
الشيخ أجاب مبا يلي:

أوالً :اإلشكال:

الشيخ الفاضل :سعد الشويرخ  -حفظه هللا-
قرأت لك فتوى أن البسملة ليست من الفاحتة ،فأرجو إلقاء الضوء على قوله صلى هللا عليه وسلم

عن الفاحتة" :السبع املثاين" ،وإذا مل تدخل البسملة ضمن آايهتا ال تصبح سبعاً .فكيف التوفيق بّي

هذا احلديث وغريه؟ جزاك هللا خرياً.
اثنياً :اجلواب:

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله ،وبعد:

البسملة ليست آية من أول الفاحتة وال غريها ،بل هي آية مستقلة يفتتح هبا كل سورة من القرآن ما

عدا براءة ،قال شيخ اإلسالم :البسملة آية من كتاب هللا يف أول كل سورة سوى براءة ،وليست من

السور على املنصوص عن أمحد ،وهو أوسط األقوال وأعدهلا ،وبه جتتمع األدلة.

وقد دلت لذلك أدلة كثرية ،منها:

 -1ما أخرجه مسلم عن أيب هريرة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :قال هللا :قسمت
الصالة بيين وبّي عبدي نصفّي ولعبدي ماسأل ،فإذا قال العبد :احلمد هلل رب العاملّي ،قال هللا:

محدين عبدي ،ولو كانت آية لعدها وبدأ هبا.

 -2عن عبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوعاً :سورة من القرآن ثالثون آية تشفع لصاحبها حىت يغفر
له ،تبارك الذي بيده امللك" أخرجه أمحد واألربعة وال خيتلف العادون أهنا ثالثون آية بدون البسملة.

أما حديث "السبع املثاين" فقد أخرجه البخاري وأمحد عن أيب سعيد بن املعلى وفيه" احلمد هلل رب
العاملّي" هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته" ورواه الرتمذي والنسائي عن أيب بن كعب،
وقال الرتمذي :حسن غريب.

فقد استدل به بعض أهل العلم على أن البسملة ليست من الفاحتة ،ألنه لو كانت منها لبدأ هبا.

والفاحتة أمجعت األمة على أهنا سبع آايت ،واختلفوا يف السابعة ،فمن نفى أن تكون البسملة آية

منها ،قال" صراط الذين أنعمت عليهم" سادسه ،وغري املغضوب عليهم" إىل آخر السورة هي
السابعة ،ويرتجح هذا ألن به حيصل حقيقة التنصيف يف حديث أيب هريرة املتقدم ،فيكون هلل ثالث

آايت ونصف ،وللعبد مثلها ،وموضع التنصيف ،إايك نعبد وإايك نستعّي" فلو عدت البسملة آية ومل

يعد" غري املغضوب عليهم" صار هلل تعاىل أربع آايت ،وللعبد آيتان ونصف وهذا خالف تصريح
احلديث ابلتنصيف ،وهللا تعاىل أعلم.
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استدراك وتعقيب على فتوى (عالقة احلب قبل الزواج)
سامي بن عبد العزيز املاجد 1427/2/14
2006/03/14

نشرت فتوى بعنوان(( :احلب هبدف الزواج!)) للشيخ  /سامي بن عبد العزيز املاجد ،وقد ورد إىل
املوقع استدراك من أحد الزوار على الفتوى املذكورة ،وبعد عرض الستدراك على الشيخ أجاب عنه

مبا يلي:

االستدراك:
شيخي الفاضل :يستدل من جوابكم للسائلة يف عدم جواز ممارسة احلب قبل الزواج أن عالقة احلب

جائزة بّي الرجل واملرأة ،أرجو إيضاح جواز هذه العالقة ابألصل أم ال؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اإلجابة:

كون الرجل جيد يف نفسه ميالً حنو امرأة ما ،وحباً هلا حبيث ال يتجاوز األمر هذا الشعور الداخلي ،ومل
ترتمجه اجلوارح إىل أفعال وأقوال كلحظات العّي ولفظات اللسان وسعي ِّ
الر ْجل ،وبطش اليد ،فال
مؤاخذة عليه يف ذلك؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا جتاوز يل عن أميت ما حدثت به
نفسها ما مل تعمل أو تكلم".

أما إذا استحال هذا الشعور (احلب) إىل عالقات آمثة ومراسالت غرامية ولقاءات مثرية ومهاتفات

مهيجة ،فهوا حرام بال شك ،ومل أقل إن احلب جائز بّي الرجل واملرأة األجنبية إبطالق ،ولكن قلت:

إن هللا العليم احلكيم ال يغضب من ممارسة احلب بّي احلبيبّي ،لكنه اشرتط لذلك شرطاً ،وهو أن

تكون املمارسة يف نطاق بيت الزوجية ،بعد أن أتخذ املرأة من الرجل ميثاقاً غليظاً  -عقد النكاح،-
وأظن أن الفتوى واضحة لو أعدت فيها النظر مرة أخرى .وفقك هللا لكل خري ،والسالم عليك.
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استدراك وجواب على فتوى ضرب املتهم
أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان 1427/2/5

2006/03/05

يف زاوية الفتاوى ،مت نشر فتوى بعنوان (ضرب املتهم عند التحقيق) للشيخ /أ .د .سعود بن عبد هللا
الفنيسان ،وقد وردت إىل املوقع إشكاالت على الفتوى املذكورة ،من األخ /مؤيد ،وبعد عرضها على

الشيخ أجاب عنها مبا يلي:
اإلشكاالت:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،سؤايل هو عن الفتوى( :ضرب املتهم عند التحقيق) أرجو من
فضيلة الشيخ توضيح بعض اإلشكاليات اليت أعاين منها يف الرد:

 -1كيف يكون القياس يف السماح ابلضرب بّي احلادثة يف موقعة بدر حيث أن األسرى من الكفار،

وبّي ضرب املسلمّي؟

 -2ما هو الفاصل يف حتديد كون الشخص فاسد وجيوز ضربه؟

 -3أمل يتوصل العلم اآلن (كما قال عليه الصالة والسالم قبل  )1400أن الضرب يؤدي العرتاف
الشخص مبا يريد احملقق حىت يتوقف؟ فتوافق علمه صلى هللا عليه وسلم مع علم ودراسات اليوم!

 -4أمل تعرض نفس املسألة لعمر بن عبد العزيز ورفض أن يسمح ابلضرب؟ يف حادثة اختالس أموال

بيت املال؟

 -5أليس درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل؟ فمع علمنا أبن أفراد الشرطة اليوم يضربون وينتقمون
وينكلون ،أليس من األوىل عدم الفتوى ابجلواز وهذه احلال؟

أرجو العلم أين لست أسأل انتقاصاً من قدر الشيخ (حاشا هلل) ولكن هذا ما انتهى إليه علمي وأرجو

من فضيلة الشيخ الرد .جزاكم هللا خرياً.
الردود:

أشكر األخ مؤيد من نيوزيلنده على مداخلته واستشكاله على موضوع (ضرب املتهم) وأقول:

 -1ليس كفر الكافر سبباً موجباً لالعتداء عليه وإمنا موجب هذا ظلمه واعتداءه على الغري كحصول

الظلم من املسلم لغريه ألن هللا يقول "وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب

للتقوى" وقد حرم هللا الظلم على نفسه وعلى عباده مجيعاً "اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي

وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا" فالقياس ظاهر جلي يف وقعة بدر املشار إليها .مث هذه سنة الرسول
بقوله وإقراره فهي تشريع وعامة التشريعات النبوية هي قياس ومتثيل لألفعال يف زمن الكفر أو على

الكافرين يتعظ هبا املسلمون.

 -2والفاصل يف حتديد كون الشخص املتهم فاسداً جيوز ضربه -مبّي يف اجلواب عليه وهو كون

املتهم مشتهراً بّي الناس ابلفساد أو كانت له سوابق معروفة ومسجلة عليه والناس شهداء هللا يف
أرضه كما جاء يف احلديث.

 -3قد يؤدي الضرب إىل اعرتاف املتهم وعند توقف الضرب يرجع عن اعرتافه وقد يبقى على

اعرتافه أحياانً -بعد توقف الضرب عنه -فهذا خيتلف ابختالف األشخاص واجلرائم والظروف

واألحوال.

 -4توقف اخلليفة عمر بن عبد العزيز عن ضرب من اختلس من بيت مال املسلمّي إمنا كان لوجود
الشبهة وهي أن االختالس من بيت املال العام وللمختلس نصيب منه ألنه فرد من املسلمّي فدفع

اخلليفة عنه حد التهمة -الضرب -لوجود الشبهة عمالً ابلقاعدة الشرعية (ادرؤا احلدود ابلشبهات)

ألن التهمة مل تتحقق يف نظر اخلليفة عمر.
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 -5إعمال قاعدة (درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل) خيتلف يف نظر اجملتهد واحتساب احملتسب
من شخص إىل آخر حسب اجتهاده وفهمه للقاعدة وفق النازلة -القضية املنظورة -وإذا كان بعض
رجال الشرطة اليوم يظلمون ويضربون هل يرتك احلق وال يبّي للناس وهل ظلم الظامل جيعلنا نكتم

احلق ومىت كان بيان العلم ونشره سبباً لزايدة الظلم!!؟

وشكراً مرة أخرى لألخ مؤيد على مداخلته واستشكاله .وصلى هللا على نبينا حممد.
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جوابكم غري مقنع

عمر بن عبد هللا املقبل 1426/12/29
2006/01/29

ورد انفذةَ الفتاوى ٌ
سؤال عن (خمالفة الصحايب للسنة هل تدل على نسخها؟!) فأحيل إىل الشيخ

عمر بن عبد هللا املقبل (عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم)  ،مث نشر جوابه يف جديد الفتاوى،

فوردان تعقيب من أحد الزوار يستشكل فيه بعض املسائل ،وبعد عرض التعقيب على الشيخ أرسل

إلينا هذا التوضيح ،فإليكم التعقيب والتوضيح.
التعقيب:

قرأت جوابكم عن خمالفة الصحايب لسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو غري مقنع ،بل مشمت

فيه روح التربير .فأريد جواابً مقنعاً حول حرب السيدة عائشة -رضي هللا عنها -لسيدان علي،

وحلرب معاوية ،وحلرب اخلوارج لسيدان علي -رضي هللا عنه .-ألين لو نظرت المرأة ،أو ارتكبت أي

ذنب سيعاقبين هللا ،أما الذين خاضوا يف دماء املسلمّي ،وقتلوا اآلالف فنظل منجدهم لقرون ونربر

هلم ،فبصراحة -ايسادتنا العلماء -إن مسألة :اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هلا قوانينها إن صحت،
ويف مسائل فقهية بسيطة ال يف أمور سياسية تقود لدماء وأحقاد .مث ما الداعي ألن نعصم أو نقول

بعصمة كل الصحابة بدون أن نصرح بذلك؟ فأزواج النيب كن أقرب إليه من أصحابه ،ومع ذلك
فالقرآن هددهن -إن هن عصّي -أبن يضاعف هلن العذاب ،فلماذا ال حياسب من خاض يف دماء

اآلالف؟

أرجو جواابً مقنعاً يرضي هللا .وابرك هللا فيكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

التوضيح:
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأشكر للسائل تواصله ،وحرصه على االستيضاح ،آمالً أن حياول أن يكتب االستشكال واإليراد

بنفس متأملة ،ولغة هادئة؛ ألين الحظت أن السائل كتب ما كتب بنوع من االنفعال -هكذا بدا يل-

صح ظين -قد ال يتصور األمر كما ينبغي.
والذي يكتب هبذه احلال -إن ّ

قلت يف آخر سؤالك" -أرجو
ووصية أخرى ،أن يكون رائدان عند السؤال هو طلب احلق -كما َ

جواابً مقنعاً يرضي هللا" ،فإن اإلنسان إذا كان يبحث عن احلق فسيوفق له إبذن هللا ،أما إذا كان
يسأل من أجل املماراة ،أو ترسيخ ٍ
قناعة سابقة ،ولو ظهر له -ابألدلة العلمية -أهنا غري صحيحة ،أو

هِ
آمنُوا إِ ْن تَـتهـ ُقوا ه
اَّللَ َْجي َع ْل
ين َ
جمانبة للصواب ،فقد يعاقب حبرمان التوفيق للحق ،قال تعاىلَ :
"اي أَيُّـ َها الذ َ
لَ ُك ْم فُـ ْرقَاانً" أي فرقاانً تفرقون به بّي احلق والباطل ،رزقين هللا وإايك هذا مبنه وكرمه.
أعود إىل املهم ،وهو اإلجابة على اإلشكال ،وسأخلصه يف النقاط التالية -حسب إيراد األخ

السائل -سائالً هللا التوفيق للصواب:

أوالً :كان جوايب -بورك فيك -يتعلق ابلتقعيد للمسألة من انحية حديثية وأصولية ،بغض النظر عن

الصحايب الذي اجتهد ،هل هو أبو بكر ،أو عمر ،أو عثمان ،أو علي ،فضالً عن بقية الصحابة -
رضي هللا عنهم أمجعّي -فال أدري ملاذا حشر السائل قضية القتال بّي الصحابة يف هذه املسألة؟

علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه-
وال أدري -أيضاً -ملاذا حشر َ
حرب اإلمام السيد الكبري ّ
للخوارج ،مع القتال الذي وقع بينه وبّي معاوية وعائشة -رضي هللا عن اجلميع-؟
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فقتال اخلوارج كان قتاالً شرعياً ال إشكال فيه عند أهل العلم قاطبة ،وال يرتددون أن احلق فيه كان

علي -رضي هللا عنه -شرفها.
مع علي -رضي هللا عنه -وقتال اخلوارج من أفضل القرابت اليت انل ٌ
أما قتال الفتنة -الذي وقع بّي الصحابة -رضي هللا عنهم -فكالم أهل العلم فيه طويل جداً،
والذي تدل عليه األدلة -وهو قول مجهور السلف -أن علياً كان أوىل ابحلق من معاوية -رضي هللا

عنهما -كما ثبت يف الصحيحّي -يف شأن ذي الثدية اخلارجي" :-تقتله أوىل الطائفينت ابحلق"،
وليس هذا جمال بسط األدلة يف ذلك.

إال أن الذي جيب أن يـعلم هنا ،أن ذلك ال يبيح وصف ٍ
أحد من الطرفّي ابلفسق ،فضالً عن التكفري
ُْ
-والعياذ ابهلل -فإهنم جمتهدون ،وراغبون يف الوصول إىل احلق -رضي هللا عنهم -بغض النظر عن

املصيب منهم يف هذه القضية ،-وقد ثبت يف الصحيحّي من حديث عمرو بن العاص -رضي هللا

أجر واحد" ،وال خيتلف
عنه -أنه قال" :إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران ،وإذا حكم فأخطأ فله ٌ
أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا يف القتال هم من اجملتهدين ،وليس كل ٍ
جمتهد مصيب.
اثنياً :من حيث العموم -وبعيداً عن قضية االقتتال بّي الصحابة -فقد أثبت هللا تعاىل اإلميان بّي
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما  ...اآلية) ،
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
املقتتلّي ،فقال تعاىلَ :
ِ
ِِ
ّي اقْـتَـتَـلُوا" فسماهم مؤمنّي مع سل السيوف،
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
[احلجرات ، ]9:فتأمل قولهَ :
وإزهاق النفوس! وهذا احلكم يشمل املؤمنّي إىل قيام الساعة ،وإذا كان هذا احلكم اثبتاً ،ولو كان
القتال على سبيل البغي والعدوان ،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟!
"اي أَيُّـ َها
كما أن هللا -عز وجل -أثبت عقد األخوة بّي القاتل واملقتول يف آية سورة البقرة ،فقالَ :
ِ
هِ
ِ
اص ِيف الْ َق ْتـلَى ا ْحلُُّر ِاب ْحلُِّر َوال َْع ْب ُد ِابل َْع ْب ِد َو ْاألُنْـثَى ِاب ْألُنْـثَى فَ َم ْن عُ ِف َي لَهُ
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
الذ َ
آمنُوا ُكت َ
ِ
ِ ِ ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِه إبِِحس ٍ
ِ
ان  ...اآلية"[ ،البقرة. ]17:
م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتّبَاعٌ ِابل َْم ْع ُر َ ٌ
َْ
كل ذلك حفاظاً على أصل األخوة اإلميانية حىت
فتأمل -ابرك هللا فيك -كيف مسّى هللا القاتل أخاً؟ ُّ
وإن وجد ما ينغصها ،ويكدرها ،وهو القتل.

اثلثاً :قولك -وفقنا هللا وإايك للصواب" :-فبصراحة -اي سادتنا العلماء -إن مسألة "اجتهد فأخطأ
أجر واح ٌد" هلا قوانينها -إن صحت،" ... -فأقول:
فله ٌ

ذكرت لك قبل قليل -بورك فيك -أن هذا احلديث متفق على صحته ،فال جمال للتشكيك فيه،
قد
ُ
بل هذا احلديث من أعظم األدلة على رمحة هللا هبذه األمة ،وأبهل العلم خصوصاً ،وهو من أعظم ما
الباحث لن يعدم أجراً -إذا بذل وسعه -واحلمد هلل
يعّي على بذل العلم ،واالجتهاد يف البحث ،إ ْذ
ُ

على هذا.

رابعاً :قولك ... " :هلا قوانينها -إن صحت -ويف مسائل فقهية بسيطة ،ال يف أطماع سياسية تقود
لدماء وأحقاد ،وو ." ...

أما قولك" :هلا قوانينها" ،فهذا صحيح من جهة أنه ليس كل أ ٍ
حد له حق يف االجتهاد ،بل هذا منوط

مبن حيق هلم االجتهاد ،إما االجتهاد املطلق ،أو االجتهاد اجلزئي -كما هو معروف عند األصوليّي.-
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وامسح يل أن أسألك سؤاالً -بعد هذا :-ما دليلك على ختصيص عموم حديث النيب -صلى هللا

عليه وسلم -مبسائل فقهية بسيطة؟! وما حجتك يف ختصيصها مبسائل الفقه؟ مث ما ضابط البساطة
فيها؟! وهل املسائل الفقهية املتعلقة ابلصالة -مثالً -أو ابلزكاة ،أو املتعلقة ابألنكحة واحلدود ،أو

بغريها من املسائل الكربى= ال يعذر فيها املخالف؟! وهل قال هبذا التخصيص -الذي أشرت إليه-

أح ٌد من أهل العلم؟!

دعين أضرب لك مثالً هبذه املسألة من املسائل الفقهية اليت وقع فيها خالف قدمي بّي الصحابة،

ومن أشهر املخالفّي جلمهور الصحابة -ومن بعدهم -فيها :أمري املؤمنّي علي ،وابن عباس -رضي

هللا عنهما -وهي عدة احلامل اليت مات عنها زوجها:

فجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم ،أن عدهتا بوضع محلها ،بينما ذهب أمري املؤمنّي علي -

رضي هللا عنه -وابن عباس -رضي هللا عنهما -يف أصح الروايتّي عنه -إىل أهنا تعتد أبطول األجلّي:

إما الوالدة ،أو انتهاء العدة ،فيا أخي :هل نؤمث علياً ،أو ابن عباس ألهنما خالفا قوله تعاىل -يف سورة
َمحَ ِ
ض ْع َن محَْلَ ُه هن"؟! معاذ هللا! فلهم عذرهم وأتويلهم ،وليس
ُوالت ْاأل ْ
َجلُ ُه هن أَ ْن يَ َ
"وأ ُ
ال أ َ
الطالقَ :-
هذا مقام حبث املسألة فقهياً ،إمنا أردت أن أبّي لك خطورة هذا التشطري للحديث ،والتخصيص له
من دون دليل علمي.

وأما قولك -غفر هللا لك ... " :-ال يف أطماع سياسة  ...اخل" فكم متنيت أن يعف لسانك عن هذا

الكالم ،فإن هذه هتمه خطرية ،وهي تدخلك يف متاهات ال هناية هلا ،وحماذير كبرية ،وورطات عظيمة،
تفسيق وتضليل من قاتل علياً يف وقعة اجلمل! وهذا جيرك إىل الوقوع يف احملذور الذي
إذ يلزم منها
ُ
هنى عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله" :ال تسبوا أصحايب" ،وسيرتتب على هذا هدم ٍ
جزء
من السنة ليس ابليسري روته عائشة ،ومعاوية ،وعمرو بن العاص ،فضالً عن بقية من كان معهم من

الصحابة -رضي هللا عن اجلميع -إىل غري ذلك من املفاسد الكثرية.

فضالً عن خمالفة هذا كله ،ملا أخرب هللا تعاىل به عن أهل اإلميان الذين أيتون من بعد الصحابة -من
ِ ِِ
ِ ِ هِ
ِ
املهاجرين واألنصار ،-بقوله عنهم :ه ِ
ين
َ
"والذ َ
ين َجاءُوا م ْن بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـهنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
يم" [احلشر. ]10:
َسبَـ ُق َ
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربـهنَا إِنه َ َ
وان ِابإلميَان َوال َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ ّالً للهذ َ
فقوله :ه ِ
ين َجاءُوا ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم" يشمل مجيع املؤمنّي إىل يوم القيامة -جعلين هللا وإايك منهم.-
َ
"والذ َ
فمن طعن يف أحد من الصحابة مبثل هذه املسائل اليت اجتهدوا فيها ،فقد أعان على إخراج نفسه

من هؤالء الذين أثين عليهم يف هذه اآلية ،وهلذا اتفق أهل السنة على أن أسلم طريق يف التعامل مع
هذه الفتنة الكبرية ،هو كف األلسن يف اخلوض يف تفاصيلها -خصوصاً أمام عامة الناس -ألن

الدخول يف التفاصيل يوقع يف إشكاالت كثرية -ذكرت بعضها قبل قليل.-
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مث لنفرتض -أخي السائل -أن معاوية وعائشة -ومن شاركهم من الصحابة يف القتال -رضي هللا عن
قلت
اجلميع -كانوا خمطئّي خطأً ال صواب فيه ،بل اتبعوا أهواءهم ،ورغبوا يف مطامع سياسية -كما َ
أنت -أو أغراض شخصية ،أفيصح أن هتدر بقية فضائلهم وحسناهتم مبثل هذا؟ أين فضائلهم،
وعظيم حسناهتم ،وسابقتهم يف اإلسالم؟! أليس هلم النصيب األوىف من قوله تعاىل" :أُولَئِ َ ه ِ
ين
ك الذ َ
نَـتَـ َقبهل َع ْنـهم أَحسن ما َع ِملُوا ونَـتَجاوُز َعن سيِئَاهتِِم ِيف أَصح ِ ِ
الص ْد ِق اله ِذي َكانُوا
اب ا ْجلَنهة َو ْع َد ِّ
َْ
ُ ُْ ْ ََ َ
َ َ َ ْ َّ ْ
ِ
هِ
ِ
وع ُدو َن"؟! وكيف خترجهم من قوله تعاىل" :وال ه ِ
ين
يُ َ
ين َو ْاألَنْ َ
َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن ْاألَ هولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
هات َجتْ ِري َحتْتَـها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
وهم إبِِح ٍ
َع هد َهلُم جن ٍ
ان ر ِ
ض َي ه
يها أَبَداً
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
س َ
َ
اتهـبَـ ُع ُ ْ ْ َ
ِ
يم" (التوبة )100:فمعاوية ومن كان مثله من مسلمة الفتح ،داخلون بال ريب يف
ذَلِ َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
قوله تعاىل :ه ِ
وهم إبِِح ٍ
َع هد َهلُ ْم
"وأ َ
سان" ،وقد ّبّي هللا تعاىل أنه رضي عنهم ورضوا عنه َ
َ
"والذ َ
ين اتهـبَـ ُع ُ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يم" ،وهم -أيضاً -موعودون ابحلسىن،
يها أَبَداً َذل َ
ين ف َ
َجنهات َجتْ ِري َحتْتَـ َها ْاأل َْهنَ ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ هِ
ين
كما يف قوله تعاىل" :ال يَ ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو ه
أَنْـ َف ُقوا ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك ّالً َو َع َد ه
ري" فأخرب هللا أن بّي الفريقّي تفاواتً،
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
وأثبت أن اجلميع موعودون ابحلسىن ،ومعاوية ومن كان على شاكلته -كعمرو بن العاص ،وخالد بن
الوليد -داخلون يف هذه اآلية ،إذ هم ممن أنفق من بعد الفتح ،وقاتل ،ولو مل يكن هلم منقبة إال

خروجهم مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل تبوك لكفاهم ،فهل بعد هذا تعشى العّي ،أو يعمى

القلب عن إدراك احلقيقة؟!.

وهلذا كان من أعظم مناقب احلسن رضي هللا عنه وعن أبيه ،أنه تنازل ابخلالفة ملعاوية -رضي هللا
عنه -وحتققت فيه نبوءة ج ِّده -صلى هللا عليه وسلم-كل ذلك حقناً ًُ لدماء املسلمّي ،والسؤال:
أفكان احلسن -وهو أفضل أهل البيت يف وقته -يتنازل ابخلالفة ٍ
لرجل فاسق ،فضالً عن كافر -كما
يقوله بعض الرافضة عن معاوية-؟!
وعلى مذهب من يفسق معاوية ،أو يكفره -عياذاً ابهلل -جيب أن تنقلب هذه املنقبة -اليت مدحه هبا

النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل نقيصة ومذمة ،وهذا هو الضالل املبّي ،نعوذ ابهلل من ذلك.
قال ابن تيمية -رمحه هللا" -وإن قُ ِّد َر أن هلم ذنوابً فالذنوب ال توجب دخول النار مطلقاً ،إال إذا
انتفت األسباب املانعة من ذلك ،وهي عشرة ،منها :التوبة ،ومنها :االستغفار ،ومنها :احلسنات

املاحية ،ومنها :املصائب املكفرة ،ومنها :شفاعة النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومنها :شفاعة غريه،

ومنها :-دعاء املؤمنّي ،ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق ،ومنها :فتنة القرب،
ومنها :أهوال القيامة.
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وقد ثبت يف الصحيحّي عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :خري القرون القرن الذي بعثت
فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم" ،وحينئذ فمن جزم يف ٍ
واحد من هؤالء أبن له ذنباً يدخل به النار
كاذب مف ٍرت ،فإنه لو قال ما ال علم له به لكان مبطالً ،فكيف إذا قال ما دلت الدالئل
قطعاً ،فهو ٌ

الكثرية على نقيضه؟!.

فمن تكلم فيما شجر بينهم ،وقد هنى هللا عنه من ذمهم ،أو التعصب لبعضهم ابلباطل ،فهو ظامل

معتد ،وقد ثبت يف الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :مترق مارقة على حّي فرقة
من املسلمّي تقتلهم أوىل الطائفتّي ابحلق" ،وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال -عن احلسن" :-إن

ابين هذا سي ٌد ،وسيصلح هللا به بّي فئتّي عظيمتّي من املسلمّي" ،وىف الصحيحّي -عن عمار أنه
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن
ّي اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
"وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
قال" -تقتله الفئة الباغية" ،وقد قال تعاىلَ :
ِ ِ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخرى فَـ َقاتِلُوا الهِيت تَـ ْب ِغي َح هىت تَِف ِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما
ت إِ ْح َد ُ
اء ْ
بَـغَ ْ
ت فَأ ْ
يء إ َىل أ َْم ِر ا هَّلل فَإ ْن فَ َ
َ
َ
ِِ
ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ هن ه
ّي)  ،فثبت ابلكتاب والسنة ،وإمجاع السلف على أهنم مؤمنون
اَّللَ ُِحي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
َ َ
مسلمون ،وأن علي بن أيب طالب -والذين معه -كانوا أوىل ابحلق من الطائفة املقاتلة له ،وهللا أعلم"
[ينظر :جمموع فتاوى ابن تيمية . ]432/4

خامساً :قولك" :مث ما الداعي ألن نعصم ،أو نقول بعصمة كل الصحابة بدون أن نصرح بذلك؟ "
واجلواب عن ذلك أبن أقول:

من قال أبن الصحابة معصومون؟ ال أحد يقول بذلك ممن يعتد به من أهل العلم ،بل هم -

ابإلمجاع -يصيبون وخيطئون!

ومل نسمع عن العصمة لغري األنبياء -يف أمة ٍ
حممد -صلى هللا عليه وسلم -إال عند الشيعة اإلمامية
الذي يدعون العصمة ألئمة أهل البيت ،وقدوهتم يف ذلك ابن سبأ الذي ادعى العصمة لعلي -رضي
هللا عنه.-

وأفهم من قولك" :بعصمة كل الصحابة" أنك ترى أن بعضهم قد يكون معصوماً! وهذا ما مل يقل به
أح ٌد أبداً من السلف -كما قلت لك -بل لن يستطيع أح ٌد أبداً أن أييت حبرف ٍ
واحد عن أحد من

الصحابة -رضي هللا عنهم -يقول فيه بعصمة ٍ
أحد منهم ،وإذا كان هذا يف حقهم ممتنعاً شرعاً ،أفتظن
أن العصمة ستكون ملن جاء بعدهم؟!

سادساً :اآلية اليت استدللت هبا ال تصلح لالستدالل على عدم ثبوت العصمة؛ ألن هذا يف مقام بيان

عقوبة َمن خالف األمر والنهي ،وال يلزم منه الوقوع أصالً ،وهذا يستوي فيه مجيع املكلفّي ،حىت
األنبياء عليهم الصالة والسالم ،أمل تقرأ قول هللا -عز وجل" :-ولََق ْد أ ِ
هِ
ين ِم ْن
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ك ولَتَ ُكونَ هن ِمن ْ ِ
"ولَ ْوال أَ ْن
قَـ ْبلِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ين" [الزمر ]65:؟! وقوله تعاىلَ :
ت لَيَ ْحبَطَ هن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
ف الْمم ِ
ِ ِ
اك ِ
ك
ت تَـ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َش ْيئاً قَلِيالً * إِذاً ألذَقـْنَ َ
ثَـبهـ ْتـنَ َ
ض ْع َ
ات مثُه ال َِجت ُد لَ َ
اك لََق ْد كِ ْد َ
ف ا ْحلَيَاة َوض ْع َ َ َ
َعلَْيـنَا نَ ِ
صرياً" [اإلسراء ]74-75:؟!

وال ميكن ألحد أن يقول أبن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ميكن أن يشرك شرعاً ،أو يركن إىل الذين

كفروا -حاشاه من ذلك.-
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والذي يصلح أن يستدل به على عدم العصمة لغري النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو اتفاق أهل
العلم على أن كل ٍ
أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهناك أدلةٌ أخرى
ليس هذا جمال احلديث عن العصمة ،فالبحث فيها طويل متشعب.

سابعاً :قلت يف ختام إيرادك -وفقين هللا وإايك للحق" :-ملاذا ال حياسب من خاض يف دماء

اآلالف"؟!.

وأان أسألك -وفقك هللا :-من هو الذي تريده أن حياسب الصحابة يف الذين شاركوا يف تلك
الفتنة؟!.

ولعل قصدك -يف كالمك هذا :-ملاذا ال ينتقد من شارك يف القتال؟ وملاذا ال يبّي خطأه؟!

وما هذا الكالم -الذي تقدم -إال جواب عن هذا السؤال ،وأجزم أهنا إمنا هي إشارات فقط ،أرجو

أن تكون كافية يف إيضاح احلق ،وإال فإن املسألة كتب فيها كتب ،وسطرت فيها جملدات ،وهللا يهدي
من يشاء إىل صراط مستقيم.
وأختم جوايب أبمرين:

األول :كما أن اإلنسان يشكر على حبثه عن احلق ،فإنه يشكر أكثر ويغبط أكثر وأكثر ،ويسلم دينه

أكثر وأكثر حينما يعيش وميوت وقلبه سليم على إخوانه املسلمّي ،فضالً عن أصحاب حممد -صلى

هللا عليه وسلمِ -
محلة الشريعة ،ومبلغي السنة لبقية األمة -رضي هللا عنهم وأرضاهم -وجزاهم عن
اإلسالم وأهله خري اجلزاء.-

وهللا العظيم لن يسلم دين املرء ،ولن يراتح ابله إال هبذا املسلك ،وجتارب إخواننا الذين اتبوا من هذا

املسلك الوخيم -أعين :سب الصحابة كالشيخّي ،أو معاوية أو عائشة -أكرب شاهد على ذلك،
فاسأهلم جتد عندهم اخلرب اليقّي.

واعلم -ابرك هللا فيك -أن القدح يف خري القرون الذين صحبوا الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
جير إىل القدح يف الرسول عليه الصالة والسالم ،كما قال اإلمام مالك -وغريه من أئمة العلم:-
ُّ
رجل سوء كان له
هؤالء طعنوا يف أصحاب رسول هللا ،وإمنا طعنوا يف أصحابه؛ ليقول القائلُ :

أصحاب سوء ،ولو كان رجالً صاحلاً؛ لكان أصحابه صاحلّي.

وهبذا املسلك -أعين مسلك التسليم وترك اخلوض فيما جرى -تسلم من بدعتّي قبيحتّي:
األول :ب ِ
دعة الرافضة الذين أعملوا ألسنتهم يف شتم الشيخّي ،وعثمان ،ومعاوية ومجع غفري من
الصحابة رضي هللا عنهم أمجعّي.
الثاينِ :
بدعة النواصب الذين يشتمون علياً وأشياعه -عياذاً ابهلل من ذلك.-

وأان -اي رب -أبرأُ إليك من هؤالء ،وأسألك مبا سألك به عبادك الصاحلون -الذين جاءوا من بعد
ِ ِ هِ
ِ
وان ِاب ِإلميَ ِ
ان َوال َجتْ َع ْل ِيف
ين َسبَـ ُق َ
أصحاب نبيك -صلى هللا عليه وسلمَ :-
"ربهـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
يم".
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربهـنَا إِنه َ َ
قُـلُوبنَا غ ّالً للهذ َ
وأرجو أن تتأمل معي هذين املوقفّي اللذين وقفهما اثنان من كبار أئمة هذه األمة:
أما املوقف األول :فهو موقف اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما قيل له :ما تقول يف أهل
صفّي؟ فقال :تلك دماء طهر هللا يدي منها ،فال أحب أن أخضب لساين هبا.

وأما املوقف الثاين :فهو موقف اإلمام أمحد ،حينما قال :إن علياً كان األحق ابألمر ،وكانت طاعته
واجب الطاعة ،ففي ذلك طعن على طلحة
واجبة ،فأورد عليه بعضهم فقال :إذا قلت كان إماماً
َ
والزبري ،حيث مل يطيعاه ،بل قاتاله! فقال هلم اإلمام أمحد :إين لست من حرهبم يف شيء!
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علق اإلمام ابن تيمية على هذا الكالم ،مفسراً كلمة اإلمام أمحد ،فقال:

علي وإخوانه ال أدخل بينهم فيه؛ ملا بينهم من االجتهاد والتأويل الذي هم
(يعىن أن ما تنازع فيه ٌّ

أعلم به مين ،وليس ذلك من مسائل العلم اليت تعنيين حىت أعرف حقيقةَ ِ
حال كل واحد منهم ،وأان

مأمور ابالستغفار هلم ،وأن يكون قليب هلم سليماً ،ومأمور مبحبتهم ومواالهتم ،فلهم من السوابق
والفضائل ما ال يهدر) [ينظر جمموع الفتاوى . ]440/4

فهذان موقفان يرحيان قلب املسلم ،ويسلم له دينه ،وميثالن منهجاً وسطاً يف التعامل مع هذه املسائل

سبب من أسباب الضالل واالحنراف يف االعتقاد -كما هو ظاهر يف
الكبار ،واليت اخللل فيها ٌ -

التاريخ ،بل والواقع.-

الثاين :مما أختم به جوايب -أن هذه الفتنة -اليت أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقعت ومضت
مبا فيها "تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون" فليس من

العقل وال من الشرع أن خنتصر ديننا وعقيدتنا ،وفهمنا للشريعة يف هذه الفتنة العمياء! بل علينا أن
نقرأها يف سياقها التارخيي الذي يعّي على فهم مالبساهتا وأسباهبا ،وأن ننزهلا منزلتها الالئقة هبا،
والتماس العذر فيها ملن أخطأ ،فإن الفتنة إذا وقعت عمي أكثر الناس عن فهمها ،وإذا أدبرت

أدركها كل أحد ،وأن نتجاوزها لنقف كثرياً عند السرية املعصومة -اليت أمران ابالقتداء هبا ،والتأسي

هبا -سرية حممد -صلى هللا عليه وسلم( -لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا

واليوم اآلخر وذكر هللا كثرياً)  ،فهي السرية اخلطية اليت ستجد فيها الرتمجة احلقيقية هلذا الدين :حتقيقاً
للتوحيد ،وعناية ببقية األركان ،ونصاعة يف األخالق ،وعظمة يف حسن املعاملة ،وأن حناول التأسي

هبا ،وأن نطبقها عملياً يف حياتنا قدر اإلمكان ،فذلك -وهللا -خري وأبقى.

أسأل هللا تعاىل أن يلهمنا رشدان ،وأن يقينا شرور أنفسنا ،وأن يهب لنا من لدنه رمحة ،إنه هو

الوهاب "ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك

رؤوف رحيم".

وصلى هللا وسلم على نبينا وسيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم
الدين.
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مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطين
د .عبد هللا بن احملفوظ بن بيه 1426/8/22
2005/09/26

سبق أن نشر موقع اإلسالم اليوم فتوى ملعايل الشيخ عبد هللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه حول

االحتفال ابليوم الوطين بتاريخ 1424/12/16هـ وتلقى املوقع رسائل تناقش رأى معاىل الشيخ يف
هذه القضية ،ولذا نعيد نشر فتوى معايل الشيخ  -حفظه هللا  -وأهم ما ورد من الرسائل حوهلا:

السؤال:

أصحاب الفضيلة املشايخ :سؤايل اي أصحاب الفضيلة عن اليوم الوطين ،هل جيوز حضور احلفل؟
وإذا ألزمنا به كأعضاء سفارة ماذا علينا فعله؟ وهل جيوز لنا احلضور بنية إلقاء كلمة ذكر أو حماضرة

نذكر فيها بطاعة هللا ورسوله -عليه السالم-؟ أرجو إعطائي نصيحة ألقيها يف هذا اليوم ،أرجو الرد
أبسرع وقت ألن اليوم الوطين قرب وأان حمتارة وال أعرف ماذا أقول لزوجة السفري إذا دعتين؟.
اجلواب:
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اليوم الوطين ليس عيداً ،واألعياد اليت ال جيوز إحداثها هي األعياد الدينية وليست التجمعات اليت

يتجمع الناس هبا لسبب أو آلخر ،قد حيتفلون ابلزواج وقد حيتفلون ابلوالدة ،وقد حيتفلون أبي شيء
فهذا ليس من األعياد الدينية ،هلذا جيب أن نزيل هذا الوهم ،وهذه الشبهة اليت يتعلق هبا كثري من

الناس ،فيدخلون على الناس حرجاً وشغباً يف دينهم ،حبيث يصبح املتدين أو امللتزم يف حرج يشعر

وكأنه أييت كبرية وأييت منكراً ،هذا ليس مبنكر ،فاألصل يف األشياء اإلابحة ،فال حرج عليك أن

حتضري فقد أجاز احلنابلة  -رمحهم هللا تعاىل -العترية وهي ذبيحة كان أهل اجلاهلية يعملوهنا يف
رجب كرهها املالكية ابعتبار أهنا كانت فعل اجلاهلية ولكن احلنابلة أجازوها؛ ألنه ال يوجد نص مينع
من ذلك .أهل اجلاهلية كانوا يف رجب يذحبون ذبيحة امسها الرجبية ،وامسها العترية ،فبعض العلماء

يرى أن هذا ابق على أصل اجلواز ،فإذا اجتمع الناس وذحبوا ذبيحة يف رجب أو يف شعبان أو يف أي

زمن فهذا ال مانع منه أن حيتفل الناس أو يفرحوا حبدث زوال االستعمار يف بلد مثالً ،هذا ما يسمى

ابليوم الوطين غالباً عندان يف أفريقيا ،أو يف البالد اليت كانت مستعمرة ،فاألمر إن شاء هللا ال حرج

فيه ،أما إذا كان ينبغي لك أن تلقي حماضرة فهذا شيء حسن إذا كانت املناسبة تسمح إبلقاء حماضرة

أو خطبة تذكري وحنو ذلك فهذا ال أبس به ،أما أن نتشبث :أبن أبدلنا هللا عيدين ،هذه أعياد كانت
لألنصار وكانت أعياد جاهلية وأصنام ،فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذكر أن أعياد اإلسالم

الدينية عيدان عيد الفطر وعيد األضحى ،وهذا ال يفهم منه أنه مينع أن يتجمع الناس يف جتمع حىت

ولو كان كرهه املرء ورأى أنه إذا مل يكن هناك منكر فال داعي إىل التشويش على الناس ،وإاثرة بعض
الفنت واخلصومات يف أمور ليست ممنوعة ،نصاً من كتاب أوسنة ،وال إمجاعاً للعلماء وال اتفاقاً داخل
املذاهب ،ألن التيسري يف مثل هذه األمور اليت ال حرج فيها قطعاً ،واألقوال اليت تقول حترج ال

تستند إىل قاطع وهي أقوال ضعيفة ،فال مانع من أن نفسح للناس اجملال وأن نيسر هلم ،فاليسر أصل
من أصول هذا الدين " ،وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج" ، ]78 :يريد هللا أن خيفف

عنكم" [النساء" ، ]28 :فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" [الشرح" ، ]6-5 :يسروا وال
تعسروا ،وبشروا وال تنفروا" رواه البخاري ( ، )69ومسلم ( ]1734من حديث أنس -رضي هللا

عنه ،-فاألصل يف هذا الدين اليسر نكررها مرة أخرى ،واالجتهادات األخرى للعلماء اجتهادات
حمرتمة ،لكنها ليست نصوصاً من الشارع .والسالم عليكم.

هذه املالحظة من :بندر احلازمي
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد استوقفين استشهاد الشيخ عبد هللا بن بيه -حفظه هللا -جلواز االحتفال ابليوم الوطين؛ إجازة
احلنابلة للعترية ،وأردت أن أمجع لنفسي اإلمجال يف املسألة من دون ذكر أتصيل هلا:

• اختلف العلماء يف تفسري العترية واتفقوا يف أهنا ذبيحة تذبح يف رجب.

• (العترية)  ،وقد كان أهل اجلاهلية يذحبوهنا فأبطل اإلسالم ذلك ،حيث قال النيب صلى هللا عليه
وسلم" :ال عترية يف اإلسالم" .أخرجه أمحد. )229/2( :
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قال أبو عبيدة :العترية :هي :الرجبية ،ذبيحة كانوا يذحبوهنا يف اجلاهلية يف رجب يتقربون هبا

ألصنامهم[ .فتح الباري البن حجر (. ] )512/9

• اتفقوا أهنا كانت من أمر اجلاهلية ،واختلفوا يف حكمها يف االسالم بّي االستحباب واجلواز
والكراهة والتحرمي.

• قال بن القيم رمحه هللا :قال ابن املنذر  -بعد أن ذكر األحاديث يف عترية رجب ( :-وقد كانت
العرب تفعل ذلك يف اجلاهلية ،وفعله بعض أهل اإلسالم  ,فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم هبما  ,مث

هنى عنهما فقال" :ال فرع وال عترية" ،فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إايهم عنها  ,ومعلوم أن النهي ال

يكون إال عن شيئ قد كان يفعل  ,وال نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول :إن النيب صلى هللا عليه
وسلم كان هناهم عنهما مث أذن فيهما  ,والدليل على أن الفعل كان قبل النهي ،قوله صلى هللا عليه

وسلم يف حديث نبيشة اهلذيل  -رضي هللا عنه  -قال :اندى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إان كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف رجب  ,فما أتمران؟ قال" :اذحبوا هلل يف أي شهر كان ،وبروا هللا عز
وجل وأطعموا" .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

ويف إمجاع عوام علماء األمصار على عدم استعماهلم ذلك  ,وقوف عن األمر هبما مع ثبوت النهي

عن ذلك بيان ملا قلنا .ا .هـ[االعتبار (ص . ] )160- 159

• قال ابن رجب :ويشبه الذبح يف رجب اختاذه مومسًا وعي ًدا كأكل احللوى وحنوها[ .لطائف املعارف:
(. ] )27

• ومال ابن املنذر إىل هذا ،وقال :كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل اإلسالم ابإلذن ،مث هنى
عنهما ،والنهي ال يكون إال عن شيء كان يفعل ،وما قال أحد إنه هنى عنهما مث أذن يف فعلهما مث

نقل عن العلماء تركهما إال ابن سريين ،وكذا ذكر عياض أن اجلمهور على النسخ ،وبه جزم احلازمي.
[فتح الباري  -كتاب العقيقة] .

• فقد كان استحباب بعض العلماء استنادا حلديث خمنف بن سليم -رضي هللا عنه -قال :كنا وقوفا
مع النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعرفات فسمعته يقول" :اي أيها الناس على كل أهل بيت يف كل
عام أضحية وعترية ،هل تدرون ما العترية؟ هي اليت تسموهنا الرجبية" .وضعفه ابن حزم يف احمللى

( )356/7وعبد احلق  -كما يف هتذيب السنن ( )92/4واخلطايب يف املعامل ( ، )92/4وقال ابن
كثري :وقد تُكلم يف إسناده " ا .هـ

• حديث آخر :حديث حمنف بن سليم  -رضي هللا عنه " :-على كل أهل بيت يف كل عام أضحية
أصال ،ولو قلنا بوجوب
وعترية" ،وسيأيت ،قال ابن اجلوزي :وهذا مرتوك الظاهر ،إذ ال يسن العترية ً

األضحية كانت على الشخص الواحد ،ال على مجيع أهل البيت ،انتهى.
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قوله :والعترية منسوخة ،وهي شاة تقام يف رجب على ما قيل .قلت :روى األئمة الستة يف " كتبهم "
[عند البخاري يف العقيقة ،يف ابب الفرع ،ويف ابب العترية (ص  - 822ج  ، )2وعند مسلم يف
األضاحي فيه (ص  - 159ج  ، )2وعند أيب داود فيه (ص  - 35ج  ، )2وعند النسائي فيه

(ص  - 188ج  )2وعند الرتمذي فيه ( - 195ج  ] )1من حديث الزهري عن ابن املسيب عن

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-قال :قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ " :ال فرع وال عترية "،
انتهى .زاد أمحد يف مسنده" :يف اإلسالم " ،ويف لفظ للنسائي أن النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هنى

عن الفرع والعترية ،ويف " الصحيحّي " قال" :والفرع أول النتاج ،كان ينتج هلم ،فيذحبوه لطواغيتهم،

والعترية يف رجب" ،انتهى[ .نصب الراية (ج. ] )4

• قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا( :املراد بـ "ال فرع وال عترية" نفي كوهنما سنة أي خالفاً ملا
يراه بعض أهل اجلاهلية من أن ذلك سنة  ,لكن النفي يفيد البطالن كـ "ال عدوى وال طرية" أفال

يكون "ال فرع وال عترية" إبطال لذلك؟! .

فاألصل سقوط ذلك  ,وال حاجة إىل أتويل  ,بل هو ساقط ابإلسقاط النبوي  ,سقط سنة وفعالً.
هذا مع داللة "من تشبه بقوم فهو منهم" مع داللة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم منع من مشاهبة

اجلاهلية[ .الفتاوى (ج. ] )6

"نسال هللا أن يهدينا إىل احلق ،وأن جيمع األمة على كتابه وسنة نبيه وصلى هللا عليه وسلم.
هذه املالحظة من :أيب ماجد:
اطلعت على فتوى مساحة الشيخ عبد هللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه  ,والشيخ عامل له اجتهاده ورأيه
املعترب.

ولكن يف هذه املسألة أقوال أخرى حيسن عرضها  ,ولذا أرغب إليكم نشرها ليحصل اكتمال عرض

املسألة يف موقعكم.
(فتوى رقم  . )59/3 -9403اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

أوالً :العيد اسم ملا يعود من االجتماع على وجه معتاد ،إما بعود السنة أو الشهر أو األسبوع أو حنو

ذلك ،فالعيد جيمع أموراً منها :يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم اجلمعة ،ومنها :االجتماع يف ذلك
اليوم ،ومنها :األعمال اليت يقام هبا يف ذلك اليوم من عبادات وعادات.

اثنياً :ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا لألجر ،أو كان فيه تشبه أبهل

اجلاهلية أو حنوهم من طوائف الكفار فهو بدعة حمدثة ممنوعة داخلة يف عموم قول النيب صلى هللا

عليه وسلم" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم ،مثال ذلك

االحتفال بعيد املولد ،وعيد األم ،والعيد الوطين ،ملا يف األول من إحداث عبادة مل أيذن هبا هللا ،وملا

يف الثاين والثالث من التشبه ابلكفار ،وما كان املقصود منه تنظيم األعمال مثالً ملصلحة األمة وضبط

أمورها ،كأسبوع املرور ،وتنظيم مواعيد الدراسة ،واالجتماع ابملوظفّي للعمل ،وحنو ذلك مما ال يفضي
إىل التقرب به والعبادة والتعظيم ابألصالة ،فهو من البدع العادية اليت ال يشملها قوله صلى هللا عليه

وسلم" :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" فال حرج فيه ،بل يكون مشروعاً ،وابهلل
التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .وهللا أعلم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز:
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اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) يف عددها الصادر بتاريخ ( )1384 / 11 / 30هـ حتت
ُ

عنوان (تكرمي األم ..وتكرمي األسرة) فألفيت الكاتب قد حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعه الغرب من

ختصيص يوم يف السنة حيتفل فيه ابألم وأ َْوَر َد عليه شيئا غفل عنه املفكرون يف إحداث هذا اليوم وهي

ما ينال األطفال الذين ابتلوا بفقد األم من الكآبة واحلزن حينما يرون زمالئهم حيتفلون بتكرمي أمهاهتم

واقرتح أن يكون االحتفال لألسرة كلها واعتذر عن عدم جميء اإلسالم هبذا العيد؛ ألن الشريعة

اإلسالمية قد أوجبت تكرمي األم.

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن اإلسالم وفيما أورده من سيئة هذا العيد اليت قد غفل عنها
من أحدثه ،ولكنه مل يشر إىل ما يف البدع من خمالفة صريح النصوص الواردة عن رسول اإلسالم عليه

أفضل الصالة والسالم ،وال إىل ما يف ذلك من األضرار ومشاهبة املشركّي والكفار فأردت هبذه
الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغريه على ما يف هذه البدعة وغريها مما أحدثه أعداء اإلسالم

واجلاهلون به من البدع يف الدين ،حىت شوهوا مسعته ونفروا الناس منه وحصل بسبب ذلك من اللبس
والفرقة ما ال يعلم مدى ضرره وفساده إال هللا سبحانه.
وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التحذير من احملداثت يف الدين
وعن مشاهبة أعداء هللا من اليهود والنصارى وغريهم من املشركّي مثل قوله صلى هللا عليه وسلم" :

من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه ،ويف لفظ ملسلم" :من عمل عمالً ليس

عليه أمران فهو رد ".

واملعىن :فهو مردود على ما أحدثه ،وكان صلى هللا عليه وسلم يقول يف خطبته يوم اجلمعة " :أما بعد

فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدى هدي حممد صلى هللا عليه وسلم ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل

بدعة ضاللة " خرجه مسلم يف صحيحه.

وال ريب أن ختصيص يوم من السنة لالحتفال بتكرمي األم أو األسرة من حمداثت األمور اليت مل يفعلها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال صحابته املرضيون ،فوجب تركه وحتذير الناس منه ،واالكتفاء مبا
شرعه هللا ورسوله.
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وقد سبق أن الكاتب أشار إىل أن الشريعة اإلسالمية قد جاءت بتكرمي األم والتحريض على برها كل
وقت ،وقد صدق يف ذلك فالواجب على املسلمّي أن يكتفوا مبا شرعه هللا هلم من بر الوالدة

وتعظيمها واإلحسان إليها والسمع هلا يف املعروف كل وقت ،وأن حيذروا من حمداثت األمور اليت
حذرهم هللا منها واليت تفضي هبم إىل مشاهبة أعداء هللا والسري يف ركاهبم واستحسان ما استحسنوه
من البدع ,وليس ذلك خاصا ابألم بل قد شرع هللا للمسلمّي بر الوالدين مجيعا وتكرميهما واإلحسان

إليهما وصلة مجيع القرابة وحذرهم سبحانه من العقوق والقطيعة وخص األم مبزيد العناية والرب؛ ألن

ك
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
عنايتها ابلولد أكرب ما يناهلا من املشقة يف محله وإرضاعه وتربيته أكثر قال هللا سبحانهَ :
ِ
أَال تَـ ْعب ُدوا إِال إِ هايهُ وِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً" [اإلسراء ، ]23:وقال تعاىل" :وو ه ِ
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ُ
ََ
َ َ
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َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ري" [لقمان ، ]14:وقال
ك إِ َه
ّي أَن ا ْش ُك ْر ِيل َول َوال َديْ َ
أ ُُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
يل ال َْمص ُ
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم .أُولَئِ َ ه ِ
ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
اَّللُ
س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْفس ُدوا ِيف األ َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
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ارُه ْم" [حممد. ]23 ،22:
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وصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :أال أنبئكم أبكرب الكبائر"؟ قالوا :بلى اي رسول

هللا ،قال" :اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين" ،وكان متكئا فجلس فقال" :أال وقول الزور ،أال وشهادة
الزور" .وسأله صلى هللا عليه وسلم رجل فقال :اي رسول هللا ،أي الناس أحق حبسن صحابيت؟ قال:
"أمك" ،قال :مث من؟ قال" :مث أمك" ،قال :مث من؟ قال" :مث أمك" ،قال :مث من؟ قال" :أبوك مث

األقرب فاألقرب".

وقال عليه الصالة والسالم" :ال يدخل اجلنة قاطع" ،يعين :قاطع رحم ،وصح عنه صلى هللا عليه

أجله فليصل رمحه" ،واآلايت واألحاديث
وسلم أنه قال" :من أحب أن يبسط له يف رزقه ويُنسأ له يف َ
يف بر الوالدين وصلة الرحم وبيان أتكيد حق األم كثرية مشهورة ،وفيما ذكران منها كفاية وداللة على

ما سواه ،وهي تدل َم ْن أتملها داللة ظاهرة على وجوب إكرام الوالدين مجيعا واحرتامهما واإلحسان
إليهما وإىل سائر األقارب يف مجيع األوقات ،وترشد إىل أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح

الصفات والكبائر اليت توجب النار وغضب اجلبار ،نسأل هللا العافية من ذلك.
وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من ختصيص األم ابلتكرمي يف يوم من السنة فقط مث إمهاهلا يف بقية
العام مع اإلعراض عن حق األب وسائر األقارب ،وال خيفى على اللبيب ما يرتتب على هذا اإلجراء

من الفساد الكبري ،مع كونه خمالفا لشرع أحكم احلاكمّي ،وموجباً للوقوع فيما حذر منه رسوله

األمّي.
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ويلتحق هبذا التخصيص واالبتداع ما يفعله كثري من الناس من االحتفال ابملوالد وذكرى استقالل
البالد أو االعتالء على عرش امللك وأشباه ذلك فإن هذه كلها من احملداثت اليت قلد فيها كثري من
املسلمّي غريهم من أعداء هللا وغفلوا عما جاء به الشرع املطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه

وهذا مصداق احلديث الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال " :لتتبعن َسنن من
كان قبلكم حذو القذة ابلقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" ،قالوا :اي رسول هللا اليهود

والنصارى؟ قال" :فمن! "،

ويف لفظ آخر " :لتأخذن أميت مأخذ األمم قبلها شرباً بشرب وذراعاً بذراع" ،قالوا :اي رسول هللا فارس
والروم؟ قال" :فمن! " ،واملعىن :فمن املراد إال أولئك ،فقد وقع ما أخرب به الصادق املصدوق صلى

هللا عليه وسلم من متابعة هذه األمة إال من شاء هللا منها ملن كان قبلهم من اليهود والنصارى واجملوس
وغريهم من الكفرة يف كثري من أخالقهم وأعماهلم حىت استحكمت غربة اإلسالم وصار هدي الكفار
وما هم عليه من األخالق واألعمال أحسن عند الكثري من الناس مما جاء به اإلسالم وحىت صار

املعروف منكرا واملنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة عند أكثر اخللق بسبب اجلهل واإلعراض
عما جاء به اإلسالم من األخالق الكرمية واألعمال الصاحلة املستقيمة فإان هلل وإان إليه راجعون

ونسأل هللا أن يوفق املسلمّي للفقه يف الدين وأن يصلح أحواهلم ويهدي قادهتم وأن يوفق علماءان
وكتابنا لنشر حماسن ديننا والتحذير من البدع واحملداثت اليت تشوه مسعته وتنفر منه إنه على كل شيء

قدير وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إىل يوم

الدين.
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بزانس والتسويق اهلرمي عوداً على بدء
1425/11/17
2004/12/29
سبق نشر فتوى للدكتور  /سامي بن إبراهيم السويلم حول نشاط شركة بزانس والتسويق اهلرمي وقد

وردت إلينا رسالة تعقيبية من األخ /إبراهيم الكلثم تناقش هذا الرأي وقد عرضناها على الشيخ

الدكتور  /سامي السويلم وفضيلة املشرف العام على املوقع الشيخ /سلمان بن فهد العودة للتعقيب

عليها.

وها حنن ننشر رسالة األخ إبراهيم الكلثم والتعقيبات حوهلا شاكرين للجميع تعاوهنم ،مع يقيننا أن
احلوار العلمي حول القضية هو السبيل األمثل التضاح الرأي والوصول إىل الرؤية الواضحة املكتملة.

رسالة إبراهيم الكلثم:

فضيلة الشيخ  ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...وبعد:

فأود منك أن تبدي رأيك يف هذه املسألة وتوجيهي إذا كنت خمطئا
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
وبعد :فإن سبب اخلالف يف شركة بيزانس هو عدم التصور الكامل هلا واحلكم على الشيء فرع عن

تصوره ,وقد اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :التوقف.
القول الثاين :التحرمي.

القول الثالث :اجلواز إذا كان إحضار الزابئن غري مشروط
الذين قالوا ابلتوقف توقفوا ملا فيها من التعقيد والغموض.

حجة أصحاب القول الثاين الذين قالوا ابلتحرمي:

( )1أنه أكل للمال ابلباطل ألن هذا النوع من الربامج ال ميكن أن ينمو إال يف وجود من خيسر

ملصلحة من يربح ،سواء توقف النمو أم مل يتوقف .فاخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع
األحوال ،وبدوهنا ال ميكن حتقيق العموالت اخليالية للمستوايت العليا .واخلاسرون هم األغلبية

الساحقة كما سبق ،والراحبون هم القلة  ,أي أن القلة كسبوا مال األكثرية بدون حق ،وهذا أكل

املال ابلباطل.

( )2قياسها ابلدوالر الصاروخي ،الذي أفىت عدد كثري من جلان الفتوى أبنه مقامرة حمرمة.
ووجه الشبه بّي االثنّي:

أ .أن العضو ال حيصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث ،أي أنه ال بد من منو اهلرم حتته بثالثة

مستوايت قبل أن حيصل على العمولة.

ب .وأن األكثرية ختسر لكي تربح األقلية .ففيها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور ملصلحة القلة
أصحاب الشركة.

ج .أي أن حنو  %94من أعضاء الربانمج خاسرون ،بينما  %6فقط هم الراحبون.
فاخلسارة الزمة لنمو اهلرم وال ميكن يف أي حلظة من اللحظات أن يصبح اجلميع راحباً حبال من

األحوال.

وأما ابلنسبة للمنتجات:
فقالوا أن السلعة يف هذه الربامج هي جمرد ستار وذريعة للربامج املمنوعة ،إذ النتيجة واحدة ,وأن

يسوق
اهلدف هو التسويق ملا جلأ األعضاء إىل إغراء اجلدد بعموالت التسويق؛ ولذلك ال ميكن أن ّ
العضو هذه املنتجات دون ذكر عموالت التسويق.

وأن هذه املنتجات ،مهما كانت فائدهتا ،ال ميكن أن حتقق للمشرتي منافع تتجاوز يف قيمتها تلك

العموالت اخليالية الناجتة من التسويق .والعربة ،كما هو مقرر شرعاً ،ابلغالب .فقصد العموالت هو

الغالب على قصد املنتجات ،فيكون احلكم مبنياً على ذلك.

وأن الشركة تشرتط لالستمرار يف الربانمج ألكثر من سنة دفع نفس املبلغ مرة أخرى.
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وواضح أن هذا ال لشيء سوى استمرار التسويق ،فالربامج مت شراؤها من املرة األوىل ،والربامج
اجلديدة إن وجدت ال تعادل يف القيمة املبلغ املطلوب  ,ولو كانت الشركة تبيع املنتجات فعالً
لكانت توجه دعمها ملنتجاهتا ،يف حّي تقدم الدعم لربامج التسويق وكسب األعضاء ،كما تنص عليه

الالئحة  ,فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟

( )3ابتناؤه على الغرر احملرم شرعا؛ ألنه مقامرة  ,وأهنا تشتمل على الغش واخلداع وبيع الوهم
املسوق من هذا األسلوب فإن
وتتضمن غررا وملا فيه من الغَب الذي يقع على العميل أو العضو ّ

املسوق على  55يف حّي حيصل أصحاب الشركة على صايف ربح
مقابل كل  9أعضاء جدد حيصل ّ

 620دوالراً .وهذا غَب فاحش ،فكيف يقال مع ذلك إن تكاليف التسويق تصرف لألعضاء؟!

فهذا املبلغ ،وهو  75دوالر ،هو يف احلقيقة رسوم االشرتاك يف الربانمج ،ومعظمه كما ترى يذهب

ألصحاب الشركة.

( )4أن التسوية بّي هذا األمر وبّي السمسرة كالتسوية بّي البيع والراب من الذين حكى هللا تعاىل
عنهم يف القرآن{ :ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب}  ,وهي كالتسوية بّي البيع وبّي العينة

املمنوعة ابلنص.

( )5أن املنتجات اليت تباع غري حمسوسة كما نقل يل ذلك عن أحد العلماء.
( )6أن هذه املسألة هي بيعتّي يف بيعة وعقدين يف عقد.
حجة أصحاب القول الثالث الذين قالوا ابجلواز واشرتطوا جلواز ذلك:

( )1أن تكون صادقا وأال تغش أحدا أو تغرر به من أجل احلصول على الربح.
( )2وأن تكون هذه املنتجات خالية من األمور احملرمة.

حجتهم:

أن الشراء للمنتج ليس مشروطا إبحضار زابئن آخرين وهذا يسمى عمولة أو مسسرة وهذه نفسها
هي صورة اجلعالة اجلائزة ودليلها قوله تعاىل " :وملن جاء به محل بعري " وحديث اللديغ وهو يف

الصحيحّي وغريمها من حديث أيب سعيد.

قال صاحب الزاد :واجلماعة إذا عملوه يقتسمونه ابلسوية ألهنم اشرتكوا يف العمل الذي يستحق به
العوض فاشرتكوا فيه .انظر حاشية الروض املربع ج  5ص  497ط 6

الرتجيح:
عندما تتبعت أقوال العلماء وأدلتهم واطلعت على أوراق الشركة وكيفية تعاملها تبّي يل وهللا أعلم

صحة القول الثالث وجنيب عن أدلة أصحاب القول الثاين القائلّي ابلتحرمي مبا يلي:

قوهلم :أنه أكل للمال ابلباطل ألن هذا النوع من الربامج ال ميكن أن ينمو إال يف وجود من خيسر

ملصلحة من يربح ،سواء توقف النمو أم مل يتوقف .فاخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع

األحوال ،وبدوهنا ال ميكن حتقيق العموالت اخليالية للمستوايت العليا .واخلاسرون هم األغلبية
الساحقة كما سبق ،والراحبون هم القلة .أي أن القلة كسبوا مال األكثرية بدون حق ،وهذا أكل املال

ابلباطل.

اجلواب عنه:

أن هذا ليس أكالً للمال ابلباطل بل إن الزابئن دفعوا مقابل منتجات انفعة مفيدة وقد سألت من

جرهبا فامتدحها ،وقمت بتجربتها بنفسي فوجدت فيها النفع الكثري حيث إهنا اشتملت على برامج

تعليمية ابلصوت والصورة والتطبيق وموقع شخصي بسعة كبرية جدا ميكن بناءه بكل سهولة حيث إنه
املوقع الوحيد ـ كما أعلم ـ املوجود حاليا وميكن بناءه ابللغة العربية  ,ابإلضافة إىل الربيد االكرتوين
مبساحة كبرية أيضا  ,فأين أكل املال ابلباطل وأين اخلسارة؟
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وقوهلم :اخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع األحوال.
اجلواب عنه:

ال نسلم لكم ذلك ,ملاذا ننظر إىل التسويق ،ونرتك السلعة املباعة؟ فاملسألة بيع وشراء قبل أن تكون

سعيا ,وابلتايل أين اخلسارة؟
ولو سلمنا لكم جدال أنه ال يوجد بيع أصال فإن اخلسارة ليست وصفا الزماً للمستوايت األخرية يف

مجيع األحوال بل إن املستوايت األخرية قد تربح بسعيها أضعاف ما رحبه من يف املستوى األعلى بل

إن الذي يف األعلى قد ال يربح شيئا أبدا ويربح من حتته.

قياسهم هلا ابلدوالر الصاروخي ،الذي أفىت عدد كثري من جلان الفتوى أبنه مقامرة حمرمة.

ووجه الشبه بّي االثنّي:
أ .أن العضو ال حيصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث ،أي أنه ال بد من منو اهلرم حتته بثالثة

مستوايت قبل أن حيصل على العمولة.

ب .وأن األكثرية ختسر لكي تربح األقلية .ففيها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور ملصلحة القلة

أصحاب الشركة.

ج .أي أن حنو  %94من أعضاء الربانمج خاسرون ،بينما  %6فقط هم الراحبون.
فاخلسارة الزمة لنمو اهلرم وال ميكن يف أي حلظة من اللحظات أن يصبح اجلميع راحباً حبال من

األحوال.

اجلواب عنه:

هذا قياس مع الفارق وتشبيه هذا األمر وبّي الدوالر الصاروخي كالتسوية بّي البيع والراب من الذين
حكى هللا تعاىل عنهم يف القرآن " :ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب " .وهي كالتسوية بّي البيع

وبّي العينة املمنوعة ابلنص.

ولكنين أرى القوم عفا هللا عنهم قلبوا املسألة وجعلوا من قال ابجلواز هم الذين شبهوا هذا بذاك.
والبيع هنا ليس ومها بل حقيقة مشاهدة وأوصافها معروفة دون أي جهالة أو غرر ويعرفها من جرهبا
بل إن أثر املنتج يف تعليم الناس وتوجيههم ملا فيه صاحلهم واضح وضوح الشمس.

قوهلم :وأما ابلنسبة للمنتجات فإن السلعة يف هذه الربامج هي جمرد ستار وذريعة للربامج املمنوعة،
إذ النتيجة واحدة.

وأن اهلدف هو التسويق ملا جلأ األعضاء إىل إغراء اجلدد بعموالت التسويق .ولذلك ال ميكن أن

يسوق العضو هذه املنتجات دون ذكر عموالت التسويق.
ّ

وأن هذه املنتجات ،مهما كانت فائدهتا ،ال ميكن أن حتقق للمشرتي منافع تتجاوز يف قيمتها تلك

العموالت اخليالية الناجتة من التسويق .والعربة ،كما هو مقرر شرعاً ،ابلغالب .فقصد العموالت هو

الغالب على قصد املنتجات ،فيكون احلكم مبنياً على ذلك.

وأن الشركة تشرتط لالستمرار يف الربانمج ألكثر من سنة دفع نفس املبلغ مرة أخرى.
وواضح أن هذا ال لشيء سوى استمرار التسويق ،فالربامج مت شراؤها من املرة األوىل ،والربامج

اجلديدة إن وجدت ال تعادل يف القيمة املبلغ املطلوب.

ولو كانت الشركة تبيع املنتجات فعالً لكانت توجه دعمها ملنتجاهتا ،يف حّي تقدم الدعم لربامج

التسويق وكسب األعضاء ،كما تنص عليه الالئحة.
فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟

اجلواب عن ذلك:

ما املانع من تسويق املنتجات؟ وملاذا ننظر من زاوية ضيقة ونغفل كل الغفلة ونتناسى املنتجات ,وهي
منتجات مباحة شرعا ،فتسويقها عن طريق السمسرة وإن كانت العموالت اليت تدفع خيالية فهل

هذا يكفي يف حترميها أو حترمي التعامل معها.
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فانظر إىل مكاتب العقار وكيف أيخذون السعي هل هذا حرام أم حالل؟ فإن كان حالل فما الفرق
بينه وبّي مسألتنا.
أحرام على بالبله الدوح *** حالل للطري من كل جنس

وإن كان حراما فيلزم منه حترمي ما أحل هللا وهي اجلعالة والعياذ ابهلل.
قوهلم :ابتناؤه على الغرر احملرم شرعا ،ألنه مقامرة.
وأهنا تشتمل على الغش واخلداع وبيع الوهم وتتضمن غررا وملا فيه من الغَب الذي يقع على العميل

املسوق على  55يف حّي
املسوق من هذا األسلوب فإن مقابل كل  9أعضاء جدد حيصل ّ
أو العضو ّ

حيصل أصحاب الشركة على صايف ربح  620دوالراً .وهذا غَب فاحش ،فكيف يقال مع ذلك إن

تكاليف التسويق تصرف لألعضاء؟! فهذا املبلغ ،وهو  75دوالر ،هو يف احلقيقة رسوم االشرتاك يف

الربانمج ،ومعظمه كما ترى يذهب ألصحاب الشركة.

اجلواب عنه:

أين املقامرة والغش واخلداع والغرر مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة.
وأين الغرر واجلهالة بل هو منفي يف هذه املسأله ولك أن تسأل من شارك يف بزانس هل غررت به

الشركه أو وعدته أبمر ومتلصت منه .هذا غري وارد يف عمل الشركة بل إن كل من اشرتى املنتج يعرفه

جيدا ويعرف فائدته وفوق ذلك فإن الشركة تعطي اخليار ملن اشرتى املنتج أن جيرب املنتج ملدة ثالثة
أايم وإن وجد فيه خالف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله ،وأما كون البعض منهم مل

يسوق وبينت طريقة
حيصل على عموالت فلم تعد الشركة الناس أبرابح بل فتحت اجملال ملن آراد أن ّ
التسويق وأوضحت شروط التسويق واملسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أوحرم حالال,

وملن استهان جبدوى املنتج أوأنه غري جمد فإنّه يتحدث عن مناسبة املنتج له هو شخصيا فليس كل
الناس مثله وليس كل الناس حيملون شهادات الدكتوراه أو التخصص يف احلاسب.

وأما قوهلم :إن صايف الربح وهو  620دوالر يكون للشركة.

فهو غري صحيح وإال فأين املسوق الثاين الذي حتته الذي سيأخذ على الثمانية املتبقّي يف أسفله بعد
أن يزيد عليهم واحداً فقط  55دوالر ،واملسوق الثالث بعد أن يزيد إثنّي ،واملسوق الرابع ،.....بل
وأين املسوق الذي أعلى منه حيث سيأخذ على هذا املسوق مع ٍ
مثانية من هؤالء التسعة  55دوالر
والذي أعلى منه وهكذا ...

أرأيتم عدم التصور الكامل للمسألة.
قوهلم :أن التسوية بّي هذا األمر وبّي السمسرة كالتسوية بّي البيع والراب من الذين حكى هللا تعاىل

عنهم يف القرآن{ :ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب}  ,وهي كالتسوية بّي البيع وبّي العينة

املمنوعة ابلنص.

اجلواب عن ذلك:
هذا قلب للمسألة رأسا على عقب وقد بينت ذلك أعاله.
قوهلم :أن املنتجات اليت تباع غري حمسوسة.

يلزم من ذلك حترمي بطاقات االنرتنت وسداد فاتورة الكهرابء واهلاتف وشراء املواقع يف االنرتنت وهذا
مل يقل به أحد.

قوهلم :أن هذه املسألة هي بيعتّي يف بيعة وعقدين يف عقد.

اجلواب عنه:

هذه املسألة إذا كانت فيها عقدان الزمان ،وأما هنا فهو عقد الزم (شراء) وعقد جائز (تسويق)

وأنت غري ملزم بتسويق هذا املنتج ففرق بّي املسألتّي.

وبناء على ما سبق بيانه وتوضيحه فإن الشراء والتعامل مع هذه الشركة جائز وما تدفعه الشركة
مقابل السعي جعالة جائزة.
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أسأل هللا أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه ,وهللا أعلم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
وعقب الدكتور  /سامي السويلم على هذه الرسالة وما يشاهبها ابلتعقيب التايل:
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم األمتّان األكمالن على خامت األنبياء وسيد املرسلّي ،نبينا
حممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين .أما بعد.

فقد وقفت على بعض الردود على املقال الذي كتبتُه سابقاً عن شركة "بزانس" ،ومل أكن حريصاً على

اجلواب عنها ،إمياانً حبق الباحث املنصف يف إبداء ما يراه صواابً ،وأبن احلق سيظهر يف هناية األمر ال
حمالة .لكن طلب عدد من اإلخوة التعقيب على هذه الردود واجلواب عما تضمنته من اإلشكاالت

أمالً يف بيان الصواب يف هذه القضية .فرأيت أن أتناول املوضوع من زاوية تعاجل اإلشكاالت من

ورجوت أن يكون ذلك أنفع يل وللقارئ الكرمي .نسأل
أساسها ،دون اخلوض يف التفاصيل الفرعية،
ُ

هللا تعاىل أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا حمبته واتباعه ،ويرينا الباطل ابطالً ويرزقنا بغضه واجتنابه ،فهو

سبحانه املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
حقيقة التسلسل اهلرمي:

ليس غريباً أن ختتلف وجهات نظر الباحثّي يف هذا املوضوع اجلديد على الساحة .فاجلديد بطبيعته ال
تتضح معامله وخصائصه من أول وهلة ،بل حيتاج األمر إىل شئ من الوقت لتتبّي الصورة كاملة .ومن

أقرب األمثلة على ذلك اختالف الفقهاء يف حكم الد ّخان أول ما ورد للبالد اإلسالمية ،بّي جميز

تبّي هلم ما فيه من املفاسد واألضرار الراجحة على منافعه ،مل ختتلف كلمتهم يف حترميه.
ومانع .فلما ّ

والتسلسل اهلرمي نظام نشأ أساساً يف الغرب ،ويف الوالايت املتحدة على وجه اخلصوص ،تفتقت عنه
تبّي لعقالئهم ما فيه
أذهان هواة مجع املال أبقصر السبل وأيسرها دون اعتبار حلق أو ابطل .فلما ّ

من التغرير واخلداع ،حكموا مبنعه .هذا مع كوهنم جييزون الراب والقمار وامليسر أساساً .فإذا كان هذا

شأهنمُ ،علم أهنم مل مينعوا هذا النظام إال لكثرة ما فيه من املفاسد .والشريعة اإلسالمية هي أوىل

الشرائع ابلعدل واإلصالح .فما من خري ومصلحة راجحة إال أتمر به ،وال شر أو مفسدة راجحة إال
تنهى عنه .حىت قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا" :إذا ظهرت أمارات احلق وقامت أدلة العقل وأسفر

صبحه ،أبي طريق كان ،فثم شرع هللا ( )1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :فالعدل هو

الشرع ،والشرع هو العدل ... .والذي أنزل هللا هو القسط ،والقسط هو الذي أنزله هللا)2( ".
والتسلسل اهلرمي يكفي تصوره على الوجه الصحيح للحكم ببطالنه ،فينطبق عليه قول الليث بن

"أمر لو نظر فيه ذو البصرية ابحلالل واحلرام علم أنه ال جيوز)3( ".
سعد رمحه هللا أنهٌ :
التسلسل

والفكرة يف جوهرها بسيطة ،لكنها تتعقد إذا أبرزت يف صورهتا النهائية .سأذكر فيما يلي جوهر
العملية ،وأما التفاصيل فأحيل على املقال السابق.
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تدفع مبلغاً من املال لزيد ،على أن حتصل من وراء ذلك على عموالت أو عوائد أو
يبدأ األمر أبن َ
أرابح .لكن هذه العموالت اليت حتصل عليها أنت أتيت من املبلغ الذي يدفعه عمرو لزيد.

والعموالت اليت حيصل عليها عمرو بدوره أتيت من املبلغ الذي يدفعه بكر .وهذا بدوره حيصل على

العموالت مما يدفعه عبيد ،وهكذا.

فما حيصله األول هو مما دفعه الثاين ،والثاين مما دفعه الثالث ،والثالث مما دفعه الرابع ،وهكذا .وال

يراتب عاقل أن هذا النظام ،من حيث هو ،ابطل ،ألن كل واحد يف السلسلة إمنا يربح مما يدفعه

الذي يليه ،فاألخري خاسر دائماً ،وال يربح إال إذا وجد من يعقبه يف السلسة.

تسلسل يف العلل أو يف الفاعلّي ،إذ علة ربح األول
ومآل هذه السلسلة إىل التوقف حتماً ،ألن هذا
ٌ

هي اشرتاك الثاين ،وعلة ربح الثاين اشرتاك الثالث ،وعلة ربح الثالث اشرتاك الرابع ،وهكذا.

والتسلسل يف العلل ممتنع ابتفاق العقالء كما يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا )4( .وإذا كان ممتنعاً لزم

ف كان األخري خاسراً ملصلحة من قبله ،وهذا هو أكل املال ابلباطل
توقفه عاجالً أو عاجالً ،وإذا َتوقَ َ

احملرم ابلنص واإلمجاع.
اهلرمية:

وهذه السلسلة تكرب تدرجيياً ،حبيث تكون كل حلقة فيها أو كل طبقة أكرب من اليت قبلها .وسبب
ذلك أن مقدار االشرتاك الذي يدفعه األعضاء اثبت .فإذا أراد األول أن حيصل على رأمساله مع

الربح لزم أن يليه يف السلسلة ما ال يقل عن شخصّي (حبيث يغطي اشرتاك أحدمها رأمسال األول،
بينما يغطي اشرتاك اآلخر مقدار الربح ،والباقي يذهب ملصلحة صاحب املشروع)  .مث كل من هؤالء
لكي يربح حيتاج ما ال يقل عن شخصّي ،فيتطلب ذلك أن يكون أعضاء الطبقة الثالثة ال يقلّون عن
أربعة ،وهكذا .فال بد من النمو املطرد للسلسلة ،فتصبح من مث على شكل هرمي ،كل طبقة فيه

أكرب من اليت فوقها.

ويف كل مرة ينمو اهلرم يصبح استمرار منوه أصعب من ذي قبل ،حىت يؤول ذلك إىل التوقف التام
لتعذر وجود العدد الكايف من األعضاء لبقاء النمو .وهذا سبب آخر يضاف ملا سبق حول ضرورة

توقف اهلرم .ويف هذه احلالة تصبح الطبقات األخرية خاسرة ابلضرورة ملصلحة الطبقات العليا .وقد

أشرت يف املقال السابق أن الطبقات األخرية اخلاسرة متثل رايضياً  %94من األعضاء ،يف حّي متثل

الطبقات الراحبة  %6فحسب .وهذا مما يؤكد أن هذا النظام مبين على االستغالل والتغرير ابألكثرية

الساحقة ملصلحة األقلية الراحبة.
ما يقابل االشرتاك

وتبّي فساد هذا النظام ،حكمت
ملا برزت فكرة التسلسل اهلرمي ،يف غياب أي منتج أو بضاعةّ ،
احملاكم الغربية ببطالنه ومنعه .فاحتالوا لذلك إبدخال سلع أو منتجات ميتلكها األعضاء مقابل

االشرتاك ،ال لشيء إال لتجنب املالحقة القانونية .وقد سبب وجود املنتج إشكاالً عند كثريين،

جعلهم يصححون هذا التعامل على أساسه .وسنبّي إن شاء هللا أثر املنتج يف نظام التسويق ،وأيهما

اتبع لآلخر .إذ احلكم للمتبوع ،والعربة ابملقصود ،كما هو متقرر شرعاً .لكن من املهم قبل كل شئ

االتفاق على أن النظام اهلرمي يف ذاته ابطل ،وأنه أكل للمال بغري حق .وإذا تقررت هذه النتيجة،

ميكن النظر يف وجود املنتج :هل يغري من مفاسد التسلسل اهلرمي شيئاً؟ وهل مصلحته جترب مفاسد

النظام أم ال؟
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ومن أجل حترير حمل النزاع ،من األفضل بيان احلاالت املختلفة للمشرتك يف هذا الربانمج يف وجود
املنتج ،وهي ال خترج عن ثالث:
( )1أن يكون قصد املشرتك هو التسويق وليس املنتج.
( )2أن يكون قصده املنتج وليس التسويق.

يتبّي ما هو مقصوده ،أو أن يرتدد بينهما ،أو يريدمها معاً.
( )3أال ّ
احلالة األوىل :املقصود هو التسويق وليس املنتج
مبعىن أن املشرتك هدفه التسويق أو السمسرة وما يرتتب عليه من عموالت وأرابح ،وليس شراء
املنتج وال االنتفاع به .ومن املتقرر فقهاً واقتصاداً وواقعاً أن السمسار يقوم بدور الوسيط بّي التاجر
ابئع السلعة وبّي املشرتي .فإذا جنح السمسار يف بيع السلعة نيابة عن التاجر أخذ عمولة مقابل

عمله .لكن ال يقول أحد إن السمسار جيب أن يشرتي من التاجر سلعة لكي يسمح له بتسويق بقية
السلع .فالسمسار ليس قصده السلعة وإمنا التسويق ،وهذا هو االفرتاض الذي انطلقنا منه يف هذه

احلالة .فإذا كان اهلدف هو التسويق وليس السلعة فإن إلزامه ابلشراء من أجل احلصول على عمولة
السمسرة شرط ملجئ ال جيوز بنص احلديث النبوي يف النهي عن بيعتّي يف بيعة .فالشراء بيعة
شرطت يف عقد السمسرة ،واألخري نوع من البيع (ألن اإلجارة بيع للمنفعة)  .فاشرتاط أحدمها يف

اآلخر ممنوع ابلنص.

املسوق إىل الشراء ولو مل
وإذا نظران إىل أنظمة شركة "بزانس" وجدانها تضع من الشروط ما يلجئ ّ
يكن له أي رغبة يف السلعة .فأنظمة الشركة تسمح ملن يرغب ابلتسويق فقط أال يشرتي املنتج.

لكنها ال تسمح له ابستعمال موقع الشركة على اإلنرتنت يف تسويق املنتج وعرضه على العمالء
اجلدد ،بل من خالل الفاكس (متاماً كما هو حال الشركة األمريكية سكاي بز اليت سبق احلديث عنها
املسوقون الذين
يف املقال السابق)  .وفوق ذلك فإن املسوق لن حيصل على أي عمولة إال إذا قام ّ
يلونه يف اهلرم ابلشراء .والقول يف هؤالء كالقول يف األول ،سواء بسواء .فصارت النتيجة أنه ال

املسوق على أي عمولة إال ابلشراء ،وهذا شرط ابطل شرعاً ،كما سبق.
حيصل ّ

وحكمة النهي عن بيعتّي يف بيعة ،وعن شرطّي يف بيع وعن سلف وبيع ،التنبيه إىل وجود خلل يف

الصفقة أساساً ،وأن مقصود الطرفّي ليس ظاهر الصفقة ،بل هو أمر حمرم مل يتمكنا من حتقيقه

مباشرة ،فاحتالوا على ذلك إبدخال صفقة أخرى غري مرادة وال تغري من حقيقة األمر شيئاً ،توصالً
فبّي صلى هللا عليه وسلم أن هذه الشروط ال جتعل احلرام الذي قصده الطرفان
للمراد املمنوعّ .
حالالً ،وأن العربة يف ما قصده الطرفان حقيقة ،ال فيما أظهراه من البياعات والشروط الشكلية.

واحملرم الذي قصده الطرفان هنا هو االشرتاك يف التسلسل اهلرمي بقصد الكسب .وملا كان هذا حمرماً
ّ
شرعاً وممنوعاً قانوانً ،أدخلوا السلعة احتياالً وتلبيساً على الناس .وهذا التحايل قد يروج على بعض
القوانّي األرضية ،لكنه ال يروج على هذه الشريعة السماوية الكاملة .فاهلل تعاىل عند قلب كل عبد

ولسانه ،ومهما حاول هؤالء خداع اخللق فلن يفلحوا يف خداع اخلالق{ :خيادعون هللا والذين آمنوا

وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون} .

احلالة الثانية :املقصود هو املنتج وليس التسويق
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أي أن املشرتك يف هذه احلالة ال يريد التسويق وال يطمح إليه ،وإمنا يريد املنتج واالستفادة منه
فحسب .وإذا أردان أن نتعرف على حقيقة هذه الصورة ،دعنا نسأل السؤال التايل:

لنفرتض أن أحد التجار أعلن أن من يشرتي من السلع اليت لديه فسيدخل تلقائياً يف عملية سحب

على جائزة نقدية قيمتها عشرة آالف رايل ،مثالً .وأن التاجر من أجل متويل هذه اجلائزة ،رفع سعر
السلع لديه بنسبة  .%10مبعىن أن من أراد أن يشرتي سلعة ويدخل يف السحب ،فسيدفع مقابل

السلعة اليت قيمتها  10رايالت مثناً مقداره  11رايالً .فما حكم دفع هذه الزايدة؟

ال ريب أن دفع هذه الزايدة حمرم ،ألهنا جاءت مقابل الدخول يف السحب على اجلائزة ،وعملية

السحب من امليسر احملرم ابلنص واإلمجاع .فمن أراد أن يشرتي فيجب أن يدفع الثمن األصلي
للسلعة ،أو مثن املثل ،دون أي زايدة ،ومن مث عدم الدخول يف عملية السحب.

واآلن نسأل سؤاالً آخر .ما احلكم إذا قال التاجر :أان ال أبيع السلعة إال ابلسعر الزائد ابتداء ،أي

 11رايالً ،وال أمسح ابلشراء بسعر املثل؟ اجلواب :ال شك أن هذه احلالة أسوأ من اليت قبلها ،ألهنا
مجعت بّي امليسر وبّي اإلجلاء.

وإذا نظران للثمن الذي تطلبه شركة بزانس ،حبسب ما تعلنه الشركة على املأل وبوضوح ودون تردد،

جند أنه يتكون من جزئّي :أحدمها لتمويل التسويق اهلرمي ،واآلخر الثمن الفعلي للمنتج .فالثمن

اإلمجايل هو  99دوالراً .ثالثة أرابعه ،أي  75دوالراً ،خمصص للتسويق ،بينما خيصص املتبقي ،وهو
 24دوالراً ،للمنتج .وهم يقولون :بدالً من صرف هذا املقدار املخصص للتسويق على الدعاية

واإلعالن وما إىل ذلك ،من األفضل أن يصرف على األعضاء أنفسهم من خالل التسلسل اهلرمي.
لكن من حقنا أن نسأل :من الذي سيحصل على عوائد خمصص التسويق؟ أليسوا هم الذين يباشرون
التسويق؟ فما ذنب املشرتي الذي يريد املنتج وال يريد التسويق؟ أليس يف هذا إجلاء للمشرتي أبن

ميارس التسويق طلباً للعموالت الكبرية اليت يعدونه هبا ،طاملا هو قد دفع مثن االشرتاك مقدماً ودون

اختيار؟

فإن كانت الشركة ال تلزم املشرتي ابلتسويق كما تزعم ،فيجب أن تلغي خمصص التسويق من الثمن،

وتبيعه السلعة بثمن املثل فحسب .أما أن تلزمه بدفع قيمة االشرتاك يف التسلسل اهلرمي مقدماً ،مع
كونه ال يريد التسويق وال االشرتاك يف اهلرم ،فهذا إجلاء واحتيال ،شأنه شأن االحتيال يف احلالة

األوىل .وإذا رضي املشرتي بذلك كان حكمه حكم من رضي بدفع الزايدة يف الثمن مقابل الدخول
يف امليسر يف املثال السابق.

وهذا االحتيال يف احلقيقة مقصود للشركة ،ألهنا ال جترؤ على فصل التسلسل اهلرمي عن السلعة ،إذ

األول ممنوع شرعاً وقانوانً كما سبق .فاضطروا ألجل ذلك إىل دمج مثن السلعة مع مثن االشرتاك،

ليبدو للناظر أن الثمن كله مقابل السلعة .واحلال ،بتصريح أصحاب الشركة أنفسهم ،ليس كذلك.

فلو مل يكن التسلسل اهلرمي مقصوداً ملا كان مثن السلعة هبذا الشكل .فيقال هنا ما قاله شيخ

اإلسالم رمحه هللا " :أفال أفردت أحد العقدين عن اآلخر مث نظرت هل كنت مبتاعها أو ابيعه هبذا
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فلو فصل نشاط التسلسل اهلرمي عن املنتج ملا كان األخري هبذا الثمن .وإذا كان ثالثة أرابع الثمن
للتسلسل اهلرمي ،دل على أن املراد من الصفقة أساساً هو النشاط احملرم .وإذا كان كذلك ،فاحلكم

للغالب ،كما هو مقرر شرعاً.
وأما الزعم أبهنم يدفعون خمصص التسويق لألعضاء بدالً من صرفه على الدعاية واإلعالن ،فهو

تضليل وتلبيس تلقفوه عمن سبقهم من الغربيّي املنبوذين يف بالدهم فضالً عن بالد اإلسالم .وذلك

أن األفضل من ذلك هو إعادة هذا املبلغ للمشرتي ،وختفيض الثمن من  99إىل  24دوالراً .وهذا

أفضل يف تسويق املنتج ملن يرغبون فعالً االستفادة منه .لكنهم إبلزام املشرتي بدفع خمصص التسويق
اهلرمي ،يلجئونه إىل االشرتاك يف اهلرم من أجل االنتفاع مبا دفعه .فإن أراد املشرتي االشرتاك يف

التسلسل اهلرمي وقع يف احملذور ،وإال كان مغبوانً ألنه دفع مقابل ما ال ينتفع به ،وإذا رضي بذلك

كان معيناً للشركة على أكل املال ابلباطل.

احلالة الثالثة :غموض القصد ،أو الرتدد ،أو إرادة األمرين معاً
تبّي احلكم يف احلالتّي السابقتّي .وذلك أن ما تردد بّي
من السهل احلكم على هذه احلالة بعدما ّ

أمرين كالمها حمرم ،فهو حمرم ابلضرورة .أما الزعم الذي يقوله كثريون من املنتسبّي هلذه الشركة ،من

أهنم يريدون األمرين معاً ومن مث فال خسارة عليهم ،فيقال:

إن هللا تعاىل أعطاان العقل لنستدل على ما غاب عنا مبا شهدانه .فإذا عُرض على العاقل شراء حمفظة

ال تتجاوز قيمتها  100رايل ،بداخلها مبلغ نقدي قدره عشرة آالف رايل ،فهل تكون رغبته يف

األمرين واحدة؟ وهل يستوي عنده هذا املال وهذه احملفظة؟ ال ميكن أن يقر هبذا عاقل يبحث عن

مصلحته يف معاوضة يراد هبا الربح .وعلى أحسن األحوال فإن رغبته لكل منهما ستكون حبسب

قيمته .فإذا كان نسبة قيمة احملفظة إىل املال ال تتجاوز  ،%1كان املقصود هو املال بنسبة ،%99

واحملفظة بنسبة .%1
ويف التسويق اهلرمي تَ ِعد الشركة األعضاء بعموالت يبلغ جمموعها يف هناية السنة األوىل مخسّي ألف

دوالر ،أي ما ال يقل عن  187.500رايل ،بينما ال تتجاوز قيمة املنتجات اليت تبيعها الشركة

 385رايالً .فهل يعقل أن تكون رغبة الشخص يف األمرين متساوية؟ إن منطق العدل يقتضي أن
تكون الرغبة يف التسويق حبسب العائد املأمول ،ويف املنتجات حبسب قيمتها املعلنة .ونسبة قيمة

املنتجات إىل العائد ال تتجاوز  .%0.3أي أن العاقل يقصد عموالت التسلسل اهلرمي بنسبة
 .%99.7وسبق أن احلكم للغالب ،فيكون الغالب هو إرادة التسلسل اهلرمي .وإذا كان األخري يف

ذاته حمرماً ألنه أكل للمال ابلباطل ،لزم حرمة الشراء بناء على ذلك.
التسويق على من؟

يبّي الفرق بّي التسويق اهلرمي والسمسرة املعروفة ،أن السمسار حيصل على عمولة مقابل بيع
ومما ّ

السلعة لشخص أو عدد حمدد من األشخاص ،لكن ال عالقة له مبا يفعله املشرتون ابلسلعة .فعالقة
السمسار ابملشرتي تنتهي مبجرد الشراء.
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ملسوقّي آخرين ،وهؤالء
سوق ّ
املسوق ال حيصل على عمولة إال إذا ّ
أما يف التسويق اهلرمي ،فإن ّ

املسوقّي يف اهلرم إىل ما ال يقل عن تسعة ،حسب أنظمة
ملسوقّي (حىت يصل جمموع ّ
يسوقون ّ
بدورهم ّ
يسوق ،وال حيصل على عمولة إال هبذه الطريقة .فليس من
يسوق ملن ّ
يسوق ملن ّ
الشركة)  .فهو ّ
مصلحة أحد يف اهلرم أن يبيع على من يشرتي السلعة لينتفع هبا أو يستخدمها لنفسه دون أن

ملسوقّي .وهذا يؤكد أن السلعة غري مقصودة إطالقاً ،بل
يسوقها .بل حيرص كل منهم على أن يبيع ّ
ّ
املسوقّي فحسب.
هي جمرد ذريعة لنمو هرم ّ

بينما هتدف السمسرة العادية إىل البيع لعمالء هدفهم يف النهاية االنتفاع ابملنتج وليس السمسرة.
فمهما طالت سلسلة السماسرة الوسطاء إال أهنا ال بد أن تنتهي عند املشرتي النهائي .واملشرتي

النهائي هو مصدر الربح والعموالت لكل منهم ،وهذا هو املنطق االقتصادي وهو الواقع العملي .أما
يف التسويق اهلرمي فاألمور مقلوبة متاماً ،ألن مصدر الربح ليس هو املشرتي النهائي ،بل هو الطبقات

املسوقّي ،الذين بدورهم يرحبون ممن يليهم ،وهؤالء ممن يليهم ... ،إخل .وهذا هو التسلسل
التالية من ّ
الباطل الذي سبق احلديث عنه .فكيف يقال بعد هذا إن التسويق اهلرمي من جنس السمسرة

العادية؟
خامتة

وبعض الردود اليت وقفت عليها مل يتصور أصحاهبا لألسف حقيقة األمر ،فهم يشبهون التسويق

اهلرمي ابلسمسرة املشروعة .وال ميكن أن يقول هبذا التشبيه من تصور األمر على حقيقته .وال أجد
أفضل من أن أطلب من هؤالء اإلخوة الرتيث يف األمر وإعادة دراسته دراسة متأنية .فتشبيه التسويق

اهلرمي بسمسرة العقار أو السلع العادية ،كتشبيه بيع الوفاء ابإلجارة ،أو العينة ابملراحبة .ولو كان

أصحاب هذه الشركة يقومون ابلسمسرة فعالً ملا احتاجوا إىل االستفتاء أصالً ،فهل رأيت مكاتب

عقارية حترص هذا احلرص على استصدار فتاوى جبواز عملها؟ فلوال ما جيدونه يف أعماق قلوهبم من

الشك والريبة ملا حرصوا هذا احلرص ،وقد قال أفضل اخللق صلى هللا عليه وسلم" :اإلمث ما حاك يف

"الرب ما اطمأنت إليه النفس
صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس )6( ".وقال عليه الصالة والسالمّ :
واطمأن إليه القلب ،واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك)7( ".

"اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل ،فاطر السماوات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،أنت حتكم

بّي عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون .اهدان ملا اختُلف فيه من احلق إبذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل

صراط مستقيم".

واحلمد هلل رب العاملّي.
كما عقب الشيخ سلمان بن فهد العودة املشرف العام على موقع (اإلسالم اليوم) على رسالة األخ
إبراهيم الكلثم ابلتعقيب التايل:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته،،،
قرأت حبثكم املرفق املتعلق بشركة (بزانس) وحكايتكم لألقوال وأدلتها ،وأرى أنه حبث جيد وإن
كانت املسألة من الفرعيات اليت يسوغ اخلالف فيها.

وقد سبق أن قرأت حبثاً آخر جيداً لألستاذ  /سامي السويلم حول املوضوع وهو منشور يف موقع
(اإلسالم اليوم) وإليك (رابط الفتوى) .

وذهب فيه إىل التحرمي.
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والذي أميل إليه أن احلكم يف هذه املسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة احلال ،فإن كانت اخلدمات
املتوفرة قوية ومالئمة وهلا متيز عن غريها ،إما جبودة وإما برخص ،وعلى هذا مت االشرتاك فيها
لالستفادة من خدماهتا وتسويقها لآلخرين ،فهذا جائز ،وهذا ما أكده يل عدد من املشرتكّي يف

الشركة.

ولو كانت اخلدمات أو الربامج أو السلع يف هذه الشركة أو يف أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته
صورية أو ضعيفة وال قيمة حقيقة هلا وإمنا الناس يشرتكون ويسوقون من أجل احلصول على املقابل

املادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصاً آخرين ..ففي هذه احلالة يكون األمر حمرماً وهللا أعلم.
_____________

.-1إعالم املوقعّي ،دار ابن اجلوزي.513/6 ،
 -2النبوات ،مكتبة أضواء السلف.615/2 ،
 -3إعالم املوقعّي .169/3

 -4درء تعارض العقل والنقل .321/1
 -5بيان الدليل يف بطالن التحليل ،املكتب اإلسالمي ،ص .238
 -6أخرجه مسلم .صحيح اجلامع (. )2880
 -7أخرجه اإلمام أمحد .صحيح اجلامع (. )2881
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بيع قسيمة الشراء أبقل من قيمتها
د .سامي بن إبراهيم السويلم (*) 1425/7/17

2004/09/02

سبق وأن نشران يف انفذتنا فتوى حول (بيع قسيمة الشراء أبقل من قيمتها) مث وردان تعقيب من أحد
اإلخوة يستشكل فيه جواز بيع هذه القسيمة أبقل من قيمتها إىل آخر ما ذكر.-فعرضنا هذا

التعقيب على أحد املشائخ املشاركّي معنا يف اإلجابة على أسئلة السائلّي فتك هرم ابلتوضيح والبيان،
فإليكم التعقيب والتوضيح.

التعقيب:
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

اإلخوة الكرام مبوقع اإلسالم اليوم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نسأل هللا أن ينفع بكم ،ولقد قرأت فتوى مبوقعكم حتت عنوان( :بيع قسيمة الشراء أبقل من قيمتها)
 ،ويل على هذه الفتوى هذا االستشكال ،وأرجو عرض هذا االستشكال على أهل العلم بفقه

املعامالت من موقعكم ،وخاصة الشيخ السويلم ،نص االستشكال :قسيمة الشراء هي مبثابة سند
بقيمة مالية معينة متنحها بعض الشركات ملوظفيها إما على سبيل القرض ،أو على سبيل اهلبة ،أو

على سبيل املكافأة.

هذه القسيمة مبثابة سند للموظف بقيمة مالية معينة ،بشرط أن يشرتي هبا من مكان خمصوص ،فهو

داخل يف مفهوم األوراق التجارية كالشيك ،والسند ،والكمبيالة.

فهل أجاز أحد من الفقهاء بيع الشيك أو السند؟ أو الكمبيالة أبقل من قيمتها؟! أليس هذا هو راب
الفضل احملرم؟ أليس هذا ما حتدث عنه علماء العصر مما يعرف خبصم أو حسم األوراق التجارية بداية

من الشيخ اهلمشري ،وهناية بوقتنا هذا  ...فكانت الفتوى على التحرمي؟.

إن إجازة هذه الصورة ينتج عنها جواز بيع بطاقة االئتمان أبقل من قيمتها.
وخالصة األمر أن هذه القسيمة إما أن متثل ماالً أو عروضاً.
فإذا مثلت ماال فيجوز بيعه ،ولكن ال جيوز بيعه أبقل من جنسه ،وإال وقع راب الفضل.
وإما أن ميثل عروضاً ،والعروض جيوز بيعها ابلثمن الذي يتفق عليه ،ولكن البيع هنا ال جيوز؛ ألنه بيع
قبل الشراء ،وبيع قبل القبض ،وبيع جمهول للطرفّي.

التوضيح:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
إذا كانت القسيمة املشار إليها صادرة من احملل التجاري ،كما يفهم من السؤال من أهنا ابسم احملل

وليست ابسم الشركة ،وتعطي حاملها احلق يف احلصول على بضاعة من هذا احملل قيمتها 500

سلم ،ولكن هذا
رايل ،وليس احلصول على النقد ،فهذه القسيمة متثل سلعاً يف الذمة ،مبثابة دين ال ه

الدين مل يتحدد فيه نوع املبيع وقدره ،وإمنا حتدد مصدره وقيمته ،وهذه الصورة ال حرج فيها شرعاً
على األظهر؛ إذ جيوز للرجل أن يسلم مبلغاً من املال للبقال على أن أيخذ منه كل يوم بضاعة
حبسب حاجته ،وحبسب سعرها ،والتزام البقال بذلك من جنس دين السلم ،وهو نظري التزام احملل

هنا ابلبيع حلامل القسيمة ،ومثن القسيمة قد يكون دفعته الشركة مقدماً للمحل ،وقد يكون التزم به

صاحب احملل ابتداء ،ويف كلتا احلالتّي هو مبثابة دين السلم كما سبق.
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إذا تقرر ذلك فدين السلم جيوز بيعه  -قبل قبضه  -عند اإلمام مالك ،ومنع من ذلك اجلمهور؛
ألنه بيع ملا مل يقبض ،ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز بيع دين السلم قبل قبضه بشرط أال يربح
منه (أي ال يكون مثن البيع أكرب من رأمسال السلم) ؛ لئال يقع يف ربح ما مل يضمن.

واألقرب -وهللا أعلم -هو جواز بيع دين السلم قبل قبضه؛ ألهنا معاملة ختلو من الراب ،فليس فيها
نقد بنقد ،وإمنا نقد مقابل سلع يف الذمة ،وفيما يتعلق ابلقسيمة فالربح غري متصور؛ ألن املوظف

حصل على البطاقة دون دفع مقابل ،مث يبيعها أبقل من قيمتها ،وعدم حتديد نوع السلع وقدرها ال

يضر ابلعقد؛ ألنه ال يؤدي للنزاع ،واجلهالة احملرمة شرعاً هي اليت تفضي للنزاع ،والنزاع هنا منتف
بتحديد احملل التجاري ،وحتديد القيمة الكلية.

وهبذا يتبّي الفرق بّي هذه القسيمة ،وبّي الورقة التجارية (الشيك والكمبيالة) اليت أشار إليها األخ
الفاضل ،فهذه األوراق متثل نقوداً يف الذمة ،بينما القسيمة متثل سلعاً يف الذمة ،والفرق بينهما ظاهر،
وبيع السلع يف الذمة مقابل نقود حاضرة ال حرج فيه ،بل هذا هو عقد السلم ،إذ هو بيع لسلع يف

الذمة مقابل نقود حاضرة ،وإمنا احملذور بيعها مقابل نقود يف الذمة؛ ألن ذلك من بيع الدين ابلدين
اجملمع على حترميه.

أما مقارنة القسيمة ببطاقة االئتمان ،وفق ما ذكره األخ يف رسالته ،فالفرق بينهما من وجوه:

( )1أن بطاقة االئتمان تصدر من البنك وال متثل سلعاً يف ذمة البنك ،بل ضماانً من املصرف

ابلسداد ،خبالف القسيمة فإهنا متثل سلعاً يف ذمة احملل التجاري ،فبيع البطاقة يعين املعاوضة على
الضمان ،وهو حمرم شرعا؛ً ألنه يؤول إىل الراب.

( )2أن مشرتي البطاقة ال تنتهي مسئوليته بقبض السلع من احملالت التجارية ،بل جيب عليه سداد
قيمتها للمصرف ،فبيع البطاقة يف هذه احلالة ،حىت لو كانت متثل سلعاً يف الذمة ،مبثابة بيع الدين

ابلدين ،وهو ممنوع ابإلمجاع ،خبالف القسيمة فإن مشرتيها ال يرتتب يف ذمته أي دين ،فال تتضمن

بيع الدين ابلدين.

( )3أن البطاقة تسمح ابحلصول على النقد من خالل أجهزة الصرف اآليل ،خبالف القسيمة ،فبيع
البطاقة بيع حلق االقرتاض من البنك ،وهو يؤول إىل االقرتاض بفائدة ،فقياس بيع القسيمة على بيع

البطاقة االئتمانية قياس مع الفارق املؤثر.

وبناء على ما سبق فاألظهر -وهللا أعلم -هو جواز بيع القسيمة املشار إليها إذا كانت متثل سلعاً أو
منافع يف ذمة مصدرها ،وال تسمح حلاملها ابحلصول على النقد ،وكان مثنها مدفوعاً نقداً .وهللا

اهلادي إىل الصواب ،واحلمد هلل رب العاملّي.
_____________

(*) مدير مركز البحث والتطوير ابجملموعة الشرعية بشركة الراجحي املصرفية لالستثمار.
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غرابة حماولة الرسول صلى هللا عليه وسلم الرتدي
د .الشريف حامت بن عارف العوين 1425/2/18
2004/04/08

هم النيب عليه الصالة والسالم إبلقاء نفسه من ذروة جبل
ورد إىل انفذة الفتاوى سؤال يتعلق خب ِرب ّ

وهو يف صحيح البخاري فأجاب عنه فضيلة الشيخ /د .الشريف حامت بن عارف العوين  -حفظه هللا

 -وذكر أن القصة ال تصح أصالً وقد أظهر البخاري ضعفها.

مث وردان تعقيب من أحد قرائنا األعزاء على هذه الفتوى مفاده " لعل االنتحار مل يكن حرم يف ذلك

الوقت؟ " فعرضنا هذا التعقيب على الشيخ اجمليب؛ فتفضهل ابإلجابة .جزاه هللا عنا خرياً ،فإليكم

التعقيب والتوضيح
التعقيب:

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
هم الرسول إبلقاء نفسه من اجلبل هو أن االنتحار مل يكن
ملاذا مل يذكر الدكتور حامت أن املربر يف ِّ
حمرما يف ذلك الوقت؟ فمن املؤكد أن الواقعة املذكورة كانت يف بداية الوحي والرسالة يف مكة
ًّ

املكرمة ،أما احلديث الشريف" :من قتل نفسه حبديدة "....إىل آخر احلديث ،فقد كان يف املدينة

املنورة بعد اهلجرة ،وكما هي القاعدة فإن األحكام الالحقة تنسخ األحكام السابقة .أرجو إفاديت
وتصحيح املعلومة إن كانت خطأ والنشر إن كانت صواابً ،وجزاكم هللا خرياً.
*****
التوضيح:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن غرابة (أو نكارة) خرب حماولة النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يرتدى من جبال مكة ليست من
قِبل أنه فقط قتل للنفس وانتحار ،بل من عدة جهات:

تصور أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ه
شك يف كونه نبيًّا بعد نزول الوحي عليه؟! فإن
أوالً :هل يُ ّ

شك هو فمن بُعث إليهم أوىل ابلشك!!!

اثنياً :أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من حّي علم أن ما جاءه من الوحي يقتضي أن يتحمل أعباء
الرسالة ،فقد ألزمه ربه  -عز وجل -أن يستعد لذلك للبالغ والدعوة العظمى .فكيف جيوز له أن

يتخلى عن أداء ما كلفه وشرفه به ربه  -عز وجل-؟! وما أجل وأعظم ذلك التكليف والتشريف!!!،

وال شك أن تَـ ْرك مهمة التبليغ هبذه الصورة من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر مستنكر

جداً ،وقد عوقب نيب من األنبياء ألمر أقل من هذا ،كما قال تعاىل" :وذا النون إذ ذهب مغاضباً
فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملّي"
[األنبياء ، ]87 :وقال تعاىل" :وال تكن كصاحب احلوت [ " ...القلم. ]48 :

اثلثاً :أن قتل النفس مما ارتكز يف الفطر استقباحه ،واتفقت عليه مجيع األداين واملذاهب والقوانّي،
فليس استقباح ذلك منوطاً فقط بورود الشرع به .وإال فهل استجاز أح ٌد من املسلمّي قَـ ْتل نفسه
قبل ورود الشرع به ،مع ما كان يناهلم من األذى والتعذيب ،بل كانوا يؤمرون ابلصرب وعدم

االستعجال .هذا وهللا أعلم ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم.
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حول نكاح الكتابية
د .حممد بن سليمان املنيعي 1424/11/16

2004/01/08

سبق وأن نشران يف النافذة حول (نكاح الكتابية) و (الزواج من النصرانية) مث وردان تعقيب من أحد
اإلخوة يشري إىل أن منع احلاكم الزواج من الكتابية  -إن رأى ذلك  -هو حترمي ملا أحله هللا  -تعاىل

 إىل آخر ما ذكر.-فعرضنا هذا التعقيب على فضيلة الشيخ املفيت ،فتك هرم ابلتوضيح والبيان،فإليكم فإليكم التعقيب والتوضيح.

التعقيب:

السالم عليكم.
ابإلشارة إىل جواب الشيخ حممد املنيعي ،والذي قال فيه إنه جيوز للحاكم املسلم منع الزواج من

نساء أهل الكتاب مع كون ذلك حالالً يف القرآن الكرمي ،لكن احلاكم املسلم يكون بعمله هذا قد

حرم ما أحل هللا آبية صرحية يف القرآن ،فكيف نطيع احلاكم يف ذلك؟ إذا جاز للحاكم أن مينع زواج

املسلم ابمرأة نصرانية فهل جيوز أن مينع تعدد الزوجات وأموراً أخرى ص هرح القرآن إبابحتها؟.
*****

التوضيح
فَـ ْر ٌق اي أخي بّي املنع والتحرمي ،خذ مثاالً على ذلك ،لو منعت ولدك من أكل نوع من الطعام يف
الليل ملصلحة تراها فهل يعين هذا أنك حرمت أكل هذا النوع من الطعام على ابنك؟ وهل جيوز

لولدك أن يقول :مل حترم ما أحل هللا يل؟ وعلى ذلك أقول :لويل األمر أن مينع شيئاً من املباحات أو

حيرم العمل هبا؛ ملصلحة يراها ،تعود ابلنفع على املسلمّي.

وهذا له شواهد كثرية.

فمنها أن عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه -كان أمرياً على جيش رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يف إحدى املغاري ،فنهاهم عن إيقاد النار يف الشتاء مع حاجتهم لذلك ،وهناهم عن أخذ
الغنائم ملصلحة يراها ،فالتزم صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ذلك وأقرهم الرسول -صلى
هللا عليه وسلم -ومل يعرتض عليهم

ومن ذلك منع عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -النكاح بنساء أهل الكتاب ملصلحة يراها ،وامتثل

ذلك صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.-

ومن ذلك أمر عثمان بن عفان زيد بن صوحان  -رضي هللا عنهما -أن يرتك املدينة ،ويرحل إىل
الشام خلطأ ارتكبه ،فامتثل ذلك ،وسافر إىل الشام ،وغري ذلك من األمثلة الكثري .،انظر مصنف

عبد الرزاق ( ، )179 - 176/7ومصنف ابن أيب شيبة ( ، )33656وتفسري ابن جرير

( ، )390/2وسنن البيهقي ( ، )172/7واتريخ دمشق ( )145 - 144 / 46وسري أعالم النبالء
( )66/3وتفسري ابن كثري ( ، )540/2والدر املنثور ( ، )576/1ويكفيك من ذلك كله قوله -

تعاىل " :-اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" [النساء. ]59:
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قابس)..
ايبس،
ٌ
ابسَ ،
رقية املعيون بـ َ
وشهاب ٌ
وح َج ٌر ٌ
بس َح ٌ
(ح ٌ
د .عبد هللا بن عمر الدميجي 1424/10/24

2003/12/18

نذ ّكِر اإلخوة القراء أن هذه الزاوية (يف البدء) ؛ افتتحت لتكون إطاللة تواصل مع اإلخوة (زهوار

املوقع)  ،نعرض فيها قضااي انفذة الفتاوى ،مع ما ميكن من الكلمات النافعة والفتاوى املختارة ،كما
نعرض فيها قضااي رسائل الزوار املتعلقة بوضع النافذة بشكل عام.

وقد وردان تعقيب من أحد اإلخوة على فتوى (ما يقال للعائن التقاء عينه؟) نقل فيه قصة أيب عبد
هللا الساجي ،وأنه قال :حبس حابس ....إىل آخر ما ذكر ،فعرضنا هذا التعقيب على فضيلة الشيخ
املفيت ،فتك هرم ابلتعقيب والتوضيح.
التعقيب:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،ذكر يف فتوى للدكتور الدميجي إجابة على استفتاء أحد اإلخوة حول ما

يقال للعائن عند إلقاء عينه ما يلي" :أما ما مسعه السائل( :حبس حابس  ...اخل) فهذه خرافة يقوهلا
املستعينون ابجلن ،وهذا شرك ال جيوز أن يقال ،وضرره مؤكد وال نفع فيه" أهـ.

الرقى اليت ُتر ُّد العّي ما ذكر عن أيب عبد
الرقى اليت تَـ ُر ُّد العّي :ومن ُّ
فأنقل للشيخ ما يلي" :فصل يف ُّ
هللا الساجي ،أنه كان يف بعض أسفاره للحج أو الغزو على انقة فَارهة ،وكان يف الرفقة رجل عائن،

فما نظر إىل شيء إال أتلفه ،فقيل أليب عبد هللا :اح َفظ انقَتك من العائن ،فقال :ليس له إىل انقيت

العائن بقوله ،فتحّي غيبة أيب عبد هللا ،فجاء إىل رحله ،فنظر إىل الناقة ،فاضطربت
ُخرب
ُ
سبيل ،فأ َ
العائن قد عاهنا ،وهي كما ترى ،فقال :دلُّوين عليه ،ف ُدل،
ُخرب أن
َ
وسقطت ،فجاء أبو عبد هللا ،فأ َ
عّي العائن عليه،
قابس،
ايبس،
ُ
ٌ
رددت َ
ابسَ ،
وشهاب ٌ
وح َج ٌر ٌ
بس َح ٌ
فوقف عليه ،وقال :بسم هللاَ ،ح ٌ
ص ُر
ص َر َكرتَّي يَن َقلب إلَ َ
يك البَ َ
ص َر َهل تَـ َرى من فُطُوٍر .مث ارجع البَ َ
وعلى أحب الناس إليه{ ،فارجع البَ َ
أبس هبا" .فهل هذا زلة من الدكتور أم
َخاسئاً ُ
وه َو َح ٌ
سري} فخرجت حدقتا العائن ،وقامت الناقةُ ال َ
اجتهاد منه يف موضعه؟ أرجو التوضيح من أصحاب الفضيلة.
*****

التوضيح

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
فإين أشكر األخ السائل على استفساره ،وحرصه على التثبُّت يف أمور دينه ،وهذا هو املطلوب من

كل مسلم ،وقد أحسن من انتهى إىل ما مسع ،كما قال سعيد بن جبري حلصّي بن عبد الرمحن ،وكان

عليه الرجوع إىل احلق إذا تبّي ،وسؤال أهل الذكر إذا كان ال يعلم ،والتثبُّت مما يقف عليه أو يقال
له ،خاصة فيما يتعلهق بعقيدته وإميانه الذي هو أغلى ما ميلك يف هذا الوجود.

مث إن مجيع الكالم املذكور يف االستفسار عدة مالحظات منها:

 .1أما خبصوص الرقى اليت ترد العّي فالصحيح أن ذلك موقوف على ما ورد به الشرع ،وهذا ما مل
يتوفر يف هذه الرقية املذكورة ،ونسبتها إىل أحد العلماء إذا مل يذكر دليلها الشرعي فإنه ال يعطيها

الصبغة الشرعية ،وال جتوز املتابعة له يف ذلك بغري دليل ،خاصة وقد بّي لنا النيب الكرمي  -صلى هللا

عليه وسلم  -الرقية الشرعية ملثل هذه احلالة ،فال جيوز العدول عن بيان النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -إىل كالم غريه مهما كانت منزلته.
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دعاء وال استعاذة أبمساء هللا تعاىل وصفاته ،وإمنا هو من السجع
 .2مث إن هذا الكالم املذكور ليس ً

املتكلف الذي هو أقرب إىل سجع الكهان ،وليس له معىن ظاهراً حيكم عليه من خالله ،فما معىن
حابس ومن هو هذا احلابس؟ وما املقصود ابحلجر اليابس؟ وما عالقة احلجر اليابس والشهاب
القابس ابلرقية من العّي؟

 .3مث إن يف العمل هبذه الرقية عدول عما دلنا عليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل كالم غري
ظاهر املعىن واملراد ،وغري معروف املصدر كما تقدم ،وهذا ال جيوز.

 .4مث إن يف هذا الكالم املسجوع عدة خمالفات شرعية منها:

أ .ما ورد فيه من قوله" :رددت عّي العائن عليه ،وعلى أقرب الناس إليه" ،والسؤال ما ذنب أقرب

الناس إليه؟ وقد بّي لنا القرآن الكرمي أنه "ال تزر وازرة وزر أخرى" و "وأن ليس لإلنسان إالّ ما

سعى".

ب .أن فيه استشهاد ابآلية يف غري ما سيقت إليه ومن غري مناسبة ،وليس البصر املذكور يف اآلية هو

بصر العائن كما هو ظاهر وجه االستدالل.

 .5مث إن يف صحة نسبة هذا الكالم إىل أيب عبد هللا السياجي نظراً وذلك من وجوه:

أ .أنه مل يذكر هذا القول إبسناد ميكن أن حيكم عليه من خالله ،ويتثبت من صحته إليه.

ب .أنه يذكر يف كتب التواريخ والسري والرتاجم من القصص واحلكاايت ما ال يصح نسبته إىل قائلها،
وخاصة فيما يتعلق ابلكرامات واألمور اخلارقة للعادة ،وال جيوز لنا أن أنخذ ديننا من مثل هذه

احلكاايت اليت ال زمام هلا وال فطام ،ونرتك ما ثبت عندان من قول املعصوم  -صلى هللا عليه وسلم -
الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.

ج .أنه لو ثبت ذلك  -وهيهات أن يثبت  -فال جتوز لنا متابعته عليه ،وإمنا املتابعة للمعصوم -
صلى هللا عليه وسلم  -كما ذكر آنفاً.
 .6نعم قد روى أبو يعلى يف مسنده ( )177/9وابن السين يف عمل اليوم والليلة رقم ()510

والطرباين يف الكبري ( 267/10رقم ( )10518حديثاً مفاده ما روى عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -أنه قال" :إذا انفلتت دابة أحدكم أبرض فالة فلينادي اي عباد هللا احبسوا ،فإن هلل حاضراً
سيحبسه" فهذا احلديث مع أنه ليس موضوعنا صراحة إال أنه ال يصح أيضاً؛ ألن فيه معروف بن
حسان وهو منكر احلديث كما قال الذهيب يف امليزان ( ، )143/4وأعله احلافظ ابن حجر يف

الفتوحات الرابنية ( )150/5ابالنقطاع ،وفيه سعيد بن أيب عروبة خمتلط ومدلس ،وقد ضهعف

احلديث اهليثمي يف جممع الزوائد ( )132/10والبوصريي كما يف اإلحتاف بذيل املطالب العالية

( 239/3رقم  )3375ومن املعاصرين األلباين يف الضعيفة رقم (. )655

وأما دعوى أنه قد تعترب هذه الرقية شركاً ،فهذا على اعتبار أن احلابس من اجلن ،وأن هذا دعاء له
واستعانة من دون هللا تعاىل ،فهذا ال يكون إال ابجلن واالستعانة ابجلن يف مثل هذا األمر هو ضرب

من ضروب الشرك.
وهللا أعلم وأحكم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()95/17

يف السعودية هل فاتنا يوم من رمضان؟
عبد هللا بن سليمان بن منيع 1424/10/19
2003/12/13

انتشرت أخرياً شائعة أبن شهر رمضان قد ثبت دخوله ليلة الثالثّي من شعبان ،وأن على من أفطر

هذا اليوم ابعتباره الثالثّي من شعبان قضاؤه ،وعليه فإن على سكان اململكة قضاء يوم من رمضان،

ولكثرة ما وردان من تساؤالت حول هذا املوضوع عرضنا السؤال على مساحة الشيخ /عبد هللا بن
سليمان بن منيع (عضو هيئة كبار العلماء) .
*****
فأجاب  -حفظه هللا:-
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ال شك أن أمر ثبوت اهلالل مبين على ثبوته شرعاً برؤية معتربة لدى اجلهة املختصة إبثبات اهلالل،

وذلك لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ،ومل يثبت لدى هذه اجلهة

املختصة رؤية معتربة أبن يوم األحد هو اليوم األول من أايم رمضان ،وإمنا ثبت أبن يوم األثنّي هو

أول أايم شهر رمضان ابلنسبة ملا عليه األمر يف اململكة العربية السعودية؛ ولئن كان اهلالل مولوداً
مساء السبت الساعة الرابعة إال تسع دقائق ،وأنه يتأخر عن الشمس يف الغروب أربع دقائق ،حبيث

تغرب الشمس قبله يوم السبت أبربع دقائق ،ويتخلف عنها هبذا العدد من الدقائق ،فيستبعد أن يُرى
يف اململكة؛ لقصر املسافة الزمنية بّي غروب الشمس وغروبه؛ ولئن ثبت يف بعض البلدان اإلسالمية

كجمهورية مصر العربية واألردن واليمن والسودان ،فهذا يعين أن هذه البلدان حنو الغرب ابلنسبة
للمملكة ،فيحتمل أن يكون بّي غروب الشمس وغروب القمر م ّدة زمنية أكثر من أربع دقائق
يتم هكن فيها مرتاؤا اهلالل أن يروه يف هذا الوضع ،وقد سبق أن صدر قرار من هيئة كبار العلماء

ببحث موضوع ما إذا ثبت يف إحدى البلدان اإلسالمية هل يكون ملزماً للبلدان األخرى أم ال؟ حبث
هذا املوضوع يف هيئة كبار العلماء ،وكانت نتيجة البحث هو أن يوكل ألهل احلل والعقد يف كل بلد
إسالمية أمر ما خيتارونه من أحد أمرين :وذلك يف حال ثبوت اهلالل يف إحدى البلدان اإلسالمية:

فإما أن خيتار أهل احلل والعقد يف البلد اليت مل ير فيها اهلالل تقليد البلد اإلسالمي الذي رآه ،أو

خيتارون االستقالل ابلرؤية وعدم التقليد ،ونظراً ألن املوضوع حمل خالف قوي ،فقد أصدر جملس
هيئة كبار العلماء قراراً أبن ذلك راجع إىل أهل احلل والعقد يف كل بلد إن اختاروا االستقالل يف

الرؤية فلهم ذلك ،وإن اختاروا تقليد غريهم من البلدان اإلسالمية األخرى اليت ثبت لديها اهلالل،
فلهم ذلك ،ولكل رأي أو قول من هذين القولّي ،أنصار وعلماء قالوا بذلك ،ويف األمر نفسه ال

خيفى أنه ال جيوز لدى جمموعة كبرية من أهل العلم العمل ابحلساب الفلكي يف حال اإلثبات ،لقوله -
صلى هللا عليه وسلم" :-صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" ،ومل جيعل  -صلى هللا عليه وسلم -املعيار أو

الضابط يف ذلك احلساب الفلكي ،وإمنا كان األمر يف ذلك راجع إىل الرؤية ،وهللا  -سبحانه وتعاىل-
يقول يف حمكم كتابه" :فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال ه
ص ْمهُ" [البقرة :من اآلية ، ]185أما يف حال النفي
ش ْه َر فَـلْيَ ُ
فيجب العمل ابحلساب الفلكي ،فإذا قال احلساب الفلكي أبن اهلالل ال يولد إال بعد غروب

الشمس ،مث جاء من يقول إنه رأى اهلالل قبل غروب الشمس ،فهذا يف الواقع ابطل؛ ألن هذه
الشهادة مل تنفك عما يكذهبا ،فوجب ردُّها مهما كان قائلها ،ومهما تعدهد الشاهدون هبا ،واحلاصل

أنه ليس على من صام يف اململكة قضاء ٍ
يوم على أنه األول من رمضان بل صومهم اتم إن شاء هللا.
وهللا أعلم.

()97/17

الزواج عرب اإلنرتنت
سامي بن عبد العزيز املاجد 1424/10/17
2003/12/11

ورد إىل انفذة الفتاوى سؤال يتعلق مبوضوع الزواج عرب اإلنرتنت ،فأجاب عنه فضيلة الشيخ/سامي

بن عبد العزيز املاجد  -حفظه هللا  -وكان عنوان الفتوى (الزواج عرب اإلنرتنت) ذكر فيها بعض

الضوابط للمراسلة ،وحذر فيها النساء من االخنداع ابلطرف اآلخر ،مث وردان تعقيب من أحد قرائنا

األعزاء على هذه الفتوى ،وذكر أن املراسلة خطوة أوىل من خطوات الشيطان؛ ألن املرأة ضعيفة،

فعرضنا هذا التعقيب على الشيخ اجمليب ،فتفضهل ابإلجابة .جزاه هللا عنا خرياً ،فإليكم التعقيب

والتوضيح.
التعقيب:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أسأل هللا أن ينفع بكم وبعلمكم ،وأن يهدينا وإايكم إىل سواء السبيل ،عندي استفسار اي شيخ

خبصوص فتوى الزواج من خالل اإلنرتنت ،وقد ذكرمت بعض الضوابط للمراسلة ،وحذرمت النساء من
االخنداع ابلطرف اآلخر ،ولكن مع ذلك أال ترى أن هذه هي اخلطوة األوىل من خطوات الشيطان؛
ألن املرأة أضعف من أن تتصدى للهجوم مبعسول الكالم ،ولو تركت مراسلته فقد يستمر هو ،مث

هل يرضى أحدان البنته مثل هذه الرسائل؟ أو ألخته مثالً؟ ال أظن ذلك ،أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن
يعينكم على كل خري ،وأن يعينكم علي وعلى أمثايل .وهللا يرعاكم.

*****

التوضيح

األخ الفاضل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جزاك هللا خرياً على نصحك ألخيك ،وعلى حسن أدبك ولطفك يف حوارك.

ما تساءلت عنه أمر وجيه ،جدير أن حيرتم مهما كانت درجة االختالف.

لكن أال ترى اي أخي أن املرأة اليت تراتب يف رسائل التعارف قبل الزواج هي غري تلك املرأة اليت

تنساق بال تردد وال تساؤل إىل تلك املراسالت ،بل برغبة مل هحة وتلهف ال يين.

ألست جتد األوىل حييط هبا شعور احلذر واالحتياط ،بينما األخرى ال حييط هبا إال الشعور ابلزهو
واإلعجاب ،بثناء الطرف اآلخر واللهث وراء معسول كالمه؟.
إن من أتتيك لتستفتيك يف هذه املكاتبات اليت يعين كل طرف فيها أن يتعرف على شخصية اآلخر

وصفاته -ال حتتاج إىل هذا االحتياط والتحرز الذي تطالب به ،ألهنا مل تسأل إال وهي متخوفة مراتبة
يف نوااي الطرف الثاين.

وهل جيسر أحد على حترمي هذه الرسائل ما دامت مل تند عن هذه الضوابط؟.

واملرأة إذا هي اهنزمت وانساقت للرجل يف رسائل خارجة عن املقصود ،فإمنا ذلك ألهنا قد أخلهت
بشيء من ضوابط املراسلة املباحة.

أجده سائغاً أن متنع املرأة من حمادثة الرجال مباشرة بواسطة ما يعرف بـ (املاسنجر) ؛ ألن هذه
املخاطبة املباشرة كثرياً ما تفضي ابملتحاورين إىل االستطراد واخلروج عن اهلدف املقصود ،وقد
يستجرمها الشيطان بعد حّي إىل اخلوض يف أمور ال حتمد عقباها.
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ولكن مثة فرقاً بّي هذه احملادثة املباشرة وبّي املراسلة عرب الربيد اإللكرتوين؛ فخطورة االستطراد

واالستدراج يف املكاتبة املباشرة أشد منها يف املراسلة غري املباشرة إىل حد بعيد ،ففي احلديث املباشر

أجواء من الرومانسية ،فيسيطر على مشاعرها ويستدرجها إىل
يسهل على الشاب أن خيتلق للفتاة
ً

مآرب غري معلنة ابدئ األمر ،كما أن الفتاة قد تسرع إىل االستجابة ملعسول كالمه من غري تفكري وال
روية ،ألهنما يتداوران الكالم كما لو كاان يتحاداثن عرب اهلاتف ،فمجال الرتوي والتفكري فيه قصري

قصر ما بّي تعاقبهما يف احلوار.

فالقول بتحرمي املراسلة عرب الربيد اإللكرتوين بغرض الزواج -سداً للذريعة وخشية على املرأة أن

تضعف وتستجيب حلبال أهل الشهوات  -أراه من البالغة يف العمل بسد الذرائع ،فليس هو مبظنة

الفتنة ،ويف ذلك تضييق ملساحة املباحات والرخص.

إن اإلذن للمرأة مبراسلة الشاب فيما خيص موضوع الزواج ليس هو الذي جيعلها تضعف أمام تلك

الرسائل اليت خترج عن املوضوع املقصود إىل العالقات العاطفية املريبة.

إمنا الذي جعلها تضعف ملعسول الكالم ،وتستجر ألهداف مريبة هو التقصري يف توعيتها ابخلطاب
املؤثر ،حىت خبت جذوة اإلميان يف قلبها ،وهان عليها خمالفة أمر هللا.

إن األوىل من انتهاج املبالغة يف سد الذرائع أن نضاعف جهودان يف جتديد خطاب الوعظ ،وأساليب
الرتهيب والرتغيب ،وأن نتوخى يف ذلك ما هو أشد أتثرياً وأعذب لفظاً وألّي أسلوابً ،حبيث يربز فيه
احرتام ذات املرأة وإحسان الظن هبا بقدر ما ختتفي فيه لغة االهتام وإطالق األحكام جزافاً ،وحبيث

جيمع بّي خماطبة العقل وإحياء العاطفة ،وبّي املنطق العقلي واألسلوب البليغ املؤثر ،واملرأة حباجة إىل
من يقنعها ال إىل من يقرعها ويضفي عليها األوصاف املشنوءة.

إن املرأة قد ختطئ وتزل قدمها يف مزالق الشيطان ،فيتعّي حينئذ األخذ بيدها وختويفها ،غري أن

حتذيرها من هذه املزالق املردية ال يضطران أبداً َُ إىل أن نسيء هبا الظن ،أو نطلق عليها األحكام

جزافاً ،ونرميها ابلتهمة ،ونؤاخذها ابلظنة.

وأحسب أننا خنطئ التقدير حّي نظن أن املرأة أضعف من الرجل أمام املغرايت وذرائع الفتنة ،وأهنا
أسرع استجابة وأيسر استدراجاً إىل مهيع الفاحشة.

والذي يظهر أن الرجل هو األضعف واألسرع استجابة ،واأليسر يف االستدراج بشهادة الواقع.
وخطاب الوحي املقدهس يشي هبذا ،كما يف قوله تعاىل" :الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما ...
اآلية" ،فبدأ ابألنثى قبل الذكر ،ألن اإلغواء واإلغراء أكثر ما يقع منها هي ،يظهر أمامه ضعف

الرجل ،فيسارع لالستجابة واملطاوعة ،ولكن يف السرقة بدأ ابلذكر قبل األنثى ،ألن حب املال يف
جنس الرجال أكثر منها يف جنس النساء" :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ...اآلية".

وإمنا تومهنا أن املرأة هي األضعف ،ألن الرجل يف الغالب طالب ،واملرأة مطلوبة ،ومن كان شأنه أن

يكون مطلوابً ليس مبستغرب أن يرى الضعف واالستجابة واملطاوعة أكثر مما يرى من الرجل؛ ألنه يف
الغالب هو الذي يطلب الطرف اآلخر ،ويسعى لالستحواذ عليه.
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وحىت يستبّي لك هذا جلياً :انظر إىل كيف هو ضعف الرجل حّي يكون مطلوابً تتعرض له املرأة

ابإلاثرة واإلغراء فهو -بال شك -أمام إغراء املرأة أضعف وأقل صرباً وأسرع استجابة من املرأة أمام
دعوته وتسويله.

إننا ال نعرتض على العمل بسد الذرائع ،فهو دليل من األدلة الشرعية ،وال على الغرية على

األعراض ،فقد أثىن النيب -صلى هللا عليه وسلم -على بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -غريهتم،
وال على محاية املرأة من وسائل اإلغواء ،فزماننا قد كثر فيه الفساد وتسلهط فيه أهل الشهوات ،لكن
االعرتاض يتوجه إىل املبالغة املفرطة يف سد الذرائع ،ويف املنع والتحرز إىل حد تشعر فيه املرأة أهنا

مسلوبة الثقة ،وأان هنا ال أتكلم خبصوص مراسلتها عرب الربيد اإللكرتوين فقط ،بل عن أسلوب
معاملتنا هلا على وجه العموم ،فمنعت من اإلفادة من اإلنرتنت ،وأحياانً من اقتناء اجلوال ،وكأن
دخوهلا لعامل اإلنرتنت واقتناءها للجوال هو يف ذاته وقوع يف شرك الذائب البشرية اليت تتصيد

النساء ،وتستدرجهن إىل درك الفاحشة ،نفعل ذلك يف الوقت الذي منحنا فيه أبناءان الشباب حق

اإلفادة واالستمتاع هبذه الوسائل ،أحياانً برقابة ،وأحياانً بال رقابة!.

جيب أن يضبط العمل بسد الذرائع؛ حىت ال نقع يف دائرة التشديد وحترمي احلالل ،ويف هذا السبيل

جيب أن حنقق النظر بتأمل وجترد وموضوعية يف كل وسيلة من الوسائل ،هل هي مظنة للفتنة وذريعة
إىل احلرام؟
فمثالً ذهاب الفتاة وحدها إىل األسواق غري النسائية مظنة للفتنة جيب أن متنع منه ،ودخول اإلنرتنت
ابستخفاء يف آخر الليل مدعاة للريبة جيب أن مينع منه االبن والبنت على السواء ،وخلوهتا ب-

األجنيب حىت ولو كان سائقاً على كفالة والدها  -ذريعة للفساد جيب أن تسده.

ومع كل ذلك يبقى من املبالغة يف سد الذرائع ،منع الفتاة من اإلفادة من اإلنرتنت مطلقاً حىت ولو
مبرآى من مجيع األسرة ويف وضح النهار ،ومن اإلفراط يف احلذر وسلب الثقة أن حترم من اجلوال

وهي حمتاجة إليه ،يف الوقت الذي مينح االبن حق اإلفادة من احلاسوب واجلوال حبرية مطلقة أو رقابة

غري جادة.

وهذا لعمر احلق من التناقض العجيب ،وهو يدل على أن أسلوب تعاملنا مع املرأة فيه شيء من

اإلفراط واحلذر وعدم الثقة ،وأننا أنخذ ابلرقابة وأسباب املنع أكثر مما أنخذ أبساليب التوعية ودعائم

حتصّي الفكر ،فبالغنا يف االحتياط والرقابة واملنع ،وأمهلنا اجلوانب األخرى من التوعية والتثقيف
والتحصّي والتهذيب.

واحلاصل أن هذه املبالغة يف سد الذرائع هي بال شك جمانفة واضحة عن املنهج الوسط ،ال ميكن

تقوميه إال أبن ينقص من هذه املبالغة بقدر ما يزاد من احلرص على تنويع اخلطاب وهتذيبه واالرتقاء

أبسلوبه؛ حىت يكون مقنعاً لعقل املرأة مؤثراً يف وجداهنا.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وظيفة احملامي يف الشريعة اإلسالمية
أمحد بن عبد الرمحن الرشيد 1424/8/6
2003/10/02

ورد إىل انفذة الفتاوى سؤال يتعلق ابحملاماة ،فأجاب فضيلة الشيخ /أمحد الرشيد  -حفظه هللا  -عنه
وكان عنوان الفتوى (دراسة احلقوق والعمل يف احملاماة) مث وردان تعقيب من أحد قرائنا األعزاء على

هذه الفتوى ،يستشكل أن القوانّي املتهبعة يف وظيفة احملاماة ال تستند إىل الشريعة اإلسالمية ،فيكون
األساس الشرعي ساقطاً شرعاً هلذه الوظيفة.

وقد مت عرض هذا التعقيب على الشيخ اجمليب ،فتفضهل ابإلجابة .جزاه هللا عنا خرياً ،فإليكم التعقيب
والتوضيح.

التعقيب:

يل تعليق على فتوى فضيلة الشيخ الرشيد ،وأرجو من الشيخ أن يتهسع صدره جلهلي ،والفتوى على

العنوان التايل( :دراسة احلقوق والعمل يف احملاماة)
أوال :هل هناك جمال لوظيفة احملامي املتعارف عليها يف ظل حتكيم الشريعة اإلسالمية؟ وإذا كان

كذلك فهناك فرع يف علوم الشريعة يهتم بتدريس هذا اجملال وفق الضوابط الشرعية ،وهنا ال خالف

إذا كان اجلواب بنعم.

اثنيا :إذا مل يكن كذلك فالشيخ جتاهل كون وظيفة احملاماة  -اليت يتخ هرج صاحبها بعد دراسة القوانّي
الوضعية من اجلامعة  -ومن مث فهي تتحاكم إىل القوانّي الوضعية ،والقضااي املتهصلة هبا ابحملاكم يتم

التعامل معها وفق الدستور والقوانّي القضائية للدولة اليت ال تستند إىل الشريعة اإلسالمية ،فضالً عن

صح االصطالح ،وغري
إقصائها هلا ،إال ما حصر يف شيء من القوانّي املدنية أو احملاكم األسرية إذا ّ

ذلك يف الدوائر املختلفة ابحملاكم ،ووفق ذلك فاألساس الشرعي هلذه الوظيفة يكون ساقطاً شرعاً
لتحاكمه للطاغوت واعتماده عليه ،وجزاكم هللا خرياً.
*****

التوضيح
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد :فإن وظيفة احملاماة املشهورة يف العصر احلاضر ال ميكن إطالق القول فيها أبهنا

حالل أو حرام؛ ألنه ليس هلا حكم يف ذاهتا ،ولكن حكمها يتبع األمر الذي يقوم احملامي ابلدفاع
عنه ،فإن كان أمراً واجباً أو جائزاً فإن احملاماة ٍ
حينئذ تكون مشروعة .وإن كان األمر الذي يقوم
ٍ
حينئذ تكون غري مشروعة .ولذلك فإنه إذا طلب أح ٌد من
احملامي ابلدفاع عنه حمرماً فإن احملاماة

احملامي الدخول يف أي قضية ،فإن عليه أن ينظر :فإن كان احلق معه دخل فيها ،وإال فإنه حيرم عليه

أن يدافع عن ابطل ،بل وجيب عليه أن ينصحه ويبّي له بطالن دعواه .ومن خالل ما سبق يتبّي أن
احملاماة عن احلق والدفاع عنه له أصل يف الشريعة ،وذلك داخل يف أمر الشريعة مبساعدة املظلوم

واالنتصار له ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً" رواه

البخاري ،ويف هذا العمل رٌد لألماانت ألهلها ،وهللا سبحانه وتعاىل يقول" :إن هللا أيمركم أن تؤدوا

األماانت إىل أهلها" ،ويف العموم فإن يف احملاماة عن احلق والدفاع عنه تعاوانً على الرب والتقوى ،وهللا

سبحانه وتعاىل يقول ":وتعاونوا على الرب والتقوى".
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أما ما سألت عنه حول وجود فرع يف علوم الشريعة يهتم بتدريس هذا اجملال وفق الضوابط الشرعية،

فاجلواب :نعم ،وذلك من خالل معرفة األحكام الشرعية لألمور اليت ُحيَ َامى عنها ،وما هو ٌ
حالل منها

وما هو حر ٌام ،ومن خالل معرفة األصول والقواعد العامة اليت تراعيها الشريعة وأتمر هبا ،وكذلك فإن
احملامي يستفيد مما كتبه العلماء فيما يتعلق بدالالت األلفاظ والرتاكيب؛ ليعرف ما تدل عليه األلفاظ

الدائرة بّي الناس ،وكذلك ما كتبه العلماء فيما يتعلق ابلتعارض والرتجيح بّي األدلة الشرعية
ومدلوالهتا ،وحنو ذلك ،وكل ما سبق ذكره جيده اإلنسان يف املؤلفات اليت كتبها العلماء يف جماالت:

الفقه ،وأصول الفقه ،والقواعد الفقهية .وكذلك من الكتب املهمة يف هذا اجلانب ما كتبه العلماء يف

الطرق الشرعية للقضاء ،ومن ذلك :كتاب الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم

(ت ، )751:وكتاب :تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي
(ت799:هـ)  ،وكتاب :معّي احلكام فيما يرتدد بّي اخلصمّي من األحكام للطرابلسي احلنفي

(ت844:هـ)  ،وغريهم .أما إذا كان اإلنسان يعيش يف بلد يُتحاكم فيه إىل القوانّي الوضعية ،فإنه
جيب عليه أالّ يدخل يف أي ٍ
قضية إال بشرط أن يعرف أن احلكم الذي يطالب به ال يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك ألنه ال تعارض بّي مجيع القوانّي الوضعية وأحكام الشريعة

اإلسالمية ،فما كان منها موافقاً جاز للمحامي املطالبة به ،وما كان منها خمالفاً حرم عليه املطالبة به؛

عمالً مبا دل عليه الكتاب والسنة من وجوب التحاكم إىل ما شرعه هللا ورسوله عليه الصالة
والسالم .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي
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مراجعات على فتوى الفضائيات
سامي بن عبد العزيز املاجد 1424/6/23

2003/08/21
نذ ّكِر اإلخوة القراء أن هذه الزاوية (يف البدء) ؛ افتتحت لتكون إطاللة تواصل مع اإلخوة (زوار

املوقع)  ،نعرض فيها قضااي انفذة الفتاوى ،مع ما ميكن من الكلمات النافعة والفتاوى املختارة ،كما

نعرض فيها قضااي رسائل الزوار املتعلقة بوضع النافذة بشكل عام.

حيث وردان تعقيب من أحد اإلخوة على فتوى (وضع الدش والتحكم فيه) يرى فيه إغالق هذا
الباب مجلة وتفصيالً؛ حىت ال يكون ذريعة توصل إىل ما حرم هللا ،وقد عرضنا هذا التعقيب على
فضيلة الشيخ املفيت فتكرم ابلتوضيح والبيان.

التعقيب:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مع احرتامي وتقديري لرأي الشيخ يف هذه الفتوى إال أنه فتح علينا ابابً ال يغلق ،أتعلم اي شيخ أن
أقل دش تشرتيه حيمل يف طياته أكثر من مخسّي أو ستّي قناة ،النافع منها واحدة أو اثنتان؟ إن

أوالدان اآلن  -ومع تطور العلم  -يستطيع ذو العشر سنوات منهم أن يفك التشفري ،أو احلجب

الذي قام بوضعه األب ,واألب ال يدري عن ذلك ،ظاان أن األمر كما تركه عليه ،مستنداً إىل فتوى
الشيخ سامي املاجد؟ اي شيخ لقد فتحت بفتواك هذه  -يف هذا املوقع املوثوق  -ابابً من الشر ال
يعلمه إال هللا ،وليس فقط فتح ابب ولكن ذريعة ألهل الفساد أن يستهزئوا أبهل اخلري ،ولتعلم اي

شيخ أن عامة الناس يعتربون أانساً حمافظّي عاديّي ،يتأرجحون بّي شراء الدشوش وبّي عدمه،

وبفتواك هذه أعطيتهم دفعة قوية للمضي قدما فيما ترددوا فيه ،وأيتيهم الشيطان بقول لقد أفتاكم

سامي املاجد ،نسأل هللا أن يغفر لك اي شيخ ،وأرجو أن تراجع كالمك وتدرس املصاحل واملفاسد من
الدش ،وخترج لنا الرأي الشرعي ,واعلم اي شيخ أن اخلمر أيضا فيها منافع.

*****
التوضيح

األخ الفاضل :وفقه هللا لكل خري.
أشكرك على غريتك ونصحك ألخيك وصدق غريتك على إخوانك.
اعلم ـ أخي ـ أن جانب التورع واالحتياط يف الفتوى أوسع من دائرة (احلذر من حتليل احلرام)  ،إذ

علي يف
أول ما جيب أن يسعه االحتياط يف الفتوى (احلذر من حترمي احلالل)  .ولقد كان أيسر شيء ّ
اجلواب على ٍ
سؤال كهذا أن أقول( :ال جيوز ذلك؛ ملا فيه من اخلطر املرتقب أو احملتمل) .

جواب مل يعزب عين عند أول وهلة يف إعداد اجلواب ،وهو كما تراه كليمات قليالت أستطيع أن
هذا
ٌ
احتاط فيها لنفسي ،وأرضي هبا كثريين ،وأدرأ عن نفسي غضبهم وسخطهم وانتقاداهتم.

أجبت به ـ جواابً خمتصراً يف أمر حيتاج إىل تفصيل يفرضه اختالف أحوال
أال ترى هذا اجلواب ـ لو
ُ

الناس وقدراهتم ،فأنت تعلم ـ اي رعاك هللا ـ أن الناس ليسوا كلهم موسرين قادرين على االشرتاك يف

هذه القناة ،وال كل الناس لديهم أبناء مراهقون متمرسون على فك التشفري وكشف احملجوب.
جيب أن تكون خشيتنا من أن ِّ
حنرم على الناس أمراً حالالً كخشيتنا من أن حنلل هلم حراماً أو أشد

خشية؛ ألن األصل يف األشياء احلل ،وهذا األصل يقّي ال يزول إال بيقّي.
وانطالقا من هذا الواجب فإين ال أستجيز لنفسي أن أحرم على ٍ
أحد أمراً يتأتى أن يكون حالالً
بضوابط مستطاعة.
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وأما قولك ـ أخي الفاضل ـ :إن الدش الذي سيشرتيه األخ السائل مي ّكنه أن يستقبل عشرات

القنوات ،فذلك مل يكن خافياً علي ،وألجل هذا قلت يف اجلواب( :فال حرج إذن أن تقتنوا الدش،
ولكن بشرط أن حتجبوا كل القنوات الفاسدة) .

أما مسألة قدرة األبناء على فك التشفري وفتح القنوات احملظورة ،فال أظن هذه أهون عليهم من زايرةٍ
إلحدى املقاهي املنتشرة واليت تعرض قنوات مشفرة أفجر وأخلع من تلك القنوات اليت ميكن أن

يستقبلها الدش املوجود يف البيت.

كما أن هذا االحتمال املخوف من املمكن درؤه بوضع جهاز االستقبال (ما يسمى ابلرسيفر) يف

صندوق حمكم ال تنفذ إليه إشارات (الرميوت)  ،فال يقدر أحد على فتحه أو تغيري قنواته وفك

تشفريه.

وإذا كنا نرى التخوف من قدرة األبناء على فك التشفري ومشاهدة القنوات احملجوبة يوجب علينا

منع الناس من اقتناء الدش مطلقاً ولو ملشاهدة قناة اجملد سداً للذريعة ،فليوجب هذا التخوف علينا

أن منتنع من تصفح اإلنرتنت يف بيوتنا؛ ألنه رمبا كان ألحدان أبناء مراهقون قادرون على دخول املواقع
اإلابحية ٍ
بطرق هم أدرى هبا منّا.
أال تراان أخي نبالغ أحياانً يف مسألة سد الذرائع حىت أصبح االستثناء أصالً واألصل استثناء ،وأصبح

االحتمال السيء حاكماً على أمور حسنة راجحة ذات مصاحل متحققة؟!

أخي احلبيب :جيب أال جنعل هذه االحتماالت البعيدة موجباً لتحرمي شيء ليس حراماً يف ذاته ،وغاية

ما تدفعنا إليه هذه االحتماالت أن حنكم الرقابة على هذه األجهزة حىت ال تنقلب وسيلةً للمحرم.
وشيء آخر مهم أُنبِّه إليه ،وهو أن الفتوى ليست خاصة ألهل اجلزيرة ،والذين يغلب عليهم االقتدار
على االشرتاك يف قناة اجملد ،فاملوقع يتصفحه القاصي والداين ،واملقيم يف هذه اجلزيرة واملقيم

خارجها ،فمن احلكمة أن يُراعى يف شأن الفتوى العامة أحوال الناس املختلفة ابختالف األقطار.

كما أن السائل من أهل مصر ،واالشرتاك يف قناة اجملد يف بالدهم وإن كان متاحاً لكنه على نطاق
ضيق حمدود جداً ـ كما أخربين بذلك أحد املسؤولّي يف القناة ـ وقيمته ابهظة ابلنسبة ألكثر الناس

هناك.

أتيت
فإذا كان من املمكن أن يفيد أحد هؤالء (غري القادرين على االشرتاك يف القناة) من براجمها مع ِّ
حجب القنوات الفاسدة ،فهل من احلكمة واحليطة أن مننعه منها ختوفاً من أن يستطيع أبناؤه أن
ينفذوا إىل القنوات احملجوبة؟ وما هو من قبيل هذا االحتمال البعيد ،والذي ميكن أن يُدرأ كما بينته

سابقاً؟!
وأما اعرتاضك بكون اخلمر أيضاً فيه منافع للناس ،ومع ذلك ح هرمها اإلسالم ،فهو اعرتاض معترب لو
أن السؤال كان عن مشاهدة القنوات كافة ،واليت إمثها أكرب من منافعها ،غري أن السؤال كان عن

اقتناء الدش ملشاهدة قناة اجملد اليت ال نعلم عنها إال خرياً.
أراه رأايً فطرياً تُنتجه نظرة قاصرة حمدودةٌ حبدود ٍ
إقليم أو بلد ما حّي جنعل الناس كلهم حمصورين بّي
خيارين ال اثلث هلما :فإما أن يشرتكوا يف قناة اجملد فال يشاهدوهنا إال عرب جهازها اخلاص ،أو ليبقوا

حمرومّي منها ما داموا غري موسرين.

أال يشرع هلم خيار اثلث ميكن أن تتحقق فيه املصلحة مع القدرة على درء املفسدة :وهو أن يقتنوا
أي جهاز يستقبل هذه القناة بشرط أن حيجبوا القنوات الفاسدة.
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إين ألجد يف القول ابملنع من اقتناء غري دش اجملد ختوفاً من اطالع األوالد على القنوات احملجوبة ـ

أجد فيه حرماانً عظيماً ألانس كثريين يرغبون يف اإلفادة من برامج هذه القناة ولكنهم عاجزون عن
شراء طبقها اخلاص.

ينبغي أن تتسع جهودان يف تربية أوالدان ألدوات الرتبية كلها ،فال تقتصر على جانب دون آخر ،ومن

التقصري أن تنحصر جهودان يف وقايتهم من ذرائع الشر أن تصل إليهم ابملنع واحلجب ،فهذا وإن كان

واجباً ال يغين شيء عنه ،لكنه وحده ال يكفي قطعاً ،فهناك وسائل حتصينية تربوية ال بد من األخذ
وتنمي يف
هبا ،وأن يكون هلا االهتمام األكرب والوقت األكثر؛ لتغذي عقول أوالدان ابلفكر النريّ ،

قلوهبم رقابة ذاتية حتصنهم ومتنعهم أن يسعوا للشر ،أو يسارعوا إليه إذا غاب عنهم الرقيب.

وقناة اجملد مبا فيها من برامج جادة مفيدة وأخرى مسلية هادفة أداة تُسهم يف هذا اجملال ،فتمأل فراغ
أوالدان وتشبع رغباهتم يف املمتع املباح ،وتفقههم يف دينهم وتعلمهم اآلداب الفاضلة وتغذي فكرهم

وترقق قلوهبم.

ولعل هذه القناة إذا أشبعت رغبات األوالد ،ومألت فراغهم ،وشغلت أوقاهتم ابملفيد واملمتع أن
تكون عوانً ألوليائهم على صرفهم عن ابتغاء القنوات الفاسدة واخلليعة ،سواء ابرتياد املقاهي أو فك
التشفري واخرتاق القنوات احملجوبة.

ومن اإلجحاف واحليف أن حنسب هذه القناة الرائدة جمرد تسلية وترف ،فال تُقتىن إال لتزجية أوقات

الفراغ.

نسأل هللا القدير أن يهدينا صراطه املستقيم ،وأن يبصران ويفقهنا يف الدين.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
###

كما وردان تعقيب آخر على الفتوى املذكورة يؤكد على أن األوىل هو دعم هذه القناة عن طريق
االشرتاك املباشر معها ،وعلى ضرورة حجب القنوات الفاسدة عند اللجوء إىل شراء األطباق العامة

وفيما يلي نص هذا التعقيب.
التعقيب:

لعل من املهم اعتباره يف هذا الصدد :أن اجملد حتتاج دعماً مادايً ابالشرتاك فيها ،لكن هذه الطريقة

تقلل من االشرتاكات ،مما قد يرهق كاهل القناة ،وهي إن مل ندعمها مل تستمر ،ال قدر هللا ،ولذا

متنيت أن لو عرض األمر على القناة أوالً الستشارهتا يف الطرح العلين ملثل هذا النوع من األسئلة،

عذراً ال عالقة يل ابلقناة إال حمبتها ،والعزم على االشرتاك فيها ،أمر آخر هو :هذا لو اشرتط اجلواب
وجوب إلغاء القنوات السيئة قبل إدخال الطبق للمنزل ،سداً للذريعة.
*****

التوضيح
أخي الكرمي:

لو أتملت الفتوى لوجدتين قد اشرتطت أن حتجب مجيع القنوات الفاسدة ،أما مسألة االشرتاك فلم

أقرتحها على السائل؛ ألنه من مصر ،وال ختفى عليك أحواهلم املادية.
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خالف العلماء يف الشروط يف النكاح
انيف بن أمحد احلمد (القاضي مبحكمة رماح) 1424/6/16

2003/08/14

ورد إلينا تعقيب من أحد القراء األعزاء يستشكل منه عدم بسط املفيت آلراء الفقهاء وأدلتهم على

فتوى (طلب الطالق إذا تزوج الزوج) وقد أجاب املفيت على تعقيبه وذكر الشيخ  -حفظه هللا -يف
هناية املطاف السبب يف عدم بسط آراء الفقهاء يف هذه املسألة ويف غريها ،فإليكم التعقيب

والتوضيح.
التعقيب:

شيخنا الفاضل سلمان بن فهد العودة حفظه هللا تعاىل ومجيع العاملّي يف انفذتنا املطلة على عامل

اليوم ،إبسالم اليوم والغد واألمس؛ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أوال إين أحبكم يف هللا تعاىل
ونسأله أن يثبتنا وإايكم آمّي.

أما بعد :فإين أود من فضيلتكم عند اإلجابة على األسئلة الفقهية طرح آراء الفقهاء وأدلتهم ،ال طرح

الرأي الراجح عند املفيت فقط ،السيما وموقعكم الطيب ال يطلع عليه فقط العوام الذين يريدون

فتوى دون أدلة األطراف املتنازعة يف الدليل وأرجحيته ،وإن كنت معكم يف أن العامة حيسن يف مثلها

تلك اإلجابة القصرية الواضحة ،ولقد أجاد الشيخ انيف احلمد عندما قال :وهو أصح قويل العلماء
هذا يف نظره ونظر شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن حنا حنوه من املتقدمّي ،أما رأي اجلمهور املتقدمّي

كالشافعي وأيب حنيفة ومالك فريون أنه إذا تزوجها على شرط أال ينكح غريها عليها أو يتسرى أو

أبال خيرجها من بلدها فالشرط ابطل والنكاح جائز ،وال خيفى على فضيلتكم الدليل ،واملسألة
مبسوطة يف مظاهنا ،واخلالصة لو يفيدان املفيت -حفظه هللا تعاىل -ابخلالف املختصر مع أدلته وما

يراه هو راجحاً من قويل العلماء فذلك يعطينا مرجعا موثقا خمتصرا ،أقول هذا وأستغفر هللا على هذا
التعليق الذي لست أهال له ،والسالم عليكم.

*****

التوضيح
احلمد هلل وحده ،وبعد :فإين أشكر األخ الفاضل على نصيحته املوفقة إبذن هللا تعاىل ،واليت عرضها
بثوب قشيب ،وأبدب رفيع ،وبعبارات منتقاة ،فله مين كل شكر وتقدير واحرتام ،ودعاء أبن يرفع هللا
قدره ،وأن جيزيه خري اجلزاء ،هذا أوالً.
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واثنياً :ما ذكره األخ الكرمي من أن مذهب األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي من أن الشرط ابطل
فصحيح ،ولكن ما أفتينا به هو ما تبّي لنا رجحانه ابلدليل الصحيح الذي رواه عقبة بن عامر -

رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -أحق الشروط أن توفوا به ما

استحللتم به الفروج" رواه البخاري رقم ( )2572ومسلم رقم ( ، )1418وحنن مل نذكر أن النكاح
يفسد أو يبطل بزواج الزوج من اثنية؛ بل قلنا إن مل يف به الزوج فللزوجة الفسخ؛ أي عند رغبتها

به ،أما إذا مل ترغب الفسخ فالنكاح ابق واحلمد هلل ،واتباع الدليل ليس فيه أي انتقاص لألئمة رمحهم

هللا تعاىل ،بل فيه تكرمي هلم ،أما مطالبتكم حفظكم هللا ببسط املسألة واألدلة وذكر الراجح فال خيفى
عليكم أن األسئلة كثرية ،والوقت ضيق النشغالنا أبمور كثرية ،فلو بسطنا القول يف كل مسألة فلن
أمتكن من اإلجابة إال عن سؤال واحد يف األسبوع ،ويف هذا ضرر ابلغ على بقية املستفتّي بسبب

أتخر اإلجابة على أسئلتهم ،واليت كثرياً ما يطالبون فيها بسرعة اإلجابة ،فنحن نذكر ما ندين هللا

تعاىل به مع دليله من غري انتقاص ملن خالفناه من العلماء األجالء ،كما أن هذه النافذة هي انفذة

للفتاوى ،وليست انفذة للبحوث والدراسات ،حبيث تبسط املسألة بذكر األقوال ،واألدلة ،والرتجيح،

واجلواب عن دليل القول اآلخر ،فهذا له انفذة أخرى يف املوقع ،هي انفذة حبوث ودراسات.

اللهم أران احلق حقاً وارزقنا اتباعه والباطل ابطالً وأعنا على اجتنابه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وآله وصحبه.
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أخذ األطفال إىل املسجد
د .حممد بن سليمان املنيعي عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى 1424/5/12

2003/07/12

وردان سؤال من أحد اإلخوة حول آداب الطفل يف املسجد من حيث (الصالة يف الصف  -اجلري

يف املسجد  -وما يتعلق ابملساجد من آداب ومسائل تتعلق ابألطفال)  ،فأجاب عنه فضيلة الشيخ:
د .حممد بن سليمان املنيعي ،مث جاءان تعقيب حول هذه الفتوى ،وقد عرضناها على الشيخ املفيت
فتكرم ابلتوضيح والبيان.
التعقيب:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
الذي فهمته من الشيخ أنه ال جيوز أخذ األطفال إىل املسجد ،لكيال يزعجوا املصلّي ،ما هو الدليل
على هذه الفتوى؟ ماذا يقول الشيخ فيما ورد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يقصر من
الصالة عندما كان يسمع بكاء األطفال؛ حىت ال تفنت أمهاهتم عن صالهتن ،ومع ذلك فلم مينع

هؤالء األمهات من إحضار أبنائهن للمسجد ،وأيضاً الرواية اليت ذكر فيها أن احلسن واحلسّي كاان

يركبان على ظهره  -صلى هللا عليه وسلم  -يف السجود ،ومل يقل شيئاً لوالديهما ،وعالوة على ذلك

مل يشأ أن يزعج الولدين ،جزاكم هللا خرياً على الفتوى ،ولكن دعموا فتواكم ابألدلة.
*****

التوضيح

فهمك للفتوى غري مستقيم ،بل الذي أجبت ابختصار أن الطفل دون سن التمييز ينبغي أن جينب

املسجد؛ حىت ال يلوث املسجد أو يشوش على املصلّي ،إال أن حيتاج املصلي إىل دخوله إىل املسجد
حلاجة عارضة ،أو تريد املرأة الصالة يف املسجد فال أبس واحلالة هذه ،وأما ما ذكر من أن النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -كان يقصر الصالة عندما يسمع بكاء الطفل فهذا ورد يف جوايب حيث قلت:
(أو تريد املرأة الصالة يف املسجد وليس معها من جيلس عند طفلها)  ،مث لو أتملت حياة النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -يف املدينة وقد مكث عشر سنوات فيها فتساءلت كم ورد أنه خفف الصالة
لسماعه بكاء طفل؟ أو أن احلسن أو احلسّي ركبا على ظهره لوجدت ذلك مرة أو مرتّي ،فآالف

الفرائض تقام يف مسجد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ابملدينة ،مث مل ترد مثل هذه احلالة إال
مرات يسرية مع تواجد أوالد الصحابة  -رضي هللا عنهم  -والتزامهم رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -وصالة اجلماعة مع الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املسجد النبوي دليل واضح على
جتنيبهم الصبيان ممن هم دون التمييز املساجد ،وهو األقرب إىل مقصد الشرع من بيوت هللا ،قال
تعاىل" :وطَ ِّهر بـي ِ ِ ِ
السج ِ
ود" [احلج :من اآلية ، ]26وهللا أعلم.
ّي َو ُّ
ّي َوالْ َقائِ ِم َ
يت للطهائِف َ
الرهك ِع ُّ ُ
َ ْ َْ َ
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هل مرتب التقاعد مرياث؟
هاين بن عبد هللا اجلبري القاضي ابحملكمة الكربى جبدة 1424/3/28

2003/05/29

وردان سؤال من أحد اإلخوة حول منحة التقاعد يف اجلزائر ،وهل تعد مريااثً أم ال؟ فأجاب فضيلة

الشيخ هاين اجلبري أبهنا ال تعد إراثً ،مث جاءان تعقيب حول هذه الفتوى يبّي ماهية هذه املنحة
وخصائصها ،وقد عرضناها على الشيخ املفيت فتكرم ابلتوضيح والبيان.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ ـ هاين اجلبري ـ حفظه هللا جزاكم هللا خريا على إرسالكم لنا الفتوى خبصوص منحة
التقاعد اليت سألناكم عنها واملتعلقة بتقاعد فرنسي ألخ جزائري كان يعمل هناك ،وقد أرسلتم أبن ما

يعطى من منحة التقاعد ال يعترب إراث .وإين اي فضيلة الشيخ :أريد أن أبّي لكم بعض التوضيح يف

خصوص هذه املسألة واستميحكم مبدئيا ،فأقول :إن منحة التقاعد اليت تعطى هاهنا يف اجلزائر أو ما
أشبهها من الدول كفرنسا فاألمر خيتلف اي شيخ حيث أن هذه املنحة ليست تكرميا هلم ،وإمنا هي

حصيلة ما كان أيخذه صندوق الضمان االجتماعي من العامل حيث أيخذون من مرتبه ما نسبته 9

ابملائة وختزن له يف صندوق خاص ـ وهذه تؤخذ جربا دون دخل للعامل فيها ـ وقد ختتلف النسبة من
بلد لبلد ،مث هذه األموال يكون منها اسرتجاع قيمة األدوية وتكون أيضا يف حالة وقوع احلوادث ،ويف

آخر األمر عند الكرب وبلوغ سن  60سنة يعطى من ذلك منحة التقاعد وإذا مات فيعطى ابسم
زوجته ،وعلى هذا اي شيخ :هل الفتوى تبقى كما هي مع هذه املعطيات أم تتغري.
نرجو أن ترسلوا لنا اجلواب مرة أخرى ومعذرة مث معذرة على هذا التوضيح ولكن رمبا تستدعيه

الفتوى وهللا أعلم وابرك هللا فيكم.
البيان:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فأشكر األخ السائل الكرمي على تواصله واستفهامه فهذا ما يسعد ويثلج الصدر زاده هللا توفيقاً.
وما ذكره من إيضاح للتقاعد كان معلوماً ،وهو ما بنيت عليه جوايب السابق ،وزايدة يف اإليضاح فإين

أقول:

أوالً :إن خصم نسبة التقاعد من الراتب هو فيما يظهر خصم صوري ال حقيقي وذلك ألمور منها:
 .1أن املوظف خيصم منه جرباً ولو مل يوافق ومل يرغب.

 .2أن املوظف ال خيار له يف زايدة أو نقص مقدار اخلصم.
 .3أن املوظف يعرف عند تقدمه للوظيفة راتبه خمصوماً منه تلك النسبة ،فهو مدرك أن الراتب هو
مقدار ما يستلمه بعد اخلصم.

 .4أن املوظف قد يعرف ابلتحديد مقدار ما خيصم منه.
اثنياً :إن املوظف قد يتقاعد أو ميوت بعد عمله مبدةٍ يسرية فيستحق هو أو ورثته تقاعداً قد يكون
أكثر مما خصم منه ،بل هذا يف الواقع هو الغالب أن مقدار التقاعد املصروف يفوق نسبة اخلصم.

فلذا وحيث إن اخلصم صوري يف الواقع وألنه قد أيخذ أكثر مما خصم منه علماً أن التقاعد منحة من
الدولة للموظف وملن ال يستقل بنفسه ممن كان ينفق عليهم يف حياته ،لكن جاء حساهبا ابعتبار زايدة

تسعة يف املائة من الراتب مث خصمها منه شهرايً ليحسب بعد ذلك مقدار ما أيخذه بعد مقارنته
بسنوات اخلدمة.
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ويتضح ذلك أكثر إذا عرفنا أن منشأ التقاعد إمنا كان إعماالً ملبدأ التأمّي فاحلكومة تؤمن مصدر
دخل لكل من انقطع دخله بتوقفه عن العمل أو موت مورثه املوظف هبذا التقاعد ولذا فإنه مىت

استطاع االستقالل بنفسه أو استغىن عنه ُمنع استحقاقه وكذلك يقسم بّي الورثة حسب قسمة

اإلرث الشرعيّة.
هذا هو الظاهر يل وعليه فتوى بعض مشاخينا وممن وقفت على رأيه يف ذلك فضيلة الشيخ عبد هللا
بن منيع (جمموع فتاوى وحبوث . )173/4

وهو على كل حال حمض اجتهاد حيتمل اخلطأ والصواب وهللا أعلم .ويف املقابل لو كان الذي تدفعه
الدولة هو نفس مقدار اخلصم الذي يؤخذ من راتب املوظف متاماً فإن احلال خيتلف إذ ال يكون

اخلصم صورايً بل حقيقياً أجرب املوظف عليه أو أخر تسليمه له.

ويف هذه احلال فإنه حيتم قسمته بّي ورثته حسب اإلرث الشرعي ويكون جزءاً من حق املوظف لورثته

حتصيله مبا يستطيعون.

ولعل هذه الفتوى إذا نشرت كان يف تواصل اإلخوة واملشايخ تعزيزاً أو استدراكاً هلا.

اللهم أهلمنا رشدان وقنا شر أنفسنا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.
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تعقبات على حكم متثيل احليواانت
د .أمحد اخلضريي 1424/1/10

2003/03/13
السؤال (مالحظات على سؤال التمثيل واألانشيد املصحوبة ابلدف)  :هناك بعض املالحظات على

هذه الفتوى حيث أهنا انزلة معاصرة وهي حمل اجتهاد:

 )1إشارة الشيخ املفيت -حفظه هللا -إىل عدم جواز متثيل دور احليواانت وأن التشبه هبا جاء يف

النصوص بصيغة الذم ،فقد صح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه كان جيلس على أربع ويركب
احلسن واحلسّي على ظهره ويقول":نعم املطية مطيتكما" ،رواه الطرباين وإسناده حسن ويف بعض

الرواايت "نعم اجلمل مجلكما ونعم العدالن أنتما" فدل على أن التشبه ابحليوان ليس مذموماً بكل

حال.

 )2منع الشيخ من استعمال الدف إال يف األعراس أمر حمل مناقشة فإن إابحة النيب -صلى هللا عليه

وسلم -استخدامه ابلعرس يدل على استثناء هذه اآللة من التحرمي وال يقتصر على العرس فاحلادثة
ال ختصص العام ونظري هذا حتديد بعض الفقهاء عدم جواز الصلح مع الكفار إال بقدر عشر سنّي

ألنه هو الذي حصل من النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو مذهب مرجوح كما قرر ذلك شيخ

اإلسالم ابن تيمية ،ومما يدل على جواز مساع الدف يف غري األعراس ما رواه أصحاب السنن أن امرأة
نذرت أن تضرب الدف أمام النيب -صلى هللا عليه وسلم -فأقرها ولو كان ممنوعاً يف غري األعراس

ملنعها.

أرجو نشر مالحظايت إن مل يكن مانع أو إرساهلا إىل الشيخ إن وجد مانع ،وأنتم حمسنون ولكم اخليار
وما على احملسنّي من سبيل ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أجاب عن السؤال الشيخ/د .أمحد اخلضريي (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام)
اجلواب:
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

فيمكن توضيح الفتوى يف متثيل دور احليواانت واألانشيد املصحوبة ابلدف ،واإلجابة عن ملحوظات

األخ فيما يلي:
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أوالً :ينبغي أن يعلم أن التمثيل يف أصله حمل خالف بّي فقهاء العصر ،فهناك من أهل العلم من

مينعه مطلقاً ،وهناك من جييزه بقيود معينة ،وليس هذا مقام التوسع يف ذكر اخلالف وأدلته ،ولكن

الذي يهمنا منه أن من أجاز التمثيل قيده بقيود يلزم توافرها ،ومن هذه القيود أال يشتمل التمثيل

على حماكاة البهائم ومشاهبتها ،ألن حماكاة البهائم ومشاهبتها إذا نظران إليه يف الكتاب والسنة جند أنه

يرد يف مقام الذم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا":-التشبه ابلبهائم يف األمور املذمومة يف

الشرع مذموم منهي عنه ،يف أصواهتا وأفعاهلا ،وحنو ذلك ،مثل :أن ينبح نبيح الكالب ،أو ينهق هنيق
احلمري ،وحنو ذلك ،وذلك لوجوه :أحدها :أان قرران يف اقتضاء الصراط املستقيم ،هني الشارع عن

التشبه ابآلدميّي الذين جنسهم انقص كالتشبه ابألعراب وابألعاجم وأبهل الكتاب وحنو ذلك يف

أمور من خصائصهم ،وبينا أن من أسباب ذلك أن املشاهبة تورث مشاهبة األخالق ،وذكران أن من

أكثر ِعشرة بعض الدواب اكتسب من أخالقها :كالكالّبّي ،واجلمالّي ،وذكران ما يف النصوص من ذم
أهل اجلفاء وقسوة قلوب :أهل اإلبل ،ومن مدح أهل الغنم ،فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما
هي مذمومة؟ بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه ابلبهائم مطلقاً فيما هو من

خصائصها ،وإن مل يكن مذموماً َُ بعينه ،ألن ذلك يدعو إىل فعل ما هو مذموم بعينه ،إذ من املعلوم

أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خري من كونه كلباً أو محاراً أو خنزيراً ،فإذا وقع النهي عن التشبه
هبذا الصنف من اآلدميّي يف خصائصه؛ لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص ويدعو إليه ،فالتشبه

ابلبهائم فيما هو من خصائصها أوىل أن يكون مذموماً َُ ومنهياً عنه.

الوجه الثاين :أن كون اإلنسان مثل البهائم مذموم ،قال تعاىل":ولقد ذرأان جلهنم كثرياً من اجلن

واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعّي ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام

بل هم أضل أولئك هم الغافلون".

والوجه الثالث :أن هللا سبحانه إمنا شبه اإلنسان ابلكلب واحلمار وحنومها يف معرض الذم له
كقوله":فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آبايتنا

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثالً القوم الذين كذبوا آبايتنا وأنفسهم كانوا يظلمون" وقال

تعاىل":مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفاراً" اآلية ،وإذا كان التشبه هبا إمنا
كان على وجه الذم من غري أن يقصد املذموم التشبه هبا ،فالقاصد أن يتشبه هبا أوىل أن يكون

مذموماً َُ ،لكن إن كان تشبه هبا يف عّي ما ذمه الشارع صار مذموماً من وجهّي ،وإن كان فيما مل

يذمه بعينه صار مذموماً من جهة التشبه املستلزم للوقوع يف املذموم بعينه.
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يؤيد هذا الوجه الرابع :وهو قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف الصحيح":العائد يف هبته كالعائد يف
قيئه ،ليس لنا مثل السوء" ،فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مل يذكر هذا املثل إال ليبّي أن

اإلنسان إذا شابه الكلب كان مذموماً ،وإن مل يكن الكلب مذموماً يف ذلك من جهة التكليف ،وهلذا
ليس لنا مثل السوء ،وهللا سبحانه قد بّي بقوله":ساء مثالً" أن التمثيل ابلكلب مثل سوء ،واملؤمن

منزه عن مثل السوء ،فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذموماً بقدر ذلك املثل السوء" ،مث ذكر

شيخ اإلسالم -رمحه هللا -الوجه السادس وهو :حرمة تشبه الرجال ابلنساء ،وتشبه النساء ابلرجال
فيما خيتص به كل جنس وقال عقب ذلك":فإذا كانت األمور اليت هي من خصائص النساء ليس

للرجال التشبه هبن فيها ،واألمور اليت هي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه هبم فيها ،فاألمور
اليت هي من خصائص البهائم ال جيوز لآلدمي التشبه ابلبهائم فيها بطريق األوىل واألحرى ،وذلك
ألن اإلنسان بينه وبّي احليوان قدر جامع مشرتك ،وقدر فارق خمتص ،مث األمر املشرتك :كاألكل

والشرب ،والنكاح واألصوات واحلركات ،ملا اقرتنت ابلوصف املختص كان لإلنسان فيها أحكام
ختصه ليس له أن يتشبه مبا يفعله احليوان فيها ،فاألمور املختصة به أوىل ،مع أنه يف احلقيقة ال مشرتك
بينه وبينها ،ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه ،والقدر املشرتك إمنا وجوده يف الذهن

ال يف اخلارج .وإذا كان كذلك فاهلل تعاىل قد جعل اإلنسان خمالفاً ابحلقيقة للحيوان وجعل كماله

وصالحه يف األمور اليت تناسبه ،وهي مجيعها ال مياثل فيها احليوان ،فإذا تعمد مماثلة احليوان ،وتغيري

خلق هللا فقد دخل يف فساد الفطرة والشرعة ،وذلك حمرم وهللا أعلم" .جمموع الفتاوى (-256/32
. )260

وأما ما ذكره األخ السائل من كون النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يركب احلسن واحلسّي على
ظهره ويقول":نعم املطية مطيتكما" رواه الطرباين وغريه ،ويف بعض الرواايت":نعم اجلمل مجلكما،

ونعم العدالن أنتما".

فليس يف هذا ما يعارض ما سبق ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يداعب احلسن واحلسّي
ويقول هذا عندما يبتدرانه ابلركوب على ظهره ،وهذا النوع من املداعبة شائع بّي األب وأبنائه ويتم

بطريقة عفوية ،ومل يقصد النيب -صلى هللا عليه وسلم -بذلك متثيل حال احليوان ومشاهبته وحاشاه
من ذلك.
وهبذا تبقى القاعدة على عمومها وهو أن التشبه ابحليوان جاء يف الكتاب والسنة يف مقام الذم.

وعلى التسليم بكون التشبه ابحليوان يف أحيان قليلة ال يكون وارداً يف مقام الذم فهذا ال يؤثر يف

صحة االستدالل هبذه القاعدة على منع متثيل احليواانت يف اجلملة ،ويبقى اجلواز قاصراً على ما ورد

ختصيصه ابلنص ،وهو حال مداعبة الرجل ألبنائه كما يف قصة احلسن واحلسّي مع النيب -صلى هللا
عليه وسلم ،-ومن املعلوم أن احلال املستثناة من النص العام ال يقاس عليها.
اثنياً :الضرب ابلدف وقع فيه خالف بّي الفقهاء على ثالثة أقوال :فهناك من قصر جوازه على

األعراس ،وهناك من أجازه أيضاً يف األعياد وقدوم الغائب وبعض الوالئم على خالف يف بعضها،

وهناك من أجازه مطلقاً.
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والذي يظهر يل أنه ينبغي أن يقتصر يف الضرب ابلدف على ما ورد النص به دون ما عداه ،ومن
أشهر ما ورد النص به ،وهو حمل اتفاق بّي الفقهاء الضرب ابلدف يف األعراس كما جاء ذلك يف

نص الفتوى.

ويلحق به أيضاً الضرب ابلدف يف األعياد وعند قدوم الغائب ملا جاء عن عائشة -رضي هللا عنها-
قالت :دخل علي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع
على الفراش وحول وجهه ،ودخل أبو بكر فانتهرين ،وقال :مزمارة الشيطان عند النيب -صلى هللا

عليه وسلم-؟ فأقبل عليه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال":دعهما ،فلما غفل غمزهتما،
فخرجتا ،وكان يوم عيد يلعب فيه السودان ابلدرق واحلراب "....متفق عليه.

وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مبا
تقاولت به األنصار يوم بعاث ،قالت :وليستا مبغنيتّي ،فقال أبو بكر :أمزامري الشيطان يف بيت

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ وذلك يف يوم عيد ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-اي
أاب بكر إن لكل قوم عيداً ،وهذا عيدان" متفق عليه.

وما جاء عن بريدة -رضي هللا عنه -قال :خرج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف بعض مغازيه
فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت :اي رسول هللا إين كنت نذرت إن ردك هللا ساملاً أن أضرب
بّي يديك ابلدف وأتغىن ،قال هلا":إن كنت نذرت فاضريب وإال فال" فجعلت تضرب ،فدخل أبو

بكر وهي تضرب مث دخل علي وهي تضرب ،مث دخل عثمان وهي تضرب ،مث دخل عمر وهي
تضرب فألقت الدف حتت استها مث قعدت عليه ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-إن
الشيطان ليخاف منك اي عمر  ،" ...رواه أمحد والرتمذي وصححه.

ومل تذكر هااتن احلالتان يف الفتوى املنشورة ألن الغرض كان ذكر احلكم العام الستعمال الدف

واالختصار بذكر أشهر ما ورد النص جبوازه وهو الضرب ابلدف يف حال النكاح ،والتنبيه هبذا املثال

على االقتصار على ما جاء به النص.
وأما قول األخ :إابحة النيب -صلى هللا عليه وسلم -واستخدامه ابلعرس يدل على استثناء هذه اآللة

من التحرمي وال يقتصر على العرس فاحلادثة ال ختصص العام  ...إخل ،فهو استدالل غري وجيه يف هذه
املسألة ،ألن حترمي الغناء والدف عام ،والرتخيص هبما يف األعراس واألعياد وقدوم الغائب خاص

ومستثىن من األصل العام ،فال يصح أن يكون املستثىن أصالً يقاس عليه غريه ،بل جيب أن يقتصر

على حمل الرخصة ،ويبقى ما عداه داخالً يف حيز العموم.

وطريقة االستدالل اليت ذكرها األخ هي اليت متسك هبا وسلكها من أابح الغناء ،واملعازف ،وهي ال
شك طريقة خاطئة ،فإابحة الغناء والدف يف األعياد واألعراس وقدوم الغائب على هيئة خمصوصة

وصفة خمصوصة ال يكون مبيحاً للغناء جبميع أنواعه واللهو جبميع أدواته ،ويف قول أيب بكر الصديق
-رضي هللا عنه":-مزمارة الشيطان؟! " ما يدل أنه على علم سابق أبن الغناء والدف منهي عنهما،

وهلذا ابدر يف اإلنكار ،فاحتاج النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن يعلل هلذا احلكم املخالف ملا تقرر
من منع الغناء والدف بقوله":إن لكل قوم عيداً وهذا عيدان" وكذلك فيما يتعلق مبوقف عمر -رضي

هللا عنه -مع اجلارية اليت كانت تضرب ابلدف بّي يدي النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا أعلم.
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فتوى أنقذتين
عبد هللا بن عبد الوهاب سردار 1424/1/3

2003/03/06

سبق نشر فتوى لفضيلة الشيخ :عبد هللا بن عبد الوهاب سردار جواابً لسؤال وردان من إحدى

األخوات ،وقد تلقينا هذه الرسالة اليت تفيض مبشاعر األخت جتاه ما قرأت ،وتدل على أثرها يف
نفسها ،ومدى انتفاعها هبا.

وإن هذه الرسالة تعرب عما يف نفوس كثري ممن جيدون ضالتهم يف فتوى حمررة ،ورأي سديد ،وإشارة

انصحة.

بسم هللا الرمحن الرحيم
أرجو منكم إيصال رساليت هذه اىل الشيخ :عبد هللا سردار

فضيلة الشيخ أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يدخلك الفردوس األعلى من اجلنة بال حساب

وال عقاب فبعد إجابتك على سؤايل املعنون بـ (هل حنن يف آخر الزمان؟)
أحسست وكأن محال ثقيال من فوق صدري قد أزاحه هللا عين بفضله ومنه وكرمه مث بفضل مساعدتك
الكبرية يل ابإلجابة على هذا السؤال

لقد كنت اي شيخ قبل قراءة السؤال واإلجابة عليه أشعر بضيق يف صدري فظيع وكلما نظرت إىل

أمي واخويت الصغار وهم انئمون رمحتهم وازددت ضيقا وبكاء فذهبت ودعوت هللا وبكيت حىت

خشيت إيقاظهم من صوت بكائي وكنت واثقة من إجابة هللا لدعائي مث فتحت اإلنرتنت لتمضية
الوقت الكئيب فقرأت مقاال مليء ابلتفاؤل ألحد الكتاب فأراحين ذلك نوعا ما مث قلت :ألفتح

على موقع الشيخ سلمان العودة ألرى األخبار ومل خيطر ببايل أن أرى اإلجابة على سؤايل فقد قطعت
األمل وقلت لعل سؤايل مل يصل إليهم وإذا يب أجده وأجد إجابة رائعة عليه وخمتوم بدعاء أروع
فبكيت ألنين أحسست أن هذه استجابة من هللا جل شأنه يف تفريج مهي فجزاك هللا كل خري وفرج

عنك كل كرب من كرب الدنيا واآلخرة وأرجو أن تدعو يل يف صالتك وسجودك خاصة.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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صالون احلالقة يف البلد الكافر
د .محدبن إبراهيم احليدري 1423/8/18
2002/10/24

ورد إىل بريد النافذة سؤال عن حكم فتح حمل للحالقة مع ما يتضمنه من حلق للهحى ،وعمل لبعض
القصات األجنبية ،وهل الكسب احلاصل من هذا احملل حالل أم حرام؟!

فكانت إجابة الشيخ /د .محد احليدري تقضي بتحرمي هذا الفعل ،وحترمي الكسب احلاصل منه.
إال أنه ورد سؤال من أحد الزوار عن حكم فتح حمل ابلصورة املذكورة ،ولكن يف بلد كافر فعرضنا

السؤال على فضيلته فقال:

الذي يظهر من النصوص وهللا تعاىل أعلم ُحرمة ذلك ،أيضاً يدل على ذلك ما يف الصحيح عن ابن

عباس قال :إن رجالً أهدى لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -راوية مخر ،فقال له رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم " :-هل علمت أن هللا حرمها؟ " قال :ال ،فسار إنساانً ،فقال له رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم " :-مب ساررته؟ " ،فقال :أمرته ببيعها ،فقال" :إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها".
قال :ففتح املزادة حىت ذهب ما فيها .رواه مسلم ( ، )1579والنسائي ( )4664وأمحد ()2041

 ،و ( )2978و ( )3373وغريهم ،واللفظ ملسلم.

وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-لعن هللا اليهود ثالاثً إن هللا حرم عليهم الشحوم فباعوها

وأكلوا أمثاهنا وإن هللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه" رواه أبو داود ( ، )3488وأمحد

( ، )2221وابن حبان ( )4938فهذا يدل على حرمة مثنها وبيعها على املسلم وعلى غريه يؤيده
أن أاب طلحة سأل النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن أيتام ورثوا مخراً قال أهرقها قال أفال أجعلها

خال ،قال ال "رواه أبو داود ( ، )3675وأمحد ( ، )12189وأصله يف مسلم ( ، )1983ولو كان

بيعها لغري املسلمّي مباحاً لوجهه ببيعها لليهود مثالً حفظاً ملال األيتام الذين أمر القرآن حبفظ

أمواهلم ،ولكن هللا تعاىل إذا حرم شيئاً حرم أخذ مثنه ،وأخذ األجرة عليه من أي شخص مسلماً كان

أو كافراً فكذلك هنا يقال :إن هللا تعاىل حرم حلق اللحى وحرم التشبه ابملشركّي فيحرم أخذ األجرة

عليه مطلقاً ،ويف احلالل مندوحة عن احلرام وعن املشتبهات ،وهللا تعاىل أعلم.

()116/17

تعقيب على فتوى "شراء البيوت ابلقرض الربوي"

د .سامي بن إبراهيم السويلم 1423/5/22
2002/08/01

كثرية هي الفتاوى اليت تردان عن موضوع شراء البيوت عن طريق القرض الربوي حيث انتشر هذا

األمر يف بعض البلدان ،وألمهية هذا املوضوع فقد نشران يف وقت سابق فتوى بعنوان شراء البيوت

ابلقرض الربوي لفضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم واليت تقضي بتحرمي هذا النوع من املعامالت،،
إال أنه وردان تعقيب على هذه الفتوى من أحد زوار النافذة ،وقد عرض هذا التعقيب على فضيلة

الشيخ فتكرم ابلتوضيح والبيان ...
التعقيب:
أود أن أبدي بعض املالحظات حول فتوى حرمة االقرتاض من البنوك ألجل شراء البيوت ،وهي

مالحظات تلجلجت يف صدري كثريا ،وكنت أتساءل بداية قائال من املعلوم أن التمر ابلتمر جيري فيه

الراب ،وال بد له من شرطّي األول التقابض ،واملثلية ،ومع أن الراب ذنبه عظيم وخطره جسيم ،إال أن
جند يف الشريعة إابحة بيع العرااي وحقيقته أنه راب ،أبيح حلاجة الناس إىل التفكه ابلرطب ،وهذا حكم

معروف لديكم ،فقلت يف نفسي متسائال النيب صلى هللا عليه يبيح الراب حلاجة ميكن أن يقال إهنا نوع

من الرتفيه ،فكيف بنا اليوم حنرم االقرتاض بفائدة من أجل شراء بيت ومعلوم أن البيت ابلنسبة

لإلنسان الواجد ملن يؤجره من احلاجات العظيمة ،هذا من جانب من جانب آخر وجدت العلماء قد
اتفقوا على الضرورات تبيح احملظورات وصحيح أن شراء البيوت ليس من الضرورات لكنهم يف

املقابل أيضاً قالوا إن احلاجة تنزل منزلة الضرورة ،هذا بعض ما تلجلج يف نفسي حيال هذه القضية

ومثة أمر أود لو استجاب له املفتون وهو التخلي عن اخللط بّي لغيت الوعظ والفتوى ،حىت حترر

املسألة حتريرا علميا أما أن يقول املفيت إن هذه املسألة الحتتاج إىل فتوى وال سيما أنه قد أفىت هبا
علماء آخرون هو نوع من املصادرة اليت ال تنبغي وشكرا وجزاكم هللا خريا.
*****
التوضيح:
 .1أما مسألة العرااي فهي أوالً مقيدة مبا دون مخسة أوسق ،واثنياً هي استثناء من راب الفضل وليس
من راب النسيئة .وحبسب اطالعنا مل ينقل يف السنة أي استثناء من راب النسيئة يف األموال الربوية،

وهي املنصوص عليها يف حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه مسلم ( . )1587إذا تقرر ذلك
فراب الفضل حرم حلكم متعددة ،منها كونه ذريعة لراب النسيئة ،كما ذكر ذلك ابن القيم رمحه هللا .وما

حرم سداً للذريعة أبيح للحاجة .يقول ابن القيم رمحه هللا" :وما أبيح سداً للذريعة أبيح للمصلحة

الراجحة ،كما أبيحت العرااي من راب الفضل ،وكما أبيحت ذوات األسباب من الصالة بعد الفجر
والعصر ،وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب ( " ...إعالم املوقعّي . )161/2

أما راب النسيئة فهو حمرم حترمي املقاصد ،ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم" :إمنا الراب يف النسيئة" رواه
البخاري (، )2179مسلم ( )1596واللفظ له .فال يصح قياس ما حرم حترمي املقاصد على ما حرم
حترمي الوسائل ،ألنه قياس مع الفارق املؤثر.

()117/17

ولو أبيح راب النسيئة لشراء البيوت ،ما الذي مينع إابحته لشراء السيارات ،وهي أيضاً يف حق كثريين
من الناس حاجة تنزل منزلة الضرورة ،وما الذي مينع إابحته للزواج ابتداء ،وهو أهم من املنزل ومن

السيارة؟ وما الذي مينع إابحته لتمويل التنمية وإنشاء املرافق الضرورية كالكهرابء واملاء واهلاتف وبناء

املدن ،وهي حاجة عامة أوىل أبن تنزل منزلة الضرورة من احلاجة اخلاصة؟ مث ال تزال احلاجات تتواىل،

وال يوجد مرجع للناس حيدد ما هي احلاجة املستثناة من غري املستثناة ،والنتيجة يف هناية األمر هي
استفحال الراب يف االقتصاد ،وتفاقم الفوائد عليه ،حىت تصبح ثروات اجملتمع رهناً للمرابّي على
حساب األجيال القادمة ،وحىت يصبح األصل يف الراب احلل وليس املنع.

 .2وأما ما اعتربه األخ الكرمي خلطاً بّي الوعظ والفتوى ،فهذه هي طريقة القرآن .فإذا تتبعت

القرآن ،وجدت فتاواه جتمع بّي بيان احلكم وبّي الوعظ .قال تعاىل" :يسألونك عن األهلة .قل هي
مواقيت للناس واحلج .وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من

أبواهبا واتقوا هللا لعلكم تفلحون" [البقرة . ]189:وقال تعاىل" :يسألونك عن احمليض .قل هو أذى
فاعتزلوا النساء يف احمليض ،وال تقربوهن حىت يطهرن ،فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا إن هللا

حيب التوابّي وحيب املتطهرين .نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا هللا

واعلموا أنكم مالقوه وبشر املؤمنّي" [البقرة . ]223 ،222:فهذه فتاوى اقرتنت ابألمر ابلتقوى
واالستعداد لآلخرة ،وهذا من الوعظ الذي أمر هللا به.

وأما يف موضوع الراب ،فآايت الراب هي اليت حذرت من احلرب على هللا ورسوله لبيان شدة حرمة هذا

األمر .فهي مجعت بّي بيان احلكم وبّي التخويف والتهديد.
 .3أما اعرتاض األخ الكرمي على عبارة "ال حتتاج إىل فتوى" وأهنا نوع من املصادرة لفتاوى علماء
آخرين ،فال ريب أن حرمة الراب مما ال حيتاج إىل فتوى مع النصوص الصرحية الصحيحة اجللية وإمجاع

األمة عليها ،إال إذا كان املقصود هو بيان معاين هذه النصوص والتأكيد عليها .وأما فتوى بعض أهل

العلم جبواز االقرتاض براب لشراء املنازل ملن يقيم يف الغرب ،فقد أشري إىل أن ذلك حممول على حال
االضطرار .فالفتاوى ليست متعلقة حبكم الراب ،بل األمة جممعة على حرمته ،ومن يقول الراب حالل

فقد خالف املعلوم من الدين ابلضرورة ،لكنها متعلقة حباالت خاصة قد يرى املفيت أهنا من الضرورة
اليت تبيح احملرمات ،ويرى غريه خالف ذلك .لكن األصل متفق عليه بّي اجلميع.
وهللا تعاىل أعلم.
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تعقيب على فتوى"العامي الذي ترىب على عقيدة فاسدة"
د .أمحد بن سعد الغامدي 1423/4/14
2002/06/25

ترىب على عقيدة فاسدة لفضيلة
ورد إىل بريد املوقع تعقيب حول فتوى بعنوان احلكم يف العامي إذا ّ
الشيخ أمحد بن سعد الغامدي واليت تفيد أبن العامي الذي ترىب على عقيدة فاسدة ومل جيد من

يصحح له عقيدته أنه ال مؤاخذة عليه ،وقد عرضنا هذا التعقيب على فضيلته فتكرم ابلتوضيح

والبيان ...
التعقيب:
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أحب أن أنبه والنصيحة عامة للمسلمّي ،أن الفتاوى اليت تصدر جيب أن تكون حمكمة وفق الدليل

من الكتاب والسنة ،وإال كل قول خمالف للكتاب أو السنة فهو مردود وال عربة يف املخالف وتبياين
لسؤايل املطروح أو املذكور وهو إنسان عامي نشأ وترىب على العقيدة الفاسدة من الصغر حىت نشأ
وأصبح ينكر املعتقد الصحيح ،ويرى أنه على حق وغريه على الباطل ،وخصوصاً يف أمور العقائد من
الشرك والكفر ،وأنتم أجبتم على سؤاله أنه معذور يف التلبيس الذي نشأ عليه من الصغر ،وهذا

خمالف لكالم هللا ،وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وإمجاع أهل العلم ،حيث ال عذر فيمن
تلبس يف الكفر والشرك ،وهو يظن أنه على هدى ،أو حيسب أنه ٍ
مهتد؛ ألنه ال عذر يف املسائل اليت
تعلم من الدين ابلضرورة ،واليت هي من أصل الدين وقاعدته ،وهللا -سبحانه -شدد يف مسائل
العقائد ،ولن يعذر هللا -سبحانه -من تلبس يف الكفر أو الشرك وهو جاهل نص القرآن ،واآلايت
الكثرية ،أما العذر يف املسائل اخلفية فجائز إذا كان ال توجد مظنة العلم أو كان يف ابدية أو كان

حديث عهد ابإلسالم ،وهللا -سبحانه -أخذ امليثاق على العباد وهم كانوا ذراً من قبل اخللق على
َخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِّريهـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى
ك م ْن بَِين َ
"وإِ ْذ أ َ َ
أن ال يشركوا به ،قال -تعاىلَ :-
ِِ
ِ ِ
ّي أ َْو تَـ ُقولُوا إِ همنَا
أَنْـ ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَـلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَـ ُقولُوا يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ هان ُكنها َع ْن َه َذا غَافل َ
آاب ُؤَان ِم ْن قَـ ْب ُل َوُكنها ذُ ِّريهةً ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِمبَا فَـ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َن" [األعراف، ]173-172:
أَ ْش َر َك َ
أي :لن يعذر هللا -تعاىل -أحداً التبس عليه يف الشرك حىت لو كانوا صغاراً ،أو تلبس عليهم ،وأثبت
هلم الوعيد وعدم العذر ،وهذه اآلية ختص حىت قبل البعثة على أنه من فعل الشرك هو مشرك ،وعلى

أن من ترك الشرك ومل يعبد هللا لعدم وصول النذير فهو مسلم مامل ميسخ فطرته بفعل الشرك ،أما
ِ
اآلية اليت
ث َر ُسوالً" [اإلسراء ، ]15 :فتخص ابلشرائع اليت تكون بعد
ّي َح هىت نَـ ْبـ َع َ
هي":وَما ُكنها ُم َع ّذبِ َ
َ
البعثة من األمور املفصلة وليس فعل الشرك والكفر ،أي :أن هللا ال يعذب أحداً على ترك الشريعة
من العباد إال بعد وصول النذير أو الرسول إليه وأعرض أو مل يقبل ،ومل ختص هذه اآلية عذر من فعل

الشرك والكفر؛ ألن هللا قال يف آية امليثاق أنه ال عذر يف فعل الشرك وإن كانوا ذرية وأثبت هلم
ِ
ث َر ُسوالً" [االسراء ، ]15 :ختص ،إذاً الشرائع،
العذاب ،فيعلم أن
ّي َح هىت نَـ ْبـ َع َ
آية":وَما ُكنها ُم َع ّذبِ َ
َ
أي :األمور املفصلة من فعل العبادات ،وسائر شرائع اإلسالم من غري فعل الشرك؛ ألن وظيفة
الرسل تبليغ أمور الشريعة ابإلمجال والتفصيل ،ولكن هللا فرق آبية امليثاق على من تلبس ابلشرك،

فأرجو النظر يف تلك املسألة- ،وجزاكم هللا خرياً ،-وهذا الكالم يرجحه الشيخ الشاطيب ،والشيخ

حممد عبد الوهاب ،والشيخ حممد بن إبراهيم ،وسائر أئمة الدعوة الداعّي إىل التوحيد -رمحهم هللا

تعاىل.-
*****

التوضيح:
اشتمل االعرتاض على عدة مسائل نذكر مخساً منها ،مث نذكر جواهبا -إن شاء هللا تعاىل ،-واملسائل،

هي:
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-1وجوب إحكام الفتوى.

-2اإلشارة أبن كل قول خيالف الكتاب والسنة فهو مردود.
-3أن الفتوى خمالفة للكتاب والسنة واإلمجاع.
-4أن ال عذر ملن تلبس ابلشرك والكفر بنص القرآن.
-5تفسري آية عدم املؤاخذة أبن املراد به يف الشرائع.

هذه هي أهم املسائل اليت اشتمل عليها اعرتاض املعرتض ،واإلجابة على هذا االعرتاض من عدة

أوجه:

الوجه األول :زايدة إيضاح الفتوى بذكر أقوال املفسرين وبعض علماء األمة لبيان أن الفتوى

اعتمدت على كتاب هللا -عز وجل -ومل خترج عنه فهم علماء األمة،
ِ
ث َر ُسوالً" [اإلسراء ]15 :قال قتادة" :إن هللا -تبارك
ّي َح هىت نَـ ْبـ َع َ
":وَما ُكنها ُم َع ّذبِ َ
قال -تعاىلَ -
وتعاىل -ليس يعذب أحداً حىت يسبق إليه من هللا خرب"[ ،تفسري الطربي . ]54/15
وقال الطربي" :يقول هللا -تعاىل ذكره :-وما كنا مهلكي قوماً إال بعد اإلعذار إليهم ابلرسل ،وإقامة
احلجة عليهم ابآلايت اليت تقطع عذرهم" [املصدر السابق] .

قال ابن تيمية -رمحه هللا -بعد أن قرر أن معرفة اخلالق فطرية ،وأن تلك املعرفة حجة عليهم يوم

القيامة ،ولكنه -عز وجل -ال يعاقبهم إال إذا خالفوا الرسل ،فقال -رمحه هللا -بعد أن أورد هذه
اآلية السابقة ،وعقب عليها ببعض الكالم" :مث إن هللا بكمال رمحته وإحسانه ال يعذب أحداً إال بعد
إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلّي ملا يستحقون به الذم والعقاب ،كما كان مشركو العرب وغريهم

ممن بعث إليهم رسول فاعلّي للسيئات والقبائح اليت هي سبب الذم والعتاب ،والرب -تعاىل -مع
هذا مل يكن معذابً هلم حىت يبعث إليهم رسوالً" [درء التعارض. ]492-491/8

وقال ابن كثري " :إخبار عن عدله -تعاىل -وأنه ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه إبرسال

الرسول إليه كقوله تعاىل" :كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءان نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل هللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري" [امللك ، ]10-8:وكذا قوله " :وسيق

الذي كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاؤوها فتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها أمل أيتكم رسل منكم يتلون
عليكم آايت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين"
[الزمر ، ]71:إىل أن قال -رمحه هللا -إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على أن هللا -تعاىل -ال
يدخل أحداً النار إال بعد إرسال الرسل إليه" [تفسري ابن كثري]28/3
فهذه العبارات كلها تؤكد أن العذاب ال يكون إال بعد إرسال الرسل.

وابن القيم له حبث طويل جنتزيء ما خيص موضوعنا هنا:
قال -رمحه هللا -بعد تقسيم الكفار" :نتأمل هذا املوضع وهللا يقضي بّي عباده يوم القيامة حبكمه
وعدله وال يعذب إال من قامت عليه حجته ابلرسل  ...مث ذكر أربعة أصول يف املسألة األوىل:

أحدمها أن هللا -سبحانه -ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة كما قال -تعاىل" :-وما كنا معذبّي

حىت نبعث رسوالً" (سبق خترجيها)  ،إىل أن قال" :وهذا كثري يف القرآن خيرب أنه إمنا يعذب من جاءه
الرسول وقامت عليه احلجة وهو املذنب الذي يعرتف بذنبه.

وقال تعاىل" :وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملّي" [الزخرف. ]76/
والظامل من عرف ما جاء به الرسول أو متكن من معرفته مث خالفه وأعرض عنه.
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وأما من مل يكن عنده من الرسول خرب أصالً وال متكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال

إنه ظامل؟!

األصل الثاين :أن العذاب يستحق بسببّي:

أحدمها :اإلعراض عن احلجة وعدم إرادهتا والعمل هبا ومبوجبها.
الثاين :العناد هلا بعد قيامها وترك إرادة موجبها.

فاألول :كفر إعراض
والثاين :كفر عناد.

وأما كفر اجلهل مع عدم قيام احلجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى هللا التعذيب عنه حىت

تقوم حجة الرسل( ،طريق اهلجرتّي . )729-727
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته إىل الشريف" :وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي
هو قبة عبد القادر والصنم الذي على قرب أمحد البدوي وأمثاهلما ألجل جهلهم وعدم من ينبههم،

فتاوى ومسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب/صـ/11آخر القسم الثالث.

وقال الشيخ الشنقيطي بعد إيراد اآلية السابقة" :ظاهر هذه اآلية الكرمية أن هللا -جل وعال -ال
يعذب أحداً من خلقه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة حىت يبعث إليه رسوالً ينذره وحيذره فيعصى ذلك
الرسول ويستمر على الكفر واملعصية بعد اإلنذار واإلعذار.

مث ذكر -رمحه هللا -اختالف العلماء يف هذه املسألة مث قال" :الظاهر أوالً هو أهنم معذورون ابلفرتة
يف الدنيا وأن هللا يوم القيامة ميتحنهم ( ،" ...أضواء البيان. )429/3/

الوجه الثاين :اإلجابة على املسائل اليت أوردها املعرتض.

-1قوله :الفتوى اليت تصدر جيب أن تكون حمكمة وفق الدليل من الكتاب والسنة.
بعد عرض زايدة اإليضاح أظن أنه تبّي أن الفتوى حمكمة وأهنا وفق الكتاب والسنة وتقرير علماء
األمة.

-2قوله :كل قول خمالف لكتاب هللا -عز وجل -أو للسنة فهو مردود وال عربة يف املخالف.

كالم صحيح ولكن ال ينطبق على الفتوى كما رأينا.

-3قوله عن الفتوى إهنا :خمالفة لكالم هللا والسنة وإمجاع أهل العلم.
أهذا احلكم يليق بطالب العلم أن يطلقه جزافا؟ فيزعم أن الفتوى خمالفة لكتاب هللا وقد رأى أيضاً
اآلايت اليت تدل على صحتها؟
مث يزعم أهنا خمالفة إلمجاع أهل العلم!!
أيليق بطالب علم يفهم ما يقول أن يطلق هذا احلكم وقد رأينا أن علماء أجالء قرروها واعتمدوها؟!

-4قوله :لن يعذر أحد من تلبس يف الشرك ،..قال بعد آية امليثاق.

والرد عليه قاله الشيخ الشنقيطي فقد أورد -رمحه هللا -قوليه يف اآلية ورجح أن احلجة ال تقام إال

ببعثة الرسل فقال" :واآلايت القرآنية مصرحة بكثرة أبن هللا -تعاىل -ال يعذب أحداً حىت يقيم عليه

احلجة إبنذار الرسل" مث اسرتسل بذكر اآلايت الدالة على هذا املعىن.

-5قوله أن :اآلية اليت هي" :وما كنا معذبّي حىت نبعث رسوالً" (سبق خترجيها) -ذكر أهنا -ختص
الشرائع اليت تكون بعد البعثة من األمور املفصلة وليس الشرك والكفر.

فهذا قول مل أجد أحداً قال به.

وأخرياً أنصح هذا األخ أن ال يتعجل يف إطالق األحكام وأن يراجع كالمه وليعلم أن الرجوع إىل احلق
فضيلة وهللا املستعان وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.
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مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطّي
د .رايض بن حممد املسيمريي 1423/2/24

2002/05/07

لقد نشرت فتوى الدكتور /رايض بن حممد املسيمريي واليت كانت حتت عنوان( :ختصيص صيام يوم
وقيامه لنصرة فلسطّي) بّي أصحايب

وكان رد أحدهم كما يلي ،وأرجو من املشايخ األفاضل توضيح هذه النقطة ولكم جزيل الشكر،
إخواين وأخوايت يف هللا ،عندما ينادى بنا لتخصيص يوم للقيام بعبادة معينة مجاعيا بنية الدعاء إلخواننا

املستضعفّي يف أرض هللا املقدسة ال يدرج حتت بند البدعة؛ ألنه -وهللا أعلم ابلنيات -النية التوجه

هلل وحده ال شريك له ،على عكس كثري من أعمالنا اليوم نعتمد على املخلوق أوالً -والعياذ ابهلل -مث

اخلالق ،إذا كنا إخواين مل نتجمع على كلمة واحدة يف الدنيا فاتركوان نتجمع ولو لفرتات قصرية على

كلمة ورأي واحد مقصده ابتغاء مرضاة هللا عنا؛ ألنه اي إخواين لن تنزل بنا نصرة هللا وحنن مل ننل

مرضاته عنا .أخرياً أحب أن أشارككم حكمة مسعتها " من وجد هللا فماذا فقد؟ ومن فقد هللا فماذا

وجد؟ " أتملوا معناها ،وهيا جند هللا يف كل أعمالنا ،وحىت ال نغضب أصحاب الرأي املوافق هلذه
الفتوى فإن وجدان هللا حقاً فلِ َم متنعين من ختصيص أايم للعبادات دون غريها؛ ألنه وهللا عندما يرضى
هللا عنا ستكون مجيع أعمالنا عبادة.
يف حديث قدسي قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- ،-معىن احلديث" :-مازال عبدي يتقرب
إيل ابلنوافل حىت صرت بصره الذي يبصر به ،ومسعه الذي يسمع به ،ويده اليت يبطش هبا  " ...إىل
آخر احلديث ،فطوىب ملن انل هذا الشرف والتقدير العظيم ،وابلتأكيد لن يكون حال املسلمّي كما

هو عليه اليوم إن نلنا هذه املنزلة ،ووهللا العملية ليست بصعبة ،فقط أردت الرد على هذه النقطة

املطروحة يف رد الشيخ على الفتوى ،واستناده ابلتايل ":وقد ثبت عنه -عليه الصالة والسالم -النهي
عن ختصيص ليلة اجلمعة بقيام أو يومها بصيام ،فقال" :ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بّي الليايل،
وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بّي األايم إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم" أخرجه مسلم ،من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-ومن هنا يتبّي أن أصل التطوع ابلصيام والقيام مشروع ،لكن

وبناء عليه فإن
التخصيص أبايم أو ليال معينة ال جيوز إال يف حدود املنصوص عليه والوارد شرعاًً ،

ختصيص يوم االثنّي املوافق السابع والعشرين من شهر هللا احملرم ابلصيام ،وليلة األحد ابلقيام لنصرة
فلسطّي أمر حمدث ال جيوز ابلكيفية اليت قصدت ،حديث الرسول واضح وصريح والكالم عن يوم
اجلمعة ابلذات وال تلميح فيه أنه يطبق على أي يوم .فال يكفي لعدم إجازة موضوع الفتوى املطروح.

هذا وهللا أعلم.

أجاب عن السؤال الشيخ /د .رايض بن حممد املسيمريي (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام)
اجلواب:
اجلم ،ورغبته الشجاعة يف التوصل إىل حقيقة األمر يف
إنين أشكر األخ صاحب التعقيب على أدبه ّ
القضية حمل البحث واملناقشة ،أعين :ختصيص يوم للصيام وليلة للقيام نصرة لفلسطّي العزيزة.

وملخص ما أود اإلعراب عنه ما يلي:

خيول
-1أن هللا -تعاىل -توىل بعدله وحكمته تشريع ما حيتاجه العباد وما تقتضيه احلكمة ،دون أن ّ
ألحد من البشر التقدم بّي يديه -سبحانه -أو بّي يدي رسوله -عليه السالم.-
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قال -جل وعز" :-أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا"( ،الشورى) .
-2أن هللا -تعاىل -أعلن كمال الدين ،ومتام النعمة بقوله الكرمي" :اليوم أكملت لكم دينكم،
وأمتمت عليكم نعميت ،ورضيت لكم اإلسالم دينا" ،فليس ألحد أن جييء جبديد أو يبتدع من عند

نفسه عبادة ال أصل هلا مهما حسنت نيته ،ومسا قصده ،وعلت مهته.

-3أن العبادات مبنية على التوقيف أي :على الشارع احلكيم -سبحانه -فال ختضع لألذواق ،وال

تنطلق من األهواء ،وال ميليها العقل البشري.

أرأيت صالة الظهر والعصر ،ما ابل ركعاهتن أربع فأربع؟ وملَ مل تكن مخساً؟ إن العقل يعجز عن تفسري
أمر كهذا فما عليه إال أن يذعن لإلرادة اإلهلية ،ويرضخ للحكمة الرابنية الباهرة.

-4أننا لو أخضعنا عباداتنا للمقاييس العقلية ،واملعايري احلسابية واألذواق الشخصية لوقعنا يف دوامة
من احلرية والقلق ،ولوجدان أنفسنا ندور يف حلقة مفرغة ،بل نتخبط يف متاهة مهلكة من الفتاوى

املتضاربة ،واالنتقادات التعبدية املتصادمة ،واألحكام الفقهية املتناقضة دون أن جند مرجعية يتفق
عليها اجلميع حلل النزاعات املستشرية تلك ،فال مناص إذاً من ر ّد النزاع يف كل مسألة من املسائل أو
قضية من القضااي إىل هللا ورسوله -عليه السالم -امتثاالً لقوله -سبحانه" :-فإن تنازعتم يف شيء

فردوه إىل هللا وإىل الرسول"( ،النساء) .

وإذا رددان املسألة هذه إىل هللا ورسوله -عليه السالم -وجدان نبينا قد هنى عن حمداثت األمور

وسن -عليه الصالة
ووصفها أبهنا ضالالت ،ومن ذلك ختصيص أايم وليال للتعبد خالف ما شرع ّ

والسالم.-

أما ما ذكر السائل الكرمي من قوله -عليه السالم" :-مثل املؤمنّي يف توادهم  " ...احلديث فهو

حديث صحيح ال مطعن فيه خرجه مسلم وغريه ،ولكن ال وجه لالستشهاد به يف مسألتنا هذه فنحن
مننع إحداث عبادات بال دليل وال مننع أن يتواد املؤمنون ويرتامحوا ويعطف بعضهم على بعض ،بل

شيوع املودة واملرمحة واحملبة بينهم هو غاية املىن ،وهبجة الصدور وميكن أن حنقق شيئاً من هذا
املطلب بدوام الدعاء لبعضنا البعض ،ووقوف بعضنا مع بعض يف السراء والضراء ،وهكذا.

وأما دعوة وأمنية السائل أبن جنتمع ونتوحد فهذا مطلب لكل مسلم غيور ،وينبغي أن يسعى إليه

اجلميع لكن ال سبيل لالجتماع إال بذات األسلوب واملنهج والركيزة اليت اجتمع عليها سلفنا الصاحل
من التسليم املطلق إىل حكم هللا ورسوله ،ونبذ األهواء املضلة ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه.

وأما احلكمة اليت أعجبت السائل( :من وجد هللا فماذا فقد  ...إخل)  ،فأحسن وأبلغ منها قوله -

تعاىل" :-قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم" ،فمن ا ّدعى حمبة هللا فليثبت
صدق حمبته مبتابعة النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف كل صغرية وكبرية من أمور شريعته ،ولذا مسّى
العلماء هذه اآلية آية احملنة؛ ألن فيها امتحان لصدق الناس من كذهبم يف مسألة احملبة.
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وأما احلديث القدسي الذي استدل به األخ الكرمي فهو حديث صحيح كذلك ،لكن نيل حمبة هللا
أبداء الفرائض والنوافل ال تتحقق إال إذا كانت الفرائض والنوافل تؤدى إبخالص هلل -تعاىل-
ومبتابعة للرسول -صلى هللا عليه وسلم -اثنياً أي :حسب السنة ،وعلى سبيل املثال لو أراد أحد أن
يصلي انفلة بعد العصر ،فهل يؤجر عليها؟ اجلواب :ال طبعاً مهما كان خملصاً حمتسباً ،وذلك ألن

النيب -عليه السالم -جعل هذا الوقت من أوقات النهي الثالثة ،فال جتوز خمالفته أليس كذلك؟
وعلى هذا قس ،وهللا يرعاك والسالم.
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التنومي ابإلحياء ليس املغناطيسي
عبد السالم بن حممد احلمدان 1423/2/9
2002/04/22

زودان هبا ،وهي معلومات مهمة من شخص
شكر هللا لألخ الكرمي على تعقيبه ،وعلى املعلومات اليت ّ
ممارس للعمل ،نسأل هللا له التوفيق والسداد.

د .خالد القاسم
******

مقدمة

التنومي طريقة تعمل للوصول إىل إحدى مراحل النوم الطبيعية اليت حتدث لكل إنسان وهي حالة
ألفا( transاليت تسبق النوم مباشرة) وتتميز ابلسكون التام وهي الطريق املوصل إىل االستغراق يف

النوم وفيها -كما يقول النفسانيون -يتربمج العقل الباطن ويستقبل الرسائل اإلجيابية اليت يطلقها
املعاجل عن طريق اإلحياء ابلكلمات املناسبة (وتسمى ابالقرتاحات) ،

مراحل النوم:

عندما يهم أحدان ابلنوم مير املخ أبربع مراحل من حيث الذبذابت اليت تنطلق من املخ وتقاس بعدد

الدورات يف الثانية (أشواط) يف الثانية الواحدة.
 مرحلة بيتا :دورات سريعة (الصحو) وهي عندما يكون اإلنسان واعياً وعياً اتماً. مرحلة ألفا :دورات أبطأ من األوىل ،وهي املرحلة اليت تسبق النوم مباشرة وتسمى النشوة. -مرحلة ثيتا :أبطأ من الثانية ،وهي الدخول يف النوم (غري العميق) .

 مرحلة دلتا :وهي أبطأ اجلميع ،وهي مرحلة االستغراق يف النوم واألحالم.ويف هذه املرحلة الساكنة (ألفا) ثبت أن العقل الباطن يستجيب مع االقرتاحات اليت متلى عليه من
قبل املعاجل أو ٍّ
املنوم وهذه اإلحياءات مثل ما نقوله ألنفسنا أو أوالدان من رسائل سواء كانت إجيابية
أم سلبية ،فلو قلت البنك مثالً أنت ممتاز وقد أعجبتين يف عملك وأخذت تشجعه وترفع

أيضا -يف حالة
معنوايته ....أنت بذلك توحي (رسالة) له أبنه على قدر املسؤولية ... ،وينطبق ً -

ابتداء من حديث النفس،
الفشل واإلحباط  ...وهذه االقرتاحات املستمرة يف حياتنا ال تقف،
ً
وحديث الناس وحديث اإلعالم والدعاايت ....وعندما نرى يف التلفاز منظراً خالهابً وعبارة مجيلة كـ

(هذا وغريه الكثري يوجد يف ربوع تركيا) هذه رسالة للمشاهد أن تركيا مجيلة ،والبد من زايرهتا ..إذاً
هي دعوة إىل السفر والرتحال....

هذا العلم قد ضرب أبطنابه يف أصقاع املعمورة ،واستعمل يف العالج لكثري من احلاالت املرضية

النفسية والعضوية ،بل واستخدم يف الطب بشكل واسع وله أفرع يف كثري من جامعات العامل يسمى

التنومي العالجي ،أو العالج ابلتنومي اإلحيائي ،واستخدمه بعض أطباء األسنان بدالً عن التخدير يف

عالج األسنان مثالً ،ويف التحكم ابألمل ويف التوقف عن التدخّي واملخدرات ،والبعد عن بعض
السلوكيات السيئة.

العقل الباطن

يقسم العلماء العقل قسمّي :واع مدرك وهو ما ندركه ابحلواس اخلمس ،وعقل ابطن أو غري واع وهو
ما ال يظهر لنا كعمل القلب والرئة والتنفس وعمليات اخليال واإلبداع - ....وسبحان هللا -ما هلذا

العقل من قوة خيالية مبدعة ،فقط قد يعمل املعاجل على قوة واحدة :قوة اخليال ،الذي هو من أسس
علم التنومي أو الربجمة اللغوية العصبية ،وقد مجع بعض علماء الغرب قوانّي خاصة ابلعقل الباطن ،من

أبرزهم الكاتب األمريكي :برااين تريسي ..وغريه
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بعض األغاليط حول التنومي ابإلحياء
 تسميته (ابلتنومي املغناطيسي)  ،ليس هلا أصل بل هي من نتاج األفالم واخلدع الكاذبة اليت كانتتروج يف تلك األزمان يوم أن كان التنومي غامضاً.
املنوم (بفتح الواو) يقع حتت سيطرة من يعاجله وال ميلك من أمره شيئاً وأن املعاجل
( -أن ه

(األخصائي) يكشف أسرار املريض (وفضائحه)  ،والعكس صحيح فال ميكن للمريض وهو يف حال

التنومي أن يبوح بسر ال يريد البوح به ،أو أن ينطق بكلمة دون علمه ..بل إن من خيضع للتنومي له

كامل حريته يف كالمه وأفعاله وتصرفاته ،وال ميكن أن ينطق بكلمة أو فعل خيالف عقيدته أو مبادئه.
( -أن التنومي من عمل الشياطّي أو مساعدهتم) واحلق أنه ظاهرة طبيعية ،الغرض منها تطوير قدرات

الشخص والتحكم بسلوكه حنو األفضل.

 (رمبا يستغل هذا العلم ضعاف النفوس أو أصحاب النوااي اخلبيثة)  ،وهذا ال خيص هذا العلموحده بل العلوم األخرى مليئة مبثل هذا ،فالتخدير أال ميكن أن يستغل يف الفساد؟؟

 استعجل بعض املشايخ الفضالء ابإلفتاء بتحرمي التنومي؛ ألهنم مل يتعرفوا عليه.تطبيقات حية:

بعض املختصّي يف هذا اجملال -وكاتب هذه السطور منهم -قد مروا بتجارب انجحة ومشجعة،
ابستخدام تقنية التنومي والربجمة اللغوية العصبية ،وهي تقنيات تعرف يف بعض األوساط (بتقنية إدارة

العقل) أو اهلندسة النفسية ،وإليكم بعض األمثلة اليت عايشتها:

 الشاب (عمر .ب)  ،يدرس يف الصف الثاين/الشرعي ،كان لديه حالة من عدم التوازن،واالضطراابت النفسية اليت تنتابه كل فرتة ،وحاالت من الغضب املفاجئ ،وبعد جلسات الربجمة

تغريت حاله.

 -األستاذ (فهد .أ) يقول عن نفسه :أان ال أخاف من أي شيء ..ولكن سافرت من حائل إىل

الرايض عرب الطائرة ,فوافقت أهنا كانت يف مطبات هوائية شديدة ,أيقن اجلميع أهنا النهاية ،حىت أن
األكل يف الطائرة وأدوات املالحّي سقطت ،فانتابين خوف شديد من هذه الطائرة ،وما وصلنا إىل

الرايض إال وأان يف منتهى اخلوف من ركوب الطائرة ,فصرت كلما ركبت الطائرة وأغلقت األبواب

بدأت أرجتف ويقول أخوه :كان ال حيب الطائرات ودائماً يؤذينا يف السفر إىل مكة أو الدمام ،ويصر
على السفر ابلسيارة ،وبعدما عمل له بعض التقنيات يف اخليال والربجمة قال إنين ذاهب إىل مصر

وشرم الشيخ أي أربع رحالت ،وسأكتشف حقيقة هذه الربجمة ،وبعد ذلك سافر مراراً ابلطائرة

وذهب عنه ذلك اخلوف.

مع أنين أقول  -كما يقول النفسانيون واألطباء عموماً -البد من املواصلة يف العالج وتوصيات
املعاجل وإال انتكس املريض إىل حالة أسوأ من ذي قبل.

ولدي العشرات من القصص يف تشايف املرضى من أمراض وعوارض كانت تؤرقهم سنوات فبعضهم
كان يعاين من القلق ،الوسواس ،االكتئاب ،اخلوف (الفوبيا)  ..وزال عنه ما كان جيد أو خ ّفت حدة

املرض.

وقبل أن أودعك أخي القارئ أبوح لك بسر من أسرار الرتاث اإلسالمي ،وهو البن القيم طبيب

القلوب واألبدان ،يف كتابه اجلامع :زاد املعاد فهال قرأته ومتعنت فيه؟

يتحدث العالمة ابن القيم عن أمور البد أن توجد عند الطبيب وهي عشرون التاسع عشر منها:

أن يستعمل أنواع العالجات الطبيعية واإلهلية ،والعالج ابلتخييل ،فإن حلذاق األطباء يف التخييل

أموراً عجيبة ال يصل إليها الدواء ،فالطبيب احلاذق يستعّي على املرض بكل معّي.
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زاد املعاد  -اجلزء الرابع (الطب النبوي)  -فصل :والطبيب احلاذق هو الذي يراعي  ...ص 130
طبعة دار الرسالة  -اجلديدة  -مع الفهارس

والتخييل من صميم عمل املمارس ابلتنومي والربجمة اللغوية العصبية ،وهناك كثري من الشواهد من
القرآن والسنة يف هذا اجملال لعلها تبسط يف حينها.

وأخرياً قد يعرتض بعض املختصّي يف علم النفس ذوي التوجه الشرعي ويقولون :احلديث عن العقل
الباطن يذكر بفرويد ومدرسته يف التحليل النفسي ،فأقول :قد أفاد فرويد يف بعض اجلوانب ،وأخطأ

يف بعضها فماذا يضري املسلم أن أيخذ احلق ممن جاء به؟ واحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق
الناس هبا..
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صرف الزكاة يف عمارة املسجد
د .سعود الفنيسان 1423/1/25
2002/04/08

تسعدان كثرياً تعليقات وتعقيبات إخواننا زوار املوقع على ما ينشر يف هذه النافذة ،وليس من منهجنا
جتاهل أي رسالة مهما كانت ،بيد أان نراوح  -حسب اإلفادة -بّي أن خنص املرسل ابجلواب ،أو
ننشر سؤاله واجلواب عليه إذا ظننا أن يف ذلك فائدة آلخرين.

وكان ممن راسلوان قريباً أحد اإلخوة الذي عقب على فتوى فضيلة الشيخ (سعود الفنيسان) عن

حكم صرف الزكاة يف عمارة املساجد -املصليات "..واملوجودة يف خزانة الفتاوى" وكأنه استدرك

على فضيلة الشيخ سعود نقله عن مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز وشيخه حممد بن إبراهيم رمحهما

هللا ،أهنما جييزان صرف الزكاة للمساجد.

وقد أحلنا هذا االستدراك إىل فضيلة الشيخ سعود فأجاب عنه:

مشرف النافذة
*******
اطلعت على ما كتب احد متابعي انفذة الفتاوى يف موقع االسالم اليوم تنبيهاً يل على الفتوى اليت

أفتيت هبا يف موقع (اإلسالم اليوم) عن جواز صرف الزكاة على املسجد واملدرسة اإلسالمية ،وأراد

األخ -جزاه هللا خرياً -تنبيهي إىل فتوى للشيخّي اإلمامّي مساحة الشيخ /حممد بن إبراهيم ،ومساحة
الشيخ /عبد العزيز بن ابز -عليهما رمحة هللا ورضوانه -وأهنما ال يراين صرف الزكاة يف املساجد.

أحب أن أنبه االخ أنين أعرف رأيهما يف هذين املوضعّي الذيْن أشار إليهما ،وأطلب منه يعيد قراءة

ما أفتيت به يف موقع (اإلسالم اليوم) فإنين قلت ابحلرف الواحد" :وقد أفىت هبا بعض العلماء يف هذا

العصر كسماحة الشيخ /عبد العزيز بن ابز ،وشيخه /حممد بن إبراهيم آل الشيخ -عليهما رمحة
هللا ،-والشيخ يوسف القرضاوي أجازوا صرف الزكاة يف عموم جماالت الدعوة إىل هللا من إنشاء
املراكز وطبع الكتب وتعليم الناس  ...اخل.

فقد أجاز الشيخان صرف الزكاة يف عموم جماالت الدعوة إىل هللا من بناء املراكز واملدارس وطبع

الكتب النافعة (انظر فتوى الشيخ حممد بن إبراهيم يف فتاواه  )142/4وأجازها كذلك الشيخ ابن
ابز يف أكثر من فتوى له ،والنص على ذلك مبا فيه املساجد انظره يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي
يف مكة املكرمة (القرار الرابع من قرارات اجمللس املنعقد يف ربيع اآلخر سنة1405:هـ) .

والشيخ عبد العزيز بن ابز هو رئيس اجمللس وقد وافق عليه أغلبية اجمللس مع الرئيس ،ومل خيالف فيه

من األعضاء احلاضرين البالغ عددهم ( )17عضواً سوى ثالثة فقط من املشايخ هم :صاحل الفوزان،

وبكر أبو زيد ،وحممد السبيل ،وأحب أن أنبه إىل أن السائل املستفيت ملوقع (اإلسالم اليوم) هو يف

أمريكا ،ومعلوم أهنا تبىن على هيئة خاصة خمصصة للصلوات ،بل املسجد ال يعدو أن يكون غرفة أو

صالة تستعمل مسجداً وقت الصالة املفروضة ،وقبلها وبعدها هي مكان لألكل والشرب واللعب

واملزاح مما تنزه عنه املساجد -عادة -فهو أشبه ما يعرب عنه يف أكثر الدوائر احلكومية واملؤسسات

عندان بـ (املصلى) ومعلوم أن (املصلى) ال أيخذ حكم املسجد دائماً.
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ولو استفيت الشيخان -عليهما رمحة هللا -عن هذا املصلى املسمى مسجداً والذي ال يكاد يعدو أن

فصل هلما ذلك أكاد
يكون غرفة حيناً ،ومستودعاً حيناً آخر ،وجملساً يف بعض أحيان أخرى ،لو ّ

يفصال يف حكم صرف الزكاة يف بناء املساجد إن مل يرجعا عن رأيهما ،فضالً عن أن الشيخ/
أجزم أن ّ
عبد العزيز بن ابز له رأاين يف املسألة :رأي جييز صرف الزكاة يف بناء املساجد ،ورأي مع قول

اجلمهور بعدم اجلواز.

مث إن املفيت يفيت السائل على حنو سؤاله ال غري ،وفقاً ملا يفهمه من مصطلحات عنده يف سؤال

السائل كلفظة (مسجد) مثالً ،ونظرا الختالف املصطلحات وجتدد املفاهيم ختتلف الفتاوى.

فاملسجد يف سؤال السائل ليس (املسجد) عند مجهور املانعّي لصرف الزكاة فيه ،فليس له مئذنة وال

حمراب وال منرب وأحب أخرياَ ًُ أن أضيف أنين حبثت هذا املوضوع مستوىف أبقوال العلماء السابقّي

واملعاصرين ،رصدت فيه أقواهلم من كتب التفسري واحلديث والفقه ،نشرته يف جملة البحوث الفقهية

املعاصرة العدد ( )40سنة1419 :هـ ،حتت عنوان (مصرف "يف سبيل هللا" بّي العموم واخلصوص) ،
مث نقحته وزدت عليه كثرياً واطمأننت على ما توصلت إليه من جواز دفع الزكاة يف بناء املساجد وما

يلحق هبا من وسائل الدعوة إىل هللا ،والكتاب حتت الطبع اآلن وسيصدر قريباً إبذن هللا.

جزى هللا أخاان خرياً على تنبيهه ورزقنا وإايه العلم النافع والعمل الصاحل آمّي ،وصلى هللا على نبينا

حمم.
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قرارات فقهية
تعرض لألمة يف كل زمان حوادث انزلة ،وهي يف هذا العصر أكثر ما تكون ،فكان أن أنشئت ألجل

ذلك جمامع وجمالس فقهية ،جيتمع فيها خنبة من أهل العلم للنظر فيما جيد من النوازل ومن مث

اخللوص فيها إىل رأي مجاعي يكون أسد رأايً وأعمق نظراً وأوسع اجتهاداً ،فصدرت من تلك اجملامع

واجملالس قرارات مهمة بعضها نشر جمموعاً يف كتاب واحد ،وأخرى نشرت مفرقة ،وإدراكاً ألمهيتها
فقد أفرد هلا موقع (اإلسالم اليوم) انفذة مستقلة تعميماً لفائدهتا وتيسرياً لطالبيها
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رقم القرار1 :
رقم الدورة12 :
بشأن موضوع :كتابة آية أو آايت من القرآن الكرمي على صورة طائر أو غريه
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن موضوع :كتابة آية أو آايت من القرآن الكرمي على صورة طائر أو غريه:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة ،املنعقدة
مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم السبت  15رجب 1410هـ املوافق  10فرباير 1990م إىل يوم

السبت  22رجب 1410هـ املوافق  17فرباير 1990م قد نظر يف موضوع كتابة آية أو آايت من
القرآن الكرمي على صورة طائر ،وقرر ابإلمجاع :عدم جواز هذا العمل ،ملا يف ذلك من العبث،

واالستخفاف بكالم هللا سبحانه وتعاىل واالستهانة به .وهللا ويل التوفيق.

كثريا ،واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً

()132/17

رقم القرار2 :
رقم الدورة9 :
بشأن حكم برجمة القرآن الكرمي واملعلومات املتعلقة به يف احلاسب اإللكرتوين (الكمبيوتر)
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29
بشأن حكم برجمة القرآن الكرمي واملعلومات املتعلقة به يف احلاسب اإللكرتوين (الكمبيوتر) :

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس

اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي املنعقد بدورته التاسعة يف مكة املكرمة من يوم السبت
1406/7/12هـ إىل يوم السبت 1406/7/19هـ قد نظر يف موضوع برجمة القرآن الكرمي
واملعلومات املتعلقة به وختزينها يف اجلهاز اآليل (احلاسب اإللكرتوين الذي يسمونه ابلدماغ

اإللكرتوين)  ،وذلك حلفظ العلوم القرآنية اليت قد دوهنا علماء اإلسالم السابقون يف كتب ألفوها
خصيصا يف هذا اجملال ،وإضافة كل ما ميكن أن يضاف إليها من معلومات تتعلق ابلقرآن العظيم ،مما
ً
قد حيتاج الباحثون يف هذا العصر إىل معرفته يف اجلامعات وسائر املراكز العلمية يف العامل .وكان هذا

املوضوع قد طلب من جملس اجملمع أن يبدي فيه رأيه من الناحية الشرعية ،وأجل النظر النهائي فيه
حىت يستكمل املعلومات عن هذا اجلهاز ،وطريقة عمله وخصائصه ،واإلمكاانت والنتائج اليت

يتيحها ،واللغة اليت تستخدم فيه ،وما إىل ذلك مما يتوقف عليه البت يف حكم هذه الربجمة العلمية
القرآنية فيه ،وكتب اجملمع إىل عدد من اجلامعات واجملامع والشخصيات العلمية أن يوافوه إبيضاح
أيضا فضيلة الدكتور الشيخ حممد احلبيب
هذه النواحي ،وجاءت تقاريرهم يف هذا الشأن .وقد قدم ً

ابن اخلوجة عضو جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي تقر ًيرا إضافيًّا وافيًا يف ضوء التقارير الواردة من

اجلهات اليت طلب اجملمع منها ذلك اإليضاح .وقد تبّي أن هذا اجلهاز الذي هو من مبتكرات هذا
العصر ميكن أن خيزن فيه بطريقة فنية خاصة -تسمى الربجمة -كل ما يراد من معلومات ونصوص
حيتاج إليها الباحثون ،مهما عظمت كميتها ،وتنوعت أنواعها ،كما متكن إضافة معلومات جديدة
للتخزين فيه ،وتقوم اجلهات بتصنيفها ،مث يستدعى منه ما يراد الرجوع إليه من تلك املعلومات

بسرعة مذهلة آنية ،فيعرضه اجلهاز على لوحة ضوئية «شاشة» فيه ،فريى فيه الطالب ما يشاء من

ونظرا ألن مثل هذه الربجمة يف هذا اجلهاز قد أصبحت ممكنة
املعلومات أو النصوص اليت استدعاهاً .

ابللغة العربية ،كما أنه قد سبق لبعض األساتذة املختصّي يف علوم احلديث النبوي والسنة املطهرة أن
طبقوها على بعض كتب السنة فآتت أحسن النتائج من حفظ املعلومات يف هذا اجلهاز وتسهيل

الرجوع إليها عند احلاجة ،ولذلك وبعد املناقشة املستفيضة بّي أعضاء اجمللس حول الفوائد احملققة يف

هذا املشروع واحملاذير احملتملة فيه ،تقرر ابإلمجاع يف شأن برجمة علوم القرآن وابألكثرية يف شأن برجمة
النص القرآين نفسه جواز القيام هبذه الربجمة للقرآن الكرمي وعلومه يف احلاسب اإللكرتوين ،بل

استحسان ذلك ابلنظر الشرعي ملا فيه من خدمة جلى لعلوم القرآن ،وتسهيل عظيم على الدارسّي
والباحثّي ،وذلك ابلشروط التالية:
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أوالً :الرجوع يف الناحية الفنية إىل املختصّي ليكون استعمال اجلهاز بطريقة دقيقة وسليمة يؤمن معها
من كل خلل يؤدي إىل تغريات بسبب سوء االستعمال.

اثنيًا :أن تكون الربجمة ابللغة العربية وأن تضبط ابلشكل الكامل نصوص القرآن واحلديث والكلمات
احملتاج إليها من غريها وأن يكون النص القرآين ابلرسم العثماين.

معا
اثلثًا :أن يشرتك الفنيون املتخصصون مع علماء املسلمّي املتخصصّي يف القرآن وعلومه فيقوموا ً
مبهمة الربجمة ،أي يف إدخال املعلومات يف احلاسب اإللكرتوين وختزينها فيه.

را ًبعا :أن يتوىل بعد ذلك علماء ثقات مسئولون عن الناحية العلمية مراجعة النتائج للوثوق من دقتها

وسالمتها.

وهللا سبحانه وتعاىل أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل ووىل التوفيق .وصلى هللا على سيدان حممد

كثريا واحلمد هلل رب العاملّي.
وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار2 :
رقم الدورة7 :

حكم تغيري رسم املصحف العثماين
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

حكم تغيري رسم املصحف العثماين:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي .أما

بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،قد اطلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبد العال ،من

جدة ،الذي ذكر فيه موضوع (تغيري رسم املصحف العثماين إىل الرسم اإلمالئي)  .وبعد مناقشة هذا
املوضوع من قبل اجمللس ،واستعراض قرار هيئة كبار العلماء ابلرايض رقم ( )17وأتريخ

1399/10/21هـ .الصادر يف هذا الشأن ،وما جاء فيه من ذكر األسباب املقتضية بقاء كتابة
املصحف ابلرسم العثماين ،وهي:
 -1ثبت أن كتابة املصحف ابلرسم العثماين ،كانت يف عهد عثمان ،رضي هللا عنه ،وأنه أمر كتبة

املصحف أن يكتبوه على رسم معّي ،ووافقه الصحابة ،واتبعهم التابعون ،ومن بعدهم إىل عصران
ِ
ِ
اخللفاء الراشدين املَْه ِديِّّي ِمن
وسن ِهة
هذا ،وثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
سنهيت ُ
"علَي ُكم ب ُ
ِ
وعلي وسائر الصحابة،
بَـ ْعدي" .فاحملافظة على كتابة املصحف هبذا الرسم هو املتعّي ،اقتداء بعثمان ٍّ
وعمالً إبمجاعهم.
 -2إن العدول عن الرسم العثماين إىل الرسم اإلمالئي املوجود حاليًّا ،بقصد تسهيل القراءة يفضي
إىل تغيري آخر إذا تغري االصطالح يف الكتابة ،ألن الرسم اإلمالئي نوع من االصطالح قابل للتغيري
ابصطالح آخر .وقد يؤدي ذلك إىل حتريف القرآن ،بتبديل بعض احلروف ،أو زايدهتا ،أو نقصها،

فيقع االختالف بّي املصاحف على مر السنّي وجيد أعداء اإلسالم جماالً للطعن يف القرآن الكرمي،
وقد جاء اإلسالم بسد ذرائع الشر ،ومنع أسباب الفنت.

 -3ما خيشى من أنه إذا مل يلتزم الرسم العثماين يف كتابة القرآن ،أن يصري كتاب هللا ألعوبة أبيدي
الناس ،كلما عنت إلنسان فكرة يف كتابته ،اقرتح تطبيقها ،فيقرتح بعضهم كتابته ابلالتينية أو غريها،
ويف هذا ما فيه من اخلطر ،ودرء املفاسد أويل من جلب املصاحل.
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وبعد اطالع جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي على ذلك كله ،قرر ابإلمجاع :أتييد ما جاء يف قرار

جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،من عدم جواز تغيري رسم املصحف العثماين،
ووجوب بقاء رسم املصحف العثماين على ما هو عليه؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي
واتباعا ملا كان عليه الصحابة ،وأئمة السلف-رضوان هللا عليهم
تغيري أو حتريف يف النص القرآين،
ً

أمجعّي -أما احلاجة إىل تعليم القرآن ،وتسهيل قراءته على الناشئة اليت اعتادت الرسم اإلمالئي
الدارج ،فإهنا تتحقق عن طريق تلقّي املعلمّي؛ إذ ال يستغين تعليم القرآن يف مجيع األحوال عن

معلم ،فهو يتوىل تعليم الناشئّي ،قراءة الكلمات اليت خيتلف رمسها يف املصحف العثماين ،عن رمسها

يف قواعد اإلمالء الدارجة ،وال سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل ،وتكرار ورودها يف
القرآن كثري ،ككلمة (الصلوة) و (السموات) وحنومها ،فمىت تعلم الناشئ الكلمة ابلرسم العثماين،

متاما يف رسم كلمة (هذا) و
سهل عليه قراءهتا كلما تكررت يف املصحف ،كما جيري مثل ذلك ً

أيضا .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على سيدان حممد النيب األمي،
(ذلك) يف قواعد اإلمالء الدارجة ً

كثريا.
وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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القرار2 :
رقم الدورة6 :
حول تفسري خاطئ لسورة اإلخالص

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28
حول تفسري خاطئ لسورة اإلخالص:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان حممد .أما بعد :فإن جملس اجملمع

الفقهي اإلسالمي ،قد اطلع يف جلسته الثانية صباح يوم االثنّي 1403/4/10هـ على ما نشرته

جريدة السياسة الكويتية يف عددها ذي الرقم ( )4776الصادر يوم اخلميس  17ذي احلجة
1401هـ1981/10/15 .م .من كالم غريب مستنكر ،حتت ٍ
خادع جاء فيه( :معىن
عنوان ابرٍز ٍ
التوحيد :تفسري منطوق لسورة اإلخالص وترمجته اإلجنليزية) موقهع ابسم شخص مسي :حممد أمحد

الشمايل ،جيرتئ فيه على التالعب مبعاين القرآن العظيم ،وأييت فيه بلون عجيب من اخللط والوهم
واجلهل والتصورات اخليالية املتفككة امللتبكة ،ال تدل على شيء سوى االختالط العقلي ،ويعلن

على املسلمّي أنه تفسري لسورة اإلخالص!! وقد استهل هذا املفسر اجلديد تفسريه هذا لسورة

اإلخالص بقوله :قل :خرب مقدم مبعىن فرد ال أحد له فيقال مثالً :رجل قل!! هو :ضمري مبتدأ مؤخر

أيضا يف مقام مفعول به للجملة الفعلية اليت تليه!! هللا أحد :أي أن هللا أحده،
خربه (قل)  ،وهو ً

مبعىن جعله واح ًدا ،أو مبعىن جعله حدا ،أو مبعىن جعله حادا!! وهكذا يسري هذا الرجل املختلط ،يف

كفوا أحد :ما كان هلذا الشخص أكفاء يف
تفسري بقية آايت سورة اإلخالص إىل أن يقول :ومل يكن له ً

املاضي ،ولكن هذا ال مينع ظهور أكفاء له فيما بعد ،وإال لتعذر عليه ذاته الظهور اثنية على وجه
األرض بعد املرة األويل ،وانقطعت رسله!!
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هذا ،ويرى اجملمع الفقهي :أنه ليس مستغرًاب أن يوجد يف املختلّي عقليًّا من يتصور نفسه عاملًا حمق ًقا

متعم ًقا ،أو فيلسوفًا مدق ًقا ،فهذا مرض من األمراض ،ولكن الغريب كل الغريب ،أن تنشر صحيفة

عربية مشهورة ،يف بلد عريب إسالمي ،مثل هذا اهلذاين الذي ال يبلغه هذاين احملمومّي ،حتت عنوان

ابرز ،أبن هذا هو معىن التوحيد املستفاد من سورة اإلخالص ،تلك السورة القصرية العظيمة ،اليت

عربت عن حقيقة التوحيد ،بكلمات قليلة حمكمة ،كانت وستبقى على مدى احلياة أعظم من اجلبال
وحتداي لعواصف األفكار ،والتيارات الزائفة ،والشرك واإلحلاد اللذين مها
ورسوخا،
الشاخمات بالغة
ً
ً

تفسريا منطوقًا لسورة
ضالل واحنطاط يف بعض العقول البشرية بعوامل خمتلفة .فإذا كان ذلك اهلذاين
ً

اإلخالص العظمية ،فماذا ترك صاحبه للفرق الباطنية اهلدامة ،اليت تتالعب آبايت هللا يف كتابه العريب

املبّي ،كما تشاء هلا غاايهتا اخلبيثة ضالالً وتضليالً؟ فمثل هذا العمل ،هو إجرام وعبث آبايت هللا،

وردة عن اإلسالم .فكيف يسوغ لصحيفة عربية صاحبها ينتسب لإلسالم يف بلد إسالمي أن جتعل

منربا ألمثال ذلك؟ وكيف تنجو هي ،والكاتب املستهزئ آبايت القرآن العظيم من
من صفحاهتا ً

املسئولية اليت تقتضيها نصوص الدساتري ،وقوانّي العقوابت ،واملطبوعات يف بلدها ،وسائر البالد

العربية؟ لذلك وخلطورة هذا السلوك غري املسؤول ،يف الصحافة والنشر فيما جيرتأ به على العقائد
واملقدسات اإلسالمية -قرر جملس اجملمع الفقهي :لفت أنظار املسؤولّي ،الذين تقع على عاتق
سلطاهتم محاية مجيع تلك املقدسات من العبث هبا ،وإحالة هذا القرار إىل األمانة العامة لرابطة العامل

اإلسالمي ،لتقوم إبرساله إىل املسؤولّي يف دولة الكويت وسواها ،ليقوموا بواجبهم فيما يوجبه عليهم
دينهم ،وحقوق شعوهبم عليهم حنو كتاب رهبم ،وسنة رسوهلم صلى هللا عليه وآله وسلم ،من صيانة

حرماته ،ومحايتها من أن تكون ألعوبة يف يد من يشاء تضليل األفكار ،وتزييغ الناشئة بسوء استعمال
حرية النشر .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على خري خلقه ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حول قضية احلوار بّي األداين
اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/2/18
2005/03/28
قرار اجمللس:

يستعمل الكثريون عبارة (التقريب بّي األداين)  ،واألوىل استخدام كلمات أخرى مثل احلوار
واالشرتاك والتعاون ،وخبصوص ذلك ينبه اجمللس إىل أنه إذا كان املقصود به إذابة الفوارق بينها من

مجعا بّي التوحيد والتثليث والتنزيه والتشبيه مثالً ،فذلك مما أيابه الدين
أجل اللقاء يف منطقة وسطى ً
اخلامت الكامل ،قال تعاىلِ :
ِ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِمبَا أَنْـ َز َل ه
وك َع ْن
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَـ ْفتِنُ َ
اء ُه ْم َو ْ
{وأَن ْ
َ
اَّللُ َوال تَـتهب ْع أ َْه َو َ
بَـ ْع ِ
ض َما أَنْـ َز َل ه
ك} [املائدة. ]49:
اَّللُ إِلَْي َ
غري أن للحوار واالشرتاك والتعاون بّي رسالة اإلسالم والرساالت السماوية األخرى معاين مقبولة،
ِ
ِ
{اي
{و َجاد ْهلُ ْم ِابلهِيت ه َي أ ْ
س ُن} [النحل :من اآلية ، ]125ولقوله عز وجلَ :
ألمر هللا تعاىل بقولهَ :
َح َ
ِ ٍ ٍ
اَّلل وال نُ ْش ِر َك بِ ِه َشيئاً وال يـت ِ
أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
ضنَا
هخ َذ بَـ ْع ُ
ْ َ َ
اب تَـ َعالَ ْوا إِ َىل َكل َمة َس َواء بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم أ هَال نَـ ْعبُ َد إِهال هَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
بَـ ْعضاً أ َْرَابابً م ْن ُدون ه
اَّلل} [آل عمران. ]64:
وأتسيًا بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلوار مع نصارى أهل جنران وغريهم ( ، )1وذلك
اعتبارا ألصول اإلسالم ،يف وحدة األلوهية والنبوات واألصل اإلنساين ،ويف عموم الرسالة وواجب
ً
الدعوة إىل هللا عز وجل عن طريق احلوار واجملادلة ابليت هي أحسن ،بعي ًدا عن كل ضروب اإلكراه
واإلجبار والنيل من مشاعر املخالف يف امللة ،ذلك أنه ولئن تباينت رسالة اإلسالم والرساالت

السماوية األخرى يف أصول وفروع معروفة ،فقد اشرتكت معها يف أخرى معتربة ،مثل عموم اإلميان

ابهلل تعاىل والنبوات واليوم اآلخر وأصول األخالق ،وأسس البناء االجتماعي كاألسرة واحملافظة على
البيئة وقضااي حقوق اإلنسان والشعوب املستضعفة والتصدي للطغيان واملظامل على كل املستوايت

القطرية والدولية ،وإشاعة روح التسامح ونبذ التعصب وحروب اإلابدة والعدوان.

ويؤكد هذه املعاين للتقارب مع أهل امللل األخرى اشتداد عواصف الفلسفة املادية واإلابحية واإلحلاد
والتفكيك ألواصر اجملتمعات يف ظل ثورة االتصال اليت جعلت من العامل قرية صغرية توشك أن

تشرتك يف املصري ،مبا يعزز مساعي احلوار والتعاون مع أهل امللل األخرى وال سيما مع أهل الكتاب
هاس إِ هان
إبر ًازا للمشرتك
ً
ودفاعا عنه ،بدل النكء املستمر جلراح االختالف ،قال تعاىلَ :
{اي أَيُّـ َها الن ُ
َخلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْـثَى وجعلْنا ُكم ُشعوابً وقَـبائِل لِتـعارفُوا إِ هن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد هِ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم} [احلجرات:
َ ْ ْ
ََ ْ
َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ
من اآلية ، ]13ولقد شهد صاحب الدعوة عليه السالم أن عباد هللا كلهم إخوة ( ، )2وقال تعاىل:
ْرب َوالتهـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى ا ِإل ِْمث َوال ُْع ْد َوان} [املائدة :من اآلية. ]2
{وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
َ

[القرار]4/1

_________________

( )1قصة النيب صلى هللا عليه وسلم مع نصارى جنران مشهورة يف كتب التفسري والسرية ،وجاءت
الرواية فيها من حديث عبد هللا بن عباس ،عند ابن جرير يف "تفسريه" ( )305/3والبيهقي يف

"دالئل النبوة" ( ، )384/5ومن حديث كرز بن علقمة ،عند الطرباين يف "املعجم األوسط" (رقم:
 )3918والبيهقي يف "الدالئل" ( ، )382/5ومن حديث جابر بن عبد هللا ،عند احلاكم يف

"املستدرك" ( ، )593/2وجمموع الرواايت يصح به وقوع ذلك ،وأصل القصة يف "صحيح البخاري"

خمتصرا.
(رقم )4119:من حديث ابن مسعود
ً
( )2إشارة إىل حديث زيد بن أرقم ،قال :كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف دبر صالته:
"اللهم ربنا ورب كل شيء ،أان شهيد أنك أنت الرب وحدك ال شريك لك " ... ،احلديث وفيه" :أان
شهيد أن العباد كلهم إخوة" .أخرجه أمحد (رقم )19293:وأبو داود (رقم )1508 :وإسناده
ضعيف .لكن أخوة اإلنسانية مما أثبته القرآن يف آايت كثرية يف اخلرب عن األنبياء مع أقوامهم.
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قرار رقم)4/9( 34 :
بشأن

البَهائيهة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،4ج 3ص )2189

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

انطالقاً من قرار مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس املنعقد بدولة الكويت من  29-26مجادى األوىل

1407هـ املوافق  29-26كانون الثاين (يناير) 1987م ،والقاضي إبصدار جممع الفقه اإلسالمي
رأيه يف املذاهب اهلدامة اليت تتعارض مع تعاليم القرآن الكرمي والسنة املطهرة،

-واعتباراً ملا تشكله البهائية من أخطار على الساحة اإلسالمية ،وما تلقاه من دعم من قبل اجلهات

املعادية لإلسالم،

-وبعد التدبر العميق يف معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء ،مؤسس هذه الفرقة ي ّدعي

الرسالة ،ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل ،ويدعو الناس أمجعّي إىل اإلميان برسالته ،وينكر أن رسول هللا
هو خامت املرسلّي ،ويقول إن الكتب املنزلة عليه انسخة للقرآن الكرمي ،كما يقول بتناسخ األرواح،

 ويف ضوء ما عمد إليه البهاء ،يف كثري من فروع الفقه ابلتغيري واإلسقاط ،ومن ذلك تغيريه لعددالصلوات املكتوبة وأوقاهتا ،إذ جعلها تسعاً تؤدى على ثالث كرات ،يف البكورة مرة ،ويف اآلصال

وغري التيمم ،فجعله يتمثل يف أن يقول البهائي( :بسم هللا األطهر األطهر) ،
مرة ،ويف الزوال مرةّ ،

وجعل الصيام تسعة عشر يوماً ،تنتهي يف عيد النريوز ،يف الواحد والعشرين من آذار (مارس) يف كل

وحول القبلة إىل بيت البهاء يف عكا بفلسطّي احملتلة ،وحرم اجلهاد وأسقط احلدود ،وسوى بّي
عامّ ،
الرجل واملرأة يف املرياث ،وأحل الراب.

 -وبعد اإلطالع على البحوث املقدمة يف موضوع ((جماالت الوحدة اإلسالمية)) املتضمنة التحذير

من احلركات اهلدامة اليت تفر ّق األمة ،وهتز وحدهتا ،وجتعلها شيعاً وأحزاابً وتؤدي إىل الردة والبعد عن

اإلسالم،

قرر ما يلي:
اعتبار أن ما ادعاه البهاء من الرسالة ،ونزول الوحي عليه ،ونسخ الكتب اليت أُنزلت عليه للقرآن

الكرمي ،وإدخاله تغيريات على فروع شرعية اثبتة ابلتواتر ،هو إنكار ملا هو معلوم من الدين ابلضرورة،
ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار إبمجاع املسلمّي.
ويوصي مبا يلي:

وجوب تصدي اهليئات اإلسالمية ،يف كافة أحناء العامل ،مبا لديها من إمكاانت ،ملخاطر هذه النزعة
امللحدة اليت تستهدف النيل من اإلسالم ،عقيدة وشريعة ومنهاج حياة.

وهللا أعلم
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قرار رقم)3/4( 4 :
بشأن
القاداينية

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
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جملة اجملمع  -ع  ،2ج 209/1

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة

من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ  28 - 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م.
بعد أن نظر يف االستفتاء املعروض عليه من جملس الفقه اإلسالمي يف كيبتاون جبنوب أفريقيا بشأن

احلكم يف كل من القاداينية والفئة املتفرعة عنها اليت تدعي الالهورية ،من حيث اعتبارمها يف عداد
املسلمّي أو عدمه ،بشأن صالحية غري املسلم للنظر يف مثل هذه القضية،

ويف ضوء ما قدم ألعضاء اجملمع من أحباث ومستندات يف هذا املوضوع عن مريزا غالم أمحد القادايين
الذي ظهر يف اهلند يف القرن املاضي وإلية تنسب حنلة القاداينية والالهورية،

وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتّي النحلتّي وبعد التأكد أن مريزا غالم أمحد قد ادعى
النبوة أبنة نيب مرسل يوحي إليه ،وثبت عنه هذا يف مؤلفاته اليت ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه
وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إىل الناس يف كتبه وأقواله االعتقاد بنبوته ورسالته ،كما

ثبت عنه إنكار كثري مما علم ابلضرورة كاجلهاد،

وبعد أن اطلع اجملمع أيضاً على ما صدر عن اجملمع الفقهي مبكة املكرمة يف املوضوع نفسه،
قرر ما يلي:

أوالً :أن ما ادعاه مريزا غالم أمحد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح ملا ثبت من

الدين ابلضرورة ثبواتً قطعياً يقينياً من ختم الرسالة والنبوة بسيدان حممد وأنه ال ينزل وحي على أحد
بعده .وهذه الدعوى من مريزا غالم أمحد جتعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجّي عن

اإلسالم .وأما الالهورية فإهنم كالقاداينية يف احلكم عليهم ابلردة ،ابلرغم من وصفهم مريزا غالم أمحد
أبنه ظل وبروز لنبينا حممد.

اثنياً :ليس حملكمة غري إسالمية ،أو قاض غري مسلم ،أن يصدر احلكم ابإلسالم أو الردة ،وال سيما
فيما خيالف ما أمجعت األمة اإلسالمية من خالل جمامعها وعلمائها ،وذلك ألن احلكم ابإلسالم أو

الردة ،ال يقبل إال إذا صدر عن مسلم عامل بكل ما يتحقق به الدخول يف اإلسالم ،أو اخلروج منه

ابلردة ،ومدرك حلقيقة اإلسالم أو الكفر ،وحميط مبا ثبت يف الكتاب والسنة واإلمجاع :فحكم مثل

هذه احملكمة ابطل.
وهللا أعلم
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حول (الوجودية) وحكم االنتماء إليها:
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على رسوله األمّي ،وبعد:
فقد درس جملس اجملمع الفقهي ،البحث الذي قدمه الدكتور حممد رشيدي عن (الوجودية) بعنوان

(كيف يفهم املسلم فكرة الوجودية)  .وما جاء فيه من شرح لفكرهتا وملراحلها الثالث ،اليت تطور
جذراي ،حىت يكاد ال
متيزا أساسيًّا ًّ
فيها هذا املذهب األجنيب إىل ثالثة فروع ،متيز كل منها عن اآلخر ً

تطورا
يبقى بّي كل فرع منها واآلخر صلة ،أو جذور مشرتكة .وتبّي أن املرحلة الوسطى منها ،كانت ً
للفكرة من أساس املادية احملض -اليت تقوم على اإلحلاد وإنكار اخلالق -إىل قفزة حنو اإلميان مبا ال
أيضا أن املرحلة الثالثة ،رجعت بفكرة الوجودية إىل إحلاد احناليل ،يستباح فيه-
يقبله العقل .وتبّي ً

حتت شعار احلرية -كل ما ينكره اإلسالم والعقول السليمة .ويف ضوء ما تقدم بيانه ،يتبّي أنه حىت
فيما يتعلق ابملرحلة الثانية املتوسطة من هذه الفكرة ،وهي اليت يتسم أصحاهبا ابإلميان بوجود اخلالق

والغيبيات الدينية ،وإن كان يقال إهنا رد فعل للمادية والتكنولوجيا والعقالنية املطلقة .وكل ما ميكن
أن يقوله املسلم عنها يف ضوء اإلسالم :هو أن هذه املرحلة الثانية منها ،أو عقيدة الفرع الثاين من

الوجودية ،رأي أصحاهبا يف الدين على أساس العاطفة دون العقل ،ال يتفق مع األسس اإلسالمية يف
العقيدة الصحيحة ،املبنية على النقل الصحيح والعقل السليم ،يف إثبات وجود هللا تعاىل ،وما له من

األمساء والصفات ،ويف إثبات الرساالت على ما جاء يف هللا تعاىل وسنة رسوله حممد صلى هللا عليه
وسلم .وبناء على ذلك يقرر جملس اجملمع ابإلمجاع :أن فكرة الوجودية يف مجيع مراحلها وتطوراهتا

معا ،يف
وفروعها ،ال تتفق مع اإلسالم ،ألن اإلسالم إميان يعتمد النقل الصحيح ،والعقل السليم ً

وقت واحد .فلذا ال جيوز للمسلم حبال من األحوال ،أن ينتمي إىل هذا املذهب متومهًا أنه ال يتناىف
مع اإلسالم ،كما أنه ال جيوز -بطريق األولوية -أن يدعو إليه ،أو ينشر أفكاره الضالة.
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حكم القاداينية واالنتماء إليها:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .وبعد:
فقد استعرض جملس اجملمع الفقهي موضوع الفئة القاداينية ،اليت ظهرت يف اهلند يف القرن املاضي

أيضا (األمحدية)  ،ودرس اجمللس حنلتهم اليت قام ابلدعوة إليها
(التاسع عشر امليالدي) واليت تسمى ً
مؤسس هذه النحلة ،مريزا غالم أمحد القادايىن 1876م مدعيًا أنه نيب يوحى إليه ،وأنه املسيح

املوعود ،وأن النبوة مل ختتم بسيدان حممد بن عبد هللا رسول اإلسالم صلى هللا عليه وسلم (كما هي
عليه عقيدة املسلمّي بصريح القرآن العظيم والسنة)  ،وزعم أنه قد نزل عليه ،وأوحى إليه أكثر من
عشرة آالف آية ،وأن من يكذبه كافر ،وأن املسلمّي جيب عليهم احلج إىل قاداين ،ألهنا البلدة

املقدسة كمكة واملدينة ،وأهنا هي املسماة يف القرآن ابملسجد األقصى ،كل ذلك مصرح به يف كتابه
الذي نشره بعنوان (براهّي أمحدية) ويف رسالته اليت نشرها بعنوان (التبليغ)  .واستعرض جملس اجملمع

أيضا ،أقوال وتصرحيات مريزا بشري الدين بن غالم أمحد القادايىن وخليفته ،ومنها ما جاء يف كتابه
ً
املسمى (آينة صداقت) من قوله :إن كل مسلم مل يدخل يف بيعة املسيح املوعود (أي والده مريزا

غالم أمحد) سواء مسع ابمسه أو مل يسمع ،هو كافر وخارج عن اإلسالم (الكتاب املذكور صفحة )35

أيضا يف صحيفتهم القاداينية (الفضل) فيما حيكيه هو عن والده غالم أمحد نفسه أنه قال:
 .وقوله ً

إننا خنالف املسلمّي يف كل شيء :يف هللا ،يف الرسول ،يف القرآن ،يف الصالة ،يف الصوم ،يف احلج ،يف
الزكاة ،وبيننا وبينهم خالف جوهري يف كل ذلك .صحيفة (الفضل) يف  30من متوز (يوليو)

اعما أنه
1931م .وجاء ً
أيضا يف الصحيفة نفسها (اجمللد الثالث) ما نصه :إن مريزا هو النيب حممد .ز ً
ِ
شرا بِر ُس ٍ
ول َأيِْيت ِمن بَـ ْع ِدي ْ
امسُهُ
هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدان عيسى عليه السالمَ :
(وُمبَ ّ ً َ

َمحَ ُد) [الصف( . ]6:كتاب إنذار اخلالفة ص. )12
أْ
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أيضا ،ما كتبه ونشره العلماء والكتاب اإلسالميون الثقات عن هذه الفئة القاداينية
واستعرض اجمللس ً
خروجا كليًّا .وبناء على ذلك اختد اجمللس النيايب اإلقليمي
األمحدية لبيان خروجهم عن اإلسالم
ً

ملقاطعة احلدود الشمالية يف دولة ابكستان قر ًارا يف عام 1974م إبمجاع أعضائه ،يعترب فيه الفئة

القاداينية بّي مواطين ابكستان أقلية غري مسلمة ،مث يف اجلمعية الوطنية (جملس األمة الباكستاين العام

أيضا على اعتبار فئة القاداينية أقلية غري مسلمة .يضاف
جلميع املقاطعات) وافق أعضاؤها ابإلمجاع ً
إىل عقيدهتم هذه ،ما ثبت ابلنصوص الصرحية من كتب مريزا غالم أمحد نفسه ،ومن رسائله املوجهة

إىل احلكومة اإلنكليزية يف اهلند ،اليت يستدرها ،ويستدمي أتييدها وعطفها من إعالنه حترمي اجلهاد ،وأنه
ينفي فكرة اجلهاد ،ليصرف قلوب املسلمّي إىل اإلخالص للحكومة اإلجنليزية املستعمرة يف اهلند،

ألن فكرة اجلهاد اليت يدين هبا بعض جههال املسلمّي ،متنعهم من اإلخالص لإلنكليز .ويقول يف هذا
الصدد يف ملحق كتابه (شهادة القرآن) [الطبعة السادسة ص ]17ما نصه :أان مؤمن أبنه كلما ازداد
أتباعي وكثر عددهم ،قل املؤمنون ابجلهاد ،ألنه يلزم من اإلميان أبين املسيح ،أو املهدي إنكار

اجلهاد .تنظر رسالة األستاذ الندوي نشر الرابطة (ص . )25وبعد أن تداول جملس اجملمع الفقهي يف
هذه املستندات وسواها من الواثئق الكثرية ،املفصحة عن عقيدة القاداينيّي ومنشئها ،وأسسها

وأهدافها اخلطرية يف هتدمي العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وحتويل املسلمّي عنها حتويالً وتضليالً ،قرر

خروجا
أيضا ابألمحدية ،عقيدة خارجة عن اإلسالم
اجمللس ابإلمجاع :اعتبار العقيدة القاداينية املسماة ً
ً
كامالً ،وأن معتنقيها كفار مرتدون عن اإلسالم ،وأ هن تظاهر أهلها ابإلسالم إمنا هو للتضليل واخلداع،
كتااب ومفكرين ،ودعاة
ويعلن جملس اجملمع الفقهي أنه جيب على املسلمّي حكومات ،وعلماء ،و ً

وغريهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها يف كل مكان من العامل .....وابهلل التوفيق
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رقم الدورة1 :
حكم املاسونية واالنتماء إليها
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حكم املاسونية واالنتماء إليها:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه .أما بعد:
فقد نظر اجملمع الفقهي اإلسالمي ،يف قضية املاسونية واملنتسبّي إليها وحكم الشريعة اإلسالمية يف
ذلك .وقد قام أعضاء اجملمع بدراسة وافية عن هذه املنظمة اخلطرية ،وطالع ما كتب عنها من قدمي

وجديد ،وما نشر من واثئقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطاهبا من مؤلفات ،ومن

مقاالت يف اجملالت اليت تنطق ابمسها .وقد تبّي للمجمع بصورة ال تقبل الريب ،من جمموع ما اطلع

عليه من كتاابت ونصوص ما يلي:

 -1أن املاسونية منظمة سرية ،ختفي تنظيمها اترة وتعلنه اترة ،حبسب ظروف الزمان واملكان ،ولكن
مبادئها احلقيقية اليت تقوم عليها ،هي سرية يف مجيع األحوال حمجوب علمها حىت على أعضائها إال
خواص اخلواص ،الذين يصلون ابلتجارب العديدة إىل مراتب عليا فيها.
 -2أهنا تبين صلة أعضائها بعضهم ببعض يف مجيع بقاع األرض على أساس ظاهري ،للتمويه على

املغفلّي ،وهو اإلخاء اإلنساين املزعوم بّي مجيع الداخلّي يف تنظيمها ،دون متييز بّي خمتلف العقائد

والنحل واملذاهب.

 -3أهنا جتتذب األشخاص إليها ،ممن يهمها ضمهم إىل تنظيمها بطريق اإلغراء ابملنفعة الشخصية،
على أساس أن كل أخ ماسوين جمند يف عون كل أخ ماسوين آخر ،يف أي بقعة من بقاع األرض :يعينه

يف حاجاته وأهدافه ومشكالته ،ويؤيده يف األهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي ،ويعينه إذا
مظلوما ،وإن كانت
وقع يف مأزق من املآزق ًّأاي كان ،على أساس معاونته يف احلق والباطل ،ظاملًا أو
ً

ظاهراي أبهنا تعينه على احلق ال الباطل ،وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من خمتلف
تسرت ذلك
ًّ
املراكز االجتماعية ،وأتخذ منهم اشرتاكات مالية ذات ابل.

 -4أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال ابنتساب عضو جديد ،حتت مراسم وأشكال رمزية
إرهابية ،إلرهاب العضو إذا خالف تعليماهتا واألوامر اليت تصدر إليه بطريق التسلسل يف الرتبة.

 -5أن األعضاء املغفلّي يُرتكون أحر ًارا يف ممارسة عباداهتم الدينية ،وتستفيد من توجيههم وتكليفهم
يف احلدود اليت يصلحون هلا ،ويبقون يف مراتب دنيا ،أما املالحدة أو املستعدون لإلحلاد ،فرتتقي

مراتبهم تدرجييًّا ،يف ضوء التجارب واالمتحاانت املتكررة للعضو ،على حسب استعدادهم خلدمة
خمططاهتا ومبادئها اخلطرية.

 -6أهنا ذات أهداف سياسية ،وهلا يف معظم االنقالابت السياسية والعسكرية والتغيريات اخلطرية

ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية.

 -7أهنا يف أصلها وأساس تنظيمها يهودية اجلذور ،ويهودية اإلدارة العليا العاملية السرية ،وصهيونية

النشاط.

مجيعا ،لتهدميها بصورة عامة ،وهتدمي اإلسالم يف
 -8أهنا يف أهدافها احلقيقية السرية ضد األداين ً
نفوس أبنائه بصورة خاصة.
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 -9أهنا حترص على اختيار املنتسبّي إليها من ذوي املكانة املالية ،أو السياسية ،أو االجتماعية ،أو
العلمية ،أو أية مكانة ميكن أن تستغل نفوذًا ألصحاهبا يف جمتمعاهتم ،وال يهمها انتساب من ليس هلم
مكانة ميكن استغالهلا ،ولذلك حترص كل احلرص على ضم امللوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي

الدولة وحنوهم.
 -10أهنا ذات فروع أتخذ أمساء أخرى ،متويها وحتويالً لألنظار ،لكي تستطيع ممارسة نشاطاهتا حتت

خمتلف األمساء ،إذا لقيت مقاومة السم املاسونية يف حميط ما ،وتلك الفروع املستورة أبمساء خمتلفة من

أبرزها منظمة األسود (الليونز) والرواتري  -إىل غري ذلك من املبادئ والنشاطات اخلبيثة ،اليت تتناىف
كليًّا مع قواعد اإلسالم وتُناقضه مناقضة كلية .وقد تبّي للمجمع بصورة واضحة ،العالقة الوثيقة

للماسونية ابليهودية الصهيونية العاملية ،وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثري من

املسئولّي يف البالد العربية وغريها ،يف موضوع قضية فلسطّي ،وحتول بينهم وبّي كثري من واجباهتم يف
هذه القضية املصريية العظمى ،ملصلحة اليهود والصهيونية العاملية .لذلك ولكثري من املعلومات

األخرى التفصيلية عن نشاط املاسونية وخطورهتا العظمى ،وتلبيساهتا اخلبيثة ،وأهدافها املاكرة ،يقرر
اجملمع الفقهي اعتبار املاسونية من أخطر املنظمات اهلدامة على اإلسالم واملسلمّي ،وأن من ينتسب

إليها على علم حبقيقتها وأهدافها فهو كافر ابإلسالم جمانب ألهله ،لكن األستاذ الزرقاء أصر على
إضافة مجلة (معتق ًدا جواز ذلك) فيما بّي مجلة (على علم حبقيقتها وأهدافها) وبّي مجلة (فهو

كافر )..وذلك كيما ينسجم الكالم مع حكم الشرع يف التمييز بّي من يرتكب الكبرية من املعاصي

مستبيحا هلا ،وبّي من يرتكبها غري مستبيح :فاألول كافر ،والثاين عاص فاسق .وهللا ويل التوفيق.
ً
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األحق ابليمّي يف القسامة
قرار هيئة كبار العلماء 1426/4/11

2005/05/19

أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثاين 257-256
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )41واتريخ 1396/4/13هـ
بشأن األحق ابليمّي يف القسامة

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممداً وآله وصحبه وسلم ،وبعد:

ففي الدورة الثامنة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة مبدينة الرايض يف النصف األول من شهر ربيع

اآلخر عام 1396هـ -اطلع اجمللس على ما سبق أن أجله من الدورة السابعة إىل الدورة الثامنة من

حبث القسامة ،هل الورثة هم الذين حيلفون أميان القسامة ،أو أن العصبة ابلنفس هم الذين حيلفون،

ولو كانوا غري وارثّي إذا كانوا ذكوراً ابلغّي عقالء؟

وبعد استماع اجمللس ما سبق أن أعد يف ذلك من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وتداول

الرأي -قرر اجمللس ابألكثرية :أن الذي حيلف من الورثة هم الذكور البالغون العقالء ولو واحداً،
سواء كانوا عصبة أوال؛ ملا ثبت يف [الصحيحّي] من حديث سهل بن أيب حثمة يف قصة قتل اليهود
لعبد هللا بن سهل :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال حلويصة وحميصة وعبد الرمحن بن سهل" :
حتلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا :ال ،ويف رواية " :يقسم منكم مخسون رجالً" ،وألهنا ميّي يف
دعوى حق ،فال تشرع يف حق غري املتداعّي كسائر األميان.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثامنة

( )1عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز (متوقف)
( )2عبد هللا بن محيد
( )3حممد احلركان

( )4صاحل بن غصون

( )5حممد بن جبري

( )6عبد هللا خياط
( )7عبد اجمليد حسن

( )8إبراهيم بن حممد آل الشيخ (متوقف)
( )9عبد هللا بن غداين (يل وجهة نظر وهي العصبة هم الذين يقسمون)
( )10صاحل بن ليحدان (يل وجهة نظر وهي أن العصبة هم الذين يقسمون)
( )11عبد الرزاق عفيفي (يل وجهة نظر)
( )12عبد العزيز بن صاحل
( )13سليمان بن عبيد

( )14راشد بن خنّي (متوقف)
( )15عبد هللا بن منيع
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قرار رقم)4/13( 38 :
بشأن
توصيات الدورة الرابعة

جمللس جممع الفقه اإلسالمي
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،4ج 3ص 2354و. )2487
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

أوالً :بعد االطالع على البحوث الواردة للمجمع يف موضوع كيفية مكافحة املفاسد األخالقية واليت

أوضحت ما يعانيه العامل أبسره من املفاسد األخالقية اليت أخذت تنتشر يف عاملنا اإلسالمي بصورة ال

ترضي هللا تعاىل وال تتوافق مع الدور القيادي املنوط هبذه األمة يف قيادة البشرية حنو الطهر العقدي
واألخالقي والسلوكي،

وانسجاماً مع خصائص اإلسالم املتكاملة ،وكون اجلانب األخالقي من أهم جوانب الدين ،وال

تتحقق الثمار الكاملة لالنتماء إىل اإلسالم إال بتطبيق الشريعة اإلسالمية جبميع مبادئها وأحكامها

ويف شىت مرافق احلياة،
يوصي مبا يلي:

أ  -العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي ،عرب القيام بتوعية شاملة ،والتحسيس آباثر العقيدة
الصحيحة يف النفوس.

ب  -السعي إىل تطهري اإلعالم ،املقروء واملرئي واملسموع واإلعالانت التجارية ،يف عاملنا اإلسالمي
من كل ما يشكل معصية هلل تعاىل وتنقيته متاماً من كل ما يثري الشهوة ،أو يسبب االحنراف ،ويوقع

املفاسد األخالقية.

ج -وضع اخلطط العلمية للمحافظة على األصالة اإلسالمية والرتاث اإلسالمي ،والقضاء على كل

حماوالت التغريب والتشبه واستالب الشخصية اإلسالمية ،والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري

والثقايف الذي يتعارض مع املبادىء واألخالق اإلسالمية.
وأن توجد رقابة إسالمية صارمة على األنشطة السياحية واالبتعاث إىل اخلارج حىت ال تتسبب يف هدم

مقومات الشخصية اإلسالمية وأخالقها.

د  -توجيه التعليم وجهة إسالمية وتدريس كل العلوم من منطلق إسالمي ،وجعل املواد الدينية مواد
أساسية ،يف كل املراحل والتخصصات ،مما يقوي العقيدة اإلسالمية ويؤصل األخالق اإلسالمية يف
النفوس ،كما جيب أن حترص األمة أن تكون رائدة يف جماالت العلم املتعددة.
هـ  -بناء األسرة اإلسالمية ،بناء صحيحاً ،وتيسري الزواج واحلث عليه وحث اآلابء واألمهات على

تنشئة البنّي والبنات تنشئة صحيحة ،حىت يكونوا جيالً قوايً يعبد هللا على حق ،ويتوىل املهمة الدائمة

لنشر اإلسالم والدعوة إليه ،وأن هتيأ املرأة لتقوم بدورها أماً وربة بيت ،حسب ما تقضي به الشريعة
اإلسالمية ،والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام املربيات األجنبيات ،خاصة غري املسلمات.

وهتيئة مجيع الوسائل اليت حتقق تربية النشء ،تربية إسالمية ،حبيث يلتزم أبركان اإلسالم وسلوكياته،
ويدرك واجباته جتاه ربه وأمته وويتخلص من اخلواء الروحي الذي يتسبب يف تعاطي املخدرات

واملسكرات ،والتفسخ األخالقي أبشكاله املتعددة ،واشغال الشباب مبهمات األمور ،وإعطاؤه
املسؤليات كل حسب قدرته وكفاءته ،وإشغال أوقات الفراغ لديهم مبا هو مفيد ،وإجياد وسائل الرتفيه
والرايضات واملسابقات الربيئة الطاهرة ،وأن توجه وجهة إسالمية كاملة.
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اثنياً :بعد االطالع على البحوث الواردة للمجمع يف موضوع جماالت الوحدة اإلسالمية وسبل

االستفادة منها ،وانطالقاً من أولوية رابطة اإلسالم بّي شعوب األمة اإلسالمية ،وهي رابطة ال انفصام
هلا ،وأساس متّي للتضامن املنشود ،وقاعدة اثبتة لكل بناء حضاري يرمي إىل توحيد صفوفها وإىل

التأليف بّي اجلهود املبذولة يف جماهبة التحدايت املعاصرة وحتقيق العزة والتقدم،
ومبا أن يف رابطة اإلسالم حافزاً قوايً وعامالً ابقياً ألحكام التوجه ولتنسيق سياسات الدول اإلسالمية
يف خمتلف ميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولتوثيق عالقات التناصر والتعاون واملرمحة بّي

شعوب األمة يف رفع ما يعوق سريها من ألوان التبعية وجياهبها من التحدايت املعاصرة ويف بلوغ ما

تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار،
يوصي أيضاً مبا يلي:

أ  -الذود عن العقيدة اإلسالمية ،ومتكينها بصورهتا النقية من الشوائب ،والتحذير من كل ما يؤدي
إىل هدمها أو التشكيك يف أصوهلا ،ويقسم وحدة املسلمّي وجيعلهم خمتلفّي متنابذين.

ب  -أتكيد عناية جممع الفقه اإلسالمي ابألحباث والدراسات الفقهية اليت ترمي إىل جماهبة التحدايت
الفكرية الناشئة عن مقتضيات املعاصرة ،واهتمام الفقه اإلسالمي مبشكالت اجملتمع ،واعتماده

كعنصر أساسي يف النهضة الفكرية لألمة ،وتوسيع دائرة اعتماده فيما تسنّه الدول اإلسالمية من
تشريعات وقوانّي ،يف عامة شؤون اجملتمع.

ج  -وجوب التناسق الوثيق ،يف ميدان الرتبية والتعليم ،مضموانً ومنهاجاً ،على السبل القومية

للحضارة الفكرية اليت بناها اإلسالم ،بغية تكوين أجيال من املسلمّي متوحدين يف املرجع التعبدي،

متقاربّي يف التوجه الفكري ،متشاركّي يف االعتزاز ابالنتساب احلضاري.

د  -إعطاء درجة عالية من األولوية للبحث العلمي ،يف خمتلف ميادين املعرفة ،وختصيص نسبة %1
من الناتج اإلمجايل ،لتمويل الربامج البحثية وإنشاء املخابر العلمية على أساس وثيق من التكامل

والتعاون بّي اجلامعات اإلسالمية.
هـ  -العمل مع اجلامعات اإلسالمية على ضبط برانمج دراسي يتألف من عدد من احملاور الكربى،

تكون غرضاً للبحث الفقهي ،وإنشاء جلنة عليا من املفكرين املسلمّي ملتابعة هذه األحباث وإجازهتا،
وختصيص جائزة تفوق ملكافأة أحسنها.

وأن يكون اإلعالم ،يف بالد املسلمّي ،بكل أنواعه ،املسموعة واملقروءة واملرئية ،إعالماً هادفاً إىل

حتقيق العبودية هلل يف أرضه ،وبث اخلري ونشر الفضيلة والتحرر من املبادىء اهلدامة للفكر واخللق،

وامللحدة يف دين هللا ،واملنحرفة عن الصراط املستقيم .ودعم جهود توحيده.

ز  -إقامة اقتصاد إسالمي ،ال شرقي وال غريب ،بل اقتصاد إسالمي خالص ،مع إقامة سوق إسالمية
مشرتكة ،يتعاون فيها املسلمون على اإلنتاج وتسويقه ،دون احلاجة إىل غريهم ،ألن االقتصاد ركن
مهم من أركان قيام اجملتمعات ،وتكامله سبيل للوحدة بّي شعوب األمة اإلسالمية.

اثلثاً :انطالقاً من أن إسالمية التعليم ،يف الداير اإلسالمية اليوم ،ضرورة ال مناص منها ،لبناء األجيال
اإلسالمية ،بناء سوايً متكامالً ،يف الفكر والتصور والسلوك والعمل،

يوصي أيضاً مبا يلي:
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جعل مجيع العلوم حمكومة ابإلسالم يف املنطلقات واألهداف ،وأن يكون اإلسالم ،بنظمه وضوابطه،
إطاراً هلذه العلوم ،وأن تكون العقيدة اإلسالمية قاعدة وأصالً يف بناء املنهج الرتبوي والتعليمي.
وتتلخص أهم معامل املنهج املنشود يف إسالمية التعليم فيما يلي:

أ  -جعل العقيدة اإلسالمية قاعدة التصور اإلسالمي الكبري الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون
عرف اإلنسان خبالق احلياة وعالقته ابلكون ،وعالقة اإلنسان خبالقه،
واإلنسان واحلياة ،كما تُ ّ

ومبجتمعه.

ب  -اختاذ اإلسالم حموراً للعلوم االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والسياسية ،وإبراز نظرايته

اإلنسانية وتعلقها خبالق الكون واإلنسان واحلياة ،ابلتنسيق مع املنظمات اإلسالمية العاملة يف هذا

اجملال ،كاملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.
ج  -العمل على إظهار فساد ما خيالف العقيدة اإلسالمية ،من علوم مادية وملحدة وأخرى مضللة،
وحرمها اإلسالم ،وكذلك العلوم اليت
كالكهانة والسحر والتنجيم ،والتحذير من العلوم اليت ّ
ذمها ّ
تقوم على الفسق والفجور.

د  -إعادة كتابة اتريخ العلوم واملعارف ،وبيان تطورها وإسهامات املسلمّي يف كل منها ،وتنقيتها مما
رف املسار التارخيي احلق ،وإعادة النظر يف تصنيف العلوم
ُدس فيها من نظرايت استشراقية وتغريبية ُحت ّ

ومناهج البحث ،وفق النظرة اإلسالمية ،من خالل أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز
االقتصاد اإلسالمي ،يف شىت البالد اإلسالمية.

هـ  -إعادة الوشائج بّي العلوم اليت تبحث يف الكون واإلنسان واحلياة وبّي خالقها ،فإن العامل

الباحث يف هذه اجملاالت جيب أن ينظر فيها على أهنا متثل اإلبداع اإلهلي ،والصنعة الرابنية احملكمة.

ووضع الضوابط والقواعد املستخلصة من الدين اإلسالمي أو املتسقة مع أهدافه وغاايته ،لتكون
مبادىء جلميع العلوم أو ٍ
لعلم واحد منها ،وإبراز عيوب املناهج الغربية اليت أقامت فصاماً موهوماً بّي

بناء خاطئاً كعلم التاريخ واالقتصاد واالجتماع.
الدين والعلم ،أو بنت العلوم ً

وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن هناك مشروعاً يشكل ظهرياً إلسالمية التعليم ،بل رمبا كان من

الوسائل الضرورية له ،وهو مشروع إسالمية املعرفة ،وينهض املعهد العاملي للفكر اإلسالمي مبتطلباته،

من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خالل مقاالت ومؤلفات وندوات .وهللا املوفق

()150/17

قرار رقم)4/12( 37 :
بشأن

مشروع موسوعة القواعد الفقهية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

وبعد دراسة التقرير املع ّد عن مشروع معلمة القواعد الفقهية واطالعه على تقرير اللجنة املكونة ،يف

أثناء انعقاد هذه الدورة ،لدراسة مشروع موسوعة القواعد الفقهية ومراحل السري فيه ،واملشتمل على

الصياغة النهائية للمشروع ،مث املراحل السبع املقرتحة إلعداد املوسوعة ،وما يف املرحلة األوىل
واخلامسة من تعدد الرأي،
قرر ما يلي:

أوالً :اعتماد الصياغة النهائية ملشروع موسوعة القواعد الفقهية واملراحل املتفق على اقرتاحها من جلنة

املشروع.

اثنياً :تكليف األمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذ ما يرتك هلا اختيار ما تراه مناسباً من الرأيّي

املطروحّي من جلنة املشروع ابلنسبة للمرحلة األوىل واخلامسة من مراحل إعداده.
وهللا املوفق

()151/17

قرار رقم)4/10( 35 :
بشأن
مشروع تيسري الفقه

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،4ج 3ص )1809
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

بعد دراسة التقرير املع ّد عن مشروع تيسري الفقه واملشتمل على اخلطة املقرتحة للمشروع كما وردت
من اللجنة املكلفة ابإلشراف عليه،

وبعد اطالعه على تقرير اللجنة الفرعية املكونة يف أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع تيسري

الفقه ،وتوصيتها ابعتماد اخلطة املشار إليها ،وتكليف األمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه،

قرر ما يلي:

اعتماد اخلطة الواردة يف تقرير اللجنة املشرفة على مشروع تيسري الفقه ،وفق التعديل املقرتح منها،
وتكليف األمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه.
وهللا املوفق

()152/17

قرار رقم)5/9( 47 :
بشأن
العرف

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،5ج 4ص )2921
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت من  6-1مجادى األول

1409هـ املوافق 15-10كانون األول (ديسمرب) 1988م،

بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع العرف ،واستماعه للمناقشات

اليت دارت حوله،
قرر ما يلي:

أوالً :يراد ابلعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،وقد يكون معترباً شرعاً أو

غري معترب.

اثنياً :العرف ،إن كان خاصاً ،فهو معترب عند أهله ،وإن كان عاماً ،فهو معترب يف حق اجلميع.

اثلثاً :العرف املعترب شرعاً هو ما استجمع الشروط اآلتية:

أ  -أن ال خيالف الشريعة ،فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف
فاسد.

ب  -أن يكون العرف مطهرداً (مستمراً) أو غالباً.
ج  -أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.

د  -أن ال يصرح املتعاقدان خبالفه ،فإن صرحا خبالفه فال يعتد به.

رابعاً :ليس للفقيه  -مفتياً كان أو قاضياً  -اجلمود على املنقول يف كتب الفقهاء من غري مراعاة

تبدل األعراف.
وهللا أعلم

()153/17

قرار رقم)8/1( 70 :
بشأن
األخذ ابلرخصة وحكمه

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،8ج 1ص )41
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان ،برواني دار

السالم من  7 -1حمرم 1414هـ املوافق  27 -21حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع األخذ ابلرخصة وحكمه،
وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

 -1الرخصة الشرعية هي ما ُشرع من األحكام لعذر ،ختفيفاً عن املكلفّي ،مع قيام السبب املوجب

للحكم األصلي.

وال خالف يف مشروعية األخذ ابلرخص الشرعية إذا وجدت أسباهبا ،بشرط التحقق من دواعيها،
واالقتصار على مواضعها ،مع مراعاة الضوابط الشرعية املقررة لألخذ هبا.

 -2املراد ابلرخص الفقهية ما جاء من االجتهادات املذهبية مبيحاً ألمر يف مقابلة اجتهادات أخرى

حتظره.

واألخذ برخص الفقهاء ،مبعىن اتباع ما هو أخف من أقواهلم ،جائز شرعاً ابلضوابط اآلتية يف البند

(. )4

معتربة
 -3الرخص يف القضااي العامة تُعامل معاملة املسائل الفقهية األصلية إذا كانت ُحمققة ملصلحة َ
شرعاً ،وصادرة عن اجتهاد مجاعي ممن تتوافر فيهم أهلية االختيار ويتصفون ابلتقوى واألمانة العلمية.
 -4ال جيوز األخذ برخص املذاهب الفقهية جملرد اهلوى ،ألن ذلك يؤدي إىل التحلل من التكليف،
وإمنا جيوز األخذ ابلرخص مبراعاة الضوابط التالية:

أ -أن تكون أقوال الفقهاء اليت يرتخص هبا ُمعتربة شرعاً ومل توصف أبهنا من شواذ األقوال.

ب -أن تقوم احلاجة إىل األخذ ابلرخصة ،دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة

أم فردية.

ج  -أن يكون اآلخذ ابلرخص ذا قدرة على االختيار ،أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د  -أال يرتتب على األخذ ابلرخص الوقوع يف التلفيق املمنوع اآليت بيانه يف البند (. )6
هـ  -أال يكون األخذ بذلك القول ذريعة للوصول إىل غرض غري مشروع.
وأن تطمئن نفس املرتخص لألخذ ابلرخصة.

 -5حقيقة التلفيق يف تقليد املذاهب هي أن أييت املقلد يف مسألة واحدة ذات فرعّي مرتابطّي فأكثر
بكيفية ال يقول هبا جمتهد ممن قلدهم يف تلك املسألة.

 -6يكون التلفيق ممنوعاً يف األحوال التالية:

أ -إذا أدى إىل األخذ ابلرخص جملرد اهلوى ،أو اإلخالل أبحد الضوابط املبينة يف مسألة األخذ
ابلرخص.
ب  -إذا أدى إىل نقض حكم القضاء.

ج  -إذا أدى إىل نقض ما ُعمل به تقليداً يف واقعة واحدة.
د  -إذا أدى إىل خمالفة اإلمجاع أو ما يستلزمه.

هـ  -إذا أدى إىل حالة مرّكبة ال يقرها أحد من اجملتهدين .وهللا أعلم

()154/17

قرار رقم)9/9( 92 :
بشأن
سد الذرائع

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،9ج 3ص )5
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية

املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع سد الذرائع،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

 -1س ّد الذرائع أصل من أصول الشريعة اإلسالمية ،وحقيقته :منع املباحات اليت يتوصل هبا إىل
مفاسد أو حمظورات.

 -2س ّد الذرائع ال يقتصر على مواضع االشتباه واالحتياط ،وإمنا يشمل كل ما من شأنه التوصل به

إىل احلرام.

 -3س ّد الذرائع يقتضي منع احليل إىل اتيان احملظورات أو إبطال شيء من املطلوابت الشرعية ،غري
أن احليلة تفرتق عن الذريعة ابشرتاط وجود القصد يف األوىل دون الثانية.

 -4والذرائع أنواع:

األوىل جممع على منعها :وهي املنصوص عليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة أو املؤدية إىل

املفسدة قطعاً أو كثرياً غالباً ،سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة .ومن هذا النوع العقود
اليت يظهر منها القصد إىل الوقوع يف احلرام ابلنص عليه يف العقد.

والثانية جممع على فتحها :وهي اليت ترجح فيها املصلحة على املفسدة.
والثالثة خملتف فيها :وهي التصرفات اليت ظاهرها الصحة ،لكن تكتنفها هتمة التوصل هبا إىل ابطن

حمظور ،لكثرة قصد ذلك منها.

 -5وضابط إابحة الذريعة :أن يكون إفضاؤها إىل املفسدة اندراً ،أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح
من مفسدته.

وضابط منع الذريعة :أن تكون من شأهنا اإلفضاء إىل املفسدة ال حمالة  -قطعاً  -أو كثرياً أو أن
تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يرتتب على الوسيلة من املصلحة.

وهللا أعلم

()155/17

قرار رقم)3/13( 25 :
بشأن
توصيات الدورة الثالثة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جمللس جممع الفقه اإلسالمي
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية

من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م،

بعد استماعه إىل بيان مسو ويل عهد اململكة األردنية اهلامشية اهلامشية األمري احلسن بن طالل ،حول

املشكالت امللحة اليت يعاين منها املسلمون يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وضرورة

التوجه لتلبية احلاجات امللحة للمسلمّي يف مواجهة آاثر الفقر واملرض واجلهل ،وحتقيق احلياة الكرمية
لإلنسان،

وبعد اطالعه على نداء مسو ويل عهد اململكة األردنية اهلامشية املوجه إىل العامل العريب واإلسالمي

إلغاثة السودان،
وبعد استشعاره ،وهو ينعقد على مقربة من املسجد األقصى املبارك ،بضرورة مضاعفة اجلهد من أجل

استنقاذ أوىل القبلتّي واثلث احلرمّي الشريفّي،

ويف ضوء قناعته بضرورة االهتمام ابلدرجة األوىل ابلقضااي اليت تتصل حبياة املسلمّي االجتماعية

واالقتصادية والتضامنية ،وبضرورة تعميق الدراسة والبحث فيها ابلرتكيز على الندوات العلمية واألايم
الدراسية وحنوها،
يوصي مبا يلي:

أوالً :ضرورة تبين برانمج إسالمي واسع لإلغاثة ينفق عليه من صندوق مستقل ينشأ هلذا الغرض
وميول من أموال الزكاة والتربعات واألوقاف اخلريية.

اثنياً :مناشدة األمة اإلسالمية شعوابً وحكومات أن تعمل جهدها الستنقاذ أوىل القبلتّي واثلث

احلرمّي الشريفّي وحترير األرض احملتلة حبشد طاقاهتا وبناء ذاهتا وتوحيد صفوفها والتسامي على كل
أسباب االختالف بينها وحتكيم شريعة هللا سبحانه يف حياهتا اخلاصة والعامة.

اثلثاً :اهتمام أعمال اجملمع ،يف جماالت الدراسات والبحوث والفتوى واملشاريع ،ابلقضااي اهلامة

للمسلمّي واليت تتصل حبياهتم االجتماعية واالقتصادية وتوحيد صفوفهم ومجع كلمتهم وحتقيق أسباب
التكافل والتضامن بينهم ومتكينهم من مواجهة كل التحدايت ومن إقامة حياهتم على هدي من شريعة

هللا سبحانه.

رابعاً :التميز بّي قضااي الدراسات والبحوث وموضوعات الفتوى وذلك ابلرتكيز يف البحوث

والدراسات بصفة خاصة على الندوات العلمية واألايم الدراسية وفق خطة تعدها شعبة التخطيط يف
اجملمع لتعرض على اجمللس.
وهللا املوفق

()156/17

قرار رقم)3/12( 24 :
بشأن
املشاريع العلمية للمجمع

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية
من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.

بعد دراسة تقرير شعبة التخطيط عن اجتماعها يومي  8و  9صفر 1407هـ  12-11تشرين األول

(أكتوبر) 1986م ،والذي حبثت فيه عدداً من األمور املدرجة على جدول أعماهلا،
قرر ما يلي:

أوالً :املوافقة على املشاريع التالية بعد أن أدخل عليها بعض التعديالت:
 -1املوسوعة الفقهية.

 -2معجم املصطلحات الفقهية.
 -3معلمة القواعد الفقهية.

 -4مدونة أدلة األحكام الفقهية.
 -5إحياء الرتاث الفقهي.

 -6الالئحة املالية للموسوعة الفقهية.
 -7الالئحة املالية ملعجم املصطلحات الفقهية.
 -8الالئحة املالية إلحياء الرتاث الفقهي.

 -9منهج سري عمل ومناقشات وإدارة جلسات اجمللس.

اثنياً :أتليف جلنة علمية رابعية لوضع منهج لكل من مشروعي معلمة القواعد الفقهية ومدونة أدلة

األحكام الفقهية ابلتشاور بّي رئيس اجمللس واألمّي العام .وهللا املوفق

()157/17

رقم القرار3 :
رقم الدورة8 :

بشأن موضوع االجتهاد

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

بشأن موضوع االجتهاد:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس
اجملمع الفقهي اإلسالمي ،يف دورته الثامنة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي ،مبكة املكرمة يف الفرتة

ما بّي  27ربيع اآلخر 1405هـ و  8مجادى األوىل 1405هـ املوافق  29-18يناير 1985م قد
نظر يف موضوع االجتهاد ،وهو بذل اجلهد يف طلب العلم ،بشيء من األحكام الشرعية ،بطريق

االستنباط من أدلة الشريعة .فاهليكل األساسي لالجتهاد ،يتطلب متام املعرفة ،ابستجماع الشروط،
فال جمال لالجتهاد إال هبا ،حتصيالً هلذا الفرض الكفائي ،كما قال تعاىل( :فَـلَ ْوال نَـ َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة
ِم ْنـ ُه ْم طَائَِفةٌ لِيَـتَـ َف هق ُهوا ِيف ال ِّدي ِن) [التوبة . ]122:فقد أفادت اآلية ،أن التفقه يف الدين ،يتطلب
التفرغ له ،فالبد يف االجتهاد من أخذ احليطة الكاملة ،للوصول إىل الفهم الفقهي الصحيح .وأوضح
إيضاحا كامالً ،فرضية االجتهاد ،وأنه مل ينقطع ،وذلك يف كتابه (الرد على من أخلد إىل
السيوطي
ً

األرض ،وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض) فبابه مل يغلق ،وال ميلك أحد إغالقه ،والسيما أن
علماء األصول -حّي حبثوا مسألة جواز خلو الزمن عن جمتهد ،أو عدم خلوه -اتفقوا على أن ابب
االجتهاد مفتوح أمام من تتوافر فيه شروطه ،وإمنا تقاصرت اهلمم عن حتصيل درجة االجتهاد ،وهي

التضلع يف علوم القرآن ،والسنة املطهرة ،وأصول الفقه ،وأحوال الزمن ،ومقاصد الشريعة ،وقواعد
الرتجيح ،عند تعارض األدلة ،مع عدالة اجملتهد ،وتقواه ،والثقة بدينه.

وينقسم االجتهاد أربعة أقسام :القسم األول :اجملتهد املطلق .كاألئمة املقتدى هبم .القسم الثاين:
اجملتهد يف املذهب ،وله أربع أحوال ذكرها األصوليون .القسم الثالث :جمتهد الرتجيح .القسم الرابع:
اجملتهد يف فن ،أو يف مسألة ،أو مسائل ،وهو جائز -بناء على أن االجتهاد يتجزأ  -وهو املختار.

لذلك كله قرر اجمللس ابإلمجاع:
 -1أن حاجة العصر إىل االجتهاد حاجة أكيدة ،ملا يعرض من قضااي ،مل تعرض ملن تقدم عصران.

وكذلك ما سيحدث من قضااي جديدة يف املستقبل فقد أقر النيب صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل،

نصا من كتاب هللا تعاىل ،وال سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم -وذلك
على االجتهاد ،حّي ال جيد ًّ

حّي قال معاذ (أجتهد رأيي ،وال آلو)  -وحينئذ حتفظ لإلسالم جدته وصالحيته للعصور كلها ،إذ
حتل املشكالت يف املعامالت ،ونظم االستثمارات احلديثة ،وسواها من املشكالت االجتماعية.
وحبذا لو أقيم مركز جيمع ما يصدر عن اجملامع ،واملؤمترات ،والندوات ،لينتفع بذلك ،وتزود به

كليات الشريعة ،والدراسات العليا اإلسالمية ،وبذلك يشع اإلسالم ،ويف ذلك ضمان حلياة مستقيمة
صاحلة.

()158/17

 -2أن يكون االجتهاد مجاعيًّا ،بصدوره عن جممع فقهي ،ميثهل فيه علماء العامل اإلسالمي ،وأن
االجتهاد اجلماعي هو ما كان عليه األمر يف عصور اخللفاء الراشدين كما أفاده الشاطيب يف

املوافقات ،من أن عمر بن اخلطاب ،وعامة خيار الصحابة ،قد كانت ترد عليهم املسائل ،وهم خري
قرن ،وكانوا جيمعون أهل احلل والعقد من الصحابة ،ويتباحثون مث يفتون .وسار التابعون على غرار

ذلك ،وكان املرجع يف الفتاوى إىل الفقهاء السبعة ،كما أفاده احلافظ ابن حجر يف التهذيب ،ذكر

مجيعا ،وال يقضي القاضي ،حىت يرفع إليهم ،وينظروا فيها.
أهنم إذا جاءهتم املسألة ،دخلوا فيها ً

 -3توافر شروط االجتهاد املطلوبة يف اجملتهدين ،ألنه ال يتأتى اجتهاد بدون وسائله ،حىت ال تتعثر

األفكار ،وحتيد عن أمر هللا تعاىل ،إذ ال ميكن فهم مقاصد الشرع ،يف الكتاب الكرمي وسنة الرسول

عليه الصالة والسالم إال هبا.
 -4االسرتشاد مبا للسلف ،حىت يقع االجتهاد على الوجه الصحيح ،فال يسلك إليه حديثًا إال بعد

معرفة ما سبق للسلف ،يف كل شأن ،واالستعانة مبا قدمه األئمة املقتدى هبم ،وإال اختلطت السبل،

فإن كتب الفقه اإلسالمي املستنبط من الكتاب والسنة ،أكرب عون على ما يعرض من املشكالت،

إحلاقًا هلا بنظائرها.

 -5أن تراعى قاعدة أنه (ال اجتهاد يف مورد النص)  ،وذلك حيث يكون النص قطعي الثبوت

والداللة ،وإال اهندمت أسس الشريعة.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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القرار4 :
رقم الدورة11 :
بشأن حكم التطهر مبياه اجملاري بعد تنقيتها

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن حكم التطهر مبياه اجملاري بعد تنقيتها:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته احلادية عشرة،

املنعقدة مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد 13رجب1409هـ املوافق  19فرباير 1989م إىل
يوم األحد  20رجب 1409هـ املوافق  26فرباير 1989م :قد نظر يف السؤال عن حكم ماء

اجملاري ،بعد تنقيته :هل جيوز رفع احلدث ابلوضوء والغسل به؟ وهل جتوز إزالة النجاسة به؟ وبعد

مراجعة املختصّي ابلتنقية ابلطرق الكيماوية ،وما قرروه من أن التنقية تتم إبزالة النجاسة منه على

مراحل أربعة :وهي الرتسيب ،والتهوية ،وقتل اجلراثيم ،وتعقيمه ابلكلور ،حبيث ال يبقى للنجاسة أثر
يف طعمه ،ولونه ،ورحيه ،وهم مسلمون عدول ،موثوق بصدقهم وأمانتهم .قرر اجملمع ما يلي :أن ماء

اجملاري إذا نقي ابلطرق املذكورة أو ما مياثلها ،ومل يبق للنجاسة أثر يف طعمه ،وال يف لونه ،وال يف رحيه:

طهورا جيوز رفع احلدث وإزالة النجاسة به ،بناء على القاعدة الفقهية اليت تقرر :أن املاء الكثري،
صار ً
الذي وقعت فيه جناسة ،يطهر بزوال هذه النجاسة منه ،إذا مل يبق هلا أثر فيه .وهللا أعلم.

كثريا ،واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
وجهة نظر يف االستعماالت الشرعية واملباحة ملياه اجملاري املنقاة:

احلمد هلل ،وبعد  ...فإن اجملاري معدة ،يف األصل ،لصرف ما يضر الناس ،يف الدين والبدن ،طلبًا
ودفعا لتلوث البيئة .وحبكم الوسائل احلديثة الستصالح ومعاجلة مشموهلا ،لتحويله إىل مياه
للطهارة ً
عذبة ،منقاة ،صاحلة لالستعماالت املشروعة ،واملباحة مثل :التطهر هبا ،وشرهبا وسقي احلرث منها،

حبكم ذلك ،صار السرب للعلل ،واألوصاف القاضية ابملنع ،يف كل أو بعض االستعماالت ،فتحصل
أن مياه اجملاري قبل التنقية معلة أبمور:
األول :الفضالت النجسة ابلطعم واللون والرائحة.

الثاين :فضالت األمراض املعدية ،وكثافة األدواء واجلراثيم (البكرتاي) .
الثالث :علة االستخباث واالستقذار ،ملا تتحول إليه ابعتبار أصلها ،وملا يتولد عنها يف ذات اجملاري،

شرعا.
طبعا و ً
من الدواب واحلشرات املستقذرة ً
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ولذا صار النظر بعد التنقية يف مدى زوال تلكم العلل ،وعليه :فإن استحالتها من النجاسة -بزوال
طعمها ولوهنا ورحيها -ال يعين ذلك زوال ما فيها من العلل واجلراثيم الضارة .واجلهات الزراعية توايل
اإلعالم بعدم سقي ما يؤكل نتاجه من اخلضار ،بدون طبخ ،فكيف بشرهبا مباشرة؟ ومن مقاصد

اإلسالم :احملافظة على األجسام ،ولذا ال يورد ممرض على مصح ،واملنع الستصالح األبدان واجب،
كاملنع الستصالح األداين .ولو زالت هذه العلل ،لبقيت علة االستخباث واالستقذار ،ابعتبار

األصل ،املاء يعتصر من البول والغائط ،فيستعمل يف الشرعيات والعادات على قدم التساوي .وقد
علم من مذهب الشافعية ،واملعتمد لدى احلنبلية ،أن االستحالة هنا التؤول إىل الطهارة ،مستدلّي

حبديث النهي عن ركوب اجلاللة وحليبها ،رواه أصحاب السنن وغريهم ،ولعلل أخرى .مع العلم :أن
اخلالف اجلاري بّي متقدمي العلماء ،يف التحول من جنس إىل طاهر ،هو يف قضااي أعيان ،وعلى
سبيل القطع ،مل يفرعوا حكم التحول على ما هو موجود حاليًّا يف اجملاري ،من ذلك الزخم اهلائل من

النجاسات ،والقاذورات ،وفضالت املصحات ،واملستشفيات ،وحال املسلمّي مل تصل هبم إىل هذا
احلد من االضطرار ،لتنقية الرجيع ،للتطهر به ،وشربه ،وال عربة بتسويغه يف البالد الكافرة ،لفساد
طبائعهم ابلكفر ،وهناك البديل ،بتنقية مياه البحار ،وتغطية أكرب قدر ممكن من التكاليف ،وذلك

بزايدة سعر االستهالك للماء ،مبا ال ضرر فيه ،وينتج إعمال قاعدة الشريعة يف النهي عن اإلسراف

يف املاء .وهللا أعلم.

عضو اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة :بكر أبو زيد
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الرابع ص446-459
القرار رقم ( )61واتريخ 1398/4/12هـ

كيفية ممارسة الشعائر املتعلقة ابألوقات يف الدول اليت ال تغيب فيها الشمس إطالقاً يف فرتة الصيف

وال ترى إطالقاً يف الشتاء

هيئة كبار العلماء 1426/10/13
2005/11/15

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ،وآله وصحبه وبعد:

فقد عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف الدورة الثانية عشرة املنعقدة ابلرايض يف األايم األوىل من

شهر ربيع اآلخر عام 1398هـ كتاب معايل األمّي العام لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة رقم

( )555واتريخ 1398/1/16هـ املتضمن ما جاء يف خطاب رئيس رابطة اجلمعيات اإلسالمية يف
مدينة (ماملو) ابلسويد الذي يفيد فيه أبن الدول االسكندانفية يطول فيها النهار يف الصيف ويقصر
يف الشتاء؛ نظراً لوضعها اجلغرايف ،كما أن املناطق الشمالية منها ال تغيب عنها الشمس إطالقاً يف

الصيف ،وعكسه يف الشتاء ،ويسأل املسلمون فيها عن كيفية اإلفطار واإلمساك يف رمضان ،وكذلك

كيفية ضبط أوقات الصلوات يف هذه البلدان.

ويرجو معاليه إصدار فتوى يف ذلك؛ ليزودهم هبا (اهـ) .
وعرض على اجمللس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ونقول أخرى عن
الفقهاء يف املوضوع ،وبعد االطالع والدراسة واملناقشة قرر اجمللس ما يلي:

أوالً :من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب مشس إال أن هنارها يطول

جداً يف الصيف ويقصر يف الشتاء  -وجب عليه أن يصلي الصلوات اخلمس يف أوقاهتا املعروفة

شرعاً؛ لعموم قوله تعاىل " :أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
كان مشهودا " ( ، )1وقوله تعاىل " :إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقواتً" (. )2

وملا ثبت عن بريدة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن رجالً سأله عن وقت الصالة،

فقال له " :صل معنا هذين " يعين :اليومّي ،فلما زالت الشمس أمر بالالً فأذن ،مث أمره فأقام

الظهر ،مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ،مث أمره فأقام املغرب حّي غابت الشمس،

مث أمره فأقام العشاء حّي غاب الشفق ،مث أمره فأقام الفجر حّي طلع الفجر ،فلما أن كان اليوم
الثاين أمره فأبرد ابلظهر فأبرد هبا ،فأنعم أن يربد هبا ،وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق

الذي كان ،وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق ،وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى
الفجر فأسفر هبا مث قال " :أين السائل عن وقت الصالة؟ " فقال الرجل :أان اي رسول هللا قال" :
وقت صالتكم بّي ما رأيتم " رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :وقت الظهر إذا زالت

الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ،ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ،ووقت صالة
املغرب ما مل يغيب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة الصبح من
طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس ،فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة ،فإهنا تطلع بّي قرين
شيطان" أخرجه مسلم يف [صحيحه] .
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إىل غري ذلك من األحاديث اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس قوالً وفعالً ،ومل تفرق بّي

طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة ابلعالمات اليت بينها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

هذا ابلنسبة لتحديد أوقات صالهتم ،وأما ابلنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان ،فعلى

املكلفّي أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس يف بالدهم ،ما دام النهار يتمايز يف بالدهم من الليل ،وكان جمموع زماهنما أربعاً وعشرين

ساعة ،وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع وحنوها يف ليلهم فقط ،وإن كان قصرياً ،فإن شريعة اإلسالم
عامة للناس يف مجيع البالد ،وقد قال هللا تعاىل ":وكلوا واشربوا حىت يتبّي لكم اخليط األبيض من

اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل" (. )3

ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله أو علم ابألمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمّي حاذق أو

غلب على ظنه أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو مرضه مرضاً شديداً ،أو يفضي إىل زايدة مرضه أو

بطء برئه أفطر ويقضي األايم اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء ،قال تعاىل " :فمن شهد
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سف ٍر فعدة من أايم أخر" ( ، )4وقال هللا تعاىل " :ال
يكلف هللا نفساً إال وسعها" (، )5وقال" :وما جعل عليكم يف الدين من حرج" (. )6

اثنياً :من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفاً وال تطلع فيها الشمس شتاء أو يف بالد
يستمر هنارها إىل ستة أشهر ،ويستمر ليلها ستة أشهر مثالً -وجب عليهم أن يصلوا الصلوات

اخلمس يف كل أربع وعشرين ساعة ،وأن يقدروا هلا أوقاهتا وحيددوها معتمدين يف ذلك على أقرب

بالد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض؛ ملا ثبت يف حديث اإلسراء

واملعراج من أن هللا تعاىل فرض على هذه األمة مخسّي صالة كل يوم وليلة ،فلم يزل النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -يسأل ربه التخفيف ،حىت قال :اي حممد إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة ،لكل
صالة عشر ،فذلك مخسون صالة  " ...إىل آخره.

وملا ثبت من حديث طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه قال :جاء رجل إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -من أهل جند اثئر الرأس نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول ،حىت دان من رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":مخس صلوات يف
اليوم والليلة" فقال :هل علي غريهن؟ قال " :ال إال أن تطوع "..احلديث.

وملا ثبت من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال ":هنينا أن نسأل رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -عن شيء ،فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع ،فجاء

رجل من أهل البادية فقال :اي حممد ،أاتان رسولك فزعم أنك تزعم أن هللا أرسلك قال" :صدق" إىل

أن قال :وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا ،قال" :صدق" قال فبالذي أرسلك،
آهلل أمرك هبذا ،قال" :نعم "..احلديث.
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وثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم حدهث أصحابه عن املسيح الدجال فقالوا :ما لبثه يف األرض؟
قال " :أربعون يوماً ،يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أايمه كأايمكم" ،.فقيل ،اي رسول

هللا ،اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال " :ال ،اقدروا له" ،فلم يعترب اليوم الذي كسنة يوماً
واحداً يكفي فيه مخس صلوات ،بل أوجب فيه مخس صلوات يف كل أربع وعشرين ساعة ،وأمرهم
أن يوزعوها على أوقاهتا اعتباراً ابألبعاد الزمنية اليت بّي أوقاهتا يف اليوم العادي يف بالدهم.

فيجب على املسلمّي يف البالد املسئول عن حتديد أوقات الصلوات فيها أن حيددوا أوقات صالهتم

معتمدين يف ذلك على أقرب بلد إليهم ،يتمايز فيه الليل من النهار وتعرف فيه أوقات الصلوات

اخلمس بعالماهتا الشرعية يف كل أربع وعشرين ساعة.

وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان ،وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان
وهنايته وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب

مشسه يف أقرب بلد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ،ويكون جمموعهما أربعاً وعشرين ساعة؛ ملا

تقدم يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم عن املسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية حتديد
أوقات الصلوات فيه ،إذ ال فارق يف ذلك بّي الصوم والصالة.

وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
_____________

( )1سورة اإلسراء ،اآلية.78 ،
( )2سورة النساء ،اآلية .103
( )3سورة البقرة ،اآلية .187
( )4سورة البقرة ،اآلية .185

( )5سورة البقرة ،اآلية .286
( )6سورة احلج ،اآلية .78
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد العزيز بن صاحل
عبد العزيز بن ابز

عبد هللا بن محيد

عبد هللا بن خياط
عبد الرزاق عفيفي
حممد احلركان

عبد اجمليد حسن
سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
حممد بن جبري
راشد بن خنّي

صاحل بن غصون
عبد هللا بن غداين
صاحل بن حليدان
عبد هللا بن منيع عبد هللا بن قعود
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أحباث هيئة كبار العلماء .اجمللد الرابع ص 32-27
قرار رقم ( )54واتريخ 1397/4/4هـ
توحيد األذان يف املسجد النبوي
هيئة كبار العلماء 1426/10/13
2005/11/15

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ،وآله وصحبه وبعد:
ففي الدورة العاشرة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة مبدينة الرايض يف شهر ربيع األول عام

1397هـ اطلع اجمللس على ما ورد من املقام السامي برقم  /4ب 28079 /واتريخ
1396/11/23هـ خبصوص توحيد األذان يف املسجد النبوي.

وبعد البحث واملناقشة وتداول الرأي قرر اجمللس أبكثرية األصوات أنه يتعّي توحيد األذان يف

اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحمافظة
املسجد النبوي ،كما هو احلال يف املسجد احلرام؛
ً

على ما كان عليه العمل يف عهده صلى هللا عليه وسلم ،ويف عهد اخللفاء الراشدين ،رضي هللا عنهم
من عدم وجود أكثر من مؤذن يف ٍ
آن واحد يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وألنه ال يصار
إىل التعدد إال عند احلاجة إىل ذلك كما ذكره أهل العلم ،وليس هناك حاجة؛ لوجود مكرب الصوت.

وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة العاشرة
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط
عبد هللا بن حممد بن محيدان
عبد العزيز بن ابز

عبد العزيز بن صاحل
عبد اجمليد بن حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ

صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري

عبد هللا بن منيع
صاحل اللحيدان عبد هللا بن قعود

وجهة نظر

قد جرى يف الدورة العاشرة يف جملس هيئة كبار العلماء املعقودة مبقر اهليئة ابلرايض برائسة فضيلة
الشيخ عبد الرزاق عفيفي جرى حبث توحيد األذان يف املسجد النبوي الشريف .وقد أدىل اجملتمعون
آبرائهم بعد أن تلي البحث املعد لذلك من إدارة البحوث .والغريب يف األمر أن البحث الذي قدم
كله يدل على جواز تعدد األذان ،والبعض يقول مبشروعيته ،ومع هذا حصل االختالف يف اآلراء،

ولكن هكذا الشأن حينما تعرض اآلراء يف جملس ما" .ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً
كثرياً" (. )1
أما رأينا حنن املوقعّي أدانه كل من :حممد العلي احلركان األمّي العام لرابطة العامل اإلسالمي وعضو
هيئة كبار العلماء ،وعبد هللا خياط إمام وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلماء ،وعبد

العزيز بن صاحل رئيس حماكم منطقة املدينة املنورة وإمام وخطيب املسجد النبوي الشريف وعضو هيئة
كبار العلماء.

رأينا يف ذلك هو كما يلي:
 -1معىن األذان :هو اإلعالم بدخول الوقت ،وهو مشروع ،وحيصل اإلعالم منه بقدر احلاجة،

وحيث إنه مشروع فإن تعداده يف مسجد واحد أمر غري مؤثر يف مشروعيته .وحيصل اإلعالم مبؤذن

واحد ،ولكن لو زاد على مؤذن فأكثر فإنه مل يوجد دليل على منعه إطالقاً ،وإذاً فإن رأينا هو جواز
تعداد األذان يف املسجد النبوي؛ وذلك لألدلة اآلتية:
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 قال النووي يف [شرح مسلم]  :على حديث عبد هللا بن عمر (كان لرسول هللا صلى هللا عليهوسلم مؤذانن) قال :ويف هذا احلديث استحباب اختاذ مؤذنّي للمسجد الواحد  ...إىل أن قال( :قال

أصحابنا :فإذا احتاج إىل أكثر من مؤذنّي اختذ ثالثة وأربعة فأكثر حسب احلاجة ،وقد اختذ عثمان
رضي هللا عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس  ...إىل أن قال رمحه هللا :فإن كان املسجد كبرياً أذنوا

متفرقّي يف أقطاره ،وإن كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا ،وهذا إذا مل يؤد اختالف األصوات إىل هتويش

(. )2

 قال يف [فتح الباري] على حديث مالك بن احلويرث :ولو احتيج إىل تعددهم  -أي :يف احلضر-لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد يف جهة ،وال يؤذنون مجيعاً  ...وقال الشافعي يف [األم] ( :وأحب

أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ،وال يؤذن مجاعة معاً ،وإن كان مسجد كبري فال أبس أن يؤذن يف كل جهة
منه مؤذن يسمع من يليه يف وقت واحد) (. )3

ونص الشافعي يف [األم]  .قال( :فال أبس أن يؤذن يف كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه يف وقت

واحد) ( . )4وقال صاحب [الفتح]  :وعن أيب حبيب أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا رقى املنرب
وجلس أذن املؤذنون وكانوا ثالثة واحداً بعد واحد ،فإذا فرغ الثالث قام فخطب ،مث قال :فإنه

دعوى حتتاج إىل دليل ،ومل يرد ذلك صرحياً من طريق متصلة يثبت مثلها) إىل أن قال( :مث وجدته يف
خمتصر البويطي عن الشافعي) ( )5اهـ .وذكر النووي يف [اجملموع على املهذب] حنو ما ذكره يف
[شرح مسلم] وزاد :جواز زايدة املؤذنّي إىل مثانية يف املسجد الواحد ..قال صاحب [احلاوي]

وغريه( :ويقفون مجيعاً عليه كلمة كلمة ..إىل أن قال( :وقال الشافعي يف البويطي :النداء يوم اجلمعة:
هو الذي يكون واإلمام على املنرب يكون املؤذنون يستفتحون األذان فوق املنارة مجلة حينما جيلس

اإلمام على املنرب ليسمع الناس فيأتون إىل املسجد ،فإذا فرغوا خطب اإلمام (. )6اهـ .ويف [صحيح

البخاري] يف ابب رجم احلبلى من الزان( :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :فجلس عمر رضي هللا
عنه على املنرب يوم اجلمعة ،فلما سكت املؤذنون قام فأثىن على هللا )..احلديث .واالستدالل منه،
قوله( :فلما سكت املؤذنون) ()7

 وقال الباجي يف [شرح املوطأ] على حديث بالل( :ويدل هذا احلديث على جواز اختاذ مؤذنّي يفمسجد يؤذانن لصالة واحدة ،وروى على بن زايد عن مالك :ال أبس أن يؤذن للقوم يف السفر

واحلرس واملركب ثالثة مؤذنّي وأربعة ،وال أبس أن يتخذ يف املسجد أربعة مؤذنّي ومخسة .قال ابن

حبيب :وال أبس فيما اتسع وقته من الصلوات؛ كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن مخسة إىل عشرة
واحد بعد واحد) (. )8اهـ.
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 قال يف [املغين] ( :فضل :وال يستحب الزايدة على مؤذنّي) وساق حديث بالل ،مث قال( :إال أنتدعو احلاجة إىل الزايدة عليهما فيجوز ،فقد روي عن عثمان رضي هللا عنه ،أنه كان له أربعة مؤذنّي،
وإن دعت احلاجة إىل أكثر منهم كان مشروعاً) ..إىل أن قال( :وإن كان اإلعالم ال حيصل بواحد

أذنوا على حسب ما حيتاج إليه؛ إما أن يؤذن كل واحد يف منارة ،أو انحية ،أو دفعة واحدة يف موضع
واحد .قال أمحد :إن أذن عدة يف منارة فال أبس ،وإن خافوا من أتذين واحد بعد اآلخر فوات

الوقت -أذنوا مجيعاً دفعة واحدة) ( )9اهـ.

ومن هذه النصوص اليت جرى سردها أعاله يعلم :أن تعدد األذان يف مسجد واحد ورد عن الصحابة

منهم -عمر وعثمان  -وورد فيه حديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذكره الشافعي ،وقالت
به احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة حىت أنه نقل أيضاً عن اإلمام أمحد ،كما أن ابن حزم ذكر

ذلك.

والغريب يف األمر أن من ضمن اآلراء اليت حبثت يف اجمللس أن تعداد األذان يف املسجد النبوي يثري
االستغراب والتساؤل ،وحنن ال ندري هل الذي يثري االستغراب والتساؤل هو العمل بشيء معمول به

منذ عهد الصحابة حىت اآلن ومل ينكره أحد ،بل عليه احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .ومضى

عليه العمل قرون متعددة يف املسجد النبوي الشريف ،ومل ينكر على الرغم من توفر العلم يف املدينة
منذ القدم ،وعلماء املدينة هم الذين دائماً حيتج أبقواهلم .هل العمل على هذا الوضع هو الذي يثري
االستغراب والتساؤل أم الذي يثري التساؤل واالستغراب هو ترك عمل معمول به ودرج الناس عليه

وألفه الناس ،وفيه مظهر وروعة هلذه الشعرية؟! أليس ترك هذا أو العدول إىل رأي آخر بعد العمل به
يف قرون متعددة ،أليس هذا هو الذي يثري التساؤل واالستغراب والتشويش .وليس فعله منكر وال

بدعة؟!
الذي نراه ترك العمل يف املسجد النبوي الشريف على ما كان عليه اآلن ،فاملسجد حساس ،وكل

عمل يعمل فيه عكس ما كان مألوفاً فيه له عوامله اخلاصة يف االستثارة واالستغراب ،وال ينبغي فعل

شيء من ذلك إال إذا كان هناك منكر جتب إزالته .أما تعداد األذان فليس منكراً ،ولو كان منكراً -

واخلري كثري يف من مضى -ألنكروه .وهذا هو رأينا ،وهللا املوفق للصواب1397/4/4.هـ.
_____________

( )1سورة النساء ،اآلية .82

([ )2صحيح مسلم بشرح النووي] (. )108/4
([ )3فتح الباري] ( )110/2حديث رقم (. )628
([ )4األم] (. )72/1

([ )5فتح الباري] ()396 ،395/2
([ )6اجملموع شرح املهذب] للنووي (. )120 ،119/3

([ )7فتح الباري] ( ، )144/12رقم احلديث (. )6830
([ )8املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك] لإلمام الباجي (. )141/1
([ )9املفيت] البن قدامة (. )89/2
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قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( )79واتريخ 1400/10/21هـ
بشأن :حكم السرتة للمصلى
هيئة كبار العلماء 1426/8/16
2005/09/20

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:

ابتداء من يوم السبت
ففي الدورة السادسة عشرة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة مبدينة الطائف،
ً

املوافق للثاين عشر من شهر شوال حسب تقومي أم القرى عام 1400هـ حىت احلادي والعشرين منه
بناء على ما تقرر
 حبث اجمللس موضوع السرتة اليت ينبغي أن تكون بّي املصلي واملقربة اليت أمامهً ،يف الدورة اخلامسة عشرة؛ ملا نظر اجمللس يف خطاب مساحة الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد املوجه لألمّي العام هليئة كبار العلماء برقم ( )5/1/3084واتريخ
1399/10/12هـ .والذي جاء فيه ما نصه:

(نظراً لكون النصف الشمايل من مسجد ابن عباس ابلطائف ال يفصله عن املقربة الواقعة عنه غرابً
سوى جدار املسجد ،وأبوابه ونوافذه الغربية مشرعة على املقربة ،فاعتمدوا عرض املوضوع على
اجمللس؛ لتبادل الرأي يف الكتابة إىل احلكومة لفتح شارع يفصل املسجد عن املقربة .أهـ) .

وكان اجمللس يف تلك الدورة رأى أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العملية واإلفتاء حبثاً يف ما يكفي من
السرتة اليت جيب أن تكون بّي املصلي واملقربة اليت أمامه ..وملا اطلع اجمللس على البحث املذكور
واستمع إىل كالم أهل العلم وآرائهم يف املسألة ،واستعرض الواقع احلايل ملسجد ابن عباس يف

الطائف واملقربة اليت تقع يف قبلة املصلي من اجلزء الشمايل منه  -رأى بعض أعضاء اجمللس أن جدار
املسجد ال يكفي سرتة للمصلى فيه؛ ولذلك ينبغي إقامة جدار آخر خاص ابملقربة وفتح طريق

للراجل بينهما وتنبش القبور اليت تقع يف مكان هذا الطريق إن كان فيها بقية من رفات املوتى .ورأى
اآلخرون أنه يكتفى جبدار املسجد القبلي سرتة للمصلي فيه؛ ألن املصلي يستقبل جدار املسجد

وهو مضاف إليه ال إىل املقربة ،وألن إنشاء جدار آخر وفتح طريق بينه وبّي جدار املسجد يرتتب
عليه نبش القبور دون ضرورة توجب ذلك ،ولكن ينبغي أن يسد الباابن اللذان يف ذلك اجلدار،
وترفع النوافذ اليت فيه إىل حيث ال يتمكن املصلي من رؤية املقربة من خالهلا ،ويفتح ابب يف أدىن

جزء من اجلدار ليس أمامه مقربة ليدخل منه اإلمام يوم اجلمعة ،وتقدم معه اجلنائز للصالة عليها.
وحيث كان الرأي األخري لألكثرية من أعضاء اجمللس -فقد صدر القرار برأيهم.
وهللا املوفق .وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي

عبد هللا خياط

عبد هللا بن حممد بن محيد
عبد العزيز بن ابز

حممد بن علي احلركان

عبد العزيز بن صاحل
سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ

حممد بن جبري
راشد بن خنّي

عبد اجمليد حسن
صاحل بن غصون
عبد هللا بن غداين
صاحل بن حليدان

عبد هللا بن منيع
عبد هللا بن قعود
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اجلمع بّي الصلوات
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/4/24
2005/06/01
قرار اجمللس:

انتهى اجمللس إىل جواز اجلمع بّي هاتّي الصالتّي يف أورواب يف فرتة الصيف حّي يتأخر وقت العشاء

دفعا للحرج املرفوع عن األمة بنص القرآن ،وملا ثبت من
إىل منتصف الليل أو تنعدم عالمته كليًاً ،
حديث ابن عباس يف صحيح مسلم "أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بّي الظهر والعصر ،وبّي

املغرب والعشاء من غري خوف وال مطر .قيل البن عباس :ما أراد إىل ذلك؟ قال :أراد أال حيرج أمته"

أيضا بّي الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة
( . )1كما جيوز اجلمع يف تلك البالد يف فصل الشتاء ً

أداء كل صالة يف وقتها للعاملّي يف مؤسساهتم إال مبشقة وحرج وينبه اجمللس على أن ال يلجأ املسلم
إىل اجلمع من غري حاجة ،وعلى أن ال يتخذه له عادة.

[الدورة الثالثة]
______________

( )1صحيح مسلم (كتاب صالة املسافرين وقصرها -ابب اجلمع بّي الصالتّي يف احلضر-
 491-490/1رقم. )705:

()169/17

حكم دفن املسلم يف مقابر الكفار
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16
2005/04/25
قرار اجمللس:

هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن املسلم إذا مات ،مثل تغسيله وتكفينه والصالة عليه ،ومن

ذلك دفنه يف مقابر املسلمّي طريقة يف الدفن واختاذ املقابر ،من حيث البساطة والتوجيه إىل القبلة،
والبعد عن مشاهبة املشركّي واملرتفّي وأمثاهلم.
ومن املعروف :أن أهل كل دين هلم مقابرهم اخلاصة هبم ،فاليهود هلم مقابرهم ،والنصارى هلم

أيضا ،وعلى املسلمّي يف
مقابرهم ،والوثنيون هلم مقابرهم ،وال عجب أن يكون للمسلمّي مقابرهم ً
البالد غري اإلسالمية أن يسعوا -ابلتضامن فيما بينهم -إىل اختاذ مقابر خاصة هبم ،ما وجدوا إىل

ذلك سبيالً؛ ملا يف ذلك من تعزيز لوجودهم وحفظ لشخصيتهم.

فإذا مل يستطيعوا احلصول على مقربة خاصة مستقلة ،فال أقل من أن يكون هلم رقعة خاصة يف طرف

من أطراف مقربة غري املسلمّي ،يدفنون فيها مواتهم.

فإذا مل يتيسر هذا وال ذاك ومات هلم ميت ،فيدفن حيث أمكن ولو يف غري مقابر املسلمّي ،إذ ال

نفسا إال وسعها ،ولن يضري املسلم إذا مات يف هذه احلالة أن يدفن يف مقابر غري
يكلف هللا ً

س
املسلمّي ،فإن الذي ينفع املسلم يف آخرته هو سعيه وعمله الصاحل ،وليس موقع دفنه َ
{وأَ ْن لَْي َ
ِ
سا ِن إِهال َما َس َعى} [النجم ، ]39:وكما قال سلمان الفارسي -رضي هللا عنه" :-إن األرض ال
ل ِْإلنْ َ
تقدس أح ًدا ،وإمنا يقدس املرء عمله" (. )1
شرعا ،وهو أيسر من تكلف بعض املسلمّي
هذا ،وإن القيام بدفن امليت حيث ميوت هو األصل ً
نقل مواتهم إىل بالد إسالمية ،ملا يف ذلك من املشقة وتبديد األموال.

مسوغًا لدفنه يف مقربة غري املسلمّي؛ ألن األصل يف زايرة
وليس بعد املقربة اإلسالمية عن أهل امليت ّ
أساسا ملصلحة الزائر؛ للعربة واالتعاظ ،كما ثبت يف احلديث" :كنت هنيتكم عن
املقابر إمنا شرعت ً

زايرة القبور ،أال فزوروها ،فإهنا ترق القلب ،وتدمع العّي ،وتذكر اآلخرة" رواه أمحد واحلاكم عن أنس

(. )2
أما امليت فيستطيع املسلم أن يدعو له ويستغفر له ،ويصله الثواب بفضل هللا تعاىل يف أي مكان كان

الداعي واملستغفر له (. )3

[القرار ]6/5

____________

( )1أورده مالك يف "املوطأ" (رقم ، )2232 :ولفظة" :اإلنسان" بدل "املرء".
( )2حديث حسن هو عند أمحد (رقم )13487 :واحلاكم يف "املستدرك" ( )376/1من طريقّي
عن أنس.

( )3خالف عضو اجمللس الدكتور حممد فؤاد الربازي هذا القرار بقوله" :أرى يف حالة عدم وجود
مقربة إسالمية ،فإنه يرخص لورثة امليت نقله إىل بلده إن كان يف وسعهم ذلك ،وإال جاز دفنه يف
اجلزء اخلاص ابملسلمّي من مقابر النصارى".
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تشييع املسلم جلنازة قريبه الكافر
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16
2005/04/25
قرار اجمللس:

ك
ضى َربُّ َ
{وقَ َ
لقد أمر اإلسالم برب الوالدين واإلحسان إليهما حىت ولو كاان غري مسلمّي ،قال تعاىلَ :
أ هَال تَـعب ُدوا إِهال إِ هايه وِابلْوالِ َدي ِن إِحساانً} [اإلسراء :من اآلية ، ]23وقال تعاىل{ :وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ُّ
الدنْـيَا
َ َ
ُْ
َُ َ ْ َْ

َم ْع ُروفاً} [لقمان :من اآلية ، ]15كما أمر اإلسالم بصلة الرحم وحث على ذلك.

الرب والصلة يف مناسبات الفرح والسرور ،ويف مناسبات املصائب والكروب ،ومن
ويتأكد واجب ّ
أعظمها املوت الذي جيمع األقارب عند فقدان أحدهم ،واإلنسان بفطرته جيد حاجة للتعبري عن
عاطفته حنو امليت من أقرابئه وممن تربطه به صلة .ولذلك فقد جاء يف احلديث الصحيح عن أيب

هريرة -رضي هللا عنه :-زار النيب صلى هللا عليه وسلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله ،فقال:

"استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل ،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ،فزوروا القبور
فإهنا تذكر املوت" رواه مسلم وأمحد وأهل السنن إال الرتمذي (. )1

كافرا ،يف حياته وبعد مماته،
ويضاف إىل هذا ما دعا إليه اإلسالم من احرتام اإلنسان ،مؤمنًا كان أو ً

صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ،قوله عن اليهودي الذي قام
وقد ّ

نفسا؟ " ( . )2فكيف
جلنازته ،ردًّا على من أخربه أنه يهودي ،فقال عليه الصالة والسالم" :أليست ً
إذا كانت نفس ٍ
والد أو والدة أو قريب ذي رحم؟
وبناء على ما سبق ذكره ،فإنه جيوز للمسلم أن حيضر تشييع جنازة والديه أو أحد أقرابئه غري

املسلمّي ،وال حرج يف حضوره للمراسم الدينية اليت تقام عادة لألموات يف الكنائس واملعابد ،على
أن ال يشارك يف الصلوات والطقوس وغريها من األمور الدينية ،وكذلك جيوز له حضور ال ّدفن،

ولتكن نيته يف ذلك وفاءً حبق الرب والصلة ،ومشاركة األسرة يف مصاهبا ،وتقوية الصلة أبقرابئه ،وجتنّب
ما يؤ ّدي إىل اجلفوة معهم يف حال غيابه عن مثل هذه املناسبات.

[القرار ]6/4

_____________

( )1هو عند أمحد يف "مسنده" (رقم )6988 :ومسلم (رقم ، )976 :وأيب داود (رقم)3234 :
والنسائي (رقم ، )2034:وابن ماجة (رقم. )1572 :

( )2هو البخاري (رقم ، )1250 :ومسلم (رقم )961 :من حديث قيس بن سعد وسهل بن
حنيف.

()171/17

رقم القرار3 :

رقم الدورة14 :
بشأن حكم املسعى بعد التوسعة السعودية :هل تبقى له األحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن
حكم املسجد

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن حكم املسعى بعد التوسعة السعودية :هل تبقى له األحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن

حكم املسجد:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ..أما

بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الرابعة عشرة املنعقدة مبكة

املكرمة اليت بدأت يوم السبت20من شعبان 1415هـ 1995/1/21-م؛ قد نظر يف هذا

املوضوع ،فقرر ابألغلبية أن املسعى بعد دخوله ضمن مبىن املسجد احلرام ال أيخذ حكم املسجد وال
ص َفا والْمروةَ ِمن َشعائِ ِر هِ
اَّلل فَ َم ْن َح هج
تشمله أحكامه ،ألنه مشعر مستقل ،يقول هللا عز وجل (إِ هن ال ه َ َ ْ َ ْ َ
ف هبِِ َما) [البقرة . ]158:وقد قال بذلك مجهور الفقهاء،
اح َعلَْي ِه أَ ْن يَطههو َ
الْبَـ ْي َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَال ُجنَ َ
ومنهم األئمة األربعة ،وجتوز الصالة فيه متابعة لإلمام يف املسجد احلرام ،كغريه من البقاع الطاهرة،
وجيوز املكث فيه والسعي للحائض واجلنب ،وإن كان املستحب يف السعي الطهارة .وهللا أعلم.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار6 :
رقم الدورة9 :
بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29
بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس
اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف

الفرتة من يوم السبت 12رجب1406هـ إىل يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر يف موضوع

«أوقات الصالة والصيام لسكان املناطق ذات الدرجات العالية»  .ومراعاة لروح الشريعة املبنية على
التيسري ورفع احلرج ،وبناءً على ما أفادت به جلنة اخلرباء الفلكيّي ،قرر اجمللس يف هذا املوضوع ما

يلي:

دفعا لالضطراابت واالختالفات الناجتة عن تعدد طرق احلساب ،حيدد لكل وقت من أوقات
أوالًً :

الصالة العالمات الفلكية اليت تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه ،ومع ما أوضحه علماء امليقات

الشرعيون يف حتويل هذه العالمات إيل حساابت فلكية متصلة مبوقع الشمس يف السماء فوق األفق
أو حتته كما يلي:

عرضا يف األفق (الفجر الصادق)
 -1الفجر :ويوافق بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره ً

ويوافق الزاوية ( )18درجة حتت األفق الشرقي.

 -2الشروق :ويوافق ابتداء ظهور احلافة العليا لقرص الشمس من حتت األفق الشرقي ويقدر بزاوية

تبلغ ( )50دقيقة زاوية حتت األفق.

 -3الظهر :ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال وميثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله
أقصر ظل لألجسام الرأسية.

مساواي لطوله مضافًا إليه يف الزوال،
 -4العصر :ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء
ً
وزاوية هذا املوقع متغرية بتغري الزمان واملكان.

 -5املغرب :ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس حتت األفق الغريب ،وتقدر زاويته بـ ( )50دقيقة
زاوية حتت األفق.

-6العشاء :ويوافق غياب الشفق األمحر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها ( )17حتت األفق
الغريب.

اثنيًا :عند التمكّي لألوقات يكتفي إبضافة دقيقتّي زمنيتّي على كل من أوقات الظهر والعصر
واملغرب والعشاء وإنقاص دقيقتّي زمنيتّي من كل من وقيت الفجر والشروق.

اثلثًا :تقسم املناطق ذات الدرجات العالية إىل ثالثة أقسام:

وجنواب ،وتتميز
املنطقة األوىل :وهي اليت تقع مابّي خطي العرض ( )45درجة و ( )48درجة مشاالً
ً

فيها العالمات الظاهرية لألوقات يف أربع وعشرين ساعة ،طالت األوقات أو قصرت.

وجنواب ،وتنعدم فيها بعض
املنطقة الثانية :وتقع مابّي خطي عرض ( )48درجة و ( )66درجة مشاالً
ً
العالمات الفلكية لألوقات يف عدد من أايم السنة ،كأن ال يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء

ومتتد هناية وقت املغرب حىت يتداخل مع الفجر.
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وجنواب إىل القطبّي ،وتنعدم فيها العالمات
املنطقة الثالثة :وتقع فوق خط عرض ( )66درجة مشاالً
ً

ابعا :واحلكم يف املنطقة األوىل أن يلتزم
هنارا أو ليالً .ر ً
الظاهرية لألوقات يف فرتة طويلة من السنة ً
أهلها يف الصالة أبوقاهتا الشرعية ،ويف الصوم بوقته الشرعي من تبّي الفجر الصادق إىل غروب

الشمس عمالً ابلنصوص الشرعية يف أوقات الصالة والصوم ،ومن عجز عن صيام يوم أو إمتامه
لطول الوقت أفطر وقضى يف األايم املناسبة.

خامسا :واحلكم يف املنطقة الثانية أن يعّي وقت صالة العشاء والفجر ابلقياس النسيب على نظرييهما،
ً

يف ليل أقرب مكان تتميز فيه عالمات وقيت العشاء والفجر ،ويقرتح جملس اجملمع خط ( )45درجة،

ابعتباره أقرب األماكن اليت تتيسر فيها العبادة أو التمييز ،فإذا كان العشاء يبدأ مثالً بعد ثلث الليل

يف خط عرض ( )45درجة يبدأ كذلك ابلنسبة إىل ليل خط عرض املكان املراد تعيّي الوقت فيه،

ومثل هذا يقال يف الفجر.

سادسا :واحلكم يف املنطقة الثالثة أن تقدر مجيع األوقات ابلقياس الزمين على نظائرها يف خط عرض
ً

( )45درجة ،وذلك أبن تقسم األربع والعشرون ساعة يف املنطقة من ( )66درجة إىل القطبّي ،كما

تقسم األوقات املوجودة يف خط عرض ( )45درجة يساوي ( )8ساعات ،فإذا كانت الشمس تغرب
يف الساعة الثامنة ،وكان العشاء يف الساعة احلادية عشرة جعل نظري ذلك يف البلد املراد تعيّي الوقت

صباحا كان الفجر كذلك يف
فيه ،وإذا كان وقت الفجر يف خط عرض ( )45درجة يف الساعة الثانية ً

قياسا على التقدير
البلد املراد تعيّي الوقت فيه ،وبدئ الصوم منه حىت وقت املغرب املقدر .وذلك ً

الوارد يف حديث الدجال الذي جاء فيه :قلنا :اي رسول هللا ،وما لُْبـثُه يف األرض؟ أي الدجال -قال:
ٍ
ٍ
كجمعة .:..إىل أن قال :قلنا :اي رسول هللا ،هذا اليوم
ويوم
يوم كسنة ،ويومٌ كشه ٍرٌ ،
يوماٌ ،
" أربعون ً
كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال" :ال ،اقْ ُد ُروا له قَ ْد َره)  .أخرجه مسلم وأبو داود .وهللا ويل
التوفيق .والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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بشأن حكم األذان للصلوات يف املساجد عن طريق مسجالت الصوت «الكاسيتات»
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن حكم األذان للصلوات يف املساجد عن طريق مسجالت الصوت «الكاسيتات» :

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه .أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي
اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي املنعقد بدورته التاسعة يف مكة املكرمة من يوم السبت

1406/7/12هـ إىل يوم السبت 1406/7/19هـ قد نظر يف االستفتاء الوارد من وزير األوقاف
بسوراي برقم  1/4/2412يف 1405/9/21هـ بشأن حكم إذاعة األذان عن طريق مسجالت

الصوت «الكاسيت» يف املساجد ،لتحقيق تاليف ما قد حيصل من فارق الوقت بّي املساجد يف البلد
الواحد حّي أداء األذان للصالة املكتوبة .وعليه فقد اطلع اجمللس على البحوث املعدة يف هذا من

بعض أعضاء اجملمع ،وعلى الفتاوى الصادرة يف ذلك من مساحة املفيت ساب ًقا ابململكة العربية

السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -برقم  35يف 1378/1/3هـ ،وما
قررته هيئة كبار العلماء ابململكة يف دورهتا الثانية عشرة املنعقدة يف شهر ربيع اآلخر عام 1398هـ

وفتوى اهليئة الدائمة ابلرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد يف اململكة
برقم  5779يف 1403/7/4هـ ،وتتضمن هذه الفتاوى الثالث عدم األخذ بذلك وأن إذاعة األذان
عند دخول وقت الصالة يف املساجد بواسطة آلة التسجيل وحنوها ال جتزئ يف أداء هذه العبادة.

وبعد استعراض ما تقدم من حبوث وفتاوى ،واملداولة يف ذلك ،فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي
تبّي له ما يلي -1 :أن األذان من شعائر اإلسالم التعبدية الظاهرة ،املعلومة من الدين ابلضرورة

ابلنص وإمجاع املسلمّي ،وهلذا فاألذان من العالمات الفارقة بّي بالد اإلسالم وبالد الكفر ،وقد

حكي االتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.

 -2التوارث بّي املسلمّي من اتريخ تشريعه يف السنة األوىل من اهلجرة وإىل اآلن ،ينقل العمل
املستمر ابألذان لكل صالة من الصلوات اخلمس يف كل مسجد ،وإن تعددت املساجد يف البلد
الواحد.

حضرت
 -3يف حديث مالك بن احلويرث ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا َ
ِ
أكربكم".متفق عليه.
الصالةُ فلْيُؤذّ ْن لكم أح ُدكم ولْيَؤهمكم ُ
 -4أن النية من شروط األذان ،وهلذا ال يصح من اجملنون وال من السكران وحنومها ،لعدم وجود النية
يف أدائه فكذلك يف التسجيل املذكور.
 -5أن األذان عبادة بدنية ،قال ابن قدامة -رمحه هللا تعاىل -يف املغين ( :425/1وليس للرجل أن
يبين على أذان غريه ألنه عبادة بدنية فال يصح من شخصّي كالصالة) ا .هـ.

 -6أن يف توحيد األذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه املذكور عدة حماذير وخماطر
منها ما يلي:

وآدااب ،ففي األذان عن طريق
أ  -أنه يرتبط مبشروعية األذان أن لكل صالة يف كل مسجد سننًا ً
التسجيل تفويت هلا وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.

ب  -أنه يفتح على املسلمّي ابب التالعب ابلدين ،ودخول البدع على املسلمّي يف عباداهتم
وشعائرهم ،ملا يفضي إليه من ترك األذان ابلكلية واالكتفاء ابلتسجيل.

وبناء على ما تقدم فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يقرر ما يلي :أن االكتفاء إبذاعة األذان يف
املساجد عند دخول وقت الصالة بواسطة آلة التسجيل وحنوها ال جيزئ وال جيوز يف أداء هذه

العبادة ،وال حيصل به األذان املشروع ،وأنه جيب على املسلمّي مباشرة األذان لكل وقت من أوقات

الصلوات يف كل مسجد على ما توارثه املسلمون من عهد نبينا ورسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم
إىل اآلن .وهللا املوفق .وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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رقم القرار5 :
رقم الدورة5 :
خطبة اجلمعة والعيدين بغري العربية يف غري البالد العربية واستخدام مكرب الصوت فيها

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15
2004/11/28

خطبة اجلمعة والعيدين بغري العربية يف غري البالد العربية واستخدام مكرب الصوت فيها:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس

اجملمع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف السؤال احملال إليه ،حول اخلالف القائم بّي بعض املسلمّي يف
اهلند ،بشأن جواز خطبة اجلمعة ابللغة احمللية غري العربية ،أو عدم جوازها ،ألن هناك من يرى عدم
أيضا :هل جيوز
اجلواز حبجة أن خطبة اجلمعة تقوم مقام ركعتّي من صالة الفرض .ويسأل السائل ً
استخدام مكرب الصوت يف أداء اخلطبة أو ال جيوز؟ وأن بعض طلبة العلم ،يعلن عدم جواز

استخدامه ،مبزاعم وحجج واهية .وقد قرر جملس اجملمع بعد اطالعه على آراء فقهاء املذاهب:

 -1أن الرأي األعدل الذي خنتاره ،هو أن اللغة العربية يف أداء خطبة اجلمعة والعيدين يف غري البالد
الناطقة ابلعربية ليست شرطًا لصحتها ،ولكن األحسن أداء مقدمات اخلطبة وما تتضمنه من آايت
يسهل عليهم تعلمها وقراءة
قرآنية ابللغة العربية لتعويد غري العرب على مساع العربية والقرآن ،مما ِّ
القرآن ابللغة اليت نزل هبا ،مث يتابع اخلطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم اليت يفهموهنا.

 -2أن استخدام مكرب الصوت يف أداء خطبة اجلمعة والعيدين ،وكذا القراءة يف الصالة ،وتكبريات

شرعا ،بل إنه ينبغي استعماله يف املساجد الكبرية املتباعدة األطراف ،ملا يرتتب
االنتقال ،ال مانع منه ً

عليه من املصاحل الشرعية .فكل أداة حديثة ،وصل إليها اإلنسان ،مبا علمه هللا وسخر له من وسائل

غرضا شرعيًّا ،أو واجبًا من واجبات اإلسالم ،وحتقق فيه من النجاح ما ال يتحقق
إذا كانت ختدم ً
بدوهنا ،تصبح مطلوبة بقدر درجة األمر الذي ختدمه وحتققه من املطالب الشرعية ،وف ًقا للقاعدة

األصولية املعروفة ،وهي أن ما يتوقف عليه حتقيق الواجب فهو واجب .وهللا سبحانه هو املوفق.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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القرار3 :
رقم الدورة5 :
حول أوقات الصلوات والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15
2004/11/28

حول أوقات الصلوات والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية الدرجات:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس

اجملمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع يف جلسته الثالثة صباح يوم اخلميس املوافق 1402/4/10هـ

املصادف 1982/2/4م .على قرار ندوة بروكسل 1400هـ1980/م .وقرار هيئة كبار العلماء
ابململكة العربية السعودية رقم ( )16يف 1398/4/21هـ فيما يتعلق مبواقيت الصالة والصوم ،يف

األقطار اليت يقصر فيها الليل جدًّا يف فرتة من السنة ،ويقصر النهار جدًّا يف فرتة ،أو اليت يستمر
ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغياهبا ستة أشهر .وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قدميًا وحديثًا يف

املوضوع قرر ما يلي:

تنقسم اجلهات اليت تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إىل ثالث :األويل :تلك اليت
يستمر فيها الليل أو النهار أر ًبعا وعشرين ساعة فأكثر حبسب اختالف فصول السنة .ففي هذه

احلال ،تقدر مواقيت الصالة والصيام وغريمها يف تلك اجلهات ،على حسب أقرب اجلهات إليها ،مما
يكون فيها ليل وهنار متمايزان يف ظرف أربع وعشرين ساعة.

الثانية :البالد اليت ال يغيب فيها شفق الغروب حىت يطلع الفجر حبيث ال يتميز شفق الشروق من

شفق الغروب ،ففي هذه اجلهات يقدر وقت العشاء اآلخرة واإلمساك يف الصوم ،ووقت صالة
الفجر ،حبسب آخر فرتة يتمايز فيها الشفقان.
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الثالثة :تلك اليت يظهر فيها الليل والنهار خالل أربع وعشرين ساعة ،وتتمايز فيها األوقات إال أن
الليل يطول فيها يف فرتة من السنة طوالً مفرطًا ويطول النهار يف فرتة أخرى طوالً مفرطًا .ومن كان

يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب مشس ،إال أن هنارها يطول جدًّا يف

شرعا ،لعموم
الصيف ،ويقصر يف الشتاء ،وجب عليه أن يصلي الصلوات اخلمس يف أوقاهتا املعروفة ً
صال َة لِ ُدلُ ِ
ش ْم ِ ِ
وك ال ه
ودا)
قوله تعاىل( :أَقِ ِم ال ه
س ِق اللهْي ِل َوقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
س إ َىل غَ َ
ِ
وات) [النساء . ]103 :وملا
[اإلسراء . ]78:وقوله تعاىل( :إِ هن ال ه
صالةَ َكانَ ْ
ّي كِتَ ًااب َم ْوقُ ً
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

ثبت عن بريدة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن رجالً سأله عن وقت الصالة،
"ص ِّل َم َعنَا َه َذين" .يعين اليومّي ،فلما زالت الشمس أمر بالالً ،فأذن ،مث أمره فأقام الظهر،
فقال لهَ :
مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ،مث أمره فأقام املغرب حّي غابت الشمس ،مث أمره

فأقام العشاء حّي غاب الشفق ،مث أمره فأقام الفجر حّي طلع الفجر ،فلما أن كان اليوم الثاين ،أمره
فأبرد ابلظهر فأبرد هبا ،فأنعم أن يربد هبا ،وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان،

وصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق ،وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ،وصلى الفجر فأسفر
هبا ،مث قال" :أين السائل عن ِ
"وقت صالتِكم
صالةِ؟ " .فقال الرجل :أان اي رسول هللا .قال:
وقت ال ه
ُ
ُ
بّي ما رأيتم" .رواه مسلم .وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
الشمس ،وكان ِظ ُّل ال هر ِ
ووقت العص ِر ما مل
العصر،
ض ِر
"وقت الظه ِر إذا زالت
قال:
جل كطُولِه ما مل َحي ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ووقت صالةِ
ووقت صالةِ
العشاء إىل ِ
ِ
املغرب ما مل يَ ِغ ِ
ب ال ه
نصف ِ
الليل
ش َف ُق،
الشمس،
تَص َف هر
ُ
ُ
ُ
ووقت صالةِ
ِ
ك
الشمس ،فإذا طلَعت
طلوع الفج ِر ما مل تطلع
األوسط،
الصبح ِمن ِ
ِ
الشمس فأ َْم ِس ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
شيطان" .أخرجه مسلم يف صحيحه .إىل غري ذلك من األحاديث
عن الصالة؛ فإهنا تَطلُ ُع َ
بّي قَـ ْر َينْ
اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس ،قوالً وفعالً ،ومل تفرق بّي طول النهار وقصره ،وطول
الليل وقصره ،ما دامت أوقات الصلوات متمايزة ابلعالمات اليت بينها رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم .هذا ابلنسبة لتحديد أوقات صالهتم ،وأما ابلنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان،
فعلى املكلفّي أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب ،وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل

غروب الشمس يف بالدهم ،مادام النهار يتمايز يف بالدهم من الليل ،وكان جمموع زماهنما أر ًبعا

قصريا فإن شريعة
وعشرين ساعة ،وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع وحنوها يف ليلهم فقط ،وإن كان ً

ّي لَ ُك ُم ْ
ط
اخلَْي ُ
(وُكلُوا َوا ْش َربُوا َح هىت يَـتَـبَ ه َ
اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد ،وقد قال هللا تعاىلَ :
ِ
اخلَي ِط ْاأل ِ ِ
ْاألَبـي ِ
ام إِ َىل اللهْي ِل) [البقرة :من اآلية . ]187ومن عجز
َس َود م َن الْ َف ْج ِر مثُه أَمتُّوا ِّ
ض م َن ْ ْ
ْ
َْ ُ
الصيَ َ

عن إمتام صوم يوم لطوله ،أو علم ابألمارات أو التجربة ،أو إخبار طبيب أمّي حاذق ،أو غلب على

مرضا شدي ًدا ،أو يفضي إىل زايدة مرضه ،أو بطء برئه -أفطر،
ظنه ،أن الصوم يفضي إىل مرضه ً
ويقضي األايم اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء .قال هللا تعاىل( :فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال ه
ش ْه َر
ُخ َر) [البقرة . ]185 :وقال هللا تعاىل( :ال
يضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع هدةٌ ِم ْن أ هَايٍم أ َ
ص ْمهُ َوَم ْن َكا َن َم ِر ً
فَـلْيَ ُ
ف ه
(وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن َح َر ٍج)
يُ َكلِّ ُ
سا إِهال ُو ْس َع َها) [البقرة :من اآلية . ]286وقالَ :
اَّللُ نَـ ْف ً
[احلج :من اآلية . ]78وهللا ويل التوفيق  ...وصلى هللا على خري خلقه سيدان حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول ص147-146
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )24واتريخ 1394/8/21هـ
يف املراد مبصرف (ويف سبيل هللا) يف أصناف أهل الزكاة
هيئة كبار العلماء 1426/8/22
2005/09/26

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وآله وصحبه وبعد:
قد جرى اطالع هيئة كبار العلماء يف دورهتا اخلامسة املعقودة مبدينة الطائف بّي يوم1394/8/5هـ

ويوم 1394/8/22هـ على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء من حبث يف املراد

بقول هللا تعاىل يف آية مصارف الزكاة"ويف سبيل هللا"هل املراد بذلك الغزاة يف سبيل هللا وما يلزم هلم،

أم عام يف كل وجه من وجوه اخلري؟

وبعد دراسة البحث املعد واالطالع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم يف هذا الصدد  -ومناقشة

أدلة من فسر املراد بسبيل هللا يف اآلية :أبهنم الغزاة وما يلزم هلم ،وأدلة من توسع يف املراد ابآلية ،ومل
حيصرها يف الغزاة فأدخل فيه بناء املساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة واملرشدين وغري
ذلك من أعمال الرب -رأى أكثرية أعضاء اجمللس األخذ بقول مجهور العلماء من مفسرين وحم ِّدثّي
وفقهاء من أن املراد بقوله تعاىل"ويف سبيل هللا" :الغزاة املتطوعون بغزوهم ،وما يلزم هلم من استعداد،

وإذا مل يوجد صرفت الزكاة كلها لألصناف األخرى ،وال جيوز صرفها يف شيء من املرافق العامة إال

إذا مل يوجد هلا مستحق من الفقراء واملساكّي وبقية األصناف املنصوص عليهم يف اآلية الكرمية .وابهلل
التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة اخلامسة
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

صاحل بن حليدان

عبد الرزاق عفيفي

عبد هللا بن حممد بن محيد
عبد اجمليد حسن

[خمالف وله وجهة نظر]

عبد هللا خياط
[خمالف وله وجهة نظر]

حممد احلركان

[خمالف وله وجهة نظر]
عبد هللا بن منيع
[خمالف وله وجهة نظر]

صاحل بن غصون

[خمالف وله وجهة نظر]

عبد العزيز بن صاحل

[خمالف وله وجهة نظر]
عبد هللا غداين
حممد بن جبري

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
راشد بن خنّي
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد السادس
قرار رقم  63يف 1398/10/25هـ
الالئحة التنفيذية جبباية الزكاة
هيئة كبار العلماء 1426/8/20

2005/09/24

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن جملس هيئة كبار العلماء املنعقد يف مدينة الطائف يف الفرتة ما بّي يوم 1398/10/14هـ حىت

هناية يوم 1398/10/25هـ .قد أعاد النظر يف الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة وما أعد بشأهنا من
حبث علمي من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف هيئة كبار العلماء ،وذلك بناء على

ما ورد من املقام السامي إىل الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد برقم /3ش/

293يف 1397/1/4هـ.

وبعد تداول الرأي والنظر يف أقوال أهل العلم وأدلتهم ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب
قيام ويل األمر مبطالبة الناس بزكوات أمواهلم الباطنة وحماسبتهم على ذلك ،بل إن كالم أهل العلم
يدل على خالف ذلك ،فأكثر العلماء يقول :إن زكاة األموال الباطنة ،وهي النقود وعروض التجارة

موكول أمر إخراجها ألصحاب األموال ،وهم مصدقون يف ذلك فال حياسبون وال يتهمون أبهنم قاموا
إبخفاء شيء منها ،بل ذلك أمر بينهم وبّي هللا سبحانه ،ولكن إذا طلبها ويل األمر فدفعوها له برئت

ذمتهم منها.

ملا تقدم فإن جملس هيئة كبار العلماء يرى ابألكثرية ما يلي:
 -1االكتفاء مبا نص عليه أهل العلم من ترك أمر حماسبة الناس على أمواهلم أو مطالبتهم ببياانت

عما ميلكونه من نقود وعروض جتارة ،بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعاً ملا درج عليه سلف
األمة يف ذلك ،وما كان عليه العمل يف عهد جاللة امللك عبد العزيز رمحه هللا ،وما سبقه من عمل

الدولة السعودية منذ نشأهتا.

 -2إبقاء العمل على ما هو عليه يف جباية زكاة احلبوب والثمار ،وأن يوكل إىل جلنة فيها مندوب من
احملكمة واإلمارة وهيئة األمر ابملعروف تتوىل جبايتها وصرفها على مستحقيها ويبقى العمل يف جباية
زكاة املاشية على ما كان عليه ويعطون مكافأة على عملهم ولو من الزكاة.

 -3كل من حتقق لدى والة األمر أنه ال يدفع الزكاة أو جيحد شيئاً منها فإن ويل األمر جيري ما يلزم
حنو أخذها منه وتعزيره التعزير الشرعي جزاء ما ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه.

 -4يوصي اجمللس إبجياد صندوق خاص يودع فيه ما يورد لصندوق الدولة من زكاة وتصرف منه بعد
ورودها على مستحقيها بواسطة جلنة من أهل الثقة واألمانة يف كل بلد.

والشك أن والة األمر -وفقهم هللا -إذا انتهجوا ما أوضح يف هذا القرار فإن ذمتهم بريئة ،وسوف
يكون لذلك أثره احلميد وعواقبه الطيبة؛ ألن اخلري والربكة يف اتباع سلفنا الصاحل من عهد النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -إىل يومنا هذا .وابهلل التوفيق  ...وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

حممد بن علي احلركان

حممد بن جبري
راشد بن خنّي

عبد هللا خياط

عبد اجمليد حسن

عبد العزيز بن صاحل [غائب]

عبد هللا بن منيع [يل وجهة نظر]
صاحل بن حليدان
عبد الرزاق عفيفي

عبد هللا بن غداين

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

عبد هللا بن حممد بن محيد

سليمان بن عبيد صاحل بن غصون [متوقف]

عبد هللا بن قعود [متوقف فيما عدا الفقرة الرابعة]

()180/17

وجهة نظر
احلمد هلل وحده ،وصلى هللا وسلم على من ال نيب بعده حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:

فبعد االطالع على خطاب مسو انئب رئيس جملس الوزراء رقم /3ش 293/واتريخ /1/4
1397هـ وعلى مشروع الالئحة التنفيذية جلباية الزكاة املقدم جمللس الوزراء لدراسته

وبعد التأمل والدراسة ظهر يل أن هذه الالئحة ليست الئحة تنفيذية ابملعىن االصطالحي املعروف

لدى خرباء اإلدارة والتنظيم حبيث تكون خاصة ابألعمال اإلدارية جلباية الزكاة وإمنا تشتمل الالئحة
على مواد تشريعية ،ومنها املواد الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ،وعلى مواد تنفيذية

إدارية.
وحيث إن املواد التشريعية يف مشروع الالئحة ليست شاملة ألحكام الزكاة حىت يقال ببقائها للفائدة،
وليست شاملة ألهم أحكام الزكاة حىت يقال ابالكتفاء ابألهم عن املهم ،مع أن بعض ما تناولته

موضع خالف بّي أهل العلم كما هو احلال يف الديون على من جتب عليه الزكاة هل يسقط من الزكاة

ما يقابلها من األموال مطلقاً أم أن ذلك خاص ابألموال الباطنة أو أهنا ال تسقط من الزكاة شيئاً،
وكذلك األمر ابلنسبة للديون اململوكة للمكلف ابلزكاة على مليء أو غريه هل يزكيها مطلقاً ،ومىت
يزكيها ،وهل تقابل مبا يزيد عند املكلف هبا عن حاجته من أموال القنية غري األمثان.

وحيث إن األمور التشريعية يرجع إليها يف مصادرها كاحلال ابلنسبة ملسائل العبادات واملعامالت وما
تقتضيه اخلصومات من أحكام قضائية ومىت أشكل منها على اجلهة املختصة جببايتها ما يقتضي األمر

استجالءه أمكن الرجوع إىل اجلهة املختصة ابإلفتاء.

وعليه فإنين أرى استبعاد كل ما يتعلق ابألمور التشريعية من الالئحة ملا ذكر وليصدق عليها أهنا
الئحة تنفيذية جلباية الزكاة مفروض يف مجيع موادها أن تكون إدارية حمضة.

وحيث إن غالب املواد التنفيذية اإلدارية يف هذه الالئحة مبين على املواد التشريعية املذكورة فيها فإن

بقاءها بعد استبعاد املواد التشريعية فيها ال يستقيم إال بعد إعادة النظر فيها وصياغتها صياغة إدارية

ال تنبين على ما استبعد منها .وتستند على األسس التالية:

أ -إن لويل األمر أن يطلب من الزكاة ما يرى املصلحة العامة تقتضي طلبه.
ب -األصل يف املسلم أنه مؤمتن على شئون دينه من صالة وزكاة وصوم وغري ذلك.

ج -مىت توفرت القرائن الهتام من يتساهل أو يتالعب أبداء الزكاة أو بعضها أبي طريق من طرق
االحتيال أو التهرب منأدائها فإن للقضاء الفصل يف عدوانه مبا يقتضيه الوجه الشرعي .وللجهة
املختصة جببايتها بذل اجلهد يف حتصيل ما يدعم االدعاء.

د -تعيّي اجلهة املختصة جبباية الزكاة وإعطائها من الصالحيات ما تستطيع به إنفاذ ما وكل إليها.
هـ -الرجوع يف تقدير العقوابت اجلزائية إىل القضاء املختص.

واألخذ ابألصل يف أن الزكاة تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء.
هذا ما ظهر يل ،وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو اهليئة

عبد هللا بن سليمان بن منيع
1398/10/24هـ
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قرار رقم)4/3( 28 :

بشأن

زكاة األسهم يف الشركات
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،4ج 1ص )705
إ هن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-18صفر 1408هـ املوافق  11-6شباط (فرباير) 1988م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي:

أوالً :جتب زكاة األسهم على أصحاهبا ،وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي

على ذلك ،أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية ،أو كان قانون الدولة يلزم الشركات إبخراج الزكاة،
أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

اثنياً :خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ،مبعىن أن تعترب مجيع
أموال املسامهّي مبثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة هبذا االعتبار من حيث نوع املال

الذي جتب فيه الزكاة ،ومن حيث النصاب ،ومن حيث املقدار الذي يؤخذ ،وغري ذلك مما يراعى يف
زكاة الشخص الطبيعي ،وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال.

ويطرح نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة ،ومنها أسهم اخلزانة العامة ،وأسهم الوقف اخلريي،
وأسهم اجلهات اخلريية ،وكذلك أسهم غري املسلمّي.

اثلثاً :إذا مل تزك الشركة أمواهلا ألي سبب من األسباب ،فالواجب على املسامهّي زكاة أسهمهم ،فإذا
استطاع املساهم أن يعرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة ،لو زكت الشركة أمواهلا
على النحو املشار إليه ،زكى أسهمه على هذا االعتبار ،ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم وإن مل

يستطع املساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي ،وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها

زكاة املستغالت ،ومتشياً مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية ابلنسبة لزكاة العقارات
واألراضي املأجورة غري الزراعية ،فإ هن صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أصل السهم ،وإمنا جتب

الزكاة يف الريع ،وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة

وانتفاء املوانع.
وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة ،زكاها زكاة عروض التجارة ،فإذا جاء حول زكاته

وهي يف ملكه ،زكى قيمتها السوقية وإذا مل يكن هلا سوق ،زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة ،فيخرج ربع
العشر 5ر %2من تلك القيمة ومن الربح ،إذا كان لألسهم ربح.
رابعاً :إذا ابع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله وزهكاه معه عندما جييء حول زكاته.
أما املشرتي فيزكي األسهم اليت اشرتاها على النحو السابق.

وهللا أعلم
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قرار رقم)4/2( 27 :
بشأن
صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
2004/12/02
جملة اجملمع (ع  ،4ج 1ص )517
إ هن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

بعد اطالعه على املذكرة التفسريية بشأن صندوق التضامن اإلسالمي ووقفيته املقدمة إىل الدورة
الثالثة للمجمع ،وعلى األحباث الواردة إىل اجملمع يف دورته احلالية خبصوص موضوع صرف الزكاة

لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي،
قرر ما يلي:

أوالً :ال جيوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن اإلسالمي ،ألن يف ذلك حبساً للزكاة
عن مصارفها الشرعية احملددة يف الكتاب الكرمي.

اثنياً :لصندوق التضامن اإلسالمي أن يكون وكيالً عن األشخاص واهليئات يف صرف الزكاة يف

وجوهها الشرعية ابلشروط التالية:

 -1أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية ابلنسبة للموكل والوكيل.
 -2أن يدخل الصندوق على نظامه األساسي ،وأهدافه ،التعديالت املناسبة اليت متكنه من القيام
هبذا النوع من التصرفات.

ج -أن خيصص صندوق التضامن حساابً خاصاً ابألموال الواردة من الزكاة حبيث ال ختتلط ابملوارد
األخرى اليت تنفق يف غري مصارف الزكاة الشرعية ،كاملرافق العامة وحنوها.

د -ال حيق للصندوق صرف شىء من هذه األموال الواردة للزكاة يف النفقات اإلدارية ومرتبات
املوظفّي وغريها من النفقات اليت ال تندرج حتت مصارف الزكاة الشرعية.

هـ -لدافع الزكاة أن يشرتط على الصندوق دفع زكاته فيما حيدده من مصارف الزكاة الثمانية ،وعلى
الصندوق  -يف هذه احلالة  -أن يتقيد بذلك.

ويلتزم الصندوق بصرف هذه األموال إىل مستحقيها يف أقرب وقت ممكن حىت يتيسر ملستحقيها

االنتفاع هبا ،ويف مدة أقصاها سنة.
ويوصي مبا يلي:

عمالً على متكّي صندوق التضامن اإلسالمي من حتقيق أهدافه اخلرية  -املبينة يف نظامه األساسي -
واليت أنشىء من أجلها ،والتزاماً بقرار مؤمتر القمة اإلسالمي الثاين الذي نص على إنشاء هذا

الصندوق ومتويله من مسامهات الدول األعضاء ،ونظراً لعدم انتظام بعض الدول يف تقدمي مساعداهتا
الطوعية له ،يناشد اجملمع الدول واحلكومات واهليئات واملوسرين املسلمّي القيام بواجبهم يف دعم

موارد الصندوق مبا ميكنه من حتقيق مقاصده النبيلة يف خدمة األمة اإلسالمية .وهللا أعلم.
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قرار رقم)3/8( 20 :
بشأن

صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية
من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.

بعد استماعه لبيان األمّي العام املساعد ملنظمة املؤمتر اإلسالمي حول أنشطة صندوق التضامن

اإلسالمي وحاجته املاسة إىل الدعم املادي ،واقرتاحه أن يكون مصرفاً من مصارف الزكاة،
قرر ما يلي:

تكليف األمانة العامة ابلتعاون مع صندوق التضامن اإلسالمي إبعداد الدراسات الالزمة لبحث
املوضوع وعرضها على جملس اجملمع يف دورته القادمة.
وهللا أعلم.

()184/17

قرار رقم)3/3( 15 :
بشأن
توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال متليك فردي للمستحق

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،3ج /1ص 309

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية

من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.
بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف موضوع توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال متليك فردي

للمستحق ،وبعد استماعه آلراء األعضاء واخلرباء فيه،
قرر ما يلي:

جيوز من حيث املبدأ توظيف أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق

للزكاة ،أو تكون اتبعة للجهة الشرعية املسؤولة عن مجع الزكاة وتوزيعها ،على أن يكون بعد تلبية
احلاجة املاسة الفورية للمستحقّي وتوافر الضماانت الكافية للبعد عن اخلسائر.

وهللا أعلم
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قرار رقم)3/2( 14 :
بشأن

زكاة األسهم يف الشركات
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،4ج /3ص 705
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية

من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.

بعد مناقشته ملوضوع زكاة األسهم يف الشركات من مجيع جوانبه واالطالع على البحوث املقدمة
خبصوصه،

قرر ما يلي:

أتجيل إصدار القرار اخلاص به إىل الدورة الرابعة للمجلس
وهللا أعلم
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قرار رقم)2/2( 2 :
بشأن
زكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،2ج 115/1
إن جملس الفقه اإلسالمي املنبثق عن املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين من  16-10ربيع

اآلخر 1406هـ 28-22/كانون األول (ديسمرب) 1958م،

بعد أن استمع ملا أعد من دراسات يف موضوع زكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية،
وبعد أن انقش املوضوع مناقشة وافية ومعقمة ،تبّي منها:

أوالً :أنه مل يؤثر نص واضح يوجب الزكاة يف العقارات واألراضي املأجورة.

اثنياً :أنه مل يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية يف غلة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية.
قرر ما يلي:

أوالً :أن الزكاة غري واجبة يف أصول العقارات واألراضي املأجورة.

اثنياً :أن الزكاة جتب يف الغلة وهي ربع العشر بعد دوران احلول من يوم القبض مع اعتبار توافر
شروط الزكاة ،وانتفاء املوانع.

وهللا أعلم
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قرار رقم)2/1( :
بشأن

زكاة الديون

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة الفقه اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة

من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ 28 - 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م.
بعد أن نظر يف الدراسات املعروضة حول زكاة الديون وبعد املناقشة املستفيضة اليت تناولت املوضوع
من جوانبه املختلفة وتبّي منها:

أوالً :أنه مل يرد نص من كتاب هللا تعاىل أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

اثنياً :أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعّي رضوان هللا عليهم من وجهات نظر يف طريقة إخراج
زكاة الديون.

بناء على ذلك اختالفاً بيناً.
اثلثاً :أن قد اختلفت املذاهب اإلسالمية ً
رابعاً :أن اخلالف قد انبىن على االختالف يف قاعدة هل يعطى املال الذي ميكن عليه صفة احلاصل؟

.

قرر ما يلي:

أوالً :جتب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان املدين مليئاً ابذالً.
اثنياً  :جتب الزكاة على رب الدين بعد دوران احلول من يوم القبض إذا كان املدين معسراً أو مماطالً.
وهللا أعلم
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رقم القرار5 :
رقم الدورة15 :

بشأن استثمار أموال الزكاة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن استثمار أموال الزكاة:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته اخلامسة عشرة املنعقدة مبكة

املكرمة ،اليت بدأت يوم السبت 11رجب1419هـ املوافق 998/10/31م قد نظر يف موضوع
استثمار أموال الزكاة .وبعد التداول واملناقشة ،والتأمل يف أحكام إخراج الزكاة ومصارفها ،قرر

اجمللس ما يلي :جيب إخراج زكاة األموال على الفور ،وذلك بتمليكها ملستحقيها املوجودين وقت
ات
وجوب إخراجها ،الذين توىل هللا -سبحانه -تعيينهم بنص كتابه ،فقال-عز شأنه( :إ همنَا ال ه
ص َدقَ ُ
لِ ْل ُف َق َر ِاء َوال َْمساكِ ِ
ّي) [التوبة :من اآلية . ]60هلذا فال جيوز استثمار أموال الزكاة لصاحل أحد من
َ
مستحقيها ،كالفقراء ،ملا ينطوي عليه من حماذير شرعية متعددة :منها اإلخالل بواجب فورية
إخراجها ،وتفويت متليكها ملستحقيها وقت وجوب إخراجها ،واملضارة هبم.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار1 :
رقم الدورة11 :
بشأن زكاة أجور العقار

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن زكاة أجور العقار:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصبحه وسلم.
فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته احلادية عشرة ،املنعقدة مبكة

املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد 13رجب1409هـ املوافق  19فرباير 1989م إىل يوم األحد 20
رجب 1409هـ املوافق  26فرباير 1989م قد نظر يف موضوع زكاة أجور العقار ،وبعد املناقشة،
وتداول الرأي قرر ابألكثرية ما يلي:

أوالً :العقار املعد للسكىن ،هو من أموال القنية ،فال جتب فيه الزكاة إطالقًا ،ال يف رقبته وال يف قدر

أجرته.

اثنيًا :العقار املعد للتجارة ،هو من عروض التجارة ،فتجب الزكاة يف رقبته ،وتقدر قيمته عند مضي
احلول عليه.

اثلثًا :العقار املعد لإلجيار ،جتب الزكاة يف أجرته فقط ،دون رقبته.

نظرا إىل أن األجرة جتب يف ذمة املستأجر للمؤجر ،من حّي عقد اإلجارة ،فيجب إخراج زكاة
رً
ابعاً :
األجرة ،عند انتهاء احلول ،من حّي عقد اإلجارة بعد قبضها.

خامسا :قدر زكاة رقبة العقار ،إن كان للتجارة ،وقدر زكاة غلته ،إن كان لإلجارة ،هو ربع العشر،
ً

إحلاقًا له ابلنقدين.

كثريا ،واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً

القرار الثاين :بيان من األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي بشأن الرواية اليت كتبها املدعو سلمان
رشدي ،وما تضمنته من إساءات واعتداءات على عقائد وشخصيات إسالمية معظمة:
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم :أما
بعد :فإن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي -وقد آملها كما آمل سائر املسلمّي ،ما اشتمل عليه
كتاب املدعو سلمان رشدي ،من التشويه املتعمد للدين اإلسالمي ،واإلساءات الشنيعة
للشخصيات اإلسالمية -تعلن :ما قرره جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،يف

دورته احلادية عشرة ،املنعقدة مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد  13رجب 1409هـ املوافق 19

فرباير 1989م إىل يوم األحد  20رجب 1409هـ املوافق  26فرباير 1989م حول الرواية

املذكورة ،وجاء يف القرار ما يلي :إن الرواية اليت كتبها وأصدرها املدعو سلمان رشدي ،اهلندي

األصل من أسرة مسلمة ،والربيطاين اجلنسية ،تلك الرواية اليت نشرت ابللغة اإلجنليزية يف كتاب
بعنوان (آايت شيطانية)  ،نقلت الصحف العاملية والعربية واإلسالمية واألجنبية فقرات منها ،وقد
نشرت الكتاب دار بنجوين للنشر يف بريطانيا ،وفايكنج يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وأعقبت

الرواية املذكورة ،ضجة استنكار يف األوساط اإلسالمية وغريها ،بسبب ما جاء فيها من ألفاظ انبية،
وافرتاءات على اإلسالم ومقدساته .وقد نظر اجمللس يف بعض الفقرات ،والفصول اليت تضمنتها

الرواية املذكورة ،فرأى جملس اجملمع الفقهي فيها أبشع وأقذر صورة لالفرتاءات ،واألوصاف اليت
يصف فيها ذلك الكاتب نيب اإلسالم ،سيدان حمم ًدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وزوجاته أمهات
املؤمنّي ،وغري ذلك من املستنكرات ،حىت إنه يتهجم على خليل هللا سيدان إبراهيم بكلمات ال تليق

حبرمة األنبياء ،ويصف أمهات املؤمنّي -زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -بكلمات من

سافل الكالم ،الذي خيرج عن نطاق الكالم التارخيي ،أو العلمي ،أو األديب ،ويدخل يف نطاق

التعدي على املقدسات االعتقادية اإلسالمية ،بصورة جترمها وتعاقب عليها قوانّي مجيع البالد
املتمدنة ،اليت حيكمها نظام ،ودستور ،وقوانّي ،حتفظ احلقوق والكرامات ،ألن ما جاء يف تلك

الرواية ،يتجاوز نطاق حرية اآلراء ،ويدخل يف نطاق العدوان ،واإليذاء ابلكالم السافل ،الذي ميس
الكرامات احملرتمة املصونة .وقد تداول جملس اجملمع الفقهي ،يف هذا املوضوع اخلطري ،وما جيب
سلوكه جتاه هذا العدوان السافل ،على احلرمات اإلسالمية املقدسة ،وانتهى اجمللس إىل القرار التايل:

 -1يرى اجمللس :أن ما ورد يف هذا الكتاب ،املسمى (ابآلايت الشيطانية)  -من املفرتايت املشار
إليها ،ال يستحق أن يواجه بردود علمية ،ألنه من قبيل الشتائم ،واألوصاف البذيئة ،وليس آراء

علمية ،أو اترخيية تستوجب الرد العلمي.

 -2يقرر اجمللس :استنكار هذا العمل ،الصادر عن هذا اجملرم .ويعلن اجمللس :أن هذا الرجل ،بعمله

هذا ،يعترب مرتدًّا عن اإلسالم ،الذي نشأ يف ظله ،وأنه يستحق أن يطبق عليه ما تنص عليه الشريعة
اإلسالمية.
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 -3يعلن اجمللس :أنه جيب مالحقة هذا الشخص ،بدعوى قضائية جزائية ،تقام عليه ،وعلى دار
النشر اليت نشرت له هذه الرواية ،يف احملاكم املختصة يف بريطانيا ،وأن تتوىل رفع هذه الدعوى عليه

منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت متثل الدول اإلسالمية وأن توكل يف هذه الدعوى أقوى احملامّي
املتمرسّي ،يف القضااي اجلنائية ،أمام حماكم اجلزاء الربيطانية ،ممن يوثق أبمانتهم املسلكية.

أيضا على هذا الكاتب السافل دعوى جزائية يف بلد إسالمي،
 -4يعلن اجمللس :أنه جيب أن تقام ً
من قبل النيابة العامة فيه ،حياكم فيها غيابيًّا ،وحيكم عليه مبا توجبه الشريعة اإلسالمية يف أمثاله-
حىت ولو مل يكن هذا احلكم جمال تنفيذ فوري -ويعلن ذلك إعالميًّا .وذلك للتعبري عن سخط
املسلمّي يف العامل ،على هذا األسلوب من العدوان السافل.

 -5يقرر اجمللس :أن االعتذار الذي قدمه هذا الكاتب ،إىل املراجع الربيطانية ،ونشرته الصحف،
وقال فيه :إنه أيسف ،ألنه أساء إىل مشاعر املسلمّي .هو اعتذار فارغ ،ال حمصل له ،وال يغري شيئًا،
من افرتاءاته الشنيعة ،ألن االعتذار يف مثل هذه احلال ،جيب أن يتضمن اإلقرار واالعرتاف أبن ما
ذكره يف كتابه إمنا هو حمض كذب وافرتاء ،وأنه غري صحيح ،وأن ينشر ذلك يف وسائل اإلعالم

املوازية لتلك اليت نشر فيها أكاذيبه.

 -6يدعو اجمللس احلكومات والشعوب واألفراد ،يف البلدان اإلسالمية وغريها إىل مقاطعة دور النشر
اليت نشرت هذا الكتاب ،املسمى (آايت شيطانية)  ،أو ساعدت على نشره ،أو دفعت مكافأة

ملؤلفه ،أو قدمت جائزة له ،مقاطعة اتمة يف الكتب اليت تنشرها تلك الدور ًّأاي كانت صفتها ،وأال

تتعامل معها أبية صورة.

وإن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي ،إذ تنشر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي ،بعد أن حذرت

العامل اإلسالمي من خطورة الكتاب ،وضرورة مقاطعة دار النشر اليت تولت متويل الكتاب ونشره:
هتيب بكل مسلم على وجه األرض -وخباصة يف بريطانيا وأمريكا ،حيث نشر الكتاب -أن يكشف
زيف هذا الكتب ،وأن حيث إخوانه املسلمّي ،واألشخاص احملبّي للصدق واإلنصاف ،على مقاطعة

دار النشر اليت أصدرته ،والدور األخرى املتعاونة معها على توزيعه وتسويقه .وهللا املوفق.
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بشأن حكم «صرف سهم اجملاهدين من الزكاة يف تنفيذ مشاريعهم الصحية والرتبوية واإلعالمية» :
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس
اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف

الفرتة من يوم السبت 12رجب1406هـ إىل يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر يف موضوع

السؤال املقدم من رئيس جلنة الدعوة اإلسالمية يف مجعية اإلصالح االجتماعي ابلكويت واخلاص
جبواز صرف أموال الدعوة اإلسالمية اليت جتمع للمجاهدين األفغانيّي ،لتنفيذ املشاريع الصحية

والرتبوية واإلعالمية ،والذي طلب مساحة رئيس اجمللس عرضه عليه يف هذه الدورة .وبعد أن نظر

اجمللس يف إجاابت بعض األعضاء ،وبعد أن راجع ما صدر عنه من قرارات سابقة ،وما صدر عن
هيئة كبار العلماء يف اململكة ،واستمع إىل املناقشات حول املوضوع ،قرر أن الصرف يف اجلهات اليت

تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:

أوالً :من جهة االستحقاق ابحلاجة ،فهم -جماهدين ومهاجرين -فقراء أو مساكّي أو أبناء سبيل،

فإن من كان من ذوي األرض والعقار يف بلده أصبح ابهلجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه.

واإلنفاق على الفقراء واحملتاجّي من أموال الزكاة ال يقتصر على إطعامهم وكسوهتم فقط ،بل يشمل

كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياهتم ،ومنها املشاريع الصحية واملدارس التعليمية وحنوها مما يعترب
من ضرورات احلياة املعاصرة .وقد نقل اإلمام النووي عن أصحابه من الشافعية :أن املعترب يف

الكفاية :املطعم وامللبس واملسكن ،وسائر ما البد له منه ،على ما يليق حباله ،لنفس الشخص وملن
هو يف نفقته (اجملموع  . )190/6وقوله( :سائر ما البد له منه)  .كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات
املتجددة واملتغرية بتغري الزمان واملكان واحلال ،ومن ذلك يف عصران :املنشآت الصحية والتعليمية

اليت تعترب من تتمات احملافظة على النفس والعقل ومها من الضرورايت اخلمس ،وقد اعترب الفقهاء

الزواج من متام الكفاية ،وكتب العلم ألهله من متام الكفاية ،نقل يف (اإلنصاف) :أنه جيوز للفقري
األخذ من الزكاة لشراء كتب حيتاجها من كتب العلم اليت البد منها ملصلحة دينه ودنياه
(. )165،218/3
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يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا) .
اثنيًا :من جهة أخرى يعترب اإلنفاق على املشاريع املسؤول عنها داخالً يف مصرفَ :

مقصورا
حىت مع التضييق يف مدلوله وقصره على اجلهاد ابملعىن العسكري ،فإن اجلهاد اليوم مل يعد
ً
جزءا ال يتجزأ مما يسمونه
على أشخاص اجملاهدين وحدهم ،بل أصبح أتمّي اجلهة الداخلية وقوهتا ً
(اإلسرتاتيجية العسكرية)  .واملهاجرون بكل معاانهتم ومآسيهم هم بعض مثار احلرب وإفرازها

ونتاجها ،فالبد من رعايتهم وتوفري ما يلزم حلياهتم احلياة املناسبة ،وتعليم أبنائهم وعالجهم حىت
يطمئن اجملاهدون إىل أن أهليهم وراءهم غري مضيعّي ،فيستمروا يف جهادهم أقوايء صامدين ،وأي

خلل أو ضعف يف هذه اجلهة يعود على اجلهاد ابلضرر .ومما يؤيدان يف هذا من النصوص ما جاء يف
ف غا ِزًاي يف أهلِه خب ٍري فقد غَ َزا" .فاعترب رعاية أسرة
"من َخلَ َ
الصحيح من قوله صلى هللا عليه وسلمَ :

هادا ،فال غرو أن يكون اإلنفاق فيه من ابب اجلهاد يف سبيل هللا .وعلى هذا
غزوا وج ً
الغازي اجملاهد ً
نص بعض الفقهاء :أن الغازي يعطَى من سهم (وِيف سبِ ِ ِ
ورجوعا
ومقاما
ً
ذهااب ً
َ َ
ُ
يل هللا) نفقتَه ونفقةَ عياله ً
(اجملموع . )227/6:وأما ما يتعلق ابلنشاط اإلعالمي ،فقد غدا من لوازم احلرب الناجحة يف عصران

كما يقرر ذلك املختصون من العسكريّي ،فهو الزم لتقوية الروح املعنوية للمجاهدين وحتريضهم على

القتال ،وهو الزم لزرع الثقة واألمل يف نفس من وراءهم من املدنيّي واملساعدين ،وهو الزم لبث

الرعب يف قلوب أعدائهم ،وقد يكون النصر ابلرعب ،وهو الزم لتجنيد الرأي العام العاملي للوقوف

جبانبهم ونصرة قضيتهم .والقاعدة الشرعية :أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .مث هو بعد ذلك
من أنواع اجلهاد ابللسان ،الداخل يف عموم قوله صلى هللا عليه وسلمِ :
"جاهدوا املشركّي أبموالِكم

ِ
وأنفسكم وألسنتِكم" .وبناء على هذا يرى اجمللس جواز صرف أموال الزكاة فيما جاء يف السؤال.
ريا.
وهللا أعلم .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما كث ً
واحلمد هلل رب العاملّي.
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رقم القرار5 :

رقم الدورة9 :
بشأن موضوعي "االستفادة أبموال الزكاة لبناء املدارس واملستشفيات يف البالد األوربية وأتسيس
صندوق للزكاة فيها"
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وعي «االستفادة أبموال الزكاة لبناء املدارس واملستشفيات يف البالد األوربية وأتسيس
بشأن ُ
موض َ
صندوق للزكاة فيها» :

()195/17

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس
اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف

الفرتة من يوم السبت 12رجب1406هـ إىل يوم السبت 19رجب1406هـ قد نظر يف توصية جممع
البحث الفقهي األوريب ،التابع للمجلس األعلى العاملي للمساجد ،واحملال إليه من معايل الدكتور
األمّي العام ،انئب رئيس اجمللس ،واملتعلق إبمكان االستفادة أبموال الزكاة لبناء املدارس

واملستشفيات يف البالد األوربية .وبعد النظر واالستماع إىل كلمات األعضاء ومناقشاهتم قرر اجمللس

أتكيد ما ذهب إليه يف الدورة الثامنة من دخول الدعوة إىل هللا تعاىل ،وما يعّي عليها ،ويدعم أعماهلا
يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا)  .وهو أحد املصارف الثمانية املنصوص عليها يف كتاب هللا تعاىل
يف مصرفَ :

اعتمادا على أن اجلهاد يف اإلسالم ال يقتصر على القتال ابلسيف ،بل
[اآلية 60من سورة التوبة]
ً

يشمل اجلهاد ابلدعوة وتبليغ الرسالة ،والصرب على مشاقها .وقد قال تعاىل خماطبًا رسوله صلى هللا
عليه وسلم يف شأن القرآن( :فَال تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين وج ِ
اه ْد ُهم بِ ِه ِج َه ً ِ
ريا) [الفرقان . ]52:وجاء يف
َ ََ
ْ
ادا َكب ً
احلديث الشريفِ :
"جاهدوا املشركّي أبموالِكم ِ
وأنفسكم وألسنتِكم" .رواه أمحد وأبو داود والنسائي
وابن حبان واحلاكم وصححه .ويتأكد هذا املعىن يف عصران احلاضر ،أكثر من أي وقت آخر،

غزون فيه يف عقر دارهم من امللل والنحل والفلسفات الباطلة ،وابلفكر والثقافة ال
فاملسلمون يُ َ

ابلسيف واملدفع ،وابملؤسسات التعليمية واالجتماعية ،ال ابملؤسسات العسكرية .وال يفل احلديد إال
حديد مثله ،فالبد أن تقاوم الدعوة إىل الطاغوت ابلدعوة إىل هللا ،ويقاوم تعليم الباطل بتعليم احلق،

والفكر املشحون ابلكفر ابلفكر املشحون ابإلسالم .كما قال أبو بكر الصديق خلالد -رضي هللا
س ِ
عنه" :حا ِرْهبم ِ
مح ."..وقد تنوعت وسائل الدعوة
ابلر ِ
مح ُّ
يف ،و ُّ
يف ابل ه
مبثل ما ُحيا ِربونك به :ال ه
س ُ
الر ُ
تنوعا ابلغًا ،فلم تعد مقصورة على كلمة تقال ،أو نشرة توزع ،أو كتاب يؤلف-
وأساليبها يف عصران ً

خطرا :املدرسة اليت تصوغ عقول
وإن كان هذا كله ًّ
أثرا وأشدها ً
مهما -بل أصبح من أعظم وسائلها ً
الناشئة وتصنع أذواقهم وميوهلم ،وتغرس فيها من األفكار والقيم ما تريد ،ومثل ذلك املستشفى

الذي يستقبل املرضى ،وحياول التأثري فيهم ابسم اخلدمات اإلنسانية .وقد استغل هذه الوسائل أعداء
اإلسالم من دعاة التنصري وغريهم ،لغزو أبناء األمة اإلسالمية ،وسلخهم من شخصيتهم ،وإضالهلم

عن عقيدهتم ،فأنشؤوا املدارس ،واملستشفيات وغريها هلذا الغرض اخلبيث ،وأنفقوا عليها العشرات

واملئات من املاليّي ،وأكثر ما يتعرض املسلمون وشباهبم خاصة هلذا اخلطر حينما يكونون خارج داير

اإلسالم .وهلذا يقرر اجمللس أن املؤسسات التعليمية واالجتماعية من املدارس واملتشفيات وحنوها ،إذا
كانت يف بالد الكفر ،تعترب اليوم من لوازم الدعوة ،وأدوات اجلهاد يف سبيل هللا ،وهي مما يدعم
وهويهتهم الدينية ،يف مواجهة
الدعوة ويعّي على أعماهلا بل هي الزمة للمحافظة على عقائد املسلمّي ُ

التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به املدارس واملنشآت
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التنصريية والالدينية .على أن تكون هذه املؤسسات إسالمية خالصة ،ممحضة ألغراض الدعوة
ادا أو فئة من الناس.
والرسالة والنفع لعموم املسلمّي ،وليست ألغراض جتارية ختص أفر ً

أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة ،جلمعها من املكلفّي هبا ،وصرفها يف مصارفها الشرعية ،ومنها

شرعا ،ملا وراءه من حتقيق مصاحل مؤكدة للمسلمّي ،بشرط أن يقوم
ما ذكرانه أعاله ،فهو أمر حممود ً
عليه الثقات املأمونون العارفون أبحكام الشرع يف حتصيل الزكاة وتوزيعها .وهللا أعلم .وهللا ويل

كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
التوفيق .وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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القرار4 :
رقم الدورة8 :
بشأن مجع وتقسيم الزكاة والعشر يف ابكستان
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بشأن مجع وتقسيم الزكاة والعشر يف ابكستان:

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد :فإن
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،يف دورته الثامنة املنعقدة مبكة املكرمة فيما بّي  27ربيع اآلخر

1405هـ و  8مجادى األوىل 1405هـ .بناء على اخلطاب املوجه إىل مساحة رئيس اجمللس الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،من سفارة الباكستان جبدة ،رقم /4سياسية 83/63واتريخ  27يونيو
1983م ومشفوعة استفتاء بعنوان( :مجع وتقسيم الزكاة والعشر يف ابكستان)  ،واحملال من قبل

مساحته ،إىل جملس اجملمع الفقهي ،خبطابه رقم  2/1062واتريخ  16ذي القعدة 1403هـ .وبعد

اطالع اجمللس ،على ترمجة االستفتاء الذي يطلب فيه اإلفادة ،هل أحد مصارف الزكاة الثمانية،
يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا)  .يقصر معناه على الغزاة يف سبيل هللا ،أم أن سبيل
املذكورة يف اآلية الكرمية ،وهوَ :

هللا عام لكل وجه من وجوه الرب ،من املرافق ،واملصاحل العامة ،من بناء املساجد ،والربط ،والقناطر،
وتعليم العلم ،وبث الدعاة....إخل .وبعد دراسة املوضوع ،ومناقشته ،وتداول الرأي فيه ،ظهر أن

للعلماء يف املسألة قولّي:
يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا)  .يف اآلية الكرمية على الغزاة يف سبيل هللا ،وهذا رأي مجهور
أحدمها :قصر معىنَ :

يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا) من الزكاة ،على اجملاهدين الغزاة
العلماء .وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب َ

يف سبيل هللا تعاىل.

القول الثاين :أن سبيل هللا شامل ،عام لكل طرق اخلري ،واملرافق العامة للمسلمّي :من بناء املساجد

وصيانتها ،وبناء املدارس ،والربط ،وفتح الطرق ،وبناء اجلسور ،وإعداد املؤن احلربية ،وبث الدعاة،
وغري ذلك من املرافق العامة ،مما ينفع الدين ،وينفع املسلمّي ،وهذا قول قلة من املتقدمّي ،وقد
ارتضاه واختاره كثري من املتأخرين.

وبعد تداول الرأي ،ومناقشة أدلة الفريقّي قرر اجمللس ابألكثرية ما يلي:

نظرا إىل أن القول الثاين قد قال به طائفة من علماء املسلمّي ،وأن له حظًّا من النظر ،يف بعض
ً -1
يل هِ
هِ
ين يُـ ْن ِف ُقو َن أ َْم َوا َهلُ ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل مثُه ال يُـ ْتبِ ُعو َن َما أَنْـ َف ُقوا َمنًّا َوال
اآلايت الكرمية مثل قوله تعاىل (الذ َ
أَذًى) [البقرة . ]262:ومن األحاديث الشريفة ،مثل ما جاء يف سنن أيب داود :أن رجالً جعل انقة
"ارَكبِيها فإ هن احلَ هج يف َسبِ ِ
يل
يف سبيل هللا فأرادت امرأته احلج ،فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلمْ :
ِ
هللا".
ونظرا إىل أن القصد من اجلهاد ابلسالح ،هو إعالء كلمة هللا تعاىل ،وأن إعالء كلمة هللا تعاىل،
ً -2

أيضا -ابلدعوة إىل هللا تعاىل ،ونشر دينه :إبعداد الدعاة ،ودعمهم،
كما يكون ابلقتال يكونً -

جهادا ،ملا روى اإلمام أمحد والنسائي وصححه
ومساعدهتم على أداء مهمتهم ،فيكون كال األمرين ً
احلاكم ،عن أنس ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :جا ِهدوا املشركّي أبموالِكم

وأن ُف ِسكم وألسنتِكم".
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ونظرا إىل أن اإلسالم حمارب ابلغزو الفكري والعقدي ،من املالحدة واليهود والنصارى ،وسائر
ً -3

أعداء الدين ،وأن هلؤالء من يدعمهم الدعم املادي واملعنوي فإنه يتعّي على املسلمّي ،أن يقابلوهم

مبثل السالح الذي يغزون به اإلسالم ،ومبا هو أنكى منه.

ونظرا إىل أن احلروب يف البالد اإلسالمية ،أصبح هلا وزارات خاصة هبا ،وهلا بنود مالية يف ميزانية
ً -4
كل دولة ،خبالف اجلهاد ابلدعوة ،فإنه ال يوجد له يف ميزانيات غالب الدول مساعدة وال عون.

لذلك كله فإن اجمللس يقرر -ابألكثرية املطلقة -دخول الدعوة إىل هللا تعاىل ،وما يعّي عليها ،ويدعم

يل ِ
(وِيف َسبِ ِ
هللا)  ،يف اآلية الكرمية.
أعماهلا ،يف معىن َ

هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث ص48-46/
قرار رقم ( )108واتريخ 1403/11/2هـ
حكم إنشاء مراصد فلكية يستعان هبا يف رؤية اهلالل
هيئة كبار العلماء 1426/8/22

2005/09/26

احلمد هلل ،والصالة والسالم على عبد هللا ورسوله ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:

ففي الدورة الثانية والعشرين جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة مبدينة الطائف ،ابتداء من العشرين من
شهر شوال حىت الثاين من شهر ذي القعدة عام 1403هـ حبث اجمللس موضوع إنشاء مراصد فلكية
يستعان هبا عند حتري رؤية اهلالل ،بناء على األمر السامي املوجه إىل مساحة الرئيس العام إلدارات

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد برقم (/4ص )19524/واتريخ 1403/8/18هـ،

واحملال من مساحته إىل األمانة العامة هليئة كبار العلماء برقم (/1/2652د)  ،واتريخ 1403/9/1هـ
واطلع على قرار اللجنة املشكلة بناء على األمر السامي رقم ( )2/6واتريخ 1403/1/2هـ،

واملكونة من أصحاب الفضيلة :الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء اهليئة
الدائمة مبجلس القضاء األعلى ،والشيخ حممد بن عبد الرحيم اخلالد ،ومندوب جامعة امللك سعود
الدكتور فضل أمحد نور حممد ،واليت درست موضوع االستعانة ابملراصد على حتري رؤية اهلالل،

وأصدرت يف ذلك قرارها املؤرخ يف 1403/5/16هـ املتضمن:

أنه اتفق رأي اجلميع على النقاط الست التالية:

 -1إنشاء املراصد كعامل مساعد على حتري رؤية اهلالل ال مانع منه شرعاً.
 -2إذا رئي اهلالل ابلعّي اجملردة ،فالعمل هبذه الرؤية ،وإن مل ير ابملرصد.

 -3إذا رئي اهلالل ابملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعّي العمل هبذه الرؤية ،ولو مل ير ابلعّي
اجملردة؛ وذلك لقول هللا تعاىل " :فمن شهد منكم الشهر فليصمه" ( ، )1ولعموم قول رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم " :ال تصوموا حىت تروه ،وال تفطروا حىت تروه ،فإن غم عليكم لرؤيته ،وأفطروا

لرؤيته ،فإن غم عليكم  " ...احلديث يصدق أنه رئي اهلالل ،سواء كانت الرؤية ابلعّي اجملردة أم هبا
عن طريق املنظار ،وألن املثبت مقدم على النايف.

 -4يطلب من املراصد من قبل اجلهة املختصة عن إثبات اهلالل حتري رؤية اهلالل يف ليلة مظنته،
بغض النظر عن احتمال وجود اهلالل ابحلساب من عدمه.
 -5حيسن إنشاء مراصد متكاملة األجهزة لالستفادة منها يف جهات اململكة األربع ،تعّي مواقعها
وتكاليفها بواسطة املختصّي يف هذا اجملال.

 -6تعميم مراصد متنقلة؛ لتحري رؤية اهلالل يف األماكن اليت تكون مظنة رؤية اهلالل ،مع االستعانة
ابألشخاص املشهورين حبدة البصر ،وخاصة الذين سبق هلم رؤية اهلالل .اهـ.

وبعد أن قام اجمللس بدراسة املوضوع ومناقشته ورجع إىل قراره رقم ( )2الذي أصدره يف دورته الثانية
املنعقدة يف شهر شعبان من عام 1394هـ يف موضوع األهلة قرر ابإلمجاع :املوافقة على النقاط

الست اليت توصلت إليها اللجنة املذكورة أعاله ،بشرط أن تكون الرؤية ابملرصد أو غريه ممن تثبت
عدالته شرعاً لدى القضاء كاملتبع ،وأن ال يعتمد على احلساب يف إثبات دخول الشهر أو خروجه.
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد العزيز بن صاحل
عبد هللا بن قعود

عبد هللا خياط

عبد الرزاق عفيفي
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
عبد اجمليد حسن

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
راشد بن حنّي

صاحل بن غصون
سليمان بن عبيد

عبد هللا بن غداين
صاحل اللحيدان

عبد هللا بن منيع
حممد بن جبري [أوافق على النقاط اخلمس من قرار اللجنة أما النقطة الثانية فال أوافق عليها]
__________
( )1سورة البقرة ،اآلية .185
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث ص45-35/
قرار رقم ( )34واتريخ 1395/2/14هـ

بشأن حكم اعتماد احلساب الفلكي يف إثبات العبادات
هيئة كبار العلماء 1426/8/22
2005/09/26

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ،وآله وصحبه ،وبعد:
فبناء على خطاب معايل رئيس ديوان رائسة جملس الوزراء رقم ( )4680واتريخ 1394/2/23هـ
املتضمن :أمر جاللة امللك إبحالة خطاب أمّي عام هيئة الدعوة واإلرشاد يف

(سورااباي) بشأن توحيد مواقيت الصالة والصوم واحلج إىل هيئة كبار العلماء ،وإشارة خلطاب سعادة
وكيل وزارة اخلارجية رقم ( )3/855/6/5/300يف 1394/1/15هـ ومشفوعاته :ما تبلغته سفارة
جاللة امللك يف اجلزائر من وزارة التعليم األصلي والشئون الدينية من واثئق حول االعتماد على

احلساب الفلكي لتحديد مواقيت العبادات.

وبناء على احملضر رقم ( )7من حماضر الدورة اخلامسة جمللس هيئة كبار العلماء املشتمل على إعداد
قرار مدعم ابألدلة يعرض على اهليئة يف دورهتا السادسة إلقراره.
وبعد دراسة اجمللس للقرارات والتوصيات والفتاوى واآلراء املتعلقة هبذا املوضوع وإعادة النظر يف

البحث الذي سبق أن أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع توحيد أوائل
الشهور القمرية ،واالطالع على القرار الصادر من اهليئة يف دورهتا الثانية برقم ( )2واتريخ

1393/2/13هـ ومداولة الرأي يف ذلك كله  -قرر ما يلي:

أوالً :أن املراد ابحلساب والتنجيم هنا معرفة الربوج واملنازل ،وتقدير سريكل من الشمس والقمر

وحتديد األوقات بذلك؛ كوقت طلوع الشمس ودلوكها وغروهبا ،واجتماع الشمس والقمر

وافرتاقهما ،وكسوف كل منهما ،وهذا هو ما يعرف ب (حساب التسيري ،وليس املراد ابلتنجيم هنا

االستدالل ابألحوال الفلكية على وقوع احلوادث األرضية ،من والدة عظيم أو موته ،ومن شدة
وبالء ،أو سعادة ورخاء ،وأمثال ذلك مما فيه ربط األحداث أبحوال األفالك علماً مبيقاهتا ،أو أتثرياً
يف وقوعها من الغيبيات اليت ال يعلمها إال هللا ،وهبذا يتحرر موضوع البحث.
وانتهاء إبمجاع مامل تثبت
اثنياً :أنه ال عربة شرعاً مبجرد والدة القمر يف إثبات الشهر القمري بدءاً
ً

رؤيته شرعاً ،وهذا ابلنسبة لتوقيت العبادات ومن خالف يف ذلك من املعاصرين فمسبوق إبمجاع من
قبله.

اثلثاً :أن رؤية اهلالل هي املعتربة وحدها يف حالة الصحو ليلة الثالثّي يف إثبات بدء الشهور القمرية

وانتهائها ابلنسبة للعبادات ،فإن مل يُر أكملت العدة ثالثّي إبمجاع.

أما إذا كان ابلسماء غيم ليلة الثالثّي :فجمهور الفقهاء يرون إكمال العدة ثالثّي؛ عمالً حبديث":
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثّي" ،وهبذا تفسر الرواية األخرى الواردة بلفظ " :فاقدروا له ".

وذهب اإلمام أمحد يف رواية أخرى عنه ،وبعض أهل العلم إىل اعتبار شعبان يف حالة الغيم تسعة

وعشرين يوماً احتياطاً لرمضان ،وفسروا رواية " :فاقدروا له" :بضيقوا ،أخذاً من قوله تعاىل " :ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مماءااته هللا" ( ، )1أي :ضيق عليه رزقه.

وهذا التفسري مردود مبا صرحت به رواية احلديث األخرى الواردة بلفظ " :فاقدروا له ثالثّي " ،ويف
رواية أخرى " :فأكملوا عدة شعبان ثالثّي".
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وحكى النووي يف شرحه على صحيح مسلم حلديث " :فإن غم عليكم فاقدروا له" عن ابن سريج
ومجاعة ،منهم مطرف بن عبد هللا  -أي :ابن الشخري -وابن قتيبة وآخرون  -اعتبار قول علماء
وانتهاء ،أي :إذا كان يف السماء غيم.
ابتداء
النجوم يف إثبات الشهر القمري
ً
ً

وقال ابن عبد الرب :روي عن مطرف بن الشخري ،وليس الصحيح عنه ،ولو صح ما وجب اتباعه؛
لشذوذه فيه ،وملخالفة احلجة له مث حكى عن ابن قتيبة مثله ،وقال :ليس هذا من شأن ابن قتيبة ،وال

هو ممن يعرج عليه يف مثل هذا الباب .مث حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ،مث قال

ابن عبد الرب :والصحيح عنه يف كتبه وعند أصحابه ومجهور العلماء خالفه ،انتهى.

وهبذا يتضح :أن حمل اخلالف بّي الفقهاء إمنا هو يف حال الغيم وما يف معناه .وهذا كله ابلنسبة

للعبادات ،أما ابلنسبة للمعامالت فللناس أن يصطلحوا على ماشاءوا من التوقيت.

رابعاً :أن املعترب شرعاً يف إثبات الشهر القمري هو رؤية اهلالل فقط دون حساب سري الشمس

والقمر ملا أييت:

أ -أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابلصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قوله:
" صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرويته" ،وحصر ذلك فيها بقوله" " ال تصوموا حىت تروه ،وال تفطروا حىت
تروه " ،وأمر املسلمّي إذا كان غيم ليلة الثالثّي أن يكملوا العدة ،ومل أيمر ابلرجوع إىل علماء

النجوم ،ولو كان قوهلم أصالً وحده أو أصالً آخر يف إثبات الشهر -ألمر ابلرجوع إليهم ،فدل ذلك

على أنه ال اعتبار شرعاً ملا سوى الرؤية ،أو إكمال العدة ثالثّي يف إثبات الشهر ،وأن هذا شرع

مستمر إىل يوم القيامة ،وما كان ربك نسياً.
ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد هبا العلم أو غلبة الظن بوجود اهلالل أو إمكان رؤيته ال التعبد

بنفس الرؤية -مردودة؛ ألن الرؤية يف احلديث متعدية إىل مفعول واحد ،فكانت بصرية ال علمية،

وألن الصحابة فهموا أهنا رؤية ابلعّي ،وهم أعلم ابللغة ومقاصد الشريعة ،وجرى العمل يف عهد النيب
صلى هللا عليه وسلم وعهدهم على ذلك ،ومل يرجعوا إىل علماء النجوم يف التوقيت ،وال يصح أيضاً
أن يقال :أن النيب صلى هللا عليه وسلم حّي قال " :فإن غم عليكم فاقدروا له" أراد أمران بتقدير
منازل القمر لنعلم ابحلساب بدء الشهر وهنايته؛ ألن هذه الرواية فسرهتا رواية " :فاقدروا له ثالثّي"

وما يف معناه ،ومع ذلك فالذين يدعون إىل توحيد أوائل الشهور يقولون ابالعتماد على حساب
املنازل يف الصحو والغيم ،واحلديث قيد القدر له حبالة الغيم.

ب -أن تعليق إثبات الشهر القمري ابلرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة؛ ألن رؤية اهلالل
أمرها عام يتيسر ألكثر الناس ،خبالف ما لو علق احلكم ابحلساب فإنه حيصل به احلرج ويتناىف مع
مقاصد الشريعة ،ودعوى زوال وصف األمية يف علم النجوم عن األمة لو سلمت ال يغري حكم

الشرع يف ذلك.

ج -أن علماء األمة يف صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبات الشهور القمرية دون

احلساب ،فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه يف ذلك عند الغيم وحنوه ،أما عند الصحو فلم يعرف
عن أحد من أهل العلم أنه عدل على احلساب يف إثبات األهلة أو علق احلكم العام به.
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خامساً :تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل بعد غروب الشمس لوال املانع من األمور االعتبارية
االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب ،وكذا تقدير املانع ،فاالعتماد على ذلك يف توقيت

العبادات ال حيقق الوحدة املنشودة؛ وهلذا جاء الشرع ابعتبار الرؤية فقط دون احلساب.

سادساً :ال يصح تعيّي مطلع دولة أو بلد -كمكة مثالً -لتعترب رؤية اهلالل منه وحده ،فإنه يلزم من

ذلك أن ال جيب الصوم على من ثبتت رؤية اهلالل عندهم من سكان جهة أخرى ،إذا مل ير اهلالل يف

املطلع املعّي.

سابعاً :ضعف أدلة من اعترب قول علماء النجوم يف إثبات الشهر القمري .ويتبّي ذلك بذكر أدلتهم
ومناقشتها:

أ -قالوا :إن هللا أخرب أبنه أجرى الشمس والقمر حبساب ال يضطرب ،وجعلهما آيتّي وقدرمها
منازل؛ لنعترب ،ولنعلم عدد السنّي واحلساب ،فإذا علم مجاعة ابحلساب وجود اهلالل يقيناً وإن مل

متكن رؤيته بعد غروب مشس التاسع والعشرين أو وجوده مع إمكان الرؤية لوال املانع ،وأخربان بذلك

عدد منهم يبلغ مبلغ التواتر  -وجب قبول خربهم؛ لبنائه على يقّي ،واستحالة الكذب على
املخربين؛ لبلوغهم حد التواتر ،وعلى تقدير أهنم مل يبلغوا حد التواتر وكانوا عدوالً فخربهم يفيد غلبة
الظن ،وهي كافية يف بناء أحكام العبادات عليها.

واجلواب :أن يقال :إن كوهنا آايت لالعتبار هبا والتفكري يف أحواهلا لالستدالل على خالقها وجمريها

بنظام دقيق ال خلل فيه وال اضطراب ،وإثبات ما هلل من صفات اجلالل والكمال -أمر ال ريب فيه.

أما االستدالل حبساب سري الشمس والقمر على تقدير أوقات العبادات فغري مسلم؛ ألن الرسول -
صلى هللا عليه وسلم  -وهو أعلم اخللق بتفسري كتاب هللا  -مل يعلق دخول الشهر وخروجه بعلم

احلساب ،وإمنا علق ذلك برؤية اهلالل أو إكمال العدة يف حال الغيم ،فوجب االقتصار على ذلك،

وهذا هو الذي بتفق ومساحة الشريعة وسهولتها مع ما فيه من الدقة والضبط ،خبالف تقدير سري

الكواكب فإن أمره خفي عقلي ال يدركه إال النزر اليسري من الناس ،ومثل هذا ال تبىن عليه أحكام

العبادات.

ب -وقالوا :إن الفقهاء يرجعون يف كثري من شئوهنم إىل أهل اخلربة فريجعون إىل األطباء يف فطر
املريض يف رمضان ،وتقدير مدة التأجيل يف العنّي واملعرتض ،وإىل أهل اللغة يف تفسري نصوص
الكتاب والسنة ،إىل غري ذلك من الشئون ،فلريجعوا يف معرفة بدء الشهور القمرية وهنايتها إىل علماء

النجوم.

واجلواب :أن يقال :هذا قياس مع الفارق؛ ألن الشرع إمنا جاء ابلرجوع إىل أهل اخلربة يف اختصاصهم
يف املسائل اليت ال نص فيها .أما إثبات األهلة فقد ورد فيه النص ابعتبار الرؤية فقط ،أو إكمال

العدة دون الرجوع فيه إىل غري ذلك.

ج -وقالوا :إن توقيت بدء الشهر القمري وهنايته ال خيتلف عن توقيت الصلوات اخلمس وبدء صوم
كل يوم وهنايته ،وقد اعترب الناس حساب املنازل علمياً يف الصلوات والصيام اليومي فليعتربوه يف
بدء الشهر وهنايته.
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وأجيب :أبن الشرع أانط احلكم يف األوقات بوجودها ،قال تعاىل " :أقم الصالة لدلوك الشمس إىل
غسق الليل وقرءان الفجر" ( ، )2وقال" وكلوا واشربوا حىت يتبّي لكم اخليط األبيض من اخليط
األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل" ( ، )3وفصلت السنة ذلك ،وأانطت وجوب صوم

رمضان برؤية اهلالل ومل تعلق احلكم يف شيء من ذلك على حساب املنازل ،وإمنا العربة بدليل احلكم.
د -وقالوا :إن هللا تعاىل قال " :فمن شهد منكم الشهر فليصمه" ( ، )4إذ املعىن :فمن علم منكم

الشهر فليصمه ،سواء كان علم ذلك عن طريق رؤية اهلالل مطلقاً أو عن طريق علم حساب املنازل.
واجلواب :أن يقال :إن معىن اآلية :فمن حضر منكم الشهر فليصمه ،بدليل قوله تعاىل بعده" :ومن

كان مريضاً أو على سفر فعدة من أايم أخر" ( ، )5وعلى تقدير تفسري الشهود ابلعلم ،فاملراد:
العلم عن طريق رؤية اهلالل ،بدليل حديث " :ال تصوموا حىت تروه ،وال تفطروا حىت تروه".

هـ  -وقالوا :إن علم احلساب مبين على مقدمات يقينية ،فكان االعتماد عليه يف إثبات الشهور

القمرية أقرب إىل الصواب وحتقيق الوحدة بّي املسلمّي يف نسكهم وأعيادهم .وأجيب :أبن ذلك

غري مسلم؛ ألن احلس واليقّي يف مشاهدة الكواكب ال يف حساب سريها ،فإنه أمر عقلي خفي ال

يعرفه إال النزر اليسري من الناس ،كما تقدم؛ حلاجته إىل دراسة وعناية ،ولوقوع الغلط واالختالف فيه،

كما هو الواقع يف اختالف التقاومي اليت تصدر يف كثري من البالد اإلسالمية ،فال يعتمد عليه وال
تتحقق به الوحدة بّي املسلمّي يف مواقيت عباداهتم.

ووقالوا :إن تعليق احلكم بثبوت الشهر على األهلة معلل بوصف األمة أبهنا أمية ،وقد زال عنها هذا

الوصف ،فقد كثر علماء النجوم ،وبذلك يزول تعليق احلكم ابلرؤية أو خبصوص الرؤية ،ويعترب

احلساب وحده أصالً ،أو يعترب أصالً آخر إىل جانب الرؤية.

واجلواب :أن يقال :إن وصف األمة أبهنا أمية ال يزال قائماً ابلنسبة لعلم سري الشمس والقمر وسائر
الكواكب ،فالعلماء به نزر يسري ،والذي كثر إمنا هو آالت الرصد وأجهزته ،وهي مما يساعد على

رؤية اهلالل يف وقته ،وال مانع من االستعانة هبا على الرؤية وإثبات الشهر هبا ،كما يستعان ابآلالت
على مساع األصوات ،وعلى رؤية املبصرات ،ولو فرض زوال وصف األمية عن األمة يف علم
احلساب -مل جيز االعتماد عليه يف إثبات األهلة؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم علق احلكم

ابلرؤية ،أو إكمال العدة ،ومل أيمر ابلرجوع إىل احلساب واستمر عمل املسلمّي على ذلك بعده.

وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم .حرر يف 1395/2/14هـ.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة السادسة
عبد الرزاق عفيفي
راشد بن خنّي

عبد هللا بن محيد

عبد العزيز بن ابز

عبد هللا بن منيع
[له وجهة نظر مرفقة]

عبد اجمليد حسن

[يل وجهة نظر مكتوبة]

حممد بن جبري

[له وجهة نظر مرفقة]
عبد العزيز بن صاحل
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون

سليمان بن عبيد

عبد هللا بن غداين
حممد احلركان

عبد هللا خياط

صاحل بن حليدان

وجهة نظر
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه .وبعد:
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فقد استعرضنا البحوث املقدمة للمجلس يف موضوع (حكم العمل ابحلساب يف ثبوت دخول الشهر
أو خروجه) وقرارات املؤمترات املنعقدة؛ لبحث ذلك املوضوع ،وأعدان النظر يف البحث املعد من

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف ذلك ،ومل جند فيما اطلعنا عليه من البحوث املذكورة حبثاً
يف املوضوع من أهل االختصاص يف علم الفلك.
وقد رأينا يف تلك البحوث من يدعي :أن نتائج احلساب الفلكي قطعية الداللة وينكر أن تكون مبنية

على ظن أو ختمّي ،كما وجدان فيهم من يدعي :أن نتائج احلساب الفلكي مبنية على احلدس والظن
والتخمّي وينكر قطعية نتائجها .وليس يف الفريقّي من يعترب أهالً لقبول قوله يف قطيعة النتائج أو
ظنيتها؛ لكونه ليس من علماء الفلك.

وحيث إن احلكم يف رأينا خيتلف ابلنسبة لألمرين :قطعية النتائج أو ظنيتها ،حيث إن القول بقطعية
نتائج احلساب الفلكي يقضى برد الشهادة برؤية اهلالل دخوالً أو خروجاً إذا تعارضت معها؛ ألن من

شروط اعتبار الشهادة ابإلمجاع :أن تكون منفكة عما يكذهبا حساً وعقالً ،فإذا قرر احلساب الفلكي
عدم والدة اهلالل ،وجاء من يشهد برؤيته  -كانت شهادته مالزمة ملا يكذهبا عقالً ،وهو القول

ابستحالة الرؤية للقطع بعدم والدة اهلالل ،كما أن القول بظنيه النتائج يقضي بردها -أي :النتائج-
واعتبار الشهادة ابلرؤية؛ إلمكاهنا ،وظنيه النتائج الفلكية ،وذلك يف حالة تعارض الشهادة ابلرؤية مع
نتائج احلساب.

ونظراً إىل أن القول بقطيعة نتائج احلساب الفلكي أو ظنيتها من قبيل الدعوى من الطرفّي ،وأن
القول يف األمور الشرعية يقتضي التحقق والتثبت واالستقصاء  -فقد طلبنا من اجمللس استقدام

أصحاب اختصاص يف علم الفلك؛ ملناقشتهم يف ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفان ،كما

تقضي بذلك املادة () من الئحة اجمللس ،فرأى اجمللس ابألكثرية عدم احلاجة إىل استقدامهم.
وعليه فإننا نؤكد ضرورة استقدام خرباء يف علم الفلك لِتُ َح هق َق دعوى قطعية نتائج احلساب الفلكي أو
ظنيتها ،وعلى ضوء ذلك نقرر ما نراه.
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
حرر يف 1395/2/14هـ.
عضو اهليئة
عضو اهليئة
عضو اهليئة

عبد اجمليد حسن
حممد بن جبري
عبد هللا بن سليمان بن منعي
____________

( )1سورة الطالق ،اآلية .7

( )2سورة اإلسراء ،اآلية .78
( )3سورة البقرة ،اآلية .187
( )4سورة البقرة ،اآلية .185
( )5سورة البقرة ،اآلية .185
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث ص34-32/
قرار رقم ()2
 -1حكم اعتبار اختالف املطالع
 -2حكم إثبات اهلالل ابحلساب

هيئة كبار العلماء 1426/8/22

2005/09/26

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فبناء على خطاب املقام السامي رقم ( )22451واتريخ 1391/11/6هـ املتضمن إحالة موضوع

األهلة إىل هيئة كبار العلماء نظراً إىل أن املوضوع عند دراسة جملس رابطة العامل اإلسالمي يف جلسته
املنعقدة يف  15شعبان عام 1391هـ واطالعها على قرار اللجنة الفقهية املنبثقة من اجمللس قدرت

املوافقة على القول بعدم اعتبار اختالف املطالع ،إال أن بعض أعضاء اجمللس التأسيسي رأى الرتيث

يف األمر ،وزايدة البحث والتقصي يف هذا املوضوع.

بناء على ذلك عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورهتا الثانية املنعقدة يف شهر شعبان

1392هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع إثبات األهلة املشتمل على
الفقرتّي التاليتّي:

أ -حكم اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره.
ب -حكم إثبات اهلالل ابحلساب.
وكذا قرار رابطة العامل اإلسالمي الصادر منها يف دورهتا الثالثة عشرة املنعقدة يف شهر شعبان عام

1391هـ ،ومرفقة حبث اللجنة الفقهية املشكلة من بعض أعضاء جملس الرابطة يف املوضوع .وبعد
دراسة اجمللس للموضوع وتداول الرأي فيه ،قرر ما يلي:

أوالً :اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت ابلضرورة حساً وعقالً ،ومل خيتلف فيها أحد ،وإمنا

وقع االختالف بّي علماء املسلمّي يف اعتبار اختالف املطالع من عدمه.

اثنياً :مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه من املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال،

واالختالف فيها ويف أمثاهلا واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين ،وهو من اخلالف السائغ الذي

يؤجر فيه املصيب أجرين :أجر االجتهاد ،وأجر اإلصابة ،ويؤجر فيه املخطئ أجراً الجتهاده.
وقد أختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولّي:

فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع ،ومنهم من مل ير اعتباره .واستدل كل فريق أبدلته من الكتاب
والسنة ،ورمبا استدل الفريقان ابلنص الواحد ،كاشرتاكهما يف االستدالل بقوله تعاىل ":يسألونك عن

األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج" ( ، )1وبقوله صلى هللا عليه وسلم " :صوموا لرؤيته ،وأفطروا
لرؤيته  " ...احلديث؛ وذلك الختالف الفهم يف النص ،وسلوك كل منهما طريقاً يف االستدالل به.

وعند حبث هذه املسألة يف جملس اهليئة ،ونظراً العتبارات قدرهتا اهليئة ،وألن هذا اخلالف يف مسألة

اعتبار اختالف املطالع من عدمه ليس له آاثر ختشى عواقبها .وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة

أربعة عشر قرانً ال نعلم منها فرتة جرى فيها توحيد األمة األمية على رؤية واحدة ،فإن أعضاء اهليئة

يرون بقاء األمر على ما كان عليه ،وعدم إاثرة هذا املوضوع ،وأن يكون لكل دولة إسالمية حق

اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيّي املشار إليهما يف املسألة ،إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.

اثلثاً :أما ما يتعلق إبثبات األهلة ابحلساب:
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فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة يف ذلك ،وبعد الرجوع إىل ما ذكره أهل العلم -فقد أمجع
أعضاء اهليئة على عدم اعتباره؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم " :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته"

احلديث ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم " :ال تصوموا حىت تروه ،وال تفطروا حىت تروه" احلديث.
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن ابز
حمضار عقيل

حممد األمّي الشنقيطي
عبد هللا بن منيع

عبد هللا خياط

عبد هللا بن محيد
عبد العزيز بن صاحل

عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون

راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين

حممد بن جبري
صاحل بن حليدان
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األشهر القمرية
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/4/24
2005/06/01
قرار اجمللس:

خلص اجمللس بعد استعراض األحباث املقدمة واملداولة املستفيضة بشأهنا إىل القرار التايل:

يثبت دخول شهر رمضان أو اخلروج منه ابلرؤية البصرية ،سواء كانت ابلعّي اجملردة أم بواسطة
املراصد ،إذا ثبتت يف أي بلد إسالمي ،بطريق شرعي معترب ،عمالً ابألمر النبوي الكرمي الذي جاء به
احلديث الصحيح" :إذا رأيتم اهلالل فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا" ( ، )1وصوموا لرؤيته وأفطروا

لرؤيته" (. )2
وهذا بشرط أال ينفي احلساب الفلكي العلمي القطعي إمكان الرؤية يف أي قطر من األقطار ،فإذا

شرعا يف أي بلد ،فال عربة بشهادة الشهود اليت ال تفيد
جزم هذا احلساب ابستحالة الرؤية املعتربة ً
القطع ،وحتمل على الوهم أو الغلط أو الكذب ،وذلك ألن شهادة الشهود ظنية ،وجزم احلساب

قطعي ،والظين ال يقاوم القطعي ،فضالً عن أن يقدم عليه ،ابتفاق العلماء.

شرعا ،كما ال يعين
ويؤكد اجمللس هذا :أنه ال يعين ابحلساب الفلكي (علم التنجيم) املذموم واملرفوض ً
به املدون يف (الرزانمات) املعروفة يف البالد اإلسالمية ،كما قد يتوهم بعض أهل العلم الشرعي .إمنا
نعين ابحلساب :مثرة علم الفلك املعاصر القائم على أسس رايضية علمية قاطعة ،والذي بلغ يف

عظيما ،استطاع به اإلنسان أن يصل إىل القمر والكواكب األخرى ،وبرز فيه كثري من
عصران مبلغًا ً
علماء املسلمّي يف بلدان شىت.
[الدورة الثالثة]
_______________

( )1أخرجه مسلم (كتاب الصيام -ابب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل  )760/2من حديث
عبد هللا بن عمر ،و ( )762/2من حديث أيب هريرة.

( )2متفق عليه :أخرجه البخاري (رقم ، )1810 :ومسلم (رقم )18/1081 :من حديث أيب
هريرة.
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جملة البحوث العدد28/
قرار هيئة كبار العلماء
رقم  2واتريخ 1392/8/13هـ

يف مسألة اعتبار اختالف مطالع األهلة من عدمه
هيئة كبار العلماء 1426/2/25
2005/04/04

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فبناء على خطاب املقام السامي رقم ( ، )22451واتريخ 1391/11/6هـ ،املتضمن إحالة
موضوع عند دراسة جملس رابطة العامل اإلسالمي يف جلسته املنعقدة يف  15شعبان عام 1391هـ

واطالعها على قرار اللجنة الفقهية املنبثقة من اجمللس قررت املوافقة على القول بعدم اعتبار اختالف
املطالع ،إال أن بعض أعضاء اجمللس التأسيسي رأى الرتيث يف األمر وزايدة البحث والتقصي يف هذا

املوضوع.

بناء على ذلك عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورهتا الثانية املنعقدة يف شهر شعبان
1392هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع إثبات األهلة املشتمل على

الفقرتّي التاليتّي:

أ -حكم اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره.
ب -حكم إثبات اهلالل ابحلساب.

وكذا قرار رابطة العامل اإلسالمي الصادر منها يف دورهتا الثالثة عشرة املنعقدة يف شهر شعبان عام
1391هـ ،ومرفقة حبث اللجنة الفقهية املشكلة من بعض أعضاء جملس الرابطة يف املوضوع ،وبعد
دراسة اجمللس للموضوع وتداول الرأي فيه قرر ما يلي:

أوالً :اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت ابلضرورة حسا وعقالً ومل خيتلف فيها أحد ،وإمنا

وقع االختالف بّي علماء املسلمّي يف اعتبار اختالف املطالع من عدمه.

اثنياً :مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه من املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال

واالختالف فيها ويف أمثاهلا واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين وهو من اخلالف السائغ الذي يؤجر

فيه املصيب أجرين :أجر االجتهاد وأجر اإلصابة ،ويؤجر فيه املخطئ أجر االجتهاد ،وقد اختلف
أهل العلم يف هذه املسألة على قولّي ،فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع ،ومنهم من مل ير
اعتباره ،واستدل كل فريق أبدلته من الكتاب والسنة ،ورمبا استدل الفريقان ابلنص الواحد

كاشرتاكهما يف االستدالل بقوله تعاىل" :يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج" ،وبقوله
صلى هللا عليه وسلم" :صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" .احلديث  ...وذلك الختالف الفهم يف النص

وسلوك كل منهما طريقاً يف االستدالل به ،وعند حبث هذه املسألة يف جملس اهليئة ،ونظراً العتبارات
قدرهتا اهليئة ،وألن هذا اخلالف يف مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه ليس له آاثر ختشى

عواقبها ،وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرانً ال نعلم منها فرتة جرى فيها توحيد
األمة اإلسالمية على رؤية واحدة ،فإن أعضاء اهليئة يرون بقاء األمر على ما كان عليه وعدم إاثرة

هذا املوضوع ،وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيّي املشار
إليهما يف املسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
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اثلثاً :أما ما يتعلّق إبثبات األهلة ابحلساب فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة يف ذلك ،وبعد

الرجوع إىل ما ذكره أهل العلم فقد أمجع أعضاء اهليئة على عدم اعتباره؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" احلديث  ، ...ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تصوموا حىت تروه وال

تفطروا حىت تروه" احلديث ...

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي

حممد األمّي الشنقيطي
حمضيار عقيل

عبد العزيز بن ابز

عبد هللا بن محيد
عبد هللا خياط
حممد احلاركان

عبد اجمليد حسن
عبد العزيز بن صاحل
صاحل بن غصون

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
سليمان بن عبيد

حممد بن جبري

عبد هللا بن غداين
راشد بن خنّي
صاحل بن حليدان
عبد هللا بن منيع
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رقم القرار1 :
رقم الدورة4 :
بشأن العمل ابلرؤية يف إثبات األهلة ال ابحلساب الفلكي
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

بشأن العمل ابلرؤية يف إثبات األهلة ال ابحلساب الفلكي:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي

اإلسالمي ،قد اطلع يف دورته الرابعة ،املنعقدة مبقر األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة،
يف الفرتة ما بّي السابع والسابع عشر من شهر ربيع اآلخر سنة 1401هـ على صورة خطاب الدعوة

اإلسالمية يف سنغافورة ،املؤرخ يف  16شوال 1399هـ املوافق  8أغسطس 1979م ،املوجه لسعادة

القائم أبعمال سفارة اململكة العربية السعودية هناك ،والذي يتضمن أنه حصل خالف بّي هذه
اجلمعية وبّي اجمللس اإلسالمي يف سنغافورة يف بداية شهر رمضان وهنايته سنة 1399هـ املوافق

1979م ،حيث رأت اجلمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية ،وف ًقا لعموم

األدلة الشرعية ،بينما رأى اجمللس اإلسالمي يف سنغافورة ابتداء وهناية رمضان املذكور ابحلساب

الفلكي ،معلالً ذلك بقوله( :ابلنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت مساؤها حمجوبة ابلغمام ،وعلى

وجه اخلصوص سنغافورة ،فاألماكن لرؤية اهلالل أكثرها حمجوبة عن الرؤية ،وهذا يعترب من األعذار
اليت البد منها ،لذا جيب التقدير عن طريق احلساب)  .وبعد أن قام أعضاء جملس اجملمع الفقهي

اإلسالمي بدراسة وافية هلذا املوضوع على ضوء النصوص الشرعية ،قرر جملس اجملمع الفقهي

اإلسالمي أتييده جلمعية الدعوة اإلسالمية فيما ذهبت إليه ،لوضوح األدلة الشرعية يف ذلك .كما

يقرر أنه ابلنسبة هلذا الوضع الذي يوجد يف أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغريها ،حيث
تكون مساؤها حمجوبة مبا مينع الرؤية ،فإن للمسلمّي يف تلك املناطق وما شاهبها أن أيخذوا مبن يثقون

به من البالد اإلسالمية اليت تعتمد على الرؤية البصرية للهالل ،دون احلساب أبي شكل من
وموا لُِرْؤيَتِ ِه وأَفْ ِط ُروا لُِرْؤيَتِ ِه ،فَِإ ْن غُ هم َعلَْي ُكم فَأَ ْك ِملُوا
األشكال ،عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلمُ :
"ص ُ
ِ
ْملُوا ِ
ِ
الل أو تُك ِ
الع هدةَ ،وال تُـ ْف ِطروا
صوموا ه
الع هدةَ ثَالثّي" .وقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تَ ُ
حىت تَـ َرُوا اهل َ ْ
ِ
كملُوا ِ
الل أو تُ ِ
الع هدةَ)  .وما جاء يف معنامها من األحاديث.
ه
حىت تَـ َرُوا اهل َ ْ
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قرار رقم)10/1( 93 :
بشأن
املفطرات يف جمال التداوي
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،10ج ص)
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف اململكة العربية السعودية

خالل الفرتة من  28-23صفر 1418هـ املوافق  - 28حزيران (يونيو)  3 -متوز (يوليو)
1997م،

بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف اجملمع خبصوص موضوع املفطرات يف جمال التداوي ،والدراسات
والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية

للعلوم الطبية ،ابلتعاون مع اجملمع وجهات أخرى ،يف الدار البيضاء ابململكة املغربية يف الفرتة من 9
  12صفر 1418هـ املوافق  17 - 14حزيران (يونيو) 1997م ،واستماعه للمناقشات اليتدارت حول املوضوع مبشاركة الفقهاء واألطباء ،والنظر يف األدلة من الكتاب والسنة ،ويف كالم

الفقهاء،

قرر ما يلي:

أوالً :األمور اآلتية ال تعترب من املفطرات:

 -1قطرة العّي ،أو قطرة األذن ،أو غسول األذن ،أو قطرة األنف ،أو خباخ األنف ،إذا اجتنب

ابتالع ما نفذ إىل احللق.
 -2األقراص العالجية اليت توضع حتت اللسان لعالج الذحبة الصدرية وغريها إذا اجتنب ابتالع ما

نفذ إىل احللق.

 -3ما يدخل املهبل من حتاميل (لبوس)  ،أو غسول ،أو منظار مهبلي ،أو إصبع للفحص الطيب.
 -4إدخال املنظار أو اللولب وحنومها إىل الرحم.

 -5ما يدخل اإلحليل ،أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى ،من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار،
أو مادة ظليلة على األشعة ،أو دواء ،أو حملول لغسل املثانة.

 -6حفر السن ،أو قلع الضرس ،أو تنظيف األسنان ،أو السواك وفرشاة األسنان ،إذا اجتنب
ابتالع ما نفذ إىل احللق.

 -7املضمضة ،والغرغرة ،وخباخ العالج املوضعي للفم إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق.
 - 8احلُقن العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية ،ابستثناء السوائل واحلقن املغذية.
 - 9غاز األكسجّي.

 - 10غازات التخدير (البنج) ما مل يعط املريض سوائل (حماليل) مغذية.
 -11ما يدخل اجلسم امتصاصاً من اجللد كالدهوانت واملراهم واللصقات العالجية اجللدية احململة
ابملواد الدوائية أو الكيميائية.

 -12إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) يف الشرايّي لتصوير أو عالج أوعية القلب أو غريه من األعضاء.
 -13إدخال منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

 -14أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غريه من األعضاء ما مل تكن مصحوبة إبعطاء حماليل.
 -15منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل (حماليل) أو مواد أخرى.
 -16دخول أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ أو النخاج الشوكي.
 -17القيء غري املتعمد خبالف املتعمد (االستقاءة) .

اثنياً :ينبغي على الطبيب املسلم نصح املريض بتأجيل ما ال يضر أتجيله إىل ما بعد اإلفطار من صور

املعاجلات املذكورة فيما سبق.

اثلثاً :أتجيل إصدار قرار يف الصور التالية ،للحاجة إىل مزيد من البحث والدراسة يف أثرها على
الصوم ،مع الرتكيز على ما ورد يف حكمها من أحاديث نبوية وآاثر عن الصحابة:

أ -خباخ الربو ،واستنشاق أخبرة املواد.
ب -الفصد ،واحلجامة.

ج  -أخذ عينة من الدم املخربي للفحص ،أو نقل دم من املتربع به ،أو تلقي الدم املنقول.
د  -احلقن املستعملة يف عالج الفشل الكلوي حقناً يف الصفاق (الباريتون) أو يف الكلية
االصطناعية.

هـ  -ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو حتاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطيب.
والعمليات اجلراحية ابلتخدير العام إذا كان املريض قد بيّت الصيام من الليل ،ومل يعط شيئاً من
السوائل (احملاليل) املغذية.

وهللا أعلم
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رقم القرار7 :
رقم الدورة4 :

يف بيان توحيد األهلة من عدمه
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15
2004/11/28
يف بيان توحيد األهلة من عدمه:
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..أما بعد :لقد درس اجملمع الفقهي
اإلسالمي مسألة اختالف املطالع يف بناء الرؤية عليها ،فرأى أن اإلسالم بين على أنه دين يسر

ومساحة ،تقبله الفطرة السليمة ،والعقول املستقيمة ،ملوافقته للمصاحل ،ففي مسألة األهلة ،ذهب إىل
إثباهتا ابلرؤية البصرية ال على اعتمادها على احلساب ،كما تشهد به األدلة الشرعية القاطعة ،كما
ذهب إىل اعتبار اختالف املطالع ،ملا يف ذلك من التخفيف على املكلفّي ،مع كونه هو الذي يقتضيه

شرعا
النظر الصحيح ،فما يدعيه القائلون من وجوب االحتاد يف يومي الصوم واإلفطار خمالف ملا جاء ً

حديث كريب ،وهو أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل
شرعا فقد أورد أئمة احلديث
َ
وعقالً ،أما ً
معاوية ابلشام ،قال :فقدمت الشام ،فقضيت حاجتها ،فاستهل علي شهر رمضان وأان ابلشام،

فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ،مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبد هللا بن عباس ،رضي هللا
عنهما ،مث ذكر اهلالل فقال :مىت رأيتم اهلالل؟ فقلت :رأيناه ليلة اجلمعة .فقال :أنت رأيته؟ فقلت:
نعم ورآه الناس ،وصاموا وصام معاوية .فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال نزال نصوم حىت نكمل

ثالثّي أو نراه .فقلت :أوال نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال :ال ،هكذا أمران رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم (رواه مسلم يف صحيحه)  .وقد ترجم اإلمام النووي على هذا احلديث يف شرحه على

مسلم بقوله( :ابب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ،وأهنم إذا رأوا اهلالل ببلد ،ال يثبت حكمه ملا بَـ ُع َد
عنهم)  .ومل خيرج عن هذا املنهج من أخرج هذا احلديث من أصحاب الكتب الستة (أبو داود
والرتمذي والنسائي) يف ترامجهم له .وانط اإلسالم الصوم واإلفطار ابلرؤية البصرية دون غريها ،ملا
وموا
جاء يف حديث ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال تَ ُ
صُ
حىت تَـروا اهلالل ،وال تُ ِ
حىت تَـ َرْوهُ ،فإ ْن غُ هم َعلَي ُكم فاقْ ُدروا لَه" .رواه البخاري ومسلم يف
فطروا ه
ه َُ
صحيحيهما .فهذا احلديث علق احلكم ابلسبب ،الذي هو الرؤية ،وقد توجد يف بلد كمكة واملدينة،
هنارا عند آخرين ،فكيف يؤمرون ابلصيام أو اإلفطار؟ أفاده
وال توجد يف بلد آخر ،فقد يكون زماهنا ً
يف بيان األدلة يف إثبات األهلة -وقد قرر العلماء من كل املذاهب :أن اختالف املطالع هو املعترب

عند كثري ،فقد روى ابن عبد الرب اإلمجاع على أال تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان :كخراسان من

األندلس ،ولكل بلد حكم خيصه .وكثري من كتب أهل املذاهب األربعة طافحة بذكر اعتبار اختالف
املطالع ،لألدلة القائمة من الشريعة بذلك ،وتطالعك الكتب الفقهية مبا يشفي الغليل .وأما عقالً:
فاختالف املطالع ال اختالف ألحد من العلماء فيه ،ألنه من األمور املشاهدة ،اليت حيكم هبا العقل،
فقد توافق الشرع والعقل على ذلك ،فهما متفقان على بناء كثري من األحكام على ذلك اليت منها

أوقات الصالة .ومراجعة الواقع تطالعنا أبن اختالف املطالع من األمور الواقعية -وعلى ضوء ذلك
قرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي :أنه ال حاجة إىل الدعوة إىل توحيد األهلة واألعياد يف العامل

اإلسالمي؛ ألن توحيدها ال يكفل وحدهتم ،كما يتومهه كثري من املقرتحّي لتوحيد األهلة واألعياد.

وأن ترتك قضية إثبات اهلالل إىل دور اإلفتاء والقضاء يف الدول اإلسالمية ،ألن ذلك أوىل وأجدر
ابملصلحة اإلسالمية العامة .وأن الذي يكفل توحيد األمة ومجع كلمتها ،هو اتفاقهم على العمل
بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف مجيع شؤوهنم .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا
حممد وآله وصحبه وسلم.
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القرار6 :
رقم الدورة4 :

حول رسالة الشيخ عبد هللا بن زيد آل حممود املوجهة إىل العلماء واحلكام والقضاة يف شأن رؤية

اهلالل
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

حول رسالة الشيخ عبد هللا بن زيد آل حممود املوجهة إىل العلماء واحلكام والقضاة يف شأن رؤية

اهلالل:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..أما بعد :فقد اطلع جملس اجملمع الفقهي
اإلسالمي على الرسالة املوجهة إىل العلماء واحلكام والقضاة يف شأن رؤية اهلالل ،واليت كتبها رئيس

احملاكم بدولة قطر ،الشيخ عبد هللا بن زيد بن حممود .وبعد االطالع عليها تبّي أهنا قد اشتملت على
أغالط عظيمة وأخطاء واضحة:
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أوالً :قوله إ ن عيد الفطر من هذه السنة -يعين سنة 1400هـ -قد وقع يف غري موقعه الصحيح،

بناء على الشهادة الكاذبة برؤية اهلالل ليلة االثنّي ،حيث مل يره أحد من الناس الرؤية الصحيحة ،ال

صا منه ،جانب
يف ليلة االثنّي وال يف ليلة الثالاثء ....إخل .فهذا الكالم الذي قاله مؤلف الرسالة ُّ
ختر ً

علما بذلك،
فيه الصواب ،وخالف فيه احلق .وكيف حيكم على مجيع الناس أهنم مل يروه؟ وهو مل ُحيط ً

والقاعدة الشرعية أن من علم حجة على من مل يعلم ،ومن أثبت شيئًا حجة على من نفاه ،وكيف وقد
ثبتت رؤيته ليلة االثنّي بشهادة الثقات املعدلّي ،واملثبتة شهاداهتم لدى القضاة املعتمدين يف بلدان

ثبوات شرعيًّا ليلة االثنّي،
خمتلفة يف اململكة وغريها .وبذلك يعلم أن دخول شوال عام 1400هـ ،ثبت ً

مبنيًّا على أساس تعاليم الشرع املطهر ،املبلغ عن سيد البشر .فقد روى أبو داود يف سننه إبسناد

صحيح ،عن ابن عمر ،رضي هللا عنهما ،قال :تراءى الناس اهلالل ،فأخربت النيب صلى هللا عليه

وسلم أين رأيته ،فصام ،وأمر الناس ابلصيام .قال احلافظ يف التلخيص :وأخرجه الدارمي،

والدارقطين ،وابن حبان ،واحلاكم ،والبيهقي ،وصححه ابن حزم .وروى أهل السنن عن ابن عباس،
رضي هللا عنهما ،أن أعرابيًّا قال :اي رسول هللا ،إين رأيت اهلالل .فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:
رسول ِاَّلل؟ " .قال :نعم .قال" :فأ ِذّن يف ِ
بالل أ ْن يَصوموا
الناس اي ُ
شه ُد أ ْن ال إله إال هللاُ وأين ُ
"أَتَ َ

أيضا ابن خزمية ،وابن حبان ،والدارقطين واحلاكم ،والبيهقي ،وروى اإلمام أمحد
غَ ًدا" .وأخرجه ً

والنسائي عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال :جالست أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،وسألتهم ،وإهنم حدثوين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،
وانسكوا هلا ،فإن غُ ّم عليكم فأمتوا ثالثّي ،فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" .وعن احلارث بن

حاطب اجلمحي -أمري مكة -قال :عهد إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ننسك للرؤية ،فإن
مل نر ،وشهد شاهدا عدل ،نسكنا بشهاداهتما .رواه أبو داود والدارقطين ،وقال :إسناده متصل
صحيح .وعن أيب عمري بن أنس ،عن عمومة له من األنصار ،قال :غم علينا هالل شوال ،فأصبحنا

صياما ،فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم رأوه ابألمس،
ً
فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ،وأن خيرجوا لعيدهم من الغد .رواه اإلمام أمحد وأبو داود،

والنسائي وابن ماجة .قال احلافظ يف التلخيص :صححه ابن املنذر وابن السكن وابن حزم .وعن
ربعي بن حراش ،عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال :اختلف الناس يف آخر يوم

من شهر رمضان ،فقدم أعرابيان ،فشهدا عند النيب صلى هللا عليه وسلم ابهلل أهنما أهال اهلالل أمس

عشيةً ،فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم الناس أن يفطروا .رواه أمحد وأبو داود .وزاد أبو داود يف

رواية :وأن يفدوا إىل مصالهم .وهذه األحاديث تدل على وجوب األخذ بشهادة الشهود الثقات

واالعتماد عليها ،وأنه يكفي الشاهدان العدالن يف الصوم واإلفطار ،ويكفي العدل الواحد يف إثبات
دخول شهر رمضان ،كما دل على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،كما
تدل على أنه ال يلزم من ذلك أن يراه
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أيضا على أنه ليس من شرط صحة شهادة الشاهدين
الناس كلهم ،أو يراه اجلم منهم ،كما تدل ً

العدلّي ،أو شهادة العدل الواحد يف الدخول ،أن يراه الناس يف الليلة الثانية ،ألن منازله ختتلف،

وهكذا أبصار الناس ليست على حد سواء ،وألنه قد يوجد يف األفق ما مينع الرؤية يف الليلة الثانية.

ولو كانت رؤيته يف الليلة الثانية شرطًا يف صحة الشهادة لبينه النيب صلى هللا عليه وسلم ،ألنه املبلغ
عن هللا ،واملوضح ألحكامه -عليه الصالة والسالم .وحكى الرتمذي :إمجاع العلماء على قبول
شهادة العدلّي يف إثبات الرؤية ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف الفتاوى

(ج25ص )186بعد ما ذكر اختالف أبصار الناس يف الرؤية وأسباب ذلك ما نصه :ألنه لو رآه
اثنان علق الشارع احلكم هبما ابإلمجاع ،وإن كان اجلمهور مل يروه ،ولعل مراده حبكاية اإلمجاع وقت

الغيم ،ألن خالف أيب حنيفة -رمحه هللا -يف عدم إثبات دخول الشهر يف وقت الصحو أبقل من
االستفاضة أمر معلوم ال خيفي على مثله -رمحه هللا -وهذا كله إذا مل حيكم بذلك ،فإنه يرتفع

إمجاعا ،كما ذكر ذلك العالمة أبو زكراي حيىي النووي يف شرح
اخلالف ويلزم العمل ابلشهادة املذكورة ً

املهذب (ج 6/ص )313بعدما ذكر أسباب اختالف أبصار الناس يف الرؤية ،وهذا نص كالمه:

وهلذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد ،وحكم به حاكم ،مل ينقض ابإلمجاع ،ووجب الصوم ابإلمجاع،

ولو كان مستحيالً مل ينفذ حكمه ووجب نقضه.

مث قال ابن حممود ،بعد كالم سبق ما نصه :اي معشر العلماء الكرام ،واي معشر قضاة شرع اإلسالم،
لقد وقعنا يف صومنا وفطران يف اخلطأ املنكر كل عام .اهـ .وال خيفي ما يف هذا الكالم من اخلطأ

العظيم ،واجلرأة على القول خبالف احلق ،فأين له تكرار اخلطأ يف كل عام يف الصوم واإلفطار،
والقضاة حيكمون يف ذلك مبا دلت عليه األحاديث الصحيحة ،وأمجع عليه أهل العلم ،كما سبق
بيانه.
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مث قال ابن حممود ،بعد كالم سبق :فمىت طلع -يعين اهلالل -قبل طلوع الشمس من جهة املشرق،
فإنه يغيب قبلها ،فال يراه أحد ،أو طلع مع الشمس فإنه يغيب معها وال يراه أحد لشدة ضوء

الشمس .اهـ .وهذا خطأ بّي ،فقد ثبت بشهادة العدول أنه قد يرى قبل الشمس يف صبيحة يوم

التاسع والعشرين من املشرق ،مث يرى بعد غروهبما من املغرب ذلك اليوم .ألن سري القمر غري سري
الشمس ،فكل واحد يسبح يف فلكه اخلاص به ،كما يشاء هللا عز وجل .وأما اآلية اليت استدل هبا

على ما ذكره من عدم إمكان رؤيته بعد الغروب إذا كان قد رؤي صباح ذلك اليوم قبل طلوع
ِ
الشمس ،وهي قوله تعاىل يف سورة يس( :ال ال ه
هها ِر
س يَـ ْنـبَغي َهلَا أَ ْن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر َوال اللهْي ُل َسابِ ُق النـ َ
ش ْم ُ
وُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن) [يس . ]40:فال حجة له يف ذلك ،ألن علماء التفسري أوضحوا معىن
َ
اإلدراك املذكور ،وأنه ال سلطان للشمس يف وقت سلطان القمر ،وال سلطان للقمر يف وقت سلطان
الشمس .قال احلافظ ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسري هذه اآلية ما نصه :قال جماهد :لكل منهما حد
ال يعدوه وال يقصر دونه ،إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا ،وإذا ذهب سلطان هذا جاء هذا .إىل أن

قال :وقال الثوري :عن إمساعيل بن خالد عن أىب صاحل :ال يدرك هذا ضوء هذا وال هذا ضوء هذا.
وقال عكرمة يف قوله عز وجل( :ال ال ه
سلطاان
س يَـ ْنـبَ ِغي َهلَا أَ ْن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر)  .يعين أن لكل منهما
ً
ش ْم ُ
فال ينبغي للشمس أن تطلع ابلليل .اهـ .مث قال ابن حممود ،بعد ما ذكر كالم فقهاء األحناف يف

اشرتاط االستفاضة يف الرؤية وقت الصحو ،وأنه ال يكتفي يف رؤيته بشخص أو شخصّي دون بقية
الناس ،الحتمال التوهم منهما ،إىل أن قال :وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف

رسائله املتعلقة ابهلالل ،فقال :إنه ال يعتد برؤية الواحد واالثنّي للهالل ،والناس مل يروه ،الحتمال

التوهم منهما يف الرؤية ،ولو كانت الرؤية صحيحة لرآه أكثر الناس .اهـ .وهذا الكالم الذي نقله عن
شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -عن عدم االكتفاء بشهادة الواحد واالثنّي ابهلالل إذا مل يره
غريهم ،ال أساس له من الصحة ،وقد سبق كالمه -رمحه هللا -الذي نقله عنه العارفون بكالمه ،وهو

املوجود يف الفتاوى (ج25ص ، )186وفيه نقل اإلمجاع على تعلق حكم الشرع بشهادة االثنّي ،مث
قال :تراءى الناس هالل رمضان ،فأخربت النيب صلى هللا عليه وسلم أين رأيته ،فصام رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وأمر الناس بصيامه .رواه أبو داود وصححه احلاكم وابن حبان ،ومثله حديث
ابن عباس أن أعرابيًّا جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إين رأيت اهلالل .قال" :أتشهد أن ال
إله إال هللا؟ " .قال :نعم .قال" :أتشهد أن حمم ًدا رسول هللا؟ " .قال :نعم .قال" :فأ ِذّ ْن يف ِ
الناس اي
بالل أن يصوموا غ ًدا" .رواه اخلمسة وصححه ابن خزمية وابن حبان ،وصحح النسائي إرساله،
ُ

فاجلواب أنه ليس يف احلديثّي ما يدل على حصر الرؤية على هذين الشخصّي ،إذ من احملتمل أن

يكوان أول من رأاي اهلالل مث رآه غريمها .اهـ .املقصود .وال خيفي بطالن هذا اجلواب وتعسفه ،لعدم

الدليل عليه ،واألصل عدم وجود غريمها ،إذ لو شهد غريمها لنقل ،فلما مل ينقل ذلك ،علم عدم
وقوعه ،هلذا
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احتج العلماء هبذين احلديثّي على قبول شهادة الواحد يف دخول شهر رمضان ووجوب العمل هبا،
أيضا أنه مىت حكم هبا حاكم شرعي ،وجب
وهو أصح قويل العلماء ،كما تقدم بيان ذلك ،وقد تقدم ً
إمجاعا ،كما سبق نقل ذلك عن النووي -رمحه هللا -يف شرح املهذب ،فنعوذ ابهلل من
العمل هبا ً
القول عليهم بغري علم.

مث قال ابن حممود يف ختام رسالته ما نصه :ولقد تقدم مين القول برساليت الجتماع أهل اإلسالم على

عيد واحد كل عام ،فدعوت فيها احلكومة حرسها هللا إىل تعيّي جلنة عدلية استهاللية ،من العدول
الذين هلم حظ من قوة البصر ،فرياقبون اهلالل وقت التحري بطلوعه خاصة لشعبان ،وحىت إذا
حصل غيم أو قرت حسبوا له ثالثّي ،مث صاموا رمضان ،مث يراقبون عند مستهل ذي احلجة ،ملعرفة

ميقات احلج ،وهذه اللجنة ال ينبغي أن تقل عن عشرة أشخاص من العدول الثقات ،وهلم رئيس

يرجعون إليه يف مل مشلهم .اهـ .املقصود .وال خيفي ما يف هذا الكالم من التكلف والتشريع اجلديد،

الذي مل ينزل هللا به من سلطان ،بل هو اقرتاح يف غاية الفساد ،ال جيوز التعويل عليه ،وااللتفات إليه،

سر وسههل ،وأجاز احلكم بشهادة عدلّي اثنّي يف مجيع الشهور وعدل واحد يف
ألن هللا سبحانه قد ي ه

شهر رمضان ،فال جيوز ألحد أن حيدث يف شرع هللا ما مل أيذن به سبحانه ،ومل أتت به سنة نبيه صلى
هللا عليه وسلم .وقد قال هللا عز وجل( :أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاءُ َش َر ُعوا َهلُ ْم ِم َن ال ِّدي ِن َما َملْ َأيْ َذ ْن بِ ِه ه
اَّللُ)
"من أح َدث يف أم ِران هذا ما
[الشورى . ]21:وثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :

ليس منه فهو َردٌّ" .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،من حديث عائشة ،رضي هللا عنهما .ويف
ِ
أمران فهو َردٌّ".
رواية مسلم عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ :
"من عمل عمالً ليس عليه ُ
وهذا ما أردان التنبيه عليه من األخطاء الكثرية اليت وقعت يف رسالة الشيخ عبد هللا بن حممود.
ونسأل هللا أن يهدينا وإايه سواء السبيل ،وأن يعيذان وإايه وسائر املسلمّي من القول على هللا وعلى

رسوله بغري علم ،ومن اإلحداث يف دين هللا ما مل أيذن به هللا .واحلمد هلل رب العاملّي .وصلى هللا
وسلم على عبده ورسوله سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه ،ومن سار على هنجه إىل يوم الدين.
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث ص404-398
قرار رقم ( )35واتريخ 1395/2/14هـ
نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفّي
هيئة كبار العلماء 1426/8/23
2005/09/27

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فبناء على خطاب املقام السامي رقم ( )30560واتريخ 1394/10/9هـ املوجه من جاللة امللك
حفظه هللا إىل فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد خبصوص عرض

الرسالة اليت هي من أتليف الشيخ /على الصاحلي ،اخلاصة بنقل مقام إبراهيم عليه السالم ،والبناء

مبىن ،وبعض املقرتحات يف املسجد احلرام  -على هيئة كبار العلماء لدراسة املقرتحات اليت تضمنتها
الرسالة ،وبيان الرأي فيها.
ويف الدورة السادسة هليئة كبار العلماء املنعقدة يف النصف األول من شهر صفر عام 1395هـ جرى
من جملس اهليئة استعراض الرسالة املذكورة ،فوجدت تتلخص فيما أييت:

أ -اقرتاح بنقل املقام من مكانه احلايل إىل مكان آخر ،ليتسع املطاف للطائفّي أايم احلج.
ب -اقرتاح ابلبناء يف مىن بصفة جاء وصفها وحتديدها يف االقرتاح.

ج -اقرتاح ببناء طرق معلقة يف املسعى فوق الساعّي تنفذ إىل احلرم دون أن يتأذوا أو يتأذى
الساعون.

د -اقرتاح ابستغالل هواء املطاف بتسقيفه بطريقة جاء وصفها وحتديدها يف االقرتاح ،واقرتاحات
بربط مبىن احلرم القدمي ابجلديد ،وتبليط حصوات احلرم.

مث جرى من اجمللس مناقشة هذه املقرتحات ،ومداولة الرأي فيها ،وتقرر ما يلي:
أوالً :ابلنسبة ملوضوع نقل املقام ،فمما ال شك فيه أن وضعه احلايل يعترب من أقوى األسباب فيما

يالقيه الطائفون يف موسم احلج من املشقة العظيمة والكلفة البالغة اليت قد حتصل ابلبعض إىل اهلالك،

أو تقارب ،وذلك بسبب الزحام والصالة عنده ،وقد سبق أن حبث موضوع نقله ،وصدر من مساحة

مفيت الداير السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم -رمحه هللا -وأسكنه فسيح جناته  -فتوى جبواز نقله

شرعاً ،إال أنه رؤي االكتفاء بتجربة تتلخص يف إزالة الزوائد احمليطة ابملقام ،ويبقى يف مكانه ،فإن كان

ذلك كافياً ومزيالً للمحذور استمر بقاؤه يف مكانه ،وإال تعّي النظر يف أمر نقله ،وحيث مضى على
هذه التجربة عدة سنوات واتضح أن بقاءه يف مكانه احلايل ال يزال سبباً يف حصول الزحام واملشقة

العظيمة به ،ونظراً إىل أن من قواعد الشريعة اإلسالمية :أن املشقة جتلب التيسري ،وأن النصوص
الشرعية قد تضافرت يف رفع احلرج عن هذه األمة ،قال تعاىل " وما جعل عليكم يف الدين من

حرج" ،وقال تعاىل " يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" ،وقال تعاىل" يريد هللا أن خيفف عنكم

وخلق اإلنسان ضعيفاً".
وقد تتبعت اهليئة اآلاثر الواردة يف تعيّي مكان مقام إبراهيم عليه السالم يف عهد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وما ذكره بعض أهل التفسري واحلديث والتاريخ أمثال :احلافظ ابن كثري ،واحلافظ ابن

حجر ،والشوكاين وغريهم -فرتجح لديها أن مكانه يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعهد أيب
بكر وبعض من خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما يف سقع البيت ،مث أخره عمر أول مرة؛ خمافة
التشويش على الطائفّي ،ورده املرة الثانية حّي محله السيل إىل ذلك املوضع الذي وضعه فيه أول

مرة.
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قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل يف تفسريه قوله تعاىل " واختذوا من مقام إبرايهم مصلى" بعد ذكره
األحاديث الواردة يف الصالة عنده -قال :قلت :وقد كان هذا املقام ملصقاً جبدار الكعبة قدمياً،
ومكانه معروف اليوم إىل جانب الباب مما يلي احلجر مينة الداخل من الباب يف البقعة املستقلة هناك،
وكان اخلليل عليه السالم ملا فرغ من بناء البيت وضعه إىل جدار الكعبة ،أو أنه انتهى عنده البناء

فرتكه هناك؛ وهلذا  -وهللا أعلم -أمر ابلصالة هناك عند الفراغ من الطواف ،وانسب أن يكن عند
مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه ،وإمنا أخره عن جدار الكعبة أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه :أحد األئمة املهديّي ،واخللفاء الراشدين الذين أمران ابتباعهم ،وهو أحد الرجلّي

اللذين قال فيهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :اقتدوا ابللذين من بعدي :أيب بكر ،وعمر"،

وهو الذي نزل القرآن بوفاقه يف الصالة عنده ،وهلذا مل ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي هللا عنهم

أمجعّي.

قال عبد الرزاق :عن ابن جريج ،حدثين عطاء وغريه من أصحابنا ،قال :أول من نقله عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه ،وقال عبد الرزاق أيضاً :عن معمر ،عن محيد األعرج ،عن جماهد قال :أول
من أخر املقام إىل موضعه اآلن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،وقال احلافظ أبو بكر أمحد ابن

احلسّي بن على البيهقي ،أخربان أبو احلسن بن الفضل القطان ،أخربان القاضي أبو بكر أمحد بن

كامل :حدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ،السلمي حدثنا أبو اثبت حدثنا الدراوردي ،عن هشام
بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة رضي هللا عنها :أن املقام كان زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وزمان أيب بكر رضي هللا عنه ملتصقاً ابلبيت ،مث أخره عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،وهذا إسناد

صحيح مع ما تقدم ،وقال ابن أيب حامت :أخربان أيب ،أخربان ابن أيب عمر العدين ،قال :قال سفيان -

يعين :ابن عيينة -وهو إمام املكيّي يف زمانه :كان املقام يف سقع البيت على عهد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،فحوله عمر إىل مكانه بعد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وبعد قوله " :واختذوا من مقام
إبراهيم مصلى" .قال :ذهب السيل به بعد حتويل عمر إايه من موضعه هذا فرده عمر إليه ،وقال

سفيان :ال أدري كم بينه وبّي الكعبة قبل حتويله ،وقال سفيان :ال أدري أكان الصقاً هبا أم ال.
فهذه اآلاثر متعاضدة على ما ذكرانه ،وهللا أعلم.

وقد قال احلافظ أبو بكر بن مردويه :أخربان ابن عمر ،وهو :أمحد بن حممد بن حكيم ،أخربان حممد

بن عبد الوهاب بن أيب متام ،أخربان آدم ،هو :ابن أيب إايس يف [تفسريه]  ،أخربان شريك عن إبراهيم

بن املهاجر ،عن جماهد قال :قال :عمر بن اخلطاب :اي رسول هللا ،لو صلينا خلف املقام ،فأنزل هللا:
" واختذوا من مقام إبراهيم مصلى" فكان املقام عند البيت فحوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل

موضعه هذا ،قال جماهد :وكان عمر يرى الرأي ،فينزل به القرآن ،هذا مرسل عن جماهد ،وهو خمالف
ملا تقدم من رواية عبد الرزاق ،عن معمر ،عن محيد ،عن جماهد :أن أول من أخر املقام إىل موضعه
اآلن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا مبا تقدم،

وهللا أعلم .اهـ.
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وقال رمحه هللا يف معرض تفسريه قوله تعاىل " فيه آايت بينات مقام إبراهيم" ( : )1قد كان -أي
املقام -ملتصقاً جبدار البيت حىت أخره عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف إمارته إىل انحية الشرق،
حبيث يتمكن الطواف منه ،وال يشوشون على املصلّي عنده بعد الطواف؛ ألن هللا تعاىل قد أمران

ابلصالة عنده حيث قال " :واختذوا من مقام إبراهيم مصلى".اهـ.
وقال احلافظ ابن حجر يف اجلزء الثامن من الفتح :كان عمر -رضي هللا عنه -رأى أن إبقاءه -أي

مقام إبراهيم عليه السالم -يلزم منه التضييق على الطائفّي أو على املصلّي فوضع يف مكان يرتفع به

احلرج.

وقال الشوكاين يف تفسريه [فتح القدير] على قوله تعاىل " :واختذوا من مقام إبراهيم مصلى " .وهو-

أي :املقام  -الذي كان ملتصقاً جبدار الكعبة ،وأول من نقله عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،كما
أخرجه عبد الرزاق والبيهقي أبسانيد صحيحة ،وابن أيب حامت وابن مردويه من طرق خمتلفة .اهـ.

وبناء على ذلك كله :فإن اهليئة تقرر ابإلمجاع جواز نقله شرعاً إىل موضع مسامت ملكانه من الناحية
الشرقية؛ نظراً للضيق واالزدحام احلاصل يف املطاف ،والضرورة إىل ذلك ،ما مل ير ويل األمر أتجيل
ذلك ألمر مصلحي.

اثنياً :ابلنسبة إىل البناء يف مىن فال خيفى أن مىن مشعر من املشاعر املقدسة ،وأهنا مناخ من سبق ،وأن

أهل العلم رمحهم هللا قد منعوا البناء فيها؛ لكون ذلك يفضي إىل التضييق على عباد هللا حجاج بيته

الشريف.

ونظراً إىل أن سفوح جباهلا غري صاحلة يف الغالب لسكىن احلجاج فيها أايم مىن ،وأنه ميكن أن تستغل
هذه السفوح بطريقة حتقق املصلحة العامة ،وال تتعارض مع العلة يف منع البناء يف مىن -فإن اجمللس

يقرر ابألكثرية :جواز البناء على أعمدة يف سفوح اجلبال املطلة على مىن على وجه يضمن املصلحة
للحجاج ،وال يعود عليهم ابلضرر ،ويكون هذا البناء مرفقاً عاماً ،وما حتته ملن سبق إليه من احلجاج
كبقية أراضي مىن ،على أن يكون اإلشراف على هذا البناء للدولة.

وقد توقف يف ذلك صاحبا الفضيلة الشيخان :صاحل الليحدان ،وعبد هللا بن غداين..

اثلثاً :ابلنسبة ملا يتعلق بتسقيف املطاف فريى اجمللس أنه ال حاجة إىل ذلك ،وملا فيه من املضرة

واملضايقات.

رابعاً :ابلنسبة لبقية املقرتحات؛ كبناء اجلسور يف املسعى ،وتبليط حصوات احلرم ،وختطيط مىن ،وربط

مبىن احلرم القدمي ابلبناء اجلديد -فما كان منها حمققاً للنفع فإن الشريعة جاءت بتحقيق املصاحل
ودفع املضار ،فتحال إىل اجلهة املختصة لدراستها ،وتقرير ما حيقق املصلحة يف ذلك منها.

وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة السادسة
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط
عبد هللا بن محيد

عبد العزيز بن ابز

عبد العزيز بن صاحل

عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن منيع
حممد بن جبري

عبد هللا بن غداين
[متوقف يف البناء يف سفوح اجلبال مبىن]
صاحل بن حليدان
[متوقف يف أمر البناء يف السفوح]
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث .ص 356-353
قرار رقم ( )20واتريخ 1393/11/12هـ
حكم إقامة أكشاك خشبية يف مىن
هيئة كبار العلماء 1426/8/23

2005/09/27

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه ،وبعد:
فبناء على املعاملة املتعلقة بطلب املطوف سراج عمر أكرب السماح له إبقامة أكشاك خشبية يف مىن

من دورين الستيعاب حجاجه ،املشتملة على األمر امللكي الكرمي رقم ( )13212واتريخ
1393/6/4هـ القاضي أبخذ رأي املشايخ يف هذا اخلصوص واإلفادة.

فقد جرى إدراج هذا املوضوع يف جدول أعمال هيئة كبار العلماء يف دورهتا الرابعة ،ويف هذه الدورة
جرى االطالع على أوراق املعاملة مبا يف ذلك صورة املخطط املعد لألكشاك ،كما جرى االطالع

على البحث املقدم من األمانة العامة هليئة كبار العلماء واملعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

واإلفتاء.

وبعد الدراسة واملناقشة وتداول الرأي رأى اجمللس أبغلبية األصوات أنه ال جيوز إقامة أكشاك مبىن
على الصفة املوضحة ابملخطط املرفق ابملعاملة ،فإهنا مىت أقيمت على هذه الصفة ،وكان أتسيسها

مبنياً على تصميمات فنية ،وأسس قوية يراتح إىل متانتها وحتملها ،كما جاء يف قرار جلنة احلج العليا

رقم ( )6واتريخ 1393/2/23هـ فهي إذن يف حكم البناء ،إذ ال فرق فيما أقيم على وجه من شأنه
الثبات والدوام بّي أن يكون من حجارة أو لَب أو أخشاب أو غري ذلك ،ومع هذا فإهنا قد تفضي

على مر األايم وطول العهد إىل اإلبقاء عليها يف مكاهنا ،وتنتهي إىل الطمع يف متلكها أو االختصاص
هبا على األقل ،ودعوى أهنا ال تكون اثبتة ،وأهنا يسهل فكها بعد تركيبها -ال تتفق مع إقامتها على
الصفة املوضحة يف املخطط ،وال مع الشرط الذي ذكرته جلنة احلج العليا يف قراراها ،بل إقامتها
كذلك من شأنه ثباهتا وبقاؤها ،تفادايً من متاعب إقامتها كل عام ،وحرصاً على عدم النفقات

املتكررة ،وحفاظاً للمال من اخلسائر اليت تنشأ عن تلف بعض ما أقيم على هذه الصفة عند فكها،

وطمعاً يف االنتفاع هبا ،مث الوصول إىل دعوى االختصاص هبا على األقل .أما الشيخان عبد اجمليد

حسن وعبد هللا بن منيع فإهنما ال يراين يف ذلك مانعاً شرعياً ،وهلما وجهة نظر مرفقة.
وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الرابعة

عبد هللا بن حممد بن محيد
عبد الرزاق عفيفي
حممد األمّي الشنقيطي

عبد هللا خياط

عبد العزيز بن ابز
عبد اجمليد حسن

عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

حممد احلركان

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري
عبد هللا بن منيع صاحل بن حليدان
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وجهة نظر
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد :فإذا كان األمر كما جاء يف قرار جلنة
احلج العليا من أن هذه األكشاك بديل عن اخليام فقط ،وأهنا تزال بعد انتهاء موسم احلج من كل

سواء الساكن فيها وغريه من
عام ،فإذا مل يكن فيها تعريض حلجاج بّي هللا احلرام لألذى واملضرةً ،

احلجاج -إذا كان األمر كذلك ومل يكن يف هذا اإلجراء مضرة ،وال أذى ،فال يظهر لنا مانع شرعي

حيول دون جواز ذلك؛ ألن للحاج االرتفاق ابألرض اليت حيلها يف مىن أايم احلج أبي وجه يراه ،مما ال
يتعارض مع املقاصد الشرعية ،فإذا انقضت أايم احلج انتهى حقه يف االرتفاق بتلك األرض ذلك
العام ،وال يظهر لنا وجه القول أبن هذا وسيلة إىل التملك أو االختصاص لثالثة أمور:

أحدها :أن إزالة هذه األكشاك كل عام بعد انتهاء احلج كما تزال اخليام مينع االحتجاج ابالختصاص

على فرض وروده شرعاً ،مع أن احتمال دعوى االختصاص غري واردة؛ ملعرفة اخلاص والعام :أن مىن
مناخ من سبق .وأال اختصاص ألحد فيها بغري السبق.

الثاين :ما عليه مجهور أهل العلم من منع التملك يف مىن مما هو مشهور ومعلوم لدى العموم ،حيث
ال ميكن تصور قيام أحد بدعوى التملك فيها شرعاً ،وال يرد على ذلك واقع ما يف مىن من أبنية

يتمسك أهلها بدعوى متلك ما هي عليه ،فإن دعوى متلكها دعوى ابطلة .وقد بنت احلكومة أيدها

هللا بنصره -على بطالن دعوى التملك يف تعويضها -ما قامت هبدمه من هذه املباين ،حيث قصرت

التعويض على األنقاض فقط.

الثالث :أن جمموعة من احلجاج واملطوفّي قد اعتادوا أن ينزلوا يف مىن يف أماكن معينة منذ سنّي

طويلة ،ومل يكن هذا االعتبار شافعاً ألحدهم بدعوى االختصاص فيما لو سبقه غريه يف ذلك املنزل

وفوق ذلك كله فإن للحكومة  -أعزها هللا وأدام متكينها -من اهليبة والقوة واحلرص على رعاية

مصاحل حجاج بيت هللا احلرام ،والعناية ومتام االهتمام ابملشاعر املقدسة حبال تقطع على أهل النوااي
السيئة كل هدف وتفكري .وهللا من وراء القصد ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
عضو هيئة كبار العلماء
عبد اجمليد حسن

عضو هيئة كبار العلماء
عبد هللا بن سليمان بن منيع
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثالث ص288-287
قرار رقم ()11

حكم بناء طابق علوي فوق اجلمرات
هيئة كبار العلماء 1426/8/23

2005/09/27
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله وآله ،وبعد:

فبناء على خطاب صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة ،ورئيس جلنة احلج العليا رقم

(/7/5/59أم) واتريخ 1393/1/4هـ ،الوارد إىل رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

واإلرشاد عن طريق وزارة العدل ،والذي يطلب فيه إبداء الوجهة الشرعية ،وبيان احلكم فيما اقرتحته
جلنة احلج العليا من بناء طابق على شارع اجلمرات ورفع شاخص اجلمرات ،ورفع جدار حوض كل
مجرة إىل منسوب ميكن معه رمي حصى اجلمار من أعلى الطابق ومن أسفله بسهولة.

بناء على ذلك درست هيئة كبار العلماء هذا املوضوع ،وما أعدته اللجنة الدائمة من البحث عليه،

ورأت ابالتفاق أن يؤجل النظر فيه والبت يف حكمه إىل دورة أخرى حىت يصل الرسم اهلندسي هلذا

العمل ،والذي سبق أن طلبته األمانة العامة هليئة كبار العلماء؛ لتعرف اهليئة منه تفاصيل األمر

املطلوب وهل حيقق هذا االقرتاح مصلحة من غري استلزام مفسدة أم ال؟
وصلى هللا وسلم على حممد ،وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثالثة

حممد األمّي الشنقيطي
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط

عبد هللا بن محيد

عبد العزيز بن ابز

عبد اجمليد حسن
عبد العزيز بن صاحل

حممد احلركان

سليمان العبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
حممد بن جبري

راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين

صاحل بن غصون عبد هللا بن منيع

صاحل بن حليدان
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول ص42-40
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )21واتريخ 1393/11/12هـ
حكم السعي فوق سقف املسعى

هيئة كبار العلماء 1426/8/22
2005/09/26
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:

فبناء على اخلطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد من معايل

وزير العدل رقم ( )267واتريخ 1393/3/23هـ املبين على خطاب مسو انئب وزير الداخلية رقم

( )10612/26واتريخ1393/3/21هـ خبصوص الرغبة يف إبداء احلكم الشرعي يف (حكم السعي
فوق سقف املسعى) ليكون وسيلة من وسائل عالج ازدحام احلجاج أايم املوسم ،وبناء على ما رآه

فضيلته من إدراج هذا املوضوع يف جدول أعمال هيئة كبار العلماء يف دورهتا الرابعة فقد مت إدراج
ذلك ،ويف تلك الدورة جرى االطالع على أوراق املعاملة املتعلقة ابالستفتاء ،كما جرى االطالع

على البحث املقدم من األمانة العامة هليئة كبار العلماء ،واملعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

واإلفتاء.

وبعد دراسة املسألة ،واستعراض أقوال أهل العلم يف حكم الطواف والسعي والرمي راكباً ،والصالة

إىل هواء الكعبة أو قاعها ،وكذا حكم الطواف فوق أسطحة احلرم وأروقته ،وحكمهم أبن من ملك

أرضاً ملك أسفلها وأعالها.

وبعد تداول الرأي واملناقشة انتهى اجمللس ابألكثرية إىل اإلفتاء جبواز السعي فوق سقف املسعى عند

احلاجة ،بشرط استيعاب ما بّي الصفا واملروة ،وأن ال خيرج عن مسامتة املسعى عرضاً ملا أييت:

 -1ألن حكم أعلى األرض وأسفلها اتبع حلكمها يف التملك واالختصاص وحنومها ،فللسعي فوق
سقف املسعى حكم السعي على أرضه.

 -2ملا ذكره أهل العلم من أنه جيوز للحاج واملعتمر أن يطوف ابلبيت ويسعى بّي الصفا واملروة راكباً
لعذر ابتفاق ،ولغري عذر على خالف من بعضهم ،فمن يسعى فوق سقف املسعى يشبه من يسعى
راكباً بعرياً وحنوه ،إذ الكل غري مباشر لألرض يف سعيه ،وعلى رأي من ال يرى جواز السعي راكباً لغري

عذر ،فإن ازدحام السعاة يف احلج يعترب عذراً يربر اجلواز.

 -3أمجع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء يف الصالة كاستقبال بنائها ،بناء على
أن العربة ابلبقعة ال ابلبناء ،فالسعي فوق سقف املسعى كالسعي على أرضه.
 -4اتفق العلماء على أنه جيوز الرمي راكباً وماشياً ،واختلفوا يف األفضل منهما ،فإذا جاز رمي

اجلمرات راكباً جاز السعي فوق سقف املسعى ،فإن كالً منهما نسك أدي من غري مباشرة مؤدية

لألرض اليت أداه عليها ،بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعرية من شعائر احلج أو العمرة

فوق البعري وحنوه؛ ملا يف البناء من الثبات الذي ال يوجد يف املراكب.

 -5ألن السعي فوق سقف املسعى ال خيرج عن مسمى السعي بّي الصفا واملروة؛ وملا يف ذلك من
التيسري على املسلمّي والتخفيف مما هم فيه من الضيق واالزدحام ،وقد قال هللا تعاىل":يريد هللا بكم
اليسر وال يريد بكم العسر"،وقال تعاىل":وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج ، ]78:مع

عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة ،بل إن فيه ما تقدم من املربرات ما يؤيد القول ابجلواز عند
احلاجة.

()226/17

وقد ذكر ابن حجر اهليثمي-رمحه هللا -رأيه يف املسألة :فقال يف حاشيته على [اإليضاح] حملي الدين

النووي ص (( : )131ولو مشى أو َم هر يف هواء املسعى فقياس جعلهم هواء املسجد مسجداً ،صحة

سعيه .اهـ

أما املشائخ :حممد بن حركان ،وعبد العزيز بن صاحل ،وسليمان بن عبيد ،وصاحل بن حليدان ،وعبد

هللا بن غداين ،وراشد بن خنّي-فقد توقفوا يف هذه املسألة.

وأما الشيخ حممد األمّي الشنقيطي فريى عدم جواز ذلك ،وله وجهة نظر يف املنع مرفقة.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثالثة

عبد هللا بن حممد بن محيد
حممد بن جبري
حممد األمّي الشنقيطي
[له وجهة نظر خمالفة]

عبد هللا بن خياط

عبد الرزاق عفيفي

عبد اجمليد حسن

عبد العزيز بن صاحل

عبد العزيز بن ابز
سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
حممد احلركان

راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين
صاحل بن غصون

عبد هللا بن منيع
صاحل بن حليدان
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قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )70واتريخ 1399/10/21هـ
حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً
هيئة كبار العلماء 1426/8/16

2005/09/20

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبيه حممد ،وآله وصحبه وبعد:

ابتداء من
فقد نظر جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الرابعة عشرة املنعقدة مبدينة الطائف
ً

1399/10/10هـ حىت 1399/10/21هـ يف حكم طواف الوداع للخارج من مكة املكرمة سواء
كان حاجاً أو معتمراً أو غريمها ،وهل يفرق بّي من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك؟

بناء على طلب
واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف املوضوع ً
اجمللس يف دورته الثالثة عشرة وقد تبّي له أن العلماء خمتلفون يف تلك املسائل تبعاً الختالف

اجتهادهم واخلالف فيها معروف بّي العلماء ومدون يف كتب األحاديث وكتب الفقه واملناسك ،وما

زال عمل العلماء جارايً على األخذ مبا يرتجح هلم دليله ،وينبغي للحاج وغريه أن حيرص على االقتداء

برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أقواله وأفعاله ما استطاع إىل ذلك سبيال؛ لقوله -صلى هللا

عليه وسلم" -خذوا عين مناسككم"؛ لذلك يرى اجمللس يف هذه املسائل اخلالفية أن يستفيت العامي
من يثق بدينه وأمانته ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلم.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

عبد هللا بن حممد بن محيد
عبد هللا خياط
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن ابز

حممد بن علي احلركان
راشد بن خنّي

سليمان بن عبيد
عبد هللا بن قعود
إبراهيم بن حممد آل الشيخ [غائب]

عبد هللا غداين

عبد اجمليد حسن
صاحل بن حليدان

حممد بن جبري
عبد هللا بن منيع
صاحل بن غصن

عبد العزيز بن صاحل [غائب]
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قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( )77واتريخ 1400/10/21هـ
حكم نقل حلوم اهلدااي واجلزاءات خارج احلرم
هيئة كبار العلماء 1426/8/16
2005/09/20

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على عبد هللا ورسوله حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي الدورة السادسة عشرة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة ابلطائف ابتداء من يوم السبت املوافق

1400/10/12هـ حسب تقومي أم القرى حىت احلادي والعشرين منه حبث اجمللس [حكم نقل حلوم
اهلدااي واجلزاءات خارج احلرم] .

بناء على ما تقرر يف الدورة اخلامسة عشرة من دراسة هذا املوضوع بعد أن تعد اللجنة الدائمة
ً

للبحوث العلمية واإلفتاء حبثاً فيه يوضح حكم نقل حلوم اهلدااي واجلزاءات وحنوها إىل أماكن تقع

خارج احلرم ،وهل جيوز توزيعها خارج احلرم مطلقاً أو عند استغناء فقراء احلرم ،وهل يفرق بّي اهلدااي
الواجبة من أجل التمتع والقران وبّي الواجبة بفعل حمظور أو ترك واجب؟ وقد درس اجمللس البحث

املذكور ورجع إىل قراره رقم ( )76الذي أصدره يف الدورة االستثنائية الرابعة ،املتضمن عدة مقرتحات

لالستفادة من اللحوم اليت تكون يف مىن أايم احلج وهي:

 -1تطوير املساخل احلالية لتستوعب أعداداً كبرية من الذابئح ،وإنشاء مساخل متعددة على مداخل
وخمارج مىن ويف أماكن متفرقة من احلرم ،ابلقدر الذي يكفي مع استمرار متكّي احلجاج من مباشرة

ذبح هداايهم ،إذا رغبوا يف ذلك ،وأخذ ما يشاؤون من حلومها.

 -2العمل على إجياد اجملالب املناسبة جبوار كل مسلخ ،ومنع الناس من بيع ماال جيزئ شرعاً؛ من

اهلزيل واملريض وحنومها.

 -3إجياد الربادات الكافية حلفظ اللحوم الصاحلة اليت يستغين عنها احلجاج إىل أن توزع على فقراء
احلرم حسب اإلمكان.

 -4أن تقوم اجلهات املعنية بتوعية احلجاج من داخل اململكة وخارجها أبحكام اهلدي ،وما جيب أن
يكون عليه ،وما يلزمهم حنوه.

 -5جيوز للحكومة تنظيم االستفادة من سواقط اهلدي اليت ترتك يف اجملازر مثل اجللد والعظام
والصوف ،وحنو ذلك مما ترى فيه املصلحة لفقراء احلرم ،مما يرتكه أهله رغبة عنه.
وبعد مناقشة املوضوع وتداول الرأي فيه رأى اجمللس ابألكثرية إصدار قرار يوضح احلكم يف نقل

اللحوم من احلرم إىل خارجه ،حيث كان القرار السابق خمتصاً ابللحوم اليت تبقى فيه.
وبناء على هذا فإن ما يذحبه احلاج ثالثة أنواع:

 -1هدي التمتع والقران ،فهذا جيوز النقل منه إىل خارج احلرم ،وقد نقل الصحابة رضوان هللا عليهم
من حلوم هداايهم إىل املدينة ،ففي [صحيح البخاري] عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:

كنا ال أنكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن ،فرخص لنا النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :كلوا
وتزودوا" فأكلنا وتزودان.

اء لصيد ،أو فدية إلزالة أذى ،أو ارتكاب حمظور أو ترك واجب-
 -2ما يذحبه احلاج داخل احلرم جز ً
فهذا النوع ال جيوز نقل شيء منه؛ ألنه كله لفقراء احلرم.

 -3ما ذبح خارج احلرم من فدية اجلزاء ،أو هدي اإلحصار ،أو غريمها مما يسوغ ذحبه خارج احلرم -
فهذا يوزع حيث ذبح ،وال مينع نقله من مكان ذحبه إىل مكان آخر.
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وإن اجمللس يوصي مجيع احلجاج أبن خيتاروا اجليد الطيب هلداايهم وذابئحهم ،وأن يعلموا أنه جيب
عليهم توزيعها حسب ما شرع هللا ورسوله ،وال جيوز هلم ذحبها وتركها دون أن ينتفع هبا أحد من

املسلمّي.

وهللا ويل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط

عبد هللا بن حممد بن محيد
عبد العزيز بن ابز
حممد بن علي احلركان

عبد العزيز بن صاحل
سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
حممد بن جبري

راشد بن خنّي

عبد اجمليد حسن
صاحل بن غصون
عبد هللا بن غداين
صاحل بن حليدان

عبد هللا بن منيع
عبد هللا بن قعود [متوقف]
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بشأن حكم رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
هيئة كبار العلماء 1426/4/11
2005/05/19

أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الثاين389-388 /

قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )3واتريخ 1392/8/13هـ
بشأن حكم رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممداً وعلى آله وصحبه .وبعد:

بناء على خطاب املقام السامي رقم ( )22310اتريخ 1391/11/4هـ املتضمن املوافقة على
ً

اقرتاح مساحة رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حبث موضوع (حكم رمي
مجرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها يف ليلة اليوم األول من أايم التشريق ،وكذا حكم
تقدمي الرمي أايم التشريق قبل الزوال ،وحكم الرمي ليايل أايم التشريق) من قبل هيئة كبار العلماء-

عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورهتا الثانية ،املنعقدة يف شهر شعبان عام 1392هـ ما أعدته
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع الرمي املشتمل على املسائل اآلتية:

أ -حكم رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد.
ب -حكم رمي مجرة العقبة ليلة القر.

ج -حكم رمي اجلمار أايم التشريق قبل الزوال.

د -حكم رمي اجلمار ليليت اليوم الثاين والثالث من أايم التشريق.
وبعد دراسة اجمللس للمسائل املذكورة واطالعه على أقوال أهل العلم وتداوله الرأي فيها قرر -ما

يلي:

 -1جواز رمي مجرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساء وكبار السن والعاجزين ومن
يالزمهم للقيام بشؤوهنم؛ ملا ورد من األحاديث واآلاثر الدالة على جواز ذلك.

 -2عدم جواز رمي اجلمار أايم التشريق قبل الزوال؛ لفعله صلى هللا عليه وسلم ،وقوله ":خذوا عين
مناسككم" ،ولقول ابن عمر أايم التشريق :كنا نتحّي الرمي فإذا زالت الشمس رمينا.

ومعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس وأنصح الناس وأرمحهم ،فلو كان ذلك جائزاً قبل

الزوال لبينه صلى هللا عليه وسلم.

 -3أما ما عدا ذلك من املسائل اخلالفية من أعمال املناسك املشار إليها أعاله ،فإن اخلالف فيها

معروف بّي العلماء ،ومدون يف كتب املناسك وغريها ،وما زال عمل الناس جارايً على ذلك ،وينبغي
للحاج أن حيرص على التأسي برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف أقواله وأفعاله ما استطاع إىل

ذلك سبيالً؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم" خذوا عين مناسككم".

ويرى اجمللس يف هذه املسائل اخلالفية أن يستفيت العامي من يثق بدينه وأمانته وعلمه يف تلك

املسائل ،ومذهب العامي مذهب من يفتيه.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

( )1عبد الرزاق عفيفي
( )2حممد األمّي الشنقيطي
( )3عبد العزيز بن ابز
( )4حممد احلركان

( )5صاحل بن غصون
( )6حممد بن جبري

( )7صاحل بن حليدان

( )8عبد هللا بن محيد
( )9عبد اجمليد حسن
( )10إبراهيم بن حممد آل الشيخ
( )11عبد هللا بن غداين
( )12عبد هللا بن منيع
( )13حمضار عقيل

( )14عبد هللا خياط

( )15عبد العزيز بن صاحل
( )16سليمان بن عبيد
( )17راشد بن خنّي
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جملة البحوث العدد28/

قرار هيئة كبار العلماء

رقم  2واتريخ 1392/8/13هـ
يف مسألة اعتبار اختالف مطالع األهلة من عدمه
هيئة كبار العلماء 1426/2/25
2005/04/04

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فبناء على خطاب املقام السامي رقم ( ، )22451واتريخ 1391/11/6هـ ،املتضمن إحالة

موضوع عند دراسة جملس رابطة العامل اإلسالمي يف جلسته املنعقدة يف  15شعبان عام 1391هـ
واطالعها على قرار اللجنة الفقهية املنبثقة من اجمللس قررت املوافقة على القول بعدم اعتبار اختالف

املطالع ،إال أن بعض أعضاء اجمللس التأسيسي رأى الرتيث يف األمر وزايدة البحث والتقصي يف هذا

املوضوع.

بناء على ذلك عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورهتا الثانية املنعقدة يف شهر شعبان

1392هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع إثبات األهلة املشتمل على
الفقرتّي التاليتّي:
أ -حكم اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره.
ب -حكم إثبات اهلالل ابحلساب.

وكذا قرار رابطة العامل اإلسالمي الصادر منها يف دورهتا الثالثة عشرة املنعقدة يف شهر شعبان عام

1391هـ ،ومرفقة حبث اللجنة الفقهية املشكلة من بعض أعضاء جملس الرابطة يف املوضوع ،وبعد
دراسة اجمللس للموضوع وتداول الرأي فيه قرر ما يلي:

أوالً :اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت ابلضرورة حسا وعقالً ومل خيتلف فيها أحد ،وإمنا
وقع االختالف بّي علماء املسلمّي يف اعتبار اختالف املطالع من عدمه.

اثنياً :مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه من املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال

واالختالف فيها ويف أمثاهلا واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين وهو من اخلالف السائغ الذي يؤجر
فيه املصيب أجرين :أجر االجتهاد وأجر اإلصابة ،ويؤجر فيه املخطئ أجر االجتهاد ،وقد اختلف

أهل العلم يف هذه املسألة على قولّي ،فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع ،ومنهم من مل ير
اعتباره ،واستدل كل فريق أبدلته من الكتاب والسنة ،ورمبا استدل الفريقان ابلنص الواحد

كاشرتاكهما يف االستدالل بقوله تعاىل" :يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج" ،وبقوله

صلى هللا عليه وسلم" :صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" .احلديث  ...وذلك الختالف الفهم يف النص

وسلوك كل منهما طريقاً يف االستدالل به ،وعند حبث هذه املسألة يف جملس اهليئة ،ونظراً العتبارات
قدرهتا اهليئة ،وألن هذا اخلالف يف مسألة اعتبار اختالف املطالع من عدمه ليس له آاثر ختشى

عواقبها ،وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرانً ال نعلم منها فرتة جرى فيها توحيد
األمة اإلسالمية على رؤية واحدة ،فإن أعضاء اهليئة يرون بقاء األمر على ما كان عليه وعدم إاثرة

هذا املوضوع ،وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيّي املشار

إليهما يف املسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
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اثلثاً :أما ما يتعلّق إبثبات األهلة ابحلساب فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة يف ذلك ،وبعد

الرجوع إىل ما ذكره أهل العلم فقد أمجع أعضاء اهليئة على عدم اعتباره؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" احلديث  ، ...ولقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تصوموا حىت تروه وال

تفطروا حىت تروه" احلديث ...

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

عبد الرزاق عفيفي

حممد األمّي الشنقيطي
حمضيار عقيل

عبد العزيز بن ابز
عبد هللا بن محيد
عبد هللا خياط
حممد احلاركان

عبد اجمليد حسن

عبد العزيز بن صاحل
صاحل بن غصون

إبراهيم بن حممد آل الشيخ

سليمان بن عبيد
حممد بن جبري

عبد هللا بن غداين
راشد بن خنّي
صاحل بن حليدان
عبد هللا بن منيع
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جملة البحوث32/
قرار هيئة كبار العلماء
رقم  33واتريخ 1399/10/21هـ

ميقاات
بشأن عدم اعتبار جدة ً

هيئة كبار العلماء 1426/2/25

2005/04/04

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ففي الدورة الرابعة عشرة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة يف الطائف من 1399/10/10هـ ،حىت

1399/10/21هـ ،نظر اجمللس يف الرسالة اليت بعثها الشيخ /عبد هللا بن زيد آل حممود رئيس

احملاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر إىل جاللة امللك خالد بن عبد العزيز املتضمنة جواز جعل

جدة ميقااتً لركاب الطائرات اجلوية والسفن البحرية ،واليت أحيلت إىل مساحة الرئيس العام إلدارات

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد من معايل رئيس املكتب اخلاص جلاللة امللك خالد برقم
 1/5214يف 1399/5/12هـ وقد استعرض اجمللس تلك الفتوى فوجد أهنا تستند على:

 -1أن الفتوى تتغري بتغري األحوال واألزمان.

 -2أن القضية موضع اجتهاد وتتطلب من العلماء حتقيق النظر يف تعيّي امليقات هلؤالء القادمّي على
متون الطائرات.
 -3إن مرور الطائرات فوق مساء امليقات وهي حملقة يف السماء ال يصدق على أهلها أهنم أتوا

امليقات احملدد هلم لغة وال عرفاً.
 -4ما يزعمه من أن فتواه تشبه ما فعله عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -حّي وقّت ألهل العراق
ذات عرق.

 -5قوله" :لو كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حيّاً ويرى كثرة النازلّي من أجواء السماء إىل
ساحة جدة يؤمون هذا البيت للحج والعمرة لبادر إىل تعيّي ميقات هلم من جدة نفسها لكوهنا من
مقتضى أصوله ونصوصه" ا .هـ.

وإن اجمللس بعد دراسة هذه األمور اخلمسة وغريها مما ورد يف الرسالة يرى أن املسوغات اليت استند

إليها مردودة ابلنصوص الشرعية وإمجاع سلف األمة ،فقد روى البخاري وغريه عن ابن عباس -رضي

هللا عنهما -قال :وقّت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام

اجلحفة ،وألهل جند قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد

احلج والعمرة ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة ،وال يصح االستناد يف

هذه املسألة إىل تغري الفتوى بتغري األحوال واألزمان؛ ألهنا من العبادات ،وهي مبنية على التوقيف،

كما أهنا ليست من مواضع االجتهاد لتحديدها ابلنص من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ومن

املعلوم عند أهل العلم أن اهلواء اتبع للقرار ،كما هو مبسوط يف موضعه وإنكار ذلك منه غري مسلم.

أما احتجاجه جبعل عمر -رضي هللا عنه -مل جيعل ألهل العراق ميقااتً يف اجلهة الغربية أو غريها من

مكة حيرمون منه بدالً من ميقاهتم الذي ميرون به يف اجلهة الشرقية منها ،بل قال عمر -رضي هللا

عنه :-انظروا حذوها من طريقكم .وأما قوله :ولو كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حياً  -إىل
قوله -لبادر إىل تعيّي ميقات هلم من جدة نفسها لكوهنا من مقتضى أصوله ونصوصه ،فهو قول

ابطل؛ ألن هللا أكمل الدين يف حياة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وانتهى التشريع بوفاته ،كما قال
تعاىل" :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً" [املائدة، ]3 :
وقوله تعاىل" :وما كان ربك نسيا" [مرمي ، ]64 :وأنه ليرتتب على هذا القول أمور كثرية خطرية.
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وبناء على ما تقدم ،وبعد الرجوع إىل األدلة وما ذكره أهل العلم يف املواقيت املكانية ،ومناقشة
املوضوع من مجيع جوانبه فإن اجمللس يقرر ابإلمجاع ما يلي:
 -1إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ /عبد هللا بن زيد آل حممود رئيس احملاكم الشرعية

والشئون الدينية بقطر اخلاصة جبواز جعل جدة ميقااتً لركاب الطائرات اجلوية والسفن البحرية فتوى

ابطلة لعدم استنادها إىل نص من كتاب هللا أو سنة رسوله أو إمجاع سلف األمة .ومل يسبقه إليها أحد

من علماء املسلمّي الذين يعتد أبقواهلم.

 -2ال جيوز ملن مر مبيقات من املواقيت املكانية أو حاذى واحداً منها -جواً أو حبراً -أن يتجاوزه

من غري إحرام كما تشهد لذلك األدلة ،وكما قرر أهل العلم -رمحهم هللا تعاىل .-هذا وابهلل التوفيق

وصلى هللا على نبينا حممد.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة

عبد هللا بن حممد محيد
عبد هللا خياط

حممد بن علي احلاركان

عبد العزيز بن ابز
سليمان بن عبيد

عبد العزيز بن صاحل
عبد الرزاق عفيفي
راشد بن خنّي

إبراهيم بن حممد آل الشيخ [غائب]
عبد هللا بن غداين
صاحل بن غصون

عبد اجمليد حسن

عبد هللا بن قعود
عبد هللا بن منيع
صاحل حليدان

()235/17

قرار رقم)3/7( 19 :

بشأن

اإلحرام للقادم للحج والعمرة ابلطائرة والباخرة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،3ج /3ص 1419

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية

من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.
بعد اطالعه على البحوث املقدمة خبصوص موضوع اإلحرام للقادم للحج والعمرة ابلطائرة والباخرة.

قرر ما يلي:

أن املواقيت املكانية اليت حددهتا السنة النبوية جيب اإلحرام منها ملريد احلج أو العمرة ،للمار عليها

أو للمحاذي هلا أرضاً أو جواً أو حبراً لعموم األمر ابإلحرام منها يف األحاديث النبوية الشريفة.

وهللا أعلم.

()236/17

رقم القرار2 :
رقم الدورة5 :
حكم اإلحرام من جدة للواردين إليها من غريها

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

حكم اإلحرام من جدة للواردين إليها من غريها:
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام املتقّي وسيد املرسلّي ،نبينا حممد .أما بعد :فإن
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي قد انقش يف جلسته الثالثة صباح يوم اخلميس املوافق

1402/4/10هـ .واملصادف 1982/2/4م موضوع (حكم اإلحرام من جدة ،وما يتعرض له الكثري
من الوافدين إىل مكة املكرمة للحج والعمرة عن طريق اجلو والبحر)  ،جلهلهم عن حماذاة املواقيت

اليت وقتها النيب صلى هللا عليه وسلم وأوجب اإلحرام منها على أهلها ،ومن مر عليها من غريهم ،ممن
يريد احلج أو العمرة .وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة يف ذلك قرر اجمللس ما
يلي:

()237/17

أوالً :أن املواقيت اليت وقتها النيب صلى هللا عليه وسلم وأوجب اإلحرام منها على أهلها ،وعلى من

مر عليها من غريهم ،ممن يريد احلج والعمرة هي :ذو احلليفة ألهل املدينة ومن مر عليها من غريهم،

وتسمى حاليًّا (أبيار علي)  .واجلحفة وهي ألهل الشام ومصر واملغرب ،ومن مر عليها من غريهم،

وتسمى حاليًّا (رابغ)  .وقرن املنازل ،وهي ألهل جند ومن مر عليها من غريهم ،وتسمى حاليًّا (وادي
أيضا (السيل)  .وذات عرق ،ألهل العراق ،وخراسان ،ومن مر عليها من غريهم،
حمرم) وتسمى ً

وتسمى (الضريبة)  .ويلملم ،ألهل اليمن ومن مر عليها من غريهم .وقرر :أن الواجب عليهم أن

حبرا ،فإن اشتبه عليهم ذلك
حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه املواقيت اخلمسة ج ًّوا أو ً

ومل جيدوا معهم من يرشدهم إىل احملاذاة ،وجب عليهم أن حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون

أو يغلب على ظنهم أهنم أحرموا قبل احملاذاة؛ ألن اإلحرام قبل امليقات جائز مع الكراهة ومنعقد،
ومع التحري واالحتياط ،خوفًا من جتاوز امليقات بغري إحرام تزول الكراهة؛ ألنه ال كراهة يف أداء
الواجب ،وقد نص أهل العلم يف مجيع املذاهب األربعة على ما ذكران ،واحتجوا على ذلك

ابألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف توقيت املواقيت للحجاج

أيضا مبا ثبت عن أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب ،رضي هللا عنه ،ملا قال له أهل
والعمار .واحتجوا ً

حذوها من طريقكم .قالوا :وألن
العراق :إن ً
قران َج ٌ
ور عن طريقنا؟ قال هلم -رضي هللا عنه :انظروا َ

هللا سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا ،وهذا هو املستطاع يف حق من مل مير على نفس

امليقات ،إذا ُعلم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق اجلو والبحر وال غريهم أن يؤخروا
اإلحرام إىل وصوهلم إىل جدة ،ألن جدة ليست من املواقيت اليت وقتها رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،وهكذا من مل حيمل معه مالبس اإلحرام ،فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إىل جدة ،بل الواجب
عليه أن حيرم يف السراويل إذا كان ليس معه إزار ،لقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث
"من مل َِجي ْد نَـ ْعلَ ّْي فَـ ْليَـلْبَ ِ
يل" .وعليه كشف رأسه،
ومن مل جيد إز ًارا فليلبس ال ه
س اخلُهفّيَ ،
الصحيحَ :
س َرا ِو َ

العمائم وال
القميص وال
س
َ
َ
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سئل عما يلبس احملرم قال" :ال يلبَ ُ
ِ
اخلفاف إال ملن مل َِجي ِد النهعلّي" .احلديث متفق عليه .فال جيوز أن يكون
انس وال
َ
ال ه
س َراويالت وال الرب َ
على رأس احملرم عمامة وال قلنسوة وال غريمها مما يلبس على الرأس .وإذا كان لديه عمامة ساترة ميكنه
أن جيعلها إز ًارا اتهـ َزر هبا ،ومل جيز له لبس السراويل ،فإذا وصل إىل جدة وجب عليه أن خيلع السراويل
ويستبدهلا إبزار إذا قدر على ذلك ،فإن مل يكن عليه سراويل ،وليس لديه عمامة تصلح أن تكون

إز ًارا حّي حماذاته للميقات يف الطائرة أو الباخرة أو السفينة ،جاز له أن حيرم يف قميصه الذي عليه

مع كشف رأسه ،فإذا وصل إىل جدة اشرتى إز ًارا وخلع القميص ،وعليه عن لبسه القميص كفارة،
وهي إطعام ستة مساكّي ،لكل مسكّي نصف صاع من متر أو أرز أو غريمها من قوت البلد ،أو

صيام ثالثة أايم ،أو ذبح شاة ،هو خمري بّي هذه الثالثة ،كما خري النيب صلى هللا عليه وسلم كعب بن

عجرة ملا أذن له يف حلق رأسه وهو حمرم للمرض الذي أصابه .اثنيًا :يكلف اجمللس األمانة العامة

للرابطة ابلكتابة إىل شركات الطريان والبواخر لتنبيه الركاب قبل القرب من امليقات ،أبهنم سيمرون
على امليقات قبل مسافة ممكنة.

اثلثًا :خالف عضو جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي معايل الشيخ مصطفى أمحد الزرقاء يف ذلك ،كما

خالف فضيلة الشيخ أبو بكر حممود جومي عضو اجمللس ابلنسبة للقادمّي من سواكن إىل جدة فقط.
وعلى هذا جرى التوقيع .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

()238/17

قرار رقم)6/4( 53 :
بشأن
القبض :صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،6ج 1ص )453
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23-17شعبان 1410هـ املوافق 20-14آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع القبض :صوره وخباصة املستجدة منها
وأحكامها،

واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :قبض األموال كما يكون حسياً يف حالة األخذ ابليد ،أو الكيل أو الوزن يف الطعام ،أو النقل

والتحويل إىل حوزة القابض ،يتحقق اعتباراً وحكماً ابلتخلية مع التمكّي من التصرف ولو مل يوجد

القبض حساً .وختتلف كيفية قبض األشياء حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضاً هلا.
اثنياً :إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرعاً وعرفاً:
 -1القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:

أ  -إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.
ب  -إذا عقد العميل عقد صرف انجز بينه وبّي املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى حلساب
العميل.

ج  -إذا اقتطع املصرف  -أبمر العميل  -مبلغاً من حساب له إىل حساب آخر بعملة أخرى ،يف

املصرف نفسه أو غريه ،لصاحل العميل أو ملستفيد آخر ،وعلى املصارف مراعاة قواعد عقد الصرف

يف الشريعة اإلسالمية.

ويغتفر أتخري القيد املصريف ابلصورة اليت يتمكن املستفيد هبا من التسلم الفعلي ،للمدد املتعارف
عليها يف أسواق التعامل ،على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل املدة املغتفرة إال

بعد أن حيصل أثر القيد املصريف إبمكان التسلم الفعلي.

 -2تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ابلعملة املكتوب هبا عند استيفائه وحجزه
املصرف.
وهللا أعلم

()239/17

قرار رقم)3/1( 13 :
بشأن

استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،2ج /2ص  527والعدد الثالث ج  1ص 77
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية

من  13-8صفر 1407هـ  16 - 11/تشرين األول (أكتوبر) 1986م.

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة جلميع االستفسارات اليت تقدم هبا البنك إىل اجملمع،
قرر ما يلي:

(أ) خبصوص أجور خدمات القروض يف البنك اإلسالمي للتنمية:

أوالً :جيوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية.

اثنياً :كل زايدة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألهنا من الراب احملرم شرعاً.
(ب) خبصوص عمليات اإلجيار:

أوالً :إن الوعد من البنك اإلسالمي للتنمية إبجيار املعدات إىل العميل بعد متلك البنك هلا أمر مقبول

شرعاً.
اثنياً :إن توكيل البنك اإلسالمي للتنمية أحد عمالئه بشراء ما حيتاجه ذلك العميل من معدات

وآليات وحنوها مما هو حمدد األوصاف والثمن حلساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك األشياء بعد

حيازة الوكيل هلا ،هو توكيل مقبول شرعاً ،واألفضل أن يكون الوكيل ابلشراء غري العميل املذكور إذا

تيسر ذلك.

اثلثاً :إن عقد اإلجيار جيب أن يتم بعد التملك احلقيقي للمعدات وأن يربم بعقد منفصل عن عقد

الوكالة والوعد.

رابعاً :إن الوعد هببة املعدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصل.

خامساً :إن تبعة اهلالك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما مل يكن ذلك بتعد أو
تقصري من املستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.

سادساً :إن نفقات التأمّي لدى الشركات اإلسالمية ،كلما أمكن ذلك ،يتحملها البنك.
(ج) خبصوص عمليات البيع ابألجل مع تقسيط الثمن:

أوالً :إن الوعد من البنك اإلسالمي للتنمية ببيع املعدات إىل العميل بعد متلك البنك هلا أمر مقبول

شرعاً.
اثنياً :إن توكيل البنك أحد عمالئه بشراء ما حيتاجه ذلك العميل من معدات وآليات وحنوها مما هو

حمدد األوصاف والثمن حلساب البنك ،بغية أن يبيعه البنك تلك األشياء بعد وصوهلا وحصوهلا يف يد

الوكيل ،هو توكيل مقبول شرعاً ،واألفضل أن يكون الوكيل ابلشراء غري العميل املذكور إذا تيسر

ذلك.

اثلثاً :إن عقد البيع جيب أن يتم بعد التملك احلقيقي للمعدات والقبض هلا ،وأن يربم بعقد منفصل.
(د) خبصوص عمليات متويل التجارة اخلارجية:

ينطبق على هذه العمليات املبادئ املطبقة على عمليات البيع ابألجل مع تقسيط الثمن.
(هـ) خبصوص التصرف يف فوائد الودائع اليت يضطر البنك اإلسالمي للتنمية إليداعها يف املصارف

األجنبية:

حيرم على البنك أن حيمي القيمة احلقيقية ألمواله من آاثر تذبذب العمالت بواسطة الفوائد املنجرة
من إيداعاته .ولذا جيب أن تصرف تلك الفوائد يف أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث ،وتوفري
وسائل اإلغاثة ،وتوفري املساعدات املالية للدول األعضاء وتقدمي املساعدة الفنية هلا ،وكذلك

للمؤسسات العلمية واملعاهد واملدارس وما يتصل بنشر املعرفة اإلسالمية.
وهللا أعلم

()240/17

قرار رقم)2/10( 10 :
بشأن

حكم التعامل املصريف ابلفوائد
وحكم التعامل ابملصارف اإلسالمية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،2ج /2ص  735و 813

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة

من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ  28- 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م.
بعد أن عرضت عليه حبوث خمتلفة يف التعامل املصريف املعاصر،

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت اآلاثر السيئة هلذا التعامل على النظام
االقتصادي العاملي ،وعلى استقراره خاصة يف دول العامل الثالث،

جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء يف كتاب هللا من حترمي الراب جزئياً
وبعد التأمل فيما َ
وكلياً واضحاً بدعوته إىل التوبة منه ،وإىل االقتصاد على استعادة رؤوس أموال القروض دون زايدة وال
نقصان قل أو كثر ،وما جاء من هتديد حبرب مدمرة من هللا ورسوله للمرابّي،

قرر ما يلي:
أوالً :أن كل زايدة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل أتجيله،

وكذلك الزايدة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد .هااتن الصوراتن راب حمرم شرعاً.
اثنياً :أن البديل الذي يضمن السيولة املالية واملساعدة على النشاط االقتصادي حسب الصورة اليت

يرتضيها اإلسالم هو التعامل وفقاً لألحكام الشرعية.

اثلثاً :قرر اجملمع التأكيد على دعوة احلكومات اإلسالمية ،والتمكّي إلقامتها يف كل بلد إسالمي
لتغطي حاجة املسلمّي كي ال يعيش املسلم يف تناقض بّي واقعه ومقتضيات عقيدته.

وهللا أعلم
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قرار رقم)2/12( 12 :
بشأن
خطاب الضمان

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02
جملة اجملمع  -ع  ،2ج /2ص 1035

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة

من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ  28- 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م.

وبعد النظر فيما أعد يف خطاب الضمان من حبوث ودراسات وبعد املداوالت واملناقشات املستفيضة

اليت تبّي منها:

أوالً :أن خطاب الضمان أبنواعه االبتدائي واالنتهائي ال خيلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ،فإن كان
بدون غطاء ،فهو :ضم ذمة الضامن إىل ذمة غريه فيما يلزم حاالً أو مآالً ،وهذه هي حقيقة ما يعىن

يف الفقه اإلسالمي ابسم :الضمان أو الكفالة.

وإلن كان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة بّي طالب خطاب الضمان وبّي مصدره هي :الوكالة،
والوكالة تصح أبجر أو بدونه مع بقاء عالقة الكفالة لصاحل املستفيد (املكفول له) .

اثنياً :إن الكفالة هي عقد تربع يقصد به اإلرفاق واإلحسان.

وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ،ألنه يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه

القرض الذي جر نفعاً على املقروض ،وذلك ممنوع شرعاً.
قرر ما يلي:
أوالً :إن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان  -واليت يراعي فيها عادة مبلغ

الضمان ومدته  -سواء أكان بغطاء أم بدونه.

اثنياً :إن املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ،مع مراعاة عدم الزايدة

على أجر املثل ،ويف حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي ،جيوز أن يراعى يف تقدير املصاريف إلصدار

خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء.
وهللا أعلم
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رقم القرار11 :
رقم الدورة10 :
بشأن موضوع :السؤال الوارد من املك هرم أىب بكر حميي الدين (حول صرف ريع الوقف)
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29
بشأن موضوع :السؤال الوارد من املكرم أىب بكر حميي الدين (حول صرف ريع الوقف) :

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد ،وعلى آله وصبحه
وسلم .أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته العاشرة

املنعقدة مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم السبت24صفر1408هـ املوافق  17أكتوبر 1987م إىل
األربعاء  28صفر 1408هـ املوافق  21أكتوبر 1987م قد اطلع على السؤال الوارد من املكرم

أيب بكر حميي الدين ،رئيس مجعية الدعوة اإلسالمية يف سنغافورة ،حول صرف ريع الوقف يف املصاحل

العامة .وبعد تداول الرأي فيه قرر اجمللس ما يلي:
 -إن مل يكن الوقف مشروطًا ريعه جلهة معينة ،فال مانع حينئذ من صرف الريع على املصاحل العامة.

أما إن كان مشروطًا جلهة معينة ،فإن اجملمع يقرر :عدم جواز صرفه يف املصاحل العامة .وهللا ويل

كثريا .واحلمد هلل رب
التوفيق .وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً

العاملّي.
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول :ص729-727
قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( )44واتريخ 1396/4/13هـ

املتعلق مبسألة الشفعة فيما ال ميكن قسمته من العقار
هيئة كبار العلماء 1426/8/22

2005/09/26

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ،وآله وصحبه وبعد:

ف بناء على ما تقرر يف الدورة السابعة جمللس هيئة كبار العلماء ،واملنعقدة يف مدينة الطائف يف النصف
األول من شهر شعبان عام 1395هـ من إدراج مسألة الشفعة ابملرافق اخلاصة يف جدول أعمال

الدورة الثامنة -فقد جرت دراسة املسألة املذكورة يف دورة اجمللس الثامنة املنعقدة يف النصف األول
من شهر ربيع اآلخر يف مدينة الرايض.

كما جرت دراسة مسألة الشفعة فيما ال متكن قسمته من العقار.
وبعد االطالع على البحث املعد يف (مسألة الشفعة فيما ال متكن قسمته من العقار) من قبل اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

وبعد تداول الرأي واملناقشة من األعضاء ،وتبادل وجهات النظر قرر اجمللس ابألكثرية:
أن الشفعة تثبت ابلشركة يف املرافق اخلاصة؛ كالبئر ،والطريق ،واملسيل ،وحنوها.

كما تثبت الشفعة فيما ال متكن قسمته من العقار؛ كالبيت واحلانوت ،الصغريين وحنومها؛ لعموم

األدلة يف ذلك؛ ولدخول ذلك حتت مناط األخذ ابلشفعة ،وهو دفع الضرر عن الشريك يف املبيع
ويف حق املبيع ،وألن النصوص الشرعية يف مشروعية الشفعة تتناول ذلك ،ومن ذلك ما رواه الرتمذي
إبسناده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما :أن النيب-صلى هللا عليه وسلم -قال"الشريك شفيع،

والشفعة يف كل شيء"ويف رواية الطحاوي إبسناده إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :أن النيب-
صلى هللا عليه وسلم"-قضى ابلشفعة يف كل شيء".قال احلافظ :حديث جابر ال أبس برواته ،وملا
روى اإلمام أمحد واألربعة إبسنادهم إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم"-اجلار أحق بشفعة جاره ينتظر هبا ،وإن كان غائباً ،إذا كان طريقهماواحداً"
قال يف [البلوغ]  :ورجاله ثقات ،وملا روى البخاري يف [صحيحه] وأبو داود والرتمذي يف [سننهما]
إبسنادهم إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال( :قضى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

ابلشفعة يف كل ما مل يقسم ،فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة) .

ووجه االستدالل بذلك :ما ذكره ابن القيم رمحه هللا يف كتابه[ :إعالم املوقعّي] :أن اجلار املشرتك مع

غريه يف مرفق خاص ما ،مثل :أن يكون طريقهما واحداً ،أو أن يشرتكا يف شرب أو مسيل ،أو حنو

ذلك من املرافق اخلاصة ال يعترب مقامساً مقامسة كلية ،بل هو شريك جلاره يف بعض حقوق ملكه ،وإذا

كان طريقهما واحداً مل تكن احلدود كلها واقعة ،بل بعضها حاصل ،وبعضها منتف ،إذ وقوع احلدود
من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق .اهـ.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة اخلامسة

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط

عبد هللا بن محيد
عبد العزيز بن صاحل

عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

[يل وجهة نظر]

سليمان بن عبيد
إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري

[يل وجهة نظر مرفقة]
عبد هللا بن منيع
صاحل بن حليدان
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول :ص296-293
قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( )25واتريخ1394/8/21هـ

الشرط اجلزائي

هيئة كبار العلماء 1426/8/22

2005/09/26

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:
فبناء على ما تقرر يف الدورة الرابعة جمللس هيئة كبار العلماء املنعقدة فيما بّي /10/28

و1393/11/14هـ من الرغبة يف دراسة موضوع (الشرطة اجلزائي)  -فقد جرى إدراجه يف جدول
أعمال اهليئة يف دورهتا اخلامسة ،املنعقدة فيما بّي5و1394/8/22هـ يف مدينة الطائف.

مث جرى دراسة املوضوع يف هذه الدورة بعد اإلطالع على البحث املعد يف ذلك من قبل اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

مث جرى دراسة املوضوع يف هذه الدورة بعد االطالع على البحث املعد يف ذلك من قبل اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

وبعد مداولة الرأي واملناقشة ،واستعراض املسائل اليت ميكن أن يقاس عليها الشرط اجلزائي ،ومناقشة
توجيه قياسه على تلك املسائل واإليراد ،وأتمل قوله تعاىل":اي أيها الذين ءامنوا أوفوا ابلعقود" [سورة

املائدة  ]1وما روى عنه صلى هللا عليه وسلم من قوله":املسلمون على شروطهم ،إال شرطاً أحل

حراماً أو حرم حالالً"ولقول عمر رضي هللا عنه( :مقاطع احلقوق عند الشروط) واالعتماد على القول
الصحيح :من أن األصل يف الشروط الصحة ،وأنه ال حيرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه

وإبطاله نصاً أو قياساً.
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسم الشروط يف العقود إىل صحيحة ،وفاسدة ،وتقسيم
الصحيحة إىل ثالثة أنواع:

أحدها :شرط يقضيه العقد؛ كاشرتاط صفة يف الثمن؛ كالتأجيل ،أو الرهن ،أو الكفيل به ،أو صفة يف

املثمن ،ككون األمة بكراً.
الثاين :شرط من مصلحة العقد كاشرتاط صفة يف الثمن كالتأجيل أو الرهن ،أو الكفيل به ،أو صفة
يف املثمن ،ككون األمة بكراً.
الثالث :شرط فيه منفعة معلومة ،وليس من مقتضى العقد وال من مصلحته ،وال منافياً ملقتضاه؛

كاشرتاط البائع سكين الدار شهراً.
وتقسيم الفاسدة إىل ثالثة أنواع:

أحدها :اشرتاط أحد طريف العقد على الطرف الثاين عقداً آخر؛ كبيع ،أو إجارة ،وحنو ذلك.

الثاين :اشرتاط ما ينايف مقتضى العقد؛ كأن يشرتط يف املبيع أال خسارة عليه ،أو أال يبيع أو يهب وال

يعتق.
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الثالث :الشرط الذي يتعلق به العقد ،كقوله :بعتك إن جاء فالن .وبتطبيق الشرط اجلزائي عليها،
وظهور أنه من الشروط اليت تعترب من مصلحة العقد ،إذ هو حافز إلكمال العقد يف وقته احملدد له،
واالستئناس مبا رواه البخاري يف [صحيحه] بسنده عن ابن سريين :أن رجالً قال لكريه أدخل

ركابك ،فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم ،فلم خيرج ،فقال شريح( :من شرط على

نفسه طائعاً غري مكره فهو عليه) وقال أيوب عن ابن سريين :أن رجالً ابع طعاماً وقال :إن مل آتك
األربعاء فليس بيين وبينك بيع ،فلم جييء ،فقال شريح للمشرتي( :أنت أخلفت) فقضى عليه،

وفضالً عن ذلك فهو يف مقابلة اإلخالل اباللتزام ،حيث أن اإلخالل به مظنة الضرر ،وتفويت

املنافع ،ويف القول بتصحيح الشرط اجلزائي سد ألبواب الفوضى والتالعب حبقوق عباد هللا ،وسبب
من أسباب احلفز على الوفاء ابلعهود والعقود؛ حتقيقاً لقوله تعاىل"أييها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود".

لذلك كله فإن اجمللس يقرر ابإلمجاع:

أن الشرط اجلزائي الذي جيري اشرتاطه يف العقود شرط صحيح معترب ،جيب األخذ به ،ما مل يكن
هناك عذر يف اإلخالل اباللتزام املوجب له يعترب شرعاً ،فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حىت يزول.

وإذا كان الشرط اجلزائي كثرياً عرفاً ،حبيث يُراد به التهديد املايل ،ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد

الشرعية -فيجب الرجوع يف ذلك إىل العدل واإلنصاف ،على حسب ما فات من منفعة ،أو حلق من
مضرة .ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل احلاكم الشرعي عن طريق أهل اخلربة والنظر؛ عمالً
بقوله تعاىل":وإذا حكمتم بّي الناس أن حتكموا ابلعدل"وقوله سبحانه":وال جيرمنكم شنئان ٍ
قوم على
أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" [املائدة ]8:وبقوله -صلى هللا عليه وسلم"-ال ضرر وال
ضرار".

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة اخلامسة

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط

عبد هللا بن حممد بن محيد

عبد العزيز بن صاحل
عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري
عبد هللا بن منيع
صاحل بن حليدان
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حكم الرتاجع عن الوفاء ابلعقد بعد توقيعه
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16

2005/04/25
قرار اجمللس:

شرعا ،وال جيوز ألحدمها أن يرجع فيه إبرادته املنفردة ،دون
توقيع العقد يف أي صفقة ملزم للطرفّي ً

رضى الطرف اآلخر ،فهذا خمالف ملا أمر هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -وأكدته نصوص القرآن
والسنة .قال تعاىل{ :اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود} [املائدة :من اآلية ، ]1وقال عز وجل:
َ َ
ُ
َ َ ْ
ِ
ِ
{وأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد ه
اَّلل إِ َذا
{وأ َْوفُوا ِابل َْع ْهد إِ هن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوالً} [اإلسراء :من اآلية ، ]34وقال تعاىلَ :
َ
ِ
ِ
ِ
ضوا ْاأل َْميَا َن بَـ ْع َد تَـ ْوكيد َها َوقَ ْد َج َعلْتُ ُم ه
اَّللَ َعلَْي ُك ْم َكفيالً} [النحل :من اآلية. ]91
اه ْد ُْمت َوال تَـ ْنـ ُق ُ
َع َ

ومحل القرآن بشدة على الذين يتهاونون ابلعهود وينقضوهنا من بعد ميثاقها ،يف آايت كثرية ،منها:
{إِ هن اله ِذين ي ْش َرتو َن بِعه ِد هِ
ك ال َخال َق َهلُ ْم ِيف ْاآل ِخ َرةِ َوال يُ َكلِّ ُم ُه ُم ه
اَّللُ َوال
اَّلل َوأ َْميَاهنِِ ْم َمثَناً قَلِيالً أُولَئِ َ
َ َ ُ َْ
ِ ِ
ِ
اب أَلِي ٌم} [آل عمران. ]77:
يَـ ْنظُُر إِلَْي ِه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َوال يُـ َزّكي ِه ْم َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
واعترب النيب صلى هللا عليه وسلم نقض العهد من شعب النفاق ،وخصال املنافق األساسية" :أربع من
خالصا ،ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حىت يدعها" وذكر
كن فيه كان مناف ًقا
ً
منها" :إذا عاهد غدر" رواه الشيخان عن عبد هللا بن عمرو (. )1

مكتواب ،فمجرد اإلجياب والقبول مشافهة يكفي يف إجياد العقد،
وليس من الضروري أن يكون العقد
ً
ولكن له خيار اجمللس على ما نرجحه ،فلو تبّي له عقد آخر ،ومها ال يزاالن يف جملس العقد ،فمن

حقه أن يرجع ،كما جاء يف احلديث الصحيح" :البيعان ابخليار ما مل يتفرقا" متفق عليه عن ابن عمر

( . )2فقد جعل احلديث فرصة للرتاجع ملن تسرع يف التعاقد دون روية.

مغبوان غبنًا فاحشاً يرفع أمره إىل جهة حتكيم تثبت له خيار الغَب إذا تبّي هلا
ومثل ذلك لو كان ً
ذلك ،عمالً مبذهب احلنابلة وغريهم.

أايما معدودة،
ويستطيع املسلم أن خيرج من ورطة الرتاجع يف العقد بعد إمتامه إذا اشرتط لنفسه اخليار ً
يستطيع فيها أن يرجع يف صفقته خالهلا ،وهذا ما نصح به النيب صلى هللا عليه وسلم أحد الصحابة،

كثريا ما خيدع يف البيع ،فقال له" :إذا ابيعت فقل :ال خالبة" أي ال خداع ،وهذا
حّي شكا إليه أنه ً

يف الصحيحّي ( ، )3ويف خارج الصحيحّي" :ويل اخليار ثالثة أايم" ( ، )4واملسلمون عند شروطهم.
[القرار ]6/6
_____________

( )1هو عند البخاري (رقم ، )3007 ،2327 ،34 :ومسلم (رقم. )58 :
( )2أخرجه البخاري (رقم 2001 :ومواضع أخرى)  ،ومسلم (رقم )1531 :من حديث ابن عمر،
كما أخرجه البخاري (رقم )1973 :ومواضع أخرى)  ،ومسلم (رقم )1532 :من حديث حكيم

بن حزام.
( )3البخاري (رقم 2011 :ومواضع أخرى)  ،ومسلم (رقم )1533 :من حديث عبد هللا بن عمر.
( )4يعين أذن له أن يكون له اخليار ثالثة أايم ،كما أخرجه الدارقطين ( ، )55-54/3واحلاكم

(رقم )2210 :والبيهقي ( )273/5من حديث ابن عمر إبسناد حسن ،ويف لفظه" :إذابعت فقل:
ال خالبة ،مث أنت يف كل سلعة تبتاعها ابخليار ثالث ليال".

()247/17

قرار رقم)6/10( 59 :
بشأن

األسواق املالية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6
2004/12/18

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23-17شعبان 1410هـ املوافق  20-14آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات والنتائج املقدمة يف ندوة األسواق املالية املنعقدة يف الرابط 20

  24ربيع الثاين  1410هـ  1989 / 10/ 24 - 20 /م ابلتعاون بّي هذا اجملمع واملعهداإلسالمي للبحوث والتدريب ابلبنك اإلسالمي للتنمية ،وابستضافة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ابململكة املغربية،

ويف ضوء ما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية من احلث على الكسب احلالل واستثمار املال وتنمية

املدخرات على أسس االستثمار اإلسالمي القائم على املشاركة يف األعباء وحتمل املخاطر ،ومنها
خماطر املديونية،

وملا لألسواق املالية من دور يف تداول األموال وتنشيط استثمارها ،ولكون االهتمام هبا والبحث عن
أحكامها يليب حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم يف املستجدات العصرية ويتالقى مع اجلهود
األصيلة للفقهاء يف بيان أحكام املعامالت املالية وخباصة أحكام السوق ونظام احلسبة على األسواق،
وتشمل األمهية األسواق الثانوية اليت تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق األولية وتشكل

فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف املال ثقةً إبمكان اخلروج من السوق عند احلاجة،

وبعد االطالع على ما تناولته البحوث املقدمة بشأن نظم وقوانّي األسواق املالية القائمة وآلياهتا
وأدواهتا،
قرر ما يلي:

أوالً :إن االهتمام ابألسواق املالية هو من متام إقامة الواجب يف حفظ املال وتنميته ابعتبار ما
يستتبعه هذا من التعاون لسد احلاجات العامة وأداء ما يف املال من حقوق دينية أو دنيوية.

اثنياً :إن هذه األسواق املالية  -مع احلاجة إىل أصل فكرهتا  -هي يف حالتها الراهنة ليست النموذج
احملقق ألهداف تنمية املال واستثماره من الوجهة اإلسالمية .وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية

مشرتكة من الفقهاء واالقتصاديّي ملراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ،وما تعتمده من آليات وأدوات

وتعديل ما ينبغي تعديله يف ضوء مقررات الشريعة اإلسالمية.

اثلثاً :إن فكرة األسواق املالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ،ولذا يستند االلتزام هبا إىل تطبيق
قاعدة املصاحل املرسلة فيما يندرج حتت أصل شرعي عام وال خيالف نصاً أو قاعدة شرعية ،وهي
احلرف واملرافق األخرى وليس ألحد خمالفة
لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ويل األمر يف َ
تنظيمات ويل األمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط واألصول الشرعية.

ويوصي مبا يلي:

استكمال النظر يف األدوات والصيغ املستخدمة يف األسواق املالية بكتابة الدراسات واألحباث

الفقهية واالقتصادية الكافية
وهللا املوفق.

()248/17

قرار رقم)8/4( 73 :
بشأن

عقد املزايدة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة
من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ 28 - 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م.

بعد أن نظر يف الدراسات املعروضة حول زكاة الديون وبعد املناقشة املستفيضة اليت تناولت املوضوع

من جوانبه املختلفة وتبّي منها:

أوالً :أنه مل يرد نص من كتاب هللا تعاىل أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

اثنياً :أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعّي رضوان هللا عليهم من وجهات نظر يف طريقة إخراج
زكاة الديون.

بناء على ذلك اختالفاً بيناً.
اثلثاً :أن قد اختلفت املذاهب اإلسالمية ً
رابعاً :أن اخلالف قد انبىن على االختالف يف قاعدة هل يعطى املال الذي ميكن عليه صفة احلاصل؟

.

قرر ما يلي:

أوالً :جتب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان املدين مليئاً ابذالً.
اثنياً  :جتب الزكاة على رب الدين بعد دوران احلول من يوم القبض إذا كان املدين معسراً أو مماطالً.
وهللا أعلم

()249/17

قرار رقم)4/7( 32 :
بشأن

بيع االسم التجاري والرتخيص
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

بعد اطالعه على األحباث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع بيع االسم التجاري والرتخيص ،واليت

تفاوتت يف تناوهلا للموضوع ،واختلفت املصطلحات املستخدمة فيها ،تبعاً لألصول اللغوية اليت

تُرمجت عنها تلك الصيغ العصرية ،حبيث مل تتوارد األحباث على موضوع واحد ،وتباينت وجهات

النظر،

قرر ما يلي:

أوالً :أتجيل النظر يف هذا املوضوع إىل الدورة اخلامسة للمجلس حىت تستوىف دراسته من كل جوانبه
مع مراعاة األمور التالية:

أ -اتباع منهجية متقاربة يف البحث تبدأ من مقدماته اليت يتم فيها حترير املسألة وحتديد نطاق البحث
مع تناول مجيع املصطلحات املتداولة يف األحباث احلقوقية مع مرادفاهتا.
ب -اإلشارة إىل السوابق التارخيية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية هلا أثر يف
إيضاح التصور وأحكام التقسيم.

اثنياً :حماولة إدراج موضوع بيع االسم التجاري والرتخيص حتت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم

والفائدة أعم وأوسع ،وذلك حتت عنوان احلقوق املعنوية ،لكي تستوىف املفردات األخرى من مثل:

حق التأليف ،حق االخرتاع أو االبتكار ،حق الرسالة ،حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من
عالمات وبياانت . .اخل.

اثلثاً :ميكن للباحثّي أن يركزوا على مفردة معينة من احلقوق املشار إليها ،كما ميكنهم توسيع نطاق

أحباثهم لتشمل املفردات املتقاربة يف هيكل املوضوع العام.
وهللا املوفق

()250/17

قرار رقم)6/3( 52 :
بشأن
حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04
جملة اجملمع (ع  ،6ج 2ص )785

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23 -17شعبان  1410هـ املوافق  20 - 14آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة،

ونظراً إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجراين العمل هبا يف إبرام العقود لسرعة
إجناز املعامالت املالية والتصرفات،

وابستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود ابخلطاب وابلكتابة وابإلشارة وابلرسول ،وما تقرر
من أن التعاقد بّي احلاضرين يشرتط له احتاد اجمللس  -عدا الوصية واإليصاء والوكالة  -وتطابق

اإلجياب والقبول ،وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،واملواالة بّي اإلجياب

والقبول حبسب العرف.
قرر ما يلي:

أوالً :إذا مت التعاقد بّي غائبّي ال جيمعهما مكان واحد وال يرى أحدمها اآلخر معاينة ،وال يسمع

كالمه وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)  ،وينطبق ذلك على

الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل (احلاسوب)  ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند

وصول اإلجياب إيل املوجه إليه وقبوله.

اثنياً :إذا مت التعاقد بّي طرفّي يف وقت واحد ومها يف مكانّي متباعدين ،وينطبق هذا على اهلاتف

والالسلكي ،فإن التعاقد بينهما يعترب تعاقداً بّي حاضرين ،وتطبق على هذه احلالة األحكام األصلية
املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباجة.

اثلثاً :إذا أصدر العارض ،هبذه الوسائل ،إجياابً حمدد املدة يكون ملزماً ابلبقاء على إجيابه خالل تلك

املدة ،وليس له الرجوع عنه.

رابعاً :إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح ال شرتاط اإلشهاد فيه ،وال الصرف ال شرتاط التقابض،

وال السلم ال شرتاط تعجيل رأس املال.

خامساً :ما يتعلق ابحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثبات.

وهللا أعلم

()251/17

قرار رقم)6 /2( 51 :
بشأن
البيع ابلتقسيط
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع 6ج1ص  193وع7ج2ص)9
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23 -17شعبان  1410هـ املوافق  20 - 14آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع البيع ابلتقسيط ،واستماعه للمناقشات
اليت دارت حوله،
قرر ما يلي:

أوالً :جتوز الزايدة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلال ،كما جيوز ذكر مثن املبيع نقداً ،ومثنه ابألقساط

ملدد معلومة ،وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان ابلنقد أو التأجيل .فإن وقع البيع مع الرتدد بّي

النقد والتأجيل أبن مل حيصل االتفاق اجلازم على مثن واحد حمدد ،فهو غري جائز شرعاً.
اثنياً :ال جيوز شرعاً ،يف بيع األجل ،التنصيص يف العقد على فوائد التقسيط ،مفصولة عن الثمن
احلال ،حبيث ترتبط ابألجل ،سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها ابلفائدة السائدة.

اثلثاً :إذا أتخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زايدة على
الدين بشرط سابق أو بدون شرط ،ألن ذلك راب حمرم.

رابعاً :حيرم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط ،ومع ذلك ال جيوز شرعاً
اشرتاط التعويض يف حالة التأخر عن األداء.

خامساً :جيوز شرعاً أن يشرتط البائع ابألجل حلول األقساط قبل مواعيدها ،عند أتخر املدين عن
أداء بعضها ،ما دام املدين قد رضي هبذا الشرط عند التعاقد.

سادساً :ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ،ولكن جيوز للبائع أن يشرتط على
املشرتي رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة.

ويوصي مبا يلي:

دارسة بعض املسائل املتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إىل ما بعد إعداد دراسات وأحباث كافية فيها،

ومنها:

أ -حسم البائع كمبياالت األقساط املؤجلة لدى البنوك.
ب -تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل".

ج -أثر املوت يف حلول األقساط املؤجلة.
وهللا املوفق

()252/17

قرار رقم)6 /1( 50 :
بشأن
التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع 5ج4ص2773ع6ج1ص)81
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23 -17شعبان  1410هـ املوافق  20 - 14آذار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع التمويل العقاري لبناء املساكن
وشرائها،

واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :إن املسكن من احلاجات األساسية لإلنسان ،وينبغي أن يوفر ابلطرق املشروعة مبال حالل ،وإن
الطريقة اليت تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية وحنوها ،من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت ،هي

طريقة حمرمة شرعاً ملا فيها من التعامل ابلراب.

اثنياً :هناك طرق مشروعة يُستغىن هبا عن الطريقة احملرمة ،لتوفري املسكن ابلتملك (فضالً عن إمكانية
توفريه ابإلجيار)  ،منها:

أ -أن تقدم الدولة للراغبّي يف متلك مساكن ،قروضاً خمصصة إلنشاء املساكن ،تستوفيها أبقساط

مالئمة بدون فائدة ،سواء أكانت الفائدة صرحية ،أم حتت ستار اعتبارها (رسم خدمة)  ،على أنه إذا

دعت احلاجة إىل حتصيل نفقات لتقدمي عمليات القروض ومتابعتها ،وجب أن يقتصر فيها على

التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو املبّي يف الفقرة (أ) من القرار رقم  )3/1( 13للدورة
الثالثة هلذا اجملمع.

ب  -أن تتوىل الدولة القادرة إنشاء املساكن وتبيعها للراغبّي يف متلك مساكن ابألجل واألقساط
ابلضوابط الشرعية املبينة يف القرار  )6/2( 51هلذه الدورة.

ج -أن يتوىل املستثمرون من األفراد أو الشركات بناء مساكن تباع ابألجل.
د -أن متلك املساكن عن طريق عقد االستصناع  -على أساس اعتباره الزماً  -وبذلك يتم شراء

املسكن قبل بنائه ،حبسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة املؤدية للنزاع ،دون وجوب تعجيل مجيع

الثمن ،بل جيوز أتجيله أبقساط يتفق عليها ،مع مراعاة الشروط واألحوال املقررة لعقد االستصناع
لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.

ويوصي مبا يلي:

مواصلة النظر إلجياد طرق أخرى مشروعة توفر متلك املساكن للراغبّي يف ذلك.
وهللا املوفق.

()253/17

قرار رقم)5/8( 46 :
بشأن
حتديد أرابح التجار

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمترها خلامس ابلكويت من  6-1مجادى

األول1409هـ املوافق 15-10كانون األول (ديسمرب) 1988م،
بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع حتديد أرابح التجار ،واستماعه

للمناقشات اليت دارت حوله،
قرر ما يلي:

أوالً :األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً يف بيعهم وشرائهم وتصرفهم

يف ممتلكاهتم وأمواهلم ،يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وضوابطها ،عمالً مبطلق قول هللا

تعاىل( :اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلبطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم) .
اثنياً :ليس هناك حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد هبا التجار يف معامالهتم ،بل ذلك مرتوك لظروف

التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ،مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة

والسماحة والتيسري.

اثلثاً :تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التعامل من أسباب احلرام ومالبساته

كالغش ،واخلديعة ،والتدليس ،واالستغفال ،وتزييف حقيقة الربح واالحتكار الذي يعود ابلضرر على

العامة واخلاصة.

رابعاً :ال يتدخل ويل األمر ابلتسعري إالّ حيث خلالً واضحاً يف السوق واألسعار ،انشئاً من عوامل
مصطنعة ،فإن لويل األمر حينئذ التدخل ابلوسائل العادلة املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل

وأسباب اخللل والغالء والغَب الفاحش.
وهللا املوفق

()254/17

قرار رقم)5/7( 45 :
بشأن

التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،5ج 4ص2773ع 6ج 1ص. )81

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت من  6-1مجادى األول
1409هـ املوافق 15-10كانون األول (ديسمرب) 1988م،
بعد عرض موضوع التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها،

قرر ما يلي:

أتجيل النظر يف موضوع التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها ،إلصدار القرار اخلاص به إىل الدورة
السادسة ،من أجل مزيد من الدراسة والبحث .وهللا املوفق

()255/17

قرار رقم)5/6( 44 :
بشأن
اإلجيار املنتهي ابلتمليك

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،5ج 4ص . )2593
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت من  6-1مجادى األول

1409هـ املوافق 15-10كانون األول (ديسمرب) 1988م،

بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع اإلجيار املنتهي ابلتمليك،

واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله،

وبعد االطالع على قرار اجملمع رقم  )3/1( 13يف الدورة الثالثة ،بشأن اإلجابة عن استفسارات
البنك اإلسالمي للتنمية ،فقرة (ب) خبصوص عمليات اإلجيار،

قرر ما يلي:

األوىل االكتفاء عن صور اإلجيار املنتهي ابلتمليك ببدائل أخرى منها البديالن التاليان:
أوالًْ :

(األول)  :البيع ابألقساط مع احلصول على الضماانت الكافية.

(الثاين)  :عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط

اإلجيارية املستحقة خالل املدة يف واحد من األمور التالية:
 -م ّد مدة اإلجارة.

 إهناء عقد اإلجارة ورد العّي املأجورة إىل صاحبها. -شراء العّي املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة.

اثنياً :هناك صور خمتلفة لإلجيار املنتهي ابلتمليك تقرر أتجيل النظر فيها إىل دورة قادمة ،بعد تقدمي
مناذج لعقودها وبيان ما حييط هبا من مالبسات وقيود ابلتعاون مع املصارف اإلسالمية ،لدراستها

وإصدار القرار يف شأهنا.
وهللا أعلم

()256/17

قرار رقم)7/4( 66 :
بشأن
بيع الوفاء
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،7ج 3ص )9
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 12-7ذي القعدة 1412هـ املوافق  14 - 9أاير (مايو)  1992م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع بيع الوفاء،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حول بيع الوفاء ،وحقيقته" :بيع املال بشرط أن البائع مىت
رد الثمن يرى املشرتي إليه املبيع"،

قرر ما يلي:

أوالً :إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)  ،فهو حتايل على الراب ،وبعدم صحته قال مجهور العلماء.

اثنياً :إن هذا العقد غري جائز شرعاً.
وهللا أعلم

()257/17

قرار رقم)7/2( 64 :
بشأن
البيع ابلتقسيط

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04
جملة اجملمع (ع  ،6ج 1ص  193والعدد السابع ج  2ص)9

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 12-7ذي القعدة 1412هـ املوافق  14 - 9أاير (مايو) 1992م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع البيع ابلتقسيط ،واستكماالً للقرار 51

( )6/2بشأنه،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :البيع ابلتقسيط جائز شرعاً ،ولو زاد فيه الثمن املؤجل على املعجل.

اثنياً :األوراق التجارية (الشيكات-السندات ألمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق املشروع
للدين ابلكتابة.

اثلثاً :إن حسم (خصم) األوراق التجارية غري جائز شرعاً ،ألنه يؤول إىل راب النسيئة احملرم.

رابعاً :احلطيطة من الدين املؤجل ،ألجل تعجيله ،سواء أكانت بطلب الدائن أو املدين (ضع وتعجل)

جائزة شرعاً ،ال تدخل يف الراب احملرم إذا مل تكن بناء على اتفاق مسبق ،وما دامت العالقة بّي الدائن

ٍ
عندئذ حكم حسم األوراق التجارية.
واملدين ثنائية .فإذا دخل بينهما طرف اثلث مل جتز ،ألهنا أتخذ
خامساً :جيوز اتفاق املتداينّي على حلول سائر األقساط عند امتناع املدين عن وفاء أي قسط من

األقساط املستحقة عليه ما مل يكن معسراً.
سادساً :إذا اعترب الدين حاالً ملوت املدين أو إفالسه أو مماطلته ،فيجوز يف مجيع هذه احلاالت احلط
منه للتعجيل ابلرتاضي.

سابعاً :ضابط اإلعسار الذي يوجب اإلنظار :أال يكون للمدين مال زائد عن حوائجه األصلية يفي

بدينه نقداً أو عيناً.
وهللا أعلم

()258/17

قرار رقم)7/1( 63 :

بشأن

األسواق املالية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21

2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،6ج 2ص  1273والعدد السابع ج  1ص  73والعدد التاسع ج 2ص)5

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 12-7ذي القعدة 1412هـ املوافق  14 - 9أاير (مايو)  1992م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع األسواق املالية األسهم ،االختيارات،

السلع ،بطاقة االئتمان،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :األسهم:

 -1اإلسهام يف الشركات:

أ -مبا أن األصل يف املعامالت احلل فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر
جائز.

ب  -ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم ،كالتعامل ابلراب أو إنتاج
احملرمات أو املتاجرة هبا.

ج  -األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحياانً ابحملرمات ،كالراب وحنوه ،ابلرغم من أن أنشطتها
األساسية مشروعة.

 -2ضمان اإلصدار (: )under writing
ضمان اإلصدار :هو االتفاق عند أتسيس شركة مع من يلتزم بضمان مجيع اإلصدار من األسهم ،أو

جزء من ذلك اإلصدار ،وهو تعهد من امللتزم ابالكتتاب يف كل ما تبقى مما مل يكتتب فيه غريه ،وهذا

ال مانع منه شرعاً ،إذا كان تعهد امللتزم ابالكتتاب ابلقيمة اإلمسية بدون مقابل لقاء التعهد ،وجيوز أن
حيصل امللتزم على مقابل عن عمل يؤديه-غري الضمان -مثل إعداد الدراسات أو تسويق األسهم.

 -3تقسيط سداد قيمة السهم عند االكتتاب:

ال مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم املكتتب فيه ،وأتجيل سداد بقية األقساط ،ألن ذلك

يعترب من االشرتاك مبا عجل دفعه ،والتواعد على زايدة رأس املال ،وال يرتتب على ذلك حمذور ألن
هذا يشمل مجيع األسهم ،وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس ماهلا املعلن ابلنسبة للغري ،ألنه هو
القدر الذي حصل العلم والرضا به من املتعاملّي مع الشركة.

 -4السهم حلامله:

مبا أن املبيع يف (السهم حلامله) هو حصة شائعة يف موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة
إلثبات هذا االستحقاق يف احلصة فال مانع شرعاً من إصدار أسهم يف الشركة هبذه الطريقة وتداوهلا.
 -5حمل العقد يف بيع السهم:

إن احملل املتعاقد عليه يف بيع السهم هو احلصة الشائعة من أصول الشركة ،وشهادة السهم عبارة عن

وثيقة للحق يف تلك احلصة.

 -6األسهم املمتازة:

ال جيوز إصدار أسهم ممتازة ،هلا خصائص مالية تؤدي إىل ضمان رأس املال أو ضمان قدر من الربح
أو تقدميها عند التصفية ،أو عند توزيع األرابح.

وجيوز إعطاء بعض األسهم خصائص تتعلق ابألمور اإلجرائية أو اإلدارية.

 -7التعامل يف األسهم بطريقة ربوية:

أ -ال جيوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشرتي لقاء رهن السهم ،ملا يف ذلك
من املراابة وتوثيقها ابلرهن ومها من األعمال احملرمة ابلنص على لعن آكل الراب وموكله وكاتبه
وشاهديه.

()259/17

ب -ال جيوز أيضاً بيع سهم ال ميلكه البائع وإمنا يتلقى وعداً من السمسار إبقراضه السهم يف موعد
التسليم ،ألنه من بيع ما ال ميلك البائع ،ويقوى املنع إذا اشرتط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به

إبيداعه بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض.

 -8بيع األسهم أو رهن:

جيوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة ،كما لو تضمن النظام تسويغ البيع

مطلقاً أو مشروطاً مبراعاة أولوية املسامهّي القدامى يف الشراء ،وكذلك يعترب النص يف النظام على
إمكان الرهن من الشركاء برهن احلصة املشاعة.

 -9إصدار أسهم مع رسوم إصدار:

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ،لتغطية مصاريف اإلصدار ،ال مانع منها شرعاً ما دامت هذه

النسبة مقدرة تقديراً مناسباً.
 -10إصدار أسهم بعالوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:

جيوز إصدار أسهم جديدة لزايدة رأس مال الشركة إذا أصدرت ابلقيمة احلقيقية لألسهم القدمية -
حسب تقومي اخلرباء ألصول الشركة  -أو ابلقيمة السوقية.

 -11ضمان الشركة شراء األسهم:

يرى اجمللس أتجيل إصدار قرار يف هذا املوضوع لدورة قادمة ملزيد من البحث والدراسة.

 -12حتديد مسؤولية الشركة املسامهة احملدودة:

ال مانع شرعاً من إنشاء شركة مسامهة ذات مسؤولية حمدودة برأس ماهلا ،ألن ذلك معلوم للمتعاملّي
مع الشركة وحبصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.

كما ال مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض املسامهّي غري حمدودة ابلنسبة للدائنّي بدون مقابل
لقاء هذا االلتزام .وهي الشركات اليت فيها شركاء متضامنون وشركاء حمدودو املسؤولية.

 -13حصر تداول األسهم بسماسرة مرخصّي ،واشرتاط رسوم للتعامل يف أسواقها:

جيوز للجهات الرمسية املختصة أن تنظم تداول بعض األسهم أبن ال يتم إال بواسطة مساسرة
خمصوصّي ومرخصّي بذلك العمل ألن هذا من التصرفات الرمسية احملققة ملصاحل مشروعة.

وكذلك جيوز اشرتاط رسوم لعضوية املتعامل يف األسواق املالية ألن هذا من األمور التنظيمية املنوطة
بتحقيق املصاحل املشروعة.

 -14حق األولوية:

يرى اجمللس أتجيل البت يف هذا املوضوع إىل دورة قادمة ملزيد من البحث والدراسة.

 -15شهادة حق التملك:

يرى اجمللس أتجيل البت يف هذا املوضوع إىل دورة قادمة ملزيد من البحث والدراسة.

اثنياً :االختيارات:

أ -صورة عقود االختيارات:

إن املقصود بعقود االختيارات االعتياض عن االلتزام ببيع شيء حمدد موصوف أو شرائه بسعر حمدد
خالل فرتة زمنية معينة أو يف وقت معّي إما مباشرة أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفّي.

ب -حكمها الشرعي:

إن عقود االختيارات  -كما جتري اليوم يف األسواق املالية العاملية  -هي عقود مستحدثة ال تنضوي
حتت أي عقد من العقود الشرعية املسماة.

ومبا أن املعقود عليه ليس ماالً وال منفعة وال حقاً مالياً جيوز االعتياض عنه فإنه عقد غري جائز شرعاً.
ابتداء فال جيوز تداوهلا.
ومبا أن هذه العقود ال جتوز
ً

اثلثاً :التعامل ابلسلع والعمالت واملؤشرات يف األسواق املنظمة:
 -1السلع:

يتم التعامل ابلسلع يف األسواق املنظمة إبحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة األوىل:
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أن يتضمن العقد حق تسلم املبيع وتسلم الثمن يف احلال مع وجود السلع أو إيصاالت ممثلة هلا يف
ملك البائع وقبضه.

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفة.
الطريقة الثانية:

أن يتضمن العقد حق تسلم املبيع وتسلم الثمن يف احلال مع إمكاهنما بضمان هيئة السوق.

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفة.
الطريقة الثالثة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن

يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعالً ابلتسليم والتسلم.

وهذا العقد غري جائز لتأجيل البدلّي ،وميكن أن يعدل ليستويف شروط السلم املعروفة ،فإذا استوىف

شروط السلم جاز.

وكذلك ال جيوز بيع السلعة املشرتاة سلماً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن

يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي ابلتسليم والتسلم الفعليّي ،بل ميكن تصفيته بعقد معاكس.

وهذا هو النوع األكثر شيوعاً يف أسواق السلع ،وهذا العقد غري جائز أصالً.
 -2التعامل ابلعمالت:

يتم التعامل ابلعمالت يف األسواق املنظمة إبحدى الطرق األربع املذكورة يف التعامل ابلسلع.
وال جيوز شراء العمالت وبيعها ابلطريقتّي الثالثة والرابعة.
أما الطريقتان األوىل والثانية فيجوز فيهما شراء العمالت وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف

املعروفة.

 -3التعامل ابملؤشر:

املؤشر هو رقم حسايب حيسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة،
وجتري عليه مبايعات يف بعض األسواق العاملية.
وال جيوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شيء خيايل ال ميكن وجوده.

 -4البديل الشرعي للمعامالت احملرمة يف السلع والعمالت:

ينبغي تنظيم سوق إسالمية للسلع والعمالت على أساس املعامالت الشرعية وخباصة بيع السلم
والصرف ،والوعد ابلبيع يف وقت آجل ،واالستصناع ،وغريها.

ويرى اجملمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها يف سوق إسالمية
منظمة.

رابعاً :بطاقة االئتمان:

أ -تعريفها:

بطاقة االئتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري  -بناء على عقد بينهما -
ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاالً لتضمنه التزام املصدر

ابلدفع .ومن أنواع هذا املستند ما ميكن من سحب نقود من املصارف .ولبطاقات االئتمان صور:

-منها ما يكون السحب أو الدفع مبوجبها من حساب حاملها يف املصرف وليس من حساب

املصدر فتكون بذلك مغطاة .ومنها ما يكون الدفع من حساب املصدر مث يعود على حاملها يف

مواعيد دورية.

-ومنها ما يفرض فوائد ربوية على جمموع الرصيد غري املدفوع خالل فرتة حمددة من اتريخ املطالبة.

ومنها ما ال يفرض فوائد.
 وأكثرها يفرض رمساً سنوايً على حاملها ومنها ما ال يفرض فيه املصدر رمساً.ب -التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان:
بعد التداول قرر اجمللس أتجيل البت يف التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان وحكمها إىل دورة قادمة

ملزيد من البحث والدراسة.
وهللا أعلم

()261/17

قرار رقم)6/11( 60 :
بشأن

السندات
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
2004/12/02
جملة اجملمع (ع  ،6ج 2ص 1273ع  7ج 1ص)73

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من
 23-17شعبان 1410هـ املوافق 20-14آزار (مارس) 1990م،

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات والنتائج املقدمة يف ندوة األسواق املالية املنعقدة يف الرابط 20

  24ربيع الثاين  1410هـ  1989 / 10/ 24 - 20 /م ابلتعاون بّي هذا اجملمع واملعهداإلسالمي للبحوث والتدريب ابلبنك اإلسالمي للتنمية ،وابستضافة وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية ابململكة املغربية،

وبعد االطالع على أن السند شهادة يلتزم املصدر مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسية عند

االستحقاق ،مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إىل القيمة االمسية للسند ،أو ترتيب نفع مشروط

سواء أكان جوائز توزع ابلقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً،
قرر ما يلي:

أوالً :إن السندات اليت متثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط حمرمة شرعاً من
حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول ،ألهنا قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو

عامة ترتبط ابلدولة .وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة

الربوية امللتزم هبا رحباً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
اثنياً :حترم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ابعتبارها قروضاً جيري بيعها أبقل من قيمتها
االمسية ،ويستفيد أصحاهبا من الفروق ابعتبارها حسماً هلذه السندات.

اثلثاً كما حترم أيضاً السندات ذات اجلوائز ابعتبارها قروضاً اُشرتط فيها نفع أو زايدة ابلنسبة جملموع
املقرضّي ،أو لبعضهم ال على التعيّي ،فضالً عن شبهة القمار.

رابعاً :من البدائل للسندات احملرمة  -إصداراً أو شراءً أو تداوالً  -السندات أو الصكوك القائمة

على أساس املضاربة ملشروع أو نشاط استثماري معّي ،حبيث ال يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع،

وإمنا تكون هلم نسبة من ربح هذا املشروع بقدر ما ميلكون من هذه السندات أو الصكوك وال ينالون
هذا الربح إال إذا حتقق فعالً .وميكن االستفادة يف هذا من الصيغة اليت مت اعتمادها ابلقرار رقم 30

( )4/5هلذا اجملمع بشأن سندات املقارضة.
وهللا أعلم

()262/17

قرار رقم)10/4( 96 :
بشأن

بطاقة االئتمان
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،8ج 2ص  571وع  10ج ص)

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف اململكة العربية السعودية

خالل الفرتة من  28-23صفر 1418هـ املوافق  - 28حزيران (يونيو)  3 -متوز (يوليو)
1997م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع بطاقة االئتمان ،واستماعه للمناقشات

اليت دارت حول املوضوع من الفقهاء واالقتصاديّي،
قرر ما يلي:

أ -تكليف األمانة العامة إجراء مسح ميداين جلميع مناذج الشروط واالتفاقيات للبطاقات اليت
تصدرها البنوك.

ب  -تشكيل جلنة تقوم بدراسة صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط التكييفات
الشرعية هلا ،وذلك بعد توفري املصادر العربية واألجنبية عن أنواع البطاقات.

ج  -عقد حلقة حبث ملناقشة املوضوع يف ضوء التحضريات السابقة وإعداد نتائج متكاملة عنه
لعرضها على الدورة القادمة.
ويوصي مبا يلي:

أ -ضرورة إعادة صياغة املصطلحات االقتصادية ذات العالقة واألبعاد الشرعية فيما يتعلق
ابملعامالت اجلائزة واحملرمة مبا يناسب حقيقتها ،ويكشف عن ماهيتها.

وإيثار ما له وجود يف املصطلح الشرعي على غريه ،حبيث يرتسخ لفظه ومعناه ،خصوصاً ما تكون له
آاثر ُحكْمية شرعية ،لتقومي صياغة املصطلحات االقتصادية ،وانسجامها مع املصطلحات الفقهية،
واستخراجها من تراث األمة ومفاهيمها الشرعية.

ب -مناشدة اجلهات املعنية يف البالد اإلسالمية منع البنوك من إصدار بطاقات اإلئتمان الربوية،
صيانة لألمة من الوقوع يف مستنقع الراب احملرم ،وحفظاً لالقتصاد الوطين وأموال األفراد.

ج -إجياد هيئة شرعية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها محاية األفراد من استغالل البنوك واحملافظة
على حقوقهم ،يف حدود األحكام الشرعية ،والسياسة املالية حلماية االقتصاد الوطين ،ووضع لوائح
ُْحمكمة حلماية اجملتمع واألفراد من استغالل البنوك لتفادي النتائج الوخيمة املرتتبة على ذلك .وهللا

املوفق

()263/17

قرار رقم)9/5( 88 :
بشأن
املناقصات
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،9ج 1ص )179

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية
املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطالعه على البحثّي الواردين إىل اجملمع خبصوص موضوع املناقصات،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

وجرايً على خطة اجملمع يف وجوب إعداد عدد من الدراسات يف كل موضوع الستقصاء التصورات
الفنية له ،واستيعاب االجتاهات الفقهية فيه،

قرر ما يلي:

أوالً :أتجيل إصدار القرار اخلاص ابلنقاط اليت درست يف هذا املوضوع ،نظراً ألمهيته ،وضرورة

استكمال حبث مجيع جوانبه وتغطية كل تفصيالته ،والتعرف على مجيع اآلراء فيه ،واستيفاء اجملاالت
اليت جترى املناقصات من أجلها ،وال سيما ما هو حرام منها كاألوراق املالية الربوية وسندات اخلزانة.

اثنياً :أن يقوم أعضاء اجملمع وخرباؤه مبوافاة األمانة العامة  -قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خالل
فرتة قريبة بعدها  -مبا لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق مبوضوع (املناقصات) سواء تعلقت
ابإلجراءات أم ابلصيغ والعقود اليت تقام املناقصة إلبرامها.

اثلثاً :استكتاب أحباث أخرى يف موضوع (املناقصات) يسهم فيها أهل اخلربات الفنية والفقهية
والعملية يف هذا املوضوع .وهللا املوفق

()264/17

قرار رقم)9/4( 87 :
بشأن

االستثمار يف األسهم والوحدات االستثمارية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،9ج 2ص 5وع  6ج 2ص  273وع 7ج 1ص )73
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية

املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع االستثمار يف األسهم والوحدات

االستثمارية ،اليت تبّي منها أن املوضوع تضمن بّي عناصره مسألة شراء أسهم الشركات ،اليت غرضها
وأنشطتها األساسية مشروعة لكنها تقرتض أو تودع أمواهلا ابلفائدة وهي مل يقع البت يف أمرها ،ابلرغم

من عقد ندوتّي لبحثها ،وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع يف دورته السابعة ،مث قرار الحق يف دورته

الثامنة أبن تقوم األمانة العامة ابستكتاب املزيد من البحوث يف هذا املوضوع ليتمكن من اختاذ القرار
املناسب يف دورة قادمة،

وبعد الشروع يف املناقشات اليت دارت حوله ،تبّي أن املوضوع حيتاج إىل الدراسات املتعددة املعمقة،

لوضع الضوابط املتعلقة هبذا النوع من الشركات الذي هو األكثر وقوعاً داخل البالد اإلسالمية

وخارجها،

قرر ما يلي:
أوالً :أتجيل النظر يف هذا املوضوع ،على أن يعد فيه مزيد من الدراسات واألحباث خبصوصه

وتستوعب فيه اجلوانب الفنية والشرعية .وذلك ليتمكن اجملمع من اختاذ القرار املناسب فيه حسب

توصية الدورة الثامنة.

اثنياً :االستفادة مما تضمنته األحباث الثالثة عن الصناديق واإلصدارات االستثمارية إلعداد الالئحة
املوصى بوضعها يف القرار  . )4/5( 30وهللا املوفق.

()265/17

قرار رقم)8/3( 72 :
بشأن

بيع العربون
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،8ج 1ص )641
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان ،برواني دار
السالم من  7 -1حمرم 1414هـ املوافق  27 -21حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع بيع العربون،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،
قرر ما يلي:

 -1املراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغاً من املال إىل البائع على أنه إن أخذ
السلعة احتسب املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع.

وجيري جمرى البيع اإلجارة ،ألهنا بيع املنافع .ويستثىن من البيوع كل ما يشرتط لصحته قبض أحد

البدلّي يف جملس العقد (السلم) أو قبض البدلّي (مبادلة األموال الربوية والصرف) وال جيري يف
املراحبة لآلمر ابلشراء يف مرحلة املواعدة ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.

 -2جيوز بيع العربون إذا قُي ّدت فرتة االنتظار بزمن حمدود .وحيتسب العربون جزءاً من الثمن إذا مت

الشراء ،ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي عن الشراء .وهللا أعلم.
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رقم القرار3 :
رقم الدورة16 :

بشأن محاية احلساابت االستثمارية يف املصارف اإلسالمية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن محاية احلساابت االستثمارية يف املصارف اإلسالمية:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي

اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة ،يف املدة من 1422/10/26-21هـ

الذي يوافقه من2002/1/10-5 :م ،قد نظر يف موضوع محاية احلساابت االستثمارية يف املصارف
اإلسالمية ،وبعد استعراض البحوث اليت قدمت ،واملناقشات املستفيضة حول املوضوع ،قرر ما يلي:

أوالً :إن محاية احلساابت االستثمارية يف املصارف اإلسالمية بوجهيها الوقائي والعالجي أمر مطلوب
ومشروع ،إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل املشروعة؛ ألنه حيقق مقصد الشريعة يف حفظ املال.

اثنيًا :جيب على املصارف اإلسالمية أن تتبع يف أثناء إدارهتا ألموال املستثمرين اإلجراءات والوسائل
الوقائية املشروعة واملعروفة يف العرف املصريف ،حلماية احلساابت االستثمارية ،وتقليل املخاطر.

اثلثًا :إذا وقع املصرف املضارب يف خسارة ،فإن اجملمع يؤكد القرار السادس له يف دورته الرابعة

عشرة ،املنعقدة بتاريخ1415/8/20 :هـ ،والقاضي أبن( :اخلسارة يف مال املضاربة على رب املال

يف ماله ،وال يسأل عنها املضارب إال إذا تعدى على املال أو قصر يف حفظه ،وبذل العناية املطلوبة

عرفًا يف التعامل به) .

را ًبعا :حيث اجملمع اجلهات العلمية ،واملالية ،والرقابية ،على العمل على تطوير املعايري واألسس

احملاسبية الشرعية اليت ميكن من خالهلا التحقق من وقوع التعدي أو التفريط ،كما حيث احلكومات

خامسا :جيوز ألرابب األموال أصحاب احلساابت
على إصدار األنظمة والتعليمات الالزمة لذلك.
ً
االستثمارية التأمّي على حساابهتم االستثمارية أتمينًا تعاونيًّا ،ابلصيغة الواردة يف القرار اخلامس
للمجمع يف دورته األوىل من عام 1398هـ.

وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد.
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رقم القرار1 :
رقم الدورة16 :

بشأن موضوع بيع الدين
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن موضوع بيع الدين:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي

اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة ،يف املدة من 1422/10/26-21هـ

الذي يوافقه2002/1/10-5 :م ،قد نظر يف موضوع( :بيع الدين)  .وبعد استعراض البحوث اليت
قدمت ،واملناقشات املستفيضة حول املوضوع ،وما تقرر يف فقه املعامالت من أن البيع يف أصله
اَّللُ الْبَـ ْي َع َو َح هرَم ِّ
َح هل ه
الراب) [البقرة . ]275 :ولكن البيع له أركان وشروط
(وأ َ
حالل ،لقوله تعاىلَ :

صحيحا ،وقد اتضح
البد من حتقق وجودها ،فإذا حتققت األركان والشروط وانتفت املوانع كان البيع
ً
من البحوث املقدمة أن بيع الدين له صور عديدة؛ منها ما هو جائز ،ومنها ما هو ممنوع ،وجيمع

الصور املمنوعة وجود أحد نوعي الراب :راب الفضل ،وراب النّساء ،يف صورة ّما ،مثل بيع الدين الربوي
جبنسه ،أو وجود الغرر الذي يفسد البيع؛ كما إذا ترتب على بيع الدين عدم القدرة على التسليم

وحنوه؛ لنهيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع الكالئ ابلكالئ .وهناك تطبيقات معاصرة يف جمال الديون
تتعامل هبا بعض املصارف واملؤسسات املالية ،بعض منها ال جيوز التعامل به؛ ملخالفته للشروط
والضوابط الشرعية الواجبة يف البيوع.
وبناء على ذلك قرر اجملمع ما يلي:
ال؛ ألن شرط التسليم متحقق؛
أوالً :من صور بيع الدين اجلائزة :بيع الدين للمدين نفسه بثمن َح ّ

حكما ،فانتفي املانع من بيع الدين ،الذي هو عدم القدرة على
حيث إن ما يف ذمته مقبوض ً
التسليم.

اثنيًا :من صور بيع الدين غري اجلائزة:

أ -بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ ألنه صورة من صور الراب ،وهو ممنوع
شرعا ،وهو ما يطلق عليه (جدولة الدين) .
ً

ب -بيع الدين لغري املدين بثمن مؤجل من جنسه ،أو من غري جنسه؛ ألهنا من صور بيع الكالئ
شرعا.
ابلكالئ (أي الدين ابلدين) املمنوع ً

اثلثًا :بعض التطبيقات املعاصرة يف التصرف يف الديون:

أ -ال جيوز حسم األوراق التجارية (الشيكات ،السندات اإلذنية ،الكمبياالت) ؛ ملا فيه من بيع
الدين لغري املدين على وجه يشتمل على الراب.

بيعا؛ الشتماهلا على الفوائد الربوية.
ب -ال جيوز التعامل ابلسندات الربوية
إصدارا ،أو تداوالً ،أو ً
ً

ج -ال جيوز توريق (تصكيك) الديون حبيث تكون قابلة للتداول يف سوق اثنوية؛ ألنه يف معىن حسم
األوراق التجارية املشار حلكمه يف الفقرة (أ) .

ابعا :يرى اجملمع أن البديل الشرعي حلسم األوراق التجارية ،وبيع السندات ،هو بيعها ابلعروض
رً

(السلع) شريطة تسلم البائع إايها عند العقد ،ولو كان مثن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ ألنه

شرعا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلايل.
ال مانع ً

خامسا :يوصي اجملمع إبعداد دراسة عن طبيعة موجودات املؤسسات املالية اإلسالمية ،من حيث
ً
نسبة الديون فيها ،وما يرتتب على ذلك من جواز التداول أو عدمه.

وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد.
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رقم القرار4 :
رقم الدورة15 :
التورق
بشأن حكم بيع ُّ
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

التورق:
بشأن حكم بيع ُّ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه ،أما
بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته اخلامسة عشرة املنعقدة

مبكة املكرمة ،اليت بدأت يوم السبت 11رجب1419هـ املوافق 1998/10/31م قد نظر يف

التورق .وبعد التداول واملناقشة ،والرجوع إىل األدلة ،والقواعد الشرعية ،وكالم
موضوع حكم بيع ُّ
العلماء يف هذه املسألة قرر اجمللس ما يلي:

التورق :هو شراء سلعة يف حوزة البائع وملكه ،بثمن مؤجل ،مث يبيعها املشرتي بنقد لغري
أوالً :أن بيع ُّ
البائع ،للحصول على النقد (الورق) .

شرعا ،وبه قال مجهور العلماء ،ألن األصل يف البيوع اإلابحة ،لقول
اثنيًا :أن بيع التورق هذا جائز ً
اَّللُ الْبَـ ْي َع َو َح هرَم ِّ
َح هل ه
راب ال قص ًدا وال
(وأ َ
الراب) [البقرة . ]275 :ومل يظهر يف هذا البيع ً
هللا تعاىلَ :

صورة ،وألن احلاجة داعية إىل ذلك لقضاء دين ،أو زواج أو غريمها.
اثلثًا :جواز هذا البيع مشروط أباله يبيع املشرتي السلعة بثمن أقل مما اشرتاها به على ابئعها األول،
شرعا ،الشتماله على حيلة الراب
ال مباشرة وال ابلواسطة ،فإن فعل فقد وقعا يف بيع العينة ،احمل هرم ً

حمرما.
فصار عق ًدا ً

ابعا :إن اجمللس -وهو يقرر ذلك -يوصي املسلمّي ابلعمل مبا شرعه هللا سبحانه لعباده من القرض
رً

من وال أذى ،وهو من أجل
احلسن من طيب أمواهلم ،طيبة به نفوسهم ،ابتغاء مرضاة هللا ،ال يتبعه ّ
أنواع اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل ،ملا فيه من التعاون والتعاطف ،والرتاحم بّي املسلمّي ،وتفريج

كرابهتم ،وسد حاجاهتم ،وإنقاذهم من اإلثقال ابلديون ،والوقوع يف املعامالت احملرمة ،وإن النصوص
الشرعية يف ثواب اإلقراض احلسن ،واحلث عليه كثرية ال ختفى ،كما يتعّي على املستقرض التحلي

ابلوفاء ،وحسن القضاء وعدم املماطلة.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه سلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار6 :
رقم الدورة14 :
بشأن مدى مسئولية املضارب وجمالس اإلدارة عما حيدث من اخلسارة

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29
بشأن مدى مسئولية املضارب وجمالس اإلدارة عما حيدث من اخلسارة:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم ..أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته الرابعة عشرة،

املنعقدة مبكة املكرمة ،واليت بدأت يوم السبت 20شعبان1415هـ1995/1/21-م :قد نظر يف

هذا املوضوع وأصدر القرار التايل :اخلسارة يف مال املضاربة على رب املال يف ماله ،وال يسأل عنها
املضارب ،إالّ إذا تعدى على املال ،أو قصر يف حفظه ،ألن مال املضاربة مملوك لصاحبه ،واملضارب
أمّي عليه ما دام يف يده ،ووكيل يف التصرف فيه ،والوكيل واألمّي ال يضمنان ،إالّ يف حالة التعدي،
أو التقصري .واملسئول عما حيدث يف البنوك ،واملؤسسات املالية ،ذات الشخصية االعتبارية ،هو

جملس اإلدارة ،ألنه هو الوكيل عن املسامهّي يف إدارة الشركة ،واملمثل للشخصية االعتبارية،

واحلاالت اليت يسأل فيها جملس اإلدارة عن اخلسارة اليت حتدث يف مال املضاربة ،هي نفس احلاالت
اليت يسأل فيها املضارب (الشخص الطبيعي)  ،فيكون جملس اإلدارة مسئوالً أمام أرابب املال عن
كل ما حيدث يف مال املضاربة ،من خسارة بتع ٍّد أو تقصري منه ،أو من موظفي املؤسسة ،وضمان
جملس اإلدارة يكون من أموال املسامهّي ،مث إذا كان التعدي أو التقصري من أحد املوظفّي ،فعلى

جملس اإلدارة حماسبته ،أما إذا كان التعدي أو القصري من جملس اإلدارة نفسه ،فمن حق املسامهّي

أن حياسبوه.

كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار4 :
رقم الدورة14 :

بشأن حكم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن حكم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم ..أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته الرابعة عشرة
املنعقدة مبكة املكرمة ،واليت بدأت يوم السبت  20من شعبان 1415هـ 1995/1/21-م؛ قد

نظر يف هذا املوضوع وقرر ما يلي:

 -1مبا أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة

شرعا.
مباحة أمر جائز ً

 -2ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم ،كالتعامل ابلراب أو تصنيع
احملرمات أو املتاجرة فيها.

 -3ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب ،وكان املشرتي
عاملًا بذلك.

 -4إذا اشرتى شخص وهو ال يعلم أن الشركة تتعامل ابلراب ،مث علم فالواجب عليه اخلروج منها.

والتحرمي يف ذلك واضح ،لعموم األدلة من الكتاب والسنة يف حترمي الراب ،وألن شراء أسهم الشركات
اليت تتعامل ابلراب مع علم املشرتي بذلك ،يعين اشرتاك املشرتي نفسه يف التعامل ابلراب ،ألن السهم

شائعا من رأس مال الشركة ،واملساهم ميلك حصة شائعة يف موجودات الشركة ،فكل مال
جزءا ً
ميثل ً

تقرضه الشركة بفائدة ،أو تقرتضه بفائدة ،فللمساهم نصيب منه ،ألن الذين يباشرون اإلقراض

واالقرتاض ابلفائدة يقومون هبذا العمل نيابة عنه ،والتوكيل بعمل احملرم ال جيوز.
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ،وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار1 :
رقم الدورة13 :
بشأن موضوع املواعدة ببيع العمالت بعضها ببعض ،وهل جيوز أن يقوم املصرف ،أو الشركة ،برتتيب
عمليات شراء مستقبلي لصاحل أحد العمالء بطلب منه؟

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن موضوع املواعدة ببيع العمالت بعضها ببعض ،وهل جيوز أن يقوم املصرف ،أو الشركة ،برتتيب
عمليات شراء مستقبلي لصاحل أحد العمالء بطلب منه؟:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه وسلم .أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته الثالثة
عشرة ،املنعقدة مبكة املكرمة ،واليت بدأت يوم السبت  5شعبان 1412هـ املوافق 1992/2/8م.

قد نظر يف موضوع :بيع العمالت بعضها ببعض ،وتوصل إىل النتائج التالية:

أوالً :أن بيع عملة بعملة أخرى يعترب صرفًا.
شرعا.
اثنياً :إذا مت عقد الصرف بشروطه الشرعية ،وخاصة التقابض يف جملس العقد ،فالعقد جائز ً
اثلثًا :إذا مت عقد الصرف ،مع االتفاق على أتجيل قبض البدلّي أو أحدمها إىل اتريخ معلوم يف

معا يف وقت واحد ،يف التاريخ املعلوم ،فالعقد غري جائز ،ألن
املستقبل ،حبيث يتم تبادل العملتّي ً
التقابض شرط لصحة متام العقد ،ومل حيصل.

كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار6 :
رقم الدورة11 :
بشأن -1 :قيام الشيك مقام القبض ،يف صرف النقود ابلتحويل يف املصارف -2 .االكتفاء ابلقيد
يف دفاتر املصرف عن القبض ،من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة يف املصرف.

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن -1 :قيام الشيك مقام القبض ،يف صرف النقود ابلتحويل يف املصارف -2 .االكتفاء ابلقيد
يف دفاتر املصرف عن القبض ،من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة يف املصرف:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته احلادية عشرة املنعقدة

مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد 13رجب 1409هـ املوافق  19فرباير 1989م إىل يوم األحد
 20رجب 1409هـ املوافق  26فرباير 1989م قد نظر يف موضوع -1 :صرف النقود يف
املصارف ،هل يستغىن فيه عن القبض ابلشيك ،الذي يتسلمه مريد التحويل؟  -2هل يكتفي ابلقيد

يف دفاتر املصرف ،عن القبض ،ملن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة يف املصرف؟ وبعد
البحث والدراسة قرر اجمللس ابإلمجاع ما يلي:

أوالً :يقوم استالم الشيك مقام القبض ،عند توفر شروطه يف مسألة صرف النقود ابلتحويل يف

املصارف.

اثنيًا :يعترب القيد يف دفاتر املصرف ،يف حكم القبض ملن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ،سواء كان
الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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رقم القرار5 :
رقم الدورة10 :

بشأن حبث املستشار القانوين إبراهيم بن عبد هللا الناصر ،بعنوان( :موقف الشريعة اإلسالمية من
املصارف)
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بشأن حبث املستشار القانوين إبراهيم بن عبد هللا الناصر ،بعنوان( :موقف الشريعة اإلسالمية من

املصارف) :
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
وسلم .أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته العاشرة،

املنعقدة يف مكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم السبت 24صفر 1408هـ املوافق  17أكتوبر 1987

إىل يوم األربعاء  28صفر 1408هـ املوافق  21أكتوبر 1987م قد اطلع على البحث الذي نشره
املستشار القانوين ،مبؤسسة النقد السعودي :إبراهيم بن عبد هللا الناصر ،بعنوان( :موقف الشريعة

اإلسالمية من املصارف)  .الذي يدعي فيه إابحة القرض بفائدة واملضاربة ابلرسم احملدود .واجملمع
يستنكر بشدة هذا البحث:
مغايرا لراب
أوالً :خلروجه على الكتاب والسنة واإلمجاع إبابحته القرض بفائدة ،حيث اعتربه الباحث ً
اجلاهلية ،الذي نزل بسببه القرآن.

اثنيًا :جلهله أو جتاهله ،مبا علم من الدين ابلضرورة ،وقلبه للحقائق ،حيث اعترب معاملة املقرتض
بفائدة مع املصرف ،جتارة مباحة ،ومضاربة مشروعة.

اثلثًا :ملخالفته اتفاق الفقهاء ،إبابحته املضاربة ابلربح احملدود ،متمس ًكا بكالم لبعض املعاصرين ،ال
دليل عليه.

ابعا :لدعواه اجلريئة الظاملة ،أنه لن تكون بنوك بال فوائد ،ولن تكون قوة إسالمية بال بنوك ،وأن
رً

املصارف اليت تقرض بفائدة ،مصلحة ال يتم العيش إال هبا .فإن األمة اإلسالمية-منذ نشأت-

عاشت قوية بغري مصارف ،والذي يدحض دعواه يف هذا العصر ،قيام املصارف االستثمارية ،يف كثري
من بالد اإلسالم .ودعواه أن هذه املصارف ،اليت تقرض بفائدة ،مصلحة حيتاج الناس إليها مردود،

بل الراب مفسدة ،ولو صح أنه مصلحة فهي مصلحة ملغاة ،ابألدلة احملرمة للراب.

اجتهادا ،مع أنه اجتهاد ابطل ،ملخالفته النصوص الواضحة ،واإلمجاعات
خامسا :تسميته لبحثه
ً
ً
القاطعة ،وترويج للشبه ،واحلجج الزائفة ،بنقله عن اجلهلة ملقاصد الشريعة :أن الراب تعويض عن

حرمان املقرض مباله مدة القرض ،وهي من شبه اليهود يف إحالهلم الراب.

واجملمع يناشد الذين يريدون الكتابة عن شريعة اإلسالم ،أن يتقوا هللا ،فال يكتبوا إال عن بينة ،وال
يبحثوا إال على بصرية ،وال يفتحوا أبواب الشبه ،وال ينشروا اجلهاالت لئال يصرفوا الناس عن احلق،

ويلبسوا على املسلمّي دينهم.

وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل .وصلى هللا على نبينا وسيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
ً
تسليما ً
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رقم القرار6 :
رقم الدورة5 :

حول العملة الورقية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

حول العملة الورقية:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .أما بعد :فإن جملس

اجملمع الفقهي اإلسالمي قد اطلع على البحث املقدم إليه يف موضوع العملة الورقية ،وأحكامها من
الناحية الشرعية ،وبعد املناقشة واملداولة بّي أعضائه قرر ما يلي:

أوالً :أنه بناء على أن األصل يف النقد هو الذهب والفضة ،وبناء على أن علة جراين الراب فيهما هي
مطلق الثمنية يف أصح األقوال عند فقهاء الشريعة .ومبا أن الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على

الذهب والفضة ،وإن كان معدهنما هو األصل .ومبا أن العملة الورقية قد أصبحت مثنًا ،وقامت مقام

الذهب والفضة يف التعامل هبا ،وهبا تُـ َق هوُم األشياء يف هذا العصر ،الختفاء التعامل ابلذهب والفضة،
وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها ،وحيصل الوفاء واإلبراء العام هبا ،رغم أن قيمتها ليست يف ذاهتا،

وإمنا يف أمر خارج عنها ،وهو حصول الثقة هبا ،كوسيط يف التداول والتبادل ،وذلك هو سر مناطها
ابلثمنية .وحيث إن التحقيق يف علة جراين الراب يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ،وهي متحققة

يف العملة الورقية ،لذلك كله ،فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،يقرر :أن العملة الورقية نقد قائم
بذاته ،له حكم النقدين من الذهب والفضة ،فتجب الزكاة فيها ،وجيري الراب عليها بنوعيه ،فضالً
قياسا
متاما ،ابعتبار الثمنية يف العملة الورقية ً
ونسيئةً ،كما جيري ذلك يف النقدين من الذهب والفضة ً

عليهما ،وبذلك أتخذ العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات اليت تفرضها الشريعة فيها.

قائما بذاته ،كقيام النقدية يف الذهب والفضة وغريمها من األمثان ،كما
اثنيًا :يعترب الورق النقدي نق ًدا ً

أجناسا خمتلفة ،تتعدد بتعدد جهات اإلصدار يف البلدان املختلفة ،مبعىن أن الورق
يعترب الورق النقدي
ً
النقدي السعودي جنس ،وأن الورق النقدي األمريكي جنس .وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل

بذاته ،وبذلك جيري فيها الراب بنوعيه فضالً ونسيئةً ،كما جيري الراب بنوعيه يف النقدين الذهب والفضة
ويف غريمها من األمثان .وهذا كله يقتضي ما يلي:

(أ) ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض ،أو بغريه من األجناس النقدية األخرى ،من ذهب أو
فضة أو غريمها ،نسيئة مطل ًقا .فال جيوز مثالً بيع رايل سعودي بعملة أخرى متفاضالً نسيئة بدون

تقابض.

(ب) ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضالً ،سواء كان ذلك نسيئة أو

ي ًدا بيد ،فال جيوز مثالً بيع عشرة رايالت سعودية ورقًا ،أبحد عشر رايالً سعودية ورقًا ،نسيئة أو ي ًدا

بيد.
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(ج) جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطل ًقا ،إذا كان ذلك ي ًدا بيد ،فيجوز بيع اللرية السورية أو
اللبنانية برايل سعودي ورقًا كان أو فضة ،أو أقل من ذلك ،أو أكثر .وبيع الدوالر األمريكي بثالثة

رايالت سعودية ،أو أقل من ذلك ،أو أكثر ،إذا كان ذلك ي ًدا بيد ،ومثل ذلك يف اجلواز بيع الرايل

السعودي الفضة بثالثة رايالت سعودية ورق ،أو أقل من ذلك أو أكثر ي ًدا بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع
جنس بغري جنسه ،ال أثر جملرد االشرتاك يف االسم مع االختالف يف احلقيقة.

اثلثًا :وجوب زكاة األوراق النقدية ،إذا بلغت قيمتها أدىن النصابّي من ذهب أو فضة ،أو كانت
تكمل النصاب مع غريها من األمثان والعروض املعدة للتجارة.

ابعا :جواز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم ،والشركات .وهللا أعلم .وابهلل التوفيق.
رً
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول ص93-88
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )10واتريخ1393/4/17هـ
الورق النقدي

هيئة كبار العلماء 1426/8/22
2005/09/26
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،واألمّي العام هليئة كبار
العلماء -بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إىل املادة السابعة من

الئحة سري العمل يف اهليئة اليت تنص على أن ما جيري حبثه يف جملس اهليئة يتم بطلب من ويل األمر،

أو بتوصية من اهليئة ،أو من أمينها ،أو من رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

واإلرشاد ،أو من اللجنة الدائمة املتفرعة عن اهليئة -فقد جرى إدراج املوضوع يف جدول أعمال

اهليئة لدورهتا الثالثة املنعقدة فيما بّي1393/4/1هـ و 1393/4/17هـ ،ويف تلك الدورة جرى
دراسة املوضوع بعد االطالع على البحث املقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

وبعد استعراض األقوال الفقهية اليت قيلت يف حقيقة األوراق النقدية من اعتبارها أسناداً ،أو عروضاً،
أو فلوساً ،أو بدالً عن ذهب أو فضة ،أو نقداً مستقالً بذاته ،وما يرتتب على تلك األقوال من

أحكام شرعية  -جرى تداول الرأي فيها ،ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات .فتنتج عن

ذلك العديد من التساؤالت اليت تتعلق ابإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات املصدرة هلا :وحيث أن
املوضوع من املسائل اليت تقضي املادة العاشرة من الئحة سري عمل اهليئة ابالستعانة ابلشؤون

االقتصادية واالجتماعية واألنظمة العامة مبا يف ذلك القضااي البنكية والتجارية والعمالية ،فإن عليها

أن تشرك يف البحث معها واحداً أو أكثر من املتخصصّي يف تلك العلوم -فقد جرى استدعاء

سعادة حمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي الدكتور أنور علي ،وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد

املختصّي يف العلوم االقتصادية ،ووجهت إىل سعادته األسئلة التالية:
س:1هل تعترب مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاته أم تعتربه سندات تتعهد الدولة

بدفع قيمتها حلاملها ،كما هو مدون على كل فئة من فئات أوراق النقد السعودي ،وإذا مل يرد معىن
هذه العبارة ،فما معىن االلتزام بتسجيلها على كل ورقة ،وهل يعين ذلك التعهد أن ورق النقد

السعودي مغطى برايالت فضية أم ال؟

س :2هل لكل عملة ورقية غطاء مادي حمفوظ يف خزائن مصدريها ،إذا كان كذلك فهل هو غطاء
كامل أم غطاء للبعض فقط ،وإذا كان غطاء للبعض فما هو احلد األعلى للتغطية ،وما هو احلد

األدىن هلا؟

س:3ما نوع غطاء العمالت الورقية ،وهل توجد عملة ألي دولة ما مغطاة ابلفضة ،وله هناك جهات
إصدار ختلت عن فكرة التغطية املادية مطلقاً؟
س:4املعروف أن الورقة ال قيمة هلا يف ذاهتا ،وإمنا قيمتها يف اخلارج عنها ،فما هي مقومات هذه
القيمة؟
س:5نرغب يف شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة ،وما هي مقومات اعتبار العملة الورقية على
الصعيدين الدويل واحمللي؟

س:6هل الغطاء ال يكون إال ابلذهب ،وإذا كان ابلذهب وغريه فهل غري الذهب فرع عن الذهب
ابعتبار أنه قيمة له ،وهل يكفي للغطاء مالءة ومتانة اقتصادها وقوهتا ولو مل يكن لنقدها رصيد؟
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س:7ما يسمى ابلدينار ،واجلنيه هل هو مغطى ابلذهب؛ ولذا مسي ديناراً أو جنيهاً رمزاً ملا غطي به،
ومثله الرايل السعودي هل هو مغطى بفضة أم أن هذه التسميات يقصد منها احملافظة على

عما هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟
التسميات القدمية للعمل املتداولة فيما مضى بغض النظر ّ

س :8ما السبب يف عدم الثقة يف النقد املتداول اليوم مما أدى إىل ارتفاع الذهب ارتفاعاً مل يسبق له
نظري؟

وإجابة سعادته عنها بواسطة املرتجم القائد الدكتور أمحد املالك إجابة جرى رصد خالصتها يف حمضر

اجللسة مع سعادته ،وقد توصلت هبا األكثرية من اهليئة إىل االقتناع مبا ارأتته فيها من رأي.
مث بعد إعادة النظر يف األقوال الفقهية اليت قيلت فيها على ضوء اإليضاحات اليت ذكرها سعادة

احملافظ -قرر اجمللس ابألكثرية ما يلي:

بناء على أن النقد هو كل شيء جيري اعتباره يف العادة أو االصطالح ،حبيث يلقى قبوالً عاماً كوسيط
للتبادل ،كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له

حد طبعي وال شرعي ،بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق املقصود به،
بل الغرض أن يكون معياراً ملا يتعاملون به ،والدراهم والداننري ال تقصد لنفسها ،بل هي وسيلة إىل
التعامل هبا؛ وهلذا كانت أمثاانً..إىل أن قال :والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ،ال مبادهتا وال
بصورهتا حيصل هبا املقصود كيفما كانت) اهـ)1( .

وذكر حنو ذلك اإلمام مالك يف [املدونة] من كتاب الصرف حيث قال( :ولو أن الناس أجازوا بينهم
اجللود حىت يكون هلا سكة وعّي لكرهتها أن تباع ابلذهب والورق نظرة) اهـ (. )1

وحيث أن الورق النقدي يلقى قبوالً عاماً يف التداول ،وحيمل خصائص األمثان من كونه مقياساً للقيم

ومستودعاً للثروة ،وبه اإلبراء العام ،وحيث ظهر من املناقشة مع سعادة احملافظ :أن صفة السندية

فيها غري مقصودة ،والواقع يشهد بذلك ويؤكده ،كما ظهر أن الغطاء ال يلزم أن يكون شامالً جلميع
األوراق النقدية ،بل جيوز يف عرف جهات اإلصدار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء ،وأن

الغطاء ال يلزم أن يكون ذهباً ،بل جيوز أن يكون من أمور عدة الذهب والعمالت الورقية القوية ،وأن
الفضة ليست غطاء كليّاً أو جزيئاً ألي عملة يف العامل ،كما اتهضح أن مقومات الورقة النقديه قوة
وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية ،فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف
بضعفها ،وأن اخلامات احمللية؛ كالبرتول والقطن والصوف مل تعترب حىت اآلن لدى أي من جهات

اإلصدار.

(ج) جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلقاً ،إذا كان ذلك يداً بيد ،جيوز بيع اللرية السورية أو

اللبنانية برايل سعودي ،ورقاً كان أو فضة ،أو أقل من ذلك أو أكثر ،وبيع الدوالر األمريكي بثالثة

أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد ،ومثل ذلك يف اجلواز بيع الرايل السعودي

الفضة بثالثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع جنس بغري جنس وال
أثر جملرد االشرتاك يف االسم مع االختالف يف احلقيقة.

اثنياً :وجوب زكاهتا إذا بلغت قيمتها أدىن النصابّي من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع
غريها من األمثان والعروض املعدة للتجارة إذا كانت مملوكة ألهل وجوهبا.
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اثلثاً :جواز جعلها رأس مال يف السلم والشركات.

وهللا أعلم ،وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الثالثة

حممد األمّي الشنقيطي [متوقف]

عبد هللا خياط

عبد هللا بن محيد
[متوقف]

عبد الرزاق عفيفي
[يل وجهة نظر أخرى يف األوراق النقدية أقدم هبا بياانً إن شاء هللا]
عبد العزيز بن ابز
عبد العزيز بن صاحل

عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد
إبراهيم حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي

عبد هللا بن غداين [متوقف]
حممد بن جبري

عبد هللا بن منيع
صاحل بن حليدان [متوقف]

()279/17

استفادة اهليئات اخلريية من عوائد احلساابت الربوية
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/4/24

2005/06/01
قرار اجمللس:

مناصا من فتح حساابت يف البنوك الربوية ،ومعلوم أن هذه
عموم املسلمّي يف الغرب ال جيدون ً

احلساابت ترتتب عليها زايدات ربوية تلحق حبساابهتم ،فيجدون أنفسهم بّي خيارين :إما ترك هذه

عوان ملؤسسات تبشريية ،وإما أن
الفوائد للبنك ،ويف هذا تفويت مصلحة للمسلمّي ،ورمبا كانت ً

يصرفوها يف وجوه اخلري العامة ،ومبا أن احلكم ال يتعلق بعّي املال وإمنا بطريقة حتصيله أو صرفه ،فما

كان منه حر ًاما فحرمته يف حق من اكتسبه بطريقة غري مشروعة ،فالذي حيرم يف شأن هذا املال
الربوي هو أن ينتفع به الشخص لنفسه ،أما ابلنسبة للفقراء واجلهات اخلريية فال يكون حر ًاما.

أبسا من أن تسأل املؤسسة اخلريية أصحاب هذه احلساابت أن
وبناء على ذلك ،فإن اجمللس ال يرى ً
ميكنوها من تلك األموال ،كما ال جيد فرقًا يف حتصيل هذه األموال من أي جهة أخرى كاملؤسسات

والبنوك وغري ذلك.

وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك املتربع على وجه الدعاية له ،بسبب عدم
مشروعية أصل عمله.

وال مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك األموال.
[الدورة السابعة]
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حكم شراء املنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمّي يف غري بالد اإلسالم
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16

2005/04/25
قرار اجمللس:

عمت هبا البلوى يف أورواب ويف بالد الغرب كلها ،وهي قضية املنازل اليت
نظر اجمللس يف القضية اليت ّ
تشرتى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.

وقد قُدمت إىل اجمللس عدة أوراق يف املوضوع ما بّي مؤيد ومعارض ،قرئت على اجمللس ،مث انقشها
مجيع األعضاء مناقشة مستفيضة ،انتهى بعدها اجمللس أبغلبية أعضائه إىل ما يلي:

* يؤكد اجمللس على ما أمجعت عليه األمة من حرمة الراب ،وأنه من السبع املوبقات ،ومن الكبائر اليت
تؤذن حبرب من هللا ورسوله ،ويؤكد ما قررته اجملامع الفقهية اإلسالمية من أن فوائد البنوك هي الراب

احلرام.

* يناشد اجمللس أبناء املسلمّي يف الغرب أن جيتهدوا يف إجياد البدائل الشرعية ،اليت ال شبهة فيها ،ما

استطاعوا إىل ذلك سبيالً ،مثل (بيع املراحبة) الذي تستخدمه البنوك اإلسالمية ،ومثل أتسيس

شركات إسالمية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة جلمهور املسلمّي ،وغري ذلك.

* كما يدعو التجمعات اإلسالمية يف أورواب أن تفاوض البنوك األوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه

املعاملة إىل صيغة مقبولة شرعاً ،مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزايدة يف األجل،

كبريا من املسلمّي يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة ،وهو ما جيري
فإن هذا سيجلب هلم ً
عددا ً
روعا هلا يف
به العمل يف بعض األقطار األوروبية ،وقد رأينا ً
عددا من البنوك الغربية الكربى تفتح ف ً
بالدان العربية تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية ،كما يف البحرين وغريها.

* وميكن للمجلس أن يساعد يف ذلك إبرسال نداء إىل هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع املسلمّي.

وإذا مل يكن هذا وال ذاك ميسراً يف الوقت احلاضر ،فإن اجمللس يف ضوء األدلة والقواعد واالعتبارات
أبسا من اللجوء إىل هذه الوسيلة ،وهي القرض الربوي لشراء بيت حيتاج إليه
الشرعية ،ال يرى ً

املسلم لسكناه هو وأسرته ،بشرط أال يكون لديه بيت آخر يغنيه ،وأن يكون هو مسكنه األساسي،

وأال يكون عنده من فائض املال ما مي ّكنه من شرائه بغري هذه الوسيلة ،وقد اعتمد اجمللس يف فتواه

على مرتكزين أساسيّي:

املرتكز األول :قاعدة (الضرورات تبيح احملظورات)  :وهي قاعدة متفق عليها ،مأخوذة من نصوص

حرم عليكم إال ما
القرآن يف مخسة مواضع ،منها قوله تعاىل يف سورة األنعام" :وقد ّ
فصل لكم ما ّ

اضطررمت إليه" [اآلية ، ]119 :ومنها قوله تعاىل يف نفس السورة بعد ذكر حمرمات األطعمة" :فمن
اضطر غري ابغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم" [اآلية ، ]145 :ومما قرره الفقهاء هنا أن احلاجة قد

تنزل منزلة الضرورة ،خاصة كانت أو عامة.

واحلاجة هي اليت إذا مل تتحقق يكون املسلم يف حرج وإن كان يستطيع أن يعيش ،خبالف الضرورة

اليت ال يستطيع أن يعيش بدوهنا ،وهللا تعاىل رفع احلرج عن هذه األمة بنصوص القرآن ،كما يف قوله

تعاىل يف سورة احلج" :وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [اآلية ، ]78 :ويف سورة املائدة" :ما
يريد هللا ليجعل عليكم من حرج" [اآلية. ]6 :

واملسكن الذي يدفع عن املسلم احلرج هو املسكن املناسب له يف موقعه ويف سعته ويف مرافقه ،حبيث
يكون سكنًا ح ًقا.
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وإذا كان اجمللس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة ،فإنه مل ينس
القاعدة األخرى الضابطة واملكملة هلا ،هي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)  ،فلم جيز متلك
البيوت للتجارة وحنوها.

واملسكن وال شك ضرورة للفرد املسلم ولألسرة املسلمة ،وقد امنت هللا بذلك على عباده حّي قال:

"وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنًا" [النحل ، ]80 :وجعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -السكن

الواسع عنصراً من عناصر السعادة األربعة أو الثالثة ،واملسكن املستأجر ال يليب كل حاجة املسلم،

كثريا مبا يدفعه لغري املسلم ،ويظل سنوات وسنوات يدفع
وال يشعره ابألمان ،وإن كان يكلف املسلم ً
حجرا واح ًدا ،ومع هذا يظل املسلم عرضة للطرد من هذا املسكن إذا كثر عياله
أجرته وال ميلك منه ً
أو كثر ضيوفه ،كما أنه إذا كربت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة ألن يرمى به يف الطريق.

ومتلّك املسكن يكفي املسلم هذا اهلم ،كما أنه مي ّكنه أن خيتار املسكن قريبًا من املسجد واملركز

اإلسالمي ،واملدرسة اإلسالمية ،ويهيئ فرصة للمجموعة املسلمة أن تتقارب يف مساكنها عسى أن

صغريا داخل اجملتمع الكبري ،فيتعارف فيه أبناؤهم ،وتقوى روابطهم،
تنشئ هلا ً
جمتمعا إسالميًا ً

ويتعاونون على العيش يف ظل مفاهيم اإلسالم .كما أن هذا مي ّكن املسلم من إعداد بيته وترتيبه مبا
يليب حاجته الدينية واالجتماعية ،ما دام مملوًكا له.

وهناك إىل جانب هذه احلالة الفردية لكل مسلم ،احلاجة العامة جلماعة املسلمّي الذين يعيشون أقلية

خارج دار اإلسالم ،وهي تتمثل يف حتسّي أحواهلم املعيشية ،حىت يرتفع مستواهم ،ويكونوا أهالً
لالنتماء إىل خري أمة أُخرجت للناس ،ويغدوا صورة مشرفة لإلسالم أمام غري املسلمّي ،كما تتمثل يف
أن يتحرروا من الضغوط االقتصادية عليهم ،ليقوموا بواجب الدعوة ويسامهوا يف بناء اجملتمع العام،

وهذا يقتضي أال يظل املسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إجيار بيته ونفقات عيشه،

وال جيد فرصة خلدمة جمتمعه ،أو نشر دعوته.

املرتكز الثاين :هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن الشيباين ،وهو املُْف َىت به يف

املذهب احلنفي .وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي ،وهو رواية عن أمحد بن حنبل ،ورجحها ابن

تيمية  -فيما ذكره بعض احلنابلة :-من جواز التعامل ابلراب وغريه من العقود الفاسدة ،بّي املسلمّي
وغريهم يف غري دار اإلسالم.

ويرجح األخذ هبذا املذهب هنا عدة اعتبارات ،منها:

شرعا أن يقيم أحكام الشرع املدنية واملالية والسياسية وحنوها مما يتعلّق
( )1أن املسلم غري مكلف ً

نفسا إال وسعها،
ابلنظام العام يف جمتمع ال يؤمن ابإلسالم؛ ألن هذا ليس يف وسعه ،وال يكلّف هللا ً
وحترمي الراب هو من هذه األحكام اليت تتعلّق هبوية اجملتمع ،وفلسفة الدولة ،واجتاهها االجتماعي

واالقتصادي.

فردا ،مثل أحكام العبادات ،وأحكام املطعومات
وإمنا يطالب املسلم إبقامة األحكام اليت ختصه ً

واملشروابت وامللبوسات ،وما يتعلّق ابلزواج والطالق والرجعة والعدة واملرياث ،وغريها من األحوال
الشخصية ،حبيث لو ضيق عليه يف هذه األمور ،ومل يستطع حبال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن

يهاجر إىل أرض هللا الواسعة ما وجد إىل ذلك سبيالً.

()282/17

( )2أن املسلم إذا مل يتعامل هبذه العقود الفاسدة  -ومنها عقد الراب -يف دار القوم ،سيؤدي ذلك
اقتصاداي ،وخسارته ماليًا ،واملفروض أن اإلسالم
ابملسلم إىل أن يكون التزامه ابإلسالم سببًا لضعفه
ً

يقوي املسلم وال يضعفه ،ويزيده وال ينقصه ،وينفعه وال يضره ،وقد احتج بعض علماء السلف على
جواز توريث املسلم من غري املسلم حبديث( :اإلسالم يزيد وال ينقص) ( ، )1أي يزيد املسلم وال

ينقصه ،ومثله حديث( :اإلسالم يعلو وال يُعلى) ( ، )2وهو إذا مل يتعامل هبذه العقود اليت يرتاضوهنا
بينهم ،سيضطر إىل أن يعطي ما يطلب منه ،وال أيخذ مقابله ،فهو ينفذ هذه القوانّي والعقود فيما

يكون عليه من مغارم ،وال ينفذها فيما يكون له من مغامن ،فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُْنم ،وهبذا

مظلوما ماليًا ،بسبب التزامه ابإلسالم! واإلسالم ال يقصد أب ًدا إىل أن يظلم املسلم
يظل املسلم أب ًدا
ً
ابلتزامه به ،وأن يرتكه  -يف غري دار اإلسالم -لغري املسلم ميتصه ويستفيد منه ،يف حّي حيرم على
املسلم أن ينتفع من معاملة غري املسلم يف املقابل يف ضوء العقود السائدة ،واملعرتف هبا عندهم.

وما يقال من أن مذهب احلنفية إمنا جييز التعامل ابلراب يف حالة األخذ ال اإلعطاء؛ ألنه ال فائدة
للمسلم يف اإلعطاء وهم ال جييزون التعامل ابلعقود الفاسدة إال بشرطّي :األول :أن يكون فيها منفعة
للمسلم .والثاين :أال يكون فيها غدر وال خيانة لغري املسلم ،وهنا مل تتحقق املنفعة للمسلم.

فاجلواب :أن هذا غري مسلّم ،كما يدل عليه قول حممد بن احلسن الشيباين يف "السري الكبري"،

وإطالق املتقدمّي من علماء املذهب ،كما أن املسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو املستفيد ،إذ به

يتملك املنزل يف النهاية.
وقد أكد املسلمون الذين يعيشون يف هذه الداير ابلسماع املباشر منهم وابملراسلة :أن األقساط اليت

أحياان تكون أقل.
يدفعوهنا للبنك بقدر األجرة اليت يدفعوهنا للمالك ،بل ً

حرمنا املسلم من امتالك مسكن له وألسرته،
ومعىن هذا أننا إذا ّ
حرمنا التعامل هنا ابلفائدة مع البنك َ

وهو من احلاجات األصلية لإلنسان كما يعرب الفقهاء ،ورمبا يظل عشرين أو ثالثّي سنة أو أكثر،

سنواي ،وال ميلك شيئاً ،على حّي كان ميكنه يف خالل عشرين سنة  -ورمبا
إجيارا شهرايً أو ً
يدفع ً

أقل -أن ميلك البيت.

جائزا عند اجلميع للحاجة
جائزا على مذهب أيب حنيفة ومن وافقه ،لكان ً
فلو مل يكن هذا التعامل ً

أحياان منزلة الضرورة ،يف إابحة احملظور هبا.
اليت تنزل ً
والسيما أن املسلم هنا ،إمنا يُؤكِل الراب وال َأي ُكلُه ،أي هو يعطي الفائدة وال أيخذها ،واألصل يف
ب على (أكل الراب) كما نطقت به آايت القرآن ،إمنا حرم اإليكال س ًدا للذريعة ،كما
التحرمي ُم ْن َ
صٌ
حرمت الكتابة له والشهادة عليه ،فهو من ابب حترمي الوسائل ال حترمي املقاصد.

ومن املعلوم أن أكل الراب احملرم ال جيوز حبال ،أما إيكاله (مبعىن إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة ،وقد
ص على ذلك الفقهاء ،وأجازوا االستقراض ابلراب للحاجة إذا سدت يف وجهة أبواب احلالل.
ن ه
ومن القواعد الشهرية هنا :أن (ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورة ،وما حرم لسد الذريعة يباح

للحاجة)  ،وهللا املوفق.
القرار [. ]4/2

______________

أخرج أبو داود رقم ، )2912( :ومن طريقه :البيهقي ( )255-254 ،205/6إبسناده إىل
(َ )1

ث املسلم منهما،
عبد هللا بن بُـ َريْ َدة :أن أخوين
فوهر َ
َ
اختصما إىل حيىي بن يَـ ْع َمر :يهودي ومسلمَ ،
وقال :حدثين أبو األسود ،أ هن رجالً حدهثه ،أ هن معا َذ ًُا حدهثه ،قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه

صحيح ،وإمنا هو
وإسناده إىل أيب األسود
ث املسلم.
فوهر َ
ُ
ٌ
وسلم -يقول" :اإلسالم يَزيد وال يَنقص"َ .
منقطع بّي أيب األسود ومعاذ ،جلهالة الراوي بينهما ،ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو

حسن لغريه.
التايل ،وهو به ٌ

( )2حديث حسن لغريه ،أخرجه الروايين يف "مسنده" رقم ، )783( :وأبو نُعيم يف (أخبار أصبهان)

( ، )65/1والبيهقي ( ، )205/6ويف إسناده جمهوالن ،لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل املتقدم
قبله ،كما جاء كذلك إبسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا ،أخرجه الطحاوي يف (شرح معاين اآلاثر)

( ، )257/3وعلقه البخاري يف (صحيحه) ( -454/1كتاب اجلنائز)  ،وصححه ابن حجر يف
"الفتح" ( . )421/9كما يص ِّدقه والذي قبله قوله تعاىل( :هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق
ليظهره على الدين كله) [التوبة ،33 :الصف. ]9 :
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قرار رقم)5/4( 42 :
بشأن

تغري قيمة العملة
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت من  6-1مجادى األوىل

1409هـ املوافق 15-10كانون األول (ديسمرب) 1988م،

بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع تغري قيمة العملة ،واستماعه
للمناقشات اليت دارت حوله،
وبعد االطالع على قرار اجملمع رقم  )3/9( 21يف الدورة الثالثة ،أبن العمالت الورقية نقود اعتبارية
فيها صفة الثمنية كاملة ،وهلا األحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الراب والزكاة

والسلم وسائر أحكامها،
قرر ما يلي:

 -العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما ،هي ابملثل وليس ابلقيمة ،ألن الديون تُقضى أبمثاهلا ،فال

جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة ،أاي كان مصدرها ،مبستوى األسعار وهللا أعلم.
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قرار رقم)9/6( 89 :
بشأن
قضااي العملة

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية

املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع قضااي العملة،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دلت على أن هناك اجتاهات عديدة بشأن معاجلة حاالت التضخم

اجلامح الذي يؤدي إىل االهنيار الكبري للقوة الشرائية لبعض العمالت منها:

أ -أن تكون هذه احلاالت االستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار اجملمع الصادر يف الدورة اخلامسة،

ونصه :العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي ابملثل وليس ابلقيمة ألن الديون تقضى أبمثاهلا ،فال

جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة أايً كان مصدرها مبستوى األسعار.

ب  -أن يطبق يف تلك األحوال االستثنائية مبدأ الربط مبؤشر تكاليف املعيشة (مراعاة القوة الشرائية
للنقود) .

ج  -أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية ابلذهب (مراعاة قيمة هذه النقود ابلذهب عند نشوء
االلتزام) .

د  -أن يؤخذ يف مثل هذه احلاالت مببدأ الصلح الواجب ،بعد تقرير أضرار الطرفّي (الدائن واملدين)
.

هـ  -التفرقة بّي اخنفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب يف السوق ،وبّي ختفيض الدولة
عملتها إبصدار قرار صريح يف ذلك مبا قد يؤدي إىل تغري اعتبار قيمة العمالت الورقية اليت أخذت
قوهتا ابالعتبار واالصطالح.

والتفرقة بّي اخنفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون انجتاً عن سياسات تتبناها احلكومات وبّي

االخنفاض الذي يكون بعوامل خارجية.

ز  -األخذ يف هذه األحوال االستثنائية مببدأ (وضع اجلوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف
الطارئة.

ويف ضوء هذه االجتاهات املتباينة احملتاجة للبحث والتمحيص.

قرر ما يلي:

أوالً :أن تعقد األمانة العامة للمجمع  -ابلتعاون مع إحدى املؤسسات املالية اإلسالمية  -ندوة

متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي االختصاص يف االقتصاد والفقه ،وتضم بعض أعضاء وخرباء
اجملمع ،وذلك للنظر يف الطريق األقوم واألصلح الذي يقع االتفاق عليه للوفاء مبا يف الذمة من

الديون وااللتزامات يف األحوال االستثنائية املشار إليها أعاله.
اثنياً :أن يشتمل جدول الندوة على:

أ  -دراسة ماهية التضخم وأنواعه ومجيع التصورات الفنية املتعلقة به.
ب  -دراسة آاثر التضخم االقتصادية واالجتماعية وكيفية معاجلتها اقتصاداي.

ج  -طرح احللول الفقهية ملعاجلة التضخم من مثل ما سبقت اإلشارة إليه يف ديباجة القرار.
اثلثاً :ترفع نتائج الندوة  -مع أوراقها ومناقشاهتا  -إىل جملس اجملمع يف الدورة القادمة .وهللا املوفق.
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قرار رقم)9/2( 85 :
بشأن
سلم وتطبيقاته املعاصرة
ال ه

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،9ج 1ص )371
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية

املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،

سلم وتطبيقاته املعاصرة،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع ال ه
وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :بشأن (السلم) :

أ -السلع اليت جيري فيها عقد السلم تشمل كل ما جيوز بيعه وميكن ضبط صفاته ويثبت ديناً يف
الذمة ،سواء أكانت من املواد اخلام أم املزروعات أم املصنوعات.

ب  -جيب أن حيدد لعقد السلم أجل معلوم ،إما بتاريخ معّي ،أو ابلربط أبمر مؤكد الوقوع ،ولو كان
ميعاد وقوعه خيتلف اختالفاً يسرياً ال يؤدي للتنازع كموسم احلصاد.

ج  -األصل تعجيل قبض رأس مال السلم يف جملس العقد ،وجيوز أتخريه ليومّي أو ثالثة ولو بشرط،
على أن ال تكون مدة التأخري مساوية أو زائدة عن األجل احملدد للسلم.
د  -ال مانع شرعاً من أخذ املُ ْسلِم (املشرتي) رهناً أو كفيالً من املسلّم إليه (البائع) .
هـ  -جيوز للمسلِم (املشرتي) مبادلة املسلَم فيه بشيء آخر  -غري النقد  -بعد حلول األجل ،سواء

كان االستبدال جبنسه أم بغري جنسه .حيث إنه مل يرد يف منع ذلك نص اثبت وال إمجاع ،وذلك
بشرط أن يكون البدل صاحلاً ألن جيعل مسلماً فيه برأس مال السلم.

وإذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه عند حلول األجل فإ هن املسلم (املشرتي) خيري بّي

االنتظار إىل أن يوجد املسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله ،وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إىل

ميسرة.

ز  -ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم املسلم فيه ،ألنه عبارة عن دين ،وال جيوز اشرتاط
الزايدة يف الديون عند التأخري.

ح  -ال جيوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع الدين ابلدين.
اثنياً :بشأن (التطبيقات املعاصرة للسلم) :

انطالقاً من أن السلم يف عصران احلاضر أداة متويل ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف

نشاطات املصارف اإلسالمية ،من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل املختلفة ،سواء أكان

متويالً قصري األجل أم متوسطة أم طويلة ،واستجابتها حلاجات شرائح خمتلفة ومتعددة من العمالء،
سواء أكانوا من املنتجّي الزراعيّي أم الصناعيّي أم املقاولّي أم من التجار ،واستجابتها لتمويل

نفقات التشغيل والنفقات الرأمسالية األخرى.
وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم ،ومنها ما يلي:

أ -يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية خمتلفة ،حيث يتعامل املصرف اإلسالمي مع املزارعّي
الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة يف املوسم من حماصيلهم أو حماصيل غريهم اليت ميكن أن
يشرتوها ويسلّموها إذا أخفقوا يف التسليم من حماصيلهم ،فَـيُـ َق ِّد ُم هلم هبذا التمويل نفعاً ابلغاً ويدفع
عنهم مشقة العجز املايل عن حتقيق إنتاجهم.
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ب -ميكن استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي والصناعي ،وال سيما متويل املراحل
السابقة إلنتاج وتصدير السلع واملنتجات الرائجة ،وذلك بشرائها َسلماً وإعادة تسويقها أبسعار

جمزية.

ج -ميكن تطبيق عقد السلم يف متويل احلرفيّي وصغار املنتجّي الزراعيّي والصناعيّي عن طريق
إمدادهم مبستلزمات اإلنتاج يف صورة معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل احلصول

على بعض منتجاهتم وإعادة تسويقها.

يوصي اجمللس مبا يلي:
استكمال صور التطبيقات املعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث املتخصصة .وهللا املوفق.

()287/17

رقم القرار1 :
رقم الدورة7 :
حول سوق األوراق املالية والبضائع (البورصة)

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/15

2004/11/28

حول سوق األوراق املالية والبضائع (البورصة) :
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد .وبعد :فإن جملس اجملمع
الفقهي اإلسالمي ،قد نظر يف موضوع سوق األوراق املالية والبضائع (البورصة)  ،وما يعقد فيها من

بيعا وشراء على العمالت الورقية وأسهم الشركات ،وسندات القروض التجارية واحلكومية،
عقودً :

والبضائع ،وما كان من هذه العقود على مع هجل ،وما كان منها على مؤ هجل .كما اطلع جملس اجملمع
على اجلوانب اإلجيابية املفيدة هلذه السوق يف نظر االقتصاديّي واملتعاملّي فيها ،وعلى اجلوانب

السلبية الضارة فيها.

(أ) فأما اجلوانب اإلجيابية املفيدة فهي:

أوالً :أهنا تقيم سوقًا دائمة ،تسهل تالقي البائعّي واملشرتين ،وتعقد فيها العقود العاجلة واآلجلة،
على األسهم والسندات والبضائع.

اثنيًا :أهنا تسهل عملية متويل املؤسسات الصناعية ،والتجارية ،واحلكومية ،عن طريق طرح األسهم

وسندات القروض للبيع.

اثلثًا :أهنا تسهل بيع األسهم ،وسندات القروض للغري ،واالنتفاع بقيمتها ،ألن الشركات املصدرة هلا،
ال تصفي قيمتها ألصحاهبا.

ومتوجاهتا يف ميدان
ابعا :أهنا تسهل معرفة ميزان أسعار األسهم ،وسندات القروض والبضائعُّ ،
رً

التعامل ،عن طريق حركة العرض والطلب.

(ب) وأما اجلوانب السلبية الضارة يف هذه السوق فهي:

بيعا حقيقيًّا ،وال شراء حقيقيًّا،
أوالً :أن العقود اآلجلة اليت جتري يف هذه السوق ،ليست يف معظمها ً
شرعا.
ألهنا ال جيري فيها التقابض بّي طريف العقد فيما يشرتط له التقابض يف العوضّي أو يف أحدمها ً

اثنيًا :أن البائع فيها ،غالبًا يبيع ما ال ميلك ،من عمالت ،أو أسهم ،أو سندات قروض ،أو بضائع،

على أمل شرائه من السوق ،وتسليمه يف املوعد ،دون أن يقبض الثمن عند العقد ،كما هو الشرط يف

السلم.
أيضا آلخر قبل قبضه،
اثلثًا :أن املشرتي فيها غالبًا ،يبيع ما اشرتاه آلخر قبل قبضه ،واآلخر يبيعه ً

وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ،إىل أن تنتهي الصفقة إىل املشرتى األخري
الذي قد يريد أن يتسلم املبيع من البائع األول ،الذي يكون قد ابع ما ال ميلك ،أو أن حياسبه على

فرق السعر يف موعد التنفيذ ،وهو يوم التصفية ،بينما يقتصر دور املشرتين والبائعّي غري األول

واألخري ،على قبض فرق السعر يف حالة الربح ،أو دفعه يف حالة اخلسارة ،يف املوعد املذكور ،كما

متاما.
جيري بّي املقامرين ً

ابعا :ما يقوم به املتمولون ،من احتكار األسهم والسندات والبضائع يف السوق ،للتحكم يف البائعّي
رً

الذين ابعوا ما ال ميلكون ،على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ،والتسليم يف حينه،
وإيقاعهم يف احلرج.
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خامسا :أن خطورة السوق املالية هذه أتيت من اختاذها وسيلة للتأثري يف األسواق بصفة عامة ،ألن
ً

األسعار فيها ال تعتمد كليًّا على العرض والطلب الفعليّي من قبل احملتاجّي إىل البيع أو إىل الشراء،

وإمنا تتأثر أبشياء كثرية بعضها مفتعل من املهيمنّي على السوق ،أو من احملتكرين للسلع ،أو األوراق

شرعا ،ألن ذلك يؤدي إىل تقلبات
املالية فيها ،كإشاعة كاذبة أو حنوها ،وهنا تكمن اخلطورة احملظورة ً

أتثريا سيئًا ،وعلى سبيل املثال ال احلصر:
غري طبيعية يف األسعار ،مما يؤثر على احلياة االقتصادية ً

يعمد كبار املمولّي إىل طرح جمموعة من األوراق املالية من أسهم أو سندات قروض ،فيهبط سعرها

لكثرة العرض ،فيسارع صغار محلة هذه األوراق إىل بيعها بسعر أقل ،خشية هبوط سعرها أكثر من
جمددا بزايدة عرضهم ،فيعود الكبار إىل شراء هذه األوراق
ذلك وزايدة خسارهتم ،فيهبط سعرها ً

بسعر أقل ،بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ،وينتهي األمر بتحقيق مكاسب للكبار ،وإحلاق خسائر

فادحة ابلكثرة الغالبة ،وهم صغار محلة األوراق املالية ،نتيجة خداعهم بطرح غري حقيقي ألوراق

كبريا بّي
مماثلة ،وجيري مثل ذلك ً
أيضا يف سوق البضائع .ولذلك قد أاثرت سوق البورصة جدالً ً

االقتصاديّي ،والسبب يف ذلك أهنا سببت يف فرتات معينة ،من اتريخ العامل االقتصادي ،ضياع ثروات

ضخمة ،يف وقت قصري ،بينما سببت غىن لآلخرين دون جهد ،حىت إهنم يف األزمات الكبرية اليت
اجتاحت العامل ،طالب الكثريون إبلغائها ،إذ تذهب بسببها ثروات ،وتنهار أوضاع اقتصادية يف

هاوية ،وبوقت سريع ،كما حيصل يف الزالزل واالخنسافات األرضية.
ولذلك كله ،فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،بعد اطالعه على حقيقة سوق األوراق املالية

والبضائع (البورصة) وما جيري فيها من عقود عاجلة وآجلة على األسهم وسندات القروض،
والبضائع والعمالت الورقية ،ومناقشتها يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية يقرر ما يلي:

أوالً :أن غاية السوق املالية (البورصة) هي إجياد سوق مستمرة ودائمة ،يتالقى فيها العرض والطلب،

بيعا وشراء ،وهذا أمر جيد ومفيد ،ومينع استغالل احملرتفّي للغافلّي واملسرتسلّي الذين
واملتعاملون ً

حيتاجون إىل بيع أو شراء ،وال يعرفون حقيقة األسعار ،وال يعرفون احملتاج إىل البيع ،ومن هو حمتاج إىل
الشراء .ولكن هذه املصلحة الواضحة ،يواكبها يف األسواق املذكورة (البورصة)  ،أنواع من الصفقات
شرعا ،واملقامرة ،واالستغالل ،وأكل أموال الناس ابلباطل ،ولذلك ال ميكن إعطاء حكم
احملظورة ً
شرعي عام بشأهنا ،بل جيب بيان حكم املعامالت اليت جترى فيها ،كل واحدة منها على حدة.

اثنيًا :أن العقود العاجلة على السلع احلاضرة املوجودة يف ملك البائع ،اليت جيري فيها القبض فيما

شرعا ،أما إذا
شرعا ،هي عقود جائزة ،ما مل تكن ً
عقودا على حمرم ً
يشرتط له القبض يف جملس العقد ً

مل يكن املبيع يف ملك البائع ،فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ،مث ال جيوز للمشرتي بعد ذلك

بيعه قبل قبضه.
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اثلثًا :أن العقود العاجلة على أسهم الشركات واملؤسسات ،حّي تكون تلك األسهم يف ملك البائع

شرعا ،كشركات البنوك
شرعا ،ما مل تكن تلك الشركات أو املؤسسات موضوع تعاملها حم هرم ً
جائزة ً
بيعا وشراء.
الربوية ،وشركات اخلمور ،فحينئذ حيرم التعاقد يف أسهمها ً

شرعا،
ابعا :أن العقود العاجلة واآلجلة ،على سندات القروض بفائدة ،مبختلف أنواعها غري جائزة ً
رً

ألهنا معامالت جتري ابلراب احملرم.

خامسا :أن العقود اآلجلة أبنواعها ،اليت جتري على املكشوف ،أي على األسهم والسلع اليت ليست
ً

شرعا؛ ألهنا تشتمل على
يف ملك البائع ،ابلكيفية اليت جتري يف السوق املالية (البورصة) غري جائزة ً

اعتمادا على أنه سيشرتيه فيما بعد ،ويسلمه يف املوعد .وهذا منهي عنه
بيع الشخص ما ال ميلك
ً
ِ
س ِع ْن َد َك" .وكذلك ما رواه
ً
شرعا ملا صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال تَب ْع َما لَْي َ
اإلمام أمحد وأبو داود إبسناد صحيح ،عن زيد بن اثبت ،رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه
وسلم هنى أن تباع السلع حيث تُبتاع ،حىت َحيوَزها التُّجار إىل ِر ِ
حاهلم.
ُ
ُ
سادسا :ليست العقود اآلجلة يف السوق املالية (البورصة) من قبيل بيع السلم اجلائز يف الشريعة
ً
اإلسالمية ،وذلك للفرق بينهما من وجهّي:

(ج) يف السوق املالية (البورصة) ال يدفع الثمن يف العقود اآلجلة يف جملس العقد ،وإمنا يؤجل دفع

الثمن إىل موعد التصفية ،بينما الثمن يف بيع السلم جيب أن يدفع يف جملس العقد.

(د) يف السوق املالية (البورصة) تباع السلعة املتعاقد عليها -وهي يف ذمة البائع األول -وقبل أن
حيوزها املشرتي األول عدة بيوعات ،وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع فروق األسعار بّي

البائعّي واملشرتين غري الفعليّي ،خماطرة منهم على الكسب والربح ،كاملقامرة سواء بسواء ،بينما ال
جيوز بيع املبيع يف عقد السلم قبل قبضه.

وبناء على ما تقدم ،يرى اجملمع الفقهي اإلسالمي :أنه جيب على املسؤولّي يف البالد اإلسالمية ،أاله
يرتكوا أسواق البورصة يف بالدهم حرة ،تتعامل كيف تشاء من عقود وصفقات ،سواء أكانت جائزة أو
حمرمة ،وأاله يرتكوا للمتالعبّي ابألسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون ،بل يوجبون فيها مراعاة الطرق
شرعا ،ليحولوا دون التالعب
املشروعة يف الصفقات اليت تعقد فيها ،ومينعون العقود غري اجلائزة ً

الذي جير إىل الكوارث املالية ،وخيرب االقتصاد العام ،ويلحق النكبات ابلكثريين ،ألن اخلري كل اخلري
ِ ِ
ِ
يما فَاتهبِ ُعوهُ َوال
(وأَ هن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
يف التزام طريق الشريعة اإلسالمية يف كل شيء ،قال هللا تعاىلَ :
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعله ُك ْم تَـتهـ ُقو َن) [األنعام . ]153:وهللا سبحانه
السبُ َل فَـتَـ َف هر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو ه
تَـتهبِ ُعوا ُّ
هو ويل التوفيق ،واهلادي إىل سواء السبيل .وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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قرار رقم)4/5( 30 :
بشأن

سندات املقارضة وسندات االستثمار

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/21
2004/12/04

جملة اجملمع (ع  ،4ج 3ص )1809
إ هن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من

 23-18مجادى اآلخر 1408هـ املوافق 11-6شباط (فرباير) 1988م،

بعد اطالعه على األحباث املقدمة يف موضوع سندات املقارضة وسندات االستثمار ،واليت كانت

حصيلة الندوة اليت أقامها اجملمع ابلتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ابلبنك اإلسالمي

للتنمية بتاريخ  9-6حمرم 1408هـ املوافق  8-2أيلول 1987م تنفيذاً للقرار رقم ( )3/10املتخذ

يف الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء اجملمع وخربائه وابحثي املعهد وغريه من املراكز
العلمية واالقتصادية ،وذلك لألمهية البالغة هلذا املوضوع وضرورة استكمال مجيع جوانبه،

للدور الفعال هلذه الصيغة يف زايدة القدرات على تنمية املوارد العامة عن طريق اجتماع املال والعمل،
وبعد استعراض التوصيات العشر اليت انتهت إليها الندوة ومناقشتها يف ضوء األحباث املقدمة يف

الندوة وغريها،
قرر ما يلي:

أوالً :من حيث الصيغة املقبولة شرعاً لصكوك املقارضة:

 -1سندات املقارضة هي أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القراض (املضاربة) إبصدار

صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة أبمساء أصحاهبا

ابعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه ،بنسبة ملكية كل منهم فيه.
ويفضل تسمية هذه األداة االستثمارية صكوك املقارضة.

 -2الصورة املقبولة شرعاً لسندات املقارضة بوجه عام ال بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر األول:
أ هن ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو متويله ،وتستمر
هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته.

وترتب عليها مجيع احلقوق والتصرفات املقررة شرعاً للمالك يف ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث
وغريها ،مع مالحظة أ هن الصكوك متثل رأس مال املضاربة.
العنصر الثاين:

يقوم العقد يف صكوك املقارضة على أساس أ هن شروط التعاقد حتددها نشرة اإلصدار وأ هن اإلجياب

يعرب عنه االكتتاب يف هذه الصكوك ،وأن القبول تعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة.

والبد أن تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع البياانت املطلوبة شرعاً يف عقد القراض (املضاربة) من

حيث بيان معلومية رأس املال وتوزيع الربح مع بيان الشروط اخلاصة بذلك اإلصدار على أن تتفق

مجيع الشروط مع األحكام الشرعية.
العنصر الثالث:

أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بع انتهاء الفرتة احملددة لالكتتاب ابعتبار ذلك مأذوانً فيه

من املضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

 -1إذا كان مال القراض اجملتمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل ابملال ما يزال نقوداً فإ هن
تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتُطبق عليه أحكام الصرف.

 -2إذا أصبح مال القراض ديوانً تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام التعامل ابلديون.
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ج -إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول
صكوك املقارضة وفقاً للسعر املرتاضى عليه ،على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعياانً ومنافع .أما
إذا كان الغالب نقوداً أو ديوانً فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية
توضع وتعرض على اجملمع يف الدورة القادمة.

ويف مجيع األحوال يتعّي تسجيل التداول أصولياً يف سجالت اجلهة املصدرة.

العنصر الرابع:
أ هن من يتلقى حصيلة االكتتاب يف الصكوك الستثمارها وإقامة املشروع هبا هو املضارب ،أي عامل
املضاربة ،وال ميلك من املشروع إال مبقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ،فهو رب مال مبا
أسهم به ،ابإلضافة إىل أ هن املضارب شريك يف الربح بعد حتققه بنسبة احلصة احملددة له يف نشرة
اإلصدار ،وتكون ملكيته يف املشروع على هذا األساس.
وأ هن يد املضارب على حصيلة االكتتاب يف الصكوك وعلى موجودات املشروع هي يد أمانة ال
يضمن إال بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

 -3مع مراعاة الضوابط السابقة يف التداول :جيوز تداول صكوك املقارضة يف أسواق األوراق املالية،
إن وجدت ،ابلضوابط الشرعية ،وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب وخيضع إلرادة العاقدين .كما

جيوز أن يتم التداول بقيام اجلهة املصدرة يف فرتات دورية معينة إبعالن أو إجياب يوجه إىل اجلمهور

تلتزم مبقتضاه خالل مدة حمددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال املضاربة بسعر معّي ،وحيسن أن
تستعّي يف حتديد السعر أبهل اخلربة ،وفقاً لظروف السوق واملركز املايل للمشروع .كما جيوز اإلعالن
عن االلتزام ابلشراء من غري اجلهة املصدرة من ماهلا اخلاص ،على النحو املشار إليه.

 -4ال جيوز أن تشتمل نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة على نص بضمان عامل املضاربة رأس
املال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إىل رأس املال ،فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً
بَطَ َل شرط الضمان واستحق املضارب ربح مضاربة املثل.
 -5ال جيوز أن تشتمل نشرة اإلصدار وال صك املقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم ابلبيع

ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل .وإمنا جيوز أن يتضمن صك املقارضة وعداً ابلبيع ويف هذه احلالة
ال يتم البيع إال بعقد ابلقيمة املقدرة من اخلرباء وبرضا الطرفّي.

 -6ال جيوز أن تتضمن نشرة اإلصدار وال الصكوك املصدرة على أساسها نصاً يؤدي إىل احتمال

قطع الشركة يف الربح فإن وقع كان العقد ابطالً.
ويرتتب على ذلك:

أ -عدم جواز اشرتاط مبلغ حمدد حلملة الصكوك أو صاحب املشروع يف نشرة اإلصدار وصكوك
املقارضة الصادرة بناء عليها.

ب  -أن حمل القسمة هو الربح مبعناه الشرعي ،وهو الزائد عن رأس املال وليس اإليراد أو الغلة.
ويعرف مقدار الربح ،إما ابلتنضيض أو ابلتقومي للمشروع ابلنقد ،وما زاد عن رأس املال عند النقيض
أو التقومي فهو الربح الذي يوزع بّي محلة الصكوك وعامل املضاربة ،وفقاً لشروط العقد.

ج -أن يعد حساب أرابح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وحتت تصرف محلة الصكوك.
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 -7يستحق الربح ابلظهور ،وميلك ابلتنضيض أو التقومي وال يلزم إال ابلقسمة .وابلنسبة للمشروع
الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه جيوز أن توزع غلته ،وما يوزع على طريف العقد قبل التنضيض (التصفية)
يعترب مبالغ مدفوعة حتت احلساب.

 -8ليس هناك ما مينع شرعاً من النص يف نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة يف هناية كل دورة،
إما من حصة محلة الصكوك يف األرابح يف حالة وجود تنضيض دوري ،وإما من حصصهم يف اإليراد

أو الغلة املوزعة حتت احلساب ووضعها يف احتياطي خاص ملواجهة خماطر خسارة رأس املال.

 -9ليس هناك ما مينع شرعاً من النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك املقارضة على وعد طرف اثلث
منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد ابلتربع بدون مقابل مببلغ خمصص جلرب اخلسران يف

مشروع معّي ،على أن يكون التزاماً مستقالً عن عقد املضاربة ،مبعىن أن قيامه ابلوفاء ابلتزامه ليس

شرطاً يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بّي أطرافه ،ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة
الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع عن الوفاء ابلتزاماهتم هبا بسبب عدم قيام املتربع ابلوفاء مبا تربع
به ،حبجة أ هن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد.
اثنياً :استعرض جملس اجملمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة اليت أقامها اجملمع،

وهي مقرتحة لالستفادة منها يف إطار تعمري الوقف واستثماره دون اإلخالل ابلشروط اليت حيافظ فيها

على أتبيد الوقف وهي:

أ -إقامة شركة بّي جهة الوقف بقيمة أعيانه وبّي أرابب املال مبا يوظفونه لتعمري الوقف.
ب -تقدمي أعيان الوقف  -كأصل اثبت  -إىل من يعمل فيها بتعمريها من ماله بنسبة من الريع.
ج -تعمري الوقف بعقد االستصناع مع املصارف اإلسالمية ،لقاء بدل من الريع.
د -إجيار الوقف أبجرة عينية هي البناء عليه وحده ،أو مع أجرة يسرية.

وقد اتفق رأي جملس اجملمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إىل مزيد من
البحث والنظر ،وعهد إىل األمانة العامة االستكتاب فيها ،مع البحث عن صيغ شرعية أخرى

لالستثمار ،وعقد ندوة هلذه الصيغ لعرض نتائجها على اجملمع يف دورته القادمة.
وهللا أعلم
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أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد الرابع ص315-307

قرار رقم ( )10/5واتريخ 1397/4/4هـ
عقود التأمّي
هيئة كبار العلماء 1426/10/13
2005/11/15

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه إىل
يوم الدين .أما بعد:

فبناء على ما ورد من جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه هللا خبطابه رقم

( )22310واتريخ 1391/11/4هـ املوجه إىل مساحة رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء أبن
ينظر جملس هيئة كبار العلماء يف موضوع التأمّي ،وبناءً على ذلك تقرر إدراجه يف جدول أعمال

الدورة الرابعة.

وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حبثاً يف ذلك يتضمن أمرين:

األول :تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع واثئقه وما إىل ذلك مما يتوقف

على معرفته احلكم عليه ابإلابحة أو املنع.

الثاين :ذكر خالف الباحثّي يف حكمه وأدلة كل فريق منهم مع املناقشة ،ويف الدورة السادسة جمللس

هيئة كبار العلماء املنعقدة يف الرايض ابتداء من 1395/2/4هـ استمع اجمللس إىل ما أييت:

 -1صورة قرار صادر من مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الداير السعودية ورئيس
القضاة رمحه هللا برقم ( )2/570يف 1388/8/18هـ بشأن حكم صادر من حمكمة جدة يف موضوع

التأمّي بّي شركة أمريكان ال يف وبّي بدوي حسّي سامل ومذكرة اعرتاضية للشيخ على اخلفيف عضو
جممع البحوث اإلسالمية مبصر على احلكم املشار إليه.

 -2البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
 -3قرار صادر من املستشارين مبجلس الوزراء ومها :الدكتور ظافر الرفاعي ،وإبراهيم السعيد برقم
( )449واتريخ 1390/11/26هـ.

 -4البحث املختصر الصادر عن جممع البحوث اإلسالمية ابلقاهرة سنة 1392هـ ،من إعداد
فضيلة الشيخ :حممد أمحد فرج السنهوري عضو جممع البحوث اإلسالمية مبصر ،يشتمل هذا البحث

على بيان مراحل حبث التأمّي جبميع أنواعه ،وبيان آراء مجاعة كبرية من فقهاء العامل اإلسالمي
واخلرباء واالقتصاديّي واالجتماعيّي.
 -5ما لدى كل من الدكتورين :مصطفى أمحد الزرقاء وعيسى عبده عن هذا املوضوع ،وقد

بناء على املادة العاشرة من الئحة سري العمل يف هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة
استدعامها اجمللس ً
املتفرعة عنها الصادرة ابملرسوم امللكي رقم ( )137/1واتريخ 1391/7/8هـ (وبعد استماع اجمللس
إىل ما سبق استمرت املناقشة ألدلة القائلّي ابجلواز مطلقاً ،وأدلة القائلّي ابملنع مطلقاً ،ومستند

املفصلّي الذين يرون جواز بعض أنواع التأمّي التجاري ومنع أنواع أخرى ،وبعد املناقشة وتبادل

الرأي قرر اجمللس ابألكثرية :أن التأمّي التجاري حمرم؛ لألدلة اآلتية:

األول :عقد التأمّي التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر الفاحش؛

ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو أيخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطّي

مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن ،وقد ال تقع الكارثة أصالً فيدفع مجيع األقساط وال أيخذ

شيئاً ،وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي وأيخذ ابلنسبة لكل عقد مبفرده ،وقد ورد يف
احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
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الثاين :عقد التأمّي التجاري ضرب من ضروب املقامرة؛ ملا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية ومن
الغرم بال جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بال مقابل ومقابل غري مكافئ فإن املستأمن قد يدفع قسطاً
من التأمّي مث يقع احلادث فيغرم املؤمن كل مبلغ التأمّي وقد ال يقع اخلطر ومع ذلك يغنم املؤمن
أقساط التأمّي بال مقابل ،وإذا استحكمت فيه اجلهالة كان قماراً ودخل يف عموم النهي عن امليسر

يف قوله تعاىل " :أي أيها الذين أمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون" ( ، )1واآلية بعدها.
الثالث :عقد التأمّي التجاري يشتمل على راب الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو
لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا فهو راب فضل ،واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد

مدة من العقد فيكون راب نسأ ،وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه هلا يكون راب نسأ فقط،

وكالمها حمرم ابلنص واإلمجاع.

الرابع :عقد التأمّي التجاري من الرهان احملرم؛ ألن كالً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ومل يبح الشرع
من الرهان إال ما فيه نصرة اإلسالم وظهور ألعالمه ابحلجة والسنان وقد حصر النيب صلى هللا عليه

وسلم رخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقول صلى هللا عليه وسلم " :ال سبق إال يف خف أو حافر أو

نصل" ،وليس التأمّي من ذلك وال شبيهاً به فكان حمرماً.
اخلامس :عقد التأمّي التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل ،واألخذ بال مقابل يف عقود املعاوضات
التجارية حمرم؛ لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل " :اي أيها الذين أمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم
ابلباطل إال أن تكون جتارةً عن تراض منكم" ()2

السادس :يف عقد التأمّي التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرعاً ،فإن املؤمن مل حيدث اخلطر منه ومل يتسبب
يف حدوثه وإمنا كان منه جمرد التعاقد مع املستأمن على ضمان اخلطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ

يدفعه املستأمن له ،واملؤمن مل يبذل عمالً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به املبيحون للتأمّي التجاري مطلقاً أو يف بعض أنواعه:
فاجلواب عنه ما يلي:

أ -االستدالل ابالستصالح غري صحيح ،فإن املصاحل يف الشريعة اإلسالمية ثالثة أقسام :قسم شهد
الشرع ابعتباره فهو حجة ،وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له إبلغاء وال اعتبار فهو مصلحة
مرسلة ،وهذا حمل اجتهاد اجملتهدين .والقسم الثالث ما شهد الشرع إبلغائه ،وعقود التأمّي التجاري
فيها جهالة وغرر وقمار وراب فكانت مما شهدت الشريعة إبلغائه؛ لغلبة جانب املفسدة فيه على

جانب املصلحة.

ب -اإلابحة األصلية ال تصلح دليالً هنا؛ ألن عقود التأمّي التجاري قامت األدلة على مناقضتها
ألدلة الكتاب والسنة ،والعمل ابإلابحة األصلية مشروط بعدم الناقل عنها ،وقد وجد فبطل

االستدالل هبا.

ج -الضرورات تبيح احملظورات ال يصح االستدالل به هنا ،فإن ما أابحه هللا من طرق كسب
الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتربة شرعاً تلجئ إىل ما حرمته

الشريعة من التأمّي.
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د -ال يصح الستدالل ابلعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع األحكام وإمنا يبىن عليه يف تطبيق
األحكام وفهم املراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس يف أمياهنم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما
حيتاج إىل حتديد املقصود منه من األفعال واألقوال فال أتثري له فيما تبّي أمره وتعّي املقصود منه ،وقد

دلت األدلة داللة واضحة على منع التأمّي فال اعتبار به معها.

هـ -االستدالل أبن عقود التأمّي التجاري من عقود املضاربة أو يف معناها غري صحيح فإن رأس املال
يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه ،وما يدفعه املستأمن خيرج بعقد التأمّي من ملكه إىل ملك

الشركة حسبما يقضي به نظام التأمّي ،وأن رأس مال املضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ،ويف
التأمّي قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمّي ولو مل يدفع مورثهم ،إال قسطاً واحداً ،وقد ال يستحقون
شيئاً إذا جعل املستفيد سوى املستأمن وورثته ،وأن الربح يف املضاربة يكون بّي الشريكّي نسباً مئوية

مثالً خبالف التأمّي فربح رأس املال وخسارته للشركة ،وليس للمستأمن إال مبلغ التأمّي أو مبلغ غري

حمدود.

وقياس عقود التأمّي على والء املواالة عند من يقول به -غري صحيح ،فإنه قياس مع الفارق ،ومن
الفروق بينهما :أن عقود التأمّي هدفها الربح املادي املشوب ابلغرر والقمار وفاحش اجلهالة خبالف

عقد والء املواالة فالقصد األول فيه التآخي يف اإلسالم والتناصر والتعاون يف الشدة والرخاء وسائر
األحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه ابلتبع.
ز -قياس عقد التأمّي التجاري على الوعد امللزم عند من يقول به  -ال يصح؛ ألنه قياس مع

الفارق ،ومن الفروق :أن الوعد بقرض أو إعارة أو حتمل خسارة مثالً من ابب املعروف احملض فكان

الوفاء به واجباً أو من مكارم األخالق خبالف عقود التأمّي فإهنا معاوضة جتارية ابعثها الربح املادي
فال يغتفر فيها ما يغتفر يف التربعات من اجلهالة والغرر.

ح -قياس عقود التأمّي التجاري على ضمان اجملهول وضمان ما مل جيب  -قياس غري صحيح؛ ألنه
قياس مع الفارق أيضاً ،ومن الفروق :أن الضمان نوع من التربع يقصد به اإلحسان احملض خبالف

التأمّي فإنه عقد معاوضة جتارية يقصد منها أوالً الكسب املادي فإن ترتب عليه معروف فهو اتبع

غري مقصود إليه واألحكام يراعي فيها األصل ال التابع ما دام اتبعاً غري مقصود إليه.

ط -قياس عقود التأمّي التجاري على ضمان خطر الطريق  -ال يصح ،فإنه قياس مع الفارق كما
سبق يف الدليل قبله.

()296/17

ي -قياس عقود التأمّي التجاري على نظام التقاعد  -غري صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضاً؛ ألن
ما يعطى من التقاعد حق التزم به ويل األمر ابعتباره مسئوالً عن رعيته وراعى يف صرفه ما قام به

املوظف من خدمة األمة ،ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف ،ونظراً إىل مظنة
احلاجة فيهم فليس نظام التقاعد من ابب املعاوضات املالية بّي الدولة وموظفيها ،وعلى هذا ال شبه

بينه وبّي التأمّي الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية اليت يقصد هبا استغالل الشركات

للمستأمنّي والكسب من ورائهم بطرق غري مشروعة؛ ألن ما يعطى يف حالة التقاعد يعترب حقاً التزم

به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها ملن قام خبدمة األمة ،مكافأة ملعروفه وتعاوانً معه ،جزاء

تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض معها ابألمة.

ك -قياس نظام التأمّي التجاري وعقوده على نظام العاقلة  -ال يصح ،فإنه قياس مع الفارق ،ومن

الفروق :أن األصل يف حتمل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد ما بينها وبّي القاتل  -خطأ أو شبه

العمد  -من الرحم والقرابة اليت تدعو إىل النصرة والتواصل والتعاون وإسداء املعروف ولو دون
مقابل ،وعقود التأمّي جتارية استغاللية تقوم على معاوضات مالية حمضة ال متت إىل عاطفة اإلحسان

وبواعث املعروف بصلة.

ل -قياس عقود التأمّي التجاري على عقود احلراسة  -غري صحيح؛ ألنه قياس مع الفارق أيضاً،
ومن الفروق :أن األمان ليس حمالً للعقد يف املسألتّي وإمنا حمله يف التأمّي األقساط ومبلغ التأمّي،

ويف احلراسة األجرة وعمل احلارس ،أما األمان فغاية ونتيجة وإال ملا استحق احلارس األجرة عند ضياع

احملروس.

م -قياس التأمّي على اإليداع ال يصح؛ ألنه قياس مع الفارق أيضاً فإن األجرة يف اإليداع عوض عن
قيام األمّي حبفظ شيء يف حوزته حيوطه خبالف التأمّي فإن ما يدفعه املستأمن ال يقابله عمل من

املؤمن يعود إىل املستأمن مبنفعة إمنا هو ضمان األمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان ال يصح،

بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمّي يف مقابلة األقساط كان معاوضة جتارية جهل فيها مبلغ
التأمّي أو زمنه فاختلف عن عقد اإليداع أبجر.

ن -قياس التأمّي على ما عرف بقضية جتار البز مع احلركة  -ال يصح والفرق بينهما :أن املقيس
عليه من التأمّي التعاوين وهو تعاون حمض ،واملقيس أتمّي جتاري وهو معاوضات جتارية ،فال يصح

القياس.

لكن أجل إصدار القرار أبكثرية األصوات حىت يبحث البديل عن التأمّي التجاري ،ويف الدورة
العاشرة جمللس هيئة كبار العلماء اطلع اجمللس على ما أعدهه بعض اخلرباء يف البديل عن التأمّي

التجاري ،وقرر املتفقون على حترمي التأمّي التجاري إصدار القرار ،كما قرر اجمللس  -ما عدا فضيلة

الشيخ عبد هللا بن منيع  -إصدار قرار خاص يتعلق جبواز التأمّي التعاوين بديالً عن التأمّي التجاري.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحبه,
_____________
( )1سورة املائدة ،اآلية .90

( )2سورة النساء ،اآلية .29
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة العاشرة
عبد الرزاق عفيفي

عبد هللا خياط
عبد هللا بن حممد بن محيدان
عبد العزيز بن ابز

عبد العزيز بن صاحل
عبد اجمليد بن حسن

حممد احلركان
سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون
راشد بن خنّي
عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري

عبد هللا بن منيع
صاحل اللحيدان عبد هللا بن قعود
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التأمّي وإعادة التأمّي

قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/4/24

2005/06/01
قرار اجمللس:

انقش اجمللس البحث واألوراق املقدمة إليه يف موضوع التأمّي وما جيري عليه العمل يف أوراب ،واطهلع

عل ما صدر عن اجملامع الفقهية واملؤمترات والندوات العلمية هبذا الشأن ،وانتهى إىل ما يلي:

ورد يف قرارات بعض اجملامع الفقهية من حرمة التأمّي التجاري (الذي يقوم على
أوالً :مع مراعاة ما َ
أساس األقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن احلق يف أرابح الشركة أو التحمل خلسائرها)

ومشروعية التأمّي التعاوين (الذي يقوم على أساس التعاون املنظم بّي املستأمنّي ،واختصاصهم

ابلفائض  -إن وجد -مع اقتصار دور الشركة على إدارة حمفظة التأمّي واستثمار موجوداهتا)  ،فإن
هناك حاالت وبيئات تقتضي إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة ،وتلبية متطلباهتا ،والسيما حالة
املسلمّي يف أورواب حيث يسود التأمّي التجاري ،وتشتد احلاجة إىل االستفادة منه لدرء األخطار اليت
يكثر تعرضهم هلا يف حياهتم املعاشية بكل صورها ،وعدم توافر البديل اإلسالمي (التأمّي التكافلي)

وتعسر إجياده يف الوقت احلاضر ،فإن اجمللس يفيت جبواز التأمّي التجاري يف احلاالت التالية وما
مياثلها:

( )1حاالت اإللزام القانوين ،مثل التأمّي ضد الغري على السيارات واآلليات واملعدات ،والعمال

واملوظفّي (الضمان االجتماعي ،أو التقاعد)  ،وبعض حاالت التأمّي الصحي أو الدراسي وحنوها.

( )2حاالت احلاجة إىل التأمّي لدفع احلرج واملشقة الشديدة ،حيث يغتفر معها الغرر القائم يف نظام
التأمّي التجاري.

ومن أمثلة ذلك:

( )1التأمّي على املؤسسات اإلسالمية :كاملساجد ،واملراكز ،واملدارس ،وحنوها.

( )2التأمّي على السيارات واآلليات واملعدات واملنازل واملؤسسات املهنية والتجارية ،درءاً للمخاطر
غري املقدور على تغطيتها ،كاحلريق والسرقة وتعطل املرافق املختلفة.

تفاداي للتكاليف الباهظة اليت قد يتعرض هلا املستأمن وأفراد عائلته ،وذلك إما
( )3التأمّي الصحي ً
يف غياب التغطية الصحية اجملانية ،أو بطئها ،أو تدين مستواها الفين.

اثنيًا :إرجاء موضوع التأمّي على احلياة جبميع صوره لدورة قادمة الستكمال دراسته.

اثلثاً :يوصي اجمللس أصحاب املال والفكر ابلسعي إلقامة املؤسسات املالية اإلسالمية كالبنوك
اإلسالمية ،وشركات التأمّي التكافلي اإلسالمي ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً (. )1

[القرار ]6/7

______________

( )1خالف عضو اجمللس الدكتور حممد فؤاد الربازي هذا القرار بقوله :أرى جواز التأمّي على ما يُلزم
به القانون ،إضافة إىل التأمّي التعاوين يف حال وجوده" ومنع ما سوى ذلك.
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جملة البحوث27/
قرار رقم  164واتريخ 1410/02/26هـ
يف حكم مجعيات املوظفّي وغريهم
هيئة كبار العلماء 1426/2/25

2005/04/04

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري اخللق أمجعّي ،نبينا حممد وعلى
آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين .أما بعد:

فقد نظر جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الرابعة والثالثّي املنعقدة يف مدينة الطائف ابتداء من
1410/02/16هـ إىل 1410/02/26هـ يف االستفتاءات املقدمة من بعض املوظفّي مدرسّي

وغريهم إىل مساحة الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،واحملالة من

مساحته إىل اجمللس عن حكم ما يسمى جبمعيات املوظفّي وصورهتا:

"أن يتفق عدد من املوظفّي يعملون يف الغالب يف جهة واحدة َمدرسة أو دائرة أو غريمها على أن

يدفع كل واحد منهم مبلغاً من املال مساوايً يف العدد ملا يدفعه اآلخرون ،وذلك عند هناية كل شهر،

مث يُدفع املبلغ كله لواحد منهم ،ويف الشهر الثاين يُدفع آلخر ،وهكذا ..حىت يتسلم كل واحد منهم
مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زايدة أو نقص".

كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد هللا بن سليمان املنيع يف حكم القرض الذي
جير نفعاً .مث جرت مداوالت ومناقشات مل يظهر للمجلس بعدها ابألكثرية ما مينع هذا النوع من

التعامل؛ ألن املنفعة اليت حتصل للمقرض ال تنقص املقرتض شيئاً من ماله وإمنا حيصل املقرتض على
منفعة مساوية هلا ،وألن فيه مصلحة هلم مجيعاً من غري ضرر على واحد منهم أو زايدة نفع آلخر.
والشرع املطهر ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها على أحد ،بل ورد مبشروعيتها.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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رقم القرار1 :
رقم الدورة2 :
التأمّي بشىت صوره وأشكاله

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18
نص القرار :التأمّي بشىت صوره وأشكاله:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه ....أما بعد :فإن
اجملمع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف موضوع التأمّي أبنواعه املختلفة ،بعد ما اطلع على كثري مما كتبه

أيضا على ما قرره جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
العلماء يف ذلك ،وبعد ما اطلع ً

السعودية ،يف دورته العاشرة املنعقدة مبدينة الرايض بتاريخ 1398/4/4هـ من التحرمي للتأمّي

أبنواعه .وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك ،قرر اجمللس ابألكثرية :حترمي التأمّي جبميع

أنواعه ،سواء كان على النفس ،أو البضائع التجارية ،أو غري ذلك من األموال .كما قرر جملس اجملمع
ابإلمجاع :املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء من جواز التأمّي التعاوين ،بدالً من التأمّي

التجاري احمل هرم واملنوه عنه آن ًفا وعهد بصياغة القرار إىل جلنة خاصة .تقرير اللجنة املكلفة إبعداد قرار
جملس اجملمع حول التأمّي:

بناء على قرار جملس اجملمع املتخذ جبلسة األربعاء  14شعبان 1398هـ املتضمن تكليف كل من
أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ابز ،والشيخ حممد حممود الصواف ،والشيخ حممد بن عبد

هللا السبيل بصياغة قرار جملس اجملمع حول التأمّي بشىت أنواعه وأشكاله .وعليه فقد حضرت اللجنة
املشار إليها وبعد املداولة أقرت ما يلي :احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله

وأصحابه ومن اهتدى هبداه  ...أما بعد :فإن اجملمع الفقهي اإلسالمي ،يف دورته األويل املنعقدة يف

 10شعبان 1398هـ مبكة املكرمة مبقر رابطة العامل اإلسالمي ،نظر يف موضوع التأمّي أبنواعه ،بعد
أيضا على ما قرره جملس هيئة كبار العلماء
ما اطلع على كثري مما كتبه العلماء يف ذلك ،وبعد ما اطلع ً

يف اململكة العربية السعودية يف دورته العاشرة مبدينة الرايض بتاريخ 1379/4/4هـ .بقراره رقم ()55
من التحرمي للتأمّي التجاري أبنواعه .وبعد الدراسة الوافية ،وتداول الرأي يف ذلك ،قرر جملس اجملمع

الفقهي ابإلمجاع -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -حترمي التأمّي التجاري جبميع أنواعه ،سواء كان
على النفس ،أو البضائع التجارية ،أو غري ذلك لألدلة التالية:

األول :عقد التأمّي التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية ،املشتملة على الغرر الفاحش
ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد ،مقدار ما يعطي ،أو أيخذ ،فقد يدفع قسطًا أو

ِ
املؤمن ،وقد ال تقع الكارثة أصالً ،فيدفع مجيع
قسطّي ،مث تقع الكارثة ،فيستحق ما التزم به ّ
ِ
املؤمن ،ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ،وأيخذ ،ابلنسبة لكل عقد
األقساط ،وال أيخذ شيئًا ،وكذلك ّ
مبفرده ،وقد ورد يف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
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الثاين :عقد التأمّي التجاري :ضرب من ضروب املقامرة ،ملا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية،
ومن الغُرم بال جناية أو تسبب فيها ،ومن الغنم بال مقابل أو مقابل غري مكافئ ،فإن املستأمن قد

يدفع قسطًا من التأمّي مث يقع احلادث فيغرم املؤمن كل مبلغ التأمّي ،وقد ال يقع اخلطر ومع ذلك

قمارا ودخل يف عموم النهي
يغنم املؤمن أقساط التأمّي بال مقابل ،وإذا استحكمت فيه اجلهالة ،كان ً
ِ
هِ
آمنُوا إِ همنَا ْ
س ِم ْن َع َم ِل
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
اب َو ْاألَ ْز ُ
ص ُ
ين َ
عن امليسر يف قوله تعاىلَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
الم ِر ْج ٌ
ال ه ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن) (املائدة )90:واآلية بعدها.
ش ْيطَان فَ ْ
الثالث :عقد التأمّي التجاري :يشتمل على راب الفضل والنسأ :فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو
لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا ،فهو راب فضل واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد
مدة فيكون راب نسأ ،وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه هلا يكون راب نسأ فقط وكالمها حمرم

ابلنص واإلمجاع.

الرابع :عقد التأمّي التجاري :من الرهان احملرم ،ألن كالًّ منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ،ومل يبح

الشرع من الرهان ،إال ما فيه نصرة لإلسالم ،وظهور ألعالمه ابحلجة والسنان ،وقد حصر النيب صلى
ص ٍل" .وليس
سبق إاله يف ُخ ٍّ
هللا عليه وسلم رخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقوله" :ال َ
ف أو َحافَ ٍر أو نَ ْ
حمرما.
التأمّي من ذلك وال ً
شبيها به فكان ً

اخلامس :عقد التأمّي التجاري :فيه أخذ مال الغري بال مقابل ،وأخذ املال بال مقابل يف عقود
هِ
آمنُوا ال َأتْ ُكلُوا
ين َ
املعاوضات التجارية حمرم ،لدخوله يف عموم النهى يف قوله تعاىلَ :
(اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ
ارًة َع ْن تَـ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم) [النساء. ]29:
أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم ِابلْبَاط ِل إِهال أَ ْن تَ ُكو َن جتَ َ
ِ
املؤمن مل حيدث اخلطر منه ،ومل
السادس :يف عقد التأمّي التجاري :اإللزام مبا ال يلزم ً
شرعا ،فإن ّ
يتسبب يف حدوثه ،وإمنا كان منه جمرد التعاقد مع املستأمن على ضمان اخلطر على تقدير وقوعه
مقابل مبلغ يدفعه املستأمن له ،واملؤمن مل يبذل عمالً للمستأمن فكان حر ًاما .وأما ما استدل به

املبيحون للتأمّي التجاري مطل ًقا ،أو يف بعض أنواعه؛ فاجلواب عنه مبا يلي:

(أ) االستدالل ابالستصالح غري صحيح ،فإن املصاحل يف الشريعة اإلسالمية ثالثة أقسام :قسم شهد
الشرع ابعتباره فهو حجة .وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له إبلغاء وال اعتبار فهو مصلحة

مرسلة ،وهذا حمل اجتهاد اجملتهدين .والقسم الثالث :ما شهد الشرع إبلغائه ،لغلبة جانب املفسدة

فيه على جانب املصلحة.

(ب) اإلابحة األصلية :ال تصلح دليالً هنا ،ألن عقود التأمّي التجاري قامت األدلة على مناقضتها
ألدلة الكتاب والسنة .والعمل ابإلابحة األصلية مشروط بعدم الناقل عنها ،وقد وجد فبطل

االستدالل هبا.

(ج) الضرورات تبيح احملظورات ال يصح االستدالل به هنا ،فإن ما أابحه هللا من طرق كسب

شرعا تلجئ إىل ما ح هرمته
الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم ،فليس هناك ضرورة معتربة ً
الشريعة من التأمّي.
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(د) ال يصح االستدالل ابلعرف ،فإن العرف ليس من أدلة تشريع األحكام ،وإمنا يبىن عليه يف تطبيق
األحكام ،وفهم املراد من ألفاظ النصوص ،ومن عبارات الناس يف أمياهنم وتداعيهم وأخبارهم وسائر
ما حيتاج إىل حتديد املقصود منه من األفعال واألقوال ،فال أتثري له فيما تبّي أمره ،وتعّي املقصود
منه ،وقد دلت األدلة داللة واضحة على منع التأمّي فال اعتبار به معها.

(هـ) االستدالل أبن عقود التأمّي التجاري من عقود املضاربة ،أو يف معناها غري صحيح ،فإن رأس

املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه ،وما يدفعه املستأمن خيرج بعقد التأمّي من ملكه إىل ملك
الشركة ،حسبما يقضي به نظام التأمّي ،وأن رأس مال املضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ،ويف

نظاما مبلغ التأمّي ولو مل يدفع مورثهم إال قسطًا واح ًدا ،وقد ال يستحقون
التأمّي قد يستحق الورثة ً

شيئًا ،إذا جعل املستفيد سوى املستأمن وورثته ،وأن الربح يف املضاربة يكون بّي الشريكّي ،نسبًا
مئوية مثالً ،خبالف التأمّي فربح رأس املال وخسارته للشركة ،وليس للمستأمن إال مبلغ التأمّي أو
مبلغًا غري حمدد.

(و) قياس عقود التأمّي على والء املواالة عند من يقول به غري صحيح ،فإنه قياس مع الفارق ،ومن

الفروق بينهما :أن عقود التأمّي هدفها الربح املادي املشوب ابلغرر والقمار وفاحش اجلهالة ،خبالف
عقد والء املواالة ،فالقصد األول منه التآخي يف اإلسالم ،والتناصر والتعاون يف الشدة والرخاء

وسائر األحوال ،وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه ابلتبع.

(ز) قياس عقد التأمّي التجاري على الوعد امللزم عند من يقول به ،ال يصح ،ألنه قياس مع الفارق،
ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو حتمل خسارة مثالً ،من ابب املعروف احملض ،فكان الوفاء

به واجبًا ،أو من مكارم األخالق ،خبالف عقود التأمّي فإهنا معاوضة جتارية ،ابعثها الربح املادي ،فال
يغتفر فيها ما يغتفر يف التربعات من اجلهالة والغرر.

(ح) قياس عقود التأمّي التجاري على ضمان اجملهول ،وضمان ما مل جيب ،قياس غري صحيح ،ألنه

أيضا ،ومن الفروق :أن الضمان نوع من التربع يقصد به اإلحسان احملض ،خبالف
قياس مع الفارق ً

التأمّي ،فإنه عقد معاوضة جتارية ،يقصد منها أوالً الكسب املادي ،فإن ترتب عليه معروف فهو اتبع

اتبعا غري مقصود إليه.
غري مقصود إليه ،واألحكام يراعى فيها األصل ال التابع ،مادام ً

(ط) قياس عقود التأمّي التجاري على ضمان خطر الطريق ال يصح ،فإنه قياس مع الفارق كما سبق

يف الدليل قبله.
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أيضا؛ ألن ما
(ى) قياس عقود التأمّي التجاري على نظام التقاعد غري صحيح ،فإنه قياس مع الفارق ً

يعطى من التقاعد ،حق التزم به ويل األمر ،ابعتباره مسئوالً عن رعيته ،وراعى يف صرفه ما قام به

نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف ،ونظر إىل مظنة
املوظف من خدمة األمة ،ووضع له ً

احلاجة فيهم ،فليس نظام التقاعد من ابب املعاوضات املالية بّي الدولة وموظفيها ،وعلى هذا ال شبه

بينه وبّي التأمّي ،الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية اليت يقصد هبا استغالل الشركات
للمستأمنّي والكسب من ورائهم بطرق غري مشروعة ،ألن ما يعطى يف حالة التقاعد ،يعترب ًّ
حقا التُزم

وتعاوان معه جزاء
به من حكومات مسئولة عن رعيتها ،وتصرفها ملن قام خبدمة األمة كفاء ملعروفه،
ً

تعاونه معها ببدنه وفكره ،وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض معها ابألمة.

(ك) قياس نظام التأمّي التجاري وعقوده على نظام العاقلة ال يصح ،فإنه قياس مع الفارق ،ومن
الفروق أن األصل يف حتمل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد ما بينها وبّي القاتل -خطأ أو شبه

العمد -من الرحم والقرابة ،اليت تدعو إىل النصرة والتواصل والتعاون ،وإسداء املعروف ،ولو دون
مقابل ،وعقود التأمّي التجارية استغاللية تقوم على معاوضات مالية حمضة ،ال متت إىل عاطفة

اإلحسان وبواعث املعروف بصلة.

أيضا ،ومن
(ل) قياس عقود التأمّي التجاري على عقود احلراسة غري صحيح ،ألنه قياس مع الفارق ً
الفروق أن األمان ليس حمالًّ للعقد يف املسألتّي ،وإمنا حمله يف التأمّي األقساط ومبلغ التأمّي ،ويف
احلراسة األجرة وعمل احلارس ،أما األمان فغاية ونتيجة ،وإال ملا استحق احلارس األجرة عند ضياع

أيضا ،فإن األجرة يف اإليداع
احملروس( .م) قياس التأمّي على اإليداع ال يصح ،ألنه قياس مع الفارق ً
عوض عن قيام األمّي حبفظ شيء يف حوزته حيوطه ،خبالف التأمّي فإن ما يدفعه املستأمن ال يقابله
عمل من املؤمن ،ويعود إىل املستأمن مبنفعة ،إمنا هو ضمان األمن والطمأنينة ،وشرط العوض عن

الضمان ال يصح ،بل هو مفسد للعقد ،وإن جعل مبلغ التأمّي فيه مقابلة األقساط كان معاوضة

جتارية جهل فيها مبلغ التأمّي أو زمنه فاختلف عن عقد اإليداع أبجر.
(ن) قياس التأمّي على ما عرف بقضية جتهار البَـ ِّز مع احلاكة ال يصح ،والفرق بينهما أن املقيس عليه
من التأمّي التعاوين ،وهو تعاون حمض ،واملقيس أتمّي جتاري وهو معاوضات جتارية ،فال يصح

القياس.

كما قرر جملس اجملمع ابإلمجاع املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
السعودية رقم ( )15واتريخ 1379/4/4هـ من جواز التأمّي التعاوين بدالً عن التأمّي التجاري احملرم

واملنوه عنه آن ًفا لألدلة التالية:

األول :أن التأمّي التعاوين من عقود التربع اليت يقصد هبا أصالة التعاون على تفتيت األخطار،

واالشرتاك يف حتمل املسئولية ،عند نزول الكوارث ،وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية،

ختصص لتعويض من يصيبه الضرر ،فجماعة التأمّي التعاوين ،ال يستهدفون جتارة ،وال رحبًا من أموال
غريهم ،وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم ،والتعاون على حتمل الضرر.
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الثاىن :خلو التأمّي التعاوين من الراب بنوعيه راب الفضل وراب النسأ ،فليست عقود املسامهّي ربوية ،وال
يستغلون ما مجع من األقساط يف معامالت ربوية.

الثالث :أنه ال يضر جهل املسامهّي يف التأمّي التعاوين بتحديد ما يعود عليهم من النفع ،ألهنم
متربعون ،فال خماطرة وال غرر وال مقامرة ،خبالف التأمّي التجاري فإنه عقد معاوضة مالية جتارية.

الرابع :قيام مجاعة من املسامهّي ،أو من ميثلهم ابستثمار ما مجع من األقساط لتحقيق الغرض الذي

تربعا أو مقابل أجر معّي.
من أجله أنشئ هذا التعاون ،سواء كان القيام بذلك ً

ورأى اجمللس أن يكون التأمّي التعاوين على شكل شركة أتمّي تعاونية خمتلطة لألمور التالية:

أوالً :االلتزام ابلفكر االقتصادي اإلسالمي ،الذي يرتك لألفراد مسئولية القيام مبختلف املشروعات
االقتصادية ،وال أييت دور الدولة إال كعنصر مكمل ملا عجز األفراد عن القيام به وكدور موجه

ورقيب ،لضمان جناح هذه املشروعات وسالمة عملياهتا.

اثنيًا :االلتزام ابلفكر التعاوين التأميين الذي مبقتضاه يستقل املتعاونون ابملشروع كله من حيث
تشغيله ،ومن حيث اجلهاز التنفيذي ومسئولية إدارة املشروع.

اثلثًا :تدريب األهايل على مباشرة التأمّي التعاوين ،وإجياد املبادرات الفردية ،واالستفادة من البواعث
حرصا ويقظة ،على جتنب وقوع
الشخصية ،فال شك أن مشاركة األهايل يف اإلدارة ،جتعلهم أكثر ً

املخاطر اليت يدفعون جمتمعّي تكلفة تعويضها ،مما حيقق ابلتايل مصلحة هلم يف إجناح التأمّي التعاوين
إذ إن جتنب املخاطر يعود عليهم أبقساط أقل يف املستقبل ،كما أن وقوعها قد حيملهم أقساطًا أكرب

يف املستقبل.

ابعا :إن صورة الشركة املختلطة ،ال جتعل التأمّي كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين
رً

منه ،بل مبشاركة منها معهم فقط ،حلمايتهم ومساندهتم ،ابعتبارهم هم أصحاب املصلحة الفعلية،
وهذا موقف أكثر إجيابية ،ليشعر معه املتعاونون بدور الدولة ،وال يعفيهم يف نفس الوقت من

املسئولية.

ويرى اجمللس أن يراعى يف وضع املواد التفصيلية للعمل ابلتأمّي التعاوين األسس التالية:

األول :أن يكون ملنظمة التأمّي التعاوين مركز له فروع يف كافة املدن ،وأن يكون ابملنظمة أقسام تتوزع
حبسب األخطار املراد تغطيتها ،وحبسب خمتلف فئات ومهن املتعاونّي ،كأن يكون هناك قسم للتأمّي
الصحي ،واثن للتأمّي ضد العجز والشيخوخة  ...إخل .أو يكون هناك قسم لتأمّي الباعة املتجولّي،
وآخر للتجار ،واثلث للطلبة ،ورابع ألصحاب املهن احلرة كاملهندسّي واألطباء واحملامّي ....إخل.

الثاين :أن تكون منظمة التأمّي التعاوين على درجة كبرية من املرونة والبعد عن األساليب املعقدة.
الثالث :أن يكون للمنظمة جملس أعلى يقرر خطط العمل ،ويقرتح ما يلزمها من لوائح وقرارات،
تكون انفذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
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الرابع :ميثل احلكومة يف هذا اجمللس من ختتاره من األعضاء ،وميثل املسامهّي من خيتارونه ،ليكونوا
أعضاء يف اجمللس ليساعد ذلك على إشراف احلكومة عليها ،واطمئناهنا على سالمة سريها ،وحفظها
من التالعب والفشل .اخلامس :إذا جتاوزت املخاطر موارد الصندوق مبا قد يستلزم زايدة األقساط،

فتقوم الدولة واملشرتكون بتحمل هذه الزايدة .ويؤيد جملس اجملمع الفقهي ما اقرتحه جملس هيئة كبار
العلماء يف قراره املذكور أبن يتوىل وضع املواد التفصيلية هلذه الشركة التعاونية مجاعة من اخلرباء
املختصّي يف هذا الشأن .وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
خمالفة األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء:
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إخواين األساتذة الفضالء أعضاء اجملمع الفقهي ....إين أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمّي الذي
أمسيتموه جتارًّاي مبختلف أنواعه وصوره حر ًاما ،وميزمت بينه وبّي ما أمسيتموه تعاونيًّا ،وأرى أن التأمّي
من حيث إنه طريق تعاوين منظم لرتميم األضرار اليت تقع على رؤوس أصحاهبا من املخاطر اليت

شرعا جبميع صوره الثالث وهي :التأمّي على األشياء ،والتأمّي من
يتعرضون هلا ،هو يف ذاته جائز ً
املسئولية املسمى (أتمّي ضد الغري)  ،والتأمّي املسمى -خطأً -ابلتأمّي على احلياة .وإن أدليت

الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية ،وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة ،والشواهد الفقهية،
ابلقياس السليم عليها ،ودفع توهم أنه يدخل يف نطاق القمار أو الرهان احمل هرَمّي ،ودفع شبهة أنه راب،

كل ذلك موضح متام اإليضاح يف كتايب املنشور بعنوان (عقد التأمّي ،وموقف الشريعة اإلسالمية منه)
ضا ،أن
وأنتم مطلعون عليه ،مع بيان حاجة الناس يف العامل كله إليه .وقد بينت لكم يف هذه اجللسة أي ً
التمييز بّي أتمّي تعاوين وجتاري ال سند له ،فكل التأمّي قائم على فكرة التعاون على تفتيت األضرار

وترميمها ،ونقلها عن رأس املصاب ،وتوزيعها على أكرب عدد ممكن ،بّي عدد قليل من األشخاص
الذين جتمعهم حرفة صغرية ،أو سوق ،ويتعرضون لنوع من األخطار فيسامهون يف تكوين صندوق

أيضا مساهم
مشرتك ،حىت إذا أصاب أحدهم اخلطر والضرر ،ه
عوضوه عنه من الصندوق الذي هو ً

فيه ،هذا النوع الذي يسمى يف االصطالح تبادليًّا ومسيتموه (تعاونيًّا) ال حتتاج إدارته إىل متفرغّي هلا،
وال إىل نفقات إدارة وتنظيم وحساب  ...إخل .فإذا كثرت الرغبات يف التأمّي ،وأصبح يدخل فيه

كبريا من أنواع األخطار
األلوف ،عشراهتا أو مئاهتا أو آالفها من الراغبّي ،وأصبح يتناول ً
عددا ً

املختلفة ،فإنه عندئذ حيتاج إىل إدارة متفرغة ،وتنظيم ونفقات كبرية ،من أجور حمالت وموظفّي

ووسائل آلية وغري آلية  ...إخل .وعندئذ البد ملن يتفرغون إلدارته وتنظيمه من أن يعيشوا على

حساب هذه اإلدارة الواسعة ،كما يعيش أي اتجر أو صانع أو حمرتف أو موظف على حساب عمله.
وعندئذ البد من أن يوجد فرق بّي األقساط اليت جتىب من املستأمنّي ،وبّي ما يؤدى من نفقات

وتعويضات للمصابّي عن أضرارهم ،لرتبح اإلدارة املتفرغة هذا الفرق ،وتعيش منه ،كما يعيش التاجر

جتاراي على
من فرق السعر بّي ما يشرتي ويبيع .ولتحقيق هذا الربح يبىن التأمّي الذي أمسيتموه ًّ

حساب إحصاء دقيق ،لتحديد القسط الذي جيب أن يدفعه املستأمن يف أنواع من األخطار ،هذا هو
الفرق احلقيقي بّي النوعّي .أما املعىن التعاوين فال فرق فيه بينهما أصالً من حيث املوضوع .كما إين

أحب أن أضيف إىل ذلك :أن هذه الدورة األوىل هلذا اجملمع الفقهي امليمون ،الذي مل جيتمع فيها إال
نصف أعضائه فقط ،والباقون ختلفوا أو اعتذروا عن احلضور لظروفهم اخلاصة ،ال ينبغي أن يتخذ

وشأان،
فيها قرار هبذه السرعة ،بتحرمي موضوع كالتأمّي من أكرب املوضوعات املهمة اليوم خطورة ً
الرتباط مصاحل مجيع الناس به يف مجيع أحناء املعمورة ،والدول كلها تفرضه إلزاميًّا يف حاالت،

كالتأمّي على السيارات ضد الغري ،صيانة لدماء املصابّي يف حوادث السيارات من أفئدة تذهب

هدرا إذا
ً
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مفلسا .فإذا أريد اختاذ قرار خطري كهذا ،ويف موضوع اختلفت فيه آراء
كان قائد السيارة أو مالكها ً

كبريا يف حله أو حرمته ،جيب يف نظري أن يكون يف دورة جيتمع فيها أعضاء
علماء العصر اختالفًا ً

اجملمع كلهم أو إال قليالً منهم ،وعلى أن يكتب لغري أعضاء اجملمع من علماء العامل اإلسالمي ،الذين
هلم وزهنم العلمي ،مث يبت يف مثل هذا املوضوع اخلطري يف ضوء أجوبتهم ،على أساس امليل إىل

ختاما من القول أبنه
التيسري على الناس عند اختالف آراء العلماء ،ال إىل التعسري عليهم .وال بد يل ً

أسعارا
إذا كانت شركات التأمّي تفرض يف عقودها مع املستأمنّي شروطًا ال يقرها الشرع ،أو تفرض
ً
لألقساط يف أنواع األخطار غالية بغية الربح الفاحش ،فهذا جيب أن تتدخل فيه السلطات املسئولة
لفرض رقابة وتسعري ملنع االستغالل ،كما توجب املذاهب الفقهية وجوب التسعري والضرب على
أيدي احملتكرين حلاجات الناس الضرورية ،وليس عالجه حترمي التأمّي ،لذلك أرجو تسجيل خمالفيت

هذه مع مزيد االحرتام آلرائكم.
دكتور مصطفى الزرقاء

()307/17

قرار رقم)8/9( 78 :
بشأن
بطاقات االئتمان

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان ،برواني دار

السالم من  7 -1حمرم 1414هـ املوافق  27 -21حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع بطاقات االئتمان،
وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

ونظراً ألمهية هذا املوضوع وضرورة استكمال مجيع جوانبه وتغطية كل تفصيالته والتعرف إىل مجيع
اآلراء فيه،

قرر ما يلي:
أن تقوم األمانة العامة للمجمع ابستكتاب املزيد من البحوث فيه ليتمكن جملس اجملمع من اختاذ
القرار املناسب يف دورة قادمة .وهللا املوفق.

()308/17

قرار رقم)8/6( 75 :
بشأن
قضااي العملة

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/11/6

2004/12/18

جملة اجملمع (ع  ،3ج 3ص  1650والعدد  5ج  3ص )1609

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان ،برواني دار

السالم من  7 -1حمرم 1414هـ املوافق  27 -21حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع قضااي العملة،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :جيوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والرتتيبات اخلاصة بعقود العمل اليت تتحدد فيها األجور
ابلنقود شرط الربط القياسي لألجور ،على أال ينشأ عن ذلك ضرر لالقتصاد العام.

واملقصود هنا ابلربط القياسي لألجور تعديل األجور بصورة دورية تبعاً للتغري يف مستوى األسعار وفقاً
ملا تقدره جهة اخلربة واالختصاص ،والغرض من هذا التعديل محاية األجر النقدي للعاملّي من
اخنفاض القدرة الشرائية ملقدار األجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من االرتفاع املتزايد يف

املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات.

وذلك ألن األصل يف الشروط اجلواز إال الشرط الذي حيل حراماً أو حيرم حالالً.
على أنه إذا تراكمت األُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون املبينة يف قرار اجملمع رقم 42

(. )5/4

اثنياً :جيوز أن يتفق الدائن واملدين يوم السداد  -ال قبله  -على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة

الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد .وكذلك جيوز يف الدين على أقساط بعملة معينة،
االتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كامالً بعملة مغايرة بسعر صرفها يف ذلك اليوم.

ويشرتط يف مجيع األحوال أن ال يبقى يف ذمة املدين شيء مما متت عليه املصارفة يف الذمة ،مع مراعاة

القرار الصادر عن اجملمع برقم  )6/1( 50بشأن القبض.

اثلثاً :جيوز أن يتفق املتعاقدان عند العقد على تعيّي الثمن اآلجل أو األجرة املؤجلة بعملة تُدفع مرة
واحدة أو على أقساط حمددة من عمالت متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب

االتفاق .كما جيوز أن يتم حسب ما جاء يف البند السابق.

رابعاً :الدين احلاصل بعملة معينة ال جيوز االتفاق على تسجيله يف ذمة املدين مبا يعادل قيمة تلك
العملة من الذهب أو من عملة أخرى ،على معىن أن يلتزم املدين أبداء الدين ابلذهب أو العملة

األخرى املتفق على األداء هبا.

خامساً :أتكيد القرار رقم  )5/4( 42الصادر عن اجملمع بشأن تغري قيمة العملة.

ويوصي مبا يلي :قيام األمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثّي الشرعيّي واالقتصاديّي من

امللتزمّي ابلفكر اإلسالمي إبعداد الدراسات املعمقة للموضوعات األخرى املتعلقة بقضااي العملة،
لتناقش يف دورات اجملمع القادمة إن شاء هللا ،ومن هذه املوضوعات ما يلي:

أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار اإلسالمي وخباصة يف معامالت البنك اإلسالمي للتنمية
ليتم على أساسها تقدمي القروض واستيفاؤها ،وكذلك تثبيت الديون اآلجلة ليتم سدادها حبسب سعر

التعادل القائم بّي تلك العملة االعتبارية حبسب قيمتها ،وبّي العملة األجنبية املختارة للوفاء

كالدوالر األمريكي.

ب -السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون اآلجلة مبستوى املتوسط القياسي لألسعار.
ج  -مفهوم كساد النقود الورقية وأثره يف تعيّي احلقوق وااللتزامات اآلجلة.
د  -حدود التضخم اليت ميكن أن تعترب معه النقود الورقية نقوداً كاسدة .وهللا املوفق.

()309/17

قرار رقم)9/3( 86 :
بشأن

الودائع املصرفية (حساابت املصارف)
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19

2004/12/02

جملة اجملمع (ع  ،9ج 1ص )667

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع أبيب ظيب بدولة اإلمارات العربية
املتحدة من  6 -1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م،

بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع الودائع املصرفية (حساابت املصارف)
،

وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله،

قرر ما يلي:

أوالً :الودائع حتت الطلب (احلساابت اجلارية) سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية

هي قروض ابملنظور الفقهي ،حيث إن املصرف املتسلم هلذه الودائع يده يد ضمان هلا وهو ملزم
شرعاً ابلرد عند الطلب .وال يؤثر على حكم القرض كون البنك (املقرتض) مليئاً.
اثنياً :إن الودائع املصرفية تنقسم إىل نوعّي حبسب واقع التعامل املصريف:

أ -الودائع اليت تدفع هلا فوائد ،كما هو احلال يف البنوك الربوية ،هي قروض ربوية حمرمة سواء أكانت

من نوع الودائع حتت الطلب (احلساابت اجلارية)  ،أم الودائع ألجل ،أم الودائع إبشعار ،أم حساابت

التوفري.

ب  -الودائع اليت تسلم للبنوك امللتزمة فعلياً أبحكام الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على حصة
من الربح هي رأس مال مضاربة ،وتنطبق عليها أحكام املضاربة (القراض) يف الفقه اإلسالمي اليت
منها عدم جواز ضمان املضارب (البنك) لرأس مال املضاربة.
اثلثاً :إن الضمان يف الودائع حتت الطلب (احلساابت اجلارية) هو على املقرتضّي هلا (املسامهّي يف
البنوك) ما داموا ينفردون ابألرابح املتولدة من استثمارها ،وال يشرتك يف ضمان تلك احلساابت
اجلارية املودعون يف حساابت االستثمار ،ألهنم مل يشاركوا يف اقرتاضها وال استحقاق أرابحها.

رابعاً :إن رهن الودائع جائز ،سواء أكانت من الودائع حتت الطلب (احلساابت اجلارية) أم الودائع

االستثمارية ،وال يتم الرهن على مبالغها إال إبجراء مينع صاحب احلساب من التصرف فيه طيلة مدة

الرهن .وإذا كان البنك الذي لديه احلساب اجلاري هو املرهتن لزم نقل املبالغ إىل حساب استثماري،

حبيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إىل القراض (املضاربة) ويستحق أرابح احلساب صاحبه جتنباً
النتفاع املرهتن (الدائن) بنماء الرهن.
خامساً :جيوز احلجز من احلساابت إذا كان متفقاً عليه بّي البنك والعميل.

سادساً :األصل يف مشروعية التعامل األمانة والصدق ابإلفصاح عن البياانت بصورة تدفع اللبس أو
اإليهام وتطابق الواقع وتنسجم مع املنظور الشرعي ،ويتأكد ذلك ابلنسبة للبنوك جتاه ما لديها من

حساابت التصال عملها ابألمانة املفرتضة ودفعاً للتغرير بذوي العالقة .وهللا أعلم

()310/17

أحباث هيئة كبار العلماء اجمللد األول ص658-655
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )26واتريخ 1394/8/21هـ
النشوز وأحكامه
هيئة كبار العلماء 1426/8/22
2005/09/26

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فبناء على ما تقرر يف الدورة الرابعة هليئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من مجلة

املوضوعات اليت تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حبواثً -أعدت يف ذلك حبثاً،
وعرض على جملس هيئة كبار العلماء يف الدورة اخلامسة املنعقدة مبدينة الطائف فيما بّي اخلامس من
شهر شعبان عام 1394هـ والثاين والعشرين منه.
وبعد اطالع اجمللس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها ،وبعد تداول الرأي يف ذلك
قرر اجمللس ابإلمجاع مايلي:

أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة ،وترغيبها يف االنقياد لزوجها ،وطاعته ،وختويفها من إمث النشوز

وعقوبته ،وأهنا إن أصرت فال نفقة هلا عليه ،وال كسوة ،وال سكىن ،وحنو ذلك من األمور اليت يرى
أهنا تكون دافعة للزوجة إىل العودة لزوجها ،ورادعة هلا من االستمرار يف نشوزها ،فإن استمرت على

نفرهتا وعدم االستجابة عرض عليهما الصلح ،فإن مل يقبال ذلك نصح الزوج مبفارقتها ،وبّي له أن
عودهتا إليه أمر بعيد ،ولعل اخلري يف غريها وحنو ذلك مما يدفع الزوج إىل مفارقتها ،فإن أصر على

إمساكها وامتنع من مفارقتها ،واستمر الشقاق بينهما -بعث القاضي حكمّي عدلّي ممن يعرف حالة
الزوجّي من أهلهما حيث أمكن ذلك ،فإن مل يتيسر فمن غري أهلهما ممن يصلح هلذا الشأن ،فإن

تيسر الصلح بّي الزوجّي على أيديهما فبها ،وإال أفهم القاضي الزوج أنه جيب عليه خمالعتها ،على

أن تسلمه الزوجة ما أصدقها ،فإن أىب أن يطلق حكم القاضي مبا رآه احلكمان من التفريق بعوض أو

بغري عوض ،فإن مل يتفق احلكمان ،أو مل يوجدا وتعذرت العشرة ابملعروف بّي الزوجّي-نظر القاضي
يف أمرمها ،وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغري عوض.
واألصل يف ذلك الكتاب والسنة واألثر واملعىن:

ٍ
بصدقة أو معروف إصالح بّي
أما الكتاب :فقوله تعاىل":ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر

الناس" ( ، )1ويدخل يف هذا العموم الزوجان يف حالة النشوز ،والقاضي إذا توىل النظر يف دعوامها.
وقوله تعاىل":والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن"اآلية ( ، )2والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته
الناشز يكون من القاضي؛ ملا فيه من حتقيق املصلحة .وقوله تعاىل":وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً
أو إعراضاً فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خري" ( ، )3فكما أن اإلصالح
مشروع إذا كان النشوز من الزوج ،فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما.

وقوله تعاىل":وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصالحاً يوفق

هللا بينهما"اآلية ( ، )4وهذه اآلية عامة يف مشروعية األخذ مبا يراينه من مجع أو تفريق بعوض أو بغري

عوض .وقوله تعاىل":وال حيل لكم أن أتخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إآل أن خيافا أال يقيما حدود هللا فإن
خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به" (. )5

()311/17

وأما السنة :فما روى البخاري يف [الصحيح] عن عكرمة ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
جاءت امرأة اثبت بن قيس بن مشاس إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فقالت :اي رسول هللا ،ما
أنقم على اثبت يف دين وال خلق ،إال أين أخاف الكفر يف اإلسالم ،فقال رسو هللا-صلى هللا عليه

وسلم":-أفرتدين عليه حديقته؟ "قالت :نعم ،فردت عليه ،فأمره ففارقها.

وقوله-صلى هللا عليه وسلم:-ال ضرر وال ضرار"فهذا يدل بعمومه على مشروعية اخللع عند عدم
الوائم بّي الزوجّي وخشية الضرر.

وأما األثر :فما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال:

بعثت أان ومعاوية حكمّي ،قال معمر :بلغين أن عثمان بعثهما ،وقال :إن رأيتما أن جتمعا مجعتما،
وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ،ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدارقطين من حديث حممد بن سريين عن عبيدة قال :جاء رجل وامرأة إىل علي مع كل

واحد منهما فئام من الناس ،فأمرهم ،فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ،وقال للحكمّي :هل

تدراين ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن جتمعا فامجعا ،وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ،فقالت املرأة:

رضيت بكتاب هللا مبا علي فيه ويل ،وقال الزوج :أما الفرقة فال ،فقال علي( :كذبت وهللا ال تربح

حىت تقر مبثل الذي أقرت به) .
ورواه النسائي يف السنن [السنن الكربى] ورواه الشافعي والبيهقي ،وقال ابن حجر :إسناده صحيح.
وما أخرجه الطربي يف [تفسريه] عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف احلكمّي أنه قال( :فإن اجتمع

أمرمها على أن يفرقا ،أو جيمعا فأمرمها جائز) .

وأما املعىن :فإن بقاءها انشزاً مع طول املدة أمر غري حممود شرعاً؛ ألنه ينايف املودة ،واإلخاء ،وما أمر
هللا من اإلمساك مبعروف أو التسريح إبحسان ،مع ما يرتتب على اإلمساك من املضار واملفاسد

والظلم واإلمث ،وما ينشأ عنه من القطيعة بّي األسر ،وتوليد العداوة والبغضاء.

وصلى هللا وسلم على حممد ،وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة اخلامسة

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا خياط

عبد هللا بن محيد
عبد العزيز بن صاحل

عبد اجمليد حسن
حممد احلركان

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن حممد آل الشيخ
صاحل بن غصون

راشد بن خنّي
عبد هللا بن غداين
حممد بن جبري

عبد هللا بن منيع
صاحل بن حليدان
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التساوي بّي الزوجّي يف احلقوق والواجبات الزوجية
اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/15
2005/04/24
قرار اجمللس:

(زوجا) فالرجل زوج،
تعد الزوجة مساوية للزوج يف العالقة الزوجية ،حىت إن القرآن يسمي كالً منهما ً

فردا يف ذاته -حيمل مهوم اآلخر وحاجاته ،فهو (زوج) يف
واملرأة زوج ،ألن كالً منهما -وإن كان ً
احلقيقة.

ونرى قوله تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هد ًة
{وم ْن َ
َ

اَّلل جعل لَ ُكم ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم أَ ْزواجاً وجعل لَ ُكم ِمن أَ ْزو ِ
ّي
اج ُك ْم بَنِ َ
{و هُ َ َ َ ْ ْ
ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ
َوَر ْمحَةً} [الروم :من اآليةَ ، ]21
وح َف َدةً ورَزقَ ُكم ِمن الطهيِب ِ
ات} [النحل :من اآلية ، ]72هذا اخلطاب يف اآليتّي للرجال والنساء
َ َ َ َ ْ َ َّ
مجيعا ،إذ ال دليل على اختصاص اخلطاب ابلرجال.
ً

ويف اآلية اليت خاطب هللا هبا الرجال خاصة ،ذكر بعدها ما يفيد تساوي اجلنسّي يف العالقة الزوجية،
ِ
ِ
ِ
ث إِ َىل نِ ِ
اس َهلُ هن}
الصيَ ِام ال هرفَ ُ
وذلك قوله تعاىل{ :أُح هل لَ ُك ْم لَْيـلَةَ ِّ
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
سائ ُك ْم ُه هن لبَ ٌ
َ
[البقرة :من اآلية ، ]187فاملرأة مبنزلة اللباس للرجل والرجل مبنزلة اللباس للمرأة ،مبا توحي به كلمة
(اللباس) من القرب واللصوق والدفء والسرت والزينة.

وهذا التساوي يف األصل ال ينفي أن خيتص الرجل ببعض ما يتميز به عن املرأة ،مثل (القوامة) على
ال قَـ هو ُامو َن َعلَى النِّ ِ ِ
األسرة ،كما قال تعاىلِّ :
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
هل ه
ض َوِمبَا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن
{الر َج ُ
اَّللُ بَـ ْع َ
َ
ساء مبَا فَض َ
أ َْم َواهلِِ ْم} [النساء :من اآلية. ]34
ِ
هل ه
ض ُه ْم
اَّللُ بَـ ْع َ
ومن روائع البيان القرآين هنا :أنه مل يقل (مبا فضلهم على النساء) بل قال{ :مبَا فَض َ
َعلَى بَـ ْع ٍ
ضل من بعض األوجه ،واملرأة مفضلة من أوجه أخرى ،كاجلانب
ض}  ،أي أن الرجل مف ّ
العاطفي ،والرجل هو الذي يدفع املهر ويؤسس البيت وينفق عليه ،فإذا حاول أن يهدم األسرة فإمنا

يهدمها على أم رأسه!!.

وقد أرشد القرآن إىل أن احلقوق بّي الطرفّي مساوية للواجبات إال ما استثين ،وذلك قوله تعاىل:
{وَهل هن ِمثْل اله ِذي علَي ِه هن ِابلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِّ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ} [البقرة :من اآلية ، ]228وجاء عن ابن
َْ
َ ُْ
َُ ُ
عباس :أجتمل المرأيت كما تتجمل هي يل ،واستدل ابآلية الكرمية ( . )1وقد فسر اإلمام الطربي
(الدرجة) يف اآلية مبزيد من األعباء املطلوبة من الرجل ،وفسرها غريه بدرجة (القوامة) على األسرة

حيمل كال من الزوجّي املسؤولية ،كما يف حديث
وكالمها تفسري صحيح .والنيب صلى هللا عليه وسلم ّ

ابن عمر املتفق عليه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ...والرجل راع يف أهل بيته وهو مسؤول
عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها" (. )2
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ومسؤولية املرأة يف بيت زوجها توجب عليها أن يكون هلا دور توجيهي أو إرشادي جتاه زوجها ،يقوم
على النصح له وحب اخلري والسداد له ،ودعوته إىل اخلري وأمره ابملعروف إذا قصر فيه ،وهنيه عن
املنكر إذا وقع فيه ،فهذا واجب على كل مسلم جتاه املسلم ،حىت االبن مع أبيه ،والتلميذ مع

أستاذه ،واحملكوم مع احلاكم ،وكذلك الزوجة مع زوجها ،ولكن يف حدود وضوابط معينة ذكرها
ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف
ات بَـ ْع ُ
{وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
العلماء يف مظاهنا ،وهللا تعاىل يقولَ :
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ بَـ ْع ٍ َ ُ ُ
َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َك ِر} [التوبة :من اآلية ، ]71والعالقة الزوجية ال تسقط فرضية األمر والنهي بل
تؤكدها.
وقد كانت املرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من البيت للتجارة والضرب يف األرض :اي
أاب فالن ،إايك وكسب احلرام فإان نصرب على اجلوع والطوى وال نصرب على حر النار وغضب اجلبار!

ولو وجدت املرأة زوجها يقصر يف أداء الصالة املفروضة ،فالواجب عليها أن أتمره ابلرفق وابملوعظة
احلسنة أن حيافظ على صالته ،ولو وجدته يشرب اخلمر ،فعليها أن تنهاه عن أم اخلبائث وتنصحه أن

حيافظ على دينه ونفسه وماله وولده ابجتناب هذا الرجس من عمل الشيطان ،ولو وجدته يهمل
رعاية أوالده أو النفقة عليهم ،فليزمها أن تنصحه وحتضه أن يقوم بواجبه.

فإن قيل :هل للزوج سلطة على زوجته وإىل أي حد؟ فاجلواب :أن للزوج سلطة (القوامة) ولكنها

ليست سلطة مطلقة ،بل هي سلطة مقيدة أبحكام الشرع ومقتضيات العرف .فأحكام األسرة مقيدة
-يف القرآن الكرمي -بقيدين:

كثريا يف شأن األسرة.
أحدمها :رابين ،وهو ما مساه القرآن (حدود هللا) وقد تكررت ً

والثاين :إنساين ،وهو ما مساه القرآن (املعروف) وهو ما تعرفه الفطر السليمة والعقول الرشيدة وأهل
ْك ح ُدود هِ
وها
الفضل من الناس .نقرأ يف القيد األول قوله تعاىل يف شأن الطالق{ :تِل َ ُ ُ
اَّلل فَال تَـ ْعتَ ُد َ
ومن يـتـع هد ح ُدود هِ
ِ
ْك
{وتِل َ
اَّلل فَأُولَئِ َ
َ َ ْ ََ َ ُ َ
ك ُه ُم الظهال ُمو َن} [البقرة :من اآلية ، ]229ويف مقام آخر بقولهَ :
ِ ٍ
ح ُدود هِ
ود
{وتِل َ
ْك ُح ُد ُ
ُ ُ
اَّلل يُـبَـيِّنُـ َها ل َق ْوم يَـ ْعلَ ُمو َن} [البقرة :من اآلية ، ]230ويف سورة الطالق بقولهَ :
اَّلل ومن يـتـع هد ح ُدود هِ
ِ
سهُ} [الطالق :من اآلية. ]1
ه َ َ ْ ََ َ ُ َ
اَّلل فَـ َق ْد ظَلَ َم نَـ ْف َ
ِ
ِ
{و َعلَى
{و َعاش ُر ُ
وه هن ِابل َْم ْع ُروف} [النساء :من اآلية ، ]19وقولهَ :
ويف القيد اإلنساين بقوله تعاىلَ :
وف} [البقرة :من اآلية ، ]233وقوله{ :فَأَم ِس ُكوه هن ِمبَعر ٍ
ود لَه ِر ْزقُـه هن وكِسو ُهتُ هن ِابلْمعر ِ
ِ
وف أ َْو
ْ
ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ
ُ ُْ
َ ُْ
وف} [الطالق :من اآلية ، ]2وقولهِ :
ات متاعٌ ِابلْمعر ِ
فَا ِرقُوه هن ِمبَعر ٍ
وف} [البقرة :من
ْمطَله َق ِ َ َ
{ولل ُ
َ
َ ُْ
ُ ُْ
اآلية. ]241
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خريا ،وقد أشار إىل
واألصل :أن يتم أمر األسرة ابلتشاور فيما بّي الزوجّي ،والتشاور ال يثمر إال ً
ذلك القرآن يف قضية فطام الطفل الرضيع ،كما قال تعاىل{ :فَِإ ْن أَر َ ِ
صاالً َع ْن تَـ َر ٍ
اض ِم ْنـ ُه َما
ادا ف َ
َ
اح َعلَْي ِه َما} [البقرة :من اآلية ، ]233فإن اختلفا فالزوج هو صاحب السلطة يف
َوتَ َ
ش ُاوٍر فَال ُجنَ َ
إطار (املعروف)  ،وال جيوز له أن يفرض على املرأة أهواءه ابسم الطاعة الواجبة ،فإمنا يطاع يف

{وال
(املعروف) ال يف غريه ،بدليل قوله تعاىل يف بيعة النساء لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ :-
ك ِيف معر ٍ
ِ
وف} [املمتحنة :من اآلية ، ]12ويف احلديث املتفق عليه" :إمنا الطاعة يف املعروف"
يَـ ْعصينَ َ َ ْ ُ
(. )3

[القرار ]4/6

______________

( )1هذا معىن الرواية عن ابن عباس ،وأخرجها ابن جرير يف "تفسريه" ( ، )453/2وابن أيب حامت

(رقم )2196 :عن ابن عباس قال :إين أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين يل؛ ألن هللا تعاىل

ذكره بقول{ :وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف}  .وإسناده صحيح.
( )2أخرجه البخاري (رقم 853 :ومواضع أخرى) ومسلم (رقم. )1829 :

( )3أخرجه البخاري (رقم ، )6830 ،4726 ،4085 :ومسلم (رقم )1840 :من حديث علي
بن أيب طالب.

()315/17

زواج الرجل ممن زىن هبا
اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/15

2005/04/24
قرار اجمللس:

الزاين والزانية إذا اتاب إىل هللا تعاىل ،وأرادا أن خيرجا من احلرام إىل احلالل ،ومن حياة التلوث إىل حياة
الطهارة ،فزواجهما صحيح ابإلمجاع ،ومجهور الفقهاء ال يشرتطون التوبة لصحة النكاح من الزانية،

كما روي أن عمر رضي هللا عنه" :ضرب رجالً وامرأة يف الزىن ،وحرص على أن جيمع بينهما" (. )1
واحلنابلة هم الذين اشرتطوا التوبة ،لقوله تعاىل{ :ال هز ِاين ال يَـ ْن ِك ُح إِهال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َوال هزانِيَةُ ال
ِ
يـ ْن ِكحها إِهال َز ٍ
ّي} [النور. ]3:
ان أ َْو ُم ْش ِر ٌك َو ُح ِّرَم َذلِ َ
ك َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َُ

أما موضوع (العدة) وهل جيب على الزانية أن تعتد أم ال؟ ففي هذا خالف بّي الفقهاء.

والذي خنتاره هو :ما ذهب إليه احلنفية والشافعية والثوري :أن الزانية ال عدة هلا .ولو كانت حامالً
من الزىن ،وهو املروي عن ثالثة من الصحابة اخللفاء :أيب بكر وعمر وعلي -رضي هللا عنهم)2( -
 .وقد استدلوا ابحلديث" :الولد للفراش ،وللعاهر احلجر" ( ، )3وألن العدة شرعت السترباء الرحم

حفظًا للنسب ،والزىن ال يتعلق به ثبوت النسب ،فال يوجب العدة.

وإذا تزوج الرجل امرأة حامالً من الزىن من غريه صح عند أيب حنيفة وصاحبه حممد ،وعليه الفتوى يف

املذهب احلنفي ،ولكن ال جيوز له وطؤها حىت تضع ،حلديث" :ال حيل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر،

أن يسقي ماءه زرع غريه" (. )4

وهذا خبالف ما إذا كان احلمل من الزاين نفسه ،فإن نكاحها جائز ابتفاق احلنفية ومن جيوزون

مجيعا إذا الزرع زرعه ،واحلمل منه.
نكاحها ،وحيل وطؤها عندهم ً

[القرار ]4/5

_____________
( )1أخرجه الشافعي يف "األم" ( )38/10ومن طريقه :البيهقي ( )155/7عن أيب يزيد املكي :أن
رجالً تزوج امرأة ،وهلا ابنة من غريه وله ابن من غريها ،ففجر الغالم ابجلارية ،فظهر هبا محل ،فلما

قدم عمر مكة رفع ذلك إليه ،فسأهلما فاعرتفا ،فجلدمها عمر احلد ،وحرص أن جيمع بينهما ،فأىب

الغالم .إسناده حسن.

( )2ذكره حممد بن احلسن الشيباين يف "احلجة على أهل املدينة" ( )389 ،388/3عن أيب بكر
وعمر ،وذكر معىن ذلك البيهقي يف "السنن" ( ، )155/7وأخرجه ابن حزم يف "احمللى" ()476/9

عنهما ،كما ذكر ( )28/10عن عمر ما يدل عليه.

( )3متفق عليه :أخرجه البخاري (رقم 1948 :ومواضع أخرى)  ،ومسلم (رقم )1457 :من

حديث عائشة .ومعىن احلديث( :الولد للفراش) أي اتبع لصاحب الفراش ،وهو من كانت املرأة حتته

عندما ولدت( ،وللعاهر احلجر)  :أي للزاين احلرمان واخليبة ،ليس له حق يف الولد.
( )4حديث حسن ،أخرجه أمحد ( ، )207/28وأبو داود (رقم )2159 ،2158 :والبيهقي
()124/9 ، )449/7
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الزواج من أربع نسوة
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث1426/3/15 .
2005/04/24
قرار اجمللس:

كان الناس قبل اإلسالم يتزوجون من شاءوا من النساء بغري قيد وال شرط ،حىت جاء اإلسالم فوضع
هلذا التعدد ح ًدا وشرط له شرطًا.
ِ
ِ ِ
س ِاء َمثْ َىن
فأما احلد فجعل أقصى العدد أر ًبعا ال يزاد عليهن حبال{ :فَانْك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُك ْم م َن النّ َ
ع} [النساء :من اآلية ، ]3وملا أسلم رجل من ثقيف ومعه عشر نسوة ،أمره الرسول
َوثُ َ
الث َوُرَاب َ
صلى هللا عليه وسلم أن خيتار منهن أر ًبعا ،ويطلق الباقي (. )1

وأما الشرط ،فيتمثل يف ثقة الرجل يف نفسه ابلعدل ،وإال حرم عليه الزواج ابملرأة األخرى{ :فَِإ ْن
ِخ ْفتم أ هَال تَـع ِدلُوا فَـو ِ
اح َدةً} [النساء :من اآلية. ]3
ْ
ُْ
َ
وهذا إىل جوار توافر الشروط األخرى ألي زواج ،مثل :القدرة على اإلنفاق ،والقدرة على

اإلحصان.

وإمنا أابح اإلسالم ذلك؛ ألنه دين واقعي ،ال حيلّق يف مثاليات حاملة ،ويرتك مشكالت احلياة دون
عالج مقدور عليه .فالزواج الثاين قد حيل مشكلة عند الرجل الذي ال تنجب امرأته ،أو تطول عندها

فرتة احليض ،وهو قوي الشهوة ،أو يصيبها املرض ،ويستمر معها ،وال يريد أن يطلقها إىل غري ذلك.
وقد حيل مشكلة عند املرأة األرملة اليت ميوت زوجها وال تطمع يف الزواج من شاب ال زوجة له،
وخصوصا لو كان هلا طفل أو أكثر.
ومثلها املطلقة وهي شابة،
ً

وقد حيل مشكلة عند اجملتمع كله ،عندما يزيد عدد النساء الصاحلات للزواج عن عدد الرجال

تفاقما بعد احلروب وحنوها.
القادرين على النكاح ،وهذا قائم ابستمرار ،ويزداد ً
فماذا نفعل ابلعدد الفائض من النساء؟ إهنا واحدة من ثالث:

 -1أما يقضّي العمر كله حمرومات من حياة الزوجية واألمومة ،وهذا ظلم هلن.
 -2وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين واألخالق ،وهذا ضياع هلن.

 -3وإما أن يقبلن الزواج من رجل متزوج قادر على النفقة واإلحصان ،واثق ابلعدل ،وهذا هو احلل
املناسب.

أما سوء استعمال هذه الرخصة أو هذا احلق ،فكم من حقوق يساء استخدامها ،ويتعسف يف

استعماهلا ،وال يؤدي ذلك إىل إسقاطها وإلغائها .الزواج األول نفسه كم يساء استخدامه ،فهل نلغيه؟
احلرية كم يساء استخدامها ،فهل نلغيها؟ االنتخاابت يساء استخدامها ،فهل نلغيها؟ السلطةً ..أاي

كانت يساء استخدامها ،فهل نلغيها وندع احلياة فوضى؟

إن األوىل -بدل أن ننادي إبلغاء احلق -أن نضع الضوابط الستخدامه ،ونعاقب من يسيء يف ذلك،
قدر ما نستطيع.

[القرار ]4 /4

____________
( )1أخرجه أمحد (رقم )5558 ،5027 ،4631 ،4609 :والرتمذي (رقم ، )1128 :وابن
ماجة (رقم )1953 :من حديث عبد هللا بن عمر .وصحح احلديث ابن حبان (رقم-4156 :

 ، )4158واحلاكم ( ، )192/2وابن حزم يف "احمللى" ( ، )441/9وأعله طائفة من أهل احلديث
من جهة اإلسناد ،وال خالف يف صحة معناه.
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حول تفشي عادة الدوطة يف اهلند:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي
قد اطلع على ترمجة خطاب األخ عبد القادر اهلندي ،الذي جاء فيه قيامه يف حماربة (الدوطة)  ،وهو

املبلغ الذي تدفعه العروس يف جمتمع اهلند اإلسالمي ،مقابل الزواج ،وأن يكتفي املسلمون اهلنود

فقط ،بتدوين املهر يف سجل الزواج ،دون أن يدفعوه إىل الزوجة فعالً ،ولقد كتبت الكثري يف هذا

الصدد يف كثري من صحف (التاميل) اإلسالمية ،مث يستطرد األخ عبد القادر يف خطابه فيقول( :ومن

مث فإن هذا الزواج حرام ،كما أن املواليد الناشئّي عن هذا الزواج غري شرعيّي ،طب ًقا للكتاب والسنة)

.

كما اطلع اجمللس على خطاب فضيلة الشيخ أيب احلسن الندوي املوجه إىل معايل األمّي العام للرابطة

بتاريخ 1404/3/16هـ والذي جاء فيه( :إن قضية الدوري قضية متفشية يف سكان اهلند ،وهي

قضية اهلندوس ابلدرجة األويل ،دخلت على املسلمّي بسبب احتكاك بناهتم ببنات اهلنود ،وحيارب

أخريا ..وأرى أن يكفي
قادة املسلمّي هذه العادة ،وبدأت احلكومة اهلندية كذلك تستبعد هذه العادة ً

جمللسنا الفقهي إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية ،ينهى املسلمّي عن اتباع عادة جاهلية ظاملة،

مجيعا إذا بذلوا جهودهم يف
مثل الدورى ،تسربت إليهم من غريهم ،وأرجو أن قادة املسلمّي يف اهلند ً
كبريا يف إزالة هذه العادة .وهللا ويل التوفيق) .اهـ كالمه .وبعد أن اطلع اجمللس
ذلك ،لكان ً
جناحا ً

على ما ذكره قرر ما يلي:

أوالً :شكر فضيلة الشيخ أيب احلسن الندوي ،وشكر األخ عبد القادر على ما أبدايه حنو عرض

املوضوع ،وعلى غريهتما الدينية ،وقيامهما مبحاربة هذه البدعة والعادة السيئة ،واجمللس يرجو منهما

مواصلة العمل يف حماربة هذه العادة وغريها من العادات السيئة ،ويسأل هللا هلما وللمسلمّي التوفيق
والتسديد ،وأن يثيبهما على جدمها واجتهادمها.

اثنيًا :ينبه اجمللس األخ عبد القادر وغريه ،أبن هذا الزواج -وإن كان خمال ًفا للزواج الشرعي من هذا

شرعا عند مجهور علماء املسلمّي ،ومل خيالف يف صحته إال بعض
الوجه -إال أنه زواج صحيح ،معترب ً
العلماء يف حالة اشرتاط عدم املهر .أما األوالد الناشئون عن هذا الزواج ،فهم أوالد شرعيون،

منسوبون آلابئهم وأمهاهتم ،نسبة شرعية صحيحة ،وهذا إبمجاع العلماء ،حىت عند الذين ال يرون

صحة هذا النكاح ،املشروط فيه عدم املهر ،فقد صرحوا يف كتبهم إبحلاق األوالد آبابئهم وأمهاهتم
هبذا الزواج املذكور.
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اثلثًا :يقرر اجمللس :أن هذه العادة سيئة منكرة ،وبدعة قبيحة ،خمالفة لكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم ،وإمجاع العلماء ،وخمالِفة لعمل املسلمّي يف مجيع أزماهنم .أما الكتاب؛ فقد قال

ِِ ِ
ِ
اح َعلَْي ُك ْم أَ ْن
اء َ
ص ُدقَاهت هن ْحنلَةً) [النساء :من اآلية . ]4وقال تعاىلَ ( :وال ُجنَ َ
تعاىلَ :
سَ
(وآتُوا النّ َ
ِ
استَ ْمتَـ ْعتُ ْم بِ ِه ِم ْنـ ُه هن
وه هن إِ َذا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
تَـ ْنك ُح ُ
ورُه هن) [املمتحنة :من اآلية . ]10وقال تعاىل( :فَ َما ْ
وه هن أ ُ
ُج َ
يضةً) [النساء :من اآلية . ]24وغري ذلك من اآلايت .وأما السنة؛ فقد جاءت
ورُه هن فَ ِر َ
فَآتُ ُ
وه هن أ ُ
ُج َ
مشروعية املهر يف قوله صلى هللا عليه وسلم وفعله وتقريره؛ فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب
ص َداقًا
داود ،عن جابر ،رضى هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :لَو أ هن رجالً أَعطَى امرأةً َ
ِ
لء يَ َديْ ِه طَ َع ًاما ،كانت له َحالالً" .فهذا من أقواله .وأما فعله؛ فقد جاء يف صحيح مسلم وغريه من
م َ

كتب السنن عن عائشة قالت :كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونصف أوقية .فهذا فعله .وأما
تقريره؛ فقد جاء يف الصحيحّي وغريمها ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى على عبد الرمحن بن

عوف أثر صفرة .فقال" :ما هذا؟ " .قال :تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب .قال" :ابرك هللا
لك" .فهذا من تقريره وهو إمجاع املسلمّي وعملهم ،يف كل زمان ومكان ،وهلل احلمد.

وبناء عليه فإن اجمللس يقرر :أنه جيب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق مع هجالً ،أو

مؤجالً ،أو بعضه معجل وبعضه مؤجل .على أن يكون أتجيالً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره ،وأنه حيرم
أن جيرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته .ويوصي اجمللس أبن السنة :ختفيف الصداق

وتسهيله ،وتيسري أمر النكاح ،وذلك برتك التكاليف والنفقات الزائدة ،وحيذر من اإلسراف والتبذير،

ملا يف ذلك من الفوائد الكبرية.

ابعا :يناشد اجمللس العلماء واألعيان واملسؤولّي يف اهلند وغريهم ،حماربة هذه العادة السيئة (الدوطة)
رً
 ،وأن جيدوا وجيتهدوا يف إبطاهلا وإزالتها من بالدهم ،وعن دايرهم ،فإهنا خمالفة للشرائع السماوية،

وخمالفة للعقول السليمة ،والنظر املستقيم.
ضررا
خامسا :أن هذه العادة السيئة ،عالوة على خمالفتها للشرع اإلسالمي ،هي مضرة ابلنساء ً
ً
حيواي .فالشباب ال يتزوجون عندئذ إال الفتاة اليت يقدم أهلها هلم مبلغًا من املال يرغبهم ويغريهم،
ًّ
فتحظى بنات األغنياء ابلزواج ،وتقعد بنات الفقراء دون زواج ،وال خيفي ما يف ذلك من حماذير

ومفاسد .كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيًّا على األغراض واملطامع املالية ،ال على أساس اختيار

الفتاة األفضل والشاب األفضل .واملشاهد اليوم يف العامل الغريب أن الفتاة غري الغنية حتتاج أن تقضي
ربيع شباهبا ،يف العمل واالكتساب ،حىت جتمع املبلغ الذي ميكن به ترغيب الرجال يف الزواج منها.

مهرا
فاإلسالم قد كرم املرأة تكرميًا ،حّي أوجب على الرجل الراغب يف زواجها أن يقدم هو إليها ً
اباب لزواج الفقريات ،ألهنن يكفيهن املهر القليل ،فيسهل
تُصلح به شأهنا وهتيئ نفسها ،وبذلك فتح ً
على الرجال غري األغنياء الزواج هبن .وهللا ويل التوفيق.
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حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج املسلم للكافرة:

إن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي بعد أن اطلع على اعرتاض اجلمعيات اإلسالمية يف سنغافورة-
وهي( :أ) مجعية البعثات اإلسالمية يف سنغافورة( .ب) برياينز( .ج) احملمدية( .د) برياتس( .هـ)

برياتبيس -على ما جاء يف ميثاق حقوق املرأة ،من السماح للمسلم واملسلمة ابلتزوج ممن ليس على
الدين اإلسالمي ،وما دار يف ذلك ،فإن اجمللس يقرر ابإلمجاع ما يلي:

أوالً :إن تزوج الكافر للمسلمة حرام ال جيوز ،ابتفاق أهل العلم ،وال شك يف ذلك ملا تقتضيه
ِ
ِ
ّي َح هىت يُـ ْؤِمنُوا) [البقرة . ]221 :وقال تعاىل:
(وال تُـ ْنك ُحوا ال ُْم ْش ِرك َ
نصوص الشريعة؛ قال تعاىلَ :
ِ
ِ
وه هن م ْؤِمنَ ٍ
وه ْم َما
ات فَال تَـ ْرِج ُع ُ
وه هن إِ َىل الْ ُك هفا ِر ال ُه هن حلٌّ َهلُ ْم َوال ُه ْم َِحيلُّو َن َهلُ هن َوآتُ ُ
(فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ ُ
أَنْـ َف ُقوا) [املمتحنة :من اآلية . ]10والتكرير يف قوله تعاىل( :ال ُه هن ِحلٌّ َهلُ ْم َوال ُه ْم َِحيلُّو َن َهلُ هن)
وه ْم َما أَنْـ َف ُقوا)  .أمر
(وآتُ ُ
ابلتأكيد واملبالغة ابحلرمة ،وقطع العالقة بّي املؤمنة واملشرك ،وقوله تعاىلَ :

أن يُعطَى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت ،فال جيمع عليه خسران الزوجية واملالية ،فإذا

كانت املرأة املشركة حتت الزوج الكافر حترم عليه إبسالمها وال حتل له بعد ذلك ....فكيف يقال:

إبابحة ابتداء عقد نكاح الكافر على املسلمة؟ بل أابح هللا نكاح املرأة املشركة بعد ما تسلم -وهي

حتت رجل كافر -لعدم إابحتها له إبسالمها ،فحينئذ جيوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدهتا ،كما
ِ
ورُه هن) [املمتحنة. ]10 :
وه هن إِ َذا آتَـ ْيـتُ ُم ُ
اح َعلَْي ُك ْم أَ ْن تَـ ْنك ُح ُ
وه هن أ ُ
ُج َ
(وال ُجنَ َ
نص عليه قوله تعاىلَ :
اثنيا :وكذلك املسلم ال حيل له نكاح مشركة لقوله تعاىل( :وال تَـ ْن ِكحوا الْم ْش ِرَك ِ
ات َح هىت يُـ ْؤِم هن)
ً
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ص ِم الْ َك َوافِ ِر) [املمتحنة :من اآلية . ]10وقد طلق
(وال متُْس ُكوا بِع َ
[البقرة . ]221:ولقوله تعاىلَ :

عمر ،رضى هللا عنه ،امرأتّي له كانتا مشركتّي ،ملا نزلت هذه اآلية .وحكى ابن قدامة احلنبلي :أنه ال
خالف يف حترمي نساء الكفار غري أهل الكتاب على املسلم .أما النساء احملصنات من أهل الكتاب،
فيجوز للمسلم أن ينكحهن ،مل خيتلف العلماء يف ذلك ،إال أن اإلمامية قالوا ابلتحرمي .واألويل
للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود احلرة املسلمة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :يكره

تزوجهن مع وجود احلرائر املسلمات .قال يف االختيارات :وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر،
رضي هللا عنه ،للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب :طلِّقوهن .فطلهقوهن إال حذيفة امتنع عن
طالقها ،مث طلقها بعد ،ألن املسلم مىت تزوج كتابية ،رمبا مال إليها قلبه ففتنته ،ورمبا كان بينهما ولد

فيميل إليها .وهللا أعلم.
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الطالق املعلق
هيئة كبار العلماء 1426/4/14
2005/05/22

أحباث هيئة كبار العلماء 465 -462
قرار هيئة كبار العلماء

رقم ( )16واتريخ 1393/11/12هـ
الطالق املعلق
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فبناء على قرار جملس هيئة كبار العلماء رقم ( )14الصادر عنها يف دورهتا الثالثة املنعقدة فيما بّي
ً

1393/4/1هـ و1393/4/17هـ القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطالق املعلق إىل الدورة الرابعة
جمللس اهليئة  -فقد جرى إدراج املوضوع يف جدول أعمال اهليئة الرابعة املنعقد فيما بّي

1393/10/29هـ و1393/11/12هـ ،ويف هذه الدورة جرى دراسة املوضوع بعد االطالع على
البحث املقدم من األمانة العامة هليئة كبار العلماء واملعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

واإلفتاء.

وبعد دراسة املوضوع وتداول الرأي ،واستعراض كالم أهل العلم يف ذلك ،ومناقشة ما على كل قول
من إيراد ،مع األخذ يف االعتبار أنه مل يثبت نص صريح ال يف كتاب هللا ،وال يف سنة رسوله ابعتبار

الطالق املعلق طالقاً عند احلنث وعدم اعتباره ،وأن املسألة نظرية لالجتهاد فيها جمال بعد ذلك

توصل اجمللس أبكثريته إىل اختيار القول بوقوع الطالق عند حصول املعلق عليه ،سواء قصد من علق
طالقة على شرط احملض ،أو كان قصده احلث أو املنع ،أو تصديق خرب أو تكذيبه؛ ألمور أمهها ما

يلي:

 -1ما ورد عن الصحابة والتابعّي من اآلاثر يف ذلك ،ومنه ما أخرجه البخاري يف [صحيحه] معلقاً
بصيغة اجلزم من أن رجالً طلق امرأته البتة إن خرجت ،فقال ابن عمر :إن خرجت فقد ابنت منه،
وإن مل خترج فليس بشيء .وما روى البيهقي إبسناده عن ابن مسعود يف رجل قال المرأته :إن فعلت

كذا وكذا فهي طالق .فتفعله ،قال :هي واحدة وهو أحق هبا ،وما رواه أيضاً إبسناده إىل أيب الزاند

عن أبيه :أن الفقهاء السبعة من أهل املدينة كانوا يقولون :أميا رجل قال المرأته :أنت طالق إن

خرجت إىل الليل فخرجت طلقت امرأته ،إىل غري ذلك من اآلاثر ،مما يقوي بعضها بعضاً.
 -2ملا أمجع عليه أهل العلم إال من شذ يف إيقاع الطالق من اهلازل مع القطع أبنه مل يقصد الطالق،
وذلك استناداً إىل حديث أيب هريرة وغريه مما تلقته األمة ابلقبول من أن ثالاثً جدهن جد ،وهزهلن

جد :الطالق ،والنكاح ،والعتاق".فإن كالً من اهلازل واحلالف ابلطالق قد عمد قلبه إىل ذكر الطالق

وإن مل يقصده ،فال وجه للتفريق بينهما إبيقاعه على اهلازل به وعدم إيقاعه على احلالف به.

 -3لقوله تعاىل ":واخلامسة أن لعنت هللا عليه إن كان من الكاذبّي" [النور ، ]7 :ووجه االستدالل
هبا :أن املالعن يقصد هبذا الشرط التصديق ،ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدمي

الكذب.

 -4إن هذا التعليق وإن قصد به املنع فالطالق مقصود به على تقدير الوقوع ،ولذلك أقامه الزوج

مانعاً له من وقوع الفعل ،ولوال ذلك ملا امتنع.
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 -5إن القول بوقوع الطالق عند حصول الشرط املعلق عليه قول مجاهري أهل العلم وأئمتهم ،فهو
قول األئمة األربعة :أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ،وهو املشهور يف مذاهبهم ،قال تقي الدين
السبكي يف رسالته [الدرة املضيئة]  :وقد نقل إمجاع األمة على ذلك أئمة ال يراتب يف قوهلم ،وال

يتوقف يف صحة نقلهم ،فمن ذلك اإلمام الشافعي-رضي هللا عنه -وانهيك به .وممن نقل اإلمجاع

على هذه املسألة اإلمام اجملتهد أبو عبيد ،وهو من أئمة االجتهاد كالشافعي وأمحد وغريهم ،وكذلك
نقله أبو ثور ،وهو من األئمة أيضاً ،وكذلك نقل اإلمجاع على وقوع الطالق اإلمام حممد بن جرير

الطربي وهو من أئمة االجتهاد أصحاب املذاهب املتبوعة ،وكذلك نقل اإلمجاع أبو بكر بن املنذر،

ونقله أيضاً اإلمام الرابين املشهور ابلوالية والعلم حممد بن نصر املروزي ،ونقله اإلمام احلافظ أبو عمر
بن عبد الرب يف كتابيه[ :التمهيد] و [االستذكار] وبسط القول فيه على وجه مل يبق لقائل مقاالً،
ونقل اإلمجاع اإلمام ابن رشد يف كتاب [املقدمات] له ،ونقله اإلمام الباجي يف [املنتقى]  ...إىل أن
قال :وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم خيتلفوا يف هذه املسألة ،بل كلهم نصوا على
وقوع الطالق وهذا مستقر بّي األئمة ،واإلمام أمحد أكثرهم نصاً عليها ،فإنه نص على وقوع

الطالق ،ونص على أن ميّي الطالق والعتاق ليست من األميان اليت تكفر وال تدخلها الكفارة .أ .هـ.

وقد أجاب من يرى خالف ذلك عما ذكره السبكي -رمحه هللا -من اإلمجاع أبنه خاص فيما إذا

قصد وقوع الطالق بوقوع الشرط .ويف [القواعد النورانية] لشيخ اإلسالم ابن تيمية ما نصه:

قال إمساعيل بن سعيد الشالنجي :سألت أمحد بن حنبل عن الرجل يقول البنه :إن كلمتك فامرأيت
طالق وعبدي حر ،قال :ال يقوم هذا مقام اليمّي ،ويلزمه ذلك يف الغضب والرضا .اهـ.

وقال أيضاً :وما وجدت أحداً من العلماء املشاهري بلغه يف هذه املسألة من العلم املأثور عن الصحابة
ما بلغ أمحد .فقال املروزي :قال أبو عبد هللا :إذا قال :كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ ألن

الطالق والعتق ليس فيهما كفارة .اهـ.

أما املشايخ :عبد هللا بن محيد ،وعبد العزيز بن ابز ،وعبد هللا خياط ،وعبد الرزاق عفيفي ،وإبراهيم

بن حممد آل الشيخ ،وحممد بن جبري ،وصاحل بن حليدان -فقد اختاروا القول ابعتبار الطالق املعلق

على شرط يقصد به احلث أو املنع أو تصديق خرب أو تكذيبه ،ومل يقصد إيقاع الطالق مييناً مكفرة،
وهلم يف ذلك وجهة نظر مرفقة.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة ( )1عبد هللا بن حممد بن محيد
( )2عبد الرزاق عفيفي
( )3عبد العزيز بن ابز
( )4حممد احلركان

( )5صاحل بن غصون
( )6حممد بن جبري

( )7عبد هللا خياط
( )8عبد العزيز بن صاحل

( )9إبراهيم بن حممد آل الشيخ
( )10عبد هللا بن غداين
( )11صاحل بن حليدان

( )12حممد األمّي الشنقيطي
( )13عبد اجمليد حسن

( )14سليمان العبيد

( )15راشد بن خنّي
( )16عبد هللا بن منيع
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حكم طلب الزوجة الطالق من الزوج الفاسق
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16

2005/04/25
قرار اجمللس:

الزواج ميثاق غليظ ،ورابط مقدس ،جيمع بّي الرجل واملرأة على كتاب هللا تعاىل وعلى سنة رسوله -

صلى هللا عليه وسلم ،-وجيعل كالً منهما لصاحبه مبنزلة اللباس له كما قال هللا تعاىل يف تصوير هذه
ِ
ِ
اس َهلُ هن} [البقرة :من اآلية ، ]187مبا توحي به كلمة
العالقة بينهماُ :
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
{ه هن لبَ ٌ
(اللباس) من القرب واللصوق والسرت والدفء والزينة.
وهلذا جيب على كل من الزوجّي أن حيسن عشرة صاحبه ،وأن يصرب عليه ،وال جيوز للرجل أن يطلق
زوجته لإلضرار هبا؛ ألن يف ذلك هدم هذه املؤسسة املشرتكة ،وكسر قلب الزوجة ،ورمبا فرق بينها

وبّي أوالدها منه بغري مربر وال ضرورة ،ومن هنا كان التفريق بّي املرء وزوجه من الكبائر املوبقة ،وهو

من أحب األعمال إىل إبليس كما جاء يف بعض األحاديث (. )1

وإذا كان الزوج حيرم عليه إضرار امرأته ابلطالق بال عذر ،فكذلك ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق
من زوجها بال عذر موجب ،وقد جاء فيما رواه أمحد والرتمذي وحسنه ،عن ثوابن -رضي هللا عنه-

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما أبس ،فحرام عليها
رائحة اجلنة" (. )2

ومفهوم احلديث :أهنا إذا طلبت الطالق من أبس وبسبب ،فال إمث عليها.
جميزا لطلب الطالق من املرأة؟
فهل يكون فسق الزوج سببًا موجبًا أو ً

وال ريب أن الفساق خيتلفون يف مدى فسقهم ويف معاشرهتم لنسائهم ،فمنهم من يريد من امرأته أن
تفاداي ملا
تعينه على فسقه ،أبن تقدم له اخلمر مثالً ،وهو حرام عليها ،فيجوز هلا أن تطلب الطالق ً
ميكن أن يصيبها من اإلمث.

وخصوصا إذا
ومنهم من يسيء عشرته المرأته ويضارها ويؤذيها ،فهذا يعطيها احلق يف طلب الطالق
ً
استمر يف ذلك ،ومل ترج منه التوبة وال استقامة حال ،ومنهم من ال يفعل هذا وال ذاك ،وهو حسن

العشرة معها ،فهذا هو الذي خيتلف فيه.

ومجهور الفقهاء يرون أن اترك الصالة كسالً إمنا هو عاص فاسق ال كافر مرتد ،وعلى هذا ال جيب
التفريق بينه وبّي امرأته.

والذي نرجحه هنا :أن املرأة إذا كانت أتمل يف رجعة زوجها إىل هللا ،وأنه ميكن أن تؤثر فيه النصيحة
واملوعظة ،وأن حاله ميكن أن يتحسن ،فعليها أن تصرب عليه ،وإن كان فاس ًقا برتك الصالة وبشرب

وخصوصا إذا كان معها أوالد من ذلك الرجل ،وختشى عليهم التشتت والضياع.
اخلمر،
ً

وهذا بشرط أال يستحل ترك الصالة أو شرب اخلمر ،فينتقل بذلك إىل الكفر الصريح املفرق بّي
املرء وزوجه.

[القرار ]6/8
______________
( )1كحديث جابر بن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن إبليس يضع عرشه

على املاء ،مث يبعث سراايه ،فأدانهم منه منزلة أعظمهم فتنة ،جييء أحدهم فيقول :فعلت كذا وكذا،

فيقول :ما صنعت شيئًا ،قال :مث جييء أحدهم فيقول :ما تركته حىت فرقت بينه وبّي امرأته ،قال:

فيدنيه منه ،ويقول :نعم أنت" .أخرجه مسلم يف "صحيحه" (رقم. )67/2813 :

( )2هو يف "مسند أمحد" ( ، )277/5وجامع الرتمذي (رقم ، )1189 :وكذلك أخرجه أبو داود
(رقم )2226 :وابن ماجة (رقم. )2055 :
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تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن يف البالد الكافرة

قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16
2005/04/25
قرار اجمللس:

األصل أن املسلم ال يرجع يف قضائه إال إىل ٍ
قاض مسلم أو من يقوم مقامه ،غري أنه بسبب غياب
قضاء إسالمي حىت اآلن يتحاكم إليه املسلمون يف غري البالد اإلسالمية ،فإنه يتعّي على املسلم

الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانّي هذه البالد ،تنفيذ قرار القاضي غري املسلم ابلطالق؛ ألن هذا

املسلم ملا عقد زواجه وفق هذا القانون غري اإلسالمي ،فقد رضي ضمنًا بنتائجه ،ومنها أن هذا العقد

شرعا عند اجلمهور ،ولو مل
ال حيل عروته إال القاضي ،وهو ما ميكن اعتباره
ً
جائزا له ً
تفويضا من الزوج ً

يصرح بذلك ،ألن القاعدة الفقهية تقول (املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا)  ،وتنفيذ أحكام القضاء

وحسما للفوضى ،كما أفاده كالم
ولو كان غري إسالمي جائز من ابب جلب املصاحل ودفع املفاسد
ً
غري واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبد السالم وابن تيمية والشاطيب.

[القرار ]5/3
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حكم تطليق املرأة نفسها
قرارات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث 1426/3/16

2005/04/25
قرار اجمللس:

إن اجمللس قد قرر بعد حبث مستفيض ما يلي:

أوالً :أن الطالق من حيث األساس حق أعطاه اإلسالم للرجل.

اثنيًا :ميكن أن تطلق املرأة نفسها إذا اشرتطت ذلك يف عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد

العقد.

اثلثًا :ميكن للمرأة أن ختالع زوجها إذا رغبت يف ذلك أمام القاضي الذي جيب عليه أن يبذل كل
جهد ممكن لإلصالح بينهما ،فإن يئس قضى ابخللع.

ابعا :ميكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطالق ضمن أي شروط مشروعة يرتاضيان عليها.
رً

شرعا ،وله أن حيكم بذلك إذا
خامسا :ميكن للمرأة تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر املعترب ً
ً

أثبتت الزوجة ادعاءها ،وبعد أن يبذل جهده يف اإلصالح بّي الزوجّي كما أمر هللا تعاىل ،وخاصة
اختيار حكمّي يساعدانه يف هذه املهمة.
[القرار ]5/2
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رقم القرار2 :
رقم الدورة16 :

بشأن مشروعية قيام املراكز اإلسالمية وما يف حكمها بتطليق زوجات املسلمّي الاليت حصلن على
الطالق من حمكمة غري إسالمية
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16

2004/11/29

بشأن مشروعية قيام املراكز اإلسالمية وما يف حكمها بتطليق زوجات املسلمّي الاليت حصلن على

الطالق من حمكمة غري إسالمية:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي
اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة ،يف املدة من 1422/10/26-21هـ

الذي يوافقه2002/1/10-5 :م ،قد نظر يف موضوع( :مدى مشروعية قيام املراكز اإلسالمية ،وما
يف حكمها ،بتطليق زوجات املسلمّي الاليت حصلن على الطالق من حماكم غري إسالمية)  .وبعد
نظرا ألمهية
استعراض البحوث اليت قدمت ،واملناقشات املستفيضة حول املوضوع ،قرر ما يليً :

املوضوع وحاجته إىل مزيد من البحث ،والتعرف على آراء املختصّي وأصحاب العالقة فيه ،رؤي

أتجيل البت فيه .وإن اجمللس بناء على ذلك يوصي رابطة العامل اإلسالمي بعقد ندوة متخصصة عن
األقليات اإلسالمية ومشكالهتا ،وذلك يف أقرب فرصة يدعى هلا العلماء ،واملهتمون هبذا املوضوع
من أصحاب العالقة يف البالد غري اإلسالمية ،وأن توفر هلذه الندوة املعلومات ،واإلمكاانت الالزمة

لدراسة أوضاع األقليات اإلسالمية ومشكالهتا ،وخباصة ما يتعلق منها بشؤون األسرة ،وأن تضطلع
رابطة العامل اإلسالمي -وهي املؤسسة اليت متثل الشعوب اإلسالمية مجيعها -مبهمة االتصال

والتنسيق مع حكومات الدول اليت توجد فيها أقليات مسلمة عرب الوسائل املشروعة املتاحة ،وذلك

من أجل أن يكون للمسلمّي املوجودين فيها احلق يف التقاضي يف جمال األحوال الشخصية إىل
الشريعة اإلسالمية ،أسوة مبا تتمتع به األقليات األخرى ،على أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة على

اجملمع يف أول دورة اتلية له ،للنظر يف هذه التوصيات.
وهللا ويل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد.
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قرار رقم)2/6( 6 :
بشأن
بنوك احلليب
جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1425/10/19
2004/12/02

جملة اجملمع  -ع  ،2ج 383/1
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة

من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ  28 - 22/كانون األول (ديسمرب) 1985م
بعد أن عرض على اجملمع دراسة فقهية ،ودراسة طبية حول بنوك احلليب،

وبعد التأمل فيما جاء يف الدراستّي ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة مشلت خمتلف جوانب

املوضوع وتبّي منها:
أوالً :أن بنوك احلليب جتربة قامت هبا األمم الغربية ،مث ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية
والعلمية فيها فانكمشت وقل االهتمام هبا.

اثنياً :أن اإلسالم يعترب الرضاع حلمة كلحمة النسب حيرم به ما حيرم من النسب إبمجاع املسلمّي.
ومن مقاصد الشريعة الكلية احملافظة على النسب ،وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة.

اثلثاً :أن العالقات االجتماعية يف العامل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج أو انقص الوزن أو احملتاج إىل
اللَب البشري يف احلاالت اخلاصة ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطبيعي ،األمر الذي يغين عن بنوك

احلليب

قرر ما يلي:

أوالً :منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالمي.

اثنياً :حرمة الرضاع منها.

وهللا أعلم

()327/17

رقم القرار2 :
رقم الدورة11 :

بشأن حكم نقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولّي ،وهل أيخذ حكم الرضاع ِّ
احملرم ،أو ال؟
وهل جيوز أخذ العوض عن هذا الدم ،أو ال؟

جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي 1425/10/16
2004/11/29

بشأن حكم نقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولّي ،وهل أيخذ حكم الرضاع احملرم ،أو ال؟

وهل جيوز أخذ العوض عن هذا الدم ،أو ال؟

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد :فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته احلادية عشرة،

املنعقدة مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد  13رجب 1409هـ املوافق  19فرباير 1989م إىل
يوم األحد  20رجب 1409هـ املوافق  26فرباير 1989م :قد نظر يف املوضوع اخلاص بنقل الدم،

من امرأة إىل طفل دون سن احلولّي ،هل أيخذ حكم الرضاع احملرم ،أو ال؟ وهل جيوز أخذ العوض

عن هذا الدم ،أو ال؟ وبعد مناقشات من أعضاء اجمللس ،انتهى إبمجاع اآلراء :إىل أن نقل الدم ال

حيصل به التحرمي ،وأن التحرمي خاص ابلرضاع .أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى :بيع

الدم ،فقد رأى اجمللس :أنه ال جيوز ،ألنه من احملرمات املنصوص عليها يف القرآن الكرمي ،مع امليتة
وحلم اخلنزير ،فال جيوز بيعه وأخذ عوض عنه ،وقد صح يف احلديث( :إ هن هللاَ تعاىل إذا ح هرم شيئًا ح هرم
َمثَنَهُ)  .كما صح أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الدم ،ويستثىن من ذلك حاالت الضرورة إليه،
لألغراض الطبية وال يوجد من يتربع به إال بعوض ،فإن الضرورات تبيح احملظورات ،بقدر ما ترفع

الضرورة ،وعندئذ حيل للمشرتي دفع العوض ،ويكون اإلمث على اآلخذ ،وال مانع من إعطاء املال،

تشجيعا على القيام هبذا العمل اإلنساين اخلريي ،ألنه يكون من ابب
على سبيل اهلبة ،أو املكافأة،
ً
التربعات ،ال من ابب املعاوضات.

كثريا .واحلمد هلل رب العاملّي.
وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
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خزانة االستشارات
خزانة االستشارات....خزانة مفتوحة للجميع ،هي هناية مطاف االستشارات الواردة إىل املوقع،
ت يف أطوارها فنضجت واكتملت -
ومستودع ما أجيب عنه منها ،نضعها بّي يديك  -بعد أن ترقّ ْ
َ
مصنّفة تصنيفاً موضوعياً ،وميكنك االطالع على استشارت ما شئت من املوضوعات املدرجة من

خالل النقر على عنوان املوضوع.
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أوالً :العالقات الزوجية

()330/17
مل توفهق لزواج وال وظيفة
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج وعقباته
التاريخ 1426/07/18هـ

السؤال

أشعر ابالكتئاب جراء الظروف اليت أعيشها ،واليت من أمهها عدم توفقي يف الزواج -حىت اآلن -رغم
تعدد املتقدمّي يل .وكذلك عدم حصويل على وظيفة ،بينما زمياليت حصلن عليها .كما أنين أجد

صعوبة يف أتمّي املواصالت حلضور الدورات .أرشدوين ماذا أفعل؟
اجلواب

أخيت الكرمية :أنت مؤمنة ابلقضاء والقدر ،فما أصابك مل يكن ليخطئك ،هنور هللا قلبك أكثر وأكثر،

لقد شعرت كثرياً ابلتعاطف مع حالك ،فهي ابلفعل مواقف هتز اإلنسان وتكدر عليه حياته ،وقد

جتلب له اهلم واحلزن ،ولكن أال تتفقّي معي أهنا كلها مواقف دنيوية فقط ،فأين ما افتقدتيه يف اآلخرة

منها؟ ثقي بنفسك أوالً ،وال هتتز قدراتك ،ثقي أن اخلالق -عز وجل -مسري الكون واألفالك ،رحيم
بعباده عطوف جواد كرمي .أنت ال زلت صغرية يف السن فلماذا اليأس والتسرع يف الزواج؟ ال أتفق

معك يف أنك أحبطت جراء تقدُّم عدد من األزواج لك ومل يتم الزواج ،فهذا قد يكون بشري خري

لك ،فالزواج هو املستقبل واحلياة ،لذلك فإن االستعجال قد ال يؤدي للزواج كما تتمنّي ،وما
اخلطهاب الذين انسحبوا إال توفيق لك من هللا ،وابلنسبة للوظيفة نعم أصبحت كثري من الدول تعاين
شحاً يف الوظائف ،سواء للشباب أو الشاابت ،فقد يكون وضعك األسرى والديين ال يرضى أبي

وظيفة ،فأنت -كما تقولّي -ملتزمة ،لذلك أعتقد أن لديك مواصفات معينة للتوظيف.
لذلك جيب أن تعودي لنفسك قليالً ،وتدركي أ هن ما افتقدتيه قد يكون فيه خريكثري ،أنصحك بقراءة

كتاب للشيخ عائض القرين ،وامسه (ال حتزن) ؛ ففيه خالصة لتجارب الناجحّي يف احلياة ،وأنصحك

بقراءة ملخص لكتاب الصحيحّي البخاري ومسلم ،ففيه من األحاديث ما يرطب لإلنسان حياته.

ومن مث ضعي لنفسك برانجماً يومياً ،فال تعيشي عاطلة.

ولألسف الشديد أغلب شبابنا وبناتنا ينتظرون الوظيفة الرمسية حىت تنظم حياهتم ،فال تكوين منهم،

وضعي لك برانجماً يوقظك يف الصباح الباكر ،سواء أكان هذا الربانمج تعليمياً أم ثقافياً أم دعوايً ،أو
تطوعياً يف جمال اجتماعي أو تربوي ،تستطيعّي من خالله أن جتدي نفسك يف احلياة العملية ،مارسي
هواايت كنت ال تستطيعّي ممارستها يف زمحة الدراسة ،ثقي أن اإلنسان يريد وهللا يفعل ما يريد .مث

اعلمي أن مشكالت غريك أكثر بكثري مما تعانينه ،فقد أطلعتك الصحف واجملالت واألخبار على
مشكالت أكثر من هذا ،فأين مشكلتك من تلك املشكالت حىت تشعري ابلتعاسة واإلحباط؟!

دعائي لك ابلتوفيق ،وأن يعوضك هللا خرياً ،وأن ينري قلبك لطريق اإلميان ،وابهلل التوفيق وصلى هللا

على نبينا حممد.
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هل هذه خطبة شرعية؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1426/06/4هـ

السؤال

تقدهم يل شاب متدين ،وبيننا صفات مشرتكة كثرية وتفاهم -احلمد هلل ،-ولكن عندما بدأ هذا

الشخص يف التحدث مع والدي يف تفاصيل الزواج من شبكة ومهر وغري ذلك ،تغاىل والدي يف
بعض األشياء يف البداية ،ولكن سرعان ما تراجع ،وأدرك أنه يوجد بعض املغاالة فيما قال ،وأبلغه أنه
ال يريد أي شيء ،وأنه موافق على كل ما يقوله ،رغم أن الشاب يف بداية االتفاق رفض أن يقول

إمكانياته ،ولكنه مل يعط والدي رداً ،وطلب مهلة للتفكري ،واآلن يوجد شخص آخر يريد أن يتقدهم،

وطلب من والدي أن يراين ،ولكين أرفض رؤيته؛ ألين أرى حرمة ذلك ،حيث يوجد خاطب سبقه ،ومل

ينه املوضوع بعد ،وأيضاً أان مقتنعة ابلشخص األول ،وأشعر جتاهه مشاعر حب ،وكنت أعتقد أنه هو

أيضاً لديه نفس املشاعر ،ولكين ال أفهم رد فعله هذا بعد أن أصبح كل شيء كما يريد ،وبدون أي

متطلبات ،فهل يظن أنين ماديهة؟ رغم أين -وهللا -بعيدة كل البعد عن املادية ،ال أعلم ماذا أفعل
ِ
أصحح عنده هذه الفكرة؟ وال أعلم هل أرى اآلخر أم ال؟ وإذا مل يرد هذا الشخص أليس هذا
لكي ّ
حراماً أنه ال يعطي رداً ،ويرتكين هكذا؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
إىل األخت الفاضلة -سلهمها هللا تعاىل.-
ِ
ذكرت أرى أن أمامك حلّي ال اثلث هلما.
بناء على ما
ً
احلل األول :هو االنتظار حىت أييت منه الرد ،وهذا احلل أان ال أراه وال أحبذه وال أنصحك به؛ ألن
ساسة واملصريية ال تتحمل التأجيل أكثر من ذلك ،األمر اآلخر رمبا املدة تطول،
هذه املواضيع احل ه
وأتيت الرايح مبا ال تشتهي السفن ،بعد انتظار مدة من الزمن أيتيك الرد من هذا الشخص بعدم

املوافقة على إمتام هذا الزواج ،ورمبا أنه قد يكون تقدم لك يف هذه املدة أكثر من شخص ،وقد

حدث ابلفعل ،وعندها تصابّي حبالة نفسية سيئة ،وتعضّي أصابع الندم والت حّي مندم ،وأنت يف

غىن عن هذا كله.
احلل الثاين :أن يتصل والدك هبذا الشاب ،ويتخذ منه موقفاً حازماً ،وال بد من إبداء رأيه يف األمر

وبكل وضوح ،إما ابلرفض أو القبول ،وهذا الذي أراه وأنصحك به.
يبقى هنا سؤال يطرح نفسه وهو:

ما هي ردة فعلك إذا حدث أحد االحتمالّي ،إما القبول أو الرفض؟

أوالً :إذا أتى جواب الشاب ابلقبول فهذا ال إشكال فيه ،وهذا غاية املىن عندك ،ونسأل هللا أن
جيمع بينكما يف خري.

اثنياً :إذا جاء جواب الشاب ابلرفض ،فما عساك أن تفعلي؟.

أخيت الكرمية :إذا حدث ذلك فما عليك إال أن تصربي ،وتقويل :اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل

خرياً منها.

أتكدي أبن هللا قد اختار لك اخلري "فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو

شر لكم" [البقرة" ، ]216 :فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء. ]19 :
ال تنقمي هذا الشاب؛ فلعل عنده من الظروف اليت خفيت عليك ،ومنعته من إمتام هذا األمر،

فالتمسي له األعذار.
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احلياة ال تنتهي عند هذا احلد ،فاحلياة ما زالت أمامك مليئة ابخلري والسعادة ،ولكن عليك أن حتسين
الظ هن ابهلل.

أكثري من االستغفار والذكر والدعاء والتضرع إىل هللا ،أبن هللا يصلح شأنك وييسر أمرك ،ويق ِّدر لك

اخلري حيث كان وكيف كان ،ويرزقك الرضا مبا قسمه لك سبحانه وتعاىل.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،

()333/17

شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض ...
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1424/6/26هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
أما بعد :أان شاب ابلغ من العمر 18سنة ،حافظ لكتاب هللا ،وأنوب اإلمام يف املسجد ،وأريد

الزواج ،ووالدي مقتدر لكنه مل يرض فأان أقع يف كثري من املعاصي مثل النظر إىل النساء واالستمناء

بعض األحيان فما نصيحتكم يل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد حسّي عبد الرمحن

اجلواب:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على اهلادي البشري ،والسراج املنري ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم) ومرحباً بك أخاً يف هللا ،ونتمىن
منك دوام االتصال ابملوقع.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً أنك حافظ لكتاب هللا -جل وعال -نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على
احلق ،وكذلك إانبتك اإلمام يف الصالة ابملسجد أثناء غيابه ،فهذا شيء طيب يبشر خبري.

وابلنسبة لرغبتك يف الزواج فهذا أمر طيب وتشجع عليه ما دام عندك الرغبة لذلك وترى من نفسك

الفحولة والقوة والنشاط ،ولكن كون والدك يرفض لعله يرى أنك ما زلت صغرياً ،وأن هناك التزامات
أخرى عليه يرى أهنا أهم من زواجك ،لكن كونك متارس العادة السرية بعض األحيان فهذا ال حيل
لك ،قال تعاىل" :والذين هم لفروجهم حافظون* إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري
ملومّي* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [املعارج. ]31-29 :فقوله تعاىل" :فمن ابتغى

وراء ذلك" أي مبمارسة العادة السرية أو ما يف حكمها" ،فأولئك هم العادون" أي اآلمثون املتعدون
حلدود هللا ،وقد أفىت مساحة شيخنا الفاضل ابن ابز  -رمحه هللا تعاىل -بعدم جواز ممارسة العادة

السرية استناداً هلذه اآلية ،وهذا هو الراجح من كالم أهل العلم يف هذه املسألة .وهللا أعلم.
لكن عليك اآليت:

( )1غض البصر قال تعاىل" :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن
هللا خبري مبا يصنعون" [النور. ]30 :

( )2عليك ابالستعفاف والتحلي به قال تعاىل" :وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا
من فضله [ " ...النور. ]33 :

( )3عليك بكثرة االستغفار ،فاالسغتفار مفتاح من مفاتيح الرزق قال تعاىل "فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم

أهناراً" [نوح. ]13-10 :

( )4عليك بتقوى هللا يف السر والعلن ،وأبشر ابخلري الكثري والفرج القريب قال تعاىل" :ومن يتق هللا

جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" [الطالق ، ]3-2 :وقال تعاىل" :ومن يتق هللا يكفر عنه
سيئاته ويعظم له أجراً" [الطالق. ]5 :
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( )5عليك ابلصوم ،إذا اتقت نفسك للزواج وازداد فوران الشهوة عندك فعليك ابلصوم ،عن عبد
هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-اي مشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم،

فإنه له وجاء" أي وقاية من الوقوع يف احلرام .واحلديث متفق عليه.

( )6عليك ابالبتعاد عن كل ما يهيج شهوتك سواء مسموع أو مقروء أو مشاهد.

( )7عليك ابالنشغال بطلب العلم ،وجمالسة العلماء ،وطلبة العلم والدعاة ،وحضور جمالس الذكر،
وغريها ممن يعينك على طاعة هللا.
( )8عليك أن تكلم والدك يف هذا املوضوع بكل صراحة ،وأنك تريد الزواج ،ألن لك نفس تواقة
إليه ،وأنت ختشى على نفسك العنت والوقوع يف احلرام والعياذ ابهلل ،وأظن أنه لن ميانع إبذن هللا

وخصوصاً أنه مقتدر مالياً كما ذكرت.
( )9إذا مل ِ
يلب والدك طلبك عليك أن توسط الوالدة أو أحد إخوانك الذين يكربون عنك أو أحد
أقاربك من عم ،أو خال ،أو صديق لوالدك ممن يكون هلم التأثري القوي والفعال على والدك ،وال مينع
أن توسط أهل اخلري كأحد العلماء أو الدعاة املعروفّي عندكم ،أو إمام املسجد الذي أنت تنوب

عنه ،عسى هللا أن ينفع هبم.

( )10وخامتة املسك عليك ابللجوء إىل هللا بصدق وتضرع إليه ابلدعاء وحتري أوقات اإلجابة،

وادعوه دعاء املضطر ،وأبشر ابستجابة الدعاء فهو سبحانه القائل" :وإذا سألك عبادي عين فإين
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة ، ]186 :وقال تعاىل" :أمن جيب املضطر إذا دعاه

ويكشف السوء" [النمل . ]62 :هذا وهللا أعلم.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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طاعة األم يف الزواج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1424/7/25هـ

السؤال

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا.

أخيت تزوجت من ابن خاليت؛ ألهنما كاان مرتاضيّي منذ زمن ،وكالمها كان مييل لآلخر ،واآلن أمي
الكرمية ترغمين من الزواج من ابنة خاليت ،وكأن القضية أخذ وعطاء ،وللعلم ال أملك أي شعور جتاه

ابنة خاليت ،واعتربها كأخت يل ،أضف إىل ذلك فهي متربجة واتركة للصالة ،وال تتبىن ولو جمرد فكرة
االلتزام ،وأان ال أعيب عليها شيء وإن كان ما ذكرته قد تعدهى العيب وصار أمر جنة وانر ،ولكن ال
ميكن أن أربط مشروع حيايت بزوجة كهذه ،فهل رفضي يعد عقوقاً لوالديت؟ خاصة أهنا متشددة يف

هذه الفكرة ،وإذا أقدمت على مشروع الزواج دون أخذها للخطبة هل هذا عقوق؟ ويف حالة إذا ما

دعت علي فهل دعوهتا مستجابة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
جاب عن السؤال الشيخ /خالد حسّي عبد الرمحن

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري الربايت ،نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثرياً .أما بعد:

إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

لقد قرأت رسالتك مرات عديدة وسرين جداً حرصك على برك أبمك فجزاك هللا خرياً على ذلك،

وسرين كذلك حرصك على أال ترتبط إال بزوجة صاحلة صاحبة دين وخلق والتزام بشرع هللا ،نسأل

هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري ،ويصرف عنا وعنك كل سوء وشر .اللهم آمّي.

كما هو معلوم لديك أن فضل األم عظيم وبرها واجب على أبنائها ،وأن عاقبة العقوق عاقبة وخيمة
يف الدنيا واآلخرة.

وابلنسبة هلذه احلالة اليت أنت فيها أرى أن تتبع اآليت:
( )1حاول أن تكلم الوالدة أبسلوب طيب وتوضح هلا األمر ،وأنك تريد زوجة صاحلة صاحبة دين
كما أرشد النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلماهلا ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين
تربت يداك" متفق عليه ،البخاري ( ، )5090ومسلم ( ، )1466ومعىن قوله" :تربت يداك" أي
فزت ورحبت لزواجك بصاحبة الدين ،وابنة خالتك ال يتوفر فيها الدين ،فإن توفر فيها الدين فال

مانع من زواجها.

( )2عليك أن توضح للوالدة مساوئ هذا الزواج ،وهو ما يسمى يف هذه احلالة( :زواج البدل) ،
فلو قدر هللا أنه حدث بّي أختك وزوجها أي مشكلة ،تنعكس عليك وعلى زوجتك واليت يفرتض أن
تكون ابنة خالتك ،والعكس صحيح ،وكم شاهدان ورأينا ،ومسعنا عن املشاكل اليت حدثت يف مثل

هذه احلاالت ،وكم من عائالت وأسر تقطعت أرحامهم مبثل هذه الزجيات ،فأنتم اآلن يف غىن عن
ذلك.
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( )3عليك أن حتاول مع ابنة خالتك إن هداها هللا لاللتزام بدين هللا فبها ونعمت ،وميكن لك يف هذه
احلالة زواجها ،وتكون بذلك أرضيت أمك ،أما إذا أصرت ابنة خالتك على عدم االلتزام وترك

الصالة ،والتربج والسفور ،وغريه فال تتزوجها ،وإن كان ذلك ال يرضي أمك ،وتزوج بغريها ،وال
يكون ذلك عقوقاً إبذن هللا تعاىل.

( )4عليك ابلدعاء أن هللا ييسر أمرك ويرزقك الزوجة الصاحلة ويهدي أمك للحق .هذا وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()337/17

أمه عقبة يف طريقنا
اجمليب د .منرية القاسم
عضو هيئة التدريس بكليات البنات ابلرايض.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته
التاريخ 1426/04/7هـ

السؤال

ترض كامل الرضا ،أرجو أن
أحب ابن اجلريان وحيبين ،عرض على أمه أن تطلبين للزواج به ،ومل َ

نستطيع أن نفعل شيئاً مبساعدتكم ،وشكراً.
اجلواب

االبنة السائلة :أعجبين جداً قرار ابن اجلريان حّي ابدر إىل طلبك للزواج عن طريق والدتك ،مما يعين
جديته يف ذلك.

أنصحك ابلرتيث وتفهم موقف والدته يف عدم رضاها الكامل ،وهل عدم رضاها يتعلق بك أو

مبشروع الزواج نفسه؟ فقد يكون الشاب (ابنها) غري مهيأ للزواج اآلن  -مل تذكري شيئاً عن سنه،

وال تعليمه ،وال أخالقه ،وال ظروفه االقتصادية .-

تثبيت جدارتك أمام والدته وأسرته ،فالضوء اآلن
وأقرتح عليك -اي عزيزيت -خالل الفرتة القادمة أن ِ

مسلط عليك.

وال يغيب عن ابلك -اي ابنيت -ضرورة التمسك مبا أمر هللا به ،واالبتعاد عما هنى عنه ،فال جيوز لك
ِ
(عليك مبراقبة هللا يف
أبي حال من األحوال -مقابلة الشاب ،والتصرف أبي تصرف ال يرضي هللاكل ما تقومّي به) .

وإذا أمكن معرفة السبب يف عدم رضا الوالدة ومعاجلة األمر ففي األمر متسع لذلك ،وال تنسي
اللجوء إىل هللا يف كل أمورك ،والتقرب إليه ابلطاعات ،فلن جتدي معيناً قادراً على كل شيء غريه،
واصربي وال يشغلك موضوع ابن اجلريان عن التفكري يف مستقبلك ودراستك وعبادتك..

وقبل اإلقدام على الزواج أو التفكري فيه أتكدي من مناسبة الظروف ومناسبة الرجل للزواج ،وكونه
يتحمل املسئولية وخياف هللا ،ويقدرك كزوجة ،وأم ألوالده يف املستقبل.

فالزواج ليس حباً وعشقاً ورومانسية ال جندها إال يف املسلسالت والقصص ..الزواج مشروع مستقبل
وبناء أسرة واستقرار وعفاف ،ورسالة سامية حتتاج إىل التفكري قبل اختاذ القرار.

فكلما أحسنت الفتاة والشاب يف اختيار شريك احلياة على أساس الدين والعقل واخللق والتفاهم،
كلما كانت احلياة الزوجية أكثر توافقاً وانسجاماً.
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مل أعد أرغب يف الزواج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1426/02/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
من كثرة ما عشت ورأيت من املشاكل بّي أخوايت وأزواجهن وبّي إخواين وزوجاهتم مل أعد أرغب يف
الزواج؛ ألين قرأت يف كتاب هللا أن الزواج أساسه السكن واملودة ،والرمحة ،ويف سرية الرسول  -عليه

الصالة والسالم -كذلك ،ورأيت أن هذه األمور مل تعد موجودة يف هذا الزمن إال من رحم ريب ،وهم
قليل جداً ،إذاً أقول لنفسي ملاذا الزواج؟ هل ألكون مثل أخوايت أو زوجات إخواين فال أريد ذلك،
وال أريد أن أجنب أطفاالً يعيشون يف وسط غري صحي ،فما رأيك اي شيخي هبذا؟ ولك مين جزيل
الشكر .وأسأل هللا أن حيفظك من كل سوء.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى  -صلى هللا عليه وعلى
آله وصحبه وسلم -أما بعد:

إىل االبنة الفاضلة- :أسال هللا أن يرزقنا وإايك الفردوس األعلى يف اجلنة -وعليكم السالم ورمحة هللا
وبركاته.

بدايةً نشكر لك زايرة موقع اإلسالم اليوم ،وتفاعلك مع انفذة االستشارات ،فمرحباً بك -ابنيت

الكرمية -زائرة مباركة على املوقع.

أما خبصوص ما ِ
سألت عنه فمستعيناً ابهلل أقول :من املمكن أن حيدث ما سألت عنه ،ولكن يف

احلدود النادرة على أغلب ظين  -إن مل يكن يقيناً -إذ ال يعقل أن اإلنسان تصدر منه أفعال تسيء

لآلخرين دون أي إساءة من الطرف اآلخر ،وخصوصاً إذا كان بينهما عالقة محيمة كعالقة الزوجّي.

ولكن أود أن أقول رمبا أنه يصدر من أحد األطراف بعض التصرفات ،ويظنها تصرفات عادية ،ولكن
الطرف الثاين حيملها على غري ذلك ،رمبا لفرط حساسيته أو غري ذلك من األسباب ،ورمبا تكون
تصرفات غري عادية ابلفعل مما جتعل الطرف الثاين يصدر منه ردة فعل غري الئقة للطرف األول.
كل حنن عند عرض احللول يف مثل هذه املشاكل ال نلقي ابللوم على طرف واحد ،بل نتحدث
وعلى ٍّ

مع مجيع األطراف ،ونذكر ماله وما عليه ،وما نفعله أننا ننبه على أمور قد ال يفطن هلا بعض األطراف

تكون هي سبب املشكلة من أساسها ،وقد ُرئى يف جوايب هلذه األخت ولغريها يف مثل حالتها أنين
بعدما حتدثت معها وجهت الكالم إىل الزوج أيضاً؛ ألن من العدل أن نتكلم مع الطرفّي إبنصاف
دون حتيز لطرف على حساب اآلخر.

أما كونك مل تعد عندك رغبة للزواج ملا رأيته من أحوال إخوانك مع زوجاهتم ،أو حال أخواتك مع
أزواجهن ،فهذا كله وغريه ال يسوغ لك شرعاً اإلعراض عن الزواج؛ ألن الزواج من سنة النيب -

صلى هللا عليه وسلم ،-وقد ثبت عنه  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :من رغب عن سنيت ليس
مين" أخرجه البخاري ( ، )5063ومسلم (. )1401
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ابنيت الغالية :احلياة الزوجية ليست متمثلة فيما رأيت وشاهدت ممن ذكرت ،ولكن احلياة أوسع من
هذا كله ،فال داعي للتشاؤم ،ودعي عنك هذه األفكار السوداوية للحياة الزوجية ،وإين سائلك
فأجييب :هل أخواتك أو زوجات إخوانك ملتزمات بشرع هللا ويعلمن احلقوق الزوجية اليت جيب

عليهن أداؤها جتاه أزواجهن؟ وكذلك السؤال موجه للرجال ،من إخوانك ،وأزواج أخواتك ،هل

هؤالء ملتزمون بشرع هللا ،ويعلمون ما هلم من حقوق ،وما عليهن من واجبات فيؤدوهنا ،أم ماذا؟
سؤال آخر :هل قام الزواج بّي من ذكرت على أي أساس ،مبعىن :ما هي املعايري اليت مت هبا الزواج؟
هل هي معايري دينية شرعية أم معايري دنيوية؟!.

بنييت :لقد وضع لنا الشارع احلكيم ضوابط لكل شيء فمن سار على هذه الضوابط جنا ،ومن ختلف
عنها هلك ،ومن ذلك خبصوص أمر الزواج ،فالزواج أمره عظيم ،وخطبه جسيم ،لذا مساه ربنا  -جل

وعال -امليثاق الغليظ ،ولذا أحاطه بسياج قوي؛ حلمايته من االهنيار ،فكانت أول هذه املبادئ

مسألة االختيار ابلنسبة للزوجّي ،فحث الشباب على أن يتزوجوا من صاحبة الدين فعن أيب هريرة -
ِ ِ ِ ِ
سبِ َها
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-تُـ ْن َك ُح ال َْم ْرأَةُ أل َْربَ ٍع ل َماهلَا َوحلَ َ
و َمجَ ِاهلَا ولِ ِدينِ َها فَاظْ َفر بِ َذ ِ
اك" متفق عليه البخاري ( ، )5090ومسلم (. )1466
ت يَ َد َ
ات ال ِّدي ِن تَ ِربَ ْ
ْ
َ
َ
وكذلك حث الفتاة ووىل أمرها على أن توافق على صاحب الدين إذا جاء خيطبها ،فعن أيب حامت
املزين قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-إِذَا َجاءَ ُك ْم َم ْن تَـ ْر َ
ض ْو َن ِدينَهُ َو ُخلُ َقهُ فَأَنْ ِك ُحوهُ
إِهال تَـ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِ ْتـنَةٌ ِيف ْاأل َْر ِ
سا ٌد " أخرجه الرتمذي ( )1085إبسناد حسن.
ض َوفَ َ
وعلى ذلك -اي بنييت -عليك اباللتزام بشرع هللا يف كل شؤون حياتك ،وعليك ابلزواج من الرجل
الصاحل ،صاحب الدين واخللق القومي ،والذي يعرف حدود هللا ويتقيه ،فهو يعمل بقوله -تعاىل-
"فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان" [البقرة. ]229:

وقد سئل بعض السلف هذا السؤال" :جاء رجل يسأل أحد أئمة السلف ،أظنه علي بن أيب طالب

 رضي هللا عنه -أو احلسن البصري  -رضي هللا تعاىل عنه -املهم قال له :اي إمام إىل من أزوجابنيت؟ قال :ال تزوجها إال لتقي ،قال له الرجل :وِملَ؟ قال اإلمام :إذا أحبها أكرمها ،وإذا كرهها فلم
يهنها" ،قلت :وهذا تفسري قوله  -تعاىل" :-فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان".
فيا بنييت :عليك أن تستفيدي من التجارب اليت متر بك ،وحاويل أن تكون حياتك حياة طيبة مباركة

بعيدة عن أسباب اخلالف والشقاق ،تكون حياة ملؤها السعادة والفرح ،وذلك ال يكون إال إذا

أسس البيت األسري على تقوى من هللا من أول يوم ،وال يغرنك كثرة اهلالكّي ،فليس العجب فيمن
هلك كيف هلك ،ولكن العجب فيمن جنا كيف جنا ،فاسلكي أسباب النجاة حتمدي العقىب.

هذا وهللا أعلم ،وهللا أسأل أن يقر عينك ابلزوج الصاحل ،واحلياة الطيبة السعيدة؛ إنه ويل ذلك
والقادر عليه ،وحنن يف انتظار تواصلك معنا ،هذا وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

()340/17

أان يف حرية :أهلي يرفضون زواجه يب؛ ألنه متزوج
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1424/11/19هـ

السؤال

أان شابة متدينة ومتعلمة ،وهناك شاب تقدم يل طالبا الزواج يف الرابعة والعشرين من عمره ،وهو على
خلق عال ومتدين ويف خري ونعمة ,ولكنه متزوج ولديه ابنتان ،وأان أجد هذا الشاب يناسبين أكثر من
أي شاب تقدم يل ،ولكن عائليت ترفضه؛ ألنه متزوج ،على الرغم من أهنم ميدحون أخالقه ,وذلك

الشاب متمسك يب وال يريد الزواج من غريي ,وأان يف حرية من أمري .ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته" ويف رواية" :خلقه
فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة" رواه الرتمذي ( ، )1084وابن ماجة ( )1967من حديث أيب هريرة -

رضي هللا عنه .-

إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -جعل املعيار لقبول الزواج هو الدين واخللق للشاب والفتاة،
وابلنسبة لقبول هذا الزوج أشري إىل ما أييت:

( )1أن يكون قصد الزوج من التعدد ونيته به نية صاحلة ،ومقبولة ،حبيث ال تكون ردة فعل أو نتيجة
ملوقف معّي؛ حىت ال تصبح الفتاة ضحية هلذا الزواج.

( )2قدرة الزوج على التعدد ،قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اي معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج  " ...احلديث رواه البخاري ( )1905ومسلم ( )1400من حديث

ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -واالستطاعة تشمل االستطاعة النفسية واملالية واجلسدية ومجيع أنواع
االستطاعة.
( )3إدراك الفتاة وقبوهلا للتعدد ورضاها به ،وعدم الغرية الشديدة اليت رمبا تفسد احلياة مستقبالً،
وأهنا تزوجت بنصف رجل ،ويكون ذلك واضحاً يف ذهنها حىت ال تفاجأ به مستقبالً.

( )4أما ابلنسبة لعائلتها فهم ال يبحثون إال عن سعادتك واستقرارك فهم ميتنعون عنه؛ ألهنم يرون أن
األفضل لك أن تتزوجي برجل غري متزوج ،وهم ال شك يف صدق حمبتهم وإخالصهم لك ،والذي

أراه هو إرضاؤهم وإقناعهم والتوسط يف ذلك ،والتوجه إىل هللا أن خيتار اخلري.

( )5وأما كون الشاب ال يريد غريك فليس مبسلم ال لك وال له ،فإن القناعة تتغري ،فلو وجد هذا
الشاب من هو أفضل منك ،فإنه ال يرفض الزواج هبا من أصل.

()341/17

زواج األسود من البيضاء
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1424/3/12
السؤال

يف بلدان هذا ال حيق لألسود الزواج ببيضاء البشرة ،وهذا ما عانيته كثرياً ،ألين وجدت فتاة ملتزمة

ومتخلقة ،وهي بيضاء البشرة ،ومل أستطع أن أخطبها ،ألين أعيش هنا وأعلم ما حيدث ،فأان أتساءل
يف الكثري من املرات هل إذا دخل األسود اجلنة ال يستطيع الزواج من احلور العّي ،مل يقلها هللا الذي

حنن عباده ،فكيف نقوهلا وحنن يف سنة 1423هـ ،حاولت التغيري من هذا إال أين مل أفلح ،فبماذا
تنصحوين جزاكم هللا خرياً؟ وخاصة عند إجياد الزوجة الصاحلة ذات البشرة البيضاء.

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /عبد الرمحن علوش املدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي) .
اجلواب:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد :فإن هذا السؤال يذكرين ابحلديث

الذي رواه احلاكم يف مستدركه ( )93/2وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه ،ووافقه الذهيب من
حديث أنس  -رضي هللا عنه  -أن رجالً أتى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا

إين رجل أسود اللون ،قبيح الوجه ،ال مال يل ،فإن قاتلت هؤالء حىت أقتل ،أدخل اجلنة؟ قال .نعم،

فتقدم فقاتل حىت قتل ،فأتى عليه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو مقتول ،فقال" :لقد

حسن هللا وجهك ،وطيب رحيك وكثر مالك" وقال" :لقد رأيت زوجتيه من احلور العّي يتنازعان جبة
عليه يدخالن فيما بّي جلده وجبته".

فيا أخي الكرمي :يف املنهج الشرعي ال فرق بّي أسود وأبيض ،بل" :إن أكرمكم عند هللا اتقاكم"،

وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  ...احلديث" ،وقد
امتثل الصحابة  -رضي هللا عنهم  -هذا املنهج وأمرهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بذلك فزوج
 -صلى هللا عليه وسلم  -قزمان وهو أسود فتاة من األنصار ،وزوج مواله زيد بن حارثة  -رضي هللا

عنه  -بنت عمته زينب بنت جحش  -رضي هللا عنها  -وهي قرشية ،فأنصحك اي أخي الكرمي إذا
وجدت الزوجة الصاحلة ورضي أهلها أن يزوجوك فتقدم إليهم سواء كان يف داخل بلدك أو خارجها،
وإن مل جتد فاصرب واحتسب واحبث عن الدين واخللق أوالً ،وهللا يرعاك.

()342/17

أمي ترفض زواجي
اجمليب د .اندية الكلييب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1425/04/13هـ

السؤال

مشكليت هي أنين خترجت من اجلامعة حديثا واحلمد هلل ،وقلت لوالديت أنين أريد االرتباط بفتاة بعد

التخرج مباشرة ،وفعالً سافرت إىل بلدي ،وبدأت ابلبحث عن فتاة ابملواصفات اليت أطلبها ،وفعالً
قابلت فتاة عمرها مناسب ابلنسبة يل ،وأخالقها طيبة ،وخجولة ،ومجيلة- ،أي أهنا كما أريد متاما،-
وأبوها هو قريب لنا من جهة أمي ،فخطبتها من أهلها ،وأخربهتم أين سأعود ألخرب أهلي.

ت والديت رفضت بشدة ،وسبب الرفض هو أن هلا عمة لألسف الشديد سجنت يف قضية
وملا علم ْ
نصب واحتيال ،وبنت هذه العمة نفسها تعمل مغنية يف إحدى النوادي الليلية بشكل علين

ومعروف ،ووالد الفتاة تربأ منها منذ زمن بعيد ،ومقاطعها بشكل هنائي ،فهي ترفض أن أتزوج هذه
الفتاة بسبب مسعة عمتها وبنت عمتها! لكنين قلت هلا مبا أن الفتاة خلوقة ومرتبية ،وال توجد عالقة

بينها وبّي عمتها ،بل إهنا ال تعرف عمتها ،وال تزورها أو تراها أبدا ،ومبا أن أابها وأمها حمافظان ،فما

مصرة على رأيها ،وأان صراحة أحببت الفتاة وأريدها بشدة،
ذنب الفتاة؟! لكن أمي لألسف ما زالت ّ

فهل للبنت عالقة هبا؛

وهل يسوغ أن خيرب بيتها وال تتزوج بسبب عمتها؟ وماذا علي أن أفعل مع والديت؟ أرشدوان جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي السائل :مشكلتك يسرية  -إبذن هللا تعاىل -وتلخيصها فيما يلي:

أوالً :هذه الفتاة ال ذنب هلا مطلقاً مبا تفعله عمتها وابنتها ،بل ولو كان أقرب قريب فإن هللا -تعاىل-
يقول" :وال تزر وازرة وزر أخرى" [اإلسراء ، ]15 :وقال تعاىل" :وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه"،

وهذا منهج واضح يف كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -دل عليه نصوص كثرية ال
جمال إليرادها هنا.

اثنياً :لكن يبقى اإلشكال وهو رفض والدتك ..ماذا تصنع جتاهه؟ عليك مبحاولة إقناع والدتك إذا

كنت راغباً يف هذه الفتاة ،وكانت كما وصفتها ،تتميز ابلصالح وحسن اخللق ،واستعن بوالدك أو

املقربّي إىل والدتك من أخواهتا أو صديقاهتا ،وال تستعجل يف ذلك ،فحاول أكثر من مرة أبساليب

متنوعة ،واطلب من والدتك أن تستشري طلبة العلم ،أو الدعاة يف رأيها ،وعليك ابلدعاء أن يوفقك

هللا -تعاىل -ملا فيه مصلحة لك وخري ،فإن قبلت فذاك ما تبغي وهو من توفيق هللا -تعاىل -أوالً
وآخراً.

اثلثاً :وإن رفضت والدتك فإين أنصحك أال تتزوجها ،ودع عنك أنك أحببتها بشدة ،فإنك ما زلت
يف مقتبل العمر ،والنساء سواها كثري ،وضع يف ذهنك االعتبارات اآلتية:

أ -أن هذا بر بوالدتك وحتماً وإبذن هللا ستوفق ما دمت تفعله براً ،فهو دين يرد إليك.

()343/17

ب -أن هذا القرار مصلحته تعود عليك وعلى الفتاة فما ذنبها أن تعيش بّي جمتمع يرفضها وال
يتقبلها ،وقد رأيت الكثري من التجارب صرحت يل العديد منهن أهنا لو كانت تعلم أن أهل الزوج ال
يريدوهنا ملا تزوجته ملا رأت من العزلة أو اإلساءة ،أو غري ذلك ،وينبغي أن تفكر يف املستقبل.

من مصلحتها أيضاً حىت يكون زواجك سعيداً بعيداً عن املنغصات ،فهذه والدتك ومن الصعب جداً
عليك وعلى الفتاة أيضاً أن يكون بينكم يف بداية الزواج فجوة.
أسأل هللا -تعاىل -أن يسعدك ،وأن يوفقك ملا حيب ويرضى ،هذا وهللا أعلم وأحكم.

()344/17

إىل مىت أنتظر؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1422/11/10

السؤال

عقد قراين على أحد الشباب من معارف العائلة وذلك قبل اكثرمن عام من اآلن ،وكنت قبل ذلك
خمطوبة له بعامّي أي أان مرتبطة به منذ أكثر من ثالث سنوات ارتبطت به خالهلا امسا وعاطفة ولكن

ومنل ،وخنّرج لذلك كلمات قاسية يف
املدة تطول وتطول ونفقد الصرب أحياان على بعضنا فرتاان نضجر ّ
حواران علما أبنين متخرجة من اجلامعة بينما هو ال يزال طالبا فيها وموظفا يف وظيفة أخرى وأهله
يرفضون الزواج حىت ينتهي من دراسته أوال ،مع أن أهلي قدموا له كل التسهيالت حىت السكن

ولكنهم يرفضون دائما ألهنم يريدونه أن يقوم بكل ذلك بنفسه !!..وأظل أان ضحية أهله
وضحيته .. !!..حاولت مرارا االنفصال ولكنه كان يف كل مرة يعتذر وهو حيبين وأان أحبه ولكن كل
هذا ال يطاق ..بعد كل هذا الزمن أحتاج إىل وجوده جبواري ..أحتاجه بكل معىن الكلمة ..أحتاجه
زوجا وأاب وأخا وصديقا وحبيبا ..أشعر أن حيايت تتحطم قبل أن تبدأ ..أشعر حبزن عميق ال أعرف

ماذا أفعل ..ايئسة تستجدي!!..
اجلواب

أخيت الكرمية ،أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
أما استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً  -صدقيين أقدر حجم ما تشعرين به ،فاالنتظار ثقيل وممل..خاصة إذا كان التاريخ النهائي هلذا

االنتظار غري حمدد!! فأسأل هللا لك اإلعانة والتوفيق والتيسري.
اثنياً  -ال أدري ملاذا يقف أهله هذا املوقف الغريب .فاحلمد هلل مادام موظفاً فهو قادر على إعالة

أسرته ورمبا كان زواجه عوانً له يف دراسته وخترجه ..وأهلك قد قدموا له  -كما تذكرين  -الكثري من
التسهيالت إلمتام هذا الزواج ..فلماذا الرفض؟! والتعلق هبذا الشرط الغريب؟!

اثلثاً -لنفرتض أنه لسبب أو آلخر اخفق يف خترجه ومل يستطع استكمال دراسته ،فهل سيؤجل الزواج
إىل ما ال هناية..؟! ما هذا الكالم..؟!

رابعاً -أنت هنا من يدفع مثن االنتظار ،وحيرتق بناره ،ورمبا سارت األمور على غري ما تريدون..
وأخفق " صاحبنا " يف دراسته ،ومرت األايم والشهور والسنوات ،ويف النهاية تقلبت القلوب..

وتغريت املشاعر ..وذهب كل إنسان إىل طريق خمتلف وعدت كما كنت تنتظرين خطيباً آخر ..قد

يتأخر جميئه هذه املرة طويالً..بفعل املتغريات!! فماذا ستفعلّي؟! ال شيء جيدي وقتها ..حىت البكاء..

حىت األنّي!!

خامساً  -لذلك فأقرتح عليك أن ختتاري بّي مشاعرك ..واحتياجك له كما تذكرين مع مرارة بل
وحرارة االنتظار اليت تصطلّي هبا دون حتديد واضح لنهايتها ،وبّي وضع حد واضح هلذا األمر..

واتريخ حمدد إلمتامه أو إهنائه ..واخلرية فيما اختاره هللا

()345/17

سادساً  -جيب أن يتدخل يف هذا املوضوع أحد الرجال العقالء من أقاربك ..كوالدك  -مثالً  -أو

أحد إخوتك ليقابل هذا الرجل أو والده ..ويتفق معه على اتريخ حمدد ال يتجاوز بضعة أشهر ..إلمتام

هذا األمر  -كما أسلفت  -أو إهنائه .وحياول بطريقته اخلاصة طرح جمموعة من البدائل اليت تيسر
هذا األمر وتسهله ..من انحية السكن أو غري ذلك.
سابعاً  -ال تنسي اي أخيت الكرمية -االلتجاء إىل هللا بدعاء صادق أبن يوفقك ويسهل أمرك

ويعينك ..ويقيض لك الصالح والفالح ..وال تنسي أننا نقوم بعمل األسباب .وأما األقدار فإهنا

جتري كما قدر هللا هلا سبحانه ..فأحسين الظن ابهلل ..وأجلئي إليه واحلي ابلدعاء ..وسيجعل هللا بعد
عسر يسراً .وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك

()346/17

إخويت يرفضون مساعديت!!
اجمليب د .صاحل بن حسن املبعوث

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1423-12-9

السؤال

أان شاب يف الثالثينات من عمري وراغب يف الزواج وقد وجدت الفتاة املناسبة حبمد هللا تعاىل ,وملا
تقدمت هلا اتضح يل أن إخويت لن يساعدوين يف الزواج مع أن وضعي املادي اآلن متواضع جداً,
ولقد وجدت على إخويت يف نفسي كراهية كبرية ألهنم رفضوا مساعديت علماً أهنم ساعدوا غريي أبكثر
مما قرروا أن يساعدوين به ،وأان يف ضيق من أمري وكرب حىت أنين ال أقابلهم بوجه طلق كالسابق

ألهنم خذلوين ،ماذا أصنع؟
اجلواب
األخ الكرمي..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "
أوالً :أدعو هللا تعاىل لك اي أخي أن يسهل عليك أمر زواجك وييسره لك وأن يبارك لك يف زوجتك.
اثنياً :موقف إخوانك منك موقف مؤمل وحمزن كونك وصفتهم أبهنم يساعدون اآلخرين ومل يفعلوا معك
ذلك ،لكن ما جيب عليك علمه شرعاً أن إخوانك ال جيب عليهم شرعاً أن يساعدوك لكونك

مكتسبا ولديك وضع مادي يسمح لك ابالقرتاض إلعفاف نفسك ،ومساعدة إخوانك لك من ابب

املعروف واإلحسان وهم عندما مل يفعلوا ذلك فوتوا على أنفسهم ابابً عظيماً لألجر واملثوبة والصدقة

والصلة ألن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -جعل للصدقة على األقرابء أجرين أجر الصدقة
وأجر الصلة.

فأنصحك ابلصرب واالحتساب ،وعدم محل شيء يف نفسك على إخوتك بل والتقرب إليهم والثناء
عليهم والدعاء هلم فإهنم بذلك حيسنون إليك ،وال جتعل ذلك سبباً يف قطيعة الرحم والصلة بينكم

فإن الدنيا متاعها قليل وما عند هللا خري وأبقى ،وثق أبن هللا سيعينك ويهيئ لك من يساعدك ولو من
األبعدين ،وتوكل على هللا واطرح عنك الوساوس وإايك أن تسمح ألحد من الناس أن يوقعك يف فتنة

مع إخوتك بسبب عدم مساعدهتم لك ،وأدعو هللا أن يوفق إخوتك ملساعدتك وإعانتك ،وهللا
اهلادي إىل سواء السبيل.
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الوظيفة شرط الزواج
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
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وعقباته

التاريخ 1424-4-30
السؤال

أان متخرج من اجلامعة ومل أحصل على وظيفة حىت اآلن .ولكين شاب مهتد وهلل احلمد..والقصة هي
أنين قبل وقت وقعت يف حب فتاة ويف نفس الوقت هي أيضا وقعت يف حبها يل ،ووظفنا هذا احلب

ابلطريق األمثل والشرعي وهو الزواج ،..ولكن والد هذه الفتاة ال يريد أن يزوج ابنته إال لرجل ذي

وظيفة ومرتب مرتفع وأان على هذه احلال ال أستطيع إال الصرب سنتّي أو ثالث حىت أتيت الوظيفة أو
ال أتيت ،وأان ال أستطيع البعد عنها وهي ال تستطيع البعد عين ،وكالان ال يريد إال الطريق الشرعي،

مع العلم أبن أهلها يرفضون ذلك إال بشروط..،أفيدوين ماذا أعمل؟؟.
جزاكم هللا خرياً

اجلواب

نبارك لك زايرة موقعك اإلسالم اليوم ،وعرضك هذه املشكلة ،أخي الكرمي اعلم أين سأبعث ألبيها
رسالة أنت حاملها ،إنك أيها األب املبارك تعيش املسؤولية وتؤدي األمانة ،فحرصك على إسعاد

ابنتك مما جيب عليك ،وحسن اختيار الزوج من رعاية األمانة ،مما يؤكد يف اختيار الزوج أن يكون ذا

مال يستطيع أن يسعد ابنتك ،وقد جعل املال الذي هو مؤنة النكاح االستطاعة ،قال  -صلى هللا
عليه وسلم " :-من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ،ومعلوم أن القدرة على النكاح  -اجلماع-

يستطيعها كل الشباب األسوايء ،فليس مثة مراد للرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -إال املهر وما

بعده ،وقد أجر نيب من أوىل العزم نفسه أليب زوجته مثان سنّي.

إلعفاف نفسه ،فهل أراك تفرط يف ابنتك وتزوجها من يعجز عن القيام مبا حتتاج إليه كل زوجة؟ أيها

األب املبارك تذكر أن فاطمة بنت قيس  -رضي هللا عنها  -استشارت الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -فيمن تقدم خلطبتها فقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-أما أبو جهم فكان ال يضع العصا
عن عاتقه ،وأما معاوية فصعلوك ال مال له أنكحي أسامة"  -احلديث ،فذكر هلا الرسول  -صلى هللا
عليه وسلم أن املانع من قبول معاوية أنه ال مال له مع أن أاب سفيان  -رضي هللا عنه  -كان موسراً
ومرجواً ،وهو والده ،وأمه من أعظم األمهات رعاية وعناية هند بنت عتبة عالية الشرف  -رضي هللا

عنهم  ،-فكأين مبن خطب ابنتك حيمل شهادة وال حيمل ماالً كمعاوية ،لديه أم عظيمة شريفة مشفقة
وأب غين ومع ذلك فقد وصف حاله الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " -صعلوك ال مال له".
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وأما الرسالة الثانية فإليك وحدك ،إىل قلبك املعىن ،إىل روحك اخلفاقة ،إىل شوقك وحبك ،اعلم
وفقك هللا أن الزواج مسؤولية وواجبات وحقوق ،وأن املال من أعظم أسباب سعادة احلياة بّي
الزوجّي ،وأن العاجز عن تلبية الطلبات هو املهموم وليس زوجه ،وأن بيت الزوجية ال يصلح أن

يكون خيمة وال شقة خالية من املهمات واحلاجيات ،فلذا عليك ابلصرب ،فخري عيشنا الصرب ،كما
قال عمر  -رضي هللا عنه  ،-ويف احلياة مىن ال تدرك ،وآمال حتتاج إىل أعمال ،فالعاقل من مل تطغ
رغائبه على مصاحله ،فاصرف النفس وأجلم القلب ،وأعرض ابلبصر ،ومن غاب عن البصر فإنه خيف

عن القلب خياله ،واحرص على نفع نفسك" أحرص على ما ينفعك وال تعجز  ،" ...فإذا حتسن

وضعك فأنت مطلوب ال طالب ،وال ابرك هللا وال حيا هللا حباً يلفك ابحلاجة ،ويذل نفسك فتقبل

اإلحسان والصدقة ،ويزاح عنك الواجب من املناسبات ألنك مسكّي ال جتد ،فالعزة وقوة النفس

والرتفع عن االحتياج لآلخرين بوابة الرفعة ،وقد قال بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم  -يقطع ذكره
وال يسأل الناس ،هذا معىن قوله  -رضي هللا عنه  -حفظك هللا ورزقك الصرب ،وانتظار الفرج،
وهداك لليت هي أحسن من األحوال ،وهللا أعلم.
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خيشى الفتنة ،وال يستطيع الزواج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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وعقباته

التاريخ 1424/11/13هـ

السؤال
السالم عليكم ،أان طالب جامعي يف املرحلة الرابعة ،ويف اجلامعة فساد ال يتصوره العقل ،فاملرأة عارية
تعرض مفاتنها وتلبس ما يعرض جسدها ،وأان شاب وسيم وج هذاب للفتيات ،ولكين وبفضل هللا
حافظت على التزامي ،ولكي أجنو من طاقيت اجلنسية ،ولكي ال أقع يف الزان حاولت الزواج ،ولكين

يتيم األب واألم ،ومل يكن عندي من يعينين على الزواج.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي السائل لقد قرأت رسالتك مرات عديدة ،وشعرت وأان أقرؤها مبدى املعاانة اليت تعايشها ومتر

هبا ،وأن هذا البالء الذي حييط بك يف هذا الوسط اجلامعي من تربج وسفور واحنالل يف األخالق،
ومناظر هتيج النفوس ،وتعمل على فوران الشهوة وأتججها وزايدة هليبها املستعر ،وذلك بواسطة

أولئك الفاتنات السافرات ،والالئي جتردن من احلياء واحلشمة والعفاف قبل أن يتجردن من ثياهبن،

وقد اختذهن الشيطان جنوداً َُ له؛ ليغويهن ويغوي هبن .نسأل هللا السالمة من الفنت ما ظهر منها وما
بطن ،ولقد ح هذران النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من فتنة النساء ،كما جاء يف احلديث املتفق عليه

عند البخاري ( )5096ومسلم ( )2740من حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -عن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" ويف رواية أيب

سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف هناية احلديث "  ...فاتقوا الدنيا
واتقوا النساء" رواه مسلم (. )2742

فيا أخي الكرمي كن على حذر من هذه الفتنة العظيمة.
ولقد سرين كثرياً عندما علمت  -رغم هذا الشر كله  -أبنك ملتزم وحمافظ على دينك ،نسأل هللا -
سبحانه وتعاىل  -أن حيفظنا وإايك من شر أنفسنا والشيطان اللهم آمّي.

أخي املبارك :ليكن لك يف رسول هللا يوسف  -صلى هللا عليه وسلم  -الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي

صلوات ريب وتسليمه على نبينا وعليهم مجيعاً وعلى سائر األنبياء واملرسلّي.

فلقد فضل يوسف  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يرمى يف غياهب السجن وأمل القيد ،على أن يفعل
ب
ما أمرته به امرأة العزيز من ممارسة الفجور والزان معها ،فقال  -كما حكى عنه القرآن" :قَ َ
ال َر ِّ
ِ
ب إِ َه ِ
ِِ
ِ
ّي"
ص ِر ْ
َح ُّ
يل ممها يَ ْدعُونَِين إِلَْي ِه َوإِهال تَ ْ
ف َع ِّين َك ْي َد ُه هن أ ْ
ب إِلَْي ِه هن َوأَ ُك ْن م َن ا ْجلَاهل َ
الس ْج ُن أ َ
ّ
َص ُ
[يوسف ]33:فما كانت النتيجة؟ (فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم) .
وبعد هذا كله أظهر هللا براءته وأطلق سراحه ،وفوق هذا أصبح عزيز مصر يتح هكم يف خزائنها ،وهذا
جزاء من يتقي هللا وخيشاه( ،وإنه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنّي) .

فعليك أخي الكرمي هبذه األمور:

ِ
 .1عليك بغض البصر امتثاالً ألمر هللا  -جل وعال " :-قُل لِل ِ
صا ِرِه ْم َوَْحي َفظُوا
ْم ْؤمنِ َ
ّي يَـغُضُّوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ
ك أَ ْزَكى َهلُم إِ هن ه ِ
صنَـ ُعو َن" [النور. ]30:
وج ُه ْم ذَلِ َ
ري ِمبَا يَ ْ
فُـ ُر َ
اَّللَ َخب ٌ
ْ
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ين ال َِجي ُدو َن نِ َكاحاً َح هىت
 .2عليك ابلعفة والبعد عن كل ما يثري شهوتك ،قال تعاىلَ :
"ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
يُـ ْغنِيَـ ُه ُم ه
ضلِ ِه " [النور. ]33:
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
 .3عليك ابلصوم قال  -صلى هللا عليه وسلم " :-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري ( )1905ومسلم ( )1400من

حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -ومعىن (وجاء)  ،أي وقاية وحرز أن يقع يف احلرام.
 .4إذا استطعت أن تقلل من حضورك للجامعة فافعل.

 .5عليك مبصاحبة أهل اخلري من العلماء والدعاة وطلبة العلم.
 .6عليك بطلب العلم الشرعي واالجتهاد فيه.

 .7عليك ابلبعد عن كل شيء يثري شهوتك ،سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مشاهداً.
 .8عليك ابستحضار عظمة هللا يف قلبك ،وتذكر ما أعد هللا لعباده املتقّي من النعيم يف اجلنة ،واليت
فيها ما ال عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ،وتذكر أن لك زوجات من احلور العّي
هن يف انتظارك يف اجلنة ،فال تضح هبن من أجل قضاء شهوة عابرة تذهب لذهتا وتبقى حسرهتا يف

الدنيا واآلخرة.

 .9تذكر ما أعده هللا للعصاة والزانة من العذاب األليم واهلوان الشديد ،فاحذر أن تكون منهم..

 .10تذكر الناس وهم يف عرصات يوم القيامة ،وقد بلغهم من اهلم والغم والكرب ما هللا به عليم،
فقد بلغ منهم العرق مبلغاً عظيماً ،وإذا هبم واحلالة هذه ينادى على أانس وعلى رؤوس األشهاد

تعالوا لكي تستظلوا حتت ظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله ،ومن بّي هؤالء الصنف من الناس

شاب نشأ يف طاعة هللا ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا رب العاملّي،
فاجتهد أن تكون أحد الرجلّي من ذلك الصنف ،نسأل هللا من فضله.

 .11اجتهد يف الدعاء وتضرع إىل ربك الكرمي أبن يصرف عنك هذا البالء ،وأن يثبتك على طاعته،
وأن يهيئ لك سبل الزواج إنه مسيع جميب وابإلجابة قدير ،وإن استطعت أخي السائل أن تقرأ كتاب

(عندما ينتصر العفاف) ألخينا الشيخ خالد أبو صاحل  -حفظه هللا  -فذلك خري ،فالكتاب جيد يف

اببه ،وقد أجاد فيه صاحبه وأفاد.
نسأل هللا -سبحانه وتعاىل  -أبمسائه احلسىن وصفاته العليا أن يطهر قلبك ،وحيفظ فرجك ويسرت

عيبك ،ويغفر ذنبك ،وييسر لك إعفاف نفسك بزوجة صاحلة تسر هبا إذا نظرت إليها ،اللهم آمّي
هذا وهللا أعلم.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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معاقة ختشى من الزواج
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
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وعقباته

التاريخ 1425/1/23هـ

السؤال

هل جيوز للمرأة املسلمة أن متتنع عن الزواج؟ حيث إهنا معاقة ،وختشى احلياة مع أي رجل؛ خوفاً من

اج بدأ أسعد ما يكون ،وهى ختشى
سوء العاقبة ،وأهنا ترى سوء العاقبة لكثري من الشاابت بعد زو ٍ

هذه العاقبة ،وتريد أن تفرغ حياهتا يف طاعة هللا ،وطاعة والديها ،وأخواهتا ،وإخواهنا ،وحفظ كتاب

هللا ،وسنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-فما رأي الدين يف هذا؟.

اجلواب

امسحي يل أخيت الكرمية أن (أتفلسف) قليالً ،وأقول إن اإلعاقة احلقيقية ليست يف اجلسم ،وإمنا هي
يف القلب ،حينما ختشاه ظلمات اإلحباط ،واليأس ،وكره الدنيا ،والناس.

نعم ،قد ترين إنساانً صحيح اجلسم مكتمل البنية ،ابدي الصحة ،ولكن نفسه مأسورة ،فتضيق عليه

الدنيا برحابتها ،وسعتها ،حىت تصبح مثل سم اخلياط ،فال يزال يذبل ويذبل ،ويذبل حىت ال يطيق
انتظار املوت ،جييء إليه ويعاجل ربه بنفسه وينتحر!!.

ويف املقابل جتدين من ابتاله هللا إبعاقة يدفعه شعوره ابلتحري إىل املقاومة وإثبات الذات ،حىت ينال

ما قد ال يناله اإلنسان الصحيح ،وال أزال أذكر صورة رجل قابلته قبل سنّي؛ دخلت اجمللس ،وأول
ما لفت انتباهي من احلضور مجيعاً هو!! فإعاقته كانت شديدة ظاهرة للعيان ،فامتأل قليب مبشاعر

الرمحة واألسف ،وملا أخذت مكاين ،وبدأ احلديث دورته املعتادة ،إذا هبذا املعاق يتصدره ،وينطق

لسانه بكلمات مليئة ،واثقة تدل على ما حيمله يف ثقافة ووعي فسألت صاحب اجمللس عنه ،فقال
هذا املهندس فالن بن فالن ،خترج يف كلية اهلندسة ابمتياز ،فتحولت مشاعر الرمحة واألسف إىل

مشاعر إكبار واحرتام ،وتقدير هلذه النفسية اجلبارة اليت تغلبت على ظنها وقهرهتا ،وخرجت للمجتمع
أبحسن صورة.
أان ال أعرف عنك شيئاً وعن طبيعة حياتك ،ولكن سؤالك أاثر يف نفسي شعوراً ،أرجو أال يكون

صحيحاً!! ،وهو أنك تربرين هروبك من احلياة ،وانكفاءك على ذاتك برغبتك يف التفرغ لطاعة هللا -

تعاىل -وخدمة أهلك ،وطلب العلم ،وإبراز الصور السيئة للحياة الزوجية ،من خالل أمثلة
(استثنائية) عايشتها!!.

نعم ،قد يكون سؤالك غطاء تربرين به حالة نفسية أنت تعيشّي فيها ،لكن لن أكون عوانً لك على
ذلك ،أتدرين ملاذا؟ ألنك مهما أوجدت من املربرات أمام الناس فلن ختدعي نفسك ،بل ستبدين

أمامها مهزومة عاجزة ،تعيشّي على هامش احلياة؛ وألن كل املربرات اليت ذكرتيها ال متنع الزواج أبداً،
بل قد تكون وزايدة!! قد تكون املرأة متزوجة وهي:
 انجحة يف حياهتا الزوجية. -طالبة للعلم.

 جمتهدة يف الطاعة. -ختدم زوجها وإخوهتا ووالديها ،وكل من له عالقة هبا.

هل أحتاج إىل إثبات ذلك من الواقع؟ كال ،فأان أجزم أنك اآلن تستحضرين مثاالً أو أكثر يف

ذهنك.

إذن فال هتريب من الواقع ،وجتعلي خوفك من إعراض األزواج عنك بسبب اإلعاقة شبحاً يهدد

حياتك ،وحيطم نفسيتك ،كال ،بل سلمي أمرك إىل اللطيف اخلبري ،فهو  -سبحانه  -أعلم مبن خلق

وما يصلحهم وما يفسدهم.
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مث اصنعي أنت واقعك وليس العكس ،فإن يسر هللا لك الزواج فأمامك أفق رحب لألجر والثواب،
والقرب من هللا.
أطاعت املرأة رهبا وصلت فرضها ،وأرضت زوجها قيل هلا ادخلي من أي أبواب اجلنة شئت!
 فإذاْ

انظر ما رواه أمحد ( )1664من حديث عبد الرمحن بن عوق  -رضي هللا عنه .-

اجتهدت يف تربية أوالدها ،أخرجت لألمة رجاالً ونساء يصنعون التاريخ ،وغري ذلك كثري.
 وإذاْ

إن مل تتزوجي أهي النهاية؟ ال ،وألف ال ،بل أفق أرحب من الطاعات واخلري ،والدعوة ،ونفع الناس،

وتعليمهم ،والعمل اخلريي والثقافة ،واالطالع و....إخل.

هكذا نصنع واقعاً؛ أبن نكون كما حنب ،وليس ما حيب هو ،وليس ذلك اعرتاض على قدر هللا؛ بل
بذل لألسباب؛ لنحقق قدر هللا  -سبحانه -وإرادته ،ومشيئته ،أسأل هللا أن مين عليك ابهلداية،

وييسر لك حياتك ،ويرزقك التوفيق.
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والدان يرفض زواجنا  ...مأساة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته
التاريخ 1425/3/1هـ

السؤال

حنن أربع بنات ،والدي -هللا يهديه -يرفض أن يزوجنا ،وال نعرف إذا كان يتقدم أحد خلطبتنا أم ال؟

هو دائما يقول لنا :رمبا يكون اخلري لكن أن جتلسن مع أبويكم ،واملشكلة أنه ال يريد ألحد أن يراان،

صحيح هو مل حيرمنا من التعليم ،وتعلمنا ولكن ال خنرج من البيت مطلقاً إال للمدرسة أو للمستشفى
فقط ،ال نذهب إىل أفراح وال حىت يريدان أن نتكلم مع اجلريان أو نتعرف عليهم.

الوضع اآلن يف البيت هو كاآليت :والدي ووالديت منفصالن يعيشان معنا يف بيت واحد ،ولكنهما ال
يتكلمان مع بعضهما أبداً ،وكل واحد منهما ينام يف غرفة منفصلة ،وكل ذلك بسبب مشاكل كثرية
حصلت بينهما منذ سنوات عديدة.

هل والديت أتمث؛ ألهنا إبمكاهنا أن تساعدان وهي هتدد والدان ويف نيتها أهنا ال تريد أن تزوجنا.

أيضا إخواين األوالد هل يتحملون الذنب وأيمثون؛ ألهنم أيضاً ال يريدون أن يساعدوان؟ تقدم ألخيت

الكبرية وعمرها  35سنة اآلن خاطبان ،وكان التفاهم مع أخي ولكنه مل يكن متفامها معهما ،وأخيت
رفضت؛ ألهنا ختاف لو علم والدي ماذا يفعل هبا؟

اآلن يوجد املشروع اخلريي للزواج ،وقدمت طلب للزواج به ،ووجدوا يل شخصاً مناسباً واتصلوا يب،
ولكن اآلن لو جاء وتقدم لوالدي سوف يرفضه ،وأان أفكر لو رفضه والدي سوف أذهب وأشتكي

يف احملكمة؛ ألنين سألت قاضياً يف احملكمة ،وقال يل اشتكي والدك حىت تتزوجي ،وأان اآلن خائفة لو

ذهبت ألشتكي أن يطلق والدي أمي ويطردها من البيت ،ولكن القاضي قال يل مشاكل الزواج أكرب
من أي مشاكل أخرى ،فهل لو ذهبت واشتكيت ألزوج نفسي هل آمث على ذلك؟

اآلن لو اشتكيت يف احملكمة وسقطت الوالية عن والدي ورمبا رفض أخي أن أيخذ الوالية حىت
يزوجين ،ولكن يف حالة أن أخي أخذ الوالية ووافق

على تزوجيي ولكن أمي مانعت وعارضت وأثرت على أخي وهو ابلتأكيد سوف يقوم برضا أمي يف
هذه احلالة ،هل يكون عليه إمث كبري؟ وأيهما األهم أن يرضي أمي أم يزوجين؟

اجلواب

األخت الكرمية - :سلمها هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة .واجلواب

على ما سألت كالتايل:

أوالً :أدعو هللا لكم ابلثبات على الطاعة ،وأن يصربكم على ما ابتالكم به إنه رحيم ودود .اثنياً :ال
شك أن ما تعرضتم له بالء كبري حيتاج منكم الصرب واالحتساب ،فإن األجر مرتتب على ذلك.
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اثلثاً :ال خيفى عليكم أن بر الوالدين واجب ،ولو قصرا يف حق أبنائهم فال جيوز أن يصور لكم

الشيطان أن ما فعله والداكم جييز لكم العقوق أو العنف أو اإلساءة يف حقهما ،فإن هللا سبحانه

أخربان أن الرب واجب على العبد ولو دعاه والداه إىل الشرك فال يطعهما ،ولكن يصاحبهما يف الدنيا
ك بِ ِه ِعلْم فَال تُ ِطعهما وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف
اه َد َ
س لَ َ
"وإِ ْن َج َ
ُْ َ َ َ
ٌ
معروفاً ،قال تعاىلَ :
اك َعلَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
ِ ِ
ُّ
يل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَـبِّئُ ُك ْم ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [لقمان. ]15:
ب إِ َه
يل مثُه إِ َه
يل َم ْن أ ََان َ
الدنْـيَا َم ْع ُروفاً َواتهب ْع َسب َ
رابعاً :إذا كان أبواكما أو أحدمها يتعمدان عدم تزوجيكم فإهنما آمثان يف ذلك؛ ألن الزواج حق لكل
واحدة منكن.

خامساً :ما يتعلق أبخيك فاألصل أنه ليس وليك مع وجود والدك ،وابلتايل ال يلحقه إمث يف عدم

تزوجيك ،ولكن ال ينبغي أن يكون سلبياً هبذه الصورة؛ بل الواجب عليه أن يتقي هللا ويساعد أخواته
يف الزواج ألهنن عرضه وبقية أهله.

سادساً :أما التقدم للجنة املهتمة بشؤون التزويج واخلوف أن والدك يرفض ذلك الشاب ،فالذي

ينبغي أن ال خيرب والدك أنه جاء من طريق اللجنة هذا أوالً.
واثنياً :ال تتعجلي احلكم برفضه فقد يشرح هللا صدره لذلك الشاب ،وابإلمكان إدخال خالك أو

عمك أو أي أحد يف العائلة له أتثري على والديك ليقوم إبقناع والدك يف املوضوع أبسلوب مناسب.

سابعاً :من املعلوم شرعاً أن األب إذا منع ابنته من الزواج بغري سبب شرعي ومنطقي فإنه آمث

وارتكب بذلك حمرماً ،وهو ما يسمى شرعاً ابلعضل ،فيجب تذكريه بذلك ،وإذا ما أص هر على ذلك
حق للفتاة أن تشتكيه إىل القاضي ليلزمه بتزوجيها ،فإن رفض نقل الوالية إىل أقرب ويل أو قام هو

بتزوجيها ممن يراه مناسباً ،ولكن أرى أن ال تقدمي على هذه الطريقة حىت تستنفذي مجيع الوسائل
املتاحة للضغط عليه وإقناعه أبمهية تزوجيك وبقية أخواتك ،وعجباً ألب يرى السرت قادم لبناته

فريفضه ،إنه يعرض نفسه للعار والشنار واألذى ،ولإلمث عند هللا  -عز وجل.-

اثمناً :لو انتقلت واليتك إىل أخيك فيجب أن يتقي هللا يف اختيار املناسب ،وإذا ما رفضت أمك

فالواجب أن ينظر ما علة رفضها؟ هل سبب شرعي أم جمرد هوى وتعصب؟ فإن كان األول فيجب
أخذه يف االعتبار ،وإن كان الثاين فال يلتفت إليها ،لكن ال بد من التلطف معها وحسن العهد.

وهللا أسأل لكم التيسري واإلعانة والتوفيق والسداد إنه جواد كرمي.
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عزوف الشباب عن الزواج
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1425/2/20هـ
السؤال

أرجو من فضيلة الشيخ ذكر أسباب عزوف الشباب عن الزواج والرغبة يف السفر للخارج؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

من قصور النظر ُّ
رد مشكلة عزوف الشباب عن الزواج وإدماهنم على السفر إىل اخلارج إىل سبب

واحد؛ كغالء املهور مثالً ،أو تعنّت الفتيات ببعض الشروط.

فلذلك أسبابه القريبة والبعيدة ،واملباشرة وغري املباشرة ،ومنها الصارفة عن الزواج املعيقة له ،ومنها
املهيجة ملمارسة الرذيلة والفاحشة املغرية ابلفتنة واملعصية.

وال يصح حل املشكلة من جانب واحد ،أو من زاوية واحدة ،كما أن من القصور أن يُلقى بواجب

حلها ومعاجلتها على عاتق الدعاة والعلماء وحدهم .فال بد أن جتتمع اجلهود ،وتتضافر الطاقات،

ويتوجه الغيورون من كافة التخصصات ..الشرعية والنفسية واالجتماعية والفكرية إىل اإلسهام يف حل

املشكلة وحماولة عالجها ،إن تيسري أسباب الزواج وتشجيع أولياء الفتيات عليه هو سبب من أهم

أسباب العالج ،وال يشك أحد يف ذلك.

وإلقاء املواعظ والدروس والتخويف ابهلل والتحذير من الفواحش والرذائل هو اآلخر سبب من

أسباب العالج ،ال بد أن يُقام.
ومعاجلة مشاكل الفقر والبطالة اقتصادايً ،وتوعية الشباب من الناحية الفكرية جانب آخر ال بد من
األخذ به وعدم التفريط فيه.

وإجياد البديل عن القنوات الفاجرة ،وشغل فراغ الشباب بربامج جتمع بّي املتعة والفائدة أيضاً ال بد
أن ينربي له من يقوم به على الوجه املطلوب املأمول.

وعلى كل حال حل املشكلة ال تقوم به جهة واحدة ،يناط هبا مسؤولية ذلك .وهللا أعلم ،وصلى هللا
على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم.
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الرغبة عن الزواج
اجمليب يوسف بن أمحد القاسم
احملاضر ابملعهد العايل للقضاء

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1425/2/17هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قررت عدم الزواج هلذه األسباب

 /1البلد الذي أعيش فيه ال أضمن أنين أستطيع أن أريب فيه أوالدي تربية صحيحة ،والشواهد

عندي كثرية جداً (أرى وأمسع قصص ورواايت)  ،طبعاً ال تستطيع أن ترمي اببنك أو ابنتك يف البحر

مقيداً مث تقول له إايك مث إايك أن تبتل ابملاء ،بلدي األصلي أسوأ من هنا ،ال أدري شيخي الكرمي إن
كنت تعلم هذا أم ال (إرترياي) ..

/2تكاليف الزواج غريبة عجيبة ال حتتاج إىل تفصيل.
 /3أقسم ابهلل العظيم مل أر السعادة يف وجوه املتزوجّي بل العكس.

/4أسريت الفقرية الكبرية العدد حفظهم هللا وهم يف حاجة إىل مساعديت بعد هللا عز وجل.

عمري  32عاماً ،أحيط نفسي بصحبة طيبة ،أغض بصري قدر املستطاع ،أحياانً أستمين؛ لكنين
أحب هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وأحب كل أهل السنة واجلماعة.

أخرياً شيخي الفاضل توصلت إىل هذه الفكرة (عدم الزواج مطلقاً)  .السؤال :هل هذا حرام أن

الشخص يقرر عدم الزواج مطلقاً؟ علماً أن شيخ اإلسالم ابن تيميه مل يتزوج ،وكذلك اإلمام النووي
رمحهم هللا .هذا ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فهذا احلل أو هذه الفكرة اليت توصلت إليها غري جمدية؛ ألنك كاملستجري من الرمضاء ابلنار ،فهذه

الغريزة اجلنسية ال تستطيع أن تطفيء هلبها هبذه العادة السرية؛ ألهنا يف الواقع ال تزيدك إال شوقاً حنو
تلك اللذة ،ولذا فإنه ال ميكن أن تطفيء هذه الشهوة أو الغريزة إال مبا يوافق الطبيعة اليت طبع هللا

الناس عليها ،وذلك ابلزواج وحسب ،وال ابلرهبانية أو ابلسبل األخرى املنافية للفطرة ،ولذا أنكر

النيب -صلى هللا عليه وسلم -على ذلك الصحايب  -رضي هللا عنه -الذي قال" :ال أتزوج النساء"،
بقوله" :ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا ،ولكين أصلي وأانم ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب

عن سنيت فليس مين" واحلديث خمرج يف الصحيحّي البخاري ( ، )5063ومسلم ( )1401من

حديث أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -مث أخرب عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر أن الذي
يطفئ هذه الغريزة هو إتيان الزوجة ،فقال" :إن املرأة تقبل يف صورة شيطان ،وتدبر يف صورة شيطان،

فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله ،فإن ذلك يرد ما يف نفسه" أخرجه مسلم يف صحيحه ()1403

 ،وأوله :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رأى امرأة ،فأتى امرأته زينب وهي متََْعس منيئةً هلا -

أي وهي تدلك جلداً هلا -فقضى حاجته ،مث خرج إىل أصحابه -رضي هللا عنهم -فقال" :إن املرأة
تقبل  " ...احلديث ،وقد علق النووي على هذا احلديث يف شرحه على صحيح مسلم (-178/9

 ، )179فقال :قال العلماء( :إمنا فعل هذا بياانً هلم وإرشاداً ملا ينبغي هلم أن يفعلوه ،فعلمهم بفعله
وقوله  ) ...ا .هـ.

()357/17

هذا إذا قدر على مؤن النكاح ،فإن عجز عن مؤمن النكاح ونفقاته فقد أرشد نبينا –صلى هللا عليه
وسلم -إىل ما يطفئ هذه الغريزة ابلوسيلة املباحة والناجعة ،حيث قال صلى هللا عليه وسلم" :اي
معشر الشباب :من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع

فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء" أخرجه البخاري ( ، )4779ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود
– رضي هللا عنه.-

قال احلافظ ابن حجر تعليقاً على هذا احلديث كما يف الفتح (" : )112/9واستدل به بعض املالكية
على حترمي االستمناء؛ ألنه أرشد عند العجز عن التزويج إىل الصوم الذي يقطع الشهوة ،فلو كان

االستمناء مباحاً لكان اإلرشاد إليه أسهل" ا .هـ.

بقي أن نقول :إذا كان اجملتمع الذي تعيش فيه يعج ابلفساد واملغرايت والفنت ،فهاجر منه إىل ٍ
بلد
آخر أتمن فيه على نفسك ،وعلى أوالدك ،وال يكن هذا األمر عائقاً لك عن الزواج ،ال سيما وأنت

خائف للعنت ،وواقع يف ورطة الشهوة ،وقد قرر عامة أهل العلم ،أن النكاح واجب على من هذا

حاله إذا كان قادراً عليه ،كما أفاده ابن قدامة يف املغين ( )341/9؛ ألن املسلم جيب عليه أن يعف

نفسه ،ويصوهنا عن احلرام ،ولتكن قدوتك حبيبك حممداً – صلى هللا عليه وسلم ،-فهو األسوة،

وهو أخشاان هلل وأتقاان له ،ال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -وال غريه من علماء الدين وامللة،
علماً أبن أولئك األئمة ،ما تركوا النكاح رغبة عنه وال زهداً فيه ،وإمنا ألن أحدهم كان مثقل الظهر

هبموم العلم والدعوة واجلهاد ،وهلذا ملا سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ()5/32
 ،عن شاب أو رجل أصابه سهم من سهام إبليس املسمومة -يف إشارة إىل الوقوع يف الشهوة

احملرمة -فأجاب( :من أصابه جرح مسموم فعليه مبا خيرج السهم ويربئ اجلرح ابلرتايق واملرهم،

وذلك أبمور :منها :أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا نظر أحدكم
إىل حماسن امرأة فليأت أهله؛ فإمنا معها مثل ما معها" رواه الرتمذي ( )1158وأصله عند مسلم

( ، )1403من حديث جابر – رضي هللا عنه  ،-وهذا مما ينقص الشهوة ،ويضعف العشق.

الثاين :أن يداوم على الصلوات اخلمس ،والدعاء ،والتضرع وقت السحر ،وتكون صالته حبضور
قلب وخشوع ،وليكثر من الدعاء بقوله" :اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ،اي مصرف القلوب
صرف قليب إىل طاعتك وطاعة رسولك" فإنه مىت أدمن الدعاء والتضرع هلل صرف قلبه عن ذلك،

كما قال تعاىل" :كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادان املخلصّي [ " ...يوسف]24:

ا .هـ.

وأما قولك – أيها السائل الكرمي( :-مل أر السعادة  ) ...فهو غريب ورمبا مل حتظ – كما حظي
غريك -برؤية زوجّي ينعمان حبياة زوجية سعيدة ،وحسبنا قول نبينا –صلى هللا عليه وسلم" :-خري

متاع الدنيا املرأة الصاحلة" أخرجه مسلم ( )1467من حديث عبد هللا بن عمرو – رضي هللا

عنهما -وقوله صلى هللا عليه وسلم أيضاً" :مل ير للمتحابهّي مثل النكاح" أخرجه ابن ماجة يف سننه

( ، )1847وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة (" )94/2هذا إسناد صحيح ،رجاله ثقات" ا .هـ.

()358/17

وقد علق على هذا احلديث ابن القيم  -رمحه هللا  -يف كتابه اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء
الشايف (ص )367-364بقوله" :فنكاح املعشوقة هو دواء العشق الذي جعله هللا دواءه شرعاً
وقدراً ،وبه تداوى داود  -صلى هللا عليه وسلم ... -وال ريب أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
كان قد حبب إليه النساء ،كما عند النسائي ( )3939وأمحد ( )11884عن أنس  -رضي هللا

عنه -عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :حبب إيل من الدنيا النساء والطيب ،وجعلت قرة عيين يف
الصالة  ،" ...وهذا خليل هللا إبراهيم إمام احلنفاء  -صلى هللا عليه وسلم -كان عنده أمجل نساء
العاملّي ،وأحب هاجر وتسرى هبا ،وهذا سليمان  -عليه السالم -كان يطوف يف الليلة الواحدة

على تسعّي امرأة ،وقد سئل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -عن أحب الناس إليه؟ فقال:
"عائشة" رواه البخاري ( )3662ومسلم ( )2384من حديث عمرو بن العاص  -رضي هللا عنه -

 ،وقال عن خدجية "إين قد رزقت حبها" رواه مسلم ( )2435من حديث عائشة  -رضي هللا عنها-
 ،فمحبة النساء من كمال اإلنسان ،قال ابن عباس -رضي هللا عنهما" :-خري هذه األمة أكثرها
نساء  " ...رواه البخاري ( )5069ا .هـ .هذا ،وهللا -تعاىل -أعلم وأحكم.

()359/17

َه ُّم الزواج يقلقين

اجمليب د .فؤاد العبد الكرمي العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس بكلية امللك فيصل اجلوية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته
التاريخ 1425/05/12هـ

السؤال

أان حمتارة ،وصدري ضيق مما أان فيه؛ فعندما أقرأ احلديث الشريف الذي يقول" :من كانت الدنيا مهه،

جعل هللا فقره بّي عينيه ،وفرق عليه مشله ،ومل أيته من الدنيا إال ما قدر له" ،أشعر وكأنه يعرب عين،
فبالرغم من أنين مواظبة على الصالة ،وعلى ذكر هللا ،وقيام الليل ،إال أن لدي مهاً دائماً يشغل

فكري حىت يف صاليت ،وهو َهم الزواج ،فدائما ما أدعو هللا أن يفرج مهي ،حىت إنين دائمة االستغفار

طمعاً أن يرزقين هللا ابلزوج والذرية الصاحلة ،وهذا َهم من مهوم الدنيا ،هلذا دائماً أشعر بضيق الصدر
واحلزن ،إال أن هللا سرعان ما يشرحه عندما أذكره وأدعوه أن يشرح صدري.

فصرت أستحي من هللا عندما أدعوه أن يفرج مهي ،وأقوم الليل كي أسأله أن يعطيين سؤيل ،أفكر

ابلتوقف عن سؤال هللا حلاجيت ،لكنين أقول يف نفسي :إن هذا من وسوسة الشيطان؛ فهو ال يريدين
أن أسأل هللا ،وسرعان ما أقول لنفسي إن مل أسأل هللا فمن أسأل ،ومن يفرج مهي غريه ،وأقول يكفي

علي ابالنطراح بّي يديه ،والدعاء ،وكثرة االستغفار ،فهذه حبد ذاهتا نعمة ،أفيدوين -
أن هللا م هن ّ
علي هذا احلديث؟ وكيف أخرج من هذا اهلم وأجعل اآلخرة مهي ،فأان
أاثبكم هللا ،-هل ينطبق ه
علي ابلكثري من النعم اليت ال حتصى أبن أجعل الدنيا مهي .والسالم
أستحي من هللا الذي أنعم ّ

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األخت السائلة ذكرت سؤاهلا ومشكلتها ،ويف نفس الوقت ذكرت حل هذه املشكلة ،هي تسأل هللا

 عز وجل -أن يرزقها الزوج الصاحل والذرية الصاحلة ،وتقوم الليل وتدعوه ،وتتوسل إليه أن حيققسؤهلا ،ويفرج مهها ،مث ختشى أن ينطبق عليها حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من كانت

الدنيا مهه جعل هللا فقره بّي عينيه  " ...احلديث رواه الرتمذي ( )2465وغريه من حديث أنس -

رضي هللا عنه .-وتفكر ألجل ذلك برتك الدعاء واملسألة ،ويف نفس الوقت ختشى أن يكون ختوفها
هذا من وسوسة الشيطان.

()360/17

وأقول لألخت السائلة :نعم إن ختوفك هذا من وسوسة الشيطان ،وال شيء يف ذلك؛ فاهلل -
سبحانه وتعاىل -ينزل يف الثلث األخري من الليل إىل السماء الدنيا - ،كما يف احلديث القدسي
ويقول" :من يدعوين فأستجيب له ،من يسألين فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر له" من حديث أيب هريرة

 رضي هللا عنه " احلديث رواه البخاري ( )1145ومسلم ( )758فكيف يطلب هللا  -جل وعال-من عباده املؤمنّي أن يسألوه من أجل أن يعطيهم سؤاهلم ،مث يكون ذلك مما جاء به الوعيد من
احلديث الذي أشارت إليه السائلة ،وهللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :وإذا سألك عبادي عين فإين

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة ، ]186:وقال تعاىل" :وقال ربكم ادعوين أستجب

لكم"اآلية [غافر ]60:واملشكلة عند  -األخت السائلة -هو خلطها بّي دعاء هللا الزوج الصاحل،
وبّي أن يكون ذلك مما ورد الوعيد به يف احلديث ،واألمر ليس كذلك ،فالزوج الصاحل مما يعّي

الزوجة الصاحلة على تكوين أسرة صاحلة تعمر األرض وفق منهاج هللا ورسوله -صلى هللا عليه

وسلم ،-وقد كان السلف يدعون هللا فيما يساعدهم أن يصلح شسع نعاهلم ،وهو أقل بكثري من
سؤال هللا الزوج الصاحل .وهللا أعلم.

()361/17

أريد زوجاً
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

أان فتاة مسلمة ،متدينة ،عمري 34سنة مل أتزوج بعد ،فهل الزواج نصيب؟ وهل اإلنسان مسري فيه

أم خمري؟ مع العلم أنه ليس لدي أي شروط ،أريد فقط زوجا مسلماً ومتديناً ،ولكم جزيل الشكر

والعرفان.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله ،وبعد:

ال ريب أن كل ما حيصل للمسلم يف هذه احلياة فهو بقدر ،والزواج أو عدمه من قدر هللا ،ولكن ال

يعين هذا أن املسلمة ال تبحث عن األسباب والعالج ،فالرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول:
"احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا

وكذا ،ولكن قل :قدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم ( )2664من
حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه.-
فإذا كان يف بلدكم أسباب معينة تدفع الرجل للزواج من املرأة ،كأن يكون هلا عمل فلتبحثي عن

عمل مناسب ليس فيه حمرم ،وميكنك التعرف على بعض الصاحلات من النساء كصديقات ،وطرح
مشكلتك عليهن ،فرمبا يكون إلحداهن أخ أو قريب يبحث عن زوجة صاحلة ،وكذلك ميكنك طرح

معاانتك على بعض اخلريين الذين يسعون يف هذه األمور ،ومراسلة بعض مواقع الزواج املوثوقة ،علماً
من أييت عن طريق هؤالء حيتاج إىل حبث وحتر من قبلك كبري ،وال ينصح ابلتعجل يف القبول من أول
خاطب ،ومع بذل األسباب املعتادة سييسر هللا أمرك ،مع الدعاء واإلحلاح على هللا (ربنا هب لنا من

أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي) .
وإذا مل يقدر لك الزواج فاعلمي أن غريك كثري من النساء مل حيصل هلن الزواج ،ولست وحدك،

ومشكلة العنوسة من أكثر املشكالت االجتماعية يف العامل انتشاراً.
واعلمي أخيت الكرمية أن السعادة ميكن أن تتحقق مع عدم الزواج ،وذلك ابالنشغال ابألعمال
النافعة ،من عبادة ودعوة وذكر هلل ،وتعليم ومشاركة يف النشاطات االجتماعية املفيدة.

وأتكدي أنه ليس كل زواج انجح وسعيد ،بل ما أكثر حاالت الزواج اليت تكون فيها املرأة شقية
ومظلومة من قبل الرجل ،تتمىن أهنا مل تتزوج أبداً.

()362/17

أمي ال تريد زواجي

اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك
مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1425/08/08هـ

السؤال

أريد أن أتزوج منذ  4سنّي أان وأخي ،وأمي ال تريد لنا أن نتزوج ،ونفسييت كل يوم تزداد سوءاً؛ ألين

أريد أن أتزوج وأكمل نصف ديين ،وأان أحبها جداً ،وال أريد أن أغضبها ،وكلما تعرف أين أريد أن
أخطب تغضب وتنهار! ماذا أفعل معها؟ الدين يقول" :أمك مث أمك مث أمك".

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

األخ الفاضل - :حفظه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ذكرت يف رسالتك أنك تريد أن تتزوج أنت وأخوك ،وأن أمك تغضب إذا أردت أن تتقدم للعروسة،

هذا األمر -أيها األخ الفاضل -يعاين منه البعض ،وإذا عرفت السبب استطعت إجياد العالج،

فاألمهات الالئي ينزعجن من زواج أبنائهن سببه حبهن الشديد هلم ،ألبنائهن ،وغريهتن عليهم ،وخوفاً
من أن تفقد ابنها ،وينصرف عنها إىل زوجته -كما ترى من بعض احلاالت يف اجملتمع -حيث ينسى
كثريون أمهاهتم ،وينصب كل اهتماماهتم بزوجاهتم ،سأرشدك إىل اختاذ بعض اخلطوات ،وميكن أن
تفكر حبلول أخرى مين ملعرفتك نفسية والدتك وما يصلح هلا ،ومن احللول التايل:

أوالً :احلوار واملصارحة :عليك أن ختتلي أنت وأخوك بوالدتك ،وتصارحاها عن سبب انزعاجها من
زواجكما ،وحتاوال أن تتبينا منها سبب ذلك.

اثنياً :اإلقناع :ميكنك عندما جتعلها تتحدث عن نفسها وأسباب انزعاجها أن تبدأ ابإلقناع ،كأن

تقول :أال تريدين أن نكمل نصف ديننا ،ما شعورك لو أن أهلك منعوك من الزواج؟ أال تريدين أن
تري أطفالنا؟ أال تريديننا أن حنصن أنفسنا؟ وهكذا أتيت بعدة تساؤالت وإقناعات ختاطب فيها

مشاعرها وأحاسيسها.

واعجبين قولك" :أنك حتبها كثرياً" ،فهذا دليل على أن عالقتكما جيدة ،وأن احلواجز بينكما ميكن
إزالتها لتكون على جانب من الوضوح والشفافية والتفاهم.

اثلثاً :احلزم :ميكن أن تشعر والدتك بتصميمك على الزواج ،وأنك تتمىن أن ختطب لك هي ،بدالً
من أن أتيت ابمرأة ال تعجبها.

إذا رأيت من أمك جتاوابً فأكثر الشكر والدعاء هلا والتقرب منها ،وإن رأيت منها صدوداً ورفضاً
للمبدأ فما عليك إال أن جتعلها تقف أمام األمر الواقع ،واقدم على اخلطبة ولو سراً ،حىت إذا انتهى
كل شيء أعلنت هلا زواجك أو قرب زواجك أبسلوب مؤدب ،وحبزم وحنان ،وليس يف ذلك أي

عقوق؛ ألن الزواج ال يشرتط فيه إذهنا ،أما قوله  -عليه الصالة والسالم" :-أمك مث أمك ،مث
أمك" ،فهو حث على احلرص على برها وطلب رضاها يف كل أمر ليس فيه معصية.

وعليكما -بعد الزواج -احلرص على مشاعرها وتعويضها عن فقدكما وزايدة برها ،والطلب من

زوجتكما أن تكوان مثل بناهتا ،فتكنا هلا االحرتام والرب ،واملساعدة حىت يذهب ما يف نفسها وما هي

متخوفة منه ،والرجل الذكي احلصيف هو الذي يقنع زوجته برب والدته ،وحيسن التصرف مع االثنتّي
وحيببهما لبعضهما ،أعانكما هللا ورزقكما الذرية الطيبة الصاحلة .وهللا حيفظكم.

()363/17

أريد الزواج ..ولكن!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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وعقباته

التاريخ 1423-2-23

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أان شخص يف السنة الثانية من دراسيت اجلامعية ،وفقين هللا لطلب العلم وبرزت فيه وهلل احلمد ،أحس

بعاطفة جياشة وميل حنو النساء أكثر من أقراين ،وهذا يتعب نفسييت أحياانً ،بل أحس أبشياء
عضوية ،ذكر بعض األطباء أهنا طاقة جنسية زائدة.

اعلم أن احلل األمثل هو الزواج ،لكن هناك عوائق:
 -1ذاتية ،وهي اخلوف من أن يشغلين عن العلم خاصة يف مقتبل العمر ،ويف هذه السنّي الذهبية.
 -2اجتماعية ،فلم يسبق ألحد من العائلة (مبفهومها الواسع) أن تزوج يف مثل هذه السن ،خاصة
وأين أكرب اخويت ،فالوالدة ال تريد مين االستعجال يف زواجي.

وأفيدكم علماً أهنا من انحية مايل ميسورة جداً وهلل احلمد..

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

األخ الكرمي أشكر لك ثقتك وتعليقي على سؤالك مبا يلي:
األمر األول :الزواج يف احلقيقة أمر يف غاية األمهية ويف غاية احلساسية كيف ال وهو نقطة التحول

الكربى يف حياة اإلنسان ينتقل من خالهلا من احلياة العزوبية العامة إىل احلياة األسرية اخلاصة ليكون

بذلك مسؤوالً عن زوجة وأطفال أمام هللا ونفسه واآلخرين.

األمر الثاين :ميلك حنو النساء أعتقد أنه أمر طبيعي يف مثل هذا السن حىت ولو كانت بنسبة أكثر

من اآلخرين كما تظن ،وكل الناس ميرون مبثل هذه التجربة وهي سنة من سنن هللا يف هذا الوجود

وسر من أسرار خلقه سبحانه ليستمر بذلك اخللق يف االنتشار وحيصل االستخالف الذي أراده املوىل
عز وجل على هذه األرض.

األمر الثالث :األمر يف الزواج ليس حمصوراً ابلنواحي املادية والقدرة املالية فقط وإن كانت عنصراً
ابلغ األمهية يف املساعدة على اختاذ قرار هبذا األمهية ،لكن األمر األهم يف الزواج ابعتقادي يتعلق

مبدى استعدادك أنت هلذا احلدث العظيم يف حياتك .إنه يتعلق بقدرتك على حتمل املسؤولية ومدى
نضجك النفسي والسلوكي واالجتماعي ومدى انعكاس هذا النضج على واقعك احليايت ...

كثري من الناس وخاصة اآلابء يستعجل بتزويج ابنه وخاصة االبن األول إلشباع رغبة نفسية خاصة
لديه ويغض الطرف عن مدى االستعداد والقدرة لدى ابنه يف حتمل مسؤولية تكوين أسرة جديدة.
يوم الزواج وليلة العرس ليست هي اهلدف النهائي من القضية أبكملها إهنا حياة كاملة وعمر مديد

وسنوات كثرية ،فال تظن أن املسألة مسألة مادية فقط ..هي كذلك مع غريها كثري جيب أن تنتبه هلا
أشد االنتباه.

األمر الرابع :أن الزواج مل يكن أبداً عائقاً من طلب العلم وتلقي الدروس والنهل من معّي املعارف
وخمتلف العلوم ..بل إنه يف مثل حالتك سيضيف إليك الكثري من صفاء ذهنك وذهاب ما كنت

تعانيه من العاطفة اجلياشة وامليل القوي حنو النساء..
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أنت ابلزواج سيحصل لك التحصن اجلسدي والنفسي واجلنسي ليصفو لك ذهنك مما كنت تعانيه

ويكون منصباً أبكمله إىل طلب العلم ،وخاصة إذا رزقك هللا زوجة صاحلة هلا نفس اهلموم من الطلب
الواعي للعلم الشرعي أو على األقل تزيد يف مهتك وتساعدك وحتفزك على اللحاق بركاب العلماء.

األمر اخلامس :نعم أوافق والدتك منظورها " أن االستعجال يف الزواج أمر غري حممود" ولكن السؤال

هنا كيف ّنعرف االستعجال نفسه  ...ال أظن أن سن العشرين سناً متقدمة أو متأخرة ابلنسبة للزواج
إذ األهم يف نظري كما أشرت سلفاً هو الشخص نفسه ..فكم من ٍ
طفل نراه وهو يف سن الثالثّي

وكم حكيم نراه وهو يف سن املراهقة.

وإذا كانت األمور مناسبة للزواج من مجيع النواحي فليس انعدام حدوثه يف مثل هذا السن يف العائلة

أمر يوجب أتخريه.

إذاَ ًُ أختم كالمي لك أيها العزيز أن مسألة الزواج مسألة هامة وخاضعة للعديد من االعتبارات اليت
جيب أن تزهنا وتالحظها بدقة لتساعدك على اختاذ مثل هذا القرار املصريي يف حياتك.

وفقك هللا للزوجة الصاحلة واحلياة األسرية السعيدة ..والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،
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أحبها وحتبين وأبوها يرفضين
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
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وعقباته
التاريخ 1425/5/29هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أان متخرج من اجلامعة اآلن ومل أحصل على وظيفة حىت اآلن ،ووقعت يف حب فتاة ما ،ويف نفس
الوقت هي أيضا وقعت يف حيب ،وكلنا عزم على توظيف هذا احلب ابلطريق الشرعي وهو الزواج،..
ولكن والد هذه الفتاة ال يريد أن يزوج ابنته إال لشاب ال يقل راتبه عن مخسة آالف رايل ،وهذا

يكلفين أن أصرب سنتّي أو ثالث حىت أتيت الوظيفة ،وأان ال أستطيع البعد عنها وهي ال تستطيع البعد
عين ،وكالان ال يريد إال الطريق الشرعي .فبماذا تنصحوين؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
نبارك لك زايرة موقعك اإلسالم اليوم ،وعرضك هذه املشكلة.

أخي :اعلم أين سأبعث ألبيها رسالة أنت حاملها" :إنك أيها األب املبارك تعيش املسؤولية وتؤدي
األمانة ،فحرصك على إسعاد ابنتك مما جيب عليك ،وحسن اختيار الزوج من رعاية األمانة ،مما يؤكد

يف اختيار الزوج أن يكون ذا مال يستطيع أن يسعد ابنتك ،وقد جعل املال الذي هو مؤنة النكاح

االستطاعة ،قال  -صلى هللا عليه وسلم " :-من استطاع منكم الباءة فليتزوج" رواه البخاري

( ، )1905ومسلم ( )1400من حديث عبد هللا بن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-ومعلوم أن القدرة
على النكاح  -اجلماع -يستطيعها كل الشباب األسوايء ،فليس مثة مراد للرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -إال املهر وما بعده ،وقد آجر نيب من أوىل العزم (موسى  -عليه السالم  )-نفسه أليب
زوجته مثان سنّي إلعفاف نفسه ،فهل أراك تفرط يف ابنتك وتزوجها من يعجز عن القيام مبا حتتاج إليه

كل زوجة؟.

أيها األب املبارك تذكر أن فاطمة بنت قيس  -رضي هللا عنها  -استشارت الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -فيمن تقدم خلطبتها فقال  -صلى هللا عليه وسلم " :-أما أبو جهم فكان ال يضع
العصا عن عاتقه ،وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد "  -احلديث رواه مسلم

( ، )1480فذكر هلا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم أن املانع من قبول معاوية  -رضي هللا عنه أنه
ال مال له مع أن أاب سفيان  -رضي هللا عنه  -كان موسراً ومرجواً ،وهو والده ،وأمه من أعظم

األمهات رعاية وعناية هند بنت عتبة عالية الشرف  -رضي هللا عنهم  ،-فكأين مبن خطب ابنتك

حيمل شهادة وال حيمل ماالً كمعاوية  -رضي هللا عنه  ،-لديه أم عظيمة شريفة مشفقة وأب غين ومع
ذلك فقد وصف حاله الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " -صعلوك ال مال له".
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وأما الرسالة الثانية فإليك وحدك ،إىل قلبك املعين ،إىل روحك اخلفاقة ،إىل شوقك وحبك ،اعلم
وفقك هللا أن الزواج مسؤولية وواجبات وحقوق ،وأن املال من أعظم أسباب سعادة احلياة بّي

الزوجّي ،وأن العاجز عن تلبية الطلبات هو املهموم وليس زوجه ،وأن بيت الزوجية ال يصلح أن
يكون خيمة وال شقة خالية من املهمات واحلاجيات ،فلذا عليك ابلصرب ،فخري عيشنا الصرب ،كما

ىن ال تدركٌ ،
وآمال حتتاج إىل أعمال ،فالعاقل من مل تطفى
قال عمر  -رضي هللا عنه  ،-ويف احلياة ُم ً

رغائبه على مصاحله ،فاصرف النفس وأجلم القلب ،وأعرض ابلبصر ،ومن غاب عن البصر فإنه خيف

عن القلب خياله ،واحرص على نفع نفسك حتقيقاً لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " -احرص على ما

ينفعك ،واستعن ابهلل وال تعجز  " ...رواه مسلم ( )2664من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-

فإذا حتسن وضعك فأنت مطلوب ال طالب ،وال ابرك هللا وال حيا هللا حباً يلفك ابحلاجة ،ويذل

نفسك فتقبل اإلحسان والصدقة ،ويزاح عنك الواجب من املناسبات؛ ألنك مسكّي ال جتد ،فالعزة

وقوة النفس والرتفع عن االحتياج لآلخرين بوابة الرفعة.

أيها االبن الكرمي :أعلم أن الذي يرضيك أن أمحل على هذا األب محلة شعواء وأصفه ابلطمع

واجلشع ،وأبّي لك أنك ما دمت حتب هذه الفتاة وهي حتبك فهي لك وأنت هلا ،وأن استمراركما يف
العالقة واملكاملة والزايرة واملواعدة كل ذلك جائز وسائغ ،ما دام أنكما عازمان على الزواج -وإن

كنتما ال تستطيعان ذلك ،-وما دام أن الزواج سيكون ولو بعد حّي ،فاستمرا يف عالقتكما وال
تثريب عليكما.

أعلم أن هذا الكالم هو الذي يسرك أن تقرأه جواابً على سؤالك ،ولكن ثق اي بين أنك لن تسر به

أبداً لو كانت هذه الفتاة أختك ،أو ابنتك ،ولو قرأته يف تلك احلال لغلت الدماء يف عروقك ،ولقلت
إن الويل على الفتاة مل جيعل إال املراعاة مصاحلها ،وليضم عقله إىل عاطفتها ،ويرشد اختيارها ،ولقلت

إن احلب وحده ليس مهراً ،وإن الفقر إذا دخل من النافذة خرج احلب من الباب ،وألنكرت ،وحق
لك أن تنكر تصرف هذا الشاب الذي يساوم هذه الفتاة بعاطفتها ،ويريد أن يظفر هبا لتعلقها.

أي بين :إنك لن تستطيع أن تعيش حياة زوجية مع امرأة حتبك إال إذا كانت حترتمك ،ولن حترتمك
املرأة وهي تراك يف حال من الفقر الشديد لعطالتك وعدم عملك ،وكونك ستصبح حمل إحسان

الناس وموضع صدقاهتم وزكواهتم.

كال اي بين تذكر قول هللا" :وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله"

[النور ، ]33:وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" (سبق
خترجيه)  .وادع ربك واسأله ،وأبشر ابخلري ،فهو القريب اجمليب ،وسيجعل لك هللا من أمرك يسراً،
حفظك هللا ورزقك الصرب ،وانتظار الفرج ،وهداك لليت هي أحسن من األحوال ،وهللا أعلم.
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يهرب األزواج مين؟
ملَ ُ

اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
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وعقباته

التاريخ 1423-8-15

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أعرف ملاذا حيصل هذا معي؟؟ دائما ما تتكرر نفس احلادثة فإذا قرر أحد التقدم واالرتباط يب
فإنه رغم قلة خطايب ،رغم أين مجيلة ومتعلمة وحمجبة وأخاف هللا واحلمد هللا وأخالقي عالية إال أين
أجد من هو دوين يف ذلك يرزقهم هللا أبحسن األزواج أما أان فإن أراد أحد خطبيت تعلق يب جدا وما

أن يتقدم ليخطبين فإنه فجأة وبدون أسباب يبتعد دون مربرات رغم أنه مازال متعلقاً يب ولكن ال

أدري.

مجيع من تقدم يل هم هبذه الصورة وآخر رجل عندما سألته ما الذي تغري أم أنه مل يعد يريدين زوجة له
لسبب معّي أجابين أبنه هو نفسه ال يدري وأنه مازال متعلقا يب وال يعيبين شئ بنظره لكنه ال يدري

وهذا مما جعلين أعتقد أبنه رمبا يكون معموال يل سحر أو شئ من هذا القبيل .لكن ال أدري هل يغري
السحر مصري اإلنسان هبذه الصورة؟ والغريب أن مجيع من تقدم يل أو القلة اليت تقدمت يل تنسحب
بنفس الصورة .هل سأعيش وحدي؟ ماذا أفعل أين أذهب ألأتكد من وجود السحر والتخلص منه؟

علما أن كل أحالمي عن القطط واألطفال الصغار!! أرجو منكم مساعديت ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

األخت الكرمية..
وعليكم السالم ورمحة هللا
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

بداية؛ ال شك أن السحر له أتثري على اإلنسان ،وهذا التأثري منه ما هو من قبيل التخييل كما حدث
للسحرة مع موسى  -عليه الصالة والسالم  -قال -تعاىل" :-خيَيه ُل إِلَْي ِه ِم ْن ِس ْح ِرِه ْم أ هَهنَا
تَ ْس َعى"اآلية[ ،طه ، ]66 :ومنه ما يؤثر على اإلنسان أتثرياً حقيقياً كما قال  -تعاىل " :-فَـيَـتَـ َعله ُمو َن
ِ
ِ
ّي ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِه" اآلية[ ،البقرة ، ]102 :إال أن ذلك كله مرتبط إبذن هللا
م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِّرقُو َن بِه بَ ْ َ
ارين بِ ِه ِمن أَح ٍد إِال إبِِ ْذ ِن هِ
اَّلل" اآلية[ ،البقرة. ]102 :
"وَما ُه ْم بِ َ
ْ َ
تعاىل ،قال  -سبحانه َ :-
ض ِّ َ
ولكن يف أحيان كثرية يكون السحر مهرابً للبعض من مواجهة الواقع ،والتعرف على األسباب

احلقيقية ملشكالهتم ،أو يكون عذراً (وجيهاً) ملواجهة أسئلة الفضوليّي ،بينما يف احلقيقة ال يوجد

سحر ،بل أوهام يعيشها اإلنسان إبرادته أو بغري إرادته.
وما يقال عن السحر يقال أيضاً عن العّي واحلسد.

ومن خالل قراءيت لسؤالك أرى أنك وقعت يف هذا األمر ،فأنت مل جتدي تفسرياً أفضل من السحر

لتطاير اخلطاب من حولك ،مع أن هناك أسباب كثرية قد تؤدي إىل ذلك ،وأان ال أستطيع أن أحدد
هذه األسباب من خالل قراءيت ملا كتبتِه ،لكين على يقّي أن السحر ليس أحدها ،فعالمات السحر
واضحة معروفة.
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والبد أن تعلمي  -أخيت الكرمية  -أن مسألة الزواج هي رزق من هللا تعاىل ،فكما يرزق اإلنسان
املال يرزق الزوج ،وال خيفى عليك أن رزق هللا تعاىل له أجل ال يتقدم وال يتأخر ،فقد يكون ما كتبه
هللا لك مل حين أجله بعد ،والبد أن تعلمي أيضاً أن ما يقدره هللا  -عز وجل  -يف طياته خري للمؤمن
وال شك ،فقد يكون من تقدم لك ليسو أهالً إلقامة حياة زوجية مستقرة ،ويف نظري أن بقاءك يف
بيت أهلك معززة مكرمة خري من حياة مهينة يف كنف زوج ال يقدرها.

وعلى فرض أن هللا تعاىل مل يكتب لك الزواج فهل معناه النهاية!! والدخول يف مقربة اليأس

واإلحباط.
تساؤلك (هل سأعيش وحيدة) يعطيين انطباعاً أبن نفسيتك مؤهلة للدخول يف هذا العامل البئيس.

أخيت الكرمية:

إن اإلنسان لديه قدرات هائلة للتخلص من املآزق والتغلب على صعوابت احلياة ،فقط حيتاج إىل
إرادة قوية وسوف يرى نفسه يف عامل آخر مليء ابلتفاؤل والعطاء والبذل.

من أكرب أخطائنا أن نظن أن املرأة اليت جتاوزت سن الزواج (العانس) عبء على اجملتمع ،ومشكلة
اجتماعية ،نعم هي ظاهرة غري طبيعية ،لكن ذلك ال مينع أبداً أن نستثمر ما متلكه املرأة من طاقة

هائلة للعطاء فبدالً أن يكون ذلك حمصوراً يف الزوج واألوالد ،مل ال يكون للمجتمع بكامله؟ وهناك

مناذج مثالية مشرفة من أخوات كرميات أدرن مشاريع دعوية انجحة ،وأقمن مناشط متميزة ،وكان هلن

أثر كبري يف الدعوة إىل هللا تعاىل.

كما قلت لك حيتاج األمر إىل إرادة قوية.
فال تتعيب نفسك ابلبحث عن خيال ،فلست مسحورة ،ولن حتتاجي إىل التخلص من السحر ،وإمنا

حتتاجّي فقط إىل التخلص من األوهام وأحالم اليقظة والتعامل مع واقعك ،وأن تنتظري رزق هللا لك،
وحىت حيّي وقته .أمامك أفق رحب من العمل املثمر النافع الذي يقربك من هللا وجيعل السعادة

ترفرف حولك.
ثبتك هللا على طاعته وحقق كل أمانيك.
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أكره احلرام وال أملك الطول
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1424-2-12
السؤال

نشئت نشأة طيبة بعيدة عن الزلل وهلل احلمد  ...ولكين اآلن ينتابين شعور كبري جداً ابلرغبة ابالرتباط
أبي فتاة مع سهولة الوقوع يف احلرام إال أنين أدعو ريب ليل هنار أن جينبين الوقوع فيه.

احلالة املادية ال تسمح أبداً ابلزواج ..وأان أخشى حقيقة أن أسلب إمياين ابلوقوع يف احلرام ..مع العلم
أين شديد احلرص على االبتعاد عن مواطن الفحش والنظر إليه .أرجو إرشادي سريعاً ولكم مين

الدعاء ابلتوفيق.
اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

وأشكرك على حرصك على دينك وإميانك ومصارحتك مبا تشعر به من منازعات نفسية حتاول
جذبك إىل املعصية مث إن حل معضلتك يكون ابلتايل:

أوالً -أكثر من االستعانة ابهلل عز وجل ،وخاصة من قولك :ال حول وال قوة إال
ابهلل العلي العظيم.

اثنياً  -استمر يف البعد عن كل املثريات للشهوة.
اثلثاً  -ابذل قصارى جهدك يف السعي يف أمر الزواج ولو ابالقرتاض من أصدقائك

وأحبابك واعلم أن من سعى إلعفاف نفسه فإن هللا يف عونه كما ثبت بذلك احلديث

وأرجو أال تيأس وال تستصعب األمر فإين أعرف إخواانً لك كانوا من أشد الناس فقراً فلما سعوا يف
أمر الزواج تيسر أمرهم وانقضت حوائجهم.

رابعاً  -أحسن الظن ابهلل عز وجل يف تيسري أمرك وإعانتك طاملا أردت طاعته والبعد عن معصيته.
خامساً  -أنبئك عن توجيه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملثلك يوم قال":اي معشر الشباب من

استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإن له

وجاء" فالصوم ملن عجز عن الزواج حل لتضييق جماري الشهوة يف البدن.

سادساً  -اشتغل ابلعلم والدعوة فإن فيهما سلوة عن التفكري يف هذه األمور
سابعاً  -اصحب من تراه أكثر منك تقوى وورعاً وعلما وفضال فإن فيه إعانة لك على
غض بصرك واشتغالك مبا ينفعك.

اثمناً  -اهنمك يف متابعة قضااي املسلمّي املأساوية فإن فيها ختفيف حلدة مطالب
النفس وشهواهتا وابألخص قضية فلسطّي اجلرحية.

وهللا أسأل لك التوفيق والسداد واإلعانة والثبات على احلق واملوت عليه إنه جواد

كرمي.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أيب يرفض زواجي!!
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1424-7-24

السؤال

أان شاب عمري  22عاماً ،مجيل اهليئة ،مشكليت أنين أعمل يف عمل خمتلط ابجلامعة ،والفنت كثرية

حوايل ،وقد كنت أعقد عالقات غرامية حمرمة مع الطالبات ،ولكن احلمد هلل تبت عن هذا العمل.

واآلن عرفت فتاة متدينة خلوقة وأريد العفاف وحفظ الدين ابلزواج منها ولكن أيب يرفض ذلك بتااتً
حبجة صغر السن.
علي أن أعمل؟ أرشدوين وفقكم هللا.
ماذا ه

اجلواب

أيها األخ املبارك السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،قرأت رسالتك ،وإليك اجلواب :مشكلتك هلا

ثالث جهات.

أوالً :أنت عملك يف سلك نسائي وهناك اختالط ولك ماض غري مناسب فاحلذر واحلرص على

االبتعاد عن النار خشية االحرتاق ،والنصوص النبوية صرحية وواضحة يف الفصل بّي اجلنسّي ،منها

أن املرأة هنيت أن حتقق الطريق فال متشي يف وسطه ،ومنها أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر
أن يرتك ابابً للنساء يف مسجده ،وال يزال يسمى ابب النساء يف املسجد النبوي ،وكان يتأخر يف

االستدارة على املؤمنّي حىت خترج النساء بعد صالته  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وهنى عن الدخول

على النساء ولو كان من قراابت الزوج "إايكم والدخول على النساء " قال أصحابه أرأيت احلمو؟
قال" :احلمو املوت" ،وهنى الواحد أن يدخل على املغيبة (وهي اليت غاب عنها زوجها)  ،وهنى عن

االختالط "ما خال رجل ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما" ،وهنيت املرأة عن السفر بغري حمرم ،فهذه
النصوص مع قوله "ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء" حتتم عليك وإن مل يكن يف عملك
خلوة بواحدة إال أن ماضيك وصفتك وصفة من يعمل معك كما ذكرت جتعل من احلزم األخذ

ابحليطة وعدم حسن الظن ابلنفس ،فاحلذر احلذر واخلشية اخلشية.
وأما موقفك من الوالد فالطاعة والرب هو الواجب عليك ،ولعل من يتوىل مترير طلبك غريك من

العائلة ويشرح حاجتك لذلك ،فلعل ولعل هذا إذا كان الوالد مقتدراً ،وأما مع العجز فال يكلف هللا
نفساً إال وسعها ،فإن متكنت من الزواج أثناء الدراسة فنعما هي وإن تكن األخرى فقد صرب من هو

أشد منك قوة وفحولة وحبا للنساء ،وأحسن منك شكالً ،فلذ ابهلل واعتصم به ،وخذ نفسك بطرق
اخلري ،وألزم نفسك مع رفقة صاحلة حتفظك وتعينك ،واعلم أن من دعته امرأة ذات منصب ومجال

فقال إين أخاف هللا فهو مع السبعة الذين يظلهم هللا يف ظل عرشهِّ ،
وقو عزميتك ،واقرأ بتمعُّن سورة
يوسف مع تفسريها ،حفظك هللا وحفظ لك.
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الزواج واملواقع اجلنسية
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1424-6-30

السؤال

أكتب لكم هذه املشكلة اليت تؤرقين ،أمالً يف أن أجد عندكم حالً هلا..وهي أن يل أخا يكربين بـ9

سنّي..وهو واحلمد هلل موظف وظيفة مرموقة ،وال ينقصه شئ لو أراد أن يتزوج ،وهو فعال يريد بشدة

أن يتزوج ،وحنن أول ما طلب منا أن خنتار له عروساً سارعنا يف األمر وبدأان يف البحث له ،إال أنه
ِج فيها
غريب فهو يريد أن يعذب نفسه أبي شكل ،ألننا كلما عرضنا عليه فتاة البد أن خيُْر َ

عيباً..ويكون عيباً اتفهاً ،إىل أن جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أن أخي يدخل على مواقع جنسية

وابلطبع انصدمت عندما رأيت ما رأيت ،ألنين مل أتوقع أن أخي وصل هلذا احلد ،ولكن الظاهر أن
أتخره يف الزواج جعله يسلك هذا الطريق .أصبحت أان أكثر شخص يبحث له عن عروس وأكثر
شخص يكرر هذه املسألة يف البيت..خوفاً على أخي من الضياع هذه هي املشكلة اليت وهللا تؤرقين

كثريا..فأرجوا أن تساعدوين ،وجزاكم هللا خرياً..
اجلواب

أخيت الكرمية الغيورة السالم عليك ورمحة هللا ،أما بعد:

فإين أفخر أبن يوجد من بنات اليوم من متلك هذه الغرية على حرمات هللا ،وهذا احلرص الرائع على
استقامة أهلها ..أما املشكلة اليت طرحتيها فهي حقا من املشكالت اليت ابتت تؤرق عددا من بيواتت
املسلمّي ،فلقد تسبب االستخدام السيئ لإلنرتنت يف هدم أسر هانئة ،وبعثرة مشلها بعد التئام ،كما

تسبب يف زايدة ضالل قوم وانتكاس آخرين ..أسأل هللا يل ولك الثبات على دينه ..وهنا سوف

أحاول أن أضع أمامك جمموعة من اخلطوات حاويل أن تقومي بتتبعها واحدة واحدة .حبيث إذا

جنحت يف إحداها تنتقلّي إىل األخرى ..وهللا ـ وحده ـ له الفضل وبيده اهلداية:

أوال :اقرتيب من نفس أخيك أكثر ..ابلتقليل من عتابه ،واإلكثار من الثناء عليه واالفتخار مبميزاته
اليت ترينها عياان دون هتويل أو مزايدة ..حىت ترين أنه بدأ يراتح من جلوسك معه..
اثنياً :شاوريه يف أمورك اخلاصة اليت ليست أسرارا ال يصح أن يطلع عليها مثله ،واعملي مبشورته إذا
رأيت فيها خريا ،وأخربيه ابلنتائج .واستمري يف هذه اخلطوة حىت تشعري أبنه بدأ حيب أن يستشريك

هو يف أموره اخلاصة ..وخالل ذلك اسأليه عن حاله ،وعن سبب ضيقه ابآلخرين أو حىت بنفسه دون

إحلاح..

اثلثاً :افتحي املوضوع معه وأنتما مبفردكما ،وأغلقي احلديث العام يف املنزل متاما حىت ال تقعوا يف
إحراجه ومن مث استمرار عناده.

رابعاً :تنبهوا إىل أمور يف غاية األمهية قد متنع من الزواج؛ كالعجز الصحي ،أو صديق سوء يسول له

يف داخل العمل .أو اخلوف من الزواج بسبب وقوع حادث زواج فاشل يف البيت أو األسرة.

خامساً :إذا أتكدت من أثر املواقع اإلابحية على أخيك ،فعظيه يف نفسه موعظة بليغة ،ولو أن تبكي
أمامه ليقلع عن متابعة هذه املفاسد اليت حترك اجلماد ،فكيف ال تفنت الشباب ،وعليك ابألشرطة

النافعة يف هذا االجتاه.
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سادساً :حاويل أن تقنعيه بشىت الطرق املناسبة إلخراج اإلنرتنت إىل الصالة العامة يف املنزل ،ولو يف
صندوق خاص يفتح بطريقة سهلة إذا رغب العمل عليه ،فإن الشيطان ال أيكل من الغنم إال

القاصية.

سابعاً :عليك يف كل خطوة تقومّي هبا ابلدعاء الواثق املطمئن إىل وعد هللا ابالستجابة ،فإن هللا وحده
بيده مفاتيح القلوب .جزاك هللا خريا ،ووفقك وسدد خطاك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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الشباب وعقبات الزواج
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1424-6-20

السؤال

ال خيفى على فضيلتكم الفتنة الكثرية اليت يتعرض هلا الشباب والفتيات يف هذا الزمن حيث سهولة

الوقوع فيها وانتشار املهيجات للغريزة حىت أصبح الزان ولألسف الشديد أسهل من الزواج وما حيتويه
من تكاليف ال تطاق مما يساهم بكل أسف يف احنراف الكثري من الشباب الباحث عما ميكن أن

يشبع شهوته .قال يل أحد الشباب أنه ال يستطيع أن يلتزم ما دام أنه مل يتزوج بعد وهو يرى ما يرى
كل يوم.

فضيلة الشيخ :ما حكم الزواج يف هذا الزمن ،خاصة لدرء مفاسد عظيمة مثل الزىن واللواط وغري

ذلك؟.

وما حكم تكفل األب مبصاريف زواج ابنه إن كان االبن ال ميلك راتباً أو وظيفة (طالب) ؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
فأوالً :أشكرك أيها الطالب النجيب على محاستك الدينية ،ووقوفك عند حدود هللا ،وصربك عن

ممارسة احلرام عياذاً ابهلل سبحانه.

اثنياً :أبشرك مبا أعده هللا لك وألمثالك من الشباب الصاحلّي من الثواب العظيم ،والنعيم األبدي،

وأعلم -محاك هللا -أن الفرج قريب ،وأن مع العسر يسراً ،فاهلل يقول" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً".
اثلثاً :تذكر أن ما حييط بك من فنت األفالم والصور وتربج النساء وكثرة اخلبث هو من االبتالءات

واحملن" ،ليميز هللا اخلبيث من الطيب ،وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعاً فيجعله يف

جهنم" ،وأن على الشاب الصاحل أن يستعيذ ابهلل من شرها ويلح على هللا أبن يعصمه من شؤمها

وشررها.

فاهلل تعاىل مىت وجد صدق النية من عبده ،وملس منه صحة السعي يف مرضاته ،وجتنب أسباب
غضبه ،أحاطه برعايته ورمحته ،وهيأ له أسباب جناته وسالمته.
ورابعاً :ينبغي عليك أن جتتهد يف جتنب أسباب اإلاثرة من صور وجمالت ،وأفالم ،وإنرتنت ،فتعتزهلا

كلها هلل تعاىل لتغيظ الشيطان قبحه هللا ،وتريح ضمريك من وخزه احلاد ،وتسكن نفسك من التفكري

يف احلرام ،عياذاً ابهلل ،واعلم أن "من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه".

وخامساً :احرص على االلتحاق برفقة طيبة كحلق التحفيظ يف املساجد أو مجاعات التوعية ،يف

املدارس لتنتفع بصحبتهم ،وأتنس مبجالستهم ،وتستعّي هبم يف طرق دروب اخلري ،وسلوك مسالك

الفضيلة والعفة والعلم.
سادساً :ال أرى مانعاً ًُ أن تسعى جاداً إلقناع والديك بتزوجيك مبكراً ،فإنين أشعر من خالل كتابتك
رجاحة عقلك ،ونضج فكرك ،وسداد رأيك.

وقد جتد ممانعة يف بداية األمر ،لكن ابلصرب وكثرة عرض الفكرة على والديك وحماولة إقناعهما
أبسباب رغبتك -ولو بطريق غري مباشر -سيتحقق مرادك إبذن هللا ،وقد حاول كثري ممن هم يف
سنك فنجحوا ،وأعفوا أنفسهم ،فأحسن الظن ابهلل ولن يضيعك.

وسابعاً :فبالنسبة لسؤاليك فهاك اجلواب:

( )1أما حكم الزواج فإنين أرى أن الزواج جتري عليه األحكام اخلمسة ،فقد يكون واجبا ً،وقد
يكون مستحبا ً،وقد يكون مكروهاً ،وقد يكون حراماً ،وقد يكون مباحا.
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وليس هذا موضع تفصيل هذه األحكام ،لكن يف احلالة اليت سألت عنها فأرى وجوب الزواج على
من اتقت نفسه إليه وقدر على مؤنته ،وخشي الوقوع يف احلرام.
( )2وأما السؤال الثاين :فأرى أن على األب احلرص على تزويج أوالده ،والتكفل مبصاريف زواجهم،
طاملا عجزوا عن احلصول على مصدر رزق يقتاتون منه.
هذا وهللا أسأله أن حيفظك ويسددك ،والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
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أريد الزواج ودخلي قليل ...
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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وعقباته
التاريخ 1424/9/3هـ

السؤال

أان شاب أريد الزواج ودخلي قليل ،سؤايل :هل جيب على والدي تزوجيي؟ علماً أنه تزهوج مرة اثنية

هذه األايم ويبين بيتاً ،وهو يقول إنه ال ميلك نقوداً .وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

قبل أن أشرع لك يف اإلجابة على سؤالك وحل مشكلتك إبذن هللا أود أن أمهس يف أذنك ببعض
الكلمات ،أخاطب فيها قلبك الطيب ،فأرعين مسعك اي رعاك هللا ،واستمع إيل أبذن قلبك ال أبذن

رأسك ،فمستعيناً ابهلل أقول:

اعلم وفقين هللا وإايك لكل خري وبر ،وصرف عنا وعنك كل سوء وشر ،أن فضل الوالدين عظيم
وبرمها واجب أكيد ،أوجبه هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وجاء التحذير الشديد من

عقوقهما أو أحدمها ،فاحذر أن تعرض نفسك يف الوقوع يف هذا الذنب العظيم ،فعليك ابلرب هبما
واإلحسان إليهما ،والتلطُّف معهما قال تعاىل" ،واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما

كما ربياين صغرياً" [اإلسراء ، ]24 :هذا ما أردت التنبيه عليه بداية.

أما ابلنسبة لسؤالك :هل جيب على والدك أن يزوجك من ماله؟ فأقول لك :نعم جيب عليه أن

يزوجك؛ ألنك ممن يلزمه النفقة عليه ،ومن مجلة هذه النفقة نفقة الزواج ،قال تعاىل" :وأنكحوا
األايمى منكم والصاحلّي من عبادكم [ " ...النور. ]32 :

قال العالمة السعدي يف تفسريه ص (- ، )516وغريه من أهل العلم -أيمر هللا تعاىل األولياء
واألسياد إبنكاح من حتت واليتهم من األايمى وهم :من ال أزواج هلم من رجال ونساء ثيبات وأبكار،
فيجب على القريب وويل اليتيم أن ِّ
يزوج من حيتاج للزواج ممن جتب نفقته عليه ،ا .هـ.
فهذا جواب سؤالك أخي الكرمي ،ولكن أود أن أقدم لك بعض النصائح لعل هللا جيعلها سبباً يف

قضاء حاجتك:

( )1عليك أخي الكرمي :أن تتكلهم مع والدك بكل أدب واحرتام ،وتبث له شكواك أبنك تريد أن

تعف نفسك عن احلرام ،ألنك ختشى على نفسك العنت والوقوع يف احلرام ،فال بد وأن يسعى يف

تزوجيك مبن تكون كفئاً لك.

ِ
توسط أحد أفراد العائلة من والدة وغريها ،أو أحد
( )2إذا مل تستطع مواجهة والدك فعليك أن ّ
األقرابء أو األصدقاء ممن له أتثري وإقناع على والدك ،ويتكلهم له يف هذا املوضع لعل هللا أن يهدي

والدك ويزوجك.

( )3عليك ابلتحلِّي ابلعفة والبعد عن كل ما يثري شهوتك حىت ييسر هللا أمرك ،قال تعاىل:
"وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله[ "..النور. ]33 :

( )4وإذا اتقت نفسك للزواج ،واثرت عليك الغريزة فعليك ابلصوم كما أرشد النيب  -صلى هللا

عليه وسلم ،-عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج ،وأغض للبصر ،ومن
مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" متفق عليه البخاري ( ، )5066-5065ومسلم (، )1400
ومعىن قوله" :وجاء" أي وقاية من الوقوع يف احلرام.
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( )5عليك بكثرة االستغفار فإن االستغفار سبب من أسباب تيسري مثل هذه األمور .قال تعاىل:
"فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم

جنات وجيعل لكم أهنارا" [نوح. ]12-10 :

( )6عليك ابللجوء إىل هللا وكثرة الدعاء ،وحتري ساعة اإلجابة وأبشر ابخلري قال تعاىل" :وإذا سألك
عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة ، ]186 :وقال تعاىل" :أمن جييب

املضطر إذا دعاه ويكشف السوء" [النمل. ]62 :
ِ
ييسر أمرك ويزيل مهك ،ويكشف كربك ويقضي حاجتك ،وحيفظنا
هذا وهللا أعلم ،ونسأل هللا أن ّ
وإايك من كل سوء وشر ،ويقدر لنا ولك كل خري وبر.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أيب يرفض زواج أخيت
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

يل أخت تقدم هلا شاب متدين ،ولكنه بسيط املادية ،وأيب ال يريده هلذا السبب ،ماذا تفعل؟ أفتوين
هبا بشكل مفسر .وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .وبعد:

أهم ما جيب على ويل املرأة أن يتابعه هو مسألتا الدين واخللق؛ ألهنما مها األصالن العظيمان اللذان
تدوم هبما املودة وحيفظ هبما العهد ،قال عليه الصالة والسالم" :إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري" أخرجه الرتمذي ( )1084من حديث أيب حامت

املزين  -رضي هللا عنه  ،-فعليك أن ختوف والدك ابهلل وتذكره هذا األمر العظيم ،وأنه قد حيصل
فتنة لرد املتقدم الكفء.

وأما مسألة املادة فإهنا اتبعة والرزق عند هللا عز وجل؛ بل قد تك هفل هللا ابلعون لعبادة الصاحلّي ،قال

سبحانه" :وانكحوا األايمى منكم والصاحلّي من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله

وهللا واسع عليم" [النور. ]32:

وقال عليه الصالة والسالم" :ثالثة حق على هللا عوهنم :وذكر منهم :الناكح يريد العفاف" أخرجه

الرتمذي ( )1655وقال حديث حسن ووافقه األلباين احلديث ..مث إن ميسور احلال إذا مل يكن لديه
دين يردعه فإنه قد يظلم املرأة وال يعطيها حقوقها الواجبة هلا شرعاً ،وعندئذ ال ينفع املال .أسأل هللا
ألختك الزوج الصاحل والذرية الصاحلة ولعموم املسلمّي .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله

وصحبه أمجعّي.
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من أجل هذا رفضوا زواجي منه

اجمليب حصة البازعي
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وعقباته

التاريخ 1426/06/12هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ,أما بعد:

خترجت من إحدى الكليات من أسرة معروفة وميسورة ،تقدهم يل شاب وهو ذو خلق ودين
أان فتاة
ُ

ومسعة طيبة ،وقد وافقت عليه ،وأرجو أن يكون زوجاً يل ،ولكن والدي -ساحمه هللا -مل يقبل به ,أما

والديت فهي موافقة عليه ،وكذلك عمي ،فال يوجد عائق يف املسألة سوى أيب ،وأما السبب الذي
جعل أيب يرفض فهو أن أحد أقارب اخلاطب سيِّئ السمعة ،علماً أن أيب يعرف متام املعرفة أبنين أريد

الزواج من هذا اإلنسان ابلتحديد وال أقبل بغريه ،وقد أعلنت رغبيت هذه على اجلميع ،فازداد رفض

أيب هلذا الزواج ،مع العلم أن والدي يعلم أبمور الدين والشرع ،ويعلم أن ما يفعلهُ يب هو احلرام بعينه,

ولكنه من الناس الذين يتخذون دينهم على هواهم ،حيث إنه يفسر الدين على هواه ،وقد هددين

ت هذا الشاب ،أو حيرمين من املرياث ويتربأ مين ،أو يطلق أمي إذا ما متت
أبنه سوف يقتلين إذا تزوج ُ

هذه الزجية.

مالحظة :أرجو أن تشرح يل قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-ختريوا لنطفكم فإن العرق

دساس" ،فوالدي يربط معىن هذا احلديث ابألخالق ،فإهنا يف نظره تنتقل جينياً مع األجيال ،وليس

سواء كانت فاسدة أو صاحلة ،وحيجب النظر عن القول الذي يقول:
عن طريق الرتبية أو الصحبةً ،

خيلق الفاسق من ظهر عامل والعامل من ظهر فاسق ,وقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم" -من جاءكم

من ترضون دينهُ وخلقهُ فزوجوهُ إال تفعلوا تكن فتنه يف األرض وفسا ٌد كبري" ,قيل اي رسول هللا وإن
كان ِ
فيه؟ قال" :وإن كان فيه فزوجوهُ ثالاثً".وجزاكم هللا خرياً عنا ،ووفقكم خلري األعمال وصاحلها.

اجلواب

األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فقد اطلعت على -معاانتك -بسبب رفض والدك لزواجك ،وأود يف البداية أن أشري إىل بعض

املالحظات اليت خرجت هبا عند قراءيت ملشكلتك:

أوالً :أعجبين مبادرتك إىل االستشارة حترايً للحل السليم ملشكلتك ،وهذه ميزة إجيابية بدالً من

التهور أو االستسالم والعجز.

اثنياً :إن مثل هذه املشكالت كثرية احلدوث ،وإن اختلفت يف حدهتا وصورهتا ،وهي تنشأ غالباً من
اختالف الرؤى ،ووجهات النظر بّي األجيال.

اثلثاً :أنه ال توجد حلول سحرية للمشاكل ،كما أن أحداً ال يستطيع مساعدة صاحب املشكلة أكثر

من صاحب املشكلة نفسه ،إال أننا هنا نقدم أو نقرتح طرقاً ووسائل قد تساعد السائلة  -إبذن هللا-

على االستبصار ورؤية احلل أو املفتاح ملشكلتها أو معاانهتا بصفة عامة ،ومن ذلك:
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( )1اللجوء الصادق إىل هللا ،وهو مفتاح احلل لكل ما يعانيه اإلنسان من آالم وصراعات ومشاكل،
حل مشكلتك قاب قوسّي أو أدىن منك،
ذلك أن نور البصرية ال ينقدح إال ابلتعلق ابهلل ،وقد يكون ّ

ولكن حاويل لكي تُبصريه وتتناوليه ،إشعال مصابيح اإلميان والتوكل واالستعانة واالستغاثة واخلوف
والرجاء والدعاء ،اجعلي من مشكلتك فرصة عظيمة لتجديد إميانك ،فتتحول نقطة ضعفك هذه

وعجزك إىل قوة -إبذن هللا .-وإخفاقك إىل جناح ،ففي مثل هذه املواقف ميتحن املؤمن يف صلته

ابهلل ،ومدى استكانته وتضرعه إىل ربه ،ويف صربه وقدرته على العمل ،ويف رضاه وأمله ،وروحه اليت ال
تعرف اليأس "إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون" [يوسف ، ]87 :إن صلتك ابهلل

ستمنحك الطمأنينة والبصرية واألمل ،ورمبا سخر هللا لك والدك من حيث ال تعلمّي.

( )2األمر اآلخر الذي قد خيفى علينا مجيعاً -خصوصاً عندما نواجه املشكالت -هو أمر (اخلرية)

فإن اإلنسان -بسبب قلة علمه ،وعدم إحاطته ابملوضوع ومالبساته ،واملستقبل وما خيفيه ،قد يرغب
أو حيرص على حصول أمر ليس يف صاحله ،وقد يكره أمر هو غاية ما يُصلحه ،وهلذا شرعت

االستخارة ليربأ اإلنسان من جهله وعجزه إىل علم هللا وقدرته ،فإنه تعاىل يعلم وال نعلم ،ويقدر وال

نقدر ،قال تعاىل" :وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم" [البقرة ، ]216 :فاالستخارة تُشعر مبعية هللا
وعونه ،فيعلم أن هناك من يعينه فيطمئن ،كما تعلمنا أنه ال يوجد حل واحد للمشكالت ،فهناك

خيارات أخرى قد تكون هي األفضل ،وأن دوران هو حتري الصواب واحلق واخلري ،وهذا ال يعلمه
أحد إال هللا ،مما يقلل من الضغط النفسي عند حماولة اختاذ أي قرار.

( )3واملطلوب منك -اي أختاه -حتري ما فيه خريك يف الدنيا واآلخرة ،واإلحلاح على هللا -عز

وجل -مع االستمرار يف بذل اجلهد املستطاع للخروج من معاانتك؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:
"استعن ابهلل وال تعجز" رواه مسلم ( ، )2664فحاويل كما حتاولّي اليوم وال تيأسي أبداً ،واعلمي

أنك صاحبة الدور األكرب يف حل مشكلتك ،وأتكدي أنك متلكّي – إبذن هللا -القدرة على ذلك،

فأنت تعانّي ،وهذا أكرب دافع للبحث عن خمرج.

حاويل االقرتاب من أبيك ،دعيه يشعر من قرب مبعاانتك ،واستعيين ببعض الوسطاء للتأثري عليه
وشرح وضعك له ،وابتعدي عن اجلفاء والبعد والعناد ،فهذا يزيد من سخط النفوس وتنافرها.

( )4أما حديث "ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس" فليس حبديث هبذه الصيغة ،وهو مركب من
حديثّي كالمها يف سنده ضعف ،وال حيتج به ،إال أن بعض أهل العلم يرون ضرورة املكافأة يف النسب
بّي الزوجّي ،كما أن أعراف الناس -وهي ما تعارفوا عليه من تقاليد وعادات -اليت ال تنايف أصول

الدين ينبغي مراعاهتا ،خصوصاً إذا كانت خمالفتها تؤدي إىل مفسدة أشد ،وهو ما ختشى منه األخت
السائلة ،وفقك هللا إىل ما حيبه ويرضاه.

()380/17

( )5أوصيك مث أوصيك بعدم التهور ،فإن الزوج ِّ
يعوض بزوج آخر ،أما األبوان فال عوض عنهما،
فإايك وسخط الوالدين ،وحاويل قدر املستطاع التودد إليهما ،وطلب رضامها ،ففي ذلك رضا هللا

تعاىل ،واعلمي أن ذلك هو  -إبذن هللا -عّي الصواب مهما كان صعباً ،وستعلمّي -إبذن هللا -إن

عاجالً أو آجالً صدق ما أقول لك ،وفوضي أمرك إىل هللا ،وهللا بصري ابلعباد.

()381/17

والدهتا ترفض زواجي منها
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي
مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1426/03/04هـ

السؤال

تقدمت لفتاة عن قصة حب ومت االتفاق على اخلطوبة وإمتام الزواج بعد  3سنوات ،وأثناء اخلطوبة

حدث تعارض يف األفكار بيين وبّي والدهتا وانتهت اخلطوبة على الرغم من أين أحبها وهي مازالت
حتبين رغم معارضة أهلها فماذا أفعل؟ هل أتزوجها بدون رضامها؟ مع العلم أين ال أستطيع أن أتقدم
هلا مرة أخرى لرفض أهلها ،وهي ال تريد الزواج من أحد غريي أرجو اإلجابة أفادكم هللا.

اجلواب

املكرم األخ سيد وفقه هللا :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته -وبعد:
فإن الرسالة مل تتضح منها املميزات اليت دعتك خلطبة تلك الفتاة ،والذي ظهر أن اختيارك هلا (زوجة

وأماً ألوالدك)  ،مبين على قصة حب .عليه أقول لك إن احلياة الزوجية عمادها واعتمادها على حتلي
الطرفّي الرجل واملرأة ابلدين واخللق احلميد إذا حتقق قبول كل منهما لآلخر ،هبذا تنشأ وتنمو وتقوى
عالئق املودة والرمحة بّي الزوجّي ،لذا ال يكفي أن نعلق على قولك أنك تقدمت هلا عن قصة حب؛

ألن هذا امليل فطري ومتوقع وليس مقياساً لصحة االختيار من الطرفّي ،بل إنه شرعاً (قصة حب)

عالقة غري جائزة (وإن كانت أوضاع اجملتمع تسهل ذلك) من هنا أجد من املهم أن جتلس مع نفسك
جلسة مواجهة وتفكر وجتيب عن بعض األسئلة ،مثل :ملاذا اخرتت هذه الفتاة؟ هل فعالً تصلح أن
تكون راعية لبييت وأوالدي؟ (  ...واملرأة راعية يف بيت زوجها)  ،هل األمور اليت اختلفت فيها مع

والدهتا شكلية ميكن جتاوزها؟ أم أهنا جوهرية وتعترب مواقف تكشف من قيم األسرة وال ميكن التساهل

فيها؟ وال يغيب عنك أن شخصية األم وأفكارها تؤثر على أوالدها ،ابلذات البنات ،فهل شعرت أهنا

مسيطرة؟ وأي خري ترجوه من الزواج بفتاة دون رضاء والديها؟ وكيف تستقيم احلياة الزوجية بينكما
قبلت هي بذلك أايً كان سبب رفضها جيعلك تعيد النظر يف االرتباط هبا ،فرضا
وهذا حاهلا؟ بل إن ْ
يعوض آبخر ،ولكن الوالدين ال عوض عنهما .وما يدريك فقد
الوالدين ال مساومة فيه ،والزوج ّ

يكون هذا التعارض مع والدهتا خرياً لك لتتخذ قراراً أصلح لك يف الدين والدنيا ،ومع مراجعة

نفسك ال تغفل عن أمر مهم ومالزم ،وهو الدعاء واالستخارة (ما خاب من استخار)  ،وآخر وهو

استشارة ذوي احلكمة والثقة والنصح (ما ندم من استشار)  ،وال خيفاك أن حداثة السن جتعلك هبذا

االندفاع العاطفي ،وستتكشف لك حقيقة هذه املشاعر ،حبيث يكون القرار املتخذ من قبلك قراراً
مدروساً مسؤوالً يرتتب عليه مستقبل أسري بكامله ما دمت ترتسم هلدي دينك.
ادع هللا وأنت موقن أنه مسيع جميب ،وأنه أحكم احلاكمّي وأرحم الرامحّي ،نسأل هللا أن يلهمك

رشدك ويقيك شر نفسك.

()382/17

هل أنتظرها أم أتركها؟
اجمليب عبد العزيز بن أمحد الدريهم
(رئيس كتابة عدل املزامحية)
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وعقباته
التاريخ 1426/02/5هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

أعرض عليكم مشكليت ،وأرجو منكم تقدمي رأيكم وخرباتكم ،فأان شاب أبلغ من العمر 27سنة،
أمحل شهادة جامعية ،موظف ومرتيب جيد -وهلل احلمد واملنِّة من قبل ومن بعد ،-مثلي مثل كل شاب
يف هذا العمر تقدمت إىل إحدى الفتيات خاطباً ،ومل ميانعوا يف ذلك ،بشرط زواج البنت الكربى،
وعمرها يقرتب من عمري ،والبنت اليت أريدها هي الصغرى عمرها عشرين سنة ،وكما تعلمون

مجيعكم أن الزواج أمر بيد هللا ،ال أحد يعرف مىت أيتيه نصيبه ،واألايم متضي والسنوات تسري وهي

حمسوبة من أعماران ،سؤايل :هل أنتظر حىت أييت نصيب األخت الكربى؟ وكم ترون املدة الالزمة

لالنتظار؟ ولو افرتضنا أنين تركتها وحبثت عن غريها ،هل سيبقى يف ذهين ذكرى هلذه الفتاة وندم على
تركها؟ وكيف أختلص من ذكرها إىل األبد؟ ساعدوين جزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحه هللا
وبركاته.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أبّي أن ما يفعله بعض الناس من عدم تزويج بناهتم حبجة وجود
قبل اإلجابة على سؤالك أحب أن ّ

بنت أكرب من املخطوبة أن هذا أمر خطأ ،وال جيوز للويل أن يرد الرجل الكفء صاحب الدين واخللق
هبذه الدعوى ،فإن لكل بنت رزقها الذي كتب هللا هلا ،وكلنا يعلم أن هذه الطريقة قد تسببت يف

عنوسة كثري من بنات املسلمّي .أما قولك :هل تنتظر حىت تتزوج أختها الكربى ،فأقول :إن هذا

تعليق على أمر ال يعلم مىت حصوله ،كما أنه يف مقابل حث النيب -صلى هللا عليه وسلم -الشباب
على الزواج مىت ما توفرت أسبابه واستطاع الشاب ذلك ،انظر صحيح البخاري ( ، )5066ومسلم
( ، )1400وعلى هذا فإين أدلك على توسيط أهل اخلري يف إقناع أهل هذه الفتاة ،فإن مل ينفع

ذلك ،فتذ ّكر قول احلق سبحانه" :فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء، ]19 :
كما أن االستخارة مشروعة يف مثل هذه األمور .وفق هللا اجلميع ملرضاته ،والسالم.

()383/17

مسعة أيب عقبة يف طريق زواجي
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
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وعقباته

التاريخ 1426/01/18هـ
السؤال

أخي الفاضل :أان فتاة ،على خلق قومي ومن عائلة معروفة خبلقها ،مشكليت أن أيب يزاول عادة (الزار)

 ،وهي -كما قرأت -نوع من أنواع الشرك والعياذ ابهلل ،وقد اعتزلنا أيب منذ زمن لرفض أمي وإخويت

هذه العادة؛ ألهنا تسيء إىل مسعة العائلة وهي حمرمة كذلك ،وابلطبع فقد شوهت مسعتنا كثرياً،
مشكليت هي -أان وأخوايت -نعاين من رفض اخلطهاب لنا كلما تقصوا وعرفوا عن مسعة أيب ،وما ذنبنا
يف ذلك سوى أننا حنمل امسه ،ساءت حالة أمي الصحية وأصبحت تفكر بنا ،وخاصة أننا ست
أخوات يف البيت مل يطرق خاطب اببنا إال ورجع ،ما هي نصيحتكم؟ مع العلم أننا طرقنا سبيل

النصيحة وإرسال أويل العلم وكبار السن لنصحه ،لكن ال فائدة ترجى من ذلك ،والعمر ميضي وقطار
الزواج يفوتنا ،وأمي تسوء حالتها يوماً بعد يوم ،وهي ترى أن بناهتا من خرجيات اجلامعات ومن ذوات
اخللق ال خيطبهن أحد ،أرجو إرشادان ،أاثبكم هللا.

اجلواب

أخيت السائلة سالم هللا عليك ورمحته وبركاته ،وبعد :فن هفس هللا كربتك وأسعدك وأخواتك ،وابرك هللا
فيك على هذا التواصل ملوقعنا.

أخيت املباركة آملتين رسالتك وشق على نفسي معاانتك وأخواتك ،ولكن اعلمي أن املصائب جزء من
طبع هذه احلياة ال تنفك عنها ،فالزمي الصرب وانتظري الفرج فكل ذلك حسنات لك وألخواتك،
فما يصيب املؤمن من هم وال حزن حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا عنه هبا سيئات -كما صح ذلك

عن رسول هللا -عليه الصالة والسالم -متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )5642ومسلم (. )2573
أما اجلواب :فهو من شقّي أحدمها :جهدكن مع الوالد ،فال بد من مواصلة الصلة والنصح وأداء

حقه كأب ويعامل ابليت هي أحسن؛ لعل اإلحسان والرعاية يؤثر يف نفسه ،فيقبل قولكم ولو كان
بعيداً عنكم.

أما الشق الثاين :فهو رسالة لكن مع الوالدة أن تدركن مجيعاً أن يف مقدوركن عمالً ألنفسكن ،فجناية
الوالد عليكن واضحة ،فهل تتقوقعن وتسكنت وتلذن ابالستسالم ،فال بد من كسر احلاجز ابملشاركة

ابألعمال واملناشط اخلريية يف اجملتمع يف مجعيات واجتماعات مباركة حىت تبيضن ما سوده عمل

والدكن ،ويكون لكن ذكر حسن يف اجملتمع ،مث خبصوص النكاح فاحلرص على االتصال مبن يعتين
هبذا األمر ،كاملسؤولّي عن مجعيات األسرة واخلطهاب واخلاطبات واملعتين بذلك من املشايخ ،مع
اإلشارة إىل أن أزواجكن من خارج املدينة أو الدولة قد ال يرتك أثره يف نفس الزوج كمن يشارككم يف
املدينة أو الدولة ،واالتصال ببعض املواقع املأمونة ابإلنرتنت كذلك مما يسهل األمر ،وكذلك مما

يسهله التنازل عن بعض امليزات يف الزواج ،كأن تكون زوجة اثنية ،وقد تسامح الزوج من القسم

الليلي ،وبعض النفقة وحنو هذا ،والرضى بزوج قد ال يكون متعلماً فالقصد الذرية الصاحلة والعيش

اهلينء.

()384/17

وقبل أن أختم مشاعري هذه آمل أن تقنعن أنفسكن للوالدة أبن رواق األمل والنجاح يكون من
داخل النفس ال من خارجها ،وكم من معوق كافح حىت خط امسه يف سجل اخلالدين ،فهل جناية
الوالد منعت من الطعام والشراب وحنو ذلك ،بل قد رأينا من الناجحّي من ال يعرف هلم أب ،عجل

ومن سبحانه على الوالد ابهلداية ،وعلى الوالدة ابلشفاء ،وعلى اجلميع ابجتماع
هللا لكن الفرج ّ
الشمل والرخاء.

()385/17

أراد أن خيطبها فسبقه إليها غريه
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
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وعقباته

التاريخ 1425/11/29هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان شاب مقبل على الزواج ،وقد اخرتت فتاة قريبة يل ذات أخالق عالية ،وحافظة لكتاب هللا،

فأردت أن أخطبها ،استخرت هللا -تعاىل ،-بعد ذلك أحسست ابرتياح ،ولكن الطامة بعد ذلك فقد
فوجئت أبن هذه البنت قد خطبها غريي ،بعدها أحسست هبم وضيق ،وأن الدنيا قد أظلمت يف
عيين ،ومل تعد عندي رغبة يف الزواج ،وأشعر دائماً بضيق عند احلديث عن الزواج ،وأصبحت هذه

البنت تشغل ابيل دائماً ،وهذا قد يؤثر على زواجي من أخرى ،أسأل هللا أن يوفقكم حلل مشكليت.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب كما أييت:

( )1املسلم ال جيوز له أن خيطب على خطبة أخيه؛ ملا ورد عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

أنه هنى عن ذلك .صحيح البخاري ( ، )5144ومسلم (. )1408
( )2املسلم يرضى بقدر هللا ،ويتقبل ذلك برضا َ ِ
ه
ِ ِه
اك
س َذ َ
"ع َجبًا أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْريٌ َولَْي َ
ِألَح ٍد إِهال لِل ِ
ريا لَهُ" رواه
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
ريا لَهُ َوإِ ْن أ َ
ْم ْؤم ِن إِ ْن أ َ
َ
ُ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْ ً
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
مسلم ( . )2999فهو يتقلب بّي الشكر والصرب.

( )3مآالت األمور وهنايتها وحقائقها ال يعلمها إال هللا  -سبحانه وتعاىل ،-ورمبا توقع اإلنسان أن

هذا األمر خري له ،أو أن ذلك األمر شر له ،والعكس هو الصحيح.

( )4اخلري فيما اختاره هللا لك ،وعسى أن يكون يف بعدك عن هذه الفتاة خري لك أو هلا يف الدنيا

واآلخرة.

( )5احلسد من الصفات السيئة اليت هنى عنها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحذر املؤمنّي
منها ،فال حتسد هذا اخلاطب.

( )6البنات كثر ،وإذا خطبت هذه فعليك البحث عن غريها ،ولعل هللا أن ييسر لك من هي خري
من هذه الفتاة.

( )7عدم التعلق بشخص بعينه ،وإمنا عليك أن تضع املواصفات اليت ترغب فيها وتبحث عن
املناسب.
( )8تذ هكر أن األمر قسمة ونصيب ،وأن عليك اإلحلاح يف الدعاء وطلب اخلري .وهللا أعلم ،والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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هل هلا أن تظل على صلة به؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
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وعقباته

التاريخ 1425/11/13هـ

السؤال

السالم عليكم والرمحة والربكات.

شااب متدينًا إىل حد ما،
عاما ،مل يكن ببايل فكرة االرتباط ،حىت صادفت ًّ
أان فتاة أبلغ من العمر ً 18
أحسست جتاهه أبحاسيس مل أحسسها جتاه أي شاب آخر ،وكذلك هو ،وقد صارح كل منا اآلخر

بشعوره ،تعارفنا عن طريق اإلنرتنت (كافيه) ميتلكه هو ،وتصارحنا عن طريق اإلنرتنت ،وكنا نتحدث

أحياان يف التليفون ،ولكين طلبت منه أال يكون بيننا سوى التحادث عن طريق اإلنرتنت؛ إرضاء هلل،
ً

كما طلبت منه أال يكون بيننا سوى الكالم الذي ال يغضب هللا ،واحلق يقال إنه استجاب لطليب منه

كثريا ،فقد شجعته على عدم
بنسبة كبرية ،وقد رأيت -وهو أيدىن يف ذلك -أنه ابستطاعيت تغيريه ً

التدخّي ،وعدم مساع األغاين ،ويف نييت إعانته على الكثري ،فكنت أود أن أعرف :هل عالقتنا هبذا

الشكل مغضبة هلل ،خاصة وأين لست مستعدة ألي ارتباط إال بعد 3سنوات على األقل؛ حىت أمتكن
من تثبيت أقدامي ابلكلية اليت سألتحق هبا ،فأان مقدمة على السنة األوىل من الكلية ،وهذا يعين أننا
سنظل على عالقة ارتباط 3سنوات أو أكثر دون معرفة أهلي ،فهل من املمكن االستمرار بتلك

العالقة بشكل ال يغضب هللا؟ أرجوكم أرشدوين والسالم عليكم.
اجلواب

ابنيت الفاضلة :أسعدك هللا يف الدارين ،ومحاك من كل مكروه.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

كم كان سروري كبريا حّي قرأت بياانتك ،فإذا ٍ
بشابة يف مثل عمر أوالدي ،شابة يف عمر الزهور
ً

وحرصا على جتنب الزلل ،فالسؤال عن األمور
تسأل عن دينها خوفًا من غضب ربنا عز وجل،
ً
الشرعية خصلة محيدة سررت هبا وأشكرك عليها.

حرصا على التدين ،وظهر هذا من عباراتك اليت
وكان سروري أكرب -اي بنييت -حّي رأيت فيك ً

إرضاء هلل) ( ،طلبت أن يكون بيننا الكالم الذي ال
منها( :طلبت منه أال يكون حديثنا ابهلاتف؛
ً

كبريا هبذا التوجه
يغضب هللا) ( ،شجعته على عدم التدخّي وعدم مساع األغاين)  ،فكان فرحي ً

ي -وأان صائم -إىل هللا
الديين ،ومتنيت أن يكون التوجه
سليما ً
كامال ،لذلك رفعت يد ه
ً
صحيحا ً

صحيحا ،وثبتها على الدين القومي ،واهدها إىل
العلي الكرمي ،فقلت :اللهم ارزق هذه الفتاة تدينًا
ً

الصراط املستقيم.

كثريا ما هو مكنون يف كل شاب وشابة من الرغبة يف الطرف اآلخر من اجلنس اآلخر،
بنييت :أقدر ً
لكن هذه الرغبة جيب أن حن ِّكم فيها الشرع ،مث حن ِّكم فيها العقل؛ حىت ال تنحرف الفطرة البشرية

السوية إىل أودية االحنراف واهلالك.
بعد هذه املقدمات أجيب على رسالتك مبا يلي:
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هِ
هاس" .رواه
أوال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ا ِإل ْمثُ َما َح َ
ً
ص ْد ِر َك َوَك ِر ْه َ
اك يف َ
ت أَ ْن يَطل َع َعلَيه الن ُ
اك يف النهـ ْف ِ
ص ْد ِر".
هد ِيف ال ه
اإلمام مسلم ( ، )2553رمحه هللا .ويف حديث آخر" :ا ِإل ْمثُ َما َح َ
س َوتَـ َرد َ
ِ
طبقت هذا احلديث النبوي ،وهذه القاعدة النبوية على
رواه اإلمام أمحد ( ، )18006رمحه هللا .فلو
هذه العالقة اليت بينك وبّي هذا الشاب خلرجت مبوقف شرعي صحيح واضح من هذه العالقة.

كثريا فيها ،وأنت تكرهّي أن يطلع أهلك والناس على
فأنت لست مطمئنة إىل هذه العالقة ،وترددت ً

هذه العالقة ،وهذه عالمة واضحة على أن ما تفعلينه خطأ ،وأان أسألك السؤال التايل :غ ًدا

شااب عن طريق اإلنرتنت
ستتزوجّي وتصبحّي ًّأما -إن شاء هللا -هل سرتضّي حينها أن حتادث ابنتك ًّ

أو اهلاتف؟

أتوقع أن تقويل( :ال ،وألف ال)  .فإذا كان األمر كذلك ،فهذا دليل على أن عقلك الكبري يرفض
أحياان تكون قوية ال تستجيب لنداء العقل فتُلحق الضرر ابإلنسان.
هذه العالقة ،لكن العواطف ً

جوااب عن سؤالك :ال ميكن االستمرار على هذه العالقة بينكما ولو كانت
وبناء على ما سبق أقول ً
ً

هناك وعود ابلزواج ،ولو كانت هذه العالقة على أمل الزواج قريبًا أو بعي ًدا ،فافعلي ما يرضي هللا عز
وجل ،واتركي احملاداثت على اإلنرتنت واالتصاالت اهلاتفية.

اثنيًا :ال تغرتي مبا قد يظهره الشاب من التدين؛ فكثري من الشباب كالصائدين املهرة يضعون يف

الصنّارة لكل مسكة ما يعجبها من الطعام ،وهؤالء الشباب يتكلمون مع كل فتاة مبا يعجبها،

ويظهرون ابملظهر الذي حتبه.

ويف احلقيقة فإن الشباب الذين يكلمون بنات الناس ويتابعوهنن أكثرهم -إن مل يكن كلهم -ذائب

بشرية ،يوقعون البنت يف احلبائل مث يسجلون املكاملات اهلاتفية حىت يبتزوا البنت هبا ابتز ًازا بال رمحة،

وإذا استطاعوا أن حيصلوا على صور للفتاة مع الشاب نفسه جعلوها وسيلة للضغط على البنت
املسكينة ،وأكثرهم يَ ِعدون البنات ابلزواج وهم كاذبون ،يريدون أن يطمئنوا الضحية؛ حىت تعطيهم ما
كبريا ،وهم يف احلقيقة م ّدعون ،إمنا يريدون اإليقاع ابلفتاة
يريدون ،وأكثر هؤالء الشباب يظهرون حبًّا ً
لتخرج معهم ،فإذا متكنوا منها تركوها تبكي حسرةً على وعود الزواج ،وادعاءات احلب الكبري،

وتبكي أكثر على عفتها املسلوبة.

اثلثًا :أان أسألك :أين التدين يف حياة هذا الشاب وهو يتكلم مع بنات الناس خفية؟ وهذا اعتداء
صريح على خصوصياهتم ،أين التدين وهو يسمع األغاين ويدخن ،وهللا أعلم ابلباقي؟ أيرضى هذا

الشاب أن يكلم أحد أخته يف اإلنرتنت ،أو اهلاتف؟ اجلواب :ال .فيكيف يرضاه للناس؟ !
ابعا :جمموعة وصااي:
رً

( )1أغلقي منافذ الشر اليت توقعك يف حمادثة الشباب.

( )2ال جيوز للمرأة أن تكلم الرجال إال عند احلاجة ويف حدودها.
زوجا هلا ،وإال فإهنا تدعو هللا أن
( )3املرأة إذا شعرت مبيول حنو رجل فال ختربه بذلك إال إذا صار ً
يصرف عنها ذلك امليل.

( )4حاويل إشغال نفسك بشيء انفع؛ حىت تنصريف عن (الشات) واحملاداثت.

()388/17
يطهر قلبك ،اللهم أشغلها ابلطاعات
أخريا :أسأل هللا أن يعف لسانك وقلمك ،وعينك وأذنك ،وأن ِّ
ً

زوجا صاحلًا؛
نورا ،اللهم ارزقها ً
نورا ،ويف وجهها ً
نورا ،ويف لساهنا ً
عن احملرمات ،واجعل يف قلبها ً
يذيقها متعة وسعادة الدنيا ،ويعينها على حتصيل متعة اآلخرة ،آمّي.
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هل يتزوج مبن زىن هبا؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1425/11/15هـ

السؤال
اباب آخر جبانب الدراسة
أان شاب ،أبلغ من العمر  24عاماً ،ومتعسر يف دراسيت ،وأنوي أن أطرق ً

ماداي ،ولدي شقة ،وأان على عالقة بفتاة
حىت أستطيع أن أفتح بيتاً ،مع العلم أن والدي متيسر ً

غلبتين نفسي وشهويت وتطورت عالقيت هبا حىت وقعنا يف الفاحشة ،وأريد عدم الرجوع هلذا الذنب

ألين أعلم أنين اقرتفت كبرية .وأعلم أيضا أن الذنوب حمق للربكة .وأان اآلن يف حرية من أمري؛ ألين

كنت أحلم دائما "أبن أتزوج من فتاة ملتزمة ذات دين كما أمر رسول هللا ،وأخاف أن تزوجت من
تلك الفتاة أن أكون قد جنيت على نفسي ،مع العلم أين ال زلت أحبها؛ ألين أعلم أهنا فعلت ذلك

معي بدافع حبها يل وضعفها أمام شهوهتا ،ولكين خائف ليس منها ،وإمنا من تكرار فعلنا هلذا الذنب،
بكرا ،ومع العلم
فأخاف أن يكون زواجي منها عقاب من املوىل -عز وجل .-مع العلم أهنا ال تزال ً

دائما إرضائي ولكن املشكلة يف
أيضا أين استطعت بعون هللا أن أصلح من بعض عيوهبا ،وهي حتاول ً
هذه املصيبة اليت اقرتفناها ،فتكرار فعل هذه الفعلة جيعلين أشعر يف بعض األحيان ابالمشئزاز من

نفسي ومنها ،وأحياان أخرى ابحلرية ،وأحياان أخرى ابلذنب جتاهها ألين أان الرجل صاحب العقل الذي

جعل هللا له القوامة .ويل عدة استفسارات يف هذا الشأن:
-1كيف التوبة من هذا الذنب يل وهلا؟
-2هل أقدم على الزواج منها أم أتركها؟ وملاذا؟

-3وإن كان رأي الشرع هو الزواج منها ،فكيف ستكون العالقة بيين وبينها حىت أتقدم خلطبتها ،مع
العلم أين ال أستطيع التقدم هلا اآلن ألين يف تلك اللحظة اليت أكتب فيها لكم ال أملك ما يعينين

على أن افتح بيتا؟

-4هل يستطيع مذنب مثلي -وقع يف تلك الفاحشة مع الفتاة اليت ستكون زوجة له وأماً ألوالده-

أن يصنع أسرة مسلمة تتخذ من كتاب هللا وسنة رسول هللا منهجاً هلا .آسف لإلطالة ،وجزاكم هللا كل
خري عين وعن اإلسالم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أخي الكرمي :أما ابلنسبة للتوبة من هذا الذنب الذي وقعت فيه -أنت ،وهذه الفتاة -فإن التوبة
تكون ابإلقالع عن الذنب أوالً ،والندم على فعله اثنيًا ،والعزم على عدم العودة إليه اثلثًا ،ومن اتب

اتب هللا -عز وجل -عليه ،وهللا أفرح بتوبة عبده ،وهللا -عز وجل -يفرح بتوبة عبده إذا اتب،

وليس هناك ذنب إال ومغفرة هللا أعظم منه وأوسع" ،إن رمحة هللا وسعت كل شيء" ،فأقبل على هللا
يقبلك ،وأقبل على رب رحيم هو أرحم بك من أمك اليت ولدتك ،وال بد -مع العزم على التوبة-

من إصالح حالك ووضعك الذي جيرؤك على هذا األمر ،فتقطع الصلة هبذه الفتاة ،وتبتعد عن
املثريات اجلنسية ،وتبتعد عن األماكن اليت تذكرك هبذا الفعل ،وتبّي هلذه الفتاة أن مكانتها عندك

مبحافظتها على نفسها منك أوالً كما هو من غريك.

اثنيًا :قولك :هل أقدم على الزواج منها أم أتركها؟ وملاذا؟
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هذا األمر يرجع إىل اعتبارات أنت أعلم هبا ،فإن كنت ترى أن هذه الفتاة مناسبة لك يف حياتك
الزوجية ،وأهنا فتاة عفيفة ،ومل تقع يف هذا األمر إال معك ،بسبب ما ذكرته من حبها لك وتعلقها بك
نصوحا ،وتبت
استسلمت لك ،وتعلم أهنا ال تقع يف هذا األمر مع غريك ،فإهنا إذا اتبت إىل هللا توبة
ً

نصوحا فإن الزواج بينكما جائز .أما إذا كانت هذه الفتاة تقع يف هذا األمر
أنت كذلك إىل هللا توبةً
ً
معك ومع غريك فال يصح أن تتزوجها ،وكذلك إذا مل تتواب ،فال جيوز لكما الزواج إال بعد التوبة من

هذا األمر؛ ألنه ال جيوز الزواج ابلزانية.

اثلثًا :تقول :إذا كان رأي الشرع هو الزواج فكيف ستكون العالقة بيين وبينها حىت أتقدم خلطبتها،
مع العلم أين ال أستطيع التقدم هلا اآلن؟ ألنين يف تلك اللحظة اليت أكتب فيها إليكم ال أملك ما

يعينين على أن أفتح بيتًا.
كما قلت لك الشرع يبيح لك الزواج ،ال يوجبه عليك ،وإمنا أنت الذي تقرر إن كانت هذه املرأة
تتوفر فيها الشروط وتناسبك لالرتباط هبا أو ال.

أما كيف تكون العالقة بينك وبينها إىل أن تتزوجا؟ فهي كالعالقة أبي امرأة أجنبية ،وال جيوز لك

معاشرهتا وال مصافحتها ،وال النظر إىل زينتها؛ ألهنا أجنبية عنك ،فيبقى بينك وبينها االتفاق على
الزواج ،وخالل تلك املدة أنتما أجنبيان عن بعضكما إىل أن يتم عقد النكاح ،وال يصح أن يكون
بينك وبينها لقاءات وال عالقات حىت يتم عقد النكاح ،فهي كأي امرأة أجنبية منك ،أما قولك :هل

وأما ألوالده -أن
يستطيع مذنب مثلي -وقع يف تلك الفاحشة مع الفتاة ،واليت ستكون زوجة له ً

يصنع أسرة مسلمة؟

نصوحا ،وأهنا
نقول :هذا األمر يرتتب على معرفتك هبذه الفتاة ،فإن كنت ترى أهنا ستتوب توبة
ً

مناسبة لك يف بقية صفاهتا وبقية أحواهلا ،فإن ذلك ممكن ،أما إذا كان يتحرك يف خاطرك أدىن ريبة

أوشك فإين ال أنصحك ابالرتباط هبا؛ ألن احلياة ال تؤسس على الشك ،ورمبا ترتبط إبنسان غريك،

وترتبط أنت بفتاة غريها ،وتستقيم أموركما.

أما إذا كان ال يوجد يف نفسك أدىن شك فيها ،وترى أهنا امرأة عفيفة مع غريك فإن ما فعلتما تغسله
التوبة ،وميحوه اإلقالع عن الذنب .أسأل هللا لك التوفيق والسداد.
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هل الوعد ابلزواج ملزم؟
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
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وعقباته

التاريخ 1425/11/14هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم.
واعدين رجل على الزواج ،أحسبه من الصاحلّي وهللا حسيبه ،-لكن أخاه رفض هذا الزواج؛ ألن
واحدة من بلدي سببت لزوجها مشاكل كثرية ،فاتصل يب الرجل الذي وعدين ابلزواج ،قال يل أان

آسف وساحميين ،رغم أنه كان مقتنعاً يب ،وأان كذلك اقتنعت به ،واحلمد هلل أان ملتزمة وحمرتمة من

اجلميع ،وكذلك عائليت عائلة طيبة جداً ،مع العلم أنين مل يسبق يل الزواج وعمري اقرتب من

األربعّي ،لقد أتملت من هذا جداً وجرح قليب ،وجعلين يف إحراج مع عائليت ،وخاصة أخي الذي

تعرف عليه ،ما حكم الشرع يف عدم الوفاء ابلوعد من هذا الرجل للفتاة؟ وهل هذا يعترب ظلماً ،وأان
أعرف أن املظلوم دعاؤه ليس بينه وبّي هللا حجاب؟ وكيف ميكن أخذ حقي منه ابلدعاء طبعاً؟
وجزاكم هللا كل خري ،وجعلكم من أهل اجلنة إن شاء هللا.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
اجلواب كما أييت:

 -1املؤمن أمره كله خري ،إن أصابته سراء شكر ،وإن أصابته ضراء صرب ،وليس ذلك ألحد إال
للمؤمن ،جعلنا هللا مجيعاً منهم.

 -2اخلري فيما خيتاره هللا للعبد ،وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً.
 -3اإلنسان ال يقدر مصاحله بنفسه ،فيظن أن هذا األمر فيه خري ،وأنه مناسب له ،والعكس هو
الصحيح ،فهذا الشاب الذي وعدك واعتذر لك قد يكون اخلري لك يف اعتذاره وبعده عنك.

 -4إذا كان املقصود أنه وعد فقط ،ومل حيصل عقد ،فأنت لك اخليار وهو كذلك ،والوعد ليس
مل ِزماً لكل واحد منكما ،وعدم التزامه بذلك ال يعد ظلماً لك ،وال جيوز لك الدعاء عليه ،بل
الواجب محد هللا على مجيع ما حصل ،واخلري فيما اختاره هللا.

 -5عليك بكثرة الدعاء والتضرع إىل هللا أن يرزقك زوجاً مناسباً لك ،يسعدك وتسعديه ،واألمور بيد

هللا .وهللا أعلم.

()392/17

أريد حفلة زفاف شرعية

اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته

التاريخ 1425/11/08هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مشكليت هي أنين علي أن أفكر ابلزواج ،ولكن ما يؤرقين هو ما سيصاحب الزواج من أمور ال أدري
كيف التغلب عليها ،ومنها حفلة العرس ،إذ إن أهلي أو ابألحرى أقاريب غري ملتزمّي مبوضوع الغناء

لألسف ،فأان أمتىن أن تكون حفليت على منهاج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن كيف يل أن

أصنع ذلك؟ مع العلم أنه ال يوجد أحد من العائلة قد أمت حفلة زفاف شرعية ،فال أدري ما أصنع،
هل أنساق هلذا الواقع؟ أم هناك أمور أستطيع أن أصنعها إلمتام حفلة الزفاف على أمجل ما تكون؟

علما أبن حفالتنا غري خمتلطة -وهلل احلمد .والسالم عليكم ورمحة هللا
خرياً ،
أفيدوين جزاكم هللا ً

وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخ السائل -حفظه هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوال :أابرك لك هذا التفكري ،فإن الزواج إحصان للمرء ،حث عليه النيب صلى هللا عليه وسلم -كما
ً

يف صحيح البخاري ( )1905وصحيح مسلم ( )1400من حديث عبد هللا بن سعود  -رضي هللا
عنه -خاصة أنك تريد أن تتم مراسم الزواج على املنهاج اإلسالمي الصحيح.

اثنيًا :على اإلنسان املسلم امللتزم أبحكام الشرع أال ينساق وراء الواقع الذي يعيشه إذا كان خمال ًفا

للشرع ،وأن يسعى جاه ًدا على تغريه مبا يوافق شرع هللا ،وله األجر يف ذلك ،وكما ورد يف احلديث:
"من دعا إِ َىل ه ًدى َكا َن لَه ِمن ْاألَج ِر ِمثْل أُجوِر من تَبِعه َال يـ ْنـ ُقص َذلِ َ ِ
ُجوِرِه ْم َش ْيـئًاَ ،وَم ْن َد َعا
َْ ََ
ُ
ك م ْن أ ُ
ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ ُ
ض َاللَ ٍة َكا َن َعلَْي ِه ِم ْن ِْ
آاث ِم ِه ْم َش ْيـئًا" .أخرجه مسلم
ك ِم ْن َ
اإل ِْمث ِمثْ ُل َ
ص ذَلِ َ
إِ َىل َ
آاثِم َم ْن تَبِ َعهُ َال يَـ ْنـ ُق ُ
متواصال إىل يوم القيامة،
( . )2674فإذا غريت املنكر وعملت به ،مث عمل به جمتمعك فلك األجر
ً
وهذا فضل من هللا عظيم ،وعلى العكس من ذلك من دعا إىل ضاللة ومنكر فاإلمث ال يتوقف على

عمله فقط بل على عمله وعمل من اقتدى به بعد ذلك ،فلذا علينا أن حنرص على أن يكون عملنا

مواف ًقا للشرع.

فمثال :إذا عملت حفلة زفاف وكانت على املنهج اإلسالمي الصحيح ،مث عمل بعد ذلك من عمل
ً

بعدك كان لك من األجر العظيم إىل يوم القيامة؛ ألن هذا دعوة إىل اهلدى ،ومن املعلوم يف حفالت
الزواج أن من السنة الضرب ابلدف فقط (املفتوح من جانب واحد)  ،أما غريه من اآلالت فهي

حمرمة غري جائزة ،فيجوز لك أن تضرب ابلدف يف حفلتك ،ويصاحب الدف األانشيد ذات املعاين

النبيلة اليت تدل على البهجة والفرح ،وهبذا حيصل االبتهاج ويدخل الفرح على اجلميع ،هذا إذا كنت
تقدر على فعل ذلك ،أما إذا كان ال يوجد من ينشد هذه األانشيد فاألوىل أن يقتصر احلفل على

االجتماع فقط ،وتناول العشاء بدون فعل املنكرات؛ ألن الغناء منكر ال جيوز سواء كان معه اآلالت
احملرمة أو كان الدف ومعه غناء ماجن حيتوي على الغزل احملرم .ابرك هللا لك يف زواجك ،ورزقك
الذرية الصاحلة.

()393/17

مطلقة  ...وختاف من الزواج مرة أخرى
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج

وعقباته
التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف ،مث طلقت بعد عام ونصف ،ومررت بتجربة غاية يف
تزوجت منذ حوايل سبع سنوات ممن مل يتق هللا ّ

القسوة ال أزال أعاين منها حىت اآلن؛ نظراً ألخالق طليقي وعدم التزامه اخللقي والديين  -هداان هللا

وإايه وسائر املسلمّي ،واحلمد هلل على كل حال -فأان خبري وأحاول قدر استطاعيت االلتزام بطاعة هللا

 تعاىل -نسأل هللا لنا ولكم الثبات.املشكلة يف أنه يتقدم يل الكثري للزواج ،البعض يعلم بطالقي ويكون لديهم أبناء وأان -وهلل احلمد -

مل أرزق أببناء من زوجي السابق ،والبعض اآلخر رمبا ال يعلم وأشعر حبرج بل خبوف إذا أخربهتم بسابق
زواجي ،فريفضون فأحرج؛ لذا فأان أرفض بدون إبداء أي أسباب ،ومنذ عدة أايم تقدم يل رجل

ملتزم ،لديه ثالثة أبناء حديث الطالق ،ويكربين بعشر أعوام ورمبا أكثر ،ويعيش يف أمريكا ،وقد

رضى دينه وخلقه ،وأخشى
رفضته لشعوري أنه غري كفء ،ولكين أخاف أن أكون قد رفضت من يُ َ

غضب ريب ،خاصة وأين أمتىن أن يرزقين هللا زوجاً صاحلاً .فهل أخطأت يف ذلك؟.

اجلواب

األخت مسلمة - :سلمها هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة :واجلواب

رضى دينه وأمانته فيه خمالفة شرعية؛ بل قد
على ما سألت كالتايل :ال شك أن رد الرجل الذي يُ َ

يعقب الرد عقوبة إهلية؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم -كما يف الرتمذي ( )1085بسند حسن عن

أيب حامت املزين  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا جاءكم من

ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري " ،ويف رواية" :وفساد

عريض" ،قالوا :اي رسول هللا :وإن كان فيه؟ قال" :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"،

قاهلا ثالث مرات والرواية األخرى عند الرتمذي ( )1084وابن ماجة ( )1967من حديث أيب هريرة
 -رضي هللا عنه ،-فإذا كان الرجل  -كما تقولّي يف سؤالك  -ملتزماً أي مستقيماً ،وال يعاب عليه

يف دين أو خلق فتوكلي على هللا وتزوجيه ،تُؤيت بركة االستجابة هلل والرسول  -صلى هللا عليه وسلم-
 ،وأما خوفك إبخبار من تقدم لك بزواجك السابق ففي غري حمله ،وليس ابلضرورة أن خيرب ابلسبب،

ويكفيك أن تقويل :مل نتوافق فيما بيننا ،أو مل يكتب هللا العشرة بيننا ،وليس يف زواج املرأة من أحد مث

طالقها منه عيباً أو عاراً يُستحى منه ،فلست أول من طلقت من النساء ،ولن تكوين آخرهن ،وهو

أمر -أي الطالق -مأذون فيه شرعاً ،حينما تستحيل العشرة الطيبة بّي الزوجّي ،ومن مث ال إشكال
البتة من اإلخبار به ،فتمالكي ،وكوين أكثر ثقة يف نفسك ،وتوكلي على هللا ،وهللا معك ولن يرتك
عملك ،ونرجو هللا لك التوفيق والسداد .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()394/17

هل ختربه بفقد عذريتها
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/أتخر الزواج
وعقباته

التاريخ 1424/11/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

الشيخ الفاضل :إين أرسل لك سؤايل ،وأان يف غاية الرتدد ،إذ أين مسلمة -واحلمد هلل ،-ومن
ٍ
معاص كثرية ،ونتيجة هذه املعاصي قد فقدت عذرييت ،وأهلي ليس هلم
اخلليج ،ولكين قد ارتكبت
علم بذلك ،وال أستطيع إخبارهم ،وقد تبت إىل هللا خاضعة ،وأطلب منه املغفرة ،وأصبح يل اآلن

عامان من التوبة ،سؤايل هو :ماذا أفعل يف حال تقدم يل خاطب؟ هل أصارحه أم أكتم األمر ،وأسرت

على نفسي؟ أو أرفض الزواج متاماً؟ وهللا أعلم مبا يف القلوب أين اتئبة واندمة؟ مع العلم ال أستطيع
القيام بعملية رقع أو السفر ،وقد مسعت من بعض الشيوخ يف التلفاز أن السرت أوجب .أفيدوين -

أفادكم هللا ،-أسأل هللا املغفرة والتوبة يل ولكم-،جزاك هللا خرياً.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فاألصل ملن واقع شيئاً من احلدود أن يسترت بسرت هللا  -تعاىل -وال جياهر هبا خاصةً بعد التوبة،

فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،قال -تعاىل" :-والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون

النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة

وخيلد فيها مهاان" إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا

غفوراً رحيماً" [الفرقان ، ]70-68 :وال يلزمك إخبار أحد بذلك ،قال عبد هللا بن عمر  -رضي

هللا عنهما :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قام بعد أن رجم األسلمي  -رضي هللا عنه-
فقال" :اجتنبوا هذه القاذورة اليت هنى هللا عنها ،فمن أمله فليسترت بسرت هللا ،وليتب إىل هللا فإنه من
يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب هللا  -عز وجل "-رواه احلاكم ( ، )272/4وقال :هذا حديث

صحيح على شرط الشيخّي ،ومل خيرجاه .ا .هـ ،وقال مسروق :خرج ابن مسعود  -رضي هللا عنه-

على أهل الدار فقال هلم" :من جاء منكم مستفتياً فليجلس حىت نفتيه ،ومن جاء منكم خماصماً
فليلزم خصمه حىت نقضي بينهما ،ومن جاء منكم مطلعنا على عورة سرتها هللا فليسترت بسرت هللا

ويسرها إىل من ميلك مغفرهتا ،فإان ال منلك مغفرهتا ،ونقيم عليه حداً" رواه الطرباين ( ، )184/9وال

أعلم نصاً من كتاب أو سنة أيمر ابإلقرار أو حيث عليه ،بل النصوص واردة ابحلث على السرت كما

ذكران ،وقد عرض النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملاعز  -رضي هللا عنه -ملا أقر ابلزان ابلرجوع ،كما
رواه البخاري ( ، )135/12بل تعدى ذلك إىل أمر من رأى من وقع على كبرية واتب منها بسرته

كما قال  -صلى هللا عليه وسلم -للذي حث ماعزاص على اإلقرار" :اي هزال لو سرتته بثوبك لكان
خرياً لك" رواه النسائي يف الكربى ( ، )306/4واحلاكم

( )403/4وصححه .وهللا  -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()395/17

رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين!
اجمليب حصة البازعي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/07/29هـ

السؤال

تقدم خلطبيت رجل ذو خلق ودين ،أهلي يريدون رفضه؛ ألن وظيفته غري رمسية ،فهو يعمل اتجراً،
علماً أنه شخص مكافح يبحث عن األفضل ،أمي تريد مين رفضه هلذا السبب ،أان يف قرارة نفسي

راضية؛ وأشعر براحة كبرية له؛ فنحن يف زمن قلما جتد من يُرضى دينه وخلقه ،إخواين جعلوا األمر
مسئولييت ،بعضهم يقول يل إن طُ ِرد من وظيفته فأنت اليت ستصرفّي عليه ،فأان يف حرية من أمري،

هل أوافق لقناعيت أن أمر الدين واخللق مها األساس ،وهو ليس عاطالً فعنده دخل مادي ال أبس به،

والرزق أوالً وأخرياً بيد هللا ،أم أرضخ آلراء أهلي وأرفض؟! أرشدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخيت السائلة -وفقين هللا وإايك :-اعلمي أن أمور الزواج هي من توفيق هللا -عز وجل -فاستخريي
ربك أوالً ،واستعيين به ،فبيده مقاليد األمور.

وإذا كان الرجل -كما ذكرت -ذا دين وخلق ،فال أرى مربراً لرِّده ،وأما املال فيذهب وأييت ،والرزق
ليس يف الوظيفة فقط ،والتجارة أكثر بركة ،والزمان القادم هو للتجارة وليس للوظيفة ،واملطلوب

منك ما يلي:

 الدعاء ،مع اإلكثار من قول "ال حول وال قوة إال ابهلل". -إقناع األهل ابليت هي أحسن ،مع توسيط من ترينه مناسباً للقيام هبذا الدور.

وفقك هللا.
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التدخّي  ...هل يوجب ر هد اخلاطب؟!
اجمليب حممد العبد الكرمي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1426/09/13هـ
السؤال

مبتلى
تقدم ألخيت شخصان فرفضتهما ألهنما مدخنان ،وأعتقد أن من يبتلى ابلدخان البد وأن يكون ً

ٍ
مبعاص أخرى ،وأن فيه تقصرياً يف التدين .فما رأيكم بذلك؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي العزيز :إذا تقدم لكم من ال ترضون دينه وخلقه فال تزوجوه ،وهذا هو املفهوم املخالف حلديث
أيب حامت املزين -رضي هللا عنه ،-والذي فيه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد" .قالوا :اي رسول هللا ،وإن كان

فيه ،قال" :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" .ثالث مرات؟ رواه الرتمذي ()1085
وقال :هذا حديث حسن غريب.

واملقصود من احلديث أن يكون التدين واخللق ظاهراً يف خلق اإلنسان مرضياً مبقاييس الشريعة وليس
مبقاييس العادات والتقاليد .وليس يف مقاييس الشريعة الكمال املطلق من مجيع الوجوه؛ فإن النقص

والتقصري صفة الزمة لإلنسان ال ينفك عنها حبال .وعليه فإن التدخّي أحد األوصاف اليت تُنقص من

قدر املرء ،ولكن إن كان هذا النقص يكمله صفات أخرى فما الذي مينع من قبوله زوجاً ،بشرط :أن

يكون الغالب على أحواله حسن اخللق والتدين؛ مصداقاً ملا جاء يف حديث النيب -صلى هللا عليه

وسلم -أما إن كان جيمع إىل الدخان صفات أخرى تعيبه يف خلقه أو دينه ،ويظهر منها أنه إىل

الفساد أقرب من الصالح؛ فاستغنوا عنه ،واسألوا هللا تعاىل له اهلداية والتوفيق ،واسألوه أن يرزقكم

خرياً منه.

أما إطالق قاعدة :أبن كل أو أكثر املدخنّي سيِّئو اخللق ضعيفو الداينة فال دليل واقعي يشهد
لذلك ،فالدخان كغريه من املعاصي ،ولو ُرفض كل ٍ
عاص يتقدم للزواج ملا تزوج أحد ،فكلنا
خطاؤون ،ولكن العربة مبا يغلب على املتقدم.

واجلواب السابق يصلح يف حال خشية فوات الوقت ،أوانصراف اخلُطاب عن املرأة ،وسبب ذلك أن
الدخان ضرره ٍ
متعد وليس قاصراً على املدخن فقط ،فالزوجة أكثر املتضررين ،ومن بعد ذلك

األوالد ،فاألفضل أن حيصر القبول يف حاالت الفوات .فإن كان يف الوقت متسع وهناك خيارات

أخرى غري املدخنّي وغلب على الظن تقدمهم فال شك أن االنتظار أفضل؛ ألن االنتظار هنا ألجل

طلب الكمال يف اخللق والتدين وليس لشيء آخر! وحري مبن كان هذا قصده أن يوفق مبن خياف هللا
-تعاىل -فيمن واله هللا عليهم .وهللا أعلم.

()397/17

أحببت شخصاً وخطبين آخر!
اجمليب سحر املساعد

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/09/08هـ
السؤال

تعرفت على شاب وأحببته حىت إنين ال أستطيع أن أفارقه ،واآلن تقدم يل ابن عمي خلطبيت فوافقت،
وأريد أن أترك هذا الشاب الذي أحببته ،وأبدأ حياة أخرى ،ولكنين مل أستطع ،أريد مساعدتكم

إبعطائي احلل املفيد ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

عزيزيت :أنت مل توضحي ملاذا ال يتقدم هذا الشاب خلطبتك إن كان صادقاً ومناسباً لك؟

ولكن مشكلتك -حسب قولك -أنك ال تستطعّي ترك هذا الشاب ،وال أعلم أيضاً ملاذا؟ إذا كان
هذا الشاب يبتزك أو يهددك أبي شكل فيجب عليك اللجوء فوراً إىل والدتك ،أو أي أحد من
األسرة ميكن أن يساندك ،وإايك والسكوت عن هذا املوضوع.

أما إذا مل يكن هناك مشاكل فإنك ستتمكنّي -إذا عقدت العزم على بدء حياة جديدة مع ابن

عمك -أن تنسي كل شيء إذا كان زوجك القادم طيب العشرة وحيبك ،فال شك أنك ستستطيعّي؛
ألن اإلنسان لديه القدرة من هللا -سبحانه -أن يبدأ من جديد دائماً ،فهو ينسى وفاة والديه وأبنائه

وأحبائه وفراقهم ويكمل حياته ،أنوي إبخالص ،وأكثري الدعاء فإنه يساعد كثرياً ،وأتكدي أن هللا
سيعينك.

كما أن العديد غريك مروا هبذه التجربة ،وتزوجوا وبدأوا حياة جديدة وعاشوا حياة مستقرة ،فأنت

لست األوىل وال الوحيدة ،وابإلخالص أقول لك :تزوجي من ابن عمك إذا كان زوجاً مناسباً لك،

وال تقلقي واتركي الباقي للموىل عز وجل.
محاك هللا ورزقك.

()398/17

أمتناه وال يريدين
اجمليب نورة الرشيد
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/09/02هـ
السؤال

أعرف شاابً تقياً وملتزماً ،ال زلت أدعو هللا أن يكون زوجاً يل ،ولكن الظروف متنعه من الزواج يب،

علي أي فرصة زواج أخرى ،أريد النصيحة يف هذا األمر ،وكيف
وطلب مين أال أنتظره؛ حىت ال تضيع ه
أدعو هللا يف هذه احلالة؟ وهل يل أن أطلبه من هللا سبحانه وتعاىل ابالسم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

اإلجابة تقتضي تفصيالً:
( )1أنت تقولّي( :تقي وملتزم) وهذا خطأ ،فإذا كنت ستصفينه ابلصالح فقويل :أحسبه كذلك وهللا
حسيبه ،وال أزكي على هللا أحداً ،فاهلل أعلم بتقواه ،وإن كان الناس حيكمون على الظاهر ،والعربة

ابلثبات.

( )2أنصحك أال تتمين رجالً معيناً ليكون لك زوجاً ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -يقول" :وعسى أن حتبوا
شيئاً وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [البقرة ، ]216:وإذا صدقت نيتك ،وأحلحت على

هللا ابلدعاء أن يرزقك زوجاً صاحلاً تقر به عينك فإن هللا -سبحانه -قادر على كل شيء.

( )3اعتذار الشاب عن خطبتك ،وطلبه منك أال تنتظريه يدل على تعقله ،فما قاله لك هو

الصواب.

فالذي يبدو أن الشاب ليس عنده استعداد للزواج منك ،وقد يكون ال يرغب فيك أصالً.
وأنت ال بد أن تفكري مبصلحتك؛ فاملصلحة تقتضي أال تذهب زهرة عمرك وأنت تنتظرين شاابً رمبا
أييت ورمبا ال أييت.

فإن تقدم لك رجل آخر ترضّي دينه وخلقه ،فوافقي بعد أن تستخريي هللا -عز وجل -وتستشريي،
وال تضيعي على نفسك الفرص ،فلرمبا تندمّي والت ساعة مندم.

فأكثري من الدعاء ،وال تتشبثي وتتعلقي بشخص رمبا يكون اقرتانك به شراً ،وهللا أعلم وأحكم ،وما

خيتار لعبده إال ما فيه اخلري.

-ثقي متام الثقة أنك مهما عملت فليس لك إال املكتوب ،فقد كتب يف اللوح احملفوظ رزقك،

فاطمئين ،وال جتزعي لفوات الشاب واعتذاره؛ فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -أخرب إنه لن متوت

نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب .أخرجه ابن ماجة (. )2144

 أنصحك مرة أخرى أال تطليب الشاب ابمسه عند الدعاء ،بل سلي هللا اخلرية.ِ
ذكرت -كالماً لغري ضرورة ،فاستغفري هللا،
أخرياً إن كان قد جرى بينك وبّي الشاب -الذي

فالشرع ينهى املرأة املسلمة عن إقامة العالقات قبل الزواج ابسم احلب ،كما ينهاها عن خماطبة

الرجال األجانب لغري ضرورة.
وفقك هللا لكل خري ،ورزقك زوجاً صاحلاً ،وذرية صاحلة ،آمّي.

()399/17

ي فبحثت عنه يف مكان مشبوه
رمت حنان والد ه
ُح ُ
اجمليب هنى نبيل عاصم

داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/08/28هـ
السؤال

أان فتاة عشت أتعس حلظات احلرمان ،عشت من غري حب وعطف وحنان ،رغم أنه يل أم وأب
وأسرة كبرية ،لكن أيب مشغول بعمله وسفره ،وأمي بعيدة كل البعد عين ،فلم أجلس معها ،ومل أتكلم
معها كأي بنت مع أمها .تعبت من احلرمان إىل أن وصلت حلال ال تطاق ،حىت جاء اليوم الذي

دخلت فيه الشات ،وكان أول يوم أدخل فيه ،وقد تعرفت فيه على شاب وأحببته كثرياً ،ووجدت

عنده ما حرمته ،ووجدته إنساانً ذا خلق طيب ،واتفقنا على أن نتزوج على سنة هللا ورسوله ،وبنينا

أحالمنا على ذلك ،لكن الشيء الوحيد الذي وقف حاجزاً بيين وبينه أنه من بلد غري بلدان .تقدم

خلطبيت شخص آخر فرفضت بشدة ،وجاء آخر ووافق عليه أهلي؛ وذلك ألنه ذو وضع طيب ،فهو

يعمل مهندساً ،ومع ذلك مل أوافق عليه؛ ألنه يسافر كثرياً ،وخيتلط ابلبنات ويعاكسهن .يريد أهلي أن
يزوجوين وأان رافضة ،ألين يف انتظار حبييب الذي وعدين ابلزواج .أرشدوين ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخيت يف هللا :ترددت كثرياً قبل الرد ِ
عليك ،وريب يعلم أنين أخذت أفكر كثرياً يف رسالتك حىت أرسل

لك رداً أمتىن أن يُرضي هللا عين.

يف البداية أحب أن أوضح لك أمراً هو آية كرمية واضحة ،أورد هللا فيها اإلحسان للوالدين مباشرة

بعد عبادة هللا الواحد األحد ،قال تعاىل" :ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهناً على وهن وفصاله
يف عامّي أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال

تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أانب إيل" [لقمان . ]15-14 :وحىت ولو كاان
مشركّي فإننا مطالبون بطاعتهم واإلحسان إليهم دوماً.
وكي نتحدث معاً يف موضوع الوالدين وقسوهتم ،علينا التحدث عن شيء مهم جداً ،وهو هل ِ
أنت

متدينة وقريبة من هللا تعاىل؟ هل تقرأين القرآن بصورة منتظمة يومياً؟ إن كان هذا فلي عندك سؤال
ِ
استشعرت من قبل أن ديننا احلنيف يتطلب منا أن نرى أخطاء ونتعظ منها؟ فإن كان األب
آخر :هل
قاسي الفؤاد كنا حنن حنونّي ،وإن كانت األم متباعدة ،كنا حنن قريبّي من أبنائنا وأخواتنا؟ علينا دوماً
النظر ملن هم أسفل منا ،سواء على مستوى املعيشة أو األخالق ،وابلطبع فعلينا التحدث عن شيء

مهم ،أال وهو "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق".

إبمكانك رفض هذا العريس حىت ال تظلميه  -كما تقولّي -واالستعانة ابألهل واألقارب ممن لديهم
ِ
وعليك ابلتحدث برفق ولّي معهم والتشاور يف األمر.
سلطة على والديك،
أما ابلنسبة للشاب الذي تتحدثّي عنه ،فأطلب منك الرتيث والتفكر ،أمامنا هنا حالة تستوجب
التفكري ،فاهلل تعاىل أمران بطاعة الوالدين ،وزواجك من وراء أهلك زواج مرفوض ال حيله الشرع ،وهو

ابطل طاملا كان العقد بدون إذن الوالد" :فانكحوهن إبذن أهلهن وآتوهن أجورهن ابملعروف
حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان" [النساء. ]25 :
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وقد جاءت السنة مبنع ذلك ،فيما روى أبو داود ( ، )2085والرتمذي ( ، )1101وابن ماجه
( ، )1881وصححه ابن حبان واحلاكم ،عن أيب موسى -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :ال نكاح إال بويل".

وروى أبو داود ( ، )2083والرتمذي ( ، )1102وابن ماجه ( ، )1879وغريهم ،عن عائشة -

رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها

ابطل ،فنكاحها ابطل ،فنكاحها ابطل ،فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها ،فإن اشتجروا
فالسلطان ويل من ال ويل له".

ومنه أيضاً ما رواه ابن ماجة ( )1882وغريه إبسناد رجاله ثقات ،عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
أنه قال" :ال تزوج املرأة املرأة ،وال تزوج املرأة نفسها".

وروى مالك يف املوطأ ( )1138عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -أنه قال" :ال تنكح املرأة إال
إبذن وليها ،أو ذي الرأي من أهلها ،أو السلطان".

أما النقطة الثانية :فهي أن هذا الشاب ليس من بلدك ،وهي نقطة هامة؛ فالزواج من أجنيب أو أجنبية

وإن كان مسلماً هو -وهللا أعلم -زواج حمفوف ابملخاطر ،وأمامنا احلاالت الكثرية.

فإذا ما فكران بروية فهل توافقّي على السفر إىل بالد الزوج؟ ماذا تعرفّي عن معيشته ووسطه

االجتماعي؟ يف البداية بريق احلب يكون خادعاً ،وينطفئ خملفاً حسرات وأسى ،أمتىن أن ترتيثي

وتفكري ،ودوماً األهل هلم نظرة ،ويدرون عنا ما ال نعلمه حنن ،فاستخريي هللا -أخيّيت -أان ال أقول
لك تزوجيه ،ولكن فكري مرة ومرتّي ،وردي علي يف رسالة مبا ِ
قمت به ،وهللا يوفقك ملا حيبه
ويرضاه.
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نتبادل مشاعر احلب عرب وسيط ،فهل أخطأان؟
اجمليب د .أمرية علي الصاعدي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/08/24هـ

السؤال

أان طالبة جامعية أحب طالباً جامعياً وسوف يتخرج معي -إن شاء هللا -وحنن ال نتحدث أبداً ،ولكن
أخته صديقيت ،وتؤكد يل حب أخيها يل ،وأان أؤكد هلا حيب له ,فنحن الثالثة متدينون ،وال نريد أن

نغضب هللا ,فهل هذا الفعل صحيح؟ علماً أننا نريد االرتباط بعد التخرج -إن شاء هللا.-

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

أسأل هللا العظيم أبمسائه احلسىن وصفاته العلى أن ينعم عليك بنسائم اإلميان ،وأن يلهمك الرشد

والسداد.

أخيت :وصلين سؤالك ،وقد ملست فيه صدق حديثك ،واستشعارك ملراقبة هللا لك ،وخوفك من

غضبه وعقابه ،وهو أمر حتمدين عليه ،أسأل هللا لك الثبات وعدم الزلل ،فاحذري من نزعات
الشيطان فهو يتسلل خفية ،ويزين لك األمر ويهونه عليك ،مث ما يلبث أن يوقعك يف شراكه من

حيث ال تشعرين ،والشيطان حيرص على أمثالك من النشء الصاحل -أحسبك كذلك وال أزكي على
هللا أحداً -وهو قد ألقى يف نفسك حمبة هذا الشاب ،وأومهك هبذا احلب ،وهو مدخل خطري جداً.
ولعلك -اي أخية -تدركّي أن هناك فرقاً بّي اإلعجاب واحلب ،فاإلعجاب أمر طارئ ظاهري ،فقد
يعجب الشخص جبمال شخص آخر ،أو أيسره مجيل كالمه ومظهره ،بينما احلب أعظم من ذلك،

فهو ال أييت إال بعد العشرة واملواقف الطيبة ،وقد جعله هللا -عز وجل -بّي الزوجّي لتدوم احلياة،
وحتصل األلفة ،فهو ال يكون قبل الزواج أبداً .وهذا الشاب إن كان مستقيماً يف الدين ،وذا خلق
حسن ،فاألوىل به أن يبادر إىل خطبتك من أهلك ،بدون أن يبث إليك مشاعره عن طريق أخته،

فالعّي تزين وزانها النظر ،واألذن تزين وزانها السمع ،فعليه أن يغض بصره وحيفظ جوارحه ،وأنت
كذلك؛ حىت ال تقعا فيما ال حتمد عقباه ،وال مانع من اخلطبة اآلن ،مث يكون االرتباط بعد التخرج؛

حىت تستقر النفوس ويطمئن القلب وال جتعال للشيطان عليكما سبيالً.
وأان ال أرى لك أن تعلقي حياتك هبذا اخليط الذي قد يكون ومهاً أو سراابً ،فرمبا يتقدم إليك يف هذه
الفرتة من هو كفء صاحل فرتفضينه ،حبجة أنك تنتظرين هذا الشخص ،والقلوب بيد الرمحن يقلبها
كيف شاء ،فلعله بعد التخرج يتغري فكره ،أو حيصل له ظرف مينعه من الزواج بك ،فاألمر يف علم

الغيب ،وال تعلمّي أين اخلري.

ونصيحيت لك :أال تشغلي ذهنك اآلن هبذا املوضوع ،وأن تطليب من صديقتك أن ال تتكلم يف هذا

املوضوع إال بعد التخرج أو يتقدم اآلن خلطبتك ،كما أنصحك ابلدعاء ،ادعي هللا أن خيتار لك اخلري
يف أمرك ،وال تطليب هذا األمر بعينه ،فإنك ال تدرين أين اخلري.

وأقبلي على طاعة ربك ،واحذري االختالط مع الشباب يف الدراسة ،فإن هذه اخللطة تفسد القلب،
وتعّي الشيطان ،وإايك والنظرة فإهنا سهم مسموم من سهام إبليس ،وال تسرتسلي يف التفكري يف هذا
الشخص ،فهي خطرة مث فكرة مث نظرة مث كلمة ،مث ال تدرين ما حيصل بعد ذلك.

أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم ،أن يريك احلق حقاً ويرزقك اتباعه ،ويريك الباطل ابطالً
ويرزقك اجتنابه.
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وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي.
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صراع بّي احلب والشك
اجمليب د .راشد بن سعد الباز
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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الزوج أو الزوجة
التاريخ 1426/08/22هـ

السؤال

ارتبطت إبحدى الفتيات ارتباطاً عاطفياً قواي وحدث معها بعض التجاوزات اليت كادت أن تؤدي
للزان ،وكانت دائماً ما تقول :إنين أول من ملسها ،وصدقتها ،وابلفعل أسعى لالرتباط هبا جدايًّ،

وكلمت أهلها للزواج هبا ،ولكن ساورتين حوهلا بعض الشكوك ،وكلما أضعها يف اختبار تفشل فيه

ويزيد شكي فيها..ال أستطيع حتمل أن أتزوجها على هذا الشك الرهيب ،رغم أنين أحبها جداً،
وتلك هي مصيبيت الكربى ،ويعلم هللا بنييت ،لكن الشك يقتلين حنوها ،على هذا الوضع حوايل سنة،
يل الشك من أقل األسباب ،وهى حتبين جداً كما تقول ،فهل إذا تركتها
وكلما أجدد فيها الثقة يعود إ ه
مرغماً بفعل الشك ومل أتزوجها وتبت إىل هللا عما فعلته معها ،فهل تركي هلا حرام ،وهل يقبل هللا

توبيت لو كانت هي مظلومة ،ولكن مرض الشك ال أستطيع الفكاك منه ،وشكراً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :ابلنسبة للمشكلة اليت أشرت إليها فأوالً جيب عليك التوبة مما أقدمت عليه من أفعال؛

ألن ذلك يتناىف مع تعاليم اإلسالم ،وأمحد هللا أ ّن فعلك مل يصل إىل ارتكاب الفاحشة ،واعلم أ ّن هللا

تواب رحيم يغفر الذنوب ،مجيعاً ،يقول هللا سبحانه" :أفال يتوبون إىل هللا ويستغفرونه وهللا غفور

رحيم" [املائدة ، ]74 :ويقول سبحانه" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من
رمحة هللا " [الزمر ، ]53:وقد جاء يف احلديث الشريف" :التائب من الذنب كمن ال ذنب له"

أخرجه ابن ماجه ( . )4250ويف احلديث اآلخر" :لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم ،وجلاء بقوم يذنبون،

فيستغفرون هللا ،فيغفر هلم" .أخرجه مسلم ( ، )2749ويف حديث آخر" :كل ابن آدم خطّاء وخري

اخلطائّي التوابون" .أخرجه الرتمذي ( ، )2499وابن ماجه ( . )4251ويف احلديث القدسي" :اي
ابن آدم ،إنك لو أتيتين بقراب األرض خطااي ،مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ،ألتيتك بقراهبا مغفرة"

أخرجه الرتمذي (. )3540

وقد بّي العلماء شروط التوبة وهي:

( )1اإلقالع عن الذنب.

( )2الندم على ما مت اقرتافه من ذنب.

( )3العزم على عدم العودة إىل اقرتاف الذنب.
( )4االستغفار.
وفيما يتعلق بزواجك من الفتاة اليت تشك فيها ،فقد أشرت يف عرضك للمشكلة أنّه "كلما وضعت
الفتاة يف اختبار فشلت ويزيد شكي فيها" و"كلما جددت الثقة فيها عاد الشك فيها من أقل

األسباب" ،وكذلك "مرض الشك ال أستطيع الفكاك منه" ويبدو أ ّن شكك فيها سيُالزمك حىت بعد

زواجك منها ،وأعتقد أ ّن الفتاة أيضاً حتمل نفس األفكار جتاهك أي أهنا تشك فيك .وحسب خربيت

يف مثل هذه احلاالت فإ ّن الزجيات اليت تبدأ بشكوك أحد الطرفّي يف اآلخر تكون حياهتم -عاد ًة-
غري مستقرة وتنتهي إىل الفشل.

()404/17

أخي الكرمي :جيب أن تُفكر بعقلك وليس بقلبك وتتحكم يف مشاعرك ،لذا فمن املناسب واألفضل

يسري يف طريقه ،وكل منكما سيجد الطرف اآلخر الذي يبدأ معه
لك وهلا أن تبتعدا عن بعض ،وكلٌّ ُ
حياة زوجية بعيدة عن الشكوك ،إبذن هللا .ويف حبثك عن زوجة املستقبل أبعد عن الطرق غري

الشرعية يف تكوين العالقة وال تستغل عاطفة الفتاة وضعفها واحرص على حمارم أخواتك املسلمات.
أسأل هللا أن يُنري لك الطريق ويرزقك ابلزوجة الصاحلة.

()405/17

احلب الصامت
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/08/10هـ
السؤال

أان فتاة غري متزوجة ،أحببت شخصاً ،ومت هكن حبه من قليب ،مع أنين مل أسع هلذا احلب ،بل هو من

تسبهب يف حيب له؛ بسبب صفات معينة فيه ،وإن كانت فيه صفات أخرى أكرهها ,وأريد معرفة حكم
هذا احلب ،مع العلم أبنه مل يصدر شيء مين له يبّي حيب الصادق ،وإن قلت صادقاً فذلك ألنه

مضى أكثر من سنة ،وأان أحب هذا الشخص وما أزال ،وألنين أدعو له ابخلري واهلداية يف كل دعوة
أدعوها لنفسي يف الدنيا واآلخرة ,مع علمي مبيله يل من تصرفاته ،مع حرصي الشديد على عدم

إعطائه فرصة للحديث معي ،أو تواجده عندي ،أو اإلسهاب معه يف الكالم ،وألن ميله يل قد جيعله
يرتكب محاقة أان ال أستطيع أن أتفاداها ,وأان ال أخاف من نفسي يف الوقوع ابخلطأ؛ ألنين أخاف هللا

كثرياً ،وأجتنب مجيع الطرق اليت تؤدي إىل فتح ابب للشيطان ،وأحاسب على تصرفايت ،بل وحيائي
وقوة شخصييت يساعداين على ذلك ،ومشكليت هي معرفيت أبن هذا الشخص فاسق ،ولكن قليب

ليس ملكي ,فقط عقلي وإمياين وخويف من هللا جيعلين أرفض البوح مبشاعري ،أو أتقبل إبداء حبه يل

شفهياً ،وحىت لو أراد الزواج مين فلن أوافق؛ ألنين أخاف من حياة الفسوق اليت هو عليها ،وأريد
حياة كلها تقوى وعبادة ,وإن متنيت الزواج منه فقط ملساعدته على عبادة هللا ورجوعه إليه وتركه

للسيئات.

لقد تقدم يل أشخاص ميتازون ابلصفات احلسنة ،ولكنين أرفضهم من غري أن أراهم؛ ألنين ال أستطيع
الزواج وقليب متعلق هبذا الشخص ,فأان لست من النساء الاليت يستطعن النسيان بعد زمن ،أو

التأقلم مع حياة جديدة ,فأان ال أستطيع أن أتقرب من رجل آخر مهما يكن.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أيتها االبنة الكرمية:

أعلم أن عواطفك املشحونة ،وأن مشاعرك املشبوبة ال تستأمرك يف التوقد ،وال تستأذنك يف التوجه،
ولكن البد أن تكون العاطفة مزمومة بزمام العقل ،ولذلك اش ِرتط الويل للمرأة؛ ألنه يضيف عقله إىل
عاطفتها ،ولذا ال بد من اختاذ التدابري اليت تعاجل حالة التعلق من قبلك.
أذ ّكِرك -ابنيت -أبن هذا التعلق بشخص متزوج ،وله حياته اخلاصة اليت -هي ابعرتافك -حياة عامرة
ابلفسوق ليس يف مصلحتك ،وأان على شبه اليقّي أنه لو مت بينكما زواج فإن حالتك ستكون يف غاية
السوء والتعاسة؛ ألنك لن تتعاملي مع ضرة ،ولكن ستتعاملّي مع ضرائر كثر ،وعالقات حمرمة أو

مشبوهة ،وهذا من أكثر ما ينغص احلياة ،ويسرع ابلفشل هلذا الزواج ،ويقلب حياة املرأة إىل تعاسة

دائمة ،ونصيحيت لك هي االبتعاد عن شخص هبذه الصفات حىت ولو تقدم لك ،وإذا كان زواجه من
امرأة مل يعفه وحيصنه من الفسوق ،فإن زواجك به أيضاً لن يعفه ويعصمه من الفسوق ،ما مل يفتح هللا

عليه هبدى من عنده.
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كما أنبه إىل أن ما تظنينه تعلقاً منه أو حباً لك هو شيء تصنعينه أنت بنفسك ،وال أعتقد أنه شيء
حقيقي ،ولكنها قرائن تؤملّي هبا نفسك ،ولذلك فرمبا تفسرين حماوالت تقربه منك ولقاءه بك على

أهنا حب ،وهذا غري صحيح ،فاحملب من الرجال يكون صاحب مبادرة يتقدم ويطلب احلالل ،وأييت
البيوت من أبواهبا.

أما قولك :فقد تقدم يل أشخاص هلم صفات حسنة ورفضتهم ،فأان لست مثل النساء الاليت يتأقلمن
على حياة جديدة ،فأان ال أستطيع أن أتقرب لرجل آخر مهما يكن.
فأقول :هذا التصرف منك تصرف خاطئ ،والذي أراه أنه إذا تقدهم لك شخص فادرسي حاله،

وانظري إليه وانظري يف صفاته ،مث إذا رأيته مناسباً من مجيع النواحي ،واستعنت ابهلل فتزوجي به ،فال
يعاجل احلب إال حب آخر جديد ،وأتوقع أنك إذا تزوجت إبنسان ذي خلق ودين ،ويف الوقت نفسه

ذو مشاعر عاطفية ،فإنه سوف ينسيك هذا التعلق هبذا الشخص.
مثلما تدفع الغيوم الغيوما ....الغرام اجلديد ميحو القدميا

وال يُنسي الرجل إال رجل ،فما دام أنك تردين كل من تقدم من غري تفكري فيه ،بسبب تعلقك هبذا
الشخص فستتفاقم حالتك ،وأنصحك ابلتفكري اجلدي يف كل متقدم لك ،واختيار الذي ترينه

مناسباً ،والتوكل على هللا والزواج ،فإن العمر ميضي سريعاً ،وهذا الشخص ممكن أن يتعلق بغريك

ويرتكك ،وجيد يف حياته سعة من اللهو واملتعة ،يف حّي أنك ختسرين عمرك وسنوات حياتك.

إذا تقدم لك أشخاص فاستخريي هللا -عز وجل -وصلي صالة االستخارة املعروفة ،واختاري من
ترين أن صفاته أمثل ،وأن قلبك إليه أميل.

وال أرى أن ترفضي من تقدم لك تشبثاً أبمل هدايته ،فإن اهلداية بيد هللا -عز وجل -وأنت ال

تعلمّي هل هذا الشخص قد كتبت له اهلداية أم ال؟ وهل كتبت له اهلداية عاجالً أم آجالً؟ وال
يصلح انتظار أمل بعيد ،وإهدار الفرص الساحنة القريبة.

كما أين أنصحك يف النهاية إبحداث نقلة يف حياتك تعيد عالقاتك مع أخواتك الصاحلات،
والدخول يف مناشط دعوية ،وإحالل قضااي جادة يف حياتك ،وأؤكد مرة أخرى على فتح ابب قبول
اخلطهاب والراغبّي ،والتفكري اجلدي يف كل متقدم ،وإزاحة فكرة التعلق هبذا الشخص ،والبحث عن
البديل املناسب ،كل هذه أمور تساعدك على التخلص مما أنت فيه .وهللا يعينك.
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رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين!
اجمليب حصة البازعي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/07/29هـ
السؤال
تقدم خلطبيت رجل ذو خلق ودين ،أهلي يريدون رفضه؛ ألن وظيفته غري رمسية ،فهو يعمل اتجراً،
علماً أنه شخص مكافح يبحث عن األفضل ،أمي تريد مين رفضه هلذا السبب ،أان يف قرارة نفسي

راضية؛ وأشعر براحة كبرية له؛ فنحن يف زمن قلما جتد من يُرضى دينه وخلقه ،إخواين جعلوا األمر
مسئولييت ،بعضهم يقول يل :إن طُ ِرد من وظيفته فأنت اليت ستصرفّي عليه ،فأان يف حرية من أمري،

هل أوافق لقناعيت أن أمر الدين واخللق مها األساس ،وهو ليس عاطالً فعنده دخل مادي ال أبس به،

والرزق أوالً وأخرياً بيد هللا ،أم أرضخ آلراء أهلي وأرفض؟! أرشدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخيت السائلة -وفقين هللا وإايك :-اعلمي أن أمور الزواج هي من توفيق هللا -عز وجل -فاستخريي

ربك أوالً ،واستعيين به ،فبيده مقاليد األمور.

وإذا كان الرجل -كما ذكرت -ذا دين وخلق ،فال أرى مربراً لرِّده ،وأما املال فيذهب وأييت ،والرزق
ليس يف الوظيفة فقط ،والتجارة أكثر بركة ،والزمان القادم هو للتجارة وليس للوظيفة ،واملطلوب

منك ما يلي:

 الدعاء ،مع اإلكثار من قول "ال حول وال قوة إال ابهلل". -إقناع األهل ابليت هي أحسن ،مع توسيط من ترينه مناسباً للقيام هبذا الدور.

وفقك هللا.
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هل أتزوج هبا؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/07/22هـ
السؤال

أان شاب مستقيم -واحلمد هلل -ومقبل على الزواج ,ولكين يف حرية ال يعلمها إال هللا ،مشكليت
تكمن يف أين وقعت يف حب متبادل مع ابنيت عميت ,مث انفصلت العالقة اليت كانت جمرد نظر وكالم؛

ألننا من عوائل حمافظة ,وقد أحببتها حباً عظيماً ,حىت عقدت العزم على الزواج هبا مىت سنحت

الفرصة يل ,واآلن مازلت أحبها ،لكن عقلي مينعين منها؛ وذلك ألهنا تكربين سناً ,وهي فتاة مرتفة,
مرت مبرحلة مراهقة تشاهد فيها القنوات الفضائية واألفالم  ,وتذهب إىل األسواق بكثرة ،والداها

غري منسجمّي يكثر اخلالف بينهما ،وما جيذبين إليها هو مجاهلا وتدينها ،أهلي ال يرغبون هبا وجعلوا
اخليار يل ،مع أين أخشى إن تزوجت غريها مل أوفق يف زواجي ،ألين سأتذكرها وألوم نفسي على عدم
زواجي هبا ،أرجو أن ترشدوين ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

أرى أن ترتيس وتقلب األمر من مجيع وجوهه ،وعليك ابالستخارة ،وال تعجل ،وال يستهوينك مجال

الفتاة ،فليس اجلمال هو الذي يُشبع رضا الزوج لزوجته ،وال ابلذي مينع حدوث املشكالت بينهما،

وأسأل عن أخالقها ومعاملتها مع الناس ،وقدر التزامها حبجاهبا وحمافظتها على صالهتا وبرهاً أبمها.

ولقد قلت :إهنا تديهنت ،لكن ما مفهوم التدين لديها ،هل هو جمرد حمافظة على الصلوات واألذكار
والتزام احلجاب؟ أم هو إضافة إىل ذلك ُخلُق حسن وعفة لسان وسالمة صدر وصدق يف املعاملة
واحلديث وغض بصر و  ...اخل؟.

فمن النساء من ينحصر تدينها يف احلجاب والصالة ،ويغيب يف معاملتها مع الناس ،فرمبا كانت
سليطة اللسان كثرية الكذب واحلسد والغل والسخرية واالحتقار وقلة االحرتام والتعايل والكرب

والنشوز لوليها وعدم االكرتاث ملخالفة أمره.

وال أقول هذا ألزهدك فيها ،لكن ال بد أن تراعي حتقق تدينها يف أخالقها ،كما تراعي حتققه يف

صالهتا وحجاهبا.

مث ملاذا أهلك ال يرغبون هبا؟ أرى أَ ْن تستفسر منهم سبب ذلك ،فإما أن يقنعوك أو تقنعهم ،واستشر
أمك فإهنا ترى ما ال ترى ،وتراعي ما ال تراعيه أنت حبكم خربهتا ودرايتها ابلفتيات .وفقك هللا.
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زواج ..عن طريق الربيد اإللكرتوين!!..؟

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1422/7/13

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أان يف حرية وتردد كبريين ..وليس يل بعد هللا إال أنتم ال ستشريه يف
مشكليت ..حيث أرسل يل أحد األشخاص عن طريق اإلمييل رغبته يف االرتباط يب ..وأخربين عن

حالته وعن األمور األساسية كعمره وعمله واقامته وأسرته وكان هناك نوع من االتفاق فيما بيننا

ابلرغم من أننا مل نرتاسل إال ثالث مرات فقط !!..لكن كانت هذه املراسالت صرحية حبيث فهمت

كل أوضاعه.

اآلن هذا الرجل يريد مكاملة هاتفية واحدة بدعوى زايدة التعارف متهيداً للزواج !..وال أدري هل حيق
يل أن أكلمه ..أم ماذا أفعل..؟ آمل الرد بسرعة لألمهية !!..وإن كان رأيك ابالعرتاض فلماذا؟!
خاصة إذا كان يقسم أبنه صادق ..وأبنه مستعد لكي اسأل عنه من أشاء إذا رغبت ..أفيدوين

عاجالً ..فثقيت بكم كبرية وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

أخيت الكرمية اشكر لك ثقتك وتواصلك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وان يرينا

مجيعا احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنظل كما أساله
تعاىل أن حيفظك من كل مكروه

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه:
أوال  -ثقي اي عزيزيت إن هذا الطريق شائك!! ومليء ابآلالم والدموع!!؟ اقسم لك على ذلك
عشرات من الفتيات الربيئات هن اآلن يدفعن مثنا ابهضا ملثل هذه اخلطوات واالتصاالت اليت

ظاهرها الرمحة وابطنها من قبله العذاب!!! فتيات عفيفات أخذن األمر يف البداية من ابب التسلية

وإضاعة الوقت و (التعرف على اآلخر) واآلخر هنا ذئب شرس لن يتواىن عن افرتاسها وابتزازها

وتركها بعد ذلك جترت آالمها وعارها وحيدة منكسرة وقد فقدت امثن ما متلك!!! صدقيين املآسي
تكرر نفسها بطريقة مفجعة وأليمة!!؟؟ والضحااي ابملئات وهؤالء الذائب ال يرعون يف فتيات
املسلمّي إال وال ذمة مههم إشباع رغباهتم الدنيئة ومجع اكرب عدد من اخلليالت املخدوعات! ولو

تكلم الليل  -أخيت الكرمية -لغلبه البكاء والنواح من بكاء املخدوعات وانّي اجملروحات وفداحة
العار والظلم واخلسة اليت يبيتها مثل هؤالء الشباب المثالك!!!!

اثنيا  -ال تنخدعي اي عزيزيت ابألميان املغلضة اليت تسمعينها منهم فوهللا اهنم لكاذبّي وهم يربورن
النفسهم كل شيء الكذب واخليانة والغدر وانتهاك احلرمات حتت مربارت سخيفة يقدم هلم فيها
الشيطان ألف حجة ألف خدعة!! فا حذري مث احذري مث احذري!!!!!!!

اثلثا  -ال ترخصي نفسك وتعرضيها هكذا ابملزاد العلين!! صدقيين أعرف منطق هؤالء الشباب أكثر
منك وأحفظه جيدا!!! وهللا لن يفكر فيك كزوجة وقد تعرف عليك هبذا الشكل ولو قدر هلذا األمر
(الزواج) أن يتم لسبب ما رغم إن النسبة ال تتجاوز الواحد يف عشرة آالف ..فسينتهي سريعا بعد

رحلة من اآلالم والشك وغريها والعاقل  -أخيت الكرمية  -من وعظ بغريه المن وعظ بنفسه
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رابعا  -طلبه حمادثتك ابهلاتف هي بداية طريق اهلاوية ابلنسبة لك وبداية تنفيذ خطته الدنيئة جتاهك
اليت رمبا جرهبا كثريا على غريك ممن يتجرعن مرارة الغدر واخليانة والعار
فاحذري مرة أخري أن تقعي يف هذا املستنقع اآلسن

أو تتيحي له أو لغريه مثل هذه الفرصة ألن الكلمة جتر الكلمة واملكاملة جتر املكاملة ووسائل التقنية
ختدمه كثريا يف ابتزازك ومن مث افرتاسك وتركك للبحث عن فتاة أخرى

خامساَ ًُ _ اعرتاضي هو على مبدأ التعارف نفسه فاين أخشى عليك أخيت الكرمية من تبعاته

إن قبل الزواج أو بعده وشواهدي هنا كثرية وغري مشجعة!!!! صدقيين

سادساَ ًُ  -إن كان هناك إمكانية لسؤال اهلك عنه من مصادر موثوقة وكانت النتيجة
مشجعة فأسال هللا لك التوفيق والسداد ولكن احذري _ أخيت الكرمية _ من حمادثته
عرب اهلاتف من أي مكان!! ملاذا؟ ألنين أخشى عليك كما أسلفت من تبعات ذلك!!

فقد يتبع االتصال لقاء ملزيد من التعارف والتفا هم مث والشيطان مستعد دائما لتوفري التربيرات
واملسوغات وما إىل ذلك من أعذار أو غريها!! واإلنسان ضعيف وال أراك مضطرة خلوض هذه
التجربة فنتائجها غري مضمونة!!؟
سابعاَ ًُ  -مث إنكما حىت ولو أراد هللا لكما أن تتزوجا فستضل بداية التعارف عالقة
يف خميلة زوجك ورمبا محلها الكثري من التهيؤات السلبية والشكوك املريضة

وقلب حياتك جحيما
اثمناً  -ثقي أخيت الكرمية أن نصيبك من الدنيا مقدر بيوم وساعة لن يتجاوزها أو يتقدم عليها مهما
حاولنا أو بذلنا من اجلهد

(فقد رفعت األقالم وجفت الصحف) ولذلك فاتكلي على هللا واتركي األمر لصاحب األمر وابقي

معززة مكرمة مصونة

اتسعاً َُ َُ َُ َُ  -اكثري أخيت الكرمية من الدعاء أبن حيفظك هللا من كل سوء واكثري من قراءة الورد
اليومي فهو حصنك الشرعي الذي يقيك إبذن هللا من نزغات الشيطان وتوهيمه وتلبيسه اعاذان هللا

مجيعا منه

وفقك هللا ومحاك من كل مكروه وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك
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اتب من الزان ..فهل أتزوجه؟
اجمليب سلطانة عبد هللا املشيقح
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/07/10هـ

السؤال

أان مطلقة وتقدم يل رجل يصغرين بسنوات ،متزوج من قبل ،ومتعلم ووضعه ممتاز ،هذا الرجل كان

زانياً ،وقد اعرتف يل هبذا األمر ،ويقول إنه اتب منذ محس سنوات ،وقد استخرت قبل أن أعرف
هذه املعلومة عنه واستخرت بعدها ،فشعرت ابالرتياح جتاهه ،فهل أقدم على الزواج منه؟

اجلواب

أوالً :عليك تكرار االستخارة ،فإذا وجدت بعد ذلك ارتياحاً جتاهه فتوكلي على هللا ،واعزمي على
األمر.

كما أخربك أبنه قد اتب من هذا العمل ،ومن اتب اتب هللا عليه ،فإذا كان هللا -عز وجل -قد اتب

عليه أفال نقبله حنن البشر ونتجاوز عن زلته  ...؟!
اثنياً :عليك ابلسؤال عنه وعن أخالقه ودينه قبل اختاذ أي قرار ،فالنيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال" .:إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  ." ...سنن الرتمذي (. )1085

فإذا كان يقيم واجبات الدين ،وشهد له بذلك من تثقّي يف صدقه وأمانته ،فال ترتددي يف األمر؛ ألن

وحيسن إليك.
صاحب الدين واخللق لن يظلمك ،بل سيكرمك ُ

اثلثاً :ال تنسي أن تطليب منه الفحص ،فلعله يكون مصاابً مبرض بسبب عالقاته السابقة -احملرمة-
فينتقل إليك هذا املرض بعد الزواج ،فيكون هذا األمر سبباً يف شقائك مستقبالً.
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خطب يل أيب من غري إذين!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1426/06/3هـ

السؤال

ُّ
فسكت عن
خطب يل والدي ابنة عمي دون علمي ،وال أرغبها رغم أهنا صاحلة ،ومل خيربين إال أخي،

املوضوع ،غري أن أمي أخربتين بعد مدة ،فلم أجبها إال أبين لن أتزوجها إال بعد سبع سنوات ،فقالت:
إنك لن جتد أحسن منها ،كما أن عمك ر هد خطهاابً ُكثر بقوله :إن بنيت خمطوبة البن أخي ،علماً أين قد
فشلت يف دراسيت اجلامعية بسبب التفكري يف هذا املوضوع ،فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

ما دام قد بلغك أن أابك قد خطب لك ابنة عمك ،حيث أخربك أخوك ،وأخربتك أمك ومل ترد على
أخيك بشيء ،ومل توضح ألمك عدم الرغبة يف هذه اخلطبة خاصة ،فليس لك عذر ،فالعلم قد بلغك

وأنت مل تعتذر ،فال جتعل البنت املخطوبة ضحية عدم رغبتك غري املؤكدة واملعلنة ،ومادامت أهنا فتاة

صاحلة وهي ابنة عمك ،فإن القبول والرضا هبا فيه خري كثري ،وسد لباب شر رمبا حيصل ال قدهر هللا.
فقبولك الزواج اببنة عمك -ال سيما وأنك مل متانع ومل تعرتض بعد علمك اخلطبة -أمر واجب؛ ألنه
إرضاء لوالديك ،وسرت لنفسك ،ووفاء للبنت اليت رضيت بك ،ومنع لشر رمبا حيصل لو امتنعت

اآلن ،وذلك بفرقة وخالف بّي القرابة وصلة الرحم مبتداها سيكون بّي أبيك وعمك ،السيما وقد
مضت مدة على اخلطبة وأنت ساكت مع علمك.

مث ملاذا ترفض وهي بنت عم أحبك ،ورضي بك زوجاً البنته ،وهي امرأة صاحلة كما تقول أنت؟
فاتق هللا ،وتغلهب على هواك ،وق ِّدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة لنفسك؛ ملا يف ذلك من
خري كثري ،وملا يف رفضك من شر متوقهع سيضر األسرتّي ،وإبمكانك إخبار أمك بذلك ،أبسلوب

جيعلها تعزرك وتسعى إلقناع والدك بذلك ،وأبنك قد بذلت جهدك وقدهمت ما استطعت.

ولعل والدك إذا علم بفشلك بطريقة مناسبة يسعى ملساعدتك يف وظيفة مناسبة ،ويرشدك إىل حل
أوفق يف دراستك .فاستعن ابهلل وتوهكل عليهِّ ،
وفوض أمرك إليه ،وسرتى اخلري كل اخلري إبذن هللا.
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هل يزوجين القاضي ووالدي موجود؟؟
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-8-29
السؤال
تقدم خلطبيت رجل من بلد جماور لبلدي ولكنه يعمل ويعيش يف هذا البلد ..هو إنسان صاحل وخلوق

ومتدين بشهادة اجلميع ولدي رغبة يف االرتباط به ولكن والدي رافض حبجة أنه إنسان ليس غنياً
ومن بلد غري بلدان ويظن أنه يف حال زواجي منه فإنين سوف أصرف عليه.

قليب متعلق به بشدة وراغبة من الزواج منه فأان متدينة وأهلي غري ملتزمّي ومبتعدين عن الدين ..فهل
أجلأ إىل القاضي ليزوجين منه؟
أفيدوين وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
اي أخيت الكرمية..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم"

مشروع الزواج من أهم املشاريع يف احلياة .فما هي السبل إلجناح هذا املشروع؟ وكل إنسان رجل أو
امرأة إذا وصل إىل ساحل الزواج وبدأ يفكر فيه فإنه جيعل نصب عينيه أن يستمر هذا املشروع حىت

املمات ،بل هذا هو األصل أن يستمر ،فما هي العوامل املساعدة على إجناح هذا املشروع؟ .

وهذا جيب أن نقدم صوت العقل على العاطفة .ويظهر يل وهللا أعلم أن طريقة تعارفكما متت بطريقة

ال يقرها الشرع .وهو اللقاء واحملادثة ورؤية كل منكما اآلخر  -حسب قولك  -فمن الذي أجاز لك

مثل هذا احلديث خارج األطر الشرعية .هذا أول خلل ..والشيء إذا بدأ خمتالً قد ينهار.

فمن عوامل جناح هذا املشروع أن تكتمل عناصره .ومن العناصر الدائمة لبقائه إقرار الويل ورضاه
فإذا كان الوالد هنا مل يرض زال عنك الداعم لك وانقلب إىل ضدك .فتخسرين والدك فما حال املرء

إذا خسره والده وخسر هو ولده وهو حي؟؟

ودائماً الوالد أكثر رؤيةً ومشولية وأعرف بتجارب احلياة من أبنائه وبناته وقطعاً هو يريد مصلحتك.
فهو يقدر أن احلب وحده ال يكفي يف مشروع الزواج .ومن العوامل اهلامة إلجناح املشروع التوافق

االجتماعي من عدة نواحي .وأن تكون الزوجة قريبة من بيت أهلها ألهنا حمتاجة إىل احلنان األسري
ابإلضافة على احلنان الزوجي .والبنت متر أبطوار خمتلفة أثناء احلمل وغريه وهي حمتاجة إىل دفئ أمها.
ِ
انتقلت معه إىل بلده؟
فكيف سيكون حالك لو

وقولك أنك ملتزمة (غريبة) كيف التقيت به وكلمتِه؟

وأنك تصارعّي الرغبة اجلاحمة .وكأنك تلمحّي ابلتحديد .إذا مل تتزوجيه فسيكون هناك أمراً حمظوراً
قد ترتكبانه..؟
ويظهر وهللا أعلم أنك عاطفية جداً وتتأثرين ابملؤثرات من حولك وقد يكون هذا بسبب معاانة مررت
ِ
وجدت من هذا الشخص رقةً وحناانً عوضك
هبا وهو تعويض حلنان فقدتِه أثناء الطفولة .وقد تكونّي
ذلك.

آمل أن تفكري بصوت العقل .ألن صوت القلب أحياانً خيدع والبيوت ال تقوم على احلب وحده.

مع مالحظة أن الشرع ال مينع مثل هذا الزواج من حيث احلكم ولكن للزواج شروط ال بد من
توفرها .ومن أمهها  -الويل  -يعرفها القاضي ولو أن كل بنت أحبت شخصاً مت رفض والدها.

أسرعت إىل القاضي وقالت":زوجين " .فماذا ستكون النتيجة؟؟ فكري مث فكري  ...ألف مرة قبل

أن تقدمي على مثل هذا املشروع ...
أعانك هللا وأرشدك إىل الصواب،،،،
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أرغب يف خطبة من أحببتها وأهلي يريدون يل أخرى!
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/07/02هـ

السؤال

أان شاب مقتدر ومؤهل ملسؤولية الزواج ،كنت -وما زلت -أحب بنت اجلريان منذ الصغر إىل أن
أصبحنا انضجّي ،وأق ِّدر هذا احلب ابلنقي اخلايل من مجيع الشوائب ،ويوم عزمت على خطبتها

أبلغت أهلي هبذا اخلرب (علماً أن أهلي وأهلها يعلمون منذ زمن أن فالن لفالنة)  ،ولكن املفاجأة أن

أهلي رفضوا هذا االرتباط دون سابق إنذار ،وحججهم واهية ،مثل :أن هذه البنت ليست من أهلنا،

وأن العائلة ال تسمح أبي شكل من األشكال أن يتزوج شباهبا وبناهتا من غري العائلة ،وبعد مداوالت
ومناوشات ومناقشات استمرت قرابة السنتّي ،قررت أن أرضي
والدي وأن أخطب بنت عمي ،علماً
ّ
أهنا تصغرين بثماين سنوات ،وال أعلم ماذا أفعل؟ رغم أين وهللا ال مير يوم أو ساعة إال وأان أتذكر فيها
البنت اليت أحببت ،وال أخفي عليكم أنين استشرت واستخرت واعتمرت أكثر من مرة ،وال زال
هناك حنّي وشوق إىل ماضي زماين ،أيضاً ال أخفي عليكم أنين أخاف أن يستمر هذا احلب بعد
الذي صار ،ويزداد أكثر من ذي قبل .أفيدوين مأجورين.

اجلواب

أخي الكرمي :ال أدري من أين أبدأ اإلجابة على مشكلتك ،فهي من السهل املمتنع.

أوالً :ال ألومك على ما أبديت من حب لبنت اجلريان ،بغض النظر عن الطريق الذي سلكته؛ ألن
احلب قد يتخطى كل احلواجز والسدود ،وقلت إهنا متلكت عليك شغاف قلبك ،وتقول :إنك

أحببتها منذ الصغر ،لكن املهم عندان حبكما بعد النضج ،كيف استمر هذا احلب؟ فقد يكون بّي
األطفال اندماج حال الصغر ،ويكرب معهما ،ولكن إذا (حجبت البنت) وكرب الولد ،قد يبتعدان عن

بعضهما ،ولكن قد تكون هناك وسائل اتصال بينهما حىت بعد احلجاب ،إما ابلنظر أو احملادثة (وهذا
غري جائز شرعاً)  ،فليتك وصفت كيف استمر هذا احلب ،وعن أي طريق؟ وأان سأانقش موضوعك
على أهنا مسألة قضيت ،وسكنت إىل قلبك.

اي أخي الكرمي :هل حتققت للناس كل أمانيهم وانلوا ما يريدون يف هذه احلياة؟ الواقع ال ،واحلياة مل
تتوقف ،والقوي الشديد الذي يفكر بعقله ال بقلبه ،هو الذي يتحدى الصعاب ،ويشق طريق احلياة

على أهنا فرتة زمنية ،وتنتهي ،واملهم فيها ما هو الشيء الذي أفعله ويقربين إىل هللا -سبحانه وتعاىل-
.
أما رفض أهلك وأسرتك هلذا الزواج ،فقد يكون له ما يربره أصالً ،وأشم من رائحة ما تقول أنكما

خمتلفّي من الناحية القبلية ،وهذا موجود يف اجملتمع ،وكثري من العوائل تعترب هذا من اخلطوط احلمراء

اليت ال ميكن جتاوزها.

أخرياً أخي الكرمي :أين التسليم والرضا مبا يقضي هللا للعبد؟ فإذا كان هللا قد قدهر أنك لن تظفر هبذه

الفتاة ،فلن تظفر هبا ،وعليك التسليم هنا ،وتذكر قول ربك سبحانه وتعاىل" :وعسى أن تكرهوا شيئاً
وهو خري لكم" [البقرة ، ]216 :وقوله تعاىل" :وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً

أن يكون هلم اخلرية من أمرهم" [األحزاب. ]36:
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أخي الكرمي :انظر إىل األمام ،واقبل مبا قسم هللا لك ،وال تزهد ببنت عمك ،فقد يكون اخلري لك
معها ،وكثري من أمور العشق واحلب ،اليت تكون هبذه الطريقة ،تنتهي ابلفشل ،فقد جيري عليها تلك
املقولة اليت تنسب إىل قيس بن امللوح ،عندما قال :شغلين حب ليلى ،عن ليلى  ...والشيء إذا
ملكناه نزهد فيه بعد حّي ،والذي ندمن عليه ال حنب طعمه ،والذي ننظر إليه كل يوم منل من

شكله .أعانك هللا ،وحقق لك ما تريد .والسالم عليكم ورمحة هللا.
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أثر قدمي !!..وزواج جديد!..؟ هل يتوافقان؟؟
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1422/4/19
السؤال

يل أخت تقدم خلطبتها أحد أبناء عمي أخو أيب من أمه ،وجد اخلاطب من أمه قتل جدي أبو والدي،
املشكلة أن الناس أخذت تتكلم عن كيفية تزويج هذا الرجل الذي كان ابإلمكان رفضه حلساسية

املوقف ألن جده هو قاتل جد من خطبها واملشكلة أنين اتصلت على الوالدة وقمت مبهامجتها

وأتنيبها على تزويج أخيت من هذا الشخص ألنه ممكن يؤثر على حياهتا الزوجية وخاصة أن هذا

الشخص رجل بدوي وأخيت بنت عاشت يف احلضارة وممكن يكون هناك عدم تكافؤ بينهم ،وأخيت
وافقت لكي تتخلص من ضغط املعيشة مع أهلي دون أن تفكر يف النتائج ،خاصة أهنا تبلغ من العمر

 23سنة وأيضاً هذا الرجل ال أحقره رجل صغري البنية وممكن أخيت تنصدم فيه ،أان خائفة من هذا،
أرجو الرد علي بسرعة وجزاكم هللا خري

اجلواب

أخيت الكرمية ..حقيقة ..قرأت رسالتك ..أو مشكلتك أكثر من مرة ..ورأيت فيها تداخالً بّي أمور

كثرية عامة وخاصة ..شكلية ومعنوية ..وأمور أخرى !!..وتعليقي عليها من وجوه عدة..

أوالً :ال شك أنك جمتهدة إنشاء هللا ..يف موقفك ..ولكين أذكرك بقوله تعاىل " :وال تقل هلما أف وال
تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً  ...اآلية " ولذلك ..فأان أمتىن لو كان حديثك مع والدتك بعيداً عن

املهامجة والتأنيب!! فذلك أحق هبا وأجدر بك ..وأجدى بوجه عام.

اثنياً :مسألة عدم التكافؤ ..واردة ..وقد تؤثر وقد ال تؤثر!! ومادامت أختك صاحبة الشأن قد

وافقت  -بغض النظر عن األسباب اليت ذكرتيها  -وهي صاحبة الشأن هنا ..وليست صغرية أو
جاهلة ..فاألمر هنا يعنيها ..ولك عليها حق النصح فقط أما هي فتتحمل تبعات قرارها.

اثلثاً :ثقي أنه لن حيدث إال املقدر ..واملكتوب ..فإذا كان مقدراً ومكتوابً هلذا الزواج أن يتم ..فسيتم
يف وقته وساعته ..مهما كان حتفظنا أو اعرتاضنا عليه وإن مل يكتب له التمام ..فسيكون دونه ألف

عائق ..مهما رغبنا فيه وحرصنا عليه.
رابعاً :لعلك متشائمة أكثر مما جيب حيال هذا الزواج ..فما يدريك إن أراد هللا له التمام ..أن يكون

فاحتة خري وصلح على اجلميع ..وسعادة وهنا ألطرافه " ..وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً
كثرياً"
خامساً :ال داعي " الستعادة املاضي" ونقض اجلراح وال جدوى من نبش القبور " فما مضى قد
مضى " وال تزر وازرة وزر أخرى" وال عليك مما يقال " فمن راقب الناس مات مهاً "!!
أما بنية الرجل وشكله ..فهذا مما ال يعيب الرجال فالرجال خمابر وليسو مظاهر.

سادساً وأخرياً انصحي والدتك ..وأختك ابالستخارة واللجوء إىل هللا أبن يلهمها طريق الصواب..

واحلّو مجيعاً ابلدعاء أبن يوفق هللا اجلميع ملا فيه اخلري
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تردد ..وحرية!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1422/4/22

السؤال

أان شاب ملتزم من أحد البالد العربية أودى فروضي وواجبايت الدينية ومشكليت اليت عذبتين وأقلقتين

طويال هي مايلي

تعرفت عليها عن طريق الكمبيوتر (احملادثة عن طريق الشا ت) وكان هديف من التعرف عليها

إصالحها ألهنا مل تكن تتصرف بطريقة منضبطة!!! بل هي منفتحة اكثر مما جيب!!؟

املهم أشعت بّي املتحدثّي أنين أود االرتباط هبا لوال سلوكها وقد جنحت اخلطة وحاولت إصالح
شأهنا جزئيا!! ومع الوقت خترجت وسافرت للعمل لفرتة من الزمن وعدت مرة أخرى ووجدهتا كما

هي

وقد حاولت توسيط بعض الزمالء " ملعرفة شعورها انحييت " حىت أتقدم خلطبتها " أالهنا ترد أحياان

أبنة من العيب أن أسال عنها "وأحياانً أرى يف مالحمها من بعيد أهنا ال متانع لو تقدمت خلطبتها ومرة

أخرى خترب بعض الزمالء أبهنا ال تفكر ابلزواج اآلن قبل أن تكمل تعليمها.

املهم أان يف حرية كبرية ..وتردد أثر على حيايت إىل درجة ال تتصوروهنا ..فهل أتقدم هلا ..وأخشى أن

ترفضين !!..أم هل أتركها؟؟  ..وأخشى أن أظلمها وهل ملثل هذا الزواج لو مت أن ينجح ويستمر..؟؟

صدقوين إنين يف حرية!!

اجلواب

أخي الكرمي  -قرأت رسالتك الطويلة أكثر من مرة ورأيي فيها ما يلي:
أوالً :اشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل أن يرينا مجيعاً احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا
اجتنابه..

وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل!! كما اسأله أن يوفقنا ويسدد خطاان إنه ويل ذلك والقادر عليه.
اثنياً :موضوعك متداخل إىل ٍ
حد كبري ..وفيه أكثر من طرف ..وبعض احللقات املفقودة!!! وابلتايل
يصبح األمر ..مشوشاً ..والرؤية ضعيفة!! وقصتك غريبة وعجيبة إىل حد كبري!! ويظهر أهنا جترت

أحداثها بطريقة رتيبة ومتداخلة يغلب عليها اللون الرمادي الباهت الذي ال حيدد مقاطعها بقوة!!!..

واحلكم غالباً يف مثل هذه األمور ..وهذه الظروف ..يشوبه بعض الكدر!!!..

اثلثاً :مشكلتك كما يظهر يل أنك  -أنت  -مل حتدد ما تريد ..حىت اآلن ..ومل تقطع يف األمر بعد..
وهذه مشكلة!!! جعلتك تعيش صراع ..األقدام واألحجام ..القبول والرفض ..وتغرق نفسك يف
تفاصيل وجزيئات ال تقدم وال تؤخر إال بقدر ما تسقط عليها من تفسري؟!!
رابعاً :صدقين ..أتفهم مشاعرك ..وادرك اجلانب العاطفي فيها ..وهو ما يسبب لك

كل هذه احلرية البادية يف رسالتك !..واألمل الذي ينضح بّي ثناايها !!..ولذلك  -أخي
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الكرمي  -قالوا قدميا (إن احلب أعمى!!) ولو كان مبصرا لرأيت الصورة كما اراها اآلن!!..؟ عالقة
مفككة منذ بدايتها ..مبنية على هتيؤات وخياالت !!!..مهما كانت نسبة الصواب فيها فهي مل تصل
إىل احلقائق الكاملة الناصعة !!..ومثل هذه العالقات املهلهلة  -صدقين  -ليست مهيأة

لالستمرار !!!..بل أىن أرى الفشل يلوح يف حمياها !!..إضافة إىل انك أنت حىت اآلن ال تعرف
مشاعر هذه املرأة جتاهك !!..وما حيدث يبدو يل ..مشهد عبثي ورواية مفككة ..ستنتهي هناية "
عائمة " وغري مقنعة  ...كما بدأت!!

خامساً :لكل ذلك ..اقرتح عليك أخي الكرمي أمران ..اخرت أحدمها ..واستخر ..واسأل هللا أن
يلهمك طريق اخلري ..ومها-:

· األول  -أن تغلق الستار على هذا املشهد ..وتنهي هذه الرواية عند هذا احلد ..وهذا رأيي اخلاص
يف هذا األمر ..فحيثيات هذه القصة وبدايتها  -صدقين  -ال تنبئ هلا عن هناية إجيابية !!..وال

جدوى من التعلق ابألوهام ..واألحالم الرومانسية.

· الثاين  -أن تقطع الشك ابليقّي ..وتتقدم ألهلها ..وتسمع اجلواب الواضح. .وأان  -حقيقة  -ال
أحبذ هذا اخليار ..ألهنا إن رفضتك ..ازداد أملك ..وانتقض جرحك فالشعور ابلرفض ..شيء ثقيل

ومؤمل عند البعض ..وأخشى أن تكون منهم !!..وأن قبلتك ..فإين
 -حقيقة  -ال أتوقع لعالقة زوجية بدأت هبذا الشكل الغريب ..أن

تستمر وتنتهي كما تتمىن.

أسأل هللا لنا ولك اهلداية والسداد والرشاد والتوفيق ملا فيه اخلري
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زواج من اخلارج!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1422/10/10
السؤال
أان غري متزوج وأريد الزواج من خارج اململكة ولكن هناك عقبات منها املوافقة من هنا أي التصريح
فهل أذهب وأتزوج وأترك األمر هلل فهو الرازق كذلك مل أجد هنا من أشعر أن يف مجاهلا ما يعفين

ولدي رغبة ملحة للزواج من هناك.

املشكلة الثانية :أنين من قبيلة ترفض أن أتزوج من غري البلد.
اجلواب
أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .أما استشارتك

فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :اي عزيزي مسألة الزواج من اخلارج ..مسألة حتتاج إىل التفكري هبا بعمق ٍّ
وترو !!..فاملسألة (زواج

وأبناء وأخوال وقيم وعادات وزايرات وأمور كثرية ..إخل) وليست جمرد رغبة وارتباط وتنتهي األمور
عند هذا احلد!!.
اثنياً :أما مسألة اجلمال فتأكد أن اجلمال مطلب ولكنه ضمن مطالب أخرى !!..فهل فكرت يف

ذلك..؟ وهب أنك حبثت حىت أعياك البحث فوجدت امرأة مجيلة وتزوجتها ..فماذا عن صفاهتا

اخللقية وطبائعها ومعاملتها؟ مث قبل هذا كله " ..دينها"!! اي عزيزي ،أنت لست تبحث عن اقتناء "

لوحه مجيلة ..لتعلقها يف إحدى زوااي البيت ..وتنظر إليها بّي وقت وآخر مستمتعاً أبلواهنا وأبعادها

وزواايها !!..األمر هنا خمتلف جداً فاجلوهر هو األساس الذي يبقى لتنعم به أو تكتوي بناره ،أما

جزءا من املشهد ..وقد يبهت !!..وقد متقته لسبب أو آلخر!!
املظهر فتعتاد عليه ويبقى ً

اثلثاً :أما أن تذهب وتتزوج دون ترتيب ،وترتك األمر للظروف فذاك خيار ال أحبذه وال أوصي به؛
ففي جتارب غريك يف مثل هذا األمر ما يعفيك من تكرار التجربة ..ألن تبعاهتا  -غالباً  -غري

مشجعة إطالقاً.
رابعاً .." :فأظفر بذات الدين تربت يداك ..احلديث " .هل نسيت هذا احلديث ،وهذا التوجيه
النبوي الكرمي الذي ال ينطق عن اهلوى؟!

خامساً :ف ّكر  -أخي الكرمي  -بقضية األهل ووجهة نظرهم بشكل جيد وكبري ..وأتكد أهنم

عزوتك ..ولن تنعزل عنهم أنت أو زوجتك ،واحسب األمر بدقة قبل اإلقدام على أي خطوة.
سادساً :أتكد ..أننا نفعل األسباب ،وأن األقدار تسري مبقاديرها ،وأن نصيبك قد كتب لك .فأحسن
النية ،وانظر إىل الزواج بنظرة أكثر مشولية من جمرد (الشكل واإلطار اخلارجي) وال أبس من فعل

(فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً) ..
األسباب مع االتكال على هللا والرضا مبا قسم َ
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..

()420/17
َع ْيب َخل ِْقي حيول دون زواجي!!
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-12-18
السؤال
شاب وهو أخو صديقيت وطلبين للزواج لكن أهلي
أان فتاة متمسكة بديين واحلمد هلل ،وتعرفت على ّ
رفضوا لسبب بسيط وهو أن لديه ِرجالً أقصر من األخرى على الرغم من أنه شاب ملتزم وذو
أخالق فاضلة ،وأان ال أريد خمالفة أهلي فماذا أفعل حىت أقنع أهلي؟ وال أريد أن أخسر ّأايً منهما،

أفيدوين أفادكم هللا.
اجلواب
األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

من روائع هذا الدين أن جعل للمرأة مكانة عظيمة ،وجعل هلا حقوقاً كثرية .ومن هذه احلقوق جعل

أمر الزواج بيدها فهي هلا احلق يف اختيار شريك حياهتا .ولكن ال تكون مبعزل عن والديها وذويها ألن

لذلك أمهية كبرية ال ختفى.

وابلنسبة لك اي أخيت الفاضلة فأنت قلت أنك ترغبّي ابلزواج من هذا الشاب مع العيب اخللقي
(بفتح اخلاء) الذي فيه وأن أهلك قد رفضوا هذا الزواج ،وأنك يف ٍ
جد من أمرك ..الذي يظهر يل

أنك عاطفية ،وقد ق ِ
لت أنك قد تعرفت عليه وأنه أخ لصديقتك .فهل حيق لك شرعاً أن تتعريف على
شاب ال ميت لك بصلة إ ال أنه أخ صديقتك .ويتضح بّي سطور سؤالك أنه قد حصل معامالت

بينكما وإال كيف تفسري حكمك عليه أنه حيمل هذه األوصاف ..وأخشى أن تكون هذه نوبة
شهامة منك حلالة اإلعاقة اليت فيه فتأكدي من عواطفك من هذه اخلاصية فقد تكون نزوة.

مع العلم أن اإلعاقة ال تعيب الرجل إذا كان حيمل املواصفات الشرعية وإذا كنت ترين بعد تفكري

عميق أنه هو الشاب الذي تريدينه فلو مت إقناع الوالد بطريقة لبقة ولعلها ال تكون من قبلك.

فبإمكانك إقناع الوالدة أو األخ أو العم أو اخلال .حسب األقدر منهم على مفاحتة الوالد ،ولكن

انتبهي إذا وافق األهل وهم مل يقتنعوا قد ينهار هذا الزواج ألن حبال التواصل بينكما ستكون هشة،
ويكون هو غري مرغوب فيه يف حميط العائلةِ ،
وأنت ال تستطيعّي أن تعيشي يف مفردك وبعيدة عن

أهلك وأسرتك مدى احلياة .أليس كذلك؟ فكري مث فكري مث فكري ألف مرة وأعيدي النظر يف
اللحظات األوىل لطريقة التعارف بينكما تتضح لك معامل طريقك.

والقاعدة الشرعية يف الزواج هي [  ...إذا أاتكم من ترضون دينه وأمانته ويف رواية وخلقه فزوجوه
 ] ...احلديث
ال تنسي االستخارة وطلب العون من هللا تعاىل

أعانك هللا على اختاذ األنسب واألصوب،،،
وهللا املوفق،،،

()421/17

زواج ال أريده؟
كيف أرضي والدي يف ٍ

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-12-11
السؤال

مشكليت أنين مل أتزوج إىل اآلن والسبب أنه يف بداية حيايت ومنذ خترجي من اجلامعة تقدم يل

الكثريون ،ولكن كان أهلي يرفضوهنم ألسباب عديدة ،وأان مل أعرتض على تصرفاهتم ألنين ال أريد
إغضاهبم وخاصة أيب ،واآلن تقدم يل أحد أقرابئي وهو يصغرين ابلعمر ,وهللا يعلم أنين مل أكن أختيله
زوجا يل يف ٍ
يوم من األايم ،ولكن أيب أصر عليه وحاولت االعرتاض وغضب مين كثرياً ومل يكلمين منذ
ً
شهرين حبجة أنين عاصية ألوامره ،وأان اليت ضيعت عمري من أجل إرضاء أيب وحتملت الكثري ,وألنين

أعتقد أن التقبل أهم شيء يف احلياة الزوجية .أفيدوين ماذا أفعل جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب
األخت الكرمية ...

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فأشكرك على حرصك على السؤال واالستفتاء يف أمر دينك وأسأل هللا لك التوفيق ،وابلنسبة

ملوضوع زواجك وموقف أبيك منه ،فأوالً :من الضروري أن تتذكري أن طاعة الوالدين واجبة ما مل

أيمرا مبعصية وأن اإلنسان منا ينال بطاعتهما األجر والثواب ،وحيقق هبا عبادة عظيمة حيبها هللا تبارك

وتعاىل وابلتايل ال ينبغي أن حيزن لذلك أو يتحسر على بره بوالديه أو يشعر أبن عاقبة ذلك الرب إىل

بؤس وحزن وحسرة بل الواجب حسن الظن ابهلل فإنه ال أيمران إال مبا فيه الصالح واخلري لنا والعاقبة
احلميدة يف الدنيا واآلخرة ،مث إن الرجل إذا تقدم للزواج وكان ذا دين وخلق فال ينبغي رده ألن عاقبة
ذلك وخيمة كما أخرب بذلك الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم ففي احلديث الصحيح يقول -

عليه الصالة والسالم":-إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض

وفساد كبري" ،وعلى هذا فال وجه لرد ذلك القريب إذا كان ذا خلق ودين ولو كان أصغر منك سناً
ولك يف أم املؤمنّي خدجية رضي هللا عنها أسوة ،مث إن الرضى والقبول للشخص ليس ابلضرورة أن

يكون يف أول األمر ،وإمنا يكون ذلك بعد معرفته جيداً ومعرفة منطقه وسلوكه وابلتايل أرى أنه من
السابق ألوانه احلكم على الشخص بعدم مناسبته أو أن الزواج سيكون فاشالً قبل السماع منه

والسؤال عنه ومعرفة ما عليه من الصالح واالستقامة.

فأنصحك بعدم التعجل يف الرد وعدم معارضة والدك وأتكدي أنه ال يريد إال اخلري والصالح لك

وهللا املوفق وهو املستعان ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()422/17

أيب جيربين على الزواج
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-11-26
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
مشكليت هي أن عائليت كلها تريد مين أن أتزوج من ابن عمي ،ولكين أبغضه وال أرى فيه اخلري يل،
وهو ليس مبلتزم وال تعجبين أخالقه وال شخصيته .املشكلة هي أنين ال أستطيع التحدث مع والدي

فهو شديد كما أنه حيب أعمامي وجدي وال يرفض هلم طلباً أبداً ،وأعرف أنين إذا رفضت فهو لن

يساحمين أبداً .وأمي ختاف أن تكلمه فكيف أتعامل مع أيب عندما يعلم برفضي ألنين إن شاء هللا

سوف أرفض ابن عمي وال أريد أن أكون سبباً يف خلق املشاكل.

مالحظة :هم إىل اآلن مل يتقدموا يل ،ولكن منذ سنتّي وأان أمسعهم يقولون إهنم ينتظرون ولدهم إىل أن

يكمل اجلامعة مث على حد قول عمي " سيزوجين إايه".

أرشدوين كيف العمل؟؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم وبعد-:

من فضل هللا على عباده املؤمنّي من أتباع هذا الدين اإلسالمي جعل لكل حقوقاً وعليه واجبات،

فاملرأة يف اإلسالم جعل هلا حقوقاً ال جيوز ألحد أن ميسها ،ومن أهم حقوق املرأة الزواج ،لذلك جعل
أمرها يف يدها ،فهي صاحبة القرار هلا أن توافق وهلا أن ترفض[ .هذه قاعدة عامة]

فأنت اي أخيت الفاضلة لك احلق أن تقويل أبعلى صوتك ال أرغب ابن عمي أن يكون شريكاً حليايت.

لكن أن تقويل إن هناك عقبات قد حتول بينك وبّي إعالن رفضك ،وهي أن والدك غليظ وقاس وأان

أقول أعانك هللا عليه .لذلك أنصحك لفعل اآليت-:

-1االلتجاء والتضرع إىل هللا حال أوقات اإلجابة .أبن يصرفه عنك.
ِ
-2صدق التوبة والتوجه إليه سبحانه .فإذا ِ
تلبست بشيء مما يغضب هللا سبحانه فتخلصي
كنت قد
منه.

-3الرفق التام هلذا املشروع إذا كنت غري حمبة له أو تعرفّي عنه أشياء ختل بدينه وشرفه .ألنك إن
وافقت فستدفعّي أنت الفاتورة لوحدك .فإن تصربي على غضب الوالد خري من أن تصربي على

مرارة الزواج واملشاكل والطالق بعد ذلك.

-4يقال إن من حيسن طرق األبواب جيد الطريق سالكة لدخوله؛ وأنت تعرفّي والدك .فتحيّي
الفرصة اليت يكون فيها هادائً .وفاحتيه بتودد أبنك تعتربين ابن عمك مثل أخيك ،ولكن انتبهي ال

تبادري ابحلديث عن هذا املشروع وهو الزواج حىت يفاحتك أبوك أوالً…
-5هل ميكن أن تكوين مؤثرة على هذا الشاب فيما لو تزوجت به.

-6لو حصل وأن أجربت عليه ،فحاويل االستفادة من اآلخرين مثل العم ،أو اخلال أو من يؤثرون
على اختاذ القرار من قبل والدك.
-7حماولة إرسال رسالة شفهية مع أي أحد له صلة اببن العم أنك تعتربينه مثل أخيك ،لعله أن يزهد

هذا هو قبلك ،وال يقدم على خطبتك.

-8ال تستبقي األحداث يف افرتاض شيء قد ال حيصل وتقعّي أسرية اهلم ،وهذا له عواقب وخيمة.
-9قد يكون يف هذا الزواج مصلحة فيما لو أجربت عليه ،فمن يدري؟ أخرياً أسأل هللا أن يعينك.

وأن ييسر أمرك .وقد يكره اإلنسان أمراً قد يكون فيه اخلرية ،واإلنسان يف هذه الدنيا يسري على ما
كتب هللا له..

وصلى هللا على حممد،،،

()423/17

أحببنا بعضاً ومل نتصارح بذلك

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-11-24
السؤال
أان طالبة يف الكلية من بالد النيل ودائماً يقال أين صاحبة عقل متزنة فأان أكرب أخويت وعلى خلق
وتربية دينية سليمة.

يكن يل بعض املشاعر ولكن مل يصرح هبا
كان هنالك شاب يتكلم واستشعرت من كالمه أنه ّ

واملشكلة أين بدأت أراتح إليه وهو فعالً رجل يف كل معامالته وهو عاقل وأان مقدرة أنه ال يستطيع

أن يصرح مبشاعره ألنه ما زال طالباً لكن املشكلة أين حقاً أحبه وأمتناه يل زوجاً وليس حب الطيش

وحاولت مراراً أن أنساه وأنشغل أبشياء أخرى ولكن مل أستطع.
أريد املشورة وأطلب النصيحة أو احلل.

اجلواب

األخت الكرمية..

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
حينما أاتك ذلك الشعور ابحلب وامليل العاطفي حنو ذلك الشاب الذي وصفتيه ابلرجولة واالتزان

والتدين فإمنا هو شعور طبيعي جداً وال أحد يستطيع لومك عليه .فاملرأة أو الرجل ويف هذا السن

ابلذات حينما توجد مثل هذه املشاعر وهي امليل حنو اجلنس اآلخر والتفكري فيه أو االغتباط به إذا

وجد فإمنا هي مشاعر متليها الطبيعة البشرية والسنة الكونية اليت خلقها هللا يف جواحننا وداخل أفئدتنا

وما ذلك إال معجزة إهلية قدرها اخلالق سبحانه وتعاىل كي يستمر البقاء واإلعمار هلذا الكون وحيصل
االستخالف الذي أراده املوىل جل وعال.

فهذه املشاعر إمنا هي مشاعر طبيعية ولكنها مع األسف الشديد وكما يثبته الواقع املشاهد وتشهد
بذلك مجيع األمور احلياتية هي مشاعر ذات حدين فهي إما أن تصان وتراعى خصوصيتها وتبقى

حمفوظة حيفظها اإلميان والتعقل واالتزان إىل أن حتّي الفرصة اجليدة والوقت املناسب واألجل املكتوب
ليبثها صاحبها وخيرجها من جنانه العميق ويسعى ابلطرق الشرعية واألصول املعتربة للقرب من
صاحبه ابخلطبة والزواج ليباركه هللا عز وجل فيعم بذلك النعيم والسعادة واملودة والسكن الذي أشار

(ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم
إليه ربنا عز وجل بقولهَ :
مودة ورمحة إن يف ذلك ٍ
آلايت لقوم يتفكرون) [سورة الروم. ]21 :

هذه املودة وهذا السكن وهذا النعيم أىن يتأيت ألي أحد من اجلنسّي املتحابّي واملتعاشقّي إذا مل يكن

والتقاء شرعياً يقوم ويتأصل ويتأسس أبسس السنة النبوية
اجتماعهما والتقائهما وتواصلهما تواصالً
ً

احملمدية الطاهرة وترعاه عّي هللا وتكلئه حبفظه ،وحت ّفه ابهلناء والسعادة؟
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ويف اجلانب املقابل وهو اجلانب اخلطري هلذه املسألة وهو أنه إذا استعجل الرجل أو املرأة يف أمرمها
وسعيا دون حتفظ يف بث شجوهنما وأبرزاها وأخرجاها من دون مراعاة لوقت مناسب أو فرصة مالئمة
حتجم من ذلك
ومل حت هفها أصول شرعية يرتكز عليها ومل ختيفهما كذلك عادات وأعراف معتربة ّ
وهم طويل طغى
االندفاع فإن العاقبة لن تكون إال حسرة تعقب لذة قليلة وندامة بعد هناء مؤقت ٌّ

على زهرة الشوق بينهما وغم ثقيل يبدد حرارة العشق ويئدها وهي ال زالت يف مهدها ويغلف ذلك

كله وخيتم عليه غضب هللا عز وجل ومقته واالبتعاد عن مباركته ،كيف ال ومها قد استعجال ومل يراعيا
يف سلوكهما رضى هللا والبعد عن عصيانه وسخطه.
صدقيين أيتها األخت الكرمية أن مثل ما أنت فيه لن يصلح معه إال أمران مهمان ومها الصرب
والدعاء .أما الصرب فالوقت ال زال مبكراً يف التفكري يف الزواج كما أشرت بذلك يف ثنااي سؤالك فقد
ال تالقي فكرة الزواج ترحيباً من احمليطّي بكم من األهل واألقارب ورمبا كذلك من ذلك الشاب
نفسه حىت يتخرج من اجلامعة على األقل ويتحصل على عمل يؤسس من خالله عش الزوجية.

وحىت تستطيعّي الصرب على ذلك واهلروب من شبح الزلل بعقد عالقات حمرمة مع ذلك الشاب
واستعجال اللقاء قبل األوان فإن مصدر قوتك يف ذلك هو الدعاء وااللتجاء إىل هللا ليعصمك

وحيفظك والتقرب إليه ابلطاعة والبعد عن املعصية فإنه سبحانه إن عرف صدقك أانلك ما تتمنينه
وابرك له فيه.
وهذه املشاعر اليت جتدينها جتاه ذلك الشاب احفظيها وال تقتليها ،ارعيها كما يرعى اإلنسان زهرة
مجيلة لديه وستجدين أنه لن يدوم احلال حىت تتأكدي أن وقت قطافها قد حان وأمام الناس واملأل
وال خشية من أحد ما دام أن ذلك القطف لتلك الوردة اجلميلة كان أبصول معتربة.

أخريا أذكرك أبن البنت ويف مثل هذا السن مجيل منها أن تكون على عالقة خاصة أبمها تبث إليها
مثل هذه األشجان فسنك اآلن يسمح لك مبشاورهتا وإعالمها ابلدقيق واجلليل من أمور حياتك
خاصة إذا كانت األم واعية وعاقلة وتزن األمور بروية وأانة ابلغَ ّْي ،وصدقيين أنك لن جتدي منها إىل

العون والسداد يف الرأي.

أعانك هللا وحرسك وأانلك ُمناك،،،
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تنام مع أخيها يف سرير واحد
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1424-5-28

السؤال

خطبت فتاة من بيت حمافظ ،وقد انزعجت كثرياً وذهلت عندما أخربتين هي أهنا تنام مع أخيها الذي

يصغرها بسبع سنوات يف سرير واحد ،وهي تتحدث عن هذا األمر بعفوية اتمة وتلقائية ودون حرج

رغم معرفتها أن هذا األمر حرام وخطأ شرعاً.
أنين أفكر جدايً إبهناء اخلطوبة ولكن املشكلة هي يف التأثريات العائلية ،أفيدوين فأان يف حرية قاتلة
تكاد ختنقين.

اجلواب
األخ املبارك الكرمي  ...وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فقد آملين أملك وأحزنين حزنك وأفرحين حرصك وغريتك.

أخي املبارك ..أمر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ابلتفريق بّي اإلخوة واألخوات إذا بلغوا العاشرة
يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأوله "مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنّي

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع"رواه أمحد ( )6756وأبو داود (، )495

وال شك أن هذا األمر من الشارع فيه استباق للشهوة ،فال تستيقظ شهوة الشاب غالباً إال بعد هذه
السن ،فهو من ابب الوقاية ،فما وقع من خطيبتك ال شك أنه تفريط منها وأهلها هذا هو الشرع،

أما الواقع فهي تنام معه يف سرير واحد كبري يف غرفة خاصة ،وتتحدث عن املوضوع بتلقائية ،وذكرت

أن األمر عادي وأنه يصغرها بسبع سنوات وقالت ... :إهنا ال تتصور أن تنام وهو ليس جبنبها.
أخي الكرمي  ...اعلم أن الشكوك والغرية قد اختلطت عليك ومنعتك من الرؤية املنصفة فقد

حكمت عليها بشبهة وليست يقيناً ،ومل تسمع إىل شهادة الشهود ،فالشاهد األول أن األخوة متنع

من وقوع املكروه ،فهي أخته فهل يعقل أن تعبث به ويعبث هبا وقد خرجا من رحم واحد ،ومها من
بيت متدين ،نعم هناك حوادث ،ولكن الشذوذ كما يقول أهل العلم يؤكد القاعدة ال ينفيها ،فاألصل

أن احملرمية بنيت على هذا احلاجز النفسي الذي يدفع األخ حلماية أخته ،واحلوادث الشاذة ال تصح
للقياس بل تبقى شاذة ،الشاهد الثاين أهنا تتحدث بتلقائية وعفوية فهل من تواقع املكروه تكلم
خمطوهبا مبثل هذا .ذلك ال يعقل ،فلوال ثقتها بنفسها ملا حتدثت مبثل ذلك.

والشاهد الثالث حمافظة البيت وهذه وقاية إبذن هللا من أن يقع املكروه األعظم ،فلو فهمت األمر
على أنه إلف بّي هذا األخ وأخته وقد تكون ترعاه من الصغر واستمرت.
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أيها املبارك استعذ ابهلل من الشيطان وحكم العقل والواقع فإن كان فيها ما يدعو لنكاحها من
حرصها على نفسها وبعدها عن األجانب وعن االرتباط ابألصدقاء فهذا هو التدين الذي حيتاجه
الرجل حىت لو كانت سافرة غري حمجبة ،وقد جاء يف احلديث يف سنن أيب داود "إن الغرية اليت حيبها
هللا الغرية يف الريبة واليت يبغضها هللا الغرية يف غري ريبة" أو كما قال -صلى هللا عليه وسلم -وهو

حديث جابر بن عتيك رواه أمحد ( )446/5وأبو داود ( )2659والدارمي ( )149/2وفيه جهالة
ابن جابر بن عتيك الراوي عن أبيه ،لكن يشهد له حديث عقبة بن عامر اجلهين  -رضي هللا عنه -

عند عبد الرزاق ( )19522وأمحد ( )154/4وهو حديث صححه احلاكم ووافقه الذهيب ووثق

رجاله اهليثمي ،فاملأمول منك أيها املبارك اجلراين مع الشرع ال مع الطبع ،ومع اليقّي ال مع الشك،

واعلم أن الظن أكذب احلديث كما صح عن املعصوم -صلى هللا عليه وسلم -سددك هللا وحفظك
وحفظ بك.
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ورطة اإلنرتنت!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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الزوج أو الزوجة

التاريخ 1424-4-17هـ
السؤال

مستشاري الكرمي ...
أان متفوق دراسياً حبمد هللا تعاىل وقد استطعت إنشاء مواقع حوارية على االنرتنت فكانت سبباً يف
التعرف على العديد من الناس مبا فيهم اجلنس اآلخر.

بداية أان لست مقتنعاً البتة ابلزواج عن طريق االنرتنت وحىت إقامة عالقات عاطفية ..والزلت أانصح

الكثري من الزمالء حول هذه القضية فأان مؤمن أن الزواج هو غاية أمسى بكثري من عالقة تنبين عل

اهلاتف أو االنرتنت .ولذلك فلم أدخل حبمد هللا مع أي نوع يف عالقات من هذا القبيل.

يف وأعجبت بشخصييت وأخربهتا مبوقفي من الزواج ولكنها
املشكلة أن إحدى الفتيات تعلقت ّ

رفضت ذلك واستمرت ابالتصال وطلبت أن أكون كاألخ هلا على األقل إن مل يكن هنالك زواج.

أخربت والديت ابملوضوع الستشارهتا حول هذه القضية فهي إنسان متعلمة وبيننا تفاهم كبري فكان
موقفها التقبل وأخربتين أهنا ستوافق إذا كنت أان مقتنعاً هبذا األمر.

املشكلة أنين ال أعلم كيف أتصرف اآلن ففكرة الزواج ليست واردة لدي اآلن حىت أكمل دراسيت

اجلامعية وال أعلم كيف أتصرف مع هذه الفتاة.
أما تلك املواقع فقد توقفت عنها ليقيين أبن الفائدة املرجوة منها ليست كما كنت آمل.
أرشدوين جزاكم هللا خرياً
اجلواب
أخي الكرمي....

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

لقد قرأت رسالتك بتمعن وحنن يردان الكثري كل يوم من مثل هذه املشكلة ،فاالنرتنت فتح ابابً واسعاً
وكبرياً ملثل هذه اآلمال واآلالم يف نفس الوقت وإن كانت الفتيات هلن النصيب األكرب من اآلالم

والعذاب العشقي وذلك حبكم رقتهن وعاطفتهن وحبثهن عن الرجل الذي ميلئ عليهن مشاعر احلب

واحلنان.

أان لن أتكلم معك يف حالك وسلوكياتك ورجولتك وآاثر العالقات مع اجلنس اآلخر فهذا املوضوع
قد أشبع طرحاً وأنت يف مثل هذا السن وهذه الرجاحة يف العقل واحلكمة الغالبة على تصرفاتك ال

ختفاك جوانب مثل هذه العالقات سواء اإلجيابية أو السلبية.
أخي الكرمي ...

أان يف احلقيقة سأبدأ معك من النهاية وسأكون واضحاً قدر االستطاعة ويف غاية املباشرة والبعيدة عن
التلميح أو التعريض فأنت فوق ذلك.

لنتصور بداية أنك قررت االقرتان هبا أو على األقل مل يكن لديك املانع يف ذلك ..هل ترى أنت أو

تظن أن الصوت أو الكتابة فقط كافيّي ألخذ صورة شاملة عن شريكة احلياة؟ ماذا لو كانت قبيحة
املنظر؟ أو على األقل متواضعة اجلمال؟ أو فيها من العيوب اخللقية ما جيعلك تنصرف عنها وال

تريدها؟ فقط أريد أن أسألك سؤاالً واحداً هنا؟ وهو ماذا سيكون موقفك منها؟ هل ستضحي

مبشاعرك من أجلها فيكون الزواج هنا فقط للمجاملة ومراعاة ملشاعر تلك املرأة؟ أم أنك سوف
تعرض عنها وترتكها يف عذاهبا وحطام آماهلا فيك مما سيؤثر على حياهتا املستقبلية بكل أتكيد.

هذه قضية هي يف نظري يف غاية اخلطورة وال بد من الوقوف معها بكل وضوح ألن يف ذلك مصلحة
لك وهلا.
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املشكلة حبق هي أن وسيلة التعارف هي فقط اللسان أو الكتابة بواسطة االنرتنت وهنا تكمن
املخاطرة كما ذكرت .الزواج اي أخي حياة أبدية وسنّي طويلة تعاشر فيها زوجتك كل يوم وكل ساعة
أتكالن معاً وتنامان معاً وتقيمان معاً وتسافران معاً  ...هي روحك وأنفاسك فال تتهاون هبذه القضية

أبداً .إهنا مسألة حياة ومسألة عمر وسنّي طويلة.

هذه الفتاة غارقة يف غرامك وهذا شيء طبيعي جداً بل يوجد الكثري مثل ذلك لدى العديد من
الفتيات وابلفعل هي تسعد وتطري فرحاً مبجرد مساع صوتك ولذلك فإن قوهلا وطلبها أبن تصبح
كاألخ هلا ليس له معىن إال احملاولة للحفاظ على هذا األنس الذي تشعر هي فيه من خاللك.

الفتاة تذوب وتنهار قواها عند مساعها كلمات من شاب أجنيب عنها وأملّت فيه مشاعرها ..ولذلك
فإهنا ومبجرد اتصاهلا بك تبدأ طيور الرومانسية حتلق يف عقليتها وبياانت اخليال العاطفي تعلو شاهقاً
بّي جواحنها خاصة وهي رأت فيك صدقاً يف املعاملة وبعداً عن اخلنا واملغامرات احملرمة.
إذاً سوف تسأل ما احلل؟ واجلواب عدة أمور-:

أوالً -:حماولة معرفة نيتك أنت الصادقة وتوجهك حنوها هل الرغبة يف الزواج منها من حيث املبدأ أم
ال؟

اثنياً -:ينبين على السؤال السابق إن كانت اإلجابة ابإلجياب هو أن حتاول قدر االستطاعة التعرف

عليها خلقياً وخلقياً من خالل والدتك أوال ..وهي كما هو واضح من سؤالك امرأة يف غاية العقل ما
شاء هللا تبارك هللا  ...وأان يف احلقيقة مل أستغرب تصرفاتك وهذه هي صفاهتا حفظها هللا لك.

أقول جيب عليك التعرف على هذه الفتاة وأهنا فعالً الفتاة املناسبة لك وخالل هذه الفرتة ال بد أن
تقطع مجيع اتصاالتك هبا حبيث لو مل جتد فيها الصفات املناسبة لزوجة املستقبل يسهل عليك

اإلعراض عنها.
اثلثاً -:من انحيتها هي فإن غرامك قد أنشب أظفاره يف عروق قلبها ولذلك فلن تتنازل عنك
بسهولة مطلقاً وهذا ليس ٍ
لسوء فيها ..كال ..بل للعذاب الذي جتده هي يف قلبها جتاهك ،ولذلك

فإن كانت اإلجابة على السؤال السابق ابلنفي وأنك ال ترغب االرتباط هبا أو أنك بدا لك من خالل

السؤال عنها أهنا ال تصلح لك أو على األقل أنه ليست الفتاة اليت كنت أتمل االقرتان هبا فإنه ال بد
هنا من وضع ٍ
حد هلذه العالقة ابلتوضيح هلا أوالً َُ أنك غري راغب ابالرتباط هبا مث أيضاً أنك سوف
تقرتن بفتاة أخرى ولذا جيب عليك إخبارها أبن تقطع العالقة معها ملصلحتها هي أوالً وهذه هي
احلقيقة اليت جيب أن تعيها ....ألهنا لن تفكر أبي شاب يتقدم إليها ما دام أن عالقتها فيك قائمة

لذا ستكون وفياً هلا وحمباً هلا اخلري إذا قطعت مثل هذه العالقة رأفة هبا ورمحة بعواطفها وإعانة منك
هلا على نفسها.

أان أذكر لك هذا الكالم ليقيين أن يف مثل هذه املسائل يكون جانب احليطة واالحرتاس وتغليب

اجلوانب األسوء هو األفضل وهو مقدم على غريه ..ألن ذلك كما ذكرت بداية حلياة وعمر طويل،

وإال فإنه ليس كل حالة مشاهبة حمكوم عليها ابلفشل من أو الطريق بل هناك زجيات قامت وأسر

وبيوت بنيت مبثل هذه الطريقة وكان النجاح حليفاً هلا ..لكن ذلك مع األسف قليل جداً ،بل هو

أقل من النادر.
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واإلنسان احلكيم من ال جيعل العواطف تتحكم يف مصريه وحياته بل العقل واحلكمة جيب أن يسودا
يف مثل هذه املواقف وجيب أن تكون هلما الكلمة األخرية والقرار النهائي..
أخرياً  ...اإلنسان يسعى ويبذل األسباب وما يكون له إال ما قد كتبه هللا له فكن قريباً من هللا داعياً
له وملحاً عليه أبن يوفقك للزوجة الصاحلة الطيبة اليت تسعدك ومتأل عليك حياتك ابحلب واألنس
واملودة فهو سبحانه قريب ممن دعاه.

أعانك هللا وسدد خطاك،،،،
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تقدم يل شاب ولكين أحب آخر
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السدحان
مستشار أسري مبشروع ابن ابز اخلريي
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التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

أان فتاة أهنيت دراسيت بكلية اهلندسة ،واملشكلة اليت أرجو استشارتكم هبا ختصين ،فأان اآلن تقدم يل
شاب للزواج مين ،وهو من سين ،كان زميلي منذ أن كنت يف املدرسة ،وأان أعلم أنه حيبين ،منذ زمن،

وهو شاب هادئ ،خجول ،مؤدب ،وهو اآلن طبيب ،وإن كان العيب الوحيد الذي فيه هو أنه

قصري ،أي مياثلين طوالً ،فأان أيضاً أميل إىل القصر ،كما أنه ليس وسيم الصورة ،وأسريت ال تفرض

علي أبداً رأايً ،وخاصة يف الزواج ،ولذلك فإهنا ليست مشكلة معهم أين أرفض هذا الزواج ،خاصة
ّ

وأن هلم بعض التحفظات على املستوى االجتماعي والعائلي له ،لكنهم مينحوين احلرية الكاملة يف

الرفض أو القبول ،بدون أي ضغط علي ،واملشكلة تكمن يف أين فتاة أخاف هللا ،وال أحب أن أظلم

أحد ،وخاصة هذا الشخص ،علماً أبنين مل أخربه يف أي يوم أنين أحبه ،أو أوافق عليه ،وإن كنت

أحرتمه ،وكنت وحنن يف املدرسة معجبة بتفوقه ،وأخالقه ،ولكن هل جيب أن أحب وأتزوج كل من

أحرتمه؟ كما أنين ال أستطيع أن أخربه أنين أرفضه؛ ألنه ليس وسيماً؛ وألنين ال أحب أن أجرح أي
إنسان يف مشاعره ،وخاصة لسبب ليس له ذنب فيه ،كما أن هناك سبباً آخر وأهم ،وهو السبب

الرئيسي ،والذي ال أستطيع أن أصارح به أي أحد ،بل أحتفظ به لنفسي ،وال أجرؤ على إخبار أي
خملوق يف العامل عنه ،وهذه أول مرة أحتدث عنه ،وهذا السبب أنين أحب زميالً يل ،كان زميلي منذ

أايم الدراسة يف الكلية ،وهو أيضا حيبين منذ سنوات ،وأخربين أنه يريد الزواج يب ،ولكن لديه مشكلة
مع أسرته ،حيث إن والده يرفض أن يرتبط قبل أن ي ِّ
زوج البنات أوال ،حيث إن له شقيقة مل ختطب

بعد ،وأخربه أنه يريد االطمئنان على البنات أوالً ،ولذلك مل يتقدم يل حىت اآلن ،واآلن فإن والديت

تريد زواجي ابلطبيب ،وترى أنه من الظلم أن أرفضه ،وأنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
ِّ
فزوجوه ،فإن مل تفعلوا تكن فتنة ،وأان أخاف هللا ،وأريد رأيكم ،أليس من الظلم واخلداع أن أتزوج
شخصاً وأان أحب شخصاً آخر ،وأفكر فيه طوال الوقت؟

علماً أبن زميلي املهندس هو أيضاً متدين وهادئ ،وخجول ،وحيبين جداً منذ رآين أول مرة ،ويتميز

عن الطبيب أبن ظروفه العائلية واالجتماعية أكثر مالئمة لظرفنا ،وأان هنا ال أحتدث عن الظروف

وسيم جدا ً،ويلفت انتباه كل من يراه،
املادية ،إذ أنين ال أضعها كمعيار للمفاضلة ،أبداً ،كما أنه ٌ
وكذلك طويل ،وممشوق القوام ،ولذلك كانت كثري من الزميالت يعجَب به ،وينظرن إليه ،ولكنه مل

حيب ،أو حىت ينظر ألحد سواي طوال هذه السنوات ،وأخربين يف املرة اليت حدثين فيها أبنه إذا مل

يتزوجين فلن يتزوج سواي طول عمره ،وهو حيدث والده كل فرتة ،ولكن والده على موقفه ،ولكين
ماذا سأفعل إذا مل ختطب شقيقته؟ هل سأظل طول عمري أنتظرها؟ وماذا إذا مل تتزوج؟
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وبعد أرجو أال أكون قد أثقلت عليكم هبذه الرسالة املطولة ،ولكن هذه أول مرة أحتدث عما
بداخلي ،وأطلب الرأي فيه ،فإنين أيضاً أشعر بتأنيب ضمريي جتاه الطبيب ،إذ أخربتين أمي أنه

مريض ،وقد ساءت حالته النفسية يف عمله؛ ألنه استشعر عدم قبويل ،فهل سيحاسبين هللا على

ذلك؟ وكيف أخربه برفضي؟ وكيف أجيبه عن السبب؟ وماذا عن مشاعري؟

أرجو أال أتخذوا عىن فكرة أنين سطحية ،وأهتم ابملظهر فقط ،كما أنين لست مسئولة عن كل من

أحبين ،فقد تقدم يل زمالء كثريون؛ يريدون االرتباط يب؛ هلدوئي؛ وأخالقي؛ والتزامي مع اجلميع.
هل أان على صواب أم ال؟

أرجو منكم الرد سريعاً؛ حىت أبلغ الطبيب ،فأان ال أريد أن أعلقه أكثر من هذا ،وأرجو أن أكون قد
أوضحت الصورة؛ حىت يكون ردكم على رؤية سليمة وواضحة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

بدايةً أشكر للسائلة ذلك التفصيل الذي تفضلت به ،فهو مما يعّي املرشد االجتماعي ،ويكشف

جوانب كثرية تساعد على داللة املرشد واملسرتشد للحل األمثل – إبذن هللا ،-وهذا ما حتقق يف هذه

السائلة بشكل عام.

وبدايةً دعيين أُقدم بعدد من املقدمات من املصلحة استحضارها يف الذهنِ ،
وأنت على وشك اختاذ
القرار النهائي يف هذا املوضوع املصريي:

( )1الرتيث مطلوب ،بل واجب؛ ألن القرار الذي ستتخذينه مصريي؛ وألنه مستقبل عمر ،وقرار
سيرتتب عليه املضي فيه؛ حىت يرتك اإلنسان الدنيا يف الغالب.
( )2اإلسالم شرع الرؤية بّي اخلاطبّي حلكم عظيمة وعديدة ،ومنها :التأكد من عدم وجود موانع

خلقية كبرية متنع قبول كل طرف من اآلخر ،ومنها طرح القبول املبدئي بّي الطرفّي ،ومنها التأكد من

وجود االرتياح النفسي لشكل الطرف اآلخر اجلمايل ،وهو أمر معترب يف اإلسالم ،وإن كان غري

مقدم ،ولكنه معترب ،وله وزنه ،والدليل حديث الرسول – صلى هللا عليه وسلم -عندما قال" :تنكح
املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،ومجاهلا ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري

( ، )5090ومسلم ( )1466من حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه .-

( )3ضرورة أن تتعدد موازين االختيار لديك يف زوج املستقبل ،وعدم الرتكيز على جانب دون آخر
إال يف جانب الدين ،كما أمر بذلك املصطفى – صلى هللا عليه وسلم ،-وأقصد بذلك وضع عدد
من احملددات يف قرار االختيار – وكلها بعد الدين ابلطبع -ومنها :الشكل ،القبول النفسي العام،

الود الظاهر ،االرتياح العام -بعد صالة االستخارة – رضا الوالدين ،ورغبتهما.

( )4كأين فهمت من الرسالة أن أسرتك ال تفضل الطبيب كثرياً؛ بسبب وضعه االجتماعي ،يف حّي

وضع املهندس االجتماعي ،والعائلي يتقارب مع وضعكم االجتماعي ،وهذه نقطة هامة ،وهي ضرورة

وجود تقارب إىل حد ما يف الوضع االجتماعي والعائلي بّي الزوجّي؛ لضمان استمرار العالقة ،وفهم
كل منهما اآلخر.
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( )5كأين فهمت من الرسالة أسرتك حتثك على الزواج من الطبيب؛ خوفاً عليك من التقدم يف

العمر ،دومنا زواج ،ويف ظين أو كما يظهر من الرسالة أهنم ال يعلمون مبوضوع املهندس ومكانته يف

املوضوع بشكل عام ،وهذا ما جيعلهم حيثونك على سرعة الزواج من الطبيب ،ومن هنا لو تقدم
املهندس ليطلب يدك سيتغري موقف األسرة من اإلصرار على الطبيب.

( )6يتضح من الرسالة أن الطبيب بدأ يشعر بعدم قبوله زوجاً لك ،وقد يكون هذا سبب مرضه،

وجهة اإلخبار هي والدتك ،وقد تكون هذه وسيلة من أمك للضغط عليك؛ لسرعة قبولك ابلزواج

منه؛ لرغبتها فيه زوجاً لك ،وقد ال يكون هذا هو سبب مرضه ،كما أنه قد يكون غري مريض أصالً،
ولكن ابجلملة هذا االستشعار املبدئي منه حنو عدم موافقتك على الزواج منه مرحلة تدرجيية مهمة؛
لتلقيه القرار النهائي منك ابالعتذار عن الزواج منه ،وال أرى يف ذلك إمث على املسلم ،فمصلحتك

الشخصية مقدمة ومعتربة.
( )7ال يوجد ما يلزم األسرة أن تذكر كل املربرات اليت تدعوها لرفض املتقدم هلا للزواج من أحد

بناهتا ،بل قد تكون املصلحة عدم اإلخبار ابألسباب احلقيقية كاملة ،وضرورة التورية أبي سبب من

األسباب ،أو ذكر أسباب عامة؛ حىت ال جيرح شعور أي إنسان ،ومما حيسن ابملتقدم للزواج أن يفهم

ذلك ،وال يسأل تفصيالً عن سب الرفض ،وال بد أن يفهم املتقدم للزواج أن األسرة والفتاة مها

أصحاب القرار يف قبوله من عدمه ،وليست ملزمة أن تراعي ظروفه الصحية أو النفسية ،كما حيسن

التأكيد على أمر آخر ،وهو أنه ال يوجد مربر لتأنيب الضمري حّي ُرفض الطبيب ،أو االعتذار له ،أو
غريه من املتقدمّي ،طاملا هناك مراعاة منك مبحددات االختيار يف الزواج يف اإلسالم.

أخلص من كل ذلك إىل أين أميل إىل االعتذار من الطبيب أبسباب غري جارحة ،واألسباب كثرية
جداً ،وال حاجة فيها للكذب ،ويف املعاريض مندوحة عن الكذب ،كما قال عمران بن حصّي –
رضي هللا عنه – انظر األدب املفرد ( )266كما أنك لست ملزمة أن ختربيه عن سبب الرفض

احلقيقي أو أسباب الرفض كاملة.

كما أن الذي يدعوين لتشجيعك على الزواج من املهندس ،واالعتذار للطبيب عدد من األمور منها:

 -وجود امليل القليب منك له ،ووجود الرغبة القوية منه للزواج منك.

 وحدة التخصص العلمي والعملي ،والزمالة العملية السابقة مدعاة ملزيد من األلفة بينكما مستقبالً– إبذن هللا.-
 -احرتامه لرأي والده وحىت اآلن دليل قوي على بره بوالده ،وحرصه على مصلحة أسرته ،وشقيقته،

وهي نقطة إجيابية يف شخصيته.

 -الصفات اخلَلقية واخلُلقية دافع قوي للمرأة للقبول به كزوج.

وهنا يتبقى نقطة أرى أهنا متثل مشكلة ،ولكنها ليست كبرية ،وهي إصرار والد املهندس على عدم

زواجه إال بعد زواج شقيقته ،ويف ظين أن جتاوز هذه املشكلة تكمن يف حماولة السعي من قبل
املهندس للضغط األديب ،املؤدب على والده للبدء مبشروع الزواج ،والبدء ابخلطبة كمرحلة أوىل

وليس زواجاً ،مث تواصل الطلب من املهندس لوالده إلكمال الزواج ،كما أنه قد يكون من املناسب
إشراك شقيقته يف الضغط على والدها الستكمال زواج أخيها املهندس ،وهذه اخلطوة مطلوبة منه،
وليست منك ،وميكنك التلميح له بذلك ،مع ضرورة االنتباه إىل عدم اإلصرار عليها.
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أخيت املسرتشدة إن مقتضى النصح لك أخيت الفاضلة يدعوين إىل القول بكل وضوح وصراحة ،ومن
قلب انصح :إنه من املصلحة الشرعية والشخصية إهناء هذه العالقة القائمة بينك وبّي املهندس اآلن
ابلطريقة الشرعية ،وهي الزواج؛ لتكون عالقة شرعية قائمة على مرضاة هللا  -عز وجل -بدالً من

االستمرار يف الوضع احلايل الذي لن خيلو وال خيلو من حمذورات شرعية ،حىت وإن كانت مثل هذه

العالقات مقبولة اجتماعياً ،أو مغضوضاً عنها الطرف يف بعض اجملتمعات.

أخيت املسرتشدة :أذكرك مبواصلة الدعاء أن يكتب هللا لك اخلري يف مستقبل حياتك ،وأن جيعلها

قائمة على التقوى ،وأسأله  -عز وجل -أن يوفقك يف حياتك ،وينفع بكما وذريتكما اإلسالم
واملسلمّي ،إنه ويل ذلك ،والقادر عليه.

وختاماً ال بد من االعتذار عن التأخر يف الرد ،ولكنه جزء من أتمل املوضوع؛ لتحقيق براءة الذمة يف
النصح ،وتقدم االستشارة .وهللا املوفق.
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طاعة األم يف الزواج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/1/24هـ
السؤال

أخيت تزوجت من ابن خاليت؛ ألهنما كاان مرتاضيّي منذ زمن ،وكالمها كان مييل لآلخر ،واآلن أمي
الكرمية ترغمين من الزواج من ابنة خاليت ،وكأن القضية معاوضة ،أخذ وعطاء ،وللعلم ال أملك أي
شعور جتاه ابنة خاليت ،واعتربها كأخت يل ،أضف إىل ذلك فهي متربجة واتركة للصالة ،وال تتبىن ولو

جمرد فكرة االلتزام ،وال ميكن أن أربط مشروع حيايت بزوجة كهذه ،فهل رفضي يعد عقوقاً لوالديت؟

خاصة أهنا متشددة يف هذه الفكرة ،وإذا أقدمت على مشروع الزواج دون أخذها للخطبة هل هذا

عقوق؟ ويف حالة إذا ما دعت علي فهل دعوهتا مستجابة؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد سرين جداً حرصك على برك أبمك فجزاك هللا خرياً على ذلك ،وسرين كذلك حرصك على أال

ترتبط إال بزوجة صاحلة صاحبة دين وخلق والتزام بشرع هللا ،نسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري،

ويصرف عنا وعنك كل سوء وشر .اللهم آمّي.

كما هو معلوم لديك أن فضل األم عظيم وبرها واجب على أبنائها ،وأن عاقبة العقوق عاقبة وخيمة

يف الدنيا واآلخرة.

وابلنسبة هلذه احلالة اليت أنت فيها أرى أن تتبع اآليت:
( )1حاول أن تكلم الوالدة أبسلوب طيب وتوضح هلا األمر ،وأنك تريد زوجة صاحلة صاحبة دين

كما أرشد النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلماهلا ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين

تربت يداك" متفق عليه ،البخاري ( ، )5090ومسلم ( ، )1466وابنة خالتك ال يتوفر فيها الدين،
فإن توفر فيها الدين فال مانع من زواجها.

( )2عليك أن توضح للوالدة مساوئ هذا الزواج ،وهو ما يسمى يف هذه احلالة( :زواج البدل) ،
فلو قدر هللا أنه حدث بّي أختك وزوجها أي مشكلة ،تنعكس عليك وعلى زوجتك واليت يفرتض أن
تكون ابنة خالتك ،والعكس صحيح ،وكم شاهدان ورأينا ،ومسعنا عن املشاكل اليت حدثت يف مثل
هذه احلاالت ،وكم من عائالت وأسر تقطعت أرحامهم مبثل هذه الزجيات ،فأنتم اآلن يف غىن عن

ذلك.

( )3عليك أن حتاول مع ابنة خالتك إن هداها هللا لاللتزام بدين هللا فبها ونعمت ،وميكن لك يف هذه
احلالة زواجها ،وتكون بذلك أرضيت أمك ،أما إذا أصرت ابنة خالتك على عدم االلتزام وترك
الصالة ،والتربج والسفور ،وغريه فال تتزوجها ،وإن كان ذلك ال يرضي أمك ،وتزوج بغريها ،وال

يكون ذلك عقوقاً إبذن هللا تعاىل ،وإن دعت أمك عليك وحلالة هذه فال ختشي من ذلك؛ ألن هذا
الدعاء ليس حمل إجابة ألن فيه تعدي وظلم وجور ،ولكن عليك حبسن صحبتها واإلحسان إليها

مهما حصل لك منها.

( )4عليك ابلدعاء أن هللا ييسر أمرك ويرزقك الزوجة الصاحلة ويهدي أمك للحق .هذا وهللا أعلم.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أتعامل مع هذا الشاب؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
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الزوج أو الزوجة
التاريخ 1425/1/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد أن أستشريكم يف أمر احرتت فيه كثرياً.
أوالً :أان فتاة أحب الدين وأهله ،وغالبية الناس ينظرون إيل أين فتاة ملتزمة (وإن كنت ال أرى ذلك)
 ،دخلت النت ،ومع الوحدة والفراغ حادثت بعض الشباب الذين أظن أهنم إن مل يكونوا صاحلّي

فإهنم أقرب للصالح ،املهم إنه من ضمنهم شاب كنت قد تعرفت على أخته من قبل ،وهي أخت
صاحلة- ،أحسبها كذلك -وهم من أسرة طيبة ،هو شاب ممتاز ،تتمناه أي بنت؛ ملا فيه من الصفات
الطيبة ،من استقامة وحمافظة على الصلوات ،وحب اجلهاد وغريها ،كان قد أملح يل حببه ،وتفكريه

ابلزواج مين ،غري أين كنت أجتاهل كل ذلك ،إال أنه استطاع أخذ رقم جوايل (ليس عن طريقي) وأخذ
يبعث يل برسائل حتمل يف طياهتا احلب واحلزن ،وجعلين يف موقف ال أستطيع جتاهل مشاعره ،غري أنه

إنسان كتوم ،ومل يصارحين بشيء ،وكأنه يريد أن أبدأ أان ،ويف احلقيقة أان ال أابدله نفس الشعور،
وكذلك أين أشعر أين غري مناسبة له ،وأين لست الفتاة اليت رمسها يف خميلته وأحبها ،وكذلك أشعر أين

لست أهالً ألن أكون زوجة له؛ ألين ال أجيد شيئاً من أعمال املنزل ،لذلك أرفض فكرة الزواج

عموما ،إال أين أخاف أن يتقدم يب العمر وأندم ،وأخاف إن رفضت هذا الشاب أو صددته أن أندم
كذلك ألين ضيعت فرصة لن تتكرر؛ ذلك ألين من عائلة قبيلية ،وفرصة الزواج اندرة ،فقليل من
قريبايت من تزوجن ،والباقي منهن بلغن الثالثّي ومل تتزوجن بعد ،وكذلك فرصة الزواج من شخص
ملتزم أندر وأندر .فما نصيحتكم يل؟ وكيف أتعامل مع الشاب؟- .وجزاكم هللا كل خرياً.-

اجلواب

إىل األخت الكرمية :اليت رمزت لنفسها ابسم (األمل)  -سلمك هللا من كل أمل وفتح لك ابب كل

أمل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :أهنئك على هذا الشعور الطيب ،وأعين بذلك حب الدين وأهله؛ ألن هذا احلب للدين دليل

على الوفاء لرب هذا الدين ،خلقك وأكرمك ،وأسأل هللا العظيم أن يزيدك حباً للدين وأن يفيض

عليك من نسائم اإلميان؛ حىت تكوين عاملة ابلدين على الوجه الذي حيبه رب العاملّي  -جل جالله-

.

اثنياً :أؤيد األفكار التالية (وذلك مما ورد يف رسالتك) :

 -1احلرص على الزواج من شاب صاحل حمافظ على الصلوات ،مستقيم على الدين ،مع احلرص
على كونه من أسرة طيبة.
 -2احلذر من تقدم العمر بدون زواج ،وتضييع الفرص املتاحة خشية الندم يف املستقبل ،وأنت أمانة
عند نفسك فال حترميها من بعض ما هو من خصائصها ،ودواعي استقرارها وأماهنا وسرورها.

 -3مراعاة الوضع االجتماعي والتنازل عن بعض الرغبات جماراة هلذا الوضع االجتماعي ،والوضع
االجتماعي الذي أقصده (قلة فرص الزواج يف عائلتك) فهذا الوضع حيتم عليك التنازل عن بعض

اآلمال يف زوج املستقبل خشية عدم تكرر الفرصة.
اثلثاً :ال أؤيد األشياء التالية (وذلك مما ورد يف رسالتك) :

()436/17

 -1الدخول عرب اإلنرتنت إىل احملاداثت مع الشباب ولو كانوا كما ذكرت (صاحلّي أو أقرب
للصالح)  ،فهذا جمال غري مأمون ومزلق أخشى عليك منه مث هو ال يرضي رب هذا الدين الذي
حتبينه وحتبّي أهله ،واستشعري أن هللا يرى احلروف املكتوبة بينكم ،وأنه مل أيذن لكم بذلك ،وال

يرضى عن ذلك.

 -2الضعف أمام رسائل الشاب العاطفية واملثرية للحزن على حاله فلقد عرفنا من التجارب الكثرية،
والقصص الواقعية اليت شاهدان حلقاهتا األخرية ،وهي تنتهي ابملآسي ،أقول عرفنا أن كثرياً من
الشباب يستخدم هذا األسلوب احملزن للتأثري العاطفي على الفتاة ،وجلرها إىل ما يريدون.

 -3رفض فكرة الزواج؛ ألنك ال جتيدين أعمال املنزل؛ وذلك ألن احلل هو تعلم أعمال املنزل ال

ترك فكرة الزواج أصالً ،فهل احلل لليت ال تعرف احلج وأحكامه أن ترتك احلج هنائياً؟! كال ،بل احلل
هو تعلم أحكام احلج مث تؤديه ،فهل احلل لليت ال حتسن استخدام الكمبيوتر أن ترتكه؟ كال ،بل هو
أن تتعلم استخدامه مث تستفيد منه.

رابعاً :خبصوص املوقف من هذا الشاب:

 -1أان أرى أن الزواج الشرعي ال يبىن على طريقة غري شرعية يف التعارف ،فالتعرف على الفتاة عن

طريق احملادثة ابإلنرتنت ،وعن طريق رسائل اجلوال طريقة ليست شرعية ،مع أنه كان إبمكان هذا

الشاب أن يفاتح أهله ابملوضوع حىت يصل إليك بطريقة شرعية ،فلماذا مل يفعل ذلك؟ مث إين أخشى

أن الذي يراسلك عرب اجلوال يراسل غريك أيضاً ،والذي حيادثك عرب اإلنرتنت حيادث غريك أيضاً،
وهذا ما خيشى منه كثرياً على مستقبل احلياة الزوجية ،إضافة إىل أنه معصية هلل  -عز وجل.-

 -2ومع هذا الذي ذكرته أعاله أقول :إذا ثبت أن هذا الشاب مستقيم يف أموره األخرى اتئب من
خطئه هذا ،وليست له عالقات أخرى مع الفتيات فال أبس بقبوله زوجاً ،ولكن ال تستعجلي،

وأتكدي من استقامته وتوبته ،وليكن أتكدك من ذلك بطريقة خفية ،وليس عن طريقه هو ،كما أؤكد
على األمر التايل :ال تقرئي رسائله عرب اجلوال ،وال تردي عليها ،ولكن أرسلي اآلن له رسالة واحدة،
تقولّي له فيها( :الشاب الصاحل أييت البيوت من أبواهبا ،فاتق هللا)  .اللهم أحفظها من كل ما ال

يرضيك ،اللهم أرزقها قلباً مطمئناً ابإلميان ،اللهم حبب إليها اإلميان وارزقها العمل الصاحل ،اللهم
أرزقها زوجاً صاحلاً خلوقاً يسعدها ،وجيعلها تعيش جنة الدنيا ،ومتعها يف اآلخرة جبنة الفردوس.
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عرضت نفسي عليه ،فهل أان خمطئة؟!
ُ

اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
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الزوج أو الزوجة
التاريخ 1425/1/16هـ

السؤال

التمست يف شاب متدين كل الصفات اليت أريدها ،ولرغبيت يف احلفاظ على نفسي طلبت الزواج منه،
فرفض؛ لعدم قدرته على الزواج؛ والنشغاله ابلدعوة ،ولكين أمهلته شهرين للرد علي مرة أخرى! أان

حائرة ،ال أدري ما أفعل ،فأان أحس أبين ال أريد أحداً غريه ،فهل انتظر رده أم أابدر ابلسؤال؟ طبعاً
كل ذلك ابلرسائل ،فأان مل أكلمه قط- .وجزاك هللا خرياً.-

اجلواب

مجيل جداً أن حترصي على االرتباط بشاب تتومسّي فيه اخلري ،والتدين ،واالستقامة ،وهذا احلرص

يدلين على صفتّي فيك:

األوىل :أنك فتاة مستقيمة ،تطمحّي لبناء حياتك ،كما أمر هللا  -سبحانه وتعاىل.-
الثانية :أنك متلكّي عقالً راجحاً ابلرغم من صغر سنك.

وهااتن الصفتان يقل وجودمها يف فتيات هذا اجليل- ،مع األسف الشديد -ولكن ،مبجرد قراءيت
لسؤالك ،قفز إىل ذهين تساؤل :كيف عرفت أنه شاب متدين ،وفيه كل الصفات اليت تريدينها،
ابلرغم من أنك مل تكلميه ،ومن ابب أوىل مل تريه؟! (وليس بينكما إال الرسائل فقط؟!)  .مبا أن

سؤالك ال يوحي إبجابة عن هذا التساؤل فسأضع عدة افرتاضات:

أوهلا :أنك تعرفت على صفاته من خالل برامج احلوار ،أو منتدايهتا على شبكة اإلنرتنت ،فاستمعت

إىل حديث ،أو قرأت كلماته ،وابلتايل أعجبت به ،ولكن هذا ال يعين أبداً أنه حيمل الصفات اليت

تتخيلينها فيه؛ إذ إن الفتاة إذا أحبت فإهنا تتخيل يف حمبوهبا الصفات اليت تتمناها هي ،ال الصفات
اليت هو متصف هبا ابلفعل ،وهذه املشاعر هي اليت تسببت يف انزالق كثري من الفتيات حنو اخلطأ،

وسهلت كثرياً لذائب البشر اقتناصهن ،وهنا يلح سؤال ال بد أن جيد منك إجابة منطقية ،تستخدمّي

للبحث عنها عقلك ال عواطفك :هل هو فعالً كما ختيلته أان؟ أو كما أوحى به إيل؟! جمرد معرفتك به
هبذه الصورة جتيب عن هذا السؤال إجابة صحيحة ،فاإلنرتنت عامل (أشباح) يستطيع كل داخل أن

يتشكل فيه كما يريد ،ويتصف ابلصفات اليت يريد ،وإذا حتققت من الواقع قد تصدمّي بشكله،

وجنسه ،وصفاته ،كما صدم غريك كثرياً! وتذهب أحالمك أدراج الرايح.

اثنيهما :أن تكوين عرفتيه حقيقة أبي طريقة من الطرق ،وأتكتدي من صفاته ،وكونه اإلنسان

املناسب لك ،وهنا ال بد أن تعي عدة أمور:

 -1عرض املرأة نفسها على الرجل هبذه الصورة أخشى أن يؤدي إىل ابتذاهلا ،فهو وإن كان جائزاً يف

األصل ،لكننا يف زمن مل يعتد الناس فيه على هذا األسلوب ،وقد يؤثر هذا الفكر العام على مكانتك

وكربايئك ،ولذلك دائماً أنصح األخوات أن يعرضن أنفسهن إذا اضطررن لذلك ،بطريق غري مباشر
عن طريق قريب ،أو صديقة ،أو غريها ،ولذلك أنصحك ابلتوقف عن مراسلته ،وسؤاله عن قراره؛

حفاظاً على كرامتك.

()438/17

 -2من أهم مقومات الزواج الناجح قناعة كل من الطرفّي ابآلخر ،والقناعة ليس ابلضرورة أن تكون
ابلشكل فقط ،بل أهم منها القناعة ابإلقدام على الزواج أصالً ،ولذلك غالباً ما يفشل الزواج الذي
يتم ابإلكراه ،أو اإلجبار ،أو اإلحراج ،أو غري ذلك .وما دام الرجل أبدى لك عذره ،وعدم قدرته
فال تلحي عليه؛ ألين أخشى  -إن هو تزوجك -أن يفشل زواجكما ،مث تعيشّي معاانة جديدة ما

أنت فيه اآلن أهون منها بكثري.
 -3هنا افرتاض ال بد أن تضعيه يف ذهنك ،وهو أنه قد يكون لديه عذر آخر ،ال يستطيع البوح لك

به ،فالدعوة قد ال تشغل اإلنسان عن الزواج ،وعامة من عرفنا من اإلخوة الدعاة املؤثرين متزوجون،
وبعضهم معدد ،ومل مينعهم من الدعوة ،رمبا كان الزواج معيناً عليها إذا وفق الرجل إىل امرأة هتتم أبمر
أمتها ،ولذلك قد تضعينه أنت هبذا اإلحلاح يف موقف حمرج بّي أن حيافظ على مشاعرك ،وأن يراعي

ظروفك.

بقي أمر مهم :تقولّي( :أحس أبين ال أريد أحداً غريه) هل تعلمّي أنك هبذه الكلمة حتكمّي على
نفسك ابإلعدام وحياتك ابلنهاية؟!.

أستغرب كيف تصدر مثل هذه الكلمة من فتاة عاقلة مثلك ،وأنت تعلمّي أن يف احلياة من هم خري

منه مبراحل؟!.

وهل كل فتاة حولك تزوجت من الرجل الذي كانت تتمناه؟ وهل أصبحت حياهتا جحيماً بسبب

ذلك؟! ابلطبع ال.

اسأيل من تعرفّي من النساء هل تزوجن من كان يداعب خياهلا يف سين املراهقة؟ من النادر أن جتدي
من تقول لك :نعم ،ومع ذلك سارت حياهتن مستقرة سعيدة ،وأجنَب األوالد وعمرن البيت.

إنك هبذا اإلحساس تدفعّي نفسك دفعاً على الشقاء والتعاسة ،وحتجبّي عنها أفقاً رحباً من التفاؤل
ابملستقبل ،والعطاء ،واإلجيابية.

ال اي أخيت :يف احلياة أشياء أمجل ويف الرجال من هم أكمل ،وال أدعى للراحة من التسليم هلل الذي

يقول" :وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم وهللا يعلم وأنت ال تعلمون" [البقرة . ]216:وإايك أن

يدفعك خوفك من شبح العنوسة ملثل هذا الشعور ،فإن هللا كما قدر لك رزقك ،وأكلك ،وشربك،

وعمرك ،قدر أيضاً زواجك ،وال راد لقدر هللا إذا جاء ،وال مقدم له ،وال مؤخر.

أسأل هللا أن يرزقك زوجاً صاحلاً تقر به عينك ،وتسكن إليه نفسك ،ويرزقك هللا به النية الصاحلة.
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هل تتزوج دون رضى أهلها؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح
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الزوج أو الزوجة
التاريخ 1425/1/8هـ

السؤال

أنوي الزواج بدون موافقة أهلي ،مث أخربهم مبا فعلت الحقاً ،أان فتاة عمري  23سنة متعلمة جداً،
عشت حيا ًة معذبة مع أهلي بّي ثالثة أشقاء ،وهم يريدونين أن أكون حسب النظام العريب القدمي،
فتاة مسكينة ال حول هلا وال قوة ،مث يزوجونين بنفس الوضع ،لكنين كربت ،وتغريت ،وصرت عدائية،

أمحل ألهلي أنواع الكره ،واحلقد ،لكنين مع ذلك أعامل والداي مبا أمر به اإلسالم ،عندي حزن

دفّي على طفوليت ،ومراهقيت ،وما كان يل فيها من عذاب ،عرفت هللا أنه الوحيد الذي يساعدين،
وكنت أصلي من سن عشر سنوات ،وأهلي ال يصلون ،وال يصومون ،وال حيرتمون اإلسالم ،تعرفت

على شخص أملاين مسلم ،وأشعر أنه صادق ،وأحببته ،طلبت منه أن يصلي ،فبدأ يصلي ،وأن يرتك
اخلمر ،فرتكه ،وللداللة على صدقه قال :إنه ال يستطيع تركه دفعة واحدة ،بل ابلتدرج ،اآلن عرض

علي هذا الشخص الزواج ،وأان موافقة عليه ،لكن أهلي مل يوافقوا عليه؛ ألنه ال ميلك عقلية عربية

مثلهم ،هذا الشخص عرض علي السفر ألملانيا للزواج هناك بدون موافقة والدي ،وأان لن أفعل ذلك
إذا كان خمالفاً للشرع .أرجو التوجيه منكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فمن شروط صحة النكاح الويل ،وال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها؛ لقول النيب  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ال نكاح إال بويل" رواه أمحد ( ، )394/4وأبو داود ( ، )2085والرتمذي (، )1101

من حديث أيب موسى األشعري -رضي هللا تعاىل عنه ،-وحلديث عائشة -رضي هللا عنها -أن رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أميا امرأة نُكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل ،فنكاحها ابطل،
فنكاحها ابطل" رواه أمحد ( ، )165/6والدارمي

( ، )2184والرتمذي ( ، )1102وقال :هذا حديث حسن ،واحلاكم ( ، )182/2وصححه ،وإن
صح ما ذكرتيه من أن والدك ،وإخوتك ال يصلون ،وال يصومون ،فإن كانوا ال يصلون أبداً ال يف

املسجد ،وال يف البيت ،فال والية هلم عليك ،فتنتقل الوالية إىل من بعدهم من األولياء ،فإن امتنعوا،
أو مل يوجد ويل غريهم ،فعليك التقدم للمحكمة الشرعية ،وطلب عقد النكاح؛ ففي حديث عائشة

 -رضي هللا عنها -املذكور أعاله" :السلطان ويل من ال ويل له" ،وأنصحك مبا يلي:

أوالً :عليك نصح والديك وإخوتك ،وتذكريهم أبمهية الصالة ووجوهبا.

اثنياً :ادفعي ما تالقينه من أذى أهلك ابليت هي أحسن ،واحتسيب األجر من هللا -تعاىل ،-قال -
ِ
ك َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ
سنَةُ َوال ال ه
س ُن فَِإذَا اله ِذي بَـ ْيـنَ َ
سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع ِابلهِيت ه َي أ ْ
جل ذكرهَ :-
َح َ
"وال تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
هِ
ِ
ظ َع ِظ ٍيم" [فصلت. ]35-34:
اها إِهال ذُو َح ٍّ
يم َوَما يُـلَ هق َ
ربوا َوَما يُـلَ هق َ
ين َ
َكأَنههُ َوِيلٌّ َمح ٌ
اها إِهال الذ َ
ص َُ
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يصل إال بناء على طلبك ،فقد ال
اثلثاً :ال تستعجلي يف الزواج مبن ذكرت مبا أنه يشرب اخلمر ،ومل ِّ
يلتزم بذلك بعد الزواج فتندمي ندماً عظيماً ،بل عليك الصرب والتأين ،والسؤال عنه جيداً ،فإن

صحت توبته فال مانع من االقرتان به بعد توفر شروط النكاح ،وأركانه ،وانتفاء موانعه أما جمرد
شعورك أنه صادق فال عربة به وحده.

رابعاً :ال جيوز لك السفر بدون حمرم؛ لقوله  -عليه الصالة والسالم" :-ال تسافر املرأة إال مع ذي
حمرم" رواه البخاري ( ، )1036ومسلم ( )1341من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما .-وهللا
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

()441/17

أحبث عن صديق بعد منتصف الليل
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/05/11هـ
السؤال

كانت يل استشارة عرب اهلاتف ألحد الفضالء ،تفاعل معي يف حل مشكليت؛ فقد كانت يل عالقة مع

السائق الذي أذهب معه للمدرسة ،والذي تقدم يل فرفضه أهلي ،ومرت شهور وانتهت عالقيت مع
السائق.

اتصلت على ذلك الرجل الذي استشرته وأخربته بذلك ،بعد فرتة وجيزة تقدم خلطبيت ،قال يل إنه
كلم السائق الذي كنت على عالقة به حملاولة أو إمكانية التوسط إلمتام زواجنا ،لكن كان رده أن

قال :إن والدته قد خطبت له .يقول :فرأيت أنه ما بقي إال أان؛ لذا سأتقدم للزواج بك.

وافقت ،فما كنت أحلم أبن خيطبين مثل هذا الرجل ،لكن أمي رفضت ،مث رفض أخي ،وشعرت
ابلظلم يتجرد يل بوجهه القبيح ،وجيرعين كؤوسه املريرة اليت ال تطاق ،ماذا يريدون مين وهم يف كل

سنة يرفضون من يتقدم يل؟!.

أصبح عندي شبه عقدة من املوضوع ،وما هي أسباهبم؟ القبيلة والوظيفة واملزاج هذه أسباهبم ،عدت

فراسلت الرجل ،ولكن استقبل رسائلي برفق وحتفظ ،ولكن صرح عن بعض مشاعره ملا أرسلت له

آالمي ومعاانيت ،وأنه مثلي يعاين ،ولكن هو منضبط ابلشرع حسب ما يقول ،ويف األخري طلب عدم
مراسليت له ،وكل ذلك برفق ومراعاة يل ،ومل يعد يرد على رسائلي ،أو ينقطع فرتة مث يرد ،إذا

استشرته يف شيء ردوده مقتضبة جداً ،أان أرسل له ابستمرار ،وإن انقطعت ألشهر أجد نفسي أعود
للرسائل ،أان اآلن أشعر أين خسرت كراميت ،وخسرت هذا الرجل الفاضل ،وخسرت نشاطي ومهيت،
شعوري ابلظلم يتأجج لظى يف داخلي ،واألدهى واألمر أين أريد أن أحبث عن عالقة مع أي رجل؛

حىت أجد متنفساً لرغبايت ،يعين يكون صديق بعد الواحدة ليالً ،هذا لن يزعج أهلي ابلتأكيد،
وسينسيين هذا اخلطيب.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الفاضلة - :حفظها هللا ورعاها -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
امسحي يل أن أبدي رأيي يف كل ما حصل مما قرأته يف رسالتك:
 -1أهنئك على موقفك يف إهناء القضية مع السائق ،وهذا الذي فعلته هو الذي يرضي هللا ويرضي
رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وحيقق لك اخلري يف الدنيا واآلخرة.

 -2أقدر لك احلرص على الزواج ،وأن يكون الزوج رجالً صاحلاً ،وهذا ما أتمر به الشريعة ويوافق

العقل ،ويوافق الفطرة.

 -3أشاركك يف مشاعر األمل اليت تعيشينها بسبب رفض أهلك لكثري ممن يتقدمون لك دون مربر
مقبول ،وأسأل هللا أن يبلغك ما حتبّي.

 -4تعبري الرجل عن مشاعره حنوك ،وعن معاانته بسبب رفض أهلك الزواج منه ،متنيت عدم صدور
هذا ِمن مثله -وفقه هللا-؛ ألنه هبذا التعبري زاد من رغبتك فيه وتعلقك به ،وابلتايل زادت معاانتك
بسبب الرفض العائلي ،وهذا يزيد من اإلضرار بنفسيتك.

 -5رأيي يف الزواج من هذا الرجل :أان ال أؤيد زواجك به ،وأرجو أن يتسع صدرك لفهم رأيي،
وسبب عدم التأييد ما يلي:

()442/17

أ -ألن هذا الرجل يعرف عالقتك مع السائق – مهما كانت غري خطرية ،-وأخشى أن يبقى متذكراً
هلذه العالقة حىت بعد الزواج ،وأخشى أن حتدث عنده شكوك بسبب هذا األمر ،مما قد يسبب
املشكالت الزوجية ،وأرى أن يكون زواجك من شخص ال يعرف شيئاً سلبياً عنك؛ حىت ال تثار

عنده الشكوك ،وحىت ال مين عليك يف يوم من األايم أبنه سرت عليك ،وله الفضل عليك –وما شابه
ذلك.-

ب -ألن هذا الرجل الذي استشرتيه قد يكون تقدم للزواج بك من ابب التعاطف معك ،أو الرغبة
يف حل مشكلتك دون أن يتعرف على جوانب شخصيتك وصفاتك الطيبة ،ومثل هذا التعاطف

أخشى أن يكون وقتياً ال يصلح لتأسيس حياة زوجية عليه.

 -6رأيي يف مراسلتك له بعد عدم موافقة أهلك :أان ال أؤيد هذه املراسالت حىت إذا كانت

لالستشارة؛ ألهنا تبقي التعلق واالرتباط القليب ،وابلتايل تطول مدة املعاانة والتضايق النفسي ،وأان
أريد ملعاانتك هذه أن تنتهي ،وأن تفتحي صفحة جديدة من كتاب حياتك ،وأن تنسي املاضي حبلوه
ومره ،وسروره وأمله ،فمن أكثر النظر إىل الوراء يف مسريه أسقطته أصغر املعوقات ،فانظري إىل األمام

تسلمي – إن شاء هللا.-

 -7أخيت الفاضلة :لقد شعرت بوجود جوانب متعددة من اخلري فيك ،فأنت املسلمة املرتاجعة عن

خطئها ،التائبة إىل رهبا (والتائب حبيب الرمحن)  ،وأنت املسلمة اليت تستشري أهل العلم الشرعي،

وأنت املسلمة تفرح ابلعفاف والزواج من رجل حمافظ ،وأنت املسلمة اليت كانت لك (مهة ونشاط) ،
كما يظهر من رسالتك.

امسحي يل أن أسألك اي أخيت :هل املرأة اليت فيها هذا اخلري تقول :أريد أن أحبث عن عالقة مع أي
رجل  ...؟! أان أعتقد أن هذا خطر ببالك يف حالة ضعف انتج عن ضغطّي (ضغط الرغبة الطبيعية

يف وجود أليف) ( ،ضغط الشعور ابلظلم من األهل)  ،ومع هذا ال يقبل من امرأة خرية مثلك أن

تقول هذا أو تفكر فيه ،مث إن مثل هذا التصرف سيزعج أهلك جداً ،بل رمبا يؤدي إىل أضرار
جسيمة ،ومثل هذا التصرف لن ينسيك الرجل.

ومثل هذا التصرف – الذي لن يقع إن شاء هللا -لن حيل مشكالتك ،ويذهب مهومك ،بل سيزيد
مشكالتك ،فتنشأ مشكلة الشعور ابلذنب ولوم النفس دائماً ،وتنشأ مشكلة التفكري يف صدق

الطرف اآلخر

ومن املعلوم أن الرجال الذين يقيمون عالقات غري شرعية كلهم أاننيون ذائب ،طالب جسد ،ال
يعرفون معىن احلب وال الرمحة ،بل هم منافقون أخالقياً ،وتنشأ مشكلة القلق واخلوف من انكشاف

العالقة غري الشرعية.

أخيت الكرمية :أوصيك ابلوصااي التالية:

 -1اللجوء إىل هللا بصدق وإحلاح ،وإكثار دون ملل ،أسأل هللا أن يزيل مهومك ،ويكشف غمومك،
وأن يرزقك زوجاً صاحلاً خلوقاً.
 -2االشتغال مبا هو انفع ومفيد كالعبادات والقراءة ،وأوصيك كثرياً ابألنشطة النافعة يف املدارس
واملؤسسات اإلسالمية ،واملراكز الصيفية النسائية ،وغري ذلك.

 -3الصرب على ما يصيبك" ،واعلم أن النصر مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب  " ...احلديث رواه

أمحد ( )2800من حديث ابن عباس – رضي هللا عنهما.-

 -4الثبات على الطاعة واالستقامة على الدين "ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من ال حيتسب"

[الطالق. ]3-2:

( -5يف رأيي) ال أبس أبن توصي بعض األخوات العاقالت أبن يكن عوانً لك يف موضوع الزواج.

()443/17
وع ِّمر قلبها
اللهم طهر قلبها وفكرها ،اللهم حصنها من كل ما ال يرضيك ،اللهم اغن نفسهاَ ،

ابإلميان ،اللهم اجعلها كالغيث يفرح هبا الناس إذا أقبلت ،ويدعون هلا إذا رحلت عنهم ،اللهم متعها
بزوج صاحل يسعدها ،وذرية طيبة تفرحها؛ إنك على كل شيء قدير.

()444/17

أختها سيئة السمعة ،فهل اتزوجها؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/05/10هـ
السؤال

أان شاب ،أبلغ من العمر  25عاماً ،كان يل صديق طيب له بنت متدينة ،ولكن مسعة األسرة بسبب
البنت الكبرية ليست جيدة ،فسريهتا غري طيبة ،ولذلك طلقها زوجها.

ولكين متأكد أن األخت الصغرى متدينة ،وأان أريد الزواج منها ،ولكين أخشى أن أفاتح أهلي يف

هذا املوضوع ،مع العلم أنين تقدمت لفتيات أخر ،ولكن..إما أهنن مل يعجبنين ،وإما أن ظرويف مل
تعجب أهلهن ،مع أن أاب هذه الفتاة ر ٍ
اض يب ،وأان أحبه جداً ،ولكين أخشى من سوء السمعة الذي
يشرفون اجتماعيا ،وهم
يالحقهم ،وأان من عائلة كبرية ،وهم فقراء ومن عائلة صغرية ،وأقارهبم ال ّ

األسرة الوحيدة امللتزمة يف عائلتهم.

أخترج أن يتقدم يب العمر ،كما أين أكرب إخويت ،فأخشى أن أفاتح أهلي
وأان أخشى أن أنتظر حىت ّ

وأضغط عليهم؛ ألنين أعتمد على نفسي مث أندم بعد ذلك ،وأهلي يقرتحون علي أن أنتظر ثالث

سنوات؛ حىت أخترج ،مع العلم أنين أحس أنين سأسرتيح جدا مع هذه األسرة ،ولكين مرتدد جداً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا حممد -صلى هللا عليه

وسلم.-

أخي احلبيب :واضح من كالمك الصدق ،ورغبتك يف املشورة ،فأقول وابهلل التوفيق إنك رجل
عصامي تعمل وتدرس ،وهذا حسن ،وترتكز املشكلة يف قضية احلرية يف االختيار من فتاة بقصد
الزواج ،وبعد دراسة املشكلة أرى ما يلي:

 -1وضع األسرة املراد الزواج منها يف بنائها االجتماعي بعض اخلصال غري املرغوبة كالسمعة،
والفقر ،وسوء يف نسبها وأقارهبا.

 -2مستوى أسرتك أفضل من حيث املستوى االقتصادي والسمعة ،والذي يتضح يف ارتفاع

املستوى التعليمي لك وإلخوتك كماً ونوعاً.
وبتحليل املوضوع اجتماعياً جند أن التوافق األسري عامل مهم لنجاح الزواج ،وخباصة يف اجلانب
االجتماعي واالقتصادي ،وهذا يرجح كما نراه يف توقع عدم جناح الزواج الذي تريده.

يتضح من كالمك  -أخي الكرمي -حرصك على رضا والديك ،وموافقتهم على الزواج ،وهذا أمر
تثاب عليه؛ فرضا هللا من رضا الوالدين ،إال أن قولك :إنك تعتمد على نفسك ،فتذكر أنك ومالك
ألبيك ،وأن اجلنة حتت أقدام األمهات ،وأنك الولد البكر ،والفرحة بك ينتظرها والديك ،وهنا األمر

يرجح انسحابك من الزواج من هذه الفتاة؛ ابتغاء األجر واملثوبة.

أخي احلبيب :يف العلوم االجتماعية نرى أن الوصمة اليت تصاب هبا أي أسرة من الصعب زواهلا،

وهذه األسرة اليت ترغب الزواج من ابنتها مسعتها -كما تقول -سيئة بسبب ابنتهم الكربى ،وهذا
زواج فيه استمرارية وأبناء وحياة ،فهل ستتحمل ذلك؟

وما ذنب أوالدك أن أيتوا يف وضع أسري ملوث إىل حد كبري ،وأنت تعلم أن اجملتمع ال يرحم ،وهذه

حقيقة من الصعب جتاهلها ،أو أنك ستعيش لوحدك!

()445/17

كما أن والدك له عليك حق كبري يف أن تسعى للحفاظ على مسعته وعزته ،وهذا متوقع منك بصفتك
ٍ
كشاب،
االبن األكرب ،فكيف أييت منك العكس ،والعاطفة هنا ال جيب أن تلغي العقل ،وهذا دورك
حبيث يكون تفكريك حبقوق والديك قبل حقوقك ،خاصة وأن والديك مل يرغموك على الزواج بفتاة

بعينها.
أخي احلبيب :حىت تتقبل األمر ضع نفسك مكان إخوتك وأخواتك عند إصرارهم على الزواج ،وربط

أسرتك بنسب مع مثل هذه األسرة ،وارجع ألحاديث الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ووصفه

خلضراء الدمن انظر ما رواه الواقدي من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -بسند قال فيه

األلباين ضعيف جداً انظر السلسلة الضعيفة ( ، )14أو قوله  -صلى هللا عليه وسلم ="ختريوا

لنطفكم ،وأنكحوا األكفاء ،وأنكحوا إليهم" رواه ابن ماجة ( )1968من حديث عائشة  -رضي هللا

عنها.-

أما الفتاة فالتزامها  -إن شاء هللا -قد يتيح هلا الزواج برجل يناسبها ،وينتشلها من مثل هذه األسرة،
فقد أييت زوج مناسب يف املستوى االجتماعي واالقتصادي ،وقد تسعد به أكثر من سعادهتا معك.

أضف إىل ذلك فإنك ستكون ضحية للشكوك واملخاوف ،وقد تتعرض لعاصفة من األمراض

النفسية ،فمهما يكن تظل رجالً يف تفكريك وأسلوبك يف احلياة.

االستشارة :الرأي الراجح انسحابك من الزواج من هذه الفتاة والدعاء هلا ابلتوفيق ،وحماولة اخلروج

من دائرة الصداقة هلذا الرجل؛ للخروج من دائرة التفكري ،ولتغيري النظرة العاطفية لآلخر ولو على
حساب الذات ،وعدم الرتكيز على جلد الذات وتوبيخها ،وإعطاء عقلك التصرف يف مثل هذه
احلاالت.

ويف اخلتام أسأل هللا العلي القدير لك ابلتوفيق ،وأن يعوضك هللا بزوجة أخرى ،وأن مين على مجيع

أسران املسلمة ابلسرت والعفاف؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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والدي يريد أن يزوجين مبن ال أريدها
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/06/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو اإلجابة عن هذا السؤال أبسرع وقت؛ ألنه مهم جداً ،ورمبا أستطيع تعديل شيء مما حصل:

مساحة الشيخ :والدي ذهب إىل عمي قبل سنتّي ،وطلب يد ابنته اليت يف سين يل -وهي أكرب مين

خبمسة أشهر ،-ومل خيربين ابملوضوع ،ومضت األايم حىت وقتنا احلاضر -أي بعد سنتّي ،-فأخربين

أبنه يريد أن يعلن اخلطوبة بعد شهر من اآلن وأنه قد مت جتهيز كل شيء للخطوبة ،فعندما سألين طبعاً
رفضت اي شيخ؛ أان أحب بنت عمي ،ولكنها غري متدينة البتة ،وكما أعلم ال تعلم من الدين إال

الصالة ويف رمضان ،وتكثر من فعل املعاصي من مقابلة غري حمارمها ،واستماع األغاين و  ...و ...

اخل ،وهي متعجرفة قليالً ،فقبل ما خيربين والدي عليها كنت قد بغضتها ،واآلن يريد مين أن أخطبها،
ووالدي عندما يريد شيء يفعله ولو كلفه ذلك أي شيء ،يعين لرمبا قتلين لكي أخطبها لو استطاع،

ويقول أبنه قد مضى له سنتّي وهو حاجز هلا من أجلي بدون علمي ،وبدون علمها أيضاً ،وإمنا بّي
اآلابء ،وأان شخص متدين -وهلل احلمد ،-وأيضا ال أريد أن أسبب املشاكل إال بوقت الضرورة،

فأرجو أن تدلوين إىل الطريق الصحيح .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي - :وفقك هللا ملا حيب ويرضى.-
إن كان كما ذكرت أبن ابنة عمك غري صاحلة لك البتة ،فعليك ابلتزام احلكمة ابتباع اخلطوات

التالية:

 -احذر من الصدام مع والدك.

 ادعو هللا أن يكتب لك اخلري. تصدق بصدقة تدفع هبا اخلطيئة ،وتداوي هبا مهك وأملك. -ادخل يف األمر عمك واقنعه أبن نظرتك إىل ابنته هي نظرة احرتام وأهنا كأختك يف نفسك وال

جتعلها زوجة وال تريد أن تدمر حياهتا بزواج ليس فيه توافق ،وسرب مثل هذه املعلومة إىل ابنة عمك

لعلها تتخذ موقفاً مشاهباً خيفف الضغط عليك ،إن كان ذلك جيدي.

 أشرك يف أمرك أهل الرأي ومن هلم كلمة عند والدك؛ إمام املسجد ،شيخ القبيلة..إخل. اكتب ورقة أو تكلم مع والدك يف جلسة صرحية توضح ما سيكون عليه مآل الزواج لو مت منخالف ،أو قد يكون فراق مث قطيعة رحم  -ال قدر هللا.-

 إذا ضاقت بك األمور فتذكر أن هللا  -عز وجل -قادر على حل األمور حىت بعد الزواج ،ومايدريك لعل هللا أن يشرح صدرك هلا ،وصدرها لك ،وأن تكون على طاعة.
 -احذر من األفعال املتشنجة مع والدك .وأبشر خبري -إبذن هللا.-
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أحبها وأمي ترفض زواجي هبا
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
أان شاب يف السنة السادسة من كلية الطب ،وأعجبت بزميلة يل تعمل معنا يف املستشفى ،وأرغب يف

الزواج منها واالرتباط هبا ،وأمي من النوع الشديد جداً واملتعصب يف التفكري ،حيث إهنا ال حتب إال
أن تكون العروس من اختيارها؛ ألهنا تعتقد أنه لو مل تكن من اختيارها فأهنا ستكون سيئة معها ،مع

العلم من أن هذه اإلنسانة قمة يف األدب واألخالق ،والكثري ميدحوهنا وميدحون أخالقياهتا وعائلتها،

املشكلة اآلن هي كيف تقتنع أمي ابلوضع ،وتوافق على خطبتها يل ،خصوصاً أن عائلتها تعود إىل

أصل شرق أسيوي ،وأمي دائماً تقول يستحيل أن أزوج أبنائي من هؤالء ،ويعلم هللا أين أحب الفتاة
حباً طاهراً ،وقليب متعلق هبا بشدة ،وأريدها ابحلالل ،ومل حيصل شيء بيننا أبداً ،ولكين معجب هبا

بشدة ،وأحبها كثرياً ،وأشعر ابألسى إن فقدهتا ،وأان حمتار جداً بعد كالم أمي ،فقد كان كالسهم الذي

مزقين ،كيف يل أن أقنعها أبن الفتاة ليست كما تظن؟ حيث إهنا رافضة حىت أن تزور أهلها ،وأان اآلن

يف حالة سيئة؛ نظراً لرفض أمي ،وهي تقول :أنت تعرف الفتاة وابلتايل هي ليست أهال للثقة ،أرجو
مساعديت يف أقرب وقت ممكن ،ولكم مين جزيل الشكر والتقدير.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله
وصحابه أمجعّي ،أما بعد:

أخي الكرمي :وفقك هللا ورزقك الزوجة الصاحلة ،واجلواب كما أييت:

 -1اختيار شريكة العمر ،ورفيقة الدرب ليس ابألمر اهلّي ،وخاصة يف هذا الزمان.
 -2قد يعجب الشاب بفتاة كزميلة له أو صديقة ألخواته ،ولكن قد ال يكون من املناسب أن تكون
زوجة له.

 -3يفكر بعض من يريد الزواج ابلشكل واجلمال ،وقد يغرى ابلفتاة ،ولكن بعد الزواج ،وبعد
احلمل ،والوالدة ،وإجناب األطفال يشعر أبنه قد أخطأ ،وكان من املفرتض أن حيسن االختيار ،وهذا

ال يعرفه إال من جربه.

 -4الشاب يعيش يف جمتمع ويف أسرة ،وختتلف هذه األسرة عن غريها يف سلوكياهتا وأخالقها،
وأعرافها ،وقد يكون من املألوف عند بعض األسر أن خترج املرأة مع الرجال األجانب ،وتتحدث

معهم ،وتبيت خارج البيت ،وتذهب إىل من تريد بال حسيب وال رقيب ،وترى أسرة أخرى أن ذلك
ال جيوز ،وأنه أمر حرام ال توافق عليه األسرة مهما كلف األمر.

 -5يف املثل العامي (رقعة الثوب منه)  ،وقد ذكر الفقهاء  -رمحهم هللا -التكافؤ بّي األزواج،

فكلما كان كالً من الزوجّي من بيئة واحدة متقاربّي يف الثقافة واألمور العامة ،كلما كان ذلك سبباً
من أسباب بقاء العالقة الزوجية وصفائها.

 -6إذا كانت هذه الفتاة على درجة من الدين واخللق ،ونفسك متعلقة هبا ،فإن إقناع أمك يكون

أبن تزوركم هذه الفتاة مع أمها ،وتتحدث مع أمك بعد الزايرة ،وترى ما عند أمك ،فرمبا حطم ذلك

كثرياً من التصورات املسبقة لدى والدتك وجعلها تنظر إليها إبجيابية واحرتام.
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 -7أوصيك أال تقدم على الزواج إال وأمك راضية من زواجك؛ فهي ال تريد لك إال اخلري ولذلك

فكن رفيقاً هبا صبوراً على إقناعها بلطف وإن كان من حقك الزواج مبن حتب فمن حق أمك حسن

التلطف معها يف طريقة اختاذ هذا القرار .وهللا أعلم.
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هل أرضى هبذا زوجاً؟
اجمليب حممد العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/6/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان فتاة حمافظة ،بعد سنّي مضت يف غفلة وإعراض عن هللا ،ويف اآلونة األخرية تقدم يل عدة خطّاب
ولكين دائمة الرفض هلم؛ على أساس أن تدينهم ليس بذلك ،وال يصلون إال يف البيوت ،فهل موقفي

هذا صحيح؟ أفيدوين ،جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخت الكرمية :أنت اآلن على مشارف هناية العقد الثالث من عمرك ،وهذا السن يعترب متقدماً
ابلنسبة للفتاة ،ومع تقدم العمر يبدأ القلق واخلوف من املستقبل ،مما ينعكس بصورة سلبية على
جممل الوضع النفسي عندك.

وقد ذكرت يف سؤالك أنه تقدم لك عدد من الرجال طالبّي الزواج منك ،وكان سبب الرفض عدم
التزامهم ،وال شك أن هذا السبب يف الرفض من أقوى األسباب ،وحسبك أن يكون من أجل

الدين ،فأنت تريدين أن تبين لك حياة مستقيمة ،وهذا ال يتأتى إال مع رجل خياف هللا ،مرضي يف

دينه وخلقه.

إذاً أنت بّي خيارين :خيار القبول برجل التزامه ضعيف ،ويدفعك لذلك عمرك الذي يشارف الثالثّي
ورمبا لو أتخرت أكثر لرمبا زاد القلق وزاد التوتر.

وخيار التصرب حىت أييت هللا ابلفرج ،ويرزقك ابلزوج املناسب الذي ترضّي دينه وخلقه .ولذلك
أنصحك أخيت الكرمية ابلتايل :إن كنت قادرة على االنتظار والرتيث حىت جتدين الزوج املناسب الذي
خياف هللا ،وكنت ترين الفرصة ممكنة واخليارات متاحة وال حيتاج األمر منك إال إىل شيء من الرتوي،

فال شك أن هذا أفضل ابلنسبة لك ،وهو أوىل احللول؛ ذلك أن احلياة الزوجية جيب أن تبدأ
صحيحة حىت تستمر وتستقر .والبداية الصحيحة املوفقة إبذن هللا ال تكون إال مع من يستحي من

هللا وخياف منه.

وأما إن كان االنتظار يضر بك كفتاة حتدثها نفسها كل يوم ابلرجوع إىل الطريق السابق ،أو كنت ترين

الفرص تتناقص وتضيق وأن االنتظار قد ال أييت ابملراد ،أو كنت كثرية التقلب ،ـ وإن شاء هللا أنك

لست كذلك ـ لكن على فرض ذلك ،فإن قبولك برجل ال يقيم الصالة إال يف البيت؛ أخف ضرراً من
بقائك بدون زوج ،وأنت ال تثقّي يف صربك مدة طويلة .وابهلل التوفيق.
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تعلقت بشاب وتقدم يل غريه
اجمليب د .خالد بن محد اجلابر
مستشار طب األسرة.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1425/7/20هـ

السؤال

إخويت يف هللا :أود أن أتفضل بسؤالكم يف قضية مهمة جداً تتعلق حبيايت ،وقد أتعبتين جداً ،ابلرغم

من أنين إنسانة مؤمنة مبعىن الكلمة ،ومتعلقة ابهلل بشكل كبري ،وأدعوه دائماً وأنتظر اإلجابة ،املهم

هو أنين منذ صغري مل أهتم يوماً لشيء امسه العالقات احملرمة بّي الفتيات والفتيان ،وأعرف أهنا حرام
يف الدين ،وهلذا ابتعدت عنها بقدر اإلمكان ،وانشغلت ابلصالة وذكر هللا طوال السنّي املاضية،

وعندما دخلت اجلامعة تع هرفت على شاب من بعيد ،ومل حيدثين يوماً أبداً ،وقالوا إن هذه شخصيته،

وصدقوين أحببته حبًا شديداً ،وابلرغم من ذلك مل أغضب هللا يف هذا احلب ،وظللت أدعو طوال

ثالث سنّي كاملة أن جيمعين هللا معه ابحلالل ،ولكن اآلن سأخترج من الكلية والشاب مازال على
حاله ينظر من بعيد فقط ،وأان تعقدت حيايت هبذه الطريقة ،وتقدم يل شاب آخر ذو خلق ،وله

مواصفات مميزة ،وأخربين أنه حيبين ويريدين بصدق مبا يرضي هللا منذ زمن ،ولكن اآلن أان يف حرية
شديدة ال أستطيع االرتباط هبذا الشخص وقليب ملك آلخر ،وال أريد أن أكذب عليه ،وبعدها سوف
أظلمه معي ،وصليت مخس مرات صالة االستخارة ،ولكن قليب مازال متعلقاً بشدة ابألول ،وها أان

يف دوامة ال أعرف حليايت معىن ،وقد أتعبتين املشكلة ،وق هل نومي جداً ،وال أعرف ما احلل ،وأعرف

أن هللا كرمي جداً ورؤوف بعباده ..أخربوين ابلتفصيل ماذا أفعل ،وأان لن أتردد أبداً؟ والسالم عليكم،
وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب
األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد..

لقد قرأت رسالتك الرقيقة مرات ومرات ،وجعلت أأتمل فيها عدة أايم ،ليس ألين مل أواجه حالة
تشبهها من قبل ،كال!  ،فاحلاالت املشاهبة حلالتك ال تعد وال حتصى ،لكن ملا ملست من معاانتك

وأتملك ،فقد وصفت مشكلتك أبهنا قضية مهمة جداً تتعلق حبياتك ،وأهنا أتعبتك جداً جداً ،وأن

حياتك تعقدت هبذه الطريقة ،وأنك يف دوامة ،ومل تعودي تعرفّي حلياتك معىن ،وق هل نومك جداً،
وأنك ال تعرفّي ما احلل؟.

كان هللا تعاىل يف عونك!.
أخيت الكرمية:

طلبت منا شيئاً عجيباً ،وهو أن خنربك ابلتفصيل عما جيب أن تفعليه ،مث لن ترتددي إطالقاً يف تنفيذه
أنت متأكدة مما ِ
حبذافريه ،فهل ِ
قلت!.
ٍ
مساعد لك
حسناً! دعينا نبدأ على بركة هللا ،وستجدين فيما نكتبه لك  -إبذن هللا  -ما يكون خري
على جتاوز هذه احملنة العصيبة ،لكن اي أخيت الكرمية حنن ال نعطي حلوالً سحرية؛ ألننا ببساطة ال

منلكها! كل ما نفعله -وهو ما حتتاجينه -أن جنعل الصورة أكثر وضوحاً ،واحللول املتاحة أكثر بياانً
حبيث ال تسيطر العاطفة ،وال يزيغ العقل ،مث أنت بعد ذلك ختتارين من هذه احللول ما ترينه أقرب

للصواب.

وسنناقش املوضوع كعادتنا يف جزئّي ،دراسة احلالة بشكل أفضل ،وطرح احللول املتاحة الختيار

أفضلها .وهللا املستعان.

دراسة احلالة بشكل أفضل
ِ
خلصت لنا مشكلتك بوضوح:
لقد
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ِ
تعرفت يف الكلية على شاب من بعيد ،وأحببتيه حباً شديداً ،مع أنه مل حيدثك يوماً أبداً،
فأنت
وظللت يف أحالم احلب والعشق ثالث سنوات كاملة ،وأنت خالهلا تدعّي هللا تعاىل أن جيمعك معه
ابحلالل ،لكنه مل يتقدم لك ومل حيادثك يف املوضوع إطالقاً ،وأكدت لنا أنك مل تغضيب هللا يف هذا

احلب أبداً ،وهذا يعين أنك حمجبة ،وال متازحّي الرجال األجانب وتضاحكينهم مبا ال يليق ابملسلمة.
مث حصل أن تقدم لك شاب آخر ،ذو خلق وله مواصفات مميزة ،وأخربك أنه حيبك هو اآلخر،

ويريدك بصدق مبا يرضي هللا منذ زمن ،مع أنه -كما يبدو -مل تشعري أنت حببه لك! متاماً كما كنت

أنت حتبّي اآلخر وهو ال يدري!! حىت صرت يف حرية شديدة؛ ألنك كما تقولّي:
 ال تستطيعّي االرتباط هبذا الشخص وقلبك (ملك!!) آلخر وال تريدين أن تكذيب عليه فتظلميه معك. -وقلبك مازال متعلقاً بشدة ابألول

وهذه بعض النقاط حول حالتك ،ما رأيك لو تدارسناها سوايً؟.

( )1بعض بالاي االختالط

ما جرى لك -اي أخيت الكرمية -نتيجة متوقعة لالختالط بّي اجلنسّي يف بالد املسلمّي ،وأنت
واحدة من ضحااي االختالط احملرم ،وهن ابملاليّي ،ولئن كان حجزك عما يغضب هللا أنك  -كما

ذكرت عن نفسك" -إنسانة مؤمنة مبعىن الكلمة! ،وأنك تدعّي هللا دائماً وتنتظرين اإلجابة ،ومل

هتتمي يوماً لشيء امسه العالقات احملرمة بّي الفتيات والفتيان؛ ألنك تعرفّي أهنا حرام ،ووفقك هللا

حّي انشغلت ابلصالة وذكر هللا طوال السنّي املاضية" .أقول لئن كان حجزك عن احلرام مراقبتك هلل

وخوفك منه ،فإن كثريين وكثريات وقعن يف األمر املكروه! .

اي هلل!  ،من كان يصدق أن أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-وهي األمة العفيفة الشريفة احملافظة،
يبلغ أبهلها األمر أن جيمعوا بّي الفتيان والصبااي يف قاعات الدرس جنباً إىل جنب! .

أليس فينا رجل رشيد -وامرأة رشيدة -يقول هلذا التهييج الغرائزي واالستنزاف العاطفي أن يتوقهف،
وترجع األمة إىل ما كانت عليه من عفة وحشمة وشرف!؟ اللهم عجل هبذا ايرب.

( )2ما أرق عاطفة األنثى..
هتيج عاطفة الفتاة يف هذه السن ،بصورة قوية عنيفة ،فتصبح أكثر حديثاً عن احلب واحملبة ،والوله
والعشق .وقد تكون هذه العاطفة بّي فتاة وأخرى من جنسها ،وقد تكون هذه العاطفة بّي فتاة

وآخر من عامل الرجال ،وهي حديثنا هنا.

عاطفتك -اي أخيت -جياشة حية متدفقة ،إين أراها كموج حبر هادر يضرب يف صخور الشاطئ! .
الفتاة كالزهرة الندية ،يف صباح لطيف ابسم ،رقيقة املشاعر مرهفة احلس انعمة الوجدان ،تطرهبا
الكلمة الودودة ،وتنعشها االبتسامة احلانية ،ويغرس االهتمام هبا يف قلبها البهجة والسرور.

إن مقصودي أنه البد أن تدركي أن ما تشعرين به من مشاعر وعواطف جياشة هو من طبيعة املرحلة

العمرية اليت مترين هبا ،وجزء أيضاً من طبيعتك األنثوية الرقيقة ،وعندما متتد بك احلياة على خري

وهدى ،ستتذكرين كالمي هذا جيداً.
( )3هل هو احلب الصادق..
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احلب شعور قد يكون جربايً قسرايً قهرايً يف أحيان ليست قليلة ،ومشاعر الفتاة رقيقة انعمة سريعة

التأثر ،واملرأة حّي حتب رجالً فإهنا تنطلق من عاطفتها وليس من عقلها يف الغالب ،بعكس الشاب

الذي تكون عواطفه عقالنية فلسفية يف الغالب ،وهذا من الفروق املشاهدة بّي الذكر واألنثى.

وحّي تقولّي" :صدقوين أحببته حبا شديداً" فنحن نصدقك ،وال جنرؤ أن نقول إن حبك غري صادق،
وإمنا نسأل عن احلب نفسه هل هو حب صادق أم ال؟

هل هو حب نفس لنفس وروح لروح؟ أو هو حب صور وأشكال وأصوات وجسوم؟ هل هو حمبة

عرضية أو ذاتية؟  ،وهل هو استحسان روحي وامتزاج نفسي ،أم هو استحسان مادي جسدي؟
إن إجابتك على هذه األسئلة بنفسك سيعينك كثرياً -إبذن هللا تعاىل -على اختاذ القرار املناسب.

(" )4وهم العشق املتبادل"

ال تتصوري اي أخيت أنك العاشقة الوحيدة "عن بعد! " ،عذراً فهذا املصطلح "العشق عن بعد"
اخرتعته بعدما رأيت كثرة احلاالت الواقعة فيه ،وقد خلصه لنا أحد الكتاب املعروفّي يف بالدان،

وحكى قصة حب عنيفة وقعت له ،وهي قصة رمزية هلا داللة مهمة أان متأكد أنك ستفهمينها

بسرعة.

يقول الكاتب إنه كان يف طريقه من بيتهم إىل املدرسة (قبل أكثر من  40سنة) مير على بيت ألحد
جرياهنم ،وكان كلما مر رأى من خلف الباب فتاة متلفعة بعباءهتا السوداء تطل عليه من فتحة الباب،

فطار قلبه هبا ،وعشقها عشقاً عظيماً ،مع أنه مل يرها ومل يدر من هي ،غري أنه يعرف أن جلارهم هذا

بنتاً يف سنه.

وصار كلما مر على بيت جارهم خرجت له هذه الفتاة املتلفعة ،ومل تكن خترج بكاملها إمنا كان ال
يبدو منها إال طرف العباءة ،واشتعل العشق يف قلب صاحبنا ،وصار ينسج األحالم الوردية واآلمال
الزوجية على هذه الفتاة اليت بلغ اليقّي عنده أهنا حتبه وتتعمد اخلروج له كلما مر من ابب بيتهم.

حىت كان ذلك اليوم املشهود ،وقرر صاحبنا االنتظار أكثر؛ عله يظفر بكلمة أو رسالة من املعشوقة
احملبوبة ،وفعالً أطال املكث عند الباب ،حىت انفتح أكثر وابنت له معشوقته كأحسن ما أنت راء من
"شاة" سوداء أنيقة بديعة!  ،مربوطة حببل قصري ال يوصلها إال إىل طرف الباب!.

هذه هي القصة وداللتها الرمزية ظاهرة ،إهنا تتحدث عن "وهم العشق املتبادل" ،ومن العبارات
ب " ،ومن قصص الصحابة يف هذا ،القصة
ب ولكن املهم أن ُحتَ ه
اجلميلة املأثورة "ليس املهم أن ُِحت ه

املشهورة للصحابية اجلليلة "بريرة" ،فقد كان زوجها حيبها غاية احلب ،بل كان يهيم هبا هياماً مل يقدر

أن خيفيه عن الناس ،حىت عجب النيب -صلى هللا عليه وسلم -نفسه من هذا ،كيف حيبها هذا احلب

وهي تبغضه هذا البغض.

( )5أتثري الكلمات املسيطرة..
لقد قلت -اي أخيت -يف رسالتك الرقيقة :إن قلبك "ملك لألول"! وهذه كلمة يف غاية العجب!،

كيف بعت قلبك له ،وهل اشرتاه منك ،البيع البد فيه من قبول وإجياب ،مث هل تباع القلوب؟.

كلمتك هذه "قليب ملك لألول" نسميها حنن "كلمات مسيطرة" ،وهي كلمات تشري إىل قناعات

نفسية لدينا ،اقتنعنا هبا دون حماكمة هلا.
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"قليب ملك لألول" ..سبحان هللا!  ،هل قمت اي أخيت مبحاكمة هذه اجلملة اخلطرية من قبل؟  ،هل
فعالً قلبك ملك لألول؟  .جريب! حاكميها إىل العقل واملنطق؟ واخربينا مباذا ستخرجّي.

وذكرت اي أخيت الكرمية "أنك ال تستطيعّي االرتباط ابلشاب الذي تقدم خلطبتك" .واحلقيقة أنين
أكره مثل هذه الكلمات :ال أستطيع!  ،ال أقدر!  ،مستحيل!  ،غري ممكن!  ..إىل آخر القائمة من
"الكلمات ذات السيطرة واهليمنة" ،إهنا كلمات تؤثر علينا بل وتتحكم يف حياتنا دون أن نشعر.

ونظراً للدور اخلطري الذي حتدثه مثل هذه الكلمات وأمثاهلا نشأ يف الطب النفسي احلديث ختصص
جديد امسه "علم النفس املعريف" أوالعقالين ،وهو ينادي بضرورة حماكمة هذه األفكار اليت مساها

"األفكار السلبية التلقائية" .جريب اي أختنا الكرمية أن حتاكمي كثرياً من األلفاظ والعبارات والقناعات
املتعلقة حبالتك هذه ،وستجدين العجب! .

ويف خصوص هذه الكلمة ابلذات "ال أستطيع االرتباط هبذا الشخص" ،ماذا تقصدين؟ هل تقصدين

أن أحداً مينعك من ذلك ،أو أنك تقصدين "ال تريدين االرتباط به"!؟  ،وبينهما فرق كبري.

اي أخيت!  .أنت تستطيعّي االرتباط هبذا الشاب أو غريه ،إذا اكتملت شروط الزواج ،ولكنك
تقصدين :أان أريد االرتباط ابألول لكنه مل يتقدم يل ،فالذي أريده مل يتقدم يل ،والذي تقدم مل أفكر

فيه أصالً!! .

( )6االكتئاب
ذكرت عن نفسك قلة النوم بشكل كبري ،وأن احلياة مل يعد هلا عندك معىن ،فإذا انضاف إىل هذا

نوابت من الضيق واحلزن والبكاء ،مع الكسل واخلمول ،وضعف الرتكيز ،وقلة الشهية للطعام،

والرغبة يف املوت ،فهذه رمبا تكون عالمة أنك أصبت ابالكتئاب ،وهو مرض نفسي معروف ،يكثر
نتيجة الضغوط العاطفية.

فإذا كان األمر كذلك ،فالبد أن تبادري بعرض نفسك على طبيب العائلة اخلاص بكم ،أو إذا مل

يكن هذا النظام الصحي متبعاً عندكم فاعرضي نفسك على طبيب نفسي موثوق ،وال تتأخري يف

هذا -اي أخيت  -أو تتساهلي فيه؛ ألنه إذا كان فعال لديك اكتئاب نفسي ،فاحلمد هلل تعاىل ستجدين
عند الطبيب جلسات نفسية وأدوية مناسبة يشفيك هللا –سبحانه -بسببها من هذا املرض.

( )7احلب قبل الزواج؟

( ..مسكينات هن فتياتنا يبلغ الظن هبن أن احلب قبل الزواج حبالوته وطالوته سيستمر بعد الزواج،

قوايً كما هو ،ليت شعري كيف لو عرفوا عن الدراسة األمريكية العجيبة ،اليت أثبتت أن الغالبية

العظمى من الزجيات اليت تنشأ عن قصة حب كبرية ،أهنا تنتهي ابلفشل والطالق ،والسبب ظاهر،

فحرارة احلب قبل الزواج حرارة خداعة ،سرعان ما تطفئها أمواج الواقع ،وهذا معىن قول عمر "وهل

تبىن البيوت ابحلب وحده" ،خاصة أن هذا النوع من احلب يكون عادة مرتكزاً على جانب واحد من
شخصية احملبوب ،كالشكل واملظهر ،أو الكالم املعسول ،دون التفات إىل بقية صفات الشخصية،

اليت ستبقى فعالً بعد الزواج ،وأان أتساءل :لو تزهوج قيس ليلى أو ُكثري عزة أو مجيل بثينة أو عروة
عفراء ،فهل سيبقى حبهم بعد الزواج كما هو؟!.

واخلالصة ..أرجو أن يكون قد تبّي لك -حىت اآلن -أن حالتك هي:
· بعض بالاي االختالط،
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· وأن مشاعرك اجلياشة القوية اليت تعيشينها هي بسبب عاطفة األنثى ،وطبيعة املرحلة العمرية.

· وأن احلب الذي وقعت يف شباكه أمر قد ال ميلكه اإلنسان ،لكن عليه أن يسأل هل هو حب
صادق..
· وأنك رمبا تكونّي وقعت يف "وهم العشق املتبادل".

· وأن حالتك رمبا تكون واقعة حتت أتثري بعض الكلمات املسيطرة ،وأن عليك حماكمة هذه
الكلمات.

· وأنك حباجة للمرور على الطبيبة للتأكد من االكتئاب النفسي.
·وأن احلب قبل الزواج ليس دائماً ينتهي حبياة زوجية سعيدة.
احللول املتاحة:

ليس يف الدنيا شيء أكثر من احللول ،بدليل أن املشكلة الواحدة يكون هلا عدة حلول ،لكن املوفهق
– ِ
وأنت منهم إن شاءهللا تعاىل -من وفقه هللا الختيار أفضل هذه احللول.

(" )1أعرف أن هللا كرمي جدا ورؤوف بعباده"

هذه عبارتك أنت ،وقد جعلتها عنواان للفقرة جلماهلا وروعتها! .

ال أستطيع أن أخفي فرحي بعباراتك الرائعة حّي قلت :مل اهتم يوماً لشيء امسه العالقات احملرمة بّي

الفتيات والفتيان ،وأعرف أهنا حرام يف الدين؛ وهلذا ابتعدت عنها بقدر اإلمكان ،وانشغلت ابلصالة

وذكر هللا طوال السنّي املاضية.
إن كنت صادقة – ِ
وأنت كذلك -فأنت فعالً موفقة حمظوظة ،وهل شيء يف هذه الدنيا أحلى من
العفة ،وأمجل من الصالة ،وأفضل من ذكر هللا تعاىل! .
لئن انشغلت هبذه العبادات اجلليلة يف سنواتك اليت سبقت اجلامعة ،فأنت اآلن أكثر حاجة إليها،

أليس كذلك؟!  .وال متلي فإن هللا ال ميل! ،وال تتوقفي ففضل هللا ال يتوقف! .

إن ما تقومّي به ليس جمرد عبادة ،لكنه عالج نفسي يدرس يف جامعات السوربون وهارفارد

وإكسفورد!  ،نعم هم ال يعرفون صالتنا ،لكنهم يعرفون ما يسمى "ابإلشباع العاطفي والنفسي" ،وهو
أن النفس والعاطفة حباجة إىل ما يشبعها ،وهي تشبع مبا تعودينها ِ
أنت عليه ،فإذا كنت تعودينها على
احلب والعشق واجلنس واللهو والعبث ،مل تعد ترضى بغريه ،وإذا أشبعتها حبب هللا والرسول والقرآن

ري! .
والصالة شبعت وأي شبع!  ،ورويت وأي ّ

واصلي! واثبيت! واستمري!  ،فأنت على خري كبري.

( )2أين املصلحة؟

كيف ندعو ربنا؟ ..
يبدو سؤاالً سهل اإلجابة ،لكنه ليس كذلك ،فأنت جلست تدعّي هللا ثالث سنوات أن جيمعك معه
ابحلالل ،فهل عندك ميثاق من هللا أنه خري لك إذا توزجتيه؟  ،وأنه لن يقلب حياتك جحيماً ال

يطاق؟  ،وأن هذا اهلدوء الذي رأيته منه إمنا هو ظاهر خيفي ابطناً هللا أعلم به ،أان ال أسب الرجل
فاملؤمن ليس ابلسباب ،مث كيف أسب من ال أعرف ،ولكين كعادة اجمليبّي يضربون االحتماالت

لتوسيع آفاق التفكري.
ال تسأيل هللا أن جيمعك معه ابحلالل ،ولكن اسأليه أن يرزقك ابلزوج الصاحل الذي يسعدك ،سواء

كان هو األول أو الثاين أو شخصاً آخر غريمها متاماً!! .إن كثرة إحلاحك أن تتزوجي من األول

ابلذات يوقعك يف هم شديد ،فقد يكون سبق يف علم هللا أن األول ليس خرياً لك ،فيصرفه عنك
ملصلحتك.
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ليكن مهك اي أخيت أن تقرتين ابلزوج الصاحل الذي يسعدك وتسعدينه ،وال ختتزيل األزواج كلهم يف
ذاك الشاب األول ،ومن األمثال العامية عندان "هللا يدبر الصاحل" ،وهو مثل قوي جداً ،وله سلطة

معرفية كبرية؛ ألن معناه أن هللا -تبارك وتعاىل  -بيده مقاليد األمور وهو يدبر األصلح لعباده ،ولكن
العباد قد يرون املصلحة يف أمر ما وهللا -عز وجل -يعرف أن مصلحتهم ليست فيه ،فيصرفه عنهم

وهم يصرون عليه!.

تعلمت من هذه الدنيا أن الواحد منا قد يرى مصلحته يف أمر ما فيسعى له وجيتهد يف حتصيله،

ويصيبه اهلم لو مل يتحقق ،ويغتم لذلك ..مسكّي هو!  ،هل عنده من هللا ميثاق ،أو هل كشف هللا له
سجف الغيب فعلم مكان املصلحة!؟ .

ومن أمثالنا العامية أيضاً وهو مثل يف غاية القوة "ال حتب! وال تكره! " ،أي إذا أعجبك أمر أو رأي
أو فكرة فال حتبها حباً شديداً عنيفاً وتقاتل من أجلها ،بل اجعلها "جمرد تفضيل" مع استعدادك
للرتاجع عنها إذا تبّي لك أن املصلحة يف غريها ،وكذلك األمر يف الكره.

ويف األثر عن علي رضي هللا عنه" :أحبب حبيبك هوانً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما ،وأبغض
بغيضك هوانً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما!! "

( )3املقارنة بّي الشابّي

اعقدي مقارنة بّي الشابّي ،لكن ليس وحدك ،بل استعيين على ذلك أبهل العقل من صديقاتك

وقريباتك ،ممن يعرف االثنّي .واجعلي املقياس دقيقاً متكامالُ وليس مرتكزاً على نقطة واحدة فقط،
وقد أخرج البعض معايري اختيار الزوج ،وهي موجودة على اإلنرتنت كما أذكر ،وإن كنت نسيت

موقعها اآلن.

واملعايري يف اجلملة كالتايل:

.1الدين

.2النفسية
.3التعامل
.4التعليم
.5العائلة

.6التوافق
.7وغريها..

واستعيين -بعد ذلك كله -ابهلل –تعاىل -وصلي صالة االستخارة حىت ينشرح صدرك ،فإذا بقيت يف
حرية فال تستعجلي؛ ألن هذا معناه أن األمر حيتاج إلعادة دراسة ،ورمبا تصرفّي النظر عن اإلثنّي

كليهما!  .كان هللا معك وأرشدك إىل الصواب وأهلمك احلكمة ،آمّي اي رب.

( )4مفاحتة الشاب األول

إذا قررت اي أخيت بعد السؤال والتحري أن األول قد يكون زوجاً صاحلاً لك ،فأقرتح عليك مفاحتته

ابملوضوع ،وهل يريدك زوجة له أصالً أم ال!  .لكن ال تفعلي ذلك أنت!  ،فهذا ليس من سلوك

املؤمنات ،بل أرسلي له من يفعل ذلك من الرجال أو من حمارمه النساء.
ِ
فأنت رمبا مل ختطري على ابله أصالً ،ومل يفكر فيك بتااتً ،ولو سئل عن امسك ملال برأسه ينظر للسماء
يستذكر :هل مر عليه هذا االسم من قبل!!  .ورمبا يعرفك لكن ال يريدك.

فإذا كان يريدك فليتقدم ،فإن تلكأ وأتخر وماطل ،فاتركيه يعوضك هللا خرياً منه ،وقويل كما قالت أم

املؤمنّي أم سلمة -رضي هللا عنها -حّي مات زوجها" :اللهم آجرين يف مصيبيت ،واخلفين خرياً منها"
أخرجه مسلم ( )918وغريه من حديث أم سلمة – رضي هللا عنها  ،-فكان اخللف هو زواجها من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه!.

( )5أنت فتاة انضجة..

أنت اي أخيت الكرمية فتاة انضجة واقعية ،تعرفّي أن احلياة ال تتوقف عجلتها عند حب متعثر ،وال
ينقطع سريها ألجل أمنية مل تتحقق ،ولذلك فأان واثق أنك سرعان ما تنعتقّي من قيد األزمة،

لتصبحي أكثر خربة ونضجاً واستقراراً.
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إن الفتاة يف مثل سنك يصعب عليها أحياانً ،أن تقتنع أن العالقات يف الدنيا ليست إىل دوام أبداً،
مهما بدت لنا يف بدايتها قوية متينة ال ميكن أن تنقطع ،وطاملا أحببنا أشخاصاً يف صغران ظننا أن
الدنيا لن تفرق بيننا مهما كانت الظروف ،لكن حاملا تركنا احلي أو املدرسة ،انتهى كل شيء،

ابلتدريج غالباً والبرت السريع يف أحيان ليست قليلة ،هذه طبيعة احلياة الدنيا ،لكن عنفوان العاطفة
لدى املرأة يف هذه السن تعميها عن هذه احلقيقة.

إن العاطفة كفصول السنة تكون حارة حيناً ،ابردة حيناً ،جافة ايبسة حيناً ،وتكون حيناً مورقة مزهرة!
 .ومن يظن أن العاطفة القوية املزهرة ستبقى كذلك أبداً فقد خالف انموس هذا الكون الذي يسري

عليه.

اللهم اي من قلوب العباد بّي أصابعك ،أطفئ لواعج قلب أختنا ،واصرفه إىل طاعتك وحمبتك ،واخرت

هلا اي رب ما تكون به سعيدة هانئة يف الدنيا واآلخرة ..آمّي.
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الزواج من الداعية
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-7-11

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..مث أما بعد..
تقدم يل أحد الدعاة إىل هللا من الذين نذروا حياهتم هلل ،وعاشوا ألمتهم ،وكم كنت أمتىن االرتباط

برجل حيرتق مهاً ألمته وينصهر يف بوتقة الدعوة إىل هللا ،اقتنعت به متاماً أمالً أبن يعّي كل منا رفيقه

يف طريق الطلب  -مع أن يف الساحة راغبون غريه من طالب العلم وشباب مل يسبق هلم الزواج ولكن
ليسوا كهمته ونشاطه  -أحسبه كذلك  -ولكن كل من حويل ال ينصحين ابالرتباط برجل لديه زوجة

ومشغول يف حقل الدعوة ألين  -بزعمهم  -لن أطيق صرباً ،وضرب البعض يل أمثلة من الواقع
ابءت ابلفشل الذريع ومن مث كانت هنايتها الطالق..

أرجو إرشادي،،،
اجلواب

األخت الكرمية..
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع" اإلسالم اليوم"

حينما ضرب البعض لك أمثلة من الواقع ابئت ابلفشل وكانت هنايتها الطالق مل يضرب لك أمثلة

أخرى لزوجات وأزواج انتهى املطاف هبم ابلفراق والطالق أيضاً وهم مل يكونوا معددين أو سبق هلم

الزواج ،ويف املقابل لذلك هناك زجيات كانت موفقة وانجحة وهي موجودة وشاهدة لكال النموذجّي
النموذج التعددي أو األحادي ،وقصدي من هذا الكالم أن التوفيق والنجاح أو الفراق والطالق يف

مسألة الزواج قد حتدث للمتزوج ألول مرة وقد حتدث أيضاً للمتزوج للمرة الثانية أو أكثر إال أن

اإلحصاءات تشري أن احتمال الفشل لدى الزواج التعددي يقع بصورة أكرب من غريه وذلك للكثري
من األسباب منها على سبيل املثال أن تواجه الزوج مشاكل مل حيسب هلا حساهبا من جانب زوجته

األوىل أو أوالده أو حىت بسبب الظروف املادية أو بسبب عدم وجود املودة للزوجة الثانية أو قد

تكون كذلك بسبب األمور اجلنسية والعشرة الزوجية مع زوجته الثانية واإلنسان اجملرب قد تؤثر فيه
مثل هذه األمور أكثر من الزوج الذي مير هبذه التجربة ألول مرة.

وأما رأيي حول موضوعك أيتها األخت الكرمية فهو أنك ال بد أن حتكمي عقلك وقلبك جبانب
استشارة وليِّ ِ
ك ومن تثقّي فيه ابلطبع.

أما عقلك فهو يساعدك أن تزين هذا األمر املصريي بكامل الروية واألانة وبعّي احلكمة لتنظري فيه
إما ابإلقدام وإما ابإلحجام وأما قلبك فهو يطلعك على ميلك ورغبتك أين تتجه هل هو إىل مثل
ذلك الرجل أم إىل شاب مل يسبق له الزواج .واألمر الذي جيب أن أذكرك فيه هو أخذك بعّي

االعتبار عددا من املسائل منها:

أوالً :أنك ابختاذك هذا القرار جيب أن تتحملي نتيجته بكامل املسؤولية ومن ضمنها الصرب حال

األذى والصرب حّي غياب مثل هذا الزوج سواء يف عمل دعوي أو مالزمته أوالده من الزوجة األوىل.
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اثنياً :أن تق ِّدري مستوى التحمل لديك من لذعات الغرية وكبح مجاحها حينما تتأجج يف قلبك ،وال
تظين أنك ستكونّي يف مأمن منها كال فأمهات املؤمنّي كان بينهن من الغرية الشيء العظيم وغريهن

من ابب أوىل ولذلك فالسؤال هنا ليس عن إمكانية وجود الغرية من عدمها بل عن مدى حتملك هلا

ومدى جناحك يف كبح زمامها وهتذيبها بصورة ال جتعلها سبباً يف حتطيم بيتك وزواجك.

اثلثاً :جيب أن تتأكدي أيضاً من طيب معشر هذا الرجل إذ ال يعين انشغاله ابلدعوة والعمل

اإلسالمي نزاهته وطيب معشرة لزوجته وأوالده ،صحيح أن التزامه وانشغاله أبمور الدعوة ستكون

دافعاً كبرياً له يف بذلك اخلري واملعروف واخللق احلسن ألهل بيته لكن يبقى أن االحتمال يف التقصري

جتاه أهل بيته وارد فال بد أن تكون نظرتك هبذا الرجل أو غريه نظرة شاملة وال تقصريها فقط على
جمال ٍ
واحد دون غريه بل حاويل سرب مجيع اجملاالت لديه اخللقية والنفسية والسلوكية ابإلضافة طبعاً

لألمور الدينية.

أعانك هللا ووفقك للزوج الصاحل.
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مضى القطار ومل أتزوج بعد!!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-5-26
السؤال
بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:

ال أعرف من أين ابدأ وال أعرف أن كنتم تعتربون هذه مشكلة ولكنها تسبب يل القلق.

ككل فتاة يداعبها احللم منذ الصغر أبن تكون زوجة وأما هكذا كنت منذ صغري ومازلت .إال أن

هذا مل يتحقق وقد بلغت من العمر ستاً وثالثّي سنة .أكملت الثانوية وعندي إحساس ابن بعدها

سيأتون اخلطاب إال أن هذا مل حيصل فأكملت دراسيت اجلامعية وخترجت ومل يتقدم يل أحد وبعدها

حصلت على وظيفة وأان أنتظر ابن احلالل .علماً أبين وهلل احلمد أمتتع بقدر من اجلمال والعلم

واألخالق حيث أنين تربيت يف بيت حمافظ على الدين والتقاليد احلميدة ومل أعرف الطيش مث قررت
إكمال دراسيت فحصلت على درجة املاجستري وحصلت على وظيفة يف اجلامعة .إال أنين مل أنسى أين

أنثى وأشتاق إىل أن أكون مطلوبة وأكون زوجة وأما صاحلة .املرة اليت تقدم شخص خلطبيت كان من

قبل امرأة جاءت إىل بيتنا لتطلب يدي إىل شخص من خارج البالد ال أعرف عنه شيئاً إال انه متزوج

ولديه أطفال .وطبعاً بدون تفكري رفضت .ال أعرف ملاذا

أكن له شعوراً خاصاً
ويف هذا العام جاءين الشخص الذي طاملا حلمت به وهو من أقرابئي وقد كنت ّ
منذ صغري إال أنين شديدة االعتزاز بكراميت ومل أفصح عن هذا الشعور .واتضح أنه كان يبادلين

نفس الشعور ولكن ظروفه العائلية حالت دون أن يصارحين فتزوج من أخرى لريضي والدته .واآلن

بعد مخسة عشر سنة جاء يطلب يدي وابلرغم من أنه متزوج قبلت ألسباب عديدة منها أنين مسعت

الشيوخ واملفتّي ينكرون على اليت ترفض أبن تكون زوجة اثنية .كما أنين يف سن ال يسمح يل ابحللم

بفىت أحالم .وأخرياً وهو األهم أنه الشخص الذي طاملا حلمت به .واتفق معي أبن خيرب األهل بعد

أن ينتهي من بناء املنزل املقرر يل .إال أنين أصررت أبن أخرب أخته فوافق فأخربهتا برغبة أخيها فثارت

وقالت عنه أشياء أخافتين منه وقالت إنين سأكون سبب خراب عائلته وإن أهلها سيظنون أبهنا سبب
زواجي منه ألهنا زوجة أخي .ويعلم هللا أنين مل تكن نييت خراب عائلته .وبدون تردد أخربته أبن ينسى

فكرة الزواج يب .لكنين ندمت بعدها وما زلت اندمة ألنين مل أستطيع إبعاده عن تفكريي وكراميت

وحيائي ال يسمحون يل ابلرجوع إليه وإخباره أبنين اندمة خاصة وأنه تقبل رفضي وزعل مين ومن
أخته .إىل حد اآلن وأان يف حرية وعذاب وما زلت أفكر فيه فكرت يف إكمال دراسة الدكتوراة إال

أنين ال أستطيع السفر بدون حمرم .بلدي ال يوجد فيها هذه الدرجة أعرف إن هذا امتحان من هللا

سبحانه وتعاىل لكن دائماً أسأل نفسي ملاذا مل يرزقين ريب اببن احلالل ألراتح نفسياً وماذا أستطيع أن
أعمل حيال هذا الشخص الذي ال يفارق تفكريي للحظة ابلرغم من أنين دائما مشغولة وال يوجد

لدى وقت فراغ .إال أنين ال أشعر بطعم حليايت هذه مشكليت ابختصار أرجو منكم النصح وجزاكم هللا

خريا

اجلواب
األخت الكرمية..
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع" اإلسالم اليوم"
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أوال :جيب أن تدركي جيداً أن هذا إمنا هو كما قلت أنت امتحان وابتالء من هللا سبحانه رمبا حلكمة
عظيمة ومنفعة كبرية لك ستجدين نتاجها بعد حّي.

واالبتالء واالمتحان ليس شيئاً هيناً أو سهالً كال بل هو يف بعض األحيان عذاب متواصل رمبا

جسدي أو نفسي وإميانك أبن ما تعانّي منه رمبا يكون ابتالء من هللا شيء طيب ألن يف هذا االعتقاد

الدافع القوي ألمرين اثنّي حنن مجيعا مأمورون بعملهما ومها أوالً الصرب فكلما تذكر اإلنسان أن ما به
إمنا هو امتحان من هللا دفعه هذا الشعور إىل الصرب وعدم التسخط وانتظار الفرج من املوىل سبحانه.

واألمر اآلخر هو االلتجاء إليه سبحانه ابلدعاء واإلحلاح عليه بصدق وإخالص النية يف ذلك ..وهذا

بالء وأكثرهم صرباً وأكثرهم جلوءاً
حقيقة هو ديدن األنبياء عليهم السالم مجيعهم فهم أكثر الناس ً
ودعاء إىل هللا بفك هذا البالء وسؤال الفرج منه عز وجل .فوصييت لك هو عدم إغفال هذين
ً
األمرين اهلامّي فهما سالحك الوقاد ومها مفتاح الفرج إبذن هللا تعاىل.

اثنياً :مجيل منك قناعتك وقبولك برجل حىت ولو كان متزوجاً فهذا شيء جيد ،وقد أخطأت حينما

أصررت على إخبار أخت هذا اخلطيب الذي تقدم خلطبتك خصوصاً أنه مل يكن موافقاً على مثل هذا
العمل لوال إصرارك فما كانت النتيجة إال فشل هذا املشروع ..والسبب يف ذلك يف ظين إننا يف مثل

جمتمعاتنا اليت يوجد فيها التعدد بنسبة ليست قليلة وحينما يقدم الرجل على التعدد والتفكري فيه فإنه

يريده يف بداية األمر أن يسري هبدوء وأن يتم بشكل هادي جداً إذا ما أراد النجاح ملشروع زواجه..

وما عملته أنت إمنا كان تفجرياً للوضع وأتليباً للزوجة األوىل ولألوالد وهذا ما جعله يهرب منك من
مشروع زواجه بك.

على كل حال ثقي أنه إن كان صادقاً يف مبتغاه فسيعود إليك ويطلبك مرة أخرى أو يرزقك هللا خرياً
منه فلرمبا كان هذا الفشل يف إمتام عملية الزواج إمنا خل ٍري أراده هللا لك فالغيب عنده سبحانه.
األمر اآلخر ..وهو طلب خاص مين إليك أن خت ّففي من حدة الكربايء والعزة واألنفة عندك ..هي

مجيعها أمور حسنة أن توجد لدى الفتاة ولكن زايدة اجلرعة منها قد تقلبها إىل سلبية جتلب لصاحبها

النكد واخلسران ،إذ ما املانع لك من اتصالك هبذا الرجل مرة أخرى اتصاالً غري مباشر عن طريق

وسيط مثالً أو رسالة أو اتصاالً مملوءاً ابألدب واحلشمة والعفاف ،تبدين فيه مشاعرك حنوه.
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ومن جهة أخرى ..ال أدري هل أنت خالية من األب واألخوة واألقارب الرجال الذين يذكرونك ملن
هو كفؤ لك .كثري من الرجال رمبا الذين مل يسبق هلم الزواج وكربوا عن سن الزواج رمبا يبحثون كثرياً
عن مثلك ولكن لقصور قنوات االتصال والتعريف يفشلون يف الوصول إليك خاصة وأنت على هذا
املستوى من العلم والتعليم والثقافة ،ولذلك وبسبب الكثري ممن هم يف مثل حالتك فإن وجود جلان
التعريف ابلزواج والتعرف على الشباب والشاابت يصبح أمراً ملحاً جداً والسعي إىل إنشاء مثل هذه

اللجان واملراكز أصبحت ضرورة جيب السعي إىل إجيادها .وإن كان يوجد لديكم مثل هذه اللجان

فال أبس عليك االتصال هبم وتعريفك نفسك عليهم إذ ال حيتاج هذا األمر إال قليالً من الشجاعة،

وأيضاً حاويل مرة أخرى مع هذا الرجل كما قلت لك ومع هذا وذاك ال تدعي الدعاء واللجوء إىل
املوىل سبحانه وإبحلاح فهو سبحانه نعم املعّي.

وفقك هللا ورزقك الزوج الصاحل الذي يسعدك.,,,
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يريد أن يتزوجين لكن أمه تكرهين
اجمليب د .راشد بن سعد الباز

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

أحببت رجالً ،ودامت عالقيت معه 4سنوات ،وكان عدم خطبته يل هي أمه فهي ال حتبين ،وتريد

زواجه من أقرابئه ،ال أعرف حتديداً سبب كرهها يل ،وطلب مين أن أتزوجه ،وعندما يتزوجين يذهب
إىل أمه وخيربها بكل شيء بعدها ال تستطيع فعل أي شيء ضد ابنها ،وهو مستعد أن يضحي من

أجلي بكل شيء؛ ألنه حيبين بكل جنون ،وال يستطيع أن يتزوج من فتاة أخرى أو حيبها وأان كذلك
مثله.

فضيلة الشيخ! أان أنتظر جوابك بفارغ الصرب .وجزاك هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

هذه من املشكالت اليت يواجها بعض الشباب والشاابت عند الزواج ،ولكن من الضرورة سؤال
اإلنسان نفسه ،هل جمرد كونك من غري أسرة الزوج هو السبب الوحيد يف كره أم الشاب لك ،أم أن

هناك عوامل أخرى مساعدة يف إجياد أو استمرار هذا الكره؟

فقد يكون من األسباب ما يرجع إليك انت شخصياً؛ بسبب طبيعة عالقتك أبمه؛ كعدم االهتمام

هبا.

أمر آخر  ...خالل األربع سنوات اليت مل ينجح ابنها يف اقناعها بزواجه منك ،فال أعلم ما هي

احملاوالت اليت قام هبا ابنها يف هذا السياق ،ال أعلم موقف والد الشاب ،وهل هو حي أم متوىف.
يف احلقيقة أان ال أؤيد أن يتم الزواج من غري رضى والدته؛ أل ّن ذلك قد جير إىل مشكالت عديدة،

كما أنّه من الصعب أن تبدأا حياتكما الزوجية بسخط والدته ،ولو مت الزواج بغري إذن والدته فإ ّن أي
مشكلة حتصل قد يُرجعها الزوج إىل عدم موافقة والدته على الزواج.

وعموماً هناك عدد من اخلطوات اليت أعتقد أهنّا مفيدة:
 -1البحث بصراحة عن سبب كرهها لك.

وميكن إرسال بعض اهلدااي عن طريق ابنها
 -2العمل على التقرب إىل ّأم الشاب والتودد إليها ُ
خاصة يف املناسبات.

 -3الطلب من أحد األشخاص الذي أو اليت تُقدره وحترتمه أم الشاب للتوسط يف ذلك.

 -4االستمرار يف حماوالت الشاب يف إقناع أمه وإظهار الصفات احلسنة اليت تتمتعّي هبا.
 -5هناك سالح نغفله دائماً ،وهو الدعاء خاصة يف الصالة ويف القيام ،حيث قال هللا تعاىل:

"ادعوين أستجب لكم" [غافر ، ]60:ويقول الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم" :ال يرد القضاء

إال الدعاء" رواه الرتمذي ( )2139من حديث سلمان الفارسي  -رضي هللا عنه  .-وهللا املوفق.
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أهلي والزواج  ...؟!
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1424/8/12هـ
السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيخنا الفاضل :أان شاب تعرفت على شابة وأود الزواج منها،

ولكنها ليست من بلدي وأهلي رافضون ،وأهلها أيضاً ،وحنن تعدينا سن العشرين فهل من املمكن

أن نتزوج على سنة هللا ورسوله عليه السالم ،دون الرجوع لألهل؟ أم أننا ننتظرهم حيددوا ما يريدون

وما علينا إال القبول مبا يريدون؟ أان ال أعين العقوق ابلوالدين ،لكن هذا األمر يعد شيئاً شخصياً
وحقاً من حقوق أي مسلم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:

فيا أخي الكرمي ..إن يف سؤالك عدداً من الوقفات اليت ينبغي أن نقف عندها:

أوال :إن طريقة تعرفك على هذه الشابة ،والذي يظهر أنه مت من وراء أهلها أمر ال جيوز شرعاً؛ ألنه
انتهاك حلرمات اآلخرين ،وال جيوز عرفاً؛ ألنه انتهاك لألعراف اليت تسري عليها البيواتت املسلمة

اليوم يف بالدك.

اثنيا :إن طاعة الوالدين وبرمها واجبة يف كل أمر من أمور احلياة ،فكيف يف شأن مثل هذا الشأن؟ أال
تتمىن دعوة طيبة مباركة منهما لعلها تستجاب فيبارك هللا لك يف زوجك ومستقبلك ،فإذا كانت فتاة

صاحلة ترضى دينها وخلقها فحاول أن تقوم ابسرتضاء والديك ووالديها إبدخال وسائط خارجية؛ مثل
األقارب واألصدقاء ،مث ال بد أن ترضى مبا قسم هللا لك فهو خري بال شك ،فإن هللا تعاىل يقول:
"وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم " [البقرة. ]216:

اثلثا :إن رضا الويل شرط يف صحة الزواج ابلنسبة للزوجة ،فال جيوز هلا أن تزوج نفسها يف حال وجود

أبيها أو أخيها أو وليها إال برضا الويل ،وال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها فإذا كان هلا ويل يزوجها وإال

فوليها ويل أمر املسلمّي.
رابعا :إين أذ ّكِرك أبن أي زواج مبين على معصية ال خري فيه .فاتق هللا يف والديك ووالديها ،واعلم أن
اخلري فيما خيتاره هللا ،ولعل هللا ـ إن تركت التزوج منها خوفا من هللا وإرضاء لوالديك ووالديها ـ أن

يرزقك خرياً منها ،ويرزقها خرياً منك .وهللا املستعان.
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هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا؟!
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/04/25هـ
السؤال

أان فتاة عمري مخس وعشرون سنة ،وأهلي هلم شروط متعسفة يف زوج املستقبل ،مما أدى إىل رفض

الكثري من اخلطاب ،وأفيدكم أبنه متت خطبيت سابقاً ملدة مثانية أشهر ،وبعد ذلك رفض أهلي هذه

اخلطبة والزواج بدون أسباب شرعية ،فمشكليت اآلن هي أنين تعرفت على شاب بنية الزواج ،وهو
صادق من زواجه مين ،ومما يدل على ذلك أنه قابل أيب بنية املعرفة املسبقة قبل اخلطوبة ،ويف يوم من

األايم أغراين الشيطان أبن أقدم له هدية ،وبسبب الظروف الصعبة أخربته أبن أييت إىل بيتنا لكي

أيخذها ،وشاء هللا أبن أييت أخي يف نفس الوقت ،مما اضطرين إىل إدخاله داخل البيت ،ولكن أخي

عرف بذلك واستدعى الشرطة ،وحرصاً علي وعلى النية الصادقة منه اضطر أبن يقول للشرطة أبنه

داخل البيت من أجل الشغالة املسيحية ،مع العلم أبن أخي كان يعرف أنه يف البيت من أجلي ،وبعد

أن انتهى موضوع الشرطة بدون ذكر امسي يف املوضوع أخربت أهلي أبنه يريد أن يتقدم خلطبيت،

ولكن أهلي كانوا معارضّي بشدة ،بسبب أن يل عالقة مسبقة به ،وأان أريد أن أتزوجه وهو رجل على
خلق ودين ،وأن اإلنسان ليس معصوماً من اخلطأ ،وأن هللا -سبحانه غفور رحيم  ،-وكانت التوبة
أبنه سرت علي يف موضوع الشرطة ،ويريد أن يتقدم خلطبيت بكل جدية ،فما الرأي الشرعي يف هذه
احلالة؟ وأان مصممة على الزواج منه ،ولكن أهلي ال يريدون ذلك .وجزاكم هللا عنا كل خري وهللا

يوفقكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :لقد أخطأت يف هذه القضية عدة أخطاء :أوهلا :الذي سبب لك كل هذه املشاكل( :كيف

تعرفت على هذا الشاب وأبي طريق متت مكاملته؟) فمهما كانت اإلجابة فأقول لك هذا غري جائز

شرعاً ،حىت املكاملات ابإلنرتنت أو اهلاتف مع رجل أجنيب وعقد صداقة معه وإن كانت على زعمه

(بنية الزواج)  ،فهي غري جائزة؛ ألنه رجل أجنيب عنك؛ وقد قال تعاىل" :فال ختضعن ابلقول فيطمع

الذي يف قلبه مرض" [األحزاب ، ]32:وهذا جر عليك حب اإلهداء وهكذا ،إىل أن وصل إىل
إدخاله إىل البيت ،وهو تصرف خاطئ؛ لذا عليك التوبة إىل هللا من هذا العمل ،والندم على ما

حصل ،وعدم العودة إىل مثل تلك املسائل بعقد عالقات مع شاب قبل الزواج ،وهللا يقبل توبة
التائبّي وحيبها ويفرح هبا.
اثنياً :قال هللا -تعاىل" :-واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساان" [النساء ]36:فأمر

بعبادة هللا مث عطف عليها طاعة الوالدين واإلحسان إليهما ومن اإلحسان إليهما األخذ برأيهما

ومشورهتما يف كل هذه األمور وعدم التحايل عليهما ،فإذا رفضا هذا الشاب ألسباب مقنعة كما يف

هذه احلال فعليك الطاعة هلما وسيعوضك هللا خرياً منه.
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اثلثاً :رجل عرف أهلك أنه دخل منزهلم بدون إذهنم ،فلو ارتبطت به فسوف تستمر النظرة الدونية له
ولن حيبوه ،وال أوالده بعد ذلك ،وسيكون ذلك وصمة عار يف جبينه عندهم وعندك مع مرور الزمن،

فلذا أنصحك نصيحة حريص عليك أبن تعيدي النظر فيه ،فلن تكون بينكما ثقة ما دام أنه بينكما
عالقة مسبقة ،وسيكون الشك دائماً هو املقدم يف احلياة ،وإذا كانت احلياة ستبىن على ذلك فهي
حياة فاشلة ،وأن عليك أن تثين العزم عنه وتطيعي والديك؛ ففي طاعتهما اخلري الكثري( ،ختيلي لو

صارت مشكلة يف احلياة أدت إىل االنفصال إىل من ستلجئّي عندئذ بعد هللا؟) .

رابعاً :أنصحك ابلدعاء والتضرع إىل هلل أبن يرزقك الزوج الصاحل ،وييسر هللا أمره لدى أهلك،

أبقصر الطرق ،وهللا قريب ممن يدعوه ،واعلمي أن مع الصرب الفرج ،أسأل هللا أن يرزقك الزوج

الصاحل ،ويرزقه الزوجة الصاحلة أيضاً .وهللا أعلم.
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أمي أم زوجيت؟!

اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/2/7هـ

السؤال

أان شاب ابر بوالديت ،ومقيم معها يف البيت ،ومسؤول عنها وعن شقيقيت الصغرية وغري املتزوجة،
لذلك تعتربين الوالدة رب البيت؛ وذلك لوفاة والدي ،مشكليت تتلخص يف رغبيت اجلادة والصادقة يف

الزواج ،ولكن الوالدة خائفة أن أتزوج واتركها بناء على طلب الزوجة ،كما حصل مع أشقائي،

حاولت إقناعها بوجود فتيات صاحلات ،واقتنعت ،وبدأان البحث عن فتاة ترضى ابلعيش مع والديت،
ولكن اجلميع يعتذر .اطلب نصيحتكم ورأيكم ،كيف أوفق بّي أمي وزوجيت يف بيت واحد؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخي الكرمي :أسأل هللا  -عز وجل -أن يثبتك على حرصك أبن ترب أبمك ،ففي احلديث" :بروا

آابءكم تربكم أبناءكم" ضعيف ،انظر ضعيف اجلامع الصغري ( ، )2329أنظر ضعيف اجلامع الصغري
( )2329ويزداد هذا احلق هلما عند الكرب ،كما قال هللا  -عز وجل" :-إما يبلغن عندك الكرب
أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً واخفض هلما جناح الذل من
أحدمها أو كالمها فال تقل هلما ٍّ

الرمحة وقل ريب أرمحهما كما ربياين صغرياً" [اإلسراء ]23:24 :اآلية  ...فاستعن ابهلل وال تعجز يف
هذا العمل اجلليل ،والذي فرط فيه الكثري يف هذا الزمن ،ولذا فإين أذكرك ابرك هللا فيك ببعض

الوصااي ،ومن أمهها:
 -1التذكري بتقوى هللا  -عز وجل -فإن تقوى هللا  -سبحانه -مفتاح الفرج لكل كرب وشدة؛ قال
-تعاىل " :-ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسراً" [الطالق ، ]4:وقال -تعاىل" :-ومن يتق هللا جيعل

له خمرجاً" [الطالق. ]2:

 -2الصرب على ما قد يعرض لك من املشقة يف طلب رضا والدتك بعد رضا هللا  -سبحانه -وتذكر
يف ذلك معية هللا  -سبحانه -مع الصابرين قال  -عز وجل" -إن هللا مع الصابرين" [البقرة]153:

.

 -3الزواج ضرورة شرعية لكل شاب يريد إعفاف نفسه ،وخاصة يف هذا الزمن الذي كثرت فيه
الفنت ،وإايك أن تشعر ابلتعارض بّي الواجبّي  -أعين طاعتك لوالدتك وشروعك يف الزواج-

فكالمها هام وضروري حلياتك ،وسيتحقق  -إبذن هللا  -التوفيق بينهما ،وال تكن مثل بعض الناس
الذين ابلغوا يف طاعة والديهم فأعرضوا عن الزواج ،وهذا إذا مل يكن له مربر شرعي فهو خمالف
للشرع.

 -4اجتهد يف حتصيل مرادك ،واحبث فليس من املعقول أن ختلو احلياة من امرأة صاحلة تكون يف
خدمة أمك وتساعدها ،فال يزال الناس فيهم بقية من خري ،وتذكر قول هللا  -عز وجل" :-والذين
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنّي" [العنكبوت. ]69:

 -5أرى أال تتنازل عن هذا الشرط يف طلب زوجة املستقبل ففي الغالب أبن املرأة اليت ترضى
ابلعيش مع والدتك هي امرأة تتميز ابلصرب والتحمل ،وتلك صفة نفيسة قل ما جتدها إال يف النساء

املؤمنات ،حىت ولو أدى بك ذلك إىل التنازل عن بعض الشروط الكمالية ،وتذكر يف ذلك قول

الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-إنك لن تدع شيئاً اتقاء هللا إال أعطاك هللا خرياً منه" أخرجه أمحد
( )20739والبيهقي يف الكربى ( )335/5وإسناده صحيح.
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وختاماً أسأل هللا  -عز وجل -يل ولك التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة ،وأن يوفقك للتعامل

احلسن مع هذا املوقف والذي أرجو إن أنت أخذت هبذه األسباب سالفة الذكر فإنك ستتجاوز

مشكلتك -إبذن هللا تعاىل .-والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()468/17

هل أتزوجها؟
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/2/3هـ
السؤال

لدي خطيبة ،واملشكلة تكمن أنين وبعد فرتة اكتشفت أموراً مل أعلمها من قبل ،وهي كالتايل:

( )1أهنا غري ملتزمة ابحلجاب اإلسالمي دائماً.
( )2أن خاالهتا غري حمافظّي هنائياً (يشربون الدخان والشيشة ,ال يعرتفون ابحلجاب أبداً ,يسافرون
بدون حمارم معهم  ,يدخلون أماكن غري الئقة ،مثل ديسكو ومرقص وحدهم) .

وعندما سألت خطيبيت عن أمرهم ،قالت يل :ال دخل يل هبم علماً أهنا حتب الذهاب هلم ،وتقول يل:

عادي ،أي أن األمر عادي عنهم ،وال توجد مشكلة ،علماً أن األخوال الذكور يعلمون عن أمر

أخواهتم ،اآلن أان يف حرية من أمري ،هل أستمر معها؟ وأفرض عليها بعض القيود علماً أنين قلت هلا
اآلن :أال تذهب أبداً هلم إال يف حاالت حمدودة ،قلت هلا :بعد الزواج جيب ِ
عليك قطع عالقاهتم

هنائياً إال يف مناسبات هامة جداً ،وتكون الزايرة حمدودة يف الوقت ،ولكنها قالت يل :هذا رحم،
وقلت هلا أال خترج مع أمها إىل السوق ،أو غريه إال اندراً ،ويكون معهم حمرم ثقة ،هل ما فعلته

صحيح أم ال؟ هل أستمر أم ال؟ علماً أنين مل آخذ املوافقة منها إىل اآلن ،علماً أنين أحبها وحتبين

كثرياً ،ما رأيكم؟ -جزاكم هللا خري اجلزاء -علماً أنين من عائلة حمافظة ،وأان حاليت يرثى هلا بعد
معرفيت هلذه األمور.

اجلواب

مجيل جداً منك  -أخي الكرمي -أن ابدرت بطلب املشورة مبجرد اكتشافك هلذه املالحظات ،وأنت
ال زلت يف سعة من أمرك قبل أن يتم الزواج ،وتتعقد األمور أكثر فأكثر ،وهذا يدل على أنك متلك

عقالً وافراً ،فأسأل هللا أن يتم عليك نعمته.

أقول هذا الكالم ألين أرى الكثري من اإلخوة واألخوات تعميهم سكرة الزواج وفرحته ،عن رؤية
املصائب ،واكتشاف األخطاء ،فإذا ذهبت الشدة ،واثب العقل إىل رشده ،بدأت تظهر تلك

املعايب ،وتطفو على سطح احلياة الزوجية ،مث تتحول إىل مشكالت ،فأزمات ،فطالق ،وفراق ،وال
تسل بعد ذلك عن آاثرها على الزوجّي وأوالدمها ،وأهليهما ،وقد كان يف إمكاهنم أن يوفروا على

أنفسهم ذلك التعب النفسي والتكاليف املادية ،لو أعملوا عقوهلم قليالً ،امسح يل بداية أن أقلب
سؤالك ،وأبدأه من آخره ،فأنت تقول( :علماً أنين أحبها وحتبين كثرياً كثرياً)  ،وهذه نقطة إجيابية

سيكون هلا أثر يف حل مشكلتك؛ ذلك أن من حيب يكون مستعداً للتضحية يف سبيل احلفاظ على

من حيبه أايً كانت هذه التضحية حىت لو كانت على حساب رغبات نفسه ،وحماهبا ،وهذا معيار ميكن
أن متيز به احلب احلقيقي عن احلب الذي ينتج عن امليل الفطري ،وحداثة التعارض ،ووهج العالقة

العاطفية.
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أنت تعرف مقدار حمبتك هلا لكن هل هي فعالً (حتبك كثرياً كثرياً) ؟ أم أنك جمرد (نصيب) ال بد أن

ترضى به؟ ميكن أن تتأكد من ذلك إذا وجدت االلتزام احلقيقي منها برغباتك ،خاصة وأنك مل تطلب

منها مستحيالً وال مشقة ،وإمنا االلتزام مبا أمر هللا -تعاىل -من احلجاب والقرار يف البيت ،وعدم

االختالط مبن تضر معرفتهم ،وال تنفع فإن هي التزمت بذلك حقيقة ،وعن رضا نفس وفرح بتنفيذ
رغبة حمبها الذي هو أنت ،فاعلم أهنا فتاة مناسبة صادقة يف حبها لك ،وأايمها املقبلة  -بعد

زواجكما ستكون أسعد  -إبذن هللا تعاىل -وال يضرها أبداً إن كان أخواهلا كما وصفت فإن هللا -

عز وجل -قال" :وال تزر وازرة وزر أخرى" [األنعام ]164:فال تؤخذ بسيئة غريها.

أما إن وجدت منها التذمر ،والتأفف ،والشعور ابلتقصري ،أو إهنا تتعهد أمامك ،وختالف من خلفك،

أو أن قناعاهتا ضعيفة مبا أتمرها به ،فإين أنصحك أن تعيد النظر يف ارتباطك هبا ،فلئن ظهر منها

ذلك يف وقت اخلطوبة اليت عادة ما تكون فرتة إصالح وسعادة ،ونظرة مشرقة للمستقبل فسيكون
األمر أشد بعد الزواج ،حّي تعود احلياة إىل طبيعتها ،وتسري براتبتها املعهودة.

وإايك أن تقول( :سأؤثر عليها بعد الزواج)  ،فأنت تقدم على جمازفة نسبة فشلها أكرب من جناحها،
يثبت ذلك قرائن احلال ،وجتارب الواقع ،فإن اإلنسان يريد أن يتزوج؛ ليكن قلبه ،وتستقر نفسه ،ال
أن يبدأ عاصفة جديدة تك ِّدر عليه حياته.
صدقين أين أعلم وقع هذه الكلمات على قلبك الذي حيلق يف عوامل احلب ،وأعذرك كثرياً يف ذلك،

لكن ال جيوز أبداً أن يغيب عنا يف هذا الوقت ابلذات النظر إىل املستقبل بعّي البصرية -العقل-
حىت ال تندم ساعة ال ينفع الندم.

جانب آخر جيب أال يغيب عن ذهنك ،وهو أنك كما ذكرت عن نفسك من عائلة حمافظة ،فكيف

ستكون عالقة عائلتك بعائلتها ،وهم خمتلفان يف هذا اجلانب؟ املهم يف احلياة االجتماعية ،والذي

على أساسه تقوى الصالت وتضعف ،إين أخشى أن تكون معلقاً بّي انفتاح زوجتك وأهلها ،وحمافظة
أهلك ،فتعيش يف دوامة من املشكالت ال هناية هلا.

ولذلك دائماً ننصح املقبل على الزواج أن خيتار فتاة تتقارب معه يف املستوى الفكري والتعليمي،
واالجتماعي؛ ألنه أحد الركائز املهمة اليت ترتكز عليها العالقة الزوجية ،أملس من خالل كلماتك

أنك إنسان حساس ،وهذا قد يزيد معاانتك ،ولكن ال بد من ذلك حىت جتين العاقبة حلوة نضرة.

وأخلص نصيحيت لك يف النقاط التالية:

( )1أن تكون إنساانً واضحاً صرحياً يف مطالبك ،وأنك تريد أن تبين حياتك وفق ما شرع هللا  -تبارك

وتعاىل -وأن يرزقك هللا ذرية صاحلة مستقيمة ،فإن هي رغبتك هبذه الصورة فعلى العّي والرأس ،إال
فلكل وجهة هو موليها ،وهذه القوة والصراحة ستخدمك يف املستقبل؛ لتقوية موقفك إن احتجت
ٍّ
إىل ذلك ،وإايك أن تستجيب لدواعي نفسك ،أو ضغوط أهلك أن تؤجل ذلك إىل ما بعد الزوج،
فأخشى أن تسري األمور على غري ما حتب.

( )2ال جتعل عواطفك تسيطر على تفكريك ،فكم من أمر هتمس فيه العواطف بـ (نعم)  ،بينما يصرخ
العقل بـ (ال) فإذا غاب صراخه يف مهس العواطف فال تسل عن سوء العواقب (غالباً) .
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( )3قد تصور لك النشوة العاطفية أن هذه هي اإلنسانة الوحيدة اليت ميكن أن ترتبط هبا ،وأنه ال
عيش لك بدوهنا ،وال سعادة بغري قرهبا ،وهنا سيصعب عليك كثرياً اختاذ القرار املناسب ،ولكن إذا

علمت أن يف اجملتمع فتيات مثل املزن طهراً ،وطيبة ،ونقاء سوف تفكر هبدوء ،وروية ،وعقل.

( )4إايك أن تتعجل ابختاذ أي قرار بل استجل الواقع بوضوح مث اعمل فكرك فيه ،واستشر واستخر

هللا -تعاىل ،-مث قرر بعد ذلك.

( )5أكثر من دعاء هللا -تعاىل -يف كل وقت أن يوفقك ،ويسعدك ،ويطمئن قلبك ،ويكفيك شر
نفسك وشر الشيطان وشركه ،فسوف يفتح لك أبواب إجابته.
أسأل هللا أن يلهمك الصواب ،ويوفقك ملا فيه اخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
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هل أقبل به أم ال....؟

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1423-7-2

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أان فتاة كتب كتايب على رجل ال أحبه ،ويف نفس الوقت كنت أحب رجالً وهو متدين وكنت أمتىن أن

أتزوجه ،وبعد فرتة من كتب الكتاب علم ذلك الشاب ابخلرب ،فجاء إيل وبّي يل مشاعره جتاهي وقال

أنه ال يريد أن يكون سبباً يف حتطيم أسرة ،ومل أره بعد ذلك وكنت قبل ذلك أدع هللا وأحل عليه أن
يكون هذا الشاب من نصييب ،واستخرت هللا كثريا بعد هذا األمر يف أمرمها وأن يكون أفضلهما

وخريمها من نصييب ،وبعد ذلك ساءت عالقيت مع خطييب  -وهو غري متدين  -كثريا وأشعر بنفرة

جتاهه وكره فهو يسيء التعامل معي ،مع العلم أن خطييب يعلم مبشاعري جتاه الشاب اآلخر وأهلي

يقولون يل أبنه إذا طار هذا الشاب من يدك فلن تتزوجي بعد ذلك وأن الفتيات كلهن تزوجن وأنت
ستبقّي يف البيت من غري زوج  ...شيخنا الفاضل ماذا أفعل هل أبقي معه أم أنفصل عنه مع أين ال

أطيقه؟ أان يف حالة ضيقة ال يعلمها إال هللا .أرشدوين ما العمل؟
اجلواب
األخت الكرمية …

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

األمر الذي أشري فيه عليك أن ال تستمري وال تواصلي أمر اخلطوبة والزواج من هذا الرجل لعدد من

األسباب:
أوال :إنه غري متدين مما يعين هذا أن الكفاءة يف الدين غري موجود لديه وغري متوفرة فيه" إذا أاتكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه "..احلديث ،وهذا الرجل مل يكن ابلشكل املرضي من الناحية الدينية.
اثنياً :أنك كما تقولّي قد أحسست بنفور منه وعدم رغبة فيه وهذا حبد ذاته سبب وجيه لرتكه وعدم

إمتام الزواج منه.

اثلثاً :أنه على علم مسبق مبشاعرك جتاه الشاب اآلخر وهذه سوف تكون الشرارة اليت تنطلق منها
نريان العذاب وهليب الشك والريبة الذي سوف خييّم على زواجك من أول يوم ويقيين أنه سينتهي
ابالنفصال كنتيجة طبيعية ملثل هذه األمور.

رابعاً :قول أهلك أنك لن تتزوجي أبداً لو ذهب هذا الرجل غري صحيح فاهلل سبحانه املقسم لألرزاق
وهو الذي كتب لك الرجل الذي سوف تتزوجينه فال تتعجلي فتقعي يف االختيار الغري مناسب مث ما

تلبثّي أن جتنّي مرارة هذه العجلة يف أمر الزواج.

وأخرياً :قد يرجع ويعود الرجل الذي أحببتِه أو قد ال يعود لكن املهم أن ال ترتبطي إبنسان ال ترغبّي
فيه وعليه مالحظات كثرية حبجة خوفك من العنوسة.

أيضاً ال تكوين كالذي يتعلق ابلسراب فإن مل يعد ذلك الرجل ويرجع فحاويل نسيانه كي ال تربطي

حياتك يف رقبته فتعيشّي تعيسة طول حياتك.

تذكري هللا دائماً واستمري ابلدعاء اخلالص له أن يعينك ويرزقك الصاحل من خلقه.
وفقك هللا وأسعدك.،،،
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وحيد أهله
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1424-4-19

السؤال

أان فتاة تقدم خلطبيت شاب ذو أخالق طيبة ومتدين ولكن املشكلة يف املوضوع كما يراها مجيع أهلي
أنه الولد الوحيد ألبويه وله عدد من األخوات مما يعين أن األمر يتطلب فتاة ذات قدرة ممتازة على

التأقلم وكسب حمبة أخواته البنات  ...وأمي ترى أين لست تلك الفتاة فهي تقول أين انطوائية وج ّدية
وال أحب كثرة الكالم كما أنين حساسة جدا ومبا أنه الولد الوحيد فسيتحمل كل املسئولية وابلتايل
أان ....يعين زايرات  ...مناسبات  ...حل مشاكل أخواته  ...اخل  ...وهي تعتقد أين ال أملك

الكفاءة اليت تؤهلين لتحمل مثل هذه الضغوطات ،فأان عشت حياة كلها يف هدوء ومل يصادفين يف
حيايت مشاكل ذات أمهية كبرية ويف الغالب كانت أمي تساعدين يف حلها يف احلقيقة أان حمتارة فالشاب

جيد جدا ويف احلقيقة أعجبين ابخلصوص يف مسألة تدينه ولكين أخاف أن أظلمه معي  ...ملحوظة
أخرية من ضمن أسباب الرفض اليت ذكرهتا أمي يل أنه متزمت عندما مسعت عن أسلوب تدينه ...
فهو ال حيب خمالطة الفتيات أبدا حىت جمرد احلوار العادي يتجنبه قدر اإلمكان كما أنه ال حيب

الذهاب إىل األماكن العامة املزدمحة كاملنتزهات وغريها وال حيب السفر للخارج لوحده يف الواقع
القرار النهائي ترك يل كي أختذه وأان خائفة وحمتارة أوافق أم ال....أرجوكم انصحوين ولكم مين خالص

الشكر والتحية
اجلواب

األخت الكرمية

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

لقد قرأت رسالتك وتعليقي على حالتك فيما يلي-:

أوالً -:حرصك على الدين يف املتقدم خلطبتك أمر حيبه هللا سبحانه وتعاىل إذ الدين هو جوهر
اإلنسان وقيمته احلقيقية ويضاف إليه ابلطبع اخللق فالدين دون خلق يكون كذابً وال طعم له

والعكس كذلك صحيح ولذلك ش ّدد النيب صلى هللا عليه وسلم فيهما معاً "ترضون دينه وخلقه " ومل

يفصل بينهما.

اثنياً :أرى أن يف قول والدتك الكثري من الصحة حول هذا الشاب وعالقاته بوالديه وأهله إذ كونه
وحيد أهله مع عدد من األخوات جيعل املسئولية امللقاة على عاتقه كبرية جداً....

اثلثاً :ال يعين كون الفتاة اجتماعية وحتب اخللطة ابلناس واالجتماع معهم أهنا لن تكسب املشاكل

معهم بل مجيع الشواهد تثبت أن املشاكل بّي زوجة اإلبن وأمه أو أخواته أمر ال بد وأن حيصل ولكن
الفروقات بّي الناس هي يف طريقة تعاملهم معها واحتوائهم هلا أما انتفائها وعدم حصوهلا فهذا أشبه

ابملستحيل.

()473/17

رابعاً :جيب أن تعلمي أيتها األخت الكرمية أن اإلنسان يف هذه الدنيا حمتاج إىل اآلخرين واالستئناس

هبم ولذلك فبقدر ما يريده من اآلخرين بقدر ما يكون واجباً عليه أن يقدم هلم أيضاً .وأنت أخيت
الكرمية مثل غريك من النساء حمتاجة إىل الزوج وتكوين أسرة طيبة ترفرف عليها السعادة وميلؤها

احلب ولذلك فال بد أن تضعي يف خميلتك ويف حساابتك أنك جيب أن تقدمي وتبذيل من نفسك
لآلخرين ويف مقدمتهم زوجك ووالده ومجيع أهله .ال تتصوري أنك ستكونّي يف معزل منهم حىت لو

أردت ذلك فالزوج أايً كان وصفه يريد من زوجته مشاركته حياته االجتماعية ويف مقدمتها ابلطبع

أهله وأخواته .ويف احلقيقة فإن غالب املشاكل اليت توجد بّي الزوجّي حول هذا املوضوع إمنا تنشأ
من أحد سببّي مها :إما أن أحدمها يريد أن أيخذ على طول اخلط وال يريد أن يعطي ولو مرة واحدة.

والسبب الثاين إمنا ينشأ بسبب سوء التقدير منهما يف مقدار ما ميكن بذله لآلخر من جهد يف هذا
اجملال.

خامساً :قول والدتك ووصفها لذلك الشاب ابلتزمت خطأ وغري صحيح إذ اإلسالم ينهى عن

االختالط بغري احملارم وما يفعله ذلك الشاب إمنا هو الوقوف عند حدود هللا تعاىل  ...مث إهنا ملنقبة

عظيمة أن يتجنب الشاب املواطن العامة والسفرايت اخلارجية لوحده اليت رمبا قد تدفعه لفعل احلرام
أو السعي إليها فهذه يف نظري هي ميزة وصفة إجيابية حبق وعالمة صدق يف التدين.

سادساً :من الصعب أن أشري عليك ابإلقدام أو األحجام ألنين ال أعلم حالك وصفاتك سوى ما

ذكرت وهي ال توضح بشكل تفصيلي صفاتك النفسية اخللقية.

ولكن بشكل عام هنالك مفتاح رمبا يساعدك على اختاذ مثل هذا القرار املصريي .هذا املفتاح هو

متعلق بشخصيتك وطبيعتك إذ أنت أعلم الناس وأعرفهم حبالك فانظري فيها مث احكمي بنفسك،

من خالل عدد من التساؤالت مثل:

هل أنت من الناس سريعي الغضب؟ حادة الطبع؟ عصبية املزاج؟ تتضايقّي بسرعة ممن هو أمامك؟
ال يستطيع احملاور لك حماورتك أبرحيية؟ فيك شيء من العناد؟ اإلصرار على الرأي؟ ال تتنازلّي عن
رأيك بسهولة؟ وال ترضّي بسهولة إذا اسرتضاك أحد قد أخطأ عليك؟.

أم أنك على العكس من ذلك متاماً إذ تتميزين ابهلدوء التام والصرب الكبري وقلة الكالم وعدم احلنق
بسرعة ولست ابلفتاة الغضوب اليت تغضب يف اليوم أكثر من مرة.

وابجلملة هل أنت ابملرأة العصبية العسرية بعض الشيء أم أنك فتاة هادئة لينة؟
أنت أقدر الناس على إجابة هذه األسئلة فإن كنت من النوع األول فاألوىل لك رفض هذا اخلطيب
ألنك هنا ستصدق فيك توقعات والدتك وستعيشّي عذاابً مستمراً.
أما إن كنت من النوع اآلخر أو قريباً منه فإين أقول لك بكل ثقة اقبلي هبذا الرجل وكل السلبيات
اليت فيه أنت قادرة إبذن هللا على جتاوزها وسوف تستطيعّي التعايش معها وامتصاصها خاصة إذا

أخذت ابالعتبار ما أشرت إليه يف النقطة الرابعة.

أخرياً ال أنسى أن أذكرك أبمر االستخارة هلل رب العاملّي وأن تلجئي إليه أن يدلك الطريق األصلح
لك وأن يلهمك القرار الصائب ويرزقك الزوج املناسب.

وفقك هللا وأسعدك وأانلك ما ترغبّي يف الدنيا واآلخرة،،،
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تكرهه خلفة دينه  ...وختاف
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1424/8/4هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :أان فتاة يف التاسعة عشرة من عمري،

خطبين ابن خايل وبدون سابق إنذار تركين ،وكانت هذه أول صدمة يل ،وأخذ البنات يف املدرسة (غري
امللتزمات صاحبات العالقات ابلرجال) يعرينين ويقلن إنين بشعة ،وهذا ولهد عندي حب االنتقام

وإثبات العكس ،ولكن ديين منعين من أن أرد أبسلوب غري ديين ،وأفعل احملرمات مثل العالقات
املشبوهة واملكاملات وغريها ،ويف نفس الوقت ُخ ِطبت أخيت األصغر مين ،حيث خطبها ابن عمي

ووافق أيب وأخيت ،وتقدهم يل بعد ذلك بفرتة ابن خايل اآلخر (أخوه من أم اثنية)  ،وبسبب اجلرح
املاضي وكالم زمياليت يف املدرسة وافقت مع أنين ال أعرفه كثرياً ،وال أكن له أي شيء ،وكتبت

الكتاب ومل نتزوج فعلياً؛ واملكاملات بيين وبينه ابلتلفون فقط ولكن العالقة فاترة ،وأان أصبحت

تعود،
أكرهه ففيه كثري من الصفات السيئة ،فهو ال يصلي دائماً ،وأحياانً يسب الدين والرب كما ه
ويقول إنه يقوله بغضب وال يقصد معناه ،واملشكلة الكربى أن ابن عمي خطيب أخيت املفرتض

تراجع عن رأيه؛ وذلك ألنه احنرف وتع هرف على بنات وغريه ،وكانت هذه الصدمة الثانية يل ولوالدي
وألسرتنا ،وكانت يف كل مرة تسبب لنا اهلم الكبري ،واملشكلة أن نظرة اجملتمع للمرأة أهنا هي املعيوبة
لو كانت جيدة ملا تركها ،هكذا يقال يف اجملتمع ،وغري اإلشاعات ،وهذا ما أغضب والدي....

واملصيبة الكربى أن خطييب وبسبب الفتور وشعوره أبنين ال أريده -وهذا صحيح فأان وافقت يف
الظروف اليت ذكرهتا -اتهصل يب وقال يل أريد جوااب هنائياً هل تريدينين أم ال؟ سوف آيت يف الصيف
وأحسم األمر ،ووالداي ال يعرفان ما قاله يل ،أرجوكم أرشدوين أان يف مأزق ،إن قلت له ال أريدك

سوف أقضي على والدي ،وعلى مسعة العائلة بسبب هذه الصدف والبالاي ،وإن قلت له أريدك
ِ
أدمر حياة أسرة قادمة  ...ما احلل؟ هل
فسوف أتزوج من رجل دينه خفيف ،وبسبب كرهي له سوف ّ
أقع يف احلفرة األوىل أم الثانية؟ وما رأيكم؟ أرجو التوضيح واإلسراع فاملوضوع عاجل؟ .جزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يف البداية أمحد هللا  -عز وجل  -الذي أكرمك ابلدين وحفظك من الوقوع يف أسلوب غري ديين -

كما قلت  -وجعلك حريصة على بر الوالدين.
االبنة الفاضلة :أنت تقولّي إنك أمام خيارين:

األول :أن ترفضي الرجل وتقويل له :ال أريدك وتتخلصّي من هذا الزوج ،وهذا قد يسبب اهلم الكبري
لوالديك وتشويه مسعة العائلة.

الثاين :أن تقبلي الرجل زوجاً ،وهو رجل دينه ضعيف كما ذكرت  -إضافة إىل أنك ال حتبينه بل

تكرهينه.

وبناء عليه أقول :إن أمامك سلبيات ومفاسد متعددة حتدث بسبب أحد اخليارات اليت ستختارينها.

املفسدة األوىل :اهلم الذي يصيب والديك.
املفسدة الثانية :تشويه مسعة العائلة.

املفسدة الثالثة :الزواج من رجل ال حتبينه بل تكرهينه.
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املفسدة الرابعة :الزواج من رجل ضعيف الدين ،حىت يصل األمر فيه إىل ترك الصالة وسب الدين،
بل وسب الرب تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً.
والقاعدة الشرعية يف مثل هذا األمر أن تعملي العمل الذي يؤدي إىل صرف أعظم املفاسد عنك،
ولو ارتكبت مفسدة أصغر.
والذي أراه والعلم عند هللا تبارك وتعاىل أن أعظم مفسدة من هذه املفاسد األربع هي (الزواج من

رجل ضعيف الدين ،بل يسب الدين ويسب هللا وال يصلي) ؛ ألن مثل هذا الزواج يسبهب الفتنة يف

الدين والوقوع يف هذه املنكرات العظيمة ،اليت وقع فيها الرجل وبعض هذه املنكرات من القوادح يف

أصل الدين.

وبناء على ما سبق ذكره أرى أن ترفضي هذا الرجل ،ويف الوقت نفسه اهتمي مبا يلي:
ً

أوالً :احرصي على ختفيف الصدمة عن والديك ،وذلك بشرح األمر هلما وتعريفهما أبسباب الرفض

وهي:

 .1معاصي الرجل العظيمة .2 .أنك ال تطيقينه وال حتبينه.

ِ
سيدمر دينك ودنياك ،ومها ال يرضيان لك بذلك ،ولو مل تستطيعي فعل هذا
وبيين هلم أن هذا ّ

بنفسك ميكنك أن توسطي من يقوم بذلك ،مثل أختك الكربى أو خالتك أو عمتك أو عمك أو

خالك.

اثنياً :الصرب واالحتساب أمام كل ما حيدث من آاثر سيئة ،وتذكري أن الصرب مفتاح تفريج الكرابت

وأن هللا مع الصابرين.

عوضه هللا خرياً منه ،فعليك ابلدعاء بصدق وإحلاح أن يعوضك
اثلثاً :تذكري أن من ترك شيئاً هلل ه

خرياً من هذا الرجل.

وختاماً أسأل هللا الكرمي أن يفرج كربتك ويزيل مهك ،وأن يثبتك على الدين .والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.
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حيايت..أم مسعة العائلة؟؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1424-6-6
السؤال
مستشاري الكرمي..

أان فتاة عمري  19سنة خطبين ابن خايل وشاع ذلك األمر بّي الناس ،ولكنه وبدون إنذار سابق
تركين مما سبب يل اجلرح األليم واحلرج الكبري عند الكثري من الناس حيث أن السبب عادة ما يرمى

به الفتاة وليس الشاب.

وبعد فرتة تقدم إيل ابن خايل الثاين وبسبب احلرج املاضي وكثرة الشائعات وافقت عليه من دون
السؤال عن أخالقه ودينه ومع مرور الزمن اكتشفت أنه سيئ الدين ال يصلي وأحياانً يسب الدين

والرب ،وازدادت املشكلة أن أخيت الصغرى متت خطبتها مث انفسخ هذا األمر بينها وبّي خطيبها مما

جعلنا يف وضعية ومسعة ليست ابحلسنة إطالقاً وهذا ما أغضب والدي جداً..

أان يف احلقيقة يف مأزق شديد حيث إن وافقت على ذلك الشاب فإنين سأجين على نفسي من الزواج

برجل أكرهه ألنه غري صاحل ،وإن قبلت به أغضبت والدي وقضيت على مسعة العائلة.
أرشدوين جزاكم هللا خريا.

اجلواب

االبنة الكرمية ..رعاها هللا.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف البداية أمحد هللا  -عز وجل  -الذي أكرمك ابلدين وحفظك من الوقوع يف أسلوب غري ديين -
كما قلت  -وجعلك حريصة على بر الوالدين.
االبنة الفاضلة :أنت تقولّي إنك أمام خيارين:

األول :أن ترفضي الرجل وتقويل له :ال أريدك وتتخلصّي من هذا الزوج ،وهذا قد يسبب اهلم الكبري
لوالديك وتشويه مسعة العائلة.

الثاين :أن تقبلي الرجل زوجاً وهو رجل دينه ضعيف كما ذكرت  -إضافة إىل أنك ال حتبينه بل

تكرهينه.

وبناء عليه أقول :إن أمامك سلبيات ومفاسد متعددة حتدث بسبب أحد اخليارات اليت ستختارينها.

املفسدة األوىل :اهلم الذي يصيب والديك.
املفسدة الثانية :تشويه مسعة العائلة.

املفسدة الثالثة :الزواج من رجل ال حتبينه بل تكرهينه.

املفسدة الرابعة :الزواج من رجل ضعيف الدين حىت يصل األمر فيه إىل ترك الصالة وسب الدين بل
وسب الرب.

والقاعدة الشرعية يف مثل هذا األمر أن تعملي العمل الذي يؤدي إىل صرف أعظم املفاسد عنك ولو
ارتكبت مفسدة أصغر.
والذي أراه والعلم عند هللا تبارك وتعاىل أن أعظم مفسدة من هذه املفاسد األربع هي (الزواج من

رجل ضعيف الدين بل يسب الدين ويسب هللا وال يصلي) ألن مثل هذا الزواج يسبب الفتنة يف

الدين والوقوع يف هذه املنكرات العظيمة اليت وقع فيها الرجل وبعض هذه املنكرات من القوادح يف
أصل الدين.

وبناء على ما سبق ذكره أرى أن ترفضي هذا الرجل ويف الوقت نفسه اهتمي مبا يلي:
أوالً :احرصي على ختفيف الصدمة عن والديك وذلك بشرح األمر هلما وتعريفهما أبسباب الرفض

وهي:

 .1معاصي الرجل العظيمة.
 .2أنك ال تطيقينه وال حتبينه.

وبيين هلم أن هذا سيدمر دينك ودنياك ومها ال يرضيان لك بذلك ،ولو مل تستطيعي فعل هذا بنفسك

ميكنك أن توسطي من يقوم بذلك مثل أختك الكربى أو خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك.
اثنياً :الصرب واالحتساب أمام كل ما حيدث من آاثر سيئة ،وتذكري أن الصرب مفتاح تفريج الكرابت
وأن هللا مع الصابرين.

()477/17

اثلثاً :تذكري أن من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،فعليك ابلدعاء بصدق وإحلاح أن يعوضك

خرياً من هذا الرجل.

وختاماً أسأل هللا الكرمي أن يفرج كربتك ويزيل مهك وأن يثبتك على الدين والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.

()478/17

مستوى تعليمه أقل مين ..فهل أقبل به زوجاً؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/06/11هـ

السؤال

أان فتاة على وشك التخرج من اجلامعة إبذن هللا تعاىل ،ويرغب أحد أقاريب يف خطبيت بعد خترجي،
أقل مين بكثري يف املستوى التعليمي ،فهل سيعيق هذا الفارق جناح احلياة
علماً أن هذا الشاب ّ

الزوجية؟ أرشدوين ابرك هللا فيكم.

اجلواب

جاء يف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -عند الرتمذي ( ، )1085 ،1084وابن ماجة ()1967

 ،واحلاكم (" : )2742إذا أاتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن ال تفعلوا تكن فتنة يف األرض
وفساد عريض" ،فالدين واخللق مها املقياس الشرعي يف قبول اخلاطب أو رِّده ،وما عدا ذلك من

املستوى املعيشي أو الدراسي أو املنزلة االجتماعية ،فكل هذه األمور ال ينبغي أن ينبين عليها القبول

أو الرد للخطاب؛ فهي ختضع لألعراف والعادات وامليول والرغبات.

واختالف املستوى التعليمي بّي الزوجّي مل يكن سبباً معيقاً للعشرة احلسنة بّي الزوجّي يوماً من
األايم ،ولعله ال خيفى عليك أن عدداً من الزجيات تكون الزوجة فيها أميهة ،والزوج حيمل أعلى

املؤهالت الدراسية أو العكس ،ومل حيصل بينهم خالف أو نزاع .فنصيحيت لك أن تقبلي هذا الشاب
املتق ِّدم خلطبتك ،ما دام أنه ليس فيه عيب  -غري أن مستواه التعليمي أقل من مستواك -وستجدين
العاقبة خرياً -إن شاء هللا.-

()479/17

خطبين متدين فرددته فهل آمث؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/06/10هـ
السؤال

أان فتاة متديِّنة من عائلة ميسورة وهلل احلمد ،تقدهم يل شاب متدين من عائلة متوسطة مادايً ،وعندما
جلست معه مل أرتح له كثرياً ،ورفضته بعد االستخارة؛ واملشكلة أنه وعائلته أحلوا يف اخلطبة ،وألين

رفضت قبله أكثر من عشرين شاابً ،وأغلبهم للسبب نفسه ،وبعد ضغط األهل وافقت؛ وذلك تنفيذاً
لقوله صلى هللا عليه وسلم" :إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه" .ولكين اآلن ألوم نفسي
على موافقيت ،وأكره خطييب ،وال أابدله املشاعر رغم أنه أحبين ،ويعاملين جيداً ،إال أين ال أستطيع أن

أتصوره زوجاً يل يف املستقبل .واملشكلة أين أكبت كل ذلك يف نفسي ،وال أظهر ألحد حىت خطييب،
أقصر فيها ،فأرشدوين ماذا
وأتظاهر أمامه أين إنسانة عادية ،وأخشى إذا تزوجته أالّ أقوم حبقوقه أو ِّ

أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
ِ
ذكرت ِ
أنك رفضت قبله عشرين خاطباً ،فأخشى أن يكون ما تشعرين به جتاه هذا اخلطيب شعوراً
يالزمك مع كل خاطب ،وأن يكون راجعاً إىل حالة نفسية معينة ،هل ِ
أنت ترهبّي الزواج؟! هل ختافّي
املسئولية؟! هل يؤرقك اخلوف من الفشل؟! هل عدم ارتياحك هلذا الشاب يعود إىل شيء يف نفسه

هو؟! إذا كان األمر كذلك فال يلزمك أن تقبلي به كرهاً.
واحلديث ال يشملك؛ ألن احلديث وارد فيمن ترد الشاب ال لشيء إال لدينه وخلقه ،ووارد كذلك يف

أولياء الفتيات حّي يردون اخلاطبّي العتبارات دنيوية ،وال يراعون ما يوجد فيهم من اعتبارات دينية
جيدة من العفة والتدين وحسن اخللق.

وانت مل تعييب عليه يف دين وال خلق ،ولكنك تكرهّي االرتباط به؛ لعدم ارتياحك له ،وأنت ختشّي لو
مت ذلك أال تقومي حبقه عليك.
فال حرج ِ
عليك أال تقبلي به زوجاً ِ
وأنت حتسّي يف نفسك رغبةً عنه وكرهاً ففي صحيح البخاري عن
ابن عباس رضي هللا عنهما قال":جاءت امرأة اثبت بن قيس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت:
اي رسول هللا ما أنقم على اثبت يف دين وال خلق إال أين أخاف الكفر (أي :كفران العشري)  .فقال
رسول هللا صلى اله عليه وسلم :أتردين عليه حديقته؟.

فقالت :نعم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لثابت :اقبل احلديقة وطلقها تطليقه".

ووجه الداللة :أن النيب عليه الصالة والسالم مل ينكر عليها طلبها للخلع من أجل أهنا تكرهه مع

شهادهتا له حبسن تدينه وعشرته.

ِ
استخرت فلم جتدي يف
يسوغ إكراهك على هذا الشاب ،وخباصة أنك قد
واملقصود أين ال أجد ما ه

نفسك ميالً إليه.

وأنبهك إىل أمر خطري -أراك قد وقعت فيه فيما يبدو يل من رسالتك ،وفيما فهمت من سياق

كالمك -وهو خروجك ولقاؤك خبطيبك ،فاعلمي أن اخلاطب ال يزال أجنبياً عنك ال جيوز اخللوة به،
وال اخلروج معه ،وال مضاحكته واالسرتسال معه يف أحاديث ال تدعو إليها احلاجة ،ما مل يعقد عليك
عقد النكاح ،فيصبح حينئذ زوجاً لك ولو مل يدخل بك ،وحيل له منك ما حيل لكل زوج من زوجته.

()480/17
فإايك وتع ِّدي حدود الشرع ،والتهاون يف سبيل الشيطان .وهللا املوفق.

()481/17

أرغب يف زواجها ولكنها أكرب مين!
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1426/05/20هـ

السؤال

تراودين فكرة الزواج من إحدى قريبايت من أوالت الدين واخللق (وهذه ليست تزكييت ،بل تزكية كل

من عرفها)  ،ولكن يقف أمامي حائل الفارق العمري ،فهي أكرب مين حبوايل أربعة أعوام ،لدي الرغبة

يف الزواج منها ،ولكين حمتار ال أدري كيف سأتعامل مع هذا املوقف ،هل ترون أن فارق السن يعين
عدم الكفاءة يف الزواج؟ فأان ال أريد أن أندم على قرار مثل هذا .أفتوين مأجورين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي:
جوابك -اي أخ -كما يلي:

( )1الظفر بذات الدين مما أوصى به الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ولن يندم من عمل بوصية
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم.-

( )2إذا اجتمع يف املرأة الدين واخللق والقرابة فإن ذلك كله ير ِغّب يف الزواج هبا ،وقد عرفنا أانساً
كثر تزوجوا بقريباهتم ،وكان زواجهم موفق ،بل إنه حت هقق به ما مل يكن ليتحقق لو كان زواجهم أبابعد

عنهم ،فالزواج ابلقريبة فيه إجيابيات كثرية ،وفيه بعض السلبيات.

( )3فارق العمر بّي األزواج ليس له أثر يف احلياة الزوجية ما دام هناك ما ِّ
يعوض عنه من اخللق

يزوج الرجل ممن هي أصغر منه أو أكرب وينجح الزواج ،فنجاح الزواج أو عدمه راجع
والدين ،فقد ّ
ابلدرجة األوىل لكل من الزوجّي ،نعم قد يسهم تقارب العمر يف ذلك ،ولكن ليس وحده.

( )4احلديث وعدم االستعجال يف اختاذ القرار يف هذا األمر مطلوب ،فعليك بدراسة املوضوع من
مجيع جوانبه ،وعدم االستعجال ،ويف النهاية األمر راجع إليك.

( )5االستخارة وكثرة الدعاء واالستشارة ،والنظر إىل األمر يف استقاللية اتمة وبدون ضغوط حىت من
نفسك ،وإقناعك بنجاح هذا الزواج أو عدمه .وهللا أعلم.

()482/17

خطبتها ولكين متوجس خيفة من أمها!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/05/13هـ

السؤال

خطبت فتاة لكين علمت أن أختها اليت أكرب منها مطلقة ،وسبب طالقها أن أمها حترضها على
زوجها ،علماً أن زواجهما مل يستمر أكثر من شهرين ،وأان يف حرية من أمري ،حيث إين ال أريد أن

أقع فيما وقع فيه غريي ،وال أريد أن أحبط تلك الفتاة ،ألهنا بدأت تستعد للزواج ،أرجو أن ترشدوين

للحل  ...ابرك هللا فيكم ورعاكم.

اجلواب

أخي الكرمي :ابرك هللا فيك ،ووفقك يف الزواج من امرأة تكون لك عوانً ورفيقاً يف مشوار احلياة.

أوالً :ال تربط بّي ما قامت به األم ،وتوقعك ملا قد تفعله معك عند زواج ابنتها ،فما هي الظروف

واملالبسات اليت دعت األم للتصرف هبذا الشكل ،وإجبار ابنتها على الطالق؟ كثرياً منا يكون قاسياً
على احلماه ،أو أم الزوجة ،ولألسف أسهمت األفالم واملسلسالت يف رسم صورة عن أم الزوجة أبهنا

شخصية متسلِّطة ال حتب اخلري البنتها ،وتتدخل كثرياً يف شؤون ابنتها ،وهذا قد ال يكون صحيحاً
على اإلطالق.
فهناك متغريات كثرية حتكم مستوى تدخل األم أو سيطرهتا على ابنتها ،لذلك ال حتكم على زواجك

ابلفشل منذ اآلن ،إال إذا كان لديك إدراك كامل عن وضعهم األسري ،وأن ابلفعل شخصيات

البنات انقيادية جداً ،فالبنت قد تكون هي اليت تطلب من والدهتا التدخل ،وهذا هو السبب يف
اهنيار احلياة الزوجية لكثري من البنات مع األسف الشديد.

أنصحك ابلتعرف أكثر وأكثر على الرتكيبة األسرية لألسرة اليت تريد نسبها ،ومستواها التعليمي،
تسرع يف الزواج من الشباب جملرد إعجابه بفتاة معينة،
ووضعها االجتماعي ،ومع األسف هناك ُّ

متناسّي أن الزواج هو نسب بّي أسرتّي .ولعلك خترج بنتيجة ترضيك عند إدراكك الظروف احمليطة.

أما ابلنسبة لعطفك على البنت فقد يكون االنسحاب اآلن خرياً من الزواج ،ومن مث املشكالت

تتواىل.

أسأل هللا لك التوفيق والسداد ،وأن يوفقك يف زواجك من زوجة صاحلة .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا
على نبينا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم.

()483/17
تشرتط على ِ
خاطبِها حفظ القرآن

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/05/25هـ
السؤال

أان فتاة أمتمت حفظ كتاب هللا تعاىل -وهلل احلمد -وأسعى لنيل العلم الشرعي وما زلت يف البداية،
كلما يتقدهم أحد خلطبيت أشرتط عليه أن يكون حافظاً لكتاب هللا؛ ألنين أراه أهالً لتحمل املسؤولية،

وأنه أكثر حفاظاً على دينه وخلقه ،وأكثر ختلقاً أبخالق القرآن ،وهذا هو ظين ،مع أنه قد يتقدهم يل

من هم ملتزمون بصالهتم وصيامهم ،ولكنهم قد يسبلون إزارهم ،أو ممن ال يعفون اللحى ،وهذا ما ال

أستطيع حتمله؛ ألنين يف رأيي أن امللتزم بصالته وصيامه جيب أن يطبق الشرع يف ملبسه ،ولكن ال

حري أمي وأهلي ،فكلما يتقدهم إيل أحد أوصي أخي ،وأقول له :كم
يغفل الباطن .وهذا املوضوع ه

حيفظ من القرآن؟ وابلطبع البعض يشعر ابإلحراج إذا أجاب أبنه حيفظ سوراً قليلة( ،أشعر أن سؤال

أتكرب
أخي هذا يثري اإلحراج ،ويشعر اخلاطب كأنه يف مدرسة ،ورمبا تركين وذهب؛ ألنه يظن أنين ه

عليه)  ،وهذا ما حدث ابلفعل معي ،رغم أن اخلاطب ملتزم حلد كبري ،وحىت أزيل هذا العائق جعلت
مهر املتق ِّدم يل إن مل يكن حافظاً للقرآن أن يقوم حبفظه حىت يشعر ابلتشجيع ،ولكن أخشى أن
تفسد نيته ،وابلتايل ال يكون حفظه خالصاً لوجه هللا تعاىل .أرشدوين أفادكم هللا.

اجلواب

أخيت الفاضلة! هنيئاً لك ما بذلت وقتك فيه ،وأنت وأمثالك مفخرة هلذه األمة ،ولكن ال أوافقك

على ما اشرتطيه يف خاطبك ،فحفظ القرآن وإن كان عمالً جليالً فاضالً لكنه ال يضمن حسن اخللق
والعشرة ،وإن كان األوىل حبافظ القرآن أن يكون خلقه القرآن ،ومسته على ما جاء يف القرآن ،لكن

املفروض شيء والواقع شيء آخر ،فقد عايشنا وخالطنا أانساً حفظة لكتاب هللا ،لكنهم -ولألسف-
سيِّئو العشرة واخللق ،ويف بعضهم من احلمق والنزق وسوء املعاملة ما ينفر عنهم القريب والبعيد ،وكم

عايشنا وخالطنا أانساً ال حيفظون من القرآن إال الشيء اليسري ،لك هن خلقهم القرآن ،ومستهم على ما
جاء يف القرآن ،يعملون ابلقرآن وإن مل يكونوا له حافظّي قارئّي.

ونصيحيت لك أن أتخذي بنصيحة النيب -صلى هللا عليه وسلم" -إذا أاتكم من ترضون خلقه ودينه
فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" أخرجه الرتمذي ( ، )1085 ،1084وابن
ماجة ( ، )1967واحلاكم ( . )2742فلم يشرتط النيب -صلى هللا عليه وسلم -حفظ القرآن ،وإمنا
أ هكد على حسن اخللق والدين ،فارضي أبول خاطب ترضّي دينه وخلقه ،فإذا تزوجتيه فابذيل وسعك
يف حثه على حفظ القرآن ،وليكن حفظه للقرآن على يديك .وفقك هللا.

()484/17

هل هذه االتصاالت لتشويه مسعة خطيبيت؟
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد

عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/04/27هـ
السؤال

تقدمت خلطبة فتاة ،ويف اليوم التايل أفاجأ اببن عمها يتصل يب تلفونياً ليخربين أبنه كان على عالقة

بتلك الفتاة وأنه حيبها ،ويطلب مين أن أحافظ عليها وأصوهنا ،بعدها بعدة أايم جاءين اتصال آخر

منه خيربين فيه أنه كان على عالقة جنسية هبذه الفتاة ،ويف حلظتها شعرت أبنه يكذب ،وإمنا حياول
قول ذلك ليبعدين عنها ،ومبا أن عملي ليس يف نفس املدينة اليت أسكن فيها فقد سبب يل ذلك

بعض القلق فقررت االتصال ابلوالد وإخباره ،فطمأنين أبن الفتاة يشهد هلا وألهلها ابلشرف

واألخالق احلميدة والتدين ،لكن رغم ذلك أصبحت ال أستطيع النوم؛ ألن هذا املوضوع يقلقين
جداً ،فأرجو املساعدة يف كيفية التصرف والتأكد من ذلك ،من دون أن أظلم الفتاة أو أغضب ريب.

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:
فقد قرأت سؤالك ،ويعجبين فيك التأين وطلب االستشارة يف األمر ،ومفاحتة والدك يف األمر ،واعلم

-اي أخي الكرمي -أبن هللا -تعاىل -قال" :إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة

فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي" ،فما كل ما يقال يصدهق ،كما أن األصل يف أعراض املسلمّي

السالمة وهذا يقّي ال يزول ابلشك ،وإمنا بيقّي ،وعليه فما دمت قد خطبت بعد سؤال عن هذه
املرأة وصالحها يف دينها وعرضها ،فتوهكل على هللا واعزم وال تشك ،وال يكن يف نفسك شيء من
الشك والريبة.

وأما عن ابن العم هذا؛ فحىت يزول شكك فاسأل عنه ،فقد يكون حاسداً أو مضمراً عداوة له

ألسباب كثرية ،أو مغتماً لزواجك من قريبته ،وإال فهل هناك عاقل يقول مبثل قوله؟ ما الذي منعه من
الزواج هبا؟ وملاذا هذا التناقض يف اعرتافه ،وكثرة االتصال بك ..كل ما سبق يدل على كذبه .وهذا

اآلمث يعلم يف قرارة نفسه أنك ستتأثر ،ولن تبلغ عنه عمه والد عروسك؟
وهذا كيد شيطان يريد أن يستدرجك إليه مع بعدك عنهم يف مدينة أخرى .ثبتك هللا يف أمرك كله،
وابرك هللا لك ،وابرك عليك ،ومجع بينكما يف خري.

()485/17

هل جيوز الزواج من هذه املرأة؟!
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة
التاريخ 1426/03/11هـ

السؤال

هل جيوز الزواج من امرأة ذات دين ولكن أسرهتا غري ذلك ،أي يعملون املنكرات؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على أشرف اخللق والربايت ،نبينا حممد
اهلادي البشري والسراج املنري ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:
إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

ابملوقع.

لقد قرأت رسالتك أخي الكرمي وسرين جداً حرصك على أن تتزوج من امرأة ذات دين ،أسأل هللا أن
ييسر أمرك ويوفقنا وإايك ملا حيب ويرضى اللهم آمّي.

أما ابلنسبة لسؤالك فال حرج أبن يتزوج اإلنسان امرأة ذات دين وخلق وسرية طيبة ،ومسعة حسنة

بّي الناس؛ وذلك :لقوله  -صلى هللا عليه وسلم -تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،ومجاهلا،

ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -البخاري

( ، )5090ومسلم ( ، )1466وعلى ذلك -أخي الكرمي -فال أبس أبن تتزوج هبذه املرأة إن كانت
صاحبة دين كما ذكرت يف سؤالك.
أما ابلنسبة ألهلها وما هم عليه من بعض املنكرات ،نسأل هللا لنا وهلم اهلداية ،وحاهلم هذا ال يؤثر

على مسألة زواجك من هذه املرأة ،ولكن بشرط أن ال يكون هلم أتثري يف حياتك فيما بعد وعلى

أوالدك ،وعليك االستخارة قبل إقدامك على هذا األمر ،وكذلك االستشارة ملن تشعر فيهم ابخلري

والصالح.

وأود أن ألفت نظرك لشيء آخر ،رمبا يرد على خاطرك حديث "ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس"
فهذا احلديث ضعيف جداً وال يثبت.

أضف إىل ذلك أبن هللا سبحانه وتعاىل ال حياسب أحداً بذنب أحد قال تعاىل" :وال تزر وازرة وزر

أخرى" [اإلسراء ، ]15 :فسر اي أخي على بركة هللا بعد االستخارة واالستشارة ،إىل ما ييسره هللا
لك ،نسأل هللا أن يقدر لنا ولك اخلري والفالح يف كل أمر إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله .هذا

وهللا أعلم.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ِّ

()486/17

هل هذا زواج غري متكافئ؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1426/01/21هـ
السؤال

السالم عليكم تقدم يل شاب أحسبه متديناً وعلى خلق ،لكنه أقل مين يف التعليم واحلالة االجتماعية

واملادية ،وهو متمسك يب ويقول إنه حمتاج إىل أن أكون جبانبه ،وأان أراتح إليه لكين أخاف أن يعاملين

بعد الزواج بطريقة خمتلفة؛ نظراً لشعوره ابلنقص جتاهي ،أرجو إفاديت وتوضيح حكم الشرع يف الكفاءة
بّي الزوجّي ،وشكراً لكم.

اجلواب
ما ذكرتِه اي ابنيت عن هذا الشاب الذي تقدم لك ،وهو أقل منك تعليماً وحالة اجتماعية ومادية
ومتمسك بك ،ويقول :إنه حمتاج أن تكوين جبانبه ،أرى أن هذه ليست مؤهالت ألن تقبلي به،

فتمسكه بك وادعاؤه احتياجه إليك ليس مؤهالً للقبول به ،ولكن املؤهل للقبول به هو ما تالحظينه

وجناح يف حياته اثلثاً ،فإن كان هذا الشخص عنده من النجاحات يف
عليه من تدين أوالً ،وخلق اثنياًٍ ،
حياته ما يعوض اخنفاض مستوى تعليمه ،فال أرى مانعاً من االرتباط به ،أما إذا كان منخفضاً يف

التعليم ومنخفضاً يف الناحية االجتماعية واملادية ،وليس يف حياته جناحات مغرية فال أرى يف وضعه ما
يغري ابالرتباط به ،على أنين ال أراتح للشاب الذي يلقي نفسه على الفتاة هبذه الطريقة ،ويتوسل

إليها ويظهر احتياجه هلا ،فهذا النوع ال يوثق به ،فإن أردت املناصحة فلست متحمساً يف االرتباط

بشاب هبذا النوع.

أما الكفاءة بّي الزوجّي فهي معتربة يف أمور دون أمور تعترب يف النسب ،وقبل ذلك يف الدين ،وأما

التعليم وحنوه فليس جمال الكفاءة اليت يرتتب عليها صحة عقد النكاح ،ولكين أتكلم إليك -اآلن-

من ابب املشورة ،وليس من ابب صحة عقد النكاح ،وهللا يوفقك.

()487/17

تقدم يل شاب لكنه متهاون يف الصالة
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/12/30هـ
السؤال

تقدم يل عريس غري متدين ،اعرتف يل أنه زان بفتاة ،ولكن يقول إنه اتب وندم على فعل ذلك ،وهو
أيضا ال يلتزم ابلصالة يف وقتها ،وأحياان ال هتمه .ماذا أفعل؟ هل أقبله وآخذ بيده للطريق إىل هللا أم

أرفضه؟ مع العلم أين فتاة متدينة واحلمد هلل ،وأمتىن أن يرزقين هللا ابلزوج الصاحل الذي أيخذ بيدي
كثريا ،أرجو من
للطريق إىل اجلنة ،مع العلم أن هذا العريس متمسك يب جداً ،ومتعلق يب وحيبين ً
فضيلتكم الرد على سؤايل؛ ألين يف حرية ،رغم أين استخرت هللا ولكن أجد نفسي يف حرية.

وشكراً لكم وهللا املوفق وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري الربايت نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ما دامت األرض والسماوات ،وبعد:

إىل األخت السائلة - :سهل هللا أمرها -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

لقد قرأت رسالتك ،وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،وإقدامك على الزواج فالزواج نعمة عظيمة

ومنحة من هللا جسيمة امنت هللا هبا على عباده ،قال تعاىل" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم

أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون" [الروم، ]21:

فالزواج سنهة من سنن هللا يف خلقه ،وله فضائل كثرية فلذلك عين الشرع احلنيف هبذا األمر أميا عناية،

فبّي املعايري اليت عليها يتم هذا العقد ،والذي مساه سبحانه" :امليثاق الغليظ" قال  -صلى هللا عليه

وسلم" :-إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال مل تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد "
أخرجه الرتمذي ( ، )1085ويف حديث آخر عند الرتمذي ( ، )1084وابن ماجه (: )1967
"وفساد عريض" .فاألصل يف الزواج الدين سواء للشاب أو الفتاة.

فيا أمة هللا :هل هذا الشاب املتقدم إليك صاحب دين وخلق قومي وسرية طيبة بّي الناس ،إذا كان
كذلك فنعم به وحيهال ،أما إذا كان غري ذلك فال خري فيه ،واحرصي على صاحب الدين تفوزي

وتسعدي يف الدنيا واآلخرة ،ويكفي أن ترفضي هذا الشاب لتهاونه ابلصالة وعدم اهتمامه هبا،
فالصالة عماد الدين ،والفارق بّي املؤمنّي والكافرين ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-بّي الرجل
وبّي الشرك والكفر ترك الصالة" أخرجه مسلم ( ، )82وقال أيضاً" :العهد الذي بيننا وبينهم

الصالة ،فمن تركها فقد كفر" أخرجه الرتمذي ( ، )2621وابن ماجه ( ، )1079والنسائي ()463

 ،فتارك الصالة كافر يف أصح قويل أهل العلم ،وإذا كان متهاوانً فيها فله الويل واهلالك ،قال تعاىل:
"فويل للمصلّي الذين هم عن صالهتم ساهون" [املاعون ، ]5،4:وقال تعاىل" :فخلف من بعدهم
خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غيا" [مرمي ، ]59:سئل بعض السلف عن
الغي هذا فقال :واد يف جهنم خبيث طعمه بعيد قعره.

()488/17

فيا أمة هللا :عليك ابحلرص على الزوج الصاحل الذي أيخذ بيدك إىل اجلنة ،ودعي عنك أمثال هؤالء،
وال تقويل أبنك أتخذي بيده إىل اهلداية ،فرمبا هو الذي أيخذ بيدك إىل الضالل والغواية ،وخصوصاً
أنه سيصبح هو الزوج أي الرجل له القوامة والكلمة األوىل واألخرية يف البيت ،وخصوصاً يف مثل
هذه املواضيع ،وكم مسعنا ورأينا عن كثري الناس يف مثل حالتك فكانت النتيجة إما الفشل يف الزواج

وهذا يعين الطالق ،وما أدراك ما الطالق؟ وإما االنتكاسة من قبل الطرف امللتزم ،ورمبا حيدث أن

الطرف املنتكس يلتزم ،وهذا يف النادر القليل ،فال تعرضي حياتك ملثل هذه العواصف املدمرة،

وعليك بصاحب الدين .وكون هذا الشاب متعلقاً بك ومصراً عليك ،وهذا طبيعي جداً؛ ألنك

ملتزمة ،وهو ابلتأكيد له عالقات سابقة ،فهو ال يستطيع أن يتزوج من أي واحدة ممن كان يعرفها يف

السابق ،وكان بينهما عالقة؛ ألنه ال يثق هبا ويريد أن يتزوج من فتاة ملتزمة مثلك ،وأقول لك معظم
الشباب الفاشل والذي له عالقات حمرمة بفتيات مثلهم يف األخالق املنحطة ال حيب أن يرتبط أبي

واحدة منهن؛ ألنه يعلم أهنن فاسقات ليس لديهن دين وال شرف ،وال عرض ،وال أخالق ،وإذا أراد

أن يتزوج يبحث عن ذات الدين ،فأوىل بك شاب مستقيم على شرع هللا خري لك من غريه مهما

كانت الفوارق املادية واالجتماعية ،فالدين واألخالق ال يعدله شيء ،وعالوة على ذلك أنك ذكرت
حريتك الشديدة رغم استخارتك يف األمر ،فهذه بعض املؤشرات القوية أن تصريف نظرك عن الزواج

من هذا الشاب ،هذا ما أردت بيانه .وهللا أعلم ابلصواب ،ونسأل هللا لنا ولك ولكل مسلم التوفيق
والسداد ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()489/17

أريد الزواج ولكن ...
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار
الزوج أو الزوجة
التاريخ 1425/04/17هـ

السؤال

عرفت فتاة ذات خلق ودين ،وهي من عائلة فقرية ،وقد أحببتها حباً طاهراً وشريفاً ،وقد تقدمت

خلطبتها ،إال أن أهلي رفضوا ذلك؛ ألهنا من جنسية غري جنسييت ،وقد رفض أهلي هذا رفضاً قاطعاً،
علما أن الفتاة مسراء اللون مما أدى أيضاً إىل رفض أهلي هلذه الفتاة ،وأان اآلن بّي انرين ،األوىل هم
أهلي الذين يرفضون هذا ،والثانية هي الفتاة ذات الدين واخللق اليت ال أريد أن أفوت على نفسي

فرصة الزواج منها؛ ألين قد استخرت هللا يف هذا ،وقد أراين هللا بعض اإلشارات والعالمات مثل (أنه
يف أحد األايم ويف روضة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد قمت أبداء صالة االستخارة ،وبعد

نصف ساعة من خروجي إذا أبحد األشخاص الغرابء يلتقي يب ،وبعد بعض الوقت يتبّي أبنه من

أهلها وأنه يعرفين)

علماً أبن هذا ليس حلماً بل حقيقة ،وغريها الكثري من األحالم اليت راودتين بعد أدائي لصالة

االستخارة ،واآلن أان حريان يف أمري ،فكيف أقنع أهلي أبن هللا كتب يل هذه الفتاة؟ وكيف أقنعهم
أبن يتقبلوها بينهم؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخ السائل الكرمي :قال هللا -تعاىل" :-واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً"
[النساء ، ]36:فعطف اإلحسان إىل الوالدين وبرمها على عبادته ،مما يدل على عظم هذا األمر

ووجوبه على اإلنسان ،وعلى هذا فإذا أراد اإلنسان أن يقرتن بفتاة ،ومل يرغب فيها األهل فاألوىل أن
يليب رغبتهم ،خاصة أن اجلنسية ختتلف ،واللون خيتلف ،مع أن التفاضل يف اإلسالم ابلتقوى ،وهللا

سيعوضك خرياً ما دام تركت هذا األمر طاعة هلما ،هذا أوالً.
اثنياً :إذا اقرتنت بفتاة ال يرغب فيها أهلك فستكون بعد ذلك منبوذة بينهم ،مما يؤدي إىل النفرة من
أوالدك بعد ذلك؛ لكون أمهم بصفة ال يرغبون فيها ،وهذا مما يقلل قدرها بعد ذلك عندك ،وقد

تواجه كثرياً من املشاكل هبذا السبب.

اثلثاً :التعرف على الفتاة قبل الزواج وخماطبتها واخللوة هبا وااللتقاء هبا هذا كله حمرم شرعاً ،ال جيوز،
وإن كنت تقول إنه( :حب طاهر شريف) ؛ ألن اخللوة ابألجنبية حمرم؛ قال صلى هللا عليه وسلم:-

"ال خيلون رجل ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما" ،رواه الرتمذي ( )2165وأمحد ( )115من حديث
عمر  -رضي هللا عنه  -وكذلك مكاملتها ابهلاتف هي أجنبية ويف هذا فتنة لك ،وهذا كله من تسويل
الشيطان ،يزين لإلنسان ذلك على أنه حب طاهر وشريف ،فهذه العالقة اليت قامت بينك وبينها

حمرمة أصالً ،إذاً فاألوىل أال تبين عليها حياتك الزوجية؛ لئال تنهدم بعد ذلك ،وعليك التوبة إذا كنت

قد خلوت هبا ،أو تكلمت معها مبا ال ينبغي شرعاً.
رابعاً :قولك( :كيف أقنع أهلي أبن هللا كتب يل هذه الفتاة؟!)  ،خطأ؛ ألن املكتوب لك إىل اآلن ال
تعلمه ،وإن كان هللا كتب لك هذه الفتاة فثق أن هللا سيسريك هلا.

()490/17

خامساً :أنصحك ابلدعاء املستمر أبن يرزقك هللا الزوجة الصاحلة اليت حتفظ لك أوالدك ومالك ،وثق

ثقة اتمة أبن هللا قريب ممن يدعوه؛ قال تعاىل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع
إذا ِ
دعان" [البقرة ]186:وسهام الليل قوية لن يضيعها هللا ،وقد يرزقك هللا هلذا السبب امرأة من
جنسيتك ،ومقاربة ألخالقك أو أحسن ،وحمبوبة عند أهلك ترضيك يف الدنيا واآلخرة ،وهذا هو

املطلوب لكل إنسان.
سادساً :اإلنسان قاصر النظر قد يرى يف االقرتان هبذه الفتاة هو املصلحة ،ويعلم هللا أن االقرتان هبا

مضرة على هذا الشخص ،وأن االقرتان بغريها أصلح لإلنسان؛ فلذا عليك الدعاء وعدم اإلصرار،
ورمبا بعد فرتة من الزمن يتضح لك مثل هذا األمر ابرك هللا فيك .وهللا أعلم.
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هل تفسخ العقد لتتزوج مبن حتب؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/1/25هـ

السؤال

أان شابة مقبلة على الزواج ،عمري فوق العشرين سنة ،مشكليت مع شابّي مسلمّي ،يصعب تفضيل
أحدمها على اآلخر؛ ملا يتمتعان به من ُخلُق ودين.

األول :تعرفنا على بعضنا البعض منذ سنة تقريباً ،وأعجب كل منا ابآلخر ،فوقعت يف حبه ،واتفقنا

على الزواج حّي تسمح الظروف بذلك.
علي كثرياً ،فقبلت الزواج منه رغماً
الثاين :فُ ِرض علي من قبل عائليت ،وخصوصاً أمي اليت أحلت ه

عين ،فتم إبرام عقد الزواج بيين وبينه على أن يتم الزفاف يف عطلة الصيف املقبل (مل يتم الدخول

بعد) .

لكن املشكلة تكمن يف كوين معلقة ابألول ،وأفكر فيه دائماً؛ ألنين أحبه ،وال ميكنين العيش بدونه،

إرضاء لوالديت؟ مع علمي
إرضاء ملشاعري؟ أم جيب علي إبقاؤه
فهل جيوز يل فسخ عقد الزواج هذا
ً
ً

أهنا لن متانع إن تزوجت من األول ،وأحيطكم علماً أنين قبل التعرف على كال الشابّي ،كنت قد

حلمت حلماً أفزعين ،وخييفين من املستقبل ،وهو كالتايل :حلمت أنه يف يوم من األايم عدت من

دراسيت إىل البيت ،وإذا أبهلي قد زوجوين برجل ال أعرفه ،ورغم حماواليت للرفض ،فلم أفلح يف ذلك،
بل جييبونين دائماً أبن األمر قد ُح ِسم ،وال جمال للرتاجع ،ولكن يف يوم الدخول (الزفاف) طلبت من
الزوج أال يلمسين ،ورغم حماوالته ،قَبِل يف األخري ما طلبته منه ،وبقي هذا احللم يراودين لعدة أايم،
علي
إىل أن وقع ما وقع يل مؤخراً ،وأخاف أن يصبح حقيقة .لذلك أرجوكم أن تنصحوين مبا جيب ه
فعله ،وهل يف ذلك معصية وإمث إن أان فسخت العقد؛ ألتزوج مبن أحب ،وهرابً من كابوس احللم

الذي رأيته؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
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فقد ذكرت  -حرسك هللا -أنه قد مت عقد نكاحك للرجل الثاين ،ومل يدخل بك ،وأنه ذو خلق
ودين ،ومرغوب عند عائلتك ،فهذه امليزات اليت ذكرهتا ميزات حسنة ،فهنيئاً لك بذلك ،ومبا أنه قد
مت عقد النكاح فأنصحك إبمتام الزواج ،ومتكينه من الدخول ،وعدم طلب الطالق؛ لعدم وجود ما

يربر ذلك ،خاصة أنك ال تكرهينه ،أما ما ذكرتيه من حبك لشخص آخر فهذا سيزول  -إبذن هللا

تعاىل -بعد الدخول ،وجاهدي نفسك على عدم التفكري بذلك وقطع كل صلة به؛ لكونه أجنبياً
سى أَ ْن ُِحتبُّوا َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم
عنك ،قال -تعاىلَ :-
سى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم َو َع َ
"و َع َ
َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة :من اآلية ، ]216كما أوصيك ابللجوء إىل هللا -تعاىل ،-وكثرة

دعائه أبن جيعله زواجاً مباركاً ،وكذا عليك بصالة االستخارة ،كما يف حديث جابر -رضي هللا عنه،-

كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يعلمنا االستخارة يف األمور ،كما يعلمنا السورة من القرآن،
يقول" :إذا َه ّم أحدكم ابألمر فلريكع ركعتّي من غري الفريضة ،مث ليقل :اللهم إين أستخريك بعلمك،

وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم

الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ،ومعاشي ،وعاقبة أمري ،أو قال :عاجل
أمري وآجله ،فاقدره يل ،ويسره يل ،مث ابرك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين،

ومعاشي ،وعاقبة أمري ،أو قال :يف عاجل أمري وآجله ،فاصرفه عين ،واصرفين عنه ،واقدر يل اخلري

حيث كان ،مث أرضين به ،قال :ويسمي حاجته" ،رواه البخاري ( ، )1109أسأله -تعاىل -أن يبارك

لكما وعليكما ،وأن جيمع بينكما يف خري ،وهللا -تعاىل -أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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يواقعها مث يشك يف حبها!
اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك

مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/09/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب يف مقتبل عمري ،مستقيم إىل حد ما (شخص عادي)  ،حاصل على بكالوريوس وأعمل يف

غري جمايل -ولدي إعاقة يف قدمي اليمىن (شلل أطفال)  ،ويف هذا العمل تعرفت على فتاة تبلغ من
العمر  20سنة ،طالبة بكلية الرتبية ،وجدهتا فتاة طيبة ،رقيقة املشاعر ،تقربت إليها ،صارحتها حبيب
هلا ،وكانت يف البداية رافضة هذا احلب من أجل أهنا لن حتب ،إىل أن استسلمت لضغوطي عليها،

واعرتفت حببها أيضاً يل ،تطورت عالقتنا بسرعة فائقة احلدود على عكس الذي يتخيله أي إنسان،
وحىت ال أطيل عليكم وصلت عالقتنا للمعاشرة اجلنسية غري الكاملة ،وفعلنا كل شيء عدا ذلك،

وأان اآلن يف حرية ،ماذا أفعل؟ أترك الفتاة اليت أحبتين وأحببتها وسلمتين نفسها كاملة؟ أم أتقدم

لزواجها مع وجود فارق مادي لصاحلها ،وكذلك يوجد شك يف نفسي منها أنه لو مل أكن أان لكان
شخص ٍ
اثن استسلمت له؟ أعيش حيايت ابلطول والعرض؟ أرجوكم أفيدوين.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وتعجب وأمل مما
األخ الفاضل :قرأت رسالتك وجلست عدة أايم مل أجب عليها ،فلقد أصبت حبريةُّ ،

ذكرت يف رسالتك ،ذكرت  -حفظك هللا -أنك مستقيم إىل حد ما (شخص عادي)  ،مث ذكرت أن

عالقتك مبحبوبتك وصلت إىل املعاشرة اجلنسية غري الكاملة ،مث تريد أن هترب من هذه الفتاة

املسكينة اليت استستلمت لضغوطك! الكالم العملي القابل للتطبيق كما طلبت يف رسالتك هو أن
تتوقف عن هذه التصرفات السيئة ،وال تتجاوز حدود هللا ،فإايك أن يراك هللا حيث هناك ،ويفتقدك

حيث أمرك ،وسارع يف التقدم هلا ،وعلى عجل اعقد قرانك هبا ،وال تفكر أبهنا( :لو كانت مع إنسان
آخر الستسلمت له....إخل)  ،ألنك أنت السبب يف ذلك ،فعاجل خطأك بنفسك ،وحب ألخيك ما
وتصور لو كنت مكاهنا ،وتصور لو أن ابنتك أو أختك مكاهنا  ، ...ماذا ترجو هلا؟!،
حتب لنفسك ،ه
واحذر من هذه األالعيب ،وأُقنعك مبا أقنع به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك الصحايب -
رضي هللا عنه -الذي استأذنه يف الزان ،حيث قال له عليه الصالة والسالم" :أحتبه ألمك؟ أفتحبه

ألختك؟  ،" ...ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول يف ذلك كله "وال الناس حيبونه" .أخرجه

أمحد (. )22211

فعليك اي أخي الكرمي :إن رفض أهلها هذا الزواج للفوارق بينكما حماولة إقناعهم ،وإن مل يقتنعوا

فاتركها وابتعد عنها؛ لعل هللا أن يعوضها خرياً ،وإايك واالستمرار يف هذه العالقة؛ فإن أبواب احلالل

كثرية ،وأنت يف غىن عن احملرمات ،واعلم أن املعاصي تتكاثر على القلب حىت يطمس عليه "كال بل

ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون" [املطففّي ، ]14:مث مل يعد القلب يعرف معروفاً وال ينكر منكراً،
أعيذك ابهلل من ذلك .نسأل هللا لك زواجاً هنيئاً وأبناء صاحلّي يسعدونك يف الدنيا واآلخرة ،وهللا

حيفظك.
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خطيبيت ال تبادلين املشاعر
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/العالقة بّي
اخلطيبّي
التاريخ 1425/06/30هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أان شاب عمري  20سنة ،وقد خطبت فتاة عمرها تقريبا 17عاماً ,واحلمد هلل أان مقتنع هبذه الفتاة
وأريدها زوجة يل -إبذن هللا,-وقد مضى اآلن على خطبتنا حوايل  3أشهر ،وأان أحببتها ,ولكن

املشكلة أن خطيبيت ال تشعر أبي شيء جتاهي حىت اآلن ,فإذا قلت هلا :لقد اشتقت لك ،وأسأهلا إن

كانت قد اشتاقت يل؟ فتقول( :عادي)  ،أو أسأهلا :هل تريدين أن آيت لكي أراك فتقول( :عادي) ،
مع العلم أين ال أراها إال مرتّي يف الشهر أو ثالث ,وذلك بسبب بعد املسافة ,ولكنين أبعث هلا
رسائل على اجلوال تقريباً يومياً وأبعث هلا أيضاً كرواتً ,وأيضاً مشكلة أخرى وهي أهنا ترفض االنتقال

إىل املنطقة اليت أعيش فيها ،وأان ال أستطيع أن أنتقل إىل املنطقة اليت تعيش فيها ,فما احلل؟ أرشدوين

ابرك هللا فيكم ,كيف أستطيع أن أجعلها حتبين؟ وكيف أقنعها ابالنتقال؟ وأان أظن دائما أن هناك شيئاً
يف أان رمبا ,أرشدوين ابرك هللا فيكم.
خطأ ه

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

أيها األخ العزيز :هناك عدة نقاط ال بد من احلديث حوهلا لإلجابة عن سؤالك:
( )1اخلطبة ال تبيح للخاطب أن يتعامل مع خمطوبته كما يتعامل الزوج مع زوجته ،مبعىن ال يصح له

أن يراسلها برسائل احلب والغرام ،وال أن يكلمها يف مواضيع من هذا القبيل ،حىت وإن كان حيس

ميال إليها ،فاملخطوبة امرأة أجنبية ال جيوز النظر إليها إال حال اخلطبة إذا مل يكن يعرفها ،وال اخللوة

هبا ،وال غري ذلك مما جيوز للرجل فعله مع أي امرأة أجنبية.

( )2قد يطلق عند البعض اخلطبة ،وهم يريدون هبا عقد النكاح الشرعي ،فإن كانت حكاية األخ
كذلك فنقول هذه املرأة زوجة شرعية لك ،وبناءً على ذلك أوصيك بوصااي:

أ -التمس العذر هلذه الفتاة فقد تكون ال تظهر لك مشاعرها من منطلق احلياء الفطري املوجود يف
نفس كل فتاة عفيفة.

ب -فتش يف نفسك فقد تكون بك خصلة ال ترغبها هذه الفتاة ،وال تراتح هلا.
ج -حاول أن تتعرف على ما حتبه هذه الفتاة ،وحقق هلا رغبتها ،إن كانت شرعية.
د -عليك ابلقراءة يف الكتب اليت تعىن ابحلياة الزوجية ،واحرص أن تكون كتباً فيها عناية ابجلانب
الشرعي ،ال أن تكون كتباً تالئم احلياة الغربية الكافرة.
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تعرفت عليه وال أريد أن أخسره
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/العالقة بّي

اخلطيبّي
التاريخ 1425/6/4هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أريد أن أطرح عليك مشكليت :فمشكليت هي أنين تعرفت على شاب من خالل اهلاتف ،فهو يف

األصل كان يبحث عن زوجة ،وقد أخرب صديقيت أبن تبحث له عن زوجة ،وهي بدورها أخربتين ،وأان

هاتفته وحتدثت معه ،علماً أنه شاب رائع؛ فيه مجيع امليزات اليت أمتناها يف شريك حيايت ،ولكن
مشكليت أنه يريدين أن أخرج معه ،وأن أهاتفه دائماً بدون علم أهلي طبعاً ،وأان الشيء هذا ال

يرضيين ،ولكين وألين خائفة أن يضيع مين هذا الرجل بدأت يف مهاتفته ،وال أريد أن أخسره ،فهو
ليس له غرض إال الزواج ،ولكن ال يريد أن يتزوج من فتاة ال يعرفها جيداً ،فعلى هذا األساس ال
يريدين أن أمتنع عن مهاتفته .أرجوكم احلل املناسب؛ فأان ال أريد أن أخسره ،أرجوكم ساعدوين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخت الفاضلة واالبنة العزيزة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن طلبك للزواج ورغبتك يف ذلك أمر طبيعي ال غبار عليه ،ولكن حدهد لنا الشارع احلكيم الطرق
الصحيحة والسليمة اليت حتفظ لنا كرامتنا وتصون عرضنا من أن يدنس ،وهذه الطرق عبارة عن
ِ
أخطأت كثرياً عندما
ضوابط شرعية على ضوئها تكون العالقة بّي الرجل واملرأة ،وعلى ذلك فقد

ِ
استجبت هلذا الشاب أبن يهاتفك أو خيرج معك دون علم أهلك ،فهذا األمر ال جيوز حبال من

األحوال ،وأود أن تطرحي عليه سؤاالً أال وهو :أحيب ألخته أن خترج مع شاب بدون علمه وعلم

أهلها؟ حىت ولو كان صادقاً يف نيته يف الزواج منها؛ أان متأكد أنه يرفض ذلك يف قرارة نفسه ،وإن

تظاهر بعدم الرفض.

األمر اآلخر :أرى ِ
أنك متسرعة يف احلكم على الناس ،وتفكرين ابلعاطفة دون النظر يف العواقب مع
غياب العقل؛ وهذا ظهر يل من كالمك على هذا الشاب عندما ِ
قلت( :إنه شاب رائع! وفيه مجيع

املميزات اليت تتمنيها يف شريك حياتك  ) ...من الذي أدراك هبذا كله؟ مع أن العالقة بينكما مل

تتجاوز احلديث اهلاتفي العابر! كل منكما يتجمل لآلخر ،وجيامله وخيفي عنه الكثري!.
بنييت :أنت ِ
طلبت مين النصيحة واملشورة ،فإن مل أكن صادقاً معك يف النصيحة ،خملصاً يف املشورة

فال خري يفه إذاً ،فال تغضيب من كالمي؛ فأان أحب لك اخلري كما أحبه لنفسي متاماً ،وكما أحبه ألخيت
أو ابنيت ،وإليك اآليت:

( )1عليك بقطع الصلة مع هذا الشاب وفوراً ،وال ختايف من أن يفوتك هذا الشاب؛ فاهلل يعوضك
خرياً منه إبذنه -تعاىل.-

()496/17

( )2إذا أراد أن يتقدم لك -وهو صادق -فال بد من أن أييت من الباب؛ وذلك ابلتقدم إىل ويل
أمرك ،وطلب يدك منه ،وإبرام العقد الشرعي بينكما؛ حىت تكون العالقة بينكما عالقة شرعية ،والبد

من مصارحته بقوة ووضوح ،وأنك ال تقبلّي ابستمرار العالقة على هذا النحو أكثر مما استمرت ،وال
تقبلّي لنفسك هذا االستمرار ،ولن تقبلي برجل يستمر مع فتاة على هذا النحو ،وثقي أنه إذا كان
جاداً يف الزواج فسيأيت سريعاً ،وسرتتفع قيمتك وقدرك عنده بذلك ،وإن كان لعوابً فسيذهب،

ويتظاهر ابلغضب لعدم الثقة ،فليذهب غري مأسوف عليه.

( )3احرصي على الزواج من رجل صاحب دين وخلق قومي ،واستقامة على شرع هللا ،وسرية حسنة

بّي الناس.

( )4ال تنخدعي مبا يقوله لك أبنه :ال يريد أن يتزوج من فتاة ال يعرفها جيداً ،إىل هناية كالمه ...

فهذا كله من خطوات الشيطان اليت أمران هللا بعدم اتباع خطواته ،فإن أراد أن يتعرف عليك جيداً
يكون ذلك يف فرتة اخلطبة ،وعلى وفق الضوابط الشرعية املعروفة يف ذلك ،ومبعرفة من أهلك (أبوك

وإخوتك) .

( )5أكثري من الدعاء أبن هللا ييسر أمرك ،وييسر لك الزوج الصاحل الذي تقر به عينك.
( )6احذري أشد احلذر من اخلروج واخللوة معه أو مع غريه من الرجال األجانب ،لقوله -صلى هللا

عليه وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان " أخرجه الرتمذي ( )2165وغريه،
فما ظنك اي  -أمة هللا -ابثنّي الشيطان اثلثهما؟!.

( )7كثري من مثل هذه العالقات انتهت ابلفشل ،وكثري منها انتهى ابلعار والشنار على الفتاة وأهلها؛

والقصص يف ذلك مشهورة ،فاعتربي بغريك ،واحذري أن تكوين عربة لغريك.

( )8كثري من هذا الصنف من الشباب ال يثق مبن مت التعارف بينهما بتلك الصورة ،واألمثلة يف ذلك
كثرية جداً ،وقد مسعنا وشاهدان وقرأان عن مئات احلاالت يف هذا الصدد ،فاحذري اي  -أمة هللا -أن
تنضمي إىل تلك القافلة البائسة ،أعيذك ابهلل العلي العظيم من ذلك.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،
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عاقبة التساهل مع اخلاطب
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/العالقة بّي

اخلطيبّي

التاريخ 1425/09/10هـ
السؤال

السالم عليكم.
كنت خمطوبة ،وكان خطييب جيربين بعمل أشياء خملة (ما يشبه الزان)  ،وعمري ما كنت أختيل أين أعمل

هذا ،ومل أكن أرغب يف عمل كهذا ،كان جيربين ويقول يل :أان زوجك ،فأثبيت يل أنك حتبيين ،وكنت

كارهة لفعل ذلك ،وبعد كل هذا تركين ،حسيب هللا ونعم الوكيل ،وال أدري ماذا أفعل لكي يغفر هللا
يل؟ لدي إحساس أنه شيطان دخل حيايت فأفسدها وهرب .ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب كما أييت:

( )1ما حيصل عند اخلطوبة قبل العقد من خلوة ابملخطوبة ،وما يصاحب ذلك -من ملس وتقبيل ،أو
فوق ذلك أو دونه -عمل حمرم ال جيوز ،وأصله مبين على أمر حمرم ،وهو اخللوة غري الشرعية ،وقد

حرم الشرع ذلك؛ صيانة للمجتمع ،وحفظاً للفتاة من االنزالق يف الرذيلة والفساد.
ّ

التعرف على الفتاة ،وما يناسبها ويناسبه مما يسهم يف احلياة
( )2يزعم بعض من يفعل ذلك أنه يريد ُّ

السعيدة ،والذي يقارن بّي اجملتمعات اليت تعمل بذلك وتتوسع فيه ،وبّي اجملتمعات واألسر احملافظة

يرى اختالفاً كبرياً يف نسبة الطالق ،والتوافق عند احملافظّي واملتمسكّي ابلدين ،فضالً عن احلياة
السعيدة يف الزواج وما يتبع ذلك.

( )3حيصل يف بعض اجملتمعات واألسر التساهل يف العالقة قبل الزواج فيما يسمى ابخلطوبة ،األمر
الذي يلحق األذى ابألسرة وابلفتاة ،وحيصل الندم ،ولكنه ال ينفع.

( )4ما حصل من هذا اخلطيب ال يستغرب على مثله ،وذلك لقلة دينه ،وعدم خوفه من هللا ،ورمبا
لو حصل الزواج ملا استمر هذا الزوج ،وأسأل هللا أن يكتب اخلري ويدلنا عليه.

( )5الواجب عليك التوبة إىل هللا ،وكثرة االستغفار والندم ،وعدم العود ملثل ذلك ،قال تعاىل" :إن
احلسنات يذهَب السيئات" [هود . ]114:وهللا أعلم.

()498/17

خطيبها يتحرش هبا
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس
مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/العالقة بّي

اخلطيبّي
التاريخ 1425/08/27هـ

السؤال

أان خمطوبة ،وحيدث أن يتح هرش يب خطييب يف كل مرة ،أحاول املقاومة يف البداية ،ولكن ال أستطيع

كبت مجاح الشهوة اليت يثريها يب ،ويف كل مرة أعود متضايقة جداً ،وآخذ عهداً على أال أكررها وال
فائدة ،طلبت منه أن يتوقف أكثر من مرة ،ولكنه ال يصغي أبداً ،واملشكلة أين أشعر أن لدي شهوة
عالية ،وهذا أحد األسباب اليت خطبت من أجلها؛ حىت ال أقع يف اخلطأ .فما احلل؟ أريد التوقف

قبل التمادي يف هذا األمر ،وأريد أن تتوقف هذه األمور حىت يتم الزواج.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األخت الكرمية :نسأل هللا  -عز وجل -لنا ولك التوفيق والسرت والعافية ،ما متارسينه  -اي أخيت-
هو لعب ابلنار ،السيما وأن الشيطان حيضر يف هذه املواطن ،ويسهل لإلنسان الوقوع يف احلرام ،حىت
ما إذا وقع يف ذلك شعر ابلندم واألسف الشديد يف وقت ال ينفع فيه الندم ،ولذا فإين أذ ّكِرك بعدة

أمور:

أوالً :أنك على وشك الزواج ،فاحرصي أال يبدأ هذا الزواج مبعصية هللا  -عز وجل ،-وهللا إنك لرمبا

تكرهّي هذا الزواج بعدما تقرتنّي بزوجك ،إذا تذكرت أنك ابتدأت هذه العالقة حبرام.
اثنياً :تذ هكري عظم العقوبة من هللا  -سبحانه وتعاىل -يف هذا األمر ،وأن هللا  -سبحانه -يغار على
حمارمه.

اثلثاً :تذ هكري أبنه لو حصل ما ال حتمد عقباه ،فإن هذا يف الغالب ال يؤثر على الرجل ،لكنه ابلنسبة

إليك هو حتطيم حلياتك.

رابعاً :عليك املبادرة وأبسرع وقت بعقد القران على خطيبك ،حىت لو أتخرت ليلة الزواج؛ ألن هذا
العقد جيعلك زوجة له بسنة هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم.-
ويسهله إىل الفواحش.
خامساً :إايك واملقابلة احلضورية الشفهية؛ ألن هذا هو ما ِّ
ميهد الطريق ّ

سادساً :أكثري من الدعاء والتضرع هلل -عز وجل -أبن ينجيك من هذه الفتنة.

أسأل هللا  -عز وجل -يل ولك التوفيق والسرت والعافية ،وهللا حيفظك.

()499/17
طالت فرتة اخلِطبة وأخشى الوقوع يف احلرام
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج/العالقة بّي
اخلطيبّي
التاريخ 1425/04/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب عمري  15عاماً ،أحببت ابنة خاليت حباً مل أكن أتصوره ،وأخذان نتبادل الرسائل فيما بيننا

إىل أن وصل األمر إىل اللقاء ،وحبمد هللا مل نرتكب أي نوع من أنواع احلرام هنائياً حىت جمرد اللمس مل

نلمس بعضنا ،وأيضاً هي منقبة ،أان ال أرى وجهها ،واحلمد هلل عندما أصبح عمري  20عاما وهي

 19عاما طلبت من أهلي أن خيطبوها يل ،وابلفعل ذهبوا إىل والدها لكي يطلبوها يل ،وما كان منه
إال أن يقول هذه ابنيت البنكم ،وابنكم لبنيت ،ولكن بعد أن يتما الدراسة نكتب الكتاب ،وأان وافقت
على ذلك ،ولكن بعد سنة تقريبا أان وهي اتفقنا على أن نعيد الكرة وأطلبها من أهلها حىت ال نقع يف

احلرام ،ولكن ما زال ابوها مصراً على رأيه.

فهل وقع أبوها يف احلرام ألنه يؤجل أمر زواجنا.

أرجو اإلفادة يف أقرب وقت ممكن؛ حىت ال أرتكب ما يدور يف عقلي ،وأن أخطفها وأهرب .والسالم
عليكم ورمحة هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
عليك ابلصرب ،وأن تُشغل نفسك بربامج انفعة متأل فراغك ،وتشغلك عن التفكري يف حبيبتك ،وامحد

هللا أن قبل أبوها خطبتك هلا ووعدك أن يزوجكها بعد إمتامك الدراسة ،وال أرى يف هذا ما يدفعك

للقلق واحلزن والتربم من تعليق النكاح على إمتام الدراسة ،فما هي إال ُسنيّات مث تدخل هبا إن شاء

هللا ،وال أرى أن أابها آمث هبذا التأجيل ،ففيه مراعاة ملصلحتكما ،فأنت اآلن غري قادر على أن تنفق

وتولد من هذا
على نفسك وعليها ،ورمبا لو تزوجت هبا على هذا احلال لعجزت عن النفقةّ ،

مشكالت تفصم عرى الزوجية ،وحتيل حالكما إىل الطالق والفشل ،فإايك إايك أن ترتكب محاقة من
احلماقات ،هتدم ما قد بنيته وسعيت إليه ،فتنفسخ اخلطبة ،مث يصبح املأمول املنتظر الذي مل يبق

بينك وبينه إال سنيات معدودة أمراً مستحيالً ،فتندم والت حّي مندم ،زايدة على ما يف هذه
احلماقات من إغضاب هللا سبحانه ،واستحقاق مقته وسخطه وتعد حلدوده .وهللا أعلم.
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نتشاجر على أتفه األسباب
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /أسس بناء

السعادة الزوجية

التاريخ 1426/09/14هـ

السؤال

عندي مشاكل مع زوجي ،ونتشاجر على أمور اتفهة بصورة شبه يومية ،وعندما نتشاجر ال أستطيع
االمتناع عن رفع صويت؛ ألنين إذا حاولت التكلم معه هبدوء يعتربين خمطئة ،وكثرياً ما يقلب احلقائق.

وعندما أييت من العمل ال يفعل شيئاً سوى أنه أيكل وينام ،فهذا يغضبين كثرياً ،وجيعلين أعتقد أنين

غري مرغوبة.

كما أنه ال خيرج بنا للنزهة؛ فهو دائم الشكوى من العمل ،مع أنه ال يعمل إال مثاين ساعات يف اليوم،

ويقضي بقية وقته انئماً .أرشدوين ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فأقرتح عليك أن تراعي املشكالت الكربى بينكما وتتغاضي عن املشكالت الصغرى ،فال تثرييها

حىت تشعري أنك قد جتاوزت معه تلك الكربى ،وأرى أن أصل املشكلة بينكما يف سرعة الغضب
واالنفعال ألتفه األسباب ،وكذلك قلة االحرتام ،فال أنت مربأة وال هو متهم ابلذنب وحده ،فعليك

أن تتصربي وتُظهري له قدراً كبرياً من االحرتام والعناية ،حىت ولو كنت ترين أنه هو املقصر يف هذا

اجلانب ،جريب ذلك فلعل هذا يدفعه إىل أن يبادلك الشعور نفسه ،واالحرتام مبثله ،وإذا ختاصمتما
فإايك إايك أن ترفعي صوتك أو تقابليه مبثل ما يتفوه به عليك من الشتائم ،وإذا وقع شيء من هذا
فغادري املكان إىل مكان آخر يف البيت.

وإذا رجع من العمل فليسمع منك كالماً حلواً؛ يرد له ارتياحه ،ويُذهب عنه ما كان جيد من اإلرهاق
والضجر ،وليشعر أنك ابنتظاره ساعة رجوعه ،وابعدي عنه األوالد ،وهيِّئي له جو الراحة ،وتفنين له

يف الطبخ ،واجتهدي يف التحمل له ،وحددي له وقتاً خاصاً بكما ال يشارككما فيه أحد حىت األوالد،
حبيث يفضي إليك وتفضّي إليه مبا يهم ،ويعرب عن خلجات النفس ،وثقي بعد هذه التجربة أن
أخالقه معك سوف تتغري إىل األحسن -إن شاء هللا-

ولتعلمي أن هذه التنازالت اليت تقدمينها -مع شعورك أبنك مل ختطئي يف حقه -سوف ترد لك بعض

حقوقك ،وإايك أن حتسبيها من ضعفك ،أو أهنا تدل على أنك أنت املخطئة املقصرة وهو احملُ ّق غري

املقصر؛ فهذا من تسويل الشيطان ووسوسته لريدك عن إصالح البيت .جريب هذا ،فلعل هللا أن جيعل

فيه املخرج مما أنت فيه من املعاانة .وفقك هللا.

()501/17

دعوة الزوج
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /أسس بناء

السعادة الزوجية

التاريخ 1422/4/9
السؤال
ماهي الطريقة املثلى لدعوة الزوج بطريقة حمببة؟

اجلواب

أهنئك من األعماق على هذا اهلم ..وهذه اهلمة ..جعل هللا ما تقومّي به يف ميزان حسناتك ..ورزقنا

مجيعاً الصدق واالحتساب ..وسدد على طريق اخلري خطاان ..انه ويل ذلك والقادر عليه .ابلنسبة
الستشارتك ..فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :لتكن بداايتك أخيت الكرمية ابلدعاء اخلالص ..أبن يهديك هللا ويهدي بك ويهدي لك ..وأن
يصلحك ويصلح بك ..وأن يعينك ويسدد خطاك ..واحلي على هللا ابلدعاء ..واحسين النية.

اثنياً :اجعلي من بيتك جنه لزوجك ..جيد فيها الراحة واالطمئنان والسرور ..بل يهرب من كل الدنيا
إليها ..فإذا جاء وجد زوجه صاحله انضجة تستقبله أبطيب كالم وأطيب ريح ..وابتسامة صادقة

عندها..بدأت أول اخلطوات حنو اهلدف.
اثلثاً :ال اعرف -حقيقة -ظروف األسرة االجتماعية والبيئية ..ولكن أنت أدرى هبا ..فإذا كان
زوجك ممن يستمع -مثالً إىل األغاين ..واملوسيقى ..فحاويل إقناعه هبدوء ..إىل إلغاء صوت

التلفزيون أو املذايع أو املسجل فرتة هذه الفقرة وان رفض فال تيئسي ..وال تظهري السخط

والتأفف ..بل أدعي له ابهلداية والتوفيق .ومع الوقت سيغري موقفه إنشاء هللا وإذا كان ممن يتأخر عن
الصالة فذكريه إذا حان وقتها هبدوء وهكذا يف بقية األمور.

رابعاً :الأبس من اختيار بعض املطوايت أو األشرطة املناسبة ..واستغالل بعض املناسبات لتقدميها له

على شكل هدية مع هدية أخرى رمزية ..كبطاقة هتنئة أو زجاجة عطر أو كتاب أو أي شي ترينه
يناسب طبيعة زوجك ..وفوق هذا بسمة صافية ودعوة صادقة.

خامساً :ال تيئسي وال تقنطي ..فأنت مسؤولة عن فعل األسباب ..ولست مسؤولة عن النتائج..
فاهلادي هو هللا تعاىل ..وهو القادر واملعّي.

سادساً  :حافظي أخيت الكرمية على سننك ورواتبك وفرائضك وأورادك ..وثقي أنك إذا استمرييت..
فيكفي منك بعد القبول إنشاء هللا ..تنشئه أبناءك يف بيئة صاحلة يكون لك فيها عند هللا األجر

العظيم .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.

()502/17

اكتشفت أن زوجها يتعاطى املخدرات
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /أسس بناء

السعادة الزوجية

التاريخ 1426/04/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .جزاكم هللا خرياً على موقعكم املتميز ،وأريد أن أستشريكم يف

موضوع مهم ،وهو أن امرأة اكتشفت بعد فرتة من زواجها أن زوجها يتعاطى املخدرات ،وقد أجنبت

منه بنتاً ،فما العمل مع زوجها؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كل الناس يبتلون أبنواع من البالاي ،فقد ابتلي زوجك ،وابتليت أنت ببلوى زوجك ،فتحملي -اي

أخيت -واصربي ،واستعيين ابهلل على مناصحته ،بعد أن تتوددي إليه وتتقريب إليه مبا حيبه فيك.

وزيدي من حسن فعلك ملا حيبه الزوج من زوجته ،كالتجمل والتلطف ،واخلدمة ،والقيام برعاية البيت

واألوالد أكثر مما كنت تقومّي به من قبل أن تعلمي ما هو عليه من الفعل القبيح .افعلي هذا ليحسه
ويلمسه منك قبل أن تنصحيه؛ ليكون ذلك أدعى للقبول ،وحدثيه -أبسلوب مناسب -عن قصص

وحوادث بعض املدمنّي للمخدرات ،الذين حلقهم املرض والفقر وفراق األهل وضياع األوالد ،حدثيه

وكأنك ال تعلمّي عن حاله اليت هو عليها ،وعليك أن تتحسسي حاله ،وتطليب عدم فراقه عنك؛

ليبقى يف البيت أطول وقت ممكن .وعليك أن تدعي له ابهلداية يف صالتك وخارجها .وأمسعيه الدعاء

له ولوالديه ابهلداية والتوفيق واالستقامة ،فإذا أخذت هبذه األسباب ومل تنفع فال بد من مصارحته ،مث

كشف األمر ألهله وأهلك ،وطلب الفراق منه .وهللا أعلم.

()503/17

ال أشعر ابلسعادة مع زوجي
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /أسس بناء

السعادة الزوجية

التاريخ 1426/02/02هـ

السؤال

السالم عليكم.
مشكليت أين متزوجة منذ مخس سنّي ،ومع ذلك عشتها يف خصام مستمر مع زوجي يف الغالب على

أمور ال تستحق ،فأان مل أشعر ابلسعادة معه ،مع أنه إنسان عادي وال أدري هل السبب عدم حيب له،
مع أين مقتنعة به ،أم أنه ال يفهمين وال أفهمه وال أحس بعاطفة قوية حنوه وأعتربه كأي إنسان ،وال
أهتم إال أبكله فقط .فما احلل؟ (يل منه طفالن) ولكم الدعاء.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

اجلواب كما أييت:

 -1البيوت كما قال عمر  -رضي هللا عنه -ال تبىن على احملبة والعشق فقط ،وإمنا تبىن على املودة
والرمحة اليت ذكرها هللا تعاىل وأهنا من آايت هللا.
 -2احملبة واملودة قد ال تكون على املستوى املطلوب يف بداية الزواج ،وقد حتدث يف أثنائها ،ولكن
ينبغي السعي يف إجيادها وتنميتها والبحث عن األسباب اجلالبة هلا والبعد عن أسباب نفعها ،فقد

حتصل ابتداء وقد تكتسب يف ثنااي العالقة الزوجية.

 -3البعد عن اخلصام والنزاع ،وخاصة مع الزوج؛ ألن ذلك له آاثر سلبية وعكسية كبرية على احلياة

الزوجية.

 -4ال يعين عدم اإلحساس بعاطفة جتاه الزوج أن تقصر املرأة يف حق زوجها ،بل عليها أن تعلم أن
التبعل للزوج واحرتامه وتقديره أهنا عبادة هلل تعاىل وأهنا تؤجر على ذلك.

 -5أن األكل والشرب حيصل عليه الرجل يف البيت أو غريه من الزوجة أو من غريها ،ولكن األمور
األخرى من عواطف وأحاسيس ومشاعر ال تكون إال من الزوجة ،فعليك االهتمام بذلك.
 -6التفكري يف مصري األوالد وأهنم الضحية ملا حيصل بينكما .وهللا أعلم.

()504/17

زوجته تفشي أسرارمها الزوجية
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /أسس بناء
السعادة الزوجية

التاريخ 1425/12/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان رجل متزوج حديثاً ،ومشكليت أن زوجيت تفشي أسرار بييت إىل أختها ،والذي يتعبين أن أختها تؤثر
عليها بشكل ملحوظ ،حاولت توضيح ذلك هلا وأنه يسبب هلا دماراً حلياهتا ،توافقين الرأي وحتلف
ابملصحف أهنا ال تفشي أسراري ،لكن الواقع عكس ذلك فهي خترج من عندي بوجه وتعود بوجه

آخر ،ذكرهتا أبدلة من الكتاب والسنة ،لكن ال فائدة ،أخربت أمها أن هناك من يؤثر على زوجيت (مل

أقل هلا أهنا أختها ألن ال يوجد لدي دليل قاطع على أهنا هي)  ،أيضاً مل ينفع ،هددهتا ابلطالق،
متادت أكثر فما العمل؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوال :عليك اي  -أخي -ابلصرب على زوجتك ،وإقناعها أبن هذا قد يدمر حياهتا وأن من صفات

املرأة الصاحلة أن حتفظ زوجها وأسرار بيتها ،وأنه جيب عليها ذلك ،خاصة إذا كان زوجها ال يرضى

بنقل هذه األسرار وإفشائها.

اثنياً :جيب عليك أيضاً أن تتأكد من ذلك ،وأهنا فعالً تفشي السر ،وأنه ليس جمرد إساءة ظن هبا؛
ألن بعض الرجال يسيئون الظن ابلزوجة ويتوقعون أهنا تفشي السر مع أهنا على العكس ،ومسألة

أخرى مهمة ال بد من التنبه إليها :ما هذه األسرار اليت تُفشي؟ هل هي فعالً أسرار؟ أو أهنا جمرد أمور

بسيطة ال تعترب من إفشاء السر ،ألهنا حتكي مثالً ألختها بذهاهبا وإايهبا وأكلها إىل غري ذلك من

إفشاء للسر ،أما إذا كانت تنقل أموراً ختص زوجها وكيفية إنفاقه يف بيته
األمور اليسرية ،فهذا ال يعترب
ً
فهذا من األسرار اليت جيب على املرأة أن حتفظها ،وممكن أن تذكر هلا بعض قصص الصحابيات -

رضي هللا عنهن -والتابعيات يف كيفية حفظ املرأة ألسرار أزواجهن وصربهن على ضنك العيش.

أخرياً :أذكرك اباللتجاء إىل هللا  -عز وجل -أن حيفظ عليك زوجتك ،وأن يهديها إىل جادة

الصواب ،فتكون كامتة لسر زوجها ،حامية حلياة الزوجية ،والتضرع إليه بذلك ،قال تعاىل" :وقال
ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين" [غافر. ]60:

وفقك هللا وأعانك.

()505/17

مت ابلزواج عليها أصابتين مصيبة!
كلما َمه ُ
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /العالقة

العاطفية بّي الزوجّي

التاريخ 1426/10/28هـ
السؤال
مشكليت تكمن يف أنين متزوج ،وزوجين مطيعة وعفيفة وخدومة ،ولدي منها أبناء -وهلل احلمد -إال
أنه ينقصين منها شيء واحد وهو اجلمال ،فهي ليست مجيلة على اإلطالق ،عرفت ذلك منذ

اخلطوبة ،لكن تزوجتها إرضاء ملشاعر ورغبة والدي -رمحه هللا -حاولت الزواج من أخرى إال أنين

كلما أعزم على الزواج حتصل يل مصيبة ،وقد أصبت ابكتئاب ال يزول إال حّي أصرف الفكرة عن
الزواج من الثانية ،أان حمتار يف أمري ،وأخشى الوقوع يف احلرام ،وقد كنت على وشك ،ولكن هللا

أنقذين من ذلك .أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
ال شك أن مجال املرأة أمر يسعى إليه الرجال ،مبا تقتضيه فطرهتم البشرية ،لكن اجلمال ليس أهم

عناصر الزوجة الصاحلة ،إن أهم عنصرين يف الزوج والزوجة الدين واخللق .وأنت اي أخي الكرمي تتمتع
بفضل هللا -بزوجة عفيفة مطيعة ودود ولود ،وهذا فضل عظيم من هللا.لكن إن قلت يل :إن عدم مجاهلا رمبا أدى بك للوقوع يف احلرام.

فأقول لك :إن علمت من نفسك القدرة على العدل بّي زوجتّي ،وغلب على ظنك ذلك ،فال أبس

عليك من الزواج من الثانية ،مع إكرامك لألوىل وتقديرها وإعطائها حقها الشرعي كامالً ،فهذا قد
أحله هللا ،وزواجك من الثانية خري من الوقوع يف احلرام.

وإن خشيت عدم العدل فعليك ابلعفة ،من غض البصر وعدم االختالط ابلنساء ،وجتنب مواطن
الفنت ،والقناعة بزوجتك ،فهي امرأة على خري وهلل احلمد.

أما ما تقوله من وقوع املصائب كلما فكرت يف زواج الثانية ،فال أساس له من الصحة ،بل هي أقدار

هللا توافق وقوعها مع تفكريك وليس بسببه ،وهذا من وسوسة الشيطان.
أسأل هللا أن يرزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن.

()506/17

زوجيت  ...ال أشعر أبي رغبة فيها!
اجمليب د .صالح العاديل

أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /العالقة

العاطفية بّي الزوجّي

التاريخ 1426/10/06هـ
السؤال

متزوج منذ سبع سنوات وال أجد يف نفسي أي ميل لزوجيت ،وليس فيها ما جيذبين إليها وهذا ليس

جبديد ،وأحس أنين أخطأت يف زواجي منها ،وما جيعلين أمسك هبا هم األوالد ،وليس رغبة فيها ،ال
أدري هل كل النساء مثلها (ال أعتقد)  ،وصربين عليها قوله تعاىل" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل
بت فيها
كثريا" ,وقوله عليه الصالة والسالم" :ال يفرك مؤمن مؤمنة" ،وأيضاً أنين ُر ِغّ ُ
هللا فيه خرياً ً
لدينها ،لكنها متعبة جداً ،ال أقول بكثرة الطلبات ،لكن جامدة ليس فيها أنوثة ،وال أجد هلا مكاانً يف
قليب ،فبم تنصحونين؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد بدأت رسالتك مبا كنت سأوصيك به ،وهو عدم اليأس وترك القنوط ،وحماولة النظر إىل األمور

ومر ،وقبح ومجال ،وفيها -كذلك -إقبال
نظرة أكثر واقعية؛ ففي احلياة الزوجية -اي أخي-شهد ُ

وإدابر ،مث إن سبع سنوات مرت على زواجك من تلك األخت املتدينة -كما تقول  -كان نتاجها

ولدين وبنتاً؛ فأسألك -ابهلل عليك -أمل جيمل أوالدك نظرتك للحياة؟! أمل يعينوك على التصرب على
ما يف زوجك من نقص تشتمل عليه كل النساء مع تنوع هذا النقص؟ حقاً ..أان معك يف أن املرأة
ابردة املشاعر ،فاترة العواطف ،غري اآلهبة بتأجيج مشاعر احلب وجتديدها هي امرأة تنقصها خربة
زوجية ،متثل يف واقع األمر محاية لبيتها ،وصيانة لقلب زوجها من االنفالت أو التحول عنها إىل

غريها ،وأرى أال تستسلم ملشاعر ايئسة ،أو لنظرة ظالمية ،صارحها مبا ينفرك منها هبدوء وإخالص،
وبنية أنك تريد صالحها وإصالحها ،وال مانع أن توجه إليها أختاً مستأمنة ترى فيها احلكمة وحسن
التصرف لتنبهها وترشدها ،حاول بال أيس ،فقد تكتشف فيها ما يقر عينك ويثلج صدرك ..وفقك

هللا وأسعدك ..وهللا أعلم.
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عقدت عليها ..وهكذا بدأ شعوري حنوها!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج  /العالقة

العاطفية بّي الزوجّي

التاريخ 1426/06/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أان شاب عقدت على زوجيت قبل شهرين ،ومنذ ذلك احلّي وأان أحتدث معها يومياً ،وأذهب لزايرهتا

كل أسبوعّي تقريباً ،ولكن املشكلة أنين مل أشعر أبي اجنذاب أو ميل حنوها إىل اآلن ،بل أشعر ابمللل
يف احلديث معها أحياانً ،وقد تب هقى على الزواج ثالثة أشهر ،وأخشى أن يزداد امللل بعد الزواج ،وال
يولد احلب بيننا ،وأضطر إىل الطالق ال قدهر هللا ،أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فهمت موضوعك ،ولكن ليتين عرفت :هل أقدمت على خطبة هذه الفتاة ،مث عقدت عليها وصارت

زوجة لك عن رغبة منك هبا ،أم هي تقاليد وأعراف فرضها األهل عليك؟

مث أيضاً ما موقف الزوجة منك ،وهل حتس منها فتوراً حنوك؟

فأان أتوقع أن اخلطبة والعقد جاء مبحض رغبتك وقناعتك ،وعلى هذا فاألمر طبيعي ،وال ختف مما
تتوقعه من استمرار امللل وازدايده ،فلن حيصل إبذن هللا تعاىل ،ولكي نعاجل احلال قبل توسع مداها

نفسياً عندك .أوصيك مبا يلي:
( )1قلِّل من الزايرات إليها ،وتعلهل أبنك مشغول ،وقلِّل كثرياً من االتصاالت اليومية ،ولكن بطريقة

ذكيهة ،وحبكمة يف التصرف؛ حىت ال تصاب هي أيضاً بوساوس وخياالت تسيطر عليها فتتأذى هي هبا
فتظن بك سوءاً وتصاب خبيبة أمل ،فكثرة االتصاالت يومياً ،وزايراتك نصف الشهرية هلا وأنتما مل
تنفردا يف عش الزوجية الذي له طعم خاص يف العالقة الصادقة والسكن النفسي ،واإلحساس

ابالستقاللية الزوجية املمتعة ،واحلب املبين على املودة الصادقة ،فإن عدم انفرادكما واستمرار

اللقاءات واالتصاالت على هذه احلال وهي يف بيت أهلها جعلك حتس ابمللل والراتبة ،مما جعلك

تشعر وكأنك تزور قريبة من أقرابئك ليس إال.

( )2فال عليك -اي ابين -فال ختف ،وأحسن الظن بربك ،فإنك -إبذن هللا -ستهنأ بزوجتك،
وستهنأ هي أيضاً بك بعدما تتزوجان وتنفردا ببيت الزوجية الذي ستظلله السعادة ،ويرفرف علم

املودة واحلب ،وما عليك إال الدعاء إىل هللا أن يوفقك وزوجتك ،ويزيد يف رابط املودة بينكما .وفقك

هللا ،وابرك عليك ،ومجع بينكما يف خري.

()508/17

زوجي ال يهتم يب!
اجمليب د .هاين عبد الشكور
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز  -قسم الدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية
التاريخ 1427/05/28هـ

السؤال

أان متزوجة ويل أطفال .وقد زوجين أهلي من شخص ال أحبه ،رغم حماواليت أن أحبه ولكن مل أستطع.

مل حيس يب ومل يهتم يب ،مما أثر علي نفسيًّا .فماذا أفعل حىت أحس به وأكسب اهتمامه ،وأقوم بواجيب
حنوه؟ ..علماً أبنين أصلي كثرياً ،وأذكر هللا ،وأقوم الليل .فما العمل حىت نقيم بيتنا على احملبة

والرمحة؟ وجزاكم هللا خرياً..
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:

فأسأل هللا أن يهدي لك قلب زوجك ،ويدمي العشرة بينكما على ما حيب ويرضى.
أيتها األخت الكرمية :ليست كل البيوت اليت تبىن على احلب ،ولكن حسن العشرة وتبادل احلقوق

والواجبات كفيل مع الزمن إبنشاء احملبة والرمحة بينكما ،حاويل أن تصارحي زوجك وتطليب منه أن

يهتم بك .وقبل ذلك البد أن تنظري من انحية أدائك حلقوقه ،واهتمامك به ،وخدمته ،وطلب مودته
ورضاه ،فالذي أخشاه أن يكون شعوره حنوك كشعورك حنوه ،بسبب عدم اهتمامك ببيت الزوجية ،أو

حسن الرعاية لألطفال ،أو قلة اهتمامك به .وثقي متاماً أن الزوج لو وجد منك االهتمام والرعاية

لبادلك ذلك مثالً مبثل ولو بعد حّي ،وال تستعجلي النتائج ،وذكرت أنك -هلل احلمد -ممن يذكرون
هللا ويصلون ،فهال أكثرت من الدعاء أن يصلح هللا ما بينك وبّي زوجك ،وأن يدمي العشرة بينكما

على احملبة والرمحة ،وهللا سبحانه قادر على كل شيء .وحاويل أن تستشريي من تثقّي برأيها ،وعقلها،
ودينها .فقد تكون هناك أمور بّي النساء ،وأسرار لكسب اهتمام الزوج تدلك عليها وترشدك .أسأل
هللا لك التوفيق واهلداية .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه واحلمد هللا رب العاملّي.

()509/17

زوجيت مدمنة إنرتنت
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية
التاريخ 1427/03/07هـ

السؤال

زوجيت أصبحت مدمنة إنرتنت ،فهي هتمل كل شيء يف حياهتا ،وال هتتم أبمور البيت .حاولت بكل

السبل إرجاعها إىل صواهبا فلم أستطع (من إرشاد ونصيحة والسفر إىل العمرة فلم يثنيها شيء عن
النت)  .كما أهنا ال تقوم بواجباهتا حنوى ،وال تريد أن أملسها ،وتسهر حىت الفجر على النت حبجة

صالة الفجر ،ولكن أان أعرف ما بداخلها ،وال أستطيع أن أطلقها؛ حفاظاً على األوالد ومسعتهم،
أرشدوين ماذا أفعل؟ فقد تعبت من احملافظة على استقرار البيت أو هدمه.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فلدي يقّي أن وراء كل سلوك دافعاً ،ويف ظين أنك لو فتشت يف (دفرت) عالقتكما الزوجية مل يصعب
عليك أن تعثر على ذلك الدافع الكامن وراء مشكلة زوجتك ،أو إدماهنا على النت ،ومن مث رمبا

سهل عليك التغلب على املشكلة ،وعالجها.
أخي الكرمي :أحسب أن رسالتك تعكس (شدهة) انفعالك الداخلي؛ فقد ورد يف ختامها قولك:

(تعبت من احملافظة على استقرار البيت أو هدمه)  ،وهي عبارة ،وإن أبدت شعورك ابلتعب ،إال أن

الغموض يلف معناها ،وهذا االنفعال أخشى أن يكون هو الذي حيكم عالقتك بزوجتك ،إي إن

عالقتك بزوجتك حتكمها لغة الرايضيات ،وصرامة األعداد ،افعلي وال تفعلي ،أنت مل تنجزي هذا،

هذا يثبت أنك مهملة ،فلت لك مراراً وتكراراً ،تعبت من الكالم معك!!

حّي يكون ذلك صحيحاً فمن املؤكد أن املشكلة يف طريقها للتفاقم والتصعيد.

إن لغتك لغة املطالب ،لغة حقوقية ،لغة حتدها -من اجلهات األربع ( -واجباهتا) املنزلية والزوجية،
ومن مث فرمبا إن زوجتك جتد يف النت ما تفتقده لديك.

إن من أبرز أسباب اإلدمان على النت (اهلروب) من الواقع ،والبحث عن واقع (بديل)  ،ومع مرور

أي
الوقت يتكيّف اإلنسان على ذلك ،ويصبح من الصعوبة عليه التخلص ..وألنه مل يب ُد يف رسالتك ّ
ٍ
نقد أو حتفظ على ما تتعاطاه زوجتك من معلومات أو تبحث عنه داخل الشبكة ،فإنين أستبعد

دوافع اإلدمان األخرى.

تدي ُّن زوجته أو مستواها التعليمي العايل يفرتض أن
أخي الفاضل :إن بعض الفضالء يظن أن جمرد ّ

يكون هو دافعها خلدمته وخدمة أوالده وبيته ،بل وغض الطرف عن مشكالته معها ،وأخطائه
عليها ..وقد يتساءل بدهشة :أال يكفيها أهنا إذا ماتت وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت اجلنة؟!

واحلقيقة اليت ال حتتاج إىل إيضاح أن الزوجة إنسان له مشاعره وأحاسيسه ،وأن كلمة الشكر تدفعها،
أهم من ذلك ضرورة إدراك أن الزوجة كامرأة ختتلف يف أمور كثرية عن
وكلمة الثناء حتفزها ،ولكن ّ

عرب بعض الباحثّي املختصّي -قدم الرجال من املريخ ،وقدمت
الزوج كرجل ،حىت لكأمنا -كما ّ

النساء من الزهرة.

()510/17

ومن هنا فهناك مشكلة كثرياً ما ترتك بصمات سلبية على العالقة بّي الزوجّي؛ وذلك حّي يتعامل

الرجل مع زوجته تعامله مع زميله الرجل ،وتتعامل الزوجة مع زوجها تعاملها مع صديقتها املرأة ،ولعل
أبرز ما يشار إليه هنا حاجة املرأة إىل املشاركة الوجدانية ،إن املرأة قد تشكو من شيء ،وقد تبدي

ذلك الشيء (أضخم) من حقيقته بكثري ،ال ألهنا تريد من زوجها أن يتطوع بذكر احللول (احلقيقية) ،

ولكنها تريد االعرتاف واملشاركة الوجدانية.

إن كلمة ثناء على كلمة كتبتها زوجتك يف أحد املنتدايت قد تدفعها أكثر إىل االرتباط ابلنت ،يف ظل

كونك ال تعرتف مبوهبتها ،أو ال تكرتث مبشاركاهتا ،إن مل تكن تزري هبا ،وتنعى عليها قائالً :ال قيمة
-إطالقاً -ملا تكتبّي ،وحياتك معي ،ومع أوالدي ،فاشلة.

أخي الكرمي :لو لعبت مع زوجتك لعبة مسلية ،فعرفت املنتدايت اليت تشارك فيها زوجتك ،وسجلت

فيها دون أن تعرف زوجتك ،مث بدأت تعلق -بقدر من الثناء -على كلمات ومشاركات زوجتك،

وحّي ميضي بعض الوقت تفاجئها أبنك صاحب ذلك التوقيع ،مث تنطلق يف تغيري أجواء البيت من

كونك ترى أن الوظيفة األساسية للزوجة هي (خدمة) الزوج واألبناء ،إىل كون الزوجة (مديراً تنفيذايً)
للبيت ،حيتاج إىل الدعم والتشجيع ،وغض الطرف عن بعض األخطاء اليت البد منها.
أخي الكرمي :أان واثق أنك عاقل وانضج ،وقد بسطت لك األمر فانظر فيه برويّة؛ وحاول إعادة

النظر يف تعاملك معها ،خاصة وقد أشرت إىل إخالهلا معك حىت ابلعالقة اخلاصة بينكما ،بقولك:

(وال تريد أن أملسها)  ،وهو ما يعين -رمبا -أن هناك خلالً يف ممارستك لتلك العالقة معها ..إذ إن

بكل منهما أن يكون
هناك فروقات بّي الرجل واملرأة حىت يف رؤيته وأدائه للجانب اجلنسي حيسن ٍّ

ملماً هبا ،ليستطيع التفاعل مع صاحبه ،ويدفعه إىل التفاعل معه.

وفقك هللا إىل كل خري ،وأزال عنك ما يهمك ،وأصلح لك زوجك وولدك.
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أان وهجران زوجي!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية

التاريخ 1426/08/07هـ

السؤال

زوجي مقصر معي ومع أوالده ،فهو ال حيب اجللوس معنا ،وجيلس يف مكان منعزل ملشاهدة
الفضائيات ،ويف هناية األسبوع يذهب إىل االسرتاحات واملزارع طيلة األايم الثالثة (أربعاء ومخيس

ومجعة)  ،كذلك يته هرب من املسؤوليات ،ويقول :عندما أجلس أحس أين سواق عندكم فقط ،كذلك
لديه فراغ عاطفي كبري بيننا ،واملشاكل كثرية أيضاً ،السؤال :هل يلحقين إمث عندما أترك التحدث

والنوم معه؛ ألن قليب مآلن ابحلقد عليه وعلى تصرفاته؟
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

مر على
أخيت الكرمية :عندما قرأت سؤالك تذكرت حكاية قدمية قرأهتا ،وهي أن رجالً صاحلاً حكيماً ّ
عدد من الناس ،وقد اجتمعوا على شخص يوخبونه وينهرونه ،فسأل عن األمر ،فأ ِ
ُخرب أن ذلك الرجل
قد وقع يف معصية ،فقال :أرأيتم لو وجدمتوه ساقطاً يف بئر ما كنتم تفعلون؟ قالوا :نسارع يف إخراجه.
قال :فإن صاحبكم قد وقع يف بئر املعصية ،فال تعينوا الشيطان عليه.

إن صيغة سؤالك تدل على عقل ومعرفة ،لكن مطلبك من السؤال ال يتناسب مع ذلك أبداً ،إذ

يتمحور سؤالك على النحو التايل( :هل يلحقين إمث عندما أترك التحدث والنوم معه؛ ألن قليب مآلن

ابحلقد عليه وعلى تصرفاته) ؟

()1/18
أخيت الكرمية :أان أق ِّدر (ضخامة) املشكلة ،لكن يرتاءى يل أن حلها ليس مستحيالً .وأنت اآلن -

بعقلك ومعرفتك -تتجهّي -رمبا دون شعور-منك لتوسيع دائرة املشكلة وتعميقها .إن املسألة -

أخيت الكرمية -ليست انتصاراً (حاضراً) للنفس ،ولكنها حياة أصاهبا بعض االعوجاج ،هي حباجة إىل
تعديل ،وإعادة قطارها إىل قضبانه ،ومن املهم أن تسأيل نفسك :هل كان هذا سلوك زوجك منذ

اقرتنت به؟ أما أان فأشك .ومن خالل جتربيت يف االستشارات فإن الزوجّي إذا مل يدخال بيت الزوجية

بوعي وحب فإن جذوة االرتباط -مهما كان وهجها -البد أن تذوي ،فالزوجان يدخالن وحدمها

بيت الزوجية ميأل أنفسهما الفرح ،ومتأل أذهاهنما األحالم ،وحيسان ابلقرب الشديد ،لكن ألن هذا
القرب جسدي فلن يلبث اجلسدان أن ميال ،ومن مث يبدأ االبتعاد ،ويسهم يف االبتعاد جميء األطفال،

الذين تنشغل هبم الزوجة عن الزوج ،فمع جميء كل طفل تنسحب أكثر ،حىت تصبح العالقة أحياانً
جمرد االجتماع يف بيت ،وعلى الطعام ،واالستجابة -رمبا على مضض -للحاجات اخلاصة ،ووقتها

يتحول الزوج إىل إنسان عصيب ،يتنرفز عند أدىن موقف ،أحياانً ألنه حيس أنه بدأ يعطي أكثر مما
قد ه

أيخذ ،كما هو حال زوجك ،الذي يرى أنه -حسب تعبريه( -أصبح سواقاً عندكم) ! وهو يدرك أنه
يف وقت مضى كان يف (بؤرة) االهتمام ،واليوم صار على اهلامش ،وإذا كان موقعه ابألمس يدفعه

للجلوس يف البيت أكثر ،واالحتكاك أبسرته ،فإنه ابت جيد من االهتمام به من (شلته) أكثر مما جيد
من أسرته ،ويزداد األمر سوءاً عندما تبدأ الزوجة تصب عليه (سوط) عتاب ،أو لوم بصورة مستمرة،
حينها يتحول األمر إىل شعور عميق بضرورة الدفاع ،أو إيثار االنسحاب واهلروب! ويف كل احلاالت
فالزوجان هبذا يكوانن قد سارا يف طريق اإلجهاز على ما تب هقى من أسس العالقة ،ومن هنا تنطلق
الزوجة تندب حظها مع هذا الزوج املتخلي عن مسؤولياته ،املستهرت حبياته الزوجية واألسرية ،وقد

تظل (تن ّفس) عند بعض الصديقات أو القريبات ،حىت رمبا أصبحت قصتها رواية متضغها األفواه.

والزوج من جهته يصبح يبحث عما ميأل به وقته ،وقد جيد يف الفضائيات وسيلة جذب ترضي لديه

بعض اجلوانب ،وقد يصبح لصيقاً بـ (الشلة)  ،أو مدمناً للسهر والسفر.

إن كالمي السابق ال يعين ابلضرورة أنه ميثل حياتك وزوجك ،ولكين يف الوقت نفسه أحسب أنه ليس

بعيداً عنه جداً ،ولكن من املهم أن تدرك امرأة عاقلة مثلك أنه ميكن -حّي تصح العزمية -أتسيس
عالقة جديدة ،ترجع فيها األمور رمبا أفضل مما كانت ،ولكن البد من إرادة قوية ،وخمطط لبناء،

وصرب على مراحله ،ووسائل مساعدة؛ منها األساسية ،ومنها ما حيتاج إليه للتزويق .إن (مرآة) العالقة

الزوجية قد يصيبها الصدأ ،لكن مهارة الزوجّي أو أحدمها ميكن أن ترجعها إىل درجة كبرية من
الصفاء.
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كل منهما أنه شريك
إن من احلكمة والعقل أن يراجع الزوجان سلوكهما مع بعضهما ،ورمبا وجد ٌ

ببعض األخطاء ،وقد يربر أخطاءه أبن الطرف اآلخر هو الذي دفعه لذلك .وإذا كان اإلسالم حيث

على العفو والصفح بعامة ،فإن ذلك يف احلياة الزوجية أوىل وألزم ،وكم من الزجيات انفصلت عراها

يعمق
يقر أبنه هو املخطئ .وال شك أن الشيطان ّ
بسبب عناد الزوجّي ،فالكل ينتظر من اآلخر أن ّ
كل منهما؛ مع أنه من الواضح أن هناك حباً بينهما ،وأن كالً منهما جيد لدى
تلك املشاعر لدى ٍّ

اآلخر مجلة من األشياء اليت يراتح هلا ،لكن رايح هذه اخلالفات تظل تدفن احملاسن ،وتكشف عن
املساوئ ،حىت حيصل بينهما الطالق النفسي ورمبا وصال لالنفصال ،وقد تقول الزوجة :إهنا ظلت

زمناً طويالً هي اليت حتاول إرضاء الزوج حّي يغضب ،حىت أصاهبا امللل ،واعتاد الزوج منها على

ذلك ،وهنا أقول أبن تلك العالقة الزوجية من البداية كانت منطوية على قدر من اخللل ،فالزوجة رمبا

جيسد
مل تتفهم حاجات الزوج ،أو األسلوب األمثل يف التعامل معه ،فبدأ ّ
يعرب عن ذلك بـ (الزعل) أو ّ

عدم ارتياحه بـ (الصمت)  ،وبدالً من أن تبحث الزوجة عن اخللل تتعب نفسها يف ترضية الزوج كلما
أحست بـ (زعله)  ،وهو ما ينتهي هبا غالباً إىل امللل.

أخيت الكرمية :حّي أقرأ يف رسالتك قولك( :هل يلحقين إمث عندما أترك التحدث معه والنوم معه؛

ألن قليب مآلن ابحلقد عليه وعلى تصرفاته)  ..يذهب يب التفكري إىل ختيّل مستوى حديثك مع

زوجك ،ومستوى أدائك اجلنسي معه ،فمن الطبيعي على زوجة تصف قلبها أبنه مآلن ابحلقد على
زوجها أن تكون نظراهتا إليه حادة ،ولغتها معه حادة ،ورمبا ماطلته يف االستجابة ملطالبه اجلنسية،

وحّي يقدر أن تستجيب له فمن الطبيعي أن ترى أنه ال (يستاهل) من يستعد له.

أخيت الفاضلة :بدالً من هذا أمتىن أن تقومي بدور متثيلي ،لكن شريطة أن تكوين فيه ممثلة ماهرة،
وليكن دورك التمثيلي دور عاشقة ،تركض وراء من تعشقه ،وليكن ذلك املعشوق هو زوجك،

واجعلي أوالدك ميثلون (الكورس) الذي يكمل اللوحة التمثيلية ،فيساعد (البطلة) يف الرتحيب

ابلبطل ،ولتأخذي ك هل ما ميكن أن أتسري به البطل ،ولتعملي ك هل ما ميكن أن جيذبه إليك ،ولتعطي

يقل عن ثالثة أشهر ،أتوقع بعدها أن جتدي زوجاً خمتلفاً يف نظرته إليك،
هلذا الدور (التمثيلي) ما ال ّ

واشتياقه إليك ،وجلوسه معك .قد يكون تراكم املشكالت جيعلك تستبعدين ذلك أو ال تصدقينه،

ولكن أرجوك جريب ،فرمبا متنيت أن تكوين فعلت ذلك منذ زمن ،وإن كنت آمل منك أن تقرين ذلك
وتعمد األوقات اليت ترجى
بسؤال هللا التوفيق ،واللجوء إليه يف إصالح احلال ،واالجتهاد يف ذلكّ ،

فرج هللا مهك ،ونفس كربك ،وآلف بينك وبّي زوجك ،وأصلح لكما النية
فيها إجابة الدعاءّ .

والذرية.
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زوجي يكثر السهر
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية

التاريخ 1426/08/02هـ
السؤال

أريد أن أعرف هل من حق الزوج السهر يومياً أو شبه يومي؟ مع العلم أن يومي األربعاء واخلميس

يعتربمها من حقه ،ويصر على السهر فيهما .وحىت أكون صادقة فهو ال يقصر معي يف شيء ،إال أين
ٍ
معاص ،لذا أود أن يبتعد عنهم ،فبماذا تنصحوين؟
أعرف أن اجللسة اليت جيلسها مع زمالئه كلها
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
( )1أعجبين يف رسالتك أمران:

األول :احلرص على بعد الزوج عن معصية هللا ،وهذا األمر من أهم لوازم احلياة الزوجية.
الثاين :اإلنصاف وبيان احلقيقة ،وهذا من أعظم الصفات يف اإلنسان عموماً.
( )2أخيت الكرمية :يف احلياة الزوجية واألسرية مقاصد كربى وأساسية ،وفيها مقاصد صغرى رغم
أمهيتها ،فمن املقاصد الكربى :احملافظة على الكيان األسري ،واستمرار احلياة الزوجية.

ومن املقاصد الصغرى :أداء بعض احلقوق الزوجية ذات املرتبة الثانية يف األمهية.

إذن :احلقوق أيضاً تنقسم إىل حقوق النفقة ،واحلد األدىن من حسن املعاشرة.

ومن احلقوق الثانية الكمالية :حق أهل البيت يف بقاء الزوج معهم بعض أايم األسبوع ،وسهره

عندهم ،وإدخال األنس عليهم.

والذي أريد أن أقوله بعد هذا كله هو ما دامت املقاصد الكربى متحققة ،واحلقوق األولية مؤداة،
فاحرصي -ابرك هللا فيك -على احملافظة على متاسك األسرة ،وعلى دوام الزوجية ،ولو بتقصري يف
بعض احلقوق الثانية الكمالية.

وبناء على ما سبق أدعوك إىل اللطف والرتفق يف املطالبة ببقاء الزوج معكم يف األايم والليايل اليت
ً
ذكرهتا حىت يرتفع مستوى حسن العشرة ،دون أن يقع شيء من الشقاق داخل األسرة.

( )3أخيت املوفقة :إن سهر الرجل خارج البيت مجيع ليايل األسبوع أمر مزعج ،لكن األمر األشد

إزعاجاً هو حصول املعاصي يف تلك السهرات ،وهذا األمر مقلق ويستحق تركيزاً أكرب ،فأوصيك مبا

يلي:

أ -الدعاء :دعاء احملتاجة املفتقرة إىل هللا ،الدعاء العامر ابلصدق واإلخالص واليقّي ،دعاء املشفقة
على زوجها من خطر املعاصي ،دعاء السجود وآخر الليل وبّي األذان واإلقامة.

ب -احلديث املباشر مع الزوج :حاويل إقناعه هبدوء ،وحوار عقالين خبطر جمالس املعصية ،حاويل
نصحه وترغيبه يف الصحبة الصاحلة من خالل اآلايت واألحاديث وأقوال العلماء.

ج -احلرص على إغرائه مبا جيعله يعود إىل البيت مبكراً ،ويقلل اخلروج منه.

فرمبا كان بعض الكالم احلسن واجملالس العامرة ابألنس جالبة الزوج ليعود إىل البيت مبكراً ،ورمبا

كانت العناية ابللباس واحللي والزينة والعطور جاذبة الزوج ليعود مبكراً.
ورمبا كانت السفرة الرائعة -شكالً ومضموانً -جاذبة الزوج ليعود مبكراً.

د -توفري بعض النصائح عن طريق الوسائل املقروءة ،كاملطوايت والكتب أو الوسائل املسموعة
كأشرطة التسجيل ،أو الوسائل املشاهدة كأشرطة الفيديو.
أسأل هللا الكرمي أن يسعدكما يف احلياة الزوجية ،وأن يصلح أوالدكما ،كما أسأله سبحانه أن يعينك
ويسددك يف إصالح زوجك .وهللا ويل التوفيق.
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زوجي يضايقين بتصرفاته
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية
التاريخ 1426/07/10هـ

السؤال

أان حديثة عهد ابلزواج ،يضايقين زوجي بتصرفاته ،علماً أين عاملة وأشعر ابلتعب دون وجود تقدير

من زوجي ،أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

أقول وابهلل التوفيق :إن مشكلتك كثرياً ما تعاين منها املتزوجات حديثاً؛ وذلك لنقص اخلربة لديهن،
وعدم تعودهن على مثل هذه املشكالت ،وال نستطيع أن نقول إن لديك مشكلة بقدر ما هو سوء

تقدير للمواقف من قبلك أنت وزوجك ،ويبدو أنكما صغريان يف السن مل تتعودا على بعضكما

البعض حىت اآلن ،وال يعين مثل هذه السلوكيات أنه ال يريدك ،ولكن اإلنسان يف عامل اليوم يتعرض

لكثري من الضغوط يف احلياة ،خاصة مع تعدد األدوار االجتماعية اليت ميارسها وااللتزامات الكثرية.
فال تقلقي وتشعري نفسك ابلبؤس والتعاسة ،ولكن ينقصك كيفية إدارة منزلك.
فأان اتفق معك أن املرأة العاملة تعاين كثرياً يف كيفية املواءمة بّي مسئولياهتا يف العمل ،ودورها يف

العيش كزوجة وأم.

مبزيد من اخلربة سوف تكتسبّي القدرة على التعامل مع مثل تلك املواقف ،فموقفك من زوجك

وموقفه منك طُرِح كثرياً يف الدراسات العلمية املتخصصة يف العلوم االجتماعية والنفسية.

نصيحيت لك إذا أنت مقتنعة بتقصري زوجك أن تقتنعي أيضاً بتقصريك ،فكالكما ضحية ملسؤوليات
العمل ،ولكن االختالف أننا يف اجملتمعات الشرقية رغم التوسع يف جمال علم املرأة إال أن الرجل

الشرقي يريد منها مسؤوليات أكثر يف املنزل ،فهو يريد منها تنفيذ متطلباته ،حيث إنه يرى نفسه
املسؤول األول.

لعلك تبادرين ابقتناء كتب عن حياة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -يف تعامله مع زوجاته ،سواء
يف كتيب أو شريط إسالمي ليكون على طاولة املنزل الرئيسية.

حتاملي على نفسك ونظمي برانجماً يومياً لكما للمقابلة بينكما.

اتفقا على برانمج يومي أو أسبوعي للقاء مشرتك للتقارب العاطفي فيما بينكما ،البد أن تشعري أن

الزوج حباجة لزوجته ،وتدركي أن الزوج إذا مل يتوافر لديه املسكن اهلادئ ،فهذا يزيد من إحباطه،

وثقي أن خدمتك وطاعتك لزوجك هي عبادة تؤجرين عليها ،فصربك واحتسابك األجر عالمة على
إميانك ،وما مبادرتك ابلسؤال إال دليل على ما تشعرين به من أمهية ذلك يف حياتك الدنيوية

واألخروية.
دعائي لك -أخيت الكرمية -أبن يسدد هللا خطاك ،وأن ينري قلبك أكثر وأكثر ،وابهلل التوفيق ،وصلى
هللا على نبينا حممد.
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احملبة بّي الزوجّي واحللقة املفقودة
اجمليب د .منرية القاسم

عضو هيئة التدريس بكليات البنات ابلرايض.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1426/04/23هـ

السؤال

جزاكم هللا خرياً ،مباذا تنصحون الشاب والفتاة يف مرحلة عقد النكاح من نصائح ومالحظات؛ حبيث
تقوى احملبة بّي الزوجّي يف مرحلة عقد النكاح ،وبعد إمتام الزواج؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
األخ السائل الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

خبصوص سؤالك حول تقوية احملبة بّي الزوجّي:

 ننصح املقبلّي على الزواج من الشباب والفتيات بزايدة ثقافتهم الزوجية ،وأول ما يبدأون به هومعرفة حقوق وواجبات كل منهما جتاه اآلخر ،وذلك من خالل كتب الفقه والشريعة اإلسالمية.

 -من املفيد جداً التعرف على اآلداب املتعلّقة ابلعالقة الزوجية والتحلي هبا ،مما يزيد من أواصر

احلب واالحرتام بّي الزوجّي ،وأنصح بقراءة سرية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -مع زوجاته،

ففيهما أمنوذج حي ومثايل ملا جيب أن تكون عليه العالقة بّي الزوجّي.

 كما ال يفوتين أن أذكر بعض األمور اليت أرى أمهيتها لبناء عالقة زوجية سعيدة  -إبذن هللا:-( )1القراءة يف هذا اجملال ،فهناك العديد من الكتب املفيدة للمقبلّي على الزواج.

( )2حضور الدورات ،واليت تتعلّق بتطوير الذات يف جمال العالقات الزوجية ،مثل دورة (عروس على
األبواب)  ،ودورة (سنة أوىل زواج)  ،وغري ذلك ..مما يتاح لكم يف منطقتكم.
( )3هناك أشرطة مسعية جيدة يف هذا اجملال لعدد من املشايخ واملتخصصّي ،مثل أشرطة األستاذ/
جاسم املطوع ،والدكتور صالح الراشد ،والشيخ إبراهيم الدويش يف شريطه (السحر احلالل) ،

وغريها ...

( )4هناك مواقع إلكرتونية جيدة يف هذا اجملال ،مثل موقع (الفرحة)  ،و (هلا أون الين)  ،و (اإلسالم
اليوم) يف صفحات األسرة واالستشارات.

( )5كما أنصح كل زوجّي ،وكل املقبلّي على الزواج احلفاظ على اخلصوصية الزوجية ،وحفظ
األسرار ،وعدم السماح لآلخرين ابلتدخل يف حياهتما اخلاصة.
( )6االحرتام املتبادل بّي الزوجّي ،وهذا ال يعين اجملامالت املصطنعة والنفاق ،ولكن أن يراعي كل

من الزوجّي مشاعر اآلخر ،وظروفه النفسية ،وأن يقدرها ويضع كل واحد نفسه مكان اآلخر.

( )7التودد بّي الزوجّي ،أبن يبحث كل منهما عما يسعد شريك حياته فيحرص عليه  -من غري

معصية هلل ،ومن ذلك الكلمة الطيبة ،والتبسم واهلدية ،ومشاركته اهتماماته وهوايته ،واحلرص على

السؤال عن أهل زوجه ،وتكرميهم وصلتهم واإلحسان إليهم  ...إخل.
( )8ومن املهم أن يرسم الزوجان هدفاً سامياً لعالقتهما يف بناء أسرة مسلمة مؤمنة سعيدة .وفقكم

هللا ورعاكم.
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هل أطلب الطالق؟؟
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية

التاريخ 1424-7-18

السؤال

أان فتاة تزوجت من شاب ملتزم ،..ومل أمكث معه إال  13يوماً فقط ،وبعدها بدأ يشق طريقه حنو

اجلهاد ،ولكن سؤايل هل أبقى معه أم ال؟؟ فأان أكرب أخوايت  ...وعشت حياة مجيلة مع أهلي  ...ومل
أعتد اجلفاف يف املعاملة والقسوة ،أما اآلن فأمه بعد أن كنت أتصل عليهم وأسأل عن حاهلم كانت
علي أن زوجتين ابنها  ، ...مث وصل إىل كالم التجريح ..وإساءة الظن يب ..مع أهنم
جترحين وَمت ّن ه

يعلمون أنه ليس يل أي دخل يف ذهابه وجهاده ..غري أين اآلن سأغلق الشهر الثالث من سفره ...
فأان أصبحت فرداً منهم  ...وتركت التدريس من أجل ابنهم الذي أحلت أمه كذلك أن أتركه من

علي ،كذلك زوجي حرمين ومنعين من أشياء
أجله ..فأصبحت من دون مال ،وال أجد من يصرف ه

كنت أزاوهلا ..وكنت أتلذذ هبا  ...التدريس وهو أعظم جمال دعوي أعمل فيه  !! ...وأيضاً منعين
من استخدام بعض األجهزة احلديثة.

وأسألك اي شيخ :هل أبقى معه أم ال؟؟ فأان أحب دينه والتزامه  ...ولكن أكره معاملته ومعاملة أهله
ابلذات.
اجلواب

األخت الكرمية..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
جوايب لسؤالك ابختصار :نعم ابقي معه.

وذلك لعدة أمور:

 .1أن الطالق هو أبغض احلالل إىل هللا ،وهو هدم لكيان أسرة مسلمة كان من املمكن أن جنين منها
اخلري الكثري.

 .2أن زوجك متدين ملتزم وزاد على ذلك أبن مست مهته لينذر نفسه ويبذهلا رخيصة يف سبيل هللا،
وهذا خلق سام إذا التزم صاحبه منهج االعتدال الذي رمسه هللا يف كتابه وأوضحه لنا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يف سنته ،وإبمكانك أن تقارين حالك حبال من تشتكي زوجها الذي يعود يف آخر

الليل خمموراً ،أو تكتشف أنه على عالقة حمرمة مع امرأة أخرى ،أو أنه إنسان اتفه ال هدف له يف
هذه احلياة حىت تعريف مقدار ما أنت فيه من نعمة.

 .3وحىت ال تفويت على نفسك األجر العظيم بصربك على فراق زوجك الذي (يشق طريقه حنو العز

ونصرة إخوانه)  ،واحتسابك األجر على ما يصيبك من ذلك من عنت ومشقة.
 .4أن ما ذكرته من اجلوانب السلبية يف حياتك ميكن أن تتجاوزيها إذا أحسنت التصرف ابلتفكري
اهلادئ ،والتعامل احلكيم والصرب وطول النفس.
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هذا ما جعلين أوصيك أبن ال تطليب فراقه ،بقي أن أوضح لك بعض املعامل املهمة يف عالج ما
تواجهينه من غطرسة أهل زوجك ،وآراء زوجك اليت فيها نوع من التشدد الذي ال يقر عليه ،أما
والدته فإنين أستطيع أن أفسر وال أبرر تصرفها ،إذ هي ترى فلذة كبدها وقطعة قلبها يذهب ليموت،
ويف هذه احلالة رمبا يذهل اإلنسان عن التصرف الصحيح فيبدر منه ما قد يندم عليه إذا اثبت إليه

نفسه ،والبعض حياول أن يتخفف من ثقل اهلم إبلقاء املسؤولية على اآلخرين ،وأنت إذا أصبحت أما
فرمبا تشعرين هبذه املشاعر ،لذلك أرى أن تصربي وتقابلي إساءهتا ابإلحسان فسوف حتمدين العاقبة

إذا اجنلت هذه الغمة .أما زوجك فإن مثل هذه اآلراء اليت يتبناها غالباً ما تسبق فرتة النضج عند من

يهتم مبثل اهتماماته ،وأنت  -بشيء من الصرب واحلكمة  -تستطيعّي أن تتوصلي إلقناعه،

فاستخدامك لألجهزة احلديثة يف املنزل لتوفري أكرب قدر من الوقت له فتستعدي الستقباله ابهليئة

احلسنة والنفسية اهلادئة ،وأنت حتتاجّي إىل الوقت للذكر والصالة وقراءة القرآن ،وإذا رزقكما هللا

الذرية فسوف تستغرق رعايتهم وقتاً أكرب ،لذلك أنت تستخدمّي هذه األجهزة.
وإبمكانك أن تستعيين بفتاوى أهل العلم يف ذلك.

تقولّي (زوجي حرمين ومنعين من أشياء كنت أزاوهلا) وهذه طبيعة الزواج ،فإن ارتباط اإلنسان
بشخص آخر حيد كثرياً مما كان يتمتع به قبل زواجه ،وإبمكانك أن تسأيل بعض قريباتك املتزوجات

لتتأكدي من ذلك ،نعم ،قد خيتلف حجم هذه القيود من شخص آلخر ،ولكنها موجودة وال شك،
أما راتبك فإين لن أحتدث عنه إذ الرزق بيد هللا تعاىل وما كتبه فلن يتقدم أو يتأخر ،وكل ما عليك هو
التحلي ابلصرب فال زلت يف بداية زواجك ،وسوف يفرج هللا عنك قريباً إبذنه تعاىل أسأل هللا أن جيمع
قلبيكما على طاعته إنه مسيع جميب.
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ما هي حقوق الزوج على زوجته؟
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1424/12/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو إفاديت يف بيان حق الزوج على الزوجة فيما إذا طلب منها السكن مع أمه أو الذهاب إليها يف
مواعيد حمددة معه ،أو أمرها بزايرهتا ،أو خبدمتها وما شابه ذلك ،وإن كان ذلك له فما يتوجه به

عليها؟ وإن مل يكن له وطلبت أمه منه ذلك وإال فقد تطلب منه فراقها ،أو يف حالة ما إذا كانت
السكىن مع األم الزمة؛ لكرب سنها وحنوه وحاجتها إىل اخلدمة ،وهل من حق الزوج منع زوجته من

اخلروج لطلب العلم مع إحضار الدروس املختلفة املسموعة واملرئية هلا يف املنزل؟ وماذا لو أصرت

على اخلروج وفعلت؟ أفيدوان مأجورين- ،وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

مجيع ما تسأل عنه أييت ضمن ما يسميه الفقهاء «العشرة الزوجية»  ،وهو ابب جاءت معامله الرئيسة
حمددة واضحة يف الكتاب والسنة ،لكن غالب تفاصيله مسائل اجتهادية ،تقوم على املقايسة ومراعاة

مقاصد التشريع السامية ،والراجح يف غالب هذه املسائل االجتهادية أهنا منوطة مبا اعتاده الناس
وتعارفوا عليه ،والعرف أحد الضوابط املعتربة ،بعد الضوابط الشرعية والضوابط اللغوية.

وما ورد السؤال عنه حتدي ًدا حول سكىن الزوجة مع والدتك ،فاألصل توفري السكن للزوجة بنص

الكتاب والسنة ،ولكن إفرادها ابلسكن مرجعه للعرف ،كما أشري قريبًا ،فإن كان املتعارف عليه يف
جمتمعك إفرادها بسكن فيتعّي إفرادها إال أن ترضى السكىن مع األم ،وإن كان املتعارف عليه أن

تسكن مع أهل الزوج فال جيب إفرادها ابلسكن إال أن تشرتط على الزوج ،ومن حيث مستوى
السكن فعلى الزوج أن يسكنها فيما يسكن أمثاله فيه مثيالهتا.

ومن املمكن حتقيق القرب من الوالدة ورعايتها لكرب السن وحنوه ابلسكىن جبوارها ،دون أن يكون

السكن مشرتًكا .كذلك األمر يف خدمة األم وصلتها ،املرجع فيه العرف .لكن على املرأة طاعة زوجها

يف املعروف ،وعلى الزوج مراعاة أحوال زوجته وأخذها ابللّي وتوجيهها إىل ما فيه صالحهما ،دون

أن يكون على وجه الغلظة واالستبداد؛ فإن احلياة الزوجية مبناها على التكافل والرتاحم واأللفة اليت
ال حتصل يف بعض األحيان إال بنوع من التنازل والتغافل وغض الطرف عن اهلفوات ،وكال الزوجّي

معرض للقصور يف حق اآلخر فيتعّي عليهما عدم اإلحلاح يف احلصول على كل شيء ابسم احلقوق؛
فمن الذي ضمن أداء كل ما عليه من واجبات وحقوق حىت يتفرغ ملطالبة غريه حبقوقه.
قويل
وخبصوص خدمة األم ولو كانت مسنة ،فال جيب على الزوجة إال أن ختدم الزوج فقط يف أصح َ
متقدمي العلماء ،ومع ذلك فإن هذه املسألة كسابقاهتا على ما اعتاده الناس فيما بينه وأصبح عرفًا
هو املرجع ،فإذا مل يكن للناس عرف موحد فاألصل براءة ذمة الزوجة من هذه املطالبات.
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وليس لألم طلب طالق زوجة االبن؛ ورمبا تكون آمثة يف ذلك لو استجاب االبن لطلبها ،متسببة يف

الفراق بّي زوجّي ،ما مل يب ُد من الزوجة قصور يف حق زوجها أو عيب يف دينها يدعو للمفارقة،
فاملفارقة ٍ
حينئذ ملا حلق الزوجة ال لطلب األم .وأين كانت األم حّي حصلت اخلطبة وسعى الناس يف
التحري عن الزوجة ،وملاذا ال يكون االشرتاط قبل الزواج؟.

وفيما يتعلق خبروج الزوجة من بيتها ،فإن حترير املسألة على هذا النحو:
أحكاما تقدر بقدرها.
إذا كان خروج الزوجة لضرورة فإن للضرورات
ً

إذا كان بّي الزوجّي شروط تتعلق ابخلروج مت االتفاق عليها أثناء العقد وال تتعارض مع أحكام شرعية

فيتعّي االلتزام هبا ،فإن كانت تتعارض فتقدر بقدرها.
إذا منع الزوج زوجته من اخلروج صراحة؛ فإن عليها االستجابة لنهيه ،ولو كان خروجها ملقصد

مشروع كصلة رحم أو عيادة مريض.

ط االلتزام ابلضوابط
إذان مطل ًقا يف اخلروج فإنه جيوز هلا اخلروج مطل ًقا شر َ
إذا أذن الزوج لزوجته ً

الشرعية يف خروج املرأة وأال يكون اخلروج والدخول مستًا هلا كما لو كانت رجالً.
إذان مطل ًقا ومل مينعها ،فهل هلا أن خترج؟ أو مبعىن آخر:
وحمل النزاع إذا مل أيذن الزوج لزوجته ابخلروج ً
هل عليا أن تستأذنه يف اخلروج؟

مرد حكم هذه املسألة إىل العرف ،فإن كان املتعارف عليه يف جمتمعهما أن املرأة ال خترج إال أن

تستأذن زوجها يف كل مرة تعزم اخلروج فيه ،فإن اخلروج حينئذ ال جيوز إال أن أيذن هلا زوجها.

وإن كان املتعارف عليه أهنا خترج مىت ما رغبت إال أن مينعها فمعىن ذلك أن جيوز هلا اخلروج ،ومتتنع

وجواب إذا منعها زوجها.
عنه ً

ومع ذلك فينبغي أال يرتتب على خروجها تقصري يف حق زوجها وحق أوالدها وبيتها .ولو خرجت

(وقد منعها) فيجوز له أتديبها ابلصورة املشروعة من وعظها وهجرها والتقليل يف النفقة عليها إىل حد
إسقاط حقها يف النفقة .ومبناسبة هذا امللحظ جتدر اإلشارة إىل أنه قد يغفل بعض األزواج عن
فرصتهم هم يف أن يعينوا زوجاهتم على القيام بواجباهتم ،من خالل مبادرهتم بتوفية الزوجة ما حتتاج

إليه ،وإطالعها على األجر العظيم الذي كفله النيب  eللزوجة املطيعة املتبعلة لزوجها ،دون أن يكون

ذلك على وجه األمر والقسوة.

أخريا ،فإن العالقة الزوجية أمسى من كوهنا عالقة بّي رئيس ومرؤوس ،أو طالب ومطلوب ،ولكن
ً
لكون أكثر الناس ميارسون حياهتم بسجيتهم ومبا إمكاانهتم الفطرية ،دون مراعاة ما تتطلبه بعض
املواقف من حسن التدبري واملعرفة ،فكثرت حاالت اخلصام وتعثرت فرص التوفيق يف األعمال

والتواصل مع اآلخرين .وأرجو أال يكون خافيًا على السائل وغريه ما أصبحت عليه صورة احلياة

املعاصرة من تغري يستدعي تعرف وسائل التعامل معها (احلياة يف صورهتا اجلديدة) والتصرف احلكيم

إزاءها مما ال خيالف الشرع مباشرة أو مستقبالً .وعليه فنصيحيت إىل األخ السائل (وغريه ممن يطلع

على هذه اإلجابة) أن يتعلم ما أصبح يعرف بـ «الثقافة الزوجية» أو «الثقافة األسرية»  .وخباصة أن

كثريا من املشكالت ال حتل مبفردها ،بل هي فقرة يف منظومة كبرية من العالقة الوثيقة املتشابكة بّي
ً
الزوجّي .وهللا أعلم.
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زواج بال حقوق
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1425/07/08هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

جزاكم هللا خرياً على هذا املوقع الطيب ،وبعد ،سؤايل هو أان الزوجة الثانية ،وزوجي ما زال معي،

ولكن ما وفر يل السكن اخلاص -وال نفقة أي مصرف يل-وال املبيت عندي ،وترك اإلجناب؛ خوفاً
من ردة فعل زوجته األوىل ،مع العلم أهنا تعرف حاليا أبين مطلقة ،ولكن العكس صحيح فما زلت
على ذمته ،مع العلم أين صربت الكثري ،ومر على زواجنا مخس سنوات ،وال أخفي عليكم أبنه حيبين

كثرياً ولكن قليل العمل ،وأان حائرة ،أتطلق أم ال؟ وكيف احلل الشرعي .وجزاكم هللا كل اخلري،
والسالم عليكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخت السائلة  -حفظها هللا-

أوالً :مل توضحي  -حفظك هللا -هل كان زواجك ما يسمى بزواج املسيار الذي يشرتط فيه الزوج
على زوجته سقوط النفقة وعدم هتيئة السكن ،وإسقاط املبيت أم ال؟ ،وحكم زواج املسيار فيه
اخلالف املعروف عند العلماء.

اثنياً :إذا مل يكن زواجك هذا الزواج ،ولكن الزوج اشرتط ذلك يف العقد فاملسلمون على شروطهم.

اثلثاً :نصيحيت لك اي  -أخيت -أن تتفامهي مع زوجك على اإلجناب؛ ألن من أكرب أهداف الزواج
ابلنسبة للمرأة اإلجناب ،وتنشئة ذرية صاحلة ،والذرية هي زينة احلياة الدنيا ،ولقوله صلى هللا عليه

وسلم" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة" ،وذكر منهم" :أو ولد صاحل يدعو له"،

وأيضاً املطالبة ابملبيت ،وحسن العشرة إذا مل يشرتط عليك ذلك.

أما إذا امتنع زوجك عن االجناب وعن االنفاق وعن أداء الواجبات الزوجية فال ندري ماذا بقى من
دعوى احلب اليت يدعيها.

أما هل تطلبّي الطالق فهذا ما ال ميكن اإلشارة به إال بعد معرفة ظروفك فهل عمرك ووضعك
يسمح لك ابلزواج إذا حصل الطالق أم ال؟ فهذا ما حيتاج إىل توضيح ويرتتب عليه إختاذ القرار.

رابعاً :عليك التوجه إىل هللا ابلدعاء أبن يصلح هللا احلال ،ويرزقك الصرب؛ وأن يدل زوجك على
الطريق الصحيح ،فهو اهلادي إىل اخلري .ابرك هللا فيك.
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أليس من حقي أن أستقل ببيت؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق

الزوجية
التاريخ 1423-4-23

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز( :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها)

شيخنا الفاضل ..مضى على زواجي عدة سنوات وقد اخرتت زوجي وقد كان على قدر من

االلتزام ..كان شرط أهلي قبل الزواج أن يكون السكن منفصال عن سكن أهل زوجي ألن هناك نوعاً
من التقييد لوجود اإلخوان ..وكانت املوافقة ..قدر هللا أن نسكن مع أهله ليعض الوقت ..وقد مرت
بعض املواقف اليت رآين فيها إخوانه مع العلم أبين متنقبة!!..

كان أيب قد أهداان منزالً إىل حّي أن تتيسر أمور زوجي ويوفر يل سكناً ..ووافق زوجي ..وعشنا يف

البيت ملدة شهر ..وبعد أن محلت بطفلي األول اقرتح على زوجي العيش يف هذا املنزل لشدة حبه

ألهله.

يعلم هللا كم أحببت أهله وهو كذلك ولكن املشكلة أنه مل تعد هناك خصوصية يف حيايت..أريد أن
أعيش حيااتً أسرية أريب فيها أطفايل تربية صاحلة بال مشاكل ..هل هذا من حقي أم ال..؟ ملاذا يرضي
الزوج أهله دائما على حساب راحة زوجته ..يعلم هللا وحده مدى شعوري ابحلزن لدرجة أنين أحس

أبنين ال أقدر على مواصلة احلياة الزوجية معه !!!..طموحي حمدود ..وحلمي بسيط .أال وهو االنفراد
يف منزل الزوجية وكان الرد ابلرفض التام ..لذلك سؤايل هل أنين آمثة إذا مل أستطع طاعة زوجي يف
هذا األمر ..وخريته بّي املوافقة على طليب أو االنفصال  ...اي شيخ هذه قدريت يف التحمل وال
أستطيع أكثر من ذلك  ...والسالم عليكم

اجلواب

األخت الكرمية:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

أوافق متاماً أن السكن اخلاص والبيت األسري الصغري واملستقل هو ما تفضله كل زوجة وما تسعى

إليه مجيع الزوجات فهو مملكتها الصغرية الذي أتخذ فيه حريتها وتسعد برتتيبه وتنظيفه وجتميله حىت
ولو كان ذلك املسكن شقة صغرية املهم أنه ملك هلا وهي صاحبة القرار فيه مع زوجها ابلطبع.

وهذا بعكس ما إذا كانت الزوجة تعيش مع أهل زوجها إذ تفتقد فيه إىل احلرية يف التصرف هبذا

املنزل اللهم إال يف حدود غرفتها أو جناحها اخلاص وتفتقد فيه حرية احلركة واللباس والدخول
واخلروج أو حىت يف طريقة الطبخ ونوعية األكل وغري ذلك كثري.

ملحظ قرأته يف رسالتك ورمبا يكون هو السبب خلف هذا التمنع حيث ذكرت أن والدك أهداكم

مسكناً موقتاً وقد سكنتم فيه مدة وجيزة مث عدمت إىل بيت أهله  ...صدقيين أن الذي جعله يعود مل

يكن أهلة أو حبه هلم ..بل هو أمر آخر جيب عليكم معاشر الزوجات التنبه إليه وهو يف ظين السبب

الرئيسي خلف مثل هذا التصرف.
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الزوج يرى أن من أهم املهام املنوطة به كرجل وكزوج هو أتمّي سكن ألسرته وألن زوجك مل يستطع
إمتام هذا املطلب بنفسه بل كان عن طريق والدك فإنه يشعر ابن رجولته قد خدشت ،وأنه مل يوف
مبسؤولياته كزوج بل هو يعيش يف كنف والد زوجته !!..هذه املسألة يف ظين انه مل يتحملها ومل يستطع

التعايش معها ويف نفس الوقت هو ال يستطيع املصارحة معك فيها ولذلك مل يكن أمامه إال العودة
إىل بيت أهله هبذه احلجة أو تلك .هذا األمر يؤسفين أن الكثري من الزوجات ال يستطعن تفهمه
وتقبله مع أنه شيء عظيم يف نظر الزوج أما الزوجات فإهنن ال ينظرن إليه بنفس احلجم.

كان بو ّدي لو وضحت شيئاً عن املستوى املادي والوضع االقتصادي لزوجك ألتعرف من خالله هل

كان مبقدوره االستقالل ببيت أم ال ..وعلى كل حال ..ثقي إنه هو نفسه يرغب االستقالل ولكن ال
بد أن تكون منه نفسه وليس من أحد آخر وتكرب األنفة وتعظم لو أتت من أهل زوجته ..ويبقى

دورك أنت متمثالً يف أمرين هامّي مها..

أوالً :الصرب وعدم االستعجال فالنهاية السعيدة اليت وجدانها ابلتجربة هي غالباً قرينه الصرب وعدم
االستعجال..

اثنياً :حاويل اإلحياء لزوجك بصربك وحتملك حىت وجود األمر الذي يساعد على االستقالل ببيت

يكون من نفقته هو ال من غريه حىت ولو كان هذا البيت شقة أو دوراً متواضعاً ولكنها منه شخصياً
ومل تكن من غريه.

هذا مع عدم إغفالك التشجيع املستمر فهي أمور عظيمة حيب األزواج مجيعهم مساعها من زوجاهتم

أسرا ..واحرصي على البعد كلياً عن الفخر أبهلك ووالدك وأنه تربع ببيت لكم فهذه
وأتسر قلوهبم ً

لن تزيد املشكلة إال تتأججاً.
أمر أرأب بك عن التعامل معه فليس له هنا أي معىن خصوصاً وأنه قد
أما قضية طلبك الطالق فهذا ٌ
رزقك هللا مولوداً من هذا الرجل الذي أحببته كزوج ..فأرجو منك إغالق هذا الباب البغيض.
وإن بدا لك املزيد من التساؤالت فال ترتددي املراسلة

وفقك هللا ورعاك
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اخليار الصعب
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1425/5/24هـ

السؤال

تزوجت من امرأة يف هناية العشرين من عمرها ،وكالان مثقف ومن أصحاب الشهادات احملرتمة ،وهناك

قدر من الود واحملبة بيننا ،وبعد قضائنا مخس سنوات من حياتنا الزوجية برزت -بشكل ملفت-
مشاكل حادة وصلت إىل حد اخلطر ،وتتلخص املشكلة يف التايل:

أوالً :زوجيت موظفة ،وأخذت إجازة ملدة مخس سنوات ،انتهت اآلن ،وهي مهددة ابلفصل من

وظيفتها ،وهي تطالبين ابلعودة إىل وظيفتها ،أو تقدمي عوض مايل لقاء تضحيتها ابلوظيفة ،وأان رافض

لألمرين ،وخاصة أن وظيفتها يف بلد آخر غري البلد الذي نعيش فيه.

اثنياً :عدم التأقلم بّي أهلي وأمي حتديداً ،وبّي زوجيت لدرجة تؤذيين كثرياً ،ونتيجة هلذه الرتاكمات

طلبت زوجيت الفراق إن مل أستجب ملطالبها ،وأان أرى أن يف هذه االستجابة حقاً غري مشروع هلا ،كما
أنه ضعف يف الوفاء للعالقة الزوجية وحتويلها إىل عالقة مادية ،ورمبا كان سلسلة ملطالب أخرى ،بينما

ترى هي يف املقابل أن ذلك من حقها لتضمن مستقبلها املهدد جراء وضعي الصحي املتدهور ،كما

أن رفضي فيه نوع من عدم التضحية املتبادلة ،أان أمام خيار صعب .أرجو منكم الرأي واملشورة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

العالقات الزوجية مبنية على املودة والرمحة ،وأعظم أساس هلا طاعة هللا وتقواه ،فهي الوسيلة اليت

جتدد يف احلياة الزوجية ،وجتعلها مجيلة وممتعة ،فاحرص على ذلك ،واحذر أن تكون حياتكما جافة
ومقتصرة على أمور حسية مادية ،فلها من األثر السليب الشيء الكبري.

مل تذكر أن بينكم أوالداً ،واألوالد ـ إذا وفق هللا ـ سبب يف جتديد احلياة ،واستمرار يف احلياة الزوجية

السعيدة ،وإذا كان لكما أوالد ،فمراعاة ذلك مهم جداً.
 -القضية ليست كبرية جداً ،وأنت قادر  -إبذن هللا -على حلها.

 -وعليك تقدير االنقطاع عن عملها يف تلك الفرتة من أجل البيت ،فواجب عليك إعطاؤها من

املال ما يتناسب مع وضعها وحاجتها.

 حاول أن تعاجل إصرارها على ترك املنزل ،إبدخال والدها يف كل األمر. -عالقتها مع أهلك ،لك أنت دور كبري يف حتسينها من خالل قوامتك وإقناعك هلا ،وإدخال

السرور على الزوجة واألهل ،وتبادل اهلدااي ،وغريها من اخلطوات اليت تسهم يف جتاوز هذه القضية -

إبذن هللا.-

 أوجد عمالً بديالً يف نفس املنطقة اليت أنت فيها ،أو ابذل ما تستطيع لنقلها جبوارك. -أنت بذلك قد عملت ما عليك .وأسأل هللا أن ييسر أمركما.

()14/18

وجدت منها بعض املن ّفرات ،فهل أطلقها؟!
ُ
اجمليب هنى نبيل عاصم

داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1426/05/8هـ

السؤال

خطبت فتاة منذ مخسة أشهر ،وقابلتها مقابلة شرعية يف بيتها ،وسألت عنها وأهنا من عائلة طيبة
ُ

وملتزمة ،وبقيت فرتة ثالثة أشهر بعد اخلطوبة ،وكلمتها يف اهلاتف أكثر من مرة ،وهي مقتنعة بكل
شيء يرضي هللا ورسوله ،لذلك عقدت نكاحي عليها ,وبعد عقد النكاح جلست قريباً منها ،فإذا

أبشياء مل تعجبين يف خلقتها ،كشعر ينمو على وجهها ورائحة فمها ،وهذا جعلين أمشئز ،مما جعلين
أف ِّكر كثرياً هل أطلِّق أم أكمل؟ وهو أمر طبيعي ،وهللا إين حملتار ،مع العلم أنه شعر قليل ،والرائحة
تظهر أحياانً وتغيب أحياانً ,وأعلمك أين مل أعد أرغب كثرياً هبا ،مما جعلها تشك يف املوضوع,

وأعلمك أيضاً أهنا فتاة طيبة جداً .أرشدوين رمحكم هللا.

اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا،
أخي يف هللا :قال نبينا املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-اتقوا هللا يف النساء" أخرجه مسلم

( ، )1218وقال هللا عز وجل" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو
شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [البقرة آية . ]216

أنت تقول :إن خطيبتك إنسانة طيبة وعلى خلق ،ولكن هناك أشياء تنفرك منها كشعر الوجه وهو
أمر يسهل التخلص منه كل فرتة قصرية ،وهناك من يقوم اآلن إبزالة شعر الوجه ابلليزر يف املراكز

املتخصصة.

أما ابلنسبة لرائحة الفم ،فال شك أن مواالة تنظيف األسنان بعد الوجبات ،وقبل الصلوات ،وعند

االستيقاظ وقبل النوم (وفقاً لسنة الرسول صلي هللا عليه وآله وسلم) كفيلة حبل هذه املشكلة أثناء

النهار ،أيضاً ميكن بقرص من النعناع أو العلكة (اللبان) أن جي ّدد رائحة الفم حتسباً ألي ميل من

الزوج أو الزوجة ،ورائحة الفم قد تكون بسبب التهاب مزمن يف اللثة أو األسنان أو األنف واألذن
واحلنجرة ،والعالج سهل متاح .وطاملا أصبحت زوجتك فمن السهل احلديث معها ،ولكن يل عندك

نصيحة ،إنك إن حدثتها بنفسك ستتأثر ولن تنسى لك ،فأنصحك ابلتحدث إىل والدها أو والدهتا

بصورة طيبة حسنة ،وحىت يتم عالج تلك املشكلة ،صدقين األمور سهلة واحلل يسري ،وقد تكون يف
كامل نظافتها ،مث يطرأ طارئ ـ بعد زواجكما ـ فتصاب مبثل ذلك ،فهل تطلقها حينها ،هناك أصول

وفروع ،فإذا كانت األصول قوية وراسخة ،فمن السهل عالج مثل هذه الفرعيات ،فاتق هللا فيها،
فمن يدريك -أخي -ع هل هناك شيئاً ينفرها منك ،ولكنها من أجلك تتحمل كل ذلك منك ،وال

تتحدث به ألحد ،وفقك هللا.
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زوجي يطالبين حبقوقه ويتناسى مؤثرات عملي
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /احلقوق
الزوجية

التاريخ 1426/06/7هـ

السؤال

أان حديثة العهد ابلزواج ،وزوجي يضايقين بشدة ،اترة بسبب تربمه من عمله ،واترة أخرى بسبب

الوضع املادي ،وأان إنسانة عاملة ،فال بد من أن أشعر ابلتعب واإلرهاق ،ورغم ذلك فإين ال أقصر
حبق زوجي بشيء ،فهو يكره كرهاً شديداً أن أقول له :إين متعبة ،أشعر أحياان أنه يريدين ،وأشعر

أحياان أخرى أنه حياول أن يبعدين عنه ،رغم أنه حارب اجلميع ألجل أن يتزوجين ،وحاول املستحيل

مع أهلي ليوافقوا ،ال أعرف ماذا أعمل؟ أشعر ابلبؤس والتعاسة وأان أوكل أمري هلل ،لكن أفعاله
تقتلين ،ما علي أن أفعل؟ كيف أتصرف؟ أرجو أن ترشدوين إىل طريق الصواب؟

اجلواب

أقول وابهلل التوفيق :أن مشكلتك كثرياً ما تعاين منها املتزوجات حديثاً ،خاصة لنقص اخلربة لديهن،

وعدم تعودهن على مثل هذه املشكالت ،وال نستطيع أن نقول :إن لديك مشكلة بقدر ما هو سوء
تقدير للمواقف من قبلك أنت وزوجك ،ويبدو أنكما صغريان يف السن مل تتعودا على بعضكما

البعض حىت اآلن ،وال يعين مثل هذه السلوكيات أنه ال يريدك ،ولكن اإلنسان يف عامل اليوم يتعرض
لكثري من الضغوط يف احلياة ،خاصة مع تعدد األدوار االجتماعية اليت ميارسها وااللتزامات الكثرية،

فال تقلقي وتشعري نفسك ابلبؤس والتعاسة ،ولكن ينقصك كيفية إدارة منزلك .فأان اتفق معك أن

املرأة العاملة تعاين كثرياً يف كيفية املواءمة بّي مسئولياهتا يف العمل ،ودورها كزوجة وأم.

مبزيد من اخلربة سوف تكتسبّي القدرة على التعامل مع مثل هذا املواقف ،فمواقفك من زوجك

وموقفه منك طرح كثرياً يف الدراسات العلمية املتخصصة ،ويف العلوم االجتماعية والنفسية.

نصيحيت لك أن تعرتيف بتقصريك كما أنت مقتنعة بتقصري زوجك ،فكالكما مقصر؛ وذلك ملسئوليات
العمل ،ولكن االختالف أننا يف اجملتمعات الشرقية رغم التوسع يف جمال عمل املرأة إال أن الرجل
الشرقي يريد منها مسئوليات أكثر يف املنزل ،فهو يريد منها تنفيذ متطلباته ،حيث إنه يرى نفسه

املسئول األول.

لعلك تبادرين ابقتناء كتب عن حياة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -يف تعامله مع زوجاته ،سواء

يف كتيب أو شريط إسالمي ليكون على طاولة املنزل الرئيسة ،حتاملي على نفسك ونظمي برانجماً
يومياً للمقابلة بينكما .اتفقوا على برانمج يومي أو أسبوعي للقاء مشرتك للتقارب العاطفي فيما

بينكم ،البد أن تشعري أن الزوج حباجة لزوجته ،وتدركي أن الزوج إذا مل يتوافر لديه املسكن اهلادئ،

فهذا يزيد من إحباطه.

وثقي أن خدمتك وطاعتك لزوجك هي عبادة تؤجرين عليها ،وصربك واحتسابك األجر عالمة على

إميانك ،وما مبادرتك ابلسؤال إال وأنت تشعرين أمهية ذلك يف حياتك الدينية واألخروية.

دعائي لك -أخيت الكرمية -أبن يسدد هللا خطاك ،وأن ينري قلبك أكثر وأكثر ،وابهلل التوفيق وصلى
هللا على نبينا حممد.
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متخوف من الزواج!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /ليلة الزفاف

التاريخ 1422/6/7
السؤال

أان شاب مقبل على الزواج ومتخوف منه يعين اللقاء األول وتعرفون أان من بيئة مسلمة ال تسمح

ابالختالط من السعودية وحمتار جداً من طريقة املعاشرة والتفهم أرجو مساعديت يف ذلك ولكم حتيايت

اجلواب

أهنئك على خطوتك املباركة إن شاء هللا..وهي الزواج..وأدعو هللا لك صادقاً أبن يوفقك ويبارك

لك..ويبارك عليك وجيمع بينكما خبري..كما أسأله تبارك وتعاىل أن يرزقك الزوجة الصاحلة الناصحة

اليت تعينك على اخلري وتدلك عليه..وأن يرزقك الذرية الصاحلة إنه ويل ذلك والقادر عليه..
أما عن استشارتك فأجيبك عليها من وجهّي-:

أوالً  -أتكد اي أخي الكرمي أنك قد اختذت القرار الصحيح -إبذن هللا  -وامتثلت لقول نبينا حممد

صلى هللا عليه وسلم[-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..احلديث] فكن واثقاًمن نفسك..وال تعطي األمر اكثر من حجمه..فلست أول من خاض هذه التجربة (الزواج) ..بل
سبقك إليها املاليّي من جمتمعك..وتتابعت على ذلك أجيال فاألمر يسري..بل هو أمر فطري جداً
وأما ما جتده من ختوف!!! فصدقين  -أخي -انه شعور طبيعي جيب أن تتعامل معه بشكل
طبيعي !!..وال تسمح له أن يتجاوز حده !!..فهو نتاج جمموعة كبرية من املشاعر املتناقضة
واملتداخلة ،فأنت مقدم على حياة جديدة..وشريك جديد..ونقله اجتماعية جديدة !!..كل هذه

األمور البد أن تثري لدى اإلنسان بعض "الرتقب" و " التخوف" وهو شعور طبيعي  -كما أسلفت -

األمور..وحيملها أكثر مما حتتمل..فتؤثر عليه سلباً !!..وعلى أي
إال أن البعض قد يسئ فهم هذه
ُ
حال -صدقين -األمر أبسط من ذلك..وكما اسلف تذكر املاليّي ممن خاض هذه التجربة

بنجاح..فلست أقل منهم أبي حال..وكن واثقاً بنفسك أشد الثقة..متكالً على ربك ..وال تنس

الدعاء الصادق لنفسك ابلتوفيق والرشاد.

اثنياً :هناك الكثري من " الكتيبات" املختصرة واملفيدة جداً..وكذلك العديد من األشرطة املهمة

واملليئة ابلقواعد املثلى للتعامل بّي الزوجّي..وكذلك فنون العالقة الزوجية..واألساليب املثلى للحوار

والتفاهم..وما إىل ذلك..أنصحك أخي الكرمي بزايرة أقرب مكتبة أو تسجيالت إسالمية لطلبها

واالستفادة منها..وال أبس من استشارة أحد الرجال الثقاة..القريبّي إىل نفسك إن وجد مكرراً دعائي

لك ابلتوفيق.
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ليلة زواجي األوىل ..آمال وخماوف وتساؤالت!!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /بعد الزواج /ليلة الزفاف

التاريخ 1423-3-6
السؤال

 :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أحسن هللا إليكم ،ونفع مبوقعكم ،وجعل علمكم وعملكم خالصاً لوجهه الكرمي.

أرجو أن تقبلوا اعتذاري إلرسال أكثر من سؤال يف رسالة واحدة .ولكين أرى أهنا مرتبطة ببعضها إىل

درجة كبرية.

قبل أن أكتب أسئليت ،تساءلت هل سيجاب عنها كلها ،أم ال؟ هل دخلت يف احملظورات؟ إذا مل أجد

منكم اإلجابة ،فهل سيكون حديث األصدقاء واملعلومات اليت أشك يف صدقها هي ما أبين عليه
تصرفايت؟

سأتزوج بعد حوايل شهرين  ,ولدي العديد من األسئلة اليت حتتاج إىل خمتص أو أكثر لإلجابة عنها
بشيء من التفصيل ،أان ملتزم بتعاليم ديننا احلنيف ،كما أعتقد أبمهية استشارة املختصّي يف أمور

كثرية ،منها األسئلة التالية:
السؤال األول نفسي:

من الناحية النفسية يبدو يل أن االستعداد النفسي لعالقة محيمة يف ليلة الزواج قد ال يتوفر ،فمن

وجهة نظري أن كثري من العالقات احلميمة اليت حتدث ليلة الزواج هي لكسر حاجز الصمت ،أو
الرتباطها مبفاهيم اجتماعية عما يتوجب علي الرجل عمله يف تلك الليلة كإثبات الرجولة ،أو غري

ذلك ،أعتقد أن هناك جتارب مأساوية لكثري من النساء يف تلك الليلة ،ال أعلم ابلضبط ،فهذه جمرد

أتمالت ،أو ختيالت ،ولكين ال أريد لزوجيت أن ختوض أي جتارب غري جيدة وخصوصاً يف عالقتنا

اجلسدية ،لذلك أرى أتخري ذلك األمر حىت نكون مستعدين نفسياً ،فلم نتزوج من أجل تلك الليلة

ولن ،كما نقول ابللهجة الدارجة " ،تطري الطيور أبرزاقها " ونفلس لو مل حيدث شيء يف تلك الليلة.

ما رأي املختص ،يف هذه الليلة :هل هناك أفكار لقضاء ليلة ممتعة ال يوجد فيها ذكرى غري طيبة؟
عندما جيد ،فجأة ،الرجل واملرأة أن اجلميع قد تركومها ،مل يعتادا على التعبري عن نفسيهما ،مل يعتادا
على احلديث سوى مع حمارمهما ،عندما تتعطل اللغة؟

السؤالّي الثاين والثالث طبية:

الثاين :وهو خاص ،وقد يكون فيه شيء من احلرج لطرحه  ,ولكن إن مل أسأل عنه ،ولو يوجد إجابة

له يف موقعكم فأين أجد وغريي اإلجابة العلمية الدقيقة؟
هل هناك أدوية أو كرميات لتسهيل االتصال اجلنسي األول ابلنسبة للمرأة؟ ما هي أمسائها ،وهل

حتتاج إىل وصفة طبية أم أهنا متوفرة بدون وصفة من طبيب؟ هل حيتاج الزوجّي إىل فرتة راحة قبل
املعاشرة مرة أخرى ،يوم أو أسبوع مثالً  ،حىت تلتئم اجلروح؟ هل هناك أدوية أو كرميات لعالجها؟ ما

هي وسائل التهيئة لذلك االتصال األول ،وخصوصاً أن تعبري كل من الزوجّي عن نفسه يف تلك

الفرتة سيكون صعباً أن مل يكن مستحيالً؟ ما توجيهكم للرجل ،والذي يقرر كل شيء؟ ما هي
النصائح اليت تودون إسداؤها إلينا معشر الرجال؟

الثالث :سأانقش مع زوجيت (بعد الزواج  -إن شاء هللا تعاىل) قضية احلمل وأتخريه لسنة مثالً،
وأسئليت هي:
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ما هو رأيكم يف استخدام وسائل منع احلمل الطبية أو العالجية لتأجيل احلمل يف بداية الزواج :هل
هناك خماطر على احلمل فيما بعد (زوجيت عمرها  19سنة) ؟ ما هي أنواع وسائل احلمل املوجودة،
وما مدى فاعليتها ،وهل هلا أضرار جانبية أو طويلة املدى ،وما الوسائل اليت ترون سالمتها؟ وهل

تلك الوسائل أو األدوية متوفرة يف الصيدليات للجميع أم أهنا حتتاج إىل وصفة طبية؟

على املستوى الشخصي ،ال أعتقد من أين سأخجل من زايرة طبيب أو طبيبة خمتصة أان وزوجيت
ملناقشة هذه األمور معه أو معها ،فالبد مما ليس منه بد( ،ولكين ال أعرف ما إذا كانت زوجيت

ستكون ،مثل الكثري يف جمتمعنا ،ممن ينظرون إىل زايرة أخصائي صحة األسرة أو النساء والوالدة

كنظرهم إىل الذهاب للطبيب النفسي) .

أمتىن منكم أن ال يكون الرد خاص يب ،ولكن أرجو أن ينشر يف موقعكم كي يستفيد اجلميع منه،
وخصوصاً أن كثري منا يشعر ابحلرج من طرح بعض ما تطرقت إليه.

اجلواب

أخي الكرمي وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أشكرك لثقتك وتفاعلك ومراسلتك لنا يف هذا املوقع.

أخي الكرمي
رسالتك تنم بشكل واضح عن عقلية متزنة واضحة واثقة بنفسها حتسب لألمور املستقبلية بكل

وضوح وروية واتزان ،بعيدة عن التسرع والطيش وإن كان يل من أمل حبق وبكل صدق فهو أن يكون
هذا املستوى من التفكري واحلكمة هو ديدنك يف شأنك كله ويف أمور حياتك مجيعها وال يكون فقط
جمرد أحالم عسلية مثلما تالعب عقليات الكثري منا حنن الشباب خاصة قبل الزواج فرتاان نسبح

ونسرح يف أحالم وردية سرعان ما تغتال عندما تصطدم مع صخور الواقع .هذه املشاعر أيها األخ
النبيل ليست مشاعرك وحدك بل هي مشاعر الكثريين من بيننا ولكن لألسف تبقى جمرد مشاعر

وجمرد آمال وتطلعات يصعب على الكثريين تطبيقها .ومبجرد النزول إىل امليدان لنكتشف بعد ذلك

أن السهولة كل السهولة واليسر كل اليسر يف الكالم ويف التنظري فقط مما جيعلنا نزداد يقينا أن اخللق

واحلكمة واالتزان والروية إمنا هي ممارسات سلوكية وأخالق عملية وليست فقط ألفاظاً كالمية

واستعراضاً لغوايً ..غالبا ما جنيده وحنصل على قدم السبق فيه ومن مث ال نرى له أي أثر على أرض
الواقع!!!..

أيها األخ الكرمي..
سأقلب اإلجابة يف الرتتيب مع أسئلتك ألجعل إجابة السؤال األول يف األخري وأبدأ ابلسؤال الثاين مث
الثالث فأقول.

إن املعاشرة اجلنسية بّي الزوجّي يف املرة األوىل سيكون هلا وقع خاص على الزوجّي معاً ،وكما تعلم

فنحن أمة مسلمة حترم الزان واالتصال اجلنسي قبل الزواج وهذا ما جيعل الفرد املسلم يف هذا الوقت

يشعر ابخلوف واالضطراب ليس ألجل املمارسة اجلنسية اليت سوف يقدم عليها بل ألجل أهنا خربة

وممارسة متر عليه وعلى زوجه للمرة األوىل فاخلوف واالضطراب انجتان عن اإلقدام على ممارسة سلوك

وفعل جديد على الفرد ،ولذلك سرعان ما يزول هذا اهلاجس وهذا االضطراب بعد املرور ابلتجربة
األوىل أو الثانية ...

األزواج والزوجات خمتلفون كثريا يف مرورهم هبذه التجربة ،ولكن ميكن أن نلقي الضوء على عدة أمور
تكاد تكون عامة عند كثري من األزواج:
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*أوال :أن النساء خيتلفن خلقياً يف قضية فض البكارة ،فكما تواجه بعضهن عسراً كبرياً وصعوبة

مفرطة يف قضية فض البكارة مما يستوجب يف بعض األحيان التدخل الطيب للمساعدة يف حل هذه

القضية بسبب قوة هذا الغشاء ،فإنه أيضا يوجد بّي النساء من يكون هذا الغشاء لديهن رقيقاً جداً
حىت أنه يف بعض األحيان ال حيس الزوج بفضه .كما أن بعض النساء ميكن أن تكون قد فقدت
عذريتها نتيجة سقوط أو ارتطام أو حادث مباشر بسبب هذه اخلاصية لدى مثل هذا النوع من

البكارة .وعلى ذلك جيب التنبه أنه ليس ابلضرورة إذا مل تفرز املرأة الدماء الكثرية يف أول اتصال
يتجىن عليها الزوج ويرميها ابلفاحشة وهي منها بريئة.
جنسي أن ّ

*اثنيا :جيب أن يتنبه الزوج أنه يفضل جتنب االتصال املباشر بعد االتصال األول ليعطي بذلك فرصة
اللتئام اجلرح وسكون األمل يف مكان اإليالج لتمتد هذه الفرتة من  24ساعة إىل  48ساعة أو تزيد

وذلك حبسب احلالة وظروفها.

*اثلثا :توجد هناك بعض املراهم ميكن للزوجّي استعماهلا ولكن بشرط استشارة الصيديل قبل

االستخدام واالبتعاد عن األخذ بتجارب اآلخرين من الزمالء وغريهم فالذي يصلح حلالة ما ليس

ابلضرورة صاحلاً لكل احلاالت.

*رابعاً :عليك التنبه أيها األخ الكرمي أنه ليس من الضروري أن يتم االتصال األول أو فض البكارة يف

اليوم األول أو األايم األوىل وال تقلق إن مل يتحقق شيء مما تريده ،فما مل يتم اليوم ميكن أن يتم غداً
أو بعد غد وحنن نعرف الكثريين الذين مل تتم هلم العملية اجلنسية مع أزواجهم بشكل كامل إال بعد
مرور عشرة إىل عشرين يوماً أو رمبا أكثر ..إذ جيب أن تتذكر أهنا حياة مديدة وسنّي عديدة فال

حتكم عليها بيوم أو يومّي.

أما فيما يتعلق ابلسؤال الثالث وهو أمر أتخري احلمل فهذا أمر ال أبس به إذا كان ابتفاق الطرفّي ومل
يلحق الضرر أحدمها كما يفيت بذلك علماءان األفاضل ،ولكن جيب التذكري يف هذه املسألة إىل أمور:

أوال :أن وسائل منع احلمل تنقسم إىل قسمّي مها:

-1عمل سلوكي وهو حماولة جتنيب ماء الرجل الوصول إىل رحم املرأة عن طريق احلساب أو العزل أو
غريها من الوسائل الطبيعية.

-2التعامل مع األدوية الطبية وهي ما تسمى ابلوسائل الصناعية.
أما العزل فطريقته أن ينزع الرجل العضو التناسلي إذا شعر أنه اقرتب من اإلنزال كي يقذف يف خارج
الرحم وبتجنب بذلك تلقيح البويضة يف رحم املرأة مث بعد ذلك يتجنب احلمل.

املشكلة يف هذه الطريقة أن كثرياً من األزواج قد ال يستطيع امتالك رغبته اجلنسية عند اإلنزال فال

ينزع ،وأيضاً هذه الطريقة قد جتنب املرأة اللذة واستكمال املتعة اجلنسية لديها.

أما طريقة احلساب فهي إبجياز االمتناع عن االتصال املباشر يف وقت اخلصوبة اليت متر هبا الزوجة

وهي أايم وجود البويضة واستعدادها لتلقف احليوان املنوي ليتكون بذلك اجلنّي إبذن هللا ولذلك

فاملرأة ميكن تقسيم األايم لديها إىل أربعة أقسام هي:
أايم الدورة
أايم األمان

أايم اخلصوبة

أايم األمان
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ومتوسط أايم الدورة لدى كثري من النساء هو  6إىل  7أايم وعلى ذلك فيجب على الزوجّي حساب
اثنا عشرة إىل أربعة عشر يوماً بعد أول يوم من أايم الدورة لنبدأ بذلك فرتة أايم اخلصوبة فتكون سبعة
أايم هي للدورة وسبعة أايم هي أايم األمان وعدد أربعة أايم هي أايم اخلصوبة أو األايم اخلطرة مث بعد

ذلك تعود إىل أايم األمان إىل حّي جميء الدورة مرة أخرى ،وكلما زادت أايم اخلصوبة وابتعد فيها
الزوج عن زوجه كلما كان احتمال حصول احلمل أقل لكن تبقى املشكلة أن هذه الطريقة ليست
مضمونة حىت بنسبة  %80ولذلك عادة ما يلجأ إليها الزوجان إذا كان احلمل ليس مرغواب فيه

ولكن يف نفس الوقت ليس لديهما مشكلة لو حصل ذلك احلمل.

أما الطريقة الثانية من وسائل منع احلمل هي تناول األدوية والتعامل مع األشياء الطبية كتناول أقراص

منع احلمل أو احلقن أو استخدام اللولب أو الواقي " الكبوت" وغري ذلك كثري .فهذه األشياء كلها
منها ما هو مستخدم من قبل الزوجة ومنها ما هو مستخدم من قبل الزوج ولكل واحدة إجيابياهتا

وسلبياهتا ولعل األمر الذي ال بد أن نؤكد عليه هو ضرورة مراجعة الطبيب أو الطبيبة املختصة يف

هذا الشأن إذ من أكثر األخطاء شيوعاً عندان هو تناول الزوجات للعدد الكبري من أنواع حبوب منع
احلمل ولكن بدون استشارة من طبيب خمتص ،وهذا هو يف احلقيقة سبب ما نسمعه كثرياً منهن
عندما يشكّي من اآلاثر اجلانبية جراء تناول هذه األنواع من األدوية كآالم الرأس والصداع

واالضطراب النفسي أو الشعور ابلغثيان  ...ولذلك جيب أن نذكر أن كل امرأة هي حالة خاصة

وختتلف عن غريها فما يناسب إحداهن قد ال يناسب األخرى بل رمبا يكون خطراً عليها.

أمر آخر أنه يف حال تناول الزوجة شيئاً من هذه األقراص فإن الزوجّي حيسن هبما إعطاء جسم املرأة
ٌ
فرتة راحة من هذه األدوية الكيميائية كأن تتناوهلا الزوجة مدة شهرين مث تتوقف شهرين آخرين مث

تعاود الكرة مرة أخرى .. .وهكذا ..هذا مع إعادة التنبيه إىل ضرورة استشارة املختصّي من أطباء
األسرة يف هذا األمر.

أعود هنا إىل السؤال األول وهو قضية الليلة األوىل يف احلياة الزوجية وما ميكن عمله يف جمال التهيئة

النفسية للزوجّي..
لعل أبرز وأجنح وأصدق نصيحة ميكن إسداؤها إىل الزوجّي يف الليلة األوىل من وجهة نظري
ّ

املتواضعة ميكن اختزاهلا يف كلمات معدودة وبسيطة ولكنها حتمل يف طياهتا املعاين العظيمة واحلياة

الناجحة إبذن هللا ،هذه الكلمات هي:
" العفوية وعدم التكلف"

وأقصد ابلعفوية وعدم التكلف من قبل الزوجّي هو انتحال شخصيات غري شخصياهتم وتكلف
سلوكيات وتصرفات هي أبعد ما يكون عن حقيقة صفاهتم وأصل أخالقياهتم وإمنا هو دور وظيفي

يظنون خطأً أنه جيب القيام به كأحد مهام الليلة األوىل من الزواج..

األمر السيئ يف هذا التكلف وغياب العفوية أنه سرعان ما ينكشف حاملا تنطفئ حرارة أايم الزواج

األوىل ليكتشف كل منهما أنه كان يتعامل مع شخصّي وحالتّي يف جسم واحد أحدمها مستعار مجيل
واآلخر ابق سيئ أو على األقل هو خمتلف عن احلالة األوىل.

أيها األخ الكرمي..
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دع األمور يف ليلة الزواج تسري بطبيعية اتمة ال تتكلف أمراً أنت يف غىن عنه ،كن مطمئناً ال تتوقع
النتائج قبل حدوث أسباهبا ..عش ليلتك كما هي وكما تريد أنت ال كما جيب أن تكون يف أعّي

الناس احمليطّي بك ولذلك جيب مالحظة األمور التالية:

*أن الزوجة وشريكة احلياة هي يف حال نفسية مثلها مثلك أو أشد فال تنتظر منها ما ميكن أن تعجز

أنت عنه.

*توقع حدوث اخلطأ يف شيء من التصرفات أو السلوكيات سواء منك أو منها وال تفسره بغري
حجمه الطبيعي ،بل لتكن رهبة هذه الليلة خمرجاً جتد فيه عذراً لصاحبك.

*استفد وال تطبق كل النصائح من خمتلف الشرائح يف اجملتمع من أهل أو زمالء أو أصدقاء وتذكر أن

مر ابآلخرين من خمتلف التجارب
لكل فرد ولكل زوجة خصائص خيتلف فيها عن الغري فما يكون قد ّ

ليس ضرورايً أن متر به أنت وزوجتك.

*احذر أشد احلذر من التجين والتعسف يف معاملة الزوجة يف الساعات األوىل ،وكن رقيقاً بقدر

املستطاع فالرقة واللطافة مطلوبة هنا.

*ما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه كما أخرب بذلك املصطفى صلى هللا عليه

وسلم ..فاهلل هللا يف الرفق يف كالمك وملمسك ومعاشرتك ألهلك يف هذه الليلة ويف كل أوقاتك.

*تذكر أن االتصال اجلنسي األول سيكون من أمجل اللحظات لإلنسان إذا مت بعد التهيئة النفسية
والراحة القلبية وانتشار املودة واالبتسامة بّي الزوجّي والكلمة العذبة بينكما والشعور أبن الوقت

مناسب هلذه العملية ..رمبا يف اليوم التايل أو قد يتأخر قليالً فال أبس بذلك إذا كان هنالك ضرورة

على أن ال تطول هذه املدة.

*تذكر أن ذكرى ذلك االتصال اجلنسي األول سيكون من أقبح وأشنع اللحظات العمرية ورمبا

سيكون سبباً يف فشل الزواج إذا ما مت حتت القهر واإلكراه والدخول مبزاج إثبات الرجولة أو الفحولة
وعدم تفهم الطرف اآلخر والتصرف بكامل األاننية والبعد عن مشاعر وأحاسيس اآلخر.

*الزوجة تنتظر منك الكثري فال حترمها هذه املشاعر ،فهي رمبا مينعها حياؤها من املبادرة يف الكالم أو

النظرات أو االبتسامة أو املزاح الرقيق أو حىت الضم واملعانقة اللطيفة والبعيدة كل البعد عن اخلشونة

والعنف ،أعط نفسك وزوجك حقكما من هذه األمور وحاول التقدير يف الزمن والوقت املناسب
لفعل هذه األشياء وتذكر أنه ال يلزم أن تكون هذه األشياء مجيعها يف الليلة األوىل.

*إايك واملعاشرة أو االتصال اجلنسي املباشر ..حتل ابلصرب وأعط كل عضو من العّي واللسان واألنف

واألذن وسائر األعضاء حقها يف االستمتاع..

*أكثر من املالعبة واملداعبة حىت تظن أو يغلب على ظنك أن الوقت قد حان يف االستمرار ،وإن

وجدت ممانعة فال تسرف يف الطلب إال أن تكون هذه املمانعة ممانعة املتقبّل مع شيء من العزم.

*اختم هذه االستشارة ابلقول أن البعد من اآلخرين واخللوة لعدة أايم ابلزوج يف مكان ومنطقة بعيدة

رمبا يكون له أثر ابلغ يف تفهم كل منكما لآلخر.
وفقك هللا ومجيع أزواج املسلمّي للحياة السعيدة ورزقكم الذرية الصاحلة.
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ال ذنب هلا ولكين غرت عليها

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1423-1-16

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
محلت زوجيت منذ فرتة ..مث قدر هللا هلا أن تسقط !..وحصل معها نزيف شديد ..فذهبت هبا إىل

املستشفى حيث أجريت هلا عملية تنظيف .تكمن املشكلة يف أن من أجرى هلا هذه العملية طبيب

وليست طبيبة( !!..حيث أن نوبته كانت يف وقت إجراء العملية) وعندما قرأت عنها فيما بعد علمت

أن املرأة تكون يف وضع "شبه عارية أمام الطبيب " ،ومنذ ذلك الوقت وأان يف أمل نفسي شديد حىت
أنين أشعر كثريا بعدم الرغبة يف زوجيت وفكرت يف فراقها لوال وجود األطفال .ابلطبع هي ليس هلا

ذنب فيما جرى لكن هذا هو اإلحساس الذي يتملكين ،لذا أرجو مساعديت أبي نصيحة ،كما أرجو
توجيهي كيف أرضى بقضاء هللا يف ذلك رغم أن الشرع أيمران ابلغرية على العرض ..وحىت املوت

دفاعا عنه.
اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق
حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنضل أما عن استشارتك

فتعليقي عليها ما يلي-:

أوال :ما حصل لك يف موضوع زوجتك  -أخي الكرمي  -حصل للعشرات " اضطرارا " ال رغبة أو
تساهال..أو عدم غرية !!!..ولكنها ضرورات أابحت هلم احملضورات !..فلو علمت أن املعاجل

رجل..وأن البديل لعدم رضاك به هو " تضرر زوجتك..أو وفاهتا " ال قدر هللا..فماذا كنت ستصنع؟!
لو رفضت إدخاهلا ونتج عن ذلك ضرر هلا..لكنت مالما !!..وال أبس يف املستقبل من التحري يف

هذه األمور قدر املستطاع والسؤال عن ذلك..ولكن عند االضطرار ال قدر هللا ..بّي احلياة
واملوت..فرغم صعوبة اخليار..إال أن احلياة أوىل!!..

اثنيا :ال يعين ذلك التسليم وقبول تواجد األطباء الرجال يف أقسام الوالدة ..بل إننا نتمىن أال جند
منهم أحدا يف هذه األقسام ..ولكين أتكلم عن أمر انتهى ومل يكن لك أنت وزوجتك منه بد.
اثلثا :متر على هؤالء األطباء عشرات احلاالت من هذا النوع سواء يف أقسام الوالدة أو العمليات

األخرى ..وكثرة هذه األمور جتعلهم يتعاملون معها آبلية ابردة ..بل ومزعجة لكثري منهم !!!..فال
تتوقف  -أخي الفاضل  -كثريا عند هذا األمر ..أو تتعامل معه هبذا القدر من احلساسية.

رابعا :أما نظرتك لزوجتك يف الوقت الراهن..فإين أرى أنك ظلمتها كثريا !!..فما هو ذنبها أوال فيما

حدث..؟! مث هي ليست الوحيدة اليت متر بذلك..ومل ختتار الظرف أو املكان؟!! فلماذا هذه األفكار
من قبلك؟!!

خامسا :نسأل هللا تعاىل أن يسرت عوراتنا ويؤمن روعاتنا وأن يعيننا ويقيظ لنا يف مشا فينا األصلح
دائما للرجال وللنساء ..وال أبس من تفعيل هذا املوضوع بشكل متوازن وموضوعي عرب وسائل

اإلعالم املختلفة.

سادسا :يلزمك  -أخي الفاضل  -الرضاء بقضاء هللا وقدره ..وتناسى هذا األمر ..والتعامل معه
بشكل عادي ..حىت ال تظلم نفسك ..وتظلم زوجتك ..وأما موتنا دفاعا عن أعراضنا فأنت حمق يف

ذلك ..ولكن يف أمور أخرى ليس من بينها ما حدث لزوجتك ..ألنه كما أسلفت يدخل ضمن
الضرورات اليت تبيح احملضورات ..كما أنك مل ختتاره أنت أو هي ..أو تتساهل فيه!

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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شدة الغرية على الزوج
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1424-5-26

السؤال

سيدي الفاضل إين متزوجة من أربع سنوات ،وأان سعيدة مع زوجي ،مع العلم أنين وزوجي ملتزمّي
غري حيايت إيل جحيم وهي الغرية فأان غيورة بقوة وال أدري هل صارت
وهلل احلمد ،ولكن هناك ما ه

الغرية جزءاً مين لدرجة أين صرت أغار عليه من أخواته.
أرجوك ساعدين وأنقذ حيايت.

اجلواب

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

أمحد هللا  -عز وجل  -على أن من عليك هبذه السعادة ،وأسأله سبحانه أن يدميها عليك ،فهي
أساس استقرار األسرة ونشأة جيل سوي لينفع هللا به األمة.

كما أن الواقع مر فعالً حينما نرى األسرة تعصف هبا املشكالت واألزمات اليت رمبا قوضت أركاهنا.

الغري -أخيت الفاضلة -هي نتاج احلب -غالباً -إذا تتولد رغبة يف النفس ابالستئثار ابحملبوب دون

اآلخرين ،وهي شعور مجيل إذا قارنه االعتدال ،ولكن إذا زاد عن حده رمبا كان طريقاً إىل الشك وإىل
مشكالت أخرى أنت يف غىن عنها.

حينما تشعرين أن الغرية صارت جزءاً منك سوف يصعب عليك عالجها ،ولكن إذا أقنعت نفسك
أهنا صفة دخيلة ميكن جتاوزها والتخلص منها فسوف يهون األمر عليك.

وأنت قادرة على مقاومتها بطرق كثرية ،ولكن املهم اآلن أن حتاويل بكل طاقتك أال تظهر على

تصرفاتك جتاه زوجك ،ألن هذا يوهي حبال احملبة يف القلوب ،وخالل فرتة املقاومة هذه ميكنك فعل
اآليت:

 .1أن تزيدي الثقة بنفسك ،فإن الغرية املفرطة هي غالباً نتاج نقصان الثقة ابلنفس ،فاملرأة غري واثقة

يف مشاعر زوجها جتاهها وقدرهتا على استمالة قلبه وإاثرة اإلعجاب بشكلها ومعاملتها وطريقة كالمها

يف نفسه ،لذلك حاويل أن تتعريف على ما من هللا به عليك من مميزات وإمكاانت ،يف تدينك

وحمافظتك ،يف شكلك ومظهرك ،وأال تظهري أمام زوجك إال يف أحسن صورة يراها ،يف أسلوب
حديثك وطريقة كالمك ورقة تعاملك ،فإذا تعرفت على حقيقة ذلك فيك فسوف تزيد ثقتك يف

نفسك بال شك.

 .2أن متنحي زوجك قدراً كبرياً من الثقة ،فما دام متديناً فسوف يعصمه دينه عن العالقة احملرمة
إبذن هللا ،وما دام حيبك فما الذي جيعله يتطلع إىل امرأة غريك ،وأن حتذري كل احلذر من الشك

وسوء الظن ،فإضافة إىل كوهنا ظلم وتعد فهي من أسباب إفساد العالقة الزوجية.
 .3أن تتعريف على اآلاثر السيئة اليت ترتتب على الغرية املذمومة ،وأهنا انر يف قلبك حترقك ،وقيود
وضغط نفسي على زوجك يؤذيه ،وتوتر يف العالقة الزوجية يقلقها ،لكي تستشعري ضرورة التخلص

منها.

 .4أن تدعي هللا إبحلاح أن يذهب عنك هذه الغرية ،فإن هللا عز وجل قادر على ذلك.
طمأن هللا قلبك ووفقك وزقك الذرية الصاحلة.
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حيايت والغرية
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1424/8/5هـ

السؤال

سيدي الفاضل إين متزوجة منذ أربع سنوات ،وأان سعيدة مع زوجي ،مع العلم أان وزوجي ملتزمان

وهلل احلمد ،ولكن هناك ما غريه حيايت إيل جحيم وهي الغرية ،فأان غيورة بقوة ،وال أدري هل صارت
الغرية جزءاً مين لدرجة أين صرت أغار عليه من أخواته؟ أرجوك ساعدين وانقذ حيايت.

اجلواب

أمحد هللا  -عز وجل  -على أن م هن عليك هبذه السعادة ،وأسأله سبحانه أن يدميها عليك ،فهي
أساس استقرار األسرة ،ونشأة جيل سوي لينفع هللا به األمة.

كما أن الواقع مر فعالً حينما نرى األسرة تعصف هبا املشكالت واألزمات اليت رمبا قوضت أركاهنا.
الغرية  -أخيت الفاضلة  -هي نتاج احلب  -غالباً  -إذ تتولهد رغبة يف النفس ابالستئثار ابحملبوب
دون اآلخرين ،وهي شعور مجيل إذا قارنه االعتدال ،ولكن إذا زاد عن حده رمبا كان طريقاً إىل
الشك ،وإىل مشكالت أخرى أنت يف غىن عنها.

حينما تشعرين أن الغرية صارت جزءاً منك سوف يصعب عليك عالجها ،ولكن إذا أقنعت نفسك

أهنا صفة دخيلة ميكن جتاوزها والتخلص منها فسوف يهون األمر عليك.

وأنت قادرة على مقاومتها بطرق كثرية ،ولكن املهم اآلن أن حتاويل بكل طاقتك أال تظهر على

تصرفاتك جتاه زوجك؛ ألن هذا يوهي حبال احملبة يف القلوب ،وخالل فرتة املقاومة هذه ميكنك فعل

اآليت:
 .1أن تزيدي الثقة بنفسك ،فإن الغرية املفرطة هي غالباً نتاج نقصان الثقة ابلنفس ،فاملرأة غري واثقة
يف مشاعر زوجها جتاهها ،وقدرهتا على استمالة قلبه ،وإاثرة اإلعجاب بشكلها ومعاملتها ،وطريقة

كالمها يف نفسه ،لذلك حاويل أن تتعريف على ما م هن هللا به عليك من مميزات وإمكاانت ،يف تدينك
وحمافظتك ،يف شكلك ومظهرك ،وأال تظهري أمام زوجك إال يف أحسن صورة يراها ،يف أسلوب
حديثك ،وطريقة كالمك ،ورقهة تعاملك ،فإذا تعرفت على حقيقة ذلك فيك فسوف تزيد ثقتك يف

نفسك بال شك.

 .2أن متنحي زوجك قدراً كبرياً من الثقة ،فما دام متديناً فسوف يعصمه دينه عن العالقة احملرمة
إبذن هللا ،وما دام حيبك فما الذي جيعله يتطلع إىل امرأة غريك ،وأن حتذري كل احلذر من الشك

وسوء الظن ،فإضافة إىل كوهنا ظلم وتعد ،فهي من أسباب إفساد العالقة الزوجية.

 .3أن تتعريف على اآلاثر السيئة اليت ترتتب على الغرية املذمومة ،وأهنا انر يف قلبك حترقك ،وقيود
وضغط نفسي على زوجك يؤذيه ،وتوتر يف العالقة الزوجية يقلقها ،وعليك أن تستشعري ضرورة

التخلص منها.

 .4أن تدعي هللا إبحلاح أن يذهب عنك هذه الغرية ،فإن هللا عز وجل قادر على ذلك.
طمأن هللا قلبك ووفقك وزقك الذرية الصاحلة.
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ماضي زوجيت يتعبين!!
اجمليب سعد الرعوجي

مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1424-7-19

السؤال

أان متزوج وهلل احلمد ،واملشكلة أنين بعد أربعة أشهر من زواجي وجدت يف جهاز الكمبيوتر اخلاص
بزوجيت صورهتا مع صورة رجل غريب (وهي مركبة تركيب) فثارت أعصايب وأجريت حتقيقاً مع زوجيت
واعرتفت أهنا تعرفت عليه وأقسمت ابهلل أهنا مل تره وأنه يعيش يف أمريكا ..وأهنا فقط تتكلم معه

بواسطة النت واهلاتف ..زايدة على أهنا كانت تعرض جسمها ابلكامريا له وهو يعرض هلا أيضا( .وكل

الذي اعرتفت به أتكدت من صحته مبا ال يدع جماالً لشك)  .فضربتها وكنت أريد أن أطلقها،
ولكنها بكت كثريا وقالت إن هذا حدث قبل الزواج وأهنا اتبت إىل هللا وال يوجد أي نوع من

االتصال معه .وللحق واحلق يقال إنين مل أر عليها من زواجي أي شي يغضبين وهي إنسانة حمجبة

وحمافظه على الصلوات.
السؤال:

ماضي زوجيت يؤملين كثرياً  ,ولكنها حامل  ,وأعلم أن ابغض احلالل إىل هللا الطالق وأان أخاف من هللا

وأخاف أن أظلمها إذا طلقتها ،ولكن أيضاً الغرية حترقين ويعلم هللا أين بكيت لوحدي كثرياً ومتنيت

أين مل أزوج هبا ألنين حمتار فال أعلم ماذا أفعل

أرجو من فضيلتكم التوجيه السريع حيث إنين أعيش حالة قلق ،وال أدري ماذا أفعل ،هل أطلقها أم

ال؟

وجزاكم هللا خريا

اجلواب

األخ الكرمي ...

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

حقيقة اي أخي أن ما تعانيه أمر مؤذي وشيء حمرج ومقلق فعالً وال مير إبنسان إال ويكون يف ما أنت
فيه من حال ،وأنت اي أخي كذلك رجل فيك وهلل احلمد صدق ورجاحة عقل تذكر ما لك وتذكر

لزوجتك ما هلا وما عليها ،ولذا فإين أتوقع منك أن تصل إىل ما يرحيك إبذن هللا.

أخي الكرمي أود أن أحدثك من خالل أمرين مهمّي مها-:

أوالً -:هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان ضعيفاً (ذكراً أو أنثى) وخلقه جمبوالً على النقص واخلطأ يقع
فيه مرات ومرات فهذا أبوان آدم عليه السالم يذكره هللا سبحانه وتعاىل مبكر إبليس وينبهه إىل عدم

االستماع إليه أو طاعته ومع ذلك فأبوان وهو يف اجلنة اليت هي أعظم نعيم ،يسمع لوساوس إبليس
ويطيعه وأيكل من الشجرة اليت هناه هللا عنها ....إىل آخر القصة .وهنا أذكرك أبننا حنن البشر إال من

عصم هللا ال بد لنا من الوقوع ابلذنب واخلطأ ولكن هللا سبحانه وهو أرحم الرامحّي جعل لنا خمرجاً
من هذا األمر وهو االستغفار والتوبة واإلقالع عن الذنب ولذلك أعطين إنساانً مل يقع يف ذنب أو إمث
سوى األنبياء املعصومّي حىت صحابة رسول هللا رضوان هللا عليهم مل يسلموا من هذا األمر والرسول

صلى هللا عليه وسلم يعيش بّي أظهرهم والقرآن يتنزل عليهم صباح مساء ،إذاً هكذا حنن بين البشر

كلنا ذو خطأ وخري اخلطاءين التوابون ،واإلنسان املذنب واملقصر مىت ما اتب إىل هللا توبة صادقةً
فكأنه ال ذنب له حىت أعظم الذنوب وهو اإلشراك ابهلل لذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمرو
بن العاص [التوبة جتب ما قبلها]
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لذا أخي الكرمي الواضح من خالل كالمك عن زوجتك ووصفك املنصف هلا أهنا إنسانة حمجبة
حمافظة على الصلوات مطيعة ال تفعل شيئاً يغضبك وهذه كلها إمارات التوبة الصادقة واإلانبة إىل هللا

سبحانه وتعاىل واعلم أن زوجتك وقعت يف خطأ عظيم ولكنها أيضاً اتبت وأانبت إىل رهبا وربنا

سبحانه يقبل التوبة فلعل هذا يشفع هلا .كذلك زوجتك وهلل احلمد مل تقع معه مباشرة وأنت تزوجتها

بكراً وهذا شيء يهون من املشكلة كثرياً.
فابدأ حياتك معها من جديد بعيداً عن الشكوك والغرية واحتسب ذلك عند هللا سبحانه وتعاىل
وستجد لذته إبذن هللا تعاىل.

اثنياً -:الزواج رابط شرعي مقدس أحاطه هللا سبحانه وتعاىل حبصون كثرية متنعه إبذن هللا من االهتزاز
والسقوط وأمران مجيعاً أبن نتعاون ونعمل على محاية هذا البناء بكل الوسائل املمكنة وأن نتجاوز

كثرياً من األمور اليت ميكن جتاوزها وال جنعلها سبباً إلسقاط البناء قال رسولنا وحبيبنا حممد صلى هللا
عليه وسلم [استوصوا ابلنساء خرياً فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما يف الضلع أعاله فإن

ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا ابلنساء] (متفق عليه) ويف حديث آخر يقول

صلى هللا عليه وسلم [ال يفرك  -ال يبغض -مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر] ويف

حديث آخر يقول [خياركم خياركم لنسائكم] وقال أيضاً [ولقد طاف آبل حممد نساء كثري يشكون
أزواجهن ليس أولئك خبياركم]

وقد سئل النيب صلى هللا عليه وسلم [أي النساء خري فقال اليت تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال
ختالفه فيما يكره يف نفسها وماله]

أوالً -:الرسول يقول ال يفرك (ال يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر فأنت إذا
كرهت ما سبق وقوعه من زوجتك فلعلك رضيت منها خلقها معك وطاعتها لك.

اثنياً -:أحد مقاصد اخلريية اليت يعين هبا الرسول عليه السالم خياركم خياركم ألهله أو كما قال هي

غض الطرف والتجاوز.

وأخرياً ًُ :حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :أي النساء خري فقال اليت تسره إذا نظر وتطيعه

إذا أمر والختالفه فيما يكره ......احلديث" ،وهذه األشياء املذكورة يف احلديث موجودة يف زوجتك،

حسب شهادتك هلا وابلتايل اي أخي فإين متفائل كل التفائل أبن زوجتك امرأة صاحلة قد اتبت إىل رهبا

وتكن لك الكثري من املودة واحملبة وهي أيضاً أم لولدك القادم إبذن هللا والذي سيكون بذرة صاحلة
تنشأ حتت رعايتك ورعاية أمه اليت عرفت رهبا وأطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت فرضها

فسيقال هلا إبذن هللا ادخلي اجلنة من أي ابب شئت أو كما قال رسول هللا

فيا أخي الكرمي أعود وأكرر ختلص من قلقك وغريتك واحتسب ذلك عند هللا وأمسك عليك
زوجتك وابدأ حياتك من جديد وإذا أخلصت أمرك هلل فإنه سيوفقك ويهديك سبيل الرشاد وصلى

هللا وسلم على نبينا حممد.
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من أجل غرييت قررت االبتعاد عن زوجي
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1425/05/16هـ
السؤال

تزوجت من رجل كان متزوجاً وطلق زوجته لعدة أسباب ،وله منها أطفال وهو يصرف عليهم ،وبعد
مضي سنتّي من زواجنا وطالقها ف هكر يف مراجعتها ،ومل أعارض ولكن بعدما راجعها شعرت ابلغرية
الشديدة ومل أستطع أن أمتالك نفسي ،وخائفة من خراب بييت بيدي ،دعوت هللا كثرياً أن يصربين،

ولكين اآلن أشعر أين مصدر نكد لزوجي ،فكرت أن أتركه ،وأذهب عند أهلي وال أطلب الطالق،

فأان أحبه جداً وهو كذلك ،ولكن من أجله ومن أجل راحيت أفكر أن أبتعد عنه ،فهل أان مذنبة
بذلك؟ أفيدوان أفادكم هللا ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

أخيت الكرمية - :وفقك هللا-

تذكري أن كثرياً من أخواتك الفتيات يتمنّي الزواج ولو من رجل متزوج من قبل وال جيدن ذلك،

الغرية جيب أن تكون منضبطة ويف حدود ،حىت ال تنعكس سلباً على حياتك" ،ال يؤمن أحدكم حىت

حيب ألخيه املسلم ما حيبه لنفسه" كما أخرب بذلك الصادق املصدوق  -صلى هللا عليه وسلم  -فما

رواه البخاري ( )13ومسلم ( )45من حديث أنس  -رضي هللا عنه  -فلها حق مثلما لك.

وجود الزوج الصاحل واحلياة املستقرة مطلب عزيز ومبا أنك وجدتيه ،فال تضيعينه بيدك مث تتحسرين
وال ينفع الندم.
احلياة الزوجية ال ختلو من منغصات فهي طبيعية ،فاسعي لتصحيح وضعك حلياة أفضل.

إن استمرارك هبذه التصرفات السلبية مع الزوج جتعل حبه لك يقل تدرجيياً ،فاحرصي على أن ال

يكون ذلك.

ادع هللا يف أوقات االستجابة أن يرزقك الصرب واحللم وعدم الغرية املفرطة .وهللا حيفظك ويرعاك.
ِ
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زوجيت شديدة الغرية
اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك

مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان رجل متزوج منذ ثالث سنوات ،ويل طفلة ،هادئ الطبع وهلل احلمد -مشكليت متعددة ومتشعبة،
وآمل أن أجد لديكم اجلواب الشايف ،املشكلة يف زوجيت ،شديدة الغرية حىت اجلنون ،دائمة الظن

والشك يب ،فمثالً عندما أخرج معها إىل أي مكان ،ومتر امرأة -وهللا يشهد أين مل أنظر إليها -تتهمين

ابلنظر إليها ،وتبدأ تقذفين ابلتهم اليت ال تنتهي ،وعندما أريد الذهاب إىل أصحايب وأجتمع معهم يف
األسبوع مرة واحدة فقط ،ومدة ال تتجاوز ثالث ساعات كحد أعلى تفعل املستحيل لعدم ذهايب،

علماً أن عملي يتطلب مين السفر ،ولكن ليس الدائم ،ولو غبت عن املنزل فال يتجاور اليومّي

إطالقاً تتهمين بعدم حيب هلا ،وأين مللت منها ،علماً -وهللا يشهد على ما أقول -أين غري مقصر
معها يف النواحي العاطفية والنفسية واملالية ،مع العلم أين أخربهتا أن هلا حقوقاً ولغريها حقوق،

ولنفسي حقوق ،وجيب أن أعطي كل ذي حق حقه ،ولكنها ال تبايل مبا أقول ،حتب النكد املتواصل

وال متل ،وهذا ليس ضعفاً يف شخصييت ،ولكن حلمي وصربي ج هرأها ،فإىل مىت سأصرب وهي كثرياً ما
تطلب الطالق ،وكم مرة كادت نفسي أن تزل وتنطقها ،ولكن هللا يلطف يب ويلهمين الصرب ،من
وجهة نظري أهنا تريد أن حتتويين هلا فقط ،دون غريها من العامل كله .أفيدوين ولكم من هللا األجر

والثواب .والسالم عليكم.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

غرية زوجتك الشديدة ليس هلا تفسري عندي سوى حمبتها الشديدة لك ،واحلل أال تقابل حمبتها اليت
أساءت التعبري عنها ابلطالق الذي ترددت فيه ،حاول أن تشعر زوجتك بغريتك عليها ،واطلب منها

وبّي
أيضاً احملافظة على نفسها ،وانتهز أي فرصة يف هتاوهنا حبجاهبا ،أو يف بعض مواقفها مع الرجالِّ ،
هلا أنك تغار عليها ،ومتضايق من هتاوهنا يف هذا األمر؛ حىت تشعر أيضاً مبا تفعله وتقابلها ابملثل.
وبّي هلا ذلك أبساليب
حاول أن تبّي هلا انزعاجك من بعض النساء املتبذالت واحتقارك هلنِّ ،خمتلفة ابستمرار.

ضح هلا أنك حتاول
 -حاول كذلك أن تثبت هلا أن غض البصر واجب عليك من ربك وخالقك ،و ِّ

مع نفسك تطبيق ذلك ،وتسأل هللا أن يعينك على ذلك حلرصك على دينك ،وليس خوفاً منها،

ولعلمك أبمهية هذا األمر ،وليس من أجلها فقط ،إهنا هبذا األسلوب سرتاتح كثرياً من مالحقتك.

 اجلس معها جلسات إقناع وحتاور ،وقل هلا :لو أن كل امرأة فعلت ما تفعلّي ما بقي بيت سعيد،حىت ولو وجد احلب بّي الزوجّي ،فإن زايدة هذا األمر عن حدوده سيهدم بيت الزوجية.
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 ذكرت أنك لست ضعيف الشخصية ،ولكنك حليم وصبور ،وهذا أمر تشكر عليه؛ فإنه ماأكرمهن إال كرمي ،وال أهاهنن إال لئيم ،ولعلك مأجور على هذا الصرب واحللم ،لكن ال بد لك من
خطوات تتبعها يف التفاهم معها قبل أن تفقد صربك وحلمك ،فتحدد مثالً معها األوقات اليت

ستمكثها معها ،واألوقات اليت ألهلك ،واألوقات اليت ألصدقائك ،نفذ ذلك بشخصية اثبتة عاقلة،

تعرف ما هلا وما عليها ،وإذا عدت هلا من خارج املنزل فعد اببتسامة مجيلة ،وكلمات رقيقة ،وليس
بوجه عابس ،وشخصية فظةِّ ،
وجرب أساليب خمتلفة لتعرف العالج النافع معها.
تعرب عن مشاعرك حنوها يف بعض األوقات ،وفرحك ابلتقدم الذي حصل بينكما ،كما
 -حاول أن ِّ

أنصحك ابالطالع على ما كتب من عالج للغرية الشديدة ،وإبمكانك إذا استفحل األمر استشارة

طبيب نفسي .أعانك هللا وأسعدك حبياتك األسرية.
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هل هذه نزوة أم إدمان؟
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الغرية

التاريخ 1425/09/16هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أان امرأة متزوجة من ابن عمي منذ عشر سنوات ،وكانت احلياة الزوجية بيننا على أكمل وجه ،ويوجد
هبن ،لكنه -كما
لدى زوجي حمل يعمل به ،ويف يوم من األايم اكتشفت أنه يتكلهم مع نساء ،وجيتمع ّ

أ ّكد يل هو -مل يتجاوز معهن إال الكالم فقط ،وقال يل :أان أفعل هذا لكي يغار خايل وينزعج ،فله

خال له ماض وحاضر عريق مع النساء ،ولوالد زوجي مثل ذلك ،إال أن زوجي كان ينتقدهم ،وأحياانً
يهددهم إن استمروا على ذلك ،واملؤمل يف األمر أنه وقع يف نفس الغلطة اليت وقع فيها أبوه وخاله من
قبله ،وأان أنصحه وأرجوه بكل الوسائل ،ولكن مل ينفع معه ،وهو يعدين أهنا نزوة وستمر ،وتعود

السعادة إليك وإىل بيتنا ،ومؤخراً بدأ يطالبين أن أتفرغ له ،وأن ألبس له وكأننّا يف بداية زواجنا ،مع

علمه أنين مشغولة دائماً برتبية األوالد ( 3ذكور وبنت)  ،وبيتنا ال خيلو من الناس أبداً ،فزوجي له
عدداً كثرياً من األخوات ،وكل يوم تكون عندان أخت من أخواته مع أوالدها من الصباح وحىت

فتصور وضعي وحاليت ،وال أدري ماذا أفعل لكي يعود إىل رشده وحياته الشريفة؟! أهي نزوة
املساءّ ،
فعالً؟! أم هي وراثة؟! أم ماذا؟! أان حائرة جداً وقلقة ،وخائفة على مستقبلي وأوالدي معه ،أرجو

منكم احلل ابلتفصيل ،وأرغب أيضاً بكالم خاص منكم شخصياً له؛ لعله يرجتع إىل دينه وربه وحياته،
ولكم مين كل الشكر ،وأان أحبكم يف هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت الكرمية :بداية أسأل هللا لك التوفيق والسداد يف حياتك الزوجية ،والصالح لزوجك والرجوع
إىل دائرة احلق ،إنه مسيع جميب ،مث أما بعد:

فبعد اطالعي على مشكلتك خرجت بثالث نقاط ،علها تفيد يف حل مشكلتك:

النقطة األوىل وهي :هتاونك وتفريطك يف حتديد حجم اخلطر بعد اكتشافك للعالقة احملرمة عند

زوجك منذ البداية ،وهذا األمر قد يكون سببا رئيساً يف استمرار العالقة احملرمة؛ ألين أعتقد جازماً أنه

لو كان موقفك منذ البداية حازماً ال ختاذل فيه وال تفريط ،ملا استمر احلال واستشرى املرض ،عموماً
قدمت هبذا الكالم ليكون لك إنذاراً على عدم الرجوع لتفريطك الذي حدث قبل ،ومن مث القبول

ابألعذار الواهية من زوجك ،فاملرأة عادة بسبب حبها لزوجها وعاطفتها القوية قد تضعف وترضخ؛

حىت ال يهرب الزوج وخيتفي من حياهتا ،وأان ال أقول هذا الكالم مشجعاً على الطالق واالنفصال،

ولكن مثل هذه األمور ال ميكن التغاضي عنها والسكوت ،وإمنا ال بد من وضع وإجياد جمموعة من

احللول هلذه املشكلة ،ولعلك فعلت أوهلا هبذه االستشارة ،إذاً النقطة األوىل هي ضرورة احلزم وعدم
التهاون يف هذه القضية ،مع البحث جبد وحرص عن حلول هلذه املشكلة بطرق خمتلفة تؤدي يف

النهاية إىل عودة املياه إىل جماريها.
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النقطة الثانية وهي البيئة ،فيبدو من خالل سؤالك أن زوجك بيئته فاسدة وسيئة ،تعينه على الباطل
وتدفعه إليه ،وطاملا استمر ابلقرب منها سيستمر املرض ،ولذا فإن ابتعاده عن هذه البيئة الفاسدة
أحد احللول اهلامة ،ولعلك تعرفّي قصة الرجل الذي قتل مائة نفس ،وأمره العامل ابخلروج إىل القرية

الصاحلة ،وابلتايل فهذه دعوة إليك إلخراج زوجك من هذه البيئة واهلروب به بعيداً عنها ،مع البقاء

على الصلة الضرورية والشرعية فقط.

النقطة الثالثة وهي :أين من فمك أدينك وأمحلك جزءاً كبرياً من املسئولية ،بل إهنا سبب رئيس،

فأنت تقولّي إنه بدأ يطالبك ابلتفرغ له واللبس ،وهذا دليل واضح على تقصريك وانشغالك ،مما أدى
به إىل اهلروب واللجوء إىل غريك ابحلرام -لألسف -والبحث لديهن عما افتقده لديك؛ لذا ال بد من
االنتباه هلذا األمر ،فانشغالك برتبية أوالدك والزايرات املتكررة من أخواته ال يعين أبداً أن يكون ذلك
على حساب الزوج ،والبد من التفرغ له واللبس أبمجل ما يريد ،والتقرب ،والتحبب ،والتودد إليه،

وإشباع غريزته العاطفية واجلنسية بكل الطرق املباحة والشرعية ،حىت لو كان ذلك كل يوم؛ فهو حق

طبيعي وال مشاحة فيه للزوج ،وواجب شرعي على الزوجة حماسبة عنه أمام هللا ،لذا عليك االهتمام
والعناية هبذا األمر ،خاصة وأنت ال زلت يف مقتبل العمر ،وقادرة عليه .أخرياً أرجو وأسأل هللا لك

اإلعانة والتوفيق يف الدنيا واآلخرة.
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تغار على زوجها من زوجات إخوانه
اجمليب د .فيصل بن سعود احللييب
أستاذ مساعد بكلية الشريعة ابألحساء.
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الزوجية/الغرية
التاريخ 1425/09/04هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سأسرد مشكليت ابختصار ،وهي غرييت على زوجي اليت أظن أهنا يف حملها ألهنا غرية من زوجات
إخوانه ,فهم من نوع العائالت اليت خيتلط رجاهلا بنسائها حبجاب بسيط رقيق يغطي الرأس فقط ,أما
عن تبادل األحاديث واملزحات والضحكات فح ِّدث وال حرج ،وقد كنت فيما مضى مثلهم ،ولكن
فتح هللا عل هي وهداين وواجهت املشكالت واالعرتاضات من زوجي وأهله ،وأطلقوا علي لقب

املتشددة واملتزمتة ،ولكن كل هذا ال يعنيين ،فكل ما يعنيين هو رضا هللا مث رضا زوجي ،واحلمد هلل

فبعونه -تعاىل -اجتزت تلك املشكالت ،ورضوا ابألمر الواقع ،ولكنين  -ابلرغم من اعتزازي حبجايب
 -فأان منبوذة ،فعند زايرايت هلم أجلس وحدي يف غرفة وهم مجيعاً يف غرفة ،وأان بصراحة أغري على

زوجي منهن ،خاصة حّي أمسعهن يتحدثن ويضحكن ،وكأنه حمرم هلن ،وقبل ذلك كله فأان أحزن على

حاهلم حينما أراهم يتساهلون يف أمر قد حرمه هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -فأود منكم
اإلرشاد والنصح والطريقة اليت أقنع هبا زوجي حبرمة ما يفعلون ،وكيف أحثه وأساعده على االلتزام,
وكيف أتعامل مع أهله ،ومع عدم اعتبارهم لوجودي كإنسانة؟ وجزاكم هللا عين كل خري.

اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فيا أختنا الكرمية ،أضع جوايب بّي يديك على نقاط ،فانتبهي هلا:

إمياان وتقوى ،وتيقظي أن يضعف إميانك
أوالً :أشكر فيك هذا الثبات ،وأسأل هللا -تعاىل -أن يزيدك ً
مع طول طريق اإلصالح والتغيري ،واستعيين ابهلل يف كل أمورك.

اثنيًا :اجتيازك لكثري من مشكالتك يدل على حكمتك وجناحك يف أول الطريق ،وهذا يبشر خبري

كثري ،وأن املستقبل سيكون أكثر جناحاً ،والفأل حث عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف
صحيح البخاري ( ، )5756 ،5755وصحيح مسلم (. )2224 ،2223

اثلثًا :أهم طريقة حلل هذه القضية -بعد توفيق هللا تعاىل -هو كسب قلب زوجك لك ،وذلك

ابلتودد له ،واملبالغة يف ذلك ،وأظهري له احلنان والشوق إليه ،واالعتناء مبشاكله اخلاصة ،والقرب
من نفسه يف كل األحوال ،واالبتسامة يف وجهه يف الوقت املناسب ،مع التزين والتعطر ،واهلدية بّي

الفرتة واألخرى إذا كان ذلك مبقدورك ،فإن احملب ملن حيب مطيع.

ابعا :ستكسبّي من التودد له عدة أمور :عدم اكرتاثه مبا يسمع أو يرى من النساء ،سواء من حتدثت
رً
عنهن ،أو ما يشاهده عرب اإلعالم وغريه ،ألنك مألت عليه قلبه وفؤاده ،كما أن قلبه سيكون أكثر

تقبالً ملا تنبهينه إليه من أمور ال يرضى هبا هللا وال رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-كما أنه سيقتنع

مؤثرا معك على جمتمعه
بشخصيتك بعد ذلك لينطلق بعد هذا التأثر إىل اهلداية ،وليكون بعد ذلك ً
الذي يعيش فيه من بيت وعمل.
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خامسا :امتهان أهله لك أو انعزاهلم عنك حالة رمبا تكررت مع غريك من الصاحلات والثابتات ،وال
ً

غرابة فهذا من الغربة اليت حتدث عنها النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال" :طوىب للغرابء "..أخرجه

مسلم ( ، )145وعند غريه :قيل :من هم اي رسول هللا؟ قال " :الذين يصلحون إذا فسد الناس"
أخرجه أبو عمرو الداين يف السنن االواردة يف الفنت ( )288وعند الرتمذي ( )2630حنوه وانظر

السلسلة الصحيحة ( ، )1273فال يهمك إمهاهلم ،بقدر ما يهمك سعيك يف إصالح هذا الوضع.
سادسا :ال مانع أن تكون لك خطة يف دعوة هذا البيت ،والتجربة أثبتت جناح بعض الداعيات يف
ً

إصالح بيوت أهليهم ،ولكن بعد فرتة حتتاج منك الصرب ،كما صرب األنبياء عليهم الصالة والسالم،

فإذا كان لك قدرة على الصرب على بعض أخطائهم يف حديثهم مع حماولة التأثري عليهم فهذا طيب؛
بشرط أال تتأثري هبم ،وذلك بتوزيع شريط أو مطوية ،من ابب اهلدية ،ولو ثقل ذلك عليهم يف

البداية ،وأرى أن هذه اخلطوة تكون بعد التأثري على الزوج مبا تقدم.

ال تنسي الدعاء والقراءة يف سري األنبياء وقصصهم مع أهليهم وذويهم ..وهللا يوفقك لكل خري
وسعادة.
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اغتصبت وهي طفلة  ...فهل أطلقها؟!
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.
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الزوجية/الشك
التاريخ 1426/10/10هـ

السؤال

فضيلة الشيخ أان متزوج منذ مثاين سنوات ،وملا دخلت بزوجيت يف أول ليلة مل أجدها بكراً ،فسألتها
عن أمرها ولكنها أقسمت يل أهنا مل تزن ،وكانت متدينة للغاية ،وبعد تفكري وتقدير مين قررت أن

إحسان الظن ابملسلم هو املتعّي إن مل يكن هناك يقّي يدل على التهمة ،وقلت :لعلها سقطت من

عل ،أو انفضت بكارهتا بسبب سقوط أو حنوه مما يذكره العلماء ،وحتملتها واحتسبت األجر عند هللا
يف سرتها وعدم إفشاء أمرها ألحد ،ولكنها وبعد أن أجنبت عدداً من األطفال أخربتين يف ليلة هادئة
مبحض إرادهتا ابملشكلة ،وقالت يل :إن أحد أبناء عمها وهو رجل كبري اغتصبها وهي بنت ست

سنوات يف بيتها ،وحلفت أبهنا مل تكن تعلم أي شيء ساعتها سوى أهنا أتملت كثرياً ،مث هددها أبهنا لو

أخربت أمها فإنه سيقتلها ،وابلتايل مل خترب أمها ،وكانت تعاين أايماً من املرض النفسي الذي أصاهبا من
جراء هذه اجلرمية ،ولقد الحظت فيها أهنا تكره اجلماع ،وكنت أتساءل دوماً عن سر هذا األمر،

ولكنها أخربتين اآلن أبن تلك الليلة املشؤومة أصابتها مبرض نفسي تكره بسببه كل الرجال ،وتكره
املعاشرة الزوجية كلما تصورت هذا الذئب ،فسؤايل اي شيخ هو :هل أصدقها وأبقيها حتيت وأجترع

مرارة األمل كلما أراها ،أم أفارقها وأصدق نفسي اليت تومهين أحياان أبهنا رمبا فعلت ذلك مبحض
إرادهتا؟ علما أبهنا متدينة وحلفت ابهلل أنه ليس هلا يد يف هذا الذنب؟ وأهنا أخربتين بسبب أن

ضمريها يؤنبها من جراء إخفاء هذا األمر عن زوجها.
أرشدوين ماذا أفعل ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
لو كنت مكانك ألصابين ما أصابك من اهلم والغم ،ألن األمر ليس يسرياً ،وقد أحسنت صنعاً أن

متالكت أعصابك ،ومل تتصرف بتصرف طائش تندم عليه فيما بعد .وأوجز لك مشوريت على شكل

نقاط:
 -1زوجتك هلا معك مثان سنوات ،وأجنبت منها أربعة أطفال ،وأظنك طول هذه املدة مل تشك فيها

يوماً ،ألهنا -كما تقول -متدينة .أمل تكفك هذه السنوات كلها للتعرف على حقيقة زوجتك؟!! إهنا

لو مل ختربك مبحض أرادهتا مل تعرف شيئاً ،وهذا دليل على براءة هذه املرأة وطهارهتا ،إذ لو كانت سيئة

ما أخربتك بشيء.

 -2وقعت هذه اجلرمية النكراء وعمر زوجتك ست سنوات ،فأي ذنب ارتكبته هذه املسكينة
الربيئة!! إهنا لو زنت وهي خمتارة ابلغة مث اتبت للزمك إعانتها ،فكيف وهي صغرية مكرهة!!....
 -3كان ينبغي على زوجتك ،ومن يف مثل حاهلا أن ال ختربك ،حىت ال تدخل الوساوس إليك ،لكنها
أخربتك لرباءهتا من انحية ،ولرغبتها يف مساعدتك من انحية ،فهي رأت فيك صالح الدين ورجاحة

العقل ،فكن عند حسن ظنها.

 -4اعترب هذه القصة كأهنا مل حتصل ،وتناساها متاماً ،وال خترب هبا أحداً ،حىت ال تكون مدخالً
للشيطان عليك.

 -5استعن ابهلل ،وال أظنك ستندم على إبقائها معك ،وليكن ما أصاهبا درساً لك يف متابعة أوالدك،

وانظر دائماً لألمام ،وال تنظر إىل الوراء ،وفقك هللا لكل خري ،وأسعدك وأهلك يف الدارين.
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زوجي كثري الشكوك
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/الشك

التاريخ 1423-9-6

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أُرسل سؤايل هذا وهو يتعلق ابملعاملة الزوجية .زوجي كثري الشكوك والظنون يب وال أعرف ماذا أعمل
لكي أكسب ثقته حىت أنه يطلب مين عدم ملس األشياء اخلاصة به مثل اجلوال والسيارة واألوراق

وكذلك مالبسه فالرجاء منك مساعديت على الطريقة وهل تستمر احلياة هكذا مع هذه الشكوك.
الرجاء الرد ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
إن هذا السلوك الذي يقوم به الزوج هو سلوك مرضي فزوجك يعاين من مرض عصايب يعرف ابسم "
الوسواس القهري"وهو مرض نفسي ،وال تقلقي عندما تسمعّي أنه مرض نفسي ،فاألمراض النفسية
ِ
ذكرت فهو مرض نفسي عصايب ،وبفضل هللا ميكن
أنواع كثرية إال أن مرض الزوج من خالل ما
عالجه وذلك من خالل الذهاب إىل طبيب نفسي ألخذ عقار دوائي خيفف من حدة هذه املشكلة
حىت تنتهي أو الذهاب إىل معاجل نفسي حىت يستطيع معاونته من خالل اجللسات واتباع املنهج

العالجي املناسب له حسب حالته فقد يتخذ منهج العالج السلوكي أو العالج ابلتحليل ،وهذا

يرجع إىل طبيعة احلالة بعد كشف الستار عن األسباب احلقيقية املؤدية للمشكلة من خالل اجللسات

واملقابلة عدة مرات وأنصح بسرعة التوجه كما ذكرت للطبيب النفسي أو املعاجل النفسي حىت ال
تتفاقم املشكالت بينكما ومن مث ال تستمر حياتكما نتيجة ما تعانيه من آالم أيتها األخت العزيزة.
قلت ِ
أنت أيتها األخت الكرمية جيب عليك كزوجة صاحلة وهو ما بدا واضحاً حينما ِ
ِ
أنك تريدين
كسب ثقته ِ
فأنت ثقة إبذن هللا وأرجو أن تتقبلي سلوك الزوج ،وال خترجن عن شعورك أو يضيق بك
احلال من كثرة هذه الوساوس اليت تراود الزوج إذا كانت بصفة مستمرة أو بصفة دورية فهو يعاين من
مرض وليس على املريض حرج حىت يتم شفاؤه.
والواجب عليك كزوجة صاحلة أن تتفهمي املوقف وحتاويل إقناع الزوج أبهنا مشكلة مرضية وربنا خلق

العالج وخلق من يعاون على تقدميه وجيب أن ننظر للمرض النفسي نظرة رضا وال تتجاهل املرض
ألن التجاهل يعمل على تفاقم الظاهرة ويزيدها تعقيداً كما أرجو إقناع الزوج للذهاب للعالج كما

ذكرت آنفاً.
آمالً من هللا التوفيق والشفاء العاجل.
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شك يف غري حمله
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك
التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وم ْن حويل،
مشكليت هي :أان شاب -وهلل احلمد -انجح يف دراسيت وعملي ،وحمبوب لدى أقاريب َ

ولكن مشكليت أين كثري الشك حىت يف أقرب الناس لدي ،وهي زوجيت ،حيث إنين أختيل أهنا ختونين

مع أحد أقرابئي ،حىت يف جمامعيت هلا أختيل أهنا تفكر يف ذلك الشخص ،وأعلم أن ذلك خطأ،
وأستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،ومع ذلك ما زالت تراودين مثل هذه األفكار من وقت آلخر -

وهو حايل مع أقرابئي ،-أرجو من هللا مث منكم الرد عن هذا السؤال.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي احلبيب :تسأل عن فكرة أصبحت مثار شك لديك ،واليت تتمثل يف ختيلك يف خيانة زوجتك

لك مع أحد أقاربك ،وسيطرة هذا الشك عليك ،حىت أثناء املعاشرة اجلنسية ،رغم أنك متفوق يف

دراستك وعملك.

أخي الكرمي :إن كثرياً منا يف ممارسة سلوكياته احلياتية يتناسى كثرياً الضابط الشرعي يف إجراءات تنفيذ
مثل هذا السلوك ،وخباصة القيم املرجو منه التحلي هبا ،اقتداء مبا نص عليه ديننا احلنيف ،فمثالً
املعاشرة اجلنسية مع الزوجة هلا أسس شرعية ،علك جتاهلتها فدخل الشيطان من خالهلا.

أما الشك يف زوجتك فقد أرجعه لعدة أسباب ،منها حبك الزائد هلا ،جعلها حمور تفكريك ،واليت قد
أتيت بصورة الشك يف أحيان كثرية ،وقد قالوا (ومن احلب ما قتل)  ،أو قد يكون الشعور العكسي

املتمثل يف إحساسك ابلنقص أمام ما حتمله زوجتك من املزااي جعل هذا الشك يسيطر على تفكريك،
كأن تكون تفوقك علماً أو جاهاً أو مجاالً ملفتاً ،وغريه من املتغريات اليت عادة ما تؤثر على العالقة
الزوجية السليمة ،اليت من أسسها العلمية السلمية التكافؤ بّي الزوجّي.
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إذا كانت الفكرة تتقمصك دائماً فقد تكون مصاابً مبرض الشك ،وعليك التوجه للطبيب النفسي

واخلضوع جللسات نفسية السرتجاع التاريخ التطوري حلياتك ،فقد تكون حباجة لتدخل دوائي معّي

خلفض درجة الشك ،واليت يصاحبها أعراض من القلق والتوتر والذي بدوره ينعكس على حياتك

األسرية بعامة ،وال أخفيك أنين أخشى أن تكون من بعض احلاالت السادية ،وهي حاالت مشهورة

يف الطب النفسي ،حبيث ال ميارس نوعاً من املعاشرة إال من خالل سلوكيات معينة قد تكون

التخيالت إحداها ،ولكن اعرتاضك على هذا السلوك هو ما جيعلين أميل أن العارض لديك حيتاج
للتعرف أكثر على بعض املتغريات يف حياتك ،فأنت تبدو حديث عهد ابلزواج ،وابلتايل أتوقع أن

تكون الغرية -مع وجود حساسية لديك يف العالقة الزوجية ،قد تكون انمجة عن جتارب غري إجيابية

اجتاه النساء  -جعلت مثل هذه الفكرة تسيطر عليك .الدراسات أثبتت أن من كان لديه عالقات

حمرمة قبل الزواج ينعكس ذلك على عالقاته الزوجية ،اعرض نفسك وال ترتدد على من تثق به من

املختصّي يف الطب النفسي ،وأعد ترتيب أوراقك والتزامك بواجباتك الدينية ،فال يكفي اإلنسان أن

يقول إنه فائق علمياً وعملياً حىت يعيش حياة سليمة ،فااللتزام الديين والقيام أبداء الواجبات قبل
هذه وتلك .أسأل هللا  -عز وجل -لك الشفاء وأن ميتعك ابلصحة والعافية.
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زوجي أصبح ال يثق يب ،فكيف أعيد ثقته
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك

التاريخ 1424/10/8هـ

السؤال

أان امرأة متدينة ومتزوجة من رجل ال حيافظ على الصالة دائماً ،وحيب التميّز واألانقة ،ويصاحب

رفقة سوء ،وذات مرة أخطأت خطأ يؤثر يف عرضه وكرامته ومل يصل إىل الكبرية ،وتبت منه ،لكنه أثّر
فيه وأ ّدى إىل احنرافه ،ومل يطلقين حفاظاً على أوالده الستة مين ،وأان اآلن ومنذ أربع سنوات أعاين من

عدم ثقته يب وظنه املستمر بنزاهيت ،مع أين بريئة من كل ذلك ،أريد حالً إلعادة الثقة يل وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

األخت الكرمية -:وفقها هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أسأل الرمحن الرحيم أن يثبتك على الدين ،وأن يذيقك حالوة اإلميان حىت تسعدي يف الدنيا بطاعة

هللا  -عز وجل.-

الذي أراه يف موضوعك هذا أن تعتين ابألمرين التاليّي:

األول :يف عالقتك مع هللا تبارك وتعاىل ،وأنصحك فيه مبا يلي:

( )1كثرة الدعاء بصدق وإحلاح يف أوقات اإلجابة على وجه اخلصوص ،وتوسلي إىل هللا أبمسائه
احلسىن وصفاته العلى ،وإبميانك به أن يفرج كربتك ،وأكثري من قول" :ال إله إال أنت سبحانك إين
كنت من الظاملّي" ،وأكثري من الدعاء له أن يهديه هللا ،وأن يرقق قلبه عليك (وال تستهيين

ابلدعاء) .

( )2صدق التوبة من هذا الذنب خاصة ،حبيث تكون التوبة خالصة لوجه هللا فإذا قبلت التوبة

فرجت املصائب ،وأكثري من االستغفار فإن من لزم االستغفار جعل هللا له من كل ضيق فرجاً ،ومن

كل هم خمرجاً.
( )3كثرة الطاعات؛ كالصالة والذكر وقراءة القرآن ،وبذلك حتصل لك التقوى اليت هي سبب يف
تفريج اهلموم ،قال هللا  -عز وجل" :-ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويزقه من حيث ال حيتسب"

[الطالق. ]3-2:

الثاين :يف عالقتك مع زوجك -أصلحه هللا -وأنصحك فيه مبا يلي:

( )1سلوك الطريق املستقيم واحلذر من كل خطأ قد يزيد النار اشتعاالً ،وخباصة ما يشبه اخلطأ

السابق.

( )2فتح املوضوع معه وحماولة إقناعه بتوبتك وندمك ،ووعده بعدم الوقوع يف اخلطأ مرة أخرى،
وأكدي كالمك ابلقسم ابهلل تبارك وتعاىل.

وذكريه أبن هللا  -عز وجل -يقبل توبة العبد :وأن من تغاضى عن عثرات الناس عفا هللا عن زالته
يوم القيامة ،ويف هذا قال هللا  -عز وجل" :-وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر هللا لكم"
[النور. ]22:

وقال عمر بن عبد العزيز  -رمحه هللا" :-ما رفق أحد أبحد يف الدنيا إال رفق هللا به يوم القيامة".

( )3إظهار التصرفات احلسنة اليت تزيل ما يف نفسه ،مثل العناية ابلزينة اليت تعجبه واالهتمام ابلطعام
سرت األمور -
الذي يفضله ،وحماولة التأثري على مشاعره بلطيف الكالم وإسعاده يف فراشه -إن تي ه

ومالعبه أوالده ورمحتهم أمامه وغري ذلك.

وأختم ابلدعاء لك :اللهم اي رمحن اي رحيم فرج كربتها ،واكشف غمها وحقق مرادها ،ومتم سعادهتا
وأصلح زوجها وأصلح بينها وبينه وأرزقها حياة هانئة.
وصلى هللا وسلم على نبينا وحبينا حممد واحلمد هلل رب العاملّي.
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زوجيت ليست بكراً
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/الشك

التاريخ 1424/12/19هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ :أان شاب مسلم ،وأعمل يف دولة من دول اخلليج ،سافرت قبل شهرين وتزوجت يف
بلدي ،واكتشفت أول يوم يف الزواج أبهنا ليست بكراً ،ومل أأتكد هبذا إال بعد مضي حوايل شهر،

حيث إنين كنت أشك فقط وكنت أجتادل معها حىت صارحتين بعد شهر أبنه كان هلا عالقة مع أحد

الناس ،وأهنا أخطأت معه ،وابشرها أكثر من ست مرات ،ومن يومها ال أعرف ماذا أفعل؟ هل

أطلقها؟ ولكين أحبها لدرجة كبرية جداً ،ابلرغم مما أشعر به من مرارة ،وابلرغم من الشك الذي ال

جيعلين أانم ،وخصوصاً وأان يف بلد غريب وتركتها وحدها ،فلو طلقتها فلن تتوب ،ولقد أقنعتها بلبس

احلجاب وقامت بذلك ابلفعل ،ابهلل عليك دلين ألفضل عمل أقوم به يف نظر اإلسالم ،ولك شكري.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

إىل األخ الكرمي - :حفظه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يف احلقيقة أشعر مبدى األسى واحلزن واحلرية والشك الذي تعيش فيه ويسيطر عليك ،وحق لك
ذلك ،فإن مصابك ليس ابهلّي ،فجرحك عميق ،وأن ما تعانيه أمر ٍ
مؤذ وشيء حمرج للغاية ،وال مير
إبنسان هذا املوقف إال ويصيبه مثلما أصابك ،فإان هلل وإان إليه راجعون وال حول وال قوة إال ابهلل

العلي العظيم ،لكن أخي الكرمي أود أن ألفت نظرك لعدة أمور منها:
( )1أن هللا  -سبحانه وتعاىل  -خلق اإلنسان ضعيفاً بطبعه ذكراً كان أو أنثى ،وخلقه جمبوالً على

اخلطأ والنقص ،وهذا األمر متأصل يف اإلنسان منذ بداية اخلليقة ،فهذا أبوان آدم  -عليه السالم -

كان يعيش يف جنة اخللد ،ومع ذلك مل يسلم من اخلطأ وإغواء الشيطان له والقصة معروفة ،فيا أخي

الكرمي كلنا ذو خطأ وخري اخلطائّي التوابون.

وأان أقول لك هل هناك إنسان مل خيطئ أبداً؟ أنت نفسك عندك من اخلطااي والذنوب واآلاثم ما هللا
به عليم ،وكلنا كذلك.

من الذي ما ساء قط *** ومن له احلسىن فقط
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فليس هناك أحد معصوم من اخلطأ والزلل إال األنبياء  -صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً  -حىت

الصحابة الكرام  -رضوان هللا عليهم مجيعاً -مل يسلموا من هذه األخطاء ،وتلك الذنوب ،وما

حديث املرأة الغامدية  -رضي هللا عنها  -اليت زنت وذهبت لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
لكي يقيم عليها احلد عنك ببعيد ،وكذلك حديث ماعز  -رضي هللا عنه  -الذي زىن هو اآلخر،
وذهب إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ليقيم عليه احلد ،وقد أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
برجم كل من الغامدية وماعز  -رضي هللا عنهما -حىت قال  -صلى هللا عليه وسلم -عن الغامدية

 -رضي هللا عنها " :-لقد اتبت توبة لو قُسمت على سبعّي من أهل املدينة لوسعتهم ،وهل وجدت

أفضل من أن جادت بنفسها هلل  -عز وجل -؟! " أخرجه مسلم ( ، )1696من حديث عمران بن

حصّي  -رضي هللا عنهما -فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -أرحم بعباده ،فقد جعل هلم خمرجاً ومنفذاً ُُ إذا
وقعوا يف اخلطأ ،وذلك ابلتوبة واالستغفار وفعل اخلري ،لذلك قال  -تعاىل " :-إن احلسنات يذهَب

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" [هود ، ]114 :وكذلك قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ألمنا
عائشة  -رضي هللا عنها -ملا رماها املنافقون ابلزان  -وحاشها ذلك -قال هلا" :اي عائشة ،إن كنت

أملمت بذنب فاستغفري هللا ،وتويب إليه ،فإن العبد إذا اعرتف بذنبه واتب إىل هللا اتب هللا عليه" رواه

البخاري (. )4750

( )2هل كان اختيارك هلذه الزوجة على أساس ديين أم ماذا؟ قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح
املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها ،فاظفر بذات الدين ،تربت يداك" متفق عليه عند

البخاري ( ، )5090ومسلم ( ، )1466من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-ومعىن قوله -
صلى هللا عليه وسلم" :-تربت يداك" أي فزت ورحبت الختيارك صاحبة الدين على من سواها ،فهل

كان اختيارك هلذه الفتاة على هذا االختيار أم ماذا؟.

( )3الزواج نعمة عظيمة ومنحة من هللا جسيمة ،فهو رابط شرعي مقدهس ،وقد مساه هللا  -سبحانه

وتعاىل  -ميثاقاً غليظاً ،وقد أحاطه هللا  -سبحانه وتعاىل  -حبصون كثرية متنعه من االهتزاز

والسقوط ،وأمران مجيعاً أن نتعاون فيما بيننا ونعمل على محاية هذا الصرح الشامخ ،وذلك بكل

الوسائل احملكمة واملتاحة لنا ،وأن نتجاوز عن كثري من املشاكل والعقبات اليت قد تؤدي إىل اهنيار

هذا البناء ،قال -تعاىل " :-وعاشروهن ابملعروف" [النساء ، ]19 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم-
" :استوصوا ابلنساء خرياً ،فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله ،فإن ذهبت
تقيمه كسرته ،وإن تركته مل يزل أعوج ،فاستوصوا ابلنساء" متفق عليه عند البخاري (، )5184

ومسلم ( )1468من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
فبناء على ما تقدم أرى أن عليك اآليت:

وأحسست منها صدق التوبة فليس
( )1إذا اتبت هذه املرأة من هذا الذنب العظيم توبة نصوحاً،
َ
لك عليها سبيل فامسكها وأحسن إليها ،أما إذا كانت ابقية على هذا الذنب فال حيل لك البقاء

معها؛ ألن هللا حرم ذلك على املؤمنّي قال -تعاىل" :-الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال

ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي" [النور. ]3 :
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( )2إذا اتبت هذه املرأة فينبغي عليك أن تنسى هذا األمر ابلكلية ،وتعيش معها حياة طيبة وكأن
شيئاً مل يكن.

( )3عليك أن تزيل هذه الوساوس من نفسك ،وال جتعل للشيطان عليك سبيالً ،فال جتعل من

نفسك أرضاً خصبة للشيطان يرتع فيها وجيول ،ودع عنك هذه الوساوس والشكوك؛ ألن هذه

الوساوس والشكوك إذا حتكمت منك جعلت حياتك جحيماً ،وحدث ما ال حيمد عقباه.

( )4إذا كنت ال تستطيع أن تسيطر على نفسك ،وقد حتكمت الشكوك والوساوس يف نفسك
فاألوىل واألفضل لك وهلا االنفصال؛ حىت ال تظلمها وال تؤذيها ،وعسى هللا أن يبدلك خرياً منها

ويبدهلا خرياً منك.

( )5عليك ابالستخارة واإلكثار من الدعاء وصدق اللجوء إىل هللا أن ييسر أمرك ،ويريح نفسك،
ويهدئ روعك ،ويذهب غيظ نفسك ،ويبعد عنك وساوس الشيطان ،وأن يبدل هذه الشكوك إىل

ثقة واطمئنان.

( )6حاول واسع جاهداً أال تبتعد عن زوجتك مدة طويلة؛ فأنت شاب وحديث عهد بعرس ،وكذلك
زوجتك والشيطان حريص على إضالل العباد وإفسادهم ،فكن على حذر منه ،فاجتهد أبن أتيت

بزوجتك عندك يف البلدة اليت تعمل فيها ،ويكون ذلك أدعى لذهاب هذه الوساوس والشكوك اليت

تعرتيك وتنغص عليك حياتك ،ويكون ذلك سبباً يف إنقاذك من احلرية اليت أنت تعاين منها.

هذا وهللا أعلم ،نسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري وبر ،ويصرف عنا وعنك كل سوء وشر ،ويقر
عينك بصالح زوجك اللهم آمّي ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أريد أن أسرتجع ثقة زوجيت يب

اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك

التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال

رقما غريبًا يف جوايل ،وهو المرأة ،وقبلها قد وجدت
حدث يف يوم من األايم أن زوجيت وجدت ً

تسجيالً بذيئًا مع إنسانة تستثريين جنسيًّا أثناء حديثنا ،وأقسمت هلا بكل األميان أال أعود هلذه

يف ،على العلم أن
التفاهات ،وحاولت بكل الطرق أن أستعيد ثقتها يب ومل أستطع ،فأصبحت تشك ه
مجيع هذه العالقات غري جادة هنايئًّا ،وقد ذهبت إىل غري رجعة ،ولكنين أحس أبهنا قد تفعل أي

شيء حىت اخليانة كي حتس بنوع من االرتياح الومهي الذي ميليه عليها الشيطان.

اآلن حنن نعيش يف بيت واحد ولنا ولدان وبنت ،وما جعلها جتلس يف البيت ومل تغادر إىل بيت أهلها
هو األوالد وخسارهتا معي يف بناء بيت الزوجية ،حيث يكاد يكون بييت هو الفريد يف قرييت اليت

رومانسي ج ًدا ولكن لست مجيالً ،وهي
أسكن فيها من حيث اجلمال والتكاليف ،مع العلم أنين
ٌّ

ابردة غالبًا ومجيلة ج ًدا.

أريد أن أسرتجع ثقتها يب أبي شكل من األشكال ،حيث إنه كل ما حيدث يف الكون من خيانة ومن
مشاكل زوجية أصبحت تربط بينها وبّي ما بيننا ،وإذا تذكرت ضاق هبا البيت يومّي أو ثالثة أو

أكثر .ماذا أصنع.

أفيدوين فأان أعيش عيشة بدون طعم رغم أهنا تقوم جبميع ما أطلبه منها ماعدا أهنا تقول إذا رأيتك
أحس بغلطة عمري ،وتقول إهنا مل تستطع نسيان ما جرى وخاصة كلما أتيتها .جزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

من خالل استعراض سؤالك واحلوار معك ،وتغليب جانب الصدق يف قولك وما وصفت به حال
زوجك معك؛ أشعر أن موقفها هو نوع من التهرب منك بصورة أنك أنت السبب ،وألهنا ال تشعر

بكثري من الشوق إليك جاء هذا احلدث  -الذي بدوت فيه ضئيالً أمامها  -ليقنعها ابلفرصة الساحنة
يف التخفف من رغبتك اجلاحمة اليت ال تتناسب مع مستوى رغبتها هي.

متأخرا؛ حيث مضى على هذه املشكلة
وسأقرتح عليك بعض املقرتحات ،مع شعوري أن السؤال جاء ً

حنو  10أشهر ،ولكن أرجو هللا أن يوفقك لتجاوز املشكلة:

 .1أن حتاول إقناعها أبن تتصل هي جبهات االستشارات املوثوقة ،وهي إن كانت تريد جتاوز هذه

املشكلة فعالً فستجد حالً يطمئنها ولو عرضت املشكلة برؤيتها هي.

 .2حاول أن تبين جسوراً جديدة من غري حماولة اإلحلاح على التربئ والتأكيد على التغري ،دعها

تلمس هذا التغري تعامالً ومعاملة ،وأشعرها ابألمهية واحلب ،وسافر معها سوايً يف نزهة ،واخرج معها
للعشاء يف مطعم ،فاجئها هبدية ،أكثر إطراء إجيابياهتا ،قم وإايها سوايً ابلعمرة؛ إن مثل هذه األشياء

تسعدك كما تسعدها وترمم العالقة وأتسوا اجلراح.

 .3كنت سألتك عن أقرب مدينة إليك يتوقع أن يوجد فيها مراكز تدريب ،وأعين هبا ذلك النوع من
املراكز اليت تقدم دورات يف العالقات االجتماعية حبيث يلتحق كالكما هبا ،وحتسنان من مستوى
العالقة اليت وصفت يف حديثك أبهنا كاملوج تعلو حينًا وهتبط حينًا.
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 .4أرجو أال تكون غافالً عن سؤال هللا -تعاىل -أن يصلح لك زوجك ،وأن جيعلها لك قرة عّي كما
إماما) [الفرقان] .
هو دعاء املؤمنّي (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي واجعلنا للمتقّي ً

 .5إذا مل تستجب للفكرة أو مل تقتنع ابجلواب أو مل يتحسن تفاعلها معك إىل احلد الذي يشبع

شوقك وشهوتك؛ فاملقرتح الزواج أبخرى تستدرك فيها ما فاتك من زوجتك األوىل ،مع إبقائك
دافعا
األوىل يف عصمتك فإهنا أم أبنائك وستسهم يف حتقيق من رغبتك ،ورمبا كان زواجك ابألخرى ً
هلا ألن حتاول كسب قلبك إليها.

وأخريا أقرتح أن تكون لكما عناية ابلثقافة األسرية من خالل بعض الكتب املتخصصة يف هذا
.6
ً
الشأن أو متابعة بعض اجملالت ،ففيها خري لكما.

مجع هللا بينكما على الرب والتقوى ،وجعل كل واحد منكما قرة عّي لآلخر.
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زوجيت ليست عذراء
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك

التاريخ 1423-6-3
السؤال

أان شاب تزوجت وأان يف بداية العشرينات ،وأجنبت مع زوجيت أوالدا ومن هنا تبدأ املشكلة ،وهي
أنين عندما تزوجت ودخلت بزوجيت ليلة الدخلة وجدت زوجيت ثيباً ،فالتزمت الكتمان على السر

وهنا كانت الصدمة الكربى وأصبح القلق يعيش معي وكنت أعيش غريباً حزينا كئيباً كلما تذكرت أن

أحالمي وطموحايت قد حتطمت ،أصبحت ال أحرتمها وال أطيقها ،ال أتكلم معها كثرياً وأصبح ال
يوجد حب بيننا فهل ملشكليت من حل بعد سنوات من الزواج؟

والسالم عليكم
اجلواب

األخ الكرمي..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

وددت لو وضحت أكثر عن حالك وحال زوجتك وموقفها من هذا األمر الذي اكتشفته ليلة

الزواج ..هل كان لديها علم هبذا أم أنك اكتشفته بنفسك ومل يكن لديها خلفية عنه ومن جانب آخر
كنت أود أيضا التوضيح عن حالك هل هذا اهلم واحلزن والبغض كان مستمرا معك طيلة هذه

السنوات يف حياتك الزوجية أم هو أمر حادث قريباً
ليكن يف علمك أخي الكرمي أن مسألة البكارة لدى النساء ختتلف من امرأة إىل أخرى .فهذا الغشاء
لدى البعض منهن رقيق جداً إىل درجة أنه رمبا حيصل له متزق أثناء سقوط املرأة من درج السلم مثالً
أو القفز املتكرر أو غريها من احلوادث البسيطة واليت ال نتصور حنن أبهنا ميكن أن حتدث أثرا ابلغاً يف
غشاء البكارة لدى الفتاة .وهذا بعكس البعض اآلخر من النساء الاليت يتصفن بقوة شديدة يف

غشاء البكارة لديهن حىت أنه يتطلب أمر فضها تدخالً جراحياً من قبل األطباء .وهذا األمر وارد
جداً يف حال زوجتك فال تستعجل االهتام والرمي ابلزان قبل التأكد من ذلك.

وتبعلها
األمر األخر ..أنت اآلن لديك أطفال من هذه الزوجة اليت مل تشتك أنت من حاهلا معك ّ

إليك وحسن معشرها لك ..وهؤالء األبناء هم فلذة كبدك ويستحقون حقيقة تضحيتك من أجلهم..
فال تدع الشيطان جيد فيك مرتعاً خصباً لوسوسته عليك ..ومنبعاً واسعاً لبث مهومه وآالمه فيك.

األمر الثالث :أن هللا سبحانه وتعاىل أرشد فقال (وعاشروهن ابملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن

تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً) وقال املفسرون أن األوالد الصاحلّي املفلحّي هم رمبا من

اخلري الكثري الذي وعد هللا به الصابرين على زوجاهتم الاليت كرهوهن ومل يطيقوهن وهذا ابإلضافة إىل

األجر الكبري والثواب العظيم ملن حيسن إىل زوجته وهو هلا كاره.

األمر الرابع :أنت اآلن لك سنوات عديدة يف هذا الزواج والسؤال املهم هنا هو كيف حال ذلك
الزواج؟ وكيف هو التفاهم بينك وبّي زوجتك؟ وكم نسبة املشاكل احلادثة يف بيتكم بينك وبّي

زوجتك؟ وما منهج زوجتك وطريقتها يف حرصها على إسعادك وجلب الراحة إىل نفسيتك؟ وكيف هو
تبعلها لك وحرصها على البعد عن إسخاطك؟
ّ

هذه كلها أسئلة عليك أخي الفاضل أن تزهنا يف ميزان عقلك بعيداً عن هوى الشيطان احلريص جداً
على التفريق بّي كل زوجّي مسلمّي .وفقك هللا وأسعدك.
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يف
زوجي يشك ّ
اجمليب د .راشد بن سعد الباز
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك
التاريخ 1425/04/11هـ

السؤال

يف ،فإذا
مشكليت هي زوجي يشك ه
يف حلد الوسوسة؛ فهو يربط بّي كالمي وكالم الناس ليثبت شكه ّ

تكلمت معه بكالم عادي مث مسع قريباً منه من أصحابه ،عندها يشك أين متفقة مع أصحابه عليه،

وأيضاً يستدل ابلتوافق يف األلوان على صحة شكه ،فعندما ألبس أي لبس وخيرج خارج البيت ويرى

الناس خارج البيت البسّي مثلي يقول يل أنت متفقة معهم علي! وأيضاً عندما خيرج عند أصحابه
يتصل كل دقيقة علي ،وهكذا حيايت معه.

أرجوكم ما احلل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األخت السائلة- :وفقها هللا ،-سالم عليكم ورمحة منه وبركاته.
الشك قد يكون انبع من الغرية واليت هي أحد مؤشرات حب الزوج لزوجته واهتمامه هبا ،لكن إذا
شك فتُصبح مشكلة هتدد احلياة الزوجية ،عرضك للمشكلة مل يتبّي
زادت عن حدها وانقلبت إىل ّ

مىت بدأت وكم لكم من الزمن متزوجّي ،وهل هناك أطفال ،لكن يبدو أ ّن جلوسه مع الرفقة وما يدور

فيها من أحاديث قد تكون عامل مهم يف وجود هذا الشك .من اخلطوات اليت ُميكن اتباعها:

-1عند خروجك مع زوجك أو عند زايرة األقارب والصديقات خذي رأيه يف اختيار مالبسك اليت

سرتدينها.
 -2قللي من طلعاتك وخروجك من البيت لفرتة من الزمن.

 -3عند استخدامك للهاتف للحديث مع قريباتك أو صديقاتك حاويل أن تكلمي وهو موجود لكن
ال تطيلي يف الكالم.

 -4من الضرورة اجللوس مع زوجك واحلديث معه والتعبري له عن حبك له وحرصك عليه أوالً مث

مصارحته ملعرفة أسباب شكوكه فقد يكون هناك أسباب ومهية لشكوكه ميكن أن تُصحيحها وتزيلها

من تفكريه.

 -5ال تنسي الدعاء له؛ فالدعاء سالح املؤمن ،وقد وردت آايت قرآنية عديدة وأحاديث شريفة

تُبّي أمهيته ،منها قوله تعاىل" :ادعوين استجب لكم" .وقوله تعاىل" :أمن جييب املضطر إذا دعاه

ويكشف السوء".

 -6إذا استمرت املشكلة ومل ُحتل وسطّي إحدى قريباته العاقالت واليت هلا مكانة عنده أو أحد
حمارمك العقالء ممن يكن له احرتام وتقدير.

 -7إذا استمرت املشكلة فأعرضي عليه أبسلوب طيب ومناسب استشارة طبيب نفسي أل ّن
الشك يعين وجود مرض أو اضطراب نفسي.
استمرار مشكلة
ّ
ِ
ِ
زوجك يف مواجهة هذه املشكلة واليت قد تكون خارجة عن
عليك اي أخيت ابلصرب والتعاون مع
إرادته ،وهذه من األمور اليت يُثاب عليه املسلم إبذن هللا.
أسال هللا لك العون والصرب.
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اكتشفت اتريخ زوجيت
ُ

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك

التاريخ 1426/03/17هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم.

أان رجل ،متزوج منذ  12سنة ،ويل عدد من األوالد ،وكان زواجي من فتاة زميلة يل ،وكانت بيننا
عالقة شريفة يف حدود املعقول واملسموح ،وكان زواجنا بعد التخرج على سنة هللا ورسوله ،وفجأة
وقبل عدة أشهر اكتشفت أهنا كانت على عالقة بشخص قبل معرفيت هبا ،وأهنا عاشرته دون اخلدش

بعفتها والعياذ ابهلل ،فاحتقرهتا بقدر ما كنت أحبها وأكثر ،وال أستطيع مالمستها رغم أين سألتها قبل

الزواج إن كانت تعرف أحداً قبلي ،فمدت يدها على القرآن الكرمي وحلفت أهنا ال تعرف سواي،

وألن نفسي عزيزة وال أستطيع أن أملس واحدة مرت بتجربة سواء شرعية أم ال ،علماً أين عرفت عن

طريق الصدفة وضغطت عليها فأجابت ابلتفاصيل ،فو هللا مل أضرهبا ومل أمارس قساوة الرجولة عليها،

ومل أخرب أحداً من أهلي أو أهلها ،ولكنين شبه هاجر هلا ،فأخربوين وانصحوين أاثبكم هللا ،علماً أن

عالقتنا الزوجية والعائلية جيدة جداً ،سواء من أهلي أو أهلها أو بيننا ،وأود احملافظة على مسعة

أوالدي ومسعة عائليت ،فأخربوين ماذا أفعل وأان رجل وحاج بيت هللا وال أقبل احلرام وال أستطيع

مالمستها ،علماً أن أي شيء ال يغضب هللا أقبله .وفقكم هللا وسدد خطاكم ،والسالم عليكم ورمحة

هللا وبركاته.
اجلواب

أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
دعين أوالً :أحيي فيك رجولتك ،ونبل أخالقك يف تعاملك مع زوجتك عندما علمت عنها ما
علمت ،وأسأل هللا أن جيزيك عن ذلك أفضل اجلزاء وأوفاه.

مث اثنياً :دعين أقف معك وقفة مصارحة ومعاتبة :أخي الكرمي إنك تعيش مع هذه املرأة منذ اثنيت

عشرة سنة ،وبينك وبينها أوالد ،أصبح عمرها احلقيقي هو عمرها معك ،وحياهتا احلقيقية هي حياهتا

معك ،مل تر منها خالل تلك املدة الطويلة ما يسوؤك وال ما تنكره عليها ،فهل بعد هذه املدة تبدأ يف

حفر املاضي ،وتقيم حماكم التفتيش لتسأهلا عن شيء حصل قبل أن تعرفك ،وقبل أن ترتبط بك،

وقبل أن يكون بينكما حرمة!.

أخي الكرمي :إن هللا -جل وعال -قال عن الكافرين" :قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد
سلف" [األنفال ، ]38 :فجعل جمرد كفهم عن الكفر سبباً للمغفرة ،أفال يكون سبباً للمغفرة عندك
هذه العشرة الطويلة ،وهذه العالقة الشريفة ،وهذا اخللق الكرمي منها معك ومع أهلك ،ومن أهلها
معك ،ولذلك فإين أرى أن التصرف السليم الذي كان عليك أن تفعله عندما بلغك هذا اخلرب أن

تدفنه وأال تصارحها به ،وأال تتحدث معها فيه ما دام أنك مل تر منها طوال حياتك ما يريبك ،أما

تلك الزلة اليت حصلت منها يف تلك الفرتة فينبغي أن تعلم أن كل الفتيات عرضة لإلغواء ،ولكن
واضح من حال زوجتك أهنا كانت مستعصمة ومل تقع يف اهلاوية ،وهذا حبد ذاته منقبة كرمية هلا.
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وأما أهنا حلفت بعد أن استحلفتها ،فماذا تتوقع من فتاة تُسأل مثل هذا السؤال القاسي واحملرج إال

أن تسترت بسرت هللا عليها ،وأن تكتم ما جرى منها ،وأنت تعلم أن لكل منا يف حياته أموراً ال يرغب

أن يطلع عليها أحد ،فلماذا جتعل هذه املرأة يف هذا االمتحان العسري؟!

العشرة بينكما ،وأن
إن عليك -أخي الكرمي -أن تضرب صفحاً عن املاضي كله ،وأن تعترب حبال ُ
تتذ هكر أن اإلنسان ال يصح أن يكون متهماً خبطيئة وقعت منه ،أو هفوة سلفت يف ماضي عمره.
أخي الكرمي :إن الشيطان ال يفرح بشيء كما يفرح أن يفرق بّي الرجل وزوجه ،ولذلك فال تدع
للشيطان فرصة أن يهدم ما بنيتماه طوال هذه املدة الطويلة.

استعذ ابهلل من الشيطان ،وصارح زوجتك أبن ما جرى منها هفوة يغفرها هلا حاهلا معك ومجيل

عشرهتا ،وأنك ال حتتبس هذه الذكرى اآلن يف خميلتك ،وإنك إمنا تتعامل معها من خالل عشرتك
معها ،وعالقتك الطويلة بينك وبينها ،وال جتعلها تعيش يف حال توجس وقلق وهي تعاشرك؛ فإهنا ال

ميكن أن تسعدك وهي هبذه احلال.

أنصحك -أخي الكرمي -أن أتخذ زوجتك اآلن يف رحلة إىل العمرة ،أو أي منتجع مجيل هادئ،
وتبدأ معها عالقة جديدة حارة ،تشعرها ابألمن بقربك ،وتشعرها بثقتك هبا ،وجتعلها تتجاوز هذه

احملنة ،وإايك أن تتعامل معها مبا يشعر ابستغرابك منها يف هذا الوقت ،ولعل عفوك عنها يكون سبباً
لعفو هللا عنك ،وإحسانك إليها يكون سبباً يف إحسان هللا إليك.
أسأل هللا أن يصلح شأنكما ،ويؤلف ما بينكما ،ويغفر يل ولكما ،والسالم عليكم ورمحةهللا وبركاته.
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زوجته على عالقة حمرمة برجل!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك
التاريخ 1426/03/14هـ

السؤال

ثبت لدي أبن زوجيت هلا عالقة برجل آخر من خالل حبثي بتلفوهنا النقال ،حيث وجدت رسائل

صادرة وواردة غري أخالقية بينهما ،وكذلك مكاملات هاتفية صادرة وواردة مع الرجل الذي حتادثه،

وعند مواجهتها ،قالت أبهنا ال تعرف شيئاً عن هذه الرسائل ،علماً أن هذا هو تلفوهنا اجلوال اخلاص
هبا ،وأان أخاف هللا أن أظلم نفسي أوالً مث أظلمها ،وكذلك ال أقدر أن أعيش بدون أن أتصرف

تصرفاً حيثين عليه ديين .فماذا أفعل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جزاك هللا خرياً على غريتك ،وأصلح لك زوجك ،وحببها إليك ،وحببك إليها ،ما تذكره -أخي

السائل -أمر حمزن وال شك ،وهو طليعة نذير لك ،ينبهك إىل وجوب تدارك األمر قبل أن يتفارط

عقده والت حّي مندم ،وال زالت املشكلة يف بدايتها ،وأنت -بعون هللا -قادر على احتوائها وحلها،

وال سبيل لذلك إال ابحللم ،والصرب والتأين ،والتثبت ،ومعاجلة الوضع ابحلكمة.

أوالً :جيب عليك وجوابً قطعياً أال ترتك فرصة للشيطان لريديها يف هذا الطريق املظلم اخلطري ،فال

متنحها كامل الثقة ،فتضيع األمانة ،وال متنحها كامل حريتها أبن ترتكها خترج مىت شاءت ،وإىل أي

مكان تشاء ،أو ال تسأهلا إىل أين هي خارجة ،بشرط أال يصل األمر إىل حد التجسس والوسوسة.
اثنياً :تف هقد حالك ،عليك أن تسأل نفسك :ما الذي دفعها إىل هذه العالقة اآلمثة على فرض ثبوهتا؟
رمبا كنت أنت السبب يف ذلك ،رمبا كنت مقصراً معها يف اجلوانب العاطفية الرومانسية ،رمبا كنت

مقصراً يف إشباع رغبتها وشهوهتا ،إن سد هذا اخللل ،وتفادي هذا النقص يتطلب منك أن متد من
فرتة بقائك يف البيت جبانبها وأوالدها ،كما يتطلب منك مزيداً من العطف واحلنان ،واللمسات

احلانية ،املظهرة ملكنون احلب يف قلبك جتاهها ،وال تظن أن السخاء ابلنفقة عليها يعوض ما نقص من

اجلوانب العاطفية ،واحلاجة الغريزية ،فمهما بلغ الرجل من الكرم والسخاء والنفقة على زوجته فإن
ذلك ال يعوض النقص يف اجلوانب األخرى.
اثلثاً :تف هقد بيتك :فرمبا كنت قد تركت احلبل على الغارب ،ومكنت لقنوات اخلناء والفحش أن

تتسلل إىل بيتك وتلوثه ابألفكار املسمومة ،وتلطخه ابلصور واملشاهد اخلليعة ،وحتسّي مشاهد
وطهر بيتك من
املنكرات ،والعالقات اآلمثة ،ورمبا كانت زوجتك ضحية هذا التفريط ،فتدارك األمر ِّ

هذا الفجور ،وال تبقي من القنوات إال ما خيلو من هذه املنكرات.
وتذ هكر أخرياً قوله تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" [الشورى ]30:أي بذنوبكم،
ومن الذنوب التقصري يف أداء احلقوق ،ومنها حق الزوجية ،ومن الذنوب أيضاً التفريط يف األمانة.

وفقك هللا.
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تزوجين الثانية  ...وظلمين!
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1427/04/02هـ

السؤال
أان على وشك الطالق وأنتظر بعض اإلجراءات الروتينية الستالم ورقة طالقي .كنت يف السابق

متزوجة وتويف أبو أوالدي وترك يل ولدين ربيتهما وحدي بعون رب العاملّي وال أنوي التخلي عنهما.

احلمد هلل أنين متدينة وال أزكي نفسي ،ولكنين أرجو من هللا وآمل أن ينطبق علي وصف (الزوجة

الصاحلة) تزوجت منذ قرابة الثالث سنوات من رجل متزوج ،ونظرا ألن ظاهره التدين كنت أظن أنه
لن يظلمىن.
مل نتفق على سرية زواجه بل على ضرورة إعالم زوجته أو أبنائه ،وبعد الزواج صار مياطال مما ترتب

عليه قيامه ابلكذب عدة مرات وخداعي وعدم العدل بيين وبّي زوجته خصوصا أنه يسكن يف بلد
آخر معها وأان أيتيين من حّي آلخر فحىت عندما أييت لبلدي مع زوجته يبقى معها ويزورين كالضيوف،
طلبت منه اإلجناب رفض بشدة ،رغم أننا اتفقنا على عدم اإلجناب يف البداية إال أنين عندما رأيت
منه عدم اإللتزام بوعوده خفت على نفسي من مصري الطالق فطلبت اإلجناب ،رفض ،كان يرتكين
فرتة طويلة أعاين الوحدة وحاجيت الغريزية لزوجي ،مل يكن أييت إيل إال عندما يريد هو ذلك.

اآلن هجرين مدة مخس شهور دون أن يسأل عين؛ كان يرسل يل مصرويف الشهري عرب حوالة بنكية
دون أن يتصل يب.

كل ذلك أصابين بفقدان الثقة ابلرجال.
هل هكذا يفعل املتدين؟ الذي خياف عقاب هللا؟

وهل يضيع حقي عند هللا؟ وملاذا ميكنه هللا من أن يفعل يب ذلك؟ لقد صربت وسكت وقررت أن

أصرب طوال فرتة هجرانه يل فهل أستحق تلك النهاية؟
ال أحتمل أن أمحل لقب مطلقة بعد أن محلت لقب أرملة .أمتىن أن أرى عدل هللا فيه.

فهل جيوز أن أمتىن ذلك؟

وهل حيق للرجل أن يطلق دون إبداء األسباب مكتفياً أبن ذلك حقه؟
هل ما فعله يب يعترب من الظلم؟

أم أنه استعمل حقه كما استعمله أول مرة يف التعدد؟ وحسيب هللا ونعم الوكيل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخيت الغالية :وصلتين معاانتك وكم هلجت لك ابلدعاء ،وأسأل هللا الكرمي رب العرش العظيم أن

جيريك يف مصيبتك وخيلفك خرياً من زوجك إنه أكرم األكرمّي وأرحم الرامحّي.

 -تساؤالت عديدة مت طرحها وأسأل هللا الكرمي مبنه وكرمه أن تنعمي بعد هذه املأساة حبياة كرمية

تنسّي فيها كل ما جال يف خاطرك ودار يف ذهنك ،كما أساله مبنه ورمحته أن يثبتك على دينك
وجينبك الشقاء والفنت ،وأال تكون هذه املعاانة سبباً لزعزعة ثقتك بعدل الشريعة وكماهلا ،فهذا

امتحان من هللا عز وجل لريى منك ما تصنعّي فأري هللا من نفسك خرياً ورددي آمنا ابهلل وعليه
سلِّمّي.
توكلنا وحبكمه وثقنا وألمره أنفذان وأطعنا غري كارهّي وال ساخطّي بل راضّي ُم َ
 وأذكرك أبن قوماً كفروا وارتدوا مع انقيادهم بسبب كرههم أمر هللا فقال هللا -عز وجل -يف سورةحممد" :ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم"[ .حممد. ]9:
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 -كما أذكرك وأمهس يف أذنك :أن هللا تعاىل إذا أحب عبداً ابتاله ،واالبتالءات إذا مل يكن صاحبها

معروفاً ابلفسق بل من الصاحلّي كانت داللة على خرييته عند هللا عز وجل لقول النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا إذا أحب قوماً ابتالهم ،فمن رضي فله
الرضى ،ومن سخط فله السخط" أخرجه الرتمذي ( )2396وابن ماجه (. )4031

والرضي تسليم القلب وطمأنينته وسكونه حلكم هللا وقضائه وقدره ،وهلل َد ُّر السلف كان بعضهم
َ

إذا مرت به سنة مل يُصب فيها ببالء خاف على نفسه وقال" :ما لنا تودهع هللا منا" ذلك أنه استقر يف
أنفسهم أن هللا تعاىل :إذا أحب عبداً ابتاله ليكفر عنه خطاايه ويرفع درجته يف اجلنة ويُعظم صلته به

سبحانه.

 -مث أدعوك عزيزيت إىل التأمل والتفكر يف عظيم نعم هللا عليك ،فعندك نعمة العافية والذرية والداينة

واجلمال واألمن والعافية وسالمة املعتقد واخللق.

 أما فيما خيص تساؤالتك العديدة فال ريب أن ما قام به الزوج املذكور من عدم العدل يف القسمواملبيت وإخفاء النكاح مع االتفاق السابق على إعالنه ومنعك من اإلجناب وتركك فرتة طويلة مما

يتسبب يف معاانتك النفسية واجلسدية من الظلم الذي حياسب هللا تعاىل عباده عليه ،ولن يضيع عند

هللا شيء ،فعنده كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها.

 وهذا كله وإن وقع من رجل يتسم ظاهره وكثري من ابطنه ابلصالح والتقى فليس وصفاً الزماً يفكل صاحل تقي ،بل هي ممارسات خاطئة من الشخص املشار إليه يقع فيها غريه إال من رحم هللا

وليست من أمر اإلسالم يف شيء ،لكن ليكن يف ذهنك أن كثرياً من الصاحلّي مبنأى وبعد اتم عن

هذه املغالطات واحلمد هلل ،بل إن بعضهم يعاين من جفاء زوجته وسوء طباعها ماال يطيقه أحد ومع
ذلك يتودد إليها ويصرب ويعفو ويصفح ..فالتقصري واجلفاء والعفو والصفح والتقوى موجود يف كال

اجلنسّي.

 -أما كونه طلقك بدون مربر وال تقصري منك فقد ال يكون قص ًدا منه إىل الظلم؛ إذ قد يكون وجد

نفسه ضعيفاً عن حتمل امرأتّي وبيتّي وأخطأ يف قرار النكاح الثاين فلم يشأ أن جيعلك تعيشّي حياة
مأساوية ..لكن مل يكن ينبغي أن يتخلص من ذلك ابلطالق؛ ألن الشرع احلكيم أابحه عند تعذر

العشرة أما مع إمكانيتها والتسديد واملقاربة فال يقره الشرع وال الشارع ،ولذا ُكره الطالق شرعاً يف
بعض األحوال ،وملا طلهق النيب -صلى هللا عليه وسلم -حفصة -رضي هللا عنها -مل يقره هللا -عز

قوامة،
صوامة ّ
وجل -على ذلك بل أرسل إليه جربيل -عليه السالم -يقول له" :راجع حفصة فإهنا ّ
وإهنا زوجتك يف اجلنة" .أخرجه احلاكم وأبو نعيم ،وانظر السلسلة الصحيحة (. )2007
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ابلرغم من أن الطالق حسب ما ذكر أهل السري كان بسبب مشكلة وقعت بّي أزواجه تسببت فيها
حفصة -رضي هللا عنها ،-وملا كان احلسن بن علي -رضي هللا عنهما -يتزوج ويطلق بّي وقت

وآخر تكلم علي -رضي هللا عنه -وقال" :إن ابين هذا مطالق فال تزوجوه" ،فاملقاصد الشرعية ال
تقر مطلقاً العبث ابلنكاح والطالق ،وما يفعله كثري من الرجال اليوم من الزواج بقصد االستمتاع

فذلك ليس من اإلسالم يف شيء ،بل أحلقه بعض العلماء إذا كان ينوي الطالق بعد زمن بنكاح املتعة

اجملمع على حترميه ،ألن األصل أن يراد من النكاح دوام العشرة لتحقيق مصلحة تكثري سواد األمة

وإعفاف املرأة وإحصاهنا ،أما نكاحها بقصد االستمتاع فقط مث تطليقها أو مضارهتا للتنازل عن بعض

حقوقها فهو عدول ابلنكاح الشرعي عن املقصود منه ،وأشبه ما يكون أبنكحة املشركّي اليت أبطلها

اإلسالم.

 وأخرياً آمل أن تنظري للحياة بنظرة متفائلة ،فليست الدنيا نكاح وطالق فحسب بل فيها العبادةوالتعارف وبذل اخلري للناس وغريها من أسباب السعادة فإن حصلت لك حياة زوجية كرمية فاحلمد

هلل ،وإن مل حتصل فال تضيقي وحتجري واسعاً ،فانظري كم يف اجملتمع غريك ممن ُحرمت متعة النكاح
متاماً أو االقرتان برجل صاحل أو حرمت ذرية طيبة ،ولقد نِلْت من ذلك واحلمد هلل سنوات وكان لك
من الذرية ما نسأل هللا عز وجل أن تق هر به عينك ..أما نظرة اجملتمع فال تبايل هبا؛ ألهنا ال تصدر إال

من ذوي الثقافة احملدودة أما أولو العلم وسعة األفق فال يقرون هذه النظرة سيما أنك أحسنت

التبعل ،وفقد زوجك األول أمر خارج عن إرادتك ،مث أي عيب وغضاضة يف وصفك أبنك أرملة
وحىت مطلقة ،ويكفيك أن هللا تعاىل امنت على نبيه -صلى هللا عليه وسلم -يف سورة التحرمي إن أراد

ص َف ُهن أبهنن" :مسلمات مؤمنات قانتات اتئبات عابدات سائحات
أن يبدله أزواجاً خريا من زوجاته َو َ
فسوى بّي النساء يف هذين الوصفّي وهو مقام امتنان.
ثيبات وأبكاراً" [التحرمي ]5:ه

 -أما الدعاء عليه فيجوز بقدر ما ظلمك من خبس حقك يف املبيت والقسم واالستمتاع ال أكثر،

لكن ابلدعاء عليه تفوتّي على نفسك أجر الصرب ،فقد قال اإلمام أمحد -رمحه هللا" :-الدعاء
قصاص ،ومن دعا على من ظلمه فما صرب" فاحتسيب ذلك عند هللا عز وجل ليثقل به موازين
أعمالك رفع هللا قدرك وجال مهك وخلف عليك خرياً.
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هل َع َدل زوجي بيننا؟

اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1427/03/26هـ

السؤال

كتب زوجي لزوجته الثانية شقة ابمسها يف مدينة أخرى ،ومل يكتب يل شيئًا ,ولقد أصرت زوجته الثانية

وأيضا بعي ًدا عن عمله هنا ،ولقد أثث
على الذهاب والعيش يف تلك املدينة ،بعي ًدا عين وعن والدتهً ،
هلا زوجي الشقة ،وترك هلا سيارته ووفر هلا سائ ًقا ،واآلن ليس لديه سيارة ،ويستعمل السيارة اخلاصة

اببين ،فهل حيق له أن يرتك سيارته لزوجته الثانية ،ويرغمين أن أركب سيارة والدته ،أو أن أيخذ سيارة

ابين؟ وهل حيق له أن يرتكنا ويذهب هلا هناك ألي سبب من األسباب من مرض أو والدة؟ علما أنه مل
يكن يعوضين عن األايم اليت كنت أسافر فيها لزايرة أهلي ،ويبقى معها حبجة أنين أان اليت كنت أذهب
برغبيت .فهل ما يقوم به زوجي صحيح؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا -عز وجل -أن يزيل مهك ،وينفس كربك ،وحيرم على النار جسدك ،وجيعلك واملسلمّي
أمجعّي من عتقائه من النار يف هذا الشهر العظيم ،إنه خري مسؤول وأكرم مأمول.

 أسئلتك كلها تدور حول العدل مع الضرة ،وبالريب أن هذا األمر شغلك -لألسف -كثرياً حىتِ
سطرت هذه الكلمات ،واألمر شرعاً أهون بكثري مما وقع يف خميلتك.

 إن كان ما نقل ِْت صحيحاً ومطابقاً للواقع من أن الزوج كتب لضرتك مسكناً ابمسها وقد اشرتاه من

ماله فيلزمه العدل يف ذلك بّي زوجتيه ،فيكتب لكل واحدة مسكناً مناسباً حلاجتها ومستواها.

 -أما كونه ترك هلا سيارته حلاجتها فال أبس ،وليس يف استعمال سيارة والدته أي خمالفة شرعية ما

دامت والدته ترضى بذلك ،وليس هناك أي مربر النزعاجك من الركوب فيها إال ما جتدين من انر

الغرية ،وحرارة العاطفة ،وشدة االنفعال الذي تتسم به النساء ،ولو أتملت حالك وحال ضرتك
ونظرت إليه من منظور شرعي لوجدت أن يف األمر سعة ..كيف وهي أختك يف اإلسالم وحتسبينها

سوء حباجتها للسكىن
مسلمة مؤمنة ،وقد أحوجتها الدنيا أن تتزوج برجل عنده زوجة وازداد األمر ً

بعيداً عنه ،فهل ترغب زوجة يف ذلك؟! لكنها الظروف وتقلبات الدهر.

 أيضاً ما ذكرت من أخذه لسيارة ابنك سواء كان اشرتاها له من ماله أو اشرتاها االبن ،فإن للوالدأن ميتلك من مال ولده ما شاء ،بشرط إال يدخل بذلك الضرر على الولد وال تتعلق به عّي

مصلحته ،عمالً حبديث املصطفى -صلى هللا عليه وسلم" :-أنت ومالك ألبيك" وما دام أن ابنك

يستطيع أن يسدد ويقارب فال حرج يف ذلك شرعاً ،أما إن مل يستطع مع بذل اجلهد -وهذا اندر-
فال يصح للوالد أن أيخذ ما تتعلق به مصلحة الولد كما ذكر ذلك أهل العلم.

 ويبقى أخرياً ما ذكرت من ذهابه إىل الزوجة واملبيت عندها ،فأفيدك أبن هذا هو الواجب عليه،فقد ذكر أهل العلم يف أحكام القسم واملبيت :أنه يلزم الزوج أن يقسم لزوجته إذا انتقلت من بلد

لبلد إبذنه ،لكن جيب عليه العدل بينكما يف ذلك حبسب ما تتفقون عليه (ليلة وليلة أو أسبوع
وأسبوع) .
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ِ
ذكرت من أنه مل يكن يعوضك عن األايم اليت كنت تسافرين فيها ألهلك ،فهذه مسألة ختتلف
أما ما
عن حال ضرتك اآلن كما هبّي ذلك أهل العلم ،فمجرد السفر لفرتة حلاجة الزوجة ولو إبذن الزوج
يسقط حقها يف القسم ،خبالف السكىن الدائمة إبذنه.

 أخرياً أود أن أذكرك بفضيلة العفو والتسامح والسخاء ..فال تُالم أخيت فيما جتد من ُحرقة حّيترى قِلة العدل أو الالمباالة ،لكن لتذكر أن الدنيا ال تصفو ألحد ،وقد قال تعاىل" :لقد خلقنا

اإلنسان يف كبد" وال عيش إال عيش اآلخرة ،فشدي العزم لتهنأ أخيت هناك يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أتى هللا بقلب سليم ،وليكن العفو واإليثار سبيلّي لذلك ..فمهما فعلت وانقشت لن تظفري

مبرادك كله وأىب هللا -عز وجل -أن يكون اهلناء التام يف العيش إال يف اآلخرة ،فأعرضي عما ال
متلكّي ،وشدي الواثق إىل هللا والدار اآلخرة .وهللا أعلم.
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زوجة أيب تقسو علي
اجمليب فوزية بنت إبراهيم الغريب

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1427/03/18هـ
السؤال

أعيش مع خاليت اليت هي زوجة أيب .وذلك النفصال والدي عن والديت ،وهي متكفلة يب ،ولكين

علي
أحياانً أشعر ابألمل ملعاملتها القاسية يل ،وشكها الزائد عن احلد ،ولكين أحبها يف هللا ،فهل جيب ّ
أن أقوم بوأجيب حنوها كواجيب حنو أمي؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:
فأقول ِ
لك إن نبيك الكرمي حممداً -صلى هللا عليه وسلم -قد ذكر لنا أن حسن اخللق مع األبعدين
عند هللا تعاىل مبكان .وقد أوصى أن نتعامل مع الناس ابحلسىن ،وأن ندفع ابليت هي أحسن ،فإذا

كانت هذه وصيته مع األبعدين ،فما ابلك -أخية -حبق األقربّي من الناس ،وذوي الفضل

وأصحاب احلق ،مثل الوالدين واخلاالت واألخوال واألعمام والعمات واإلخوان واألخوات وغريهم.
فإن معاملتهم ابحلسىن أحرى ،والصرب على أذاهم من حماسن األخالق.

واعلمي أن خلالتك فضالً عظيماً عليك مهما صدر منها من قسوة وشك .ركزي النظر على ما فيها
من خري ،وما قدمته لك من فضل ومجيل ،واصريف نظرك عن سلبياهتا .فما من ٍ
أحد يبلغ الكمال من
اخللق إال األنبياء الذين عصمهم رهبم تعاىل.

لذا عليك أن تعامليها ابحلسىن ،وأن تتحملي ما يصدر منها ،وعليك ابلكلمة الطيبة واالبتسامة

واهلدية وتقبيل الرأس وطلب املشورة منها ،وأشعريها دوماً أنك حتبينها جداً ،وأهنا هي صاحبة
الفضل ،وأهنا مبقام أمك.

ِ
سلكت الصواب ،وتذكري قول حبيبك -صلى هللا عليه وسلم:-
فإذا فعلت ذلك فتأكدي أنك قد
"اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس ٍ
خبلق حسن" أخرجه الرتمذي ()1987

 ،وغريه.
وفقك هللا خلريي الدنيا واآلخرة ،وألف بّي قلوبكم.
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تزوج عليها فحاولت قتله!
اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1427/02/22هـ
السؤال

لدي صديق عزيز ،مشكلته أنه ق هرر أن يتزوج امرأة اثنية ،رغم اعرتاضي على هذا القرار؛ وذلك لعدم
وجود مربر له؛ فزوجته األوىل امرأة طيبة ،لكنه ذكر يل أهنا ال ترفض أن يتزوج أبخرى ،فلم أصدقه،

جن جنوهنا ،وحاولت االنتقام منه ومن زوجته،
فكلمتها هاتفيًّا وأجابت ابلقبول ،وبعد عقد النكاح ّ
فأصابتهما أبضرار ابلغة ،وأذى جسيم .فبماذا تنصحون هذا الرجل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد مت لصديقك الزواج من الثانية ،وله احلق الشرعي يف ذلك ،ودليل على خريية الرجل الذي يريد

أن حيصن نفسه ،حىت لو مل يكن لزواجه من الثانية سبب ظاهر .فتصرف هذه الزوجة هبذا الفعل
املشّي اخلاطئ ينم عن أسباب نذكر منها على سبيل االفرتاض - .إما أن يكون الزوج ضعيف

الشخصية ،غري قادر على إدارة املنزل - .أو تكون الزوجة قوية الشخصية شديدة الطباع مسيطرة

على املنزل.

 -أو أن تكون الزوجة مريضة مرضاً نفسياً حيدث معها تصرفات سلبية كبرية .وهلذه االفرتاضات

نقول - :حىت ال يقع الزوج يف مشكالت دائمة ومستمرة يف حياته ،وحىت مع زوجته الثانية ،فالبد
أن يراجع نفسه ،وأن يعرف شخصيته ويقويها ويعدهلا ،فتكون تصرفاته وتعامله متوازايً يستشعر من

القوامة الشرعية وإعطاء احلقوق وترسيخ هذا األمر يف نفسه ،مث العمل به مع زوجاته ومن هو

مسؤول منهم - .وإن كانت املرأة مريضة أو شديدة الغضب أو الغرية ،فعليه السعي يف عالجها
والصرب عليها ،مع البعد الوقيت عنها حىت هتدأ األمور ،مث يسعى يف إصالح الوضع ابحلكمة والعدل،

فلعل ذلك -إبذن هللا -يكون طريقاً إلصالح الوضع .إما إذا خشي أذيتها واستمرارها على ذلك،
فله احلق يف إيقافها عند حدها؛ سالمة على نفسه وعليها .وهللا املوفق.
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رضيت يل ابلتعدد مث انقلبت علي!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1426/11/15هـ
السؤال

أان أعمل ،وطبيعة عملي قد أتعرض فيها للفنت ،وقد تزوجت قبل 13سنة امرأة صاحلة طيبة ومطيعة

لزوجها ،وقد رغبت يف الزواج ابلثانية رغبة يف التعدد وليس قصوراً يف األوىل ،وعندما صارحتها

برغبيت يف التعدد مل متانع ،ولكن اشرتطت علي شروطاً ،وهي كاآليت :أن ال ترى الثانية ،وال أذكرها

فوافقت على ذلك ،وعندما عرفت أين قد ملكت غضبت
عندها ،وأن أعدل وال أمهل تربية األوالد؛
ُ

وطلبت الطالق .أان اآلن يف
وذهبت إىل أهلها،
كت بيتها،
ْ
ْ
غضباً شديداً ،وقالت :إما أان أو هي ،وتر ْ
حرية من أمري ،فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وح هق لك أن حتار ،لكن -مع توفيق هللا -ما
أخي الكرمي :لقد جتسدت حريتك يف خط رسالتكُ ،

خاب من استشار ،وال ندم من استخار.

ضل بعض
قل أن تقبل هبا املرأة وجود ضرة هلا ،حىت يصل األمر أن تف ّ
أخي الكرمي :من اجلوانب اليت ّ

الساذجات موت زوجها على زواجها عليها ،لو ُخ ّريت!.

إن الزوجة حّي تكون عاقلة حمبة لزوجها قد حتاول الضغط على نفسها يف قبوهلا ملا يرضيه حىت لو

كان رمبا جيلب هلا التعب؛ ألهنا تدرك أن ذلك يعلي مكاهنا يف نفسه حّي يكون عاقالً.
ومن أصعب ما تقبل به مثل تلك الزوجة موافقتها لزوجها يف الزواج من أخرى تقامسها إايه ،ولذلك
فليس غريباً أن تنتهي قدرهتا على الضغط على نفسها لتنفجر يف حلظة ما ،وهو ما حدث مع

زوجتك ،والحظ أن ثورهتا جاءت يف حلظة يبدو أهنا مل تستطع إمساك عنان نفسها ،يف ظل الغرية اليت
فطر هللا عليها بنات حواء.

أخي الكرمي :وجهة نظري أن تزور زوجتك عند أهلها ،وجتلس معها هبدوء ،وتثين عليها كثرياً ،يف

جوانب حياهتا املختلفة معك ..قل هلا :إنك لن تتجاوز إطالقاً ما ال يرضيها ،وأنك كنت تتمىن أ ْن مل
تكن أذنت لك ابلزواج!! ..أعد احلديث معها على أن زواجك ال يعين إطالقاً نقصاً فيها ،ولن يقلل
إطالقاً من قيمتها ،وأهنا ستظل يف بؤرة اهتمامك ،هي وأوالدها ،كيف ال ،وهي اليت شعرت معها

بطعم السعادة ،وأدركت من كبري عقلها ما يندر أن يوجد مثله يف دنيا النساء ..حدثها على أنك مل

تكن لتعمل شيئاً قبل أن تستأذهنا ،خاصة يف أمر ميسها كهذا ،وأنك حّي رأيت رضاها ،أخذت

شروطها -جبدية -ومضيت يف أمرك.

مث ذكرها أبنه يف الوقت الذي حتمد هللا على أن عالقتك هبا وطيدة ،فإنك ال تدري ما حيدث هللا

بينك وبّي الزوجة القادمة ،مث إنك لو رأيت -من بعد -أن زواجك ذاك سيرتك آاثراً سلبية على

حياتك مع زوجتك وأوالدك ،فمن املؤكد أنك ستبعد عن طريقك كل شيء حيدث ذلك ،ولو كان

الزوجة اجلديدة.

أثر لديها اجلانب العاطفي ،وأنك حّي تنسحب -وقد متلكت ،وأنت الذي تقدمت هلا ،وطلبت

يدها -ختشى أن يلحقك إمثٌ برتكها دون أن يكون هناك سبب فعلي يدفع لرتكها ،بل وختشى أن
يلحق زوجتك إمث أو دعوة تطلقها تلك املرأة بسبب كوهنا السبب يف تركها ،وقد أذنت من قبل

لزوجها ابلزواج.
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وعدها أبن أول ما سوف تعمله معها أن جتدد هلا غرفة النوم ،وأنك تنوي شراء هدية مناسبة هلا.
قد تقول :إين كلمتها ،لكن رجائي أن تعيد النظر يف كلمايت ،وتعيد احلديث مع زوجتك على ضوئها.
إنك بذلك جتمع هلا بّي أطراف األمان؛ احلاضر واملستقبلي ،فال تشعر أن زواجك لنقص فيها ،وال

أن زواجك سيلحقها بنقص.

أخي الكرمي :مثة احتمال أن يكون أحد ما قد المها على موافقتها لك ابلزواج ،ورمبا -لو كان-
اقرتح عليها الضغط عليك مبثل الصورة اليت تعيشها أنت وإايها ،ومن هنا فمن اجلميل أن يشمل
حديثك معها اإلشارة إىل أن بعض الزوجات يعرتي عالقتها مع زوجها قدر من الفتور أو املشكالت،

ومن مث يعمد إىل أتديبها ابلزواج ،وهي تشعر حّي يقدم على الزواج أن حياهتا معه انتهت أو كادت،

لكن عالقتك معها -أي زوجتك -ختتلف جداً ،فقد عشتما بسعادة غامرة ،وال يزال حبها ميأل
فتك ابنصرايف ِ
بينك وبّي إحداهن ،وخو ِ
قلبك ،ولذلك فرمبا جرى حديث ِ
عنك بعد الزواج؛ ألهنا
ّ
تقيس عالقتك بزوجك على عالقتها بزوجها ،وهو قياس بعيد ،فعالقتها بزوجها -كما أسلفت -قد
تكون مغلفة ابملشكالت ،أو ممزوجة ابلفتور ،على حّي أن عالقتكما متثل قمة السعادة.

أخي الكرمي :إن يكن أحد أبوي زوجتك أو أحد إخواهنا أو أخواهتا على درجة من العقل فيمكن

اإلفادة منه يف هذا املوضوع ،فيمكنه إاثرة بعض التساؤالت معها ،كأن يطارحها مثل هذه األسئلة:

افرتضي أن زوجك قد طلقك ..هل ستبقّي بال زوج أم ستتزوجّي؟ ولو أردت الزواج فمن الذي
سن -غالباً -يريدك (ممرضة)  ،مث ما الذي سيكون عليه مصري أبنائك؟ هل
سيتقدم لك غري كبري ٍّ
ستبقينهم عند والدهم ،وترضى نفسك أن يفقدوا ما حيتاجونه من حنانك؟! ،أم أتخذينهم عندك

اج لست حباجة
ليحرموا هيبة والدهم وأتديبه؟! ..مث إنك -بفعلك هذا -قد توقعّي نفسك يف إحر ٍ
له؛ فرمبا بعد انكشاف عاصفة الغضب ،وإعادة قطار التفكري إىل قضبانه ،تندمّي على قرارك

وخروجك ،أو إحلاحك يف طلب الطالق ،وتتمنّي أن يتوسط أحد لدى زوجك يف إرجاعك إليه.
ِ
فأمض على بركة
إذا رأيت أن موقف زوجك -بعد ذلك -ليس ابلصالبة اليت كان عليها أول مرة،
هللا يف مشروع زواجك ،وإن رأيت أهنا -رغم حديثك معها ،وتد ّخل أكثر من شخص يف احلديث

معها -بقيت على صالبة موقفها فراجع نفسك يف موضوع الزواج .وال شك أن معرفتك بنفسيتها،
وأسلوهبا يف اختاذ القرارات ،واالستمساك ابملواقف ،سيكون عوانً لك يف اختاذ موقفك اجليد.

أخي الكرمي :إن إبداء تلك الفتاة استعدادها لتقبل األبناء ،والقيام عليهم هو من حسن خلقها ،لكن

الذي حيدث غالباً أن الكالم يكون سهالً ،ولكن األمر خيتلف بعد الوصول إىل ساحة التطبيق،

فاألطفال قد يكونون على طباع ال حتتملهم فيها سوى أمهم ،ورمبا أدى انصرافك إليهم ،وحماولتك

حتمل ْتهم بعض
س ّد فراغ أمهم إىل إاثرة غرية الزوجة ،واهتامها إايك بتفضيلهم عليها ،وحىت رمبا لو ّ

الوقت فرمبا جاءها من يدفعها لالنسحاب ،مؤكداً هلا أهنا تتعب نفسها يف غري ما فائدة ،ورمبا أهنا مل

حتمل شقاوة األطفال ،أو حركات املراهقّي فأرهقتك ابلشكوى ،ورمبا ُوجد من يئز األبناء
تستطع ّ
ملضايقة الزوجة ،بزعم أن ذلك سيدفع والدهم لطالقها ،واسرتجاع أمهم.

أسأل هللا أن يفرج مهك ،وميزق ستار حريتك ،ويهديك إىل ما هو خري لك يف الدنيا واآلخرة.
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رغبيت يف زوجة أخرى ..أغضبت زوجيت!!!

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1422/3/15

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
فقد قمت خبطبة امرأة كزوجة اثنية ومل يتم إكمال اخلطبة بسبب استخاريت يف الزواج منها واملشكلة

أن زوجيت األوىل علمت هبذه اخلطبة مما نتج عن ذلك مشكالت بسبب أن املرأة املخطوبة محقا منها
نصحت زوجيت ابحملافظة علي وأخربهتا مبا أحتاج إليه من زواجي الثاين ودخلت مع زوجيت يف أدق

التفاصيل بل وقامت بتحليل شخصييت حىت مجعت بّي الصدق والكذب يف حديثها مع زوجيت

األوىل وسؤايل هو-:

كيف أستطيع إصالح ما أفسدته تلك املرأة خصوصا وأن زوجيت بيين وبينها حمبة وعشرة زوجية

دامت 15سنة وإن كان قد ختلل تلك السنوات أايم عصيبة كادت تعصف بزواجنا وهللا حيفظكم
ويرعاكم
وعليك السامل ورمحة هللا وبركاته..

اجلواب

أخي الكرمي ..بغض النظر عما قامت به تلك املرأة ..وهل ندخله يف سياق االجتهاد منها ..أو

احلمق  -كما أمسيته أنت  -أو أمر آخر !!..وبعيداً عن الكثري من األسئلة اليت أراها تبحث عن
إجاابت يف هذا األمر ..مثل كيف عرفت املرأة املخطوبة زوجتك ..لتكلمها..؟ وكيف عرفت

شخصيتك بدقة ..لتمللها..؟! وكيف عرفت ما ينقصك ..وما حتتاجه من زواجك الثاين ..لتنجد به

زوجتك األوىل؟!! أعين أهنا تفاصيل ال ميكن معرفتها إال عن طريقك أنت !!..فإن كان كذلك ..فيما
سيفيد مستقبالً من جتاربك فيما يتعلق هبذه اجلزئية !!!..وال تفرط يف ذكر التفاصيل ..ألهنا قد
تسيئك أو تسيء غريك بطريقة أو بطريقة أو أبخرى!!!..

وأما ما يتعلق بسؤالك ..عن كيفية إصالح ما أفسدته تلك املرأة ..بينك وبّي زوجتك ..والعشرة

اليت بينكما ..مع ما يتخللها أحياانً من مشاكل..؟!
فتعليقي عليه من وجوه عده-:

أوالً  -ال تلقي  -أخي الكرمي  -بكل املالمة على هذه املرأة فأنت من اختذ القرار ..وأنت من

اخربها ابلتفاصيل ورمبا ابلعنوان اليت اتصلت من خالله على زوجتك أو قابلتها ولعلها يف هذا األمر
((جمتهدة)) فإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد ..مث لعلها قالت لزوجتك ما مل

تستطع أنت قوله هلا كل هذه السنّي ..وبيّنت هلا بعض احلقائق اخلافية عنها ..ورب ضارة انفعة.

اثنياً  -للتعدد اي أخي الكرمي حكمة عظيمة ..وفق ضوابطه وشروطه ..فإن كنت أقدمت عليه

اضطراراً فاحلمد هلل ..أمر مشروع ..سبقت إليه ..ولن يسوءك ..ولكن!!! عليك مبراقبة هللا عز وجل
يف العدل واإلحسان وعدم اجلور أو احليف بّي زوجاتك .واشرح لزوجتك األوىل حبكم العشرة

الطويلة وما كان بينكما من معروف ..ألسباب اليت دفعتك إىل هذا الزواج شرحاً وافياً واضحاً حيفظ
هلا قدرها وقيمتها وكرامتها وأظنها ستتفهم املوضوع.
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أما إن كان إقدامك على هذا األمر ..نوع من ردة الفعل أو التقليد فتمهل اي أخي الكرمي حىت ال
تظلم نفسك وتظلم غريك وعلم أن احلياة ال ختلوا من بعض املنغصات والصعوابت وال كنها بكل

االحوال تسري وال تتوقف وأنت أدرى الناس بظروفك وإمكاانتك فكن منصفاً مع نفسك ومع غريك
وال تتعجل واستخر اثنية واثلثة كما فعلت يف األوىل وأتكد أن املقدر كائن ال حمالة

اثلثاً  -ابلنسبة إلصالح ما ترى أنه فسد مع زوجتك األوىل فاجللسة اهلادئة اليت توضع فيها كثرياً من
النقاط على حروفها كفيلة ابيضاح الكثري من اجلمل والعبارات ومن مث القدرة على قراءهتا !!..وشرح
األسباب اليت دفعتك ..خلطوتك تلك تعطي الطرف اآلخر الفرصة إلصالحها إن كان ابستطاعته

ذلك وإال  -على األقل  -وجد لك عذراً وتقبل األمر!!..

رابعاً  -جيب علينا مجيعاً أن نتفهم نفسية املرأة وغريهتا وشدة جزعها من مشاركتها بزوجها من امرأة
أخرى ولكن الكثري من هذه املشاعر تزداد أو تتالشى بسبب الرجل !!!..نعم هذه هي احلقيقة..
فإذا كان الرجل عاقالً ومدركاً ..وعادالً ..وكرمياً بّي زوجاته يعطي كل ذي ٍ
حق حقه ال جيور وال

مييل ..وال يفضل أحداً على أحد على األقل فيما ميلك ..سادت الطمأنينة واهلدوء وقبل األمر من

اجلميع وسارت سفينة احلياة.

وإن كانت األخرى فقد ظلم نفسه وظلم غريه وأسرف على نفسه يف دينه ودنياه.

خامساً وأخرياً ادعوا هللا الكرمي أن يصلح لك ويصلح بك وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه
والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأن ال جيعله ملتبساً علينا فنظل .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري

واحلق خطاك.
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زوجي يريد اثنية ..ال مانع!

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1422/9/25

السؤال

أان امرأة متزوجة ولدي بنت وزوجي يرغب ابلزواج من اثنية لكي تساعده وحتسن من وضعه املادي

وأان ال أمانع وأان وهو متفامهان فهل أان خمطئة؟ انصحوين جزاكم هللا خريا.

اجلواب

أيها األخت الكرمية..

يبدو من سؤالك أنك وزوجك وأسرتكما يف وضع مادي ٍ
متدن إذ ذكرت أنك ال متانعّي من زواج

زوجك ابمرأة أخرى تكون ضرة لك تشاركك بل وتناصفك هذا الزوج يف سبيل حتسّي وضعه املادي

واملعيشي ،ولذا ميكن النظر إىل هذه املسألة من أمور..

أوال :ال ينازع أحد أن ما تقومّي به هو من النوع النادر لدى النساء ،فطبيعتهن ترفض هذا األمر
بشدة فحالتك يف حكم القليل النادر إذ ترفض املرأة عادة أن يتزوج الزوج أبخرى تشاركه فيه زوجها
وحياهتا ،وما جير ذلك من مسائل جمبولة عليها النساء من الغرية املتبادلة بّي الزوجات.

اثنيا :أيضا ال ينازع أحد أن التعدد مباح للزوج .فله بنص القرآن الزواج ابثنتّي وثالث وأربع إذا قدر
على املؤونة وحرص على العدل بينهن ،وأقام بينهن بشرع هللا ،وجتنب احليف والظلم.

اثلثا :أرى أن قصد اهلدف لزوجك من زوجة اثنية على الرغبة يف حتسّي الوضع املادي ما يدعو إىل

مراجعة هذا القرار بينكما ،إذ أن مثل هذا الزواج إذا حدد هبدف مادي فقط معرض أكثر من غريه
ألسباب الفشل ،إذ قد يبدر سؤال عن مصري هذا الزواج إذا مل يتحقق هذا اهلدف املنشود ،ومل

تتحسن حالته املعيشية واملادية ..هل سيستمر يف االرتباط بتلك الزوجة مع ما يتوجبه من زايدة يف
العبء املادي املثقل لكاهله أصال أم سيختار اخليار الثاين وهو األصعب؟ مث هل سيعاود احملاولة مرة
أخرى ونعود إىل نفس التساؤل؟؟ هذه األسئلة جيب أن أتخذيها وزوجك بعّي احلساب قبل اإلقدام

على اختاذ القرار.

رابعا :أخريا قد يتغري الوضع عليك بعد زواج زوجك؛ فأنت اآلن رمبا ال تشعرين مبرارة اجلوار والزواج
الثاين لزوجك ،فالكالم النظري غري الواقع العملي فعليك أن تتحملي تبعة هذه املوافقة وحتمل األمل
النفسي الذي قد أيتيك جراء زواج زوجك ،وإايك والتشنج أو االضطراب أو تدمري حياتك الزوجية

فيما بعد إذا ما أحسست بعدم التحمل والصعوبة يف العيش مع زوج متزوج من امرأة أخرى ،فاخلاسر
يف النهاية هم أنت وابنتك ..هذا على أسوأ األحوال وإن كنت أرجو أال حيصل معك مثل هذه

األمور ،إذ الواقع والتجربة يشهدان بنجاح وسعادة كثري من البيوت القائمة على التعدد يف الزواج
مادام التفاهم بّي الزوج من انحية والزوجات من انحية أخرى قائم ،والعدل واإلنصاف موجود

والتسامح واملغفرة متبادلة فيما بّي اجلميع.
وفقك هللا وأسعدك ومجيع بيوت املسلمّي.
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يصبو إىل التزوج بثانية
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1424-6-18
السؤال

أتعرض لفتنة شديدة من قبل النساء ،وأرغب أن أتزوج بثانية ،ولكن هذا األمر يف مصر غري مقبول،

زوجيت تعارض بشدة وهتدد برتك املنزل إن فعلت ذلك ،وترتك يل أوالدي األربعة ماذا أفعل؟ هل
أتزوج دون إخبارها؟ إذ يغلب عليها اإلرهاق والتعب وعدم االكرتاث ابلناحية اجلنسية.

اجلواب

األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم".

ال شك أن الفتنة قد عظمت وتطاير شررها يف هذا الزمن ،وخصوصاً إذا كان اإلنسان يعيش يف بلد

منفتح ،ال تراعي فيها الضوابط الشرعية يف سلوكيات الناس وعاداهتم.

وفتنة النساء هي إحدى إفرازات هذا التدهور األخالقي ،الذي أصاب بعض اجملتمعات املسلمة مع

األسف.

واإلسالم قد أحاط املسلم بعدة حصون حلمايته من هذه الفنت ،منها ما أشرت إليه من إابحة التعدد،

ولكن من خالل سؤالك تظهر بعض الصعوابت يف اإلقدام عليه ،ويف هذه احلالة جيب عليك أال
تستعجل يف اختاذ مثل هذا القرار ،وأن توازن بّي املصاحل املتحققة منه ،واملفاسد املرتتبة عليه ،وأن

بقاء البيت يف حالة مستقرة هادئة من أعظم األهداف اليت ينبغي االهتمام بتحقيقها ،ملا هلا من أثر يف
نشأة األوالد نشأة صاحلة.

وافرتض أنك صرفت النظر عن التعدد ،ففي هذه احلالة جيب عليك أن تتعامل مع واقعك بشيء من

احلكمة ،وأن تسعى لتغيريه بصورة هتيأ لك االستقرار الذي تنشده.

أشرت إىل أن زوجتك يغلب عليها اإلرهاق والتعب وعدم االكرتاث ابلناحية اجلنسية ،وهذا شيء

طبيعي ملن تتحمل مسؤولية بيت وأربعة أوالد وزوج ،فذهنها مشغول هبمومهم ،وجسدها منهك
خبدمتهم ،فمن أين أييت هلا االهتمام مبا تريد؟!

لذلك إبمكانك أن ختفف عنها مسؤولية اخلدمة أبي وسيلة ممكنة ،كاإلتيان خبادمة تساعدها يف عمل

البيت ،وأن تشاركها يف محل مهومها ،وتساعدها يف جتاوز الكثري من املشاكل ،وجتلس معها جلسات
مصارحة توضح هلا أمهية أن تراعي جانب إعفافك ابعتنائها بنفسها ،وتتفقان على أسلوب مناسب

لظروفكما فيما يتعلق ابجلوانب اخلاصة بّي الزوجّي.

ورمبا يكون من املناسب أيضاً أن تقوما برحلة خاصة -ولو قصرية -لتجديد حياتكما ووصل ما

انقطع -بسبب مشاغل احلياة وأعبائها -من العالقة العاطفية احلميمة اليت تكون عادة بّي الزوجّي
يف بداية حياهتما.
ولكن البد أن تعلم أن هذا األسلوب لن يكون جمدايً إال إذا استطعت أن تقنع زوجتك أبمهيته،
ليكون التعاون بينكما يف إجناحه.

وحىت حيقق هللا لك ما أردت وقبله وبعده البد أن هتتم بغض بصرك ،فإن البصر هو أول بوابة للوقوع
ِ
ِ ِ
صا ِرِه ْم َوَْحي َفظُوا
فيما حرم هللا -جل وعال  ،-ولذلك قال ربنا سبحانه" :قُ ْل لل ُْم ْؤمنِ َ
ّي يَـغُضُّوا م ْن أَبْ َ
ك أَ ْزَكى َهلُم إِ هن ه ِ
صنَـ ُعو َن" [النور ، ]30:ومهما هتيأت لك ظروف اإلعفاف
وج ُه ْم َذلِ َ
ري ِمبَا يَ ْ
فُـ ُر َ
اَّللَ َخب ٌ
ْ
وأنت تطلق بصرك فلن تكون جمدية ،لتكون كمن يشرب املاء املاحل ال يروى أبداً!!
أسأل هللا أن يعصم قلبك ويؤلف بينك وبّي زوجك على طاعته ،وأن يوفقك ملا حيب ويرضى.
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ختشى أن يتزوج أبخرى
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1424/10/21هـ

السؤال

املشكلة اليت تتعب كثرياً من النساء اآلن خوف املرأة من زواج زوجها بزوجة اثنية ،وذلك النتشار

الزواج الثاين بشكل هائل ،واملصيبة أنه من عربيات ،وأنت تعلم ما يرتتب عليه ذلك ،فهن ال يعاملن

الزوج كما نعامله حنن ،واملشكلة احلقيقية أن من ابتلى هبذا الزواج أفسد على الباقّي ،فلم يعد
الرجال مقتنعّي بزوجاهتم ،وفتحوا عقوهلم على أشياء مل يكونوا يعلمون عنها ،وأخذوا يبالغون يف

وصف زوجاهتم وطريقة تعاملهن معهم حىت يف لبسهن ونومهن ،حىت تقاطر لعاب أزواجنا لذلك،
وطربت آذاهنم هلم ،فمنهم من تزهوج ومنهم من يه ِّدد ،ولكن السؤال :ماذا نفعل حنن الزوجات
لتصدي هذا اخلطر ،فقد أحسنّا التبعل ورعاية األطفال ونظافة املنزل ،فما احلل؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،أما بعد:

فال شك أن أهم مقاصد الزواج غض البصر ،وحفظ الفرج ،وهل تكفي الرجل زوجة واحدة؟ أم أنه
حيتاج إىل أكثر من زوجة؟ كل رجل تقدر حالته بقدرها .وأوجه السائلة إىل ما أييت:

( )1اخلوف من أن يتزوج الرجل أبخرى مل حيل املشكلة ،وإمنا الذي ينبغي على الزوجة فعل األسباب
اليت تدمي احملبة واأللفة بينهم ،وشعور الزوجة حبق الزوج.

( )2يف الغالب أن زواج الرجل أبخرى له هدف خيتلف حبسب الرجل وحاله ،أو أنه حل ملشكلة
فتفكر الزوجة يف ذلك.
( )3أن الزواج أبكثر من زوجة ال يعين أن الزوج فعل حمرماً أو مكروهاً ،وإمنا فعل أمراً مباحاً أو

مستحباً ،فيكون التفكري كيف تكون احلياة بعد الزواج؟.

( )4أن كثرياً من األزواج الذي حيملهم على الزواج ابألخرى هو الزوجة ،وذلك إبمهال الزوج وعدم

احرتامه وتقديره ،وبذل ما أحل هللا له بنفس طيبة.

ال شك أن كل إنسان يف هذه احلياة يبحث عن ما يرحيه ويسعده ،فلو وجد يف الزوجة األوىل ذلك ملا
تزوج أبخرى.

( )5ما ذكرته السائلة عن بعض الزوجات األجنبيات من طريقة النوم واحلديث وغري ذلك فهذا ليس
حكراً عليهن ،وإمنا كما قيل :من كان له عّي ورأس فليفعل كما يفعل الناس ،وخاصة إذا كان يف

دائرة املباح.

( )6أذكرك وصية غالية وهي :ال يشم منك إال أطيب ريح ،وال تقع عينه على قبيح.
( )7وليست املشكلة هي الزواج أبخرى ،وإمنا ما حيصل بعد الزواج من هجر للزوجة األوىل ،وإمهال

هلا وعدم عدل بّي الزوجات.
( )8وأخرياً األخالق احلسنة واملعاملة الطيبة ،فإن حسن اخللق سبب للفوز يف الدنيا واآلخرة.
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ه ّددين ابلزواج!

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1424/10/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان متزوجة منذ  11سنة ،وبيين وبّي زوجي مشكلة مزمنة تتعلق ابلعالقة اخلاصة بيننا ،ابختصار هو
يرى أنين أقل من املعتاد (يف الرغبة من حيث عدد املرات أسبوعيا مثال ،وأان أرى أنه هو الذي أكثر

من املعتاد ،كل حياتنا منحصرة يف هذه املشكلة فال مشاكل جوهرية بيننا سواها ،أصبحت جمرايت

حيايت مزاج زوجي ،تعامله رضاه عىن ،تقييمه يل كل شيء متوقف على هذا املوضوع ،أان حاولت أن

أزيد من نفسي بقدر ما استطعت لكىن مل أصل أبداً إىل ما يريد ،مل أعد أستطيع فعل املزيد،

ودائما ما أعيش بشعور ابلتقصري والذنب الذي أان متهمة به من قبل زوجي ،وأصبح إحلاحه أييت
بنتيجة عكسية ،وأشعر أنين أفعل ما يريده مين فقط لتجنب املشاكل والغضب ودخول النار واتقاء

عذاب هللا ،وهلذا كله آاثره النفسية طبعا،

وال أتصور فكرة أن أمهييت ودوري األساسي هو جمرد هذه العالقة ،وأن كل ما أمتيز به من صفات ال
قيمة له ،وطبعا التهديدات ابلزواج الثاين مستمرة سواء جبد أو مبزاح ،املهم مؤخرا قال يل زوجي إنه

يئس مين ،وأنه فقط يتحملين من أجل األوالد،
وسيبقى علي فقط من أجل احلفاظ على كيان األسرة ،وأثناء هذا حياول إقناعي بقبول فكرة الزواج
الثاين ،أان ال أستطيع تقبل هذا الوضع وأريد االنفصال ،فاجلميع يشهد يل ابلطيبة وحسن اخللق،

والتفوق والتعامل الطيب مع اجلميع ،واألصل الطيب و  ...وزوجي ال يقيمين إال على أساس رضاه

عن هذه العالقة ،وال أيخذ علي أي عيب سوى هذا ،كما أين أشعر أنه سوف يكون سبباً يف دخويل

النار لعدم رضاه املستمر ،وأان ال أستطيع أن أفعل أكثر مما فعلت ألرضائه ،وال ميكن أن أقبل وجود

زوجة اثنية،

وال ميكن أن أصور أن زوجي يقبلين على مضض..على عاليت.

فما رأيكم؟ جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
إىل األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونتمىن منك دوام االتصال واملراسلة

ابملوقع ،فهذا مما يسعدان ويثلج صدوران.

أخيت السائلة :قد سرين حرصك على إرضاء زوجك ،وخوفك من إغضابه ملا يرتتب على ذلك
غضب هللا عليك ،وهذا يدل على فهمك للحقوق الزوجية وحرصك على الكيان األسري ،وهذا أمر
حتمدين عليه .وكذلك سرين حب زوجك لك ،فنسأل هللا أن جيعل حياتكما حياة طيبة سعيدة.

أما ابلنسبة ملشكلتك فأان أرى يف احلقيقة أنه ليس هناك مشكلة كبرية ،وخصوصاً مع وجود احلل

هلذه املشكلة ،لكن كونك ال تقبلّي هبذا احلل فأنت -وبكل صراحة -السبب يف هذه املشكلة ويف

تطورها.

فبداية ليس عيباً أن تكوين حمدودة الرغبة اجلنسية ،وليس عيباً أيضاً أن يكون زوجك شديد الشهوة،
فهذا أمر قدره هللا على كل منكما ،واحلل يسري جداً ،وهو كما قال هللا  -جل وعال" :-فَانْ ِك ُحوا َما
ِ ِ
ع" [النساء. ]3 :
س ِاء َمثْ َىن َوثُ َ
الث َوُرَاب َ
طَ َ
اب لَ ُك ْم م َن النّ َ
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ولقد كان رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم -عنده أكثر من امرأة ،وكان صلى هللا عليه وسلم -قد
أويت مجاع أكثر من امرأة ،وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه طاف على نسائه بغسل واحد يف
ليلة واحدة ،واألحاديث واألخبار عن حياة السلف الصاحل يف ذلك كثرية ،والواقع الذي نعيشه

يشهد لذلك ،فهناك من الرجال من ال تكفيه زوجة واحدة ،أيقضي شهوته يف احلرام من أجل أن

زوجته ال تريد شرع هللا؟ كال وهللا.

فكونك أخيت السائلة ال تتقبلّي فكرة الزوجة الثانية فهذا أمر خطري ،فالتعدد شرع هللا وسنة رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فأان أعيذك أن ترفضي شرع هللا ،وتعرتضي على سنة رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -فإن هذا األمر عواقبه وخيمة على دينك ،فيا أخيت السائلة عليك بقبول شرع هللا

وسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فهذا خري لك يف دينك ودنياك ،فمن دواعي الزوجة الثانية
احلالة اليت مير هبا زوجك ،فأنت غري كافية له ،فيحق له الزواج بثانية شرعاً وعقالً ،وكونك صاحبة

خلق طيب ،وتعامل حسن مع اجلميع ومن أصل طيب إىل غري ما ذكرت من هذه الصفات احلسنة

هذا كله ليس مربراً أبن تعرتضي على زوجك؛ ألنه يريد الزواج بثانية ،فما أنت عليه من أخالق أمر
حتمدين عليه وينبغي أن تكوين كذلك ،ألن هذا األصل يف املسلم ،وقضية الزوجة الثانية أمر آخر،
فال ختلطي األمور بعضها ببعض ،وال حيل لك طلب الطالق من زوجك؛ ألنه يريد الزواج بثانية،

فليس هذا سبب شرعي من أجله تطلبّي الطالق ،وقد جاء الوعيد الشديد ملن تطلب الطالق من

زوجها دون سبب شرعي واضح ،فعن ثوابن موىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :قال رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم" -أميا امرأة سألت زوجها طالقاً من غري أبس ،فحرام عليها رائحة اجلنة"

أخرجه الرتمذي ( ، )1187وقال :هذا حديث حسن.

فإايك مث إايك أن يلعب بك الشيطان ،وتطليب الطالق من زوجك هلذا السبب ،والذي ال حيق لك
ذلك ،فزوجك له حق عظيم عليك ،فهو جنتك وانرك ،كما ثبت ذلك عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فهو طريقك إىل اجلنة ،فاحذري أن يغلق هذا الطريق يف وجهك ،وال جتعليه سبيل لك إىل
النار عياذاً ابهلل من ذلك.

فيا أخيت املسلمة ارضي بشرع هللا واستسلمي ألمر هللا ،وارضي بقضاء هللا وقدره ،يرضيك هللا،

ويرضى عنك زوجك ،فتفوزي جبنة ربك ،عن أم سلمة  -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة" أخرجه الرتمذي ()1161

وقال حديث حسن.

واي أخيت املسلمة ال تعلمي أين اخلري ،فلعل يف زواج زوجك بثانية يكون خري لك" "،وعسى أن
تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثريا" [النساء" ]19:وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وهللا

يعلم وأنت ال تعلمون" [البقرة. ]216:
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فال تلتفيت لكالم أحد ،وال يغرنك ما ينقله اإلعالم اخلبيث من تشويه قضية الزوجة الثانية ،وإايك مث
إايك وطلب الطالق ،أكرر ذلك عليك ،أفيقي اي أخيه وال هتدمي بيتك بنفسك ،وال حترمي نفسك
من متعة العيش مع رجل حيبك وحيب أوالدك الذين هم يف أمس احلاجة إىل حنانك وعطفك

ورعايتك ،فضالً عن نظرة اجملتمع للمطلقة ،وقد قيل يف املثل املصري عندكم (ظل رجل وال ظل

حيطة)  ،فخري لك أن تكوين مع رجل يسرتك ويعفك ويقوم على شؤونك ويرعى مصاحلك ،حىت ولو

كانت هناك زوجة اثنية ،أفضل من أن تكوين مطلقة ،كلمة ثقيلة الوطء على النفس.

فاتقي هللا وارضي حبكمه ،وحافظي على زوجك وبيتك ،ويعلم هللا أين لك انصح ،وعليك مشفق،

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .هذا وهللا أعلم.
وهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجي غري عادل بّي زوجاته
اجمليب د .عبد العزيز الشهوان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1425/2/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان امرأة ،قد أكملت األربعّي من العمر ،وقد التزمت من فضل هللا تعاىل قبل عشر سنوات ،وع ّدلت
سلوكي وأسلوب حيايت إىل ما يرضي هللا ،وأصبحت أعمل للدعوة بشكل كبري وأساهم مبايل فيها يف

الداخل واخلارج ،والزمت حلق الذكر ودور التحفيظ ،وحفظت أجزاء كثرية من كتاب هللا تعاىل.

لقد كنت مطلقة قبل االلتزام ،وبعد التزامي تزوجت برجل حمافظ ،لكن غري عادل بيين وبّي زوجته
األوىل يف املبيت والسفر واملشاوير غري الضرورية ،وهو مصر على االستمرار على نفس النهج ،فهو

يسافر معها كل إجازة وأان مل أسافر معه مطلقاً مع أنين طالبته كثرياً بذلك ،أما املبيت فح ّدث وال
حرج ،واملشاوير عندما أطلبها منه يقول يل :دعي سائقك أيخذك إىل أي مكان تريدينه.

ليست مشكليت اآلن يف العدل أو عدمه ،ولكن مشكليت احلالية اليت بدأت أعاين منها هي أن

أفكاري جتاه الدين بدأت تتغري ،وقناعايت قد احندرت إىل حد ما ،ال أريد منكم أن تبحثوا مشكلة
العدل ألهنا لن ُحتل ابإلضافة إىل أن نفسي قد انغلقت جتاه حقوقي املهدرة ،وال أريدها اآلن بعد

سنوات احلرمان ،فأان قد ا ّدخرهتا عند هللا يوم ال ينفع مال وال بنون ،ولكين أرجوكم أن ختربوين كيف

أنقي قليب وأنظف عقلي جتاه ديين بعد ردة الفعل اليت حدثت يل خالل هذه السنوات اخلمس ،فأان مل
أغري أعمايل وال سلوكيايت اليت بدأهتا بعد االلتزام ،ولكن أفكاري بيين وبّي نفسي هي اليت تغريت،

وذلك الشغف للعبادة والدعوة والبذل قد خ ّفت حدهتما ،ومل أعد أشعر بتلك املتعة اليت وجدهتا يف

بداية االلتزام،

هل أان مريضة نفسياً ،أم أن ما أشعر به من تغري أمر طبيعي؟ أنتظر ردكم بفارغ الصرب ،وجزاكم هللا

عين وعن املسلمّي خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

ثبتك هللا اي أختنا الكرمية ،وهداك سبيل الرشاد ،وزادك توفيقاً وهداية ورشداً ،فامحدي هللا على ما

هداك إليه من اخلري ،وحاويل الثبات عليه بكل الوسائل فهو الغنيمة الباقية ،وللمتقّي العاقبة.

ولعل ما ذكرت من زوجك متحيصاً لك ،وزايدة يف رفع درجاتك عند هللا تعاىل ،فإنه يبتلى األمثل

فاألمثل ،فاشكري هللا  -عز وجل -على ما أنت عليه من االنشغال ابلدعوة والرتقي يف درجات

اخلري" ،ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي [ " ...فصلت]33:

.

فهذه منة عظيمة أن هداك هللا لإلميان والعمل الصاحل ،وهي خري مما جيمعون من حطام هذه الدنيا

وزخرفها الفاين.

لكنين أعتب عليك وأنت من أنت يف مضمار اخلري وقد عرفت اإلميان وحالوته!

كيف تعلقّي تدينك مبخلوقّي ضعفاء ال ميلكون نفعاً وال ضراً ،فإن وفقوا للخري والعمل به فهو من
توفيق هللا هلم وإن عدلوا عن اخلري فهو من اخلذالن هلم ،ونسأل هللا أن يسددهم ،ومىت كان احلق

معلقاً ابلبشر؟ سواء التزموا به أم مل يلتزموا.
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فال بد لك من اليقّي التام أبنه ال ارتباط بّي الدين وبّي من يتدينون به سواء أصابوا أم أخطئوا،
وتذكري مقالة أيب بكر الصديق -رضي هللا عنه -حينما قال ملا مات رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم :-من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات ،ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت ،فاملسلم
يتعلق بربه ويلتزم دينه فمن التزم به وفقه هللا ،ووجد ما عمل سعادة يف الدنيا واآلخرة ومن حاد فال
ينسب إىل الدين تقصريه ،فاحلق ال يقاس ابلرجال فإن اجلماعة مع الواحد إذا كان حمقاً ،ولو خالفه
من يف األرض مجيعاً ،حىت إن ر ِ
أيت من زوجك أمنوذجاً يف التدين كما ذكرت ،فهذا ال يعين أنه ال

يقع يف اخلطأ وقد يكون جمتهداً ومل يهتد للصواب ،وأود أن أنبه إىل مسائل:

املسألة األوىل :فأنصحك بنصائح لعلها تنفعك ويكون لك فيها خري وخمرج مما تعانّي منه.

 -1ال جتعلي ما ذكرت من تقصري زوجك حنوك شغلك الشاغل فاحلمد هلل فإنك قد عرفت اخلري
واألمر ابملعروف والدعوة إليه فاجعليه مهك األول فتهون عليك مجيع مصائب الدنيا ،ففيه رفعتك يف
الدنيا واآلخرة ،وانشغلي ابلصالة والذكر وحنوه من األعمال الصاحلة.

 -2التمسي لزوجك العذر ولو يف نفسك؛ حىت تطمئنّي وتسرين به إذا حضر ألنه قد يكون تصرف
هذه التصرفات لظروف خارجية فوق طاقته ،وال يستطيع التعامل حبنكة معها خاصة إن كان له أوالد
يف سن املراهقة فهم حمتاجون إليه ومتابعتهم يف هذه السن ضرورية ،ال سيما يف اإلجازات واألسفار،
كما أنك مل تذكري أن لك أوالد أم ال ،فإن مل يكن لك أوالد أولك لكنهم صغار فاعلمي أن

املسؤولية جتاهكم أقل وسرتين السنوات املقبلة اهتمامه هبم إن شاء هللا ،وبناء عليه ترضى نفسك
وتوقنّي أن هذا التصرف ليس عن سبق تعمد وإصرار وإمهال لكم ،بل ملشاغل الدنيا وعالئقها.
مث إنه ليس كل الرجال لديهم القدرة على إدارة أكثر من أسرة فارضي ابلقليل يف الدنيا واعلمي أن

الذي مل تسمح به نفسك كما ذكرت مدخر لك يوم ال ينفع مال وال بنون ،وإن كان مقام العفو
أفضل عند هللا تعاىل.

املسألة الثانية :حاويل االهتمام به إذا حضر وأشعريه حباجتك إليه يف اجلوانب االجتماعية والدعوية
دومنا عتاب يولد جفاء ،فستجدينه مع مرور األايم يتبىن مشاكلك الدعوية وغريها ،ال سيما وأن له

اهتماماً ابلدعوة وسيكون بينكما قامساً مشرتكاً تتبادالن فيه احلديث واهلموم ،وال تنسي اهتمامك

بنفسك ومظهرك أمامه ،وعدم االنشغال عنه يف وقت حضوره حىت يكون أدعى لقربك منه وشعوره
ابهتمامك به دون لوم أو عتاب على تقصري سابق.

فاألايم كفيلة حبل هذه املشاكل اليسرية إذا مل تضخميها ،ومع اإلحلاح بدعاء هللا أن يصلح ذات
بينكم ويوفقكم لبناء أسرة سعيدة ينفع هللا هبا اإلسالم واملسلمّي.
أما ما ذكرت من تساؤلك حول مرضك فال أظن أن هذا مرضاً نفسياً ،بل منه شيء من الغرية اليت

ميكن أن توجه وجهة صحيحة ابالنشغال بعلو اهلمة ومعايل األمور عن هذه الشواغل والعالئق اليت
تؤثر على عطائك وحبك للخري .وهللا أعلم.
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أخيت هتددين إن تزوجت بثانية
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم.-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان رجل حائر ،أرجو منكم أن ترشدوين وتعظوين ،أان رجل متزوج ،وأرغب يف الزواج اثنية ،فاخرتت
الفتاة اليت كنت أرغب هبا ،وهي فتاة مستقيمة ومتدينة ،وأخربهتا بنييت ،ووافقت ،إال أهنا أخربت

أخيت بنييت ،فرفضت أخيت وهاجت ،وهددتين أبهنا ستنفصل من زوجها إن أان تزوجت ،فتخليت عن

الفتاة بعد أن تعلقت يب ،وأخربتين أبين جرحتها هبذا ،فما زلت أفكر فيها ،وبعد سنتّي عدت اثنية
وأخربهتا أنين ما زلت أريد الزواج منها ،ووعدهتا أبن ال أختلى عنها هذه املرة ،وحصلت نفس

املشكلة ،وختليت عنها مرة اثنية ،مل أراعي شعورها ،وأان أعلم أهنا اآلن تتأمل ،مع العلم أنين ما زلت

أرغب هبا ،أخشى أن أكون ظلمتها ،ويعاقبين هللا بنفس العمل .ماذا أعمل كي أريح ضمريي؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي .أما بعد:

فاجلواب كما أييت:
 -1التعدد مما شرعه هللا بشروطه اليت ذكرها هللا ،وحبثها العلماء  -رمحهم هللا ،-وال أحد يعارض يف

ذلك.

 -2الزواج يشرع عند االستطاعة والقدرة عليه ،وهي شاملة جلميع أنواع االستطاعة ،ولعل من ذلك

االستطاعة النفسية ،والقدرة على ذلك ،وهذا رمبا غفل عنه البعض ،وأن جيد يف نفسه ذلك.

 -3حدد موقفك أنت متاماً ،هل أنت راغب حقيقة يف هذا الزواج ومستعد له أم أهنا متعة التحضري
للزواج مث االنسحاب عندما جيد األمر مبثل هذه احلجج الضعيفة اليت ذكرهتا يف سؤالك.

 -4تعليقك هلذه الفتاة هبذه الطريقة إساءة إليها ال تقبل مثلها ألختك أو بنتك ،ولذا فالبد من
حسم املوضوع؛ ألن ذلك ليس يف صاحلك وال يف صاحلها.
 -5إخبارها ابحلقيقة وما حصل منك وترددك يف ذلك حىت تكون على بينة.
 -6اإلكثار من الدعاء واالستخارة يف ذلك.

 -7أختك ليس هلا عالقة ابملوضوع من أساس ،وأنت الذي أعطيتها الفرصة يف أن تتدخل يف هذا
األمر اهلام ،ويبدو أن املشكلة فيك أنت ،فلو كنت صادق العزم يف ذلك ملا مسعت كالم أختك،

واألعجب من ذلك أنك مل تذكر رد فعل زوجتك واليت يعنيها األمر أكثر من أختك بكثري ،ويبدو أن
زوجتك مل متانع من ذلك ،فإن كان األمر كذلك ،وأنك صادق يف مشاعرك جتاه هذه الفتاة فتوكل

على هللا بعد االستخارة واالستشارة.
وهللا أعلم ،وصل هللا على نبينا حممد.
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أال يسع احلب ألكثر من زوجة؟!

اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1425/3/16هـ

السؤال

أان متزوج من أمريكية ،وكالان بنفس العمر ( 43سنة) ومتزوجان منذ  13شهراً ،مشكليت أنين ال

أحب ممارسة أي عالقة جنسية مع زوجيت ،زوجيت مجيلة ومتدينة (منقبة)  ،ومل يكن يل مشاكل سابقة

معها.

اآلن أشعر ابالمشئزاز إذا رغبت أن أجامعها وختيلت أهنا كانت مع رجل قبلي.

أان ـ وهللا ـ أحبها من كل قليب؛ لكنين ال أريد أن أجرب نفسي على األمور العاطفية معها .أان أفضل أن

أتزوج بكراً ،وهل يناقض هذا حيب لألوىل .هل الرغبة يف الزواج بثانية يدل على عدم حب األوىل؟
هل يكون من الصواب أن أطلب من زوجيت أن تعلم زوجيت الثانية لتكون مثلها ،مث يكون يل منها

ولد؟ مباذا تنصحونين؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن على الزوج أن يطأ زوجته كل أربعة أشهر مرة ،إن مل يكن له عذر

شرعي صحيح؛ ألن هللا ق ّدره أبربعة أشهر يف حق املُويل "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

فإن فاؤوا فإن هللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن هللا مسيع عليم" [البقرة]227-226:ـ
قت منه
واملقصود به :هو الذي حيلف ال يطأ زوجته ،فيُمهل أربعة أشهر ،فإن وطئ فيها ،وإال طلِّ ْ
زوجته ـ

واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -وجوب الوطء بقدر كفايتها ما مل ينهك بدنَه أو يشغله
عن معيشته من غري تقدير مبدةٍ ،فإذا كان ال يكفيها إال أن يطأها يف كل شهر مرة وجب عليه أن

يطأها أكثر من ذلك حىت يرى أنه قد أشبعها؛ وألن النكاح قد قصد به إعفاف الزوج والزوجة عن
ابتغاء احلرام ،فوجب أن يظهر فيه هذا املعىن املقصود ،ولعل هذا القول هو الراجح.

لت أنت أهنا كانت مع رجل
وما أعجب قولك ،من أنك تشعر ابالمشئزاز إذا ْ
رغبت أن جتامعها ،وختيّ َ

قبلك .سبحان هللا!! وما ذنبها أهنا كانت مع رجل قبلك؟! أيف ذلك ما يضري أو يشّي؟! أمل يتزوج
ِ
قبل مع أزواج آخرين؟!! أأنت أكرم أم
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أكثر نسائه ثيّبات ،ك هن من ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ أأنت أشد غريةً أم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -؟

مث إنه عليه الصالة والسالم كان حيب عائشة  -رضي هللا عنها  ،-ومع ذلك تزوج عليها أبُخرايت،

وليس ابلضرورة أن كل من تزوج أو بدت منه رغبةٌ يف الزواج بثانية فهو ال حيب األوىل.
يسوغ لك شرعاً وعقالً أن تتزوج بثانية ،لكنه ال ِّ
عذر ِّ
يسوغ لك مطلقاً أن
مث إن كوهنا ال تنجب ٌ

تتجاىف عن وطئها ،أو هتجرها يف مضجعها.
فاتق هللا يف زوجك ،وقم حب ِّقها ،فإهنا كالعاين ـ أي األسري ـ عندك ،وقد وصى النيب -صلى هللا عليه

وسلم -ابلنساء خرياً ،وقال" :خريكم خريكم ألهله" رواه الرتمذي ( )3895وأبو داود ( )4899من
حديث عائشة  -رضي هللا عنها  .-وقال سبحانه" :وعاشروهن ابملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن

تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء. ]19:
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إن أمامك خيارين اثنّي (إمساك مبعروف ،أو تسريح إبحسان) فإما أن متسكها مبعروف وتعاشرها
مبعروف وحتسن صحبتها وترفق هبا وتربها وترمحها ،وإال فطلِّقها إبحسان ،وتسرحيها إبحسان خري من
إمساكها بغري معروف.

أبت زوجتك أن تتزوج أبخرى
فإن كانت عاقراً ال تلد ،فلك احلق كل احلق أن تتزوج أبخرى ،فإن ْ
واختارت الطالق على التعدد ،فطلِّقها وتزوج غريها ،ولكن قبل أن تطلقها حاول جهدك أن تقنعها
ْ

حباجتك إىل الزواج أبخرى ،وأن تذ ّكِ َرها ابهلل ،وأن ختربها أبن هذا هو شرعه يف حال السعة (ولو مل
يكن ابإلنسان من ضرورة إىل الزواج بثانية) فكيف يف حال الضيق واحلاجة؟!!.

وأذكرك إن هي رضيت أبن تتزوج عليها أبن من حقها أن ترفض أن جتمع بينهما يف مسكن واحد إال

برضاها ،فإن اشرتطت عليك أن تسكن هي يف بيت واألخرى يف بيت فشرطها شرعي صحيح.
وفقك هللا لكل خري وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أريد الزواج بثالثة ولكن ...
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1425/04/12هـ
السؤال

تزوجت وعمري 19سنة ابمرأة ذات مجال ومتدينة إىل حد ما ،أمها من قط ٍر آخر ،وأبوها من قط ِران
نفسه .أان متدين وكان الختالف البيئة بيننا وكون زوجيت هي الوحيدة ،ال أخوات هلا سبب يف كثري
من املشكالت بيننا خصوصا يف الصيف ،حيث أضطر للسفر لبلد أمها إرضاء هلا ،وهناك تكثر

املشكالت بسبب بيئة أخواهلا املليئة ابملعاصي ،وطوال حيايت معها 17سنة مل أجد الراحة النفسية

واالستقرار سوى أننا حنب بعض وبشدة إىل درجة العشق أحياان ،ويل منها مخسة أطفال ،واضطررت

للزواج عليها؛ ألين صرت أضعف مما سبق يف تديين ،فتزوجت امرأة متدينة ،فكانت نعم املرأة العابدة
واخللوقة إىل حد ال أستطيع وصفه ،لكنين مل أهتم ابجلمال لوجود ذلك عند زوجيت األوىل ،ولكن
بدأت حاليت النفسية يف التدهور بسبب طلب األوىل للطالق إبحلاح شديد ،غري أن الثانية زادت

تعلقا يب ،ففكرت يف طالق األوىل لكن الثانية ال تستطيع إعفايف لتشوهات خلقية يف أماكن حترمين
من املتعة اجلنسية ،مث فكرت يف طالق الثانية فرأيت من الصعوبة العيش مع األوىل بعد زواجي الثاين،

مث فكرت يف طالق الثنتّي والزواج أبخرى جتمع اجلمال والدين واخللق وهو ما أميل إليه ،أما الزواج
بثالثة فال أستطيع ذلك مادايً؛ وألين أظن أنه ال يوجد امرأة تتوفر فيها شروطي وتقبل يب ،وعندي
زوجتان ،وأان اآلن أعيش لوحدي بعيداً عن زوجيت الثنتّي ،ويف حرية شديدة ،فما مشورتكم يل؟

اجلواب

أشيد ـ ابتداءً ـ حبرصك على التمسك ابلتدين والدعوة ونفع األمة رغم ما تتعرض له ،كما أرجو أن
يكون يف زواجك املبكر توفيق أراده هللا لك ،وما جرت اإلشارة إليه من جهلك بـ «عامل حواء»

وكيفية املعاشرة الزوجية ليس مشكلة التبكري ابلزواج بشكل مباشر ،بل السبب احلقيقي عدم التأهيل

بشكل عام ،وهذه قد يقع فيها من هو أكرب سنًا .ومن الواضح أهنا مل تكن سببًا يف املشكالت اليت

تعانيها اآلن.

عددا من اخليارات اليت ترى أهنا وسائل لتجاوز املشكلة ،فال أميل لواحدة منها (يف
ومع أنك ذكرت ً
ترجيحا ألحد اخليارات على األخرى (طالق
ضوء ما كشف عنه السؤال) وابلتايل فلن تكون اإلجابة
ً

معا ،أو الزواج بثالثة) .
إحدامها ،أو طالق االثنتّي ً

القرار الصواب أن تبقي االثنتّي؛ فإن بينك وزوجتك األوىل عالقة مودة كبرية ،وهي أم أوالدك ،ورمبا

ترتب على االنفصال عنها سفر أوالدها (ولو حينًا بعد حّي) إىل أخواهلم وهو ما عانيت منه أنت.

وزوجتك الثانية أثنيت على تدينها وصالحها ،ولعلها تكون املعّي لك يف حتقيق ما تصبو إليه ،كما

أهنا أكرمتك مبحبتها إايك ،وال يوجد مسوغ لطالقها من جهتها؛ حيث إن مشكلتك ،يف الواقع ،هي
مع زوجتك األوىل قبل زواجك ابلثانية ،وإن كان زواجك الثاين قد ركز نوعية الشجار واخلصام.
وابلتايل ال أتوقع أن يكون طالق الثانية حالً لعدم استقرارك النفسي.
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والذي أراه األنفع لك أن تتجه إىل إصالح زوجتك األوىل ،وتعمل على االرتقاء بوعيها واهتماماهتا،
ابإلضافة إىل تلبية حاجتها من الرتويح الذي يقنعها بقدراتك ،فال تنتظر أن تقرتح هي عليك سفرات
جزءا من وقتك للتفكري فيما ميكن تسميته ابملفاجآت ،وهذا يتطلب
اإلجازة ،بل امنح أسرتك ً

استشارة اإلخوة املتدينّي (مشافهة أو عرب اإلنرتنت للمواقع اإلسالمية اليت تعىن مبثل هذا) عن

األماكن اليت جتمع بّي اجلودة واحملافظة وما األوقات املناسبة للوصول إليها .كما أقرتح أن توظف
أوالدك لصاحل بناء عالقة زوجية انجحة ،فمن املتوقع أن يكون بعض أوالدك راشدين يعينونك يف

قدرا من رضا الزوجة معقود برؤيتها سرور األوالد
بعض األفكار اليت تنشر الراحة يف األسرة؛ فإن ً

تنس مع ذلك ،العدل يف العطية بّي الزوجتّي.
ورضاهم .وال َ

أنت حباجة إىل أن تتعرف إىل وسائل إقناع زوجتك األوىل ابلثانية وكيفية تقبلهما لبعض؛ ألن ذلك

مهم يف استقرار حياتك الزوجية ،وال يصح أن ميرر مفهوم مراعاة مشاعر الزوجتّي إبنشاء جدار

فاصل بينهما ،نقدر الغرية اليت جبلت عليها النساء ونتفهم متطلباهتا ،لكن ذلك ال يعين القطيعة اليت
قد تصل إىل أوالدمها الذين هم إخوة ألب.
وإذا كان ما سبق دعوة إلصالح زوجك؛ فإين أتوقع حاجتك (كما هي حاجة كثري من الناس) إىل

تعرف وسائل من شأهنا تزويدك بقدرة على إدارة نفسك وأسرتك وقيادهتا بشكل شجاع وهادئ ،وال
تقف عند حدود العاطفة اليت رمبا سيطرت على نفسك حينًا ،فجرتك إىل تصرفات ال حتمدها،

مؤخرا يف الساحة ،فقط امنح نفسك فرصة البحث
وبفضل هللا جند هذا النوع من الربامج قد توفر ً
عن إدارة احلياة الزوجية ومهارات االتصال والتأثري واإلقناع .النوع السابق يسمى الربامج املتعدية،

وهناك الربامج الذاتية وهي اليت تعىن بتطوير الشخصية من خالل توسيع قاعدة الفهم وتصور

األشياء ،وتقوية القلب والشجاعة والتخلص من القلق والرتدد وحنو ذلك من الربامج ،وهي ليست
حمصورة يف الدورات (كما قد يتوقع البعض) بل هناك القراءات يف هذا املوضوع ،ومثة كتب ثقافية

وجمالت حمتشمة تقدم أطروحات جيدة هبذا اخلصوص ،وهناك األشرطة السمعية واجللسات اليت
يعقدها بعض املختصّي .أرجو أن تكون معينة لك على جتاوز ما تعانيه من مشكلة.
أسأل هللا أن جيمع بينكم على الرب والتقوى ،وجيعل أهلك وذريتك قرة عّي لك.
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زوجي اسرتجع زوجته األوىل
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس
مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1425/6/4هـ

السؤال

أان متزوجة من زوج متزوج سابقاً ،وله من زوجته األوىل طفالن ،قرر إرجاعها ،وهو اآلن يعيش حالة
صرب مجيل وهللا املستعان ،أصبح
حب وشوق معها ،تغري علي ومل يعد يهتم يب ،وأان صابرة ،وأقولٌ :

يهاتفها كثرياً ويراسلها ،وأان ال أكذب عليك ضايقين هذا الشيء ،ولكن وهللا صابرة وأُؤدي واجباته

ومتطلباته ،ومهتمة به كثرياً ،ومل أبّي له انزعاجي ،وقد عزمت على أن أتركه أسبوعاً أو أسبوعّي عند
رجوع زوجته إليه مث أرجع؛ عله يفتقدين وحيس يب؟ أرشدوين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخت الكرمية :أسأل هللا  -عز وجل -أن جيمع بينكما على طاعته ،وأن يوفقكما لكل خري ،وأن
يرزقك الذرية الصاحلة ،والبيت السعيد يف رضا هللا  -سبحانه وتعاىل.-
أما ما سألت عنه :فأنت أعلم بطبيعة زوجك ،فقد تقولّي أبنك إذا تركتيه مع زوجته األوىل ،وغبت

عنه يف وقت جلوسه معها أبن هذا أدعى الشتياقه إليك بعد مدة من الزمن ،هذا احتمال وارد وليس

أكيداً وال مناسباً مع كل أحد ،وقد تكون له نتائج عكسية ،لكين أؤكد على عدة مسائل أرجو أن

تراعيها:

أوالً :أن يكون ذلك ابتفاق ودي بينك وبّي زوجك ،وال تشعريه أبن هذا عقاب منك أو هجر له.

اثنياً :أال تطول مدة غيابك عنه؛ إذ إن طول مدة غيابك قد جيعله يتعود على فقدك.

اثلثاً :أتكدي من قيامك بواجبك كامالً من حيث البشاشة وحسن العشرة ،وإايك أن تطغى الغرية

فتؤثر يف حسن تعاملك معه حبيث ال يرى منك خرياً ،بل إن من املروءة أال يتأخر املسلم عند بذل

املعروف لآلخرين ،حىت ولو قصروا هم يف ذلك.

رابعاً :إايك أن حيصل يف قلبك وحشة وبُعد من زوجك وخاصة بعد عودتك إليه ،بل عليك أن

تظهري له الشوق واحملبة.

سم األرزاق على العباد حبكمة يعلمها
خامساً :ارضي مبا قسم هللا -عز وجل -فإن هللا  -سبحانه -ق ه
سبحانه وال نعلمها ،واملؤمن يصرب على ما أصابه ،مث يرضى مبا قسم هللا ،وال يظهر االمتعاض

والقنوط ،فإن هللا  -عز وجل -يقول" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم" [البقرة. ]216:

وفقكم هللا لكل خري ،ورزقنا وإايكم الصرب واالحتساب .وهللا -تعاىل -أعلم.
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تزوجت حديثاً وأرغب الزواج أبخرى
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1425/6/3هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
اإلخوة األفاضل :أان شاب متزوج منذ  5أشهر ،وأرغب يف الزواج من امرأة اثنية ،ولكن زوجيت

ترفض أشد الرفض ،بل تقول يل :لو تزوجت الثانية فارجعين إىل بيت أهلي ،وحاولت معها مرات

ومرات ،ولكن دون جدوى ،وأان أرغب يف التعدد ألعف نفسي وألعف غريي ،وألحقق سنة النيب -
صلى هللا عليه وسلم -فكيف أقنع زوجيت؟ وجزاكم هللا خرياً ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
األخ الفاضل :لقد تلقيت رسالتك ،وأرجو هللا أن أوفق بتقدمي االستشارة الناصحة ,فبعد اطالعي

على رسالتك أقول مستعينا ابهلل ما يلي:

اعلم اي -أخي الكرمي -إن دواعي طلب التعدد يف مثل عمرك وعمر زوجتك حمل نظر ،فلم يوجد
بعد مسوغ كاف للتعدد ،فأنت شاب يف مقتبل العمر وكثري من الشباب يف مثل سنك مل يتزوجوا بعد،

ولكن صدقين أين أستوحي من طلبك التعدد وأنت مل متض سوى مخسة أشهر من الزواج هو أنك مل

تشعر ومل حتقق بع ُد احلياةَ اليت تتمناها واليت ترغب هبا مع زوجتك- ،وهذا ليس تقليال منها ،-ولكن

حياتكم الزوجية يف بدايتها ،وحيتاج كل واحد منكم أن يفهم اآلخر بشكل جيد ،وخذ مين هذه

النصائح ،وكن جاداً صبوراً يف األخذ هبا ،وسرتى -إبذن هللا -التغري الكبري يف حتسن حياتك

الزوجية:

أوالً ًُ :ابتعد متاماً عن التفكري ابلزواج وطرقه على مسامع زوجتك بّي حّي وآخر ،وأعد إليها الثقة
بك ،وأشعرها بعطفك ،وحبك ،وحنانك.

اثنياً :زوجتك فتاة يف مقتبل العمر ،واحلياة الزوجية واألمور املتعلقة هبا جديدة ،فال تتوقع منها أن
تكون مهيأة ابلشكل الذي تريده بّي يوم وليلة ،فاألمر حيتاج منك إىل تر ٍو وحكمة ،واعمل على
إشباع احلالة العاطفية لزوجتك ،فصدقين وثق بقويل إهنا ستمأل عليك حياتك ،وستحقق لك السعادة
الزوجية اليت تبحث عنها.

اثلثاً :أن البعض من فتياتنا وخاصة يف اخلليج العريب جيهلن الكثري عن احلياة الزوجية ومتطلباهتا ،فإذا

قوبل هذا اجلهل ابندفاع لدى الشاب وعدم قدرة على الرتوي وحتمل األمر نشأت من هنا اخلالفات

الزوجية ،فال تتعجل األمر؛ فقد تكون زوجتك حباجة إىل الوقت لكي تنسجم حياتكما الزوجية،
ويشعر كل واحد منكم ابلرضا العاطفي ،ولكن ينبغي أن ختتار الوقت املناسب ملصارحة زوجتك مبا

جيول خباطرك دون مساس مبشاعرها أو إقالل من شأهنا.

رابعاً :كن واقعيا يف أحالمك وال تتأثر مبا ترى أو تسمع ،وخاصة يف وسائل اإلعالم والفضائيات إذا

كنت من متابعيها؛ فاحلياة الواقعية ختتلف كثرياً عما يصوره مروجو تلك املواد.

وأخرياً :أشري عليك مشورة الناصح لك أال تستعجل األمر ،وخذ مبا أدليت لك به من مشورة،

وأسال هللا -سبحانه -أن جيعل زوجتك انصية مباركة ،وهللا ويل التوفيق.
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أريد أن أتزوج من أرملة ولكن ...

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/مشكالت التعدد

التاريخ 1425/2/11هـ
السؤال

السالم عيكم.

أريد أن أتزوج أرملة ألهنا فعال حتتاج إىل رجل جبانبها وأان من كثرة إشفاقي عليها أصبحت أحبها حباً
شديداً وذلك لتدينها وأدهبا وأصبحت ال أستغين عنها ولكن أريد أن أتزوجها يف احلالل بدون معرفة

أحد منعاً للمشاكل ألن هذه املرأة تكون زوجة أخو زوجيت املتوىف وأان معي ثالث أطفال ولو عرفت

زوجيت ستحدث مشاكل كثرية ال تنتهي ،ماذا افعل؟ ابهلل عليك ال تقول يل أي سبب يبعد هذه املرأة

عين.
اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن.

اجلواب:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:
إىل األخ أشرف -سلمه هللا تعاىل-
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

أرى أنك قطعت علينا طريق النصح واإلرشاد معك ،حيث أنك قلت يف هناية رسالتك "ابهلل عليك

ال تقول يل أي سبب يبعد هذه املرأة عين" هكذا قلت ،فما دام أن هذا حالك فلماذا أرسلت إلينا

إذاً؟ وعلى كل حال أود أن أقول لك :بداية من حيث املبدأ األمر جائز وليس فيه شيء ،ولكن انظر
إىل العواقب املرتتبة على إقدامك على هذا األمر ،والذي أراه أنك منساق بعاطفة جياشة دون تعقل

وال تفكري سليم ،حيث أنك عطلت عقلك عن التفكري ،وسيطر عليك تفكري أنه ال غىن لك عن

هذه املرأة ،وأن حياتك بدوهنا ستصبح جحيم إىل غري ذلك.

أخي الكرمي إن العاطفة يف مثل هذه األمور تؤدي إىل مشكل معقدة ،فالذي أراه قبل إقدامك على

هذا األمر اهلام أن تفكر يف املوضوع من مجيع جوانبه من حيث السلبيات واإلجيابيات ،وعليك

ابستشارة أهل اخلربة واخلري عندك ،وكذلك استخر هللا يف هذا األمر اهلام وأكرر وأقول :فكر يف
أوالدك وزوجتك وبيتك ،وال تكن كاليت نقضت غزهلا .هذا وهللا أعلم وصلى اللهم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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والدي..وزوجيت..وأان
اجمليب د .راشد بن سعد الباز
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت االختالف بّي الزوجّي يف العادات التعليم
التاريخ 1425/05/16هـ

السؤال

أان متزوج منذ عشرة أشهر تقريباً ،ورزقت ببنت وهلل احلمد ،-ومشكليت اي شيخ أين طلبت من أهلي
الزواج ،وفعلوا ،ولكنهم مل جيعلوا الختياري أي أمهية ،حيث إنين طلبت منهم أن تكون غري متعلمة،

وأن تكون بّي 20-18سنة ،وأن تكون غري متينة ،وعندما خطبوا يل كانت كل هذه الشروط

ابلعكس ،مع العلم أن حالتنا املادية طيبة وهلل احلمد -ولكن الوالد اختار املدرسة لكي تساعدين يف
احلياة ،وأان قبل املادة أحبث عن الراحة ،وأان اي شيخ أعاين من هذا األمر ،وأذكر لك أنين عندما

نظرت إليها النظرة الشرعية كانت تلبس لباساً ملوانً أبلوان ،ومل أالحظ (املنت) مع األلوان ،وهي تبلغ

من العمر  27عاماً ،مع العلم أين وافقت أن تكون مدرسة؛ ألين كنت ال أريد أن أأتخر يف الزواج،
وعرفت أهنا رغبة والدي؛ ألن أيب هو الذي سيزوجين ،وقد خاف علي أال أستطيع مواجهة احلياة،

وال حول وال قوة إال ابهلل ،مع العلم اي شيخ أنين ال أحب زوجيت ،وقد حاولت وأان أشعر بفرق بيين

وبينها ،وهو أن راتيب  3500رايل ،وهي  5800رايل ،فأشعر بفرق كبري وخيبة أمل؛ إذ إنين كنت
أود أن أشعر ابملسؤولية ،وأحتمل أعباء احلياة ،ولكن والدي يريد أن يسيطر علي دائما يف قراراته.

اجلواب

أخي الفاضل ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

يف طرح مشكلتك جيدر بنا تناوهلا من عناصر عدة:

 -1تعرف أ ّن الوالدين ال ميُكن أن يُفكرا إال مبصلحة أبنائهما ،لكن نظرهتما لألمور وطريقتهما يف

التفكري ختتلف عن األبناء ،فقيام والدك خبطبة شابة موظفة لك انبع من نظرته أ ّن من املصلحة أن

تكون زوجتك موظفة تُساعدك وتُساعد نفسها يف اجلوانب املادية اليت أصبحت ُمتثل عبئاً كبرياً على

كثري من األسر خاصة مع الظروف االقتصادية يف اجملتمع ،كما أ ّن والدك نظر إىل املستقبل،

فاإلنسان ُمعرض يف حياته لكثري من املصاعب واملتاعب كمرض وغريه ،ولعل وجود شخص آخر

جبانبه كالزوجة تُساعده عند احلاجة مصدر أمان له ،وال أُخفيك أ ّن يف الوقت احلاضر من أهم شروط

الشباب يف اختيار الزوجة أن تكون موظفة ،ورمبا أنّك ال تشعر أبمهية ذلك يف الوقت احلاضر؛ ألنّه

ليس لديك إال طفلة واحدة ،لكن حينما يكون لديك عدد من األطفال ستعرف أمهية ذلك ،فامحد

هللا.

 -2كثرياً من األحيان نلوم اآلخرين على قرارات اختذانها أبنفسنا ،إذا وجدان أهنّا فيما بعد ال تناسبنا
أو أخطأان يف االختيار ،فأنت رأيت الفتاة وتعرف أهنّا متعلمة وموظفة ،وتعرف عمرها وأهنّا متينة ،أي

أن املعلومات املهمة كلها كانت لديك ،بل أشرت يف عرضك للمشكلة أنّك وافقت عليها ،أي أ ّن
القرار كان قرارك ،ملاذا أقدمت على الزواج منها؟ لو أنّك أخربت والدك أنّك ال تُريد الزواج من هذه
الفتاة ،وأصررت على رأيك هل سيتم الزواج؟ أعتقد ـ وهللا أعلم ـ أنه لن يتم هذا الزواج.
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 -3قضية أهنّا متينة ،ال جتعل هذا عامالً يف حدوث املشكالت أو عدم حبك هلا ،أوالً أنّك رأيتها

وهي على هذا احلال ،اثنياً أ ّن هناك أساليب عديدة للتخفيف ،فيُمكن ابالتفاق مع زوجتك اختيار
الطريقة املناسبة ،مثل (الرجيم)  ،ممارسة بعض الرايضات اخلفيفة ،وهناك بعض األجهزة واألدوات

اليت ُميكن اقتناؤها واستخدامها يف البيت ،استخدام بعض العالجات حتت إشراف الطبيب ،لكن ال

جتعل هذا سبباً يُفرق بينك وبّي زوجتك ،وال أخفيك أ ّن هناك من األزواج من يُفضل أن تكون زوجته
متينة.

 -4يبدو أ ّن العامل األساسي يف مشكلتك أنّك تشعر ابلفرق املادي بينك وبّي زوجتك ،مما سبب

لك إحباطاً وخيبة أمل.

اي أخي جيب أ ّن تكون املادة ليس هلا عالقة بقيمة اإلنسان وتقديره ،فالدين واألخالق مها احملكان
األساسيان يف احلكم على الشخص ،واألرزاق بيد هللا ،وأنت تعلم أنّه يف الوقت احلاضر هناك

زوجات تفوق رواتبهم رواتب أزواجهم بعدة مرات ،فهناك طبيبات وأكادمييات يف اجلامعات ،ومن

يعمل يف األعمال احلرة ،متزوجات أبزواج يف مراتب بسيطة ،لكن مل يكن هذا عامالً يف زعزعة

العالقات الزوجية .فال جتعل الفارق املادي بينك وبّي زوجتك يُضايقك ،وقد يهدد حياتكم الزوجية،

وليس هلذا العامل عالقة بتحمل املسئولية ،وحتمل أعباء احلياة ،فيُمكن أن ُخترب زوجتك أبنّك ال تريد
منها الصرف وال رايالً واحداً على البيت ،وتقوم الزوجة ابدخار راتبها هلا ،أو تدخره لزمن قد تكون
األسرة يف أشد احلاجة إليه.

 -5تقول إ ّن زوجتك عمرها كبري ،لكن يف احلقيقة جند هناك تناسباً بّي أعماركما فهي 27وأنت 29

سنة.

 -6أشرت إىل أنّك ال ُحتب زوجتك ،لكن مل تشر إىل أسباب منطقية لذلك ،فيبدو أنّه ليس هناك

تقصري من جهتها أو أخطاء ارتكبتها.

 -7تقول إ ّن والدك يُسيطر عليك يف قراراتك ،إذا كان ذلك صحيحاً فمن األفضل أن جتلس مع

والدك ،وكذلك مع والدتك؛ للتفاهم حول هذا املوضوع أبسلوب طيب ،وإخبار والدك أبنّك وصلت
مرحلة من العمر تستطيع اختاذ قراراتك بنفسك ،لكن مشورة الوالدين فيها اخلري والصالح.

اي أخي الكرمي :أنت تزوجت من الفتاة وابختيارك ،ولك منها ابنة ،ما هو احلل يف نظرك هل تُريد
طالقها ،مع أنّه ليس هناك عامل وجيه حلدوث املشكالت أو الطالق ،واعلم أ ّن ارتفاع راتب

زوجتك من املفرتض أن يكون عامالً إجيابياً وليس سلبياً ،فاحرص على استمرار حياتكما الزوجية،

واحبث عن اخلصال احلميدة املوجودة يف زوجتك وستجدها كثرية إبذن هللا ،كما قال الرسول الكرمي

عليه الصالة والسالم "ال يفرك مؤمن مؤمناً مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر" رواه

مسلم ( )1469من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-واعلم اي أخي الكرمي أ ّن الزواج عبادة
حث عليه الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -فاحرص على
يُثاب عليها املسلم ،حيث ّ
استمرار هذه العبادة.

أسال هللا لك العون والتوفيق.
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هل هلا أن تطلب الطالق؟
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت االختالف بّي الزوجّي يف العادات التعليم
التاريخ 1425/04/11هـ
السؤال

مشكليت ابختصار هي أن زوجي يتصف ابلغباء وبعض احلمق ،فهو مل أيخذ إال الشهادة االبتدائية،

أما أان فأمحل الشهادة اجلامعية  -وإن كنت أؤمن أبن هذا ليس مقياساً -لكن بعد ُعشرة تقارب 3

سنوات تبّي يل عدم خربته يف احلياة ،بل وسفهه يف كثري من تصرفاته ،عالوة على ذلك فهو السبب

يف عدم اإلجناب وفرصة عالجه ضعيفة جداً ،فما رأيكم يف طلب الطالق من انحية شرعية اجتماعية؟
(أضيف أبنه يصغرين يف العمر وأان من يتحمل نفقة املنزل ،فهو قد ترك وظيفته) .

ولتحري اإلجابة العادلة فإن الرجل صحيح العقيدة حمب هلل ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم.-
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

أما ما يتعلق مبستوى الزوج التعليمي فالذي يظهر أن  -األخت السائلة -على علم به قبل الزواج،

لذا فإنه ليس من حقها الرجوع عن موافقتها ،وعليها نصحه أبمهية العلم ومواصلة دراسته .هذا أوالً.
اثنياً :ما يتعلق بعدم اإلجناب وأن الزوج هو السبب يف ذلك ،فهنا أنصح  -أخيت السائلة -مبراجعة
اجلهات املختصة بعالج العقم للنظر يف حماولة عالجه ،فإن تيسر ذلك فاحلمد هلل ،وإن ثبت عقمه

ومل ترغب يف االستمرار معه ،فلها التقدم للمحكمة الشرعية للنظر يف ذلك؛ لكون العقم يف حال
ثبوته من العيوب اليت يفسخ بسببها النكاح.
اثلثاً :نفقة الزوجة واجبة على الزوج وال تسقط مبضي الزمن ما مل تسقطها الزوجة؛ لقول النيب -

صلى هللا عليه وسلم" :-وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف" رواه مسلم ( )1218من حديث

جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما ،-لذا فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية
وهو فقري ما مل تسقطها الزوجة.

وختاماً أنصح  -أخيت السائلة  -أال تستعجل يف طلب الطالق خاصة وأهنا تثين على زوجها أبنه
صحيح العقيدة ،فال تدري فقد تتزوج رجالً بعده تشكو دينه وخلقه ،وتتمىن لو بقيت مع زوجها
األول ،فالزوج الكامل يف هذا الزمان عزيز .وهللا -تعاىل -أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.
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مشكليت أين عصبية جداً
اجمليب هنى نبيل عاصم

داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت االختالف بّي الزوجّي يف العادات التعليم

التاريخ 1426/05/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أان أم لثالثة أطفال -بفضل هللا ومحده -متدينة وأسعى للمزيد -إن شاء هللا ،-وأحاول مع زوجي أن
نريب أبناءان على حب هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -وأحلم أن أكون لزوجي وألبنائي كما حيب

هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم .-مشكليت هي أنين عصبية جداً ،وصويت مرتفع ،وكلما اشتد

العراك بيين وبّي زوجي أغضب وأتعصب وأطلب الطالق ،وأان واثقة أن ذلك هو احلل األمثل يف
تلك اللحظة ،مث بعد ذلك أندم وألوم نفسي ،علماً أين أحاول دوماً أن أكون هادئة يف اخلالفات
البسيطة ،ودائما أدعو هللا -عز وجل -أن يغري من طبعي هذا ،ولكن مل أجنح إىل اآلن أن أكون

هادئة يف اخلالفات احلادة .أرجو من فضيلة الشيخ أن يدلين على الطريقة املثلى للتخلص من هذا
العيب ،وكيف يل أن أصبح إنسانة هادئة ورصينة؟ وجزاكم هللا عين خري اجلزاء.
اجلواب

أخيت يف هللا :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هادائ هو اخلوف من هللا ،فكلما ارتفع صوتك تذكري أن القوامة
من أهم األمور اليت جتعل املرء ً
جعلها هللا للرجل ،قال تعاىل":الرجال قوامون على النساء".

ورسولنا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
لزوجها" ،ومن أهم األشياء اليت تبعث على طمأنينة النفس تالوة القرآن بصورة دائمة بعد كل فرض

ولو حزب واحد ،واالستماع ألشرطة الرقائق واآلداب والعقاب اخلاص ابلغضب ومعصية الزوج ،وهللا
اي أخيت -إن صفاء النفس ،ومعرفة أن هللا دوماً يراان مهما حاولنا االختباء هو عالج جيد يفشعرت ابلغضب استشعري اخلجل من أن هللا ير ِ
ِ
اك على حالتك تلك ،وضعي نفسك
حالتك ،كلما
يف موقف يوم القيامة ،كيف ستواجهّي هللا القدير؟ وما هو عذرك؟ العصبية؟ عذر واهٍ ال يقبله هللا..

ِ
ِ
وعافاك من شرها ،وتذ ّكري ِ
أنك قدوة ألبنائك يف كل شيء ،فحاويل ـ أخيت يف هللا ـ أن
هداك هللا

تسيطري على نفسك ،وأن تتحكمي يف انفعاالتك ،مث لتكوين على وعي من أن البيت املسلم هو
فرع من املسجد؛ تطلب فيه السكينة واهلدوء كما تطلب يف املسجد ،ومن دخله شعر ابطمئنان نفس

وراحة ابل ،وتذ ّكري نصيحة لقمان البنه وهو يعظه ،كما جاء يف القرآن الكرمي" :واغضض من

صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري" [لقمان ، ]19 :وروي أن رجالً قال للنيب -صلى هللا

عليه وسلم -أوصين ،قال" :ال تغضب" ،فردد مراراً قال" :ال تغضب" رواه البخاري .وفقك هللا.
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زوجيت واخلجل
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت االختالف بّي الزوجّي يف العادات التعليم

التاريخ 1425/12/19هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ...

سؤايل بعد شكري لكم على هذا املوقع النافع هو:
أنين متزوج منذ ثالث سنوات وأمحد هللا على ما وهبين من زوجة كرمية طيبة هادئة؛ لكن مشكلتها
أهنا شديدة اخلجل متلبسة حبياء جيعلين أحياان أعتقد أنه ظاهرة مرضية حتتاج إىل معاجل نفسي ...

حاولت كثريا يف تغيري هذا السلوك لكين بؤت ابلفشل ،والذي يؤملين أكثر أهنا عند اآلخرين متارس
نفس األسلوب ،حبيث إهنا جتلس يف اجملالس النسائية العامة واخلاصة دون أن يكون هلا أدىن مشاركة
حوارية ،وابلتايل بدأ احلديث حوهلا وحول شخصيتها املنغلقة املتقوقعة ...

لفت انتباهها كثريا إىل أين غري راض عن سلوكها هذا ،فأخربتين أهنا لن تستطيع أن تغريه..

ترى ما الذي ميكن أن أصنعه مع شريكيت أكثر مما صنعت (من تنبيه وحوار دائم حول مشكلتها وما
قد تسببه من معاانة يل وهلا يف حياتنا كشركاء) ؟؟ ..
أمتىن أن أقرأ ردكم سريعا ...

اجلواب

األخ الكرمي  /وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،،،وبعد:
شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع (اإلسالم اليوم) .

رسالتك هذه تزيد من إمياين بشيئّي اثنّي نغفل عنهما كثرياً:
أوهلما :أن هذه الدنيا دار مشقة ودار نكد فال يسلم من نكدها أحد حىت من يتصور البعض أنه قد
حصل له من النعم الشيء الكثري إال أنه تبقى له بعض املنغصات اليت تزيل عنه اللذة واملتعة ملا حتت
يديه.

اثنيهما :أن الشيطان يعظم للزوج والزوجة مساوئ صاحبه ،حىت لكأنه ال يرى فيها إال هذا اخللق

الذي مل يرتضه ،أو العيب الذي ال يرغب وجوده لدى صاحبه.

يل زوج مثلك يشكو من عكس ما تشتكي منه أنت متاماً ،إذ لديه
قبل فرتة ليست ابلبعيدة كتب إ ه
زوجة قوية الشخصية مبادرة حتب النشاط وتبادل الكالم واآلراء ،ويذكر أنه يتأذى كثرياً جداً من

هذه الصفة اليت يف زوجته ،وأنه مل يستطع حىت اآلن النجاح يف عالج ذلك ،بل يضيف أنه يتمىن لو
أن هللا كان قد رزقه زوجة هادئة مطيعة تتحمل منه ،وتكون سبباً يف إمخاد الكثري من املخاصمات

الكثرية بينهما وال تؤججها وتزيدها.

اي رجل وهللا إن الكثري من األزواج ليتمنون وجود مثل هذه الصفة عند زوجاهتم؛ ألن احلركة

واملمارسة واحلديث والقيادة هلا ضريبتها وهي قوة الشخصية ،وجلب الكثري من املتاعب بّي

الزوجّي ،خاصة إذا مل يستطيعا أن يديرا شؤون عالقاهتما حبكمة وروية.

املرأة النشيطة يف نظرك والقيادية ،واليت متتلك اجمللس إذا حضرت ثق أن لذلك ضريبة.
صفات زوجتك توحي أبهنا قلما تعاندك أو متاريك أو تالغطك وختاصمك ،ولكنه يف النوع اآلخر من
النساء يوجد بكثرة ،إذ قوهتا ومتكنها من احلديث يساعدها على مماراة زوجها ومناكفته حىت يصل هبا

األمر إىل النزاع املستمر ،وذلك -كما قلت -إذا مل حيسن التعامل معه.

صدقين أن يف زوجتك الكثري من األمور اإلجيابية ،ولكنها العادة حينما حيس كل زوج ابحلرمان إذا
مارهكز النظر على السلبيات وترك اإلجيابيات.
تعديل سلوك اهلدوء والدعة والسكون واخلجل لدى زوجتك شيء ممكن ،ولكنه حيتاج إىل وقت
طويل لتغيريه ،وكذلك هذا التغيري يكون حمدوداً.
أعانك هللا ووفقك وزوجتك ملا فيه كل اخلري لكما.

()82/18
زوجي يريد أن يُ ِسكن أخاه معنا

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت االختالف بّي الزوجّي يف العادات التعليم
التاريخ 1424/8/8هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أريد أن أشرح مشكليت ،وال أدري هل هي مشكلة يف نظري أان وحدي أم ال .أان واحلمد هلل امرأة

متزوجة ،وأبلغ من العمر  26سنة ،ورزقين هللا بطفلّي واحلمد هلل ،وحنن عائلة بسيطة ،نصوم ونصلي،
ونعبد هللا واحلمد هلل ،طلب مين زوجي منذ فرتة أن يسكن أخاه األصغر منه سناً ( )23سنة ،معنا يف
سم إىل غرفة نوم ،وغرفة طعام ،والصالون ،أي البيت ليس كبرياً؛ بل
نفس الشقة ،علماً أن بيتنا مق ه

ي.
هو واحلمد هلل يكفيين أان وزوجي وولد ه

من جهيت أان رفضت هذا املوضوع وغضبت كثرياً من زوجي ،علماً أنين متحجبة ،وأان أرتدي

احلجاب الشرعي أمام إخوة زوجي ،وتعليل زوجي على هذا املوضوع أن أخوه مل جيد عمالً مناسباً
بعد ،وحىت وإن وجد عمالً من وجهة نظر زوجي أن يوفر األموال اليت سوف يدفعها الستئجار بيت

آخر ،أفيدوين أفادكم هللا ،ألن هذا املوضوع أحدث خالفاً كبرياً بيين وبّي زوجي ،حيث ملح يل أبنين

لست الزوجة املطيعة اليت تساعد زوجها وقت األزمات.
اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ /خالد حسّي عبد الرمحن

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،وال عدوان إال على الظاملّي ،والعاقبة للمتقّي ،والصالة والسالم على سيد

املرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:
إىل األخت إميان - :زادان هللا وإايك إمياانً وتقى.-
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال
واملراسلة عرب املوقع.

لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة وسرين جداً التزامك بشرع هللا وحتجبك عن الرجال األجانب عنك،
زادك هللا حرصاً وثبااتً على احلق آمّي.

ويف الوقت نفسه ساءين جداً موقف زوجك ،لكن يبدو أن زوجك  -حفظه هللا  -صاحب قلب

طيب وحيب أخاه ،وهذا مطلوب ،وكذلك هو ال يدري عن احلكم الشرعي وما يرتتب على وجود

أخيه معكم ،وخصوصاً وأن منزلكم ال يتسع ألحد غريكم ،فلعلك تلتمسّي له العذر ،وسيكون يل

معه كالم بعد قليل إن شاء هللا تعاىل.
تغريي موقفك من رفضك إلتيان أخي زوجك ليجلس معكما يف املنزل،
ولكن ابلنسبة لك أنت فال ِّ
ولكن عليك أن تكلِّمي زوجك حبسن خلق ومودة ،وحاويل إقناعه ابليت هي أحسن ،وذلك عن طريق
إحضار بعض الكتب والرسائل الدعوية اليت تتناول هذا املوضوع ،وكذلك عن طريق الشرائط

اإلسالمية اليت تتحدث عن هذا املوضوع أيضاً ،وعن طريق استفتاء بعض املشايخ عندكم ،ويسمع
زوجك ذلك حىت يقتنع ،ويعلم سبب رفضك هلذا املوضوع؛ ألن الشرع احلنيف ِّ
حيرم ذلك.
وحاويل أن ال تزيد الفجوة بينك وبّي زوجك وأكثري الدعاء واالستغفار والتضرع إىل هللا أن يزيل
هذه املشكلة ،ويتفهم زوجك األمر ،ونسأل هللا لنا ولك ولكل مسلم التوفيق والسداد.

مهسة يف أذن الزوج:
الرجاء أن يطهلع زوجك على هذه الكلمات عسى هللا أن ينفعه هبا:
أيها الزوج الطيب املبارك :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أود أن أمهس يف أذنك ببعض الكلمات فأرعين مسعك اي رعاك هللا.
أخي :اي من م هن هللا عليه بزوجة صاحلة حنسبها كذلك إن شاء هللا وال نزكي على هللا أحداً  -رزقك

هللا بزوجة ملتزمة بشرع هللا ،وتلتزم ابحلجاب الشرعي يف زمن كثر فيه الفنت واملغرايت ،وخصوصاً من

جهة النساء ،فامحد هللا على هذه النعمة واعمل على صيانتها وشجعها على طريق االلتزام والتحجب

والتسرت عن أعّي الرجال األجانب عنها ،ألهنا ملك لك وحدك ال حيق ألحد أن يرى منها شيئاً إال
حمارمها ويف حدود ،أما أنت فلك أن ترى منها كل شيء.

فزوجتك الفاضلة تعتب عليك أنك تريد أن أتيت أبخيك الشاب ،والذي يبلغ من العمر 23سنة،
لكي يسكن معكم يف منزلكم املبارك ،وكلما علمت من زوجتك أن املنزل ال يسع غريكما ابلنسبة

لإلقامة الدائمة ،ولكنك غضبت منها ،ألنك تريد أن تساعد أخيك ،وهذا ابلفعل أمر طيب وشعور
نبيل منك أن تشعر أبخيك وتعطف عليه وترب به ،فهذا أمر حتمد عليه ،لكن ال يرتتب على ذلك
خمالفة شرعية ،رمبا حيدث من جرائها عواقب ال حيمد عقباها.

أخي :لك احلق أن تسأل وتقول :ما هي املخالفة الشرعية اي شيخ اليت حتدث من وجود أخي يف
البيت معنا؟ فأان أخوه وزوجيت مثل أخته ما الغريب يف ذلك؟.

أقول لك :هو أخوك نعم ،أما زوجتك فهي أجنبية عنه وال حيل له وال هلا أن حيدث بينهم خلوة إال يف

وجودك ،أو وجود حمرم هلا من أب أو أخ ،أو ابن ابلغ وما يف حكمهم هذا أمر ،األمر الثاين :ال حيل
له أن يراها وال ينظر إليها ،وهي كذلك ال حيل هلا أن تكشف وجهها أمامه ،ألن هذا حرام شرعاً،
وابلتأكيد هي ال جتلس يف بيتها على طول الوقت مرتدية حجاهبا ،فاملرأة يف بيتها ال بد وأن أتخذ
راحتها مع نفسها ومع زوجها أظن أن كالمي صحيح.
رمبا تقول :أان أثق يف زوجيت ويف أخي ،أقول لك :الثقة شيء وشرع هللا شيء آخر ،ال نقول لك

أبنك ال تثق يف زوجتك وأخيك ،ولكن نقول لك استجب لشرع هللا ،وإليك حديث رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -والذي يرد على مجيع تساؤالتك :عن عقبة بن عامر  -رضي هللا عنه -أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إايكم والدخول على النساء ،فقال رجل من األنصار:
أفرأيت احلمو؟ قال :احلمو املوت" متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )5232ومسلم (. )2172
واحلمو أي قريب الزوج كأخيه ،وابن أخيه ،وابن عمه ،وابن خاله  ...إخل..

فالنيب  -صلى هللا عليه وسلم -شبه دخول احلمو الذي هو قريب الزوج على امرأة الزوج ابملوت،
أي أنه شر عظيم وبلية ومصيبة كبرية كاملوت ،لذلك قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ما

خال رجل ابمرأة إال وكان الشيطان اثلثهما" أخرجه الرتمذي ( ، )2165من حديث عمر  -رضي

هللا عنه -وقال حديث حسن صحيح غريب ،وصححه األلباين وعن ابن عباس  -رضي هللا عنهما-
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال خيلون أحدكم ابمرأة إال مع ذي حمرم" متفق عليه
أخرجه البخاري (، )5223،3061،3003،1862ومسلم (. )1341
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فيا أخي الكرمي هذا شرع هللا ،وهذا حكم هللا ورسوله ،فال يسعك بعد ذلك إال أن تقول مسعت
وأطعت اي رب؛ ألن هذا من خصال املؤمنّي إذا دعوا إىل هللا ورسوله قالوا مسعنا وأطعنا ،فال تغضب

من زوجتك ،بل جيب عليك أن يزداد حبك هلا ورمحتك هبا ،وكذلك ال تتخ هل عن أخيك فمن حّي

آلخر يزورك يف البيت يف وقت اإلجازة األسبوعية مثالً ،أو يف املناسبات ،وأنت كن دائماً على

اتصال به ،وبّي له كذلك احلكم الشرعي ،وأن هذا شرع هللا ،وحكم هللا ورسوله حىت ال يغضب
وتطيِّب خاطره ،وهبذا تكون أرضيت ربك ،ومل تغضب أخيك منك ،ومل حيدث نفرة ومشاكل بينك

وبّي زوجتك ،ويف اخلتام أقول لك استمع إىل قول هللا تعاىل وهو خياطب الصحابة الكرام  -رضوان

هللا عليهم مجيعاً" :-وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوهبن"
[األحزاب ، ]53:فهذا اخلطاب الرابين موجه إىل صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وهم

من هم أطهر الناس قلوابً وأنقاهم سريرة وأحسنهم نية وأفضلهم طوية ظاهرهم خيربك عن ابطنهم،

ومع هذا كله يقول هلم سبحانه إذا أردمت شيئاً من نساء النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أو من غريهن
فال تسأهلون إال من وراء حجاب؛ وذلك صيانة لقلوبكم وقلوهبن من الزيغ والفتنة والضالل ،فإذا

كان هذا يف حق هؤالء فمن ابب أوىل أن يكون ذلك يف حقنا حنن مع فساد الزمن وكثرة الفنت هنا

وهناك.

أخي الكرمي أود منك بعد قراءتك هلذه الكلمات أن تصطلح مع زوجتك وتعود احملبة واإللفة بينكما

مرة أخرى.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجي على عالقة بكاهنة!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1427/02/08هـ
السؤال
وبينت له أن ذلك حرام ،لكنه ال يقبل ما أقول ،وشغفت به هذه الكاهنة
ذهب زوجي إىل كاهنة،
ُ

حباً ،وهو يكذب ويقول يل ليس مثة شيء ،وأان أجد رسائلهما والصور .ويقول يل :إنه ال يرغب يف
الزواج ،ويقول هلا عكس ذلك .وأان أكره عامل هؤالء الكهان ،وال أريد أن تشاركين هذه املرأة يف

زوجي ،فماذا أفعل؟
اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ،وبعد:
فنِ َعم ما فعلت -أيتها األخت -حّي هنيت زوجك عن الذهاب هلذه الكاهنة ،وأخربتيه أنه حرام ،بل
إن ذلك من كبائر الذنوب .قال صلى هللا عليه وسلم" :فال أتتوا الكهان" أخرجه مسلم ( )537من

حديث معاوية بن احلكم السلمي -رضي هللا عنه.-

وعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :سأل أانس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكهان فقال
هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ليس بشيء" أخرجه البخاري برقم ( ، )5762ومسلم برقم

(. )2228

وعن بعض أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أتى
عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعّي ليلة" أخرجه مسلم برقم ( ، )2230بل قد جاء أن
تصديق الكاهن فيما يقول كفر -والعياذ ابهلل -والعراف والكاهن جنس واحد.

كما أنك أحسنت يف كراهة عامل الكهان ،وعدم رغبتك يف أن تشاركك هذه املرأة يف زوجك هبذه

الطريقة املنكرة ،إذ ال جيوز لزوجك أن يتصل هبذه املرأة ويعقد معها صداقة حب وتبادل صور وهي
أجنبية منه ،فإن هذا من أعظم أسباب الفواحش وأضر الفنت .قال صلى هللا عليه وسلم" :ما تركت

بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" أخرجه البخاري برقم ( ، )5096ومسلم برقم ()2740
من حديث أسامة بن زيد -رضي هللا عنهما.-
وقال صلى هللا عليه وسلم" :فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء"

أخرجه مسلم برقم ( )2742من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -فاستمري على ما أنت
عليه فلست مبخطئة ،وعليك ابلصرب واختيار أحسن الطرق إلقناع زوجك للكف عما يفعل ،وإذا

كنت كذلك فأنت على خري وأجر -إبذن هللا تعاىل -وفقك هللا وهدى زوجك للخري ،وهللا أعلم،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله.
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هل أطلقها أم أسرت عليها؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/اخليانة

التاريخ 1426/08/08هـ
السؤال

اكتشفت أ ّن ُّ َُ زوجيت كانت قد تكلهمت مع أحد األشخاص ،وركبت معه السيارة يف خلوة دون زان
بعد مكاملات بينهما ،وقبل أن أكتشف ذلك كانت قد ندمت وتركته ،وعرفت ذلك عن طريق

املكاملات اهلاتفية من الفواتري السابقة هلا واعرتافها بذلك ،حيث مل تعرتف إال بعد املواجهة .أان اآلن

تعبان نفسياً وأريد حالً ،فهل الطالق حل؟ وهل أسرت عليها أم أبلغ األهل؟

اجلواب

أخي الكرمي :ابرك هللا فيك ،وأسأل هللا لك العون والتوفيق ،ال شك أن االتصال اهلاتفي مثل ما قلت

من السلوكيات املنحرفة املنهي عنها شرعاً وعرفاً .وما قامت به زوجتك من املنكرات غري املقبولة،
خاصة وأهنا امرأة مسلمة مؤمتنة على زوجها وبيتها وأطفاهلا .تفكريك يف الطالق أعتقد أنه ال حيل

املشكلة ،عليك بتثبيت توبة زوجك وندمها مبا جيعلها أتخذ من ذلك درساً ،وعليك أن تقف على
أسباب ذلك .ولألسف الرجال عادة ما جيعلون زوجاهتم يلجأن ملثل هذه السلوكيات .فعليك أن

تعيد حساابتك اخلاصة ،وكيف تدبر منزلك من جديد ،فرمبا اكتشفت نواحي التقصري واخللل ،خاصة
يف طبيعة العالقة القائمة بينكما ،وأقصد هبا العالقة العاطفية واجلنسية ،فانتبه لذلك ،واسع إلشباع
رغبات زوجتك ،وال تدعها هتيم بنفسها تبحث عما يشبعها ،وهذه املرة سلمت زوجتك ،ولكن املرة

الثانية عليك أن تنتبه ،وال جتعل زوجتك لوحدها عاطفياً ووجدانياً.
مث أنتما يف بالد الغربة ،وهناك قد يكون االنفتاح أكثر حبكم اختالف الثقافة ،لذلك عليك احلرص
على هويتك وثقافتكم النابعة من قيمك الدينية ،وزد أسرتك تثقفاً يف دينها ،فبتكون القيم والبناء

الذايت نستطيع التعامل مع مثل هذه املشكلة اليت قد يكون من أسباهبا االنبهار الثقايف ،خاصة عندما

تضعف القيم الدينية لدى الفرد ،فالبشر ضحااي ثقافاهتم ،فهي إما ثقافة تبين أو ثقافة هتدم.

أكثر من االتصال بزوجتك واعربا طريق الغربة سوايً ،اجلسا مع بعضكما ،وحتاورا كثرياً ،زد من وعيها

الديين وبنائها القيمي.

أخرياً ال تذهب بعيداً ،فكل بين آدم خطاء ،وهللا -عز وجل -يقبل توبة العبد مهما كربت ،فكيف

حنن البشر ،أعد الثقة من جديد ،واحبث عن األخطاء ،واكمال املشوار سوايً بتوفيق هللا ،مث مل تذكر يل
أين أطفالك من حياتكم األسرية ،فإذا مل تنجبا بعد فكرا يف ذلك؛ فاألطفال يعيدون للحياة حالوهتا

وللمنزل أنسه ،وللعالقة قوهتا.

أسأل هللا لك التوفيق والسداد ،وأن ينري قلبك ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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متتنع عن معاشرة زوجها؛ ألنه يزين
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة
التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرجو التكرم ابلرد على سؤايل التايل واحلكم فيه:
ما حكم املرأة اليت يدعوها الزوج إىل فراشه وترفض ذلك؛ بسبب معرفتها خبيانته هلا ،وارتكابه الزان

مع أخرى ،هل صحيح أهنا تكون ملعونة منه ومن هللا لرفضها معاشرته؟
أرجو التكرم ابلرد سريعاً ولكم جزيل الشكر وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إىل األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال واملراسلة

عرب املوقع.

األخت السائلة :لقد قرأت رسالتك ،وساءين جداً ما قرأته ،لكن قبل الشروع يف اإلجابة عن هذا
السؤال أود أن أقول :هل هذه املرأة أتكدت وتيقنت ابألدلة واليت ال تدع جماالً للشك يف كون

زوجها يزين؟ أم هي جمرد أوهام فقط ،أو رمبا يكون هذا الرجل على عالقة غرامية مع تلك املرأة

األخرى ،ولكن هذه العالقة ال تصل إىل حد الزان -والعياذ ابهلل  -فهذا األمر خطري ،وال بد فيه من
الشهود العدول ،والبينة الواضحة واليت ال تتحمل الشك أو التأويل ،فال بد من األخت أن تتثبت

من األمر قبل إطالق هذا احلكم على زوجها قال -تعاىل " :-اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
ٍ
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي" [احلجرات. ]6 :

اثنياً :ينبغي أن تعلم هذه الزوجة أن لزوجها حقاً عظيماً عليها ،عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال:
قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن

تسجد لزوجها" أخرجه الرتمذي ( ، )1159وغريه ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،فحق

الزوج على زوجته عظيم جداً ،ومن حقه أنه إذا دعاها للفراش أن ال متتنع عنه ،حبال من األحوال إال
أن يكون لديها عذر شرعي من حيض ونفاس ،أو يكون ذلك يف هنار رمضان ،أو أي سبب شرعي

آخر مينع من هذا اللقاء ،ما عدا ذلك فال حيل هلا وال حيق أن متنع نفسها من زوجها مىت طلبها.

عن طلق بن علي  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا دعا الرجل
زوجته حلاجته فلتأته وإن كانت على التنور" أخرجه الرتمذي ( )1160وغريه ،وقال :حديث حسن

صحيح.

وقد جاء الوعيد الشديد ملن أرادها زوجها وامتنعت عنه ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم أتته فبات غضبان عليها

لعنتها املالئكة حىت تصبح" ويف رواية أخرى" :والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه
فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت يرضى عنها" متفق عليه ،أخرجه البخاري

( ، )3237ومسلم (. )1436
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فإذا امتنعت الزوجة عن تلبية رغبة زوجها إذا دعاها إىل فراشه أصاهبا الوعيد الذي جاء يف احلديث،
أما إذا كان امتناعها عن تلبية رغبة زوجها من ابب العقاب والزجر له على ما يرتكبه من خيانة زوجية
وممارسة الزان ،والفجور مع النساء البغااي ،ففي هذه احلالة يكون امتناعها عقاابً ال نشوزاً ،وال يُعد
هجراً لفراش زوجها ،وعليه فإن الوعيد الذي جاء يف احلديث املتقدم عمن متتنع عن تلبية رغبة
زوجها إذا دعاها للفراش ال ينطبق عليها واحلالة هذه وهللا أعلم.

فالزوجة يف هذه احلالة غري آمثة -إن شاء هللا  ،-إن أرادت ابمتناعها عن زوجها زجره عما هو عليه

من الفساد والفجور واخلنا.
وعلى هذه الزوجة إذا أتكدت من خيانة زوجها هلا ،وأنه ميارس هذه اجلرمية القبيحة عليها اآليت:

( )1عليها أن توضح لزوجها شناعة هذا اجلرم ،وبشاعة هذه الفعلة القبيحة ،وذلك عن طريق بعض
األشرطة اإلسالمية والكتب الدعوية اليت تتناول مثل هذه األمور.

( )2عليها أن تصارح زوجها هبذا األمر إن مل يكن وراء ذلك ضرر يقع عليها.
( )3عليها أن خترب أحد حمارمها العقالء ،أو أحداً من أهل زوجها كأبيه أو أخيه أو من يقوم مقامهما
حىت يتدخل ،وينهي هذه املشكلة على خري.

( )4ميكن للزوجة إذا مل تستطع مواجهة زوجها هبذا األمر أن تكتب له رسالة توضح له بشاعة هذا
األمر ،وأن عواقبه وخيمة يف الدنيا واآلخرة ،فعن مسرة بن جندب  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-رأيت الليلة رجلّي أتياين فأخرجاين األرض املقدسة فذكر احلديث إىل
أن قال :فانطلقنا على مثل التنور ،فإذا فيه لغط وأصوات ،قال :فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء

عراة ،وإذا هم أيتيهم هلب من أسفل منهم ،فإذا أاتهم ذلك اللهب ضوضوا" ويف آخر احلديث:
"وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور فإهنم الزانة والزواين" أخرجه البخاري

(. )1386
وعن أيب أمامة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-بينا أان انئم أاتين
رجالن فأخذا بضبعي ،فأتيا يب جبالً وعراً ،احلديث وفيه" :مث انطلق يب ،فإذا أان بقوم أشد شيء

انتفاخاً ،وأنتنه رحياً ،كأن رحيهم املراحيض ،قلت :من هؤالء؟ قال :هؤالء الزانون والزواين" احلديث.
أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ( )1986وابن حبان يف صحيحه ( )7491وصححه األلباين يف

صحيح الرتغيب ( . )2393( )612-611/2واآلايت واألحاديث يف بيان عاقبة الزان والزانة كثرية

جداً.
( )5ال مينع أن هذه الزوجة هتدد زوجها ابالنفصال عنه وطلب الطالق؛ ألهنا ال حتب أن تعيش مع
رجل خائن ،ورمبا يصاب أبمراض جنسية كاإليدز نتيجة هذه املمارسات اآلمثة ،فيجر على زوجته

الويالت.

( )6على هذه الزوجة أن تلجأ إىل هللا ابلدعاء أن يفرج عنها هذه الغمة ،وأن يهدي زوجها إىل طريق
احلق والتوبة إىل هللا .هذا وهللا أعلم.

وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجي واخلادمة!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/اخليانة

التاريخ 1424-3-19
السؤال

أان سيدة متزوجة من  18سنة ويل أبناء وحيايت الزوجية مستقرة إىل أن قدر هللا أن يفضح زوجي بعد
أن أخربتين اخلادمة أبنه حترش هبا يف غيايب وعندما رفضت هددها ابلضرب وبقطع راتبها  ...وكانت

خائفة وتبكي وأان انصدمت فكيف حيدث ذلك وزوجي يصلي الفرائض يف املسجد  ...أان اآلن

مصدومة جدا اي سيدي  ...فأان مجيلة ورشيقة وأليب رغبته اجلنسية وصابرة على نزواته وعصبيته فهل

هذا جزاء صربي معه ..وقد استفزين عندما أمرين أن ال متس األكل تلك اخلادمة القذرة وهنا
انفجرت به صارخة ..إذا كانت قذرة كما تسميها فلماذا تريد مضاجعتها؟؟ وهنا طار عقله واخذ

يضربين بشدة وعندما أتت اخلادمة على صراخي ضرهبا هي أيضا ضراب مربحا ..فيا سيدي حنن اآلن

لنا أسبوع ال نكلم بعضا وأخاف أن أترك البيت ويطلقين..أان اآلن حتول حيب له واحرتامي إىل كره

شديد واحتقار ..أرجوك أان حمتاجة للتوجيه فأان أخاف أن يضيع أبنائي وأصبح مطلقة علما أبنه ال
مكان يل أذهب إليه بعد الطالق.

أرجوك ساعدين أبسرع فرصة قبل أن يضيع كل شيء.

اجلواب
األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

لقد أخطأت كثرياً حينما انفجرت أمام زوجك وكاشفتيه ابحلقيقة وهو حّي ضربك وضرب تلك

الشغالة كان يف حالة مثل حال الغريق الذي يرى نفسه يغوص يف املاء ويواجه املوت ،ومثل القط إذا

حشره العدو إىل أقصى الزاوية فال يرى أمامه إال االنقضاض عليه حىت لو كلفه حياته.
األمر اآلن انتهى وال يصلح التالوم على شيء انقضى ،ولذلك فإن احلكمة هي التفكري مبا ميكن
عمله اآلن ويف هذا الوقت ابلذات .وأول هذه األشياء هي احلذر من ترك البيت فهذا لن حيل

املشكلة ولن يكون يف صاحلك ولن تثمر هذه اخلطوة إطالقاً .اإلنسان قد يزل وخيطئ وهو ليس

ابملعصوم من ارتكاب اخلطأ والشيطان يزين احلرام يف نظر الرجل إىل أن يستهويه ويغريه فما يلبث أن

يقع فيه إن مل يعصمه هللا منه .اخلادمة امرأة أجنبية عن زوجك وأنت فرطت كثرياً وتتحملّي جزءاً من
اخلطأ عندما خرجت وأبقيت اخلادمة لوحدها يف البيت مع علمك بوجود زوجك أو دخوله وخروجه

عليها.

اثنياً :صمتك ملدة أسبوع عن الكالم مع زوجك هو حل ال أبس به يف نظري كي هتدأ النفوس بعد
إخبارك له وضربه لك .ولكن عليك احلذر من أن يستمر هذا الصمت املطبق ألن ذلك سيعقد

األمور .اجعلي عالقتك مع زوجك فيما بعد عالقة عادية جدا ..قومي بطاعته  ...كلمات مقتضبة
جداً  ...الكلمة ورد غطاها فقط ،وأحذرك من فتح هذا املوضوع أمامه جمدداً ألنين متيقن من أنه

سوف يقدم على الطالق فالرجل ال يريد من ينغص عليه معيشته ويذكره أو يذله خبطئه يف كل حلظة

وخاصة أمام األوالد .انسي املوضوع متاماً ألن زوجك جاءه من الدروس ما يكفيه  ...ولن تستطيعي
أن تفعلي معه أكثر مما قلتيه .وبذلك ستكتشفّي أنه بعد حّي سوف يعتدل ويفيق إىل رشده ويعلم
مدى وعظم اخلطأ الذي وقع فيه.
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اثلثاً :أوصيك مث أوصيك أبن جتعلي هذا األمر يف بئر عميق وتدفنيه ،وإايك وإخراجه مهما عظم

األمر إن كنت حريصة على بقاء زوجك والبعد عن الطالق.

نعم لقد جترع هو أمل ما اقرتفت يداه مبا فيه الكفاية من األمل النفسي العميق والشعور ابملذلة الكبري
وهذا سوف يكون له درساً بليغاً وأي زايدة يف هذه اجلرعة من اآلالم لن يكون هلا إال األثر األسوء
والنتيجة السلبية عليك وعلى أوالدك وعليه هو شخصياً.
رابعاً :استمري يف الربود يف املشاعر جتاهه واجلمود يف األخذ والعطاء أو الكالم معه فهذا فيه من
العذاب عليه ما يكفيه خاصة وأنك كما قلت جتدين االحتقار جتاهه بشرط أن ال تطول مدهتا.

هذه الوسيلة كفيلة إبذن هللا أبن تعيد إليه رشده وأن تفيق له عقله مث بعد ذلك صالح شأنه ولو بعد
حّي .وعندما يصلح حاله وترين من توبته وأسفه ما يطمئن له قلبك فال أبس عليك حّي ٍإذ أن
تصفحي عنه وأن تقبلي عذره كي تتسىن املياه للعودة إىل جماريها وتعود السعادة ترفرف على بيتكم

من جديد ،فهو يف النهاية بشر معرض للخطأ ..وأب ألوالدك وزوجك وشريك حياتك.
أعانك هللا وأصلح زوجك ور ّده إليك رداً مجيالً،،،
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أريد معاقبة زوجي
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1424-3-2

السؤال

أريد أن أعطي زوجي درساً ال ينساه دون أن أخسره ،وأريده أن يتوب ويقلع عن خيانيت اليت عندما
اكتشفتها وأان مريضة ،مل أصارح زوجي بشيء ،ولكن هو يشعر بشكي فيه وألنه مقاطعين ويدعي

علي ألين أعامله جبفوة لدرجة أنه طردين من الغرفة.

هو خيونين مع امرأة متزوجة عندما أذهب إىل عملي تتصل عليه لتوقظه يف الصباح وعندما أتصل أجد

اخلط مشغوالً أان اآلن أعرف رقم بيتها وأفكر أن أهددها أبن أخرب زوجها أو أن أفضحها.
أريد املساعدة يف أسرع وقت

اجلواب

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

أسأل هللا أن مين عليك ابلشفاء ،وأن يكتب لك األجر ،ويوفق بّي قلبك وقلب زوجك على طاعته.

مرض الشكوك مرض خطري ،ومقيت إذا دخل احلياة الزوجية قوض أركاهنا وهدم بنياهنا وتركها خراابً
ينعق فوقها البوم!!

وألجل خطورته جاءت نصوص كثرية يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم-
ابلتحذير منه وبيان خطورته.

منها قوله تعاىل":اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث" [احلجرات، ]12:

وألن الظن السيئ والشك يستميل قلب صاحبه فيدفعه إىل التحقق من ذلك جاء بعد هذا املقطع

من اآلية مباشرة النهي عن التجسس بقوله تعاىل":وال جتسسوا".

وهكذا يغلق اإلسالم ابابً عظيماً من أبواب إبليس على األسرة ،أبن ال يلتفت الزوجان إىل الشكوك
وال يدعاها هتدم بيتها السعيد.

قدمت هبذه املقدمة -أخيت الكرمية -ألين ملست أن الكثري من الشكاوى املشاهبة لشكواك ليست

هلا حقائق اثبتة ،بل تؤججها الغرية أحياانً والرغبة يف االنتقام بسبب سوء املعاملة أحياانً أخرى.

لذلك أريدك -أيتها األخت الفاضلة -أن تتجردي من كل املؤثرات وتنظري إىل هذه القضية نظرة

عدل وإنصاف.

هل لديك دليل قاطع ال يتطرق إليه شك أبن زوجك خيونك فرأيت بعينيك أو مسعت أبذنيك ما
يثبت عالقته بتلك املرأة؟؟

أم أهنا جمرد شكوك ال دليل قاطع عليها؟!

إن كانت جمرد شكوك فاحلل ما ذكره هللا عز وجل ابجتناب الظن السيئ.

وأما إن كانت حقائق فأنصحك مبا يلي:
 -1أن تصارحي زوجك هبذا األمر وتذكريه خبطورته وعقوبة هللا تعاىل العاجلة واآلجلة ،وليكن ذلك
أبسلوب رقيق مشفق يشعره خبوفك عليه ورأفتك به .هذا حل ...

لكن أحياانً قد تدفع املصارحة الزوج للمكابرة ورمبا متادى إىل اإلضرار بك أو طالقك وهنا قد ال
يكون من املناسب مصارحته ،وأنت أدرى بنفسية زوجك.

 -2إذا أتكدت من شخصية تلك املرأة فكلميها وذكريها ابهلل تعاىل وأخربيها أبهنا هتدم بيتاً مسلماً،
ومن فعل ذلك كان حرايً بعقوبة هللا تعاىل ،وهدديها إبخبار زوجها إن هي استمرت على ذلك ،ولكن
-كما قلت -وبعد أن تتحققي من شخصيتها متاماً.

 -3ال بد أن يدفعك هذا األمر إىل أن تقفي مع نفسك وقفة مصارحة وتتساءيل ما الذي جعل
زوجك خيونك؟!
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ال أخفيك أن الزوجة أحياانً تدفع زوجها ملثل هذه التصرفات بسبب سوء معاملتها له وعدم حرصها
على أن تظهر له زينتها ومجاهلا ،وتشبع رغباته وابلتايل يبحث الزوج عن البديل ،وقد يكون البديل

حالالً ابلزواج من أخرى أو حراماً ابرتكاب الفواحش!!

 -4املعاصي والذنوب من أكرب أسباب املصائب واملشاكل اليت تقع يف حياة اإلنسان ،قال
تعاىل":وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" .فراجعي عالقتك بربك وأدائك
ألوامره سبحانه ،فقد يكون ما أصابك بسبب تقصريك يف ذلك.

 -5عليك ابلدعاء خاصة يف أوقات اإلجابة ،فهو نعم املعّي ،وربنا سبحانه كرمي جواد ال يرد سائالً.

أخرياً :قد تسد يف وجهك أبواب احللول كلها وهنا قد يكون الفراق حالً ،وهو خري من بقائك مع
زوج ال يراعي حمارم هللا تبارك وتعاىل ،لكن هذا احلل يكون بعد تفكري طويل واستشارة واستخارة،

عوضك هللا خرياً.

()93/18

زوجها يهجرها يف الفراش
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل صديقة متزوجة منذ سنوات طويلة ،ومل تنجب أطفاالً ،والسبب من الزوج ،ومنذ عدة سنوات

هجرها يف الفراش ،ومل يعد يكرتث هبا وال حبقوقها الزوجية ،فعلت معه كل شيء كي ترجعه إىل سابق

عهده ،لكن دون جدوى ،الحظت اهتمامه بشاب معّي ،فركبها الشك يف عالقته به ،نظراً الهتمامه
الشديد وتعلقه به ،واكتشفت منذ أايم قليلة رسالة خبط يد زوجها تصف مجال ذلك الشاب ،وكالم

خطري ال يصح أن يذكر من شخص مثله ،ويدل عن شذوذه اجلنسي.
ال تدرى صديقيت إىل من تلجأ؟ فالكل لن يصدقها ،وهي عازمة على الطالق من هذا الشخص،

فطلبت مين ،كتابة هذه الرسالة لفضيلتكم الستشارتكم يف هذا األمر ،وحكم الشرع يف هذه الكارثة.
جزاكم هللا خرياً ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
ما تتعرض له صاحبتك بالء يستوجب الصرب وااللتجاء إىل هللا  -تعاىل  ،-فإنه نعم املوىل ونعم

النصري ،والصرب ليس خاصاً مبصيبة املوت أو املرض ،ففقد فرصة اإلجناب وما وصفت به عالقة

زوجها هبا مؤخراً من اهلجران مدة طويلة ،والتقصري يف حقوقها الزوجية ،وما تتهمه به من عالقة غري

سوية تشري إىل تعرض زوجها ملوجة من (مرض القلب)  ،وما قد تشعر به الحقاً من فقد زوجها الذي
عاشت معه زمناً طويالً ،ورمبا متلُّكها مشاعر احملبة اليت يزرعها هللا يف قلب الزوجّي غالباً ،كل ذلك
يستدعي احتساب األخت األجر عند هللا ،فإن الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ،واإلميان

ونصف صرب ،وقد ذكر هللا الصرب يف القرآن يف حنو تسعّي آية ،نسأل هللا أن
نصف شكر،
ٌ
نصفانٌ :

يربط على قلبها .والذي ميكن قوله مما ميكن األخت أن تعمله أمران:

( )1أن تطلب االنفصال عن زوجها ،ما دام أن مشكلة عدم اإلجناب من جهته ،وأنه أضاف إىل هذا
العيب تقصريه يف حقوقها وهجراهنا ،ويف هذه احلالة ليس ابلضرورة أن تذكر للناس شيئاً عما الحظته
من سلوكه املريب بذلك الشاب ،سواء توقعت تصديق الناس هلا أم مل تتوقع ،وإمنا تركز على

األسباب اليت عادة يتقبلها اآلخرون ويعرفوهنا ،وهي كافية شرعاً وعقالً لالنفصال ،نرجو هللا أن خيلف

هلا خرياً منه.

( )2يف حالة رفضه طلب االنفصال ميكنها مصارحته مبا الحظت من سلوكه ،مما ال يتفق مع السلوك
الشرعي العام.
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( )3أن جتتهد يف مناصحة زوجها وتنبيهه على املسلك اخلطري الذي وقع فيه ،وسواء كان ذلك
مشافهة أو مراسلة ،أو عن طريق إيصال بعض املواعظ املكتوبة أو املسموعة إليه ،أو ختويفه يف

مرحلة متأخرة ابلتشهري به ،وتنبيه الناس على عدم االغرتار به ،وسواء كان ذلك قبل االنفصال أو
بعده؛ ألن اهلدف هو إنكار املنكر الذي وقع فيه ،وإصالح حاله ،وقد كتب اإلمام ابن القيم  -رمحه
هللا -يف بلية زوج صاحبتك كتاابً مطوالً ابسم( :اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف)  ،وقد
يوجد ابسم آخر( :الداء والدواء)  ،وقد تستعّي األخت كما استعانت بك بعد هللا ،مبن يناصح

الزوج وينبهه ويعظه .وأسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإايكم العافية واليقّي.

()95/18

زوجي مبتلى بعالقات حمرمة
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/اخليانة

التاريخ 1425/2/9هـ
السؤال
ي طفل عمره أقل من سنة ،مشكليت أنين اكتشفت أن زوجي له
أان متزوجة منذ عام ونصف ،لد ه
عالقات حمرمة منذ األايم األوىل لزواجنا ،وهي عالقات قدمية ومتينة،

بعضهن متزوجات وأمهات ألطفال ،إحداهن أوالدها يف مثل عمري ،لكنهن ال خيفن هللا ،زوجي
مبتلى بعالقات حمرمة ،وقد أتكدت من هذا األمر مليون يف املائة ،قرأت رسائل هاتفه احملمول،

وتصنت على مكاملاته ،أتكدت من كل شيء ،صارحته لكنه ينكر دائماً ،ويغضب ،ويقلب املوضوع

علي ،ويصبح أكثر حذراً يف كل مرة ،أحياان أهنار فأصرخ يف وجهه ،وأطلب الطالق ،لكنين أعود عن
قراري؛ ألنين أحبه ،وأمتىن له اهلداية-،أيضاً -ال أريد أن أشتت ابين الصغري ،حاولت اإلبالغ عن

أولئك النسوة ،لكنين أخشى املشاكل ،وأخشى أن يعاقبين هللا ،صربت كثرياً .هل إبمكانكم

مساعديت؟.
اجلواب

أسأل هللا أن يفرج مهك ،ويكشف كربك ،ويلهمك الصواب ،ويفتح على قلب زوجك ،ويرده إليك
رداً مجيالً.
حقيقة أملح من خالل كلماتك ِ
أنك متلكّي عقالً راجحاً ،ونظراً يف عواقب األمور؛ وهذا سوف

علي اإلجابة كثرياً.
يسهل ه
أخيت الكرمية :لو استشرتيين من البداية لقلت لك من األفضل أال ختربي زوجك مباشرة أبنك على
علم بعالقاته احملرمة ،فلهذا فائدة كبرية يف حل مشكلتك؛ ذلك أن من أكرب ما يعّي اإلنسان على

االستقامة حرصه على مسعته ومكانته عند اآلخرين ،وخوف الفضيحة ،فإذا فقدان هذا العنصر فقدان
ورقة راحبة يف احلل ،إذ أن األمور تقوى لديه ،فما دام األمر قد انكشف فلم يعد لديه ما خيشى

عليه.

أقول لك ذلك؛ حىت تستفيدي منه يف املستقبل ،ولتعلمي أن املواجهة هي أسهل احللول ،ولكن

ليس ابلضرورة أن تكون هي أجنحها.

أما وقد صارحته بذلك فال بد من تغيري اسرتاتيجية احلل لتناسب املقام ،من الواضح أن عالقاته قوية
ومتينة أبولئك النسوة  -كما أشرت إىل ذلك -كما أن من الواضح أيضاً أن زوجك بلغ درجة

متقدمة من االحنراف.

اكتشفت كما ِ
ِ
قلت أايم زواجكما،
فنشوة الزواج  -فرحته -مل متنعه من مواصلة العالقة هبن ،فقد
كونه على عالقة مع نساء متزوجات وهلن أبناء ،وهذه العالقة أيابها حىت الكفار الذين يتمتعون بقدر
كبري من حرية العالقات يف بالدهم ،ويف املقابل يظهر يل أن لك مكانة يف قلبه ،فرغم اكتشافه له إال

أنه ينكر العالقة ،ولو كان األمر غري ذلك ملا أقام لك وزانً ،وكل هذه املؤشرات تعطينا أطراف احلل

احلكيم -إبذن هللا تعاىل ،-ولكن ال بد أن تعلمي أن عالج مثل حالة زوجك صعب ،حيتاج إىل قدر
كبرية من الصرب ،واحلكمة ،واحلزم ،فقد قطع يف احنرافه مشواراً طويالً من الصعوبة الرجوع عنه،

ولذلك أنصحك مبا يلي:
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( )1ال تستبعدي فكرة الطالق من رأسك أبداً فهو خيار قوي يف ظل ما ذكرته لك ،إضافة إىل ذلك
فإن العالقات غري الشرعية تسبب أمراضاً فتاكة معروفة كاإليدز وغريه ،وليس من العقل أن تغمضي
عن هذا اخلطر الذي رمبا انتقل إليك ،كما أن نشأة األوالد وهم يرون قدوهتم ميارس الرذيلة

سينعكس سلباً على نفسياهتم ،ورمبا أخالقاايهتم ،أان ال أحثك اآلن على طلب الطالق ،ولكن أريد

أن تستخدميه حلل هذه املشكلة ،فإذا كان زوجك حيبك ولك عنده مكانة فسوف يؤثر فيه هتديدك
بطلب الطالق ،أو أن يرتك ما هو عليه ،فإن استجاب فهذا هو املطلوب ،وإال فال خري يف بقائك

مع زوج منحرف ال يقيم لك وزانً ،وقد يكون من املناسب أن تذهيب مغاضبة إىل بيت أهلك،
وجتلسي عندهم؛ حىت يرعوي عن غيه واحنرافه.

( )2يف وقت احلوار معه ال حتاويل استفزازه ابنفعالك وصراخك يف وجهه ،بل أظهري االحرتام له،
والشفقة عليه ،والرمحة به ابلرفق واحلنان ،ويف املقابل حزمك وجديتك يف حل هذه املشكلة.

( )3أحرجيه ابملقارنة ،فلو بدر من الزوجة نفس التصرف ،وأقامت عالقات غري شرعية مع رجال
آخرين فكيف ستكون مشاعره؟ فلم يستحل لنفسه ما حيرمه على غريه؟.

( )4أن تذكريه ابهلل -تعاىل -وختويفه من أليم عقابه وما أعده هللا للزانة والزواين ،وميكن أن هتديه
شريطاً أو كتاابً من هذا املوضوع.

( )5قد يكون من املناسب أن تستشريي شخصاً عاقالً حكيماً؛ يعرفكما ليساعدك يف حل املشكلة،

ويفضل أن يكون أحد حمايك ،أو أحد املشايخ الثقات ويكون عن طريق أحد حمايك.

( )6أن تكثري من الدعاء له ولك ،وألوالدك ابهلداية يف كل وقت خاصة وقت إجابة الدعاء ،فاهلل
ال خييب من رجاه.

ختاماً :إذا شعرت أن حماوالتك ال أتيت بنتيجة فاستخريي هللا -تعاىل -يف طلب الطالق حقيقة بعد
أن تدريسه من كل النواحي ،االجتماعية ،والنفسية ،واملادية ،فهذا حفظ لكرامتك ،وألوالدك.

أسأل هللا أن يفتح على قلوبكم مجيعاً ،وييسر لكم سبل السعادة يف الدنيا واآلخرة.
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أريد أن أسرتجع ثقة زوجيت يب
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الشك

التاريخ 1425/05/04هـ
السؤال

رقما غريبًا يف جوايل ،وهو المرأة ،وقبلها قد وجدت
حدث يف يوم من األايم أن زوجيت وجدت ً
تسجيالً بذيئًا مع إنسانة تستثريين جنسيًّا أثناء حديثنا ،وأقسمت هلا بكل األميان أال أعود هلذه

يف ،على العلم أن
التفاهات ،وحاولت بكل الطرق أن أستعيد ثقتها يب ومل أستطع ،فأصبحت تشك ه

مجيع هذه العالقات غري جادة هنايئًّا ،وقد ذهبت إىل غري رجعة ،ولكنين أحس أبهنا قد تفعل أي
شيء حىت اخليانة كي حتس بنوع من االرتياح الومهي الذي ميليه عليها الشيطان.

اآلن حنن نعيش يف بيت واحد ولنا ولدان وبنت ،وما جعلها جتلس يف البيت ومل تغادر إىل بيت أهلها
هو األوالد وخسارهتا معي يف بناء بيت الزوجية ،حيث يكاد يكون بييت هو الفريد يف قرييت اليت

رومانسي ج ًدا ولكن لست مجيالً ،وهي
أسكن فيها من حيث اجلمال والتكاليف ،مع العلم أنين
ٌّ

ابردة غالبًا ومجيلة ج ًدا.

أريد أن أسرتجع ثقتها يب أبي شكل من األشكال ،حيث إنه كل ما حيدث يف الكون من خيانة ومن

مشاكل زوجية أصبحت تربط بينها وبّي ما بيننا ،وإذا تذكرت ضاق هبا البيت يومّي أو ثالثة أو
أكثر .ماذا أصنع.

أفيدوين فأان أعيش عيشة بدون طعم رغم أهنا تقوم جبميع ما أطلبه منها ماعدا أهنا تقول إذا رأيتك

أحس بغلطة عمري ،وتقول إهنا مل تستطع نسيان ما جرى وخاصة كلما أتيتها .جزاكم هللا ألف خري.

اجلواب

من خالل استعراض سؤالك واحلوار معك ،وتغليب جانب الصدق يف قولك وما وصفت به حال

زوجك معك؛ أشعر أن موقفها هو نوع من التهرب منك بصورة أنك أنت السبب ،وألهنا ال تشعر
بكثري من الشوق إليك جاء هذا احلدث  -الذي بدوت فيه ضئيالً أمامها  -ليقنعها ابلفرصة الساحنة
يف التخفف من رغبتك اجلاحمة اليت ال تتناسب مع مستوى رغبتها هي.

متأخرا؛ حيث مضى على هذه املشكلة
وسأقرتح عليك بعض املقرتحات ،مع شعوري أن السؤال جاء ً

حنو  10أشهر ،ولكن أرجو هللا أن يوفقك لتجاوز املشكلة:

 .1أن حتاول إقناعها أبن تتصل هي جبهات االستشارات املوثوقة ،وهي إن كانت تريد جتاوز هذه

املشكلة فعالً فستجد حالً يطمئنها ولو عرضت املشكلة برؤيتها هي.

 .2حاول أن تبين جسوراً جديدة من غري حماولة اإلحلاح على التربئ والتأكيد على التغري ،دعها

تلمس هذا التغري تعامالً ومعاملة ،وأشعرها ابألمهية واحلب ،وسافر معها سوايً يف نزهة ،واخرج معها
للعشاء يف مطعم ،فاجئها هبدية ،أكثر إطراء إجيابياهتا ،قم وإايها سوايً ابلعمرة؛ إن مثل هذه األشياء

تسعدك كما تسعدها وترمم العالقة وأتسوا اجلراح.

 .3كنت سألتك عن أقرب مدينة إليك يتوقع أن يوجد فيها مراكز تدريب ،وأعين هبا ذلك النوع من
املراكز اليت تقدم دورات يف العالقات االجتماعية حبيث يلتحق كالكما هبا ،وحتسنان من مستوى

العالقة اليت وصفت يف حديثك أبهنا كاملوج تعلو حينًا وهتبط حينًا.
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 .4أرجو أال تكون غافالً عن سؤال هللا -تعاىل -أن يصلح لك زوجك ،وأن جيعلها لك قرة عّي كما
إماما) [الفرقان] .
هو دعاء املؤمنّي (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي واجعلنا للمتقّي ً

 .5إذا مل تستجب للفكرة أو مل تقتنع ابجلواب أو مل يتحسن تفاعلها معك إىل احلد الذي يشبع

شوقك وشهوتك؛ فاملقرتح الزواج أبخرى تستدرك فيها ما فاتك من زوجتك األوىل ،مع إبقائك

دافعا
األوىل يف عصمتك فإهنا أم أبنائك وستسهم يف حتقيق من رغبتك ،ورمبا كان زواجك ابألخرى ً

هلا ألن حتاول كسب قلبك إليها.

وأخريا أقرتح أن تكون لكما عناية ابلثقافة األسرية من خالل بعض الكتب املتخصصة يف هذا
.6
ً
الشأن أو متابعة بعض اجملالت ،ففيها خري لكما.

مجع هللا بينكما على الرب والتقوى ،وجعل كل واحد منكما قرة عّي لآلخر.
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هل أخرب جاري خبيانة زوجته؟
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1425/04/27هـ

السؤال

زوجة جاري متارس الرذيلة (الزان) مع شخص آخر ،مستغلة غياب زوجها الذي يعمل بنظام الوردايت
(آخر الليل) لدى إحدى الشركات ،وكنت أان ممن اطلع على الوضع عن كثب ،وشاهدت الشخص

يسرح وميرح معها ،وهي مبالبس فاضحة ،أقول هذا وهللا رقيب علي أين مل أقل إال احلقيقة ،أرشدوين
-جزاكم هللا خرياً ،-ماذا أفعل جتاه هذه املصيبة؟ أان حائر كيف أبلغ جاري وأحافظ على عالقاتنا يف

البيت والعمل؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي أما بعد:

أشكرك على غريتك وحرصك على جارك ،وفقد وردت النصوص الكثرية يف ذلك ،وابلنسبة ملا
يتصل بعالقة هذا الرجل مع زوجته ،والواجب جتاه هذه املشكلة نلخصه فيما أييت:

( )1ابلنسبة للمرأة عليك بنصحها وإرشادها إما عن طريق اهلاتف أو املراسلة ،أو املصارحة ،أو عن
طريق زوجتك ،وتذكريها ابهلل ،والفضيحة يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة ،وفتح ابب التوبة هلا ،فإن
أقلعت وقطعت العالقة فاحلمد هلل ،وإال فإن الواجب عليك تدارس املوضوع مع أهل اخلري عندكم،
وخاصة إمام املسجد ،ورجال احلسبة وال مينع كذلك أن يستخدم أسلوب التهديد مع هذه املرأة؛

حىت تقلع عن هذا الذنب.

( )2أما ابلنسبة لزوجها فعليكم بتذكريه ،وتوجيهه إىل االهتمام ببيته وكثرة الفنت املوجودة ،والفساد،
وأن زوجته أمانة يف بيته ،وذلك ابلتلميح دون التصريح.

( )3مراعاة وضع كل من الزوجّي االجتماعي والنفسي ،واملايل فإذا كان هناك مشكلة فيُساعدان
على حلها.
( )4أما ابلنسبة للشخص الذي أييت إىل بيت هذا املرأة يف غياب زوجها فعليكم بنصحه وإرشاده،
وأنه ال يرضى مثل هذا العمل يف زوجته ،وال بنته ،وال أخته ،فإذا مل يستجب لكم فعليك بتهديده،

وذلك بفضح أمره ،ورفعه إىل اجلهات املختصة إلجراء الالزم معه ،وردعه عن هذه الفعلة النكراء،
هذا ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجي خائن ..فماذا أعمل..؟!!

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1423-4-29

السؤال

أان امرأة متزوجة منذ عشر سنوات تقريبا ولدي أطفال ..مؤخرا قال يل جرياين أبهنم رأوا زوجي خيونين
مع امرأة أخرى يف بييت ومل أشأ أن يعرف زوجي أنين مسعت هبذا الكالم ومؤخرا أردت أن اعرف

بنفسي وقلت له أنين ذاهبة إىل عملي .ملا ذهب هو كذلك إىل العمل رجعت إىل املنزل ألحتقق من
ذلك فتخبأت فما هي إال ساعة حىت أتى إىل املنزل ومصاحبا ابمرأة معه فلم أصرب فدخلت عليهم

وهم يف وضع خمجل جدا ..وقلت ماذا أفعل اآلن هل آتيكم ابلبوليس أو ماذا؟!! فقال جيب أن

نتفاهم بال شجار وأخذ يطلب السماح ولكنه جرح عواطفي وحطم قليب الذي حيبه بصدق فهو قال
أنه حيبين وحيب أوالده وال يريد أن يطلقين فبماذا تنصحوين ولكم ألف شكر وهللا وليي.

اجلواب

األخت الكرمية :شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع اإلسالم اليوم

ماذا عساي أن أقول وقد اكتشفت زوجك مع امرأة أخرى ال حتل له وليست زوجة له يف منزلك!!..

أنه حقيقة ألمر حمزن جدا أن يكتشف املرء خيانة صاحبه له فكيف إذا كان هذا الزوج وكان مكان
هذه اخليانة هو عش الزوجية ..واجلرمية الكربى وهي الزان والعياذ ابهلل .كما تذكرين!!!..

إين أشاطرك متاماً هذا احلزن الذي أنت فيه ملا جرى لك مع زوجك ،واقدر متاماً هذا اجلرح العاطفي
الذي طعنك فيه زوجك ،وال أقول إال أعانك هللا ووفقك للسيطرة على هذه الصدمة وانتشال
نفسيتك مما هي فيه اآلن .وإن كان يل توصية لك يف هذه االستشارة فأقول-:

أوال  -جيب أن يدرك الزوج عظم ما عمله يف حق هللا سبحانه أوالً مث يف حقك اثنياً وبناءً على ذلك

جيب أن تصدق توبته واعتذاره مع هللا ألنه من غري توبة يكون بقاءك معه أمر متعذر وهو يقرتف مثل
هذه الفاحشة.
اثنيا  -وهذا مبين على األمر السابق ..وهو أن تعلمي أن بقاء الزوجة مع رجل زان ويتخذ
الصاحبات ويرتكب معهن الفاحشة احملرمة أمر ال يبيحه الشرع احلنيف اللهم إال إذا توقف عن مثل
هذه األفعال املشينة وصدق يف توبة مع هللا .فأنت هنا جيب عليك التحقق من هذا األمر مع

زوجك.
اثلثاً  -الشرع ال يسوغ لك اهتام ذلك الزوج ابلزىن الصريح حىت لو كنت قد رأيته على تلك احلال

ألن الشرع يلزم أبربعة شهود يشهدون على مثل شهادتك وإال فإن األمر يف نظر الشرع احلنيف يعد
قذفا يعاقب عليه صاحبه .هذا إذا أردت االنفصال عنه والطالق منه على أنه ويف أكثر اجملتمعات

يعترب قول الزوجة يف طلب الطالق إذا كان الزوج خيوهنا ووجد الشهود عليه مثل هذه األعمال.
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رابعاً :إذا علمت منه الندم والتوبة الصادقة وكان حمقاً يف ذلك فإين أظن املصلحة لك وألطفالك

على األقل هو عدم التسرع ابختاذ قرارات حامسة كخلع أو طلب للطالق ..بل رمبا يكشف هللا لك
أمرا يكون فيه العون لك واخلالص من هذا اجلرح النازف يف قلبك .كأن يتبدل حال هذا الزوج

ويعود إىل رشده ويرجع إىل هللا بقلب مؤمن تقي..ورمحة هللا واسعة وشفقته على عباده واضحة وكم

ارتكب غريه أعماال أشنع وأفضح يف حق هللا منه ومع ذلك اتبوا واتب هللا عليهم وصلحوا وانقلبت

حاهلم إىل أحسن مما كانت عليه يف السابق بكثري.

خامساً  -تبقى هذه احلادثة قنبلة جيب أن تفجر يف نفسك تساؤالت عنيفة من سلوك مع زوجك

وتبعلك له ومدى إشباعك لرغباته العاطفية واجلنسية والروحية .وهذا ليست لوماً لك واهتاماً
لتقصريك وهو أيضاً ليس اعتذاراً لزوجك أو دفاعاً عن تصرفاته املشينة ،ولكنها وخزة مؤملة جيب أن
تكسر لديك أموراً صلبه يف حياتك العاطفية مع هذا الزوج لينكشف احلال أمام انظريك فتبصري

مكامن القصور اليت رمبا كانت سبباً يف تفكري زوجك يف البحث عنها لدى غريك من النساء حىت لو

كانت ابلطريق احلرام.

أعود وأكرر عليك التوجيه بعدم التعجل يف اختاذ القرار خاصة إن علمت صدقاً يف ندمه ،واجعلي

األطفال ومصريهم ونفسياهتم أمام عينيك .فإن كان والدهم مل يراع مشاعرهم فال تزيديهم أنت كذلك

أملاً.
حرسك ورعاك وأصلح زوجك وهداه الطريق املستقيم،،،

()102/18

هل أساحمها أم أطلقها؟
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1425/04/07هـ
السؤال

أان متزوج منذ سنتّي ،وأحب زوجيت اليت مل تقصر معي يف شيء ،وتظهر يل احلب وحسن املعاملة

دائماً ،لكن حدثت حادثة رهيبة أقضت مضجعي ،فقد الحظت منذ أسابيع أن زوجيت تغريت علي،

فقد ازداد خروجها من البيت ،وبدأ الشك يدخل قليب ،وقررت أن أواجهها بشكوكي ،فاعرتفت أبهنا
على عالقة برجل آخر ،حلفتها إن كانت ارتكبت الفاحشة معه ،فنفت ،اآلن تعدين ابلتوبة ،وأان

أحبها .هل جيوز يل معاشرهتا ومساحمتها؟ أم جيب علي تطليقها؟.

اجلواب

أخي الكرمي :سالم هللا عليك .أما بعد:
فأسأل هللا -تعاىل -لك أن يسرت عليك ،وأن حيفظ عرضك.

أخي إن هذه القضية اليت تطرحها يف غاية التعقيد ،وليس من عاديت إال بث روح التسامح والعفو بّي
الناس ،والتيسري عليهم ما استطعت إىل ذلك سبيال ..ولكين ال أستطيع ـ أبدا أن أهتاون يف أمر

كهذا ..إن عليك ـ بعد أن حلفتها أهنا مل ترتكب جرما مع هذا

اجملرم ـ أن تغلظ عليها يف الكالم والوعيد ،وبيان اجلرمية النكراء اليت قامت هبا حىت لو مل ترتكب

جرمية الزان ،ذلك ألن احلديث مع رجل أجنيب يف حد ذاته بعيدا عن علم الزوج ويف جمال غرامي
خمالفة شرعية وخيانة زوجية ،واألمر أعظم مما يتصور اإلنسان ،فاألمر يتعلق ابختالط املياه يف
األرحام ،وضياع األوالد يف نسبهم بّي الرجال ..وهللا املستعان ،وعليك ـ إذا رغبت يف إبقائها عندك

أن تطلب منها اآليت:

1ـ التوبة النصوح ،اليت تقلع فيها عن الفعل ،وتندم على ما فعلت ،وتعزم أال تعود مرة أخرى أبدا.
2ـ أال تتحدث يف اهلاتف حىت أتذن هلا ملدة حتددها معها وكلما طالت كان خريا ،دفعا للشكوك،
وإبعادا وتيئيسا للمجرمّي ،وعقوبة هلا.
3ـ أن أتخذ منها اجلوال واإلنرتنت هنائيا.

 4ـ أن تقول هلا :إن الفراق بينكما سيكون عند أول حادث أو مالحظة من هذا النوع مستقبال ال
قدر هللا.

مث اعلم أن هذه املشكلة تنشأ أبسباب كثرية أشري إىل شيء منها:

1ـ بعد الزوج عن زوجته جسداي حبيث ال يكون حاضرا يف بيته كثريا ،أو ال يعاشرها جنسيا.
 2ـ الفراغ الكبري يف حياة املرأة حّي يوفر هلا كل ما خيدمها ،وال تشغل خبري.

3ـ الفراغ العاطفي ،حّي ال يعرب الزوج لزوجته عن حبه هلا ،وال يلتفت إىل مجاهلا أو زينتها ويتلفظ
مبشاعر هي أمامها ،ويتحدث معها حديثا نفسيا ،فيؤدي ذلك كله إىل شغفها مبن يتيح هلا هذه

األمور مجيعا.

4ـ وجود الفضائيات املغرية ،واإلنرتنت اخلليع ،واجلوال املفتوح على كل األرقام يف يد الزوجة غري
الثقة .هذه حملات تستحق اإلفاضة ،ولكن لعل فيها ما ينفع .وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وآله.
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ال أريد أن أهدم بييت
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1425/3/19هـ

السؤال
أان امرأة متزوجة منذ سنّي ،واحلمد هلل أان موفقة يف زواجي ويل عدد من األوالد ولكن املشكلة أنين

اكتشفت أن زوجي منذ شهر أنه يتكلم مع امرأة عرب اهلاتف النقال ،وهذه املرأة متزوجة ،واكتشفت

هذه املكاملات عن طريق فواتري اهلاتف ،وال أدري ماذا أفعل؛ ألين أحب زوجي وأوالدي ،وال أريد أن
أهدم بييت ،ابهلل عليكم أن ترشدوين للطريق الصحيح ،ومباذا تنصحوين؟ الرجاء منكم الرد على

مشكليت بسرعة ،شاكرة لكم حسن استماعكم يل.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

إىل األخت الفاضلة - :سلمها هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
من قراءة رسالتك يبدو يل أنك تتمتعّي برجاحة العقل ،واحلكمة يف التعامل ،وحسن التصرف يف
املواقف احلرجة ،وهذا يسهل علي أموراً كثرية حال احلديث معك.

أخيت الفاضلة :اعلمي أنه ليس هناك إنسان معصوم من اخلطأ ،إال من عصمه هللا من األنبياء والرسل
صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً ،-وصدق من قال:من الذي ما ساء قط *** ومن له احلسىن فقط.

فيا أمة هللا :كلنا ذو خطأ" ،وكل ابن آدم خطاء وخري اخلطائّي التوابون"؛ كما صح بذلك اخلرب عن

املعصوم -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه الرتمذي ( )2499وابن ماجة ( )4251عن أنس -

رضي هللا عنه  ،-وليس من الضري أن خيطأ اإلنسان ،ولكن اخلطأ الكبري هو االستمرار على اخلطأ
والذنب ،وعدم اإلقالع عنه ،وعدم االستفادة منه .أريدك أن تتأكدي من طبيعة العالقة اليت بّي

زوجك وهذه املرأة ،حيث إنك ليس عندك دليل سوى فواتري اهلاتف ،وكون أنك عرفت هذه املرأة
من خالل وجود رقمها يف الفواتري ،ال يعطيك احلق يف إلصاق هذه التهمة اخلطرية بزوجك ،فلعل

هناك أمر آخر ،هذا أمر.

األمر الثاين :يبدو أنك تعرفّي هذه املرأة حق املعرفة ،بدليل أنك عرفت عنها كل شيء مبجرد

معرفتك لرقم اهلاتف اخلاص هبا ،فهل هذه املرأة سيئة اخللق أم ماذا؟.
سؤال آخر :ما الذي دفع زوجك لتكوين مثل هذه العالقة مع هذه املرأة على حسب زعمك ،ال بد

وأن هناك خلل ما يف العالقة اليت بينك وبينه ،ففتشي يف نفسك ،واعريف موطن اخللل واجتهدي
على إصالحه ،والذي أراه عليك اآليت:

 -1إحسان الظن بزوجك حىت يتبّي لك صدق اهتامك له.
 -2اإلصالح من شأنك جتاه زوجك ،وحسن التبعل له.

احتواء كامالً؛ حبيث ال جتعليه يفكر يف غريك.
 -3احتواء زوجك
ً

 -4معرفة األشياء اليت حيبها زوجك والعمل على اإلكثار منها ،ومعرفة األشياء اليت ال حيبها والعمل
على جتنبها.

 -5ال مينع أن جتلسي مع زوجك جلسة مصارحة ،يكسوها الود واحلب وتظللها الرمحة ،وتظهر فيها
الشفقة؛ ملعرفة اإلجيابيات والسلبيات يف حياتكما ،والعمل على تفعيل اإلجيابيات ،واحلد بل املنع من

السلبيات ،وال ختربيه أبنك تعرفّي عالقته هبذه املرأة.

 -6اشغلي زوجك أبمور األوالد وأشركيه يف شؤوهنم والعمل على حل مشاكلهم ،وأنه هو القدوة
هلم ،فيجب أال يروا منه إال كل فعل مجيل ،وقول حسن ،وعمل طيب.

()104/18

 -7عليك إبحضار بعض األشرطة اإلسالمية النافعة ،والكتب الدعوية ،واليت تتكلم عن احلقوق

الزوجية ،وكذلك اليت تتناول مثل هذه القضااي ،وما هي اآلاثر السيئة املرتتبة عليها.

 -9إذا تبّي لك أن العالقة بّي زوجك وهذه املرأة عالقة شرعية ،أي أنه متزوجها ولكنه ال يريد
إخبارك فاحذري من اختاذ أي تصرف مهجي ،وعليك بتقبل األمر بصدر رحب؛ ألن ذلك شرع هللا،

وال يقارن أبداً ابلعالقة احملرمة.

 -8عليك بتقوية العالقة بينك وبّي هللا ،ومن مث ستصلح أمورك كلها ،وإذا أتكدت بطبيعة العالقة

بّي زوجك وهذه املرأة ،وأهنا عالقة حمرمة فعليك اآليت:

 -1إرسال رسائل على جوال هذه املرأة من جمهول ،أبن أمرها قد كشف ،وإذا مل تنتهي عن ذلك
سيتم فضحها على املأل ،وكذلك احلال ابلنسبة لزوجك.

 -2مصارحة زوجك ابألمر ،ولكن عليك ابهلدوء وضبط النفس ،واحلكمة يف التعامل معه ،وذكريه
حببكما وأبنائكما ومستقبلهم ،إىل غري ذلك.
 -3مصارحة بعض أهلك ممن يتصف ابحلكمة يف معاجلة مثل هذه األمور ،أو بعض أهله من أب أو

والدة ،أو أخ ،أو غري ذلك ممن يكون له التأثري اإلجيايب عليه.

 -4إايك واإلهنيار والعصبية والتعنيف له على ذلك ،ولكن عليك حبسن العشرة ،وطيب الكالم،

ومجيل األفعال مع إظهار الغضب ملا فعله ،وبيان حبك له ،وشفقتك عليه وعلى األسرة من اإلهنيار.

 -5إذا اتب وندم ورجع عن ذلك فبها ونعمت ،وإن أنكر عالقته هبذه املرأة ،أو قام أبي تربير هلذه
العالقة فاقبلي منه ،ولكن كوين على حذر.

 -6إذا استمر وعاند فاألمر إليك فانظري ماذا ترين.
 -7عليك ابلدعاء وصدق اللجوء إىل هللا  -جل جالله -أن يلهمك حسن التصرف ،وأن يرجع

إليك زوجك رجوعاً مجيالً.
هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()105/18

خاهنا زوجها مرتّي
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة

التاريخ 1425/3/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أسأل عن خيانة زوجي يل مرتّي وماذا أفعل معه؟ وهل من األفضل يل الطالق بعدما جربت معه كل

الطرق؟ مع العلم أنين مل أقصر معه يف أي شيء حىت يكون عنده املربر هلذه اخليانة ،من فضلكم

أرجو منكم الرد سريعاً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فإن كانت األخت السائلة تقصد ابخليانة الزان فال شك أن الزان كبرية من كبائر الذنوب قال

تعاىل":والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن
يفعل ذلك يلق آاثما*يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً* إال من اتب وآمن وعمل

عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان ، ]70-68:وقال
تعاىل":وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً" [اإلسراء. ]32:

وحد الزاين الثيب الرجم ابحلجارة حىت ميوت ملا رواه جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -أن رجالً
من أسلم أتى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فحدثه أنه قد زىن فشهد على نفسه أربع شهادات
فأمر به رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فرجم وكان قد أحصن .رواه البخاري (. )6429

فإن ثبتت صحة ما ذكرته السائلة من زان زوجها فلها شرعاً أن تتقدم للحاكم الشرعي لطلب فسخ

النكاح إن رغبت بذلك ،وإن أحبت أن تصرب وتناصحه على ترك ذلك فلها ذلك ،وأُشري إىل أن من

قذف غريه ابلزان وجب عليه حد القذف وهو جلده مثانّي جلدة دفعة واحدة إن مل يتمكن من إثبات

دعواه أبربعة شهود أو إقرار املقذوف ابلزان ،قال تعاىل":والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة
شهداء فاجلدوهم مثانّي جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون" [النور، ]4:

وجاءت إىل علي -رضي هللا عنه -امرأة ،فقالت :إن زوجي وقع على جارييت بغري أمري ،فقال
للرجل :ما تقول؟ قال :ما وقعت عليها إال أبمرها ،فقال :إن كنت صادقة رمجته ،وإن كنت كاذبة

جلدتك احلد ،وأقيمت الصالة ،وقام ليصلي ،ففكرت املرأة يف نفسها ،فلم تر هلا فرجا يف أن يرجم

زوجها وال يف أن جتلد ،فولت ذاهبة ،ومل يسأل عنها علي .انظر :الطرق احلكمية ( )243سنن
البيهقي خمتصراً ( ، )419/8وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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وقفات مع مدمن معاكسات
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/اخليانة
التاريخ 1426/05/12هـ

السؤال

السالم عليكم.

يف بداية شبايب سلكت طريق املغازالت النسائية ابهلاتف ،وما تبعه من خلوات غري شرعية ،واستمر
معي ذلك حىت بعد الزواج .ال ِّ
أبرر فعليت ،ولكن أجد أن زوجيت سهلت يل طريق العودة لطريق

الشيطان؛ بعدم مشاركتها يل املشاركة النفسية أو الشعورية يف إطار الزواج ،فقد كانت أمامي جسداً
فقط ،حرمتين احلوارات الزوجية ،وحرمتين املشاعر الغرامية ،وإحساس الرجل برجولته يف بيته،
وحرمتين نعمة احتواء الزوج لزوجته .ونتيجة ملا حصل فقد فقدت بييت وزوجيت وطفلي ،وطلبت

الطالق بسبب ما اقرتفته من غزل غري شرعي .أرجو منكم نصحي وإرشادي ألتوب وساعدوين ،فأان

مفتقر للحنان أحبث عنه ولو عن طريق املكاملات اهلاتفية.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أ هما بعد:

لقد قرأت سؤالك ،وتفههمت شعورك وحبثك عن طريق لرتك املعاكسات اهلاتفية وغريها .امسح يل -
أخي الكرمي -بعدة وقفات جتيب فيها بنفسك عل نفسك.

الوقفة األوىل :هل أشبعت هذه املكاملات هذا اجلوع العاطفي ،وإىل أي مدى؟  ...أال تشعر أبنك يف
حالة جوع دائم ،وترقُّب دائم للمكاملات ..أمل تشغلك هذه املكاملات واملغازالت عن كثري من
مهامك وطموحاتك؟ أمل ُحت ِّدث نفسك أبن هذه املكاملات العاطفية كذب على املكشوف ،تقول
أبنك حتبها وال تستطيع فراقها ،فإذا اتصلت أبخرى قلت نفس الكالم .أال تشعر أبهنا تكذب يف

حبها وعاطفتها ،وأن هناك مائة غريك؟!

وتفصل الكالم يف الغرام
الوقفة الثانية :ماذا عنك لو مسعت زوجتك حتدث رجالً غريبًا أبهنا حتبهِّ ،
واهليام ،بل ويف أخص ما يكون يف فراش الزوجية ما هو موقفك؟.

أمر آخر وما يدريك لعل من تكلمها أنت متزوجة؟ فكيف ال ترضى يف كلتا احلالتّي؟
الوقفة الثالثة :كم من عمرك قد أضعته؟ كم من املال قد أنفقت يف سداد أجرة تلك املكاملات؟

أضف إىل ذلك طلب الطالق من قبل زوجتك ،ومفارقتك أبناءك ،وحرمانك هلم من عاطفة األبوة

والقيام على رعايتهم؟ (وقد يفعل أبناؤك مثل فعلك ،فيبحثوا عن عطف األبوة الذي حرمتهم منه ...

)

الوقفة الرابعة :ماذا عن عالقتك بربك؟ لقد انشغلت ابخللق من بنات حواء ،وتركت ربك فال تعطيه
إال أقل األوقات يف صالة غري خاشعة ،والتفكري فيمن تتصل هبا ،وفيمن قطعت الصالة عن وصاهلا!
لعلك بعد أن جتيب عن هذه األسئلة ،وتقف مع نفسك تلك الوقفات تلحق بسفينة النجاة ،فرتكب

قبل أن تغرق يف مستنقعات الرذيلة ،فتخسر يف الدارين ،والت حّي مندم.

الوقفة اخلامسة :إن الكثري يريد من زوجته أن هتبه الشيء الكثري من احلب والعاطفة واحلنان ،وهو ال
يهبها إال السباب والشتم واالستهزاء خبلقتها.

()107/18
مقصر يف حقها (وفاقد الشيء اليعطيه)  .إنه على قدر
فكيف تريد أن تتغزل فيك زوجتك؟ وأنت ِّ

معاملتك لزوجتك تعاملك مبثله أو أحسن .إن املرأة أرق ُخلقاً وأسرع أتثراً من الرجل ،مع ما جبلت
عليه من عاطفة وحنان فياض يعطي بال حساب-يف أكثرهن -ال يعرف ذلك إال من عرف التعامل

الطيب مع زوجته؟.

الوقفة السادسة :لتنشيط احلياة الزوجية الفاترة هناك طرق منها:

( )1بدالً من مغازلة بنات الناس الاليت ال جيوز لك مغازلتهن؛ غازل زوجتك بكلمة طيبة ،ابتسامة،
غمزة عّي ،وصف ملا حباها هللا به من مجال من أخالق ،من دين ،من عاطفة ،من حنان ،ترتيب

منزل ،طهي طعام ،تعامل معك ومع أهلك ..البد أن جتد هلذه املرأة حسنات كثرية ،نعم كثرية عليك،
فامحد هللا واشكره.

( )2أرسل لزوجتك رسالة تصرح فيها حببك هلا ،ومتنياتك هلا بكل خري ،أظهر أُثرها يف حياتك،

استمع لشكواها ليكن مساعك هلا أكثر من كالمك ،وسوف جتد اهتمامها بك وحبها لسماع حوارك
مع عملها على تكميل النقص املوجود عندها ،مشكلة البعض أنه ال يعرف كالم الغزل واحلوار إال

مع الغري ،وأما مع زوجته فالصراخ والعصا؟!

أخي الكرمي ،كما أن زوجتك وأبناءك أحق الناس بنفقتك عليهم ،فكذلك بعطفك وحنانك عليهم،

كيف تصرف من هذا احلب وهذه العاطفة على من ال تعرف من بنات الناس ،وجتعل زوجتك

وأبناءك عالة يبحثون عن احلب والعاطفة من البعيد والقريب ،حيث ال جيدون إال أقل القليل مع منة

الناس عليهم يف ذلك.

إن احلب الذي تبحث عنه ما هو إال كرائحة يف مطعم متر به وال أتكل منه ،فيبقى اجلوع مالزماً لك

مع عذاب نفسي لعدم قدرتك على الشراء ،وإن حاولت أخذه بقوة كنت مغتصباً حتال إىل السجن.

أو كسراب يف أرض قفراء يف رابعة يوم حار يستدرجك املسافات الطويلة ،فإذا ما وصلت إليه مل جتده

شيئاً ،وخارت قواك ،وكان يف ذلك هالكك؟.
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الوقفة السابعة :حكم املغازالت اهلاتفية :أيها األخ املبارك :ينبغي لك أن تعلم أن هذا الطريق -أعين
مكاملات الغزل والعشق -حمرمة ،فاهلل -تعاىل -حرم الزان وحرم وسائله ،وهذه املكاملات طريق رئيس
الزىن إِنهه َكا َن فَ ِ
شةً َو َساء َسبِيالً" [اإلسراء ، ]32 :ويف
اح َ
"والَ تَـ ْق َربُواْ ِّ َ ُ
الرتكاب الزان ،قال تعاىلَ :

احلديث عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يزين الزاين حّي

يزين وهو مؤمن ،وال يشرب اخلمر حّي يشرب وهو مؤمن ،وال يسرق حّي يسرق وهو مؤمن وال
ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حّي ينتهبها وهو مؤمن) أخرجه البخاري ( ، )2295وعن

أيب هريرة عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -إن هللا كتب على ابن آدم حظه من الزان أدرك ذلك ال

حمالة ،فزان العّي النظر وزان اللسان املنطق والنفس متىن وتشتهي ،والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه) ،

أخرجه البخاري يف صحيحه ( ، )5774كما أن فيه إفساداً لنساء املسلمّي ،وهللا -تعاىل -ال حيب

املفسدين ،وفيه إضاعة مال وعمر ،ففي احلديث عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس ،عن
عمره فيم أفناه ،وعن شبابه فيم أباله ،وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم"

أخرجه الرتمذي يف سننه ( ، )2340كما أن فيه مما جاء النهي عنه من قيل وقال :أخرج البخاري
بسنده قال :كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة أن اكتب إيل بشيء مسعته من النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فكتب إليه :مسعت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن هللا كره لكم ثالاثً ،قيل وقال

وإضاعة املال وكثرة السؤال" ( ، )1383فعليك ابلتوبة النصوح ،وعدم الرجوع لذلك ،قال تعاىل:

"قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا *إن هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو

الغفور الرحيم" [الزمر ، ]53:وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه" أخرجه مسلم يف صحيحه

فرحا بتوبة
( ، )4872وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-هلل أشد ً

أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها" أخرجه مسلم يف صحيحة ( ، )4928فباب التوبة مفتوح،
فمىت التوبة اي عبد هللا؟ اعزم على التوبة وال تسوف؛ فإنك ال تدري مىت يفجأك املوت ،أم تريد
أتخريها حىت تكون عربة ومثال يتعظ به (والسعيد من وعظ بغريه)..
الوقفة الثامنة :كيفية التوبة ،والتخلص من إدمان هذه املعصية:

أوالً :للتوبة شروط منها:

( )1اإلخالص يف التوبة؛ أبن يكون الباعث على التوبة هو اخلوف من هللا ،والرجاء فيما عنده من

األجر الذي أعده للتائبّي ،واملستقيمّي على شرعه .فال تكون التوبة خوفًا من الزوجة أو اجملتمع،
وماذا يقول الناس عنك ،أو من أجل السجن وغريه.

مقيما على هذا الذنب؟ هذا وريب خداع
( )2اإلقالع عن هذا الذنب ،فكيف يكون اتئبًا من كان ً
للنفس وكذب عليها..

( )3الندم على ما فات يف املاضي من ارتكاب للمعصية ُّ
وتلذذ هبا ،وجراءة على فعلها.

( )4العزم على عدم العودة مستقبالً ،فال يكون يف نفسه أنه يعود ،وإال فتوبته غري مقبولة ألن يف
هذا خمادعة وكذب.
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اثنياً :من الطرق العملية للتخلص من املكاملات الغزلية:

( )1مفارقة هذا اهلاتف حمل املعصية ،إما بفصله عن اخلدمة مدة من الزمن ،حىت يُنسى هذا الرقم من

جانب تلك الفتيات ،وإما بتغيري الرقم إىل آخر ،والعمل على إتالف أو حذف قائمة أرقام املغازالت
اهلاتفية.

( )2احملافظة على القيام أبعمال العبادة من صالة وصيام وحج وغريها ،فرضها ونفلها (السنن
الرواتب ،وصدقة التطوع ،والعمرة إىل العمرة) مع احملافظة على األذكار ،وكثرة االستغفار ،ودعاء هللا،

وطلب هدايته..

( )3اربط نفسك بصحبة صاحلة تعينك يف دينك ودنياك ،فتعلمك إذا جهلت ،وتذ ّكِرك إذا نسيت،
وحتفظك يف غيبتك( ،وهم -حبمد هللا -كثري جتدهم يف املساجد وحلق العلم) .

( )4جتنب اخللوة يف غري طاعة ،ومنفعة دنيوية راجحة.

( )5جتنب قول السوء ومساعه (حمادثة النساء األجنبيات عنك غري احملارم ،مساع األغاين) .
( )6جتنب االختالط ابلنساء ،وغض بصرك عن مشاهدهتن (يف األسواق ،ويف شاشات التلفاز

والفضائيات ،واجملالت ،واإلنرتنت ، )..ويلحق بذلك االختالط ابلفسقة ،ومن مهه ال يتعدى ما بّي
السرة إىل الركبة ،ويكثرون احلديث الفاحش يف النساء ،ويزينون الرذيلة.
وفقك هللا للتوبة النصوح ،وهداك خلري األعمال واألقوال ،فإنه اهلادي الرحيم.
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اكتشف أهنا ختونه!
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/اخليانة
التاريخ 1426/04/24هـ

السؤال

السالم عليكم.

لدي صديق متزوج وكال الزوجّي حيب اآلخر كثرياً ،ومها متزوجان قرابة العشرين سنة ،وهلم أوالد،
اكتشف الزوج يف اآلونة األخرية أن زوجته على عالقة بشخص آخر -نسأل هللا العافية -وعندما

واجهها بكت كثرياً ،وندمت على فعلتها ،وأعلنت توبتها أمامه ،شرح يل املشكلة ألجد حالً ،ولكين
عجزت عن مساعدته ،هو يقول :هل أطلقها وأضيع أوالدي؟ هل أصدقها وأصفح عنها؟ ولكنه

يقول :ال أستطيع أن أثق هبا بعد اآلن ،ال أستطيع أن أراها أمامي ،أحس أهنا خانت هللا ،وخانت

العشرة الطويلة اليت بيننا ،خانت أوالدان ،ولكن بكاءها وندمها وتوبتها جعلته يرتدد يف تطليقها .فما
احلل؟ رجاء اإلفادة حبل يريح الكل .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد.
جوايب إىل الزوج يتلخص يف النقاط اآلتية:

أوالً :ابلفعل الوضع صعب جداً ،وفعلها خطري وخاطئ ،وخيانة هلل مث لك ،ورمبا كنت أنت  -ال
مؤاخذة -طرفاً أو سبباً أو على األقل كنت غافالً عن رعيتك طوال املدة ،أو هكذا بدأ يل من

السؤال.

اثنياً :أصارحك أبنه ال ميكنين هبذه احلروف أن أوجد حالً سرايً لك ،لكن مساعدة وتشاور.

اثلثاً :مسألة الطالق :لك احلق فيه ،والعقدة بيدك ،وال إمث عليك بذلك ،وإن كان من أبغض احلالل
إىل هللا ،ويعترب آخر احللول مبنزلة الكي من األدوية.

رابعاً :من نظري أن األمر خمتلف ،هل العالقة وصلت حلد الزان عياذاً ابهلل ،أم أنه جمرد مكاملة وبّي

ذلك درجات ،ولكل حادث حديث ،ولكل درجة معاملة خمتلفة (هذا ما مل يتضح يل يف السؤال) .

خامساً :ميكنين أن أقرتح عليك التايل :ابق زوجتك ما دامت أعلنت توبتها وندمها ،اجعلها حتت

املراقبة الشديدة ،اظهر تذمرك وآهاتك على ما صدر منها ،امأل وقت فراغها أبي عمل انفع ،اتبع
زوجتك وأوالدك ابلصالة؛ فإهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر ،والذكر فإنه يطرد الشياطّي ،كن رقيباً
على لباسها وهيئتها ومكاملاهتا ودخوهلا وخروجها.

سائالً هللا يل ولك وهلا العفة والصيانة والسرت يف الدنيا واآلخرة.
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نشوز زوجيت ال يطاق!

اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1427/05/30هـ

السؤال

تدور بيين وبّي زوجيت مشكالت تتمحور يف اآليت:
أوهلا :كان يف الدين والتربج واحلجاب واحملافظة على الصالة يف وقتها.

الثاين :عدم أتدية حقوقها الزوجية ،والعناد يف كثري من األمور ،وعدم االهتمام بنفسها يل من التزين

وغريه ،وعدم تقدير اجلهد الذي أبذله يف عملي .وتدور يف خميليت عدة تساؤالت:

 -1هل أتزوج من امرأة أخرى؟

 -2بدأت أحس أبين ال أحبها وأريد االبتعاد عنها ،فكيف أتصرف؟
 -3هل تنصحوين إبخبارها أبين سوف أتزوج من الثانية ومىت؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
أخي الفاضل أنصحك مبا يلي-:

-1أذكرك أبن إصالح النفس البشرية حيتاج إىل وقت كبري ،وخصوصاً إذا مل يكن ذلك بعد َدفْ ٍ
عة
قوية انجتة عن هداية ،أو حدث حيايت مؤثر.

حيايتّ ترضاه أنت.
لذلك أدعوك إىل الصرب على زوجتك كثرياً حىت تستقيم على شرع هللا ،وعلى منط ٍ
أرجو هللا الكرمي أن يعجل بذلك.

 -2ومع هذا الصرب تستمر حماوالت التأثري عليها ،وتسلك:
أ -التأثري القليب اإلمياين ابلتذكري ابهلل عز وجل وثوابه وعقابه ،ورضاه وغضبه ،وحبه وبغضه ،وغري
ذلك .وتسلك أيضاً-:

ب -التأثري القليب العاطفي الذي يدغدغ املشاعر ،ويذكر ابلسعادة الزوجية ،وسعادة األوالد ،وإقامة
أسرة سعيدة ترفع الرأس ،وغري ذلك وتسلك أيضاً-:

ج -التأثري العقلي ابإلقناع ابلصواب واخلطأ عن طريق احلجج العقلية ،وذكر اآلاثر السيئة الناجتة عن
التصرفات اخلاطئة.
وهذا األمر حيتاج إىل بعض االستعداد منك ،كما حيتاج إىل الصرب .وأسأل هللا لك التوفيق.

 -3من األمور املستحسنة بعد احملاوالت الشخصية املتعددة :إدخال أحد احلكماء من العائلة ليقوم
بنصحها وإرشادها ،ويُكتفى بشخص واحد حىت ال تتعدد وتكثر وجهات التوجيه واإلرشاد.

 -4بعد استخدام األسلوب السابق وعند عدم اجلدوى :ينظر إن كان اهلجر يتوقع أن ينفع وأييت
مبردود جيد فال أبس ابستخدامه.
 -5إن مل ينفع ذلك أيضاً ميكن استخدام وسيلة إظهار الرغبة ابلزواج من اثنية ،ولكن قبل استخدام
هذا األسلوب فكر يف جدواه فليس يصلح مع كل النساء ،وأفضل أن يكون هذا األمر بينكما ال

يسمعه طرف اثلث حىت ال يكون سبباً لتحطيمها وابلتايل عنادها.

وبعد وصول اخلرب إىل مسامعها أعطها فرصة طويلة لتصل الفكرة إىل أعماقها ،وتفكر يف تبعاهتا

وآاثرها لعل ذلك يكون أبلغ يف ردها إىل الصواب.
 -6إن مل يؤثر هذا األسلوب واستمرت يف عصياهنا هلل عز وجل ،واستمرت يف تقصريها يف حقوقك

الزوجية ،فاصرب عليها إن أردت واستطعت فإن هللا عز وجل يقول يف كتابه الكرمي" :فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً"[ .النساء. ]19:
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 -7وإن مل تستطع الصرب فخوفها من الطالق ،وذكرها ابهلل عز وجل ،وذكرها آباثر الطالق عليهما
وعلى ابنكما ،وأشعرها أبنك أنت أيضاً ستتأثر ابلطالق ،وأنك تفقد أم عيالك ورفيقة دربك .وصرح
هلا بكراهيتك للتطليق ،وأرى -إذا مل تستقم -أن تشعر أهلها حىت يشاركوا يف نصحها ،وال تقدم
على الطالق حىت يستنفذوا ما عندهم من الوسائل.

 -8فإن مل ينفع ذلك كله انتظر طهراً بعد حيض وطلقها طلقة واحدة فقط .وأشعر أهلها بذلك

واكتب تلك الطلقة وأشهر عليها ،وإين أرجو أن تكون ُمدة العدة كافية إليقاظها وتعقلها.

 -9وأثناء عدهتا قم جبهد كبري يف دراسة أمر الزواج أبخرى .فإن استطعت أن جتمع بّي زوجتّي يف
آن واحد ،وغلب على ظنك أنك تستطيع العدل بينهما ،فأعدها وأرجعها رجعة شرعية ،واكتب

ذلك ،واحرص أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة .فإن مل تستقم بعد الرجعة تزوج أبخرى إن أردت
ذلك ،وال تنس فضلها ،وعشرهتا فإهنا أم أوالدك وابنة خالتك( .أرجو أن تفهم اخلطوات السابقة
جيداً وال تستعجل) أسأل هللا العظيم أن يصلح زوجتك ،وأن يؤلف بينكما.
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اإلنرتنت ..اختطفته مين!
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1427/05/23هـ

السؤال
فاجأت زوجي عدة مرات يستمين وهو يتصفح اإلنرتنت ويتحادث مع غريه يف غرف احملاداثت حول

اجلنس ،وإذا دعوته إىل الفراش تعذر أبنه قادم من العمل متعب ،فبماذا تنصحوين؟

اجلواب

أخيت العزيزة ،تعانّي ويعاين غريك من الزوجات مرارة سلبيات اإلنرتنت القاتلة واليت دمرت أو تكاد
تدمر حياهتن الزوجية مع أزواجهن ،مل تذكري هل أنت قريبة عهد ابلزواج أو تزوجت منذ وقت
طويل ،هل لديك أطفال أو ال ،وهل كان زوجك على حال حسن مث تدهور إىل الوضع الذي
ذكرت.

وعلى كل حال فإن كان زوجك يف أول حياتك معه حسن العشرة ،ومل يكن تغريه إال منذ فرتات
فتحسن وضعه معك قريب ووشيك إن شاء هللا ،لكن حيتاج منك إىل صرب ومصابرة ،حاويل
قريبة،
ُ

اخلروج معه للتنزه ،ومفاجأته ابملواقف اليت تغري عواطفه جتاهك ،فمرة قومي بعمل حفلة خاصة لكما،

وهيئيه ذهنياً ونفسياً لذلك قبل قدومه من العمل ،فإن رأيت إمهاله لك ،وجلوسه على احلال الذي
ذكرت فادخلي عليه وكلميه وعيناك مليئتان ابلدموع ،فمهما يكن الزوج قاسياً غري ٍ
مبال فستؤثر فيه
دمعات زوجته سيما إذا كان بينهما مودة ورمحه وحمبة.

ابتعدي عن اجلدال واخلصومة فليس هلما أي جدوى مع الرجال غالباً ،فقد جعل هللا تعاىل قوة املرأة
يف ضعفها ،أما أن أتيت له ابلقوة واجلدال فالرجل أقوى وأشد بطبيعته اليت ُخلِق عليها.

ٍ
فحينئذ إما أن يبذل ما
مث إن رأيت حتسنًا فاحلمد هلل ،أما إن استمر احلال فبإمكانك طلب الفراق،

يف وسعه للتغيري ،وإما أن يستمر على ما هو عليه ،عندها يكون اخليار لك إما الصرب والتضحية لعل

هللا تعاىل حيدث بعد ذلك أمرا ،أو البحث عن حياة زوجية كرمية أخرى.
أسأل هللا تعاىل أن يقر عينك بصالح احلال والنية والذرية.
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والداي يتهاجران

اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1427/03/13هـ

السؤال

أان شاب متدين -واحلمد هلل -إال أن أيب وأمي قد جعال حيايت جحيما ،فمع أهنما يصليان ويزكيان
ويصومان ،ويعلمان أنه ال جيوز للمسلم أن خياصم أخاه فوق ثالثة أايم ،إال أهنما ال يتكلمان أو

جيتمعان ،والسبب الرئيس يف ذلك مادي ،رغم أن كليهما ميسور احلال واحلمد هلل!! حيث إن أمي

طلبت من أيب مبلغا يقدمه هلا حىت تتيح له االجتماع معها ،حبجة أن هدا املبلغ يعد صداقًا جدي ًدا
هلا ،حبكم أهنما مل جيتمعا لعدة أشهر ،أما أيب فقد رفض حبكم أن هذا األمر مشّي وخم ٍز أن تطلبه امرأة
مسلمة .فما نصيحتكم هلما؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإنه ال جيوز أن يستمر والداكم على هذه املقاطعة واهلجر كل هذه املدة ما دام السبب مادايً وحطام

دنيا .سيذهب اجلميع ويرتكه للورثة ،ولكنه الشيطان الذي ينزغ بينهم وحيرش بعضهم على بعض،
ِ
ِِ ِ
س ُن إِ هن ال ه
ش ْيطَا َن يَـ ْنـ َزغُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم" ،وقال صلى هللا عليه
قال تعاىلَ " :وقُ ْل لعبَادي يَـ ُقولُوا الهِيت ه َي أ ْ
َح َ

وسلم" :إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراايه فأدانهم منه منزلة أعظمهم فتنة جيئ أحدهم

فيقول :فعلت كذا وكذا فيقول :ما صنعت شيئاً مث جيئ أحدهم فيقول :ما تركته حىت فرقت بينه وبّي
امرأته فيدنيه منه ويقول :نعم أنت ،ويف رواية "فيلتزمه" أخرجه مسلم برقم ( )2813من حديث

جابر -رضي هللا عنه -ويف صحيح مسلم أيضاً برقم ( )2565عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :تفتح أبواب اجلنة يوم اإلثنّي ويوم اخلميس فَـيُـغْ َف ُر لكل

عبد ال يشرك ابهلل شيئاً إال رجل كانت بينه وبّي أخيه شحناء فيقال :انظروا هذين حىت يصطلحا،
انظروا هذين حىت يصطلحا ،انظروا هذين حىت يصطلحا".

إن الواجب على والديكم أن يصطلحا ويقطعا هذا التهاجر والتقاطع وقد أفاء هللا عليهما من فضله

ورزقهما الذرية .فهل من شكر نعمة هللا تعاىل أن يصرا على معصيته؟ ال وهللا ،ولكنه حب الدنيا

"اي
والشغف هبا ومتكن حبها من القلوب ،وهي متاع زائل وأايم معدودة ،وما عند هللا خري وأبقىَ :
ع َوإِ هن ْاآل ِخ َرةَ ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِر" وقال تعاىل" :بَ ْل تُـ ْؤثُِرو َن ا ْحلَيَاةَ ُّ
قَـ ْوِم إِ همنَا َه ِذهِ ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا،
الدنْـيَا َمتَا ٌ
ِ
ري َوأَبْـ َقى".
َو ْاآلخ َرةُ َخ ٌْ
مسكّي ابن آدم العاصي حيرص على املال ويبخل ويشح وهو ذاهب واتركه للناس ،قال رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم" :-يقول ابن آدم مايل مايل وهل لك اي ابن آدم من مالك إال ما أكلت

فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت" ويف رواية "وما سوى ذلك فهو ذاهب واتركه للناس"
أخرجه مسلم برقم ( )2958من حديث عبد هللا بن الشخري -رضي هللا عنه -برقم ( )2959من
حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -كما أنه ينبغي أن تسعوا يف الصلح بينهما بتذكريمها ابهلل تعاىل

ولقائه ،وتقريب وجهات النظر ،والنظر يف أسباب اخلالف والسعي يف إزالتها ولو تكلفتم بعض املال،
واصربوا واحتسبوا فما دمتم على ذلك فأنتم على خري وأجر إبذن هللا تعاىل.
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وما ذكر يف السؤال أن أمك طلبت ماالً مبثابة صداق جديد هذا ال وجه له ومن التلبيس .نعم من
ت ِم ْن بَـ ْعلِ َها
"وإِ ِن ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
أعظم أسباب اإلصالح بينهما أن يدفع مال بينهما صلحا قال تعاىلَ :
اضا فَ َال جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
الصلْح َخ ْري وأ ْ ِ ِ
س ُّ
الش هح
نُ ُ
وزا أ َْو إِ ْع َر ً
شً
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
صل َحا بَـ ْيـنَـ ُه َما ُ
صل ً
ْحا َو ُّ ُ ٌ َ
ُحض َرت ْاألَنْـ ُف ُ
ِ
ِ
َوإِ ْن ُحتْ ِسنُوا َوتَـتهـ ُقوا فَِإ هن ه
ريا".
اَّللَ َكا َن مبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ً
كما أن من أسباب اإلصالح بينهما أن ينصحا ممن له تقدير عندمها ،كالعم والعمة واجلد واخلال

واخلالة أو صديق يعزانه ،فيتحدث مع األب وينصحه ،ويتحدث مع األم وتنصح ،ولعل هللا تعاىل
ينفع ابألسباب.

أسأل هللا تعاىل أن يصلح ما بّي والديك ،وأن يردمها للصواب واالجتماع ،وأن يوفقك ويسددك.

وهللا أعلم.
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مشكلة الزوجة القلق واالنفعال..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء
العشرة

التاريخ 1422/6/25

السؤال

أخي مشرف النافذة السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أان شاب متزوج منذ ثالث سنوات تقريباً حاليت املادية متيسرة واحلمد هلل رزقين هللا تعاىل منذ سنة

طفالً مجيالً أحبه حباً ال يوصف .مشكليت الكربى هي زوجيت القلقة واملنفعلة فقد الحظت قلقها

هذا منذ األايم األوىل للزواج ولكنين كنت أقول مع األايم ستزول هذه املشاكل ولكن األمور مل تزدد

إال استفحاالً وتعقيداً وأهم املشاكل أهنا تعرتف بكل هذا وكل أفراد عائلتها يشهدون بذلك ومع

توايل األايم فقدت طعم احلياة وأصبحت أكرهها وأكره البيت وكم من مرة كاد عقد الزواج أن ينفرط
لوال أنين كنت أفكر يف طفلي الذي سيشرد وستضيع تربيته الشيء الذي أوقعين يف حرية من أمري

وجعلين أعيش حيااتً كئيبة جداً فاملرجو منكم أخواين الكرام إفاديت ..ولكم مين خالص الدعاء

اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعلى لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وابلنسبة
ملشكلتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :اسأل هللا تعاىل أن يصلح لك ويصلح بك ..وأن حيفظ لك ابنك ويهديه ويقر عينك بصالحه

وهدايته ..وأن جيعله من الدعاة يف سبيله السائرين على منهجه ..الذائد ين عن حوضه ..هو ومجيع
أبناء املسلمّي وأن يعينك ويوفقك ويسدد خطاك إنه ويل ذلك والقادر عليه.

اثنياً :ال أدري ما درجة القلق لدى زوجتك ..وال شدة االنفعال !!!..فهل مها دائمّي..؟ أم أهنما

مرتبطّي بسلوك معّي أو موقف معّي؟!! وما هي أعراضهما..؟!! وأسباهبما؟! ال بد أخي الكرمي من
معرفة ذلك ..فإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال !!..وبعبارة أخرى ..هل تستطيع زوجتك

التحكم مبشاعرها وانفعاالهتا..؟ أم أن األمر خارج عن إرادهتا ..وله امتداد نفسي ال ميكن السيطرة
عليه من قبلها؟! اإلجابة هنا هامة جداً ..ملعرفة مكمن املشكلة والطريقة املثلى للتعامل معها. !!!.
اثلثاً :لذلك فإين أقرتح عليك فتح حوار مطول مع زوجتك حول هذا األمر ..القلق وشدة

االنفعال ..فرمبا كانت هناك أسباب معينة ..لو عرفتها أنت هلانت عليك بعض األمور ..ولعذرهتا يف

البعض األخر ..ولرمبا أمكنك مساعدهتا لتجاوز هذا األمر والتغلب عليه.

رابعاً :أما إن كانت األسباب نفسية ..وهلا بعض اجلذور يف أعماق العقل الباطن ..أي أهنا ال تعرف

هلا سببًا ظاهراً فال أبس  -أخي الكرمي  -من مراجعة بعض املختصّي النفسيّي الثقاة ..فلرمبا

استطاعت من خالل بعض اجللسات النفسية اخلاصة ابلتنفيس االنفعايل واالسرتخاء والتدعيم
والتبصري النفسي جتاوز هذا األمر ..والتعامل معه بشكل إجيايب.

خامساً :ماذا عن أقارهبا ..هل حاولت االستعانة أبحد العقالء منهم ..لتقريب وجهات النظر..
واصالح ذات البّي ..فهي طريقة مناسبة ..وجمربة.
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سادساً :حاول أخي الكرمي ..أن تنظر لألمر نظرة مشولية ..تعدد فيها اإلجيابيات والسلبيات ..فلرمبا
كان هلا من اإلجيابيات ما جيعلك تتغاضى عن هذا األمر رغم " ثقله "!! ولكن تذكر دائماً قول

الشاعر:

ومن ذا الذي ترضى سجاايه كلها
كفى املرء فخراً ..أن تعد معايبه.

سابعاً :أما ابغض احلالل " الطالق " فتأكد اي عزيزي أنه خيار أخري ..تلجأ اليه اضطراراً ..خاصة مع
وجود األبناء ..فحاول ما استطعت معرفة األسباب احلقيقية للمشكلة ..واصالح ما ميكن إصالحه

مع التغاضي عن بعض اهلفوات.

اثمناً :اجلأ  -أخي الكرمي  -إىل هللا ابلدعاء الصادق أبن يصلحك هللا ويصلح لك ويصلح بك..

وأن يعيذكما مجيعا من كيد شياطّي اجلن واألنس ..وأن يريكما احلق حقاً ويرزقكما اتباعه والباطل

ابطالَ ًُ ويرزقكما اجتنابه إنه  -سبحانه  -القادر واملستعان.
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نكث بوعده !!..فهل اطلب الطالق..؟؟!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء
العشرة

التاريخ 1423-4-4

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
أان امرأة متزوجة منذ ثالث سنوات تقريبا .قبل عقد القران اشرتطت على زوجي متابعة الدراسة
فوافق بكل سرور ،فسافرت معه إىل حيث يعيش يف بلد أورويب ،على أن نسكن مع أهله مؤقتا ،مث

نرحل إىل بيتنا اخلاص لكن بعد شهور قليلة وجدت هذا الزوج يقول يل بكل بساطة أبننا لن نستقل
أبدأ ببيتنا اخلاص ،وأنه على أن أمسع لكالم أمه وأمتثل لكل أوامرها .مع العلم أبن هذه األم هي

وبناهتا يدرسن وأان علي أن أبقى يف البيت ألهتم إبعداد الطعام وما إىل ذلك وهم يقولون يل بكل
صراحة هذا هو األمر الواقع فاختاري بّي البقاء أو الرحيل واللحاق أبهلك .ال أستطيع ذكر كل

التفاصيل إال أنين أعاين وضعاً غاية يف الصعوبة حيث املسألة ابلنسبة يل هي مسألة كرامة ،وصرت

فعالً أفكر ابلرحيل وطلب الطالق .مباذا تنصحونين ،وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
أيها األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع اإلسالم اليوم ..حقيقة أتفهم جداً ملوقفك يف هذا البلد ويف هذه
الغربة البعيدة عن أهلك وبلدك..

أنت مل توضحي البلد األصلي ..ومل توضحي كيفية التعرف على هذا الزوج وكيف مت الزواج بينكما..
لذلك فأان ال أعلم هل كان ذلك الزواج قد بين على تفهم وحرص وتدقيق يف السؤال عن هذا الزوج

قبل إمتامه؟ أم أنك كنت فقط غارقة يف أحالم الفارس الذي سوف يطري بك إىل أصقاع األرض؟ هل
كان العيش يف ٍ
بلد أوريب هو غاية املنتهى وهناية األحالم اليت شغلت ذهنك كثرياً قبل الزواج ومل
تستطيعي مقاومة هذه املشاعر عندما تقدم إليك هذا الرجل وخطبك فوافقت يف احلال ودون

استشارة وسؤال عن حاله وحال جمتمعه الذي يعيش فيه؟ هل كنت على معرفة اتمة بصفات هذا

الزوج اخللقية ورجولته وشهامته ومدى تدينه وارتباطه ابهلل وخمافته له قبل الزواج؟ أم أن اهلجرة إىل

بلد أوريب قد أعماك عن كل ذلك؟ هذه يف احلقيقة جمموعة من األسئلة كنت أو ّد منك لو ذكرهتا يف

ثنااي سؤالك..

أنت أيضاً مل تذكري شيئاً عن حال زوجك اآلن سوى أنه مستسلم لرغبات والدته وأخواته ،فلم

تذكري موقفه من هذه القضااي بينك وبّي أهله ..هل هو مؤيد؟ أو متضايق؟ أو هو سليب وكأن األمر

ال يعنيه؟ على أية حال ..الذي ميكن أن أسدي به إليك هو أن ال تتعجلي األمور وال تطليب الطالق
هكذا وهبذه السرعة فالشرع أابحه كآخر فرصة ٍ
وحل لكل من الزوجّي وهو الباب األخري الذي
ميكن أن يلجا من خالله ..إذ دون ذلك أبواب ومسالك عليك ولوجها وطرقها قبل التفكري هبذا
احلالل البغيض.

حاويل مكاشفة زوجك بكل ما خيتلج يف صدرك يف وقت ومكان مناسبّي توضحّي فيه أسباب الضيق

الذي مترين به واألزمة النفسية اليت تعصف بك .ذكريه بوجوب اإليفاء ابلعهد الذي قدمه لك عند

الزواج ..اقرتحي عليه االنتقال إىل مسكن قريب وجماور لبيت أهله ليكون قريباً منهم ومطمئناً عليهم

طول الوقت.
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وقد جرى العرف والعادة عند مجيع الناس يف البالد الغربية استقالل الزوجّي عن أهلهما حال الزواج
وهي عادة منتشرة حىت عند املسلمّي والعرب املقيمّي هناك ولذا فإنين أرى يف حالتك نوعاً من
الغرابة بعض الشيء..

أمر آخر ميكنك عمله وهو أن حتادثي وختابري أحداً من قرابتك هناك إن كان يوجد أح ٌد أو من

زمالء وأصدقاء ومعارف زوجك ويراتح هو له ،حاويل أن حتدثيه يف هذه القضية وأن يتكلم فيها معه

عسى أن يستمع إليه..

األمر الثالث :تذكري أن ما تالقينه من أهل زوجك من معاملة سيئة ال يتطلب منك الرد ابملثل بل
حسين من
ابلعكس حاويل كسب مودهتم ابللّي واخللق احلسن ..أحسين إليهم كلما أساءوا إليكّ ..

خلقك معهم..تعاملي معهم ابلكلمة الطيبة حىت وإن مل جتدي منهم مقابالً مجيالً ومعاملة حسنة ألنك

يف النهاية سوف تكسبّي و ّدهم حىت وإن عادوك يف البداية ،اخللق احلسن أيسر القلوب ويلّي
العواطف..

األمر الرابع :كوين مع هللا يف مجيع أحوالك ..اجلئي إليه  ...أحلّي عليه ابلدعاء بكشف ما أنت

عليه ..تذكري أن هللا سيأجرك ويثيبك فيما ابتليت به يف هذه الغربة ..كيف ال وقد وعد هللا إذ قال
(سيجعل هلل بعد عس ٍر يسراً )..اآلية.
هذه األمور أذكرها لك وقناعيت أن ما تعانّي منه ليس مسألة ذهابك للدراسة من عدمها فهذه

ليست قضية شائكة بل هو أمر أظن أنه بدأ يستفحل يف حياتك الزوجية وميكن أن يهزها إن مل
يدمرها أال وهو العالقة بينك وبّي أهل زوجك ..ولذلك فقضية الدراسة إمنا هي وجه من أوجه
اخلالف املستفحل معهم تشكلت وتبلورت وبرزت إىل السطح كثمرة ،ونتاج ٍ
خللل غرس جذوره مع
قدومك وعيشك مع أهل زوجك..

أعانك هللا يف غربتك ..وال ترت ّددي ابالتصال بنا إن احتجت إىل ذلك ..وهللا املوىل يرعاك
والسالم عليكم
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زوجي سليط اللسان
اجمليب د .علي اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.
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العشرة
التاريخ 1424/4/7هـ

السؤال

أفيدوين فأان زوجة لزوج ال أستطيع أن أجتنب شر لسانه وتقلباته ومزاجيته إال بتالوة اآلية "فصرب

مجيل وهللا املستعان على ما تصفون" ،ال أدري ملاذا يعاملين هبذه الطريقة مع أنين وهللا يشهد أعامله

مبا يرضي هللا ،وعييب الوحيد يف نظره أنين غريت حياته من حياة هلو وجمون إىل حياة مستقرة ،علما أنه
أكرب مين بعشرين عاماً ،وال أمسع كلمة رضى منه إال وقت املعاشرة الزوجية.

اجلواب

األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

ال خيفى على أحد ما جاء به اإلسالم من إكرام املرأة ورعاية حقها واإلحسان إليها يف سائر األحوال،
فإن كانت أمِاّ فقد جاء القرآن ابلوصية العامة ابلوالدين؛ كما يف قوله" :وقضى ربك أال تعبدوا إال

وخصت األم مبزيد من الذكر والعناية والرعاية؛ كما يف قوله "محلته أمه وهناً
إايه وابلوالدين إحساانً"ُ ،
على وهن" ،وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف شأن الرب عندما سأله السائل :أي الناس أحق
حبسن صحابيت اي رسول هللا؟ قال":أمك" ،قال :مث من؟ قال":أمك" ،قال :مث من؟ قال":أمك"،

قال :مث من؟ قال "أبوك".

وإن كانت بنتاً ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -خص رعايتها والقيام بشأهنا مبزيد من الرتغيب

واحلث ،وذكر عظيم األجر ،كما يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-من عال جاريتّي."....

وأما الزوجة فقد عظمت الوصية هبا كذلك؛ كما يف قول هللا تعاىل":وعاشروهن ابملعروف ،فإن

كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قال ":استوصوا ابلنساء خرياً" ،وكان يقول ":خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي" وغري ذلك مما
هو معلوم.

واملخالف هلذا يقع يف أمور:
أوهلا :املخالفة ألمر هللا سبحانه وتعاىل وهدي رسوله صلى هللا عليه وسلم.

والثانية :املعارضة ملتطلبات الرجولة والشهامة.

والثالثة :التناقض بّي االنتفاع ابلزوجة يف حسن تدبريها لبيتها ،وقيامها بشأن زوجها وأبنائها ،إضافة
إىل قضاء الشهوة وحتقيق اللذة ،مث ال يقابل الزوج ذلك وال يتمه ابإلحسان واإلكرام وحسن املعاملة،

بل أييت مبا يتناقض مع ذلك من اإلساءة ،وفحش القول ،وسوء التصرف.

وهذه الزوجة قامت بواجبها يف أداء حق زوجها واإلحسان إليه ،وخاصة ابلقول امتثاالً ألمر هللا

تعاىل" :وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن" ،وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-والكلمة الطيبة

صدقة" ،ولكنها هنا جتد أن زوجها ال يتحدث إليها إال ابلعنف والشدة ،وال خياطبها إال بفاحش
القول ،وينعتها ابلقبيح من الصفات ،وال شك أن هذا األمر غري مقبول شرعاً وال عرفاً.
وأقول هلذه الزوجة:
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 -1أن تصرب وحتتسب ،وأال يدعوها تصرف زوجها إىل أن تغري سلوكها من اإلحسان إىل اإلساءة،
أو أن ترد على إساءته ابإلساءة ،بل أوصيها ورغم صعوبة ذلك أن تواصل اإلحسان ألن يف هذا خرياً
كثرياً إبذنه سبحانه وتعاىل ،وهللا جل وعال يقول" :ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ويل محيم" ،وأنقل إىل األخت الفاضلة هذه الكلمات الرائعة من تفسري السعدي هلذه

اآلية :فإذا أساء إليك مسيء من اخللق خصوصاً من له حق كبري عليك كاألقارب واألصحاب

وحنوهم إساءة ابلقول أو ابلفعل فقابله ابإلحسان إليه ،فإن قطعك فصله ،وإن ظلمك فاعف عنه،

وإن تكلم فيك غائباً أو حاضراً فال تقابله ،بل اعف عنه وعامله ابلقول اللّي ،وإن هجرك وترك

خطابك فطيّب له الكالم وابذل له السالم ،فإذا قابلت اإلساءة ابإلحسان حصلت فائدة عظيمة،

"فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم"؛ أي كأنه قريب شفيق" ،وما يلقاها" أي وما يوفق هلذه
اخلصلة احلميدة "إال الذين صربوا" نفوسهم على ما تكره ،وأجربوها على ما حيب هللا ،فإن النفوس

صرب اإلنسان نفسه
جمبولة على مقابلة املسيء إبساءته وعدم العفو عنه فكيف ابإلحسان ،فإذا ّ

وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب ،وعلم أن مقابلته للمسيء جبنس عمله ال يفيده شيئاً وال يزيد

العداوة إال شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ،بل من تواضع هلل رفعه ،هان عليه األمر وفعل

ذلك متلذذاً مستحلياً له.

 -2تذكري الزوج ابهلل عز وجل وأمهية إحسانه إىل زوجته ،وحتذيره من خطر اللسان ،وتنبيهه إىل اإلمث
يف القول البذيء ،والكالم الفاحش ،وميكن أن يكون ذلك بوسائل مباشرة وغري مباشرة على النحو

التايل:

أ -إن كانت الزوجة لديها القدرة العلمية ،وحسن األسلوب ،وميكن أن يصغي هلا الزوج فإهنا تقوم
بذلك بنفسها وبتدرج مناسب ،وختتار األوقات املالئمة اليت توافق هدوء الزوج وحسن استعداده.
ب  -االستعانة ابملواد العلمية املقروءة واملسموعة واملرئية ،كإعطائه كتيبات أو أشرطة مسعية أو مرئية
حول هذا املوضوع ،وتكون جيدة ومؤثرة ،وميكن أن تعطيها الزوجة له ،أو ختتار من يكون مناسبا

إلعطائها أو إهدائها له.
 -3االستعانة  -بعد هللا  -أبشخاص آخرين ممن هلم صلة قوية ابلزوج وقدرة على التأثري عليه،
سواء من حمارمه النساء كوالدته أو شقيقته ،أو من الرجال األقرابء أو األصدقاء ،وخترب الزوجة

خبالصة عامة عن املوضوع ويتم التشاور يف كيفية عرض املوضوع بطريقة غري مباشرة ،حبيث ال يعلم
الزوج أن الزوجة أخربت بذلك أحداً ،وميكن أن يكون املوضوع بتدرج خالل مدة معينة ويف
مناسبات وأوقات خمتلفة.

4ـ االستعانة بدعاء هللا عز وجل أبن يصلح الزوج ،ويهذب خلقه ،وحيسن قوله ،وأن يصرب الزوجة

ويعظم أجرها.

 _ 5إذا مل ينفع شيء مما سبق وكان احلال ابلنسبة للزوجة غري حمتمل فيمكن أن تبدي للزوج استياءها
وتطلب منه التغيري بصراحة ووضوح ،مث خترب أولياءها ليتحدثوا معه ويطالبوه ابلتزام الشرع يف معاملته
زوجته ،وإن احتاج األمر إىل أن يطرح املوضوع بّي حكم من أهله وحكماَ من أهلها فذلك مشروع،

وقد يؤدي إىل نتيجة إذا استشعر الزوج اجلدية .واحلمد هلل رب العاملّي.
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زوجي يظلمين من أجل أمه وأخته
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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العشرة

التاريخ 1424/9/7هـ

السؤال

ماذا تقول لرجل ظلم زوجته من أجل أن يرضي أهله ،ويقول هلا :أان لن أمسك العصا من النصف بل
سأمسكها من طرف وأضربك ابلطرف اآلخر ،ويقول أيضا لن أصدقك وأكذب أخيت أو أمي (حىت

وإن كانت كاذبة) هل لزوجته احلق يف أن تطلب الطالق لذلك ،خاصة وأن أهل زوجها سببوا هلا
كثرياً من املشا
اجلواب

لقد قرأت رسالتك ،واليت تبثّي فيها شكواك من ظلم زوجك لك من أجل أهله ،فأود أن أقول لك

بعض األمور قبل الشروع يف حل هذه املشكلة.

أوالً :اعلمي أبن ألهل زوجك حق عليه وال سيما والداه ،وخصوصاً األم ،فحقها عظيم ،وفضلها
كبري ،فيجب عليه أن يربها.

اثنياً :وكذلك أخوات زوجك وأرحامه هلم حق على زوجك ،فيجب عليه أن يصلهم وال يقطعهم
ففضل صلة الرحل عظيم ،وعاقبة قطعه وخيمة.

اثلثاً :أنت لك حق أيضاً على زوجك وجيب عليه أن يؤديه إليك على أكمل وجه ،من معاشرة

ابملعروف ،ومعاملة ابحلسىن ،والنفقة عليك ،وعدم إهانتك ،وعدم ظلمك إىل غري ذلك من احلقوق
اليت لك على زوجك ،فينبغي على زوجك أن يراعي تلك احلقوق ،وال يقصر يف حق أحد على

حساب طرف آخر ،بل يعطي كل ذي حق حقه.

أما ابلنسبة ملشكلتك ،فال ينبغي لك أن تطليب الطالق من أجل ذلك ،ولكن جيب عليك أن تفعلي

اآليت:

 .1إذا كان يصدر منك أخطاء يف حق زوجك أو يف حق أمه أو أخته أو أي طرف من أهله ،فعليك
أن تقلعي عن ذلك ،وإن مل حيدث منك هلم أي خطأ أو إساءة ،فعليك جتنب األشياء اليت قد تؤدي

إىل مشاكل بينكم.

 .2عليك أن حتسين إىل والدة زوجك وأخته ،من احرتامهم ومعاملتهم معاملة طيبة ،وشراء هدية لكل
منهما ،أشركيهم يف بعض أمورك العامة ،واليت ال تؤثر عليك معرفتهما إايها ،إىل غري ذلك من

أساليب التودد هلم والرب هبم ،وأتكدي إبذن هللا أن هذه املشاكل ستنتهي إذا أحسنت إليهما.
 .3عليك أن تعلمي أن لزوجك حقاً عظيماً عليك ،فيجب عليك أن تراعي هذه احلقوق ،وتعملي

على إرضائه وحسن التبعل له ،فإمنا هو جنتك وانرك ،كما ثبت ذلك يف احلديث الذي أخرجه أمحد

( )18524عن احلصّي بن حمصن عن عمته ،وهو سبب من أسباب دخولك اجلنة إبذن هللا تعاىل.
عن أم سلمة  -رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -أميا امرأة ماتت
وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت اجلنة" أخرجه الرتمذي ( )1161وقال حديث حسن.
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 .4عليك أن تستخدمي هذا السالح الفعال أال وهو الدعاء والتضرع إىل رب األرض والسماء ،وقد
غفل عن ذلك كثري من الناس اليوم إال من رحم ،فاجلئي إىل هللا بصدق وإخالص وخشوع وتبتل
واسأليه أن يهدى زوجك وأهله ،وأن يسود احلب بينكما وتنتهي هذه املعاانة على خري ،وعليك أن

تتحري ساعات اإلجابة ،كأوقات السحر يف جوف الليل ،وبّي األذان واإلقامة ،ويف آخر ساعة من
يوم اجلمعة ،وعند اإلفطار من الصيام إىل غري ذلك من هذه األوقات اليت يرجى فيها االستجابة،

وكوين على يقّي ابستجابة هللا لك؛ أليس هو القائل سبحانه" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان ،فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون" [البقرة. ]186:

ادع ربك دعاء املضطر يف دعائه فهو القائل سبحانه" :أ همن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء"

[النمل ]62 :فهو سبحانه اجمليب وأنت املضطرة.

هللا أسأل أن يفرج مهك ،وينفس كربك ،ويكشف عنك هذه الغمة إنه ويل ذلك والقادر عليه

ومواله.

مهسة يف أذن الزوج.
الرجاء أن تطلعي زوجك على هذه الكلمات :عسى هللا أن ينفع هبا

أيها الزوج العاقل :أمل تعلم أن هللا قد أوصاك أبهلك (زوجتك) خرياً ،وأوجب عليك حقوقاً جتاههم
جيب عليك أداؤها إليهم.

قال تعاىل" :وعاشروهن ابملعروف" [النساء ، ]19:هل امتثلت هذا األمر اإلهلي ،وعاشرت زوجتك

ابملعروف ،أو مباذا عاشرهتا؟
أمل تعلم أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أوصى ابلنساء خرياً قبل موته فقال  -صلى هللا

عليه وسلم " -الصالة الصالة وما ملكت أميانكم" أخرجه أبو داود ( )5156من حديث أم سلمة
 -رضي هللا عنها.

وعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " -استوصوا ابلنساء

خرياً ،فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله ،فإذا ذهبت تقيمه كسرته ،وإن
تركته مل يزل أعوج ،فاستوصوا ابلنساء" متفق عليه البخاري ( )5184ومسلم (. )1468

وعنه أيضاً قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أكمل املؤمنّي إمياانً أحسنهم خلقاً ،وخياركم

خياركم لنسائهم" .أخرجه الرتمذي ( )1162وقال حديث حسن صحيح.

والنصوص يف ذلك كثرية ،لكن فيما ذكر كفاية ملن أراد اهلداية ،واللبيب تكفيه اإلشارة.

فعليك أخي الكرمي أن متتثل ألمر هللا ،وتتأسى خبلق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف التعامل
مع أهلك من حسن العشرة ،وعدم ظلمهم ،فإن الظلم عاقبته وخيمة ،وقد حرمه هللا جل وعال فقال
عز من قائل سبحانه يف احلديث القدسي "اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم

حمرماً فال تظاملوا" احلديث ،أخرجه مسلم ( )2577يف صحيحه من حديث أيب ذر  -رضي هللا عنه.
فالظلم ظلمات يوم القيامة على أهله ،وقد ح هذر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -من دعوة املظلوم
فقال  -صلى هللا عليه وسلم " -اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبّي هللا حجاب" احلديث متفق
عليه البخاري ( ، )2448 ،1395ومسلم ( )19مطوالً من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما
.-
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اعلم أبن ألمك حقاً عظيماً وكذلك ألختك وابقي أرحامك ،وأيضاً لزوجتك حق عليك وهو أيضاً
عظيم ،فال تقصر يف حقها على حساب حق آخر ،فأنت مسؤول أمام هللا على أداء هذه احلقوق
ألهلها ،فكما أنك مثاب على برك أبمك وأختك ،فأنت كذلك معاقب إذا قصرت يف حقوق

زوجتك ،والعاقل من وازن بّي األمور ،فبدالً من أن تقول لزوجتك أبنك ال متسك العصا من

النصف ،بل متسكها من طرف واحد وتضرب هبا زوجتك ،جيب عليك أن تلطف األمور ،وتسعى يف

إصالح ذات البّي .هذا وهللا أعلم.

وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجها كثري اخلروج ،وال جيلس معها إال قليالً
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء
العشرة
التاريخ 1424/8/24هـ

السؤال

أان متزوجة منذ سنتّي تقريباً ومل أرزق أبطفال حىت اآلن ،واحلمد هلل أن زوجي مل يتضايق من هذا

األمر ،بل يشجعين ويفهمين أن الرزق بيد هللا ،ولكن فيه عدة أمور تضايقين وجتعلين أبكي حبرقة يف
بعض األحيان؛ وهي أنه كثري اخلروج من املنزل ويقضي مع أهله الساعات فهو أييت من عمله متأخراً
مث يتناول وجبة غدائه وينام وال يقوم إال قبيل املغرب ،مث يصلي املغرب وجيلس على اإلنرتنت إىل

أذان العشاء ،مث يصلي ويذهب إىل أهله ،وال يعود إال متأخراً وحيدثين قليالً مث ينام ،وأان أقضي معظم
وقيت لوحدي ،لدرجة أين عندما أتذكر أايمي وأان مع أهلي أبكي وأتندم أين تزوجت وصرت أكره

أهله وأغار منهم ،لكن مل أوضح له ذلك ،فما نصيحتكم ملثل هذا الزوج؟ وما هو احلل الذي أعمله

ألين صرت أخاف كثرياً بسبب الوحدة

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد :أختنا السائلة ،وفقها هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
لقد قرأت رسالتك بعناية فلم أجد كبري مشكلة لديك ومل أر ما يستدعي مللك من هذه احلياة
ومتنيك عود الزمان إىل آخر ما ذكرت.

فزوجك حبمد هللا مؤمن ابلقضاء والقدر ،وعامل أبن األرزاق بيد هللا ،فضالً عن كونه ساعياً يف
االسرتزاق وإعفاف نفسه وأهله ابلعمل ،كما أنه مؤد للصلوات ،ابر بوالديه ،قائم بصلتهم.

وهي كما ترين صفات محيدة ،ومناقب حسنة لو اتملتها هبدوء وإنصاف.
نعم ،لديه تقصري جتاهك بكثرة الغياب عنك ،وقلة جمالستك ،لكن هذا أمر يسهل عالجه بلطيف

العبارة ،ومجيل املناصحة.

عليك أن تثين على خصاله اجليدة ،وجتعلّي ذلك مقدمة بّي يدي مفاحتته حبقوقك املشروعة ،ومن

حسن العشرة ودوام الصحبة.

وقد جتدين  -وفقك هللا  -يف بداية األمر شيئاً من الالمباالة أو عدم أخذ األمر ابجلدية الكافية من
قبل زوجك ألي سبب كان  ...بيد أن هذا ال ينبغي أن يدفعك إىل اليأس أو القنوط من حصد

النتائج اجليدة اليت رمبا تتأخر بعض الوقت.

ال أنصحك بكراهة أهله أو الندم على الزواج ،إذ من حق أهله أن يزورهم ابنهم ويرد بعض مجيلهم

عليه ،وما املانع أن ترافقيه عند زايرته ألهله مرة ،وألهلك أخرى فال تشعرين ابلوحدة وجتعلّي

الفرصة متاحة لنشأة العالقة اجليدة بينك وبّي أهله إبذن هللا.

جريب هذه احللول بصرب وروية ،وستجدين أحوالك تتغري إىل األحسن  -حبول هللا  -تدرجيياً ،سيما
إذا صحاهبا إحلاح يف الدعاء ،وحسن ظن ابهلل الكرمي ،وفقك املوىل ملا حيب ويرضى.
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زوجي يضربين ،فهل أطلب الطالق؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة
التاريخ 1424/10/6هـ

السؤال

هل جيوز للمرأة املسلمة أن تطلب الطالق إذا كان زوجها يضرهبا (ليس دائماً ,مرة أو مرتّي يف السنة
يف حالة غضب) مع العلم أن زوجها حيس ابلندم كلما ضرهبا ،وهذا الزوج مسلم حيافظ على صالته,

لكن عنده بعض املخالفات الشرعية كحلق اللحية وغري ذلك.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهم أهدان ألحسن األخالق ،فإنه ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عنها سيئ األخالق ،فإنه ال

يصرف عنا سيئها إال أنت ،والصالة والسالم على املنعوت أبحسن األخالق نبينا حممد الذي وصفه
ربه بقوله" :وإنك لعلى خلق عظيم" [القلم ، ]4 :صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كثرياً أما بعد:
إىل األخ السائل - :حفظه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

أخي الكرمي :لقد قرأت رسالتك وهذا جواهبا:

( )1اعلم اي رعاك هللا أن الزواج نعمة عظيمة ،ومنحة من هللا جسيمة ،وقد امنت هللا هبا على كثري من
عباده ،وذلك من أجل عمارة األرض ،ومن أجل راحة الزوجّي يف هذه احلياة ،قال تعاىل ممتناً على

عباده" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف

ذلك آلايت لقوم يتفكرون" [الروم. ]21 :

فمن أهداف الزواج وأغراضه النبيلة السكن بّي الزوجّي ،واملودة والرمحة املتبادلة بينهما ،أما إذا

حتولت احلياة بّي الزوجّي إىل خصام وعتاب ونكد وإيذاء من كال الطرفّي فعندئذ يفقد الزواج

الغرض الذي شرع من أجله ،ومن مث ينهدم بيت الزوجية ،وتنتهي احلياة األسرية ،مما يكون لذلك

األثر السيئ على الفرد واجملتمع واألمة.

( )2الزواج رابط شرعي مقدس ،قد مساه هللا سبحانه وتعاىل امليثاق الغليظ ،ولذلك أحاطه هللا
سبحانه وتعاىل حبصون منيعة كثرية متنعه من السقوط واالهتزاز ،وأمران مجيعاً أن نتعاون فيما بيننا،

ونعمل على محاية هذا الصرح الشامخ من االهنيار ،وذلك بكل الوسائل املمكنة واملتاحة لنا ،وأن

نتجاوز عن كثري من املشاكل والعقبات اليت ميكن لنا غض الطرف عنها ،واليت بدورها قد تؤدي إىل
اهنيار هذا البناء األسري ،ومن هذه الوسائل املعاشرة ابملعروف بّي الزوجّي ،قال تعاىل":وعاشروهن
ابملعروف" [النساء. ]19:

( )3لقد وضع هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -نظاماً للبيت املسلم ،والذي به يضمن استمرارية
احلياة الزوجية بّي الطرفّي ،فقد جعل حقوقاً للزوجة على زوجها ،وللزوج على زوجته ،وأمر كالً من

الطرفّي أن يعطي لآلخر حقه وال يقصر فيه ،فمن حقوق الزوج على زوجته السمع والطاعة له ما مل
يكن يف معصية ،وأن ال تعمل على إغضابه وإاثرته ،وأن تتجنب حدوث املشاكل اليت حتدث بينهما

قدر اإلمكان ،وإن حدثت بعض املشاكل فيجب أن حتل أبيسر الطرق وأحكمها.
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وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها ،أن حيسن معاشرهتا وأن يعاملها ابملعروف ،وأن يتجاوز عن
بعض األخطاء ويعاجلها بشكل شرعي ،فمثالً قضية ضرب الزوج لزوجته ،وهي بيت القصيد يف

رسالتك ،فقد وضع هللا عالجاً قرآنياً هلذه القضية والذي غفل عن هذا العالج كثري من املسلمّي

اليوم إال من رحم ريب ،وإن شئت فقل كثري من املسلمّي اليوم أخذ بنهاية العالج وهو الضرب.

قال تعاىل" :والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال
تبغوا عليهن سبيالً إن هللا كان علياً كبرياً" [النساء ، ]34 :فعلى الزوج العاقل أن يتبع هذا التوجيه
الرابين إذا صدر من زوجته ما يدعو لتأديبها ،فيبدأ ابلوعظ ،فإن مل يؤثر انتقل إىل اهلجر ويكون يف

املضجع ،فإن مل يؤثر انتقل إىل الضرب فما هو صفة الضرب إذاً ،اقرأ هذا احلديث ليوضح لك صفة

الضرب الذي تتخذه مع زوجتك ،عن عمرو بن األحوص -رضي هللا عنه -أنه مسع النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -يف حجة الوداع أن يقول بعد محد هللا تعاىل ،وأثىن عليه وذ ّكر ووعظ ،مث قال" :أال

واستوصوا ابلنساء خرياً ،فإمنا هن عوان عندكم ،ليس متلكون منهن شيئاً غري ذلك؛ إال أن أيتّي

بفاحشة مبينة ،فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع ،واضربوهن ضرابً غري مربح ،فإن أطعنكم فال تبغوا

عليهن سبيالً ،أال إن لكم على نسائكم حقاً ،ولنسائكم عليكم حقاً ،فحقكم عليهن أن ال يوطئن
فرشكم من تكرهون ،وال أيذن يف بيوتكم ملن تكرهون ،أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف

كسوهتن وطعامهن" أخرجه الرتمذي ( ، )1163وقال :حديث حسن صحيح.
فتأمل قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-واضرهبون ضرابً غري مربح" أي ال تكسر ضلعاً ،وال تسبب

عاهة ،وال ترتك أثراً .واقرأ هذا احلديث اآلخر :عن معاوية بن حيدة  -رضي هللا عنه -قال :قلت :اي
رسول هللا ما حق زوجة أحدان عليه؟ قال" :أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وال

تضرب الوجه ،وال تقبح ،وال هتجر إال يف البيت" أخرجه أبو داود ( ، )2142وابن ماجة ()1850
 ،وغريمها ،وقال النووي :حديث حسن .وعلى ذلك فنقول لكل من الزوجّي:
( )1على الزوجّي الكرميّي أن يراعى كل منهما حق هللا يف صاحبه.

( )2على الزوجة أن تبتعد عن كل ما يغضب الزوج ويثريه ،حىت ال يؤدي ذلك إىل تصرف الزوج
معها تصرفاً سيئاً كالضرب وحنوه.

( )3وعلى الزوج إذا فعلت زوجته أمر ما أغضبه أن يتبع التوجيه الرابين واهلدى النبوي يف التأديب
على حنو ما قد بيناه آنفاً.
( )4على الطرفّي أن يذ ّكِر كل منهما اآلخر ابحلقوق الشرعية اليت فرضها هللا ورسوله عليهما،
وخصوصاً إذا ظهر من أحد الطرفّي تقصري يف حق اآلخر.

( )5على الزوجة أن تعلم أبن الضرب ليس سبباً من أسباب طلب املرأة الطالق ،وعليها أن تعلم

كذلك أبن زوجها حيبها حباً كثرياً ،بدليل أنه يندم إذا ضرهبا ،وكذلك كونه يضرهبا مرة أو مرتّي يف

السنة ال يعد هذا ضرابً إذا قورن حبال اآلخرين ،فهناك من الرجال من يضرب زوجته يف اليوم مرات
عدة ،نسأل هللا العفو والعافية ،فعلى الزوجة أن حتمد هللا على أن رزقها زوجاً حيبها.
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( )6على األخ الزوج أن ميلك نفسه عند الغضب ،وحياول أن يبتعد عن املكان الذي حدث فيه
الغضب أو ينهي املوضوع الذي يسبب ذلك ،أو أي طريقة أخرى املهم أنه يسيطر على نفسه عند
الغضب ،فال جيعل للشيطان عليه سبيال.

( )7على الزوج أن يقلع عن كل املخالفات الشرعية املتلبس هبا كحلق اللحية وغريها ،وحنمد إليه هللا
على أنه مواظب وحمافظ على الصالة ،فهذا خري عظيم ودليل على صالحه إن شاء هللا.

( )8على الزوجّي أن يلجآ إىل هللا ابلدعاء يف كل وقت ،وخصوصاً يف وقت األزمات واملشاكل،
ويسأاله أن ينهي املشاكل اليت حتدث بينهما على خري.

هذا وهللا أعلم ،نسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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علّقها زوجها فتعلّقت آبخر ووعدها ابلزواج
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد
القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1424/11/28هـ

السؤال
أان امرأة متزوجة ،علقين زوجي منذ سنتّي ،وهجرين وأوالدي من كل شيء ،تعرفت عن طريق النت

علي ،مث تطورت العالقة بيننا وعرفنا عن بعض كل شيء أكثر مما أعرفه
على شاب كان أحن إنسان ه
عن زوجي ،وعدين ابلزواج بعدما أرفع قضيه طالق على زوجي ،فأصبحنا على اتصال هاتفي ،كان
يكلمين حبنان ،ويساعدين على قضاء شهويت ابهلاتف ،واآلن -فضيلة الشيخ -أان أحس ابلذنب
واخليانة ،طلبت منه أن نقطع عالقتنا فوافق على شرط أن أطمئنه على أخباري وصحيت .فضيلة

الشيخ :أان اآلن أمر بظروف ،وأحتاج إلنسان حنون جبانيب ،ونفسي حتدثين أبن أرجع للحديث معه
مرة أخري ،ولكىن خائفة من الوقوع يف الزان  ...ماذا أفعل؟ فضيلة الشيخ :هل أان هبذه الطريقة

وقعت يف الزان؟ كيف أطهر نفسي؟ زوجي ،علقين ،وتزوج وقضى شهوته ابحلالل ،وأان إىل مىت على

هذه احلال؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

فليس هجر الزوج لزوجته مربراً ألن ترتبط الزوجة برجل آخر ،وتتبادل معه أطراف احلديث فيما حرم

هللا  -تعاىل -من كلمات غزلية وقضاء الوطر عرب اهلاتف ،فهذا ال شك حمرم شرعاً وخطوة متقدمة
ْن قَـ ْوالً َم ْع ُروفاً"
للوقوع يف الزان ،قال  -تعاىل" :-فَال َختْ َ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع اله ِذي ِيف قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ض َوقُـل َ
[األحزاب :من اآلية ، ]32وما فعلته األخت السائلة ال أيخذ حكم الزان من انحية العقوبة ،ولكنه
طريق إليه ،لذا جيب عليها هجر هذا الشخص وعدم حمادثته أبدا ً،وحىت لو طلقت وتزوجها هذا

الذئب فإهنا -حسب معرفيت واطالعي -فلن تعيش معه حياة طيبة بل سيعاملها معاملة سيئة بسبب
كثرة الشكوك ،فلن يثق هبا ،ولن تثق به؛ لوجود سابقة هلما يف هذا املسار.

أما ما يتعلق هبجر زوجها هلا وتركها معلقةً فهو أمر حمرم ،ال جيوز له فعله ،قال هللا  -تعاىل:-

"فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان" [البقرة ، ]229 :وميكن عالجه مبناصحته ،فإن مل جتد

املناصحة فلها التقدم للمحكمة الشرعية للنظر فيما ادعته ،فإن ثبت صحته ومل يراجعها فسيفرق

بينهما.
كما جيب على األب أن ينفق على أوالده وزوجته ،وللمرأة املطالبة بذلك؛ ملا رواه عبد هللا بن عمرو

بن العاص  -رضي هللا عنهما -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كفى ابملرء إمثاً أن يضيع من
يقوت" رواه أبو داود ( ، )1692والنسائي يف الكربى

( ، )9177وصححه ابن حبان (. )4240

وعلى األخت السائلة أن تشغل نفسها ابلطاعة؛ حىت ال تشغلها ابملعصية ،وعليها أن ترتب هلا
جدوالً يومياً حلفظ كتاب هللا ،ومجلة من أحاديث املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -وقراءة الكتب

النافعة ،واالستماع إلذاعة القرآن الكرمي ،واألشرطة املفيدة ،كما عليها أن جتتنب اخللوة بنفسها قدر

املستطاع؛ ألن النفس أمارة ابلسوء ،وعليها اختيار الصحبة الصاحلة من النساء؛ ألن املؤمن قوي

إبخوانه ولتحذر كل احلذر من ذائب الشات وشياطينه ،وذلك بقطع صلتها به كلياً .وهللا  -تعاىل-
أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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زوجي بنفسية متقلبة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1424/11/14هـ

السؤال
أان امرأة متزوجة منذ مدة ،ومل أجنب أطفاالً ،مشكليت هي أن زوجي أتتيه حاالت ال أدري فجأة

يتضايق مين ،وأحس أنه ال يطيقين ويستمر عدة أايم على ذلك ،ويقول يل بعض األشياء اليت

تضايقين وأبكي ،مع العلم أنه حيبين وأان أحبه ،وعندما يرجع إىل طبيعته يعتذر يل يف كل مرة وبعدها
كأنه شيء مل يكن ،ولكنه ال يريد مين أن أتعاجل من أجل اإلجناب ويقول يل ملاذا تتعاجلّي؟ أجلي

املوضوع كيف حتملّي وأان يف هذا الوضع؟ وال نريد أن نتورط يف طفل وأنت عاملة ابلوضع .وبعد أايم
طلبت منه أن أكشف حىت أعرف سبب أتخري احلمل ،طبعاً وافق ومل يقل أي شيء ،دلوين ماذا

أعمل؟

طبعاً الطالق ليس ابلشيء السهل ،وأان بصراحة أحبه وأحس أنه مل يكرهين ،بل حياول أن يرضيين وال

يزعلين ،لكن احلالة اليت مير هبا أحياانً أحس أهنا بسبب زمالئه ،خصوصاً أهنم عزاب وأهل سفر ،وكم
مرة قال أان سأسافر مع الشباب ،طبعاً أرفض وأقول :إذا سافرت فلن أبق عندك ،خصوصاً أن مجيع

أصدقائه شباب وسيئّي جداً ،وهو حيكي يل عنهم بنفسه،

أرجوكم أرشدوين وقولوا يل رأايً سليماً يف أسرع وقت وجزاكم هللا خرياًن وللعلم زوجي حيرتم والديه

ويعمل هلا ألف حساب ،وحيرتم والدي كذلك.
اجلواب

األخت الكرمية :سلمها هللا وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.

أما جواب مشكلتك فكالتايل:
أوالً :ال خيفى عليك طبيعة اإلنسان ،وما مير به من تقلبات وتغريات نفسية العتبارات خمتلفة ،منها ما

هو من داخل نفسه ،ومنها ما هو خارج عنه ،كمشاكل يف العمل ،أو مع بعض األصحاب أو أهله،

أو غري ذلك من ضغوط احلياة املختلفة ،مما جتعل مشاعره ختتلف جتاه من يعيش معه بّي فرتة وأخرى.
اثنياً :أما ما صدر من زوجك جتاهك فهذا ال خيلو من حاالت:

ومنها :قد يكون ما يقوله انجتاً عن مرض حقيقي مينع من اإلجناب من جهته ،وخياف من ردة فعلك
أو من كالم الناس ،فأراد أن يتخلص من حياته معك هبذه الطريقة ،وإمنا تزداد لديه الرغبة يف ذلك
كلما تذكر مرضه ،وما ميكن أن ينتج من كالم الناس لو انتشر اخلرب عنه ،وهذا يتوقف عليه مدى
قناعتك ابلبقاء مع رجل قد ال ينجب ،وهل ترغبّي يف الصرب أم الفراق؟.

ومنها :قد يكون السبب وراء هذه احلالة ما ذكرتيه يف آخر الرسالة من أنه يشعر بوقوفك أمام رغباته
يف السفر مع أصحابه ،وأنه يريد أن يتحرر من أي التزام لينطلق وراء رغباته.

ومنها :أهنا حالة نفسية انجتة عن مرض نفسي بسبب أمر فسيولوجي جسماين يتطلب تدخل طبيب.
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وعلى أي اعتبار أرى أن األمر إمنا حيكمه الغالب من حاله ،فإذا كانت تلك الكلمات رددها أحياان
قليلة فلعله خاضع حلالة مير هبا أحياان ،فعليك الصرب على هذه احلال وحتسس الدافع الذي يدفعه

ملثل هذا املوقف ،وهل هي حالة نفسية أم رغبة حقيقية يف الفراق؟ وما الذي يدفعه لذلك هل فعال

أصحابه يدعونه ملثل هذا؟ أم رغبته يف السفر والتنقل مع أصحابه حيثما يذهبون.

لذلك أنصحك ابلصرب ،وسد حاجته النفسية واجلنسية وما شابه من أمور ملحة لقطع الطريق على

شياطّي اجلن واإلنس الذين حياولون إفساد بين آدم.
كما ينبغي عليك حماولة النقاش معه هبدوء ،وال أبس بتحسس السبب احلقيقي يف طالقه األول من

أجل ضمه لالحتماالت السابقة؛ لتبين رؤية واضحة يف التعامل معه ابلرفق واهلدوء والتؤدة ،مع

الوضع يف االعتبار أنه إذا ما تطورت األمور أن ختربي والديه أو أحدمها طاملا أنه حيسب هلما حساابً
كما ظهر يف رسالتك.
وهللا أرجو لكما التوفيق والسداد والسعادة يف حياتكما العلمية والعملية.
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يسيء معاملتها ويشتمها حبضرة أهله
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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العشرة
التاريخ 1424/11/6هـ

السؤال

زوجي اي شيخ يسمع كالم أمه يف كل صغرية وكبرية ،يبوح هلا أبتفه األمور ،ال يسمع كالمي ،يشتمين

أمام أهله وأخواته ،وأمام ربعه عندما أكلمه يف اهلاتف ،ال ينزهين ،ال يهتم يب ،أمامي عادي ومن
خلفي يشتمين ويهينين ،ال حيبين ويسخر مين ،ماذا أفعل اي شيخ؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وال عدوان إال على الظاملّي ،والعاقبة للمتقّي ،والصالة والسالم على أشرف
اخللق أمجعّي ،نبينا حممد الصادق األمّي ،وعلى آل بيته وصحابته الطيبّي ،وبعد:

األخت السائلة  -حفظها هللا تعاىل  -لقد قرأت سؤالك مرة تلو أخرى ،وكل مرة أقرأ فيه سؤالك

أدعو هللا جل جالله أبن جيعل لك من كل ضيق خمرجاً ،ومن كل هم فرجاً ،اللهم آمّي.

ولكن أود أن أسري مع شكواك يف سؤالك خطوة خطوة ،فأقول :بداية كون زوجك يسمع كالم أمه
يف كل صغرية وكبرية ،فهذا األمر ليس فيه شيء ينكر ،فهذا من ابب الرب أبمه ،وكما تعلمّي أبن لألم

فضل عظيم بينه ربنا يف كتابه العزيز ،وحث عليه نبينا الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -يف أكثر من
حديث صحيح ،إال أن يكون زوجك يبوح ألمه أبسرار ختصكما سوايً مما ال ينبغي ألحد أن يطلع

عليها ،وال جيوز شرعاً إفشاؤها ،كعالقته بك يف الفراش وما شابه ذلك ،فهذا األمر ال جيوز إفشاؤه

ألي أحد كائناً من كان ،فإن كان األمر كذلك ينصح زوجك ويوضح له األمر الشرعي يف ذلك ،وإذا

كان األمر خالف ذلك  -وأظنه كذلك  -فال حيق لك أن تغضيب من زوجك ألنه يسمع كالم أمه
يف كل صغرية وكبرية كما ذكرت.

اثنياً :قولك إنه ال يسمع كالمك ،أي كالم تقصدين؟ فرمبا أن كالمك ابلفعل ال ينبغي أن يسمع

إليه ،أو لرمبا أن عرضك هلذا الكالم عرض غري جيد أو ألي سبب آخر هو يرفض من أجله أن

يسمع كالمك ،ولكن ال أظن أنك إذا كان كالمك فيه أمر ابملعروف وهني عن املنكر أنه ال يسمعه،
أو إذا كان كالمك هذا يف الصاحل العام لك وله ال أظن أنه ال يسمعه.

اثلثاً :أما قولك أنه يشتمك ويسبك أمام أهله وإخوانه وغريهم وكذلك يف اهلاتف ،فهذا األمر ال

ينبغي منه حبال من األحوال ،وجيب أن ينصح ابليت هي أحسن ،ويعلم أبنك إنسانة لك احرتامك
وتقديرك ،فال ينبغي له أن يهينك هبذا الشكل  ...ولكن ما هو السبب؟ وما هي الدوافع اليت جتعله

يفعل ذلك؟ أيفعل ذلك من تلقاء نفسه دون أي إاثرة منك سواء بقصد أو بغري قصد؟

أظن األمر صعباً ،فال يعقل أن هناك رجالً متزانً يفعل ذلك إال إذا صدر منك ما حيمله على فعل

ذلك ،فالرجاء أخيت الطيبة أن تنظري يف نفسك ،ويف تصرفاتك فالبد وأن هناك أمر ما يصدر منك

جيعله يفعل معك هذا التصرف السيئ ،وعليك حماولة جتنب أي شيء يثريه وخصوصاً أمام أهله

وإخوانه وغريهم ،حىت ال يتصرف معك هذا التصرف السيئ ،ويعرضك ملثل هذه اإلهانة.
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رابعاً :أما قولك أبنه ال ينزهك وال يهتم بك  ...إخل ،ما هي حدود النزهة اليت تريدين؟ هل تريدين أن

تكوين خارجة والجة؟ أمينعك من الذهاب إىل أهلك؟ أمل يذهب معك لألسواق وغريها لشراء ما

حتتاجّي إليه؟ أمل أيخذك أحياانً لقضاء عمرة ،أو لزايرة قريب؟ أمل يصحبك يوماً يف األسبوع مثالً على
قدر استطاعته وظروف عمله إىل بعض االسرتاحات مع األهل واألقارب؟

هل ظروف زوجك متاحة دائماً وأبداً لكي خيرج بك إىل كل مكان هتواه نفسك؟ أليس عنده أعمال
ومشاغل ومصاحل؟ أليس هو الذي يسعى ويكد ليوفر لك عيشة كرمية؟ أليس هو الذي إذا أصابك

مكروه تكدر لذلك وبذل ما يف وسعه إلزالة هذا الشر عنك؟ أليس  ...أليس.

خامساً :أما قولك إنه يشتمك من خلفك من الذي أخربك بذلك؟ أصادق هو أم كاذب؟ إن الذي

أخربك بذلك يريد أن يهدم بيتك وينغص عليك عيشك فانتبهي ال هتدمي بيتك بنفسك.

سادساً :أما قولك أبنه ال حيبك ويسخر منك ،من قال لك أبنه ال حيبك ،فإذا كان ال حيبك فلماذا

أقدم على الزواج منك بداية؟ هل كان مضطراً لذلك؟ هل هناك أحد أجربه لكي يقرتن بك بقية

حياته  -إن شاء هللا  -هل تزوجك طمعاً يف مالك؟ هل ....هل.

أان أقول لك أخيت الطيبة زوجك حيبك ،وإال ما أقدم على الزواج منك ،إال أن يكون رأى منك قبل

الزواج ما جعله حيبك ويقرتن بك ،مث بعد الزواج فوجئ مبا مل أيلفه منك قبل الزواج فتغري عليك،

وهذا األمر أنت اليت تعرفينه دون غريك ،أو ما الذي جعله ال حيبك؟

وأما كونه يسخر منك ،فقد هنى ربنا جل جالله على أن يسخر املسلم من أخيه املسلم ،فقال عز من

قائل سبحانه "اي أيها الذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم" [احلجرات ، ]11:وإذا كان قولك هذا

صحيحاً فمالدافع الذي حيمله عليه؟ البد ،وأن يكون هناك سبباً يدفعه لذلك.

ويف اخلتام أود أن أقول لك عليك ابلتودد إىل زوجك بقدر ما تستطيعّي ،وعليك كذلك التقرب إىل

أم زوجك وكسب قلبها وحبها وعطفها ،إبظهارك احرتامها ،ومشورهتا يف بعض أمورك ،واجعليها

تشعر أبنك طوع أمرها ،وأنك ما تفعلّي شيئاً إال إبذهنا ومشورهتا ،وعليك إحضار بعض اهلدااي هلا،

إىل غري ذلك من األمور اليت تقلل من الفجوة اليت حدثت بينكما ،وأتكدي  -إن شاء هللا  -أبنك
إذا أرضيت أم زوجك سريضى عنك زوجك وكل من حولك إبذن هللا وقوته ،وعليك ابإلكثار من

الدعاء والتضرع إىل هللا أبن يؤلف بينك وبّي زوجك ،واعلمي أخيت السائلة أن حق الزوج على
زوجته عظيم ،أسأل هللا أن يفرج مهك وهم كل مسلم ومسلمة آمّي.

مهسة يف أذن الزوج:
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أخي الزوج عليك أن تتقي هللا يف زوجتك ،وأن تعاملها معاملة طيبة ،فكما أن لك حقوقاً عليها،
فهي كذلك هلا حقوق عليك ،ومن مجلة هذه احلقوق ،احرتامها وعدم سبها وشتمها وإهانتها،

وخصوصاً أمام أهلك وإخوانك وغريهم من ابب أوىل ،وليكن لك يف رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -أسوة حسنة فهو القائل" :خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي" أخرجه الرتمذي

( )3895وقال حديث حسن غريب من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -وأخرجه ابن ماجة
( )1977من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -وعند الدارمي ( )2260عن عائشة  -رضي

هللا عنها  -خمتصراً ،وثبت عن أم املؤمنّي عائشة  -رضي هللا عنها  -أهنا قالت :كان رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم " -يف مهنة أهله" أو "يف خدمة أهله" أخرجه ابن سعد يف الطبقات ،نسأل هللا
أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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زوجي يضربين مث يزعم حيب!
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1425/06/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

أان متزوجة من شخص يقوم بضريب -ابستمرار -ضرابً مربحاً جداً ،يف بداية األمر ال أدافع عن

نفسي ،وبعد فرتة حّي يضربين أقوم ابلدفاع عن نفسي بضربه؛ ألين ال أطيق هذا الضرب ،ويضربين

يف أتفه األسباب ،إذا قلت له :ملاذا تضربين؟ قال :إين أحبك! وماذا أفعل؟ هل ما أقوم به صحيح
حينما أدافع عن نفسي؟ أرجو أن تفيدوين ،جزاكم هللا ألف خري.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
من خالل متعين يف مشكلتك مع زوجك يظهر يل أن زوجك وبتصرفه معك فعالً حيبك ،وما يدفعه

هلذا التصرف معك إحدى األمور التالية:

األول :أنه حيبك لدرجة حب التملك ،ويثريه أي صدود أو عدم اكرتاث منك ،مما يدفعه هلذا
التصرف األمحق.

الثاين :زوجك يتعرض لضغوط نفسية كبرية خارج املنزل ،مما جيعله عرضة لالستثارة واالنفعال ألقل
األسباب مما يدفعه هلذا التصرف.

الثالث :قد يكون زوجك اعتاد -منك منذ بداية حياتكم الزوجية -ذوابن شخصيتك بشكل كبري،
وقبول أي شيء يف سبيل إرضائه ،ومع مرور الوقت بدأ يتغري عليه احلال ،ويفسر هذا التصرف

بتفسريات أخرى.

وألي سبب كان أستطيع أن أبدي لك النصائح التالية ،اليت أسأل هللا -سبحانه -أن يكون فيها
احلفاظ على حياتك الزوجية ،وحتقيق االستقرار العائلي لك:

أوالً :احبثي بنفسك عن األسباب احلقيقية اليت تدفع زوجك هلذا التصرف ،وعاجليها ابالبتعاد عن

تلك املسببات ،وليس مقابلة هذا السلوك غري املقبول بسلوك مثله ،مما يزيد املشكلة تعقيداً،
ابإلضافة إىل أنه من غري الالئق أن تقومي بذلك التصرف (ضرب الزوج) .

اثنياً :احرصي متاما وخاصة يف البداية على أن جيد زوجك منك االهتمام ،من خالل االهتمام حبسن
عما يثريه ،فاملنزل
املظهر ،والكلمة الرقيقة ،وحسن املعشر ،واالهتمام به شخصياً ،وابتعدي متاما ّ

والزوجة مها مالذ الرجل وراحته ،وحافظي على حتمل زوجك وعصبيته ،خاصة يف الساعات األوىل

لك -حيبك.
من قدومه ،فهو يستحق منك ذلك ،فهو -كما يصرح َ

اثلثاً :صدقيين اي أخيت أنك قادرة ،كما هو احلال لدى كثري من الزوجات على جعل احلياة الزوجية
هانئة مستقره بشيء من العقل وحسن التدبري ،فالزوجة هي القلب الكبري الذي يلوذ إليه الرجل،

وخاصة يف ساعة صفائه أو ضعفه ،والزوجة الصاحلة هي اليت تتحمل الزوج يف الساعة العصيبة،
فالكثري من املشاكل يف هذه احلالة تؤد يف مهدها.

ويف اخلتام -أخيت الكرمية -مشكلتك حلها بّي يديك ،فأنت الوحيدة القادرة على حلها ،وما قدمته
لك من نصائح لعلها تكون الشمعة اليت ستعيدين من خالهلا سعادتك الزوجية .وهللا أسأل أن تكون
كذلك ،وهللا ويل التوفيق.
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لسان زوجي ِحداد علي
اجمليب د .عبد هللا بن انصر السدحان
مستشار أسري مبشروع ابن ابز اخلريي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة
التاريخ 1425/07/28هـ

السؤال

الشيخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أم لعدد من األبناء ما بّي ذكور وإانث ،تزوجت منذ سنوات عديدة ،متعلمة ،وكنت داعية يف
بلدي قبل الزواج ،وحافظة لكتاب هللا -عز وجل -ومنذ زواجي وإىل اآلن وأان بعيدة عن بلدي،
زوجي على قدر كبري من التدين ،ولكنه عصيب ،ويدقق على كل صغرية وكبرية ،ويغضب أحياانً
بسبب أمور اتفهة ،وإذا غضب ينسى حماسن الشخص املقابل -وخصوصاً أان زوجته -وكذلك

أوالده ،حيث يتكلم بكالم جارح يؤذيين ،مع العلم لو أن أحداً غريباً سأله عين ألبدى إعجابه يب،

وذكر خصايل الطيبة أمامه ،فأان مل أقصر معه ،بل ال آلوه إال ما عجزت عنه ،ولكين حساسة جداً،
وأحزن كثرياً من كالم زوجي عندما يكلمين بطريقة تشعرين أين غري مطيعة ،أو أين مقصرة ،وهذا

الشعور الذي استمر معي خالل هذه السنّي سبهب يل ر هد فعل ،حيث إين عندما أكلم بنايت وأوالدي
 -عندما يعتدي عليهم أحد أو يؤذيهم  -أقول هلم :أنتم ما دمتم غري مقصرين وغري خمطئّي فال

تبالوا بكالمه؛ ألين أخاف عليهم أن يصريوا حساسّي مثلي.
كما أين أالحظ على ابنيت الكربى (البكر) وعمرها أربعة عشر عاماً ،أهنا ال تبايل يب وال أبوامري وال
بغضيب ،مع أين مل أؤثرها وإخواهنا على نفسي ،أما إخواهنا اآلخرون فأالحظ عليهم العكس ،حيث

إهنم خيافون من العقوبة سواء عقوبة الدنيا  -إذا عاقبتهم أان أو أبوهم  -أو عقوبة اآلخرة،
 -اي شيخ  -أان يف حرية مع ابنيت،

فهل أخطأت يف تربيتها؟ أم أن أابها وتدقيقه مع أوالده ،وتتبع أخطائهم هو سبب ذلك؟

كذلك أريد أن أقول لك اي شيخ  -ابرك هللا فيك  -إن حالتنا املادية ضعيفة وبيتنا صغري ،وأوالدي
أعمارهم متقاربة وكلهم صغار ،وأان ضعيفة البنية ،وشغل البيت الكثري يتعبين ،وكذلك السهر يف
الليل من أجل طفلي الصغري جيعلين أحتاج ملساعدة ابنيت كثرياً ،وهي ال هتتم هبذه األمور ،وقد كانت
قبل سنتّي أو ثالث أحسن بكثري من اآلن؛ ألهنا كانت تسمع الكالم وتساعدين يف شغل البيت ،أما

اآلن فتغريت كثرياً وأان أغضب منها ،ولست راضية على تصرفاهتا ،أرشدوين وفقكم هللا.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر للسائلة ثقتها يف املوقع ،والتجاءها إليه بعد هللا  -عز وجل -يف حل مشكلتها ،ومما

حتسن اإلشارة إليه أنه ال بد من التعامل مع مشكلة األخت بشكل أكثر تفريقاً ملا ذكرته يف كتابتها،
فمن الواضح أهنا عرضت لعدد من املشكالت اليت تعاين منها ،فيمكن حتديدها يف اجلوانب اآلتية:

 -1عصبية الزوج.

 -2تدقيقه على كل كبرية وصغرية.
 -3غضبه ألتفه األسباب.

 -4نسيانه حملاسن زوجته إذا غضب.
 -5تصرفات بنتها ذات األربعة عشر عاماً ،مثل عدم مساعها لكالمها  ...إخل.

 -6حساسية السائلة ،وأتثرها -نفسياً -جراء هذه املشكالت ،وإعاقتها عن بعض األعمال.
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ولكل واحدة من هذه تصرف خاص ،إال أنه من الواضح أن املرتكز يف هذه املشكالت اليت ابتالها
التعرف على سبب هذه احلالة والقسوة
هللا هبا هي( :عصبية الزوج وقسوته اللفظية)  ،وال شك أن ُّ

اليت يعيشها الزوج سيخفف على الزوجة كثرياً ،فقسوة األزواج  -وأقصد هبا القسوة اللفظية -إن مل
يكن هلا أسباب خلقية وشخصية متأصلة يف الزوج نفسه ،أو بسبب مرض نفسي فيه ،فإنه عادة ما

يكون خلفها أسباب غري معلنة من قبل الزوج ،وقد تستطيع الزوجة اكتشافها ،ويؤكد هذا النظر فيما
إذا كان يعامل الزوجة معاملة حسنة أو عادية ،مث تغري عليها بعد فرتة من الزمن ،أو بعد مرور األسرة

بظروف معينة مادية أو اجتماعية ،كاالنتقال من بيئة إىل أخرى -كما يف حال السائلة الكرمية،-
والذي يظهر يل أن زوج السائلة من الصنف األخري ،فهناك مؤشرات تدل على وجود منغصات

وضغوط على الزوج ،وهي غري ظاهرة للزوجة ،أو ال يتحدث هبا الزوج لطبيعته الشخصية ،أو أنه من

النوع الكتوم ،وخباصة أن األخت الكرمية تذكر أهنم يف بلد غري بلدهم ،واملنزل صغري ،واألوالد كثر،
فقد يكون زوجك يعيش ضائقة مالية خانقة ،أو مشاكل وظيفية ،أو إشكاالت إدارية بسبب

إجراءات السفر واإلقامة ،والغربة وتبعاهتا اإلدارية والرمسية واملادية ظروف قاسية ُمرة يتجرعها من

قدهر هللا عليه املرور هبذه التجربة.

ولكن رغم هذا أقول للسائلة ابلرغم من سرد هذه األسباب :ينبغي عليها أن تراجع نفسها كذلك،

ومواقفها ،وطريقتها ،وحياهتا ،وعالقتها مع زوجها ومع نفسها يف التهيئة للزوج ،فقد يكون هناك

سبب منها مل تشر له السائلة يف سؤاهلا إما جهالً أو نسياانً ،أو قصداً ،ففي بعض احلاالت تكون

مواقف الزوجة نفسها هي السبب خلف هذه النفسية املرتدية للزوج دومنا شعور منها ،وأحياانً كثرية
دومنا قصد منها كذلك ،ومن هنا حيسن التوكيد ابستمرار على مراجعة املواقف الشخصية للزوجة،

وطريقة احملاورة مع الزوج ،فقد تكون من األسباب ،وليست السبب الوحيد.

وبعد ذلك كله أمهس يف أذن السائلة وأقول هلا :من اجلميل جداً يف خصالك -أخيت الفاضلة-

استحضار نعم هللا وعدها يف ثنااي االستشارة ،فقد استطعت رصد عدد من اجلوانب اإلجيابية يف

حياتك ،وأان متأكد أهنا أكثر مما ذكر ،ولكن االختصار يف السؤال جعلك ال تذكرينها كلها ،فمن

ذلك على سبيل املثال:

سكري ،اترك
قوام ،فكم من زوجة ابتالها هللا بزوج ِّ
صوام ّ
 -1صالح الزوج يف نفسه والتزامه ،وأنه ّ
للصالة ،مضيع حلق هللا  -عز وجل ،-وهذه خصلة محيدة ستعينك على عالج املشكلة أو

التخفيف منها  -إبذن هللا.-

 -2أنك متعلمة وصاحلة يف نفسك ،وحفظك للقرآن الكرمي ،وممارستك الدعوة إىل هللا  -عز وجل-
يف بلدك ،فتأملي من حولك ممن حرمن نعمة التعلم وقراءة القرآن ،فضالً عن حفظه.

()138/18

 -3عدم تقصريك يف حقوق الزوج ،وطاعته وصربك عليه ،وهي نعمة من هللا -عز وجل ،-فزوجك
جنتك أو انرك ،كما ذكر ذلك املصطفى  -عليه الصالة والسالم ،-ففي احلديث أن امرأة أتت

النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف حاجة ففرغت من حاجتها ،فقال هلا النيب -صلى هللا عليه وسلم-
" :أذات زوج أنت؟ قالت :نعم ،قال :كيف أنت له؟ قالت :ما ألوه إال ما عجزت عنه ،قال:

فانظري أين منه فإمنا هو جنتك وانرك" رواه اإلمام أمحد ( )26806 ،18524من حديث احلصّي
بن حمصن عن عمته أهنا أتت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وذكر احلديث.

 -4رضا زوجك بك وذكره للخصال الطيبة فيك بعض املرات ،وأنه ليس من الناكرين للجميل أو
اجلاحدين  -وخباصة أمام اآلخرين ،-فكم من زوج جحود ،نكور للجميل الذي رزقه هللا يف هذه
الدنيا ،وتلك نعمة أخرى.

 -5طريقتك يف تربية أبنائك ،وخباصة مع من يعتدي عليهم أو يؤذيهم ،وهي إجيابية تسجل فيما
لديك من خصال طيبة وصفات محيدة.

وهذه اخلصال والصور املشرقة  -أخيت الفاضلة -ضعيها نصب عينيك وأنت تصارعّي هذه
الصعاب يف احلياة ،فكم من زوجة تعيش ظروفك ،وبدون هذه اجلوانب اإلجيابية يف حياهتا ،وبكل
حال فأان أذكر لك بعض اخلطوات العملية اليت أعتقد أهنا قد تنهي املشكلة يف نفسك أوالً ،مث يف

الواقع  -إبذن هللا -أو ستخفف عليك كثرياً ،وترين بعدها ما يسرك  -إبذن هللا ،-فمن ذلك:

 -1الدعاء املتواصل ليفرج هللا كربتك ،وخيفف من معاانتك ،ويصلح ذريتك ،وجيعل زوجك حينو
عليك ،ويزيل عنه الظروف اليت جعلته يعيش هبذه النفسية العصبية املتوترة.

 -2ال بد من إبداء التعاطف مع املشاكل اليت يعيشها الزوج ،سواء كانت هذه املشاكل مادية أو
غريها ،وإشعار الزوج هبذا التعاطف ،وإشعاره مبحبتها له ،ورغبتها األكيدة يف مواصلة مشوار هذه
الدنيا معه؛ حىت يكوان زوجّي يف اجلنة  -إبذن هللا -مع التصريح له -بوضوح -عن سبب شدهة
متسكها به وهو صالحه ،والصفات اإلجيابية فيه ،مث قومي بتعديدها أمامه.

 -3حيسن ابلزوجة إطراء الزوج مبا فيه من إجيابيات وصفات حسنة ،فقد ميارس دوراً تقليدايً مشاهباً
ملا متارسه الزوجة ،ويقوم بنفس األمر ومبادلة املدح ابملدح ،والثناء مبا فيك من صفات حسنة ترد لك
بعض الروح ،وترفع من معنوايتك.

 -4االستغراق يف العبادات ،وخباصة الدعوة إىل هللا كما ِ
كنت متارسينها قبل زواجك ،إضافة إىل
اإلحسان إىل من حولك  -ويف مقدمتهم زوجك وأبناؤك-؛ فهم ثروتك احلقيقية ،ففي ذلك فضل
عظيم ،مث إشغال لنفسك يف أمور أخرى ختفف عليك اسرتجاع مواقف الزوج نتيجة عصبيته وقسوته

اللفظية.

 -5إشعار الزوج مبعاانتك ،والضغوط النفسية الواقعة عليك ،وأهنا بسبب قسوته اللفظية وعصبيته،

وتكالب الظروف الصحية واالجتماعية عليك ،وميكن أن يكون ذلك من خالل جلسات احملاورة

اهلادئة ،وحيسن التوكيد أهنا جلسات حماورة هادئة ،مث املصارحة اللطيفة غري اجلارحة ،فقد يكون ال

يعرف أثرها عليك بسبب كتمانك للموضوع وعدم إخباره ،ولكن احذري أن يكون هذا اإلخبار وهو
يف ثورة غضبه.
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 -6إن تعذرت جلسات املصارحة -اليت سبقت اإلشارة إليها -قد يكون من املمكن طرح بعض
الكلمات والعبارات العارضة أثناء حديث عابر مع الزوج أو عندما يكون يف حلظة صفاء ،كأن تقول

له وهو يف كمال راحته النفسية :ليتك تدوم على هذه احلالة ،أو ما أفضلك من زوج لو تريح نفسك
من العصبية الزائدة اليت تنتابك بعض األحيان ،وتنغص علينا حياتنا  ...إخل ،وغريها من العبارات اليت
ال شك أن الزوجة أعرف هبا من غريها من الناس حبكم قرهبا من زوجها.

 -7حاويل مث حاويل وجاهدي نفسك ،فكلما زاد قسوة حاويل أن تكوين أكثر يف العطف ولّي
الكالم ،ففي ظين أن التزامه وصالحه يف نفسه سيجعله مع الوقت خيجل من نفسه ،حيث يرى

إساءته تقابل ابإلحسان.

 -8الصرب وعدم استعجال النتائج ،واالستمرار على هذه اخلطوات ،وخباصة األخرية منها،
وستجدين كل خري  -إبذن هللا.-

أما ما يتعلق ببنتك ذات األربعة عشر ربيعاً ،فلم تتبّي يل املشكلة منها بشكل واضح ،إال أين أعتقد
أن ما لديها من مظاهر متردية أو عصيان إمنا هي من مظاهر مرحلة املراهقة ،وهي مرحلة حتتاج إىل

تعامل خاص ،وقبل ذلك أنصحك  -أخيت السائلة  -بقراءة بعض الكتب املتعلقة هبذه املرحلة؛

لكي تساعدك على فهمها ،ومن تلك الكتب :كتاب (علم نفس املراحل العمرية) للدكتور :عمر
املفدي ،وكتاب (املراهقون) للدكتور :عبد العزيز النغيمشي ،إال إذا ِ
رغبت يف توضيح أكثر ،فيمكن

لك أن ترسلي سؤاالً مستقالً عن موضوع ابنتك مع تفصيل كامل ملا جتدينه منها ،وسيقوم اإلخوة يف
املوقع بعرضه على أحد املختصّي  -إبذن هللا.-

ختاماً :ال بد من االعتذار عن التأخر ،ولكن جزءاً منه أتمل املوضوع لتحقيق براءة الذمة يف النصح
وتقدمي االستشارة ،وهللا أسأل أن ِّ
يفرج كربة السائلة ،ويرزقها الصرب والصالح يف نفسها وزوجها
وذريتها ،واإلعانة على كبد هذه احلياة الدنيا .وهللا املوفق.
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زوجيت ال تقدر ظرويف

اجمليب د .عبد العزيز محود الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1425/7/22هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يرجى الصرب على قراءة املوضوع والرد جزاكم هللا عين خرياً ،تنعتين زوجيت ابلتقصري

حبقها؛ وذلك يف املدة اليت أقضيها معها ،وذلك بسبب عملي واخلارج عن سيطريت ،حيث إين أخرج

مساء ملدة مخسة أايم أسبوعياً ،وأما يف اإلجازة األسبوعية
لعملي الساعة  7صباحاً وأعود الساعة ً 9

-وهي يومان -أبقى معها أغلب الوقت ،وأذهب معها لزايرة والدي ووالديت ،وبعض األحيان ومبعدل

ثالث ساعات أسبوعياً أخرج مع أصدقائي ،وأقوم ببعض األعمال الرمسية ،وابقي الوقت معها ،فهل
أان مقصر؟ وأما األمر اآلخر فأان من ذوي الدخل احملدود وعلي ديون ،فقد استدنت للزواج وأقوم

اآلن بسداد ديين ،ويل إخوة متزوجون ،ووضعهم أكثر استقراراً -مادايً -مين ،وتبقى زوجيت مبقارنة ما

هي فيه هبم ،وذلك مثال وليس حصراً يف اخلروج يف رحلة سياحية كشهر عسل حرمت منه ،وشراء

املاس واللؤلؤ والذهب كباقي نساء العائلة ،والذهاب إىل السهرات ،وطلب أغلى وألذ املأكوالت،

علماً أبنين ال أقوم بذلك لنفسي ،وال يبقى معي يف آخر الشهر شيء من املال ،وال أنفق على أهلي
إال القليل ،وأشعر دوماً بشعورهم أيضاً بتقصريي معهم ،فأان بّي انر زوجيت وانر أهلي ،فما العمل

وهل أان مقصر؟ شيخي :لقد بكيت كثرياً بيين وبّي نفسي لكل هذا ،وأزيدكم فضيلة الشيخ أان أشعر

بعدم أحقييت وأحقية أهلي مبايل هذا لألمور الرفاهية والكمالية غري الضرورية ،وأمة اإلسالم واملسلمّي

وخاصة يف بلدي فلسطّي -حباجة لعالج املصابّي ،وكفالة األيتام ،وتزويج الشباب ،أان ال أقومبشيء من هذا إال القليل والقليل جداً ،لذلك أغض الطرف عن ترفيه نفسي وزوجيت وأهلي ،فكيف

يل أن أقوم هبذا وأان كان من املمكن أن أكون حتت النار ،أو أفقد أخاً أو صديقاً أو حبيباً يف احلرب،

كيف يل أن أكون سعيداً وأرى الدموع يف أعّي األيتام؟ شيخي :أان لست إنساان مثالياً ولكين ضعيف
وضعيف جداً ،فهل أان مقصر؟ شيخي :أرجو الشرح يف الرد مع ذكر األمثلة يف واجبايت جتاه زوجيت
وأمي وأيب وأهلي واملسلمّي ،مع جزيل الشكر واالمتنان.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

يبدو أنك إنسان جاد وواقعي وتق ِّدر مشاعر اآلخرين ،وهذا خلق طيب ،ولكن اعلم أن الناس -أايً
كانوا -ال يرمحون من يكون كذلك ،إذا كان ضعيفاً يستجدي عطفهم وتقديرهم ملوقفه ،وينزعج ألي
تصريح أو تلميح ابنتقاده ،كن واثقاً من نفسك واستمر يف عمل اخلري ،ومراعاة زوجتك وأهلك

بقدرما تستطيع.

اعلم أن هللا -تعاىل -ال يكلف نفساً إال وسعها ،ال تلق ابالً لكل ما تشري إليه زوجتك من مقارنة

حالك حبال إخوتك أو غريهم ،فهذا األمر كثري لدى النساء ،ولو قدمت هلا مجيع ما يقدمه إخوتك

لزوجاهتم لذكرت لك الفرق بّي حاهلا وحال من هو أغىن منكم؛ ألن القناعة خلق وطبع يطبع عليه
اإلنسان ،وليس مستوى معينا يصل إليه مث يصبح قنوعاً.
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فيما يتعلق بغيابك عن البيت لظروف العمل ،فهذا أمر ليس بيدك ،بل هو من مصلحتها هي أيضاً،
حيث بدون العمل لن تكون قادراً على توفري شي من متطلباهتا.

متر هبا ،والدين الذي عليك لن
كن حليماً وحكيماً يف تعاملك مع زوجتك ،وبّي هلا أن الظروف اليت ّ
متر به ،ولكن ال يكون حديثك معها أبسلوب يشعرها
مر أبصعب مما ّ
يستمر طويالً ،وأن غريك قد ّ

بضعفك ،أو أنك تستجديها أن تصدقك ،حتدث أبسلوب الواثق املطمئن ،ألن هللا -تعاىل -مل

يوجب عليك هلا إالً أن تسكنها من حيث سكنت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وتطعمها مما أتكل "لينفق

ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا .ال يكلف هللا نفساً إالّ ما آاتها سيجعل هللا
بعد عسر يسرا" [الطالق.. ]7 :ابلنسبة ألهلك فقد ذكرت أن إخوتك ميسوري احلال ،فهم أوىل
ابإلنفاق على أهلك ،وأنت تقدم هلم ما تستطيع بعد سداد دينك واإلنفاق على أسرتك.
حاول أن تكون متوازانً فيما تعمله ،واعلم أن الصدقة واإلنفاق يف سبيل اخلري ومساعدة احملتاج من

املسلمّي هي ابب من أبواب اخلري يكفي فيه صدق النية وإخالص العمل وبذل املستطاع ،فلو شاء

هللا تعاىل ألغناهم عن هذا ولكن ليبلوا بعضنا ببعض.

النصيحة اهلامة ملثلك هي (احذر من االستدانة لتلبية طلبات الزوجة وجماراة اآلخرين) فإهنا لن
ترمحك إذا تكالبت عليك الديون.

قدم هلا ما تستطيع مع الكلمة الطيبة ،والعشرة احلسنة ،وعدها خرياً إذا حتسنت الظروف ،ولكن كن

واثقاً وأشعرها أنك راض مبا أعطاك هللا ،ولست مهتماً ابلفرق بينك وبّي اآلخرين .وفقك هللا

وأعانك.
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زوجي سليط اللسان!

اجمليب د .علي اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

أفيدوين فأان زوجة لزوج ال أستطيع أن أجتنب شر لسانه وتقلباته ومزاجيته إال بتالوة اآلية "فصرب
مجيل وهللا املستعان على ما تصفون" ،ال أدري ملاذا يعاملين هبذه الطريقة مع أنين وهللا يشهد أعامله

مبا يرضي هللا ،وعييب الوحيد يف نظره أنين غريت حياته من حياة هلو وجمون إىل حياة مستقرة ،علما أنه
أكرب مين سناً ،وال أمسع كلمة رضى منه إال وقت املعاشرة الزوجية.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال خيفى على أحد ما جاء به اإلسالم من إكرام املرأة ورعاية حقها واإلحسان إليها يف سائر األحوال،
فإن كانت أمِاّ فقد جاء القرآن ابلوصية العامة ابلوالدين؛ كما يف قوله" :وقضى ربك أال تعبدوا إال

وخصت األم مبزيد من الذكر والعناية والرعاية؛ كما يف قوله
إايه وابلوالدين إحساانً" [اإلسراءُ ، ]23:
"محلته أمه وهناً على وهن" [لقمان ، ]14:وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف شأن الرب
عندما سأله السائل :أي الناس أحق حبسن صحابيت اي رسول هللا؟ قال":أمك" ،قال :مث من؟

قال":أمك" ،قال :مث من؟ قال":أمك" ،قال :مث من؟ قال "أبوك" البخاري ( )5971ومسلم

(. )2548

وإن كانت بنتاً ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -خص رعايتها والقيام بشأهنا مبزيد من الرتغيب
واحلث ،وذكر عظيم األجر ،كما يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم ":-من عال جاريتّي "....مسلم

(. )2631
وأما الزوجة فقد عظمت الوصية هبا كذلك؛ كما يف قول هللا تعاىل":وعاشروهن ابملعروف ،فإن

كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء ، ]19:والنيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال ":استوصوا ابلنساء خرياً" البخاري ( )5186ومسلم ( ، )1468وكان يقول ":خريكم
خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي" الرتمذي ( )3895والنسائي ( )4619وابن ماجة ()1977

وصححه األلباين وغري ذلك مما هو معلوم.
واملخالف هلذا يقع يف أمور:

أوهلا :املخالفة ألمر هللا سبحانه وتعاىل وهدي رسوله صلى هللا عليه وسلم.

والثانية :املعارضة ملتطلبات الرجولة والشهامة.

والثالثة :التناقض بّي االنتفاع ابلزوجة يف حسن تدبريها لبيتها ،وقيامها بشأن زوجها وأبنائها ،إضافة

إىل قضاء الشهوة وحتقيق اللذة ،مث ال يقابل الزوج ذلك وال يتمه ابإلحسان واإلكرام وحسن املعاملة،
بل أييت مبا يتناقض مع ذلك من اإلساءة ،وفحش القول ،وسوء التصرف.

وهذه الزوجة قامت بواجبها يف أداء حق زوجها واإلحسان إليه ،وخاصة ابلقول امتثاالً ألمر هللا

تعاىل" :وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن" [اإلسراء ، ]53:وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم:-

"والكلمة الطيبة صدقة" البخاري ( )2989ومسلم ( ، )1009ولكنها هنا جتد أن زوجها ال

يتحدث إليها إال ابلعنف والشدة ،وال خياطبها إال بفاحش القول ،وينعتها ابلقبيح من الصفات ،وال

شك أن هذا األمر غري مقبول شرعاً وال عرفاً.
وأقول هلذه الزوجة:
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 -1أن تصرب وحتتسب ،وأال يدعوها تصرف زوجها إىل أن تغري سلوكها من اإلحسان إىل اإلساءة،
أو أن ترد على إساءته ابإلساءة ،بل أوصيها ورغم صعوبة ذلك أن تواصل اإلحسان ألن يف هذا خرياً
كثرياً إبذنه سبحانه وتعاىل ،وهللا جل وعال يقول" :ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ويل محيم" [فصلت ، ]34:وأنقل إىل األخت الفاضلة هذه الكلمات الرائعة من تفسري
السعدي هلذه اآلية( :فإذا أساء إليك مسيء من اخللق خصوصاً من له حق كبري عليك كاألقارب

واألصحاب وحنوهم إساءة ابلقول أو ابلفعل فقابله ابإلحسان إليه ،فإن قطعك فصله ،وإن ظلمك

فاعف عنه ،وإن تكلم فيك غائباً أو حاضراً فال تقابله ،بل اعف عنه وعامله ابلقول اللّي ،وإن

هجرك وترك خطابك فطيّب له الكالم وابذل له السالم ،فإذا قابلت اإلساءة ابإلحسان حصلت

فائدة عظيمة" ،فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم"؛ أي كأنه قريب شفيق" ،وما يلقاها" أي
وما يوفق هلذه اخلصلة احلميدة "إال الذين صربوا" نفوسهم على ما تكره ،وأجربوها على ما حيب هللا)

صرب
 ،فإن النفوس جمبولة على مقابلة املسيء إبساءته وعدم العفو عنه فكيف ابإلحسان ،فإذا ّ
اإلنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب ،وعلم أن مقابلته للمسيء جبنس عمله ال يفيده

شيئاً وال يزيد العداوة إال شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ،بل من تواضع هلل رفعه ،هان عليه

األمر وفعل ذلك متلذذاً مستحلياً له.

 -2تذكري الزوج ابهلل عز وجل وأمهية إحسانه إىل زوجته ،وحتذيره من خطر اللسان ،وتنبيهه إىل اإلمث
يف القول البذيء ،والكالم الفاحش ،وميكن أن يكون ذلك بوسائل مباشرة وغري مباشرة على النحو

التايل:

أ -إن كانت الزوجة لديها القدرة العلمية ،وحسن األسلوب ،وميكن أن يصغي هلا الزوج فإهنا تقوم
بذلك بنفسها وبتدرج مناسب ،وختتار األوقات املالئمة اليت توافق هدوء الزوج وحسن استعداده.
ب  -االستعانة ابملواد العلمية املقروءة واملسموعة واملرئية ،كإعطائه كتيبات أو أشرطة مسعية أو مرئية
حول هذا املوضوع ،وتكون جيدة ومؤثرة ،وميكن أن تعطيها الزوجة له ،أو ختتار من يكون مناسبا

إلعطائها أو إهدائها له.

 -3االستعانة  -بعد هللا  -أبشخاص آخرين ممن هلم صلة قوية ابلزوج وقدرة على التأثري عليه،
سواء من حمارمه النساء كوالدته أو شقيقته ،أو من الرجال األقرابء أو األصدقاء ،وخترب الزوجة

خبالصة عامة عن املوضوع ويتم التشاور يف كيفية عرض املوضوع بطريقة غري مباشرة ،حبيث ال يعلم
الزوج أن الزوجة أخربت بذلك أحداً ،وميكن أن يكون املوضوع بتدرج خالل مدة معينة ويف
مناسبات وأوقات خمتلفة.

4ـ االستعانة بدعاء هللا عز وجل أبن يصلح الزوج ،ويهذب خلقه ،وحيسن قوله ،وأن يصرب الزوجة

ويعظم أجرها.

 _5إذا مل ينفع شيء مما سبق وكان احلال ابلنسبة للزوجة غري حمتمل فيمكن أن تبدي للزوج استياءها
وتطلب منه التغيري بصراحة ووضوح ،مث خترب أولياءها ليتحدثوا معه ويطالبوه ابلتزام الشرع يف معاملته

زوجته ،وإن احتاج األمر إىل أن يطرح املوضوع بّي حكم من أهله وحكماَ من أهلها فذلك مشروع،

وقد يؤدي إىل نتيجة إذا استشعر الزوج اجلدية .واحلمد هلل رب العاملّي.
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زوجي يضربين ويسئ معامليت
اجمليب د .شيخة بنت املفرج املفرج
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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العشرة
التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

أان سيدة متزوجة من عشر سنوات وعندي ولدين ،أعاين من سوء معاملة زوجي يل ،وتكرر ضربه

وإيذائه يل ابلقول كثرياً ،مما أسفر عن كرهي الشديد له حىت أين أصبحت ال أطيق وجوده داخل

البيت ،أو حىت رؤيته ،أو أن يقرتب مين ،وهو ال يريد طالقي خوفا على األوالد وليس متسكاً يب.
فماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت الفاضلة أم حممد - :حفظها هللا -سالم هللا عليك ورمحته وبركاته ،وبعد:

فأرجو أن تكوين ممن أحبهم هللا فابتالهم يف دنياهم ،كما أرجو أن تكوين ممن إذا ابتلي صرب.
عزيزيت :كلنا نرى يف هذه الدنيا أننا مظلومون ،وأن الطرف اآلخر هو الظامل ،ولكن لو وقفنا مع

أنفسنا وقفة عدل وإنصاف لتبّي لنا احلق ،فاسأيل نفسك مل يعاملك زوجك هبذه املعاملة اليت تصل

إىل حد الضرب ،وبصورة أدق أسألك كيف تعاملك معه؟ هل أنت إنسانة تصرين على رأيك؟ ،هل
ِ
أنت إنسانة عصبية؟ ولقد قال هللا للصحابة  -رضي هللا عنهم -عندما ُهزموا يف معركة أُحد" :قل

هو من عند أنفسكم" [آل عمران ، ]165 :وقال سبحانه خماطباً البشرية" :وما أصابكم من مصيبة

فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى. ]30 :

عزيزيت :أقرتح لك إلهناء هذا اإلشكال ما يلي:

 -1االستغفار :أكثري منه ،واعلمي أن من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ،ومن كل
ضيق خمرجاً ،استغفري ابلليل والنهار ،أثناء عملك وأثناء خروجك ،ويف كل وقت؛ فقد أثر عن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنه يستغفر يف اليوم والليلة مائة مرة فيما روه مسلم ()2702
من حديث األغر املزين  -رضي هللا عنه .-

 -2الدعاء :اجلئي إىل هللا ابلدعاء وأنت مؤمنة أبن هللا ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،وأنه
سبحانه القادر على حتويل حالك؛ قال تعاىل" :أمن جييب املضط هر إذا دعاه ويكشف السوء"

[النمل. ]62:

 -3اعلمي أن طلب الكمال حمال ،فكما أن املرأة فيها نقص ينبغي للزوج حتمله ،فكذلك يف الزوج
نقص ينبغي للزوجة حتمله ،فيكمل كل منهما اآلخر.

 -4استعيذي ابهلل من الشيطان الرجيم؛ فإنه هو الذي يعظم عليك املشكلة ويكربها يف نظرك؛ ألن
من أهم ما سعى إليه  -أعاذ هللا منه -التفريق بّي املرء وزوجه.

 -5امسحي يل أن أقول لك أن هذا الزوج فيه ميزة عظيمة ،ومل تلتفيت هلا ،وقَ هل من الرجال من

يتحلى هبا ،وهي حرصه على أوالده أال يضيعوا إذا فقدوا أحد والديهم ،مع أن كثرياً من األزواج إذا

كره الزوجة طلقها ومل يفكر ابألوالد....

وأخرياً أنصحك مبا يلي:

( )1اعلمي أن من أسباب دخول اجلنة طاعة الزوج ورضاه ،فقد قال  -صلى هللا عليه وسلم :-
"أميا امرأة ماتت وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت اجلنة" رواه الرتمذي ( )1161وابن ماجة ( )1854من
حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها  ،-وقال عليه السالم" :انظري أين أنت منه فإنه جنتك وانرك"
رواه أمحد ( )26806من حديث احلصّي بن حمصن  -رضي هللا عنه .-
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( )2احلياة الدنيا ما هي إال مرحلة انتقال نتزود فيها لدار القرار ،فاحرصي على التزود منها مبا
يقربك هلل.
( )3قال تعاىل" :ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم" [فصلت]34:
 ،جريب إحسان التعامل ،وغض الطرف ،والصفح والعفو ،وستجدين إبذن هللا أفضل النتائج.

( )4احرصي على بقاء الود بينكما ألجل وليدكما؛ فإن من أكثر ما ينغص على األوالد ختاصم
األبوين.

( )5ال تعرضي مشكلتك إال على من تثقّي يف دينه وحكمته ممن حولك؛ ألن البعض يعظم األمر
احلقري ،ويثري يف النفس ما ال يستحق اإلاثرة.

( )6ال تعطي نفسك هواها يف شدة الكره أو التحامل على هذا الرجل؛ فإنه الزوج ،والنفس أمارة
ابلسوء.

وختاماً  -أخييت الفاضلة -أنصحك بسماع سلسلة أشرطة( :بيوت مطمئنة)  ،للشيخ الفاضل /د.

انصر العمر ،وهي عبارة عن ثالث إصدارات ،األول عن عالقة الزوجّي بعنوان( :لتسكنوا إليها) ،
والثاين :عن عالقة اآلابء ابألبناء بعنوان" :وأصلح يل يف ذرييت" ،والثالث :عن عالقة األبناء ابآلابء،

بعنوان" :وابلوالدين إحساانً".
أسأل هللا مبنه وفضله أن يصلح حالك ،ويوفق بينكما ،ويصلح ولديكما؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه،
واحلمد هلل رب العاملّي.
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زوجي يضربين وأسرته تظلمين
اجمليب د .خالد بن محد اجلابر
مستشار طب األسرة.
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العشرة

التاريخ 1425/3/9هـ

السؤال

زوجي أصبح صعباً للغاية ،مضت علي مشاكل كثرية كان زوجي يتعامل معي بقسوة وأسرته أيضاً،
كان يضربين ويشتمين ظلماً جملرد أنين أحب أن أكون مستقلة بعيدة عن مشاكل أسرته اليت تظلمين
يف أية فرصة تسمح هلم ،وما زالوا ،لكن مشكليت احلقيقية هي أين ما عدت أحب زوجي بسبب

ذلك ،وأحاول أن أعطيه حقوقه بصعوبة ،كيف أساعد نفسي على حمبته والصرب معه؟ مع العلم أن يل

ابناً منه.

أجيبوين أرجوكم ،وشكراً.
اجلواب
السالم عليك ورمحة هللا وبركاته ،وبعد..

أسأل هللا -تعاىل -الذي قلوب العباد بّي أصبعّي من أصابعه يقلبها كيف يشاء  -كما جاء يف
احلديث الذي رواه مسلم ( ،- )2654أن حيببك إىل زوجك وحيبب زوجك إليك ،وحيننه عليك
وحيننك عليه ،آمّي.

أخيت الكرمية:

شكوت من زوجك وأهله قسوة وضرابً وشتماً ،كان هللا يف عونك .وما تشكّي منه اي أخيت الكرمية

مشكلة شائعة جداً يف العامل كله ،حىت البالد اليت يسموهنا بالد احلرية ،نسبة ضرب األزواج لزوجاهتم
فيها عالية جداً ،وهي أخطر مما عندان بسبب كثرة تعاطيهم اخلمر.

ومن املعلومات اليت أوردتيها عن نفسك ،فأنت ال زلت يف ريعان الشباب ،ويبدو أن زواجكما

حديث.

ويف سؤالك أشياء كثرية أود معرفة تفاصيلها حىت يكون اجلواب مطابقاً للسؤال ،لكن سأستعّي ابهلل

تعاىل وأجيبك إجابة عامة ،وستكون شافية وافية تفيدك إن شاء هللا وتفيد زوجك ،وتفيد كل من كان

عنده نفس مشكلتكم إبذن هللا تعاىل.
ملاذا يتعامل بعض األزواج بقسوة مع زوجاهتم؟

هذا هو السؤال اجلوهري .وله أسباب كثرية ،ليس اجملال الستقصائها ،وكتبت فيها دراسات كثرية،
لكن سأتناول هنا أمهها مع اإلشارة إىل بعض احللول املمكنة لكل سبب ،وأنت إن شاء هللا تتأملّي

يف هذه األسباب وتنظرين منها ما يكون أقرب حلالتك ،وفقك هللا وأعانك.
 )1قسوة الزوج بطبيعة شخصيته..

وهذا السبب ليس قليل االنتشار ،خاصة يف البيئات اليت يقل فيه العلم ،وتقل فيها خمافة هللا،

وهؤالء رمبا مل يسمعوا قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" -خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي"

رواه الرتمذي ( )3895وغريه من حديث عائشة  -رضي هللا عنها ،-وقوله "استوصوا ابلنساء خريا،

فإهنن عوان (أي أسريات) عندكم" رواه الرتمذي ( )1163وابن ماجة ( )1851من حديث عمرو
بن األحوص  -رضي هللا عنه ،يعين بسبب ضعفهن وعاطفتهن فهن كاألسريات ،وهذا واقع فاملرأة

مهما جتربت فهي يف النهاية حمتاجة إىل بيت الزوجية ،والعامة يقولون "انر زوجي وال جنة أبوي!! "،
وهذا املثل ليس على إطالقه.

واحلل مع مثل هذا الزوج أن تسعى الزوجة حبكمتها وبدون توجيه اهتامات إىل حماولة إيصال هذا
املفهوم لزوجها ،بكل ما ميكنها من وسيلة ،ومن أمهها الذهاب إىل من بيده مفاتيح أخالق الناس

وقلوهبم وهو هللا سبحانه وتعاىل ،ابلدعاء واللجوء والتضرع واإلحلاح عليه ،شهراً بعد شهر وسنة بعد

سنة .ومن صرب ظفر ،والعجلة والتسرع تعقبها الندامة.
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ومن الطرق إهدائه األشرطة والكتب العامة اليت تتكلم عن احلياة الزوجية.
ومنها :جلسات املصارحة واملكاشفة ،واملالحظ أن كثريا من األزواج خيربين أن جلسات املصارحة

هذه تزيد األمور تعقيدا بسبب ما يكون فيها من الصراخ وتبادل االهتامات ،وهذا سببه أننا لألسف
الشديد يف كثري من األحيان ال نعرف كيف حناور ،فنحن ندخل للحوار عادة متشنجّي منفعلّي ألنه

يكون عقب حدث معّي ،وهذا ال ينفع فالبد للحوار أن يكون جمدوال يف موعد يتفق عليه ،يف جلسة

هادئة يف مكان هادئ وهللا يعينكما؛ ألنه قال "إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما" [النساء. ]35:
ومنها :أن الزوجة كلما زاد زوجها قسوة تزيد معه لينا ورفقا ورقة وتوددا ،فإن كان فيه خري فستعلمه

األايم أن يقابل إحسانك إبحسان ،لكن إذا كانت الزوجة تعامل زوجها القاسي الغليظ مبثل صنيعه
وأخالقه ،فالنار ال تزيدها النار إال ضراما ،ولألسف فاالنتقام للنفس أحياان يعمي ويصم.
 )2قسوة الزوج بسبب مرض نفسي أو ضغوط نفسية..

وهذا كثري جداً وتغفل عنه النساء ،لكين رأيته كثريا يف العيادة؛ وهلذا كلما اشتكت يل زوجة من

زوجها طلبت حضوره ألحتقق من ذلك بنفسي.

وعلى الزوجة أن تالحظ زوجها ،فرمبا كان مير بظروف صعبة أو حتت ضغوط نفسية أو ما هو أدهى
قد يكون متورطا يف خمدرات أو شراب.

 )3سوء تعامل الزوجة ورداءة أخالقها.

ورمبا تنكر الزوجة هذا وتقول" :عجزت عنه! " ،والواقع أن بعض قسوة األزواج سببه سوء خلق

الزوجة ،فلتنظر املرأة يف حال نفسها ،ولتكن مع زوجها لطيفة رقيقة ودودة..

فمثال قد يكون سوء تعامل الزوجة مع أهل زوجها أو نفرهتا منهم سببا يف قسوته وغلظته .ومن ذلك
إحلاحها املستمر للخروج يف بيت مستقل ،فهو وإن كان أمرا حتبه املرأة لكن لكل زوج ظروفه

اخلاصة ..وهكذا

 )4ضعف آليات احلوار والنقاش بّي الزوجّي..
ولو قال قائل إن نصف مشاكل البيوت من ضعف آليات احلوار بّي الزوجّي لكان صادقا.

اي مجاعة حنن ال نعرف كيف نتحاور يف الظروف العادية ،فكيف يف حاالت اخلالف!!  ،اسأيل عن

دورات يف فن احلوار وابلذات احلوار العائلي ،وستكتشفّي إبذن هللا إن وفقت يف دورة جيدة وقمت
بتطبيق مهاراهتا كيف ستتغري حياتك بعون هللا.

 )5تدخل أطراف خارجية:
وهذا أيضا ليس قليال يف جمتمعاتنا العربية .وإين وهللا ألعجب من أم أحد الزوجّي أو أبيه كيف يكون

سببا يف تدمري بيت بنته وولده!  ،إهنا فعال كارثة! ،لكن ماذا نصنع؟! ليست أخالق الناس على سنن
مشط واحد ،وهلل يف خلقه شئون.

ويف هذه حلالة فاحلكمة واللطف والرفق حل وأي حل.
 )6قلة الصرب.
ورمبا تعجبّي اي أخيت من كالمي هذا ،لكن الواقع غري املثالية .فالصرب واحتساب األجر يف اآلخرة

وانتظار الفرج قد يكون هو غاية ما تقدر املرأة على صنعه .وكثري من النساء تقول :أان ال أطيقه وال
أريده ،لكن لو طلقين فأين أذهب؟

وأان أقول هذا هو عّي العقل أحياان ،إذا مل يكن بد من البقاء معه.

 )7آخر الدواء الكي..
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فإذا مل ينفع شيء مما مضى ،ومل تتعجل املرأة وحاولت سنوات ،وليس جمرد شهرين او ثالثة ،ومل يقض
هللا تعاىل حلكمته أن يستجيب لدعائها وإحلاحها وتضرعها ،فإن هذا إيذان من هللا تعاىل أبن احلل هو

"التسريح" ،ويرزق هللا كل واحد منهما من واسع فضله.

اللهم حبب أمتك (راي) لزوجها وحببه إليها ،وحننها عليه وحننه عليها ،وآلف بّي قلبيهما ،واجعلهما

من خري زوجّي يف أرض املغرب املبارك ..آمّي.
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أنقذوين من جحيم زوجي
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة

التاريخ 1426/04/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ولدي أوالد ،كانت حيايت يف بدايتها سعيدة ،يتخللها املرح واالحرتام
أان امرأة متزوجة منذ 9سنواتّ ،
املتبادل بّي الزوجّي ،فزوجي شخص حنون وملتزم التزاماً حسناً ،ويكثر من قراءة القرآن وحضور

احملاضرات- ،هذا ما علقين به أول األمر ،-وبعد سنتّي من الزواج بدأ زوجي -مع التزامه -عند

حدوث أي مشكلة يستخدم الكلمات البذيئة ،مث بعدها بفرتة استخدم الضرب ،سواء بيده أو أبي

شيء معه ما عدا احلديد ،ومع سكويت وسرعة رضائي عنه أصبح يتمادى يف ضريب يف أي مكان من
جسمي ،وأان مهما تكن حاليت أثناء املشكلة ال أحب أن أخرب أحداً من أهلي بذلك ،وال أحب

تصعيدها؛ ألين أحس أهنا مشكلة عائلية خاصة جداً جداً.
وقد مرت فرتة  4أشهر تقريباً عاهد فيها نفسه أال يضربين؛ حبجة أنه ال يريد االحتكاك معي ،وأنه

سوف يتجاهلين ،وأان أحس أنه يف تلك الفرتة قد حس ابلذنب ،ولكن ال يفصح ،فرجع بعدها أشد

من ذي قبل ،فأصبح -تقريباً -يف األسبوع مرة أو مرتّي يضربين ،حىت بدأت معامل يف جسمي جراء

الضرب املربح أخفيها عن الناس ،وكلٌّ يسألين عن هذه اآلاثر اليت يف يدي ورجلي؟ وقد حتدث يل -

كامرأة -بعض املضاعفات الداخلية من أثر الضرب على الظهر وعلى البطن ،ألنه يتهور إذا بدأ

يضرب ،وقد أدافع أان بدفع يده أو إبعاده بقدمي ،لكن ال تقارن قويت بقوته كرجل ،ويقول يل :يف

القرآن كلمة (واضربوهن) .

أنصحوين ماذا أفعل يف حيايت الزوجية اخلالية من أي معامل الكرامة؟ فأان أحس ابليأس منها ،وال أريد
إفسادها ،وماذا أفعل إلصالحها ،وهل ميكن ذلك؟.

اجلواب

االبنة الصابرة وفقها هللا.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فلقد سببت يل رسالتك -أيتها الصابرة -أملاً نفسياً شديداً بسبب هذه املعاانة اليت صورهتا كلماتك،
وزاد أملي وصفك هلذا الزوج اباللتزام ،وقراءة القرآن ،وحضور احملاضرات.

وأصارحك أبين ال أبرئك من خطأ يستثري زوجك ،ويكون سبباً يف قسوته وعدوانه ،وأن عليك تفقد

نفسك أن تكوين سبباً لإلاثرة ،ولكين أعلم يقيناً أن األخطاء ال تعاجل هبذا العدوان ،وأن خطأ الزوج

الذي يتعامل هبذه القسوة أكرب من خطأ الزوجة ،وأن هذا التعامل القاسي ال يصح صدوره من مسلم

خيشى هللا ويتقيه.
فأين هو -هداه هللا -إ ًذا من قول هللا -عز وجل" :-وعاشروهن ابملعروف" [النساء. ]19 :

وقوله صلى هللا عليه وسلم" :إين أحرج حق الضعيفّي اليتيم واملرأة" أخرجه أمحد ( ، )9666وابن

ماجه ( . )3678وقوله صلى هللا عليه وسلم" :اتقوا هللا يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا،
واستحللتم فروجهن بكلمة هللا" أخرجه مسلم (. )1218

أين هو -هداه هللا -من شهامة الرجل الذي ينظر للمرأة على أهنا حمل الرعاية واحلماية والعطف،
وليس على أهنا ميدان الستعراض القوة ،وإظهار البطوالت ،وحتقيق االنتصارات ،ولذا قالت العرب:
"ال يكرمهن إال كرمي وال يهينهن إال لئيم ،يغلَب الكرام ويغلبهن اللئام".
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أي بنييت :إين أرى أن عليك أن جتلسي إىل زوجك يف ساعة صفاء؛ تبثّي فيها إليه -بكثري من اهلدوء
واملنطق والعقل -معاانتك ،وتتحدثّي معه على أنه زوجك وأقرب الناس إليك ،وأنك ما صربت هذا
الصرب إال حمبة للبقاء معه ،وكرهاً للبعد عنه.
حدثيه وهو املسلم امللتزم كما وصفتِه:
أبن اإلسالم أسس لتعامل أسري رائع ،وحياة دافئة انعمة ،بعيدة عن التوتر واخلشونة؛ ليتحقق

اإلشباع العاطفي واالستقرار األسري والصحة النفسية العالية جلميع أفراد األسرة.

فللزوجة احلب وحسن املعاملة ،قال -صلى هللا عليه وسلم" :-حىت اللقمة اليت ترفعها إىل يف
امرأتك" صحيح البخاري ( ، )2742وصحيح مسلم ( . )1628وقال -عليه الصالة والسالم:-
"أكمل املؤمنّي إمياانً أحسنهم خلقاً وألطفهم أبهله" أخرجه الرتمذي ( ، )2612وغريه.

أيضا إبقامة العوازل ضد تصرفات القسوة والعنف.
حدثيه :أن الشريعة جاءت ً

فهذا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول وهو يريب اجملتمع لتخليصهم من أوضار اإلرث

اجلاهلي" :ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد مث يضاجعها يف آخر اليوم" أخرجه البخاري (. )5204

ولينظر إىل املقارنة الرائعة اليت تبّي أن دفء االحتضان الليلي ال ميكن أن يكون مثرة لشراسة العنف

النهاري.

وعندما اشتكى نساء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ضرب أزواجهن تفاعل -أبيب هو وأمي -مع
هذه الشكاية ،فقال" :إنه قد طاف أببيات آل حممد نساء كثري كلهن يشتكّي أزواجهن ،أولئك

ليسوا خبياركم" أخرجه النسائي يف الكربى ( . )9176وقد كان صلى هللا عليه وسلم القدوة احلسنة
يف ذلك ،فهو زوج لتسع نسوة ،وأب لبنات وأحفاد ،ومع ذلك ما ضرب -صلى هللا عليه وسلم-

خادما وال أح ًدا ،إال أن جياهد يف سبيل هللا.
بيده امرأة وال ً

بل كان صلى هللا عليه وسلم هو احلماية واملالذ للزوجة ،فقد مر أبو بكر -رضي هللا عنه -ببيت

تفعا ،فاستأذن ودخل غاضبًا على ابنته ،وهو يقول :ترفعّي صوتك على
عائشة ،فسمع صوهتا مر ً

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وه هم أن يتناوهلا بيده ،فلم يكن هلا مالذ إال رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -الذي محاها منه ،وخرج أبو بكر ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ينظر إليها،
ويقول" :كيف رأيتيين أنقذتك من الرجل" أخرجه أبو داود ( ، )4999وغريه.

حدثيه اي بنيت :أن العنف والقسوة يف األسرة سبب نضوب العاطفة ،وبناء عوازل نفسية بّي أفراد

األسرة ورب األسرة ،وأن هذا العنف حيول عالقة احلب إىل رعب ،والتآلف إىل نفرة.

إن املرأة مهما كانت نبالً ومثالية لن تعطي لزوجها وآاثر عنفه على جسدها ،ولن تبادله حبًا وعاطفة
وآاثر جراحاته النفسية غائرة يف وجداهنا ،ولذا تقع هذه املرأة عرضة ألنواع اإلصاابت النفسية

الشديدة اليت تعوقها عن القيام بدورها زوجة وأماً.
منوذجا للقدوة ،وصلوات هللا على خري
ذ ّكِريه أن األب والزوج القاسي لن يكون
مصدرا للتوجيه ،وال ً
ً
معلّم للناس اخلري ،حيث قال" :إن هللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف" صحيح مسلم
(" . )2593إهنا رمحة وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء" صحيح البخاري ( ، )1284صحيح مسلم

(. )923
ذ ّكِريه أبن استدالله بقوله تعاىل":واضربوهن "..استدالل غري صحيح؛ لعدة أمور:
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أوهلما :أن هللا ذكر الضرب بعد أدبّي قبله ،فهو غري مشروع إال إذا مل يفد ما قبله ،وهو قوله
تعاىل":فعظوهن واهجروهن يف املضاجع" [النساء ، ]34 :فالرجل يقدم املوعظة ،فإذا مل ِ
جتد هجر

هجراً مجيالً ،فإذا مل ِ
جيد انتقل إىل الضرب ،فالضرب هو الوصفة األخرية والنادرة ،ولكن صاحبك -

هداه هللا -جعلها الوصفة األوىل والدائمة.

اثنيهما :أن الضرب املأذون به هو ما وصفه النيب -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :ضرابً غري مربح"
صحيح مسلم ( . )1218إنه ضرب توجيه وأتديب ،ال ضرب قسوة،
وتشف وانتقام ،ضرب يشعر
ٍّ

ابلعتب وال يتل ّذذ ابألمل ،يستعمل فيه الرجل قوة شخصيته ،وليس قوة جسمه.
فأين هذا وما تصفينه من ضرب هذا الزوج -هداه هللا.-

ذكريه -بنييت -وسائليه هل يرضى مبثل هذه املعاملة ألخته أو ابنته؟ وهل ستغمض له عّي لو علم
أهنا تالقي مثل ما تالقينه؟
ذ ّكِريه أن قوته عليك فوقها قوة هللا الذي وهبه قوته ،وقد يسلبها منه يف أي حلظة ،أو يسلِّط عليه

عما
من هو أقوى منه ،وأن هللا -عز وجل -ميلي للظامل مث أيخذه بعزته وقهره "وال حتسَب هللا غافالً ّ

يعمل الظاملون" [إبراهيم" ، ]42 :دعوة املظلوم يرفعها هللا فوق الغمام ،ويفتح هلا أبواب السماء،
ويقول الرب -عز وجل :-وعزيت ألنصرنك ولو بعد حّي" أخرجه أمحد (. )9743
حدثيه هبذا ومثله ،فإن كان ممن خيشى هللا ،فقد قال هللا" :سيذكر من خيشى" [األعلى. ]10 :

وتكونّي قد أديت واجبك نصحاً وتفامهاً َُ.

اثلثهما :أحذرك من اخلضوع واخلنوع هلذا الوضع املهّي ،وعليك ابحملافظة على حقوقك ،وليس

السكوت واالحتمال هو احلل دائماً.
ولذا فإذا حصل أن كرر مثل هذا التصرف فإن عليك االستعانة أبهلك ،ووضعهم يف الصورة،
واستخراج تقرير عاجل عن احلالة من املستشفى ،مث التقدم بشكاية فورية للمحكمة.

واعلمي -اي ابنيت -أن احملاكم مل توضع إال حلماية احلقوق ،وردع من ال يرتدع إال بقوة احلق.
أي بنييت ،إين أخشى أن يكون زوجك -هداه هللا -مأزوماً أبزمة نفسية ،وجيعلك حمطة تفريغ انفعاالته

املريضة ،ولذا فإن املواجهة توقف هذا النوع عند حده ،وتشعره أن التمادي بال حدود ال ميكن

استمراره.

فإن توقف وارتدع فاحلمد هلل ،ولعلها تكون هناية املعاانة ،وأن يؤلف هللا بينكما حبياة مستقرة هانئة.

وإن أدى ذلك إىل أن يطلقك ويذهب عنك ،فال أظنك ستخسرين ما يؤسف عليه ،وسيغين هللا كالً
من سعته ،وكان هللا واسعاً حكيماً.
أعانك هللا ،ويسر أمرك ،وفرج مهك ،ونفس كربك ،والسالم عليك.
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هل الطالق حل مشكليت؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/سوء

العشرة
التاريخ 1426/01/20هـ

السؤال

مشكليت أين تزوجت منذ سنوات عدة ،من شاب يكربين بقليل ،ومتزوج من بنت عمته ،ورزقت منه

أبوالد ذكوراً وإاناثً ،أخربان أن حالته جيدة ،وصاحب جتارة ،ولكن املفاجأة بعد الزواج اكتشفت أن

عليه ديوانً وكل يطلبه ،مما اضطره لبيع حمالت كانت عنده وخبسارة ،كان يطلب ذهيب لبيعه ليصرف

علينا ،وإخوانه الذين يسكنون معنا ،واملشكلة أنه كلما ابشر عمالً خسر فيه وزادت الديون ،وأصبح
الراتب لتسديد الديون ،حىت حاجاتنا األساسية يبخل هبا علي ،وخاصة أنين اضطررت للعمل بعد

الزواج بسنتّي ،ال يعطينا إال القليل جداً ،وحجته الدين وزوجته األوىل وعياهلا يصرف عليهم حىت

اجلوال أخرجه هلم بدون حاجة له ،اشرتيت بيتاً وسيارة ألنين إدارية فقط ،ومل يفد فيه ذلك ،بل أخذ
يطالبين جبميع املصاريف ،وأن أحبث له ع همن يسدد له ،مع العلم أن أخالقه ساءت معي ،يسهر

وأحياانً ينام يف االسرتاحات ،وذلك كل يوم ،ال أييت للبيت إال للنوم واألكل وتغيري املالبس ،وال
يعرف أي توجيه أو تربية ألوالده ،إال إذا أخطأ أحدهم ضربه يف وجهه ،ويقولِ :
أنت فرقت بيين وبّي
عيايل ،وقد أصبت ببعض األمراض بسبب سوء معاملته يل ولألوالد ،أان أعيش ضغوطاً نفسية شديدة

منه ،لدرجة أحياانً إذا انقشته ضربين ضرابً مربحاً وكل املسئولية على عاتقي ،علما أبنه يسافر للخارج

أو الداخل بدون أن خيربان ،أو يضع مصروفاً حىت لألوالد .سؤايل :هل أنفصل عنه وأراتح منه ،أم
ماذا أفعل؟ حيث إنين تعبت من الوظيفة وال أستطيع تركها ،فماذا أفعل؟.

اجلواب

األخت الفاضلة أعاهنا هللا :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
 -1الحظت أن زوجك كثري األخطاء حبقك من الناحية املالية واالجتماعية ،وال شك أنه مفرط كثرياً
حبقوقك  -كما ذكرت.-
 -2أرى أال تنفصلي عنه رغم السوء الكثري الصادر منه؛ ألن االنفصال قد يكون أكثر ضرراً من

الناحية املعنوية والناحية االجتماعية ،فقد حيرمك من أوالدك ،وهذا حرمان من القرب منهم واألنس

هبم ،وحرمان هلم من رعايتك وتربيتك هلم ،وخباصة أنه -كما ذكرت -ال يهتم ابلرتبية والتوجيه،
واالنفصال يشتِّت مشل األسرة ،وهذا يؤدي على املدى البعيد إىل أضرار نفسية واجتماعية على

األوالد.

 -3ومع بقائك زوجة له أوصيك مبا يلي:

أ -الصرب حىت يقضي هللا أمراً حسناً طيباً.
ب -احتساب األجر عند هللا -عز وجل.-

ج -حماولة إصالح الزوج عن طريقك أو طريق غريك ،مثل كبار العائلة أو جلنة إصالح ذات البّي.
د -املطالبة حبقوقك االجتماعية واملالية؛ حىت ال أيلف التفريط فيها وال يتمادى يف االعتماد على
جهودك.

هـ -دعاء هللا  -عز وجل -أن يصلحه ويوفقه للصواب.
أسأل هللا برمحته أن يهدي زوجك للصواب ،وأن يؤلف بينكما ،وأن يسعد العائلة كاملة حتت مظلة
احلب والتعاون والوفاء.
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ما زلت بكراً وزوجي مدمن مخر ،و ...
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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العشرة

التاريخ 1426/01/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
أرسلت مشكليت لعدة مشايخ ،ولكن -لألسف -مل أجد منهم أي رد ،أان عروس من منذ عدة

أشهر ،مشكليت هي زوجي من أول يوم عرفت أنه يشرب اخلمر ،ولكين أحبيت أن أقف جبانبه،

وحاولت أن أبعده عن هذا الطريق ،وكل يوم أنصدم فيه أكثر ،حىت إنه مل يقرتب مين أو يلمسين إىل
اآلن ،ويف رمضان تركت بيت عمي بناء على كالم عمي وعميت؛ لكي حيس أنه غلطان حبقي،

خصوصاً أنه ال يرجع البيت كل يوم إال الفجر ،ولألسف أحاول أن أنصحه ،وال أجد منه إال السب

والشتم والصراخ ،حىت أمام إخوانه الشباب وزوجاهتم ،ومن يوم ما طلعت من بيت عمي مل يسأل
عين ،وجاء بيتنا يوم العيد ،وسلم على الرجال يف اجمللس وذهب ،مل يسأل عين وال يصرف علي،

وكأين لست زوجته ،أان مقهورة ونفسييت سيئة للغاية ،احلمد هلل الشيء الذي يصربين هو الدعاء ،وإين

دوماً أجلأ إىل ريب ،عرفت أنه عنده شقة ويعيش فيها وحده -والعياذ ابهلل -وهلذا السبب كرهته،
واآلن أريد أن أطلب الطالق ،لكين خايفة على مسعيت؛ ألن الناس سيقولون تزوجت قبل أشهر

وطُلقت ،وأان ال أريد أحداً يتكلم عين ابلشر ،وال أستطيع أن أكمل مع هذا اإلنسان ،حىت أمه وأبوه

يدعوان عليه .أرجوكم ساعدوين ،أنصحوين -جزاكم هللا خرياً -يعلم هللا كم أان حمتاجة للنصيحة.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،وال عدوان إال على الظاملّي ،والعاقبة للمتقّي ،والصالة والسالم على املبعوث

رمحة للعاملّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،وأمتىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

أخيت الفاضلة :لقد قرأت رسالتك مرة تلو أخرى ،وتفاعلت معها تفاعالً شديداً ،وعلمت أنك يف

حرية من أمرك ،وحق لك ذلك ،ويعلم هللا أنه قد ساءين ما أساءك ،وأحزنين ما أحزنك ،لكن هوين
على نفسك "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسراً" [الشرح ]6-5 :وقبل الشروع يف حل
املشكلة واإلجابة عن سؤالك أود أن أقول :إن السبب الرئيسي يف هذه املشكلة اليت حلت

بساحتك هو أنت وأهلك ،نعم ،ال تتعجيب من قويل ،هل كان اختيار أهلك هلذا الشاب على أساس

ديين أم ماذا؟ وكذلك أنت ،مبعىن آخر على أي أساس مت اختيارك هلذا الشاب ليكون زوجاً لك؟ أين
ِ
أنت وأهلك من قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال
تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري".
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هل هذا الشاب من امللتزمّي ابلدين ويتمتع خبلق قومي؟ وسرية طيبة بّي الناس؟ ،أم ماذا؟ هل كنتم
جتهلون حاله من هذا الفسق والفجور؟ إذا قلت إننا مل نعرف وهذا يستبعد؛ لكونه قريباً منكم ،ملاذا
مل تسألوا عنه وعن دينه ،وأخالقه ،وسلوكه؟ أمل تالحظوا عليه أي سلوك غريب ومريب أثناء فرتة

اخلطوبة؟ أمل تالحظي عليه عدم التزامه بشرع هللا من عدم الصالة وغريها؟ وكيف حالك أنت اباللتزام
بشرع هللا؟ هل أنت ملتزمة ابلصالة واحلجاب ،وعدم مشاهدة ما يغضب هللا ،أو السماع إىل

األغاين ،وغري ذلك من املنكرات ،مشكلتنا أننا ال نلجأ إىل الدين إال بعد فوات األوان ،ونقول نريد

حالً على ضوء الشريعة ،فأين حنن أوالً من الشرع؟ حىت نلجأ للشرع اثنياً!!
أخيت املسلمة :ال تغضيب من كالمي ،فأان أود أن ألفت نظرك هلذا األمر اهلام ،حىت ال يتكرر اخلطأ

مرة أخرى ،وبناء على ما ظهر من رسالتك ،إذا مل يكن هناك أمل يف إصالح هذا الرجل ،فال تبقي

معه ساعة واحدة ،وخصوصاً إذا كان اتركاً للصالة ،وأظنه كذلك ،فتارك الصالة كافر يف أصح قويل
العلماء ،وعليه فال حيل لك البقاء معه ما دام أنه اتركاً للصالة ،فضالً على ما هو عليه من شربه

للخمر وفجوره ،ويبدو أنه ليس له رغبة فيك ابملرة ،بدليل أنك ما زلت بكراً ،وهذا األمر ،أي كونك

بكراً خري لك.

فيا أمة هللا :اطليب الطالق من هذا الرجل ،وال تلتفيت إليه ،وعليك اباللتزام بشرع هللا ،وسيعوضك

هللا خرياً منه -إبذنه تعاىل.-

أما خوفك من كالم الناس فال تلقي ابالً لذلك األمر ،وال يعنيك كالمهم يف شيء ،وال تلتفيت إليهم،
ولكن اعملي ما يرضى هللا ولو بسخط الناس ،ما دخل الناس يف شؤونك اخلاصة؟! هذه هي حياتك
ومستقبلك ،وأنت لك مطلق احلرية يف أن ختتاري لك حياة طيبة هادئة ،تقوم على تقوى من هللا من
أول يوم ،وحياة يسودها احلب واملودة والرمحة ،واليت من أجلها شرع هللا الزواج قال  -تعاىل:-

"ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك

آلايت ٍ
لقوم يتفكرون".

فيا أخيت املسلمة :عليك ابملبادرة وطلب الطالق من هذا الرجل ،وخذي العهد على نفسك أال
تتزوجي إال من رجل صاحب دين وخلق قومي ،وسرية طيبة بّي الناس حىت يعوضك عما رأيت من

هذا الرجل السيئ ،وحىت يكون بيتك بيتاً إسالمياً ،ينشأ فيه األوالد على طاعة هللا ورسوله  -صلى

هللا عليه وسلم .-وال بد أن تعلمي أهلك مبا حيدث؛ حىت يكون هلم موقف حازم مع هذا الشاب
العابس أبعراض املسلمّي ،املضيع حلدود هللا وحقوق من له حقوق عنده.

وعلى ضوء ما ذكرت يف رسالتك فال أجد شيئاً جيعلك تستمرين مع هذا الرجل السيئ ،فاتركيه غري
مأسوف عليه ،وال تزال الفرصة أمامك يف أن تتزوجي رجالً خرياً منه ،فبادري ابألمر وال تتقاعسي،
حىت ال يضيع عليك الوقت ،وعندها تعضّي أصابع الندم والت حّي مندم .هذا وهللا أعلم ،وصل

اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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عصبيتها وصلت إىل حالة مرضية
اجمليب يوسف صديق البدري

داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم
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العشرة

التاريخ 1426/01/07هـ
السؤال

السالم عليكم.
أخي :أان يف حمنة من عصبييت ،وصلت حلالة مرضية ،وكان السبب فيها ظلم زوجي يل وألوالدي ،كان

يتعمد إاثريت ،حىت إنين بسبب عصبييت أضغط على أعصايب بشدة وال أملك زمام نفسي ،حىت إين
ضل الكماليات واألشياء الرتفيهية
خسرت الكثري ،وانفصلت عن زوجي الذي يعيش يف بذخ ،ويف ِّ
على أن ينفق على أطفاله ،وينفق على أطفاله من زوجته األوىل ،وحيرم هؤالء األطفال من حقهم

الشرعي ،وأان صابرة عليه أكثر من  6سنوات ،ولعله يتقي هللا ،ولكن ال جدوى ،بعت ما أملكه،
وأخذ ذهيب مين حّي تركته وسافرت حبجة أين تركته ،ويقول ليس لك حق فيه وأنت تركتيه ،وأان ال

أعرف إن كان سكويت عليه ظلم ألطفايل أم ال ،ال أريد أن أذهب للقضاء وال للمحاكم ،ماذا أفعل

معه؟ وماذا أفعل لعالج العصبية؟ مع العلم اي فضيلة الشيخ أين طيبة القلب ج ًدا وال نزكي على هللا

أحداً ،ومع العلم أن مطلقي دكتور يف الشريعة والفقه ،ولكن يعلم هللا به يف فتواه وأفعاله ،وهللا

املستعان على أمثاله .أرجو الرد علي حىت ال يضيع أطفايل وال أجد هلم ما يعينهم على احلياة ،ولكم

جزيل الشكر.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
وبعد
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فمرحبا بك ـ أختنا الكرمية ـ وندعو هللا تعاىل أن يرفع عنك ما أمهك وما أغمك ،وأن يبدل حالك إىل
أحسن األحوال ،واعلمي اي أختاه أن دوام احلال من احملال ،وأن هللا يعز من يشاء ويذل من يشاء،

مظلوما ،واعلمي أن الدنيا دار
وهو الذي يقلب الليل والنهار ،فلن يبقى الظامل ظاملًا وال املظلوم
ً
ابتالء وشقاء ،فقد يبتلى الرجل بزوجة سيئة اخللق يشقى هبا ،وكذلك املرأة قد تبتلى بزوج ظامل

يسيمها سوء العذاب ،وما على هذا تقوم حياة األسرة املسلمة ،فلإلسالم رأيه ومنهجه يف حالة احلب
والكره ،يف االستقرار واالنفصال ،ومل يرتك أهله دون تشريع ينظم هلم أمورهم ،ولقد أوصى اإلسالم

الزوج بزوجته ،وكذلك أوصى املرأة بزوجها ،وأوصى كالمها أبوالدهم حفظًا ورعاية ونفقة ،كما أن يف

هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن األسوة يف عالقته مع أزواجه :يقول ابن القيم ـ رمحه هللا
ـ (وكانت سريته مع أزواجه :حسن املعاشرة ،وحسن اخللق .وكان يسرب على عائشة بنات األنصار

يلعَب معها .وكانت إذا هوت شيئًا ال حمذور فيه اتبعها عليه .وكانت إذا شربت من اإلانء أخذه

فوضع فمه موضع فمها وشرب ،وكان إذا تعرقت عرقًا ـ وهو العظم الذي عليه حلم ـ أخذه فوضع
فمه موضع فمها  ) ...ويضيف ابن القيم (وكان لطفه وحسن خلقه أنه ميكنها من اللعب ويريها

احلبشة ،وهم يلعبون يف مسجده ،وهي متكئة على منكبيه ،تنظر وسابقها يف السري على األقدام
مرتّي ..وتدافعا يف خروجهما من املنزل مرة) ( .وكان يقول" :خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم

ألهله") أخرجه الرتمذي ( )3895كما أن الشريعة ـ اي أختنا الكرمية ـ ويفرتض أن يكون مطلقك ـ
دكتور الشريعة ـ ساحمه هللا ـ أعلم بذلك ،أقول :إن الشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر المرأته

املطالب املادية من النفقة والكسوة واملسكن والعالج وحنوها ،حبسب حاله وحاهلا ،ومن اآلداب
الزوجية اليت ذكرها الغزايل يف "إحياء علوم الدين" :أن يزيد على احتمال األذى منها ،ابملداعبة

واملزاح واملالعبة ،فهي اليت تطيب قلوب النساء ،أما إذا استحالت العشرة ووصل األمر إىل الطالق؛

فينبغي أن يكون ابملعروف ،قال تعاىل( :وعاشروهن ابملعروف) [النساء ]19:؛ لذا فإين ـ ويف حالتك

هذه ـ أنصحك اي أختنا ابآليت:
1ـ تكرار احملاولة مع زوجك هذا بتذكريه حبقوقكم عليه أنت واألوالد ،وليكن هذا ـ مثالً ـ عن طريق
األوالد فرمبا الن قلبه ،ورق فؤاده

 2ـ توسيط بعض أقاربه أو أقاربك ممن تتومسّي فيهم احلكمة والصالح ،وإال فبعض من زمالء مهنته
من أساتذة الفقه والشريعة

 -3فإن مل تفلح هذه احملاوالت ومل أتت بنتيجة ،ومل تصل بك إىل حق ،فال عليك أن تلجئي إىل

مقاضاته ألخذ حقك وحق أوالدك ،وإن كنا نفضل أن ميتثل ألمر هللا ورسوله من قريب ،وأن يعطي

احلق ألهله ،وأال ينسى الفضل بينكم،
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أما عن "العصبية" اليت تعانّي منها فهي نتيجة طبيعية ملا مر بك من حمنة وأمل ،لكن ـ اي أختنا الطيبة ـ
هوين على نفسك ،فستمر احملنة وتنكشف الغمة ،وستدور األايم دورهتا ،ولن يبقى احلال على ما هو

عليه ،قال تعاىل":وتلك األايم نداوهلا بّي الناس[ "..آل عمران ، ]140:كما أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يبشر املؤمن بصربه وشكره يف مجيع أحواله .فعن صهيب رضي هللا عنه قال :قال رسول
صلى هللا عليه وسلم" :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته

سراء شكر فكان خريا له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له" .رواه اإلمام أمحد (، )18934
ومسلم (. )2999

كما أنصحك بكثرة صالة النوافل؛ فهي من أعظم أنواع القرب من هللا واالستعانة به ،قال
تعاىل":واستعينوا ابلصرب والصالة" [البقرة :آية . ]45
وكذلك أكثري من تالوة القرآن ،وذكر هللا تعاىل ،وخصوصا االستغفار ،ففيه تفريج اهلموم ،والرزق

الكرمي ،فعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من لزم

خمرجا ،ومن كل هم فرجاً ،ورزقه من حيث ال حيتسب " رواه أبو
االستغفار جعل هللا له من كل ضيق ً

داود ( ، )1518وابن ماجه (. )3819
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تعيش يف تعاسة مع زوجها
اجمليب عفاف بنت محد الونيس
عضو يف اإلدارة العامة لتقنية التعليم.
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العشرة

التاريخ 1425/11/16هـ

السؤال

أان امرأة مسلمة ،متزوجة منذ سنوات عدة ،وعندي طفلة عمرها بضع سنوات ،أعيش حياة تعيسة

كثريا خاصة أنه يشرب اخلمر ،ودائم
مع زوجي من مجيع النواحي ،وال توجد بيننا عالقة ،وقد ظلمين ً

السهر خارج البيت ،وله عشيقة من اجلنسية الروسية ،وأان تربيت يف أسرة طيبة ومسلمة ،لكين أحس
اآلن ببعدي عن هللا ،خاصة أنين مقصرة يف الصالة ،ويف حلظة ضعف تعرفت على شخص حمرتم

كثريا ،وقليب
ومتزوج ،ويريدين زوجة ،وتعددت لقاءاتنا وحضنين وقبلين ،وأان اآلن اندمة ،وأخاف هللا ً

حيب هذا الرجل لكين أخاف هللا وال أعرف ما عقوبيت ،وأخاف أن أقع يف الزىن مع أنين طلبت

كثريا لكنه ال يبايل لشيء ،أان تعيسة ألنين تغريت وأغضبت هللا ،فهل ما فعلته
الطالق من زوجي ً

عندما قبهلين هذا الرجل يعترب زىن ،وما علي أن أفعل حىت يغفر هللا يل؟ أرجوكم ساعدوين أان تعيسة
ًّ
جدا.
اجلواب

األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

يف البداية أسأل هللا سبحانه وتعاىل ،لك الثبات على دينه ،وأبشرك أن شأن املؤمن كله خري؛ كما
"عجبا ِألَم ِر الْم ْؤِم ِن! إِ هن أَمرهُ ُكلههُ َخ ْري ،ولَيس ذَ َ ِ
َح ٍد إِهال
اك أل َ
أخرب املصطفى صلى هللا عليه وسلمُ ْ ً َ َ :
َْ
ٌ َْ َ
لِل ِ
ريا لَهُ" .أخرجه مسلم
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
ريا لَهَُ ،وإِ ْن أ َ
ْم ْؤم ِن؛ إِ ْن أ َ
ُ
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْ ً
(. )2999

أما جواب السؤال فمن شقّي:
األول :خيص الزوج.

والثاين :خيص وضعك مع هذا الرجل.

أوال :أريد أن أسألك :هل جربت مع زوجك سهام الليل؟ كما قال الشاعر:
ً
ِ
ام الله ِ
يل َال ُختْ ِطي َولَ ِك ْن َهلَا أ ََم ٌد َولِ ْأل ََم ِد انْ ِق َ
س َه ُ
ضاءُ
فإن كنت جربت الدعاء له يف جوف الليل ابهلداية والصالح ،وأن يرده هللا إليك وإىل ابنته -ومع
ذلك مل حيصل حتسن ،فلعل ذلك من االبتالء الذي لك أجر الصرب عليه ،فإن مل تستطيعي الصرب

فاسأيل هللا العافية.

أما ابلنسبة لطلب الطالق فهو أبغض احلالل إىل هللا ،ولكن إن كنت ترين أن املودة قد انقطعت

بينكما لتعلق كل واحد منكما آبخر ،فال أبس من طلب الطالق إن كان اترًكا للصالة ،جاح ًدا

لوجوهبا ،فإن أىب ففي دين هللا سعة؛ فلك طلب اخللع عند القاضي الشرعي ،وأنت ،وهلل احلمد ،يف
بلد إسالمي ال خيلو من احملاكم الشرعية.
اثنيًا :هذا الرجل الذي وصفتيه ابحملرتم فأسألك :ما معىن االحرتام؟ هل من خيلو ابمرأة ويفعل معها ما
حمرتما؟! ما مقياس االحرتام ،واحرتام ماذا؟ هل هو احرتام شعائر هللا والوقوف عند
ذكرت يسمى ً

احملرمات؟!

أقول :البد من قطع عالقتك هبذا الرجل إىل حّي إهناء إجراءات الطالق أو اخللع وانتهاء العدة ،مث

خريا منه.
يتقدم خلطبتك على سنة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو لعل هللا أن يبدلك ً
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أما سؤالك :هل ما فعلت عندما قبهلك يعترب زىن؟ فاجلواب :أن هذا ليس زىن وإمنا هو من مقدمات
الزىن احملرمة ،وليس له حكم الزىن من الرجم لكل حمصن قارف اجلماع ملن ال حتل له ،وعليك التوبة

من هذا الذنب العظيم.

أما إحساسك ابلتقصري جتاه رب العاملّي ،فهذا ألن من ختالطّي ال يذكرونك ابهلل سبحانه وتعاىل،
فاحرصي على اختاذ صديقة تذكرك ابهلل وابلطاعات ،وأوصيك بقراءة كتاب هللا تعاىل؛ فهو شفاء
ِ ِ ِ
وب) [الرعد . ]28 :وأكثري من النوافل والذكر
وهدى ورمحة ،قال تعاىل( :أَالَ بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
على كل حال؛ عسى هللا أن يغفر لك ،فهو سبحانه القائل( :واله ِذين َال ي ْدعو َن مع هِ
آخ َر َوَال
اَّلل إِ َهلًا َ
َ َ َ ُ ََ

س الهِيت َح هرَم ه
اب يَـ ْوَم
اع ْ
ْق أ ََاث ًما* يُ َ
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َوَال يَـ ْزنُو َن َوَمن يَـ ْف َع ْل َذلِ َ
ك يَـل َ
ضَ
ف لَهُ ال َْع َذ ُ
يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
احلا فَأُولَئِ َ ِ
ال ِْقيام ِة وخيَْلُ ْد فِ ِيه مه ًاان* إِهال من َاتب وآمن و َع ِمل َعم ًال ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات
َُ
ص ً ْ
َ َ َ ََ َ َ َ َ
ََ َ
ك يُـبَ ّد ُل هُ َ ّ ْ َ َ
اَّلل غَ ُف ِ
يما) [الفرقان . ]70-68 :فالتوبة جتب ما قبلها إذا كان العبد صادقًا هلل تعاىل.
ورا هرح ً
َوَكا َن هُ ً
وختاما :أسأل هللا لك اإلعانة والتوفيق وصالح احلال ،آمّي.
ً
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معاانيت مع أم زوجي!
اجمليب مرمي الثمايل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1426/11/02هـ

السؤال

أان امرأة متزوجه منذ مخس سنوات ،وزوجي مغرتب يف أحد البلدان العربية ،ومشكليت مع أم زوجي،
فهي دائماً ختتلق املشاكل بيين وبّي زوجي ،وتصفين بعبارات بذيئة ،حىت إهنا جعلت زوجي يطلقين،
ولكنه أعادين بعد تدخل أهلي ،فقد حولت حيايت إىل جحيم ،وجعلتين أبدو أمام أهلي املخطئة

واملتطاولة عليها؛ حبجه أين ال أقوم بواجبات البيت ،وهللا لقد حاولت االنتحار ذات يوم ،وعندما

أتيت اللحظة احلامسة أتذكر عذاب القرب وخويف من هللا ،وأتراجع عن ذلك ،علماً أن زوجي حيبين وأان
كذلك ،ولكنه ضعيف الشخصية ،وسرعان ما يستسلم إلرادة أمه الشيطانية .أرشدوين ماذا أفعل؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

يف بداية األمر اعلمي أن من أعظم أبواب األجر الصرب على أذى الناس  ...احتسيب ذلك ،وأكثري

من الدعاء ،وقول" :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم -حسيب هللا ونعم الوكيل -اللهم إليك
أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس  ...عظمي هللا -عز وجل -فمن عظهم هللا -عز

وجل -يعظمه الناس ،مث عليك ابخلطوات التالية:

 -1بعد تفويض األمر كله هلل عليك أبن تكسيب طرفاً لصاحلك يعد هو صمام األمان ابلنسبة

لك..أهلك أو زوجك األقرب إىل تفهم وضعك ،والذي أيمن جانبك ويثق بك ،ويف املقابل أتمنينه

وتثقّي به .هذا األمر مهم جداً لك من الناحية النفسية ،فهو يعترب األذن الصاغية ملعاانتك -املرشد

لك -املدافع عنك.

 -2اعملي جاهدة ويف أسرع وقت أن تكوين برفقة زوجك ،وحاويل تذليل العقبات اليت حتول دون
ذلك ..ابلدعاء وإبقناع زوجك وتشجيعه على ذلك.

ِ
حاولت ذلك مع الوقت من تنوع
 -3لن أقول لك حاويل كسب أهل زوجك؛ ألنك الشك

األساليب معهم ابلتقرب إليهم من هدااي -ومشاركتهم فيما يهمهم -مالمسة معاانة أحدهم ،اعملي
ذلك واحتسيب وال تنتظري وال تنظري إىل ردة فعلهم جتاه ما تعملينه ،ألهنا ال شك ستكون يف البداية

قاسية ،ومع الوقت حتماً ستبدأ ابلتغري لألفضل.

 -4لن يكون كل احلل هو التودد والتقرب هلم؛ ألن هذا األمر بطيء األثر قصري املفعول كما يبدو

يل مما ذكرتيه عنهم ..عليك بفهم ما وراء سلوك عمتك (أم زوجك)  ،هل هي مشاعر غرية؟ هل هي
مشاعر االبن؟ هل كنت ِ
أنت السبب وراء سفر االبن (أقصد) صعوبة أمور النفقة عليه بعد الزواج

أجلأه للسفر بعيداً أو كسب العيش؟ عموماً عليك بعد توقع السبب اجللوس مع العمة مبفردها ،وبدء

حوار مناسب معها أبنك تتفهمّي مشاعرها ،ورمبا تكون ألجل كذا أو كذا وغري ذلك .حماولة تطمينها
أبن األمر لن يطول ،وإبذن هللا ستسري األمور على ما يرام.

 -5حاويل قدر اإلمكان االنفصال عن عاملهم وتقليل االحتكاك هبم.
 -6عليك -وهذا ما يهم -أن تقوي من ثقتك بنفسك قدر املستطاع ،فأنت يف هذا الظرف الذي
تعيشينه حباجة إىل القوة أكثر من االستسالم واالنسحاب( ،املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من
املؤمن الضعيف) .
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حتتاجّي إىل أن تتعريف على ذاتك بسلبياهتا وإجيابياهتا إبنصاف ،حتتاجّي أن حتيب ذاتك بال شروط
مهما كان نبذ من حوهلا هلا ،ومهما كانت السلبيات ،فنفسك أوىل الناس حببك واالهتمام هبا ،وهذا
ٍ
كاف مغ ٍن عمن حولك إىل حد كبري ،وهذا األمر سيجعلك تبحثّي عن األفضل دائماً لنفسك،

وتقللي من لوم ذاتك والوقوف على سلبياته ،بل ابلعكس سيعودك على التفكري إبجيابية جتاه املواقف

وجتاه نفسك ..سيجعلك تبحثّي دائماً عن احللول بدالً من الوقوف أبسى على املواقف السيئة يف

حياتك ،عربي عن مشاعرك السلبية واإلجيابية إبنصاف ،بعيداً عن املراعاة الزائدة ملشاعر اآلخرين أو
جرحهم ،فهذا األمر سيقلل من مستوى الكبت الذي لديك .أكثري من التنفيس بواسطة الكتابة إذا

مل جتدي من يسمعك ،فهذا له دور ابرز يف مساعدتك ،وال تنسي أن هناك ابابً أعظم للتنفيس ،وهو
دعاء هللا ،وبث الشكوى إليه وانتظار الفرج.

 -7انتبهي جيداً لسيل أفكارك التلقائية السلبية اليت تلي أي موقف سليب تواجهينه.
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أم الزوجة
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1423-9-18
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أان رجل تزوجت منذ سنة ولكن مل أعش مع زوجيت إال شهرين ويل منها اآلن ولد وهلل احلمد .وكان

سبب انفصالنا والدهتا وذلك بسبب تدخلها يف حياتنا الزوجية وابلذات توجيه ابنتها يف أمور كثرية
ومنها املطالبة املالية اليت ال هناية هلا .وإن مل أنفذ أي طلب اتصلت أم زوجيت على هاتفي وأتمرين
بتنفيذ هذا الطلب حبجة أن فالانً يعطي فالنة وغريهم من الناس بل وأتشاجر معها حىت أين ال
أستحمل الشجار معها وأغلق اخلط يف وجهها ،حىت أصبح هذا سبب انفصالنا.

واآلن أريد أن أعيدهاوأريد منكم إرشادي إىل اخلطوات اليت أتبعها.
وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
األخ الكرمي..

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع"اإلسالم اليوم"

ال أدري ما ذنب زوجتك حىت تطلقها وتنفصل عنها إذا كانت أمها سيئة؟ أيضاً ال أدري مدى

ارتباطك وحبك هلذه الزوجة وكيف عز عليك طالقها إن كنت صادقاً يف حبها؟ هل انتهت بك
السبل والطرق يف مفارقة هذا اخلصام القبيح مع والدة زوجتك ومل جتد حالً لذلك إال الطالق

البنتها؟

أال ترى معي أن يف ذلك نوعاً من الظلم وقع على تلك الزوجة اليت مل يكن ذنبها إال أن تكون بنتاً
المرأة سيئة وال تعرف مصلحة أوالدها أو حسن التصرف مع أزواج بناهتا.
على كل حال إذا أردت العودة لزوجتك فهذا أمر طيب جداً خاصة وأن لديك ولد منها ولكن
عليك مراعاة ما يلي:

أوالً :جيب أن تقيّم العالقة بينك وبّي زوجتك مبعىن هل هي عالقة متينة وملئها احلب والعاطفة

واملودة؟ أم أهنا عالقة انشفة سيئة؟ أم هي عالقة عادية ال ترى فيها ما هو خمتلف عن بقية األسر

األخرى؟ أقول هذا ألنين أعتقد أنه سوف ينبين على ذلك جناح رجوعك إىل هذه الزوجة وفشله.

اثنياً :جيب أن تدرك زوجتك اخلصوصية القائمة بّي الزوجّي وتبعد والدهتا عن معرفة شؤونكما وال

أظنها سوف ترفض ذلك املطلب وهي قد عاشت والمست عاقبة تدخل أمها يف حياهتا الزوجية وما

نتج عنه من انفصال بينكما.

اثلثا :خماصمتك ومشاجرتك مع والدة زوجتك هو وقود االستمرارية يف ذلك النزاع القائم بينك وبّي

زوجتك ،وال أدري ملاذا تدخل مع هذه األم يف مثل هذه املهاترات؟  .واعلم اي عزيزي أن مثل هذا
اجلنس من البشر يصلح معه أمران مها:
أوال :إما تركها وعدم الدخول معها حىت ابلكالم وخسراهنا والصمت عندها حبيث ال ترى منك إال
صمتاً مطبقاً حىت وإن أرادت هي مفاحتتك فال تدع هلا جماالً ابلكالم ال يف اهلاتف وال يف الزايرة..
وتبقى بعيداً عنها متاماً وعن مقابلتها والتحدث إليها.
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احلالة الثانية :وهي على العكس من األوىل ..حبيث ال جتين منك إال الكالم فقط ..إذا طلبت منك
حاجة استجب هلا ابلكالم فقط دون العمل والتنفيذ ..كن ليّناً معها وأعطها من معسول الكالم

الكثري وال تريها من الفعل والعمل مقدار حبة من خردل ،وما دام الكالم رخيصاً ال يباع وال يشرتى
فال تبخل عليها ابحللو من الكالم واألماين وكل ما تريده هي فال ترى منك إال لساانً حلواً مطيعاً
ليس له من الواقع إال السراب.

هذا اجلنس من النساء تصلح معهم مثل هذه الطريقة ولكن بشرط تفهم زوجتك هلذه الطريقة وعدم

إحلاحها مع أمها عليك.

أخرياً حاول جتنب كثرة الزايرة ألهل الزوجة والدخول معهم يف شؤون حياهتم أو الزايرات املتبادلة
صباح مساء..

مرة أو مرتّي أو
جتل كثرياً زوج البنت املعتد بنفسه الغائب عنهم وليس الذي تراه يف اليوم ّ
أم الزوجة ّ
كل أسبوع .اجعل زايرتك أنت وليس زوجتك مرة كل شهر أو شهرين مثالً ،واجعلها زايرة خفيفة
ربع إىل نصف ساعة مثالً.

أما زوجتك فال أبس بزايرهتا ألهلها ويبقى دورك هو إيصاهلا مث الذهاب سريعاً حىت السالم أبقه سالما

عابراً مث امض إىل حال سبيلك ،وما جرأ أم زوجتك عليك إال كثرة دخولك عليهم وكثرة معاشرتك

هلم .حاول التعذر إليهم كلما طلبوا منك الزايرة ابللطف والكالم اجلميل ولكن ال متكنهم منك ومن

خمالطتك هلم ألن ذلك يف النهاية سوف يعيد ابتزاز هذه األم وتصرفاهتا املشينة معك.
وفقك هللا وأسعدك,,,
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محايت تسيء إيل كثرياً
اجمليب د .لولوة املطرودي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1425/3/27هـ

السؤال

مشكليت هي محايت فأان بشهادة اجلميع مجيلة ومهذبة وهادئة وعاقلة- ،كما يقولون عين -لدرجة

ضعف الشخصية ،فأان مساملة إىل أبعد احلدود ،وسهلة االنقياد ،رغم أنين متعلمة وجامعية ،املهم أنين

تزوجت عن طريق األهل من شاب ليس وسيماً ،ولكنه متدين ومن عائلة متدينة ،فوافقت على الفور
رغم اندهاش اآلخرين من موافقيت للزواج بشاب أان أمجل منه بكثري ،لكنين أصررت على الزواج به

لدينه وأخالقه ،وفعال مت الزواج ،ووجدت نفسي أعيش مع زوجي حياة سعيدة جداً ،فنحن متزوجان
منذ عام ونصف ،وأان أراعيه وأهتم به وأخدمه دون شكوى أو ملل أو كلل ،وهو ابن حالل ،ولكن
املشكلة أمه ،فهي ال تكف عن توجيه اإلهاانت يل ،وإمساعي ما أكرهه من الكالم ،وتعمل على

حتريض زوجي علي ،وكلما التقينا هبا عدان إىل البيت ليبدأ الشجار بيننا بسببها بعد أن تكون قد

نفثت بذور الفتنة بيننا ،وكل هذا دون سبب!

يقول يل إن أمه خمطئة ولكن ماذا عساه يفعل؟ فإذا نبهها إىل أن تنتبه إىل كالمها أخذت تبكي
كاألطفال ملدة ست ساعات على األقل دون توقف.

زوجي يقول يل إهنا مريضة نفسية ،وأنين مل أخطئ معها ،بل على العكس حتملت إهاانهتا كثرياً من

أجل زوجي ،ولكن يبدو أهنا متادت يف ذلك ،ال أدري ماذا تريد األم من ابنها غري أن يكون سعيدا

يف حياته!

حنن اآلن نعيش يف بلد آخر حبكم عمل زوجي ،ولكن كلما ذهبنا يف زايرة إىل بلدان تنغص علينا
حياتنا ،وزوجي ضعيف الشخصية أمامها ،وال يدافع عين حىت لو كنت على حق ،بل يقوم بشتمي

إرضاء هلا ،وهذا ما يغضبين ،فقد حتريت كلما قابلتها ابملعروف واحلسىن تسيء إيل ،هل جيب أن
أكون لئيمة وشريرة حىت حترتمين؟ أم أن الطيبة يف هذا الزمن أصبحت ضعف شخصية يستغلها

الناس؟ أرجوكم أرشدوين؛ فأان غاضبة جداً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

ابرك هللا فيك ووفقك لكل خري وزادك هللا رفعة يف الدنيا واآلخرة لتواضعك ،فمن تواضع هلل رفعه،

فهذه حممدة لك تثابّي عليها  -إن شاء هللا -وأهنئك على اختيارك هلذا الزوج املتدين الصاحل متثالً
بقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" -إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  " ...رواه
الرتمذي ( )1084وابن ماجة ( )1967من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -فنعم االختيار
الذي اخرتته ،ويدل على رجاحة عقلك ،وعسى هللا أن يتمم عليك نعمة حسن التصرف  -كما

امتنها عليك أوالً.-

وإليك بعض التوجيهات اليت ميكن أن ينفع هللا هبا:

( )1الصرب على ما أصابك ،واحتساب األجر ،واملثوبة من هللا -تعاىل ،-فالصابرون هلم أجرهم عند
رهبم بغري حساب ،فإذا رضيت بقضاء هللا على ما أصابك هانت عليك مجيع العقبات ،فالدنيا دار

كبد.
( )2اإلحلاح يف دعاء هللا -تعاىل -أن يصلح ذات بينكم.
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( )3عدم االلتفات إىل ما توجهه أم زوجك إليك من إهاانت وحماولة هتميش ما ال ترضينه منها ،فهذا
حقيق أبن ال يؤثر على نفسيتك ،السيما وأن زوجك متفهم للمشكلة ،ويعرف حالة أمه ،وحياول أن
يلقى هلا العذر فيما تفعله جتاهك ،وليس له أتثر على سلوكه حنوك  -كما ذكرت -أنه يعمل على

هتدئتها.

فنصيحيت لك أن تتفقي مع زوجك على مساع كالمها ،وحماولة احتواء انفعاهلا بعدم التذمر من
تصرفاهتا ،أو أن يكون ألقواهلا مردود سيئ عليكما ،فبمجرد مساعك ملا ال ترضينه من القول اجعليه

يذهب أدراج الرايح وال تلقّي له ابالً فيسهل عليك التعامل معها؛ ألنه قد يكون هذا التصرف منها
حنوك ملرض نفسي عندها -كما ذكر زوجك -أو تقلبات سن اليأس اليت تؤدي إىل مثل هذا عند
بعض النساء ،وقد تكون غرية على ابنها ،فبعض النساء ال تتفهم نوع العالقة بّي الزوج وزوجته
وتظن أن الزوجة استحوذت على ابنها ،ولذلك أنصحك ببعض النصائح:
 -1ال تظهري أمامها حبك لزوجك وتعاملي معه كأخ عند حضورها ،ونبهي زوجك على أن يتصرف

معك كذلك حىت ال تشعر ابلغرية ،وكذلك عدم اطالعها على كل ما يثري غريهتا كاملشاوير واملشرتايت
اخلاصة بكما ،وحاوال الذهاب هبا إىل السوق لتشرتي ما حتتاجه ،واصحبوها معكم يف رحلة إىل منتزه

من املنتزهات حىت تشعر أبمهيتها.

حث
 -2أشعريها ابهتمامك هبا يف تصرفاتك وما حتملينه هلا من اهلدااي اليسرية اليت تناسبها ،وكذلك ِّ
زوجك على رعايتها واالهتمام هبا ،وإظهاره التعاطف معها ،أما دفاعه عنك فليس يف مصلحتك؛
ألهنا لن تتفهم ذلك ،بل سيزيد األمور اشتعاالً ،ويكفيك تفهمه لك فيما بينك وبينه.

 -3نصيحيت لك أال حتملي املوقف أكثر مما حيتمل وحاويل جعله آنياً يف وقت اجمللس فحسب ،وال

تعيدي ذكره اترة أخرى عند زوجك ،فتقسو القلوب فإن من مصلحتك ومصلحة زوجك رضاء
والدته عنه ،وستجدين مردود بركما هبا على أوالدكما فيما بعد .والعاقبة للمتقّي ،وهللا أعلم.
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علي حيايت
محايت نكدت ه

اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1425/04/24هـ

السؤال

أم زوجيت حترض زوجيت علي دائماً ،وتتدخل يف كل صغرية يف حياتنا ،وقد حدث خالف صغري بيين
وبّي زوجيت ،وتدخلت أمها بتحريضها هلا أبخذ عفشها والذهاب إىل بيت أبيها ،ووجدت موقف

أبوها سليب جداً حىت أنين بدأت أفكر يف تركها لوال األوالد ،سؤايل أنين أعاين من تدخالت أمها غري
املباشرة طبعا ،وأصبحت ال أدخل بيت أهلها مطلقا لتفادي مقابلة أمها؛ ألنين عندما أراها أضطرب

علي ذنب إذا مل أدخل بيتهم تفاداي لسماع أي كلمة قد تثري املشاكل  -أريد نصيحتكم
وأتغيظ ،هل ّ
كيف أتعامل مع أهلها؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األخ الكرمي- :حفظه هللا  -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو املعذرة على التأخر يف اجلواب.

أخي الكرمي :عندي عدة تساؤالت حول مشكلتك هذه:

تساؤيل األول :هل أنت متأكد من أن أم زوجتك هي اليت حترض زوجتك أم أنه ظن وتوقع منك؟
فإن كان ظناً وتوقعاً فأرجو أن تبحث عن السبب احلقيقي للمشكالت بينك وبّي زوجتك.

تساؤيل الثاين :كيف تدري أم الزوجة عن تفاصيل حياتكم حىت تتدخل فيها؟ هل تبحث هي وراءكم
وتتبع األخبار حىت تصل إىل ما تريد؟ أم أن زوجتك من النوع الذي ينقل كل أمور البيت ومشكالته

إىل هناك؟

فإن كانت الزوجة هي اليت تنقل كل شيء فالعالج أسهل؛ وذلك مبنع الزوجة من توصيل األخبار إىل

هناك ،ويكون املنع قاطعاً جازماً مع اإلقناع مبساوئ هذا العمل ،ومع التذكري ابهلل  -عز وجل -يف

التسبب يف املشكالت ،وإحداث القطيعة بسبب نقل األخبار إىل هناك ،وأما إن كانت أمها هي اليت

تبحث عن أخباركم؛ فاألمر أصعب قليالً ولكنه مقدور عليه  -إن شاء هللا  ،-وأوصيك أن تكون
حازماً قليالً يف منع الزوجة من التجاوب مع أمها حّي تفتش األم عن أخباركم.

التساؤل الثالث :كيف أنت يف عالقتك أبم زوجتك؟ هل تؤدي حقها من الصلة والسؤال واإلحسان
ابلكلمة الطيبة ،وابلزايرة واألدب والتقدير؟ أم أنك مقصر يف ذلك كله أو بعضه؟

فإن كنت مقصراً فال بد أن تعود إىل الصواب وتؤدي الذي عليك من األدب واالحرتام والصلة

ابلسؤال عنها واالتصال والزايرة ،بل وتزيد على ذلك فتحسن إليها ابهلدية وحنو ذلك ،والنفوس

ُجبلت على حب من حيسن إليها.

إذاً :احرص على كسب أم زوجتك وستنتهي مشكلتك هذه ،بل ستعينك على إصالح ابنتها
(زوجتك) .

أخي الكرمي :حاول إصالح زوجتك وتعليمها هذا اجلانب من العشرة الزوجية واستخدام الوسائل

التالية لعلها تفيد:

أوالً :الوسائل املباشرة:

أ -اإلقناع املباشر منك أبن جتمع سلبيات هذا املوضوع مث تطرحها عليها أبسلوب هادئ مقنع
خياطب العقل ويعرض املفاسد ،وقد يكون هذا اإلقناع عن طريق إجراء حوار بينك وبينها ،تطرح هي
دوافعها إىل هذا العمل وتقوم أنت ببيان اخلطأ يف ذلك.

ب -الوعظ والتذكري ابهلل  -عز وجل -وبيان ما يف هذا العمل من خمالفات شرعية مثل :معصية
الزوج ،إفساد العالقة بّي اثنّي ما ،ختريب بيت أسرة مسلمة.
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ج -مساع شريط متعلق ابملوضوع تقومان بسماعه سوايً ،وتتناقشان حول بعض املقاطع املهمة.
اثنياً :الوسائل غري املباشرة:

أ -أخذها إىل احملاضرات أو الدورات املتعلقة ابلعشرة الزوجية.

ب -توفري الوسائل اإلعالمية اليت ختدم هذا اجلانب يف البيت ،حبيث تكون حتت نظر الزوجة لتقوم
مبشاهدهتا أو قراءهتا أو مساعها ،وذلك مثل اجملالت املتعلقة أو الكتب اخلاصة ،أو بعض األشرطة

السمعية أو املرئية.

اثلثاً :احلزم مع الزوجة يف االلتزام بعدم نقل مشكالت البيت إىل بيت أم الزوجة وعدم إقحام الزوجة
يف املشكالت.

أخي العزيز :أما موضوع القطيعة مع أهلها (أقصد عدم زايرهتم) فال تلجأ إليه إال عند عدم جدوى

كل احملاوالت ،وعند وجود ضرر واضح عليك ،وعلى أسرتك ،فالشريعة تدل على صلة األصهار ،مث

إن املقاطعة ال تقرب القلوب بل تبعدها يف كثري من األحيان ،ومتتد اآلاثر السيئة للمقاطعة إىل بقية
أفراد األسرة كأبنائك وبناتك.

أخي الكرمي :أما ما ذكرته من أنك تفكر يف ترك الزوجة ألجل هذه املشكلة فأرجو أن تنسى هذا

األمر وال تفكر فيه؛ ألن له آاثراً سيئة كثرية من هدم البيت وتضييع األوالد ،واحلرمان من احلياة
الزوجية وإن كان هناك ما يكدرها.

أسأل هللا الكرمي مبنه وكرمه أن يصلح حياتكم وجيعلها سعيدة أبداً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()168/18

والداي يكرهان زوجي!

اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1426/05/28هـ

السؤال

ِ
ويرحب أبقاريب ،واآلن والداي يعيشان معي ،إضافة البن أخي.
زوجي رجل مه هذب ّ

ي دائماً يتكلمان ابلسوء عن زوجي ،لكنين أعلم أنه رجل حمرتم ومه هذب وحيرتمهما
املشكلة أن والد ه
جداً ،فهما يظنان أنه ِّ
والدي ،ويف الوقت
شرير وخبيل .وزوجي حيبين وحيب أهلي ،فأان ال أريد إهانة
ّ
نفسه أريد منهما أن حيرتما زوجي ،أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

أخيت الكرمية ،مشكلتك تتمثل يف إحساسك ابضطهاد والديك لزوجك ،وعدم تقديرمها له ،رغم أنه

يستقبلهما يف بيته ويقدرمها وحيرتمهما ،وهذا يف تصوري ال ميكن حتديد أسبابه مباشرة دون أن يكون
لدينا خلفية اجتماعية عن والديك وعن زوجك من حيث املستوى االجتماعي واالقتصادي

والتعليمي .ولكن أدرك الصراع الذي تعيشينه ،ولعلي يف حروفك أقرأ كثرياً من التعب النفسي الذي
تشعرين به ،فأنت بّي والديك وزوجك.

يبدو من الوهلة األوىل أن زوجك أكرم والديك ،فهما يقيمان عنده ،وهو الذي ينفق على املنزل،

وتقبله إجيايب هلم ،ولكن من املتعارف عليه أن كثرياً من كبار السن -عند بلوغهم مرحلة متقدمة يف

العمر -يصعب اقتناعهم بكرم اآلخرين ،أو العطف من اآلخرين عليهم .لذلك تصدر منهم
السلوكيات اليت تثري االحتقان ضدهم،
واملتخصص يف حبوث الشيخوخة يراها طبيعية يف ضوء
ِّ
التغريات السلوكية اليت يعانون منها.

هناك كتب مفيدة عن احلياة السعيدة لكبار السن ،لعلك تقتنيها ،والفائدة ستكون لزوجك كثرياً،
فهو سيدرك طبيعة تلك التغريات ،حىت يستطيع تقييم تلك السلوكيات وتقديرها عند وضعها
الطبيعي .ال أنصحك بتضخيم املوضوع ،وثقي أن كبار السن من الصعب احلصول على قناعاهتم

بسهولة ،فلديهم زايدة يف احلساسية ،خاصة عندما يرتبط ذلك بعدم وجود ما يشغل عليهم أوقاهتم،

ويتصرفون أحياانً بدون جتمل ،ودائماً ما ينتقدون األجيال الشابة ،فهم قد يشعرون بقرب هنايتهم،

ولديهم تغريات نفسيه كثرية علينا إدراكها .لذلك تعاملك مع والديك سيكون غري مباشر ،فمثالً
عليك إعطاؤهم من الربامج -ابلتنسيق مع املؤسسات احمللية لديكم -ما يستطيعون به قضاء وقت
فراغهم وااللتقاء بغريهم ،وعمل صداقات جديدة ،وميكنكم أتمّي بعض األلعاب القدمية هلم داخل

املنزل.

وشكري وتقديري لزوجك على حسن أخالقه وتقديره لوالديك ،فهذا هو األصل يف التعامل الراقي
مع من حيب ،فكان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يق ِّدر صديقات وقريبات خدجية -رضي هللا

عنها -أم املؤمنّي زوجته األوىل ،تقديراً وحباً يف خدحية -رضي هللا عنها -فاحرتام زوجك لوالديك
عالمة على حبه وتقديره لك ،فبارك هللا لكما.

دعائي لك أخيت الكرمية أبن يسرت هللا عليكم ،وحيفظكم حبفظه ،وأن يهدينا للصراط املستقيم ،وابهلل
التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()169/18

والداي يسأالين النفقة ولو من مال زوجي!
اجمليب يوسف صديق البدري

داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل
الزوجة

التاريخ 1426/05/18هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد تزوجت من رجل متدين جداً ،وحالته املادية ممتازة ،ونعيش يف إحدى الدول األوربية ليكمل
فرضيت به على
دراسته ،وكان من شروط الزوجة اليت أرادها هو أن تكون ديِّنة ،تصون بيته وعرضه،
ُ
هذا األساس ،وأصبح زواجنا على هذا اهلدف ،أما والداي فقد قبلوا به زوجاً يل قناعة بيسر حاله

وتفوقه العلمي ،وطمعاً يف االستفادة منه ومن ماله ،وبدأ كل منهما حيمل الكره الشديد له وألهله؛

ي يقوالن يل :ملاذا ال يرسل إلينا أيضاً؟ يتوجب عليه أن
ألنه دائماً يرسل ماالً إىل والديه ،ولكن والد ه

يرسل لوالديك مثلما يرسل لوالديه؛ فقد أعطيناه امرأة مؤهلة ،فواجب عليه أن ينفق علينا ،علماً أين
تركت طموحي يف املاجستري ،والتعيّي معيدة يف الكلية؛ من أجل أن أحافظ على العهد الذي قطعته

مع هللا يف احلفاظ على بييت وزوجي وأطفايل ،لذا ليس لدي مال خاص يب فقط ،أان وزوجي جنمع
ي يطالباين مبصروف شهري هلما ،أو ابألحرى من
املال لشراء منزل ،والرجوع إىل الوطن ،ولكن والد ه

زوجي ،مع العلم أن حالتهما جيدة ومستورة واحلمد هلل ،ولكنهما يبغضان أهل زوجي؛ ألهنم يتمتعون

ي دون أن أجرحهما؟ أو أشريوا علي ما هو املناسب يف القضية؟
مبال ولدهم ،فكيف أتعامل مع والد ه
وجزاكم هللا ألف خري.

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وأهالً بك ـ أختنا الكرمية ـ يف موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونفعك هللا

مبا يُقدهم فيه..

مشكلتك ـ أختنا املوقهرة ـ هي مشكلة العديد من العائالت ممن تبين اختياراهتا على نظرة مادية حبتة،
وتتطلع إىل الكم قبل الكيف ،ومن فضل هللا عليك أن مجع زوجك بّي التدين وااللتزام ،وبّي حالة

مادية (ممتازة) -كما تذكرين-؛ لكن دعينا نتعامل مع هذه املشكلة حسب معطيات الواقع املعاش،
والذي يش ِّكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً شديداً قد يكون من املتع ّذر جتاهله:
فأوالً :ذكرت أن والديك غري متعمقّي يف الدين ،وهذا ِ
مربّر أول لوجود تلك النظرة املادية لألمور.

واثنياً :يف جمتمعاتنا العربية -أو يف بعضها على األقل -إذا وصلت الفتاة إىل ما بعد التعليم اجلامعي

(مرحلة الدراسات العليا)  ،مث إىل درجة التوظف كمعيدة -كما تذكرين -فمعىن ذلك أن هذه األسرة
ِ
أوصلتك إىل هذا املستوى من التعليم ،هي يف انتظار شيء من
اليت بذلت جهدها ،وأنفقت حىت
املساعدة ،وإن شئت فسميها (رد اجلميل)  ،ومبا أنك تعاهدت على التفرغ لبيتك وزوجك وأبنائك؛

فقد كان والداك ينتظران منكما ما كاان يتوقعانه ،صحيح قد ال يكون واجباً على الزوج أن ينفق على

أهل زوجته ،كما هو واجب عليه جتاه والديه؛ لكن ملاذا ال يعترب زوجك أن له والدين آخرين مها
أبوك وأمك ،وهو رجل ـ كما قلت ـ متدين جداً؟
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فالزواج ليس بّي رجل وامرأة فقط؛ بل هو تراحم عائلتّي مجعهم النسب واملصاهرة ..لذا أرى أن
تصارحي زوجك الكرمي يف هذا األمر إذا ِ
كنت تعلمّي عنه حسن تقديره ،وإدراكه ألبعاد هذه األمور؛
وإال فال عليك ـ إن كان زوجك يعطيك ماالً خاصاً بك ِ
أنت لشراء بعض ما يلزمك ـ أقول ال عليك

أن ترسلي منه ولو كل مدة إىل أبويك ولو يف صورة هدية؛ ع هل ذلك ينزع البغضاء والغل وخيرج

الضغينة..

أختنا الكرمية ..ما أعظم حقوق الوالدين ،وما أجل صلة األرحام ،يقول هللا تعاىل" :فاتقوا هللا الذي
تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباً" [النساء. ]1 :

وأرجو أن تذ ّكري زوجك الفاضل بقول النيب -عليه الصالة والسالم" :-إن أفضل الصدقة..

والصدقة على ذي الرحم الكاشح" أي :العدو املبغض [أخرجه أمحد  ، ]402 :3 /والدارمي

( )1679عن حكيم بن حزام .بسند حسن (اجلامع الصحيح) .

ويف حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال":تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ،فإن صلة
الرحم حمبة يف األهل ،مثراة يف املال ،منسأة يف األجل" [أمحد  ]374 / 2 /و [الرتمذي ]1979 /
 ،و [احلاكم  ، ]161 / 4 /وص هححه وأق هره الذهيب واأللباين يف الصحيحة (. )276
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تريد الرجوع إىل زوجها وأبوها يرفض!
اجمليب د .اندية الكلييب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت الزوجية/أهل

الزوجة

التاريخ 1426/01/3هـ

السؤال

لدي مشكلة زوجية ،أان متزوجة منذ ثالث سنوات ،عشت مع زوجي سنة ونصف ،والباقي يف بيت

علي من امرأة كان حيبها ،وأان
أهلي ،ذهبت بسبب :أوال :والديت لطفلي ،واثنياً :علمت أبنه متزوج ه

ال أعرف هبذه القصة ،مث ساحمته ،ولكن كنت معه الزوجة الصاحلة املطيعة لزوجها ،وكنت أهتم بلبسي

وأانقيت ،أحس أنه كان حيبين بشكلي فقط ،وجاء مرتّي ليأخذين من بيت أهلي ولكن والدي رفض،

يريد أبن أييت معه إخوانه؛ ليكونوا شهوداً على كالمه ابحملافظة علي ،ويطمئن علي معه ،واآلن رافض
اجمليء مرة اثلثة ،قال :تريدين العيش معي سوف آخذك من عند املنزل وال أدخل البيت ،وأان اآلن
حمتارة ،ماذا أفعل ،أريد أن أرضي أهلي وزوجي وابين ،ولكن فكرت أبن أحل املشكلة ابلصلح يف

احملكمة ،أخاف أن يرفض وتكون النتيجة الطالق ،ولكن ال أريد هذا ،أريد الصلح .ماذا أفعل؟
أرجوكم ساعدوين شكراً لكم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
األخت الكرمية :لقد وقعت يف مأزق فعالً عندما تركت األمور تسري إىل طريق مسدود  -بدون تدخل
منك منذ البداية -فيتصلب كل طرف برأيه ،وخاصة أنك تريدين الصلح ،وقبل أن نقرتح ما ميكن

عمله ،أود منك يف البداية :أن تطيلي التفكري وتقومي بعمل موازنة ،بل ورسم جدول إن تيسر
ابإلجيابيات يف زوجك والسلبيات ،ومدى املناسبة لك ،ورّكِزي كثرياً على مدى حمافظته على الفرائض
الدينية وخاصة الصالة ،وأيضاً معرفة األسباب اليت جتعلك راغبة يف الصلح بدون ضوابط رغم هذه

الفرتة ،مث استخريي وأكثري من الدعاء ابلسداد والتوفيق.

عزيزيت:

 -1صارحي والدك حبقيقة رغبتك يف الرجوع إىل زوجك ،وحاجتك أنت وطفلك إىل حياة مستقرة

صعب عليك القيام هبذا
مع زوجك ،وأن خيار الطالق أو التشدد يف الرجوع ال يناسبك ،وإن ُ

فاختاري من املقربّي لوالدك من يقوم عنك ابملهمة ،فإذا جنحت مساعيك يف ذلك عليك ابملرحلة

الثانية.

 -2رتيب أفكارك واختاري أهم املوضوعات األساسية يف مشكلتك مع زوجك ،واعقدي معه جلسة
مصارحة  -حبزم وحنان -أنين راغبة يف العودة ،وأنه ينبغي أن تق ِّدر موقف والدي ،وإذا كنت ترى
أنك تنازلت مرتّي فلقد تنازلت ثالث سنوات ،وحىت نبين بيتنا وجنمع مشلنا مع طفلنا نبدأ صفحة
جديدة ....مث ختربيه مبا استطعت الوصول إليه مع والدك.

 -3هذه نصائح عامة ،ومعلوم -اي أخيت الفاضلة -أن املشكالت الزوجية حتتاج إىل تفصيالت

أوسع ،وحلول دقيقة ،فلذا أنصحك ابالتصال على إحدى األخوات الداعيات؛ حىت تقف عن كثب
على معرفة أبعاد مشكلتك لعلها تنفعك بنصيحة مباشرة .وأسأل هللا -تعاىل -أن يسعدك وأن جيمع
مشلك بزوجك وطفلك ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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هل أطلقها؟!
اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب
ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1427/02/26هـ

السؤال

زوجيت ختالف أمري ،وقد صربت عليها كثرياً ،كما أهنا تنقل أخبار بييت إىل بيت والدها ،وأخرياً قامت

إبهانة أمي! .فهل ترون أن أطلقها؟!
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاعلم -أخي الفاضل -أن الضرر الذي يلحقك مع الصرب على زوجتك ،أقل بكثري من الضرر
الواقع عليكما ابلطالق.

 -وضرر انتشار أخبار بيتكما يف بيت أهلها ،أقل من الضرر الواقع عليكما ابلطالق يقيناً ،ولو

أتملت قليالً لوجدت نفسك حتدث أهلك أبخبار بيتكما بال حرج ،وهذا األمر األخري جيب أن

تستبعده هنائياً من األسباب اليت تدعوك لطالق زوجتك.

 -وإهانة زوجتك ألمك أمامك أو يف غيبتك منكر ،وسوء خلق ،جيب أن تزجر عنه وتؤدب ،إال أن

الضرر الواقع على أمك أوال وعليك بعدها ،ال يوازي أبي حال من األحوال الضرر الواقع ابلطالق
عليكما.

والطالق أخي الكرمي؛ إذا مل تدع إليه حاجة منهي عنه ابتفاق العلماء ،إما هني حترمي أو هني تنزيه؛ ملا
فيه من ضرر يف الدين والدنيا ،ما ال خفاء فيه ،أما يف الدين فإنه مكروه ابتفاق األمة مع استقامة
حال الزوجّي ،وما كان مباحاً للحاجة قُ ِّدر بقدر احلاجة ،وقد عرضت عليك موازنة بّي األضرار
الواقعة بصربك على زوجتك ،ومواصلة أتديبها ليستقيم حاهلا ،خاصة وهي خالية الذهن مما قد

يلحقها من مفاسد بطالقها .أما يف الدنيا فإن أمل الفراق أشد على املرأة -وبعض الرجال -من املوت
أحياانً ،وأشد من ذهاب املال ،وأشد من فراق األوطان ،خصوصاً إن كان بينهما أطفال يضيعون

ابلفراق ويفسد حاهلم ،مث يفضي ذلك إىل القطعية بّي األقارب ،ووقوع الشر ملا زالت نعمة املصاهرة

امنت هللا تعاىل هبا يف قوله" :فجعله نسباً وصهراً" [الفرقان ، ]54:ومعلوم أن هذا من احلرج
اليت ّ

الداخل يف عموم قوله تعاىل" :وما جعل عليكم يف الدين من حرج" [احلج . ]78:ومن العسر املنفي
بقوله" يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة. ]185:

وهللا أسأل أن يوفقكما إىل ما حيبه ويرضاه .والسالم عليكم ورمحة هللا.
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عناد الزوجة!!!..
اجمليب د .عبد العزيز الصمعاين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1423-2-10

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أكاد أبكي وأان أكتب هذه الرسالة لقد أتعبتين زوجيت بعنادها .تغضب من كلمة ال وإن كانت يف
مكاهنا ،جاءت والديت لتزورين ،فاتصلت أبخيها لتذهب عنده ألهنا تتضايق منها فأغضبين ذلك

التصرف..وألزمت نفسي أمامها بعدم إحضارها !!!..وهي اآلن يف بيت أخيها ويف نييت أن ال أراجعها

ألين أحس ابملذلة عندما أذهب وأراجعها علماً أبين مل أقصر يف أي شيء من حقوقها ..وهي تشهد
بذلك ومكرمها كل اإلكرام ،فهل أتركها حىت ترجع ألهنا هي املخطئة؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أخي الكرمي أوالً أشكرك على إعطائنا الثقة والفرصة ملشاركتك يف ختفيف بعض معاانتك العائلية ومما

ال شك فيه أن مثل هذه املشاكل موجودة بّي كثري من األزواج وخاصة عند من يسكن عند أهله بعد

الزواج.

ولعله ال خيفي عليك أن حق األم مقدم على حق الزوجة يف كل األحوال مامل يكن يف األمر معصية

وهذا ليس معناه هضم حق الزوجة ولكن سددوا وقاربوا.
ويتضح يل من سؤالك أن هناك وضوحا بينك وبّي زوجتك وهذا مهم لبناء احلياة الزوجية السليمة

وخاصة إذا كان هذا الوضوح متوازان ومل يزد عن حده لذا ينبغي أن تنطلق من هذه النقطة يف تقوية

العالقة والتفاهم اإلجيايب مع زوجتك.

ومما ال شك فيه أن كل راع انجح حيتاج إىل قوة شخصية ولكن هذه القوة تنعكس حبسب اتصافه

ابحللم واحلكمة والصرب وبعد النظر حيث أن بعض احلاالت تتطلب وقتاً طويالً للمعاجلة وخاصة
الرتبوي منها ،حيث أن احلياة الزوجية بناء وهذا يتطلب أحياانً سنوات كثرية ليكتمل.

فنصيحيت لك أخي الكرمي هي الرتكيز على االستفادة من الصفات اإلجيابية عند زوجتك لتنطلق يف

بناء احلياة الزوجية واليت جيب أن يكون احلب أساساً هلا فكلما قوي احلب بّي شخصّي كلما جتاوزا

كثرياً من املصاعب واملشاكل وهانت عليهما ،فمثالً ال تستطيع أن ترغم زوجتك على حب أمك
ولكن عندما تنجح يف زراعة احلب والتفاهم بينكما سوف  -إن شاء هللا  -تتجاوزا هذه املشكلة

وهذا يتطلب منك جهدا وصربا ورفقا.

أما كونك عاهدت نفسك أن ال تراجع زوجتك من بيت أخيها فهذا يف اعتقادي ليس مسوغا أن

تفعل ألنه ال يعاجل اخلطأ ابخلطأ حيث أنك كنت حبالة غضب ،بسبب ذهاهبا مع أخيها ،وقلت ما

قلت وهذا طبيعي ولكن عندما هتدأ جيب أن يكون التصرف خمتلفاً.
فإذا كان أخوها متفامهاً فلماذا ال تتفاهم معه يف إرجاعها إىل بيتك وختربه أن األمر مل يتطلب خروجها

ومثل هذه املشاكل الصغرية ينبغي أن ال خترج عن إطار الزوجّي وخاصة أنك حتبها وتكرمها .وفقك
هللا ملا فيه اخلري،،
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هل أطلقها؟؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1423-7-14
السؤال

مشكليت مع زوجيت حيث مل أذق طعم السعادة منذ زواجي هبا قبل سنة ،فهي تفضل أهلها على

زوجها وتصر دائماً على الذهاب إليهم حىت دون إذين وهم يؤيدون فعلها ذلك بل األخطر أهنم

يعتربون أن طاعة الزوج غري ملزمة هذا ابإلضافة إىل وقوعها يف الكثري من األخطاء كشرب الدخان

والتلفظ على الزوج أبلفاظ بذيئة والسفر بدون حمرم رغم أهنا ترتدي احلجاب وحتافظ على الصالة!.
أصبحت مهموماً وغري راغب يف هذا الزوج بل أصبح يف نظري نكداً وغماً وليس مودة ورمحة
أرجو اإلعانة وإرشادي عما فيه الصواب،،،

ابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

أخي يف هللا ،ال يسعين وقد قرأت رسالتك عدة مرات ابهتمام شديد إال أن أشكرك حبرارة على
صربك اجلميل ،وأخالقك العالية ،وحلمك وسعة صدرك.

وهذه القضية أخي الكرمي هي قضية كثري من البيوت يف جمتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة.
وأحسب أن مر ّد ذلك إىل ضعف الوازع الديين ،وقلة العلم الشرعي ابحلقوق والواجبات ،وغلبة
األهواء وأاننية الطباع.

بيد أن ما تعانيه من زوجتك يف نظري أهون بكثري من عشرات املشاكل اليت تصلنا أو نسمع عنها،

فزوجتك -حبمد هللا -قائمة بفريضة اإلسالم الكربى وهي الصالة ،كما أهنا تلبس احلجاب -كما

ذكرت لنا -وهذا لعمري مؤشر خري ذو أمهية ابلغة يدل على وجود االستعداد الكبري لديها لتحقيق
مزيد من االستجابة لشرائع الدين ،واالنسجام مع ما أتمله أنت كزوج ،لك حقوقك الشرعية

املعروفة.

وأعتقد أن سنة واحدة من عمر زواجكما غري كافية لتوصلك إىل جحيم اليأس ،والشعور ابمللل،
واالطمئنان إىل الفشل ،سيما وأنت إنسان متدين ،فخور إبسالمك ،معتز بقيمك تؤم املصلّي،

وحتظى ابحرتام الناس وتقديرهم.

أخي يف هللا ،اجلأ إىل هللا أوالً ابلدعاء احلار الصادق أبن يفرج مهك ويصلح لك زوجتك ،أحل ابلدعاء
بال ملل أو كلل ،واغتنم ساعات اإلجابة فما خاب من دعاه -سبحانه -وهو الكرمي املنان.

اثنياً :داوم على مناصحة زوجتك ابلرفق واللّي ،صارحها حببك هلا وحرصك على البقاء معاً ،وذكرها
ابهلل ،امتدح جوانب اخلري عندها ،شجعها على مزيد من الصالح والتقرب إىل هللا.

حتبب إليها ابهلدية اليت يهواها قلبها ،اعمل ما يف وسعك لكسب قلبها ،وابتعد عن االنفعال

والتشنج أثناء مناصحتها أو احلديث معها.
اثلثاً :انصح أقارهبا وخاصة من تشعر أبنه حيرضها عليك أو يشجعها على معاندتك ،فالكلمة الطيبة
واالبتسامة اللطيفة تفعل األعاجيب ،وحاول وسرتى -إبذن هللا -النتيجة اليت حتب.

رابعاً :حاول أن تبّي لزوجتك أوالً وألهلها اثنياً حقوق الزوج اليت كفلها له اإلسالم ،ومن أمهها:

الطاعة ابملعروف ،وحاول أن تزيل بكل هدوء الشبه العالقة أبذهاهنم حول قضية سفر املرأة بال حمرم

أو غريها من النقاط اليت أشرت إليها.
خامساً :حاول االنتقال إىل منطقة أخرى ،بعيداً عن أهلها حىت تبتعدا عن جو املشاكل ،ومن مث

تفتقد زوجتك العناصر املؤججة للشقاق بينكما ،ولتكن هذه املرحلة بعد استنفاذ الوسائل السابقة.
وختاماً أمتىن لك حياة هانئة ،وسعادة مستقرة ،وثواابً جزيالً،
وهللا حيفظك والسالم عليك.
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زوجيت هجرت بييت
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1424-3-25
السؤال

أان متزوج ورزقت من زوجيت أبربعة أطفال ،نسكن يف بيت إجيار ،وتسكن معنا والديت املطلقة ،منذ

فرتة حصل شجار بينهما وخرجت زوجيت إىل بيت والدها اتركة أطفاهلا يف عهدة والديت ،وتصر أهنا
لن ترجع للسكن مع والديت ،وتريد سكنا خاصا هبا .لقد أكملنا مخسة أشهر على هذه احلال.

أفيدوين أفادكم هللا.
اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

حقيقة أقدر هذا املأزق الذي متر به!! أسأل هللا أن يفرج عنك.

كثري من مشكالتنا  -أخي الكرمي  -هي مشكالت ومهية وليست حقيقية ،تستطيع أن تعرف ذلك
إذا عدت إىل نقطة بداية اخلالف ،فغالباً ما يدخل حتت اختالف وجهات النظر ،ولكن سوء معرفتنا
للحوار وألساليبه ،وتقديران لآلراء واستعدادان لفهم اآلخرين جيعل الصغري كبرياً ووجهات النظر
أزمات ،ورمبا تعصف ببناء األسرة كلها ،وهكذا تنهار العالقات بسبب محاقات!!

وحل هذه املشكالت رمبا ال يكون سهالً بل حيتاج إىل قدر كبري من الصرب واحلكمة يف التعامل،
وحسن تقدير لعواقب أي قرار ميكن أن يتخذ.

مل تذكر يف سؤالك طبيعة املشكلة ،وال تفاصيلها ألن هذا له دور يف اقرتاح احللول بشكل مفصل،
ولذلك سأكتفي ببعض النصائح والتوجيهات اليت أرى أهنا مناسبة يف مثل مشكلتك:

من الصعوبة مبكان أن تضحي أبحد الطرفّي ،ال والدتك وهي اليت ربتك صغرياً وحنت عليك،

وأعطتك من صحتها ومن نفسها ما مل يعطك أحد ،وال زوجتك أم أوالدك وشريكتك يف حياتك
وشقيقة قلبك ،ولكن أقرتح عليك ما يلي:

أوالً :استعن ابهلل تعاىل قبل كل شيء ،فإن هو أعانك فال تلبث هذه املشكلة أن تتالشى ،وإن حبس
عنك عونه فمهما بذلت فسوف تذهب حماوالتك أدراج الرايح.

إذا مل يكن عون من هللا للفىت *** فأول ما جيين عليه اجتهاده.

اثنيا :لن تعدم يف كل مشكلة حالً وسطاً تستطيع أن تقنع به اآلخرين ،وجيب أال يكون هذا احلل

على حساب أحد الطرفّي وإال ملا كان وسطاً ،وهذا يعتمد على قدرتك على التعامل مع املشكلة
ومعرفتك ألساليب اإلقناع.

اثلثاً :لكل إنسان نقطة ضعف تستطيع التأثري عليه عن طريقها ،ومبعرفتك لوالدتك وزوجتك ،احبث
عن هذه النقطة واستخدمها بذكاء حلل مشكلتك.

رابعاً :يف بداية األمر البد أن تلتزم احلياد ،فميلك ألحد الطرفّي ولو حبق سيفقدك الطرف اآلخر،

ولتشعرمها أنك تسعى لإلصالح ال لالنتصار.

خامساً :استخدم أسلوب الوعظ والتذكري ابملسؤولية واألمانة والتخويف ابهلل والتذكري بثوابه فإن
لذلك أثراً كبرياً يف ترقيق القلوب وإزالة سيطرة الشيطان عليها.

سادساً :قد يكون من املناسب أن يتدخل بعض األقارب (العقالء) حلل املشكلة ،أركز على (عقالء)

ألن هناك من يزيد املشكلة ضراماً بتدخله غري احلكيم بدل أن خيمدها.

ورمبا يصل بك األمر إىل طريق مسدود فال مناص من اخليار املر وهو أن تضحي أبحد الطرفّي،

وأرجو أال خيطر ببالك أن يكون أمك!! حىت وإن كانت هي املخطئة!!
فإذا كان الشرك وهو أعظم الظلم قد أمر هللا تعاىل برب الوالدين حىت وإن جاهداك عليه ،فما ابلك

مبا هو أقل خطراً ،مث إنك قد جتد امرأة حتنو عليك وعلى أوالدك وتعوضك شيئاً مما فقدته ،ولكن ال
ميكن أبداً أن جتد بدالً من أمك ،وإذا أحسنت نيتك بربك لوالدتك فثق أن هللا تعاىل لن يضيعك

"إنك لن تدع شيئاً اتقاء هلل إالّ أعطاك هللا خرياً منه" رواه أمحد ( ، )20739والبيهقي (. )335/5
أسأل هللا أن يفرج مهك ويكشف كربك ويذهب حزنك ،وجيمع مشلك.
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حياة كلها نكد
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1424/8/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ،فضيلة الشيخ اجلليل وفهقك هللا ،أود أن أوجز سؤايل وهو

كالتايل :أعيش مع زوجيت منذ أكثر من ثالثة عشر عاماً يف خصام ونكد دائم ال ينقطع ،وأحاول

دائما هتدئة األمور ولكن هيهات ،فهي ترفع صوهتا وتصرخ وتكسر بعض األشياء يف بداية احلياة
الزوجية ،وبعد ذلك توقهفت عن التكسري ولكن مل تتوقف عن الصراخ ،فهي مرة تغري من أحد
أصدقائي ،ومرة من أهلي فال أعرف كيف أرضيها ،وعندما يبلغ األمر مبلغاً أضطر اضطراراً ألن

أصفعها وأضرهبا ،وال أخفيك أنين ضربتها عدة مرات وطلقتها مرة واحدة ،ولكنين عجزت عن

تقوميها ،ووالدها  -مع األسف  -يستمع إىل كالم ابنته ،مع العلم أهنا تصلي فروضها وتصوم بعض
أايم األسبوع وخجولة أمام اآلخرين ،وال تتحدث إال اندراً ،علما أن لدي من األبناء ثالثة أوالد

وبنت واحدة عمرها سنتان ،وهللا لقد تعبت واستخدمت معها كل األساليب وأفهمتها أنين ال أسهر
كثرياً مع زمالئي أال مرة يف الشهر ،وأنين مستقيم وأصلي واحلمد هلل مجيع الفروض يف املسجد،

وأشعرهتا أن حتمد هللا على ذلك ،وأن تنظر حوهلا وتقرأ وتطالع وتسمع قصص اآلخرين وتعترب ،ولكن

ال فائدة ،هندأ أسبوعاً أو أسبوعّي وتبدأ يف مشكلة اتفهة .أفيدوين كيف أتعامل يف هذه احلالة ،وماذا
أعمل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي السائل :اعلم اي رعاك هللا أن ملخص املشكلة أن زوجتك حتبك حباً مجاً ،وصل حداً تفعل معه

كل ما ذكرت من هذه األفعال ،ويبدو أهنا تغري عليك جداً ،ولكن جيب أن تعلم زوجتك أن هذه

الغرية املفرطة مذمومة وليست حممودة .عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-إن من الغرية ما حيب هللا عز وجل ومنها ما يبغض هللا عز وجل ...

فأما الغرية اليت حيب هللا عز وجل فالغرية يف الريبة ،وأما الغرية اليت يبغض هللا عز وجل فالغرية يف غري

ريبة  " ...أخرجه النسائي ( )2511وأبو داود ( )2286وأمحد (. )22634 ،22630
فالغرية اليت عند زوجتك من الغرية املذمومة اليت ال حيبها هللا ،ألهنا يف غري الريبة وليس هلا ما يربرها،

فعليك أخي السائل أن ترفق بزوجتك يف التعامل ،وذلك بنصحها ابليت هي أحسن وتذكريها ابهلل،

وأن هذه األمور ال جيوز فعلها ،وأن ذلك مما يؤدي إىل االنفصال بينكما ،مما يؤدي إىل خراب بيت
الزوجية ،وابلتبعية يكون له األثر السيئ يف تربية األوالد ،ويؤدي ذلك إىل تشتتهم وضياع مستقبلهم،
إىل غري ذلك من األضرار اليت ترتتب على ذلك.

 .2عليك إبحضار الكتب اإلسالمية والنشرات الدعوية والشرائط اإلسالمية النافعة ،واليت تتناول
هذه املشكلة وتتحدث عن احلياة الزوجية السعيدة ،ووسائل حتقق ذلك واليت تتحدث أيضاً عن
احلقوق الزوجية بّي الطرفّي ،وتذ ّكِرها كذلك أن ما تفعله هي من األسباب اليت جتعلك تغضب
عليها ،وقد أتى الوعيد الشديد للزوجة اليت تعمل على إغضاب زوجها.

()177/18

 .3رمبا أن زوجتك تعاين من حالة نفسية أو مرضية ،فعليك أن تعرضها على خمتصّي يف ذلك دون

أن جترح مشاعرها.

 .4لعل هناك أموراً أنت مقصر فيها حنوها ،أو أنك تفعل أموراً تضايقها وحتملها على هذه

التصرفات ،وهي ال تبوح لك بذلك ،فإن كان األمر كذلك فعليك أن جتلس معها واجعلها تبوح لك
التصرفات ،واليت ينبغي أن ترتفهع عنها؟
بكل شيء ،وما هي الدوافع اليت جتعلها تتص هرف مثل هذه ُّ

وعندها ميكن أن تكون املشكلة قد ُحلهت مبعرفة أسباهبا ،وذلك بتجنُّب هذه األسباب وتلك
السلبيات اليت قد تقع منك دون أن تدري هبا.

 .5ال مينع أن جتعل إحدى أخواتك من حمارمك  -وتكون عاقلة رشيدة  -تقوم بنصحها وتبّي هلال
مغبة هذا األمر ،وأن عواقبه وخيمة عليها وعلى بيتها وأبنائها.

 .6عليك ابلصرب عليها ،وخصوصاً أنك ذكرت من حسن أخالقها الشيء الكثري ،وكما هو معلوم
أن النساء خلقن من ضلع أعوج ،وأن أعوج مايف الضلع أعاله ،وإن ذهبت تقيمه كسرته ،وكسرها

طالقها ،فاستمتع مبا هبا من عوج ،وإن كرهت منها خلقاً أحببت منها آخر ،كما ثبتت بذلك

األحاديث عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -انظر البخاري ( ، )5184ومسلم ()1469 ،1468
.

 .7أكثر من الدعاء والتضرع إىل هللا أبن يصلح شأن زوجتك ،فإن للدعاء سر عجيب ،هذا وهللا

أعلم.

مهسة يف أذن الزوجة:

أيتها الزوجة الفاضلة أود أن ألقي على مسامعك بعض الكلمات ،فاقبليها فإين لك انصح وعليك

مشفق.

 .1جيب أن تعلمي أن زوجك ِ
يكن لك كل احلب واالحرتام والتقدير ،وإال ما حت همل منك هذا كله.

 .2اعلمي أن غريتك على زوجك هبذه الصورة غري مطلوبة ،ورمبا أتيت بنتائج عكسية ،وقد وقع ذلك
ابلفعل لك ،من ضربه إايك وطالقك مرة.

 .3جيب عليك بذل ما يف وسعك لتهيئي لزوجك حياة هادئة طيبة ،البد وأن يشعر ابهلدوء والسكن
والراحة والود والرمحة معك؛ ألن الزواج شرعه هللا من أجل ذلك .قال تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق
"وم ْن َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ك َآلايت ل َق ْوم يَـتَـ َف هك ُرو َن"
لَ ُك ْم ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بَـ ْيـنَ ُك ْم َم َو هد ًة َوَر ْمحَةً إِ هن ِيف َذلِ َ
[الروم ]21:ابهلل عليك هل حياتك مع زوجك  -وهبذه التصرفات اليت تقومّي هبا من صراخ
وتكسري وختريب للبيت  -حياة فيها سكن ومودة ورمحة؟ .أظن اإلجابة واضحة.

 .4لو نظرت حولك لرأيت أنك يف نعم جيب عليك أن تشكري عليها هللا يف كل وقت ،فزوجك مل
يقصر معك يف أي شيء ،متواجد معك يف أغلب األحيان يلىب لك طلباتك ،يعمل ويتعب وجيتهد
ِّ
من أجل أن يوفر لك وألبنائك حياة طيبة كرمية ،فهل يكون هذا جزاؤه" ،هل جزاء اإلحسان إال

اإلحسان" [الرمحن. ]60:

 .5اعلمي أنك لو استمر ِ
يت على هذا احلال ستكون العاقبة وخيمة لك أنت وحدك ،وعندها ال
ينفع الندم وال يفيد العقاب ،فالعاقل بصري نفسه ،واللبيب ابإلشارة يفهم ،والظمآن يكفيه من املاء
اليسري.

 .6احذري من غضب هللا عليك إذا أغضبت زوجك ،فاجتهدي يف إرضاء زوجك؛ فإمنا هو جنتك

وانرك ،كما ثبت ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم.-

 .7اجتهدي يف الدعاء أبن هللا يصرف عنك هذه الغرية املفرطة ،وأن جيعل حياتك مع زوجك حياة
طيبة يسودها احلب والود والرمحة ،وتظلل عليها السكينة واهلدوء.
نسأل هللا أن يوفق اجلميع لكل خري ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وفيما ذكر كفاية ملن أراد اهلداية،

هذا وهللا أعلم ،ونسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجيت تسيء معاملة أهلي
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس
مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1425/1/30هـ

السؤال

حدث خالف بيين وبّي زوجيت بسبب معاملة أهلي ،مما جعلين أفقد صوايب عدة مرات ،وقمت

إبرشادها إىل ما أريد منها ،ولكنها ُمصرة على ما تريد ،مما جعلين أضرهبا عدة مرات ،ومع ذلك تعود
لنفس األسباب اليت ضربتها من أجلها .ما هو احلل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
أخي الكرمي :أذكرك ونفسي ببعض األمور اليت ال بد من أشعارها دائماً يف احلياة الزوجية:
أوالها :أمهية الصرب على األذى الذي يصيب اإلنسان ،قال -تعاىل" :-والْع ْ ِ ِ
سا َن لَِفي
َ َ
ص ِر إ هن ْاألنْ َ
ُخس ٍر إِاله اله ِذين آمنُوا و َع ِملُوا ال ه ِ ِ
ص ِْرب" [العصر، ]3-1:
اص ْوا ِابل ه
اص ْوا ِاب ْحلَ ِّق َوتَـ َو َ
صاحلَات َوتَـ َو َ
َ َ َ
ْ

واإلنسان ال يعلم مىت يكون الفرج ،لكنه إن وط هن نفسه على الصرب ،واحتساب األجر عند هللا؛
انقلبت يف نظره احملنة إىل منحة رابنية ،ترفع هبا درجاته ،وحيط هبا من سيئاته.

الثاين :أنه ال خيلو بيت من عقبات وخالفات بّي الطرفّي ،وقد وقع ذلك يف أزكى البيوت ،وأشرفها،

وهو بيت املصطفى  -عليه الصالة والسالم -مع أزواجه الالئي هن أمهات املؤمنّي ،فإذا عرف

اإلنسان ذلك كيف به يطمع يف بيت خال من املشاكل واخلالفات ،ذلك أن احلياة الزوجية عشرة

دائمة يف مجيع األحوال واألزمان ،من فرح وحزن يف ليل أو هنار ،وحصول االتفاق بّي اثنّي يف كل

شيء من املستحيالت.
الثالث :على كل طرف أن يتأمل اجلوانب اخلرية واإلجيابية يف الطرف اآلخر ،قال  -عليه الصالة

والسالم" :-ال يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم ( ، )1469من

حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-فإذا رأيت حسن ترتيبها يف بيتها وصيانتها ألبنائك ،وكرهت

منها صفة الغضب مثالً فاصرب على ذلك ،وإذا رأيت منها احلرص على العبادة والعلم مع التقصري يف
بعض أمور املنزل فاصرب على ذلك ،وهكذا.

الرابع :أن املرأة خلقت من ضلع أعوج ،وإنك إن ذهبت تصلحه أو تقومه كسرته ،وإ هن كسرها

طالقها ،فالطمع يف احلصول على زوجة كاملة يف كل شيء هو من احملال ،بل على اإلنسان أن يعلم
أن مقاصد الزواج حتقق  -إبذن هللا -مع التقوى والصالح.
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لذا فإنين أنصحك ونفسي ابلصرب واحللم ،والتضحية ،وعدم االستعجال يف تعديل مسار الزوجة ،بل
عليك أن تبتهج أبي حتسن يف حالة الزوجة ،ولو كان هذا التحسن طفيفاً ،وعليك أن تشجعها

وتذكر هلا ذلك إن رأيت منها حتسناً؛ حىت تواصل تغريها  -إبذن هللا ،-وإايك إايك والضرب؛ فإنه

سبيل شر عظيم ،ومل يرخص يف الشرع إال يف حاالت حمددة على أن يكون ضرابً غري مربح ،واتق هللا

فيها ،واخش من عقابه إن أنت ظلمتها وآذيتها ،واحرص عل اخلري الذي أرشد إليه الرسول  -صلى

هللا عليه وسلم -بقوله" :خريكم خريكم ألهله ،وأان خريكم ألهلي" رواه الرتمذي ( )3895وغريه من

حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-وتذكر حديث الرسول  -عليه الصالة والسالم" :-إن الرفق ال

يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه" رواه مسلم ( )2594من حديث عائشة  -رضي

هللا عنها  -وقوله -عليه الصالة والسالم" :-إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي
على العنف وما ال يعطي على سواه" رواه مسلم ( )2593من حديث عائشة  -رضي هللا عنها -

أو كما قال  -عليه الصالة والسالم.-

أسأل هللا  -عز وجل -أن جيمع بينكما على طاعته ،وأن يؤلف بّي قلبيكما ،ويكفيكما شر
الشيطان وشركه ،وهللا حيفظكم.
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كيف أصلح حال زوجيت؟
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

قبل  3سنوات تويف والدي ،وبدأت بعد أن شعرت أبين مقصر يف حق هللا -اباللتزام -أسأل هللا
الثبات على احلق ،-ولكن مشكليت أن زوجيت مل يعجبها ما آلت إليه حايل ،وقالت يل :إهنا ال

تتدخل يف شؤون حيايت ،وتطلب مين أال أتدخل يف شؤون حياهتا وحياة أوالدها -أسأل هللا هلم
اهلداية -علماً أبنين مل أضغط عليها ،وإمنا أتيتها ابللّي وابلكالم اهلادئ ،وبتقدمي األشرطة والكتيبات

اإلسالمية ،ولكين أخطأت يف إحدى املرات ظاانً أن ذلك سينفع ،وقلت هلا إهنا إذا مل تنته عن العناد
واإلصرار على ما هي عليه ،فمن الواجب أن نفرتق ،ولكن عدت فاعتذرت منها ،وهي ال تكلمين
اآلن ،وحتاول بكل ما استطاعت أن تعلم أوالدان املنهج الذي هي تعيشه ،كما أهنا طلبت مين

الطالق يف إحدى املرات ،فقلت هلا :ليس لدي مانع على أن يبقى األوالد عندي ،فرتاجعت ،علماً
أبهنا أمام أهلي ال تظهر ما تكنه من معارضة يل ،ويف اخلتام أرجو منكم الدعاء لنا مبا يصلح حالنا
وحال املسلمّي ،وإرشادي إىل الوسائل اليت أستطيع من خالهلا -بعد توفيق هللا -أن يصلح أحوال
أسرتنا لنوال خريي الدنيا واآلخرة .وجزاكم هللا كل خري ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله

وصحبه.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب  -أخي الكرمي -كما أييت:

 -1اهلداية نعمة عظيمة من نعم هللا ،ال يتلذذ هبا إال من وفقه هللا إليها.
 -2الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ،وهذه من صفات عباد هللا الصاحلّي.
 -3أنت  -أخي الكرمي -متلك شيئاً ال متلكه زوجتك ،وهذا من فضل هللا عليك ،لكن عليك أن

حترص إىل إيصاله إىل زوجتك ،وتتذكر أن الزوجة تشبه الغريق الذي حيتاج إىل إنقاذه من اهللكة اليت
هو فيها ،بل إن حال البعيدين عن هدى هللا أعظم من الغريق.

 -4أوصيك ابلرفق ،والصرب ،والتحمل يف سبيل دعوة زوجتك وداللتها على اخلري.
 -5االستفادة من جتربة إخوانك ،وزمالئك ،وأصدقائك األخيار ،مع مراعاة الفروق الضرورية بينكم
يف ذلك.

 -6التوجه إىل هللا ،وكثرة الدعاء ،وطلب الدعاء لزوجتك من أهل اخلري ،وقد دعا النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -ألم أيب هريرة -رضي هللا عنه-ولدوس ولعمر ،وغريهم.
 -7إظهار الشفقة عليها ،واحلرص ،والرأفة هبا.

 -8بعد هدايتك عليك أن تشعرها أبنك تغريت يف تعاملك ،وأخالقك ،وعالقتك مبن حولك؛ حىت
تعجب بك ،فتتأثر بذلك فيكون سبب هدايتها.
 -9اصطحبها معك إىل جمالس الذكر وحلقات العلم.

 -10حاول ربطها برفقة صاحلة من النساء اخلريات من زوجات أصدقائك ومن تعرف فيهن اخلري،
وذلك بطريقة غري مباشرة ،ال تشعرها أن هذه العالقة مفروضة عليها.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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زوجيت ال تطيعين
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1425/08/12هـ
السؤال
السالم عليكم.

تصر أن
أان متزوج بزوجة ال تطيعين إال بعد عناء شديد ،وإذا دعوهتا للفراش تطلب التأجيل ،ودائماً ُّ
أرحلها إىل بيت أهلها ،وآخذها منه ابلرغم من قربه من بيتنا ،تعبت من احلياة معها ،يل منها بنت

وولد ،وهي حامل ،هل أطلقها ،أم ماذا؟ فعيوهبا كثرية جداً ،وأان أرغب يف الزواج أبخرى .أرشدوين،

ماذا أفعل؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يعد ارتباط الزوجة أبهلها من املشكالت الشائعة لدى الشباب املتزوج حديثاً ،فعليك أوالً أن تعرف

أن غريك -وهم كثر -يشاركك نفس املشكلة ،وال يعين هذا تشابه األسباب ،فهي قد ختتلف من

حالة ألخرى تبعاً ملتغريات عدة ،أجد  -أخي احلبيب -أن مشكلتك تتلخص يف إحساسك بعصيان
زوجتك ألوامرك ،وتقصريها يف حقوقك ،وجعلت من بعض السلوكيات الصادرة منها أتكيداً على

مسئوليتها اجتاه ذلك ،وقبل مناقشتك يف املشكلة عليك أن جتيب مع نفسك على بعض

التساؤالت ،كيف هي حالتها وأنت تطلب منها حقوقك الزوجية؟ ما اخلربات اليت حتملها هي عن
معاشرتك هلا؟ هل تسعد بذلك؟ هل أنت تركز على إشباع رغبتك دون مراعاهتا؟ وكيف وضع

زوجتك بّي أخواهتا؟ هل تشعر بنقص معّي أو مستوى أقل؟ ما ظروف أسرهتا اليت تدفعها لكثرة
الذهاب إليهم؟ ما طبيعة العالقات الوجدانية بينك وبينها؟.

كل هذه متغريات تعطي مؤشراً على أسباب هذا الوضع لديك ،والزوج دائماً هو الذي تسلهط عليه
األنظار فيما يتعلهق بسعادة الزوجة ،هذا من جانب ،واجلانب األهم ما مستوى البيئة األسرية اليت

تعيشها أسرتك  -أقصد طبيعة الرتبية الدينية اليت متارسوهنا داخل منزلكم،-هل هو ٍ
خال من املعازف
والصور واجملالت املاجنة وغريها مما جيذب الشيطان للمنزل؟ كيف وضعك االقتصادي؟ ومدى
قدرتك على أداء واجباتك األسرية؟

عليك  -أخي الكرمي -مبراجعة إدارتك لشؤون أسرتك ،واألسلوب الذي تتبعه يف تربيتها وقيادهتا،
مشكلتك ال تتضجر منها ،ال تعتربها معيقاً عن حماولتكم إصالح شأنكم ،ولكن ابدأ ابلتهيئة الذاتية
من نفسك ،وال تركز على السلبيات ضد املنظار األكرب للمحاسن واإلجيابيات ،وأتكد أن تركيزك

على السلبيات هو الذي أجج املشكلة لديك ،حيث فسرهتا أبهنا تغيري رجولتك عند عدم قيام
الزوجة بواجباهتا وتلبية حقوقك ،األسرة هلا جناحان أنت أحدمها ،والزوجة اجلناح اآلخر ،ال ميكن

التحليق بدون أحدمها أو عند كسر فيه.

ضع منظاراً وانظر دائماً أن إصالح أي مشكلة أسرية يبدأ مبراجعة الذات أوالً ،وعندما يتحقق حيق
لك حينها تعديل ما تريده من اآلخرين ،أما قضية إصرارها على أن توصلها ملنزل أهلها فأعتقد أن

النظرة السلبية هلا جعلك تكرب من حجم املوضوع ،فنعرف رجاالً يصرون هم على إيصال زوجاهتم،
وال يسمحون للغري حىت من أهلها إبيصاهلا.
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على كل حال ال تشعر أبين ألومك يف التقصري ،ولكن مبنظور علمي دائماً املشكالت الزوجية تكون

يف الرتكيز على قضااي بسيطة ،وجعلها مثار خالف ،وهذا دائماً ما يؤدي للعالقة اهلشة بّي الزوجّي،
فإذا كان لديك إصرار وعزمية على احملافظة على أسرتك فتعامل مع األحداث دائماً مبنظور منطقي،
وال تكرب ما ال يستحق أن يكرب ،وأوصيك بتذكر نعم هللا عليك من صحة وأطفال ،وأتكد أبنك

ستنجح ،وكن متفائالً دائماً ،وانظر ملشكلتك -إن كانت مشكلة -أبهنا عارض بسيط ميكن

إصالحه ،وأتكد أن هناك الكثري لديهم مشكالت أكثر تعقيداً من مثل مشكلتك .دعائي لك ولكل
شبابنا وأسران أبن يتم هللا عليهم نعمته ،وأن يدمي صالح بيوتنا لتسهم يف نشأة جيل يعيد لألمة عزها

ومكانتها الالئقة هبا ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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حينما تكون الزوجة سليطة اللسان

اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1425/04/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
زوجيت كثرياً ما تؤذيين بلساهنا ،وأريد أن أعرفها خبطورة ذلك ،وهذا سبب اخلالف بيننا ،أهنا دائماً
تسبين وتسب عائليت ،وأريد أن أوعيها خبطورة ذلك عند هللا .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

أخي الكرمي :نسأل هللا  -عز وجل -أن يصلح لك زوجك ،وأن يؤلف بّي قلوبكما وأدلك  -ابرك
هللا فيك -على بعض اإلرشادات اهلامة ،واليت من شأهنا أن تساعدك يف حل مشكلتك ،ومن ذلك
ما يلي:

 -1عليك  -اي أخي -أن تتحلى ابلصرب واألانة ،وأن حتتسب هذا األذى عند هللا  -عز وجل،-

وأال تستعجل الفرج ،أو تستطيل الطريق.

 -2عليك ابملوعظة احلسنة هلذه الزوجة وتذكريها وختويفها ابهلل  -عز وجل ،-والرجوع يف ذلك إىل
كتب أهل العلم اليت تورد النصوص الشرعية اليت حتض على طاعة الزوجة لزوجها من حنو قول

الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-لو كنت آمراً أحداً ألن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد
لزوجها" ،وغريها يف هذا الباب كثري ،ولعلك أن تبحث عن ذلك يف الشبكة العنكبوتية.

 -3عليك مبمارسة األساليب التعزيزية؛ فإذا رأيت ما يسرك من خلقها وأفعاهلا ،فأذكر ذلك هلا،

وشجعها عليه ،فمثالً إبمكانك أن تقول :أحس ابلراحة اليوم يف البيت ،وجئت مشتاق للجلوس مع
األوالد ،كل ذلك عندما رأيت ِ
منك ضبط ألعصابك يف األمس ،أو تقول هلا :أين ألرجو أن جيازيك
هللا ابجلنة ملا رأيت منك اليوم من فعل حسن ،وتذكر هذا الفعل ،وإبمكانك أن متارس اإلطفاء

للسلوك السيئ ،إذ إبمكانك أن حترمها من املنتزه يف يوم من األايم ،أو من التسوق ،وتبّي هلا السبب

يف ذلك ،وأن سلوكها السيئ ال يعّي على االستمتاع ابلنزهة  ...وهكذا.

 -4إايك واجلدل الكثري أو زايدة العصبية أثناء النقاش؛ فهذا مما يزيد األمر سوءاً ،بل إنه يف تلك

اللحظات يزداد األمر سوءاً وحيضر الشيطان  -نعوذ ابهلل منه -كي يوصل الزوجّي إىل ما ال حتمد

عقباه.

 -5وأخرياً أوصيك ابلدعاء والتضرع لرب األرض والسماء يف مواطن اإلجابة املعروفة؛ كما بّي

األذان واإلقامة ،ويف الثلث األخري من الليل ،ويف السجود ،وأكثر من الدعاء الذي ورد يف كتابه

الكرمي؛ وهو قول هللا سبحانه" :ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي واجعلنا للمتقّي إماماً".
نسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه.
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أان حائر مع زوجيت
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

أان شاب ،يل وظيفة مرموقة جداً ،ومعروف حبسن عالقيت مع الناس ،وأديب اجلم معهم ،ومساعديت هلم
يف حوائجهم اخلاصة ،والفضل هلل وحده ,إضافة إىل ذلك فأان أمحل هم الدين والدعوة مبا يتيسر يل،

وظاهري يدل على اتباع السنة والفضل هلل وحده ,أان متزوج اآلن منذ ما يقارب ثالث سنوات من
فتاة متدينة عفيفة ،تدعو إىل هللا بقدرها واحلمد هلل ,ولكنها شديدة الغرية ،فال تتورع حّي أتخذها

الغرية أن تسبين وتشتمين وتدعو علي مبا يؤذيين ،وتعريين مبا كان مين قبل التزامي ،وال مانع عندها

من أن تعرض أبهلي تصرحياً أو تلميحاً ،أو هتددين بطلب الطالق ،وقد أفهمتها حبرمة ما تصنع ،إال

أهنا تعود وكأن مل يكن شيء ,وحجتها حّي هتدأ أهنا خلقت من ضلع أعوج ،وأن الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -قد أوصى هبن؛ ألهنن عوان عندان ،وما يزيد الطّي بلة أنين أعمل يف قطاع صحي له

مساس ابلنساء ،وأان أجتهد أال يصدر مين ما خيالف هللا فيما أستطيع ،وعسى أن يغفر يل هللا ما يبدر

مين خطأ أو إكراها ,لكن زوجيت تقلب حيايت جحيماً بسبب ذلك.

وقد حدث يف أول الزواج أن ضربتها عدة مرات بسبب شدة الغضب ،فكنت اعتذرت هلا حىت إنين

قبهلت أمخص قدميها.

عذراً فللموضوع زاوية أخرى :فأان إىل اآلن مل أعاشر زوجيت كما يفعل األزواج ,فهي تعاين من مرض

خوف أو هلع مينعها من مساسي هلا ،وقد راجعنا بسببه متخصصّي عدة ,ويعلم هللا أين مل أخبل عليها
بشيء فمن طبيب إىل آخر ,حىت ذهبنا إىل أحد األئمة ليقرأ عليها ,وال فائدة ,فقد امتنعت مراراً عن

أخذ العالج ،أو أداء بعض التمارين املتخصصة تكاسالً ،أو لعدم اقتناعها جبدوى ذلك ،ووهللا لقد

حتملت تساؤالت الناس عن عدم اإلجناب وهم من أهلها أكثر من أهلي ،وأان حمتسب كتماين السر؛
لئال تتأذى هي ,فضالً عن حتملي ما يعتمل يف نفسي من رغبة شديدة ومن نداء للفطرة ,وقد حاولت
شرح موقفي هلا صراحة دون تلميح ،وهي تتعذر وتتأفف أحياان ً،وهتددين ابلنكد والطالق إذا أان

تكلمت مع أحد من أهلها ،ال أنكر أين أصبحت أفرغ ما يف جويف بيدها إال أن ذلك ال يغنيين متاماً,
وأصبحت وأان املتزوج وطالب العلم أمارس العادة السرية ,وأان قد كرهت نفسي وأظلمت حيايت من
جراء مقيت الشديد ملا أصبحت فيه ,فأان أنكر على الناس ما آتيه ,وأرشد الناس لطرق السعادة اليت

أان أبعد ما أكون عنها ،وملا علمت زوجيت أنين أمارس تلك العادة ,هددتين مراراً بفضحي والتشهري
يب ،هتددين ابلتشهري يب عند أهلها والناس ،وملا حاولت إصالح الوضع ,مل يفلح شيء ،ال أنكر أين
فكرت يف طالقها ،وال مينعين إال احلرص على األجر ،وعسى أن جيعل هللا فيه خرياً كثرياً ,إال أن

السيل قد بلغ الزىب ,,فأدركوين برأي سديد ,فأان وهللا غريق .جزيتم خرياً.

اجلواب

يف تقديري ،ما تشكو منه خبصوص زوجتك مركب من ثالث مشكالت (غريهتا الشديدة وما تتسبب
به) ( ،انفعاهلا وما يرتتب عليه) ( ،خوفها من اجلماع)  ،ويغلب على ظين أن بّي هذه املشكالت

عالقةً طردية.
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مرضا إذا جتاوز حده ،وهو ما أشرت إليه ،ابإلضافة إىل االنفعال
غرية النساء سلوك طبيعي ،لكنه يعد ً
الذي يعرتيها ،وجيرها إىل عدم السيطرة على نفسها.

نوعا من (الشك والريبة) مع شيء من (الصلف)  ،ومها وصفان يتقارابن
من احملتمل أن زوجتك تعاين ً
يف بعض الشخصيات ،ال أجزم هبذه الوصف لكن سياق وصفك يوحي بذلك ،هناك صفات (قد

جتتمع كلها أو بعضها) يف (الشخصية املراتبة)  ،منها :تغليب سوء الظن ،واحلذر والتوجس ،وحماولة

التحليل ،واالطالع على ما يف نفوس اآلخرين ،واحلساسية من أي نقد يصدر منهم ،وصعوبة اعرتاف
هذه الشخصية ابخلطأ أو اجلهل ،حفظ املواقف واألقوال اليت ميكن أن تشكل إدانة الحقة لو حدث
اندرا ما مييل
شجار ما وتطلب استدعاءها ،تغليب مشاعر الغلظة والصرامة على األلفة واللطفً ،

صاحب هذه الشخصية إىل املزاح ،وغالبًا ما يتسم بضعف اإلصغاء ،ليس ابلضرورة كل هذه
الصفات جتتمع يف الشخصية املراتبة ،يكفي أن يوجد ثالث على األقل.

هذه النفسية اليت تعاين منها زوجتك قد يكون هلا أتثري يف احلالة العصبية والنفسية العامة اليت تسبب

اضطراابت جنسية (سواء يف الرغبة أو يف املمارسة)  ،وقد ال يوجد هلا سبب عضوي عند الفحوص
الطبية.

(وأحياان ال تشعر
يغلب على ظين أن زوجتك تعاين من اخلجل من مسائل اجلنس ،وترى فيه عيبًا
ً

بذلك)  ،أو أهنا مسعت عنه معلومات مغلوطة تتعلق ابألمل فتومهته شيئًا خموفًا ،زاد األمر إشكاالً
عالجا عند خم ٍ
تص نفسي ،حيث
األسلوب الصارم الذي أتوقع زوجتك تتصف به ،ومثل هذا يتطلب ً
إن هناك جوانب حتتاج إىل تفكيك ،وابلتايل تتطلب جلسات ميكنكما بعدها -إن شاء هللا -جتاوز

املشكلة.

أحياان ،قد تُفهم املشكلة على أهنا مس أو عّي ،وهو ما يبدو أنكما تتوقعانه مما استدعى زايرتكما
ً
لبعض الرقاة الذين يقرؤون القرآن الكرمي ،وقراءة القرآن مسلك انفع إن شاء هللا ،لكنه يبعد أن

تكون مشكلة زوجتك متعلقة ابلعّي أو السحر إذا صح تقديري؛ وألن املشكلة تتعلق ابلتصورات

واملخاوف فإهنا تتطلب التعليم واإلفهام ابلطرق العالجية املناسبة.

أقرتح عليك املبادرة إىل طبيبة نفسية ممن عرفت ابحلكمة يف ختصصها( ،أو طبيب إذا تعذرت

الطبيبة)  ،واعرض عليه مشكلة زوجتك سر ًيعا ،وامنح نفسك (مهلة) يف حدود األربعة أشهر بعد

أول زايرة للطبيبة ،فإذا مل ترحب زوجتك ابلعالج أو مل ينفع معها فأقرتح عليك الزواج أبخرى؛ طلبًا
إلعفاف نفسك وسلوكك السبيل املستقيم ،فإن حتسنت أحوال زوجتك (وأان متفائل بتحسنها إذا

أعنتها على تعديل سلوكها بشكل عام) وإال فقد ترى االنفصال عنها ،ولعل هللا خيلف على كل واحد

خريا من اآلخر.
منكما ً
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هكذا بدأت حياتنا اجلديدة ،فهل نستمر؟!

اجمليب د .عبد العزيز محود الشثري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1425/04/18هـ

السؤال

عقدت على زوجيت منذ شهرين ،وأان ال أسكن مع زوجيت؛ ألننا مل نعلن زواجنا بعد ،وأان اآلن
أكتشف يف زوجيت عيواب خطرية منها :طلبها للطالق عندما حيصل نقاش حاد ،فهي -بشهادة

أهلها -عنيدة جداً ال حتسسين برجوليت بقوهلا أنت لست كفالن؛ هو رجل وأنت طفل ،كثرة العتاب
وعدم نسيان أخطاء الزوج ،إىل غري ذلك من املشاكل ،وحنن مل ندخل بعد عش الزوجية ،كما اهنا ال

تثق آبرائي ،أان حائر يف أمري ،ال أدري هل أستطيع أن أغري طريقة تفكريها .ماذا أفعل؟ جزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

أوالً :ال بد أن تدرك أنك إن كنت خلوت هبا بعد العقد فإن لذلك أحكاماً متعلقة ابملهر والعدة.

اثنياً :أنت عمرك عشرون عاماً حسب ما ذكرت ،فهذا يعين أهنا أصغر منك عمراً ،وقد تكون يف
عمر االنتقال من مرحلة عمرية إىل أخرى تكثر فيها االضطراابت اجلسدية والنفسية ،فيحسن

مراعاهتا ،فقد تعتدل أخالقها بعد ذلك.

اثلثاً :قد تكون مرغمة من أهلها عليك ،أو تعجلت هي ابملوافقة فندمت فرتيد الفراق منك؛ حىت ال

ترد لك ما دفعته هلا ،أو أهنا ترغب يف صفات أخرى يف الرجال مل تكتشفها فيك بعد.

رابعاً :أنصحك أن تتأكد من أمر رغبتها فيك قبل الدخول وقبل حصول الولد ،صارحها مبا قلته لنا

عنها ،وشاورها وشاور أهلها يف ذلك.

خامساً :أعتقد أهنا حباجة أن ترى منك شيئاً من القوة يف إرادتك حبزم ،وإظهار رجولتك مبعناها

الشرعي ،من الغرية عليها ،ومحلها على اخلري ،وعدم الرتدد يف رأي تريد طرحه ،وابتعد عن كل ما
يشعر بفرتة مراهقتك سواء يف مظهرك أو ألفاظك أو لباسك فهي تريد رجالً ،فأرها صوراً من الرجولة
الصادقة .كتب هللا لكما ما فيه اخلري ووفقكما.
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خصومات زوجية
اجمليب د .راشد بن سعد الباز
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1425/04/18هـ

السؤال

أان متزوج منذ سنتّي ونصف وهلل احلمد ،ورزقين هللا بنتاً وهلل احلمد ،زوجيت على قدر من التدين،

وتعاملها جيد مع الناس ،إال أهنا معي سيئة خلق وترفع صوهتا علي ،وحساسة ومزاجية ،وغري مهتمة

بشئون املنزل من نظافة وغري ذلك ،وأان وهلل احلمد رجل حليم ،وأستغرب منها رفع الصوت ألدىن
مشكلة ،مع العلم أبين ال أرفع صويت عليها ،وأان وهللا أحبها وأشفق عليها ،وأرفق هبا ،وأحاول

إسعادها بشىت الوسائل ،وال أقصر عليها بشيء البتة وهلل احلمد ،وأحنو عليها ،وأنفذ هلا مجيع ما

تطلبه مين ،وأصل أهلها وأقارهبا ،ولكين أجد منها سوءاً يف التعامل يف كثري من األحيان! وجحد ملا

أقوم به جتاهها! وأيضاً تتلفظ أبلفاظ سيئة وبذيئة مع ابنيت ،وأحياانً تتصرف بتصرفات رعناء ،وهكذا

حيايت يف عذاب ،ال بد من وجود مشكلة شبه يومياً ،فما العمل معها؟ أرجو منكم توجيهي ،وفقكم

هللا لكل خري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الفاضل :هناك بعض املعلومات الضرورية الناقصة مثل عمر الزوجة واملستوى التعليمي لكما

واحلالة االقتصادية ،وعموماً ،أعتقد أ ّن جزء من املشكلة االختالف بّي شخصيتك وشخصية

زوجتك ،فهي ذات شخصية قوية وأنت من أصحاب الشخصيات املساملة ،خاصة أ ّن هلا نشاطات

يف اجملتمع ،كما أ ّن بعض النساء يرون يف حب زوجها الشديد هلا واهتمامه هبا نقطة ضعف يف الزوج،
كما قد يكون سلوكها ذلك نتيجة عدم اقتناعها فيك ،لكن من الضرورة اجللوس مع زوجتك

والتفاهم معها مبوضوعية خاصة فيما يتصل ابلتضارب بّي سلوكها الفعلي ،وبّي ما تدعو إليه ،ومعرفة
األسباب اليت جتعلها تعاملك هبذه الطريقة فقد يكون هناك صعوابت أو مشكالت تواجهها وال

تُفصح عنها .وإن كان هذا ليس مربراً لسلوكها؛ ابإلضافة إىل ذلك عليك بتذكريها آبداب وقيم

اإلسالم وبقول الرسول  -عليه الصالة والسالم":-إن من أكمل املؤمنّي إمياانً أحسنهم خلقاً" رواه
الرتمذي ( )2612وغريه من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  ،-ويف احلديث" :إن من أحبكم إيل

وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً  " ...احلديث رواه الرتمذي ( )2018عن جابر -
رضي هللا عنه  -وأوىل الناس حبسن اخللق واملعاملة هم أقرب الناس إليها ومن أقرب الناس إليها

زوجها .كذلك تذكريها أبمهية احملافظة على بيت الزوجية خاصة أ ّن لكما ابنة والبد أن تعيش يف بيت

يسوده الود واالحرتام املتبادل بّي الوالدين ،والبد من إفهام زوجتك أ ّن حبك هلا واهتمامك هبا من
املفرتض أن تشكر هللا على ذلك فهناك الكثري من الزوجات الاليت يعانون من افتقادهم حلب

أزواجهم؛ لذا البد أن تُـ ّقدر ذلك وال يعين هذا احلب ضعف منك أو أنّك ترضى بسوء معاملتها

لك ،كما ال جيوز هلا ،وهي ابلتأكيد تعرف ذلك ،أبن متنعك من الصالة أو أي عبادة فرضها هللا على

عباده .وهللا املوفق.
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زوجيت ال تطيعين
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1425/5/24هـ

السؤال

سؤايل يتعلق بطاعة املرأة لزوجها فيما حتب وتكره ،أكرر تكره ما مل يكن ذلك يف معصية هللا؟ وما
حكم املرأة اليت تصر على رأيها حىت وإن كان زوجها يرفضه؟ وما حكم من تعتقد أهنا على حق

والعامل أمجع على غري ذلك؟!.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي .أما بعد:

وفقنا هللا وإايك لكل خري ،واجلواب كما أييت:

 -1نصوص الكتاب والسنة تبّي ضعف املرأة ونقصان عقلها ،وضعفها وحاجتها إىل الرجل ،ولعل

من املعاين العظيمة لذلك هو مراعاة هذا املخلوق الضعيف ،والصرب عليه ،فإن أقمته على ما تريد
كسرته.

 -2احلياة الزوجية ليست أمر وهني ،ودونية فوقية وآمر ومنفذ ،ولكنها شركة يقوم كل طرف مبا عليه
مع مراعاة الطرف اآلخر ،وتقدير مشاعره ،وتقلبات مزاجه.

 -3ال شك أن الطاعة يف املعروف ،وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،ولكن حىت األمور املباحة،
وما فيها وجهات نظر وهي من قبيل املباح فليس من الضروري أن حتسم برأي الزوج يف نظري.

 -4استشعار أن الكرمي من تغلبه زوجته وال يغلبها؛ وقد قيل( :ما أكرم النساء إال كرمي) وكل رجل
حيب أن يكون كرمياً ال لئيماً.
 -5العقول تتفاوت يف إدراك احلقائق واحلكم عليها وتصورها ،وكلما اتسعت دائرة املعلومات
اتسعت دائرة اجملهوالت.
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غري مراتح مع زوجته
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/نشوز الزوجة
التاريخ 1426/04/10هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
رجل يسأل عن حكم الشرع يف اآليت :متزوج من امرأة وله منها ولد وبنت ،وحيسن معاشرهتا ،ويوفيها

حقوقها من مأكل ومشرب وملبس ،وقليالً نوعا ما زايرات لبعض صديقاهتا ،أما أهلها فهم جريان

هلا ،ولكنه -داخلياً -غري مراتح معها؛ حبكم ميول قلبه المرأة أخرى ،ولكنه يراعي حدود الشرع،
فال يتعرض لتلك الفتاة إال من خالل الرسائل بينهما ،والسبب يف ميوله عدم إحساسه ابلراحة مع

زوجته ،فكثرياً ما تسبه وتتجرأ عليه ،ومهملة يف حقوقه وبيته ،وتضرب أوالده ،وعدم النظافة املظهرية
والتزين لزوجها ،ويف منتصف الليل إذا بكى الطفل تلعنه وتلعن أابه .ويود السائل أن ينوه أبن زوجته

ليست على علم أبمر املرأة األخرى .نرجو من فضيلتكم بيان رأي الشرع يف هذه العالقة الزوجية.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

عالقتك بتلك الفتاة  -ولو من خالل الرسائل  -حرام ال جيوز ،سواء علمت زوجتك أم مل تعلم،
وعليك أن تتوب وتقلع عن فعلك هذا .ولعل تسلط زوجتك وبذاءهتا معك ومع الطفل الصغري إمنا

هو بسبب ذنبك ،بل من املؤكد أن الشيطان أوقع يف نفسك حمبة الفتاة وبغض زوجتك عندك .وإن
املرء ليحرم الرزق والراحة واألنس بذنب يصيبه ،وعليك أن تنصح وتعلّم زوجتك يف أمور اخلدمة
والنظافة والتجمل لك ،وعليك أن تتحمل ما قد يصدر منها من لغو القول  -إذا مل يكن دائماً أو

خطأ غري متعمد ،فالبيت واألسرة ال يعيشان يف سعادة ووائم إال إذا حتمل كل من الزوجّي ما يصدر
من اآلخر حبسن نية وطيبة خاطر ،وعدم احملاسبة واملخاصمة يف صغائر األمور وكبائرها .يقول أبو

الدرداء -رضي هللا عنه -لزوجته أم الدرداء( :إذا رأيتين غاضباً فرضيين وإذا رأيتك غضىب أرضيك".
فبالود واملساحمة واحملبة تدوم العشرة ،وبدوهنا ال توجد ألفة وال عشرة .وهللا املوفق.
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دايثة منظمة
اجمليب اجلوهرة العنقري
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1427/04/23هـ

السؤال

أعاين من مشكلة مع زوجي فقد أجربين على الكالم هاتفيا مع رجال أجانب! مكاملات جنسية ،حىت
يستمتع وهو معي ابملكاملات!؟ يطلب مين إحضارهم إىل املنزل ،ولكين رفضت .ولألسف قد تعرفت

على رجل آخر من خالل النت وأحببته ،وعلم زوجي بذلك ،وعلم أهلي كل شيء عين وعن ما

يفعله زوجي معي ،وأان اآلن أريد الطالق ،ولكن زوجي يرفض ويقول :إنه اتب ،ولكين ال أصدقه،

فماذا أفعل؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فإن لكل مسلك وهنج يسلكه اإلنسان أثره على قلبه ،وكما أن للجسد أسباب صحة وأسباب مرض

وعلة ،فالقلب كذلك ،وما تشتغل به اجلوارح مؤثر يف القلب ألهنا نوافذ إليه ،فإذا غض اإلنسان

بصره حفظ قلبه ،وإذا هتاون ابلنظرة ،والكلمة ،قاد قلبه إىل العلة واملرض ،بل املوت ،فمن أرسل
جوارحه يف احملرمات فهي مسوم ميرض هبا القلب وترتاكم عليه الذنوب فتهلكه ،روى أمحد ()7611

 ،والرتمذي ( ، )3334وابن ماجه ( )4244عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال:

"إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه ،فإن اتب ونزع واستغفر صقل قلبه ،فإن زاد زادت،
فذلك الران الذي ذكر هللا يف كتابه" :كاله بل را َن َعلَى قُـلُوهبِِم ما َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن" [املطففّي. ]14:
َ
َْ
َْ َ
قال احلسن يف تفسري اآلية :هو الذنب على الذنب حىت يعمى القلب فيموت.

وعلى هذا فإن التساهل يف الذنوب ،والسري يف طريق الفتنة خطري األثر ،وهللا سبحانه وتعاىل قد بّي

لنا طريق العفة ،وحذران من مزالق الشهوات واألسباب املؤدية إليها ،فاهلل سبحانه وتعاىل صان املرأة
بنهيها عن أمور عديدة ،عن اخلضوع ابلقول ،وعن التربج والسفور سداً لذرائع الزان وإغالقاً ألبواب

الفتنة على املرأة والرجل سواء.

وأنت اي أخيه تساهلت أبمر عظيم ،وهو االستجابة لزوجك يف هذا املنكر العظيم ،وهو مهاتفة

الرجال واحلديث معهم حديثاً جنسياً -كما ذكرت -فإذا كان اخلضوع ابلقول وتليّي الكالم حمرماً،
نت َكأ ٍ ِ ِ
يقول هللا تعاىل ِ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع اله ِذي ِيف
س ِاء إِ ِن اتهـ َقيْ ُ ه
نت فَ َال َختْ َ
هيب لَ ْس ُ ه َ
َ
سَ
َحد م َن النّ َ
"اي ن َ
اء النِ ِّ
ْن قَـ ْوًال َم ْع ُروفًا" [األحزاب. ]32:
قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ض َوقُـل َ
فما ابلك مبا هو أعظم من ذلك مما ارتكبتيه من احلديث الفاحش الصريح؟
واعلمي أنك ال تعذرين بكون زوجك هو الذي طلب منك ذلك ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية

اخلالق.

ِ
فتحت على
أما ما ذكرت أنك ابتليت به من التعلق برجل آخر عن طريق احملادثة ابلنت؛ فأتت اليت
نفسك ابب الفتنة ،ولو ر ِ
اقبت هللا تعاىل يف جوارحك وحفظتيها من احملرمات مل تصلي إىل هذا

السبيل.
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وطريق اخلروج مما أنت فيه أن تتويب إىل هللا توبة نصوحاً فتقلعّي عما أنت فيه وتعزمّي على عدم

العود ،وتندمّي على ما فرط منك ،ومىت صدق العبد يف التوبة اتب هللا عليه أايً كان ذنبه ،يقول هللا
ادي اله ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم َال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة هِ
ِ
اَّلل إِ هن ه ِ
الذنُوب َِ
مج ًيعا"
ْ ََ
َ
تعاىل" :قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
اَّللَ يَـغْف ُر ُّ َ
ْ
[الزمر. ]53:
أما ما ذكرت من طلب الطالق من زوجك فهذا زنيه مبيزان الشرع ،فإن كان زوجك مقيماً على هذه

املنكرات مصراً عليها ،اتركاً للواجبات ،فهذا يربر االنفصال عنه.

أما إن كان صادقاً يف دعوى التوبة فأعينيه على ذلك وابقي معه ،واعلمي أنه ليس من السهل أن

تطلب املرأة الطالق من غري أبس.

ِ
تعرفت عليه عن طريق النت ،وهذا طريق
وقد يكون رفضك احلايل لزوجك لتعلقك هبذا الذي
مشبوه ،وهذا الرجل قد يكون أسوأ من زوجك فأبعديه عن حياتك ،واجلئي إىل هللا تعاىل ابلتوبة،
واالستغفار ،واحملافظة على الواجبات ،وتضرعي إليه يف أوقات اإلجابة كأدابر الصلوات ،وبّي اآلذان

واإلقامة ،ويف الثلث األخري من الليل وجاهدي هواك ،وسيهديك هللا تعاىل كما وعد.
ِ
ِ
هِ
هه ْم ُسبُـلَنَا" .أسأل هللا لنا ولك اهلداية والثبات.
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَـ ْهديَـنـ ُ
َ
"والذ َ
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زوجي ال ينام معي!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1427/02/04هـ

السؤال
زوجي ال ينام على نفس الفراش الذي أانم عليه ،ولكنه أيتيين بصورة طبيعية ،وعندما يقضي إربه

يذهب لفراشه ،فهل حيق يل أن أطالبه ابلنوم معي على فراش واحد؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن من احلكمة أن يبحث كلٌّ من الزوجّي عما ِّ
يقربه من اآلخر ،ويدنيه منه ،ويف املقابل حياول أن
يسد الفجوات اليت تباعده منه ،وتفصله عنه.

ورمبا كان أحد الزوجّي حريصاً على القرب ،لكنه مل حيسن وسيلة اإلقناع ،ومل ُِجي ْد لغة اخلطاب ،فزاد
يف مساحة البعد.

علي؟!
لك ،وماذا يل؟ ،وماذا َ
واحلياة الزوجية ليست عملية اقتصادية عمادها :ماذا َ
عليك ،وماذا ّ
ولكنها عملية وجدانية ،يتحدث لغتها القلب ،وميثل ألفاظها السلوك.

أخيت الكرمية :إن من الطبيعي أن يدخل الزوجان بيت الزوجية ،وكلٌّ منهما حيمل طبائع وعادات قد

ختالف ما نشأ عليه اآلخر من طبائع وعادات ..وحسب الزوجّي احلريصّي على إجناح حياهتما

الزوجية أن تكون تلك الطبائع املختلفة (هامشية)  ،وليست يف صلب التعامل الزوجي .إذ إن كالً
من الزوجّي ميثل (شجرة) نبتت يف (حوض) عائلي خمتلف ،وتغ ّذت من تربة ذلك احلوض ،وتش ّكلت
بذلك الغذاء.
وإذا كان من املهم جداً أن يراعي كل من الزوجّي الطرف اآلخر فيما خيتلف عنه فيه من عادات،

فإنه قد ثبت ابلتجربة أن إعطاء فرص أكثر من احلب يسهم يف هدم (جدار) الطبائع املختلفة وسرعة

(إذابة) كل من الزوجّي يف اآلخر.

واملرأة جعلها هللا أكثر قدرة يف التأثري العاطفي ،وأعمق جذابً من الرجل ،وهي حّي تفهم نفسية

وتتقصد التأثري عليه فإهنا متلك إمكاانت هائلة.
الرجل (الزوج) ،
ّ

ولكن ما يلفت النظر أن بعض الزوجات قد تصل إىل حد اإلرهاق من تفانيها يف خدمة زوجها

(خل) سوء االستخدام لقاموسها اللغوي! ..فهناك من
وأوالدها ،ولكنها تفسد ذلك العسل بـ ّ

الزوجات من تستخدم مع زوجها اللوم ،ورمبا يف حلظة انفعال تنشر بّي يديه (ملفات) قضااي سابقة،
ورمبا صفعته بكلمة (عجزت عنك) ! ..وكأهنا تفرتض أن يلغي عقله ،وأن يسارع ابالستجابة هلا ،أو

إهنا ستستخدم ضده أسلوابً (آخر) خميفاً!! ..وهو ما يستفز الزوج ،وألن نفسيته منبنية على الصراع

واملنافسة ،فقد يقوم بـ (رد) على الزوجة قد ال يكون متوقعاً عندها ،خاصة مع تكرار تلك املواقف.

وقد أشار املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -إىل أن (من البيان لسحراً)  ،فإجادة استخدام كلمات

اللغة ،والتأكيد على الكلمات اجلميلة ،والتلبّس ابلرفق ،والتذرع ابلصرب ،له أثر غري حمدود يف
البّي) .
التأثري ..والعامة تقول( :اللسان اللّّي يغلب احلق ّ
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وكم من النساء الاليت قد يكون لدى الواحدة منهن بعض التقصري فيما يتصل أبمور املنزل ،لكنها
غض الطرف عن تقصريها،
استطاعت أن حتتوي زوجها بلغتها (الراقية) معه ،فاستطاعت أن جتعله ي ّ

ويف املقابل قد (تقتل) بعض الزوجات نفسها يف االهتمام ابلزوج واألوالد والبيت ،لكنها (تقتل)

جو االنفعال ،ولذا ينسى الزوج -عند ثورته -كل
زوجها بـ (طلقات) الكلمات العنيفة ،الصادرة يف ّ
ما تقدمه تلك الزوجة! وحّي سأل عبد امللك بن مروان عبد العزيز بن زرارة الكاليب عن أفضل

النساء ،قال :اليت يقول أهل الزوج قد سحرته!! ..ومن املؤكد أن السحر يف اللغة أوضح منه يف

السلوك.

أخيت الكرمية :قد يكون كالمي السابق حاضراً يف ذهنك ،لكين أعدته ألدعوك إىل (تفعيله)  ،فكم
من األمور اليت ختتزهنا ذواكران ومل ينطبع هبا سلوكنا ،فصارت حجة علينا!
أما ابلنسبة ملشكلتك مع زوجتك -اليت ِ
كتبت تتساءلّي عنها -فالذي يبدو أن (مساء) عالقتكما
الزوجية (صافية) سوى من هذه (الغيمة) اخلفيفة ..وزوجك -مادام يؤدي وظيفته معك بصورة

جيدة -فمن حقه أن ينام يف املكان الذي جيد راحته فيه .وأمتىن أال يؤدي ضيقك هبذا األمر إىل
حتويل هذه (الغيمة) إىل (سحب) داكنة ،تقلب هناءكما إىل شقاء ،وجترف أمطارها كل الذكرايت

اجلميلة السابقة.

ولكن من خالل كالمي السابق أعتقد -جازماً -أنك قادرة على القرب النفسي من زوجك ،والتأثري
فيه من خالل اللغة والسلوك ..حدثيه أنك تتفهمّي (جيداً) ظروفه اليت جتعله ينام يف فراش خمتلف،

وأنك حترصّي على راحته ،لكنك حتسّي بفقده حّي يكون بعيداً عنك ،فكيف حّي تستيقظّي من
عرفيه أنك تتفهمّي دوافعه ،وابدئي معه راجية منه النوم
نومك وتشعرين أنه بعيد وهو قريب!!ّ ..
يتم شيء من ذلك
معك ،ولو مرة يف األسبوع ..فقد تتغري نظرته ويعتاد النوم معك ،ولكن لو مل ّ

إطالقاً ،أو رأيت أن حديثك معه يف ذلك األمر يضايقه ،فمن احلكمة والعقل أن ترضي بوضعك،
وهو وضع عادي لدى بعض األزواج.

وفقك هللا هلداه ،وسلك بك سبيل التوفيق يف الدنيا واآلخرة.
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غَْيبة زوجي طالت حىت أض هرتين!
اجمليب مصطفى حممد األزهري
داعية وابحث إسالمي بوزارة األوقاف املصرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية

التاريخ 1427/01/29هـ
السؤال

تزوجت منذ عام ،وبقي معي زوجي مدة 15يوماً ،مث سافر إىل بالد الغرب حيث إقامته ،وأان حمتاجة

له كثرياً ،وأحس ابكتئاب كبري؛ وذلك بسبب حاجيت العاطفية واجلسدية .كنت أجلأ للعادة السرية،

واآلن تبت من ذلك واحلمد هلل .ساعدوين مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأهال بك -أيتها العروس الكرمية -وهننئك على زواجك ،ونسأل هللا أن يبارك يف زواجك وأن يسعد
حياتك ،وميأل أايمك أُنساً ابهلل والقرآن والصالة والعمل الصاحل..

أوالً :أشكر فيك -أخيت الكرمية -صراحتك يف طرح مشكلتك ،وهو ما يشري إىل ٍ
نفس تسعى إىل

سالمة دينها ،وعصمة سلوكها..

لعلك كنت تعلمّي قبل الزواج طبيعة عمل زوجك ،ومنها تغيبه عنك ابلسفر؛ لذا كان عليكما أن

تبحثا عن صيغة للتفاهم حول هذه املسألة ،فإما أن يصحبك معه يف سفره ،أو يرتب أحواله على
عدم التغيب مدة طويلة تتسبب لك يف َعنَ ٍ
ت ال تتحملينه.

أما توبتك من "العادة السرية" فهو شيء حممود ثبتك هللا على اإلقالع عنه ،فهو -اي بنييت -أخطر
على املتزوجّي منه على غريهم" ،ومن يتصرب يصربه هللا ،ومن يستعفف يعفه هللا" ،لكن عليك أن

تراسلي زوجك ،وأن تبثي إليه ما يف نفسك هبذا اخلصوص ،فأنت زوجته واحلرج بينكما مرفوع{ ،وقد
أفضى بعضكم إىل بعض} .

وحىت يتيسر احلل ويعود زوجك -إبذن هللا -ساملاً غامناً -استعيين ابلصرب والصالة والقرآن وصيام

النوافل ،وراسلي زوجك كثرياً ،واتصلي به ما وسعك األمر.

وعمر أوقاتك ابخلري والعمل الصاحل ..وهللا
شرح هللا صدرك ،وآنس وحدتك ،ورد لك زوجكّ ،

أعلم.
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هجر الزوج يف الفراش أتديباً له!
اجمليب سلطانة عبد هللا املشيقح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1426/11/23هـ

السؤال

تقع خصومات بّي الزوج والزوجة من حّي إىل آخر ،فالغالب أن الزوجة تكون مظلومة ،وهي يف كل

األحوال تذهب وتعتذر لزوجها ،لكن الزوج أيخذ حقه يف الفراش من زوجته ،وطول اليوم يعاديها وال
يكلمها ،وال يعاملها معاملة حسنة ،فهل هلا احلق أن هتجر الفراش وال تكون آمثة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال ريب أن الواجب على الزوجّي املعاشرة ابملعروف ،وتبادل وجوه احملبة واألخالق الفاضلة مع

الصرب وطيب البشر؛ لقول هللا -عز وجل" -وعاشروهن ابملعروف" [النساء ، ]19:وقوله" :وهلن

مثل الذي عليهن ابملعروف وللرجال عليهن درجة" [البقرة . ]228:وقول الرسول -صلى هللا عليه

وسلم" -الرب حسن اخللق" رواه مسلم ( . )2553وقوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال حتقرن من

املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" رواه مسلم ( . )2626وقوله -صلى هللا عليه وسلم-
" :أكمل املؤمنّي إمياانً أحسنهم خلقاً ،وخياركم خياركم لنسائهم" .رواه الرتمذي (. )1162

وجيب عليك الصرب وحتمل اجلفاء وسوء خلق زوجك ،قال تعاىل" :واصربوا إن هللا مع الصابرين"

[األنفال ]46:وقال" :إنه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنّي" [يوسف ، ]90:وقال:
"فاصرب إن العاقبة للمتقّي" [هود ، ]49:وعليك مداعبة زوجك وخماطبته ابأللفاظ اليت تلّي قلبه،

وتسبب انبساطه إليك.

لكن ال جيوز لك هجر الفراش؛ ملا قد يلحقك من إمث بذلك ،بل جيب إعطاؤه كامل حقه عليك،

وعليك ابلدعاء أن يصلح هللا حال زوجك ويلهمه رشده ،ومينحه حسن اخللق وطيب املعشر ورعاية

احلقوق ،إنه خري مسؤول ،وهو اهلادئ إىل سواء السبيل.
أخرياً :عليك مبحاسبة نفسك ،وأن تبادري إىل التوبة مما قد يكون صدر منك من سيئات وذالت،
ٍ
ملعاص اقرتفتيها .قال تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما
فلعله قد سلط عليك -هذا الزوج-
كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى. ]30:

أسأل هللا أن يصلح حالكم ،ويهدي زوجك ويرده إىل الصواب ،وأن جيمعكما على خري وهدى إنه

جواد كرمي.
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س بفتور جنسي بعدما خطب
أح ه

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت اجلنسية

التاريخ 1424/8/26هـ
السؤال

هناك شاب كان مسرفاً ًُ على نفسه وخاصة يف النظر إىل احملرمات والعادة السرية ،مع أن ظاهره كان
االلتزام ،وقد حاول أن يتوب ،وبعد أن انقطع مدة عن هذه املنكرات أحس برغبة يف الزواج ورغبته
بفتاة ملتزمة توجهه وتعينه على طاعة هللا تعاىل ،وكان هذا الشاب قد عمل عملية فتاق ،وبعد ما

خطب وكتب العقد أحس بفتور وضعف يف القوة اجلنسية ،واآلن هو خياف من أن يكون ذلك عقاابً
من هللا تعاىل على ما سبق من معاصيه ،فهل يتم الزواج أو يوقفه؟ وما هو توجيهكم؟.
اجلواب

أخي السائل :أسأل هللا أن يرزقك توبة نصوحاً ويثبتك على طاعته.

عفو ،وقد بّي أنه  -جل وعال -لو يؤاخذ الناس على كل ما
حليمٌ ،
أخي الفاضل :هللا  -عز وجلٌ -
كسبوه يف الدنيا من ذنوب ملا ترك على ظهر األرض من دابة ،ولذا فليس ابلضرورة أن يكون

إحساسك بضعف القدرة اجلنسية حقيقياً وواقعاً َُ يف نفس األمر ،ولكنه انتج عن إحساس ابلذنب،

أسأل هللا أن جيعله كفارة وتطهرياً لك ،لكن ال ينبغي أن تبين عليه عمالً أو قراراً برتك الزواج بل ال بد

أن:

( )1تكشف كشفاً طبياً عند طبيب خمتص يف هذا الشأن ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بّي الفتاق
وما تعانيه من شعور ابلضعف اجلنسي.

( )2أن تعلم أن بعض ما يقوله بعض الوعاظ واملشايخ عن أثر العادة السرية مل يثبت علمياً وطبياً،
فال تربط بّي هذا الشعور ابلضعف وبّي ممارستك السابقة للعادة السرية.
( )3إن أخربك الطبيب الثقة بعدم وجود تالزم بّي الفتاق والشعور ابلضعف ،وقرر أنك طبيعي ،وأن
ما تعانيه جانب نفسي أو وقيت فال ترتدد يف إمضاء الزواج.

وإن أخربك بغري ذلك وأنك تعاين ضعفاً حقيقياً ألي سبب فأخرب الفتاة اليت كتبت العقد عليها حىت

تكون على بينة فإن رضيت ابلزواج فاألمر إليها واحلمد هلل ،وإن رفضت ،فسرحها إبحسان .وصلى

هللا على نبينا حممد وآله.
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فتور ..الزوج!!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1422/4/6

السؤال

أان امرأة متزوجة منذ عشر سنوات من رجل مل أكن أعرفه متام املعرفة ولكن كما تعلمون الزواج
املتعارف عليه يف جمتمعاتنا اخلليجية ،يف بداية زواجنا كانت حياتنا تسري على ما يرام مع حدوث

الكثري من احلوادث اليت كنت دائماً أقوم على حلها له حىت رزقنا هللا أبربعة من األبناء والبنات بعد
العناء واملعاجلة يف املستشفيات حيث أن احلمل كان يف بداية األمر صعب عندي ولكن احلمد هلل

على كل حال ،واآلن تغريت حيايت وانقلبت رأساً على عقب فزوجي أشعر أنه ال يرغب يب كالسابق

وال حيرتم آرائي وال يهتم هبا وال حىت ابسط حقوقي الزوجية وهو حق املعاشرة الزوجية ال يقوم به حىت
أنه لتمضي الشهور على ذلك وال أدري كيف أتصرف معه؟ أرشدوين للحل أفادكم هللا؟

اجلواب
أيتها األخت الكرمية يبدو أن مشكلتك تدور حول حماور أربعة ويف فهم تلك احملاور قد خترجّي

بفائدة أرجو أن تساهم ولو جزئياً يف حل مشكلتك هذه احملاور هي أنت كزوجة وزوجك والعوامل
اخلارجية احمليطة بكما كزوجّي وأخرياً العالقات والروابط املشرتكة بينك وبّي زوجك.

قد يتبادر لذهن كثري من الناس أن وجود مثل هذه املشكلة إمنا يتمثل بسبب الزوجة كعامل رئيسي

لوجود مثل هذا الفتور يف العالقات الزوجية فالزوجة هي امللومة األوىل يف مثل هذه احلالة فاحلياة
رسخت عندها عدم املباالة يف مراعاة زوجها ومراعاة مشاعره ورغباته.
الروتينية ّ

التجمل
هذا الروتّي وخصوصاً بعد هذه املدة الزمنية املديدة ووجود األطفال جعلها أقل حرصاً على ّ

والتفنن إن صح التعبري يف عرض مجاهلا ورونقها لزوجها لتجذبه إليها وجتعله مشغوفاً هبا على الدوام

حبيث ال جيد السأم إليه طريقاً وال يرى امللل إليه مسلكاً ينبعث من خالله عند فئة من الناس الزوجة

هي املفتاح اجلاذب واملاسك يف نفس الوقت لزوجها فإن شاءت أرسلته وتركته وإن شاءت احتفظت

به فال تراه يشغف تفكريها.

أيضاً قد يرى آخرين أن الزوج إمنا حصل له مثل هذا الفتور يف العالقات الزوجية هو نتيجة طبيعية

إلتباع نفسه هواها ،فإطالقه البصر والنظر إىل ما حرم هللا ومشاهدة األفالم اهلابطة وبعض القنوات

الفضائية وما تعرضه من صور رخيصة جعلته يزهد فيما عنده من احلالل ،بل أصبح ال جيد تلك اللذة
والسعادة الزوجية اليت كان يراها ويستمتع هبا يف السابق ،وهنا جيب أن أشري إىل أن هذا ال يعين أن

كل بروديه يف العالقات الزوجية عند األزواج إمنا مر ّدها إىل هذا السبب ،ال ،بل هناك أسباب أخرى
عديدة ولكن هذا السبب موجود لدى عينة غري صغرية يف جمتمع الرجال.
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الصراحة واملكاشفة بّي الزوجّي مها يف نظري احلل الناجح واألجدر ابلعمل به لكل زوجّي أرادا أن
تدوم األلفة واحملبة بينهما ،ولكن املشكلة أن هذه الوسيلة هي يف حد ذاهتا مشكلة حتتاج إىل حل.
إذا أهنا غائبة متاماً عند كثري من األزواج .املصارحة واملكاشفة بّي الواحد واآلخر هي مع األسف

آخر ما ميكن أن يفكر يف طرقه وعمله كل من الزوج والزوجة ،أيخذ الزوج أو الزوجة على خاطره

ويتعب على اآلخر ورمبا يتضايق من تصرف معّي أو عادة يقوم هبا أحدمها ابستمرار وال جتد اآلخر

حياول مكاشفتة فيها ،أصبح كل منها خمزوانً مليئاً بكل نقد وعتب على اآلخر ولكن وبسبب معّي أو
مر الزمن ال يستطيعان أو قل ال ميلكان القوة والشجاعة
جلدار ومهي ساهم يف بنائه كل منها على ّ

الكافية اليت متكنهما من مصارحة إحدامها اآلخر مبا جيد يف نفسه عليه .وكنتيجة طبيعية هلذا العمل
جند أن هذا املخزون من العتب والسأم يتحول وبطريقة ال إرادية إىل أشكال خمتلفة من التصرفات
والنزاعات ورمبا املشاجرات بّي الزوجّي ،كثري من حاالت اخلصام والشجار بّي الزوجّي تبدأ بسبب
اتفه وبسيط رمبا خيجل كل منهما حىت اإلفصاح عنه فيما بعد لتفاهته وصغره وهو يف احلقيقة إمنا هو

قناع حاول كل من الزوجّي تفريغ ما يف جعبته من شحنات العتب اليت طاملا تك ّدست عندمها من

خالله فما برح أن أنفجر حاملا وجد فرصة ولو بسيط أو ساجمة إن صح التعبري ليكون بذلك بذرة
وبداية لنزاعات جير بعضها بعضاً.
إذا احلل كما أراه أان ويراه كثريون غريي واملتمثل يف احلوار واملصارحة واملكاشفة إمنا هو مشكلة حبد
ذاته وذلك يف غيابه التام عن الساحة الزوجية وبعده الساحق عن العالقة الزوجية املرتدية ،ولذلك

فإين أنصح أخيت السائلة وأرشدها يف أن تبدأ يف مد خطوط املكاشفة مع الزوج وأن تبدأ يف بناء

حلقة مناقشة جادة هادئة وتشييد حوار صريح ولطيف مع زوجها حتاول فيه من التعرف على مكمن

اخللل احلاصل هلما يف عالقتهما الزوجية ،وابلطبع فإن للمصارحة واملكاشفة الزوجية واحلوار بينهما
آداابً وسلوكيات حيسن بك أخيت اإلملام هبا ولعلي أرشدك إىل حماضرة نفسية يف هذا اجملال للشيخ
عبد العزيز املقبل هي بعنوان " ال صداع مع اجلوار " وفيه تعرض الشيخ هلذه املسألة ابستفاضة

ومشول أرجو أن جتدي فيها الفائدة وما يعينك يف مهمتك القادمة.

أمران أخريان أود التنبيه إليهما قبل أن أهني هذه االستشارة:

 أوالً :إايك أن أيتيك الشيطان ويوحي إليك أن سبب عزوف زوجك عنك هو بسبب إجنابك أونوعية إجنابك فيوحي إليك ابمور قد تتعبك من الناحية النفسية وهي ابعد ما تكون عن الواقع!! ،

إنك جيب أن تعلمي وتؤمين أن هذا كله أبمر هللا وحكمته وال يسع املؤمن إال الرضى مبا قسمه هللا

 األمر اآلخر :وهو شائع جداً بّي الناس وهو إرجاع مثل هذه املشاكل الزوجية القائمة بّي األزواجلظروف خارجية مثل العّي واحلسد والسحر ،نعم هناك مشاكل زوجية سببها هذه األشياء ولكنها

حمدودة جداً حبمد هللا ،فال يسعنا كزوج وزوجة أن جنعلها مشاعة نعلق عليها كل ما ي ّدب بيننا من

خالفات ونزاعات.
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إن العّي والسحر أصبحت لدى كثري من األزواج والزوجات املفر السهل واملخرج األقرب الذي

خيرجون به من أخطائهم ويهربون من خالله ومن مواجه املصاعب ويزيد األمر سوءاً وتعقيداً إذا ُرمي
به إنسان بري فاعتقد أحد الزوجّي أن فالانً سحره أو فالانً حسده بعّي وهو يف احلقيقة بريء من
ذلك براءة الذئب من دم يوسف عليه السالم.

كل يف
قبل اخلوض يف مسألة العّي والسحر ومها حق بال شك جيدر ابلزوج أو الزوجة أن يتغوص ٌ

نفسه ويصارح شريك حياته فرمبا توصال إىل حل انجح يقطعان به وساوس الشيطان واهتام غريهم من
املسلمّي.

وهللا ويل التوفيق.
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هل أان فاشل ..كزوج؟؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت اجلنسية

التاريخ 1422/3/1

السؤال

أان شاب عريب تزوجت حديثاً على سنة هللا ورسوله ..وكان حفل زفايف وهلل احلمد خال من كل

املنكرات ..كان حفالً سنياً حسب الشرع ..واملشكلة بدأت عندما أردت معاشرة زوجيت ..فشلت

رغم أنين كنت مستعداً ومهيئاً حىت اللحظات األخرية !!..ولكن ما أن مهمت ابستكمال األمر كما
يفعل األزواج ..حىت شعرت ابلفتور ..وفشلت ..وتكرر الفشل مرة أخرى ..ويل حىت اآلن حوايل

عشرة أايم.

وقد أفادتين زوجيت أبهنا استعملت سحراً يف صغرها حىت ال يقرتب منها أي رجل ..وكان هذا السحر
متمثل يف شرهبا من عّي ماء كان يشاع أهنا مسكونة ابجلن ..أفيدوين مأجورين ..فأان يف حرية

واضطراب..

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد-:
أخي الكرمي ..اشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..ابلنسبة
الستشارتك ..فتعليقي عليها من وجوه-:
أوالً :ما تعاين منه ..ليس أمراً جديداً ..بل أنه يتكرر كثرياً يف بداايت احلياة الزوجية لعدد من األزواج
وغالباً ما تنتهي املشكلة بعد وقت فيتم األمر وتسري سفينة احلياة على أكمل وجه.

اثنياً :غالب األسباب هنا ((نفسية)) يف بداايهتا ..مبعىن أن الزوج يكون متحفزاً بعض الشيء إلمتام

هذا األمر ..أو متخوفاً من فشله فيه ..فيفشل فعالً !!!..وبعد فشله يف املرة األوىل ..هتتز ثقته يف
نفسه ..فيتواىل الفشل ..وتستمر املعاانة.

اثلثاً :احليثيات اليت ذكرهتا ابلفصيل تؤكد أن املشكلة هنا نفسية !!..وبفضل هللا أهنا مسألة بسيطة..

وستتجاوزها  -بعون هللا  -عاجالً فيجب عليك أن تثق بنفسك وتستعّي بربك ..وتتأكد أن املسألة
مسألة وقت ..وتنتهي املشكلة ..فأسرتخ متاماً ..وال تتحفز أثناء اللقاء ..وضع أمام نفسك حقيقة
اآلالف الذين مروا هبذه املشكلة وجتاوزوها.

رابعاً :جيب على زوجتك أن تتفهم الوضع ..وتقدره ..وتعينك ..وتيسر األمر لك ..قبل االتصال

وأثناءه وال تستعجل النتائج ..صدقين  -إبذن هللا  -ستتجاوز هذا األمر ..فتعامل معه بشكل

عادي ..وثق ابهلل مث بنفسك  -كما أسلفت  -فهذا أمر ضروري وهام ..مث احفضا هذا األمر بينك
وبّي زوجتك ..وسيجعل هللا بعد عسر يسرا.

خامساً :أما حكاية السحر ..وشرهبا من العّي ..فهذا من توهيمات الشيطان وتلبيسه عليكما..

فاجعال إميانكما ابهلل ويقينكما ..أقوى من ذلك ..واستعيذا ابهلل من كيد الشيطان ومهزه وملزه ..إن

كيد الشيطان كان ضعيفا.
سادساً :ال تنسى أخي الكرمي االلتجاء إىل هللا ابلدعاء الصادق أبن يعينك ويوفقك ..وحتر يف ذلك
مواطن اإلجابة ..أثناء السجود ..وأدابر الصلوات ..وآخر الليل ..وهللا تعاىل قريب جميب ..جييب

دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

سابعاً :ال أبس أخي الكرمي من استشارة طبيب خمتص  -إذا أردت  -ليشرح لك ولزوجتك األمر..

ويبسطه بوضوح وقد يقرتح عليك بعض األدوية ..أو غريها وفقك هللا وأعانك ..وسدد على طريق
اخلري واحلق خطاك..
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إعراض الزوجة . .ما احلل؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1423-12-24

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد..

فإين أشكو لكم وضعي مع زوجيت ،فهي ال تقصر معي يف التعامل إطالقاً وأان أحبها ،ولكنها ليس هلا

رغبة يف اجلماع وهذا ليس أحياانً بل على الدوام ،وهذا األمر يضايقين جداً علماً أنين متزوج منذ

علي جزاكم هللا
سنتّي ومل نُرزق مبولود ،فهل حيق يل الطالق والزواج من أخرى هلذا السبب؟ أشريوا ه

خرياً.
اجلواب

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"
أما التعدد فال ميلك أحد أن ِّ
حيرمه عليك أو ينهاك عنه وقد أذن لك بذلك ربّك ،وأما الطالق فال،

واملشكلة ال حتتمله ،فهي أهون بكثري من أن تدفعك لطالق امرأتك ،وجمرد تفكري الزوج ابلطالق من

أجل هذه املشكالت الصغرية يدل على أنه ليس به طاقة على الصرب واحللم واألانة ،وإذا كان الرجل
مرة فليعلم -إذن -أنه لن تستقر معه امرأة على حياة .فما من
هتزمه هذه املشكالت الصغرية كل ّ

امرأة إال وفيها نقص وعيوب.

ولو أن كل زوج طلق امرأته مىت رأى فيها عيباً ُخلقياً أو َخلْقياً ملا بقيت زوجة مع زوجها .والطريقة

الصحيحة اليت ينبغي أن أيخذ هبا الزوج حينما يرى شيئاً من هذه املشكالت واملنغصات أن يسرتشد

مبا أرشد إليه احلبيب -صلى هللا عليه وسلم -يف قوله":ال يفرك -أي ال يبغض -مؤمن مؤمنة ،إن
كره منها ُخلُقاً رضي منها آخر" أخرجه مسلم (. )1469

فإذا رأى الزوج يف زوجه شيئاً من العيوب والنقص ،فليتأمل ما يرضاه منها من َخلق أو خلُق ،فذلك

أدعى أالّ يبغضها فضال عن أن يطلقها ،اللهم إال ما يعيبه عليها من العظائم اليت متس الدين

والعرض .وإين ألعجب من هذا الذي تراوده نفسه بطالق زوجته يف الوقت الذي يزعم أنه حيبها وأهنا
تقصر يف ح ِّقه ،فإن هذه نعمة كان ينبغي أن يقابلها ابلشكر ال ابلكفر ،وابلعرفان ال ابلنكران،
ال ِّ

فامحد هللا -اي أخي -واشكره على هذه النعمة ،وأمسك عليك زوجك واتق هللا.

وال ينبغي أن تفهم من هذا أننا ندعوك إىل أن ترضى هبذه املشكلة وتستسلم هلا فال تلتمس هلا حالً،
كالّ! ولكننا ندعوك إىل أن تكون أكثر نضجاً وعقالً وأانة من أن يطيش عقلك ملثل هذه املشكالت
الصغرية فال ترى هلا حالً إال الطالق ،وبئس احلل هو ،ال سيما وأنت حديث عهد ابلزواج ،والسنة
والسنتان حنسبها أقصر من أن تبلغ ابملشكلة درجة امليؤوس منه الذي يستعصي على العالج.

وقبل أن نلتمس وإايك حل هذه املشكلة ينبغي أن تتفهم طبيعة املرأة وتكوينها النفسي واجلسدي،
فإن املرأة يغلبها احلياء ،ال سيما يف أول سين الزواج ،ورغبتها يف اجلماع أقل من الرجل ،واستجابتها
ملؤثرات الشهوة أبطأ وأضعف منه ،وخباصة إذا كانت صغرية ،ولذا فهي حمتاجة إىل املقدمات

املمهدات من املداعبة واملالطفة حىت تتهيأ رغبتها لذلك.
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فمن اخلطأ املبّي ،بل ومن األثرة أن ينزو الرجل على امرأته مىت اشتهى بال مداعبات وال ممهدات من
وىل مدبراً ومل
هتيئة جو الرومانسية املر ِغّب ،كما ينزو الفحل على هبيمته ،حىت إذا قضى منها وطره ّ

يعقب!.

ولنكن أكثر صراحة ووضوحاً :فنحن أحياانً نشكو من أزواجنا بعض األمور ،ولو أنصفنا أنفسنا من

أنفسنا وأنصفنا منها أزواجنا لوجدان أن هذا الذي نشكوه منهن إمنا هو نتيجة مباشرة لتقصري وخلل

يشكونه منا أزواجنا.

وما يدريك -أخي -أن هذا الذي تشكوه أنت من زوجك يقابله خلل وتقصري تشكوه منك زوجك؟
فحىت أتخذ ال بد أن تعطي ،وحىت تستمتع ال بد أن ُمتتِّع.
فتف هقد طريقتك يف هذا األمر الذي ال جتد لزوجك فيه رغبة ،وتزيّن هلا كما حتب أن تتزين هي لك،

وال جتعل قضاء وطرك واستمتاعك بزوجك مثل قضاء حاجتك -أعزك هللا ،-فإذا بذلت جهدك يف
ذلك وعجزت فال مانع من أن تلجأ أنت وزوجتك إىل طبيبة تناسلية أو طبيبة نفسية رمبا تكشفه ما
ال تكشفه أنت.
أسأل هللا أن يسددك ويهديك ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الربود اجلنسي
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية

التاريخ 1424-6-8

السؤال

أان سيدة متزوجة منذ ما يقارب أربع سنوات وزوجي وهلل احلمد ذو خلق عايل حيبين وأحبه ولكن

مشكليت معه منذ الشهر األول للزواج أنه ابرد جنسيا ،وقد مير تقريبا ما يقارب الشهرين ال يقربين

وقد تناقشت معه كثريا يف هذا املوضوع مما دفعه للذهاب إىل الطبيب واستشارته وعمل التحاليل
الالزمة لذلك وكانت النتيجة سالمته عضواي املشكلة اآلن أن زوجي ال يعطي للموضوع أمهية

ووضعين أمام حلّي ال اثلث هلما إما أن أرضى هبذه احلال وأتكيف نفسياً وطبعياً عليها وإما

االنفصال ،طبعا أان فضلت احلل األول ولكنين ال أعرف كيف أستطيع أن أكيف نفسي على ذلك

ولقد مسعت كثريا عن املتزوجّي والعواطف بينهم واألجواء املشاعرية والذكرايت الرومانسية ومل أجرب

هذه األمور .أرجوكم أن ترشدوين.

اجلواب

أخيت الكرمية ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

من املألوف أن تشكو بعض النساء أن أزواجهن املسنّي لديهم عنة والعنة هي ضعف يف أداء الوظيفة
اجلنسية لكن غري املألوف أن تشكو زوجات صغريات يف السن من نفس الشكوى وأزواجهن ال

يزالون يف مقتبل الشباب واإلجابة هنا جيب أن تكون بعد إجراء فحص دقيق واستكمال املعلومات
واحلصول على إجاابت لعدة أسئلة توجه للزوج والزوجة كلٌّ على حده ألنه أحياانً قد خيجل أحد

الطرفّي أن يعرتف ابحلقيقة أمام شريك حياته ورمبا كان يف هذه اإلجابة احلل الشايف هلذه املشكلة.

أما أسباب العنة والضعف بشكل عام فيقول املختصون هناك أسباب عضوية وأسباب نفسية وأخرى
اجتماعية.

األسباب العضوية ال جمال لبحثها ألن زوجك كما تقولّي أثبت الفحص الطيب سالمته أما األسباب
النفسية منها ما يعود للرجل ومنها ما يعود لألنثى وحنن هنا نتناقش حال زوجك

وقد ذكر الدكتور رمضان حافظ يف كتابه "كيف تسعدين زوجك وحتافظّي عليه" عدداً من األسباب

املختلفة

فمن األسباب النفسية لدى الزوج رمبا-:

-1كثرة الضغوط واملشاكل االجتماعية اليت تواجه الزوج.
-2العجز املايل املستمر أو املؤقت ووجود ديون جيب سدادها.
-3شعور الرجل ابلضعف أو النقص أمام زوجته األرقى علمياً أو مالياً أو اجتماعياً وعدم إحساسه

ابلتكافؤ

-4السمنة الشديدة أو اهلزال الشديد.
-5جهل الزوج ابلعالقة اجلنسية الصحيحة.

-6اإلصابة ابألمراض النفسية كاالكتئاب أو العقلية كاالنفصام.
-7وجود عقدة نفسية يف زمن الطفولة له أو املراهقة.
-8االحنراف اجلنسي ولعل هذا بعيد عن زوجك إن شاء هللا.
وهناك أسباب تكون املرأة وراءها مثل-:

-1جهل املرأة ابلعالقة اجلنسية ونفورها منها بطريقة مستمرة.

-2قذارة املرأة ووجود رائحة كريهة من جسدها أو فمها أو فرجها أو ثياهبا.
-3كثرة انتقاد املرأة لطريقة الرجل يف املمارسة وتوجيهه قبل وأثناء وبعد املمارسة.
-4كثرة طلبات املرأة املالية لزوجها قبل وأثناء اجلماع.
-5جرح املرأة لكرامة زوجها وتعيريه ابلعجز والقصور.
-6استفزاز الزوج حّي يعود من العمل واختالق النكد.
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-7إظهار الشفقة على الزوج حّي يفشل أو يعجز عن إمتام ما بدأ عند اجلماع.

-8ارتداء ثياب داخلية غري نظيفة وغري جذابة كاليت ترتديها العجائز واألمهات.
-9املبالغة يف التمنع والتهرب حىت ميل الزوج وينام.
-10حمادثة الزوج بلغة األمر والنهي كما كانت تصنع أمه.
-11الزوجة املتسلطة أو سليطة اللسان.
-12االحنراف اجلنسي

-13وجود عقدة نفسية منذ الطفولة أو املراهقة.
هذه األسباب حنن نذكرها وال يلزم وجودها ولكن هذا تساؤل موجه للزوجة حىت حتيط ابملشكلة من
مجيع جوانبها.

أما األسباب االجتماعية فهناك أسباب رمبا أدت إىل مثل هذا الضعف اجلنسي.

ونستعرض على عجالة بعض األسباب االجتماعية مثل

-1ضيق املسكن ونوم األطفال الصغار مع آابئهم وأمهاهتم يف نفس الغرفة.

-2وجود اجلد أو اجلدة يف البيت ابستمرار مع الزوجّي مما يقلل فرص العواطف إال يف داخل الغرفة.
-3وجود مشاكل أسرية بّي الزوج وأهل الزوجة أو العكس.
-4عدم الشعور ابألمن واالستقرار يف السكن.

وهكذا تتعدداألسباب وتتنوع وقد قالوا":إذا عرف السبب زال العجب" لذلك عزيزيت الزوجة احبثي
مع زوجك عن سر عدم وجود متعة بينكما ،انقشي األمر بصراحة وال خجل فال حياء يف الدين وال
حياء يف طرح موضوع حيوي مهم يهم عالقتكما.

واستشريا طبيباً متخصصاً يف األمراض اجلنسية أو النفسية واحذرا الدجالّي والنصابّي واملرتزقة الذين
يدعون أن العمل والسحر واجلان هم السبب وحدهم وراء مشكلتكم وأهنم قادرون على عالجكم

فالعنة داء هلا دواء إبذن هللا عند أهل اخلربة واالختصاص.
وفقكم هللا ملا حيب ويرضى,,,
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زوجها يهجرها يف الفراش
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يل صديقة متزوجة منذ سنوات طويلة ،ومل تنجب أطفاالً ،والسبب من الزوج ،ومنذ عدة سنوات

هجرها يف الفراش ،ومل يعد يكرتث هبا وال حبقوقها الزوجية ،فعلت معه كل شيء كي ترجعه إىل سابق

عهده ،لكن دون جدوى ،الحظت اهتمامه بشاب معّي ،فركبها الشك يف عالقته به ،نظراً الهتمامه
الشديد وتعلقه به ،واكتشفت منذ أايم قليلة رسالة خبط يد زوجها تصف مجال ذلك الشاب ،وكالم

خطري ال يصح أن يذكر من شخص مثله ،ويدل عن شذوذه اجلنسي.

ال تدرى صديقيت إىل من تلجأ؟ فالكل لن يصدقها ،وهي عازمة على الطالق من هذا الشخص،

فطلبت مين ،كتابة هذه الرسالة لفضيلتكم الستشارتكم يف هذا األمر ،وحكم الشرع يف هذه الكارثة.

جزاكم هللا خرياً ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
ما تتعرض له صاحبتك بالء يستوجب الصرب وااللتجاء إىل هللا  -تعاىل  ،-فإنه نعم املوىل ونعم

النصري ،والصرب ليس خاصاً مبصيبة املوت أو املرض ،ففقد فرصة اإلجناب وما وصفت به عالقة

زوجها هبا مؤخراً من اهلجران مدة طويلة ،والتقصري يف حقوقها الزوجية ،وما تتهمه به من عالقة غري

سوية تشري إىل تعرض زوجها ملوجة من (مرض القلب)  ،وما قد تشعر به الحقاً من فقد زوجها الذي
عاشت معه زمناً طويالً ،ورمبا متلُّكها مشاعر احملبة اليت يزرعها هللا يف قلب الزوجّي غالباً ،كل ذلك

يستدعي احتساب األخت األجر عند هللا ،فإن الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ،واإلميان

ونصف صرب ،وقد ذكر هللا الصرب يف القرآن يف حنو تسعّي آية ،نسأل هللا أن
نصف شكر،
ٌ
نصفانٌ :
يربط على قلبها .والذي ميكن قوله مما ميكن األخت أن تعمله أمران:

( )1أن تطلب االنفصال عن زوجها ،ما دام أن مشكلة عدم اإلجناب من جهته ،وأنه أضاف إىل هذا
العيب تقصريه يف حقوقها وهجراهنا ،ويف هذه احلالة ليس ابلضرورة أن تذكر للناس شيئاً عما الحظته
من سلوكه املريب بذلك الشاب ،سواء توقعت تصديق الناس هلا أم مل تتوقع ،وإمنا تركز على

األسباب اليت عادة يتقبلها اآلخرون ويعرفوهنا ،وهي كافية شرعاً وعقالً لالنفصال ،نرجو هللا أن خيلف

هلا خرياً منه.

( )2يف حالة رفضه طلب االنفصال ميكنها مصارحته مبا الحظت من سلوكه ،مما ال يتفق مع السلوك
الشرعي العام.
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( )3أن جتتهد يف مناصحة زوجها وتنبيهه على املسلك اخلطري الذي وقع فيه ،وسواء كان ذلك
مشافهة أو مراسلة ،أو عن طريق إيصال بعض املواعظ املكتوبة أو املسموعة إليه ،أو ختويفه يف

مرحلة متأخرة ابلتشهري به ،وتنبيه الناس على عدم االغرتار به ،وسواء كان ذلك قبل االنفصال أو

بعده؛ ألن اهلدف هو إنكار املنكر الذي وقع فيه ،وإصالح حاله ،وقد كتب اإلمام ابن القيم  -رمحه

هللا -يف بلية زوج صاحبتك كتاابً مطوالً ابسم( :اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف)  ،وقد
يوجد ابسم آخر( :الداء والدواء)  ،وقد تستعّي األخت كما استعانت بك بعد هللا ،مبن يناصح

الزوج وينبهه ويعظه .وأسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإايكم العافية واليقّي.
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دخل هبا منذ أشهر  ...ولكن ال تزال بكراً
اجمليب د .فاطمة احليدر
طبيبة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية
التاريخ 1425/09/12هـ

السؤال

منذ ثالثة أشهر مضت وأان متزوج يف ظاهر األمر ،حيث إن زوجيت -إىل اآلن -ما تزال بكراً؛ وذلك

بسبب خوفها الشديد ،علماً أنين ذهبت هبا إىل طبيبة نفسية ،ولكن ال جديد ,كثرياً ما تبكي هي هلذا
السبب ،وتطلب مين السماح ،فهي ختاف من ذنب قد يصاحب غضيب ،فهي مق هرة بذنبها ،فما
حكمها؟ وكيف يل أن أتصرف؟ فقد مللت ،علماً أننا حنب بعضنا كثرياً .وشكر هللا لكم.

اجلواب

قد يواجه بعض األزواج صعوابت يف بداية احلياة الزوجية فيما يتعلهق إبمتام وجناح العالقة اخلاصة؛
وهذا يرجع إىل عوامل كثرية ،لعل من أمهها التصور املسبق ملا ستكون عليه شخصية الزوجّي،

ومستوى القلق لديهما مردُّه إىل معلومات خاطئة عن العالقة نفسها وكيفيتها ،وعن فشل احملاولة
األوىل ،ومدى استقرار احلياة الزوجية بّي آابء وأمهات األزواج اجلدد ،وغري ذلك ..هذه الصعوابت

ال تعين ابلضرورة فشل احلياة الزوجية ،أو عدم تقبُّل الطرفّي لبعضهما ،يف مثل هذه احلاالت ينصح
ابلرتكيز واالهتمام واالستمتاع جبوانب احلياة الزوجية األخرى ،وأال يكون اهلم الوحيد هو هذه

الصعوبة ،وكيفية حلها ،كذلك االعتقاد الداخلي أبن هذا األمر عارض وسيزول  -إبذن هللا تعاىل،-
والطمأنينة واالسرتخاء ،وتقليل مستوى القلق بطرق خمتلفة ،لعل أمهها الصالة والدعاء ،يضاف هلا

برامج االسرتخاء املتعددة.

إن استشارة خمتصّي يف هذا األمر  -ال شك أنه أمر هام-؛ إذ يعطي املستشار توصيات حول
املهارات الزوجية لكال الزوجّي ،مع برامج سلوكية لتخطي هذه الصعوبة ،أود أن أطمئنك أبن

النجاح غالب  -إبذن هللا ،-وأقرتح التواصل مع العيادة النهارية النفسية مبستشفى امللك عبد العزيز
اجلامعي .وهللا املوفق.
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زوجته هتجره يف الفراش!
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت اجلنسية

التاريخ 1424/10/22هـ
السؤال

أان متزوج ويل عدد من األبناء وزوجة صاحلة ،لكن هناك مشكلة منذ أكثر من سنة احتملها طيلة

هذه الفرتة ،ولكين مل أعد أحتمل ،وهي أن زوجيت تتمنع عين طول الوقت ،فإذا رغبت يف مجاعها

أكثر من مرة يف األسبوع رفضت وبشدة ،حاولت أن أفهمها أكثر من مرة أن هذا حرام شرعاً ،لكنها
على موقفها منذ هذه املدة ،ماذا أفعل وأان أريد أن أجامعها كل يومّي على األقل؟ هل أجد اإلجابة

عندكم أفادكم هللا؟ جزاكم هللا عنا واإلسالم خرياً.
اجلواب

لعل من أكثر ما يعكر على الزوجّي هو ضعف احتواء أحدمها لآلخر جسدايً ،وعدم قدرته على

إشباعه جنسياً ،والذي من صوره الربود اجلنسي وضعف االهتمام به ،إىل الضعف يف ممارسته أو

االستعجال فيه قبل استتام هنمة اآلخر ،وقد حيتمل ذلك ابدئ األمر ،ولكنه إذا تكرر يتسبب يف

إجياد حاالت من الربود العاطفي بّي الزوجّي ،واندالع الشجار ألدىن مشكلة.
ولسنا بصدد تعداد آاثره ،فالغالب على الظن إدراك أحد الزوجّي ألبعاد املشكلة مبجرد اإلشارة

إليها ،إال أين أردت التعبري عن االتفاق يف أصل املشكلة.

وحلل مشكلتك نشري إىل أن جزءاً من املشكلة ،يف أحيان ليست قليلة ،هي من الزوج نفسه ،وعليه

أن يتحرى هو عن أسباب هترب زوجته منه ،فرمبا يكون الزوج يتسبب يف شيء من إيذائها ،أو ال

ينصف من نفسه ،حبيث يفرغ هو من عملية اجلماع قبل أن تفرغ هي ،فرتى يف هذا الفعل شيئاً من
األاننية الذي يدعوها للقسوة عليه ،أو أنه يقلل من االهتمام ابلتزين هلا خالل األايم اليت تسبق

عملية اجلماع ،أو لضعف يف معززات احملبة بينهما ،فالتقبيل نوعان :نوع شهوة وهو ما حيدث يف

مقدمات اجلماع ،ونوع معزز للمودة بّي الزوجّي ،وهو الذي وردت به السنة ،أن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -كان يقبل عائشة  -رضي هللا عنها -قبل خروجه من بيته ،وبعد وضوئه  ...فليس هذا
من تقبيل الشهوة بل هو معزز للعالقة السامية بّي الزوجّي ،وإمهال مثل هذه املعززات يؤثر سلباً
على نفسية الزوجة اليت قد جتد يف التمنع عن الزوج نوعاً من العقوبة والتأنيب.

ومع ذلك فإن عملية املعاشرة بّي الزوجّي ينبغي أن يتعامل معها على أهنا حلقة عاطفية من أوهلا إىل
آخرها ،وليست عملية آلية كإعداد أكلة أو جتهيز غرض ما ،وابلتايل فليس ابلضرورة أن يطلب

الزوج من زوجته ذلك أو أن تستعد لذلك ،بل يبادئها به من خالل عمليات استثارة ،ورمبا دون أن
يسبق ذلك أية إشارة لرغبته يف ذلك ،حىت جتد نفسها راغبة فيه.
هناك فروق بّي استثارة شهوة الرجل واستثارة شهوة املرأة ،فالرجل غالباً تكون استثارته ابلتفكري يف

األمر إىل جمرد البدء مبقدمات اجلماع ،يف حّي أن املرأة حتتاج إىل وقت أكرب حىت تستجمع عاطفتها

لذلك ،وهو ما يؤكد على ضرورة حتلي الزوج بقدر من الصرب يف الوصول إىل هذه احلالة.
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من الفروق بّي اجلنسّي يف عمليات اجلماع ،أن الرجل يهدف من اجلماع إىل العملية نفسها ،يف حّي
أن املرأة ترى أن يف العملية نوعاً من احملفز للزوج ليحقق هلا اإلشباع العاطفي الذي تتلقطه من خالل
الضم واللمس والتقبيل ،وأهم من ذلك التعبريات الدافئة عن املشاعر العاطفية.

جيهل بعض األزواج شيئاً من أدبيات اجلماع الناجح ،مما جيعل يف ممارسته شيئاً ابرداً غري مرغب
(حممس) ملعاودته ،واملقرتح يف ضوء ما أفاد به السؤال ،ما يلي:

( )1أن حتاول استثارة الزوجة بطريقة غري مباشرة (دون أن تطلب منها االستعداد لذلك)  ،فتغتنم
االجتماع هبا على الفراش يف التحدث عن مودتك هلا وسعادتك ابالجتماع معها يف بيت واحد،

وتقبلها تقبيالت حانية ابدئ األمر.

( )2أن تزيد من ثقافتك مبا يتعلق بعوامل جناح اجلماع ،ونقرتح عليك اإلفادة من كتاب (حتفة

العروس) لألستانبويل ،فإنه حتدث عن ذلك أبسلوب مؤدب ال خيدش احلياء.

( )3استفد من األوقات اليت تقبل فيها الزوجة على هذا األمر ،كبعد منتصف الشهر أو بعد
حضورها مناسبة زواج أو حنوها ،وحاول أن تتأخر عن اجلماع ،وإذا وجدت منها إقباالً جاداً فق ّدم هلا

بطريقة غري أستاذية بعض ما وقفت عليه لتحقيق مجاع مشبع.

( )4قد تكون زوجتك تعاين من مشكلة الربود اجلنسي ،وحينئذ سيكون األجدر هبذا السؤال هو
اجلهات الطبية.
وهللا نسأل أن جيمع بينكما على الرب والتقوى ،وأن جيعلكما قرة عّي لبعضكما.
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هل أطلقها ألتزوج أبمجل؟!
اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1427/05/18هـ

السؤال

زوجيت ال تناسبين ولدي طفلة منها ،واآلن مضت سنتان من زواجنا ،أريد الزوجة اجلميلة ذات اخللق،

واجلمال من ابب العفة ،فما رأيكم يف ذلك؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فمن املعلوم أن الكمال عزيز ،وأن النقص من لوازم البشر يف الطباع ،واألخالق ،واخللقة ،مث انظر

من حولك.

هل حتقق هلم ما يريدون يف هذه احلياة ،يف الزوجة ،والولد ،أو املكسب ..إخل مما حيتاجه ويتمناه

اإلنسان يف احلياة.
لكن هناك أسس هامة يف إختيار املرأة قد وضحها لنا حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهي الباقية مع

الزمن والصاحلة له ،قال صلى هللا عليه وسلم " :تنكح املرأة ألربع ،ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها،

فاظفر بذات الدين تربت يداك" صحيح البخاري ( ، )5090وصحيح مسلم ( . )1466فالدين

الذي يشمل املخافة من هللا يف الزوج ،وحسن املعاشرة له ،والعمل على تربية األبناء وإعطاء الرجل

حقوقه ،وحفظها لنفسها وأوالدها يف حال غربته  ...إخل من الصفات اليت ال ميكن أن جتتمع إال ملن

كانت متدينة ،فهذا الذي أوصى به الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 -أخي الكرمي كم رجل سعد جبمال زوجته لفرتة من الزمن مث كان ذلك وابالً عليه ،مل جيد للحياة

سعادة بسبب قلة الدين حينا ،والغرور أحياان.

 إن كانت زوجتك وأم ولدك ال ينقصها إال ما ذكرت فهذا ليس عيباً بل حافظ عليها وعلى بنتكحىت تكون يف رعايتكما وبّي حنانيكما ،فأنت مسؤول عن ذلك.

 وإن وجدت رغبة ملحة يف الزواج من أخرى وأنت قادر على العدل ،فأقبل على الزواج مستعيناًابهلل .وفقك هللا.
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اشعر أين غريب عن زوجيت!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1422/4/20
السؤال

أان متزوج منذ عشر سنوات وكان عمري  17سنه وعندي ولدان وبنت واملشكلة اليت أعاين منها هي
عدم الراحة النفسية مع زوجيت مما أدى إىل جفاف العالقة بيننا إىل درجة كأين غريب عنها وهي غريبة

عين مع أهنا حاولت بكل الطرق إصالح هذه املشكلة ولكن بدون فائدة ويعلم هللا أهنا امرأة صاحلة

ومل تضيع أي حق من حقوقي طوال هذه الفرتة اليت قضيناها مع بعضنا وهي مل حتصل إال على القليل

والقليل جداً من حقوقها فارجوا من هللا مث منكم الرد على هذه املشكلة اليت أعاين منها من 9

سنوات وهللا حيفظكم ويرعاكم.

اجلواب

أخي الكرمي ..:وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ((عدم الراحة النفسية)) عنوان كبري وعرض  -رمبا

 -مرضي ألسباب كثرية ومتفاوتة من حيث الوضوح واحلدة والعمق!! ولكي نعرفها حنتاج إىل تفاصيل

كثرية تتعلق حبياتك اخلاصة والعامة وطبيعتك وعالقاتك مع اآلخرين ،ومستوى دخلك وما إىل ذلك

من تفاصيل قد تراها أنت بعيدة عن املشكلة ونراها حنن أساس املشكلة ،ألن املشاكل النفسية أخي

الكرمي غالباً ما تكون نتيجة تراكمات وضغوطات كثرية وممتدة تلبدت غيومها وتالقحت عرب الزمن

نتيجة ألسباب وتفاعالت كثرية وأمطرت يف وقت معّي ظن صاحبها أن الوقت الذي أمطرت فيه
تلك الغيوم هو السبب احلقيقي هلا وهذا جزء من املشكلة ولكن ليس ابلضرورة املشكلة كلها.

ولذلك فإنين ومن احليثيات القليلة اليت ذكرهتا لواقعك اعتقد أن ما تعاين منه هو ((امللل)) .

ويعرف امللل أبنه حالة نفسية معينة تنشأ نتيجة لغياب الدافع وراء العمل أو النشاط الذي نقوم به أو
بعبارة أخرى (قيام الفرد مبزاولة نشاط ينقصه الدافع أو استمراره يف عمل ال مييل إليه وال يرغبه،

والنتيجة هنا قلة االهتمام وضعف النشاط ،ورمبا كراهية الزمان واملكان الذي يربطه هبذا العمل ،ورمبا

كره اإلنسان نفسه وتالشت مهته ومحاسه للعطاء بشكل عام فدخل من حيث ال يدري يف دائرة
مفرغة ،ودوامة ال يعرف كيف خيرج منها.

فامللل أصالً حالة (نوعية) مرتبطة كما أسلفنا بنشاط أو موقف أو شخص معّي ولكنها قد تتطور
بسببنا إىل حالة عامة نكره معها كل شيء ،بدل أن نتفهم هذا األمر ونضعه يف إطاره الصحيح

وحناول أن نتعامل معه كما جيب.

بل على العكس من ذلك غالباً ما تراان أدخلنا أنفسنا يف دائرة امللل واحلرية وأغلقناها وضخمنا
هواجسنا وحاصران أنفسنا وكرهنا ما حولنا ولن نعدم يف كل احلاالت إجياد التربير الذي نقنع به

أنفسنا ونسقط أوجاعنا وأمراضنا على اآلخرين ونعلق على مشاجبهم مآسينا اليت وضعناها وصدقناها
ومل حناول أن نكون موضوعيّي يف تقديرها ووضعها يف حجمها املناسب.

أخي الكرمي ما سبق مدخل لواقع عام يعاين منه الكثريين يف أوقات متفاوتة بّي مقل ومكثر ومنصف
وظامل واألمور هنا نسبية وعلى أية حال فإنين أقف معك ومع واقعك الذي ذكرته عدة وقفات:
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أوالً  -أتكد اي أخي أن الكمال عزيز وأنه هلل سبحانه وتعاىل وأنك إن وجدت يف زوجتك ما تكره

فستجد حتماً ما حتب فأنصفها من نفسك وال حتملها ما ال تطق خاصة وأهنا تسعى جاهدة  -كما

ذكرت  -إلصالح هذا األمر والبحث عما يسعدك ويرضيك وأهنا قد أدت إليك حقوقك ومل تضعها

وصربت على احلد األدىن من حقوقها ،فماذا تريد؟

اثنياً  -إنصافك يف عرض واقعك وذكر حسنات زوجتك جيعلين أثق بعقلك ومرؤتك ولذلك فإين
أهنئك على هذه الزوجة الصاحلة وادعوا هللا لكما ابلصالح والفالح وأن يعيذكما هللا من نزغات

الشيطان مث أخربك صادقاً أن حياتنا من صنع أفكاران فحاول أخي الكرمي أن تنظر للجوانب املضيئة
وغري
من حياتك الزوجية ،األبناء ،األقارب ،واجعل لك هدفاً سامياً وهو بناء أسرة مسلمة صاحلة ِّ
من روتينك اليومي ،سواء يف ذهابك وعودتك ونومك ويقضتك وزايراتك ..اخل.

وال أبس من تغيري أو جتديد بعض األاثث لكي خترج من ذلك الروتّي القاتل الذي سبب لك هذا
امللل وعدم االرتياح ،وقبل هذا وذاك تغيري كما أسلفت بعض أفكارك السلبية ،واإلقبال على حياتك

وبيتك بروح متفائلة قدر اإلمكان.

اثلثاً  -تذكر أن الكثريين مل يدركوا كل ما كانوا يتمنون بل أن الغالبية العظمى رمسوا أحالماً قبل

الزواج وكان واقعهم غري متطابق متاماً مع ما رمسوه ،ولكنهم يف الغالب كيفوا أنفسهم وسارت هبم

سفينة احلياة بشكل هادئ رغم ما يعرتي الرحلة أحياانً من منغصات وأمواج وعواصف فهذه سنة

احلياة إال أهنا تسري.

رابعاً  -مسألة ((جفاف العالقة)) بينكما رمبا احتاجت إيل تفصيل اكثر ملعرفة منط احلياة بينكما،

ومن املتسبب هبذا اجلفاف ،إال أنين اعتقد أن ما ينقصكما هو الوضوح يف طرح أفكاركما ،واملصارحة

بينكما يف كثري من الواجبات واحلقوق اليت يريدها كالً منكما من اآلخر وأمحلك أنت درجة كبرية من

هذا األمر فتجب عليك املبادرة والوضوح واإلنصاف يف مثل هذه اجللسات لعل هللا حيدث بعد ذلك

أمرا ،وال تنسى أخي الكرمي الدعاء الصادق أبن يصلح هللا ما بينكما ،ويهديكما ملا فيه اخلري

والسداد.

خامساً  -إذا مل تثمر كل تلك األمور وصدقت أنت مع نفسك وبذلت ما تستطيع ملعاجلة هذا األمر

من خمتلف جوانبه ،فاحلمد هلل يف األمر سعة ورخصة ((التعدد)) بشروطه وضوابطه املعروفة من العدل

واإلحسان والرمحة وعدم اجلور واحليف بّي زوجتيك ورمبا كان هذا األمر أخف وطأة على زوجتك
من (اهلم) واإلحساس ابلذنب الذي وضعتها أنت فيه والعجز عن معاجلة واقع ليست مسؤولة عنه

بشكل مباشر ،بل رمبا انعكس ذلك األمر بشكل إجيايب على حياتكما.

وفقك هللا ملا فيه اخلري وأصلحك وأصلح لك ..وسدد على طريق احلق خطاك.
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جفاف املشاعر ..أحرقين!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1422/4/22

السؤال

أان امرأة متزوجه من رجل صاحل وهلل احلمد يكربين ببضع سنوات ولكن مشكليت أن ذلك الزوج جاف

علي أان وأطفايل صحيح زوجي طيب وال يبخل علينا ولكنه حرمين من أشياء كزوجة
وكذلك عصيب ّ
أشياء ال ميكن أن أجدها إال منه مثل الكالم اجلميل وللمسات احلانية فكل ذلك ال أجده إال إذا

أراد املعاشرة الزوجية فقط ،لقد أصبحت أخاف على نفسي من الشيطان فأان حباجة تلك األشياء

كزوجة فإذا مل أجدها منه ماذا أفعل أقسم لك أين لو كنت أان الرجل لتزوجت امرأة أخرى ولكن ما
إيل ابهتمام ،لقد فكرت
حيليت وأان امرأة فهل اجلأ إىل احلرام والعياذ ابهلل حىت إذا تكلمت ال يصغي ّ

يف الطالق ولكين بقيت من أجل أطفالنا فقط وليس من أجل زوجي ألن حياتنا أصبحت جافة جداً،
ال تقل صارحي زوجك فلقد صارحته وأخربته أنين حباجة قربه مين ولكن ال حياة ملن تنادي فهو أن
تغري تغري يوم ويرجع ودائماً أعطيه أشرطة انفعة  ,ال تقل ممكن أن أكون أان السبب بل مل أٌقصر معه
وهو يعرتف بذلك فأان دائماً أتزين له واهتم به ،أان حياتنا هذه أثرت حىت على أطفالنا ،نسبت أن
أخربك أن زوجي أكثر ما يهتم بزمالئه.

أرجوك أن تساعدين فهذه املشكلة أعاين منها أان وكثري من النساء فنحن يف كل يوم بل كل ساعة

يقتل أزواجنا احلب املوجود يف قلوبنا .آسف لإلطالة وجزاك هللا خرياً.
اجلواب
أخيت الكرمية ..اشكر لك ثقتك ..وأسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد وأن يرينا مجيعاً احلق حقاً
ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وال جيعله ملتبساً علينا فنظل إنه ويل ذلك والقادر عليه.
ابلنسبة إىل استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :صدقيين أشعر مبعاانتك ..وما جتدينه ..جتده بكل أسف كثري من النساء من أزواجهن ..حيث

ينشغل الزوج بتفاصيل احلياة ..ومشاغلها ..وينسى أحياانً بعض اللفتاة احلانية والكلمات العاطفية

اليت قد تعين لزوجته الكثري !!..وكثري منهم لو علم وأتكد ماذا تعين مثل هذه ((األشياء)) البسيطة

لزوجته ..لقاهلا وكررها عن طيب نفس ..ولكنها املشاغل وروتّي احلياة والنظر للعالقة الزوجية من
زاوية واحدة ..وهي زاويته فقط !!..ورمبا نظر بعض األزواج إىل ذلك األمر نظرة ازدراء حبجة أن

ذلك من أعمال املراهقّي ..وأهنم قد كربوا عليه !!..فضعي هذا األمر  -أخيت الكرمية  -يف هذا

احلجم ..وانظري له من هذا املنظار ..حىت ال حتمليه أكثر مما حيتمل ..وتفسريه أبنه ال يشعر بقيمتك
وال تعنيه مشاعرك ..وال أحاسيسك!!..
اثنياً :حاويل  -أخيت الكرمية  -أن تنظري للجوانب اإلجيابية من عالقتك بزوجك ..املنزل..

األبناء ..االستقرار ..السرت ..وغريها الكثري ..وتذكري إجيابياته الصالح ..الطيبة ..عدم البخل....

اخل ..وأتكدي أن الكمال هلل سبحانه وتعاىل ..وقد قال الشاعر-:
ومن ذا الذي ترضى سجاايه كلها
كفى املرء فخراً أن تعد معايبهُ
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مث تذكري ..بعد ذلك ..حال اآلالف من النساء اللوايت يعشن يف كنف رجال ظلمة ..أو منحرفون..
أو مدمنون نسأل هللا السالمة ..وتذكري من حرمت من الزواج ..ومن حرمت من الصحة ..أو من
اإلجناب ..أو غري ذلك!!..

فذلك أجدر أن نتذكر نعمة هللا علينا فنشكرها.

اثلثاً :ال تسمحي للشيطان  -أعاذان هللا مجيعاً منه  -أبن يدخل يف هذه األمور !!..فهمه اإلفساد
ونشر الرذيلة وهدم األسر العامرة ..وإاثرة الشحنا والبغضاء ..بتكبري بعض األوهام والنفخ فيها

وتيئيس املرء ودفعه  -ما استطاع إىل ذلك سبيال  -إىل مواطن الزلل ولن يعدم  -قاتله هللا  -ألف

حجة ليدخل من خالهلا ..فيمأل النفوس اخلالية ..مهاً وغماً وأيساً وإفساداً ..فاستعيذي  -أخيت -
قائمة وقاعدة من نزغات الشيطان وتلبيسه وتوهيمه[ ..إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا] ..
رابعاً :فكرة الطالق ..فكرة غريبة  !! ...هذا ما يريده الشيطان وما يسعى إليه !!..وملاذا

الطالق..؟! وماذا بعده؟! وما هو البديل..؟!! وما ذنب األوالد..؟! وأين التضحية..؟!! مث هل

وصلت األمور إىل هذا احلد..؟!!

مهما كان ..فاألمر أسهل من ذلك ..صدقيين ..ولكن ال تتعاملي معه بكل هذه احلساسية ..وحاويل
أن تتكيفي معه ..وافرتضي أن األمر أسواء من ذلك فكيف ستفعلّي..؟! وأتكدي أن ماليّي النساء

يف خمتلف أحناء العامل يعشن نفس املشكلة !!..وال أابلغ فالغالب األعم من الرجال ينسى ..بل ويلغي

القاموس الرومانسي من ذاكرته بعد الزواج بفرتة وجيزة !!!..ومع روتّي احلياة وانشغاله هبمومها
وتفاصيلها كما أسلفت ..ولكل منهم تربيره اخلاص بذلك !!..وال عالقة بّي ذلك وبّي نظرهتم
لزوجاهتم عند الغالب منهم!!

خامساً :بعض النساء تتأثر كثرياً ببعض الرواايت والقصص الرومانسية ..وتعيش يف أجوائها ..وحتلق

بعيداً عن الواقع !!!..ومن مث تنقم عليه وتراه مبنظار أسود ..يلغي من ذاكرهتا كل األشياء اإلجيابية يف
حياهتا ..ويقصر السعادة ومن وجهة نظرها على بعض الكلمات أو اجملامالت ..اليت وإن اتفقنا على

أمهيتها ..وأتثريها ..إال أهنا تظل يف النهاية جزء من املشهد ..جيب إال يقتصر تقييمنا حلياتنا وسعادتنا
عليه فقط.
سادساً :استمري  -أخيت الكرمية  -يف برانجمك اإلجيايب انحيته ..يف االهتمام بنفسك وأببنائك

وببيتك وإبهدائه بعض األشرطة واملطوايت ..وال تنتظري تغرياً سريعاً ..بل رمبا  -حتسناً بطيئاً..
تقبليه واشكريه عليه ..وجيب عليك أنت ..أال تسمحي هلذا األمر أن يؤثر على أطفالكما!!..

سابعاً :كثرة اهتمامه بزمالئه  -موجودة بكل أسف عند بعض الرجال بشكل مبالغ فيه!!! ويؤثر فعالً
على واجباته والتزاماته األسرية !!..أما إن كان األمر يف حدود املعقول ..فتأكدي أنه ال ميكن أن
يرتك أصدقائه جملرد أن ذلك يغضبك ..فكوين أكثر دهاائً وتقبلي األمر ..وال تضيقي عليه ..حىت ال
ميلك ..ويشعر أبنك حتاصريه!!! وحاويل هبدوء أن تستقطبيه على املدى الطويل ..ولعل هللا حيدث

بعد ذلك أمراً.
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وهناك شريط أقرتح لو مسعتموه مجيعاً ..وهو بعنوان (ال صداع مع احلوار ،للشيخ عبد العزيز املقبل)
ويوجد العديد من األشرطة يف أماكن التسجيالت بعناوين خمتلفة تدور مجيعها حول التعامل بّي

الزوجّي ..وآليات العشرة الزوجية.

اثمناً :أكثري  -أخيت الكرمية  -من الدعاء أبن يصلح هللا لك زوجك ويهديك ويهديه ..وحيفظكما
من نزغات الشيطان وتوهيمه ..وأن يريكما مجيعاً احلق حقاً ويرزقكما اتباعه ..والباطل ابطالً
ويرزقكما اجتنابه وال تستبطئي اإلجابة.
وفقك هللا ومحاك من كل سوء ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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زوجيت حساسة..جداً!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1423-12-14
السؤال

أان شاب متزوج منذ بضعة أشهر وعالقيت بزوجيت طيبة وهلل احلمد ،ولكن هناك مشاكل ال ختلو منها

احلياة الزوجية ،غري أن زوجيت تتعامل مع هذه املشاكل حبساسية زائدة ،ولو حصل خالف ومشادة يف
الكالم ضاق صدرها وحزنت بل إهنا مرضت مرة بسبب خالف عادي ،وتقول يل إن قلبها يؤملها

ويرتفع ضغطها ،وأان أريد حالً أفيدوين جزاكم هللا عين خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي ...

أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا
اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:
أوالً -:احلياة الزوجية  -أخي الكرمي  -ال ختلو من تباين يف وجهات النظر أحياانً أو اخلالف حول

هذا األمر أو ذاك  ...ورمبا جتاوز األمر إىل نوع من املشادة اليت يليها عتب ظاهر أو غضب خفي..
ورمبا غضب ظاهر  !! ...مث تعود املياه إىل جماريها وتسري احلياة بشكلها املعتاد  ...وهكذا دواليك!!

اثنياً -:جيب أن يدرك الزوجان أهنما حيمالن نظامّي للحياة ورؤيتّي خمتلفتّي هلا بشكل أو آبخر!!..

وال يلزم أن يتطابقا يف كل شيء ..فهذا مما ال حيدث إال يف القليل النادر جداً !!..فنشأهتما وتربيتهما
وثقافتهما ورمبا قيمهما ومبادئهما وبراجمهما العقلية العليا ..ختتلف بشكل أو آبخر ..وهذا مما جيعل

فهمهما لألحداث وتفسريمها هلا ..وانسجامهما معها ..ال يتفق ابلضرورة !!!..وليسا مطالبّي أبن
ينصهرا مع بعضهما ويذواب الفوارق إىل هذا احلد!! ألنه لن يتسن هلما ذلك بشكل كامل ..إال مع
مرور السنوات وجتاوز الكثري من العقبات!!

اثلثاً -:من املهم جداً أن يدرك الزوجان تلك احلقيقة ..ويدركا معها أهنما بصدد بناء شراكة خاصة

جداً وبناء أسرة كرمية ..وأهنما مطالبان بتقدير تلك الفوارق املوجودة بينهما وتضييق مساحة التباين

إىل حدها األدىن إبحسان الظن وتقدمي العذر وسعة الصدر  ...واحملاولة اجلادة لكليهما بتفهم اآلخر

وتقديره ..وإبعاد كل ما يثري كوامن اخلالف واالختالف ..وعدم إاتحة الفرصة للشيطان ليحقق مآربه
هبدم أسرة مسلمة والتفريق بّي زوجّي فذاك غاية مناه!!..
رابعاً -:أما حساسية زوجتك جتاه هذه األمور ..فيجب عليك تبصريها هبذا األمر  ...وأن مجيع

األسر ال ختلو من مثل ذلك !!..وأن حتاول أن تفهم طبيعتها ..وتساير هذا اجلانب بشكل أو آبخر
 ...مع اختيار الوقت واملكان املناسبّي للتنبيه على املالحظات وبشكل خاص ..وبعيد عن اآلخرين

مهما كانوا ..صوانً خلصوصية ما بينكما وحفظاً ملاء الوجه كما يقال!! واالتفاق على أن املرء يتعلم
من أخطاءه ومالحظات أحبائه وأصدقائه !!..وأن العتاب دليل احملبة!! ـ أما الصمت على

املالحظات وعدم البوح هبا أو استيضاح ما خفي منها فهو بداية غري مشجعة الستمرار احلياة

الزوجية!!!

وفقكما هللا وأصلح ما بينكما ومجعكم على اخلري واحلق واهلدى والتوفيق ورزقكما الذرية الصاحلة إنه
تعاىل ويل ذلك والقادر عليه.،،،
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زوجيت سلبية
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1423-10-6

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ...

سؤايل بعد شكري لكم على هذا املوقع النافع هو:
أنين متزوج منذ ثالث سنوات وأمحد هللا على ما وهبين من زوجة كرمية طيبة هادئة؛ لكن مشكلتها

أهنا شديدة اخلجل متلبسة حبياء جيعلين أحياان أعتقد أنه ظاهرة مرضية حتتاج إىل معاجل نفسي ...
حاولت كثريا يف تغيري هذا السلوك لكين بؤت ابلفشل  ...والذي يؤملين أكثر أهنا عند اآلخرين متارس
نفس األسلوب حبيث أهنا جتلس يف اجملالس النسائية العامة واخلاصة دون أن يكون هلا أدىن مشاركة

حوارية ..ابلتايل بدأ احلديث حوهلا وحول شخصيتها املنغلقة املتقوقعة  ...ترى ما الذي ميكن أن

أصنعه مع شريكيت أكثر مما صنعت (من تنبيه وحوار دائم حول مشكلتها وما قد تسببه من معاانة يل

وهلا يف حياتنا كشركاء) ؟؟.
أمتىن أن أقرأ ردكم سريعاً ...

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

رسالتك هذه تزيد من إمياين بشيئّي اثنّي نغفل عنهما كثريا:
أوهلما :أن هذه الدنيا دار مشقة ودار نكد فال يسلم من نكدها أحد حىت عندما يتصور البعض أنه

قد حصل له من النعم الشيء الكثري إال أنه تبقى لديه بعض املنغصات اليت تزيل عنه اللذة واملتعة ملا
حتت يديه.
واثنيهما :أن الشيطان يعظم للزوج والزوجة مساوئ صاحبه حىت لكأنه ال يرى فيها إال هذا اخللق
الذي مل يرتضيه أو العيب الذي ال يرغب وجوده لدى صاحبه.

قبل فرتة ليست ابلبعيدة كتب إىل زوج مثلك يشكو من عكس ما تشتكي منه أنت متاماً إذ لديه

زوجة قوية الشخصية مبادرة حتب النشاط وتبادله الكالم واآلراء ويذكر أنه يتأذى كثرياً جداً من هذه

الصفة اليت يف زوجته وأنه مل يستطع حىت اآلن النجاح يف عالج ذلك ،بل يضيف أنه يتمىن لو أن هللا

كان قد رزقه زوجة هادئة مطيعة تتحمل منه وتكون سبباً يف إمخاد الكثري من املخاصمات الكثرية

بينهما وال تؤججها وتزيدها.

أيها األخ الفاضل إن الكثري من األزواج ليتمنون وجود مثل هذه الصفة اليت يف زوجتك عند زوجاهتم
ألن احلركة واملمارسة واحلديث والقيادة هلا ضريبتها وهي قوة الشخصية ورمبا جلب مثل هذا األمر

الكثري من املتاعب بّي الزوجّي خاصة إذا مل يستطيعا أن يديرا شؤون عالقاهتما حبكمة وروية وتفاهم
متبادل يتعرفان من خالل ذلك على حدود املسئوليات املناطة بكل منهما.

املرأة النشيطة يف نظرك والقيادية واليت متتلك اجمللس إذا حضرت ثق أن لذلك مثنه من وجود خصال

أخرى قد ال تعجبك ابلضرورة أو قد تكون سبباً يف انزعاجك منها ومتنيك لو كانت بعكس ذلك.
أيها األخ الكرمي صفات زوجتك توحي أبهنا قلما تعاندك أو متاريك أو تالغطك وختاصمك ولكنه يف
النوع اآلخر من النساء يوجد بكثرة إذ قوهتا ومتكنها من احلديث يساعدها على مماراة زوجها

ومناكفته حىت يصل هبا األمر إىل النزاع املستمر وهذا كما قلت إذا مل حيسن الزوجان التعامل معه
ابلشكل املطلوب واملفرتض.
الكثري من األمور اإلجيابية ولكنها العادة حينما حيس كل زوج ابحلرمان إذا ما
صدقين أن يف زوجتك
َ
ركز النظر على السلبيات وترك االجيابيات.

تعديل سلوك اهلدوء والدعة والسكون واخلجل لدى زوجتك شيءٌ ممكن ولكنه حيتاج إىل وقت طويل
ُ

لتغيريه وكذلك هذا التغيري يكون حمدوداً.
أعانك هللا ووفقك وزوجتك ملا فيه كل اخلري لكما،،،
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رغم أنه ملتزم  ...زوجي ال يهتم يب
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1424/8/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أان سيدة ،زوجي من أبناء عموميت ،يتهصف أبخالق عالية ،لديه علم شرعي ،مسعته طيبة جداً عند كل
الطبقات اليت يتعامل معها ،املشكلة فيه توزيع االهتمامات واألولوايت ،فنحن أسرته يف املرتبة بعد

العاشرة ،واألصدقاء يف املرتبة األوىل ،هذا ليس مبالغة ولكنه شيء من احلقيقة ،جلوسه مع أصدقائه
ليس يف طلب علم ،وإمنا مؤانسة وهذا ابعرتافه ،البيت تقريباً للنوم وقضاء حاجاته الفسيولوجية أو

للنت ،إجازته أشد من أايم عمله ،فوقت الظهرية وأوقات الطعام خارج املنزل يف الغالب مع أقرابئه،
مشكليت أيها الشيخ الفاضل اإلحساس ابلوحدة ،وعدم وجود من أبوح له مبشاعري ،خاصة أين ال

أريد من حويل يعرف شيئاً عن حيايت ،واألمر اآلخر عدم وجود من يليب طلبايت ،فأان أكره الشعور

ابملهانة وطلب شيء من أشخاص آخرين ،ال تقل يل عيشي حياتك وقللي من االعتماد عليه ،فقد
حاولت ولكن كيف؟ حضور احملاضرات ،توفري الكتب واجملالت ،توفري احتياجايت واحتياجات أبنائي،
زايرة األصدقاء واألقارب ،كل ذلك أان يف حاجة إليه ،أكرب املشكلة هو ما أحسه يف اآلونة األخرية

من مجود يف مشاعري حنوه ،إحساسي أبين آلة لتفريغ شهوته والعناية حباجياته ،جعلين أهترب من
حقوقه الشرعية أبسباب واهية ،حىت أصبح هذا األمر مصدر إزعاج يل وله بعد أن ظننت أين

استنفذت مجيع طرقي لتوصيل معاانيت له من رسالة أو حوار أو منع مما اعتاده من إغراق مبشاعر
فياضة ،أان اآلن ال أستطيع إعطاءه أبسط حقوقه ،فاهتمامي األول أصبح أبنائي ،أمتىن الرد أبسرع
وقت فاألمر يزداد سوءاً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد :لقد شعرت مبدى املشكلة اليت أنت تعانّي منها

إهنا حقاً "مأساة حقيقية" لكن يبقى هنا أمور منها:

( )1هل جلأت إىل هللا بصدق وإخالص وذل وانكسار ،ودعوت ربك أبن ينهي هذه األزمة على
خري ،ويعود إليك زوجك كما كان يف سابق عهده من االهتمام بك وأبوالدك ،واجللوس معك والعناية

بك وبشؤونك على اختالف تنوعها؟.

( )2هل قمت بتذكريه ابهلل أبن لك حقوقاً عليه أنت وأبناؤك ،وجيب عليه أن يعطي هذه احلقوق

أوىل اهتماماته؛ ألنه مسؤول عن ذلك أمام هللا ،وأن هللا اسرتعاه عليكم ،فيجب عليه أن يعطي هلذه
الرعية حقها على الوجه األكمل ،وإال سيحصد مثاراً ال تروق له يف الدنيا ،فضالً عما ادخره هللا له
من اجلزاء يف اآلخرة.

مقصرة يف حقه ،وما هي الدوافع اليت جعلته ينصرف عنك وينشغل عن
( )3هل ابلفعل أنت غري ِّ

بيته وأوالده ،ويتجه إىل قضاء معظم وقته مع أهله وأقرابئه ،وأصدقائه؟ فإذا كان عندك بعض األمور

اليت قصرت فيها ،فالرجاء استدراك ما فاتك ،لعل هللا أن يرده إليك رداً مجيالً.
( )4حاويل أن تتجملي له وتتفاين يف القيام خبدمته ،وال جتعلي أن يظهر منك نوع من الضيق والضجر
ملا يفعله ،ولكن أشعريه بنوع من العقاب املمزوج ابحلب له والشفقة عليه وأنك حتبّي قربه ،ويشق
عليك بعده عنك ،وأنك أوىل الناس بوقته واألنس به.
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( )5حاويل أن تشغليه ابألوالد وابحلديث عن تربيتهم ،وأهنم يف وقت هم أحوج إليه وإىل نصحه
وتوجيهه ،حىت ينشأوا نشأة إسالمية صحيحة يتشرف هبم أمام الناس ،وال يكون ذلك إال بتوفري وقته
هلم ،كما أنه يوفر هلم أسباب احلياة من مأكل ومشرب ومسكن وخالفه من ضرورايت احلياة.

( )6اجعلي األوالد أنفسهم هم الذين يشغلونه بطرح مشاكلهم أمامه ،وأنه جيب عليه أن ينظر يف
حلها ،وأهنم أحق مبن يقضي معهم الوقت ويراعي شؤوهنم.
( )7ال مينع أن تصارحي زوجك ابحلالة اليت أنت وصلت إليها من مجود املشاعر ،واإلحساس ابمللل

والضيق وأنت ختشّي على نفسك أن يسوء احلال بينكما أكثر من ذلك ،وأن هذا يؤثر على مستقبل

األوالد والذين هم حصيلتكم من هذه احلياة.

( )8ال مينع أن تكلمي أحد حمارمك الثقات العقالء ممن يستطيع أن يتفهم األمر ،ويقدر على عرض
القضية بوضوح وفطنه وذكاء على زوجك ،وال بد أن يصال إىل حل يرضي اجلميع ،وخصوصاً أنك

تطالبّي ،حبق من حقوقك ،ونسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري ويصرف عنا وعنك كل مكروه وشر

اللهم آمّي .وهللا أعلم.
مهسة يف أذن الزوج:

أيها الزوج الطيب أود أن أمهس يف أذنك ببعض الكلمات فهل يتهسع هلا صدرك ،وتنشرح نفسك

لسماعها ،أرجو ذلك فأرعين مسعك اي رعاك هللا ،إين لك حمب وعليك مشفق ولك انصح ومذكر،

فأنت  -كما علمت  -صاحب دين وخلق وعلم ،وتتمتع بسرية طيبة بّي الناس.

أخي الكرمي :أليس ألهلك عليك حق أوجبه هللا عليك ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وقد
اسرتعاك هللا عليهم ،وهو سائلك عن هذه الرعية ،هل أديت األمانة املنوطة بك أم قصرت يف

أدائها؟

أليس من حق زوجتك عليك أن تعطيها حيزاً كبرياً من اهتماماتك ،وتوفر هلا جزءاً ليس ابلقليل من

وقتك؟

أليس من حق زوجتك أن تبث إليك مشاعرها وشكواها ومهومها ،وكل ما يعرتيها يف حياهتا ،فإن مل

جتدك فإىل من تذهب؟ األمر خطري.

أليس من حق زوجتك أبن تشعر أبن زوجها حيبها وحيرص عليها ويهتم هبا ويليب هلا طلباهتا ،ويغذي

مشاعرها كزوجة وأنثى أصبحت حكراً عليك أنت ،وأنت فقط؟

أليس من حق أوالدك أن جتلس إليهم وتسمع منهم وتتفقد مشاكلهم ،وتغمرهم بعطفك وحنانك

وتوجيهاتك ونصحك وإرشادك؟

ال تقول يل أبنك موفر هلم عيشة طيبة من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وخالفه ،معذرة هذه

األمور متوفرة لكثري من الناس ،وال أحب أن أقول لكثري من الدواب فصاحب الدواب يوفر هلا
املأكل واملشرب ،واملسكن ،والعالج إىل غري ذلك ويهتم هبا كثرياً؛ ألن ذلك هو رأس ماله.

أما أبناؤك  -وهم فلذة كبدك وربيع عمرك ،ومهجة فؤادك ورايحّي قلبك  -فمحتاجون إىل

جلوسك معهم ،حتن عليهم ترفق هبم ،توجههم ترشدهم تقدم هلم النصح ،ال بد وأن يشعروا بوجودك

معهم يف كل كبرية وصغرية ،وخصوصاً إذا كانوا يف مثل هذا السن ،وإال ستجين مثاراً ال حيمد عقباها،
وعندها تعض أصابع الندم ،ولكن يف وقت ال ينفع فيه الندم والت حّي مندم.

أمل تقرأ عن احلقوق الزوجية؟ أظنك قد قرأت الكثري.
أمل تقرأ حديث النيب -صلى هللا عليه وسلم" -خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي" أخرجه
الرتمذي ( )3830من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -وقال هذا حديث حسن غريب صحيح.
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أمل تقرأ قول أمنا عائشة -رضي هللا عنها -وهي تصف حال النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتقول:
"كان  -صلى هللا عليه وسلم -يف مهنة أهله أو يف خدمة أهله" أخرجه ابن سعد يف الطبقات
( )158/1فليكن لك يف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -األسوة احلسنة والقدوة الطيبة.
أان ال أقول لك ال جتلس مع أصدقائك ،وال تزور أهلك وأقرابئك ،وال ِّ
تروح عن نفسك مع خالنك،

ولكن أقول كن متوازانً يف حياتك ،وأعط كل ذي حق حقه ،واحلقوق تعطى على حسب وجوهبا
وأمهيتها ،فأهلك هم األوىل أبداء حقوقهم بعد أدائك للحقوق الشرعية األخرى اليت فرضها هللا

عليك ،كأداء الصالة وغريها.

أخي الكرمي :أرجو أالّ تكون غضبت من كالمي ،فاهلل يعلم أين أحب لك اخلري ،وأدعو لك بظهر
ِ
ِ
ّي"
الغيب ،لكن ما أردت من ذلك كله إال نصحك وتذكريك" ،فَِإ هن ال ّذ ْك َرى تَـ ْنـ َف ُع ال ُْم ْؤمنِ َ
[الذارايت ]55:هذا وهللا أعلم.
ِ
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل علي إمث إن طلقتُها؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1425/1/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد تزوجت ملدة عام ،وتركت زوجيت ملدة عام آخر؛ بسبب أعمايل ،وعندما أتى اليوم الذي سأرجع
فيه لنعيش حياة ال فراق فيها ,طلبت زوجيت الطالق! حبجة أننا ال نتوافق ،وال يوجد حب جيعلها

تتشوق يل ،وهي تريد زواجاً فيه حب ورومانسية ،طلبت منها أن نعاجل الوضع ،وهي ترفض وتطلب

الطالق ،علماً أن زواجنا يف السنة األوىل مل خيل من املشاكل ،والسنة الثانية كانت جمرد مكاملات كل
أسبوعّي ،للعلم ,تزوجتها وعمرها ال يزيد عن  19سنة ،هل علي إمث إن طلقتها؟ وهل عليها إمث؟

وهل هناك أحكام شرعية جيب أن نتبناها عند الطالق وبعدها

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
حصرت سؤالك
أحسست بذلك حينما
كأين بك ال تكره طالقها ،وقد تكو ُن عازماً عليه ميّاالً إليه،
َ
ُ
يف مسألة اإلمث بطالقها ،واألحكام الشرعية املرتتبة على الطالق.

ولكن هل ج هربت أن تصلح من حاهلا ،وحتببها إليك  ...ابملعاملة ابحلسىن..والكلمة الطيبة  ...واللّي

واملساحمة؟!

وتقصريك وأنت ترى جفاءها
سس نقصك
أمل تفكر يوماً ما :ملاذا ال ترضى ابلبقاء معك؟! أمل تتح ه
َ

ونفورها؟!

فت على
أنت تعلم أين مل أطلع على تفاصيل حياتك ،ولكن من خالل بضعة أسط ٍر بعثت هبا إلينا تع هر ُ
بت فيها ...
عظيم ما أنت عليه من التقصري يف حق زوجتك املسكينة....تركتها سنةً كاملة اغرت َ

خ وال
أب وال أ ٌ
وتركتها وحيد ًة بال زوج  ...وأنت تعلم أن يف حياهتا ـ بدونك ـ نقصاً ال يسده أم وال ٌ
استكثرت عليها مكاملةً كل أسبوعّي....رمبا كانت هي األخرى مكاملةً جافةً ال رقة فيها
صديقة ...
َ

وال لون وال طعم وال رائحة  ...فهل تلومها إذا اراتبت يف حبك هلا؟

هل نسيت أم تناسيت أهنا مل تزل بع ُد صغريةً يف عمرها وعقلها وجتربتها؟!

دع عنك التفكري يف الطالق ،وحاول بصرب مجيل وحلم واسع أن تعيد العالقة على أفضل مما كانت

عليه أول مرة.

أرى أن تستعّي  -بعد هللا -أببويها ومن له أتثري عليها؛ لريدوها وحيبِّبوها إليك.

أما ما سألت عنه من إمث طالقها ،فإنه ال إمث عليك لو طلقتها؛ ألن الرغبة يف طالقها جاء من جهتها،

فهي الكارهة للبقاء معك.

وال جيوز لك أن تطلقها يف طهر قد جامعتها فيه ،وال وهي حائض ،بل جيب أن يكون الطالق يف
طهر مل جتامعها فيه اتباعاً للسنة يف الطالق وجتافياً عن البدعة.

والطالق ثالث ،فإن طلقتها واحدة مل خترج من عصمتك ما دامت يف العدة ،فإن انتقضت العدة ومل
تراجعها فقد ابنت منك ،ووجب عليها أن خترج من بيتك وحتتجب منك .وال حتل لك حينئذ إال

مبهر جديد وعقد جديد ،وال يشرتط أن تنكح زوجاً غريك.

فإن راجعتها أثناء العدة فهي زوجتك ،وكذا لو طلقتها اثنية ،فإن طلقتها اثلثة فقد ابنت منك ،وال

حتل لك حىت تنكح زوجاً غريك ،فيذوق عسيلتها وتذوق هي عسيلته ،فإن طلقها حل لك نكاحها
بعقد جديد ومهر جديد .وفقك هللا لكل خري.
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زوجيت شخصيتها نرجسية
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1425/09/04هـ
السؤال

كيف أتعامل مع الشخصية النرجسية ،حيث إن زوجيت مصابة هبا ،وهبا صفات ممتازة ،مجيلة،
وشاطرة ،ومثابرة ،وواثقة من نفسها ،وذات مسؤولية ،إال أهنا عنيدة ،وسريعة االستثارة ،وحساسة،

ومتشائمة ،مما تسبهب يل يف مشاكل كبرية ،علماً أن شخصيتها من نوع منطي معّي (حتليلي -عملي -
قيادي) وأان على عكسي ذلك متاماً فأان إنسان (ودود -معرب -ابتكاري) ،إنسان مرهف ،عاطفي،
هي عاشت طفولة انعزالية ،وليس هلا إخوة ،بل كلهن أخوات ،والشخصية النرجسية موجود فيها

حب الذات ،وعدم حتمل أي رأي ،بل تعتربه نقداً ،وجيب معاملتها معاملة خاصة.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :من سنك أستشف أنك حديث عهد ابلزواج ،وقد تكون تربيتك مع أهلك وإخوتك
وأخواتك أثهرت عليك يف نظرتك للنساء ،وجعلت املشكلة ترتكز يف زوجتك يف أهنا متسلطة وعنيدة
وحساسة ،وتريد اختاذ القرارات وقيادة البيت ،وغريها من السمات املتوقعة من النساء يف بداية

الزواج ،أنت قد ال تكون أسهمت يف دالهلا يف أول الزواج ،فكانت ردهتا عكسية عليك ،كذلك
وصفك لشخصيتك قد يكون دفعها الختاذ القرارات ،فهي كما تقول واثقة من نفسها ومثابرة ،وهبا
صفات مجيلة ،فأنت ركزت على قضية متس شخصيتها ،وجعلتها مشكلة يف حياتك الزوجية.

يف تصوري املشكلة بسيطة جداً ،فحداثة عهدك ابلزواج جعل تفكريك يرمي ابللوم على صفات

الزوجة ،بل على العكس متاماً ،فصفاتك قد تكون دعت زوجتك ألخذ هذا الدور ،فأنت هادئ،
عاطفي ،ودود ،متيل لالبتكار واإلبداع ،وهي كلها صفات ال نقلل منها ،إال أن مسؤولية الزوج،

وواجباته أهم من هذه الصفات ،فإذا توافق حسن القيادة وحتمل األعباء واملسؤوليات مع صفاتك،

فهذا حسن ،أما األخرى - ،أخي الكرمي -قد ال تكون مطلوبة من الزوج بشكل مباشر ،فال أبس أن
تكون عاطفياً وهادائً ،ويف نفس الوقت تقوم مبسؤوليتك ،فوصفك للنرجسية قد ال يكون دقيقاً يف

حق زوجتك ،وال يعين عدم توافقها مع ما تريد أنه عيب فيها ،ال تكن قاسياً وانظر للكوب اململوء

وال تنظر للجزء الفارغ ،كل نساء الدنيا لو خرين بّي قيادة أسرهن أو أزواجهن الخرتن األوىل ،فال

تضيق ،ومع ازدايد اخلربة ستدرك الكثري والكثري من أسرار احلياة الزوجية ،ال تركز على هذا املوضوع

وجتعله يف بؤرة تفكريك ،انظر ملثابرهتا ومجاهلا ،وقُ ْد أسرتك قيادة حكيمة ،أما الزوجة ففي بداية

احلياة ،فال تكن قاسياً عليها.
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مع ذلك اسع لتعديلها ،ولكن أتكد أنك ال تستطيع تفصيلها وفق ما تريد ،أنشئ مكتبة صغرية،
امجع فيها كتيبات صغرية عن احلياة الزوجية ،اقرأ يف سرية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وتعامله

مع زوجاته ،امجع كتباً عن الطفولة واآلمال واألحالم ،ال تكن رومانسياً مغلقاً ،وال تكن جافياً مبعداً،
خذ األمور من الوسط ،واسأل نفسك سؤاالً دائماً أين الكمال؟ هو هلل  -عز وجل -هذه بعض
النصائح متمثلة يف مجلة قيم اجتماعية ،أتوقع -بتوفيق هللا -أن تكون عوانً يف حياتك الزوجية،

فمشكلتكم ال حتتاج إال بداية حقيقية منك ،انظر لألمام وال تندم على قرارك ،فأنت يف أول الطريق.

أسأل هللا العلي القدير أن يوفقك يف حياتك الزوجية ،وأن يكون بيتك بيتاً صاحلاً  -إن شاء هللا.-
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هل أتمث بكرهها لزوجها؟

اجمليب د .عبد هللا الرميان

عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى  -كلية الدعوة وأصول الدين.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1425/08/27هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان أعمل ،وزوجي ال ينفق علي منذ سنّي طويلة ،ومل يساهم يف تربية وتعليم أوالده ،وقد علمتهم

أحسن تعليم ،وزوجتهم ،عدا واحداً ما زال يتعلم ،وزوجي ال يربين أبي شيء حىت يف املعاملة ،وحنن

تقريبا متقاطعون كلياً ،حيث إننا نسكن يف بيت اشرتيته من حر مايل وهو يقيم معي ،ولكنه ال يساهم
أبي شيء يف مصاريف املنزل طلبت منه الطالق من قبل خوفاً من أن آمث يف حقه ،أو أن أيمث يف
حقي ومل يفعل ،فهل حياسبين هللا فيما خيص كرهي له ،وإحساسي أبنه عالة علي ،مع العلم أبنين

طلبت منه الطالق خوفاً من عقاب هللا؟ ماذا أفعل وليس يف العمر بقية؟ ..حاولت أن أكون طبيعية
معه ومل أستطع.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت الكرمية :الزواج عقد شرعي يلزم به حقوق وواجبات ،فللزوج على زوجته حقوق ،وهلا كذلك

عليه حقوق "وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف" [البقرة ، ]228:وقد وردت أحاديث كثرية تبّي هذه
احلقوق ،والرجل هو املسؤول عن النفقة ،ويتعاون مع زوجته يف الرعاية والرتبية ،وما ذكرتيه عن
زوجك من عدم قيامه ابحلقوق الزوجية من النفقة واملعاشرة فهو تنصل من املسؤولية ،وإخالل

ابألمانة اليت سيسأله هللا عنها ،وللزوجة احلق يف طلب الفراق إذا امتنع أو عجز عن القيام بواجباته،

وليس له االمتناع من ذلك ،وإال أجرب عليه شرعاً ،لكن ما ذكرت من قيامك ابإلحسان إليه والنفقة
عليه أمر تؤجرين عليه ،وهللا حيب احملسنّي ،وحيث بلغتما من العمر هذه السن فاألصلح حلالك
واألرفق أبسرتك الصرب ومواصلة اإلحسان ،وأما إحساسك أنه عالة فهو عالة ما دام على هذه
احلالة ،وكرهك له ال حياسبك هللا عليه ،ما مل يصل إىل االعتداء أو األذى ،أسأل هللا -تعاىل -أن
يصلح حاله ،وأن جيمع بينكما خبري وخيتم لكما ابلصاحلات.
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ال حتبه ،فهل يطلقها؟
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1425/08/18هـ

السؤال

تزوجت منذ أكثر من شهر ،ومل أر الزوجة -اليت هي بنت عمي -قبل الزواج ،ومل أكلمها ,وبعد

الدخول عليها بدأت الصدمات تظهر يل ,فأخربتين أبهنا ال حتبين وأهنا ُمكْرهة على الزواج مين ,وأبهنا
إرضاء لوالديها ,كما أهنا هتينين ببعض الكلمات السيئة والبذيئة ،ومل أمسع منها كلمة طيبة
تزوجتين
ً

منذ تزوجنا ،أصبحت حمطماً ومهموماً ,أرشدين بعض اإلخوة إىل اللّي معها ومعاملتها معاملة حسنة،
والصرب عليها ،وفعال أعاملها معاملة حسنة ،وسافرت معها ولكن كانت هذه السفرة أتعس رحلة يف
حيايت ،ملخص برانجمنا اليومي (تصلي الفجر مث تنام إىل الظهر ,وآيت من العمل فال تقدم يل كوب

ماء ,أتغدى مع األهل مث أدخل ألانم ,وهي جتلس مع أخوايت إىل العصر ,مث أذهب إىل العمل وأعود

يف العشاء فأسهر مع الوالد ,وهي مع أخوايت ،مث أانم على طرف السرير وهي على الطرف اآلخر.

خواطر:

 .1ال أحد من أهلي أو أهلها يعلم حبالنا.
 .2أان متدين -إن شاء هللا  -وهي حتب األغاين.

 .3الحظت كثرة حبها وذكرها ألحد األحرف اليت ترمز لبداية اسم شخص حتبه  -تكتب احلرف
على يديها ،وعلى األوراق.

 .4عمرها  18سنة ،وعمري  24سنة.
 .5هل أطلقها؟

ساعدوين؛ فحيايت أصبحت جحيماً ال يطاق.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

الزواج نعمة عظيمة م هن هللا هبا على العباد حيث قال" :ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون" [سورة الروم. ]21 :

فيجتمع الرجل واملرأة يف مكان واحد مبيثاق الزواج وعنوان االتفاق ،فكل منهما يقدم لآلخر ما

يستطيع ،وتسود بينهما احملبة والرمحة.

وعندما يرتفع أحدمها عن اآلخر ،وينساق وراء رغبات نفسية بعيدة عن رابط الزوجية حتدث

االختالفات اليت تنذر بفساد احلياة الزوجية.

وسبب املشكل واضح هنا ،وهو عدم رغبة ابنة عمك فيك ،كما أن مشكلة بعض اآلابء يف أخذهم
ببعض العادات اليت ال متت لإلسالم بصلة ،وهي (احلجر)  ،فبنت العم البن العم ،والذي جر وراءه
مشكالت طويلة ومآس عظيمة.

أيضاً هناك من اآلابء من يصادر آراء بناته ،فال يريهم إال ما يراه ،وال يهديهم إال إىل سبيل الذي
يراه؛ فال أيخذ رأي بنته يف الزواج ،وهذا خمالف حلديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-االمي

أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا" أخرجه مسلم ( )1421من حديث

ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -وأصله يف البخاري ( )6971من حديث عائشة  -رضي هللا عنها
 -دون ذكر االمي "،وأنت أيها -األخ الكرمي -أوصيك أبمور منها:

-1حاول النصح والوعظ ،وبيان حقك الشرعي من الطاعة واالحرتام والتقدير ،فإن مل جيد ذلك
فاهجرها يف الفراش.

-2إن مل حيدث حتسن أخرب والدها مباشرة ،أعين ال يكون يف اهلاتف والعم مبقام األب.
-3فإن مل حيدث حتسن فعليك بطالقها ،وهذا آخر العالج.
سددك هللا لكل خري ،ووفقك لصاحل العمل.
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زوجي مشغول!
اجمليب فاطمة الرشودي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1423-3-14
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أكتب لكم عن حايل وأان واثقة أن الكثريات يشاركنين الشكوى

مشكليت ابختصار " زوجي مشغول "

فهو وهلل احلمد رجل ملتزم ومهتم ابلعلم والدعوة لذلك فنصييب أان وأوالدي منه األكل والنوم ،قليالً
ما جنلس معا ونتحدث أو خنرج فهو دائما مشغول إما حماضرة أو درس أو ضيوف!!!..
طلبات املنزل واألوالد أصبحت متثل لدي مشكلة كبرية وسبب دائم للخالف ،السوق ال يعجبه وال

يريد دخوله وأيضاً ال وقت لديه إلضاعته يف األسواق وهو غائب عنا سواء كان خارج البيت أو

داخله فإذا كان يف املنزل فهو مشغول هبذا البحث أو هذا الكتاب أو اإلنرتنت !!..أان أقدر أمهية

دوره يف اجملتمع وأان مستمرة على الصرب واالحتساب ولكين بدأت أضعف وأشعر أن األوالد زادت
مسؤوليتهم وال أستطيع حتملها مبفردي وأان ال نصيب يل يف النشاطات النسائية من حماضرات وغريها

أو االجتماعات األسرية وأشعر ابلوحدة كثريا فأرجو منكم توجيه النصيحة يل وله
وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
األخت اجملاهدة الصابرة حفظها هللا ووفقها وثبتها

كما ذكرت بنفسك إن مشكلتك يشاركك فيها الكثري من الزوجات وهي عدم وجود الزوج ابملنزل
النشغاله ،ولكن هذا االنشغال خيتلف من زوج آلخر ،فمن األزواج من هو مشغول بتجارته ومنهم

من هو مشغول برفاقه ومنهم من هو مشغول هبواايته.

أما أنت وأمثالك ممن انشغل أزواجهن ابلدعوة وطلب العلم فهنيئاً لكن مبثل هذا االنشغال فكم

واحدة تتمىن أن يذهب زوجها إىل درس علمي أو حماضرة أو يسمع شريطاً إسالمياً مفيداً أو يتصفح

كتااب مفيداً بدالً من األفالم اهلابطة واجملالت اخلليعة أو الفاسدة فكرايً أو مشاهدة املبارايت والسهر
يف املقاهي واالسرتاحات دون فائدة ترجى يف الدنيا وال يف اآلخرة بل هي حسرات عليهم وعلى من

يعولون!!!..

وأتكدي أخيت الكرمية أنه ال خيلو بيت من مشكلة وأن اإلنسان خلق يف كبد ،ولكن النظرة حلجم

املشكلة ونوعيتها والتعقل يف ذلك يعاجل كثرياً من املشاكل.

أيضاً أنبهك ألمر هام وهو أال تتملك مشكلتك عليك عقلك ونفسيتك فهذا يفسد احلياة .فيفرتض
يف اإلنسان أن حياول جاهداً أن يعزل املشكلة عن نفسه ويبتعد عنها ..فال تدعي املشكلة أتيت على

األخضر واليابس يف حياتك فتفسدها .وحاويل عزل املشكلة عن السلوك مع الزوج ابلفعل والكالم
وكذلك سلوكك مع أوالدك ،مت عليك أن تنظري إىل حمامد زوجك وفضائله فإن هذه النظرة تقارب

بّي الزوجّي وتزيل كثريا من العقبات واملشاكل كما أهنا تساعد الزوجة يف حتسّي نفسيتها كلما ذكرت
نعم هللا عليها.

اجعلي أيضا لنفسك برانجماً ونظمي وقتك مع أوالدك فوقت للحفظ واملراجعة وآخر للمذاكرة ووقت
للرتويح فأنت كمن يزرع نبااتت يسقيها كل يوم ويراها تنمو وتكرب وهو فرح مغتبط بذلك ألنه يعلم

أهنا سوف تثمر وجيىن مثارها ايفعة إبذن هللا.

وأخرياً وراء كل رجل عظيم امرأة ..فتذكري كم لك من األجر واملثوبة إزاء كل ما يقوم به زوجك
لنفسه وجمتمعه فأنت عونه بعد هللا تعاىل يف ذلك كله.
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أما عن زوجك :فأقول له إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً فأعط كل
ذي حق حقه فزوجتك وأوالدك رعية وأنت راعيها ائتمنك هللا عليها فاحرص على قيامك عليها

فالدعوة اقتداء وخري قدوة لنا مجيعاً وكما تعلم هو رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم إذ قال "
خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي"

فال تكن عوانً للشيطان على زوجتك .فاستوص هبا خريا كما أوصاك بذلك املصطفى صلى هللا عليه

وسلم وال جتعلها حتتاج ألحد يف شراء احتياجاهتا وأنت موجود فهي تريد أن تكون عزيزة حفظكما هللا
ووفقكما لكل خري ورشاد
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بعد  25عاماً  ..هل سيطلقين زوجي؟؟

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1423-5-22

السؤال

بعد  25سنة زواج أقول ال أستطيع التفاهم مع زوجي كل ما حتدث مشكلة يف املنزل أو مع األبناء
خنرج مبشكلة ومع مرور تلك السنّي أرى أن حيايت خاوية من عطف الزوج وحنانه ووقوفه جبانيب

وقت األزمات وافتقد صديقا انصحاً أرجو منك مساعديت ألن زواجي على وشك االهنيار ويل من
األبناء مثانية.

اجلواب

األخت الكرمية:
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة وحاولت تقليب مشكلتك يف خميليت ..إذا تشكّي كزوجة من مجود

العاطفة يف زواجك بعد مخس وعشرين سنة من الزواج ..هذا الزواج الذي أمثر مثانية من األبناء..

وهو يف رأيك على وشك االهنيار إن مل جيد من ميكنه من رأب الصرع الذي يزداد تساعاً مع الوقت..
ويف تناويل هلذه القضية سأكون صرحياً معك كثرياً وأذكر لك أبن حالتك ليس أمامها من وجهة نظري
إال ثالث خيارات وهي مجيعها مفتوحة أمامك اآلن فاختاري منها ما يناسبك وما ترضينه لنفسك

راجياً أن ال يكون فيما سأذكره قسوة عليك ولكنه جهد مين عسى أن تنتفعي به.

هذه اخليارات الثالثة هي ابختصار أوالً بقاء األمر على ما هو عليه بكل ما يتضمنه من إزعاج

ابلنسبة إليك ،واألمر الثاين وهو على النقيض من ذلك وهو أن يتم االنفصال بينكما والطالق،

واألمر الثالث واألخري هو استمرار الزواج والبعد عن االنفصال ولكن ابلقيام ابلعالج وهو أمر قد

يكون فيه شيء من الصعوبة والتعب النفسي.

هذه أمور اثلثة سأتناول ابلتفصيل كل واحد منها على حدة:
أما األمر األول فأنت ال حتتاجّي إىل من يذكر لك صفاته وال شكله وال آاثره فأنت واقعة فيه اآلن
ومعايشة له يف كل يوم كما تقولّي فالتفاهم مفقود مع زوجك واملشاكل ال تكاد تنتهي والعطف

الزوجي واحلنان قد غاب عن حياتك حىت أصبحت تفتقرين إىل من يقف جبانبيك وقت األزمات وإىل
الصديق الناصح الذي تلجئّي إليه عند احلاجة ..هذا جممل ما ذكرته يف سؤالك ورمبا هناك الكثري

والذي مل تبينيه ومل توضحيه  ...ولكن اإلشكالية الكبرية يف نظري أن هذا التشكي حاصل بعد مخسة
وعشرين عاماً من الزواج والسؤال امللح حقيقة هل كان هذا حال الزواج وحال حياتك الزوجية طيلة

هذه األعوام؟ فإن كانت اإلجابة ابإلجياب فكيف صمد هذا الزواج كل هذه املدة الطويلة وإن كانت

اإلجابة ابلنفي فما السبب يف تغري احلال وتغري األوضاع وتغري السلوك الزوجي يف هذا البيت األسري
القائم؟ أسئلة متشعبة حتتاج إىل وقفة متأنية ،ورمبا ميكننا التعريج عليها أثناء تناولنا اخليار الثالث.

اخليار الثاين أمامك يف هذه القضية هو االنفصال عن الزوج وهو حدوث الطالق وهو األمر الذي

ختشينه ورجوت املساعدة من اجل التمكن من عدم الوصول إىل هذه املرحلة.

أعلم أن هذا األمر وهذا اخليار الذي أطرحه أمامك ال ترغبّي الولوج فيه وال الدخول إليه أو حىت
التفكري به ،ولكنك ذكرته يف ثنااي سؤالك فأجدين حمتاجاً للخوض فيه والوقوف الصريح معك عليه.
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أعجب كثرياً للنساء الاليت يطرحن قضية الطالق واهنيار الزواج هبذه السهولة وهبذه السرعة فعند كل

خالف مع الزوج تسارع الزوجة للم أغراضها وذهاهبا إىل بيت أهلها مطالبة ابلطالق واالنفصال عن
الزوج ..أعرف أن هناك أزواجاً ال يقدرونه احلياة األسرية ،وال يتفهمون للواجبات الزوجية .وهناك
من يسيئون لزوجاهتم ورمبا تصل هبم احلال إىل الشتم والعنف أو الضرب املستمر عند كل حادثة

صغرية أو كبرية فهم حقيقة ال يستحقون أن يكونوا أزواجاً من األساس ..ولكن تبقى أن مثل هذه

النوعية من األزواج هي نوعية حمدودة والطالق أو االنفصال هو يف حقيقته رمحة أابحها هللا لزوجات

مثل هذه النوعية من الرجال ليتخلصن من العذاب املستمر ..ولكين لست عن هؤالء التحدث ،وإمنا

عن األسر العادية اليت تعصف هبا احلوادث واألزمات واملشكالت وسوء التفاهم احلادث بّي الرجل
وزوجته بعد كل فرتة فال جتد الزوجة لذلك حالً ..يتفتق عنه ذهنها إىل مللمة أغراضها وذهاهبا إىل

أهلها طالبة االنفصال ..هذه األزمات واملشكالت اندر جداً جداً أن خيلو منها بيت الزوجية ،بل

حىت أشرف البيوت والزواجات وهو بيت املصطفى صلى هللا عليه وسلم مل خيل من هذه املنغصات
فما بل الكثري من الزوجات يسارعن إىل طرق مثل هذا احلالل البغيض.

والذي يبدو يل أن السبب خلف مثل هذه التصرفات الال مسؤولة هو أن املرأة يف تركيبتها النفسية ال

تبصر عقلياً حّي الغضب ووقوع املشكلة مع الزوج وحّي املخاصمة الزوجية إال طريقاً واحداً ميثل

أمامها وهو اهلروب إىل بيت األهل وطلب الطالق ..وهذا على كل حال ليس عند كل النساء وال

ميكننا التعميم عليهن ولكنه يوجه لدى الكثري منهن.

والعجيب أن مثل هذه األحادية يف التبصر والرؤية لدى الزوجة سرعان ما تزول عندما هتدأ النفس

وتسكن اخلواطر ويزول الغضب وتبدأ التفكري ابلكثري من الوسائل العالجية البعيدة كلياً عن مسلك

الطالق واالنفصال.

واملرأة سيئة احلظ هي اليت يكون لديها زوج أمحق وطائش غري متعقل وغري متزن يتعجل أمر الطالق

واالنفصال حاملا تطلبه منه الزوجة وال يدرك أن طلبها ذلك كان فقط نوعاً من التنفيس خيرج يف حال
الغضب وهي يف حقيقتها ال تريد معناه.

أمر آخر يضاف إىل هذه النقطة أن الزوجة ما عساها أن جتين إذا ما اهنار زواجها ومت الطالق؟ هل اي

ترى ستكون أحسن حاالً مما هي فيه اآلن؟ يف مثل حالتك ممن هي يف سن األربعّي ولديها العديد من
األوالد لن جتين إال اخلسارة املضاعفة ..األوالد ستنهار عزائمهم ..وتسوء حالتهم ،وتشّي نفسياهتم..

وتسود الدنيا يف عيوهنم ..األب يف جهة واألم يف جهة أخرى ،هم ليسوا صغاراً فيمكن أن مينع سنهم

وإدراكهم الصغري اآلاثر السيئة ملثل هذا اخلراب الذي حل أبسرهتم واالنفصال الذي مت بّي والديهم.
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الزوجة نفسها هل ستتزوج من جديد وتبدأ حياة أسرية جديدة؟ والسؤال األهم هل سيتقدم هلا وهي
يف مثل هذه احلالة من تظن هي أنه كفؤ هلا؟ وهل ستحصل على السعادة اليت مل جتدها يف بيت زوجها

األول؟ وهل ستخلو حياهتا اجلديدة من املنغصات واملشاكل أم أهنا ستطلب الطالق مرة أخرى من
ذلك الزوج أيضاً؟ أمور كثرية جداً وأسئلة ملحة بشدة جيدر ابملرأة التفكري هبا كثرياً قبل أن تتعجل
وتطلب االنفصال من زوجها وبيتها وترك أبنائها.

أيها األخوات األمهات جيب أن تدركن جيداً وتعّي احلقيقة أن الزوجة إذا أجنبت أوالداً فإن هذا يعين
ذلك نقصاً يف حرية اختاذ القرارات املصريية لديها ..هي ليست وحدها اآلن فتقرر االستمرار أو

االنفصال ،هناك أوالد جيب أن يكون هلم حق ونصيب من تفكريها وعند اختاذها مثل هذا القرار..

وأعود وأكرر أن هذا الكالم ليس موجهاً ألولئك النساء الاليت يتعذبن حقيقة يف بقائهن مع أزواج
وحوش ال يعلمون شيئاً عن معاين الرمحة والرقة بل ديدهنم الضرب واهلجر والفحش ونقص الدين

داخل وخارج بيوهتم.

األوالد ومستقبلهم جيب أن يكونوا نصب أعّي والديهم قبل اختاذ مثل هذه القرارات ..وحنن نعلم
الكثري من األزواج والزوجات مل يتم التوافق بينهم ولكنهم صربوا وضحوا ال لشيء إال من أجل

ونساء ايفعّي
أوالدهم فما كانت عاقبة ذلك إال السعادة فيما بعد حينما كرب األبناء وأصبحوا رجاالً
ً

وصدق هللا حّي أوصى األزواج والزوجات ابلصرب فرمبا أتيت النتيجة احلسنة والنهاية السعيدة فيما بعد

فقال عز وجل ":وعاشروهن ابملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل هللا فيه خرياً
كثرياً " [سورة النساء]

فالصرب ..الصرب أيها األزواج والزوجات وال جتعلوا العناد وحب الذات هو صاحب الكلمة الفصل يف

وقر ة
قضاايكم والطالق أو االنفصال هو الفيصل أمامكم حىت وإن كان على حساب أوالدكم ّ

عيونكم.

ومن هنا قلنا أن نقول لك أيها األخت الكرمية ولكل زوجة متر مبثل حالتك انه يوجد أمامكن خيار
اثلث جبانب اخليار األول وهو االستمرار يف املعيشة على هذا النحو من النزاع واملشاكل املستمر

واخليار الثاين وهو االنفصال والطالق والذي نتفق مجيعاً على وجوب البعد عن التفكري فيه أو حىت
طرقه .هذا اخليار هو خيار اإلصالح والرتميم يف بنية احلياة الزوجية ،وال أظن أنه يعجزك وغريك من

الزوجات التفكري فيه أو حىت التفنن يف تطبيق أساسياته فال أشك أبدا أنك قرأت ومسعت مارست

الكثري من هذه األساسيات اليت تقرب الزوج من زوجته وتذيب اجلمود املتعمق بكل جذوره يف بنيان
العالقة الزوجية .هذه األساسيات من القواعد الزوجية كالتزين والتطيب واملعاشرة ابللطف والكلمة

اجلميلة كلها وغريها الكثري لن أعيد على مسامعك التوصية هبا فهي وغريها كما ذكرت أان متأكد من
انك حاولت الكثري منها إذ هي مجيعها كما تالحظّي تدخل يف إطار األمر ابلفعل والعمل والعالقة

الزوجية الناجحة قائمة يف حقيقة األمر على مبدأين اثنّي مها مبدأ الفعل وهو ما ذكرته آنفاً وغريها
من األمور الواجب على الزوجة فعلها من أجل بناء زواج انجح واملبدأ الثاين هو مبدأ الرتك مبعىن

جتنب األمور اليت ختدش جدران الزوجية وحتفرها وتزيد التصدع فيها.
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ولكي ال أطيل يف هذه االستشارة فإنين سأكتفي أبمر واحد فقط وأظنه أم املشكالت القائمة ولبها

ومسببها الرئيسي يف كثري من اخلالفات الزوجية ،ولو متت السيطرة عليه لتمت السيطرة على الكثري
من املنغصات اليت يتحدث عنها الكثري من األزواج والزوجات .هو ليس سهالً السيطرة عليه ولكنه

هو حيتاج إىل صرب كبري ..وإىل مراس ومران مستمر ..هذا األمر يعاين منه األزواج والزوجات معاً وإن
كان يف أوساط الزوجات أكثر .هذا األمر هو كثرة التشكي والتذمر وكثرة التأنيب من قبل الزوجة
إىل زوجها ".التشكي" والتذمر أوصلت الكثري من األزواج إىل اهلروب من البيت .يعمد الزوج إىل

هروب
البقاء خارج البيت لفرتات طويلة رمبا يكون فيها مصطنعاً للعمل واألشغال وهو يف حقيقته
ٌ
من زوجته وكثرة تسخطها وشكايتها ..هي ساخطة من كل شيء ..من األوالد ..ومن الزوج وتعامله
معها ..ومن قلة اخلروج والنزهات ..ومن قلة املصروفات على املالبس والزينة ..تريد السفر ..تريد

الزايرات ..تريد الزوج جبانبها ..وتريده أن يسعى لكسب لقمة العيش يف نفس الوقت ..وهكذا يف
تسخط وتذمر ال ينتهي حىت ميل الزوج التحدث هلا أو االستماع إليها إذ ليس لديها غري التشكي

والتذمر والتسخط وكثرة اللوم.

أيها األخوات الكرميات أقلّوا من هذا اللوم املزعج ..ليس ضرورايً أن يستمع الزوج إىل قائمة

الشكوى كل يوم ..والغريب أن هذه املسألة تزيد عند الكثري من النساء مع الزمن ،فكلما طالت

مدة الزواج كلما كثر التشكي لدى العديد من الزوجات.

جيب أن تعي املرأة أن الزوج طاقة ونفسية وأثقل ما عليه مساعه أن يسمع الشكوى والتذمر من
الزوجة وإذا ما أمعنا النظر يف املشكالت القائمة بّي األزواج جندها بدأت من تشكي وتذمر من قبل

الزوجة وقابله عدم تفهم من الزوج مث انفرط عقد اخلصام بعد ذلك ليزداد اهليجان التالومي بينهما
ينتهي بعد ذلك مبشكلة تتطلب وقتاً حللها.

أما كيفية التخلص من هذه الصفة القبيحة فهي :أوالً ابللجوء إىل هللا بطلب العون ولنعلم مجيعاً أن
ما حيدث لن من مشاكل يف بيوتنا إمنا هو نتاج تقصري منا مع واجباتنا جتاه ربنا.

اثنياً املران واحملاولة املستمرة يف التقليل من التسخط واإليقان ابن ما فات ميكن تداركه.

اثلثاً :املعاهدة واحملاسبة الشخصية يف كل فرتة " أسبوعياً "مثالً على عدد املرات الذي حيصل فيه مثل
هذا التشكي وحماولة وضع جداول زمنية ولو لفرتات قصرية يكون فيها املنزل خالياً من التشكي
والتذمر من قبل األزواج على بعضهم البعض.

ثقوا مجيعاً أن اخلالص والتخلص من هذه العادة السيئة هي سر بدية النجاح لكال الطرفّي ،وبداية
النهاية لكثري من املشكالت األسرية القائمة

وفقك هللا ورعاك وأصلح حالك.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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ال أطيق زوجيت!!.

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1423-4-19

السؤال

السالم عليكم ورمحة هلل وبركاته
بداية جزاكم هللا خريا اجلزاء على هذا املوقع القيم وجعل هللا مجيع ما تقومون به يف ميزان حسناتكم

ونفعنا بعلمكم

بدية أان رجل متزوج منذ ما يقارب الثالث سنوات وأحب زوجيت ويشهد هللا أين أعاملها مبا يرضي
هللا .هي وأهلها والذين هم مبثابة أهل يل ،ولكين ال أعلم ملاذا متر أايم علي ال أشعر مبيل حنوها

وأحاول االبتعاد عنها رغم أنه مل يصدر منها أي شيء يضايقين ،حيث أبقى متوترا حال رجوعي من
العمل وتلح هي علي ملعرفة ما يب ولكين ال أستطيع مصارحتها أبين ال أطيقها.

وبعد أايم يعود احلال إىل ما هو عليه.

أفيدوين ماذا أفعل حيث أن هذه احلالة تعودين كثرياً وال أريد ظلماً لزوجيت ولكن أشعر أن األمر
خارج عن إراديت.

اجلواب
األخ الكرمي:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

النفس البشرية خمزون مليء ابألسرار والعجائب والكنوز املعرفية ملن حاول التأمل فيها والتبصر يف
حالتها والتمعن يف تقلباهتا ،إهنا معّي أعجز الكثريين من علماء النفس والروحانيات واألخالقيات

والفضائل عن اإلحاطة ابلقدر القليل منها والنزر اليسري من أسرارها ،وكل الذي فعلوه هو فقط
حماولة س ٍرب ألغوارها املتقلبة وتفتيش ألشكاهلا املختلفة علههم بذلك يدركون شيئاً من كنهها العجيب
وجسمها اللطيف وصفاهتا املتعددة وصورها الكثرية ..إهنا حقيقة آية من آايت عظمة هللا يف هذا
الكون ..ومعجزة من معجزات خلقه العظيمة فتبارك هللا أحسن اخلالقّي.

اإلنسان يف خلقته اليت خلق هللا عليها مركب من عنصرين اثنّي مها روح وجسد .وهو حيسن التعامل
مع اجلسد بشكل ابرع ..هو ابرع يف عالجه إذا ما احتاج إىل ذلك حال املرض وهو ابرع يف جتميله

وحتسّي صورته ابالعتناء به ليل هنار يف حال الصحة والعافية ،أما الشق اآلخر وهي النفس فإهنا أمر

يصعب التعامل معها ويستعصي على الكثريين فهمها انهيك عن احتوائها وعالجها وقد حيزن

اإلنسان ولكن ال يدري من أين أيتيه احلزن ..وقد يغتم ويهتم ولكن ال يعلم مصدر ذلك الغم واهلم..

اح يف الصدر وتبتهج نفسيته وهو ال يعلم مصدر ذلك كله.
ويف املقابل فقد يسعد وحيس ابنشر ٍ

هي منبع اخلري كله ،وهي نفسها منبع الشر كله لدى اإلنسان..ختطو القدم ..وتبطش اليد وتبصر

العّي وتسمع األذن ويتكلم اللسان كل ذلك يتم أبمر من هذه النفس وتكف مجيعها عن العمل أبمر
منها أيضاً .إهنا كما ذكرت سر عجيب أودعه هللا سبحانه يف ذواتنا
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أنت حتب زوجتك وتريد إسعادها وال تريد هلا ظلماً ويف نفس الوقت فإنك جتد من نفسك يف بعض
األحيان عدم راحتك معها وال تطيقها ..إهنا لدى بعض الناس أمور متناقضة ..ولكين أتفهمها

وأصدق حبدوث مثل هذا األمر معك وهي مشاعر ختاجل النفوس كثرياً ..ومثل هذه املشاعر ال حتدث
مع الزوجة فقط ،بل قد يشعر اإلنسان مبثل هذه األحاسيس مع صديق عزي ٍز مثال ،أو مع العمل
والوظيفة أو مع بعض األقارب أو قد يكون مع مكان معّي كمنزل أو سيارة أو غري ذلك ،وهذه

صفة من صفات هذه النفس البشرية إذ جتنح إىل امللل والسأم يف تعامالهتا مع بعض األمور خاصة

إذا كان التعامل مع مثل هذا األمر له صفة الدميومة والتكرار مع اإلنسان.
وكعالج ملا جتده جتاه زوجتك من ضيق فإنين أوصيك مبا يلي:

أوال :إبقائك هذا األمر بعيدا عن علم زوجتك شيء رائع منك يف احلقيقة ودليل حب هلا فأنت ال
تريد مضايقتها هبذا األمر خاصة إذا مل يبدر منها تصرف مشّي مسبب هلذا التضايق.

اثنياً :حاول التعرف على نواة املشكلة ولبها واملسبب األساسي ملثل هذه األحاسيس يف زوجتك..
هل هي الرائحة املنبثقة منها مثالً؟ أو نوعية اللبس؟ أو املظهر اخلارجي وشكل ونوعية التسرحية

لديها؟ أو غري ذلك ،إذ ان هذا اال معان والتدقيق قد يرشدك إىل أمر يسبب لك الضيق يف العقل

الباطن والالشعوري فتشعر مبثل هذه األحاسيس حاملا يتواجد الباعث هلا يف زوجتك فيكون ما تشعر
به إمنا هو استجابة ال شعورية هلذا املثري.

اثلثا :ال أبس من مراجعة أخصائي نفسي واجللوس إليه وتوضيح مثل هذه املشاعر لديك أمامه ،فرمبا

يكتشف أموراً لديك يستطيع التعامل معها فتنكشف مثل هذه الغمة من نفسيتك.

رابعاً :ال تدع األذكار واالستغفار فقد أثبتت التجارب املتكررة أثرها البالغ يف كشف اهلم واجنالء

األحاسيس السيئة وانشراح الصدر .األوراد الصباحية واملسائية وأذكار الدخول واخلروج من البيت

كلها أمور طيبة فال هتجر العمل هبا.
وفقك هللا وأسعدك.
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زوجي ال يعرف (الرومانسية)
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

تزوجت منذ عدة سنّي برجل عريب مسلم من بلد آخر أحببته وأحبين ،فتزوجنا ،علماً أنه أكرب مين

سناً ،مضت األشهر األوىل على خري وتفاهم ،وبعد املولود األول انقلبت حياتنا ،يوماً نكون فيه

مرتاضّي ،وعشرة نكون متخاصمّي وهكذا ،بعد املولود الثاين وأان ال أجد من زوجي كلمة مجيلة ،ال

أجد منه ما أريد إال الصرف على البيت واألوالد ،وأان امرأة عاطفية جداً ،وهو إنسان جدي جداً ،ال
يعرف الرومانسية ،وال طول البال ،على أقل شيء يغضب ويشتم ،وما حيزنين أكثر أنه يف بعض

األحيان يدعو علي ،وأان ال أرد عليه ،ولكين أسرها يف نفسي ،وأذهب أبكي ،حىت عندما أبكي فإنه
ال أييت ليصاحلين ،أو يرضيين ،ولديه تلك الفكرة أن احلق معه دائماً ،وأنه حىت لو كان هو مذنباً
فيجب علي أن أرضى ،وأ ْن آيت إليه ،وأان ال أستطيع أن أفعل أي شيء مجيل له إذا كان هو ظاملين.

أظل أفكر يف أايمنا احللوة ،وأقول يف نفسي :ملاذا تغري علي هكذا؟ مع العلم أنين انقشته عدة مرات

يف هذا املوضوع ،وطلبت منه أن ينتبه حلاله معي ،وأحاول دائماً أن أطلعه على مواقع ،أو كتب هتتم
بشؤون احلياة الزوجية ،ولكن ال حياة ملن تنادي ،لقد مللت وسئمت؛ ألنين حاولت بكل الطرق

معه ،لكنه هكذا ،مع العلم أنه يقول يل دائماً :إنه حيبين ،وإنه راض وسعيد ابلعيش معي ،ودائماً
ميدحين بّي الناس ،وليس لديه املشكلة اليت أعاين منها أان ،ولكين ال أجد حبه يل ،فهو ال جيالسين،
وليس لديه قيم اخلصوصية ،والرومانسية الزوجية ،كل شيء لديه عائلي ،أي كل مهه هو األوالد،
حىت عندما أتزين له ،وأتطيب ،وأعمل كل األمور اجلميلة له ،فهو ال يهتم ،وال تتحرك مشاعره

حنوي ،مع أنين مجيلة ،وأصغر منه بكثري ،حىت عند املعاشرة فإنه يقضي وطره مين بال مقدمات كأمنا

يقوم مبهمة ما ،وهذه املعاشرة ال حتدث إال مرة يف األسبوع ،أو كل عشرة أايم ،أو رمبا يف بعض

األحيان تصل قرابة الشهر من دون أي ملس بيننا ،ماذا أفعل؟ أصبحت أفكر ابالنفصال عنه ،ولكن
يصعب علي ذلك؛ ألن لدي ابنتّي ،إضافة إىل ذلك فأان أحبه ،وال ميكن أن أتصور حيايت من دونه،

ماذا أفعل؟ علماً أنين وحدي ليس يل أهل وأقارب ،وهو أيضاً ،أرجو أن تساعدوين- ،وجزاكم هللا

خرياً.-

اجلواب

من املتوقع أال خيتلف اثنان يف أن ما ذكرته من حالك مشكلة ،لكن قد يقع اخلالف يف حجم
ِ
أشرت إىل أنك امرأة عاطفية و (رومانسية)  ،والعالقة العاطفية والرومانسية تشكل
املشكلة؛ فقد

أولوية ابلنسبة لك ،وهذا من شأنه أن جيعل شعورك ابإلشباع العاطفي يتأخر حىت يف األوضاع

الطبيعية.

كبريا مما ذكر ،هو يف
ومن الصعوبة تشخيص حالة زوجك يف حدود الوصف الذي ذكرته؛ ألن ً
قدرا ً
الواقع يعرب عن نظرتك له ،وأتوقع أال يكون الوصف دقي ًقا بشكل ٍ
كاف لسببّي :أن ما ذكرته يعرب
عن رأيك ،ونظرتك ،وتفسريك للمواقف ،وقد ال تكون هي املواقف نفسها.

السبب الثاين :أن هناك مواقف متبقية يتعّي معرفتها؛ إلعطاء تشخيص حلالة الزوج.
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ومع ذلك ،فإنك تشريين إىل أن زوجك يعرب عن حمبته لك ،ورضاه ،وسعادته أمامك ،وأمام معارفه،
وهذا من دالئل اخلري وبشائر احملبة.
ميكن تشخيص مشكلتك يف وصفّي:

 -عدم إشباع زوجك لك عاطفيًا يف مقابل شعورك بعدم القدرة على احلياة بدونه.

 سرعة انفعال الزوج ألي سبب والتجاوز يف التعبري عن ذلك (الشتم والدعاء) .واملقرتح حلل املشكلتّي أن تستمري يف منح زوجك عاطفتك ،وهذا يسهم -إبذن هللا -بتوفري قدر

من العاطفة الراجعة ،والتزين له ،والتحبب إليه ،وإذا كان تغريه عليك بسبب ضغوط عمل طرأت
عليه فأثرت يف نفسيته ،فلعلها ختف الح ًقا ،وحىت لو كان ما طرأ عليه هو نوع من الربود اجلنسي

والعاطفي (مع أن يف السؤال ما خيالف هذا التوقع) فلعل االستمرار يف حماولة إقناعه أو التدبري له

عن فرص لالرتقاء ابلثقافة األسرية واالجتماعية يسهم يف حتسن حاله ،وال أجد مناسبًا التفكري يف
االنفصال عنه لعدد من األسباب:

( )1أنه أبو ابنتيك -أصلحهما هللا ،-وأنتم يف دار غربة ،وال يضمن اإلنسان السالمة لنفسه وال
ألوالده يف تلك البالد.

( )2أن االنفصال عنه ال يضمن العثور على زوج بديل ،حيقق ما تطمحّي فيه ،كما أن البديل قد
يكون مثل زوجك يف أول األمر مث يتغري.

( )3أن مشكلة زوجك قابلة -إبذن هللا -للعالج ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم":-ما أنزل هللا

داء إال وله دواء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله" رواه أمحد ( )3568وابن ماجة ( )3438من
ً
حديث بن مسعود  -رضي هللا عنه .-

كثريا من البيوت تقوم على
( )4مع أن املودة بّي الزوجّي مطلب وجزء من السعادة الزوجية ،فإن ً

االحرتام املتبادل بّي الزوجّي ،ورمحة أحدمها لآلخر ،ولو مل يصل ذلك إىل حد احملبة ،كما قال عمر

-رضي هللا عنه :-فليس كل البيوت يبىن على احلب ،ولكن معاشرة ابإلسالم ،واحلسان" رواه

الطربي يف هتذيب اآلاثر ( ، )1482ولذلك وصف هللا ما يكون بّي الزوجّي أبنه مودة ورمحة،
فأحياانً تكون وشيجة العالقة بّي الزوجّي مودة ،وأحياانً تكون العالقة رمحة ،وأحياانً تكون مودة

ورمحة ،وهذه أعلى الدرجات ،كما أن هناك من يفتقد كال الوصفّي ،فتصعب العالقة بّي الزوجّي.

()236/18

أان وزوجيت مشاكلنا كثرية
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1425/3/8هـ

السؤال

شيخنا الفاضل :أان وزوجيت نكن لبعضنا احلب العظيم ،ونعرف ذلك يف أوقات صفائنا ،لكن ما

يكدر علينا حياتنا هي مشاكلنا الكثرية اليت ال حصر هلا ،فألتفه األسباب نثور ونتلفظ على بعضنا

وندعي على بعضنا كاحلاقدين حىت نصل ملرحلة ال تطاق تطلب بعدها زوجيت الطالق ،لكننا نرتاجع
ونضع شروطاً ومواثيق يلتزم هبا كالان ،لكن ال تلبث أن تعود املشاكل ،فنحن متزوجان منذ  7سنّي،
ولدينا أوالد واحلمد هلل ،أرجو نصحي وتوجيهي.

اجلواب

اخلالف بّي الزوجّي الذي يصل أحياانً إىل حد التغاضب أمر شائع قلما خيلو منه بيت ،حىت أكثر

البيوت استقراراً ،ومر ّد ذلك إىل أن جنس االختالف يف وجهات النظر وتباين األمزجة لصيق جبنس
اإلنسان ،فإذا صاحبه شيء من احلدة وتعكر املزاج حتول إىل غضب وشقاق.

ويف حديث سهل بن سعد الساعدي يف الصحيحّي البخاري ( )441ومسلم ( ، )2409أن النيب
 صلى هللا عليه وسلم -ملا سأل فاطمة عن زوجها علي  -رضي هللا عنهما -قالت" :كان بيينوبينه شيء فغاضبين فخرج" ،فسعى  -صلى هللا عليه وسلم -إىل تطييب خاطر علي دون أن

يستفصل أو حيدث بينهما شيء من هذا القبيل ،كما أن (بيت النبوة) الذي ميثل أعلى درجات

االقتداء رمبا حدث فيه شيء من ذلك ومن أحب الناس إليه ،ففي الصحيحّي البخاري (، )5228

ومسلم ( )2439عن عائشة  -رضي هللا عنها -قالت :قال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
"إين ألعلم إذا كنت عين راضية ،وإذا كنت علي غضىب ،قالت :فقلت :من أين تعرف ذلك؟ فقال:

أما إذا كنت عين راضية فإنك تقولّي :ال ورب حممد ،وإذا كنت غضىب قلت :ال ورب إبراهيم " ...
احلديث.
فاملقصود أن جنس اخلالف ورمبا املغاضبة ليست مشكلة يف حد ذاهتا ،لكن املشكلة تتجلى يف

صورتّي كبريتّي ،تندرج ضمنهما عشرات األمثلة الصغرية:

( )1أن تتكرر املغاضبة حىت تغلب على حياة الزوجّي ،فيتسلل إليها برود العاطفة مث يسود اجلفاء
بينهما ،حىت يتكدر العيش.

( )2أن تصل املغاضبة هبما إىل حد مكروه من السباب واإلهانة اليت يرتفع املسلم عنها أو القطيعة
والظلم ،والدعاء ابإلمث الذي قد يوافق اإلجابة.

واحلقيقة أننا ال نستطيع أن نفصل بّي اخلالف وعموم سري احلياة الزوجية ،بل احلياة االجتماعية
بشكل عام ،وعليه فإن أية مشكلة (اخلالف الزوجي أو غريه من مسائل العبادات أو املعامالت) اليت
جيدر بنا أن نسعى حللها ،ينبغي أن ال نقتصر على احلل إذا ما وجدانه؛ ألن غالب احللول أشبه ما

تكون ابلرتميم أو الرتقيع ،ويف كثري من األحوال حتل املشكلة وتبقى جذورها وأسباهبا.
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وعليه ،فالشجار بّي الزوجّي -إذا كثر -فإنه يشعر أبن املشكلة يف تركيبة شخصية الزوجّي أو
أحدمها ،فإذا كان أحدمها سريع االنفعال ،أو متقلب املزاج أو يتعرض لضغوط نفسية فرضتها طبيعة

عمله أو عالقاته االجتماعية ،أو قلق يتعلق ابملال ،فاألولوية لعالج الطبيعة غري السوية وتعويدها

السلوك الصحيح ،فإن أي حتسن يطرأ على جانب من جوانب الشخصية ينعكس بصورة ما ،على

حاله وسلوكه بشكل عام ،وهذا واحد من اجملاهدات اليت نرجو أن يثيب هللا عليها ،والذي ميكن قوله

يف حدود ما كشف السؤال عنه ،أن على الزوجّي أن يتعاوان على منع أسباب اخلالف أصالً ،وخباصة
إذا غلب على ظنهما أنه من الصعب أن يضبطا انفعاهلما حينئذ ،وذلك من خالل مراعاة مجلة أمور،

منها:

( )1أن تقدر األمور بقدرها ،فإن مما يؤيت املغاضب من قبله هو عدم تقديره لألمور ووضعها يف
نصاهبا ،وكثرياً ما تضخم أمور استجابة لتكدر املزاج غالبا وزهنا احلقيقي دون ذلك بكثري ،فكلمة

خرجت مل تضبط أو أريد هبا املزاح ،أو عمل مل يتم على الوجه املطلوب أو يف الوقت احملدد ،أو رأي

مل يرق لآلخر ،كل ذلك إذا وافق نفسية مستاءة أو مزاجاً متعكراً يصبح قنبلة ضحيتها الزوجان على

األقل.

( )2أن يغلب املسلم على حاله األرحيية وانشراح الصدر ،ويقلل من جتهم الوجه ،ويكثر من التبسم،
فإن التبسم زايدة على ما فيه من األجر ،أظهرت التجارب أنه سبب إلنتاج (هرموانت) تسهم يف

االستقرار النفسي واإلحساس ابلسعادة.

( )3أن يعتين الزوجان ابلثقافة األسرية ،ويطالعا ما يكتب يف هذا الشأن ،رغبة يف توظيفه يف حياهتما،
ويف الساحة جمالت حمافظة ذات عناية هبذه املوضوعات ،فضالً عن الكتب واألشرطة ،وكم سيكون

لطيفاً إذا أعان زوج زوجته على هذه الثقافة وأعانت زوجة زوجها على ذلك.

( )4اإلفادة من أوقات االستقرار والصفاء يف تعميق العالقة الزوجية ،وكسر الراتبة اليت قد توفر

فرص اخلالف ،وعادة الناس ليست واحدة يف التعبري عن مشاعر املودة بّي الزوجّي ،ولكن على كل
زوج أن يتحسس ما حيبه زوجه مما أابحه هللا ،فيباشره وحيتسب األجر يف ذلك عند هللا.

وإذا ما حدث اخلالف فليكن خالفاً انجحاً! أعين أن يستويف آداابً يرقى به الزوجان إىل مصاف

العقالء ،ومن ذلك:

( )1يتعّي على الزوجّي أو أحدمها أن ميسكا عن أتجيج اخلصام الذي اتقدت شرارته ،فيبدأ

ابالستعاذة ابهلل من الشيطان ،فإن الغضب مطيته لتحقيق أسوأ مراميه وهو التفريق بّي الزوجّي،
وعليهما أن ينصرفا إىل ما يهمهما فيتوقف عن اجلدال ،وخباصة ذلك النوع الذي ال يعدو أن يكون

ترامياً ابملسؤوليات وتراشقاً ابلتهم.

( )2أن ال جير اخلالف إىل استدعاء خالفات سابقة عفا عليها الزمن ،فيزج هبا يف حلبة صراع اليوم،

وكأن املوقف تصفية حساابت ،بل يقدر كل خالف حبسبه ،والقصد من النقاش أو حىت (التالوم) هو

الوصول حلل ،ال أن تقام احلجج والبينات على صحة دعوى ما.

( )3أن حيرتز الزوجان أن جيري على ألسنتهما سبة ال تليق ،أو ما من شأنه حتقري اآلخر وتسفيهه ،أو
التهكم بشيء ال يد هلما فيه ،كبلد أحدمها أو أسرته أو والديه ،فإن هذا غالباً حيدث يف النفس جرحاً
عميقاً قد ال ميحى بسهولة ،أو يدعو بدعوة تصادف إجابة.
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( )4على الزوجّي أال يكوان صرحيّي يف إبداء مشاعرمها السلبية جتاه الطرف اآلخر ،مهما كاان
صادقّي ،فإن الصدق ال يعين التعبري عن مشاعر قد هتدم البناء الزوجي ،وإذا كان هذا ليس خاصاً
حبالة الشجار ،فإنه يتأكد عندها.

( )5ليستحضر الزوجان أن هللا مل يذم إنسان لغضبه ومل ميدحه لعدم غضبه ،ولكنه أثىن على من إذا
غضب كظم ،وأعلى من شأن الذين إذا غضبوا هم يغفرون ،وهنا تتجلى قوة النفس يف ضبط

االنفعال ،ال يف جزالة ألفاظ الشجار ،وال يف قوة الصراخ ،وما أعظم أجراً ادخره هللا للكاظمّي

الغيظ ،فقد خرج اإلمام أمحد ( )15066والرتمذي ( )2021وأبو داود ( )4777وابن ماجة
( )4186بسند حسن عن معاذ بن أنس اجلهين  -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال" :من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه هللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه هللا
من أي احلور شاء".

( )6أال يفرح الزوجان وال أحدمها ابخلالف ،حال وقوعه ،ويستجيبا النفعاالت أنفسهما فيزيدا يف
اتقاد الشجار ،ويتخذا قرارات خطرية من جرائه ،ويف حديث عائشة  -رضي هللا عنها -املذكور
طرف منه ،قالت" :أجل وهللا اي رسول هللا ما أهجر إال امسك" (سبق خترجيه)  .نسأل هللا أن يهدينا
حملاسن األخالق واألعمال واألقوال ،ويعيذان من مساوئ األعمال واألخالق واألهواء واألدواء.
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أان حائر مع زوجيت
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/نشوز الزوجة

التاريخ 1425/04/19هـ

السؤال

أان شاب ،يل وظيفة مرموقة جداً ،ومعروف حبسن عالقيت مع الناس ،وأديب اجلم معهم ،ومساعديت هلم
يف حوائجهم اخلاصة ،والفضل هلل وحده ,إضافة إىل ذلك فأان أمحل هم الدين والدعوة مبا يتيسر يل،

وظاهري يدل على اتباع السنة والفضل هلل وحده ,أان متزوج اآلن منذ ما يقارب ثالث سنوات من
فتاة متدينة عفيفة ،تدعو إىل هللا بقدرها واحلمد هلل ,ولكنها شديدة الغرية ،فال تتورع حّي أتخذها

الغرية أن تسبين وتشتمين وتدعو علي مبا يؤذيين ،وتعريين مبا كان مين قبل التزامي ،وال مانع عندها

من أن تعرض أبهلي تصرحياً أو تلميحاً ،أو هتددين بطلب الطالق ،وقد أفهمتها حبرمة ما تصنع ،إال

أهنا تعود وكأن مل يكن شيء ,وحجتها حّي هتدأ أهنا خلقت من ضلع أعوج ،وأن الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم -قد أوصى هبن؛ ألهنن عوان عندان ،وما يزيد الطّي بلة أنين أعمل يف قطاع صحي له
مساس ابلنساء ،وأان أجتهد أال يصدر مين ما خيالف هللا فيما أستطيع ،وعسى أن يغفر يل هللا ما يبدر

مين خطأ أو إكراها ,لكن زوجيت تقلب حيايت جحيماً بسبب ذلك.

وقد حدث يف أول الزواج أن ضربتها عدة مرات بسبب شدة الغضب ،فكنت اعتذرت هلا حىت إنين

قبهلت أمخص قدميها.

عذراً فللموضوع زاوية أخرى :فأان إىل اآلن مل أعاشر زوجيت كما يفعل األزواج ,فهي تعاين من مرض

خوف أو هلع مينعها من مساسي هلا ،وقد راجعنا بسببه متخصصّي عدة ,ويعلم هللا أين مل أخبل عليها

بشيء فمن طبيب إىل آخر ,حىت ذهبنا إىل أحد األئمة ليقرأ عليها ,وال فائدة ,فقد امتنعت مراراً عن

أخذ العالج ،أو أداء بعض التمارين املتخصصة تكاسالً ،أو لعدم اقتناعها جبدوى ذلك ،ووهللا لقد

حتملت تساؤالت الناس عن عدم اإلجناب وهم من أهلها أكثر من أهلي ،وأان حمتسب كتماين السر؛

لئال تتأذى هي ,فضالً عن حتملي ما يعتمل يف نفسي من رغبة شديدة ومن نداء للفطرة ,وقد حاولت
شرح موقفي هلا صراحة دون تلميح ،وهي تتعذر وتتأفف أحياان ً،وهتددين ابلنكد والطالق إذا أان

تكلمت مع أحد من أهلها ،ال أنكر أين أصبحت أفرغ ما يف جويف بيدها إال أن ذلك ال يغنيين متاماً,
وأصبحت وأان املتزوج وطالب العلم أمارس العادة السرية ,وأان قد كرهت نفسي وأظلمت حيايت من
جراء مقيت الشديد ملا أصبحت فيه ,فأان أنكر على الناس ما آتيه ,وأرشد الناس لطرق السعادة اليت

أان أبعد ما أكون عنها ،وملا علمت زوجيت أنين أمارس تلك العادة ,هددتين مراراً بفضحي والتشهري
يب ،هتددين ابلتشهري يب عند أهلها والناس ،وملا حاولت إصالح الوضع ,مل يفلح شيء ،ال أنكر أين

فكرت يف طالقها ،وال مينعين إال احلرص على األجر ،وعسى أن جيعل هللا فيه خرياً كثرياً ,إال أن

السيل قد بلغ الزىب ,,فأدركوين برأي سديد ,فأان وهللا غريق .جزيتم خرياً.
اجلواب

يف تقديري ،ما تشكو منه خبصوص زوجتك مركب من ثالث مشكالت (غريهتا الشديدة وما تتسبب
به) ( ،انفعاهلا وما يرتتب عليه) ( ،خوفها من اجلماع)  ،ويغلب على ظين أن بّي هذه املشكالت

عالقةً طردية.
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مرضا إذا جتاوز حده ،وهو ما أشرت إليه ،ابإلضافة إىل االنفعال
غرية النساء سلوك طبيعي ،لكنه يعد ً

الذي يعرتيها ،وجيرها إىل عدم السيطرة على نفسها.

نوعا من (الشك والريبة) مع شيء من (الصلف)  ،ومها وصفان يتقارابن
من احملتمل أن زوجتك تعاين ً
يف بعض الشخصيات ،ال أجزم هبذه الوصف لكن سياق وصفك يوحي بذلك ،هناك صفات (قد

جتتمع كلها أو بعضها) يف (الشخصية املراتبة)  ،منها :تغليب سوء الظن ،واحلذر والتوجس ،وحماولة
التحليل ،واالطالع على ما يف نفوس اآلخرين ،واحلساسية من أي نقد يصدر منهم ،وصعوبة اعرتاف
هذه الشخصية ابخلطأ أو اجلهل ،حفظ املواقف واألقوال اليت ميكن أن تشكل إدانة الحقة لو حدث

اندرا ما مييل
شجار ما وتطلب استدعاءها ،تغليب مشاعر الغلظة والصرامة على األلفة واللطفً ،

صاحب هذه الشخصية إىل املزاح ،وغالبًا ما يتسم بضعف اإلصغاء ،ليس ابلضرورة كل هذه
الصفات جتتمع يف الشخصية املراتبة ،يكفي أن يوجد ثالث على األقل.

هذه النفسية اليت تعاين منها زوجتك قد يكون هلا أتثري يف احلالة العصبية والنفسية العامة اليت تسبب

اضطراابت جنسية (سواء يف الرغبة أو يف املمارسة)  ،وقد ال يوجد هلا سبب عضوي عند الفحوص
الطبية.

(وأحياان ال تشعر
يغلب على ظين أن زوجتك تعاين من اخلجل من مسائل اجلنس ،وترى فيه عيبًا
ً

بذلك)  ،أو أهنا مسعت عنه معلومات مغلوطة تتعلق ابألمل فتومهته شيئًا خموفًا ،زاد األمر إشكاالً
عالجا عند ٍ
خمتص نفسي ،حيث
األسلوب الصارم الذي أتوقع زوجتك تتصف به ،ومثل هذا يتطلب ً
إن هناك جوانب حتتاج إىل تفكيك ،وابلتايل تتطلب جلسات ميكنكما بعدها -إن شاء هللا -جتاوز

املشكلة.

أحياان ،قد تُفهم املشكلة على أهنا مس أو عّي ،وهو ما يبدو أنكما تتوقعانه مما استدعى زايرتكما
ً
لبعض الرقاة الذين يقرؤون القرآن الكرمي ،وقراءة القرآن مسلك انفع إن شاء هللا ،لكنه يبعد أن

تكون مشكلة زوجتك متعلقة ابلعّي أو السحر إذا صح تقديري؛ وألن املشكلة تتعلق ابلتصورات

واملخاوف فإهنا تتطلب التعليم واإلفهام ابلطرق العالجية املناسبة.

أقرتح عليك املبادرة إىل طبيبة نفسية ممن عرفت ابحلكمة يف ختصصها( ،أو طبيب إذا تعذرت
الطبيبة)  ،واعرض عليه مشكلة زوجتك سر ًيعا ،وامنح نفسك (مهلة) يف حدود األربعة أشهر بعد

أول زايرة للطبيبة ،فإذا مل ترحب زوجتك ابلعالج أو مل ينفع معها فأقرتح عليك الزواج أبخرى؛ طلبًا
إلعفاف نفسك وسلوكك السبيل املستقيم ،فإن حتسنت أحوال زوجتك (وأان متفائل بتحسنها إذا

أعنتها على تعديل سلوكها بشكل عام) وإال فقد ترى االنفصال عنها ،ولعل هللا خيلف على كل واحد

خريا من اآلخر.
منكما ً
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أان ال أحب زوجي ،ومن أجل ذلك....
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1425/04/13هـ
السؤال

أان فتاة متزوجة متدينة -وهلل احلمد ،-ويل سنتّي مع زوجي الذي يكربين أبربع سنوات وهو متدين،

وأجنبت منه بنتاً عمرها سنة اآلن ,ونعيش يف منزل مستقل ,حالته املادية مستورة ,مشكليت هي :أنين
ال أحب زوجي ,حاولت أن أحبه وأن أكيف نفسي مع الوضع لكنين مل أستطع! قررت اإلجناب

عسى ولعل أن أزيد قرابً منه لكين مازلت على حايل! هو حيبين ويصرح بذلك ،مل استطع مبادلته

نفس الشعور!

فكرت عدة مرات يف الطالق لكين حمتارة ،كيف سأواجه أهلي؟ ما مصري ابنيت الوحيدة؟ حتدث

املشاكل بيننا مراراً ولكين أجتاهلها أما يف بعض األحيان فإنين ال أستطع ،وأذهب إىل أهلي ،وأان يف

نييت عدم العودة لكن إجبار أمي وإصرارها أعود بعد يوم أو يومّي ،تعبت.

زوجي إذا مرض فهو دائم الشكوى ال يريدين أن أبتعد عنه ،أحتاج إىل زايرة أهلي ,ولكنه يتعلل أبنه

مريض وحيتاجين! عندما أذهب إىل أهلي يتصل يب ويتشكى أبنه مريض وو ،..ال جيعلين أراتح

وأجلس مع أهلي مراتحة!

ومرت يب األايم على هذا احلال إىل أن تعرفت على شاب خلوق عن طريق اإلنرتنت! منت عالقتنا
وتعرفت عليه أكثر يكربين بسنة ،تطورت عالقتنا وأحببته من كل قليب! حىت صرت أفكر فيه يف كل
وقت أستمتع بكل كلمة يكتبها! حىت وصلت يب احلال إىل أن أعطيته رقم هاتفي! أكلمه بغياب

زوجي! تطورت عالقتنا حىت قابلته مرة من املرات يف مكان عام ,أحببته إىل درجة اهليام ,قد يكون

تعريف على هذا الشاب هو سبب تدهور عالقيت مع زوجي يف الوقت احلايل إال أنين ال أريد االعرتاف
بذلك!

اعلم أنين أخون هللا وأخون العهد وأخون زوجي ولكن ما العمل؟ دائما ما أدعو هللا أن ينجيين من
هذا الطريق الوحل الذي انزلقت فيه ،ولكن دائما ما بّي نفسي أبن عالقيت مع زوجي وافتقاري

للحب املتبادل هي السبب فيما أان فيه اآلن ،مر على عالقيت مع هذا الشاب ثالثة أشهر ويف كل
يوم تزيد رغبيت فيه! حاولنا أال نسمح ألنفسنا ابلتمادي أكثر وحاولنا أكثر من مرة أبن نبتعد عن

بعض إال أننا يف كل مرة نعود أبقرب من السابق!

أمتىن منكم إفاديت ابحلل بشكل سريع؛ ألن وضعي احلايل سيء للغاية.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

األخت الكرمية - :وفقها هللا  -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
متنيت أنين مل أصل إىل اجلزء اآلخر من الرسالة ،لقد كنت أقرأها واألمل يعتصر قليب؛ ألين أرى اخليانة

الصرحية هلل وللمواثيق والعهود وهلذا الزوج املسكّي ،أي تدين هذا الذي ذكرتيه يف بداية رسالتك؟!
ترى ما مدى شعورك ابلذنب واملعصية اليت عصيت هللا هبا ،أنين أسأل هللا لك اهلداية والرشاد ،وأن
أيخذ بيدك إىل احلق واخلري ،ويزيدك ثبااتً عليه.
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أخيت الكرمية :مل تذكري سبب بغضك لزوجك ،هل أبغضتيه لشكله اخلارجي؟ أم لسوء خلقه ودينه؟
أم أنك كرهتيه وال تعلمّي سبب ذلك؟ وهذه هي املصيبة العظيمة والطامة الكربى ،ورد يف احلديث
الصحيح أن الشيطان يكون على عرش على املاء ويعبث أتباعه يف الناس مث أيتون إليه مرة أخرى،

فيسأهلم ماذا فعلوا فيقولون بعضهم :ال يزال به (أي ابلعبد) حىت يوقعه يف املعصية واآلخر يقول ال

أزال به حىت أوقعته يف البدعة ،إىل أن يقول األخري :ال أزال هبما حىت فرقت بينهما (أي الزوجان)
فيدينه الشيطان ويلبسه اتجاً.
إذاً من أعظم ما يقوم به الشيطان هو التفريق بّي األزواج وهدم حياهتما ،وأرى أن الشيطان قد

اختارك هذه املرة هلذا العمل ،فانتبهي لذلك واعلمي أنك على خطر عظيم قد ختسرين به ثواب

الدنيا واآلخرة ،واعلمي أبن الدراسات االجتماعية والنفسية أثبتت أبن االرتياح املتبادل بّي الزوجّي
ال ميكن أن حيصل يف غضون سنتّي وكيف حيصل ذلك ،وكل منهما مكث يف دار أهله أكثر من

عشرين عاماً ،فهل سيتقبل هذا الطرف اآلخر تقبالً كامالً يف زمن يسري ،بل إن دراسة أثبتت أن أكثر

حاالت الطالق كانت ولألسف يف خالل السنتّي األُول.

وأان ومن خالل رسالتك أستطيع أن أذكر بعض صفات زوجك الرائعة واليت أعماك عنها الشيطان

رمبا منها طيبة القلب ..ومنها العاطفية الشديدة والتصريح هبذه العاطفة جتاه الزوجة ،مع العلم أبن

كثري من األخوات يشتكّي أبن أزواجهن ال يصرحون هلن ابحلب واهليام فانظري كيف جعل الشيطان
هذه اخلصلة ،صفة نقص يف نظرك ،مث انظري -رعاك هللا -إىل هذا الشاب الذي تعرفت عليه

وأعجبك كثرياً ..ما الذي أعجبك فيه؟ هل هو شكله؟ قد يكون ذلك ولكن ثقي متاماً أبن أصحاب
األشكال املميزة يف الغالب قد يكون لديهم من الغرور والكرب واالحنراف أحياانً.
وقد تقولّي أن الذي أعجبك هو فكره وروحه ،وأان أقول كيف عرفت ذلك يف غضون فرتة بسيطة،

أم كيف تعتقدين ذلك وأنت ترين أسلوبه يف التعرف عليك ،بل لو كان لديه دين ومروءة تردعانه عن

احملارم ملا رضي ابلتعرف عليك وانتهاك خصوصيتك فضالً عن كونك متزوجة ولديك أطفال.

فأوصيك ابلتوبة والرجوع إىل هللا ولن يتحقق ذلك إال ابإلقالع الصادق الكامل عن هذه املعصية

ابلتوبة والرجوع عنها ،إقالعاً أتخذين العزم فيه على أال تتحادثي مع هذا الشاب مرة أخرى ،وإال
فإين أخشى عليك من الوقوع فيما ال حتمد عقباه ،وعندئذ ال ينفع الندم وال البكاء ،وستتمنّي

حينذاك أبن أمك مل تلدك.

إن زايدة تعلقك هبذا الشاب ليس هو احلل ،بل هو زايدة يف العذاب والعناء وركض خلف سراب

ماء ،بل هل تعتقدين أنك ستنالّي منه ما تريدين ،ال وهللا ،وأكاد أجزم أبنه لو
بقيعة حيسبه الظمآن ً

تيسر له الزواج منك لرفض رفضاً قاطعاً ونفض يده منك.

أخيت الكرمية :ال تيأسي من رمحة هللا؛ فإن هللا كرمي ولطيف بعباده ،ويسرت هلم عيوهبم ،إايك أن
تشعري ابلقنوط من رمحة هللا تعاىل.
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واستدركي نفسك فما زلت يف بداية الطريق ،واحلمد هلل الذي ردك إىل احلق وعرفت خطأك وأوصيك
بلزوم الصدق مع هللا ومع زوجك وستجدين مشقة يف ذلك يف البداية ،ولكن ستجدين النهاية -
إبذن هللا -وتذكري قول هللا  -عز وجل" :-والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع
احملسنّي".

فثقي مبعية هللا ونصرته ملن يريد اهلداية بصدق ،وأظن أنك كذلك  -إن شاء هللا .-سدد هللا خطاك،
وأعانك على لزوم احلق والثبات عليه ،وهللا حيفظك ويرعاك.
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أعاين من فقدان العاطفة
اجمليب
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1426/03/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان سيدة متزوجة منذ فرتة طويلة ،تزوجت يف سن صغري ،ويل من األوالد مخسة ،اعرتضت على فارق

السن ،لكن األهل أصروا على الزواج ،واحلمد هلل زوجي طيب ،حنون ،وأخالقه ممتازة ،املشكلة أين

أعاين من فقدان العاطفة من بداية زواجي ،إذ زوجي يعتربها كالماً فارغاً ،وأعاين من مشكلة أين كثرياً
أحن إىل العاطفة ،لكن هو يستحقرين ،أفتقد احلنان ،هو يهتم أبوالده كثرياً ،واحلمد هلل أين أقوم

عما
بواجبايت على أكمل وجه ،زوجي له نظرة خاصة للحياة؛ ألن مطلق احلرية له ،تشجعت وحبثت ّ

أفتقده خارج البيت ،وعن طريق اإلنرتنت تعرفت على شخص مقارب لسين ،ويعاين نفس مشكليت،

واقتصرت عالقيت به على تبادل اآلراء والفائدة فقط ،ومل نتبادل معلومات خبصوص األهل ،كل

األمور كانت زرع الثقة ،وإحساسي أنه شخص يهتم يب وخياف علي وينصحين ،بعكس زوجي الذي

ال يهتم هبذه األمور ،أريد أن أعرف هل ما فعلته يعترب جرماً؟ أعرف أين ارتكبت خطأً ،لكن حاولت
االبتعاد ومل أستطع؛ ألين أفتقد للحنان واإلحساس ابالهتمام .أرجو إفاديت ولكم جزيل الشكر.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخييت يف هللا :من قراءيت للرسالة يتضح أنك عاطفية -كما تقولّي -ولكنك ال متلكّي زمام املبادرة،

فإذا كان زوجك  -كما تذكرين -على قدر من الطيبة واألخالق ،فابدئي معه وغريي من منط

حياتك ،وابدئي أنت ابحلنان عليه ،وحسسيه بذلك؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،فأنت اآلن أم

خلمسة أطفال ،فالواجب عليك حبهم واحلنان عليهم ،ومعىن ذلك أنك لست مراهقة تبحث عن

هذه األمور بطرق غري شرعية ،اتقي هللا يف نفسك ويف أسرتك ،وامتثلي قوله هللا تعاىل" :الرجال
قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم فالصاحلات قانتات

حافظات للغيب مبا حفظ هللا والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا

عليهن سبيال إن هللا كان علياً كبرياً" [النساء. ]34 :

ختاماً :أرجو أن تكوين سيدة احلور يف اجلنة بطاعتك وبرك لزوجك ،وأذ ّكِر نفسي وإايك وكل أخت
مسلمة حبق األزواج علينا ،ويكفيك يف هذا املقام أن من ماتت وزوجها عنها ر ٍ
اض دخلت اجلنة.
ويف احلديث اآلخر قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إذا صلهت املرأة مخسها ،وصامت
شهرها ،وحفظت فرجها ،وأطاعت زوجها ،قيل هلا ادخلي من أي أبواب اجلنة شئت" أخرجه أمحد

( )1664من حديث عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه .-أسأل هللا لنا ولك الثبات على
طاعته.
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مضى عمري معه وال أحبه
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1426/01/7هـ
السؤال

تزوجت منذ عشرين سنة ،وعمري  28سنة ،وكنت أعيش يف بيت إخويت يف وضع غري مستقر،

وعندما تقدم يل أول خاطب وافقت حاالً؛ كي أختلص من الواقع الذي أعيشه ،ولكن اتضح يل بعد
أين ال أحبه ،وال أستطيع التحمل عندما يقربين ،وأمثِّل كي ال أشعره بذلك ،وأهترب منه عندما
يطلبين ،وأتشاغل عنه ،وأعلم أنه يصرب علي كثرياً ،وأان أتعذب من الداخل من أجله ،وال أستطيع
مصارحته؛ كي ال أجرح شعوره ،عندي منه عدة أوالد ،وهو ملتزم وحسن اخللق ،ولكن ضعيف

الشخصية ،وأان أفوقه بذلك ومتعلمة.

سؤايل :هل أان آمثة وسيحاسبين هللا على ذلك؟ .أرجوكم أفيدوين أان أخاف هللا .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

ابنيت الكرمية ،أما حالتك ومعاانتك فهي واضحة ،أما سؤالك فلم يتضح يل ،هل ِ
أنت تسألّي عن

مشاعرك ،هل هي مما أتمثّي به؟ فاجلواب أن مشاعرك ليست مما متلكّي ،كما قال النيب صلى هللا عليه
وسلم" :اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك" أخرجه الرتمذي (، )1140

وأبو داود ( )3124من حديث عائشة -رضي هللا عنها .-وليس من السهولة أن حيدد اإلنسان
اجتاه مشاعره ،فإذا ِ
كنت ال تشعرين حبب له فهذا أمر فطري راجع إىل تكوينك النفسي وال ذنب لك
فيه ،ولكن الشيء املهم هو أال يتجاوز ذلك إىل التعامل بطريقة سيئة فيها سوء عشرة ،والذي ظهر
يل من خالل سؤالك أنك لست كذلك ،وأنك جتاهدين نفسك كي حتافظي على مشاعره وكرامته

وقيمته الشخصية.

فأنت -حبمد هللا -غري آمثة ،بل مثابة على صربك ومعاانتك وحتملك ما ال تتقبله نفسك ،وهللا يعظم
لك األجر واملثوبة ،أما إذا كنت تسألّي :هل لك احلق بطلب الطالق؟.
اجلواب نعم ،لك احلق بطلب الطالق إذا كنت تشعرين بنفرة منه ،كما أرشد النيب -صلى هللا عليه

وسلم -مجيلة بنت أيب بن سلول زوجة اثبت بن قيس بن مشاس أن ترد عليه حديقته ،ومل ينكر عليها
طلبها الطالق منه .صحيح البخاري ( . )5273وكما فعلت بريرة زوجة مغيث اليت كان زوجها حيبها
أشد احلب ،ولكنها كانت تبغضه ،فأذن هلا النيب -صلى هللا عليه وسلم -مبفارقته بعد أن حتررت من

الرق ،وكان صلى هللا عليه وسلم يقول لعمه العباس" :أال تعجب من حب مغيث لربيرة وبغض بريرة
ملغيث" صحيح البخاري (. )5283

أما إن كنت تسألّي :هل من املصلحة أن تطليب الطالق منه؟ ،فإن الذي يظهر يل أن املصلحة

ليست يف ذلك ،والسبب أنك قد أتخرت كثرياً يف اختاذ هذا القرار ،فبعد عشرين سنة من العُشرة،
وبعد عدة أوالد ليس يف مصلحتك إطالقاً مفارقة هذا الرجل مهما كانت عواطفك؛ ألن مضي

عشرين سنة معه أثبتت أنك قادرة على احتمال هذه احلياة ،كما أن طول هذه املدة وإن مل يصنع حباً
ووفاء متبادالً ،ويف املقابل فإن هذا الطالق لن يفتح أمامك خيارات أفضل،
فإنه يوجد إلفاً وتفامهاً ً

خصوصاً مع ما ذكرت من استقامة هذا الرجل ،ووداعته وحسن خلقه.
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الذي أتصوره حلالك بعد الطالق -وأنت يف هذا السن ،وهؤالء األوالد معك -أن خيارات الزواج
الثاين معك ستكون حمدودة جداً ،وأشك يف أنك ستتزوجّي بشخص جتدين عنده ما يالقي عواطفك
ومشاعرك؛ ولذلك فإن الصرب ومتضية بقية العمر مع األوالد رمبا كان هو اخليار األفضل لك ،وأال

تشعري زوجك بشيء من مشاعرك ،وحتاويل ما أمكن القيام حبقوقه؛ ألين -كما قلت لك -ال أنكر
حقك يف طلب الطالق ،ولكن ينبغي التفكر والتفكري يف اخليارات املستقبلية ،هل هذا الطالق
سيؤدي إىل حياة أفضل أم سيؤدي إىل تشردك وبقائك بال زوج ،وبعدك عن أوالدك وتشتت

حياتك؟!.

فكري يف األمر بروية ،واسأيل هللا اخلرية وهللا يوفقك ملا حيب ويرضى.
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ال يشعر برغبة حنو زوجته
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد

عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/املشكالت العاطفية
التاريخ 1426/01/06هـ
السؤال

سؤايل هو :أنين متزوج منذ عدة أشهر ،وأهل زوجيت من منطقة بعيدة ،ومشكليت ترتكز على أمور:

بُعد أهلها وكثرة روابطهم االجتماعية يزعجين .ليست على ما أريد ،وقد استعجلت يف زواجي ومل

أراع الشكل .أشعر دائما أنين (لو أفارقها) سأراتح .نظرة أقاريب وأهلي هلا فيها نوع احتقار .أشعر
أحياان بعدم الرغبة يف معاشرهتا .مل أجد طموحي فيها ،ولكن ما جعلين أصرب عليها أهنا ذات دين،

وخلوقة ،وحترتم أهلي ،وكذلك أجد احرتاما من أهلها .سؤايل :كيف أزيل هذا الشعور ،وهل تنصحين
ابالستمرار معها؟ أرجو أن تكون اإلجابة مفصلة .وشكراً.
اجلواب
سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فأشكرك أخي على ما كتبته من سؤال االستشارة قبل اإلقدام على فعل تندم عليه مستقبال ،وامسح

يل مبناقشتك فيما كتبت:

أوالً  :هل بُعد مكان أهل الزوجة مما يزعج؟ أنت تعلم عن الكثري ممن يتزوج من دول أخرى عربية

وغري عربية بيننا وبينهم آالف الكيلومرتات ،ومع ذلك مل جند من يرغب يف فراق زوجته لبُعد أهلها!؟
بل إن بعد الزوجة عن أهلها جيعلها تلتفت إىل زوجها ،فيكون هو أهلها فتسعى لكل ما يسعده.

أما ابلنسبة للروابط االجتماعية كما قلت ،فهذا مما ينفعك وال يضرك؛ لذا كان الزواج من خارج

األسرة والقبيلة مما يقوي مكانتها ،ويكون فيه تعارف وتعاون يف مصاحل شىت ،كما أن يف الزواج من

خارج األسرة جنابة لألوالد وقوة يف أبداهنم وعقوهلم.
اثنياً :تقول استعجلت يف زواجي ومل أراع الشكل؟

قولك مل أراع الشكل؟ هل تقصد مواصفات تريدها؟ إن كان كذلك فاعلم أبن اجلمال احلقيقي هو يف
تقوى هللا واالستقامة على شرعه ،كما أن اإلنسان ال خيلق نفسه وصفاته وأفعاله بل هللا -تعاىل -هو

اخلالق ،فال تعرتض على خلق هللا عز وجل.

وصفات اجلمال وغريها مما يدندن حوهلا بعض اجلهلة ،حيث يرمسون يف خميلتهم صورة فتاة شقراء
ومبواصفات أخرى ال يهم ذكرها هي من آاثر املسلسالت واألفالم اليت تعرض على وسائل اإلعالم
الفاسدة.

بل إن الكثري من تلك الصور قد شكلت أبقالم وألوان املكياج ،وقصات الكوافري( .وهذه هي ثقافة

العوملة املرة؟)

كما أن املستوى -أعين اجلمال -يف الناس هو الوسط ،وكل حيمل عيباً بّي جنبيه قد يعلم به ،وقد
ال يتفطن لذلك إال من شاء هللا وسع ريب كل شيء علما.

كما أنه جاء يف مسند اإلمام أمحد ( )11356عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح املرأة على إحدى خصال ثالث تنكح املرأة على ماهلا،
وتنكح املرأة على مجاهلا ،وتنكح املرأة على دينها ،فخذ ذات الدين واخللق؛ تربت ميينك".

فأي نصح بعد نصيحة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الذي ال ينطق عن اهلوى.
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وهل هناك عاقل ال حيب أن يتزوج امرأة صاحلة ،ويف احلديث عن ابن عباس -رضي هللا عنهما-
قال :ملا نزلت هذه اآلية "والذين يكنزون الذهب والفضة" قال كرب ذلك على املسلمّي ،فقال عمر

-رضي هللا عنه -أان أفرج عنكم فانطلق فقال اي نيب هللا إنه كرب على أصحابك هذه اآلية ،فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إن هللا مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم ،وإمنا فرض

فكرب عمر مث قال له أال أخربك خبري ما يكنز املرء املرأة الصاحلة إذا نظر
املواريث لتكون ملن بعدكم ه
إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته" .رواه أبو داود يف سننه (. )1664

وعن عبد هللا بن عمرو-رضي هللا عنهما -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إمنا الدنيا متاع
وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من املرأة الصاحلة" رواه ابن ماجه يف سننه (. )1855
وعن سعد بن أيب وقاص-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من سعادة ابن
آدم ثالثة ،ومن شقوة ابن آدم ثالثة من سعادة ابن آدم املرأة الصاحلة واملسكن الصاحل واملركب

الصاحل ،ومن شقوة ابن آدم املرأة السوء واملسكن السوء واملركب السوء" رواه أمحد يف مسنده

(. )1448

امحد هللا تعاىل على نعمة الزواج ابملرأة الصاحلة ،فهي نعمة من أعظم النعم لو تستشعر ذلك.
تطيع هللا تعاىل فيك وحتفظك يف مالك ويف فراشك وتريب أبناءك على طاعة هللا ،مطيعة لك يف نفسها

طاهية طعامك وغاسلة ثوبك ،تفرح لفرحك ،وحتزن حلزنك فماذا يكون اجلزاء؟  ...إال أن تطيع هللا
فيها وحتسن وحتفظ هلا كرامتها .ويف احلديث عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم" :ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر" أو قال غريه رواه
مسلم (. )1469
وأمر آخر افرتض أن أختك مكاهنا ،فهل ترضى هلا الطالق والتعاسة..بعد عز الزواج ،تكون محلتلقب مطلقة؟ ونفسية املرأة ليست كالرجل بل هي حساسة جدا ختدشها اإلشارة فضال عن

القول.....

 ال تكن عوان للشيطان على نفسك وعليها ،فأان أعرف من النساء الصاحلات العاقالت من تغريتبعد الطالق ،فطلقت االستقامة وطمأنينة النفس؛ بعد طالق زوجها هلا؟!

ّ -أما قولك أبنك سرتاتح بعد الطالق فهذا من تلبيس الشيطان ليخرجك من جنتك ،كما أخرج

آدم وحواء من اجلنة أبكلة؟!!

 ينبغي عليك اي أخي أن تكون رجال يف مسعك وكالمك ،فأي كالم يزلزلك ويبغض زوجتك لك؟ أملب؟ أليس للدين الصاحل ،واخللق وتصرحيها حببك ما يردعك
خترتها من بقية النساء ،أليس فيها ما ُحي َ
عن مساع كالم اآلخرين فيها ،ينبغي أن تعلم أبن كل ذي نعمة حمسود ،وأنت يف نعمة.

بعض األقارب -ولألسف -إذا تزوج ابنهم وصلح حاله حسدوا زوجته عليه ،أو أبغضوها ألمر يعلمه
مقلب القلوب .فاحرتس واحذر.

 -إنك إذا فعلت ما سبق من إكرام الزوجة ،وعدم اإلنصات والتفكري يف كالم اآلخرين يف زوجتك،

وعدم التفكري يف الطالق وإنفاذه سوف تشعر بنعمة عظيمة ،وندم على تلك الساعات والدقائق اليت
فكرت خالهلا يف طالق زوجتك ،وتنغيص عيشك .كما ستزيد من رغبتك يف مجاع زوجتك وذلك
برهان على حمبتك وودك هلا! وفقك هللا.
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أشعر بنفرة شديدة وكره لزوجيت

اجمليب عفاف بنت محد الونيس

عضو يف اإلدارة العامة لتقنية التعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/املشكالت العاطفية

التاريخ 1425/12/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعرض عليكم مشكليت وأرجو من هللا مث منكم أن أجد هلا حال ،أان شاب تزوجت من قريبة يل،

وذلك قبل مدة يسرية ،احلقيقة شعرت بعد عقد القران بضيق صدر وكره لزوجيت ،لكن كنت أقول
هذه وساوس من الشيطان وأستعيذ منها ،وأحاول أن أصرف نفسي عن التفكري يف ذلك من خالل

االنشغال أبمور أخرى ،آمالً أبنين إذا تزوجنا ودخلت هبا تتغري األمور وتزول هذه األوهام .مرت

األايم وتزوجنا ،وأان قبل يوم الزواج أحس بكره شديد هلا حىت كنت أمتىن أن أتعرض حلادث فتكسر
يدي أو رجلي ،ويتأجل الزواج الذي مل أكن أجرؤ على طلب أتجيله قبل موعده بثالثة أايم أو أقل،

والدعوات قد وزعت ،والزواج قد أُعلن وقته ،ولكن ما زال لدي أمل يف أن تتغري األمور قبل الزواج،
تزوجنا وكنت أرى يف نفسي النفرة من زوجيت والكره الذي ال أدري ما سببه ,صحيح أن لديها
نواقصاً جسدية مل أكن أتوقعها ،حيث إن نظريت هلا واليت مل تتجاوز اخلمس ثوان مل تكن شافعة أن
أالحظ تلك النواقص ،فقررت أال أجامعها حىت تتحسن نفسييت جتاهها ،واتفقت معها على عدم

اجلماع مبا ال جيرح كربايءها بزعم أين ال أريد أوالداً خالل هذه السنة ،املهم أنين ال مير يوم إال وأزداد
منها نفرة ،وال أرغب ابلبقاء معها ،بل أشعر دائماً بضيق النفس ،فال أستطيع اجللوس معها أو

التحدث إليها حىت وحنن يف السيارة منضي املشوار الطويل وحنن يف صمت وال أرغب جبماعها البتة.

أان متأكد أهنا تريد أن تتكلم معي وتريد أن تفرح وتشعر كأي زوجة ،لكن -لألسف -ال أستطيع أن
أعطيها ذلك ،وقد حاولت جاهدا لكن مل أستطع ،حيث قرأت على نفسي كثرياً وأحافظ على

األذكار ،وذهبت إىل مقرئ وعوجلت عند طبيب نفسي ،ولكن مل أحلظ أي حتسن ،بل األمر يزداد

سوءاً يوماً بعد يوم.

لدي خيارات كثرية:

* إما أن أطلقها اآلن فأراتح مما أان فيه ،وتراتح هي من هذه احلياة البائسة معي ،حيث إن زوجيت
يعلوها احلزن والكآبة ،وتبقى على بكارهتا.
* إما أن أجامعها وأبقى على ما أان عليه من كره هلا  -مع أين ال أتوقع أن خيف عدم تقبلي هلا ,-مث

أطلقها فأراتح مما أان فيه وتفقد بكارهتا ،وقد حتمل وتنجب فيعيش ابننا بّي والدين منفصلّي وهذا ما
ال أرغب فيه.

* إما أن أبقيها وأتزوج عليها ،وهذا ما ال أستطيعه ،فليس لدي تقبل الزواج من امرأتّي أبداً،
خصوصاً أنين سأدرس يف اخلارج لعدة سنوات.

إن هناك عدة أمور جتعلين حريان وكثري التفكري ،وهي رمحيت هلذه البنت ،واخلوف على عالقة القرابة
اليت بيننا من التدهور ،ولكنين ال أستطيع أن أحتمل هذه احلياة اليت أعيشها ،وال أختيل أن أستمر يف

عالقيت مع هذه البنت؛ فأان فاقد اآلن ملتعة احلياة وللسعادة.
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أرجوكم ..انظروا يف أمري ,وكما يفكر الكثري من أهلي يف حياة البنت ألهنا األضعف أرجو منكم أن
تفكروا أيضاً يف حيايت اليت وهللا ما عدت أستلذ فيها بشيء ،وال عدت أرغب منها يف شيء،

وأصبحت كارهاً حليايت ولعملي حىت أتثرت عباديت وأصبحت يف صاليت كثري التفكري واهلواجس ،بل
فرتت عن كثري من املستحبات بسبب ما أان فيه من املصائب.

أريد أن أخربكم أين استخرت يف األمر كثرياً ،ودعوت هللا كثرياً ومل أجد يل رغبة إال يف االنفصال .ابرك

هللا يل ولكم ..ووفقكم لكل خري.

اجلواب

األخ الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

قبل اإلجابة أود أن أذكرك أبمور:

 -1هل قمت ابالستخارة قبل الزواج وبعده يف مسألة الطالق؟.
 -2أن الكمال هلل ،فإن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر.

 -3أن أبغض احلالل عند هللا الطالق ،ولكن قد يكون فرجاً.
اجلواب :عليك اتباع اخلطوات التالية:

 -1صارح زوجتك وأخربها أنك ال تريد إتعاسها ،وأنك تشعر أهنا ليست مراتحة معك ،وأن هذا
األمر ليس بيدك أو بيدها ،وأن املودة بّي الزوجّي أمر يضعه الرمحن يف قلوب البشر ،وال بد أن

تشعرها ابجلميل الذي فعلته من أجلها ،وهو البقاء على بكارهتا ،وأن هذا ملصلحتها.

 -2اجعلها هي اليت تفاتح أمها ابألمر وتطلب الطالق؛ ألهنا تشعر من بداية الزواج أنك مثل األخ
ولست بزوج ،وأنك تبادهلا نفس الشعور لتبقى العالقات األسرية قائمة.

 -3أخربها أنك صربت -وطوال تلك املدة -خوفاً على مشاعرها ،وأنك تتمىن هلا حياة زوجية

سعيدة.

وختاماً :إايك واإلقدام على الزواج حىت جتد الرغبة األكيدة من املخطوبة ،ولو كان السؤال قبل
الزواج لكان أفضل لك وهلا إبعطاء حل من نوع آخر .وهللا املستعان.
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زوجي عنيد وخبيل
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
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التاريخ 1425/11/21هـ
السؤال

أان أعاين من زوجي؛ وذلك لكثرة عناده وقلة عطائه ،وأان ال ينقصين شيء واحلمد هلل ،ولكن أريد منه
احملبة ،والكلمة الطيبة ،واهلدية اليت جت ِّدد احملبة وإن كانت قليلة .أفتوين ،ماذا أصنع؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي .أما بعد:

اجلواب اي  -أخ أمحد -كما أييت:
 -1احلياة الزوجية حياة شراكة أيخذ الشريك فيها ويعطي ،وكلما فهم كل واحد من الزوجّي دوره،

وقام به على الوجه الصحيح ،كلما جتددت هذه احلياة وحسنت.

 -2كل من الزوجّي ينبغي أن يعطي أكثر مما أيخذ ،وال ينظر للطرف اآلخر ،بل يكون صاحب
مبادرة ،ورمبا بسبب ذلك أتثر الطرف اآلخر فتغري.

 -3العادة هلا أثر على اإلنسان ،فقد يكون أحد الزوجّي تعود على شيء ،واآلخر تعود على شيء
آخر ،فيحتاجان إىل وقت حىت ينسجما مع بعض.

 -4الرضا مبا هو موجود ،وما يقدمه الزوج يزيد من عطائه  -إبذن هللا.-
 -5الصرب على اآلخر والتحمل ،ومع العسر أييت اليسر .وهللا أعلم.
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أحبها  ...وتزوجت غريها ..فكيف أنساها؟!
اجمليب د .راشد بن سعد الباز

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1425/11/09هـ
السؤال

تزوجت من بنت عمي قبل  8سنوات ،جدي -هللا يرمحه -زوجين إايها غصباً عين ،وحىت اآلن مل

أعش معها إال وقتاً قليالً ،وأان كنت أحب وقتها فتاة أخرى ،واآلن أريد أن أعيش مع زوجيت ألهنا

القدر ،لكين حينما أفكر؛ ال أفكر إال يف الفتاة اليت أحبها ،وهي مل تتزوج حىت اآلن؛ ألهنا تريدين أن

أطلق زوجيت ،وأان أعرف أن الطالق أبغض احلالل عند هللا ،لكن ال أستطيع أن أنساها .دلوين على
دعاء حىت أنساها .أفيدوين أحسن هللا إليكم ،وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
أخي السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فيما يتعلق ابملشكلة اليت أشرت إليها هناك معلومات انقصة ،ال أعلم ملاذا مل تعش مع زوجتك إال
لوقت قصري ،لكن يف ضوء ما طرحته يبدو أ ّن أساس املشكلة هو أ ّن زوجتك كانت مفروضة عليك،
ومل يكن لك رأي يف اختيارها؛ لذا قد يكون ولّد ذلك عندك ردة نفس ،فلم تشر إىل أنّك ال حتبها،

أو أ ّن هناك قصوراً فيها ،أو أهنّا زوجة غري مناسبة .وأعتقد أ ّن نظرتك حلياتك الزوجية ولزوجتك فيها
قصور؛ حيث قلت( :أريد أن أعيش مع زوجيت ألهنّا القدر)  ،فاملسلم ال بد أن يكون متفائالً ،وأن

يرضى مبا قسمه هللا له ،فقد يكون قدراً كتب هللا فيه اخلري لك.

وأمر آخر ذكرت أنّك ُحتب الفتاة األخرى منذ 8سنوات -أي أايم املراهقة ،-ومن املعروف أ ّن
احلب يف سنوات املراهقة يغلب عليه النظرة احلاملة غري الواقعية ،والقرارات اليت تُتخذ يف تلك املرحلة
قرارات ارجتالية؛ لذا فإنّه من اخلطأ أن تدمر حياتك الزوجية بسبب حب يف سن املراهقة ،وال تعلم

كيف ستكون حياتك لو تزوجت هبا .بل إ ّن كثرياً من الزجيات اليت متت بسبب حب يف سن صغرية مل

يكتب هلا التوفيق.

واعلم أ ّن احلياة الزوجية ال تقم فقط على احلب .كما جيب أن تُفكر يف مشاعر الفتاة اليت ارتبطت

بك خاصة أهنّا قريبتك ،وإذا كانت الفتاة اليت تقول أهنّا ُحتبك فلتضحي من أجلك ،وتقبل أبن تكون
زوجة اثنية لك .لكن ال تُفكر يف طالق زوجتك ،حيث مل يصدر منها شيء يُسيئ إليك.

أنصحك ابلتقرب من زوجتك ،وضع يف حسبانك أنّه ليس هناك إنسان كامل؛ فالكمال هلل سبحانه،
وتذكر اخلصال والصفات احلميدة يف زوجتك ،وإذا كان ليس هناك توجه جدي يف الزواج من الفتاة

اليت تقول إنك حتبها فال تفكر فيها؛ أل ّن ذلك قد ينتج عنها أموراً ال حتمد عقباها ،واشغل نفسك

أبمور أخرى تُفيدك ،كالرايضة ،والقراءة ،وحاول أن تُوجد أنشطة حمببة تشرتك فيها مع زوجتك.
أسال هللا لك العون والتوفيق.
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من أجل هذا تبلدت مشاعري جتاهه!!
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/11/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أان سيدة متزوجة من رجل يتصف أبخالق عالية ،لديه علم شرعي ،مسعته طيبة ًّ
جدا عند كل الطبقات
اليت يتعامل معها ،املشكلة فيه توزيع االهتمامات واألولوايت ،حنن أسرته يف املرتبة بعد العاشرة،

واألصدقاء يف املرتبة األوىل ،هذا ليس مبالغة ولكنه شيء من احلقيقة ،جلوسه مع أصدقائه ليس يف

طلب علم ،وإمنا مؤانسة ،وهذا ابعرتافه ،البيت تقريبًا للنوم وقضاء حاجاته الفسيولوجية أو للنت،
إجازته أشد من أايم عمله ،فوقت الظهرية وأوقات الطعام خارج املنزل يف الغالب مع أقرابئه،

مشكليت أيها الشيخ الفاضل اإلحساس ابلوحدة ،وعدم وجود من أبوح له مبشاعري خاصة أين ال
أريد ملن حويل أن يعرف شيئًا عن حيايت ،واألمر اآلخر عدم وجود من يليب طلبايت فأان أكره الشعور
ابملهانة وطلب شيء من أشخاص آخرين ،ال تقل يل عيشي حياتك وقللي من االعتماد عليه ،فقد

حاولت ولكن كيف؟ حضور احملاضرات ،توفري الكتب واجملالت ،توفري احتياجايت واحتياجات أبنائي،

زايرة األصدقاء واألقارب ،كل ذلك أان يف حاجة إليه ،أكرب املشكلة هو ما أحسه يف اآلونة األخرية
من مجود يف مشاعري حنوه ،إحساسي أبين آلة لتفريغ شهوته والعناية حباجياته ،جعلين أهترب من
حقوقه الشرعية أبسباب واهية ،حىت أصبح هذا األمر مصدر إزعاج يل وله بعد أن ظننت أين

استنفدت مجيع طرقي لتوصيل معاانيت له من رسالة أو حوار أو منع مما اعتاده من إغراق مبشاعر
فياضة ،أان اآلن ال أستطيع إعطاءه أبسط حقوقه ،فاهتمامي األول أصبح أبنائي ،أمتىن الرد أبسرع

سوءا.
وقت فاألمر يزداد ً
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

إىل األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،بداية نشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا
عرب موقع [اإلسالم اليوم]  ،نسأل هللا أن نكون عند حسن ظنك وزايدة .لقد قرأت رسالتك مرات
عديدة ،ووقفت عند كلماهتا وقفات كثرية ،وشعرت مبدى املشكلة اليت تعانّي منها ،إهنا ًّ
حقا "مأساة
حقيقية" ،لكن يبقى هنا أمور منها:

( )1هل جلأت إىل هللا بصدق وإخالص وذل وانكسار ،ودعوت ربك أبن ينهي هذه األزمة على

خري ،ويعود إليك زوجك كما كان يف سابق عهده من االهتمام بك وأبوالدك واجللوس معك والعناية
بك وبشؤونك على اختالف تنوعها؟

( )2هل قمت بتذكريه ابهلل أبن لك حقوقًا عليه أنت وأبناؤك وجيب عليه أن يعطي هذه احلقوق أوىل
اهتماماته؛ ألنه مسؤول عن ذلك أمام هللا ،وأن هللا اسرتعاه عليكم ،فيجب عليه أن يعطي هلذه

فضال عما ادخره هللا له
مثارا ال تروق له يف الدنياً ،
الرعية حقها على الوجه األكمل ،وإال سيحصد ً
من اجلزاء يف اآلخرة.

( )3هل ابلفعل أنت غري مقصرة يف حقه ،وما الدوافع اليت جعلته ينصرف عنك وينشغل عن بيته

وأوالده ،ويتجه إىل قضاء معظم وقته مع أهله وأقرابئه ،وأصدقائه؟ فإذا كان عندك بعض األمور اليت

مجيال.
قصرت فيها ،فالرجاء استدراك ما فاتك ،لعل هللا أن يرده إليك ردًّا ً
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( )4حاويل أن تتجملي له وتتفاين يف القيام خبدمته ،وال جتعلي أن يظهر منك نوع من الضيق والضجر
ملا يفعله ،ولكن أشعريه بنوع من العقاب املمزوج ابحلب له والشفقة عليه وأنك حتبّي قربه ،ويشق

عليك بعده عنك ،وأنك أوىل الناس بوقته واألنس به.

( )5حاويل أن تشغليه ابألوالد وابحلديث عن تربيتهم ،وأهنم يف وقت هم أحوج إليه وإىل نصحه
وتوجيهه ،حىت ينشؤوا نشأة إسالمية صحيحة يتشرف هبم أمام الناس ،وال يكون ذلك إال بتوفري وقته

هلم ،كما أنه يوفر هلم أسباب احلياة من مأكل ومشرب ومسكن وخالفه من ضرورايت احلياة.

( )6اجعلي األوالد أنفسهم هم الذين يشغلونه بطرح مشاكلهم أمامه ،وأنه جيب عليه أن ينظر يف

حلها ،وأهنم أحق َمن يقضي معهم الوقت ويراعي شؤوهنم.

( )7ال مينع أن تصارحي زوجك ابحلالة اليت وصلت إليها من مجود املشاعر ،واإلحساس ابمللل
والضيق وأنك ختشّي على نفسك أن يسوء احلال بينكما أكثر من ذلك ،وأن هذا يؤثر على مستقبل

األوالد والذين هم حصيلتكم من هذه احلياة.

( )8ال مينع أن تكلمي أحد حمارمك الثقات العقالء ممن يستطيع أن يتفهم األمر ،ويقدر على عرض
وخصوصا أنك
القضية بوضوح وفطنه وذكاء على زوجك ،والبد أن يصال إىل حل يرضي اجلميع،
ً

تطالبّي حبق من حقوقك ،ونسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري ويصرف عنا وعنك كل مكروه وشر،

اللهم آمّي .وهللا أعلم.
مهسة يف أذن الزوج:

أيها الزوج الطيب أود أن أمهس يف أذنك ببعض الكلمات فهل يتسع هلا صدرك ،وتنشرح نفسك

لسماعها ،أرجو ذلك فأرعين مسعك اي رعاك هللا ،إين لك حمب وعليك مشفق ولك انصح ومذكر،

فأنت ،كما علمت ،صاحب دين وخلق وعلم ،وتتمتع بسرية طيبة بّي الناس.
أخي الكرمي :أليس ألهلك عليك حق أوجبه هللا عليك ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وقد اسرتعاك

هللا عليهم ،وهو سائلك عن هذه الرعية ،هل أديت األمانة املنوطة بك أم قصرت يف أدائها؟

جزءا ليس ابلقليل من
أليس من حق زوجتك عليك أن تعطيها ً
كبريا من اهتماماتك ،وتوفر هلا ً
حيزا ً

وقتك؟

أليس من حق زوجتك أن تبث إليك مشاعرها وشكواها ومهومها ،وكل ما يعرتيها يف حياهتا ،فإن مل
جتدك فإىل من تذهب؟ األمر خطري.

أليس من حق زوجتك أبن تشعر أبن زوجها حيبها وحيرص عليها ويهتم هبا ويليب هلا طلباهتا ،ويغذي

حكرا عليك أنت ،وأنت فقط؟
مشاعرها كزوجة وأنثى أصبحت ً

أليس من حق أوالدك أن جتلس إليهم وتسمع منهم وتتفقد مشاكلهم ،وتغمرهم بعطفك وحنانك

وتوجيهاتك ونصحك وإرشادك؟
ال تقول يل أبنك موفر هلم عيشة طيبة من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وخالفه ،معذرة هذه

األمور متوفرة لكثري من الناس ،وال أحب أن أقول لكثري من الدواب فصاحب الدواب يوفر هلا

كثريا؛ ألن ذلك هو رأس ماله.
املأكل واملشرب ،واملسكن ،والعالج إىل غري ذلك ،ويهتم هبا ً

أما أبناؤك وهم فلذة كبدك ،وربيع عمرك ،ومهجة فؤادك ،ورايحّي قلبك فمحتاجون إىل جلوسك

معهم ،حتن عليهم ،ترفق هبم ،توجههم ،ترشدهم ،تقدم هلم النصح ،البد وأن يشعروا بوجودك معهم
مثارا ال حيمد عقباها،
يف كل كبرية وصغرية،
ً
وخصوصا إذا كانوا يف مثل هذا السن ،وإال ستجين ً

وعندها تعض أصابع الندم ،ولكن يف وقت ال ينفع فيه الندم والت حّي مندم.
أمل تقرأ عن احلقوق الزوجية؟ أظنك قد قرأت الكثري.
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"خ ْريُكم َخ ْ ِ ِ ِ
ريُك ْم ِأل َْهلِي" .أخرجه الرتمذي
ريُك ْم أل َْهلهَ ،وأ ََان َخ ْ ُ
أمل تقرأ حديث النيب صلى هللا عليه وسلمُ ْ ُ َ :
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أمل تقرأ قول أمنا عائشة ،رضي هللا عنها ،وهي تصف حال النيب صلى هللا عليه وسلم وتقول( :كان-
صلى هللا عليه وسلم -يكون يف مهنة أهله)  .تعين :خدمة أهله .أخرجه البخاري ( . )676فليكن
لك يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،األسوة احلسنة والقدوة الطيبة.

أان ال أقول لك :ال جتلس مع أصدقائك ،وال تزر أهلك وأقرابئك ،وال ِّ
ترو ْح عن نفسك مع خالنك.

ولكن أقول :كن متوازًان يف حياتك ،وأعط كل ذي حق حقه ،واحلقوق تعطى على حسب وجوهبا
وأمهيتها ،فأهلك هم األوىل أبداء حقوقهم بعد أدائك للحقوق الشرعية األخرى اليت فرضها هللا

عليك ،كأداء الصالة وغريها.
أخي الكرمي :أرجو أالّ تكون غضبت من كالمي ،فاهلل يعلم أين أحب لك اخلري ،وأدعو لك بظهر
ِ
ِ
ّي) [الذارايت:
الغيب ،لكن ما أردت من ذلك كله إال نصحك وتذكريك؛ (فَِإ هن ال ّذ ْك َرى تَن َف ُع ال ُْم ْؤمنِ َ

 . ]55هذا ،وهللا أعلم.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ِّ
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فقدت حالوة اإلميان وكرهت احلياة
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا احلسّي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1427/02/25هـ
السؤال

منذ الصغر كنت أحس أين قريبة من هللا ،وكنت أعرف حالوة اإلميان ،فأغضب عندما أجد أحداً
يقوم مبعصية هللا يف أي أمر كان ،وأقول يف نفسي :ملاذا ال يفهمون قول هللا أبن هذا حرام؟ كنت
أعيش لآلخرة فقط ،تزوجت وكان زوجي غري ملتزم؛ حيث إنه يسمع األغاين ،وحيلق اللحية ،ويؤخر

الصالة ،ويصلي بعض الفروض يف املنزل ،حزنت وبدأت أحاول معه قليالً ،ونفعت معه هذه

احملاوالت ،ولكن املشكلة مع مر السنّي متلكين الشيطان بوجود هذه املمنوعات يف منزيل.

علماً أين كنت امرأة شديدة الغرية على زوجي ،فكان -هداه هللا -يسعى إىل إاثرة غرييت ،حىت إنه

ميثل أمامي أنه يكلم النساء ،فكنت شديدة الغضب ،ووسوس يل الشيطان ،إىل أن أصبحت مريضة

نفسيا ،وضعف إمياين ،وبدأت أعامل زوجي ابملثل ،ولكن يف حدود ،مثل( :لبس عباءة الكتف -

مساع األغاين-وااللتفات إىل الرجال) وكان كل هذا مين ألغيظه وأحسسه مبا يف داخلي ،ولكن كان
للشيطان مدخل علي إىل أن أصبحت ال أستطيع أن أعود إىل ما كنت عليه ،فأصبحت أتذكر نعمة

حالوة اإلميان اليت م هن هللا علي هبا ،وأحاول أن أعود إىل ما كنت عليه ،ولكن أصبح كل شيء صعبًا.
جحيما .أرشدوين ماذا أفعل؟
لقد كرهت الدنيا وأصبحت حيايت
ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا أن يرزقك حياة طيبة ملؤها السعادة واهلناء ،وأن ييسر ما ِ
متنيت يف دنياك وأخراك.

قرأت رسالتك :وشعرت فيها بعميق إحساسك ونقاء سريرتك وحرصك على اخلري ،وهو ما دفعين أن

أكتب هذه اللفتات واإلشارات؛ علها تكون عوانً لك يف جتاوز الفرتة اليت تعيشينها:

 -1إن وقوع الواحد منا يف جانب من التفريط واخلطأ ال يربر له االستمرار عليه ،وعدم التوبة منه،

واإلانبة والرجوع لربه وخالقه ،قال أنس -رضي هللا عنه :-مسعت النيب صلى -صلى هللا عليه

وسلم -يقول" :قال هللا تعاىل :اي ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال
أابيل ،اي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أابيل ،اي ابن آدم لو

أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة" رواه الرتمذي ()3540
 .وصححه األلباين.

وأظن -أيتها األخت الطيبة -أن من اخللل يف أنفسنا أن ندع الشيطان يستثمر أخطاءان ،ويرايب يف
سيئاتنا حىت يبعدان عن طريق االستقامة وحمبة أهل اخلري والصالح ،ولو أننا حّي وقعنا يف اخلطأ

والزلل عدان إىل ربنا وخالقنا لقطعنا على الشيطان أكرب طريق يستدرجنا فيه لصرفنا عن هداية ربنا
وهداه.
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لتمر بكل الناس أوقات نشاط حتيا هبا قلوهبم وأبداهنم ،وتعقبها أوقات أخر فيها فتور ومخول
 -2إهنا ّ
وبعد عن الطاعات ،وقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال" :لكل

شرة فرتة ،فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح ،ومن كانت فرتته إىل
شرة (نشاط ومهة) ولكل ّ
عمل ّ

غري ذلك فقد هلك" .ويف رواية "فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه ،وإن أشري إليه ابألصابع فال

تعدُّوه"رواه أمحد ( )6473والرتمذي ( ، )2453وصححه األلباين.

ومن هنا ينبغي أن يتفطن املرء لنفسه أبن يكون كما قال عمر -رضي هللا عنه" :-إن هلذه القلوب

إقباالً وإدابراً ،فإذا أقبلت فخذوها ابلنوافل ،وإن أدبرت فألزموها الفرائض" فمن كانت فرتته إىل
مقاربة وتسديد ،ومل خترجه عن فرض ومل تدخله يف حمرم :رجي له أن يعود خرياً مما كان عليه.

 -3إن أفضل األعمال وأجلها عند هللا :أداء الصالة يف وقتها ،وحظنا من اإلسالم بقدر حمافظتنا

الثر الذي ميتاح منه املسلم القوة والثبات ،ويغسل به أدرانه وذنوبه
على هذه الصالة ،وهي النبع ّ
وخطاايه ،قال هللا تبارك وتعاىل" :وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل إن احلسنات يذهَب

جل مهه ،ألهنا سبب يف
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" [هود ، ]114:وما أحسبك إال ممن يوليها ّ
راحة النفس وقرهبا من هللا عز وجل.

وقد جاء يف احلديث الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا صلت املرأة مخسها،
وصامت شهرها ،وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ،قيل هلا :ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت"

رواه أمحد ( )1573وصححه األلباين.

 -4إن الراحة والسعادة يف هذه احلياة هي مبعرفة هللا وحمبته والطمأنينة بذكره ،وهذه هي جنة الدنيا
اليت من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا كما أخرب هللا عز وجل.

قال ابن تيمية رمحه هللا" :إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة".

وذكر ابن القيم رمحه هللا طرقاً لراحة القلب وطمأنينة النفس ،وعدهد أسباابً للقرب من هللا وحمبته،

حيث ذكر" :قراءة القرآن ابلتدبر والتفهم ملعانيه ،وجمالسة الصاحلّي ،ودوام ذكر هللا يف كل األحوال،
والتقرب إىل هللا ابلنوافل بعد الفرائض ،واخللوة ابهلل وقت النزول اإلهلي ملناجاته وتالوة كالمه،

ومباعدة كل سبب حيول بّي القلب وبّي هللا عز وجل".

ومن هنا ينبغي أن نستشعر أمهية وضع برانمج عملي -أسبوعي أو شهري -نسعى فيه بتكميل
أنفسنا وحياة قلوبنا ،كأن نرتّب أوقااتً لدار حتفيظ القرآن الكرمي ،وزايرة املؤسسات الدعوية النسائية،

وصلة األرحام ،والكثري من األعمال الصاحلة األخرى اليت ميكن أن متارس يف املنزل… حىت نكون
جل يف عاله.
قد أصبنا من األعمال ما يرضي ربنا ّ
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 -5أيتها األخت الكرمية :إن مما مييز املرأة املسلمة من بّي سائر النساء :مستها وهديها وسلوكها،
كيف ال وهي املتميزة بطهرها وعفافها وبعدها عن مواقع الريبة والشك ،وإن وقعت يف اخلطيئة
والذنب عن غفلة وجهل :فهي سرعان ما تعود إىل رشدها وتنيب إىل رهبا وتتوب إليه ،كما قال ربنا

جل شأنه" :إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون"
ّ

سر
[األعراف . ]201:فحرص الفتاة املسلمة على عفتها وكرامتها وحيائها والتزامها أبمر رهبا هو ّ
وحب الناس هلا ،وهو سبب رفعتها عند خالقها وابريها.
متيزها ّ
 -6ال أظن أن يغيب عن مثلك :أن املرأة مىت أظهرت حبها لزوجها وأدامت التجمل له والتزين

والتطيب ،مث حرصت على حسن معاشرته والتودد إليه ومالطفته وبذل كل ما تستطيع جلذبه إليها

فإنه لن يدخر وسعاً يف إرضائها والسعي يف راحتها  ...إذ فرحه منوط بفرحها وسعادته مرتبطة

بسعادهتا ،كيف بك اي أخية إذا استشعرت حقيقة هذه احلال وامتثلت قول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" -أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة؟ :الودود الولود العؤود على زوجها ،اليت إذا غضبت أو
ٍ
بغمض حىت ترضى" رواه النسائي
أُسيء إليها أو غضب زوجها قالت :هذه يدي يف يدك :ال أكتحل
يف الكربى ( )9139والطرباين وغريمها وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (. )287

ومىت فعلت املرأة ذلك :كان له كبري األثر يف الدخول إىل قلب الرجل وتغيري سلوكه وتبديل قناعاته،
إذ النفوس جمبولة على حمبة من أحسن إليها ،ولكثرة الفنت واملغرايت يف هذا العصر فإن احلاجة تشت ّد
أكثر إىل املداومة واالستمرار هلذه احلال ،والتفاين يف البذل والتوجيه واألمر ابملعروف :حبكمة
وموعظة تالمس القلب ،وهذا هو دورك يف إصالح حال املنزل ،وتقومي حال الزوج واألوالد
فستسألّي عنهم يوم القيامة ،إذ "املرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها".

 -7آمل أن تطلعي على كتابّي مهمّي يف موضوع الرسالة:
 (شخصية املرأة املسلمة كما يصوغها اإلسالم) للدكتور حممد علي اهلامشي.( -أسعد امرأة يف العامل) للشيخ د .عائض القرين.

وإبمكانك االطالع على كتب أخرى مهمة تتعلق ابملرأة املسلمة يف نسخ إلكرتونية على موقع

(. )saaid.net/book/list.php

كما حيسن أن تطلعي زوجك على كتابّي يف هذا الشأن:

 30( -رسالة من زوجة إىل زوجها) لسلطان العمري ،وهو من إصدارات دار الوطن.

 (أخي احلبيب) للشيخ د .عبد الوهاب الطريري ،ويوجد نسخة إلكرتونية له وفق الرابط التايل:()saaid.net/book/list.php
 -8إليك ثالثة اقرتاحات آمل أن تراعيها ولو يف فرتات متباينة:

 -1توفري البديل املناسب يف املنزل كقناة اجملد الفضائية ،وإذاعة القرآن الكرمي.
 -2توفري مكتبة منزلية مصغرة تتضمن:

تفسرياً للقرآن :كتفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي.

سرية نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -ككتاب :فقه السرية حملمد الغزايل.

كتاب رايض الصاحلّي لإلمام النووي.

كتاب "فتاوى إسالمية " حملمد املسند.
صور من حياة الصحابة لعبد الرمحن الباشا.

أشرطة مسعية ألشهر قراء القرآن الكرمي ،وبعض األانشيد اإلسالمية.
 -3االشرتاك يف جملة إسالمية (كمجلة األسرة أو حياة أو حنوها) .
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ختاماً :أذكرك مبا جاء يف صحيح مسلم ( )2577عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :اي

عبادي إنكم ختطئون ابلليل والنهار وأان أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم  ...ايعبادي إمنا
هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إايها فمن وجد خرياً فليحمد هللا ،ومن وجد غري ذلك فال

يلومن إال نفسه".
ّ

أدعو هللا تبارك وتعاىل أن جيعل حياتك حياة سعيدة ،وأن جينبك الشيطان وخطواته ومزالقه ،وأن

جيعلك مفتاحاً للخري مغالقاً للشر ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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زوجي يُكرهين على مساع الغناء!
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1427/01/28هـ

السؤال

أعلم أن مساع األغاين واملوسيقى حرام ،وأان ال أمسعها أبداً -واحلمد هلل -فهل عندما يطلب مين
زوجي -مستقبالً -أن أستمع معه إىل أغنية معينة ،أو يطلب مين أن أرقص على نغمات هذه

املوسيقى ،هل أوافقه وأقوم بطاعته ،أم ال أوافقه يف رغبته ،وأقول له :ال طاعة ملخلوق يف معصية

اخلالق؟ علماً أبنين اآلن خمطوبة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فرتك الشاب والشابة مساع األغاين -وقد تف ه
نفوسا كثرية -أمر
شى يف أوساط الشباب ،وأشرب حبه ً

أيضا -من قوة اإلميان ،ومع أن
حيسب هلما ،وهو مؤشر على قوة اإلرادة ،ونسأل هللا أن يكون ً -

االحتياط للمستقبل واالحرتاز من املخاطر أمر حممود ،فإن القلق (ملا يستقبل) أمر مرهق ،وله تبعاته

على النفس واجلسد.
وأان أعجب من التخوف الذي تبدينه؛ فرمبا ال يكون شيء من ذلك ،بل لعل هللا أن يكتب هداية

ثباات على االستقامة ،وليس من السائغ إشعار النفس ابلضعف وتوقع
زوجك على يديك ،أو يزيده ً

الرضوخ ،بل على العكس االستعداد ابلقوة والتعبري عن املوقف بشجاعة ،على أن القوة والشجاعة

املذكورتّي ال تعنيان الصلف والفظاظة ،بل رمبا صاحب االعتذار الراسخ ابتسامة مملوءة ابلود ،وقارن
َ
الرفض فيض من الشفقة.

ومع ذلك كله فلو طلب زوج من زوجته أن تفعل شيئًا من ذلك ،فإهنا تراعي اخلطوات اآلتية:

-بيان عدم جوازه ،وأن القول بتحرمي االستماع لألغاين هو الراجح ،وتذكريه أبن إجبار غريه على

االستماع لألغاين أعظم إمثًا من استماعه هو.

االعتذار إليه ،وإظهار التشاغل مبا حيبه الزوج مما أحل هللا يف شأن البيت وحنوه.ملء وقته ابخلري واملباح ،وتقليل الوقت الذي يشوقه الستماع األغاين.-حتّي أوقات صفاء نفسه وإقباله على زوجته بتذكريه ابهلل تعاىل ،وأمهية إقبال العبد على هللا ،وحتبيب

هللا إليه ،وتبغيض املعصية يف قلبه بطرق متنوعة متعددة ،ويف هذا املوقع أفكار منها.

ومع ما تقدم فلو أجرب الزوج زوجته على االستماع لألغاين ففعلته -وهللا يعلم من قلبها كراهيتها
لذلك -فال تثريب عليها إن شاء هللا ،بل هذا من البالء الذي أيجرها هللا عليه ،وعليها أن تصرب

وحتتسب وجتاهد نفسها أال تنزلق ،وحتافظ على شعورها ابلتحدي مع زوجها يف أن تنتشله مما هو

واقع فيه.
أمرا مفصليًا يف زواجها أو استمرار عالقتها
ولتحذر األخت الكرمية أن جتعل أمر االستماع لألغاين ً
بزوجها ،فإن على املرء أن يوازن بّي املصاحل واملفاسد ،وال شك أن العشرة الزوجية وبناء أسرة

مسلمة متعففة تقع يف شيء من املعصية خري من طرفّي منفكّي عن بعضهما نفوسهما مشتتة .وهللا
ويل التوفيق.
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زوجيت ال تلتزم ابلزي الشرعي
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1424-5-9
السؤال

جزاكم هللا كل خري عن هذه األمة ،سؤايل هو أنين رجل ملتزم واحلمد هلل ،وأعاين من مشكلة مع
زوجيت أساسها العناد الشديد ،وأان اآلن على خالف معها يف لباسها فهي حمجبة ،ولكنها تلبس

مالبس ضيقة قليال ،وال ترتدي املانطو الشرعي ،وهي الترضى لبسه حىت اآلن ،مع العلم أهنا مصلية

ومقيمة ملعظم النوافل ،وأان مل أعد أحتمل هذا اللباس وال أستطيع أن أكون ممن يرتضون الفاحشة
أبهله ،الرجاء اإلجابة ألن املشكلة قد تتطور وشكر هللا لكم.
اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

قبل أن أجيب على سؤالك أود  -أخي الكرمي  -أن تعطي األمور حجمها احلقيقي بال مبالغة أو
استهانة ،فاملبالغة تسد الكثري من طرق العالج املتاحة ،كما أن االستهانة تبقي املشكالت بدون

عالج.

إن مواجهة مشكالتنا بتوتر يفوت علينا فرصاً كثرية ميكن أن نستفيد منها ،ويظهر يل توترك من قولك
(وال أستطيع أن أكون ممن يرضون الفاحشة أبهله) مع أين ال أرى يف سؤالك ما يدل ولو من بعيد

على ذلك.

وافرتاضك أنه أساس مشكلتك مع زوجتك العناد يقابل ابفرتاض آخر ،وهو أن تشنجك يف عالجها
ولهد هذا العناد ،فهما أمران متالزمان ال يكادان ينفصالن عن بعضهما.
أخي الكرمي :مل أتت الشريعة بشكل أو لون أو فريضة حمددة يف لبس احلجاب ،وإمنا هي ضوابط إذا

توفرت كان احلجاب شرعياً بغض النظر عن مسماه ،وهي:
 .1أن يسرت به مجيع البدن.

 .2أن ال يكون زينة يف نفسه.
 .3أن يكون فضفاضاً غري ضيق.
 .4أن يكون صفيقا ال يشف.
 .5أن ال يكون مطيباً.
 .6أن ال يشبه لباس الرجال.
 .7أن ال يشبه لباس الكافرات.
 .8أن ال يكون لباس شهرة.

وإبمكانك أن تقارن هذه الشروط مبا تلبسه امرأتك ،وعلى أساسها يكون احلكم ،ال أن يكون احلكم

على أساس رغبتك أنت يف لباس معّي!! مثة أمر مهم أود أن يكون حاضراً لديك ،وهو أننا أحياانً قد
ننفر الناس من تديننا حينما نشدد فيما ال يستند إىل دليل شرعي ،وإمنا أماله علينا الواقع أو عادات
اجملتمع ،أو اآلراء الشخصية البحتة ،وهذا تضييق مل أيمر هللا سبحانه وتعاىل به.
ونصيحيت لك أخي الكرمي ما يلي:

أوالً :أن تسلك مسلك الرفق والروية واهلدوء يف معاجلة مشكالتك ،وأن تعلم أنك إذا استطعت أن
تتوصل ملا تريد ابإلقناع فال تعدل عنه إىل غريه ،فإن األمر الشرعي إذا أخذ عن قناعة أخذ بقوة،

فكان أدعى للثبات أمام املغرايت ،أما إذا مل يؤخذ بقناعة فال يلبث أن يتغري بتغريات الزمان أو
املكان.

اثنياً :لو كانت زوجتك غري متدينة لرمبا كان لك شيء من العذر ،ولكن ها أنت تصفها أبهنا (مصلية،
مقيمة ملعظم النوافل)  ،وهذا يعين أن لديكما قدراً مشرتكاً من القناعات ميكن أن يساهم يف حل

املشكلة.

اثلثاً :ليس هناك أسهل من التأثري على املرأة إذا أحسنت استغالل بعض صفاهتا الفطرية ،فالكلمة

اللطيفة احلنونة واهلدية تفعل ما ال يفعله العنف والتسلط ،وما دام بينكما حب ومودة سيكون األمر

أسهل مما تتصور بكثري.
مجع هللا قلبيكما على طاعته.
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كيف أدعو زوجي؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1424-4-2
السؤال

زوجي مشكليت ،..تزوجته على أنه إنسان ملتزم ولكن تبّي يل فيما بعد أنه يؤخر الصلوات .وقد

أصابين الفتور ،وكثرت اخلالفات بيننا فكثريا ما تفوته صالة الفجر كليةً بطلوع الشمس ،ال حيضر

احملاضرات ،وال يقرأ القرآن إال يف الشهر مرة واحدة ،وال أيمر مبعروف وال ينهى عن منكر وال يعّي
على الطاعة وال يذكر ابآلخرة ماذا أعمل معه؟؟

اجلواب

األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

أرجو أن ال يتحول التدين لديك إىل وظيفة إدارية أو حركات عملية بعيدة عن روح التدين الفعلي

والطمأنينة القلبية اليت متأل قلب اإلنسان ابلرمحة والرأفة واحملبة.

التدين أيتها األخت الكرمية هو يف جمملة عبارة عن أخالق كرمية مع هللا ومع عباده .امسحي يل أن

أقول لك أبن خالفاتك مع زوجك هي أبعد ما تكون عن االلتزام والتدين  ...بل إنك هتدمّي
حياتك وبيت الزوجية بيديك حبجة القيام أبمور الدين وهذا من الغَب العظيم.

ما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه كما ورد ذلك عن النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وهل زوجك إال أحق الناس هبذا الرفق منك.

كوين لينة معه ابلكالم واملعاملة والنصيحة والتذكري ،ال أيخذك الغرور اباللتزام فتحبط أعمالك من
حيث أردت اإلحسان ..قد ال تشعرين بذلك ظاهرايً لكنه ليس ابلضرورة أن ال يكون موجوداً.
االلتزام الظاهري أو االلتزام املخادع يصاب به مع األسف الشديد بعض األخيار من الشباب
والفتيات ،إذ يكون الشاب ملتزماً يف ظاهره يف إطالقه اللحية وتقصريه لثوبه ولكنه ال يصلي الفجر

وبره أو أن جمالسه ال تغيب عنها النميمة
إال يف الضحى أو أن يكون والداه أبعد الناس عن إحسانه ّ

أو الغيبة أو القول السيّئ ...

وبعض الزوجات أيضاً يظهر من لبسها وشكلها إذا خرجت من بيتها ما يدل على التزامها من

احتشام وحرص على احلجاب حىت يف لبس القفازين ولكنها مع األسف الشديد ال تتواين يف خماصمة
زوجها مرات ومرات يف اليوم الواحد.

كل هذه املظاهر تتعارض صراحة مع االلتزام احلقيقي ومع التدين الذي حيبه هللا .االدعاء اباللتزام

ابلشكل أو ابملظهر لن يغين عنا من هللا شيئاً  ...متاماً كمن يدعي حب هللا ورسوله وهو يعصيهما

صباح مساء.

املرأة املسلمة وامللتزمة حقيقة هي اليت تعلم وتوقن متام اليقّي أن حسن التبعل للزوج هو سبب رئيس
يف دخول اجلنة وإن كان ذلك يف نظر الرجال عمالً ليس ابلعسري أو الصعب ولكنه يف حقيقته أثقل

عليهن من اجلبال والتجارب تربهن ذلك.

الزوج هو جنة املرأة أو انرها ..ولكن أغلب النساء املتدينات ال يفهمن ذلك أو رمبا ال يردن أن
يفهمنه مع األسف الشديد..
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يقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه [لو كنت آمر أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها] ملا له

من احلق العظيم عليه .ويف احلديث اآلخر الذي رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [إذا ابتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح]

 .ويقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي صححه األلباين عليه رمحة هللا [إذا صلت املرأة

مخسها ،وصامت شهره ،وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت اجلنة] ويف رواية أخرى "قيل هلا

ادخلي من أي أبواب اجلنة شئت".

أيتهااألخت الكرمية..خالفاتك املستمرة مع زوجك تتعارض تعارضاً كامالً مع التزامك وتدينك حىت
لو كان زوجك لديه بعض التقصري ،التزام الزوجة احلقيقي وتدينها الصايف هو حسن التبعل
للزوج..حسن األدب مع الزوج..حسن القيام أبمور الزوج ...

أنت تشكّي التقصري لدى زوجك جتاه بعض واجباته الشرعية  ...فهل حاولت عالج مثل هذا

التقصري أو تغيريه أبسلوب غري تقليدي بل يكون مشكالً أو مغلفاً بطابع زوجي مميز ..ويكون خمتلفاً
جذرايً عن األساليب التقليدية املتبعة عادة يف تعديل السلوكيات أو األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر.

هل فكرت يوماً يف إيقاظ زوجك لصالة الفجر من دون خصام؟ هل تطبعّي عليه قبلة حارة أو ضمة
حانية ملؤها احلب والشوق وأنت أتمرينه ابلصالة..أوأي ٍ
فعل للخري آخر  ...؟ هل فكرت بوضع
برانمج تشرفّي عليه أنت لقراءة القرآن مع زوجك بوضعية زوجية خاصة حتببه وتشوقه للقراءة ...

مثل هذه األعمال احلانية هي ابلفعل قمة الدعوة ابليت هي أحسن ،هي ابلفعل سر جناحك مع

زوجك إذا أردت له الصالح .هو سوف حيب الصالة وحيب فعل اخلري إذا جاءه األمر هبا بطريقة
زوجية خاصة  ...وإال ما الفرق أن يكون اآلمر هو الزوجة أو أي أحد من الناس.
إذا أحب الزوج زوجته وأحب عملها معه وحسن لطافتها له أحب كل عمل يسعدها فال تبخلي على

زوجك حبسن التبعل ابتعدي كل البعد عن املخاصمة واملشاجرة وأنت عرفت حقه عليك وعظم
حرمة فعل ما يوجب سخطه.
وفقك هللا وأصلح حالكما،،،
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زوجي ..مدمن!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 144/3/8

السؤال

أخي الكرمي مشرف انفذة االستشارات..
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد-:
إنين أعاين من تصرفات زوجي اليت تدل على إدمانه لنوع من املخدرات برغم صالته الدائمة فكيف

أصارحه وأتناقش معه يف هذا املوضوع أو أطلب الطالق برغم أن عندي ثالثة أبناء هم من املتفوقّي
وهلل احلمد دلين على حل ملشكليت .وجزاكم هللا خري.

اجلواب

أخيت الكرمية ..وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الطالق ال حيل املشكلة يف هذا الوقت ..خاصة مع وجود األبناء أصلحهما هللا وحفظهما لوالديهما،

ولذلك فرأيي يف هذه املشكلة ما يلي-:

أوالً :ال أدري ما هي اإلعراض والتصرفات اليت استنتجي منها إدمانه على نوع من املخدرات؟! وما
هو هذا النوع اي ترى ،فالفرق بّي األنواع كبري من انحية أعراض أو طرق عالجه ولذلك إن رأيت

فوافينا بشرح مفصل هلذه التصرفات لكي تكتمل الصورة أكثر.
اثنياً :ما دام زوجك  -هداه هللا ومحاه  -حمافظاً على الصالة ،فلعل هللا أن جيعل له هبا شفاءاً عاجالً
غري آجل ،وهذه نعمة كبرية وخري كثري ،فأعينيه على نفسه أخيت الكرمية ..بتوفري أجواء هادئة جتعله
جيد يف بيته الراحة النفسية اليت تبعده عن البحث عنها خارج البيت ،ولعل هللا حيدث بعد ذلك أمراً.
اثلثاً :ال أدري إن كانت معاانتك قدمية أو جديدة حىت نعرف من خالهلا منذ مىت هو على هذه

احلال!! وعلى أية حال ال أبس أحياانً من اإلتيان ببعض املطواين أو األشرطة أو الكتيبات املختلفة

ومن ضمنها ما حيذر من خطورة املخدرات على النفس واملال واألسرة ،فلعل هللا أن جيعل فيها تذكرة

له وعربة.

رابعاً :من املهم يف هذه املرحلة وإذا كان األمر مل يصل إىل مرحلة اخلطر عليك وعلى أبناءك وما زال

يداري األمر عنك أال تشعريه بشكوكك حىت ال تتساوى عنده األمور ويبدأ يعلن عن وضعه أمامك

بكل وقاحة وحتدي!!.

خامساً :إن تطور األمر إىل ما ختشّي من خطورته على نفسك وعلى أبنائك ،كأن تكرر جميئه إىل

البيت بوضع مزعج ..وحماولته االعتداء عليكم فيجب عليك هنا أن تعلمي أحد أقاربك الرجال

الثقاة العقالء ،لكي حياول أن يعاجل األمر بطريقته ،واحلمد هلل أماكن العالج متوفرة وبشكل سري.
سادساً :هللا ..هللا ..أخيت الكرمية ابلدعاء الصادق أبن يهدي هللا زوجك وحيميه ويشفيه ،واحلِّي على
هللا ابلدعاء ،وحتري مواطن اإلجابة كالسجود وأدابر الصلواة وآخر الليل ،وآخر ساعة من يوم
اجلمعة فاهلل سبحانه قريب جميب ..جييب دعوة املضطر إذا دعاه  ,ويكشف السوء ،وفقك هللا
ومحاك ،وهداك وأصلح لك وأصلح بك ،وشفى هللا زوجك ومجيع مرضى املسلمّي.
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زوجي ال يصلي؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1422/9/17
السؤال

زوجي ال يصلي  ,أو يصلي ولكنه ال يواظب على الصالة وهذه إحدى مشاكلنا ..ويقوم بشتمي

كثرياً حىت أصبحت يف بعض األحيان عندما يشتمين أقوم برد بعض املسبات إليه مع أنين لست

راضية عن هذا الوضع  ,وأنصحه ابن يقرتب من هللا ويصلي يعدين وكل مرة نتشاجر فيها أبنه لن
يسب مرة أخرى  ,ولن يشتمين أان وال أهلي  ,ولكنه يعود مرة أخرى .هل عندكم حل ملشكليت ,

علي وجزاكم هللا خريا.
أرجوكم ً
رجاء حاراً أن تردوا ّ

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك  ,وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه  ,وأال جيعله ملتبساً  ,علينا فنضلّ  ,أما
استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :املناصحة اهلادئة  -أخيت الكرمية  -هلا أثر عظيم ..فعليك هبا بعيداً عن االنفعال  ,مع اختيار
الوقت املناسب هلا  ,والدعاء الصادق املتكرر أبن يهدي هللا زوجك ،ويصلحه ويوفقه للحق

والصراط املستقيم ..وحتري مواطن اإلجابة كالسجود  ,وآخر ساعة من يوم اجلمعة  ,ويف آخر الليل
حّي ينزل ربنا تعاىل إىل السماء الدنيا فينادي :هل من داع فأستجيب له ..هل من مستغفر فأغفر له

وثقي أبن هللا تعاىل قريب جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

اثنياً :ال أبس من اإلحياء إىل أحد أقاربه أو أقاربك الثقات ابالقرتاب منه ونصحه  ,فلعل هللا أن

يهديه على يديه.

اثلثاً :أمتىن أال جتاريه يف ألفاظه السيئة وسبه وشتمه وأتملي قوله تعاىل {وال تستوي احلسنة وال السيئة
ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم} فهل جربت هذا األسلوب؟ .

رابعاً :عندما يغضب ..وينفعل حاويل أن هتدئي  ,وتردي عليه بقولك " ساحمك هللا " أو "هداك هللا "

أو " غفر هللا لك " وثقي أن هلذه الكلمات أثراً عظيماً عليه بعد أن يهدأ مقارنة بردك اإلساءة
ابإلساءة ..واحتسيب ذلك عند هللا يكن لك به األجر العظيم إن شاء هللا.

خامساً :أقرتح إحضار بعض األشرطة الدينية أو الكتيبات الشرعية أو أشرطة للقرآن الكرمي داخل

املنزل ،واستماعها بكثرة ..فلعلها جتد يف حلظة من اللحظات أذانً واعية منه ،فيتأثر هبا ،وتفوزي إبذن

هللا بسعادة الدارين.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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ٍ
ألم انجحة..
ِوسام شرف ّ

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1424/6/4هـ

السؤال

مستشاري الكرمي:
أان لدي عدد من األوالد والبنات أكربهم يف اجلامعة وأصغرهم مل يدخل بعد املرحلة الدراسية.

علي ابلضرب املربح
مشلكيت أن زوجي مدمن على شرب اخلمر أمام األوالد وسيئ اخللق وميد يده ه

الذي طاملا عانيت منه  ...لقد قابلت كل ذلك العذاب ابلصرب واالحتساب من أجل أبنائي وليس

ألي شيء آخر ،وابلفعل تعبت معهم حىت أصبحوا طالابً انجحّي بل ومن األوائل يف الدراسة وبنايت

حفظن القرآن كامالً واحلمد هلل كثرياً.
املشكلة احلاضرة واليت فجرت املوضوع هي حينما منعين زوجي واألوالد من الذهاب إىل إحدى
املناسبات اخلاصة وهدد ابلطالق مما جعلين أغضب وأذهب إىل بيت أهلي حيث أوصلين ابين

وابلفعل ارحتت واستقرت نفسي حيث مل أعد احتمل هذا العذاب املستمر منه..

مجيع أوالدي يعذروين ويعرفون شدة معاانيت مع هذا الزوج القاسي وأان وهللا حائرة جداً هل أستمر يف

علي
طلب الطالق وأترك األوالد أم أعود إىل بييت وأظلم نفسي ابلصرب مع هذا الرجل ،أشريوا ه
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

امسحي يل أن أرفع جلانبك كامل التقدير واالحرتام وأن أعلنها صراحة أبنك زلزلت بعض القناعات
اليت كانت لدي يف مثل حالتك وظروفك ،إنك امرأة عظيمة حبق وتستحقّي وهللا أعلى األومسة

الشرفية يف تربية األبناء والصرب والنجاح الباهر والقدرة على ختطي احلواجز والعقبات مهما كانت

كبرية وعظيمة.

قبل قرائيت حلالتك كنت ال أتردد بنصح من هي يف مثل حالتك وحتت زوج سكري أبن ينجّي
أبنفسهن من العذاب الذي يتعرضن له صباح مساء ،خاصة ممن يكون سكرهم شديداً على أسرهم

حىت إنه ليتحول إىل جحيم ال يطاق جراء ما يتعرضون له من الضرب والتنكيل والعذاب املستمر من

هذا األب وهذا الزوج الذي يتحول إىل وحش كاسر حاملا يغيب عنه عقله وتفتك به مخرته ..ولكين
اآلن وبكل صراحة سوف أنتظر قليالً وأتريث قبل إسداء مثل هذا النصح.
أنت أخيت الكرمية من املفرتض أن تكوين أمنوذجاً ومثاالً حيتذى لألم الصابرة ،لألم املكافحة ،لألم
القوية ،لألم املربية ،إنك وهللا مصداق ملا كناه دائماً نر ّدده من أن الرتبية والنجاح فيها حيتاج إىل

عاملّي أساسيّي ال بد لآلابء واألمهات من األخذ هبما سوايً ومها أوالً سؤال هللا دائماً واإلحلاح عليه

ابلدعاء املستمر أبن يصلح األوالد ،وأن جيعلهم هداة مهتدين ،وأن ينبتهم النبات احلسن ،وأن
يعيذهم من الشيطان الرجيم ،واألساس الثاين هو ترمجة هذا الدعاء إىل ٍ
أخذ ابألسباب من العمل

املتواصل واجلهد املستمر مع األبناء يف تربيتهم الرتبية املستقيمة أبركاهنا وأبعادها املختلفة الروحية،

واخللقية ،والغذائية ،والعقلية ،والدينية ،والتعليمية ،وغري ذلك من األمور املتعلقة هبم هذان األساسان
والركيزاتن مها يف ظين سر جناحك يف قدرتك على ختطي عقبة ذلك األب املنحرف.
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إن النجاح الذي يتمناه كل أحد ألوالده هو أن يكونوا قريبّي من هللا تعاىل خبشيته وتقواه على
الدوام ،ويف نفس الوقت يكونوا أفراداً انجحّي ومتميزين يف حياهتم الدراسية والعملية .إن أوالدك

حينما يكونوا طالابً انجحّي ومتفوقّي دراسياً ،وحينما تكون بناتك حافظات للقرآن الكرمي وهن يف
مثل هذا السن هلو وسام شرف جيب أن تعتزي به وشهادة جناح تربوية جيب أن تفتخري هبا ،وما

عليك إال مواصلة هذا املشوار الناجح الذي سلكتيه واخرتتيه حينما اكتشفت أن زوجك ليس
ابلرجل الذي يتحمل املسؤولية ،وضحيت بنفسك من أجل هؤالء األبناء وأملت فيهم سعادتك وهو
ما تشاهدين بوادره وعالماته اآلن ،وما ذلك إال من توفيق هللا وجزائه لك على صربك واحتسابك.

أنت أيتها األم الناجحة حينما حتسّي مبرارة العيش مع هذا الزوج سيئ اخللق ويف كنف ذلك الرجل

املتعاطي ألم اخلبائث وبصعوبة الصرب عليه وعلى أفعاله ،وحينما تطلبّي الطالق منه فإن ذلك مطلب

له حظه ونصيبه من الصحة واحلق وأنت معذورة متاماً يف طلبك هذا ،كما أنه لك كامل احلق يف
البحث عن عيشة وحياة هادئة حتت ظل رجل ميكن أن يوفر لك شيئاً من احلنان الذي فقدتية

وحرمت منه طيلة هذه السنوات املاضية ،إن كان ذلك هو وضعك مع هذا الزوج وهذه هي حياتك

معه فأان أقول أن لك متام احلق يف هذا الطلب ابالنفصال  ...ولكن ...
أيتها األم العظيمة ...
حينما أقول أبن لك احلق يف طلب االنفصال فإنه ال يعين أهنا اخلطوة األنسب لك يف نظري ،بل

وأحس أبهنا أكثر أمهية وأجدى نفعاً وأعظم أجراً وجيدر بك طرقها قبل
هنالك خطوات وأمور أرى
ّ

البدء خبطوات التفكري ابلطالق واالنفصال.

أنت أيتها األم الكرمية بدأت مشوار الرتبية لفلذات كبدك وجنحت جناحاً ابهراً واحلمد هلل ..والسؤال
امللح هو ملاذا ال تواصلّي هذا املشوار وهذا الطريق وأنت قد رأيت بنفسك عاقبة الصرب ونتيجة

التحمل وأن هللا مل يهملك بل كان لك معيناً وانصراً؟  ..أنت ال زال لديك أوالد صغار جداً وهم
حباجة ماسة لرعايتك وقيامك بشؤوهنم خاصة وأن والدهم كما تذكرين غري مؤهل البتة للقيام

مبسؤولياته جتاههم ..أنت صربت فواصلي الصرب وواصلي التحمل اي رعاك هللا واطمئين وأبشري وأان
واثق إبذن هللا من أن القادم واملستقبل سيكون أفضل وأفضل..

أوالدك سيستمر جناحهم إن يف دراساهتم أو يف أعماهلم وأسرهم ،وبناتك ستلحق هبن بركة صربك

إبذن هللا بنجاحهن وزواجهن ممن يسرت عليهم ويعشن معهم عيشة هنيئة بعيدة عن النكد واخلوف
الذي عاشته والدهتم.

نصيحيت لك أيتها األم الفاضلة هي العودة إىل بيتك متسلحة ابلصرب واالحتساب ومواصلة الكفاح
واجلهاد ونعم به من كفاح لتخرج مثرة جهدك وصربك أزهاراً اينعة وأجياالً انفعة ألمتها ولدينها

ولبلدها ..عودي إىل بيتك وكوين واثقة بعون هللا لك ووقوفه معك حبوله وقوته ،واعلمي أن النهاية

ستكون من حظك ويف ص ّفك ،واصلي أيتها األم هذا الطريق الذي سلكتيه واخرتتيه من البداية.

()268/18

أما هذا الزوج فإن صالحه إبذن هللا سيكون عن طريق هؤالء األبناء الصاحلّي الذين خترجوا من
مدارسك الرتبوية الناجحة وسيفيق إبذن هللا إىل رشده طال الوقت أم قصر ،خاصة وهو يرى مثار
الصالح ابدية على تصرفات أوالده الذين يسعون لربه واإلحسان إليه ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً.
كوين عوانً هلم على ّبر والدهم وادفعي وإايهم أذاه ابليت هي أحسن كي ينقلب إليكم حبنانه ورقته..
حتملوا منه األذى فهو يف النهاية والد أوالدك وحمرم عليهم عقوقه حىت وهو على هذه الصفة من

االحنراف ،متسلحّي مجيعاً ابلصرب عليه والدعاء له ابهلداية.
أصلح هللا لك النية والذرية وجلميع املسلمّي.
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تعبت مع زوجي!!!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1424-5-14

السؤال

أان شابة متزوجة منذ عدة سنوات ولدي أطفال واحلمد هلل.

مشكليت هي مع زوجي الذي يعول أسرته وهم والداه وأخوته ..حىت بدأت تضيق بنا احلال من

الناحية املادية حيث أصبحنا ال منتلك قوت يومنا..

املشكلة يف اختصار هي معاملة زوجي يل فهو يصاحب رفقة سيئة ..وله عالقات حمرمة ..وشكوت

له ذلك ولكنه يصفين أبنين متومهة ..حىت صران نتخاصم ابألايم والليايل ..وتعبت كثرياً مما أثر ذلك

يف تربييت ألوالدي.

أان اآلن ال أدري هل أسكت على أفعال زوجي احملرمة أم أطلب الطالق؟ أان ال أريد أن أبوح مبشاكل

بييت ألحد ألنين أمتىن أن أصونه حىت آخر حلظة.

بذلت له أشرطة وكتب عن معاشرة وحقوق األزواج ولكن ال فائدة .التحقت أان وأبنائي بدورة حتفيظ
القرآن كي نسلي عنه وهو ال ميانع من ذلك.
فهل من حل وإرشاد وجزاكم هللا خرياً،،،،
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

أخيت يف هللا ..شكر هللا لك دعواتك الصادقة لنا ومشاعرك النبيلة جتاهنا ،كما نثمن لك اتصالك بنا

ونتمىن دوام تواصلك معنا.
ِ
تفضلت ابالستشارة والسؤال عنه ،فيسعدان إاتحتك الفرصة لنا لنشاطرك مهومك
وأما خبصوص ما
ونساعدك مبا استطعنا ،وأملنا ابهلل كبري أن جتدي من خالل هذه السطور ما يثلج صدرك وخيفف

معاانتك ،أخيت الكرمية ،أعتقد جازماً أن مشكلتك هتون كثرياً أمام نظرياهتا من املشاكل األسرية اليت

ال يكاد خيلو منها بيت من بيوت املسلمّي ،فاخلالفات الزوجية ،وحاالت اخلصام بّي الزوجّي مل ختل

منها حىت بيوت الصحابة  -رضي هللا عنهم ،-لكن احلكمة والصرب وسعة الصدر دعائم أساسية
الحتواء كل خالف مهما كان مصدره أو سببه ،إنين أملس من خالل رسالتك متتعك بصفات ضرورية

لنجاح أي بيت مسلم ينشد السعادة ،إن خوفك من هللا ،وسعيك إلرضائه  -سبحانه -وإنصافك

لزوجك ودعائك له ،وصربك على تصرفاته ،وفرارك من الظلم ومسبباته ،كل هذه املزااي عوامل رئيسة
 -كما ذكرت -تساعدك لإلبقاء على كيان أسرتك وإنقاذها من غوائل الفنت ،وأسباب الفشل.

والبد أن تتذكري أن لدى زوجك جوانب خرية تدل على وجود استعدادات فطرية لديه قد تساندان

مجيعاً للتغلب على عيوبه ،وأخطائه.

إن مساحه لك مبمارسة عباداتك وقيامك بواجباتك الدينية دون ملز أو هتكم أمر مهم كما ترين ،بل

إن قبوله ابنضمامك وأوالدك حللق التحفيظ عامل مثري للتفاؤل يدل على إمكانية التصحيح.

البد لك  -حفظك هللا-من طرح اليأس أوالً قبل أن تقومي أبي إجراء إصالحي عملي ،فاليأس يف
حد ذاته حمرم شرعاُ ًُ ،مستقبح ذوقاً خصوصاً ،حّي يسيطر على أمثالك من حامالت العقيدة

وانضجات الفكر وعاقالت اجملتمع.

إن أبيدينا سالحاً ال خييب ،لكننا كثرياً ما ننساه أو نتناساه ،وهو الدعاء أليس هللا يقول" :ادعوين
أستجب لكم" ويقول" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوت الداع إذا دعان".
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ومل ال تدعينه دعوة املضطر؟! وهو القائل" :أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء" إن ساعات

السحر وجوف الليل وساعة اجلمعة وعند اآلذان أوقات بركة وإجابة ،فلم ال نرفع أكف الضراعة
خبشوع وخضوع وانطراح بّي يدي الرؤوف الرحيم؟!

حاويل ابرك هللا فيك مالطفة زوجك ابلكلمة الطيبة ،واالبتسامة الدائمة مهما تطلب ذلك من جهد

عصيب للتغلب على حظوظ النفس.

قال تعاىل" :ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين

صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم".

استغلي حب أهله لك كي يساعدوك يف حل املشكلة مبناصحة ابنهم وليكن طلبك املساعدة منهم
أبسلوب تدرجيي حىت ال يثري استغراهبم.
ال أنصحك بطلب الطالق حالياً إال إذا كان الزوج ميتنع عن الصالة خاصة ،فإن كان كذلك فهو

كافر ال حيل لك البقاء معه فامتنعي عن معاشرته وبيين له احلكم الشرعي يف اترك الصالة فإن أصر

على تركها وجب عليك مفارقته وسيجعل هللا لك خمرجاً ويبدلك خرياً منه.
وفقك هللا وأعانك ،والسالم عليك.
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زوجي ..القدوة السيئة!!
اجمليب د .علي الرومي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1424-6-11
السؤال

مشكليت تكمن يف زوجي ،فهو إنسان طيب وال يقصر يف واجباته املنزلية ،وحياول أن يرضي رغبايت،
ولكن املشكلة يف أنه ال يصلي ،هو ليس منكرا للصالة ويعلم حكم اتركها ،ولذلك فهو أحياان

يصلي والغالب ال ،ويعلم حكم األغاين ،وإذا طلبت منه عدم مساعها يرفض أحياان تكربا وأحياان

يستجيب ،وخاصة أن ذلك يؤثر يف نفسية األطفال ،فهم يف مدارس التحفيظ ويرون أابهم ال يصلي

ويسمعهم األغاين ويدخن على الدوام وحىت إن حاولوا التكلم معه هنرهم حبجة انه أبوهم وأنه يعلم
أنه على خطأ ،وأان مل أمتن يف حيايت كلها سوى رجل صاحل عابد لربه ،يعينين على فنت الدنيا

ويصلحين إن أخطأت ،ومن هنا بدأت مشكليت ألين بدأت أوهم نفسي أىن أعيش مع رجل صاحل
غري زوجي ،حىت أستطيع أتدية حقوق ريب علي ألين عندما أراه هبذه احلالة تذهب عزمييت للعبادة،

فتأثري زوجي يف املنزل كبري فهو السبب أبن أطفايل ال يتشجعون للقيام إىل الصالة ،وأان اآلن أحاول
أن أجتنب اجللوس معه ،ألين وبصراحة بدأت أكره تصرفاته وأكره شخصه ،فهل تعترب هذه خيانة

زوجية حياسبين عليها ريب؟ مع أهنا أحالم فقط ال تتعدى جمرد تفكري ،وماذا أفعل مع زوجي مع العلم

أين قد مللت
اجلواب

أخيت السائلة..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم".

مشكلتك تتلخص يف أن زوجك ال يصلي يف الغالب ،يسمع األغاين ،يدخن ،أطفالك يرون أابهم ال

يصلي ويسمع األغاين ويدخن ابستمرار ،زوجك يرفض النصيحة أحياانً تكرباً من أن يسمعها ممن هو
حتت يده .وينهر أبناءه عند مناصحته حبجة األبوة والعلم ابحلرمة ،انفصالك عن الواقع بتوهم العيش
مع رجل صاحل غري زوجك ،جتنبك اجللوس مع زوجكِ ،
بدأت تكرهّي تصرفات زوجك وشخصه،

شعورك ابمللل.
أخيت السائلة ..ال شك أن كل ذلك مل يكن وليد اللحظة وإمنا له جذوره اليت تعود يف الغالب إىل
بداية الزواج ،ففي بداية الزواج .مييل كل طرف إىل اجملاملة والتحكم بطباعه وما اعتاد عليه ليتطلع
طباع اآلخر وما اعتاد عليه ،ومن مث حياول التأقلم مع اآلخر ابلتنازل أو دفع اآلخر للتنازل أو

إحداث حل وسطي .وحماولة التأقلم تعتمد على أمور منها :درجة القبول والرفض ،وأساليب تشجيع

السلوك املقبول ،أو أساليب إنكار وتغيري السلوك املرفوض .وهذا يعين أن لك إسهاماً يف املشكلة

اليت تعيشينها مع زوجك ،خاصة فيما يتعلق ابلصالة ،إما من حيث درجة الرفض أو أساليب التغيري
واإلنكار.
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فدرجة الرفض ينبغي أن تصل إىل احلد الذي يعي فيه الزوج أهنا يف النهاية مع إصراره على عدم

الصالة سوف تنتهي بنهاية العالقة الزوجية .وفيما يتعلق ابإلنكار ال بد من تربئة الذمة وعدم العجلة
بقطع العالقة الزوجية .وإمنا ال بد من التدرج ودفع الزوج ابلوسائل املمكنة إىل القيام بواجب
الصالة .وعليك أن تفكري ابلوسائل اليت قمت هبا سابقاً والوسائل املمكنة اليت مل تستخدميها.

خاصة وأنك ذكرت جوانب إجيابية تدل على قابلية الزوج للتغيري كما تدل على أنك قادرة على
تغيريه والتأثري عليه .من ذلك أن (زوجك إنسان طيب) ( ،ال يقصر يف واجباته املنزلية) ( ،حياول

إرضاء رغباتك) ( ،يعلم وال ينكر وجوب الصالة) ( ،أطفالك يف مدارس حتفيظ القرآن) ( ،أمنيتك
رجل صاحل يعينك على نفسك)  .فينبغي لك أخيت السائلة أن تستغلي هذه اجلوانب لتغيري زوجك.
واجعلي من أمر الصالة أهم رغبة لك .واستخدمي الوسائل اليت تستخدمينها لدفعه لتحقيق رغباتك.

وإذا مل جتد تلك الوسائل-مع أين أظنها كافية -فيمكنك االستعانة آبخرين قادرين على التأثري عليه
من أخ أو أب أو حنو ذلك ابلطريقة املناسبة.

أخيت السائلة ..هل ما ذكرتيه من إيهام نفسك أبنك تعيشّي مع رجل صاحل جمرد خواطر تتحكمّي
هبا أو حتولت إىل أفكار ذات سلطة على تفكريك .مث ما مدى االندماج مع هذا الوهم .أنصحك
أخيت السائلة أن تعرضي احلالة على أخصائية نفسية قادرة للتعرف على مدى عمق املشكلة

وتساعدك على التخلص منها .لكنين أنصحك أال تتساهلي يف ذلك فاخلاطرة تتحول إىل فكرة
والفكرة تتحول إىل عمل .وقد ينقل صاحب الفكرة فكرته امللحة إىل عامل التخيل والوهم عندما ال
يستطيع حتويلها إىل عمل ،فعليك ابحلذر .واعلمي أن هللا وهب اإلنسان القدرة على التغيري ،فال

تشعري ابلعجز ،وال تستعجلي النتائج .مث اعلمي أن النتائج بيد هللا  -سبحانه وتعاىل ،-وما عليك
إال بذل اجلهد وعمل املستطاع .ومشكلة اإلنسان من نفسه فعندما تواجهه املشكلة ما يعاين من

ضغوط نفسية (أحدها الشعور ابلذنب) تدفعه إىل أحد خيارين :مواجهة املشكلة والبحث عن حل

هلا أو االنسحاب منها إىل عامل آخر ينسى فيه مشكلته ويتجنب الشعور ابلذنب .فيبدو أنك اخرتت

االنسحاب وجتنب الشعور ابلذنب بتخيل العيش مع شخص آخر .ويؤكد ذلك ما ورد يف آخر
السؤال من التساؤل حول ما قد يلحقك من إمث نتيجة لذلك وهل تعد خيانة زوجية أن تتخيلي

العيش مع غريه؟ وميلك إىل اإلجابة أو توجيهها حرصاً منك على جتنب الشعور ابلذنب .وكما قلت

فإن هللا ال حياسب على اخلواطر بل إن من خطرت له خواطر سيئة وجتنبها كان له أجر ألن ذلك من

اجلهاد .لكن املشكلة يف حالتك وهي حتتاج إىل مزيد إيضاح أهنا انتقلت من اخلواطر إىل معايشة

ختيلية تعيقك عن القيام حبقوق زوجك عليك .بل رمبا تعيقك عن القيام حبقوق أبنائك عليك .فعليك
أخيت السائلة أالّ تتهاوين هبذا األمر .وفقك هللا وسدد خطاك.
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مل أعد أطيق زوجيت

اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1424/12/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مشكليت ابختصار أنين وبعد أن تبت إىل هللا توبة نصوحاً ،وأان على االلتزام حالياً ،نسأل هللا الثبات

وحسن اخلامتة -إبذنه عز وجل ،-أقول :مشكليت أنين مل أعد أطيق زوجيت؛ ألهنا على املنكرات
اليومية ،من تفويت ألوقات الصالة ابلنوم ،وال أعلم إن كانت تقضيها أم ال ،فأان اندراً ما أراها

تصلي ،فأقول :رمبا تكون قد صلت كما تدعي ,أيضاً ليلها سهر على األحاديث غري اجملدية ،والغيبة،
وما ال ينفع ،وهنارها نوم ،وتفويت للصلوات عن وقتها ،تسمع األغاين بشراهة ،وتنام على أنغامها،

وتقرأ اجملالت املاجنة وتقتنيها ،وتشاهد القنوات الفضائية ،وابلذات األغاين واألفالم ،ال حتب البقاء

التسوق وزايرة الصديقات ابستمرار ،وتستعمل اجلوال بصفة مستمرة ،لدرجة إين
يف البيت ،وترغب ُّ

أسدد ما قيمته  5000إىل  6000للفاتورة ،عندها ماال حيصى من الصور ،وحتب الرقص ابلزواجات

على نغمات املوسيقى ،ولبس الكاسي العاري ،ومن قبل التزامي أان شخصياً أسرفت يف زواجي،

وحتملت الديون الثقيلة ابلرغم من أن راتيب جيد ،وصدق احلبيب املصطفى -صلى هللا عليه وسلم-

فيما معناه" :أبركهن أيسرهن مهوراً" ،وقال أيضاً" :فاظفر بذات الدين تربت يداك" ،أان اآلن أكرهها

يف هللا ،ولن أرضى بذلك كله ،وسأعرض عليها االختيار إما االلتزام على طريق اخلري ،أو اختيار طريق

الشيطان والطالق ،أان اآلن مبتعث ابخلارج ،وسافرت وحدي ،وتركتها؛ لبغضي لتصرفاهتا وعدم

حتملي هلا ،وكذلك ألراتح ،وابلرغم من ذلك أنفق عليها وأكلمها للمواصلة واالطمئنان؛ خوفاً من
هللا ،وهي وافقت على مضض البقاء هناك من دوين .فما رأيكم؟ -وهللا يرعاكم.-

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي :نسأل هللا لك الثبات حىت املمات ،وأن يتقبل هللا توبتك ،وجيعلك ممن يبدل هللا سيئاهتم
حسنات ،إنه على كل شيء قدير ،وال شك أن التوفيق بيد هللا ،وما على املسلم إال أن أيخذ

أبسباب النجاة له وألهله ،ومن ذلكم:
( )1تذكر نعمة اهلداية وأهنا من هللا  -عز وجل -مين هبا على من يشاء من عباده.

( )2احلرص على دوام التوبة واستمرارها ،وذلك بفعل الطاعات ،والبعد عن املعاصي ،وجلساء
السوء.

( )3اإلكثار من جمالسة الصاحلّي وأهل اخلري ،وقراءة سري الصاحلّي والتائبّي منهم خاصة.
( )4اإلكثار من قراءة القرآن ،وغري ذلك من األسباب املعينة على دوام التوبة ،نسأل هللا لنا ولك
اخلامتة املباركة.

وجواابً عن سؤالك وما هو الواجب عليك جتاه زوجتك نوصيك مبا يلي:

( )1األسباب اليت أثرت عليك فتبت رمبا تكون عوانً لك يف سبيل توبة زوجتك.

( )2تغيري معاملتك لزوجتك ،وتقديرها واحرتامها أكثر من قبل ،والرفق هبا ،وإن كانت ال تزال على

املعاصي.

( )3الصرب عليها ،وحتمل األذى منها يف سبيل إصالحها ،وتوجيهها ،ومساعدهتا على التوبة.
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( )4صحبتها معك إىل زمالئك وإخوانك أثناء زايرهتم ،وخاصة من عرف عن زوجاهتم الصالح،
والدعوة ،والرفق ،وكذلك احملاضرات والدروس ،وأماكن الطاعة ودور العبادة.

( )5هذه الزوجة تشبه الغريق ،وحتتاج إىل من جييد فن السباحة ،والقدرة على إنقاذها ،ورمبا تكون
إمكانياتك ال تتيح لك ذلك؛ نظراً لقرب توبتك وصالحك؛ ولذلك أوصيك ابالستفادة من أهل
التجربة واخلري ،ومعرفة طرق الدعوة العملية ،واحلرص على ذلك.

( )6ترغيب زوجتك يف أعمال الرب والثواب عليها ،ومن أعظم األعمال الصاحلة التوبة.
( )7تعامل زوجتك كما هي ،وال تعاملها كما أنت ،فإن الواقع يف املعاصي ليس مثل التائب الراغب
فيما عند هللا.

( )8حتتسب األجر يف دعوة زوجتك وداللتها على اخلري ،وتصرب على ذلك ،ولك األجر العظيم من

هللا  -تعاىل.-
( )9ذ ّكِر زوجتك ابلسعادة اليت تغمرك ،واليت حبثت عنها طويالً ،وأهنا يف تقوى هللا ،والتمسك
ابلدين ،والرجوع إىل هللا.

( )10أما ابلنسبة لسفرك بدوهنا فيا حبذا لو صحبتها معك؛ فلعل ذلك سبب من أسباب توبتها،
وذلك ببعدها عن صديقات السوء ،ورفقاء املعصية ،وال خيفى عليك أمهية البيئة الصاحلة وأتثريها

على العالج واالستقامة ،والذي أراه أن تتصل عليها ،وتشعرها أبنك أتثرت كثرياً لسفرك بدوهنا،

وأنك ال تستطيع البقاء بدوهنا ،وغري ذلك مما تراه مناسباً؛ عسى أن يكون سبباً من أسباب اهلداية.

( )11الدعاء هلا واإلحلاح يف ذلك فقلوب العباد بّي إصبعّي من أصابع الرمحن ،يقلبها كيف يشاء.

( )12أن اهلداية اليت متلكها هي هداية اإلرشاد والداللة ،وهداية التوفيق بيد هللا  -سبحانه وتعاىل-
 ،فعليك القيام مبا أوجب هللا عليك ،والنتيجة ليست لك ،قال هللا -تعاىل" :-إنك ال هتدي من

أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء" [القصص - . ]56:وصلى هللا على حممد ،-والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

()275/18

تعاين فجور زوجها  ...ولكن ال تريد تشتيت األسرة
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1424/11/22هـ
السؤال

أان مغرتبة مع زوجي منذ 18عاما عانيت خالهلا الكثري من املشاكل ،متكنت بفضل هللا من التغلب
على بعضها كعدم أدائه للصالة ،حيث وفقين هللا بعد جهد كبري ومعاانة نفسية وقلق وتوتر ونصح
اترة ابللّي واترة ابلشدة واحلمد هلل منذ مخس سنوات أصبح يؤدي الفروض ،ومل أكن أرغب الطالق

مليزات كثرية فيه ،فهو مل يقصر يوماً ابملادة على بيته وال ابلرعاية الصحية لنا ،وطيب ومتسامح وال

مينعين من عمل اخلري ،ولكنه لألسف صامت وال يشركين يف آرائه أو مشكالت عمله ،وصامت على
طول ويتهرب من املواجهة أو احلوار والنقاش يف شئون األوالد ،واترك كل القرارات املنزلية يل،

وبذلك أان أشعر أنه ال حيرتم عقلي وتفكريي مع أين إنسانة ذكية وحمبوبة وصرحية وواضحة ،وأسعى
إىل األفضل يف كل شيء ،وهو مسرف وال يعمل حساابً للمستقبل أبداً ،وأان معتدلة ومتوازنة .ب

مشكليت الرئيسية معه واليت دفعتين لطلب الرأي منكم ،هي أنه يشرب اخلمر وال يستجيب لنصحي

له؛ بل يصر ويقول يل ال حتاويل أبداً سيهديين هللا يوماً ما ،وأان ال أطيق رؤيته على معصية؛ بل

ويطلب مين أن أسهر معه مما يرهقين نفسياً وجسدايً ،ويطيل املعاشرة الزوجية عدة ساعات ،وأيتيين
من اخللف أحياان وال يستجيب لرفضي .أحياان أضغط على نفسي وأسهر معه ،خاصة وحنن يف بلد

مفتوح واملغرايت فيه كثرية وسهلة ،وهو خملص يل وحيبين جداً ،وأحياانً أتضايق وأنفر منه ،فأان طوال

حيايت معه يف قلق وتوتر بسبب املعاصي اليت يرتكبها ،وأعتربه قدوة سيئة ألبنائه ،فهو ال يربيهم معي
على األخالق اإلسالمية ،وابنيت يف سن حرجة وحمتاجة إىل توجيهنا معاً ،وابين على وشك الدخول يف

مرحلة املراهقة ،ويف حاجة إىل توجيه ديين وأخالقي وأسأل هللا أن يوفقين على ذلك ،وعندما ألومه أو
أتضايق من تصرفه يذهب للسهر خارج املنزل وأييت مع الفجر ،ال أستطيع أن أستعّي أبي شخص

للتفاهم معه؛ ألنه عنيد وشخصيته قوية ،ولن يستجيب ألحد ،وهو حيذرين من ذلك ،أصبحت أشعر

بكراهية له رغم حيب وحناين له دائما ،وهو يعرتف بذلك ويقول عيبك أنك عصبية ومتسلطة على

كل من يف املنزل ،وأان وهللا أشعر أن رأيي سديد ،وأريد من الكل أن يعمل به ،وقد امتدت يده علي
يف إحدى الليايل ،ويتلفظ علي أبلفاظ قاسية ،وأشعر أن حاله ازداد سوءاً ،وأن املوضوع يوشك أن

يفلت من يدي ،وأان ال أريد الطالق من أجل أضراره االجتماعية علي وعلى أبنائي ومستقبلهم ،وهو
ال جيربين على البقاء معه ما دمت غري مراتحة ،علما أبنين تركت وظيفيت من أجله ومن أجل أبنائي،

وأان ال أريد تشتت األسرة .أفيدوين أفادكم هللا ،وجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ويف موازين

حسناتكم يوم القيامة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
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أسعد كثرياً حينما أرى أو أمسع مناذج ال مينعها عيشها يف اجملتمعات املفتوحة من التمسك بدينها

وقيمها ومبادئها ،بل تصمد وجتاهد على مواجهة هذا العامل املفتوح بكل ما فيه من فنت ومغرايت.

وأنت أحد هذه النماذج ،فها أنت متتلئّي مها وخوفاً على أوالدك ،وجتاهدين يف سبيل تربيتهم تربية

دينية صاحلة ابلرغم من سلبية زوجك!.
أيت ور ِ
أيت أنت بعض املسلمّي  -هداهم هللا -كيف ذابوا يف تلك اجملتمعات ،فلم يعد يربطهم
لقد ر ُ
ابلدين إال االسم وبعض العادات والتقاليد املرتبطة مبناسبات معينة!.

من عليك ابهلداية ،وأسأله سبحانه أن يثبتك على طاعته ،وأن يفتح على قلب
فاحلمد هلل الذي ّ

زوجك ،ويصلح لك ذريتك ،فمشكلتك فيها عدة موضوعات حتتاج بسطاً فاعذريين على اإلطالة.

قبل أن أحتدث عن زوجك أود أن أحتدث عنك أنت :ال بد أن تعي جيداً أخيت الكرمية أنك أنثى،
وهذه الكلمة تنطوي على الكثري من معاين الرقة والنعومة واللطافة  ...وهذه الصفات هي أسلحة

املرأة اليت تواجه هبا قوة الرجل وسطوته وجربوته ،فلو واجهته أبسلحته فسوف ختسر املعركة- ،وال

شك -ألهنا ال متلكها ،ولكن لو استخدمت أسلحتها بذكاء لكان هلا فرصة كبرية لكسب النتيجة.

ومن خالل قراءيت لسؤالك عدة مرات شعرت أن هذا اجلو القلق الذي تعيشّي فيه أثر على نفسيتك

وابلتايل تعاملك مع زوجك ،فأصبحت تتعاملّي معه كما يتعامل األستاذ مع التلميذ الكسول ،أو

الشرطي مع اللص ،توبيخ ،لوم ،تقريع ،أتفف صراخ ،عصبية ... ،إخل ،من القاموس النكد الذي
يقلب حياة الرجل الطبيعي ،فما ابلك مبن هو مثل زوجك؟!.
ال تتوقعي أن هذا األسلوب  -مهما وجدت له من املعاذير  -سوف يصلح زوجك ويغري حياته ،فها
هو زوجك نفسه يدلك على أصل املشكلة ،ولكنك مل تنتبهي هلا (عيبك أنك عصبية ومتسلطة على

كل من يف املنزل)  ،ومعىن ذلك أنك جمموعة من الصفات اإلجيابية ال يكدرها إال هاتّي الصفتّي،
ولوالها لكنت يف نظره امرأة كاملة!! هذه هي الرسالة اليت يريد أن يوصلها لك ،كيف ميكن أن

يشركك يف آرائه ومشكالته ومهوم عمله ،أو يناقشك يف مهوم األوالد ومتاعب احلياة والتخطيط

للمستقبل وأنت (عصبية ومتسلطة) ؟! ضعي نفسك مكانه ،لو كانت إحدى صديقاتك هبذه الصفة
هل ستعاملينها مبا تطلبينه من زوجك؟ ،مث إنك كما ذكرت يف جمتمع منفتح فإن هرب منك فما
أسهل أن يقع يف أحضان الكثريات ممن متتلئ هبن شوارع الليل!!.

ال ميكن أن جتدي التجاوب حىت تكوين له احلضن الدافئ الوحيد الذي إذا وضع رأسه عليه تبخرت
كل اهلموم اليت حتتمل يف رأسه ،ال بد أن جتعليه يرى أال غىن له عنك ،وأنت امللجأ بعد هللا الذي

يلجأ إليه ،وأنت األمان الذي أيوي إليه ،وال يكون ذلك إال حينما تستخدمي أسلحتك املعطلة:

لطفك ،رقتك ،زينتك ،نظراتك ،احلنونة ،كلماتك الدافئة..إخل .وسوف تؤيت هذه الوسائل مثارها مع
زوجك فأنت قد وصفتيه أبنه:
 يؤدي الصالة املفروضة. كرمي ال يقصر يف املادة. -متسامح.

 ال مينعك من عمل اخلري. خملص لك. -حيبك جداً.
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وهذه الصفات كلها تؤكد أن التأثري عليه سهل ،ولكن حّي تعرفّي كيف؟ أخشى أنك تقولّي اآلن:
علي؟ صدقيين أان ال ألومك أبداً ،أان أضع على مكان اجلرح وأشخص لك
ما ابله وضع اللوم كله ّ
احلالة وأرشدك إىل العالج املناسب الذي أراه ،جانب مهم آخر جيب أن تنتبهي له وهو ترتيب

األوليات يف مشكالتك.

أحياانً يف خضم اهلموم اليت يعيشها اإلنسان يف يومه ختتلط عليه األوليات فيعاجل األسهل ،ويستنفد
طاقته فيها ويرتك األهم واألعظم ،أراك راعيت هذا اجلانب حينما استطعت بعد جهد كبري ومعاانة
نفسية وقلق وتوتر ونصح اترة ابللّي واترة ابلشدة ،أن جتعليه حيافظ على الصلوات اخلمس ،وهذا

أعتربه إجنازا كبرياً.
بقي أمر مهم وهو أوالدك أبن جتعليهم اآلن أولوية يف حياتك ،فال تؤثر معاانتك مع زوجك على
تربيتك هلم ،وأسلوب تعاملك معهم ،أرأيت لو كتب هللا على زوجك الوفاة - ،ال قدر هللا -أال

تكرسّي حياتك هلم؟ هذا ما أريده أن يسيطر على مشاعرك اآلن ،وأن هتيب حياتك ألوالدك وتفرغي

قلبك من اهلموم وعقلك من املشاغل لتحقيق هذا اهلدف السامي (تربية أوالدك تربية إسالمية
صحيحة)  ،وأن تغمريهم حبنانك فال يذهبوا للبحث عنه يف اخلارج ،وأن تكوين هلم صديقة يبوحون
لك أبسرارهم ومهومهم ومشكالهتم ،وأن تشاركيهم أفراحهم وأحزاهنم ،وتربطيهم ابهلل تعاىل وحبه

واخلوف منه وحمبة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -والصاحلّي من عباد هللا ،وأن توصلي إليهم
الكتب واألشرطة املؤثرة ،وغريها كثري من وسائل التأثري.
أعود إىل زوجك وأنصحك مبا يلي:
( )1ما دام زوجك يف حالته الطبيعية فاحرصي كل احلرص أال يرى منك إال كل حسن سواء يف

املظهر أو يف التعامل والكالم ،فقد يكون األمر صعباً عليك خاصة يف البداية ولكن ال عالج بدون

جهد وصرب.

( )2إايك أن جتالسيه على معصية ،أو تستجييب له إذا دعاك إىل معصية ،فإذا شرب اخلمر فأخربيه
أنك ال ترضّي بذلك ،وأهنا كبرية من كبائر الذنوب ،وأن من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف
اآلخرة ،وأن من شرب اخلمر سقاه هللا من ردغة اخلبال وهي عصارة أهل النار انظر ما رواه البخاري

( )5575ومسلم ( )2003من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنه  -فإن أىب فال جتلسي معه عليها،
فرضا هللا  -سبحانه  -أوىل من رضاه حىت إن خرج من البيت ومل يعد حىت الفجر ،وقد هناان هللا
تعاىل عن اجللوس مع من يقارف املعصية.

وإذا طلب أن أيتيك من الدبر (خمرج الغائط) فال تستجييب له أبداً مهما عمل ،فهي معصية كريهة

بذيئة هنى عنها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.-

( )3احرصي على املوعظة احلسنة بتخويفه من هللا وغضبه ،وأليم عقابه ،وإن استطعت أن تقرئي
عليه آايت وأحاديث يف حترمي اخلمر ،وبقية أفعاله اليت ختالف أمر هللا  -تعاىل  ،-فإن الوعظ

ابلكتاب والسنة له أثر ابلغ يف النفس ،وإن مل يظهر لك اآلن.

( )4احرصي كل احلرص أال تظهري خالفاتك مع زوجك أمام األوالد ،أو أن تناقشيه يف أفعاله
أمامهم ،فلذلك أثر سيئ على نفسياهتم.
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( )5ال تظهري التعصب آلرائك أمامه ،وإن كنت تشعرين أن رأيك سديد وترين أن يعمل الكل به،
فإن كنت مقتنعة بذلك فليس ابلضرورة أن يكون لدى غريك نفس القناعة ،بل اطرحيها على شكل

مشورة إن قبلها فحسن وإال فقد أديت ما عليك ،فإن التعصب للرأي يولد نفس املوقف لدى

صب لرأيه أيضاً.
الطرف اآلخر ،فيتع ه
( )6عليك ابلدعاء فكم هم فرجه وعسري يسره وبعيد قربه ،خاصة يف أوقات اإلجابة وإبحلاح على
هللا تعاىل ،فإنه قريب جميب سبحانه وتعاىل.
أسأل هللا أن جيمع مشلكم على طاعته ،وأن يثبتك ويهدي زوجك ويصلح ذريتك.
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زوجيت وأهلها غري ملتزمّي

اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1425/2/29هـ

السؤال

السالم عليكم.
التزمت واحلمد هلل بعد زواجي منها مباشرة ،وزوجيت
تزوجت زوجة من أسرة شديدة البعد عن هللا،
ُ

شديدة البعد عن هللا حبكم ما زرع فيها أهلها ،وهم يعارضوين يف كل شيء ويؤثرون عليها كثريا مما

يعوق هدايتها واستماعها لنصحي ،طلقتها بعد أن تعبت كثريا يف احملاولة معها ملدة سنتّي ،لكن

ارتباطها الشديد أبهلها أعاق ذلك ،لدي منها طفل رضيع أخشى عليه منهم ،أعلم أبن فيها خريا

كثرياً ،مستعد لردها قبل العدة والصرب عليها ،ولكين أخشى أن أمحل وزرها حبكم قواميت ،فهل حقا
أمحل أمث أفعاهلا ابلرغم من حماوليت معها أن رددهتا أفيدوين أبسرع وقت أرجوكم قبل انتهاء العدة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي وبعد:
فنرى لك إرجاعها قبل هناية العدة ،ورجعتك إليها حيصل بقولك :راجعتك ،أو راجعت زوجيت فالنة،

أو جبماعها ،أو كالمها معاً.
وحيتسب عليك طلقة إن كانت هذه هي الطلقة األوىل كما هو الظاهر يف سؤالك .ومل يبق لك إال

طلقتان.

وهذا الكالم إذا ثبت طالقك هلا كما يف السؤال .ونقرتح عليك ،إعادة احملاولة مرة أخرى يف سبيل
إصالحها ،ولعل طالقك هلا ،قد أعطاها درساً هو آخر الدواء  -إن شاء هللا .-

ومىت كنت جاداً ،فعليك ابآليت:

وفوض أمرك إىل هلل ،وادعه دائما أن يسددك ويوفقك
 .1استعن ابهلل  -عز وجل  ،-وال تعجزّ ،
ويصلح زوجتك وذريتك .فالدعاء سالح غفل عنه الكثري.

 .2إذا أرجعتها ،فأشعرها حببك هلا ،وأنك راغب فيها ،وامدحها بصفات هي فيها.
 .3أطلب منها أن تتعاون معك ،وأن أمنيتك الوحيدة يف الدنيا هي هدايتها واستقامتها.

 .4خلصها من صديقات السوء ،وأبدهلا بصديقات طيبات خريات يرتبطن هبا من خالل معرفتك
بزمالئك األخيار؛ ألن أتثري املرأة على املرأة أقوى من أتثري الرجل على املرأة ،ولو كان زوجها أو

والدها.

 .5ال جتعلها عند أهلها كثرياً ،كن هلا يف مقام أهلها ،أشعرها أنك جزء منها ،أجلس معها كثرياً ،إمسع
منها كثرياً ،تبادل معها األحاديث كثرياً ،مرضها إذا مرضت ،اخدمها إذا احتاجت.

 .6ال يكن لديها فراغ ،أشغلها مبا يعود عليها ابلنفع [قراءة+كتابة+حياكة+صنعة]  ،واهتم أن
يكون ذلك يف ختصصها أو ميوهلا ،وال تتخلى عنها ،ساعدها وشجعها.

 .7أخرج من بيتك احلرام [مقروءا  +مسموعا  +مشاهداً] واستبدله ابحلالل مهما كانت الظروف
واألحوال ،واآلن توفرت وسائل التسلية احلالل.

 .8حاول أن تسكن قريباً من أانس مستقيمّي متدينّي ،وابتعد عن السكن قرب أهلها أو أماكن

ختشى فيها على دينك وأخالقك.

 .9عاملها بلطف ،ال تكن قاسياً يف األمر والنهي ،ال تفتش عن كل صغرية ،ال تسأل عن كل اتفه،

ال تفهم منك أنك متشدد ،تريد كل شيء ال غبار عليه ،أرضى ابليسري .فسوف جتين الكثري الكثري،

ولو بعد حّي.

 .10ال تقرت عليها يف أكلها أو شرهبا أو ملبسها أو زايرهتا ،ابذل ما تقدر عليه ابملعروف ،وسع
عليها للمصلحة اليت ترجوها ،ولو كان األفضل تركه.
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 .11روى مسلم ( )1469من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال النيب  -صلى هللا
عليه وسلم " :-ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره منها خلقا رضي منها آخر" .يعين :ال تبغض الزوجة،
إن كرهت منها خلقاً فلها حسنات كثريات وأخالق مجيلة ،هذا أصل يف املعاملة والعشرة الزوجية،

وهي كذلك لو كرهت منك خلقاً رضيت منك أبخالق أخرى محيدة.

 .12أخرج هبا منزها يف أماكن حمتشمة ،وأشبع ما لديها من تطلعات ،ال جتدها إال عند أهلها [نزهة
 +أكل وشرب  +والئم  +أحاديث حمددة  +لقاء بقريبات هلا. ]....

 .13اجعل لتطبيق هذا العالج مدة شهرين أو ثالثة ،واصرب على ما يصدر منها من خمالفات
ومنكرات ،وحاول أن ختفف منها يف سبيل إصالحها ،وال يغريك ما فعلت هي ،أستمر يف العالج.

 .14إذا مل ينفع شيء مما سبق ،فاحبث عن رجل صاحل ،أو امرأة صاحلة ،من أهلك أو أهلها،
ليعظوها ويذكروها ابهلل -عز وجل .-

 .15إذا أعيتك احليل ،ورأيت أنك بذلت جهداً كبرياً من أجل إصالح زوجتك ،ومل ينفع شيء،
استخر هللا  -عز وجل  -واطلب اخلِ َرية.

 .16االستخارة أن تصلى ركعتّي انفلة ،كالنوافل املعتادة ،وبعد التشهد وقبل السالم تدعو بدعاء

االستخارة املشهور الصحيح "اللهم إين أستخريك بعملك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك
العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا
األمر [بقاء زوجيت فالنة معي واستمرار احلياة معها] خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري وآجله،

فاقدره يل ويسره يل مث ابرك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة

أمري وآجله ،فاصرفه عين واصرفين عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به" .وأقرأ ما شئت يف

الركعتّي ،وال يسن سور معينه ،وصل صالة االستخارة مرة واحدة ،وبعدها افعل ما بدا لك،

انشرحت له نفسك أوالً ،فإن فيه اخلري لك ،لو كنت تعلم هذا.

 .17اعلم أن دينك وصالح ذريتك ،أعز عليك من زوجتك ،وأخالقك وأخالق ذريتك أغلى عندك
من كل شيء.

 .18إن قدر هللا فراقها ،فليكن تركك هلا لوجه هللا  -عز وجل  ،-ختشى اإلمث من استمرارها معك،
وأنت قادر على مفارقتها وهي مقيمة على املعصية ،إذ أنه ال جيوز لك اختاذها زوجة وهي هبذه

الصورة من اقرتاف املعاصي وأنت جتد غريها .وإنك إن أبقيتها وهي على ذلك ،فسوف تعض أصابع

الندم ،ولو بعد حّي.

 .19قد يكون ذلك صعباً عليك؛ ألنك ترى أن زوجتك ليس مثلها أحد يف مجاهلا ،أو حسن

منطقها ،أو جودة لباسها عليها أو ......ولكن خذها -:سوف تتزوج ابمرأة أخرى ،تفوق زوجتك

هذه ،مجاالً وحسن منطق وحسن أدب وحسن سرية ،وصاحبة خدمة ،وخري زوجة خلري زوج ،وسوف

حتمد هللا  -عز وجل  -على ما أنزل بك من مصيبة ،وأهنا كانت خرياً لك وأنت ال تعلم وهذا معين
قوله -صلى هللا عليه وسلم  -فيما صح عنه "إنك لن تدع شيئاً اتقاء هللا -عز وجل  -إال أعطاك

هللا خرياً منه" رواه أمحد ( )20739والبيهقي يف السنن الكربى ( . )335/5وابهلل التوفيق ،وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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زوجيت متربجة
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1425/06/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل زوجة عاصية ،متربجة وال تريد لبس العباءة ،وحاولت معها شىت الطرق وإن كنت شديداً قالت

طلقين ،ولدي منها ثالثة أوالد ،وقد مضى على زواجنا عشر سنوات ،وال حتب اخلوض يف الدين وال

النصيحة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
الزوجة هي شريكة الرجل يف احلياة ،والرجل هو الذي بيده القوامة على النساء قال تعاىل" :الرجال

قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض" [النساء ، ]34 :لذا عليك النصح هلذه

الزوجة أبن الدين أيمر ابحلجاب والسرت؛ وبيان األدلة الدالة على ذلك ،وأن عمر اإلنسان مهما طال
فقصري ،مث يوضع اإلنسان يف حفرة وحيثى عليه الرتاب؛ لذا على اإلنسان أن يسعى للعمل الصاحل،

فالتذكري مبثل هذه األمور قد جيدي ،فإذا مل تستجب فال بد من األمر بذلك واحلزم على مثل هذه

األمور الواجبة شرعاً؛ ألن "الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته" كما يف احلديث الذي رواه

البخاري ( )893ومسلم ( )1829من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما  ،-وإذا مل تستجب
اعتربت امرأة انشزة ،تعامل كما تعامل املرأة الناشزة ،فبعد النصح اهلجر مث الضرب "ضرب غري
مربح" ،من اجملدي أن جتعلها مع صديقات أو جارات صاحلات يؤثرن عليها ،فالصديق له دوره

اإلجيايب يف ذلك .كذلك جلب األشرطة والكتيبات الدالة على فرضية احلجاب ،وأنه ملزم وال يرجع

فيه هلوى النفس ،أيضاً منعها من بعض األشياء اليت حتبها يف مقابل عدم االستجابة للبس احلجاب،
وقبل هذا كله عليك ابلدعاء هلا ابهلداية ،وأن تكون زوجة صاحلة ومربية انجحة ألوالدك؛ فقد قال
تعاىل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة ]186:فهو خري
مسؤول ،فما يدريك قد يستجيب هللا لك فتتغري احلال .أسأل هللا ذلك.
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زوجيت ليست ملتزمة!
اجمليب د .عبد العزيز الصمعاين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1423-2-18

السؤال

اإلخوة الكرام :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
زوجيت ليست ملتزمة بينما أان ملتزم ،هي تستمع إىل األغاين ..وتنظر إىل الرجال األجانب بكثرة!!!..

خصوصا الذين هلم حظ من اجلمال !!..ولكين مل أرد التسرع يف معاقبتها ،فما هي الطريقة املثلى
للتعامل يف تلك احلالة؟
اجلواب

أخي الفاضل ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
يف البداية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..أما عن استشارتك

فتعليقي عليها ما يلي-:

إن التوافق بّي الزوجّي يف الفكر وااللتزام ولو مل يكن بنسبة كبرية ضروري جدا الستمرارية احلياة
الزوجية دون خالفات مؤثرة ،ولعل ما واجهته يكون خربة لك تفيد هبا مستقبال من يريد الزواج

ويكفي قول النيب صلى هللا عليه وسلم( ..فاظفر بذات الدين تربت يداك).
أما حب استماع األغاين ومتابعة املطربّي فهي مشكلة ليست بسيطة حيث أن مثل هذا العمل قد
يؤدي إىل عمل منكر آخر مثل نظر املرأة إىل الرجال األجانب لذلك أعتقد أن استماع زوجتك

لألغاين قد يكون سبب نظرها إىل الرجال األجانب فلو حاولت تربية زوجتك وإقناعها على عدم

االستماع إىل األغاين النتهت املشكلة األخرى وهي النظر إىل الرجال األجانب .إذا دورك اآلن هو

مساعدة زوجتك ،ابلرتبية ،لتصل إىل فكرك والتزامك وهو جتنب احلرام ،واالستماع إىل األغاين حرام
كما ذكر علماؤان ،وأان ذكرت كلمة الرتبية قصدا ألشري أن العالج حيتاج إىل وقت وعوامل تساعد

على ذلك.

ومن أسباب االستماع إىل األغاين عدم معرفة احلكم الشرعي الصحيح وضعف الوازع الديين والفراغ

ووجود مسوغ لالستماع إىل األغاين مثل وجودها بكثرة يف بيئة الشخص وهكذا .نصيحيت لك أن

أتخذ ابالعتبار أوال أن كل شخص فيه نقص أو سلبية معينة ،ولكن النقص خيتلف حبجمه وسوءه من
شخص آلخر اثنيا وهي مهمة أن مالحظة استماع األغاين عند زوجتك قد ال تالم فيه كل اللوم ألهنا

قد تربت على ذلك قبل الزواج ومل جتد فرصة كافية ملعرفة اخلطأ وحجمه.

لذا أنصحك أن تبحث عن العوامل أو األسباب اليت دفعت زوجتك إىل االستماع إىل األغاين أو

النظر إىل الرجال األجانب إلزالتها أو جتنبها مع حماولة النصح واإلقناع أن هذا العمل ابإلضافة إىل
أنه ال جيوز شرعا فهو ال يساعد كذلك على تقوية العالقة واحلب بينكما ألنك ال ترضاه لزوجتك
واليت ابملقابل ال ترضى لك أن تفعل شيئا تكرهه هي أو يثري غريهتا مثال .وال أنسى أن أذكرك دائما

ابلدعاء الذي ينبغي أن يسبق أي عمل جتاه هذه املشكلة أو غريها.

ملخص ما ذكر:

-1التوافق بّي الزوجّي يف الفكر أو االلتزام أمر ضروري.

-2حب استماع األغاين ومتابعة املطربّي قد يؤدي إىل عمل منكر آخر.
 -3العالج تربوي وابلتايل حيتاج إىل وقت كايف.
 -4أسباب االستماع إىل األغاين!!!..

-5أن كل شخص ال خيلو من نقص أو سلبية معينة
 -6قد ال يالم الشخص وحده يف بعض املالحظات.
-7البحث عن العوامل أو أسباب ذلك اخلطأ.
-8احلجة واإلقناع.
 -9الدعاء.

وفقك هللا ورزقك الذرية الصاحلة.
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أان بّي خيارين ُم هرين :نزع احلجاب أو الطالق!
اجمليب د .نذير بن حممد أوهاب

ابحث يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1426/05/21هـ
السؤال

أان متزوجة منذ سبع عشرة سنة ،ولدي بنت ،وزوجي يعتين يب وببنيت ،يعاملنا بلطف -واحلمد هلل.-
واآلن يقول :إنه سيطلقين؛ والسبب يف ذلك أنين ألبس احلجاب .صحيح أنين مل أكن ألبس ذلك

عندما تزوجين ،ولكن -احلمد هلل -اآلن أرتدي احلجاب بدون أي إشكال ،إال أن زوجي يقول :إن

وعلي نزع احلجاب إذا كنت أرغب يف البقاء معه ،وإال سيطلقين،
احلجاب ليس بواجب يف اإلسالم ،ه
فهل أطيع زوجي وأنزع احلجاب ،أم أستمر يف لبس احلجاب ويطلقين؟ هو ال يصلي منذ عدة

سنوات ،وأان سئمت نصحه والتغاضي عنه ،فهناك انقطاع بيننا على مجيع املستوايت ،لكنه مل يغادر

البيت بعد .يشرب اخلمر والدخان ويرجع إىل البيت يف ساعات متأخرة ،مع أن عمره يزيد عن

علي أن أنزع احلجاب .أحبه جيداً،
اخلمسّي سنة .وقبل أايم قال يل :إننا سنذهب إىل القاضي ،أو ه
وأحب االحتفاظ على أسريت كما كانت ،لكين أحب هللا أكثر .أرشدوين ماذا أفعل ،وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

حتوله عن مكان ألفه ،أو فقدانه لشيء اقتناه
يعتقد اإلنسان أحياانً أن فراقه لشخص حيبه ،أو ّ

ملصلحته ،واغتبط به  ...أن ذلك هناية سعادته ،وبداية مأساة ال يعرف عواقبها ،وقد أثبتت التجارب

أن مثل هذا الشعور الذي يسيطر على املرء ،والناتج عن طبيعة بشرية مليئة ابلعواطف واملشاعر

احلساسة ،هو إحساس سرعان ما يزول ويتالشى مىت ما دخل اإلنسان جتربة أخرى ،وقد جيد نفسه

يف وضع أفضل من ذلك الذي كان يعيشه مىت كانت املنغصات يف األول ال تفارقه ،والضغوط
النفسية متح ِّكمة يف حياته ،واخلوف على مستقبله ،ومستقبل أوالده -من سوء العواقب -مسيطر
على تفكريه ،وأي خوف أشد على دين اإلنسان ،وتعريض فلذة كبده ملا ال حتمد عواقبه يف الدنيا

واآلخرة.

أخيت املؤمنة ..إن احلال اليت وصفت هبا زوجك -إن مل يكن منها سوى تركه للصالة ،وتعاطيه

املسكر (اخلمر) ابلصورة اليت ذكرت يف السؤال ،واليت يفهم منها تضييعه لزوجته ،وإمهاله تربية ابنته،

واحلال أنكم تعيشون يف الغرب ،حيث الغربة غربتان  -جدير ابالنفصال عنه ،وطلب الطالق منه،
ال خوفك أنت من مبادرته هو ابلطالق؛ ذلك أن تركه للصالة ابلكلية -مع نصحك له -قد كفر به
عند طائفة من العلماء؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم":العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد

كفر" أخرجه الرتمذي ( ، )2621والنسائي ( ، )463وابن ماجة ( . )1079وقوله صلى هللا عليه

وسلم ":بّي الرجل وبّي الشرك والكفر ترك الصالة" أخرجه مسلم ( . )82ومن مل يكفر هبا فهي
كبرية من كبائر الذنوب اليت يستتاب منها ،فإن اتب ورجع وإال قتل ،وقد قال عمر -رضي هللا
عنه -يف من ضيهع الصالة ال يف من تركها":إنه ملا سواها أضيع" ،وهل هناك أضيع من تعاطي
املسكر ،ودخول البيت مع الفجر مع انسالخ عن تربية األوالد ،وعدم االكرتاث ملصريهم

ومستقبلهم؟!
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وأمر زوجك مل يتوقف عند هذا احلد ،بل تعداه إىل مصادرة حريتك يف تدينك املكفول حىت من
الكفار ،حّي يطلب نزع احلجاب ،فهو أيمر من حتت يده مبعصية هللا تعاىل ،وقد قال صلى هللا عليه
وسلم":إمنا الطاعة يف املعروف" أخرجه البخاري ( ، )7257ومسلم ( ، )1840ويف رواية أخرى":ال

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند ( ، )1095وتبجحه بعدم
وجوبه يف اإلسالم ،كالم اتفه صادر من جاهل أبحكام اإلسالم ،وقد يكون مقلداً لبعض من زلهت هبم
األقدام يف هذا الباب ،قال تعاىل":اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من

جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين" [األحزاب ، ]59 :وقوله تعاىل":وليضربن خبمرهن على
جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن " ...اآلية [النور ، ]31 :قالت عائشة رضي هللا عنها":ملا

نزلت هذه اآلية شققن مروطهن فاختمرن هبا" .رواه البخاري (. )4758

متسكك ابحلجاب ،وحبك هلل -تعاىل -وطاعته،
والظاهر من سؤالك أنك تدركّي ذلك؛ بدليل ُّ

وفرج عليك ،ورزقك من ميأل حياتك سعادة وفرحاً.
وخوفك من خمالفة أمره .ثبتك هللا على احلقّ ،
وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.
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زوجي أيمرين ابلنقاب وعملي يهددين ابإلقالة
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/ضعف الوازع الديين

التاريخ 1426/04/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

الرجاء املساعدة فأان يف مشكله كبرية ،حيث إين أعمل كمحاسبة مبؤسسة دولية لتشغيل الالجئّي،
وأان متزوجة بشاب ملتزم ،ويريد مين أن ألبس النقاب ،وأان مقتنعة بذلك ،ولكن إن ارتديته سيتم
إقاليت من العمل ،مع العلم أن زوجي عاطل عن العمل.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الواجب سرت الوجه عند األجانب ،ورضا هللا ال يعدله شيء ،والتفريط يف مرضاته واستعراض غضبه
ومقته ال تعدهلا خسارة ،والرزق بيده سبحانه ،وال ينبغي من مثلك -يف إمياهنا وعفتها وداينتها

والتزامها بدينها -أن تفرط يف شيء من شعائر اإلسالم الواجبة خشية فقر أو حرمان رزق؛ فالرازق
يعوضه خرياً ،ويرزقه من حيث ال
يف السماء ،وهو الواهب الواسع املتفضل ،ومن يتّقه ويصرب ّ

حيتسب ،فالتزمي احلجاب الشرعي الصحيح ،وال يستهوينك الشيطان وخيوفك حرمان رزق أو

فقدان وظيفة ،وما يدريك لعل ما حتسبينه من حرمانك الوظيفة ابرتداء النقاب اليوم جمرد أوهام
وظنون خاطئة ،فأطيعي يف هللا زوجك الذي مل أيمرك إال مبعروف وطاعة واجبة .وفقك هللا.
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كيف أتعامل مع كذب زوجي؟
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/ضعف الوازع الديين
التاريخ 1426/01/17هـ

السؤال

السالم عليكم.
كيف أتصرف عندما أكتشف أن زوجي يكذب ،لقد اكتشفت ذلك يف عدة مواقف ومن مث صرت
أشك يف كالمه وال آخذه كله على حممل اجلد ،بل أتساءل بيين وبّي نفسي اي ترى أين اجلزء

الصحيح وأين غري الصحيح يف كالمه؟ تعبت من شكي يف صدقه ،مع العلم أنين كنت أثق بكالمه
إىل أن اكتشفت وصدمت أول مرة أبنه سافر إىل مكان آخر غري الذي أخربين به ،وعندما واجهته

ألعرف سبب خداعه يل برر موقفه أبنه يريد أن يرضيين ،وكان يعلم أنين مل أكن أريد له أن يسافر،
إذا اختار طريق الكذب جتنباً ألي خالف معي ،املشكلة أن يستسهل الكذب (األبيض) حلل العديد

من األمور ،لذلك صرت أشك يف أنه خيدعين يف بعض األمور ،ولكن ال أملك األدلة ،تعبت أعصايب
من التفكري والتحليل أبسلوب بوليسي ألكشف الغموض والتكتم الذي حييط نفسه به ،فهل املشكلة

عندي أبنين شكاكة؟ أم عنده أبنه يكذب؟ واملهم هو كيف أتعامل مع أسلوبه؟ هل أمر حكيم أن
أواجهه دوما ،أم األفضل أن أجتاهل األمر؟ ولكنين ال أريد أن يستغفلين ويشعر أنه متكن من

خداعي ،ما هي أفضل وسيلة للتعامل مع شخص يكذب؟ وذلك قبل أن أفقد احرتامي له ،أمتىن

معرفة طريقة عملية إبعطائي أمثلة لو أمكن ،مثال :عندما طلبت منه إحضار شيء معّي ،وادعى أنه مل
جيده ،مث اكتشفت أنه موجود يف ذلك املكان الذي ذهب إليه ،فكيف أواجهه؟ طبعاً هذا قد يبدو
مثال سخيفا بعض الشيء ولكنه أمر يتكرر ،فأرجوكم ساعدوين وانصحوين قبل أن تنهار أعصايب،

وقبل أن تتغري نظريت له وأفقد احرتامي له .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت الكرمية -وفقها هللا لكل خري -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الذي أراه أال تكوين واضحة متاماً أمام أسلوب تعامله ،بل أظهري له أبنه على حق يف غالب أموره،
فال تواجهينه ابملكاشفة واملتابعة حىت تضطرينه إىل التحدي مث إعالن قراره النهائي ،فرمبا يقول

بصراحة :نعم كذبت ونعم فعلت ،فماذا ستفعلّي معي؟ ورمبا يلجأ إىل شيء أشد وأعظم فيضرك

وتكونّي أنت السبب؛ ألنك جعلت من نفسك رقيباً وحماسباً دقيقاً على أعماله وتصرفاته.

فاقبلي منه قوله وال حترجينه ،لكن كوين على حذر إذا كان اخلرب فيه مضرة مباشرة عليك ،أما إذا مل

يكن فيه ضرر عليك فال هتتمي كثرياً ،والذي يظهر أنك أنت فعالً شديدة احلساسية وكثرية الشكوك،
فال تتعيب نفسك ،وال تكوين سبباً لفقد ثقة زوجك بك ،فإن ظهر لك شيء من كذبه دون متابعة

منك ،ومالحقة فال تظهري الشماتة به إمنا اعذريه ومع ذلك انصحيه بلطف ورفق ،وال تكثري اللوم

له ،وإن كان الشيء الذي حصل منه وكذب فيه من األمور احملرمة فخوفيه ابهلل ويف نفس الوقت
حبِّيب له التوبة والرجوع إىل هللا ،وإذا طلبت منه  -مثالً -شيئاً معيناً مث أخربك أبنه مل جيده قويل له ال
أبس سأبذل جهدي أان إلحضاره فلعلك مل تعرف مكانه ،عندها سيضطر إىل التخلص من أسلوبه

هذا .وهللا أعلم.

()287/18

زوجيت تريد أن أحلق حلييت
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/11/24هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

جزاكم هللا خرياً على جمهودكم يف نشر اخلري بّي الناس ،وجعله يف ميزان حسناتكم.

فضيلة الشيخ سؤايل :أان حديث عهد ابلزواج ،وقد فتح هللا علي إبعفاء حلييت؛ وذلك أسوة ابلرسول

عليه الصالة والسالم ،ولكن هذا أدهى إىل نفور زوجيت مين ،وأان يف حرية من أمري ،هل أستمر

بناء على رغبة زوجيت اليت بدأت تتأذى من هذا املوضوع ،وهل
إبطالق حلييت أم أخفف منها؟ وذلك ً

حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -بقوله (امش وراء األسد وال متش وراء املرأة) يُعمل به يف

ركوب السيارة ،أي هل من األوىل أن تركب املرأة من األمام إىل جانب زوجها وخلفها رجل آخر ،أم

تركب يف اخللف والشخص الغريب يركب أمامها؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل الذي هداان هلذا ،وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا ،والصالة والسالم على اهلادي البشري،

والسراج املنري نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
إىل األخ السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،ومرحباً بك أخاً يف هللا على
طريق احلق والدعوة إىل هللا ،ونتمىن منك دوام املراسلة واالتصال ابملوقع.

اثنياً :أشكر لك الدعاء للقائمّي على املوقع ،ونقول لك وجزاك هللا خري اجلزاء.

اقتداء برسول هللا  -صلى هللا عليه
لقد قرأت رسالتك وسرين جداً التزامك وإعفاءك للحيتك
ً

وسلم -نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على احلق ،وأن جينبنا وإايك مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن،
كما نقدم لك التهنئة على زواجك ،وهللا أسأل أن يكون زواجاً مباركاً طيباً إبذن هللا.

لكن ابلنسبة لسؤالك أبن زوجتك تنفر منك بسبب إعفاء حليتك ،فيجب عليها أن تتقي هللا يف

نفسها ،وتعلم أن إعفاء اللحية واجب على كل مسلم ،وهذه هي سنة نبينا  -صلى هللا عليه وسلم-

وكذلك سنة األنبياء صلوات هللا عليهم مجيعاً من قبله ،وحنن قد أمران ابالقتداء والتأسي برسول هللا

 -صلى هللا عليه وسلم ،-واآلايت واألحاديث يف ذلك كثرية ،منها قوله تعاىل" :وما أاتكم الرسول

فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ، ]7 :وقوله تعاىل" :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة"

[األحزاب. ]21 :

فيجب عليك -أخي الكرمي -أاله تلتفت إىل كالمها ،وتذ ّكِرها ابهلل ،وأن هذا األمر ال جيوز ،فال حيل

إرضاء لزوجتك ،فرضا هللا مقدهم على
لك حبال من األحوال أن أتخذ من حليتك فضالً عن حلقها
ً
رضا من سواه من البشر كائناً من كان ،وحب هللا وحب ما حيبه هللا مقدهم على حب زوجتك قال

تعاىل" :قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم" [آل عمران:

 ، ]31وكذلك ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،كما ثبت ذلك عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم.-
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فعليك أخي الكرمي أن تق ِّدم حكم هللا وأمره ،وأمر رسوله  -صلى هللا عليه وسلم-وسنته على كل

شيء حىت لو كانت زوجتك ،نسأل هللا لنا ولك وهلا ولسائر املسلمّي حسن االتباع واالقتداء برسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وال مينع كذلك أخي الكرمي أن حتضر لزوجتك بعض الكتب واألشرطة
التمسك ابلسنة واتباع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بكل ما
اإلسالمية ،واليت تتحدث عن وجوب
ُّ
أمر به ،وكذلك الكتب اليت توضح هلا حكم إعفاء اللحية؛ حىت تكون على بيِّنة من أمرها ،وكذلك
عليك ابلدعاء هلا أبن يهديها هللا للحق ،هذا وهللا أعلم.

أما ابلنسبة للحديث الذي ذكرته ونسبته إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهو "امش وراء األسد
وال متش وراء امرأة" فهذا ليس حبديث ،ولكنه روي من قول سليمان بن داود -عليهما السالم،-

كما يف الزهد لإلمام أمحد (ص . )40وعلى ذلك فيكون سؤالك عن ركوب املرأة جبوار زوجها يف
السيارة ،وركوب رجل آخر خلفهم أو العكس ،فالذي أراه  -والعلم عند هللا -أن الرجل يركب يف

األمام واملرأة يف اخللف ،لنصوص عامة ،منها قوامة الرجل على املرأة ،والثاين هذا أسرت للمرأة حىت ال

ينظر إليها الرجل األجنيب عنها ،الثالث :أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -جعل صفوف النساء يف

الصالة خلف الرجال ،وعلى هذا يقاس ذلك ،الرابع :قد ورد يف كتب التفسري أن سيدان موسى عليه

السالم ملا أتته إحدى املرأتّي متشي على استحياء ،وطلبت منه أن يذهب معها إىل أبيها ،طلب منها
عليه السالم أن ميشي أمامها مث ترشده إىل الطريق؛ حىت ال ينظر إليها ،هذا ما يظهر يل يف ذلك وهللا

أعلم.

وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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يقسو عليها ويصدها عن االستقامة
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1425/11/17هـ
السؤال

ي يف حلظة واحدة يف حادث سري ،ومررت بظروف نفسية صعبة،
مررت حبياة قاسية ،فقدت والد ه
ي ،كما ينبغي ،جلهلي ،وأمور أخرى كثرية ،ومل أكن أرتدي
وأش ّد ما ع هذبين أنين مل أكن ابرة بوالد ه

احلجاب ،إمنا كنت سافرة متربجة ،وكنت على قدر كبري من اجلمال ،تزوجت على أمل أن الشخص

الذي سأتزوجه سأشعر معه ابألمان واحلب واحلنان ،فجاء األمر أقسى وأمر ،فعشت معه ذليلة،
ظلما
مكسورة ،حىت عندما فقدت و ّ
الدي ،وكان قد مضى على زواجي سنة واحدة ،ازداد معي ً

وقسوة ،وأصبحت حيايت مملوءة ابملرارة والضيق واألمل ،وحيدة أعاين مهي ،إىل أن هداين هللا تعاىل،

خمرجا غري أن أقرأ القرآن
وأردت التوبة واإلصالح ،وعزمت ،وتوكلت على هللا ،ومل أجد لنفسي ً

وأحفظه ،وأتعلم أمور الدين ،التحقت مبعاهد شرعية على اإلنرتنت ،وبدأت رحلة حفظ القرآن-

ي ،وأدعو هلما يف كل وقت ،وارتديت
واحلمد هلل .أان اليوم أدعو هللا تعاىل -أن يساحمين والد ه

احلجاب ،وحاولت التدين ،وسألت هللا الصرب والتيسري ،ودعوت زوجي لإلصالح بيين وبينه وبّي
مجيع الناس ،لكنه كان قاسيًا ،يضطهدين وينهرين ،ويقلِّل من هذا األمر -االلتزام والتدين -وال أجد
حىت كلمة طيبة منه تطيب خاطري ،واليوم أبكي حسرة وندامة على املاضي ،وعلى عمر مضى،
أمورا كثرية من
مشكليت اليوم تتحدد يف عالقيت بزوجي ،فهو يقف ضد التزامي ،ورغم أنه يدرك ً

كثريا ومل أعد قادرة على حتمل جربوته وإهانته،
الدين إال أنه غري ملتزم كما ينبغي ،ماذا أفعل؟ تعبت ً
وأدعو هللا أن ييسر يل ،لكن بالء هللا يشتد ،واالمتحان صعب ،وأان جمهدة وال أجد من يعينين على

التزامي وتوبيت ،فبالدان يسودها اجلهل ،وينعدم فيها الوازع الديين ،دلين على الطريق ،هل أنزوي

بنفسي وأعيش ملتزمة متدينة ،أم أجامل يف أمور يف غاية الفجور والفسوق ،أحتاج منكم النصيحة
خريا ،أنقذوين قبل أن أغرق.
والدعاء .وجزاكم هللا ً

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
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أابرك ِ
لك -اي أخية -هذا التمسك بدين هللا ،رغم الظروف القاسية اليت تعيشينها ،وأذكرك مبا حدث
للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فقد امتُحن وابتُلي من أقرب الناس إليه ،من عمه وقومه ،ومن ذلك ما

حدث من قبل أهل الطائف ،حيث ذهب إليهم يدعوهم ،فرموه ابحلجارة حىت أدميت قدماه ،ويسأله

جربيل عليه السالم :هل أطبق عليهم األخشبّي (اجلبلّي؟)  .فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ال؛ لَع هل هللا أ ْن خيُْر ِ
َصالهبِِم َمن يَـ ْعبُ ُد هللاَ" .صحيح البخاري ( )3231ومسلم (. )1795
ِج من أ ْ
َ َ َ
َ
وفعال ،مع مرور الزمن أسلم أهل الطائف ،وأخرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا ،لذا أقول لكِ:
ً
وأيضا
عليك -اي أخيت -التمسك بدين هللا وأوامره ،وشرائعه ،وإن كنت يف هذا اجملتمع الفاسقً ،
الدعوة إليه ،وكما ورد يف احلديث" :من دعا إِ َىل ه ًدى َكا َن لَه ِمن ْاأل ِ
ص
َْ ََ
ُ
ُ ْ ْ
َج ِر مثْ ُل أ ُ
ُجوِر َم ْن تَبِ َعهُ َال يَـ ْنـ ُق ُ
ِ
ِ
ِ
ذَلِ َ ِ
ِ
ض َاللَ ٍة َكا َن َعلَْي ِه م ْن ِْ
ك م ْن
اإل ِْمث مثْ ُل َ
ص ذَل َ
ُجوِرِه ْم َش ْيـئًاَ ،وَم ْن َد َعا إِ َىل َ
ك م ْن أ ُ
آاثِم َم ْن تَبِ َعهُ َال يَـ ْنـ ُق ُ
ِ
استمررت أنت يف الدعوة إىل هللا ،فلعل هللا أن يهدي
آاث ِم ِه ْم َش ْيـئًا" .أخرجه مسلم ( . )2674فإذا
َ
على يديك أح ًدا منهم ،مث يكون لك أجره وأجر من اهتدى بعده على يديه إىل يوم القيامة ،وهذا
عوان لك يف هذا الطريق ،واحذري من
فضل عظيم من هللا ،فيكون لك األجرً ،
وأيضا يكون ً

مشاركتهم يف الفجور والفسوق احملرم ،واجملاملة على حساب أمور الدين ،وعليك اللجوء إىل هللا
والدعاء ،وحتري أوقات اإلجابة ،كثلث الليل األخري ،وما بّي األذان واإلقامة ،ويف السجود ،وعند
عوان لك على الطاعة ،وأن
فطر الصائم؛ أن يهدي هللا زوجك ،وأن يرده إليك ردًّا ً
مجيال ،فيكون ً

جيعل قلبه مييل إليك وحيبك ،وحينو عليك ،وما حصل لك فهو من االبتالء ،وحيتاج إىل صرب وحتمل،

كما حدث للرسول صلى هللا عليه وسلم.

ب ما
أما ابلنسبة لوالديك -رمحهما هللا تعاىل -فعليك ً
أوال التوبة إىل هللا من عدم برمها ،والتوبة َجتُ ُّ

ات اإلنسانُ ان َقطَ َع
دائما يف كل وقت؛ ألنه كما ورد يف احلديث" :إذَا َم َ
قبلها ،مث عليك الدعاء هلما ً
الث" .وذكر" :أَو ولَ ٍد ِ
َعملُهُ إِهال ِمن ثَ ٍ
دائما
ْ َ َ
صال ٍح يَ ْد ُعو لَهُ" .أخرجه مسلم ( . )1631فادعي هللا ً
َ
ضا من األمور اليت تعمل
أن يغفر هلما ،وأن يرفعهما يف عليّي ،وأن يتقبل توبتك يف عدم برمها ،وأي ً
هلما بعد موهتما :الصدقة عنهما؛ فإخراج املال منك عنهما مما ِّ
يعوض ما حصل منك من قبل،

َىن َه َذا؟
ول :أ ه
وإخراجه يف وجوه اخلري ،وقد ورد يف احلديث" :إِ هن ال هر ُج َل لَ ُْرتفَ ُع َد َر َجتُهُ ِيف ا ْجلَن ِهة ،فَـيَـ ُق ُ
ك" .أخرجه ابن ماجه ( . )3660أعانك هللا ،وابرك فيك ،ونفعك بعلمك.
فَـيُـ َق ُ
الِ :اب ْستِ ْغ َفا ِر َولَ ِد َك لَ َ
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املشاكل مع الزوجة بسبب عدم اإلجناب..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/عدم اإلجناب
التاريخ 1422/8/3

السؤال

أخي املستشار السالم عليكم ورمحة هللا :مشكليت إنين

متزوج من فرتة أربعة أعوام ومل يرزقين هللا ابخللفة لعدم إرادة هللا حىت اآلن أوالً  00وبعض العوارض
الصحية لزوجيت هذا من جانب آخر رغم حيب لزوجيت وحبها يل غري العادي إال أننا دائما اخلالف

واملشاكل اليت يصعب وصفها واليت ال ننتهي مما تسبب يف انفصايل عنها مث إعادهتا مرة أخرى واآلن
أان يف خالف كبري معها للمشاكل السابق التنويه عنها ولدي ضيق نفسي إىل جانب املشاكل من عدم

اإلجناب فما الرأي أدام هللا فضلكم وجزيتم عنا خري اجلزاء..
اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأن يرينا

مجيعاً احلق حقا ويرزقنا إتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ..وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل ..أما
ابلنسبة ملشكلتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :فيما يتعلق بتأخر اإلجناب ..فاحلمد هلل أوالً وأخرياً ولكل أجل كتاب ..وهذا أمر مقدر

ومكتوب ..يف وقته وأوانه ..وما دمتم قد فعلتم األسباب ..فاتكلوا على رب األرابب ..وعسى أن

تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً ..مث عليك ابلدعاء وكثرة االستغفار ..قال تعاىل( :فقلت

استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم

جنات وجيعل لكم أهنارا )..وحتر يف دعائك مواطن اإلجابة وأحل ابلدعاء وال تستبطئ اإلجابة..

وسيجعل هللا بعد عسر يسراً.
اثنياً :أما عن املشاكل اليت تكون بينك وبّي زوجتك ..فاحلياة إمجاالً ال ختلو من ذلك ..ولكن إذا
جتاوز األمر حده فإن ذلك يعين وجود خلل ما !!..فما هو هذا اخللل اي ترى 00؟ هل هو يتعلق
بتباين اآلراء جتاه تفاصيل احلياة وأولوايت املهام ابلنسبة ألسرتكما الصغرية..؟! أم يتعلق ببعض
احمليطّي بكما ..وتدخلهما يف حياتكما مثالً..؟!! أم أن األمر يتعلق حبساسية أحد األطراف أو
كليهما جتاه األخر..؟! أم ماذا؟!! (لقد أمجلت يف السؤال) .

اثلثاً :اقرتح عليك عقد أكثر من جلسة حوار ومصارحة مع زوجتك لبيان وجهة نظر كل

طرف..ومعرفة ما يريد وما ال يريد ..مع حفظ املقامات ..وعدم جتاوز الضوابط واألعراف الشرعية
والعرفية والقيمية ..وما سوى ذلك قابل لألخذ والعطاء !!..وال أبس من اإلعداد هلذا اللقاء أو هذه

اجللسة بكتابة كل طرف ما يريد ..وما يتمىن ..وما يعتب عليه أو يرفضه ..مث نقاشها نقطة نقطة
وحماولة االلتقاء يف املنتصف ..وتقدمي بعض التنازالت رمبا الشكلية ..والرضى ابحلد األدىن من

الكمال ..والتغاضي عن بعض اهلفوات ..واالتفاق على منهج واضح يف التعامل ..وتقسيم األدوار

والواقعية هنا مهمة جداً وأنت كرجل مطالب ابلكثري من التحمل والعقالنية ..يف حدود املتغريات

دون الثوابت !!.خاصة وأن احلب موجود بينكما كما تقول ..مما يسهل الكثري من األمور ..ويكون
مدعاة للتفاهم بشكل أسرع وأبلغ.
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رابعاً :ال تنسى أخي الكرمي أن املرأة خلقت من ضلع أعوج وأن النساء إمجاالً ضعيفات والشيطان

أعاذان هللا مجيعاً منه ..ال أيلو جهداً يف إاثرة املشاكل بّي الزوجّي ..وشحن النفوس ..أمالً يف
التفريق بينهما ..ولذلك كله وازن بّي هذه األمور ..واستعن ابهلل.

خامساً :إن مل تثمر هذه اخلطوات ..فهل ابإلمكان االستعانة أبحد األقارب أو األصدقاء الثقات..

ملعرفة نقاط االختالف وتقريب وجهات النظر والسعي لإلصالح ..فهي طريقة جمربة وهلا نتائج إجيابية

غالباً.
سادساً :قد تغلق مجيع الطرق ..وتصبح احلياة الزوجية جحيماً ال يطاق ..بل رمبا أثر على صحة

اإلنسان ودينه ودنياه وانتهى مفعول املسكنات واملهدائت ..وحانت ساعة احلقيقة ..فاستخر هللا..

واستشر من تثق به ..فما خاب من استخار وال ندم من استشار ..وبعد ذلك ستجد اخليارات كلها

متاحة لك ..فأنت الرجل وأنت من ميلك القوامة ..وفقك هللا وأصلح لك وأصلح بك ..وسدد على

طريق اخلري واحلق خطاك.
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هل ِم ْن دعاء لإلجناب؟

اجمليب د .فيصل بن سعود احللييب

أستاذ مساعد بكلية الشريعة ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1425/08/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أان شاب أبلغ من العمر  32عاماً ،متزوج وقد مضى على زواجي أربع سنوات ،ومل أرزق مبولود حىت
اآلن ،عملت الفحوصات الالزمة وتبّي أن النتائج طبيعية ،وال يوجد سبب عضوي رئيسي يف سبب

أتخر اإلجناب ،أعلم علم اليقّي أن هذا األمر بيد اخلالق -عز وجل ،-فتوجهت هلل أدعوه ليل هنار

وأخص أوقات اإلجابة ،وأستغفر هللا كثرياً وأذكره ابلغدو واآلصال ،هلل احلمد واملنهة ،فهذا التوجه قد

أصلح من حايل الكثري ،فقد تبت إىل هللا من أمور وآاثم شىت كنت أتساهل هبا ،سؤايل إىل فضيلتكم:
مقصراً فيه
يقرب إىل هللا ابلدعاء فيما خيص اإلجناب؟ وهل هناك عمل قد أكون ِّ
هل هناك عمل معّي ّ
منع -إىل اآلن -اإلجناب؟ أفيدوان أفادكم هللا.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فيا أخي الكرمي :أضع جوايب لك على عدد من النقاط ،فتيقظ هلا:

أوالً :أن هللا أخرب يف كتابه أنه قسم األرزاق على عباده مبا يقدره هلم من أموال وأوالد حلكمة يعلمها
سبحانه ،فقال يف شأن الذريةِ :هِ
سماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
شاءُ إِ َان ًاث
ب لِ َم ْن يَ َ
ض خيَْلُ ُق َما يَ َ
"َّلل ُمل ُ
ْك ال ه َ َ
شاءُ يَـ َه ُ

ِ
الذ ُكور* أَو يـز ِوجهم ذُ ْكر ًاان وإِ َان ًاث وَْجيعل من ي َ ِ
يم قَ ِد ٌير" [الشورى:
ب لِ َم ْن يَ َ
شاءُ ُّ َ ْ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
يما إِنههُ َعل ٌ
شاءُ َعق ً
َويَـ َه ُ
إمياان بربك ،واشرح صدرك مبا قدره عليك ،فهذا
، ]50-49فتأمل هذه اآلية الكرمية ،وامأل قلبك ً
من أرفع اإلميان.

اثنيًا :ال تيأس ،بل تفاءل برزق هللا لك ،وال مانع من بذل السبب لذلك من البحث عن العالج

والصرب عليه ،فإن هللا قد فتح خللقه من العلم اليوم ما نرى منه فك املعضالت ،وانكشاف الكرابت،

وهللا عليم حكيم.

اثلثًا :عليك ابلدعاء بكل لفظ تراه يسهل عليك ،ويليب حاجتك ،فأنت ختاطب من ال ختتلف عليه

اللغات ،ومن يعلم السر وأخفى سبحانه ،وادع بدعاء زكراي عليه الصالة والسالم ،حيث حكى هللا
ِ
ّي" [األنبياء ، ]89 :فرزقه
ب َال تَ َذ ْرِين فَـ ْر ًدا َوأَنْ َ
ري ال َْوا ِرث َ
"وَزَك ِرهاي إِ ْذ َان َدى َربههُ َر ِّ
عنه ذلك فقالَ :
ت َخ ْ ُ
هللا رزقًا حسنا ،وعليك أبوقات اإلجابة ،كالثلث األخري من الليل ،ويف أدابر الصوات ،وبّي األذان
واإلقامة ،وعند اإلفطار من الصيام.

ابعا :أهنئك على أول خطوة حلل مشكلتك وانفراج كربتك ،وهي التوبة ،فإهنا طريق السعادة
رً

احلقيقية ،وسبيل التوبة :االستغفار ،واالستغفار طريق إىل إجناب الذرية بنص كالم رب العاملّي ،حيث
ِ
ِ
ِ
ّي َوَْجي َع ْل
ارا يُـ ْر ِس ْل ال ه
قال" :فَـ ُقل ُ
اء َعلَْي ُك ْم م ْد َر ًارا َوميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَنِ َ
ْت ْ
استَـ ْغف ُروا َربه ُك ْم إِنههُ َكا َن غَ هف ً
س َم َ
ٍ
ارا" [نوح ، ]12-10 :وليس فقط بنّي بل وأمواالً ونعماً أخرى معها،
لَ ُك ْم َجنهات َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أ َْهنَ ً
فأكثر من االستغفار.
خامسا :لتعلم أن اإلنسان مل خيلق إلجناب األوالد وإن كانت هذه نعمة يشتاق إليها ،وإمنا خلق ألمر
ً

أعظم وهو العبادة "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56:فانشغل مبهمتك األصلية

عن غريها ذهنًا وعمالً ،وال تنس نصيبك من الدنيا ،وال مانع أن تبحث عن متعك ولذتك املشروعة،

ولكن ال جتعلها مسيطرة على فكرك أو مقللة من خدمتك لدينك ،فانشغل مبا يفيدك لعل هذا خيفف

عليك من وطأة اهلم ،فرج هللا عنك مهك ،ورزقك الذرية الصاحلة اليت تسعدك ،وجعل اجلنة مأواان
ومأواك .اللهم أمّي.
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زوجي ال يريد اإلجناب
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن

مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1425/2/22هـ
السؤال
السالم عليكم.

املسألة أن زوجي ال يريد اإلجناب ،ال يريد أطفاالً ،متزوجة قبل عشرة أشهر ،ومن أول شهر لزواجي

وزوجي ال يريد اإلجناب ،مع أنه حيب األطفال ،لكن حجته أن أهلي وإخويت هلم بعض التصرفات

اليت ال تعجبه وجتعله يرفض اإلجناب ابلعزل ،أما أان فإين أحل عليه أبن يرغب هبذا األمر ،ويقوم

ابالتصال املباشر والطبيعي ألي زوجّي ،وأان أرغب رغبة شديدة يف هذا األمر لدرجة أين أبكي كثريا

وأقول له رغبيت ،وأشعر أنه بدأ يلّي للتقبل لكنه إىل اآلن رافض األمر متاماً ،ماذا أفعل؟ وما حكم
الدين يف هذا األمر؟ هل جيوز فعله؟ وأرجو توجيه كلمة له من قبلكم..وأرجو إرشادي ماذا

أعمل..وجزاكم هللا كل اخلري أفيدوين.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي.

إن الواجب على الرجال إنصاف النساء وإعطاؤهن حقوقهن ،ومن ذلك إجناب األطفال فإن كان
قصد الزوج من عزله عن زوجته مدة معينة أو بسبب يزول بعد مدة ،فإن هذا من األمور اليت قد

يرخص فيها ،وخاصة يف بداية الزواج وملدة قصرية يتفق عليها كالً من الزوجّي ،حيث إن كالً من

الزوجّي ال يعرف اآلخر وال يدري هل تستمر هذه العالقة أم ال؟ فإنه قد يكون من املناسب عدم

التعجل يف اإلجناب ،أما أن يستمر الرجل أو املرأة يف عدم الرغبة يف الذرية فإن هذا مما خيالف الشرع

والفطرة.
وأوصيك أيتها األخت املباركة مبا أييت:

( )1الصرب وكثرة الدعاء أبن يرزقك هللا ذرية صاحلة ،تسعدين هبم يف الدنيا وتدعو لك بعد املوت.
( )2مناقشة الزوج ومصارحته يف صدق حمبته لك ،وأنه راغب فيك وليس عنده نية الطالق.

( )3أن اخلطأ الذي يقع فيه األهل واإلخوة ليس مربراً له يف بغضك ومنعك من الذرية ،وأنه ينبغي
عليه أن يطبق هذا األمر على نفسه وهو الذي اختارك ورضي بك وأهلك.

( )4يذكر الزوج بنصوص الشرع الكثرية ،واليت حتث على كثرة الذرية وترغب فيه ،وأن امليت ينقطع

عمله إال من ثالث وذكر  -صلى هللا عليه وسلم -ولد صاحل يدعو له انظر ما رواه مسلم ()1631

من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

( )5قد ذكر الفقهاء  -رمحهم هللا  -أن العزل عن احلرة ال بد فيه من رضاها؛ ألهنا ال تقضي

حاجتها الفطرية ،وال بد من بيان ذلك للزوج ،وأن الواجب عليه أال يكون إنساانً مهه نفسه فقط.

( )6وكذلك ينبغي على الزوج أبن يعلم أبن للمرأة احلق الشرعي يف الولد مثله متاماً ،وهذا حق اثبت

للزوجّي مبجرد الزواج وليس ألحد الطرفّي أن مينع األخر من حصوله على هذا احلق الشرعي وهل
يسقط هذا احلق ابالشرتاط قبل الزواج؟ فيه نظر املهم أن الزوجة هلا احلق يف الولد.
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( )7أما الزوج فأوصيه بتقوى هللا واخلوف منه ،فإن الزوجة كما قال رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم" :-إهنن عوان عندكم" يعين أسريات انظر ما رواه الرتمذي ( )1163وابن ماجة ()18751
من حديث عمر بن األحوص ،وأن هذه الزوجة عزيزة عند أهلها ،ولوال قدر الزوج ما زوجوها له،

وأن الواجب عليه تلبية رغبة زوجته الفطرية ،وقد يسبب تقصري الرجل يف ذلك إىل مفاسد ال يعلمها
إال هللا ،وكذلك فإن اإلجناب بّي الزوجّي أدوم لبقاء العشرة بينهما ،وقد أثبتت اإلحصائيات أنه
كلما زاد عدد األوالد قلهت نسبة الطالق وحصل االستقرار النفسي لألسرة ،وزالت كثري من
املشكالت.

( )8وأخرياً أوصيك أيتها األخت املباركة حبسن العشرة لزوجك ومراقبة ربك يف ذلك ،وأن ذلك جزء
من احلل ،ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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زوجي ال يريد أطفاالً مين

اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1425/2/8هـ

السؤال

تزوجت وأان يف سن صغرية ،واكتشفت بعد ذلك أن زوجي يشرب،
عشت حياة صعبة جداً ،فقد
ُ

ويعاشر النساء ،وصربت ،وحتملت ،واكتشفت أيضاً أنه عقيم ،ومل خيربان بذلك ،فصربت أيضاً،
وانشغلت بدراسيت حىت وصلت للمرحلة اجلامعية ،فطلبت الطالق ،وحصلت عليه ،ولكن بعد تعب.
ٍ
منصب كبري جداً ،وذو ٍ
خلق بشهادة اجلميع ،ولكنه يكربين
وقبل أن أمت السنة تزوجت برجل ذو
بعشر سنوات ،وكنت الزوجة الثانية له ،وسبب زواجه مين هو انشغال زوجته أبطفاهلا األربعة

ووظيفتها ،ومن هنا بدأت رحلة معاانيت الثانية ،فقد اكتشفت أنه يريدين للمتعة فقط ،وال يريد أن

ينجب مين أطفاالً ،مع العلم أبن قليب يتقطع شوقاً يف اليوم ألف مرة على طفل أالعبه ،حاولت معه

مراراً وتكراراً ،وجبميع الوسائل ،ولكن دون جدوى( ،يقول يل :فيما بعد إن شاء هلل)  ،مع العلم أبن

يل مبيضاً واحداً فقط ،أي أن فرصيت ابإلجناب تقل كلما تقدم يب العمر،

ملت بتوفيق هللا ،إذ أنه يعزل وأان ليس لدي
فح ُ
صربت مث صربت ،وأخرياً التجأت إىل الدعاءَ ،

بويضات كبرية ولكنها قدرة هللا ،فرحت ،بل كدت أطري من الفرح ،وازداد تعلقي بزوجي ،واهتمامي

به أكثر من ذي قبل أبضعاف مضاعفة؛ حىت ال يشعر ابلغرية.

ولكن واحلمد هلل على كل حال ،مل تكتمل فرحيت فبعد عشر أايم من فرحيت أسقطت ،محدت هللا

كثرياً ،والزلت أمحده ،لكنين أشك أن زوجي هو الفاعل؛ ألنه سبق وأن فعلها مع طليقته ،قاومت

شكوكي ،وحاولت أن أنتصر عليها ،فقد وعدين أبنه سوف يعوضين أبحسن منه ،ولكنه أخلف وعده
كالعادة ،وبدأ يعزل مرة أخرى ،ولكن حبرص أكرب لدرجة تثري جنوين ،فماذا أفعل؟ أان أحبه ولكنين

خائفة جداً من أن يطلقين بعد أن مير يب الزمن ،فهل أحلق نفسي وأطلب الطالق؟ أم أصرب؟ أم ماذا؟

مع العلم أبن عمري اآلن يقرتب من الثالثّي ،أنقذين ،هللا ينقذك من حر جهنم.
اجلواب

مشكلتك تتلخص يف أنك حتبّي زوجك ،وترغبّي ج ًدا يف حصول الولد ،يف مقابل عدم رغبة الزوج

يف ذلك.

حصول الولد حق شرعي لكال الزوجّي ،وهو اثبت هلما مبجرد الزواج ،وليس ألحدمها منع اآلخر

منه ،وهل يسقط احلق ابالشرتاط قبل الزواج؟ فيه نظر.

عقيما ال ينجب ماذا عساك تفعلّي مع حمبتك له
وإلعانتك على حل املشكلة افرتضي زوجك ً

ورغبتك يف الولد؟ هذه مثل هذه ،إال أن يف حالتك أمالً أبنك ميكن أن حتملي منه أو أن يغري رأيه.

حمبواب إال حملبوب أعظم منه ،ولعلك تراعّي اختيار أحدمها بنفسك ،فإذا اخرتت
ال يرتك اإلنسان ً

الولد فاتبعي اخلطوات التالية حسب ترتيبها:

 -راجعي زوجك جبدية وصراحة أكثر.

 -أدخلي يف موضوعك بعض أهلك أو أهله إلقناعه ابلولد أو االنفصال "فإمساك مبعروف أو

تسريح إبحسان" [البقرة. ]229:

 ارفعي دعوى قضائية ضده ،وتوقعي أن تكون هناية العالقة بينكما مع صدور حكم القضاء.أما إذا اخرتت زوجك ،فاغتنمي حاالت صفائه معك ،وإقباله عليك ،وتدللي عليه للحصول على
موافقته يف املولود ،مثل ما أتوقع أن تلحي عليه فيما ترغبّي فيه ،حاويل احلمل منه ،واحذري أن

يتسبب يف إسقاطه (إذا صح اهتامك له) ولو جلأت إىل الذهاب إىل أهلك ألي عذر مدة محلك أو
فرتهتا األوىل حسبما ترشد إليه الطبيبة املختصة.

املهم أتكدي أن لك ح ًقا يف الولد ،ال يسقطه عدم رغبة الزوج فيه إال أن يكون قد اشرتط قبل
الزواج؛ فإن هذه تفصل عند القضاء.
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أجنبت البنات فهددين ابلطالق
ُ

اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك
مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب
التاريخ 1425/08/19هـ

السؤال

زوجي بّي احلّي واآلخر يهددين ابلزواج أبخرى أو الطالق؛ وذلك بسبب إجنايب ست بنات ،ماذا

أفعل؟ وأين أذهب؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخت الفاضلة :إذا كان زوجك يهددك ابلزواج أو ابلطالق بسبب إجنابك ست بنات ،فعليك-

حفظك هللا -مصارحة زوجك واحلديث معه ،بكل هدوء وحنان ،وأثناء مصارحتك خوفيه ابهلل،

وذكريه أنك لست السبب يف ذلك ،وأن هذه إرادة هللا  -عز وجل ،-وقدره ،ولعل هللا أراد به خرياً،
فكم من فتاة أفضل من كثري من البنّي رمحة ومودة ،وشعور أبهلها وبر وخدمة ،....بيين له فضل
تربية البنات ،وذكريه ابألحاديث اليت تدل على ذلك ،ويكفيك أن كثرياً من األنبياء كانوا آابء
للبنات ،اشرتي العديد من الكتيبات اليت تذكر برعاية البنات وفضل تربيتهن ،واهدي له هذه

الكتيبات ،واكتيب مع هذا اإلهداء كلمات مجيلة تلمسّي فيها أحاسيس ودعوات له ،مثل أن تقويل:
"أسأل هللا أن تكون هذه البنيات سرتاً لك من النار إن أحسنت تربيتهن" ،انصحي زوجك بسماع

شريط "نساء" للشيخ العودة ،وميكنك أن ختويف زوجك من أن أيتيه ابن مشوه أو مريض يشغله يف

حياته كلها ،أو عاق سيئ يتمىن موته ويفرح به والعياذ ابهلل ،ويف اجملتمع حاالت كثرية مثل ذلك،

احرصي أال يكون هناك طالق ،وإن أراد أن يتزوج فال متانعي ما دام أن الشرع أابح له ذلك ،ولكن
أوصيه ابلعدل ،وإن مل يعدل فاعلمي أن لك األجر وعليه اإلمث ،كوين حكيمة يف حل مشاكلك ،وال

تكوين متسرعة ،فرمبا يكتب له ابن من امرأة أخرى يكون حمرماً لبناتك وراعياً هلن ،وابناً ابراً لك ،فال
تكرهي ذلك وال تكثري لومه وعتابه ،واعلمي أن أجرك عند ربك حمفوظ ،فعليك ابلصرب والتصرب،

وكظم الغيظ ،ولن جتدي  -إبذن هللا تعاىل -إال سعادة الدارين ،واشغلي نفسك مبا ينفعك ،وال

جتعلي مهك تزوج أو مل يتزوج ،وهللا  -عز وجل -ال يضيع أجر من أحسن عمال .وفقك هللا إىل كل
خري ،وأعانك على إجياد حلول ملشاكلك ،وهللا حيفظك وجيعل لك من كل مهاً فرجاً.
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زوجي غري قادر على اإلجناب
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1424/8/8هـ
السؤال

تزوجت منذ أربع سنوات ،وكل سنة أنتظر أن يرزقين هللا مولوداً ،إال أنين يف هذه األايم األخرية

عملت حتاليل أان وزوجي ،لكنين فوجئت أبن حتاليل الزوج سيئة جداً ،وأنه غري قادر على اإلجناب،

فوضت أمري هلل ،عائليت ترى أن أطلب الطالق وأال أستمر يف احلياة معه ،وهللا حمتارة هل ِّ
أفوض

أمري هلل وأعيش معه بدون أوالد ،أم أطلب الطالق؟ الزوج عمره  40سنة ،ساعدوين جزاكم هللا
خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل مسبِّب األسباب ،وخالق الناس من تراب "يهب ملن يشاء إاناثً ويهب ملن يشاء الذكور أو

يزوجهم ذكراانً وإاناثً وجيعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير" [الشورى ، ]50-49 :والصالة

والسالم على إمام املتقّي ،وقدوة الناس أمجعّي ،نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

تسليماً كثرياً وبعد:

إىل األخت السائلة حفظها هللا ورعاها.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام املراسلة
واالتصال على املوقع.

أخيت املسلمة :لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة ،وشعرت مبدى احلرية اليت تسيطر عليك ،فقد ساءين

ما أساءك ،وأحزنين ما أحزنك ،لكن ال نقول إال ما يرضي الرب  -جل وعال" :-إان هلل وإان إليه

راجعون".

اعلمي  -وفقين هللا وإايك -أن كل شيء بقضاء هللا وقدره ،فيجب علينا أن نستسلم لقضاء هللا
ونرضى بقدره سبحانه وتعاىل ،وجيب علينا أن نصرب على ما ابتالان هللا به ،فإن الصرب على البالء

أجره عظيم ،وفضله كبري ،قال تعاىل" :إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب" [الزمر، ]10 :وقال
تعاىل" :ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك

هم املهتدون" [البقرة. ]157-155 :
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من يرد هللا به خرياً
يصب منه" أخرجه البخاري (. )5645
وعن أنس  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن عظم اجلزاء مع

عظم البالء ،وإن هللا إذا أحب قوماً ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط" أخرجه
الرتمذي ( ، )2398وقال :حديث حسن.

فيا أخيت املسلمة :إمنا أنت يف مجلة هذا البالء الذي وعد هللا عباده الصابرين حبسن اجلزاء وعظيمه

يف الدنيا واآلخرة.

مما ال شك فيه أن األوالد نعمة من نعم هللا العظيمة على عباده ،وهم زينة احلياة الدنيا كما أخرب ربنا

بذلك يف حمكم كتابه العزيز ،لكن كما قال سبحانه" :وهلل ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء

يهب ملن يشاء إاناثً ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراان وإاناثً وجيعل من يشاء عقيما إنه عليم
قدير" [الشورى. ]50-49 :
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فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يعطي ومينع ،واإلنسان ليس عليه إال التسليم لقضاء هللا وقدره،
اإلنسان كذلك ال يعلم أين اخلري ،فلعل اخلري لك ولزوجك عدم اإلجناب "وهللا يعلم وأنتم ال

تعلمون" [البقرة. ]216 :

ولكن أخيت املسلمة :لو طلبت الطالق من زوجك هلذا السبب فهذا حق شرعي لك ،وليس عليك

إمث يف ذلك ،ولكن إذا صربت واحتسبت العشرة مع زوجك ،وذلك من ابب قوله تعاىل" :وال تنسوا
الفضل بينكم" [البقرة . ]237 :فنسأل هللا أن جيزيك خري اجلزاء على ذلك.
وال مينع كذلك من األخذ ابألسباب من عالج وحنوه ،وخصوصاً مع تقدم الطب يف هذه اآلونة تقدماً
ِ
ييسر أمرك وأمر زوجك ،وعليكما كذلك بكثرة الدعاء واالستغفار ،واإلحلاح يف
كبرياً ،فلعل هللا أن ّ
الدعاء ،وأبشرا خبري ،قال تعاىل" :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً
وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا" [نوح ، ]12-10 :وأكثرا من قوله

تعاىل" :رب ال تذرين فرداً وأنت خري الوارثّي" [األنبياء. ]89 :

أما إذا خشيت على نفسك الضرر والعنت ،ونفسك مل تطق الصرب على هذا الوضع فكما قال هللا
"وإِ ْن يَـتَـ َف هرقَا يُـغْ ِن ه
اَّللُ ُكالً
تعاىل" :فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان" [البقرة ]229 :وقال تعاىلَ :
ِ
اَّلل و ِ
ِِ
اسعاً َح ِكيماً" [النساء ، ]130:ويف هذه احلالة يكون طلبك الطالق أوىل.
م ْن َس َعته َوَكا َن هُ َ
ويف احلقيقة لقد شاهدت أانساً كثريين مثلك ،وصربوا على ما ابتالهم هللا به ،وكانت العاقبة خري،
فهناك أانس قد رزقهم هللا الولد بعد عمر طويل ،وهناك آخرون مل يرزقوا أبوالد ،لكن حياهتم من
أحسن ما يكون ،وهم نفس حالتك متاماً ،أي أن أزواجهم غري قادرين على اإلجناب ،ومع ذلك فهم
يف أهنأ عيش وأهدأ ابل.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()300/18

أتديب الزوجة مبنعها من اإلجناب؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1425/3/5هـ
السؤال
هل جيوز يل أن أمنع زوجيت الثانية من اإلجناب حىت أؤدهبا؟ مع العلم أبنين متزوج من ثالثة أعوام،

وأريد أن أؤدهبا من طول اللسان ،فهي مطيعة ،وتنفذ أوامري ،وال تعصي يل أمراً ،ولكنها إذا غضبت
كنت
تفقد السيطرة على نفسها ،وتتلفظ أبلفاظ بذيئة ،فهل جيوز أن أمنع اإلجناب حىت أرى إذا ُ
سوف أستمر معها أم ال؟ علماً أبهنا تتحرق شوقاً إلجناب األطفال .أفيدوين ،فأان حمتار جداً - ،
وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال جيوز العزل أبي صور من صوره إال برضى الزوجة ،وإذا أنت رغبت يف أتخري اإلجناب فليس

السبيل أن تفرض رغبتك عليها وحترمها حق األمومة ابإلكراه ،وخري من ذلك أن تقنعها ابحلجة،
ِ
وحتسن هلا رأيك الذي تراه صواابً بذكر حماسنه وإجيابياته وبيان مساوئ العجلة يف اإلجناب يف حالتكم
ّ
اخلاصة ،قل هلا مثالً :أال تشعرين أن حياتنا غري مستقرة ،وفيها كثري من املشكالت واخلالفات؟ أال
ترين أن اإلجناب يف هذا الظرف الراهن يعقد املسألة ،ويضاعف املأساة ،وأن الطالق بعد اإلجناب -
لو حصل  -سيكون له ضرره البالغ على األطفال؟

أخي الفاضل :هل ضاقت بك السبل يف هتذيب أخالق زوجك وإصالح منطقها ومعاملتها ،فلم جتد
طريقاً لذلك إال تعزيرها حبرماهنا من اإلجناب حىت تتأدب؟! وهل سيؤدهبا هذا فعالً؟
أظن أن استطالة لساهنا عليك ابلكالم البذيء انتج عما تراه منك من استفزاز وإغضاب وتعنيف يف
معاملتها ،وتقصري يف حقها.
املرأة -أخي احلبيب  -عاطفية ،يؤثر فيها من الكالم املعسول ،والتعامل الرقيق ،واحلس املرهف،

واللمسة احلانية ما ال يؤثر على الرجل.

فتلطّف معها يف معاملتك وخماطبتك ،وأشعرها حببك هلا ابلكالم احلسن ،امتدح ما فيها من األخالق
احلسنة والصفات اجلميلة ،اجعل لك يوماً يف األسبوع تتفرغ فيه للجلوس واللعب معها ،هل جربت
أن تضيِّ َفها يف أحد املطاعم اليت يتهيئ فيها جو الرومانسية يف خصوصية اتمة ،تُراعى فيها احلرمة

والقيود الشرعية؟

رمبا تستسخف هذه األمور وال تراها تؤثر شيئاً ،وهذا صحيح لو أن املرأة مطبوعة على خلق الرجال
وطباعهم ،ولكنها جنس لطيف ،انعم ،عاطفي ،رومانسي ،تؤثر فيه الكلمة واللمسة واإلشارة

والبسمة أكثر مما تؤثر يف جنس الرجال.

هل ف ّكرت يوماً أن تفاجئها هبدية مثينة؟ أو سف ٍر تسرتحيان فيه من راتبة احلياة اململّة ،وختلو هلا من كل
أشغالك ومهومك؟

هالّ انتهزت حلظةَ رضاها عنك؛ لتبث إليها رجاءك منها :وهو أن حترتمك وأال تكلِّمك ابلكالم
البذيء الذي ال يليق مبثلها.

أرى أن تراجع نفسك ومعاملتك معها؛ فقد يكون السبب فيك أنت ال فيها هي- .وفقك هللا لكل
خري ،-والسالم عليك.
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مل أجنب فنصحوين ابلذهاب للسحرة
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1426/04/8هـ
السؤال
تزوجت منذ عدت شهور ومل يتم احلمل ،وبعد الذهاب إىل بعض األطباء مل أجد أي مانع للحمل،
وأوصاين البعض ابلذهاب إىل بعض الذين ُّ
يفكون السحر ،وقال يل ذلك الرجل :إنه قد ُع ِمل لكم
عمل بعدم اخللفة ،فهل هذا صحيح؟ وما هو احلل ابلقرآن ألنين أخاف هللا؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخ السائل -سلمه هللا تعاىل.-

بداية أهنئك على الزواج املبارك ،وهللا أسأل أن يوفقك يف حياتك الزوجية والعملية ،وابقي نواحي

احلياة.
أما خبصوص ما سألت عنه من أتخر احلمل فهذا أمر طبيعي جداً ،وخصوصاً أنك حديث عهد

بزواج ،فال داعي للقلق ،وجيب أن تعلم  -أخي الكرمي -أن مسألة اإلجناب هذه -وغريها مما هو
مقدهر على اإلنسان -كلها بتقدير هللا  -سبحانه وتعاىل ،-فقال هللا -تعاىل -يف قضية اإلجناب" :هلل
ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إاناثً ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم

ذكراانً وإاناثً وجيعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير" [الشورى ، ]50-49 :فتأمل معي  -أخي

الكرمي -قوله تعاىل" :هلل ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إاناثً ويهب ملن يشاء
الذكور" اآلية ...

فهذا الكون كله ملك هلل  -سبحانه وتعاىل -يتصرف فيه حبكمته البالغة ،ومشيئته املطلقة ،وقدرته
العظيمة ،فهو سبحانه يعطي هذا ومينع ذاك؛ حلكمة ابلغة وغاية عظيمة ،رمبا ال تدركها العقول يف

أحيان كثرية ،فهو سبحانه يتفضل على من يشاء من عباده ابلذرية ،سواء كانوا إاناثً فقط أو ذكوراً
فقط ،أو جيمع بّي األمرين ،أو مينع ابلكلية ،فهذا كله من عطائه وكرمه ،فيجود به على من يشاء،
ومينعه على من يشاء؛ وذلك ألنه سبحانه على ما يشاء قادر ،وعليم مبا يصلح شئون العباد ،فكن
مطمئناً هلذا األمر وال تقلق.

عالوة على ذلك فقد قرر أهل الطب أن الذين هم حديثو عهد ابلزواج تعد الفرتة من سنة إىل سنتّي
بدون إجناب مدة طبيعية جداً ،بعد هذه املدة ينبغي البحث عن العالج ،فأنت ما زلت يف املدة

الطبيعة املقررة طبياً.
أما ذهابك للسحرة واملشعوذين فال جيوز لك ذلك حبال من األحوال؛ ألن هذا كفر ابهلل ،والعياذ
ابهلل من ذلك ،ولكين أنصحك أبمور منها.

( )1كثرة الدعاء والتضرع إىل هللا أن يرزقك الذرية الصاحلة ،وحتري أوقات اإلجابة.
( )2كثرة االستغفار؛ فاالستغفار له شأن عظيم.
( )3املتابعة مع طبيب مسلم أمّي خمتص.

( )4أما إذا كان هناك سحر فعالً صنع لكما بعدم اإلجناب ،فإننا سوف نرسل لك الطريقة الشرعية

الصحيحة لفك هذا السحر.
وصل اللهم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،

()302/18

يعريوين بعدم اإلجناب
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/عدم اإلجناب

التاريخ 1425/12/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مشكليت -أخي الكرمي -هي أنين متزوجة من قريب يل ،ومل يرزقنا هللا بطفل إىل اآلن ،وأهل زوجي
يعريونين بذلك ،وأن أمه تدعو عليه ابلسوء ،مع العلم -وهللا شاهد -أنه ال يعاملها إال ابإلحسان،

فهل دعاؤها مستجاب ،وهي من غري سبب تعمل ذلك؟ ماذا أفعل؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب كما أييت:

 -1الذرية هبة من هللا يهبها ملن يشاء من عباده ،وهي ال تعين السعادة أو عدمها ،وإمنا هي من
أسباب دوام العالقة الزوجية.

 -2اإلميان بقضاء هللا وقدره بعد األخذ ابألسباب اليت شرعها هللا  -عز وجل -واالتكال على هللا
يف النتيجة.

 -3تعيري اإلنسان أو تنقصه يف أمر ال يقدر عليه ،وليس من صنعه يدل على ضعف العقل وقلة

الدين.

 -4االعتداء يف الدعاء مما هنى عنه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وكذلك اإلمث وقطيعة الرحم،
وليس كل دعاء مستجاب ،بل قد أيمث الداعي ،ويعاقب من هللا سبحانه وتعاىل .وهللا أعلم.
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زوجيت تتذمر من عملي
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت
الزوجية/الوظيفة

التاريخ 1426/11/08هـ

السؤال

أعمل طبيباً ،وعملي يستمر من  13إىل  19ساعة يف اليوم ،وأقيم يف نفس املستشفى ،وال ميكنين
الذهاب إىل زوجيت إال مرة كل أسبوعّي ،وأبقى عندها يومّي فقط.

وقبل الزواج أفهمت زوجيت ما سيكون عليه عملي وارتباطي ابملستشفى ،وأنين جيب أن أكون رهن

اإلشارة عندما حيتاجون إيل يف العمل.

يف البداية كان زواجنا سعيداً ،وكانت زوجيت راضية بعملي ،وتقابلين بشوق عندما أزورها ،لكن اآلن
تغري الوضع ،وأصبحت تتذمر من عملي ،وال تكن يل نفس احملبة .أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإين أسأل هللا لك حياة سعيدة مع زوجك ،تكون معينة على طاعة هللا.

أخي الكرمي :إن املرأة حساسة بطبعها ،رقيقة املشاعر ،جياشة العواطف ،حتب أن يكون زوجها -

الذي ميثل هلا كل شيء يف حياهتا إذا كانت حتبه -بقرهبا أكرب قدر ممكن ،وهذه فطرة وضعها هللا
فيها.

غيابك الطويل عنها ال شك أنه سبب لزايدة الضغوط النفسية عليها ،فهي تعيش بّي لوعة احلب وأمل

الفراق .وأظن أن ما يصدر منها انبع من شدة حبها لك ،ولذا أرى يف موضوعك أموراً:

 -1حاول االنتقال إىل عمل قريب من زوجتك ،أو اجلب زوجتك إليك.

 -2إذا مل ميكن فعليك بتعويضها -قدر املستطاع -وذلك إبشباع عاطفتها من خالل اهلاتف
والرسائل واهلدااي ...

 -3عند قدومك عليها أشعرها أبنك مل تقدم إال من شدة شوقك هلا ،وحاول أن تفرغ وقتاً كافياً
للجلوس معها.
 -4كن متهيئًا نفسيًا ملا ستقوله لك زوجتك من عبارات العتب ،وتقبل ذلك منها بصدر رحب،
وأشعرها أبنك تعيش نفس املشاعر ،وأن الظروف أقوى من إرادتكما.

وفقك هللا لكل خري.
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البيت أم الوظيفة؟

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/الوظيفة

التاريخ 1424/1/12هـ

السؤال

أان زوجة وأم لثالثة أوالد أكربهم عمره  4سنوات وأصغرهم عمره  4شهور .مشكليت أنين ال اعرف
ما أريد .فبعد أن أهنيت دراسيت اجلامعية جلست يف البيت ابنتظار التوظيف .غري أنين ال أجد يف

نفسي الرغبة برتك أوالدي الصغار وحدهم مع اخلادمة طوال فرتة الدوام صباحاً ،واآلن بعد أن مت

قبويل يف وظيفة وجدت دوامها طويالً ،وزوجي يتهمين ابلكسل وقلة الطموح وحب النوم ،صحيح

أنين مل أكن الزوجة املثالية له ،وأنين مل أكن قادرة على حتمل أعباء املنزل واألوالد دون وجود خادمة
تساعدين يف أعمال املنزل ،إال أن وجود اخلادمة يف املنزل يغيضين ،فأان أغار على أوالدي منها وال
حىت أن تالطفهم أو تلعب معهم.

أصر زوجي على خروجي للعمل بعد أن يكمل صغريي عامه األول؟ أفيدوين .ولكم
ماذا أفعل إن ّ

جزيل الشكر.

اجلواب

األخت الكرمية ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع" اإلسالم اليوم"

إن ما حتتاجّي إليه هنا هو فقط إعادة ترتيب األوراق لديك فيبدو يل أنك تعانّي من العشوائية يف

احلياة وإيقاعها عليك.
الوظيفة إذا مل تكوين مقتنعة منها وحالتك املادية جيدة من دوهنا فلماذا الغلبة وملاذا الشقاء؟ أال
تدركّي أن وظيفة األم ال تقتصر فقط على العام األول لألطفال؟ بل هي عملية مستمرة حىت

نضوجهم وبلوغهم سناً متقدمة ،ملاذا تظنّي أن وظيفتك هي فقط ترضيع الطفل وتلبيسه أو التغيري له
أو تلعيبه يف السنة األوىل من العمر؟

االبن والبنت يصبح أكثر نضجاً وأسعد حياة أو أوفر خطاً ابلنجاح الدراسي والعملي إذا كانت أمه
مالزمة له ومشاركة له مجيع مهومه :هي تداعبه وتدارسه وتالعبه وحتادثه ،جيد عندها احلنان والقلب

املفتوح ،مشغولة من كل شيء إال من رعايته والوقوف إىل جانبه ،أان ال أحتدث عن الطفل يف السنة
األوىل بل االبن والبنت يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعية وحىت بعد ذلك .إهنا فعالً
أعمال مكثفة على األم فهل تظنّي أن جلوسك لرعايتهم هو فراغ؟ وهل يظن زوجك أن مكانتك ال
ميكن أن تتحقق إال يف مكتب وعلى كرسي الوظيفة؟ إنه بال شك اعتقاد خاطئ.

على كل حال أنت ال زالت الفرصة أمامك مفتوحة لفعل الكثري وإقناع الزوج مبا ترغبّي فيه ليس
ابلقول فقط وإمنا كذلك ابلفعل  ...فأنت أمامك على األقل مثانية أشهر وهي فرصة كافية جداً ألن
زوجك يريد ِ
ِ
أطفالك وأهل ِ
ِ
ِ
ِ
لك العمل ألنه
بيتك،
زوجك وأيضاً مع
حياتك مع
تغريي من أسلوب

يرى منك كسالً واضحاً يتجلى يف كثرة نومك وإمهالك بعض الشيء ألمور بيتك ولذلك هو يظن أن
الوظيفة ستكون عالجاً انجحاً لتغيري مسار حياتك وإنعاشها وبث روح النشاط واحليوية اليت قتلتِها
ِ
ِ
بكسلك املتواصل.
أنت

إذن ما عليك فعله اآلن هو أن تعيدي النظر يف حالك وإعادة ترتيب أولوايتك.
صحياً أن ال تدعي
أما من انحية اخلادمة فال شك أن غريتك منها أمر زائد عن ح ّده وإن كان مظهراً ّ
أوالدك يف رعاية امرأة غريبة عنهم ترعى شئوهنم ،إال أهنا تبقى إنسانة قد أجلأهتا احلاجة إىل العمل يف

بيتك واذكري أن الذي أجلأها قادر على أن يسلب نعمته منك فاحذري غضب هللا فيها وحاويل أن
تكوين معتدلة يف هذا األمر وابذيل جهدك يف القيام بوظيفتك على أمت وجه.

وفقك هللا،،،
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صدمة انتهاء العالقة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق
التاريخ 1426/08/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان مطلقة حديثاً ،فكيف أختلص من احلقد على مطلقي حيث كان جمرد عقد النكاح ،واستمر ملدة

أربعة أشهر فقط ،يف بداية األمر كان جيداً ،كان يعاملين معاملة جيدة ،وكان يقول :سيحقق يل كل ما
أمتناه ،وعلى الرغم من أنين مل أطلب منه أي شيء ،حبيث إنين أعمل وأعتمد على نفسي ،ولكن بعد
مدة بدأت معاملته يل تتغري ،بعد أن طلب مين أن أتكفل بتكاليف الزواج؛ ألنه ال يستطيع بسبب

ديونه ،على الرغم من أنه من عائلة غنية جداً ،وأان علي ديون ،وعندما شرحت له ذلك قال أبنه ال
يستطيع تكاليف الزواج ومت الطالق ،املشكلة هي أنين ال أستطيع أن أنساه ،فأفكر فيه دائماً؛ ألنه

كان أول شخص يف حيايت ،لقد بدأت أشك يف نفسي أبنين أان املخطئة ،وإال ملا عاملين بتلك

املعاملة ،وأنه أظهر هذا العذر؛ ألنه ال يريدين لشخصي على الرغم من أنين هادئة جداً وأحب اخلري

لكل الناس ،وأان أبكي طول الليل ،وال أستطيع أن أصرح ألحد من أهلي ابحلزن الذي يعرتيين؛ ألنين

يف نظرهم القوية ،وأن ذلك لن يؤثر علي .إنين حقاً ال أستطيع أن أنساه لكالمه املعسول يف البداية،
دائما حزينة وأجلس لوحدي ،ودائما
لقد تعلقت به كثرياً رغم الوقت القليل ،أصبحت إنسانة اثنية ً
أشعر ابحلزن عندما أرى أخوايت سعيدات مع أزواجهن ،ودائما أدعو هلن ابلتوفيق ،لكن احلزن ال

يفارقين ،وأان تقربت من هللا كثرياً ،ولكن ال أستطيع أن أنسى ،فماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ابنيت الكرمية!

أوالً :إن الشيء الطبيعي يف حياة الفتاة أن يكون تعلقها أبول شخص تعلقاً قوايً؛ ألنه هو أول من

اقتحم عليها حياهتا ،وحرك مشاعرها ،ودغدغ عواطفها ،وأاثر مكامن الثورة يف جسدها ،ولذلك فما

شعرت به من اجنذاب ال يدل إطالقاً على أن هذا الشاب متميز ،وأنه يستحق هذه العواطف ،ولكن

يدل على أنك كنت مندفعة ،وحباجة إىل أن تفرغي مشاعرك مع الشخص الذي ارتبطت به هذا
االرتباط الشريف ،وهو عقد الزواج.

فطريقة تعلقك أمر طبيعي ،ألنك أنت متهيئة لذلك ،ال ألن هذا الشاب متميز ،أو عنده ما ليس
عند غريه.
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اثنياً :أما انسحاب الشاب من حياتك هبذه الطريقة فإين أصارحك وأقول :ينبغي أال أتسفي عليه،

فإن الشاب احملب للمرأة ،املقتنع هبا يبذل املستحيل ليحصل عليها ،وطبيعة الرجل حتول بينه وبّي

أن يظهر أمام املرأة مبظهر اإلنسان الضعيف أو العاجز ،فيقول هلا :إنه فقري ومديون وال ميلك شيئاً،
وإمنا طبيعة الرجل أن يتظاهر أنه قادر وميلك وعنده وعنده ،وحنو ذلك ،وإذا تع هذر هبذه األعذار دل
على أن رغبته أصالً غري حقيقية ،وأنه قد غري رأيه ،فيبدو أن هللا أنقذك من شاب ملول وعاجز،
ومبجرد أن ارتبط معك هذه املدة تغريت مشاعره ،فاحلمد هلل  -بنييت -أن هذا األمر مل يقع بعد

إعالن الزواج ،وبعد الدخول ،وبعد احلمل ،وإمنا حصل يف فرتة مبكرة ،حبيث إنك خرجت من هذه

العالقة أبقل خسائر ممكنة.

اثلثاً :عليك أال تلومي نفسك ،وتفرتضي أنك أنت وقعت يف خطأ ،وأنه مل يصارحك هبذا اخلطأ،

وأنك ملومة وحنو ذلك ،كال اي بنييت فهو املخطئ ،فهو إنسان ملول تغريت نفسيته معك مبجرد أنه

ملكك واحتواك ،واحلمد هلل أن هذا التغري وقع يف فرتة مبكرة ،أما أنت فال لوم عليك ،أنت بذلت
مشاعرك ،وبذلت حبك وكل ما عندك ،وواضح من رسالتك أنك مل تكوين خبيلة عليه ،ال مبشاعرك

وال بعواطفك ،ولكنك وجهت هذه املشاعر إىل من ال يستحقها ،إىل إنسان متغري متقلب ،فأهنئك

من قليب أبن هللا -عز وجل -قد خلصك منه ،وأنك مل ترتبطي به ارتباطاً كامالً.
رابعاً :أرى أنه يفيدك أن تفضي إىل من يتفهم مشاعرك ،كصديقة قريبة أو زميلة ،وال حرج ِ
عليك يف
ذلك ،فإن هذا يرحيك ،وال تكتمي هذه املشاعر وتتظاهري بضدها ،وإمنا احبثي عن صديقة صدوقة

تبثّي هلا مشاعرك ،وتفضّي إليها هبا ،وتنفسّي عما يف نفسك.

خامساً وختاماً :أحذرك من التفكري فيه والعودة إليه ،فإن هللا قد أنقذك منه ،فهذا الشخص ال

يناسبك وال تناسبينه ،وانظري إىل األمام ،وال تنظري إىل اخللف ،وفكري جدايً أبي خيار جديد،

وادرسي أحوال كل خاطب يتقدم لك ،فإن التفكري يف املستقبل خري عالج آلالم املاضي ،وأسأل هللا

-عز وجل -أن يرزقك الزوج الصاحل ،وأن يعوضك خرياً مما فقدت ،وأكثري من هذا الدعاء النبوي

الكرمي :اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها ،فإن هللا -جل وعز -سيعوضك خرياً مما
فقدت .وهللا يوفقك ويسددك.
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أخشى أن يطلقين!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق

التاريخ 1422/7/28
السؤال

أخي مشرف االستشارات السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...أعيش يف هم وغم كبريين وال ادري

كيف اخرج من مشكليت فلقد حصل بيين وبّي زوجي مشكلة وأخطأت حبقه أخطاء اعرف انه
الميكن أن يساحمين عليه وال أمل يف ذلك ،حيث ثرت عليه وأسأت اليه ..وأخشى أن يطلقين

بسببه!!! علما أنين أحبه وال ميكن أن أختيل فراقه
أمتىن منك احلل السريع ..ولك الشكر.
اجلواب

أخيت الكرمية اشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..كما اسأله تعاىل

أن يرينا مجيعاً احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل.
ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً  -ال أدري ملاذا جزمت أبنه ال أمل أبن يساحمك على هذا اخلطأ وال أدري ما نوعيته ..وهل

انتهى عند جمرد الثورة فقط ..مث ما هي أسباهبا ..وهل كانت أمام أحد أم ال..؟! كل هذه أمور تؤثر

كثرياً يف درجة غضبه ..وإمكانية عودة األمور إىل جماريها.

اثنياً  -اقرتح عليك أن توسطي أحد األقارب أو األصدقاء الذين يثق زوجك فيهم ..وحيرتمهم..

ليمهد جللسة عتاب ومصارحة تعتذرين فيها عما بدر منك بقوة وتعدين زوجك إبصالح أي خلل
نتج عن هذا املوقف ..مبعىن أن كانت ((ثورة الغضب)) متت أمام اآلخرين ..فيكون االعتذار

أمامهم ..وإن كان سوء الفهم نتج عن خطأ أو تصرف ما ..فتبادرين يف إصالح هذا اخللل دون
تردد.
اثلثاً  -امسحي يل أخيت الكرمية ..إذا قلت أننا كثرياً ما نفسد على أنفسنا ..وحنطم قلوبنا أبيدينا..
ونغرق يف جزئيات اتفهة ..ينفخ فيها الشيطان حىت يفسد فيها بّي الزوجّي فينفصال ..وهذا ما

يتمناه قاتله هللا.

رابعاً  -مرة أخرى ..أصلحي ما ميكنك إصالحه ..واستفيدي من هذه التجربة ..ورب ضارة انفعة..
واجلئي إىل هللا ابلدعاء الصادق أبن يصلح لك ما بينك وبّي زوجك ..وأن يهديكما ..ويبعد عنكما

كيد الشيطان.

خامساً  -بعد ذلك ..تكوين قد فعلت األسباب ..فاتكلي بعدها على هللا ..ولن يصيبك إال ما كتبه
هللا لك ..فعلينا فعل األسباب ..أما النتائج فمرتبطة أبقدارها وفقك هللا ..ومحاك من كل سوء..
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واستعجلت!!
تزوجت..
ُ
ُ

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق

التاريخ 1424-1-5

السؤال

أردت الزواج قبل سنوات وبعد عقد النكاح وإعالن املأذون له وكتابته دخلت بزوجيت دون علم
أهلها وبعد سفري أخربتين أهنا حامل ،فحاولت استقدامها ابلطرق النظامية وغريها ..دون جدوى ...
فحدثت مشاكل واتصلت هبا وقلت هلا أهنا طالق  ...وذهبت إىل قاضي حمكمة وشرحت له ما

حدث فانتهرين وأمرين ابستفتاء املشايخ يف بلدي ،وأان ال أريد الطالق ،فهل ما قلته طالق؟ أم ميّي

تكفر؟

مث ولدت زوجيت طفلة وملا زرت بلدي ُمنعت من رؤيتها فهل العقد صحيح أم ابطل؟ وإذا كان ابطالً
فما احلل؟

وهل دخويل هبا شرعي أم ابطل؟ وإن كان ابطالً فما احلل؟ هل ميّي الطالق طالق؟ وإن كانت طالقاً
فما احلل؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:

أوالً :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وشكر هللا لكم حرصكم على معرفة أحكام دينكم ،وما حيل

وحيرم.

وأما اثنياً :فقبل تناول مشكلتك ابلبحث واملناقشة ،وحماولة حلها مبا تيسر من أحكام شرعية سليمة،
ُّ
أود أن ألفت نظرك ،وأوجه عنايتك إىل أن من شأن املؤمن أن يُبتلى مبا يع ّكر صفو حياته ،ويضيق
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صدامات
زوجية ،أو
خالفات
أزمات مادية ،أو
صدره ،ويشغل ابله ،ويكون ذلك من خالل

ونز ٍ
اعات مع رؤسائه يف العمل أو غري ذلك مما جرت به األقدار أبمر هللا ومشيئته -سبحانه ،-وذلك
االبتالء الرابين إمنا هو متحيص للذنوب ،وختفيف منها ،ورفعة للدرجات وزايدة هلا ،مىت قُوبل ذلك

فعود نفسك -اي أخي -على الصرب واالحتساب،
االبتالء ابلصرب واالحتساب والرضا والتسليمّ ،

وأتكد أبن الفرج قريب ،وأن الشدة ذاهبة ،وأن العسر سيعقبه يسر وتنفيس -إبذن اللطيف اخلبري-

.

وأما اثلثاً :فمشكلتك يف احلقيقة هي من قبيل اخلصومات ذات األطراف املتعددة ،وال ميكن وضع
ح ٍل هلا عن طريق الفتوى إذ األصل يف مثل هذه القضااي أن تتوالها احملاكم الشرعية ،ويفصل فيها
القضاة الشرعيون بعد مساع أقوال األطراف املتنازعة مجيعاً ،وهذا يف نظري هو السبب الذي جعل
القاضي يوجهك إىل مراجعة احملكمة الشرعية يف بلدك.

ومع ذلك أجيب على بعض ما ورد يف رسالتك من سؤاالت ويبقى فصل القضية بينك وبّي زوجتك

للمحكمة الشرعية -كما أسلفت.-

 -1أما دخولك بزوجتك بعد عقد النكاح عليها حبضور وليها ،بدون علم أهلها وأهلك فهو دخول

شرعي مباح ال يشرتط فيه علم أحد من الناس بعد إمتام العقد ،إذ إبمتام العقد وإبرامه أصبحت زوجةً
شرعية ،لك معاشرهتا معاشرة األزواج للزوجات ،وكان األوىل أن تصرب حىت يدخلك وليُها عليها،

حسماً للمشاكل ،ولكن قدر هللا وما شاء فعل.
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 -2ظهر يل من خالل رسالتك أنك تلفظت ابلطالق ،وكانت زوجتك وقتها حامالً ،وهذا يعين أنه

طالق صحيح ترتتب عليه آاثره شرعاً ،ومنها :وقوع الطالق ،وانتهاء العدة بوضع احلمل ،ولذا فلم

تعد زوجة لك اآلن ،إال خبطبة جديدة وعقد جديد مبوافقة الزوجة ووليها ومبهر جديد ،ولذا أنصحك

إبهناء العالقة معها أو حماولة االتصال هبا هاتفياً أو بريدايً ريثما ينظر القاضي الشرعي يف قضيتكما أو

حتل ودايً عرب وسطاء مرضيّي عدالة وعدالً.

 -3أؤكد لك ،وأطمئنك أن املشكلة يف نظري سهلة وميسورة احلل ،فالنكاح صحيح ،والدخول
شرعي ،واملولودة ابنة شرعية لك ،والرجعة إىل الزوجة ممكنة ،ولكن األمر يتطلب أن تتعامل معه
حبكمة ورويّة ،وتبحث عن أسهل السبل إلرضاء الزوجة وأهلها ابملعروف ،وأرجو أن يتحقق ذلك عرب

االعتذار املهذب ،والكالم اللطيف ،وإشراك الوسطاء اخلرييّي ،وكن دائماً رابط اجلأش واثقاً ابلفرج،
طارداً لليأس ،وهللا معك والسالم.
تنبيه:
ورد يف كالمك أنك جلأت إىل طرق غري شرعية يف حماولة استقدام زوجتك ،وهذا حرام فتب إىل هللا

واستغفره ،واعلم أن يف املشروع من األسباب والوسائل غنية عن غري املشروع ،وأن كل شيء بقضاء
وقدر ،وها أنت قد رأيت أن اللجوء إىل طرق غري مشروعة مل يغن عنك شيئاً ،فاستعن ابهلل وحده وال

تعجز.
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هل اخللع حيقق يل السعادة؟
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق

التاريخ 1426/02/12هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

كنت موظفة بسيطة ،قابلت رجالً يكربين يف السن أبكثر من عشرين سنة ،وأقمنا عالقة جنسية وملدة
طويلة ،مث تزوجنا ،هو متزوج من زوجة أخرى ،ومع ذلك وافقت ،عالوة على أنين كانت يل عالقات

سيئة مع رجال أجانب ،وقد تزوجت زواجاً عرفياً أكثر من مرة ،وقمت أبربع عمليات إجهاض ،وغري
ذلك من الذنوب واملعاصي واآلاثم واملنكرات ،وطبعاً أهلي ال يعرفون شيئاً عن هذا ،وقد حججت
أان وزوجي ،لكين ال أصلي وال ألتزم ابحلجاب الشرعي ،ومنذ حوايل ثالث سنوات وأان أفكر يف

الطالق ،رغم أنين مازلت أحبه وهو حيبين جداً ،أان أحس أنه يكذب علي كثرياً ،أان متأكدة أنه ال
خيونين ،ولكن إحساسي يقول يل يوجد شيء خطأ ،وهو رافض الطالق وحياول أن جيعلين أُصلِّي،
ِ
صليت؟ أقول :ال ،هذا أمر بيين وبّي ربنا ،وأان ال أحب أي شخص
ولكين عنيدة ،وكلما يسألين

يفرض علي شيئاً ،وحىت أجربه ليطلقين أقوم ابخلروج من البيت كل يوم لوحدي ،أذهب عند أهلي،
ونروح سينما ،أو أجلس على مقهى ،وألبس لبساً ضيقاً ،وأعمل مكياجاً مجيالً ،وأرجع منتصف
الليل ،وأذهب إىل املصيف مع البنات لوحدان ،وألبس (املايوه)  ،وحىت اآلن هو رافض موضوع

الطالق ،ويقول غداً ربنا يهديين ،واآلن أان أفكر يف اخللع ،ولكن ليس عندي سبب غري أنين غري

مراتحة ،وأان متأكدة أن مستقبلي سوف يكون أحسن بدون زوجي هذا ،صديقة يل قالت :إذا طلبت
اخللع سوف أيخذ منك كل شيء مثل الشقة ،والسيارة ،والذهب ،وحىت املالبس من حقه أن

يطلبها ،وصديقة أخرى قالت :طاملا كتب هذه األشياء ابمسك فال يستطيع ،أريد أن أعرف هذه
األشياء حىت أعرف ما أفعل ،زوجي مل يضربين مرة واحدة ،ومل يسبين أيضاً ،ومل يعايرين ابملاضي،

ولكن أان ال أريده ،علماً أن ظروفه املالية اآلن تعترب حرجة ،ولكن ليس هذا هو السبب .ماذا أفعل؟
والسالم عليكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخت السائلة :لقد قرأت كالمك يف هذا السؤال أكثر من مرة ،ووجدت أنك تكلمت بكل

صراحة ووضوح ،ولذا فإين أطلب منك أن تفتحي يل قلبك وترعي يل مسعك ،وتقرئي ما سأكتبه لك؛
ألين سأتكلم بكل صراحة ووضوح ،فأقول:
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واضح أنك تبحثّي عن الراحة والسعادة ،ولكنك وهللا أخطأت طريقها ،واضح أنك غافلة عما
خلقت ألجله ،قال تعاىل" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت ]56 :إنك  -اي أخيت
أمس احلاجة إىل شيء واحد ،هو التوبة النصوح مما اقرتفتيه من الذنوب ،أنت تعلمّي أن
 -يف ّ

الصالة واجبة ،بل هي ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،ويف احلديث قول النيب -صلى هللا عليه

وسلم" -رأس األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل هللا" أخرجه الرتمذي

( ، )2616وغريه من حديث معاذ بن جبل -رضي هللا عنه ،-وأنت تعلمّي أن ترك الصالة حرام،
بل هو كفر ،قال صلى هللا عليه وسلم" :بّي الرجل والكفر أو الشرك ترك الصالة" أخرجه مسلم

ظ يف
( )82من حديث جابر -رضي هللا عنه ،-وقال عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه( :-ال ح ّ

اإلسالم ملن ترك الصالة) أخرجه مالك ( )84يف املوطأ ،وقال ابن مسعود  -رضي هللا عنه( :-من
ترك الصالة فال دين له)  .فكيف تريدين السعادة والراحة وأنت ال تغتسلّي من اجلنابة وال تصلّي؟!

إنه جيب عليك أن تتويب إىل هللا -تعاىل -من الفواحش اليت اقرتفتيها أبي اسم مسيتيها ،فهي الزان
بعينه الذي قال هللا  -عز وجل -عنه" :وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً" [اإلسراء:

 ، ]32لقد وصف النيب -صلى هللا عليه وسلم -حال الزانة والزواين يف قبورهم أهنم يف تنّور أسفله
واسع ،وأعاله ضيق ،وهم عراة أيتيهم هلب من أسفل منهم ،فإذا أاتهم ذلك اللهب ضوضوا  -أي

حره .-انظر ما أخرجه البخاري ( )1386من حديث مسرة بن جندب -رضي هللا
صاحوا من شدة ّ

عنه -نسأل هللا العافية.

عند قوله تعاىل" :هلا سبعة أبواب" أي جلهنم ،قال بعض السلف( :أشد األبواب ًّ
غما ًّ
وحرا وكرابً
وأنتنها رحياً للزانة الذين ارتكبوا الزان بعد العلم) .
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أنت تعلمّي أنه جيب عليك أن تتحجيب ،وقد ذكرت أنك حاولت ومل تفعلي كيف ال تفعلّي ذلك،
وأصح بدنك ،ورزقك العافية بقوله سبحانه
وقد أمرك ربك وخالقك والذي شق مسعك وبصرك،
ّ

وتعاىل" :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها

وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آابئهن" [النور ، ]31 :فيأمر هللا -
تعاىل -املؤمنات -أسأل هللا أن جيعلك منهن -أال ينظرن أببصارهن إىل ما حرم هللا ،وحيفظن فروجهن
من الزان والفواحش ،وال يظهرن زينتهن إال ما ظهر منها ،وال ميكّي سرتة من الثياب والعباءة وحنوها،

ولريخّي خبمرهن -أي حجاهبن -على جيوهبن أي أعال صدورهن ،وال يظهرن زينة إال للمحارم مث

ذكرهم وهم( :الزوج ،واألب ،واالبن  ...إخل ، )..وقال تعاىل" :وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من

وراء حجاب" [األحزاب ، ]53 :وقال تعاىل" :وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل"

[األحزاب ، ]33 :أتدرين ما هو تربج اجلاهلية األوىل الذي هنى هللا -عز وجل -عنه؟ إنه خروج

املرأة ومشيها بّي الرجال متكشفة -كما هو حالك الذي ذكرتيه يف السؤال ،-وقال تعاىل" :اي أيها
النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنّي يدنّي عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين
وكان هللا غفوراً رحيماً" [األحزاب ، ]59 :فهذا أمر هللا -تعاىل -لنبيه -صلى هللا عليه وسلم -أن
أيمر النساء إبدانء أي تقريب جالبيبهن ،واملراد هبا العباءة أن تقرهبا من رأسها وبدهنا حىت تسرتها

احلرة بذلك.
وتتميز املرأة ّ

اي أخيت الكرمية :إن احلجاب للنساء عبادة وفطرة وحياء ،وطهارة ،وعفة ،وكرامة ،وسعادة ،فإذا كنت

تريدينها فدعي عنك التربج والتهتك والتفسخ ،وال عذر لك يف ذلك .إنين أنصحك ابلبقاء مع
زوجك هذا ما دام حيبك وحتبينه ،وتتويب إىل هللا أنت وإايه مما اقرتفتموه سابقاً ،وتنجبون األوالد،

وتعيشون حياة هانئة سعيدة ،إنه زوج فيه خري كثري ،أيمر ابلصالة ،وال يعريك ،وال يسبك ،وحيبك،

وأنت متأكدة أنه ال خيونك ،فكيف تفرطّي فيه؟ إن سبب ذلك هو ما تعيشينه من غفلة عما خلقت
له حىت ظننيت أن السعادة يف احلرية من كل شيء ،ال تريدين أحداً يفرض عليك شيئاً ،كأنك تريدين
أن تعودي ملا كنت عليه سابقاً من عالقات كثرية ،وزواج عريف ،وفساد ،وهذا وهللا هو الضياع

والتعاسة؛ ولذا أنت تقولّي( :إن إحساسي بيقول فيه حاجة غلط( ،إنين غري مراتحة) ( ،وأان متأكدة
أن مستقبلي سوف يكون أحسن بدون زوجي هذا)  ،وأان وهللا الذي ال إله غريه وال رب سواه -

سبحانه وتعاىل -متأكد أن حالك سيكون أشد تعاسة إذا طلقك زوجك وبقيت على حالة الغفلة اليت
أنت فيها.
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إنه ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها بدون سبب مقنع -كما هو حالك ،-قال صلى هللا
عليه وسلم" :أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غريما أبس فحرام عليها رائحة اجلنة" أخرجه الرتمذي

( ، )1187وأبو داود ( ، )2226وابن ماجة ( )2055من حديث ثوابن -رضي هللا عنه ،-وقال
هن املنافقات" أخرجه الرتمذي ( ، )1186وأبو داود
صلى هللا عليه وسلم" :إن املختلعات ّ

( ، )2226وابن ماجة ( )2055من حديث ثوابن -رضي هللا عنه ،-إنين أكرر عليك مرة أخرى

أبن تتويب إىل هللا -تعاىل -وتعودي إليه ،فإنه حيب التوابّي ويفرح هبم ،ويغفر ذنوهبم ،ويسرت عيوهبم،
ويسعدهم مهما كانت الذنوب عظيمة ،فإن هللا يغفرها ملن اتب .قال عز وجل" :قل اي عبادي الذين

أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر:

 . ]53امحدي هللا -تعاىل -أنه أمهلك إىل اآلن ومل يقبضك وأنت على تلك الفواحش والعظائم،
واستدركي حالك قبل أن يفاجئك املوت فتندمي وال ينفع الندم ،إنك مع اإلميان والتوبة النصوح

والعمل الصاحل ،وتالوة القرآن الكرمي وتدبره ،تسعدين وينشرح صدرك ،وستقولّي أين أان من هذه
السعادة ،وعند املوت تعودين إىل ربك الذي وعد املؤمنّي ابلروح والرحيان ،ودخول اجلنان ،والنجاة
من النريان ،كم ستعيشّي؟ مائة سنة؟ مثانّي سنة؟ سبعّي سنة؟ أقل؟ أكثر؟ وكلها مليئة ابملنكرات

واملنغصات ،مث تنتقلّي إىل اآلخرة ،وهناك السعادة األبدية أو التعاسة والشقاوة السرمدية .إن تلك

السنوات املعدودة ال تساوي شيئاً عند حياة أبدية ال تنقطع ،فال تضيعيها بشهوة عابرة وضحكة

ساخرة ،وضياع وغفلة ،قال تعاىل" :اي قومي إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار"

[غافر. ]39 :

أسأل هللا أبمسائه احلسىن ،وصفاته العلى ،وامسه األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب أن يشرح صدرك،

ويتوب عليك ،ومين عليك ابلسعادة .وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

أمجعّي ،واحلمد هلل رب العاملّي.

()314/18

استغلين مث طلقين!
اجمليب نزار بن صاحل الشعييب
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق

التاريخ 1425/11/07هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ اجلليل -حفظكم هللا :لقد تزوجت قبل سنوات ،وذهبت إليه يف بلدان ،حيث كان
هناك ،ومت الزواج ورجعت إىل حمل إقاميت؛ لكي أعمل له األوراق ،وأخذت مين مدة سنة وأربعة

أشهر ،وطيلة هذه الفرتة كان أهلي يبعثون له مصروفه يف بلدان ،من مسكن ومأكل ومشرب ،حيث
كانت التكاليف كثرية -كما تعلمون كم تكلف مثل هذه األمور -أكملت املعاملة وبعثت له أجور
كثريا بعد صرب طويل ،ومحدت هللا على
التذكرة ،وجاء إىل البلد الذي أقيم فيه وفرحنا بقدومه ً

سالمته .لقد فوجئت بعدم شوقه يل ،وعدم حتدثه بكالم احلب الذي أمسعين إايه عندما كنت يف

بلدان ،بعد أسبوعّي من وجوده معي وإذا يب أفاجأ أبنه يتصل يب وخيربين أبنه ترك البيت ،مل أصدق،

وفعال رأيت أنه قد أخذ معه حقيبته ،كانت صدميت كبرية لدرجة؛ وال زلت إىل هذا
ذهبت إىل غرفيتً ،
احلّي حتت العالج طيلة هذه السنّي وحىت اآلن وأان معلقة مل يسأل عين ،ومل يبعث يل أي مصروف،
وأذكر أنه قبل يومّي من تركه البيت قال يل :طالق .وكنت أتصوره يعاين من مشكلة نفسية ،وقد

أتكدت عندما قالت يل والديت أبنه قد قال هلا أبنه قد طلقين ،ويف نفس اليوم ترك البيت بعد أن

وجد صديقه ليسكن معه ،حيث إنه استغلين وأهلي يف سبيل احلصول على تسهيالت السفر

واهلجرة! وعدم خمافة هللا يف أنه قد ظلمين وحطمين وأساء إىل مسعيت ،وبقيت أخاف أن أخرج من
البيت لكي ال أواجه الناس؛ ألن زوجي تركين بعد أسبوعّي من جميئه ،وال زال الناس أتيت لكي تبارك

يل زواجي الفاشل مع األسف .شيخنا الفاضل :إنين ضحية البساطة والطيبة يف هذا الزمن الذي كثر
فيه الغدر والكذب واخلداع ،فضيلة الشيخ اجلليل :ما احلكم الشرعي حلاليت هذه؟ هل أعترب طال ًقا؟
حيث إنين أريد أن أخرج من أزميت هذه وأرى مستقبلي؛ ألنين أشعر أنين مكبلة ابهلموم واخلوف،

وعدم الثقة ابلبشر -مع األسف الشديد -حيث كنت بكامل ثقيت بنفسي وابلناس .شيخنا الفاضل:
إنين ابنتظار رأيكم السديد ،الرجاء عدم وضع رساليت هذه يف الصفحة .أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت السائلة :ال حتزين وال تقلقي على ما جرى لك ،وأوصيك ابلصرب واالحتساب ،وإين على يقّي

اتم أبن هللا تعاىل -قد رمحك أبن صرف عنك هذا الرجل االستغاليل اللئيم ،وقد اختار هللا تعاىل-
لك ما هو خري لك يف دينك ودنياك ،وأحب -اي أخيت -أن أذكرك أبمور:
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 -1أن املؤمن يف هذه احلياة مبتلى ،فدار الدنيا دار ابتالء وامتحان ،وهللا سبحانه وتعاىل -يبتلي
فنوح عليه السالم ،ابتلي اببنه وزوجته ،وإبراهيم
عباده املؤمنّي ،وكلما زاد إميان الشخص زاد بالؤهٌ ،
عليه السالم ،أمر برتك زوجته وابنه الرضيع يف ٍ
زرع ،وملا بلغ ابنه معه السعي أمر بذحبه،
واد غري ٍ
عددا ،وموسى عليه
ورمي به يف النار ،فصرب ،وأيوب عليه السالم ،مرض سنّي ً
فامتثل ألمر ربهُ ،

عنادا
السالم ،خرج من مدينته خائ ًفا يرتقب ،وأمر إبعالن الدعوة فلحقه من األذى من قومه ً
ب ِمن قِبَل أقرب
واستكبارا ما بسط آبايت من القرآن الكرمي ،ويوسف عليه السالمُ ،رمي يف اجلُ ِّ
ً

الناس إليه (إخوانه)  ،ويباع رقي ًقا بثمن خبس ،وهو الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ،مث تعرض

تبيض
عليه الفتنة فريفضها حىت أودع يف السجن بضع سنّي ،ها هو ذا والده يعقوب عليه السالمُّ ،
عيناه من احلزن على ابنه يوسف عليه السالم ،وهو كظيم ،فدعا بدعائه املشهور( :إِ همنَا أَ ْش ُكو بَـثِّي
ِ
صْ ِ
يل) [يوسف . ]83 :ونبينا
َو ُح ْزِين إِ َىل هللا) [يوسف . ]86 :وقال عندما وصله نبأ ابنيه( :فَ َ ٌ
رب َمج ٌ
رمى
وحبيبنا حممد صلى هللا وعليه وسلم ،خليل الرمحن املبعوث رمحة للعاملّي ،ينشأ يتيم األبوين ،ويُ َ
عليه َس َال اجلَُزوِر ،وهو ساجد لربه تعاىل عند الكعبة ،وتتواىل عليه األحزان يف عام احلزن ،فتموت

أحب الناس إليه زوجته خدجية ،رضي هللا عنها ،وعمه أبو طالب ،وخيرج من أحب البالد إليه،
ويقاتله قومه حىت يُش هج جبينه الشريف ،وتُكسر َرَاب ِعيَـتُه ،وهو صابر هلل تعاىل ،وحمتسب ،وتتواىل
املصائب واالبتالءات عليه حىت آخر حلظة من حياته ،فتتواىل عليه سكرات املوت حىت يغمى عليه،
صلى هللا عليه وسلم ،ويدخل عليه الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،ويالحظ

شدة األمل عليه ،صلى هللا عليه وسلم ،فيقول له :اي رسول هللا ،إنك توعك وع ًكا شدي ًدا .قال صلى
ك رج ِ
الن ِم ْن ُك ْم" .أخرجه البخاري ( )5648ومسلم
ُوع ُ
ك َك َما يُ َ
َج ْل ،إِِّين أ َ
وع ُ َ ُ
هللا عليه وسلم" :أ َ
( . )2571ويسأله ،صلى هللا عليه وسلم ،سع ُد بن أيب وقاص ،رضي هللا عنه -عن أشد الناس
بالء؟ فيقول له النيب صلى هللا عليه وسلمِ ْ :
سِ
ب
"األَنْبيَاءُ ،مثُه ْاأل َْمثَ ُل فَ ْاأل َْمثَ ُل ،فَـيُـ ْبـتَـلَى ال هر ُج ُل َعلَى َح َ
ِدينِ ِه؛ فَِإ ْن َكا َن ِدينُهُ صلْبا ا ْشتَ هد ب َال ُؤهُ ،وإِ ْن َكا َن ِيف ِدينِ ِه ِرقهةٌ ابـتُلِي َعلَى حس ِ ِ ِ ِ
ًُ
َ
رب ُ
َ
ح الْبَ َالءُ
ب دينه ،فَ َما يَ ْ َ
ََ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
رتَكهُ ميَْ ِشي َعلَى ْاأل َْر ِ
ض َما َعلَْيه َخطيئَةٌ" .أخرجه ابن ماجه ( )4023والرتمذي
ِابل َْع ْبد َح هىت يَ ْ ُ

يث حسن ِ
( )2398وقَ َ ِ
يح .وصححه األلباين.
الَ :حد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ

شرا له إال أهنا يف احلقيقة حتمل معها
 -2أن املصائب اليت تصيب اإلنسان ،وإن كانت يف الظاهر ًّ

خريا للمؤمن إذا صرب واحتسب ،ومل جيزع ويسخط؛ فعن عائشة ،رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول
ً
ِ
ِ ٍ
اب ِهبَا ال ُْم ْسلِ ُم إِهال ُك ِّف َر ِهبَا َع ْنهَُ ،ح هىت ال ه
شا ُك َها".
ش ْوَك ِة يُ َ
"ما م ْن ُمصيبَة يُ َ
ص ُ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
أخرجه البخاري ( )5640ومسلم (. )2572
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وامسعي هذه البشرى العظيمة من النيب صلى هللا عليه وسلم ،واليت يزفها لنا الصحابيان اجلليالن أبو
هريرة وأبو سعيد اخلدري ،رضي هللا عنهما؛ إذ يرواين لنا حديثًا هو سلوى لكل مسلم؛ إذ يقول
ِ ِ
ِ
صٍ
صٍ
ب َوَال َه ٍّم َوَال ُح ْز ٍن َوَال أَ ًذى َوَال غَ ٍّم
يب ال ُْم ْسل َم م ْن نَ َ
ب َوَال َو َ
صلى هللا عليه وسلمَ :
"ما يُص ُ
َح هىت ال ه
شا ُك َها إِهال َك هف َر ه
اَّللُ ِهبَا ِم ْن َخطَ َاايهُ " .أخرجه البخاري ( )5642ومسلم (. )2573
ش ْوَك ِة يُ َ
ال الْبَ َالءُ ِابل ُْم ْؤِم ِن َوال ُْم ْؤِمنَ ِة ِيف نَـ ْف ِس ِه َوَولَ ِدهِ َوَمالِ ِه َح هىت
"ما يَـ َز ُ
ويقول ً
أيضا ،صلى هللا عليه وسلمَ :
يث حسن ِ
ِ
يَـ ْل َقى ه
يح .وحسنه
اَّللَ َوَما َعلَْي ِه َخ ِطيئَةٌ" .أخرجه الرتمذي ( )2399وقَ َ
الَ :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ

األلباين.

وكلنا ذو خطأ ومعصية ،وتقصري ،وكلنا حباجة إىل تطهري من الذنوب واملعاصي.
 -3أن على املسلم الصرب واالحتساب إذا أصابته مصيبة ،والشكر واحلمد عند حصول السراء،

وهذا من خصائص املؤمن فهو بّي الصرب والشكر ،هكذا يسري يف حياته ،ويروي لنا صهيب ،رضي

هللا عنه ،تعجب النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم -من حال املؤمن ،فيقول صلى هللا عليه وسلم:
اك ِأل ٍ ِ ِ
ِ
َ ِ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َك َر فَ َكا َن
َحد إِهال لل ُْم ْؤم ِن؛ إِ ْن أ َ
س ذَ َ َ
"ع َجبًا أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن إِ هن أ َْم َرهُ ُكلههُ َخ ٌْ
ريَ ،ولَْي َ
ريا لَهُ" .أخرجه مسلم ( . )2999فهذا الصادق املصدوق
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
ريا لَهَُ ،وإِ ْن أ َ
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
َخ ْ ً
صلى هللا عليه وسلم -خيرب أبن الصرب عند الضراء هو خري للمؤمن.

 -4أن الصرب خري عطاء مينحه هللا تعاىل -لعبده املؤمن؛ فعن أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه ،قال:
ٍ
اَّلل ،وما أُ ْع ِطي أ ِ
ري َوأ َْو َس ُع ِم ْن
"م ْن يَ ْ
صِ ْرب يُ َ
َ َ
صِّْربهُ هُ َ َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
َح ٌد م ْن َعطَاء َخ ٌْ
ص ِْرب" .أخرجه البخاري ( )1469ومسلم (. )1053
ال ه
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 -5تذكري -اي أخيت -أن على العبد أال يستسلم ملثل هذه األحزان ،وأن عليه أن يواجهها بقوة
وشجاعة وإميان؛ فاملصيبة الكربى هي مصيبة الدين ،وكل ما سواها هّي وسهل ،وعليه أن يتجاوزها؛
فهي فرتة زمنية يعقبها فرج هللا تعاىل ،فليس من الصواب أب ًدا استمرار هذا احلزن معك سنتّي

كاملتّي ،وامسعي إىل هذه التوجيهات العظيمة من النيب صلى هللا عليه وسلم -البن عمه عبد هللا بن
"اي غُ َال ُم،
عباس ،رضي هللا تعاىل عنهما ،وهو غالم ،وكان رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لهَ :
أ ََال أ ِ
ك َكلِم ٍ
اح َف ِظ ه
"اح َف ِظ ه
ك ه
ْت :بَـلَى .فَـ َق َ
اَّللَ َْحي َفظ َ
ات يَـ ْنـ َف ُع َ
اَّللُ هبِِ هن؟ " .فَـ ُقل ُ
َ
اَّللَ َِجت ْدهُ
ْكْ ،
الْ :
ُعلّ ُم َ َ
ِ
ت فَاستعِن ِاب هِ
اسأ َْل ه
َّلل،
ك ،تَـ َع هر ْ
ك ِيف ال ِّ
ف إِلَْي ِه ِيف ال هر َخاء يَـ ْع ِرفْ َ
أ ََم َام َ
شدهةَِ ،وإِذَا َسأَل َ
اَّللََ ،وإِذَا ْ
ْت فَ ْ
استَـ َع ْن َ ْ َ ْ
ْق ُكله ُهم َِ
قَ ْد َج ه
ش ْي ٍء َملْ يَ ْكتُـ ْبهُ ه
ف الْ َقلَ ُم ِمبَا ُه َو َكائِ ٌن؛ فَـلَ ْو أَ هن ْ
ادوا أَ ْن يَـ ْنـ َف ُع َ
وك بِ َ
اَّللُ َعلَْي َ
مج ًيعا أ ََر ُ
ك َملْ
اخلَل َ ْ
ش ْي ٍء َملْ يَ ْكتُـ ْبهُ ه
ص ِْرب
ك َملْ يَـ ْق ِد ُروا َعلَْي ِهَ ،وا ْعلَ ْم أَ هن ِيف ال ه
ض ُّر َ
وك بِ َ
ادوا أَ ْن يَ ُ
اَّللُ َعلَْي َ
يَـ ْق ِد ُروا َعلَْي ِهَ ،وإِ ْن أ ََر ُ
َعلَى ما تَكْرهُ َخ ْ ِ
ص ِْرب َوأَ هن الْ َفر َج َم َع الْ َك ْر ِ
ب َوأَ هن َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا" .أخرجه
هص َر َم َع ال ه
رياَ ،وأَ هن الن ْ
ريا َكث ً
َ َ ً
َ
أمحد ( )2803والرتمذي ( )2516وقال :حسن صحيح .وصححه أمحد شاكر.
 -6أن املشروع للمؤمن يف مثل هذه احلاالت اإلكثار من الدعاء واالبتهال إىل هللا سبحانه وتعاىل-

يسأله تفريج الكرب ،وإزالة اهلم ،ويلح على هللا تعاىل ابلدعاء؛ فالدعاء هو العبادة ،وهللا سبحانه
ِ
امللحّي يف الدعاء ،وهناك أدعية مأثورة يستحب للمسلم اإلكثار منها ،من ذلك قول
وتعاىل -حيب ّ
ِِ
ِ ِ
ش ْي ٍء ِّم َن
(ولَنَـ ْبـلُ َونه ُك ْم بِ َ
العبد عند املصيبة( :إِ هان َّّلل َوإِ هان إِلَْيه َراجعو َن) [البقرة . ]156 :قال تعاىلَ :
وف وا ْجلو ِع ونَـ ْق ٍ ِ
صابِ ِرين* اله ِذين إِذَا أَصابـ ْتـ ُهم ُّم ِ
س والثهمر ِ
ِ
ْ
صيبَةٌ
ات َوبَ ِّ
ََ
اخلَ ْ َ ُ َ
َ
ش ِر ال ه َ
ص ّم َن األ ََم َوال َواألن ُف ِ َ َ َ
ِِ
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن) [البقرة:
صلَ َو ٌ
ات ِّمن هرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
اجعو َن* أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َ
قَالُواْ إِ هان ّ َ
 . ]157-155وعن أم سلمة ،رضي هللا تعاىل عنها ،قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِِ
يقولِ :
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
صيبهُ م ِ
ِ ِ
ول َما أ ََم َرهُ ه
اج ُعو َن ،الله ُه هم أْ ُج ْرِين ِيف
صيبَةٌ فَـيَـ ُق ُ
"ما م ْن ُم ْسل ٍم تُ ُ ُ
َ
َ
اَّللُ :إِ هان ه َ
ِ
ِ
ِ
مِ
ف ه
ريا م ْنـ َها " .أخرجه مسلم ( . )918ولقد كانت أم
صيبَ ِيت َوأَ ْخل ْ
ريا م ْنـ َها .إِهال أَ ْخلَ َ
ُ
اَّللُ لَهُ َخ ْ ً
ف ِيل َخ ْ ً
سلمة ،رضي هللا عنها ،تدعو هبذا الدعاء عندما فقدت زوجها أاب سلمة ،رضي هللا عنه ،فأبدهلا هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
خريا من أيب سلمة ،رضي هللا عنه ،حيث تزوجت بعده َ
تعاىلً -
وانلت شرف أم املؤمنّي.
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يوىف أجره بغري حساب؛ قال تعاىل( :إِ همنَا يُـو هىف ال ه ِ
َجرُهم بِغَ ِْري ِحس ٍ
 -7تذكري أن الصابر ه
اب)
َ
َ
صاب ُرو َن أ ْ َ
َ
ه
وه ُك ْم قِبَ َل ال َْم ْش ِر ِق
س الِ ه
ْرب أَن تُـ َولُّواْ ُو ُج َ
[الزمر . ]10 :والصرب من صفات الرب؛ قال تعاىل( :ل ْي َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر والْمآلئِ َك ِة وال ِ
َوال َْمغْ ِر ِ
ْكتَ ِ
ال َعلَى ُحبِّ ِه
ّي َوآتَى ال َْم َ
ب َولَ ِك هن الِ ه
اب َوالنهبِيِّ َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
َ َ
يل وال ه ِ
ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
ّي وابْن ال ه ِ
الرقَ ِ
ّي َوِيف ِّ
ام ال ه
صالةَ َوآتَى ال هزَكاةَ
سآئِل َ
اب َوأَقَ َ
سب ِ َ
ساك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اه ُدواْ وال ه ِ
ْس أُولَئ َ ه
ّي الْبَأ ِ
ْساء وال ه
ص َدقُوا
ض هراء َوح َ
ين َ
ين ِيف الْبَأ َ
َوال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إِ َذا َع َ َ
ك الذ َ
صاب ِر َ
ك ُه ُم ال ُْمتهـ ُقو َن) [البقرة. ]177 :
َوأُولَئِ َ
فال تكبلي نفسك ابهلموم واتركي عنك اخلوف ،وسريي على توجيهات ربك ،ونبيك صلى هللا عليه

وسلم ،وعاهدي نفسك بفتح صفحة جديدة من حياتك ،وال تسمحي ملثل هذا املخادع أن يدمر
حياتك ،وامحدي هللا تعاىل -أن صرفه عنك يف أول حياتك قبل أن تتورطي معه أبطفال ،وتذكري
دوما قول هللا تعاىل( :فَـعسى أَن تَكْرُهواْ َش ْيـئًا وَْجيعل هللا فِ ِيه َخ ْ ِ
ريا) [النساء. ]19 :
َ ََ ُ
ً
ريا َكث ً
ً
َ
ََ

وأما سؤالك :هل يعترب ما صدر من زوجك طالقًا؟ أقول :إذا صدر هذا اللفظ منه صرحيًا ،كما

تذكرين فهذا طالق ،إال أين أنصحك أن تقومي بتوثيق هذا الطالق بصفة رمسية لدى أقرب حمكمة.

وأسأل هللا تعاىل -لك التوفيق والرشاد يف الدنيا واآلخرة .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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هل تصرب أم تسأله الطالق؟!
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية/مشكالت الطالق
التاريخ 1426/02/4هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
أان متزوجة منذ مثانية أشهر ،واآلن حامل يف شهري الثالث ،هذا احلمل الذي منذ بدأ بدأت

املشاكل ،طلب مين زوجي مساعدته يف مصاريف البيت ،ففعلت ،ولكن أصبح مؤخراً يطالبين مبرتيب

كله ،أقوم جبميع األشغال املنزلية لوحدي؛ ألنه ال يريد أن آيت خبادمة ملساعديت ،وال يريد هو

مساعديت ،بل يريد فقط إعطائي األوامر ،وإذا أجبته بكلمة يقوم بضريب؛ مدعياً أنه الرجل ،أفكر

أحياانً يف طلب الطالق ،ولكن أفكر يف اجلنّي الذي يف أحشائي ،فمادايً لن ينقصه شيء ،ولكن ال

أريد أن يكرب بدون أب .أرشدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ما ذكرتِه من تصرفات زوجك تصرفات خاطئة حمرمة ال يقرها اإلسالم وال جييزها ،واإلسالم أمر
الرجل ابإلنفاق على املرأة والقوامة عليها ،ال أن يقتات من عملها وكدها وجهدها.

وليست الرجولة يف ضرب املرأة ،وإمنا الرجولة يف القوامة عليها ،وإكرامها وإعزازها ،وتوفري ما حتتاج
إليه ،فما يفعله زوجك -حسب ما ذكرته -خطأ كبري.

تبقى القضية :هل األوىل االستمرار معه ،أو املفارقة؟ أقول هذا أمر ال يستطيع أحد تقديره أكثر
منك ،فإن كنت ترين أن أمامك فرصة ابلزواج ممن هو أفضل منه إذا تركتِه فإنين أرى أن ترتكيه ،لعل
هللا يبدلك خرياً منه ،وكونك محلت جبنّي فهذا اجلنّي لن يضيع -إبذن هللا ،-وال يصح أن تكون

حياتك كلها مرهتنة هلذا الطفل ،فالذي جاء ابلطفل سيأيت أبطفال آخرين ،وأبوه هو امللزم به أن يتوىل

رعايته والقيام عليه وليس أنت ،وأنت اآلن يف مستقبل حياتك واملستقبل أمامك ،فإن كنت ترين أن
لديك فرصة يف الزواج من رجل أفضل من هذا الرجل ،فال تالمي يف البحث عن خيار أفضل،

أشهره األوىل يدل بوضوح
خاصة أن سلوك زوجك معك هبذه الطريقة يف أول سنة الزواج ،بل يف ُ

على ضعف عاطفته جتاهك ،وأن حمبته لك قليلة أو معدومة ،وسوء عشرته يف هذا الوقت الباكر ال
يبشر خبري يف املستقبل .وأما إذا كنت ترين أن الفرص أمامك ستكون معدومة ،وأنك أن تعيشي مع

هذا الرجل أوىل من أن تعيشي بدون رجل ،فهذا أمر آخر يرجع لك أنت ،ولكن أرى مع ذلك أن

تطاليب حبقوقك ،وأال ختضعي لطلباته؛ فراتبك حق لك ،وضربه لك -بغري حق -ال جيوز وال حيق له،

واحملاكم مل تقم إال لرفع الظلم عن املظلومّي ،ومحاية حقوق املستضعفّي ،وهناك صنف من الرجال ال

يعطي احلق من نفسه إال أن يؤخذ منه .وهللا يعينك ويتوالك.
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اثنياً :العالقات األسرية
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رسالة إىل عاق
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1427/03/11هـ

السؤال

كالما بذيئًا وغري الئق أخالقيًّا ،ويهددها إبدخاهلا
ما حكم االبن الذي يشتم والدته ،ويقول هلا ً

السجن ،وإخراجها من املنزل ،ويتمىن هلا املوت ،وقد سبق أ ْن رفع دعوى قضائية يف احملكمة علينا

مجيعا ،فهل من نصيحة ألمثال هذا؟
وعلى والدته اليت هي والدتنا ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن صح ما ذكره السائل من شتم أخيه لوالدته وهتديدها ابلسجن  ...اخل فإن هذا العمل من كبائر
اك لِت ْش ِر َك ِيب ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ص ْيـنَا ِْ
ْم فَ َال
"وَو ه
اه َد َ ُ
سا َن بَِوال َديْه ُح ْسنًا َوإِ ْن َج َ
ك به عل ٌ
الذنوب ،قال تعاىلَ :
اإلنْ َ
َ ْ َ
تُ ِط ْع ُهما إِ َه ِ
ِ
ص ْيـنَا ِْ
سا َن
"وَو ه
َ
يل َم ْرج ُع ُك ْم فَأُنَـبّئُ ُك ْم ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [العنكبوت . ]8:وقال تعاىلَ :
اإلنْ َ
ِ
ِ ِ ِِ
صالُهُ ثََالثُو َن َش ْه ًرا َح هىت إِذَا بَـلَ َغ أَ ُشدههُ َوبَـلَ َغ
س ًاان َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ ُك ْرًها َوَو َ
ض َع ْتهُ ُك ْرًها َومحَْلُهُ َوف َ
ب َوال َديْه إ ْح َ
ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
ِ
ّي َسنَةً قَ َ
احلًا تَـ ْر َ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الهِيت أَنْـ َع ْم َ
ضاهُ
ال َر ِّ
أ َْربَع َ
ََ َ
ت َعلَ هي َو َعلَى َوال َد ه َ
ِ
ِ
"وا ْعبُ ُدوا ه
ت إِلَْي َ
َصلِ ْح ِيل ِيف ذُ ِّريهِيت إِِّين تُـ ْب ُ
َوأ ْ
ك َوإِِّين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
اَّللَ
ّي" [األحقاف . ]15:وقال تعاىلَ :
ِِ
ِ ِ ِ
س ًاان" [النساء . ]36:وقال تعاىل" :قُ ْل تَـ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َح هرَم َربُّ ُك ْم
َوَال تُ ْش ِرُكوا به َش ْيـئًا َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِِ
ِ ِ ِ
س ًاان َوَال تَـ ْقتُـلُوا أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍق َْحن ُن نَـ ْرُزقُ ُك ْم َوإِ هاي ُه ْم َوَال
َعلَْي ُك ْم أ هَال تُ ْش ِرُكوا به َش ْيـئًا َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ِ
س الهِيت َح هرَم ه
صا ُك ْم بِ ِه
اَّللُ إِهال ِاب ْحلَ ِّق َذلِ ُك ْم َو ه
تَـ ْق َربُوا الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوَال تَـ ْقتُـلُوا النهـ ْف َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
س ًاان إِ هما
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
لَ َعله ُك ْم تَـ ْعقلُو َن" [األنعام . ]151:وقال تعاىلَ :
ك أ هَال تَـ ْعبُ ُدوا إ هال إ هايهُ َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ِ
ُف َوَال تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُ ْل َهلَُما قَـ ْوًال َك ِرميًا"
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ َال ُمهَا فَ َال تَـ ُق ْل َهلَُما أ ٍّ
رب أ َ
يَـ ْبـلُغَ هن ع ْن َد َك الْك ََ
ِ
ِ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
ص ْيـنَا ِْ
ّي
"وَو ه
سا َن بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
[اإلسراء . ]23:وقال تعاىلَ :
اإلنْ َ
أِ
ك إِ َه ِ
ري" [لقمان. ]14:
َن ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
يل ال َْمص ُ
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ففي هذه اآلايت يبّي هللا تعاىل عظم حق الوالدين ،حيث قرنه بعبادته سبحانه مما يظهر املنزلة العالية
اليت جعلها هللا تعاىل هلما ،قال القرطيب -رمحه هللا -تعاىل" :وابلوالدين إحساانً" أي وأمرانهم

ابلوالدين إحساانً ،وقرن هللا -عز وجل -يف هذه اآلية حق الوالدين ابلتوحيد؛ ألن النشأة األوىل من
هللا ،والنشء الثاين وهو الرتبية من جهة الوالدين ،وهلذا قرن تعاىل الشكر هلما بشكره ،فقال (أن

أشكر يل ولوالديك) واإلحسان إىل الوالدين معاشرهتما ابملعروف والتواضع هلما وامتثال أمرمها" ا .هـ
تفسري القرطيب ( )13/2وقال -رمحه هللا تعاىل" :-قوله تعاىل وابلوالدين إحساانً إىل الوالدين برمها
وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرمها وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما" ا .هـ التفسري

(. )132/7

ُف لَ ُك َما أَتَ ِع َدانِِين أَ ْن أُ ْخ َر َج َوقَ ْد
"واله ِذي قَ َ
ال لَِوالِ َديْ ِه أ ٍّ
وتوعد املقصرين يف حقوقهم ،فقال تعاىلَ :
آمن إِ هن و ْع َد هِ
اَّلل ويـلَ َ ِ
ول ما ه َذا إِهال أ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َخلَ ِ
ري
اَّلل َح ٌّق فَـيَـ ُق ُ َ َ
ت الْ ُق ُرو ُن م ْن قَـ ْبلي َو ُمهَا يَ ْستَغيثَان هَ َ ْ
َ
ك ْ َ
َساط ُ
ْاألَ هولِّي ،أُولَئِ َ ه ِ
ت ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم ِم َن ا ْجلِ ِّن َو ِْ
اإلنْ ِ
س إِ ههنُ ْم َكانُوا
ين َح هق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
َ
ك الذ َ
ِ
ين" [األحقاف. ]18-117:
َخاس ِر َ
وحق األم أعظم من حق األب؛ حلديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رجل :اي رسول هللا من
أحق حبسن الصحبة؟ قال -صلى هللا عليه وسلم" -أمك مث أمك مث أمك مث أبوك مث أدانك أدانك"
رواه مسلم (. )2548

واألم إن كانت كبرية يف السن فهي يف عمر تكون أحوج ما تكون لرب أوالدها ويتأكد الرب يف هذا

السن جداً ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم( -رغم أنف مث رغم أنف مث رغم أنف) قيل :من اي

رسول هللا؟ قال (من أدرك أبويه عند الكرب أحدمها أو كليهما فلم يدخل اجلنة) رواه مسلم ()2551

من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وعن معاوية بن جامهة السلمي -رضي هللا عنه -قال :أتيت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقلت :اي رسول هللا إين كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك
وجه هللا والدار اآلخرة قال( :وحيك أحية أمك) ؟ قلت :نعم قال( :ارجع فربها)  ،أردت اجلهاد
معك أبتغي بذلك وجه هللا والدار اآلخرة قال (وحيك أحية أمك) قلت :نعم اي رسول هللا قال

(فارجع إليها فربها)  ،مث أتيته من أمامه فقلت :اي رسول هللا إين كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك
وجه هللا والدار اآلخرة قال( :وحيك أحية أمك) قلت :نعم اي رسول هللا قال( :وحيك ألزم رجلها فثم

اجلنة) رواه عبد الرزاق ( ، )9290وأمحد ( ، )429/3وابن أيب عاصم ( ، )59/3وابن ماجه
( ، )2781واللفظ له.
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وعن ابن عمر -رضي هللا عنه -قال :جاء رجل إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقال :اي رسول
هللا إين أذنبت ذنباً عظيماً فهل يل من توبة؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( -ألك والدة) ،
ويف رواية ابن قتادة (أما لك والدة) قال :ال .قال( :ألك خالة) قال :نعم قال( :فربها)  .رواه

الرتمذي ( )1904وابن حبان ( )435واحلاكم ( )171/4وصححه .والبيهقي يف الشعب ()7864
واللفظ له .وروي عن عمر -رضي هللا عنه -أن رجالً قال له :قتلت نفساً؟ قال :أمك حية؟ قال:
ال .قال :فأبوك؟ قال نعم .قال فربه وأحسن إليه ،مث قال عمر :لو كانت أمه حية فربمها وأحسن

إليها رجوت أن ال تطعمه النار أبدا( .جامع العلوم واحلكم ، )173/وقال رجل لعبد هللا :إين قتلت

نفساً فهل يل من توبة؟ قال :ألك أبوان؟ قال :أمي حية .قال :ألزمها وبرها واجعل الرتاب على
رأسك وابك على نفسك ،وإايك أن تيأس من رمحة هللا فإنك إن أيست من رمحة هللا كان أعظم

عليك من هذا الذنب الذي ركبته .رواه حممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالة ( )702وحنوه عند ابن

أيب شيبة (. )434/5

ومع األسف أن قضااي عقوق الوالدين قد كثرت يف هذا الزمان؛ لضعف الداينة وقلة الرادع ،لذا فإين
أهيب ابملسئولّي يف كل دولة إبجياد مؤسسة خمتصة بقضااي الوالدين املرفوعة ضد أوالدهم بسبب

العقوق أو االعتداء واالستعجال يف البت فيها مما سيحد كثرياً من قضااي العقوق ،فاهلل تعاىل يزع

ابلسلطان من ما ال يزع ابلقرآن.

()324/18

ال أستطيع ّبره  ...فهل يعد عقوقاً؟!
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/02/13هـ
السؤال

والدي -هداه هللا -هجرين وتركين بعد طالقه لوالديت ،ولكنه كان راضياً عين .وأان اآلن ال أستطيع
علي ذنب؟ علماً أنه كان قبل طالقه
الوصول إليه ،أو حىت بره ،فهل يعترب ذلك عقوقاً مين ،وهل ّ

ألمي يعاملين معاملة سيِّئة ،وما كان مين إال الصرب عليه واحرتامه.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاهلل تعاىل أمران برب الوالدين ،حىت وإن كاان مشركّي ،فقال" :وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس
لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا" [لقمان . ]15:ولكن ال يطاعان يف معصية
اخلالق جل وعال ،إذ إن بر الوالدين أوأحدمها واجب ِ
عليك .وأما قولك :ال أستطيع الوصول إليه،

فاحلمد هلل أسباب االتصال أصبحت اآلن متوفرة ،إما عن طريق املواصالت أو املراسلة أو التليفون،

فإن مل تستطيعي -على حد قولك -فادعي له ابهلداية والصالح واملغفرة ،وعليك تذكر األجر
صلهى ه
ال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم -قَ َ
املرتتب للرب وصلة الرحمَ ،
هيب َ -
فع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ -رضي هللا عنهَ -ع ْن النِ ِّ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
تَـ َعلهموا ِم ْن أَنْ ِ
سأَةٌ ِيف
ُ
ساب ُك ْم َما تَصلُو َن به أ َْر َح َام ُك ْم فَإ هن صلَةَ ال هرح ِم َحمَبهةٌ ِيف ْاأل َْه ِل َمثْـ َراةٌ ِيف ال َْمال َم ْن َ
َ
ْاألَثَ ِر" .أخرجه أمحد ( ، )8513والرتمذي ( ، )1979وهو يف البخاري ( )5985بلفظ خمتلف
ِِ
سأَةٌ ِيف ْاألَثَ ِر يَـ ْع ِين بِ ِه ِّ
الزَاي َدةَ ِيف ال ُْع ُم ِر ،ومن وصل رمحه وصله هللا ،وكم مسعنا
دون أولهَ .وَم ْع َىن قَـ ْوله َم ْن َ

من قصص ممن عقوا والديهم وقطعوا أرحامهم ،وكيف كانت عقوبتهم يف الدنيا قبل اآلخرة .قال تعاىل

"فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم
وأعمى أبصارهم" [حممد ]22:وأما ما حصل من أبيك فعفا هللا عما سلف ،وحقه ِ
عليك أعظم من
ِ
حقك عليه ،لذلك أمر هللا تعاىل األبناء برب اآلابء ،ومل أيمر اآلابء برب األبناء ،فقال تعاىل" :واعبدوا

هللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان" [النساء ]36:فقرن اإلحسان إليهما مع عبادته يف موضع
واحد ،وقال سبحانه" :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان"

[األنعام ]151:وقال" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان إما يبلغن عندك الكرب

أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا" [اإلسراء" ]23:ووصينا اإلنسان

بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم

تعملون" [العنكبوت . ]8:ويف احلديث الذي أخرجه البخاري ( ، )527ومسلم ( )85عن عبد هللا
بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :سألت النيب -صلى هللا عليه وسلم -أي العمل أحب إىل هللا؟

قال" :الصالة على وقتها"قال :مث أي؟ قال" :مث بر الوالدين" .قال :مث أي؟ قال" :اجلهاد يف سبيل

هللا؟ قال :حدثين هبن ولو استزدته لزادين.

فجاهدي نفسك على بر والدك واالعتذار عنه فيما سلف والدعاء له ،وهللا يعينك على ذلك ،وابهلل

التوفيق والسداد.
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استدراك ما فات من بر الوالد بعد وفاته
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/02/05هـ
السؤال

ماذا يفعل اإلنسان إذا تويف والداه ومها غضباانن عليه؟ هل من سبيل لربمها؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأشكرك -اي أخيت -على اهتمامك ،وسؤالك عن أمر مهم من أمور دينك ،أمر قرنه هللا بتوحيده
وعبادته ،وها أان أبشرك اي أخيت أبن أبواب الرب تظل مفتوحة أمام العبد حىت بعد وفاة والديه .نعم قد
خيطئ اإلنسان أو ي ِ
غضب والديه يف حلظة سيطر الشيطان فيها عليه ،لكن ابب التوبة مفتوح ،وسبل
ُ
الرب متوفرة وهلل احلمد ،وهذا من عظمة هذا الدين .فمن أبواب الرب:
 -1الدعاء للوالدين ،وهذا قبل وبعد املمات ،وقد ذكر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -أنه إذا

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له" فال

يزال الوالد يصله من األجر ما دام ولده يدعو له.

 -2االستغفار للوالدين :وهذا دأب األنبياء والصاحلّي ،قال نوح -عليه السالم" -رب اغفر يل
ولوالدي وملن دخل بييت مؤمناً" واالستغفار يرفع درجة الوالد يف اجلنة ،فقد ورد يف احلديث أن الرجل
يبلغ درجة يف اجلنة مل يبلغها بعمله ،فيسأل عن ذلك فيقال له ابستغفار ولدك لك.

 -3الصدقة عن الوالدين.

 -4أداء العمرة أو احلج عنهما.

أهل أبيه".
 -5صلة أقارب الوالدين وأحباهبما ،قال ابن عمر" :إن من الرب أن يصل الرجل ُ

وقبل ذلك كله عليك ابلتوبة من ذنبك واالستغفار؛ ع هل هللا أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك .كما

أحب التنبيه أن الواجب هو بر الوالدين يف احلياة وبعد املمات ،نسأل هللا أن يهدينا ويرزقنا بر آابئنا

وأمهاتنا إنه على كل شيء قدير.

()326/18

املرض النفسي لوالدان  ...أحرجنا!
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/01/21هـ

السؤال

جزءا قليالً من تلك
يعاين والدي من حالة نفسية ،وأعراض هذه احلالة خطرية جداً ،وسأشرح لك ً

األعراض .هذا املرض أصاب والدي منذ سنوات ،حيث يقل نومه ويقل أكله ويتصرف تصرفات غري

سوية وجنونية ،فيقوم ابلتوهم أبنه اتجر أحياانً ،وأحياانً شاعر وأحياانً قوي ال يقهر ،وأحياانً شيخ

ورجل مهم يف الدولة ،ويقوم بقضاء معظم وقته يف املقاهي ،ويصرف أمواله يف أمور ال ترضي هللا وال
رسوله ،ويستغل من قبل أانس كثريين ال خيافون هللا ،ويكون عدوانياً بشكل كبري ملن نصحه أو

عارضه يف بعض األمور ،ويقوم أيضاً ابلقيادة بشكل جنوين.

وقبل سنوات قام إبطالق النار على عدة قرى ،وع هرض حياته للخطر ،وجرح الكثري من الناس هناك،
حىت وصل به األمر إىل التهجم على أعراض الناس .ولقد حاولت أن أنصحه وأثنيه لكن دون

جدوى ،نصحين البعض ابحلجر عليه ولكين مل أستطع فعل ذلك ،كما أفيدكم أبنه ال يصلي وال
يصوم ،وجياهر ابملعصية ،ويشهر أبهل بيته وبنات أخيه ،أفيدوين ما العمل يف مثل هذا املوقف؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

مأل هللا قلبك رضى ،وكان هللا يف عونك.

رسالتك تنطوي على ثالثة أبعاد بشكل رئيس:

 .1بُعد صحي.

بُعد شرعي.

بُعد اجتماعي.

البُعد األول (الصحي) أقرتح استمرارك يف السعي لعالج والدك -مجع هللا له بّي األجر والعافية-

وحترى املراكز اليت تعتين هبذه احلاالت وأمثاهلا ،وخباصة ذلك النوع الذي جيعله حتت العناية الداخلية،

أقرتح أن تتحرى بشكل جيد يف دولتك؛ فهم أقدر منا على إرشادك ،ورمبا استفدت من اإلنرتنت يف

هذا الغرض.

شرعا يف الفرتة اليت يغشاه فيها املرض مما قد يتلفظ به أو يعمله أو
البُعد الثاين :يعد والدك معذوراً ً

معذورا فيما بينه وبّي هللا  -فإنه يتحمل قيمة ما يتلف (لو حصل شيء من
يرتكه ،لكنه  -وإن كان
ً

ذلك)  ،وال يلحقك إمث فيما يتلفظ به هو ،وعليك بعرض حاله على احملكمة الشرعية ،فرمبا رأى

القاضي احلجر على ماله مطل ًقا أو مؤقتًا ،ونقل الوالية على أسرتك منه إليك ،فهذا األمر ال تكفي
فيه الفتوى أو االستشارة ،بل ال بد من حكم قضائي.

البُعد الثالث :وهو ما يتعلق بعالقة والدك أبسرته وعالقته ابلناس ،وما تشعر به من احلرج الشديد،

ال أتوقع أن أح ًدا يلومك فيما تشعر به ،بل هو أمر يبعث على التعاطف معك من وجهّي :أنه والدك
الذي جعل هللا له حقوقًا شرعية فضالً عن العاطفة الفطرية املشرتكة ،والثاين من الناس الذين تقرأ يف

وجوههم ونظراهتم معاتبتك ولومك ،ولذا فأكرر جعل والدك يف العناية الداخلية للمراكز النفسية،

حىت يتماثل للشفاء ،أو أن يقرتح عليك القاضي إمساكه يف البيت وحتمل ما يتلفظ به ،ومن املهم يف
هذه احلالة أن يكون بعي ًدا عن مرأى الصغار خاصة ،وأن يبدو منك -بشكل واضح -تضايقك أن
متارس مع والدك هذا احلبس.

ويف كل احلاالت حافظ على ما أبديته ساب ًقا من الشفقة عليه واحملبة له مهما كان من حاله ،وهللا
يسرا) .
أيخذ أبيديكم للفرج ،فـ (سيجعل هللا من بعد عسر ً

()327/18
مل أوفهق بسبب دعاء والديت
اجمليب علي بن عبد هللا العجالن
مستشار أسري  -وزارة الشؤون اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/01/20هـ
السؤال

أان فتاة متخرجة منذ أكثر من سنتّي ،مل أجد وظيفة ،ومل أتزوج ،وأشعر بغربة رغم كثرة من حويل.

علي بعدم التوفيق ،وهذا ما أحس به ،فأان ال أوفق
والديت أكرب مشكلة يف حيايت ،فهي دائماً تدعو ه

يف أي طريق أسلكها ،فال وظيفة وال زواج ،وأصبحت أكره نفسي ابلرغم من أنين أملك طاقة هائلة
بداخلي ،ولكن ال أستطيع إثبات ذلك ،وكأنين عصفور داخل قفص ال يريدون له اخلروج .أفيدوين

مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعّي ،أما بعد:

اجلواب -أخيت الكرمية -كما أييت:
 -1قرأت رسالتك أكثر من مرة ،وقد عشت مع سطور رسالتك شيئاً من معاانتك ،أسأل هللا لك

الفرج.

 -2القلق وكثرة اهلم ال حتل املشكلة ،بل هي مشكلة أخرى ينبغي التنبه هلا ،فبدالً من أنك ِ
كنت
تعيشّي مشكلة حتولت إىل مشكلتّي ،وهكذا كلما زاد القلق وق هل الصرب .ولذا قيل :وجدت خري

عيشنا ابلصرب.

 -3العمل اإلجيايب وكذلك التفكري هو الذي حيل املشكلة أو خيفف منها ،بل جيد اإلنسان يف ذلك
الوسيلة الصحيحة حلل مشكلته.

 -4االشتغال مبا يفيد وينفع من أمر الدين والدنيا سبب من أسباب السعادة يف الدنيا وراحة البال،
وطمأنينة النفس ،هذا حسب مشاهديت للواقع.

 -5حنن املسلمّي نؤمن ابلقدر خريه وشره وأنه من هللا ،وهذا اإلميان النظري حيتاج إىل تطبيقه على
الواقع العملي ،وأن تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وأن ما ق ِّدر

عليك سوف يقع ،وهذا ال يعين ترك األسباب وعدم األخذ هبا.

 -6معاانتك قد يكون سببها طموحك وذكاؤك وقدرتك على حتقيق الكثري ،إال أنك ترين أن اجملال
مل يفتح لك ،وما تفكرين فيه مل تستطيعي حتقيقه ،فعليك فعل ما تستطيعّي وتقدرين عليه.

 -7كثرة الدعاء والذكر والعبادة سبب من أسباب زوال ما تعانينه .وفقك هللا وأعانك.

()328/18
هل يستحق أيب ِ
الرب؟!
اجمليب مصطفى حممد األزهري

داعية وابحث إسالمي بوزارة األوقاف املصرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/01/15هـ

السؤال

اكتشفت أن والدي على عالقة ابمرأة متزوجة منذ زمن بعيد ،وذلك قبل أن تتوىف أمي ،وكعادة مجيع
األمهات ،فقد كانت أمي -رمحها هللا -تعلم ذلك ،ولكنها ال تريد أن تفسد حياهتا .فوالدي ال

خيجل حىت من أن يتحدث مع هذه املرأة على التلفون مع وجودي يف البيت ،أو حىت أن يرتكين
وحدي يف البيت ليقابلها ويقضي معها اليوم ،بينما كانت أمي جتلس مريضة يف الغرفة اجملاورة له.

ماداي ،خاصة بعدما
وكل ما أمتناه من هللا أن يوفقين يف إجياد عمل؛ لكي أستطيع االعتماد على نفسي ًّ
فقدت اإلحساس ابألمان ،فأيب هو املصدر الوحيد لرزقي ،وأان ال أعلم ما يضمره يل .أرجو أن

ترشدوين.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا تعاىل أن يرحم أمك برمحته اليت وسعت كل شيء ،وأن جيعل ما عانته يف حياهتا من مرض

ونشوز الزوج يف ميزان حسناهتا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.

هناك -لألسف -صنف من الناس متتد هبم فرتة املراهقة امتداداً مزرايً جيعلهم سخرية الزمان؛ فرجل
ذو مال وعيال وأسرة مستقرة ،ما الذي يدفعه إىل ما ذكرت من احنراف سوى نفس ضعيفة وهوى

جامح ،مل يردعه رادع من تقوى هللا أو حىت كرب سن ..وماذا ميلك املرء ملن فقد احلياء وانعدم منه

االستحياء ،فرسولنا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة :إذا مل تستحي
فاصنع ماشئت" .صحيح البخاري (. )3484

وأمام هذا السلوك الشاذ من والدك -هداه هللا -ال أملك لك إال بعض الوصااي التالية:
* التحلي ابلصرب على هذا البالء.
*النصيحة املباشرة ألبيك ،أو عن طريق أحد أفراد العائلة الراشدين ،عم أو خال..إخل.

*بري أابك وأحسين معاملته ،فال جيوز معاملته ابملثل؛ يقول عليه الصالة والسالم" :أد األمانة إىل من

ائتمنك وال ختن من خانك" .أخرجه الرتمذي ( ، )1264وغريه.

*اقبلي من أبيك إنفاقه عليكم ولو كان قليالً ،وال أبس أن تبحثي عن عمل مناسب يكفيك

حاجتك.

* لو تقدم خلطبتك شاب صاحل فال ترتددي من القبول منه ،فقد خيرجك الزواج من كنف أبيك ومن

ذكرايت حمزنة وكئيبة.

* احذري من اليأس من رمحة هللا ،فليست الدنيا كلها هي "أبوك" ،ففي احلياة خري وشر ،وتعاسة

وسعادة ،وحزن وأفراح.

* اشغلي نفسك أبعمال طيبة ،وال تستسلمي لتلك املشكلة ،فأكثري من تالوة القرآن الكرمي،
وقراءة قصص األنبياء ،وسري الصحابة وحكاايت الصاحلّي؛ ففي كل ذلك سلوى وبشرى وختفيف

من آالمك وجراحاتك.

* أكثري من الدعاء ألبيك ابهلداية والتوبة؛ عسى هللا أن يتوب عليه وأن يبدل حاله إىل أحسن

األحوال.

* كوين على يقّي أن النصر مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا .أسال هللا تعاىل

أن يهدي أابك ،ويرحم أمك ،وأن يبدل حزنك فرحاً..

()329/18
بيين وبّي بِِّر والدي ض هرة والديت!
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1427/01/08هـ
السؤال

تزوج والدي بزوجة اثنية ،وقد أصبح اتبعاً هلا يف كل شيء ،وأيخذ رأيها يف كل شيء حىت ولو كان

خطأً ،وأصبح إرضاؤه ال يتحقق إال إبرضائها هي ،ومبا أهنا ليست راضية عين وعن أخيت فأصبحت
تكيل لنا التهم لتغضب علينا الوالد ،مع أننا حناول إرضاءهُ بكل الوسائل ،علماً أن هذه الزوجة ال

يرضيها إال أن نتبعها يف كل شيء ،حىت ولو كان حراماً ،فكيف أتعامل مع هذه املرأة وأرضي أيب؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :رضا الوالد فرض الزم ال خيار لك فيه ،فاتبع مراضيه بكل سبيل إال فيما حرم هللا تعاىل،

فحسن العالقة مع زوجته وإرضاؤها واجب عليك؛ ألن والدك يريد ذلك ،فاجتهد غاية االجتهاد يف

هذا.

اثنياً :زوجة والدك عاملها ابللّي وقضاء احلاجة هلا وخدمتها ،وأحسن العالقة فيها حىت ترى أنك
صادق يف ذلك ،فرمبا تُبدل عادهتا معكم.

إن أصرت على مثل ما ذكرت فواجبك الصرب والدعاء ،واحلذر احلذر من مبادلتها السيئة مبثلها ،فإن
هذا عقوق للوالد ،وسبب يف ازدايد املشكلة ،وإذا اجتهدت مع أختك يف بناء العالقة الطيبة فسوف

يرضي هللا عنك الوالد ،ويعرف أنك رجل ابر وويف .وإذا علم هللا منك الصدق فسيعينك ويوفقك.

()330/18

رفضت العالج لتوفر تكلفته ألوالدها!
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1426/11/04هـ

السؤال

والديت مصابة ابلتهاب الكبد الوابئي ،وحيتاج عالجه إىل تكلفة ابهظة -واحلمد هلل -منلكها ،ولكن

التكلفة هي معظم ما منلك ،وأمي ترفض اخلوض يف هذه التجربة ،وتكتفي ابلعالج اجملاين من التأمّي

الصحي ،ولكنه ليس عالجاً بل هو منشطات للكبد؛ معللة أننا -أان وأخيت -أحق بتلك األموال،

وأن الشفاء أييت من هللا -عز وجل -وهذا صحيح ،ولكن أال جيب أن يبذل املؤمن كل ما يف وسعه

طلباً للشفاء من هللا -عز وجل-؟

مث ما هي األدعية الشرعية املوجبة للشفاء من األمراض املستعصية؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فجزاكم هللا خري اجلزاء على هذا الرب ،وأبشروا فإن الرب ال يضيع ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة.

أما ابلنسبة للعالج فحاولوا إقناع الوالدة ابألخذ به ،والسعي إليه ،وإذا رفضت فال شيء عليكما وال
عليها.

ومع السعي يف العالج احلسي عند املستشفيات خذوا ابلعالج املعنوي الروحاين ،وهو العالج ابلرقية
الشرعية ابلقرآن الكرمي ،واألدعية النبوية؛ فإن أثرها عظيم ال يستهان به.

وكم من الناس من أيس األطباء من عالجه ،فشفاه هللا ابلرقية الشرعية.

فلو واصلتم القراءة عليها ،وأكثرمت من الدعاء هلا لرأيتم أثر ذلك -إن شاء هللا -ولو مل أيتكما من
ذلك إال انشراح الصدر ،والرضا ابلقدر.
والرقية تكون ابلقراءة مع النفث ،وتكون مبسح اجلسد ابليد ،وتكون ابلنفث ابملاء ،مث تشربه الوالدة

أو تغتسل به.

والرقية تكون -كما مر -آبايت القرآن الكرمي واألدعية الشرعية ،كقراءة الفاحتة ،وأوائل سورة

البقرة ،إىل قوله تعاىل" :ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن هللا على كل شيء قدير" ،وكذلك

أواخر سورة البقرة ،وكذلك أواخر سورة احلشر ،وكذلك سورة الشرح ،وأهلاكم التكاثر ،وقل اي أيها

الكافرون ،وقل هو هللا أحد ،واملعوذتّي ،وغريها من آايت القرآن الكرمي.
ومن األدعية النبوية ما يلي:

( -1بسم هللا أرقيك ،من كل ٍ
شيء يؤذيك ،من شر كل نفس ،أو عّي حاسد هللا يشفيك ،ابسم هللا

أرقيك) .

( -2امسح الباس ،رب الناس ،بيدك الشفاء ،ال كاشف له إال أنت) .

شفاء ال يغادر سقما) .
( -3أذهب الباس ،رب الناس ،اشف وأنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤكً ،
( -4أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق) .
إىل غري ذلك من األدعية النبوية.

وأخرياً  ...أسأل هللا أبمسائه احلسىن ،وصفاته العلى أن يشفي والدتكم ،وأن ينزل عليها الرضا

والسكينة.
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دعوات أمي تالحقين
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا احلسّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/10/17هـ

السؤال

أان فتاه أرفض الزواج؛ ألنين أخاف أن أفشل يف حيايت الزوجية بسبب أمي؛ ألهنا دائما تدعو علي

بعدم التوفيق ،فهل أستمر على الرفض ،أم أوافق على الزواج؟ ألين أخاف أن تستجاب دعوهتا،

فدعوة األم مستجابة؟ أفيدوين مأجورين .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

نشكرك -أختنا الفاضلة -على تواصلك معنا ،ونسأل هللا لنا ولك حياة سعيدة.
إن هذا الشعور الذي يتملكك حنو والدتك ،وهذا اإلحساس الذي ينتابك هو أول الطريق الصحيح
لكي تسعدي يف حياتك الزوجية إبذن هللا تعاىل.

تعلمّي -اي أخية -عظم حق األم يف اإلسالم ،وأهنا سبب يف دخول اجلنة كما جاء يف احلديث

الصحيح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف وصيته هبا ،حيث قال" :الزم قدميها فثم اجلنة".
إن كل أم تتمىن كل السعادة والراحة والطمأنينة لفلذة كبدها وقرة عينها البنتها وابنها ،فهي ترعاهم

وحتفظهم منذ الصغر ،فتفرح لفرحهم وحتزن حلزهنم ،وال تغمض هلا عّي حال مرضهم ..وأما حلظات
الغضب فهذه ال يسلم منها أحد ،ودائماً ما تندم األم على تفريطها وتقصريها يف حق أوالدها.

حىت تسعدي -اي أخية -يف حياتك الزوجية من اآلن فاسعي وقبلي رأس والدتك ،واستدري عطفها

وحناهنا ولرتفع يديها لك ابلدعاء أن يوفقك هللا يف حياتك الدنيوية واألخروية ،وإذا جاءك من ترضّي
دينه وخلقه فأقدمي غري خائفة وال وجلة؛ فإن احلسنات يذهَب السيئات.
اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا هداة مهتدين.
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أرشدوين فقد هجرين والدي

اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1426/09/07هـ
السؤال

أريد حالً ملشكليت مع والدي فهو ال يريد أن يكلمين وال أن يراين مع أين ملتزم ،واملشكلة بدأت منذ

صغري ،ويف كل مرة يزعل ويرضى ،أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي- :وفقك هللا لكل اخلري.-
ما ذكرته عن معاملة والدك لك ،وعدم حديثه معك له أسباب مل تذكرها وأمور أغفلتها يف سؤالك.

ولتعلم أبن أرحم الناس بك -بعد هللا -والداك ،وقد أمر هللا -عز وجل -ابلرب ابلوالدين واإلحسان
إليهما ،وح َذر من عقوقهما ،وال ختفى عليك اآلايت يف ذلك واألحاديث.

والوالد بشر من الناس يصيب وخيطئ؛ ومع ذلك فالبد من الرب واإلحسان به والتواضع له ،فهل

جزاء اإلحسان إال اإلحسان ،وهل جزاء من ضحى جبهده وكده ،ومن أخذت من قلبه احلنان
والعطف واالهتمام إال الشكر والعرفان وحماولة رد جزء يسري من ذلك.

أما ابلنسبة ملوقف والدك منك ،وعدم كالمه معك ،فاحبث عن السبب مستعيناً ابهلل مث مبن حولك:

والدتك ،إخوانك ،واعمل على اسرتضائه؛ فحقه عليك أعظم من حقك عليه ،كما أنبهك على أمور

تنفعك يف بر والديك ومنها:

والزم القيام خبدمتهما مع التواضع وخفض اجلناح هلما والصرب عليه،
 -جتنب عقوقهما قوالً وفعالًْ ،

وأن يقوم بنفسك أن ما تعمله ال يقارب وال يداين شيئاً وفّراه لك أو عامالك به من حنان ورمحة
وعطف واهتمام يف حال صغرك أو كربك.

 -الصرب على أخطائهما واالعتذار عنهما ،وأهنما مل يتعمدا اخلطأ ،وأن خطأمها كان عن جهل أو

اجتهاد؛ وهللا يغفر هلما مبنه وكرمه.

 -التعامل ابحلكمة معهما يف تصحيح األخطاء ،سواء كانت معاصي وذنوابً يف حق هللا ،أو كانت يف

حق اآلدميّي.

 -اصرف شيئاً من وقتك ومالك يف بر والديك ،وال تبخل عليهما؛ فقد أعطياك أكثر.

 استمع لوالديك وال تقاطعهما ،امسع لشكوامها وما يطلبانه ،وحاول القيام به وتنفيذه ما مل يكنمعصية للخالق( ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق) .

 -ليس هناك فجوة -كما يتخيلها بعض الناس -بّي جيل اآلابء واألبناء؛ ولكن هناك جتارب من

علمته احلياة ،وهناك من غررت به احلياة وهبرته بزخرفها ،فتخبط فيها وعادى من نصحه وكان أكثر
منه علماً.
أخي الكرمي :أمحد هلل أن بلغك هذا السن ووالدك على قيد احلياة ،وكم من الناس من مل ير والده؛

حيث تويف والده وهو صغري؛ بل ال وجود لصورته يف ذاكرته ،وال يشعر بضمه له وحنانه!؟

أخي الكرمي :كم من األجور جننيها يف حياة والدينا؟ الرب واإلحسان له أجر عظيم ال يعلم مقداره إال
هللا ،كما أن الرب هبما ابب عظيم لرضا هللا -عز وجل -ودخول جنته.

دعاء الوالدين مستجاب ،فكم من اخلري والتوفيق واحلفظ إمنا بلغته بدعائهما .وفقك هللا لرب والدك،

وجعلك من عباده الصاحلّي.

()333/18
ُضيِّفهما؟
والداي يكرهان تديُّين فهل أ َ
اجمليب د .أمحد بن حممد صاحل اخلضريي

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة ابلرايض  -قسم الفقه
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التاريخ 1426/07/30هـ
السؤال

أان حديثة عهد ابإلسالم ،وأعيش يف إحدى دول الغرب وأهلي يف دولة أخرى ،ووالداي رافضان

دخويل اإلسالم ،وسيقومان بزايرة يل بعد أايم ،وسيقيمان عندي ملدة أسبوع واحد ،وأمي تكره بشدة

كوين مسلمة .فقد أجد مشقة يف أداء الصلوات ،خاصة صالة الفجر؛ ألهنما سيتضجران من صوت

ي لزايريت ،لكنين أتضايق من منعي أداء شعائر ديين .فماذا أفعل؟
املنبه .أان أرغب يف حضور والد ه

ي من أشد الناس إحلاداً.
علماً أن والد ه
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

تتضجري من زايرة والديك لك ،بل ينبغي أن تظهري هلما السرور واالنشراح بزايرهتما،
الذي أراه أال
ّ

الرب هبما ،ولو كاان مشركّي ،فاهلل تعاىل يقول" :وإن جاهداك على أن تشرك يب ماليس لك
وهذا من ّ
به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً"[-لقمان ، ]15:وقال تعاىل" :ال ينهاكم هللا عن

الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقطسّي".

[املمتحنة. ]8:

والواجب عليك أن تستثمري وجودمها عندك يف إظهار الصورة احلسنة لإلسالم ،وذلك إبكرامهما

والتلطف معهما ،وإدخال السرور على نفسيهما ،فلعل إحسان معاملتك هلما تتسبب يف دخوهلما يف
اإلسالم أو القرب من ذلك ،وعليك -إذا وجدت فرصة ساحنة -أن تعطيهما بعض الكتب أو

األشرطة اليت تشرح اإلسالم ،وتوضح مبادئه بطريقة سهلة مباشرة ،وتستطيعّي إحضار هذه الكتب

أو األشرطة من املركز اإلسالمي يف منطقتكم ،وميكنك أن تعرضي عليهما زايرة املركز اإلسالمي
وااللتقاء ببعض الدعاة هناك ،أو تقومي بدعوة بعض الدعاة لاللتقاء هبما عندك ،أو يف أي مكان

مناسب إذا وجدت أهنما ال ميانعان يف ذلك ،وأن صدورمها مفتوحة هلذا ،وهذا حيتاج منك إىل متهيد

وحسن تعامل إىل أن تصلي إىل هذه املرحلة ،وأنت أعرف من غريك ابلطريقة املناسبة للدخول إىل
قليب والديك.

وأما ما ذكرتيه من خشيتك من اإلخالل أبداء الصالة يف حال وجودمها عندك ،فهذا جمرد احتمال،
وال أظنه يقع إذا أحسنت التدبري وتنظيم الوقت ،أبن جتعلي مثالً وقت خروجك إىل األسواق يف
األوقات اليت ال تصادفك الصالة فيها ،أو ميكنك أن تصلي يف أي مكان مناسب ولو كان يف

السوق وليس يف هذا حرج.

وأما صالة الفجر فتستطعّي إجياد وسيلة لالستيقاظ ال يرتتب عليها إزعاج والديك ،وذلك خبفض

صوت املنبه مثالً ،أو النوم يف غرفة أخرى ،وحنو ذلك من الوسائل.

مع أين أظن أنك إذا أحسنت معاملة والديك ،وكنت صرحية معهما ،وأخربتيهما منذ البداية أبنك

ملتزمة شرعاً أبداء الصلوات يف أوقاهتا ،وال تستطعّي التفريط فيها ،فإهنما على أقل تقدير سيحرتمان
رأيك وإرادتك ،ولن يبداي شيئاً تكرهينه يف مقابل ما جيدانه منك من لطف وحسن تعامل.

وعليك يف كل ذلك أن تتحلي ابلصرب ،وال تبدي التضجر واالستياء أمامهما ،وخباصة أن مدة

إقامتهما قصرية ،فيحسن احتماهلما واحتساب هذا من أتليفهما ودعوهتما إىل اإلسالم.

وال تيأسي من واقع حاهلما اآلن ،فهما وإن كاان اآلن من أشد الناس إحلاداً ،فقد يتغري ذلك إىل

العكس متاماً ،فكثري من الصحابة كانوا قبل اإلسالم من أشد األعداء لإلسالم واملسلمّي ،مث بعد أن

هداهم هللا تعاىل إىل اإلسالم انقلب حاهلم متاماً ،وأصبحوا من أقوى أنصار اإلسالم ،وال تنسي
الدعاء هلما أبن يكتب هللا تعاىل هلما اهلداية ،وأن يبصرمها ابلدين احلنيف.
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أحب اخلصوصية يف مشاعري
اجمليب هنى نبيل عاصم
داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1426/07/24هـ
السؤال

وعرفت كل شيء.
أت فيها عن شعوري حنو شخص أحبه كثرياً،
وجدت أمي مفكريت اخلاصة ،وقر ْ
ْ
ْ

ولكنها مل تقل شيئاً.
أحب اخلصوصية يف
فكيف أخرب أمي أن مفكريت خاصة يب؟ فأان ال أريد إخفاء شيء عنها ،لكنين ّ

انزعجت من اطالعها على
أعمق مشاعري اخلاصة .أريد أن أكون واضحة مع أمي وأواجهها أبنين
ُ
دفرتي ،مع علمها ابخلصوصية.

أفهمها أن عليها أن تبتعد قليالً عن خصوصيايت ،مثل غرفة نومي ومفكريت ،حفاظاً على
فكيف ّ

نفسييت؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً أرحب بك وأشكرك على تواصلك معنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،كما أشكر لك صراحتك
ووضوح مالمح شخصيتك ،وأمتىن لك أن متر هذه املرحلة "املراهقة" يف حياتك هبدوء ودون

عواصف ،فهي فرتة معروفة يف حياة الشباب هبواجسها وختيالهتا وأحالمها ،كما أمتىن لك أن تتسم

تصرفاتك يف خالل هذه املرحلة ابالتزان ،ومبا حيب هللا -سبحانه وتعاىل -ويرضاه.

عزيزيت :أسعدين كثرياً أن تكوين على عالقة طيبة أبمك اليت هي -بال شك -حتب لك اخلري من

أعماقها ،وهي إن حاصرتك وفتشت يف أوراقك اخلاصة ،فهي أيضاً تريد أن تتابع تصرفاتك؛ حىت ال
تقعي يف خطأ يصعب تداركه إن فات األوان.

ونصيحيت لك أن تنقلي مشاعرك هذه ألمك؛ فإذا ِ
كنت صارحتِها مبشاعرك حنو هذا الرجل،

وتفهمت األمر بطريقة هادئة ،فلتصارحيها ابألمر اآلخر ،وهو ضيقك بتفتيشها يف خصوصياتك؛

وليكن كل هذا يف إطار احلب واألدب اجلم ،والرب أبمك اليت حتبك وترجو لك اخلري ،وإايك -اي

بنييت -أن تغرك هذه املشاعر مهما كانت شديدة التوهج ،فتندفعي حنوها بعيداً عن األصول اليت
جيب مراعاهتا؛ فأحالم املراهقة ينبغي ضبطها والتعامل معها ابإلقبال األكثر على طاعة هللا تعاىل،

وشغل الوقت مبا يفيد ،حىت ال يسحبك تيار العاطفة اجلياشة واخليال اجلامح وأحالم فرتة املراهقة إىل
قاع ليس له من قرار ..وفقك هللا لكل خري.
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والدي يستطيل يف أعراض احملصنات!
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1426/07/23هـ

السؤال

أريد أن أسأل عن عقوبة قذف احملصنات يف الدنيا واآلخرة ،حيث إن والدي -لألسف الشديد -ال

يثق أبداً يف أي امرأة؛ نظراً ملغامراته العديدة قبل الزواج ،واليت يفتخر هبا أمامنا ،فيتهمين دائما أبين

على عالقات مريبة وغريها من االهتامات اليت أخجل من ذكرها ،ومل تسلم أمي وال زوجة أخي منه،

حول حياتنا مجيعاً إىل جحيم وخوف دائم من الفضائح ،وأعرتف أبين ال
فاهتمهما يف شرفهما حىت ه

أكن له أي شعور ابحلب أو االحرتام ،ولكين أتعامل معه مبا ال يغضب هللا ،وأخشى أن أنفجر يف يوم

ما وال أستطيع أن أعامله مبا ينبغي ،أما أمي فقد طفح هبا الكيل ،وتفكر دائماً يف اعتزاله يف الفراش،

بعد أن أصبحت غري قادرة على جمرد النظر إليه ،مع أهنا أيضاً تراعي هللا يف تصرفاهتا معه إىل اآلن.

فما حكم الشرع يف مثل هذا الرجل؟ وما احلكم إذا مل أستطع الرب به كما ينبغي؟ وهل على أمي شيء

لو اعتزلته؟ علماً أهنا ترفض الطالق؛ حىت ال تفضحنا ،فنحن يف مراكز حمرتمة؟ أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،وأصلي وأسلم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فمن صور االبتالء اليت جتري يف حياة الناس ،أن يكون بعضهم فتنة لبعض ،ولعلها إحدى سنن هللا
تعاىل يف خلقه ،إذ يقول جل وعال" :وجعلنا بعضكم لبعض فتنة[ "..الفرقان ، ]20 :ومن هذه الفنت
أن تكون يف أحد أفراد األسرة ،وأشدها ـ دون شك ـ ما يكون يف قيّم األسرة وراعيها واملسئول عن

محايتها ودرء السوء عنها كاألب واألم وغريمها؛ ويف احلديث الصحيح" :كلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته "..أخرجه البخاري ( ، )893ومسلم ( . )1829ومل يكثر القرآن الكرمي يف الوصية

ابألوالد؛ ألن رعايتهم وحسن كفالتهم وتربيتهم على القيم الرفيعة واآلداب السامية هو من مكوانت

الفطرة اليت خلق هللا الناس عليها ،ومع هذا فقد ضرب هللا مثالً بلقمان -عليه السالم -وأفرد له

سورة ابمسه حتمل بعض آايهتا أسس الرتبية اليت جيب على الوالدين غرسها يف نفوس أبنائهم ..أما أن

يكون األب (راعي األسرة) وسرتها وغطاؤها -كما يقال -هو معول هدمها ،وهو من يعمل على

املر ..وأان أعجب -كذلك-؛ فكيف لرجل
ختريبها وتفككها ،فهذا أمر عجيب ،بل هو من البالء ّ

حيمل بّي ضلوعه شيئاً من الغرية أو بعضاً من النخوة أن يطلق لسانه زاهياً ومفتخراً مبغامراته ومعاصيه
ِ
ذكرت -أمام أسرته زوجته وابنته وغريهم ،أمل يسمع قول
اليت سرتها هللا عليه؛ فإذا به يكشفها -كما

النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-كل الناس معاىف إال اجملاهرين  " ...أخرجه البخاري (، )6069
ومسلم ( . )2990هذه أوىل املصائب.

()336/18

أما اجلرمية الثانية فهي قذفه لنساء أسرته وسبهن وطعنهن يف أعراضهن (وهن عرضه)  ،وهي جرمية ال
تقل عن سابقتها؛ قال تعاىل" :إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة
وهلم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون" [النور]24 -23 :
 ،وقال تعاىل" :والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانّي جلدة وال تقبلوا هلم

شهادة أبداً  " ...إىل أن قال ... " :إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا[ "..النور. ]5-4 :

وأخرج الشيخان البخاري ( ، )2766ومسلم ( )89عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -قال" :اجتنبوا السبع املوبقات  " ...وذكر منها :وقذف احملصنات الغافالت

املؤمنات".

وما كان هذا الوعيد الشديد إال ملا يف هذا العمل من تشويه حلرمات املسلمّي ،وطعن يف أعراضهم،
وحب إلشاعة الفاحشة يف وسط اجملتمع املسلم .قال تعاىل" :إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف

الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [النور. ]19 :

وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن شر الرعاء احلطمة ،فإايك أن تكون منهم" .أخرجه مسلم ()1830
.

ومعىن احلطمة :العنيف برعاية اإلبل ،فقد ضربه النيب -صلى هللا عليه وسلم -مثالً لوايل السوء،

الذي يظلم من هو حتت واليته من أهل وغريهم ،وما فيه من قسوة وخالفه ،وعنف وعدم رمحة،

وبعده عن الرفق والشفقة .وقال صلى هللا عليه وسلم" :استوصوا ابلنساء خرياً" أخرجه البخاري
( ، )5186ومسلم (. )1468

فال أوصيك -بنييت -أبكثر من الصرب على هذا الوالد والدعاء له ،وجتنب إساءته قدر االستطاعة،

أما أمك -ثبتها هللا -فكوين أكثر براً هبا ،واألقرب هلا حتناانً ،فأنتم شركاء يف البالء ،ورمبا لو اعتزلته
أمك يف الفراش زاد فسقاً واشتد غيًّا وأطلق لسانه عنها ابلسوء ،وذكريها بقول احلبيب املصطفى

عليه الصالة والسالم" :أد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن من خانك" أخرجه أبو داود (، )3535

والرتمذي ( . )1264وأكثري من دعائك أبن تقويل( :اللهم اكفنيه مبا شئت وكيف شئت) صرف
هللا شره ،ورده إىل احلق واهلدى رداً مجيالً ..وهللا أعلم.

()337/18

بّي حفظ القرآن وشواغل البيت

اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/09/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان فتاة ،مهي األكرب هو حفظ القرآن الكرمي ،ولكن املشكلة أن والديت ترفض أن أنظم وقيت،

وتريدين دائماً جبوارها ،حاولت أن أشرح هلا اهتمامايت ,أنين أمتىن أن أكون من احلفظة ،وأن هذا

يتطلب تنظيم الوقت وتقسيمه ،وأنه ال بد أن يكون هناك وقت هلم ووقت للحفظ ،ووقت للنوم،

لكنها -حفظها هللا -ال تريد ،وحتملين مسؤوليات كثرية وخاصة بعد التخرج! أان أمتىن أن أخدمهم؛

ولكن ال بد من التنظيم حىت أستطيع اإلنتاج ونفع نفسي أوالً ،مث نفع األمة اإلسالمية اثنياً ,يف اآلونة

اآلخرية بدأت أشعر أنين ال ميكنين اإلنتاج ابملستوى الذي أطمح إليه؛ نظراً هلذا التعنت املستمر .أان
لست الوحيدة ابملنزل ولكنين األفضل خدمة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إىل األخت السائلة  -حفظها هللا ورعاها :-وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أشكرك على حرصك وعلو مهتك ،وأسأل هللا  -عز وجل -أن حيقق لك ما تتمنّي عاجالً غري

آجل ،وأن جيعله عوانً على طاعته ،وسبباً موصالً جلنته ومرضاته .اللهم آمّي.

أخيت املباركة :محاس طيب تتسمّي به ،لكن  -لألسف -أدى نتيجة لعدم الشمولية يف فقه األحكام
والتكاليف إىل الوقوع يف الزلل واخلطأ ،وعدم فقه األولوايت.
آملين كثرياً ما ختمت به كالمك ،حيث قلت( :يف اآلونة األخرية بدأت أشعر أنين ال ميكنين اإلنتاج

ابملستوى الذي أطمح إليه نظراً هلذا التعنت املستمر) .

هل يليق بك أن تصفي حمبة والدتك وقربك منها ونفعك هلا ابلتعنت؟! قد ختون العبارة صاحبها

فانتبهي  -رعاك هللا.-

عزيزيت :كثري ممن هن يف سنك يشكّي ذات الشكوى ،وحقيقة األمر أن املشكلة ال تكمن يف رفض

األسرة تنظيم البنت وقتها ،وإمنا ألن الفتاة ال حتسن كيف تنظم وقتها ابلطريقة اليت حتقق آماهلا

وترضي رهبا ،ومن له حق عليها.
أتملي ِملَ قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة" بعدما
قال" :إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا" أخرجه البخاري ()39
.

مشاغل الناس ختتلف ،ومتطلبات األسر كثرية ،وما يناسب فالنة من األوقات ألعمال اخلري والرب قد

ال يناسب غريها الختالف املسؤوليات ،ولذا ذكر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ثالثة أوقات:
"الغدوة" وهي أول النهار" ،والروحة" وهي وسط النهار ،و"الدجلة" وهي الليل ،فيستغل املرء شيئاً
منها ،فانظري ما يناسبك منها.
يف تصوري أن اإلشكال وقع ألنك تريدين التضرع بشكل ٍ
كاف ،أو ألنك رمست لنفسك برانجماً قد
يكون مرحياً نوعاً ما ،وأقول :إن كنت جادة فعالً ،وذات طموح ،فبإمكانك إجياد الوقت املناسب

لنيل هدفك وحتقيقه ،فبإمكانك مثالً أن تستيقظي قبل األهل بساعة وتنامي بعدهم بساعة ،وتستغلي
قبيل الفجر أو بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس ،أو قبيل الفريضة أو بعدها خبمس دقائق.

()338/18

ِ
حرصت عليها!
كل هذه أوقات خالية من املزامحة ،فهال
ال أخفيك أن فىت قد ختم حفظ كتاب هللا يف أايم االختبارات الفصلية للفصل الثاين من املرحلة
التوجيهية ..فهل هناك شغل أشد على الطالب من أايم كهذه؟! لكن احلاجة والعزمية تفتت احليلة.

أخرياً :أنصحك بقراءة كتاب األدب من فتح الباري البن حجر  -رمحه هللا -شرح صحيح البخاري؛
ففيه مسائل عظيمة ولطيفة تتعلق برب الوالدين ،وأود أن أمهس يف أذنك :إن بر الوالدين والقيام

حباجتهما عند احتياجهما للخدمة مقدم على النوافل وفروض الكفاايت ،وللوالدين أن مينعا ولدمها

من صيام التطوع أو الذهاب جملالس الذكر إذا كان ذلك يعيق الولد عن القيام حبقهما ،وأيمث الولد إن

خالف؛ ملا فيه من إحلاق املشقة ابلوالدين.

مث وجود غريك ال يعفيك عن االمتثال إذا ُعيِّنت لغرض صحيح  -ككونك األفضل خدمة،-

ويكفيك من شرف وفضل طاعة والدتك ،أن الوالد أوسط أبواب اجلنة كما يف احلديث عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -انظر جامع الرتمذي ( ، )1900وسنن ابن ماجة ( . )2089فرب عمل
حيتقره العبد  -ولألسف -يكون هو سبيله ملرضاة ربه والفوز جبناته.

أكرر سروري حبرصك ،وأسأل هللا -تعاىل -أن ينفع بك األمة ،وجيعلك من خري القدوات ،ابرك هللا
فيك ،وحقق لك خرياً مما تتمنّي.

()339/18

كيف أرغب األب يف الصالة؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/08/25هـ

السؤال

كيف ميكن ترغيب األب ابلصالة؟ وكيف ميكن ترغيب طفلة ابلصالة إذا مل يكن األب يصلي؟
اجلواب

األخت الكرمية- :سلمها هللا ورعاها -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع [اإلسالم اليوم]  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

ونعتذر عن التأخري يف إجابة سؤالك ،واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوالً :تذكريه دائماً وأبداً ابلنصوص الشرعية املرغبة يف الصالة وبيان فضلها؛ ألن ذلك مما يعطي

النفس دفعة قوية ألدائها ،والنصوص يف ذلك كثرية جداً ،وأنصح مبراجعة كتاب الرتغيب والرتهيب

لإلمام املنذري؛ فإنه مفيد جداً يف هذا األمر.

اثنياً :ويف املقابل أيضاً يذكر ابلنصوص املرهبة من ترك الصالة ،وأن بّي الرجل وبّي الكفر أو الشرك
ترك الصالة ،وما يدخل ضمن هذا اللون من النصوص اليت ختيف العبد من التهاون يف أمر الصالة.

اثلثاً :يزود ببعض الكتب واألشرطة اليت تتحدث عن هذا املوضوع.

رابعاً :خيرب إمام املسجد وبعض اجلريان املصلّي بضرورة زايرته للنصح والتذكري.
خامساً :يزار به املقربة؛ ليتذ هكر املوت والقرب ،ووجوب االستعداد لذلك.

سادساً :ميكن أن يناصحه من عرف من األقارب ابلتأثري عليه؛ ليكون نصحه أوقع يف نفسه ،ويراعى
يف ذلك األسلوب املناسب.

سابعاً :على أبنائه أن يظهروا الصالة النافلة أمامه يف البيت؛ لتذكريه بطريق غري مباشر ابلفريضة.
اثمناً :لو أمكن ذ هكر بعض القصص أمامه بطريق غري مباشر عن عاقبة من مات وهو ال يصلي،

وكذلك قصص عن حسن خامتة املصلّي يكون حسناً.
اتسعاً :كذلك يذكر بعظيم فوائد الصالة على اإلنسان يف الدنيا من تيسري أمره وتفريج كربه ،ودفع
البالء ،وشفاء املرض ،ويف اآلخرة من حتقيق األجر ورضا الرب سبحانه ،ودخول اجلنة والنجاة من

النار.
عاشراً :يدعى له بظهر الغيب أن يهديه هللا ويشرح صدره للصالة ،ويلح على هللا بذلك؛ فإن هللا -
سبحانه -حيب من عبده أن يلح عليه يف الدعاء.

وأما ابلنسبة للطفل أو الطفلة فيمكن إضافة إىل ذكر فضل الصالة ،وما جينيه اإلنسان من احملافظة
على الصالة ،يذكر أبهنا واجبة على املسلم ،بصرف النظر عن غريه فعلها أم مل يفعلها.

وابإلمكان ترغيبه ببعض اهلدااي والعطااي ،إذا هو حافظ على الصالة يف أوقاهتا.
وما أمجل أن يربط حبلقة قرآن يف املسجد؛ ليتعلهق ابملسجد ومبن فيه من الطيبّي ،ليكون له ذلك

سر وضع جدول يف غرفته ليؤشر على الصالة اليت يؤديها؛ حىت
دافعاً على احملافظة ،وجيد لو تي ه
حتسب يف هناية األسبوع فيكافأ عليها ،وقد ُج ِّرب هذا فنفع كثرياً.

وميكن اإليعاز ملدرسه يف املدرسة أو مدرستها ليقوم أيضاً بدوره يف ذلك .وال يُنس الدعاء له ابهلداية

والرشاد .وهللا املوفق.

()340/18

والديت ..هي املشكلة!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1422/5/8

السؤال

أعاين من والديت منذ عشر سنوات من أول يوم يف زواجي فهي تريد أن تتدخل بيين وبّي زوجيت
وأوالدي يف غري طاعة هللا وأان وهي يف نقاش حار جداً بعدم التدخل علماً أنين حاولت بكل الوسائل
أن أرغبها يف الدين والتمسك بكتاب هللا بشدة دون جدوى علماً أنين ال أريد أن أغضبها ولكن ما

يف فائدة معها علماً أهنا تصلي وهلا بعض األعمال الطيبة  00ولكنها يف األمور األخرى مثل

علي أن أتخذ زوجيت إىل هذه املنكرات هي
الزواجات تذهب وتسمع األغاين وتريد أن تفرض ّ

وأوالدي أو إىل احلدائق املختلطة أو إىل املالهي وأان ال أريد ذلك وأبقى أان وهي يف نقاش حاد معها
أرجو من هللا مث منكم إفاديت يف موضوعي هذا..

اجلواب

أخي الكرمي اشكر لك ثقتك أسال هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد وان يرينا مجيعا احلق حقا

ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه واالجيعله ملتبسا علينا فنظل
أما ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه..

أوالً  -لست حباجة أخي الكرمي ال ذكرك حبق الوالدين عموماً ..واألم خصوصاً وهو حق عظيم قرنه

هللا تعاىل حبقه حيث قال[ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان * إما يبلغن عندك الكرب

أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرميا * واخفض هلما جناح الذل من
الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا] .

اثنياً  -تذكر اي عزيزي دائما هذه احلقيقة وحاول بكل ما تستطيع أن تدعوا لوالدتك ابهلداية وحسن
اخلامتة وأن تتعامل معها هبدوء ورفق وال يعين ذلك موافقتها يف مسائل تتعلق ببعض املخالفات

الشرعية وخاصة يف زوجتك وأبنائك فلك حق القوامة الشرعية وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
اثلثاً  -أمتىن لو أنك أٌقنعت زوجتك وأبنائك بوجهة نظرك وحاولت التأثري عليهم فيما يتعلق أبمور

مثل استماع الغناء أو الذهاب إىل املالهي أو احلدائق املختلطة وعوضتهم أنت عن ذلك ابلذهاب

هبم إىل أماكن مناسبة للرتفيه الربي وهي متوفرة واحلمد هلل ،فإذا أشبعته أنت لديهم بطريقة صحيحة

ومعتدلة فلن يشتاقوا إليه بنفس الدرجة فيما لو كانوا حمرومّي منه!!.

رابعاً  -ال تيأس اي عزيزي وحاول بوالدتك مرة أخرى بل ومرات أخرى لعل هللا أن يهديها للخري
على يديك فتنال بذلك سعادة الدارين ،ولكن هللا ..هللا ابهلدوء والصرب والرفق وكثرة الدعاء

وااللتجاء إىل هللا ،وحتري مواطن اإلجابة أبن يصلح هللا لك ويصلح بك ويهديك ويهدي لك ويهدي

بك إنه ويل ذلك والقادر عليه.

خامساً  -مل تذكر يل أخي الكرمي ظروفك يف املنزل وهل لديك اخوة وأخوات كبار وهل والدك

موجود يف املنزل وهل ابإلمكان استغىن األهل عنك لوجود البديل ،فإن كان كذلك ففكر يف مسألة

االستقالل عن األهل وإن مل يكن فاصرب واحتسب وعليك بصدق االلتجاء إىل هللا وتطبيق اخلطوات
السابقة ،وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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لقد كربت فمىت يدركون؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1422/4/8
السؤال

أرجو منكم مساعديت أبسرع وقت.
أان فتاة كنت دوما املدللة لدي أيب ألين الصغرى بّي أخوايت واملشكلة كيف اقنع من حويل أنين كربت

خاصة والدي.
اجلواب

أخيت الكرمية ..اشكر لك ثقتك ..وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..ابلنسبة الستشارتك

فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :صدقيين ذلك الشعور كثرياً ما يعرتي الشباب يف هذا العمر ..ويشغلهم كثرياً ..فهم فعالً قد

كربوا يف عيون أنفسهم ..وحساب أايمهم ..ولكن أمام والديهم مازالوا أطفاال صغاراً .خيافون عليهم
ويوجهوهنم يف كل صغرية وكبرية !!..فيحدث هنا التقاطع بّي وجهات نظر الطرفّي !!..واملعول هنا

على األبناء أبن يفهموا ويقدروا مشاعر الوالدين جتاههم ..وإهنا ال تعين االحتقار والتقليل من
شأهنم ..بقدر ما تعين اخلوف عليهم ..وعدم أدراك حقيقة أن األايم متر وأن الصغري يكرب!!..

اثنياً :حاويل ـ أخيت الكرمية ـ أن تتفهمي وجهة نظر والديك وال حتمليها اكثر مما حتتمل ..ومهما

كربان ..فنظل أمام والدينا صغاراً نلتمس منهم العطف والتوجيه واحلماية ونشعرهم أبننا كبار إال
عليهم !!..وهذه أول خطوة ال قناعهم أبنك فعالً كربت ..وأدركت مالك وما عليك جتاههم.

اثلثاً :حاويل أن تكوين إجيابية وعملية داخل املنزل ..وذلك بتويل بعض املهام وإمتامها من غري من وال
أذى ..وااللتزام بذلك ..بشكل مستمر .وشاركي يف إبداء وجهة نظرك " املتزنة " يف بعض ما يطرح

من قضااي األسرة واملنزل ..وال يشرتط أن يؤخذ هبا !..بل يكفي أن تطرحيها ..وتشعريهم بوجهة

نظرك..ومع الوقت سيتضح ملن حولك..أن تلك الطفلة السابقة قد كربت واصبح هلا رأايً ووجهة

نظر ..وشيئاً فشيئاً . .حتققّي ما تريدين.

رابعاً :ال أبس من مكاشفة والدتك أو والدك بشكل مباشر ..أو عن طريق وسيط ..هبذا الشعور..

وال تتوقعي تغرياً سريعاً ..ولكن يكفي أن تصل الفكرة إليهم.

خامساً :هذا الشعور غالباً يتالشى بعد فرتة ..وتتضح األمور للجميع ..فال يشغلك كثرياً ..وحاويل

أن تشغلي نفسك ـ أخيت الكرمية ـ مبكارم األخالق ..وأحسنها ..فيعزك هللا ويرفع قدرك أمام اجلميع.

وفقك هللا ومحاك من كل سوء .وحفظك وحفظ لك ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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حيايت معهم ال تطاق!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1422/11/5
السؤال

أان فتاة يف السادسة عشرة من عمري مستواي املادي متوسط ،غري متزوجة ،مشكليت هي أنين أشعر

بضيق يف نفسي وملل يكاد يقضي علي  -حقاً  -وأان يف املدرسة ،والسبب هو أنين ال أكاد أطيق
يف كل شيء ،وتشك أيضا يف ابقي أخوايت ،ولكين ال
أمي ،أحس أهنا تغريت علي وابتت تشك ّ

أحتمل أن يشك فيين أحد ،وخاصة وأهنا قد وضعتين يف موقف حمرج مع إحدى قريبايت !!..ووضعتين

يف مشاكل كثرية ،ال أعرف ..أصبحت بصراحة أكرهها ،ال تقل إين أابلغ بل فعالً أان أكرهها؛ ألهنا

حولت حيايت إىل جحيم ،وأخشى أن أنتحر ،وملاذا أخشى ما دمت أفكر هبذا الشيء؛ ألنين فعال ال
أستطيع االحتمال ،فكرت مبصارحتها أبين أريد أن أعيش مع خاليت يف بيتها للتخلص من املشاكل

اليت سوف تؤدي يب إىل املوت قريباً ،ولكنها صرخت يف وجهي وقالت يل :من تظنّي نفسك؟ فقلت
هلا :وإذا كنت أريد أن أنتحر ،وال أريد العيش معك؟ فقالت يل :افعلي ما تشائّي فأان ال أهتم..

لذلك ال أريد العيش يف وسط هذا العامل القذر ،ال تقل :إن أمي حترص على مصلحيت إهنا تريد يل أن
أموت وال تريدين كفرد يف األسرة .حاولت أن أصارح خاليت أبين أريد أن أعيش معها؛ ألين بصراحة

أشعر معها ابرتياح؛ ألن حياهتم مبنية على أسس حمبة وتراحم ،يف بيتنا لدي عادة حاولت التخلص

منها وهي أتخري الصالة عن وقتها ،أما يف بيت خاليت فإين أصلي مجيع الصلوات يف أوقاهتا ،فأرجو

أن تلحقين حبل وإال انتحرت ،وأعرف أن هذا الشيء حرام ولكن ماذا أفعل مادمت لست مراتحة
حبيايت وأخشى أن يضيع مستقبلي بسبب هذا الضيق ،فأريد حالً (عاجالً جداً) وجزاك هللا خريا.

اجلواب

األخت الكرمية ،أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
أما استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

ثالثة أمور اجتمعت فيك من خالل أسئلتك السابقة هي دالالت وعالمات واضحة وجلية تدل على
ضعف إميانك وضعف ارتباطك ابهلل  -عز وجل  -وطريقه املستقيم.

هذه األمور الثالثة اليت فيك واليت ال أقول :إهنا من الذنوب بل هي من كبائر الذنوب هي أوالً
نظرتك املوغلة السلبية جتاه والدتك ،والنظرة السلبية جتاه الوالدين هو ضرب من العقوق احملرم يف

اإلسالم ،اثنياً تفكريك يف االنتحار وقتل نفسك بغري ما ذنب أو إمث ،واألمر الثالث هو أتخريك

للصلوات عن أدائها يف وقتها يف حياتك اليومية .وهذه األمور الثالثة كما تالحظّي هي أمور جد

عظيمة يف نظر اإلسالم بل اإلخالل بواحدة منها يعد كما أسلفت وقوعاً يف كبرية من كبائر الذنوب

اليت ختدش وتنقص من إميان الفرد املسلم فكيف وقد اجتمعت فيك ثالثة منها عظام؟!

إذاً املسألة لديك من وجهة نظري ليست يف عالقتك مع والدتك ،وإن كان هلا قدر كبري من األمهية
إذ إهنا قد حولت حياتك إىل جحيم ،ولكن املسألة متعلقة بك وبعالقتك بربك قبل والدتك.

وإن كان يل من نصيحة لك ميكن أن أسديها يف هذا اجملال فأوجزها يف األمور التالية:
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أوالً :وقبل كل شيء ،العمل اجلاد من قبلك على تقوية صلتك ابهلل ابحملافظة على الصالة يف وقتها

والعمل على هتيئة نفسك على ذلك ابملناخ املناسب عن طريق الرفقة الصاحلة وكثرة الذكر واإلكثار
من عمل النوافل والتطوع وقراءة القرآن والكتب الدينية ومساع األشرطة النافعة اليت تذكر اإلنسان

خبالقه ،وأعيد وأكرر على االلتزام ابلرفقة الصاحلة؛ فهي  -ابلتجربة  -خري معّي على تقوية اإلميان
واالرتباط ابهلل عز وجل.
اثنياً :ال شك انه قد تعرتض العالقة بّي اآلابء واألبناء بعض املناوشات واخلالفات يف كثري من

البيوت ،ولكن مل يكن أبداً االنتحار هو احلل األمثل يف عالج مثل هذه املشاكل .ووجود بعض اآلابء
أو األمهات غري املتفهمّي ملشاكل أبنائهم أو غري العابئّي هبا  -ورمبا االزدراء والتحقري هلم  -ال يعين
أبي حال من األحوال أن األمل قد فقد ،وأنه ال جمال لإلصالح أو إعادة الثقة املتبادلة بّي الطرفّي،

ال بل يوجد أمل ،ولكل مشكلة عشرات احللول ،ولكن جيب التحري والبحث عنها يف مكامنها

وستجدين عندئذ أنك كنت ج ّد خمطئة حينما فكرت ابالنتحار كحل سريع ملشكلتك .خالتك على
سبيل املثال أرى أهنا فرصة ساحنة أمامك حيث ذكرت أنك تراتحّي معها ،حاويل مفاحتتها مبوضوع

مشكلتك فرمبا تتقبل أمك منها أكثر منك حبكم األخوة وقرب السن .اجعليها واسطتك مع والدتك
بل حاويل إعادة بناء العالقة شبه املعدومة مع والدتك من خالهلا.
أمر أخري قد يساعدك كثرياً يف م ّد جسور األلفة واحملبة الطيبة مع والدتك من جديد هو معرفة
ٌ

نفسيتها بصورة جيدة ،فأنت من أقرب الناس إليها وتعيشّي معها يف بيت واحد فأنت تعرفّي ما حتبه

هي وما تبغضه وما يرضيها وما يسخطها وغري ذلك كثري .فمعرفتك نفسية والدتك وطبيعتها

السلوكية تساعدك كثرياً يف امتالك قلبها وعقلها معاً ومن مث تكونّي أنت املؤثرة فيها وأنت القريبة

إليها أكثر من األفراد اآلخرين.

حاويل التزام اهلدوء يف مناقشاتك وحماوراتك مع الكل وأمك من أوىل الناس بذلك ال تكوين سريعة
الغضب؛ فهو يعمي القلب والبصر عن رؤية اإلجيابيات وحماسن األمور.
توكلي على هللا يف شأنك كله واعلمي أن كل كد ٍر وغم يصيب اإلنسان إمنا هو جزاء ما يصنعه من
ذنوب .حفظك هللا ورعاك.
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أدب احلوار مع األم..
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1423-8-20
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أسأل عن أمي اليت أخاف أن أكون عاقاً هلا بسبب كثرة املناقشات اليت حتدث بيننا علماً أن الوالدة
تعاين من مشاكل نفسية والدي تويف قبل فرتة مث بعدها أصابتها مشكلة مادية بعد ذلك أحست أن

الناس كلهم ال حيبوهنا وابتعدوا عنها وهلذا السبب صارت كثرية العصبية وهي أصالً غري متعلمة

ولذلك تفهم هي األمور على غري مرادها ،وحنن حنبها كثرياً وال نود أن جنعلها تغضب علينا ولكن

عندما نبدأ ابلكالم يرتفع الصوت أكثر فأكثر وال أحد يريد أن يتنازل عن رأيه .أرجوكم أن تشريوا

علي مبا هو أنسب علماً أنين أعلم أن هذا قد يكون من عقوق الوالدين؟
ّ

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
ما أمجل أن يعرف اإلنسان ما يشكو منه ..فهذا يريح من سيعاجله ..وأنت أخي السائل عرفت

داءك ..ويظهر أن لديك استعداداً إن شاء هللا لتقبل ما جتاب عليه..

لو حدثتك عن حق الوالدين لطال بنا املقام ..إذ حقهما مقدم على رغبات النفس وسطوهتا ..هذا

يف حاالت الوالدين الطبيعية ..أي يكون الوالد والوالدة يف وضع نفسي مستقر ميارسان حياهتما

بشكل طبيعي أما إن كاان يف وضع غري طبيعي ..كحالة والدتك ..فاألمر يزداد مسؤولية  -خاصة
األم  -إذن إن كنت تريد األجر العظيم وترضي هللا سبحانه فعليك ابتباع اآليت مع والدتك اليت هي
أبمس احلاجة إىل برك وعطفك..

 -1اإلذعان ألمرها مهما يكون ثقيالً على النفس حىت ولو أمرتك أن حتملها على ظهرك يف ليلة
ابردة مطرية وتسري هبا يف الصحراء.

 -2اإلنصات هلا ومساع حديثها حىت ولو مل تستفد منه أو مل يكن كالماً مهماً ..املهم أن يدخل على

نفسها الراحة..

 -3جتنب األمور اليت تغضبها أو تثري أعصاهبا.
 -4حتّي الفرص املناسبة ملناقشتها جتنباً إلاثرهتا.
 -5التعامل معها على تقدير أهنا مريضة ..فماذا يريد املريض من أقرب الناس إليه..
 -6هتيئة اجلو املالئم هلا إلعادة التوازن لنفسها بسبب ما أصاهبا.

 -7اإلكثار من زايرة األقارب هلا وحثهم على ذلك ..حىت ولو اصطنعت أنت مناسبة إلشعارها أن
الناس ال زالوا حيبوهنا.

ثق أبن هللا سبحانه وتعاىل سيعينك على برها إن احتسبت األجر وأن عملك هذا ما هو أال تعبد
وانقياد له سبحانه.

وأتمل قوله تعاىل (إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما ٍ
أف وال تنهرمها وقل هلما
قوالً كرمياً) .
ال تنس ما هي احلاالت اليت تصيب كبار السن ..وتذكر إذا كنت كبرياً ماذا تريد من أبناءك.

وللمعلومية ..األبناء يضلون أبناءاً صغاراً يف نظر آابئهم وأمهاهتم مهما تقدمت هبم السن..
أعانك هللا على برها..
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أيب ال يعطيين ماالً!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1423-9-29
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا

عندي مشكلة يف البيت وهي أن أىب ال يريد أن يعطين نقودا ألذهب إىل العمرة فهل جيوز أن آخد
النقود ألّهب؟ مع العلم أنه ميلك النقود وهذه احلالة متكررة دائماً يف أى شيء أطلبه منه

وشكرا

مع العلم أنين ال أملك عمالً.
اجلواب
األخ الكرمي

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم"

املسألة يف نظري ليست مسألة سفرك للعمرة أم ال  ...وإمنا هي أنك كيف تطلب من أبيك املال

دائماً لقضاء حاجاتك وأنت يف هذا السن .إهنا مسألة أكرب من سفر للعمرة إذ أنك ويف هذا السن
ال تزال دون عمل وال تزال تطلب املال من أبيك لقضاء حاجاتك فمىت إذاً تعتمد على نفسك؟.
ومىت إذا تعمل وتصرف على حالك بنفسك إن مل تكن كذلك اآلن؟ امسح يل أن ألومك على

تقصريك يف هذا اجملال فأنت رجل وأفرتض أن من العيب على الرجل أن يسأل والده أو أهله أن
يصرفوا عليه إذا كان هو صحيح وال مشاكل أو أمراض لديه.

فقم اي رجل وكن شجاعاً واحبث عن عمل وواجه هذه احلياة بنفس قوية ومهة عالية وطموح كبري،

حىت لو اقتضى األمر أن تسافر وترحتل فطلب العيش واملعاش فخر الرجال ومل يذكر يف التاريخ أن

رجالً المه الناس ألنه حبث عن عمل إال إذا كان ذلك العمل دنيئاً أو حمرماً أما غري ذلك فإنه شرف
وعزة ورفعة وتعفف عن اخللق وتعلق ابخلالق سبحانه.

فقم واهنض واستعن ابهلل وال تعجز واسأل هللا العون وسرتى كيف تنفتح عليك الدنيا أبرزاقها وكنوزها

وعندها لن حتتاج إىل أن يتفضل عليك أحد أو أن متد يدك وأنت يف هذا السن ألي أحد حىت لو
كان والدك.
أعانك هللا ووفقك،،،
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معاانيت مع أمي!!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1424-7-11

السؤال

خالل ال 23سنة املاضية وأان أواجه إساءة نفسية وبدنية من أمي احلبيبة ،خالل كل هذه الفرتة وأان
أحاول أن أبتلع أملي وأحتمل ،فقط ألهنا أمي مهما يكن ،ولكن مع األسف وبعد أن أصبح عمري

 23سنة ليس لدي االستطاعة أن أحتمل أكثر من ذلك .ضرهبا املستمر وسبها يل جعلين مريضة
جدا ،ماذا فعلت ألجازى بكل هذا؟ مؤخرا أخربين والدي أبهنا مريضة نفسيا ولكن هذا ال حيل

مشكليت .ألن تعاملها مع ابقي إخويت عكس تعاملها معي .والذي حيزنين فعال أهنا تسبين كثريا وتدعو

علي أبدعية سيئة ،اي ترى هل سيستجيب هللا من هذا الدعاء؟ وبسبب تعاملها هبذه الطريقة تعرفت
على شاب لطيف ،خياف هللا ومشهود بذلك عند الناس الذين حوله ،وهو متعلم ومن عائلة حمرتمة،
وجدت عنده احلب واحلنان الذي أحتاجه منذ زمن ،وعندما تقدم إلينا ليطلب يدي ،رفضت أمي

بشدة ،ألهنا علمت أنه كان بيين وبينه عالقة حب قبل أن يتقدم إلينا ،خوفا من كالم الناس أن فالنة
زوجت بنتها من شخص من الشارع .أرجو أن تساعدين وختربين حبقوقي وواجبايت كابنة مسلمة ،هل

لألمهات أن يفعلوا ذلك فقط ألهنم أمهات؟ واجلنة حتت أقدامهم؟ وماذا عن األطفال؟ وجزاكم هللا
خرياً.
اجلواب
أخيت يف هللا ،سالم هللا عليك ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فأهنئك على نعمة اهلداية ،وبرك والدتك ،وحلمك وصربك على معاملتها إايك ،وما أمجل أن تلتمسي
هلا املعاذير ،وتغفري هلا زالهتا جتاهك وما يدريك لعلها كما قال أبوك تعاين من حالة نفسية وليس مثة

مانع  -عقالً  -أن تكون كذلك جتاهك أنت ابلذات دون سائر إخوتك ،وهذا من االبتالء الذي

قدره هللا عليك رفعة لدرجاتك وتكفرياً لسيئاتك فامحديه على كل حال ،واصربي واحتسيب فإن أشد
الناس بالء األنبياء مث الذين يلوهنم مث األمثل فاألمثل.

سوء أو حتقد عليك أو تسيء معاملتك إال ألمر خارج عن
إن أمك عافاها هللا ال ميكن أن تضمر لك ً
إرادهتا وهو فيما أرى عقدة نفسية أو اضطراب فكري ال قدرة هلا يف السيطرة عليه أو جتاوزه فسلي
هللا هلا الشفاء ،وداومي الصرب عليها ،واإلحسان إليها فهي أبمس احلاجة إليك ابلذات لصالحك

واستقامتك.

وأما دعاؤها عليك فال يضرك حبال ،ألنه ال ذنب لك ،وال عقوق منك جتاهها فإن حصل شيء مما
ابتالء منه سبحانه وامتحاانً لك ثوابه وأجره ،ال
دعت به عليك فذاك قدر مقدور ،ولوح مسطور ً

الستحقاقك العقوبة ،وأما موقف هللا منك فأجزم أبن هللا لن يضيع لك أجراً مىت صربت واحتسبت

وأحسنت إىل والدتك.

وأما موقف هللا من والدتك فاغفري هلا وساحميها حىت يتجاوز هللا عنها ،وأما تعرفك على شاب
لطيف خياف هللا إىل آخر ما ذكرتيه فليس لك ممارسة هذه التصرفات ولنا أن نتساءل من أين تعرفت

عليه؟ وما الذي أدراك أبنه لطيف وما إىل ذلك!.

إنك اي أختاه مأمورة ابحلذر من كل أجنيب عنك مهما أظهر لك من دماثة اخللق ولّي اجلانب.
إن الرجل العفيف املراقب لربه تعاىل ال يرضى أن يقيم عالقات عاطفية مع امرأة ال حتل له ،وإن زعم
رغبته ابلزواج ،ذلك أن البيوت إمنا تؤتى من أبواهبا وأبواب النكاح هي عن طريق األولياء ال عن

طريق احملاداثت واملهاتفات وغريها.

وأحسبك اآلن قد عرفت واجباتك وحقوقك كابنة مسلمة وملخصها :لزوم برك والدتك وإحسانك

إليها ولك على والديك حسن املعاملة والعدل بينك وبّي إخوتك
وفقك هللا وأعانك والسالم عليكم.
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أشعر جبفوة بيين وبّي أيب!

اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1424/9/15هـ
السؤال

مشكليت يف العالقة بيين وبّي أيب ،حيث إنه منذ صغري عانيت كثرياً من معاملته السيئة يل وألمي،

فهو ال حيرتمها ودائم الصياح عليها وعلينا ،وهو دائماً صوته عايل وأان اآلن اصطدم به كثرياً ،حيث

أين عرفت كثرياً عن أمور احلياة ،ودائماً أراه خيطئ أمامي وقد قطع كل رمحنا ،فهو يقاطع مجيع أهل

أمي ومينعها ومينعنا من زايرهتم ،فنحن ال نستطيع أن نرى جدتنا وهي يف بلدة بعيدة عنا ،وإذا حاول

أحدهم اجمليء يعاملهم معاملة سيئة ،ولسان حاله يقول أخرجوا من بييت .كما أنه قطع عالقته أبخيه
األكرب ،وهو دائم اإلهانة يل أمام الناس ،وهكذا فأان تعودت منذ صغري على حب أمي وتضحيتها

من أجلنا ،وعلى جتنب أيب متاماً ،فنشأت جفوة بيين وبينه ،أخذت تزداد مبرور السنّي ،واملشكلة

اآلن أين ال أستطيع أن أغفر له ما حدث طوال حيايت ،وأخاف من ريب وأعلم أنه وصاان برب الوالدين

ولكنه رغماً عين ،علماً أبين أبر أمي وأقبل يدها دائماً ،ولكين ال أستطيع فعل املثل معه ،فأان مل أتعود

على احرتامه أو حبه ،فأرجو أن ترد علي سريعاً ،مع العلم أنه ال يسمع كالم أحد وال يوقر أحداً،
وهو يصر على عمل أمي خارج البيت ،ويرفض تركها له ،وهي اآلن تقدمت يف السن وال تستطيع

العمل ،وأان اآلن أشك يف كل الرجال ،وأراتب منهم وأخاف االرتباط أبحدهم ،فأرجو الرد سريعاً.
اجلواب
إىل األخت السائلة بعد محد هللا تعاىل أقول:

اعلمي أن بر الوالدين واجب حىت ولو كاان سيئّي ،وحيرم العقوق حىت ولو كان األب شديداً أو سيئ

املعاملة ،وقد أمر هللا حبسن املصاحبة ابملعروف حىت وإن جاهدا على كفر ولدمها "وإن جاهداك على

أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً [ " ...العنكبوت ]8:وأمر
بصلتهما واإلحسان إليهما حىت ولو كاان كافرين كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ألمساء وقد
وفدت إليها أمها وهي كافرة حلاجة فقال":صلي أمك" متفق عليه البخاري ( )2620ومسلم

( )1003ووالدك ليس إىل هذا احلد ،فينبغي االبتسامة يف وجهه واإلحسان إليه ،وتعمد الرضى

خبدمته ،واللجوء إىل هللا هبدايته ،وأراك بصدودك آمثة ينبغي اإلقالع والتوبة إىل هللا تعاىل وحتملي فهو

جهاد ،بل من أعظمه االجتهاد يف خدمة الوالدين.
وال داعي للشك يف مجيع الرجال ،وارتبطي حالالً ابلصاحل منهم ،وتزوجي ذا الدين املستقيم فمع

مثله تكون السعادة إبذن هللا حىت ولو كان فقرياً "إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله" [النور]32:

فقد ذكر هللا هذه البشارة عند تزويج الصاحلّي من عبادكم ،واحذري من االرتباط ابلفاسد غري

الصاحل حىت ولو كان غنياً ،أو ابن عم وحنوه.

تويب إىل هللا وبري والديك ،واضرعي ابلدعاء ،وأحسين حيسن هللا إليك.

وفقك هللا ،واتب علينا مجيعاً وساحمنا بعفوه آمّي.
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شاك يف اإلسالم ،فكيف أعامله وأدعوه!
أيب ٌ
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1424/10/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
انفصلت أمي عن أيب ألنه ال يصلي أو أنه ال يصلي الصلوات كلها "شاكه يف أحد األمرين" ،املهم

وبعد حماوالت عدة من أمي يف مناصحة أيب انفصلت عنه بعد زواج دام ثالثة عشر سنة ،وبعد أن

كربت وزادت معلومايت أانقش أحياان أيب فأشعر أنه ال يدري أي األداين املوجودة على األرض هو

الصحيح؟ ذات مرة قلت النصارى واليهود كفار ,فقال :أكفار هم؟ ال أعرف كيف أتعامل مع هذه

األزمة الفكرية ،وأظنها نتاج دراسته يف بريطانيا مدة عشر سنّي ،فهم مل يستطيعوا إدخاله النصرانية
ولكنهم استطاعوا أن يشككوه يف اإلسالم ،حىت الشيعة يقول :هلم أدلتهم  ,ليش كل شي أنتم اللي
صح ،مع أن فيه من اإلعراض عن تعلم اإلسالم شكل فظيع ،هل أيب كافر؟ وإذا كان كذلك كيف

أعامله؟ هل أؤاكاله وأشاربه؟ هل أضحك معه؟ هل ألحد العلماء مناقشته؟ ما السبيل إىل ذلك؟ مع
العلم أنه مييل جدا إىل الردود العقلية ،أمتىن أن أكون على اتصال مع العامل الذي سريد عليه لنتوصل
إىل طريقة ميكن فيها أن يصل إىل حماورة أيب .أمتىن أن ينقذ هللا بكم أيب.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فما أمجل أن جند منك هذا احلرص على هداية أبيك ،واستياءك حلاله ،إن هذا الشعور الذي تبدينه

جتاه أبيك هو شعور إجيايب مىت أحسنت تصريفه وترمجته إىل عمل مؤثر يصلح من حاله ويغري من
فكره ونظرته لإلسالم.

غري أنه قد يتحول هذا الشعور  -وهو حزنك على حال أبيك  -من حالته اإلجيابية إلىحالته السلبية
من اهلم والقلق والتوتر ،ونفرتك من والدك واستيحاشك منه وسوء عالقتك به حّي يظل هذا احلزن
منك واستياؤك حلاله حبيس صدرك ،ال تبدينه إال يف صورة التشكي والتربم والضجر.

فاحذري أن ينقلب شعورك هذا إىل جانبه السليب ،إىل جمرد اهلم والقلق فإن بدا مل يزد على عبارات

التشكي.
ِ
فجسدي هذا الشعور يف واقع عملي إجيايب مؤثر يهدف إىل تغيري فكر والدك وإزالة كل شبهة كانت
ّ
سبباً يف صرفه عن الصراط املستقيم ،وال بد لك يف هذا السبيل من سعة الصدر واحللم وطول النفس
والصرب اجلميل ،واستعيين ابهلل واصربي ،وخذي هبذه األسباب عسى أن يهدي هللا أابك ويشرح

صدره لدينه:

( )1اجتهدي يف الدعاء ،وتضرعي إىل هللا ،وحتيين املواطن اليت هي مظنة االستجابة ،كالثلث األخري
من الليل ،وآخر ساعة من عصر يوم اجلمعة ،وبّي األذان واإلقامة ،وغري ذلك مما ورد من مواطن

إجابة الدعاء.

( )2أطلعي أابك على كتب املشهورين من املفكرين اإلسالميّي ،واليت تناقش قضااي عصرية وفكرية
وإميانية أبسلوب عقلي منطقي يناسب طبيعة أبيك.
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( )3كثري من القضااي اليت تتعلق هبا بعض الشبه لدى أبيك لن جيدي فيها نقاشك معه ،لقلة
بضاعتك يف العلم ،والذي أراه أن تستعيين بعد هللا أبحد الدعاة املفكرين املشهورين ،ولك أن
تستعيين مبوقع اإلسالم اليوم لالتصال هبم؛ والتفاهم معهم إلجياد طريقة مناسبة ملناقشة أبيك وإزالة
ما لديه من ُش ٍبه ،عسى أن يكون ذلك سبباً انجعاً يف إصالحه.
كذلك أرى من األصلح لرد والدك إىل الطريق القومي :أن متضي يف معاملتك له على ما كنت عليه

من حسن األدب والتلطف يف اخلطاب ،ويستدعيك هذا أن تؤاكليه وتشاربيه وجتالسيه ،وهذا داخل

يف املصاحبة ابملعروف اليت أذن هللا هبا ملن كان والداه يدعوانه للشرك ابهلل ،فكيف مبن هو أقل شراً
من ذلك ،ممن هو يف حرية مل يتمكن اإلميان من قلبه ،لكنه مل يدع غريه ليعيش معه حريته ويشككه يف
دينه ومل يصده عن سبيل هللا "ووصينا اإلنسان بوالديه  ...وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس

لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان ، ]15- 14:وال أبس مبضاحكته،

فأظهري حسن املصاحبة حىت يشعر أبنك حتبّي اخلري له ،وأنك مل تنسي حقه عليك ومعروفه الواصل

إليك.

أعانك هللا ،وفرج مهك ،وأصلح ابلك ،وثبتك على دينه.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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طاعة األم يف قطع الرحم
اجمليب د .عادل العبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
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التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

ما حكم قطع صلة الرحم بسبب خالفات األم مع األقارب؟ فهي ال تريدين أن أذهب إليهم ،وال

آخذ املال منهم ،وال أتودد إليهم ،فهل أعصي هللا يف عدم طاعة أمي وأصل رمحي؟ أم أعصي هللا يف

قطع رمحي وأطيع أمي؟ خاصة أن اإلصالح بّي الطرفّي ليس خياراً ،فماذا أفعل؟
اجلواب
أوالً :أسأل هللا لك اإلعانة والثبات وزايدة احلرص على ما ينفعك أبداً.
اثنياً :من املعلوم أن صلة الرحم واجبة وقطعها حمرم ،وطاعة األم واجبة وعقوقها حمرم ،وعليه :فإنه

ينبغي عليك أن متتلك قلب أمك ،وتكسب ودها ،وذلك حبسن التعامل ،ومجيل األخالق وساميها،
وأن تتوجه بصدق إىل هللا تعاىل ابلضراعة واإلحلاح يف الدعاء أبن يصلح أحوال اجلميع.

أخي السائل :ال بد من مفاحتة األم يف اإلصالح ،فالصلح خري ،فال تقطع رمحك ،وال تنو القطع

كالً ،ولكن "سددوا وقاربوا" ،فتأخر يف زايرهتم مثالً ،وليكن قصدك اإلصالح ،وليس قطع الرحم،
وهناك فرق بّي القطع ونيته ،وبّي التأخر ابلزايرة ،والتواين يف الوصل بنية اإلصالح ،فتنبه هلذا.

اثلثاً :السرائر يعلمها هللا ،فإن أخلصت وصدقت لن تعدم وسيلة لإلصالح فقلوب العباد بيده

وسيصلهم ويقرب بّي متباعديهم إن علم يف ذلك خرياً.
رابعاً :أما إذا بذلت كل هذا وصدقت وأخلصت ،ومل تتمكن من مجع املتباعدين وإصالح بّي

متخالفّي ،فال شك أن حاجة أمك لربها ،أوىل من حاجة أقاربك يف وصلهم ،وقد يصلهم غريك ،وال

يوجد من يرب أمك سواك فقم بربها ،دون القطع أو نية القطع ،ولك أال تشعرها ابلوصل إن أمكن
وصلهم - ،وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه.-
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والدته تريد نفس أعطياته لزوجته
اجمليب فهد السنيد
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التاريخ 1424/12/5هـ
السؤال

سواء بعلمها أو
أان أحب أن أكون ابراً بوالديت ،إال أهنا تطالبين أبن أعطيها مثل ما أعطي زوجيتً ،

بغري علمها أي( :تقول أبهنا ال حتللين وال تبيحين إن أان أعطيت زوجيت شيئاً ومل أعطها مثله)  ،فما

رأي فضيلتكم؟ علماً أن يل إخوة ثالثة متزوجّي وتطالبهم مبا تطالبين به ،فهل أكون عاقاً هلا إذا أان

اشرتيت لزوجيت بدون علمها أو مبا مل أعطها مثله أو قيمته؟ .ولكم خالص حتيايت.
اجلواب

نعم نقول :ال جيب العدل بّي الزوجة واألم ،الزوجة هلا نفقة خاصة بعقد النكاح؛ ألن فيه استمتاع.

أما أن املرء كلما أنفق على زوجته أنفق على أمه هذا ال جيب إال إن كانت األم حباجة إىل النفقة،

وابنها غين ينفق عليها نفقة األمومة ،أما أنه كلما اشرتى كسوة المرأته اشرتى كسوة ألمه ،وكلما
سافر ابمرأته سافر أبمه ،فاألم ليست بضرة حىت يعدل بّي زوجته وبينها يف الكسوة والسفر،
واملبيت ،وحنو ذلك.

األم هلا نفقة خاصة بشرط أن تكون حمتاجة ويكون االبن غنياً ،أما الزوجة فلها نفقة واجبة بكل

حال ،ولو كانت غنية والزوج فقري ،ولكن يف مثل هذه احلالة ال شك أن األحسن أن يداري أمه ،وال

يظهر هلا أنه أنفق على زوجته ،وإذا جعل ذلك سراً ومل تعلم به فهذا طيب ،ومع ذلك ال ينسى أمه

من اهلدااي وحنو ذلك ،وإذا كانت حمتاجة فيجب عليه أن ينفق عليها.

والنفقة على مجيع اإلخوان ،إذا كان عنده إخوان متزوجون وكلهم أغنياء وهي حمتاجة ،فالنفقة عليهم

مجيعاً كل على حسب حاله.

فخالصة اجلواب نقول :ال جيب عليه أن يعدل بّي أمه وزوجته؛ بل ينفق على زوجته ،إذ جيب ذلك

هلا بعقد النكاح ،ولو كانت غنية وهو فقري ،وأما األم فالنفقة عليها غري واجبة إال بشرط أن تكون
فقرية وهو غين.
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هل هذا من العقوق؟
اجمليب عمر بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
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التاريخ 1424/11/25هـ

السؤال

أان فتاة أبواي منفصالن ،وأعيش وحدي مع أخي الذي يصغرين بعدة سنوات ،أرتدي احلجاب كامالً
مع تغطية الوجه والكفّي ،ولكن مشكليت أن والدي ليس ملتزماً ،فتسبهب يل سابقاً يف مشاكل كثرية
عند ارتدائي احلجاب ،ومنذ ذلك احلّي وبعد أن ُّ
ثبت على قراري يف ارتداء احلجاب وهو يعاملين
على أين متشددة وغري سوية ،واآلن أريد أن أغري دراسيت وهي الطب؛ وذلك ملا يلي:

أوال :ألين غري حمبة هلا ،وأضطررت إلعادة السنة.

اثنياً :ألن االختالط شديد جداً ،وال أجد وقتاً إال فقط ألداء الصالة املفروضة مع كثرة املذاكرة

وضيق الوقت ،وبدأت أشعر ابلضيق والنفور.

واثلثاً :أين متحملة مسؤولية البيت كاملة ،فبعد التزامي بدأت أشعر أين بال هدف ،وأين أدرس الذي
يريده َم ْن حويل ليس ما أحب ،وأان اآلن أريد أن أدرس دراسات إسالمية يف اجلامعة ،وسؤايل هو:

ي إذا أرادا مين االستمرار يف الطب ،وأان صممت على
هل هبذا التصرف أكون قد عققت والد ه
الدراسات اإلسالمية؟ آسفة على اإلطالة لكين أعاين شديداً بسبب هذا املوضوع ،وأان كارهة
لدراسيت للطب ُِحمبهةٌ لوالدي ،وقد أصبت حباالت اكتئاب كثرية ،وقد استخرت هللا ،مث ها أان ذا

أستشريكم وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخيت السائلة - :هنور هللا قلبك ابلطاعة -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فأشكر لك ثقتك مبوقع (اإلسالم اليوم)  ،وعرضك مشكلتك على القائمّي عليه ،راجياً من هللا -

تعاىل  -أن جيعل يف ما تقرئينه خمرجاً وحالً ملشكلتك.

أخيت الكرمية :أهنئك يف البداية على اختيارك ارتداء احلجاب ،والتشبه أبفضل من تقتدي هبن املرأة
املسلمة ،أال وهن أمهات املؤمنّي  -رضي هللا عنهن أمجعّي ،-فأسأل هللا  -تعاىل  -لك الثبات

على احلق.

أما ما ذكرتيه من األذى الذي حلقك من والدك بسبب ارتداء احلجاب الشرعي ،فهذا نوع من
االبتالء الذي يعرض للمتمسك ابلسنة ،خاصة يف زمان غربة الدين ،وغربة املكان  -كحالك اليت

أنت فيها -وهو -أي االبتالء -سنة ماضية لكل من اختار طريق اجلنة ،ولذا قال هللا  -جل وعال-
ملن هم خري منا  -من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا

أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا
معه مىت نصر هللا" [البقرة ]214:فيأيت اجلواب من الرب الرحيم -الذي يعلم ما يالقيه عباده من

شدة وضنك وعناء" :-أال إن نصر هللا قريب" [البقرة ، ]214 :ولقد قال هللا  -تعاىل  -مسلياً
لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم" :-ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ابلذين سخروا منهم ما كانوا
به يستهزئون" [األنعام. ]10:
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أمي سريعة الغضب

اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
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التاريخ 1425/1/5هـ
السؤال

أان إنسان ملتزم -وهلل احلمد -منذ فرتة ليست ببعيدة من  6أو  7أشهر ،املهم أان مشكليت يف أمي

عدم توافقي معها ،فهي عصبية ،ومتر بظروف نفسية كثرية جداً ،وأان عصيب ،وحار مبعىن أصح ،وهي
ال تقدر أبدا رغم أهنا متعلمة ،لكن صدقين حاولت جاهداً إرضاءها ،ولكن دون جدوى ،كثرية

الشكوى ،رغم أننا يف احلياة اليومية جدا متوافقان ،ومتفامهان ،لكن حتدث املشاكل وقت الطلبات،

حتدث املشكلة رغم أين ال أخرج كثرياً طول األسبوع ،فقط يف عطلة األسبوع ،أخرج قليالً أيضاً،

ولكن حتدث مشاكل ،وال أستطيع أن أمسك نفسي ،فأغضب ،تعبت اي شيخ ،لكن مع العلم يل أخ
أكرب مين ،ال يهتم هبا كثرياً ،يف الشهر مرة أو مرتّي ،ومع ذلك ينفذ له كل أمر ،وهو يسبها،
ويشتمها ،وأان عكس ذلك ،أهتم أن ترضى علي ،لكن تعبت.

اجلواب

أمحد هللا الذي م هن عليك ابهلداية اي أخي ،وأسأله أن يتم نعمته عليك ابلثبات على طاعته.

مشكلتك أخي العزيز هي مشكلة الكثري ممن ميرون بنفس املرحلة اليت متر هبا اآلن ،فلست الوحيد

الذي يعاين منها ،وسببها -غالباً -عدم تفهم الوالدين بطبيعة مرحلة املراهقة ،وحاجة االبن أو البنت
خالهلا إىل إبراز نفسه ،وحتقيق ذاته ،وإثبات استقالليته ،بل رمبا تفهم هذه املشاعر على أهنا مترد
وعصيان على سلطة العائلة ،ومن هنا تنطلق املشاكل .يضاف أمر آخر لوالدتك ،وهو أهنا متر

(بظروف نفسية)  ،ومعىن ذلك أهنا قد تتصرف تصرفات هي ليست مقتنعة بصحتها ،ولكن حتت

ضغط هذه الظروف قد يصدر عنها ما ال حتب من االنفعاالت؛ ولذلك أجزم أهنا  -يف نفسها -

تشعر بتأنيب الضمري؛ ألهنا تعاملك هبذا األسلوب؛ ألهنا أوالً :أم ،واثنياً :ألهنا تعرف ظروفها اليت متر
هبا ،ولكن قد ال تصرح لك بذلك ،بل ترتمجه بتعويضك ابحلنان الزائد وقت اهلدوء أو منحكم بعض

املال أو غريه ،والذي عليك أن تفهم أن هذا نوع من االعتذار لك بطريقة غري مباشرة.

جانب آخر ال بد أن تتفهمه وهو أن تصرفها معك هبذا األسلوب-وإن كان خطأ ال أؤيدها عليه -
إال أنه داللة على مكانتك املتميزة يف قلبها ،فهي ختاف عليك من اخلروج -وال ألومها على ذلك-

ألننا نعيش يف زمن خميف حقاً ،فتحت أبواب االحنراف فيه على مصارعها ،وهي ختاف أن خيطفك
إحداها ،فتخسر فلذة كبدها.

وهي ال تعامل أخاك بنفس االهتمام؛ ألن منزلته أقل من منزلتك بكثري يف قلبها ،وكيف ال يكون

ذلك ،وهو (يسبها ويشتمها) ،أعوذ ابهلل من سخطه وعقابه ،وهي ختاف أن ختسرك أنت كما خسرت

أخاك ،والذي أريده منك اي عزيزي ما يلي:

 -1أن تتفهم مشاعر والدتك ،فهي أم ،وقد ال تعرف -اآلن -داللة هذه الكلمة ،ولكن إذا كربت
 -إبذن هللا -وتزوجت ،ورزقك هللا الذرية سوف تدرك هذه املشاعر متاماً ،فكل تصرف منها ال يعين

أهنا تكرهك أو تقلل من شأنك ،بل ختاف عليك.
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 -2أعجبتين جداً حينما تفهمت أن والدتك متر بظروف نفسية كثرية جداً ،ومعىن ذلك أنك متلك

عقالً راجحاً ،وهذه الصفة يقل وجودها فيمن هم يف مثل سنك؛ يدل عليها أيضاً أنك حتاول جاهداً
إرضاءها برغم أهنا تعاملك هبذا األسلوب ،وأنك هتتم هبا خبالف أخيك ،ومبا أنك شاب عاقل فيجب
أن تعلم أن أسلوب املواجهة ،والصدام قد ال جيدي ،بل رمبا زاد املشاكل اشتعاالً!.
هل مر بك يوم ،ورأيت كيف تقبل مياه السيول على األودية؟ تقبل بقوة ،وعنف ،وهدير خميف ،فلو

كنت يف وسط الوادي جلرفتك ورمت بك يف مكان سحيق ،ولكن لو ملت مييناً أو مشاالً عن وجهها
حىت هتدأ خلضت فيها بكل هدوء واستمتاع.

وأريدك أن تعامل والدتك بنفس األسلوب ،وتستخدم يف ذلك عقلك ،ففي وقت غضبها وهيجاهنا

كن هادائً ،وأجلم أعصابك ،أو أخرج من املكان الذي أنت فيه إىل مكان آخر يف البيت ،أو توضأ

وصل ركعتّي ،وتعوذ ابهلل كثرياً من الشيطان الرجيم ،فإذا ذهب غضبها وهدأت نفسها فبإمكانك أن
تنال منها ما تريد.

قد ال ينجح هذا األسلوب يف البداية ،ولكن إذا تعودت أنت عليه ،وتعودت منك أمك عليه،
فسوف يتغري أسلوهبا معك بشكل قد ال تصدقه اآلن وهذا واضح جمرب.

 -3أن تقرأ كثرياً يف اآلايت القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة اليت وردت يف فضل بر

الوالدين ،وخاصة األم؛ لكي تعلم أنك وإن حرمت نفسك مما حتب طاعةً هلا فسوف تنال رضا هللا

وأجره ،وثوابه ،وهو خري وأبقى.

 -4أن حتاول مناقشتها هبدوء ،يف وقت توافقكما ،وتفامهكما يف أسلوهبا الذي تتعامل به معك ،وأن
تشعرها أن هذا األسلوب يفتح عليك ابب الشيطان؛ ليزين لك عصياهنا ،وعقوقها ،وتطلب منها أن

تعينك هي على برها واإلحسان إليها أبن تتعامل معك أبسلوب أفضل.

 -5أن جتعلها تثق بك وتطمئن إليك ،فكما قلت دافعها ملنعك من اخلروج هو خوفها عليك ،خاصة

وأنك قريب عهد ابهلداية ،فإذا استطعت إقناعها أبنك أهل للثقة ،وأن لك أصدقاء صاحلّي مهتدين،
وأشعرهتا ابالطمئنان خلروجك أبن تلتزم ابلوقت احملدد لرجوعك إىل البيت ،وخالل خروجك تتصل
عليها؛ لتطمئنها على نفسك ،وتسأهلا إن كانت حمتاجة لشيء حتضره هلا من احتياجات للبيت ،وإذا
طلبت منك قطع خروجك والعودة حاالً أن تفعل سوف جتدها بعد فرتة ال متانع أبداً من خروجك،

والتجربة خري برهان.

أخي :سوف أيتيك يوم تلهج فيه هبذا الدعاء" :رب ارمحهما كما ربياين صغريا" [اإلسراء]24 :

حينما ترزق ابألوالد وحتس مبعاانة األبوين يف الرتبية ،وثقل هذه املسؤولية العظيمة .وفقك هللا ،وثبتك
على طاعته ،وهداك ملا حيب ويرضى وشفى والدتك.
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كيف أتعامل مع والدي الظلوم؟!
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/2/28هـ

السؤال

ردت من البيت
كابدت وحدي ،وطُلقت أمي وطُ ُ
أان غضب املزاج ،سريع االنفعال ،عشت مظلوماً ،و ُ
ألشهر كثرية ،ووالدي يكرهين ويتلفظ علي أبقوال ،بينما حيب إخواين من عمايت من غري أمي
املطلقة ،وأان اآلن بعد عمر  24عاماً ال أطيقه ،وكثرياً مايرِّدد كالماً يزعجين فيه قذف ألمي وسب

ألخوايل ،وزواره قليل جدًّا ،ويقوم بطرد ضيويف ،فهم أيتون يف بيتنا (أان وأخوايت من أمي)  ،ما كيفية

جارحا ،ويذكران أبخطائنا وحنن صغار ،وكلنا ال نرغب عندما أييت
التعامل معه؟ حيث إنه يردد كالماً ً

إلينا ،فهو أييت يف اليوم أكثر من  10مرات ،لكنه يذهب بعد أن يغضبنا ويتكلم أمام أبنائه من
عماتنا ،ما كيفية التعامل معه رغم أننا ضافران جهودان ،وحاولنا معه ،لكنه كما هو.

اجلواب

كنت أرغب االستفصال أكثر عن بعض الفقرات الواردة يف االستشارة ،وخاصة أسباب انفعال األب

يقرعكم هبا ،وحيث مضى زمن مل يرد أي اتصال وحىت ال يتأخر الرد
ونوعية الكالم واألخطاء اليت ّ
عليك إليك هذه اإلجابة اليت أرجو هللا أن يوفقين فيها ويوفقكم لتجاوز املشكلة.

من الواضح أن مشكلتك اليت ترغب االستفسار عنها هي حال والدك معكم وموقفك منه وكيفية

التعامل معه ،ولكنك أشرت يف السياق نفسه إىل مزاجك الغضيب على حد وصفك.

ولذلك أقرتح عليك أن تتعرف على وسائل وأسباب ضبط النفس ،وأن تعود نفسك على ملك

غضبك وتتيح لنفسك شيئًا من سعة الصدر وحتمل الضغوط؛ فإنك هبذه احلال تستحق األجر من
هللا ،وتسلم من مغبة االسرتسال يف الغضب الذي ال تقتصر نتيجته على اآلاثر السلبية املتعدية

بسبب الغضب ،بل من املتوقع أن يفتك بك ويسبب لك أزمات عضوية كقرحة املعدة أو القولون

العصيب ،فضالً عن اإلهناك العام الذي يعم سائر اجلسد والنفس.

وأما عن والدك فال أعرف ألي شيء يقف هذا املوقف أو يتصرف بذلك التصرف ،وال أكاد أتبّي

شيئًا من ذلك ،وخباصة أن وصفك لألمر جاء يف سياق انفعايل من نفسية عصبية ،ورمبا كتبت
السؤال بعد موقف من هذا النوع ،ومع ذلك فالذي ميكنين اقرتاحه ما يلي:

 -أن تطلب تدخل بعض األقارب الذين حيظون بقبول لدى والدك ،إما أبن يصارحوه خبطأ تصرفاته

معكم ،أو على األقل يقنعوه أبن يراجع جهة استشارية للحد من العصبية واالنفعال اللذين أتوقع أن
يكون والدك متص ًفا هبما.

 -إذا كان من املمكن أن تنتقلوا عن البلد الذي يقيم فيه والدكما ولو لفرتة وجيزة؛ ألي مربر ،فرمبا

نضجا فيتفهم شأنكم.
كان هذا ً
انفعا حىت تبدو أمامه أكثر ً

 إذا مل ميكن السفر فقد ترون االبتعاد يف السكن شيئًا ما ،على األقل يقل عدد زايراته لكم ،وهذاممكن يف البلد الذي ذكرت أنك تسكن فيه.

 -من املتوقع أن موقفه منكم نتيجة ملوقفه من أمكم  -مثالً  ،-وابلتايل فال بد من حتري السبب

والتعامل معه إبنصاف.

 رمبا كانت املشكلة موقفكم من إخوانكم ألبيكم ،ومن حق إخوانكم تقبلهم واإلحسان إليهم،ولعل يف التعامل معهم ما يكون سببًا يف ختفيف حدة والدكم.
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 ملاذا يتشاجر معكم يف كل مرة يزوركم؟ أال يستحق هذا منكم البحث والتحري والتعامل معاملوقف بقدر من الرتوي والتشاور فيما بينكم للخروج حبل مشرتك تتوقعون أنه األنفع لكم.

 هل تبادلونه النقاش مما جيعله حيتد أكثر؟ وهل هناك أسباب مالية جتعله يتصرف هبذا الشكل ،أوأنه يف بيئة تعوده على القسوة  ...وكما ترى؛ فهي أسئلة ال أجد إجابة عنها ،وأنتم من يعرف اإلجابة

أو يتوقعها.

 -وال أنسى أن أوصيكم ابالحتساب على البالء؛ فإن جمرد التجلد (ولو بدا كأنه صرب) ال حيقق

األجر الذي وعد هللا به املبتلّي .كما أن من املهم تقبل والدكم وحماولة اإلحسان إليه؛ فلعل بعض

اإلحسان يكون سببًا يف كسب مودته وأبوته .وهللا أعلم.
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أمي مدمنة أسواق
اجمليب حممد العبد الكرمي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

السالم عليكم.
مشكليت ببساطة :أمي تكثر الذهاب إىل األسواق ،وأان أعلم خطورة كثرة اخلروج من املنزل ،لكن

طلبت مين الذهاب هبا إىل السوق أليب
أمي ال أتخذ برأيي ،وأان ال أستطيع عصيان أمي ،فمىت ما
ْ

علما أن والديت متعلمة وتعلم
ندائها لكي ال تغضب علي وحيصل العقوق ،ما احلل هلذه املشكلةً ،

خريا.
األحكام الشرعية ،لكن تعلمون حب املرأة للسوق .جزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخ الكرمي :استنكارك لكثرة ذهاب أمك للسوق ،دليل حبك وتقديرك لوالدتك العزيزة ،وخشيتك
من عقوقها دفعك لالستجابة لرغباهتا املتكررة للتسوق ،وعدم اعتبارها لرأيك جعلك ال تدري ماذا

تفعل؟! وما دام أن أمك متعلمة فتأكد أهنا لن تكرتث برأيك كثرياً ،فمن الواجب عليك أن ترتفع

مبستواك العلمي أثناء حديثك مع أمك ،وأن متارس معها شيئاً من اهلندسة النفسية وعلى سبيل

املثال :يُفضل أن يكون حديثك مع أمك عاماً قبل أن ترسل هلا الرسائل املباشرة عن ذهاهبا للسوق.

ويف هذا احلديث العام كن مستمعاً جيداً ومنصتاً مهتماً ملا تقول ومثنياً على ما يستحق املدح.

فهذه مداخل ملا بعدها .إذا كانت أمك عنيدة وال تقنع إال برأيها ،وال يصلح معها كثري من األساليب

السلوكية اجليدة ،فدع األشرطة تتحدث أثناء ذهابك هبا يف السيارة وحاول أن تنتقي أفضل
احملاضرات من خالل سؤالك ألصحاب التسجيالت وال يلزم أن
تكون احملاضرة مباشرة.

وأخرياً :شارك أمك دائماً كلما ذهبت وكن جبانبها ومعها يف السوق وحاول أن تصل إىل مرحلة تعتمد
فيها عليك حىت ترسلك يف املرات القادمة نيابة عنها لتشرتي أنت بدالً عنها .وذلك ال يتم إال إذا

وثقت برأيك؛ ولذلك حاول أن تقرتح عليها بعض األذواق اجليدة فيما تريد أن تشرتيه أو ختتاره.
وابهلل التوفيق.
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نصائحي تصدم بتعنت أخوايت
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة
املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/06/23هـ

السؤال

والدي من النوع السليب يف املنزل بعكسي حيث أحاول قدر اإلمكان إصالح وتعديل ما أراه يستحق
اإلصالح من شأن أمي وأخوايت حيث إنه ال إخوة ذكور غريي ،ولكن نصحي هلم يصطدم بتعنت

أمي وأخوايت حيث ال يتقبلن مين أي نصح ،فهن تعودن على إدارة أمورهن أبنفسهن ،وحياولن

االستقالل بكل األشكال ،وعندما تصل األمور لدرجة جيب استخدام القوة معهن ملنعهن من القيام

مبنكر أفاجأ بتدخلها لصاحلهن بدون أي تردد أو حتكيم للعقل ،مع أن والديت متعلمة وتدعي
االلتزام .آسف على اإلطالة ولكنها معاانة سنوات.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
أخي الفاضل :هذا قدرك فاحلمد هلل على قضاء هللا وقدره.

معاانتك مع أقرب الناس لك والديك وأخواتك فال مناص من العمل والدعوة ابلصرب واحلكمة،
فأنت على أجر ،وعلى خري ،وكل عمل تعمله احتسب عند هللا ذلك ولو مل يتحقق لك ما تريد.
من أعظم وسائل تغري األسرة لطريق اخلري واهلدى هو الدعوة ابحلكمة واألخالق الفاضلة من

ابتسامة ،هدية ،تقدمي احلاجات اليت يطلبوهنا ،اجللوس معهم ،حتريك عواطفهم للخري وعمله من

خالل عرض مناذج من أعمال اخلري اليت حتتاج إىل مساعدة ،أدخل مع اهلدااي بعض األشرطة النافعة

اجلذابة.

ينبغي أن يكون لك حضور يف حياهتم ابالتصال هبم والسؤال عنهم وقضاء حوائجهم ،وأال تكون

عالقتك هبم جمرد تقدمي النصائح وإصدار األوامر ،وتذكر "فبما رمحة من هللا لنت هلم" ،ودعين أعتب
عليك ذكرك الستخدام القوة ،فهل تستطيع بناء القناعة ابلقوة أم ابإلقناع.
تذكر أن هللا رفيق حيب الرفق ،وأن الرفق ما كان يف شيء إال زانه ،وأن هللا يعطى على الرفق ما ال

يعطى على العنف.

التأكيد على اهلدااي ألن هلا أثر عظيم يف تغري النفوس وتوجه القلوب؛ كما أخرب النيب -صلى هللا عليه

وسلم" :-هتادوا حتابوا" رواه البخاري يف األدب املفرد ( )594من حديث أيب هريرة -رضي هللا
عنه -وحسنه األلباين -رمحه هللا.-

حنن متأكدون  -إبذن هللا -سرتى اآلاثر اليت حتبها على أهلك ،ولكن ال تعجل وأبشر خبري .وهللا
املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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أمي ..ورسائل اجلوال!!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1423-4-7
السؤال

أان شاب من أسرة كرمية والدي متوىف وأسريت تتكون من مخسة أشخاص :أمي ،وإخويت.

وفقين هللا لطريق اهلداية ..واهتدى على يدي بعض األحبة وهلل احلمد ،وأان اآلن واقع يف مشكلة

كبرية جداً!!!..
مشكليت أنين اكتشفت مبحض الصدفة أن هناك رجل غريب يتصل بوالديت عن طريق اجلوال ويرسل
هلا بعض الرسائل ..اليت استشفيت منها رغبته يف االرتباط هبا !!..مع العلم أن والديت امرأة فاضلة

متعلقة برهبا إىل حد كبري..أان اآلن يف حرية شديدة وال أعرف ماذا أصنع فأان مشتت الفكر كلياً أرجو

إفاديت أبسرع وقت ممكن.

اجلواب

األخ الكرمي
شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع اإلسالم اليوم

احلمد هلل الذي وفقك للهداية وللرفقة الصاحلة اليت تدل على اخلري وتعّي عليه.
ال أدري هل اكتشافك مبحض الصدفة وجود رسائل لوالدتك عن طريق اجلوال هي يف حقيقتها متثل

مشكلة؟؟ ال بد أن تضع األمور يف حجمها الطبيعي وتتعامل معها من خالل ذلك احلجم .وميكنك

وضع هذه املسألة يف حجمها الطبيعي من خالل معرفتك أن هناك أموراً جيب الوقوف معها ومنها:
أوال :هل وجود مثل هذه الرسائل واالتصاالت يعين ابلضرورة رضى والدتك هبا رغم ما تقوله يف

صفاهتا من فضل وعلم وتعلق ابهلل عز وجل .فكم أزعج كثري من الشباب العديد من البيوت

ابتصاالهتم الغري أخالقية ورمبا الوقحة يف بعض األحيان ومل يكن ألهل هذه البيوت من حل إال
الدعاء ابلتخلص ممن يزعجهم مبثل هذه األعمال هذا من جانب..

اثنياً :من اجلانب اآلخر ..جيب أن تشعر أن والدتك ليست صغرية وفيها من العقل ما مينحها

التحكم والتصرف املناسب يف مثل هذه األمر بل أن الشرع أعطاها احلق املطلق بقبول اخلاطب من

رفضه ونزعه من وليها متاماً خبالف املرأة البكر.

اثلثاً :كذلك جيب أن تشعر أن املرأة مثلها مثل الرجل  -إن مل تكن أكثر يف احتياجها إىل األنس

والعطف الزوجي الذي ال ميكن أن يوفره هلا غريه من الناس حىت البنّي والبنات .فلماذا ال تريد أن
تتصور أنه ميكن لوالدتك أن تتزوج مرة أخرى بعد وفاة والدك فهذا حق مشروع هلا ،خاصة إذا كانت
ال زالت يف س ٍن مبكر ومل تواجه تشنجاً سيِّئاً ابلرفض من قبلك أنت وأخواتك.

رابعاً :من خالل ما سبق ميكن أن أفيدك أن هذه احلال مع والدتك ال ختلو من حالّي من وجهة

نظري.

احلال األوىل :أن ال تكون لدى والدتك الرغبة يف الزواج البتة وال ترى اخلوض يف هذه املسألة هنائياً
ويف هذه احلال جيب أن تعلم أن ما اكتشفته إمنا هو عملية إزعاج من طرف آخر سيِّئ ووالدتك غري
راضية متاماً ومل تسعى إليه مطلقاً ولن ختدع به.
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احلال الثانية :هي أن يكون لدى والدتك شوق ورغبة يف الزواج وملء عاطفتها وأحاسيسها ابلدفء
الزوجي الذي افتقدته بعد وفاة والدك وهنا جيب عليك التدخل يف املوضوع وإشعارها أنك وإخوانك
تشعرون ابلسعادة والرضى يف حال زواج والدتك ،إذ هذه اللفتة منك ستعطيها الدفعة القوية اليت

حتتاجها هي يف مصارحتك وكشف ما تكنّه يف نفسها إليك ،فأنت يف سن العشرين وأهل لكسب ثقة
والدتك وسندها بعد هللا.

حاول التحدث معها يف مثل هذه القضااي " أقصد قضااي الزواج " ولو عن طريق املزاح والتلميح

وحاول التبصر بردة الفعل لديها وكن ليّنا هيناً معها واعلم أنك ستعذرها كثريا وستقدر مشاعرها إذا
ما مررت بتجربة الزواج الحقاً مبشيئة هللا وسرتى كيف يعز على اإلنسان فقدانه ملشاعر احلنان

الزوجي والعاطفة الفياضة واألحاسيس الزوجية اجلميلة ،وستعلم حينئذ كم هي أاننية مفرطة أن يرفض
األبناء والبنات أو يغضبوا حّي يعلمون بتقدم عريس لوالدهتم األرملة.
وفقك هللا لرب والدتك ابحلسىن.
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معاانيت مع أيب
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/04/04هـ
السؤال

أان شاب أبلغ من العمر الـ 20عاماً ،ومشكليت مع والدي الذي يبلغ تقريبا من العمر  45عاماً،
ولكنه ال يصلي ،ال يذكر هللا ،فظ غليظ ،ال أذكر مرة أنه حتدت معي يف مشاكلي ،أو حدثين ،أو

آنسين ،أو جالسين ،أو قبلين ،أو عانقين ،ال بل كان جليسه اجلهاز املرئي ،واألفالم األجنبية ،فقد

كنت أشعر كأهنم أبناؤه ولست أان.
والدي رجل مقتدر ومينع عين املصروف ،واألنكى من هذا مينعين من العمل! ال أشعر اجتاهه

ابملشاعر ،بل ابلعكس ،أحس أين بدأت أكرهه!

شيخنا الفاضل! ذات مرة أتخرت عن البيت ،وال أنكر أين أخطأت بعض الشيء ،حيث أتخرت عن

مساء ،ويف هذه الفرتة كان أحد اخويت
البيت حوايل الـ 3ساعات ،من الساعة  4:30إىل ً 7:20
ينتظرين إليصاله لعمله ،وقد ظننت أن زميال له سيوصله ،وعندما دخلت للبيت قام أيب بضريب

ابلسوط أمام إخويت صغاراً وكباراً ،وأمام عميت اليت كانت يف زايرة لنا ،شعرت كأين طفل ،وهللا أين
أهنت ،ومنعين من الذهاب وصالة العشاء يف املسجد!

فيا شيخي :ارشدين كيف يكون التصرف مع مثل هذا األب -هداه هللا ،-هل جيوز يل ترك البيت

بنية الفرار ابلدين؟ وهل يوجد حل آخر؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

فعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

وصلتين رسالتك اليت تذكر فيها حال أبيك  -حفظه هللا  ،-وعالقته معك ،وقد تعاطفت كثرياً
معك ،ودعوت هللا لك وأان يف بيت من بيوت هللا أن يفرج كربتك.

ابين احلبيب :أهنئك على اهلداية واالستقامة ،وأسأل هللا لك الثبات حىت تلقى احلبيب املصطفى -
صلى هللا عليه وسلم -يوم القيامة؛ فتشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة .ابين العزيز :أوصيك
ابلوصااي التالية حلل مشكلتك -إن شاء هللا:-

الوصية األوىل :الصرب اجلميل ،اصرب على معاملة والدك لك ،وتذكر أن الصابر له اجلزاء الذي مل

خيطر على ابل أحد؛ قال تعاىل" :إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب"" ،وجزاهم مبا صربوا جنة
وحريراً" ،وتذكر دائماً أن الصرب سبب يف تفريج الكرب ،وحتقيق األهداف؛ قال النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-واعلم أن النصر مع الصرب" ،فاصرب وإن طال األمر العسري ،واصرب وإن عظم

الكرب ،واشتد العسر؛ قال تعاىل" :فإن مع العسر يسرا* إن مع العسر يسرا" ،فاصرب صرباً مجيالً،
وتذكر قول القائل:

سأصرب حىت يعجز الصرب عن صربي*** وأصرب حىت أيذن هللا يف أمري
صِ ِرب.
وأصرب حىت يعلم الصرب أين*** صابر على أَم هر من ال ه

الوصية الثانية :أشغل نفسك داخل البيت وخارجه؛ اشتغل بتخصصك الدراسي وابلقراءة النافعة،

وأبنواع العبادات ،وبغري ذلك من النافع من األمور ،وهذا االنشغال حيقق لك ما يلي:
 -1ختفيف أثر املشكلة على نفسيتك.

 -2استفادتك من وقتك يف شيء انفع.
 -3زايدة هدايتك واستقامتك.
 -4انظر الوصية القادمة (الثالثة) .
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الوصية الثالثة :االبتعاد عن أسباب االصطدام ابلوالد  -حفظه هللا ،-ابتعد عن كل ما قد يسبب
غضبه ،ويسبب التوتر بينكما حىت لو كان على حساب بعض آرائك أو رغباتك؛ وهذا سيخفف
سخونة املوقف بينكما ،وابلتايل ستشعر براحة أكرب.

الوصية الرابعة :حاول أن تكون سبباً يف تغيري والدك  -رعاه هللا -ولكن دون أن تكون أنت يف

الواجهة أمامه ،ولكن بطرق غري مباشرة؛ كما يقال  -من وراء الكواليس ،-وهناك وسائل كثرية:

أذكر لك منها ما يلي:

 -1توفري بعض املواد اإلعالمية الدعوية ،وتوصيلها إىل الوالد  -وفقه هللا -بطريقة مناسبة عن طريق
شخص كبري؛ مثل :الوالدة  -حفظها هللا ،-أو بعض األقرابء ،أو إمام املسجد ،واحرص على اختيار

املادة املناسبة واستشعر بعض الدعاة املوجودين حولك ،وقد اخرتت لك  -على عجل -بعض املواد

اليت جتمع بّي املتعة والطرافة والفائدة:

أ -الشريط اإلسالمي النافع املؤثر مثل أشرطة السرية النبوية للدكتور /طارق السويدان أو غريه،
أشرطة التاريخ اإلسالمي للدكتور /أمحد الدعيج ،إضافة إىل بعض أشرطة الرتبية.
ب -الكتيبات الصغرية.

ج  -أشرطة الفيديو :مثل أشرطة بعض حفالت اجلوالة الطريفة ،وكذلك أشرطة الرتبية ،وكذلك
أشرطة فلسطّي مثل (أبطال االنتفاضة) ( ،أطفال سطروا التاريخ بدمائهم) .

د  -اجملالت اهلادفة :مثل( :جملة األسرة  -جملة مساء)  ،وجملة (ولدي) .

 -2طلب املساعدة من بعض الكبار ليكونوا عوانً يف حصول اخلري -للوالد الكرمي حفظه هللا  -مثل
الوالدة ،إمام املسجد ،بعض األقرابء ،أو أي شخص آخر يكون مناسباً ,واحرص على السرية التامة
حىت ال يعرف الوالد -سدده هللا -ذلك األمر.

 -3الدعاء له بكثرة وإحلاح وصدق يف أوقات اإلجابة؛ لعل هللا أن جيعل ذلك سبباً يف حصول اخلري

لوالدك الكرمي -رعاه هللا -وأذكر لك هنا قصة صغرية واقعية:

كان أحد الشباب الصغار يعاين من بعد والده عن هللا ،فجعل جيتهد يف الدعاء ألبيه ،وظل على
ذلك وقتاً طويالً حىت أنه كان يقوم الليل ويدعو لوالده ،ويف إحدى الليايل قام األب من نومه يف آخر

الليل ليقضي بعض حاجته ،فسمع صواتً يصدر من غرفة ابنه ،فلما اقرتب ،وإذا ابالبن قائم يصلي

ويدعو هللا ألبيه ،ويبكي مع دعائه ،فتأثر األب ،وكان ذلك سبباً يف هداية األب.

الوصية اخلامسة :جيب عليك -حفظك هللا  -أن تعرف أن كل الوسائل ستنفع أابك أكثر وأكثر إذا

كان معها أداؤك احلقوق الواجبة عليك؛ مثل طاعة األوامر وتنفيذ املطلوب منك ،ومثل عرض
اخلدمة عليه ،وإن مل يطلب منك شيئاً معيناً ومثل معاملته أبدب واحرتام وإجالل أبن جتمع بّي

األدب القويل واألدب العملي.

الوصية السادسة :تذكر دائماً أن والدك  -حفظه هللا  -هو جنتك أو انرك ،فال تفقده مهما حصل.
الوصية السابعة :احذرك من اخلروج والفرار من البيت؛ ألن ذلك سيزيد املشكلة ،ويعقدها،

وسيخسر اجلميع الراحة واألمان ،ورمبا تكون أنت اخلاسر األكرب.

وختاماً :أسأل هللا  -عز وجل -أن يعينك وحيفظك ويثبتك ،وأن جيعل أابك من خري الناس مع هللا مث
معكم مجيعاً ،حتييت العطرة لشخصك الكرمي ،وأان معك بقليب ودعائي.
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أداء الشهادة إذا كانت تغضب الوالدين
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال

طلبين شخص للشهادة معه ،ولكن هذا الشخص على خالف مع أهلي ،املهم مسع أهلي هبذا

املوضوع ،فخريوين بّي البقاء معهم يف البيت أان وزوجيت وأوالدي أو اخلروج إن شهدت مع الشخص

املقصود ،ولقد ذهبت إىل املعين ألخذ منه شهاديت ،ولكنه مل يوافق ابلرغم من أين شرحت له املوقف

وأنه سيسبب يل مقاطعة األهل واليت جتر إىل عقوق الوالدين ،فماذا أعمل؟ أان يف حرية من أمري وال
أريد أن أخسر أىب وأمي ابلذات ،مع العلم أبن أيب من النوع الصعب والذي ال يرتاجع يف كالمه.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فإن كانت الشهادة لصاحبك يرتتب عليها إحقاقاً حلق أو إبطاالً لباطل ،فواجب عليك إبقاء

شهادتك  -إذا مل يقم غريك ابلواجب-؛ ألنه هذا من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ قال تعاىل:
"وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان [ " ...املائدة ، ]2:وقال تعاىل" :وال

تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه [ " ...البقرة ، ]283:وغضب والديك عليك ،بسبب

تلك املشكلة ،ال يضريك ،وليس عقوقاً هلما ،ويف حديث علي  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال طاعة يف معصية هللا ،إمنا الطاعة يف املعروف" خرجه مسلم

( ، )1840ولو أهنم أخرجوك من البيت ،فأخرج وابدأ حياة جديدة ،كلها طاعة وإميان ،وعش عيشة
هنيئة ،مليئة ابلصاحلات ،فقد وعدك هللا ابجلنات ،وفر بدينك خشية أن يدنس ،وحافظ على

استقامتك خشية أن ختدش ،ومىت مل جتد املال للسكىن استقالالً ،وليس لك إال بيت أبيك ،كما لو

تعذر بيت ألخيك أو أختك ،أو  ...أو ..تسكن معهم ،مع كونه بيتاً أفضل من بيت أبيك أو مثله
من حيث الداينة واالستقامة ،وخلوه من املنكرات ،فحافظ على رأس مالك ،واقعد عند أهلك،

واترك الشهادة اضطراراً ،وعاجل مشكلة والديك حيث أصرا على إرغامك الرتكاب املنكر ،ومل جيعال
لك اخليار ،وفق اآليت:

 -1الزم خدمتهما ،وقم على شؤوهنما ،وعاملهما برفق ،وال تكدر خاطرمها.
 -2ال ترتدد يف التضحية ألجلهما مبالك أو نفسك أو ولدك.

 -3اهتم دائماً مبحادثتهما يف األمور الشرعية ،وعلمهما األساسيات يف الدين.
 -4حاول التأثري عليهما يف العالقات االجتماعية واجلوانب األسرية.

 -5كن أنت املسؤول عن البيت ،وكأنه بيتك ،اصرف عليه وأصلح ما تعطل فيه.
 -6وفر من مالك اخلاص جللب بعض اهلدااي ألبويك ،أو األطعمة واألشربة للبيت.
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فإذا ما وقع شيء ما ،وأظهرت رأيك لوالديك أنه حرام أو واجب ،فسوف يسمعان لك ،وكأنك
اآلمر الناهي ،وأما إن كانت الشهادة تتعلق أبمور خاصة من أمالك أو أراضي أو حمالت جتارية ،أو

إثبات لشيء أو نفي لشيء من أمور احلياة ،وليس فيها ظلم ألحد وصادف كما ذكرت أن هذا

الشخص على خالف مع أهلك ،أو حىت ليس على خالف معهم ،وإمنا منعوك من الشهادة لشيء

يرونه أو يتوقعونه ،أو خيشون من عواقب وخيمة يف العالقات االجتماعية أو حنو ذلك ،فواجب ترك
الشهادة معه؛ ألن ذلك من الرب الواجب ابلوالدين ،حيث فيه إرضائهما ،وال مضرة على أحد ،واعلم
أن صاحبك سوف جيد غريك ،وعليك بذل اجلهد يف سحب شهادتك ،وعليك إخبار والديك
برتاجعك ،ولئن ختسر صديقك ،خري من أن ختسر والديك ،فالصديق بدله ألف صديق ،بينما

الوالدين ال بديل عنهما ،ولو ألف ألف أبوين.

أسأل هللا -تعاىل -لك التوفيق والسداد ،وأن يهئ لك من أمرك رشدا ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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العالقة بّي اآلابء واألبناء
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1425/3/13هـ

السؤال

ما حكم املعاملة السيئة اليت يعاملها اآلابء لألبناء؟ وما حكم التفضيل بّي األبناء؟.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:
فاملعاملة اليت يعاملها الوالدان ألوالدهم ذكوراً وإاناثً ،جيب أن تكون طيبة ،وهذا هو هدي اإلسالم
آد َم
"ولََق ْد َك هرْمنَا بَِين َ
دون غريه من األداين؛ حفظاً لكرامتهم ،وصيانة حلقوقهم؛ قال تبارك وتعاىلَ :
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِممهن َخلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
اهم ِمن الطهيِب ِ
اه ْم ِيف ال َِ
ات َوفَ ه
ضيالً"
َو َمحَلْنَ ُ
ْ
ْربّ َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقـْنَ ُ ْ َ َّ
ضلْنَ ُ ْ
[اإلسراء. ]70:

واملعاملة السيئة لألوالد بالء كبري ،وشر مستطري ،لن جيين منه الوالدان أو أحدمها إال املعيشة
النكدة ،والفرقة املقيتة ،والعقوق املتبادل ،والسباب املتالطم ،واإلمث الكبري ،قال أبو مسعود البدري

 -رضي هللا عنه  :-كنت أضرب غالماً يل ابلسوط ،فسمعت صواتً من خلفي ،اعلم أاب مسعود،

فلم أفهم الصوت من الغضب ،قال :فلما دان مين إذا هو رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-فإذا

هو يقول" :اعلم أاب مسعود ،اعلم أاب مسعود ،قال :فألقيت السوط من يدي ،فقال اعلم أاب مسعود

أن هللا أقدر عليك منك على هذا الغالم ،قال :فقلت :ال أضرب مملوكاً بعده أبداً" ،ويف لفظ:

"فالتفت فإذا هو رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فقلت :اي رسول هللا :هو حر لوجه هللا ،فقال:
"أما لو مل تفعل للفحتك النار أو ملستك النار" وكال اللفظّي عند مسلم ( ، )1659وهذا يف ضرب

اململوك ،فكيف بضرب الولد؟!.

وفرق بّي اإلساءة إىل األوالد ابلضرب وإيقاع األذية هبم ،أو منعهم حقوقهم ،أو التنكيل هبم

ابأللفاظ ،وبّي أتديبهم ،فالتأديب جماله غري ذلك ،بل هو من الرمحة هلم ،والرتبية احلسنة ،ويكون

ذلك برفق ولّي وتلطف ،فالولد املعوج ،ال ينبغي أن يرتك ،بل أتديبه رمحة له.

عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-مروا
أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبعة سنّي ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف املضاجع"
خرجه أبو داود ( )495وغريه وهو صحيح.

والعرب تقول :الضرب للولد مثل السماد للزرع.

وأما العدل بّي األوالد ذكوراً أو إاناثً يف العطية فواجب ،عن النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما-
قال :أعطاين أيب عطية ..فقال صلى هللا عليه وسلم :أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال :ال ،قال:

فاتقوا هللا واعدلوا بّي أوالدكم  " ...رواه البخاري ،ومسلم ( )1623ويف لفظ :قال -صلى هللا

عليه وسلم  :-أله إخوة؟ " قال :نعم ،قال" :أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال :ال ،قال

"فليس يصلح هذا وإين ال أشهد إال على حق" رواه مسلم ( )1624من حديث جابر  -رضي هللا
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ومىت فرق الوالدان أو أحدمها يف العطية بّي األوالد وقعوا يف اإلمث؛ ألن تفضيل بعضهم على بعض
يف العطية ،يوغر صدور بعضهم على بعض ،ويزرع بينهم العداوة والبغضاء ،وليس الذكر كاألنثى،

فما صلح للبنات ،وأعطي كل واحدة منهن شيئاً ،ال جيب إعطاء مثله أو عوضه للذكور ،كالذهب

واللباس اخلاص ابملرأة وتوابعها مما ال يصلح للذكور ،وهكذا ما صلح للذكور كالكرة أو الدراجة أو
السيارة ،وأعطي كل واحد منهم شيء ،ال جيب إعطاء مثله أو عوضه لإلانث.

ويستثىن من ذلك املعوق أو املريض أو الفقري ،أو من قام على خدمة والديه ،أو أحدمها ،والبقية

تركوه واشتغلوا أبمورهم ،أو من تفرغ لعلم ومل يعمل ،وحنو ذلك من أصحاب احلاجات الضرورية،
فيجوز للوالدين أو أحدمها ختصيصه بشيء دون البقية لسد حاجته تلك ،وجيوز للوالدين أو أحدمها
أن يصرف عطيته عن بعض أوالده إذا كان مبتدعاً ،أو لكونه يعصي هللا فيما أيخذه كما لو أنفقها يف

احملرمات ،كالدخان واملخدرات ،واملسكرات ،أو ما يعّي على أعمال اخلنا واحلرام والفواحش.
ومىت أراد أن يعطيهم ماالً أو ٍ
لباسا ًُ أو مشروابت أو مأكوالت أو كماليات من ضرورات وخالفها،

هدية أو تشجيعاً ،أعطاهم ابلسوية ،الذكر واألنثى سواء ،الذكر له مائة ،األنثى هلا مائة ،وهكذا.

وأما العدل بّي األوالد ذكوراً أو إاناثً يف احملبة وامليل ابلقلب ،فال جيب ،وجيوز للوالدين أو أحدمها

حمبة بعض األوالد أكثر من بعض ،ما مل يصاحبها ظلم وجتاوز ،أو خبس حلقوق األخوة أو األخوات؛

ألن احملبة شيء جبلي يقذفه هللا يف قلوب عباده ملن يشاء ،وليس من مقدور اإلنسان أن يعدل بينهم

يف ذلك ،فاهلل ال يكلف نفساً إال وسعها ،غري أن العدل بينهم يف ذلك مشروع ومنقول عن السلف،

وليس للوالدين أو أحدمها املبالغة يف أظهار هذه احملبة؛ خشية ملئ صدور اآلخرين مهاً إال لعلة ،كما
لو كان أحدهم صاحب طاعة ،أو حمافظاً على الصالة ،أو ابراً بوالديه ،أو صاحب أدب فلهما أن

يثنيا عليه خرياً؛ تشجيعاً له ،وقد رخص بعض السلف تفضيل الصغري واملريض وحنومها عند
استقباهلما ابلبشاشة والرتحيب ،شفقة عليهما ،ومواساة هلما.

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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هذا ما جناه علي أيب من تفضيل أخي!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/03/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :أان شاب ،أبلغ من العمر ما يقارب  40عاماً ،متزوج ويل عدد من األبناء ،أعيش مع

والدي أان وإخواين ،ويل شقيق يتهصف أبناؤه ابملكر ،واجلحود ،واحلقد ،واحلسد ،ونكران اجلميل يل
وألبنائي ،وهللا يعلم أين ال أتقول عليهم ،وسببوا لنا املشاكل والتعب ،وأصبحت عالقيت بوالدهم

(شقيقي األكرب) يشوهبا الكدر والتوتر.
واألمر الثاين أن شقيقي حمبوب للوالدة أكثر منا ،وتتغاضى عنه كثرياً ،خاصة وأنه يسهر يف الليل

وينام يف الصبح ،مع أن عمره جتاوز اخلمسّي عاماً ،وتشفق على حاله ،ولكنها ال تقر خبطئه ،ومجيع
من يف البيت يعلم ذلك ،ويعلم ما تفعله زوجة أخي ولكنهم يتغاضون ،وبعض األحيان يربرون

خطأها ،وتفاجأت يف اآلونة األخرية أهنم أصبحوا كتلة واحدة ،والدي وإخواين علي وعلى أبنائي،

فأصبحوا أيكلون سوايً ويذهبون سوايً ،وزوجيت وأبنائي كأهنم ليسوا يف البيت ،حىت أهنم يطلبون مين

أن أسكن لوحدي حىت أغاظين ذلك ،فأصبحت أدعو على أبناء أخي ابملوت ليالً وهناراً؛ ألهنم سبب
املشاكل ،وسيفرقون بيين وبّي والدي وإخواين ،وأان وهللا يف حرية ،فإن خرجت وسكنت لوحدي

فستكون مقاطعة بيين وبّي أخي وأبنائه ،فلن أساحمهم ما حييت؛ ألهنم هم السبب يف الفرقة بيين
ي وأخدمهم،
وبّي والدي ،وهم الذين أاثروا والدي علي؛ ألنين أمتىن أن أعيش حتت أقدام والد ه

خاصة أن أموري املادية جيدة جداً ،وليس عندي مشكلة يف املال ،فلدي سكن أؤجره ،ودخلي جيد

جداً ،وما ينقصين وما أحبث عنه هو طاعة هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -مث رضا الوالدين ،وإن
بقيت يف منزل والدي فسوف تبقى املشكالت كما هي.

أرجو نصيحتك ،وهل دعائي على أبناء أخي ظلم؟ مع أنين أعلم أن هللا -سبحانه -رخهص للمظلوم

الدعاء ووعد ابإلجابة.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي احلبيب :حىت يراتح ابلك ،ثق أنه مثل هذه املشكالت شائعة يف األسر املمتدة أي اليت يعيش
فيها عدة أجيال يف مسكن واحد ،وسلوك زوجة أخيك مع أبنائها ومع أبنائك هو سلوك متوقهع إال
من هدى هللا.

اثنياً :كنت أمتىن أن أعرف اخلصائص التعليمية واالجتماعية لزوجتك وزوجة أخيك؛ حىت ميكن تقييم
سلوكهم من واقع تلك اخلصائص.

اثلثاً :أخوك عمره فوق اخلمسّي عاماً ،وهو يعمل ابلليل ويشعر ابلتعب ،أال يكفي أن تعرف أنه

خدم والديك أكثر منك ،وإذا كان هو أول األبناء ،أال تعرف الرضا الذي يشعر به أول األبناء رغم

وجود أخطاء عليه ،فقد يكون حبهم مرده مواقف عاشاها سوايً ،وال يعين نقصاانً يف تقديرهم لك،

ولكن حبهم قد يطغى ،وهذا ال يعد قضية أبداً ،وواضح أن سلوك أخيك طيب ،ومل يبدر منه سلوك
سيئ اجتاه أبنائك ،ولكن يبدو أن زوجته قوية الشخصية ،هلا التأثري األكرب على قراره وعلى أبنائه

أكثر منه ،ويبدو أن ظروف عمله وإرهاقه جعله يوكل هلا تلك املهمات.
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رابعاً :ال أدري ماذا نقول لك ،وملاذا أصبحت تفكر ابالنسحاب وشخصيتك  -كما تقول -انجحة
يف العمل ،ولديك قدرة مالية ،وكيف هزمك الشيطان يف تغيري نظرتك لوالديك ،وهل الرب شيء

بسيط؟ ال وهللا أمك مث أمك مث أمك ،فهل بعدها شيء آخر؟ كثري منا يريد تفصيل اآلخرين على

مزاجه ،كثرياً قد حيمل اآلخرين تقصرياً ما ،ملاذا أخوك مقرب لوالديك ،هل عرفت السبب وأدركته؟
فقد تكون ابتسامته هلما ،كلمته معهما ،خدمته هلما ،فيها من اإلذالل والشفقة والعطف الكثري

والكثري.

أخي احلبيب :إن اآلابء يدركون فطرايً بر أبنائهم ،فال تعتقد أنك بتقبيلهم بريت هبم ،أو بسؤالك
عنهم ،أو شراء الدواء هلم ،ال وهللا ،فإذا كنت وصلت أن تف ِّكر يف محاية أبنائك وتعزف عن والديك
فأعتقد أن يف قلبك خصال جفاء.

أخي احلبيب :هناك كثري من السبل اليت قد جتعل البيت سعيداً ،تتوقف على موقف األسرة ذاهتا،

فأنت جزء من األسرة وليس منفرداً عنها ،رغم أنك  -كما تقول -تشعر بعزلتهم لك ،فهم يذهبون

سوايً وأيكلون سوايً ،بل وصارحوك يف رغبتهم يف خروجك ،وما من شخص يتفق عليه اثنان إال عليه

مبراجعة حساابته قبل أن يسقط ما يشعر به على اآلخرين.

اجتمع مع أخيك واحبثا املوضوع بكل شفافية ،ملاذا بينكما اجلفاء ،أكثرا من الرحالت والنزهات

املشرتكة بّي األبناء ،أكثرا من الربامج الثقافية داخل املنزل بّي األبناء ،اجعلوهم خيرجون سوايً
للمسجد.
ادع أخيك وعائلته ،انتهز فرص
ابدر إبقامة مناسبة لوالديك أو أحدمها ،ولو من ابتكار أفكاركُ ،

األعياد واملناسبات للمبادرة بربامج أسرية مشرتكة.

مشكلتك  -أخي الكرمي -قد تكون يف شخصيتكم ،أنت قد ختجل من مواجهة أخيك ،من إيضاح
موقفك من بعض السلوكيات ،فرتاكمت يف قلبك ،وزادها الزمن قسوة ،وهذا ما حن ّذر منه ،فالتفريغ
الوجداين ونقل ما يف اجلوف لشخص آخر يسهم يف ختفيف تراكم املشكلة.

صارح والديك مبا خياجلك بكل أدب واحرتام ،ادع هلما ابملغفرة أن يرضيا عنك ،قل هلما أنك تبحث
عنهما قبل أن أيتيا إليك ،أشعرمها أنك حمتار يف تقصريك معهما ،ال ختجل من مصارحة والديك.

دع عنك كلمة مظلوم ،اليت قد تثري مشاعرك كرجل أمام زوجتك ،أمام أبنائك ،واحرص على السلوك

القومي أمام والديك ،حىت ال تندم على ذلك ،اعترب واحفظ قوله تعاىل" :وتلك األايم نداوهلا بّي

الناس" [آل عمران ، ]140 :ومن عفا وصفح فهو الرابح وأجره على هللا ،فافتح قلبك وال جتعل
للشيطان مدخالً للتنفري بينك وبّي إخوتك ،وخذ من سورة يوسف يف كتاب هللا -عز وجل -العربة

والعظة.

فاستعن ابهلل وابدأ بتعديل بعض مساتك الشخصية اليت تقلق ،وخباصة قدرتك على املواجهة الشفافة،
عندها قيم التحسن ،وإن مل تشعر به ال مانع من أن أتخذ شقة مؤقتة وتقيس التقدم ،وهكذا

ابلتدريج قد نصل للحل ،ولكن أتكد أن كلنا ندافع عن أنفسنا ،ونبالغ يف الثناء على الذات دون

إدراك لرؤية اآلخرين حنوان ،فقد يكون هبا كثري من الصحة.

دعائي لك ابلتوفيق ،وأن جيمع بينك وبّي والديك ،وزوجك وإخوتك ابحلب والسعادة .وابهلل
التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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معاانيت مع أمي
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/03/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان فتاة ،وعالقيت مع والديت مجيلة لكوين ابنتها الوحيدة ،وأان أحاول وأجاهد نفسي على رضاها،

يح..واندرا ما
كثريا ما تثريين وأان عصبية بطبعي ،ودائما تردد على مسامعي كالم التجر
ولكن والديت ً
ً

أمسع منها كالم التدليل واحلب ،وأان أعلم أنك تقول :ما هذا التناقض؟ ولكن ال يوجد تناقض؛ ألن

والديت -هداها هللا -تفضل إخويت الذكور علي ،وال جتعل يل حرية التعبري أمامهم ،حيث إذا قال يل
أحد إخويت أن أفعل أمراً ولست مقتنعة تقول :إنين أكرههم ،وأين أعصيها ،ولقد قلت هلا أكثر من
مرة ،وتوعدين أن تغري معاملتها معي ،ولكن ترجع إىل ما كانت عليه ،وهناك أمر آخر سبهب يل

اإلزعاج الكثري والضعف يف شخصييت ،وهو ذمها يل وللبسي ،ومدحها للغري ،وكأهنا ال ترى إال

عيويب ،فماذا أفعل معها؟ أعانك هللا.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخيت الكرمية :طههر هللا قلبك مما فيه من بعض االنزعاج من والدتك ،وتفضيل األبناء الذكور -

لألسف -ظاهرة قدمية ،وال زالت يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ،وهذا ال شك ال يقرها ديننا

اإلسالمي احلنيف ،لكن الناس تقبلوا هذا السلوك ،وقد وردت آايت قرآنية تنهى عن مثل هذه

السلوكيات ،بل  -لألسف -احلمالت اليت توجه ألمتنا أخذت من هذا املوضوع مطية هلا لصب
النقد السام علينا ،واملطالبة بتحرير املرأة من سيطرة الذكور وغريها من الرؤى اخلبيثة.

لعل طبيعة الرتكيبة األسرية لديكم أسهمت يف مثل هذه السلوكيات ،فاألسر اليت يكثر هبا الذكور ال
أسرا جافة يف سلوكها وعباراهتا؛ مما ينعكس هذا على سلوك أعضائها ،وأان أتفق معك
شك أهنا تكون ً
أنك قد تعانّي من ذلك ولكن ابلقناعة أبن هذا السلوك غري متعمد ،ولكنه لطبيعة الرتكيب األسري

ونقنع بذلك إىل حد كبري ،إضافة إىل أن البنت داخل الذكور هي ذاهتا يصبح سلوكها غري متزن،

فهي قد أتخذ من سلوك إخوهتا الذكور ،فأنت مثالً عصبية سريعة الغضب ،وهذه طبيعة شائعة يف
الشباب الذكور ،بينما البنت تكون عاطفية سهلة حاملة هادئة ،وهذا أتثر ابلتنشئة االجتماعية،

والدتك صدقيين ال تقصد إيذائك النفسي أو املعنوي ،فهي قد تكون فطرية مل تتعلم كيف متازح أو
تداعب ،بينما قد يكون األمر لديك خمتل ًفا ،فقد تكون الثقة يف سلوكك ،بينما تصرفات أمك

مثريات هلا ،أي أصل املشكلة لديك ،خاصة وأنك البنت الوحيدة تتوقعّي أو تسمعّي أنك جيب أن

حتظي ابلدالل كونك الوحيدة ،كنت أمتىن أن أتعرف على الوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي
ألسرتك وإخوتك؛ حىت ميكن تفسري بعض التأثريات على السلوك .بشكل عام تذكري أن األهل

كثرياً ما حياولون استشارتك وقد يروهنا غروراً فيك وال يدركون أهنا عصبية ،قد تكون مناقشتك
إلخوتك وإحساسك الذايت ابحلاجة للحنان املفقود حبكم الرتبية مع الذكور ،كل هذه قد تكون
جمموعة أسباب تعينك يف إدراك نوعية السلوك املوجه لك.

إذا كان لديك خالة فاجعليها وسيطاً ،وحاويل أن تعريف رأي من هم خارج األسرة يف ما ترينه من نقد

أسرتك لك ،قارين مث تدركّي أين موقفك مما يقوله إخوتك من نقد ،هل خيرج عن الصحيح ،أم هو
جمرد مناكفة إخوة فيما بينهم.

تذكري أن لوالدتك حقوقًا يف برها والعطف عليها مقدمة على حقك أنت ،فاحرصي  -وفقك هللا-
على التلطف مع أمك وأخذها ابللّي والنزول هلا رمحة وشفقة.

دعائي لك  -أخيت الكرمية -أبن يسدد هللا خطاك ،وأن حيفظك وأسرتك ،وابهلل التوفيق ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد.
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ملاذا يقاطعوين وزوجيت؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/02/06هـ
السؤال

بعد التحية.
زوجان متزوجان حديثاً جداً ،واملشكلة هي أن الزوجة قررت ارتداء النقاب والزوج أيضا ملتح,

والعائلتان ترفضان ذلك ،وقاطعوا الزوجّي مقاطعة اتمة ،وطلباهتم أن حيلق الزوج حليته ،وختلع الزوجة

النقاب ،وتكتفي ابرتداء اخلمار أو احلجاب ،أي سرت الشعر فقط مع كشف الوجه ,والزوجة ال تريد

إغضاب أمها ،وحريصة على عالقاهتا معها ،كما أن الزوج ال يريد إغضاب أبيه أيضاً ،كما أنه يعمل
معه ،وقد اشرتط والده الستمراره يف العمل أن حيلق حليته ،وإن مل حيلقها فال عمل له ،وهو زوج

حديث وحمتاج للعمل إلعالة زوجته ،فبماذا تنصح هذين الزوجّي؟ وماذا ترى فضيلتكم أن يتعّي

عليهما أن يقوما به.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هداان هلذا ،وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا ،والصالة والسالم على إمام اهلدى نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

إىل األخ الفاضل - :سلمه هللا تعاىل ،-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد قرأت رسالتك الطيبة املباركة ،وكم شعرت ابلسعادة والسرور وأان أرى شاابً حديث عهد بعرس
يسلك طريق االستقامة واخلري هو وعروسه ،فبداية أقول :ابرك هللا لكما ،وابرك عليكما ،ومجع

بينكما يف خري ،وهللا أسأل أن جيعل لكما من كل بالء عافية ،ومن كل ضيق سعة ،ومن كل هم فرجاً،
ومن كل حزن فرحاً ،ومن كل كرب جناة.
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أخي احلبيب :إن ما تعاين منه يعاين منه فئام كثرية من البشر ،بل لقد عاىن منه األنبياء والرسل -
صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً -وكذلك من سار على هنجهم ،واقتفى أثرهم إىل يوم الدين،
هِ
قال تعاىل" :امل* أ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم
رتُكوا أَ ْن يَـ ُقولُوا َ
َ
هاس أَ ْن يُ ْ َ
آمنها َو ُه ْم ال يُـ ْفتَـنُو َن َ
*ولََق ْد فَـتَـنها الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
فَـلَيـعلَم هن ه ه ِ
ِ
ّي" [العنكبوت ، ]3- 1فإن ما أنت فيه بالء عظيم،
ص َدقُوا َولَيَـ ْعلَ َم هن الْ َكاذبِ َ
ين َ
َْ َ
اَّللُ الذ َ
واختبار من هللا لك ولزوجك؛ لينظر مدى صدقكما يف االستقامة على شرع هللا ،وهذا البالء سنة هللا
وع ونَـ ْق ٍ ِ
شي ٍء ِمن ْ ِ
س والثهمر ِ
ِ
ِ
ات
اخلَْوف َوا ْجلُ ِ َ
يف خلقه ،قال تعاىلَ :
"ولَنَـ ْبـلُ َونه ُك ْم ب َ ْ َ
ص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَنْـ ُف ِ َ َ َ
ش ِر ال ه ِ
ين" [البقرة ، ]155:إذاً جيب عليكما الصرب على هذا البالء ،والتمسك بدين هللا،
َوبَ ِّ
صاب ِر َ
وأبشرا ابلعاقبة احلسنة يف الدنيا واآلخرة ،فهذا وعد هللا للصابرين ابلبشرى ،ولن خيلف هللا وعده
أبداً ،يقول صلى هللا عليه وسلم" :ما يصيب املسلم من نصب وال وصب ،وال هم ،وال حزن ،وال
أذى ،وال غم؛ حىت الشوكة يشاكها إال ك ّفر هللا هبا خطاايه" متفق عليه من حديث أيب هريرة وأيب

سعيد اخلدري :البخاري ( ، )5642ومسلم ( - )2573رضي هللا عنهما ،-ويقول صلى هللا عليه
وسلم" :إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا إذا أحب قوماً ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ومن

سخط فله السخط" أخرجه الرتمذي ( ، )2396وابن ماجه ( )4031من حديث أنس -رضي هللا
ول هِ
َي الن ِ
هاس أَ َش ُّد
ْت َاي َر ُس َ
عنه -وقال الرتمذي :حديث حسن .وقد ثبت َع ْن َس ْع ٍد أَنهُ قَ َ
اَّلل :أ ُّ
ال :قُـل ُ
الْ :األَنْبِياء ،مثُه ْاألَمثَل فَ ْاألَمثَل ،فَـيـبـتَـلَى ال هرجل َعلَى حس ِ ِ ِ ِ
ِ
صلْبًا ا ْشتَ هد
بََال ًء؟ قَ َ
ْ ُ ْ ُ ُْ
ب دينه ،فَِإ ْن َكا َن دينُهُ ُ
َُ
ََ
ُُ
بََال ُؤهُ "..احلديث  ...أخرجه الرتمذي ( ، )2398وابن ماجه ()4023
فيا  -أخي الكرمي -اثبت على ما أنت عليه ،وتذكر أنبياء هللا ورسله ،ويف مقدمتهم نبينا حممد -
صلى هللا عليه وعليهم مجيعاً -كم القوا من األذى والتعب ،والنصب من قومهم وذويهم ،بل من

أقرب األقربّي ،ولكنهم ما ضعفوا وال استكانوا ،ومتسكوا ابلدين ،فكانت العاقبة الطيبة هلم وملن

تبعهم إىل يوم الدين ،فاحرص على أن تكون أنت وزوجك مع هذا الركب املبارك.

فإن أصر والدك على موقفه فال تضعف ،وسيعوضك هللا خرياً مما فقدته من أبيك ،قال صلى هللا
عليه وسلم" :إنك لن تدع شيئاً اتقاء هللا إال أعطاك هللا خرياً منه" أخرجه أمحد (. )20739

وكذلك زوجتك ال يضرها موقف أهلها وأمها ،فيجب عليكما أن تقدما ما حيبه هللا ويرضاه على ما

حيبه أهلوكم ،ومع األايم سرتون النتيجة الطيبة واليت تكون يف صاحلكما ،قال صلى هللا عليه وسلم:
"من التمس رضى هللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى الناس عنه ،ومن التمس رضا الناس

بسخط هللا ،سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس" أخرجه ابن حبان (. )276
وإين أقدم لك ولزوجك بعض النصائح فاتبعاها:
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( )1عليكما بتقوى هللا يف السر والعلن ،فتقوى هللا أساس كل خري ،وفالح يف الدنيا واآلخرة ،قال
ث ال َحيت ِسب ومن يـتـوهكل علَى هِ
ِ
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً* َويَـ ْرُزقْهُ م ْن َح ْي ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ
تعاىلَ :
[ " ...الطالق. ]3-2 :

استَـغْ ِف ُروا َربه ُك ْم إِنههُ َكا َن غَ هفاراً* يُـ ْر ِس ِل
( )2عليكما بكثرة االستغفار والذكر؛ قال تعاىل" :فَـ ُقل ُ
ْت ْ
سماء َعلَي ُكم ِم ْدراراً ِ
ّي وَْجيعل لَ ُكم جن ٍ
ِ
هات َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أ َْهنَاراً" [نوح]12-10:
*وميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَن َ َ َ ْ ْ َ
ال ه َ َ ْ ْ َ َ
.
( )3عليكما حبسن الظن ابهلل والثقة فيما عنده؛ فإن هللا عند حسن ظن عبده به ،فليظن العبد بربه
ما شاء.

( )4عليكما ابلصرب على هذا البالء ،يقول ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل( :-إن للرب على العبد
عبوديتان :عبودية يف الرخاء وهي الشكر ،وعبودية يف الشدة والبالء وهي الصرب) أ .هـ ،وقد تعبدان
هللا ابلصرب يف أكثر من آية من كتابه العزيز.

( )5عليكما بكثرة الدعاء والتضرع إىل هللا بصدق أن يكشف هللا عنكما هذا البالء ،وأبشرا ابخلري؛
فهو سبحانه تكفل إبجابة الدعاء ،قال تعاىل":وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع
ضطَهر إِ َذا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
وء " ...
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
الس َ
إذا دعان" [البقرة ، ]186:وقال تعاىل" :أَ هم ْن ُجي ُ
[النمل :من اآلية ، ]62فأنتما املضطران ،وهو سبحانه اجمليب.

( )6عليكما بتحري أوقات اإلجابة ،مثل ما بّي األذان واإلقامة ،ويف الثلث األخري من الليل؛ حيث
النزول اإلهلي ،ودبر كل صالة ،ويف الساعة األخرية من يوم اجلمعة ،وعند نزول املطر ،وعند اإلفطار،
وأثناء السفر ،إىل غري ذلك من األوقات اليت يستجاب فيها الدعاء.

( )7عليكما ابإلكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه ،وكذلك قراءة سرية املصطفى  -صلى هللا عليه
وسلم ،-وصحابته الكرام  -رضي هللا عنهم ،-وغريهم من علماء السلف ،ففي قصصهم عربة ألويل
األبصار.

( )8عليكما بتوسيط أحد الدعاة أو األقارب ممن يكون له تقدير عند أهليكم؛ حىت يوضح هلم خطأ
ما هم عليه ،وصواب ما أنتما عليه.

( )9إذا ابرت احليل ونفدت السبل فال ختافا الضيعة -اي أخي.-
والزم يديك حببل هللا معتصماً ،فإنه الركن إن خانتك أركان.

وال تظن أبن هللا سيتخلى عنكما ،بل سيفتح لكما من أبواب الرزق ما مل يكن يف احلسبان ومل خيطر
ِ
ب" [الطالق :من اآلية. ]3
لكما على ابل؛ فهو سبحانه القائلَ " :ويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال َْحيتَس ُ
وأخرياً أقول لك:
اي صاحب اهلم إن اهلم منفرج  ...أبشر خبري فإن الفارج هللا

وإذا بُليت فثق ابهلل وارض به ....إن الذي يكشف البلوى هو هللا
هللا حيدث بعد العسر ميسرة  ...ال جتزعن فإن الصانع هللا

وهللا ما لك غري هللا من أحد  ...فحسبك هللا يف كل لك هللا

وصل هللا على نبينا حممد وعلى آله
هذا وهللا أعلم ،وحنن يف انتظار رسالتك لالطمئنان عليكِّ ،

وصحبه وسلم.
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أان عصبية ولكن على أمي وحدها!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/02/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

ساسة وعاطفية
أان امرأة يف الثالثّي من عمري ،أغلب من يتعامل معي حيبين ويثين علي ،لكين ح ه

بعض الشيء إال أن عالقيت مع أمي ليست جيدة ،أان عاقة هلا رغما عين ،فكثرياً ما أغضب منها

وأرفع صويت عليها وأجرحها بكلمات انبية ،وهي كذلك ،أان وهي عصبيتان ومتشاهبتان يف أغلب
الصفات ،حاولت كثرياً معاملتها بلطف ولّي ،ولكن سرعان ما أثور عند أتفه األمور ،دعوت هللا كثرياً
أن أكون ابرة هبا حىت من قبل زواجي إىل اآلن ،وأان أدعو وسأظل أدعو ،فهي -هداها هللا -عصبية،
وال تزن كالمها وال تبدي عاطفتها إال عند مرضي ،وهي كذلك مع إخواين أيضاً يعانون مثل ما أعاين
منه .سؤايل :ملاذا معامليت مع الناس ختتلف عن أمي ،رغم أن هناك من يعاملين من الناس بقساوة،

ولكن أخالقي جيدة ولينة وحكيمة معهم ،ملاذا هذا التناقض؟ هل هللا غاضب علي؟ هل أان شقية؟
هل اخلري الذي أان فيه استدراج؟ هل أان منافقة؟ هل أان شقية وهذه صفات أهل الشقاوة؟ ساعدين

أرجوك ،لقد تعبت نفسييت من هذا املوضوع سنّي طويلة ،نصف عمري ذهب وأان أعاين من هذه

املشكلة مع العلم أين أبرها من الناحية املادية فقط ،أما العاطفية فال .أرجوك ساعدين أرجوك.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أسأل هللا تعاىل أن تكوين خرياً مما ذكرتيه يف الرسالة ،من حرصك على اخلري ورغبتك يف نشره،

وكراهيتك للغيبة والنميمة ،ومحاستك يف نشر فضائل اإلسالم ،فهذه ال شك صفات محيدة ،وأرجو

أن يزيدك هللا منها الكثري ،وأن تكون واقعاً ملموساً يف سريتك وتعاملك ،وأن يرزقك اإلخالص يف
كل ما تقومّي به من خري.
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ولكن اي أخت (ضائعة) رمبا هذا الوصف منك (ضائعة) صحيح على ما تذكرينه من عالقتك مع

والدتك ،فأنت فعالً ضائعة ،وأي ضياع أكثر ممن ع هق والديه ،فأنت حريصة على الناس يف كسب

ودهم ،ونشر اخلري فيهم ونصحهم ،وتَ ْسعّي جادة لتحسّي عالقتك أكثر هبم ،وأنت يف الوقت نفسه

على النقيض متاماً فيما بينك وبّي والدتك ،وإن كنت تقولّي أبنك متضايقة من تصرفاتك اخلشنة
والقاسية مع أمك ،وتتمنّي أن تكوين هينة وأكثر رقة وتساحماً ولطفاً ومودة ،فالقول شيء ،وكل

يستطيع أن يقول مثل قولك هذا ،بل وأكثر ،لكن ما رصيد هذا القول من الواقع عندك ،إنه خمالف

متاماً ،فلماذا ال يكون نصيب أمك أعظم وأفضل وأمسى من رصيد عامة الناس؟! فالعاطفة قوالً ال

تفيد مبثل الرب واقعاً ملموساً ،فأنت على هذه احلال مع أمك مثل النخلة اليت جذعها يف البيت

ومترهتا عند اجلريان؛ ألهنا مائلة ،فأمك ال تستفيد منك سوى العاطفة غري ذات األثر يف الواقع ،ومن

اخلطأ أن تقارين حالتك حبالة أمك ،فتقولّي :إهنا هي أيضاً عصبية ،فما دامت أمك عصبية وأنت
وإخوانك تعانون منها يف هذه احلال ،فليس هذا بعذر لكم عند هللا ،بل يلزمكم مجيعاً -وأنت

خاصة -أن تراعوا حالتها وتداروهنا وتصربون على حالتها؛ حىت يكتب هللا لكم األجر مرتّي ،مرة
ألنكم ستربون هبا ،والثانية ألنكم صربمت واحتسبتم عليها ،وال جيوز لكم أبداً أن تعاملوها مبثل ما

تعاملكم به ،وإن اإلمث لعظيم جداً على كل من فرط يف واجب الرب بوالديه ،وخاصة فيما خيص األم؛

ألن حقها أعظم وألزم .فاتقي هللا -أيتها األخت -وانتقلي بتصرفاتك مع أمك من (ضائعة) ومن
(ضارة) إىل (ابرة) ومن (عصبية) إىل (حبيبة)  ،واستعيين ابهلل ،واصدقي اللهجة معه ابلدعاء،

واستغفري هللا ،وتويب إليه ،وأكثري من طلب السماح من أمك وأشعريها بتبدل حالك ،واسأيل هللا

لك وهلا املعونة ،فإذا هي غضبت يوماً منك وحتولت إىل عصبية فاكتمي أنفاسك كأنك أنت املخطئة،
وسرتين من هللا التوفيق لكل خري ،وأوصيك أبن تكثري من قراءة كتب املواعظ والرقائق ،ومساع

أشرطة النصح ،وخاصة فيما يتعلّق ابجلنة والنار وبر الوالدين ،فأنت -حسب ما فهمت من كالمك
 حباجة ماسة إىل مزيد من الوقود اإلمياين ليلّي قلبك وتتذكري نفسك ،وتتعظّي لتنفذي نفسك منحلول العقوبة وفوات الوقت واحذري أن يفعل معك أبناؤك مثل ما تفعلينه مع أمك ،فاجلزاء من
جنس العمل وكما تدين تدان .أعانك هللا ورفعك ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()375/18

ال أستطيع أن أحب أمي
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/01/27هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أعاين من أنين ال أستطيع أن أحب أمي ،فطريقة تفكريها خمتلفة عن

طريقة تفكريي ،وهي دائمة االنتقاد يل ودائماً حتبطين وتشعرين ابلفشل مع أنين مهندس انجح .دائماً
ما حت ِّدث اآلخرين عين أبنين شخص غري سوي .ودائماً ما حتس أبنين مضطهدها وال أرد عليها
وأعاملها معاملة سيئة ،مع أنين لو عاملتها بنفس الطريقة اليت تعاملين هبا فلن أكلمها بقية حيايت؛ ملا

تضعين فيه من مواقف وأزمات نفسية ،فكلما حيل ابألسرة مشكلة أو مصيبة تنسبها يل ،وأان أعاين

من التهاابت عصبية يف املعدة بسبب هذا املوضوع .وأحياانً أتعصب عليها .فهل هذا حرام؟ علماً
أبنين استشرت طبيباً نفسانياً ،وقال يل :إن من أسباب حاليت عدم التعبري عما بداخلي من غضب،

وسببه ضغط نفسي معّي يف حيايت ،وهو ال يعرف هذا املوضوع .وأان ال أدري ماذا أفعل .علماً أبنين
ال أستطيع أن أرضيها؛ ألهنا تريد التح هكم يب فقط .أحس بفقدان حنان األم اليت تدافع عن أوالدها
يف كل املواقف ،واليت توفر ألبنائها اجلو اهلادئ ابملنزل حىت يبدعوا يف أعماهلم ،ابختصار (أان أعيش

يف جحيم) خصوصاً عندما أمسعها تدعو علي ،وهتددين بعدم رضاها عين ومساحميت ،وذلك لعلمها أين

أخاف هللا جداً ،آسف؛ ألنين قد أطلت عليكم .أرجو إفاديت جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

أيها االبن الكرمي:

ال شك أن معاانتك مع والدتك معاانة صعبة ،وذلك أنك تواجه هذه الشدة من املخلوق الذي هو
مصدر احلنان والرمحة والشفقة ،وبدالً من أن تنعم حبنان األمومة أصبحت تعاين هذه املصاعب وهللا

يعينك ويعظم أجرك.

أذكرك أوالً أبن بر الوالدين من أعظم القرابت إىل هللا -عز وجل -ومن أعظم األسباب لدخول

اجلنة ،كما يف احلديث الصحيح أن جربائيل قال لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -رغم أنف عبد
أدرك أبويه أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة" أخرجه مسلم ( )2551من حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه  ،-يعين أنه لو برمها دخل اجلنة ،واعلم أن من أسباب مضاعفة أجر بر الوالدين أن يكون األب
أو األم ال يعينان االبن على برمها ،فإن األب واألم إذا كان يعّي كل منهما ابنه على بره ،فال فضل
لالبن يف هذا الرب ،بينما إذا بر االبن أابه أو أمه مع أن حاله ال تعينه على الرب ،كأن يكون أحدمها -

أو كالمها -سيئ اخللق أو مضطرب النفسية ،كما يف حال أمك أو حنو ذلك فإن ذلك أعظم لألجر،
وتكون نتيجته أن يوىف هذا االبن جزاءه موفوراً كامالً ،وهو أعظم أجراً ممن يرب أابً حنوانً وأماً حنونة.
وتذ هكر أن هللا قد أمر برب األبوين اللذين جياهدان ولدمها على الكفر ،ومع ذلك أمر أن يقابل هذا
كله ابلقول املعروف (وإن جاهداك على أن تشرك مبا ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف
الدنيا معروفا) [لقمان. ]15:
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فإذا كان األب املشرك الذي أيمر الولد ابلشرك وجياهده على ذلك يصاحب ابملعروف ،فكيف

ابألب واألم املسلمّي ،مهما كان سوء أخالقهما؟

اثنياً :الذي يظهر يل أن والدتك تعاين من اضطراب نفسي ،وهي اليت كانت حباجة إىل الذهاب

للطبيب النفسي وليس أنت ،ولذلك كان عليك أن تذهب إىل طبيب نفسي تشرح له معاانتك مع
أمك ،وتطلب منه أن يش ِّخص لك طريقة العالج والتعامل معها .فهذا التصرف من أمك ليس تصرفًا

سواي؛ ألن كل األمهات جبلت على رمحة األبناء والشفقة عليهم ،فإذا خالفت األم هذه الطبيعة فإن
ً

ذلك يدل على أهنا مصابة ابضطراب نفسي حيتاج إىل عالج.

اثلثاً :أطمئنك أبن هذا الدعاء الذي تدعو به أمك عليك ليس مما خييفك ،فإذا دعت األم أو األب

دعاء بغري حق فهو ال جياب وال يقبل عند هللا -عز وجل -وليس كل دعاء من الوالدين مقبوالً ،وإمنا
ً

الدعاء الذي ينبغي أن خيشى منه هو الدعاء الذي سببه العقوق وسببه التقصري يف حق الوالدين ،أما
إذا دعا الوالد أو الوالدة على ابنهما ألهنما يف حالة غضب واضطراب نفسي ،من غري أن يكون من
االبن تقصري فإن هللا -عز وجل -حكيم عدل ال يضع األمور يف غري مواضعها (إن هللا ال يظلم

الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) [يونس ]44:فأحسن عالقتك ابهلل ،وثق أبن هللا -عز

وجل -أحكم وأعلم من أن يعاقبك ابستجابة دعوة دعيت عليك بغري وجه حق ،ولو كان الداعي
أمك.

رابعاً :أنصحك أبن يكون لك صديق تفضي إليه مبعاانتك ،وتبثه شجونك فقد قالت العرب قدمياً:
والبد من شكوى إىل ذي حفيظة *** يواسيك أو يسليك أو يتوجع.
فليكن لك صديق تبثه شجونك وتفضي إليه مبعاانتك ،وليس هذا من العقوق ،وال يعترب هذا من
إفشاء األسرار ،فإن اإلنسان بطبعه مييل إىل التنفيس عن معاانته وفضفضة مهومه ،لعل ذلك يكون

من أسباب التنفيس عنك.

خمرجا،
فرجا ومن كل ضيق ً
أسأل هللا أن يثيبك على صربك ومصابرتك ،وأن جيعل لك من كل هم ً
وأن يعظم لك األجر واملثوبة ،والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.

()377/18

أمه متربجة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/01/19هـ
السؤال

السالم عليكم.
إخويت يف هللا :أريد أن ترشدوين إىل الطريق جزاكم هللا خرياً ،أمي متربجة ،وعندما أتكلم معها على

احلجاب تصرخ علي وتشتمين ،فقد تكلمت معها عدة مرات على احلجاب ،فال جدوى ،فلقد

يئست منها وصرت أكره تصرفاهتا ،وصارت ختاصمين وتقول يل ال تتكلم معي ،وبعض األحيان تقول
يل أنت يهودي ،وأان يف بعض األحيان أحقد عليها ،وأصبحت ال أطيعها .فأرشدوين ،جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

األخ الكرمي -:سلمه هللا ورعاه -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو من هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أشكرك مرة أخرى على حرصك على دعوة أمك لاللتزام ابحلجاب الشرعي ،وال ريب أن ذلك

واجب عليك ،وهذا أقل ما تقدمه هلا لتحميها من النار ،لكن اعلم -ابرك هللا فيك -أن اللطف

والكلمة الطيبة أوجب ما تكون مع الوالدين ،وليس دعوهتم إىل أمر واجب شرعا مربرا للعنف معهم
أو الغلظة يف دعوهتم ،وتذ هكر أن هللا قال لنبييه موسى وهارون -عليهما السالم -حّي بعثهما ألشقى
وأطغى من يف األرض ،من زعم أنه اإلله والرب فرعون قال هلما" :فَـ ُقوالَ لَهُ قَـ ْوالً لهيِّناً له َعلههُ يَـتَ َذ هك ُر أ َْو
شى" [طه  ، ]44/20فما ابلك ابألسلوب مع املسلم ،بل ومع الوالدين ،وخاصة األم ،ال شك
خيَْ َ
أنه أوىل ابللطف والصرب ،مث انظر توجيه الرب -سبحانه -لنا عندما جيتهد الوالدان علينا يف دعوتنا
اك
اه َد َ
"وإِن َج َ
إىل الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي هللا به ،ومع ذلك يقول لنا ربنا يف حمكم تنزيلهَ :
ك بِ ِه ِعلْم فَالَ تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
اح ْبـ ُه َما يف ُّ
ب
س لَ َ
يل َم ْن أ ََان َ
ُْ َ َ َ
ٌ
الدنْـيَا َم ْع ُروفاً َواتهب ْع َسب َ
َعلَى أَن تُ ْش ِر َك يب َما لَْي َ
إيل مثُه إيل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَبِّئُ ُك ْم َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن" [لقمان . ]15/31
فواجب عليك أن ترفق أبمك وتنصحها أبدب ولطف وخضوع ،مث حاول أن تزودها بكتب وأشرطة
تتحدث عن خطورة التربج والسفور ،وإن استعطت أن توسط امرأة صاحلة داعية فامهة لتنصحها

عنك ،وتصحبها معها يف اخلري يكون حسناً ،وال تنس أن تدعو هلا يف ظهر الغيب بصدق وإخالص،

وخاصة يف أوقات اإلجابة كالسجود وآخر الليل ،وبّي األذان واإلقامة ،وما شابه  ...وهللا معك وهو

ويل التوفيق .والسالم عليكم.

()378/18

والدي والراب
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1426/01/18هـ
السؤال

والدي رجل حمافظ على الصلوات ،وحريص على فعل اخلري كثرياً -واحلمد هلل -إال أنه يتعامل ابلراب
منذ سنوات ،وقمت بنصحه عدة مرات ،وبيّنت له عظم هذه املعصية ،إال أنه ال يزال عليها وال
يستطيع التخلُّص منها لكثرة ديونه ،واآلن بدت صحته ليست كالسابق .فما نصيحتكم له ،وكيف
أتعامل معه حلل هذه املشكلة؟ أفتوان مأجورين.

اجلواب

أخي الكرمي :ال شك أن هذه املشكلة وهي الراب خطرية يف حق والدك ،فهو أمر ال بد أن تنقذ والدك
منه أبسرع وقت؛ ففيه حرب على هللا ورسوله ،وعليك ببعض األمور اآلتية:

 )1دائماً وأبداً استخدم سياسة األدب واللطف واللّي مع والدك حىت لو فعل هذا األمر الشنيع

واستمر فيه ،ولعلك قرأت قول هللا تعاىل "وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال

تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان . ]15 :إذاً هللا سبحانه وتعاىل أمران ابإلحسان إىل

الوالدين حىت لو كاان مشركّي يدعوننا إىل الشرك ،ووالدك -واحلمد هلل -مسلم يصلي وحريص على
فعل اخلري كما تقول ،ومل يَ ْد ُعك إىل معصية ،فاألوىل الرفق به.

 )2ال متل وال تقف يف دعوة والدك والنصح له وبيان خطورة عمله وتذكريه كلما منحت الفرصة،
ويكون ذلك آبايت هللا وأحاديث نبيه حول هذا اإلمث العظيم ،ولكن كما قلنا سابقاً تغلف ذلك

ابللطف واللّي.

 )3حاول أن تستفيد من العقالء والفضالء يف أسرتك والتعاون معهم ،فإذا مسعت من والدك ثناء
على أحد هؤالء األقارب فاطلب منه أن يتعاون معك لتوجيه والدك ونصيحته بدون أن يشعر والدك

بدورك.

 )4كذلك احبث يف ٍ
أتن عن شخص يُعجب به والدك من املشايخ أو طلبة العلم ،مث اعرض عليه أن

يتعاون معك لتوجيهك يف أفضل الطرق لدعوة والدك أو قيامه هو بتوجيه مباشر وغري مباشر لوالدك

ونصيحته وتذكريه ابهلل سبحانه وتعاىل ،ولعل من أفضل هؤالء إمام املسجد الذي يصلي فيه والدك،
خاصة إن كانت عالقتهما جيدة.

 )5الدعاء  ...الدعاء  ...فهو أعظم سالح أعطاان هللا إايه ،وقد وعدان هللا ابالستجابة وجعل هناك

أوقااتً تتعاظم فيها الفرص ابالستجابة ،فعليك هبا وال تكسل أو تتهاون يف االستفادة من هذا

السالح.

 )6إن استطعت أخي تسديد ديون والدك ليتجنب الراب فإنه أمر عظيم وجليل ،ويساعد -إبذن هللا-
على تقبل والدك حملاوالتك واالنتهاء عن الراب.

وفقك هللا ملا حيب ويرضى،،،،
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والدي سيئ اخللق معنا
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحته هللا وبركاته.
ال أدري كيف أتكلهم يف هذا املوضوع ،وهو أنين ال أحب التعامل مع والدي؛ ألن فيه صفات كثرية
ال أحبها فيه ،منها أنه خبيل يهّي أمي كثرياً ويضرهبا ضرابً مربحاً ،لدرجة أنه يف مرة أتثرت من

الضرب ،وجلست شهراً ال تتحرك ،وأهم شيء عنده نفسه فقط ،وتزهوج على أمي عدة مرات،

بصراحة كلما أحاول أن أتقرب إليه من أجل صلة الرحم أجده يبعدين عنه بكل الطرق ،أان ال أدري
كيف أتعامل معه ،كثرياً ما يسبِّب لنا مشاكل على أي شيء ،ال حيب أن نفعل أي شيء فيه خري أان
علي ،أان الذي أنفق
وأخي وأمي ،وإذا حدث شيء من ذلك تقوم املشاكل بيننا وبينه ،وهو ال ينفق ه

على نفسي منذ أايم الكلية ،أان ال أريد منه شيئاً سوى أن أشعر أن يل أابً مثل ابقي الناس ،وكذلك
ِ
يشجع إخواين الشباب على الصالة ،بل
هو ال يصلي إال إذا كان يريد شيئاً من هللا يقضيه له ،وال ّ
العكس إذا وجد أمي تشجعهم على الصالة تقوم املشاكل بينهما ،ابإلضافة إىل ذلك فهو يكذب

ومنافق ،وال أجد صفة مجيلة يتصف هبا أبداً .احلمد هلل على كل حال ،أكيد هذا ابتالء واختبار من
هللا لنا ،ونسأل هللا أن يرزقنا الصرب على هذا البالء ،وأن يصرفه عنها ،وكل ما أريده من فضيلتكم

نصيحة يف كيفية التعامل مع هذا الوالد .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،وأصلي وأسلم على نيب الرمحة وآله وصحبة أمجعّي ،وبعد:
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فأسأل هللا تعاىل لك وألمك وإلخوتك أن حيفظكم من كل سوء ،وأن يرزقكم القرب منه ـ سبحانه ـ
خريا عن هذا األب الظامل لنفسه املفرط يف حق هللا وحق من يعول ،وهو ـ كما جاء يف
وأن يعوضكم ً

رسالتك الكرمية ـ اختبار من هللا تعاىل ،حيث قال ـ عز وجل ـ":ونبلوكم ابلشر واخلري فتنة" ،وكما قال
أيضا":وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون وكان ربك قديرا" ،لكن على كل حال هذا أب -
ً

لألسف -سيئ وال يؤدي لألبوة حقها؛ ألن األبوة ليست جمرد أن اإلنسان ينجب األوالد ويصرف
عليهم وينفق عليهم ـ هذا إن كان ينفق ـ ،األبوة رعاية "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،األب

راع يف أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته"" ،قوا أنفسكم وأهليكم انراً" ،يقول سيدان علي يف هذه
اآلية( :علِّموهم اخلري)  ،فاألب عليه مسؤولية ..وتربية األوالد ال بد أن تكون إبظهار احملبة لألوالد

وإظهار العاطفة ،ويف عهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -دخل رجل ،وجاء النيب -صلى هللا عليه
وسلم -يقبِّل احلسن أو احلسّي ،قال( :أوتقبِّلون أوالدكم وهللا إن يل عشرة من الولد ما قبهلت واحداً

منهم)  ،قال" :أو أملك لك أن نزع هللا الرمحة من قلبك" ،فاإلنسان ال بد أن يظهر ألوالده منه هذه

العاطفة ..الرمحة واحلنان واإلشفاق واحملبة وإال يكون إنساانً انقصاً ،هذا قصور يف اإلنسان وقصور يف
عاطفة األبوة ،ويف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود ،وغريه أن رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -قال" :كفى ابملرء إمثًا أن يضيع من يقوت" ،فعلى الوالد أن يرعى أوالده ،وال يوردهم موارد
التهلكة ،وأن يقوم عليهم ابملعروف ،وأن حيوطهم بنصحه ،وأن يدهلم على اخلري حيث كان ،وأن

يتخري هلم من احلال أحسنه ،وهو أمّي على ذلك ،ومسؤول من هللا تعاىل على هذا ،وموقوف بّي
ّ

يديه تعاىل ،ويف األمثال الراشدة (الرائد ال يكذب أهله) أي يدهلم على ما يعتقد أنه الصواب دون أن

خيوهنم ،وعموماً -عليك اي أخت ـ أن تصربي أنت وأمك وإخوتك على سوء معاملة والدك وأن

حتسنوا إن أساء ،وأن جتتنبوا إساءته ما استطعتم ،وأن تكونوا أكثر التصاقًا بوالدتكم الصابرة ،وأال
تيأسوا من صالح حاله بكثرة الدعاء له ابهلداية؛ فعسى هللا أن يتقبل منكم الدعاء ،ونسأل هللا أن

يغري احلال إىل أحسنه .وهللا أعلم.
ّ
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والدي يبدد مايل
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1426/01/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان اي شيخي يل أب متزوج بغري أمي ،وله منها أوالد ،أان وإخويت نعمل سوايً َُ ونصرف على أيب

وزوجته وأوالده ،ولكن أيب وزوجته دائما حياولون أن جيعلوان يف صورة غري الئقة أمام اجلميع ،أان يل

شركة -واحلمد هلل -ولكن أيب ال يراعي هذه املسألة ،ودائماً مديون ،ودائما يطلب من الناس على

أساس أين أدفع هلم ،وأان وهللا العظيم ما خبلت عليه بشيء ،وابلعكس أدفع ديونه وأدفع له مصاريف

شخصية ،زوجته تقول له خذ أمواالً من الناس وابنك غصباً عنه سريدها ألصحاهبا خوفاً من مسعته

والفضائح ،وأان أشرتي األرض وهو يبيع وميضي شيكات وأان أدفع خوفاً من الفضيحة على نفسي لو
دخل السجن ،وأان عندي املال ،املهم يف هذه األايم أان ظرويف يف النازل ،وهو ال يراعي هلذه

الظروف أي شعور ،يذهب ويبيع ما عندي من هبائم يف مزرعيت ،وعندما رفضت دعا علي ،وأان

أخاف من دعائه ،مع العلم أنين قلت له اي أيب (خذ ما تريده من مال وال تبع البهائم أمام الناس) ،

يف أان حر أان سآخذ ما أريد وأنت ال تتكلم) وفعال أخذ البهائم وأان غري
رفض وقال( :أنت تتحكم ه

راض؛ ألهنا آبالف األموال ،وأان تعبان يف مجع هذه األموال أان وأخوايت وهللا يعلم ،السؤال هنا هل

دعوة والدي جتوز ويتقبلها هللا منه؟ مع العلم أنين وهللا رب السماوات واألرض مل أحوجه لشيء لكن

زوجته سبب كل شيء ،مع العلم أن من يعطيه أمواالً منا أان وأخوايت يكون ابنه الوحيد ،وابنه البار،

والذي ال يعطيه يدعو عليه ويقاطعه .فماذا أفعل؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا اهلادي األمّي وعلى آله وصحبه أمجعّي

وبعد
فأشكر لك ـ أخي الكرمي ـ مرورك على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ومراسلتنا عليه ،ونرجو أن نكون عند

حسن ظنك بنا ،كما أشكر لك حرصك على برك بوالدك ،وكذلك خوفك الشديد من دعائه عليك،
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على خلق نبيل ،وحسن أدب مع من أوصى هللا تعاىل بربمها ،وهذا
ما نؤكد عليه ،فقد قال تعاىل يف كتابه" :وقضى ربك إاله تعبدوا إالّ إايه وابلوالدين إحساانً"

[اإلسراء ، ]23:فللحق ـ اي أخي ـ فإن للوالدين مقاماً وشأانً يعجز اإلنسان عن إدراكه ،ومهما جهد
القلم يف إحصاء فضلهما فإنهه يبقى قاصراً منحسراً عن تصوير جالهلما وح ّقهما على األبناء ،وكيف

ال يكون ذلك ومها سبب وجودهم ،وعماد حياهتم وركن البقاء هلم .لقد بذل الوالدان كل ما أمكنهما

وحتمال يف سبيل ذلك أشد املتاعب
على املستويّي املادي واملعنوي لرعاية أبنائهما وتربيتهمّ ،

والصعاب واإلرهاق النفسي واجلسدي ،وهذا البذل ال ميكن لشخص أن يعطيه ابملستوى الذي

يعطيه الوالدان.
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وهلذا فقط اعترب اإلسالم عطاءمها عمالً جليالً مقدساً استوجبا عليه الشكر وعرفان اجلميل ،وأوجب
هلما حقوقاً على األبناء مل يوجبها ألحد على أحد إطالقاً ،حىت أن هللا تعاىل قرن طاعتهما واإلحسان

إليهما بعبادته وتوحيده بشكل مباشر ،فقال" :واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً"
[النساء. ]36:

ألن الفضل على اإلنسان بعد هللا هو للوالدين ،والشكر على الرعاية والعطاء يكون هلما بعد شكر
يل املصري" [لقمان. ]14:
هللا ومحده" ،ووصينا اإلنسان بوالديه  ...أن أشكر يل ولوالديك إ ه

وقد اعترب القرآن العقوق للوالدين واخلروج عن طاعتهما ومرضاهتما معصية وجترباً ،حيث جاء ذكر

حيىي بن زكراي ابلقول" :وبراً بوالديه ومل يكن جباراً عصيا" [مرمي. ]14:

وال يقل حق األب أمهية وجالالً عن حق األم ،فهو ميثل األصل واالبن هو الفرع ،وقد أمضى حياته
وشبابه وأفىن عمره بكد واجتهاد للحفاظ على أسرته وأتمّي احلياة اهلانئة ألوالده ،فتعب وخاطر

واقتحم املشقات والصعاب يف هذا السبيل ،ويف ذلك يقول اإلمام زين العابدين" :وأ هما حق أبيك
فتعلم أنهه أصلك وإنهك فرعه ،وإنهك لواله مل تكن ،فمهما رأيت يف نفسك ِممها يعجبك فاعلم أن أابك
أصل النعمة عليك فيه ،وامحد هللا واشكره على قدر ذلك وال قوة إال ابهلل".

ولذلك ح ّذر اإلسالم من عقوق الوالدين ملا له من دالالت ونتائج ،وقد ح ّدد تعاىل املستوى األدىن

جل وعال" :إ هما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال
لعقوق الوالدين يف كتابه اجمليد ،حيث يقول ّ

تقل هلما أ ٍ
ُف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرميا" [اإلسراء. ]23:
ُف حلرمه " .أخرجه
وعن هذا احلد فقد ُروي" :لو علِ َم هللا عز وجل شيئاً من العقوق أدىن من أ ّ
الديلمي (. )5063

لكن هل هناك حدود لطاعة الوالدين ،نعم ـ اي أخي ـ لقد رسم هللا تعاىل لإلنسان حدود الطاعة

لوالديه عندما قرن عبادته وتوحيده وتنزيهه عن الشرك ابإلحسان إليهما والطاعة هلما ،وقد جعل
الذل من
رضاه من رضامها ،ووصل طاعته بطاعتهما ،فقال ع هز من قائل" :واخفض هلما جناح ّ

الرمحة" [اإلسراء. ]24:

فعندما يصل األمر إىل معصية هللا والشرك به يتوقف اإلنسان عند هذا احلد ،فال يطيعهما فيما أمرا
صي ِة هِ
اَّلل إِ همنَا الطهاعةُ ِيف الْمعر ِ
ِ
وف" أخرجه البخاري
َ
ألنهه حبسب احلديث املعصومَ " :ال طَ َ
اعةَ ِيف َم ْع َ
َ ُْ

( ، )7257ومسلم (. )1840

فالواجب على الولد جتاه أبويه أمران( :األول) اإلحسان إليهما ،ابإلنفاق عليهما إن كاان حمتاجّي

وأتمّي حوائجهما املعيشية وتلبية طلباهتما فيما يرجع إىل شؤون حياهتما يف حدود املتعارف واملعمول
حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ،ويع ّد تركها تنكراً جلميلهما عليه ،وهو أمر خيتلف سعة وضيقاً
حبسب اختالف حاهلما يف القوة والضعف( .الثاين) مصاحبتهما ابملعروف ،بعدم اإلساءة إليهما قوالً

أو فعالً وإن كاان ظاملّي له ،فيما يرجع إىل شؤوهنما ،وأما فيما يرجع إىل شؤون الولد نفسه مما يرتتب
عليه أتذي أحد أبويه فهو على قسمّي:

 1ـ أن يكون أتذيه انشئاً من شفقته على ولده ،فيحرم التصرف املؤدي إليه سواء هناه عنه أم ال.
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 2ـ أن يكون أتذيه انشئاً من اتصافه ببعض اخلصال الذميمة كعدم حبّه اخلري لولده دنيوايً كان أم

أخروايً ،وال أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل ،وال جيب على الولد التسليم لرغباهتما من

هذا النوع .وبذلك يظهر أن طاعة الوالدين يف أوامرمها ونواهيهما الشخصية غري واجبة يف حد ذاهتا.
وعليه؛ فال جيب عليك ـ شرعا ـ أن تطيع والدك فيما أيخذه من مالك ليتصرف فيه ابلطريقة اليت

أشرت هلا ،وعليك أن تبّي له أنك ستمتنع عن إعطائه هذا املال إذا أقدم على هذا التصرف ،وأنك
لن تسدد عنه دينه إن جلأ إىل االستدانة بغري حاجة ،ما دمت ـ حسب قولك ـ تنفق عليه وتعطيه من

مالك ما حيتاجه ،كل ذلك حبسن أدب ،أما دعاؤه عليك بغري حق فال أثر له ألنه دعاء بغري حق،

فعن جابر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال تدعوا على أنفسكم ،وال

تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم ،ال توافقوا من هللا ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب

لكم" .رواه مسلم ( ، )3009وأبو داود ( . )1532وهللا أعلم.
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والدي ال يغفر يل زلة
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1425/12/01هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

والدي قاسي القلب معي وال يغفر يل أي خطأ ،وأحاول أن أصطلح معه وهو يصدين ويردين وال

يقبل ،ماذا أفعل؟ علماً أبن أخطائي بسيطة ال فيها كبائر وال سرقه ،وال زان ،أمور عادية من احلياة،
ولكن يسامح غريي من إخواين ،أما أان فال ،ودائماً أسلم عليه وأتقرب وهو يردين وال يريد الصلح

معي ،ومييز بيين وبّي إخواين ،هل أان آمث؟ هل علي حرام؟ ماذا أفعل؟ إنه حصن منيع ضدي ,يف

السنة ال نصطلح إال شهراً أو أكثر .أفيدوين هل أان عاق لوالدي ،أم ماذا؟ هل هللا يغضب علي؟.

اجلواب

أخي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
ال شك أن رضا الوالدين وبرمها من األمور املهمة ،وأن رضا هللا يف رضا الوالدين ،وقد اهتم اإلسالم

وش ّدد يف أمر الوالدين ،حىت إن هللا -تعاىل -قرن برمها أبمره الناس بعبادته وحده ،فقال سبحانه:
"واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً" [النساء ، ]36:وهنى عن أذيتهما حىت ولو

بكلمة يسرية من األذية "وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً" [اإلسراء ، ]23:والرسول
 -صلى هللا عليه وسلم -أوصى ابحرتام الوالدين وح ّذر من عقوقهما.

أخي الكرمي :يظهر يل من رسالتك ما دامت عالقة والدك إبخوانك حسنة إنك أنت السبب يف

مضايقة أبيك لك -إن كان فعالً يضايقك ،-ولو سألت أنت نفسك ملاذا ينصف إخوانك ويعاملهم
علي وال
معاملة حسنة لتبّي لك السبب ،فلماذا ال تصارح أابك وتسأله أنت؟ ملاذا أنت غاضب ّ

ترضى عين؟ وإذا أردت أن جييبك بصدق فاخرت الوقت املناسب لتسأله فيه ،حبيث يكون يف وقت

مراتح فيه نفسياً وغري مشغول بشيء ،وإن مل تستطع سؤاله فاطلب من والدتك أن تسأله ،أو اطلب
من أحد إخوانك املقربّي إليه حسب وجهة نظرك ،فإن تبّي لك السبب وأنه سبب وجيه ،ويلزمك

تبّي أشياء لك فيها وجهة نظر ،وأنت ترى
طاعته فيك فعليك ابالستجابة واالعتذار منه ،وإن ّ

نفسك حمقا فيها شرعاً وعقالً فناقشه هبدوء واحرتام ،فإن قبل فاحلمد هلل ،وإن مل يقبل فحقق رغبته

ما مل يضرك ذلك بشيء يف دينك واستجب لطلبه ،وسرتى اخلري والتوفيق من هللا .وفقك هللا وأرشدك

للخريات ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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والدي شحيح
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1425/11/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

ومصنعا ،ويعطيهم
والدي شحيح على والديت وإخويت ،على الرغم من يسر حاله ،فهو ميتلك شركة
ً

ماداي بسخاء كبري ،غري سوء املعاملة واإلهانة
مصروفًا أقل بكثري مما حيتاجون ،بل ويعامل من ينفعونه ًّ
منه لوالديت وحىت ألصغر إخويت ،رغم عدم استقرار حالتهم الصحية ،فكيف يتصرفون؟

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخت السائلة -حفظها هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أوال :إن من أعظم األبواب املفتوحة للمسلم (ابب الدعاء)  ،فعليكم االلتجاء إىل هللا ،أبن يفرج
ً

عنكم هذه الغمة من سوء املعاملة وعدم اإلنفاق مبا يكفي مع أنه غري معذور؛ ألن حالته املادية

ميسورة ،فما يدريك لعل هللا يغري احلال.
اثنيا :إن كان ِ
والدك ال يتقبل منكم ،فحبذا أن تبحثوا عن أحد يثق فيه والدكم ،ويسمع منه ،ويتقبل
ً

منه ،فينصحه ويبّي له وجوب النفقة عليه على زوجته وأوالده ،وكذا وجوب حسن املعاملة للزوجة

ولألوالد ،وأن اإلنسان سيحاسب على ذلك ،مث يبّي له بعد ذلك أنه قد ميوت ويرتك مجيع املال هلم،

فكونه ينفق عليهم ويؤجر على ذلك يف حياته أوىل وخري له ،وحبذا لو أعطي بعض الكتيبات

والفتاوى اليت تدل على ذلك.

اثلثًا :إذا كان ابإلمكان أن أتخذوا منه ،ولو بدون علمه ،فإذا كان ال ينفق فيجوز ذلك ،ويكون

ابملعروف؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم -هلند بنت عتبة  -رضي هللا عنها ،-ملا اشتكت أاب سفيان
يك وولَ َد ِك ابملَعر ِ
أبنه رجل شحيح ال ينفق ،فقال هلا صلى هللا عليه وسلمِ ُ :
ِ ِ
وف".
"خذي َما يَكْف َ َ
ُْ
أخرجه البخاري ( )5364ومسلم ( . )1714وإذا كان ال ميكن ذلك ،ومل ميكن حله إال ابلرجوع
إىل القضاء فلكم ذلك ،ولكن حبذا أن يكون آخر األمور .ابرك هللا فيكم.
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هل هذا من الرب ابألم؟
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/مشكالت أسرية

التاريخ 1424/12/24هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لقد مت عقد قران ابنيت بدون موافقيت ،حيث إنين ربيت أبنائي األحد عشر ولداً وبنتاً منفردة دون

مساعدة أحد حىت كربوا بعد أن ختلى األب عن االنفاق عليهم منذ حوايل  18سنة ،وبعدها طلب

الطالق وحدث ،املهم تعذبت يف حيايت أشد العذاب ،وشاء هللا أن يسجن األب بعد سنوات بتهمة

وحكم عليه ابلسجن ملدة مخس سنوات ،وخالل هذه السنوات تقدم شاب خلطبة ابنيت
بيع اخلمورُ ،

الكبرية ،فرفضت ،وبعد تكرار احملاولة يف خطبتها طلبت من املتقدم خلطبتها أن أيخذ الرجال من أهله

ويذهبوا إىل السجن؛ حىت أيخذوا موافقة األب يف خطبة ابنته ،وهذا حقه الشرعي بغض النظر عن
املكان املوجود فيه ،وبعد سنوات خرج األب من السجن ،ومرت ثالث سنوات ،وانقلبت حياة

األسرة إىل جحيم؛ بسبب أكاذيب ألفها األب ،وصدقه األبناء رغم أن األبناء يعيشون معي ،يعرفون

احلقيقة لكنهم يكابرون؛ ألن الذي يروي القصص والدهم ،صادف يوماً من األايم أن خرج األخ مع
أخته إىل املكتبة اإلسالمية لشراء بعض األغراض ،فأعجب هبا صاحب املكتبة من أخالقها ،وهو

رجل متدين إىل أبعد احلدود ،املهم أخذ رقم هاتف أخيها واتصل به ،وحددا موعداً يف مطعم ،وجلسا

وفاحته ابألمر (اخلطبة)  ،وملا عاد األخ إىل املنزل أخربان ،فحددان موعداً مع الرجل ،فأىب أن أييت إال
مبوعد هو حيدده ،فأخذان جناريه ،وقبلنا ،وجاء إىل املنزل ،وأخربان أبنه متزوج ولديه من األبناء أربعة
أطفال ،وأخذ ميدح نفسه ،ويقول إنه عصيب ،وهو على خالف مع زوجته ،وهي اآلن عند أخيها،

ويقوم إبجراءات الطالق،

اتصل الرجل بوالد الفتاة ،وحددا موعداً يف املطعم ،وأخذ يتكلم عن املهر والشروط يف املطعم،

واتفق علي امللكة (عقد القران) يف املطعم مع األب ،وأخذ األب واألخوان والفتاة ببعض الكالم،

وأخذهم بسرعة إىل احملكمة دون علم واستئذان األم ،وعقد القران) واتصل بعدها ابلفتاة ،وقال هلا:
رأي والدتك غري مهم ،والنساء قاصرات عقل ودين ،وإن أتت والدتك إىل احملكمة لعرقلت األمور،
وقال هلا :هل مسعت القاضي يسألك هل أمك موافقة؟ أي أن رأيها غري مهم ،وبعد هذا كله أتيت
البنت وتقول :ملاذا اي أمي أنت زعالنة؟ أان مل أفعل شيئاً؟ ،أين رضا األم؟! وأين كالم الرجل املتدين

من كالم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-؟ "أمك مث أمك مث أمك ،مث أبوك" ،وأان آسفة جداً لطول
رساليت ،وأريد استشارة موضحة بدالالت إسالمية

اجلواب

جوااب لالستشارة اليت طلبتها ،وإال فالسؤال ينبئ
ما ميكن اإلجابة به هنا (ابلذات) ال يعدو أن يكون ً
عن نوع من املخاصمة ،وابلتايل فال بد من االستماع إىل الطرفّي والبحث يف األقوال املدىل هبا عن

احلكم الصواب أو األصوب.

أهم شيء أن يتحرى اإلنسان احلق ،وجياهد نفسه يف التخلي عن رغباته الذاتية ،وخباصة إذا كانت
تتعارض مع احلق ،وحيذر نزغات الشيطان؛ فإنه يغتنم فرط الشهوة وفرط الغضب.
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إذا كان الرجل الذي خطب البنت متدينًا (إىل أبعد احلدود) على حد وصفك ،فألي شيء موقفك
من الزواج ،قد أُ ْد ِر ُك أنه من الصعوبة البالغة أن تتقبلي هتميشك وإبعادك عن موضوع زواج ابنتك،
وال يلتفت إىل رأيك ،لكن إذا كان يف زواجها مشكلة تتوقعينها فال أبس مبوقفك ،لكن إذا كان

ِ
طالبت أبشياء فلم حتقق وال ختدش يف الزواج نفسه فال أرى أن هذا
اعرتاضك على الزواج لكونك

الئق.

وإذا كانت اعرتاضاتك على أشياء هلا أتثري حقيقي يف زواج ابنتك هذه أو غريها ممن سيلحق هبا -إن

شاء هللا -فإن أول شيء حتتاجّي إليه السعي إلسقاط والية األب على البنات ،وهذه تتم من خالل
رفع دعوى للمحكمة تذكرين فيها جوانب الفسق اليت حلقت ابلزوج ،ومن جرائها أُدخل السجن،
عاما على حد قولك ،ومن هنا نرجو أن يسقط القاضي حق
وحرمانك وأبناءك النفقة طيلة ً 18
واليته على أبنائه وخباصة مسألة تزويج البنات ،وتنتقل الوالية إىل غريه.

أسأل هللا أن يصلح أحوالك ،ويفرج مهك ،ويشرح صدرك ،ويرزق بنتك الرجل الصاحل الذي يكون
هلا قرة عّي يف الدنيا واآلخرة.
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أكره أمي وأحتقرها
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1424/11/28هـ

السؤال

عالقيت أبمي مضطربة ،بل وأكثر من ذلك! أان أكرهها ،وأحتقرها كثرياً؛ تعاملين أان ومجيع إخويت
بقسوة ،وجفاف ،دائماً حتاول أن تكرهين يف عمايت ،وبنات عمي ،منذ فرتة بسيطة بدأت أشعر

بصداع ال حيتمل ،وعندما أستيقظ من النوم أرى أبنين جرحت نفسي ،وقطعت يد ه
ي يف أثنائه ،دائماً
أحلم ابلكوابيس ،وإذا جلست يف مكان وكانت أمي موجودة فيه أحس بضيق يف التنفس ،فأرجو

إرشادي إىل احلل ،علماً أبنين جربت وحاولت جبميع الطرق أن أكسبها إال أنين مل أستطع ،ويئست

منها!!.
اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على ما ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كم آملين هذا الكالم السيئ الذي وصفيت به حالك مع أمك ،أتدرين ع همن تتكلمّي؟ تتكلمّي عمن
محلت بك تسعة أشهر ،وكلما زاد احلمل زاد الضعف ،والتعب ،ورغم ذلك يزداد مع هذا التعب،

والضعف الفرحة بقدومك إىل هذه احلياة ،وعندما اقرتب موعد الوالدة وبلغ هبا الضعف مبلغاً
عظيماً ،تدعو هللا من أعماق نفسها أن يسلمك من كل شر ،واقرتبت ساعة قدومك إىل هذه احلياة،

وازداد األمر سوءاً ،وهي مع ذلك متحملة ومتصربة؛ ألهنا يف أشد الشوق إىل لقائك ،وعندما قدمت
إىل هذه احلياة ،ورأتك جبوارها تبكّي اترة ،وتلعبّي أخرى ،نسيت مجيع اآلالم اليت أصابتها عندما

نظرت إىل حمياك اجلميل ،كم كانت سعيدة بك ،كم أزالت عنك األذى ،وأنت ضعيفة ال حول لك

وال قوة ،كم مرة سهرت من أجل راحتك! كم مرة بكت عندما أصابك مكروه! كم مرة فرحت عندما
تراك يف سعادة! كم كانت فرحتها وهي تنظر إليك تكربين أمام انظريها يوماً بعد يوم! كم ضحت من
أجلك! كم حرمت نفسها من أمور كثرية وبذلت لك كل شيء! كم..وكم !..وبعد هذا كله أتتّي اي

مسكينة وتقولّي أبنك تكرهّي أمك وحتتقرينها!!  -سبحانك -ريب هذا ظلم عظيم ،ملاذا حتملّي

ألمك كل هذا الكره؟ وتقولّي :ألهنا تعاملك بقسوة ،ما هي األسباب اليت تدفعها هلذا املعاملة؟ ال بد

وأنه يصدر منك ما يستدعي ذلك ،لعلك تقولّي :اي شيخ أان مل أفعل شيئاً ،ولكنها تعاملين هبذه

القسوة دون أي خطأ مين ،أقول :لعلها مريضة ،أو مصابة حبالة نفسية ،أو ألي سبب آخر ،فكان
ينبغي عليك أنت وإخوانك أن تسعوا يف عالجها ،وبذل قصارى جهدكم يف ذلك ،وكان ينبغي

عليكم دعاء هللا هلا ابلشفاء إذا كانت مريضة ،أو دعاء هللا أبن يفتح على قلبها وتعاملكم معاملة
طيبة ،ولكنك مل جتدي حرجاً يف أن تشتكي منها ،وزين الشيطان لك كرهها واحتقارها ،وهللا مث وهللا

مث وهللا ،إن مل يكن معروف أسدته إليك أمك سوى محلها بك ،وحتمل املشاق من أجلك حىت جئت

إىل هذا الوجود لكفى ،مهما أساءت لك ابقي احلياة.
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اي بنييت :أان أشفق عليك من غضب هللا عليك؛ ألين أخشى عليك عاقبة العقوق ،فقد توعد هللا عاق
والديه حبرمانه من دخول اجلنة؛ فعن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-ثالث ال يدخلون اجلنة ،وال ينظر هللا إليهم يوم القيامة :العاق لوالديه"....
احلديث أخرجه أمحد يف املسند ( ، )6145وعن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يدخل اجلنة منهان ،وال عاق لوالديه ،وال مدمن مخر" أخرجه

أمحد (. )6843

فيا بنييت :عليك برب أمك ،واإلحسان إليها ،فقد أمران ربنا بذلك يف حمكم التنزيل ،فقال -تعاىل:-
"وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً إما يبلغنك عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل
هلم أ ٍ
ُف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً وخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب أرمحهما كما
ربياين صغرياً" [اإلسراء ، ]24-23 :وقال -تعاىل" :-وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك

به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاً" [لقمان ، ]15 :فهذا أمر هللا ينطق ابحلق ،فماذا

بعد احلق إال الضالل؟ فربنا أيمر األبناء برب آابئهم حىت وإن أمر الوالدين أو أحدمها االبن ابلكفر أو

الشرك - ،والعياذ ابهلل -ليس بعد الكفر ذنب ،فما ابلك مبا دون ذلك؟ وال أظن أن أمك وصلت

معك إىل هذا احلد ،وحىت إذا وصلت جدالً فعليك ابإلحسان إليها ،والرب هبا ،فهذا حكم هللا  -جل

جالله،-وقد أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم -السيدة أمساء بنت أيب بكر  -رضي هللا عنهما -أبن
ترب أمها على رغم من أن أمها مشركة ،فقال هلا  -صلى هللا عليه وسلمِ :-
"صلي أمك" متفق عليه،
فال يسعك بعد ذلك أن تستجييب ألمر هللا وأمر رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -برب أمك،

واإلحسان إليها ،وأن ما يعرتيك من هذه الكوابيس أثناء النوم فهذه أضغاث أحالم ،وينبغي عليك

معرفة السنة ،واهلدى النبوي يف مسألة النوم ،فينبغي عليك إذا أويت إىل فراشك أن تكوين على
وضوء ،وتنامي على شقك األمين ،واضعة يدك اليمىن على خدك األمين ،وبعد ذلك تقويل أذكار

النوم ،فعند ذلك ستنامّي نوماً هادائً بدون كوابيس  -إبذن هللا تعاىل -وما ينتابك من ضيق يف

النفس عندما تتواجدين أنت وأمك يف مكان واحد ،فهذا كله من الرواسب اليت أوغل هبا الشيطان

صدرك جتاه أمك ،فعليك بتقوى هللا يف أمك ،وأكثري من الدعاء هلا ،ولك أبن يصلح هللا شأنكما،
ويزيل هذا البغض من قلبك هلا ،وحيل حمله احلب والود ،والرمحة هلا ،والشفقة عليها.

ولكن كون أمك حتاول أن تكرهك يف عماتك ،وبنات عمك ،فال حيق هلا إال إذا كانت هناك أسباب

شرعية لذلك ،أبن حتذرك منهن ألمور شرعية أيضاً ،أما غري ذلك فال ،ولكن هذا كله ال يسوغ لك
أن تكرهي أمك إىل هذه الدرجة ،وحتتقريها.

اي بنييت :تذكري أبنه إذا طال بك العمر ستصبحّي أُماً  -إن شاء هللا تعاىل -فاتقي هللا يف أمك،
بريها حىت يربك أبناؤك بعد ذلك ،واجلزاء من جنس العمل ،واعملي ما شئت كما تدينّي تدانّي،

اللهم قد بلغت فاللهم فاشهد .هذا ،وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم.
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والدي يرفض زواجي
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1424/11/9هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان شاب ،أبلغ من العمر  21عاماً ،أحببت فتاة ،وأريدها أن تكون زوجة يل ،ولكن أيب رفض ذلك،

وحتدثت مع والديت،
وذهب يقول :أمتم دراستك أوالً ،وأان ال أريد أن أتزوج أريد أن أخطبها فقط،
ُ

وقالت يل :إهنا فتاه ذات أخالق ،ومجيلة ،ووالديت موافقة ،لكن أيب يقول :ال أريدك أن تتزوج هذه
الفتاة ،هذه الفتاة هي اليت أحببتها ،ولن أتزوج غريها ،وما رأيكم يف املوضوع؟ -وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن.

اجلواب:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم،-

وبعد:

إىل األخ حممد - :سلمه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي :لقد قرأت رسالتك ،وعلمت مرادك ،وهذا جواب ما سألت عنه ،فمستعيناً ابهلل أقول:
ال شك أن حرصك على الزواج من فتاة صاحبة دين وخلق قومي ،وسرية طيبة -إىل غري ذلك من

الصفات -أمر طيب ،وحتمد عليه ،لكنك كما ذكرت ما زلت طالباً تدرس ،والزواج له تبعيات

ومسؤوليات ،لعلك جتهل الكثري منها ،والذي جيب عليك طاعة والدك فيما أمرك أبن هتتم ابلدراسة

أوالً ،مث بعد ذلك ف ِّكر يف مسألة الزواج؛ ألن الزواج أو على األقل اخلطوبة ستشغلك عن الدارسة،
ورمبا تعوقها إىل حد ما ،فاألوىل أن جتتهد يف إمتام الدراسة ،وتطيع والدك ،واحذر من العقوق ،وكم

من أانس تركوا أشياء حمبوبة هلم من أجل الرب أبابئهم وأمهاهتم ،وعوضهم هللا خرياً مما تركوا ،وقد جاء
يف احلديث" :من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه".

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل اخلروج من بيت الوالدين بعد الزواج من العقوق
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /الرب والصلة/حقوق الوالدين واألقارب واألرحام

التاريخ 1424/10/27هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

أان متزوج ولدي أربعة أطفال ،أكربهم عمره تسع سنوات ،وأسكن مع والدي يف شقة صغرية ،يف

احلقيقة البيت صغري وأردان أن نستقل يف منزل جديد ،استأجرت بيتاً يف نفس البلد بعد أن استأذنت
والدي ووالديت ،وبعد ذلك ساءت حالة والديت حىت إهنا حلفت أهنا لن تدخل بييت ،مع العلم أين

أحضر إليهما يف الصباح الباكر وأتناول معهما القهوة وأحضر هلما إفطارمها ،وأحضر قبل صالة
الظهر ويف املساء ،ولكن والديت كلما حضرت إليها بكت وقالت أنت هربت عنا ،وأان اآلن ال أعرف

ماذا أفعل؟ هل أرجع وأسكن معهما من جديد؟ أماذا أفعل؟ وهل أان آمث أو تسببت يف عقوقهما؟ مع

العلم أن والديت يف البداية وافقت على خروجي من املنزل .أفتوين مأجورين ،والسالم عليكم ورمحة

هللا وبركاته.
اجلواب

األخ السائل - :سلمه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة ،واجلواب

على ما سألت كالتايل:

ال أرى أنك آمث فيما فعلت ،ال سيما وأنك استأذنتهما قبل اخلروج ،وتقوم كما تقول بوصلهما

ابستمرار ،لكين أتصور أهنا مرحلة طبيعية بعد العشرة الطويلة أن تشعر أمك بذلك ،فأنت جزاك هللا
خرياً اصرب على مساع تلك الشكوى ،وحاول اإلطالة عندها وعند والدك قدر املستطاع يف بداية

الشهور األوىل ،مث سرتى األمور ختف رويداً رويداً ،واجتهد يف كسب رضامها قدر استطاعتك ،وإن

استطعت أن ال تدخل البيت إال هبدية أو شيء من األغراض البيتية أو شيء حتبه أمك أو أبوك

فافعل ،فإن هذا له أتثري على ختفيف حدة الفراق وكرهها له ،واسأل هللا هلا دائماً انشراح الصدر
خلروجك ،وأن يرضيها عنك وهللا معك ولن يرتك عملك .إن شاء هللا.
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أرضي َم ْن وأغضب َم ْن أمي أو زوجي؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1424/8/8هـ

السؤال

أان من عائلة معروفة ُّ
بتحكم النساء فيها على الرجال ،يعين الكلمة األوىل واألخرية للزوجة وتربهيت
على ذلك ،هذا غري التفضيل بّي األبناء ،فأمي كانت والزالت تفضل أخيت الكبرية ،وأيب محاه هللا
قال يل يف يوم من األايم :رضاي عليك برضا أختك عليك ،وأخيت هذه مستبدة تريد أن تكون مثل
أمي الكل يف الكل ،مرت سنوات وأان على هذا احلال إىل أن طرق اببنا الزوج السعيد إن شاء هللا،

وتزوجت وعقدت النية أن أعيش حياة زوجية تعوضين احلرمان الذي رأيته يف منزل أهلي ،وفعالً
وجدت زوجاً رائعاً بكل ما حتمله هذه الكلمة ،عوضين الكثري ،وهو رجل مبعىن الرجولة يعين ال حيب
أن متشي املرأة كالمها عليه ،وأان بطبيعيت ضعيفة الشخصية ،وملا رأيت اخلري منه اشرتيته ابلطاعة
العمياء ،وبنيت حيايت على كل ما حيبه زوجي ،وأبغضت كل ما يبغضه زوجي ،ولكن بقيت يل

املشكلة األزلية ،مل تتعود أمي وأخيت على أن تكون يل حياة خاصة يب ال يعلمون شيئاً عنها ،وأان يف
بداية حيايت كنت أخرب أمي أبشياء وتفاجأت أهنا خترب أخيت الكبرية بكل شيء ،وملا واجهت أمي مل

تنكر ،وقالت هذه أختك الكبرية وال بد أن تعرف عنك كل شيء ،بعدها قطعت أخباري اخلاصة عن

أمي واكتفيت ابحلياة العادية ،مل تروق حيايت ألمي وأخوايت ،على فكرة أراد هللا أن تتزوج أخيت

الكبرية ،مل تستطع أمي أن تغري شيء من نظام حيايت ،فبدأت من طريق آخر وهي األمور االعتيادية

فمثالً اخلروج من املنزل يغضب أمي كثرياً لو علمت أين ذهبت لزايرة إحدى صديقايت أو جارايت؛
ألهنا تريد أن يكون كل هذا أبمرها ،وابستئذان منها شخصياً ،حتملت على نفسي فرتة من الزمن

فأخربها عند خروجي ،ووجدت أن من يروق هلا أذنت يل بزايرته ،وأما من ال يروق هلا حىت لو كانت

أعز صديقايت ال أتذن يل ،تضايق زوجي كثرياً من تصرفات أمي؛ ألنين كنت أأتثر كثرياً وأبكي حبرقة،

خصوصا ملا أرى إخويت وهن يذهَب حيث أردن ،وذلك مبباركة أمي هلن؛ ألهنن سلمن حياهتن

وأزواجهن ألمي ،وقف زوجي ألمي يف السر دون أن تشعر ،وصرت أزور صديقايت ابلسر ،مث بدأت
أمي محاها هللا تتح هكم يف حياتنا وقراراتنا أان وزوجي ،لدرجة أهنا منعتين من احلج يف إحدى السنوات؛

ألهنا ترى أبنائي صغاراً وزوجي يقول أان أعلم من أمك أبوالدي ،وزوجي حنون جداً على أبنائنا ،وملا
مل أستمع إليها وذهبت مع زوجي إىل احلج غضبت ومل تزرين ،وغري ذلك ،واستمرت حيايت على هذا

املنوال طوال الـ 13سنة ،هي عمر زواجي ،ازداد األمر سوءاً بتدخل أخوايت مع أمي يف حيايت،

وكذلك تشكيلهن جبهة موحدة كي يشعر أيب أين منعزلة عن أخوايت ،وحىت يذهَب إليه طوال الوقت:

انظر اي أيب كلنا مع بعض وأنخذ من بعض ،وهندي الناس مع بعض إال هي إهنا وإهنا ،وإهنا فكانت

الطامة الكربى أن أعلن أيب تربؤه مين ومقاطعيت ،وصارت مشكلة طويلة عريضة ،حاول كبار العائلة
التدخل ،ولكن كما ذكرت سابقاً هناك جبهة قوية تسيطر على أىب وتقنعه بقوة ،وأان يف هذه الفرتة

الزمت الدعاء وال زلت انتظر فرج رب العاملّي ،تصاحلنا بواسطة رجل كبري وقدير يف العائلة ال ترد
كلمته ه
توىل زمام األمر وكلمين وحقق معي يف ادعاءات أخوايت ،فقال يل ابلكلمة :اي بنيت هذه غرية
وحسد من أخواتك جعلتهن يتصرفن كذلك ،كانت رجعيت
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بشروط أن ال أذهب وال أخرج من بييت وكل صغرية وكبرية يف حيايت أخرب هبا أمي وأخوايت ،رأيت
الفرحة العارمة ابالنتصار يف وجه أخوايت فأبيت على نفسي أن ال أهدم عش الزوجية ،وقررت أن

أستمر على نفس نظامي وهو :زايرة أسبوعية أليب وأمي ،إهداء أمي وأيب يف العيد وبعض املناسبات،

أن تكون عالقيت أبخوايت يف إطار الرمسيات حىت أجتنب املشاكل ،مل يرق هذا احلال ألمي طبعا،

وعادت لعادهتا القدمية ،والوضع اجلديد اآلن هو أن املصادمات انتقلت من أخوايت إىل أمي،

وأصبحت معها يف صراع مستمر لدرجة أهنا تغضب ألتفه األسباب وتتوعدين يف أوالدي ،وأنت عاقة
لوالديك ،وهللا تعبت وأان أحاول أن أكسب رضاها ،ولكن رضاها ال أييت إال بشيء واحد فقط ،وهو

ما أتكدت منه طوال األعوام املاضية وهو :أن تكون حيايت أان وزوجي كلها حتت تصرفها املطلق،
وأن ال نعمل شيئاً إال بعد مشورهتا مع األسف ،أان ِ
ٌّ
التحكم فيه
أمحّل أيب الذنب؛ ألنه ترك ألمي

فأصبحت ال تريد أحد خيرج من سيطرهتا ،وأمي إنسانة مزاجية ،يعين مثالً عالقاهتا أبخواهتا وإخواهنا
ليست على ما يرام ،وأان على عكسها فأخوايل وخااليت يعزوين جداً ،لذا متنعين من الذهاب هلم إال

معها ،ولقد كانت هلا حماوالت يف فرض السيطرة على إخواهنا ،ولكن بعد ما كربوا وتزوجوا مل يستمعوا

هلا ،علماً أن أخوايل وخاليت يشتكون نفس شكواي يف أمي ،حيث إن جديت هداها هللا ال أتمتر إال
أبمر أمي ودائما تغضب على من يغضب أمي ،علما أن أحد أخوايل عالقة زوجته مع أمي ليست

على ما يرام ،لذا جتد جديت دائمة الغضب عليه ،اعذروين على اإلطالة ولكن قليب حيرتق ،فأان أعيش

بّي انرين إما طاعة زوجي وغضب أمي ،أو طاعة أمي وغضب زوجي ومعناه طالقي ،ما هو احلل يف
رأيكم؟ وهل تصريف يف حيايت واختياري لزوجي صحيح أم ال؟ .ابرك هللا فيكم ،وجزاكم خري اجلزاء.
مالحظة :الرجاء عدم عرض سؤايل يف املوقع أبي حال من األحوال.

اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ /خالد حسّي عبد الرمحن
اجلواب:

احلمد هلل رب العاملّي ،وال عدوان إال على الظاملّي ،والعاقبة للمتقّي ،والصالة والسالم على إمام

املتقّي نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إىل األخت السائلة :أزال هللا عنا وعنها احلرية.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوم االتصال

واملراسلة عرب املوقع.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً ثناؤك على زوجك ،نسأل هللا أن يدمي بينكما احلب والود والرمحة
والوفاق ،إنه على ذلك قدير.
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ولقد ساءين جداً موقف أمك املتسلّط هداها هللا ،وكذلك أخواتك .والذي زاد الطّي بالً هو املوقف
السليب والسيئ يف نفس الوقت وهو موقف والدك احملرتم  -هداان هللا  -وإايه للحق ،وبكل صراحة

أمك وأبوك واقعان يف خمالفات شرعية كثرية ،منها التفريق بّي األوالد ومتييز البعض على اآلخر،
وهذا األمر قد حذر منه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وهنى عنه ،ألن هذه األشياء تولِّد احلقد

والضغينة والكره بّي اإلخوان ،بدالً من احملبة واملودة والرمحة فيما بينهم ،ومن قرأ قصة سيدان يوسف
عليه السالم مع إخوته عليهم السالم علم ذلك ،فالذي محلهم على ما فعلوا مع أخيهم هو متييز

أبيهم -وهو سيدان يعقوب -ليوسف على إخوته عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم ،فماذا
كانت النتيجة؟ حقد وحسد وبغض وكره ،أدى هبم أن يفعلوا أبخيهم ما أخرب به ربنا يف كتابه العزيز

يف سورة يوسف ،ولذلك قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ملن أعطى أحد أبنائه عطية أو هدية ،ومل
يعط ابقي أوالده" :اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم" متفق عليه من حديث النعمان بن بشري  -رضي هللا

عنهما -البخاري ( ، )2586ومسلم (. )1623

فاحذري أخيت املسلمة أن حيدث ذلك ألوالدك حىت ال تتكرر هذه املأساة اليت أنت تعانّي مرارهتا

وتعيشّي قسوهتا مع أهلك.

وقبل أن أشرع يف تناول حل املشكلة أود أن أمهس يف أذنك ببعض الكلمات أخاطب هبا قلبك

إيل أبذن قلبك ال أبذن رأسك فمستعيناً ابهلل أقول:
الطيب ،فأرعين مسعك اي رعاك هللا ،واستمعي ّ

اعلمي وفقين هللا وإايك لكل خري وبر ،وصرف عنا وعنك كل سوء وشر أن لوالديك فضالً عظيماً
عليك وبرمها واجب عليك ،واإلحسان هبما والعطف عليهما ،والتودد إليهما مهما حدث منهما،

فهذا احلق أوجبه هللا عليك ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -كما جاء ذلك مستفيضاً يف كتاب ربنا

وسنة نبينا  -صلى هللا عليه وسلم ،-والسمع والطاعة هلما ما مل يكن ذلك معصية ،أو يرتتب عليه

معصية أو إحداث خلل يف حياتك مع زوجك ،ففي هذه احلالة ال مسع وال طاعة هلما يف معصية هللا،

وهذا ال يعد من العقوق إن شاء هللا تعاىل.
أما ابلنسبة حلل مشكلتك فأقول:

( )1عليك ابلرب هبما واإلحسان إليهما بقدر استطاعتك ،وال يكلف هللا نفساً إال وسعها.

( )2ما أنت عليه من الزايرة األسبوعية واإلهداء هلما يف املناسبات ،إىل غري ذلك ال شيء فيه ،بل

هو عّي الصواب ابلنسبة حلالتك هذه ،ولكن ميكن أن تكثري من االتصال عليهما إن مل يرتتب على

ذلك مشاكل.

( )3عليك بطاعة زوجك وعدم إغضابه؛ ألن يف ذلك عرضة ألن تتعرض لغضب هللا ومالئكته

الكرام ،كما جاء ذلك يف احلديث املتفق عليه من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه فزوجك حقه

عظيم عليك ،فكما أن والديك ابب لك إىل اجلنة فكذلك زوجك هو اآلخر ابب لك إىل اجلنة،

وذلك إبرضائه ،والقيام حبقوقه الشرعية اليت أوجبها هللا عليك ما مل يكن يف ذلك أيضاً معصية هلل
ورسوله ،وهنا ال مسع وال طاعة يف معصية هللا؛ ألن الطاعة يف املعروف كما ثبت احلديث بذلك.

( )4ال هتتمي مبا حيدثه أخواتك من تكوين جبهة عليك عند والديك ،وكذلك ال هتتمي بتوعُّد أمك
يف أوالدك ،وأن هذا عقوق وسيحدث لك من أبنائك مثل ما حيدث منك ألمك على حد زعمها،

فهذا ليس بعقوق فال تلتفيت لذلك.

()395/18

( )5ال تغفلي عن الدعاء واالستغفار واكثري من ذلك وحتري ساعات اإلجابة وأبشري ابخلري ،قال
تعاىل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة. ]186 :

"أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء" [النمل ، ]62 :هذا وهللا أعلم.
وقال تعاىلّ :

وهللا أسأل أن يكشف مهك وينفس كربك ،ويزيل غمك ،ويصلح شأنك يف الدنيا واآلخرة ،ويهدي

والديك وأخواتك إىل احلق والعمل به.

( )6ال مينع أن حتضري بعض الرسائل الدعوية واألشرطة اإلسالمية ،واليت تتناول مثل هذه املواضيع
وتعطيها إايهم لعل هللا يفتح على قلوهبم.

( )7ال مينع أن يتدخل أحد املشايخ أو الدعاة وطلبة العلم لفض هذا النزاع وتوضيح األمر الشرعي
ألهلك ،وأن ما هم عليه من هذا التسلُّط ال جيوز هلم حبال من األحوال.
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أمي ال حتبين

اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين

التاريخ 1423/10/15
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

حاليت املادية جيدة واحلمد هلل ،وأان أقوم بواجيب جتاه والدي إن شاء هللا على أكمل وجه ،أقوم

إبعطاء أيب وأمي كل شهر تقريباً ما يعادل  100دوالر أمريكي ،وكل ما طلب مين أيب زايدة عن

ذلك أعطيه وأمي كذلك ،وطلبت مين العام املاضي مبلغاً من املال كي تذهب إىل العمرة ،فلم أتردد

يف إعطائها ،وطلب مين أيضاً أيب مبلغاً من املال لكي جيري عملية جراحية يف عينه ،أيضاً فلم أتردد،
ومل أجلب أي شيء إىل البيت إال وأجلب أليب وأمي ،من طعام وملبس ،مع العلم أن يل أخوين

أعزبّي يعمالن بوظيفة حمرتمة ،ويبغضاين كثرياً ،وحالتهما املادية وسط ،يقيمان مع والدي ووالديت،
وهذا العام أيضاً طلبت مين والديت مبلغاً من املال من أجل العمرة أيضاً فلم أتردد يف ذلك.

السؤال :إن والديت ال تظهر يل أي حنان أو حمبة جتاهي وتقول كل مرة أبن أخويت هم من قاموا بتأمّي

املبالغ اليت ستذهب هبا إىل العمرة ،وأن هذا حيز يف نفسي ،مع العلم أهنا هتينين حىت أمام أوالدي،
وأمام اجلريان ،ولكنين مل أفكر يوماً أن أزعجها أو أقول هلا أي كلمة ،وحىت بعض األصدقاء يقولون
يل إن أمك تطمع بك كثرياً خفف املبلغ قليالً عنها سوف تقدرك ،أما أيب فإنه حنون جداً وحيضن
أوالدي ويرضى علي كثرياً ،أما والديت فتطرد أوالدي إذا أتوا إىل بيت جدهم ،أفيدوين ماذا أفعل،

ألنين دائماً أفكر أبيب وأمي ألهنما طاعنان يف السن؟ علماً أنين أحب بل أعشق والدي ووالديت كثرياً،
ألنين يف غربة وال أشاهدهم إال قليالً ،جزاكم هللا عنا كل خري.
اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ/د 0عبد الرمحن بن علوش املدخلي ()

اجلواب:

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فيا أخي الكرمي ،أوالً :امحد هللا تعاىل محداً غري منقطع أن أمك ما زالت على قيد احلياة وأنك

تستطيع أن تربها وحتسن إليها فهذه نعمة كربى ال يعرف قيمتها إال من فقدها ،واألمر اآلخر ال
ينبغي لك أن مت هن على والديك مبا تنفقه عليهما فلو أنفقت كل ما متلك إىل أن تلق هللا تعاىل ما

جازيتهما ،وقد شاهد ابن عمر -رضي هللا عنهما -رجالً ميانياً يطوف ابلبيت وهو حيمل أمه على

ظهره فقال له :اي ابن عمر أتراين جازيتها؟ قال :ال ،وال بزفرة واحدة (أي :مما يعرض للمرأة عند
الوضع) .

وقال علي -رضي هللا عنه -أيضاً لطيسلة بن ميهاس :أتفرق من النار -أي :ختاف -وحتب أن تدخل
اجلنة؟ قلت :أي وهللا! قال :أحي والداك؟ قلت :عندي أمي ،قال :فوهللا لو ألنت هلا الكالم،

وأطعمتها الطعام لتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبائر.

()397/18

وأما أنك تظن أن أمك ال تظهر لك أي حنان فال تلفت هلذا الظن فلعله من وساوس إبليس ملا رآك
ابراً بوالديك ،بل إن املسلم مطالب برب والديه وإن ظلماه يقيناً فقد قال ابن عباس -رضي هللا

عنهما :-ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما حمتسباً ،إال فتح له هللا اببّي -يعين من
يرض هللا عنه حىت يرضى عنه ،قيل :وإن
اجلنة -وإن كان واحد فواحد ،وإن أغضب أحدمها مل َ
ظلماه؟ قال :وإن ظلماه" اآلاثر أخرجها البخاري يف األدب املفرد ،فال ينبغي أن يعامل املسلم

والديه معاملة املثل والند فليس الواصل ابملكافئ.

وإايك اي أخي محزة أن تصغي أو تستمع ملا يقوله لك بعض األصدقاء بل أوصيك بزايدة الرب هبما
واإلكثار من اهلدااي هلما فإن اهلدية تبعد وغر الصدر ،كما أوصيك بتوثيق العالقة األخوية أبخويك

األعزبّي وأن هتدي هلما وحتسن إليهما فلعل ما تظنه من عدم إظهار أمك احملبة لك مما تسمعه من
أخويك.

كما أوصيك ابإلكثار من الدعاء لوالديك وأخويك وأن تكثر من اجللوس معهم فال يدري اإلنسان
كم بقي من عمر والديه أو من عمره هو سيما وأنك تذكر أنك يف غربة ،أسأل هللا لك التوفيق

والسداد وأن يؤلف بّي قلوبكم وهللا حيفظك ويرعاك.
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ضرب األب أبناءه
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/معاملة الوالدين
التاريخ 1423/3/24

السؤال

أرجو منكم أن تساعدوين وجتاوبوين بسرعة ،والدي عندما يغضب من شيء خارج البيت فإنه يزجران

وأحياانً يضربنا ،يف يوم كان غاضباً ومريضاً وكان يتجادل مع أخيت وأان جالسة على األرض آكل

التوت وال دخل يل هبذا اجلدال ،وفجأة يركلين على رأسي ،مث على يدي ،مث على رأسي ،علماً أين

كبرية وعمري عشرين ،ولست صغرية حىت ينفس غضبه فيين ،فهل هذا جيوز أم أنه رمبا يكون ذلك
مرضاً نفسياً؟ وأيضاً دكتاتوري وشكراً لكم.

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /عبد الرمحن اجمليدل (عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام)

اجلواب:

السالم عليكم ورمحة هللا ،أخيت الكرمية قرأت رسالتك ،وأتملت ملا ذكرت ،وإليك اجلواب ،أسأل هللا

أن يصلح حاله وحالكم:

 -1األبناء والبنات نعمة من نعم هللا -سبحانه -يف هذه احلياة ،واآلابء حيلمون أن أوالدهم يكونون
مصدر عون وشفقة ورمحة هلم ،فمهمة الزوجة واألبناء مشاركة األب مهومه ،وختفيف معاانته ،وأتجيل
الطلبات إن كانت تقبل التأجيل ،وجعل البيت أنساً وسكناً مرحياً تعود فيه لألب روحه وطمأنينته،

فاحلل ملا ذكرت ترك االحتجاج مبا جيب عليه إىل ما جيب عليكم جتاهه ،وعدم إاثرته وذكر ما يكره

مطلقاً ،وحتّي الفرص لذكر الطلبات والرغبات إذا اراتح وهدأت نفسه ،ومساعدته وخاصة يف األمور
املالية.

 -2حماولة أن يكون لكم سلوك طيب داخل املنزل من احلرص على الواجبات الشرعية والنوافل،

فهي مما يسكن النفس ،وينشر الطمأنينة ،فعسى ما تفعلون يكون دافعاً ألبيكم على فعله فتنعمون

ابهلدوء والطمأنينة ،فإن التقصري ابلواجبات وارتكاب احملرمات مما حيزن النفس ،ويفسد املزاج ،ويفقد

الصرب جتاه ما يلقاه يف هذه احلياة من آالم ،فمشاكل احلياة عامة جلميع الناس وهم خيتلفون يف

املواقف بناء على اختالف نفسياهتم وأخالقهم وأهليتهم ،فكونوا نعم األبناء والبنات عله أن يكون
نعم األب ،وعسى هللا أن يقر عينه بكم وأعينكم به ،وجيمع القلوب على اخلري ،والسالم عليكم
ورمحة هللا.
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كيف التعامل مع القريب ال َفتهان؟!
اجمليب حممد حممود األمّي

ابحث مبوقع اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1427/05/25هـ
السؤال

يل قريب يتسبب يل يف كثري من املشاكل واألذى بسبب نقله للكذب واإلشاعات والسعي يف ذلك
بّي الناس ،كما أنه يعمل على إفساد زوجات أقرابئه ،فكيف ميكن التعامل معه؟

اجلواب

أخي الكرمي /الواجب عليك حيال هذا القريب هو النصح وكثرة الدعاء ،والصرب على األذى الصادر

منه.

 ولعل العالج الناجع هلذا وأمثاله يكمن يف اإلحسان إليهم ،وعدم االلتفات إىل ما يصدر منهم منتصرفات -غري حممودة.-

 -وسأجعل نصيحيت لك يف شكل نقاط:

 -1عليك بكثرة الدعاء له ابهلداية والتوفيق.
 -2جيب عليك عدم معاملته ابملثل ،وإن نُـبِّهَ على زالته فَـلْيكن ذلك يف شكل إحياء وتلميح ،دون
تصريح أو جتريح ..فلعل ذلك يدفعه للخجل من هذه السلوكيات املمقوته.
 -3جيب أن يوجه وينصح من قبل واحد من أهل النصح ويبّي له حرمة هذه املمارسات -ولكن

على انفراد.-

 -4عدم املبالغة يف التأثر هبذه السلوكيات ،وإمنا نقدر األمور بقدرها.
أسأل هللا العلي العظيم أن يوفقنا وإايكم لطاعته .وهللا أعلم.
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هل أجازي قطيعته بقطيعة!
اجمليب حممد حممود األمّي
ابحث مبوقع اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1427/04/24هـ
السؤال

يل عم قطع صلته بوالدي طول حياته ،حىت يف مرضه الذي مات فيه والدي مل يزره ،هل يل أن أقطع

صليت هبذا العم؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي /ما قام به عمك من قطع صلة رحم أبيك ال جيوز -وإن كنت مل تبّي مالبسات

املوضوع -ولكن سنفرتض أسوأ األحوال ،وهو أن يكون عمك هو الظامل ألبيك يف هذه القضية.
فعليك أن تعلم أخي الكرمي أن الواجب عليك هو صلة رحم عمك ،وترميم ما تصدع من بنيان

األسرة ،فعمك يف منزلة أبيك ،واخلطأ حيصل من كل أحد ،ولكن التمادي يف الباطل أمر مذموم
ص ْد ِع أبسرع وقت ممكن ،فاملشاحنات ال
شرعاً ممقوت طبعاً ،فعليك ابملبادرة بزايرته ،وحماولة رأب ال ه
تزيد املسلم إال بعدا من هللا تعاىل ،وليس الواصل ابملكافئ ،فإن من أحب األمور إىل النفس

اإلحسان إىل من أحسن إليك ،لكن اإلحسان إىل من أساء منزلة رفيعة ال ترنو إليها إال النفوس
ف إساءات اآلخرين يف ميزان احلسنات
صنِّ ُ
العالية اليت تطمع يف جزاء هللا -عز وجل -واليت تُ َ
واملدخرات ليوم الفزع األكرب.
فنصيحيت لك أخي الكرمي هي أن تصل عمك -بل ذلك هو الواجب عليك شرعاً -ومن أسباب

فتح القنوات اليت سدها الشيطان على مر األايم ،ما يلي:

 -1إخالص األعمال كلها هلل سبحانه وتعاىل ،وقصد القرب منه.
 -2الدعاء لعمك أبن يهدي هللا قلبه ،ويوفقه ملا حيبه ويرضاه.

 -3قدم له هدية مناسبة -دون تكلف ،-فاهلدااي هلا أثر عجيب يف النفوس.
 -4قم بزايرته ابستمرار ،حىت ولو مل جتد منه االستقبال الالئق.
 -5ال تذكر له ما كان بينه وبّي أبيك من أمور.

 -6عامل أوالده معاملة حسنة وبش يف وجوههم ،وأظهر السرور عند اللقاء هبم.
 -7تعمد االتصال به يف كل مناسبة ،واسأله عن أحواله ،واقرتح عليه بعض احللول لبعض القضااي

اخلاصة به.

 -8حاول عودته إىل بيتك ،وابلغ يف إكرامه ،وعامله معاملة الوالد.
 -ويف اخلتام أسأل هللا العلي القدير أن يوفقين وإايك لطاعته ،ويبعدان مجيعاً عن سخطه .وهللا أعلم.
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فرتت!
ه
تغريت لألحسن ولكن عالقيت أبقاريب ْ
اجمليب مرمي الثمايل

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1427/03/05هـ
السؤال

أان فتاة ذات قلب رحيم ،أحب الصغار والكبار ،وأحب احليواانت وأرمحها .أتذكر نفسي يف املاضي

وأتذكر براءيت وقليب الكبري الذي حيب اجلميع ،مل أكره أح ًدا من أقاريب ،لكن (دوام احلال من احملال)

كربان وكربت عقولنا ،وأصبحنا ندرك ما مل نكن ندركه يف السابق ،بدأت أبعد عن أقاريب؛ ألنه ابلفعل

كان جيب أن أبتعد.

ما حصل معي أنه كنت أشعر ابلضيق بعد كل اجتماع لنا ،مع أنين أحبهم وكنا نضحك إال أنين أشعر
ابلضيق ،مررت بظروف جعلتين أعتزل اجلميع ،وبقيت مع نفسي كثرياً ،وجتلهت يل أمور ما أروعها
واحلمد هلل .عرفت هللا ،اقرتبت منه ،ووجدت السعادة اليت مل أذقها يف حيايت إال يف عزليت ورجوعي

تغريت ولكن أشعر بتأنيب الضمري.
إىل هللا ،فلم تعد عالقيت هبم مثل السابق ،أان
ُ

فهل أعود معهم مثل السابق؟ ال أستطيع وجدت فارقاً كبرياً بّي تفكريي وتفكريهم ،شخصييت

تغريت ،مل أعد تلك اليت أعرفها ،أان ال أدعي أنين أحسن منهم ،لكين ال أستطيع أن أرجع معهم مثل

السابق أصبحت أقرأ كثرياً لعلماء املاضي مثل ابن قيم اجلوزية .وعلماء احلاضر ،وكتب تطوير

نعيما ال يعلم به إال هللا ،وما يؤملين حقاً أنين تغريت ومل أعد
الذات ،ووجدت فيها سلويت ،وعشت ً

علما أين
أعرف كيف أتعامل مع اآلخرين مع شخصييت اجلديدة ،فهل يعاقبين هللا إذا ابتعدت عنهم؟ ً

مل أقطعهم بل أعاملهم ابحلسىن وأقابلهم بوجه طلق .أسألكم ابهلل أن ترشدوين للصواب.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأسأل هللا أن يهديك إىل سواء السبيل ،ويثبتك على احلق واهلدى.

* أنت تسريين يف خط التغيري ،لكن إىل أين؟ هذا هو املهم ،واجلميل أنك مل ترضي بوضعك،
ِ
وحتر ِ
وتغريت لكن عليك أن تقودي هذا التغيري ال أن يقودك هو.
كت
* واضح جداً أنك تعيشّي يف حالة ختبط داخلي وعدم استقرار ،وهو ما ظهر من عباراتك وتعبريك

بكلمة صراع ،وهذا أمر طبيعي ابلنظر لوضع التغيري الذي تعيشيه .فما بقي من ترسبات املاضي مع

نوعا من التلف ،ثقي أهنا مسألة وقت وهدوء واستعانة ابهلل،
جتديدات احلاضر أمر يسبب لك ً

وتتضح بعدها لك الصورة.

* يف بداايت طريق االستقامة حياضر اإلنسان خليط من املشاعر بّي خوف وأتنيب ضمري وشعور

ابحلزن العميق قد يصل إىل شعور ابليأس يف حالة عدم الثبات واالستسالم ،أو فهم االستقامة فهماً
خاطئاًِ ..
أنت حتتاجّي -اي أخية -أن ختففي من مشاعر اخلوف وأتنيب الضمري حبسن الظن ابهلل أنه
سيعينك ويوفقك ملا حيبه ويرضاه ،اسأليه ذلك إبحلاح.

حتتاجّي كذلك أن تتدرجي يف هذا الطريق ،وأن تدركي أن األمر فيه سعة ،فال يعين أن حالك مسبقاً
وحال أهلك أنه عامل منفصل متاماً ،وما تطمحّي الوصول إليه عامل آخر ،كالمها واقع تعيشينه لكن
االختالف يف شخصيتك وإدراكك اآلن ،االستقامة -اي أخية -تعين أن نتقبل اآلخرين ونعاملهم

أبخالقنا اليت تسمو ابستقامتنا واتباعنا هلدي نبينا -عليه الصالة والسالم -يف ذلك ،قد حتتاجّي بعد
أن يستقر وضعك أن جتتهدي وتكثفي من عطائك لكسب من حولك والتأثري فيهم.
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* اعكسي استقامتك بصورة حسنة ،فاالستقامة ليست انطواء وعزلة وحزن ،االستقامة نور وراحة
وهبجة وحسن خلق ،وال أرى تعارضاً بّي أن جتدي سلوتك يف العزلة ،وبّي أن ختالطي أهلك

وأقاربك ،فكالمها ابابن عظيمان لألجر ،وإبمكانك أن ختصصي لعزلتك وقتاً مناسباً تغذين فيها

روحك ،ووقتاً آخر ألقاربك وأهلك حتتسبّي فيه األجر ،فال خيلو احلديث من وجود فرصة أن تذكري
فائدة أو أتمري مبعروف أو تنهي عن منكر ،كذلك نية جلوسك صلة رحم أو إدخال سرور على

قلب مسلم وكلها من أعظم القرابت.

* اإلميان حياة -اي أخية -واحلياة يف اإلميان ،وال استقرار يف العيش وال حالوة إال بذلك ،فقط

عليك -آلن -أبن تدعمي نفسك بصحبة صاحلة هلا نصيب من وقتك؛ حىت تساعدك على السري
برشد ودراية وتستقر هبا مشاعرك.
ونصيحيت :عليك ابلعلم الشرعي؛ فهو نور لك ولآلخرين من حولك إبذن هللا.

()403/18

هل من حقي هجران أخيت؟!
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد

عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب
التاريخ 1427/2/11هـ

السؤال

حصلت بيين وبّي أخيت مشكلة بسبب تقدم اخلطهاب يل ،علماً أهنا غري متزوجة ،وأزعجها هذا األمر

كثرياً؛ فهي ال تريدين أن أتزوج قبلها ،وأان لست صغرية يف العمر ،لقد آذتين كثرياً ،وفضحتين أمام

أقاريب ،وخلقت لنا مشكالت كثرية ،وجرحتين بتصرفاهتا وكالمها السيئ ،وقد سبهب يل هذا األمر
أزمة نفسية كبرية.

مشكليت أنين غري قادرة على مساحمتها أو على الكالم معها ،فهي مل تندم على ما فعلت كما أشعر،

وأخاف أن يعاقبين هللا على قطيعيت للرحم .أرشدوين ماذا أفعل.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأختك تعاين من العنوسة ،وأتخرها عن الزواج ،فوقع منها شيء من احلسد والبغض ِ
ِ
لك ،وقد
جتاهلت مشاعرها ونسيتها يف غمرة الفرح .لذا ِ
ِ
عليك مبساحمتها،
تكونّي سبباَ يف ذلك؛ حيث

وأعلنيها صرحية هلا؛ ويف هذه احلالة لن متلك نفسها من الندم والبكاء ،وتواضعي هلا ،فإنه سوف
تطلب ِ
منك مساحمتها.

ِ
حبك هلا ،وحز ِ
اذكري هلا ِ
زوجك،
نك على مفارقتها ،وأن ابب األمل مفتوح ،وأهنا ستتزوج أبفضل من

بزوج ميأل عليها الدنيا حباً وحناانً.
أخيت الكرمية :الدنيا أهون وأحقر من أن جتعلنا حنمل يف قلوبنا غالً وبغضاً ملن حنبه من إخواننا
وأخواتنا! ِ
وإايك وقطيعة الرحم؛ فقد جاء التحذير منها:

س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف
-1قطيعة الرحم من اإلفساد يف األرض ،قال هللا تعاىل" :فَـ َه ْل َع َ
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم * أُولَئِ َ ه ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
ارُه ْم" [سورة حممد-22:
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّللُ فَأ َ
ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
صَ
ك الذ َ
]23

ويف احلديث عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :خلق هللا اخللق

فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت حبقو الرمحن فقال له مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة،

قال :أال ترضّي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى اي رب ..مث قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم اقرءوا إن شئتم فهل عسيتم [ ) ...رواه البخاري. ]4455 :

عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرحم معلقة ابلعرش تقول :من وصلين وصله

هللا ومن قطعين قطعه هللا) [رواه مسلم. ]4634 :
 -2قاطع الرحم ال يدخل اجلنة ،فعن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال :ال يدخل اجلنة قاطع قال ابن أيب عمر قال سفيان :يعين قاطع رحم) [رواه مسلم:
. ]4636

-3قاطع الرحم كالقاتل املتعمد ،فعن أيب خراش السلمي أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
يقول :من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) [رواه أبو داود. ]4269:

 -4قاطع الرحم ال يرفع له عمل صاحل من صالة وصوم وغريها ،وعن أيب هريرة أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال :تفتح أبواب اجلنة يوم االثنّي ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك
ابهلل شيئا إال رجال كانت بينه وبّي أخيه شحناء ،فيقال :انظروا هذين حىت يصطلحا انظروا هذين

حىت يصطلحا انظروا هذين حىت يصطلحا) [مسلم. ]4956 :

وعن ابن الزبري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال)

[رواه البخاري. ]5611:

وعن أيب أيوب األنصاري أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال حيل لرجل أن يهجر أخاه
فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ ابلسالم) [رواه
البخاري ]5613:والرجل واملرأة يف ذلك سواء خماطبون أبوامر الشرعِ .
وفقك هللا لكل خري ،وال
ِ
حرمك األجر.
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ال أريد الكسب اخلبيث ..وأخشى من أخي
اجمليب د .عبد املهدي عبد القادر

أستاذ احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1426/11/26هـ

السؤال

يل أخ أكرب مين ميتلك (مقهى إنرتنت)  ،وما من أحد أيتيه إال ويشغل األغاين أو حيادث البنات على

الشات ،أو يشاهد الصور الرديئة ،وأخي ذهب إىل عمله وألزمين أن أحل مكانه يف هذا العمل ،علماً
أين ال أقدر على منع أحد من تشغيل هذه األشياء ،وال أقدر على إغالق احملل أثناء الصالة؛ ألن
أخي له شريك ،وال يوافق على آرائي ،ولو تركت هذا املكان وعصيت أخي سيكون هناك مشاحنات

بيين وبينه ،فما حكم عملي يف هذا املكان؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فبشراك -أخي الكرمي -هبداية هللا لك والتزامك ابحلق ،وزادك هللا ورعاً وحرصاً على سالمة دينك؛
فإن من أعظم املصائب مصيبة املرء يف دينه؛ وإن من دعاء نبينا صلى هللا عليه وسلم قوله" :ربنا ال

جتعل مصيبتنا يف ديننا "..رواه الرتمذي ( )3502أما عن عملك -بعد التزامك -يف هذا املكان
الذي ال خيلو من معصية ترتكب ،أو إمثاً يقرتف ،فإن على صاحب املكان -إن مل ينصح وحيذر-
وزر اإلعانة واملساعدة ،وسكوته عن النهي عن هذه املنكرات دليل إقرار ومشاركة يف املعصية؛

وعليه:

فقد حبث الفقهاء والعلماء هذه القضية وخلصوا إىل اآلراء اآلتية:

•وجوب جتنب العمل يف تلك األماكن ،حيث إن يف ذلك إعانة مباشرة ألهل املنكر ،والواجب النهي
ِ
اخلَ ِْري وأيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
وف
عن ذلك ،والدليل هو قول هللا تبارك وتعاىلَ :
َ ُْ
"ولْتَ ُكن ّم ْن ُك ْم أُ همةٌ يَ ْد ُعو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن" [آل عمران ، ]104 :كما ورد عن رسول هللا -صلى
َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع
هللا عليه وسلم -أنه قال" :من رأى منكم ً
فبقلبه وذلك أضعف اإلميان" رواه مسلم (. )49

•جيب على من يعمل اآلن يف هذه األماكن سرعة البحث عن عمل آخر ،حىت لو كان أقل راتباً
ومنصباً ،وأن يكون خملصا يف سعيه ،وأن يستشعر قول هللا سبحانه وتعاىل:
".....وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْيـلَةً
َ
ِ
ِ
ف يُـغْنِي ُكم هللاُ ِمن فَ ْ ِ ِ ِ
يم" [التوبة ، ]28 :وقوله عز وجل... " :
س ْو َ
يم َحك ٌ
اء إِ هن هللاَ َعل ٌ
ضله إن َش َ
ُ
فَ َ
ث الَ َحيت ِسب ومن يهـتـوهكل علَى ِ
ِ
هللا فَـ ُه َو َح ْسبُهُ إِ هن هللاَ َابلِ ُغ
َوَمن يهـت ِهق هللاَ َْجي َعل لههُ َخمَْر ًجا* َويَـ ْرُزقْهُ م ْن َح ْي ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل هللاُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا" [الطالق]32 :
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*-جيب عليك -أخي -أن تبحث عن عمل ،وأن تتجنب جماالت الشبهات مهما كانت مغرية ،ورمبا
قد جيد هذا الشخص ميال يف ذاته للعمل فيها بسبب ضغوط احلاجة أو هلوى النفس ،أو غري ذلك؛
فعليك أن تستفيت قلبك ،فعن وابصة بن معبد -رضي هللا عنه -قال :أتيت رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -فقال" :جئت تسأل عن الرب؟ " .قلت :نعم ،قال " :استفت نفسك ،استفت قلبك ،اي
وابصة ثالاث -الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف

الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" .رواه أمحد ( ، )17538والدارمي ( . )2533وقوله -صلى هللا

عليه وسلم" :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك".رواه الرتمذي ( ، )2518والنسائي (، )5711
وغريمها .وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.

•أجاز فريق من الفقهاء العمل يف هذه اجملاالت ،أو استمرار العمل فيها عند الضرورة املعتربة شرعا
واليت تقدر بقدرها دون تعد أو تنزه أو ترف ،وكل أعلم بضرورته ،ودليل ذلك من القرآن الكرمي قوله
اد فَالَ إِ ْمث علَي ِه إِ هن هللا غَ ُف ِ
ضطُهر غَ ْري اب ٍغ والَ َع ٍ
يم" [البقرة ، ]173 :وجيب
تعاىل" :فَ َم ِن ا ْ
َ َْ
َ ٌ
ور هرح ٌ
ََ َ
استشعار مراقبة هللا عز وجل ،وال حتايل على شرعه.

*يرى فريق من الفقهاء أنه عند الضرورة ،وجوب تطهري األرزاق أبن جيتهد العامل يف مثل هذه

األماكن ،ويقدر نسبة املال املكتسب من حرام يف حالة اختالط املعامالت احلالل ابحلرام ،ويتم

التخلص منه يف وجوه اخلري وليس بنية التصدق ،وال تنفق يف جمال العبادات.

• ويف كافة األحوال السابقة جيب احلذر وجتنب املشتبهات ،ولقد كان صحابة رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -يرتكون تسعا وتسعّي اباب من احلالل خشية أن يقعوا يف ابب واحد من احلرام ،وهذا من
الورع واخلشية من هللا سبحانه وتعاىل ،فعن أيب عبد هللا النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -قال:

مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إن احلالل بّي وإن احلرام بّي ،وبينهما مشتبهات
ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف

احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال وإن محى هللا
حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال

وهي القلب" .رواه البخاري ( )53ومسلم (. )1599

• أخرياً ..سواء اضطررت للتواجد يف هذا املكان أو فارقته فإن عليك واجب النصيحة ابملعروف

ألخيك ابحلرص واحلب واللّي والكلمة الطيبة واملعلومة النافعة ،عسى هللا -تعاىل -أن يشرح صدره

ملا شرح صدرك له ..وهللا املوفق واملستعان.
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أخيت خانتين ،وفقدت ثقيت ابآلخرين
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس
مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين

التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم.

أريد أن أستشريكم يف موضوع يعذبين ،أحس أبنين سأنفجر إذا مل أحتدث مع شخص يساعدين ،أخاف

أن أحكي إلحدى صديقايت ،ومن مث أندم؛ أان فتاة عاملة ويل أخت أصغر مين ،والدي طيب جداً
ومكافح ،يتعب طوال اليوم لريحينا من مهوم الدنيا ،والديت طيبة جداً ،وذات قلب أبيض ،وعلى

نياهتا ،املشكلة هي أخيت ،فقد دمرت حيايت وثقيت ابلناس ،أصبحت أكره كل شيء وال أثق أبحد،

كنت خمطوبة ألحد الزمالء يف العمل ،اعتقدته طيباً وعلى خلق وحيبين ،ولكن الصدمة كانت كربى،

مل أحتملها ،أصبت ابهنيار ودخلت املستشفى ملدة أسبوعيّي ،وبعدها استقلت من العمل ،ووجدت
عمالً آخر ،ولكن ال أستطيع نسيان ما حدث ،ففي أحد األايم أحسست بتعب يف العمل،

واستأذنت حىت أعود للمنزل وأراتح ،عندما دخلت مل يكن يوجد أحد ،أيب يف العمل وأمي عند

أختها ،فدخلت إىل الغرفة ،ومتنيت أنين مت يف تلك اللحظة ،فقد وجدت أخيت مع خطييب يف
أحسا يب ،فقام وخرج من املنزل ،مل أعرف ماذا
سريري ،مل أصدق ما رأيت ،جتمدت مكاين حىت ّ
أفعل ،أخذت أضرب أخيت وسحبتها من شعرها وذهبت هبا للطبيبة ،وأتكدت من أهنا ما زالت

عذراء ،خفت عليها وهي مل هتتم ملشاعري ،وعندما اطمأنيت مل أحس بنفسي إال وأان يف املستشفى،
ال أحد يعلم مبا حدث ،الكل يعتقدون أن سبب االهنيار أنين تركت خطييب ،ال أحد يعلم بشيء،

لكين منذ ذلك اليوم مل أحتدث مع أخيت ،واهتزت ثقيت ابلناس ،وأصبحت خائفة من كل شيء حويل،

أحس ابخليانة يف اهلواء حويل ،الحظ أيب وأمي أنين مل أعد أحتدث مع أخيت ،حاوال أن حيال املشكلة،

ولكن ال أستطيع أن أسامح أو أغفر هلا؛ فهي ليست طفلة ليلعب بعقلها ،وهي تعلم كم كنت أحبه،
كم غضبت عندما أراد أن يرى شعري ورفضت؛ فأان متحجبة ،كيف تفعل يب هذا وأان أعتربها

كنفسي ال أمنع عنها شيئاً؛ فهي أخيت الوحيدة اليت أحببتها ،ال أستطيع أن أساحمها ،واآلن أفكر

ابلسفر بعيداً عنها؛ حىت ال أراها اثنية .أرجوكم ساعدوين ..ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

األخت الكرمية - :حفظها هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أسأل هللا  -عز وجل -أن يرزقنا وإايك العفاف والرضا والغىن ،ما حصل ال شك أنه أمر خطري،

ولكن جيب أن نصفه يف حجمه الطبيعي؛ حىت حنسن التعامل معه ،إذ املبالغة يف أي شيء قد تقود
إىل ضد املراد حىت يف الدين ،فإن دين هللا وسط بّي الغايل فيه واجلايف عنه؛ ولذا فإين أذكرك ببعض

النقاط ،ومنها:

 -1اإلميان الكامل ،واليقّي اجلازم أبن ما حصل هو من قضاء هللا وقدره ،وال بد لإلنسان يف تغيريه

بعد حدوثه ،واملسلم إذا وقع له من أمثال ذلك يقول" :قدهر هللا وما شاء فعل" ،وهذا  -أي اإلميان
ابلقضاء والقدر -أحد أركان اإلميان الستة.
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 -2على املؤمن أن يتفاءل ملا حصل ،وأال يكره ،فكثري من األشياء نكرهها ونفاجأ أبن اخلري العظيم
فيها ،وأحياانً نتمىن أشياء ونسعى هلا ونفاجأ أبن فيها أحزاننا ومآسينا.

 -3من أعظم فوائد هذه احلادثة أن هذا اخلطيب شر صرفه هللا عنك ،وهذه نعمة عظيمة لو
جلست طول حياتك حتمدين هللا عليها ،ملا أديت حقها ،وكما يقال( :كم وراء احملن من منح)  ،بل

كما قال هللا  -عز وجل" :-فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء. ]19:

 -4أختك أخطأت ،وكلنا ذو خطأ ،ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :لو مل تذنبوا لذهب

هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر هلم" أخرجه مسلم ( )2749من حديث أيب هريرة
 -رضي هللا عنه  ،-أو كما قال عليه الصالة والسالم ،والتصرف الصحيح هو أن حتاويل دعوة

أختك للحق ،وتدلينها عليه ،وأال تعيين الشيطان عليها ،وأن تفتحي هلا طريق اخلري والتوبة ،ال طريق
اليأس والقنوط.

 -5جيب على اإلنسان أن يكون عادالً يف حكمه على اجملتمع ،فكلما رأى مظاهر الفجور والفسق

تذكر اخلري والدعوة ،بل إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يعجبه الفأل ،إن التفاؤل والنظر

للمستقبل إبشراق -والثقة بنصر هللا  -له مردود عجيب على النفس ،وخاصة عند تعاظم الشر،
وهذا ما حصل للمسلمّي يف غزوة اخلندق.

 -6لعلك أتخذين العربة من هذه التجربة ،وأن تتعاملي بصرب وأانة ،وعدم استعجال يف حل ما
ٍ
أخطاء حصلت له يف احلاضر ليسخرها يف خدمة
يعرتيك من أذى ،بل املسلم سيستفيد من
املستقبل .وهللا حيفظك ويرعاك.
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أخيت مهازة ملازة
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/السخرية واالحتقار

التاريخ 1425/10/19هـ
السؤال
السالم عليكم.

لدي أخت تبلغ من العمر  32سنة ،وهي إنسانة تتبع أسلوب إيذاء الغري بلساهنا واالستهزاء
والسخرية ،وعدم احرتام اآلخرين ،وعمل مشاكل بّي مجيع أفراد العائلة ،الرجاء أن توضح يل هل

هي تشكو من أي حالة نفسية ،وما هو احلل معها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم) .

أخيت الكرمية :إن هناك معلومات انقصة حول أختك ،وهي مهمة للتعرف بشكل أوسع عن سبب

ظهور املشكلة السلوكية اليت تعاين منها أختك ،كتاريخ ظهور املشكلة والظروف األسرية اليت عاشتها
وتعيشها ،وهل هي متزوجة أم ال؟ ومدى استقرارها األسري ،ومستوى تعليمها.
لذلك ستكون اإلجابة بشكل عام ،لعل هللا أن جيعل فيها اخلري.

أوالً :إن التنشيئة االجتماعية من حيث السلب واإلجياب هلا أتثري كبري جداً على سلوك البنت أو

االبن.

اثنياً :القسوة يف التعامل واحلرمان والدالل الزائد والتمييز بّي األبناء من أسباب ظهور املشاكل
السلوكية اللفظية واحلركية.

اثلثاً :معاانة أحد الوالدين من مشكلة االستهزاء ابآلخرين واحتقارهم والتقليل منهم ،وزرع املشاكل

هلا أتثري على سلوك االبناء من حيث احملاكاة لذلك السلوك.

رابعاً :التعرض ملشاكل مع األقرابء بسبب سوء تعاملهم ينشئ السلوك العدواين لدى الشخص.

وهناك أمور أخرى مسببة لتلك املشكلة ،وما ذكرته سابقاً ليس للحصر ،ولكن املتوقع أهنا أكثر

األسباب املنشئة للسلوك غري السوي ،وما تعاين منه أختك ال شك أهنا مشكلة نفسية حتتاج لتعامل
خاص ،ومن أهم الطرق اليت أرى أهنا األفضل يف التعامل معها:

 -1تقوية الوازع الديين لديها ،بتخويفها من خطورة ما تفعله جتاه اآلخرين على دنياها وآخرهتا ،قال
تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم وال نساء من نساء

عسى أن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان
ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون" [احلجرات. ]11 :

 -2تبصريها خبطورة فعلها أسرايً واجتماعياً من حيث زرع احلقد والكراهية جتاهها ،وختلي األقرابء
عن جمالستها وتنامي سوء عملها بينهن.

 -3أن تستشعر أنه ال أحد كامل إال وجهه الكرمي ،وأنه كما لآلخرين عيوب تراها فيهم ،فلآلخرين
كذلك عيون ،وهلا عيوب يروهنا فيها.

لسانك ال تذكر به عيب امرئ  ...فإن لك عيباً وللناس أعّي

 -4االمتناع عن مصاحبتها يف الزايرات العائلية واملناسبات ،وتعليل ذلك ابستمرار سلوكها ،وحماولة
إقناعها ابالمتناع عن ذلك السلوك مقابل مرافقتها ،وتكرار تلك احملاوالت هبدف تعديل سلوكها

لألفضل.

 -5استخدام أسلوب العالج العقالين بتصوير موقعها مع اآلخرين( ،األقرابء) حينما تبتعد عند إيذاء

اآلخرين وتتعامل معهم ابملثل ،ويكرر ذلك معها عدة مرات ملا لذلك من أثر يف السلوك.
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 -6تكليف إحدى األخوات الفاضالت من القريبات بكثرة جمالستها ومكاملتها ،وتوجيهها الوجهة
السليمة يف الطرق املثلى للتعامل مع اآلخرين ،واحملاسن اليت جيب أن تلتزم جتاههم ،مقابل أن جتد

منهم االحرتام والتقدير ،وتكرار ذلك ،والتحلي ابلصرب معها.

 -7تشجيعها اباللتحاق إبحدى الدور النسائية اخلريية جملالسة اخلريات ،وما له من أثر على سلوكها
بعون هللا.

 -8إهدائها بعض الكتيبات واألشرطة النافعة اليت تتحدث عن خطورة االستهزاء ابآلخرين وطرق
الوقاية منها ،ومن األفضل أن تكون بشكل مسابقة يتطلب حلها السماع أو القراءة ،وتكون موجهة
هلا بطريقة غري مباشرة.

 -9الصرب معها واحتساب األجر من هللا يف تبصريها ،وتعديل سلوكها ومحايتها من شر نفسها
والشيطان.

هذا ما تيسر يل ،سائالً هللا الكرمي أن مين عليها ابهلداية والصالح ،وأن جيعلها من الصاحلات
املصلحات ،إنه جواد كرمي.
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عمه ال يكرتث للدين ،فكيف يعامله؟ وهل يصله؟
اجمليب د .محد بن إبراهيم احليدري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال

عندي عم ال يكرتث لل ِّدين بتااتً يفعل احملرمات ويبيعها ،إخل  ...وفوق كل هذا فإنه يتفوه بعبارات

الكفر كثرياً ،كأن يقول :إنه أفضل من امللتزمّي ابلدين ،وأن هللا ال بد قد أعد له جنة خاصة به؛ ألنه
ال يغش الناس يف جتارته ،وال أيكل أموال الناس ابلباطل ،وأحياانً يتهجم على الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،فمثال إذا أراد أن يقول :إن كل من جيلس على الصندوق حملاسبة الزابئن يصبح لصاً ،فإنه

يقول "لو أن حممداً عمل هبذا العمل لصار لصا" والعياذ ابهلل من هذا الكفر ،وإذا م هل من حديث

شخص قال له" :حل عن ريب"والعياذ ابهلل ،وغري ذلك من كفرايت كثرية ال جمال حلصرها وال لذكرها،

يندى اجلبّي لسماعها أو لكتابتها ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،والصحيح أن هذا املوضوع يؤرقين
وحيزنين جداً.

سؤايل من شقّي :األول كيف أتعامل مع عمي؟ علماً أن والدي املتوىف كان حيسن معاملته ،ويصرب

على أذاه؛ ألنه أخوه ،وأنه ال يقصر يف مساعدة األقارب سواء من نصيحة أو مساعدة مالية ،وهو

يدعوان إىل بيته كثرياً للطعام ،وكثرياً ما يتفوه ابلكفر أمامنا عندما نكون يف بيته ،فهل جنيب دعوته؟

وهل أصله براً بوالدي؟ هل أزوره؟ فإذا قال عبارات الكفر أنصحه مث أتركه؟ هل أنصحه فرتة فإذا مل

يتعظ أتركه؟ هل هنجره؟ علماً أن هجره سيعين ابلضرورة شرخاً يف العائلة؛ ألن أوالده سوف يهجروننا
إذا هجرانه .مباذا تنصحين؟.

الشق الثاين ،أهل بيت عمي ال يقرونه على ما يفعل ،ولكن ال يقدرون عليه ،وأان أعلم أن الكافر أو
املرتد ال يورث ،فماذا حيصل ابلنسبة هلم إذا مات؟ هل يرثونه أم ال؟ وإن كان ال فماذا حيصل ألموال

املرتد إذا ارتد؟ هل أيخذها الورثة فوراً؟
جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

أما الشق األول فأقول :جيب عليك السعي يف إنقاذ عمك من هذه املصيبة العظيمة اليت يقع فيها،
وذلك ابختاذ كافة األسباب والوسائل إلصالحه ،ومن ذلك ضبط ما يقول ،وما يصدر عنه ،والبحث
يف فتاوى العلماء ويف أدلة الشريعة عن حكم ذلك ،مث تنبيهه بطريقة مالئمة على خطر تصرفاته،

وحتذيره من اخلامتة السيئة واملصري املظلم ،مع ضرب األمثلة له مبن صاروا عربة لغريهم ،وتذكريه بنعمة
هللا عليه ابلعافية واملال والولد ،وحتذيره مكر هللا وأن هللا ميهل وال يهمل ،ويكون ذلك ابلكتابة له

حىت ال يعرف الكاتب ،وحىت تكون النصيحة على بصرية.
ومن أسباب استصالحه مناصحة أوالده أبن عليهم لوالدهم واجب النصيحة والتحذير واحلث على

التوبة وحفظ اللسان ،فإذا كثر اإلنكار عليه أتثر ،وأنت ذكرت أن أهل بيته ال يقرونه على ما يفعل،
ولكن ال يقدرون عليه ،فإذا كانوا ال يقرونه فواجب عليهم أن ينكروا عليه ،وإذا مل يرتدع هجروه فإن

ذلك حيمله على األقل على عدم اجملاهرة.
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وأما إجابة دعوته وحضور جمالسه فإذا علمت أنه يصدر فيها ما ذكرت من املنكر والزور فال جيوز
لك حضورها ،وإن حضرهتا فالبد أن تنكر وتبادر ابلقيام عند حصوهلا قال هللا  -تعاىل " :-والذين
ال يشهدون الزور وإذا مروا ابللغو مروا كراماً" [الفرقان ، ]73:وتذكر أن من ابتغى رضا هللا بسخط

الناس رضي هللا عنه وأرضى عنه الناس انظر ما رواه الرتمذي ( )2414من حديث عائشة  -رضي

هللا عنها  ،-لكن ال تقسو على عمك بل خاطبه ابللّي وابليت هي أحسن ،وإذا اثر وقسا فال تقابل
قسوته مبثلها ،بل عليك ابلسكوت وعدم االسرتسال واالنصراف ،واسلك معه هذا األسلوب مع

الدعاء له ابهلداية والتوبة.

وأما الشق الثاين :فإنه إن صدر منه ما يوجب الكفر واخلروج من امللة واستمر على ذلك وثبت عليه
إىل أن مات ومل يتب فال جيوز إرثه ،وماله ليس مبرياث ألوالده املسلمّي ،وإن اتب فاألصل إرثه،

وهذا من األمور اليت ُحيث هبا أوالده على السعي يف هدايته ليكون ماله إراثً حالالً هلم .وفق هللا
اجلميع ملا حيب ويرضى وجنبنا مجيعاً الفنت ،وهللا أعلم.
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صلة أقارب الزوجة

اجمليب د .علي اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1423-9-1
السؤال

علي صلتُهم وزايرهتم .لكن الذي أريد االستفسار عنه هو:
أان رجل متزوج ،وأَفهم أن يل أرحاماً جتب ه
علي أان؟ مبعىن هل جيب علي زايرة أهلها وإخوهتا وأخواهتا
ما مدى وجوب صلة رحم زوجيت ه

وأعمامها وأخواهلا؟ أو بصورة أخرى هل جتب علَى األنثى صلةُ رمحها من الذكور؟ أم أنه واجب
عليهم هم زايرهتا مثال؟

اجلواب

األخ الكرمي..
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

اإلسالم صلةَ الرحم أمهيةً كبريةً ،ألن البعد اإلنساين والعالقات االجتماعية ذات أثر كبري يف
ىل
ُ
أ َْو َ
حياة البشر ،واإلسالم دين شامل ،عين بكل ما حيتاجه اإلنسان من حوائج حياته ومعاشه ،ومن

متطلبات فطرته وغريزته ،وقد جعل هللا عز وجل لصلة الرحم أمهية كربى ،ورعاها رعاية عظمى ،وكما

هِ
اءلُو َن بِ ِه َواأل َْرحاَ ْم) وهذه اآلية قرن فيها هللا عز وجل
جاء يف قول هللا عز وجل َ
سَ
(واتهـ ُقوا هللاَ الذي تَ َ
بّي صلة الرحم والتقوى ومراعاة أمر هللا سبحانه وتعاىل.

س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم
ومعلوم أن من النصوص اليت وردت يف صلة الرحم قول هللا سبحانه وتعاىل( :فَـ َه ْل َع َ
أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف األ َْر ِ
ض َوتُـ َق ِطّ ُعوا أ َْر َحاََم ُك ْم)  ،وهذا على سبيل الذم ،فيكون مسة اإلسالم املدح يف
صلة الرحم ال يف قطيعتها.

وكذلك جند أحاديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم تدل على ذلك ،كما يف حديثه يف احلديث

القدسي "إن هللا عز وجل قال خلقت الرحم وشققت هلا امساً من امسي وجعلت هلا أن أصل من

وصلها وأقطع من قطعها".

وقد بّي النيب صلى هللا عليه وسلم عظيم أثر صلة الرحم كما يف الصحيحّي أنه عليه الصالة والسالم
قال" :من أراد أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه" وغري ذلك من األحاديث.

والسائل يسأل عن عالقته أبهل زوجته ويوصفهم كذلك من أهل رمحه ،وال شك أن صلته وبره
وإحسانه وحسن معاملته لوالد زوجته ووالدهتا وذوي قرابتها يف اجلملة ،ال شك أنه من إكرام زوجته
ومن حسن عشرهتا ألن ذلك يدخل السرور على قلب الزوجة.

ومن جهة أخرى إن كانوا مسلمّي فينبغي صلتهم كذلك ابعتبار اإلسالم وابعتبار قرابة الزوجة ،أما

الوجوب مبعىن الفرض الالزم ،فهذا ليس عليه دليل حبد وقدر معّي ،كأن جيب أن يزورهم يف األسبوع
مرة أو حنو ذلك ،فال دليل يوجبها ابجلملة ،واحلاجة يف مثل هذه األمور غالباً ال ينظر إليها هبذه

النظرة الضيقة اليت رمبا تعتمد على املكافأة ،أو مبعىن أن يزورهم مرة يف كل كذا ليزوره يف كل كذا!

كال هذه قائمة على حسن الصلة واملودة والسماحة "وما مل يدرك كله ال يرتك جله" ،فإن تعذرت

الزايرة ألمر أو آلخر فهناك وسائل االتصال اهلاتفي أو الكتابة مما حيقق الغرض املنشود ،من وجود

التقدير واالحرتام والعناية واالهتمام وحنو ذلك.
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أما الزوجة فالذي جيب عليها من الرب بر أبويها وبر حمارمها وصلة حمارمها من أعمامها وأخواهلا ،لكن
دون أن يكون ذلك مؤثراً على طاعة زوجها ،ودون أن يكون ذلك مؤثراً على واجبها اجتاه أسرهتا ،أو
معارضا هلا يف طاعة زوجها ،واألصل العناية ابألهم فاملهم ،فالوالدان مها األهم وهو واجب عليها،

وعلى زوجها واجب أن يعينها على بر والديها ،ألنه إعانة على واجب شرعي.

وأما ما وراء ذلك فإن هذه األمور حبسب العرف ،فإن كان هلذه األسر لقاء أسري جامع يف

املناسبات مثل األعياد وغريها ،فحسن أن تتاح للزوجة الفرصة ،للزايرة لرتى مجيع حمارمها من الرجال

وقرابتها من النساء ،وتكون على صلة هبم.

أما إذا كانت زايرة الزوجة ألهلها  -ضمن قياس الشرع وليس ابملقياس الشخصي للزوج كأن ترتتب

عليها مفاسد يف دينها ،حيث يكون أهلها مثالً ليسوا حريصّي على التزام اإلسالم ،وقد حيثوهنا على

ارتكاب املعاصي وحنو ذلك ،فهذا له أن مينعها إذا كان هناك سبب شرعي حقيقي ،وله أثر غالب يف
الفساد ،وإن كانت صلة الرحم يف األصل ينبغي أن حيرص عليها ،حىت مع وجود ذلك؛ مبا يعمل

على تغيري ذلك الفساد ،فقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بصلة األم مع كفرها ،وهذا هو الواقع
يف آايت القرآن الكرمي كما نعلمه( :وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ُّ
الدنْياَ َم ْع ُروفاً)
َ

وهللا أعلم.
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الصمت ليس من ذهب..دائما!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1422/8/5
السؤال

أخي الكرمي مشرف انفذة االستشارات املوقر:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد:

ال أصل رمحي ..لسبب تكمن صعوبته ابلنسبة يل يف تفاهته ،وهو أين أستحي كثرياً أن أثقل على من

أصلهم بصميت وذلك كوين أجلس ساكتاً ال أجد ما أقول بعد السالم والسؤال عن احلال إال إذا

سألين فيكون ردي خمتصراً بقدر السؤال.

وأن أجد من ذلك حرج شديد ..ال أدري ..قد تكون تلك مشكلة نفسية أو مشكلة متعلقة

بشخصييت؟! هللا أعلم ..كل ما أعرفه أين ال أحب الكالم بقدر االستماع ..وهذا ما مينعين من زايرة
أقرابئي رغم ما أعرفه من فضل صلة الرحم املذكور يف الكتاب والسنة.

برأيكم السديد ..هل أان يف مشكلة؟ وما حلها؟؟ وقبل هذا ..هل أان آمث؟؟

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..أما عن مشكلتك

فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :ال شك أنك تعرف  -أخي الكرمي  -فضل صلة الرحم وثواهبا العظيم ..بل وعظم قطعها أو
عدم وصلها ..وهو كالم يطول ..وشواهده من الشرع كثرية جداً ال أظنها ختفاك.

اثنياً :الصمت غالباً ما يكون حكمة ..فال جتزع من صمتك إىل هذه الدرجة ..اليت تدفعك إىل جتنب
أمر واجب كصلة الرحم!!..

اثلثاً :تستطيع أن حتقق الكثري من املشاركة مع اآلخرين بدون أن تتكلم كثرياً !!..أي عن طريق

االستماع واإلنصات وال أبس من طرح بعض األسئلة على جليسك حول طبيعة عمله  -مثالً  -أو

هواايته ..أو تفسريه وحتليله لبعض شئون الساعة ..أو استشارته يف أمر يهمك مهما بدا لك بسيطاً..
فهدفك احلقيقي هنا إجياد نوع من املشاركة بشكل أو آبخر ..واإلنصات إليه ..ومتابعته وهو يتحدث
ابهتمام واضح ..مع بعض اإلحياءات الدالة على االستفادة مما يقول ..وبعض التعليقات اإلجيابية..

واالستفسارات البسيطة عما خفي عليك ..صدقين ستصبح لديهم من أخلص اجللساء !!..ملاذا؟

ألن الناس غالباً يبحثون عمن يستمع إليهم أكثر بكثري مما يبحثون عمن حيدثهم !!..هذا أمر..
واألمر اآلخر ..أنك هبذه الطريقة ستكسر حاجز الصمت الثقيل ..وستجد نفسك تندمج مع

جليسك ببساطة متناهية!!! .
رابعاً :الزايرات  -أخي الكرمي  -ليست مرتبطة بوقت معّي ال ميكنك جتاوزه أو نقصه !!..فإذا قدر

أنك قمت بزايرة ما ..وران الصمت عليك وعلى جليسك لسبب أو آلخر ..ومل تستطع إجياد مفاتيح
لطرح أي موضوع والسؤال عنه ..فال أبس من االستئذان واالنصراف حتت أي عذر ..وتكون بذلك
قد حققت املعادلة ..صلة الرحم ..وعدم استثقال اجللسة!!..
خامساً :تعامل مع هذا األمر ببساطة ..وال حتمله أكثر مما حيتمل ..فالناس ال ينظرون إليه هبذا

املنظار الذي تنظره ..وال يستثقلونه كما تتصور إىل هذه الدرجة !..وأتكد ..أنك لست مطالباً دائماً

أبن تتكلم مع اجلميع وتثري النقاش ..فاألمر يسري جداً !!..ومع ذلك تستطيع كما أسلفت أن تدرب
نفسك على إجياد بعض املواضيع كمفاتيح للحديث ..والكالم جير بعضه كما يقال.

()415/18

سادساً :ال أعتقد أن ما تعاين هو مشكلة ..بقدر ما هي مسة أو صفة شخصية ..وليست سيئة إىل

احلد الذي يقلقك ويزعجك ..وإبمكانك أن تنمي لديك هواية اإلطالع والقراءة ..ومتابعة أحداث

الساعة ..فكل ذلك يثري لديك جوانب معينة ختدمك كثرياً يف إجياد لغة مشرتكة مع اآلخر.

سابعاً :بقي هنا أمر هام ..وهو انك مل تشر إىل عالقاتك مع أصدقائك ..هل هي بنفس الطريقة..
وهل لديك أصدقاء..؟! فإن كانت بنفس الطريقة ..فحاول من خالهلم ..جتاوزها عن طريق

مشاركتهم يف نقاشهم ..مهما كانت مشاركتك رمزية ..واالستماع إليهم ..وإن مل يكن لك أصدقاء
فبادر منذ اآلن إبجياد رفقة صاحلة ..تعينك بعد هللا ..على اخلروج من دائرتك الضيقة إىل دوائر
أخرى أكثر سعة.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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التجارة مع األقارب!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1423-2-1

السؤال

ما رأيكم إبقامة عالقة مادية بّي األقارب كاالشرتاك يف صفقة جتارية أو الدخول يف شراكه يف شراء
عمارة وحنو ذلك؟؟؟
اجلواب

أخي الكرمي  ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد..

أما عن رأيي يف إقامة عالقات جتارية مع األقارب فإين أصارحك وأقول أن األمر يتعلق بشكل كبري
فيك أنت ويف خصالك النفسية واالجتماعية ،وال أعلم شيئا عن أقاربك وعن صفاهتم ومدى

التزامهم بعهودهم ومعامالهتم مع اآلخرين .ولكين سوف أركز حديثي إليك أنت ومن مث تستطيع أن
حتكم على نفسك من خالل ذلك.

وقبل الدخول يف معامالت جتارية مع الناس وابألخص مع األقارب جيب عليك الوقوف مليا مع

نفسك ألن املال ولألسف الشديد يعمل أشد فتكا يف العالقات مما تعمله أشد األسلحة الفتاكة يف
قطع التواصل بّي الناس بل ساهم بشكل كبري على مر التاريخ يف قطيعة األرحام بل كان سببا يف

قتال وخماصمة األب مع أبنائه واألخ مع اخوته ولعلك رمبا كنت قد مسعت من القصص يف هذا
الشأن الشيء الكثري.

وكالمي هذا ال يعين حرمة التواصل مع األقارب وإقامة العالقات التجارية معهم ولكن جيب كما

قلت لك اختبار نفسيتك ومدى استعدادها وتقبلها ملثل هذا األمر ،حاول مكاشفة نفسك حول

عدد من األمور من مثل ...

* هل أنت شديد التحمل والصرب واحللم أم ال؟

*هل أنت كثري الغضب وسريعه أم ال؟
* هل تغتم كثريا وقد خترج من طورك إذا فقدت شيئا معينا؟

* هل تصف نفسك أبنك شديد احلب للمال وللكسب حىت ولو عن طريق غري مشروع؟

* هل تغيضك مظاهر الرتف والرفاهية عند اآلخرين وخاصة عند األقارب أم أنك ال تكرتث كثريا

بذلك؟

* هل حتسد غريك على ما حباهم هللا من املال؟ وكن صرحيا مع نفسك يف إجابتك هلذا السؤال.
* هل تبذل وتنفق كثريا يف سبيل هللا ويف أوجه اخلري يف اخلفاء أم أنك حترص على معرفة اآلخرين
أبعمالك الطيبة ويف نفقاتك؟

* هل تصنف نفسك ابلنفس األرحيية احلاملة أم ابلنفس سريعة الغضب خصوصا عند االستثارة من

قبل اآلخرين واالستهزاء منهم؟

* هل تعترب نفسك حمبواب من اآلخرين؟ أم أنت من الذين يتعوذ اإلنسان من لقياهم؟
* أم أنك لست من هؤالء وال أولئك ولكنك بينهما؟

* هل تعتقد من نفسك استعدادا قواي لتقبل الظلم الواضح والظاهر أو اجللي من أقاربك فيما لو
عمدوا إىل ظلمك وأنك سوف تؤثر القرابة وصلة الرحم على قطعها بسبب جتنيهم عليك وعلى

مالك؟

هذه جمموعة من األسئلة صارح فيها نفسك وال تغشها فال أحد ميكنه معرفة مكنوهنا غريك ومن
خالل مصارحتك يف إجابتك على هذه األسئلة مع نفسك سوف تدرك جليا مدى إمكانية إقامة

عالقات جتارية مع أقاربك أم ال..
وفقك هللا لصلة الرحم وحب الناس وسدد خطاك،،،
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ال أشعر ابألخوة معهم
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1425/08/15هـ

السؤال

توفيت والديت ،وأوصتين أن أسكن مع أيب وال أخرج ،ويسكن مع أيب زوجته وأوالدها الذين هم

إخويت من األب ،ولكن مل أجد طعم احلياة معهم ،فأان أجامل يف ابتساميت ،وال أحس بقرهبم إال أخت

واحدة فقط ،أعيش يف غرفة مستقلة لوحدي ،لست صغرياً وال فقرياً ،وال قبيحاً ،وال مريضاً ،وال

كئيباً ،أتعامل معهم بكل أدب واحرتام ،ولكن ألين أخ هلم من أب ،فجزائي أن يكون التعامل معي

تعامالً روتينياً ابرداً ،ال يوجد به طعم لإلخوة ،لست معبّساً للوجه ،بل أفرح عندما يطلب مين أحد

شيئاً؛ ألين أحس بطعم اإلخوة املفقود يف حيايت كلها! ال أخ شقيق ،وال أخت شقيقة ،حّي يطلبوين
إخويت من أيب ترتسم عندي اإلخوة بكل ألوان الطيف ،وال أفكر أبن هذا الطلب كان ملصلحة!

واآلن قررت اخلروج من البيت هذه األايم والعودة ملنزل والديت ،منزهلا رائع ،كل شيء متوفر فيه،
ولكين ترددت ،أخشى أن أعود وأشاهد بصمات والديت ،وأماكن جلوسها ونومها وأكلها ،بل أماكن

طهي الطعام! وأخشى من الوحدة اليت رّمبا جتعلين أجترأ على نفسي بشيء حمرم! ها أان اليوم
أستشريكم ،فما احلل ابهلل عليكم؟.

اجلواب

األخ الكرمي  -حفظه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
قرأت الرسالة منذ وصلتين ،فتأثرت هبا كثرياً ،حىت دمعت عيناي أتثراً مبا قرأته ،تركت الرسالة عدة

أايم ،وكنت أفكر فيها أحياانً ،مث عدت إليها وقرأهتا عدة مرات ،وبدأت أحبث عن إساءات أو

اعتداءات قامت هبا األسرة حنوك ،فلم أجد شيئاً يذكر ،وأكثر شيء وجدته هو أن تعاملهم معك

روتيين ال يوجد به طعم لألخوة ،ووجدت أنك تفعل معهم نفس الشيء تقريباً (مل أجد طعماً للحياة

معهم ،أجامل يف ابتسامايت)  ،لذلك أدعوك  -أخي الكرمي -إىل مراجعة موقفك منهم ،فأان أخشى

أن تكون مبالغاً يف فهم بعض األمور بسبب حساسية املوقف بينك وبينهم.

أخي الكرمي :بعض تصرفاهتم معك فسرهتا أنت بتفسري خاص بك ،مع أهنا قد تفسر بتفسريات

أخرى ،وأان أرى أن حتاول فهم األمور حبسن ظن ،فمثالً تقول إنك تفرح إذا طلب أحد منهم شيئاً
منك ،وأان أقول :تفسري هذا أهنم ال حيبون أن يكلفوك ما ال تطيقه ،ورمبا خيشون أن يشعروك مبا جيرح
مشاعرك ،كأن تفهم أهنم ميارسون لغة األمر والنهي عليك ،ومثالً :كونك تعيش يف غرفة مستقلة،

أقول :حاول أن تفهم هذا األمر فهماً حسناً ،اعتربه نوعاً من التكرمي لك ،اعتربه نوعاً من احلرص

على راحتك؛ حىت ال يزعجك مشارك يف الغرفة ،وأان أعلم أن كثرياً من الشباب يطالب بغرفة مستقلة
حىت يعشر ابالستقالل والراحة؛ وحىت ال يعبث أحد مبمتلكاته.

أخي الكرمي :قد ال يكون األمر كما فهمته أان ،وتكون اإلساءة إليك موجودة حقيقة ،فإذا كان األمر
كذلك فأنصحك مبا يلي:
 -1اكسر حاجز اجلفوة بينك وبينهم ،فابدأهم ابلسالم وابهلدية ،ولو كانت (حالوة) (بسكويت)
(عصري)  ،وحاول أن تلعب معهم بعض ألعاب التسايل الشبابية.

 -2عرب هلم عن حبك بكلمة منطوقة أو كلمة مكتوبة.
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 -3اقرأ أو امسع بعض اإلصدارات املتعلقة هبذا اجلانب (كيف تكون حمبوابً)  ،وهذا سينمي
قدراتك ،ويكسبك مهارات يف هذا اجلانب.

 -4إذا شعرت أن أحداً منهم سليب أكثر من اآلخرين استوص به أكثر ،وال تنس قول هللا  -عز

وجل" :-ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم" [فصلت. ]34 :

 -5عامل خالتك معاملة الوالدة (السالم ،املصافحة ،الطاعة ،عرض اخلدمة ،مباشرة القيام ابخلدمة
دون طلب منها ودون عرض منك ،الثناء على أعماهلا احلسنة مثل الطبخ) .

أخرياً :أسأل هللا العلي العظيم أن يهدي املقصرين ،وأن يرزقك السعادة مع إخوانك .مالحظة :إايك
أن تعود إىل بيت والدتك  -رمحها هللا-؛ ألن ذلك يعترب خمالفة ألمرها ،وألن الوحدة أشد كآبة من
الغرفة املستقلة يف بيت خالتك .وأوافقك على اخلوف من الوحدة.
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هل يقبل عمل املتقاطعّي؟
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود
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التاريخ 1424/8/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان عندي سؤاالن :األول :هو أنين ال أتكلم مع أخي؛ فنحن متقاطعان منذ فرتة ليست ابلقصرية،

وأكلمه كالماً خمتصراً مثل الوالد يبغاك ،الوالدة تبغاك ،وهذه املقاطعة ليس فيها كره وال غريه ،حيث

إن كالمي معه ليس به جدوى ،والكالم كما تعلمون جيلب السيئات وغريه.

الثاين :هل يقبل عملي الصاحل؟ وهل يغفر يل ريب ذنويب يوم االثنّي؟ علماً أين خجول من الرجعة.

اجلواب

إىل السائل الكرمي السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

تذكر أنك مع أخيك متقاطعان إال كالماً خمتصراً ،وأنك ال تكرهه ،وأن احلديث معه ال يفيد؛ ألن

الكالم جيلب السيئات.

أخي الفاضل قطيعتك ألخيك حم هرمة ال جتوز ،وكفى إمثاً أنك مقيم على معصية هللا لقول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم "ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث" متفق عليه البخاري (،6077

 )6237من حديث أيب أيوب األنصاري  -رضي هللا عنه ،وأما قولك إن املقاطعة ليس فيها كره،
فهذا غري صحيح؛ ألن القطيعة تولد الكره وتضخم املشكلة ،وجتلب العداوة ويفرح هبا الشيطان،

واألعمال ترفع يوم اإلثنّي واخلميس إال ما كان بّي املتشاحنّي فال يرفع هلما عمل صاحل حىت

يصطلحا انظر مسلم ( ، )4652من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

أخي الكرمي ملاذا ترضي الشيطان ونفسك ،وتغضب الرمحن وتقاطع أخاك ابن أمك وأبيك؟! ولو كان

أبعد الناس عنك فإنه حيرم عليك هجره ،فكيف أبخيك الشقيق ،تذكر أنك ختجل من الرجوع معه
إىل اإللف ،واحلديث يقول إن املؤمن الصادق هو الذي ال جيد بنفسه أي حرج إلرضاء ربه وصلة
رمحه ،لو أن الناس كلهم سخروا منه أو غضبوا عليه فإنه يقدم حمبوب هللا ورضاه على هوى نفسه

والشيطان والناس ،فارجع إىل أخيك واصطلح معه وكن أنت صاحب اخلريية يقول النيب" :وخريمها
الذي يبدأ ابلسالم" انظر احلديث السابق ،وكن املسامح الذي يعفو ،والصابر واملغالب لنفسه،

وجاهد هذه النفس فإهنا هي سبب العلل .وفور قراءتك هلذه الرسالة صاحل أخاك ،واكتب يل لتبشرين
هبذا ،شكر هللا سعيك وأصلح حالك وهللا يغفر لنا ولك.
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اهلداية وسط بيئة فاسدة
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين
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التاريخ 1424-4-23هـ
السؤال

أريد التقرب من هللا ،وأن أصبح متدينة ،مل أكن حمجبة يف سفري يف املاضي حىت أصبت مبرض
وشفاين هللا بقدرته ،بعدها حتجبت عن قناعة وراحة نفسية وشكرت رب العاملّي ،وأريد املزيد من

لدي جمتمع ال يساعد (هو جمتمع مسلم يصلي ويصوم ويتصدق)  ،ولكن من نواحي
اهلداية ،ولكن ّ

أخرى النميمة شائعة ،تعطر املرأة بعطور فواحة ،مصافحة الرجال ،الغرور يف كل عائلة على األخرى

(الكرب والتعايل) اخلروج مع السائق من غري حمرم ،حفالت الزواج الضخمة املصحوبة ابلطرب

واملوسيقى ،فإما أن أجاريهم فيما يفعلون وإال أقطع رمحي؟ أان يف حرية من أمري ،دلوين على الطريق
الصواب قبل أن أييت هادم اللذات.

اجلواب

األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

أمحد هللا تعاىل أن َم هن عليك ابهلداية والعودة إىل رحابه الكرمي ،إىل السعادة احلقيقية اليت ال تشرتى

مبال ،وال تنال جباه .إىل الراحة التامة اليت يلهث للوصول إليها هذا العامل البائس املنهك ابلضالالت.
مث أود أن أنبه إىل أمر مهم جداً ،أعتربك أنت أحد النماذج الواقعية عليه ،وهو أن ما يصيب املسلم
من االبتالء يف حياته خري له ،فمهما بلغت شدة املصيبة ووقعها يف نفسه فلله فيها رمحات رمبا ال

يدركها املصاب ولكن سوف جيين عاقبتها حلوة نضرة يف الدنيا واآلخرة إذا صرب.

فها أنت قد ابتالك هللا ابملرض وعانيت أمله وقاسيت شدته ،ولكنه كان مفتاحاً لقلبك لتدخله أنوار

اإلميان واهلداية ،فاحلمد هلل أوالً وآخراً ،وظاهراً وابطناً ،وسراً وجهراً.
أخيت الكرمية:

ال شك أن البيئة اليت يعيش اإلنسان فيها هلا أثر كبري يف تثبيته وتقوية إميانه؛ ولكن هذا ال يعين أن
يلغي قدراته الذاتية على املقاومة واإلصرار والتمسك مببادئه ومسلماته!!

حفظ لنا التاريخ مناذج مشرقة للثبات على اإلميان رغم العنت واملشقة وقلة املعّي منها ما قصه هللا
علينا يف كتابه العزيز يف سورة التحرمي (ضرب هللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن يل

عندك بيتاً يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من القوم الظاملّي) آية .11

امرأة فرعون هي آسية  -رضي هللا عنها -عاشت يف كنف ملك مصر ،ولك أن تتخيلي عيشة امرأة
يف بيت امللك كيف ستكون؟! ال شك أهنا ستكون مليئة ابملتع تطلب فيحقق وأتمر فتطاع ،لكنها

استعلت على هذه املتع الدنيوية ،وشخصت ببصرها إىل امللكوت احلقيقي إىل اجلنة ،بل واعتربت
هذه املعيشة اليت تتمناها أغلب النساء شراً ودفعاً وبالء تستعيذ ابهلل منه ،وتطلب منه النجاة!! ومل

يرهبها أيضاً بطش فرعون وتسلطه وجربوته وطغيانه ،ومل تستجب لضغوط بيئتها وجمتمعها ،بل وقفت

وحدها يف هذا الزخم الضال ورفعت رأسها إىل السماء قائلة (رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة) .
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فعالً هي منوذج ٍ
عال للتجرد هلل تعاىل والتخلص من املؤثرات واألواصر والتغلب على كل املعوقات

واملغرايت ،ولذلك استحقت أن خيلد ذكرها يف هذا الكتاب العزيز ،واستحقت وصف النيب  -صلى

هللا عليه وسلم -وثناءه عليها حّي قالَ " :ك َم َل من الرجال كثري ،ومل يكمل من النساء إال مرمي ابنة
عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" رواه

البخاري ( ، )3411ومسلم ( )2431فما أحوجنا إىل مثل هذا النموذج الراقي!!

إذاً أخيت الكرمية ليس معىن فقد البيئة املعينة النهاية؛ بل بداية طريق مليء ابلصرب واملصابرة واملقاومة

وحتقيق الذات ،وأنت  -وهلل احلمد -ابلرغم من كل ما ذكرتيه من احنرافات يف جمتمعك إال أنه

(جمتمع مسلم يصلي ويصوم ويتصدق) كما أشرت يف معرض كالمك ،وهذا جانب إجيايب ميكن أن

عناء كبرياً من االحتمال ،كما ميكن أن تستغليه إليصال اهلداية إىل من حولك.
يوفر عليك ً

واالنعزال عن هذا اجملتمع هو أحد احللول وال شك ،ولكنه جيب أن يكون آخرها ،ألنك ابنعزالك

عنه تفوتّي فرصة النصح والتوجيه ألهلك وأقاربك ،فهو أسهل احللول على اإلنسان وأشدها راحة،
بينما خمالطة الناس ،والصرب على أذاهم ،واحلرص على هدايتهم؛ يكلف اإلنسان الكثري من اجلهد

والعناء ولذلك استحق اخلريية اليت قال عنها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم( -املؤمن الذي خيالط
الناس ويصرب على أذاهم خري من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم) .
ولذلك  -أخيت -الذي أمتناه منك أن تتحويل من السلبية إىل اإلجيابية ،ومن التأثر إىل التأثري.

قلت" :إما أن أجاريهم فيما يفعلون وإال أقطع رمحي" وأان أقول لك هناك خيار اثلث!! أن ختالطيهم

وتتوجهي إليهم ابلنصح واملوعظة احلسنة ابلرفق واللّي ،وأن هتدي إليهم بعض الكتب واألشرطة ،وأن
تبين معهم عالقات مودة تفتح قلوهبم لك ولنصحك ،وصدقيين مهما قلت عن املنكرات اليت

ميارسوهنا فسوف جتدين لكلماتك وقعاً ولنصحك أتثرياً ولغرسك أرضاً خصبة ،ولكن كالمي هذا ال

يعين أن تريهم على منكر وجتالسيهم!! ال بل تناصحيهم فإن مل يستجيبوا فاتركي ذلك اجمللس الذي

يعمل فيه املنكر مع إبقاء صلتك هبم طيبة .رمبا تقومّي بذلك كله وتصربين ولكن ال جتدين استجابة
بل جتدين إصرار على املعصية!! رمبا!! فهنا قد تفكرين يف قطع اجملالس اليت تتوقعّي أن يكون فيها
املنكر وهجر من يفعله ولكنه كما قلت آخر احللول.

أرأيت أنك تستطيعّي أن تكوين إجيابية مؤثرة مع احتفاظك مببادئك!!.

بقي أن أوجه لك هذه النصائح:

 -01اعلمي أن اإلميان شجرة إذا مل جتد ما يغذيها يف القلب ذبلت وهزلت حىت متوت والعياذ ابهلل،
وتغذيتها بقراءة القرآن وحفظه وتدبر آايته والعمل هبا ،حضور جمالس الذكر ،طلب العلم وتعلم
األمور اليت ال يستغين عنها مسلم يف عبادته لربه.

 -02الصحبة الصاحلة عنصر منهم جداً فاحبثي عن أخوات صاحلات يف حيك أو يف مدرستك أو
جامعتك يف أي مكان وتواصي معهم ابحلق والصرب.

 -03ال تنظري إىل من حولك بعّي املقت واالحتقار ألهنم عصاة بل بعّي الشفقة والرمحة أن متسهم
النار.

 -04كرري هذا الدعاء يف سجودك ويف كل وقت (اي مقلب القلوب واألبصار ثبت قليب على

طاعتك)
أسأل هللا أن يثبت قلبك ويعمره ابإلميان ويرد أهلك إليك رداً مجيالً.
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يسخر مين ألين ملتزم
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1424/10/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد م هن هللا علي اباللتزام والتوبة من املعاصي منذ مخس سنوات ،ومازلت وهلل احلمد واملنهة ،وحيث

إين أطلقت اللحية وقصرت ثيايب واجهت صعوبة يف البداية كعدم رضا الكثريين من األهل والزمالء

التحمل
سواء ابلتلميح ،أو الكالم ،وابالستهزاء أحياان ،وابلرغم من ذلك فقد أعانين هللا على ُّ

والدفاع عن االلتزام والسنة ،إال أنه وحىت اللحظة احلالية هناك شخص هو أخ الزوجة من األب وهو

يكربين يف السن حبوايل مثاين سنوات كلما رآين استغبلين ابلسالم ،وقول :أهالً ابلشيخ ،أهال موالان

(أسلوب سخرية)  ،وقد تكرر منه ذلك مرات عديدة ،وكنت أرد عليه يف كل مرة اببتسامة :أان لست

مبوالك ويف املرة األخرية مل أحتمل هذه السخرية ،وخصوصاً أهنا كانت يف اجمللس وحبضور والد الزوجة
وإخواهنا وزوج أخت الزوجة ،حيث دخلت اجمللس بعد عوديت من صالة املغرب يف شهر رمضان،

وتوجهت إليه للسالم فكان االستقبال من هذا الشخص ابألسلوب املعتاد (أهالً ابلشيخ ،أهال

موالان)  ،فردت عليه :إذا مل يعجبك أضرب رأسك ابجلدار ،مث مسكت حلييت ،وقلت له :إذا مل

تعجبك هذه فهي سنة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -وقلت له :لو كنت أان من الفسقة أو أهل
الفن ملا سخرت مين ،مث خرجت من اجمللس ،ولقد اتصل يب والد الزوجة بعد صالة الرتاويح؛ ليعتذر
وأنه غري ر ٍ
اض عن تصرفات ابنه وأسلوبه ،وابلرغم من ذلك فقد دعيت له ابلغيب ابهلداية ،وأن ينتبه
من الغفلة ،فضيلة الشيخ :هل تصريف هذا مناسب؟ وخصوصاً مع هذا الشخص الذي مل يسلم منه

الكثري من الناس حسب قول والده وزوجيت .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي امنت علينا ابهلداية واإلميان ،وعلمنا احلكمة والقرآن ،وما كنا لنهتدي لوال أن هداان

هللا ،إن ريب لغفور رحيم ،والصالة والسالم على إمام املتقّي وقدوة الناس أمجعّي ،نبينا حممد اهلادي

البشري  -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي  -وبعد:

إىل األخ السائل - :سلمه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،فمرحباً بك أخاً يف هللا على

طريق احلق والدعوة إىل هللا ،ونتمىن منك دوام االتصال واملراسلة على املوقع.

أخي الكرمي :لقد قرأت رسالتك ،ويعلم هللا أنه قد سرين جداً توبتك إىل هللا ،والتزامك بشرع هللا،

ومتسكك بسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-نسأل هللا لنا ولك الثبات يف الدنيا واآلخرة.

أما كونك القيت مضايقات من بعض األقارب واألصدقاء إما ابلتلميح أو التصريح ،فهذا أمر طبيعي
ملن سلك هذا الطريق القومي ،طريق الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي والصديقّي والشهداء والصاحلّي
وحسن أولئك رفيقا.
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فابشر خبري؛ فأنت تسري يف نفس الطريق الذي سار فيه هذا اجلمع املبارك سالف الذكر ،ومن
الطبيعي جداً أن جتد من املضايقات واحملاربة واالستهزاء ،ألنك سلكت طريق الرمحن وتركت طريق

الشيطان ،سلكت درب اهلداية وتركت سبيل الضالل والغواية ،فمن سار يف هذا الطريق ال بد وأن

يناله األذى واالضطهاد ،وليكن لك يف رسل هللا ،صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً القدوة احلسنة

واألسوة الطيبة ،فما من نيب وال رسول إال وقد آذاه قومه أبنواع شىت من اإليذاء وصنوف متفرقة من
العذاب ،ولعلك إذا قرأت سرية سيد البشر  -صلى هللا عليه وسلم -جتد مصداق ما أقول ،وليس

األنبياء فحسب هم الذين يُعذبون ويُضطهدون بل وأتباعهم كذلك ،فهذا بالل بن رابح ،وعمار بن
ايسر ،وأبوه ،وأمه مسية ،وابن مسعود ،وصهيب الرومي ،وخباب بن األرت ،وعثمان بن عفان

وهشام بن احلكم ،وعياش بن ربيعة ،وأبو بكر الصديق ،وغريهم الكثري من صحابة رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  ،-ماذا فعل هبم قومهم ملا آمنوا برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أذاقوهم
أشد العذاب ،وصبوا عليهم من ألوان التعذيب وصنوف اهلوان ما ال يعلمه إال هللا  -سبحانه وتعاىل

 وبعد ذلك ملن كانت العاقبة؟ كانت العاقبة ألولئك املستضعفّي ،أصبحوا هم سادة الدنياوعلماءها ودعاهتا مع علو منزلتهم يف الدار اآلخرة.
فيا أخي الكرميِّ :
هون على نفسك ،فإ هن ما يفعله صهرك معك ال يعد شيئاً ابلنسبة لغريك ،فهناك من
يسامون سوء العذاب ملاذا؟ ألهنم قالوا ربنا هللا "وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا ابهلل العزيز احلميد"

[الربوج. ]8 :

أخي :أود أن تقرأ معي قوله  -تعاىل " :-إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا

هبم يتغامزون وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهّي" [املطففّي ]31-29 :إىل هناية السورة ،فأنت اي

أخي الكرمي ،اي من استُهزئ بك ،ألنك على احلق املبّي شهد هللا لك ابإلميان وكفى هبا شهادة،

وشهد على من يستهزئ بك ابإلجرام وبئست الشهادة ،فال تغضب وال حتزن؛ إن هللا معك ومؤيدك

بنصره ،ويريد أن يرفع منزلتك ،ويعلي قدرك ،وأن تنال شرف اإليذاء يف سبيل هللا ،فكن صابراً
متصرباً؛ فإن العاقبة للمتقّي ،وأود منك أ ْن توطن نفسك على ذلك ،وإن كان هذا الشخص السفيه
يسخر منك فاهلل يسخر منه ويستهزئ به ،قال  -تعاىل " :-وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن مستهزئون .هللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون"
[البقرة]15-14 :

أضف إىل ذلك كم إنسان حيبك ،وحيرتمك ،ويقدمك على غريك! أظن أن هناك كثرياً ممن يكنون لك

احلب واالحرتام والتقدير ،وهذا الشخص نفسه الذي يستهزئ بك هو يف داخله يعلم أنك أفضل
منه ،وهو يريد أن يكون مثلك ،لكن الشيطان مسيطر عليه ومزين له الباطل فأضله عن السبيل
القومي الطريق املستقيم ،نسأل هللا لنا العافية وله اهلداية.

وأريد منك أيضاً أن تكون من عباد الرمحن "الذين ميشون على األرض هوانً وإذا خاطبهم اجلاهلون
قالوا سالماً" [الفرقان. ]63 :
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فيا أخي الكرمي :إن مثل هذا الشخص مسكّي؛ ألن الشيطان قد استخف به واستهواه ،فارفق به،
وألن له القول ،وتلطف معه ،فقد أمر ربنا موسى وهارون  -عليهما السالم  -أن يتلطفا مع فرعون
الطاغية يف القول؛ لعله يفيء إىل أمر هللا ،ويرجع عن غيه وكفره ،قال  -تعاىل " :-اذهبا إىل فرعون

إنه طغى فقوال له قوال ليناً لعله يتذكر أو خيشى" [طه ، ]44-43 :ولكن ال يعين ذلك أنك تعرض

نفسك لإلهانة والذل من قبل هؤالء السفهاء أمثال صهرك ،ففي بعض األحيان يستلزم األمر الشدة

مع مثل هؤالء اجلهلة ،وقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما ذكرت كتب السري أنه -

صلى هللا عليه وسلم  -كان يطوف ابلكعبة ،وكان املأل من قريش جلوساً عند الكعبة ،فما أن رأوا

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يطوف ،إال وأخذوا يف غمزه وملزه والسفه عليه أبسوأ العبارات،

وأقبح األلفاظ ،فما كان من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إال أن وقف عليهم وقال هلم بكل
قوة وشجاعة وإقدام" :اي معشر قريش ،لقد جئتكم ابلذبح" فوقعت هذه الكلمات على صناديد

الكفر واإلحلاد والصد عن سبيل هللا كوقع الصاعقة على عاد ومثود ،فما كان من أهل الكفر إال أن

تلطفوا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حىت يقول راوي احلديث :فقام إليه عتبة بن ربيعة
وكان أشدهم قوالً عليه :قام يتلطفه ويستميحه ويلّي له القول ويقول له :انصرف راشداً اي أاب

القاسم ،وهللا ما عهدانك جهوال" الشاهد أن الشدة مطلوبة يف بعض األحيان مع مثل هؤالء اجلهلة،

وعلى ذلك فإن تصرفك مع هذا الرجل تصرف سليم وسديد إبذن هللا  -تعاىل  -ولكن جيب عليك

جتاهه أيضاً اآليت:

( )1دعوته ابليت هي أحسن إذا مسحت الفرصة بذلك.
( )2إهداؤه بعض اهلدااي واليت بدورها تذهب ما يف النفوس من شحناء وضغينة.
( )3ال مينع أبن تدعوه إىل بيتك لوليمة ،وأشعره أبن هذه الوليمة من أجله.

( )4إهداؤه بعض الكتب اإلسالمية واألشرطة الدعوية النافعة واليت تعاجل هذا املوضوع الذي هو
واقع فيه ،وأيضاً األشياء اليت ترقق القلب وتقوي اإلميان ،واليت تتحدث عن املوت وشدته والقرب
وظلمته ،والقيامة وأهواهلا ،والصراط وحدته ،واجلنة ونعيمها ،والنار وجحيمها.

( )5استمر يف الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه هللا ،وأبشر ابخلري فهو  -سبحانه  -القائل" :وإذا

سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل [ " ...البقرة. ]186 :

( )6إذا أمكن أن تصحبه ذات مرة إىل بعض احملاضرات الدينية واليت تقام عندكم لعل هللا أن جيعل
ذلك سبباً يف هدايته ،هذا وهللا أعلم.

وهللا أسأل أن يثبتنا وإايك على احلق ،وأن يهدي ضال املسلمّي ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله.

وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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إقامة البدعة أم قطيعة الرحم؟
اجمليب د .عبد هللا بركات

وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1425/07/08هـ

السؤال

لدينا يف جمتمعنا عادة إقامة وليمة كل سنة القصد منها الرتحم على امليت جبمع القراء لقراءة القرآن

وإطعامهم الطعام ،وأان مقتنع أبهنا بدعة ولكين أخشى إن رفضت إقامتها يف منزيل أن أقطع صليت

ببعض أقاريب؛ ألنه رغم حماواليت معهم مل يستسيغوا بدعية هذا العمل ،فأيهما أختار قطع الرحم أم
إقامة هذه البدعة؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

حرصا على إقامة السنة ،والنفور من البدعة ،كما حيمد لك حرصك على صلة
أخي الكرمي :زادك هللا ً
وأمواات؛ لكن -أخي احلبيب  -عليك -فيما خيص سؤالك -أن جترد
أرحامك وبرك أبقاربك أحياء
ً

اجتماعا على الطعام ،فهو  -إن صحت النية  -ابب من أبواب
نيتك ،وتصحح مقصدك وأن جتعله
ً

اخلري الذي حث عليه الكتاب والسنة؛ فضالً عن أن أضيافك هم أرحامك وأقاربك َمن أوصى هللا -

تعاىل -هبم يف قوله تعاىل" :واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا " ...

نوعا من االجتماع على
[النساء :من اآلية ، ]1 :كما أنصحك أن جتعل اجتماعهم على القرآن ً

واباب من أبواب التعاون على الرب والتقوى ،ودعوة طيبة لالستماع بتدبر آلي الذكر احلكيم،
اخلريً ،

كل ذلك بشرط أال تعتقد مشروعية أو سنية أو وجوب هذا العمل على األحياء ابلنسبة ملواتهم.

ولتجعل ذلك فرصة حملاورهتم ابليت هي أحسن يف بيان يدعيه هذا األمر ،وأن الفوز والفالح فيما ثبت
عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف ذلك ،وال متل من ذلك ،بل قد تبحث عن بعض

العلماء الذين أيخذون برأيك يف هذه املسألة ،وهلم قبول عند قومك ،فيحضرون معكم تلك اجللسة
وتطرح أنت املسألة يف شكل سؤال وجييبون هم ،فيبينون الصواب يف املسألة ابحلكمة واملوعظة
احلسنة.
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ذلك احلاجز الومهي!!!..
اجمليب د .عبد العزيز الصمعاين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1423-3-29

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

سؤال ارقين وأمتىن عرضه على األخصائي ..أان شاب يف مقتبل العمر أصغر أخويت وعندي مشكلة

هي أن أخي الذي يكربين ببضع سنوات كافح وكون نفسه مادايً واملشكلة اي أخي أنه مل يقصر على
بعد أن أنعم هللا عليه ولكن أجده بعيدا عين !!..أي ليس مثل أصحايب ابلنسبة لتعاملي معه وأيضا
ليس كباقي إخويت الذين أكرب منه وأان دائما أتساءل :ملاذا هذا؟!

هو حيبين وأان أيضا ولكن ليس هناك ذاك املزاح الذي حيدث بّي اإلخوة كما نرى وأان دائماً أحاول
التقرب ابلكالم اللطيف ولكن ال أقدر وحىت هو كلمين قال إين أريد أن أكون لطيفا معك وتكون

أنت أيضا وأن ال يكون بيننا ذلك احلاجز !!..ولكن أان وهو كأننا من طينة واحدة أان عن نفسي

أهابه ألنه كان يف طفوليت شديد ومتزمت وأيضا دائما يطالبين ابالعتماد على النفس وأان صغري ألنه

كان عليه عبء ويريدين أن أكرب بسرعة وأيضا كان متدينا وله مواقف معي أبن كان كاملخرب علي يف
املنزل أي خطأ كان خيرب به رئيس املكتبة وكنت من الناس الذين يستحون وال أريد أحد يتدخل يف

أموري وحىت لو كان الدافع مصلحيت فمن اخلطأ أن خيرب أحدا كرئيس املكتبة نضرته عين جيدة بل

يكتفي بنصحي ،وهناك تراكم من املواقف يف الطفولة أتوقع أهنا حتول بيين وبينه واحلقيقة هو اآلن
ليس كالسابق بل أن شخصيته الدينية قلت بكثري.

وهللا العظيم الذي ال إله إال هو أنه مل يقصر علي ابلنسبة ملا أطلبه منه وهو دائما يطلب مين أشياء
وأان مل أقصر ولكن املشكلة هي أن عالقتنا ليست عالقة ضحكات وسوا ليف طويلة وإمنا عالقتنا

جادة أان أسعى لرب والدي وهو أيضا ،وكلنا متعاونّي هبذا اخلصوص وأيضا ،هو من النوع احلساس

والذي يقول كالما قاسيا وال جيامل يف كالمه وأان أيضا عندي نقطة احلساسية ،وما أريده أن تنصحين

بفك عقده أنه إذا جلسنا يكون الكالم سؤال وجواب وإذا كان هناك مشكلة أو أي مناسبة يكون

الكالم عنها فقط وأان وهلل احلمد من الذين يؤمنون أنه ال خيلو إنسان من مشكلة نفسية وأيضا لست
من الذين يدعون أهنم أعقل الناس وإمنا إذا حصل يل أي مشكلة أرجع للكتب وأقرأ وأتثقف ألعاجل

نفسي  ...أعلم أن الكالم متداخل بعضه ببعض وحيتاج إىل قاموس لفك طالمسه !!..أمتىن أن أكون
صديقاً لكم  ...وعلى فكرة ما اعنيه بقويل أن أخي كان تدينه أقل ليس هذا سبب اعتدال عالقته
معي ..وإمنا لوصف الواقع وشكرا.

اجلواب

أهال بك صديقا وأخا لنا وسؤالك واضح ال لبس فيه ومن سؤالك يتضح أنه ليس عندك مشكلة
وإذا كان مث مشكلة فهي عند أخيك ولكن أحتاج أن أعلق على بعض النقاط من سؤالك.
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أحياان العالقة بّي الزمالء ختتلف عنها بّي اإلخوة فمثال ما تشارك فيه زميلك من أسرار أو مهوم قد
ال جتد هلا جماال مع أخيك ولذلك هناك عامالن أساسيان خلقا مثل هذا الشعور عندك وهو وجود
مشكلة بينك وبّي أخيك وهذا غري صحيح .العامل األول تركيب الشخصية واملفاهيم واالهتمامات
عند أخيك ختتلف عنك وابلطبع عن زمالئك .الثاين فارق السن بينك وبينه وأنك األصغر .فهذه

الفوارق كفيلة خبلق حاجز أو غموض بينك وبينه وزادت هذا الفوارق بصفة احلساسية عندك كما

وصفت نفسك .فمن سؤالك يبدو أن أخاك جاد يف شخصيته حمافظ على وقته وحياول أن يعتمد
على نفسه وجنح .أما كلمة متزمت ال أعرف ماذا تقصد هبا وهل معناها مثال انه شديد ودقيق يف

تعامله فهذا يؤكد سبب الفجوة بينك وبينه ولست أوافق أبن اجلدية يف الشخص أو فارق السن

ينبغي أن تكون سببا يف بعد األخ عن أخيه فإذا كان األب متوقع منه أن يصادق ابنه الراشد فمن
ابب أوىل أن يفعل األخ األكرب الذي هو مهتم يف تربية أخيه األصغر ،ولكن مفاهيم واهتمامات

الشخص هي اليت حتدد الطريق له لتحقيقها .وليس معىن هذا أهنا حتدد حبه وكرهه لألشخاص

وخاصة األقرابء منهم ويؤكد هذا أخوك الذي تشتكي من موقفه حنوك ويف نفس الوقت تؤكد لنا أنه مل
يقصر عليك وأنه يف تصرفاته معك ،واليت مل تعجبك ،أنه يبحث عن مصلحتك.

والناس خيتلفون يف تعبريهم يف حبهم وكرههم لآلخرين .فأنت مثال ربطت حب أخيك لك أو عمق
العالقة معه يف ابتساماته وانفتاحه ابلكالم معك فقط ولكن قد يكون مفهوم أخيك خيتلف يف طريقة
إظهار حبه وهي البحث عن مصلحتك وأن تعتمد على نفسك كما فعل هو وجنح.

وملخص ما أقول هو أن األسلوب أو طريقة التعامل ليست دائما تعكس عمق العالقة بّي شخصّي.

صحيح أن الغاية ال تربر الوسيلة ولكن أحياان حسن التعامل مع اآلخرين مواهب وما كل جييدها.
وفقك هللا ملا فيه اخلري
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احلياء مينعنا من قسمة الرتكة!
اجمليب د .أمرية علي الصاعدي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1426/06/15هـ
السؤال

تويف والدي -رمحه هللا -وترك لنا إراثً ،وبيين وبّي إخويت وأخوايت من احلب والتقدير الشيء الكثري -

واحلمد هلل -واملشكلة أننا نستحي من بعض حيال تقسيم الرتكة ،وال نرغب يف تقسيمها حفاظاً على
بقاء األلفة بيننا ،إضافة إىل أن شقيقاتنا رفضن أخذ نصيبهن من الرتكة؛ حبجة أهنن ال يرغَب أن

يعريهن أحد أهنن اقتسمن مع إخوهتن ،أرجو التوجيه ،وهللا حيفظكم.
ّ

اجلواب

أوالً :أسأل هللا -تعاىل -أن يدمي بينكم احملبة واالجتماع.
واثنياً :أتخري تقسيم الرتكة بينكم هو الذي قد يسبِّب اخلالف بينكم ،لذلك أرى املبادرة إىل تقسيم
اإلرث ،وميكن أن توّكِلوا شخصاً تثقون به ليقوم بتقسيم اإلرث بينكم.

أما رفض شقيقاتكم أخذ نصيبهن حىت ال يعرين فهذا خطأ؛ ألن هذا األمر ليس فيه عيب  -حبمد

هللا -بل هو حق قسمه هللا هلا وهو أعدل العادلّي ،وما زال املسلمون يقتسمون اإلرث للذكر نصيبه
ولألنثى نصيبها حسب شرع هللا تعاىل ،ومل ير أحد أن أخذ األنثى نصيبها فيه عيب أو خطأ ،وإذا
عري املرأة أبخذها اإلرث مع إخوهتا فيجب عليكم املبادرة إىل تقسيم
كان من العادة عندكم أن تُ ه
اإلرث ،وإعطاء األخوات حقهن؛ إلبطال هذه العادة اجلاهلية.
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يل وإىل زوجي
خااليت يسئن إ ه

اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1425/1/3هـ
السؤال

أان متزوجة من ابن خايل ،عندما حدثت اخلطبة حصلت مشاكل بيننا وبّي خااليت ،فهن مخس

خاالت ،حاولنا اجتناب املشاكل معهن ،ولكن بال فائدة ،فهن دائما يتحدثن عين ،ويقلن كالماً
سيئاً ،ال يسيء إىل خلقي ،ولكن يسيء إىل زوجي ،فمثال أن زوجي مل يكن لديه شقة عندما خطبين
-واحلمد هلل -بعد اخلطوبة وفقنا هللا ،وهكذا ،يعيبوننا من ورائنا ،،ال ندرى ماذا نفعل؟ غري أننا

نزورهن ،وال يزرننا ،حىت تزوجت أان وزوجي ،فتوقف الكالم ،وذهبت أمي إليهن،
اجتنبناهن فال
ّ

وصاحلتهن مجيعا ً،ولكنهن مل أيتّي أيضاً ،فهل علي أان األخرى أن أذهب إليهن علماً أبنين أحلم
هبن ،وأان مشتاقة إليهن ،ولكن أخشى بعد الرجوع إليهن حدوث مشاكل بيين وبّي زوجي ،فهن

أبكوين سنتّي كاملتّي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أذكرك  -أخيت الكرمية  -ببعض اجلوانب اهلامة ملثل هذه القضية ،أسأل هللا  -عز وجل -أن يفرج
عنا وعنك ،فأقول:

 -1إايك أن تتداخل األمور لديك ،فحياتك مع الزوج شيء ،كما أن البيئة احمليطة بكما شيء آخر،
ومن اخلطأ اجلسيم أن خنلط بّي األمرين ،أو أن نرتك أحدمها يؤثر على اآلخر ،لذا فأوصيك أال

تدعي جماالً لسوء خلق خاالتك أن تؤثر على عالقتك بزوجك ،وأال تضعي عليه اللوم يف شيء هو

ال ميلكه أصالً.
 -2على املرء أن يتقي هللا قدر ما يستيطع ،هذا يف حق هللا ،فكيف يف حق الناس ،قال -تعاىل:-
"فاتقوا هللا ما استطعتم" [التغابن ، ]16 :فإذا كنت تتعرضّي لألذى منهن ،فعليك أن تقومي

بزايرهتن ،وصلتهن ،قدرما تستطيعّي ،فإذا كنت ال تقدرين على زايرهتن إال ثالث أو أربع مرات

شهرايً فال تكلفي نفسك أكثر من ذلك.

 -3سأل أحد الصحابة  -رضوان هللا عليهم -رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أن له قرابة
يصلهم ،ويقطعونه ،فقال له الرسول  -عليه الصالة والسالم" :-لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم

ظهري عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم ( )2558من حديث أيب
املَ ُّل ،وال يزال معك من هللا ٌ

هريرة -رضي هللا عنه -واملَ ُّل هو :يعين الرمل احلار.

وهذه احلالة هي أكمل احلاالت ،وأعظمها أجراً ،وهي اليت يتضح فيها اإلخالص هلل -تعاىل -ال رايءً
وال مسعة؛ ألنه يقوم بصلة الرحم ،قربة هلل ،صرباً على أذى أرحامه.
 -4عليك أن تسأيل هللا الصرب واإلعانة ،وأن تصربي على ذلك ،قال  -سبحانه" :-إن هللا مع

الصابرين" [البقرة ، ]153 :وقال عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه" :-ما وجدان طيب عيشنا إال
ابلصرب" ،فالصرب حيصل اخلري العظيم ،واملعية الرابنية ،مث الظفر والفوز ،يف الدنيا واآلخرة ،وضد
الصرب التذمر ،والتسخط ،واالستعجال ،وهذا ال يغري من األمر شيئاً ،بل رمبا زاد الطّي بلهة.
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 -5عليك ابلدعاء يف مواطن اإلجابة كالسجود ،وبّي األذان واإلقامة ،ويف الثلث األخري من الليل،
فالدعاء هو عدة الصابرين ،وذخرية الشاكرين ،وأكثري من قول هللا  -عز وجل" :-ربنا هب لنا من

أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي واجعلنا للمتقّي إماماً" [الفرقان ، ]74:فهذا هو وهللا مفتاح الفرج ،وهو
املنحة الرابنية من رب الربية ،أن هدى عباده للتضرع إليه ،والتوسل إىل جنابه.

 -6راجعي نفسك  -اي أخيت -إن كنت فرطت يف شيء من الواجبات ،أو سقطت يف بعض
احملرمات ،فاملعاصي وخمالفة أمر هللا هي رأس كل شر وبلية ،وهلا أثر كبري يف حصول الوحشة والنفرة

بّي الناس بعضهم بعض ،وما يدريك لعل هللا ابتالك بذلك حىت ترجعي إليه وتتويب إليه ،قال -تعاىل-

" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم" [البقرة. ]216 :

وقال الشاعر:

ورمبا صحت األجساد ابلعلل.
ففتشي يف نفسك ،واستعيين بربك .وهللا-تعاىل -أعلم.

()431/18
أقاريب سحرة فهل ِ
أصلُهم
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ 1426/03/21هـ
السؤال

ما حكم صلة رحم من يقوم بعمل سحر ألقاربه؟ وهذا السحر يكون يف كنيسة ،فهل إذا قاطعنا هذا

اخلال أو اخلالة يكون ذلك قطيعة للرحم؟.

اجلواب

األخت الكرمية :شكراً على سؤالك ،وحرصك على تعلُّم أمور دينك.
أما اجلواب على سؤالك ،فنقول ابرك هللا فيك :لقد عظهم هللا شأن الرحم يف كتابه ،فقال سبحانه:
ِ
"واتهـ ُقواْ ه ه ِ
ام إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً" [سورة النساء ، ]1:وقال جل
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
َ
اَّللَ الذي تَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعز" :إ هن ه
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي يَعظُ ُك ْم
سان َوإيتَاء ذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اَّللَ َأي ُْم ُر ابل َْع ْدل َوا ِإل ْح َ
لَ َعله ُك ْم تَ َذ هك ُرو َن" [النحل. ]90:

س ْيـتُ ْم
وح ّذر سبحانه من قطيعة الرحم ،وتوعهد القاطع ابللعن والصمم والعمى ،فقال سبحانه" :فَـ َه ْل َع َ
ِ
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم*أُولَئِ َ ه ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
ارُه ْم
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّللُ فَأ َ
إِن تَـ َولهْيـتُ ْم أَن تُـ ْفس ُدوا ِيف األ َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ
صَ
ك الذ َ
[سورة حممد . ]23-22
ورغّب نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف صلة الرحم ،ووعد على ذلك من هللا بثواب عظيم

وعطاء جزيل يف الدنيا واآلخرة ،ومما جاء عنه يف ذلك :ما ثبت يف الصحيحّي البخاري (، )5986

ومسلم ( )2555من حديث عائشة -رضي هللا عنها -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال:
"الرحم معلقة ابلعرش ،تقول :من وصلين وصله هللا ،ومن قطعين قطعه هللا".

وجاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )2067ومسلم ( )2557كذلك من حديث أنس -رضي هللا

عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أحب أن يبسط له يف رزقه ،وينسأ له يف أثره
فليصل رمحه" ،وجاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )6138ومسلم ( . )47من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال":من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليصل

رمحه" ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،وهي تدل مبجموعها على عظم الرحم ،ووجوب الصلة هلا،
ويف املقابل خطورة القطيعة وعظيم اإلمث فيها ،ويكفي من ذلك أن القاطع حمروم من دخول اجلنة،

ففي الصحيحّي البخاري ( ، )5984ومسلم ( )2556من حديث جبري بن مطعم -رضي هللا عنه-
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يدخل اجلنة قاطع" ،قال سفيان :يعين قاطع رحم.
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وال جيوز شرعاً أن يكون وقوع القريب يف ذنب مربراً لقطيعته ،بل الواجب استمرار وصله ،وتقدمي
النصح له ،وبذل املستطاع يف هدايته إىل احلق ،وعدوله عن الباطل ،ولنا فيما جاء عن رسولنا -

صلى هللا عليه وسلم -سلوى تصرب املؤمن على الصلة ،ولو أتذى بصلته ،ففي صحيح مسلم

( )2558من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رجالً قال":اي رسول هللا إن يل قرابة أصلهم

ويقطعوين ،وأحسن إليهم ويسيؤون إيل ،وأحلم عنهم وجيهلون علي ،فقال":لئن كنت كما قلت فكأمنا

تسفهم املل (وهو الرماد احلار)  ،وال يزال معك من هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك" ،فلم جيز له

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن يقطعهم مع ما جيد من أذاهم له ،فكيف واألذى الصادر منهم
على أنفسهم أو على غريان ،فهذا من ابب أوىل أن حيتم علينا الصلة مع نصحهم وتذكريهم خبطورة

هذا الذنب ،وخباصة السحر ،وقد رأينا أن من قطع رمحه لبعدهم عن احلق ما ازدادوا بقطيعته هلم من

هللا إال بعداً واستمراراً يف الباطل والغي.

فالواجب عليك -اي أخيت -االستمرار يف وصلهم ،مع تقدمي املناصحة جبميع أشكاهلا وألواهنا اليت

جتعلهم يرتكون ذلك الذنب العظيم ،مع الدعاء هلم يف ظهر الغيب ابلصالح واالستقامة ،واعلمي أن
عدم صلتك خلالك أو خالتك بسبب ذلك الذنب هو من القطيعة الواجب تركها.
وهللا نرجو لكم التوفيق والسداد ،وهللا أعلم.
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هل تصل أقارهبا وقد قذفوها؟
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب
التاريخ 1425/12/23هـ

السؤال

بسم هللا

أستاذي الفاضل :أان أعلم أن من وصل رمحه وصله الرمحن ،ولكن إذا كان لدي أقارب قذفوين يف

عرضي ،وأقسم لك أنين إذا وجدهتم أبدأ عليهم ابلسالم؛ خشية من هللا فقط ،ولكن ال أعتقد أنين
يف يوم سوف أدخل بيتهم ،ولذلك أخاف من غضب هللا وأال يستجيب دعائي يف الدنيا ،وأال

يدخلين اجلنة ،فهل يكفي أنين عندما أتصادف معهم أحييهم أم ماذا أفعل؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

أوالً :من صفات املسلم "العفو عند املقدرة" ،فإذا قدرت على العفو عنهم مع ما حصل منهم ،فهذا
أفضل عند هللا؛ لقوله تعاىل يف صفات املؤمنّي" :والكاظمّي الغيظ والعافّي عن الناس" [آل

عمران ، ]134:ومعلوم قصة الرجل الذي أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -أنه من أهل اجلنة
فبات عنده أحد الصحابة  -رضي هللا عنهم -ومل ير منه كثري صالة وقيام ،فسأله يف الليلة الثالثة
فأخربه أنه إذا أراد أن ينام عفا عن كل مظلمة إلنسان له ،وهذا هو السبب يف دخوله اجلنة انظر

مسند أمحد ( ، )12697وسنن النسائي الكربى (. )10699
ِ
سلمت على هؤالء إذا لقيتهم فهذا هو الذي يقطع اهلجران ،لقوله صلى هللا عليه وسلم" :
اثنياً :إذا
ث لَي ٍ ِ ِ
ِ
ري ُمهَا اله ِذي يَـ ْب َدأُ
َال َِحي ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَـ ْه ُج َر أ َ
ض َه َذا َويُـ ْع ِر ُ
ال يَـلْتَقيَان فَـيُـ ْع ِر ُ
َخاهُ فَـ ْو َق ثََال َ
ض َه َذا َو َخ ْ ُ
س َالِم " أخرجه البخاري ( ، )6077ومسلم ( ، )2560فإذا لقيتهم فابدئي ابلسالم؛ حىت ال
ِابل ه
تعتربي هاجرة هلم.
اثلثاًِ :
عليك اللجوء إىل هللا ابلدعاء أن يزيل ما يف قلبك عليهم؛ حىت تستطيعي أن تصليهم ،ويكون
يف ذلك ذخر لك عند هللا.
أسأل هللا يل ِ
ولك التوفيق يف الدارين.

()434/18

صلة الرحم مع الساحر
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/العالقات مع األقارب

التاريخ i1424-4-28هـ

السؤال

ما حكم صلة رحم من يقوم بعمل سحر ألقاربه؟ وهذا السحر يكون يف كنيسة ،فهل إذا قاطعنا هذا
اخلال أو اخلالة يكون فيه قطيعة للرحم؟.

وجزاكم هللا خرياً
اجلواب

األخت الكرمية:
شكرا على سؤالك وحرصك على تعلم أمور دينك.

()435/18

أما اجلواب على سؤالك فنقول ابرك هللا فيك :لقد عظم هللا شأن الرحم يف كتابه فقال سبحانه:
ِ
"واتهـ ُقواْ ه ه ِ
ام إِ هن ه
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً" [سورة النساء ، ]1:وقال جل
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
َ
اَّللَ الذي تَ َ
اَّلل أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ِ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي يَ ِعظُ ُك ْم
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
وعز" :إ هن هَ َ ُ ُ َ َ ْ َ
لَ َعله ُك ْم تَ َذ هك ُرو َن" [سورة النحل ، ]90:وح ّذر سبحانه من قطيعة الرحم ،وتوعد القاطع ابللعن
س ْيـتُ ْم إِن تَـ َولهْيـتُ ْم أَن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف األ َْر ِ
ض َوتُـ َق ِطّ ُعوا
والصمم والعمى ،فقال سبحانه" :فَـ َه ْل َع َ
أَرحام ُكم*أُولَئِ َ ه ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
ارُه ْم [سورة حممد  ، ]23-22ورغب نبينا
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّللُ فَأ َ
َْ َ ْ ْ
صَ
ك الذ َ
حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف صلة الرحم ،ووعد على ذلك من هللا بثواب عظيم وعطاء جزيل يف
الدنيا واآلخرة ،ومما جاء عنه يف ذلك :ما ثبت يف الصحيحّي من حديث عائشة -رضي هللا عنها-

عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :الرحم معلقة ابلعرش تقول :من وصلين وصله هللا ،ومن
قطعين قطعه هللا" .وجاء يف الصحيحّي كذلك من حديث أنس -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه" ،وجاء يف
الصحيحّي من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال":من
كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه" ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،وهي تدل مبجموعها

على عظم الرحم ،ووجوب الصلة هلا ،ويف املقابل خطورة القطيعة وعظيم اإلمث فيها ،ويكفي من ذلك
أن القاطع حمروم من دخول اجلنة ،ففي الصحيحّي من حديث جبري بن مطعم -رضي هللا عنه -أن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :ال يدخل اجلنة قاطع" ،قال سفيان :يعين قاطع رحم .وال

جيوز شرعا أن يكون وقوع القريب يف ذنب مربراً لقطيعته ،بل الواجب استمرار وصله ،وتقدمي النصح
له ،وبذل املستطاع يف هدايته إىل احلق ،وعدوله عن الباطل ،ولنا فيما جاء عن رسولنا -صلى هللا

عليه وسلم -سلوى تصرب املؤمن على الصلة ،ولو أتذى بصلته ،ففي صحيح مسلم من حديث أيب
هريرة -رضي هللا عنه -أن رجال قال":اي رسول هللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إليهم

ويسيئون إيل ،وأحلم عنهم وجيهلون علي ،فقال":لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل (وهو الرماد
احلار) وال يزال معك من هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك" ،فلم جيز له رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -أن يقطعهم مع ما جيد من آذاهم له ،فكيف واألذى الصادر منهم على أنفسهم أو
على غريان ،فهذا من ابب أوىل أن حيتم علينا الصلة مع نصحهم وتذكريهم خبطورة هذا الذنب،

وخباصة السحر ،وقد رأينا أن من قطع رمحه لبعدهم عن احلق ما ازدادوا بقطيعته هلم من هللا إال بعداً
واستمراراً يف الباطل والغي .فالواجب عليك اي أخيت االستمرار يف وصلهم مع تقدمي املناصحة جبميع
أشكاهلا وألواهنا اليت جتعلهم يرتكون ذلك الذنب العظيم ،مع الدعاء هلم يف ظهر الغيب ابلصالح

واالستقامة ،واعلمي أن عدم صلتك خلالك أو خالتك بسبب ذلك الذنب هو من القطيعة الواجب
تركها ،وهللا نرجو لكم التوفيق والسداد وهللا أعلم.

()436/18

زوجة أيب تقسو علي
اجمليب فوزية بنت إبراهيم الغريب

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /املشكالت

الزوجية/مشكالت التعدد
التاريخ 1427/03/18هـ

السؤال

أعيش مع خاليت اليت هي زوجة أيب .وذلك النفصال والدي عن والديت ،وهي متكفلة يب ،ولكين

علي
أحياانً أشعر ابألمل ملعاملتها القاسية يل ،وشكها الزائد عن احلد ،ولكين أحبها يف هللا ،فهل جيب ّ
أن أقوم بوأجيب حنوها كواجيب حنو أمي؟ وابرك هللا فيكم.
اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:
فأقول ِ
لك إن نبيك الكرمي حممداً -صلى هللا عليه وسلم -قد ذكر لنا أن حسن اخللق مع األبعدين
عند هللا تعاىل مبكان .وقد أوصى أن نتعامل مع الناس ابحلسىن ،وأن ندفع ابليت هي أحسن ،فإذا

كانت هذه وصيته مع األبعدين ،فما ابلك -أخية -حبق األقربّي من الناس ،وذوي الفضل
وأصحاب احلق ،مثل الوالدين واخلاالت واألخوال واألعمام والعمات واإلخوان واألخوات وغريهم.
فإن معاملتهم ابحلسىن أحرى ،والصرب على أذاهم من حماسن األخالق.

واعلمي أن خلالتك فضالً عظيماً عليك مهما صدر منها من قسوة وشك .ركزي النظر على ما فيها

من خري ،وما قدمته لك من فضل ومجيل ،واصريف نظرك عن سلبياهتا .فما من أح ٍد يبلغ الكمال من

اخللق إال األنبياء الذين عصمهم رهبم تعاىل.

لذا عليك أن تعامليها ابحلسىن ،وأن تتحملي ما يصدر منها ،وعليك ابلكلمة الطيبة واالبتسامة

واهلدية وتقبيل الرأس وطلب املشورة منها ،وأشعريها دوماً أنك حتبينها جداً ،وأهنا هي صاحبة
الفضل ،وأهنا مبقام أمك.

ِ
سلكت الصواب ،وتذكري قول حبيبك -صلى هللا عليه وسلم:-
فإذا فعلت ذلك فتأكدي أنك قد
"اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس ٍ
خبلق حسن" أخرجه الرتمذي ()1987

 ،وغريه.
وفقك هللا خلريي الدنيا واآلخرة ،وألف بّي قلوبكم.

()437/18
أخشى أن أ ِ
َصلَها فيقاطعين إخوهتا!
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد

عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية
التاريخ 1427/01/27هـ

السؤال

وهن اآلن قاطعات لصلتها ،وأان حمتارة لو كلمتها سوف تقاطعين
يل عمة
ْ
أخطأت يف حق أخواهتاّ ،
مجيع عمايت ،فما احلل يف ذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أرحامك الذين ِ
ِ
ِ
عليك صلتهم ،والعمل على برهم:
فعمتك من

س ْيـتُ ْم إِ ْن تَـ َولهْيـتُ ْم أَ ْن تُـ ْف ِس ُدوا ِيف
-1قطيعة الرحم من اإلفساد يف األرض ،قال هللا تعاىل" :فَـ َه ْل َع َ
ض وتُـ َق ِطّعوا أَرحام ُكم أُولَئِ َ ه ِ
ين لَ َعنَـ ُه ُم ه
ارُه ْم" [سورة حممد-22:
َص هم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّللُ فَأ َ
ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
صَ
ك الذ َ
. ]23

ويف احلديث عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :خلق هللا اخللق

فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت حبقو الرمحن فقال له مه قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة

قال :أال ترضّي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت :بلى اي رب ..مث قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم [ ) ...رواه البخاري. ]4455 :

عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الرحم معلقة ابلعرش
تقول :من وصلين وصله هللا ومن قطعين قطعه هللا) [ .رواه مسلم]4634:
 -2قاطع الرحم ال يدخل اجلنة ،فعن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال :ال يدخل اجلنة قاطع قال ابن أيب عمر قال سفيان يعين قاطع رحم) [ .رواه
مسلم. ]4636:

-3قاطع الرحم كالقاتل املتعمد ،فعن أيب خراش السلمي أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
يقول :من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) [ .رواه أبو داود. ]4269:

 -4قاطع الرحم ال يرفع له عمل صاحل من صالة وصوم وغريها.

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :تفتح أبواب اجلنة يوم
االثنّي ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك ابهلل شيئا إال رجال كانت بينه وبّي أخيه شحناء،
فيقال :أنظروا هذين حىت يصطلحا أنظروا هذين حىت يصطلحا أنظروا هذين حىت يصطلحا) .

[مسلم. ]4956 :

أخيت الكرمية ،هل تريدين أن تكوين ممن حلهت عليه عقوبة قاطع الرحم؟
إن املدة اليت مسح الشرع يف اهلجر هي ثالث ليال فأقل كما جاء يف احلديث ،وعن ابن الزبري أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال) [ .رواه

البخاري. ]5611:

وعن أيب أيوب األنصاري أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال حيل لرجل أن يهجر أخاه
فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ ابلسالم) [ .رواه

البخاري. ]5613
والرجل واملرأة يف ذلك سواء خماطبون أبوامر الشرع.

فعليك ابلتوبة وصلة رمحك ،وال تلتفيت إىل من أيمرك مبعصية هللا؛ ألنه ال طاعة له .يف احلديث عن

علي -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :ال طاعة يف معصية هللا إمنا الطاعة يف
املعروف"[ .النسائي. ]3145 :

وعليك برضا هللا عز وجل ،ففي احلديث عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول :من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس ،ومن التمس رضا

الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس) [ .الرتمذي. ]2338 :

فعليك ابلتوبة واملبادرة إىل االتصال بعمتك وإصالح ما بينكما ،ومن مث العمل على التوفيق بينها
ِ
ِ
وبّي أخواهتا الاليت هن عماتك! والصرب يف ذلك واحتساب األجر ،فها ِ
وبلغك حكم
علمت
أنت

ِ
ِ
هن السبب .فكوين
الشرع ،فليس لك بعد ذلك حجة ابجلهل وعدم العلم ،أو أ ّن عمتك أو عماتك ّ
مفتاح خري ،وأفسدي خمطط الشيطان الذي حيب إفساد وقطيعة الرحمِ .
وفقك هللا وجنبك قطيعة

الرحم.

()438/18

طاعة األم يف قطع الرحم
اجمليب د .عادل العبد القادر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1424-4-13
السؤال

ما حكم قطع الرحم بسبب خالفات األم مع األقارب؟ فهي ال تريدين أن أذهب إليهم ،وال آخذ
املال منهم ،وال أتودد إليهم ،فهل أعصي هللا يف عدم طاعة أمي وأصل رمحي؟ أم أعصي هللا يف قطع

رمحي وأطيع أمي؟ خاصة أن اإلصالح بّي الطرفّي ليس خيارا ،فماذا أفعل؟
اجلواب
األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

أوالً :أسأل هللا لك اإلعانة والثبات وزايدة احلرص على ما ينفعك أبداً.
اثنياً :من املعلوم أن صلة الرحم واجبة وقطعها حمرم ،وطاعة األم واجبة وعقوقها حمرم ،وعليه :فإنه

ينبغي عليك أن متتلك قلب أمك ،وتكسب ودها ،وذلك حبسن التعامل ،ومجيل األخالق وساميها،
وأن تتوجه بصدق إىل هللا تعاىل ابلضراعة واإلحلاح يف الدعاء أبن يصلح أحوال اجلميع.

أخي الكرمي ..ال بد من مفاحتة األم يف اإلصالح ،ولكن بعدما تقدم فالصلح خري ،فال تقطع رمحك،

وال تنو القطع كالً ،ولكن "سددوا وقاربوا" رواه البخاري ،ومسلم

( )2816من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فتأخر يف زايرهتم مثالً ،وليكن قصدك اإلصالح،
وليس قطع الرحم ،وهناك فرق بّي القطع ونيته ،وبّي التأخر ابلزايرة ،والتواين يف الوصل بنية

اإلصالح ،فتنبه هلذا.
اثلثاً :السرائر يعلمها هللا ،فإن أخلصت وصدقت لن تعدم وسيلة لإلصالح فقلوب العباد بيده
وسيصلهم ويقرب بّي متباعديهم إن علم يف ذلك خرياً.

رابعاً :أما إذا بذلت كل هذا وصدقت وأخلصت ،ومل تتمكن من مجع املتباعدين وإصالح بّي

متخالفّي ،فال شك أن حاجة أمك لربها ،أوىل من حاجة أقاربك يف وصلهم ،وقد يصلهم غريك ،وال
يوجد من يرب أمك سواك فقم بربها ،دون القطع أو نية القطع ،ولك أال تشعرها ابلوصل إن أمكن
فوصلتهم.
وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه.
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يف بيتنا فتنة ،فهل أهجره؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1426/08/06هـ

السؤال

أعيش يف بيت مليء ابلدشوش واخلادمات املتربجات ،ولألسف اي شيخ فأان أعاين كثرياً من بقائي يف

البيت؛ نظراً لوجود اخلادمات ،خصوصاً أن بيتنا ذو التصميم املفتوح ،مما جيعلين أواجه اخلادمات

كثرياً ،مع العلم أين شاب ،وأخشى على نفسي الفتنة ،فهل أخرج من البيت أم أنعزل يف غرفيت؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
كان هللا يف عونك ،وأسأل هللا أن يثبتك ويسددك ،قلت :هل أخرج من البيت؟ ولكن أين خترج

وأنت يف هذا العمر وال عائل لك؟! قد يكون يف خروجك من املفاسد ما هو أشد من مفسدة ما
ذكرت ،وال أعين ابملفاسد يف اخلروج ما هو من جنس املفسدة اليت تعاين منها يف البيت ،ولكن أعين
ّ
ما هو أوسع من ذلك من قطع الرحم ومغاضبة الوالدين مبا قد حيملهما إىل بغض ما أفضى بك إىل

اخلروج من البيت (وهو تدينك) وغري ذلك من املفاسد احملسوبة وغري احملسوبة وال املتوقعة.

ولذا فأنصحك ابلبقاء يف بيت والديك ،مع مناصحتهما وغض البصر واالجتهاد ما استطعت يف

جمانبة مالقاة اخلادمات ،وال يعين هذا اعتزال أهل البيت ومالزمة غرفتك ،فال بد لك من اجللوس
مع والديك واإلحسان إليهما ،وحتبيبهما إىل ما أنت عليه من التدين ،وهذا ال يكون إال مبصاحبتهما
ابملعروف وبرمها ،ومن أحسن إىل الناس استعبد قلوهبم ،فاجعل من حسن خلقك ودماثته وبشاشتك

جراء تربج
طريقاً تصل من خالله إىل قليب والديك ،وأقرتح عليك أن تشكو إليهما ما تعانيه يف البيت ّ

اخلادمات وسفورهن وجتملهن ،واسأهلما أن يُلزماهن لباساً حمتشماً ،هذا يف أول خطوة ،مث أتيت اخلطوة
التالية وهي إلزامهن ابحلجاب ولو مع كشف الوجه ،فالتدرج منهج شرعي ال شك فيه .وعليك

إبشغال نفسك ابألعمال اجلادة املثمرة ،حىت إذا خرجت كان خروجك إىل مصلحة تقتضي اخلروج،

وإذا الزمت غرفتك وكنت مالزمتك هلا يف عمل مثمر خترج عن مشاهبة مالزمة السجّي لسجنه ،وال
تنس االستعانة ابهلل أوالً وأخرياً ،فأكثر الدعاء واستعن ابهلل وال تعجز به.

وفقك هللا وثبتك.
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قد نزغ الشيطان بيين وبّي اخويت!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1422/5/29
السؤال

األخ الكرمي مشرف انفذة االستشارات السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ...

مشكليت اليت أرقتين أن والدي يفرقون بيين وبّي أخويت يف املعاملة املادية واملعنوية ،علماً أننا متقاربون
يف كل النواحي من حيث احلالة االجتماعية والدخل وعدد األوالد.

األمر اآلخر هو ما أجده بيين وبّي أخويت من وحشة غريبة وجفاء حاولت إصالحه ومل أستطيع.

وسؤايل :مع كل هذا حنن نسكن متجاورين وكل واحد يف بيت مستقل ولكن األمور ال ختلوا من كثري
من املنغصات ويف مثل هذه األجواء ومعاانيت النفسية وكذلك زوجيت وحىت أطفايل مل يسلموا ،أفكر

ابالنتقال إىل حي آخر لتأكدي أن هذا األمر سيعود علينا مجيعاً ابخلري والراحة أريد النصيحة

مأجورين إنشاء هللا

اجلواب

أخي الكرمي ..مشكلتك بشكل عام حتدث يف بعض األسر ألسباب كثرية ومتباينة ،إما ألسباب مادية

أو اجتماعية أو تربوية وغالباً ما تكون نتيجة لسوء فهم أو منيمة نفخ هبا أحد شياطّي اجلن أو األنس
أعاذان هللا منها وهي ذات شقّي الشق األول :ما يتعلق منها بنوعية العالقة مع األهل واالخوة،

والشق الثاين :ما يتعلق ابجلوار وتبعاته ،وإن كان الشقّي مرتبطّي ببعضهما وميثل أحدمها سبباً لآلخر
أو نتيجة له ،إال أنين سأتكلم عنهما بشكل منفصل إىل ٍ
حد ما..
أوالً :ابلنسبة اي أخي الكرمي لعالقتك مع والديك واخوتك ،فهل سألت نفسك يوماً عن األسباب،

وحاولت أن تكون موضوعياً يف البحث عن اإلجابة ،مبعىن أال ميكن أن تكون أنت السبب يف ذلك

أو أحد أبناءك أو زوجتك مثالً ،بقصد أو بدون قصد ،أتكد من هذه النقطة حىت تنصف من نفسك
وتعرف األسباب ،ومن مث تستطيع أن تتعامل معها.

واألسباب أخي الكرمي قد تكون أحياانً اتفهة من وجهة نظرك ولكنها تراكمت عند اآلخر حىت
أحدثت عنده هذه اجلفوة الغريبة.

اثنياً :أقرتح عليك أن جتلس مع والديك كل على حدة وتسأله عما جيد يف نفسه جتاهك ،وختربه مبا

جتد وهذه نقطة هامة جداً قد تزيل كثرياً من سوء الفهم ،وتوضح الصورة ،وتزيل ما علق يف األنفس،
ويف نفس الوقت تراجع فيها أنت نفسك فرمبا كنت السبب ،كما أسلفت ،ورمبا أنت من النوع

((احلساس)) أكثر من الالزم ،فتحمل األمور أكثر مما تتحمل ،ويف كل احلاالت ((كن هادائً)) أثناء
نقاشك مع والديك مهما كان إحساسك ابلغَب فللوالدين حق عظيم قرنه هللا تعاىل حبقه قال تعاىل:

[وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان] وقال تعاىل[ :وال تقل هلما ٍ
أف وال تنهرمها وقل
هلما قوالً كرميا] واآلايت واألحاديث يف هذا الباب كثرية ومعلومة.
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اثلثاً :ابلنسبة إلخوانك ،وهذه الوحشة اليت تشعر هبا بينك وبينهم ،فيا عزيزي كن صاحب املبادرة

واجلس مع كل واحد منهم منفرداً ،وعاتبه وامسح له بعتابك واعتذر إن بدأ لك خطأ من قبلك

جتاهه ،وامسح لألخر أبن يصلح خطأه ويعتذر ،صدقين هذا لن ينقصك بل سيزيدك رفعة ،وستزيل
من خالل هذه اجللسات وهذا العتب الكثري من سوء الفهم ،قال تعاىل[ :وال تستوي احلسنة وال
السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم]  .مث اكمل مبادرتك

بوضع وليمة تدعوا فيها والديك وإخوانك لرتميم هذه الشروخ ،وعالج هذه األوجاع متمثالً قول

الشاعر:

وإن الذي بيين وبّي بين أيب وبّي بين عمي ملختلف جدا
إذا أكلوا حلمي وفرت حلومهم وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمدا

وال أمحل احلقد الذي حيملونه وليس كبري القوم من حيمل احلقدا
رابعاً :بعد كل هذه اخلطوات وقبلها ،أكثر أخي الكرمي من الدعاء أبن يصلح هللا شأنك وأن يهديك

ويهدي لك ويهدي بك وأن يريك احلق حقاً ويرزقك اتباعه والباطل ابطالً ويرزقك اجتنابه وال جيعله
ملتبساً عليك فتظل وإن يعيذك هللا من نزغات الشيطان وتوهيمه وتلبيسه وكيده ,فهو املستفيد
الوحيد من تقاطع األرحام.

خامساً :موضوع السكن جبوار بعضكما البعض له وعليه والعقالء  -وأراك منهم  -يوازنون املصاحل

واملفاسد يف هذا األمر ،ففي األمر فسحة واحلمد هلل وما دمت قادراً على االنتقال وبناء البيت ،فهذا

بفضل هللا أمر رائع ،فاستخر أوالً ،واسأل هللا أن يلهمك الصواب ،وال ترتدد ،فرمبا كان يف هذا األمر
اخلري الكثري ،ولكن!! أوصيك أن عزمت على االنتقال أن يكون بعد اخلطوات السابقة حىت ال يظهر

انتقالك وكأنه فرقة ال لقاء بعدها!! مث أوصيك ابلوالدين مهما بدأ منهما من حيف وجور ،من وجهة

نظرك ،فأحسن هلما وبرمها وادع هلما ابلرمحة ولن تندم ستجد ذلك إنشاء هللا راحة يف نفسك وبركة
يف رزقك وصالحاً يف أبناءك وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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هذه األم ،هل تستحق الرب؟!
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية
التاريخ 1426/07/04هـ

السؤال

أان فتاه واحلمد هلل متدينة ،ولكن مشكليت هي أمي ،فهي غريبة الطباع فال أشعر منها أبي حنان،

فهي قاسية للغاية ،دائماً ما تدعو علي أان وإخويت ،وهي جبانب كل ذلك تسيء معاملة والدي جداً،
وال حترتم مشاعره أبداً ،فأان ال أتذكر هلا أي ذكرى مجيلة ،وأان -وهللا -أحاول كثرياً أن أمسك نفسي
من الوقوع معها يف مشاكل ،ولكن أحياان ال أستطيع أن أحتمل ،وابلتايل أقول أشياء دون رغبيت.

أحواهلا غريبة جداً معنا ومع أهلها -وابألخص والدهتا -ومع كل الناس ،فهي ال حتب أحداً ،أرجو

منكم أن ترشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نيب اهلدى رسول هللا ،وبعد:
فمرحباً بك ـ فتاتنا الكرمية ـ على موقع " اإلسالم اليوم" ونرجو أن يكون فيه ما يسرك..نعم ..هناك ـ

لألسف ـ من األمهات من ال تعرف "فقه األمومة" ،وال تقدر خطورة املسئولية امللقاة على عاتقها،
وال ترعاها حق رعايتها ،فتدفع أبناءها بسوء تصرفاهتا وعنفها وقسوهتا معهم إىل عقوقها والتمرد

عليها ،فينهدم صرح األمومة يف البيت ،ويتصدع جدار الرب الواجب على األبناء ،فتعيش أسرة هذا

حاهلا يف جو مشحون ابلعنف والغضب والكراهية والرتبص وسوء الظن .ويف احلديث "واملرأة راعية يف
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" صحيح البخاري ( )893صحيح مسلم (. )1829

ومشكلة أمك ـ اي بنييت ـ أهنا رمبا تعاين من آاثر قسوة ذاقت مرارهتا يف طفولتها أو صباها ـ وهللا أعلم

ـ ،أو أهنا مل تتشبع مبفهوم األمومة السوية ،فاألم يف البيت هي الراعية ،واحلانية ،واحلادية ،واحلادبة،

والبانية ..وقد تكون (اجلانية) إن هي فقدت املكوانت النفسية واالجتماعية لألمومة .ولذا فإن علماء
االجتماع حيللون نفسية األم العنيفة القاسية على أوالدها ،فريجعون قسوهتا تلك إىل عدة أسباب

فيقولون ":واألسباب ذات اجلذور القدمية تكون انبعة من مشكالت سابقة أو عنف سابق ،سواء من
قبل اآلابء أو أحد أفراد العائلة ،أما األثر احلاضر فتكون جذوره مشكلة حالية ،على سبيل املثال

خالف األم مع زوجها ،قد يدفعها إىل ممارسة العنف على أوالدها ،وابلتايل فإن الشخص الذي
ينحدر من أسرة مارس أحد أفرادها العنف عليه ،ففي أغلب األحيان أنه سيمارس الدور نفسه ،لذا

من الضروري معرفة شكل عالقة األم املعتدية على أوالدها بوالدهتا يف صغرها ،ويف الغالب تكون
تعرضت هي نفسها للعنف ،لذا فبالنسبة هلا تعتقد أن ما تقوم به من عنف جتاه أوالدها هو أمر

عادي كونه مورس عليها ،ومن حقها اليوم أن تفعل الشيء نفسه رغم معاانهتا منه سابقاً.
إن الوالدين الفاقدين للحنان واحلب منذ الصغر غري قادرين على إمداد احلنان والرعاية ألطفاهلما.
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ويف بعض احلاالت ينصب عنف األم على ابنة حمددة؛ نتيجة تدليل األب أو احلماة هلا أو تشبيهها
هبم ،وهذا يكون مع تردي العالقة مع الزوج أو احلماة ،ومن جهة أخرى حتفز غرية األم من ابنتها

ممارسة العنف ضدها ،فهناك أم تغار من جناح ابنتها وتفوقها ابلدراسة ،لذا تلجأ إىل أساليب كثرية كي

تشوه
تعيق تفوقها ،أو تغار من مجال ابنتها ،فتفتعل معها املشكالت وتضرهبا لدرجة األذى كي ّ

مجاهلا.

كما يرى البعض أن املشكلة تكمن يف عدم وعي األمهات ملتطلبات املراحل العمرية لألبناء واليت
تتغري ابستمرار ،ومبدى أمهية توفري العاطفة قبل املادة لألوالد .وهذه احلالة تدفع الفتيات خاصة إىل

البحث عن بديل ميدها ابلعاطفة واحلنان الذي حتتاجه ،مما يؤدي إىل غرية األم ،من هنا يبدأ الشرخ يف

العالقة بّي األم وابنتها"

ولعل من آاثر هذا الشرخ النفسي لدى األم تفضيل بعض األوالد على بعض ،أو تفضيل الولد على
ِ
حالتك ِ
أنت ـ وهي خمالَفة شرعية يقع فيها بعض اآلابء أو األمهات دون أن يدروا،
البنت ـ كما يف
ويف هذا ورد يف صحيح البخاري ( ، )2586وصحيح مسلم

( )1623عن النعمان بن بشري -رضي هللا عنهما -أن أمه سألت أابه بعض املوهوبة من ماله البنها،
فالتوى هبا سنة ،مث بدا له ،فقالت :ال أرضى حىت تُشهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على ما

وهبت البين ،فأخذ أيب بيدي ،وأان غالم فأتى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال اي رسول هللا

إن أم هذا -بنت رواحة -أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت البنها ،فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" :اي بشري ألك ولد سوى هذا؟ " .قال :نعم ،فقال " :أكلهم وهبت له مثل هذا؟ ".

قال :ال ،قال " :فال تشهدين إذاً ،فإين ال أشهد على جور"

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -مرفوعاً " :سووا بّي أوالدكم يف العطية ،فلو كنت مفضالً أحداً
لفضلت النساء" أخرجه البيهقي يف السنن ( )177/6وحسن إسناده احلافظ ابن حجر.

لكن ـ اي بنييت ـ عليك أن تذكري أبن غداً ـ إبذن هللا ـ ستكونّي ًّأما ،فإايك مث إايك أن تعقي أمك ،بل

ّبريها على ما فيها من قسوة ،وذكريها ابهلل ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وأحسين صحبتها وال تيأسي
من روح هللا فبيده قلوب اخللق ونفوسهم يقلبها كيف يشاء ،ومهما يكن من أمرها معكم فعليك

حسن صحبتها؛ ففي حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رجالً سأل النيب -صلى هللا عليه

وسلم:-اي رسول هللا أي الناس أحق مين حبسن الصحبة؟

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :أمك" .قال :مث من؟ قال صلى هللا عليه وسلم":مث أمك"
قال :مث من؟ قال صلى هللا عليه وسلم" :مث أمك" قال :مث من؟ قال صلى هللا عليه وسلم":مث أبوك"

صحيح البخاري ( )5971وصحيح مسلم (. )2548

وما كنت أود منك ـ غفر هللا لك ـ أن تقويل عن أمك ـ رغم قسوهتا عليك ـ! "ال أذكر هلا أي ذكرى
مجيلة"!!

ملاذا ..أمل تذكري أهنا كانت سبباً يف وجودك ،وأن بطنها كانت لك وعاء ،وثديها كان لك سقاء؟
أمل تسهر على رعايتك وتربيتك حىت ِ
صرت شابة متلئّي السمع والبصر؟ مهما ِ
قلت ..فتلك منزلتها

اليت منحها هللا إايها ووصى األبناء بربها ،من أجل هذا قال تعاىل ":ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه
وهنًا على وهن" [لقمان. ]14:

هوين على نفسك ،واعلمي أن الرب ال يبلى ،وأن الصرب ضياء ،وكوين قريبة من أبيك ،وعوضيه

بتدينك وحسن خلقك ما قصرت فيه أمك ،وأكثري من الدعاء لوالديك بصالح احلال واملآل..
وأسأل هللا لك صالح احلال وهدوء النفس وراحة البال ..وهللا أعلم
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أمهله أبوه فكرهه
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1424/12/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
مساحة الشيخ :أان شاب مسلم نشأت يف رحاب القرآن والسنة ،لكن والدي أمهل تربييت واإلنفاق

علي ،مكتفياً ابجللوس وكفى ،كما أنه ال يعطيين ماالً ،ويعطى كل شيء ألخي ،كما أنه ترك صالة

اجلمعة هتاوان ،كما أن إخويت ال يعطوين نصييب من مال أمي ،فأصبحت أكره اجلميع وأسبهم ،وأمتىن
موت أيب الذي أمهلين صغرياً فعانيت كثرياً .ما احلل؟.

اجلواب

إىل األخ العزيز - :وفقك هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أوالً :الواجب عليك الرب أببيك وحسن املعاشرة ولّي اجلانب ،والشفقة عليه واخلوف من أن ميوت

وهو ال يصلي ،فعليك ابلدعاء له ودعوته إىل هللا ابليت هي أحسن ،وأن توجه إليه من يدعوه وخيوفه.

اثنياً :أخي الكرمي تذكر أنك نشأت يف رحاب القرآن والسنة ،من كان كذلك فهو جدير أبن ال جيازي
على السيئة مبثلها؛ بل إن ديننا أيمران ابلعفو مع األبعدين فكيف ابألقربّي ،وأنت عاديت أابك

وإخوتك من أجل أهنم حرموك حقك من املال ،وألن أابك أمهلك صغريا ً،فال تنس أخي أن هللا

أوجب عليك بر الوالدين ولو كاان مشركّي ،ومن الرب العفو والصفح ونسيان اإلساءة ،وال تنتظر من
أبيك أن يصلحك وهو ال يصلي ،فما أمجل أن تدفع ابليت هي أحسن ،فريفع هللا قدرك ويشرح

صدرك ويثيبك ،ورمبا كانت هداية الوالد على يديك إذا علم هللا منك الصدق وطهارة القلب ،وحمبة

اخلري ملن عاداك وظلمك.
اثلثاً :إخوتك مل تذكر سبب منعهم حقك من والدتك ،ولكن عليك ابلدعاء هلم ،وهللا هللا يف املعاملة

احلسنة ،ومجيل الصرب ،وأن ال يروا منك إال خرياً ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ،راجياً لك
التوفيق.
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أخي وزوجته وحنن!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1422/9/18
السؤال

أخي رجل فيه غرية ،ولكن فقط على أخواته ،وأما زوجته فقد خترج مبالبس عارية كاسية وال يقول هلا

شيئا كما حيضنا ويطالبنا ابلذهاب مع أمي ألداء املناسبات االجتماعية .زوجته ال تعرف عائلتنا

إطالقا منذ مخس سنوات.

منذ تزوج وهو ال يطيق جلستنا ،وإن جلس بقي ساكتاً عكس أفعاله متاماً قبل الزواج .حىت بعد أن
خرج إىل منزل وحده جبواران مل يتغري حاله.

والكثري مما استحي من كتابته. !!..
أخي الفاضل ،خناف من هللا وخناف أن تدخل علينا هذه املرأة ابناً ليس لنا ،وأجزم أهنا سحرته

بعمل!!

وهو ال ميكن أن يرضى بشيخ يقرأ عليه ،وال ميكن أن يقبل هبذه الفكرة ،وسبق أن حملت إليه ،ولكنه
رفض أن يكون به شيء!!

عمن يفك سحر أخي بساحر مثله؟! وجزاكم هللا خرياً.؟
فهل جيوز لنا أن نبحث ّ
اجلواب

لقد تعجبت كثرياً هلذا االستفسار منك بشأن أخيك الذي ذكرت أنه مغرم بزوجته حىت الثمالة ،حىت
إنه رضي معها ابلكثري من التنازالت الشرعية الواجبة ال لشيء إال سعياً يف كسب ِو ّدها ورضاها مما

جعلك تستنتج استنتاجات عجيبة يف نظري لعل أخفها أهنا رمبا تكون قد سحرته بسحر قد ال ينفك

إال بسحر مثله كما تقول!!
وجبانب احلكم الشرعي الذي ال خيفى عليك حبرمة التداوي حبرام وهو السحر والبقاء على العالج

املشروع كالرقية واإلكثار من قراءة القرآن وغري ذلك من وجهة نظري هو طريقة رؤيتك هلذا الشأن

من أخيك.

لقد مجعت يف استفسارك هذا وطريقتك يف عرضك هلذا املوضوع األعاجيب من سوء الظن والتهم

الباطلة .بل واألنكى من ذلك تساهلك ابلتعريض ابلقذف لزوجة أخيك وهو وأمي هللا لشأن عظيم.
كل هذه التربيرات اليت قمت بعرضها كشواهد على سحر أخيك مل أرها أان بنفس املنظور الذي رأيته

أمور توجد عند غريه من األزواج بل وأكثر من ذلك بكثري ومل َنر أحداً رماهم ابلسحر
أنت بل هي ٌ

أو عرض أبزواجهم وملح ابلقذف كما فعلت أنت!!

نعم قد توجد جتاوزات من أخيك أو زوجة أخيك ،وقد يوجد تقصري منهما  -وكلنا نقصر  -ولكن
احلل ليس ابالعتقاد ابلسحر أو الذهاب إىل الكهنة والسحرة بل ابلتأمل والنظر يف أصل املشكلة

والتعامل معها ابلطرق املشروعة ،وما أكثرها!!
أنت كأخ هلذا الزوج ليس دورك هو الدخول يف النوااي وإطالق التهم جزافاً أو أتجيج املشاكل بّي
الزوجّي حبجة املصلحة ألخيك ومحايته من املشاكل الشرعية واالجتماعية جراء االرتباط هبذه

الزوجة .دورك الصحيح واألساسي هو النصح ألخيك ولزوجته ابحلسىن وتوضيح اخلطأ الشرعي إن

وجد -وجمادلتهم ابليت هي أحسن ،ومعاملتهم ابلرفق واللّي والكالم الطيب وإفشاء احملبة واملودة
معهما ،وليس ابلظن السيئ ،واملبادرة إبطالق التهم املشينة جزافاً ،فالناس هلم حرمة وحذار من

كشفها أو انتهاكها.

أخرياً مهسة أمهسها يف أذنك أن جتعل الظن احلسن والنية الطيبة هي أساس التعامل منك مع

اآلخرين ،اجعل قلبك حمباً لآلخرين ،تعاهده ابخلري دائماً ،ال جتعل للشك إىل قلبك طريقاً سهالً
ميكن من خالله أن يسيطر عليك وعلى أفكارك ،فإنه ٍ
مؤذ وحمبط للعمل الصاحل ،وأكثر من الدعاء

بسالمة القلب واجلوارح من حلوم املسلمّي واتل دائماً هذه اآلية:

(وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) ..
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أيب ال يهتم ابلبيت!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1422/12/4
السؤال

إن أيب ال يعري اهتماماً للبيت؛ ال حب وال حنان بل أبسط األشياء اليت يوفرها ويسعى هلا أي أب من

اآلابء ألبنائه (املأوى ،واملسكن) ال يستطيع أن يوفرها ،فاحلمد هلل أان أعمل وأعّي إخويت كلهم ..وأان

صابر ور ٍ
اض ولكن املشكلة هي أنه بدأ ميد يده على أمي ابلضرب مرة وابلشتم مرة أخرى ..لكن

وع ْل أبناءك وبناتك من هلم غريك؟! افعل أي شيء
والديت دوماً تنصحه وتقول له :احبث عن عملُ ،
ولكن لقد أمسعت لو انديت حياً ولكن ال حياة ملا تنادي ..ال يهتم أببنائه من مريض وماذا

ينقصهم؟! صراحة حاولت معه ببعض التلميحات مرة وابلتصرحيات مرة أخرى ..حىت أصبح اجلميع
ال حيبه ،وحمبتهم له فقط كاحرتام وطاعة له دون إيذاء ال ابلقول أو ابلفعل ،وحىت أان أصبحت يف
حرية إن الوالدة مجعت كبار السن (املقربّي) يف األسرة لنصحه لكن دون جدوى إن إخويت من كثرة

الضغوط واملشاكل أصبحوا يف حالة ال يعلم هبا إال هللا علماً أهنم يف سن حساسة جداً .فأعطيك
صورة عن والدي :ال يسأل أين حنن ،وال كيف نعيش وهل حنن سعداء أم مرضى؟! مع هذا كله

واحلمد هلل مل يردعين إال ديين واإلحسان له مهما أساء ،وكذلك إقناع الوالدة واإلخوان بذلك ،لكن
إىل مىت؟! أصبحت حياتنا جحيماً .فماذا نفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي ،أشكر لك ثقتك ..وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأما استشارتك
أمر طارئ عليه وعلى
فال أعلم هل كان والدك من األصل عاطالً عن العمل ُم ْذ كنتم صغاراً أم أنه ٌ
التغري إال من زمن قريب؟
سلوكه ،ومل تلمسوا هذا ّ

أما إن كان هذا األمر قدمياً عنده (مبعىن أنه كان من األصل عاطالً عن العمل أي من زمن بعيد) فال

أقول :إنه يستحيل عليك وأنت ابنه أو والدتك وهي أقرب الناس إليه وزوجته تعديل سلوكه بل أقول

إن أمره صعب وفيه شيء من املشقة؛ ألن اإلنسان إذا اعتاد أمراً وملدة طويلة فإنه يصعب عليه

تغيريه إال جبهد جهيد.

لكن إن كان أمر والدك حالة حادثة ،ومن مدة ليست ابلطويلة فإن العمل على إصالح شأنه لن

يكون عسرياً كاألمر السابق إن شاء هللا تعاىل .والوقوف على حالته ابلتفصيل والنظر يف مسببات

احلالة اليت وصل إليها سوف يساعد بال شك يف عالج حالة والدك .والذي عليك هو التواصل مع
أهل هذا الشأن وأخذ مشورهتم ،وعرض حالة والدك عليهم تفصيالً وذهابه هو نفسه إليهم سوف

يساعد يف هذه القضية كثرياً ،خصوصاً وأن األمر بدأ يستفحل وذلك من خالل م ّد يده على والدتك

وإخوانك ابلضرب والعنف.
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أمر آخر ،حاول االتصال أبقرب الناس إليه من الناحية النفسية أي الذين يراتح والدك إليهم كثرياً
وأينس ابلقرب منهم؛ فهم الطريق األقصر لقلب والدك وإقناعه بضرورة عالج وإصالح الظروف
اليت مير هو هبا ألن العالج وحماولة التعديل من سلوكه لن تنجح إذا فقدت العزمية والشعور
واالعرتاف ابملشكلة .البد أن يعي والدك أنه يف مشكلة وأنه حمتاج إىل ٍ
وعالج هلذا الوضع الذي
حل
ٍ
هو فيه ويعايشه يف الوقت احلاضر فإذا فهم ذلك كان هذا هو النقطة اليت منها يبدأ العالج.

األمر الثاين :هو دورك أنت وإخوتك ووالدتك يف التعامل معه ،فهو يف النهاية والدكم وحمتاج

لوقوفكم جبانبه وتفهم مشكلته وعليك أن حتمد هللا عز وجل أن هيأ لك أسباب االستقامة والشعور
حتمل
ابملسؤولية جتاه أهلك وإخوانك ،واملطلوب منك عدم اليأس بل االستمرار هبذه اهلمة القوية ّ

مسؤوليتك على أمت وجه ،وستجد أن هللا معك ،وسوف يوفقك يف النهاية ،وسرتى عاقبته بعد حّي.

أمر أخري :حاول أال يشغلك أمر والدك عن النظر يف إصالح حالك وحال إخوانك معنوايً ونفسياً
وسلوكياً كن معهم وقريباً منهم؛ فهم وإن فقدوا اهتمام والدهم مؤقتاً فقد رزقهم هللا بك عوضاً ،ع هل
هللا أن يكشف ويصلح حال والدك .وهللا يرعاك وحيفظك.
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هل أقاطعهم..؟
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1422/11/26

السؤال

الوالد متوىف ،أان أوسط إخويت ،الوالدة لديها مشاكل كثرية مع إخويت وزوجاهتم .أحد اخويت الذي

يكربين يتجرأ على الوالدة كثرياً وأحياان أمام الناس ،ويستطيع أن يفرض عليها ما يريد سواء كان شيئاً
طيباً أو غري ذلك .يف الفرتة األخرية أجربها على أن جنتمع عندها حنن اإلخوان واألخوات يوماً كل
أسبوع ،وهي ال تريد ذلك لكنها استجابت إما خوفا منه أو ألهنا حتبه .ال أعلم ،ويف هذا اليوم يكون
التلفاز ابلقنوات الفضائية يعمل وبشكل أساسي أي البد منه وبصوت مرتفع سواء كانت قناة

إخبارية أو سواها ،ودائما كنت أحاول أن أحتكم لتكون القناة إخبارية إضافة إىل بعض املعاصي

األخرى.

السؤال :هل أقاطع هذا االجتماع؟ مع العلم أين أزور والديت يومياً تقريباً أما إخويت فنادراً ،وإذا كان
اجلواب مبقاطعة االجتماع هل أخربهم ابلسبب؟ مع العلم أهنم ال يتقبلون نصحي ويرون أين معقد،

رمبا أسلويب هو السبب .أرجو إفاديت وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

اي أخي الكرمي ،مشكلتك ذات شقّي :األول :تعامل أخيك مع الوالدة وسلبيتها ،والثاين :موقفك

معهم.

أما من انحية الوالدة فأنت أدرى هبا .هل شخصيتها ضعيفة؟ وهل هي متعلمة..؟ هل هي من النوع

الذي ميكن تقويته..؟ فإن كانت كذلك فعليك تقوية اجلانب النفسي فيها وبث الثقة يف نفسها.

وإيضاح ماهلا من احلقوق الشرعية عليهم؛ من أجل أن جتابه األخ املشاكس .مث حاول تقوية الوازع

الديين لديها لعلها تقاطع هذا االجتماع الذي فيه بعض املعاصي .فإن استطعت ذلك فاعلم أنك قد

انتصرت عليهم .وما أمجل اإلقناع ابحلسىن خاصة مع الوالدة .وال تنس أن تؤثر عليها من انحية
ضجرها من أخيك .أما من جهة مقاطعتك هلذا االجتماع فإن كان وجودك سيؤثر عليهم وقد

يستجيبون لك أو قد تغري منكراً فإن جلوسك؛ له أمهية فقد ينفع هللا بك ،أما إن حاولت معهم ومل

تصل إىل نتيجة فقد تكون مقاطعتك زاجراً هلم وأخربهم عن سبب مقاطعتك أنه بسبب وجود هذا
املنكر ،وكن على استمرار يف التواصل مع والدتك خارج هذا االجتماع.

أخرياً قضية عدم تقبل النصح ..املسلم اي أخي مأمور ابلنصيحة على قدر االستطاعة} فاتقوا هللا ما
استطعتم {ونتائج النصح ليست أبيدينا فأمرها إىل هللا .وما يدريك فقد تلقي البذرة وأييت بعدك من
يسقيها أو قد يستيقظ ضمري املنصوح وأتكد أنك ال هتدي من أحببت ولكن ما أمجل الصدق يف
هذا اجملال ..واثبت على ما أنت فيه حىت ولو كنت وحدك.
أسأل هللا لنا ولك اإلعانة والقبول؛ فأنت على خري عظيم.
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افرتاق األخوة
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1423-11-15
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

شكراً للقائمّي على هذا املوقع املميز

فضيلة الشيخ يل الكثري من اإلخوة واألخوات غري األشقاء واحلمد هلل لكن املشاكل دبت بينهم منذ

فرتة ليست ابلقصرية وأصبحت الرتاكمات النفسية الناجتة عن هذه املشاكل كبريةً جداً لدرجة أنه

أصبح التوفيق معها شبه مستحيل وال حول وال قوه إال ابهلل .وهم اآلن متقاطعون ،ال يرى بعضهم

البعض حىت يف األعياد واملناسبات ولعدة سنوات طويلة ،حىت

أصبحت القلوب مرتعاً خصباً لشياطّي األنس واجلن .وهللا املستعان
ما هو توجيهكم هلم؟ وما هو األسلوب األمثل لإلصالح بينهم؟

وجزاكم هللا خرياً
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

األخ الكرمي ...

شكراًلثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"
ما أبشع أن يفرتق اإلخوة واألقارب بسبب أمر اتفه .والشيطان يعترب هذا األمر مرتعاً خصباً إذا وجد

مثل هؤالء.

وال شك أن العوامل الدنيوية هي اليت جتعل أنفس األقارب تتباعد .إما حسداً على نعمه أو بسبب
بعض النساء .أو مشاكل األبناء .أو غري ذلك

ولكن السؤال امللح كيف العالج؟.
مثل هذه املشاكل قد جند صعوبة يف حلها إال إذا كانت يف أوهلا ولكن ال يوجد مشكلة إال وهلا حل
بشرط توفر األجواء املالئمة هلا .وصدق النية واالستعداد لتقبل مراحل اإلصالح من األطراف

مجيعها
أما التوجيه هلؤالء فال أدري هل سيطلعون على هذا اجلواب حىت يناصحون أم ال؟ ولكن سأفرتض
ذلك .أو لعلك أنت توصل هلم هذا احلديث ..إن من لوازم ديننا الرتابط واإلسالم قد جعل الرابطة

القوية بّي أفراد اجلماعة املسلمة من مقوماته ،وهذا ابلنسبة ملن نسميهم األقرابء األابعد .فكيف

ابألقارب؟

قال تعاىل( :واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا) واخلطاب هنا عام فإذا كان هذا نداء رب العاملّي

لنا ،فلماذا ال نستجيب لندائه سبحانه حىت ولو كنا ال نريد هذا الشخص فإذا سعينا يف أمر يرضي
هللا .فهو سبحانه سيوفقنا لألصلح.
ورسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم قال":مثل املسلمّي يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد"..

احلديث .هذا ابلنسبة للعموم فكيف ابألخوة الذين ولدوا من أبوين -سبحان هللا  -كيف نغفل عن
هدي نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم..؟ لذلك لو استطعت أن جيعل كل واحد من إخوانك يفكر

هبذا لتغريت نظرهتم.

أما طريقة اإلصالح ،فأقرتح عليك أن تبدأ هبم واحداً واحداً وتبدأ ابألسهل منهم وحتاول أن تقنعه
بضرورة اإللفة وإزالة احلواجز بينكم.

وسأذكر لك قصة مجيلة عن ابنّي من اإلخوة تقاطعا زمناً مثلكم:
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فاتفق أبناؤهم على حبك مسرحية للجمع بينهما دون أن يشعرا بذلك .وعملوا وليمة يف اسرتاحة مث
ألبسوا الصغار مجيعهم مالبس كتب عليها أمساء األخوين مجيعاً يف ذلك مث اتصلوا على أحدهم

لوحده .وقالوا إنك اليوم مدعو يف االسرتاحة الفالنية .وقالوا لألخ اآلخر كذلك .فلما وصل األول

أخروا سيارته وأبعدوها من أجل أن ال يراها األخ إذا حضر .فلما حضر األخ اآلخر أوقف سيارته
ودخل فلما شاهد املنظر العجيب والصغار قد استقبلوهم مجيعاً هبذه الصور أقبل على أخيه يقبله

وهو يبكي والصغار من حوهلم.

هال جربت مثل هذه احليلة ومجعتهم ،وعقدمت مؤمتر مصاحلة .جرب وسرتى.
أعانك هللا،،،
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حينما تغيب احلكمة
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية
التاريخ 1424-7-4

السؤال

مشكليت ابختصار أنه يف يوم من األايم ويف وقت متأخر من الليل رفعت مساعة اهلاتف ابلصدفة

فوجدت أخيت تتكلم مع ابن عميت كالماً غري الئق فجن جنوين ولفرط الغرية قمت على الفور ومل

أتركها حىت سقطت على األرض وكنت أحسبها ماتت وإال ما تركتها ،وفعلت الشيء ذاته لآلخر وقد
محلت مسدسا ألضربه يف صدره بعد أن أثقلتين طعنته من اخللف ولكنه فر هاراب ومتت املقاطعة

النهائية بّي العائلتّي ،وبعد مرور سنة أتتين أخيت تعتذر فطردهتا وأرسل يل هو رسول وأبيت الصلح
وهللا يعلم أن أبغض شي عندي رؤيتهما أو مساع أصواهتما ،سؤايل هل علي إمث يف هذه املقاطعة

والسبب هو اخليانة والغدر وانتهاك احلرمات؟

أرجوكم أفيدوين ألنه مضى اآلن سنتان على احلادثة واملقاطعة مستمرة وأان ال أحب حىت أن أعرف

أخبارهم سواء أخيت أو ابن عميت.
اجلواب
األخ الكرمي  ...حفظه هللا.

شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم".
يف البداية أقدر فيك غريتك على حمارمك وغضبك من وجود مثل هذه السلوكيات ومثل هذه

األحاديث ،ومن انحية أخرى أوافقك الرؤية أن الكالم اهلابط بّي املرأة والرجل ألجنيب عنها وما
يندرج ضمن ذلك من معاكسات وكلمات غزل وهلو أنه من األمور اليت تغضب هللا سبحانه وتعاىل
وال يرضاها لعباده املؤمنّي.

وأان وإذ كنت أرى خطأ الفعل مثلك متاما ،إال أنين أرى أيضا أن العملية العالجية اليت قمت هبا كان

يشوهبا اخلطأ أيضا واالندفاع والعجلة والبعد عن الرتوي واحلكمة  ...والتمادي يف طاعة الشيطان
واهلوى وتغليب اجلاهلية املقيتة على الشرع احلكيم ،وإال فمن الذي ِّ
يسوغ لك أخي الكرمي من
الناحية الشرعية قتل نفس معصومة مل ترتكب جرما يستحق ذلك العقاب؟ إهنا الغرية اجلاهلية

واحلمقاء البعيدة كل البعد عن اهلداية والصالح واحلكمة ومراقبة هللا سبحانه وشرعه احلكيم.

إذا كان ذلك الغضب منك إمنا كان هلل تعاىل فكيف تفسر عصيانك له بفعل جرمية القتل؟

أخي الكرمي الذي حيزن حلرمات هللا تعاىل عندما تنتهك ال يعمل على انتهاكها هو أيضا  ...هذا ما

جيب أن تدركه عاجال وأن تتضح لك الصورة فيها من دون أن يكتفها أية شائبة.

قطيعة الرحم حمرمة ،وحرامها شديد عند هللا تعاىل ،بل إنين أقوهلا لك بكل صراحة أن عملك يف هذه
القطيعة هو أشد جرما وحرمة عند هللا تعاىل مما فعله ذلك الرجل وأختك ..هذا هو شرع هللا حىت لو

غضبت من ذلك  ...التقاليد ليست هي الشريعة اي أخي ،وليست هي أوامر هللا وسنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم  ...جيب أن تدرك ذلك جيدا.
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ومن انحية أخرى ..فإنه أيسفين أن أقول لك أنك جانبت احلكمة بتلك التصرفات اهلوجاء بغض

النظر عن اجلانب الشرعي إذ حنن نعيش يف جمتمع تعترب القضااي الشرفية من أهم عرى اجملتمع

وأصوله ،ولذلك فإن الواجب على من يقع عليه شيء من هذه املشاكل أن يسرت عليها ويعاجلها
أبكرب قدر من املسئولية واحلكمة ..وأنت ما الذي استفدته حينما علم القاصي والداين هبذا األمر

غري فضيحة أختك وذلك الشاب؟ أمل يكن أفضل حاال لو متت األمور بكل هدوء ومل يعرف هبا أحد
غريكم؟ أمل يرشدك عقلك أن تبحث عن سبب وجود مثل هذه العالقة؟ فإن كانت طيبة حمرتمة

حاولت إجنازها ابلعمل الشرعي احلكيم ،وغلفته بعالقة شرعية تقوم بينهما عن طريق الزواج ابحلالل
وطبقا لشرع هللا.
ملاذا هذه العجلة واالستعجال؟ وهذا الغضب والتشنج وفقدان الروية وغياب العقل واحلكمة عند

حدوث مثل هذه األمور؟ بل التصرف األهوج والغاشم واملدمر هو املسيطر على املرء يف مثل هذه
األجواء .وإجابة على ذلك أقول أن مصدر مثل هذه األفعال والتصرفات وسببه يعود بشكل رئيسي

إىل أمرين ،مها يف نظري يف غاية األمهية:

أوال :الغرية الشديدة واملفرطة والبعيدة عن االنضباط بضابط الشرع واخللق واحللم والعقل السليم.
اثنيا :وهو مع األسف الشديد األكثر وقوعا هو اخلشية من الناس ومن أقواهلم ومن نظراهتم واخلوف

الشديد من ذلك إىل أن يصبح مسيطرا على سلوكياتنا وتصرفاتنا وكأن الناس هم الفيصل يف ذلك

وعبارة "ماذا سيقول الناس؟ " تصبح بعبعا يدمر مجيع قدراتنا العقلية لتساعدان على اخلروج من ذلك
املأزق ،وتنشل تلك القدرات وال يصيح مبقدور اإلنسان إال الطيش واحلمق ليسودا يف ذلك املوقف،

فما تكون النتيجة إال مزيدا من األسى ومتادايً يف إغضاب الرب جل وعال واستمراراً يف ترضية إبليس
اللعّي وإسعاده بتلك الشقاوات اليت تتواىل جراء ٍ
فعل كان يف األصل بسيطاً أو على األقل كان ميكن
احتوائه بصورة أفضل وأكثر هدوءا وعقلية.
" وما يـلَ هقاها إِاله اله ِذين صربوا وما يـلَ هقاها إِاله ذُو ح ٍّ ِ
يم".
ََ ُ َ
َ َ َُ َ َ ُ َ
َ
ظ َعظ ْ

()453/18

تفكر يف االنتحار ملشكالت أسرية
اجمليب د .انيف بن أمحد احلمد

القاضي مبحكمة رماح

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية
التاريخ 1425/2/23هـ

السؤال

هذه هي املرة األوىل اليت أستشري فيها العلماء يف أمر خيصين ،لكنين مل أستطع سؤال أي شخص من

عائلتنا؛ ألنين أخاف أن تصيبين مشاكل وال أستطيع السكوت؛ ألنين أريد معرفة وضع أخي يف

اجملتمع ،فهناك مشاكل كثرية بّي أمي وأيب ،وهم دائماً يتشاجرون على أتفه األسباب ،وقبل شهر
اكتشفت أن أيب يقيم عالقة مع امرأة أخرى ،فأخربت أمي ،وتشاجرا بعنف ،وبعدها أخربتين أمي

كيف وافقت على الزواج منه

ولقد أخربتين أبنه كان يقص عليها كالم احلب والغزل ،إىل أن وقعت يف شباكه وأقاموا الفاحشة ،ومل

يعلم أحد ابألمر ،وبعدما محلت أمي يف أشهرها األوىل تزوجوا .يف احلقيقة مل أصدق ما مسعته ذلك

اليوم ،وأان أعيش يف كوابيس وأوهام؛ ألن أمي هي مثلي األعلى ،وآخر ما توقعته منها هذا الشيء؛
ألهنا تعرف هللا وتصلي وتصوم ،وحريصة على طاعة هللا -عز وجل ،-لكن بعد ما مسعته أحس أن
حمبيت هلا قلهت ،وأنين أكره أيب كرهاً مجاً ،وأنين أشفق على أخي األكرب الذي كان قبل أن يتزوجا ،وال

أعرف إن كان ولد حالل أم حرام ،فأان أعيش يف حالة يرثى هلا ،ال أستطيع التوقف عن البكاء ،وال

عن التفكري ،وامتحاانتنا قريبة ،ولكنين ال أستطيع الرتكيز ،فكل تفكريي :هل أخي ابن حالل أم

حرام؟

كانت أمي مثلي وقدويت ،واآلن تغريت وجهة نظريت هلا ،فال أود أن أكون مثلها ،وال أريد عمل أي

شيء مثلها .ومع األسف فأمي حرمتين من اخلروج مع أصدقائي ،واآلن ال يوجد عندي أصدقاء،

فأمي كانت صديقيت ،واآلن فقدهتا وفقدت كل شيء ،فأان وحيدة ،وحىت إنين كنت أكلم شاابً أحببته
فكان صديقي وأخي وكل شيء ابلنسبة يل ،فقد منعوين من الكالم معه ،مع أنه وهللا شاب جيد،

حىت إنه خياف علي أكثر من نفسه ،ال أريد أن أطيل عليكم ،لكنين حمتارة وأريد احلل يف أسرع ما
ميكن؛ ألنين تعبت وأان أفكر.

ومع األسف الشديد أان فتاة ال أذكر هللا ،وكل وقيت أضيعه يف اللهو واللعب؛ لكي أشغل نفسي عن
مشاكل الوالدين ،ويف بعض األحيان أفكر يف االنتحار أو اهلروب من املنزل فإنين أرى بعيين أيب

يضرب أمي ويهينها أمامنا ،ويطردها من املنزل ،وخيرب حاجاهتا ،وال حىت يصرف عليها ،ويلعنها،

فماذا أفعل؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
فسؤالك أخيت الكرمية -اشتمل على عدة مسائل ،وكل مسألة منها حباجة لبسط القول فيها ،ولكن

سأوجز اجلواب فأقول مستعيناً ابهلل تعاىل:
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أوالً :ذكرت  -حفظك هللا -أن والدك يقيم عالقة مع امرأة أخرى ،وال أدري ممن استفدت هذه

املعلومة؟ هل أقر بذلك والدك؟ أو من أحد الناس؟ وأنت على كل حال وقعت يف خطأين :األول:

قذفك لوالدك أبنه يقيم عالقة حمرمة مع امرأة ال حتل له ،فإن صح ذلك فقد تكون زوجة اثنية له،

وإن مل تكن زوجة له فال حيل لك قذفه بذلك؛ ألن القذف حمرم شرعاً ،وال يتثبت صحته إال إبقرار
املقذوف ،أو أبربعة شهود يشهدون على أهنم رأوه يواقع امرأة ال حتل له ،قال تعاىل :ه ِ
ين يَـ ْرُمو َن
َ
"والذ َ
ات مثُه َمل أيْتُوا ِأبَربـع ِة ُشه َداء فَ ِ
الْم ْحصنَ ِ
ك ُه ُم
ادةً أَبَداً َوأُولَئِ َ
ّي َج ْل َدةً َوال تَـ ْقبَـلُوا َهلُ ْم َش َه َ
اجل ُد ُ
وه ْم َمثَانِ َ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
َْ
الْ َف ِ
اس ُقو َن"
[النور ، ]4:ولو رأيت ذلك بعينيك فاجلواب عليك مناصحته وسرته ،ال التشهري به وفضحه ،فقد

قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -هلزال األسلمي  -رضي هللا عنه -ملا أقر عنده ماعز  -رضي هللا

عنه -ابلزان فأمره أن أييت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ليقر بذلك قال له" :اي هزال لو سرتته

بثوبك كان خرياً لك مما صنعت" رواه ابن أيب شيبة ( ، )540/5وأمحد ( ، )216/5وأبو داود

( ، )4377والنسائي يف الكربى (. )305/4

الثاين :إخبارك لوالدتك بذلك مما تسبب يف وقوع املشاجرة بينهما بسبب معلومة ال يدرى أصحيحة
هي أم ال؟.

اثنياً :قولك عن والدك إنه غري مؤدب ومفرتس! ،ومثل هذا الكالم ال جيوز للولد أن يقوله عن والده،
ك أ هَال تَـ ْعبُ ُدوا إِهال
ضى َربُّ َ
"وقَ َ
ولو كان األب كذلك؛ ألن حق الوالد عند هللا تعاىل عظيم ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
إِ هايهُ َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْح ِ
ف َوال تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُ ْل
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ ُ
المهَا فَال تَـ ُق ْل َهلَُما أُ ٍّ
رب أ َ
ساانً إ هما يَـ ْبـلُغَ هن ع ْن َد َك الْك ََ
َ
َهلَُما قَـ ْوالً َك ِرمياً" [اإلسراء ، ]23:فاألدب مع الوالدين واجب شرعاً لعظم حقهما علينا ،فعن أيب
هريرة -رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،وأحسن إليهم
ويسيئون إيل ،وأحلم عنهم وجيهلون علي ،فقال" :لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم امل هل ،وال يزال

معك من هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك" ،رواه مسلم ( ، )2558فانظري كيف أمران أن
نتعامل مع األقارب املسيئّي فكيف ابلوالدين؟.

اثلثاً :ما ذكرتيه عن والدتك من أهنا تعرف هللا وتصلي وتصوم ،وحريصة على طاعة هللا  ...فهذا من
توفيق هللا تعاىل هلا ،وعليك أن حتمدي هللا تعاىل على أن جعل أمك كذلك.

رابعاً :ما ذكرتيه أن والدتك قد أقامت عالقة مع والدك قبل الزواج ،ومحلت منه مث تزوجته  ...فهذا

الكالم قد تكون أمك قالته ساعة غضب ،فال يؤبه به ،وهو من األمور اليت ينبغي أن ال تشغلي ابلك

هبا ،فإن صح فقد اتبت من ذلك حسب ما ذكرتيه من استقامتها ،وهو أمر خيص والديك وهم أعلم
ابحلال ،أما إن كان األخ األكرب ولد زان -واألمر ليس كذلك إبذن هللا -فال عليك ،فهو أخ لك

وحمرم لك؛ لكونه منسوابً ألمك شرعاً ،وأنصحك بعدم اخلوض يف ذلك.
ٌ

خامساً :ذكرت  -وفقك هللا -أنك تكرهّي والدك ،وهذا خطأ كبري ،بل الواجب عليك الرجوع عن

ذلك ،فمحبة الوالد -خاصة املسلم -عبادة يتقرب هبا املرء إىل هللا تعاىل ألدلة كثرية ذكران طرفاً منها

أعاله.
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سادساً :ذكرت أنك ال حتبّي أن تعرتيف به كأب  ...وهذا ظلم لك وله ،فلو انتسبت لغري والدك

لوقعت يف كبرية من كبائر الذنوب ،لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-ليس من رجل ادعى لغري أبيه

وهو يعلمه إال كفر" رواه البخاري ( )3508ومسلم ( )61من حديث أيب ذر  -رضي هللا عنه،-

وقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه ،فعليه لعنة هللا

واملالئكة والناس أمجعّي ،ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفاً وال عدال" رواه أمحد ( ، )81/1ومسلم

( )1370من حديث علي -رضي هللا عنه.-

سابعاً :ذكرت  -وفقك هللا -أن والدتك منعتك من اخلروج مع أصدقائك ،ومنعتك من احلديث مع
شاب أحببتيه ،أقول :قد أحسنت والدتك إليك كل اإلحسان مبنعك من اخلروج مع األصدقاء،

ومنعك من احلديث مع ذلك الشاب؛ ألنه حيرم عليك شرعاً اخلروج مع رجال أجانب عنك وليسوا

من حمارمك ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال خيلون رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم" متفق عليه

عند البخاري ( ، )5233ومسلم ( )1341من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما ،-وما ذكرتيه
عن ذلك الشاب ال يشفع له يف اخللوة واخلروج معه ،فقد كان والدك حسب ما ذكرتيه كذلك مع
والدتك يكلمها ابلكالم املعسول حىت وقع ما وقع بينهما  ...لذا املؤمن دائماً يتعظ بغريه وال يكون

عظة لغريه ،وهذا الشاب إن كان صادقاً فعليه التقدم خلطبتك والزواج بك.

"وَم ْن
اثمناً :ذكرت أنك ال تذكرين هللا ،وكل وقتك تضيعينه يف اللهو واللعب ..أقول :قال هللا تعاىلَ :
ش ُرهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى"
ض ْنكاً َوَْحن ُ
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِإ هن لَهُ َم ِعي َ
شةً َ
أَ ْع َر َ
[طه ، ]124:فلعل ما ذكرتيه من مشاكل سببها بعدك عن هللا تعاىل فبذكر هللا تعاىل ولزوم طاعته
ِ
ّي والْم ْؤِمنَ ِ
ِِ
ِ ِ
ات
كل خري وفالح دنيوي وأخروي ،قال تعاىل" :إِ هن ال ُْم ْسل ِم َ
ّي َوال ُْم ْسل َمات َوال ُْم ْؤمن َ َ ُ
ت والْمتَ ِ ِ
ات وال ه ِ ِ
ات و ْ ِ ِ
ّي و ْ ِ ِ
صابِ ِرين وال ه ِ ِ
ّي وال ه ِ ِ
ِ ِ
ّي
ص ّدق َ
َوالْ َقانِتِ َ
اخلَاش َعا َ ُ َ
اخلَاشع َ َ
صاب َر َ
صادقَات َوال ه َ َ
صادق َ َ
ّي َوالْ َقانتَ َ
ِِ
ِ
اَّلل َكثِرياً وال هذاكِر ِ
ِ ِ
صائِم ِ
والْمتَص ِّدقَ ِ
ات
ات َوال ه
ات َوا ْحلَافظ َ
صائِ ِم َ
َ ُ َ
ين هَ
ّي فُـ ُر َ
ّي َوال ه َ
وج ُه ْم َوا ْحلَافظَات َوال هذاك ِر َ
َ َ
ِ
ِ
َع هد ه
َجراً َعظيماً" [األحزاب ، ]35:وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-من لزم
أَ
اَّللُ َهلُ ْم َم ْغف َرًة َوأ ْ
ضيق خمرجاً ،ومن كل ٍ
االستغفار جعل هللا له من كل ٍ
هم فرجاً ،ورزقه من حيث ال حيتسب" رواه أمحد
( ، )248/1وأبو داود ( ، )1518والنسائي ( ، )10290وابن ماجة ( ، )3819واحلاكم
( ، )291/4وصححه من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما.-

()456/18

اتسعاً :ما ذكرتيه  -حرسك هللا -من تفكريك ابالنتحار للتخلص مما أنت فيه  ...أقول ال شك أن

االنتحار من كبائر الذنوب ،فلو انتحرت لفررت من مشاكل يسرية إىل انر عظيمة ،فعن أيب هريرة -

رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف

يده يتوجأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالداً خملداً فيها أبدا ،ومن شرب مساً فقتل نفسه فهو يتحساه يف

انر جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ،ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف انر جهنم خالداً
خملداً فيها أبدا" رواه البخاري ( ، )5778ومسلم ( )109من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-

وعن جندب بن عبد هللا  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-كان
فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز هبا يده فما رقأ الدم حىت مات قال هللا
تعاىل :ابدرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة" رواه البخاري ( )3463ومسلم (. )113

عاشراً :ذكرت أن والدتك مشغولة أبختك املريضة وال هتتم بكم ،أقول :أنت اآلن امرأة ابلغة،

والواجب عليك مساعدة أمك يف أعمال البيت والقيام بشئونه ،وكذا مساعدهتا يف متريض أختكم ال
أن تكثري الطلبات على أمك؛ بل الواجب عليكم خدمتها وتطييب خاطرها ،وطلب رضاها ،أسأل

هللا تعاىل أن مين علينا بطاعته ،وأن يعيننا على بر والدينا إنه جواد كرمي ،وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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أخيت تسيء معامليت
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

أان شاب أبلغ من العمر  28سنة ،ولدي أخت تصغرين أبربع سنوات ،وهي معتدلة االلتزام ،وطيبة،

وخلوقة ،ولكنها -لألسف ـ تعاملين خبالف ذلك ،حيث إهنا ال تستجيب لنصحي ،وال حترتمين إال
قليال ،وأيضا تعامل أهل البيت جبفاف نوعاً ما ،خبالف معامالهتا مع صديقاهتا ،وهي يف نفس الوقت
ال تشعر أهنا تعاملنا جبفاء.

أرجو توجيهي لسبب هذه املشكلة ،وللطريقة املثلى للتعامل معها.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أخي الكرمي :لقد اطلعت على رسالتك ،وأسأل هللا أن يوفقين إىل الطرح املفيد يف حل موضوعها,

وأقول مستعينا ابهلل وتوفيقه ما يلي:
أقدر لك -أخي الكرمي -اهتمامك أبمر شقيقتك ،وهذا ينم عن وعيك وإحساسك ابملسؤولية ،مما
جيعلين أثق كثريا أبن املسألة اليت ذكرت بشأن أختك أمر عالجها ميسر إبذن هللا ،وقبل أن أخوض

يف غمار حل املشكلة ينبغي علينا دائماً أن ننظر إىل مسبباهتا وال نتطلع دائماً إىل العالج السطحي،
وعلى سبيل املثال عندما يتعرض شخص ما إىل وعكة صحية ،وتظهر عليه أعراض املرض كارتفاع

درجة احلرارة ،فإن الغالبية يسعون إىل البحث عن املسكنات واألدوية اخلافضة للحرارة ،بينما

الطبيب البارع يسعى من خالل التشخيص إىل التعرف على أسباب تلك األعراض املرضية وعالجها.
ومن هنا جيدر بنا أن ننظر إىل جذور املشكلة هبدف عالجها أو التخفيف من آاثرها قدر اإلمكان،
وبصفتنا نتحدث عن مشكلة خاصة بفتاة ،فقبل أن نتحدث عنها أحب أن أشري إىل أمرين نرامها

كثرياً يف جمتمعنا وهلما آاثر ال حتمد عقباها على الفتاة ،ومها أمران نقيضان:

األمر األول يتمثل مبعاملة الفتاة -منذ سن مبكر جداً -مبعاملة تسلطية وقهرية ،وحتميلها أعباء

ومسؤوليات كبرية جداً ،فهي اليت تتحمل أعباء املنزل ومسؤولياته ،وخدمة إخوهتا ،والعمل على تلبية
كافة مستلزماهتم وهتيئتها  ...اخل.

واألمر اآلخر :ما شاع مؤخراً من الدالل الزائد ،واالعتماد الكبري على اخلادمات يف تدبري املنزل دون
أدىن مسؤولية على الفتاة ,وهذا التوجه قد يلقى -لألسف -الدعم الكامل من بعض األمهات،

الاليت ال يدركن خطورة هذا التصرف على مستقبل بناهتن (أمهات املستقبل) .

أخي العزيز :لن أذهب بعيداً ،فسأعود إىل مشكلتك مع شقيقتك ،فسأطرح عليك بعض االقرتاحات

اليت ستساعدك -بعون هللا -على حل تلك املشكلة:

 -1بداية ال تتوقع أن تتعامل شقيقتك معك مثل تعاملها مع صديقاهتا ،فهذا شيء طبيعي لعدة

اعتبارات ،من أمهها صديقاهتا من بنات جنسها ويف سنها ،وابلتأكيد جتمعهن اهتمامات معينة ...
اخل ،ابإلضافة إىل أن أسرهتا تتحمل (زعلها) وعنادها ،بينما صديقاهتا قد ال يتحملن ذلك.

 -2شقيقتك ال تتعمد عدم احرتام أسرهتا كما أوضحت ،وإمنا قد يكون هذا السلوك اعتادت عليه
ابكراً ،وقد يرجع ذلك إىل الدالل الزائد منذ سن مبكر.

 -3لقد ذكرت عدم تقبل شقيقتك إىل النصائح ،لذا آمل أن تستخدم السلوك العملي يف التعامل

مع شقيقتك فجرب أحد األمرين التاليّي:

أ -حاول أن تتعرف عن قرب عن اهتمامات شقيقتك وشاركها يف احلديث عن تلك االهتمامات،
وأسعدها إبحضار بعض اهلدااي حمل اهتمامها ،وإذا أصبحت قريباً منها أشعرها أبمهية تغيري سلوكها
معك وابقي األسرة.

ب -إذا مل يفد األمر األول عاجل األمر بعدم االكرتاث ،وجتاهل املواقف حمل اخلالف ،وقلل من
اهتمامك هبا؛ حىت تشعر بذلك وتبحث عن األسباب اليت ستكون فرصة مواتية لك وأسرتك
ملصارحتها أبن تصرفاهتا ال تروق لكم ،وهي سبب جفائكم هلا  ...وابهلل التوفيق.
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املشكالت تسكن يف بيتنا
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية
التاريخ 1425/07/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

كذلك أمي وأيب ،وأحياانً أخي وزوجاته ،وأحياانً أتيت لنا
أان فتاة أعاين من مشكالت كثرية يف البيت ،و ً
املشكالت واملصائب من كل مكان ،وال أعرف ماذا أفعل ،هل هي العّي احلاسدة أم ماذا؟ لقد

سئمت أمي هذه العيشة ،حىت إن أيب ال يسمح بدخول أهل أمي لبيتنا ،وقال هلا :إذا تريدين

الذهاب إليهم فاذهيب ،ولكن ال أريد أن أيتوا يف بييت؛ وذلك حلدوث مشكلة وشجار مع أيب وأهل

أمي ،واخلصام هذا مل تنحل عقدته بعد ،ومل يلتق األحبة حىت اآلن ،ماذا نفعل الكل يسب الثاين

ويشتمه ،الكل يكره الثاين ،ال سعادة ال حب يف هذا البيت ،ال توجد بسمة مشرقة يف الصباح ،وال
كلمة طيبة تسعد النفس يف املساء ،الكل مشغول يف عمله ،وعندما يكتمل العمل يبدأون يف اختالق
املشاكل ،واملتسبِّب يف أكثر املشاكل هو أيب وأخي األكرب ،ال يوجد تفاهم يف البيت ،أمتىن أن

تفيدوين آبايت قرآنية أو شيء من هذا القبيل؛ حىت أقرأها وهتدأ األوضاع ،أو أي حل آخر ترونه
مناسباً لنا.

اجلواب

األخت الكرمية /سلمها هللا ورعاها

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.

التقرب إليه مبا شرع
واجلواب على ما سألت كالتايل :ال أشك أن البعد عن هللا ،وعن طاعته ،وعن ُّ
من أسباب املشاكل يف البيوت ،وخلوها من اخلري واالطمئنان ،وحضور املالئكة ومتكن الشياطّي

الذين يزرعون الشقاق واخلالف وسوء األخالق بّي الناس ،وصدق هللا إذ يقول" :ومن أعرض عن
ذكري فإن له معيشة ضنكا" [طه ]124:وقال" :ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاان فهو
له قرين وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون" [الزخرف ]36:؛ ولذلك بقدر ما

حتاولّي بث الطاعة واخلري يف بيتكم بقدر ما تقل تلك املشاكل ،مث ال بد من النظر إىل أسباب

املشاكل؛ ليتم تالفيها حىت ختف أو تزول ،وأقرتح عليك بعض االقرتاحات ومنها:

 -1إجياد بعض الكتب واألشرطة اليت تتحدث عن حسن اخللق وطيب العشرة مع األهل
واألقارب ،وما هلم من حقوق على اإلنسان.

 -2التحدث مع بعض أهل اخلري من أهل العلم والصالح من األقارب ،أو غريهم لزايرة الوالد
واألخ األكرب لنصحهما ،وتذكريمها ابهلل دون ذكر التفاصيل يف ذلك؛ حىت ال تقع بسبب ذلك

مشاكل.

 -3حماولة احلوار والنقاش مع الوالد عن سبب العنف والشدة يف التعامل ،وتلك النفرة الواقعة
بينكم ،واحلرص أثناء ذلك على الرفق معه ،والرقة والتأدب والبعد عن اإلساءة.

 -4أن يكون لك جهد وبدء يف إشاعة الرفق وحسن اخللق ،والتحبُّب مع أهلك وإخوانك.

 -5أن تلحي على هللا ابلدعاء أن يصلح أهلك ،وأن مين عليهم ابهلداية والصالح وحسن اخللق.

 -6أن يكون لك ورد من القرآن تقرئينه يف البيت ،ويف أماكن خمتلفة منه؛ حىت حتضر املالئكة وتطرد
الشياطّي وخاصة سورة البقرة.
 -7حاويل أن تقدمي هدااي رمزية لوالدك وألخيك؛ حىت تكسبيهم إليك ،فيكون هناك قبول حلديثك

معهم.

 -8اعملي للبيت كله وليمة أو (عزومة) مصغرة حتتفلّي فيها هبم ،وتدخلي السرور على اجلميع

بذلك.

 -9حتلي ابلصرب ما استطعت إىل ذلك سبيال ،فإن املشكلة تكمن يف سوء اخللق ورداءة الطباع،
وهذه حتتاج إىل وقت إلصالحها ،أو التخفيف من حدهتا.

وهللا أسأل أن يصلح أهلي وأهلك مجيعاً ،وأن مين عليهم ابخللق الكرمي ،والطباع احلسنة ،وأن يصلح
هلم قلوهبم ،وميألها ابخلري واإلميان إنه جواد كرمي.
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أهلي قاطعوين
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1425/08/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مشكليت الوحيدة هي مع أهلي الذين كنت أنفق عليهم ،وأقوم بشؤوهنم مبعاونة أخي حىت كربوا
وتوظفوا ،مث تزوجت وسكنت مع أهلي فرتة ،وبعد سنة من زواجي أجنبت زوجيت طفلة ،وقمت

ابلسكن خارج املنزل يف بيت مستقل ،ومن يومها وأان يف حال ال يعلمها إال هللا ،حيث إن هناك من
قام ابلدسائس على والديت ،والتفريق بيين وبينها ،ومل يقف األمر عند هذا احلد بل وصل إىل

مقاطعيت ،ويشهد هللا أنين ال زلت -حىت اتريخ كتابة هذه الرسالة -أصرف على بيت أهلي ،ولكن ال

زالت املشاكل أتيت من األهل ،بل إهنم قاطعوين ومل يقوموا بزايريت ،مما أجربين على مبادلتهم الشعور،

ويعلم هللا أنين أأتمل لذلك ،ولكن كلما أردت التقرب هلم وجدت منهم البعد والتكرب  -بل إن مما زاد
الطّي بلة أن إحدى أخوايت واليت تكربين بسنة هي اليت تطلب من الوالدة مقاطعيت ،مع أنه قد قمت
بتجهيزها للزواج ،ويعلم هللا أنين صادق يف ذلك لوجود القرائن ،واآلن اي شيخي هل من حل هلذه

املشكلة  -ال تقل عليك ابلصرب؛ فإن هذا املوضوع له تقريباً  8سنوات ،وال زالت املشاكل بدون

حل ،علماً أبن إخويت مجيعهم قد تزوجوا وخرجوا ليسكنوا يف بيوت مستقلة ،فهل سبب مشاكلي هي
خروجي من البيت ،أم أن أمي هداها هللا تسمع القيل والقال؟! علماً -ويشهد هللا على ذلك -أين مل

أقصر معها يف شيء ،ولكن إذا كان هذا احلال فإنين أفكر يف تركها وترك زايرهتا وقطع املصروف

عنها  -نسيت أن أخربك أبن الوالد موجود ،ولكن ال عمل له ومتزوج من أخرى ،وحنن من يقوم
ابلصرف عليه ،وقد ظهر عليه البعد عنا بسبب تصرفات زوجته معنا ،واليت ال تشكر املعروف ،ومن

ذلك أن بنتها واليت هي أخيت من أيب عندما أرادت الزواج يعلم هللا أننا علمنا مبوعد زواجها من

الناس ،وأقسم على ذلك .فهل يف هذه العائلة عيب ال شفاء منه أم ماذا؟ .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ما أسعد اإلنسان الذي يعمل اخلري مع أقرب الناس إليه ،وما أعظم األجر إذا كان من يعمل املعروف

يؤذى وهو يصرب!

أحسبك اي  -أخي منهم -إبذن هللا ،-فما أمجل أن تتمسك حببائل الصرب ،إذا كنت تنوي بعملك
هذا وجه هللا ،فال تتضجر ،أما إذا كان غري ذلك فاألمر خيتلف .هذا أوالً.
أما من انحية حيثيات املشكلة فهي متشعبة وفيها عدة أطراف :أمك وأختك وأبوك وأنت..

نصيحيت لك أن تستمر يف اإلحسان إىل والدتك مهما تكن الصعاب اليت تواجهك ،فهو خري لك،
ولكن فقط غري الطريقة والوجهة واألسلوب ،حاول استمالة قلبها ابهلدية ،أما زايرهتا فاجعلها
ابالتصال اهلاتفي ،ومن مث ح ِّدد يوماً معيناً يف األسبوع تزورها فيه حىت تتجلى األمور ،وإذا أتيت ال
تكن يدك خالية؛ ألن والدتك يظهر أهنا متأثرة نفسياً وعاطفياً بسبب موقف والدك الذي أمهلها

كثرياً.

()460/18

أما أختك فهي من النوع الغيور ،وعالجها ابهلدية أيضاً ،وإذا مل ينفع معها ميكن جتاهلها مع اإلحسان
إليها ،ولكن قبل ذلك ليتك جتلس معها جلسة مصارحة ،وتسأهلا عن سبب تصرفها هذا معك،

وضع يف ذهنك أنك تعاملها بعقلك ال بعقلها ،فيظهر أن عقلك راجح ،وقضية أن االستشارة يف

مواضيع األسرة ،فهذا أمر سهل فال هتتم لذلك ،وأحسن لك على أقل تقدير تريح أعصابك من

مشكالت األسرة ،وموضوع الوالد وزوجته فال تعره أي اهتمام ،فقط أحسن إىل والدك ابلدعاء له
وزايرته ،وتفقد أحواله املادية ولك األجر من هللا على فعلك ،مث اهتم بنفسك وأسرتك ،واجعل

شعارك يف التعامل معهم ابلود واالحرتام والزايرات املرتبة ،وإذا رأيت أنه سيأتيك ضرر فاقصر الزايرة
عليك أنت فقط ،مث تذكر أن الرب أجره عظيم عند هللا ،كذلك اإلحسان إىل األقارب ،وقد ثبت يف

السنة أن رجالً قال لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،وأحسن

إليهم ويسيئون إيل ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل
 " ...احلديث أخرجه مسلم ( )2558من حديث أيب هريرة-رضي هللا عنه .-أعانك هللا وسدد

خطاك.
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شقيقيت تقيم مع كافر!
اجمليب د .أمحد بن حممد اخلليل

(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) .
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1426/02/11هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو أن ترشدوين كيف أتصرف مع شقيقيت البالغة من العمر  25سنة؟ شقيقيت عندها ولدان وحامل

اآلن ،وهي غري متزوجة ،وتعيش مع رجل غري مسلم بال زواج ،لقد آذت شقيقيت عائلتنا كثرياً خالل

األربع سنوات املاضية ،وهي ترفض العودة إلينا؛ ألهنا تريد العناية أبطفاهلا ،وهي ختاف من والدان؛
ألنه ال يقبلها وال يقبل عائلتها .كيف ميكنين معاجلة الوضع؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته:
يظهر يل من خالل عرضك أن أختك قد انعزلت عنكم واختذت هلا حياة خاصة ،وانقطعت عالقتكم
هبا بسبب عيشها مع رجل غري مسلم ،وعملها هذا ال شك أنه حمرم وال جيوز أن يقع من امرأة

مسلمة ،ولكن مادام أن األمر قد وقع وأنت اآلن تسأل عن كيفية تاليف الضرر ،فالذي أراه أن

حترص على االتصال أبختك ،واحلوار معها حول املشكلة اليت وقعت فيها ابألسلوب الذي تراه ميكن
أن يستميل قلبها ،وانقش معها األسباب اليت جتعلها تستمر يف عالقتها احملرمة ،واحرص على أن
تقنعها بضرر ذلك عليها من الناحية الدينية واالجتماعية ،وذكرها مبا سيؤول إليه حاهلا يف املستقبل

إذا لفظها الناس ،واستعن يف القيام هبذه املهمة بكل الوسائل اليت تعتقد أهنا تؤثر يف نفسية أختك

وحتملها على التوبة ،وترك ما هي مقيمة عليه ،وأخربها أن التوبة جتب ما قبلها ،والتائب من الذنب

كمن ال ذنب له ،قال هللا تعاىل" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن

هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر. ]53 :

وإذا كنت ال متلك املقدرة على شرح هذا فاستخدم الوسائل الدعوية األخرى كإهداء شريط أو كتيب

واصطحبها معك إىل حماضرة أو درس ديين أو أي برانمج انفع يقام يف املركز اإلسالمي ،وحبذا لو
رتبت مع بعض األخوات الداعيات للقيام بزايرهتا بصفة مستمرة ،وكرر هذا وال تيأس ،وقبل هذا
وأثناءه وبعده عليك أن تكثر من الدعاء هلا ابهلداية ،والتمس أوقات اإلجابة كالثلث األخري من

الليل وبّي األذان واإلقامة وآخر ساعة من يوم اجلمعة.

وأما مشكلة األطفال فتستطيع أن توجد هلم حال يكفل العناية هبم ،سواء قمت بذلك بنفسك

احتسااب ،أو أقنعت أابك للقيام به.

فإذا استجابت لك ووجدت منها تقبال ملا تقول ورغبة يف الرجوع إىل هللا فإنك حتاول أن تصلح بينها

وبّي أبيك ،وال أظن أن أابك إذا رأى هذا التحول اإلجيايب فيها سيمانع -إن شاء هللا -يف إيوائها

ورعايتها مع األطفال ،وإذا استعصى عليك أمر أبيك فيمكنك أن توسط ذوي العلم واملكانة من
الذين يثق هبم أبوك ممن هم يف بلدك ,وهم سيقومون هبذا األمر نيابة عنك مع احلرص على أن يتم

ذلك بسرت اتم ،وعليك بعد ذلك أن حترص على جعلها تستمر يف حضور مناشط املركز اإلسالمي،
وترافق أخوات صاحلات من املعروفات ابلعفاف وااللتزام.

ولو قدر أن الرجل الذي تعيش معه دعي إىل اإلسالم فاعتنقه عن قناعة وحسن إسالمه فال أبس أن

يتزوجها وتعيش معه ،وعليهما أن يستقيما على أحكام اإلسالم.
أسأل هللا تعاىل أن يعينك ،وأن مين على أختك ابهلداية ويعفو عنها ،وأن يصلح شأهنا إنه مسيع جميب.
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أخت زوجها متربجة فكيف تنصحها؟
اجمليب د .منرية القاسم

عضو هيئة التدريس بكليات البنات ابلرايض.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت أسرية

التاريخ 1425/12/6هـ
السؤال

أخت زوجي مطلقة ولديها أوالد ،وهي أصغر مين سناً ،مع هذا فهي ال تالطفين ،وال تكن يل وداً؛
ألين أرتدي النقاب وأخاف هللا ،ولكنها تظهر شعرها وزينتها ،انهيك عن املكياج الذي تضعه ،فقد
عجز زوجي -الذي هو أخوها -عن جتنب ذلك ،حىت إنه جلأ إىل الضرب ولكن دون جدوى ،أشار
علي بعض األصدقاء ،فقالوا يل :الدين النصيحة ،وبعضهم أمرين أن أصادقها؛ رمبا تكتسب وتعي

الدين وأوامره .فبماذا تشريون علي؟ أفادكم هللا.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أدعو هللا  -سبحانه وتعاىل -أن يثبتك على دينه ويزيدك تقى ،موضوع أخت زوجك حيتاج
منكما إىل صرب وحلم ،فأسلوب الضرب غري مناسب لعالج حالتها ،هي حباجة إىل املالطفة واإلشعار

ابحلب والعطف ،وهذا يتطلب منكما التودد إليها واإلحسان هلا ،وألوالدها ،خاصة وأهنا بدون زوج،
كما أن التدين واالستقامة ال يكون ابلقوة ،وإمنا تنبع من ذات الشخص وقناعاته وحبه هلل ولرسوله
 -صلى هللا عليه وسلم -ولشريعته؛ لذا أوصيك وزوجك أن تغريا معاملتها ،وتعامالها ابملعروف

واإلحسان والدعوة ابحلسىن واللّي ،وأن تكوان قدوة يف ذلك ،حىت وإن أظهرت عناداً وتكرباً ،فال

تتعجال النتائج ،وال تنسيا الدعاء هلا وإظهار ذلك أمامها ويف ظهر الغيب ،فزوجك لن حياسب على

أفعال أخته يف الوقت الذي هو مسؤول فيه عن إحسان معاملتها واإلنفاق عليها إذا كان هو وليها،

والنصح واملوعظة احلسنة؛ ألن إساءة معاملتها ستزيد من املشكلة ،وستولد الكراهية لكما،
وللمتدينّي ،وقد أتخذها العزة ابإلمث وترتكب املزيد من املعاصي.

احتسبا األجر واصربا ،وعليكما حبسن الظن ابهلل ،وستجدان أفضل النتائج إبذن هللا ،تقراب إليها

ابالبتسامة واهلدااي؛ فهي مفتاح عجيب للقلوب ،دعوايت لكما ابلثبات وهلا ابهلداية والسداد.
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ابين واخلادمة :عالقة آمثة!
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت اخلدم

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

لدي ولد عمره  19عاماً ،اكتشفت أن له عالقة جنسية مع اخلادمة ،واجهته ابألمر وأغلظت له يف
القول والزجر ،ولكنه أنكر أن له عالقة معها ،مع أنين متأكدة من ذلك متاماً ،استغرب أن يفعل
ذلك فهو من الشباب اهلادئ اخللوق ،ليس له مشاكل يف املدرسة أو احلي ،حمبوب من اجلميع،

ولكنه من املقصرين يف أداء الصالة ،ومن يومها أصبحت عالقيت معه سطحية ،أخربت والده ابألمر،
ولكنه مل حيرك ساكناً ،طلبت منه أن يس ِّفر اخلادمة ،ولكنه مل يفعل ،فما هو احلل برأيك؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على معلم الناس اخلري نبينا حممد الصادق األمّي ،صلى هللا عليه وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة وساءين جداً ما أساءك ،وأحزنين ما أحزنك ،ولكن قبل الشروع يف
حل هذه املشكلة ،أود أن ألقي على مسامعك بعض األسئلة والرجاء أن تتحملي:

أوالً :كيف مسحتم ألنفسكم أن هتيئوا اجلو املناسب البنكم حىت خيلو ابخلادمة اآلمثة؟ وقد قال النيب
-صلى هللا عليه وسلم":-ما خال رجل ابمرأة إال وكان الشيطان اثلثهما" أخرجه الرتمذي ()2165

من حديث عمر_ رضي هللا عنه_ وقال :حديث حسن صحيح غريب .وصححه األلباين فما ظنك
ابثنّي الشيطان اثلثهما؟!

اثنياً :هل بيتكم قائم على الطاعة والذكر ،خالياً من املنكرات سواء املسموعة أو املشاهدة أو
املقروءة ،واليت بدورها تثري الشهوة وأتجج هليبها يف نفوس املراهقّي أمثال ولدك.

اثلثاً :هل قمتم برتبية أوالدك الرتبية اإلسالمية الصحيحة ،وتتابعوهنم وتتفقدون أحواهلمِّ ،
وتقومون
احنرافهم ،وهل عرفتم من يصاحب ابنكم؟.

هل تظنّي أن ابنك احنرف بّي عشية وضحاها؟ األمر ليس كذلك ،ولكن وراء احنراف ابنك أسباب

كثرية أنتم عنها غافلون أو متغافلون.

رابعاً :هل لزوجك الدور الفعال يف تربية األوالد ال أظن ،كيف أن زوجك ال حيرك ساكناً عندما

أخربتيه مبا فعله ابنك مع هذه اخلادمة اآلمثة؟ إن زوجك ولألسف مل يراع هللا يف الرعية اليت اسرتعاه

هللا عليها ،فأين هو من قوله -صلى هللا عليه وسلم":-كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،واألمري

راع ،والرجل راع على أهل بيته ،واملرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن

رعيته" متفق عليه البخاري ( )5200 ،5188( ، )2554ومسلم ( )1829من حديث ابن عمر
-رضي هللا عنهما.-

وأين أنت من هذا احلديث كذلك؟
إن تصرف زوجك حيال هذه املشكلة تصرف خاطئ جبميع املقاييس ،فهو بذلك يكون غاشاً هلل يف
تلك الرعية ،فهو الذي يعّي ابنك على هذا الفجور واجملون وسيسأله هللا عن هذا كله إذا مل يتدارك
املوقف ،إن زوجك آمث بتصرفه ذلك من عدم أتديب ولده وعدم إبعاده هلذه اخلادمة الفاجرة.
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خامساً :هل زرعتم يف ابنكم اإلميان وحب اخلري وفعل الطاعات أم ماذا؟ تقولّي أبن ابنك حمبوب من
اآلخرين وليس عنده مشاكل يف املدرسة وغريها ،وهو شاب هادئ وخلوق ،ولكنه متهاون يف أداء
الصالة ،هللا أكرب متهاون يف أداء الصالة ،وكأن هتاونه يف أداء الصالة أمر عادي أو سهل عندك،

وتزعمّي أنه هادئ وخلوق ،أي أخالق وأي هدوء تقصدين؟.
اي أمة هللا من هتاون يف أداء الصالة وضيهعها كان لغريها أضيع ،فالصالة عماد الدين والفارق بّي أهل
الكفر واإلميان قال -صلى هللا عليه وسلم":-إن بّي الرجل وبّي الشرك والكفر ترك الصالة" أخرجه

مسلم ( )82من حديث جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -وعن بريدة بن احلصيب -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد
كفر" أخرجه الرتمذي ( )2623وقال حديث حسن صحيح ،والنسائي ( )232-231/1وابن
ماجة ( )1079وابن حبان يف صحيحه ( )255وغريهم.

فالتهاون يف أداء الصالة ليس ابألمر اهلّي ،بل هو عنوان االستقامة على شرع هللا ،فالصالة يف حد

ذاهتا تنهى عن الفحشاء واملنكر كما قال ربنا جل وعال":إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر
ولذكر هللا أكرب وهللا يعلم ما تصنعون" [العنكبوت. ]45:

سادساً :أود أن ألفت نظرك إىل خطورة الزان ،فالزان جرمية منكرة ،وكبرية مهلكة ،وعدوان على

الشرف والعرض وهتك للسرت ،وقتل للعفاف واحلشمة والفضيلة ،ونشر للرذيلة ،فال مييل إليه وال
يرضى به إال كل فاسد وفاسدة وفاجر وفاجرة؛ لذلك قال ربنا":الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة

والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنّي" [النور . ]3 :واألدلة يف كتاب ربنا

وسنة نبينا -صلى هللا عليه وسلم -كثرية على حترمي هذه اجلرمية البشعة ،وبيان خطرها وأضرارها على
الفرد واجملتمع ،واملآل املهّي لصاحبها يوم القيامة.

قال تعاىل":والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن

يفعل ذلك يلق آاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً إال من اتب وآمن وعمل عمالً
صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان ، ]70-68:فهذه
الفاحشة البغيضة أدرجت يف سلك الشرك ابهلل ،وقتل النفس اليت حرم هللا قتلها إال ابحلق ،وارتقت
ِ
املدمر
عقوبتها إىل حيز اخللود يف انر جهنم والعياذ ابهلل ،وما ذلك إال لبشاعتها وقبحها وخطرها ّ
للفرد واجملتمع واألمة.

ومع ما تقدم فإن هذه اجلرمية املنكرة تنايف اإلميان ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم":-ال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن" متفق عليه البخاري ()2475
ومسلم (. )57

وقد أعد هللا للزانة يوم القيامة عذاابً مهيناً يتناسب على ما كانوا عليه من الدانءة يف الدنيا ،وذلك إن
مل يتوبوا إىل هللا من هذه القاذورات النتنة.
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عن مسرة بن جندب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-رأيت الليلة

رجلّي أتياين فأخرجاين إىل األرض املقدسة فذكر احلديث إىل أن قال":فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور،
فإذا فيه لغط وأصوات ،قال :فاطلعنا فيه ،فإذا فيه رجال ونساء عراة ،وإذا هم أيتيهم هلب من

أسفل منهم ،فإذا أاتهم ذلك اللهب ضوضوا" ويف آخر احلديث قال":وأما الرجال والنساء العراة

الذين هم يف مثل التنور فإهنم الزانة والزواين" أخرجه البخاري (. )1386

واألحاديث يف بيان عقاب وعذاب الزانة يوم القيامة كثرية جداً.
سابعاً :ها أنت قد وقفت على خطورة األمر ،وعظيم شأنه فما عساك أن تفعلي أنت وزوجك حيال
ولدك؟ هل حتبّي أن يكون مصري ولدك يوم القيامة هذا املصري األليم واهلوان الشديد والعذاب

العظيم؟.

هل فكرت أنت وزوجك  -ولو مرة -أن يكون ابنكم من محلة كتاب هللا ،فقمتم بتشجيعه على
ذلك ،وحرصتم على أن تسجلوه يف إحدى حلقات التحفيظ ،واليت هي منتشرة هنا وهلل احلمد

بكثرة.

فهل فكرمت أن يكون ابنكم من الشباب الذين نشأوا يف طاعة هللا ،حىت يكون من الذين قال فيهم

النيب -صلى هللا عليه وسلم":-سبعة يظلهم هللا يوم ال ظل إال ظله  " ...منهم "وشاب نشأ يف طاعة
هللا" متفق عليه البخاري ( )6809 ،6479 ،1423 ،660ومسلم ( )1031من حديث أيب

هريرة -رضي هللا عنه.-
أما ابلنسبة حلل هذه املشكلة فعليك ابآليت:

( )1أوالً وقبل كل شيء جيب عليكم أن تس ِّفروا هذه اخلادمة اآلمثة من غري رجعة.

( )2عليكم أن هتتموا بتقوية اإلميان يف قلب ابنكم ،وذلك بتشجيعه على حضور جمالس العلم

ومصاحبة العلماء والدعاة وطلبة العلم واالهتمام الكبري أبمر الصالة واحلرص على أدائها يف أوقاهتا،

ولتكونوا األسوة احلسنة والقدوة الطيبة له ولباقي أبنائكم.

( )3عليكم إبتالف أي مظاهر للفساد عندكم من دش وأغان وغريها من األشياء احملرمة ،واليت تثري
الشهوات وتلهب انرها.
( )4عليكم مبتابعة ابنكم مىت خيرج ومىت أييت ،ومع من خيرج ومن هم أصحابه ،فال بد من إبعاده عن
قرانء السوء.

( )5إحضار األشرطة الدعوية والكتب اإلسالمية واليت ترّكِز على تقوية اإلميان ،وحتض على فعل
الطاعات وحت ِّذر من فعل املنكرات ،وخصوصاً اليت تتكلم عن املوت وشدته ،والقرب وظلمته ،والقيامة

وأهواهلا ،والصراط وح ّدته واحلساب ورهبته ،واجلنة ونعيمها والنار وعذاهبا.

( )6عليكم أن أتمروا ابنكم بغض البصر عن كل ما حرم هللا ،امتثاالً لقوله تعاىل":وقل للمؤمنّي
يغضوا من أبصارهم" [النور. ]30:

( )7عليكم ابإلسراع واملبادرة بتزويج ابنكم؛ حىت ال يتوهرط أكثر يف احلرام ،قال -صلى هللا عليه

وسلم":-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له أغض للبصر وأحصن للفرج ومن
مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" متفق عليه البخاري ( )5065ومسلم ( )1400من حديث
ابن مسعود -رضي هللا عنه ،-ومعىن قوله":وجاء" أي وقاية ومحاية من الوقوع يف احلرام .فإن مل

يتيسر لكم ذلك يف الوقت الراهن فعليكم إرشاده للصوم ،فإن الصوم يهذب النفس وحيد من ثوران

الشهوة كما تقدم يف احلديث السالف الذكر.
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( )8عليكم ابللجوء إىل هللا والدعاء بصدق وإحلاح أن يهدي ابنكم ،وأن يعصمه هللا من الشيطان،
وأن يبعد عنه الفنت ما ظهر منها وما بطن ،وأبشروا خبري فإن هللا هو القائل":وإذا سألك عبادي عين
فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة ]186:وقال تعاىل":أمن جييب املضطر إذا دعاه"

[النحل. ]62:

( )9عليكم أن حتثوا ابنكم على التوبة واإلقالع عن هذا الذنب وغريه ،والعزم األكيد على عدم
العودة إىل املعاصي مرة أخرى ،وأخربوه أبن رمحة هللا واسعة ،وأن هللا يفرح بتوبة العبد إذا اتب ورجع
إليه كما ثبت ذلك يف احلديث املتفق عليه عند البخاري ( )6309ومسلم ( )2747من حديث

أنس -رضي هللا عنه.-

( )10عليكم أن تظهروا له الضيق والضجر والغضب ملا فعله حىت يتضح له قبح فعله ،ويكون

كالمكم معه على قدر احلاجة ،حىت يكون ذلك رادعاً له ،ولكن ال يدوم هذا احلال مدة طويلة ،حىت
ال أييت بنتائج عكسية.

( )11عليكم أن تشغلوا وقته مبا هو انفع ومفيد ،من حفظ قرآن وطلب علم ،وممارسة رايضة ،إىل
غري ذلك من األمور النافعة.

( )12عليكم بتشجيعه إذا وجدمت منه إقبال على الطاعة ،وشعرمت منه حبسن التوبة وصدقها ،وهنا
جيب عليكم أن تتناسوا املاضي بكل قبحه ،وال حتاولوا أن تذكروه به إذا صدر منه شيء خطأ ،فهو

سر وهللا
على كل حال إنسان وشاب يف سن املراهقة وغري معصوم ،فالرفق به مطلوب ،هذا ما تي ه

أعلم ابلصواب ،ونسأل هللا أن يهدي ابنكم وأبناءان وأبناء املسلمّي إىل طريق احلق واهلدى
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
واالستقامة على دين هللا اللهم آمّيِّ ،
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حىت ال يقع يف َش َرك اخلادمة

اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات األسرية/مشكالت اخلدم

التاريخ 1425/08/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

كيف النجاة من شراك اخلادمات ،حيث تقف خادمتنا إيل ابملرصاد لكي أقع هبا ،حىت بدأت أفكر

هبا كثرياً ،ورمبا ال أانم الليل من التفكري هبا ،فكيف أبتعد عنها قبل أن يقع الفأس ابلرأس؟ .وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي احلبيب :أنت تسأل عن أتثري وجود اخلادمة لديكم يف املنزل ،وحماولتها التحرش بك ،مما جعلها
حتتل مكانة عالية يف تفكريك ،وال تنام الليل من التفكري فيها.

ال شك أن موضوع اخلادمات أخذ حيزاً كبرياً من الدراسات والبحوث يف جمتمعنا السعودي ،ومثيله
من اجملتمعات اخلليجية ،وكلها أكدت على خطورة االعتماد الكلي على اخلادمات ،وانعكاس ذلك

على القيم االجتماعية والوضع األسري بعامة ،وخباصة أتثريهن على األطفال يف ظل اعتماد األسر
عليهن يف الرتبية ،مما جعل األطفال يتأثرون بثقافة اخلادمات!.

لذلك لعلي أمارس معك دور املبصر لك ،فأقول :إن قضااي اخلادمات والغرابء يف املنزل كثرية جداً،
وأتخذ اجلانب املهم عندما تستشعر اخلادمة مثالً االعتماد الكلي عليها ،فتبدأ متارس دور السيادة
داخل املنازل ،إضافة إىل السحر الذي نشرته بعض اخلادمات ،وما سببه من هدم للبيوت واألسر،

هذا خبالف اجلوانب األخالقية والسرقات والتغرير ابلصغار ،وغريها ،وهي كثرية جداً ،ففي البدء

تذكر أن كثريين يعانون من وجود اخلادمات ،ولكن كما يقول املثل (أصبحت شراً ال بد منه) يف ظل
التغريات االجتماعية ،والثقافية اليت نعيشها مع األسف الشديد.

أخي الكرمي :أمرك عجيب ،فالدراسات دلت على وجود حترش من بعض املراهقّي واألزواج

ابخلادمات ،فحالتك معكوسة هنا ،والغريب أن سنك كبري ،فهل اخلادمة يف منزلك أنت؟ أي مع
زوجتك وأبنائك ،أم يف منزل أسرة والدك؟ فإذا كانت يف منزلك فال ترتدد يف التخلص منها ومغادرهتا
ملنزلك وبسرعة ،مع تزويدها ببعض الكتيبات بلغتها؛ علها تعيد حساابهتا إذا كانت من املسلمات،

أما إذا كانت يف منزل أسرتك فاخلطر عظيم ،فعليك إبالغ ويل أمرك يف املنزل لضرورة التخلص
منها.

أخي الكرمي :إن زايرة واحدة لدور احلضانة اخلاصة ابلصغار اللقطاء واأليتام تعطيك مؤشراً عن

آخرين أخطؤوا الطريق ،واستمروا فيما أنت حائر فيه ،فوقع الفأس ابلرأس -كما تقول -فاخلادمات

ولألسف الشديد -حنن نراهن من غري غرائز ،بل بعضنا ال يراهن بشراً فتكون الثقة كبرية ،وابلتايل
تكون النتائج عظيمة خميفة .أسأل هللا  -عز وجل -لك الشفاء ،وأن ميتعك ابلصحة والعافية.
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هكذا تعارفا ،فهل ِّ
نزوجهما؟
اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1427/03/03هـ
السؤال

رفضت لألسباب التالية:
تقدم خلطبة أخيت شخص ،وقد
ُ

لقد مت تعارفهما عن طريق اإلنرتنت ،وال ميكن التعرف عليه مباشرة؛ ألنه يقطن مبدينة أخرى كما أن

عاما)  ،وقد سبق له أن تزوج .سألت أخيت عن سبب
الفارق بّي عمر أخيت وعمره كبري (عشرون ً
موافقتها فأجابت أبنه مادام قد قطع تلك املسافة فإنه حيبها ،علما أن أخيت ليست حمجبة ،وال
أعرف كيف ميكن التعرف على اجلانب الديين ابلنسبة له ،فهل حيق يل الرفض؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فنشكر لك حرصك على معرفة الطريقة الصحيحة يف قبول الشاب املتقدم ألختك ،نسأل هللا أن

ييسر أمرك وأمرها.
أخي الكرمي:

ال شك أنكم ترغبون أبن يكون زواجاً انجحاً ملؤه املودة والرمحة واحملبة ،لكن البد من توفري أسبابه،

والعمل على ذلك من جوانب نذكرها.

وخلُق ،كما أخرب بذلك الصادق املصدوق
 احلرص على أن من أيتيكم أن يكون صاحب دين ُض ْو َن ُخلُ َقهُ َو ِدينَهُ فَـ َزِّو ُجوهُ إِهال تَـ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِ ْتـنَةٌ ِيف
صلى هللا عليه وسلم :الذي يقول "إِذَا أ ََات ُك ْم َم ْن تَـ ْر َ
ْاأل َْر ِ
يض" .أخرجه الرتمذي ( )1084وابن ماجه ( )1967واحلاكم ( . )2742وهذا
سا ٌد َع ِر ٌ
ض َوفَ َ
هو سبيل النجاح يف اختيار الزوج .ولتعلم األخت ذلك..
 -الرجل الديِّن وصاحب اخللق أيضاً ال يقبل إال ابملرأة الصاحلة اليت أيمل أن تعينه على العيش حبياة

سعيدة.

 -طريقة التعارف هبذه الصورة غري صحيحة وغري مناسبة؛ لقلة فرص التعارف على الرجل ،وبُـ ْعد

املسافة ،والتعارف الذي يتم بينهما غري مكتمل ،ومييل للجانب العاطفي وال يعطي احلقيقة التامة.

 -مع ذلك إن كان الرجل الذي تقدم لكم كفئاً وعلى درجة من الدين ،بعد التأكد من ذلك ،فما

يعيب الرجل عمره إن كانت الفتاة قد رضيت به.

 -إن كانت احلياة اليت تعيشوهنا يف بلدكم ملؤها الفنت ،وال تستطيع أن تسيطر على ضبط أختك من

واقع اجملتمع الذي تعيشونه ،فالزواج سيحصنها وحيفظها فال ترتدد.
نسأل هللا أن يوفقها ويسعدها دنيا وآخرة.
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حقوق املرأة يف اإلسالم ..وهم أم حقيقة؟!

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1427/01/06هـ
السؤال

لقد تعبت كثرياً من التفكري هبذا األمر ،وأخشى أن يلحقين ذنب مبا أفكر فيه ،لكنين أريد املصارحة؛

لعل أحداً يرشدين إىل الفعل الصحيح.

أرى الكثريين يتشدقون حبقوق املرأة يف اإلسالم ،وهم أصال يف حياهتم ال يقيمون وزانً للمرأة وكأهنا يف

مرتبة اثنية؟

هل حقاً عدها اإلسالم كذلك؟ أريد أجوبة واضحة وحمددة ،ال أريد لعباً ابأللفاظ كعادة من أسأهلم،
وملاذا اإلسالم ع هد حقوق الرجل أهم من حقوق املرأة؟
وملاذا الرجل يفعل أي شيء وال أحد يسأله ،بينما املرأة ال حيق هلا احلديث عن حقوقها ،وإال
أصبحت من (قليالت األدب) ؟

أريد أن أسأل سؤاال مهماً:
ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟! وكيف تطالبه هبا إن كان أمحق ،ويتكرب عند حماولتها املطالبة

حبقوقها ،وكأنه يقول :تريدينين هكذا أو اذهيب!!؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت السائلة الكرمية:

سأجيب عن فقرات سؤالك فقرة فقرة ،وإن مل تكتفي ابإلجابة فيمكنك أن تعيدي اإلشكال الذي
بقي لديك بطرحه يف سؤال آخر .فقد ِ
قلت:

(أرى الكثريين يتشدقون حبقوق املرأة ابإلسالم ،وهم أصالً يف حياهتم ال يقيمون وزانً للمرأة وكأهنا يف

مرتبة اثنية) .

(لقد تعبت كثرياً من التفكري هبذا األمر وأخشى أن يلحقين ذنب .مبا أفكر فيه ،لكنين أريد املصارحة

لعل أحدا يرشدين إىل الفعل الصحيح) !!

فهذا التساؤل ال يرد يف حق املرأة فحسب ،بل هو واقع الرجال والنساء يف كثري من عالقاهتم،

فالكثري مثالً يدعي حمبة هللا -عز وجل -مث يعصيه ويبارزه ابلقبائح .ولو سألت أي رجل مسلم :هل

حتب النيب حممداً -صلى هللا عليه وسلم-؟ لقال :نعم .مث ترينه يكره سنته يف اللحية وغريها وقد
يستهزئ مبن يعفيها وهو حبلق حليته يقلد من هنى النيب -صلى هللا عن تقليدهم.

وترين من يزعم أنه مسلم -رجالً أو امرأة -وهو اترك ألعظم أركان الدين وهي الصالة اليت قال فيها

النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من تركها فقد كفر" .أخرجه الرتمذي ( ، )2621وغريه.
وقد ترين من يتشدق حبقوق الوالدين ،وهو مقصر كل التقصري يف حق والديه!.

وترين من يتشدق أبخالق العمل وهو مقصر يف عمله فال يلتزم ابلدوام ،وال حيافظ على أدوات

العمل.

وهبذا ترين أن األمر ال يقتصر على التشدق حبقوق املرأة مث التقصري فيها ،فهذا األمر واقع يف حقوق

هللا ،وحقوق نبيه ،وحقوق الوالدين ،وحقوق العمل والعمال ،وكثري من احلقوق األخرى .فهوين

عليك ،واعلمي أن الناس قد ضعف فيهم وازع اإلميان ،فإذا مل خيافوا من وازع السلطان ارتكبوا كل
خمالفة هتواها نفوسهم.

ولعل هذا اإليضاح ال جيعلك تشغلّي نفسك كثرياً هبذا األمر.

وأنت تعلمّي أن من الناس من أييت يوم القيامة بصالة وصيام ،وأييت وقد ظلم الناس ،فيأخذ هذا من

حسناته ،وهذا من حسناته فإن مل تكف حسناته أخذ من سيئاهتم فطرحت عليه مث طرح يف النار .كما

صح بذلك احلديث عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كما يف صحيح مسلم (، )2581
وغريه.
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وظلم النساء موجود يف البالد اإلسالمية والكافرة ،حىت تلك اليت تتشدق حبقوق املرأة ،بل إن سهولة
احلصول على املرأة يف تلك البالد جعلها تتعرض ملظامل أكثر مما يتصور.
أما تساؤلك حول هل يلحقك ذنب بسبب التفكري هبذا األمر؟ فجوابه يف يف قول احلبيب -صلى

هللا عليه وسلم" :-إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم" .رواه البخاري
( ، )5269ومسلم ( )127من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-

فاهلل عز وجل حكيم عليم ،ال يشرع شيئاً إال حلكمة ابلغة قد ندرك بعض جوانبها وقد ال ندركها .مث
ِ
تساءلت:
(هل حقاً هي يف مرتبة اثنية ،هل اإلسالم عدها كذلك؟ أريد أجوبة واضحة وحمددة ،ال أريد لعباً
ابأللفاظ كعادة من أسأهلم ،وملاذا اإلسالم عد حقوق الرجل أهم من حقوق املرأة) ؟
مسألة املرتبة هل الرجل هو األول أم املرأة؟ فلو قلنا املرأة أوالً لثار تساؤل آخر :وملاذا مل يكن

الرجل أوالً؟
وال ميكن القطع أبن الرجل مقدم يف كل شيء على املرأة فهناك تقدمي للمرأة على الرجل يف عدد
ليس ابلقليل من أحكام الشرع وسأذكر لك موضعّي فقط كمثال:

حق املرأة ابعتبارها أماً مقدم على حق الرجل األب ،وذلك يف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة -

رضي هللا عنه -قال :جاء رجل إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال :من أحق الناس حبسن

صحابيت؟ .قال" :أمك" .قال :مث من؟ قال" :أمك" .قال :مث من؟ قال" :أمك" .قال :مث من؟ قال:

"أبوك" .صحيح البخاري ( ، )5971وصحيح مسلم (. )2548
فهنا املرأة مقدمة على الرجل.

واملوضع اآلخر :تربية البنات فهو يف الفضل أعظم وأعلى منزلة من األبناء حيث جاء يف فضل تربية
البنات من األجر والفضل ما مل أيت يف تربية األبناء ،روى مسلم ( )2631وغريه عن أنس بن مالك

رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من عال جاريتّي حىت تبلغا جاءيوم القيامة أان وهو" وضم أصابعه.

ويف بعض مواضع اإلرث ترث املرأة أحياانً أكثر من الرجل ،كما لو تويف رجل عن زوجة وابنتّي وعم،
فللبنتّي الثلثان وللزوجة الثمن وللعم الباقي.

ولكن يف اجلملة فإن الرجل مقدم على املرأة يف رعاية األسرة ورعايتها والقوامة عليها ،قال تعاىل:

"الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم" [النساء. ]34:
فاهلل عز وجل أحكم منا وأعلم حّي جعل حق الزواج أعظم ،وحنن البشر خرجنا إىل الوجود ال نعلم

شيئاً فكيف خناصم ربنا جل وعال يف تشريعه بسبب أخطاء بعضنا؟ قال تعاىل" :أومل ير اإلنسان أان
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبّي" [يس. ]77:

فاملسلم املوقن أبن هللا هو اخلالق املدبر احلكيم العليم يؤمن أبن ما شرعه هللا هو احلق واهلدى،
ويستعيذ ابهلل من شر وساوس شياطّي اجلن واإلنس .وال تكون أخطاء البشر يف حقه سبباً يف

اعرتاضه على حكم ربه.
ِ
تساءلت( :ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ وكيف تطالبه هبا إن كان أمحق ويتكرب عند حماولتها
مث
املطالبة حبقوقها ،وكأنه يقول :تريدينين هكذا أو اذهيب) !
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احلياة الزوجية ليست مبنية على احملاسبة على احلقوق بل على املودة والرمحة والتسامح والعفو ،وهلذا
أمر هللا -عز وجل -ونبيه -صلى هللا عليه وسلم -الرجال حبسن معاشرة نسائهم قال تعاىل:
"وعاشروهن ابملعروف" [النساء . ]19:وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره

منها خلقاً رضي منها آخر" .صحيح مسلم (. )1469
وأمر النساء حبسن التبعل ألزواجهن والقيام حبقوقهم.

لكن بعض الرجال -من قليلي املروءات -يسيؤون عشرة املرأة؛ لعدم خوفهم من هللا ،وأحياانً بسبب
عدم قدرة املرأة على استجالب حمبة الزوج حبسن العشرة والصرب.

وميكن للمرأة أن حتصل على حقوقها من الزوج -إن كان عاقالً -حبسن املعاشرة والصرب ،أما إن كان

سفيها عاصياً فمن الصعب أن حتصل على حقوقها منه إذا مل يكن راغباً يف بقائها معه وحمبا هلا فهو
-كما قلت يف سؤالك -يقول :تريدينين كذلك أو اذهيب.

وهي كذلك إن مل تكن راغبة فيه لعدم قيامه حبقوقها ميكنها أن تطلب الطالق منه ،وتبّي األسباب

املسوغة هلذا الطلب أو اخللع ،أبن ترد عليه ما دفعه من مهر هلا .وهللا أعلم.

()472/18

يعريوين أبين لقيطة!
ّ

اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/12/24هـ
السؤال

أعيش يف أسرة عادية ،يكسوها طاعة هللا ورضوانه ،وبّي أب وأم وإخوة ،ويف السنوات األخرية من
عمري اكتشفت أين لست ابنتهم ،بل أان لقيطة ،وأصبحت األفكار ونظرات الناس واجملتمع ال

ترمحين ،فكل مكان أذهب إليه أشعر أبين صغرية بّي الناس ،وحىت الناس يعاملوين وكأين إنسانة غري

سوية خلقيا ،أان ال أدري كيف أتيت إىل هذه الدنيا ،هل بطريقة شرعية أم أين بنت زان؟! كل األقارب
يعرينين أبين لقيطة .تدمرت حيايت ،تركت الدراسة ،انعزلت عن الناس،
وحىت زوجات إخويت أصبحن ِّ
حاولت مراراً وتكراراً التكيف معهم بشىت الطرق ،ولكن بّي احلّي واآلخر تتزاحم علي األفكار،
وكلمات الناس الذين يقذفونين أبين أتيت بطريقة غري شرعية.

تقدم أحد اإلخوة خلطبيت ،واتفقنا ،وعندما صارحته صارحت والدته أبين لقيطة انصرفوا عن املوضوع.
وعرفت أن والديت على قيد احلياة ،ولكن ال أعرف هلا طريقاً.
فهل يل حق ابلرجوع إليها بعد هذا العمر الذي تركتين فيه ،أم أبتعد عنها ألهنا هي سبب حيايت
القدسية؟ أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
صدرك ،وأن ييسر لك ِ
ِ
أسأل هللا مبنه ورمحته أن يشرح ِ
أمرك ،وأن جيعلك من اهلداة املهتدين.
لك
أخيت الفاضلة:

من هللا عليك وعلينا أن هداان لإلسالم،
لنتأمل سوايً ،خلق البشر فمنهم مؤمن ومنهم كافر ،وقد ّ

وجعلنا مؤمنّي به ،واإلميان له أصول منها اإلميان بقضاء هللا وأقداره ،فهي عالمة على صدق

وإحسان ظنه بربه ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم" -ال يؤمن عبد حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره من

هللا ،وحىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه" ومن آمن مبا قدر هللا

وقضى عاش مطمئناً مستقراً ،اثبتاً مرابطاً ،ال تزعزعه وال تعرضه للمحن واملصائب ،والبد أننا نعتقد
أنه ال حيدث شيء بدون إرادته سبحانه ،قال تعاىل" :إن ربك فعال ملا يريد".

وقال سبحانه وتعاىل" :وإذا أراد هللا بقوم سوءاً فال مرد له" إذا ُعلم هذا فإذا نزلت النازلة وحلت

املصيبة تذكر أنه إبرادة هللا ومشيئته ،فال جيزع اإلنسان فإنه أيوي إىل ركن شديد .ونؤمن أيضاً أن هللا

سبحانه ال يقدر شراً حمضاً ليس فيه خري ،بل كل ما قدر وإن ظهر لنا أنه شر كله فإن من ورائه من

اخلري ما ال يعلمه إال هللا ،كتكفري السيئات ورفعة الدرجات وحنو ذلك من املصاحل اليت ال ختطر على

ابل.

وتؤمن أبن هللا سبحانه رحيم ابملؤمنّي ،بل هو أرحم هبم من أمهاهتم ،لذا كان على العبد إمياانً ابهلل أن
يصرب على أقدار هللا ويرضى هبا وهو سر اهلداية والفالح يف الدنيا واآلخرة ،فإن أملت بنا احملن

نستعّي ابلصرب قال تعاىل" :واستعينوا ابلصرب والصالة" فهي احلياة ال تقوم إال على الصرب واملصائب،
وعالجها ال يكون إال ابلصرب فكان أجر الصابرين عظيم.
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قال تعاىل" :وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون ،أولئك عليهم
صلوات من رهبم وأولئك هم املهتدون" أال أحدثكم حبديث ال حيدثكم به أحد غريي يقوهلا أنس بن

مالك -رضي هللا عنه -قالوا بلى ،قال :كنا عند النيب -صلى هللا عليه وسلم -جلوساً ،مث قال

أتدرون مما أضحك؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم ،فقال -عليه الصالة والسالم -عجبت للمؤمن أن هللا
-عز وجل -ال يقضي عليه قضاء إال كان خرياً له".

وتذكري أن هللا إذا أحب عبداً ابتاله ،وقدر االبتالء وشدته على قدر حمبة هللا لعبده ،وفيها من
احلكم العظيمة اليت ال ختفى.

أخيت الكرمية:

 خناطبك ألنك مسلمة -مؤمنة بفضل هللا -ونلمس من حديثك اتزانك وحكمتك وقوة إرادتك. -ال لوم عليك أمام هللا وأمام خلقه ،فأنت عزيزة بشرفك وإميانك.

 ونعلم أن هللا جعل الكرامة واملنزلة الرفيعة عنده ملا كان أقرب ابلتقوى ،قال تعاىل" :إن أكركم عندهللا أتقاكم".

 -مما ذكر سابقاً كافياً للمؤمن إذا احتسب وعمل صاحلاً كان يف مصاف السعداء يف هذه الدنيا،

وشرح هللا صدره.

 ومع أتملنا للناس فمتهم بّي والديه ،وزوجه ،وأبنائه ،لكنهم ال جيدون للحياة طعماً وال راحة واللإلميان يف قلوهبم سبيل ،فهم يف حسرة وندامة وضيق من العيش.

 -وابتالءات هللا للعبيد كثرية ،فمنهم من عاش مريضاً معاقاً ،أو مريضاً نفسياً ،أو ابتلي أو

زوجه..اخل.

أخيت الكرمية:
 -عليك أن تقلعي جذور اإلحباط واليأس من نفسك ،وأن تكوين متفائلة إجيابية ثقة ابهلل وعونه

وفضله عليك.

 -اعلمي أنك إذا دفعت هذه اهلموم واختلطت مع الناس ورجعت ملا كنت عليه سابقاً أو أكثر

فإنك قادرة -إبذن هللا -على جتاوز هذه املرحلة تدرجيياً إىل أن تستقر يف نفسك الثقة والطمأنينة ،بل
حىت من حولك يتأثرون بتصرفاتك وثقتك بنفسك وإبميانك ما جتدينه منهم ،مث جتدين كل احرتام

وتقدير.

 استغلي أوقاتك فيما ينفع نفسك وينفع غريك كاألعمال التطوعية واجملاالت اخلريية ،أو يفاألعمال األخرى النافعة فهي سبيل إلشغال النفس مبا يفيد ،وجمال لتقدمي اخلري لآلخرين ،ووسيلة

كبرية لتقديرهم واحرتامهم لك ،وأجر وثواب من هللا.

-كوين فاعلة يف أسرتك ،وأظهري عدم أتثرك ،وتعاملي بنفس ما كنت سابقاً .وكوين إجيابية ،يعينك

ربك إبذنه على جتاوز ما يف نفسك .وطبيعة البشر أن املصائب تذهب تدرجيياً من النفس.

 -املبدعون والناجحون كثريون ممن كانوا على شاكلتك ،ونعرف منهم مشهورين دعاة صادقّي نفع

هللا بعلمهم ودعوهتم ،وهللا هلم مكانة عظيمة يف النفوس.
ارتبطي مبن ترين أهنا مؤثرة يف حياتك من اخلريات.

 وأما سؤالك عن والدتك فإذا رأيت أن ذلك سيكون شراً ووابالً عليها فارمحيها ،وجتنبيها ،واكمليحياتك بدوهنا ،فاللوم عليها ال عليك ،واحرصي على الدعاء هلا ولك وملن كان له إحسان عليك.

وهللا حيفظك ويرعاك.
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أان والتهميش الوظيفي
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1426/12/16هـ

السؤال

ما أفضل ما يفعله اإلنسان يف فرتة االبتالء والتهميش والتجميد الوظيفي والعملي واالجتماعي؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقضية التهميش الوظيفي ختتلف عن التجسيد الوظيفي؛ فالتهميش الوظيفي إجراء تقوم به جهة

العمل ملوظف قد يكون غري كفء أو صدرت منه خمالفة ،أو ال يتوافق مع السياسة اجلديدة جلهة
العمل وغريها من األسباب ،أما التجميد الوظيفي يعين أتخري املوظف يف الرتقي أو تقليد مناصب

عليا ،وطول فرتة بقائه على نفس وظيفته ،وابلتايل األمر خمتلف ،وال أدري حقيقة أيهما يطبق عليك،
فلو أنك تقصد روتّي احلياة ككل عملياً واجتماعياً ،فعادة الشعور ابمللل يدخل إىل بعض النفوس

املضطربة اليت ال جتد ما تشغل به وقتها بشكل إجيايب .أما إذا كنت تعاين من التهميش الوظيفي يف

عملك ،فأعتقد أنه جيب أن يكون لديك أوالً قناعة أبسباب التهميش بشكل دقيق وال تغالط فيه
نفسك ،وعادة ما يكون التهميش فرصة للموظف كي يعيد حساابته وينظر لنفسه من جديد.

أما إذا كان ما تعانيه التجميد الوظيفي -وهو ظاهرة موجودة يف القطاع احلكومي بشكل عام-
فأعتقد أن طبيعة األعمال حالياً تؤيد ضرورة زايدة اجلرعات التدريبية اليت يتلقاها املوظف حىت يطور
من نفسه ومن قدراته ،حلّي انتهاز فرصة مناسبة ،فاملوظف عليه أن ال يكتفي مبا لديه من خربات أو

مهارات ،فمن املعروف أن املهارات يف تغري يف ظل تطور استخدام التقنية يف العمل .فاملوظف عليه
تطوير قدراته حىت يقلل من التجميد الوظيفي الذي قد يقع عليه.

لذلك أخي احلبيب ابدر يف تطوير قدراتك ،وانفتح أكثر على مؤسسات العمل ،وعامل العمل حبد

ذاته قد جيد فيه املوظف الكثري مما حيقق من مكانة أو دور اجتماعي معّي.

ولكن البعض -مع األسف -قد يرى أن العمل هو دخل أو راتب فقط ،بينما احلقيقة العملية هي
عكس ذلك ،فالعمل -أخي الكرمي -هو الدور يف احلياة االجتماعية والذي من خالله يستطيع الفرد
ضبط إيقاع أدواره االجتماعية األخرى .وبفقدان دور العمل أو أتثره تضطرب بقية األدوار ،وحيدث

الصراع النفسي واالجتماعي للفرد ،وحاالت التهميش الوظيفي أو التجميد هي مواقف ملا يفتقده

الفرد يف عمله ،لذلك يشعر ابمللل أو الكبت أو القتل البطيء ،كما ذكرت يف رسالتك .وأعتقد أن

عمرك صغري جداً ،فال تركن لليأس ففي العمر فسحة من أمل ،فاستعن ابهلل وتقدم خطوة لألمام،

ويتلوها خطوات إبذن هللا ،وانظر للعمل وفق ما ذكرت لك ،جلعله حمور االهتمام ،وستجد نفسك يف

تناغم كبري يف ممارستك حلياتك االجتماعية.
أسأل هللا العلي القدير لك التوفيق والسداد ،وأن يوفقك يف عملك ويف حياتك.
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ما زال يالحقين بعد توبيت!
اجمليب نورة الرشيد
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التاريخ 1426/10/25هـ
السؤال

أان فتاة تعرفت على شاب عن طريق اإلنرتنت ،وتطورت عالقيت به حىت أصبحت أكلمه هاتفياً مث

قطعت عالقيت به ،وتبت إىل هللا -تعاىل -وتركته ومل أعد أكلمه ،لكنه مل يرتكين ،فاستمر يتصل يب

بعد فرتة من قطع عالقيت به ،وعندما أصريت على رفض عالقيت به هددين أبن يتصل أبهلي ،وخيربهم
أبنين ال زلت على عالقة به ،وأنين خرجت معه قبل ذلك ،فرفضت أن أعود إىل عالقيت به ،فاتصل
أبخي ،وقال له ما هددين به ،وبعد ذلك ظننت أنه لن يعود لالتصال يب ،ولكنه عاد مرة أخرى

يزعجين ابتصاالته ،رغم أنين غريت رقم جوايل ،وال أعلم من أين عرفه؟ أرجوكم أرشدوين ماذا أفعل
مع هذا الشاب؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد قرأت رسالتك ،وأسأل هللا أن يتوب عليك ،ويغفر لك ذنوبك ،ويثبتك على احلق ،وأقول رداً
على رسالتك:
 -1اإلنرتنت سالح ذو حدين ،فاستغين عنه بقراءة ما ينفعك ،واالنشغال ابلعبادة والدعوة....

واالنضمام إىل دور حتفيظ القرآن الكرمي ،واالرتباط ابلصحبة الصاحلة.

 -2استمري على جتاهل هذا الذئب ،وال تردي على أي رقم ال تعرفينه يف جوالك ،وإبمكانك أن
تقفلي اجلوال وال تفتحيه إال إذا أردت االتصال الضروري ،وال أبس أن تقطعيه مؤقتاً حىت ينقطع
ذلك الشاب وييأس منك.

 -3ادعي هللا أن يكفيك شره ،وقويل" :اللهم اكفنيه مبا شئت"( ،حسيب هللا ونعم الوكيل) ( ،ال إله

إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملّي) ( ،ال حول وال قوة إال ابهلل) .

فاالستغفار ،واحلسبلة ،واحلوقلة  ...تدفع عنك الشرور ،ويكفيك هللا ما أمهك.
 -4إذا كان لديك يف البيت أخ عاقل ،حكيم ،حيسن التفاهم ،والتصرف ،وغري متهور ،فأبلغيه
مبضايقة الشاب لك ،وأعطيه رقمه؛ حىت يتعاون مع اهليئة يف القبض عليه ومعاقبته.

 -5إذا مل يكن لديك رجل عاقل من أقاربك ،فعليك ابالتصال هبيئة األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر يف منطقتكم ،أعطيهم الرقم وهم سيتعرفون عليه ،ويراقبونه ،ليسلِّموه إىل من يعاقبه.

وختاماً :أطمئنك أن هللا -سبحانه -سيصرف عنك شره مادمت قد صدقت التوبة مع هللا ،ولكن
حاويل جتنب الذنوب واملعاصي ،ألنه رمبا ُسلِّط عليك بسبب ذنوبك ،فحافظي على أورادك ،وعلى
وميل ويرتكك ،ولكن ال بد أن
اخلشوع يف الصالة ،وعلقي قلبك ابهلل ،وثقي أن هذا الشاب سييأس ّ
يوقف عند ح ِّده ويؤدب -إذا طالت مضايقته .-أسأل هللا لك التوفيق.
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يف أسرتنا منحرفة!
اجمليب يوسف صديق البدري

داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/10/14هـ
السؤال

لدي أخت تزوجت وهي صغرية من شخص غري سوي ،وبدأت تنحرف أخالقياً وهي عند زوجها،

اكتشف زوجها أهنا ختونه مع شخص فقام بطالقها ،وبعد مدة قام إبرجاعها ،ولكنها مل ترجع إىل هللا
وتتوب إليه ،بل استمرت يف احنرافها.

ومشكليت اليت أعيشها اآلن هي أن زوجها اكتشف أهنا على عالقة مع صديقه ،ونزلت علينا

املصائب والفضائح واألمراض من هذه األخت ،وبعد هذه الفضائح فكرت كثرياً يف قتلها؛ ألهنا

دمرت حيايت وحياة أمي وأيب وأوالدها.

وقد اقرتح علي أحد األقارب أن أودعها مستشفى األمراض النفسية ،وعلى الفور قمت بذلك،
ولكنها هربت من املستشفى ،وقامت ابإلبالغ عين لدى مركز الشرطة حبجة أنين هتجمت عليها يف

بيتها ،وآخر ما توصلنا إليه هو أن نتربأ منها أمام هللا والقانون وقد قمنا بذلك.

أفيدوان مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
ِ
حيملك ما ال طاقة لك به ،فمعاانتك مع
فإين أسأل هللا -تعاىل -أن يفرج كربك ،ويزيل مهك ،وأال ّ
شقيقتك -حقاً -مؤملة موجعة ،وللدنيا مع أهلها ابتالءات وتقلبات ،وما على أهل اإلميان إال الصرب
واالحتساب وحسن التوكل على هللا تعاىل ،لكين أرى -اي أخي -أنكم بذلتم مع تلك الشقيقة كل
حيلة ،وسلكتم معها سعياً هلدايتها ولكبح مجاحها كل وسيلة ،لكين بعد كل هذا أنصحك ابآليت:

 -1الصرب واالحتساب.

فقد قال صلى هللا عليه وسلم ،فيما رواه اإلمام البخاري ( )5642ومسلم (" : )2573ما يصيب
املسلم من نصب وال وصب ،وال هم وال حزن وال أذى وال غم ،حىت الشوكة يُشاكها ،إال ك هفر هللا هبا

من خطاايه".

ويف احلديث اآلخر يقول صلى هللا عليه وسلم" :ما أصاب أحدا قط هم وال حزن ،فقال :اللهم إين
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ،انصييت بيدكٍ ،
يف قضاؤك ،أسالك بكل اسم
يف حكمك ،عدل ه
ماض ه
هو لك مسيت به نفسك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو استأثرت به يف علم

الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ،ونور صدري ،وجالء حزين وذهاب مهي ،إال أذهب هللا

مهه وحزنه وأبدله مكانه فرحا" .رواه أمحد ( )3712وصححه األلباين
 -2تذكر ابتالء هللا لنبيه نوح -عليه السالم -يف ولده ،ومع ذلك مل يقصر يف نصحه ووعظه إىل

ساعة الطوفان ،وإىل أن حال بينهما املوج فكان من املغرقّي ،فال تيأس وال متل من نصح شقيقتك

مهما بلغت من مترد وعصيان ،وأرسل هلا من النساء الصاحلات من يعظها وينصحها وأيخذ بيدها إىل
سواء السبيل.

 -3ال متلكها أي مال فرمبا كان يف تصرفها سفاهة مع ما ذكرت من مترد.
 -4خذ أبناءها وارعهم وعلمهم الدين ،ورهبم على اخلري والفضيلة بعيداً عن أمهم فليست هي أمينة

عليهم.

 -5إايك مث إايك أن تفكر يف قتلها حىت ال ختسر دينك ودنياك مهما بلغت من معصية؛ فقد قال

النيب صلى هللا عليه وسلم" :لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراماً" .أخرجه

البخاري (. )6862
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ِ
حتمل نفسك ما ال تطيق ،فوراءك مسئوليات أخرى -كما تقول  -وعلى رأس ذلك والداك
 -6ال ّ

مث أخواتك ،ورمبا أبناء تلك الشقيقة -هداها هللا للصواب ،فإن هللا تعاىل يقول" :وال تقتلوا أنفسكم"
[النساء ، ]29 :وقوله سبحانه" :وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" [البقرة ، ]195 :وقول النيب

صلى هللا عليه وسلم" :ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" .قالوا :وكيف يذل نفسه؟ قال" :يتعرض من

البالء ملا ال يطيق" رواه الرتمذي ( )2254وابن ماجة ( ، )4016عن حذيفة -رضي هللا عنه،-

وقال الرتمذي :حديث حسن غريب.

 -7اعتزل هذه املرأة ،وال جتعلها حتطم عائلة أبكملها فـ"كل امرئ مبا كسب رهّي" "وال تزر وازرة
وزر أخرى".

 -8جدد طلبك هلا ابلرجوع لتعيش يف بيت والدك؛ لتكون بذلك حتت نظرك ،فإن أبت فتربأ منها

مع متابعة أخبارها ولو من بعد.

 .9إن اتبت أختك هذه وعادت إىل احلق والتزمت وتركت ما هي فيه فاقبلوا منها ذلك وشجعوها
على ممارسة حياة جديدة ولو يف سكن جديد.

وأخرياً أرجو أن تراسلين على املوقع؛ لنعلم ماذا فعل هللا بكم ولعله خري "واصرب وما صربك إال
ابهلل" ..فرج هللا كربك وهدى أختك..
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حبها استوىل على عقلي!
اجمليب د .إبراهيم الزامل
(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/10/12هـ

السؤال

أان طالب يف إحدى الكليات ،ومشكليت أين أحب فتاة ،وهي عالقة بذهين ومسيطرة على تفكريي،

فال أستطيع أن أانم وال أدرس إال وأان أفكر فيها ،أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي احلبيب :إن كانت تلك املرأة اليت ترتدد صورهتا على ذهنك ممن يُرضى دينها وخلقها ،وما
ترغب أنت فيه ،فال مانع من الزواج هبا ،وأما إن كان مثة موانع ،فأوصيك أبمور:

( )1أكثر من الدعاء واللجوء إىل هللا أبن يصرفها عنك ،فما خاب من
رجا ربه.

( )2تذ ّكر أن هذا ال أييت إال من الشيطان؛ ليشغلك عن دنياك وآخرتك وما يهمك،
فاستعذ ابهلل منه ،وجتنب كل ما يقربه منك ،واحرص على كل ما يبعده عنك.

( )3اعلم أن أعظم سبب ملثل تلك األمور هو الفراغ ،فاشغل نفسك ما استطعت ،فمن
قراءة قرآن إىل مساع شريط ،إىل قراءة كتاب ،إىل حضور حماضرة ..وإذا حزبك األمر

فافزع إىل الصالة.

( )4جتنب الوحدة ،وحاول االلتفاف حول صحبة خري تذ ّكِرك ابهلل والدار اآلخرة.

( )5تذ ّكر أن من فرغ قلبه من حب هللا ختبط يف حب عباده ،فاحبث عما ميأل قلبك حبب
هللا ،وأكثر من القراءة حول آايته وقدرته ونعمه ورمحته ،وما أعد لعباده يف اآلخرة.

( )6أما إن كنت ال تستطيع نسياهنا بسبب اضطرارك إىل االلتقاء هبا أو مساع صوهتا
فتجنب كل طريق يقرهبا منك ،واسع إىل غرس اليأس منها يف نفسك ،واصدق مع هللا
يصدقك ويعينك "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".
وفقك هللا للصاحلات ،وأشغلك يف الطاعات ،وم هن عليك وأكرمك حببه.
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جديت ال تصلي ،فكيف ننصحها
اجمليب أمل اجلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/08/21هـ

السؤال

سؤايل خبصوص جديت ألمي ،فحالتها الصحية سيئة فهي ال تغادر السرير ،وحنن نقوم خبدمتها
واملشكلة أهنا أصبحت تتحسس من أي كالم وتغضب بسرعة على أتفه األسباب ،وهي ال تتكلم

معنا إال إذا طلبت شيئاً ،تظل معظم النهار مستلقية ومغمضة العينّي ،والشيء الذي يضايقنا هو أننا
ال نراها تصلي مع أهنا عندما كانت صحيحة كانت تصلي كل صالة يف وقتها ،أما اآلن فهي تقول:

إهنا ال تستطيع؛ ألهنا مريضه وغري قادرة على الطهارة يف كل وقت للصالة ،وهي تقول :إن هللا يعلم

بنيتها وحباهلا ،ولو أحلحنا عليها يف أمر الصالة تغضب ،وتقول :أال ترون حايل؟ فأحياانً تقول للذي

ينصحها ابلصالة ال أريد أن أرى وجهك ،هللا يعلم مبرضي .مع العلم أن عقلها سليم .فأرجو منكم
أن تدلوين وتنصحوين بكيفية التعامل معها ،سواء إبخراجها من الغضب الذي هي فيه ،وكيفية

نصحها للصالة ابلطريقة اليت ترحيها وال تغضبها .وجزاكم هللا عين وعن املسلمّي خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فقد ذكرت يف خطابك احلالة الصحية جلدتك الكبرية يف السن ،وشدة غضبها ألتفه األسباب،
وأردفت بقضية تركها للصالة مع كامل وعيها وقدرهتا عليها ولو على جنب ،وتسأل عن كيفية

التعامل معها ،وإخراجها من حالة الغضب الدائمة ،وكيفية حثها على إقامة الصالة دون إغضاهبا،
فأود أن أوضح -وهللا املستعان -عدة نقاط مهمة ،حنتاج التعرف عليها للتعامل مع املسن ،أوالً اي

أخي -رزقك هللا الرب واألجر -البد من معرفة نفسية املسن ،وكيف يفكر وماذا يريد؟ فاملسن يشعر
أبنه أصبح غري قادر على العطاء ،وأنه بعد أن كان املعيل واملنفق ،أصبح اليوم حيتاج إىل من يعوله،
وحيتاج إىل من خيدمه ،وهذا جيعل لديه حساسية شديدة ألي نقد أو إرشاد أو توجيه مباشر ،فهو

يشعر أنه عالة على اجملتمع ،وأنه ثقيل على من حوله ،وأهنم يرتقبون اليوم الذي يتخلصون منه فيه.
ولذلك ركز هللا يف وصيته ابلوالدين على هذه املرحلة العمرية ،قال تعاىل" :وقضى ربك أال تعبدوا إال
إايه وابلوالدين إحساانً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال

تنهرمها.....اآلية" [اإلسراء ]23:فركز على هذه املرحلة العمرية ،وهي حّي يبلغ الوالدان الكرب؛

ألن الوالدين يكون لديهما حساسية شديدة ،ومالحظة شديدة ألي عبارة أو حركة أو إشارة تدل

على التضجر أو الضيق أو التأفف ،فنهى عن كلمة بسيطة صغرية يف حجمها ،كبرية يف معناها ،وهي

كلمة أف ،للداللة على ما هو أكرب منها ،فتأمل معي -اي أخي -فالبد من مالحظة ما يصدر من

األبناء واألحفاد من تصرفات بدقة أكثر واالنتباه للغة ،فاملسن يالحظ ما ال يالحظه اآلخرون ،من
تعابري الوجه والعينّي كعالمات الضيق ،والضجر ،والتقرف ،والسخرية واالستعجال ،وكل هذه

اإلشارات هلا األثر البالغ يف نفسية املسن ،فهو يشعر ابملهانة وعدم االهتمام ،ويفسر بعض
التصرفات بقلة االحرتام ،والتطاول .فال بد من مراعاة حسن التصرف إبالنة القول واختيار العبارات
وإظهار االحرتام والتوقري ،وعدم االستغناء عن الدعاء ،والرضا منهما ومشاورهتما ،وإظهار الفرح

بنصيحتهما حىت وإن كانت شيئاً معروفاً ،ومطروقاً ابلنسبة للولد ،وإظهار االهتمام بسماع ما يقصان
من حكاايت قدمية قد تكون مكررة ومسموعة ،وكأهنا تسمع ألول مرة!! فهذه بضاعتهم! ال ميلكون

إال اجرتار الذكرايت ومداومة االعرتاف ابجلميل للوالدين ،وتذكريهم ابملواقف الرائعة ،والتضحيات

اليت قدموها يف تربيتهم ،وعطائهم ،وكأننا نقول هلم :إننا ما نسينا ما قدمتم من أجلنا وما جحدان
فضلكم علينا ،وأيضاً االهتمام ابلعالقة اجلسدية اليت هلا األثر الكبري يف إيصال ٍ
معان كبرية قد ال

يستطيع اللسان التعبري عنها ،مثل تقبيل األيدي والرأس والقدمّي ،أيضاً اهتمام البنات مبباشرة عملية
اإلطعام ،والتنظيف ومتشيط الشعر برفق ولطف ،وعدم ترك هذه األمور للخادمة ،وتبادل اجللوس
معها ،وإن تيسر (دون اإلضرار هبا) إخراجها للتنزه والعمرة ورؤية الناس ،وإحضار ما تشتهي من

الطعام والتنويع يف ذلك ،ونقل األخبار السارة هلا ،وكل هذا مع استعمال العبارات الرقيقة اللطيفة،
مثل اي أمي اي حبييت ،اي اتج رأسي ،هللا ال حيرمين منك ،هللا يطول يف عمرك ،هللا يدميك خيمة على
روؤسنا اي ست احلبايب اي أغلى احلبايب .قال
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تعاىل" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها
فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرميا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب

ارمحهما كما ربياين صغرياً" [اإلسراء . ]24-23

اثنياً :ابلنسبة لقضية الصالة فهي داخلة حتت موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،قال -

صلى هللا عليه وسلم " -من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع

فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان" أخرجه مسلم (. )49

فالواجب على املسلم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبا يقدر عليه حبسب قدرته حبسب التدرج

املذكور يف احلديث ،ولكن يف موضوع الوالدين فاألمر خمتلف ،فمقام الوالد خمتلف عن غريه من

الناس ،حيث قرر علماؤان أنه ال جيوز اإلنكار على الوالدين بغري الرفق واللّي ،ويف مثل حالة اجلدة

هذه قد يكون األجدى معها التعريض وليس النصح املباشر ،وذلك إبدارة احلديث عندها عن فضل

الصالة وحسن اخلامتة وسرد القصص املشوقة يف ذلك ،وليس بتوجيه الكالم هلا مباشرة ،حبيث
تستمع حلديثكم دون أن تشعر أن هناك نقداً مباشراً لسلوكها ،مث بعد هذا ال متلكون هلا غري ذلك،

والدعاء هلا بظهر الغيب ،فاهلداية بيد هللا ،وهللا أعلم خبفااي النفوس .و" ليس عليك هداهم ولكن هللا
يهدي من يشاء" وقوله تعاىل" :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء" .وفقك هللا لكل

خري ،فهو اهلادي إىل سواء السبيل ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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ملاذا ال يشرع التعدد للمرأة؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/07/15هـ

السؤال

أود أن أعرف ملاذا ال جيوز للمرأة املسلمة أن تتخذ أكثر من زوج خبالف الرجل؟ فإذا كان الرجل له
أن يعدد إىل أربع نسوة ،فلِم ال جيوز ذلك للمرأة؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

هناك حكمة إهلية عظيمة يف منع تعدد األزواج ،ألننا نعلم أن معظم األمراض اليت تنتج عن
املمارسات اجلنسية احملرمة (الزان) سببها تعدد اتصال املرأة برجال يف وقت متقارب دون أن يزول أثر

االتصال السابق ،وهذا ما سيحدث يف حال إابحة تعدد األزواج.

احلقيقة العلمية انطقة من خالل اإلحصائيات اليت تؤكد أن نسبة عالية من سرطان الرحم حتدث بّي
النسوة الالئي ميارسن البغاء ،لتعدد مصادر املاء يف املكان الواحد (فرج املرأة)  ،وكان هذا عقوبة

للزانة يف الدنيا قبل اآلخرة ،وهلذا حرم هللا على املرأة أن تتزوج فور وفاة زوجها؛ ألن ذلك يؤدي إىل

تقارب فرتة مجاعها لرجلّي مما يؤدي إىل أمراض وخماطر صحية حتصل للنساء اللوايت يتصلن أبكثر من
رجل يف وقت واحد .وهلذا كان من أسرار العدة أن يتنقى الرحم من أثر الزوج .ويف حالة احلمل فقط

جيوز للمرأة أن تتزوج فور وضع محلها وتنتهي عدهتا بوضع احلمل؛ ألن وضع احلمل ينهي كل أثر ملا
قبله من اتصال ،نظراً ملا خيرج مع احلمل من ماء وإفرازات تنتهي معها كل اآلاثر السابقة.

وتعدد الزوجات للرجل الواحد ال يرتتب عليه شيء من هذه اآلاثر ،وهلذا أبيح للرجل أن يعدد ،كما

أب يعرف ابنه ،ويف هذا تفكيك
أن تعدد األزواج للمرأة يؤدي إىل اختالط األنساب ،فال يعود ٌ

لألسرة وتعارض مع بداهة العائلة .فاإلنسان -سواء أكان رجالً أم امرأة -مفطور على معرفة ولده.

وحرم تعدد األزواج ألنه ينايف الفطرة السليمة ،ويعادي الطبيعة املستقيمة ،ويؤدي إىل فساد النسل،

وجير إىل اختالط األنساب.

ومن جهة أخرى فإن اإلحصاءات تدل على أن عدد الرجال أقل من عدد النساء ،ويف كل إانث

احليواانت العدد أكرب ،والرجال دائماً عرضة لإلصاابت يف أحداث احلياة اليت يتعرضون هلا يف

جماالت أعماهلم ابإلضافة للحروب ،فكان من مصلحة اجملتمع البشري أن يشرع التعدد للرجل.

فضالً عن حكم كثرية ميكن مراجعتها يف الكتب اليت تتحدث عن أسرار التشريع اإلسالمي.
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تتمىن الزواج ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/07/11هـ

السؤال

أان فتاة معجبة كثرياً بشخصية النيب -صلى هللا عليه وسلم .-فهل جيوز يل أن أحبه ،وأمتىن أن يكون
زوجاً يل يف اجلنة؟ هل حيرم علي مثل هذا التفكري؟

اجلواب

احلمد هلل ،ال شك أن من اإلميان حمبة النيب -صلى هللا عليه وسلم -بل جتب حمبته فوق حمبة النفس

والوالد والولد والناس أمجعّي ،كما ثبت يف الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال

يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعّي" صحيح مسلم (ح )44 :وقال

سبحانه وتعاىل" :النيب أوىل ابملؤمنّي من أنفسهم" [األحزاب ]6 :كما جتب طاعته يف كل أمر وهني،
وتصديقه يف كل ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم ،والتسليم حلكمه والرضا حبكمه ،قال تعاىل " :وما

آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا" [احلشر ]7 :وقال" :فال وربك ال يؤمنون حىت
حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء]65 :

.

وهذا حتقيق شهادة أن حممداً رسول هللا.

واإلعجاب ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم -مبعىن حمبته؛ ألنه رسول هللا ،وألنه على خلق عظيم كما
وصفه هللا ،فهذا اإلعجاب وهذه احملبة حق ،وأعظم مثراهتا اتباعه  -صلى هللا عليه وسلم -وذلك

برهان على حمبة العبد لربه ،وسبب لنيل حمبة هللا ،قال تعاىل" :قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم

هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم" [آل عمران. ]31 :
ومل يرد عن واحدة من املؤمنات الصحابيات الدعاء أبن تكون زوجة للنيب  -صلى هللا عليه وسلم-

يف اجلنة ،وهن أعظم حبّاً للنيب -صلى هللا عليه وسلم  -من غريهن ،ومل يرد عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -أنه تكون له زوجات من املؤمنات سوى أمهات املؤمنّي ،فإنه قد اتفق أهل السنة على

أهنن زوجاته يف اجلنة ،وخريهن وأفضلهن خدجية وعائشة ،رضي هللا عنهن مجيعاً.
وعلى هذا فال جيوز لك أن تتمين ،أو أن تدعي أن تكوين زوجة النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف

اجلنة؛ فإن سؤال ما ال ميكن من التعدي يف الدعاء ،بل سلي هللا اجلنة ،وسليه الفردوس األعلى؛ فإن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا سألتم هللا تعاىل اجلنة فاسألوه الفردوس األعلى فإنه أوسط

اجلنة وأعلى اجلنة" رواه البخاري (ح ، )2790 :والبد أن يُـتْبع هذا الدعاء ابجلد واالجتهاد يف طاعة
هللا ،واالستقامة؛ فإن ذلك هو السبب للفوز ابجلنة .قال تعاىل" :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء

بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك
سريمحهم هللا إن هللا عزيز حكيم وعد هللا املؤمنّي واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين

فيها ومساكن طيبة يف جنات عدن ورضوان من هللا أكرب ذلك هو الفوز العظيم" [التوبة]72-71 :

.

وقال تعاىل" :يوم ترى املؤمنّي واملؤمنات يسعى نورهم بّي أيديهم وأبمياهنم بشراكم اليوم جنات جتري
من حتتها األهنار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم" [احلديد. ]12 :

فهذا هو الطريق لنيل السعادة األبدية ،نسأل هللا أن يوفقك  -أيتها السائلة  -للفوز جبنات النعيم.
وهللا أعلم.

()484/18

زوجيت واملواقع النسائية
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى
التاريخ 1426/06/20هـ

السؤال

حنن أسرة حمافظة -وهلل احلمد -وزوجيت تتصفح بعض املواقع النسائية على اإلنرتنت .فما رأيكم ،هل
أفتح هلا اجملال ,أم أمنعها ابلكلية ,أم هناك ضوابط ميكن السري على ضوئها؟ علماً أين أخاف على
زوجيت من املواقع اهل ّدامة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
أنصحك بعدم منعها من دخول املواقع النسائية احملافظة املوثوقة ،ألن منعها من كل شيء قد يؤدي

إىل استباحتها لكل شيء ،وألن يف انشغاهلا يف تصفح تلك املنتدايت واملواقع النسائية احملافظة صرفاً
هلا عن شغل الوقت بكثرة اخلروج إىل األسواق ،أو كثرة احملاداثت اهلاتفية اليت ال ختلو -غالباً -من
آفات اللسان ،على أن حت ِّدد هلا وقتاً لتصفح تلك املواقع ال ميتد إىل ساعة متأخرة من الليل ،وأن

تكون عاملاً ابمسها الذي تشارك به يف تلك املواقع ،وأن حتذرها من مغبة التساهل والتعرف على
األمساء اجملهولة ،أو استضافتها على املاسنجر؛ فرمبا يكون رجالً له مآرب أخرى.

واجتهد أن تنظما وقتكما؛ حبيث ال يطغى عمل على آخر ،وال يشغل مفضول عن فاضل ،وحبذا لو

تعاهدمتا على حفظ أجزاء من القرآن كل مدة ،وهللا املوفق.

()485/18

متاعب احلياة تشغلها عن الطاعات
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/06/19هـ
السؤال

يف ظل هذه احلياة العصيبة من الناحية املادية ،فإن الواحد منا ال يستطيع فعل الكثري من الطاعات.

فما احلل؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

أخي الكرمي :نشكر لك تواصلك مع موقعك (اإلسالم اليوم)  .وجواابً عن سؤالك أقول:

دائماً عندما تلم ابملسلم حالة طارئة خترجه عن مسار حياته املعتاد ،ألي سبب ،فإنه بال شك يبحث

عن منفذ وخمرج هلذه احلالة ،وختتلف حاالت الناس تبعاً الختالف عقوهلم ،وحتمل قلوهبم ،ودرجات
التحمل املغروسة أصالً يف نفوسهم ،فعنصر الصرب موجود عند الناس ،لكن خيتلفون يف تطبيقه عند
األحداث الطارئة ،وجتد بعضهم تعصف به األحداث بينما جتد غريه يقف كالطود الشامخ ،والريح
تعصف به وهو ال يتحرك ،ويسري يف مساره ال حييد عنه.

فلو أتملت صفحات الرتاث اإلسالمي اجمليدة ،جتد أمثلة تشدك لتأمل سريها ،فقد يقدم أحدهم
لقطع رأسه يف سبيل هللا وهو صابر حمتسب ،بل يتلذذ بذلك ،على سبيل املثال الصحايب اجلليل

خبيب بن عدي ،ما الذي جعله يقف تلك الوقفة ،ويعلنها مدوية للعامل؟ إذاً ما هو الشيء الذي أهم
من احلياة؟

والصحايب اآلخر حرام بن ملحان ،يعلنها صرخة قوية ،بعدما طعن وهو يلفظ أنفاسه ودمه يتقلب،

وهو يقول :فزت ورب الكعبة ،ترى مباذا فاز؟ وعروة بن الزبري -رضي هللا عنه ،-يصاب برجله ،فال
عالج هلا إال القطع ،ويتجاوز احملنة ،فقط بدخوله يف الصالة.

إذاً هناك سر عظيم -اي صاحيب -هو الذي جعل هؤالء يصمدون عند احملن ،فالنفس حتيط هبا اهلموم
العواصف ،بدرجات متفاوتة ،حسب األشخاص أنفسهم ،ويشكو كثري من الناس ما تشكو منه،

نتيجة األحداث العاصفة اليت متر ابألمة اليوم ،وأمهها فقدان اهلوية الذي جعل أفراد األمة كقطعان
تسري يف ليلة مطرية ،حيث جتد كثرياً منهم بدأ يتوارى األنظار خمافة أن يوصم ابلتدين ،وبعضهم بدأ
يتنازل عن بعض الشعائر التعبدية ،من أجل أن يقال هو متفتح وعصري.

أما السؤال الذي يبحث عن إجابة ،فهو كيف اخلروج من هذا املأزق؟ وهو فكرة سؤالك .وال

أكتمك سراً إذ أقول لك إن سؤالك هيج مشاعري ،وكوامن نفسي ،فجاءت هذه اخلواطر عرب إجابة
سؤالك ،فالواحد منا قد متر عليه هذه اخلواطر اليت جتعل سحائب الفتور ختيم على نفسه ،فإذا عرفنا

أن حياتنا أصالً -منذ بلوغ سن التكليف إىل املمات -هي عبادة هلل سبحانه وتعاىل ،فأنت إذا

عرفت هذا وأيقنت به تغري مسار حياتك ،فهذا اهلم الذي حتس به هو عبادة تقربك إىل هللا؛ ألنك

ستلجأ إليه تطلب منه املعونة ،والدعاء عبادة ،فأنت تثاب مرتّي للدعاء واللجوء إليه.
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مث إنك إذا أتملت منطوق التكاليف الشرعية جتدها بنيت على االستطاعة واملقدرة ،فاهلل -سبحانه
وتعاىل -ال يطلب منك إال ما تستطيع أتديته ،على حسب احلالة اليت أنت فيها (ال يكلف هللا نفساً
إال وسعها) [البقرة( ، ]286 :فاتقوا هللا ما استطعتم) [التغابن ]16 :تعطيك هذه النصوص
مساحة من الطمأنينة جتعلك متشي اهلوينا ،وال تضطرب وتتأثر يف ممارسة الشعائر التعبدية بسبب

موقف أمل بك؛ ألن حياتك كلها أصالً عبادة ،والغاية من إجيادان يف هذه احلياة أصالً هو العبادة( ،وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) [الذارايت ]56 :إذاً ما حتصل عليه من إمكاانت وغريها إمنا هي

عوامل مساعدة لك لتأدية هذه العبادة بيسر وسهولة ،فإذا أقبلت عليك النعم تسلك طريق الشكر

والثناء واحلمد ،وإذا أحاطت بك النقم وأسرتك اهلموم واألوجاع سلكت طريق الصرب ،والشكر

والصرب مها من أروع العبادات.

فإذا أصابتك اهلموم وجعلتك قلقاً حائراً ،وال تدري ماذا تفعل ،فعليك ابلفرائض متسك هبا أبنيابك

وأسنانك ،ألهنا هي األصل ،واحملاسبة معولة على إمتام الفرائض ،نقصاً أو إمتاماً ،أما النوافل فإنك

تثاب على فعلها األجر العظيم ،وال حتاسب على تركها ،فإذا هبت عليك نسائم الربيع فعليك هبا،

أي النوافل أدها وأكثر منها ،حسب ما تطيق منها ،أو جتد نفسك فيه ولو كان قليالً ،لكن تفطن

للمداومة ،كما قال عليه الصالة والسالم" :أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل" .أخرجه البخاري

( ، )5983ومسلم ( ، )1302هذه وصييت لك على حالتك اليت أنت فيها ،تشبث ومتسك
بفرائض هللا ،وعض عليها أبسنانك ،وانشب أظفارك فيها ،فهي املخرج والنجاة ،وعليها مدار
الفالح .أعانك هللا ،وفرج هللا مهك.
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معاانيت بّي الرايء وترك العمل
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى
التاريخ 1426/06/13هـ
السؤال

كيف أفرق بّي منع نفسي من الرايء ،وبّي منعها من أداء عمل خوفاً من أن خياجله رايء ،فقد مسعت:
أن اخلوف من الرايء رايء ،فخفت من ذلك خصوصاً يف جمال التعامل مع اآلخرين ،أو النصح يف

امللتقيات .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

قال احلسن -رمحه هللا( :-العمل من أجل الناس رايء ،وترك العمل من أجل الناس شرك)  ،وعلى

العبد أن يصحح نيته قبل العمل ،وأثناء العمل ،وبعد العمل ،وأن يكون دائماً طلب اإلخالص منه

على ابل ،وأن جياهد نفسه على اإلخالص؛ ألن النفس حتب املدح واطالع الناس على األعمال ،فال

تدع عبادة هللا والتقرب إليه من أجل مراعاة الناس وخوف الرايء ،مع احلرص التام على إخفاء

األعمال إال ما ليس منه بُد ،كالدعوة إىل هللا وصالة اجلماعة ،وسؤال هللا اإلعانة والتوفيق ،ومما يعّي

على اإلخالص أربعة أمور:

( )1االعتصام ابهلل ،وسؤاله اإلعانة والتوفيق والقبول.
( )2احلذر من الشيطان.
( )3احلذر من النفس.

( )4االنصراف ابلقلب عن املخلوقّي ،قال هللا تعاىل" :الذين ينفقون أمواهلم ابلليل والنهار سراً
وعالنية" [البقرة. ]274 :
ويقول تعاىل يف احلديث القدسي" :من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه" رواه مسلم

(. )2985
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كيف أحافظ على هذه احلياة األسرية السعيدة؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/04/29هـ
السؤال

سؤايل خيتلف نوعاً ما عن األسئلة اليت تطرح يف هذا املوقع ،حيث إن الغالب عليها طلب املساعدة
حلل املشاكل األسرية واخلالفات العائلية ،أما أان فملخص قضييت ما أييت :وهي أن إحدى األسر

حصل هلا حادث سيارة ،فمات يف هذا احلادث األب واألم هلذه األسرة ،وتركوا وراءهم تسع بنات
وولداً واحداً هو أصغرهم ،وعمره حوايل مخس سنوات ،يف تلك الفرتة كنت يف الدراسة اجلامعية،

وعلى وشك التخرج ،وقد أضمرت يف نفسي حينها الزواج من إحدى هذه البنات؛ شفقة عليها وبراً
وإحساانً هبا ،ويبدو أن هذه النية كانت لدى كثري من أصحايب ،ففي السنة األوىل من هذا احلادث
تزوجت ثالث من هذه البنات يف ليلة واحدة ،ويف السنة التالية تزوجت اثنتان يف ليلة واحدة،

خترجت من اجلامعة وال زالت فكرة الزواج من هذه األسرة تراودين ،وفعال تقدمت خلطبة إحداهن
وكان عمرها ثالث عشرة سنة ،ويل معها حوايل ست سنوات ،وهي إنسانة متدينة ،أمينة ،عفيفة،

ومجيلة اخلَلق واخلُلق ،وقد رزقين هللا منها ولدين ،وأقوهلا بكل صدق :إنين أعيش معها حباً عظيماً،
كونت معها أسرة سعيدة ،ووجدت فيها كل الصفات اليت يتمناها الزوج يف زوجته ،وقد
وحياة طيبة ،و ّ
أصبحت ابلنسبة يل مصدر سعادة وأنس وطمأنينة وهناء ،وراحة نفسية أجد حالوهتا وأان أكتب هذه
الكلمات ،سؤايل هو كيف أحافظ على هذه احلياة وهذه األسرة ،خاصة وأنين ال أصنف نفسي من

أهل الصالح ،لكنين -حبمد هللا -من احملافظّي على مجيع الصلوات يف املسجد ،وحمافظ على قيام

الليل ،وعلى وشك حفظ القرآن الكرمي ،ومطهر بييت من القنوات والغناء وصور النساء ،سؤايل كيف
أحافظ على زوجيت؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
إىل األخ السائل الكرمي :سالم هللا عليك ورمحته وبركاته.

بداية أسأل املوىل جلت قدرته أن حيفظ علينا وعليك نعمه الظاهرة والباطنة ،وأن يدمي علينا وعليك
األمن واالستقرار األسري والعاطفي ،وأن جيعل لنا ولك من أزواجنا وذرايتنا قرة أعّي ،إنه ويل ذلك

والقادر عليه.

بكل صراحة وأان أقرأ رسالتك الطيبة املباركة ،وكلما أقرتب إىل هنايتها أتوقع أهنا ستنتهي مبشكلة،

وأن ما أقرأه هو عبارة عن مقدمة ملعرفة احلال؛ وذلك ألن معظم -إن مل يكن الكل فيما ندر -تنتهي

رسائلهم مبشاكل ،ويريدون منا احلل والنصح واإلرشاد ،حىت وصلت إىل هناية الرسالة ،وجدت نفسي
أدعو لك وألهلك بدعوات كثرية ،وإذا يب أجد نفسي أمام مشكلة ،ولكنها من نوع خاص ،وهي
سؤالك :كيف حتافظ على أهلك ،وأن يدوم عليك هذا اجلو األسري الطيب املبارك؟ فقلت يف

نفسي :اي ليت رجال ونساء املسلمّي يقرؤون هذه الرسالة مثلما قرأهتا أان.

يف احلقيقة انتابين شعور مجيل جداً وأان أقرأ هذه الرسالة اجلميلة الرقيقة ،شعور تالشت عنده اهلموم

واألحزان اليت تنتابين ،وأان أقرأ يومياً عشرات املشاكل األسرية ،واليت بعضها يدمي القلب قبل العّي.
أخي احلبيب :إن جوايب لك عما سألت عنه كالتايل:
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( )1قال تعاىل" :وإذا أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم" ،فعليك مبزيد الشكر هلل على تلك النعم
العظيمة اليت حتاط بك ،من استقامتك على شرع هللا ،صالح زوجتك وأبنائك الصحة والعافية،

وطيب العيش ،وغريها من النعم الكثرية اليت تعيش يف ظلها.

( )2استقم كما أمرت ،عليك مبزيد من االستقامة على شرع هللا ،فصالح البيت يكون من استقامة
أهله على شرع هللا تعاىل.

( )3احذر من املعاصي والذنوب؛ ألهنا سبب يف زوال النعم ونزول النقم ،وصدق من قال:
إذا كنت يف نعمة فارعها  ...فإن املعاصي تزيل النعم

( )4كثرة االستغفار ،قال تعاىل" :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً
وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهناراً".

( )5وأد كل مشكلة تطل برأسها يف بيتكم السعيد ،فال جتعل للمشاكل سبيالً إىل حياتكم ،وهذا ال
يكون إال بتجنب سبل الشيطان الرجيم.

( )6ابذل كل ما يف وسعك يف إسعاد أهلك وأوالدك يف حدود الشرع  -من غري إفراط وال تفريط.-
عزز ِّ
وقو العوامل اإلجيابية يف حياتكم الزوجية ،والعمل على حمو وإماتة العوامل السلبية.
(ّ )7
( )8أشعر زوجتك مبزيد من احلب واحلنان والعطف واالحرتام ،واجعلها دائماً يف تلهف وشوق

للحديث إليك واجللوس معك.

( )9ومسك اخلتام أكثر من الدعاء ،أبن يدمي هللا عليك هذا اخلري.
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،
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ختلّصت من جنينها من أجل حبيبها
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/04/21هـ
السؤال

عندي مشكلة وال أانم الليل منها ،وهي أن جاريت تتكلم ابهلاتف من عندي مع حبيبها ،وهي متزوجة

أخربت زوجها ابلقصة
وحامل ،وأان أمسع حديثها ،وبعد أن ختلّصت من اجلنّي من أجل صاحبها
ُ

كاملة ،ويريد أن يطلقها.

فهل أان ظاملة هلذه املرأة؟ وإذا قالت يل :ربنا لن يرضى عنك؛ ألنين سبب طالقها ،هل يكون كالمها

صحيحاً؟
اجلواب
كان األوىل بك أن تناصحي جارتك ،وختوفيها ابهلل من عاقبة فعلها يف الدنيا واآلخرة ،فإن مل ترتدع
فال عليك شيء من إبالغ زوجها بذلك.
وال أظنك -إن شاء هللا -إال قد ِ
فعلت هذا معها قبل أن ختربيه ،أما دعاؤها عليك (أبن هللا لن
يرضى عنك) فال يضرك هذا؛ ألهنا ظاملة لك وأنت مل تظلميها حسب قولك  -وهللا يقول "وهللا ال

يهدي القوم الظاملّي" [البقرة. ]258 :

وعسى أن يكون طالقها من زوجها هذا بداية هداية واستقامة هلا يف بقية عمرها ،وقد أهديت هلا
ولنفسك من حيث تدرين أوال تدرين "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً
وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [البقرة . ]216 :وهللا أعلم.
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كيف تتخلص من مشاعر حبها له؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/04/20هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود النصح من فضيلتكم ،حيث إنين وقعت يف مشكلة عاطفية مع رجل ،تعرفت عليه من إحدى
املنتدايت ،وبدأت العالقة قبل سنتّي تقريباً ،بدأت ابلرسائل اخلاصة ،مث املاسنجر ،مث اجلوال ..أان

أشعر أين السبب يف ذلك؛ ألين قلت له :أحبك يف هللا يف رسائل اهلومتيل ،أان مستعدة للزواج منه،

ولكن ال يوجد أي توافق من الناحية االجتماعية والعمرية ،أان واثقة جداً أن أهلي سريفضونه؛ ألن

عمره يقارب األربعّي ومتزوج ،حاولت أن أقطع عالقيت به ،وصرت طرحية الفراش ،فقليب ال حيتمل؛

ألين أحبه كثرياً ،أخالقه كرمية ،وشخصيته تعجبين كثرياً ،ماذا أفعل؟ أرجوكم وجهوين ابلنصائح ،كيف

أتصرف؟ علماً أنه ال حيتمل فراقي ،فإذا غبت يومّي اتصل يسأل عن حايل ،أان خائفة كثرياً من

أهلي ،لو عرفوا أين أكلمه وأحادثه ابجلوال سوف يقتلوين ،كيف أختلص من مشاعر احلب جتاه هذا

الشخص ،ومن مشاعر اخلوف جتاه أهلي؟ كما أنين أشعر دائماً بتأنيب الضمري ،أرجوكم ساعدوين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ال أعلم ِ
لك حالً إال أن تسارعي يف قطع عالقتك هبذا الرجل؛ فما دمت تعلمّي أن توثيق العالقة

بينكما ابلزواج غري ممكن ،فما الذي جيعلك ِّ
تصرين على بقاء العالقة بينكما؟

إن ما حتسينه من الوجد والشوق وامليل والتعلّق جتاه هذا الرجل سببه تساهل منك يف البداية بقبوله

تقوت بينكما الصلة ،وزاد بينكما التعلّق ،فس ّدي هذا الباب ترحيي نفسك من
صديقاً لك إىل أن ه
عناء وعذاب ،ومن ورائه عذاب شديد ،فالعّي تزين وزانها النظر ،واألذن تزين وزانها السمع…"

احلديث… وفقك هللا.
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هل أرجع لبلدي أم أواصل دراسيت يف بلد الكفر؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى
التاريخ 1426/04/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أان شاب ملتزم -وهلل احلمد -أبلغ من العمر  19عاماً ،ومشكليت كاآليت :خترجت العام املاضي من

الثانوية العامة ،وحصلت على املركز األول على مستوى منطقيت ،فحصلت على جائزة ،وهي عبارة
عن بعثة للدراسة يف أمريكا يف التخصص الذي أرغبه ،فاحرتت حرية ال يعلم هبا إال هللا ،واستخرت

مرات عديدة ،وشاورت الكثريين ،واختلفت اآلراء ،يف العطلة قمت ابلتقدمي إلحدى اجلامعات يف

بلدي ،فتم قبويل وهلل احلمد واملنة ،وطبعاً وافقت على البعثة استجابة لرغبة األهل وغريهم -وهي مل

تكن رغبيت ،-وقبل هناية العطلة قمت ابلتقدمي لتأشرية طالب يف السفارة األمريكية ببلدي ،ومت قبول
طليب ،وخرجت التأشرية بعد أسبوع ،وقد أخذت موافقة من الكلية يف بلدي أبين رمبا أعود السنة

القادمة إذا حصل يل أي ظرف أو عدم ارتياح للدراسة ابخلارج أو غريه ،سافرت ألمريكا وأان أكتب
مشكليت منها اآلن ،سافرت وليس لدي رغبة يف السفر ،وأان اآلن أدرس اللغة اإلجنليزية يف مركز

متخصص لذلك ،وبرانمج البعثة هو أن أكمل دورة اللغة مث التحق ابجلامعة اليت أريد ،افتقدت صالة
اجلماعة ،فقليل ما نصلي مجاعة؛ حيث إين أسكن بعيداً عن املساجد ،وافتقدت حلقات القرآن،
وافتقدت اجلو الروحاين ،واإلخوة الذين كانوا معي يف اجلامعة يف بلدي ،فهنا كل من حويل كفرة،

واملسلمون الذين معنا مل أجدهم كما توقعت  -أعين من هم يف سين ،-بدأت أقصر كثرياً يف ديين

وهللا املستعان ،لست كما سبق ،افتقدت كل شيء ،حلسن احلظ وجدت أن أتشرييت مدهتا  8أشهر،
حيث تنتهي قبل عطلة الصيف يف بلدي أبسابيع ،وابلتحديد يف اليوم الذي أكمل فيه الدراسة يف

مركز اللغة اإلجنليزية ،أمتىن أن تنصحوين وترشدونين إىل الصواب ،هل أكمل الدراسة يف أمريكا

وأصرب برغم كل ما سبق؟ أم أعود ألكمل الدراسة يف بلدي ،حيث إن ذلك أصلح لديين وأسعد
لنفسي؟ أرجو نصحي جزاكم هللا عين خري اجلزاء؛ فأان يف حرية.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الفاضل :أنت بعقل الرجل الراشد ذي األربعّي ،وإن كنت يف سن التاسعة عشرة ،أنت رجل
حبق ،وقليل من يكون يف مثل عقلك وهو يف مثل سنك ،أُ ْكِرب هذا العقل ،كم من شاب يف مثل
سنك حيلم أن يقيم حيث تقيم ،حيث ال رقيب وال تقييد حلرية  ...خيتار ما يشاء ويفعل ما يريد،

فالشهوات مباحة ،والعالقات احملرمة متيسرة ،واحملظورات مرفوعة.

تكونت يف ذلك اجملتمع الطيب مع الصحبة األبرار يف
أما أنت ففي قلبك البذرة الصاحلة اليت ه

جامعتك السابقة ،وحسن تربية أبيك لك ودعاء أمك ،هذه البذرة ليست إال اإلميان واخلوف من

الرمحن ،وهي اليت دفعتك إىل أن ترسل هذه الرسالة تطلب املشورة.
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أخي :أحسب أن ما أمضيته من الوقت هنالك ٍ
كاف لتعلّم الكثري من هذه اللغة الضرورية يف
فعد أدراجك إىل وطنك ،وانتظم يف اجلامعة اليت قبلتك؛ ففيها الصحبة الصاحلة ،والبيئة
ختصصكُ ،
اإلميانية ،حيث ال اختالط وال فنت ،وال شهوات ،حتوطك فيه صحبة صاحلة ،يذكرونك إذا نسيت،

وينشطونك إذا فرتت ،ويعينونك على طاعة هللا ،وال أرى ما يوجب بقاءك فيما أنت فيه اآلن ،فأنت

مقبول يف جامعة انجحة قوية ويف وطنك ،وينتظرك  -إن شاء هللا -مستقبل زاهر ،وأنت بذلك حتفظ
نفسك أن تستهويها نزوة الفاحشة ،أو يصيبها فتور عن الطاعة ،والقلب كما يقوى إميانه ابلطاعة

واجتناب الكبائر ،فإنه كذلك يضعف إميانه مبا أيلفه من الكبائر ،وإصالح دنياك ال يكون إبفساد
آخرتك ،فأصلح دنياك مبا ال تفسد معه آخرتك.

أما التعويل على الصرب واملصابرة طيلة بقائك هنالك فمغامرة ،قد ال تنجح يف غالب الظن ،فاملدة
طويلة ،وأنت شاب عزب ،غريب يف ٍ
بلد احلرية فيه مطلقة ،والشهوات فيه ضاربة أبطناهبا ،ونصيحتنا
إليك أن تعود إلينا حيث أهلك وصحبتك الصاحلة ،وبلدك الذي تسمع فيه ذكر هللا ،وتُعان فيه على
الصالة والصيام .أسأله سبحانه أن جيعلك مباركاً أينما كنت ،وأن يصلح لك شأنك كله.
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كيف أزور مريضاً؟
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى
التاريخ 1426/04/9هـ

السؤال

ما هو أجر املريض احملتسب لألجر؟ وما هو أجر زايرة هذا املريض؟ وما يقال عند زايرته؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فال شك أن االحتساب من أفضل القرابت؛ قال تعاىل" :الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان

إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون".

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ما من مؤمن يشاك شوكة يف الدنيا فما فوقها فيحتسبها إال
قضى هبا من خطاايه يوم القيامة" ،رواه ابن أيب الدنيا يف املرض والكفارات ،وإسناده حسن.

ويف صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال لعطاء :أال أريك امرأة من

أهل اجلنة؟ قلت :بلى ،قال :هذه املرأة السوداء أتت النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال :إين أصرع
ِ
صربت ولك اجلنة ،وإن شئت
وأين أتكشف ،فادع هللا يل ،قال صلى هللا عليه وسلم" :إن شئت

دعوت هللا أن يعافيك" قالت :أصرب ،قالت :فإين أتكشف فادع هللا أال أتكشف ،فدعا هلا.

واالحتساب يضاعف األجر ،ويزيد من ثقة العبد بربه ،ويدفع احلزن ،وجيلب السرور ،وهو دليل
الرضا بقضاء هللا وقدره ،ودليل على حسن الظن ابهلل تعاىل.

وأما عيادة املريض فقد حث عليها النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف أحاديث كثرية ،فعن أيب موسى
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أطعموا اجلائع ،وعودوا املريض،وفكوا العاين".

ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-مخس جتب للمسلم على أخيه :رد السالم ،وتشميت العاطس ،وإجابة الدعوة ،وعيادة

املريض ،واتباع اجلنائز" ،ولزايرة املريض فضل عظيم ،فقد ورد يف صحيح مسلم من حديث ثوابن -

رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :من عاد مريضاً مل يزل يف خرفة اجلنة" ،قيل

اي رسول هللا :وما خرفة اجلنة؟ قال" :جناها".

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من عاد مريضاً
اندى مناد من السماء :طبت وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة منزال" رواه الرتمذي وحسنه األلباين.
وقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يعود أصحابه  -رضي هللا عنهم -إذا مرضوا ،وإذا عاد

املسلم مريضاً دعا له ،وال يطيل عنده املكث؛ حىت ال ميلّه ،فعن عائشة -رضي هللا عنها -أن رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا أتى مريضاً ،أو أُيت به إليه قال عليه الصالة والسالم" :أذهب
البأس ،رب الناس ،اشف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر سقماً" متفق عليه.

قال اإلمام الغزايل :وأدب العائد  -أي للمريض -خفة اجللسة ،وقلة السؤال ،وإظهار الرقة ،والدعاء

ابلعافية ،وغض البصر عن عورات املوضع ،وعد إىل كتاب األذكار للنووي ملعرفة ما يقال عند زايرة
املريض غري ما ذكر .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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طريقة مكشوفة لعالقة مشبوهة
اجمليب د .أماين سعيدة

طبيبة نفسية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/04/9هـ
السؤال

كنت على برانمج (البال توك)  ،فإذا بشخص حيدثين على (الربايفت) ويزعم أنه حيبين ،وأخربته إذا
كان حيبين فعليه احلضور لبلدي - ،فهو ببلد آخر -على أن يرى كل منا اآلخر؛ ألن احلب بغرض

الزواج عن بعد ال يصلح ،فال بد أن نتعرف على بعض ،وأجابين بعزمه على ذلك ،واعرتضت عليه؛

ألنه يصغرين بثالث سنوات ،فر ّد علي أبن فارق السن ال يضر ،مث اختذت قراراً أن أقطع عالقيت به؛
ألنه غلب على ظين أنه كذاب وخمادع ،ولو كانت نيته صادقة ألتى إىل بلدي ،وخطبين من أهلي.

فهل أان خمطئة؟ أرجو إفاديت ،ولكم جزيل الشكر ،وابرك هللا فيكم.

اجلواب

أيتها األخت الفاضلة :هل تعتقدين أن شخصية هذا الشاب من البساطة والوضوح لدرجة أنه ميكنه

أن يعرفك من خالل صوتك ،ويعرف خصائصك ومميزاتك وعيوبك؟

إذا كانت إجابتك بال ،فإنه ابلفعل لن تستطيعي أن تثقي يف شخص كل ما يظهر من شخصيته هو

صوته ،أو طريقته يف احملادثة من خالل النت ،وهذا يدلك على أن ما تفعلينه هو ابلفعل شيء بعيد
عن املنطق واملعقولية ،وقد يرجع ذلك إىل وجود وقت فراغ لديك ،أو وجود فراغ عاطفي جعلك

تتجهّي حنو أول إشارة لك إبشباع هذا اجلانب ،لذلك أنصحك  -أيتها األخت الفاضلة -اليت
تشعر أبهنا تقوم بشيء خاطئ ،لكنها ال تقوى على االعرتاف هبذا اخلطأ بصوت ٍ
عال أمام نفسها،

أنصحك أن توطدي عالقتك ابهلل  -سبحانه وتعاىل -أوالً ،مث تبحثي عن صداقة من بين جنسك؛

لتكون صداقة حقيقية تقومّي من خالهلا إبشباع فراغك وتبادل اآلراء واملشاعر ،فجميعنا جيد نفسه

يف بعض األحيان أحوج ما يكون إىل التقدير من اآلخرين ،لكن املهم من هم اآلخرون الذين نرتجى
منهم هذا التقدير؟.

كما أنصحك مبمارسة هواايت مثل الرايضة حىت لو كانت املشي؛ ألهنا من أفضل األنشطة اليت
تساعد على وجود توازن نفسي داخلي ،وتبدد امللل واإلحباط والكبت واملشاعر السوداء.
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حتاصرين ديوين
اجمليب يوسف السيف

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/01/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

منذ عشر سنوات وأان مبتلى هبم الدهين ،مهموم ابلليل مذلول ابلنهار ،أخشى أن أموت قبل أن أسدد
ديين ،أان يف ورطة وهللا .ما العمل؟ .ال تنسوين من دعائكم الصادق.
اجلواب

األخ السائل حفظه هللا :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

نشكر لك تواصلك معنا يف موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد.

أما جوايب على مشكلتك فأقول:

حرصت تعاليم اإلسالم اخلالدة وتوجيهاته السامية على حقوق العباد حفظاً وصيانة وتقديراً واحرتاماً
حىت قرر أهل العلم قاعدهتم املشهورة :حقوق هللا مبنية على التيسري واملساحمة ،وإىل جانب من
جوانب تعظيم حقوق العباد ينبه املوىل جل وعال يف كتابه فيقول" :اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا

أموالكم بينكم ابلباطل" [النساء ، ]29 :ويشري إىل ذلك الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -حيث
يقول" :ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه منه" أخرجه أمحد يف املسند ( ، )20172ويقول

صلى هللا عليه وسلم يف قاعدة التشريع" :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ،كحرمة
يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا" متفق عليه ،أخرجه البخاري ( ، )1741ومسلم

( )1679من حديث أيب بكرة -رضي هللا عنه.-

* اإلسالم حذر من التهاون يف أداء الدين أو املطل والتأخري فيه أو التساهل يف أدائه.

* إن َدين اآلدمي يف نظر اإلسالم أمانة عظمى ومسئولية كربى ،يقول تعاىل" :إن هللا أيمركم أن تؤدوا

األماانت إىل أهلها" [النساء. ]58 :

* فأنت أخي ،ال بد لك أن تؤدي حقوق الناس ،وأن تضع يف ابلك أن تسدد حقوقهم ،ويف هذا

احلال فإن هللا سوف يعينك فعليك مبا يلي:

 -1تضرع إىل هللا تعاىل يف كل وقت وكل حلظة أبن ييسر لك قضاء هذه الديون اليت عليك .فإن هللا
خري معّي للعبد على قضاء ديونه.

 -2ال بد أن تكلم أصحاب اخلري من جتار ومؤسسات ومجعيات فرمبا يساعدونك ولو جبزء بسيط مما
تعانيه من هذه الديون.

 -3ال بد أن خترب من عليك حقوق هلم أبن أمواهلم سوف تدفع هلم ،واطلب منهم الصرب والتسامح
فرمبا يراعوا ظروفك.

 -4حاول أن تعمل عمالً آخر إضافياً من أجل أن يساعدك يف توفري املال لسداد هذه الديون.

 -5احذر من معاجلة املشكلة مبشكلة أخرى ،وذلك ابالستدانة لسداد الدين؛ فإن هذا جيعلك يف
دوامة ال تستطيع اخلروج منها.

تذكر أخي  ...أن هذه اهلموم والغموم اليت تصيبك من جراء هذه الديون هي سبب يف تكفري ذنوبك

وسيئاتك إن شاء هللا .ولكن عليك الصرب واالحتساب.

وأخرياً أسأل هللا تعاىل أن يفرج مهك ويقضي عنك دينك.
إنه مسيع جميب الدعاء.
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استشارات تربوية وتعليمية
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أوال :تربية األوالد
ً
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كيف اغرس يف ولدي ثقته بنفسه؟!

اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1427/04/09هـ
السؤال

ماذا أفعل لتصحيح األخطاء اليت ارتكبتها يف حق ابين؟
ابين الكبري يدرس يف الصف الرابع االبتدائي وبفضل هللا وتوفيقه مستواه الدراسي ممتاز ولكنه

لألسف الشديد وقع ضحية أم قاسية وأب أشد قسوة منها ،فأصبح بذلك خياف أن يبوح لنا مبا
حيدث له من مشكالت يف املدرسة ويف نفس الوقت ال يستطيع الدفاع عن نفسه ،فضالً عن أن

الولد أصبح واضحاً عليه عالمات االرتباك واخلوف منا ،علماً أبنين اكتشفت أنه يكذب حىت ال

يتعرض للضرب.

ما إن يقول له أحد املدرسّي سأتصل بوالدك إال وترتعد فرائصه ويبكي ويتوسل حىت

ال يتصل يب املدرس ليخربين عن أي مشكلة حدثت له.

قبل أايم اشتكى يل من بعض الطالب يف املدرسة وأخربين أبهنم يضربونه وطلب مين أن أكلم مدير

املدرسة مبا حدث له.

فاتصلت أبحد املدرسّي وطلبت منه حل هذه املشكلة وابلصدفة اكتشف املعلم أن القضية ليست

قضية ضرب كما ي ّدعي ،بل هي قضية أخالقية كان فيها هو الضحية وإبصرار من ذلك املدرس
اعرتف مبا حدث له من أولئك الطالب.

وقد أدى ذلك الفعل إىل إصابته ابكتئاب نفسي! أفيدوين:
كيف أعاجل هذا الوضع الذي حدث له علماً أبنين نقلته من املدرسة؟
كيف أصحح اخلطأ الذي ارتكبناه أان ووالدته يف حقه؟

كيف أمتكن من غرس الثقة يف نفسه؟

كيف أمتكن من القضاء على مشكلة الكذب؟
أفيدوين فأان وهللا أعيش يف دوامة ،ولكم مين جزيل الشكر والتقدير ،ومن هللا األجر والثواب.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أيها األب املبارك أمحد لك هذا االستيقاظ واالنتباه بعد مرور بعض الوقت ،والتجاوز يف حق فلذة

كبدك ،ابنك ،وإليك الرأي عرب هذه الوقفات.

األوىل :النهوض من العثرات النفسية ،واالجتماعية يف تقومي النفس حيتاج إىل بعض الوقت ،فالبد أن

يكون الزاد الصرب مع اإلصرار ،والثقة ابلتغيري ،وكمال االنتباه.

الثانية :زرع الثقة ابلنفس برتك مجيع وسائل التقليل من الذات ،من التحقري والنقد ،ودفعه لالعتماد
على نفسه فيما يصغر من األعمال ،ومساعدته فيما كان زائداً على قدرته ،مع ترك اإلمتام له،

وإمساعه عبارات التكرمي والفخر ،وتستحسن القراءة حول هذا املوضوع يف الكتب اليت تعىن ابلثقة

ابلنفس عامة ،وابألطفال خاصة ،مع مطالعة لبعض املواقع يف اإلنرتنت حول هذا املوضوع.

الثالثة :االبن يف السنة العاشرة ،فالبد من مفاحتته حول منوه اجلسدي ،والغريزي ،وضرورة حتليه

ابآلداب اخلاصة ابلسرت ،وإعطائه بعض ما يهم يف هذا الباب ،فقد أوصى الرسول الكرمي -صلى هللا
عليه وسلم -ابلتفريق بّي األبناء يف املضاجع وهم أبناء عشر ،وحيسن تعليمه بعض وسائل الدفاع

عن النفس ،ولن يدافع عن نفسه مسحوق الكرامة ذليالً ،يقتله اخلوف من أعز الناس إليه "والداه".

الرابعة :ثقتكما أنت ووالدته بتجاوز هذه الغلطة ،وأن ال تكون حمبطة لكما خملة بتوازنكما فتنقالنه

من غلطة إىل أخرى ،فليس البديل للقسوة إعطاؤه ما ال يستحق ،وجعله ال يسمع كلمة "ال" منكما،

فهذا خطأ آخر.
واخلامتة أن يشعر أنكما مصدر احلب ومورده فضمه وتقبيله ومشاركته يف ألعابه وحل ملشاكله مما

يقوي الرابطة بينكما وبينه ،ويشبع غريزة فطرية لديه.
جعله هللا ذخراً ،وذكراً ،وعزاً ،وجمداً ،وأجراً.
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طفل  ...ومهة عالية!
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1427/03/25هـ
السؤال

لقد مسعنا يف اآلونة األخرية عن انتشار األمراض النفسية احلديثة مثل( :اخلوف املرضي-الرعب

الداخلي-نوابت الذعر -القلق املرضي-اخلفقان وزايدة ضرابت القلب عند التحدث أمام اآلخرين)
 ،فهل كان الصحابة الكرام -كخالد بن الوليد وعمر ومحزة وأسامة وسلمان وغريهم -مصابّي أبحد
منها ،وهل كانوا يعرقون أو يرجفون عندما حيدثهم أحد؟ وهل كانت ضرابت قلوهبم تزداد عندما

يواجهون هذه املواقف؟ وهل كانوا يتدربون للقتال بروح قتالية عالية ومحاس ،ويستخدمون عقوهلم يف

التدريب مثل اجليوش اليوم؟ وهل كانت لديهم شجاعة اإلرادة (القدرة على ضبط شهوات النفس،

ومنع جنوحها إىل مهاوي الردى واملهالك -التغلب على خماوف النفس وهواجسها وقهر أوهامها -
أال ينقاد املرء للجلساء وأصحاب املنافع أو الشهوات اليت ختل برجولته أو كرامته أو مروءته) .
أرجو اإلفادة ،فأان طفل ،وأريد أن أبين شخصية قوية ألخدم اإلسالم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أيها االبن املبارك ،لقد سررت -وهللا -عندما قرأت رسالتك املباركة اليت شدتين إليها شداً مل أجد له

تفسرياً إال أن تكون صادرة من شاب صغري السن كبري اهلمة.
نعم قرأت الرسالة ملياً فشدين فيها أمور ،منها:

 -1ذكرت شخصيات وأمراضاً ومواقف قلما يعرفها شاب يف مثل سنك ،فقلت يف نفسي :ابرك هللا

يف وال َدي هذا الشاب اللذين فتحا له ابب االطالع على النافع واملفيد ،وأصلح هللا ابنهما ،وجعله
قرة عّي هلما وألمته.

 -2دخولك ملوقع إلكرتوين جاد كموقع (اإلسالم اليوم)  ،مع أن أمثالك من الشباب رمبا حبثوا عن
مواقع مسلية إن مل تضرهم يف دينهم وديناهم مل تنفعهم ،وهذا دليل على جديتك وحرصك.

 -3ملست يف رسالتك مهة عالية تشبه مهم الرجال الذين ذكرهتم يف سؤالك ،ووالءً كبرياً لدينك

وأمتك.

ال أريد ذكر ما شدين يف سؤالك ،فهو ليس مطلوبك ،ولعل فيما ذكرت لك كفاية.

أما عن سؤالك فأقول:

 -1هؤالء الرجال الذين ذكرت هم ليسوا مالئكة ،أو خلقاً غريان ،بل هم بشر هلم مشاعر
وأحاسيس وآمال ،وغري ذلك مما يشرتك فيه كل بين آدم.

ولكن هؤالء الرجال تربوا على قوة التعلق ابهلل ،واالرتباط به من خالل أمور:

أ -احلرص التام على االقتداء ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم.-
ب -كثرة العبادة ،ال سيما ما كان خفياً منها.

ج -علو مهتهم اليت ال تقف إال عند بلوغ الفردوس األعلى من اجلنة.
د -حسن اخللق والتواضع للخلق.

هـ -طلبهم للعلم ،خاصة فيما خيص عباداهتم وقلوهبم.
وتوكل ال حمدود على هللا وحده.
ز -الوقوف عند آايت الكتاب العزيز ،وأحاديث السنة النبوية ،والعمل املباشر مبا فيهما.

م -مالزمتهم للعلماء الرابنيّي ،وذلك كوهنم ورثة األنبياء.
وغري ذلك كثري مما ال يتسع املقام لذكره.

 -2استخدم هؤالء الرجال كل ما هو متاح هلم يف زمنهم الستثماره يف تدريب أنفسهم على القتال
والصرب واجللد والشجاعة ،وغريها من الصفات.
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 -3هؤالء الرجال قد تعرتيهم بعض األمور النفسية الطارئة ،فهم بشر ،لكنهم بقوة تعلقهم ابهلل ،مث
بقوة عقوهلم وقلوهبم يتغلبون عليها.

 -4لعل من أقوى ما متيز به هؤالء الرجال وغريهم من عظماء األمة:

أ -علو اهلمة.

ب -الصرب واليقّي ،قال تعاىل" :وجعلنا منهم أئمة يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون"
[السجدة . ]24:وقد قيل :ابلصرب واليقّي تنال اإلمامة يف الدين.
هذا بعض ما تيسر فيما يتعلق جبزء رسالتك األول.
وابلنسبة للجزء اآلخر من رسالتك ،وهو ما خيصك أنت ،فأوصيك ابآليت:

 -1احرص ابرك هللا فيك على طلب العلم مبكراً ،وابدأ ابلقرآن ،حفظاً وفهماً وعمالً.
 -2احرص على العبادة ،ال سيما اخلفية منها ،وأخص مها قيام الليل وصيام النهار ،مبا تقدر ،وال
تثقل على نفسك فالقصد القصد.

 -3احرص على القراءة فيما يتعلق بعبادة القلب ،ويف أمراض القلوب ،وأحسن من أعلم قد تكلم
يف ذلك العالمة ابن القيم.

 -4الزم رفقة من الصاحلّي اجلادين ،واحرص على مواصلة العلماء الرابنيّي ،وإايك إايك من أخذ
األمور ابلعاطفة اجملردة عن العلم األصيل ،وأحسن سبيل لذلك أخذ املشورة من العلماء الرابنيّي.

 -5وسع ثقافتك املعرفية -دينياً ودنيوايً.-
رب نفسك على الصرب واجللد والشجاعة والتعقل ،وغريها من الصفات اليت حيسن ابملسلم أن
ِّ -6

يتحلى هبا.

 -7ال تنم ليلة حىت تطمئن على رضا والديك عنك.
 -8وهو أهم ما أقول ،اجلأ إىل هللا ابلدعاء ،بل عليك ابإلحلاح ،وحت هر ساعات اإلجابة.
اللهم وفقه وثبته ،وانصره ابإلسالم ،وانصر أمته به اي رب العاملّي.
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توجيهات يف تربية األوالد
اجمليب د .إبراهيم الزامل
(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1426/11/01هـ

السؤال

أان أم لطفلة عمرها سنة واحدة ،أريد النصائح والتوجيهات لرتبية هذه الطفلة تربية إسالمية صحيحة

إبذن هللا تعاىل -وجزاكم هللا خرياً.اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن الطفل منذ حلظة خروجه إىل الدنيا تبدأ بذور الرتبية تغرس معه ،مثل التحنيك واألذان والتسمية
واخلتان وما إىل ذلك ،وحيث إن ابنتك قد بلغت السنة فقد فاتك شيء من ذلك ،ولكن بقيت لك

أشياء أخرى عظيمة ،ومنها:

 -1نشأهتا على اآلداب الشرعية ،وال تظين أهنا لن تعيها ،بل إهنا ستنفذها مثلك ،وإن مل تدرك

معانيها وأسباهبا وأتويالهتا ،وذلك مثل التيامن ،فإذا أردت أن تلبسيها فابدئي ابليمّي ،حىت لو قرب
لك اليسار فرديها وقريب األخرى ،وإذا أرادت أن أتكل وتناولت ابليسار فرديها وقدمي اليمّي ...

وهكذا يف بقية األمور.

وإين أكرر لك أخية أن مثة أموراً ال يدركها الطفل ،لكن هذا ال يعين أن نتغافلها ونتساهل هبا ،بل

واحتذاء ،وأكرب شاهد على ذلك ما فعله النيب -صلى
نطبقها على أنفسنا وعليه حىت يعتادها تقليداً
ً

هللا عليه وسلم -مع احلسن ابن ابنته فاطمة ،عندما أكل مترة من متر الصدقة ،ومل يكن النيب -صلى
هللا عليه وسلم -يعلم بذلك ،فلما محله سقط من لعابه على يد النيب -صلى هللا عليه وسلم -فرآه
ممزوجاً ابلتمر ،فعلم أنه أكل منه ،فقال :كخ كخ أمل تعلم أان ال أنكل الصدقة؟ فقوله كخ يدل على

أن الطفل مازال صغرياً ،ومع ذلك مل مينعه ذلك من توجيهه ،مث إنه قال" :أان ال أنكل" فأشرك نفسه
معه؛ ليفهمه أنه ليس وحده املمنوع منه ،بل النيب -صلى هللا عليه وسلم -ممنوع معه ،وقويل مثل

ذلك يف االستئذان وإلقاء التحية وآداب النوم واألكل.

 -2احذري األخالق السيئة واأللفاظ النابية ،فإن ابنتك يف فرتة ٍ
تلق وحماكاة لك حىت لو مل تري
أنت ذلك فإهنا حتفظ يف ذاكرهتا التصرفات والكلمات ،وتصدرها يف حينها .احذري الكذب عليها؛
فإنه كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -أهنا تكتب عليك كذبة ،وتفقدي بذلك مصداقيتها

عندك.

 -3الزمي احلكمة يف ردات فعلك عند صدور كلمات انبية أو أخالق سيئة منها فإن ردة الفعل هلا

دور إجيايب أو سليب يف العالج ،فمثال إذا مسعت منها كلمة انبية ألول مرة فاحذري الغضب
واالنفعال اللذين جيعالهنا تعلم أهنا سبب لغضبك فيدفعه إىل تكرارها ،ولكن أنسيها تلك الكلمة ،إما

إبشغاهلا عنها أو حتويرها إىل كلمة طيبة مشاهبة هلا ،فتظن أهنا أخطأت يف لفظ الكلمة ،وتنتقل منها

إىل اجلديدة.

وإذا رأيت منها خلقاً سيئاً ،مثل إذا أغضبها أحد اثر غضبه ورمى مبا يف يده وما إىل ذلك فال تعنفيه،
بل امتصي غضبه وجاهدي نفسك ،وامسكي أعصابك ،وهدئي املوقف ما استطعت ،بل مهما

عانيت وأتذيت؛ حىت جتديها بدأت هتدأ رويداً رويداً ،أما لو اثرت اثئرتك بسبب غضبها وما رمته أو
كسرته فستستمر على هذا املنهج رغبة فيما يثريك.
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 -4وابملقابل عوديها األخالق احلميدة واأللفاظ الطيبة ،مثل احللم واهلدوء وحب اخلري للناس،
واحرتام اآلخرين ،وبرك وأبيها ،واحرصي أن تكرري أمامها األلفاظ الطيبة وجتنيب القبيح منها؛ فهي
كما ذكران -يف مرحلة ٍتلق.

 -5تذكري دوماً يف كل تصرفاتك أنه مثة من يطلع عليك وحياكي كل تصرفاتك ،فكوين له قدوة،
وجاهدي نفسك تصلح حالك وحال ابنتك.

 -6ال تغفلي أمرين هامّي مها أساس وسالح كل عامل:

األول :اإلخالص ،فمن أخلص بلغ مراده ،ومل يندم على ما حصل وال على ما فات.
الثاين :الدعاء ،وعليك بسهام الليل اليت الختطئ ،فكم من نعمة ظاهرة وابطنة استجلبت ابلدعاء،

وكم من كرب كشفه هللا ابلدعاء ،وكم من ذنب غفره هللا ابلدعاء ..فأكثري من التضرع بّي يدي هللا
أن يعينك ويسددك ويصلح ذريتك.
واستصحيب معك دوماً قوة العزمية وصدق النية ،فكلما فرتت زودي نفسك مبا يقويها ويرفع مهتها

لتواصل مسريهتا يف طريق الرتبية الصحيحة ،وأكثري من االطالع على كتب الرتبويّي يف هذا اجملال،

وأخص اإلسالمية منها ،مثل :تربية األوالد يف اإلسالم ،لعبد هللا انصح علوان.
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طفل مشاكس!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1422/5/29
السؤال

آمل منكم مساعديت يف حل مشكلة ابين ..الذي يبلغ الثامنة من عمره ويدرس يف الصف الثاين
االبتدائي ..متفوق إىل ٍ
حد ما يف دراسته وهادي يف املدرسة كما أفادوين
 !!!..وترتيبه الثاين بّي إخوانه وأخواته حيث تكربه أخته يف الصف اخلامس ..ويوجد أخ وأخت

أصغر منه ( 5سنوات و 3سنوات) ومشكلة ابين الذي أرهقنا مجيعا أنهً يعاند يف كل صغرية وكبرية..

كثري الصراخ بسبب وبدون سبب ..وال يلتزم أبوامري ..بل حياول أن يثري غضيب أبي طريقة وبشكل

مستمر ..رغم أين أحاول إرضاءه بكل السبل ..واهنض إليه مسرعة عندما ينادي أو يصرخ ..حماولة
هتدئته ولكن دون جدوى !!..حيث تزداد حالته سوءاً وازداد معها حرية ..ويف الفرتة األخرية بدأت

حاليت النفسية تتأثر لذلك ..وتزداد سوءاً !!!..فماذا أفعل أفيدوين ..وجزاكم هللا خرياً
اجلواب

ابلنسبة ملشكلة ابنك..ووضعه املتناقض يف املدرسة (هدوء اتم) ويف البيت (إزعاج كبري) !!! وابلنظر
إىل مستواه الدراسي املتميز إىل حد ما كما ِ
أفدت..وقدراته العقلية املناسبة لعمره كما يظهر ...
أفيدك ابآليت
أوالً :مل تذكري أي معلومة عن والده..ودوره يف األسرة..وعالقته هبا بشكل عام..واببنه بشكل
خاص !!..فدور الوالد الطبيعي يف أي أسرة ميثل الرمز..والقدوة..والسلطة بشقيها "الثواب

والعقاب"

اثنياً :مما يظهر وهللا أعلم..أن ما يقوم به ابنك نوع من املشاكسة والعناد يقصد لفت النظر وجلب

االهتمام فهناك بعض األطفال الذين يطالبون آابئهم ومربيهم هبذا االنتباه يف أوقات غري مناسبة ورمبا
طرق غري مناسبة!!! وهؤالء األطفال يكونون يف العادة غري قادرين على فهم املوقف وعلى إدراك

حاجات اآلخرين..فهم يتصورون أهنم ال ميكن أن يكونوا مهمّي لآلخرين إال عندما يكونون حمور
انتباههم أبي طريقة كانت!!!

اثلثاً :لعالج مثل هذا التصرف من قبل الطفل..جيب علينا اتباع العالج السلوكي أو ما يسمى بـ
"فنيّات تعديل السلوك "وتتلخص اخلطوات املطلوبة يف مثل هذه احلالة بـ

أ-اإلطفاء والتجاهل:

ونعين به إشعار الطفل بشكل غري مباشر..أبن حركاته وإاثرته للفوضى ال تلفت انتباهنا وال تعنينا أبي

حال..وجيب هنا أن تكون مالحمنا "حمايدة"عند وقوع أي مشاكسة أو عناد منه..وال يظهر علينا أي
آاثر للغضب أو اإلنزعاج .بل جتاهل اتم وانصراف عن املوضوع برمته..كنوع من اإلطفاء .وابلتايل
ِ
ذكرت..حيقق له اهلدف احلقيقي الذي
فإن قيامك له..وحماولتك االستجابة لطلباته وإرضائه كما
يتمناه وهو لفت االنتباه..وبقاءه حتت دائرة الضوء واالهتمام!!!..

ب-إذا جتاوزت تصرفاته حدود املعقول..إىل تصرفات "عدوانية"وذات أثر خطري على نفسه أو على
اخوته..فيأيت موضوع آخر من فنيات تعديل السلوك..وهو " اإلقصاء " حيث يبعد الطفل فور

حدوث املوقف عن املكان احملبب له داخل املنزل..ويقف يف زاوية أو ركن من أركان البيت
لوحده..وملدة حمددة تزيد ابزدايد حدة املوقف السليب..ويبلّغ أبسباب إقصائه!!
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ج -أخرياً..يستخدم معه"التعزيز اإلجيايب"وذلك عن طريق [لوحة النجوم] ..وتتلخص هذه

اللوحة..بتقسيم اللوحة حسب أايم األسبوع..ويوضع يف كل يوم جنمة أو أكثر لكل استجابة إجيابية

من الطفل[ ..اهلدوء..تنفيذ األوامر..ترتيب غرفة نومه..اخل] فإذا وصلت إىل عدد معّي اتفق مع

الطفل عليه سلفاً [ 5،6أو أقل أو أكثر] مينح الطفل هدية أو مبلغ مادي..أو أي معزز يرغيه

الطفل..ويُبلغ الطفل أن هذه النجوم مثلما تزيد ابلعمل اإلجيايب..فإهنا تنقص ابلعمل السليب وهو ما
يسمى بـ"تكلفة االستجابة"

د -وأخرياً..مع ذلك..اظهري االهتمام املناسب لطفلك..يف حلظات هدوءه واسندي له بعض املهام

البسيطة اليت تشعره بقيمته واشكريه بصدق عند إمتامها..ووازين بكل ما تستطيعّي يف توزيع اهتمامك

بينه وبّي اخوته..فاألطفال حساسون جداً يف هذه النقطة..وان كانوا ال يستطيعون التعبري بوضوح

وعقالنية عن مشاعرهم.

هـ-ال تَـ ْرَكين إىل ذلك فقط..بل اسأيل هللا هلم اهلداية والصالح وأحلي ابلدعاء .أقر هللا عيوننا مجيعاً
بصالح أبنائنا،،،
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ابين خجول بشكل ملفت!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1422/6/1

السؤال

بعد شكري الكبري لكم ودعائي اخلالص مبزيد من التوفيق أسألكم عن حل ملشكلة فاجأتين..وحريتين

معاً..وهى مشكلة ابين..

طالب يدرس يف الصف األول االبتدائي وهو ابملناسبة أكرب أبنائي..يذهب كل يوم ويعود..ومل أحلظ
عليه شيء غري عادي داخل املنزل..رغم انشغايل إال أن والدته كذلك مل تلحظ عليه أي شيء يف

عالقته معها أو مع اخوته األصغر منه.
والذي حدث ..أنين تفاجأت يف هناية العام الدراسي عندما أفادين املسؤولّي يف مدرسته ..أبنه " يف

الفرتة األخرية " أصبح خجوالً إىل درجة كبرية وصلت إىل حد أنه مل يعد يكلم أايً من مدرسيه أو

زمالئه..أبي شيء !!..بل يلزم الصمت يف كل األحيان رغم احملاوالت الكثرية وامللحة من مدرسيه له

ولكن دون جدوى! مما اثر على دراسته سلباً! والغريب أنين مل احلظ هذا التغيري داخل املنزل هو

يتكلم ويلعب كما عهدانه !!..وعندما أخربهتم بذلك مل يصدقوين..ونظروا إيل ابستغراب وقد الحظت
" أخرياً أنه أيضاً خيجل أمام الغرابء بنفس الطريقة تقريباً..ويلتزم أمامهم الصمت املطبق !!..واآلن أان
حمتار فعالً..كيف أخرج ابين من هذا اخلجل الكبري..؟ وماهي احللول اليت تقرتحوهنا أاثبكم هللا

ومحاكم من كل سوء.

اجلواب

ما تذكره اي أخي عن إبنك :ليس خجالً كما تتوقع  ...وكما أفادك بعض مسؤويل مدرسته ..بل هو
نوع من االضطراابت النفسية يسمى (البكم االختياري) وهو نوع من االضطراب النفسي الذي

يصيب األطفال عادة كرد فعل مبدئي لدخول املدرسة ..ولكنه اندر كمشكلة طويلة املدى..

ويتساوى حدوثها يف البنّي مع البنات ..وقد وجد الباحثّي أن معدل حدوثها كمشكلة دائمة

 %0.8يف كل ألف ويعتقد بشكل كبري أن مشكلة البكم االختياري يصعب عالجها بعد العاشرة
من العمر!!.
ومن املتابعة لكثري من احلاالت اليت أصيبت بـ (البكم االختياري) اتضح أن معظم األطفال الذين

أصيبوا هبذا (البكم) تعرضوا يف اترخيهم املرضي إىل إساءة معاملة جسدية أو نفسية أو محاية زائدة!!!

ولتتذكر اي أخي الكرمي أن األولوية واالهتمام يف مثل هذه احلالة يكون بشخصية الطفل وليس

بتحصيله الدراسي ..وإنه جيب التعامل مع الطفل بشكل عادي ..وعدم إشعاره بوجود مشكلة معينة
لديه ..إما ابحلديث أمامه ..أو بكثرة السؤال من قبل اآلخرين عنها  ...وماذا مت بشأهنا؟! أمام

الطفل ..أو بكثرة التنقل به بّي العيادات املتخصصة  !!! ...إضافة إىل احلذر الكبري من االستهزاء
ابلطفل بسبب وضعه !!..أو التهديد أبي نوع من العقاب البدين أو اللفظي له!!!
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والتحلي قدر اإلمكان ابلصرب ..والرضاء ابلتحسن اجلزئي حلالته وحتميل الطفل بعض املسئوليات
واألدوار داخل البيت وخارجه ..تدعم ثقته بنفسه وتشجيعه بعد أدائها .كل ما سبق يعترب أرضية
ومقدمة ضرورية للتعامل مع الطفل الذي يعاين من ((البكم االختياري)) أما العالج فيتم عن طريق
((فنيات تعديل السلوك)) وقد يلجأ أحياانً إىل بعض األدوية يف احلاالت املتقدمة منه .ولكن كال

احلالتّي حيتاج إىل مقابلة الطفل من قبل املختص " ومعرفة درجة االضطراب وعمقه عن طريق بعض

اجللسات النفسية.

عموماً ((ابدر أخي الكرمي مبراجعة إحدى العيادات النفسية املتخصصة وال ترتدد أبداً ..خاصةً وأن

أتخري مثل هذه احلالة قد يزيدها سوءاً!!!..
أما املبادرة فيها فقد حققت  -بفضل هللا  -نتائج إجيابية لكثري من احلاالت ..وخصوصاً إذا التزمت

األسرة التزاما كامالً بتوصيات الطبيب املعاجل.

وفقك هللا ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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ما العمل..؟ طفلي حيريين  ...؟!!

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1422/7/8
السؤال

عندي ابن يف احلادية عشرة من عمره ..ال أعلم ما به ..أحاول أن اجعله حيفظ القرآن فيتهرب..

ويبكي ويقول أنه مل يلعب بعد ..مع أنه دائم اللعب وال ميل ..ولديه طاقات هائلة ..فال يبقي كرسي
ال ينط عليه ..وال يبقي شئ ما أليعبث به ..فرتاه ينكش وينبش كل شئ ..وخيرب ..كل ما يضع

يديه عليه ..وكثري الكذب ،مع أنين دائماً أوضح له حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكذب
يهدي إىل الفجور ..والصدق يهدي إىل اجلنة ..كنت أضربه عندما خيطئ وبعض األحيان أوخبه

فقط ..أان أعلم أنين كنت قاسية أحياانً عليه ولكن هللا يصلحه دائم األخطاء ودائم ما يضرب أخته
اليت تصغره بست سنّي ..ولكن اآلن أحاول أن أضبط نفسي معه ..وال أضربه حىت لو أخطأ

وأحاول أن أوجهه ولكن دون جدوى فهو على طول يبكي ..إذا حاولت أن أوخبه ويقول أننا (نوخبه
لوحده ونرتك أخته مع أهنا ال ختطئ) ولكنه يكذب فأخته أكثر منه هدوء وال ختطئ مثله ..مع أننا ال
حناول التفريق بينهما ..وال نشرتي لواحد دون األخر ..ودائمي التشجيع له ..حىت لو عمل شئ

بسيط ..أفيدوان جزاكم هللا خرياً ...

اجلواب

اطلعت على استشارتك ..املرسلة إلينا ..فنشكر لك ثقتك ونسأل هللا تعاىل أن يلهمنا مجيعا طريق
اخلري والصواب ..وأما تعليقي فمن وجوه:

أوالً :مل تذكري شيئاً عن والده ..وهذه مسألة مهمة جداً يف تشخيص املشكلة ووضع الربانمج

العالجي ..ومتابعته !!..فالطفل حيتاج إىل وجود الرمز ليقتدي به( ..والسلطة) لكي يهاهبا أيضاً..
ولذلك ..إن مل يكن والده موجود لسبب أو آلخر فيحبذ إجياد رمز بديل (خاله مثالً) لكي يعرف
الطفل أن هناك سقف أعلى وضابط لكل شئ ..وأن هناك مثن لبعض التجاوزات جيب عليه أن

يدفعه!!!.
اثنياً :أخشى أن يكون الطفل يعامل معاملة خاصة كونه االبن األكرب ..ولذلك اعتاد على هذا

النمط ..ويرفض تغيريه ..وأن أساليبكم يف التغيري جاءت متأخرة بعض الشيء ..فخانكم فيهما
التوقيت ..ودقة املتابعة!!! وقد يكون ..إ حساس الطفل ابلغرية من أخته اليت جاءته بعد كل هذه

السنّي لتشاركه اهتمام والديه ولتسحب من حتت أقدامه امتيازات الطفل الوحيد كونت لديه ردة

الفعل تلك ..وتطورت مع الوقت لتظهر هبذا الشكل ..مشاكسة مستمرة ..وحركة دائمة والسبب
احلقيقي (رغبته بلفت األنظار إليه حىت يكون مثار االهتمام ..والطفل حبكم تكوينه النفسي والعقلي

قد ال مييز بّي العناصر اإلجيابية يف إاثرة االهتمام والعناصر السلبية ..ورمبا أدرك بعض اجلوانب..

ولكنها حتقق له متعة إاثرة اهتمام من حوله!!

اثلثاً :لكل ذلك ..فإن أول اخلطوات ..للتعامل مع طفلك أن تغمريه ابهتمام واضح ..وتسندي إليه
بعض املهام البسيطة اليت تشعره بقيمته ..وتشجعيه بعد إهنائها وترددي على مسامعه أنه (رجل

البيت) بعد والده وأنك تعتمدين عليه كثرياً.
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رابعاً :مسألة تكليفه حبفظ القرآن الكرمي ..مسألة رائعة جعلها هللا يف ميزان حسناتك ..ولكن أهم
مايف هذا العمر عنصرين (الوقت) و (احلوافز) فحاويل أن ختتاري له الوقت املناسب هلذه املسألة

وذلك برتتيب وقته ..حبيث ال يتعارض وقت الرتفيه مع وقت احلفظ مثالً ..وإعطاؤه بعض احلوافز
المتام كل مرحلة من احلفظ ..وحاويل أال تكثري عليه ..حىت ال ميل.

وأما (الكذب) فجميل منك مسألة تنبيهه إىل خطورته بشكل هادئ ..ولكن مشكلة األطفال معنا
غالباً أننا قد ننهاهم عن أمور ..ويالحظون أن الكبار ميارسوهنا بشكل أو آبخر ..واألمثلة هنا كثرية!!
والطفل ال مييز  -عادة  -بّي الدوافع ..وال تعنيه األسباب بقدر ما يعنيه الفعل الذي أمامه!!..

وعلى أية حال ..استمري يف توجيهه هبدوء ..وإايك ووصمه (ابلكذاب) فهذا قد يؤثر عليه ..وجيعله

يستمرئ هذا الفعل وتتساوى عنده األشياء!!!

ومجيل لو مت إحلاقه ..إبحدى حلق حتفيظ القرآن الكرمي داخل احلي ..ومتابعته من قبلكم.
وحاويل  -أخيت الكرمية  -أن تقرتيب منه يف حلظات هدوئه ..وتتكلمي معه ..وتشجعيه على احلديث
معك عما مر به يف املدرسة والشارع من أحداث ..حىت ولو كانت أحداث بسيطة وتروي له بعض

احلكاايت املسلية واهلادفة ..وخاصة قبل النوم ..وأما بكاؤه املستمر  -أحياانً  -فيظهر وهللا أعلم..

أهنا وسيلة منه للتخلص من بعض املواقف ..واستجالب العطف ..فال تتوقفي عندها طويالً.
خامساً :قد يكون ما يعاين منه الطفل هو ما يسمى يف علم النفس (النشاط احلركي الزائد)  ..ولكننا
ال نستطيع اجلزم بذلك إال بعد التأكد ومالحظة سلوكه ..فإذا كان يتصرف هبذا الشكل يف أماكن

أخرى غري املنزل ..مثل الشارع واملدرسة وعند األقارب ..وغريها ..رجحنا هذا اخليار ..وعموماً..
حىت النشاط احلركي الزائد جتدي معه كثريا ما تسمى بـ (فنيات تعديل السلوك) .
سادساً :أجبت على مشكلة (حركة األطفال الزائدة) يف املواقع حتت ما عنوان (طفلي عنيف!!)

واقرتحت جمموعة من فنيات تعديل السلوك ..ستجدين فيها إبذن هللا بعض األفكار املفيدة ..آمل

االطالع عليها يف االستشارات النفسية.

سابعاً :وأخرياً ال تنسي  -أخيت الكرمية  -الدعاء الصادق واملستمر ..أن يصلح هللا لك أبناءك
وحيفظهم من كل سوء ..وأن يقر عينيك بصالحهم وهدايتهم وتوفيقهم.
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طفلي عنيف..؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/4/12
السؤال

لدي طفل عمره  5سنوات ويقوم ببعض التصرفات السيئة من ضرب للكبار أو الضيوف أو تكسري
لألواين ويتلفظ أبلفاظ سيئة من لعن وسب للكبار والصغار فما هو التصرف املناسب مع مثل هذه

احلالة اليت تكثر يف األطفال علماً أننا جربنا معه التوجيه واللوم والتخويف والتهديد والضرب املربح

وغري املربح ويزداد مع ذلك سوءاً.
اجلواب

أخي الكرمي..ابلنسبة ملشكلة ابنك ..فال ادري هل هو الطفل الوحيد لكم..أم ال..؟ أو ما هو ترتيبه

بّي اخوته وأخواته ..فلوا اتضحت هذه األمور لكان تشخيص هذه املشكلة اكثر دقة .وبشكل عام
تعليقي عليها من وجوه:

أوالً :يظهر وهللا اعلم أن ما يعاين منه ابنك هو ما يسمى علمياً بـ " النشاط احلركي الزائد " ويعرف

أبنه عدم االستقرار يف مكان واحد الكثر من حلظات واجلري بسرعة من مكان إىل آخر بشكل ـ رمبا ـ

فوضوي وخطر على الطفل !..وكثرة الكالم ..وإاثرة الضجيج ..وعدم االلتزام ابألوامر والنواهي..
أو ابلنظام ..وما إىل ذلك من أعراض املشاكسة املستمرة.

اثنياً :ثبت علمياً أنه للوراثة ـ أحياانً ـ دور يف ظهور هذا " النشاط احلركي الزائد " إضافة إىل العوامل

البيئية واالجتماعية واألسرية !!..والذي أريد التأكيد عليه هنا ..هو أن ال يتم القطع أبن ما يعاين منه

الطفل هو " النشاط احلركي الزائد " إال إذا تكرر مع الطفل هذا النشاط يف اكثر من مكان ..مثالً يف
املنزل وعند األقارب ويف الشارع ويف املدرسة ..إخل وكذلك جيب مراعاة البداية احلقيقة هلذه

األعراض ..أو بعضها على األقل.

اثلثاً :قد يكون ما يعاين منه الطفل ..نوع من التدليل الزائد ..ورمبا الرغبة يف لفت االنتباه إليه وهي
من األشياء الواردة بقوة لدى بعض األطفال!!..

رابعاً :التوجيه واللوم والتخويف والتهديد والضرب املربح ..كلها مراحل وخطوات لتقومي السلوك 00

وأمور قد نضطر إليها أحياانً ..ولكن أهم ما فيها هو عنصر التوقيت واملتابعة!! مبعىن أال استخدم
التهديد يف وقت التوجيه ..أو الضرب يف وقت التخويف..إخل.

وابلتايل قد ال التزم بوعدي (ووعيدي )!!..فاألطفال عامة أذكياء ..ويعرفون مالدى والديهم ..ومدى

جديتهم يف تنفيذ ما يقولون.

خامساً :لعالج مثل هذه احلاالت تستخدم عادة أساليب وفنيات تعديل السلوك ..بنجاح كبري..
واقرتح عليك من هذه الفنيات يف مثل موضوع طفلك مايلي:
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 -1اإلطفاء أو التجاهل ..أي جتاهل السلوك غري املرغوب فيه وعدم الوقوف عنده ..أو االلتفات

إليه ..خاصة إذا كان هذا السلوك غري ضار بشكل مباشر ويفيد هذا التجاهل ..إبطفاء السلوك غري
املرغوب فيه والذي يقصد الطفل من وراءه إىل لفت االنتباه!! ويفضل عند جتاهل السلوك السليب..
تعزيز السلوك اإلجيايب املضاد للسلوك السليب كأن جيد الطفل التشجيع عند االنضباط .وجيب التنبيه

هنا ألمر هام جداً ..وهو عدم الرتاجع عن سياسة التجاهل ألن الطفل قد يزيد من سلوكه السيئ
بفرتة االختبار واليت قد متتد ألايم ورمبا أسابيع ..وقد يتزايد فيها السلوك السليب اكثر مما كان..

واملهم هنا هو عدم الرتاجع مع جتنب االحتكاك البصري ابلطفل حىت ال يرى تعري اتك.

 -2تكلفة االستجابة ..ونعين هبا فقدان الطفل جلزء من املعززات اليت لديه .كاملكافآت مثالً..
واصطحابه لنزهة ..أو بعض األلعاب والربامج الرتفيهية اليت حيبها فنحرمه منها أو من بعضها لفرتة

مؤقتة " حسب ما يصدر من سلوكيات غري مرغوبة " أو مزعجة " وخنربه بذلك ..أبن هذا اإلجراء يف

مقابل ذاك السلوك ..وقد يوعد الطفل ابحلصول على كمية من املعززات مبجرد حصوله على عدد

من النقاط ..وخبسارة عدد منها عند حصوله على نقاط سلبية ..ويقرتح لذلك عادة ..ما يسمى

بلوحة النجوم والدوائر ..فتوضع يف مكان ابرز يف املنزل ..ويكتب فيها أايم األسبوع ..وأمام كل يوم
يوضع خاانت لتعبئتها ..فالنجوم ترمز للسلوك اإلجيايب ..والدوائر ترمز للسلوك السليب وحتسب
احملصلة يف النهاية ..فإذا حصل على عدد من النجوم كانت له مكافأة رمزية متفق عليها " تعزيز

موجب " وإن طغت الدوائر حرم من أمر مرغوب لديه ..واملهم هنا هو االلتزام والدقة واملبادرة يف
التنفيذ مع شرح هذه الطريقة للطفل ..ومع الوقت ختفف شيئا فشيئاً .وتتباعد فرتات التقييم حىت

تتالشى ..ويتجاوز الطفل هذه املرحلة.

 -3التصحيح الزائد ووالتصحيح البسيط ..وهو تدريب الطفل على السلوك املالئم من خالل

تصحيح الطفل ألخطائه والطلب منه إعادة األمور إىل وضعها الطبيعي ..وعادة ما يشتمل هذا

األسلوب على توبيخ الفرد بعد قيامه ابلسلوك غري املقبول مباشرة ..وتذكريه مبا هو مقبول ..والطلب

منه إزالة األضرار اليت نتجت عن سلوكه ..وإعادة األمر إىل ما كان عليه ..بل رمبا تكليفه أبعمال
أخرى إضافية!! مثالً ُِ ..طفل كثري احلركة ..اعتاد على بعثرة األشياء يف املنزل " سلوك سيئ "
والتصحيح هنا ..توبيخه والطلب منه إبعادة كل شيء إىل مكانه.

 -4اإلقصاء :ونعين به إبعاد الطفل ..فور ظهور السلوك الغري مرغوب فيه ..عن املكان لفرتات
قصرية ..وحتديد مكان معّي يف املنزل كأحد الزوااي ..أو الغرف ..اليت ال حتتوي على ما يشد انتباه

الطفل أو يثريه ويسره ..ليكون مكان اإلقصاء ..ومبجرد ظهور أي سلوك مزعج من الطفل..يبعد إىل

مكان اإلقصاء ملدة عشر دقائق مثالً ..ويبلغ بسبب إقصائه وإن عاد لسلوكه ..أعادوه لإلقصاء..

وزادوا املدة.
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سادساً :لتكن ـ أخي الكرمي ـ لغتك واضحة مع طفلك سواء يف األوامر أو النواهي ..وجتنب قدر
املستطاع مزج اجلد ابهلزل يف توبيخك وهتديدك ..فالطفل ال مييز بينهم  .. !!00وسيأخذ األمور

على أهنا هزل دائماً ..ورمبا استغرب تناقض والديه!! ولذلك فالوضوح مطلب ضروري وهام جداً..
يف الوعد والوعيد ..والصدق أساس كل ذلك.

سابعاً :يف حاالت قليلة جداً ..حيتاج " النشاط احلركي الزائد " إىل بعض األدوية املهدئة ..اليت يراها

الطبيب النفسي مناسبة ..وتقلل تدرجيياً مع الوقت.

اثمناً :جيب على األهل ..جتنب املنبهات الشديدة ..واإلاثرة الزائدة للطفل ..واحلرص على اهلدوء

قبل موعد النوم مبدة كافية ..وال تنسى ـ آخي الفاضل ـ قبل هذا وبعده الدعاء الصادق أبن يصلح

لك ويصلح بك وان يقر عينك بصالح أبناءك انه ويل ذلك والقادر عليه.
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الرتبية ابلضرب والتخويف
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
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لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1426/06/27هـ

السؤال

هل من املمكن ضرب الطفل أو ختويفه ابلكربيت أو الشمعة لو كان ال يرتدع ابلعصا؟ وهل جيوز
ضرب األطفال على حفظ القرآن؟.

اجلواب

أخي الكرمي حفظك هللا ورعاك :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سم هللا وُكل بيمينك ،وُكل مما يليك" ،هكذا قال املريب األول ،نبينا حممد -صلى هللا عليه
"اي غالم ِّ

وسلم -حينما كانت يد عمر بن أم سلمة تطيش يف الصحفة .صحيح البخاري ( ، )5376صحيح
مسلم (. )2022فلم يستخدم معه الضرب أو التأنيب ،ولكن و هج َهه إىل اآلداب الصحيحة عند

األكل .علينا أن ندرك أن هناك حقيقة مرتبطة بطبيعة البشر وهي أننا مجيعاً خطاؤون ،فالكل مفطور

على صدور اخلطأ منه صغرياً كان أو كبرياً ،ومن اخلطأ يتعلم الرجال.

وحينما يكون تعاملنا مع أبنائنا قائماً على احملاسبة فقط دون التوجيه ،فإننا نرتكب خطأً تربوايً
سواء كانت احملاسبة لفظية ..( :أنت ال تفهم ،أنت غيب ، )..أو
سيكون له أتثري سليب على األبناء ً

كان بدنياً كالضرب ابليد أو أبي أداة أخرى..

فإننا نكون جعلنا من اخلطأ سبباً ودافعاً لتحطيم معنوايت أطفالنا والتنقيص من قدراهتم وسلب الثقة

والتبول الال إرادي ،واضطراابت
منهم ،وابلتايل الوقوع يف مشاكل نفسية كثرية كاخلوف واالنطواءّ ،

النطق ،إخل ...

فالطفل سينشأ ويف ذهنه تلك الصور العقابية احملبطة ،كارهاً من كان ميارس معه تلك السلوكيات
اخلاطئة ،وقد يكرب ويتقمص تلك السلوكيات مع اآلخرين.

لذلك  -أخي الكرمي -ال بد أن نقف ونتساءل قبل أن حناسب أبناءان عن أخطائهم.
* هل علّمنا أطفالنا الطريقة الصحيحة للسلوك املرغوب؟
* هل الضرب واستخدام األلفاظ احملبطة هو احلل الناجح إلطفاء تلك السلوكيات وتعلمهم

سلوكيات مرغوبة؟

ولكي جنعل من أخطاء أطفالنا وسيلة للتعلم واإلبداع ،علينا اآليت:

( )1أعد الثقة للطفل بعد اخلطأ؛ فالثقة دائماً هي العالج الذي يبين حاجزاً متيناً بينه وبّي تكرار

اخلطأ.

( )2علّمه الطريقة الصحيحة للتعامل مع املوقف.
حتمل مسؤوليته عن أخطائه ليكتسب مهارة التحكم يف ذاته ،فالطفل الذي حيدث منه
( )3علّمه ُّ

كسر كوب املاء ال تنفعل عليه ،بل كن هادائً واطلب منه أن يقوم بتنظيف املكان وكافئه لفظياً ،ومن
مث وجهه للطريقة الصحيحة حلمل األكواب.

( )4ابتسم وأنت تقنعه خبطئه وتشعره به.
( )5افصل اخلطأ عن شخصية الطفل.

يتعرف على اخلطأ.
(ّ )6
كون عند الطفل املعايري السليمة اليت من خالهلا ّ
بتمعن واهتمام؛ لتفهم أصل اخلطأ.
( )7أنصت إليه ّ
( )8ال جتعله يقع فريسة للخوف من الفشل.
( )9ال تيأس من طفلك مهما تكرر خطؤه.

أتكد  -أخي الفاضل -أن احلب والتسامح مع األطفال أقوى وأنفع من الغضب واالنفعال ،ولنكن
قدوةً ألطفالنا بكل أمور احلياة.

فحاول بقدر ما تستطيع أن تنشئ عالقة ود وصداقة مع أطفالك؛ كي يتعلموا منك الصواب

ويساعدهم على تكراره.

حفظ هللا لنا ولك النية والذرية.
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الغرية بّي األطفال
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1424/10/14هـ

السؤال

عندي من األوالد اثنان ،بنت عمرها سنتان ونصف ،وولد عمره سنة ،واملشكلة اليت نعاين منها هي

شدة الغرية من البنت الكبرية ،فكلما أعطينا شيئاً للولد أتخذه منه وتضربه ،وحناول بكل اجلهد أان
وأمها أن حنببها فيه ،لكنها كلما رأته سعيداً تن ّكِد عليه ،وال أدري ما أفعل؟ الولد مظلوم والبنت

كذلك لتقارب السن ورغبة كل واحد يف أخذ أكرب قسط من الدلع ،هل من نصائح مفيدة تقلل من

هذه الغرية؟.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

يف احلقيقة أن هذه املشكلة اليت أنت تعاين منها مع أوالدك هي مشكلة يعاين منها الكثري من

البيوت ،وخصوصاً إذا كان سن األوالد يف مثل سن أوالدك ،وهذه املشكلة تنتهي مبرور األايم،

وتقدم سن الطفل ،ولكن هناك بعض النصائح ننصح هبا حيال هذه املشكلة فمستعيناً ابهلل أقول:

( )1ال بد من إشعار هذه البنت ابالهتمام والرعاية واحلب ،وخصوصاً إذا اجتمعت هي وأخيها يف
مكان واحد.

( )2يف حالة لعب االبن األصغر ينبغي أن يتواجد أحدكم أو كالكما مع األوالد؛ حىت ال حيدث ما
حيدث من البنت جتاه أخيها.

( )3إحضار بعض اللعب خاصة للبنت ووضعها عند أخيها ،مث إعطاء هذه اللعب للبنت وإقناعها
أبن أخاها هو الذي أحضر هلا هذه اللعب حىت حتبه.

( )4كرروا دائماً على لسان ابنتكم حيب أخيك ،قبلي أخيك ،وجعلها حتمله على رجلها مبساعدتكم

طبعاً.
( )5إحضار بعض األلعاب اخلاصة ابلطفل وإعطاؤها للبنت ،وجعل البنت تعطي هذه األلعاب
ألخيها ،وبذلك تسود روح احملبة بينهما.

( )6احذروا من إنزال العقاب الشديد على البنت إذا قامت بضرب أخيها مثالً ،ولكن أشعروها أبن

هذا خطأ وأن أخاك حيبك فال تؤذيه.

( )7وخامتة القول عليكم ابلدعاء واللجوء إىل هللا بصدق أن ينهي هذه املشكلة على خري .هذا وهللا
أعلم ،ونسأل هللا التوفيق للجميع ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أجيب على أسئلة ابين؟
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/7/21هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعد:

عندي ولد يف السنة اخلامسة من عمره ،ويف اآلونة األخرية بدأ يكتشف عضوه التناسلي ،وأييت إىل
أمه ويسأهلا عن سبب انتصابه ،وال يسألين رمبا خلوفه ،وسؤايل  -ابرك هللا فيكم  -كيف نتعامل معه

يف هذه القضية؟ أسأل هللا أن يكتب أجركم وأن ينفع بكم.
اجلواب
األخ الكرمي:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أسأل هللا العظيم أن حيفظ لك ذريتك وبيتك ،ويهدينا وإايك طريق احلق ويرزقنا اتباعه إنه جواد كرمي.

أخي الفاضل :إن الطفل يستطيع أن يتع هرف على أجزاء جسمه منذ العام الثاين ،سيتعرف على أن
العّي للرؤاي ،واألذن للسمع ،والفم لألكل والشرب ،واألرجل للمشي ،ولكن معرفته عن أعضائه

التناسلية أهنا لإلخراج البويل ،وحينما حيدث أمراً جديداً وطارائً هلا قد تكشف أن هناك أموراً جديدةً
تتأثر هبا كاإلحساس ابلنشوة حّي ملسها ،وقد يكون هذا األمر الطارئ قد حدث بفعل فاعل ،وعمر
الطفل جيعله ال مييز بّي املسموح واملمنوع!! أو من خالل رؤيته ملشاهد رسخت يف ذهنه وفتحت لهُ

أموراً ال تتوافق مع عمره الزمين ،ولذلك -أخي الكرمي -تلمس ما حيدث حول ابنك من بواعث

تساعده على أن يلفت اهتمامه لعضوه التناسلي ،فقد تكشف ما كان غائباً عن ذهنك ،اعتقاداً منك

عادي ال يؤثر على األطفال لضعف مداركهم..
أبنه أمر ٌ
ورؤييت حول مواجهة تلك املشكلة هي كالتايل:

أوالً :احلرص على إعطاء االبن العطف واحلنان ،وعدم االنشغال الطويل عن مالعبته ومالطفته،

وعدم تركه للغوص يف اكتشاف أعضاء جسمه ،وليكن هناك ألعاب توافق عمره تشغله دائماً معها
ابللعب والتعلُّم.

اثنياً :أن تتحدث األم مع االبن حول أعضاء يف اجلسم مسموح ملسها من الغري ،وهناك أعضاء ال
يسمح للغري -وللشخص نفسه -ملسها؛ ألهنا معرضة ألن تتعرض للجراثيم اليت تسبب األمراض،
وحماولة استخدام لغة توافق عمره وبطريقة مشوقة ولينة.

اثلثاً :إن كان الطفل حتت رعاية خادمة يفضل التأكد من تعاملها مع الطفل ،واحلرص على التقليل
بشكل ٍ
ٍ
دائم فهو أفضل!
من االختالط هبا ما استطعت ،وإن اهتمت األم برعايته
رابعاً :ال جتعل بينك وبّي ابنك حاجز اخلوف ،بل ق ِّدم له العطف واحلنان والطفه ،وحاول أن تشركه
يف بعض مشاويرك القصرية ،كالذهاب لألماكن العامة لكي يعتاد االختالط مع اآلخرين ،ويتعلم من

خالل املشاهدة واملمارسة كيف يتصرف مع اآلخرين!

خامساً :ال تعط األمر أكرب من حجمه؛ فقد يكون طارائً ،ومع التجاهل التام لتصرفاته ختتفي تدرجيياً
إبذن هللا تعاىل.
حفظ هللا لك الذرية ،وأق هر عينك بصالحهم مجيعاً .وهللا ويل التوفيق.

()5/19

ماهي الطريقة املثلى يف تربية الطفل؟

اجمليب د .أمساء احلسّي

األستاذ املشارك يف الصحة النفسية والعالج النفسي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/09/13هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
لدي طفل يبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر ،وأحب أن أسأل عن الطريقة الصحيحة يف الرتبية،

حيث الحظت أين عندما أخاصمه يذهب إىل أمه ،وعندما ختاصمه أمه أييت إيل .فهل هذه الطريقة
صحيحة؟ .أرشدوين حفظكم هللا.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أوالً :امسح يل أن أق ِّدر لك حرصك على السؤال عن الطرق السليمة يف التعامل مع الطفل ،ومما

ساس أو الغيور ،األمر الذي جيعله يبحث عمن حيميه
ذكرته يف رسالتك يبدو أن طفلك من النوع احل ه
ويرد إليه اعتباره ،وحيبه ويعطف عليه كذلك ،ولكن نصيحيت لكما  -أنت ووالدته -الثبات يف

تطبيق األنظمة ،وقوانّي الثواب والعقاب مع هذا الطفل؛ ألن ازدواجية التعامل ،أو الذبذبة فيه قد
يسبِّب اإلرابك لطفلكما ،وجيعله غري قادر على حتديد ما هو مقبول منه وما هو مرفوض ،بل إن
اختالف الوالدين يف احلكم على سلوك ما سليب ارتكبه الطفل من شأنه أن جيعل الطفل يقع حتت

ضغط نفسي ،فينبغي احرتام الطفل وتشجيعه على السلوك احلسن ،وال بد من توجيه الطفل التوجيه

السليم ،واالتفاق على أخذ موقف منه ،مع إغفال بعض املواقف التافهة اليت تصدر منه ،ودراسة ما
إذا كان الطفل يريد لفت انتباهكما ألمر ما.
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مشكلتها :عدم الصرب على أوالدها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي
مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/08/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مشكليت هي عدم الصرب على األوالد ،وهم :بنت عمرها أربع سنوات ،وولد عمره ثالث سنّي،

والثالث قادم -إبذن هللا.-
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخيت :إن عدم الصرب على األوالد وتربيتهم ومتابعتهم أمر طبيعي لدى الوالدين بشكل عام؛ ألن
تربيتهم مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين ،وأمانة جيب االلتزام هبا ،ومع ذلك قد تكون

املشكلة أكرب بتقارب أعمار أطفالك ،ولكن تذكري شيئاً مهماً وهو األجر العظيم من هللا  -سبحانه

وتعاىل -عند تربية األوالد تربية حسنة واحتساب األجر يف ذلك ،واالستعانة ابهلل ،والدعاء هلم

ابلصالح ،والصرب منهك ،ولكن عواقبه مجيلة  -إن شاء هللا ،-وال أعرف حقيقة أسباب عدم صربك

جتاه أبنائك ،ولكن:

( )1ميكن أن تغريي من روتّي حياتك اليومية؛ حىت خيفف عنك عناء املنزل واألوالد ،والزوج.
( )2إذا كنت حريصة جداً على األوالد فغريي من طريقتك ،فأعطيهم حريتهم ،وال تقيديهم أو ختايف
عليهم من كل شيء ،حىت يف لعبهم ،فاحلرص الزائد يزيد الضغط النفسي لديك ،فتشعرين بعدم

الصرب.

( )3حاويل أن جتريب متارين االسرتخاء ،أو متارين رايضية خفيفة داخل املنزل.
( )4أيضاً ابتعدي عن مقارنة أطفالك أبطفال آخرين ،وارضي مبا قسم هللا لك.

( )5عوديهم على اخلروج مع والدهم من دونك؛ حىت يكتسبوا بعض اخلربات ،وتشتاقي أنت إليهم.
( )6كلفيهم ببعض األشغال املنزلية البسيطة.

( )7ضعي برانجماً يومياً هلم ،وهذا مهم ،وهم يف هذا العمر؛ لرتاتحي مستقبالً.
وفقك هللا.
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األنسب يف تعليم اللغة للناشئّي
اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/05/05هـ

السؤال

ما األنسب لتعليم الناشئة :هل البدء معهم ابللغة العربية أو اللغة احمللية؟ فاللغة احمللية فيما يبدو ال
تفي ابملقصود وهللا أعلم ،أما تعليم اللغة العربية فيأخذ وقتاً غري قليل.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فال شك أن تعلُّم اللغة العربية وتعليمها من أهم املهمات وأوىل الواجبات على من أراد تعليم نفسه
أو غريه ،ال سيما من كان يف مقتبل العمر ،وما ذاك إال ألن اللغة العربية هي لغة هذا الدين اخلالد،
فالقرآن الكرمي نزل بلغة العرب ،قال تعاىل" :إان جعلناه قرآانً عربياً لعلكم تعقلون" [الزخرف، ]3:
وكما أن القرآن الكرمي عريب فالسنة النبوية عربية كذلك ،فكالمها عريب األلفاظ واملقاصد واملعاين،

وألجل هذا قرر أهل العلم أن فهم النصوص الواردة يف الكتاب والسنة إمنا يكون حسبما تقتضيه
اللغة العربية ،وحسب ما كان يفهمه العرب األوائل.

وإذا كان اإلنسان الذي يريد طلب العلم ليس من أهل اللسان العريب ،فإنه جيب عليه تعلُّم هذه

اللغة وفهمها؛ ليتمكن من فهم األدلة الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة ،ومن مث يستطيع امتثال

أوامرمها واجتناب نواهيهما وحنو ذلك ،إال أن فهم اللغة العربية على وجهها ليس أمراً هيناً وال مطلباً
سهالً-خصوصاً ملن مل يكن من أهل اللسان العريب ،-ولو أراد الطالب إتقاهنا أوالً مث يبدأ بطلب
العلوم الشرعية ملا اتسع وقته لذلك؛ ألن تعلم اللغة العربية حيتاج إىل وقت طويل كما هو مشاهد
وواقع ،ولذلك فإن األنسب أن جيمع الطالب بّي الطريقتّي ،فيتعلم اللغة العربية وحياول فهمها
واإلحاطة بعلومها وما إىل ذلك ،ويف الوقت نفسه يطلب العلم من الكتاب والسنة ،ومما ألفه العلماء

يف العقيدة والتفسري واحلديث والفقه وسائر علوم الشريعة ابللغة احمللية اليت يفهمها ويستطيع تطبيق

ما درسه عن طريقها ،وذلك عن طريق الكتب املؤلفة ابللغة احمللية ،أو عن طريق الرتمجة؛ حيث يقوم

العاملون ابللغة العربية واحمللية برتمجة ما جاء يف تلك الكتب.

سيحصل خرياً كثرياً إن شاء هللا ،وسريى بعد مرور الوقت
وإذا مجع الطالب بّي هاتّي الطريقتّي فإنه
ّ

حصل من العلم طرفاً ال يستهان به ،وإذا أتقن اللغة العربية استطاع االستمرار يف طلب العلم من
أنه ّ

ت
منابعه األصيلة اليت كتبها مؤلفوها ابللغة العربية وال جيد يف ذلك صعوبةً؛ ألنه فهم اللغة اليت ُكتِبَ ْ
هبا هذه الكتب.
ومن املناسب للسائل أن يستفيد من الطرق اليت سلكتها األقليات اإلسالمية يف عدد من دول العامل،

حيث وضع القائمون على تعليم األجيال الناشئة هناك برانجماً مناسباً للجمع بّي تعليم اللغة العربية،
وتعليم األحكام الدينية املهمة ابللغة احمللية ،وميكن احلصول على هذه الربامج عن طريق اجلمعيات

اخلريية املهتمة هبذا اجلانب.
وهللا املوفق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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احلرية مع األوالد!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1422/4/29
السؤال

أان امرأة متزوجة وعندي أطفال أالن نقيم يف إحدى دول الغرب واملشكلة هي أن زوجي يريد أن

أضع األطفال عند مربية وأان أخرج للدراسة وأان لست مراتحة هلذا الوضع وأقول له دائما سيضيع
األطفال هكذا ولن نستطيع السيطرة عليهم يف املستقبل 00وأيضاً الدين خمتلف وأخاف عليهم كثرياً
من هذا اجملتمع .هل أان على حق أم امسع كالم زوجي وأهنم لن يتغريوا بسرعة ماذا أفعل؟ أرشدوين
ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

الذي يبدو من استفسارك أنك زوجة أحد املبتعثّي للدراسة يف الغرب ،وحبسب جتربيت فإن الوضع
السائد واملنتشر بّي املبتعثّي يف العادة هو أن الزوجة هي اليت عادة ما تلح وتناشد زوجها ابلسماح
هلا يف الدراسة ونيل درجة علمية عالية أو على األقل دبلوم لغة إجنليزية أما يف وضعك أنت أيتها

األخت الكرمية فاألمر يبدو معاكساً إذ الزوج هو الذي يرغب منك اباللتحاق ابلدراسة حىت ولو كان

يف ذلك بعض احملاذير.

ميكن تناول موضوعك من جانبّي األول هو الوضع الدراسي والبيئة الدراسية واألمر الثاين أو اجلانب

الثاين هو وضع األطفال ووجودهم حتت رعاية مربيه غريبة عنهم ،أما اجلانب الدراسي فاملعروف هناك

أن الدراسة تتوجب عليك االختالط ابلرجال وحمادثتهم والنقاش معهم وهذه أمور فيها حمذورات

شرعية كما ال خيفى عليك وأنت مل توضحي ما نوعية تلك الدراسة واحلاجة إليها من قبلك وأيضاً
حاجة املسلمّي ملثل دراستك فنستطيع أن جنعلها يف خانة الضرورة اليت تستوجب علينا كمسلمّي

وجود امرأة مسلمة تشغل هذا الثغر وهذا اجلانب بدالً من رجل أو امرأة غري مسلمة.

أما إن كانت هذه الدراسة غري ضرورية وال حاجة إليها ومل يضرك تركها أو مل ختسري شيئاً ابالبتعاد
عنها فإنك واحلالة هذه تدخلّي حتت دائرة ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فال طاعة لزوجك

واحلالة هذه يف أمر حيتوي ويتضمن معصية هللا.

ومن هذا املنطلق فإنك يف ضوء ما سبق أنت اليت حتكمّي يف حالتك وترين األمر املناسب لوضعك

ووضع أسرتك.
أما اجلانب اآلخر وهو وضع األطفال فال يشك املربون أبن االستقرار النفسي والعاطفي لدى

األطفال يكون يف أكمل صورة وأحسن حاالته حينما متالء أوقاهتم وحياهتم ابحلنان والعطف املتدفق
من األبوين لكن هذا يف نفس الوقت ال يعين ابلضرورة أن وجود األطفال حتت رعاية امرأة غري أمهم

أو أجنبية عنهم يستوجب ويستلزم منه احنراف أو ضياع األطفال نفسياً أو عاطفياً ولكن احتمال
التعرض ملثل هذه املشاكل لدى األطفال واردة عندهم أكثر من غريهم.

ويف حالتك أيتها األخت الكرمية فإن وجود األطفال بّي يدي املربية أو احلاضنة فإنه إن كان ملدة

وجيزة ويسرية وهذا ما يبدوا يل وهللا أعلم يقلل الضرر الديين عليهم خصوصاً يف مثل سنهم وكذلك
إقامتكم ليست دائمة وإمنا هي مدة زمنية معينة ومن مث تعودون إىل بالدكم وقد يكون األطفال مل
يبلغوا سن التمييز بعد.

ويف األخري أحب أن أمهس يف أذنك آيتها األخت أنك أنت كما ترين األعرف بشأنك وشأن
دراستك وأوالدك حاويل أن تزين كل هذه األمور يف ميزان الشرع أوالً مث العقل واملصلحة الراجحة

اثنياً.
وفقك هللا وأسرتك لكل خري وجناح وأعادكم إىل دايركم وأهليكم ساملّي غامنّي ،وصلى هللا على
حممد.
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أريد هلا الصالح ..ولكن!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1423-1-24
السؤال

لدي فتاة يف الصف الرابع االبتدائي وأحاول جاهدا أن تكون من الصاحلات وذلك من خالل احلرص

على صالهتا وأدائها يف أوقاهتا ولكن يبدو أن الضغط عليها أدى إىل هترهبا واإلدعاء أبداء الصالة
وهي اآلن تقوم أبداء الصالة يف الدور العلوي مع حرصي أن تؤديها أمام أمها وأمام اجلميع يف الدور
السفلي ،ولذلك فقد حاولت تغيري منهجي معها والتشديد يف مراقبتها من خالل احلوافز املادية اليت

حتبها كثريا فقد اتفقت معها على أي صالة أشهدها أو تشاهدها أمها سوف حتصل على ذلك

احلافز ،كما طلبت من أخيها الصغري مبراقبتها ملعرفة هل أدت الصالة أم ال ،أرجو توجيهي حول هذا

املوضوع وتزويدي بوسائل علمية لذلك.

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:

أكاد أجزم أن ابنتك هي أكرب أوالدك من خالل تعاملك معها وحرصك عليها هذا احلرص الشديد

لتكون من الصاحلات .يتحمس اآلابء كثريا يف تربيتهم ألوالدهم وخاصة يف الطفل األول فتجدهم

ميارسون أساليب شىت يف تطبيقات طرق الرتبية سواء من الناحية السلوكية أو من الناحية التعليمية أو
الدينية  ...ولو نظران إليهم بعّي املتفحص واملتجرد لوجدانهم يف احلقيقة إمنا يلبون حاجات نفسية
لديهم هم قبل أوالدهم ..ولسان حاهلم يقول أريد أوالدي رجاال صاحلّي متميزين ومنضبطّي

وانجحّي يف مجيع شؤوهنم الدنيوية واألخروية ..فتجد أحدهم حياول وجيتهد حىت ولو كان ميارس
طريقة خاطئة ولكنه وبسبب ذلك الدافع القوي جتده يعمى عن سلبيات مثل هذه األساليب والطرق

اليت يعمل هبا وال يفيق إال بصدمة قوية يفاجأ من خالهلا أن ابنه أو ابنته مها أبعد ما يكون عن اهلدف

والسلوك الذي طاملا حلم به.

أيها األخ الكرمي..

ما كان الرفق يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه ..أنت بدت لك بعض من نتائج أسلوبك
مع ابنتك ولكن لألسف مل تتعلم من هذا الدرس بل جنحت إىل أمر أسوأ من خالل مراقبتها

والتشديد يف ذلك.

اي أخي ال جتعلها تصلي من أجلك أو أجل أمها ..ازرع فيها املراقبة الذاتية ..ذكرها أبمر الصالة
وعظم شأهنا يف اإلسالم وأهنا سبب يف التوفيق يف الدنيا واآلخرة ،حاول ربط ما حيدث هلا من

منغصات يف العيش ابالبتعاد عن هللا واتركها ..ليكن عملك التذكري والنصح ابحلسىن وال تراقبها هبذه

الطريقة السيئة وصدقين أنه سوف ينشأ لديها حب الصالة واخلري يف ضمريها مع الوقت وليس مع
الشدة واملراقبة واحلزم الزائد أو توصية إخواهنا ابلقيام مبهمة الرقيب ،وصدقين أن النتائج هبذه

الطريقة ستكون عكسية راجيا أال تكتشف خطأ أسلوبك من خالل سلوك أبنائك فيما بعد ،حيث يف

ذلك احلّي يكون الوقت متأخرا جدا لإلصالح أو للعودة لتجريب أسلوب آخر يكون أكثر ليونة
وأكثر حكمة.
زادك هللا حرصا وروية ووفقنا للسلوك القومي مع أنفسنا ومع أبنائنا.
وهللا حيفظك ويرعاك،،،
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السنة الدراسية األوىل :هم الوالدين وآمال الطفل
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1423-7-5
السؤال

ها قد بلغ ابننا السنة النظامية لاللتحاق ابملدرسة وبدأ اخلوف أيخذ مكانه يف قلبينا حنن والده

ووالدته والرهبة من مشكلة التعب ومصاعب التكيف لدى ابننا مع العملية التعليمية أهنا مشاعر
خمتلطة فهي آمال ابلنجاح العلمي وهو شعور خياجل قلب كل والدين حيب لولده االستفادة العلمية

قدر اإلمكان ويف نفس الوقت خوف من الفشل وهو ما نشاهده عند أطفال صغار مل يستطيعوا

املواصلة يف الدراسة فكانت معاانهتم مستمرة حىت عند الكرب.
فهل لنا أن نستمع منكم شيئاً يفيدان يف هذا املوضوع؟.

اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم"

ال شك أن جتربة الطفل يف سنته املدرسية األوىل ستكون مزجياً من الفرح والسعادة إذ طاملا جلس

بفكر فيها بل ويلج على والديه إرساله هلا  ...وإذا ما كان له أخوة كبار فإن الشوق هلا أكرب بكثري

كيف ال وهو يشاهد إخوانه يذهبون صباحاً ويعودون ظهراً كل يوم وهم على الدوام مشغولون إما
ابلدراسة أو عمل الواجب أو على األقل يف احلديث عن املدرسة وما يدور فيها من أحداث مع
املعلمّي وزمالء الفصل هذا التكرار اليومي امللقى على مسامعه بطريقة غري مباشرة وال متعمدة
ولدت لديه احلب الكبري يف اخلضوع هلذه التجربة نتيجة ما يراه من أخوة بشكل يومي.
وقد وقفت على كتابة مجيلة يف هذا الصدد كتبها أخصائي يف علم النفسي هو الدكتور كمال

الدسوقي وضمنها يف كتابة اجلميل " النمو الرتبوي للطفل واملراهق " وأان أنشرها هنا مع بعض
التصرف ملا فيها من الفائدة يف هذا املوضوع إذ يقول:

"يعترب الذهاب إىل املدرسة زمنياً وسيكولوجياً هناية عهد وبداية عهد آخر ابلنسبة للصغري ،فحىت سن

اخلامسة الصغري يتفاعل مع والديه وأشقائه أكثر مما يتعامل مع أي أحد آخر .احل ّق أنه قد يكون له
يف جريته رفاق لعب ،لكن الوالدين مها من يعرف من الكبار معرفة وثيقة :مها اللذان يرمسان منط

يهمه .وإرضاؤمها هو ما يسعى إليه ،لكن مع بداية املدرسة يتسع
حياته اليومية ،موافقتهما هي ما ّ

عامل الطفل ويصبح أكثر تعقيداً .فهو يقضي وقتاً أطول بعيداً عن البيت يف صحبة أانس آخرين غري
أعضاء أسرته .وتصبح آراء وأحكام وأوامر هؤالء ذات أمهية متزايدة ..وإن كان ليشعر حنوهم

ابحتياج أكرب  -لكنهم هم الذين أرادوا له هذا.
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إن دخول ما نسميه الصف األول ابملدرسة هو عالمة تغري مفاجئ يف خربات الصغري .فألول مرة يف
حياة أغلب الصغار يتوقع منهم أن يتمشوا مع منط مجاعي فرضه أحد الكبار ويف عهدته صغار

كثريون ليكون واعياً طوال الوقت بكل واحد منهم كفرد .اللوحات تعرض على اجملموعة كلها مرة

واحدة وبسرعة الربق ،القصص حتكى وعلى كل واحد أن يصغي أراد أو مل يرد ،ورق الرسم واألقالم
توزع سواء تصادف اإلحساس ابلرغبة يف الرسم بتلك اللحظة أم ال .إن أحد هؤالء الصغار  -وقد

وجد هذا التحول فرق ما حيتمل  -ليبدي مالحظته بعد أول يوم له يف املدرسة بقوله " :هذا شنيع،
كل ما تفعله هو أن تنصاع (لألوامر وتنتبه للتعليمات) طوال اليوم " وقوله يف يوم آخر :إهنا شناعة
حقاً ،كل ما تفعله هو " أن جتلس ،وجتلس ،وجتلس ".

وسواء أكانت ّأول مدرسة يذهب إليها الطفل هي احلضانة أو رايض األطفال أو املدرسة االبتدائية
اليت حبكم النظام ال ينبغي أن يتخلف عن اللحاق هبا األطفال عند سن السادسة ،فالذهاب إىل

املدرسة يف نظر الصغار مجيعاً معناه أهنم قد كربوا وقد كانوا يتطلعون بشوق إىل اليوم الذي يكربون

فيه ويصحبون إخوهتم وأخواهتم الكبار إىل املدرسة ويشاركون يف هذه اخلربات اليت يسمعون عنها من

هؤالء عما يسمى املعلم أو املعلمة والفصل واحلصة  ...بدالً من أن يتعلقوا هبم عند خروجهم يف

لكن دراسات اجتاهات الصغار حنو
الصباح ابكّي متوسلّي ليأخذوهم معهم فيرتكوا ألهنم "صغار" ّ
املدرسة قد كشفت عن أنه " بينما أغلب الصغار يدخلون املدرسة آبمال عريضة وتوقعات كربى

فالكثري جداً منهم يشعرون أهنم قد خدعوا يف املدرسة قبل أن يتموا عامهم األول ابلصف األول.
وقد يكره بعض األطفال احلضانة أو رايض األطفال بعد انتظامهم فيها ،لكن ذلك أقل بكثري مما

حيدث للصغار يف كراهيتهم للمدرسة االبتدائية .والسبب يف هذا واضح :فالتغري املفاجئ يف احلضانة

وروضة األطفال ليس أكرب بكثري مما هو يف البيت واألسرة  -رغم أن الصغار يلحقون هبما يف سن
أكثر تبكرياً .أما ابلنسبة للمدرسة ويف السنة األوىل منها فالفرق كبري بّي جو األسرة (الوالد والوالدة
واالخوة) وجو املدرسة (املعلم أو املعلمة والزمالء  ) ...الرمسي الغريب.

ويتوقف حب الصغري للمدرسة وكراهيته هلا على أوىل خرباته هبا .إن تشوقه للذهاب إىل املدرسة

ليتب ّدد لو أنه  -عندما يدخل املدرسة  -جيد نفسه غري أهل ملا تتوقع منه املدرسة .إذ تطغي حينئذ
بسرعة املخاوف ومشاعر النقص وعدم االستعداد على السرور واالبتهاج اللذين طاملا حلم هبما

الطفل.

وال يقل خطراً عن عدم االستعداد للذهاب للمدرسة اإلعداد هلا ابلطريقة اخلاطئة .فبعض اآلابء -
رغبة منهم يف حتبيب املدرسة إىل صغارهم ،يزينون هلم صورة املدرسة ولو على غري احلقيقة الواقع.

فحّي يقال للصغري الذي تركه اجلميع وحيداً ابلبيت إنه حّي يذهب للمدرسة سوف جيد زمالء

كثريين يلعب معهم .مث يتصادف حّي يذهب أال حيب اآلخرون اللعب معه .والصغري الذي تؤكد له

أمه أهنا ستكون عند ابب املدرسة للعودة به إىل البيت قبل موعد االنصراف ،مث يتكرر أتخرها يف
احلضور وهو يف انتظارها جائعاً تعباً  ...كيف حيب هؤالء املدرسة؟
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إن البداية احلسنة أو براعة استهالل ذهاب الصغري للمدرسة أتيت أمهيتها من أن أول خربة ابملدرسة
 -سواء سبقها اإلعداد السليم أو اخلاطئ أو عدم االستعداد أصالً  -تشكل كل اجتاه الصغري حنو

املدرسة لسنوات قادمة .واخلربة املريرة ابملدرسة تتطور إىل خشية تتزايد عاماً بعد آخر ،حىت جييء

الوقت الذي يثور فيه الشاب على والديه طالباً عدم الذهاب هلذه املدرسة ويضطر هؤالء إلخراجه

منها.

من انحية أخرى ،يتوقف تكيف الصغار ابملدرسة على الطريقة اليت تستقبلهم هبا أول أايم التحاقهم

ابلصف األول منها ،فنظام املدرسة ،وشخصية املدرسّي ،بصرف النظر عن املعدات املادية حلجرات
الدراسة واملواد الدراسية أو جداول احلصص والكتب املقررة  ...اخل هي اليت ستهيئ اجلو النفسي

االجتماعي الالزم لتوافق الصغري ابملدرسة وحبه هلا ،وابلتايل منو شخصيته يف املدى البعيد ،وجناحه
الصحي العقلي أو املرضي الالتوافقي
التحصيلي يف املدى القريب .والعالقات اليت ختلق هذا اجلو
ّ
فيما بّي املعلم والتلميذ الصغري وزمالء الدراسة هي اليت ستحدد للمستقبل ما إذا كانت املدرسة

خترج املواطن الصاحل أم احلدث املنحرف.
مؤشرات األهبة للتكيف املدرسي:
إن خربة الذهاب إىل املدرسة نقلة كربى من بيئة البيت إىل بيئة غريبة خمتلفة متاماً ،ومعىن هذا ضرورة
التوافق مع أانس ومواقف وأحوال سلوك جديدة على الصغري وال عهد له هبا بعد .فهل من سبيل

ملعرفة متطلبات هذا التوافق قبل سن الدخول للمدرسة لإلعداد هلا حىت مير الطفل خبربهتا أكثر

سهولة ويسراً؟ وما هي اخلربات قبل املدرسية األولية؟

أثبتت البحوث أن التالميذ الذين يرسبون ابلصف األول أقل نضجاً جسمياً من مجاعة الناجحّي
ابلصف كما سبق القول فالنضج اجلسمي يبدو أنه يتصل ابألهبة للمدرسة.

إن القدرة على إجياد توافقات مبواقف جديدة يتوقف  -يف جزء منها  -على الذكاء لكن أهم من
ذلك خربات الصغري السابقة يف توافقاته .فإىل أن تكون قد استقرت عادات سلوكه األساسية

فيزيولوجياً ،وحركياً ،واجتماعياً ،ينبغي لبيئة الصغري أن تظل من الثبات وعدم التغري قدر اإلمكان،

وأي تغري ولو طفيف عرضةً ألن يقلب رأساً على عقب الطفل دون الثالثة ،أما منذ تلك السن فإن

تنويعات الروتّي  -إن مل تكن كبرية جداً مفيدة أكثر منها ضارة ،ألهنا تساعد الصغري على القيام
بتوافقات ابلظروف املتغرية اليت سوف يتعلم عاجالً أو آجالً التعود عليها.

كذلك فكل توافق أبشخاص ومواقف جديدة يصبحه قدر معّي من التوتر االنفعايل .والكبار أنفسهم

يف مواجهة املواقف اجلديدة أو القيام أبدوار مل يتدربوا عليها كتسليم الوظيفة ،واالنتقال لبلد آخر أو
السكن حبي جديد مع جريان جدد ،والزواج كعشرة شريك احلياة  ...يعانون الشد االنفعايل ويلزمهم

الوقت للتوافق  -هذا الذي هو أصعب يف حالة الطفل ابلنظر لقلة خرباته ،حيث يتب ّدي توتره

للصراخ من غري سبب
االنفعايل احلاد مبختلف الطرق اليت أكثرها شيوعاً قابلية اإلاثرة عموماً ،امليل ّ
ظاهر ،فقدان الشهية ،صعوابت النوم ،القيئ ،نقصان الوزن ،اضطراابت الكالم :مضغاً وهتتهة

ومتتمة.
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ابين يكره الصالة
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/2/15هـ

السؤال

لدي ابن عمره عشر سنوات ومشكلته أنه يكره الصالة ،إذا كان والده موجود فهو يذهب معه إىل

املسجد بكل طواعية ،املشكلة إذا مل يكن والده موجود فهو يتأفف كثريا من أداء الصالة يف املنزل،

مع العلم أنه ال يوجد مسجد قريب من املنزل وإال أرسلته إىل املسجد ،لكن لبعد املسجد فأان
أخشى عليه ،وإذا طلبت منه أداء الصالة يف املنزل يتأفف ،وإذا أحلحت عليه يصلى أحياانً بال

وضوء ويقول أان طاهر وهو على غري طهارة ،أو يصلى بسرعة ويكثر احلركة فيها ينظر مييناً ومشاالً،
ويالعب أخوه الصغري وهو يف الصالة ،حاولت معه ابلرتغيب مرة والرتهيب مرة أخرى ولكن دون

فائدة .أرجو مساعديت وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
إىل األخت الكرمية.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،
أشكر لك تواصلك مع موقع اإلسالم اليوم عرب الربيد اإللكرتوين سائالً هللا  -تعاىل  -أن حيفظ لك

ذريتك وجيعلهم ذخراً لإلسالم واملسلمّي ويعينك ووالدهم على تربيتهم الرتبية اإلسالمية.

أخيت الفاضلة إن اهتمامك اببنك ابحملافظة على الصالة هلو شعور طيب وحرص كبري جتاه األبناء
وهذا أمر غفل عنه كثري من اآلابء واألمهات أسأل هللا -تعاىل -أن يكلل جهودك ابخلري والربكة.

من خالل قراءيت الستشارتك فإنك حباجة ماسة إىل الطريقة الرتبوية املناسبة للتعامل مع األطفال؛

ألنه ما يعمله ابنك جتاهك من خالل إمهال الصالة واللعب فيها إمنا هو حماولة جذب االهتمام

والسعي المتالك السلطة والسيطرة ،واهتمامك بتلك السلوكيات اخلاطئة من خالل الصراخ والتهديد
قد حققت أمرا خاطئا وهو تشجيعه عل تكرار هذا السلوك يف حّي خيتفي هذا السلوك مع والده؛

ألنه لديه من وسائل الرتغيب الكثري اليت حيتاجها الطفل فلذلك يستجيب بشكل إجيايب معه.
لذلك سأورد لك بعض الطرق اليت أسأل هللا أن تكون عوان لتعاملك مع ابنك

أوال :احلرص على الدعاء البنك ابهلداية والصالح وحتري ذلك يف موطن اإلجابة كسجود وصالة

الليل وأوقات اإلجابة والبعد متاما عن الدعاء عليهم حال الغضب فقد جند اباب مفتوحا وتكون سببا
يف شقائهم.
اثنيا :االنتباه إىل كل سلوك إجيايب حيدث من ابنك وتشجيعه لفظيا وماداي" أحسنت ابرك هللا فيك"،
"أنت ممتاز"" ،تستاهل هدية" فذلك من شأنه أن جيعل أبنائنا حيرصون على تكرار تلك السلوكيات

طاملا جيدون االهتمام والرعاية.

اثلثاً :احلرص على تكليفه مبهام تتناسب مع عمره كتكليفه بشراء حاجات للمنزل لبناء ثقته بنفسه

وإشعاره ابملسؤولية.

وهو حباجة لتلك املهام خاصة وهو مقبل على مرحلة مهمة يف حياته"..مرحلة املراهقة" وتغرياهتا

املختلفة.

رابعاً :وضع استمارة النجوم وهو أسلوب انجح مع كثري من األطفال وهي عبارة عن استمارة فيها
أايم األسبوع وكل يوم أمامه مخس خاانت مربعة يوضع فيها جنوم .وتكون النجمة مقابل أن يتوضأ

ويصلى الصالة يف وقتها سواء كان مع والده يف املسجد أو يف املنزل.
خامساً :جتاهل أي سلوك سليب حيدثه ابنك هبدف إاثرتك فذلك مدعى ألن ينطفئ هذا السلوك ،ويف

املقابل احرصي على تشجيع السلوك اإلجيايب ولو كان بسيطاً يف نظرك فتكراره سيزيد من حجمه

شيئاً فشيئاً.
سادساً :التحلي ابلصرب وعدم االستعجال يف ظهور النتائج فقد حتتاجّي إىل عدة أسابيع لتعديل

سلوكه.

حفظ هللا لك الذرية والنية إنه جواد كرمي.
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كيف أعلم ابين آداب قضاء احلاجة؟
اجمليب د .فؤاد العبد الكرمي العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس بكلية امللك فيصل اجلوية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/06/21هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي ثالثة أبناء ،وهم ابنان وبنت ،وأكربهم ابن يبلغ من العمر تسع سنوات ،وهو هادئ الطباع،

ذكي ،حمب للخري ،ولكن مشكليت معه يف طريقة تبوله -أكرمكم هللا ،-فهو يتبول وهو واقف ،وال
يتنزه من البول ،وقد نصحته عدة مرات ووخبته ،ولكنه يصر على اإلنكار ،ويقول إنه يقعد ويتنزه،

ولكين أعلم يقيناً كذبه؛ لرؤييت بقااي بول يف احلمام يف وضع يدل على أنه واقف ،وأرى آاثر بول يف
مالبسه الداخلية ،وكلما وخبته أان أو والده أنكر بشدة ،وقد دخلت عليه احلمام وأان ال أعلم

بوجوده ،ورأيته واقفاً ،وعندما خرج وخبته ،فقال إنه كان يهم ابجللوس ،وال أعلم كيف سأجعله يتعلم
آداب قضاء احلاجة .وأشكركم على سعة صدوركم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد أوجب اإلسالم على اآلابء واألمهات ،واملعلمّي واملربيّي ،تعليم األبناء األحكام الشرعية مبا

يتناسب مع أعمارهم.

ومن تلك األحكام :أحكام الطهارة ،والتنزه من البول ،وهذه األحكام ينبغي تعليمها وتربية الطفل

عليها منذ أن يبدأ الطفل ابستخدام دورة املياه دون مساعدة من أحد والديه؛ حىت يشب ،وقد أتقن
هذا األمر ،وأصبح من السمات ابلنسبة له.
وأما ما يتعلق مبوضوع السائلة ،فإن عمر ابنها (التاسعة) يعترب عمراً متقدماً نسبياً ،وهي مل تذكر منذ
مىت وهي تعلم ابنها آداب قضاء احلاجة ،وعلى العموم فإن أسلوب التوبيخ والنهر بشدة قد أيتيا

آباثر عكسية ،والذي أنصح السائلة به ،هو استخدام أسلوب اإلقناع مع االبن ،وأن صالته ال تقبل

إذا كانت مالبسه أو جسده جنساً ،وأن املسلم ال بد أن يكون متطهراً على الدوام ،ومع الصرب

واملصابرة والدعاء ،واإليعاز إىل مدرسيه الذين يدرسونه هبذه املشكلة؛ حىت يسامهوا يف حل هذه

املشكلة بطريقة غري مباشرة ،واألطفال يستجيبون ملدرسيهم ،أكثر من استجابتهم لوالديهم .وهللا

أعلم.
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ابنيت الصغرية عنادها وبكاؤها
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

السالم عليكم.
ابنيت الوحيدة عمرها اآلن قرابة السنتّي -حفظها هللا  -يستغرب الكثري من الناس من إصرارها على
تنفيذ ما تريد وترغب بصورة مزعجة ،حىت إن والدهتا يف بعض األحيان تعطيها ما تريد ولو كان األوىل

حرماهنا؛ وذلك خوفاً عليها من كثرة البكاء ،وكما هو معلوم فإن هذه عادة غري حمببة ،وأخشى أن

تنمو بنموها ،آمل التكرم إبفاديت عن أفضل السبل للتخفيف من ذلك لديها ،شاكراً لكم سلفاً

حسن تعاونكم .والسالم عليكم.

اجلواب

األخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أسأل هللا الكرمي رب العرش العظيم أن حيفظ لك ابنتك ،وجيعلها قرة عّي لك ولوالدهتا إنه جواد

كرمي.
إن ما ذكرته يف استشارتك حول سلوك ابنتك من بكاء للحصول على ما تريد -وابلفعل حتصل على

أمر يبدو طبيعياً لكل طفل مياثلها يف عمرها.
مبتغاها ٌ -

أخي الكرمي ..إن الطفل يف بداية عمره ال ميلك أي وسيلة اتصال مع اآلخرين للتعبري عن مشاعره

جتاه أي شيء أمامه سوى البكاء ،حّي يكون الرفض أو الرغبة يف احلصول عليه ،وهناك الضحك
للتعبري عن الرضا ابلشيء.

لذلك -أخي الفاضل -إن ما حيدث من ابنتك حّي الرغبة يف تنفيذ ما تريد من بكاء مزعج لألقربّي
انتج من تعلُّم خاطئ ع هزز عندها هذا السلوك املرفوض من قبلك ومن والدهتا ،وقد يكون ع هزز بصورة
مباشرة أو غري مباشرة حبكم أهنا هي ابكورتكما حفظها هللا ،وكما تعلم كيف يكون تعامل األب واألم

مع املولودة األوىل من عطف وحنان جتاهه ،ويصل إىل حتقيق كل شيء للطفل ابالستجابة الفورية ألي
حالة بكاء من الطفلة ،مماّ جعلها تربط بّي حتقيق األشياء وبّي البكاء ،وتنامى هذا السلوك ،وإن كان
يف بدايته ،وابالستطاعة -حبول هللا وقوته  -تدريب الطفلة على ما هلا وما عليها ،خاصةً وهي يف

عمر مناسب جداً لذلك.

وإليك الطرق الرتبوية املناسبة اليت ستكون لك عوانً على تعديل سلوكها:

أوالً َُ :الدعاء هلا أبن يصلحها هللا ويهديها وجيعلها قرة عّي لك ولوالدهتا ،وحترى ذلك يف مواطن

اإلجابة كالسجود وصالة الليل.

التعرف على القيم والعادات اليت
اثنياً :الطفلة ال زالت يف مراحل سنوات عمرها األوىل ،ويف بداية ُّ
جيب أن تتعلمها من خالل املمارسة واملشاهدة للسلوكيات اليت حتدث من حوهلا من الوالدين

واألقرابء واألقران.

اثلثاً :جيب أن تتفق مع والدهتا أن يكون تعاملكما واستجابتكما لسلوكياهتا واحدة ،حبيث تعطى

االهتمام والتشجيع للسلوكيات اإلجيابية اليت حتدث منها ،وتكون إماّ لفظية أو االحتضان والتقبيل؛
مماّ ِّ
يعزز هذا السلوك وجيعلها تكرره.
ويف املقابل جيب أن يكون العقاب واحلرمان من اإلاثبة له دور يف إطفاء السلوك غري املرغوب فيه،

واقصد ابلعقاب العقاب غري البدين ،كنظرة عدم الرضا وحركة الرفض ابليد أو اإلصبع ،أو تقطيب

الوجه أو الزجر والنهي ابلكالم.
وال شك أن تلك األساليب هلا دور كبري يف تشكيل أو إطفاء أي سلوك نريد أن تتمثله الطفلة.
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أمر تراه ليس هلا ،فأفضل الطرق املناسبة لذلك
رابعاً :حينما يصدر من ابنتك البكاء رغبةً يف حتقيق ً

هو اإلمهال والتجاهل التام لسلوكها ،حىت ولو طال وقت بُكائها حينما ال يكون هناك خطر عليها،
فإن التجاهل واإلمهال رسالة هلا أبن هذا السلوك غري ٍ
جمد متاماً ،مماّ سيساعد على تقليله يف املرات

القادمة بعون هللا.

وأمهية أن يكون التجاهل للسلوك ال للطفلة ،أي حينما تكف عن البكاء نعاود مع احلنان والعطف

اللفظي واحلركي.

خامساً :أخي املبارك  ...ابنتك صغرية ،وعمرها احلايل هو بداية تعليمها وتدريبها على السلوك

السوي من خالل تطبيق ما سبق من حيث الثواب والعقاب ،مع أمهية البعد عن التناقض والتباين يف

أسلوب املعاملة بينك وبّي والدهتا ،وهنا ستجد أنك استطعت ترسيخ اجلوانب املفيدة يف سلوكها
وختفيف اجلوانب السلبية ،بل يف إزالتها متاماً بعد توفيق هللا.

سادساً :التحلي ابلصرب يف ظهور النتائج؛ ألن التعامل مع النفس البشرية حيتاج إىل وقت ،وخيتلف
من شخص آلخر .حفظ هللا لك أسرتك ورزقك الذرية الصاحلة.
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عناد الطفل
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي

مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.
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لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1425/3/27هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان أم لطفلّي ،طفلي األول وهو صيب عنيد جداً لدرجة أين ال أستطيع السيطرة عليه وال على

عصبيته الزائدة ،وهو يبلغ من العمر مخس سنوات ونصف ،أما أخته فهي ليست كذلك ،فمثالً مرة
وهو ينتظر حافلة املدرسة قالت له اخلادمة بعد أن وقفت احلافلة متاماً "اركب" فما كان منه إال أن
بكى وقال" :لن أركب" ،والسبب أنه ملاذا طلبت منه اخلادمة أن يركب ولقد كان سيقوم بذلك

لوحده ،وبسبب عناده وإصراره على عدم الركوب مل يذهب يف ذلك اليوم إىل املدرسة .وكذلك احلال
ابلنسبة لبعض الطلبات اليت أطلبها منه مثل أدخل احلمام ،وأذكر مرة وخالل تعليمي له األحرف

اهلجائية طلبت منه كتابة حرف القاف فما كان منه إال أن كتب احلرف والنقاط بداخله ال على رأس

احلرف ،وعندما قلت له ليس كذلك يكتب احلرف قام ابلصراخ وقال إنه يريد كتابة احلرف بتلك

الطريقة وقال "بكيفي" ،وهو ال يقوم بتلك احلركات أمامي فقط بل حىت مع عماته أو أي شخص يف

حميط العائلة .أرشدوين كيف التعامل معه علماً أبن الضرب كذلك ال جيدي .وجزاكم هللا خريا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي وبعد:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

العناد سلوك قد يهدد األسرة أحياان ويقودها حنو طريق مسدود ،فاآلابء واألمهات يبذلون ما بوسعهم
لتنشئة ورعاية أطفاهلم ،إال أن اإلخفاق يف إجياد احللول املناسبة قد يسبب مشاكل عديدة .ويتضح

العناد يف عدم قبول الطفل الوضع القائم ويرى أن الوضع اآلخر أكثر مناسبة وراحة له.
ويرى بعض علماء النفس على أمهية التعامل مع الطفل العنيد بطريقة االستجابة لتصرفه مبعىن أالّ
تقوم ابلصراخ ،وال توجه له عبارات جارحة إذا استخدم عبارات عنيفة .بل الذي جيب هو الكالم
واحلديث الذي يناسب موقف وعقلية الطفل ،وبذلك جنعله ينتقل من حالة اهلجوم إىل الدفاع فتخف
حدة انفعاله .ويف حالة األخت السائلة قد يكون للدالل الزائد دوره يف وجود العناد إضافة إىل أنه
قد يرغب الطفل يف لفت االنتباه لوالديه خاصة مع وجود طفل آخر يف األسرة وهي أخته اليت قد
تكون سحبت منه بعض احلنان واحلب من والديه.

وقد يكون فقدان األم يف مسألة أن اخلادمة هي اليت توصل الطفل إىل السيارة اليت تنقله إىل املدرسة
هلا دور يف مسألة العناد الذي حيتاج فيه الطفل إىل احلوار واحلب واحلنان.

وقد يكون ملقارنة األم بّي الطفل وأخته له دور يف تضخيم العناد ،حبكم أن األخت قد تكون مساملة
ومطيعة؛ ولذا جيب االنتباه أن لكل طفل شخصيته اخلاصة به .وهللا املوفق.
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تربية األطفال والعالقات األسرية
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1425/3/9هـ
السؤال

أان امرأة متزوجة منذ ثالث سنوات ،لدي طفلة ،وأان متخرجة من كلية االقتصاد والتجارة ختصص

إدارة أعمال ،وال أعمل حالياً ،وأرغب يف أن يكون لدي خربة يف جمال تربية األطفال والعالقات
األسرية حىت أستطيع العمل يف هذا اجملال؛ وذلك ألن جمتمعنا أحوج ما يكون إليه اآلن ,فكيف

السبيل إىل ذلك وخاصة أنين ال أستطيع ترك زوجي وأطفايل وااللتزام ابجلامعات ،فإمكانيايت هي:

 - 1الدراسة يف البيت عن طريق التعلم عن بعد (من غري التكلف مببالغ طائلة بل تكون متوسطة) .
 - 2االلتزام بشكل فصلي ابجلامعات أي مرتّي يف السنة.

 -3أو إعالمي مبناهج أستطيع دراستها واالستفادة منها دون احلصول على شهادة .وجزاكم هللا عنا
كل خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخت املباركة - :حفظها هللا ورعاها.-

أعجبين فيك هذا احلرص ،وأسأل هللا -تعاىل -أن ييسر لك ما متنيت وأكثر ،وأن جيعله خالصاً
لوجهه الكرمي.
ميكنك اكتساب اخلربة يف جمال تربية األطفال والعالقات األسرية عن طريق:

أ -القراءة يف املواقع الرتبوية عن طريق اإلنرتنت ،ومنها :موقع املريب للشيخ حممد الدويش  -حفظه

هللا ،-وكذا املواقع اإلسالمية األخرى اليت تعتين ابألمور الرتبوية كموقع "هلا أون الين"؛ فقد سبق
طرح موضوعات عديدة عن تربية األبناء والعالقات الناجحة.
ب -ميكنك القراءة يف الكتب الرتبوية اهلادفة ،ومنها:

 -1مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة لعدانن ابحارث.

 -2الدور الرتبوي للوالدين يف تنشئة الفتاة املسلمة يف مرحلة الطفولة (والكتاب من إصدار املنتدى
اإلسالمي) .

 -3التقصري يف تربية األوالد حملمد إبراهيم احلمد.
 -4فنون احلوار العائلي د .عمر املديفر.
 -5املراهقون :د .عبد العزيز النغيمشي.

 -6املراهقون (الوجه اآلخر) شريط للشيخ حممد الدويش.
 -7فهم النفسيات (شريط)  ،وكذا أشرطة الدكتور طارق احلبيب.
 -8كتيبات د .عبد هللا اخلاطر  -رمحه هللا ،-ومنها:
أ -فن التعامل مع الناس.

ب -الطب النفسي والدعوة إىل هللا.

ج -االلتزام عقبات ومراحل ،وكلها من إصدار املنتدى اإلسالمي.
جـ ميكنك متابعة ما ينقل من دورات تربوية ودروس علمية عرب اإلنرتنت.

د -أنصحك اباللتحاق ابلدورات الرتبوية الرائعة يف فنون العالقات الناجحة (من التعامل مع الناس،
فنون احلياة الزوجية فن التعامل مع املراهق  ...إخل) اليت تعقد يف املؤسسات اخلريية التطوعية،

ويعقدها كوكبة من الداعيات املدرابت يف الرايض وجدة برسوم رمزية أو جمانية ،أو احملاولة على
احلصول على املذكرات اليت تسجل فيها املادة العلمية املطروحة ،ومن مث تكونّي بعد مدة من املراس
مدربة وانجحة يف بلدك إن شاء هللا.
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هـ -ميكن التنسيق مع طالبات العلم الشرعي يف اجلامعات اإلسالمية؛ كاجلامعة اإلسالمية ابملدينة،

وأم القرى مبكة ،وجامعة اإلمام ابلرايض ،لتزويدك مبذكرات الطالبات املنتظمات للقراءة واالستفادة
منها سيما يف جمال أصول الرتبية اإلسالمية ومقومات الفكر اإلسالمي .وميكن التنسيق لك من
خالل املوقع يف حال رغبتك يف ذلك.

أخرياً :أود تنبيهك إىل عدم االستعجال يف االلتحاق أبي جامعة أو دورة تدريبية إال بعد استشارة

أهل العلم سيما يف هذا املوقع ،وموقع املسلم ،وكذلك موقع هلا أون الين ،إذ ال خيفاك أنه ليس كل

ما يطرح يف الساحة يكون سليم القالب واحملتوى ،فاحرصي على صون فكرك وجعله يف النافع فقط.
وفقك هللا وأعانك.
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تربية األوالد يف بالد الكفر
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
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لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1425/5/23هـ
السؤال

صديقيت تسأل ،هلا أخت تعيش يف بريطانيا إلكمال دراستها اجلامعية( ،طب) ومعها زوجها وبناهتا
وأوالدها ،وهم يدرسون السبت واألحد يف السفارة السعودية ،وبقية األايم يف مدارس بريطانية،
ولديها أصغر بنت أدخلتها روضة بريطانية؛ لعدم وجود روضة سعودية ،يف أايم عيد امليالد عندهم
أمرهتم الروضة أن يزينوا شجرة (الكريسماس) يف ليلة العيد! وأهنم إذا زينوها سيأتيهم اباب (نويل)

ويعطيهم هدااي!

طبعا البنت صغرية وأتثرت ابملوضوع ،لكن أمها أفهمتها أن هذا عيد الكفار ،وغيبتها يف يوم العيد

عن الروضة ،ومنعتها أن تزين الشجرة ،اليوم التايل راحت البنت الروضة ورجعت هبدية كبرية ،وتقول:
ختيلي (اي ماما إن اباب نويل جا اليوم عشاين وجاب يل هدية)  ،شويف ألي درجة الكفار طيبّي ،اي رب

نصري كفاراً! عشان أزين مع صاحبايت شجرة العيد) !

طبعا أمها فجعت ملا وجدت بنتها منحازة ومعجبة هبم ،وأيضا تدعو على نفسها ابلكفر ،فيا شيخ:

ما هو احلل؟ وكيف التصرف مع البنت؟ علماً أبهنا متعلقة ابلروضة لدرجة أهنا أايم مرضها ال تتغيب،

فما احلل؟ وما هو العمل؟ هل يرتكوهنا اعتباراً أبهنا مرحلة ومتضي؟ أم خيرجوهنا؟ وما هي نصائحكم

ملثل األسر اليت تسافر إىل هناك؟ ،أنمل أن تضعوا لنا حلوالً ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية -سلمها هللا ورعاها-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.
ونعتذر عن التأخري يف إجابة سؤالك ،واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوال :جيب التذكري أبن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة يف حياة اإلنسان؛ فهي مرحلة أتسيس لكثري من
أخالقه وطباعه وتفكريه ،وابلتايل أرى وجوب إخراج هذه الطفلة من هذه الروضة ،وإحلاقها أبي

جراء هذه احلادثة املذكورة ،وإن تعذر وجودها يف منطقتكم
روضة مسلمة؛ لتعاجل اخللل الذي حدث ّ
فبتعجيل إدخاهلا إىل املدرسة أو تكثيف اجلهد عليها من قبل والديها لتحبيب هللا واإلسالم يف قلبها

من خالل القصص والرواايت وغريها.

اثنياً :أنصح كل مسلم ال يقدر على احلفاظ على دينه ودين أبنائه يف بالد الكفر أن يعجل ابهلجرة
إىل بالد املسلمّي وجوابً ،وسيعوضهم هللا خرياً مما تركوه ،ولتذهب الدنيا وليسلم الدين واإلميان،
فليس هناك أغلى على املرء املسلم من دينه حيافظ عليه ويصونه من الضعف أو االضمحالل.

اثلثاً :جيب االستعانة ابهلل دائما وأبداً يف تثبيت الدين يف القلوب ،مث االستعانة ابألخوة الكرام يف

املراكز اإلسالمية هناك لتزويدهم مبا يعّي على احلفاظ على األبناء ودينهم من التغريب يف بالد الكفر

والذوابن يف معتقدات القوم.
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رابعاً :إن احلوار اهلادئ مع األبناء إلقناعهم مبسلمات العقيدة اإلسالمية من الضروري مبكان ،وال

أبس من التفنن يف األساليب والوسائل واالستعانة ابخلرباء يف ذلك لتعميق اإلميان ابهلل وابلرسول -
صلى هللا عليه وسلم -وبغريه من متطلبات الدين واإلميان ،فإن ذلك من األمانة امللقاة على عاتق

األولياء وهم مسئولون عن ذلك غداً أمام هللا -عز وجل ،-وليتذكرا قول هللا -عز وجل" :-اي أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انراً وقودها الناس واحلجارة" [التحرمي ، ]6:وقول النيب -صلى

هللا عليه وسلم " :-كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" رواه البخاري ( )893ومسلم ()1829
من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما.-

خامساً :ينبغي كسب قلوب األبناء واحتوائهم ومشوهلم ابلرعاية ،واحلنان ،واحلب ،والعطف ،واهلدااي،
واحلفالت؛ لينهلوا مع ذلك حب الدين الذي أنتم عليه ووجوب التمسك به.

سادساً :ال بد أن يكون بّي املسلمّي هناك تواصل وتزاور يهدف إلجياد البيئة املسلمة لألطفال؛ حىت
يزدادوا قناعة بدينهم ملا جيدوا غريهم من إخواهنم متمسكّي به ومببادئه.

سابعاً :جيب أن يكون اآلابء واألمهات قدوة صاحلة ألبنائهم ،من خالل التمسك ابلدين والفرح به

واالعتزاز مببادئه وتعاليمه.

اثمناً :ال تنسوا كثرة الدعاء إىل هللا وحده أن يثبتكم على الدين ،وأن يربط على قلوبكم ابحلق فإنه ال
يضيع عباده وال خيذهلم إذا ما جلأوا إليه وتوكلوا عليه واعتصموا أبمره .وهللا معكم ولن يرتكم
أعمالكم.
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كيف نعاجل أخطاء األبناء؟
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1426/03/03هـ
السؤال

هل الصواب عندما نرى أخطاء األبناء أن نقرهم ابخلطأ مث خنربهم ابلصواب ،أم نعاجل اخلطأ دون

إخبارهم أهنم أخطأوا؟
اجلواب

األخ السائل الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخي احلبيب :إن السلوكيات اليت تصدر من أطفالنا إمنا هي سلوكيات متعلمة ،يكتسبها الطفل من

والديه وإخوته ،ومن البيئة اليت يعيش داخلها ،فإن كان اجلو األسري قائماً على الرتبية اإلميانية احلقة

اليت وجهنا إليها ديننا احلنيف ،فبال شك أن الطفل سينشأ طفالً صاحلاً ورجالً انفعاً لدينه وجمتمعه،
ونبتة صاحلة حىت يكون شجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حّي.

وحينما تكون األسرة مهملة ألبنائها ،مساعدة على تنشئتهم بشكل عشوائي يصطادون من

السلوكيات صائبها وخاطئها ،فإن ذلك مدعاة ألن ينشأ الطفل نشأة خاطئة ،ويصبح مزعجاً ألسرته

وجمتمعه ،وذكري للمقدمة السابقة إمنا لتوضيح أثر األسرة الصغرية والكبرية يف سلوكيات األبناء ،فهم
الركيزة األوىل يف رسم شخصية االبن ،وحينما يكون لدى الوالدين معرفة كاملة خبصائص مرحلة

الطفولة املبكرة والوسطى ،فإن املشاكل اليت حتدث لكثري من األطفال ستقل بشكل كبري ،بل قد ال
حيتاج االبن سوى التدعيم والتشجيع والتدريب على السلوكيات اليت ال توجد يف ذخريته.

ولكن حينما تظهر لدى أطفالنا سلوكيات خاطئة كـ األلفاظ البذيئة والسرقة ،والكذب
والعدوانية .....إخل.

فإننا هبذه احلالة حنتاج إىل تعامل خاص ابستخدام فنيات تربوية تساعدان على ختليص أطفالنا من
السلوكيات غري املرغوبة ،وإحالل مكاهنا سلوكيات مرغوبة ،أي أن املسألة تكون وفق التايل:

تعلم خاطئ حمو تعلم تعلم جديد مرغوب.

وتدعيما ،ويتم إيضاح
اهتماما
وما حيتاجه الطفل هو أن يدرك أن سلوكه غري املرغوب ال حيقق له
ً
ً

ذلك له أبن السلوك الذي تفعله لن جيدي يف أن حتصل على ما تريد! وفق قدراته العقلية واملعرفية.

مث نقدم له الطريقة املثلى (السلوك املرغوب ،إما لفظياً أو مشاهدة أقرانه كيف يتصرفون سلوكياً)
"القدوة" مع تبصريه ابلنتائج اليت حيصل عليها حينما يتصرف بشكل خاطئ ابلنتائج اليت حيصل

عليها بعد أن يتصرف بشكل صحيح .هنا يستطيع أن يدرك الصواب من اخلطأ .وتستخدم تلك
الطريقة حبسب املرحلة العمرية للطفل ،أي ال تكون عامة جلميع األعمار واألطفال ،فالبعض قد يفيد

معه طريقة إيضاح الصواب مع التدعيم اإلجيايب لفظياً ومادايً ،ويدرك السلوك ويساعده على تكراره

كحال ابن أم سلمة مع الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-اي غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما

يليك" احلديث متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )5376ومسلم ( )2022من حديث عمر بن أيب

سلمة -رضي هللا عنهما .-وهناك عينة من األطفال حيتاجون إىل توضيح أخطائهم ،وأهنا سبب يف
عدم حصوهلم على نتائج مرضية هلم ،مث تبصريهم ابلسلوك األفضل والصحيح ،وابلتايل احلصول على
نتائج مرضية .سائالً هللا لنا ولك التوفيق والسداد.

()24/19

الطفل والسؤال احملرج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1426/02/17هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يل أخت يف العاشرة من عمرها ،سألت أمي سؤاال حمرجاً ،وهو :ملاذا ال تنجب املرأة غري املتزوجة؟

وما الذي جيعل املتزوجة فقط هي اليت حتمل وتلد؟ ملاذا جيب أن يكون هناك رجل وامرأة؟ فاحتارت
أمي ووعدهتا ابإلجابة الحقاً ،فجاءت أمي تطلب مشوريت ،وأان بدوري أنقلها إليكم؛ ألنكم خري من

يقوم بذلك ..فكيف جنيب عليها ابلضبط؟ وجزيتم خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
إىل األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إ ّن األطفال يف هذا السن احلرج يبدأون مبحاولة التعرف على بعض املصطلحات الغريبة ،ومن مث

س الطفل أن هذه األشياء تفتح له ابابً إىل عامل مل
يبدأون بطرح بعض األسئلة احملرجة ،والسيما إذا أح ه

يكن يعلم عنه شيئاً من ذي قبل-وهذا السؤال الذي طرحته أختك على أمك من هذا القبيل،-

ومن شدة احلرج الذي يقع فيه اآلابء واألمهات حيدث عندهم ردة فعل تتفاوت من إنسان آلخر،

فأحياانً يلجأ األب أو األم إىل اإلجاابت الكاذبة؛ لكي ينهي هذا املوقف الذي تعرض له ،وهذه
اإلجاابت الكاذبة يف العادة ال تقنع الطفل ،مما جتعله يبحث عن احلقيقة أبي شكل كان ،مما جير

الطفل أن يكون فريسة للوقوع مع رفقة سيئة جيد عندهم إجاابت لكثري من تساؤالته اليت تدور يف

رأسه ،وال جيد هلا إجابة صادقة مقنعة عند أهله ،وهذا له من السلبيات الشيء الكثري ما ال خيفى
على أحد.

وفريق آخر من اآلابء واألمهات يلجأ إىل هنر الطفل وحماولة صرفه ،على أال يسأل مثل هذه األسئلة
مرة أخرى ،فيتظاهر الطفل ابلتغافل عن ذلك ،وهو يف حقيقة األمر قد ص همم وعزم وعقد النية على
بذل ما يف وسعه حىت يتعرف على هذا الشيء املمنوع واحملجوب عنه ،وهذه طبيعة البشر الفضولية
وحب االستطالع ،وقد قيل" :املمنوع مرغوب" ومن السلبيات املرتتبة على ذلك شعور الطفل

ابلنقص واإلهانة ،وهذا بدوره يدفع الطفل لسلوك أفعال غري سوية.

()25/19

واحلل األمثل ملثل هذه احلاالت أن جياب على الطفل عن هذه األسئلة أبسلوب مبسط مهذب بعيد
عن اللف والدوران ،فمثالً لإلجابة على مثل هذا السؤال املطروح أن تقول أمك ألختك :اي بنييت:

املرأة مبفردها ال تستطيع أن تنجب أطفاالً ،فال بد من رجل تتزوجه حىت تستطيع أن تنجب أطفاالً؛
ألن هللا هو الذي أمر بذلك ،وال بد لنا أن نطيع هللا ،فمثالً -وهلل املثل األعلى -والدك قال لك :ال
تفعلي كذا ،أو ال تستطيعي أن حتملي هذا الشيء مبفردك ،أو غري ذلك ،فال بد وأن تسمعي كالم

والدك؛ فاملوىل  -جل وعال -أمر الرجال أن يتزوجوا النساء حىت ينجَب أطفاالً صغاراً ،وجيب علينا

أن نسمع كالم هللا ،وأن الذي ال يتزوج ال يستطيع أن ينجب أوالداً؛ ألن هذا كله من هللا ،وهللا هو

القادر على ذلك وحده ،فال بد للمرأة حىت تنجب أوالداً أن تتزوج برجل ،أما املرأة اليت مل تتزوج فال

تستطيع أن تنجب أطفاالً ،وهكذا؛ بذلك تكون أمك قد أجابت أختك أبسلوب مبسط ومهذب،

وجنت من الكذب أو أن تنهرها ،وبذلك تقتنع أختك ابجلواب ،وهذا له اآلاثر الطيبة يف مستقبل

الناشئة.

هذا وهللا أعلم ،وص ِّل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()26/19

طفليت وحب التملك
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1426/02/06هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أود استشارتكم يف مشكلة حب التملك الزائد لدى األطفال ،لدي بنت عمرها ثالث سنوات ال

حتب مشاركة أحد يف ألعاهبا إال إذا كان طفالً أكرب منها بـ (ست سنوات وأكثر)  ،فابن خالتها الذي
يف نفس عمرها وتراه بشكل دائم ال تعطيه أو تسمح له أبخذ أي شيء من أشيائها إال اندراً ،مع

أهنما دائما يلعبان سواي ،وهو يعطيها ألعابه وحاجياته ويشاركها يف كل شيء ،بينما هي تصرخ وحتاول

إيذاءه إذا أخذ أي شيء خيصها ،وحىت إن مل يكن خيصها وهي تريده تصرخ وتبكي وكأهنا صاحبة

حق ،وهذا حيدث بشكل يومي ،كما أهنا إذا رأت شيئا يف السوق أو عند غريها من األطفال تنسبه
إىل نفسها (لعبيت..سياريت  ...اخل)  ،وأان ال أعلم هل تفهم معىن هذا أم أهنا تقصد أهنا تريده؟ مع

العلم أهنا عصبية وحادة الطبع ،وال ميكن التفاهم معها بسهولة..أرشدوين إىل منهج أتعامل معها به.
جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الكرمية :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن األبناء يبدأون ابللعب مع اآلخرين بداية من السنة الثالثة ،ويكون لديهم رغبة يف ذلك ،وهذا ما

يسمى ابللعب االجتماعي ،فتبدأ مرحلة التفاعل مع أقرانه بطرق خاطئة كمراقبة لعبهم ،ومن مث
حماولة االستيالء عليها واستخدام (ان) امللكية.

وهذا انبع من عدم فهم كثري من األمور اليت جيب أن تكون يف العالقات بّي األطفال؛ ألن الطفلة

ترى العامل من زاويتها وموقعها ومشاعرها ورغباهتا ،ومل تتعلم كيفية أن اللعب واالشرتاك مع اآلخرين
يتطلب منها أن تعطي كما أتخذ ،وقد تكون هناك أسباب أخرى مرادفة ،وتعمق السلوك مقارنة

أبقراهنا نتيجة نوعية التنشئة احلياتية للعامّي املاضيّي من توفري اللعب بكافة أشكاهلا وحتقيق رغباهتا
بشراء ما تريد.

لذلك  -أخيت الكرمية -ال تنزعجي كثرياً من سلوك ابنتك؛ فهي اآلن يف عمر مناسب جداً لكي

تساعدينها على هنج سلوك يساعدها على االندماج مع اآلخرين وإقامة عالقات طيبة والتخلص من

العناد والصراخ هبدف احلصول على مبتغاها.
لذا عليك مبا يلي:

 )1راقيب سلوك ابنتك حينما تكونّي يف لقاء أسري وتعاملها مع أقراهنا ،وشجعيها على التعاون مع

مثيالهتا عمرايً.
 )2قدمي هلا جمموعة من احللوى ،واطليب منها توزيعها على األطفال لتغرسي داخلها سلوكاً مثالياً
لكيفية مساعدة اآلخرين.

 )3استخدمي أسلوب التعزيز اإلجيايب اللفظي واملادي ألي سلوك إجيايب حيدث منها.
 )4أمهية أن يكون تصرفك ووالدها مبعيار واحد ال تضاد بينكما؛ حىت ال خيلق سلوكاً مضطرابً لدى

ابنتكما ،ومن ذلك تشعر البنت ابلطمأنينة واألمن ويتعدل سلوكها .فالطفلة اليت تنشأ على الثقة

بوالديها وأبسلوهبما مهما كان طبعها ومزاجها فيكون لديها فرصة جيدة لتبدأ درب احلياة بشكل
واثق وهادئ.

()27/19

 )5األطفال عموماً يتعلمون بعض السلوكيات نتيجة تعليم خاطئ من األسرة ،فالصراخ والعويل انتج
من عدم جتاوبنا السابق حينما تطلب أشياءها أو تريد حتقيق رغباهتا بصوت منخفض ،ولعدم تدريبنا

هلا أبن تتحدث بصوت هادئ لكي حن ّقق هلا ما تريد ،مع أمهية تعليمها التعبري ابلكلمات عن غضبها
بدالً من الصراخ.

 )6احلرص على أن يكون جتاهلنا للطفلة حينما تصرخ وهي تبتعد عنا أن نتجاهل سلوكها ،وحينما
هتدأ نقرهبا ونقدم هلا العطف واحلنان ،حيث إننا يف تلك الطريقة نكون أوصلنا رسالة للطفلة أن
سلوكها مرض وهي ليست كذلك ! ...

 )7طفلتك حتتاج إىل صرب وعدم استعجال النتائج ،وستتعدل سلوكياهتا مع مرور الوقت بعون هللا.
حفظ هللا ابنتك ويسر لك أمرك ،وجعلها قرة عّي لك ولوالدها.

()28/19

طفلي كثري احلركة

اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1426/02/2هـ

السؤال

طفلي اآلن قد بلغ من العمر سنة وعشرة أشهر ،وأالحظ عليه أنه كثري احلركة منذ أن يستيقظ إىل أن
ينام وهو يف حركة مستمرة ،يلعب ويزعج يف البيت ،والعجيب أن أهل بييت من إخواين وأخوايت كلهم

حيبون حركته الكثرية؛ ألهنا ممزوجة ابملرح والفكاهية .وسؤايل اي شيخ :ما هو السبيل األمثل يف

التعامل مع هذا النوع من األطفال؟ وهل من توجيهات عامة تنصحين هبا يف تعاملي مع طفلي؟ ابرك
هللا فيكم وسدد على طريق احلق خطاكم.

اجلواب

األخ الكرمي حفظه هللا :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخي احلبيب إن اللعب املقرون حبركة نشطة من األمور اهلامة يف حياة اإلنسان ،فالطفل من خالل

مراحل تكوينه ختتلف درجة حركته داخل املنزل ،وعن طريق اللعب يستمتع الطفل بذلك ويتعلم
يعرب عن مشاعره وأحاسيسه فيما يتعلّق بعالقته مع اآلخرين ،خاصة
أشياء كثرية وتعطيه فرصة ألن ِّ

وأن ابنك  -كما تذكر -يعيش داخل أسرة متعددة األفراد مما يساعده على تطوير مداركه وتعزيز
سلوكياته ،ومنها احلركة الدؤوبة اليت ختتلف من طفل آلخر حبسب البيئة األسرية اليت يعيش فيها.

والطفل ال يدرك أن اللعب للتعلّم ولكنه يلعب من أجل املتعة والتسلية ،ومن خالهلما يتعرف كذلك
على نفسه وعلى قدراته ومهاراته ،خاصة وابنك يف مرحلة عمرية مبكرة تتسم ابلطاقة اهلائلة من
النشاط وحتتاج إىل تفريغ ،وال يكون ذلك إال عن طريق اللعب واملرح وكثرة احلركة ،وهو لن يتوقف
عن ذلك حىت يشعر ابلتعب ،وابلتايل اخللود إىل النوم ،وهو أمر طبيعي ملثل عمره.

لذلك أريد أن أؤكد أبن حترص على متابعة ابنك يف لعبه ومرحه لتتعرف كيف حياول اكتشاف بيئته
وتعلهم املهارات ،وكيف يتصرف حينما تعرتضه مشكلة أو عقبة ،وتتعرف على طبيعة شخصيته اليت
بدأت تتبلور ،هل هو عنيد أو مسامل ،هل هو سليب خمرب أو إجيايب حيب مساعدة اآلخرين ،وهل هو
على مراده أم يلزم السكوت والقناعة ،هل هو اجتماعي حيب مشاركة أقرانه؟ فمن خالل متابعتك

تستطيع أن أتخذ فكرة جيدة عن شخصية ابنك وتساعده على اجتياز مشاكله مىت ما أتكدت من
وجودها وأتثريها عليه .لذا عليك االهتمام أبن ترى العامل بعيون ولدك؛ ليساعدك ذلك على تفهم

حركته الدؤوبة واستمتاعه هبا ،وكذلك اهتم بتوفري اللعب املتوافقة مع عمره لتساعده على تسخري

حركته ليتعلم أشياء جديدة.
حفظ هللا لك ابنك وجعله قرة عّي لك ولوالدته.
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طفلي يرفض التعلُّم
اجمليب د .فاطمة احليدر
طبيبة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1426/01/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي طفل يف اخلامسة من عمره ،لديه درجة من الذكاء ال أبس هبا ،ولكنه يرفض استعماهلا ،ويرفض

االستماع إىل املعلمة ،كما أنه -دائماً -مشتهت الذهن ،نرجو التفضل ومساعدتنا يف التعامل معه.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
رفض األطفال الصغار (مرحلة ما قبل املدرسة) االستماع للمعلم ،أو عدم التجاوب مع الوالدة عند

حماولة تعليمهم أمر معتاد ،وال يعكس أي مشكلة نفسية أو تعليمية يف غالب األحوال ،ولكنه يتطلب

الصرب واحلكمة وسعة البال من قبل املعلم ،لكن هناك حاالت استثنائية حتتاج للتقييم والدراسة،

وذلك حّي يصاحب املشكلة تشتت يف الرتكيز أو عالمات تدل على اخنفاض الذكاء ،أو مشاكل

مرتبطة ابملدرسة ،وحنو ذلك.
ابلنسبة البن السائلة الفاضلة أقرتح عليك وضع جدول زمين اثبت للطفل ،وتكون فرتة التعليم

قصرية لشعوره ابمللل ،وابلتايل تشتت تركيزه  -كما ينبغي أال تكون حوله مثريات ومشتتات للرتكيز،
مثل وسائل الرتفيه وكثرة الداخلّي واخلارجّي من املكان ،فأسلوب التعليم هلذا الطفل ينبغي أن يكون

حتبيباً ممتعاً وليس جاداً ممالً.
كما أن القائمة على تعليم هذه الفئة -سواء من األمهات أو املعلمات -ال بد أن تكون على قدر
من الصرب واحللم والرتوي ،كما يفضل أن يدعم أساليب التعليم التشجيع وليس الشدة والقسوة.

النقطة األخرية :ال بد من االنتباه لقدرة الطفل على إجناز ما يطلب منه ،ويكون متناسباً مع قدراته
ومرحلته العمرية ،وليس كما يريد األهل ويرغبون ،أو كما يرون يف إخوته اآلخرين وأقرانه .وهللا

املوفق.
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ابنتها عصبية املزاج ...
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة

التاريخ 1426/01/06هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو منكم مساعديت يف حل مشكليت مع ابنيت الوحيدة اليت عمرها سنتان ونصف ،فهي عصبية

املزاج ،وعنيدة لدرجة كبرية ،وال تطلب شيئاً إال ابلبكاء واألنّي ولو كانت تضحك أو تلعب ،وعندما
أكلمها أو أانديها أو أنبهها ألي شيء ال تلتفت إيل ،حىت شككت يف مسعها ،ولكين أتكدت من
سالمتها ،وما زلت ال أعلم سبب عدم ر ّدها علي ،سواء كنت أالعبها أو أعاتبها! ويف كث ٍري من

األحيان أحس أهنا تعيش يف عاٍمل آخر ،وتنسى ما حوهلا عندما تلعب أو تلهو أبي شيء ،ويف اآلونة
أوخبها أو أنظر إليها نظرة عتاب تتوجه حنوي
األخرية أصبحت تضربين بكثرة ،فعندما أضرهبا أو ّ

بعصبية وتضربين وتشتمين ،جربت معها أساليب كثرية لكنها مل تنفع ،مع العلم أن والدها يعاملها

معاملةً سيئة يف كثري من األحيان ،وقد كان يضرهبا منذ الشهور األوىل ،ومل يفرح ال حبملها وال

وفرج
بوالدهتا ،ماذا أفعل معها؟ لقد تعبت ،وأخاف أن يتطور األمر .ساعدوين ،ابرك هللا فيكم ّ
مهومكم.

اجلواب

األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخيت الكرمية :إن الطريقة اليت يرتىب هبا الطفل يف سنواته األوىل هلا دور مهم يف تكوينه النفسي،
فأسلوب الرتبية الذي يثري مشاعر اخلوف وانعدام األمن يف مواقف التفاعل يرتتب عليه تعرض الطفل
ملشكالت نفسية قد تؤثر بشكل مباشر يف حياته داخل حميط أسرته ،وما حيدث من ابنتك من
تصرفات سلوكية غري مرغوبة جتاهك ،إمنا هو انعكاس طبيعي ملا حيدث هلا من تعامل ٍ
قاس من والدها

 هداه هللا ،-وقد تكون متارس نفس الدور حبركاته وألفاظه معك ،وتزداد ترسيخاً حينما جتد اهتمامامنك جتاه تصرفاهتا ،فرغبتها إاثرتك ومشاكستك ،ابإلضافة إىل إحساسها ابلتخلص من القيود اليت

قد حتول دون حتقيق رغباهتا ،تزيد من استمرارها يف سلوكها .وملواجهة مشكلة ابنتك رؤييت للتغلب

عليها اآليت:

 )1أتكدي  -أخيت الكرمية -أن ابنتك ال زالت صغرية ،وقد تكون تصرفاهتا طبيعية ال تستدعي

القلق ،وما حتتاجه بعضاً من املهارات اليت ستساعدك على تعديل سلوكها بطريقة تربوية بعيدة عن

العنف أو وسائل العقاب املختلفة.

 )2حتدثي مع والدها بصدق حول تعامله القاسي معها وخطورته على مستقبلها ،وشعورها بعدم

أهليتها للثقة بذاهتا ،وابلتايل انعكاسها على سلوكها مستقبالً.
 )3عززي عندها النواحي اإلجيابية وامتدحيها ،وقدمي هلا املعززات اللفظية واملادية واملعنوية لتدرك
أمهيتها وتبادر إىل تكرارها رغبة يف املعززات ،وهذه املهارة تسمى "التعزيز اإلجيايب".
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 )4من املمكن أن سلوكها معك من خالل ضرهبا لك تعزز بشكل سليب ،حيث إهنا ربطت لفت
اهتمامك هلا بتلك السلوكيات فأدركت أهنا الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبها .لذلك عليك بتجاهل
تصرفاهتا حينما تبدأ بضربك وتغيري مكان جلوسك بطريقة تدرك أبنك غري مهتمة مبا تفعله ،وهذا

يساعدك كثرياً على إطفاء سلوكها معك ،وهذه مهارة رائعة مع األطفال تسمى (اإلطفاء أو التجاهل)
 ،مع أمهية عدم االحتكاك البصري لكي ال ترى تعبريات الضيق عليك .وحينما ترى توقف السلوك

ابدري ابحتضاهنا وتقبيلها ومكافأهتا مادايً إبعطائها قطعة حلوى وغريها ،كرسالة أبن سلوكها اإلجيايب
وهو الكف عن ضربك حقق هلا تلك املعززات.

 )5أشركي ابنتك معك يف بعض األعمال البسيطة داخل املنزل اليت تتوافق مع عمرها ،وستالحظّي

تغرياً حقيقياً يف سلوكها بعون هللا.

 )6ابتعدي عن مقاطعة ابنتك حينما تكون منهمكة يف لعبها وختيالهتا الواسعة ،فالطفل يدافع بشدة
حينما يقطع أحد عنه خلوته ،رغبة يف متتعه يف خياله الواسع.

 )7بدأت ابنتك مرحلة مهمة يف حياهتا ،وهي مرحلة بناء الشخصية ،فساعديها بتعزيز سلوكياهتا
اإلجيابية وشاركيها ألعاهبا ،فهي مساعد مهم لذلك ،وجتنيب وسائل العقاب احملبطة كالضرب واإلقصاء،
وكذلك األلفاظ ألهنا وسائل سلبية حمبطة.

 )8حتلي ابلصرب وال تستعجلي النتائج ،وستجدين تغيريا إجيابياً يف سلوكها جتاهك حينما تتغري

الظروف احمليطة هبا داخل األسرة وتتبدى وتكون اثبتة وواضحة.

وال تنسي الدعاء ،مث الدعاء هلا ابلصالح واهلداية ،حفظ هللا لك ابنتك وجعلها قرة عّي لك

ولزوجك.
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بعد والديت ألخيه تغريت طباعه
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي

مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة الطفولة
التاريخ 1426/01/4هـ

السؤال

سؤايل عن ابين البالغ أربع سنوات ونصف ،وهو الطفل الرابع من ترتيب مخسة أطفال ،ثالث بنات
أكرب ،وطفل عمره أربعة أشهر ،فمنذ والديت تغري ابين تغرياً كامالً يف تصرفاته ،فأصبح عنيفاً وعنيداً
جدا ،ومشكليت مع الروضة ،فال يريد الذهاب ،فمن أول يوم ظل يصرخ بعنف وال يريد البقاء يف
املدرسة ،وظل هذا حاله مدة شهرين ،واتبعت معه كل الوسائل ابهلدااي واحللوى مرة ،وابلتشجيع

واملديح مرة ،وابلرتهيب مرة ،وكل يوم أسوأ من الذي قبله .أرشدوين ماذا أفعل ،وهل سيظل ابين
هكذا إىل أن يصل إىل سن املدرسة ،أان أعرف أن الغرية هي السبب ،لكنين أحاول أان ووالده أبقصى
جهودان أن ِّ
نعوضه احلنان ،أرجو الرد السريع ،فأان حمتارة يف أمره ،لعلي أجد عندكم الطريقة

الصحيحة للتعامل معه.
اجلواب

املكرمة األخت وفقها هللا

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فإن ابنك هو ابن السنوات األربع اليت عاشها ،ال ينافسه منافس ،وال ينازعه أحد اهتمام العائلة من
تودد ،وترحم ،وغريه ،خاصة األم ،وفجأة يظهر مولود منافس له يقامسه عدة أمور ،خاصة ارتباطه

أبمه مباشرة ،والرعاية املستمرة منها ،لذا فإن إدخال ابنك الروضة يف وجود طفل آخر يف حضن أمه

يعترب يف مفهومه أن اهلدف هو إبعاده عن أمه أحب الناس إليه وحرمانه منها يف الوقت الذي حيظى
بذلك أخوه العنيد.

من هنا فالرأي أال جيرب ابنك على دخول الروضة وهو هبذا احلال ،فإن دخول الروضة ليس إلزاماً يف

ليب رغبته يف البقاء معك يف البيت ،وأشبعي
هذه السن املبكرة خاصة مع رفضه الشديد لذلكّ ،

عواطفه حبنانك وقربك ،حبيث ال يشعر بتغري منك يف وجود الضيف اجلديد ،واستغلي وجوده معك

أبن تقربيه من الصغري وحتببيه إليه ،وتربطيه أبن جتعلي له شيئاً من املشاركة واالهتمام واحملافظة على
أشياء خاصة ابلصغري ،ويف حدود ما يقدر عليه وحتت إشرافك ومالحظتك ،وهذا يتطلب منك

حكمة وصرباً وحسن تصرف ،فأنت أدرى الناس مبفتاح قلب هذا االبن ،ومداخل رضاه وسروره أو
غضبه ومترده ،وهذه أمور ليست جديدة عليك ،ولست حديثة اخلربة يف األمومة ،واجلديد هو

االعتدال ،فال إفراط وال تفريط؛ حىت ال تكون النتائج عكسية ،وال جتعلي هاجسك دخوله الروضة

فليست قضية ،أما مستقبله الدراسي فهو أمر سيحل  -إن شاء هللا -تلقائياً مىت وجهت اهتمامك
وتفكريك إىل غرس االطمئنان يف نفسه على مكانته عندك ،ووثقت عالقته أبخيه الصغري ،على أنه

إبمكانك أن تشغلي بعض وقته مبا كان سيشغل يف الروضة من تربية وتعليم ،والوسائل لذلك متعددة
ومتوفرة ،ويكفي أنه سيمارس ذلك يف املكان الذي يراك فيه ،ويستقي من حنانك واهتمامك ،وإن
سياج كل ذلك هو صدق اللجوء إىل هللا أبن يعينك وييسر أمرك ،ويصلح حال صغريك ويلهمك
الرشد والصواب.
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العالقات األسرية لدى املراهقّي
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1422/10/25

السؤال

لدي أخ يصغرين عمره سبع عشرة سنة املشكلة أنه دائم اخلروج من املنزل عدمي اإلحساس

ابملسؤولية إذا اجتمع مع أعمامي  -وهذا اندرا ،-يلزم الصمت وإذا سأله أحد عن أحواله جييب

بصوت منخفض ،وهو من النوع الذي خيجل من الصحيح وال خيجل من اخلطأ ،ويف البيت دائما يرد
على أمي وأيب ،وال يبايل ،وال أنسى أنه قد فعل منكرا ورآه أيب ،وأيب  -هداه هللا  -مل يرتك أحدا إال
وأبلغه ،وهذا أثر يف نفسه ،أرجو منكم أفيدوان كيف نكسبه ونعطيه الثقة بنفسه مث بنا؛ ألنه يثق

أبصدقائه وال يثق بنا .ولكم مين جزيل الشكر.
اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق السداد ..أما استشارتك فتعليقي

عليها ما يلي:
أوالً -ال شك أن أخاك يعيش مرحلة املراهقة بكل ما يعنيه ذلك  -أحياانً  -من توتر وقلق وتقلب

ومترد واندفاع وهتور ..وحبث ال يتوقف عن هوية أو شخصية يعتمدها لنفسه ويلتزم هبا!!..

وأحاسيس ومشاعر داخلية متباينة ختتلج يف نفسه وتتصارع يف أعماقه ..وإن اختلف التعبري عنها بّي
مراهق وآخر ..وبّي بيئة وأخرى!!
اثنياً  -فهمنا لواقع املراهق ونفسيته جيعلنا نتعامل معه على هذا األساس ،وال نستغرب منه بعض
التصرفات اليت -رمبا  -بدت لنا غريبة بعض الشيء !!!..ونتغاضى عن بعض هفواته البسيطة،

ونشعره بذاته اليت قد تتضخم لدى بعض املراهقّي بصورة كبرية رمبا أساء التعبري عنها بتمرده ورفضه
للتوجيهات ومالسنته ملن هم أكرب منه سناً وقدراً!!
اثلثا -ال يعين ذلك أن مجيع املراهقّي يتصرفون كذلك ..ولكنهم غالباً يشعرون مبثل ذلك بشكل أو
آبخر ..وإن تباينت منهم درجة اإلحساس حسب مساهتم اخللقية واخللقية ..وكذلك تباينوا بطرق

التعبري عن هذه األحاسيس حسب بيئاهتم وحميطهم ومساهتم أيضاً!! إال أهنم ينطلقون إمجاالً من نفس
األحاسيس واملشاعر بصورة أو أبخرى!!

رابعاً -لقد جانب الوالد  -غفر هللا له  -يف هذه النقطة الصواب إببالغ اجلميع عن اخلطأ الذي
وقع فيه ابنه؛ ألن هذا أصاب االبن مبقتل إذ أفقده احرتامه لذاته أمام اآلخرين ،وإحساسه أبن

نظرات اآلخرين تعين فيما تعين تذكريه مبا حصل منه يف يوم ما !!..ولعل هذا ما يفسر حماولته جتنب
أقاربه وعدم التفاعل معهم كما جيب!!

خامساً -أما عالقته القوية أبقرانه وزمالئه فهي مفهومة ومعروفة إىل حد كبري ..وهي جزء من طبيعة

املراهق ورغبته يف البحث عن هويته وإثبات ذاته كما أسلفت ولكن ..ما نوعية هؤالء األصدقاء..؟!

هذا سؤال هام جداً ..جيب أن هتتموا به كثرياً ..فاملرء من جليسه ..والواجب عليك أو على أحد

أقاربه القريبّي منه نفسياً االهتمام هبذا األمر وتذكريه أبمهية اختيار الرفقة الصاحلة ومتابعته بشكل

ودي يف ذلك؛ ألنكم بذلك تقطعون مسافة كبرية حنو إصالحه ومحايته من مواطن الزلل بعد حفظ هللا

وتوفيقه
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سادساً  -يلزم على والده أو أحد أقاربه الثقات أن يقوم برد االعتبار النفسي له عن طريق جلسة

خاصة معه ،ويذكره أبننا مجيعاً قد خنطئ ..وليست هذه هي املشكلة ،بل إن املشكلة هي االستمرار

على اخلطأ !!..وإن كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائّي التوابون ،وجل من ال خيطئ ،واحلسنات يذهَب

السيئات ،وإن جمرد االستقامة تزيل من أذهان اجلميع ما علق فيها من املاضي ..وإن الناس -عالباً-
مشغولون أبنفسهم ومشاكلهم عما سوى ذلك فرتاهم قد نسوا كل ما سبق ..ومثل ذلك من
الكلمات واألحاديث اليت تلملم نفسية هذا املراهق وتعيد له احرتامه لذاته وثقته بنفسه أمام

اآلخرين.

سابعاً  -مل تذكري يل أي تفاصيل حول األسرة بشكل عام ،وهل هلذا الشاب أخوة كبار ذكور أم ال؟

وعموماً أقول :حاولوا مجيعاً االقرتاب منه وإشعاره ابملسؤولية وبثقتكم الكبرية فيه ،وأسندوا له بعض
املسؤوليات داخل األسرة ،وشاركوه يف مهومه وآماله وآالمه قدر املستطاع واستشريوه يف بعض

األمور ..وجتاوزوا املاضي بكل تفاصيله.

اثمناً  -وقبل هذا وبعده صدق االلتجاء إىل هللا العلي القدير ابلدعاء أبن يهديه ويصلحه وحيفظه من
كل سوء ،ويقر عيون والديه بصالحه وتوفيقه وهدايته .ومواصلة الدعاء وحتري مواطن اإلجابة.

وفقكما هللا ومحاكما وسدد على طريق اخلري واحلق خطا اجلميع.
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حىت ال ختسر ولدك!
اجمليب د .سيد زكي خريبة
استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1422/9/18
السؤال

أان رجل رزقين هللا بولد عمره اآلن تسع عشرة سنة خترج من الثانوية العامة هذا العام ،ولكن الرتفاع
النسب املطلوبة للتسجيل يف هذه اجلامعة املوجودة ببلدتنا اضطررت إىل تسجيله يف جامعة تقع يف

مدينة أخرى.

ومع ذهابنا للصيف يف املدينة اليت يدرس فيها رأيت حاله تغري ،وأصبح مدمنا للسهر مع أبناء أخواله
واملنتسبّي للجامعة نفسها ،اآلن أان يف مشكلة كبرية مع ولدي أصبحت أشك يف كل شيء ،أجرى

معه اتصاالت تصل إىل مرتّي أو ثالث مرات يف اليوم الواحد أصبحت يف قلق شديد على سلوكياته

ومستقبله ،وأصبحت أكره أبناء خاله رغم أنه مل يظهر يل أي شيء جلي ،جمرد عدم رضا عن
سلوكياهتم.

ومن كثرة تعقيب له ابلتلفون أحسست أنه بدأ يتذمر مين وأصبحت يف قلق شديد .أرشدوين :ماذا
أفعل حىت يراتح ابيل؟ أخشى أن أفقد وده ،وهو كان يف البيت ابين وصديقي يف نفس الوقت ،لكنه

طيب وهّي ممكن التأثري عليه وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

يف البداية أقول لك ال جتعل الوساوس تتملكك وتسيطر عليك لدرجة أنك تشك يف سلوك االبن

جملرد أنك ذهبت يف زايرة يف وقت الصيف إليه عند أخواله والحظت أن هناك تغرياً قد طرأ على

أحواله  -فكنا نود أن نعرف ما هي هذه التغريات اليت قد طرأت عليه؟ وليس جملرد السهر مع من
هم يف نفس سنه من أبناء أخواله وقت الصيف ذلك الوقت الذي يعتربه املراهق الشاب هو وقت
االستمتاع إبجازة صيفية أتت بعد عام دراسي ،وال تنس أن االبن يف هذا الوقت خيتلف عما كان

عليه قبل ذلك خاصة وأنه قد استقل بعيداً عنك أي أصبح تفكريه خمتلفاً عما كان عليه قبل ذلك يف
طفولته ،وبداية مراهقته ،ومن طبيعة هذه املرحلة :االستقاللية ،والتفرد ،وأتكيد الذات  -والذي

يهمنا هنا هو هل أنت رأيت -ال قدر هللا -شيئاً غريباً يشكل خطورة على االبن من خالل سلوكياته

والحظت على أبناء اخلال سلوكيات شاذة ال يقبلها الوالد وال اجملتمع  -وال العادات أو التقاليد؟
حبكم أن االبن مقيم معهم وهم من نفس عمره ويف نفس اجلامعة؟

ولكن من خالل عرضك للمشكلة مل تفصح ابلقول أبنك الحظت شيئاً سيئاً من كل ذلك بل جملرد
أن االبن أصبح حمباً للسهر وقت الصيف مع أبناء اخلال.

ال اي عزيزي األب -ميكنك أن تعرف كل شيء بطريقة ذكية دون أن يشعر االبن ألن هذا الشيء
يثري يف قلبه ويف نفسه التذمر جتاهك.

أوالً  :أنت وافقت على التحاقه بتلك اجلامعة بعيدا عنك ،وكان االطمئنان ميأل قلبك لوجود أحد

أقاربك هبا ،ولوال أنك تثق هبم وفيهم على ابنك وإقامته جبوارهم ملا أرسلته للجامعة هناك  -فهم هلم

أبناء وخيشون عليهم ،كما ختشى أنت على ابنك أن يسلك سلوكاً خمالفاً أو سلوكاً شاذاً فهم مثلك

متاماً.

()36/19

وكان ميكنك بطريق غري مباشر من خالل هذا القريب الذي يعمل ابجلامعة أن يراقب االبن دون أن
يشعر ،وميكنك أن تعلم منه ما اجلديد الذي طرأ على سلوك ابنك ،أو تكلف أحد األخوال بطريقة
طيبة ،تقول له :أرجو مراقبة سلوك االبن وأبنائك ألنين أخشى أن يكونوا  -ال قدر هللا  -قد وقعوا

يف مشكلة ألنك بصراحة قد الحظت تغرياً يف كذا ،وكذا على ابنك ،واألوالد مجيعهم أبناء يل،

وابلتأكيد سيتعاون األخوال يف متابعة سلوكيات ابنك وأبنائهم وستعلم بكل شيء قبل أن جتعل االبن

حيس ابلشك جتاهه ويف تصرفاته.
أضف إىل ذلك  -اي عزيزي األب  -أن االلتزام منك ومن أمه ابحلدود الدينية يف تنشئته االجتماعية
يف طفولته األوىل وعدم ختطيكم ألي سلوك غري مقبول هو أساس سياسة أسرية سليمة .كما أن ذلك

جيعل ابنك ملتزماً مبا شب عليه ،وهذا ليس انبعا من سلطتك كأب ولكن من هللا اخلالق العليم،

والتزام اآلابء جيعل التزام األبناء مبدأ ال مناص منه ،وهو أحسن دفاع ميكن إعطاؤه لألبناء لوقايتهم

يف مثل هذه املرحلة من الضغوط اليت تواجههم ،ولن يستطيع أقران السوء التأثري عليهم.

ابإلضافة إىل أنك قلت :إن االبن نشأ على طاعة هللا والصالة يف املسجد ،وهو كما تقول ابن

وصديق يف نفس الوقت ،فهذا يدل على حسن التنشئة السوية يف صغره مما جيعله قوايً يف مثل هذه

املرحلة ولن يكون فريسة سهلة للتأثري عليه ليسلك سلوكا ختشاه ،علما أبنك تقول :مل يظهر لك أي

شيء جلي تستطيع أن حتكم على أبناء اخلال ابالحنراف سوى السهر يف وقت الصيف ،وهذا ليس
دليالً قاطعاً للحكم على االبن أبنه قد تغري سلوكه وأقول لك :ميكنك خالل اإلجازة عندما يعود

االبن إليك لقضائها معك ومع أمه وإخوته أو خالل إجازات األعياد ،يف هذه املدة ميكنك أن تراقب

االبن دون أن يشعر ،لتحكم عليه مبدى التغيري الذي طرأ على سلوكه  -أي جيب عليك أن تتبّي

قبل أن جتعل للشك الشديد مكانة يف نفسك فتندم مستقبالً  -فإذا كنت ختشى أن يقع االبن يف

مشكلة مثل التدخّي -ال قدر هللا  -ميكنك خالل جلسة أسرية مجيلة أو يف وقت االسرتخاء والراحة
وقد يكون من املناسب احلديث عن ذلك عندما يكون هناك مشكلة منشورة يف الصحف أو يف

التلفزيون عن مأساة شخص معّي ،وتوضيح اآلايت واألحاديث القرآنية والدينية عامة اليت تتحدث

عن خطورة املخدرات سيجعل احلديث أكثر قبوالً وأسرع أتثرياً يف نفس االبن.

عزيزي األب!

أقول لك من خالل حتليك أنت وأمه ابخللق والتدين السليم فإنكما حتفظان أبناءكم من السلوك

املنحرف فأنتما العامل األساسي يف وقاية أبنائكم .قال هللا تعاىل) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم

ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا هللا وليقولوا قوال سديدا (.

إن قبول ابنك لك كأب وعدم وجود أي احنراف يف النموذج األبوي يؤدي إىل أتثر ابنك بشخصيتك
وثبات معتقداته وقدرته على اختيار أصدقائه.
أخريا اي عزيزي األب نرجو أنه نكون قد وفقنا يف الوصول حلل ملشكلتك،
وهللا املوفق
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مراهق يغري صداقاته  ...وحيب املال
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1422/4/15

السؤال

يل ابن أخت أكرب الذكور بعد ثالث فتيات ويليه فتاتّي ..األب متعلم ..ولكن إنسان بسيط متدين

عامي ..واألم ..جمتهدة إال أهنا تظل امرأة وتفتقد إىل دور الزوج احلازم مع األوالد..

كثرياً ما تئن وتشتكي أخيت من وضع ابنها فهو غري مستقر أبداً (عمره  17سنة تقريباً) كثرياً ما يبدل
صداقاته فهي كثرية ومتقلبة رغباته قد جعل املال نصب عينيه ويظن ذلك مفرحاً ألبويه  -كما يبديه

هلم..

سؤايل ما الذي جيب أن أقوم به خباصة وأن أبويه يطلبان مين التدخل ومناصحته وال أشك أنه سيقع

يف حماذير كثرية لعل أقلها الدخان  -وال يوجد يف العائلتّي من يدخن حبمد هللا  ,والذي يعترب صاعقة
عندان ..كما أنه ينجرف مع أي رأي خارج املنزل ..أرجو تنويري وإرشادي يف هذه احلالة ومع أي

مراهق..
اجلواب

أخي الكرمي اشكر لك ثقتك أسال هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد وان يرينا مجيعا احلق حقا

ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنضل انه ويل ذلك والقادر عليه

أما عن استشارتك فتعيقي عليها مايلي:
أوالً :ما تذكره عن ابن أختك شئ متوقع يف هذا العمر وهذه املرحلة (وهي مرحلة املراهقة) مرحلة
حرجة متقلبة ..حياول فيها املراهق التمرد على كثري من األشياء ..والتعرف على الكثري أيضا!!..؟

خاصة وأنين اعتقد أن هذا الشاب كان مثار إعجاب وحب والديه بشكل ـ رمبا ـ مبالغ فيه بعد جميئه
إىل الدنيا عقب ثالث أخوات !!..وهو ما حيدث عند كثري من األسر ..فيصبح هذا الطفل هو اآلمر
الناهي  ...ال يرد له طلب وال يناقش يف أمر ،حتيطه الرعاية واملداراة من اجلميع !!..ومتر األايم

ويكرب الصغري وتتضخم لديه ((الذات)) بشكل غري عادي فيشب على الطوق ويتمرد على
اجلميع !!..وجتتمع لديه حساسية املرحلة العمرية ..وهشاشة الرتبية األسرية ..وهنا مكمن اخلطر!!..

اثنياً :ال بد للمراهق أن يعلم أن هناك خطوطاً محر لن يسمح له بتجاوزها ..مهما كان ..ويرتك هذا
التحذير يف آخر القائمة ..وحتاول أنت مبكانتك ومنزلتك أن تقرتب منه كصديق ..شاركه يف

اهتماماته ..واستمع إليه ..واستشره يف بعض األشياء اخلاصة بك ..واشعره أبنك تثق به ..وأبنه ـ
فعالً ـ رجل انضج ..واوعز إىل أهله أبن يسندوا إليه بعض املهام ..ويشكروه على إجنازها ..وال

يستغربوا منه تقلبه يف الصداقات ويف الرغبات ..فهذه مسة املرحلة كما أسلفت ..النه مازال يبحث

عن ذاته ..ومل حيدد بعد ماذا يريد !!!..فأعنه على ذلك ..من غري إفراط وال تفريط ..وحبذا لو

بدأت معه " هبديه " ترى أهنا مناسبة الهتماماته ..مث شجعه مع الوقت على تنمية هواايت معينه

وشاركه يف حبثها والنقاش حوهلا وحاول أن تعينه على اختيار رفقه صاحلة  ...أو على األقل ليست

سيئة ..ليدلوه على اخلري ويعينوه عليه ..واملهم هنا االتنقطع شعرة معاوية بينك وبينه بقدر
املستطاع ..وال تنتظروا منه الكمال!!

اثلثاً :هللا ..هللا  ...ابلدعاء الصادق أبن يصلحه هللا وحيفظه من كل سوء ..وان يريه احلق حقاً ويرزقه

اتباعه ..والباطل ابطالً ويرزقه اجتنابه ..واكثروا من الدعاء وال تستبطئوا اإلجابة.

رابعاً :أعانك هللا وحفظك وجعل ما تقوم به ف ميزان حسناتك ..انه جواد كرمي ..ووفقك وسدد

على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أبناؤان ومزالق املراهقة
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1426/07/01هـ

السؤال

ما هي الطرق الشرعية واألمثل لوقاية األب واألم البنهما املراهق من الوقوع يف اخلطأ ،وخاصة
الناحية اجلنسية؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
الطرق الشرعية حسب وجهة نظري:

أن تكون صلتهما به صلة قوية ،فيها تقدير ملشاعره ،واعتبار إلنسانيته ،وأن يكوان على بيِّنة ودراية

يف كيفية التعامل معه ،وذلك من خالل معرفة خصائص املرحلة ،فمىت ما وجد منهما حسن الصحبة

وعدم العنف معه ،ومسع منهما ذكر حماسن أخالقه والثناء عليه لتعزيزها ،وعدم اإلكثار من اللوم

والتعنيف ،واختيار الوقت واحلال اليت يلزم توجيه النصح له فيهما .فإنه -واحلالة هذه -سيبادهلما

االحرتام ،وتتهيأ نفسه لقبول ما يسمعه منهما.

وعلى األب أن يكون البنه مبثابة الصديق ويكلفه مبهام تناسب سنه وحالته لشراء أغراض املنزل ،وأن
يشعره ابالهتمام آبرائه فيستشريه ببعض األمور ،وأيخذ برأيه يف بعضها ،وإن كانت أقل يف مستواها
مما يرجوه ليشعر ابالعتزاز والتقدير.

وأن يهتم األب ابلتعرف على زمالء ابنه ويرفق هبم ،ويشعر ابنه ابحرتامهم؛ حىت يطمئن االبن
ألسلوب أبيه ،وميكن لألب بعد فرتة أن يرشده إىل من يلزم االعتذار من العالقة به من الزمالء.

على الوالدين الدعاء إىل هللا كثرياً أبن يهدي ابنهما ،وأن يعينهما على معرفة وسائل وطرق التعامل
معه ،والتوفيق للنجاح فيها.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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االستقاللية والذات
اجمليب د .أبو بكر مرسي حممد مرسي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1423-9-15

السؤال

أان إنسانة انجحة يف حيايت الدراسية فأان أدرس اهلندسة اآلن لكن مشكليت أنين رغم وصويل إىل هذا
السن إال أنين ال زلت أتصرف بشكل طفويل .فسلوكيايت ال توحي وال تعكس الفرتة العمرية اليت

أعيشها.

ال أستطيع اختاذ القرارات مهما كانت صغرية ووالديت تقوم بذلك بدالً عين يف كل شيء ..يف اختيار
املالبس وطريقة الكالم ويف كل شيء ...

تعبت من تدخل الوالدين يف مجيع شئوين وقلت حيليت واستطاعيت يف اختاذ القرارات مهما كانت
صغرية فهل من حل؟

ساعدوين مشكورين ...
اجلواب

إن الفرتة العمرية اليت مترين هبا يكون فيها الفرد ال هو ابلطفل وال هو ابلراشد ومن مث يعيش الصراع
بّي طفولة متضى ورشد تلوح تباشري شروقه ويصاب الفرد ابحلرية واالرتباك والقلق من جراء عدم
نضجه الكامل للتحرر من أفعال الطفولة والرغبة يف القيام أبفعال الراشدين ولكنه يفشل لعدم

اكتمال دعائم النضج نفسياً واجتماعياً.
واعلمي أيتها االبنة العزيزة أنك حتتاجّي لبعض الوقت فقط للتحرر من أجل جتاوز تلك السلوكيات
الطفلية والدخول إىل عامل الراشدين وهلذا كثرياً ما جند تدخل الوالدين يف اختيارات األبناء كما حيدث
لك وهو تدخل من ابب احلرص على األبناء وعليك أن تقدري هذا األمر منهم كما أن طاعتهم

واجبة بل أن ذلك من سبيل سعادة األبناء فيما بعد إن شاء هللا.

ونصيحيت تتلخص يف:

* الثقة يف اختيارات اآلابء ومناقشتهم بكل هدوء واحرتام ما يرفضونه من اختيارات ،مع طرح البديل

الذي يصطبغ ابلقيم واألخالقيات املستمدة من الشريعة اإلسالمية.

* سرعة جتاوز التصرف بشكل طفلي من خالل اختاذ قرارات انضجة ومسئولة تعطى الثقة للوالدين.
* املزيد من النجاح الدراسي الذي يدعم اإلحساس ابهلوية الذاتية ويؤدى إىل ثقة اآلابء يف فرتات

األبناء.

* البحث عن مزيد من اإلجنازات اليت تقوى دعائم الشخصية أمام اآلخرين خاصة من ذوى األمهية

يف حياتنا.

وأنصح اآلابء مبراعاة ما يلي:
* إذا كانت املر َاهقة يصاحبها كثري من املشكالت النفسية واالجتماعية فإن ثقة الفرد تزداد إذا ما
واجه حتدايت هذه املرحلة بنجاح لذا جيب مساعدة األبناء على كيفية املواجهة وطرح احللول.

* االستمرار يف إعدادهم وتربيتهم يف ظل معطيات الشريعة اإلسالمية إابن املراحل النمائية األوىل

ملواجهة حتدايت ومشكالت املراهقة وتغرياهتا ،وهذا يؤهلهم ملزيد من النضج والقدرة على االختيار
السليم يف املستقبل وتتضح إسهامات الدين احلنيف اإلسالم فيما ذهب إليه من ضرورة حسن الرتبية
حبيث تنشأ الشخصية وتنتظم يف ظل القيم اإلميانية فتكون الصالبة والقوة واالستقامة وتصبح

السلوكيات متوافقة وأحكام اإلسالم وآدابه السامية تلك اآلداب اليت متثل حصناً ملقاومة التوتر
واملعاانة واملشكالت اليت تعد املراهقة أرضا خصبة لرواحها.
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* التساؤل الرئيسي الذي يواجه به املراهق (من أكون؟) يثري القلق والتوتر إذ يتحتم على املراهق أن
حيدد إجابة لسؤاله وهي إجابة يتحدد على غرارها هويته لذا جيب العمل على توجيه االبن إىل كل ما
من شأنه أن يدعم لديه بناء هوية إجيابية قادرة على العمل والتواصل اخلالق.
* إن احلاجات اليت حتقق للمراهق إحساسه ابهلوية هي :االستقاللية والتفرد واالضطالع بدور

اجتماعي وإقامة عالقات انضجة.

* جيب أال تتسم وسائل الضبط ابلقسوة وأن توضع حدود وال تصادر حرية االبن يف االختيار "
فاحلرية ال تعىن إلغاء احلدود" كما جيب أال متارس احلدود بشكل تلغى فيه احلرية.
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ال أعرتف ابملراهقة
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1426/06/25هـ

السؤال

السالم عليكم.

أفيدوان يف موضوع املراهقة ،فقد كنت أانقش أحد األشخاص ،وقلت له :إين شخص مقتنع أبنه ال

يوجد شيء امسه سن املراهقة يف اإلسالم ..فأغلب الناس يتحججون بتصرفات الشباب اخلاطئة أبهنم
يف سن املراهقة ،ولذلك يرتكوهنم على خطئهم..فهل ذكر اإلسالم شيئاً عن املراهقة أم هو مصطلح

غريب سائد  ...؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
املراهقة :معناها يف اللغة .راهق الغالم فهو مراهق إذا قارب االحتالم (كما جاء يف كتب اللغة) .

إذن املراهقة معرتف هبا ،ومعلومة أصالً.
املراهقة يف مصطلح علماء النفس هي االقرتاب املتدرج حنو النضج والكمال اجلسمي وليس الكمال
اجلنسي.

فالكمال اجلنسي هو البلوغ املعلوم يف مصطلح الفقهاء ،وسن املراهق تكون ما بّي انتهائه من مرحلة

الطفولة ،وبدايته مرحلة الشباب والفتوة ،أي ما بّي 13سنة إىل 20أو 22سنة ,وهي للبنّي والبنات

على حد سواء ،وهلذه املرحلة اليت هي مرحلة املراهقه خصائص وحاالت خاصة هبا- ،فاملراهق ذكراً
أو أنثى -له خصائص وحاالت مثل:
( )1مييل إىل النقد ويرغب يف اإلصالح.

( )2يسرع يف مساعدة اآلخرين ميا ميكنه.
( )3خيتار أصدقاء بنفسه ،ويرفض تدخل والديه يف ذلك.
( )4قد يسهل تغيري األصدقاء أحياانً.
( )5مييل إىل تويل املسؤوليات والزعامة.

( )6مييل برغبة إىل أتكيد ذاته وفرض شخصيته.

ومما يلزم الوالدين االهتمام به حلماية املراهق -ذكراً أو أنثى -من االنتكاسة يف سريته وأخالقه:

( )1التعامل برفق وصرب.

( )2حماولة تفهم خصائص وطبيعة تصرفاته حىت يسهل التعامل معه.
( )3محايته من امليوعة واالحنالل ابلوسائل والطرق السليمة.
( )4عدم العنف والعتاب الكثري.

( )5اختاذ وسائل مناسبة للتعرف على أصدقائه ،مع إظهار االحرتام هلم أمام ابنهم.
هذا خمتصر شديد .فاملراهقة حالة ُع ْمرية وفرتة زمنية مير هبا كل شاب وشابة ،وتستدعي من األبوين
إحسان التعامل مع هذه احلالة.
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مشكلة أبنائي الثالثة
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1425/1/10هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
شيخي الكرمي :لدي ثالثة أبناء ،أكربهم يف الصف الثالث الثانوي ،مييل للبدانة ،كسول ،انطوائي منذ
الصغر ،ال يذاكر إال بعد إحلاح وبدون تركيز ،كثري السرحان ،حيب يتكلم مع من هم أكرب منه،

متفوق يف دراسته مع تراجعه قليالً ،واألوسط كثري احلركة ،حيب االختالط مبن هم يف سنه ،حيب

املزاح كثرياً إىل حد االستهزاء ،فيه نوع من الغرور والتعايل ،يساعد يف املنزل بدون طلب ،متسلط،

أانين ،يدرس يف الصف الثالث املتوسط ،يذاكر من نفسه ،متفوق يف دراسته ،أما األصغر يف الصف

الثالث ابتدائي ،خجول ،حيب اللعب كثرياً إىل حد إمهال واجباته ،يقلد أخاه األوسط يف كل شيء

مع أنه يتعرض منه لألذية ،الثالثة حيفظون جزءاً كبرياً من القرآن ،وأمهم شديدة عليهم ،وهم صرحيون

معها ،املشكلة أن االبن األكرب ال يتقبل من أخيه األوسط أية كلمة ،واألوسط يستهزئ به دائماً ،مع

أننا نؤنبه كثرياً ،وال يعرتف خبطئه ،وإذا اعرتف يقول :إنين أمزح ،ويعتقد أننا نظلمه مقارنة إبخوانه،

مع أننا نشرح له أخطاءه ،وال نؤنبه من أول مرة ،أما األصغر فهو يقلد أخاه األوسط يف كل شيء،
أرجو منكم املساعدة-مع حماوليت بقراءة القصص ،وجلسات الذكر ،وعدم حرماين هلم من وسائل

الرتفيه ،حيث خنرج أسبوعياً للنزهة.-

اجلواب

أخي الكرمي :االستشارة تركزت يف سؤال جاء يف هنايتها ،ولكنها محلت مشكالت عديدة ال بد من

احلديث عنها ولو إمجاالً:
الكبري :مشكالته البدانة والكسل واإلنطوائية والسرحان.
فالبدانة حتل ابلتايل:

 -1إقناعه أبهنا متثل مشكلة ابلنسبة له شخصياً يف املستقبل ،يف العمل والعالقات العامة ،والزواج،

والصحة ،واحلركة بشكل عام.

2ـ مساعدته على تركها؛ بتذكريه بّي آونة وأخرى ،وتشجيعه على االستمرار على محية يكون وضعها
طبيعياً جدا؛ وذلك بوضع إانء حمدود السعة أمامه يف األكل معكم ،وخيتار فيه ما ميلؤه من األطعمة
املفيدة بعيداً عن النشوايت ،والسكرايت ،والغازايت ،مث ال يزيد عليه إذا أكله ،وال أيكل بّي

الوجبات أبدا.

3ـ عليه ابلرايضة اليومية ،وال سيما املشي.

وصفة الكسل حتل مشكلتها ابلتايل:

1ـ رمبا كان منشؤها بسبب كونه الولد األول ،فيحظى بكثري من الدالل واإلطعام والراحة ،والكسل

انشيء عنها ،فال بد أن يبدأ احلل من هنا ،أي مبعاملته كغريه يف هذه الناحية ،مث تشجيعه على القيام

مبهام مفيدة له ولبيته ،ورمبا لو كلفته أبمور ال تعرف إال منه لكان أفضل؛ كتنظيف اجملالس الرجالية،
ومكتبتك ،وشراء بعض املستلزمات إضافة إىل غرفته الشخصية.

2ـ تشجيعه على قراءة كتب الرجال العظماء أصحاب اهلمم العالية يف القدمي واحلديث.
3ـ إيقاد روح املنافسة بينه وبّي أقرانه يف املدرسة ،واجلامعة يف املستقبل -إن شاء هللا .-وال أعين
املقارنة بينه وبّي إخوانه يف املنزل فتلك القاصمة الرتبوية.

واالنطوائية حتل مشكلتها ابلتايل:
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قد توجد هذه املشكلة عند من يرى أن يف شكله ما يوحي للناس ابالستهزاء منه ،فرمبا وجدت عند
البدين جدا ،وعند النحيف جداً أو عند ذوي العاهات ،أو حىت عند غريهم بسبب نفسي آخر.

وما أراه هنا أن األب ميكنه أن يقضي على هذه الظاهرة -إبذن هللا -لو أنه قرر أن جيعل من ابنه

صديقاً له يف كل مهامه ،دون إشعاره ابلدونية ،بل يشعره أبنه يف حاجة إىل مساعدته.
ومشكلة السرحان تعاجل ابلتايل:

معرفة سبب ذلك السرحان ،الذي ميكن أن يكون بسبب عالقة ما مع صديق أو حنو ذلك ،فهذا
السن سن خطري النفسية ،فرمبا كان يطوي بّي جنحيه مشكلة مل يكشف عنها ،وخاصة إذا كان

األب بعيداً عنه أبعماله ،واألم شديدة التصرفات إزاء أوالدها ،وهنا يهرب الولد إىل مسربّي ،األول
األحالم يف املنام واليقظة ،والثاين األصدقاء ،وهنا تباح األسرار لعامة الناس ورمبا كان هناك مكمن

اخلطورة ،فالبد إذن من التقرب إىل الولد ،ومعاملته معاملة حسنة رقيقة ،واخلروج معه مبفرده ،وفتح

احلديث معه بكل هدوء وطمأنينية؛ حىت يتحدث أبرحيية ،هذا التنفيس هو الدواء.

أما األوسط فكل الصفات اليت ذكرهتا فيه تعين أنه (مبدع)  ،وعليك أال تكبت إبداعه ،بل وفر له
من األدوات ما يتيح له جمال تنمية إبداعه ،وإذا مل تفعل فسوف يصرف طاقته هذه يف الشجار،

والسخرية من اآلخرين؛ إذ يرى أهنا فرصة إبراز تفوقه على اآلخرين ،على أنه ال بد من عالج التعايل
على اآلخرين بقصص املتواضعّي وأحاديث الرسول األمّي -صلى هللا عليه وسلم.-

وأما الصغري فرمبا كان مثل أخيه األوسط ،ولذلك حيب أن يدركه ويتشبه به وإن آذاه.

وأما املشكلة فواضح منها أنكم ال تزالون تعاملون الكبري مبا يرسخ عنده عاداته السيئة ،فأنت مل

تذكر عالجاً وسطياً رغم أن املشكلة اليت ذكرت هي ذات طرفّي ،بل جعلت العالج كله موجها

لألوسط ،ولذلك هو حيس ابلظلم ،أرجوك اتركهما حيالن املشكالت بينهما إال إذا خشيت من أن

يؤذي أحدمها اآلخر إيذاء شديداً.
إ هن تدخلنا يف شجار أوالدان هو الذي ينزع من الشجار خصائصه الرتبوية العالية ،ويوجهه إىل
مساوئه.

إن األسرة اليت يتشاجر أوالدها يف حدود معقولة هي أسرة ممتازة ،والتفصيل يف هذا األمر يف دورات
أقدمها ،من بينها دورة الذكاء العاطفي ،وأفكار طريفة يف تربية األوالد ،وال أستطيع هنا أن أزيد.

ولكين أوصيك أن تتفق مع زوجتك على أساليب الرتبية ،وال ختتلفا أو تتالوما أمام األوالد ،وال تكثرا

من اللوم أو مدة احلديث عن األخطاء ،وفقكم هللا وسدد خطاكم.
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كيف نتعامل مع هذا املراهق؟
اجمليب د .صاحل بن علي الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1425/3/19هـ
السؤال

لدي أخ يبلغ من العمر  16سنة ،وهو طيب اخللق ،وحمافظ على الصالة ،وكل شيء فيه جيد؛ إال

أنه يف الفرتة األخرية أصبح جيلب أفالم أجنبية وخيفيها عنا ،وحبكم مراقبيت له طبعا من غري أن يشعر
رأيت أحد األشرطة ،وكان عبارة عن مطاردات فقط ،لكن مل أستطع رؤية ابقي األشرطة حبكم أنين

متزوجة وال أعيش مع أهلي ،كيف نتعامل معه؟ مع العلم أنه يعتقد أننا ال نعلم شيئاً عنها .كيف

ننصحه؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخت السائلة :أخوك يعيش مرحلة املراهقة ،ويف هذه املرحلة مير الفرد بتغريات خمتلفة ،تغريات

جسمية ،ونفسية ،وعقلية ،هذا التحول يف جسد املراهق ،وفكره ،وعواطفه ،وانفعاالته ،يصحبه

حاجات ملحة ينبغي أن تستثمر وتوجه ابألسلوب املفيد؛ ألنه من الصعب جتاهلها أو االصطدام هبا،

كما أنه قد يكون من غري املناسب ترك العنان هلا وتلبيتها دون قيود أو شروط ،ومن حاجات املراهق
احلاجة إىل االستطالع واالستكشاف ،وهي حاجة موجودة لدى كل فرد ،ولكنها تكون ملحة يف
هذه املرحلة ابلذات نتيجة التغريات العقلية والعاطفية ،وهذه احلاجة هي ما تدعو املراهق إىل اقتناء

بعض الكتب واجملالت ،والقصص ،واألفالم ،وخصوصاً يف ظل وجود وقت فراغ كبري ،وعدم تكليفه

مبا يناسب من األعمال واملسؤوليات ،واملراهق مع هذه احلاجة امللحة ولقوة غرائزه وقلة خربته قد

يتعرض لالستهواء ،وقد تؤدي به تلك املناشط إىل االحنراف الفكري والسلوكي ،وللتعامل مع هذه
احلاجة ميكن القيام مبا يلي :فينبغي على األسرة محاية املراهق من األفكار املنحرفة واملواد اإلعالمية

املنحرفة اليت تدعو إىل الرذيلة وسوء اخللق؛ وذلك بضبط كل الوسائل اليت توفر ذلك ،وعلى وجه

اخلصوص القنوات الفضائية ،فالتلفزيون ،والفيديو ،والكمبيوتر ينبغي أن تكون يف مكان يشرتك فيه
كل أفراد األسرة ،وال تكون خاصة ابملراهق يف غرفته.

 توفري القدوة احلسنة ،واملراقبة غري املباشرة ،والتوجيه ،والنصح غري املباشر. -احلوار مع املراهق ،ومناقشته ،واالتصال املفتوح معه ،واستثارة تفكريه ،واستطالعه بقضااي ج ّذابة

ومفيدة له.

 -ربط املراهق ابلرفقة الصاحلة اليت تدعوه إىل اخلري ،فالرفقة وخصوصاً يف هذه املرحلة هلا أتثري كبري

على سلوك املراهق وتفكريه ،فاملراهق يقضي كثري من الوقت مع رفاقه فهو يتأثر هبم ويؤثر فيهم،

والرفقة السيئة قد تكون هي اليت تعرض على املراهق هذه األفالم واألشياء السيئة ،وقد تدعوه إىل
جتريب بعض املمارسات والسلوكيات املخلّة والضهارة.
 -توجيهه إىل استشعار عظمة هللا -سبحانه وتعاىل -واطالعه علينا ومراقبته لنا ،واتباع ما أمر به من

غض للبصر وحفظ للسمع ،فاهلل  -سبحانه وتعاىل -وهبنا هذه احلواس لتعيينا على طاعته وليس
الستخدامها يف معصيته.

 تزويد البيت بكل ما هو مفيد من الكتب واآلالت واألدوات ،اليت ميكن له أن يقضي وقته فيها،وتليب حاجته ،وتنمي قدراته ومواهبه ،وتعود ابلنفع والفائدة عليه .وهللا أعلم.
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إخويت والرفقة السيئة
اجمليب د .عبد اللطيف احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1425/04/10هـ
السؤال
السالم عليكم.

عندي أخوة مراهقون وهلم أصحاب فاسدون ،وقد بذلت ما أستطيع إلبعادهم عنهم ولكنهم ازدادوا

تعلقاً هبم؛ فكيف ميكنين إبعادهم عنهم ،وما هي الوسائل اجليدة لذلك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد.
شكر هللا لألخ السائل على جهوده الطيبة يف مناصحة إخوته املراهقّي ،وأوصيه بعدم التضجر أو
اليأس من دعوهتم ،وأذ ّكِره ابلتحلي ابلصرب اجلميل واملصابرة ،وبكثرة الدعاء بصالحهمِّ ،
وأنوه على
مراعاة احلكمة واملوعظة احلسنة من أجل إقناع إخوانه املراهقّي مبخاطر األصحاب الفاسدين.
وليعلم أن مرحلة (املراهقة) من أخطر املراحل اليت جيب االنتباه هلا ،ذلك أن املراهقّي لديهم قابلية

خاصة (لالستهواء) مبعىن التقليد واحملاكاة ،فرمبا أعجب بعض الشباب أبانس فاسدين ومغنّي ماجنّي
أو ممثلّي وغريهم .وكما قال ابن شوذب":إن الشاب لينشأ؛ فإن آثر أن جيالس أهل العلم كاد أن
يسلم ،وإن مال إىل غريهم كاد أن يعطب".

ومن هنا فإننا أمام منط جديد من فرتات العمر حتتاج إىل مداراة وترفق وأتليف القلوب ،وإىل بذل

جهود مضنية ووسائل جديدة وهادفة يف احتواء املراهقّي من خالل إجياد اجلو املالئم ألعمارهم،
واملليب إلشباع هواايهتم واستنفاذ طاقتهم ،فيما هو مباح وانفع ،فهناك الرايضة والسباحة وبعض

اهلواايت كالصيد والرحالت والتعرف على املناطق واملدن واملعامل ،وحبذا تقدمي اهلدااي هلم ،من

األشرطة املفيدة واجملالت وغري ذلك.

وأوصيه ابإلكثار من اجللوس معهم ،والنزول معهم يف احلديث على قدر مستواهم ،ومشاركتهم يف
اهتماماهتم من أجل إزالة احلواجز النفسية واالجتماعية فيما بينه وبينهم ،فيعقد هلم املساجالت

الشعرية ،واملسابقات اخلفيفة ،ويذكر هلم القصص والطرائف وحنو ذلك.

ومجيل أن يقتين هلم قناة إعالمية هادفة؛ كقناة "اجملد" الفضائية حىت يشغل وقت فراغهم فيما هو

خري .كما ال ينسى األخ السائل أن إجياد الصحبة الطيبة أعظم سبب  -بعد هللا -يف التأثري عليهم يف

سلوك اخلري واهلدى.

وأخريا أقرتح عليه التشاور مع بعض األخيار من األساتذة واملربّي يف عالج مشكلة إخوته املراهقّي،
ً
فعن طريق الشورى والتعاون يتم التغلب على كثري من املشكالت ال سيما فيما يتعلق ابلشباب.

كما أُذ ّكر أبمهية االتصال أبولئك الغافلّي من أصحاب إخوته ،ومناصحتهم ،ودعوهتم إىل اخلري.
أسأل هللا العلي القدير أن يهدي شباب اإلسالم وحيفظهم من الفنت.
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أعايش وضعاً صعباً..

اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1422/5/26
السؤال

أعايش وضعاً صعباً أحاول التعامل حبذر وحرص شديد مستعينا ابلتضرع إىل هللا ابلدعاء مث مشورة من
أظن فيهم اخلري واملعرفة أمثالكم  -وال نزكي على هللا أحد  -فلدي الولد األكرب يدرس يف املرحلة

األخرية من املتوسطة وقد بدت عليه منذ فرتة سلوكيات أقلقتين مثل سوء اخللق وشدة يف التعامل

معي ومع والدته وانفعال سريع وعدوانية مع إخوانه وأصبح ال يراتح جملالسنا ويرفض مشاركتنا يف

نزهاتنا وأسفاران ،وأضحى التفاهم معه صعبا للغاية ،وتدين مستواه العلمي بعد أن كان من املتفوقّي

خالل سين دراسته السابقة واألعظم أنه بدأ ال حيرص على أداء الصالة خاصة صاليت الفجر والعصر
ومبشقة وجهد كبريين ابذهلما معه يؤديهما ،وأخذ يعلن بصراحة معارضته االنضمام جملالس الذكر

وحلق حتفيظ القرآن بعد أن كان يف العام املاضي أحد طلبتها ولكنه انقطع لسفران للخارج للدراسة ,
ويرفض طليب له برفقيت حلضور احملاضرات والدروس العلمية أو املشاركة يف إحدى املراكز الصيفية،

وبعد أن أهنى امتحاانته اآلن يقول إن من حقه أن يستمتع إبجازته ابلسهر حىت صالة الفجر مع أبناء
خاالته وعماته علما أن جمالسهم داخل البيوت وال خيالطهم غريهم ،وبصعوبة ابلغة وحتت ضغط

شديد اقتنع  00ابلعموم هذه مشكليت أضعها بّي يديكم مؤمال مساعدتكم شاكرا ومقدرا سلفا
حسن االستجابة ومجيل التعامل والتعاون للمصلحة العامة فابين جزء ولبنة يف هذا اجملتمع نسعى
مجيعا لتأهيلهم لتحمل املسؤولية العظيمة املنتظر أداؤها منهم.

اجلواب
األخ الكرمي صاحب السؤال :يبدو أنك دللت الولد يف تنشئته االجتماعية األوىل (يف مراحل النمو
السابقة على املراهقة) ونتيجة طبيعية أن تتغري سلوكياته واليت منها ما ذكر (سوء اخللق ..االنفعال
السريع ..العدوانية وشدة يف التعامل معك ومع أمه) وحبكم طبيعة املراهقة واليت منها االستقاللية

والتأثر ابألقران فكان الزما عليكم أن تعرفون من هم أصدقاء الدراسة وكذلك مستوايهتم العلمية)

وكان الزما عليكم متابعة مستواه العلمي ابلذهاب للمدرسة والسؤال عليه واالطمئنان عليه ..لكن
يبدو أن هناك ما يشغلكم عن األبناء يف مثل هذه املرحلة العلمية ..أما معارضته لالنضمام جملالس

الذكر فال بد أنه قد أتثر أبفكار أقرانه ممن يتصفون بنفس هذه الصفة ..فعليكم أيها األب الكرمي من

تصحيح الوضع مع االبن يف األسرة ابأليت:

( - )1كن حمددا وواضحا يف قضية األمر ابلصالة وااللتزام األخالقي يف مبادئ الدين واالنتظام يف
هذه القواعد.
( - )2جيب أن تعطيه من الوقت وأن تستمع إليه وتتحدث معه فهذا بداية تعلم االحرتام املتبادل
وهو عنصر هام يف بناء الثقة ابلنفس.

( - )3جيب أن يعلم االبن أن هناك حدود للسلوك جيب عدم السماح بتخطي هذه احلدود.

( - )4جيب أن تعلم كل شيء يثري الضيق يف نفس ابنك وهنا جيب أن تكون العالقة طيبة وذلك
بعدم إهانته إذا كان مرتكبا لذنب والتقليل من شأنه بل جيب أن توضح له أنك مل ولن تقبل هذا
السلوك.
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( - )5عزيزي األب حاول تستقطب االبن يف هذه املرحلة حىت يكون صرحيا معك حىت ال يتحول
إىل اإلنكار والدفاع عن نفسه ويرفض املساعدة ،حيث إن غضبك سوف يشغلك عن عزمك
واهتمامك بصالحه.

وحاول أن تبتعد أثناء حديثك معه عن اآليت:

(أ)  -األحاديث الساخرة اليت تلحق به العار.

(ب)  -أحاديث لوم النفس (هذه غلطيت عندما مل احسن تربيتك)
وابلنسبة لقضاء االبن وقت مع أبناء خالته وابناء عمته فإن ذلك شيء طيب طاملا أنك جتد أهنم
أانس مناسبّي ولكن جيب أن يعرف أنه له حدود من الوقت جيب أال يتجاوزها معهم وال بد أن يعلم

أن عليه واجبات وله حقوق وأن السهر إىل وقت متأخر من الليل شيء غري طيب مهما كان أنه يف
إجازة صيفية ألن السهر لوقت متأخر حيول بينه وأداء صالة الفجر.

وأخرياً أقول لك أيها األب وكل اآلابء أنه جيب أن نراعي أبنائنا ونشرف على تنشئتهم اجتماعيا منذ

اللحظة األوىل ..وال نرتك هلم احلبل على الغارب بتلبية كل متطلباهتم يف الصغر حىت ال يصبحون
اعتما ديون ويتحولون لعدوا نيون يف مراحل مثل املراهقة ..نتيجة عدم حتقيق كل الرغبات كما
علمناهم من قبل بتحقيق كل رغباهتم.
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كيف أريب أخويت!!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1422/9/23
السؤال

ما أود السؤال عنه هو أين أان األخ األكرب إلخواين ووالديت توفيت عليها رمحة هللا قبل عام وإخويت

فيهم األوالد والبنات واألطفال واملراهقون ،تزوج والدي من خاليت اليت تسعى جاهدة يف العناية

أبموران لكنها كثريا ما ختطئ يف كيفية التعامل مع األوالد الصغار خصوصة مع العلم أن أحدهم مييل

إىل اإلنطوائية والسكوت احملزن .سؤايل اي شيخنا كيف يل كشاب عليه التزامات دراسية أن يصنع من
هؤالء األطفال رجاال خيدمون الدين ،ويربيهم على االلتزام ابلشرع مع وجود عقبات منها تعامل اخلالة
اخلاطئ وفقدان الوالدة؟ وما السبيل الصحيح إىل التعامل مع األطفال الذين وصفت لك حالتهم اي

شيخ؟ وهللا حيفظك ويرعاك؟
اجلواب

أيها األخ الكرمي .أوافقك الرأي وبكل أتكيد أن غياب األم عن املنزل يرتك فراغا كبريا يصعب ملئه
أبي شخص كان مهما كان ذلك الشخص متفانيا وخملصا يف حماولة سد ذلك الفراغ الذي نشأ بوفاة
األم .إذ هي اتج البيت الذي يزينه ونوره الساطع الذي ميلؤه أبشعة احلب واحلنان والرتبية الدافئة.

هذا من انحية.
ومن انحية أخرى فإين أحيي فيك هذا الشعور اململوء ابلعطف على إخوانك وأخواتك الذين فقدوا
حنان أمهم ،كما أحيي فيك هذا احلرص عليهم كي يكونوا صاحلّي يرتبون على املعاين واآلداب

الشرعية الصاحلة وحىت يرتعرعوا متمسكّي بدينهم حريصّي على أخالقهم وسلوكياهتم .هذا الشعور
منك هبذا الواجب امللقى على عاتقك هو يف احلقيقة إشارة وبداية النجاح يف تعاملك مع هذه

القضية .وإن كان يل من جمال للنصح فإنين أذكرك مبا يلي:
أوال :عليك االقرتاب قدر اإلمكان من والدك ،حدثه هبمومك ،اجعله يف الصورة دائما ،استشره فيما

يشكل عليك ،أشعره أنك قادر على القيام ابملسئولية جتاه نفسك ودراستك واخوتك وذلك يف
حماولة لبناء جسر ثقة كبري بينكما إذ بذلك سيخف العبء عليك بل وسوف تتشاركان معا يف
مواجهة كل ما ميكن أن يعصف ببيتكم من مشاكل حتيط بكما أو أبخوتك.

اثنيا :مجيل منك لطفك ومراعاتك خلالتك ((زوج أبيك))  ،واستمر معها هبذا اللطف واللّي فبها
ستصلح كثريا من األخطاء بل هي سوف تتقبل منك نقدك وما تراه أنت مناسبا يف كيفية التعامل مع

إخوتك الصغار واملراهقّي.

نعم هي ميكن أن ختطئ وهذا ليس عيبا ولكنك بلطفك معها وأتدبك واحرتامك هلا ستجد أهنا

ستكون أذان صاغية لكل آرائك ومناقشاتك معها .وكما تفعل مع والدك ،افعل معها من بناء جسور
الثقة بينكما لتشعرها أنك قادر على محل املسئولية جتاه إخوانك ،وأنك سند هلا معّي هلا على حتمل
هذا العبء.

اثلثا :أما عملك جتاه إخوتك املراهقّي والصغار فال أرى أفضل لك من االقرتاب الشديد منهم نفسيا

ووجدانيا وروحيا وجسداي .كن معهم والطفهم وال عب صغريهم وأصغ إىل الكبري منهم واستمع
لشكواهم وابدهلم اهلموم واألفراح.

ال تلهك أمورك الشخصية عنهم أو االبتعاد عن أنظارهم فال يرونك إال قليال.

أعطهم شيئا وفسحة من وقتك ووقت خروجك وحتمل منهم أخطاءهم جتاهك ففي النهاية وعند
كربهم سيثمنون لك وقفتك معهم وتعليمك إايهم السلوك املتزن وااللتزام ابلدين والقيام ابلواجبات
واليت لن تتأىن هلم إال بصربك معهم وإرشادك هلم ومسك ذلك كله هو كونك قدوة صاحلة هلم .إذ

ستكون أنت املرآة اليت سوف يرون أنفسهم من خالهلا.

وأخريا تذكر وصية املصطفى صلى هللا عليه وسلم ((احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاهك)) إذ
حبفظك لنفسك سيحفظك هللا وحيفظ اخوتك وبيتك وسائر أسرتك .أعانك املوىل ورفع من قدرك.
والسالم.
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هذا ما يفعله ابين ..فماذا اصنع؟!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1422-12-28

السؤال

أعاين من حركات ابين احملافظ على الصالة وعمره  19سنة حيث أنه يستمع إىل الغناء وحيمل

أشرطتها يف سيارته وإذا أردت الذهاب بسيارته ذهب إليها قبلي ونظفها من تلك األشرطة أو

أخفاها ،وأان أالحظ عليه تلك احلركات ولكين ال أريد أن استخدم معه العنف والقوة (وابستطاعيت
فعل ذلك لو أردت) كيف أتعامل معه حيث أنه ال ميكن أن يكذب علي يف أي موضوع أرجو

إفاديت؟

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعا احلق
حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنضل..أما عن استشارتك

فتعليقي عليها ما يلي-:

أوال :أعتقد -أخي الكرمي  -أن ابنك يتصرف معك كرجل حيفظ لك قدرك ويبحث عن رضاك وال
يريد إغضابك أبي حال بدليل أنه حياول أن يسبقك إىل السيارة إلزالة ما هبا من أشرطة حىت ال تراها
فتغضب !..وهذا تصرف انضج من شاب يف هذا العمر ويف هذا الزمن!!!

اثنيا :مادام حياول مداراتك فاحفظ له ذلك واسأل هللا له اهلداية ..وأحل على هللا ابلدعاء أبن يصلحه

وحيفظه من كل سوء ..وأن يقر عينك بصالحه وتوفيقه ..وضع له مساحة يتحرك من خالهلا..فهو
شاب ويرى أقرانه ..وأخشى أن يصل إىل مرحلة يعلن فيها مترده وجماهرته أمامك مبا يداريك به

احرتاما لك ..ولو أراد إعالنه فإنه لن يعدم الوسيلة اليت جيده فيها مهما حاولت منعه !!..وتذكر قول

الشاعر-:

ليس الغيب بسيد يف قومه لكن سيد قومهاملتغايب
اثلثا :هب أنك أعلنت له أنك تعرف حركاته ..وأنك اكتشفتها !!..مث ماذا..؟! هل تضمن

امتناعه..؟ وهل تضمن عدم هتوره وحتدي قرارك؟! وهل..؟ وهل..؟

رابعا :مادام حمافظا على الصالة ..وال يكذب عليك ..فإهنا إبذن هللا عالمة خري ودليل حسن تربية..

ومرجعه إىل الطيب كما يقال..فاقرتب منه ..وصادقه وامنحه الثقة وكن موضوعيا وواقعيا يف تعاملك
مع شاب يف مثل هذا العمر..وتعامل معه كصديق..وشاركه يف مهومه ..وأحالمه!..

خامسا :مرة أخرى..هللا هللا بصدق االلتجاء إىل هللا أبن يهديه ويوفقه ويصلح شأنه كله..وال أبس من

إحضار بعض املطوايت والكتيبات اليت تدور حول حرمة الغناء وحكمه الشرعي ..وجعلها متوفرة يف
املنزل ليستفيد منها اجلميع مبن فيهم هذا االبن ..وقد ينفتح بسببها بعض املواضيع فتديل برأيك

بشكل غري مباشر ..وتوصل من خالهلا بعض الرسائل..وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري
خطاك.
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تربية الفتيات ..فن له أصوله
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1422/11/16
السؤال

بواي علميًا لتعليم الفتيات يف سن الثالثة عشرة فأكثر.
أريد ً
منهجا تر ً

اجلواب

أيها األخ املبارك ،هل لديكُ بَنيّات؟ أم أنك معلم؟

ما أمجل التنظري يف أمور الرتبية ولكن ما أصعب التطبيق .والفتاة اليت تصل إىل سن الثالثة عشرة
تكون قد انغرس يف ذهنها أشياء يصعب اقتالعها منها .خاصة يف بعض اجملتمعات املنفتحة!! فاألوىل

أن تكون الرتبية قبل ذلك وهي يف سن التلقي والبحث عن اجملهول والتقليد ..فأول مقومات الرتبية
هي:
 -1القدوة احلسنة احملبوبة؛ فالبنت أو الولد يقلد من حيب فانظر أنت ماذا تصنع فستجد أبناءك
يقلدونك يف كل أمورك اإلجيابية منها والسلبية!!..

 -2التطبيق ملا أتمرهم به ،فال أتمرهم ابلصدق وهم يرون فيك غري ذلك ،وال حتدثهم بفضل الصدقة
وهم يرون أنك تعرض إذا رأيت سائال حمتاجا.

-3احلوار اهلادئ معهم ،وحماولة اإلقناع إذا ارتكبوا اخلطأ ،وإذا أردت أن أتمرهم أبمر انفع فإن
الصغار عادة ما جيادلون ويكثرون األسئلة.

-4حماولة فهم نفسيّاهتم وميوهلم.

 -5ال تلق بسالحك دفعة واحدة إذا أردت أن تعاقبهم ،اجعل لك خط رجعة.

 -6إذا وعدت فأجنز وعدك ،وإال فقدوا الثقة بك خاصة فيما يتعلق ابلعقاب ،فإذا قلت :إن حصل
منك كذا فسأفعل كذا ،فإن فعلت فعاقبها مبا قلت وإال فستكون هتديداتك مثل الرايح.
 -7إثراء خياهلم بقصص ذات مدلول إسالمي تربوي وخاصة قصص شباب الصحابة والسلف؛
فأنت تستفيد مرتّي :تثري عقلياهتم بقصص رائعة وتنمي فيهم سلوكيات مأمونة.

 -8الثناء على ما يقومون به من أعمال حسنة وتشجيعها مثل :أتدية الفرائض.

 -9زرع حب القراءة املفيدة فيهم جبلب الكتب النافعة املبسطة وإعطائهم فرصة الستخراج الفوائد
أو استكشاف األخطاء خاصة فيما يتعلق ابلدين والسلوك واآلداب.
 -10غرس روح اإلعتزاز ابإلسالم من خالل التمسك بتعاليمه الظاهرة مثل :التسرت عن الرجال

األجانب وصيانة النفس ،واحلياء مما يستحيا منه ،مع اإلقناع :ملاذا يكون التحجب ابلنسبة للمرأة

والفتاة؟ فإذا فهمت احلكمة سهل التطبيق.

 -11حث األبناء ـ على قدر االستطاعة ـ على التزود من النوافل مع حتفيظهم األوراد اليومية وتنظيم

مسابقة يف ذلك.

 -12إعطاؤهم مساحة مناسبة من اللعب والرتفيه املباح.
 -13وضع مسابقة حلفظ القرآن وتالوته ووضع حوافز تشجيعية.

 -14زرع الثقة يف نفوسهم إبعطائهم مبالغ من املال لشراء احتياجات خاصة ابملنزل أو تكون أمانة
عنده أو إعطائه نصيبه من املصروف ملدة أسبوع دفعة واحدة لتعويده على ضبط اإلنفاق واألمانة.
 -15ال تصرخ ..ال تصرخ؛ فكثرة الصراخ أو الزجر تفقد اهليبة.
هذه هي بعض النقاط لعلها تفيدك وهي اجتهادية.
أعانك هللا
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ابين سيئ اخللق
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1423-7-28

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

فضيلة الشيخ لدي ابن يف السابعة عشر من عمره يتصرف بوقاحة ومحاقة وقلة أدب مع والدته

وأخواته .يف كثري من األحيان عندما ال أكون موجوداً يف البيت ،يضرب أخواته بشكل جنوين ويكسر
بعض األغراض  ,ويتطاول يف كالمه ويف رده على والدته وعلى أخواله ويف بعض األحيان علي أان

ويعاندان بشكل وقح وابملقابل يتعامل مع أقرانه أبدب جم ورفقته رفقة جيدة .ولدي هذا أصبح

كالكابوس لنا وأتتيين أفكار يف بعض األحيان لطرده ولكين أخاف أن أفقده وأكون سبباً يف ضياعه

يف الدنيا واآلخرة ،شددت العزم وبشكل يومي تقريباً أن أدعو له وهلل احلمد أصبح هادائً بعض

الشيء مع أنه حياول التمرد والتطاول ولكين أحاول هتدئته أرجو من هللا أن تبعثوا يل بنصائح يف

التعامل مع هذا االبن.

آمالً من هللا أن ينفعنا وينفع مجيع املسلمّي بنصائحكم ،أدعو هللا أن يتقبل مجيع أعمالكم احلسنة
وأن جيمعنا وإايكم يف الفردوس األعلى وجزاكم هللا عنا كل خري.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

اجلواب

األخ الكرمي....

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

أحسن ما أعجبين يف سؤالك أيها األخ العزيز هو ذكرك أبنك التجأت إىل هللا ابلدعاء واإلحلاح عليه

بطلب الصالح ألبنائك ومن هم حتت يدك ،فهي حبق خطوة جيدة بل هي أوىل اخلطوات اليت حيتاج
اإلنسان إليها عند طلب العالج.
إن ما مير به ابنك ذو السبعة عشر ربيعاً هي فرتة شبه طبيعية عند الكثري ممن هم يف مثل سنه ،إهنا
فرتة املراهقة ،فرتة التخلص من القيود واالنعتاق منها ،فرتة إثبات الذات وإثبات الرجولة ولو كان

هذا ابلطريقة اخلاطئة كالضرب لإلخوة واألخوات أو األفراد اآلخرين خارج البيت ،فرتة التجربة
ألمور طاملا هني عنها ،فرتة املغامرة يف الولوج إىل أمور طاملا مسع القصص عنها كالسرقة واالجتماع مع
األصحاب على أمور سيئة مثل شرب الدخان ورمبا احلشيش واملخدرات أو غري ذلك من األمور.

ولو دققت النظر أيها األخ الكرمي يف الذين مالوا عن الطريق الصحيح وابتعدوا عن اهلداية بل هم

أقرب إىل الغواية ابرتكاب أنواع اجلرائم واآلاثم لوجدت أن بداية الشرارة اليت انطلق منها هذا التوجه
إمنا كان يف الغالب عند سن املراهقة واإلحساس بوجوب إثبات الذات خاصة إذا صاحب ذلك قلة
الرقيب من األهل والعنف السلطوي من قبل الولدين وانعدام روح التفاهم املفرتض أن يسود داخل

أسوار البيت وزايدة الثقة ابلنفس ووجود صحبة انئهة وسيئة تزين له الوقوع يف شرك هذه األوحال
وتبسطها وتسهلها يف عينيه.
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إذا علمت ذلك فالدور الكبري سوف يبقى مربوطاً يف عنقك وقد تسألين عن كيفية اخلالص فأقول

إن أحسن جرعة دوائية سوف جتين مثارها إبذن هللا هو البعد كل البعد عن العنف مع هذا االبن بل
على العكس جيب أن يقوم التعامل بينك وبينه ليس على أساس أنك أب وهو ابن ،أتمر ويطيع،

تتكلم ويصمت كال بل عالقة ودية جداً وعالقة صداقة وزمالة وأحذرك كل احلذر من عملية العنف

والضرب أو الطرد فهذه مل تكن أبداً عالجاً وكل الذين عمدوا إىل فعلها ندموا أشد الندم فيما بعد
ألهنم ابختصار اختزلوا املراحل العالجية وأتوها من النهاية أبن ابتدأوا ابلضرب وتركوا الوسائل

السابقة فما كانت النتيجة إال خسارة االبن والعالقات الطيبة معه ويف نفس الوقت مل جين هؤالء
اآلابء األمنيات اليت ظنوا أهنم سيحصلون عليها ابتباعهم ذلك األسلوب القاسي.
والذي يظهر يل أن عملية العقاب والضرب أو الطرد حينما يلجأ األب إليه ما هي إال عملية تنفيس

وعملية بث للغيظ واحلنق الذي أدركه وأتت على كامل جوارحه جراء عصيان ذلك االبن له وعدم
امتثاله ألوامره ومل يدرك ذلك األب املسكّي أنه هبذا التصرف وإن انتصر لنفسه على ذلك االبن
هبذا الضرب أو الطرد أنه إمنا سكب الوقود على النار فلم يزدها إىل اشتعاالً وإال فإن احلكمة لو

كانت حاضرة لديه والتعقل والصرب كاان موجودين معه يف سلوكياته ألدرك أن احلكمة ال تقتضي أبداً
الضرب إلنسان قد بلغ من السن هذا املبلغ حىت ولو كان هذا اإلنسان هو ابناً شخصياً.

نعم حنن ندرك أن بعض األبناء أو الكثري منهم ممن هم يف مثل هذا السن جيلبون فعالً اهلم والنكد

بتصرفاهتم احلمقاء وسلوكياهتم الرعناء وأخالقياهتم اهلوجاء ولكن هذا ال يعين مطلقاً أن تقابل مثل

هذه السلوكيات السيئة بسلوكيات مماثلة هلا يف احلماقة أو السوء فاالبن قد يلتمس له العذر حبكم
الصبابة واملراهقة ولكن املشكلة حينما أتيت من األب نفسه والذي يفرتض فيه وصوله إىل سن الرشد

واحلكمة ويبتعد كل البعد عن التصرفات الناجتة من ال شيء سوى الغضب واالنتصار للنفس من
االبن والبعد عن احلكمة واألانة.
وعلى هذا فالواجب الذي أوصيك به هو اتباع ثالث خطوات هي يف نظري من أهم األمور اليت

حتتاج إليها يف الوقت احلاضر:

أوالً :االبتعاد كلياً عن العنف مع هذا الولد واحبث عن وسيلة أخرى تعرب فيها عن غضبك عليه

كاملصارحة مثالً أبن مثل هذا األمر يغيظك وال يعجبك وأنك مستاء جداً من هذا الفعل.

اثنياً :وهي خطوة مقابلة متاماً للنقطة السابقة ومتممة هلا يف نفس الوقت وهي أن تبين عالقة صداقة

وزمالة مع ابنك ..كن صرحياً معه استمع إليه واجلس كثرياً معه وبث إليه مشاكلك ومهومك واجعله
يف كامل الصورة يف ما يتعلق أبمور دنياك وحىت أعمالك ونشاطاتك .واستمع إىل رأيه فيما يعرض

عليك من أمور خمتلفة.

اثلثاً :الشاب يف مثل هذا السن حيب أن تناط به املسؤوليات ليثبت لنفسه أوالً وملن حوله اثنياً أبنه
قادر على محل املسؤولية فلماذا ال تشركه يف محل عناء االهتمام ابألسرة ،ادفع إليه مسؤولية بعض

األمور اليت حتتاج إليها األسرة وثق به وال تقلل من شأنه فيها خاصة يف األمور اليت ال حيصل من جراء
الفشل من القيام هبا أي ضرر.

أعانك هللا وأصلح ولدك وأوالد املسلمّي.

()53/19

ابن أخيت مراهق..
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1423-11-22
السؤال

لدي ابن أخت عمره  16سنة املشكلة لديه أنه كثري الكذب ويصاحب شباابً ليسوا على خلق

حسن وال ميكن تغيريهم ألهنم الوحيدون املوجودون جبوار منزلنا ،واملشكلة األعظم أنه يسرق املال

من أقاربه املوجودين يف نفس البيت ليصرفه على مالبسه وسيارته ابلرغم من أن أمه تعطيه مصروفاً
شهرايً .كيف نتعامل مع مثل هذا اإلبن؟
أفيدوين حفظكم هللا.

اجلواب

األخت الفاضلة ...

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

أشكر لك تواصلك عرب الربيد اإللكرتوين ملوقع" اإلسالم اليوم" سائالً هللا أن يعيننا يف اتباع احلق

واجتناب الباطل.

أخيت الفاضلة إن املعلومات اليت أوردتيها عن ابن أختك تعترب انقصة لكي يكون التشخيص والعالج
مناسباً للحالة!! حيث أن املعلومات األسرية انقصة " أين والده  -هل والدته مطلقة؟ هل له أخوة
أو أخوات؟ " وكذلك املعلومات ال ِّدراسية " مستواه الدراسي والصف الذي يدرس فيه وعالقته
ابملدرسة  " ...مع أين أستغرب أن يكون هبذا العمر وميلك سيارة مع كثرة احملاذير يف هذا األمر!!!

لذا ستكون إجابيت عامة نوعاً ما لعلها جتدين فيها ما يعينكم على مواجهة تلك املشكلة بعون هللا

تعاىل:

أوالً :إن ابن أختك يعيش مرحلة حرجة يف حياة كل إنسان إهنا " مرحلة املراهقة " هي متتد من عمر

 11سنة حىت  18سنة تقريباً وخيتلف املراهقون عن بعضهم يف اجتياز تلك املرحلة فمنهم من متر
عليه دون أن حيدث ما يكدر حياة األسرة وتسري حياهتم بشكل هادئ ومريح.

وبعضهم يشعر أهله كأهنم أمام إنسان غريب مل يعرفوه من قبل بطباعه وانفعاالته ورغباته ،وجيعل
بيتهم كأنه حمطة ومعرب حلياته اخلاصة مبا فيها من ضوضاء وإزعاج لألهل واآلخرين من خالل تصرفاته
السيئة!!! واالختالف الذي حدث للمراهق ما بّي متزن وغري متزن إمنا يعود إىل احلياة اليت عاشها يف
الطفولة فإن كانت حياة الطفولة قد وجدت عالقة طيبة وتعامل مثايل مع األهل فإن املرحلة متر

بشكل منسجم ومريح وطبيعي!!

أما عكس ذلك فاملشاكل والسلوكيات اخلاطئة ستتفجر وتزداد تعقيداً كلما وجدت تعامالً خاطئاً.
اثنياً :إن حرص ابن أختك على مظهره وعلى سيارته أمر طبيعي حدوثه يف هذه املرحلة ألن االعتناء

ابمللبس والشكل اخلارجي وتزيّي السيارة له أثركبري على اهلوية الذاتية له ،لذلك جيب أن حنذر من أن
نوجه له كلمات تقلل من عمله ألن ذلك مدعاة لثوران غضبه وانفعاله وقد يؤدي إىل ضعف الثقة

بنفسه!! وزايدة مترده على األوامر.

اثلثاً :إن الظاهرة السيئة اليت ظهرت على سلوكه وهي السرقة ال شك أهنا سلوك غري سوي حيتاج إىل

عالج وطرق العالج تعتمد بشكل أساسي على معرفة الظروف األسرية الغري واضحة يف تلك
املشكلة لذا أقرتح ما يلي:

-1البحث عن أحد أفراد األسرة الذين يتمتعون بتأثري قوي على الشاب للمساعدة يف تغيري سلوكه
الغري سوي إىل سلوك سوي ،والرتكيز على سلوكه اخلاطئ " السرقة ".
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 -2إبعاد الشاب قدر اإلمكان عن الرفقة احلالية بكافة السبل الن وجودها يف حياته معناه صعوبة
تقوميه!!
 -3البحث عن رفقة صاحلة وإحلاق الشاب معها وتكرار احملاولة بشكل غري مباشر واحلرص على

ذلك قدر اإلمكان.

-4عرض املشكلة على املرشد الطاليب يف املدرسة أو أحد املعلمّي القادرين على التعامل مع املراهق
والتأثري عليه.

-5البعد عن توبيخ الشاب وتوجيه التهم املدان هبا أمام أفراد األسرة الن ذلك يزيد من سلوكه
السيئ وحدوث سلوكيات سيئة أخرى لذلك جيب احلرص على النقاش اهلادئ املنفرد لبحث ما يريده
يف مقابل ما سيعمله جتاه نفسه وأسرته وهذا الدور ال بد من قيام كما أسلفت شخص ذو أتثري عليه
يف إقناع الشاب والتعرف على رغباته ومتطلباته " ،العالج العقالين "

-6زرع الثقة يف نفسه إبشعاره أبمهية وجوده يف األسرة وتكليفه مبسؤوليات تتطلب اختالطه برجال
أكرب منه سناً وأكثر اتزاانً إلكسابه تعامالت مثالية وهذا أسلوب " النمذجة" يستخدم لبناء سلوكيات
مرغوبة جديدة وتعديل سلوكيات غري مرغوبة.

-7يف حالة الوصول إىل طريق مسدود لعدم وجود أي حتسن يف سلوكه بعد عدة حماوالت ،فيتم

اللجوء على أسلوب العقاب السليب كحرمانه من قيادة السيارة وقطع املصروف عنه!! ومن مث هتديده
إبحلاقه يف دار التوجيه االجتماعي حملاولة تقومي سلوكه!! وليكن أخر العالج بعد التحلي ابلصرب وبذل

اجلهد من كافة األقرابء!!
 -8االلتجاء إىل هللا الكرمي من قبل والديه ابلدعاء له ابهلداية والصالح واإلحلاح يف ذلك وخاصةً يف
الثلث األخري من الليل لعل هللا أن يصلحه ويهديه إىل الصواب وجيعله قرة عّي لوالديه إنه القادر

على ذلك!

وابهلل التوفيق.
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يف إال العيوب
والدي حيقرين وال يرى ه
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1424/10/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

لوال حمبتكم ملا راسلتكم ،كان يل أخ يصغرين بسنة ،وكان مضرب املثل يف اخللق وحمبة الناس له

واالحرتام ،وكنت من أقرب الناس له (أسراره  -مساعدته -تفكريه..-اخل) والكل يقول أنتم مثل

يف غري العيوب ،ويهملين ويعنفين أمام الناس
بعض ،وكان أيب يرى فيه كل حسن ،وكان ال يرى ه

ويظهرين مبظهر الغيب يف كل تصرف( ،أيب غري ملتزم وقالوا له :ولدك هذا يصلي الفجر وأخذ يستهزأ

يب) ..قس على ذلك ،أخي تويف قبل أربع سنوات ،وحزن اجلميع وعلى رأس القائمة أيب ،أما أان

أكلتها (أقوهلا حبرقة) ! والزلت أعاين من ذكرايت أخي حىت اآلن -رمحه هللا ،-املشكلة أن أيب

يريدين (سوبر مان)  .فهو دائم الرتكيز علي ,يف كالمي ،يف نظرايت ,يف مشييت ,دائم املالحظة يل

بشكل غري طبيعي ،حىت يف زرار رقبة ثويب ويقول( :أنت هذا عمرك ما تعرف تزر أزرارك) إذا بداله
أمر مهم فإنه ال يعتمد علي؛ ألنين غري جدير ابلثقة حسب رأيه،

وال يعرف كيف يبدأ معي حوار بعكس إخويت الصغار فالوضع عادي معهم ،ال تقل يل ابدأ أنت؛

ألنين ال أجترأ أصالً ،يستعمل قاعدة( :أنت مذنب حىت تثبت براءتك)

لقد تعبت من هذه األوضاع كلها ،وفضلت عدم االحتكاك مع أيب كثرياً (مع العلم أنين أدرس
ابلرايض وهو خارجها)  .ماذا أفعل لكي أخفف من هذه األوضاع الشائكة؟.

اجلواب

كم أمتىن أن يردين هذا السؤال من األب نفسه؛ ألن املشكلة منه هو ،واملشكلة اليت عرضتها يتع هرض

هلا عدد من الشباب ،وال يوجد تربير منطقي لكثري من اآلابء لتصرفهم ذلك ،وهم يف واقع األمر

ميارسون ما يعرف بـ (احلب املشروط)  ،أي عدم تقبل األب البنه كما هو ،وقد يكون حدث موقف،

قد ال يتذكره االبن أو ال يعرفه ،تسبب يف إيقاد شرارة هذه النظرة.

أجد يف عمرك ما يشجعين على تقدمي بعض النصائح اليت ستجد إن شاء هللا أثرها يف تقدير والدك
لك:

( )1مثة أشياء حتظى بتقدير واهتمام ابلِغَّي ،من لدن والدك ،احرص على أن تتقنها.

( )2اجعل من مشروعاتك القادمة أن تطور نفسك ،ليس من أجل والدك ،بل من أجلك أنت،

وستجد والدك ،فيما بعد ،مشدوهاً من املستوى الذي وصلت إليه ،وأييت يف مقدمة وسائل تطوير

الذات التعرف على (أسس النجاح) و (اإللقاء اجليد) الذي مينحك مهارات يف التحدث قد ال تتوقع

أثرها اآلن.

( )3أملس يف استشارتك نوعاً من (ضعف الثقة) يف نفسك ،وقد ال تالم على ذلك يف ظل الظروف

اليت م هرت بك ،لكن هذا ال يعين االستسالم ،بل يستدعي تقوية الثقة والشجاعة ،وأن تعرف أن
لديك إمكاانت وقدرات تؤهلك لفعل أشياء مذهلة ،وتذكر أن الناس (ومنهم والدك) يثقون يف

الشخص بقدر ثقته يف نفسه.
( )4قد يسيطر على بعض الشباب نوع من اإلحباط واليأس ،فتذكر أن اليأس ال يصنع شيئاً،
ومشكلة احملبط أنه يضخم املشكلة وال يغتنم الفرصة ،ولذلك أقرتح أن جتعل من نفسك يف حال حتد
مع والدك ،أبن تقنعه أبن تصوراته عنك غري دقيقة.

( )5أرجو أن يكون يف ابتعادك عن والدك سبب يف وضوح منوك وتطورك ،فإن بعض الناس يستمر يف
نظرته البنه أنه ما يزال طفالً ،حبكم املعايشة وعدم مالحظة فرق النمو ،ولكن إذا وجدت فرتة غياب
فغالباً تكون لصاحل وضوح النمو والتغري.

( )6ومع ما تقدم هناك احتمال يغلب على من يشكو من ضعف الثقة ،وهو زايدة احلساسية،

وابلتايل فليس ابلضرورة كل انتقاد أو توجيه هو لون من االزدراء واالنتقاص ،بل رمبا كان يف حمله،
أقول هذا مع قناعيت بصحة توصيفك حلالتك مع والدك على سبيل االحتياط واالحتمال.

وفقك هللا لفعل اخلري ،ورزقك الرب بوالديك ،وجعلك قرة عّي هلما.
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كيف نتعامل مع هذا املراهق؟
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة
لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1424/11/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فأان عندي مشكلة أقلقتين وأقلقت أسريت كلها هي :أننا يف بيتنا منذ فرتة بدأان نفقد بعض النقود

وبعض اجلواالت وأشياء مثينة ،وبعدها شككنا يف أحد إخواين (مع العلم ال يوجد لدينا خادمة) ،

وأخذان منه األميان أبنه مل يفعلها واستجاب لذلك ،مع العلم أنه توأم مع أخيه الذي يدرس يف املعهد

ويستلم مكافآت ،بينما هو فاشل يف الدراسة ،وأتخر كثرياً ،وحاول أن يدخل املعهد ومل تسعفه

معدالته ،وكالمها يف حلقة حتفيظ القرآن ،وبعد فرتة وجدان عنده أكثر من مرة نقوداً يف جيبه ،وعندما
نسأله عن مصدرها يقول إهنا لصديقه أو من صديقه ،مع أن الوالدة مل تقصر معه على حسب

املوجود عندها ،والوالد أكثر أوقاته مسافر ،وأان الكبري أدرس بعيداً عنهم ،أرجو من الشيخ أن يدلنا

عن كيفية التعامل مع أخي ،وكيف مننعه من السرقة (إن كان هو السارق؟) مع عدم فقد الثقة فيه
وعن الروابط األسرية ،أرجو الرد سريعاً وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

أخي السائل الكرمي :عليك أن تعلم أن أخاك يعيش يف مرحلة حرجة من العمر ،وهي كما يسميها

الرتبويون (مرحلة املراهقة)  ،ولذلك ال بد أن تتعامل مع هذه املرحلة بشيء من احلذر الشديد.

إن إنكار أخيك للسرقة  -مع عدم وجود دليل قاطع على سرقته  -جتعل من الشك فيه أمراً غري
مناسب ،ألنكم بذلك جتعلونه يفقد الثقة بكم ،وأنتم تفقدون الثقة به ،وهذا أمر له من التبعات
الشيء الكثري ،والذي ليس هذا مقام بسطه ،والذي أراه يف هذا املقام أن تقوموا أبمور:

( )1إخفاء املال واألشياء الثمينة فرتة من الزمن ،تكون كفيلة إبظهار السارق احلقيقي.
( )2عدم حتسيسه أنه أقل من أخيه التوأم ،الذي هو أفضل منه دراسياً.
( )3إشعاره أبن ثقتكم به مل هتتز ،حىت ولو ثبت أنه هو السارق.
( )4إعطاؤه ما حيتاج من مصاريف  -حسب قدرتكم  -حبيث ال يضطر للسرقة.

( )5توفري عمل أو جتارة له إن أمكن  -تكون سبباً يف بعده عن أكل احلرام ،وهو أهم ما يذكر
أتصيل وغرس اخلوف من هللا يف نفسه ،فهي رأس اخلري.

( )6التأكد من سالمة الرفقة اليت يصاحبها ،وأهنم على مستوى جيد من التدين.
هذه بعض اللمحات الشرعية اليت أرى  -والعلم عند هللا -أهنا ضرورية للعمل هبا يف مثل هذه
املواقف .أسأل هللا أن يصلح لنا النية والذرية.
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ابنيت ال حترتمين

اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1425/6/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
لدي ابنة ،تبلغ من العمر  15عاماً ،كثرية املشاكل ،وهي تسكن معي يف منزل والدي ،حيث إنين

منفصلة عن والدها ،وهو ال يسأل عنها إال اندراً ،وكلما أتناقش معها تبدأ برفع صوهتا ،وتثور ،مث

أقول هلا :وهللا سوف أرسلك إىل منزل والدك؛ كي تقيمي ،معه وأان كثرية احللف .فبماذا ترشدوين؟.

اجلواب

األخت الكرمية :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن هناك عدداً من االستفهامات اليت حتتاج إىل إيضاحات حول هل تقصدين بيت والدك أم ولدك؟!
ومدى الثقة املتبادلة بينك وبينها ،ودرجة عالقتك وتعاملك يف ظل ظروف املرحلة اليت تعيشها؟

وكذلك ظروف انفصالك عن والدها ،وعمرها حّي االنفصال؟ ومن يعيش معكم يف املنزل؟ ألن
التعرف على تلك التساؤالت يساعد على وضع العالج املناسب ملثل حالة ابنتك ،وتعاملها السليب

جتاهك.

أخيت الفاضلة :إن عالقة األم اببنتها حتتاج إىل تفهُّم من األم لكل مرحلة عمرية متر فيها الفتاة ،وهي
عالقة تراكمية يؤثر بعضها ببعض ،فمىت ما كانت مرحلة الطفولة مرحلة مساعدة لبناء الشخصية من

خالل زرع الثقة ابلنفس ،واملساعدة على االعتماد الشخصي ،ومواجهة املشكالت وطرق حلها،
ويسودها احرتام متبادل ،وخاصة احرتام وجهة نظر الفتاة ،وتوجيهها الوجهة السليمة اخلالية من

التعنت والصراخ ،فال شك أن تلك السلوكيات ستنعكس بشكل إجيايب على سلوك الفتاة ،وستخلو
مرحلة املراهقة من أي منغصات تؤثر على العالقة بّي األم والبنت ،حينما تشعر البنت أبهنا أصبحت

يف مرحلة تعتقد اعتقاداً جازماً أبهنا مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفاهتا ،ال ترغب أبي إمالءات،
كما كانت تتقبلها يف مرحلة طفولتها.

لذلك  -أخيت الكرمية -إن املشكلة اليت تعانّي منها من خالل سلوكيات ابنتك هي تبعات لظروف
حياتية عاشتها ابنتك يف مرحلة طفولتها ،وكانت فيها تستجيب لألوامر ابلرغم من حاالت اإلحباط
الداخلية من حرمان ،وعدم الشعور ابملشاركة الوجدانية ،والوحدة وانعدام الصديقات ،وغريها ،أدت
فجأة إىل اخلروج على شكل مترد وعصيان ،والبحث عن إاثرة املشاكل أبي وسيلة ترى أهنا تسبب

اإلزعاج لك وملن حوهلا! ،وكذلك جيب  -أخيت الكرمية -أن تتفهمي أن التوتر والغضب من الفتاة

قد يكون انجتاً من جتاهلك التام للمتغريات اليت حدثت هلا مع دخوهلا مرحلة مهمة يف حياهتا ،وعدم
إملامك للحاجات األساسية ملثل عمرها!.
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هناك مشكلة تعانّي منها ،ويتطلب منك التخلص من تلك املشكلة ،واليت يتضح يل أنك سريعة
الغضب ،وابلتايل يؤدي بك ذلك إىل كثرة احللف ،مما يساعد على إغالق لغة احلوار اهلادئة إىل لغة

الصراخ ،وابلتايل التلفظ بكلمات تتعدى لغة العقل ،لذلك من املهم  -أخيت الفاضلة -تدريب

نفسك على متالك أعصابك ،واالبتعاد -فوراً -عن مكان املشكلة مع ابنتك أو غريها؛ حىت هتدأ

أعصابك ،وابلتايل تتصرفّي حبكمة مع املقابل مع أمهية السلوكيات اليت حثنا عليها املصطفى -

صلى هللا عليه وسلم -من تغيري اهليئة ،والوضوء ،وتغيري املكان ،وكذلك احرصي على تعويد نفسك
على التأين يف أمور حياتك األخرى ،كأداء الصلوات ،وكذلك يف األكل والتعامل مع اآلخرين يف
احلاالت الطبيعية لك؛ ألن االهتمام بتلك السلوكيات تساعد على تعويد النفس على الضبط يف

حالة الغضب ،وابلنسبة للتعامل األمثل مع ابنتك ،فهناك عدد من الطرق الرتبوية املناسبة للتعامل مع

ابنتك عليك تنفيذها؛ لعل هللا أن جيعل فيها اخلري لك ،والبنتك ،وألسرتك عموماً:
 -1الدعاء البنتك ابهلداية والصالح ،واحلرص على ذلك يف أوقات اإلجابة واإلحلاح يف ذلك.
 -2البعد التام عن الصراخ والغضب ألي تصرف حيدث خطأ كبرياً ،بل عليك ابحللم واألانة،
والتعامل حبكمة جتاه اخلطأ بعدة طرق منها:

أ -جتاهل اخلطأ متاماً ،وأشعريها أبنك مل تري خطأها ،خاصة األخطاء الصغرية.

ب -عدم اللوم املباشر للخطأ إن كان كبرياً ،وحتري أوقات مناسبة للنقاش حول خطئها بعد أن
تشعري أهنا يف وضع نفسي جيد ،كوقت قبل النوم ،ويكون جبلسة انفرادية.

ج -جتنب اللوم جتاه اخلطأ أمام أحد أفراد األسرة؛ ألن ذلك مدعاة لثوران البنت والدفاع أبي وسيلة
كالصراخ وخالفه؛ تعبرياً عن رفض األسلوب .قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الرفق
ال يكون يف شيء إال زانه" رواه مسلم ( )2594من حديث عائشة-رضي هللا عنها.-

 -3املراهقة حترص كثرياً على مظهرها اخلارجي بشكل غري عادي ،وهلذا املظهر واالهتمام أمهية كبرية
على شخصيتها ،لذلك عليك عدم أتنيبها العلين لتصرفاهتا ،وهذا قد يكون من أسباب ثوران

وغضب املراهقة.

 -4أكثري من اجللوس مع ابنتك ومدح اإلجيابيات اليت متتلكها ،حىت ولو كانت صغرية ،واحلرص
على مدحها أمام األسرة؛ فتلك من الطرق املناسبة للتقرب إليها أكثر ،وإلشعارها أبمهيتها عندك.
 -5أشركيها يف بعض األمور اخلاصة بك ،وكذلك يف أمور األسرة ،واطليب رأيها حىت ولو مل أتخذي
ِ
املوجه واملصوب ألخطائها دائماً.
به ،وتعاملي معها كصديقة ،ال كبنت متارسّي معها دائماً دور ّ
 -6أمهية أن تشعري حباجة ابنتك للقبول؛ ألنه مطلب نفسي واجتماعي ،وال ميكن أن يستغين عنه

أي إنسان ،فمن ذلك أتيت أمهية تقديرها واحرتامها ،ومساعدهتا على فتح صفحة صداقة معها تنفذي
فيها ما حيدث بّي الصديقة وصديقتها.

 -7جتنيب مقارنتها بقريباهتا ،وأبهنا أقل منهن اهتماماً واحرتاماً لوالدهتا ،أو يف سائر األمور احلياتية.

 -8ابتعدي متاماً عن التهديد والوعيد ،كإرساهلا ملنزل والدها؛ لكي ال تغرسي داخلها كره والدها من
خالل ربط العقوبة بذلك.

()59/19

 -9ساعديها يف إشغال وقتها مبا ينفعها يف دنياها وآخرهتا ،من خالل تشجيعها على دراستها،
وزايرهتا يف مدرستها ،وااللتقاء مبعلماهتا ومدحها أمامهن ،وبسلوكها يف املنزل ،وكذلك شاركيها
اباللتحاق أبحد الدور النسائية املنتشرة وهلل احلمد -يف هذه البالد الطاهرة ،و ِّ
كوين معها صداقة
محيمة تزول فيها حواجز ومهية قد أوجدتيها من خالل تعاملك اجلاف معها.

 -10احرصي على أن تكون صديقاهتا من النوعية الطيبة ،والالئي يساعدهنا على السمو أبخالقها،

واهتمي بدعوهتن لزايرهتا يف املنزل والتواصل معهن دائماً.
 -11تعريف على صديقاهتا يف الفرتة احلالية من خالل مصادر ،حبيث ال تشعر بذلك؛ فإن كن طيبات
فعززي تلك الصداقة ،وإن مل يكن فحاويل بطريقة غري مباشرة قطع عالقتها معهن ابلتدرج عن طريق

التقليل من الزايرة وااللتقاء والتوجيه من قبلك ،أو من قريبات هلن أتثري قوي عليها بطريقة تربوية
مناسبة.

 -12ال ترمسي داخلها صورة سيئة لوالدها وأخواهتا من األب إن وجد؛ فاخلالف بينك وبّي والدها
ال جيب أن ينتقل لألبناء؛ فهي يف حاجة لوالدها ،كما هي يف حاجة ماسة إليك ،لذلك مني يف

داخلها احلب والتقدير لوالدها ،ووجهيها للقيام بزايرته أسبوعياً ،وأشعريها أبمهية صلة الرحم وعظمه

يف اإلسالم.

أسأل هللا العظيم أن حيفظ لك النية والذرية ،وأن يعينك على تربيتها ،ويقر عينك بصالحها ،وأن
جيعلنا وإايك هداة مهتدين صاحلّي مصلحّي ،إنه جواد كرمي .وهللا أعلم.
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حائرة مع بنايت!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1423-4-25

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته:
فضيلة الشيخ أان أم أقوم برتبية بنايت وهن اآلن يف سن املراهقة لكين أواجه معهن صعوابت كبريه يف

التعامل حيث أن إحداهن ذات شخصيه جريئة جدا وال اشعر أن لديها احلياء املطلوب وكثريا ما ترد
على ابسلوب قوي واكتشفت أيضا أهنا تتحدث مع بنات يف مثل سنها تقريبا عن أمور ال جيب

اخلوض فيها مثل أمور الزواج وعن الشباب وهكذا 00

وأان خائفة عليها جدا وقلقه كثريا الين ال ادري كيف أتعامل معها وماهو األسلوب الصحيح إليقافها

عند حدها هل يكون ابملصارحة والشدة مثل الضرب أم ابلتفاهم واحلوار..؟! مع اين أخشى إن

فاحتتها وحتاورت معها هبدوء أن تومهين أبهنا مقتنعة وهي غري ذلك وان أتخذ املوضوع بعد ذلك
بصورة عادية وتتمادى اكثر على اعتبار اين على علم ابملوضوع فهي ذكيه جدا وتفكر بطريقه جتعلها

أتخذ األمور دائما يف صاحلها!!..

واما أختها األخرى فهي على العكس فلقد كانت خجولة وال تتكلم ابسلوب غري مهذب وكتومه

أيضا والتعطي أسرارها اال ألخواهتا لكنها بدأت تتشرب من أختها بعض الصفات فبدا حيائها يقل

وخاصة يف املالبس واخلوض يف الكالم يف بعض املواضيع اليت ذكرهتا سابقا 0فارجو منكم مساعديت
بنصائح عاجله ألنين أخاف من تطور األمر إىل ما ال حتمد عقباه.

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك

احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنضل..أما عن
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوال :مل تذكري يل شيئا عن والدمها !..وهل هو موجود يف املنزل أم ال..فدور الوالد مهم جدا يف مثل

هذه األمور.

اثنيا :أما ابلنسبة للتعامل مع ابنتك األوىل وجتاوزاهتا اليت ذكرت ..فال شك أن التفاهم واحلوار

مطلب وضروري يف البداية وميكن أن يكون بشكل عام تعتمدين فيه على التلميح بدل

التصريح..وتنتقدين بعض التصرفات والكلمات اليت متارسها دون أن تعرف أبنك قد اطلعت
عليها!!..

وميكنك كذلك انتقاد بعض الفتيات ((التافهات))  !!..وتذكري بعضا من سلوكياهتا..مع إشعارها

بنوع من الثقة واستشارهتا ببعض األمور إلشباع ذاهتا فهي يف سن تبحث فيه عن ذاهتا وحتاول أن
تلفت االنتباه إليها وتبين شخصيتها..ولذلك فمىت ما شعرت بذاهتا فإن كثريا من هذه التصرفات
سيخف شيئا فشيئا.

اثلثا :من املهم جدا عدم التساهل يف بعض أنواع املالبس وبيان أنك لن تقبلي هبا حتت أي مربر ألن
ذلك يعين إغالق هذا الباب !..الذي لو تركتيه مفتوحا فسيدخل من خالله الكثري..الكثري من

األمور املؤسفة!! واحلزم هنا إذا لزم األمر مطلب ضروري ..وميكنك االستعانة بوالدها مثال أو أبحد

أعمامها أو أخواهلا ..ألن شعورها أبهنا ((حرة)) تفعل ما حيلو هلا ..سيجلب هلا ولكم الكثري من
املشكالت ورمبا الفضائح ال قدر هللا!! ومن تساهل ابلصغرية جاءته الكبرية !!..كما يقال.
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رابعا :أقرتح عليك توفري بعض اجملالت اهلادفة كمجلة (األسرة) وجملة (حياة) وجملة (الشقائق) يف
املنزل لكي يطلعن عليها ..وعدم توفري بعض اجملالت الساقطة اليت تركز على اإلاثرة الرخيصة..
وتلمع أصحاب الفن اهلابط !!..آلن املراهقّي واملراهقات لن يفرقوا بّي الغث والسمّي ..وقد

يتأثرون ببعض ما يطرح ويقلدون بعض هؤالء ((املأزومّي)) !!! ومجيل لو انقشيت وإايهن بعض ما

تذكره تلك اجملالت اهلادفة وتبادلت معهن الرأي حوله..وشجعيها هي وأخواهتا على القراءة احلرة..

والفيت انتباههن إىل األمهية الكبرية يف اختيار اجلليس.

خامسا :هناك كتيبات وأشرطة تتحدث عن نعيم اجلنة وعذاب النار..فتوفري مثل ذلك سيجعلها هي
وأخواهتا يستشعران هذه احلياة على حقيقتها وأمهية االستعداد لآلخرة وعدم االخنداع ابلدنيا ..وال

يعين ذلك الزهد بكل ما يف هذه الدنيا ..بل االستمتاع جبميع املباحات من مأكوالت ومشروابت
ومالبس وإكسسوارات..ولكن ((التحفظ الكبري)) هو عن االنسياق يف اإلمث.

سادسا :لو جعلت هلن برانجما يوميا أو أسبوعيا لدخول املطبخ والتدرب على بعض األطباق

وجتهيزها..وما إىل ذلك لزرعت لديهن الثقة يف النفس..وحتمل املسؤولية..واجلدية والبعد عن
التفاهة!!

سابعا :وقبل هذا وبعده ..عليك بصدق االلتجاء إىل هللا ابلدعاء أبن يصلحهن هللا وحيفظهن من كل

سوء ..وأن يقر عينك بصالحهن وتوفيقهن.
وفقك هللا ومحاك من كل سوء وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك،،،
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ابين واإلنرتنت
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة

التاريخ 1425/3/16هـ
السؤال

عندي ولدي األكرب يبلغ من العمر سبعة عشر سنة ،وخيرج من املنزل ليال ،ويرفض إخباري إىل أين

يذهب ،وبعد مدة اكتشفت أنه يذهب إىل مقهى اإلنرتنت ,علماً أن البيت وهلل احلمد ال يوجد فيه
تلفزيون وال غريه ،فماذا أفعل له؟ (تعاملت معه بعدة طرق ولكن دون فائدة معه)  ،هل أمكنه من

التعامل مع اإلنرتنت ،وهو يريد املواقع احملرمة (غري اإلابحية طبعا) هللا يهديه ،أم خيرج إىل املقهى
(غصباً عين؟) دلوين على الطرق يف التعامل معه .جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك ثقتك وتواصلك اإللكرتوين مع موقع اإلسالم اليوم ،سائالً هللا -تعاىل -أن يصلح لنا

ولك النية والذرية ،وأن يرينا وإايك احلق حقاً ،ويرزقنا اتباعه ،ويرينا الباطل ابطالً ،ويرزقنا اجتنابه إنه
ويل ذلك والقادر عليه.

أخي الكرمي :من خالل قراءيت الستشارتك وإشارتك أنك استخدمت عدة طرق ،ال أدري ما هي
تلك الطرق ومل توضحها ،ولكن سأجيب عليك بقدر ما ورد يف استشارتك ،وسأبّي لك بعض

النقاط املهمة؛ لعل هللا -تعاىل -أن جتد فيها ما يعينك على فتح صفحات جديدة مع ابنك حفظه

هللا لك ورزقك ّبره.

أخي :إن املرحلة اليت يعيشها ابنك هي مرحلة املراهقة ،فهي مما ال شك فيه مرحلة تتميز ابلقلق

وعدم االستقرار واملعاانة الذاتية ،وتربز خالهلا حماوالت من املراهق إلثبات الشخصية وقدراهتا،
وأتكيد اهلوية الفردية ،والصفات اخلاصة اليت ميلكها املراهق أو يتمىن امتالكها.

مترد األبناء املراهقّي على من حوهلم هو نتاج وانعكاس لنوع املعاملة جتاههم ،فالتعامل املثايل
وما ّ

معهم واحرتام شخصياهتم واستشارهتم ،وحتميلهم مسؤوليات جتعل العالقة رائعة مع من حوهلم خالية

من الصراع املتبادل؛ بعكس التعامل بطريقة أفعل ال تفعل ،فهي طريقة ال حيبذها املراهقون من

األقربّي ،فهي جتعل العالقة يشوهبا الشد والرفض والتمرد ،وهو أمر طبيعي ال يالم فيه املراهق نتيجة
قلة اخلربة والتجربة ،وحاجتهم إىل فهم شخصياهتم واحرتامها.

ما سبق مقدمة خمتصرة جداً حلال املراهقة ،وسأورد لك بعض النقاط اليت أمتىن أن تعينك ،وال أدعي
فيها الكمال:

وحتري ذلك يف أوقات اإلجابة أبن يهديه ،ويصلحه ،ويقيه الشر ،وأهله،
أوالً :الدعاء الصادق دائماً ّ
وهي ال شك أهنا نقطة مل تغفل عنها ،ولكن ذكرها من ابب الذكرى.

اثنياً :إن اهتمام ابنك ابإلنرتنت وهو اهتمام حيتاج إىل التوجيه والتشجيع ،وأنت تريد حرمانه منها

بقصد حفظ وقته وفكره من االحنراف ،مما أوجد صراع بينكما مما تسبب أبن خيرج يف أوقات غفلتك
إلشباع رغباته ،لذلك أسألك ما املانع من اقتناء جهاز حاسب آيل ووضعه يف مكان عام داخل املنزل

وتقدمي اشرتاك سواء ابلساعة أو الشهر كهدية البنك ليمارس هوايته أمام انظريك ومع التشجيع له
بتكوين مكتبة لعدد من العلوم واملعارف تكون مأخوذة من اإلنرتنت.
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اثلثا :اطلب املساعدة من املدرسة من خالل املرشد الطاليب أو أحد املعلمّي احملببّي البنك لكي
يكون هناك متابعة لنوعية زمالئه الطالب وكذلك تكليفه ببحث الكثري من املوضوعات النافعة من

اإلنرتنت وكذلك بتكليفه أبعمال خاصة يكتبها االبن يف املنزل.

رابعاً :تقرب أكثر البنك من خالل املشورة يف شؤون املنزل وتكليفه برتتيب زايرات ورحالت خاصة

للعائلة.

خامساً :ساعد ابنك على تكوين رفقة حسنة واطلب منه استقباهلم ابملنزل وابتعد عن الرقابة املركزة؛

ألن املراهق شخصية حساسة جداً لكل تصرف حيدث من األقربّي له.

سادساً :جتنب تعنيفه أو االستهزاء أبي تصرف قد حيدث منه ،وتعامل مع ذلك التصرف بتجاهل اتم

يف البداية على أن تقدم له النصح والتوجيه يف وقت آخر ،وقدم له رأيك حوله :لو كان تصرفك جتاه

هذا املوقف هكذا أليس ذلك أفضل؟.

سابعاً :جيب أن تدرك أن ابنك ال يعيش يف عامل معزول عن اآلخرين فهو يرى ويدرك ما يتمتع به

أقرانه ،فهو يف حاجة ماسة إلشباع رغباته ،تتنازل عن بعض قناعاتك حبيث ال تكون ذات أتثري كبري
على سلوكه وعن طريقها تتقرب إليه أكثر ِّ
لتكون صداقة معه ،يتحدث معك بكل أرحيية ال خوف وال
رهبة! ،وحىت ال يلجأ إىل غريك قد يكون سيئاً فيسوء معه ،لذلك ابتعد عن أتويل أخاف إن فعلت
كذا حصل له من ذلك احنراف عقدي وفكري.

اثمناً :حتدث معه بصدق عن خماطر النظر إىل الصور احملرمة ومساع األغاين وشرب الدخان وتناول

املخدرات واللواط ،واجعله يف صورة واضحة ،فتلك الطريقة من أفضل الطرق الرتبوية للتحاور مع
األبناء وتبصريهم ابلطرق السيئة لكي يرسم يف داخله خطوطاً محراء جيعلها نرباساً له يف حياته.

ووضح له سبب تقدميك جهاز احلاسب واالشرتاك يف الشبكة العنكبوتية وإهنا هبدف تنمية ثقافته

وشجع قدراته ،وتعاقد معه على وقت حمدد
وإطالعه على كل جديد ومفيد ،وشاركه اإلطالع ّ

لإلنرتنت ووقت للمذاكرة ووقت لقضاء حوائج املنزل ،واحرص على حتديد وقت إغالق اجلهاز ليالً
ابالتفاق معه ،وتدرج معه يف ذلك .حفظ هللا لك أبناءك وجعلهم قرة عّي لك ولوالدهتم.
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ابين اخنفض مستواه
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز

مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1425/04/19هـ
السؤال

عندي ولد يبلغ من العمر  15سنة ،وكان متفوقاً دراسياً ،وحيصل على املراكز األوىل ،ولكن اآلن
انقلبت املوازين وبدأت درجاته تتدىن شيئاً فشيئاً ،وال أدري ملاذا؟! مع العلم كان ينافس املتفوقّي

سابقاً على املراكز األوىل ،وأيضاً أن أمه مدرسة ،وتطبق عليه اختبارات ذكاء ،وكانت هتتم به لدرجة
كبرية ،وتتابعه كصديق له ،وأان ضابط يف اجليش ،وكنا نوفر له كل شيء وحنفزه للتعليم مبحفزات،

حىت صعقنا بدرجاته ومستواه املتدين جداً ،واآلن أطلب خطوات عالجية حلل هذه الظاهرة يف أسرع

وقت .وشكراً جزيالً لكم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:

فهذه املشكلة جيب تشخيصها ،هل هي بسبب واضح ميكن تالفيه وعالجه ،مثل عدم املذاكرة أو

انشغاله بصوارف معينة (رحالت  -تنزهات -إمضاء األوقات يف مشاهدة أو قراءة أو مساع أشياء

أخرى  -رفقة دائمة  -خروج من املنزل  -أعباء وتكاليف اجتماعية  -أذى وحترشات من آخرين-
وقوعه يف معصية معينة  ، ) ...أو بسبب غري واضح مع وجود مؤشرات ،تدل على أنه قد يكون

مصاابً بعّي نظراً لتميزه وتفوقه دراسياً على أقرانه ،وما يصاحب ذلك من كثرة الكالم حوله من

معلمّي أو طالب أو أقارب أو حنوهم ،ومن هذه املؤشرات اليت يستدل هبا ما يلي:
 -1عدم رغبته يف مذاكرة الدروس وحل الواجبات أو ال يستطيعها.
 -2عدم رغبته يف الذهاب إىل املدرسة.

 -3حزنه وختييم ضيق الصدر عليه إذا ذكر املدرسة أو ذكرت عنده.

 -4كرهه املفاجئ لبعض الطالب أو املعلمّي أو األقارب أو حىت اهلروب من جمالستهم وافتعال
األسباب لعدم الرغبة يف احلديث معهم.
 -5سروره وفرحه إذا انتهت فرتة االختبارات مثالً أو إذا انقضت الدراسة وبدأت اإلجازة مثال أو

حىت يف جو املدرسة وتبعاهتا.

 -6التغري املفاجئ يف السلوك والتصرفات مع والديه أو أحدمها أو إخوانه.

ُ -7حبُه للعزلة واالنفراد وعدم االجتماع مع ما يصاحب ذلك من تفكري طويل وشرود ذهن ،وهذه

املؤشرات قد تكون كلها أو بعضها أو واحداً منها بدرجة قوية أو ضعيفة ،ويف هذه احلالة تستخدم له

الرقية الشرعية.

وهناك أمران:

األول :ينبغي أن تقوم والدته ابحلوار مع الولد؛ ألهنا أقرب منك إليه ،وتعرف أسباب ما هو فيه،
وتستدرجه حىت تصل إىل احلقيقة - ،بداية املشكلة ووقتها وطبيعتها.-

الثاين :ينبغي لك أن تقوم بزايرة َمدرسته وحماورة املرشد الطاليب أو األخصائي االجتماعي عن سبب
تدين مستوى الولد ،فقد تكون املشكلة من معلم أو طالب تعرض أحدمها له بتهديد أو أذية ،أو

مشاركته يف بعض الربامج واألنشطة ،وهو ال يستطيع معهما موازنة أموره ومتابعة دروسه.

وهذه ال شك كفيلة يف إشغاله عن تفوقه الدراسي واالستمرار فيه ،ويف مثل هذه املشكلة ينبغي توفري
احلماية له؛ وذلك بربطه برفقة صاحلة طيبة تعينه على أمر دينه ودنياه ،وحتفظ له أمره وحىت نقله إىل

مدرسة أخرى قد يفيده ذلك ،وأما إذا تبّي لكم غري ذلك وأنه قد يكون مصاابً بعّي ،فاستخدموا له
الرقية الشرعية إذا مل تعرفوا من عانه؛ ألنه إذا عرف من عانه فاألفضل أن يؤخذ منه سبب ،وإال

يرقى (يُقرأ) عليه بعض اآلايت والدعوات من قبلك أو من أمه أو من أحد أقاربه ،فإذا مل تعرفوا

فعليكم أبهل العلم والفضل والصالح تذهب إليهم ،وبرفقته جواب عن سؤال يف الرقية ،لالستفادة

منه.
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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واملر َاه َقة
أخيت َ

اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1426/05/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
أان شاب ملتزم واحلمد هلل .لكن أخيت -وهي مراهقة يف الرابعة عشرة من عمرها-تقوم ابلعديد من

ي ،وتكره الصالة ،كما أهنا حتب التربج ،وكلما حاولت نصحها ال تعريين
املعاصي ،فهي ال تطيع والد ه

ي ال حياوالن إرشادها إىل الطريق
اهتماماً ،بل إهنا صارت تكرهين ،وتتهرب مين .كما أن والد ه

السوي ،بل يكتفيان بضرهبا أحياان وزجرها أحياانً أخرى ،وكلما حادثت والديت يف هذه املسألة تقول
يل :إن أخيت ال زالت صغرية السن ،لكين أخاف عليها أن تتعود على املعاصي ،حيث يصعب أن

تعود إىل اجلادة ،كما أين مقتنع أن العقيدة الصحيحة جيب أن تغرس منذ الصغر ،أرجو أن ترشدوين

إىل الصواب.

وجزاكم هللا عين خرياً.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أوالً :ال تقل أان شاب ملتزم ،بل شاب مستقيم (وال تقل ملتزم) ؛ ألن هللا قال" :فاستقم كما أمرت"،

والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :قل آمنت ابهلل مث استقم" ،فأهنئك على االستقامة ،وأسأل
هللا أن يثبتك على اخلري وحيفظك.

اثنياً :أن للمراهقة تعامالً خاصاً؛ فاملراهق يعيش فرتة حرجة حتتاج ممن يعيش معه أن يراعي مشاعر
املراهق ويعتين هبا ،فهو حباجة إىل الرفق والتشجيع على األمور اإلجيابية ،وعدم العقاب الكثري

واملستمر على األمور السلبية.
فإن العتاب يولِّد لديه كراهية املعاتب ،والسعي ملعاندته ،وال يساعد على هتذيب سلوكياته .فالذي

أوصي به -إلصالح حال أختك -ما يلي:
( )1تشجيعها والثناء عليها كلما ن هفذت عمالً طيباً ،واإلكثار من الثناء عليها أمام اآلخرين.
( )2غض الطرف عن هفواهتا وخمالفاهتا ،وعدم تصيُّد أخطائها بل الصرب عليها.
( )3إحضار اهلدااي هلا.

( )4إشراكها يف املناقشات ،وأخذ رأيها يف بعض األمور.

( )5ذكر أخبار املستقيمات أمامها بطريقة غري مباشرة؛ حىت ال تفهم أهنا موجهة إليها.
( )6ال حتاول نصحها أمام أهلها أو أحد منهم ،وإن حصل النصح ممن هو أكرب منك؛ فهو أفضل
وأكثر أتثرياً ،ولكن على أال يكون دائماً وال مباشراً ابستمرار.

( )7يكلفها األب واألم أبعمال منزلية ،كإصالح بعض األطعمة تشجيعاً هلا وزرعاً للثقة هبا.

وسرتون -إبذن هللا -حتسناً يف أخالقها ،واستفادة من وسائل العالج هذه ،حىت تتخطى هذه املرحلة.
وهللا املوفق.
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الرتبية اجلنسية لألبناء
اجمليب د .عبد اللطيف احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد /األساليب الصحيحة

لرتبية األوالد/مرحلة املراهقة
التاريخ 1425/6/7هـ

السؤال

السالم عليكم.
ما هي الطرق املثلى لرتبية األبناء تربية جنسية صحيحة؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الرتبية اجلنسية هي تعليم األوالد وتوعيتهم بقضااي البلوغ والغريزة والزواج ،حىت إذا شبوا وكربوا عرفوا
ما حيل هلم ،وعرفوا ما حيرم عليهم ،وأصبحوا متمثلّي األخالق اإلسالمية يف سلوكياهتم.

إن علماء الرتبية واألخالق يعدون مرحلة املراهقة هي أخطر املراحل يف حياة اإلنسان ،فإذا عرف
املريب كيف يريب الولد ،وحيسن توجيهه ومالطفته كان ذلك توفيقاً وسداداً إبذن هللا  -تعاىل .-
وال شك أن األوالد إذا بلغوا وشبوا ُعلِّموا آداب االستعفاف إذا مل يقدروا على الزواج ،وجيب على
اآلابء واألمهات أن يتخذوا األسباب والوسائل اليت جتنب اهلياج الغريزي ،واإلاثرة اجلنسية ،حىت
ينشأوا صاحلّي وفضالء ،وملزيد من اإلفادة وبعدا عن التطويل يف جانب الرتبية اجلنسية وأثرها على

األبناء يف مرحلة البلوغ آمل الرجوع إىل كتاب( :اي بين لقد أصبحت رجالً) حملمد بن عبد هللا

الدويش ،من صفحة  27إىل صفحة  ،42ففيه تنبيهات قيمة ملعاجلة قضية الشهوة لدى األبناء
سر.
أبسلوب سهل ومي ه

أسأل هللا العلي القدير أن حيفظ أوالد املسلمّي من شر الفنت والشهوات املضالت.
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تعلق الفتاة مبهاتفة الشباب
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/مشكالت املراهقّي

التاريخ 1424/8/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هل جيوز للفتاة التحدث مع شاب عرب اهلاتف ولكن يف حدود األدب واالحرتام سواء أكان قريباً أو

غريباً؟
ألنين بطبعي أحب التحدث معهم ،ولكن مع الذي فعالً أحس أنه حمتاج ملساعدة يف حل مشكلة ما،
أو للذي يريد التحدث وإخراج اهلم أو الكالم من داخله ،فعادة عندما أحتدث مع شاب فإما أن

يكون الكالم بيننا هو كيف احلال؟ والصحة واألخبار؟ أو مثالً يقول يل إنين تعبان وأريد التحدث

معك ألنين فعالً أحب االستماع ملشاكل الناس ومشاركتهم فيها وتقدمي احلل هلم إن استطعت ،سواء
كانوا شباابً أم شاابت ،ولكن الشاابت أكيد جتوز حمادثتهن ،ولكنين حمتارة فيما إذا كان جيوز ذلك
مع الشباب أم ال؟ وحنن نعلم أن البنت إذا كانت حتب شخصاً (عالقة حب) فإهنا تكلمه عرب

اهلاتف ،فهل جيوز هلا ذلك (حىت وإن كان األهل يعلمون بذلك) ؟ أرجو التفصيل يف الرد أيضاً على
هذا السؤال.

اجلواب

أوالً أريد أن تعلمي أن اإلسالم حصر العالقة اليت تكون بّي الرجل واملرأة ،فهي إما أن تكون إحدى
حمارمه ،أو تكون زوجته ابلعقد الشرعي ،أو أن تكون غريبة عنه؛  -أقصد غريبة أي ليست من

حمارمه ،حىت لو كانت بينهما قرابة ،فهنا ال بد أن تكون العالقة يف حدود األمور الضرورية ،وأن حتاط
ابألدب واحلشمة واحلياء ،وعدم تليّي الكالم أو التباسط غري املقبول فيه ،وعدم اخللوة ،وحينما

وضع اإلسالم هذه الضوابط راعى اجلوانب الفطرية يف النفس البشرية ،واملتمثلة يف ميل الذكر لألنثى
واألنثى للذكر ،وأن هذا امليل يف ظل غياب الضوابط رمبا ساق إىل عالقة حمرمة ،ولو كانت بدايته

بريئة كما يقال!.

ْن قَـ ْوالً َم ْع ُروفاً"
ولذلك يقول هللا جل وعال "فَال َختْ َ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع اله ِذي ِيف قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ض َوقُـل َ
[األحزاب :من اآلية ، ]32ويقول عليه الصالة والسالم "ما خال رجل ابمرأة إال كان الشيطان

اثلثهما" أخرجه الرتمذي ( )2165من حديث عمر  -رضي هللا عنه  -وقال حديث حسن غريب

وصححه األلباين.

إذن فحديثك مع الشباب يف احلالة اليت ذكرت  -حىت وإن كان حماطاً ابألدب واالحرتام ال حيل

أبداً ،فنحن إذا اطمأننا من جانبك وأنك وهلل احلمد نقية القلب بعيدة عن التفكري يف احلرام ،فليس

معىن ذلك أن الشاب يف مثل حالتك ،بل رمبا كان حديثه معك ابابً من أبواب الشيطان عليه فتكوين

قد سامهت يف احنرافه.

كما أن املؤمن مهما بلغت قوة إميانه فال يصح أن أيمن الشيطان على نفسه ،وأن يثق بنفسه ثقة
زائدة جتعله يغفل عن هذا العدو ،والذي أقسم على إضالله وغوايته منذ أن خلق هللا عز وجل أابان
آدم عليه السالم ،وكم مسعنا وقرأان عن قصص بعض الصاحلّي الذين استطاع الشيطان أن يضلهم.
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ولذلك أنصحك ابحلذر من التمادي يف مثل هذه املكاملات ،وأن تقطعيها مباشرة ،وإذا كنت تشعرين
أنك متلكّي القدرة على تفهم املشكالت وحلها فمن املمكن أن يكون ذلك عرب املواقع املأمونة على
اإلنرتنت اليت تضع زوااي خاصة لالستشارات ،حبيث تشاركّي يف اإلجابة عما يعرض من املشكالت،

وأن تقصري املكاملات اهلاتفية على بنات جنسك فقط.

بقي أن أشري إىل قولك (وحنن نعلم أن البنت إذا كانت حتب شخصاً (عالقة حب) فإهنا تكلمه عرب

اهلاتف فهل جيوز ذلك) ؟

اجلواب :ابلطبع ال جيوز ،ألن خطر هذه احلالة أعظم ،ولكن أود أن أوضح لك أن الكثري من
الشباب  -ذكوراً وإاناثً  -قد اختلط عليهم مفهوم هذه الكلمة (احلب)  ،وذلك بسبب وسائل
اإلعالم اهلادمة ،إذ أصبحوا يربرون نزواهتم واحنرافاهتم هبا ،بينما احلب احلقيقي الذي يقوم على
العطاء والبذل وبناء املستقبل ،ومواجهة أعباء احلياة بعيد كل البعد عن واقعهم.
أسأل هللا أن يعصم قلبك وأن يوفقك لطاعته.
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أخي املراهق  ...أرهقنا!
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد
التاريخ 1427/05/02هـ

السؤال

مشكليت مع أخي الصغري فهو مهمل وغري ٍ
مبال مبستقبله ،وحيب أن يقلد الفاشلّي يتظاهر ابلرباءة
أمامي وهو إنسان كذوب ،أان يف احلقيقة أخوه األكرب وأان أستمع للغناء ولكن ال أستمع إليه أمامه،

وال أمام إخويت وأهلي ،مع أهنم يعلمون ذلك لكن أفعل هذا احرت ًاما هلم ،قال يل أحد األصدقاء :كن
صديقاً دميقراطيا مع أخيك ،دعه يفعل ما يشاء أمامك أفضل من أن يفعله من خلفك ،وأنكر عليه

ولكن ال تكن مزعجاً فينفر منك ،هو يعصيين وميشي مع أوالد أخالقهم سيئة ،وأاتين خرب أبنه

يدخن ،وينظر لألفالم اإلابحية يف اجلواالت! علماً أن إخويت -وهلل احلمد -يهتمون ابحلالل واحلرام،

وحيرصون على االبتعاد عن املنكرات ،ما العمل؟ علماً أن عمر أخي  16سنة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً ابرك هللا يف فيك رغم صغر سنك على استشعارك ملسئولية األخوة ،وحرصك على مستقبل
أخيك وتقومي سلوكه.

أخي احلبيب أنت تدرك أن أخاك يف سن املراهقة ،وهذا السن هو أول أزمة مير هبا اإلنسان يف دورة
احلياة االجتماعية واألسرية بل أخطر تلك األزمات ،وتتميز هذه املرحلة بكثري من اخلصائص

واملمارسات ،العتبارات كثرية لعل من أمهها عدم اكتمال النمو والنضج النفسي والعقلي واالجتماعي
واالنفعايل ملن هو يف هذه املرحلة ،مما جيعل املراهق شخصية ال تطاق يف كثري من بيوتنا لصعوبة

التعامل معه إذ هو يتصف ابلعناد ،والتمرد ،وصعوبة اإلقناع ،والرغبة يف االنفراد ابلرأي ،والتسرع،
واجملازفة ،وغريها الكثري والكثري من السلوكيات واخلصائص فكثري مما ميارسه املراهق يف ظل غياب

الرقيب األسري حتز يف النفس كثرياً ،بل إن ما انتشر اآلن من ممارسات من بعض املراهقّي -هداهم

هللا -ليعطي مؤشراً خطرياً على أبنائنا ممن ميرون هبذه املرحلة ،والدراسات الرتبوية والنفسية

واالجتماعية كثرية جداً يف هذا اجملال ،بل أصبحت املراهقة حقيقة علمية يف خمتلف اجملتمعات ال
ميكن جتاهلها ،بل تكاد تتفق خصائصها يف كل جمتمع.

وتعاملنا مع املراهقة ال يعين إطالقاً القضاء على كل مساهتا وسلبياهتا ،بل حنن دائماً ومن خالل

مؤسسات التنشئة االجتماعية نسعى للتقليل من أتثريها وأن يتجاوزها االبن بسالم ،يف ظل توافق

كبري بّي الوسائل الرتبوية واإلجتماعية اليت تقوم هبا كل مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية.

لذلك أقول ال تعطي املوضوع حجماً كبرياً فيصعب حله ،وال هتمله فيستفحل خطره ،فأخوك يف هذه
املرحلة ال تستطيع أن تعرض عليه كل ما تريد ،فمثل هذا الطلب قد يكون متعذر جداً ،ومنعه من

أصدقائه وزمالئه دون تعويض أيضاً صعب ،فأنت ال تستطيع سجنه يف املنزل وعزله ،خاصة وأن

وسائل االختالط بّي األصدقاء تطورت كثرياً من خالل التقنية احلديثة ،فقد جيتمعان يف غرفة واحدة،
بينما كل منهم يف منزله .لذلك عليك القيام بعدة إجراءات تعيد تنظيم عالقتك أبخيك وتعويضه

بربامج إجيابية ملا ميكن أن يفقده من جراء ابتعاده عن زمالئه.
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عليك مبتابعته يف املدرسة بطريقة ال يشاهدها وال يشعر هبا ،مثل مشاركتك مع مرشده الطاليب يف
املدرسة.

اسع يف نقله من املدرسة إذا كان معظم أصدقائه يدرسون فيها .مث أين دور والدك؟ فإذا كان قد
تويف ،فأين دور أخيك األكرب؟ ألن فقدان القيادة األسرية قد يكون أسهم يف انفراط سلوكه .فاألسر
السوية هي اليت يكون لديها قائد له وضعه واحرتامه لدى مجيع أعضاء األسرة ،كذلك جيب مشاركة

أخيك يف برامج لشغل وقت الفراغ ،فمن املمكن أن يلحق بدورات تدريبية ،أو أنشطة طالبية

منضبطة ،ولألسف كثرياً ما نضع آماالً وأحالماً ألبنائنا إال أننا ال نبذل اجلهد الكايف لتحقيقها .فكم
من مراهق وأسرته طيبة إال أنه مل يكن كذلك ،فأمور الرتبية والتوجيه ال جيب أن تعتمد على اجلانب

الوراثي ،فاإلنسان كثرياً ما تكون شخصيته البيئة احمليطة.

أنصحك ابإلسهام يف إعادة الرقيب الذايت ألخيك ،وهذا حيتاج منك بذل اجلهد لبناء عالقة وثيقة

بينكما ،خاصة وأن الفرق العمري بينكما ليس كبرياً ،وقد يكون ألسلوبك يف فرض رؤيتك أو قرارك

دور يف مترده عليك ،انزل ملستواه بطريقة حكيمة ،حىت تعرف الكثري عن عامله ،أعد
على أخيك ٌ

شريط ذكرايتك إىل ما كنت متارسه من سلوكيات عندما كنت يف نفس سنه حىت تقيم الضغط الذي

كان يدفعك ملمارسة سلوك سرعان ما تندم عليه ،وأنت أخي احلبيب كما تقول ال زلت جتين مثرة

غياب التوجيه يف استمرارك لسماع األغاين ويف اخلفاء ،وهذا أيضاً خلل ،فأين الرقيب الذايت لديك،
وهل من حرم الغناء هم البشر أم أسرتك.

ال أريد منك أن تيأس ،اركب الطريق وابدأ اخلطوة األوىل وركز يف البدء على مرحلته الدراسية ،ألنه

اآلن على ما يبدو يف بداية املرحلة الثانوية ،وهذه قمة ضغط املراهقة خاصة وأنه يف بداية النمو
والتغري البيلوجي لدى املراهق ،واليت حيتاج فيها ملن يكون قريباً منه لتوجيهه التوجيه السليم ،بدالً من
أن يبدأ يف استشارة املراهقّي أمثاله ،وأنت ابلتأكيد تعرف ما أقصده.

أسأل هللا العلي القدير أن يوفقك ملا حيب ويرضى ،وأن يعيد أخاك لطريق احلق ،وصلى هللا على نبينا

حممد صلى هللا عليه وسلم.
أسأل هللا عز وجل أن يشفيك ،وأن يوفقك لعلم اخلري ،وأن يعود الوائم والصفاء حلياتك.
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ابنيت الصغرية تسرق!
اجمليب د .أمّي صربي نور الدين
(علم النفس /كلية العلوم جامعة اإلمام)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1427/03/24هـ

السؤال

سافرت وتركتها مع أمها ،فأخربتين أمها بتصرفات غريبة تصدر عنها،
لدي طفلة عمرها أربع سنوات،
ُ
فبينما أمها كانت عند الطبيب للكشف على الطفلة فقد شاهدهتا أتخذ آلة ختص الطبيب وختبئها؛
فأخشى أن يستمر هذا األمر معها .فماذا نفعل معها حىت ِّ
نقوم هذا السلوك؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإن سلوك طفلتك هذا سلوك طبيعي وعادي ،فأخذ األشياء أو ختبئته عن صاحبه ال يعد عند الطفل

سرقة ،بل له دوافع كثرية غري ذلك ،منها لفت األنظار إليها ،أو حب التملك ،أو حماولة اقتناء شيء
بعينه ،أو جمرد اللعب واستثارة الكبار ،وهو سلوك منتشر عند أطفال كثريين يف هذا السن.

وال يصح أن تضرب ابنتك على السلوك ،ولكن عليك أن تنبهها إذا كان األمر متعلقاً أبغراض

اآلخرين ،ومن املمكن أن تلعبا معاً هذه اللعبة ،أبن ختربها أبنك ستخبئ عنها شيئا ما ،وعليها أن
تبحث عنه يف الغرفة ،وكلما اقرتبت هي منه يصدر عنك صوت حمدد ،وهكذا تشبع حاجاهتا،

وتلعب هي وتستنج وختمن وهكذا ،فال ختف من استمرار هذا السلوك؛ فالطفل يتعرض لتغريات
كثرية يف فرتات طفولته.
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تغري!
ابين ه

اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد
التاريخ 1427/03/20هـ

السؤال

يل ابن يف الثالثة عشرة من عمره ،تويف والده قبل ثالثة أعوام ،وقد كان ابين مثاالً يف األدب

علما
والطاعة ،مث تبدل به احلال كلية ،وبدأ يف العصيان والتعامل معي مبنتهى القسوة ،وأحياانً يسبينً ،
أين مل أقصر معه يف شيء ،ولكنه ال يريد أن يسمع مين أي نصيحة ،حىت الصالة أمهلها ،فماذا أفعل

معه؟ أرشدوين جزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :أقول لك أعانك هللا وثبت قلبك ،مث إين أود أن أشري إىل أمور مهمة:

 -1اعلمي أن خصائص هذا السن حب إثبات الشخصية ،ويعرب بعض املراهقّي عن ذلك برفضه
لكل األوامر املوجهة إليه ،ومترده على كل التوجيهات الصادرة من اآلخرين.

 -2كون والد ابنك قد تويف -رمحه هللا -فهذا يساعد ابنك كثرياً يف التمرد والعصيان؛ ألن األب
هو الطرف احلازم يف العائلة ،وفقده يسبب للطفل معاانة قد حياول دفعها بتمرده وعصيانه.

 -3عليك أن تراقيب وتتبعي لتعريف من هم أصحاب وأقران ابنك ،فلرمبا كان هلم األثر يف كثري من
تصرفات ابنك اليت تستنكرينها ،فقد يكون أقرانه من أقران السوء الذين يؤيدون مثل هذه

التصرفات ،بل وحيرضونه عليها.

 -4إذا كانت لديك وسيلة ضغط ،كأن يكون لديك مال تستطيعّي حرمان ابنك منه فال أبس من
استخدام هذه الوسيلة عند صدور هذه التصرفات منه ،أو إن كانت مقاطعتك له يف الكالم تؤثر فيه

فال أبس من استخدام هذه الوسيلة ،بشرط أن ال جتعل ديدانً لك بل تستخدم بّي الفينة واألخرى؛

حىت ال يصبح ابنك مادايً ال يعمل إال ملصلحته فقط ،بل اجعلي هذه الوسائل طرق أتديب.

 -5إن كان هناك من أقارب ابنك من له سلطة عليه وتثقّي أنت به فال أبس من االستعانة به على
تربيته ،كأن يعاقبه عند تركه للصالة ،أو يعنفه إذا سبك أو عصاك.

 -6استعيين بربك وأحلي عليه ابلدعاء فهو القادر -سبحانه -أن يصلح حال ابنك ،ويعيده إىل
رشده ويبدل إىل األفضل.

أسأل هللا لك العون والتوفيق.
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أيب مل يعد يثق يب!
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1427/02/15هـ

السؤال

مشكليت أن والدي مل يعد يثق يب؛ وذلك بسب غلطة ارتكبتها ،وهي أن الشيطان وسوس يل أبن
أدخل الشات ،ويف البداية كنت أقرأ ما يكتبون ،مث بعد ذلك اجنرفت وأخذت أكتب ومل أصل إىل

درجة اإلدمان ،ومل أجتاوز حدودي ،ويف يوم اكتشف والدي أمري ،يف البداية اكتفى ابلسكوت ،مث
قال :لقد فقدت ثقيت بك ،وهذه العبارة هي اليت هزتين بقوة ،مث اعرتفت بغلطيت ،وأعلنت توبيت،

وحلفت له أبين لن أعيدها مرة أخرى ،وأان اندمة أشد الندم على ما فعلت ،ولكن املشكلة الكربى
أن والدي مل ينس ذلك ،رغم مرور فرتة على هذا املوضوع ،بل أخذ يوصي أخيت الصغرى أبن ال
أقرتب من اإلنرتنت ،رغم أهنا كانت تشاركين يف غلطيت ،بدأت أشعر ابحلزن والضيق ،أرشدوين ماذا

أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخيت الكرمية :أمحدي هللا أن وفقك للتوبة النصوح ،واسأليه القبول ،نعم ،ما تعيشينه أزمة ليست
ابليسرية ،ال سيما إن كانت متعلقة ابستعادة ثقة والدك بك .ولذا أوجز مشوريت أبمور:

 -1ال تلومي أابك ،فهو حريص عليك ،وما غضبه منك إال بسبب حرصه عليك ،فإنه رمبا أ همل

عليك آماالً كثرية رأى أنك حطمتيها ،ورمبا أراد أن يلقنك درساً قاسياً حىت ال تعودي ملا فعلت،

ورمبا غري ذلك من املربرات اليت يرى أهنا صحيحة.

 -2ال شك أن رضا والدك مهم للغاية ،ولكن األهم منه رضا هللا ،فال أيتيك الشيطان ويومهك أنك
قد خسرت كل شيء ،فيقنِّطك من رمحة هللا ،واعلمي أن هللا إذا رضي عنك سريضي عنك والدك.

ابتداء ،فامضي على ما أنت
 -3من الطبيعي أن تكون استعادة ثقة الناس بك أصعب من بناء الثقة
ً
عليه من اخلري ،وستعود املياه جملاريها مع الوقت إبذن هللا.

 -4حاويل التقرب من والدك قدر املستطاع ،وال متلي ،فمآله -إن شاء هللا -أن يرضى عنك ولو

بعد حّي.

أسأل هللا لك الثبات.
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طفليت خجولة وعنيدة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي

مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابنيت تبلغ من العمر  5سنوات ،تبكي كثرياً ،وخجولة يف نفس الوقت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

وددت من األخ السائل ،لو ذكر درجة اخلجل لدى الطفلة ،ومم ختجل؛ ألن اخلجل طبيعي يف بعض
املراحل وليس دائماً سيِّئاً ،فعلينا أن منيز بّي اخلجل السوي واخلجل الشديد الذي يعيق الثقة عند

الفرد.

واخلجل خاصية شائعة لدى اإلنسان ،ففي كثري من الدراسات احلديثة بينت أن غالبية من طبقت

عليهم الدراسة قد مروا ابخلجل يف إحدى مراحل حياهتم ،وخاصة اخلجل واخلوف عند معظم الناس
هو التحدث عند جمموعة ،وللوراثة دور أيضاً يف اخلجل ،وخيتلف اخلجل عند األطفال عنه عند

الراشد ،حيث يظهر لدى الطفل بينما يستطيع الراشد إخفاءه ،ولعالج اخلجل جيب أوالً تدعيم الثقة

ابلنفس عن طريق حب الفرد النفسية وشعوره بقيمته ،وتقبله لنفسه مهما كان ،وتطلعه للمستقبل.
والطفل يف سن الرابعة واخلامسة تقريباً كثري املقارنة مع من هم يف سنه ،فمىت رأى من يفوقه يف أي
شيء بدأت ثقته يف نفسه تقل .وللتعامل مع الطفل اخلجول ميكن اتباع بعض اإلرشادات اآلتية:

 -1تدعيم ثقته بنفسه عن طريق االستقاللية ،وتشجيعه على األعمال اليت يقوم هبا.

 -2االبتعاد عن النقد للطفل كانتقاد امللبس أو املظهر ،أو العادة ،وعدم وصفهم بصفات غري الئقة
مثل الغباء وغريه من الصفات السيئة.

 -3تشجيعه على التعبري عن نفسه.

 -4تنمية بعض املهارات واجلوانب اإلجيابية لديه.
 -5عدم املغاالة واحلرص يف احلماية الزائدة للطفل.
 -6عدم وصف الطفل ابخلجل أمامه ،أو أمام اآلخرين.
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طفلي ..والبديل!!!

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1423-1-9

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
يل طفل يبلغ من العمر  3سنوات وكثري الشقاوة ويضرب أخوه الصغري وعمره سنة وأان أقرتح على

أبيه أن حيضر له فيديو وأشرطة علمية ومسلية لكن أبوه يرفض وبشدة أن يدخل الفيديو أو الشاشة
يف البيت حبجة أن الولد سيكرب وأييت أبشرطة فاسدة تفسده وأان حامل اببين الثالث وال أستطيع

التوفيق بّي أعمال املنزل واألطفال بكاؤهم وإزعاجهم وأان يف ضيق من أمري ال أشكوه إال هللا مث

إليكم لعل يف أيديكم طريقة تستطيعون هبا إقناع زوجي وجزيتم خرياً!!
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخيت الكرمية اشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ..وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل ..أما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :ابلنسبة لكثرة حركة طفلك وشقاوته كما تذكرين ..فإنين قد نشرت يف املوقع يف " منتدى :زوااي
املشكلة" ملفاً حول " النشاط احلركي الزائد " لألطفال وتستطيعّي الدخول إليه من خالل انفذة

االستشارات.

آمل االطالع عليه لكي يتسىن لك االستفادة من الكيفية اليت يتم هبا التعامل مع الطفل كثري احلركة.
اثنياً :وأما اقرتاحك على زوجك إبحضار بعض األشرطة واألفالم الكرتونية ذات الطابع الرتبوي

املفيد فهو اقرتاح وجيه جداً ..بل ومهم ..ألن توفري البديل لألطفال يف هذا الزمن ضرورة ملحة

خاصة وأنه يتوفر ابألسواق جمموعة كبرية من أفالم الفيديو الكرتونية ذات الطابع الرتبوي والتعليمي
وجيد فيها األطفال املتعة والتسلية.
اثلثاً :وأما وجهة نظر الوالد حول خشيته من أن حيضر االبن أشرطة غري مناسبة عندما يكرب ..فأسأل

هللا العلي القدير أن يصلح لنا ولكم أبناءان وأن جيعلهم قرة عّي لنا يف الدنيا واآلخرة ..والوالد معذور
يف ختوفه ذلك !..إال أن املشكلة أننا يف هذا الزمن الذي تنوعت فيه وسائل اإلعالم وتوسعت من

بث مباشر وإنرتنت حىت وصلت إىل غرف نومنا لن نستطيع أن مننع أبناءان من كل شيء ..وحىت لو
منعناهم صغاراً فلن يعدموا ألف طريقة عندما يكربوا للوصول إىل ما يريدون !!..بل رمبا كانت ردة
فعلهم على املنع مزيد من التهور واالندفاع يف البحث عن تلك األمور!!! ولذلك فاملوضوعية هنا

مطلوبة ..وجيب أن يكون الرتكيز احلقيقي يف الرتبية على التحصّي الداخلي لألبناء مع صدق
االلتجاء إىل هللا أبن يصلحهم ويهديهم إىل اخلري وأن حيميهم من كل شر إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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طفلي ..خياف ويكذب!!
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت
األوالد

التاريخ 1422/9/27

السؤال

مشكليت أن طفلي الذي عمره ست سنوات خياف ويكذب.؟

اجلواب
عزيزي األب:

تقول إن لديك طفال عمره ست سنوات خياف ،ويكذب.
تلك هي مشكلتك واليت قمت بسردها يف مخس كلمات ،وكم كنا نود أن نعرف الكثري عن طبيعة

املشكلة مثل:

-1عالقتك الزواجية هل هي عالقة متوافقة أم يغلب عليها عدم التوافق؟

-2مدى املعاملة الوالدية اليت يتلقاها طفلك من خاللك ومن خالل أمه :هل يشعر الطفل بقبوله يف
األسرة؟ أم يشعر أبنه مرفوض؟
-3كنا نود أن نعرف ترتيب الطفل بّي إخوته مبعىن :هل ترتيبه األول أم الثاين أم الثالث ..إخل..
-4كنا نود أن نعرف :هل الطفل تعرض حلادث أو شاهد موقفاً خميفاً من قبل؟

-5كنا نود أن نعرف :هل يسمع الطفل ممن يكربونه حكاايت خميفة (مثل اجلنية  -الوحش -أو
العفاريت ،وغريها مما يتحاكى به الكبار أمام األطفال.

عموماً عزيزي السائل ،سنسعى جاهدين ونرد على سؤالك ببعض األسطر وأنت تعلم من خالل

النقاط السابقة الرد :ما هو ،والسبب احلقيقي خلوف الطفل ،وكيف ميكنك القضاء على هذا اخلوف،
وكذلك مشكلة الكذب.

أوالً :لو تناولنا النقطة األوىل واليت ختص العالقة الزوجية فيما بينك وبّي زوجتك فإذا كانت العالقة
مضطربة أي ال يوجد انسجام بينك وبّي زوجتك وكان العداء مزمنا أي أن جو البيت مليء

ابملشاحنات املستمرة ،فإن الطفل يتأثر سلبياً ،فالشجار يضع أمام الطفل ،ويتيح له الفرصة ليشعر

بعدم األمان والرفض ،ويصبح الطفل أكثر قلقاً ومن مث اخلوف من عامله احلاضر واملستقبل نتيجة
اهنيار القاعدة اآلمنة.

اثنياً :من حيث املعاملة من قبل األب واألم للطفل فمهما كنت حتبه وهو وأقصد "الطفل" ال يشعر

هبذا احلب  -فاحلب هنا ليس ذا قيمة  -ألن املهم هو شعور الطفل ابحلب من األب واألم بصرف
أب ًُ طفله  -إال أن الطفل ال يشعر بتلك الكراهية،
النظر عن احلقيقة اليت بداخلك  -فقد يكره ٌ

ومن مث فلن يكون هلا أي أتثري سليب عليه ،وكذلك العكس فإذا كنت حتب طفلك وهو ال يستشعر

هذا احلب  -فحبك لطفلك ليس له أي قيمة ،فال بد إذاً من أن حيس ويستشعر الطفل حب
الوالدين وقبوهلما له  -ألن ذلك ينعكس عليه ابألمن وعدم اخلوف.
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اثلثاً :إذا كان الطفل هو األول ،ويليه طفل آخر أو طفلة أو الثاين ويليه طفل اثلث بفارق زمين عام

أو اثنّي  -فمن املعروف أن الطفل يغار ممن يليه خاصة وأنه قد تربع على عرش والديه وانل حبهما
 فشيء طبيعي أن يغار ممن أتى وجاء ليشاركه ويتقاسم معه هذا احلب  -وهنا وجب عليك أنتراعي ذلك ،فقبل أن تقوم بتقبيل األصغر جيب عليك أن تقبله وتضع يف ذهنه أن أخاك أو أختك
أحبه كما أحبك ،وأن احلب متسا ٍو ،وإذا اشرتيت شيئا للصغري وجب عليك أن أتيت مبثله ألخيه
األكرب  -خاصة وأن األطفال دائماً حيبون متلك األشياء (األلعاب  -املالبس اجلديدة) وهنا جيب أن
توضح للطفل أن لكل منهم أشياء خاصة به ،وال يوجد متييز بّي الصغري والكبري ،ودائماً عليك أن

تدفعه وحتفزه حبب إخوته وتعلمه على العطاء وعدم األاننية  -ألنك إذا فعلت غري ذلك فتكون قد

أشعرت الطفل ابلرفض والقسوة عليه  -ويكون التعبري عن كل ذلك العدوانية ،اخلوف ،والكذب
وذلك للفت انتباه الكبار إليه  -لتغيري املعاملة معه.

رابعاً :وإذا كان الطفل قد تعرض ملوقف خميف يف وقت أو مرحلة سابقة من عمره فإنه يعمم اخلوف

من كل املواقف املتشاهبة  -وهنا جيب عليك أن تعرضه تدرجيياً لتلك املواقف اليت خاف منها من

قبل ،وتكون مالصقاً له ،مث ترتكه رويداً رويدا حىت يتأكد بنفسه أن ال شيء خييف.

خامساً :إذا كانت األم قد قامت بسرد حكاايت خميفة ،وحتدثت أمام الطفل عن العفاريت  -أو

اجلن  ..-إخل  -من األساطري اليت ختلق اخلوف يف نفوس األطفال  -فهنا أقول :إنه جيب عليكم
تصحيح هذه املفاهيم لديه ،فقد كانت أم الطفل كلما أرادت أن ينام طفلها وهو يف الثالثة من عمره

فكانت ختيفه وتقول له :من اآلن قبل أن أييت أبو رجل مسلوخة وأيكلك! فكان الطفل ميسك بشدة

يف رقبتها ويصرخ قائالً :ال ترتكيين اي أمي فتحتضنه وينام .وهو ما انعكس عليه يف مراحله املستقبلية
 -وكان يتخيل صورة شيء "ألبو رجل مسلوخة" وخيشى البقاء يف املنزل مبفرده رغم أنه يبلغ من

العمر اثىن عشر عاماً.
فهكذا استطاع الطفل أن يستجيب انفعالياً ويتأثر خبربته السيئة من خالل أساليب تنشئته االجتماعية

غري السويّة.
أما الكذب-:

فأسبابه عديدة ،فقد يكذب نتيجة التفرقة يف املعاملة بّي من يصغره أو يكربه وهو هنا يقول لكم

بطريق غري مباشر :إنه موجود ،وهنا أقول :إنه نفس السبب والذي يؤدي للخوف وذكر يف النقطة
الثالثة عند احلديث عن اخلوف.

-وكذلك املعاملة الوالدية أيضاً ال بد وأن تقسم ابلقبول واحلب وشعور الطفل ابألمن واألمان

واالستقرار مبعىن :لو ارتكب خطأً فيجب على الوالدين أن يقوما بتعريف الطفل هبذا اخلطأ مرة،
مرتّي وعدم تعريض الطفل للعقاب على اخلطأ الصغري والكبري  -وليس معىن ذلك أال نعاقبه -

فالعقاب مطلوب ولكن يراعى أن يعطى الطفل الفرصة ملعرفة الصواب  -أما إذا أصر على اخلطأ -
فال مانع من عقابه حبيث يتساوى العقاب مع ما ارتكبه من خطأ سبق وأن مت إيضاحه له  -وجيب أن
يكون العقاب عقب اخلطأ مباشرة ،من حيث الوقت وال جيب أتجيله أسبوعاً أو شهراً مث يعاقب.
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-وكلما كان األب متساحماً يف تنشئته للطفل كلما انعكس ذلك إجيابياً على نفسية الطفل ،وأعين

ابلتسامح أي عدم التمسك الشديد ابلتأديب أي ال تكن صلباً فتكسر وال ليناً فتُـ ْعصر فالتساهل
الشديد الزائد يضر بنمو الطفل االنفعايل ،وجيعله يف حالة من "االعتماد الطفلي".

فالقسوة يف املعاملة وعدم التسامح من شأهنما أن يدفعا الطفل للكذب خشية العقاب من الوالدين.

وقد يقع بعض اآلابء يف خطأ فادح بطريق غري مباشر ،فحينما أييت أحد للسؤال عن األب أو األم
فقد يدفع األب الطفل ليقول له إهنما غري موجودين ،وكذلك عندما يتصل أحد تليفونياً ويسأل عن

األب أو األم  -فيقول أحدمها لطفله :قل له :إن أيب أو أمي غري موجودين ويف ذهنهما أن هذا

شيء بسيط  -لكن على العكس متاماً فهما هنا قد قاما بتنشئة الطفل بطريقة خاصة ،واكتسب

الطفل الكذب ،واملراوغة ،من خالل والديه.

عزيزي األب ،أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن نكون قد وضعنا نقاطاً على أحرف صامته لتستطيع أن
تتبّي السبب احلقيقي ملشكلة طفلك وتستطيع معاجلتها ،وهللا املوفق.
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وعليكم ..حركته الزائدة ..ختيفيين!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1422/6/25

السؤال

أخي الكرمي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
احد أبنائي يتمتع بطاقة كبرية جدا!! لدرجة انه الستطيع أن يلبث يف مكانه أكثر من مخس دقائق

وهو حساس جدا ويبلغ من العمر مخس سنوات تقريبا ..ويدرس اآلن يف الروضة وخويف عليه من

معاملة مدرسيه .فقد يهملونه أو يضعونه يف آخر الصف دون العناية به بسبب كثرة حركته!!! كما إن
هذه احلركة تقلقين جدا  ...فماهي مشكلته احلقيقية!؟؟

أرجو منكم املساعدة يف كيفية التعامل معها ..ولكم جزيل الشكر
اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..ابلنسبة

الستشارتك ..فتعليقي عليها من وجوه-:
أوالً :الذي يظهر لدى ابنك من طاقة كبرية -كما تسميها -هو ما يسمى علمياً بـ" النشاط احلركي
الزائد " أو " فرط النشاط " وتتمثل أعراضه كثرة احلركة وعدم االستقرار يف مكان واحد ألكثر من

دقائق ..وكثرة التململ حىت أثناء اجللوس ..واجلري هنا وهناك والتعلق ابألشياء ..ورمبا تسلق بعض
األشياء اخلطرة !!..وعدم الرتكيز على ما يقال أو استكمال الشيء حىت هنايته ..والشرود وكثرة

النسيان ..وكثرة الكالم ..وعدم القدرة على االلتزام ابلنظام ..والتحول من نشاط إىل آخر بسرعة

وعدم االستماع ملا يقال ..ومقاطعة املتكلم واإلجابة دون تفكري!..؟! وغريها من أمور تؤكد للمتابع
واملالحظ أن ما يعاين منه هذا الطفل مزيج من الفوضى والنشاط احلركي الزائد عن احلد!!!.

اثنياً :يعتقد البعض أن ما يسمى " بـ النشاط احلركي الزائد " هو مرض مستقل قائم بذاته. .وهذا

اعتقاد خاطئ !!..فالنشاط احلركي الزائد يعترب عرض لكثري من االضطراابت املختلفة أو بعضها..
فقد يكون الطفل زائد النشاط بسبب تلف خمي أو اضطراب انفعايل أو ضعف عقلي ..أو خلل

مسعي ..كما أن للوراثة أحياانً دور يف ذلك.

اثلثاً :أثبتت العديد من الدراسات أن فرط النشاط كثرياً ما يزول أو يتحسن مع التقدم يف السن..
وأن تبقى منه بعض األعراض البسيطة اليت ال تكاد تلحظ ..كما أن النشاط احلركي الزائد يصيب

األطفال العاديّي ..وقد يصيب األطفال شديدي الذكاء ..وقد يصيب األطفال املتخلفّي عقلياً ..إال
أنه يف هذه الفئة يكون غري هادف ورمبا مؤذي بشكل أو آبخر!!!

رابعاً :من املهم هنا أن نشري إىل أنه جيب عدم اجلزم ابلتشخيص بشكل قاطع ما مل يكن ظهور هذه

األعراض أو بعضها يف أكثر من مكان ..كالبيت والشارع واملدرسة وعند األقارب وأن يكون ظهورها

مت قبل سن السابعة.
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خامساً :ميكن التعامل مع الطفل يف مثل هذه احلالة عن طريق وضع برانمج يومي واضح جيب أن
يطبقه بدقة ..واإلصرار على ذلك عن طريق ما يسمى بـ" تكلفة االستجابة " وهي إحدى فنيات
تعديل السلوك وتعين هذه الطريقة [فقدان الطفل جلزء من املعززات اليت لديه نتيجة سلوكه غري

املقبول ..مما سيؤدي إىل تقليل أو إيقاف ذلك السلوك] ومثال ذلك إلغاء بعض األلعاب..بل

وسحبها مقابل كل جتاوز يقوم به الطفل خارج حدود التعليمات ..ويف نفس الوقت ميكننا استخدام
أحد الفنيات األخرى وهي " اإلقصاء " أي إبعاد الطفل إىل زاوية من زوااي املنزل تكون منعزلة إىل
ٍ
حد ما وغري مرغوبة وإبقاءه لفرتة من الوقت [مخس دقائق أو عشر دقائق] نتيجة لقيامه بتجاوز
احلدود والتعليمات بشكل مزعج على أن يكون األقصاء مباشرة بعد إتيانه هلذا التجاوز امللفت..
ويف نفس الوقت نستخدم أحد الفنيات األخرى لتعديل السلوك وهي " التعزيز املوجب " وذلك

مينح الطفل جمموعة من النقاط عند التزامه ابلتعليمات تكون حمصلتها النهائية الوصول إىل عدد من

النقاط تؤهله للحصول على مكافأة أو هدية أو مشاركة يف رحلة أو غريها وهذه األساليب لتعديل
السلوك انجحة وجمربة يف كثري من السلوكيات السلبية ومن ضمنها " النشاط احلركي الزائد" ولكن

جيب التعامل معها جبدية ووضوح حىت ال تفقد معناها وقيمتها عند الطفل ..مع األخذ يف االعتبار

طبيعة الطفل وأنه ال ميكنه االستمرار واهلدوء لفرتة طويلة ..ولذلك فتستخدم يف األمور اليت جتاوز
حد القبول إما لضررها أو خلطرها !!..مع توضيح ذلك للطفل وذكر احلدود اليت ال ميكنه جتاوزها..

وسيتخذ حبقه اإلجراء املتفق عليه حياهلا ..وميكن أيضاً تكليف الطفل إبزالة الضرر الناتج عن سلوكه
" التصحيح الزائد أو البسيط " كرتتيب املكان ..أو جتفيف املاء املنسكب ..أو غريه ..ومع الوقت
سيجد الطفل نفسه إمام جمموعة من اإلجراءات اليت تلزمه ابلتفكري قبل اإلقدام ..وهذه بداية

التصحيح لسلوكه.

سادساً :إن مل تثمر هذه الطريقة ..فيجب زايرة الطبيب النفسي املختص لتشخيص احلالة بدقة..

ووضع الربانمج املناسب هلا ..والذي قد يتظمن إعطاء الطفل بعض األدوية ملدة وجيزة تساعده على
جتاوز هذا األمر ..واالستفادة من برانجمه للعالج النفسي.

سابعاً :ابلنسبة ملعلميه فالواجب زايرهتم وشرح مشكلة الطالب هلم ..واالستنارة آبرائهم ..وأخبارهم

أن هناك برانجماً عالجياً تطبقه مع الطالب ..وأنك حتبذ إشراكهم فيه مبا خيصهم ..وال اعتقد أبداً أن
ميانعوا يف ذلك ..مىت ما تفهموه بل على العكس ستكون النتائج أسرع وأمشل إبذن هللا.

اثمناً :ال تنسى أخي الكرمي ..قبل ذلك وبعده ..صدق االلتجاء إىل هللا ابلدعاء أبن يصلح هللا لك

أبناءك وحيفظهم من كل سوء ..وحتر يف ذلك مواطن اإلجابة ..وأحل يف الدعاء ..فاهلل سبحانه قريب
جميب.
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كذب األطفال!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1422/7/12

السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أما بعد..

أخي الكرمي :لدي ابن يف السابعة من عمره تقريباً لديه عادة الكذب علماً أنين لست من اآلابء

الذين يضربون إال يف حدود الضرورة القصوى أو لعمل عظيم ويكون ذلك بعد املناقشة وبيان أنه

أخطأ ويستحق الضرب.؟

اجلواب

وعليكم والسالم ورمحة هللا وبركاته ..أما بعد..

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأن يصلح هللا

لنا ويصلح بنا ويدلنا إىل اخلري ويوفقنا إليه إنه ويل ذلك والقادر عليه..
فما يتعلق ابستشارتك فتعليقي عليها من وجوه..

أوالً :هناك أسباب كثرية ومتباينة قد يفسر من خالهلا كذب األطفال ..فبعض األطفال قد يكذب

لكي يضفي على نفسه نوع من األمهية اليت  -رمبا  -شعر بفقداهنا ..ولذلك تراه يذكر الكثري من

القصص الومهية اليت يثبت من خالهلا مدى قدرته وسيطرته على أقرانه وقيمته عنهم !..وبعض

األطفال قد يكذب رغبة منه يف حتقيق غرض شخصي أو مطلب خاص يشعر حياله ابلنقص بّي

أقرانه ..ويشعر يف قراره نفسه أنه ال ميكن أن حيقق هذا الشيء إال هبذه الوسيلة ..أما لعدم ثقته

بوالديه أو أخوته الكبار ..أو ليقينه  -اخلاطئ غالباً  -أبن هؤالء يقفون يف طريقه وأهنم لن حيققوا
أهدافه ..بل ورمبا عاقبوه عليها !!..فيضطر حينها للكذب!!!

وقد يكذب الطفل من ابب العناد ..وحتدي السلطة ..كسلطة األبوين أو املعلم ..وهذا الكذب
يشعره ابللذة والسعادة ..جملرد استطاعته الكذب عليهما ..خاصة إذا كانت هذه السلطة شديدة

الرقابة والضغط ..وال تتيح اجملال للحوار اإلجيايب!!..

وبعض األطفال يكذب انتقاماً ..حيث يتهم غريه أبمور معينة انتقاماً منه ..وذلك لشعوره ابلغرية

جتاهه ..وغري ذلك من األسباب اليت تنشأ عموماً من إحساس غامض ابلدونية ..وأن اختلفت
أسباب هذا اإلحساس أو إعراضه!

اثنياً :هناك من األطفال من يكذب خلصوبة اخليال لديه !!..وألنه يف مرحلته العمرية القريبة من عمر
طفلك ..ال يفرق عادة بّي ما يتصوره يف خياله ..وما يراه حقيقة أمامه فيتداخل لديه اخليال

والواقع ..ويذكرمها مجيعاً على أهنما قصة واحدة!!

اثلثاً :من األسباب اهلامة اليت يغفل عنها كثري من الناس ..أن األطفال يقلدون وحياكون الكبار..

ويتأثرون هبم إىل حد كبري فرتى الطفل يرى والديه أو أحدمها ..ورمبا أحد أقاربه أو مدرسيه يكذب
لسبب أو ألخر ..أما لكي يعتذر عن مناسبة أو موقف معّي  ...أو غري ذلك..

فيكتسب هذا الطفل هذا األمر !!..وهو ال يفرق عادة بّي األسباب والدوافع واملواقف..بل يتأثر هبا

ورمبا أصابته احلرية الشديدة واالضطراب من هذا التناقض الذي يراه أمامه ..أانس ينهونه عن
الكذب ويعاقبونه عليه ..ومع ذلك هم يكذبون؟!!
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كبار يكذبون ..فإن هذا
رابعاً :من املهم جداً توضيح األمور للطفل يشكل واضح وإنه حىت ولو رأى ً

السلوك خاطئ ..وال جيوز ..وذكر بعض القصص واألحاديث النبوية واآلايت القرآنية اليت تتناول
مثل هذا املوضوع أبسلوب مبسط يتناسب مع مستوى الطفل ومرحلته العمرية.

خامساً :حماولة فتح حوار مباشر وبسيط مع الطفل ملعرفة آماله وأحالمه ..ورؤيته لألشياء لتحقيق

بعض هذه األحالم ..وإشعاره من خالل هذا احلوار بقيمته ..وتدعيم ثقته بنفسه ..وأبن عدم وجود

هذا األمر أو غريه من وسائل ترفيه أو كماليات ال يضريه وال ينقصه ..بل إن هللا تعاىل خلق الناس

ومايز بينهم يف القدرات واإلمكاانت ..وغري ذلك من أمور تشعر الطفل بقيمته الذاتية ..وأمهيته..

وتزيل منه أي إحساس ابلنقص قد يستشعره لسبب أو آلخر ..وذلك أبسلوب يسري مبسط ..مطعم

ابلقصص اهلادفة وبعض الطرائف املناسبة.

سادساً :احملاولة اجلادة وغري املباشرة ملعرفة األسباب اليت قد تدفع الطفل هلذا املسلك ..وابلتايل

احملاولة اجلادة إلزالتها وعالجها.

سابعاً :وأخرياً ..الدعاء ..أبن يصلح هللا لك ويصلح بك وأن يذيقك حالوة بر أبناءك وهدايتهم أنه

على ذلك قدير وابإلجابة جدير ،وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أيضا
عند غضبه يضرب رأسه بقوة ،وعنيد ً
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد
التاريخ 1423-1-30

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

طفلي عمره سنتّي وعند غضبه أو عدم تلبية حاجته يضرب برأسه األرض أو اجلدار بقوة ولعدة

مرات مع البكاء الشديد وإذا هنيناه بلطف ازداد ..وإذا أغلظنا عليه انتهى وعاد يطالبنا بتنفيذ ما

يقع أما انظره!!!

سؤايل :كيف أستطيع أن أخلص طفلي من هذا؟
كما أن طفلي يرفض ترديد بعض الكلمات اليت نريدها مثل :ماما فريفض ويقول اباب عناداً وإىل اآلن
ال يستطيع النطق ببعض الكلمات السهلة؟

اجلواب

 -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :مل تذكر يل ترتيب هذا الطفل بّي اخوته وأخواته ..وهل هو الطفل األول أم ال ..وهل يوجد له
أخ أصغر منه..؟! وما هو ترتيبه بّي إخوته..؟ وأمهية مثل هذا األمر هو ملعرفة الدافع هلذا العمل

ومعرفة أسبابه ..فقد يكون الرغبة يف لفت االنتباه إليه وإاثرة االهتمام به !!..وهو سلوك مفهوم لدى

األطفال !!..وقد تكون لذلك أسباب أخرى!!..
اثنياً :ملعاجلة مثل هذا األمر جيب التعامل مع سلوك هذا الطفل بطريقة "اإلطفاء" أو التجاهل..؟!
فإذا ما قام الطفل بضرب رأسه ابحلائط والبكاء ..فال تلتفت إليه أنت أو والدته وال تعرياه أي
اهتمام مهما كانت عواطفكم جتاهه ..وهو يف النهاية سيتأمل وسيبكي ويبكي ..ويف النهاية

سيصمت .. !!..ورمبا حاول إيذاء نفسه بشكل أو آبخر ..وهنا يلزم أيضاً التجاهل وتصنع الالمباالة

واحليادية يف املالمح ..مع إبعاد ما قد يشكل خطورة على الطفل كبعض اآلالت احلادة وغريها.
اثلثاً :إذا عرفنا السبب بطل العجب كما يقال ..فإذا فهمنا أن اهلدف لفت االنتباه والضغط

العاطفي على الوالدين و " ابتزازهم " ..فيجب أال أحقق ذلك للطفل يف هذا املوقف ابلذات ..بل

أحققه يف مكان آخر وسلوك آخر ..مهما بدا على الطفل من أتثر وبكاء ..بل أرقبه من بعيد..
وأجتاهل سلوكه وكأنه ال يعنيين .وهنا سيتوقف الطفل عن ذلك.

رابعا :إذا استمرت احلالة لدى الطفل ومل تثمر هذه الطريقة معه ..فيجب هنا عرضه على احد

العيادات النفسية املتخصصة لفحصه بشكل مباشر ومعرفة أبعاد هذا األمر عن قرب.
خامسا :أما عن رفضه ترديد بعض الكلمات واستبداهلا أبخرى فال تتوقف طويالً أمام ذلك ..وال

تشعر الطفل بغضبك لذلك ..بل أظهر له سرورك مهما كنت " حانقاً " والطفه ..وال تلح كثرياً على

نطق كلمة بعينها فاألمر يسري ..ورمبا كان نوعاً من العناد ..عالجه  -كما أسلفت  -التجاهل!!!

وأما عن عدم نطق بعض الكلمات البسيطة فال تستعجل كثرياً على الطفل يف هذه املرحلة وثق أنه
سيتجاوز كل ذلك إبذن هللا ..ألن هذا األمر يتكرر كثرياً يف هذه املرحلة وإن كان بصور خمتلفة!!!

سادسا :من املمكن إحضار بعض ..األفالم الكرتونية التعليمية والرتفيهية والرتبوية ..ليستفيد منها
لطفل ..وميكن أن تكون وسيلة تستخدم كتعزيز إجيايب للطفل عندما يتصرف بشكل إجيايب مقبول.
وفقك هللا لكل خري ..وأقر عينك بصالح أبناءك وهدايتهم وتوفيقهم..

()84/19

ابين يكذب!!

اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1424-4-25

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابين عمره  12سنة ،طيب القلب ،مطيع ،هادئ الطبع ،إال أنه كثري الكذب بعكس إخوانه الذين مت
تربيتهم على الصدق والصدق فقط حىت ولو على أنفسهم.

أرجو اإلفادة عن أسباب ذلك واحلل للتخلص من هذا الطبع الذي يقلقنا كثرياً

وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

أخي الكرمي ...

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع "اإلسالم اليوم"

أخي! أسال هللا الكرمي أن حيفظ لك أبنائك وجيعلهم قرة عّي لك ولوالدهتم وأن يصلحهم ويهديهم
إىل سواء السبيل وأن يرزقك برهم وإحساهنم.

أخي الكرمي إن األطفال هم زهرة احلياة ومتعتها مىت ما تفهمنا طريقة التعامل معهم وتربيتَهم الرتبية
اإلسالمية لكي تعدهم كرجال املستقبل حمصنّي من املشاكل بكافة أشكاهلا!!

سواء
وال شك أن الطفل أييت للحياة كصفحة بيضاء نضع فيها ما نشاء من السلوكيات والعادات ً
السلبية أو اإلجيابية!!
ما أريد أن أصل إليه أن خصلة الكذب اليت يعاين منها ابنك مل أتته من أثر الوراثة ولكنه سلوك
مكتسب اكتسبه من البيئة اليت يعيش فيها سواء من األسرة أو األقرابء أو املدرسة أو الرفقة وتنامت

لديه تلك اخلصلة طوال فرتة الطفولة ومل جتد رادعاً وموجهاً هلا!! وللكذب لدى األطفال أسباب كثرية

سأورد لك ما تيسر يل-:

-1ممارسة القسوة معه منذ الصغر بدون مناقشة عن أسباب خطئه مما جيعله يلجأ للكذب كي
يتجنب العقاب!!!
-2قد يستخدم الطفل الكذب تقليداً وحماكاةً للكبار احمليطّي به.
-3ويلجأ الطفل للكذب للتفوق على أقرانه دراسياً أو مهارايً!!
-4ويلجأ الطفل للكذب حلماية نفسه من اعتداء أقرانه عليه
-5ويلجأ الطفل للكذب لرفض الذكرايت املؤملة اليت ال يعرف كيف يتصرف معها!!

-6التشجيع والضحك حليلة الكذب يف صغره قد تكون سبباً لرتسيخ تلك اخلصلة!!
-7التخيل النفسي حيث أن كثرة ترديد كلمة كاذب على مسامعه يؤثر يف نفسيته ما جيعله يصدق
ذلك.
-8عدم الثقة بكالم الطفل من اآلابء حىت ولو كانت احلقيقة فيلجأ للكذب!!

-9االكتساب لكي حيصل على شيء لذاته يلجأ للكذب لعدم وجود طريق آخر للحصول عليه!!
أما طريق العالج اليت أرى أهنا مناسبة مع ابنك بعون هللا تعاىل فهي:
وبّي له أن الصدق أفضل من الكذب وعقوبة الكاذب
-1ساعد ابنك على التعلم بواسطة التجربة ِّ
يف الدنيا واآلخرة.

-2شجعه على الصدق ولو كان قد أخطأ يف املنزل أو أخفق يف امتحان وأخربه أن صدقه يقابله ثناء
وتشجيع وحتفيز مادي ألنه قد ذكر احلقيقة وإن اعرتافه أفضل بكثري من إخفاء احلقيقة!!

مارس معه تلك الطريقة وكررها عدة مرات وجتنب بتااتً إظهار الغضب ألي خطأ يعرتف فيه!!
فالنتيجة ستكون إجيابية إبذن هللا.

-3جتنب مقارنته إبخوانه أو أصدقاءه فقد تزيد املشكلة إىل تنامي الكذب والعدوانية يف نفسه جتاه
من تقارهنم معه!!
-4اسرد له وإلخوته بعض القصص املفيدة مبيناً فيها فضل الصدق ونتيجة الكذب السلبية بدون
إشعاره أبنه هو املعين بذلك!
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-5وفر له بعض األفالم الكرتونية اهلادفة ليتعلم قيمة الصدق وما يؤول بصاحبه!!
-6تفقد وضعية زمالئه يف املدرسة واحلارة فقد يكونوا من أسباب تنامي تلك اخلصلة وحاول إبعاده
أو إصالحهم ابلتأثري املباشر وغري املباشر!

-7قم بزايرة املدرسة وااللتقاء مبعلمه وابملرشد الطاليب للمساعدة يف القضاء على تلك اخلصلة لئال
تتنامى يف داخله خاصةً وهو مقبل على مرحلة مهمة يف حياته حتتاج رعاية خاصة!!

-8ليكن العقاب آخر املراحل بعد أن تعمل ما سبق وتصرب على حتقيق النتائج ويكون العقاب بعدة
صيغ! مثل:

أ  -احلرمان :حبيث يتم حرمانه من اخلروج من املنزل أو اللعب يف ألعابه املفضلة مبقدار عدد
أكاذيبه!!

ب -العزل ويتم عزله يف غرفة ملدة ربع ساعة تزيد أو تنقص مبقدار الكذب!!
أسأل هللا لنا ولك صالح النية والذرية،،،
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ابين كثري املشاجرة
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
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األوالد

التاريخ 1424-2-17هـ

السؤال

ابين عمره ست سنوات ونصف ومشكلته هي أنه:
يتشاجر مع زمالئه سواء يف املدرسة أو الشارع ويبصق عليهم أحياان وهو سريع البكاء عندما يتضايق
من مواقف تواجه .وهو حيب العزلة عن األطفال يف معظم األوقات ويلجأ إىل تسلية نفسه بعيداً
عنهم يف منزلنا حيث يلجأ إىل الكتابة والرسم ولعب بعض األلعاب على الكمبيوتر .ورغم ذلك ،فهو

متفوق دراسياً.
كيف أعاجل سولكياته املذكورة أعاله حيث أهنا كثريا ما تسبب لنا اإلحراج االجتماعي.
هو الكبري بّي أخوته حيث يوجد لديه أخوين أحدمها عمره  4سنوات ونصف الصغري عمره 8
شهور .برجاء اإلفادة سريعاً لو تكرمتم وشكراً.
اجلواب
األخت الفاضلة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أشكر لك تواصلك مع "موقع اإلسالم اليوم" عرب الربيد اإللكرتوين

أخيت الكرمية:

إن البيئة اليت يعيش فيها الطفل هلا أتثري كبري على نفسية الطفل وسلوكياته إماّ سلباً أو إجياابً ،لذلك
فإن اجلو املشحون ابخلصومة واخلالف بّي األبوين وتكرار ارتفاع الصوت والغضب بينهما!! جيعل

الطفل عرضة للمخاوف واالضطراابت!!

وقد يكون الطفل من النوع املزاجي فيسقط انزعاجه وقلقه عل اآلخرين من زمالئه يف املدرسة أو

احلارة أو أقرابئه إماّ ابلشجار أو األلفاظ هبدف جذب انتباه والديه له بعيداً عن مشكالهتم اخلاصة.

وهو يصبح عاجزاً عن متييز هذا القلق الداخلي مماّ يضعف قدرته على احلديث عماّ يف نفسه!!

وقد يكون أسباب عدوانيته مالحظته ألحد أفراد األسرة وهو يتصرف بتلك الطريقة فيقوم بتقليد
واختاذه قدوة يف تصرفاته!!.

ومن األسباب كذلك احلماية الزائدة اليت افتقدها الطفل بعد جميء أطفال جدد فيستخدم تلك

الطريقة جلذب االنتباه!.

أو تكون القسوة يف التعامل فيتبلور السلوك يف داخله فأصبح يتعامل مع اآلخرين بنفس الطريقة.

لذلك أخيت الكرمية أفضل الطرق املناسبة ملواجهة املشكلة هي-:

 -1الدعاء هلم أوقات اإلجابة أبن يهديهم ويصلحهم وجيعلهم قرة عّي لك ولوالده.
 -2التجاهل لكل ما يصدر من الطفل من ألفاظ وعدم إعطاءها أي انتباه ألن معرفته ألمهية لفت
انتباهك حينما تصدر منه جيعله يكررها ويستحسن إاثرهتا لكسب انتباهك.

لذا عليك جتاهل األلفاظ اليت تصدر منه متاماً وعدم إعطائها أي أمهية فإن ذلك مدعاة النطفائها
لعدم وجود صدى هلا من قبلك!!

 -3تظاهري بعدم فهم الكلمات الصادرة منه!! بسؤالك له ما هي الكلمات اليت استعملتها؟ ألفهم
معناها!!

 -4استخدام أسلوب " التعزيز املوجب " ويتطلب مكافئة أي سلوك إجيايب يصدر من الطفل جتاهك
أو جتاه إخوته أو أقرانه مادايً أو لفظياً لريبط بّي السلوك اإلجيايب وبّي التعزيز فيساعده على تكرارها.

 -5إن استمر الطفل على العدوان مع أقرانه واستخدام األلفاظ السيئة يستخدم معه العقاب
ابألوجه التالية:

أ  -حرمانه من الذهاب مع والده ألي مشوار يرغب الذهاب إليه وحيبه! كالذهاب ملدينة األلعاب أو
زايرة األقارب واحلرص على تطبيقه مهما حدث منه من بكاء.
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ب  -استخدام العزل يف غرفة ملدة مخس دقائق تزداد بتكرار السلوك السليب مع إفهامه سبب هذا
العقاب.
 -6ساعدي طفلك لدعوة أصدقائه للمنزل ومشاركتهم ألعابه فإن ذلك يساعده على فهم الصداقة
مع األقران وشجعي أسلوبه وتعامله معهم وحثيه على تكرار ذلك وقدمي له الكلمات التشجيعية

وكافئيه.
 -7جنيب الطفل املواقف اليت قد تساعده على تنامي العداوة كرؤية أفالم عنف أو مشاهدة

تصرفات داخل األسرة ألن املعاجلة جيب أن تكون أوالً القضاء على األسباب.

 -8اطليب من املدرسة " املرشد الطاليب  +معلم الصف " املساعدة يف القضاء على سلوك الطفل
العدواين واستبداله بسلوك إجيايب .وليكن بينكم تعاون جتاه القضاء على سلوك العدوانية لدى

الطفل!!

 -9أخرياً جتنيب مقارنة ابنك أبحد أقرابئه كأن يقال له إن ابن فالن أفضل منك أو أخوك أهدأ منك
فإن ذلك قد ينشئ الغرية يف داخله فتنعكس على سلوكه عداوة ألقرانه!

 -10حتلي ابلصرب وعدم استعجال النتائج!
أسأل هللا الكرمي أن حيفظ لك الذرية ويصلح النية،،،
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ابين متعلق ابلقنوات
اجمليب د .عبد العزيز الشهوان
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/04/03هـ

السؤال
مصر على اإلطالع على القنوات الفضائية إىل درجة أننا أبعدان األجهزة عن
عندي أحد أبنائي ٌّ

مصرة وملحة على إخراج
املنزل ،فقام جبلب غريها ،وأان ووالدته دائماً يف جدال هبذه املسألة ،فهي ّ

هذا اجلهاز من غرفة نومه ،وأان لست راض على تصرفه هذا ،ولكين متبع سياسة (سددوا وقاربوا) ،

خوفا من خروج الولد عن املنزل لوقت طويل حبثاً عما تطلبه نفسه من مشاهدة هذه القنوات ،وقد

تفضي به إىل شيء أعظم من هذا ،مع العلم أنين حريص على متابعتهم يف الصالة ،خاصةً صالة

الفجر مع اجلماعة ،ولكن الشباب والسن الذي هو فيه جيعلين أغض الطرف عن بعض التصرفات
حىت يكون قريب مين ومن املنزل ،وأراقب تصرفاته وسلوكه عن قرب ،لكن والدته دائما حتاول

استشارهتم إىل درجة أنه حيصل على أجهزة بدالً عن ما سلب منه بطريقة ال نعرفها ،إضافةً أن الولد
-هداه هللا -فيه خجل عجيب مين مع أين أان الذي بص ِّفه دون والدته ،ويراتح مع والدته يف طلباته

واحلديث معها أكثر مين ،مع أين معه ابلذات دون إخوته لّي اجلانب ،أرجو التوجيه فيما ترونه .علما

أن ابين يف السابعة عشر من عمره.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وفقك هللا أخي الكرمي وزادك ثبااتً على احلق ،وأشكر غريتك ،وهللا أسأل أن يقر عينك بصالح

أبنائك وأبناء املسلمّي مجيعاً.
أما ما طرحته من تساؤل حول إجياد حلول هلذه التيارات الفكرية واألخالقية اليت قد تعصف أبخالق

وعقائد الشباب فهي معاانة كثري من املسلمّي اليوم ،وميكن إجياد بعض احللول اليت تعّي املسلم على

ثباته على دينه ،منها:

( )1دعاء هللا  -سبحانه وتعاىل -أبن يصلح نيته وذريته.
( )2احلرص على الرتبية الصاحلة منذ الصغر وإحلاقهم حبلق حتفيظ القرآن الكرمي ،وهذا كفيل بشغل
أوقاهتم فيما ينفع يف الدنيا ،واآلخرة مع حثهم على املشاركة يف الرحالت واملخيمات اليت تقيمها

هذه احللق.

( )3إحلاقهم يف وقت الصيف ابملراكز الصيفية اليت تقوم على الرتفيه املباح ،وتعليم السباحة وركوب
اخليل.

( )4ارتياد األماكن املسلية اليت ليس فيها منكرات كاملنتزهات اليت هتتم إبجياد برامج خاصة
للشباب ،واحرص على أن تكون بصحبتهم.

( )5اعتزال مواطن الفتنة؛ وذلك إبزالة القنوات الفضائية اإلابحية اليت تفسد على الشباب دينهم
وأخالقهم ،واحلمد هلل توجد بدائل هلذه القنوات بقنوات حتمل هم اإلسالم والدعوة إليه.

( )6حماولة دجمهم مع رفقة صاحلة يف سنهم ،وتبادل الزايرات فيما بينهم ،وميكن التعرف عليهم عن
طريق املناشط الصيفية وحلق التحفيظ وأبناء زمالئك الذين تثق هبم ،وحماولة املباعدة يف الزايرات
لألقارب الذين لديهم بعض املنكرات أو شباب قد انغمس هبا .فتزورهم وأبناؤك حتت مالحظتك

دون تفردهم هبم.

( )7شارك أبناءك يف االستماع إليهم وتفهم مشكالهتم ،واجعل من نفسك صديق هلم حىت حيبوك
ويقتدوا بك ،ويطلعوك على مشاكلهم.
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أما ما ذكرته من خجل ابنك منك ،فحاول استغالله ابلتوجيه اللّي ومؤاخاته حىت يكون أدعى
لالستماع إليك والتأثر بتوجيهاتك السيما وأن هذه الفرتة من العمر تعترب من فرتات املراهقة احلرجة

اليت حتتاج إىل معاملة خاصة مع هؤالء الشباب فراقبه ووجهه دون شعوره أبنك متلي عليه توصياتك،
فهو يف هذا العمر حياول أن يثبت شخصيته ووجوده ،وال يتحمل سيطرة الوالدين املباشرة.

وحاول أن توجد بدائل كالقنوات الصاحلة وأشرطة الفيديو اهلادفة؛ حىت متأل فراغه بشيء مفيد،
فمنعه دون إجياد بدائل قد يفضي به إىل البحث عنها يف أماكن أخرى.

مث انصح أمه بعدم استثارته والضغط عليه حىت يتقبل منها ما تود توجيهه حنوه ،بل ينبغي أن تكون

قريبة منه ،يفضي إليها أبسراره ومشاكله الشخصية؛ ألنه إذا شعر ببعدها عنه فسيخفي عنها كل
شيء ،وقد يشري رفقة سوء فيؤدي به ذلك إىل عواقب وخيمة ،واحلمد هلل أن أخالقه وتعامله مع

والدته ال يزال يف مرحلة جيدة  -كما ذكرت -فلتحاول أن تكون قريبة منه .أسأل هللا أن يصلح
شباب املسلمّي ملا فيه خريهم يف الدنيا واآلخرة ،وهللا املوفق ،واهلادي إىل سواء السبيل.
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ابنتنا مدمنة ٍ
أغان
اجمليب حممد العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/05/08هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :أود أن أطرح عليك هذه املشكلة ،واليت تتعلق اببنة أخي البالغة من العمر  12سنة،

فهي مدمنة على قنوات األغاين والفيديو كليب ،وال تتقبل النصيحة ،وهذا االهتمام بقنوات األغاين
يؤثر على دراستها ،أمها تشكوها يل ،وتطالبين بنصحها ،لكنين أجدين عاجزة عن التواصل معها

وإجياد السبيل إلقناعها ابالهتمام أبمور أخرى غري التلفزيون ،أمتىن أن تساعدوين ،ولكم منا وافر

الشكر .جزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

األخت الكرمية :جزاك هللا خرياً على اهتمامك اببنة أختك ،فمن مل يهتم أبمر املسلمّي فليس منهم.

أخيت الكرمية :عندما يدمن الشخص على شيء ما فإنه يف الغالب يربط السعادة والراحة هبذا الذي

أدمن عليه ،ويربط التعاسة واألمل ابلبعد عنه؛ ولذلك فإنك ابلقدر الذي تستطيعّي فيه فك الرابط بّي
هذه األشياء ستنجحّي يف إقناعها  -إبذن هللا تعاىل.-
حاويل  -أخيت الكرمية -أن تتعريف على اهتماماهتا األخرى واألشياء اليت جتذهبا وتستطيعّي توفريها

وإشغاهلا هبا ،فإن هذه املرحلة؛ مرحلة مراهقة وفيها يهتم الشاب أو الشابة ابألشياء املثرية اليت يود
من خالهلا أن حيقق ذاته ،فابنة أختك أدمنت على تلك األغاين وهي يف هذا السن؛ ألهنا رأت يف

تلك األغاين اإلاثرة واملتعة والتسلية ،ورمبا حتقيق شيء من ذاهتا ال سيما إذا كانت حتفظ الكلمات
والرقصات ،فال شك أهنا تريد أن تثري اهتمام من حوهلا مما جعلها تدمن ،وما مل تكوين قادرة على
ملئ هذا الفراغ النفسي لديها ،وحتقيق شخصيتها من خالل معرفة االهتمامات األخرى لديها فإهنا

لن تقتنع ،ورمبا تزيد يف إصرارها على اإلدمان.

يف البداية ليحاول أهلها حتديد أوقات حمددة ملشاهدة التلفاز حىت ال تتمكن من املشاهدة يف كل

وقت ،مث ليحاول أهلها إشغاهلا أيضاً يف الوقت املسموح به ملشاهدة التلفاز أبن تشغل هذه الفتاة
أبشياء حتبها كالزايرات ،وما إىل ذلك.

أخرياً :شجعيها مثالً إذا كان صوهتا مجيالً أن حتفظ القرآن الكرمي ،وأن تقرأه أمامك وعطريها ابلثناء

وعندما ذكرت لك القرآن ألين ال أجد ألذ ،وال أطعم ،وال أفضل هلا ،ولنا مجيعاً من بديل آخر عن

كتاب هللا -تعاىل.-

حاويل ،واصربي ،وابدئي معها شيئاً فشيئاً؛ وستجدين النتيجة إن يف الدنيا وإن يف اآلخرة .وصلى هللا

على نبينا حممد.

()91/19

ابنتها املراهقة واحملاداثت الغرامية
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/08/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
أان يل ابنة عمرها 14سنة ،فاجأتين قبل أايم أهنا حتب شاابً عمره 16سنة تقريباً ،ومل تتجاوز العالقة
بينهما احملاداثت اهلاتفية ،يومهها أنه حيبها ويريد الزواج بعدما ينتهي من دراسته ،وفرتة العالقة 3

أشهر تقريباً ،ماذا أفعل معها؟ هل أضرهبا وأحبسها أو ماذا أفعل معها؟ ،أفيدوان أفادكم هللا ،وأسأل
هللا العظيم أن جيعله يف موازين أعمالكم.

مالحظة :عندما علم أبوها أراد أن يضرهبا ،فهدأته ،وقلت دعنا نسأل أهل العلم ،فأرجو أن تردوا
أبسرع وقت .ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ال شك أن ما حصل من البنت مشكلة خطرية ،وهي ليست مبستغرب أن حتصل من بعض البنات
والشباب وهم يف مثل هذه الفرتة العمرية ( 16-14سنة)  ،وهي جزء من فرتة متعبة جداً للشاب

وللفتاة ،وملن مل حيسن معرفة التعامل معهما من اآلابء أو األمهات ،وهذه الفرتة تسمى فرتة املراهقة.

وهذه الفرتة حتتاج من الوالدين االستعداد هلا واالهتمام أبمرها يف وقت مبكر قبل أن يبدأ االبن أو

البنت هبا ،ويتم االستعداد هلا ابلرتبية السليمة وتعويدهم على الفضائل ،وتعريفهم وهم صغار ابحلرام،
وختويفهم ابلعقوبة يوم القيامة وأبمرهم ابلطاعات ،واحلرص على الصلوات ،وأن يكون البيت خالياً
من وسائل تسهيل املنكر ،مثل األغاين واملوسيقى ،واألفالم ،واملسلسالت التلفزيونية ،والربامج غري
املنضبطة بضوابط شرعية صحيحة ،ويلزم حرص األب واألم على حسن العالقة ابألبناء اليت
تساعدهم على مساع النصيحة والثقة ابألبوين؛ حىت ال حيتاج الوالدان إىل استخدام وسائل خاطئة

كالقسوة يف املعاملة واحلرمان ،واألساليب ،واأللفاظ غري املناسبة ،مما يزيد يف نفور وعقوق األبناء

لآلابء واألمهات ،وأن حيرص األب على مساعدة االبن ،وحترص األم على مساعدة البنت ،قبل أن
يصل االبن وتصل البنت إىل هذه الفرتة اليت تبدأ من ( 18-14أو  20سنة) فيحسن األب اختيار
األصدقاء البنه ،واألم حتسن اختيار الصديقات البنتها ،أو على األقل مراقبتهما مع أصدقائهما

بطريقة صحيحة.
ومىت ف هرط األب وختلت األم عن كل ما سبق ذكره فرمبا حتصل املشكالت بسببهما ،مث يندمان وال
ينفع حينئذ الندم.

أما مشكلة البنت اليت ذكرهتا هنا فهي -حبمد هللا -ال تزال يف بدايتها ،وميكن لك وألبيها تدارك
األمر ،وقطع الشر قبل أن تتطور املشكلة ،فتحصل أمور ال حتمد عقباها من هذه العالقة بّي

مراهقّي ال قدهر هللا.

فالشاب املراهق الذي تع هرفت عليه البنت ال يزال صغرياً وهي أصغر ،ولن حيدث  -إن شاء هللا-
شر إذا سارعت أنت وأبوها إىل تنفيذ التوصيات والنصائح؛ لذا أنصح مبا يلي:
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( )1اجلسي مع البنت يف وقت مناسب وعلى انفراد بينك وبينها لتوضحي هلا خطورة هذه الصداقة
وشرها العظيم إذا متت بسبب مكاملات هاتفية وليست أبمور شرعية ،وتوضحي هلا أن الشاب يزعم

أنه سيتزوجك بعد التخرج ،فإن كان صادقاً فلماذا العالقة غري الصحيحة من اآلن ،وملاذا تتم بدون
ترتيب مع الوالدين لكل من البنت والولد ،وقويل هلا ال تنخدعي بكالمه ،فكم من عالقة متت مثل

هذه ،وانتهت ابلسجن واملخدرات والفاحشة ،مث بعدها مل ينفع الندم ،وقويل هلا :سننظر يف حال هذا

الشاب إن كان عاقالً ونيته سليمة وهو من أسرة متدينة ،فال مانع من الزواج ،ولكن ليس اآلن وال
هبذه العالقة غري الشرعية ،وخوفيها ابهلل وأكثري من مدحها ابألعمال الطيبة.

( )2من األفضل أن يتصل األب ابلشاب وجيلس معه ملناقشته وختويفه ابهلل أن هذه طريقة خاطئة،
ويوضح له الطريق الصحيح إن كان صادقاً يف نيته ،فإن وجده شاابً عاقالً ومتديناً لكنه متعجل

وخمطئ ينصحه أن ينتظر ،وبعد التخرج يتقدم لكم عن طريق والديه ،فإن وافقتم يتم كل شيء
أبسلوب صحيح ،وإال تعتذرون أو رمبا هو يتغري رأيه فيما بعد ،وعلى األب أن حي ِّذر الشاب من أي

اتصال ابلبنت بعد اليوم.

( : )3فكري وتفحصي ،ما هي أسباب بدء هذه العالقة بّي البنت وهذا الشاب ،هل تربية البنت

عندكم قد متت على أصول حسنة وسليمة؟ فال أغاين وال أفالم ،وال قنوات فضائية غري منضبطة؟!
وهل أهل البيت كلهم حمافظون على الطاعات وأمهها أداء الصلوات واحلشمة؟! وهل وصول البنت
إىل املدرسة وعودهتا منها يتم بضوابط شرعية صحيحة؟ وهل البنت ال خترج للسوق إال للضرورات،

وإذا خرجت خترج حمتشمة ومعها من يرعاها؟ فهي يف سن املراهقة ،ومثل هذه الفرتة حتتاج من
الوالدين عناية واحرتازاً شديدين ،فإن كانت أسرتكم مهتمة وحريصة على هذا بفضل هللا ،فما حصل
ال شك أمر خطري ،ويلزمكم احلرص الشديد والعاجل على معاجلته ابحلكمة ،سواء مع البنت أو مع

الشاب الذي ابتليتم به ،وإن كان اإلمهال من البيت بسبب املخالفات الشرعية فإن هذه املشكلة

واحدة من النتائج احلتمية هلذا التسبب ،فاتقوا هللا وسارعوا للتوبة حىت ال تتطور هذه املشكلة ،وقد

حيصل مثلها أو أشد وأعظم.

أما حل املشكلة هذه :فنوصيك ونوصي والدها ابحلكمة والتعقل ،وعدم العجلة ،ما حصل أمر ميكن

تداركه  -إبذن هللا -واخلالص منه بسهولة ،إن وجهتموه الوجهة الصحيحة .وفقكم هللا.
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التعلق ابلرضاعة بعد الفطام
اجمليب د .فاطمة احليدر

طبيبة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت
األوالد

التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

السالم عليكم.
مشكليت مع طفلي البالغ من العمر ثالثة أعوام ونصف ،فمنذ فطامه منذ سنتّي وأان أالحظ تعلقه

ابلرضاعة ،فهو يطلب مين أنه عندما يرجع طفالً أن أعود أرضعه ،وحيب النظر لصدر املرأة عموماً
كلما تذ هكر ،األمر الذي يسبب يل اإلحراج مع القريبات من جهة ،وأخاف أن يستمر هذا معه من
جهة أخرى فيتحول لسلوك غري سوي ،كيف أتصرف؟ أفيدوين ،وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما ذكرتيه  -اي عزيزيت -ال يعد مشكلة ،بل إنه تعلق طبيعي يف هذه املرحلة العمرية -فبعد التوقف

عن الرضاعة واليت ال متنح احلليب فقط ،بل تعطي أكثر من ذلك من خالل الشعور ابحلنان

واإلحسان واالطمئنان ،وبعض األطفال يستمر يف البحث عن ذلك عن طريق املطالبة مبزيد من
الرضاعة ،والبعض اآلخر يستبدله اباللتصاق املبالغ فيه ابلوالدة واإلمساك بيدها خاصة عند النوم،

هذه التغريات وغريها قد تالحظ زايدة فيها بعد والدة مولود جديد ،وكأن الطفل األول يقول :إنين ال
زلت حباجة لنفس الرعاية واالهتمام ،كل ما عليك  -اي عزيزيت -هو إشباع احلاجة الطبيعية للحنان

لديه بتقبيله واحتضانه ،ومالطفته ،وإشعاره أبنك قريبة منه ،خاصة يف فرتة ما قبل املنام ،واليت تدعها
كثري من األمهات من مهام العاملة املنزلية ،وحينما يطلب منك الرضاعة أو مالمسة الصدر بيده
كوين لطيفة ،ولكن حازمة يف رفض ذلك ،وتذكريه أبنه قد كرب ،مث اشغليه بشيء حمبب ،وداعبيه

بطريقة أخرى .وهللا املوفق.
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كيف يرغب ابنه الصغري يف الطاعات؟
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي

مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت
األوالد

التاريخ 1425/10/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ابين يبلغ من العمر ست سنوات وعشرة أشهر ،وهو يدرس ابلصف األول االبتدائي ،وأرغب يف عدة

أمور:

 -1تسجيله يف حلقة حتفيظ قرآن ،لكنه يرفض بقوة ،فهل أجربه؟.
 -2احملافظة على الصالة :أحياانً يرفض الصالة يف املسجد والبيت ،فهل ألزمه وأعطيه اهلدااي لرتغيبه

فيها ،أو أحرمه من بعض األشياء؛ بسبب عدم أدائه للصالة.

 -3احملافظة على أذكار الصباح واملساء ،فابين حيفظ بعض السور القصرية وبعض األذكار ،لكن
أحياانً كثرية يرفض قراءهتا .أرشدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي - :حفظه هللا-

إن ممارسة الكثري من الضغوطات على الطفل ليتعلهم وحي ِّقق نتائج جيدة ليست مفيدة ،وإن تعهلم

أشياء مثل القراءة والكتابة واألرقام يف عمر مبكر جداً ،فهي أشبه ما تكون مبحاولة بناء السقف قبل

األساس.

فقدرات الطفل وطاقاته تنمو على مراحل تراكمية تتالحق ،وتفيد بعضها البعض ،وتعتمد كل منها
على سابقتها ،والطفل يتعلهم بطريقة أفضل إذا ما هيأ له األبوان واملعلمون فرصة لتعلُّم األشياء
املناسبة لعمره.

لذا  -أخي -ينبغي أن يكون لديك جزء كبري من املهارة والصرب ،فمراقبة الطفل عن قرب ،ومعرفة
الوقت الذي يصبح معه الطفل حمبطاً أو ضجراً مهم جداً؛ ألنه جيب أن نضع الطفل أمام فرص

جديدة ،وحتدايت مناسبة لعمره ،وبعث االهتمام لديه لكي يطبق ما يريده األبوان ،لذا  -أخي-

ينبغي عليك أن تسعى إىل تطبيق اآليت:
 -1مراقبة الطفل بشكل جيد؛ لكي ميكن أن تطلب ما تريد يف أوقات مناسبة.
 -2احرتام رغباته وتوجهاته؛ حىت تستطيع أن تصل إىل ما تريد.

 -3االمتناع عن العقوبة املسبقة ،واتباع مبدأ التعزيز اإلجيايب (الثواب)  ،ومبدأ العقاب ،والذي

يكون ابحلرمان مثالً وليس ابلضرب.

 -4التشجيع املستمر للطفل إذا تعلهم أشياء جديدة خارج املدرسة وداخلها.
 -5الصرب وعدم استعجال النتائج ،فما يرفضه الطفل اليوم قد يقبله يف الغد.
 -6الدعاء له ابهلداية والصالح.

وال تنس  -أخي -أن تعرب لطفلك عن سرورك الكبري ألي شيء يتعلهمه حىت لو كان صغرياً .وهللا

حيفظك.

أما مسألة العناد فهو سلوك إنساين سوي ،فاإلنسان قد يرفض موقفاً ما ،ويتخذ موقف الرفض منه،
فيكون الشخص يف صراع بّي سلوكيه ،والتمسك الشديد أبحدمها يطلق عليه العناد.

واألطفال عندما يتمسكون مبوقفهم فهم يرونه أكثر مناسبة وراحة هلم ،ولذلك جيب عدم مواجهة
الطفل يف إصراره ،فال تصرخ إذا كان يصرخ ،وال توجه له عبارات جارحة ،بل جيب اللجوء إىل

احلديث الذي يناسب احلوار ،حبيث ننقل الطفل من حالة اهلجوم إىل الدفاع ،فيكون هناك قنوات

للحوار أكثر إجيابية.

فقد يكون الطفل حمقاً بعناده ،وهذا ما جيب أن يعرفه الوالدان ،فاحلوار هو الوسيلة الرائعة لفهم ما
يريده الطفل ،وهو وسيلة انجحة لعالج حاالت العناد.
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وعادة يتخذ الطفل العناد جزءاً من تعلمه واستكشافه ،وحماولة التعبري عن ذاته واستقالليته أو
لتحقيق ما يريد ،أو لفت االنتباه ،أو قدوم طفل جديد.

ومن األساليب الرتبوية اليت على الوالدين اتباعها مع طفلهم ما يلي:

- 1جيب معرفة طبيعة الطفل وحاجاته والفروق الفردية بّي األطفال.
 -2التغاضي عن بعض املواقف الصغرية والبسيطة.
 -3توجيه الطفل بطريقة غري مباشرة.

 -4عدم إرغام الطفل على إيقاف سلوكه اخلاطئ أو عناده ،وخاصة ابلضرب أو األلفاظ الدالة على
التحقري؛ ألن ذلك ال يزيده إال عناداً.
 -5احلوار اهلادئ مع الطفل ،والصرب يف التعامل من دون استعجال النتائج.
أما ما خيص البكاء الكثري فهو عادة يكون مالزماً للعناد ،فهو من األساليب املرغوبة لدى الكثري من
األطفال يف سن الثالثة إىل اخلامسة؛ لتحقيق ما يريدون ،ولعل الدالل الزائد من أهم مسبباته .وهللا

حيفظكم.
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طفلة ال تنام وتشعر ابخلوف
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/09/19هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
املشكلة عند ابنة شقيقيت ،وهي طفلة يف السابعة تقريباً ،انطوائية كثرياً ,ذكية ,حساسة جداً ،بدأت

املشكلة قبل أشهر أبهنا أصبحت ال تنام يف الليل ،وتشعر ابخلوف ،تطرح أسئلة غريبة مثل :إذا جاء

طبعا حياول والداها تطمينها،
اليهود وقتلوك اي ماما ،وقتلوا أيب أين نذهب؟ وأسئلة أخرى غريبةً ،

لكن املشكلة الكربى أهنا ال تنام يف الليل ،هم يعيشون يف منطقة ريفية ،بيت مستقل يشاركها إخوة

أصغر منها ،وجدهتا ألبيها ،آمل أن ترشدوان لكيفية معاجلة املشكلة والتعامل معها .وجزاكم هللا خرياً
ونفع بكم.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخي الفاضل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي :إن اخلوف حالة شعورية وجدانية يصاحبها انفعال نفسي وبدين ينتاب الطفل عندما

يتسبهب مؤثر خارجي يف إحساسه ابخلطر ،وقد ينبعث من داخل الطفل ،وهو حالة طبعية تشعر هبا
كل الكائنات احلية ،ويظهر يف أشكال كثرية متفاوتة بّي احلذر واحليطة إىل اهللع والفزع والرعب،

وكلما كانت درجة اخلوف يف احلدود املعقولة كان اإلنسان طبعياً ،وميكنه التحكم يف انفعاله ،ولكن
حينما يشعر الطفل -وخاصة بعد سن السادسة -خبوف من أشياء ال متثل خطراً حقيقياً ،فإن هذا

اخلوف يعد خوفاً مرضياً ،وحيتاج إىل عالج نفسي  ...ما تقدم نبذة خمتصرة عن اخلوف ،وما تعيشه
بنت شقيقتك إمنا هو خوف نشأ من مصدر ،أو مؤثر خارجي ساعد على زرع اخلوف املرضي

داخلها ،وأرسل هلا صوراً مؤثرة رسخت يف العقل الباطن لديها ،مما جعلها تعيش يف خوف مستمر،
وقد تكون تلك الرسائل أرسلت بقصد أو بدون قصد من خالل القصص حول وضع فلسطّي

وأطفاهلا ونسائها ورجاهلا مع اليهود املغتصبّي ،وما يتعرضون له من قتل وتشريد .نسأل هللا -تعاىل-

هلم النصر القريب ،ومبا أن ابنة أختك ذكية وحساسة جداً فإن تلك الصفات ساعدت على أن

ذكاء؛ ألن الطفل الذكي أكثر حذراً لقدرته
يكون إدراكها للواقع أفضل وأسرع من األطفال األقل ً

وإمكاانته اليت تؤهله لتوقع األخطار وسرعته يف الوعي هبا ،وقدرته على التمييز بّي األخطار احلقيقية

والومهية.

وإليك أفضل الطرق املناسبة اليت قد تكون عوانً ملواجهة مشكلتها ،آمالً من هللا  -عز وجل -أن
جتد فيها اخلري:

أوالً :مساعدة الطفلة لالندماج مع غريها من األطفال ،وعدم تركها تعيش داخل ذاهتا ،أي أهنا

تستقبل وال ترسل ،ألن ذلك مدعاة ألن ترتسخ داخلها صوراً سلبية ،وتظهر على سلوكياهتا كطفلة

هادئة توضع كنموذجاً لغريها مما يرسخ لديها االنطوائية ،فأمهية إشراكها مع األطفال وتنمية روح

اجلماعة داخلها مهم جداً ،فضروري جداً مساعدهتا على الذهاب للمناسبات االجتماعية ومدن

الرتفيه -ولو كان شهرايً.-

()97/19

اثنياً :توفري وسائل ترفيه ذات القيمة املادية القليلة من خالل شرائها من املكتبات؛ الستثمار قدراهتا

العالية ،وإلشغاهلا عن التفكري املستمر عن األحداث الراهنة داخلياً وخارجياً.
اثلثاً :البحث عن املصدر الذي ينبعث منه رسائل التخويف من اليهود واملوت وفقدان األقرابء،

وإيقافه عن بث تلك الرسائل ،وقد يكون املصدر اجلدة حلرصها على إشراك األطفال هبموم األمة،
أو حلرصها على ختويفهم من اخلروج من املنزل وخالفه ،وقد يكون املصدر متابعة التلفاز ،ومشاهدة

صور حتكي واقع فلسطّي ما غرس داخلها اخلوف املرضي؛ لذلك جيب احلرص على إبعاد الطفلة من

استقبال أي مصدر تسبهب يف نشوء تلك املشكلة.

رابعاً :أسلوب احملاورة ..جيب التحاور مع الطفلة حول ما ختتزله من خماوف ،وتطمئنها أبن تلك

األحداث سنة إهلية ،وأن مكاهنم بعيد جداً لن يستطيعوا وصولنا  ...ويكون احلديث معها بقدر

إدراكها ،واهلدف هو املساعدة على اطمئناهنا إبخراجها من األفكار السلبية اليت سيطرت عليها.

خامساً :الطفلة حتتاج إىل مساعدة من قبل املدرسة ،من خالل إيصال وضعها لألخصائية يف املدرسة،
أو إحدى معلماهتا املفضالت هلا؛ لتكون مصدر عون إلخراج الطفلة من عزلتها وتصحيح أفكارها؛

لكي يكون هناك توافق بّي ما يقال يف املنزل وما يقال يف املدرسة .حفظ هللا ابنة شقيقتك ،وحرسها
من شر الشيطان وشركه ،سائالً هللا لنا ولك التوفيق والسداد.
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ابنيت الصغرية والعناد
اجمليب د .أمساء احلسّي
األستاذ املشارك يف الصحة النفسية والعالج النفسي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد
التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

السالم عليكم.

أرجو منكم مساعديت يف حل مشكليت مع ابنيت وعمرها سنتان ونصف ،فهي عصبية املزاج ،وعنيدة

لدرجة كبرية ،وال تطلب شيئا إال ابلبكاء واألنّي ،ولو كانت تضحك أو تلعب ،وعندما أكلمها أو

أانديها أو أنبهها ألي شيء ال تلتفت إيل ،حىت شككت يف مسعها ،ولكين أتكدت من سالمتها ،وما
زلت ال أعلم سبب عدم ر ّدها علي ،سواء كنت أالعبها أو أعاتبها! ويف كثري من األحيان أحس أهنا

تعيش يف عامل آخر ،وتنسى ما حوهلا عندما تلعب أو تلتهي يف أي شيء ،ويف اآلونة األخرية أصبحت

أوخبها أو أنظر إليها نظرة عتاب تتوجه حنوي بعصبية وتضربين ،وقد
تضربين بكثرة ،فعندما أضرهبا أو ّ
جربت معها كل ما أستطيع ،فكنت أجتاهلها وال أنظر إليها ،مث غضبت منها وأبعدهتا عين ،وأخربهتا

أبنين ال أكلمها ،وأخرجتها من الغرفة وأغلقت الباب ،مث جربت أن أضرهبا ،وبعض األحيان أمسك
يديها حىت هتدأ ،ويف كل مرة ترجع وتضربين يف احلال ،مع العلم أن والدها يعاملها معاملة سيئة يف
كثري من األحيان ،وقد كان يضرهبا منذ الشهور األوىل ،ومل يفرح ال حبملها وال والدهتا ،وكثرياً ما يثور
عليها بسبب أو دون سبب ،ويعاندها وكأهنا تفهم ،حىت إنه يف بعض األحيان يرمي عليها كل ما

حوله ،أو يضرهبا بشدة ،ويرميها على األرض ويرفسها ،مث يتندم بعد حلظات على ما فعل ،وكأنه فعله

دون إرادته ،مع أنه قبل الزواج كان معروفاً حببه الشديد لألطفال ،لدرجة أن اجلميع كانوا يعتقدون أن

البنت تعيش يف دالل وفرح مع والدها ،ومل يصدقوا احلقيقة ،فهل يكون سببا يف حالتها العصبية؟

وماذا أفعل معهما؟ لقد تعبت وأخاف أن يتطور األمر ،ساعدوين؛ فأان ليس يل خربة ،مع أن والديت

وفرج
حفظها هللا الحظت قبلي كل شيء ،وحاولت مساعديت فاحتارت ومل تستطع .ابرك هللا فيكم ّ
مهومكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
عزيزيت :من أكثر املشكالت اليت تواجه الوالدين عملية التشخيص الصحيح ملا أصاب أبناءهم من

تغريات أو اضطراابت ،أو تصرفات غري طبيعية ،والتشخيص هنا ليس سهالً؛ ألنه مشابه الضطراابت
كثرية ،منها اضطراب املزاج ،والعصبية أو العناد ،وصعوبة التواصل ،والتعلم ،وكذلك مرض التوحد

الذي يظهر يف مثل هذا العمر ،ولو أتملنا مرض التوحد ،وبعض الصفات املصاحبة له ،فأبرزها التايل:
 -1أن الطفل يتصرف كأصم أو ال يسمع.

 -2أن الطفل يضحك أو يصرخ بشكل غري مناسب ،ولديه نوابت من الصراخ والبكاء واالكتئاب
ألسباب غري واضحة.

 -3ال يظهر عواطفه ،وال حيب أن حيضنه أحد.
 -4ال ينظر يف عيون اآلخرين.

 -5إما يظهر نشاط جسدي زائد أو مخول مبالغ فيه.
 -6ال خياف من اخلطر.

 -7اهتمام غري مناسب لبعض األشياء.
 -8يظهر وكأنه ال حيس ابخلطر.
 -9يقاوم التغيري يف الروتّي.

 -10جيد صعوبة يف االختالط ابآلخرين.
 -11حيب لف األشياء.

 -12االستمرار يف اللعب أبشياء غريه من األطفال.
 -13طاقة جسمانية زائدة وواضحة.
 -14يعرب عن حاجته ابإلشارة.
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فإذا ما حاز الطفل على سبع أو مثان من الصفات املشار إليها فإنه يشخص مبرض التوحد ،وهنا

يتدخل العالج النفسي والطيب الدوائي ،وعالج التصرفات والسلوك من خالل التعليم اخلاص ،وقبل
ذلك ال بد من عرضها على طبيب خمتص لتشخيص حالتها بدقة ،وليس ابلضرورة أن ما لدى
طفلتك  -حفظها هللا -هو التوحد ،بل رمبا ملا ذكرت من سوء معاملة من قبل والدها دور يف ظهور
احلالة لديها ،فالطفل إذا مل جيد التفهم واالحتواء الكايف ،واملشاركة احلانية يف مثل هذه السن املبكرة

ابلذات ،فإنه إما أن ينعزل ويكتئب أو يتمرد على السلطة بدءاً ابلوالدين ،وكما قيل يف املثل( :إذا

كان الكالم حلواً ،كان الصدى حلواً)  ،فكيف نتوقع من طفلة تعامل املعاملة السيئة يف كثري من
األحيان ،وتُضرب منذ الشهور األوىل أن تكون عالقتها مع أبويها دافئة محيمة وسوية؟! من أهم

احتياجات األطفال التقبل والتفهم ،وإظهار احلب هلم ،وهنا املعاجلة واضحة بعد إرادة هللا ،وهي

التقرب إىل الطفلة ،وتقدمي احلب واالهتمام هلا من قبل الوالدين ،والصرب يف ذلك وإشعارها ابالحرتام
الذي يشعرها ابالنتماء لألسرة واحلب هلا .وفقك هللا.
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ابين جهوري الصوت!!
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1424-6-25
السؤال

يل ابن عمره مثان سنوات ومشكلته أنه جهوري الصوت بشكل غري طبيعي ،وقد عملت كل جهدي
كي يغري من هذه العادة السيئة وخيفض من صوته ولكن دون فائدة..كما أن املدرسة تشكو من هذا

األمر إلينا حيث أنه يناقش املعلمّي بصوت مرتفع مما جيعل املقابل يظن أنه يسيء األدب معه .أرجو
اإلفادة.
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الكرمية ...

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع "اإلسالم اليوم".
إن حدوث سلوكيات غري مرغوبة لآلابء من األطفال نتيجة لبحث األطفال عن وسائل جيدوا فيها

الطريقة املثلى جللب انتباههم ،وكذلك لتأثري التنشئة االجتماعية على سلوكياهتم .ومن أهم األسباب
اليت أرى أهنا قد تكون سبباً لسلوك ابنك " رفع الصوت " ما يلي-:

أوالً -:أسباب صحية فقد يكون ابنك يعاين من ضعف يف السمع فلذلك يرفع صوته اعتقاداً أبن
اآلخرين مياثلونه ابملشكلة السمعية!!

اثنياً -:قيام ابنك برفع صوته رغبة يف جلب انتباهك أو والده أو معلميه لشعوره الداخلي أبنه مهم

ويستحق االنتباه وقد يكون هناك تشجيع هلذا السلوك من قبلكم فأصبح عادة ألنه وجد معززات يف

السابق!!
اثلثاً -:قد تكون حماكاته ألحد األقرابء أو األصدقاء سبباً لذلك السلوك!!

رابعاً -:ومن األسباب صرف انتباه اآلخرين عن سلوكيات أخرى حياول أن يبعد اآلخرين عن

مالحظتها!!

ما سبق بعضاً من األسباب اليت قد تكون مما ساعد على تنامي السلوك لدى ابنك!!.

وسأورد لك أفضل الطرق املناسبة اليت أسأل هللا تعاىل أن جيعل فيها اخلري لك والبنك-:

أوالً -:عرض االبن على أخصائي قياس السمع ليتعرف على درجة السمع فقد يكون حاسة السمع
ثقيلة!!

اثنياً -:احلرص على خلق جو أسري مناسب للطفل يتصف ابهلدوء واالستلطاف مما يساعد على
تقليل سلوك ابنك!!

اثلثاً -:جتاهلي متاماً سلوك ابنك وهذا أسلوب انجح جداً لتقليل أي سلوك صادر غري مرغوب فيه
من األبناء وهذا األسلوب جيعل الطفل يقتنع أبن الطريقة غري ذات أتثري على الكبار جللب

انتباههم!!

رابعاً -:تعزيز املواقف اليت يصدر فيها سلوك مرغوب مادايً ومعنوايً مما يساعد على تنامي السلوك
اإلجيايب " خفض الصوت " وربط ذلك ابملعززات اإلجيابية!!

خامساً -:الصرب على ما حيدث من ابنك من خالل االستمرار بوسائل العالج وعدم االستعجال
بظهور النتائج!!

سادساً -:تشجيع الطفل على قراءة بعض الكتيبات املصورة اليت فيها قصص قصرية والطلب منه
بسرد القصة بصوت عادي وتقدمي احلافز املعنوي مباشرةً يف حالة جناحه بذلك!!

سابعاً -:التعاون مع معلميه يف املدرسة وإحداث توافق بينكم لتقومي سلوكه وفق خطة موحدة وتعامل
مشابه!!

هذا ما تيسر يل ذكره حول مشكلة ابنك سائالً هللا تعاىل أن حيفظه وجيعله قرة عّي لك ولوالده إنه

جواد كرمي!!
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كيف نتعامل مع أبنائنا الذين ال يصلون؟
اجمليب د .عبد اللطيف احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/05/04هـ

السؤال
ما أفضل طريقة للتعامل مع األوالد الذين ال يصلون؟ وإذا صلوا يصلون بدون وضوء؟.

اجلواب

شكر هللا لألخ السائل لطرحه هذا السؤال؟ فإن موضوعه مهم ،وال أبس لو حتدثنا بعض الشيء عن

أمر الصالة:

جدير أبولياء األمور واألساتذة ،واملربّي أن يعنوا أميا عناية أبمر الصالة ،فالنيب  -صلى هللا عليه
وسلم -يقول" :إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح
وأجنح ،وإن فسدت فقد خاب وخسر ،فإن انتقص من فريضته شيء ،قال الرب  -عز وجل:-

انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيك هم ُل هبا ما انتقص من الفريضة ،مث يكون سائر عمله على ذلك"

رواه النسائي ( )465وابن ماجة ( )1425من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه.-
ومن هنا فقد ه
حث النيب  -صلى هللا عليه وسلم -على أداء الصالة للصبيان يف قوله" :مروا الصيب
ابلصالة إذا بلغ سبع سنّي ،وإذا بلغ عشر سنّي فاضربوه عليها" رواه

أبو داود ( )494من حديث سربة بن معبد -رضي هللا عنه ،-وقوله" :مروا أوالدكم ابلصالة وهم
أبناء سبع سنّي ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،وفرقوا بينهم يف املضاجع" رواه أبو داود ()495

من حديث ابن عمرو -رضي هللا عنهما.-

فحري ابألبوين أن أيمرا أوالدهم ابلصالة منذ السابعة ،واحلكمة يف أمر األطفال ابلصالة يف هذا

السن الصغري كي يستأنسوا هبا ،ويعتادوها ،فيسهل عليهم إقامتها إذا كربوا ،ولنتصور حث الوالدين
يف كل يوم مخس مرات ،ملدة ثالث سنوات ،لوجدان أكثر من مخسة آالف مرة ،حيث فيها األبناء

على الصالة ،وال شك أن ذلك خري عون على أداء الصالة ،ومما ينبه عليه يف هذا املقام ،التأكيد
على األب مبرافقة ابنه معه إىل املسجد ،وتشجيعه دوماً ،وقل مثل ذلك ابلنسبة لألم مبتابعة صالة

ابنتها يف البيت ،وهبذا فمن اعتاد الصالة ،ونشأ عليها مل يكد يرتكها  -إن شاء هللا -فيما بعد ،وكما

عرب الشاعر:
ه

عوده أبوه.
وينشأ انشئ الفتيات منها *** على ما كان ه

وإذا بلغ األوالد العاشرة وقصروا يف الصالة فيضربون حىت ينزجروا ،وال يكون ابلضرب الشديد ،إمنا

ضرابً غري مربح ،وأن يُتقى الوجه يف الضرب ،فال يضرب الصيب بعصا غليظة تكسر العظم ،وال رقيقة
تؤمل اجلسم ،بل تكون وسطاً ،مع مالحظة أن املقصود من الضرب هو أتديبهم وتوجيههم إىل احلق

وأداء الصالة ،مع اختاذ وسائل الرتغيب والتحبيب دوماً.
ونشري إىل أنه رمبا كان التقصري يف أداء الصالة ابلنسبة للصغار ،نتيجة اإلمهال من قبل الوالدين يف
ُ
أداء الصالة والتوجيه واملتابعة ألبنائهما ،يقول ابن القيم  -رمحه هللا" :-فمن أمهل تعليم ولده ما

ينفعه ،وتركه ُسدى ،فقد أساء إليه غاية اإلساءة ،وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلابء

وإمهاهلم هلم ،وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ،فأضاعوها صغاراً ،فلم ينتفعوا أبنفسهم ،ومل ينفعوا

آابءهم كباراً".
وأما عن الصالة بال وضوء ،فيجدر تنبيه الصغار على أمهية الطهارة ،والوضوء وترغيبهم يف ذلك،
وحتذيرهم من الصالة بال طهارة البتة ،وعدم قبول الصالة ،وال سيما إخواننا األساتذة يف املدارس
لصالة الظهر للطالب.

كما أنصح اآلابء واملربّي واألساتذة :أن يعرفوا األبناء ابلتوحيد ،ويعرضوه عليهم أبسلوب مبسط
يناسب عقوهلم ،ويبعثوا روح املراقبة هلل واخلوف منه :بيان توحيد األمساء والصفات ،كالسميع،
والبصري ،والرمحن ،وأتثريها يف سلوكهم ،وأداء الصالة .وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
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ابين والدراسة متنافران!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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األوالد
التاريخ 1422/10/29

السؤال

سؤايل حول ابين املراهق .الذي يبلغ من العمر ست عشرة سنة ،فهو ميت القلب أي ال يبايل

مبستقبله .ال يذاكر دروسه وال حيل واجباته ،وال حيفظ شيئاً من املواد اليت حتتاج إىل حفظ ،وكثري

الكذب.

يف ليلة االختبارات ينام قرير العّي بدون أن يفكر يف فتح كتاب أو مذاكرة درس .حاولت كثرياً معرفة
السبب ومل استطع تعاونت مع املشرف االجتماعي ابملدرسة وبعض املدرسّي ومل خترج بنتيجة ،أخذته
لطبيب نفسي ،ومل أحصل على نتيجة مرضية..ما زال غري مكرتث ابحلياة العلمية ال يشعر ابخلوف

من املستقبل وال يهتم بدراسته ..كلمته على انفراد عدة مرات ،وحاولت إقناعه أبمهية الدراسة وأهنا
هي األمان للمستقبل ،وللحصول على عمل أفضل ومنصب أفضل ومل أجد أي استجابة .علماً أنه

ال يعاين من نقص ابلذكاء وال احلافظة .وال أعتقد أنه يواجه مشاكل مع زمالئه ابملدرسة ،إذ مت متابعته
بشكل مكثف من قبل مدير ومشرف املدرسة للقضاء على مشاكله مع زمالئه.

آسف لإلطالة ..أخرياً هذه السلوكيات مصاحبة له منذ بداية دراسته ابالبتدائية وهو اآلن يف املرحلة
الثانوية .وال تقولوا كيف وصلها؛ فقد أراين وأرى والدته جنوم الليل يف عز النهار حىت متكنا من
اجتيازه لالمتحاانت بدرجات مقبول وجيد فقط ..فهل من طريقة حلل هذه املشكلة؟؟!!

اجلواب

أخي الكرمي ،أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ،أما استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي:
أوالً  -لتعلم -اي عزيزي -إن مرحلة املراهقة -إمجاالً -مرحلة "مزعجة " للمراهق وللمحيطّي به ...
فهي ابلنسبة للمراهق مرحلة انعدام وزن وحبث عن هوية ..أي أن املراهق مل يستقر بعد على

الشخصية اليت يريدها لنفسه ويرضى هبا ..فهو متذبذب بّي نظرته لنفسه ونظرة احمليطّي به!! يرى
نفسه كبرياً ال حيتاج إىل التوجيه ،وقد فهم احلياة وأدرك أسرارها ..ويرونه صغرياً ..حيتاج إىل التوجيه

يف كل صغرية وكبرية !!..هو يبحث عن ذاته ..فرياها أحياانً يف اكثر من شخصية فيتقلب بينها

ويقلدها إن بطريقة احلديث ..أو اللباس أو التعامل  !! ...اخل وقد تصل هذه الشخصيات إىل حد

التناقض يف صفاهتا وأمزجتها ويصل تقليد املراهق هلا إىل حد االستفزاز ملن حوله لسرعة تقلبه

وأتثره !!!..إضافة إىل ما يعتلج يف نفس املراهق وأعماقه من تيارات وعواصف رهيبة وأسئلة كثرية

عن ذاته وجمتمعه وأسرته ..وأهوائه ورغباته ..واملرغوب واملمنوع واإلقدام واإلحجام ..وما إىل ذلك
من أمور قد تصرفه عما يريده الوالد له ولو بشكل جزئي!!
اثنياً -فهمنا لواقع املراهق جيعلنا نتعامل معه بواقعية وهدوء بعيداً عن الفعل ورد الفعل ..مع

التغاضي عن بعض اهلفوات ،وجتاهلها ،وحماولة االقرتاب منه ،وحتميله بعض املسؤولية يف شؤون

املنزل واستشارته يف بعض األمور ،واألخذ برأيه أحياانً ،وحماولة النظر لألمور من زاويته كمراهق!!
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اثلثاً -ما يتعلق ابلدراسة :كثريون هم أولئك الذين يعانون مما تعاين  -صدقين -واألسباب كثرية جداً
ال تتحمل األسرة أو الطالب إال جزءاً منها ..وما دمت قد بذلت األسباب فاستمر يف بذهلا "هبدوء"،
واترك األمر ملسبب األسباب ورب األرابب فهو اهلادي واملعّي .مث هناك أمر آخر وهو أن فشل

اإلنسان يف دراسته ال يعين فشله يف حياته ..بل رمبا تفوق اإلنسان يف جمال آخر وأبدع فيه رغم فشله

يف دراسته وما أعنيه هنا هو أال يكون تقييمنا هلذا اإلنسان أو ذاك جناحه أو فشله يف دراسته

املنهجية؛ فاحلياة مدرسة كبرية واألسرة مدرسة أخرى وأصدقاؤه مدرسة اثلثة ..وهكذا ..فمقاييس
النجاح والفشل تتعدد.
رابعاً -يف هذا الزمن أصبحت املغرايت كثرية جداً وعوامل اللهو تتغلب على عوامل اجلد ..وأنت يف
سؤالك مل تذكر يل شيئاً عن الظروف والتفاصيل األسرية ..مثل عدد أخوته وترتيبه بينهم ووسائل

الرتفيه املتاحة له داخل املنزل ..وغري ذلك ،ألن اخللل قد يكون فيها !!..وعلى أي حال هب أن

هذا االبن تفوق يف دراسته حد االمتياز ..واخفق يف تربيته أو تعامله أو أخالقه حد الفجيعة  -ال

قدر هللا  -فأيهما تريد..؟! وأيهما يسرك كثريا..؟!

خامساً -لذلك كله فإنين أقول :ليكن مهك األول أخالقه وتربيته وحسن تعامله ..ونوعية أصدقائه؛
فهي االستثمار األساس ،وأما دراسته فيمكنك جتربة ما يسمى بـ" التعاقد الشرطي" معه أي أنه إن

جد يف دراسته واجتهد فستحقق له بعضاً من مطالبه ،مع حثه كما أسلفت وتشجيعه ،ومساعدته يف
تنظيم وقته ومشاركته يف مهومه وآالمه وآماله قدر املستطاع.

سادساً  -وقبل هذا وبعده ..الدعاء .الدعاء ..وصدق االلتجاء إىل هللا أبن يوفقه ويهديه وحيفظه من

كل سوء ..وأن يقر عيونكما بصالحه وبره وتوفيقه ..وتكرار الدعاء وحتري مواطن اإلجابة فاهلل تعاىل

قريب جميب.
وفقك هللا وهداك وهدى ابنك وأصلح لك ذريتك إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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أفعال وسلوكيات ..خملة!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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األوالد

التاريخ 1423-3-15

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

مشكليت مع ابين البالغ من العمر ثالث سنوات ونصف حيث أنين احرتت ومل أجد أي حل وأان اآلن

أرغب وأمتىن ممن يعرف احلل أن يدلين عليه وله جزيل الشكر والدعاء يف ظهر الغيب.

عندما نقوم بزايرة أحد األقارب أو اإلخوان يف هللا ويكون عندهم أبناء يف نفس سن ابين فإنه يقوم
ابلدخول مع أحدهم يف إحدى الغرف ويغلق عليه الباب ويقوم خبلع سرواله وإظهار ذكره ويطلب من
االبن اآلخر فعل الشيء نفسه مث يقومان ابملداعبة !!!..قد تستغربون مثل هذا الفعل فلقد جننت

من هذا املشهد ومل استطع فعل أي شيء جتاهه ،وقد يتبادر للذهن أنه رأى أابه عندما جيامع أمه أو

شاهد فلم أو مسرحية أو أو ....فهذا من املستحيالت !..ومل حيصل أي شيء من ذلك حىت إن هذه

احلركة اليت يفعلها مل يفعلها أبوه حىت ال يظن البعض أنه رأى والده.

هذه املشكلة حصلت أكثر من مرة !!..وأان اآلن أحبث عن احلل فهل من مغيث..؟!!
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أخي الكرمي....
أشكر لك ثقتك وتواصلك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً احلق

حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :لتعلم  -أخي الكرمي  -أن ما حدث مع ابنك ذي الثالثة أعوام نوع من العبث الطفويل

الربيء!! ألن الطفل يف هذا العمر ال يدرك أو يستوعب أبعاد هذا الفعل وما وراءه ..بل حىت ال جيد
الدافع إليه ورمبا استقذره وامشئز منه ..وهو ميارسه أو ميارس معه!!! فالرباءة والطهر والنقاء والعفوية

هي ما يصبغ مرحلة الطفولة بوجه عام ..وهذه املرحلة بوجه خاص.
اثنياً :ولذلك فإن تنبيه الطفل خلطأ هذا األمر وقذارته مبا يناسب عمره وتفكريه يعترب خطوة هامة

وكافية يف هذا اجلانب اخلاص ابلطفل ..مع األخذ يف االعتبار أن العقاب قد أييت الحقاً إذا تكرر

الفعل وبعد أن ينبه الطفل كما أسلفت لتجنب هذا املوضوع وما قد يرتتب عليه من العقاب سواء

املادي أو املعنوي املتناسب مع عمر الطفل مث املبادرة فوراً ابختاذ اإلجراء املناسب وشرح أسبابه ..مث
تناسيه وعدم تعيري الطفل مبا بدر منه بّي فرتة وأخرى بل مساعدته على جتاوزه ونسيانه!

اثلثاً :اخلطورة هنا اي عزيزي تكمن يف أن الطفل ال ميكن أن ينشئ أو يبتكر هذه الطريقة وهبذا

الشكل ..فعفوية الطفل وبراءته جتعله أحياانً يعبث أبعضائه التناسلية بشكل أو آبخر ..ولكنه سرعان
ما ينشغل أبي أمر آخر !..أما ما حيدث من طفلك فإنه وهللا أعلم نوع من احملاكاة أو التقليد أو

التعويد !!!..ولذلك فهو حيتاج إىل وقفة !..بل وقفات جادة لبحث هذا األمر ومعرفة أسبابه وعالجه
من جذوره !!..حىت ال تغرق السفينة كما يقال.
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رابعاً :هناك العديد من التساؤالت والفرضيات اليت جيب أن نضعها يف االعتبار ونوسع من خالهلا
دوائر البحث اهلادئ املتزن ..واجلاد يف نفس الوقت ..حىت نتدارك ما فات ونصلح ما ميكننا

إصالحه!!..

فمثالً :مع من حيتك وخيتلط الطفل داخل املنزل وخارج املنزل؟! هل هناك عمالة منزلية لديكم من
خدم أو سائقّي أو لدى أحد أقاربكم ممن ختتلطون معه؟

وسع الدائرة قليالً ..وتتبع برانمج األسرة األسبوعي أو الشهري ..وحاول أن تفرتض بعض الفرضيات
وال أبس من سؤال الطفل هبدوء وتروي عمن أغواه يف هذا العمل..؟! وأتكد أنه قد يؤتى احلذر من

مأمنه!!! واملهم لديك هنا عالج هذه املشكلة من جذورها حىت ال تتطور ملا هو أسوء ضرراً وأشد

خطراً !!!..والعاقل من وعظ بغريه!

وقد تكتشف أن البداية انتقلت إىل طفلك عن طريق طفل آخر  ...وهكذا ..واهلدف من كل ذلك

كما أسلفت معرفة األسباب وعالجها والعمل على متابعة أبناءان وإرشادهم وتبصريهم ..والوضوح

معهم يف ذلك مبا يتناسب مع إدراكهم وفهمهم وعدم التهاون مع أنفسنا ألننا حنن املسؤولون بغفلتنا

وتساهلنا ورمبا حبسن نواايان!!! وسوء فهمنا أبن هؤالء األطفال ال جيب أن يبصروا أبمور ال يفهموهنا
حىت ال ينتبهوا هلا!!!..
وهذا خطأ وال شك !!..فطفولتهم وبراءهتم وجهلهم جتعلهم عرضة لالستغالل أو التغرير من قبل
بعض أصحاب النفوس املريضة أو املنحرفة!!! وتبصريهم بشكل واضح مبا قد يتعرضون له..

والطريقة املثلى للتعامل مع ذلك..وتسمية األشياء أبمسائها بشكل وأضح مطلب ضروري وهام.

خامساً :اقرتب أخي الفاضل من أطفالك ..والعبهم ..ومازحهم وحدثهم واقصص القصص اهلادفة
عليهم واستمع إليهم وأوصل هلم العديد من األفكار والقيم اإلسالمية واملعاين الرتبوية العظيمة عن

طريق القصص واحلكاايت البسيطة ..وعلمهم بعض األذكار اليومية واألوراد الشرعية والحظ

استجابتهم لك وانسجامهم معك وهذب سلوكهم وقوم أخالقهم من خالل مثل هذه اجللسات
القصرية والقصص البسيطة !!..وستزيل بطريقتك تلك الكثري من احلواجز الومهية والنفسية اليت قد

حتول بّي طفلك ومصارحته لك ببعض األمور اليت قد ال يدرك خطورهتا أو يفهم أبعادها ..فتستطيع
أنت بفطنتك تداركها وعالجها.
سادساً :وال أنسى قبل اخلتام أن أوصيك ونفسي بصدق االلتجاء إىل هللا بطلب العون والسداد

والرشاد يف تربية أبناءان وأن يقر عيوننا بصالحهم وهدايتهم وتوفيقهم كما اسأله تعاىل أن حيفظهم
ومجيع أبناء املسلمّي من شياطّي اجلن واإلنس إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه ..وهو حسبنا ونعم

الوكيل.
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ابين يضرب عن الطعام
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت
األوالد

التاريخ 1425/6/14هـ

السؤال

ابين يتأثر عندما أقوم بتأنيبه على خطأ وقع فيه ،وقد ميتنع عن الطعام بسبب أتثره فما احلل؟.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

األخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

جيب أن ألفت انتباهك إىل أن االستشارة قصرية ،ومل يتضح فيها عدة استفسارات ،كنوع التأنيب،

واأللفاظ املستخدمة فيه ،ومىت تستخدم التأنيب ،وهل لديك أبناء غريه؟ وترتيب االبن بينهم ،وعمر
هذا االبن.

ومما جتدر اإلشارة إليه ،إن تربية األبناء والسمو أبخالقياهتم إىل أعلى مستوى هو مراد كل اآلابء

واألمهات ،ولكن كثرياً من اآلابء واألمهات قد يفشلون يف اتباع األساليب الرتبوية ،سواء الفكرية

منها أو النفسية يف التعامل مع أبنائهم ،واليت قد تؤثر يف شخصية االبن ،وعلى هذا األساس فال بد

من أن تدار عملية التأديب إدارة دقيقة جداً ،ابعتبار أن املسألة قد تؤثر يف شخصية االبن ،وقد

تسبب هلذا االبن عقدة ،فيفقد ثقته يف نفسه ،أو يتعقد من الناس الذين من حوله؛ بسبب األسلوب
الذي انطلق منهم ،لذا جيب علينا أال نتكلم مع األبناء ابلكلمات القاسية ،كالسباب ،والشتائم،

واإلهانة؛ إذ إن ذلك يؤثر سلباً على نفسياهتم وسلوكهم ،وهناك بعض النقاط اليت يستعان هبا يف
تعديل السلوكيات اخلاطئة لدى األبناء:

 -1جتنب الصراخ أثناء التأنيب؛ فالصراخ يعلم الصراخ ،واحلديث ابلصوت اهلادئ يعلم اهلدوء
واللباقة.

 -2وضح لالبن السلوك احلسن واملقبول عند أتنيبه على السلوك اخلاطئ.
 -3جتاهل األخطاء اهلامشية وغري املهمة يف السلوك.

 -4ال تؤنب االبن على السلوك الطبيعي الذي يصدر يف مثل سنه.

 -5الثبات واالنتظام يف تطبيق القواعد التأديبية.
ِ
وجه الطفل بعطف ومودة ،خاطبه كما حتب أن خياطبك الناس ،وجتنب التعنيف واالحتقار؛
ّ -6
فالطفل يتعلم من أسلوبك وألفاظك.
 -7جيب وقوع التأنيب حال وقوع اخلطأ؛ فإن أتخري العقاب يقلل من فاعليته.
 -8ذ ّكِر الطفل يف مجلة واحدة ابلقاعدة السلوكية اليت تعاقبه على خرقها ،وذ ّكِره ابلسلوك املرغوب

فيه.

 -9عامل الطفل بعد أتنيبه (بفرتة كافية) مبحبة وثقة ،وال تعود للتعليق على اخلطأ ،وتذكريه خبطئه كل

مرة.

ِ
وجه العقاب للسلوك اخلاطئ ال لالبن نفسه ،وجتنب اإلهاانت والتعميم كـ (أنت ال تعمل
ّ -10

صواابً أبداً ،أو غريها) .

 -11تعزيز السلوك احلسن ،ابذل جهداً خاصاً يف تتبع السلوك احلسن ،وكافئه بنظرة حانية ،وتربيتة
على الكتف وكلمة طيبة.

 -12من األفضل استخدام أساليب عقابية تربوية ال ترتك آاثراً نفسية يف الطفل ،كاحلرمان

واإلقصاء.

أما ابلنسبة المتناع االبن عن األكل فنرى أن تتجاهل هذا السلوك ،وأال تشعره أبن ذلك يقلقك،
وأال حتاول إقناعه واستعطافه للقيام ابألكل؛ ألن ذلك سوف يعزز من إصراره على ذلك ،العتقاده
أبن ذلك العمل وسيلة ضغط واحتجاج على أتنيبك له ،ولكن لو أن هذه التوجيهات طبقت مع

االبن تطبيقاً صحيحاً فإنه  -إبذن هللا -سوف يكف عن السلوك السيئ ،ولن تكون له ردود أفعال
سيئة كـ (االمتناع عن األكل وغريه)  ،وعليك ابلتحلي ابلصرب ،وعدم استعجال النتائج ،مع التذكري

أبمهية التخاطب معه بطريقة عاطفية تستطيع توجيه سلوكه مع احملافظة على حمبته وتقديره لك ،حفظ
هللا لك النية والذرية.
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ابين يتحرش جنسياً
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/07/12هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي ابن عمره  17سنة ،بيتنا -وهلل احلمد -حمافظ ،ال دش ،وال تلفزيون ،وال ذهاب لألسواق إىل
قوامة ،ابين األكرب حافظ لكتاب هللا،
صوامة ه
آخر هذه القائمة ،زوجيت -وهلل احلمد -نعم الزوجة ،ه
ومدرس حلقات ،هو حبق قرة عّي ،مل أر منه إال كل خري ،مشكليت أن ابين ذا السبعة عشر عاماً
سبق وأن قام ابسرتاق النظر إىل أخته ،وهي يف دورات املياه قبل سنتّي ،وقد متت مراسلتكم هبذا

الشأن ،وتفضلتم مشكورين ابلرد ،املصيبة أن هذا االبن قام بتكرار األمر يف شهر حمرم املاضي ،أبخذ
إحدى قريباته (عمرها 9سنوات)  ،وتلمس املناطق احلساسة من جسدها ،والتصق هبا ،مل أعلم
ابملشكلة -وكذلك زوجيت -إال قبل أسبوعّي عن طريق أمها ،احلقيقة ُج هن جنوين ،وقمت بضربه

ضرابً مربحاً ،بل إنين مهمت بذحبه ،لوال تدخل ابين األكرب ،وقمنا هبجره أان وأمه ،وجلس معه أخوه
األكرب وذكره بوعوده السابقة أبنه لن يكرر ما أقدم عليه مع أخته ،جلست معه أان أيضاً ،إال أنين
أعتقد أن عدم ضربه يف املرة السابقة واالكتفاء ابلتهديد هو ما جعله يقدم على هذه الفعلة ،كلما

تذكرت املوضوع أحسست أبن جبال الدنيا كلها على صدري ،ال أحس للحياة بطعم ،زوجيت دائمة
البكاء من هذا الفعل ،شيء مل نكن نتصوره ،حنن اآلن خائفون لئال يقدم على فعل أشنع ،أرجوكم

ساعدوين ،ما هو الرأي؟ -حفظكم هللا -والسالم عليكم.
اجلواب

أيها املبارك :فهمت سؤالك ،وأسأل هللا اإلعانة ،وإليك اجلواب:

( )1ابلرغم من بشاعة ما جرى من ابنك ،إال أين ال أراه سبباً صحيحاً هلذا الضيق والكرب الذي

أصابك؛ فنحن مطالبون ابحلفاظ على أبنائنا واحلرص على هدايتهم ،وليس أبيدينا عصمتهم ،فهذا

نوح  -عليه السالم -مل مينع ابنه من الكفر ،فكيف بنا فيما دونه؟! فضع األمر يف حجمه الطبيعي،
ِ
وأد ما عليك ،واسأل هللا املعونة.
( )2ابنك يف سن الثورة والفوران اجلنسي ،وليس كل الفتيان يسيطرون على شهواهتم ،ولذا جيدون

أقرب هدف وأيسره قريباهتم؛ ولذا فال بد من تشديد الرقابة ،وتكثيف احلماية على البنات يف هذا
السن ،ومحاية األبناء من أن تكون األهداف السهلة يف متناوهلم.

( )3جيب أن تويل هذا االبن عناية خاصة ،ويسأل عنه طبيب نفسي واجتماعي.

( )4ال يكن كل اجلهد منصباً على عالج املشكلة فقط ،ولكن ال بد من معرفة األسباب والدوافع،
فهل هو يشاهد أفالماً أو يتعرض إلاثرة جنسية؟ أو جيالس رفقة غري سوية؟.

( )5ال بد من إشغاله أبمور جادة تستهلك طاقته وتشغل فكره ،وتكفه عن االنسياق وراء شهوته
اجلنسية.
( )6ال بد أن يشارك الرجال يف ذهاهبم وجلوسهم؛ فيصحب والده لريقى مبشاعره واهتماماته إىل
منزلة الرجال.

( )7احلرص على أن تكون أخواته بعيدات عنه وقت املبيت ،فيتحقق قول الرسول -صلى هللا عليه

وسلم" :-مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنّي ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنّي،

وفرقوا بينهم يف املضاجع" رواه أبو داود ( )495وغريه ،فال بد من إدراك هذه احلقيقة اليت لفت

إليها الشارع احلكيم يف سن مبكرة.

( )8املبادرة إىل تزوجيه مىت ما انسب وضعه لذلك.

()108/19

تشعر أن ولدها ال حيبها
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي

مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت
األوالد

التاريخ 1425/09/11هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

يف،
إن ابين ال حيبين ،وال يراتح يل أبداً ،عمره 13عاماً ،وهو ولد طيب ،لكن مل أستطع أن أحببه ه
رغم أنه ولدي البكر ،وعندي ولد آخر عمره مثاين سنوات ،وابنة عمرها أربع سنوات ،لكن ماذا

أفعل؟ فولدي مثقف وذكي جداً ،طموح ،لكن ال يتنازل عن مبدأ لو أحرمه من كل شيء يف سبيل

إجابة طلبايت ،مل يتنازل أبداً ،لكن حيب والده جبنون ،وهذا يفرحين ،سؤايل :أان خائفة على ولدي من

يف ،وأان أحبه.
العقوق ّ

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

يف الواقع  -أخيت -أرغب يف أن أخربك أنك تتومهّي أن ابنك ال حيبك من خالل بعض التصرفات
والسلوكيات اليت ينتهجها معك ،فال يوجد  -إن شاء هللا تعاىل -من املسلمّي من يكره أابه أو أمه،
ولكن يتبادر لك ذلك مع وساوس شيطانية تصور لك هذا الشيء.

أخيت :ابنك البالغ من العمر  13سنة ،ليس طفالً حىت تتعاملي معه ابحلرمان ،فهو اآلن يف بداية
املراهقة ،واليت حيتاج معها إىل تعامل من نوع خاص ،فهو يريد أن يثبت أنه ابت رجالً ،وجيب أن
حنرتمه ونقدره ،ونسمع كالمه ،لذا فإن التعامل مع سن املراهقة هو احلوار والتفاهم يف إطار من

الصداقة ،وهو يريد أن يقول :أان موجود ،ويريد أن يعرب عن نفسه ،وبعصيان والدته ابلذات ،ورفع
صوته عليها ،ومن هنا جيب أن تقدم له الطريق الطبيعي إلثبات ذاته ،من غري أن نضطره ملهامجة

اآلخرين ،فنحرتمه وأنخذ برأيه يف كل ما خيصه ،وجنعله يشعر من خالل احلوار أنه صاحب القرار،
ونقدم رأيه على رأينا أحياانً ،وبذلك يشعر أوالً ابحلب من والديه ،مث يشعره ذلك أيضاً ابلثقة يف

نفسه ،وكذلك ميكن تكليفه ببعض املهام اخلاصة له شخصياً أو إبخوته ،أو ابملنزل ،ونثين دائماً على
جهوده ،فيشعر عندها ابلراحة والرغبة يف إرضاء والديه.

وأخرياً - :أخيت -فال تقلقي؛ ألن كثرياً من املراهقّي يتعاملون مع والدهتم ابلذات بتصرفات غري

الئقة ،كعدم تنفيذ األوامر ،أو رفع الصوت بوجه أمه بسبب تعاملها معه ،على أنه ال يزال طفالً،
بعكس أبيه الذي يعامله على أنه رجل ،ولذا جيب االعتماد على مبدأ احلوار والتفاهم واحلكمة ،وفهم

طبيعة املراهق ،ولن يكون هناك عقوق  -إبذن هللا تعاىل.-
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ابين يكرهين!
اجمليب محد بن حممد الرسيين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/08/08هـ

السؤال

يل ابن يبلغ من العمر 12سنة ،يعتقد أنين ال أحبه ،ويقول أبنه يكرهين ،ويتكرر منه هذا السلوك
بصفة مستمرة ،ويشك بتصرفايت ،ويتأكد من األرقام اليت تصلين على اجلوال ،أفيدوين جزاكم هللا

ريا.
خً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وددت أن يكون هناك توضيح أكثر يف استشارتك حول الكثري من األمور اخلاصة يف األسرة( ،وجود

األب ،ظروف التنشئة االجتماعية لألسرة ،وجود إخوة آخرين)  ..لذلك  -أخيت الفاضلة-

سأجيبك بقدر ما اتضح يل من استشارتك  -لعل هللا أن جيعل فيها اخلري لك وألسرتك.-
أخيت الكرمية :إن الشخصية (الش هكاكة) إحدى اضطراابت الشخصية اهلامة؛ نظراً لآلاثر اخلطرية اليت
ترتتب على سلوكيات هذه الشخصية ابلنسبة لألهل واآلخرين واجملتمع ....وهي تتميز وتش ّخص من

خالل جمموعة من الصفات والتصرفات والسلوكيات املتكررة واملميزة يف عدد من النواحي ،مثل
طرق التفكري وأساليب التعبري االنفعايل ومنط العالقات االجتماعية ،وغري ذلك.

وهذه السلوكيات والصفات تنشأ مبكرة منذ مرحلة الطفولة واملراهقة وتستمر طويالً ،والشخصية
(الش هكاكة) تتميز صفاهتا وسلوكياهتا بشكل أساسي ابعتداء الفرد على حقوق اآلخرين ،وانتهاك
حرمتها ،وأيضاً ابستعمال كافة األساليب والطرق غري املشروعة ،مثل الكذب واالحتيال والغش

للحصول على فوائد مادية أو معنوية ،خمالفاً بذلك القوانّي االجتماعية السائدة.
ومن العوامل املهيئة واملسببة لظهور الشخصية (الش هكاكة) :
 -1النبذ واإلمهال من قبل الوالدين يف مراحل الطفولة األوىل.

 -2عدم ثبات أساليب الرتبية والعقاب من قبل الوالدين مع القسوة الزائدة.
 -3اإليذاء اجلسمي أو اجلنسي للطفل.
 -4تغيري مستمر يف األشخاص الذين يقومون برعاية الطفل يف حالة انفصال الوالدين ،وابلتايل

اختالف طريقة الرتبية.

 -5مصاحبة الطفل جملموعات ذات سلوكيات غري سوية تساعد على تنامي الشك.
 -6وجود أب أو أم أو أخ لديه شخصية (ش هكاكة)  ،وابلتايل انعكاسه على سلوك األبناء.
 -7احلرمان العاطفي للطفل ،كأن يكون الطفل قليل اجلاذبية ،أو غري مرغوب فيه ،مما يؤدي إىل
فقدانه ملشاعر احلب والقبول والرعاية اإلجيابية.

 -8العالقة املضطربة بّي األب واألم ،ووجود الصراع املستمر حول عالقة أحدمها ابآلخر ،والنقاش
احلاد واالهتامات املتبادلة بوجود األبناء.

 -9قد تكون األم من العامالت خارج املنزل ،وهلا اتصاالت متعلِّقة يف العمل ،وقد تكون مع فئة

الرجال.

 -10ومن األسباب كثرة االتصاالت ،وحماولة االبتعاد عن اجلالسّي حال وجود اتصال ،مما ينمي
مشكلة الشك يف نفوس اآلخرين.

 -11كثرة مشاهدة األفالم واملسلسالت اليت حتكي مثل تلك القصص ،واليت قد ترسخ يف عقل
االبن ،ومن مث ظهور ذلك كسلوك لفظي وفعلي جتاه الوالدين واألقرابء.

 -12كثرة خروج األم من املنزل للسوق أو لزايرة الصديقات ،وقد تكون مع السائق وحدها،
وترفض مرافقة االبن معها ،مما يولد الشك والريبة جتاه ذلك يف نفس االبن.
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واحللول املقرتحة ملواجهة املشكلة:
 -1فهم طبيعة املرحلة اليت بدأ فيها االبن (مرحلة املراهقة)  ،وأهنا مرحلة تتميز ابحلساسية املفرطة،
واحلاجة إىل القبول من اآلخرين ،وضعف اخلربة جتاه احلياة.

 -2أمهية تقدير شخصية االبن ،وتغيري طريق التعامل خالف السابق ،حبيث يتم التعامل معه ابملشورة

واحلوار ،واحرتام وجهة النظر.

 -3إبعاد االبن عن أي مواطن تثري يف داخله الشك من خالل التعامل الواضح ،والبعد عن أي
تصرفات حتدث يف نفسه الريبة والشك ،كالتحدث بعيداً عنه حينما يكون هناك اتصاالت هاتفية أو
تبادل رسائل يشعر أبهنا ختفى عنه ،واحلرص على مرافقة حال اخلروج من املنزل للسوق أو للزايرة.

 -4االبتعاد عن احملاسبة الزائدة جتاه تصرفاته ،فقد تكون طبيعية ،ولكنها قد حتمل على أهنا شكوك.
 -5احلرص على إشغال وقت االبن مبا يعود عليه ابلنفع ،كإحلاقه مبراكز صيفية أو إحلاقه إبحدى
الدورات يف إحدى الصاالت الرايضية ،وكذلك إحلاقه حبلق القرآن الكرمي املنتشرة يف هذه البالد
الطيبة ،حيث ِّ
تقوم سلوكه ،وتساعده على نبذ الشك من نفسه.
يكون له صداقات طيبة ّ

 -6إبعاد االبن -بطريقة غري مباشرة -عن مشاهدة ما ينمي الشك داخله ،وكذلك احلرص على
تلمس من يرسخ داخله هذا الداء ،والتقليل من االحتكاك منه تدرجيياً.

 -7زرع الثقة يف نفس االبن ،وإثبات حب األم له بطريقة مباشرة ،وأبشياء فعلية حسية ...
 -8تقدمي اهلدااي املناسبة ملثل عمر االبن؛ للتقرب والتودد إليه أكثر" ..هتادوا حتابوا".

 -9احلرص على الدعاء له ابلصالح واهلداية ،وحتري ذلك يف مواطن اإلجابة ،كمواضع السجود
وصالة الوتر.
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احنراف أبنائي
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1423-6-27

السؤال
يل عدد من األبناء وقد حرصت على تربيتهم الرتبية اإلسالمية وحتفيظهم القرآن إال أهنم عندما كربوا
وصاروا يتعلمون العادات السيئة من األصدقاء واألقارب مثل مساع األغاين وحلق اللحى والكذب

ومشاهدة القنوات وكل هذا حيدث خارج املنزل ويف السر وقد أكتشفه أحياانً فأرجو توجيهي بطريقة
ترد علي أبنائي إىل طريق اخلري واهلداية.

اجلواب
األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

أما قويل يف استشارتك يف أمر أبنائك فهو كما يلي:

أوال جيب أن تدرك أن اهلداية من هللا سبحانه وتعاىل ومهما حرص الوالدان على الرتبية الصحيحة
فليس ابلضرورة أن خيرج األبناء صاحلّي كما يتمىن كل والد ولعلك تعلم أن ابن النيب نوح عليه

السالم كان من العاصّي الكافرين وغرق مع الغارقّي فهل نشك حلظة أن نوحاً عليه السالم مل يقم

بواجب الرتبية الصاحلة مع ابنه؟ أبداً ولكنها إرادة هللا حيث قال( :إنك ال هتدي من أحببت ولكن

هللا يهدي من يشاء)
اثنياً" :وهذا مبين على ما سبق يف النقطة األوىل وهو أنه جيب أن ندرك مجيعاً أن وجود بعض التقصري

واملآخذ لدى األبناء مثل ارتكاب بعض الذنوب واآلاثم ال يعين بتااتً احنرافهم الكلي وبعدهم التام عن
هللا ،فإن كانوا حمافظّي على الفرائض مثل الصالة ومبتعدين عن اجلرائم العظام مثل السرقة

والفواحش والعقوق وغريها فإن الرجاء هلم كبري واألمل هبم واسع فال تستعجل يف احلكم عليهم

ابلفساد أو االحنراف أو اليأس من صالحهم.

اثلثاً :قد يكون األمر متأخراً يف استعراض طريقة الرتبية اليت سلكتها معهم أو لومك يف املسلك الذي
انتهجته يف تربيتهم ويف تعاملك معهم ولكن الذي يرجح سبب تقصريك هو انتهاج مجيع أبنائك هذا

املنهج الذي ذكرت وولوجهم هذا الطريق وسلوكهم هذا املسلك ،فلو كان أحدهم أو اثنان منهم أو
البعض منهم على الطريقة املذكورة واآلخرون على أحسن حال لكان من املمكن أن نرجع األسباب
إىل أمور غري الرتبية كالصحبة أو املدرسة أو اجلرية أما أن يسلك مجيع األبناء هذا املسلك الذي مل

يعجبك فإين ال أبرئ ساحتك البتة يف الطريقة املستخدمة من قبلك يف توجيههم.

رابعاً :حال أبنائك تشابه إىل حد كبري الكثري من احلاالت اليت ينشأ فيها االبن يف بيت وعند والدين

شديدين حيرمانه من الكثري مما يراه يف اخلارج وليس له من احلق يف التصرف إال االمتثال والطاعة لقلة
احليلة لديه ولصغر السن الذي هو فيه وإن كان يف قرارة نفسه غري ر ٍ
اض عن الوضع الذي يعيشه من
أسلوب الرتهيب واألوامر الصارمة من قبل والديه اليت يتلقاها صباح مساء ..وما يكاد يبلغ سن

املراهقة والنشوة ابلرجولة حىت يتمرد على تلك املراسيم السائدة يف البيت وال جيد مفراً من القيام

بثورة عارمة على والديه وأهل بيته فال يريد منهم املزيد من األوامر وال يريد هو املزيد من االمتثال

والطاعة ،بل على العكس فهو يريد ممارسة كل أمر كان ممنوعاً عنه يف السابق وكان يراه عند أصدقائه

وخالّنه.
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هذه القسوة وهذه الشدة من الوالدين وهذا اإللزام العجيب منهما واإلصرار املتكرر على األبناء يف
االمتثال ووجوب الطاعة ووجوب التدين والصالة وااللتزام ابلطرق القاسية أو على األقل املفتقدة
للمرونة والليونة واليت تصور الصالح أنه متأيت وحاصل مع األمر والنهي ،وينسى الوالدان أن

الصالح إمنا هو قناعة وإميان قليب قبل أن يكون حسي أو ممارسة ظاهرية فقط.

األبناء هنا أمام الوالدين صاحلون وملتزمون ولكنهم يف السر يرتكبون األخطاء ..هذه االزدواجية ما
كان هلا أن توجد لو كان الوالدان لينّي سهلّي رفيقّي أببنائهم..
خامساً :على كل حال ..الشيء اجلميل الذي جيب أن تدركه أيها األخ العزيز أن البذرة الطيبة تبقى
طيبة ..وما بذرته أنت من حرص كبري مع أبنائك يف حتفيظهم القرآن وتربيتهم الرتبية اإلسالمية لن

يذهب سدا ًء ،وستجد عودهتم إن عاجال أو آجالً إبذن هللا إذ العادة وهو احلاصل مع عدد كبري من
األبناء الذين يف مثل حالة أوالدك هو عودهتم بعد أن ميارسوا وميلوا من األمور اليت كانوا يظنون

أبنفسهم احلرمان منها..
ويبقى دورك هو الدعاء املستمر هلم ابهلداية والصالح.
سادساً :األمر األخري الذي جيب أن أذكرك بضرورة الرتكيز عليه وعدم إغفاله أو إمهاله هو بقاء

العالقة مع أبنائك قوية فال جتعل هذه املمارسات اليت يرتكبوهنا سببا يف خماصمة مستمرة معهم أو
ٍ
نكد دائم بينك وبينهم ...
أنت مهما كنت فلم تعد سيطرتك عليهم قائمة كما كانت يف السابق ولذلك فإن األمر احلسن واجليد
يف حقك هو بقاء شعرة معاوية قائمة بينك وبينهم  ...عاملهم كاألخوة أو كاألصدقاء فإن لك دور

والتخول ابلنصيحة بّي الفينة واألخرى وليس أكثر من ذلك .تقبلهم كما هم وما هم
اإلرشاد والتنبيه
ّ

عليه من السلوكيات وال تفرتض أهنم صحابة أو جيب أن يكونوا كذلك نعم هي أمنية ولكن مىت كانت

كل األماين متحققة؟؟
صدقين اي عزيزي انك ابملالطفة واملمازحة واملصادقة معهم سوف ترى تغرياً كبرياً ونتيجة مثمرة إبذن

هللا.

وفقك هللا وأصلح ولدك.
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أخيت الصغرية تطالبنا جبوال!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1426/06/6هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ي يرضخان
أخيت طالبة يف املرحلة املتوسطة ،تريد منّا أن نشرتي هلا جواالً خاصاً هبا ،ومما جعل والد ه
لطلباهتا زعلها ،وبكاؤها املتواصل ،ويرى والداي أنه ال خوف عليها من شراء اجلوال؛ وذلك ألهنما
قد قاما برتبيتها تربية سليمة .وهللا إين يف حالة نفسية سيئة ،خاصة وأنه يطلب مين أن أشرتي هلا

طلباهتا؛ فأان أخوها األكرب .األمر نفسه يتك هرر مع أخي الذي يصغرها سناً ..فما احلل برأيكم؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

املشكلة احلقيقية ليست يف جمرد الطلب وحتقيق الرغبة؛ ألهنا نتيجة حتمية يف غالب األحوال
للمشكلة األم ،وهي التقصري يف ضوابط الرتبية املسبقة .فلو أن البنت واالبن تلقيا منذ الصغر تربية

متزنة ومنضبطة بضوابط تربوية صحيحة لكان ابإلمكان -بعد توفيق هللا -الوصول منكم إىل إقناعها
خبطورة حتقيق هذه الرغبة ،فشرها -الشك -أعظم بكثري من اخلري الذي ميكن أن تستفيده البنت،
خاصة يف مثل هذه السن ،وهذه الظروف املخيفة من احلصول على جهاز اجلوال ،ولكن حينما يقع

(الفأس ابلرأس) -أو يكاد -نسعى حثيثاً للخالص من الشر احملدق يف حتقيق الرغبة.
والذي أراه حلل املشكلة ما يلي:

عدم العنف يف رفض طلبها ،ويف الوقت نفسه عدم تلبية الرغبة ،ال سيما وأهنا تعد صغرية ومراهقة،

وقد حصل من الكوارث والشرور ألمثاهلا ما يكفي للرفض التام اآلن ،ولكن أبسلوب ليس فيه
مصادمة لعاطفتها ومشاعرها ،بل أبسلوب لّي فيه حكمة وإقناع ووعد برتاخ شديد جداً حىت هتدأ.

فلهذه السن خصائص ومسات يلزم إدراك األبوين هلا جيداً حىت ميكنهما التعامل مع البنت واالبن من
خالهلا .وميكن الوصول إىل مسألة اإلقناع ابلطرق التالية:

( )1تتصل األم مبن تعرف من البنات املستقيمات ممن هن يف مثل سنها من قريباهتا عن طريق
أمهاهتن  -خاصة ممن ليس معهن أجهزة جوال ومل يطلبنها.
( )2توجد أشرطه صوتيه لبعض الدعاة واملشايخ ممن أشبعوا املوضوع حبثاً واستقصاء ،وسردوا مثله

من ضياع العفة وذهاب الكرامة على أيدي ذائب بشرية انلت مرادها وتركت فريستها تشقى

بنفسها ،فيقال للبنت أوالً امسعيها ،وبعدها يناقش املوضوع من جديد.

( )3إقناع البنت أبن حتقيق رغبتها -حالياً -مستحيل؛ ملا تعلمونه من الشرور املرتبصة هبا وبغريها مما
ال تدركه هي بسبب تسلط عاطفتها ،ووجود اجلواالت مع بعض زميالهتا .ويتم اإلقناع بدون قسوة

وال شدة ،ولكن إبغرائها ببدائل مفيدة ،مثل جهاز حاسب ،أو أدوات زينة نسائية معقولة ،وميكن أن
حت ِّدد هي ما تريده مما هو ممكن ومعقول وال حماذير فيه .أما االبن فإن جنحتم معه ،وإال فإن اخلطورة
يف حتقيق رغبته أقل بكثري من اخلطر ابلنسبة للفتاة .أعانكم هللا ووفقكم.
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األوالد وكثرة الشجار
اجمليب د .اندية الكلييب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/04/04هـ

السؤال

أان أم لثالثة أطفال؛ الكربى عمرها تسع سنوات ،والثانية ست سنوات ،والصغري عمره ثالث
سنوات ،أطفايل هادئون وهلل احلمد ،ولكن بدأت أالحظ أهنم أصبحوا كثريو الشجار على أي سبب،

واألمر اآلخر هو أنين عندما أهناهم عن خطأ يعيدوا فعله مرات ومرات ،حىت الطفلة الكربى ،وال

أدري كيفية التعامل الصحيح معهم .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
عزيزيت :احلديث عن الرتبية طويل جداً ال يكفي يف هذه العجالة ،ولكن سوف أذكر لك بعض
القواعد؛ لعلها تساهم يف حل بعض مشكلتك:

أوالً :ليس اخلطأ يف عامل الصغار تكرار اخلطأ؛ وإمنا اخلطأ  -أخيت  -تصور أطفال بدون أخطاء ،ولو

كانت متكررة.

اثنياً - :عزيزيت -كوين مثالية جداً جداً يف أهدافك وطموحك فيما تريدين من أطفالك ،ولكن كوين
واقعية جداً يف النتائج ،فقد تكون النتيجة تشعر ابليأس ،ولكن ال تستعجلي؛ فلرمبا ترين ما يسرك

ويثلج صدرك بعد حّي ،واملطلوب أن تستمري يف العمل والرتبية والتوجيه ،ودعي أمر النتائج إىل هللا

تعاىل -فأنت مأمورة ابلعمل ،ولست مأمورة بثمرات ذلك العمل.اثلثاً :كون أطفالك أصبحوا كثريو الشجار - ،هذا طبيعي-؛ ألهنم كربوا وبدأت املشاكسات ،وقد
يكون اآليت أكثر ،فوطين نفسك بذلك ،واستعيين ابلصرب والدعاء واالستمرارية يف الرتبية ،وسوف

ترين مثاره  -إبذن هللا تعاىل.-

رابعاً :ومن احللول العملية املفتوحة اليت تساهم يف التخفيف من مشكلة الشجار:

أ -احبثي عن السبب؛ فأرجو أال تكوين ممن صوته يعلو ويثور ألتفه األسباب ،فهذا يساهم يف زايدة
املشاكل.

ب -حاويل تفريغ الطاقات يف نشاطات مفيدة سواء كانت عملية كاألعمال الفنية أو املواهب ،أو
اللعب احلركي مثل لعبة احلياة أو ما عداها ،أو كانت نشطات ذهنية كالقراءة.

ج -جتنب األلعاب اليت من شأهنا إاثرة أعصاب األطفال وتزيد من حدة طباعهم كألعاب الكمبيوتر،
أو ما يسمى ألعاب السوين ،فهذا أحد مثراهتا النكدة عدا ما حتمله من فكر دخيل وبصمة غربية

واضحة ،وكذلك املرئيات اليت حتمل طابع العنف أو الرعب.

د -أوجدي نوع من التآلف والتوافق بّي األختّي من جهة ،ومن جهة أخرى بّي األخ الصغري وبّي
الكربى ،يف جو محاية ورعاية ،ومع الصغرى تدريب ولعب وانسجام.
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أما ابلنسبة لتكرار األخطاء فعليك بتنويع األساليب يف معاجلة اخلطأ ،وجتنيب املباشرة يف التوجيه ما

أمكن ،واجعليها كامللح يف الطعام إن زادت أفسدت الطعم وإن نقصت ذهبت لذة الطعام ،ومن

األساليب القصة فلها أثر ابلغ على الناشئة ،بل حىت الكبار ،ويكفي أن تعريف أن ثلث كتاب هللا -
تعاىل -قصص ،وعليك ابستخدام الثواب والعقاب اترة ،وأكثري من التشجيع اترة أخرى؛ فقد دلت
الدراسات أنه من أفضل الطرق لتقدمي الناشئة ،وقبل ذلك سنة املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم،-

فقد كان مصدر التشجيع واإلقبال على الكماالت جلميع أصحابه صغاراً وكباراً  -رضوان هللا تعاىل

عليهم أمجعّي -وكوين قدوة هلم يف ترك اخلطأ فعيوهنم معلقة بك وبوالدهم ،فاتقي هللا فيهم.

وكما قلت احلديث يف الرتبية طويل ومتشعب؛ لذا أنصحك بكثرة القراءة يف جمال الرتبية والسماع
لألشرطة اليت تتحدث عن هذا اجلانب فإهنا تزيدك معرفة وخربة ،ومن مث قدرة يف التعامل مع

املواقف ،ولعل املوقع يساهم يف توفري عناوين من الكتب واألشرطة املتخصصة اهلادفة تنري لك
الدرب وتعينك .أسأل هللا -تعاىل -أن يقر عينك برتبيتك؛ إنه موىل ذلك والقادر عليه.
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أخي الصغري واإلنرتنت
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز

مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1426/05/12هـ
السؤال

يل أخ يبلغ من العمر  13سنة ،ولديه جهاز كمبيوتر غري خاص ،وبدأ يف اآلونة األخرية ابستخدام

أردت أن أفتح اجلهاز ،فوجدت أن يف صفحة اإلنرتنت عنوان
اإلنرتنت ،وصدفة  -ومن غري قصدُ -
موقع إابحي ،رغم أن الطريقة اليت كتب هبا عنوان املوقع كانت بدائية ،مما يدل على أنه مبتدئ هبذا

املوضوع ،علماً أن البيت -وهلل احلمد -بيت حمافظ ال توجد فيه ملهيات ،فهل أفاحته ابملوضوع ،أم
ماذا أفعل؟ ولكم جزيل شكري.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:

فالواجب مناقشة أخيك األصغر يف هذه املشكلة ،وليس لك ترك حماورته ،ألي سبب من األسباب؛

ألن ذلك يؤدي إىل تفاقم األمر ،واسرتسال األخ يف مثل هذه األمور.
فبّي له -مثالً -أن استخدام الشبكة العاملية
وليكن حوارك معه ابحلكمة واملوعظة احلسنةِّ ،
[اإلنرتنت] ليس للتسلية ،وإمنا للتزود من املعلومات واخلربات العلمية ،ومعرفة أخبار العامل

واملسلمّي.

ضح له أن هذه املواقع اإللكرتونية ،أول من أنشأها هم الكفار ،ومهما أرادوا هبا ،فقد استخدمها
وو ِّ
واذكر له بعض األمثلة
بعضهم لتشويه اإلسالم وضربه ،وإفساد املسلمّي وإخراجهم من دينهمْ ،
لبعض املواقع الفاسدة املفسدة ،ومنها املواقع اإلابحية.

مث اجتهد يف إقناعه بفسادها وضالهلا ،وعاقبتها الوخيمة ،وأهنا توقع اإلنسان من حيث ال يشعر يف
الرذيلة ،وتصده بذلك عن الفضيلة ،عالوة على ذلك ،جتعله عبداً هلا ،فيمكث طوال هناره وليلة

أمامها ال ير ّده يف ذلك إال النوم ،بل يتسبهب يف بعض األحيان إىل ترك الدراسة أو الوظيفة ،والبحث
وبّي له أنه وجد بعض الشباب قد أصابه املرض من جراء ذلك ،وال يعلم أحد
عن مزاولة الفاحشةِّ ،

جن ،ومنهم من يقول :إنه عّي ،ومنهم من
السبب احلقيقي يف ذلك ،منهم من يقول :إن السبب ّ
ضلة ،وحقيقة األمر  -مهما
يقول :إنه بسبب العشق أو الغرام الذي سبّبه مشاهدة املواقع الضالة املُ ِّ
ِ
معجلة يف الدنيا قبل اآلخرة ،أو قد تكون عظة وموقظة ،وقد تكون
كان السبب -أهنا عقوبة ّ

متحيصاً وتطهرياً.
مث اختم حديثك معه ،وقل له :أال تتفق معي ،أن الواجب إغالقها وعدم الدخول إليها؟ وإذا كنت ال

تستطيع ذلك ،فاترك الشبكة كلها .قل له :إن الشبكة [اإلنرتنت] أفقدت كثرياً من الشباب عقوهلم

تتصور أهنا ذهبت ابلعفة والشرف واملروءة؟ هل تعلم أهنا سلخت
يف بعض املواقع الفاسدة ،هل ّ
بعض الشباب من دينهم؟ هل تعلم أهنا أفقدت أهل الفضل فضلهم؟ وهكذاِّ ،
قرر له فساد مثل هذه

املواقع وضررها وآاثرها الفجة.

اذكر له حال إخوانه وأخواته ،وعامة أهل البيت ،وما هم عليه من خري وصالح ،أو حىت ذ ّكِره
ابألسرة واألعمام واألخوال ،وما هم عليه من سرية طيبة ،ومسعة حسنة ،وأنه يسيء إىل أهل البيت أو
األسرة ،حينما يذكر عنه كذا وكذا ،هل يرضى بذلك.

وبعد هذا أيها األخ الكرمي ...
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إن كان فيه استجابة فاحلمد هلل ،وعليك متابعة ومعرفة سلوكه ،دون أن يشعر أبنك تراقبه ،وهكذا،
ال ترتكه فرتة طويلة ،وإن مل يكن فيه قناعة وال استجابة قوية ،فدونك هي ،الشبكة اإللكرتونية العاملية

[اإلنرتنت] امنعها من البيت منعاً اباتً ،حىت حتافظ على سالمة من يف البيت من اإلخوان واألخوات.
ومن أرادها حلاجة صحيحة فيستطيع قضاءها من أي مكان فيه الشبكة العاملية [اإلنرتنت] واخلري

كل اخلري ،جتده يف الكتب واألشرطة يف جمالس الصاحلّي والعلماء ،وليس العلم وال املعرفة ،وقفاً
على الشبكة [اإلنرتنت] .
وهنا ألفت نظرك إىل شيء مهم :ما السبب الذي جعل أخاك ،يفعل ما ذكرت؟

إن كان هو الفراغ ،فاحرص على ملء فراغه ،وتوجيهاته إىل كل ما يفيده وينفعه ،اجتهد أن يصحب
أانساً أخياراً يف سنِّه.

حصن نفسك وأهلك من ذلك ،وهللا أسال ،لك التوفيق
وأين أنت من نفسك وبقية أهل البيتِّ ،

والسداد ،وألخيك وألهل بيتك اهلداية والصالح ،وأن يهيئ لكم من أمركم رشداً ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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أان غريبة يف أسريت

اجمليب أ .شرف النعمي

عضو هيئة التدريس يف كلية اجملتمع أبهبا
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1426/04/8هـ
السؤال

لدي صديقة تشتكي من سوء معاملة أختها الصغرى هلا ،صديقيت هذه كانت تعيش عند خالتها،
وعندما بلغت سن الثانية عشرة ذهبت إىل أهلها؛ ألن خالتها طلبت من أم صديقيت أن أتخذها كابنة

هلا؛ ألهنا ال تنجب ،فأم صديقيت وافقت على ذلك حلبها الشديد ألختها ،وعندما بلغت صديقيت

سن الثانية عشرة ذهبت إىل أهلها ،فهم مل يتقبلوها ،فاندهشت لذلك ،وأصبحت يتيمة بّي أسرهتا ال

تشعر ابهتمام وحب والديها وإخواهنا وأخواهتا ،وزايدة على ذلك أختها الصغرى معاملتها مع الناس
مجيلة جداً ،لكن مع أختها عكس ذلك ،لدرجة أهنا تضرهبا ،وتبصق عليها وحتقرها ،وتسخر منها

دائما وال حترتمها ،حىت إهنا ال تسمح هلا بدخول املطبخ؛ لكي تكون فاشلة يف فنون الطبخ .اشتكت
إىل أهلها من سوء معاملة أختها ،لكنهم مل يساندوها؛ ألن شخصيتهم ضعيفة أمام أختها الصغرى،

صديقيت تعيش يف منزل أهلها ،وهم متشددون يف الدين ،وكل شيء ممنوع ،قناة اجملد ممنوعة،

الصحف ،الكمبيوتر ممنوع ،البنت ما هلا إال البيت ،فصديقيت اآلن أصيبت حبالة اكتئاب حادة جداً،
انطوائية ،معظم وقتها يف غرفتها لوحدها بّي أربعة جدران ،فال أحد يسأل عنها ،املهم إرضاء أختها
الصغرى ،فإذا مل ترض أختها الصغرى ستقلب البيت رأساً على عقب ،فهم ال يريدون املشاكل ،عمر

صديقيت  26عاماً ،وعمر أختها  22فماذا أفعل هلا؟ أريد حالً ملشكلتها.
اجلواب

أوالً :أحب أن أشكر لك -أيتها الصديقة الصدوقة -مشاعرك النبيلة جتاه صديقتك.

اثنياً :ابلنسبة لصاحبة املشكلة ،واليت هي ليست بفتاة صغرية طبعاً ،فأان أنصحها أن حتاول اللجوء

إىل خالتها لتساعدها يف هذا التوجه املضاد هلا ،ألنه ال يوجد شيء بدون سبب ،فقد يكون السبب

هو غرية األخت الصغرى من مجال أختها ،أو خوفها أن أتخذ جزءاً من حنان األم واألب إذا ما
ظهرت بصورة حسنة ،لذلك فإن نقطة البدء يف عالج هذه املشكلة هي:

أ -اخلالة وحماولتها فهم سلوك األخت الصغرى ،والوقوف على سبب ذلك.
ب -على صاحبة الرسالة التفحص يف أدائها؛ ألنه ميكن أن تكون ذات عادات أو سلوكيات خاصة
أو غربية من حيث النظافة  -التحدث  ...إخل ،ولكن يضيق ويضجر منها اآلخرون ،خاصة وأن

الرسالة املرسلة إىل موقع "اإلسالم اليوم" مل يتضح من خالهلا هل استمر العداء قرابة  14سنة منذ
كان عمرها  12عاماً ،أم ماذا كان موقف األسرة يف بداية استقبال ابنتهم إليهم؟.

ج -أنت -أيتها الصديقة -ال بد وأن يكون لك دور يف كشف النقاب عن حياة صديقتك وما
حيدث فيها؛ ألن املعلومات اليت سردتيها عنها كانت منقولة منها ،وليس إحساسك ابلظلم الذي يقع
عليها ،لذلك فعليك االقرتاب أكثر من حياهتا؛ لتعلمي املواقف احلرجة اليت مرت ابلفعل يف حياة

صديقتك عقب ذهاهبا إىل أسرهتا األصلية.

كل ما أنصح به هو أنه ال يوجد يف الدنيا شيء حيدث بدون سبب ،فإذا رغبت يف العالج ال بد وأن

حتددي السبب احلقيقي وراء ما حيدث.

وأخرياً :أدعوك ألن حتسين إىل أختك الصغرى أبخالق تفوق أخالقها؛ حىت يتسىن هلا االقتناع أبنك
لست عدوة وال منافسة هلا يف املنزل ،بل قد تكوين مشاركة هلا ومعاونة ،وتذكري قول هللا -تعاىل-

يف سورة فصلت" :وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ويل محيم".
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ابنيت تعيش يف عزلة
اجمليب د .أمساء احلسّي
األستاذ املشارك يف الصحة النفسية والعالج النفسي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد
التاريخ 1426/04/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

لدي ابنة عمرها 6سنوات ،عندما كانت يف الروضة ملدة سنتّي ال تتكلم أبداً مع املدرسات وال

األطفال ،وهي عموماً هكذا مع األشخاص الذين ال تراهم كثرياً ،ولقد استعملوا معها مجيع الوسائل
للكالم ولكن دون فائدة ،إال أن هددهتا املديرة ابحلبس يف الروضة ،فتكلمت وكانت على وشك

التخرج ،تقريباً كان ابقي هلا شهران على التخرج ،وقلنا :إن املشكلة انتهت واحلمد هلل ،ولكن اآلن

هي يف الصف األول ،ونفس الشيء ال تتكلم يف الصف ال مع املُدرسة وال مع الطالبات ،وإمنا تتكلم
مع الطالبات يف الفسحة فقط ،مع العلم أهنا يف البيت غري ذلك ،ومن كثرة كالمها نشعر بصداع

ونطلب منها السكوت ،وهي تقرأ وتكتب واحلمد هلل ،ومستواها الدراسي ممتاز ،وال نعرف ما سر

عدم كالمها يف الصف ،جمرد حتريك الشفايف دون صوت.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

يطلق على حالة ابنتك سلوك اخلجل أو التجنب ،وهي اليت ال مييل فيها الطفل إىل املشاركة

االجتماعية ،أو يفضل الصمت فيها على الكالم ،ابلرغم من أنه طبيعي جداً بّي ذويه داخل املنزل.
فابنتك لديها هيبة مفرطة ووجل أو خجل ،وحتتاج إىل الثقة يف جماهبة املوقف ،وهذا السلوك جنده

يظهر بّي بعض األطفال يف الروضة وبداايت املدرسة االبتدائية ،والسيما لدى اإلانث ،واخلجل يف
حد ذاته ليس خطراً ،ولكن املشكلة فيما قد يرتتب عليه من عدم اندماج الطفل أو مشاركته مع

غريه ،والشعور ابلنقص املصاحب ،أو الغرية الداخلية من االقرتان ،ونقص اخلربات والتفاعل ،ورمبا
ظهور احلساسية االنفعالية على الطفل ،واحلذر أو العصبية ألتفه األسباب ،أو االرتباك ،والقلق

والتوتر ،أو التلعثم يف الكالم.
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جيب البحث  -يف معاجلة هذه املشكلة -عن السبب احلقيقي ،فقد يكون عدم الشعور ابألمان
والطمأنينة ،أو كثرة السخرية من الطفلة ،أو كثرة االنتقادات هلا ،أو مستوى الذكاء والتأخر يف

االستيعاب ،أو إشعار الطفلة ابلتبعية ،وكثرة مراقبة سلوكيات الطفلة ،أو تدعيم فكرة أن الطفلة

خجولة ،وتريد ذلك أمام الطفلة أو أمام الناس مما يثبت هذا السلوك ،وهناك سبب آخر لكن أظنه
ينطبق على حالة طفلتك ،وهو اضطراب يف النمو اجلسمي ،مثل اضطراب اللغة ،أو بعض األمراض
األخرى اليت تؤدي ابلطفل إىل التجنب ،ولعالج مثل هذه احلالة جيب األخذ يف االعتبار أن الطفلة

حساسة إبفراط ،وهي حباجة إىل إعادة بناء للثقة ابلنفس ،وتدعيم مفهوم الذات لديها ،أعطيها

مسؤولية أو محليها أدواراً قيادية ،وتقبلي نقاط الضعف فيها ،وعليك جبعل املوقف أو غرفة الصف

مشوقة وليست غريبة أو مفاجئة ،وتشجيع التعبري عن النفس وإبداء الرأي ابلتعاون مع املعلمة داخل

الصف ،كأن تطلب املعلمة من مجيع األطفال وصف مشهد مجيل أو احلديث عن قصة ممتعة ،أو

احلديث عن رحلة مجيلة ،أو إدخال سلوك اللعب أو العمل مع الوصف واحلديث ،وميكن االستفادة
من منوذج شجاع وجريء من األطفال وتشجيعه وتشجيع الطفلة على اخلطابة والتعبري ،واستخدام

عبارات فيها ،أو توجيه أسئلة تستلزم إجاابهتا ،البدء بكلمة( :أان) واستخدام مسابقات أو إكمال

مجل انقصة متتدح الفصل أو املعلم ،وتقدمي مكافأة هلا إذا جنحت يف ذلك ،وحتاشي توجيه النقد ،بل

امتداح الطفلة ،واحلديث عن األطفال اجلريئّي ،وبعد ذلك أصبحوا أبطاالً من خالل القصص

واحلكاايت ،وهام جداً الرتكيز على ردة فعل اآلخرين اجلميلة نتيجة هذه اجلرأة .وهام جداً تعديل

أسلوب معاملة الطفلة املتبع من قبل املعلمة ،فقد تكون متيل إىل التهديد أو العنف ،أو االستعجال

بتنفيذ الطلب ،أو أن نربة صوهتا عالية  ...إخل ،والطفلة حباجة إىل تشجيع ومكافأة ،وأطمئنك عموماً
أبن كثرياً من احلاالت تتحسن بعد ذلك ،أي يف املرحلة االبتدائية ،ولكن ال بد من التفهم والصرب

والتشجيع وعدم االنتقاد املستمر .وفقك هللا.
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عالقة جنسية بّي األطفال!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1422/7/19

السؤال

 :هل العالقة اجلنسية بّي األطفال ( 9 - 5سنوات تقريباً) أمراً عادي ..أم أن هناك خلل ما؟؟ أرجو

إفاديت..

اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك تواصلك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..وأن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل..
وأما عن استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :العالقة اجلنسية بّي األطفال اي عزيزي ليست أمراً عادايً ..بل هي نذير سوء ..وبداية

احنراف !!!..كيف  ...؟! رمبا ال جيد األطفال يف هذا العمر املتعة احلقيقية هلذه العالقة ..وال يدركان
أبعادها !!!..ولكن السؤال ..كيف عرف األطفال هذا السلوك واستدلوا عليه.؟!! ومارسوه..؟!!!

اثنياً :هناك خلل وال شك  -بل خلل خطري !!!..رمبا جتاوز األطفال إىل غريهم !!..فهم إما قد رأوا
ذلك ..وهذه مشكلة ..فمن رأوا..؟ وكيف رأوا !!..وإما قد مسعوا..؟! وإما قد غرر أبحدهم

واستدرج ..فإعتاد على ذلك ..ومارسه ..دون إدراك لعواقبه !!!..واالفرتاضات هنا كثرية جداً.
اثلثاً :يلزم تدارك األمر عاجالً ..عن طريق سؤال هؤالء األطفال متفرقّي عن هذا األمر ..وممن

عرفوه ..واكتسبوه..؟ وكيف رأوه !!..وليكن السؤال هبدوء ..وسعة ابل ..لوضع اليد على مكمن

الداء ..والتأكد من ذلك ..وعدم االستعجال مث عالج األسباب بطريقة ((عقالنية)) وحازمة وعدم
التهاون يف هذا األمر ..والتوضيح هلؤالء األطفال عن خطورة هذا األمر ..وشدة عقوبته عند هللا..

ومساعدهتم على جتاوزه ونسيانه.
رابعاً :املتابعة  -أخي الكرمي  -واحلذر ..مها من أهم األشياء  -بعد توفيق هللا وحفظه  -يف احلفاظ
على أخالق وأعراض احملارم من األطفال وغريهم وقد يؤتى احلذر من مأمنه!!! كما يقال ..فاهلل..

هللا ..ابلدعاء ..وقراءة األوراد الشرعية فهي احلصن احلصّي ..مع تعويد األطفال على مصارحة
والديهم مبا يعرتيهم ويعرتضهم من عقبات وإخبار األطفال هبذا السن حبيل بعض ((السفلة)) لإليقاع

هبم ..والتغرير هبم  ...ويلزم هنا الوضوح وتسمية األشياء أبمسائها ..وإخبار الطفل مبا جيب عليه هنا

من تصرفات ملواجهة مثل ذلك ليكتسب احلصانة الداخلية ..وحىت ال يصبح صيداً سهل املنال..

وفقكما هللا ومحاكما من كل مكروه ومجيع شباب وأطفال املسلمّي.
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اثنيًا :العالقات العاطفية
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أرجوكمِّ ..
فرقوا بيننا!

اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1427/01/14هـ
السؤال

أرجوكم ساعدوين ،ال ترتكوين حائرة معذبة ،فقد اكتفيت من هذا العذاب ،إنه عذاب أان من جلبته

لنفسي ،أان فتاه ملتزمة ،لكين وقعت -مبكاملة هاتفية -مع شخص كان هدفه التسلية فقط ،ال أدري
ما الذي حصل يل وجعلين أقبل تلك املكاملة؟ ولكين قبلتها هي ابلذات ،أحس أحياانً أبن ريب يسرت

علي كثرياً -فلله احلمد -فهذا الشخص ليس لئيماً ،فهو مل حياول إيذائي أبداً ،ابلرغم من أين أرفض
له طلبات كثرية!!!

وأستطيع أن أقول :إننا أحببنا بعض إىل حد اجلنون ،اعرتف يل بذلك وطلب مين الزواج ،وافقت،
لكنه ال يستطيع اآلن؛ ألنه طالب ابلكلية ،أتثر مستواه الدراسي وحاول تركي مرات كثرية وأان

أشجعه على ذلك ،ولكنه ما إن يبدأ بذلك إال ويرجع بعد يوم أو يومّي ،وأان أحبه وال أريد أن يصيبه

شيء بسبيب.

قرران أن نشجع بعضنا ونتكلم عن عظم ذنبنا أمام هللا ،لعل ذلك يردعنا لكن مع ذلك ال نستطيع
أن نتخيل احلياة بدون أن نتصل ببعض.

ال أجد أمامي غري دموع اآلالم واحلسرة واحلب والعذاب؟ أرجوكم ساعدوين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد أتملت ملا أصابك ورثيت حلالك ،وقلت يف نفسي :مىت تدرك بناتنا وأخواتنا احلال والواقع ،مىت
تنتهي معاانة الفتيات من املزعجات؟ وإليك خطة اخلالص -إبذن هللا -وهي أتمالت وخطوات:
أوهلا :أن ميل املرأة للذكر ميل فطري تدفعه غريزة ركبها هللا سبحانه -وتعاىل -يف اجلنسّي ،وكل

شيء فطري فله حل لدى الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.

والثانية :أن االتصال من الرجل ابملرأة أو العكس حيكمه يف مجيع فصوله عاطفة جياشة غامرة مغرقة،
وأن العقل يغيب يف مجيع فصول العرض ،والعاطفة ال ميكن أن تسري احلياة أبداً ،ولذا اشتطرت

الشريعة يف النكاح أن يكون مثة ويل للمرأة ،وال ميكن أن تزوج نفسها مع أهنا تستطيع أن جتري أعظم
الصفقات املالية بدون الرجوع إىل رجل ،فهي يف ابب تدبري املال ال ينقصها شيء فطري يف أصل

اخللقة واملتحكم إليه العقل ،وأما ابب النكاح فتقع يف الفخ فقد يستدرجها من ليس هلا بكفء؛ ألن
العاطفة الغريزية -امليل للذكر -حاضرة يف نفسها تغطي العقل أو حتجب أفضل أشعته.

الثالثة :أن اخلالص من [العذاب ،احلرية ،الذنب ،املرارة]-كما وصفت حالك -يكون ابالجتاه

املعاكس وابلتدريج.

املرحلة األوىل :خماطبة العقل يف طرح هذا السؤال :شاب يتصل بفتاة قصده التسلية ،فهل يكون

أميناً من أييت البيوت من غري أبواهبا؟ وهل يرغب أن يُـتهصل على أخواته أو قريباته؟ مث كم اتصل
بعدك وقبلك وأثناء االتصال بك على بنات وغرر هبن؟!!

واملرحلة الثانية :يطلب طلبات كثرية وترفضّي ،ومع ذلك تصفينه بعدم اللؤم ،حيث إنه مل يؤذك ،هذا

ضرب من تغييب العقل قريب من اجلنون ،يطلب ما ال حيل كم هو أمّي وصاحل؟! وحيث إنه مل يبتزك

فه و غري لئيم ،وأما تعلقك به وهو سبب طلباته غري امللباة من قبلك فهو حسن ومجيل ..قاتل هللا
احلب األعمى كيف جيعل السيئات حسنات؟!
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املرحلة الثالثة :الذئب حياول الكف عن االفرتاس ابملواعظ ،والعرب تقول يف أمثاهلا" :إذا سبح
القيطوم سرق القط" فالتجاوز وانتهاك احلرمات وحرق الفضيلة وتعذب نفس مؤمنة لبس لبوس

الدين والوعظ "خوش قرار" قررمتوه.

املرحلة الرابعة :بعد أن يقتنع العقل أبن هذا املتصل لص سارق ال أمانة لديه يتلذذ إبيذاء املؤمنات

وتعذيبهن ،ويطلب ماال حيل فكيف يقبل زوجاً؟ واعلمي أن جل الزجيات يف اخلليج اليت كانت

مسبوقة بلقاءات أو اتصاالت -ولو بريئة -انتهت ابلطالق ومن بقي فهي حترتق بنار الشك والريبة،
فالرجل يقول يف نفسه :خانت هذه املبادئ وقبلت االتصال يب فهي سوف تتصل بغريي ومثله املرأة.

وأخرياً :ضعي على معصمك مطاطاً ،فإذا وردت على خاطرك ذكراه فشري املطاط والسعي

معصمك ،وقويل بصوت مسموع لنفسك :كفي كفي ،مث أوردي على نفسك عيوبه ومساوئه ،مث
انشغلي أبمر دين أو دنيا من قراءة وذكر واستعاذة وحديث وعمل يف البيت يشتت هذا الوارد ،فبعد

أسبوعّي أو ثالثة خيف جداً وهذا جمرب.

واحذري أن يعبث الشيطان أو صاحبك فيقول تنقطع العالقة بيننا ابلتدريج ،بل مباشرة وبكل قوة،
احرقي شرحية اجلوال ،وكفي عن الرد على التلفون الثابت هذه املدة على األقل ،وكما كنت قوية يف

االتصال به فكوين قوية يف املفارقة.
أعانك هللا وزرع يف نفسك القوة والثقة واحلرص على ما ينفعك.
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ضعيف الثقة ابلنفس

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1425/10/17هـ
السؤال

أخي مشرف النافذة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أان شاب متعلم ،لكن تصادفين بعض املشاكل يف حيايت ،بسبب تفكريي أو أفكار تنشأ من داخلي،
وهي ترتكز يف عالقيت مع اجلنس اآلخر ،فأان أحس إبحراج كبري عندما أدخل أماكن تعج ابلفتيات

كاألسواق مثالً ،أحس أبن الكل يتحدث عين وعن شكلي ،ويعلقون ابستهزاء علي ،فال أستطيع أن
أعمل شيئاً إال أن أتضايق جداً ،كذلك تربطين عالقة طاهرة مع إحدى الفتيات ،لكين أحياانً أسبب

املشاكل معها بسبب تفكريي وغرييت اجملنونة ،فتتوارد علي أمور فتكرب يف خميليت إىل درجة أين أحس

أحياانً أهنا تضحك علي ،واحلب الذي بيننا من طريف فقط ،أان تعبت جداً من هذه احلالة ،أفيدوين
أفادكم هللا.

اجلواب

أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا -تعاىل -لنا ولك التوفيق والسداد يف الدين والدنيا ،إنه ويل ذلك

والقادر عليه.

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :لقد قمت بتشخيص جزء من مشكلتك ،وسأكمل لك الباقي ،فلقد ذكرت أن سبب املشكلة
لديك (أفكار تنشأ من داخلك)  ،وهذا صحيح ،فحياتنا النفسية  -اي عزيزي -من صنع أفكاران،

ولكي تنجح ال بد أن تتخيل نفسك انجحاً ،أما إن حاصرت نفسك ابخلوف من الفشل ،وانتظار

آراء الناس فيك ،فثق أنك ستستمر يف دوامة من اخلوف وانعدام الثقة ،والتهيؤات اليت تفرتضها من

اآلخرين ،وهكذا ،مزيداً من التعب والقلق ،والعزلة اليت قد تتطور إىل ما ال حتمد عقباه.

اثنياً :السبب احلقيقي لكل ذلك ،أن عاملك الداخلي (مشوش) ونظرتك إىل نفسك نظرة سلبية،
فلماذا ال تغري هذه النظرة السلبية إىل نظرة إجيابية؟ فلست أقل من سواك ،وما ال تستطيعه اآلن
إبمكانك أن تتعلمه غداً ،فاستعن ابهلل وق ِو عزميتك ،وكن واثقاً بنفسك ،وال تنشغل كثرياً آبراء
اآلخرين جتاهك ،ونظرهتم إليك صدقين كل مشغول بنفسه عما سواه.

اثلثاً :ال أدري ملاذا حصرت املشكلة (ابجلنس اآلخر) رغم أن مشكلتك عامة ،ولكن يظهر أنك

مغرم كثرياً بنظرة (اجلنس اآلخر) جتاهك؟ اي عزيزي :دع اجلنس اآلخر لنفسه ،وال تنشغل كثرياً مبا

يفكر فيه ،فذاك من الشيطان ،واجعل مهتك عالية ،وال تلتفت للصغائر ،فإن اهلموم بقدر اهلمم،
ويظهر  -وهللا أعلم -أن جلساءك يهتمون كثرياً هبذا األمر ،فتجاريهم أنت فيه ،تذ هكر  -اي عزيزي-
أخواتك وقريباتك ،وهل تسمح لكائن من كان مبجرد التفكري يف جلب استحساهنن.

رابعاً :ابلنسبة (لعالقتك الطاهرة)  -كما مسيتها -مع هذه الفتاة فإن تفكريك وغريتك ،راجعة إىل
تغري هذا املنظار إىل منظار إجيايب ،وثق
(نظرتك السلبية) إىل نفسك ،كما أسلفت ،وستزول مبجرد أن ِّ

أنك قادر على ذلك بعون هللا ،ولكن أنشدك ابهلل إن كان هدفك (سامياً) فبادر فيه فوراً ،وإال

فأغلق هذا املوضوع ،وانشغل مبعايل األمور ،حىت يوفقك هللا وحتصن نفسك ،فإين أخشى عليك من

العواقب يف الدنيا والدين .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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كان قراراً حازماً !!..واآلن..؟!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/12/13

السؤال

أسأل هللا تعاىل يل ولكم وجلميع املسلمّي الصحة واهلداية والثبات على احلق إنه ويل ذلك والقادر
عليه......أما بعد :أبعث إليكم هبم طاملا أرقين .لعلي أجد من يشري علي ويوجهين .قبل سنتّي تقريبا

تعرفت على شاب من أهل بلدي واستمرت عالقيت اهلاتفية معه مدة شهر واحد فقط ال غري..بعد
ذلك حصل بيننا نقاش بسيط فخريين بّي البقاء معه أو العكس فاخرتت االنفصال بكامل إراديت

وقناعيت يف ذلك الوقت لعدة أسباب أوال :إنين طوال ما كنت أحدثه كنت أشعر بذنب .كنت أحتقر

نفسي وأنين سأبلغ العشرين وتصرفايت كأين مراهقة .أيضا كنت أشعر ابخلوف ال أدري قد يكون منه
أو من كثرة القصص اليت أمسعها عن الفتيات الاليت سلكن هذا الطريق .وأيضا هو رجل فيه شيء من
الغرور ،هذا اإلحساس كنت أشعر به من خالل مكامليت له؛ لذلك أردت أن أريه أنين قوية وأستطيع

أخذ قرار  ...املهم يف آخر مكاملة وبعد أن أخربته قراري وجه يل عدة نصائح يف حيايت املستقبلية

ويف دراسيت ..كل هذا وأان مل أندم بل العكس كنت أقول :إنين عملت الصحيح ،وإنه ابلتأكيد كذاب

ولعاب !!....وقد مضت  -اآلن -ثالث سنوات على هذا األمر ومن هللا علي ابحلج .كنت وأان
حاجة أدعو له ،وأقول :اللهم اعف عين ،اجتمعت معه على معصية ومع ذلك أدعو له ،أان ال أريد

أن أعود إىل الضالل مرة أخرى ،ولكنين ال أكف عن التفكري فيه دائماً ،أشعر أن هناك ارتباطاً بيين

وبينه ،أو هكذا أختيل ال أعلم ،ال أخفيكم سراً أنين ما صليت أو دعوت إال ودعوت له وهللا إنين

أخصه ابالسم وأدعو له كما أدعو ألمي وأيب..حاليا عندي أمل كبري يف أنه سيأيت وخيطبين .ال أدري

ملاذا لكنه ال يفارق خيايل دائماً ،أفكر به أصبحت أرفض أي خاطب يتقدم يل حبجة أنين أكمل

دراسيت لكن الواقع أنين على أمل انه سيأت يوماً..أرشدوين أرجوكم هذا الشعور يعذبين ال أعلم هل
أان على حق أم على ابطل ،ال أدري هل شعوري هذا حقيقي أم الشيطان يوسوس يل أان حاليا أشعر

بفراغ كبري خصوصاً أنين على االنرتنت حقيقة أخشى من الفتنة ،أخشى أن أنزلق يف هذا التيار يف

الدردشة واحلوار..أرجو أن تطلعوا على رساليت ،وأمتىن الرد علي وإرشادي .هل شعوري هذا حقيقي

هل هو كان صادقاً معي  ...وجزاكم هللا عين وعن املسلمّي كل خري؟

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما عن
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:أوالً :لقد كان هاجسك وقتها وخوفك وقلقك ..هو صوت

الضمري احلي يف داخلك ..وصوت الدين ..وصوت الرتبية احلقة ..صوت اخلوف من هللا واخلشية من

عقابه اليت تكمن يف نفسك النقية ..اليت ترفض اخلطأ والتجاوز واخليانة!!..

()127/19

اثنياً :امحدي هللا تبارك وتعاىل إذ رمحك ..ودلك على اخلري وهداك إليه ابختيارك إهناء هذا األمر "
وهو املكاملات اهلاتفية " مع هذا الشخص ..ألنك ال تدرين إىل ماذا ستنتهي لومل تنهيها..؟! رمبا

انتهت إىل فضيحة أو كارثة أو غري ذلك مما يتكرر حدوثه يف مثل هذه األمور ..والضحية دائماً هي

الفتاة وعائلتها!!..

اثلثاً :أتكدي أن هذه العالقة لو استمرت ..فإهنا قد تنتهي إىل أي شيء ..إال شيئاً واحداً ال ميكن

أن حتققه مهما علت الوعود وتكررت العهود وهو " الزواج " !!..ملاذا؟! ألن من يريد أن خيتار زوجته
لن خيتارها هبذا الشكل ويقبلها هبذه الطريقة!! وحىت لو قبلها وهي نسبة ضئيلة ال تكاد تذكر ..فإن

البداايت لن ختتفي من ذاكرة الرجل وستكون مهاً يؤرقه ..وهاجساً يسقط عليه الكثري من املواقف

احلياتية العابرة !!..وابلتايل يتحول إىل ورم خبيث يف جسد احلياة الزوجية ينتهي غالباً إىل إهنائها..؟!
رابعاً :كثريات هن املخدوعات الاليت مررن مبثل جتربتك ولكنهن صدقن الوهم واسرتسلن ابحلديث..
وسرن هبذا الطريق الشائك !!..ويف النهاية ..حسرات ..وزفرات ..ودموع وآهات !!!..بل وعار
وشنار!!! فانظري هلذا األمر من هذه الزاوية ..والعاقل من وعظ بغريه ال من وعظ بنفسه!!
خامساً :دعينا نتجاهل كل االعتبارات األخرى ..ونفرتض أن هذا اإلنسان كان  -فعالً  -سيخطبك
ويتزوجك فمن قال لك إن سريته وأخالقه كانت ستعجبك وستقبلينه لو تقدم لك..؟!! رمبا كان

شخصاً اتفهاً ..مغروراً ..منحرفاً..؟! ورمبا ..ورمبا !!..علماً أن بعض االعتبارات ال ميكن جتاوزها أو
جتاهلها ..ألهنا تدخل ضمن الثوابت الشرعية واألخالقية.

سادساً :بغض النظر عن كل شيء فلقد تصرفت كما جيب  -بعد أن كدت أن ترتدي إىل طريق

اهلاوية ..فامحدي هللا واسأليه الثبات حىت املمات ..واحذري من كيد الشيطان ونزغاته وتلبيسه فهو
الذي يسعى  -أخزاه هللا  -إىل أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ..فاحلذر ..احلذر!! سابعاً :هللا..
هللا ابختيار الرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ..وعليك  -أخيت الكرمية  -بصدق
االلتجاء إىل هللا أبن حيفظك ويوفقك ويعيذك من الشيطان ..وعليك بقراءة األوراد اليومية..

واالستغفار ..وإحسان الظن ابهلل ..واالنشغال ابلطاعة قدر اجلهد ..ووضع اجلنة نصب عينيك..
واالحتياط لنفسك ودينك ..وأما ما تشعرين به من الفراغ ..فاغتنمي فيه مخساً قبل مخس كما جاء
يف احلديث (فراغك قبل شغلك ..وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك

وحياتك قبل مماتك ..احلديث)  .وفقك هللا ومحاك ،وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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هل استمر يف هذا الطريق؟!!
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1422/6/13

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

لن أطيل عليكم ..أان فتاة غري متزوجة وقد تعرفت على شاب مسلم وهو من أحد البالد األجنبية..
وكانت عالقتنا جمرد حديثا ابلكتابة دون الصوت ..نتحدث عن اإلسالم وما شابه ذلك بدأت
العالقة تتطور فلم تعد نتحدث عن اإلسالم بل عن بعض األمور الشخصية بدأت أتضايق من هذا

التطور فهل أستمر على عالقيت به علما أبنه حديث عهد ابإلسالم ..ويريد معرفته بشكل أوسع..
وجزاكم هللا خريا..

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته..

هللا سبحانه وتعاىل أودع يف خلقه غريزة االجنذاب بّي الكائنات وهو اجنذاب الذكر لألنثى حلكمة

يريدها سبحانه وتعاىل والبشر بذكورهم وإانثهم االجنذاب بينهم ظاهر والذي يؤطر هذا االجنذاب هو
الشكل اجلنسي أو الغريزة اجلنسية ،أي أهنا القوة الدافعة لذلك ،لذلك جعل هللا سبحانه التزاوج بّي

الذكور واإلانث ،ومجيع املخلوقات متارس هذا التزاوج على سجيتها ،أما بنو البشر فقد ضبط هذا
التزاوج ابحلدود الشرعية املعروفة ،فإذا انفلت وتعدى هذا االجنذاب إىل ساحات أخرى غري ساحة
الزواج الشرعي حتولت احلياة إىل الدرك البهيمي الذي بعده تعم الفوضى وتنتشر األمراض.

مسألتك من هذا النوع فالذي بينكما هو اجنذاب ذكر ألنثى مر مبراحل مساعدة إلجياد األرضية
املنطقية له فال حظي قولك كان احلديث أول األمر عن الدعوة وأمور اإلسالم وهذا أمر طبيعي أن
حيدث فال يعقل أن يتم االجنذاب املؤدب بشكل عنيف أو سخيف مع العلم أنه يف بعض احلاالت

قد حيدث!! فأنت وهو عندما يكون احلديث بينكما يؤطر ذلك لذة مشرتكة بينكما جتعل احلديث
يستمر ألطول فرتة ممكنة (صح) والدليل هذا التحول يف املسار احلديثي من الدعوة إىل أمور

شخصية تسيطر عليك وعليه مما جعلك حتسّي بدبيب اخلوف منه ،فقد يكون احلديث اجته إىل

الساحل العميق ،وجيد أنك تصارعّي من أجل التوقف ولكن احليل النفسية والشيطانية ،تقول لك
إنه حباجة إليك لتفقهيه يف اإلسالم بينما األمر غري ذلك ،واملراد هو استمرار احلديث الطول فرتة
ممكنة ورمبا تطور األمر إىل ماال حتمد عقباه!! عندها قل على العفة السالم.
أخرياً نصيحيت لك اي بنييت اهلرب ،اهلرب ،اهلرب ،وسيجد من يعلمه اإلسالم غري الغزال الضعيفة.

مث احذري من هذا املنزلق والنفق وهو االخنداع هبذه احلوارات املعسولة يف ظاهرها ويف ابطنها السم
الزعاف خاصة أنك ال زلت صغرية فإذا وقعت فريسة هلذه احلوارات فستجدين نفسك يف حبر آسن،

وإن كان وال بد منها فلتكن مع بنات مثلك ..وإايك أن خيدعك الرجل .هذه نصيحيت لك ..رعاك
هللا.
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عالقة غري متزنة!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/4/22

السؤال

يف البداية أشكر القائمّي على هذا املوقع على كل ما يبذلونه من جهد خلدمة أبناء األمة اإلسالمية
السؤال هو :أان شاب متعلم لكن تصادفين بعض املشاكل يف حيايت بسبب تفكريي أو أفكار تنشأ

من داخلي وهي ترتكز يف عالقيت مع اجلنس اآلخر فأان أحس إبحراج كبري عندما أدخل أماكن تعج
ابلفتيات كاألسواق مثالً أحس أبن الكل يتحدث عين وعن شكلي ويعلقون ابستهزاء علي فال

أستطيع أن أعمل شيء إال أن أتضايق جداً كذلك تربطين عالقة طاهرة مع أحد الفتيات .لكين

أحياانً اسبب املشاكل معها بسبب تفكريي وغرييت اجملنونة تتوارد علي أمور فتكرب يف خميليت إىل درجة

أين أحس أحياانً أهنا تضحك علي واحلب الذي بيننا من طريف فقط أان تعبت جداً من هذه احلالة
أفيدوين أفادكم هللا ..ولكم جزيل الشكر..

اجلواب

أشكر لك ثقتك ..وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد يف الدين والدنيا ..إنه ويل ذلك والقادر

عليه.

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه- :

أوالً :لقد قمت بتشخيص جزء من مشكلتك ..وسأكمل لك الباقي !!..فلقد ذكرت أن سبب

املشكلة لديك (أفكار تنشأ من داخلك !!! )..وهذا صحيح فحياتنا النفسية اي عزيزي من صنع

أفكاران !!..ولكي تنجح البد أن تتخيل نفسك انجح! أما إن حاصرت نفسك ابخلوف من الفشل..
وانتظار آراء الناس فيك ..فثق أنك ستستمر يف دوامة من اخلوف وانعدام الثقة ..والتهيؤات اليت

تفرتضها من اآلخرين ..وهكذا ..مزيداً من التعب والقلق ..والعزلة ..اليت قد تتطور إىل ماال حتمد

عقباه.

اثنياً :السبب احلقيقي لكل ذلك ..أن عاملك الداخلي (مشوش) ونظرتك إىل نفسك نظرة سلبية!!!
فلماذا ال تغري هذه النظرة السلبية إىل نظرة إجيابية ..فلست أقل من سواك ..وماال تستطيعه اآلن..

إبمكانك أن تتعلمه فاستعن ابهلل وقوي عزميتك ..وكن واثقاً بنفسك ..وال تنشغل كثرياً آبراء اآلخرين

جتاهك ..ونظرهتم إليك صدقين ..كل مشغول بنفسه عما سواه!!

اثلثاً :ال أدري ملاذا حصرت املشكلة (ابجلنس اآلخر!!!) رغم أن مشكلتك عامة!! ولكن يظهر أنك

مغرم كثرياً بنظرة (اجلنس اآلخر) جتاهك!!!؟ اي عزيزي ..دع اجلنس اآلخر ..لنفسه ..وال تنشغل كثرياً

مبا يفكر فيه ..فذاك من الشيطان ..واجعل مهتك عالية ..وال تلتفت للصغائر ..فإن اهلموم بقدر
اهلمم!!! ويظهر وهللا أعلم أن جلساؤك يهتمون كثرياً هبذا األمر ..فتجاريهم أنت فيه !!..تذكر اي
عزيزي أخواتك وقريباتك وهل تسمح لكائن من كان مبجرد التفكري يف جلب استحساهنن.

رابعاً :ابلنسبة (لعالقتك الطاهرة) كما مسيتها مع هذه الفتاة فإن تفكريك وغريتك ..راجعة إىل
(نظرتك السلبية) إىل نفسك ..كما أسلفت وستزول ..مبجرد أن تغري هذا املنظار إىل منظار

إجيايب !!..وثق أنك قادر على ذلك بعون هللا  0ولكن ..أنشدك ابهلل إن كان هدفك (سامياً) فبادر

فيه فوراً ..وإال فأغلق هذا املوضوع ..وانشغل مبعايل األمور ..حىت يوفقك هللا وحتصن نفسك ..فإين
أخشى عليك من العواقب يف الدنيا والدين.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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تعرفت على شاب!
مل خيطبها أحد ،فهل تعذر لو ّ
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/10/29هـ

السؤال

أان بنت يشهد كل من عرفين أبنين على خلق ودين ،وأسأل هللا أن يهديين إىل سواء السبيل ،ولكن
مشكليت هي أنين كنت منغلقة على نفسي ،ومتمسكة بشكل واضح ابلدين حىت بعد عين اجلميع،

املشكلة هي أين مل يتقدم للخطبة إيل سوى شخص واحد ،وهو غري مناسب من مجيع اجلوانب،

ومسعت عن قصص احلب العديدة على النت فتعرفت على شاب من النت وحدثين يف التلفون،

ولكين غري سعيدة مبا أفعل ،أشعر أنه حرام ،مع العلم أين يف منتهى االحرتام يف كل كالمي معه ،أان يف

حرية شديدة ،ماذا أفعل؟ أان أريد أن أقطع هذا الكالم مع الشاب ،وأن أعود إىل هللا ،ولكن كيف
وأان مل يتقدم يل أحد؟ مع العلم أين واحلمد هلل مجيلة .أفيدوان جزاكم هللا خرياً ،وأرجو الدعاء يل

وألمثايل.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بيده امللك ،يعطي من يشاء مبنِّه وفضله وكرمه ،ومينع من يشاء حبكمته وعدله ،فال
مع ِّقب ألمره ،وال راد لقضائه وفضله ،وهو على كل شيء قدير ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة
للعاملّي ،نبينا حممد الصادق األمّي ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إىل األخت السائلة  -حفظها هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،سائلّي املوىل  -جل وعال -أن
جتدي عندان كل ما ينفعك ويفيدك يف دنياك وآخرتك ،ونتمىن منك دوام االتصال واملراسلة على

املوقع.

أخيت الفاضلة :لقد قرأت رسالتك مرات عديدة ،وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،ولكن ساءين جداً
تالعب الشيطان بك ،واخنراطك يف طريق التحدث مع الشباب على النت ،فهذه بداية النهاية
املؤسفة هلذا الطريق ،فاربئي بنفسك اي أمة هللا أن تتلوثي وتقعي يف هذا املستنقع اآلسن ،فمن اآلن

اقطعي عالقتك مع هذا الشاب ،وال تعودي ملثل هذا العمل السيئ ،فأنت بنفسك غري راضية عن
هذا العمل ،وقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك

وكرهت أن يطلع عليه الناس" أخرجه مسلم ( )2553من حديث النواس بن مسعان  -رضي هللا عنه

.-

واعلمي اي أمة هللا أن كل شيء بقضاء هللا وقدره ،فيجب علينا أن نرضى بقضاء هللا ،ونؤمن إمياانً
جازماً ،ال يعرتيه أدىن شك أبن هللا يقدر لنا كل خري ،فعلينا الرضا والتسليم لقضاء هللا وقدره،
ونفوض أمران هلل سبحانه وتعاىل ،وال جنعل للشيطان علينا سبيال.

كما أود أن أوضح لك أمراً أال وهو أن عمرك ليس ابلكبري ،فأنت ابملقارنة بغريك من الفتيات سنك

صغري جداً ،وما دمت أنت هبذا االلتزام والتدين واخللق اجلميل ،واجلمال اخللقي فتأكدي أبن هناك

الكثري ممن يرغب يف مثلك؛ ألن مجيع صفاتك مؤهلة أبن يرغب فيك الرجال إبذن هللا تعاىل ،ولكن

عليك ابختيار صاحب الدين واخللق القومي؛ حىت تكون حياتكما على تقوى من هللا من أول يوم،
وهناك بعض النصائح أود أن أزفها إليك عسى هللا أن ينفعك هبا ويقر عينك ابلزوج الصاحل والذرية
الصاحلة ،واحلياة السعيدة والعيشة الرضية اللهم آمّي.
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إذا كانت نفسك تواقة للزواج فعليك ابآليت:
( )1صدق اللجوء إىل هللا والتضرع إليه أبن ييسر أمر زواجك ،وكوين على يقّي ابستجابة هللا لك
ك ِعب ِ
هاع إِذَا َد َع ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
ان" [البقرة :من
يب َد ْع َوةَ الد ِ
"وإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
قال تعاىلَ :
يب أُج ُ
ضطَهر إِذَا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
وء" [النمل :من اآلية. ]62
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
ََ
الس َ
اآلية ، ]186وقال تعاىل" :أَ هم ْن ُجي ُ
ْت
( )2عليك بكثرة الذكر واالستغفار ،فاالستغفار مفتاح من مفاتيح الرزق ،قال تعاىل" :فَـ ُقل ُ
ِ
ِ
ّي" [نوح]12-10 :
استَـ ْغ ِف ُروا َربه ُك ْم إِنههُ َكا َن غَ هفاراً يُـ ْر ِس ِل ال ه
اء َعلَْي ُك ْم م ْد َراراً َوميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَنِ َ
ْ
س َم َ
.

ِ ِ هِ
ين ال َِجي ُدو َن نِ َكاحاً َح هىت
( )3عليك ابحلشمة والعفة ،وااللتزام بشرع هللا قال تعاىلَ :
"ولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
يُـ ْغنِيَـ ُه ُم ه
ضلِ ِه" [النور :من اآلية. ]33
اَّللُ ِم ْن فَ ْ

( )4عليك بتقوى هللا يف السر والعلن ،فتقوى هللا أساس كل خري ،ومفتاح كل بر ،وإغالق كل شر
ث ال َحيت ِسب ومن يـتـوهكل علَى هِ
ِ
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً َويَـ ْرُزقْهُ م ْن َح ْي ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ
قال تعاىلَ :
اَّللَ َابلِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل ه
إِ هن ه
اَّللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْدراً"
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً"
[الطالق ، ]3-2:وقال تعاىلَ :
ِ ِ
[الطالق :من اآلية ، ]4وقال تعاىل" :ومن يـت ِهق ه ِ
َجراً" [الطالق :من
اَّللَ يُ َك ّف ْر َع ْنهُ َسيِّئَاتِه َويُـ ْعظ ْم لَهُ أ ْ
ََ ْ َ
اآلية. ]5
( )5ينبغي على ويل أمرك إذا تق ِّدم لك شاب صاحب دين وخلق أن يبادر بتزوجيك وال يضع
العقبات ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" -إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن

فتنة يف األرض وفساد كبري" أخرجه الرتمذي ( )1084من حديث أيب حامت املزين  -رضي هللا عنه-

وقال :حديث حسن غريب.

( )6عليك ابلبعد عن كل ما يثري شهوتك سواء املسموع أو املشاهد أو املقروء.

( )7إذا زاد فوران الشهوة عندك فعليك ابلصيام ،كما أرشد إىل ذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم-
حيث قال" :اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له
وجاء" متفق عليه أخرجه البخاري ( )5066ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود  -رضي هللا

عنه ،-أي وقاية من الوقوع يف احلرام ،والنساء يف ذلك األمر سواء بسواء مع الرجال ،لقوله  -صلى
هللا عليه وسلم" -النساء شقائق الرجال" أخرجه الرتمذي ( )113وأبو داود ( )236وأمحد

( )25663من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -وعند أمحد ( )26577والدارمي ( )764من
حديث أم سلمة  -رضي هللا عنها.-
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( )8إذا خفت على نفسك العنت والوقوع يف احلرام ،فال مينع أن ختربي أحد إخوانك أو حمارمك
العقالء أو ويل أمرك أبن يعرضك على أحد الصاحلّي ليتزوج بك ،وهذا األمر ليس فيه غضاضة ،وال
عيب ،وال أدىن إحراج لك وال ألهلك ،وقد فعل ذلك خري الناس بعد الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم -وهم صحابته الكرام  -رضوان هللا عليهم -مجيعاً ،فقد ثبت أن عمر  -رضي هللا عنه -قد
عرض ابنته حفصة -رضي هللا عنها -على أيب بكر ليتزوج منها ،ومن بعده عثمان -رضي هللا عن

اجلميع -مث تزوجها بعد ذلك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.-

( )9ال مينع كذلك أن ختربي أحد النساء الثقات الصاحلات العفيفات أبن تبحث لك عن زوج صاحل
يعفك عن احلرام.

( )10ال مينع إذا تقدهم لك أحد الصاحلّي -وهو قد سبق له الزواج -أبن تكوين زوجة اثنية ال ضري
يف ذلك وهذا من السنة .هذا وهللا أعلم.

( )11عليك ابلبعد كل البعد عن التحدث مع هذا الشاب وغريه عرب النت أو أي وسيلة أخرى،
واحذري مع مغبة هذا األمر اخلطري ،فكم مسعنا ورأينا عن أمور يندى هلا اجلبّي وحيرتق هلا كل مسلم
غيور من جراء هذه املكاملات بّي الشباب والفتيات غرب هذه الوسائل.

( )12عليك ابلتوبة إىل هللا من كل معصية ،واحرصي على فعل الطاعات؛ حىت يرضى عنك رب
األرض والسماوات وييسر لك كل أمر عسري فهو سبحانه تيسري العسري عليه يسري.
ِ
ييسر أمرك ،ويكشف كربك ،ويذهب غمك ،ويقر عينك ابلزوج الصاحل ،والذرية
نسأل هللا أن ّ
الصاحلة اللهم آمّي .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أحبته فرتكها دون مربر
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/11/27هـ

السؤال

أان فتاة ،كنت خمطوبة لشخص وأحببته جداً حىت ملك كل كياين ،ولكنه تركين فجأة دون أي مربر،

وأان يف حالة نفسية سيئة جداً ،وأحاول التقرب من هللا ليخفف عين ،ولكين ال أحتسن ،هل توجد
أدعية ختفف من حيب له؟ وكيف أتصرف ليعود يل هدوئي النفسي؟.

اجلواب
ابنيت - :وفقها هللا لقوة اإلميان واالعتصام ابلرمحن -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فاعلمي أن قضاء هللا وقدره ماض كما أراده سبحانه ،وأن هللا إذا أراد لعبده اخلري أمضاه وأنفذه،
وإذا علم سبحانه أن اخلري لعبده يف خالفه أو أتخريه منع حصوله وحتققه رمحة بعبده وإرادة منه اخلري

له ،وأن العبد املؤمن -ذكراً كان أو أنثى -مطلوب منه االستسالم ألمر هللا والرضا بقضائه وقدره،
بعدما يفعل األسباب ،فإن حيل بينه وبّي ما يشتهي ويرغب فإمنا ألمر أراده هللا وعليه التسليم

والرضا ،ويسأل هللا اخللف والعوض مبا هو خري ،قال تعاىل" :وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم وهللا
ِ
يعلم وأنتم ال تعلمون" [البقرةِ ، ]216:
أحببت ذلك اخلاطب هذا احلب الشديد ،مث
فأنت وإن

انصرف ِ
فتبّي له صرف النظر عن إمتام العالقة
عنك بدون مربر كما تقولّي ،فلعله استخار هللاّ ،
ابلزواج ،ومل ير من املناسب أن يبلغك هبذا ....واملسلم العاقل إذا مل يتحقق له ما يريد عليه أن

حيسن الظن ابهلل ،ويكثر من احلمد والثناء له سبحانه ،وأن يكثر من قول" :إان هلل وإان إليه راجعون"
كما قال تعاىل" :الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون" [البقرة" ]156:اللهم

أجرين يف مصيبيت واخلفين خرياً منها".

فقد توىف أبو سلمة  -رضي هللا عنه -وهو من الصحابة  -رضي هللا عنهم -وكانت أم سلمة -

رضي هللا عنها -حتبه حباً عظيماً وهو زوجها ،فلما مات حزنت حزانً شديداً جداً ،فتذكرت أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قد أوصى كل من أصيب مبصيبة أن يقول" :اللهم أجرين يف

مصيبيت واخلفين خرياً منها" ،فلما تذكرت ذلك رفضت أول األمر أن تقوله؛ ألهنا كانت تعتقد أنه ال

يوجد أحد خري من أيب سلمة هلا ،لكنها سل همت أمرها هلل ونفذت وصية رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -فقالتها .فما مضت مدة يسرية حىت خطبها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فتزوجها،
فصارت أم املؤمنّي بدالً من أم سلمة  -رضي هللا عنها ،-فقد أبدهلا هللا هبذا الدعاء ،وصدق

اإلميان ،وقوة اليقّي زوجاً ليس خرياً من أيب سلمة  -رضي هللا عنه -فقط ،بل هو خري خلق هللا
أمجعّي .صحيح مسلم (. )918
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تعرفت على شاب نصراين فأحبته
ّ

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1424/10/23هـ

السؤال

تعرفت على شاب مسيحي غري عريب من خالل اإلنرتنت ،ومعىن ذلك أين لن أقابله على احلقيقة
ّ

وأمشي معه ،وأحببته جداً جداً ،ولكن هو ال يعرف ،فبالتايل حنن ال نتكلم أبداً فيما يغضب هللا ،وأان

أحاول هدايته إىل اإلسالم ،وحنن اآلن نراسل بعض عرب الربيد اإللكرتوين ،فهل هذا حرام؟ مع العلم
أنين احلمد هلل حمجبة وأصلي وأطيع هللا يف كل شيء ،ولقد حاولت أال أراسله لكين مل أستطع.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ابنيت الفاضلة :لقد قرأت رسالتك وساءين جداً معرفتك هبذا الشاب الكافر ،وقد آملين جداً تعلقك
به ،وهذه بداية النهاية املؤملة.

ابنيت جيب أن تعلمي أن الوصف الصحيح هلؤالء الناس أهنم نصارى؛ كما مساهم هللا جل وعال يف
حمكم التنزيل ،واآلايت يف ذلك كثرية ،فيجب علينا أن نسميهم ونصفهم كما وصفهم هللا ،أما كلمة

مسيحي فال ينبغي ،ألن كلمة مسيحي يف اللغة هي الصديق واألمّي واملسلم ،وغري ذلك ،وهم
يعتزون هبذه التسمية؛ ألهنم يعرفون معناها احلقيقي ،ولألسف معظم املسلمّي ال يعلمون ذلك،

عالوة على ذلك ،هذه النسبة إىل املسيح عليه السالم ،واملسيح عليه السالم نيب من أنبياء هللا ومن

أويل العزم ،فنسبتهم إليه تعين أهنم على احلق؛ ألن املسيح على حق ،ومن نسب إىل احلق فهو على
هِ
ين قَالُوا إِ هن ه
اَّللَ
حق ،وهذا خالف الواقع فالنصارى كفار بنص كتاب هللا قال تعاىل "لََق ْد َك َف َر الذ َ
ث ثَالثٍَة وما ِمن إِلَ ٍه إِهال إِلَهٌ و ِ
س هن اله ِذين َك َفروا ِم ْنـهم ع َذ ِ
يم"
اح ٌد َوإِ ْن َملْ يَـ ْنـتَـ ُهوا َع هما يَـ ُقولُو َن لَيَ َم ه
َاثلِ ُ
َ ُ ُْ َ ٌ
ََ ْ
اب أَل ٌ
َ
[املائدة ، ]73:ومن هم الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة؟ إهنم النصارى قاتلهم هللا أىن يوفكون،
ض ِهم ِميثَاقَـ ُهم وُك ْف ِرِهم ِآباي ِ
ِ
ِ
ت
فالنصارى عالوة على كوهنم كفار فهم قتلة األنبياء ،قال تعاىل" :فَب َما نَـ ْق ْ
َْ ْ َ
هِ
ْف بَ ْل طَبَ َع ه
اَّلل َوقَـ ْتلِ ِه ُم ْاألَنْبِيَاءَ بِغَ ِْري َح ٍّق َوقَـ ْوهلِِ ْم قُـلُوبُـنَا غُل ٌ
اَّللُ َعلَْيـ َها بِ ُك ْف ِرِه ْم فَال يُـ ْؤِمنُو َن إِهال قَلِيالً

َوبِ ُك ْف ِرِه ْم َوقَـ ْوهلِِ ْم َعلَى َم ْرَميَ ُهبْتَاانً َع ِظيماً" [النساء ، ]156-155:واآلايت يف ذلك كثرية ،أتدري

ماذا قالوا عن مرمي عليها السالم؟ قالوا :إهنا زانية! تعاىل هللا عما يقول النصارى الظاملون علواً كبرياً.
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ِ هِ
ين َك َف ُروا ِم ْن بَِين
وعالوة على ما تقدهم فإن النصارى ملعونون بنص كتاب هللا ،قال تعاىل"لُع َن الذ َ
ِ
إِسرائيل َعلَى لِ ِ
ص ْوا َوَكانُوا يَـ ْعتَ ُدو َن" [املائدة ، ]78:أتدرين اي
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َذلِ َ
ك ِمبَا َع َ
سان َد ُاو َد َوع َ
َ
ْ َ
بنييت أن النصارى -قبحهم هللا -ينسبون إىل هللا الصاحبة أي الزوجة والولد ،ويقولون أبن زوجته هي
مرمي عليها السالم وابنه هو عيسى عليه السالم تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً ،قال تعاىل" :وقالوا

اختذ الرمحن ولداً" [مرمي ، ]88:هذه حملة يسرية من كتاب ربنا عن النصارى ومعتقدهم ،وإذا أردت

املزيد فعليك ابلرجوع إىل قراءة كتاب ربنا وسنة نبينا ،ومصنفات أهل العلم قدمياً وحديثاً لكي تتعريف

عن قرب عن كفر وفسق وضالل هؤالء الناس ،وهذا الشاب الذي أنت تعلقت به يدين هبذا الدين،
الدين الباطل ،ويعتقد هذه العقيدة الفاسدة الضالة ،فال حيل لك حبال من األحوال أن ِّ
تكوين عالقة

مثل هذه مع مسلم مثلك ،فكيف إذا كان كافراً؟ هللا املستعان!

ابنيت العزيزة ،كيف بك وأنت تتعلقّي بشاب كافر وإخوانه من النصارى يذحبون ويقتلون إخوانك
وأخواتك من املسلمّي واملسلمات يف كل مكان ،يف العراق ،والشيشان ،وفلسطّي ،والفليبّي،

وكشمري ،وغريها كثري من بالد اإلسالم ،أال حياء من هللا!

ابنيت أال يوجد من شباب املسلمّي امللتزم بدين هللا واملتمسك بسنة رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم َ -م ْن حتبّي أن ترتبطي به ،ويكون لك زوجاً صاحلاً.
هل تعتقدين أبن مثل هذا الشاب إذا مات على ذلك سيدخل اجلنة؟ بل هو يف النار إذا مات على
ذلك ،أمل تعلمي أن هللا حرم على املسلمات نكاح املشركّي والكفار أمثال النصارى واليهود.

فهل بعد هذا حتبّي مثل هذا الكافر؟ وإىل أي مدى سينتهي هذا احلب؟ طبعاً إىل الزواج ،ولكنه كافر
ال حيل لك الزواج به بنص القرآن الكرمي ،وكذلك قد ثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه
قال" :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري"
أخرجه الرتمذي ( )1084من حديث أيب حامت املزين  -رضي هللا عنه  -وقال حديث حسن غريب،
فهل ارتضيت دين وخلق هذا الكافر؟ وهل إذا ارتضيتيه هل يرتضيه أهلك لك؟ األمر خطري جداً
األمر يتعلق ابإلميان والكفر ،اهلدى الضالل ،األمر أمر العقيدة أفيقي اي أمة هللا.

ستقولّي أبنك تدعينه إىل اإلسالم؟! أقول لك أنت لست مؤهلة أبن تدعيه إىل اإلسالم ،ليس عندك
أي مؤهالت لذلك ،فأنت لست طالبة علم شرعي ،وليس عندك ثقافة إسالمية وافية ،ولو كان

عندك جزء يسري من معرفة اإلسالم ملا قدمت على هذا األمر اخلطري.
كيف بك اي أمة هللا جتعلي هذا الكافر يتكلهم معك ،ويصل بكما األمر إىل هذا احلد ،فأنت مسلمة
موحدة تقولّي أبن هللا واحد ال شريك له ،وهو كافر مشرك يقول أبن هللا اثلث ثالثة.
من قال لك أبن هذا الشاب الكافر الفاجر ليس له عالقات بفتيات مغفالت من أمثالك؟

أفيقي اي بنييت وال تغضيب مين ،فأنت مثل ابنيت متاماً أحب لك اخلري والصالح والفالح يف الدنيا
واآلخرة ،والذي أراه وأنصح به وأدين هلل به يف مثل حالتك اآليت:

( )1عليك ابلتوبة إىل هللا من هذا الذنب العظيم.

( )2عليك ومن اآلن أن تقطعي كل صلة هبذا الشاب الكافر.
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( )3عليك بغض بصرك عن احلرام وصيانة لسانك عن احلرام ،والبعد عن كل ما يغضب هللا تعاىل.
( )4عليك بكثرة االستغفار واالنشغال مبا ينفعك يف الدنيا واآلخرة.
( )5عليك ابلتفكري يف الزواج من مسلم خياف هللا ويتقيه؛ حىت ِّ
تكوان بيتاً مسلماً.
( )6عليك ابالبتعاد عن اإلنرتنت ابلكلية.

( )7عليك بتقوى هللا يف السر والعلن ،واعلمي أبن هللا مطهلع عليك ويراك ،فاستحي أن يراك وأنت
يف معصية.
( )8احذري من االستمرار يف هذه العالقة اآلمثة؛ فخطرها عليك عظيم يف الدنيا واآلخرة.
( )9عليك ابالنشغال بطلب العلم الشرعي.

( )10إذا كانت نفسك تواقة للزواج ،ال مينع أن يعرضك وليك على بعض الشباب الصاحلّي للزواج
منك ،وهذا ال شيء فيه ،فلقد كان السلف الصاحل يعرضون بناهتم للصاحلّي من أجل الزواج منهم،

كما عرض عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -ابنته حفصة  -رضي هللا عنها  -على كل من أيب
بكر الصديق وعثمان بن عفان  -رضي هللا عنهما  -لكي يتزوج هبا أحدمها ،ولكن تزوجها النيب -

صلى هللا عليه وسلم .-

( )11عليك بكثرة الدعاء أبن يصرف هللا عنك هذا الشيطان ،هذا وهللا أعلم.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ت على شاب وأبوها ال يبايل
تعرفَ ْ

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/10/6هـ

السؤال

صديقي اكتشف أن أخته تقابل شاابً تع هرفت عليه من خالل اإلنرتنت ،وال يعرف أحد يف البيت إال

هي وأخوها صديقي ،فاتورة جواهلا زادت عن  2000رايل (ألفّي) البيت يعاين من بعض املشاكل،

كون األب منشغالً ابلعمل وزوجة أخرى ،واألخ الثاين (غري ملتزم)  ،عندما واجه صديقي أابه بفاتورة
جوال أخته وصفه األب بـ"املعقد" ،صديقي اآلن ال يعرف ماذا يفعل مع أخته؟ ،الفتاة يف مقتبل

العمر وال يوجد أكرب منها إال أخواها ،العائلة نوعاً ما غنية ،األخ الكبري صديقي يعيش يف مدينة

أخرى غري اليت يعيش هبا أهله .فما هو احلل هلذه املشكلة.
اجلواب

األخ السائل - :سلمه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

أما جواب مشكلة صاحبك فكالتايل:

أوالً :ال بد من زايدة التثبت من قبل أخي الفتاة املذكورة ،وأال يكون قد بىن ذلك على ظنون أو

شكوك ،فإن التثبت منهج شرعي واجب حىت ال يصيب قوما جبهالة فيصبح بعد ذلك من النادمّي.

اثنياً :فإن تثبت وتيقن من صحة هذه العالقة توجه ابلتذكري والوعظ والنصح ألخته أبسلوب لطيف
يكسب فيه قلبها ،وحياول أن يتحسس دوافع هذا األمر ،ويبذل قصارى جهده إلقناعها أنه يريد
مساعدهتا ومحايتها من األشرار والذائب ،ويورد عليها النصوص الشرعية احملرمة للخلوة وللعالقة
احملرمة ،مع ذكر قصص من الواقع اليت انتهت بذهاب الشرف وبقاء العار والشنار ،كل ذلك

أبسلوب هّي لّي لطيف حبيب حىت يقطع على الشيطان لعبته يف إبقائها معرضة مستكربة عن

الرجوع أو اإلقالع ،ألننا وجدان إن من أعظم أسباب تلفت الفتيات للشباب وإقامة العالقات معهم

أهنن يفقدن احلب واحلنان واالهتمام من أهلهن ،مث جيدنه عند أولئك الشباب الذين يعرفون من أين

تؤكل الكتف وكيف يصطادون يف املاء العكر.

اثلثا :يهديها شريطاً إسالمياً مؤثراً وكتاابً عن هذا املوضوع ،مع هدية كقلم أو ساعة ليكسب قلبها

وتطمئن له أكثر.

رابعاً :نتيجة لبعده عنها وأنه يسكن خارج مدينة أهله يوصي هبا أمه أو أحد قريباته أو من يعرف من

عائلته ممن جييدون اإلقناع وميألون عليها وقتها يف ذلك.

خامساً :يتابعها ابالتصال املستمر ،ويشعرها ابهتمامه يف ذلك ،وحياول توطيد عالقته أبخته حىت

يكون صديقاً هلا.

سادساً :إذا كان عرف الشاب الذي خيرج مع أخته وجب عليه التوجه إليه ونصحه مث هتديده

ابلسلطات إذا عاد واتصل أو التقى هبا.

سابعاً :الدعاء هلا يف ظهر الغيب إبحلاح على هللا أن يهديها ومين عليها ابلرشاد.

اثمناً -إذا كنت تعرف أحداً من أصحابك أو أقاربك يناسبها يف الزواج منها فاعرض عليه التقدم
ألختك؛ ليكون ذلك قطعاً لباب الفتنة دون  -طبعا  -ذكر احلادثة له ،وذلك من ابب التأسي

ابلسلف الصاحل يف ذلك ،حيث كانوا يعرضون بناهتم ومولياهتم على الصاحلّي للزواج منهم.
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اتسعاً :إذا نفع أسلوب اللّي والسرت فاحلمد هلل  -وهو املؤمل مع عدم العجلة يف رؤية النتيجة كاملة
 -وإذا مل أيت بنتيجة انتقل إىل التهديد والوعيد ،وأشرك غريك من أهلها كأبيك  -وأيقظ فيه الغرية

على عرضه  -وغريه ليكونوا على علم اتم ابحلادثة ليكون ذلك أدعى لردعها.

عاشراً :ومن أساليب الردع قطع الوسائل اليت يتم هبا االتصال واللقيا ،مع أين أميل إىل أسلوب اللّي
وملء الفراغ واإلكثار من جرعات احلب واحلنان هلا ،مع إدخال من تعرف من الصاحلات من أهلها

أو صحيباهتا ليكون هلم دور يف التوجيه وسد الفراغ.

وإين أجدها فرصة ألشري هنا إىل خطورة توفري أسباب الشر والفساد للبنات وتركهن يفعلن ما يشأن
دون رقيب وال حسيب ،وكيف تكون بسبب ذلك النتائج وخيمة وسيئة ،أال فلنتق هللا يف أهلنا

وبناتنا ونسائنا ،ولنحمهن من أسباب الفتنة ،ولنعمق اإلميان يف قلوهبن ليكون هلن حصنا حصينا من
الشر وأهله.

وهللا أسال هلا اهلداية والرشاد والسرت والعفاف ،وللجميع التوفيق والرعاية .والسالم عليكم.
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ملاذا ال جتوز ممارسة احلب قبل الزواج؟!
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/9/21هـ
السؤال

أان نشأت كمسلمة متدينة ،عندي صديق منذ أربع سنوات ،وحنن غري متزوجّي لكننا ننوي الزواج

قريباً إن شاء هللا ،وبيننا عالقات محيمة من معانقة وتقبيل وتالمس ،ونفعل أشياء بدنية كثرية ،لكننا

ال منارس اجلماع بعد؛ ألننا نعرف أن اجلماع حرام ،أان أرى أن اجلماع ما هو إال تطبيق وممارسة احلب،
فكيف يغضب هللا من ممارسة احلب بّي شخصّي متحابّي؟ ملاذا ال أستطيع التعبري عن حيب للشخص

الذي أحبه؟.

واثنياً :اإلسالم أابح للرجل االستمتاع ابلسبااي واإلماء بدون زواج ،فإذا كنت أعترب نفسي سبية أو

أمة لصديقي (وهذا حقيقة ما أشعر به فعالً)  ،فهل حيق لنا اجلماع قبل الزواج؟ .أرجو توضيح األمور

يل ألنين أحتاج مساعدتكم بسرعة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فإن هللا العليم احلكيم ال يغضب من ممارسة احلب بن احلبيبّي ،وال حيرمه عليهما ،وال يريد هبما العنت

واحلرج؛ لكنه سبحانه اشرتط لذلك شرطاً ،وهو أن يكون ذلك يف نطاق بيت الزوجية ،بعد أن أتخذ
املرأة من الرجل ميثاقاً غليظاً  -وهو عقد النكاح-؛ الذي يقتضي التزام كل طرف مبسؤولياته جتاه
الطرف الثاين ،فيتحمل كل منهما ما يطاله من تبعات ممارسة هذا احلب يف ظل الزواج  -حىت ال
محل ،فاحلمل منسوب للزوج،
يظل احلب دعوى ّ
جمردة ـ ،فمثالً إذا نشأ من هذه العالقة الزوجية ٌ

تلزمه نفقته ،كما لزمته نفقة ّأمه.

جمرد
أما ممارسة احلب بال نكاح ،فهو مدعاة إىل الفوضى والتنصل من املسؤولية ،فتكون املسألة َ
إشباع ٍ
رغبةٍ ،
وتصنع ،فيستغل أحدمها اآلخر ألجل
وتلذذ ابألجساد ،ورمبا داخله خداعٌ وكذب
ِ
ٌ
إرضاء ذاته وشهوته.
فإذا كنتما تعيشان حبّاً صادقاً ـ كما تذكرين ـ فمالذي مينعكما أن متارساه يف ظل احلياة الزوجية املبنية

نكاح شرعي؟
على عقد ٍ

إن عقد النكاح عقد ميسور واضح ،ال لبس فيه وال غموض وال تعقيد؟!.فال يشرتط فيه سوى :رضا
الزوجّي ،وحضور شاهدين ،ومهر ،وويل ،وإجياب وقبول؛ أبن يقول ويل املرأة للزوج :زهوجتك ابنيت أو
ولِّييت فالنة مبهر كذا وكذا ،فيقول الزوج :قبلت.
فإذا حتقق ذلك فقد حلهت له ،وح هل هلا ،وهلما أن ميارسا احلب على الطريقة اليت يرغباهنا بشرط أال

تكون فيه خمالفة لشيء من شرع هللا.

أما تشبيهك نفسك ابألمة بّي يديه ،وأنه ال فرق بينك وبينها ،فإذا جاز له أن يستمتع أبمته من غري
زواج ،فكذلك له أن يستمتع بك بال زواج ـ كما تزعمّي ـ ،فهذا قياس فاسد؛ ألنه يف مقابل ٍ
نص بل

إمجاع ،وهو أن احلرة ليست كاألمة يف جواز االستمتاع ،فاحلرة ال جيوز االستمتاع هبا إال ابلنكاح

حبيث تصبح زوجةً هلا حقوق وعليها واجبات ،أما األمة فيجوز االستمتاع هبا بعد متلكها( ،والذين
ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومّي) [املعارج- 29:
هم لفروجهم حافظون ،إال على أزواجهم أو ما
ْ
. ]30
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وهللا يقول" :وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن
يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً" [األحزاب. ]36:

فعالقة الرجل ابملرأة احلرة األجنبية عنه ليست مثل عالقته أبمة يشرتيها وتصبح ملك ميينه ،تُورث
كما يُورث ماله ،فهي ال متلِك ،إمنا هي مسخرة يف خدمة سيدها.
يغري من األحكام الشرعية شيئاً ،فال ز ِ
لت يف
وكونك تعتربين نفسك أمةً بّي يدي صديقك فهذا ال ّ
حرة أجنبية عنه ،ال حيل لك وال حتلي له حىت ولو كان حيبك وحتبينه ،ما مل ينكحك
حكم الشرع ّ

نكاحاً شرعياً مستوفياً لشروطه.

وأحيل األخت السائلة إىل الكتب التالية:
ُ

( .1اإلسالم ومشكالت احلضارة) للداعية :سيد قطب  -رمحه هللا -وابلتحديد فصل :املرأة وعالقة

اجلنسّي.

( .2احلجاب) للمودودي.
( .3اإلنسان بّي املادية واإلسالم) وحتديداً فصل (املشكلة اجلنسية) للداعية حممد قطب.

واملقصود :أنه ال جيوز له أن يقربك وال أن خيلو بك ما دام مل يتزوجك بعد ،فاتقي هللا ،وتويب مما كنت
موجب لسخطه ومقته وعقوبته .نسأل هللا أن يهديكما
فيه ،فهو ال يُرضي هللاَ سبحانه ،بل هو
ٌ
ويعفكما ،ويوفقكما للتوبة النصوح ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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العالقة عرب اهلاتف واإلمييل

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

أان طالب جامعي على عالقة فقط عرب اهلاتف مع فتاة ،مل تتطور العالقة أكثر من ذلك؛ خلوفنا من

هللا ،اآلن لقد التزمت أكثر واحلمد هلل ،ال أستطيع أن أخطبها حالياً ،أان يف حرية :هل أقطع عالقيت

هبا ،أو ألتزم وإايها ونبقى على عالقة أخف كاإلمييل مثالً؟ أو هذا أيضاً حرام؟ أفتوان جزاكم هللا عنا

كل خري ،هل نستطيع أن نبقى معاً ،ولكن ضمن إطار إسالمي يثبت بعضنا اآلخر؟ .جزاكم هللا

خرياً.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أح هل لنا احلالل ورغهبنا فيه ،وح هرم علينا احلرام وح هذران منه ،والصالة والسالم على
معلِّم الناس اخلري ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

إىل األخ السائل - :حفظه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،أسأل هللا لنا ولك الثبات.

أخي الكرمي :إن االلتزام بشرع هللا ليس جمرد كالم ،لكن هذا الكالم ال بد وأن يرتجم إىل فعل ،وأن
ما أنت عليه من العالقة مع هذه الفتاة من حماداثت ورسائل أمر ال يقره دين وال شرع ،حىت وال

عرف ،فكل عالقة بّي رجل وامرأة أجنبية عنه خارج نطاق احلياة الزوجية حرام شرعاً.
أخي الكرمي :أان أعلم أنك تريد الزواج من هذه الفتاة ،وأان أقول لك إن هذا الطريق ليس بطريق

شرعي ،ما دمت أنك ال تستطيع الزواج هبا يف الوقت احلايل ،فيجب عليك أن تقطع العالقة معها

وعلى الفور ،وإين سائلك سؤاالً فأجب علي وبكل صراحة :هل حتب هذا األمر ألختك؟ حىت ولو
كان هذا الشاب الذي يراسلها ملتزماً مثلك ويريد الزواج هبا؟ اإلجابة معروفة وهي الرفض ،فما
دمت ال ترضى هبذا األمر ألختك فلماذا ترضاه لبنات املسلمّي ،فكما أنك ال ترضاه لنفسك،
فكذلك الناس ال يرضونه ألنفسهم ،فاتق هللا أخي الكرمي ،واقلع عن هذا الذنب ،واقطع هذه

العالقة على الفور ،وتذكر دائماً قوله -تعاىل" :-وال تتبعوا خطوات الشيطان" [البقرة ، ]168 :ومل
يقل  -سبحانه -وال تتبعوا الشيطان ،ولكن ح هذران من اتباع اخلطوات بداية؛ حىت ال نتبع الشيطان
هناية ،وأن ما تفعله مع هذه الفتاة هو من خطوات الشيطان الذي هناان ربنا عن اتباعها ،وتذكر قوله

تعاىل" :-وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة وساء سبيال" [اإلسراء ، ]32 :ومل يقل سبحانه :والتزنوا ،ولكن ح هذران من األشياء اليت توصلنا إىل هذه اجلرمية ،وأن ما تقوم به من مراسلة هذه الفتاة
وسيلة من وسائل الوصول إىل هذه الفاحشة عياذاً ابهلل من ذلك .وتذكر قوله  -صلى هللا عليه

وسلم" :-ما خال رجل ابمرأة إال وكان الشيطان اثلثهما" فما ظنك ابثنّي الشيطان اثلثهما؟ انظر ما
رواه الرتمذي ( ، )2165وغريه من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-فأنت عندما تراسل هذه

الفتاة أو حتادثها عرب اإلمييل فهي كاخللوة قياساً ،والشيطان هو اثلثكما ،وال تقل يل إننا ندعو بعضنا

بعضاً ،ونثبت بعضنا بعضاً ،هذا كله من تلبيس إبليس عليك وعليها حىت تضال عن السبيل ،وعندما
تقع املصيبة وحتدث الكارثة وعندها تعض أصابع الندم ،والت حّي مندم.
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فمن اآلن أخي الكرمي أقلع عن هذا وتب إىل هللا ،وليس هناك إطار إسالمي جيمع بينكما إال الزواج
الشرعي بشروطه املعتربة ،وعليك بفعل اآليت:

( )1عليك ابلندم والتوبة إىل هللا وقطع االتصال واملراسلة هبذه الفتاة.

( )2عليك ابلصوم ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج ،فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" متفق عليه

عند البخاري ( ، )5065ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه.-

( )3عليك بغض البصر عن احلرام؛ امتثاالً ألمر هللا  -جل وعال -حيث يقول" :قل للمؤمنّي يغضوا
من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون" [النور. ]30 :

( )4عليك ابالستعفاف حىت يغنيك هللا من فضله ،قال -تعاىل" :-وليستعفف الذين ال جيدون
نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله" [النور. ]33 :

( )5عليك ابإلكثار من قراءة القرآن والسرية العطرة ،وسري السلف الصاحل ،وكتب التاريخ والرتاجم.
( )6عليك مبصاحبة أهل اخلري من أهل العلم والدعاة ،واحذر مصاحبة أهل الشر.
( )7عليك بطلب العلم الشرعي ،واجتهد أبن تكون داعية إىل هللا.

( )8عليك بتقوى هللا يف السر والعلن ،فتقوى هللا أساس كل خري ومغالق لكل شر.
( )9عليك أبن تشغل نفسك مبا ينفعك يف دنياك وآخرتك.
( )10إذا دعتك نفسك لفعل احلرام تذ هكر أبن هللا مطلع عليك ويراك ،فاستح أن يراك وأنت على
معصية.

( )11عليك بسماع األشرطة اليت ترقِّق القلب وتدمع العّي.

( )12عليك بتكوين مكتبة متواضعة عندك يف البيت ،تقضي فيها أوقات فراغك.
( )13عليك أبن هتتم بدراستك وحتصل على تقرير امتياز؛ حىت تستطيع أن تدخل احلياة العملية
بقوة ،حىت إذا تقدمت هلذه الفتاة أو غريها تكون مؤهالً لذلك.

( )14اجعل لنفسك هدفاً يف احلياة ،واسعى جاهداً لتحقيقه.

( )15وخامتة القول :عليك ابلدعاء ،وصدق اللجوء إىل هللا أن يصرف عنك الشيطان ،وأن جينبك
مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن ،وأن جيعلك من عباده املخلصّي.
وهللا أسأل أن يوفقنا وإايك لكل خري ،ويصرف عنا وعنك كل سوء وشر ،وصل اللهم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أحبه حىت بعد زواجه
اجمليب د .خالد بن محد اجلابر
مستشار طب األسرة.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/3/29هـ
السؤال

أان فتاة ،تعلق قليب بشاب من قرييت فأهلب حبه قليب دون أن يعلم ،مع العلم أنه ملتزم ،وعندما
صارحته بذلك قال إنه قد خطب أخرى ،ولكين مل أقتنع فظللت أتقرب منه حىت أوقعته يف حيب،

ولكنه تزوج وما زال حيبين ،وأان مل أقدر على نسيانه ،فنصحين حبفظ القرآن ،ولكن دون جدوى ،فقد
زدت شوقاً إليه وحباً له ،وحاصرين حبه من كل مكان ،وقد تقدم إيل أكثر من خاطب ولكن قليب ما

هدأ وال قبل أبحد والشاب يتعذب معي! فأغيثوين بنصيحة تطفي لواعج قليب وقلبه! جزاكم هللا ألف

خري.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أصدقك القول اي أخيت لقد دمعت عيين وأان أقرأ خطابك الرقيق املتقطر عشقاً ووهلا ..كان هللا يف
عونك وعون قلبك وقلب صاحبك.

وقد طلبت منا نصيحة (تطفئ لواعج قلبك وقلبه)  ،ألنك (مل تقدري على نسيانه)  ،وأن (حبه

حاصرك من كل مكان!)  ،وأن (قلبك ما هدا) ( ،ومل تقبلي أبحد مع كثرة اخلطاب)  ،ودعوت لنا
مبليون خري ،فأان إن شاء هللا مغيثك ليس مبا يطفئ قلبك وحسب وإمنا إن شاء هللا مبا ميلؤه راحة

وطمأنينة وهدوءا ،والتوفيق والسداد والعون من واحد أحد جربناه مراراً فما خيب لنا سبحانه ظنا
وال رجاء! ،كم تعاىل وتقدس!!.

غري أين أشرتط عليك شرطاً واحداً إن أنت وفيت يل به ،فلك بعون هللا ما ِ
طلبت ،فهل أنت على
الشرط قادرة؟

وشرطي هو :هل أنت تريدين مين جواابً يرضي عشقك ووهلك وهيامك وحبك؟  ،أم تريدين حال
خيلصك من "الورطة" وإن مل يرض العشق والوله واهليام؟؟

هل فهمت الشرط؟
حسناً ،فلنبدأ على بركة هللا ..وسيكون حديثي مفصالً بعض الشيء ورمبا يطول ،لكثرة احلاالت

املشاهبة.

أوالً :دراسة احلالة..
 )1اي رقة األنثى!!

قد علمت من سؤالك أنك أنثى!!  ،وأنك ذات  17ربيعاً ،وهذه هي مشكلتك!!  ،ألن عاطفة

الفتاة هتيج يف هذه السن ،بصورة قوية عنيفة ،فتصبح أكثر حديثاً عن احلب واحملبة ،والوله والعشق.
واملرأة خلقت للرجل ،والرجل خلق هلا ،وميل أحدمها لآلخر جزء من فطرة هللا وانموسه يف هذا

الكون .لكنه يف اإلسالم ليس له إال طريق واحد هو الزواج.

وقد حيصل من بعض الفتيات عالقة عاطفية مع رجل آخر قبل الزواج ،إما عن طريق املكاملات

اهلاتفية ،أو اللقاء يف السوق ،أو كونه أحد املعارف أو اجلريان ،وأشباه ذلك .قد حيصل هذا ،وبعضه
مرفوض عرفاً وشرعاً ،وبعضه قد يكون مقبوالً ،كما لو أحبت الفتاة قريبها أو ابن جرياهنا ،كانت

تعرفه أايم الطفولة والصبا ،وكربا وكرب احلب معهما ،وهذا احلب ال سلطان عليه.
صغريين نرعى البهم اي ليت أننا*** إىل اآلن مل نكرب ومل تكرب البهم

إنه البد أن تعريف أن توقد عاطفتك سببه املرحلة العمرية اليت مترين هبا ،وستعجبّي حّي ميتد بك

العمر إبذن هللا ،مث تتذكرين ما حصل منك أايم املراهقة فتستلقّي على ظهرك من كثرة الضحك!!،
هكذا حصل مع كثريين وكثريات! .
 )2كيف دخلت املها يف الشبكة؟!
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عذراً اي أخيت ،لكن كيف دخلت يف شبكة العشق واهليام؟  ،حىت صرت تر ّدين عنك اخلُطّاب وتعزفّي

عن الزواج! .

لقد فهمت أنك كلمتيه وكلمك ،وأخربتيه حببك له وأخربك حببه لك! ،وأنك جعلت تالحقّي

املسكّي وتتقربّي منه حىت أوقعته يف شباكك!! ،وأن الكالم بينكما اتسع حىت انصحك بقراءة
القرآن ..مث جئت بعد هذا كله تستنجدين مبن خيلصك من لواعج احلب!!.
أال توافقينين أنك مل تقفي عند حد احلب والتفكري ،بل تعديت إىل العمل واملكاملة واملواعدة ،بل

وحماولة التقرب من املعشوق ،والتمادي يف ذلك حىت وقع معك يف الشبكة وهو ال يريد ذلك.

اعذريين اي أخيت ،فإين وإن قلت يف مطلع كالمي إن احلب ال سلطان عليه ،وإن بعضه مقبول ،لكين

ال ميكن أن أقول إن التمادي فيه والسعي لإليقاع ابملعشوق ،والتخبيب على زوجته مقبول مباح!.

لقد كان سيدان حممد -صلى هللا عليه وسلم -حيب عائشة الصديقة  -رضي هللا عنها  -أكثر من

بقية زوجاته ،وكان يصرح هبذا فيما رواه البخاري ( )4358ومسلم ( )2384من حديث عمرو بن

العاص  -رضي هللا عنه -ولكنه صلى هللا عليه وسلم مل يتجاوز حب القلب إىل سلوكيات مرفوضة،
من اجلور بّي الزوجات أو تفضيل عائشة  -رضي هللا عنها  -على غريها من أمهات املؤمنّي.
وهذا هو شعاران ومذهبنا يف "العشق العذري" ،من وقع فيه كان هللا يف عونه ،لكن ال حيل له أن
يتعدى إىل سلوكيات غري مقبولة .واعذريين إن قلت لك اي أخية إن هذا قد وقع منك.

فاملكاملة واحلديث..

واملواعدة..

والتقرب والتودد..

كله سلوكيات تكتب على صاحبها ،وهي مما ميلك السيطرة عليه.

اسأيل نفسك :من يقود اآلخر..
هل أنت اليت تقودين عاطفتك ،أم تركيت لعاطفتك الزمام؟ .
 )3من أي قوافل العشاق ِ
أنت؟
اي أخيت الكرمية! لست العاشقة األوىل ولن تكوين األخرية ،وقافلة العاشقّي طويلة وما أنت إال واحدة
يف هذه القافلة .وهي يف احلقيقة ليست قافلة واحدة بل قوافل:

 فقافلة جسدية خسيسة. -وقافلة عذرية عفيفة.

ومل تذكري لنا من أي القافلتّي أنتما؟ وعذراً للسؤال! ،لكين أذكر هنا إن كثرياً ممن ي ّدعون العشق يف

وقلوب .وهلذا يكثر من
زماننا غري صادقّي ،فعشقهم عشق أجساد ورسوم وصور ،وليس عشق أرواح
ٌ
عشاق زماننا اللقاءات واملواعدات واللمس واجلس وما هو أكثر من ذلك وأشنع من الفسق

والفجور .وربنا سبحانه رب الليل والنجوم والظلمة هو وحده العليم مبا يدور بّي العشاق يف خمبوء
األستار ،وظلمات الليايل!!.

واحلب العذري النظيف ،ال يكدره شيء من أوساخ احلب املعاصر ،من لقاء أو مواعدة أو مهاتفة أو
مراسلة مريبة ،وإمنا هي مشاعر يف القلب جيّاشة ،حيبسها احلياء أن تظهر ،ومينعها العفاف والدين أن

تدنس بلقاء أو كالم .وانظري اجلواب الكايف ،ص (. )253-250
ِ
ِ
جعلت تصبينها هنا وهناك مل تفلحي بشيء ،وإذا
استنزفت ماءها؛ مث
إن العاطفة كالبئر إذا

استخرجتيها بقدر ،وسقيت منها بستانك الذي تعرفينه ،وتعرفّي شجره ،أمثر شجرك وأورق .وإمنا

بستانك أهلك وزوجك وأسرتك.

أال توافقينين أن ما تصنعه بعض الفتيات ليس إال "إهدار عاطفي" ،حيث هتدر عواطفها وتنفقها يف

غري طائل .وهو "هتييج عاطفي" دون تنفيس صحيح ،يضر ابلفتاة ومشاعرها أميا ضرر.
اثنياً :احللول املمكنة..

()145/19

ملشكلتك حلول كثرية ،بعضها مقبول وبعضها مرفوض ،منها:
 .1الزواج من معشوقك.
 .2االستمرار يف مالحقته ومطاردته.

 .3االستسالم للعشق واالنتظار يف البيت ،وترك الزواج هنائيا!.
 .4الرضا ابلقضاء والزواج بغريه ونسيانه.

ِ
أحببت ساعدتك بذكر تفاصيل
وعليك أن ختتاري من بّي هذه احللول ما ترين فيه املصلحة! ،وإن
أكثر عن هذه احللول قد تفيدك يف اختاذ القرار.
الزواج منه قد يكون حالً مناسباً ،وقد يكون أسوأ احللول!! .فهو حل مناسب إذا قبل بك زوجة له،
ونسي كل واحد منكما ما مضى ،وسارت األمور على ما حتبون ،وحسنت عالقتك مع أم أوالده،

وقدر على العدل بينكما.

واعذريين وساحميين إن قلت إنه رمبا لن يقبل! ،ألننا معاشر الرجال "خوافون" من مثل هذا النوع من

الزواج ،وتضعف عندان "الثقة" مبثل هذا النوع من الفتيات ،وحنن نقول من أحبتين قد حتب غريي!! .
وقد يكون زواجك بداية ملرحلة جديدة من املعاانة والشك واجلحيم الذي ال يطاق ،ألين الحظت أن

العاطفة اليت تنشأ بّي فتاة وفىت قبل الزواج لن ينسى أصحاهبا تفاصيلها املؤملة يف الغالب ولو جتاوزهتا
أعمارهم وتزوجوا فيما بعد ،فستظل ذكرى تلك العالقات العاطفية اآلمثة عالقة يف األذهان ،تؤرقهم
وتقلق ضمائرهم ،وتنغص عليهم عش الزوجية .ورمبا حصل ما هو أخطر من ذلك حينما تستهويهم

تلك الذكرايت للعودة إليها مرة أخرى ،لكن مع طرف آخر!!.
· أما االستمرار يف مالحقته ومطاردته فهو أسوأ احللول ،وال أظن أحداً سينصحك به ،إال العدو

إبليس!  .لكن أال يتملكك العجب حّي تالحظّي أن هذا فعالً ما تقومّي به اآلن! ،ألنك ال زلت
تالحقّي الرجل حىت بعدما تزوج!! .انتبهي لنفسك اي أخيت!  ,واتقي هللا أن تكوين سبباً يف فساد

قلب صاحبك.

هل حتبينه فعالً؟ ،إذن اسعي لنجاته وسعادته يف الدنيا واآلخرة ،وال تلوعي قلبه وتفسدي عليه زوجته
وتنكدي عليه حياته .وكل املتحابّي ينقلبون إىل أعداء يف اآلخرة إال املتقّي ،جعلنا هللا وإايك منهم،

آمّي!.

· أما االستسالم للعشق واالنتظار يف البيت ،وترك الزواج هنائيا! ،فهذا حل مناسب جداً ،ملن حتب
أن تبقى أسرية األزمات ،وملن تريد أال تتجاوز الشدائد! ،وملن يستهويها أن تعلك نفسها وجترت

ماضيها!!!.

أما الفتاة الناضجة الواقعية ،اليت تعرف أن احلياة ال تتوقف عجلتها عند حب متعثر ،وال ينقطع

سريها ألجل أمنية مل تتحقق ،فهي سرعان ما تنعتق من قيد األزمة ،لتصبح أكثر خربة ونضجاً
واستقراراً.
· بقي احلل الرابع :الرضا ابلقضاء والزواج بغريه ونسيان القدمي.

هل تريدين مين اي أخيت أن أحلف لك ابهلل العظيم أن هذا احلل هو الذي دعوت هللا لك أن ينشرح
له صدرك ،وتقبلي به وتسعي مباشرة لتطبيقه .لكين ال أجربك عليه فاخليار لك ،وهللا حيفظك

ويعينك.

· وهناك وسائل كثرية تعّي البنت اليت تورطت يف مثل هذا النوع من العالقات وترغب يف التخلص
منها ،منها:

 )1صدق اللجأ إىل هللا -تعاىل ،-ودعاؤه بـ (تضرع) و (إحلاح) و (صدق)  ،واالستمرار على ذلك
حىت يصرف هللا عن قلبك حبه ،ويدلك على ما هو خري لك.
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 )2استقباح العالقة ،والتفكر يف عاقبتها :وقد أشرت إىل شيء من هذا ،وأعيده هنا ألن "التفكر يف
عاقبة السلوك" منهج إسالمي أصيل يف سياسة النفس أحب له أن ينتشر .أتملي اي أخيت الكرمية يف
السلوك الذي متارسينه اآلن ،واسأيل نفسك األسئلة التالية:
 -هل هو سلوك يرضاه هللا -تعاىل-؟

 هل هو سلوك يرضاه أيب وأمي وإخويت لو اطلعوا عليه؟ -هل هو سلوك أرضاه البنيت؟

 -هل هذه العالقة عالقة نظيفة %100؟

 ماذا سأستفيد من هذه العالقة؟ بل ماذا استفدت حىت اآلن؟ -ملاذا يصد عين معشوقي مع حبه يل؟ هل ألن العالقة غري نظيفة؟

 هل املعاانة اليت أعيش فيها اآلن وهي مثن غايل ،هل سأجين من ورائها شيئاً؟ )3رسم صورة املستقبل.
لو حتقق لك األمر كما حتبّي ،وتزوجت معشوقك ،هل ستضمنّي أن حياتك ستكون سعيدة؟ ابلطبع

ال .لكن اقرئي معي هذا املقطع من مقال يل نشر يف مكان آخر:

( ..مسكينات هن فتياتنا يبلغ الظن هبن أن احلب قبل الزواج حبالوته وطالوته سيستمر بعد الزواج،

قوايً كما هو ،ليت شعري كيف لو عرفوا عن الدراسة األمريكية العجيبة ،اليت أثبتت أن الغالبية

العظمى من الزجيات اليت تنشأ عن قصة حب كبرية ،أهنا تنتهي ابلفشل والطالق ،والسبب ظاهر؛
فحرارة احلب قبل الزواج حرارة خداعة ،سرعان ما تطفئها أمواج الواقع ،وهذا معىن قول عمر -

رضي هللا عنه" :-وهل تبىن البيوت ابحلب وحده" ،خاصة أن هذا النوع من احلب يكون عادة مرتكزاً
على جانب واحد من شخصية احملبوب ،كالشكل واملظهر ،أو الكالم املعسول ،دون إلتفات إىل بقية
صفات الشخصية ،اليت ستبقى فعالً بعد الزواج .وأان أتساءل :لو تزوج قيس بليلى أو كثري بعزة أو
مجيل بثينة أو عروة بعفراء ،فهل سيبقى حبهم بعد الزواج كما هو؟!.. ).

 )4اإلشباع احملمود للعواطف :عاطفتك اي أخية جيّاشة حية متدفقة ،إين أراها كموج حبر هادر يضرب
يف صخور الشاطئ! .الفتاة كالزهرة الندية ،يف صباح لطيف ابسم ،رقيقة املشاعر مرهفة احلس انعمة
الوجدان ،تطرهبا الكلمة الودودة ،وتنعشها االبتسامة احلانية ،ويغرس االهتمام هبا يف قلبها البهجة

والسرور.

إن الفتاة الناضجة تسعى إلشباع عواطفها وكفاية مشاعرها ،جبهدها الذايت وطرائقها اخلاصة .وكما أن

هناك طرقاً لإلشباع العاطفي غري متزنة وال حممودة ،فإن مثت طرقاً كثرية حممودة مرغوبة ،منها:

اإلشباع يف اجلو العائلي :البد للعائلة من أن تشبع عواطف الفتاة ،فإذا مل تشبع يف اجلو العائليتعلقت بصديقة أو معلمة ،ورمبا ذهبت الفتاة ملا هو أبعد من هذا ،فأشبعت عواطفها مع أفراد

اجلنس اآلخر من الرجال .وهذا التوجيه موجه لألسرة ابلدرجة األوىل ،لتحرص فيما حترص عليه أن

تليب احلاجة العاطفية ألوالدها ،فاخلبز واللحم ال يعرفان طريق القلب واملشاعر .ولكن اخلطاب موجه

أيضاً للفتاة نفسها ،ذلك أن على الفتاة أن تسعى لتكون هي زهرة بيتها ،وحديقة أسرهتا ،اليت جيتمع
حوهلا أبواها وإخواهنا .البنت اللبقة احملبوبة تقرتح على أهلها تعميق العالقات فيما بينهم ،وتسعى

لتحقيق ذلك مبا أوتيت من ذكاء نفسي ولباقة اجتماعية.
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وعلى رأس طرق اإلشباع "اإلشباع الروحي الوجداين" .إذ ليس أقوى من العاطفة الروحية يف ملءالفراغ العاطفي الذي تعيشه الفتاة .إذا امتأل قلب الفتاة بعاطفة دينية متوهجة دافئة دائمة التوقد،
فال تسل بعد ذلك عن قلق تعانيه ،فقلبها هانئ ونفسها ساكنة ،والعاطفة الدينية إذا توقدت يف

القلب فال تنطفئ إال يف اجلنة إبذن هللا.

غري أين الحظت أن بعض من نرشده إىل هذا يقول" :جربت وما فيه فايدة!! " .وكالمه قد يكون
صحيحاً ،ألن حالوة القرآن والدين ليست حلوة على كل لسان ،بل من مل يعتد عليها ،أو قال

"أجرب وأشوف" أو جرهبا وهو مرتدد ،أو قلبه ال زال معلقاً ابملاضي فهذا كما قال اإلمام أمحد ال

ينفعه شيء ولو تناطحت اجلبال بّي يديه!.

إن حتقيق اللذة والسعادة واهلناءة واهلدوء والسكينة من العاطفة الدينية ممكنة ومتيسرة ،إذا أقبلت

عليها موقنة بفائدهتا ،مقتنعة هبا ،واستمررت على ذلك وجاهدت نفسك زمناً ،فال شك وال ريب

ستجدين من اللذة ما وجدها الواجدون .أتمليها بستاانً وارفاً يف رأس جبل ،البد أن تصعدي اجلبل

أوالً .وفقك هللا وأعانك ،وأذاقك من حالوة اإلميان ما ذاق الصاحلون ،آمّي.

-ومن طرق اإلشباع العاطفي التعلق ابلرموز والقدوات الصاحلة ،وعلى رأسهم التعلق مبن سلف من

األنبياء والصاحلّي..

-ومن الطرق احلب يف هللا ألخوات صاحلات "حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه" جزء من حديث

رواه البخاري ( )660ومسلم ( )1031عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -ولكن احذري مما يسمى
ابإلعجاب.

-ومن طرق اإلشباع العاطفي إشغال القلب عن طريق اللسان ،برتداد ألفاظ وعبارات هلا قدرة على

تسكّي القلب وإرضاء النفس .وهذا متاماً ما حيصل لدى القراءة اخلاشعة للقرآن الكرمي ،والرتداد

املتدبر لألذكار النبوية .وهذا هو أحد معاين األثر "من استكفى ابلقرآن كفاه" .والحظي معي اي أخيت

كلمة "استكفى" فصيغة الفعل تدل على احملاولة والبذل ،وهذا يعين أيضاً أن القرآن ال يكفي من
جاءه يريد منه أن حيل مجيع مشاكله دون أن يكون منه بذل ،أليس كذلك!!.

 ومن طرق اإلشباع "التسلي" ،أي إشغال النفس والذهن أبعمال أخرى انفعة ،مثل القراءةوالزايرات واملشاركة يف األعمال اخلريية من رعاية األيتام والدعوة ومجعيات حفظ القرآن وغريها.
والتسلي مهم جدا؛ً بل وضروري ،ألن النفس والقلب كاإلانء البد من ملئه بشيء.

اللهم اي من قلوب العباد بّي أصابعك ،أطفئ لواعج قلب أختنا ،واصرفه إىل طاعتك وحمبتك ،واخرت
هلا اي رب ما تكون به سعيدة هانئة يف الدنيا واآلخرة ..آمّي.
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متعلقة به وهو متزوج
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/06/24هـ

السؤال

ابتليت بعالقة ودية مع زميل منذ مثان سنوات ،تزوج من ابنة جريانه وما زلت ألتقي به ،وأشعر أين ال
ميكنين أن أرتبط بغريه ،وهو حياول أن يظهر يل وده وحمبته ولكن دون وعد ابالرتباط ،علما أن

عالقته بزوجته غري جيدة ،وهو على خلق عظيم ،ولكين أشعر خاصة بعد وفاة والدي وال يوجد لدي
إخوة ذكور ،فقط أمي وأخوايت اثنتّي يف البيت ،وعلما أبن أهلي يعاملوين معاملة جيدة ،لكن تعلقي
هبذا الشخص تعلق مرضي ،أعينوين ابلنصيحة أعانكم هللا أان يف حرية من أمري ،وأضيف أين أصلي

االستخارة إذا خطبين غريه ،ومل أستطع املوافقة عليهم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
األخت السائلة - :حفظها هللا:-

 -1إن التعلق هبذا الشخص أمر حمرم ال جيوز؛ وقد قال صلى هللا عليه وسلم" :ال خيلون رجل ابمرأة
إال كان اثلثهما الشيطان" رواه الرتمذي ( )2165من حديث عمر -رضي هللا عنه ،-فهذه اخللوة

اليت تتم ببينك وبينه حمرمة شرعاً أدت إىل هذا التعلق ،كما أن املكاملات اهلاتفية إذا كان فيها فتنة

وتعلق بشخص أجنيب ال جتوز قطعاً.
 -2إن هذا الشعور الذي تشعرين به يزينه لك الشيطان ،حبيث تشعرين أبنك ال تستطيعّي العيش

بدونه أو مع أحد غريه؛ وكما قال صلى هللا عليه وسلم" :إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم

 " ...رواه البخاري ( ، )7171ومسلم ( )2175من حديث صفية بنت حيي -رضي هللا عنها،-

وأان على يقّي أن هذا الشخص لو تزوجتيه خلدعك ومل يثق بك؛ ألنه خادع زوجته األوىل اآلن،

وكيف يثق ابمرأة كانت تفعل ذلك ،ومن املمكن أن تفعل هذا مع غريه؛ ولذا أقول لك :تويب إىل هللا
من هذا الفعل ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له.

وإذا مت ذلك بتوبتك فلو أتى لك أحد بعد ذلك مث استخرت ستكون النتيجة يف صاحلك  -إن شاء

هللا.-
 - 3إعلمي أن حياتك أمثن من أن تكون تسلية لآلخرين ،وهذا الشخص ال يتعامل معك إال على
أنك تسلية له وإال فما معىن إظهار احلب ،وعدم الوعد ابالرتباط.

 - 4تداركي أمرك قبل تلوث مسعتك وفقدان رصيدك من ثقة الناس واحرتامهم.

 - 5عند ما يتقدم إليك أحد فال جتعلي نفسك يف حال مقارنة بينه وبّي هذا الشخص ،ولكن
فكري واستخريي وأنت تنظرين نظرة متجردة فهذا ادعى الختاذ القرار الصحيح.
أسأل هللا يل ولك العون والسداد ،ونعوذ ابهلل من غمزات الشيطان.
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كيف اخلالص من حبها؟!
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب
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التاريخ 1425/6/15هـ
السؤال

فتاة حتب شخصاً جبنون ،وهو ال يبادهلا هذه املشاعر ،بل يكره ذلك ،ويريد حالً ،وأال يكون من
ضمن احللول االبتعاد عن الفتاة؛ ألنه ال يستطيع ذلك؛ ألن عمله حيتِّم عليه أن يلتقيها -على

األقل -مرتّي يف األسبوع؛ لطبيعة عمله ،وهو حائر يف املوضوع ،ويريد النصيحة ملثل هذه احلالة،

وهي إىل اآلن مل تصارحه بذلك ،وإمنا علم به من شخص موثوق ،وهو يريد قطع الطريق عليها قبل

أن تبادر إىل مصارحته ،أو أن تتمادى يف هذه املعصية ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

األخ الفاضل :سعدت كثرياً وأان أقرأ رسالتك ،وسر ذلك أبين التمست فيك من خالل رسالتك نبل

أخالقك ،وكرمي خصالك النابعة من الوازع الديين لديك ،ولو وقعت هذه الفتاة يف شراك أحد ذائب
البشر ألكلها حلماً ورماها عظماً كما يقال .إذا ما مكنته من نفسها.

أخي العزيز :لقد تعاملت مع املوقف بكل نبل وأخالق نبيلة ،وبوعي كبري منك ،وحل هذه املسألة
ميسور جداً مع من يتحلهى هبذا اخللق ،وعليه ،سأضع بّي يديك االستشارة التالية ،وهللا أسأل أن

ينفع هبا:

أوالً :جيب عليك اي -أخي الكرمي -أن تتجاهل املوقف متاماً ،وتبتعد عن اخللوة هبذه الفتاة سواء يف

العمل أو غريه؛ ألن اخللوة منهي عنها شرعاً ,فذلك قد يؤدي إىل مزالق السوء.

اثنيا :جتنب احلديث مع هذه الفتاة ،وإايك أن تلّي هلا ابلقول ،أو يصدر منك أي سلوك قد تفسره

برسالة مودة هلا.

اثلثاً :ال تتح الفرصة لآلخرين يف احلديث لك عن مدى حبها لك ،وموقفك من ذلك ،وابرت احلديث

من أوله.

رابعاً :إذا متادت هذه الفتاة بذلك ،فأنصحك بعدم احلديث معها ،واالبتعاد عن املواقف اليت قد

تتيح هلا الفرصة بذلك ،خاصة وأنك ال تراها إال مرتّي يف األسبوع ،وهنا قد يتيسر لك حتقيق ذلك.

وهللا أسأل أن حيفظنا وإايكم من كل مكروه.
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مينعين من زواجها العلم وصغر السن
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.
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التاريخ 1425/04/10هـ
السؤال

ابتغاء العلم ،واآلن أعيش يف
أان شاب ،أبلغ من العمر  19سنة ،ومنذ الصغر وأان مفار ٌق لبييت؛ َ

الغربة يف بلد اعتاد الناس فيه على فعل املنكرات وفرصها كثرية جداً؛ حبيث ال تعد وال حتصى ،إال

أنين وقفت صامداً أمام كل هذه املنكرات ,حىت فكرت يف مستقبلي ،فاخرتت لنفسي شريكة عمري،

ولكن ما حيول بّي زواجي هو العلم وصغر السن ،وقد تعلق قليب حببها ،ولكن ليس ابلقدر الذي

حيول دون دراسيت.

فهل جيوز هذه العالقة؟ فأان أتكلم معها يف بعض األحيان على "النت" ،لكن الكالم ال يتجاوز

حدود األدب ،هل من حل أو مشورة؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلّي ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .نسأل هللا لك الثبات وجلميع املسلمّي.

إن يف رسالتك اي أخي أموراً سرتين ،وأموراً أخرى أحزنتين ،ولعلي أبّي ذلك من خالل النقاط التالية:
 -1ذهابك بقصد طلب العلم مقصد طيب ،لكنه حيتاج إىل شيء من التوضيح ،فلو كنت يف بلد

يقل فيها العلم الشرعي وذهبت إىل بلد يكثر فيها العلماء فهذا أمر طيب ،أما إن كان العلم دنيوايً،
فإن ذهابك لطلبه يف غري بلدك  -إن كان البلد كافراً أو تكثر فيه املعاصي  -حيتاج إىل استفتاء
ألحد العلماء الثقات؛ ألن املسألة فيها شروط وضوابط البد من توفرها قبل وأثناء السفر.

 -2إن املسلم إذا خشي على نفسه الفتنة بسبب وجوده يف بلد ما فإنه جيب عليه ترك ذلك البلد

إذا قدر على ذلك.

 -3من اجلميل أن يرسم اإلنسان لنفسه خطة مستقبلية ،يبين فيها أسرته ،وخيتار فيها شريكة حياته،

ولكين أخذت على السائل أموراً ،أمتىن أن ال يقع فيها ومنها:

أ  -من قال أن صغر السن أو طلب العلم مانع من الزواج؟ بل على العكس ،الزواج املبكر أفضل
من أتخريه إال مبانع شرعي .مث الزواج املوفق يكون عوانً لإلنسان يف طلب العلم ويف طلب الرزق،
فإن كنت قادراً على الزواج جسمياً ومادايً فال تتأخر ،ال سيما أنك يف بلد تكثر فيه املنكرات.

ب _ أفهم من سؤالك أنك تعلقت بفتاة أجنبية ،وهذا وال ريب أمر حمرم ،فال جيوز لإلنسان ذكراً أو
أنثى أن يتعلق بقرين أو قرينة ممن ليست من حمارمه .فإما أن تتزوجها إن كانت مناسبة لك ،أو ترتكها

وتنساها ،وإال فإنك ستقع يف احلرام.
ج  -الشيطان له خططه وطرائقه الكثرية إلغواء بين آدم دون أن يشعروا .كثري من الشباب الذين
يبدؤون عالقات حمرمة مبهاتفات أو مراسالت يسموهنا (ابلربيئة)  ،استدراجاً من الشيطان هلم حىت

يتمادوا  -وهم ال يشعرون  -ويقعوا يف احلرام ـ نسأل هللا العافية ـ .فإما أن تتزوج هذه الفتاة ابلطرق
الشرعية ،أو ترتكها بال رجعة.

 -4عليك أخي مبراجعة كتب وأشرطة تتحدث عن الثبات على الطاعة ،فإين وهللا أخشى

على نفسي وعليك االنزالق يف مهاوي الردى ،واحلور بعد الكور.
أسأل هللا أن يثبت قلوبنا على دينه.
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ميرض إذا مل تراسله
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/08/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أرجو أن تفهموا قصدي من كالمي ،أان شاب ،أبلغ من العمر  25عاماً ،قضيتها يف حياة بسيطة
والتزام ضعيف ،ابلرغم من أين أصلي منذ الصغر ،وأقوم ببعض العبادات ،ومينعين من احملرمات

احملافظة واألخالق واحلياء ،إىل أن تع هرفت على فتاة ملتزمة جداً ،وختشى هللا ،وال أعلم كيف أصبحنا
نراسل بعضاً على اجلوال فقط ،دون حديث أو أي شيء يغضب هللا ،وأصبحت النور يف حيايت،

وع هرفتين على هللا ،وأعادت رغبيت يف احلياة ،وأصبحت أغلى شيء يف حيايت ،وال أستطيع تركها ،ولقد
أفهمتين أن هذا حرام ،وقد يكون سبباً يف غضب هللا علينا ،ولكن حاجيت إليها جعلتها تساعدين،
ويشهد هللا أين كنت االستثناء يف حياهتا ،وحاولنا أن ننهي ما بيننا ،ولكن ما جيمعنا حب طاهر ال

يدنسه شيء ،نسري به إىل هللا ،ولكن أان أخاف عليها من هللا؛ ألين أان السبب ،وخوفها علي جعلها

تستمر معي؛ ألين أمرض عندما ال تراسلين .ماذا أفعل؟ .أرجوكم ساعدوين.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
إىل األخ السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك الرقيقة أكثر من مرة ،وجعلت أأتمل فيها عدة أايم ،ليس ألين مل أواجه حالة
تشبهها من قبل ،كال ،فاحلاالت املشاهبة حلالتك كثرية ،ال تعد وال حتصى ،لكن كان سبب أتملي هو

ما ملسته من معاانتك وأتملك ،فأنت عاشق ،وال يعرف انر العشق إال من اكتوى هبا ،وذاق حرارهتا،

فلقد وصفت حالتك أبنك ال تستطيع أن تفارق حمبوبتك ،فهي أصبحت النور يف حياتك ،وهي

أغلى شيء عندك ،وأن الذي جيمعكما هو حب طاهر ال يدنسه شيء ،تسريا به إىل هللا  -هكذا

قلت ،-ولكن ختاف عليها من هللا ألنك تعلم أبن هذا الطريق غري صحيح ،ومن شدة كلفك

وهيامك أنك مترض إذا مل تراسلك ،هللا أكرب ،لقد بلغ منك احلب مبلغاً عظيماً ،وحالك كما قال

القائل:

أاتين هواها قبل أن أعرف اهلوى***فصادف قلباً خالياً فتمكنا

مسكّي وهللا  -اي أخي الكرمي ،-وبعد ذلك طلبت منا املساعدة والعون يف حالتك هذه .حسناً ،ما

دمت أنت الذي طرقت علينا الباب ،وطلبت منا املساعدة ،فدعنا نبدأ على بركة هللا ،سائلّي املوىل

 جل وعال -أن يوفقنا يف إسداء الرأي ،وتقدمي النصح املنشود ،ولكن أود منك أن تنتبه ألمر هام -اي أخي الكرمي -أال وهو أننا ال نعطي حلوالً سحرية؛ ألننا -وببساطة -ال منلكها ،ولكن كل ما

نفعله أن جنعل الصورة أمامك أكثر وضوحاً وشفافية ،واحللول املتاحة أكثر بياانً؛ حبيث ال تسيطر
العاطفة ويزيغ العقل ،ومن مث ختتار أنت من بّي هذه احللول ما يناسبك ،وعلى حسب ظروفك،

وكعادتنا يف حل مثل هذه املشاكل نتناوهلا يف جزئيتّي :األوىل :دراسة احلالة بشكل أفضل .الثانية:
طرح احللول املتاحة الختيار أفضلها ،فمستعيناً ابهلل أقول:

أوالً :دراسة احلالة بشكل أفضل:

لقد خلصت مشكلتك يف النقاط التالية:

( )1لقد قضيت حياة بسيطة والتزاماً ضعيفاً.
( )2تصلي وتقوم ببعض العبادات.
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( )3مينعك من فعل احلرام احملافظة على األخالق واحلياء.
( )4فجأة وبدون مقدمات تع هرفت على فتاة ملتزمة جداً وختشى هللا ،واصبحتما تراسالن بعضكما

على اجلوال فقط.

( )5مل تفعال شيئاً يغضب هللا.

وعرفتك على هللا ،وأعادت رغبتك يف احلياة.
( )6أصبحت هذه الفتاة هي النور يف حياتكّ ،

( )7أرادت منك قطع هذه العالقة؛ ألهنا حرام.

( )8احلب الذي جيمعكما هو حب طاهر ال يدنسه شيء.
( )9ال تستطيع فراقها.

( )10مترض إذا مل تراسلها وتراسلك.
هذا ما عرضته لنا يف رسالتك ،ومن خالل أتملي يف هذه النقاط أرى أنك يف اجلملة أعطيت املوضوع
أكثر من حقه ،فمثالً قولك :أبنكما ال تفعالن شيئاً يغضب هللا ،من قال لك أبن مراسلتك هلا -

وهي كذلك -أن هذا مل يغضب هللا؟! بل هذا ال جيوز لك وال هلا ،والفتاة تعلم ذلك؛ بدليل أهنا

قالت لك :ال بد من قطع العالقة؛ ألن هذا حرام ،وقولك أبن هذه الفتاة أصبحت هي النور يف
حياتك ،فهل كانت حياتك قبل معرفة هذه الفتاة ظالماً حالِكاً؟! ويبدو أنك مل تقابلها ومل ترها،

حيث إنك مل تشر لنا بذلك ،فبمجرد أن عبثت يف جوالك ،واتصلت على رقم عشوائي ،ومسعت

صواتً جتاوب معك ،أصبح صاحب هذا الصوت النور يف حياتك! أمل أقل لك أبنك مبالغ يف كالمك،
لقد ذكرتين بقول بشار بن برد:

اي قوم أذين لبعض احلي عاشقة*** واألذن تعشق قبل العّي أحياانً
فبشار بن برد هذا أعمى البصر والبصرية ،ومع ذلك كان يقول من الشعر أعذبه.
قولك أبن احلب الذي جيمعكما هو حب طاهر ال يدنسه شيء ،ما هو احلب يف نظرك  -اي عزيزي-

؟ هل هذا احلب الذي بينكما حب نفس لنفس وروح لروح؟ أم هو حب صور وأشكال وأصوات

وجسوم؟ هل هي حمبة عرضية أو ذاتية؟ وهل هو استحسان روحي وامتزاج نفسي ،أم هو استحسان
مادي جسدي؟.

إن إجابتك على هذه األسئلة بنفسك وبكل صراحة سيعينك -بفضل هللا كثرياً -على اختاذ القرار
املناسب.

قولك :يشهد هللا أين كنت االستثناء يف حياهتا ،من أدراك بذلك  -اي أخي احلبيب-؟!.

أرى أنك أدخلت نفسك دائرة مغلقة ،وأحكمت غلقها بنفسك ،وال تريد أن خترج منها ،حىت ظننت
أنك ال تستطيع اخلروج منها ،مع أن مفتاح هذه الدائرة معك أنت -وهذا ظهر يل من كالمك عندما

تقول :أمرض عندما ال تراسلين ،-إىل هذا احلد بلغ بك اهليام والعشق ،وهل هي هبذا الشعور؟ ال
أظن؛ بدليل أهنا تريد أن تقطع العالقة معك.

اثنياً :احللول املتاحة:

بعد عرض مشكلتك على النحو الذي سبق ،والوقوف مع بعض عناصرها ،أقدم لك احللول املتاحة،
وأنت احلكم ،فاخرت أنسبها وأمثلها طريقة:

( )1الزواج من هذه الفتاة:

وهذا هو األمر الطبيعي ألي عالقة سوية تقوم بّي رجل وامرأة أجنبية عنه ،فهل أنت قادر على

الزواج من هذه الفتاة؟ قال صلى هللا عليه وسلم" :اي معشر الشباب :من استطاع منكم الباءة

فليتزوج؛ فإنه أحصن للفرج ،وأغض للبصر ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء" متفق عليه

أخرجه البخاري ( )5065ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه ،-فهل أنت
مستطيع ألمر الزواج ،سواء من الناحية املادية ،أو النفسية ،أو اجلسدية ،أو غري ذلك ،فإن كنت
مستطيعاً فأسرع يف إمتام أمر الزواج ،وإال فعليك أن تعد العدة لذلك ،وبعدها خض غمار هذا األمر.
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( )2االستمرار يف العالقة مع هذه الفتاة دون زواج:
قد تقول :أان اي شيخ ال أستطيع الزواج من هذه الفتاة ،واألسباب يف ذلك كثرية ،وأريد أن أستمر

معها يف هذه العالقة احلميمة؛ ألن حبنا طاهر ال يدنسه شيء  -كما ذكرت لك سابقاً ،-أقول :إىل
مىت تستمر هذه العالقة ،سنة ،سنتّي ،ثالث ،غري ذلك ،مث ماذا بعد؟ أنت تقول أبنك تسري هبذا

احلب إىل هللا ،فهل هذا هو الطريق إىل هللا؟ كال وهللا ،بل إنه طريق يوصل إىل غضب هللا وسخطه.
األمر اآلخر :هل ترضى هذا ألختك ،أو ٍ
ألحد من أقاربك ،حىت ولو كان حبهما طاهراً مثل حبكما

متاماً  -كما زعمت-؟ أان متأكد أنك ال ترضى هذا ألحد من أقاربك ،فلماذا ترضاه لغريك من بنات

املسلمّي؟ .إذاً ما احلل اي شيخ؟ أقول :احلل هو:

( )3البعد عن الفتاة وقطع هذه العالقة:
هذا هو احلل األفضل واألمثل إذا تع هذر احلل األول ،وال يصلح احلل الثاين ،فاحلل الثالث هو البعد

عن هذه الفتاة ،وقطع العالقة معها ،والتوبة مما حدث سلفاً ،وهللا يتوب على من اتب ،فإن وفقك
هللا ،وأخذت بنصحي فعليك ابخلطوات التالية:

ِ
ييسر هللا أمرك ،ويفرج كربك،
 -1االجتهاد يف العبادة وعمل اخلريات ،والبعد عن املنكرات؛ حىت ّ
وينفس مهك ،ويبدلك من ضيق إىل سعة ،ومن حزن إىل فرح وسرور.

 -2العمل على أتمّي متطلبات احلياة الزوجية ،وما يلزمها من أمور ال يستغين عنها من أراد الزواج.
 -3إذا ازدادت جذوة الشهوة عندك فعليك ابلصوم ،كما أرشد لذلك النيب -صلى هللا عليه
وسلم -يف احلديث املذكور آنفاً.

 -4أكثر من االستغفار؛ فاالستغفار شأنه عظيم ،وهو من أهم أسباب الرزق ،قال تعاىل" :فقلت

استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات

وجيعل لكم أهناراً" [نوح. ]12-10 :

 -5اجلأ إىل هللا بصدق ،وتضرع إليه ابلدعاء اخلالص أن ِّ
غمك،
يفرج هللا كربك وينفس مهّك ،ويزيل ّ
وييسر أمرك ،فهو -سبحانه -جييب دعاء املضطر إذا دعاه ،قال تعاىل" :أمن جييب املضطر إذا

دعاه ويكشف السوء" [النمل. ]62:

وصل اللهم على نبينا
هذا وهللا أسأل أن يوفقنا وإايك لكل خري ،ويصرف عنا وعنك كل سوء وشرِّ ،
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ومرة أخرى أحببت

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان فتاة أحببت شاابً حباً شديداً وهو أيضاً حيبين ،واستمر هذا احلب عدة سنوات ،وبعدها تقدم يل
وطلبين من الوالد ،ولكن الوالد رفضه ،وتقدم بعد ذلك مرات عديدة ،ولكن واجه نفس القرار،

يف ،علماً أبن الشاب طيب ومهذب وخلوق ويصلي ويعرف ربه،
تعبت نفسييت وتعب كل شيء ّ

ودائماً يذكرين ابلصالة وأوقاهتا ،وهذا ما علقين به أكثر ،املهم تزوج هو بعد إحلاح وإصرار من والده،
وقد التحقت ابلدراسة ابملعهد لكي أشغل وقت فراغي ،ولكن ظهر يل شخص اثن بعد مكاملة

واحدة ،ال أعرفه وال يعرفين ،ترجاين أفهمه وأمسعه ،وأان من طبعي طيبة وحساسة جداً ،قلت :آمر،

فقال يل أان واحد مهموم وأريد إنسانة تفهمين وتعطف علي ،وقتها ضاق صدري عليه ،ووافقت أبقى
معه ،وأان معاهدة نفسي أال أعمل أي عالقات أخرى ،ولكن ال أدري لقد وقعت يف حب هذا

الشخص ،وأان ال أريد العذاب مرة اثنية ،وال أدري كيف أترك هذا الشخص اي شيخ أرجوك ترشدين

للطريق الصحيح جزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
ابنيت الكرمية! واضح من سياقك مشكلتك أنك فتاة حساسة وعاطفية ،شديدة التأثر واالنسياق مع

عاطفتك ،ولذلك فإنك حتبّي بعنف ،دون أن يكون هلذا احلب ما يربره ،كان تصرف الشاب األول
الذي تعلقت به تصرفاً صحيحاً ،حيث تقدم إىل والدك ،وأتى البيوت من أبواهبا ،وهذا تصرف

صحيح ،ولكن مل يقدر هللا -عز وجل -بينكما صلة ،وال تدرين لعل اخلرية فيما اختاره هللا -عز

وجل -لكما مجيعاً.
أما الشخص الثاين فهو -اي ابنيت -شاب عابث ،وذئب يعض وال أيكل ،يريد أن يعبث بك ويتسلى
ويستمتع ما شاء هللا أن يستمتع بك ،ويستغل طيبتك ورقة مشاعرك ،مث يذهب ويرتكك ليبدأ املشوار
اجلديد مع فريسة أخرى.

كال -اي بنييت -ال تكوين على هذا املستوى من السذاجة والطيبة ،واعلمي أن اإلنسان املهموم
يبحث عن رجل مثله يسري عنه اهلموم ويساعده يف حل مشاكله ،وال يتلصص على بيوت الناس

وعورات الناس وحرمات الناس هبذه الطريقة اليت يقتنص هبا فرائسه ،إن كل ما يتشكى لك ليست
معاانة حقيقية ،ولكنها شبكة يريد أن يصيدك هبا ،ولو كان صادقاً لفعل كما فعل الشاب األول،

وأتى البيوت من أبواهبا ،وتقدم إىل والدك؛ ولذا أحذرك مرة أخرى من الرد عليه أو االتصال به ،أو

وجود أي عالقة معه ،وعليك أن تتخلصي من شرحية جوالك ،وأن تتلفيها ،وخترجي شرحية جديدة
حىت ال يبقى بينك وبينه أي اتصال.
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بل أقول حىت لو تقدم إليك فإين ال أنصحك بقبوله خاطباً؛ فتصرفه يدل على أنه إنسان صاحب
سوابق ،وهذا األسلوب نعرفه عند الشباب الذين يتصيدون الفرائس السهلة من الفتيات ذوات

العاطفة اجلياشة والقلوب الطيبة ،فاحذري منه مث احذري منه مث احذري منه ،واقطعي كل طريق

للتواصل معه ،واستأنفي حياتك ،وأسأل هللا -عز وجل -أن يرزقك الزوج الصاحل ،الذي يستحق -

فعالً -طيبة قلبك ،ونبل مشاعرك ،ورقة عواطفك.

مث إين أنصحك أن متلئي حياتك ابألمور املهمة ،فتدخلّي داراً لتحفيظ القرآن ،وتربطّي عالقتك

بفتيات صاحلات ،وتندجمّي مع جمتمع الفتيات اجلادات ،فإن هذا يبعدك عن منطقة اخلطر اليت أنت
اآلن تقفّي على مشارفها ،استمعي إىل أشرطة انفعة ،اقرئي الكتب املفيدة ،فذلك ميأل حياتك،

واجعلي عندك مشاريع جادة مثل حفظ القرآن ،قراءة الكتب الدينية وحنو ذلك ،املشاركة يف
اجلمعيات واألنشطة اخلريية ،فإن ذلك جيعل حلياتك مذاقاً ومتعة ،واجعلي لنفسك ورداً من قيام

الليل ،وحافظي على أذكار الصباح واملساء ،فيحفظك هللا -عز وجل -من السيئّي والسيئات ،قوي

عالقتك مع والديك ،ومع أخواتك ،وابدليهم حباً حبب ومودة مبودة فإن ذلك يليب حاجتك إىل

املشاعر واحلب واحلنان وهللا يوفقك ويعينك وحيفظك ويرعاك .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أحبه وهو ال يدري
اجمليب عبد هللا السهلي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/08/05هـ
السؤال

أحببت شخصاً منذ سنوات فهل احلب والتفكري فيه حرام؟ مع العلم أين ال أعرف هل الشخص

الذي أحبه يعرف هبذا احلب أم ال ،فأان مل أخربه بذلك ،وال أحاول أن أخربه؛ ألن هذا حىت لو مل
يكن حراماً فأان مل أستطع التخلي عن حيائي وكراميت ،ولكين يف بعض األحيان أشعر أنه يعرف؛ ألين
مبجرد أن أراه حيمر وجهي ،وهذا ما ال حيدث مع أي شخص آخر ،ولكين مل أستطع التخلي عن

التفكري فيه ،فهو جيربين على حبه؛ ملا أراه من تدينه وحسن أخالقه ،ومدى احرتامه لوالديه وحبهما

له؛ ألنه ابستمرار متفوق حىت يف تعامالته مع اآلخرين ،ال خيتلف يف احرتامه وحبه اثنان ،وأان منذ 7

سنوات -أي سن مراهقيت -أفكر فيه ،وال أعرف ماذا أفعل إليقاف هذا التفكري ،فأان سئمت من
هذا األمر ،أرشدوين ماذا أفعل؟ .

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية املستشرية :يتضح من كالمك استشعار املشكلة ،وهذه خطوة أوىل يف حلها ،واملؤمن

كما ورد يف األثر تسره حسنته وتسوؤه سيئته؛ جزء من حديث أخرجه أمحد ( )178من حديث

عمر  -رضي هللا عنه  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ولذا فإين أشري عليك بعدم التسليم
هلذه املشاعر ،وحماولة مناقشتها مناقشة علمية ذاتية بعيدة عن العواطف؛ ألن الغالب أن املشاعر

واألحاسيس تكون يف فرتة الشباب جياشة ،خاصة فرتة املراهقة ،مث ما تلبث أن تزول ويبقى العقل
واالتزان ،والنظر يف األمور وعواقبها ،أما مسألة هل احلب حرام؟ فاحلب كلمة حتتاج حتديداً ،فإن كان

يقصد هبا احلب الذي تُسوق له املسلسالت واألفالم العربية فهو -ال شك -حمرم ،وأما إن كان

احلب املقصود به املشاعر القلبية اليت ال ميلكها اإلنسان ،وال يبوح هبا ،إال ما أحل هللا له؛ كحب
الزوج زوجته ،أو الزوجة ،أو الوالدين واألوالد فهذا مباح ،ومن األمور املهمة اليت تعينك على

التخلص من هذه املشكلة:

 -1تذكر حمبة هللا مبعرفة أسباهبا ،كالتفكري يف آالئه ونعمه ،وهذا سيشغلك عن حمبة غريه.
 -2احلرص على عدم اللقاء به واجللوس معه والنظر إليه.
 -3التخلص من التفكري فيه ،إبشغال النفس ابلتفكري يف األمور املفيدة يف الدين والدنيا.
 -4إذا كنت تستطيعّي الزواج منه  -إذا كان مستقيماً -فهذا حل هلذه املشكلة.

وعليك ابلدعاء فاهلل سبحانه جييب من يدعوه وهو صادق يف دعائه ،يف مثل" :اللهم أهلمين رشدي
طهر قليب ،أو قلت :اي مقلب القلوب ثبِّت قليب على طاعتك ،أو
وقين شر نفسي ،ولو قلت :اللهم ِّ
قلت :اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن.
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أحببتُه ولكن خطب غريي
اجمليب سعد الرعوجي

مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1425/11/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

منذ فرتة أعجبت بزميل يل ابلكلية (أصبح معي ًدا اآلن ،وأان ما زلت طالبة) حلسن خلقه واستقامته
ِ
كثريا بذلك
وتفوقه ،وشيئًا فشيئًا أتكدت أنين أحبه ،وأمتىن أن يق ّدر يل هللا االرتباط به ،ودعوت هللا ً
خاصة يف رمضان ،حيث كنت أدعو هللا بذلك يوميًّا يف صالة الرتاويح ،وأان موقنة ابإلجابة ،خاصة
وأنين كنت أراعي يف تعاملي معه حدود هللا تعاىل ،وكنت أحتاشى احلديث معه إال لضرورة .وبعد

رمضان بفرتة قصرية وجدته قد خطب فتاة أخرى ،فحمدت ريب وشكرته على كل حال ،ولكن
مشكليت اآلن تكمن يف شيئّي:

 -1أحسب أنين قد دعوت هللا يف ليلة القدر (فقد دعوته يف كل ليايل رمضان ،واحلمد هلل) ،
وأخشى أن يكون يف نسياين هلذا األمر عدم يقّي ابإلجابة فأكون آمثة.

 -2أشعر اآلن بعدم االستعداد النفسي وعدم الرغبة مطل ًقا يف الشروع يف أي ارتباط اآلن ،مما دفعين
شرعا -أن ترفض الزواج ألي سبب
لرفض عدة خطاب ،فهل آمث لذلك؟ وهل من حق الفتاةً -

خريا.
خاص هبا ،كعدم الرغبة أو عدم االستعداد النفسي له؟
وشكرا لكم ،وجزاكم هللا ً
ً
اجلواب
أخيت الكرمية :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع (اإلسالم اليوم) .
ً
أخيت الكرمية:

عوان على طاعة هللا ،وتبنّي
ً
زوجا صاحلًا يكون لك ً
أوال :أسال هللا لك التوفيق والسداد ،وأن يرزقك ً
معه أسرة مسلمة صاحلة ،إبذن هللا.

اثنيًا :يل مالحظات أردت هنا إيرادها ،ومن مث اإلجابة عليها ،وهي:
 -1تع هر ِ
فت على هذا الرجل من خالل الكلية ،وهذه مشكلة نعانيها ،اي أخيت الكرمية ،يف عاملنا

اإلسالمي والعريب ،وهي مشكلة االختالط بّي الرجال والنساء ،هذه املشكلة اليت قادت إىل كثري من

املشاكل والبالاي واملصائب ،فأنت -اي أخيت -رزقك هللا دينًا منعك من االحتكاك معه إال لضرورة،

ست هبذا الشعور استسلمت له
على رغم ما تكنينه له ،ولكن -اي أخيت -كم امرأة غريك مىت ما أح ه

حىت غلبها وسلمت نفسها هلذا الرجل أو غريه يفعل ما يشاء ،وأنت تعلمّي العاطفة اجلياشة والقوية

عند النساء؛ ولذلك -اي أخيت -تعلمّي مدى انتشار هذه العالقات احملرمة يف حميط اجلامعة ،فامحدي
هللا سبحانه وتعاىل -على ما رزقك من دين ،ولعل هذا خري لك ،فانظري لألمر من هذه الزاوية
اجليدة.

كثريا ،وخاصة يف شهر رمضان ،ومل يستجب لك،
 -2تقولّي إنك دعوت هللا سبحانه وتعاىلً -

فاعلمي -اي أخيت -أن هللا سبحانه وتعاىل ال خيلف وعده ابالستجابة ،ولكن كما أخربان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم -حبال الداعي إذا دعا أن هللا إما أن يستجيب له ،وإما أن دعوته هذه يدفع هبا

ضررا كتب عليه ،أو أن هللا سبحانه وتعاىل يؤخرها إىل يوم القيامة.
هللا سبحانه وتعاىل -عن الداعي ً

انظر مسند أمحد ( )11133واألدب املفرد ( . )710وهللا ال يسأل عما يفعل وهو أحكم
احلاكمّي.
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فهذه -اي أخيت الكرمية -هي أحوال الدعاء واالستجابة ،وأنت ال تعلمّي أين اخلري ،فقد يكون هو
زواجا من الرجل ،قال تعاىل( :و َعسى أَن تَ ْكرُهواْ َش ْيـئًا و ُهو َخ ٌْ ه
سى أَن
أن هللا مل يرد لك ً
َ َ
َ
ري ل ُك ْم َو َع َ
َ َ
ُِحتبُّواْ َش ْيـئًا َو ُه َو َش ٌّر له ُك ْم َوهللاُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن) [البقرة . ]216 :فرمبا لو كتب هللا لك الزواج
من الرجل النقلبت حياتك تعاسة وشقاء ،أو حدث لك من األشياء احملزنة ما ينغص حياتك،
وهكذا . . .فاتركي األمر له ،وقويل رضينا بقضاء هللا وقدره ،وهكذا -وهلل احلمد -حنن املسلمّي
"ع َجبًا ِأل َْم ِر
ميزان هللا عن غريان هبذه الصفة اجلميلة ،فأخربان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
اك ِألَح ٍد إِهال لِل ِ
ه
ِ ِه
ريا لَهَُ ،وإِ ْن
ْم ْؤم ِن؛ إِ ْن أ َ
س ذَ َ َ
ُ
َصابَـ ْتهُ َس هراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْ ً
ال ُْم ْؤم ِن! إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْريٌ َولَْي َ

ريا لَهُ" .أخرجه مسلم ( . )2999وهذا هو أعظم منهاج يف التعامل مع
َصابَـ ْتهُ َ
ض هراءُ َ
أَ
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
أقدار احلياة.

شبَ ِ
ش َر ال ه
اب
"اي َم ْع َ
 -3أما ابلنسبة للزواج فأقول لكً ،
أيضا ،ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
من استطَاع ِم ْن ُكم الْباء َة فَـ ْليـتـزهوج؛ فَِإنهه أَغَ ُّ ِ
ص ْوِم
ص ُن لِ ْل َف ْر ِجَ ،وَم ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَـ َعلَْي ِه ِابل ه
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ
ص ِر َوأ ْ
َح َ
ض للْبَ َ
فَِإنههُ لَهُ ِو َجاءٌ" .أخرجه البخاري ( )5066ومسلم ( . )1400والرسول صلى هللا عليه وسلم يقصد
الشباب من الرجال والنساء.

كذلك -اي أخيت الكرمية -فإن الزواج فطرة لإلنسان حيتاجها وال يستغين عنها ،وأنت بذلك
ِّ
ستكونّي أسرة مسلمة متدينة صاحلة -إبذن هللا -وال تنسي أن هللا سبحانه وتعاىل لن ينساك بدعائك
زوجا صاحلًا حمبًّا لك ومشف ًقا عليك يكون به سعادتك ،فال تيأسي ،واحلب -اي
له ،وإبذنه سريزقك ً

دائما أييت بعد الزواج ،وهو احلب الراسخ الثابت ،إبذن هللا .أما احلب السابق للزواج
أخيت الكرميةً -
فكثري منه كفقاعة الصابون .وفقك هللا ملا حيب ويرضى.
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هل احلب حرام؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1424/8/17هـ

السؤال

أان فتاة أحببت شاابً يف السادسة عشرة من عمره ،وهو ال يعرف أبنين أحبه ،وهو ال حيبين ،هل هذا

احلب حرام؟ وجزاك هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد:

إىل ابنيت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم) .

بنييت العزيزة :لقد قرأت رسالتك مرة تلو أخرى ،وبكل صراحة وقفت أمام هذه الرسالة طويالً
أتساءل وأقول:

ما الذي دفع هذه الزهرة اجلميلة إىل أن تنساق وراء هذا التيار اجلارف الذي ال حيافظ على مبادئ،

وال قيم ،وال عرض ،وال شرف ،ابسم (احلب) ؟
بنييت :إنك ما ز ِ
لت يف بداية الصبا ،وريعان الشباب ،فاحلياة ما زالت أمامك مفتوحة ،وهي تريد منك

أن تدخليها بكل ما تتمتعّي به من براءة الطفولة ،واليت ما زالت فيك ،فال تلوثي حياتك الطاهرة
هبذا الرجس الننت الذي يسمونه (احلب) .

صغرييت :أود أن أسألك سؤاالً وأريد أن جتاوبيين بكل صراحة وصدق .إذا علم أهلك هبذا احلب هلذا
الشاب ماذا سيكون موقفهم معك؟

اإلجابة معروفة ،إهنم سينهالون عليك ضرابً وسباً ،وشتماً ،وحبساً إىل غري ذلك من ألوان التعذيب،
ملاذا؟ أهم يكرهونك؟ ال ،أهم ال حيبون لك اخلري؟ ال ،أهم أعداؤك؟ ال ،إذاً ملاذا فعلوا معك هذا

الفعل عندما علموا حببك هلذا الشاب؟؛ألن هذا الطريق طريق الشيطان ،وهل طريق الشيطان حرام

أو حالل؟ اإلجابة :طريق الشيطان حرام.

إذاً هذا احلب الذي تتومهينه أنت حرام ،وال يرضى هللا سبحانه.

سؤال آخر :ملاذا أنت قمت إبرسال هذا السؤال لنا؟ ألنك عندك شك فيه ،ولو كان األمر حالالً مل

ترسلي إلينا؟ هل أنت تسألّي أحداً هل تصلّي أم ال؟ أو هل أتكلّي أو ال؟ أو هل تشربّي أو ال؟ أو
أو أو  ...إخل ،لكنك ال تسأيل إال عن شيء تعلمّي أنه حرام أو فيه شك عندك .هل تستطيعّي أن

تبوحي ألحد أبنك حتبّي هذا الشاب؟ ملاذا؟ ألنه حرام ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-اإلمث ما
حال يف صدرك وكرهت أن يطهلع عليه الناس" أخرجه مسلم ( )2553من حديث النواس بن مسعان
-رضي هللا عنه.-

فيا صغرييت هذا احلب الذي أنت واقعة فيه حرام ،فابتعدي عن هذا الطريق ،واحلياة أمامك مفتوحة،

ومستقبلك إن شاء هللا طيب ،والعمر أمامك طويل ،وإين أقدم لك بعض النصائح فاقبليها من أب

لك انصح ،وعليك مشفق ،فأقول:

( )1عليك اباللتحاق إبحدى حلقات التحفيظ النسائية ،وهي متوفرة بكثرة وهلل احلمد.

( )2عليك ابلقراءة يف السرية النبوية وسرية سلفنا الصاحل ،وخصوصاً سرية الصحابيات رضوان هللا

عليهن مجيعاً.
( )3عليك بسماع األشرطة اإلسالمية النافعة.

( )4عليك بغض البصر ،وعدم مشاهدة الدش ومساع األغاين.
( )5عليك بكثرة االستغفار ،والتسبيح ،والتهليل ،والذكر.
( )6عليك ابحملافظة على الصالة يف أوقاهتا.

ِ
استطعت أن تتعريف على أخت داعية من
( )7عليك مبصاحبة أهل اخلري من الفتيات امللتزمات ،وإذا
الداعيات ،وتطليب على يديها العلم أفضل وأحسن لك يف الدنيا واآلخرة.
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( )8اجتهدي أبن تكوين متفوقة يف الدراسة ،وال جتعلي أي شيء يشغلك عنها.
( )9احرصي على حضور احملاضرات والندوات اإلسالمية النافعة.

( )10عليك بكثرة الدعاء أبن يهديك هللا إىل طريق اخلري ،ويبعدك عن طريق الشر.
( )11ابتعدي عن األماكن اليت يتواجد فيها هذا الشاب وغريه.

( )12املئي قلبك حبب هللا وحب رسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وحب صحابته الكرام  -رضي
هللا عنهم -فهذا هو الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة .هذا وهللا أعلم.

وتقبلي مين اي صغرييت وافر التقدير واالحرتام ،وأمتىن من هللا أن حيفظنا وإايك ومجيع املسلمّي من كل
ِ
ييسر لنا كل خري وبر .وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
شر ،وأن ّ

()161/19

زواجي قريب..وبكاؤها حيزنين!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1422/10/9
السؤال

أان شاب مقدم على الزواج قريبا جداً ،وأعرتف أنه كان يل بعض العالقات قبل الزواج مع بعض

البنات ،ولكن هذه العالقات مل تصل إىل أكثر من اهلاتف أو النظرة من بعيد ،كانت هناك يل عالقة

مميزة جداً من هذه العالقات واستمرت أكثرمن السنة .هذه العالقة كانت جمرد صداقة وحتولت إىل

شبه حب وكان شرط هذه العالقة هو :إذا وفق أي منا بزواج من شخص آخر أن نقطع هذه العالقة

فورا وإىل األبد .وكانت الدهشة أنه تقدم هلا شخص وخطبت وكذلك أان بعد أسبوع تقدمت وخطبت
فتاة أخرى .حاولت أن أخفف من االتصاالت وكذلك هي وقد صربت ومل أتصل هبا أكثر من

أسبوعّي وهي كذلك ،لكن بعد األسبوع الثاين اتصلت وأخذت تبكي كأهنا فقدت أمها أو أابها

وقالت كالماً يصعب أن أحتمله ،وقد حاولت أن أهدئ من الوضع لكن كان بكاؤها مؤملا ،وهللا لقد
أحسست ابلذنب العظيم الذي اقرتفته وهو هذه العالقة غري الشرعية .أستاذي ،ما احلل؟ أان أنوي

أن أقطع العالقة إىل األبد ،ومصمم على أن أبدأ حياة زوجية نظيفة إىل األبد  -إن شاء هللا  -لكن
وهللا إين خائف على هذه الفتاة من التهور أو أن حيصل هلا مكروه ..صدقين أرجو منكم احلل

السريع ،وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

أخي الفاضل ..اشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..أما استشارتك فتعليقي
عليها من وجوه:

أوالً :مشكلتنا اي عزيزي أننا كثرياً ما ننساق وراء رغباتنا وأهوائنا ،وننسى أن الرب ال يبلى وأن الذنب

ال ينسى ،وأن الداين ال ميوت ،وأن من نعبث أو نلهو معهن هن من بنات املسلمّي وحمارمهم

وعوراهتم !!!!!!..فكيف نسمح ألنفسنا بتجاوز تلك احملرمات ،وحتطيم تلك املمنوعات بدعاوى

فارغة إال من بقااي زيف ،وجتاوزات وعبارات جنرتها ونرددها على أمساع تلك املخدوعات مبنظر

السراب الكاذب ..اهلائمات على وجوههن ابنتظار ماال أييت؟! وال تسأل هنا عن الثمن الذي
يدفع ..وعن الوقت الذي يضيع وعن ..وعن !!..وعند هللا جتتمع اخلصوم.

فهل كنت ترضاه ألحد حمارمك؟! أو قريباتك..؟! وماذا لو علمت أن من تنوي الزواج منها ـ ال قدر

هللا ـ كان هلا مثل هذه التجارب ..ما موقفك اآلن ،أو يف املستقبل؟!! فلماذا نرضى للناس ماال
نرضاه ألنفسنا؟!!

اعرف أخي الكرمي أنين وضعت مدخالً يف إجابيت عن سؤالك أكثر مما تريد أن تقرأ ..ولكين أشعر
مبرارة كبرية جتاه هذه املآسي اليت تكرر نفسها ،وختلف ضحاايها يف مشهد عبثي " حزين " يعرض

أمام مجهور صامت يف جممله ،وكأن األمر ال يعنيه ..لثقته "العمياء" أبنه لن يكتوي بناره !!..وما علم
أن اجلميع حيملون نفس القنا عات ..ونفس الثقة ومع ذلك تتكرر املآسي ،وتقع الضحااي يف
املصائد ،ويستمر املشهد ،ويظل السؤال احلائر!!!..
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اثنياً :اعتقد ـ أخي الكرمي ـ أنك _ إن شاء هللا  -قد جتاوزت هذه املرحلة ..وندمت عليها ..وتبت

منها ..واستغفرت هللا عليها ..وأردت البدء يف حياة جديدة كما ينبغي وهي الزواج وبناء األسرة

املسلمة ،وتقدمت يف ذلك خطوات إىل اإلمام ،إذ خطبت وتنتظر الوقت احملدد للزواج ..ولكن ما
يربطك ابملاضي هو " بكاء وحنيب " هذه الفتاة اليت "عشمتها" أنت أو "تعشمت" هي إبهناء "

العبث اهلاتفي " املغلف زيفاً بغالف الصداقة !!..ابلزواج.

اثلثاً :لتعلم اي عزيزي أن الكثري من هذه التجارب اليت بدأت عن طريق " العبث اهلاتفي " وانتهت

ابلزواج (على ندرهتا) غري مشجعة !!..بل إهنا حتمل يف طياهتا ونسيجها عوامل فشلها ..فمن البديهي

أن املدخالت اخلاطئة ينتج عنها خمرجات خاطئة ..واألمثلة هنا ال تعد !!..ومع إدراكي ومعرفيت مبا
يعنيه أمل املشاعر وجراحها ..إال أننا حنن املسؤولون غالباً عنها؛ ابندفاعنا وهتوران ،ومجوحنا وعدم

إدراكنا بل ..وعبثنا!! كمن يسري يف حقل مليء ابألشواك وجحور األفاعي والعقارب ..مستعجالً
الوصول إىل هدفه ..فإن لدغ أو أتمل أو تعطل مسريه بّي األشواك بكى وانتحب والم غريه !!..رغم

أنه هو امللوم ..فهو الذي ميلك قرار نفسه إىل حد كبري ..وهو الذي اختار هذا الطريق طمعاً يف

سرعة الوصول رغم حتذيرات العقالء والصادقّي ونصح الناصحّي؛ أبن هذه الطريق شائكة وغري

مأمونة وأهنا لن تؤدي إىل اهلدف..وخسائرها أكرب بكثري من أرابحها !!..ولذلك كله ..فلريض من
الغنيمة ابإلايب ..وليحمد هللا ـ كما أسلفت ـ على كل حال ..وأن اخلسائر مل تتعد املشاعر إىل

اجلسد ..وهنا تكون الكارثة!!
رابعاً :دعك من بكائها ،واستغفر هللا لك وهلا ،وادع هللا هلا ابلتوفيق والسداد والرشاد ،وأن يرينا

وإايك وإايها احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل..
متمنياً هلا أن تستفيد من هذه التجربة ،وتفيق من هذه الغفلة ،وحتمد هللا أهنا مل تتورط يف أمر قد

يرتتب عليه تبعات كبرية ..وخطرية!! ولتحسن الظن ابهلل ،وتتوب إليه ،وتستغفره ،وتستهديه ،وتسأل
هللا أن يوفقها إىل ما فيه صالحها يف دينها ودنياها إنه سبحانه على ذلك قدير وابإلجابة جدير.
وأتكد أن األايم مليئة ابلعرب ملن أراد أن يعترب ،وهللا سبحانه اهلادي إىل سواء السبيل.

خامساً :اسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن جيعلنا هللا وإايك مفاتيح للخري مغاليق للشر ،وأن يهدينا لصاحل
األعمال ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا ..كما اسأله تبارك وتعاىل أن يهدي شباب املسلمّي

وفتياهتم ،وأن يردهم إىل احلق رداً مجيال وأن حيفظهم من كل سوء ويقيهم كل مكروه إنه سبحانه ويل
ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ماذا أفعل مع أخيت..؟
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1422/11/10
السؤال

فوالدي ملتزمان وهلل احلمد
أان فتاة يف السابعة عشرة من عمري الكربى يف أسريت ..ملتزمة دينياً..
ّ
نعيش يف بلد عريب إسالمي ال يوجد لدينا أي قريب فيها ..واملشكلة أن لدي أخت يف السادسة

عشر من عمرها على عالقة مع شاب يف التاسعة عشر من عمره ،وقد بدأت هذه العالقة منذ سنة

وشهرين تقريباً .ومل خترب أحداً عن هذه العالقة إال صديقاهتا املقرابت جداً ..وأان أختها مل ختربين أبي

شيئ خوفاً من أن أمنعها أو أصدها أو أخرب والدي ..إال أن تصرفاهتا واضحة جداً جدا..مث تكلمت

مع إحدى صديقاهتا وعرفت منها ما عرفت!! فقد خلعت حجاهبا أمامه ،كما أن لديها صورة ،وهو

يتملك صورها بدون حجاب طبعاً ..وأهنا تثق فيه ثقة عمياء ..ومها متفقان على الزواج ولديهما

اخلطة للوصول إىل ذلك .وقد نست  -أو ابألصح جتاهلت  -مجيع مبادئها اإلسالمية السامية اليت

كانت جزءاً من حياهتا يف سبيل ما تسميه احلب ،وقد كانت ترفض هذه الفكرة وتستنكر من خيالل

الشباب من صديقاهتا ..وحاولت بعض الصديقات التحدث معها ونصحها لكن بدون جدوى فمن
طباعها العناد وعدم السماع ألحد إذا كانت مقتنعة مبا تفعل ..وهي تعرتف أمامهن أبهنا على خطأ

وأهنا ستنهي العالقة تدرجيياً وقد أكدت هلن هذا الشيء منذ فرتة ولكنها نسيت أنين (أختها) يف

البيت أراقب ما تفعل .وما الحظته أن العالقة قويت واملكاملات ازدادت!! وجيب إهناء هذه العالقة

والدي لن يقبال بذلك؛ فصفات الشاب الدينية ال تؤهله أبن يتقبله والداي
ألين أان وأخيت نعلم أن
ّ

البنتهما اليت يريدان هلا كل اخلري ،كما أن والده سيئ اخللق جداً!!..
حاولت عندما أحسست أبن الوضع أصبح معقداً للغاية أن أخرب أخوايت يف هللا لكي يساعدنين،

لوالدي؛
ولكننا وقفنا مكتويف األيدي دون جدوى ..علماً أبننا نريد حالً هلذه املشكلة دون الوصول
ّ

ألهنما لو علما فسيذحبوهنا أو تنهار أسرتنا ابلكامل ..مع أنين وقفت للحظات ايئسة من القدرة على
حل هذه املشكلة ولكن قال تعاىل (ال تقنطوا من رمحة هللا)  ،واآلن غري الدعاء ال أدري ماذا أفعل،

وإين اآلن بدأت أشعر ابلنفور منها ومن تصرفاهتا ومل أعد أطيق الكالم معها ..أفيدوين جزاكم هللا
خرياً..؟
اجلواب
أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك ،واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..كما اسأله تعاىل

أن حيفظك من كل سوء ويسدد خطاك..
أما استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :أهنئك على هذا العقل وهذه اهلمة زادك هللا صالحاً وتوفيقاً وتقوى وثبااتً ..وجعلنا وإايك
مفاتيح للخري ،ومغاليق للشر إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه.

اثنياً :ابدري  -أخيت الكرمية  -وال ترتددي حلظة واحدة يف إبالغ والدك مبا تعرفينه ..إليقاف هذا
األمر عند حده قبل أن يقع الفأس يف الرأس كما يقال ..وعندها ستكون املصيبة كبرية وعظيمة

وعالجها أصعب بكثري.
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اثلثاً :ال تفكري مبسألة ردود فعل والدك ..وخشيتك من أن " يذحبها " أو أن " تنهار" أسرتكم..

فهذا  -إبذن هللا  -لن حيصل؛ ألن ما قامت به أختك أمر متوقع يف هذا الزمن ..وميكن تداركه

وعالجه ،وهي -إبذن هللا -ستتوب منه وتقلع عنه وال دخل لألسرة يف ذلك !!..مث مهما كانت ردود
الفعل احلالية لوالدك جتاهها ..فماذا تتوقعّي له أو ألسرتك -ال قدر هللا  -لو أهنا اكتشفت يف يوم
من األايم هروب ابنتها وعدم عودهتا للبيت..؟! أعتقد أن املصيبة هنا ستكون عظيمة جداً ..ولن

ميكننا عندها تدارك األمر؟!!

رابعاً :أنت مل تقصري وقد نصحتها ..وأوعزت إىل من ينصحها ولكنها  -هداها هللا -مل تزل يف

سفهها !!..إذاً َُ أنت معذورة أمام نفسك وأمامها ..وستعرف مدى حرصك عليها عندما تبلغ سن

الرشد ويكتمل عقلها.

خامساً :هذا الشاب  -صدقيين  -ال ينوي االرتباط هبا إطالقاً ولو أراد لتصرف بشكل آخر !!..بل
إنه يتالعب بعواطفها حىت ينال " مراده السيئ " ورمبا ابتزها وجعلها ألعوبة له أو لغريه ..فاألمر

خطري!!..

سادساً :مرة أخرى ..ال ترتددي  ...وأبلغي والدك فوراً َُ ابملوضوع ،واتركي له معرفة التفاصيل
الدقيقة وحدود العالقة وغري ذلك ،وثقي أنك تتصرفّي كما ميليه عليك واجب األخوة والعقل

والدين.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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احنراف أخوايت ....ما العالج؟؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1423-8-24

السؤال

أان شاب مستقيم وهلل احلمد يل يف االستقامة أربع سنوات وقد كانت يل اتصاالت سابقة مع الفتيات
ولكن احلمد هلل أنعم هللا عليه ابلتوبة وأان اآلن أعاين من مشكلة بعض أخوايت حيث أين اشك يف

بعض األحيان أهنن يكلمن أشخاصاً من غري حمارمهن وأان اآلن حمتار ال أدري ماذا افعل حىت أزيل

هذا الشك عين وأدهلن على الطريق الصحيح؟ وما الربامج اليت تنصحون هبا حىت يبتعدن عن مثل

هذه األمور.
اجلواب

األخ الكرمي
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف " موقع اإلسالم اليوم "

أوالً -:جيب أن حتمد هللا تعاىل أن هيأ لك أسباب اهلداية والصالح بعد أن كانت لك عالقات

نسائية حمرمة .ومن صور محد هللا تعاىل على هذه النعمة هو الدعوة إىل هللا ابللّي واهلدوء واخللق

احلسن.

اثنياً -:احلقيقة أنين أان أشك يف شكك أبخواتك أبهنن يقمن مبا كنت تقوم به يف السابق من كالم مع
أانس هم من غري حمارمهن وال من قراابهتن.

الذي أتصوره أن من آاثر خرباتك السابقة هو تفريغ ذلك املرض وإسقاطه على أخواتك وما هو إال
حركة شيطانية للوقيعة بينك وبّي أهلك حىت يتضايقوا من التزامك ألهنم سوف يوقنون أن ما جرهم

إىل هذا العذاب إال يوم أن صلحت واستقمت بل أصبحت استقامتك وابالً عليهم وسوءاً جرك إىل

التشكيك فيهم وهلذا فإين أرجوك رجاءاً يف اإلقالع عن مثل هذه التصورات والتهيؤات خاصة أنك مل
تطلع يقيناً على شيء مريب يقع منهن بل هي جمرد شكوك واإلنسان مطلوب منه التثبت وعدم
اخلوض يف هذه األمور ما دامت واقعة يف دائرة الشك والظن ومل تصل بعد إىل دائرة اليقّي.

اثلثاً -:وجود أختّي لديك ملتزمتّي ومتدينتّي هو فرصة عظيمة ميكن لك من خالهلما أن يكوان معرباً
تعرب به إىل إيصال رسالتك السامية إىل بقية أخواتك.
لقد أثبتت التجارب الكثرية يف جمتمعنا أن أفضل وسيلة إىل إرشاد األهل ودعوهتم إىل اخلري هي طرق

ابب احملبة واملودة معهم .حينما حيبك أخواتك ويودون اجللوس معك والتحدث إليك اعلم أهنا بداية
النجاح ابلنسبة إىل مشروعك الدعوي.
ابتعد عن الدكتاتورية والسلطوية والعنف واألمر والنهي يف التعامل معهن .كن ليناً ودوداً وعطوفاً

ورحيماً واسع يف قضاء حاجاهتن واخرج معهن وأكثر من ذلك يف السوق والزايرات ونظم هلن

حلقات تروحيية ليلية مستمرة كيما متلئ فراغهن العاطفي والنفسي واجلسدي ولتعلم أن أي بنت

حتاول الوقوع يف مستنقع االتصاالت ابلشباب إمنا هو نتيجة حلبها يف ملئ فراغها العاطفي والنفسي

لديها إذ والداها مشغوالن عنها وإخواهنا ال أيهبون هبا بل هم يف سياراهتم وخروجهم ودخوهلم

واسرتاحاهتم ورايضاهتم وال مكان إطالقاً ألخواهتم والرتويح عنهن وأخذهن بنزهات دورية فأصبحت
الفتاة املسكينة وبتشجيع من بنات السوء ال متانع من اخلوض يف مثل هذه املسائل وذلك من ابب

التجربة والتعرف.
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خيطئ كثري من الناس حينما يرجعون أسباب مثل هذه املشاكل إىل قلة الرقيب وقلة صرامتها على
الفتيات من قبل اآلابء واألخوة واحلقيقة أن منع مثل هذه التصرفات ال أييت ابلتخويف واإلرهاب

بقدر ما أييت من خالل زايدة اجلرعات ابالهتمام هبؤالء األخوات أو البنات.

ما الذي مينعك اي أخي من أخذ أخواتك يف نزهة برية يف أحد ليايل الصيف وتكرار مثل هذه العملية
مع التنوع ابلطبع فمرة يف الرب ومرة يكون عشاء يف أحد املطاعم احملتشمة ومرة تذهبون سوية إىل

السوق وهكذا حبيث تقتطع من نفسك هلن نصيباً أسبوعياً مثالً حتاول االلتقاء هبن بشكل أرحيي

وتستمع إليهن ومتازحهن وتتجاذب أطراف احلديث معهن وغري ذلك من األمور احملببة للنساء يف
العادة .كما أنك من خالل هذه اللقاءات الودية املتكررة معهن تستطيع أن توصل هلن رسائل مفيدة
ينتفعن هبا كعمل حلقة ذكر أو تثقيف شرعي أبمور نسائية مهمة ووضع برانمج تسريون عليه مجيعاً يف
ذلك وستجد يف النهاية التغري اإلجيايب الكبري الذي طرأ عليهن إبذن هللا تعاىل.

أعانك هللا وسدد خطاك،،،
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عالقة عن طريق النت
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1423-8-22

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا
أان طالبة يف الكلية مشكليت أنين تعرفت على شاب من طريق النت (الشات) كانت العالقة يف ابدئ

األمر عالقة احرتام وتبادل معلومات إىل أن انقلبت إىل حب وغرام.

والديت رافضة فكرة الزواج منه وهتددين إبخبار والدي هبذه العالقة وأان ال أستطيع الصرب عنه وهو

كذلك إذ أخربين أنه سوف ينتحر إذا مل يتم الزواج بيننا أرجو إرشادي فأان ال أستطيع االبتعاد عنه
حل أرجوكم؟
وال أريد الزواج من غريه فهل من ٍّ

اجلواب

احلمد هلل وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت يف هللا ،اعلمي  -وفقك هللا  -أ هن ديننا العظيم قد حذران أشد حتذير من إقامة العالقات بّي
اجلنسّي خارج نطاق الزواج ،وأوصد الباب بشدة أمام مصيبة برامج التعارف اليت ذاعت وانتشرت

عرب الصحف واجملالت وشبكة اإلنرتنت ،وما ذلك إال درءاً للفتنة ،ومنعاً حلوادث العشق والغرام اليت
تؤول أبصحاهبا غالباً إىل الفواحش اخلطرية ،وانتهاك حرمات هللا ،والعياذ ابهلل .أو تؤدي هبم إىل
زجيات فاشلة حمفوفة ابلشك وفقدان الثقة.

وأنت  -وفقك هللا  -أخطأت ابدئ األمر حّي دخلت غرفة احملادثة (الشات) قبل أن تعريف حكمها
الشرعي ،مث ِ
وقعت يف خطأ آخر ،حّي أقمت عالقة تعارف وصداقة حمرمة مع شاب ال ميت لك
بصلة.

فاحذري أن تقعي يف خطأ اثلث حّي تصرين على إبرام عقد الزواج معه حبجة إخالصه لك يف احلب
وخوفاً عليه من االنتحار!!!

ض أصابع الندم ،كما أ هن
مصريه الفشل الذريع ،وع ُ
فالزواج الذي قام على غري أسس شرعية سليمة ُ

الشاب الذي ظل طوال هذه املدة الطويلة يقيم عالقة مع فتاة أجنبية عرب الشات واهلاتف ،هو يف
شاب يفتقد الوازع الديين واحلياء واألدب ،وال يؤمتن على أعراض املسلمّي ،كما أ هن هتديده
الواقع ٌّ

ابالنتحار هو أحد أمرين:

أوهلما :إما أن يكون صادقاً يف هتديده ،وهذا يعين ضعفاً شديداً يف اإلميان إذ إ هن قتل النفس من أكرب

الكبائر نسأل هللا العافية.
واثنيها :أن يكون كاذابً  ،وهذا يعين انتهازية مقيتة وابتزازاً سخيفاً ُّ
تنم عن أاننية فجة ،وتقديساً
للمصاحل الشخصية ،ولو قُ ّدر ِ
لك الزواج هبذا اإلنسان ،فلن ميضي كبري وقت إال وتبدأ مرحلة
الشكوك ،وسيظل فاقداً الثقةَ ِ
بك ،أو االطمئنان حلياته معك ،فالفتاة اليت حصل عليها عرب احملادثة

أو اهلاتف وغرف اإلنرتنت ،غري مأمونة يف نظره أن تسعى اثنية إلقامة عالقات مشاهبة مع اآلخرين،

هذا ما سيشغل تفكريه ويثري قلقه كل حّي.
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وأخرياً :اعلمي  -أخيت يف هللا  -أ هن هذا الكالم الذي نصحتك به إ ّمنا دافعه احلرص عليك وإخالص
املشورة لك ،واتعظي بغريك ممّن وقعن ضحااي العالقات الغرامية فخسرن الكرامة واملروءة والشرف،

وختلصي  -حاالً  -من هذا الشاب وأمثاله ،وتويب إىل هللا واستغفريه وامحديه أن حفظك من الوقوع

يف الفاحشة مع توافر أسباهبا ،وامحديه اثنية أن أوجد العقبات يف طريق هذا الزواج من رفض األهل،

وبعد الداير ،وابدئي  -حرسك هللا  -حياة جديدة مألى ابلطهر والعفة ،والندم واالستغفار ،والبعد
عن أسباب الفنت والفواحش ،وأكثري من العمل الصاحل وقراءة القرآن ،وجمالسة الصاحلات ،ومع

الوقت ستذوب عالقتك بذاك اإلنسان؛ ألهنا قائمة على العواطف غري املنضبطة بضوابط الشرع ،أو

زمام العقل الرشيد ،واحذري أن يستخفنك الشيطان ،ويصور لك استحالة النسيان أو قطع العالقة
لألبد ،فما ذلك إاله وساوس كيدية ،وحماوالت إبليسية إلبقائك يف جحيم العشق والغرام ،ومن مث

صرفك عن معايل األمور من صدق العبودية هلل ،ودوام العمل يف مرضاته سبحانه ،هذا وهللا أسأل أن

جيعل لك من مهك فرجاً ،ومن ضيقك خمرجاً وأنمل أن تظلي معنا على صلة ،فتسألّي عن كل ما
حتتاجّي إليه أو يشكل عليك فهمه.
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احلب من خالل اإلنرتنت
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس

مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1423-8-7

السؤال

كنت أعاين مشاكل نفسية وتغلبت عليها حبمد هللا ومنها مشكلة التأأتة .تعرفت على فتاة عن طريق
اإلنرتنت وقويت هذه العالقة إىل حد احلب ..هي مريضة يف القلب ويتيمة األب وتعاين قسوة األم

وزاد تعلقها يب إىل درجة خويف عليها من االهنيار ،أان ال أريد الزواج منها فهو شيء مستحيل ألهنا من
بلد وأان من بلد آخر ولكين أريد خمرجاً أخرج من حياة هذه الفتاة من غري أن أضرها.

أعينوين أعانكم هللا.
اجلواب

بداية أحيي فيك أخي الكرمي هذه النخوة والرجولة اليت جعلتك تفكر يف االبتعاد عن هذه الفتاة،

بعد أن متلكت قلبها مبا تذكر  -يف حّي أننا نرى بعض شبابنا  -هداهم هللا  -يتبعون عورات
املسلمّي ويتصيدون أعراضهم ،ويسعون لإليقاع بفتياهتم ،انسّي أهنم يستدينون ديوان سوف يكون

وفاؤها من أعراضهم عاجالً أو آجالً.

وأريد أن تعي أخي الكرمي أمراً مهماً ،وهو أن هناك نوع من العالقة اليت تتكون بّي الشباب من

اجلنسّي دافعها ظروف معينة يعيشها أحدمها  -وغالباً ما تكون الفتاة  -فيشعر أنه يهرب من هذه
الظروف اليت مير هبا يف الواقع الذي يعيشه ببناء عالقة مع اآلخر ،ولذلك جتده يتعلق به كما يتعلق

املريض ابلدواء الذي سيجد فيه الشفاء ،ولكن هذه العالقة يف حقيقتها أوهى من بيت العنكبوت،
فال تلبث أن تزول بزوال الظروف اليت مير هبا اإلنسان ،أو حّي يفقد األمل يف أن جيد سلوته ومهربه

يف صاحبه.

وهذه الفتاة اليت تتحدث عنها هي من هذا الصنف ،فأنت قد ذكرت يف رسالتك أهنا (يتيمة تويف
والدها وهي صغرية)  ،وأن أمها قاسية عليها ،ومتيز بينها وبّي أختها ،كما أهنا تعاين من ظروف

صحية غري سوية ،ولذلك أطمئنك على صحتها وحياهتا ،فلن تتأثر ،حىت لو فارقتها هذه اللحظة،
فلست ابلنسبة هلا قيساً وال روميور إمنا هو طوق جناة موهوم.

واملشكلة يف نظري ليس فيها وإمنا فيك أنت!! نعم أنت!! فالذي يظهر يل أنك ركنت إىل هذه
العالقة ،ومتكنت نوعاً ما من قلبك!! فها أنت  -ابلرغم من أنك ايئس من ارتباطك هبا  -تسميها

(حبيبيت)  ،وأصبح نومك خفيفاً ،ورسالة منها تطري النوم من عينيك!! فالذي يظهر أن تعلقك هبا

أكرب من تعلقها بك.

قد أجد لك عذرا فأنت  -فيما يظهر  -جديد على عامل اجلنس اللطيف ،وقد جاءت هذه العالقة
يف وقت كنت تعاين فيه من عدم الثقة ابلنفس ،وكثرة التلعثم والتأأتة ،الذي هو عرض من أعراضه،
فوجدت جماالً رحباً لالنطالق ،كما قال الشاعر:

أاتين هواها قبل أن أعرف اهلوى *** فوافق قلباً خاليا فتمكنا
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والذي أخشاه أن تكون الرغبة احلقيقية يف عدم قطع العالقة صادرة من أعماق قلبك ،وإن كنت
حتاول أن تظهر غري ذلك ،وهلذا أرى  -أخي الكرمي  -أن أفضل عالج هو قطع هذه العالقة بدون

مقدمات وبدون أتخري ،فال ترد على إميالهتا وال على رسائلها واتصاالهتا ،وسوف جتد أن هذه العالقة

ذابت كما يذوب امللح يف املاء ،وال تلتفت إىل ما تقوله هي ،واألهم أال تستجيب لنداءات قلبك،
وستنتهي هذه العالقة كما ينتهي احللم املزعج ابالستيقاظ.

وإايك أن تتمادى يف هذه العالقة وأن تتهاون بقطعها ،فقد تتحول إىل عشق يكلفك الكثري من
املعاانة واألمل:

تولع ابلعشق حىت عشق *** فلما استقل به مل يطق

رأى جلة ظنها موجة *** فلما متكن منها غرق
وملا رأى أدمعا تستمد *** وأبصر أحشاءه حترتق

متىن اإلفاقة من سكره *** فلم يستطعها ومل يستفق
أسأل هللا أن حيفظ قلبك ومسعك وبصرك ،وأن يفتح قلبك لطاعته ،وأن يوفقك ملرضاته.
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عالقة خاطئة
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424-3-23

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أتوجه إليكم وأان يف حرية من أمري فأان طالبة يف الكلية ومشكليت
أين تعرفت على شاب عن طريق الشات ،وبدأ الشاب يتقرب مين ويصارحين إبعجابه وحبه يل ،وهو

من بلد آخر ،املهم ابدلته احلب ،ومتت عالقتنا مع بعض على اهلاتف ،مضى عام وهو حيبين جداً وأان
كذلك ،ويريد أن يتقدم خلطبيت ويتزوجين وقال :إن قصده شريف وهو جاد يف كالمه ،وقال إذا مل

يتزوجين سوف ينتحر وأان أحبه أيضاً ،واملشكلة األهل فأمي قد أعلنت رفضها لذلك احلب ،وأان

رفضت كل من يتقدم يل؛ ألين أحبه ،أرجوك ال تقل يل اتركيه ألن ذلك مستحيل ،أرجوك أان ال أانم

الليل ويف حرية من أمري ،أرجو أن تساعدين وتقدم يل احلل املناسب ،وأكون شاكرة لك وآسفة على

اإلطالة
اجلواب

احلمد هلل وبعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخيت يف هللا ،اعلمي  -وفقك هللا  -أ هن ديننا العظيم قد حذران أشد حتذير من إقامة العالقات بّي

اجلنسّي خارج نطاق الزواج ،وأوصد الباب بشدة أمام مصيبة برامج التعارف اليت ذاعت وانتشرت

عرب الصحف واجملالت وشبكة اإلنرتنت ،وما ذلك إال درءاً للفتنة ،ومنعاً حلوادث العشق والغرام اليت
تؤول أبصحاهبا غالباً إىل الفواحش اخلطرية ،وانتهاك حرمات هللا ،والعياذ ابهلل.
أو تؤدي هبم إىل زجيات فاشلة حمفوفة ابلشك وفقدان الثقة.

وأنت  -وفقك هللا  -أخطأت ابدئ األمر حّي دخلت غرفة احملادثة (الشات) قبل أن تعريف حكمها
الشرعي ،مث ِ
وقعت يف خطأ آخر ،حّي أقمت عالقة تعارف وصداقة حمرمة مع شاب ال ميت لك
بصلة.
فاحذري أن تقعي يف خطأ اثلث حّي تصرين على إبرام عقد الزواج معه حبجة إخالصه لك يف احلب

وخوفاً عليه من االنتحار!!!

فالزواج الذي قام على غري أسس شرعية سليمه مصريه الفشل الذريع ،وعض أصابع الندم ،كما أ هن

الشاب الذي ظل طوال هذه املدة الطويلة يقيم عالقة مع فتاة أجنبية عرب الشات واهلاتف ،هو يف
الواقع شاب يفتقد الوازع الديين واحلياء واألدب ،وال يؤمتن على أعراض املسلمّي ،كما أ هن هتديده
ابالنتحار هو أحد أمرين:

أوهلما :إما أن يكون صادقاً يف هتديده ،وهذا يعين ضعفاً شديداً يف اإلميان إذ إ هن قتل النفس من أكرب

الكبائر نسأل هللا العافية.

واثنيها :أن يكون كاذابً ،وهذا يعين انتهازية مقيتة وابتزازاً سخيفاً ُّ
تنم عن أاننية فجة ،وتقديساً
للمصاحل الشخصية ،ولو قُ ّدر ِ
لك الزواج هبذا اإلنسان ،فلن ميضي كبري وقت إال وتبدأ مرحلة

الشكوك ،وسيظل فاقداً الثقة بك ،أو االطمئنان حلياته معك ،فالفتاة اليت حصل عليها عرب احملادثة

أو اهلاتف وغرف اإلنرتنت ،غري مأمونة يف نظره أن تسعى اثنية إلقامة عالقات مشاهبة مع اآلخرين،

هذا ما سيشغل تفكريه ويثري قلقه كل حّي.
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وأخرياً اعلمي  -أخيت يف هللا  -أ هن هذا الكالم الذي نصحتك به إ ّمنا دافعه احلرص عليك وإخالص
املشورة لك ،واتعظي بغريك ممّن وقعن ضحااي العالقات الغرامية فخسرن الكرامة واملروءة والشرف،

وختلصي  -حاالً  -من هذا الشاب وأمثاله ،وتويب إىل هللا واستغفريه وامحديه أن حفظك من الوقوع

يف الفاحشة مع توافر أسباهبا ،وامحديه اثنية أن أوجد العقبات يف طريق هذا الزواج من رفض األهل،

وبعد الداير ،وابدئي  -حرسك هللا  -حياة جديدة مألى ابلطهر والعفة ،والندم واالستغفار ،والبعد

عن أسباب الفنت والفواحش ،وأكثري من العمل الصاحل وقراءة القرآن ،وجمالسة الصاحلات ،ومع

الوقت ستذوب عالقتك بذاك اإلنسان؛ ألهنا قائمة على العواطف غري املنضبطة بضوابط الشرع ،أو

زمام العقل الرشيد ،واحذري أن يستخفنك الشيطان ،ويصور لك استحالة النسيان أو قطع العالقة
لألبد ،فما ذلك إاله وساوس كيدية ،وحماوالت إبليسية إلبقائك يف جحيم العشق والغرام ،ومن مث

صرفك عن معايل األمور من صدق العبودية هلل ،ودوام العمل يف مرضاته سبحانه ،هذا وهللا أسأل أن

جيعل لك من مهك فرجاً ،ومن ضيقك خمرجاً وأنمل أن تظلي معنا على صلة ،فتسألّي عن كل ما

حتتاجّي إليه أو يشكل عليك فهمه.
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أريد التعرف عليه!!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424-2-3

السؤال

أان فتاة جامعية وعلى خلق ودين بشهادة اجلميع وهلل احلمد وأخاف هللا يف اخلفاء والعالنية ،مشكليت
تكمن يف حرييت واخلوف من عصيان هللا ،فلقد أحببت شاابً عن طريق اإلنرتنت ،وكنا نتناصح كثرياً
وأحببته حباً صادقاً وهو كذلك وهو خياف علي من كل سوء ،ففي يوم طلب مين أن حيادثين فلم

أقبل وقلت إين أخاف هللا ففرح لردي وقال نعم الفتاه أنت ،وهاهي عالقتنا مستمرة وقد مرت عليها

سنة كاملة وعدة شهور وقد تعلق يب أكثر عندما رفضت أن أحادثه هاتفياً ومل يطلب مين ذلك مرة

أخرى .ولكن سؤايل وسؤاله كيف نستطيع أن نصل إيل بعضنا من غري أن نغضب هللا عز وجل فأان
غري مقتنعة متاماً مبسألة احملادثة اهلاتفية أو املقابالت الشخصية ألين ال أقبلها على نفسي كفتاة

مسلمة .ولكن كيف يل أن أتعرف عليه عن قرب ألنكم كما تعلمون أن اإلنرتنت خيفي الكثري والكثري

وراءه وأان أمتىن أن أعرف صفاته أكثر رغم تعلقه يب.

اجلواب

أخيت يف هللا..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم".
لقد حدد الشارع الكرمي حدوداً وضوابط تنظم عالقة الذكور ابإلانث ،وبّي اجملال الوحيد الذي يباح
من خالله التقاء اجلنسّي ،وتبادل احلب بينهما ،وهو الزواج الشرعي فقط ،وكل عالقة تنشأ بّي

الطرفّي خارج حدود الزواج فهي عالقة حمرمة مهما زعم أحد الطرفّي أو كالمها نظافة العالقة أو

مصداقيتها أو بقاءها يف حيز النصيحة ،وتبادل املواعظ والفوائد ،فتلك لعمري حيلة إبليسية إليقاع

الطرفّي يف وحل الفاحشة ولو بعد حّي.
وها أنت قد رأيت كيف جترأ هذا (الصديق!!) فطلب رقم هاتفك فلما عصمك هللا ادعى إعجابه

بك ،وحبه لك الحتواء املوقف ابلضرب على الوتر احلساس!!

ولست أفهم كيف تسمحّي لنفسك وأنت  -واحلمد هلل  -على خلق ودين ومسعة طيبة ابلتعرف على

الشباب عرب اإلنرتنت وغريه؟ فاتق هللا أخيت الكرمية ،وامحدي ربك أن حفظك وسرتك إىل اليوم،

واقطعي عالقتك هبذا اإلنسان وغريه ،واحذري أن ختدعك عباراته املعسولة ،وحبه املزعوم فلو قدر
بينكما زواج فمصريه الفشل املؤكد  -وهللا أعلم  -إذ ستظل ثقة كل منكما ابآلخر مهزوزة ،وسيظل

هاجس التوجس والشك ديدن اجلميع خاصة الزوج إذ لن يبقى أبداً مع زوجة أغضبت رهبا فأقامت

عالقة حمرمة مع شاب ال ميت هلا بصلة.

هذه نصيحيت ،ال أبتغي من ورائها أجراً وال شكوراً فعضي عليها ابلنواجذ قبل أن تزل بك القدم فإن

أبيت إال االرتباط هبذا الشاب فال أعلم لك إال طريقاً واحداً وهو أن تعطيه رقم هاتف والدك أو

أخيك وتطليب منه أن يتقدم إليه خاطباً كما يتقدم كل رجل شريف جاد واحذري مث أحذري من

اتصال مباشر قبل هذه اخلطوة فإن تقدم وخطب وعرف بنفسه فعليكم السؤال عن دينه وصالته

وخلقه وهذا متحيص ال يصح بعده إال الصحيح ،وهللا حيفظك.
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تعشق شاابً وسيماً!
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/9/14هـ

السؤال

كنت وأان فتاة أعشق فىت قد أمجع النساء إال قليال على حسنه وصباحته وأخذه ابأللباب ،وكان

النساء الصغريات والكبريات يتحدثن على أنه قد أويت حظاً وافراً من اجلمال ،وكان مع حسنه ومجاله

عفيفاً حيياً غري متجانف إلمث أو مائال مع خطيئة ،وأشهد أن الفتيات يف املدرسة كن يتبارين يف إيقاعه
يف حبائلهن فال يفلحن فقد جناه هللا منهن ،إال أين كنت أقدرهن على استمالته مبا وهبين هللا من

حسن الصورة وكمال اخللقة ،فلم ميلك إال أن ينقاد يل بقلبه وبدنه ،مث يشاء هللا ويقدر أن نفرتق،
فأتزوج أان ويرحتل هو إىل بلد آخر ،وقد مسعت أنه اتب وأانب وتزوج ورزق الذرية ،وسلك سبيل

املتقّي وأصبح من الدعاة إىل هللا رب العاملّي ثبتنا هللا وإايه على الصراط املستقيم .مضى على هذا
العبث الصبياين سنّي لكن املشكلة أين ال أزال أحفظ له يف قليب شيئا مما كنت أشعر به فيما مضى،

نعم ال أزال أحبه على رغم كوين مع زوج حيبين ويرعاين أشد رعاية ،حاولت االتصال به كثرياً ،لكنه

كان يعظين وخيوفين ابهلل ويطلب أال أحادثه خوفاً علي وعليه من هللا مث من الناس ،ال تزال صورته

السابقة ترتاءى أمام أعيين ،فال أملك إال أن أحدث نفسي ابحلديث معه فأقدم اترة وأحجم أخرى.

أيها الفضالء أجتدون يل من حيلة أو خمرج مما أان فيه ،فلعل هللا أن ينفع بكم عليال أو يشفي مريضا؟

أختكم احلائرة الوجلة.
اجلواب

األخت الفاضلة احلائرة الوجلة- :سلمها هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
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فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة .مث إين
أابرك لك صدقك ومصارحتك مبا جيول يف نفسك ،وال ريب اي أخيت أن ما فعلتيه مع ذلك الرجل
من حماولة استمالته أايم الدراسة -مع أنه أمر مضى ولعلك تبت منه ،لكن ال بد من اإلشارة أن هذا
أمر ال جيوز شرعاً ،وال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تفعل ذلك ،فواجب عليك أن تصدقي

التوبة من ذلك الفعل أبن جتددي التأكيد يف قلبك على ندمك لذلك الفعل احملرم ،ولو أن كل امرأة
وفتاة خافت رهبا ومل تغ ِو الرجال لسلم اجملتمع من كثري من الشرور والفنت ،وقد قال - :صلى هللا
عليه وسلم -فيما ثبت عنه يف الصحيح" :ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء" متفق
عليه البخاري ( ، )5096ومسلم ( )2741من حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -مث إن
حماولتك االتصال به بعد افرتاقكما وتزوج كل واحد منكم آبخر فعل ال جيوز ،وهو جتديد للذنب

األول وفتح لباب الشر والفتنة واخليانة واحلرام ،وال ينبغي أن يصور لك الشيطان أنه جمرد اتصال
"وال تَـتهبِ ُعوا
وجمرد مساع صوت ،فإن هذه هي طرقه وخطواته اليت هناان هللا عن اتباعها يف قولهَ :
ان إِنهه لَ ُكم ع ُد ٌّو مبِّي إِ همنَا أيْمرُكم ِاب ُّ ِ
ش ِاء وأَ ْن تَـ ُقولُوا علَى هِ
ات ال ه ِ
ُخطُو ِ
اَّلل َما ال
َ
ش ْيطَ ُ ْ َ ُ ٌ َ ُ ُ ْ
لسوء َوالْ َف ْح َ َ
َ
تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]169-168:وإن فعل الشاب يف صدك ووعظك هو عّي الصواب وهو من
توفيق هللا له ،وأرجو هللا له الثبات ،وواجب عليك أن تنتفعي بذلك الوعظ ألنه جزء من عالج هذا
التعلق ،ويضاف إىل ذلك ما يلي:

( )1عليك بكثرة الدعاء والسؤال واللجوء إىل هللا أن يصرف قلبك عن هذا الرجل ،وأن يعلق قلبك
به هو سبحانه ،وما أحب من األحوال واألقوال.
( )2انشغلي كثرياً أبسرتك من زوجك وأوالدك ،فإن هذا صارف عن هذا التفكري ،تذكري عاقبة
الذنب لو أنك واصلت احملاولة يف إرجاع تلك العالقة فإن الذنب له شؤم قد يكون مدمراً حلياة

اإلنسان وآخرته فاحذري.

( )3ماذا لو أن زوجك علم هبذه العالقة أال يكون ذلك سبباً يف إهناء عالقتك الطيبة به واليت أثنيت
كثرياً عليها ،حيث قلت( :على رغم كوين مع زوج حيبين ويرعاين أشد رعاية)  ،أال ختايف على هذه

العالقة ،أال يسوؤك أن تنقلب إىل عداوة وشحناء وحرب؛ بل طالق وتكوين بدلت نعمة هللا عليك

كفراً ،هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان.

( )4ماذا يكون شعورك لو أن زوجك هو من حياول جتديد عالقة سابقة مع امرأة كان حيبها وقد
بذلت له احلب والتقدير؟ سائلي نفسك ما شعورك؟ وكيف ستكون نظرتك له؟.

( )5أكثري من ذكر أحوال القرب واآلخرة ،فقد صح عنه  -صلى هللا عليه وسلم ،-كما يف صحيح
ابن حبان ( )2992وغريه عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-أكثروا ذكر هاذم  -ابلذال وهو القاطع ،-اللذات املوت" ،وقوله  -صلى هللا عليه

وسلم -كما يف صحيح ابن حبان ( )2293عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم" :-أكثروا ذكر هاذم اللذات فما ذكره عبد قط وهو يف ضيق إال وسعه عليه
وال ذكره وهو يف سعة إال ضيقه عليه"
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قال العلماء :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم
اللذات ،ومفرق اجلماعات ،وميتم البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور

أموات املسلمّي ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه،
ويستصرخ هبا على فنت الشيطان وأعوانه ،فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه
فذاك ،وإن عظم عليه ران قلبه ،واستحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة احملتضرين ،وزايرة قبور
أموات املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ما ال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري،

وقائم له مقام التخويف والتحذير.

( )6حاويل االطالع الكثري على أحوال املسلمّي املضطهدين واملشردين واملعذبّي ،والفقراء
واملساكّي الذي يتعرضون للحروب والقهر والظلم من أعداء املسلمّي ،مث حاويل أن تسامهي يف
التخفيف عليهم والسعي يف إعانة القريبّي منهم لك يف بلدك أو حولك ،فإن يف ذلك عالج للقلب

وإيقاظ له وسلوة عن اهلم احلرام.

( )7ال تفرتي من مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري ،فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا نفع.

( )8اصحيب الصاحلات القانتات الطيبات فإهنن عون بعد هللا على النفس األمارة ابلسوء.

( )9أكثري من قولك( :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم) مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف
دفع هذا اهلم وعالجه.

( )10أنصحك بقراءة كتاب روضة احملبّي للعالمة ابن القيم ،وخاصة فصل يف عالج اهلوى؛ فإنه
انفع جداً حلالتك ،وإين ألتوجه إىل هللا أبن مين عليك ابهلداية والرشاد والسداد ،وأن يصرف عنك
هذا احلب وجيعله سبحانه فيما أحب من الطيبات ،ويبدلك عنه حباً له سبحانه مث حباً لزوجك

وأوالدك وللخري ،وأن ميأل قلبك إمياانً وتقوى ،وأن يهديك سواء السبيل إنه جواد كرمي .والسالم

عليكم.
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أحبه  ...وأريد أن أكون زوجته الثانية!!..

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1423-3-13
السؤال

أان فتاة عازبة أحب رجال يكربين بعشر سنوات ولكنه متزوج ولديه بعض األبناء وزوجته مغرتبة يف

وظيفتها يف منطقة بعيدة ومعها أبنائها وهو يعيش وحيدا ..وعالقيت به عالقة رمسية وال يعلم حبقيقة
مشاعري جتاهه ..وكذلك أان ال أعلم مبشاعره جتاهي!!..

إال أنين امسع انه يهتم يب كثريا ويغمرين بعطفه وحنانه!..

كان يكرر دائما أبنه يفتقد للحنان واحلب وأنه حمتاج هلما .أحلم أن أكون زوجته الثانية ولكن أخشى

أن أصارحه مبا أكنه له وأالقي ردة فعل ليست من صاحلي فهو حىت اآلن ال يعلم أبين أحبه.

مع العلم أبين فتاة فامهة وواعية وتلك املشاعر ليست مشاعر مراهقة طارئة سرعان ما تزول بل إين
متأكدة من مشاعري جتاهه.

فأرجو أن تفيدوين وفقكم هللا.

اجلواب

أيها األخت الكرمية..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف هذا املوقع ..لن أتكلم معك بشأن لقاءاتك مع هذا اإلنسان الذي

حتملّي جتاهه الكثري من مشاعر احلب والود كما تقولّي ..ولن أحتدث عن مدى مشروعية مثل هذه
العالقة معه وحماذيرها !!..حيث أين ال أظنها ختفى عليك!!!..

ولكين سأقصر حديثي إليك حول عدة تساؤالت ونقاط مهمة جيب أن حتاويل اإلجابة عليها ..جيب
أن تصارحي نفسك هبا جيب أن ال ختدعي عقلك يف هذه القضية وترتكّي للعواطف احلرية الكاملة يف
محل لواء اختاذ مثل هذه القرارات املصريية احلامسة.
ِ
ذكرت أنه يف هذا البلد يقيم وحده وهو بعيد عن زوجه وأطفاله ويفتقد احلنان واحلب ..صدقيين أن

هذا هو شعور الكثري من األزواج حينما يبتعدون عن أزواجهم وأطفاهلم ..هو يف هذا الوقت ويف هذه

الظروف حمتاج إىل من ميأل كيانه ونفسيته ابلود والعطف الذي افتقده اببتعاده عن زوجه وأطفاله.

الكثري من األزواج تزول عنه مثل هذه املشاعر حاملا يلتم مشله مع أفراد أسرته ويعود احلنان واملودة

واحلب ابلتدفق إىل قلبه يف أول يوم يلقى فيه زوجته وجيتمع فيه مع أبنائه.
وعلى هذا فسؤايل لك أيتها األخت الكرمية هو كيف تضمنّي مواصلة اهتمامه بك بعد أن جيتمع
أبسرته؟ وهل سيعاين من احلاجة إىل احلب واحلنان آنذاك؟.

جيب عليك عدم التسرع ..وأقوهلا صادقا يف ذلك ..إذ كيف لك الضمان أن ال يكون حمتاجاً لك

بعضاً من الوقت طاملا هو على هذه احلال وسرعان ما يلفظك بعد عودة مشله مع زوجته األوىل.

أقول لك هذا الكالم وأان مؤمن متاما أن الزوج له احلق يف الزواج بزوجة اثنية فاملوىل أابح له ذلك..

وال ضري أن يتقدم خلطبتك والزواج منك .ولكن السؤال الذي يبقى ملحاً ابلنسبة إليك اي ترى هل

هذا هو الزوج املناسب الذي طاملا انتظرته؟؟
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نعم لو كان هذا حاله حىت مع وجود أسرته برفقته ومل يكونوا بعيدين عنه بل هم يعيشون معه وزوجته
قريبة منه ولكنه مع ذلك مفتقد إىل احلنان واحلب وأراد الزواج منك فهنا ميكن أن تكون مشاعره
أصدق وأبلغ ..إن علمت ذلك وكنت عازمة على إبالغه مبشاعرك حنوه فلتكن بطريق غري مباشرة

فهذا أقوى ملوقفك منه ..وصدقيين إن كان صادقاً يف رغبته ووجد احلنان واحلب فيك فلن يرتدد يف

التقدم خلطبتك.

أخرياً أعود وأكرر أنه جيب عليك التنبه إىل األمور الشرعية يف عالقتك بذلك اإلنسان فاهلل وحده
املوفق للسعادة وهو وحده املرجتى فاجلئي إليه ابالبتعاد عما هنى عنه من االجتماع واالختالط

ابألجانب أوالً وابلدعاء ابلسعادة يف الدارين اثنياً.
رزقك هللا الزوج الصاحل والسعادة الزوجية.
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عالقة هاتفية!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب
التاريخ 1423-6-27

السؤال

السالم عليم ورمحة هللا وبركاته
منذ فرتة قصرية أتصل شخص وهو يعمل عند والدي وكنت أرد على املكاملات والحظت كثرة

اتصاالته ومنذ أسبوعّي من اليوم قال يل كالم حب وكالم صراحة أخجل من كتابته ودائما أهترب من
مكاملاته ولكن ترد أخيت الصغري مما يضطرين إىل مكاملته قال أبنه مستعد لتقدم يل ولكن بعد أن

يتعرف علي متاما وأخذ يسأل عن شكلي وبعض األمور اخلاصة وكنت أرد على بعضها وأجتاهل الذي

حيرجين فبماذا تنصحونين هل أستمر معه أم أقطع املكاملات معه لرمبا كان قصده شريف .أرجو
اإلفادة يف أسرع وقت ولكم كل التوفيق.

اجلواب

األخت الكرمية

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً التصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

ماذا عساي أن أقو لك ..وأنت كأين أملس منك الرضوخ هلذا الرجل اخلديعة بكالمه ورمبا قد ال

تصدقّي أنه أيتينا الكثري والكثري جداً من رسائل احلزن والشكوى من أخوات خدعن من مثل هذا
الذي يتعامل معك بل وخيدعك ويغشك.

إن للبيوت أبواابً فليطرقها إن كان صادقاً وليتعرف عليك حينئذ ولن يلومه أحد إذا دخل املدخل
الرمسي ومل يكن خلف األسوار واهلواتف يهاتفك ويبث أال عيبه عليك.

كم هي رقيقة هذه املرأة حينما يسهل خداعها من رجل ال يراها إال من خالل عينّي شهوانيتّي يبذل
هلا املعسول من الكالم..فرتاتح إليه وتصدقه وترسم يف خميلتها أحلى األماين معه ..وتتصور احلياة

عذااب من دونه..
تتمايل يف عينها أمجل الصور واخلياالت مع ذلك الفارس الذي نزل هلا من السماء من خالل مساعة

اهلاتف ..فال يزال يغذيها ابلكالم العاطفي والرومانسي واجلميل ..وهي ال تزال صورة اخلياالت تكرب
يف عينيها ..وصدقه وإخالصه يتعاظم يف انظريها ..وحالوة العيش معه تسيطر على عقلها فال تكاد

املسكينة تريد االبتعاد عنه ولو للحظة..

وهكذا يستمران  -الرجل واملرأة -على هذه احلالة حىت حيصل املراد وينتهك الشرف ويلوذ املخادع
ابلفرار ويرمي املرأة ابخلطيئة والعار بعد ما رمى قلبها ابحلرقة والنار.

بعض النساء أو الغالب منهن تعرف متاماً وجتزم بدرجة كبرية أن ما تسمعه إمنا هو كذب وهراء ويعلم
الكثري ممن دخلن وجربن هذه اجملاالت أن ما يسمعنه من معسول الكالم ليس له من احلق والصدق
حبة خردل ولكنهن بدافع حب العبث ومتضية الوقت يلجن هذا اجملال ..اآلخر منهن يستمرون يف

هذا اجملال بدافع قلة العاطفة املوجودة يف حياهتن ..أو انعدامها فتحب أن متأل فراغ العاطفة لديها

من خالل ذلك الشاب حىت ولو كان األمر برمته كذابً يف كذب مع علمها التام بذلك.

ولكن املصيبة العظمى حينما أنيت للنتائج ملثل هذه األعمال ..حينما ينتهك العرض ..وتفض البكارة

ويزول الشرف وتعيش حينها الفتاة أشد فرتات احلياة عذااب وأملاً وحسرةً ،أما ذلك الفارس الذي

طاملا أطلق الكالم املعسول فقد وىل هرابً ولسان حاله يقول :لست أريد اليت تبيع عرضها لرجل
أعطاها كالماً وما أرخصه وأعطته عذريتها وما أغالها وشتان بّي الثمن والبضاعة ..وبّي الكالم

والعذرية.
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فيا أيتها األخت الكرمية اخلالص ..اخلالص ..واهلرب اهلرب من فعل هذه األعمال اليت لن جتنّي
منها إال احلسرة املضاعفة.
ابدري أوالً بتجاهل هذا الرجل ،فإن استمر فأخربيه أبن للبيوت أبواابً جيب إن كان جاداً طرقها فإن

مل ميتثل هلذا وال لذلك فهدديه إبخبار والدك بذلك.

وسأمهس يف أذنيك عالمة جديته وصدقه من لعبه وكذبه .إهنا املخاطبة الرمسية من قبله لوالدك حول
الزواج منك ،إنين أكاد أجزم أنه لن يقدم وسوف يذكر لك العديد من املربرات اليت متنعه من

مصارحة والدك هبذا األمر والتقدم خلطبتك وستجدين منه هترابً مستمراً من طرق مثل هذا املوضوع

اجلاد معك.

ولتكتشفي يف النهاية أنه ال يراك إال من خالل عينّي شهوانيتّي يرى هبما جسدك األنثوي ويتصور

اجلنس احلرام وميين نفسه ممارسة احلرام معك وإن كان قد غلفه بغالف احلب والزواج الذي هو من

متطلبات الوقوع يف احلرام واصطياد الفريسة.
حرسك هللا وحرس شرفك وعفافك من عبث العابثّي.
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أان ..وأخت زوجيت!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1423-7-1

السؤال

أان رجل متزوج ويل أطفال وانجح يف زواجي ولكن املشكلة لدي أنه يوجد لدى زوجيت أخت هي
على وشك الزواج وأشعر بعاطفة قوية جتاهها مع علمي أهنا حمرمة علي حبكم أنين زوج أختها ،ولكن

هذا امليل وهذا الشعور يعاودين لدرجة بكائي أحياانً ورمبا أدعو هللا أن ال يتم هذا الزواج كي ال تبتعد

علماً أهنا وللحقيقة إهنا إنسانة حمافظة جداً وال تعلم مبشاعري جتاهها وال أهتمها بشيء فهي على قدر
من الطاعة لرهبا وااللتزام ابحلجاب.

أرشدوين كيف أتغلب على هذه املشاعر فأان خائف على نفسي وديين وأسريت.
والسالم عليكم.

اجلواب

األخ الكرمي..

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع" اإلسالم اليوم "

صدقين أن أغلب املشاكل العاطفية املوجودة يف جمتمعاتنا هي انجتة عن أمر ٍ
واحد يكاد يكون قامساً
مشرتكاً لدى مجيع احلاالت .هذا القاسم املشرتك هو السبب الرئيسي املولّد ملثل هذه املشاعر
الفياضة جتاه ٍ
أحد من الناس .قد ال أجد كلمة مناسبة ميكن أن ختتزل املعاين الكثرية هلذا القاسم
املشرتك لكن هناك كلمة رمبا تقرب املوضوع لك وتساعدك على فهمه.

مرة فأصبح حيلو
إنه يف نظري أيها األخ العزيز" التمادي" واالستمرار أنت أعجبت هبذه الفتاة ألول ّ

لك مساع صوهتا أو احلديث عنها بل رمبا حتب االتصال أبهل زوجتك كي يتسىن لك مساع صوت هذه

الفتاة .التمادي واالستمرار هنا أنك مل تتوقف أو حتاول إيقاف مشاعرك هذه يف أول األمر وقطعت
املوضوع بل متاديت واستمررت ألنك مل تكن تشعر أن هذا األمر سيصبح تعلقاً مرضياً رمبا يصعب

عليك الفكاك منه.

أال ترى معي أهنا حقاً أاننية وحب للذات مفرط أن ال حتب هلا النجاح يف زواجها من أجل أن ال

تغادر البيت ويستمر مساعك لصوهتا وشعورك بقرهبا :أليست حقاً أاننية أيها األخ العزيز أن تود هلا
الفشل يف مشروع زواجها ال لشيء إال ألجل أن تراتح أنت أيضاً أليست أاننية فجة أن حتب أن

تتعذب هي بفشل زواجها أو بعنوستها ال لشيء إال من أجل ذلك أنت ..أي أاننية من هذا النوع

وأي قسوة يف القلب حتملها جتاه اآلخرين إذا كان ذلك مانعاً لراحتك الكاذبة ومشاعرك القاسية.

ويف ظين أن العالج هو الوقوف عاجال عن هذا التمادي والتفكري هبذه الفتاة ..نعم ستجد صعوبة يف
ابدئ األمر ولكنها ستتيسر بعد ذلك صدقين.

اثنياً :عليك دائماً ابلدعاء هلا ابلتوفيق فاهلجوم كما يقال هو الوسيلة األجنح للدفاع ادع هلا ابلنجاح
وافرح لفرحها واشعر نفسك بذلك ..واستشعر أنك هبذه املشاعر جتاهها ستكون مأجوراً عند هللا

ألنك أحببت اخلري ألختك املسلمة.

اثلثاً :ابتعد قليالً عن اجلو الذي يذكرك هبا ..قلل من ذهابك إىل بيت أنسابك وال حتاول االتصال
هاتفياً هبم كي ال متكن نفسك من مساع صوهتا فتشعل بذلك مكامن عواطفك جتاهها.

رابعاً :عود نفسك بذل اخلري للناس والدعاء هلم ابخلري دائماً الن ذلك سوف ينمي يف قلبك احلب
والعاطفة للناس وليس لنفسك فقط على حساهبم ..إنك بذلك العمل ستنمي لديك ويف قلبك

قضية البذل لآلخرين ومن مث احلب هلم وما ميكن أن يسعدهم ويف نفس الوقت هذا األمر يساعد

على كبت مشاعر احلسد واألاننية لدى الفرد اليت جتول يف أعماقه وهو غري شاعر بذلك.
أعانك هللا ووفقك
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السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أان شاب يف الثامنة عشرة من العمر ،مشكليت وبصراحة وبعيداً عن أمور املراهقة والنزوات ،تبدأ من
معرفيت لفتاة يف مثل عمري ،لكن هذه الفتاة كانت تتصرف الكثري من التصرفات الطائشة اليت ال

تليق هبا كفتاة ،وكانت ختطئ كثرياً يف حق أهلها ونفسها بسبب تلك التصرفات لكن دون أن تدري

متأثرة ابملقرابت هلا ،وعندما مجعتنا الصداقة أحسست أن هذه الفتاة ليست إنسانة سيئة لكنها كانت

مشوشة ،وبدأت ابلكالم معها تدرجيياً عن تصرفاهتا الطائشة ورغبيت يف أن تصبح إنسانة مهذبة وراقية

حتظى ابحرتام اجلميع ،واقتنعت بكالمي شيئاً فشيئاً ،فصرت أعلمها كل ما هو مبين على أسس

االحرتام ،إحساساً مين أبين أفعل اخلري هلا وألهلها " علماً أبين على معرفة بسيطة هبم " وهللا وحده
يعلم كيف صارت هي اآلن ،إنسانة ذات مبادئ قريبة من هللا ،وأان وجدت نفسي متعلقاً هبا وهي

كذلك ،فكما تعلمت هي مين ،تعلمت أان أيضاً منها ،وأصبحت عالقتنا مبنية على االحرتام واملودة

واحملبة.

لكن أان ال أدري هل أان خمطئ يف هذه العالقة اليت تطورت دون علم أهلها الذين من الصعب أن

يتفهموا ملثل تلك األمور ،هل من الصحيح أن تستمر هذه العالقة ،هل كل هذه أمور مراهقة وأان
أكابر ،هل أان تصرفت التصرف الصحيح ،وإن مل يكن كذلك أرجو أن تقوموين على الصحيح فأان

أحس أين أخون ثقة الناس وضمريي يؤنبين!
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أيها األخ الكرمي أمحد..
أشكر لك ثقتك واتصالك بنا يف موقع اإلسالم اليوم..

من أمجل ما كتبت يف استفسارك قولك " هل كل هذه أمور مراهقة وأان أكابر؟ وهل تصرفت

التصرف الصحيح؟ وكان بودي لو أخربتين عن حالك ووضعك االجتماعي أكثر وكيفية التعرف على
هذه الفتاة ..ولكن سأفرتض من خالل كالمك أنك ال زلت شاابً طالباً على مقاعد الدراسة ..عملك
مع هذه الفتاة بتوجيهها إىل الطريق الصحيح ال شك أنه عمل حممو ٌد حبد ذاته ولكن ليس ابلصورة

اليت وصفتها.
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الشباب والشاابت يف مثل هذا العمر يكون االندفاع لديهم جتاه اجلنس اآلخر اندفاعاً قوايً حياول كل
واحد منهم أن يظهر لآلخر أمجل ما لديه من صفات خلْقية أو ُخلقية ..ولعلك قد تفاجئ إن قلت
لك أن التحسن الذي طرأ على هذه الفتاة قد ال يكون إمياانً منها بضرورة التغيري وإصالح الذات

والقناعة التامة أبن ما كانت عليه من أخالق سيئة جيب أن تغريها لألفضل نتيجة اقتناعها بكالمك..

سوء أو فاحشة..
بل هو حماولة لالحتفاظ هبذه العالقة معك حىت ولو كانت دوافعها بريئة ومل تضمر ً

هي جتاهد لتحافظ على هذه العالقة ملا وجدته هي يف نفسها من مأل لرغبات لديها يف جذب اجلنس

اآلخر واألنس ابجللوس معه ..هي تشعر كما تشعر أنت متاماً ..اسأل نفسك عن شعورك جتاهها

وجتاه الكالم معها واجللوس بقرهبا ..ستجده ابلتأكيد شعوراً قوايً بل إنه أصبح من الصعب عليك
تركه ومفارقته وصدقين أن هذا الشعور هو لديها بنفس احلجم ..ال تظن أن ذلك هو احلب فهذه

خديعة نفسية ومغالطة ذاتية مكشوفة وأنت نفسك سوف تكتشف ذلك إن عاجالً أو آجالً..
هذا التعلق منك هبا وهذه العالقة هي كما قلت مدفوعة وبقوة من غريزة حب اجلنس املقابل وحب
التعرف عليه والكالم معه واالستئناس به ،وهي غريزة فطرية فطرها هللا فينا ليستمر إعمار هذه

األرض وحيصل االنتشار واالستخالف الذي حكم به هللا عزوجل.

إذا علمت هذا األمر فلتكن لديك الشجاعة القوية بتصحيح املسار الذي أنت عليه ..هذه العالقة

جيب أن ال تستمر إذا كنت حريصاً على نفسك وحريصاً على هذه الفتاة ..الناس وضعوا فيك ثقتهم

فال هتدمها هبذا األمر ..ضمريك يؤنبك ألنك وبفضل رجاحة عقلك تعلم أن مثل هذه العالقة ما كان
جيب هلا أن تستمر وتصل إىل هذا احلد..

حنن أمة مسلمة وهلل احلمد ونعلم مجيعاً أن العالقة بّي الرجل واملرأة ما يكون هلا أن تقوم إال يف نطاق

الزوجية أو النطاق الذي يؤدي إىل الزواج ..فهل تساءلت مع نفسك أيها األخ الكرمي إن كانت

لديك الرغبة يف الزواج من هذه الفتاة أم ال؟ ..فإن كانت اإلجابة ابلنفي فال تعليق لدي إذ ال حاجة

لدينا إىل زايدة القول يف هذا األمر ..وأما إن كانت اإلجابة بنعم وأنت راغب بصدق ابالرتباط هبا
فلم ال تتقدم إن كانت األمور مناسبة لديك وترى أنك فعالً مؤهل للزواج وظروفك مهيأة متاماً
لذلك؟ خاصة وأنك كما تصف نفسك قد حتولت لديك هذه العالقة إىل عالقة حب بينكما..

أما إذا مل تكن الظروف مناسبة للتقدم خلطبتها اآلن وتعتقد أنك مل تتأهل بعد للزواج واإلقدام عليه
بل حتتاج إىل مزيد من الوقت وحتتاج إىل إكمال الدراسة أو ما شابه ذلك ..فإن األمر هنا حيتاج منك
إىل عزمية قوية وشجاعة انضجة وخلوة مع النفس صادقة تفكر فيها حبالك وحال هذه الفتاة لتقرر

بوجوب وقف مثل هذه العالقة على أمل أن يقضي هللا أمراً يكون فيه اخلري لك وهلذه الفتاة فإن

كانت من نصيبك فلن تذهب عنك وإن مل تكن كذلك فالنزول من أسفل السلم أسلم وأسهل واجنح
وآمن من النزول أو السقوط من أعاله..
وفقك هللا لكل خري والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،
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أان متهم أبنين عاطفي!
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التاريخ 1423-5-17
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا
عزيزي املستشار ليست لدي مشكلة وهي أنين متهم أبين عاطفي فهل العاطفية عيب؟ وعندما يكون

الشخص يدعو ابحلب فهل الطريقة خطأ علما أبنين واحلمد هلل حمبوب وأحب كل من حويل.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

احلب والعاطفة شيئان مجيالن حقاً وليستا عيباً البتة .صدقين أننا يف هذا الوقت حباجة ماسة للحب

والعاطفة .جيب أن نعلم مجيعاً أثر هذه املوضوع يف حياتنا ،فبهما تلّي القلوب كثرياً ..وهبا ينتشر

التسامح بّي الناس ..وهبما تصفو القلوب فيما بينها ..حنن يف جمتمع كان لظروفه الطبيعية وأحواله
املناخية وتركيبته اجلغرافية وصحراويته القاسية أثر واضح يف ضمور هذه اخلاصية اجلميلة يف ذواتنا

واضمحالهلا من تركيباتنا النفسية .ونتيجة لذلك قست قلوبنا وغلظت تصرفاتنا ..وجلفت طبائعنا..
فأصبحنا نبخل ابحلس املرهف حىت عن أقرب الناس إلينا وهم الوالدان والزوجة واألبناء وسائل
األهل.

أنين اي عزيزي أغبطك على هذه اخلاصية املوجودة لديك فهي ميزة حسنة وخاصية طيبة عليك

احملافظة عليها واستخدامها يف مواقعها الصحيحة لكن جيب أن ال ختتلط عليك األمور والتصرفات أو
السلوكيات فتفشل يف التعامل معها فتظن ذلك سببه هو عاطفيتك الزائدة..

تذكر أيها األخ الكرمي أن هناك سلوكيات وحوادث أو تعامالت جيب أن يكون موقفنا منها هو العقل

والفكر البعيدان عن العاطفة أو السلوك احملكوم ابلعاطفة ..إذ العاطفة يف بعض األحيان ال تكون
وسيلة انجعة الستخدامها يف مواجهة أمور ميكن أن تصادفنا .أمل تر أننا نتعاطى العالجات

والتطعيمات ألبنائنا الصغار على ما فيها من أمل إال أن املصلحة ملحة يف جتنب العواطف اليت متنعنا

بدافع الرمحة من ممارسة هذه الوسائل ،فاملصلحة هنا هو عدم االجنرار مع العواطف بعكس العقل
الذي جيب أن يكون سيد املوقف يف مثل هذه احلاالت واملمارسات.

أختم هذه االستشارة وأقول استمر على هذه الصفة ولكن ابلشرط الذي ذكرت لك وادع إىل هللا

ابحلب وابلذوق وابلعطف فهي حبق أشياء مجيلة.
وفقك هللا ورعاك
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عالقايت الغرامية واملستقبل

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1426/02/17هـ
السؤال

مشكليت أنين منذ أن كنت صغرية تعرضت للتحرش اجلنسي من قبل فتاة مل تضرين ،إال أنين يف فرتة

املراهقة كنت أقرأ قصص احلب وغريه ،مما أدى إىل أنين ال أملك إىل حد ما العفة ،ومما زاد األمر

سوءاً أنين كنت مدمنة مكاملات جنسية ،ولكن احلمد هلل مل أقع يف الفاحشة مع أي أحد ،وبعدها

هداين هللا فلم أقم هبذا ،ومشكليت أنين يف الفرتة املاضية كنت على عالقة مع شاب ذي دين وخلق،
ومما زاد رغبته يف الزواج مين أنين ذات قدر ٍ
كاف من الثقافة الدينية ،وأصلي وأقرأ القرآن ،وحمجبة،
ولكن لألسف أنين يف يوم طلبت منه أن نلتقي يف خلوة ،واملشكلة أنين أان اليت بدأت يف التقرب

وملس األايدي ،ومما زاد الطّي بلة أنه حاول أن يقبلين فلم جيد عندي أي نوع من الرفض بل العكس

وجدين أجيد التقبيل ،وال أملك احلياء أو الطهر أعيد وأقول لكم :إنين مل أقع يف الكبرية إال أنين

أحب الرومانسية والتقبيل ،أما عن الشاب فقد ابتعد وأهنى العالقة ،وكان معه احلق ،ولكن هذا

سبهب عندي أن حيايت الزوجية ستكون صعبة إذا مل جيد زوجي عندي احلياء الذي هو أمجل ما يزين

علما أنين تبت عن املكاملات حىت العالقات العابرة ،وأطلب من هللا يف كل صالة أن يرزقين
املرأةً ،

وشكرا.
الطهر.
ً
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

ابنيت الكرمية:

أوالً :أهنئك على فضل هللا -عز وجل -عليك ابإلقالع عن هذه املعاصي اخلطرية ،كاملكاملات

اجلنسية أو العالقات العابثة ،فإن هذا منحدر خطري ،وقد كان من فضل هللا عليك أنك خرجت من

هذا املستنقع قبل أن تفقدي أغلى ما لديك ،هنيئاً لك توبتك وهنيئاً لك حفظ هللا لك.

اثنياً :عليك أن تكوين واثقة أن هللا -عز وجل -يتوب على من اتب ،وأن من اتب من الذنب فهو
كمن ال ذنب له ،وأن هللا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ،بل ويبدهلا حسنات ،فكوين

واثقة من مغفرة هللا وتوبة هللا وقبول هللا ،وجتاوزي هذا املاضي ،وال تفكري فيه.

اثلثاً :ما ذكرته من عالقتك ابلشاب الذي رغب الزواج منك ،مث ذهب وتركك هذا أمر تتعرض له

فتيات كثريات ،أن يتقدم هلا شاب مث يغري وجهة نظره ألسباب كثرية؛ ولذلك فإن عليك أن حتمدي

هللا أن هذه العالقة مل تستمر إىل الزواج مث اإلجناب ،بل انتهت قبل ذلك ،ورمبا كان السبب يف ترك

هذا الشاب لك هو ما رأى منك من جرأة قبل عقد الزواج ،فأورث ذلك لديه شعوراً أبن لك اترخيًا
يف العالقات اخلاطئة ولذلك انسحب ،ولكن هذا ينبغي أال يسبِّب لك إحباطاً نفسياً ،بل عليك
معرفة اخلطأ وجتنبه بعد ذلك.
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رابعاً :عليك أال تعيشي هذا املعىن يف مستقبل حياتك ،فالزوج حيب أن خيطب ويتزوج ابلزوجة

الطاهرة العفيفة ،ولكنه إذا تزوج فإنه يرغب يف الزوجة اليت تتفاعل معه وتشبع حاجته العاطفية

واجلسدية ،ولذلك فإنك ميكن أن تتزوجي وأن تبدئي ابلتعبري عن رغباتك شيئًا فشيئاً ،وحينها

سيتقبلك زوجك ،وسيشعر أبنه متفاعل معك ،ومندمج هبذا التفاعل الذي تبادلينه إايه ،وإذا حصل

هذا الشيء ابلتدريج فإن الرجل يتقبله ،ويشعر أنه نتيجة للعشرة والعالقة ،فال خوف من ذلك،

والعالقة الزوجية هي الوعاء الطبيعي للتعبري عن رغبات املشاعر والعواطف واحلاجات اجلنسية ،وهذا
أمر مشرتك بّي الرجل واملرأة .وسوف أدعو هللا لك أن يوفقك يف مستقبل حياتك ،ويرزقك ابلزوج
الصاحل الذي يبادلك حباً حبب وصدقاً بصدق ورمحة برمحة وإحساانً إبحسان ،وأن يرزقك الذرية
الصاحلة الذين تقر هبم عينك ،وأن جيعل بيتك بيتاً مؤسساً على التقوى واإلميان ،والسالم عليك

ورمحة هللا وبركاته.
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وأان أيضاً عاشقة

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1426/01/11هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فضيلة الشيخ :أان أيضا عاشقة ،وأمتىن أن تدرك قدر املعاانة اليت أعانيها واآلالم اليت أعيشها  ...أان

عاشقة أقوهلا ولست أخشى أحدا إال هللا؛ ألن حيب له حب نظيف حب راق ،حب من نوع آخر غري

الذي نسمع عنه ،حب كانت بدايته من مخس عشرة سنة تقريباً ،هو داعية معروف كنت أتصل عليه

ألخذ الرأي ليس إال ،وكان كالمه معي فيه شيء من اللطف واللّي ،مث وبسبب هذا اللطف أصبحت

أشعر أنين أحبه وأصبح اتصايل عليه بدافع اإلعجاب ليس كما كان يف السابق حىت شعرت أنه

يبادلين حبا حبب ،وأخذ يلمح يل ابلزواج حىت كأنه صرح بذلك (هناك من األهل من يريد التعرف

عليك)  ،وكان هذا كله عن طريق اهلاتف ،عندها توقفت عن االتصال عليه ،وكان مينعين من

االتصال العادات والتقاليد ،وانتظرته مدة من الزمن تقدم يل خالل هذه املدة عدد ممن يرغب يف
الزواج مين من بينهم أصحاب دين وخلق ،وكنت أرفض؛ وكان السبب تعلق قليب هبذا الرجل الداعية
الذي لعب بعواطفي وعبث بقليب ،وكنت وفية له رغم أين حينها مل أكن أعرف عنه سوى ما أمسع من

الناس حىت شكله ،لونه ،عمره حىت قدهر هللا يل أن يتقدم خلطبيت من استطاع إقناع أهلي به فتم

الزواج وأان كارهة بعد انقطاع أخبار حبييب ،واستمرت حيايت مع هذا الزوج حىت قدهر هللا يل أن يظهر
فجأة يف حيايت وعاد احلب من جديد ،فخلعت نفسي من زوجي ليس طمعاً يف أن أتزوج من أحب،
ال؛ لكن ألين مل أكن أحب زوجي وألين أكره اخليانة ،فعودته يف حيايت حركت حباً كنت قد تناسيته

فأصبح هو كل شيء يف حيايت ،فصورته ال تفارق عيين حىت عندما أغمض عيين أراه ,صوته يرن يف

أذين كأين أراه اآلن وأمسع صوته ،هو السبب يف كل ما صران إليه من قبل ومن بعد ،فبعد مخس عشرة
سنة يعود هو ويعود احلب من جديد ،ال ،بل العشق ال أستطيع نسيانه ،حاولت ودعيت هللا أن

خيلصين من حبه ولكين أراين أزداد حبا وعشقا ،فضيلة الشيخ :ال تقل إعجاب أو أهنا سحابة ومتر،
أو أنه حب سرعان ما ينطفئ ،ال ،إنين أشعر وكأنه يسري بدمي أين أحبه وبيين وبينه مسافات

ومسافات أحبه لذاته ،أحب شخصه! أشعر أبمل ألنه ال ينبغي أن أصرح هبذه التصرحيات إال له لكين
ذكرهتا لرمبا ال يكتب هللا ذلك .فضيلة الشيخ :هل لديكم من حل يل؟! أسأل هللا أال يصيب مسلماً
وال مسلمة مبثل ما أصابين.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ابنيت :أتثرت كثرياً بقراءة رسالتك مبا فيها من العاطفة الصارخة ،والعشق املشبوب الذي كنت
واضحة يف بيانه.

وأتثرت  -أيضاً -ابملصري املؤسف الذي اصطدمت به حياتك بسبب هذا التعلق والعشق ،والذي
انتهى مبخالعة من زواج رأيت أنه مل يكن سعيداً ومل حيقق لك ما تصبو إليه مشاعرك وعواطفك،

وأحب أن أعلق على مشكلتك ابلنقاط التالية:
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أوالً :اعلمي  -اي بنييت -أنه ليس كل لطف ولّي يف اخلطاب من املشايخ والدعاة مع من يتصل هبم
من الرجال والنساء والفتيات تعريضاً ابلزواج ،وال حماولة جذب أو احتواء أو حماولة بناء جسور

ألهداف خاصة.

إن اللّي واللطف يف اخلطاب هو أتس ابهلدي النبوي؛ "فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظاً
غليظ القلب النفضوا من حولك".

إننا نشعر أن الذي اتصل ملهوف ،فينبغي أن تقابل هلفته ابحلنان والرمحة واللّي والعطف ،وهذا ليس

خاصاً ابلفتيات بل والنساء الكبريات والشباب والرجال كباراً وصغاراً حياول الداعية أن يكون من

خالل إجابته عن السؤال لطيفاً حيتوي مشاعرهم ويداوي آالمهم ويرفق هبم؛ وقد قال نبينا حممد -

صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف".

اثنياً :مل أشعر من خالل ما ذكرته عن هذا الداعية أنه ملح لك ابلزواج ،بل أقوى كلمة نقلتها عنه ال

تدل على ذلك ،وهي قوله( :هناك من األهل من يريد أن يتعرف عليك)  ،وإن هذه ليست عرضاً
ابلزواج وال تلميحاً له ،ولكن نوع من إظهار اإلعجاب جبوانب من شخصيتك ،والكثري من الدعاة -

اي بنييت  -يقول مثل هذه الكلمة للفتيات الالئي يتصلن به لرفع معنوايهتن وتعزيز ثقتهن أبنفسهن،

وقد يقول هلن عبارات من مثل - :ما شاء هللا -تفكريك انضج - ،ما شاء هللا -شخصيتك قوية- ،

ما شاء هللا -مؤهالتك عالية ،وحنو هذه العبارات اليت رمبا لو فسرت على طريقتك لفسرت أبهنا

إعالن اإلعجاب بقصد الزواج ،وهو مل يقصد هذا وال ذاك ،ومل يفكر فيه وإمنا يقول هلن مثل هذا
الكالم على أهنن كبناته يريد معاجلة ما عندهن من أزمة أو مشكلة إبشعارهن ابالعتزاز ابلشخصية،

وإشعارهن ابلثقة ابلنفس ،وإشعارهن بقدر من الوثوق أمام املشكالت ،فال أحسب أن مثل هذه

العبارة أو مثل هذا اللطف مما ميكن أن تفهمي منه عرضاً من هذا الداعية ابلزواج.
اثلثاً :أرى أنك وقعت يف خطأ حينما رددت اخلُطهاب الذين تقدموا إليك وكانوا على قدر من الدين

والصالح واخلري  -كما ذكرت ،-وكان عليك اختاذ خطوات جريئة وهي االتصال هبذا الشيخ

وسؤاله هل له بك حاجة أو ال؟ هل ميكن أن تسمح ظروفه ابلزواج منك أو ال؟ وتقطعّي مثل هذه

اآلمال اليت كنت تتبعّي نفسك إايها بوضوح اليقّي ،فإن كان له بك رغبة طلبت منه املبادرة ابلتقدم

وإن مل يكن به رغبة فإذا بك حتزمّي أمرك وال تعيشّي ابنتظار ما ال أييت ،كانت هذه اخلطوة اليت

ينبغي أن تتخذ ،ولكنين أظن أنك مل تتخذيها ليس لضعف فيك وال جلَب وال خلور؛ لكن كنت خائفة

أن يفجأك اجلواب ابلرفض وهو ما ال حتبّي مساعه فآثرت االنتظار على أمنية خري من مصادمة الواقع

على حد قول القائل:

أماين إن كانت فمن أحسن املىن*** وإال فقد عشنا هبا زمنا رغداً.
رابعاً :مل أكن أمتىن لك خمالعة زوجك جملرد أنك أحسست أنك ال حتبينه؛ وإمنا عليك التفكري قبل

اختاذ هذه اخلطوة ،هل أنت ابنتظار من حتبينه؟ وهل سيجيء؟ وإذا مل جييء هل هناك من سيعوضك

عنه؟ وإال فإن بقاءك مع زوج يكون لك منه أوالد تعيشّي معهم بقية عمرك شيء ال يقل أمهية عن
التنعم بعاطفة احلب مع الزوج ،وستعوضينها بعاطفة احلب مع األبناء ،والعمر -خصوصاً الشباب-

ميضي سريعاً وال يقبل االنتظار والتأجيل.
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خامساً :أما إذ وقع ما وقع وخالعت زوجك ومضى ما مضى من عمرك وانتهى أمرك إىل هذه النهاية،
فإين أعتقد أن عليك اآلن أن تفعلي ما مل تفعليه من قبل أبن تسأيل هذا الرجل أو توصي إليه من

يسأله هل له رغبة يف الزواج منك؟ ولو بصورة معينة تناسب الظروف ،فإن قبل فقد أحل هللا الزواج
وفعلت وادركت ما أتملّي ،وإن مل تكن ظروفه تسمح ابلزواج ،ومل تكن لديه الرغبة تكونّي أنت قد
حسمت أمرك ،وح ّد ِ
دت خيارك ،ولذا فإما أن ترجعي إىل زوجك الذي خالعته أو على األقل تتزوجّي
غريه وتعيشّي بقية حياتك مع رجل ،فال يعوض الرجل إال رجل ،وال يعوض احلب إال حب؛ وكما

قيل:

مثلما تدفع الغيوم الغيوما*** الغرام اجلديد ميحو القدميا.

وال أرى لك  -ابرك هللا فيك  -أن تعيشي على هذه احلال من التحرق والتأسف فضالً عن حتميل
رجل غافل مسؤولية أمر ليس له فيه مسؤولية ،فلم أجد من خالل كل حرف قرأته يف رسالتك ما

حيمل هذا الشيخ الداعية ما قلت (أنه هو السبب يف كل ما صران إليه من قبل)  ،أبداً ،هو ليس
السبب ولكن السبب هو تراخيك يف معاجلة موضوعك يف صورة جلية صرحية واضحة.

أسأل هللا  -عز وجل -أن يهديك ويسددك ويوفقك الختاذ القرار الصائب الرشيد ،واعلمي أن
العمر ميضي سريعاً ،واحلياة تنتهي مجيعاً ،وال يصح أن جنعل حياتنا حمطات جتارب أو االنتظار ملا ال

أييت ،وإمنا علينا أن نعيش كل فرتة من عمران بكامل االستمتاع ابحلياة ،إن احلياة لذيذة وممتعة عندما

نستمتع هبا ،ونعيش ما قدر لنا فيها ال ما نتمناه ونتخيله .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أفلتت من بّي أنياب الذئب
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/12/29هـ

السؤال

أان فتاة ،أبلغ من العمر 18سنة ،تعرفت على شخص عن طريق اجلوال ،وتعلقت به تعلقاً شديداً،
جلست فرتة وأان أحتدث معه ،فقال يل :أريد مقابلتك ،فوافقت ،وجاء املوعد وذهبت إليه ،وفعلنا
مثل ما يفعل األزواج إال الزان ،وجلست فرتة وأان أحتدث معه ،مث علمت والديت ابملوضوع ،وأخذت
مين اجلوال ،وأخذت شرحية أخرى وحتدثت معه ،علماً أنه متزوج ولديه أطفال ،فماذا أفعل ألحمو

ذنيب ،وهل سيعاقبين هللا ويفعل يب مثل ما فعلت بزوجته ،مبعىن أصح هل سيطبق علي املثل (كما

تدين تدان) ؟ أرجوكم أفيدوين.

اجلواب

قبل أن أعاتبك -اي ابنيت -أهنئك أبن هللا عز وجل قد أنقذك من هذا الوحش املفرتس ،بعد أن
أصبحت بّي خمالبه وأنيابه ،وخرجت وأنت ال ز ِ
ِ
لت حتتفظّي بعفتك وشرفك.
ابنيت الكرمية ،إن دخولك يف عالقة مع رجل ال حيل لك جرمية ،فكيف إذا كان متزوجاً وله أطفال،
إن هذا لدليل ظاهر على أ هن هذه العالقة عالقة عابثة ،وشهوانية ،وليست عالقة جادة ميكن أن
تنتهي ابلزواج ،فأنت تستمتعّي مبعسول احلديث الذي يصبه يف أذنيك ،وهو يستمتع بك شهوة

ولذة ،وهذا األمر حمرم عليكما مجيعاً ،ولكن عواقبه التدمريية تقع عليك أنت ،وأما هو فإنه يذهب
بعد أن ينال منك ما يريد ،وكأن شيئاً مل يكن.

ابنيت احلبيبة إن عليك اختاذ قرار حازم يف قطع العالقة مع هذا الشخص أو غريه ،فهذه العالقات
العابثة تنتهي ٍ
مبآس مدمرة ،واعلمي -اي ابنيت الكرمية -أنك لست أول من يرسل مشكلة من هذا

النوع ،ولكنك أرسلت رسالتك قبل أن يقع اخلراب والدمار ملستقبلك ،إن رسائل كثرية أتتينا من

فتيات فقدن أعز ما ميلكن ،مث أصبحن يعشن يف وضع مأسوي- ،أسأل هللا أال تعيشي مثله -فقدن
الشرف وعبث هبن من عبث ،مث تلفنت مينة ويسرة فإذا هذا الذي افرتسها وأخذ شرفها أول من

يتنكر هلا ويتخلى عنها وحيتقرها ويزهد فيها بعد أن أسكرها مبعسول الكالم ،وزيف الوعود.

ابنيت الكرمية ،إن عليك أن حتافظي على عفتك وشرفك وأخالقك ،وتسارعي ابلزواج من شاب

عفيف مستقيم يعيش لك وتعيشّي له ،وتناالن مع بعضكما اللذة واملتعة املباحة اليت أحلها هللا،

وسوف تتذوقّي دفء املشاعر ،ومحيمية اللقاء ،مع سكينة األمان ،وترين كل يوم بناء لبنة يف مشروع
العمر ،حيث هبجة األمومة ،ونعمة االستقرار يف كنف عالقة شريفة مباركة.
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أي بنييت :إن أول خطوة عملية يف طريق توبتك أن تتخلصي من هاتفك اجلوال ومن أي شرحية
معك ،حتطمينها وحتطمّي كل رقم يعرفه هذا الشخص فال تستعملينه إطالقاً؛ ألن عزميتك قد تنهار
إذا رأيت رقمه أو مسعت نغمة صوته ،ولست حباجة إىل أن تعرضي نفسك هلذا االمتحان ،فاحلذر

احلذر قبل أن تفقدي -ابالستدراج املاكر -أعز ما متلكّي ،فإذا عزمت على ذلك فاعلمي أن التوبة
متحو الذنوب واخلطااي مهما عظمت ،وأن هللا يتوب على من اتب ،وإنك إذا تبت توبة صادقة

عزمت فيها على عدم العودة ،فإن هللا -عز وجل -سيتقبل توبتك ويوفقك ويعفو عنك ،ولن يقع
لك يف حياتك -إبذن هللا -ما ختافّي منه ،وهو أن تتكرر العالقة اآلمثة مع من تتزوجّي يف املستقبل.
فإن الندم توبة ،والتوبة هتدم ما كان قبلها ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له.

واعلمي أن مما يعينك على االستمرار يف االستقامة إعادة النظر يف عالقاتك وابالرتباط بصحبة
صاحلة تعينك على اخلري ،وملء وقتك ابملشاريع النافعة اليت تستهلك طاقتك وتفكريك ،ووضع

برانمج جاد للقراءة املفيدة النافعة ،والدخول يف برامج تطوير الذات ،واكتساب املهارات مع تقوية
صلتك بربك ابحملافظة على األذكار وسنن الصلوات ،وصوم النوافل ،وقراءة القرآن.
وفقك هللا وتوالك.
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انقلب التعارف إىل حب

اجمليب د .فؤاد العبد الكرمي العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس بكلية امللك فيصل اجلوية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1425/6/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

منذ حوايل سنتّي تعرفت على شاب من بلدان على اإلنرتنت ،وكان تعارفنا من أجل وازع ديين ،ولكن

انقلب التعارف إىل حب ،حب أخفيته ومل أصارحه به ،ولقد حاولت من خالل دردشتنا على
اإلنرتنت أال أمسح له بقول ما يغضب هللا ،وإن مل أفلح أحياانً ،أحببته دون أن أراه ،وكوين أعرف أن

هذه طريقة خطرة ،دعوت هللا كثرياً أن يرشدين إىل الصواب ،ونتيجة لكالمي الكثري معه عن خطأ ما

نفعل ،وخويف من أن خيدعين ،وخصوصاً بعد مصارحته يل برغبته يف الزواج مين ،ولكن دون أن يقدم
على أي خطوة إجيابية منه ،وهذا ما زاد شكوكي وخويف ،وانفصلنا بعد ذلك بعد أن م هل من أسلوب
حديثي معه خبصوص غضب هللا وما شابه وهللا أعلم ،بعد حوايل السنتان كلما أذكره أبكي بشدة،

وأحس بشوق له ،ومن جهة أغضب من نفسي ،كيف وأان امللتزمة مسحت لنفسي بذلك أن حيدث؟!
ال أعرف كيف أختلص من عدة أحاسيس تنتابين ،ومنها ندمي أحياانً على أسلويب اجلاف معه ومنه

خويف من هللا ومنه ،أريد أن أعرفه ،أعرف أن سؤايل رمبا يكون غري واضح أو غري كامل التفاصيل،

ولكن هل يل بكلمة توقظين من وهم امسه احلب.
اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ /د .فؤاد العبد الكرمي
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فأنصح مجيع  -األخوات الفاضالت -بعدم التخاطب والدردشة عن طريق اإلنرتنت أو غريه مع

الرجال ،إال يف حدود ضيقة جداً؛ ألن هذه الدردشة قد تبدأ بريئة ،بل من أجل اخلري ،مث تنتهي
هناايت مأساوية حمرمة.

وما ذكرته السائلة يؤكد هذا األمر ،فقد بدأت العالقة بوازع ديين ،مث وصلت إىل حب مزعوم ،مث

وعد ابلزواج ،دون خطوات حقيقية ،مث انتهى ابالنفصال ،وال أرى هذا الشاب إال ماكر خداع ،أراد

أن يوقعك  -أخيت -السائلة يف شباكه ،وملا عرف منك االلتزام واخلوف من هللا ترك االتصال بك!

بعد أن تالعب بعواطفك وزعمه حبه لك ،فأرى أيتها  -األخت الفاضلة -أن تنسي ذلك املخادع،

وأن تستغفري هللا -تعاىل ،-وأال تكرري األمر مرة أخرى ،وأحلي على هللا  -تبارك وتعاىل -ابلدعاء
أن يرزقك الزوج الصاحل ،واصريف وقتك فيما يفيد .سدد هللا على طريق اخلري خطاك ،وهللا أعلم.
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لقد ابتالين هللا حببها
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/12/27هـ
السؤال

جزاكم هللا خري

وااثبكم وادخلكم جناته
اان شاب ابلغ من العمر  25سنه
وقد تعرفت على انسانه وبالين هللا حببها

ومل اجد وسيله للفراق عنها

حاولت بشيت انواع السبل اخلالص منها ولكين مل استطع فاستشرت اهلي خبطبتها ولكنهم رفضوا

علما انين مل اقطع االتصال معها يوميا فافيدوين جزاكم هللا خري اااا
اجلواب
أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى  -صلى هللا عليه وعلى

آله وصحبه وسلم -أما بعد:
إىل األخ خالد اجلهالين  -سلمه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بعد قراءة رسالتك أقول بعد عون هللا -تعاىل:-

 -1عليك بقطع االتصال هبذه الفتاة يف الوقت احلايل؛ حىت ييسر هللا أمرك ابلزواج منها.

 -2إذا كانت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق ،واستقامة ،فعاود الكالم مع أهلك؛ حىت ترتبط هبا،
وإن كانت غري ذلك ،فعليك أن حترص على ذات الدين كما أوصى بذلك النيب -صلى هللا عليه

وسلم ،-فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-تنكح املرأة
ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلماهلا ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.

 -3عليك بكثرة الدعاء والذكر واالستغفار ،فهذه األشياء وغريها من الطاعات سبب يف تيسري
األمور.

 -4عليك برب والديك ،والسمع والطاعة هلما ،وسيعوضك هللا خرياً مما فقدت لربك هبما.

 -5ننصح بقراءة كتاب اجلواب الكايف واملسمى كذلك ،ابسم( :الداء والدواء)  ،وكذلك كتاب
روضة احملبّي كالمها لإلمام ابن القيم -رمحه هللا تعاىل.-

 -6عليك ابالستخارة قبل إقدامك على هذا األمر اهلام.

هذا ،وهللا أعلم ،وهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله

وصحبه وسلم.
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ترفض الزواج من ابن خالتها ألهنا....
اجمليب..........

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /احلب

التاريخ 1424/6/8هـ
السؤال

كنت أعترب ابن خاليت أخاً يل ،وعندما فاحتين يف االرتباط كنت مستعجبة ،ولكن بضغط أهلي وافقت
وقرأت فاحتيت عليه ،ولكن مل أكن مقتنعة به وعندما سافرت إىل أحد املصايف قابلت إنساانً ذا خلق
ودين ،وأعجبت به كثرياً وأعجب يب وكلم أهلي علي وأان اآلن يف حرية من أمري َم ْن أختار ،وأهلي
متمسكون اببن خاليت ويضغطون علي ابملوافقة ،وأان مل أستطع أن أحبه ألين شعرت أكثر أبنه جمرد

أخ ال غري ،فأرجو إفاديت يف أمري بسرعة ولكم الشكر.

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ  /خالد حسّي عبد الرمحن

اجلواب:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري اخللق قاطبة ،نبينا حممد وعلى آله

وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إىل األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
نشكر لك ثقتك واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ونتمىن منك مداومة االتصال ابملوقع
ومراسلته.

قد قرأت رسالتك أكثر من مرة وعلمت أنك يف حرية من أمرك ،ولكن قبل أن أشرع لك يف اإلجابة

على سؤالك أود أن أمهس يف أذنك ببعض الكلمات عسى هللا أن ينفعك هبا ،فارعين مسعك اي رعاك

هللا.

أوالً :كونك ذهبت إىل املصيف أنت وأهلك وتقابلت مع هذا الشخص الذي زعمت أنه صاحب

دين وخلق ،من أين لك معرفة هذا كله ،وأنت مل تتعريف عليه إال من مدة يسرية جداً ال تستطيعّي من

خالل هذه الفرتة الوجيزة أن تكتشفي كل عيوبه ومزاايه.

اثنياً :من أجاز لك الذهاب إىل هذا املصيف فإن هذه األماكن مليئة ابلشر من تربج النساء

واختالطهن ابلرجال ،وحيدث فيها من املفاسد ما ال خيفى على أحد ،فيجب عليك وعلى أهلك أن

تتقوا هللا وال تذهبوا إىل مثل هذه األماكن إال إذا أمنتم الفتنة وأظن ذلك ال حيدث "ومن اتقى

الشبهات فقد استربأ لعرضه ودينه" جزء من حديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشري  -رضي

هللا عنهما .-
اثلثاً :من أجاز لك أن تقابلي هذا الشخص وتتحدثي معه وأكيد أن ذلك حدث يف خلوة بينك

وبينه ،وقد هنى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن ذلك فقال" :ال خيلون أحدكم ابمرأة إال مع ذي
حمرم" متفق عليه من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-وال أريد أن أدخل معك يف تفاصيل ما

حيدث يف اخللوة بّي الشاب والفتاة.

فعليك أيتها األخت املسلمة أن تبادري ابلتوبة إىل هللا من كل هذه املخالفات الشرعية واليت وقعت
فيها ،نسأل هللا أن يتوب علينا وعليك ،وأن يوفقنا وإايك لكل خري وبر ويصرف عنا وعنك كل سوء

وشر اللهم آمّي.

أما وقد حدث احملظور ،وقد وقعت يف حب هذا الشاب ،مع وجود صدود منك البن خالتك

وشعورك حنوه أبنه مثل أخيك فعليك اآليت:

 .1عليك بصالة االستخارة يف أمرك هذا ،وبعد ذلك استشريي أهل اخلربة والصالح والصدق
واألمانة ،وانظري ماذا يشريون عليك به.

 .2إذا كان ابن خالتك فيه دين وخلق فال أبس ابالرتباط به ،ومسألة احلب رمبا أتيت بعد ذلك مع
حسن العشرة وغريها.

 .3عليك بعدم عصيان أهلك ،ومناقشتهم ابليت هي أحسن ،ألن أهلك حيبون لك اخلري ،وهم ما
اختاروا لك ابن خالتك إالّ حرصاً منهم على مصلحتك فارفقي هبم.
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 .4إذا مل جتدي استجابة من نفسك والقناعة من أن يكون ابن خالتك هذا زوجاً لك ،فاألوىل عدم

إمتام هذا الزواج ألن مآله إىل الفشل ،وتكون املصيبة أعظم ،وقد شاهدان مثل ذلك كثرياً.
 .5عليك أن تصارحي أقرب الناس إليك من أم أو أب أو أخ أكرب أو أخت أو من تثقّي به بكل ما
يدور خباطرك جتاه هذا املوضوع اهلام ،وأنك غري مستعدة إلمتام هذا الزواج ،وأنك ختشّي عواقب

وخيمة إذا مت الزواج هبذه الصورة وأنت غري راضية.

 .6ال مينع أن تكلمي ابن خالتك بشرط وجود حمرم معكما وتصارحيه بكل مشاعرك وأحاسيسك
جتاهه وأنه ابلنسبة لك ال يعدو أن يكون أكثر من أخ ،وأخ فقط ،وأان أظن أنه سيقتنع بذلك،
ويدعو لك ابلتوفيق يف حياتك مع من يقدره هللا لك إن شاء هللا سبحانه.

 .7ويف اخلتام أقول لك عليك بكثرة الدعاء واللجوء إىل هللا واسأليه سبحانه أن يقدر لك اخلري
حيث كان ،وأن يرزقك الرضا مبا قسمه لك سبحانه ،فهو أعلم مبا يصلحك يف دنياك وآخرتك ،هذا
وهللا أعلم وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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خطأ سببه األهل
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1424-2-24
السؤال

أان فتاة نشئت حبمد هللا نشأة طيبة ومتدينة وأحفظ ما يقارب نصف القرآن ومتخرجة من كلية

شرعية.

إيل شاب
مشكليت بدأت مع أهلي الذين يرفضون كل من يتقدم إىل خطبيت ،حىت جاء اليوم وتقدم ّ

ووافق األهل وكان يل معه مهاتفات للتفاهم حول أمور الزواج ،مث حصل بعد زمن أن رفض أهلي هذا
الشاب من دون ذكر أسباب واضحة ،ولكنه هو كان متعلقاً يب كثرياً ورفض االستسالم إىل أن حصل
بيين وبينه لقاء وحصل اتصال وعالقة حمرمة من دون مجاع كامل.

أان اآلن اندمة واتئبة وال أعلم كيف حصل هذا معي وألوم أهلي كثرياً حّي منعوين حقي يف احلياة.

أان خائفة جداً من ريب وكيف ألقاه هبذا الذنب وهل يقبل توبيت وندمي؟.

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل .أما عن
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :أذكرك أخيت الكرمية بقوله تعاىل (قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة

هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم) وقوله تعاىل (إن احلسنات يذهَب السيئات)

وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم [من قال استغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه،
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر] .ويف رواية[ :وإن فر من الزحف] وقوله صلوات هللا
وسالمه عليه [  ...واتبع السيئة احلسنة متحها  ] ...احلديث.

ولذلك فعليك ابلتوبة واالستغفار فقد قال تعاىل على لسان نوح عليه السالم خماطباً قومه (فقلت

استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات

وجيعل لكم أهناراً) .

اثنياً :امحدي هللا  -أخيت -إن انتهى األمر عند هذه احلد ومل يتجاوزه إىل ما هو أخطر منه " واعتربي
وألي سبب كان..
أي كان ِّ
هذه جتربة مؤمله استفيدي منها واحذري أشد احلذر من أن تنساقي وراء ٍّ
فالعاقل من وعظ بغريه!!! والتوبة جتب ما قبلها.

اثلثاً :أكثري أخيت الكرمية من الدعاء أبن يوفقك هللا وحيرسك من كل سوء وأن يرزقك الزوج الصاحل
الذي يدلك على اخلري ويعينك عليه ..وثقي أنك مطالبة بفعل األسباب واالتكال بعدها على رب

األرابب الذي خلقك من عدم وكتب لك رزقك ونصيبك وأجلك قبل خلق السماوات واألرض

خبمسّي ألف سنة كما جاء يف احلديث الصحيح .وحتري يف دعائك مواطن اإلجابة كالسجود وآخر
ساعة من يوم اجلمعة ويف ثلث الليل األخري.
رابعاً :ميكنك أن ِّ
تسري إىل والدتك أو أحد أقاربك لكي يفاتح والدك أو وليك مبسألة الزواج وعدم
رفضهم للمتقدم واحرصي رعاك هللا على من ترضّي دينه وخلقه ليكون لك عوانً على اخلري.

وفقك هللا ومحاك من كل سوء وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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اجتهدت يف إرشاده هن فتعلقن يب!
اجمليب هياء الدكان

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1427/04/29هـ
السؤال

أشرف حالياً على قسم االستشارات النفسية يف أحد املنتدايت ،وتواجهين مشاكل نفسية لفتيات يف

سن املراهقة انجتة عن حرماهنن من حنان األم! أيضا أقوم بنفس الدور لبعض زمياليت الاليت يعانّي من

نفس املشكلة ،وأحاول دائماً دعمهن معنوايً كي يستطعن جتاوز أزماهتن.

لكن لألسف وجدت بعض الفتيات يتعلقن يب ويستبدلنين مبكان أمهاهتن ,وأيضا ينادينين

بكلمة األم! علماً أين ال أبّي هلن عاطفة زائدة ،وال أشعرهن ابهتمام زائد فقط أقوم بتوجيههن
والسؤال عنهن من فرتة لفرتة.

أعلم أن الفتيات يف هذا السن يتعلقن أبي إنسان يبدي هلن التوجيه ،أو االهتمام ،لكن ما السبيل

إىل نصحهن وإرشادهن ،ودعمهن معنوايً ،دون أن يسبب ذلك تعلقهن يب؟

اجلواب

إىل األخت الفاضلة اليت اهتمت هلموم اآلخرين ،وجعلت من نفسها الكرمية جماالً لتنفيس شكوى
أخواهتا ،وبث مهومهن ومشاعرهن ،اعلمي أخيت أن (البالء) من هللا جل وعال الكرمي الرحيم وهو

أعلم الناس خبلقه وأرحم بعباده منّا ،بل وأرحم هبم من األم على وليدها ،وال يقدر سبحانه إال خريا،

كما أن االبتالء بل وحىت اهلم يؤجر عليه الصابر "عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري ،وليس ذاك

ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له" رواه

مسلم ( ، )2999فاحتسيب اي أخيت يف عملك ولكين أنصحك أن يكون حبدود ،فدورك عظيم ،وهو
التنسيق لالستشارات وأخذ املواعيد وإجياد الطريقة املناسبة التصال صاحبة املشكلة ابملستشارة،

فعملك هذا جليل بل هو نصف العمل الذي تقوم به املستشارة فبدونك لن تتم االستشارة ،فاعملي
على القيام بدورك هذا دون زايدة حىت تنجزي وتستطيعي االستمرار ،وتذكري أن لكل إنسان قدرة،
فاملستشارة مؤهلة ولديها خربة كبرية يف جماهلا فال يؤثر عليها -غالباً -مساع الشكاية وأحوال الناس
واملآسي اليت ميرون هبا ،لكن أنت إذا قمت بدورها لن تستطيعي إكمال املسري بل تستمر معك

املعاانة واملشكلة حىت تعيشي معها ،وقد تنعكس عليك كما حدث اآلن فتوقفي إىل حد مساع نوع
الشكوى فقط هل هي مرضية ،زوجية ،تربوية  ...؟ وهكذا دون أخذ تفاصيل ،ودعي املستشارة

تكمل العمل الذي بدأت فيه أنت ،نريدك كما بدأت قوية تستمرين ،وستجدين الثمرات -إن شاء

هللا -ملا بذرتيه أنت فلقد وصفت أول بذرة انفعة بتقبلك بقلب حنون ،وأذن صاغية ،وترحيب
ابملتصلة ،وإشعارها أبمهيتها ،وأنك ستجدين -إبذن هللا -من يساعدها ،ويعرب هبا إىل شاطئ األمان
وهللا حيفظك ويبارك فيك ،وجيعلك قدوة مباركة أينما ذهبت وحللت.
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انقذوين من خايل!
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
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التاريخ 1427/04/03هـ

السؤال

مشكليت مع خايل ،سأحكى لكم القصة من بدايتها:
أوال :خايل هذا هو أخ أمي من أبيها فقط ،يف البداية كنا نسمع عنه فقط ،فنحن مل نذهب لزايرهتم

منذ والديت ،وهم مل أيتوا لزايرتنا ،إىل أن جاء يوم ،مسعت فيه اجلميع يتحدثون ،ويقولون( :سوف أييت
خالكم لزايرتكم) كان ذلك وأان مازلت يف الصف الثالث املتوسط ،وكان خايل يف الصف الثاين

الثانوي ،وعندما جاء لزايرتنا يف املنزل كنت متخوفة من لقائه ،لكن عندما نظرت إليه اراتحت

نفسي ،وهدأ قلقي ،وعندما جاء موعد رحيله عنا طلبت منه طلبًا ،حيث قلت له :أريدك أن تصبح

أخي األكرب؛ ألنين ليس لدي إخوة من الذكور ،فقال :حسنًا عزيزيت؟ ال أستطيع أن أشرح لك كيف

كان شعوري يف تلك اللحظة ،كدت أطري من الفرح ،لقد أصبح عندي أخ أكرب مين ،وأحببت خايل
واي ،لكنه عندما زاران يف املرة األخرية تغريت نظرته إيل ،فلم يعد
على هذا األساس ،أحببته حبًا أخ ً

ينظر يل على أنين شقيقته أو ابنة أخته ،بل أصبح يعاملين وكأنين خليلته ،بل عشيقته! يطيل النظر إيل

دائما ،يقبلين كثريا ،يضمين إىل صدره كثرياً وبدون سبب ،يقول يل :أان ال أستطيع العيش بدونك،

كثريا ،حىت إن أمي الحظت الوضع ووخبتين ،فقلت هلا أان ال أعرف ملاذا يتعامل
أصبحت أخاف منه ً

معي هكذا .املهم بعد سفره أصبح يكلمين على جوايل يوميا ،ويقول يل كالما غريبا ،لقد صار يرسل

يل رسائل عشق ال تليق .فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخت السائلة الكرمية:

حرصا ونفع بك .قرأت مشكلتك ،وفهمت ما جاء فيها ،وتفهمت ما تعانينه من مشكلة
زادك هللا ً

ثيت حلال الرجولة حّي يتحول احلارس إىل لص.
متداخلة ،ور ُ

األصل أن تبدأ العالقة بّي احملارم يف وقت مبكر ،فيتعامل بعضهم مع بعض مبسؤولية وعالقة رحم
وغَريةٍ ،وال تتطرق إليها خطرات الشهوة؛ ملنافاة ذلك للفطرة واجلبلّة ،ويف قصة األخت السائلة
اجتمع أمران أفسدا هذه الطبيعة:

منوا طبيعيًا ،فأصبح الشاب ينظر
ينم ًّ
 -1أن اللقاء بّي القريبّي مت على حّي كرب من الطرفّي ،ومل ُ
إليها كأهنا أجنبية ال يستشعر الرحم بينهما.

بدو أنوثتها ،وهجوم طيش املراهقة عليه ،اليت يصاحبها
 -2أن اخلال وقعت عينه على الفتاة حّي ّ
مر يف فرتة سابقة بسلوك منحرف زاد من فرص النظرة
شهوة أعنف ما تكون ،ورمبا يكون اخلال ّ
السيئة اليت أصبح ينظر هبا إىل السائلة.

لقد بدأت بذرة النظرة السيئة تنمو لديه يف وقت مبكر ،حّي كانت هي تسقي (برباءة) تلك النظرة
املنحرفة ،من خالل تواصلها معه ،والرسائل اليت تعرب فيها عن حمبتها له ،فيقرؤها بصورة مشوهة

بسبب غشاء اهلوى ،ويتوهم عالقة غرامية بينهما ،مث كان اللقاء الذي حول اخلياالت إىل حقيقة،
وحتول النظر إليها من صورة يف الذهن إىل واقع ،فتوقع أنه سيجد الوهم الذي كان غارقًا فيه ،وأان

أحيِّي يف الفتاة ثباهتا وعدم اجنرارها مع مشاعرها الفطرية ،عصمها هللا من كل سوء.
تتلخص املشكلة فيما يلي:
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الشاب خال ميكنه النظر للفتاة واخللوة هبا.
على الشاب مؤشرات سلوك منحرف.
أخواي) .
الفتاة حتبه (حبًا ً

تريد الفتاة حالً ،وتشرتط أال يكون على حساب جرح كرامته!!

يف املثل الصحي املشهور" :الوقاية خري من العالج" ،ويف القواعد الفقهية (الدفع أسهل من الرفع) ،
وهو ما يتعّي علينا فعله ،على األخت السائلة أن تتبع اخلطوات اآلتية:

 -1على الفتاة أن تقطع االتصال به ،مهما كانت وسيلة االتصال ،ومع ما يف هذا القرار الصعب
من مرارة على الفتاة؛ فال ب ّد أن تتحمله لصاحله ولصاحلها ،ألن انقطاعها عنه سيخفف من غلواء

مشاعره جتاهها ،ويعيده إىل جادة الصواب إبذن هللا.

 -2تتجنب الفتاة اخللوة به إذا حضر لزايرهتم ،ولو كانت لدقائق ،ولْتحرص أال يكون بينهما أية

أحاديث (فضالً عما هو أكثر من ذلك) إال حبضرة آخرين راشدين.

استتارا من املعتاد مع حمارمها ،فتختار من مالبسها القميص الذي تغطي
 -3أن تبدو حبضرته أكثر
ً

يسريا ج ًدا من صدرها ،وتضع فوق رأسها طرحة أو منديالً
أكمامه كامل ذراعيها ،وال يبقي إال ً
قدرا ً
لتخفي جاذبية شعرها ،ولو مل يصل األمر إىل حد التحجب؛ وكل ذلك حيمل رسالة هو يفهمها (دون
أن جترح كرامته)  ،كما قال هللا تعاىل( :ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين)  ،ومعىن اآلية :ذلك أحرى أن
أي منهن أذى .ويف ذلك منفعة أخرى وهي أن تسهم الفتاة
تعرف النساء بعفتهن فال يصل إىل ٍّ

مشكورة يف قطع أسباب الفتنة اليت أتججت يف صدره.

مقابل اخلال (فضالً عن جانبه)  ،بل ختتار اجللوس يف الناحية اليت يصعب
 -4أن تتجنب اجللوس َ

عليه رؤيتها إال بتكلف.

 -5أن ترسل له نسخة من كتاب (كيف تواجه الشهوة ،حديث إىل الشباب والفتيات للشيخ حممد

الدويش ،وهو موجود بكامله على الرابط

(كيف تواجه الشهوة ،حديث إىل الشباب والفتيات)

؛ لتسهم يف إعادته جلادة الصواب ،ولكن دون أن تقدم رسالتها (أو أية رسالة أخرى) بعبارات املودة

واحلب األخوي؛ فليس املقام مناسبًا للتصريح هبذه املشاعر ،ولو كانت صادقة وبريئة ،ألنه قد ال

دائما بنسخ من تلك الرسائل احتياطًا للمستقبل.
يفهمها على وجهها العفيف .ولتحتفظ ً
 -6إذا مل ُجت ِد احملاوالت السابقة ،فلتطلع والدهتا على ما جيري ،ولتطلعها على رسالتها اليت أرسلتها

إليك ،والرسالة اليت تلقتها ِ
ِ
منك ،ورسائل املناصحة اليت بعثت هبا مصحوبة ابلتاريخ الفعلي ،مث لتص ِغ
أطلعت عليه
ولتطلعه على ما
إىل نصائح ّأمها إذا كانت يف اجتاه حيميها ،وإال فلتستنجد بوالدها،
ْ
ْ

والدهتا.

ومثة خطوات أخرى أرجو أال تكون حباجة إليها ،لكن على الفتاة أن تراعي نصائح من نوع آخر،

وهي على النحو اآليت:

أ -أن تعمل على تقوية شخصيتها ،وتدرب نفسها على ما يس همى سلوك (الرفض) فتعرب بشجاعة
ووضوح عن موقفها الرافض ألي تصرفات مشينة أو حمرمة أو تؤدي إىل حمرم.

ب -أن تدرب نفسها كذلك على أن تكون هي أقوى من مشاعر احلب اليت تكنُّها خلاهلا ما دام أن
مشاعره هو ال تسري يف االجتاه الصحيح؛ ولتحاول أن تتناساها حىت يعود اخلال إىل رشده ،وإال فإنه

ال يستحق احملبة اليت منحتها له.

جـ -أن تكون واعية حبقيقة احملبة اليت جتدها جتاه خاهلا ،فإن اإلنسان قد خيتلط عليه بعض املشاعر
الوجدانية؛ ألسباب متعددة .فقد تكون مشاعر احملبة اليت جتدها الفتاة خليطًا من مشاعر احملبة

الفطرية ،مع مشاعر االجنذاب جلنس الرجل ،مع مشاعر البحث عن الصداقات احلميمة اليت تنمو
عادة يف املرحلة املتوسطة والثانوية.

محى هللا الفتاة ،ورزقها الثبات والعفة ،وهدى خاهلا إىل جادة الصواب.
واحلمد هلل رب العاملّي.
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تعرفت عليه ..وعالقتنا جادة ،فما احملظور؟!
اجمليب مسرية محزة
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التاريخ 1427/02/19هـ

السؤال

أان شابة مسلمة أقيم يف بالد الغرب .أصلي وأقرأ القرآن لكين لست حمجبة ،فأان أاتبع دراسيت،
وأخاف أال يتقبل اجملتمع حتجيب وابلتايل يضيع مستقبلي املهين .لذلك أ هجلت التوبة الفعلية إىل حّي

عوديت إىل بلدي ،لكن األمر يتطلب وقتاً فماذا أفعل؟

مشكليت األخرى أنين تعرفت على شاب عن طريق الشات ،وقد تطورت عالقتنا ،فهو خلوق

ومتدين وخجول ،ينصحين ابحلجاب واحلياء ،وهو يعيش يف بلد آخر فنتكلم أحياانً ابهلاتف ،وجيمعنا
االحرتام واملودة .العالقة بيننا جادة ،وأان ال أريد أن أخسره ألنه إنسان جيد .أرشدوين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد ذكرت يف خطابك أنك فتاة مسلمة ملتزمة بكافة أوامر الشرع ما عدا احلجاب الذي تقرين

بوجوبه على كل مسلمة ،وأراك -اي أخيت -قد وضعت يديك على موضع اجلرح ،فالشيطان حريص
على إهالك بين آدم ،ولذلك يوسوس لك أبن ارتداءك للحجاب سوف يؤثر على مستقبلك املهين،
وخيوفك بنظرة اجملتمع لك ،وهذا كله من كيد الشيطان وتدليسه.

ونصيحيت لك -اي أخيت -أن حتذري من وساوس الشيطان ،وتتمسكي مبا أمرك هللا به دون النظر إىل
املخلوقّي ،وتذكري قول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من طلب رضا الناس بسخط هللا

سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس ومن طلب رضى هللا بسخط الناس رضي هللا عليه وأرضى عليه
الناس" مث اي عزيزيت من الذي ضمن لك املستقبل املهين الذي تتعلمّي من أجله ،وتتخوفّي من
احلجاب ألجله؟! فنحن ال نضمن أشياء كثرية قد تقف عائقاً أمام طموحاتنا وأحالمنا ،ولكن الشيء
الوحيد الذي نضمنه هو أن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً ،وأن هللا إذا أحب العبد حبب فيه

سر له أموره وبلغه مراده.
عباده ،وي ه

أما القضية الثانية اليت طرحتيها ،وهي عالقتك بشاب عن طريق الشات ،فالذي أراه أن مثل هذه

العالقات ال ميكن االطمئنان هلا ،وهي ذات خطر كبري؛ حيث ال ميكن معرفة حقيقة هذا اإلنسان
الذي تتكلمّي معه عن طريق الشات.

وكم من املشكالت اليت وقعت نتيجة ملثل هذه العالقات ،وال أدري ما الفرق بّي الفتاة اليت تتعرف
على شاب عن طريق اهلاتف ،واليت تتعرف على شاب عن طريق الشات ،ولو قدر هللا أن تتوج هذه

العالقة ابلزواج فسيعرتيها نفس املشكالت اليت تعرتي العالقات اليت تبدأ بداية خاطئة.

أخيت احلبيبة ،أو مبعىن أصح بنييت ،نصيحيت لك أبن تعيدي األمور إىل نصاهبا؛ (ليتوجه هذا الشاب
إىل أبيك ويتقدم بصورة رمسية؛ حىت تتأكدي من جديته يف هذا األمر ،وإال فاألوىل لك أن تقطعي

عالقتك هبذا الشاب فوراً.
أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن حيفظك ويلهمك الصواب.
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ب مثلي
ُح ٌ

اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1426/11/12هـ

السؤال

لدي مشكلة أعاين منها كثرياً ،أال وهي أنين أحب شخصاً أكثر من حيب هلل ولنفسي ،فو هللا ال أهنأ
بنوم ،بل لقد نقص وزين كثرياً لقلة األكل؛ والسبب يف ذلك التفكري يف هذا الشخص ،مع أن عمره
مثل عمري ،وكلما توجهت إىل هللا مل أستمر يوماً أو يومّي مث أعود إىل ما كنت عليه .وهللا إين أحبه

جبنون ،بل أحب أن أراه كل يوم ،بل كل ساعة .أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :أوالً نبارك لك احرتامك للصداقة واحملبة ،ولكن أرى يف نوعية صداقتك منحى ال

يتناسب مع قيمنا وما أيمران به ربنا عز وجل ،ففي ألفاظك بعض املصطلحات اليت ال أدري كيف

كتبتها ،فهل يف الكون إنسان أحب للنفس من هللا عز وجل؟! معاذ هللا -أو من النفس؟ فال يوجد

شخص هبذه الصفة ،واحملبة األوىل هلل -عز وجل -مث لرسوله -صلى هللا عليه وسلم -واملؤمنّي

والصاحلّي من عباده .هذه قاعدة رئيسة ،أو قيمة كربى جيب أن تعمل هبا إذا كنت من أبناء اإلسالم.

مث أجدك -أخي احلبيب -تثقل على نفسك هبذا احلب الذي أثر على صحتك وعلى قيامك أبداء
عبادتك ،فأي حب هذا الذي تظلم به نفسك؟! ولكن أعذرك -أخي احلبيب -فأنت يف سن ال
تدرك املنظور الشمويل للسلوك والقواعد الكربى للحياة ،فاسرتشد مبن يفيدك يف ذلك .وارجع ملن

يوجهك للموجهات الكربى للعالقة اإلنسانية يف الكون ،فلها حدود ال جيب على أية عالقة ختطيها.

مث إين أراك لديك الكثري من الفراغ مل تستثمره ابلطرق السليمة ،وهذا الذي أشكل عليك ،ووجه

تفكريك ملثل هذا التفكري .فإذا كنت طالباً جامعياً فاملناشط اجلامعية كثرية ومتعددة .ومناشط
املساجد كثرية ،واألندية واملراكز الشبابية والصحبة الصاحلة كلها قد تعينك على القيام أبداء

واجباتك احلياتية الرئيسة لدينك مث أسرتك مث صحبتك.

أما أن تفكر هبذا التفكري فمن حيب لك أقول :ال أتفق معك على اإلطالق ،فاهنض بنفسك من
الثرى للثراي ،وادرس ما يفيدك على احلياة أكثر وأكثر ،وأنصحك ابلقراءة الفكرية وليست
التخصصية؛ ففيها فوائد إلشغال ملكات التفكريِّ ،
ونوع يف القراءة لتمأل ذاكرتك ابلكثري من
املعلومات ،اجعل عقلك يشتغل مبا يفيد؛ حىت ال يكون فارغاً لتتلقفه األفكار السيئة.

عليك أن تعطي نفسك اعتزازها بذاهتا ،وأن تسمو هبا لألعلى ،بدالً من أن هتينها هكذا من أجل
شخص ما ،ال تكن عاطفياً فتسكر مثل ما حصل لك..

أسأل هللا -عز وحل -أن يشفيك ،وأن يوفقك لعمل اخلري ،وأن يعود الوائم والصفاء حلياتك.
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تعلقت بدكتور نصراين ! ...
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي

مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

أان طالبة يف السنة األوىل اجلامعية ،قبل فرتة قليلة بدأت الدراسة ،وانتقلت من ٍّ
جو ال يوجد فيه

سوى مدرسات وطالبات ،آخذ راحيت يف األخذ والرد معهن إىل جو كله مدرسّي بل وأجانب ،ومن

غري املسلمّي أحياان ،ال أدري كيف أشرح لكم حايل ،أشعر أن قليب يراتح ألحد األساتذة الذين

يدرسونين ،صدقوين سأصارحكم ليس ألوهم نفسي ،ولكن لكي تعينوين على تدارك أمري يف بدايته
قبل فوات األوان ،هو دكتور أجنيب نصراين ،وأان ال أكثر احلديث معه بل يف إطار الدرس فقط،
ولكن ال أدري ملاذا صورته تالحقين يف نومي ويف يقظيت ،بل حىت يف صاليت ،رمبا لو أستطيع االبتعاد

عنه قد يزول هذا الشعور؛ ألنين أعرف أنه جمرد شعور عارض سيزول -إبذن هللا ،-ولكن كيف أبتعد

عنه وأان أراه يومياً ملدة ساعتّي متواصلتّي ،فمادته مقررة علينا يومياً ساعتّي ،فما العمل إذن؟ ال

أريد أن يتالعب الشيطان يب ،مث إنين جيب أال أحب إنساانً ليس من مليت وديين؛ فأان أحب ديين ولن
أجامل فيه ،ولكنين أحاول دفع هذه اخلواطر دون جدوى ،فقدموا يل النصيحة يف أقرب فرصة.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

()203/19

اي ابنة اإلسالم اي أخت العقيدة :قرأت رسالتك ،وآملين احلال الذي تعيشه أخواتنا يف بعض
اجلامعات ،كما سرين ما أنت عليه من تعقل واتزان يف التفكري ،رغم أنك ابنة الثامنة عشرة من العمر،
فقولك :أان أحب ديين ولن أجامل فيه ،وجيب أال أحب إنساانً ليس من ديين ،فهذه دالئل خري

وصالح ،كما أنك قد أكدت بكالمك من وراء هذه املشكلة ،أنه الشيطان ،ال أريد أن يتالعب يب

الشيطان  ...هنا أقف معك وقفة مناقشة ،ما الذي سههل للشيطان أن يزين املعصية ويرغبها يف

القلب؟ أليست البيئة الدراسية اليت تعيشينها سبباً رئيسياً؟ فقد خرجت من مدرسة حميطك فيها

طالبات ومعلمات ،وهذا من دواعي وأسباب محاية القلب واجلوارح من أن تقع يف معصية هللا اليت

جتر إىل الويالت من خزي الدنيا واآلخرة ،فإنه الشيطان يكدحنا يف اخلري والشر ،لذا وأنت يف عمر
الزهور املتفتحة الراينة مطمع لكل مفسد ومضل ،من شياطّي اإلنس واجلن ،خاصة وإن كنت يف
املواطن اليت تزين املعصية وتسهلها ،وتقدم دواعيها وتفتح أبواهبا ،فهذه هي خطوات عدو هللا

وعدوان ،الشيطان وجنوده ،لقد جاء قولك يؤكد ذلك ،رمبا لو أستطيع االبتعاد عنه قد يزول هذا
الشعور ،إنه شعور عارض ،أان أراه يومياً  ...لذا جاء شرع هللا حيرم االختالط يف مجيع اجملاالت .إن

الدراسة ليست غاية يف حد ذاهتا ،بل هي إحدى الوسائل إىل بلوغ غاايت أمسى وأجل ،فإن وجد ما

خيل أبحكام الدين والشرع فال نساوم على ديننا "وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً
أن يكون هلم اخلرية من أمرهم[ "..األحزاب" ، ]36 :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر
بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء . ]65:وأنت بّي عدوين،

الشيطان ،وتزيّي املعصية لك ،ودكتور (رجل أجنيب) ومن غري دينك ،فإن أردت دينك والدار اآلخرة
فاطليب العلم يف جامعات ال اختالط فيها ،وإن تعذر ذلك ،فلك يف االنتساب خمرج  -إبذن هللا-

واعلمي أن أمتك أمة التوحيد ال تنتظر لزاما نساء حيملن شهادات علمية حصلن عليها بعد تنازالت

ال يرضاها هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-ولكن األمة تفتقر إىل نساء عارفات أبمور دينهن

حقاً ،ال يساومن يف ذلك أبي حال ،نساء تقلدن حبق مسؤولية صناعة األجيال وإخراج عدة األمة
من رجال أمناء على الدين أو أبناء له ،وإن هذا الدكتور سيظل أجنبياً ابلنسبة لك ولو مل يكن

نصرانياً ،وال شك أن ميل أحد اجلنسّي إىل اآلخر هو ميل فطري ،إال أن يف ديننا  -وهلل احلمد-

حفظاً هلذا امليل بضابط ،ومنهج رابين ،فيه السمو والنزاهة والعفة برابط شرعي (الزواج) يتم يف العلن

ال يف اخلفاء ،وإن من يستحق صفاءك ومشاعرك ومودتك هو من تربطك به هذه الرابطة اليت أحلها
هللا وحرم سواها ،بل هو من دينك ،فحافظي على قوة احلق يف قلبك وصدقي ذلك بفعلك ،هنا

ستنكسر سهام إبليس وكيده ،ووهللا إن كيده لضعيف ،واختاري احمليط الصاحل ،وال تغفلي عن صدق

اللجوء والدعاء إبحلاح على رب الربايت أن يلهمك الرشد ،ويوجد لك املخرج ،ويثبتك على دينك،
إنه قريب جميب دعوة الداع إذا دعاه.
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هل هذا احلب طبيعي؟
اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك

مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/09/12هـ
السؤال

أان أدرس يف أحد مراكز حتفيظ القرآن الكرمي ،ويل صديقة أحبها وحتبين ،وما يقلقين أهنا أصبحت

تستحوذ على كل تفكريي ،وأختيلها أمامي يف كل وقت ،وأشتاق لرؤيتها إذا ابتعدان عن بعضنا ولو

لفرتة قصرية ،هي إنسانة ملتزمة ،وأان أمتىن أن أكون مثلها ،وما أالحظه أهنا حتبين بنفس القدر (أحياان
أحتقر نفسي ،وأهتم نفسي ابلشذوذ العاطفي ،وأحياان أرى أن ذلك شيء طبيعي ،وأقارن وضعي

بوضع الصحايب الذي من شدهة حبه لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -متىن أن يقبله ،وعندما
جاءت الفرصة وقبله على صدره مل ينكر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عليه ذلك ،رمبا ألن هذا

احلب حب احرتام وإكبار ،هذا ما تسمونه ابإلعجاب ال ،هو حب؛ ألنه يولد الرجفة واالرتباك جملرد
رؤيتها ،أو االقرتاب منها ،وما أريد أن أعرفه هو احلكم الشرعي هلذا احلب وما أسبابه؟ ،فإذا كان

حمرماً كيف أختلص منه؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخت الطالبة - :حفظها هللا -ذكرت يف رسالتك ِ
أنك تدرسّي يف أحد مراكز حتفيظ القرآن ،ولك
صديقة أحببتها واستحوذت كل تفكريك ،وتسألّي اآلن كيف تتخلصّي من هذا احلب؟ وما هو احلكم
الشرعي هلذا احلب؟.

عزيزيت الطالبة :احلب الذي وصفتيه مبالغ فيه ،فانتبهي فقد يصل بك االستمرار فيه إىل أمور حمرمة،
وال بد أن تتعريف على األسباب اليت جعلتك تقعّي يف مثل ذلك حىت تتمكين من عالج األمر،

فاحلب يف هللا والبغض يف هللا من أوثق عرى اإلميان ،لكن احلب يف هللا ال جيعل تفكري احملب يستحوذ
عليه احملبوب ،ويصل إىل هذه الدرجة من التخيل ،ويولد اللقاء به الرجفة واالرتباك جملرد الرؤية أو

االقرتاب.....إخل.

فإن هذا ليس حباً يف هللا ،بل حب يف سبيل الشيطان ،ويقع فيه الكثريات بسبب الفراغ العاطفي

املوجود لديهن ،فإن مل يكن هناك إشباع للفتاة من والديها إبغراق احلب واحلنان عليها ،حبثت عنه
عند غريمها ،وهذا اجلفاف موجود يف غالب البيوت ،ولذلك تكثر مثل هذه احلاالت خاصة يف

املرحلة املتوسطة والثانوية ،حىت بّي أهل حتفيظ القرآن ،ألننا نقرأ القرآن -لألسف الشديد-

أبفواهنا ،وال تتشربه قلوبنا وتعمل به جوارحنا ،ولو فعلنا ذلك ألصبح جمتمعنا كمجتمع صحابة
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -اليت مهومهم أكرب من مهومنا ،ورجاؤهم دائماً رضا هللا  -عز

وجل -وخوفهم من غضب هللا ،ولكننا لو جاهدان أنفسنا فسنصل  -إبذن هللا تعاىل -هلذه املنزلة من
السعادة واالطمئنان واالستقرار النفسي ،فنصيحيت اي  -عزيزيت -لك التالية:

 -1البعد تدرجيياً عن هذه الصديقة.

 -2املئي فراغك بربامج جيدة جتدين فيها املتعة والفائدة ،مثل برانمج ملراجعة احلفظ ،دورات يف
احلاسب اآليل ،تفريغ أشرطة مفيدة وإلقاؤها على الطالبات ،وهناك برامج جديدة يف هواايت معينة،
اعتين هبواايتك ومني مواهبك.

 -3اطلعي واقرئي يف الكتب اليت تناولت موضوع اإلعجاب ،سواء من كتب السلف أو كتب
اخللف؛ ففي ذلك فائدة كبرية لك.

-4حاويل أن حتضري موضوع اإلعجاب ومعاجلته ،وتلقيه يف درس على الطالبات ،فكم من الطالبات
من يعانّي من هذا األمر.
 -5عليك ابلدعاء أن خيلصك هللا من هذا األمر الذي استحوذ على تفكريك ،وسيأيت اليوم الذي

تضحكّي فيه على نفسك ،وحتمدي هللا على ما وصلت إليه.
أسأل هللا أن يعينك على نفسك.
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معجبة بداعية
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق
التاريخ 1424/9/2هـ

السؤال

أان فتاة غري متزوجة وملتزمة -وهلل احلمد -وأفكر برجل معّي وهو معروف أبنه رجل صاحل وهو أحد

الدعاة املعروفّي يف هذا البلد ،ولكين ال أحتدث معه وال أراسله وال يعرف عين شيئاً ،فهل جيوز ذلك

أم ال؟ وماذا جيب علي أن أفعل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

هذا التفكري أمر عارض على الذهن وليس مما تؤاخذين به ،ولكن أحب أن أذكرك أبمور مهمة.

( )1أن سنك اآلن سن توهج عاطفي رمبا تتعلق بشخصية مث تبالغ جداً يف التعلق هبا ،ولكن يتغري

هذا مبرور الوقت وتقلب أطوار العمر ،وعندما تكربين قليالً تتغري آراؤك كثرياً.
( )2ليست الشخصية اجلذابة عن بعد جذابة عن قرب دائماً ،وكثرياً ما يتضح أن من أعجبك عن
بعد له وضع وحال ال تالئمك ،سواء نفسية أو أخالقية أو غري ذلك.

( )3عليك ابلواقعية والبعد عن اخليال الشاطح ،فلو فرضنا أن هذا الشخص مناسب بكل املقاييس،
فهل يعين ذلك أنه سيليب رغبتك ،وهل سيكون مأوى لكل املعجبات.

( )4أنصحك ابنيت ابحلذر من األسباب اليت هتيج التعلق ،كالنظر إىل الصور والقنوات أو االستماع
إىل األشرطة واحملاضرات لتحقيق رغبة خاصة ،وهي التعلق بشخصية املتكلم فإن هذا رمبا احندر بك
إىل أزمات نفسية صعبة.

( )5أنصحك أيضاً ابجلد يف أمورك ،وإشغال عقلك وقلبك ابألنشطة النافعة كالقراءة واحلفظ

ومذاكرة الدروس ،واالشرتاك يف األنشطة املفيدة يف املدرسة ومع األقارب وحنو ذلك؛ فإن هذا مما
يوجه طاقتك وعواطفك ابالجتاه الصحيح .وفقك هللا وأعانك وسددك.

()206/19

كيف أنصح هذه الفتاة؟
اجمليب د .شيخة بنت املفرج املفرج
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/7/21هـ

السؤال

أان طالبة يف الكلية ،متزوجة وعندي بنت ،عندما ذهبت للتطبيق العملي على التدريس يف إحدى

املدارس املتوسطة فوجئت إبحدى الطالبات الاليت درستهن ،وقد كانت مشاغبة ،وحاولت تنبيهها،
لكنها كانت تنظر يل نظرات امشئزاز ،وهي تبلغ من العمر  20سنة ،الغريب يف األمر أهنا بعد ذلك
تعلهقت يب تعلقاً شديداً ،وأصبحت أتيت لتحدثين يف كل وقت ،وأان أحاول منعها أبدب؛ حىت ال

أتعرض لإلحراج من املراقبات أو املعلمات ،وكانت حتضر يل هدااي ورسائل معطرة ،وكل ما خرجت

من مكاين وجدهتا تتلصص وحتاول النظر إيل ،وخترج من احلصص لتمر من أمامي وتنظر إيل،

أحسست أهنا تعاين من فراغ عاطفي ،مما أدى هبا إىل هذا الفعل ،وهي يف مثل هذا العمر ،وقد
نصحتها أبن هذه احلركات ال تليق ،لكنها مل تستمع إيل ،تشاجرت أكثر من مرة مع املعلمات ألجل

أن أتيت إيل ،فهي معروفة بّي املعلمات مبشاكلها وكثرة مشاجراهتا مع الطالبات واملعلمات ،لكن

الذي ال يعرفنه أهنا فتاة حساسة ورقيقة ،رغم أهنا ترد على كل من يتكلم معها وبقوة ،وال يهمها أن

كتبوا هلا تعهداً أو حىت فصلت من املدرسة ،فهي ال حتب الدراسة ،ولكن أمها جتربها على ذلك،
ومن خالل حديثي معها اكتشفت أهنا غري ملتزمة بتااتً ،ال ابحلجاب ،وال ابللبس الشرعي ،وال

بقصات الشعر ،وهي تفتخر بذلك ،حيث تعترب االلتزام ابحلجاب واملالبس احملتشمة عادات وتقاليد،
فقد كانت تسكن خارج اململكة يف بلد غري ملتزم ،وكانت املدة اليت قضيناها يف املدرسة أسبوعّي

فقط ،لكنها أحبتين حباً شديداً ،وقد حاولت املراقبات منعها من احلديث معي ،فأعطتين رقم هاتفها،
وقد وافقت على أخذه وكلمتها؛ ألنين أريد مساعدهتا وإنقاذها مما هي فيه من الضياع ،فهل ما فعلته

صحيحاً؟ وكيف ميكن أن أنصحها أبسلوب متدرج؟ هل أخرج معها إىل أماكن عامة ،وأهديها

أشرطة ،وأكلمها بشكل مستمر؟ أم أبتعد عنها وأحذر منها؟.
اجلواب

اخيت الكرمية :سالم هللا عليك ورمحته وبركاته .وبعد:

فأهنئك على نيتك الطيبة ابستصالح هذه اإلنسانة ،وتذكري قوله تعاىل" :والذين جاهدوا فينا
ِ
وإليك هذه اخلطوات املقرتحة؛ لعل هللا ينفع هبا:
لنهدينهم سبلنا" [العنكبوت، ]69:

 -1أحلي يف الدعاء أبن يهديها هللا ويصلح من حاهلا.

تصرف معها إال بعد االستخارة.
 -2ال تقدمي على أي ُّ

 -3أنصحك بعدم اخلروج معها إىل األماكن العامة؛ ألنه قد يرتتب على ذلك مفاسد ،مثل :التعلق
املفضي إىل الشذوذ ،نسأل هللا السالمة والعافية ،وتربجها الذي قد يؤثر على مسعتك.

 -4اجعلي اتصالك هبا يكون بعد دراسة مكتوبة للنقاط املراد مناقشتها يف املكاملة؛ حىت ال تضيع
املكاملة فيما ال ينفع.
 -5حاويل ربطها بكتاب هللا؛ لتستغين به عما يغضب هللا.
 -6انصحيها بصيام األايم الفاضلة؛ فهذا خيفف من حدة الفراغ العاطفي عندها.
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 -7أشريي عليها ببعض األشرطة اليت تتضمن ما يرِقّق القلوب ،كشريط (احملرومون د /إبراهيم

الدويش) ( ،اي سامعاً كل شكوى ،د .إبراهيم الدويش) ( ،املشتاقون إىل اجلنة) د .حممد العريفي،
(احلجاب أو النار) للشيخ املنجد( ،رحلة إىل الدار اآلخرة) د .أمحد املورعي ،وغريها كثري.

 -8داومي على تذكريها أبوقات الربامج املفيدة والنافعة يف اإلذاعة أو قناة اجملد.

 -9أشعريها أبن ما تقومّي به رغبة يف إنقاذها من النار ،واالجتماع هبا يف اجلنة.
 -10ذ ّكِريها بقصص املوتى ،وحسن خامتة أهل اخلري ،وسوء خامتة أهل الشر ،وهناك كتب يف ذلك

كثرية.

نفع هللا بك ،وجعلنا وإايك مفاتيح للخري مغاليق للشر.
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هل هذا حب يف هللا أم تعلق قليب؟
اجمليب د .اجلوهرة بنت محد املبارك

مديرة عام نشاط الطالبات بكليات البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/10/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان فتاة أحب إحدى صديقايت يف هللا حباً شديداً ،فأحب منها طاعتها هلل اليت أالحظ أهنا كثرية وهلل

احلمد ،وهي متدينة وتشجعين على فعل الطاعات ,وأان أجاهد نفسي ،ليكون هذا احلب خالصاً هلل،
وأخشى أن يتغري هذا القصد ،ولكن عندما الحظت هذه األخت حيب هلا وجدت منها بعض

التصرفات اليت أقلقتين ،مثل أهنا تكثر إمساك يدي وضمي إليها والقبالت ،وأخربتين أهنا حتبين يف

هللا ،وأهنا تشعر أين ابنتها ،وتريد أن تضمين مثل الطفل الرضيع ،وأشكو هلا مهومي حىت أسرتيح ،فأان
يف قلق وهم شديدين ،هل هذا حب يف هللا أم تعلُّق؟ وماذا أفعل؟ وإذا كان تعلقاً كيف أعاجل هذا؟

وهل أتركها ،وإن تركتها فيمكن أن تعود لتلك التصرفات مع غريي ،فأان أريد مساعدهتا؛ فهي حبيبيت

وأخيت يف هللا ،هل أتركها ملثل هذا الفعل؟ أشريوا علي وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األخت أمة هللا :ذكرت يف رسالتك إعجابك بصديقتك وإعجاهبا بك ،وتسألّي هل هذا حب يف هللا
أم تعلق؟ والوصف الذي ذكرتيه هلذا احلب يدل على أنه تعلق ،وقلقك يكفي هلذا التفسري ،كما أنه

من الواضح من البياانت املسجلة أن عمرك فوق العشرين سنة ،فكيف تعتربك صديقتك ابنة هلا،
وكم عمرها إذاً؟!.
حريتك يف ماذا تفعلّي ،يبدو عليك استطاعتك تركها وهذا جيد ،ولكنك ختشّي أن تعود بتلك
التصرفات مع غريك.

أوالً :اعلمي اي  -عزيزيت -أن هذا األمر شاع كثرياً بّي أوساط الشباب ،وكذلك الفتيات ،وغالباً ما
ينتشر بّي من لديهم فراغ عاطفي ونقص يف احلنان ،كما يقع فيه من يعاين من اإلمهال ،ويفتقد

التوجيه األبوي احلاين ،لذا عليك مسؤولية كبرية يف معرفة األسباب ،حىت تتمكين من عالج هذا

األمر.

اثنياً :حاويل القراءة حول هذا املوضوع ،واستمعي لألشرطة السمعية واملرئية اليت حتدثت حول
اإلعجاب؛ حىت تتمكين من املسامهة يف القضاء عليه.
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اثلثاً :حاويل الصمود وعدم االستسالم حلركاهتا ،واظهري هلا انزعاجك من هذا التميع ،واحتقارك ملن
يتصرف هذه التصرفات الشاذة ،وال تستخدمي التصريح يف أسلوبك إال إذا رأيت أن التلميح مل يعد

انفعاً يف متاديها يف بعض حركاهتا ،وإبمكانك انتقاد حركات الفتيات الشاذات حىت تفهم تلميحاً،
وذلك األسلوب أفضل من األسلوب املباشر والتجريح ،كوين قوية وحمرتمة يف موقفك ،وافهميها أن
احلب يف هللا والبغض يف هللا من أوثق عرى اإلميان ،واملتحابون يف هللا على منابر من نور يوم القيامة،
لكن املتحابّي يف هللا ليس لديهم هذا التميع واهليام ،وعالمتهم التناصح يف اخلري ،بل إهنم يعرفون

أخطاء بعضهم ،وخيدم بعضهم بعضا ،وحيب بعضهم لبعض اخلري ،ويكره له الشر ويرده عنه ،وكم
أمتىن أن تلقي درساً حول هذا املوضوع وحتذري الفتيات ،وتكون هي من احلاضرات تستمع لك ،وأن
أتيت أبمثلة مشوقة تدلل على سخف هذا اإلعجاب ،وتفرقي يف هذه األمثلة بّي احلب يف هللا واحلب

يف سبيل الشيطان (اإلعجاب) ؛ ألنه مما عمت به البلوى ،كما ذكرت لك يف بداية حديثي معك،

كوين فعالة يف جمتمعك ومدرستك وعملك ،وسيعود نفعك لآلخرين ابخلري عليك أوالً ،فتعزز أفكارك
وتقوى شخصيتك ،وستستقر نفسيتك ،وحيصل لك االطمئنان والرضا عن نفسك بدل احتقارها،

وكل ذلك إذا أخلصت النية هلل  -عز وجل -يف مجيع تصرفاتك .أعانك هللا على إجياد احللول
املناسبة ،ووفقك لكل خري.
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صديقي فيه رقه!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/9/27
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أما بعد ..أعاين منذ مدة من

مشكلة جتاه صديق يل وهي أين أشعر جتاهه أحياانً بلذة بسبب كونه رقيقا ،وفيه بعض الشبه ابلنساء،
ولكن كما قال يل هو ال يفعل ذلك عن قصد ..فماذا أفعل؟ هل أهجره بعد كل هذه السنوات من

التعاهد واألخوة يف هللا؟
اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..
أما .استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :مل أفهم " معىن الّلذة " اليت تذكرها وتشعر هبا حيال صديقك ..هل هي حسية أم معنوية؟!
وكيف تشعر هبا ،وهل صارحته بذلك حىت خيربك أنه ال يفعل ذلك عن قصد؟!

أخوتَك له يف هللا ،وشعورك جتاهه ابللذة !!!..أرجو أن ال ختلط يف األمور!!..
اثنياً :هناك تناقض بّي ُ

أخ ّوتَك له ..فذلك لعمري "مصيبة"!! ألننا هنا غلفنا رغباتنا وملذاتنا
فإن كان شعورك جتاهه قد سبق ُ
بغالف مقبول ،وقناع شرعي وهو " األخوة يف هللا "!! وإن كانت األخوة قد سبقت ذلك الشعور "
الشاذ " فاملصيبة هنا أعظم !!..إذ احنرف اهلدف السامي ،وبدأ أيخذ منحى آخر ..يتمثل يف هذا

الشعور ابللذة!!
اثلثاً :لذلك كله فأنت هنا احلكم ،ويقيين وثقيت  -أخي الكرمي -بعقلك هي اليت جعلتين أصدق

معك ،وأضع النقط فوق احلروف ..أنصح هذا األخ بتغيري سلوكه وعنفه ،وال تكثر من جمالسته،

وجاهد نفسك واحذر كيد الشيطان ،واستعذ ابهلل منه .فاألمر خطري!!

رابعاً :مل تذكر يل عمر هذا األخ ،وال مرحلته ،ولذلك فإين اقرتح أن حتيطه أبانس اصغر منه ،وتكثر
من نصحه يف هذا الشأن للتخلص من هذا األمر.

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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الصداقة واحلب العاطفي
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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التاريخ 1423-11-10
السؤال

لدي زميل يف الكلية حصلت لديه مشكلة فوقفت معه فيها مما زاد يف ارتباطي به وجعلين كثرياً ما

أتصل به وأحس براحة نفسية أثناء جلوسي جبواره ،إىل أن اتصلت به مرة فما كان منه إال أن غضب

وقال اي أخي (كف عين خريك وشرك) فجلست أفكر فيها طوال الوقت ،ومل يتصل علي بعدها

وقال :دع معرفيت بك يف الكلية فقط .املشكلة أن أخالقه طيبة وهو وسيم جداً وال أعلم هل تعلقي
فيه ألنه وسيم أم ال؟ ماذا أفعل مع هذا الصديق وكيف أختلص من احلب الذي من هذا النوع؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األخ الكرمي..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

الذي أعجبين فيك من خالل سؤالك هو قولك " أان جلست أفكر فيها طول الوقت" ..وكنت

تقصد بذلك كالم ذلك الزميل وطلبه منك أن تكف عنه خريك وشرك .مجيل جداً منك هذه املراجعة
مع الذات وهذه احملاسبة للنفس .نعم جيب علينا مجيعاً التفكر ملياً يف حالنا حينما يدق جرس

اإلنذار ،والغباء كل الغباء ،والعناد كل العناد ،واجلهل كل اجلهل هو التعامي عن مثل هذه اإلنذارات
إذا دقت ابخلطر والتمادي ابألخطار حىت تقع املشكلة ويتعذر العالج ويصعب إن مل يستحيل

التصحيح والعودة إىل الطريق الصواب.

عالقتك بذلك الشخص كان يشوهبا بعض الشوائب .ويعرتيها بعض الشبهات على األقل أمام الناس
حىت وإن كنت أنت نفسك بريء كل الرباءة من مثل هذه الشوائب ،ولكن يبقى أن هذا الزميل فيه

شيء من الوسامة الظاهرة وهذه وحدها تكفي أبن جتعل اإلنسان يتبصر يف حاله وحال العالقة

والصداقة مع مثل هذا الشخص هل هي حلسن صورته ونظارة مظهره وشكله ووسامة مالحمه أم هي

حلسن خلقه ودماثة تصرفاته.

والذي يبدو يل أن األمر قد حدد مساره يف هذه الصداقة وقد طلب منك ذلك الصديق قطعها فال
حيلة أمامك إال االستجابة ملطلب هذا الشخص إن كنت حتب له اخلري والسعادة فهو رمبا قد مسع

كالماً أو تعليقاً من أحد الناس يتهم فيها عالقتك به لوسامته ومجاله فأراد بذلك إغالق األبواب اليت
أييت إليه الشر من خالهلا.

األمر اآلخر أنين أؤيد فعل هذا الصديق بطلب االبتعاد بينكما حىت ولو مل يكن بينكما إال كل خري،

ألننا نعيش يف جمتمع أمر الشرف لديه عظيم .واألمور األخالقية عنده مقدمة على كل أمر جبانب

الدين طبعاً .وال يوجد أمر انجع يف األمور األخالقية وأمور الشرف مثل التجاهل واإلغفال املطلق
واهلدوء التام يف التعامل معها ،ألهنا يف احلقيقة أمر حساس وكل حركة يزاوهلا اإلنسان يف سبيل

العالج والتعامل معها قد ينشرها ويفضحها من غري قصد فتجده يسيء من حيث أراد اإلحسان،
ويضاعف املشكلة من حيث يريد عالجها ..وما فعله ذلك الزميل هو من قبيل التجاهل ابهلدوء

واإلغفال التام ولذلك طلب منك االنقطاع عن االتصال ومل يكابر أو حياول تبيّي األمر لك أو لغريك

ألن مثل هذا الفعل يف مثل هذا األمر سيزيد املشكلة وسيؤججها وكأمنا سكب الوقود على النار.

ما فعله هذا الزميل هو ملصلحتك وملصلحته فاستجب لطلبه واصرب وسرتى نور هللا يهديك ملا هو

خري لك يف مستقبلك.
استعن ابهلل وال تغفل الدعاء ابلعصمة والسرت يف الدنيا واآلخرة.
وفقك هللا وسدد خطاك.
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الفتيات والتعلق القليب
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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التاريخ 1423-9-25

السؤال

أيها الفضالء يف موقع اإلسالم اليوم
أان من أسرة حمافظة حصل بيين وبّي إحدى قريبايت شيء من التعلق الذي ال يرضاه هللا وهي إنسانة

ملتزمة ومتزوجة وذات عقل وأحرتمها كثرياً بل قد أصبحت هي مالذاً يل يف هذه الدنيا أبث إليها
مهومي .ولكن املشكلة أنين بدأت أرى منها بعض احلركات الغريبة مثل احلديث العاطفي الشديد

والضم وغري ذلك .نفسي أجد راحة يف ذلك ولكين أعود وأستغفر هللا مث ما تلبث نفسي أن تعاودين

عند رؤيتها .أريد التفسري ملثل هذه التصرفات
اجلواب

األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم"

مع األسف أصبح أمور التعلق بّي الفتيات بعضهم مع البعض لكثرته يشغل ابل العديد من

الداعيات واملستبصرات أبمور النساء وخاصة فيما يتعلق ابلطالبات يف املدارس واجلامعات.
التعلق القليب هذا أول ما ينشأ هو عبارة عن عالقة راحة قلبية جتدها الفتاة جتاه فتاة أخرى ،هذه

الراحة غالباً ما يكون منشأها إما وسامة ومجال ظاهري أو حسن يف املظهر وامللبس وأانقة أو يف

طريقة الكالم ووجود أدب جم أيسر املشاهدين ،إىل هذا احلد واألمر يبدو عادايً وال حيتوى على أية
مشكلة .لكن لألسف حينما يتواصل هذا األمر وتتمادى الفتاة ابلتفكري ابلفتاة األخرى يتحول إىل

هيام وعجب ومن نتائج ذلك وهي النتيجة احلتمية ملن هم يف سن الشباب أن تتطور األمور إىل حب
شهواين من غري ما تشعر الفتاة بذلك إال أنه يبقى أمراً ملحاً عليها جيذب قلبها وروحها إليه فال

تسكن حىت حيصل هلا املراد من الضم والعناق وااللتصاق بتلك الفتاة .إنه بكل أتكيد مرض بل
ومعصية توجب غضب هللا وال أظن ذلك خافياً على من ميارس مثل هذه األعمال الشاذة.
ولكن الذي قد خيفى هو السبب هلذه األعمال وهذه املشاعر ولعلّي أختصر ذلك وأوجزه يف سببّي
رئيسّي مها:
أوالً -:التمادي واالستمرار يف تقبل مثل هذه املشاعر .فلو قطعت الفتاة خيط هذه املشاعر مباشرة
ومل تعط نفسها احلق يف االستمرار أول األمر النقطع هذا اإلحساس لديها ولكان يسرياً عليها

التخلص منه .ولكنه لألسف أن الكثري من الناس يتمادى ويستمر يف استشعار مثل هذه األحاسيس

والتفكري هبا حىت تصبح مرضاً يصعب التخلص منه بل يصبح حاله كالذي يشرب املاء املاحل كلما
شرب زاد عطشه.

اثنياً -:أن الولوج يف مثل هذه األمراض العاطفية انتج عن غيابه مشاعر الثقة ابلنفس وفقدان

العاطفة السليمة من قبل الوالدين واألهل جتاه هذا اإلنسان فيظل يبحث عن إنسان آخر جيد لديه

ما افتقدته من عاطفة جياشة فتهواه نفسه مث ما تلبث أن تتطور حىت تصبح عشقاً وهياماً مث مرضاً

يصعب الفكاك منه.
جيب أن تدركي أيتها األخت الكرمية أن النهاية ملثل هذا األمر هي هناية مؤملة حقاً صدقيين ولذلك
فالعاقل إذا عرف أن النهاية ليست يف صاحلة فإنه يقلع من أول الطريق فهو أسلم وأصلح.
رزقك هللا الصالح والتقى وحرسك من السوء وأهله،،،
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ما رأيكم يف هذه العالقة؟
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي

مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1426/03/29هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدى أخيت صديقة تعينها -إبذن هللا -على اخلري ،وتكن هلا حمبة كحيب هلا ،وأخيت أيضاً حتبها وحتادثها

ابستمرار ،ومها دائما عندما يتحداثن تناديها اي حبيبيت ،وعندما حيدث خالف بسيط بينهما حتاول أن
وتعرب بقوهلا( :اي عمري ال تزعلي أان أحبك ،ووو ، )..وعندما تغيب
تراضيها إن كانت هي املخطئةِّ ،
عنها لفرتة طويلة تقول هلا( :اشتقت لك ،وتضمها) عندما انقشتها قالت يل :إين أعتربها مثلك اي
أخيت ،وليس هناك شي سيئ بيننا ،فنحن نعّي نفسنا على حتمل صعاب هذه الدنيا ،ونفرح لفرح

بعضنا البعض ،سؤايل ما رأيكم يف هذه العالقة؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
شكر هللا لك حرصك واهتمامك أبختك ،وهذا حق األخوة ال عذر برتكه ،وقد تكون صداقة أختك
لتلك اإلنسانة مما ال أبس منها ،وال ريب فيها ،فقد ذكرت أن تلك الصديقة تعينها على فعل اخلري،

ولكن هذا ال مينع -بل هو واجب -أن حتظى أختك ومن تصاحبها منك ابلتوجيه املباشر وغري

املباشر أبن تكون لك مشاركة معهما يف بعض األمور اليت تعزز ارتباطهما بك ورجوعهما إليك والثقة

برأيك ،وأتوقع أن أختك يف سن صغرية مما جيعلها عاطفية جداً ،ومهيأة للميل إىل أي اجتاه يقوى على
جذهبا ما مل تكن هناك يد راشدة حانية حكيمة حتيطها عن أن حتيد عن املسلك السوي ،وهذا ما

أتومسه فيك.

وال خيفاك ما شاع وغلب من العالقات اليت تبدأ حتت مسمى صداقة صدوقة ،مث تنقلب إىل إعجاب

جانح شاذ ،وإن الوسائل واألسباب املعينة لوجود هذه العالقة الشاذة كثرية وقوية مع االنفتاح
اإلعالمي السيئ ،وضعف الرقابة ما مل نبذل اجلهد يف إجياد الوسائل الصحيحة لقيام أخوة وصداقة

نقية انفعة ،ونتحمل مسؤولية أداء واجب النصيحة ،وعدم إطالق الثقة ملن هم ضمن مسؤوليتنا
واهتمامنا ،بل تكون ثقة واعية يقظة موجهة.

خالصة ما سبق أن تتعريف على اهتمامات أختك ،وتتقريب إليها أكثر حىت تضعك يف دائرة الصديقة،

وليس جمرد أخت هبذا ستكشف عن أفكارها وتشركك يف آماهلا وأمانيها ،وتصارحك برغباهتا أايً
كانت ،وتكون صداقتك هلا أقوى من أي صداقة أخرى ،حينها يسهل عليك التوجيه هلا ،وإحاطتها
أبساليب احلماية من أي مزلق ،بشرط أن يكون كل ما سبق يقدم يف وعاء املودة والرمحة والبشر
واإليثار .وأسأل هللا أن يسدد رأيك ويبارك جهدك.
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تعلق الفتيات ابلداعية

اجمليب سعدى بنت حيىي التوم
مندوبة املؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1426/01/25هـ
السؤال

أان مدرسة وأعمل يف حقل الدعوة إىل هللا  -واحلمد هلل  -يل أتثري على الفتيات بشكل كبري ،ولكن

أحياانً تصادفين مشكلة أن بعض الفتيات يتعلقن يب ،وهذا أعزوه لفراغ عاطفي بداخلهن ،أرشدوين
يف أان أم فيهن ،وكيف أتعامل مع من تكون لديها فراغ أو
ماذا أفعل حيال هذه القضية ،هل اخللل ه

نقص عاطفي؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

األخت السائلة :وفقها هللا.

ِ
شكوت منه
أشكر فيك حسك الدعوي ،وأسأل هللا أن جيعلك من مفاتيح اخلري ،وأن ينفع بك ،ومما
يف مقالك يغفل عنه كثري من الدعاة والداعيات وهو ما يسمى خبطر الدعوة إىل الذات ،وهذا شأنه
عظيم؛ ألن املدعو يربط نفسه ابلداعية يف وجوده وعدمه ،وكثري من حاالت االنتكاسة  -والعياذ

ابهلل  -سببها التعلق الشديد ابلداعية ،فما أن يغضب أو حيدث بينه وبّي املدعو سوء فهم إال وجتد
املدعو يتزعزع ويرتاجع عن استقامته .وحل هذه املشكلة  -وهللا أعلم  -ما يلي:

( )1إخالص الداعية هلل  -تعاىل  -والدعاء أبن جيعله ممن يدعو إليه على بصرية وهدى ،واملدعو
يدعو لنفسه ابلثبات.

( )2متابعة املدعو ،ولكن بطريقة غري مباشرة ،نعم املدعو يف البداية حيتاج إىل من يتابعه ،لكن ال

حيسسه الداعية مبراقبته له ،فال يربط وجوده يف حماضرة أو درس ضرورة لوجود املدعو ،بل يعوده أن

حيضر حىت لو مل حيضر هو ،حيثه على قيام الليل وحيفزه لذلك ،لكن ال يسأله دائماً وابستمرار ،هل

قمت الليل أم ال؟ ألن هذا قد يفقد املدعو اإلخالص  -والعياذ ابهلل  -فاملتابعة مطلوبة لكن بدون

مبالغة.

( )3أتكيد مبدأ مراقبة هللا  -عز وجل  -وأنه يرى العبد ،وحىت إنه يعلم خطرات قلبه وما يفكر به،
فيحث الداعية املدعوين على مراقبة هللا  -تعاىل  -يف كل أعماهلم ،راجعي تربية النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -ألصحابه  -رضي هللا عنهم .-
( )4ترسيخ معاين الدين احلنيف يف نفس املدعو ،وجعله يلم حبقيقة االلتزام هبذا الدين ليحس

ويتذوق بنفسه أنه يسلك طريق النور ،فيتولد لديه صدق االلتزام والصالبة ،وأنت حتتاجّي إىل اللّي
معها والصدق والتودد إليها ،قال تعاىل" :واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنّي" [الشعراء:

. ]215

( )5وأنت  -اي أخيت العزيزة  -حتتاجّي إىل رفقة صاحلة يكونون معك يف هذا الطريق؛ لالستفادة من
جتارهبم ،والتعاون معهم سوايً يف التناصح والعمل؛ ألن الدعوة حتتاج إىل قلب جامع أمام العواطف،
وعلم غزير ،ومعرفة بنفوس املدعوين ،مع اإلخالص هلل  -تعاىل  -تقبل هللا منك ورزقك خدمته،

آمّي.
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صديقي كثري الشكوك فيمن حوله!
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يل صديق وسيم ،وقعت له حادثة أول التزامه ،وهي أن أحد الشباب قد تعلق به

تعلقاً شديداً ،فصدم بعدها ،فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق ،وأصبح يشك يف كل من

حيسن إليه على أنه متعلق به ،لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن يسألين صراحة :هل أنت متعلق يب
أم ال؟ فضيلة الشيخ :إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به ،ماذا أفعل معه؟ واثنياً :كيف نعاجل أمر

التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي العزيز- :حفظك هللا -إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر -لألسف الشديد -بّي بعض الصاحلّي
يف فرتة املراهقة ابلذات ،فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت تعرض عليهم صور

النساء ،فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم ،وتلك -وال شك -داهية دهياء دخل هبا الشيطان
عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة .فإن الشيطان قد يدخل على أحد الشباب الصاحل ،من

ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر االختالط بعامة الناس ،مما جعلهم يف حميط
خاص ،له مشكالته ،ومنها دخول السلوك غري السوي لدى ندرة منهم ،بسبب النظرة املريضة،

وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أمام سلطة الشهوة.

التعلق مرض موجود يف اجلنسّي الذكر واألنثى ،وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب

الشباب ببعضهم ،فإذا وجد بّي شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من يقع يف قلبه
شيء من ذلك أن يعرف أحد الصاحلّي أو أكثر من أهل اإلميان والثقة هبذا الشاب ،وينسحب هو
من ميدانه ،ليختار ميداان آخر.

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً ،وإمنا يسعى إىل التأثري عليه
إميانياً ،ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد ،أو نشاط مدرسة.

وقد كان السلف الصاحل ينفرون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة ،وحيذرون منها.
وأما عالج هذا الشاب فباآليت:
1ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.

2ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتنت به اآلخرون ،ما دام
وسيما ،وأال يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به.

3ـ أن يصاحب من هو يف سنه ،وال أبس أبن يستفيد ممن يكربه ،إذا كان يف جمموعة من الناس ال

مبفرده أبي عذر كان.

4ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه ،وأن الناس ليسوا سواء.
5ـ ليتق هللا من يصحبه ،فال يثق يف نفسه ثقة عمياء ،فيعرضها للفتنة ،فإن هذا الشاب إذا اكتشف

تعلقه ،فقد يفقد ابقي ثقته يف الصاحلّي ،فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة ،أسأل هللا  -تعاىل

 -أن يوفقك وإايه.
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اثلثا :احنرافات سلوكية

()217/19

أخشى أن أعود للهروين!!
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/املخدرات

التاريخ 1422/9/17
السؤال

كنت أستعمل اهلروين واحلشيش وتبت منه وهلل احلمد  -إال أنين بعد سنتّي رجعت للدخان بسبب
ظروف العمل ،وقد حاولت أن أحضر جمالس اخلري ,وأمسع األشرطة النافعة ولكين أحس أين ال

أستفيد وأين قد طمس على قليب والعياذ ابهلل وأتذكر املوت قبل أن أستعمل اهلروين مثالً مث ال أنتهي

بل أابدر أبخذ اجلرعة.

فما نصيحتكم يل؟ وهل أستمر أعمل خري أم ال؟ ألين أصبحت يف تدن مستمر وال تنسوان بدعوة
خاص.

اجلواب

من هللا عليك
رداً على استفسارك املرسل لنا بشأن انتكاستك ورجوعك لتعاطي اهلروين ،بعد أن ّ

ابلتعايف وظللت سنتّي متعافياً ،ولكنك تقول أبنك رجعت إىل التدخّي أوالً بسبب العمل ،وبسبب
الذين ال حيرتمون مشاعرك " هذا هو اجلزء األول من استفسارك ".

واجلزء الثاين :تقول فيه إنك حتب أهل اخلري والصالح ،تسمع األشرطة النافعة إال أنك كما تقول :ال
تستفيد منها خاصة بعد أن أصابتك االنتكاسة.

اجلزء الثالث :وهو طلبك للنصيحة بشأن هل تستمر يف عمل اخلري أم ال؟ خاصة وأنك تشعر أبنك
أصبحت ترتاجع من األعلى إىل األسفل.

األخ العزيز:

يف بداية الرد على استفسارك ككل أقول لك قول هللا تعاىل:

(قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً) فأنت

كما تقول شاب حتب أهل اخلري والصالح ،وهذا يدل على أنك من بيئة صاحلة طيبة ،واخلري فيك

ويف أهلك من قبل إذ إن اإلدمان ظاهرة مستحدثة على هذا اجملتمع وال يعرف أجدادك تلك اآلفة

املدمرة ،وما كان أبوك امرأ سوء ،وإمنا قد دخل هذا الشيء جملتمعنا وأصاب البعض كما دخل
جمتمعات أخرى مل تكن تعرف اإلدمان من قبل بصرف النظر عن كيفية معرفتك ابلتدخّي أو

ومن هللا عليك ابلتعايف،
احلشيش واهلروين وتعاطيك هلذه العقاقري فأنت قد تبت  -كما تقول ّ -

وكنت حتضر جمالس اخلري ،وهذا شيء طيب وظللت على هذا احلال سنتّي متعافياً إال أنك  -كما

تقول  -انتكست ورجعت للدخان بسبب العمل.

األخ العزيز :أنت لست الشخص األول الذي تعاىف وحدث له انتكاسة..فاالنتكاسة واردة ،ولكن

امسح يل أيها األخ العزيز  -أن أمحلك بعض اللوم يف عودتك أوالً للتدخّي الذي يُعد النافذة

املباشرة للدخول يف عامل املخدرات ـ خاصة وأنت صاحب جتربة سابقة إذ يعقب تدخّي السيجارة

تعاطي احلشيش ألن السيجارة مل تعط اللذة املنشودة اليت سبق أن حصلت عليها من تعاطي
احلشيش فتضطر تعاطي احلشيش.
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وأنت تقول إن سبب عودتك للدخان هو العمل ،والذين ال حيرتمون شعورك ـ فأان أقول :لك ال -
أيها األخ العزيز ـ فالعمل حثنا عليه ديننا احلنيف ورسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم  ,وإذا كنت ال
تستطيع أن تواجه ضغوط العمل أو األشخاص الذين ال حيرتمون شعورك إال ابلتدخّي فتكون خمطئاً
خطأً كبريا ً،وكل العملية تكمن يف أنك حمتاج إىل إعادة ثقتك بذاتك ألهنا تبدو مهزوزة والدليل إنك

عدت للتدخّي جملرد شيء بسيط كان مبثابة بوابة لالنتكاسة ،وأود أن أزودك مبعلومة هامة وهي :إن

إدمان اهلريوين يوقع بك يف السلوك املضاد للمجتمع ،وجيعلك متدهوراً اجتماعيا ،والفشل املستمر
يف العمل وما يرتتب عليه من أشياء أخرى مثل القلق ،وعدم القدرة على االستقرار ,واإلحساس

ابلتوتر العصبية وآلالم بكل اجلسم يف حالة مرور عدة ساعات من تعاطيك للجرعة  ,مما يدفعك

للعودة مرة أخرى إليه لتعيش مع االنشراح االصطناعي وتبدو وكأنك يف حلم  ,وغري مبال وكأنك

منفصالً عن العامل الواقعي.

أما عند مساعك لألشرطة النافعة وإحساسك أبنك ال تستفيد منها ،وإحساسك أبنه قد طمس على

قلبك ،كل املشكلة تكمن هنا يف ضعف " األان " لديك و "األان" قسم من أقسام جهاز النفس
البشرية  ,كما يقول صاحب النظرية التحليلية إن "األان" هو مركز الشعور واإلدراك احلسي اخلارجي

والداخلي ،والعمليات العقلية ويعمل على التوافق مع البيئة ـ وإحداث التكامل وحل الصراع بّي
املطالب امللحة طبقاً للغرائز والشهوات ،وبّي الضمري األخالقي " لألان األعلى "

واليك أقسام اجلهاز النفسي( :اهلو  -األان  -األان األعلى)

فاألان هنا يقف موقف الوسط للتوفيق بّي مطالب القسم األول يف ضوء الضمري
والقيم األخالقية فإذا فشل يف عملية التوفيق (أي حدث له ضعف) فإن الشهوات والغرائز تنتصر
وتسيطر على مسرح النفس ويقوم الفرد ابرتكاب أي شيء خمالف للضمري األخالقي

عزيزي األخ :إن كل ما حدث لك من مشكالت انجم عن ضعف "األان" لديك ,وعدم قدرته على

التوفيق بّي املطالب الغريزية الشهوانية وبّي ضمريك ,بصرف النظر عن األسباب ,فأنت تعلمها أكثر
من أي شخص آخر خاصة إذا كان السبب أصحاب السوء ,أو تذكرك للماضي وما جيلبه املخدر
من لذة ومتعة ومهية خيالية كل ذلك أضعف "األان" لديك وجعلك تعود للتعاطي.

األخ العزيز :حينما تقول أنك تتذكر املوت قبل االستعمال فهو شيء من لوم الضمري لك إال أنه من
شدة اللوم ـ تريد معاقبة ذاتك فتقبل على التعاطي ألن "األان" لديك ضعيف ومل تستطيع حتمل

الصراع ،ولكي يقوي أانك إذن فعليك ابلتوبة النصوح ،والشعور ابلذنب ،ألن الشعور ابلذنب بعد

التوبة النصوح يعد استبصاراً حقيقياً ملعرفة الفرد بذاته وهنا يقوى "األان" يف ضوء اإلميان ابهلل والرغبة

الصادقة يف التخلص من املشكلة ،وكما قلت يف البداية قول هللا تعاىل( :ال تقنطوا من رمحة هللا إن
هللا يغفر الذنوب مجيعا (.
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وعليك بعد تذكر اللذة واملتعة الومهية من جراء التعاطي بل إذا راودتك فتذكر على الفور املشكالت
اليت حدثت لك جراء ذلك واستغفر هللا ،وال حتاول أن جتلس يف مكان كنت تتعاطى فيه ما كنت
تتعاطاه ـ وإذا حدث لك اشتياق فعليك االستعانة بصديق خري ملعاونتك ،وللتعايف الصادق عليك أن

تركز على أربعة أهداف هامة:

اهلدف األول :االستمرار نظيفاً من املخدرات وذلك من خالل:
-1الكف عن اإلدمان ومواجهة اإلحلاح والرغبة يف العودة إليه.
-2تفهم املواقف اليت قد تدفعك لإلدمان مرة أخرى.

-3استبصر خطورة العودة إىل ما يعتربه البعض بسيطاً (يعىن سيجارة واحدة لن تضر)
-4كيفية التعامل مع األعراض واآلالم اليت تظهر يف الفرتة األوىل من التوقف.
-5كيفية التعامل مع ضغوط من يتعاطون املخدرات.

-6التغلب على اإلحلاح والعودة للمخدرات خاصة الفرتة األوىل.
اهلدف الثاين :كيفية التعامل مع األحداث احلزينة واملفرحة:

األخ العزيز إن التدريب على مواجهة هذه املواقف هام جداً ،فهناك من يعود للمخدرات فوراً بعد
أول مشكلة أو موقف ،والبعض يعود للمخدرات نتيجة مناسبة سعيدة كاألفراح ،فعليك هنا أن

تبحث عن السعادة بدون املخدر

أن تواجه املواقف الشديدة بدون خمدر.
اهلدف الثالث :العالقات االجتماعية :خاصة يف األايم األوىل بعد التوقف

مما ال شك فيه أن اجملتمع خاصة األهل واألقارب لن يثقوا مباشرة مبجرد إبالغهم بتوقفك فالثقة يف

البداية تكون ليست على درجة عالية فيك وجيب عليك أن تقبل ذلك حىت تثبت هلم صدق تعافيك
ـ وعليك بعمل صداقات جديدة ـ عليك مبصادقة إمام مسجد واحلفاظ على الصلوات اخلمس ـ ألن

الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر.

اهلدف الرابع :العود للعمل والنضوج

ألن العودة للعمل ستقضي على الفراغ لديك ـ فالفراغ آفة البشر ـ ويدفع ابلفرد للحنّي إىل املاضي ـ
خاصة يف ظروف مثل ظروفك ـ ومن مث فالفراغ مشكلة كربى علينا أن نستثمر هذا الفراغ فيما يعود

علينا وعلى جمتمعنا ابخلري.

وعن النصيحة اليت تطلبها بشأن استمرارك يف عمل اخلري أم ال ـ فنقول لك استعن ابهلل ،واستمر يف

تقدمي عمل اخلري ،فالصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار.
وكونك تتأمل لظن الناس فيك خرياً وأنت على عكس ذلك ،فهذا شيء جيد ويعين أن ضمريك بدأ

يستيقظ ،وشعورك ابلذنب هلو خري دليل على بداية القوة اليت جاءت "لألان" مرة أخرى بعد ضعفها،

وإننا ملتفائلون لك ابخلري إبذن هللا ،ويف هناية االستشارة اي صديقنا العزيز ندعو هللا لك ابهلداية

والتعايف الصادق.
وهللا املوفق
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والدي يتعاطى املشروابت الكحولية
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/املخدرات

التاريخ 1423-4-14
السؤال

إخويت الكرام وفقهم هللا ورعاهم

إذا كان والدي يتعاطى املشروابت " الكحولية " مث اتب مث عاد ماذا أفعل معه..؟

اجلواب

أخي الفاضل فهد شكر هللا لك ثقتك وجعلنا عند حسن ظنك ورزقنا وإايك الصدق واالحتساب

ووفقنا مجيعاً ألحسن األقوال واألفعال ال يهدي ألحسنها إال هللا.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً  -الدعاء الصادق لوالدكم ابهلداية والتوفيق والسداد والرشاد ..وحترو يف دعائكم مواطن

اإلجابة عند السجود وعند الفراغ من الصالة ويف آخر ساعة من يوم اجلمعة ويف الثلث األخري من

الليل..فاهلل تعاىل قريب جميب جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

اثنياً  -املناصحة اهلادئة الصادقة ..واختياركم الوقت املالئم هلا ..رمبا كان هلا بعض األثر ..وال أبس
من عرض فكرة العالج الطيب عليه عل وعسى أن يستجيب فيكون لكم بذلك سعادة الدارين.

اثلثاً  -توفري بعض األشرطة اهلادفة " مثالً بعض القراء اجملودين وبعض اخلطباء الذين يتكلمون عن

نعيم اجلنة وعذاب النار ..وجعلها مبتناوله أو تشغيلها أحياانً حبجة االستماع إليها ابلقرب منه عسى

أن توافق منه قلباً حاضراً فتجد لديه قبوالً وأتثراً ومن مث توبة وإقالعا عما يقرتفه.

ربعاً -الرب به حسب االستطاعة مهما بدا منه من جفوة والدعاء له وحسن اخلطاب قد يلّي قلبه..
فيقبل النصح.

خامساً -عدم تركه لفرتات طويلة وحيداً ألن الوحدة قد جتلب له بعض األفكار أو اهلواجس وابلتايل
يعود إىل ما كان عليه.

وحماولة ملء وقته ابلزايرات أو الربامج اليت تروهنا حسب ظروفكم وظروفه ..وثقوا أن هللا ال يضيع
أجر من أحسن عمالً ..وإن الدين حمفوظ وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند هللا فال تيئسوا..
وأعينوا والدكم على الشيطان ابلذكر والنصح والكالم اهلادي والرفق يف املعاملة وقبله وبعده

الدعاء ..الدعاء فهو سهام الليل ..وسالح املؤمن.

وفقكم هللا ومحاكم وحفظكم وسدد على طريق اخلري واحلق خطاكم
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أخي يتعاطى احلشيش
اجمليب د .صاحل بن علي الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/املخدرات

التاريخ 1425/09/27هـ
السؤال

أخي يشرب الدخان واحلشيش ،وعصيب جداً ،فكيف أتعامل معه؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

قد تظهر العصبية وموجات الغضب عند املراهقّي أكثر من غريهم؛ فاملراهق مير بتغري سريع يف منوه

اجلسمي والعقلي واالنفعايل ،وتنقصه اخلربة والتجربة ،وقد يكون من الصعب عليه أن يضع األشياء
يف موضعها ،وال يستطيع أن يتح هكم يف حاالته االنفعالية ،فتجده مثالً يغضب بسرعة ،وألتفه
األسباب ،وال يسيطر على غضبه ،فقد يشتم ويكسر ويضرب ،ومثل هذه الغزارة يف االنفعاالت

ميكن أن توجه التوجيه السليم ،وتستثمر يف تربيته تربية صحيحة ،وميكن أن تستغل الستثارته
ِ
يفسر وقوع بعض املراهقّي يف التدخّي واملخدرات ،وسلوكيات أخرى غري
واستهوائه ،وهذا ما ّ
مرغوبة ،فعليك ابلعمل على إبعاده عن الرفقة السيئة ،وأماكن الغواية واالستهواء ،وتعويده على
املصارحة وتبادل الرأي.

انقش معه هذه العادة السيئة والسلوك اخلطري ،وجتنب التهديد ،ورّكِز على فائدة اإلقالع عن هذه
األمور ،وختري الوقت املناسب للحديث يف ذلك.

أظهر له اهتمامك به وتعاطفك معه ،ودعمك له.
تعرف على مشاعره وما حييط به من مشاكل وصعوابت ،فالبعض قد يلجأ إىل التدخّي ،أو
املخدرات ،ظناً منهم أهنا تساعد على التخلص من مشاعر معينة ،أو لتجنب املسؤولية.
خطط لبعض األنشطة الرتوحيية والرايضية اليت تساعد يف إبعاده عن هذه األمور.

شجعه وأوجد لديه الدافعية والرغبة يف مراجعة العيادات املتخصصة للمساعدة يف اإلقالع عن

التدخّي وتعاطي احلشيش.

شجع كل استجابة إجيابية تصدر منه وامتدحه ،وأثين عليه .وهللا املوفق.
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اخويت مدمنون!
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/املخدرات
التاريخ 1422/9/9

السؤال

لدي مشكلة خطرية ،وهي أين اكتشفت أن إخواين الثالثة مدمنو حشيش وأعمارهم بّي عشرين إىل

ثالثّي سنة أبهنم يسكنون مع والديت وأان يف سكن مستقل قريب منهم.

أرجو إرشادي مبا ينبغي أن أفعله علماً أبين املسئول عنهم ،كما أرجو أن تدعو هلم أبن يقلعوا عن

هذه املشكلة اخلطرية وأن يتبعوا الصراط املستقيم شاكراً  -سلفاً -تعاونكم ملا فيه اخلري.

اجلواب

عزيزي األخ:
رداً على استفسارك ،والذي تقول فيه إنك قد اكتشفت أن اخوتك الثالثة مدمنو حشيش،

وأعمارهم ترتاوح ما بّي  30 - 20عاما وهم يسكنون مع والدتك ،وكما تقول أبنك ساكن ابلقرب
منهم يف سكن مستقل .وتقول ماذا أفعل علماً أبنك املسؤول عنهم؟

األخ العزيز:

تبّي لنا أنك أخ ابر إبخوانه
يف البداية أقول لك أنت نعم األخ ،حيث من خالل عرضك للمشكلة ّ
حتمل هلم بّي طياتك كل احلب واحلنان ،وخبصوص املشكلة أقول لك إنه يف استطاعة كل من أخطأ

ووقع يف براثن اإلدمان أو التعاطي أن يتعاىف منها بشرط أن يكون لديه الرغبة واإلرادة القوية يف
التخلص من املشكلة ،ولكن أغلبية من وقعوا يف املشكلة تكون درجة االستبصار لديهم حمطمة

ويغلب عليهم اإلنكار (عدم االعرتاف أبنه مدمن) ويوهم نفسه أبنه قادر على اإلقالع يف أي وقت
حيب ،ولكن نتيجة عدم استبصاره ابحلقيقة جتعله يعيش حتت وطأة أتثري املخدرات نظراً ملا هلا من
أتثري نفسي وجسمي كبري.

ولكي أتخذ بيد أخوتك فإن األمر سيحتاج منك إىل جهد طيب ،ومعاونة أهل اخلري من األقارب
وطاملا أنت املسؤول عنهم فامسح يل أيها األخ العزيز أن أقول لك كان جيب عليك محايتهم قبل

وقوعهم يف املشكلة  -لكن طاملا ان لديك اإلرادة يف إخراجهم من هذا الداء  -أقول لك قم
واهنض وال ترتدد يف مساعدهتم وذلك ابتباعك اآليت:

أوالً :كما تقول أبنك املسؤول عنهم وأنت يف مكانة األب ،فيجب أن تواجههم مبعرفتك هلذا

السلوك والوضع السيئ ،وال بد أن تظهر هلم أبنك لن ترضى أبداً عن هذا الوضع وال بد من تغيريه،

وكن حازماً يف ضرورة االنتهاء من ذلك.

اثنياً  :وضح هلم هلعك واهتمامك هبم ملا للمخدرات من آاثر صحية ونفسية وعصبية خطرية،

ولتحرمي هللا هلا ،وكن معهم متفهماً لألسباب اليت يذكرها كل منهم ملشكلته  -وحاول عدم إهانة
أحدهم؛ حىت ال يتحول إىل اإلنكار والدفاع عن نفسه ورفضه للمساعدة.

اثلثاً :إن غضبك وانفعالك الشديد سوف يشغلهم عن حزمك ،واهتمامك إبصالحهم كذلك حاول

استخدام األحاديث اليت ال تؤدي إىل رفض املساعدة  -خاصة وأن فيهم من بلغ ثالثّي عاما .لذلك

جتنب:

* -األحاديث الساخرة اليت تلحق العار.
* -األحاديث السلبية مثل (إنين اعرف حقيقتكم منذ فرتة ومل أرغب يف أن أحدثكم)

* -جتنب األحاديث اخلاصة ابلضعف مثل (أنتم ال تشعرون إىل أي درجة حترجونين ومل تلتفتوا إىل
معاانة والدتكم) ؟
* -جتنب أحاديث لوم النفس مثل (إهنا غلطيت حيث مل أحسن تربيتكم ..خاصة إذا كان األب
متوىف)
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بدالً من ذلك كله كن حازماً معهم ،وأظهر هلم أن استمرار ذلك مستحيل ،ولن تقبله ولن ترضاه

حبال من األحوال .وكن عطوفاً يف إظهار وقوفك جبانبهم حىت تنتهي من هذه الكارثة ،وأعطهم الكثري
من احلنان ليشعروا مبدى قلقك عليهم.

األخ العزيز إن توقفهم دون مساعدة منك ومن أهل اخلري من األقارب سيكون صعباً عليهم خاصة

وأنك ال تعلم منذ مىت بدءوا يف التعاطي وكذلك ما حجم ما يتعاطونه  -وهل حالتهم الصحية كلها

يف مستوى واحد؟

ابلطبع ال لذا حاول أن تقنعهم  -أوالً  -مبا قلناه لك يف البداية من أضرار ورفض اجملتمع

للمخدرات وموقف الدين .حاول أن توقظ ضمائرهم وأن جتعلهم يشعرون ابلذنب  -فإذا حتقق ذلك
كانت اخلطوة األوىل الستبصارهم ابملشكلة وهنا أقول لك ال بد من إقناعهم ابلذهاب إىل أحد

مستشفيات األمل املتخصصة يف عالج اإلدمان  -مع العلم أبن من يذهب من نفسه أو بصحبة

األهل للعالج لن يعاقب قانوانً وفقاً ألنظمة هذه املستشفيات وجمرد االنتهاء من العالج خيرج مبفرده

دون أي عقاب.

وستجد من حياول منهم أن يقوم إبقناعك أبنه سيتوقف ،ويقلع عن التعاطي واإلدمان ولكن أيها

األخ العزيز ليس من اليسري على املدمن التوقف واإلقالع مبفرده دون مساعدة من قبل فريق
عالجي متخصص ألن التوقف سيصاحبه أعراض انسحابية ،ولن يتحملها إذا كان بعيداً عن مركز
متخصص ،فيضطر للعودة للمخدرات مرة أخرى ،اعتقادا منه أنه يستطيع أن يقلع كما حدث

وتوقف يوما أو أسبوعا ومبعاونة املركز الطيب (األمل) أو أحد املراكز املتخصصة ،ولكن أيها األخ

العزيز يف حالة الرفض من قبل أحدهم أو من قبلهم مجيعاً -ال قدر هللا  -ومل يستجب ملوقفك يف
اخلروج من الكارثة وقبوله ملعاونتك بطريقة مباشرة وجهاً لوجه فأنصحك أيها األخ العزيز أن تقوم

بتبليغ أقرب مكان به وحدة مكافحة املخدرات وختطر عنهم وأنه لديك الرغبة يف تعافيهم ،وكن على
يقّي أبهنم سيبادرون بنقلهم ألقرب مستشفى أمل للعالج  -ويف هذه احلالة  -لن يوقع هبم عقاب
طاملا أنت القائم ابلتبليغ وأنك من أقارب الدرجة األوىل ابلنسبة هلم ،وجمرد االنتهاء من العالج
ميكنهم اخلروج مبفردهم.

وأحب أن أحيطك علما أبنه إذا كان من بّي إخوتك من يعمل ابحلكومة ،فيقوم املستشفى إبرسال

تقرير على أنه منوم يف أحد املستشفيات التخصصية منذ دخوله بتاريخ  - / /وحىت خروجه بتاريخ /

 _ /وال يذكر يف التقرير اسم مستشفى أمل على اإلطالق ،حرصاً على مكانته ودرجة املعنوية بّي

الزمالء يف العمل.

األخ العزيز:

عندا يوفقك هللا يف الوقوف جبوار إخوانك ،وتقوم بتحقيق ما ذكرانه لك ،ميكنك االتصال إبرسال
فاكس آخر؛ حىت ميكننا أن نقوم برسم اخلطة العلمية الالزمة إزاء املتعاىف بعد خروجه من مستشفى

األمل ،حىت ال يقع يف االنتكاسة مرة أخرى.

نسأل هللا  -سبحانه وتعاىل  -أن نكون قد وفقنا يف الرد على استفسارك أيها األخ العزيز وندعو هللا
هلم اهلداية والعودة إىل الصواب إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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هل أقاطع هذا الصديق أم أستمر يف نصحه؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/املخدرات

التاريخ 1425/12/21هـ
السؤال

يل صديق طيب القلب ولكنه يتعاطى أموراً مريعة ،مثل الدخان واحلشيش واخلمور ،وال يتورع عن

مواعدة وترقيم النساء ،يكره املتدينّي عموماً ،وهو يصلي ويصوم ،ومع أين من امللتزمّي إال أنه يراتح

إيل جداً ،ويقص علي كل مشاكله ،ويستشريين يف كثري من أموره ،حاولت نصحه مباشرة وغري

مباشرة ،وأرى يف وجهه يف بعض األحيان التأثر ،ويف أحيان أخرى الرغبة يف التهرب ،لديه رفقة

فاسدة جداً ،حاولت إبعاده عنهم ولكين فشلت متاماً ،تراودين أفكار يف االبتعاد عنه ،فلقد تعبت من
نصحه وتوجيهه ،وأحياانً أخرى أقول ال بد من املتابعة ،هو اآلن يريد السفر للخارج ،اعرتضت على
سفره وهو مصر ،سؤايل هل أقاطعه أم أستمر معه؟ مع العلم أنه حياول جاهداً التسرت عين أثناء فعله

ملعاصيه وجياهد حبيث ال أراه ،ومل أره أبداً يفعل أي شيء منها .أشريوا علي رمحنا هللا وإايكم.

اجلواب

األخ الكرمي احملتار وفقه هللا ودفع عنه احلرية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

إنه شعور طيب منك أن تكون حريصاً على هداية صديقك ،فأسأل هللا أن يرزقك النجاح يف هذا

األمر.

أخي الكرمي :أوصيك مبا يلي:

 -1أنت مكلّف شرعاً ابملناصحة إلخوانك املسلمّي ،كما أنك مكلف شرعاً بوقاية نفسك من

مصاحبة املنحرفّي ،قال النيب الكرمي -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تصاحب إال مؤمناً" حديث حسن
رواه اإلمام أمحد  -رمحه هللا ، )11337( -وأبو داود ( ، )4832والرتمذي ( )2395وحىت جتمع

بّي األمرين أقول لك( :اترك املصاحبة ولكن ال ترتك املناصحة)  ،فبإمكانك أن تنسحب من

مصاحبة هذا األخ تدرجيياً ودون مواجهة صرحية حىت ال تفقد قناة االتصال واملناصحة ،وتكون
مناصحتك له ابلوسائل املمكنة ومنها:

أ -لقاء للمناصحة تعده أنت ،ويكون يف أماكن مناسبة للنصح بعيدة عن احتمال وقوع الشر.
ب -االتصال اهلاتفي الذي جيمع بّي التواصل االجتماعي والنصح الشرعي.

ج -رسائل اجلوال.

د -إعطاؤه الكتيبات واألشرطة املناسبة ،واحرص على أشرطة التائبّي من اخلمور واملخدرات مثل:
(يوسف الصاحل)  ،وله أشرطة مسموعة ومرئية ،ومثل( :أبو مشهور) الذي أجرت قناة اجملد معه لقاء
مفيداً ،وشريط شجاعة اتئب.

هـ -أخذه إىل صالة اجلنائز ،أو للمشاركة يف الدفن أو التغسيل إن كان يرغب أو يوافق.
أخي الفاضل :ال تنس وسائل تقوية احملبة مثل الرسائل اللطيفة عرب اجلوال ،اهلدااي ولو كانت رمزية

يسرية ،دعوته يف املناسبات العامة.

 -2أما خبصوص املقاطعة واهلجر :فاملقاطعة واهلجر نوعان:
األول :هجر للصديق من ابب الفرار من مصاحبة املنحرفّي ووقاية النفس من شرهم.

الثاين :هجر للصديق من ابب التأديب والعتاب وحماولة اإلصالح.

فاهلجر األول أدعوك إليه مع هذا الصديق ،وقاية لنفسك ودينك ،ولكن ابلطريقة اليت ذكرهتا أعاله،
وأما اهلجر الثاين ،وهو هجر اإلصالح والتأديب فإنه يستخدم إذا كان يؤثر يف الصديق وجيعله يرتدع
ويتوب ،أما إذا كان ال يؤثر وال يسبب توبة وهداية ،بل قد يسبب زايدة يف النفور والغواية فإنه ال

يستخدم؛ ألن املصلحة الشرعية حينئذ ال تتحقق .أسأل هللا أن يفتح عليك مبا يكون سبباً يف هداية
صديقك ،كما أسأل هللا أن يفتح قلبه لقبول احلق والعمل به .وهللا يتوالكم مجيعاً.
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ابين املراهق يدخن!
اجمليب حممد حممود األمّي
ابحث مبوقع اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/التدخّي
التاريخ 1427/05/04هـ
السؤال

ابين البالغ من العمر 17سنة ويدرس يف الصف الثالث اثنوي اكتشفت أنه يدخن يف اخلفية ،علماً أنه

إنسان يصلي ويصوم االثنّي واخلميس ،كل أسبوع! فماذا أفعل معه؟ علماً أنين قد حذرته أكثر من
مرة ويعد مث ال يفي بوعده ،فما هو احلل؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فهذه املشكلة اليت يعاين منها ولدك ليست مشكلة مستعصية -حبمد هللا -فولدك -إن كان كما

ذكرت -فيه خري كثري ،ولكنه مير مبرحلة عمرية صعبة ،حتتاج إىل قدر من حسن التعامل ،والتوجيه
اإلجيايب الذي يعتمد منهج احلوار واهلدوء ،ويبتعد كل البعد عن أساليب التوبيخ ،والتهديد،

والصراخ ،وسأقدم لك بعض النقاط املهمة يف عالج مثل هذه احلالة اليت يعاين منها ولدك ،فاحرص
على تطبيقها يف هدوء ودون عجلة على النتائج.

 مع تقديري للحالة النفسية اليت يعاين منها أي أب ،عند شعوره أبن ابنه قد وقع يف مثل هذهاملزالق اخلطرة:

 -1عليك بكثرة الدعاء له أبن يصرف هللا عنه هذا الداء.

 -2الصدقة وهي انفعة جلميع األمراض -إبذن هللا -ومنها التدخّي.
 -3جتنب االصطدام املباشر به.

 -4عليك أن تشعره بعدم رضاك عنه -بطريقة غري مباشرة -وليكن ذلك عن طريق أحب الناس
إليه يف العائلة -وعادة تكون األم أنسب الناس للقيام مبثل هذه املهمة.-
 -5ليكن لك درس يف البيت عن بر الوالدين وأمهيته يف حياة املسلم ،مع التذكري أبن املخالفات
واألضرار اليت جيلبها األبناء ألنفسهم داخلة يف عقوق الوالدين.

 -6الكالم عن الرفقة الصاحلة وأمهيتها.

 -7تنبيه األبناء إىل العناية مبعايل األمور ،والرتفع عن سفسافها .وال شك أن العاقل يدرك بفطرته أن
التدخّي من سفساف األمور.

 -8إرشاده -بطريق غري مباشر -إىل املصحات اليت تعىن مبعاجلة إدمان التدخّي ،ومساعدته على
ذلك مالياً.
 -9الرتحيب بكل خطوة تالحظ أن ابنك خيطوها يف الطريق الصحيح.

ويف اخلتام أسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا وإايكم ملا حيب ويرضى ،وأيخذ بنواصينا مجيعاً إىل الرب

والتقوى.
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زوجي يدخن..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/التدخّي

التاريخ 1422/8/27
السؤال

زوجي رحل متدين  ,واحلمد هلل خيشى هللا  ,يف سره وعلنه  ,وحياول االلتزام واتباع السنة  ,وملتحي

منذ  16سنة واحسبه على اخلري ولكنه يدخن وكلما حاول اإلقالع يعود مرة أخرى  ,وهو عامل

ابحلكم جيداً ولكنه جياهد نفسه ويعود مرة أخرى  ,ولكنه ال يدخن أمام األحفاد  ,ألهنم  -واحلمد

هلل  -على خري ويعلمون احلكم وهم بعد أطفال يف السادسة والتاسعة من العمر  ,ما حكمه  ,وما
العمل؟

أرجو إفاديت ألنين أتعذب وما زلت أنصحه وهو مقتنع أنه جيب أن يقلع عن التدخّي وجزاكم هللا

خرياً .-

اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأما عن

استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :أُهنئك  -أخيت الكرمية  -على هذا اهلم وهذه اهلمة ..وأسأل هللا أن جيعلنا وإايك هداة مهتدين
غري ضالّي وال مضلّي  ,مفاتيح للخري مغاليق للشر  ,كما اسأله  -تعاىل  -أن يهدينا ويهدي بنا
ويهدي لنا ..إنه  -سبحانه  -ويل ذلك والقادر عليه.

اثنياً :احلمد هلل على كل حال  ,فما دام زوجك ملتزماً مدركاً حلكم هذا األمر  ,متجنباً ممارسته أمام

األطفال ابذالً كل األسباب للتخلص منه  ,فهو  -هنا  -يسري على الطريق الصحيح  ,فكوين معه ,
وآزريه وشجعيه ..بقدر املستطاع.

اثلثاً :أكثري  -أخيت الكرمية  -من الدعاء له ابلعون والتوفيق والسداد واهلداية  ,وأن يرينا وإايه
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه  ,وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل  ,وذكريه

ابلدعاء كذلك واالستعاذة من الشيطان وكيده قائماً وقاعداً.
رابعاً :حبّذا لو استكمل فعل األسباب ..ابللجوء إىل العالج الدوائي هلذه املشكلة وهو متوفر ..ومع
اإلرادة القوية فإنه  -إبذن هللا  -سيتخلص من هذه املشكلة إىل األبد..

خامساً :من املمكن أن يلجأ إىل التخلص منه تدرجيياً عرب برانمج معد لذلك ..وحبذا لو عقد مع

نفسه اتفاقاً ووعداً يربُّ به  ,وهو أنه يعقب أي " سيجارة " القيام أبداء عبادة  ,إما قراءة حزب من

القرآن  ,أو أداء بعض السنن  ,أو صدقة أو غريها من األذكار  ,وبذلك يدحر الشيطان ابستزادته

من العبادة  ,ويذهب سيئاته " إن احلسنات يذهَب السيئات " .ويستعد آلخرته ..وفقكما هللا وسدد
على طريق اخلري واحلق خطاكما..
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ابين يدخن ،أريد احلل
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/التدخّي
التاريخ 1425/2/17هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان أشكو من مشكلة عارضة ،وهي أن ابين الذي مل يكمل السادسة عشر صار يدخن ابلرغم من

اجتهادان يف تربيته تربية صاحلة .أعلم أن أصدقاء السوء هم السبب يف ذلك ورغم حتذيران له منهم
ومن الوقوع يف اخلطأ إال أنه ال يستجيب ،فقد تعلق هبم كثريا وقد تعرف عليهم يف املدرسة ،أريد أن
ترشدين خطوة خطوة يف كيفية توجيهه وإرشاده مع العلم أننا كثريي النصح والتوجيه له لكنه أمامنا

شخص وأمامهم شخص آخر ،أريده أن يقلع عن التدخّي يف أسرع وقت فأان مصدومة فيه كثرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي.

فإن التدخّي ليس مشكلة فحسب ،بل هو عمل حمرم ،وعادة سيئة ،تدق مسامري نعش الشباب،

وتنهش يف جسد الشعوب ،وتقودهم إىل دائرة اهلالك .ونرى لك من احللول ما يلي-:
 -1االستعانة ابهلل  -عز وجل  -واللجوء إليه ،ودعائه أبن يقلع ولدك عن التدخّي ،وأن يبارك هللا
يف اجلهود حلل املشكلة ،فإن الدعاء سالح غفل عنه كثري من الناس.

 -2التوكل على هللا  -تبارك وتعاىل  ،-وتفويض األمر إليه ،وتعليق القلب به يف حل املشكلة ،وما
ظنك ،وقد ضمن هللا  -جل وعال  -ملن توكل عليه ،القيام أبمره ،وكفايته مهه ،قال  -تعاىل :-

"ومن يتوكل على هللا فهو حسبه[ "..الطالق ]3:أي كافيه ،ومن مل يكفه هللا ،ال كفاه هللا؛ ألن كثرياً
من الناس إذا وقع يف مصيبة ،علق آماله على غري هللا [فالن  +طبيب  +دواء  +شهادة  +شفاعة
 +مال  +وظيفة  ] ... +والواجب أن نعلق قلوبنا ابهلل ،وجنأر إليه ،و [الطبيب  +الدواء ] ... +

كلها أسباب نستعملها وجنتهد يف حتصيلها ،لكن قد ينفع هللا هبا حلكمة أرادها ،وقد ال ينفع هللا هبا

حلكمة ال يريدها .فافهمي ذلك جيداً.
 -3ضرورة تعاون األسرة مجيعاً ،وإشعارهم خبطر املشكلة ،وإقناعهم بذلك ،بدءاً بوالده وانتهاءاً
إبخوانه وأخواته؛ حىت يكون أهل البيت يداً واحدة ضد املشكلة.

 -4من األساليب األولية النافعة ،نصيحة االبن من اجلميع برتك التدخّي ،منعه من الدخول به يف

البيت ،معاتبته ابحلسىن ،وإظهار عدم الرضى إذا ُمشت منه رائحته ،التنفري من مرافقته لفالن وعالن
ممن يدخنون ،منع بعض األمور احملببة إليه إذا دخن ،إظهار االمتعاض من والديه جتاه املشكلة.
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حمرم ،وخيوف ابلنصوص ،مثل قوله -صلى هللا
 -5بذل اجلهد يف حماورة االبن ،وإقناعه أبن التدخّي ّ

فسمه يف يده ،يتحساه يف انر جهنم خالداً
عليه وسلم  -فيما صح عنه" :من حتسى مساً فقتل نفسهّ ،
خملداً فيها أبدا" رواه البخاري ( ، )5778ومسلم ( )109من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه ،-
وأنه ضار بصحته وبدنه ،بل هو قاتل بطئ من حيث ال يشعر .وأن الدراسات أثبت أن املشكلة تبدأ

من التدخّي ،وتنتهي ابملخدرات .وأنه جيب تركه ،واإلقالع عنه هنائياً ،خوفاً من هللا  -عز وجل ،-

مث خوفاً من األمراض الناجتة عنه ،وقد أثبتت الدراسات أن من يرتكه خوفاً من األمراض فقط ،ال

يلبث إال مدة يسرية مث يعود إليه ،فانتبهي لذلك ،لكن تركه له خوفاً من األمراض يعترب خطوة كبرية،

جيب أن تستثمر وتكون حمل االنطالقة .وحيسن بعد ذلك احلوار ،إعطاءه شريطاً مسموعاً ،ليستمع
له بعنوان "قرارك بيدك" لسعيد بن مسفر ،فهو شريط بديع أبدع فيه صاحبه .وعليك متابعته حىت

يستمع له كامالً.
 -6شجعوه على تركه إايه ،ابلثناء عليه ابلقول أو ابلفعل ،كإهدائه هديه معينة أو مكافئته برحلة
خاصة له مع أهل البيت ،أو ما يكون عظيماً عنده حيبه ،وال ضرر عليه فيه ،وإن كان ماالً كبرياً
فاألنفس تروح وال جتئ ،واملال يروح وجيئ ،وكل حبسبه.

 -7أعلموه أنه وإن كان اإلقالع عن التدخّي عمليه صعبة ،فإن املاليّي من املدخنّي قد أفلحوا يف

اإلقالع عنه.

 -8أشعروه أن املشكلة مشكلة اجلميع ،وأن ضررها على البيت كبري ،وأن العدوى قد تنتقل إىل

والدك ،إىل إخوانك ،أخواتك.

 -9ليقم والده أو غريه ،بزايرة املرشد الطاليب يف مدرسته ،والبحث معه يف سبيل إقالع االبن عن
التدخّي ،وربطه ببعض املعلمّي األخيار األكفاء ،والتحاقه بنشاط أو غريه.

 -10ال ترتددي إن احتاج األمر أن تنقلوه إىل مدرسة أخرى ،لريتبط بصحبة طبيبة ،ولكم عليها
أحد من الناس تثقون به.

 -11إذا مل يتوفر شيء من ذلك ،فاحبثوا له عن رفقاء صاحلّي أو أخيار ال يدخنون ،وأقنعوه
بصحبتهم ،وأنه لن جيد مثلهم يف حمبتهم له ،ونفعه بكل ما يستطيعون.

 -12حاويل البحث عن رجل يقتنع به ،ويقبل منه ،ويباشر هو بنفسه توجيهه ومناصحته ،فقد يكون
تركه للتدخّي على يدي ذلك الرجل املنتظر.

 -13أثناء تلك الفرتة ،حاويل جاهدة أن يقلل من التدخّي بقدر املستطاع ،ولو كان مكرهاً.
 -14خلصيه من كل أدواته اليت تذكره ابلتدخّي [الغرفة  +احلمام  +املالبس مجيعا  +املدرسة +
الرفقة ولو كانوا أقارب  +اسرتاحات حمددة  +مالعب حمددة  +أماكن تنزه حمددة  +زايرة بيوت
حمددة  +جريان ،أقارب ،زمالء  +مشروابت حمددة  +مأكوالت حمددة ،اعتادها مع التدخّي] .

 -15استبديل ما منعته منه مبثله أو أحسن منه.

 -16ال جتعليه وحده يف غرفته لساعات طويلة بال مربر ،فإن ذلك يعينه على ترك التدخّي ،وهكذا
ليصحبه والده معه يف قضاء حاجاته أو زايراته أو تنزهه أو متشيه ،ليعينه على نفسه.

 -17اجعلوه حيدد موعداً هنائياً لإلقالع عن التدخّي ،حىت يتهيأ نفسياً وبدنياً لرتكه ،وذكروه بشهر
رمضان وأنه يقضي الساعات الطويلة بال دخان.
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 -18إذا صار يتكلم أبنه ال يستطيع تركه ،أو دائماً يفكر يف التدخّي ،فتحدثوا معه أبن هذا ابتالء

من هللا ،وال بد من الصرب ،واضربوا له مثالً ،كمن به مرض مزمن خطري ،فهو خياف دائماً من املوت،
ومع ذلك يصرب وحيتسب ،فلماذا ال تصرب أنت؟

 -19أرشدوه إىل ممارسة بعض أنواع الرايضة إن كان يطيقها ،أو قراءة كتاب إن كان يرغب ذلك

هبدف إشغاله عن التدخّي ،أو صرف تفكريه إىل شيء آخر ينسيه التدخّي.

 -20حاولوا مجيعاً عدم تعريضه لألوضاع والسلوكيات اليت جتعله يرغب يف التدخّي ،مثل االنفعال،

والغضب ،وامللل ،والوحدة.

 -21يف تلك األثناء ،إن كان مصراً على التدخّي ،فهناك بعض اإلجراءات جتعله خيفف من املداومة
عليه ،ويكرهه ،وإن كان راغب يف تركه ،فهي تساعده على التخلص من التعلق به.

 -22هذه اإلجراءات ،هي عالج لالضطراابت البدنية أو النفسية أو يف النظام الغذائي ،فينبغي أال
تقلقوا من االضطراب لديه ،فهو شيء طبيعي ،لكن أرشدوه إىل بعض األساليب الناجحة يف مكافحة

االضطراابت تلك ،وأنه مىت التزم هبا فهي ختتفي  -إبذن هللا  -يف مخسة أايم تلقائياً.
األعراض  /احللول

التشوق والتفكري يف السيجارة  /ليمارس هوايته املفضلة واملفيدة ،وليشغل فمه ابلسواك أو ببعض

احللوى
الشعور بتغري املزاج  /ليتنفس بعمق

الشعور ابلتعب واإلهناك  /لينم وقتاً كافياً
جفاف الفم واحللق  /ليشرب كميات وفرية من املاء والعصريات

الكحة وإضراابت  /النوم ليتناول محاماً دافئا يومياً
الشعور ابلدوخة  /ليذهب حيث اهلواء املنعش

الشعور ابمللل يف  /الفرتة املسائية ليذهب للتسوق أو الزايرة

الشعور ابجلوع  /ليستعمل العلكة"اللبان".
الشعور ابلتوتر  /ليمارس التمرينات الرايضية

امللل أثناء القيادة  /ليستمع إىل القرآن واحملاضرات واألانشيد
ضعف الرتكيز  /ليغري عمله أو يتنشط يف عمل آخر

اإلمساك  /ليتناول الفاكهة بكثرة

 -24أرشدوه إىل اإلكثار من تناول املاء لتطهري اجلسم من النيكوتّي واملواد الضارة ،مع التقليل من
شرب الشاي والقهوة.

 -25ال بد أن يتناول كوابً من عصري الربتقال أو الليمون بعد اإلفطار يومياً ،ألنه يثبط الرغبة يف

التدخّي.

 -26ليهتم ابالسرتخاء خالل األايم األوىل من اإلقالع عن التدخّي مع اإلكثار من تناول الفواكه

واخلضراوات ،واحلرص على جتنب األطعمة الدمسة.
 -27ليكثر من شرب السوائل وخصوصاً املاء ،لتساعد الرئتّي يف تنظيفها من ابقي التدخّي.

 -28نشري عليكم إذا مل يستجب االبن ،أو كانت استجابته ضعيفة ،زايرة اجلمعية اخلريية ملكافحة
التدخّي أو أحد فروعها املنتشرة يف اململكة العربية السعودية ،وذلك بغرض االستفادة من إمكانياهتا

وطرق العالج لديها النفسي والعضوي.

وعنواهنا  /اململكة العربية السعودية  -الرايض
الرمز الربيدي 11525

ص .ب59225 .

هاتف01 2780006 :
فاكس01 2780006 :

الربيد اإللكرتوينwww.sqs.s.orq :
وابهلل التوفيق ،وصل هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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كيف أتعامل مع هذا الطالب؟
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/التدخّي

التاريخ 1425/1/16هـ
السؤال

كيف أتعامل مع طالب يدخن ،ويهرب من املدرسة لكي يدخن؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فإن مرحلة الشباب ،وخاصة يف سنيِّة األوىل ،مرحلة حرجة ،هلا خصائصها ومزاايها اليت ينبغي للمريب

أن يكون عنده إملام هبا ،ولذلك أنصح نفسي واألخ السائل ابلقراءة يف هذا الفن وسؤال املختصّي

عما يشكل عليه ،أما عن هذا الطالب ،فالذي أراه يف أمره أموراً:
 -1إن كان الطالب ال يعلم أبن املدرس يعلم أنه يدخن ،فال ختربه بذلك؛ لئال ينكسر حاجز احلياء،
وعلى املعلم أن يكثف النصح غري املباشر حول هذا املوضوع ،واستخدام الوسائل املتاحة له من
مطوايت وملصقات ،وأشرطة ختدم هذا اهلدف.

 -2على إدارة املدرسة احلرص على منع الطالب من اخلروج من املدرسة ،أو اهلروب منها إال يف
ضيق احلدود؛ ملا يرتتب عليها من إشكاليات أخالقية وأمنية كثرية.

 -3متابعة الطالب ،والتعرف على أصدقائه ،ومدى أتثره هبم ،مث النظر يف كيفية إبعاده عنهم
أبسلوب ال يؤدي ملفسدة أعظم.

 -4إن كان الطالب يعلم أن معلمه يعلم عنه ،فليحاول املعلم أن جيلس معه جلسات إرشادية يبّي
له فيها أضرار التدخّي ،وخطر جليس السوء ،وذلك ابلطبع بعد استشارةٍ من الناصحّي يف طريقة
خماطبته وكيفية إقناعه.

 -5إن كان ويل أمر الطالب ال يعلم حبال ابنه ،فأرى إخباره ابلطريقة املناسبة؛ ليتابعه خارج وقت
الدوام ،ولعله يتعاون معك يف إصالحه.
 -6إن كانت ظاهرة التدخّي منتشرة عندكم فال بد من القيام حبملة توعية حول هذا املوضوع

ابلتعاون مع بعض اجلهات املعنية.

أسأل هللا أن يصلح لنا النية والذرية ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أقلع عن التدخّي

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/التدخّي

التاريخ 1425/05/03هـ
السؤال

كنت شاابً كثري اللهو ،كنت مفرطاً يف جنب هللا ،مث م هن هللا علي ابهلداية ،وتعرفت على أحد

املشايخ ،وكان السبب يف التزامي ،وبفضل من هللا تركت االستماع إىل األغاين ،وتركت أصحاب

السوء ،والتلفاز ،ومن كنت أتوهم أبين أحبها ،تغريت نظريت إىل احلياة ،أخذت أقرأ يف الكتب الدينية،
أستمع إىل أشرطة الوعظ ،وبدأت أتعرف على شكل املسلم ،وكيف يتصرف ،فنصحين الشيخ بقراءة

كتب السرية ،واالستماع إىل أشرطة العلماء.

ليت هبا ماعدا التدخّي ،فما زلت يف صراع
لقد استطعت أن اقلع عن أكثر املعاصي اليت كنت قد ابت ُ
مع هذه املعصية ،كلما ابتعدت عنه وعاهدت هللا ،نفسي تضعف أمامه ،ملاذا؟ ال أدري ،حيايت أشبه

ابجلحيم ،أفكر أين لو مت على هذه املعصية ،ماذا سأقول لريب؟ ويلي ،ويلي ،ويلي ،ساعدوين يف أن

أجد احلل وأن أترك هذه املعصية- .وجزاكم هللا خرياً -والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

األخ املكرم- :ثبتنا هللا وإايك على احلق ،وجعلنا وإايك هداة مهتدين.-

أخي الفاضل :هناك عيادات متخصصة يف مكافحة التدخّي ،وأدوية تساعد على ترك التدخّي،
ميكن أن تستفيد منها ،فإذا مل تكن عندكم يف بلدكم فيمكنك أن تراسلها عرب اإلنرتنت ،فتبحث أوالً
يف أحد حمركات البحث عن (مجعية مكافحة التدخّي)  ،وستجد يف نتيجة البحث مجعيات كثرية،
فراسلهم ابلربيد اإللكرتوين ،وخذ منهم املعلومات ،واطلب منهم مساعدتك.

وال تنس اإلكثار من الدعاء أبن يعينك هللا على ترك الدخان وبغضه ،واجتنب اجللوس مع املدخنّي.

وأخرياً :فإن -التدخّي وإن كان من اخلبائث وحمرماً ،-فإن معصية شربه ال ينبغي أن تدفعك إىل
اليأس من حالتك ،والظن أبنك إنسان غري صاحل ،فإنك  -وهلل احلمد -حسب ما ذكرت يف

رسالتك -على خري ،وفيك صالح واستقامة ،فاستقم على ما أنت عليه من اخلري ،وأكثر من
االستغفار ،وال يضرك  -إبذن هللا -هذه املعصية ،فال ينبغي أن يتالعب بك الشيطان ،فيدفعك إىل
الضعف ،وترك طريق االستقامة بسبب شربك للدخان ،واعلم أن هللا غفور رحيم ،وسعت رمحته كل

شيء ،وحاول ،وال تيأس يف سبيل ترك هذا الشراب الضار املؤذي املسبب لألمراض.
أسأل هللا أن يعينك على ذلك ،إنه على كل شيء قدير ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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عالج الشهوة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/العادة السرية

التاريخ 1423-12-21
السؤال

أان شاب أبلغ من العمر تسع عشرة سنة ،وكنت أمارس العادة السرية منذ أن بلغت ،ومل أكن أعلم
حبرمتها وال مضارها إال منذ زمن قريب ،وبعد ذلك حاولت التخلص منها بشىت الوسائل ،ولكن دون
جدوى ،فكرت يف الزواج ،ولكن حاليت املادية مل تسمح بذلك فأان أمتلك القوة اجلسمية أما املالية

فال .بدأت أحبث عن املواقع اإلابحية يف اإلنرتنت ،وكلما خرجت منها أو استخدمت العادة السرية

بكيت ودعوت هللا ابملغفرة ،ولكن سرعان ما أرجع إليها يف اليوم التايل ،مستواي الدراسي اخنفض

علي ،وأملي فيكم كبري بعد هللا أن تساعدوين يف حل هذه املشكلة وجزاكم
وآاثر العادة بدأت تظهر ه

هللا خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"
قرأت رسالتك ،وآملين ما أصابك ،واعتصر قليب وأان أقرأ حزنك من وقع الكلمات  -أعانك هللا
وربط على قلبك  ،-وقد أدركت معاانتك ،وإليك اجلواب:
أوالً :جيب أن تعلم أن ما أصابك من الذنوب هو مقدر عليك ،ولعل ذلك بسبب تقصريك يف أمر
ربك ،وذلك أن تكون عقوابت لذنوب سبقت أو لتقصري يف محل النفس على الطاعات.

اثنياً :أنت على خري -إن شاء هللا  -يف حماوالتك ،وحزنك ،وأتملك على ما حصل منك ،وهذا يدل
على إميانك ورجائك ملا عند هللا ،وخوفك من عقابه.

اثلثاً :أنت قادر ومتلك مجيع الوسائل إلصالح نفسك ،وإايك أن تعتقد أن حماوالتك السابقة الفاشلة
أفقدتك القدرة ،فإن الشيطان يريد منك أن تصل إىل مرحلة اليأس من صالح حالك ،وعند ذلك

تفرح عدوك على نفسك.

رابعاً :أنت وصلت إىل هذا املنحدر ابلتدرج ،فالصعود إىل القمة سيكون ابلتدرج أيضاً ،أغمض
واسرتخ يف مكان ٍ
خال ،وقل يف قرارة نفسك أان قادر على إصالح نفسي ،أان رجل ،ولدي
عينيك
ِ

وغري حالك
القدرة على النجاح (عشرين مرة) يستوطن يف عقلك الباطن قدرة خترج عقدة الفشلِّ ،
ونظامك يف مجيع ساعات االستيقاظ ،وابتعد عن اإلنرتنت ،وقل " :سالَم علَي ُكم الَ نَـبـت ِغي ا ْجل ِ
ّي "
اهلِ ْ
َ ٌ َ ْ ْ َْ
َ
[القصص ]55:ارتبط بعمل يشغل وقت فراغك سواء يف أمر دين أو دنيا ،صارح نفسك ،وخاطب
عقلك كم مرة فعلت هذه الفعلة ،وكانت البداية شهوة فأصبحت عادة مالكة لك تقوم هبا بال لذة،

فأصبحت عبداً هلا ،فهل يفعل العاقل ما يضره وال ينفعه؟ كنت متارسها وأنت اثئر تغالبك الشهوة،
َ
واليوم عادة تسريك فتمارسها فتدفعك إىل مثلها ،وهكذا تدور يف حلقة مفرغة ،تذكر الل هذات
املاضية ،هل تسعدك اآلن أم تشقيك؟ فهل من العقل واحلكمة أن يفعل ما يندم املسلم عليه يف
الدنيا قبل اآلخرة ،فالصرب عن الشهوة أيسر من احلزن ومعاجلة التوبة.
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أخي أراك تسكب الزيت على النار ،وتقول :ملاذا تشتعل هذه النار؟ كيف تقوم ابستدعاء املواقف
والصور من خيالك وأرشيف عقلك وتتلذذ بذلك فيعظم سلطان الشهوة ويثور بركان الرغبة هلذه
الفعلة  -سبحان هللا ما هكذا يكون العالج إذا مر خباطرك مشهد يؤثر عليك فاقطع حبل اخليال،
وقم واخرج من املكان ،واعمل ما يصرفك كأن تتصل ابهلاتف أو خترج ابلسيارة ،وأما مشاهدتك

للصور عرب اإلنرتنت فهذا حيتاج إىل استئصال ،غض بصرك عن النظر إىل من حتب ،وال تغشى

املواقف اليت تستثار فيها شهوتك كاألسواق ،وأمام املدارس ،أو يف مدرستك أو يف املناسبات،
احرص على قراءة القرآن ،وطول املكث يف املسجد واملبادرة إىل الصالة ،وكثرة زايرة القبور وتشييع

املوتى ،وحاول أن تربط نفسك ابلصاحلّي من عباد هللا جتد يف أخالقهم ُحسناً ،أكثر من ذكر هللا يف
خلوتك ،وصل على حممد  -صلى هللا عليه وسلم -وأكثر من ذلك.

وهناك وسائل خاصة جداً:
ال أت ِو إىل الفراش إال إذا غلبك النوم ،ال تنم وحدك ،وال جتلس يف احلمام إال بقدر احلاجة ،وادخل
وأنت خائف ،فإذا خرجت وسلمت فافرح ،وامحد ربك ،وال تنم إال على طهارة وعلى جنبك األمين،
وال تنم على بطنك ،والبس من السراويل ما هو واسع ،وإايك والضيق والقصري ،وابتعد عن مجيع

واحملال اليت تذكر مبا فيك ،وإايك والتحدث لآلخرين عن عملك ،واسترت
ّ
الكتب واجملالت والصور

يسرت هللا عليك.

وإين أختم رساليت إليك آبية من كتاب هللا ،وحديث من سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم فقد
ّذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم الَ تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة ِ
ِ ِ
هللا إِ هن هللا يَـ ْغ ِف ُر
ْ ََ
َ
ي ال ِ َ ْ َ َ
ْ
قال  -تعاىل " :-قُل اي عباد َ
ِ
ِ
ُّ
ين الَ يَ ْد ُعو َن َم َع
الذنُ َ
وب َمجيعاً " [الزمر ]53:بل يبدهلا لك حسنات  -إن صدقت توبتك  ،-وال ّذ َ
ِ
ِ
ْق أَاثَماً " إىل
وم ْن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
هللا إِ َهلاً َ
ك يَـل َ
س الهيت َح هرَم هللاُ إِاله ابحلَِّق والَ يَـ ْز ُنو َن َ
آخ َر َوالَ يَـ ْقتُـلُو َن النهـ ْف َ
ِ
ك يـب ِّد ُل هللا سيِئاَهتِِم حسناَ ٍ
ِ
ِ
ت وَكا َن هللاُ غَ ُفوراً
قوله " إاله َم ْن اتَ َ
آم َن َو َعم َل َع َمالً صاَحلاً فَأُولَئ َ ُ َ
ب َو َ
ُ َّ ْ َ َ
َرِحيماً " [الفرقان. ]70-86 :
وأما احلديث فهو بشرى لك ما دمت جتاهد نفسك.
ولفظه " :أذنب عبد ذنباً ،فقال :الله هم اغفر يل ذنيب ،فقال هللا :أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رابً

يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب ،فقال :أي ِ
رب اغفر يل ذنيب ،فقال هللا  -سبحانه :-
عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب فقال :أي ِ
رب اغفر يل
ذنيب فقال هللا :أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب اعمل ما شئت ،فقد

غفرت لك " أخرجه مسلم (. )2758

وهللا أسأل أن حيفظك من نفسك والشيطان ،ويقر عينك ابالستقامة على الصراط املستقيم.
مالحظة :يف حكم استعمال العادة السرية خالف بّي أهل العلم ،فمنهم من قال :إهنا مباحة ،وقال

آخرون :إهنا مكروهة ،وقال مجع :إهنا حمرمة ،والراجح أهنا مكروهة وعند االضطرار إليها فهي يف
حكم املباح ،لكن اإلدمان عليها له عواقب سيئة جداً.
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ابين مراهق

اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/العادة السرية

التاريخ 1425/1/4هـ
السؤال

ابين مراهق ،وعمره  14سنة ،وأشك أنه ميارس العادة السرية ،فماذا أعمل معه؟

اجلواب
احلمد هلل ،والصالة السالم على رسول هللا ،أما بعد:

فمن املعلوم أن الشاب يف أول شبابه يعيش مرحلة تسمى ابملراهقة على حد تعبري الرتبويّي ،وهذه

املرحلة حتتاج إىل عناية خاصة من اجملتمع عموماً ،ومن األسرة خصوصاً ،ولذلك فإين أرى أن يوسع

املريب اطالعه فيما يتعلق ابلتعامل مع املراهق؛ نظراً لطبيعته اخلاصة اليت  -أحياانً -حتتاج إىل مهارة
يف التعامل معها.

وأنت  -أخي السائل -ينبغي لك النظر يف حال هذا املراهق الذي تتحدث عنه ،وحماولة الوصول
إىل أنسب احللول هلذه القضية ،ومنها:

 -1عدم إشعاره أبنك تشك فيه؛ حىت ال ينكسر حاجز احلياء من انحية ،وحىت ال ينتبه ألمر قد

يكون غافالً عنه من انحية أخرى.

 -2هناك كتب ،وأشرطة تتناول بعض القضااي املتعلقة ابلشباب ،ومنها هذه القضااي( :العادة
السرية)  ،لكن ينبغي أن حيرص على املواد اليت ال ختدش احلياء وال ختل ابملروءة.

 -3حاول إبعاد هذا الشاب عن كل ما قد يسبب له إاثرة ،سواء أكان ذلك عن طريق البصر أو
السمع ،أو غري ذلك.
 -4الوقت إن مل تشغله ابلطاعة شغلته ابملعصية ،حاول إشغال وقت ابنك بكل انفع ومفيد ديناً
ودنيا.
 -5احلرص على عدم متكّي الشاب بصورة ال حيس هبا من إطالة اخللوة بنفسه إال إن عُلِ َم منه
االستفادة من ذلك.
 -6عدم إرغام الشاب للذهاب للنوم قبل إحساسه حباجته للنوم؛ ألن ذلك الوقت أكثر وقت
حتصل فيه األفكار واخلواطر.

 -7النظر يف جلساء الشاب ،مع احلرص على إشراكه يف جمموعة ملتزمة بواجبات الدين.
 -8الدعاء للشاب بظهر الغيب أبن يصلحه هللا.
أسأل هللا أن يصلح النية والذرية ،وهللا أعلم ،وصل هللا على نبينا حممد.
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العادة السرية
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة
املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/العادة السرية

التاريخ 1423-11-1

السؤال

فضيلة الشيخ سلمان حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أرجو التكرم إبيضاح حكم العادة السرية ابلتفصيل وطرق اخلالص منها.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل  ,والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وبعد:

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع" اإلسالم اليوم"
ضة
االستمناء يف اللغة :استفعال من املين ،وهو :استدعاء املين إبخراجه ،ويطلق عليه أيضاً :اخلَ ْ
ض َخ َ
 ,ويكون أيضاً أبي وسيلة أخرى ،وهو ما يسمى اليوم :العادة السرية.
وللعلماء يف حكم االستمناء ثالثة أقوال  ,وهي كالتايل:

القول األول:

التحرمي مطلقاً ،وعلى ذلك :أكثر الشافعية  ,واملالكية  ,واحلنابلة يف قول هلم يف املذهب.

وقد استدلوا أبدلة أمهها:
 -1قوله تعاىل ه ِ
وج ِهم حافِظُو َن * إِهال َعلَى أَ ْزو ِ
ِ ِ
ِه
ري
اج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
َ
َ
(والذ َ
ت أ َْميَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
ِ
ّي) (املؤمنون)
َملُوم َ
 -2حديث" :انكح اليد ملعون"
 -3حديث" :سبعة ال يكلمهم هللا  ,وال ينظر إليهم  ...وذكر منهم :الناكح يده "
 -4االستمناء ينايف حتصيل منفعة التناسل اليت عُلم حمافظة الشرع عليها.
 -5االستمناء ينايف ما ورد يف الشرع من الرتغيب يف النكاح.

 -6يقاس االستمناء على اللواط جبامع قطع النسل  ,وعلى العزل  ,وأنه استمتاع ابلنفس.
 -7واحتجوا أيضاً أبن االستمناء له مضار طبية.
القول الثاين:
اإلابحة مطلقاً ،وممن قال بذلك :أمحد بن حنبل  -رمحه هللا  -يف رواية عنه ،وبعض األحناف ،وابن
حزم ،وهو قول :جماهد وعمرو بن دينار ،وابن جريج ،وابن عباس فيما يفهم من كالمه.
قال اإلمام أمحد رمحه هللا :املين إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.

وقال ابن حزم رمحه هللا :ألن مس الرجل ذكره بشماله مباح ،ومس املرأة فرجها كذلك مباح إبمجاع

األمة كلها ،فليس هناك زايدة على املباح إال التعمد لنزول املين ،فليس ذلك حراماً أصالً.

وقد تعقب الشوكاين -رمحه هللا -أدلة احملرمّي لالستمناء ،يف كتابه :بلوغ املُىن -تعقيبات أمهها:

 -ابلنسبة لآلية  ,فال عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير لألزواج  ,أو ملك اليمّي  ,وإال لزم كل ما

يبتغيه اإلنسان  ,وهو مغاير لذلك  ,وأن ال يبتغي ملنفعة يف املنافع اليت تتعلق ابلنكاح  ,ومع تقييده
بذلك  ,البد من تقييده بكونه يف فرج من قُـبُ ٍل أو دبر ..فيكون ما يف اآلية يف قوة قولنا :فمن ابتغى
نكاح فرج غري فرج الزوجات واململوكات فأولئك هم العادون.

 األحاديث اليت استدل هبا احملرمون ضعيفة أو موضوعة وال يصح منها شيء.فري ّد أبن ذلك يُسلّم به إذا استمىن من له زوجة
 -أما منافاة االستمناء للشرع بقطعه للنسل؛ َُ

حاضرة ،ال من كان أعزابً ،ويضره ترك االستمناء.

 وأما منافاته للرتغيب يف الزواج؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه ابالستمناء. -وقياس االستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛ فاللواط يف فرج  ,واالستمناء ليس يف فرج.
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 قياسه على العزل ال يصح؛ ألن األصل وهو العزل خمتلف يف حترميه؛ فال يصح القياس عليه ,والراجح جواز العزل بشرطه  ,كما بيناه يف حبث مفرد.
القول الثالث:

التفصيل  ,وهو التحرمي يف حالة عدم الضرورة  ,واإلابحة يف حالة تقتضي ذلك  ,وهي الضرورة ,
كخوف من زان  ,أو مرض  ,أو فتنة  ,وعلى ذلك بعض احلنابلة واحلنفية.

وع ّزر عليه؛
قال البهويت يف شرح املنتهي :ومن استمىن من رجل أو امرأة لغري حاجة َح ُرَم فعلُه ذلكُ ،

ألنه معصية  ,وإن فعله خوفاً من الزان أو اللواط؛ فال شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ،بل

أوىل.

ويف حاشية ابن عابدين :وجيب  -أي :االستمناء -لو خاف الزان.
ويف حتفة احلبيب :وهو وجه عند اإلمام أمحد  ,أي اجلواز ،عند هيجان الشهوة.

ويف جمموع الفتاوى :وعند خشية الزان  ,فال يُعصم إال به  ,ومثل أن خياف إن مل يفعله ميرض .وقال

ابن القيم يف البدائع :وهو أيضاً -أي االستمناء -رخص فيه يف هذه احلالة عند طوائف من السلف

واخللف.

األضرار الصحية :تكلم كثري من املعاصرين يف أضرار االستمناء الصحية على مجيع أجهزة اجلسم:

التنفسي  ,والدوري  ,والعضلي  ,والعصيب  ,والتناسلي ..واحلقيقة أنه مل يثبت طبياً إىل اآلن يف حبث
علمي أكادميي موثق بتجارب علمية أن االستمناء له أضرار طبية.

وقد حكى الشوكاين اإلمجاع على جواز االستمناء بيد الزوجة  ,وكل ما يعرض يف املضار الطبية يف

االستمناء بكف اإلنسان نفسه فكذلك بكف الزوجة!!
األضرار النفسية للعادة السرية:

وأسوأ ما يف العادة السرية هو :هذا األثر النفسي الذي حتدثه عند من يدمن القيام هبا؛ فهي حتدث

أثراً سلبياً على الشخص يؤدي به إىل:
 -1إحساس ابلدانءة ومنافاة املروءة.

عار ابلرجل الدينء؛ فكيف ابلرجل الكبري!!)
قال القرطيب رمحه( :االستمناءُ ٌ

 -2قال ابن حزم -رمحه هللا  -بعد إابحته لالستمناء( :إال أننا نكرهه؛ ألنه ليس من مكارم األخالق
 ,وال من الفضائل) .
 -3مقت النفس.

 -4الشعور ابلنفاق.
 -5اإلحباط خاصة بعد اإلنزال مباشرة؛ إلحساس الشخص أنه خسر ومل يضف جديداً إال لذة

وقتية.

 -6اخلجل من النفس  ,خاصة أن هذه العادة متارس سراً يف خفاء.
 -7القلق والتوتر.

 -8تصل بعض احلاالت إىل االنتكاس والتن ّكب عن الطريق السوي؛ لشعوره ابزدواجية الشخصية.
 -9صعوبة اإلقالع عنها ملن أدمنها حىت بعد الزواج  ,وكثرياً ما حيصل شقاق بّي الزوجّي من
رواسبها.

 -10الكآبة النفسية ,واالنطواء  ,والبعد عن احلياة االجتماعية؛ مما يؤدي إىل شرود الذهن.
 -11أيضاً توقع األضرار املستقبلية يظل كامناً يف النفس بعد كل ممارسة؛ مما يؤدي إىل انعكاسات
نفسية خطرية.
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فصل من العلماء فاملنع والتحرمي
ومما تقدم من أقوال األئمة والعلماء فالذي منيل إليه هو :قول من ّ

للعادة السرية أوىل  ,إال إذا اضطر اإلنسان إليها؛ لعدم قدرته على الزواج أو الصوم  ,بعد االجتهاد
فيهما ،وكمسافر بعيد عن زوجته  ,وما أشبه هذا  ,مع احلرص على عدم اإلكثار منها؛ ملا يرتتب

عليها من أضرار كما سبق  ,وحىت ال تتحول إىل طريق للبحث عن الشهوة بدالً من إطفائها  ,أو

احلد منها  ,وينبغي اللجوء إىل هللا عز وجل واإلانبة إليه والدعاء ابالستعفاف؛ فهو سبحانه العاصم
من كل سوء واملوفق لكل خري.

وهنا نذكر أنه حىت على القول بتحرميها فإهنا ذنب كغريه من الذنوب تكفره التوبة واالستغفار ،وينبغي

أال يستسلم الشاب للحزن واليأس ،والشدة على النفس يف التقريع مما يعوقها عن كثري من سبل اخلري
بعد ذلك ،والعجيب أن كثريين يقعون يف ذنوب هي أعظم من العادة السرية كالكذب يف احلديث،
والغيبة ،والنوم عن صالة الفجر  ، ...وهكذا ،ومع ذلك ال يلومون أنفسهم بعض هذا اللوم ،وال

حيسون بشيء من أتنيب الذات ،بينما يتعاملون مع موضوع العادة السرية حبساسية مفرطة ،حبيث
تؤثر على كثري من نواحي حياهتم السلوكية والدراسية والتعبدية.
واملطلوب وضع األمور حبجمها احلقيقي ،وقد جعل هللا لكل شيء قدراً.
مث إن الوقوع يف هذه العادة له أسباب ،منها:

 -1أتخري الزواج :فكثري من الشباب ال يقدمون على الزواج املبكر ،بسبب عقبات كثرية قد تواجه
الشاب يف بيته أو جمتمعه ،أو غري ذلك.
 -2ضعف الوازع الديين :فإن ضعيف اإلميان ،كلما حتركت يف نفسه شهوة أو نزوة ،سارع إىل
قضائها ،وأما قوي اإلميان ،فإن عنده الصرب والعفة ،واخلوف من هللا تعاىل؛ فينهى النفس عن اهلوى.
 -3ال ه
شبَق :شدة الغُلْمة وطلب النكاح :لسان العرب (. )171/10واإلاثرة اجلنسية :حيث إن

الرجل إذا شاهد ما يثريه ،سواء رأى امرأةً ،أو صورةً ،أو غري ذلك ،فإهنا تولد لديه ما يسمى ابلشبق

واإلاثرة.

-4التعود :فإن الشاب إذا وقع يف العادة السرية بعض املرات؛ فإهنا تصبح عادةً -كما مسيت-

ويصبح الشخص يفعلها ،وإن مل يكن هناك دافع كبري هلا ،ولكن مبقتضى العادة اليت هيمنت عليه؛

بل إن بعضهم -والعياذ ابهلل -بعد أن يتزوج ،وييسر هللا له احلالل؛ ال جيد لذة إال يف ممارسة هذه

العادة الشائنة.
-5أهنا تتحول -مع التعود -من قضاء للشهوة إىل رغبة يف حتصيل اللذة :ذلك أن الشاب يفعل
هذه العادة أول مرة؛ ليتخلص من الشهوة اليت تفور يف جسده كالنار ،لكنه بعدما يعتادها يصبح

يفعلها جملرد حتصيل اللذة -وإن مل يكن هناك شهوة تتأجج يف جسمه.-
 -6اخللوة واالنفراد :وخباصة الذين يكثرون من مشاهدة الصور احملرمة ،فإن أحدهم إذا خال وانفرد
بدأت الصور اليت سبق أن رآها تعود إىل ذاكرته ،ويستعرضها ذهنه ،وترتاقص يف عينيه؛ مث يدعوه
ذلك إىل الوقوع يف العادة السرية.

فإىل كل شاب وقع يف هذه العادة وأصبح أسرياً هلا متشوفاً إىل االنعتاق منها أقول:

أنت قادر على ذلك ،ومتلك مجيع الوسائل إلصالح نفسك ،وإايك أن تعتقد أن حماوالتك السابقة
الفاشلة أفقدتك القدرة ،فإن الشيطان يريد منك أن تصل إىل مرحلة اليأس من صالح حالك ،وعند

ذلك تفرح عدوك على نفسك.
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اسلك منهجاً رشيداً يف التغيري ،فأنت وصلت إىل هذا املنحدر ابلتدرج ،فالصعود إىل القمة سيكون

ابلتدرج أيضاً ،غري حالك ونظامك يف مجيع ساعات االستيقاظ ،ارتبط بعمل يشغل وقت فراغك

سواء يف أمر دين أو دنيا ،صارح نفسك ،وخاطب عقلك :كم مرة فعلت هذه الفعلة ،وكانت البداية

شهوة فأصبحت عادة مالكة لك تقوم هبا بال لذة ،أصبحت عبداً هلا ،كنت متارسها وأنت اثئر

تغالبك الشهوة ،واليوم صارت عادة تسريك فتمارسها مث تدفعك إىل مثلها ،وهكذا تدور يف حلقة

مفرغة.
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العادة السرية حطمتين
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/العادة السرية
التاريخ 1426/01/07هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعاين منذ سنوات من العادة السرية ،ومل أستطع أن أفك نفسي من أسرها ،مع علمي التام أبضرارها

من مجيع اجلوانب ،وقبل ذلك حكمها الشرعي ،ولكين اآلن يف صراع حمموم مع هذه السيئة،

خصوصا وأنه يسألين طاليب أكثر من مرة عن حكمها وأضرارها ،وأجيبهم مبا علمت من األدلة
ً

الشرعية والطبية والنفسية ،وبعد هذا أرى أين أجترأ على هللا بوقاحة ،عندما أمنع غريي وأحذرهم من

مدرسا يف
هذه العادة وأان أمارسها منذ سنوات ،وبصراحة اي شيخ أرى أين ال أصلح ألن أكون ً

املسجد وأان على هذه احلال ،املصيبة أين أعرف أن هذا من مداخل الشيطان حىت أترك االستقامة،

ولكين ال أستطيع االستمرار على هذه احلال! وأريد إخبارك أين استخدمت مجيع طرق مكافحة هذه
اعا يف
العادة من صيام ،أو غض البصر ،أو العلم الشرعي ،ومل أستطع ،وأشعر اآلن أين أسري سر ً

طريق ال أعرف ما هنايته ،وإىل أين سينتهي يب املطاف ،فأسألك ابهلل ،وأستحلفك به أن تساعدين،

ولك من هللا أجري ،وأجر من هم حتت يدي من شباب املسلمّي .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوال -أحبك هللا الذي أحببتنا فيه ،وجعلنا وإايك من املتحابّي يف هللا ،فيظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل
ً
مجيعا من العاملّي هلذا الدين العظيم الذي
خريا على ثنائك ،ونرجو أن نكون ً
إال ظله ،وجزاك هللا ً

أكرمنا هللا به ،وإن من أعظم نعم هللا على العبد أن يستعمله يف مرضاته ،وإذا أحب هللا عب ًدا استعمله
مجيعا من هؤالء.
يف عمل اخلري مث قبضه عليه ،وإين ألرجو هللا أن جيعلنا ً

اثنيًا -أعجبين فيك صراحتك وإحاطتك ابملشكلة وطبيعتها.

اثلثًا -إن إدراك اإلنسان لطبيعة مشكلته ،وعلمه ابألسباب املوقعة فيها يسهل الوصول للحل ما دام
جادًّا يف ذلك ،وقد حملت من كالمك وحديثك ضيقك الكبري من هذا التناقض الذي تعيشه ،أو

االزدواجية يف جانب من جوانب شخصيتك ،حيث تنهى عن أمر وأتتيه ،وهذا يف حد ذاته بداية

احلل ،واعلم أنه عالمة على إميانك الصادق ،واستقامتك اجلادة؛ ألن كراهية املنكر وإتيانه دليل على

إميان العبد وصدق توجهه إىل هللا سبحانه ،ولذلك أقرتح عليك -كحل هلذه املعضلة -ما يلي:
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 إن كنت تستطيع الزواج فعليك ابملسارعة يف ذلك ،وإذا كنت تقول ظرويف املادية ال تسمح أقوللك :اتق هللا وابدأ مشوار الزواج؛ من خطبة وغريه ،وسوف تتسهل األمور ،إبذن هللا ،ويف احلديث
اه ُد ِيف سبِ ِ ِ
ِ
اَّلل عو ُهنُم :الْمج ِ
اَّلل ،والْم َكاتَ ه ِ
اءَ ،والنهاكِ ُح
الصحيح" :ثََالثَةٌ َح ٌّق َعلَى ه َ ْ ْ ُ َ
َ
يل ه َ ُ ُ
ب الذي يُ ِري ُد ْاأل ََد َ
اف" .أخرجه الرتمذي ( )1655والنسائي ( . )3120فاعزم على األمر وتوكل على
اله ِذي يُ ِري ُد ال َْع َف َ
وأعرف َمن كانت حالته شبيهة حبالتك وكان من أفقر خلق
هللا ،يعينك ربك ويسهل عليك الصعب.
ُ

ماال للزواج .فقيل له :ابدأ
هللا ،وملا أشري عليه ابلزواج قال :ومن أين أملك قوت يومي حىت أملك ً

املشوار وستتسهل األمور ،إبذن هللا ،يقينًا ابلوعد املذكور يف احلديث النبوي الشريف .وسبحان هللا
جاءته اإلعانة من كل مكان ،فتوكل على هللا اي أخي ،واطرق األبواب املشروعة وستُعان -إن شاء

هللا.

ولو فرضنا صعوبة األمر يف ذلك ،وختشى على نفسك الوقوع يف احلرام ،فال أبس ابرتكاب أدىن

املفسدتّي اتقاء أعالمها ،فارتكاب العادة السرية أو نكاح اليد أهون من الوقوع يف الزىن أو اللواط،

واستشعر عند فعلها ابرتكاب املعصية ،وخوفك من هللا أن يغضب عليك ،مث أحل عليه أن جينبك

الفتنة ،والشر ،واملعصية ،وحيبب إليك اإلميان والطاعة ،وأن يسهل عليك احلالل؛ فإنه قريب من
عبده ال خيذله وال يرده خائبًا.
مث عليك -ابرك هللا فيك -التقليل من األكل ،وغريه من أسباب إاثرة الشهوة؛ فإنه سبب مهم يف
التخفيف من هذه املعصية وكرهها.

وأقرتح عليك إشغال أكثر وقتك يف عمل خري كالدعوة إىل هللا ،أو السعي على األرملة واملسكّي ،أو

ما شاهبه ،أو يف عمل مباح من األعمال اليت تكسب هبا رزقًا؛ حىت جتهد وتصل إىل بيتك ال جتد وقتًا
للتفكري يف مثل هذه املعصية.
تصرب يصربه هللا ،وهللا معك ،وندعو هللا يل ولك أن يرزقنا فعل
اصرب ،وما صربك إال ابهلل ،ومن ه

اخلريات وترك املنكرات ،وحب املساكّي ،وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غري مفتونّي .والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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ماذا أقول له ليلة الدخلة؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/العادة السرية

التاريخ 1424/12/2هـ
السؤال

السالم عليكم:
فضيلة الشيخ :أان شابة أبلغ من العمر  23سنة ،أتى إيل أكثر من خطيب يف اآلونة األخرية ،لكن

رفضتهم كلهم؛ ألين مل أكن أريد الزواج بعد ،ولكن بعد يومّي أو ثالثة أايم سوف أييت رجل مسعت

عنه ،ورمبا أوافق عليه ،لكن مشكليت هي أين قد مارست العادة السرية -أجلكم هللا ،-وأظن أين قد
فقدت بكاريت.

أوالً :كيف أعرف هل فعالً فقدهتا؟ أريد الزواج من الرجل ،ولكن ما أقول له ليلة الدخلة؟ ال أستطيع

أن أصارح أحداً من أقاريب أو أهلي؛ ألهنم سوف يزيدون املشكلة .هللا يسرت علينا وعليكم ،ويتوب
علينا وعليكم ،اي رب.

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى  -صلى هللا عليه وعلى
آله وصحبه -وبعد:

إىل األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بعد قراءيت رسالتك فهذا اجلواب:

ِ
استعملت شيئاً حاداً أثناء قيامك هبذا
األصل بقاء عذريتك وبقاء غشاء البكارة سليماً ،إال أن تكوين

الذنب القبيح.

ولفقد غشاء البكارة عالمات تعرفها الفتاة ،وقولك( :أظن) ال يفيد اليقّي يف ذلك ،فالذي عندك
جمرد ظن ،أو احتمال ،وغالباً يكون ذلك ضعيفاً ،وإلزالة هذا الشك ال مينع أن تعرضي نفسك

للكشف الطيب بواسطة طبيبة مسلمة ثقة مأمونة ،وهي اليت تقرر لك هل فقدت غشاء البكارة أم ال؟

وعلى كل حال عليك ابلتوبة إىل هللا ،والبعد عن كل ما يثريك ،وعليك بغض بصرك ،والتحلي ابلعفة،
وأكثري من الدعاء ،هذا ،وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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افتض بكارهتا فهل جيب شيء غري التوبة؟!
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان

التاريخ 1427/04/05هـ
السؤال

لدي صديق عزيز علي يبلغ من العمر  27عاماً وهو متزوج -وهلل احلمد -ولكن هناك ذكرى

نغصت عليه ذاكرته وحياته هذه الذكرى كما قال يل أنه عندما كان يف  15-13عاما كانت تربطه

عالقة قويه بفتاة صغرية تبلغ من العمر السابعة أو الثامنة فكان صديقي يداعبها كما يداعب املرء

حرمته ولكنه مل يدخل امليل يف املكحلة ولكنه يف إحدى األايم فض بكارهتا إبصبعه وهو ال يعلم ماذا
يعين هذا أو ما عواقب هذا الفعل وكل هذه األعمال عملها ومل يبلغ سن الرشد بعد.

شيخنا الفاضل أرجو أن تفيدوين يف هذا هل يطلب من البنت الزواج؟
أم أن فرتة ما قبل احللم مل يكن حماسبا عليها؟

ونعتذر اإلطالة ولكين أرجو اجلواب الشايف من فضيلتكم.

ابرك هللا فيكم وجزاكم خري اجلزاء.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما بعد:
فالواجب على صديقك املذكور يف السؤال التوبة مما حصل منه وذلك ابلندم على ما فات والعزم

على عدم العودة إليه .وكونه منزعج من ذلك هذا يدل على ندمه ،والندم توبة .وال يلزمه مع ذلك

أن يطلب هذه البنت للزواج كما أين ال أرى له أن يتحدث معها يف هذا األمر وكونه يقول إنه قد

فض بكارهتا هذا ظن منه قد ال يصح .املهم أن ينصرف عن هذا األمر ويقبل على هللا تعاىل ابلتوبة
واالستغفار والطاعة والبعد عن االختالط ابلنساء.

وإن فيما حصل من هذا الشاب لدرس وعربة يف خطر االختالط حىت بّي األطفال ولذا جاء يف
احلديث" :مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنّي واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم

يف املضاجع  " ...أخرجه أبو داود ( )495وغريه إبسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
ذكورا وإاناث وأن
عن جده -رضي هللا عنه -فالواجب على اآلابء واألمهات أن ينتبهوا ألوالدهم ً

يربوهم على األدب وحفظ العورات وحسن الكالم واألخالق وأداء الصالة وغريها مما حيتاجون إليه.

أصلح هللا احلال والعيال وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله.

()243/19

زنت وتريد أن تتوب
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان

التاريخ 1424/12/6هـ
السؤال

هل يقبل هللا توبيت بعد الزان؟ وهل يغفر يل؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،ذي الطول ،ال إله إال هو ،إليه املصري،

والصالة والسالم على إمام التائبّي القائل" :وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من
سبعّي مرة" أخرجه البخاري ( )85/11من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-صلى هللا وعلى آله

وصحبه أمجعّي ،وبعد:

إىل األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

أخيت السائلة ،لقد قرأت رسالتك بكل مرارة وحزن ،ويعلم هللا أنه قد ساءين جداً ما وقعت فيه من

جرمية الزان ،تلك اجلرمية املنكرة ،والكبرية املوبقة املهلكة ،واليت هي عدوان آمث على العرض ،وهتك

للسرت ،وتدنيس للشرف ،وقتل للفضيلة ،وإماتة للعفاف واحلشمة ،ونشر للرذيلة ،وإضاعة
لألحساب واألنساب ،وعار وشنار على صاحبها ،فهذه اجلرمية البغيضة تنايف اإلميان وجتافيه ،فعن أيب

هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يزين الزاين حّي يزين وهو
مؤمن" متفق عليه البخاري ( ، )2475ومسلم ( ، )57وعنه  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إذا

زىن العبد خرج منه اإلميان فكان كالظلة ،فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه اإلميان" أخرجه الرتمذي

( ، )2625وأبو داود ( )4690من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-ومع هذا كله وفوق هذا

كله من اتب إىل هللا اتب هللا عليه ،بل إذا صدق يف توبته فإن هللا يبدل هذه السيئات إىل حسنات،
وإن شئت فاقرئي قوله  -تعاىل " :-والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم
هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاان إال

من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً"
[الفرقان. ]70-68 :
أر ِ
أيت  -اي أمة هللا  -كيف أن هللا  -جلهت قدرته ووسعت رمحته  -لطيف بعباده" :يبدل هللا

سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" ،بل قد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أن هللا -

سبحانه وتعاىل وتقدس يف عليائه  -يفرح بتوبة العبد حّي يتوب إليه ،عن أنس -رضي هللا عنه-قال:

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-هلل أشد فرحاً بتوبة عبده حّي يتوب إليه من أحدكم كان
على راحلته أبرض فالة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ،فأتى شجرة فاضطجع يف

ظلها ،وقد أيس من راحلته ،فبينما هو كذلك إذ هو هبا قائمة عنده ،فأخذ خبطامها مث قال من شدة

الفرح :اللهم أنت عبدي وأان ربك ،أخطأ من شدة الفرح" متفق عليه البخاري ( ، )6309ومسلم
( ، )2747واللفظ ملسلم.

فيا أمة هللا ،البدار البدار إىل التوبة النصوح ،والرجوع إىل هللا والندم على ما حدث ،ولقد وضع أهل

العلم شروطاً للتوبة النصوح وهي:
( )1اإلقالع عن الذنب.

( )2الندم على فعل هذا الذنب والبكاء عند تذكره.

()244/19

( )3العزم األكيد على عدم العودة إليه مرة أخرى.
فسارعي ابلتوبة اي أمة هللا مبجرد قراءتك هلذه الكلمات ،وأذريف الدمع سخيناً سخياً على ما فات،

عسى هللا أن يطلع عليك بعّي الرضا ،فيتوب عليك ويقبلك ،فال تقنطي من رمحة هللا .عن أيب موسى

األشعري  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن هللا -تعاىل -يبسط
يده ابلليل؛ ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار؛ ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من

مغرهبا" أخرجه مسلم (. )2759

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من اتب قبل أن
تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه" أخرجه مسلم ( ، )2703وهناك أمور جيب عليك أن

تراعيها وهي:

( )1البعد كل البعد عن مصاحبة أهل الشر والفجور من نساء ورجال ،فيجب أن تقطعي عالقتك
بكل صاحب سوء وخصوصاً من كانت لك معه عالقات آمثة.

( )2البعد عن كل شيء يثري شهوتك ،ويزيد من فوراهنا ،سواء كان هذا مسموعاً أو مشاهداً أو

مقروءاً.
( )3اإلكثار من االستغفار واحملافظة على الصالة ،وقيام الليل ،وقراءة القرآن وقراءة ما ينفعك يف
دينك ودنياك ومساع األشرطة اإلسالمية النافعة.

( )4عليك دائماً أن تتذكري أن هللا يطلع عليك ويراك ،فاحرصي أن يراك حيث أمرك ويفتقدك
حيث هناك.

( )5عليك مبصاحبة أهل اخلري ،وحضور جمالس العلم والذكر.

( )6عليك اإلسراع ابلزواج إذا تقدم لك شاب صاحب دين وخلق ،فهذا أمجل لك وأسرت.
( )7عليك بغض البصر عن كل ما حرم هللا عليك من النظر إىل الرجال وكل ما يثري شهوتك؛ امتثاالً
ألمر هللا  -تعاىل" :-وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن"
[النور. ]31 :

( )8عليك أن تشغلي نفسك بطاعة هللا؛ ألن النفس إذا مل تشغليها بطاعة هللا شغلتك ابملعصية.
( )9إذا كان عندك شهوة قوية ومل يتيسر لك الزواج بعد فعليك ابلصوم؛ ألن الصوم حيد من هليب
الشهوة ،ويطفئ من انرها ،عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم" :-اي معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن
للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء" متفق عليه البخاري (، )5065-1905

ومسلم ( ، )1400ومعىن قوله" :فإنه له وجاء" أي وقاية له من الوقوع يف احلرام ،والنساء يف ذلك

مثل الرجال؛ لقوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن النساء شقائق الرجال" رواه الرتمذي ( )113وأبو

داود ( )236من حديث عائشة  -رضي هللا عنها .-
( )10عليك ابلتحلي ابلعفاف واحلشمة والوقار حىت ييسر هللا أمر زواجك قال -تعاىل:-
"وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنهم هللا من فضله" [النور. ]33 :

( )11عليك اباللتزام بشرع هللا يف كل كبرية وصغرية ،وعليك ابرتداء احلجاب الشرعي واحملافظة على
مسعتك ومسعة أهلك.

( )12عليك بكثرة الدعاء والتضرع إىل هللا واللجوء إليه أبن يقبل هللا توبتك ويغفر زلتك ،ويسرت

عيبتك ،ويعفو عن خطيئتك ،ويطهر قلبك ،وحيفظ فرجك ،وييسر أمرك ابلزواج ،وأبشري خبري فهو
 سبحانه  -القائل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة: ، ]186وقال -تعاىل" :-أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء" [النمل. ]62 :

()245/19

سر هللا أمر زواجك احذري مث احذري مث احذري أن ختربي زوجك مبا
( )13وأخرياً أقول لك إذا ي ه

كان منك يف سالف زمنك ،فاسرتي على نفسك كما سرت هللا عليك ،وأكرر وأقول :إايك مث إايك مث

إايك أن ختربي زوجك أو أي أحد مهما كان قريباً منك أو حبيباً إىل قلبك ،فلرمبا انقلب هذا القريب
إىل بعيد واحلبيب إىل عدو بغيض ،فاحذري  -اي أمة هللا  -أن ختربي أحداً بذلك ،فكم من بيوت

هدمت بسبب ذلك.

هذا وهللا أعلم ،وهللا أسأل أن يسرت علينا وعليك وعلى سائر املسلمّي يف الدنيا واآلخرة ،إنه ويل
ذلك والقادر عليه ومواله ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()246/19

وقع فيما يوجب الرجم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان

التاريخ 1424/12/2هـ
السؤال

وقعت فيما يوجب الرجم ابلرغم من كوين حمل ثقة الناس وتقديرهم ،وال أدري ما أصنع؟ فقد اهنارت
أعصايب للتناقض الذي أشعر به.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

ما وقعت فيه إمث كبري ،وجرم عظيم ،يقول اإلمام أمحد  -رمحه هللا" :-ال أعلم ذنباً أعظم بعد

الشرك ،وقتل النفس من الزان" ،ولذا قرنه هللا هبما يف كتابه" :والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال
يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً" [الفرقان. ]68 :

جيب أن تشعر حبرقة الذنب ،وأمل املنكر ،بل وبشاعته ،وجيب أن تشعر كذلك بوخزة الضمري على
التناقض الذي تعيشه؛ فأنت حمل ثقة الناس وتقديرهم  ...لكن جيب أال يصل بك هذا الشعور إىل
حد القنوط واليأس من رمحة هللا ،فإايك أن يظفر الشيطان منك هبذا ،فرتتكب خطيئتّي ،ليست

الثانية (القنوط من رمحة هللا) أبهون من األوىل (الوقوع يف الفاحشة)  ،فاهلل أمر نبيه أن يدعو عباده
إىل األوبة إليه غري قانطّي وال ايئسّي" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة

هللا" [الزمر. ]53:

إنه ليس بينك وبّي رمحة هللا إال أن تلجأ إىل التوبة ،فتتفيأ ظالهلا ،وتتقي هبا عذاب هللا ومقته.

إن هذا الشعور جيب أن تستشعره؛ ألنه أول خطوة للتصحيح ،فما التوبة إال ندم يعقبه إصالح
للحال ،وتكفري للخطيئة ابإلكثار من عمل الصاحلات ،ولذا كثرياً ما يقرن هللا التوبة بعمل

الصاحلات،؛ كقوله" :والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال
اب يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َوخيَْلُ ْد فِ ِيه ُم َهاانً إال من اتب وآمن
اع ْ
يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أاثماً يُ َ
ضَ
ف لَهُ ال َْع َذ ُ
خلف أضاعوا الصالة
وعمل عمالً صاحلاً[ "..الفرقان ، ]69 ،68:وكقوله" :فخلف من بعدهم ٌ
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إال من اتب وآمن وعمل صاحلاً [ " ...مرمي، ]60- 59:
وكقوله" :إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحيم" [آل عمران ، ]89:وكقوله:

"فأما من اتب وآمن وعمل صاحلاً فعسى أن يكون من املفلحّي" [القصص، ]67:وكقوله" :إال

الذين اتبوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأان التواب الرحيم" [البقرة. ]160 :
وما أحدث عبد ذنباً إال وجعل هللا له إىل التوبة خمرجاً ميسراً ،ولو كانت التوبة م ِ
عج َزةً أحداً أن
ُ
يسلك سبيلها لكان هللا قد كلف عباده ما ال طاقة هلم به ،وهللا -سبحانه -منزه عن ذلك أعظم
التنزيه.

فخذ أبسباب اهلداية ،واستعن ابهلل مث مبا يعينك على عدم العود إىل سابق عهدك ،والزم صحبة

وطهر
صاحلة تعينك على طاعة هللا ،ومتأل قلبك من حمبته وخشيته ،وابتعد عن مواطن الفساد والفتنةِّ ،
بيتك من مهيجات الفتنة ،وداعيات السوء والفحشاء.

وقاك هللا شر نفسك وشر الشيطان وشركه ،وصلى هلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()247/19

أعينوين على صديقي!

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان

التاريخ 1426/05/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

يل صديق منحرف ،واحنرافه يتمثل يف الزان ومغازلة النساء  -هللا املستعان -هل ميكن إرشاده؟ وما
هي الطرق املعينة على ذلك؟ وهل توجد مراجع (كتب أو مواقع) أسرتشد هبا ملثل هذه األمور؟

وهللا املوفق.
اجلواب

أخي الفاضل -سلمه هللا :-وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فأشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،وحرصك على أمر دينك ،وأرجو هللا أن جتد
منا النفع والفائدة ..نعم ميكن إرشاده ونصحه ،وال جيوز أن تيأس من صالح الناس وهدايتهم مهما
بلغ فسادهم واحنرافهم ،والواجب االجتهاد يف الدعوة وسلوك أحسن السبل والوسائل الشرعية

لتحبيب قلبه للطاعة وكره املعصية ،وال شك أنك حباجة إىل من يعينك من الدعاة واملصلحّي وما

أكثرهم وهلل احلمد واملنة ،فأشري عليك أن تتحدث مع من تراه قريباً من بيتك ،أو عملك ،أو من

قرابتك من أهل الصالح ،فسيدلوك على كثري من الوسائل املعينة ،وال أبس أن أذكر لك بعضاً منها:
 -إهداؤه شريطاً دعوايً وعظياً مناسباً ومؤثراً ،وهذا جتده يف التسجيالت اإلسالمية.

 -إعطاؤه كتاابً أو كتيباً صغرياً يدور حديثه عن اإلميان وتقويته ،أو عن املوت ،أو عن

خطورة الزان وطرق االحنراف ،وهي كثرية جداً يف املكتبات.

 -تشري على بعض أهل الدعوة والصالح أن يقوموا بزايرته.

 حتاول أن تصحبه معك يف حماضرة أو زايرة لعامل أو داعية. -ذ ّكِره ابلصالة؛ فإهنا مفتاح كل خري.

 ادع له ابهلداية يف ظهر الغيب ،واصدق يف دعائك. حت ّدث معه حبوار ٍهاد عن مغبة هذا الطريق وخطورته عليه يف الدنيا واآلخرة.

سر لك إهداء شريط
 -اصحبه للمقابر؛ ليتذ ّكر املوت وسكرته ،والقرب وظلمته ،ولو تي ه

يتحدث عن املوت وتغسيل املوتى والعرب اليت يذكرها من يقومون بذلك فحسن.

 -تذ ّكر أن لك يف دعوته ونصحه أجراً عظيماً ،واعلم أن رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -قال كما

يف الصحيح" :لئن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم".

 -ال تستعظم هدايته أو توبته ،وال تتصور أهنا بعيدة عنه أو مستحيلة أبداً ،فكل إنسان فيه بذرة

صاحلة حيتاج من حيييها يف قلبه ويوقظها يف روحه ،وتذ ّكر أن أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب-رضي هللا

عنه -كان من أعدى أعداء رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحاول قتله ،حىت ملا طمع بعض

الناس يف هدايته استبعدها آخرون ،حىت قال قائلهم( :لو أسلم محار آل اخلطاب ما أسلم عمر) ،

وشاء هللا أن يسلم ،ويصبح حصناً من حصون اإلسالم املنيعة ،فليس هناك شيء عظيم على هللا،
فتأمل.

 -وأشري عليك بزايرة ألي مكتبة قريبة منك ،وانظر يف ركن كتب الدعوة ،وستجد ضالتك يف هذا

الباب.
وفقك هللا لكل خري ،وجعلك من الدعاة الناصحّي ،واهلداة املهديّي إنه جواد كرمي.
والسالم عليكم.
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أخي واخلادمة
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان
التاريخ 1426/02/03هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مشكليت أين أشك يف عالقة أحد إخويت ابخلادمة ،فلقد رأيته يف غرفتها ،وعندما واجهته أمي ادهعى

أنه يبحث عن غرض له ،وهذا األمر يتكرر كثرياً معي ،فدائما أشاهده إما حيادثها أو خارجا من

غرفتها ليالً ،كما أن اخلادمة تقضي وقتاً طويالً يف تنظيف غرفته ومكتبته اخلاصة ,أفعاله هذه يف

ازدايد ،حىت بعد زواجه ،وإحدى اخلادمات رفضت العمل بسببه ،واألخرى اشتكت يل من حترشه

ي بكل ما حيصل ،ولكين مل أر أهنم فعلوا شيئاً ،بل أحس أهنما خيجالن
هبا ،أان بدوري أخربت والد ه
من احلديث معه مباشرة ،ويكتفيان بلمزه ابلكالم ،أان يف حرية من أمري معه ،ومشاعر الكره

واالمشئزاز تزيد يف نفسي جتاهه ،ومللت من التكتم على املوضوع واملداراة عليه ،والوساوس تتسلل

لنفسي ،فلماذا أان الوحيدة ابلعائلة اليت أراه وأكتشفه هبذا الوضع؟ حىت أن أمي ملّت من شكواي

منه ،وبدأت تتهمين ابملبالغة والوسوسة ،وأان ال أملك القدرة على مواجهته ،فدموعي تسبقين ،أرجو

املساعدة منكم ،وتوجيهي للتصرف السليم جتاه هذا األمر ،خصوصا وأن مشاعر الكراهية ألخي
تزداد ،وبدأت أشك يف كل تصرفاته ،ومل أعد أراتح للجلوس معه وال بوجوده ابلبيت ،وخاصة إذا
كنت لوحدي ،ولكم مين صادق الدعوات وجزيل الشكر.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
هذه إحدى مشاكل استقدام اخلادمات بال حمرم ،وعدم حتجبهن عن الرجال سواء كان الكفيل أو
أوالده من الذكور ،أيضا كثري من األسر ال ترفع عوداً من األرض إال وتطلب اخلادمة لرفعه ،حىت
غرف النوم تنظفها وتدخل إليها كما يف هذه املشكلة.

وجود امرأة أجنبية عن البيت من أسباب الفساد األخالقي ،ووقوع كثري من املشكالت األخالقية

واألمنية ،وعدم تفهم اآلابء واألمهات ملكمن اخلطر يف استقدام اخلادمات يزيد من تفاقم املشكلة،
وحتل املصائب على البيت ومن فيه.
أرى أبنه يف سبيل حل املشكلة فال بد من األمور التالية:

-إذا كان هذا األخ يبغض اخلادمة مث تغري فجأة فهذا نذير خطر فقد يكون مسحوراً .أو إذا كان

يبحث عن اخلادمة ويطلبها من غري اختيار فكذلك.

.إذا كان العكس فيكون مبتلى حببها والعياذ ابهلل ،ويف مجيع األحوال البد من اتصالك بركن شديديف البيت ،األب واطالعه على ذلك وعلى الوقت حىت ينظر يف القضية ،فإن مل يكن فأخ لك حىت

يوقف فساد هذا املد.
فإذا تبّي بعد ذلك أن هذا األخ جاء الفساد من قبله فأرى تسفري هذه اخلادمة بغري رجعة ،وعدم

استقدام أخرى واالعتماد على أنفسكم ،وترك الكسل الذي جير املصائب.

أما إذا تبّي أن رغبته هذه يف اخلادمة بغري استطاعة فيقرأ عليه ،فقد يكون مسحوراً ومينع من البيت
إىل وقت ،وحيقق مع اخلادمة حىت تعرتف وخيرج السحر حىت يتلف ،وتسلم للجهات األمنية حىت

حتاسب على فعلتها الشنيعة.

وعدم تسفريها فيه مصلحة؛ ألهنا قد تكون سحرته فتخرج هذا السحر ،أما إذا سافرت فيتفاقم

الوضع إىل ما ال حيمد عقباه ...
أيضا قللي من مضايقتها أو مكاشفتها بذلك لتعرتف ،فقد جترك إىل مهاوي الرذيلة من حيث ال

تشعرين والسالمة ال يعدهلا شيء.

يف األخري عليك بدعاء هللا  -تعاىل  -يف حل هذه املصيبة ،وأن جينب أهله الفساد والشقاق وأهل

السوء.

وهللا حيفظكم ويرعاكم.
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أدمن على الزىن فرغب عن الزواج
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الزان
التاريخ 1425/12/28هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ابتليت وأان يف صغري بكثرة الزان حىت قبل أشهر ،حيث كانت حيايت مرتبطة ابلنساء ،حيث تدربت

على يد بنت اجلريان؛ كانت تكربين خبمس عشرة سنة ،وأان حينها يف السادسة عشرة من عمري،

وبعدها عرفت طريق الزىن ،وأرى كل بنت يسهل التعرف عليها أو ميكن أن ختون ،لقد عشعش هذا
التفكري على حيايت ،ومل أستطع تغيريه بكل السبل ،ال أخاف من الزواج بل كرهته ،وكرهت الكالم

واجللوس حىت يف العمل ،بل أعاملهن أقل درجة (إال اجلنس فهو لغريزيت)  ،جلأت لديين بعد أن م هن
هللا علي ابهلداية .فهل من حل؟

اجلواب

األخ الكرمي سلمه هللا ورعاه ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

 -فأابرك لك توبتك ورجوعك إىل هللا ،وهنيئًا لك فرح هللا بك وبعودتك إليه ،ونرجو هللا أن يقبلنا

مجيعا على اإلميان والطاعة حىت نلقاه وهو راض عنا.
مجيعا عنده ويغفر لنا ،ويعفو عنا ،ويثبتنا ً
ً

 -نعم ،هناك حل ودواء ملا تشكو منه؛ فإن هللا ما أنزل من داء إال وله دواء ،وحنمد هللا أن شرح

صدرك للطاعة ،ولبغض املعصية ،وهذا أول الطريق الذي يسلكه العبد اجلاد يف التوبة والبعد عن

املعصية ،إن وجود الرغبة امللحة لرتك املعصية ولبغضها هو الوقود -بعد عون هللا -لالنتصار على
النفس األمارة ابلسوءِ ،
فأبش ْر خبري ،واعلم أنك حباجة إىل أن تنتبه لبعض األمور اليت سوف أقرتحها
عليك للفوز ابلنفس املطمئنة ،وانشراح الصدر ابلطاعة وكراهية املعصية ،ومن ذلك:
 -1أكثر من تذكر بشاعة تلك اجلرمية؛ ليزداد بغضك هلا ونفورك منها ،السيما إذا تذكرت لو أن
املزين هبا أمك ،أو أختك ،أو زوجتك ،أو بنتك ،فهل ترضاه هلن؟ الشك أنك ال ترضاه ،وكذلك
الناس ال يرضونه لنسائهم.

 -2أؤكد عليك أمهية الزواج ووجوبه عليك؛ ليعصمك من الرجوع إىل ذلك الذنب مرة أخرى؛ ألن
بصحيح نظرتك إىل الزواج وكراهيتك بناء على نظرتك السوداء للنساء حبكم
فيه غنية وعفافًا ،وليس
ٍ
سواء.
جتاربك معهن ،فإن النساء ليسوا سواء ،وكذلك الرجال ،والناس يقولون :أصابعك ليست ً

وكذلك احلال يف الناس؛ ليس كل من وقع يف فاحشة أو خيانة يكون الناس كلهم كحاله ،فتأمل هذا

جي ًدا ،واعلم أن يف األمة من النساء اخلريات الصاحلات القانتات من يسرك عفافهن وحشمتهن

عاجال وليس آبجل.
ودينهن ،فال بد من أن تقدم على الزواج ً
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 -3تذكر أن اإلخالص هلل عز وجل -يف التوبة النصوح ،والعمل الصاحل واجب ،وأن العبد إذا جلأ
إىل ربه إبخالص وصدق وفهقه هللا وأعانه وصرف عنه السوء والفحشاء ،قال سبحانه عن يوسف عليه
السالمَ ( :ك َذلِ َ ِ
شاء إِنههُ ِمن ِعب ِ
اد َان الْم ْخلَ ِ
ّي) [سورة يوسف. ]24 :
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
ك لنَ ْ
صَ
ْ َ
ُ
وء َوالْ َف ْح َ َ
الس َ
فأخرب سبحانه أنه صرف عن يوسف السوء من العشق والفحشاء من الفعل؛ إبخالصه ،فإن القلب
إذا أُخلص وأَخلص عمله هلل مل يتمكن منه عشق الصور ،فإنه إمنا يتمكن من القلب الفارغ.

 -4البد من توطّي النفس على الصرب فالصرب خصلة حممودة ،وسجية مطلوبة ،وعواقبه مجيلة،
وآاثره محيدة ،وهو عالج انجع ،ودواء انفع ،وأكثر الناس له حاجة من يتعرض لفنت الشهوات

خاصة فهو أحوج الناس إليه ،فالبد من التذرع به ،وأن تتكلفه وتوطن النفس عليه وتتجرع مرارته يف
بداية األمر لتذوق حالوته يف النهاية ،ومن مث يصبح لك سجية وعادة .ويف صحيح البخاري
( )1469ومسلم ( )1053عن أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا
ِ
صِّْربهُ ه
اَّللَُ ،وَم ْن يَ ْستَـغْ ِن يُـغْنِ ِه ه
ف يُِع هفهُ ه
َح ٌد
"م ْن يَ ْستَـ ْع ِف ْ
اَّللَُ ،وَم ْن يَ ْ
صِ ْرب يُ َ
اَّللَُ ،وَما أُ ْعط َي أ َ
عليه وسلمَ :
ٍ
ِ
ص ِْرب".
ري َوأ َْو َس ُع ِم ْن ال ه
م ْن َعطَاء َخ ٌْ
 -5امأل قلبك مبحبة هللا عز وجل ،من خالل تذكر نعمه عليك ،وسرته لك على ما فعلت ،ومع
وجوعا،
فقرا ذاتيًّاً ،
ذلك يقبلك إذا عدت إليه ،وحيبك ويقربك ،وال خيفى عليك أن يف القلب ً

وشعثًا ،وتفرقًا ال يلمه وال يسده إال حمبة هللا والتوجه إليه ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا:
(فالقلب ال يصلح وال يفلح وال يلتذ وال يسر وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه

واإلانبة إليه ،ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات مل يطمئن ومل يسكن إذ فيه فقر ذايت إىل
ربه ،ومن حيث هو معبوده وحمبوبه ومطلوبه ،وبذلك حيصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة

والسكون والطمأنينة) .

فإذا خال القلب من حمبة هللا تناوشته األخطار ،وتسلطت عليه سائر احملبوابت ،فشتتته وفرقته

وذهبت به كل مذهب.

ص َالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن
ص َالةَ إِ هن ال ه
(وأَقِ ِم ال ه
 -6حافظ على الصالة مع مجاعة املسلمّي ،فإن هللا يقولَ :
الْ َفح َ ِ
آء والْم ْن َك ِر ولَ ِذ ْكر هِ
رب ه
صنَـ ُعون) [العنكبوت . ]45 :فكم يف ترداد املسلم
واَّللُ يَـ ْعلَ ُم َما تَ ْ
ْ
اَّلل أَ ْك َُ
ش َ ُ َ ُ
إىل املسجد من تزكية لنفسه وصالح لقلبه.
سبيال؛ فمن غض بصره أطاع ربه وأراح قلبه،
 -7احرص على غض البصر ما استطعت إىل ذلك ً
وسلِم من تبعات إطالق البصر ،وجنا من التعلق حبب الصور اليت يراها ،وقد قيل( :إن حبس

اللحظات أيسر من دوام احلسرات) .

 -8البد من البعد عن املثريات اليت حترك كوامن الشهوة ،وتدعو إىل فعلها من االختالط ابلنساء،
ومشاهدة األفالم ،ومساع األغاين ،والبد من قطع صلتك مبا يذكرك ابلفاحشة.

 -9اشتغل مبا ينفعك وجتنب الوحدة والفراغ ما استطعت.

 -10أكثر من الدعاء واالبتهال إىل هللا أبن يصرفك عن السوء والفحشاء ،وأن حيبب إليك اإلميان
ويزينه يف قلبك ،فإنه على كل شيء قدير.

 -11احرص على الصحبة الصاحلة فإهنا مفتاح كل خري ،وجتنب صحبة األشرار فإهنا مفتاح كل شر
وبالء.
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 -12تذكر العواقب السيئة من فعل هذه الفاحشة؛ من األمراض املستعصية ،ومن الفضيحة وغري

ذلك ،وليكن لك عربة مبن ابتلوا ابلفضيحة أو األمراض ،ومعلوم أن الشهوة اخلاطئة ،والنزوة العابرة

عذااب فتذهب اللذات وتبقى
سيعقبها حسرة وندامة ،وخزي وعار ،وذلة وشنار ،وأن لذهتا ستصري ً

التبعات واحلسرات.
ِ
ِ ِ
ار
ص ْف َو َهتَا*** م َن احلََر ِام َويَـ ْبـ َقى ا ِإل ْمثُ َ
تَـ ْف َىن الله َذائ ُذ ممه ْن َان َل َ
والع ُ
ٍ
ٍِ ِ
ِ
ِ
هار
ري ِيف لَ هذة من بَـ ْعد َها الن ُ
تَـ ْبـ َقى َع َواق ُ
ب ُسوء ِيف َمغَبهت َها *** َال َخ ْ َ
 -13أكثر من زايرة القبور لتذكرك اآلخرة فتتعظ وتزهد يف املنكر.

هذا ،وأسأل هللا يل ولك اهلداية والرشاد ،والعفو والعافية ،والتوفيق والسداد ،إنه جواد كرمي .والسالم
عليكم.

()252/19

كيف أنقذ هذا الطفل من االغتصاب؟

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الشذوذ اجلنسي

التاريخ 1423-12-16

السؤال

جمموعة من شباب احلي اجملرمّي يغتصبون أحد أطفال اجلريان وميارسون ذلك معه مراراً وهو كاره

لكنهم يهددونه ابلضرب وابلفضيحة ،واألعجب من ذلك أن والد الطفل ال يعلم ،والطفل نفسه

خياف من أبيه إذا علم بذلك املوضوع ،وعمر الطفل اآلن 10سنوات.
سؤايل :ما هو واجيب أان؟ وهل هناك جوانب يف الرتبية كانت السبب يف تلك املأساة؟

أرجو التوجيه جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

أيها األخ الكرمي:

إن هذا الطفل يف احلقيقة واقع بّي ثالث دوائر كل واحدة منها تعترب إشكالية حب ّد ذاهتا ،فالدائرة

األوىل هي دائرة ذلك األب بعنفه وقسوته مع أبنائه حىت بدت املشاكل اليت تعصف هبم أهون عليهم
من علم أبيهم هبا ومن مث تلقي اللوم القاسي ورمبا العقاب األليم.

أبناء يغلب اخلوف عليهم وتتحطم
هذه النوعية الرتبوية عند بعض اآلابء ال ميكن هلا أن تولّد إال ً

نفسياهتم وتضعف ثقتهم بذواهتم فال يستطيع الواحد منهم أن يقول ما يريد أو على األقل أن يدافع
عن نفسه إذا ظُلم أو اعتدى عليه أحد.

اإلشكالية الثانية اليت يعيشها ذلك الطفل هي ضعفه وخوفه سواء من والده أو من هؤالء اجملرمّي

فأصبح ألعوبة أبيديهم نتيجة لذلك اخلوف عنده وقلة الثقة لديه ودنو مهته وما ذلك إال نتيجة كما
قلت إىل نوعية الرتبية اليت تلقاها من والديه ،فهذه النفسية جعلته دائم اخلوف من والده ونتيجة

لذلك رضي أبن ينخرط يف ذلك العمل املشّي وأبن يكون أدا ًة جيد العابثون فيها بغيتهم من ارتكاب
الفاحشة فيه ويرى أن ذلك أيسر عذاابً وأهون شراً من معرفة والده حبقيقة معاانته.

أما اإلشكالية األخرية فهي تلك البيئة السيئة وذلك اجملتمع العفن وهذا احلي القذر الذي يعيش فيه
هذا الطفل والذي ولّد مثل هؤالء املراهقّي اجملرمّي فأصبحوا مهاً ال يطاق على الساكنّي وجرماً
جيرمون به يف حق أنفسهم وحق اآلخرين .واإلنسان العاقل حينما يشاهد مثل هذا العفن يف احلي
فاالرحتال عنه يكون أجنح وسيلة وأهم طريقة للخالص ابلنفس واألوالد من براثن هذا الوحل الذي
تنتشر فيه جراثيم الفاحشة ومعاول اهلدم لألخالق وللفضيلة

أيها األخ الكرمي

إن اهتمامك هبذا األمر وهبذا الطفل الصغري هلو دليل وعي وشعور ابملسؤولية جتاه أبناء جريانك وهو

أمر تؤجر عليه إبذن هللا تعاىل والنفع والفائدة تتم إذا واصلت عملك وخلّصت ذلك الطفل من هذا
الوحل الذي وقع فيه.

ولذلك فإن الواجب عليك عمله هو القيام بعمل يتكون يف احلقيقة من مرحلتّي مها يف غاية األمهية:
األمر األول هو انتشال ذلك الطفل الربيء من بّي أيدي هؤالء الشباب الذائب اجملرمّي كما

وصفتهم يف سؤالك وذلك إما إبيقافهم عند حدهم والتكلّم معهم وتوبيخهم أو بتهديدهم إن مل ينتهوا
عن مضايقة ذلك الطفل واالعتداء عليه إبخبار اجلهات املختصة واملسؤولة عن مثل هذه القضااي.
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وأما الطفل فيجب عليك االلتقاء به والتحدث معه والتحبب إليه ابلكلمة اللطيفة واالبتسامة اجلميلة

حىت يراتح إليك ويثق بك ومن مث يسهل عليك مصارحته أبفعاله وإعطائه جرعة أكرب من الثقة

ابلنفس ليثق يف نفسه وتعلوا مهته ومن مث يستطيع رفض مطالب هؤالء اجملرمّي وكراهيتهم وأهنم ال
يستطيعون إخافته أو هتديده.

املرحلة الثانية من العالج وهي مرحلة متأخرة عن األوىل قليالً خاصة إذا رأيت متادايً يف ذلك العبث

وهذا اجلرم حبق هذا الطفل وهو التدخل يف األمر وإيصال خربه إىل والد الطفل فهذا من األمانة ومن

حقه عليك كأخ مسلم لك.

دورك هنا ليس فقط إيصال اخلرب لألب بل ابجللوس معه ومناقشته والتوضيح له أن أسلوب العقاب
والزجر القاسي الذي يتبعه مع أبنائه هو الذي أوجد مثل هذه املشكلة إذ لو كان هذا الطفل ال

خياف من أبيه ألخربه ابألمر من حّي البداية وقبل الدخول إىل أوحال اللواط والفاحشة .إن شدة

األب وقسوته جيب أن تتغري وتتبدل إىل اللّي واملفامهة واملناقشة مع األبناء كي يشعروا ابألمان معه
وليس ابخلوف والفزع والرهبة منه.
هذه املفاهيم جيب عليك إيصاهلا إىل ذلك األب كي يتعدل سلوكه وحينوا على أوالده إذ القسوة مل

تكن أبداً وسيلة تربوية انجحة مع األوالد.

شكر هللا لك سعيك ووفقك.

وأعلم وفقك هللا أن مشكلة اللواط من املشاكل اليت توجد يف الكثري من اجملتمعات وعلى مر التاريخ

حىت أن هللا سبحانه وتعاىل أرسل أحد رسله إىل قومه ال لشيء إال لعالج هذه املشكلة اليت أصبحت
حبكم الظاهرة املشاهدة واملتفشية يف كل مكان وعند كل جمموعة من األفراد يف ذلك اجملتمع املريض،

أرسل هللا سبحانه وتعاىل نبيه لوطاً عليه الصالة والسالم إىل قومه ألهنم ابحنراف طباعهم جاءوا بشيء

مل يسبقهم إليه أحد وهو فاحشة اللواط والتخلي عن االستمتاع ابلنساء بل املتعة ال يروهنا إال يف هذا

العمل املشّي.
وقد ظلت النظرة إىل هذا العمل نظرة ريبة ومقت وازدراء يف كثري من اجملتمعات ملا تتسم به من خمالفة
ظاهرة وواضحة للفطرة السليمة اليت خلق هللا اخللق عليها ،ولذلك بقيت هذه الفاحشة حمل تسرت

وخفاء ومكان مظلم ال جيرؤ اإلنسان املنحرف أو الشاذ إىل فعله إال خمتفياً عن األنظار ومبتعداً عن
الضوء كي ال يفتضح أمره أمام املأل ،ولشدة مقتها وبعدها عن النظرة السليمة واخللق املستقيم

والذوق املعتدل قد ال يتصور اإلنسان النظيف أنه ميكن أن تكون لديه الشهوة اجلنسية مع إنسان
ذكر ،ولذلك يقول عبد امللك بن مروان " وهللا لوال أن أمر اللواط " الشذوذ اجلنسي" ورد ذكره يف

القرآن ملا ص ّدقت أن ذكراً يعلو ذكراً " ولسوء هذه العلة القبيحة كان جزاء املرتكب هلا يف مجيع

األداين هو القتل إذ هو يعترب كاجلرثومة اليت تنخر يف جسد األمة ويف جسم اجملتمع وال صالح هلا إال
ابخلالص منه واجتثاث أصوله.
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ويف هذا الزمن ومع انتشار احلرية املغلفة ابلدميقراطية ومن مث املوجات التحررية املتتالية اليت نشأت يف
اجملتمعات الغربية وكإحدى مثار احلداثة وما بعد احلداثة النافية للحقيقة املطلقة وأنه ال أحد ميتلك
احلق وما يكون حقاً يف نظر اإلنسان قد ال يكون هو احلق بذاته أو هو حق عند اآلخرين وعليه فكلٌّ
له احلق يف عمل ما يريد وما يشاء حىت ولو كان ذلك العمل فيه اعتداء على الفكر أو الدين أو
األخالق أو الفطرة السليمة .ونتيجة لذلك برز الشذاذ يف اجملتمعات الغربية وعال صوهتم بعد أن
كانوا مقموعّي ومنبوذين وشكلوا اجلمعيات ابسهم وأنشئوا الرابطات اليت جتمعهم وتتكلم ابمسهم بل

وتناضل من أجلهم ،مث ما لبثوا أن اخرتعوا أمراً جديداً وهو حماولة التلبيس على اآلخرين أبهنم ليسوا

شذاذاً ،واللواط إمنا هو أمر فطري َخلقي " بفتح اخلاء" مبعىن أن امليل حنو نفس اجلنس ليس انشئاً

ٍ
انتكاس يف الفطرة أو اخلُلُق بقدر ما هو استجابة لنوعية معينة من اهلرموانت املوجودة يف
بسبب

اجلسد حبيث جتعل صاحبها ال مييل جنسياً إىل اجلنس اآلخر بل إىل نفس اجلنس ،وكل هذا ال لشيء
إال حملاولة إبراز الشاذين إىل اجملتمع كأسوايء ،والتخلص من نظرة الناس الطبيعيّي السيئة جتاههم

املستقبحة لفعلهم واملاقتة لشذوذهم.

يقول الدكتور منتصر أبو اهليجاء يف رسالة له إىل هذا املوقع حول هذا املوضوع " وأفيدكم أبنه مل

يثبت طبياً أن للهرموانت عالقة هبذا املرض األخالقي العضال والذي يكون سببه الرئيسي هو
االحنالل األخالقي ال غري " انتهى كالمه.

ويعضد هذا الكالم أن نسبة كبرية من الشذاذ ال يكون تلذذهم اجلنسي إال جتاه األطفال من الذكور
ويكرهون الكبار ولو كان األمر مسألة هرموانت لتساوى األمر .أيضاً الشاذ يف أغلب األحوال يتمتع
ابلنظر واللمس وليس االتصال الكامل مع األطفال الذكور وهذا يدل على أن املسألة هي مسألة

حبث عن مجال وحسن منظر وقد تعمق لدى الشاذ أهنا موجودة يف ذلك الطفل فال حتصل له املتعة
اجلنسية والشهوة الغريزية إال حينما يدمي النظر إليه أو يقرتب منه ومن مث ارتكاب الفاحشة معه.
أما عن أسباب الوقوع يف هذه اخلاصية املقيتة وهذا اخللق السيئ فكثرية جداً لعل أبرزها:

أوالً :عدم اخلوف من هللا والتورع عن معصيته وإذا ما أمن اإلنسان عقوبة هللا ومل خيف منه عمل
الشنائع وصنع األهوال.

اثنياً :وهو يف نظري مفتاح الولوج إىل هذه اآلفة وهي النظر املتتابع وإطالقه على من حباه هللا اجلمال
وحسن املنظر ،فاإلنسان إذا مل ينه نفسه ويزجرها عند بداية وجود ذلك اهلاجس لديه جتاه اآلخر منى

ذلك احلس عنده حىت يصبح يف قلبه كاجلبل فال يستطيع له حراكاً وال يرى لنفسه لذ ًة إال ابلوصال
مع ذلك اإلنسان واقرتاف الفاحشة معه والعياذ ابهلل.

وكذلك أيضاً نوعية اجللساء واخلالن واألصدقاء ونوعية الرتبية املتلقاة يف البيت ويف املدرسة وكذلك
البيئة احمليطة ابإلنسان مثل اجلرية واحلي وتفشى هذه الفاحشة القبيحة فيه كلها عوامل وأمور

مساعدة على إمكانية ولوج الشاب إىل هذا العامل الفاسد والعفن.
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مشكلة الشذوذ
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الشذوذ اجلنسي

التاريخ 1423-8-27
السؤال

مشكليت أنين شاب أسعى بكل جهدي أن أكون طبيعياً ولكن لدي هرموانت جتعلين يف حال

اخنفاضها أنقلب إىل إنسان شاذ.

أان حمافظ على صاليت وحججت واعتمرت وعالقيت بزوجيت جيدة ..حاولت الذهاب إىل طبيب
فنصحين ابخلروج للشارع ومصاحبة الشباب الفاسد.
أان أخاف هللا وأريد احلل أرجوكم.
اجلواب
ال أستطيع أن أساعدك فيما يتعلق ابجلانب العضوي ملشكلتك ،فلست متخصصاً ،وال أدري عن
مدى أتثري اهلرموانت عليك ،فمن املمكن مراجعة طبيب متخصص يستطيع تشخيص حالتك

ووصف العالج ،إن كان ذلك ممكنا.

حقيقة يعيش اإلنسان يف قلق وهو يرى إعصار الشهوات جيتاح كل احلدود ،ويستهرت بكل األعراف،

ويتنكر لكل الفطر ،وال يزيد مع األايم إال شدة وضراماً ،يؤججه شياطّي اإلنس واجلنس ،وعبدة

الدرهم والدينار ،والضحية هم شباب أمتنا.

والشذوذ هو مثال حي من جمموعة أمثلة مظلمة شاهدة على االحنطاط األخالقي الذي استشرى يف

هذا العصر.

وغالباً ما يكون الشذوذ مرتبطاً مباض غري سوى مير به من ابتلى بذلك ،إذ ال يصل إليه اإلنسان إال
بعد مرحلة متقدمة من املمارسة.

ولكونه خمالفة للفطرة ،وعمالً مقززا وانتكاسة خطرية جاء يف ذمه وبيان بشاعته نصوص كثرية.

فما عوقبت أمة من األمم السابقة مبثل ما عوقب به قوم لوط  -عليه الصالة والسالم  ،-فقد
محلهم جربيل عليه الصالة والسالم جبناحه حىت جعل عايل قريتهم سافلها واتبعهم حجارة من سجيل

منضود ،قلبهم ألهنم قلبوا فطرهم السليمة ،واجلزاء من جنس العمل.

لذلك رأى بعض الفقهاء أن عقاب الشاذ أن يلقى من مكان عل مث يتبع ابحلجارة حىت يهلك.
وأخرج اإلمام أمحد  -رمحه هللا  -يف املسند واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  -رمحهم هللا مجيعاً -

أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :لعن هللا من عمل عمل قوم لوط".

وقد أورد البدري يف كتابه (ذم اللواط) إبسناد حسن قول الفضيل بن عياض (لو أن لوطياً اغتسل
بكل قطرة من السماء لقي هللا غري طاهر) ولعل هذا حممول على أنه إذا مل يتب.

وإضافة إىل أضرار الشذوذ الدينية مثل كونه كبرية من كبائر الذنوب ،ومدعاة حملبة الفاحشة وبغض
التعفف ،وأضراره اخللقية كذهاب احلياء وقلة املروءة والرجولة ،وذهاب النخوة والكرامة واألنفة،
وزوال الغرية فإن أضراره الصحية خموفة ،كالعزوف عن الزوجة ،واإلصابة ابألمراض اجلنسية املختلفة

كالزهري والسيالن ،واإليدز ،واألايم حافلة بكل جديد من هذه األمراض ما دامت هذه الفعلة

العفنة تزداد ،بل وتسن القوانّي حلماية أصحاهبا ،وآخر احنطاط أن يعرتف بشرعية نكاح الشاذين

لبعضهم.

وابلرغم من أنه كبرية وأنه انتكاسة فلم ينقطع ابب األمل يف الشفاء من هذا الداء ،نعم؛ فما أنزل هللا

من داء إال أنزل معه دواء ،علمه من علمه وجهله من جهله.
فمن أعظم وسائل العالج:

()256/19

 .1اإلقبال على هللا تعاىل ابلصدق والتوبة النصوح إليه واالنطراح بّي يديه ،وما أقبل أحد على ربه
صادقاً منيباً إال وجده تواابً رحيماً ،ولئن كان الشرك وهو أعظم ذنب يغفره هللا ابلتوبة فكيف مبا

دونه؟

 .2جماهدة النفس األمارة ابلسوء ،فإن مثل هذا الداء املتأصل يف النفس ال ميكن أن يزول بسهولة،
وال يتوقع من يصاب به أن يشفى يف طرفة عّي ،بل األمر حيتاج إىل جماهدة وصرب ومصابره ،حىت يتم
ِ
ِ
ِ
هِ
هه ْم ُسبُـلَنَا َوإِ هن ه
ّي"
ين َج َ
اَّللَ لَ َم َع ال ُْم ْحسنِ َ
اه ُدوا فينَا لَنَـ ْهديَـنـ ُ
الشفاء إبذن هللا تعاىل ،قال سبحانه " َوالذ َ
[العنكبوت. ]69:

 .3البعد عن األجواء اليت تدعو اإلنسان وتثريه هلذا العمل من أصدقاء السوء ،واألفالم ،واجملالت،
والقنوات الفضائية وغريها.
 .4الدعاء ،فهو سالح ماض ،ودرع واق ،فكم من ضيق وسعه ،وحزن أزاله ،وكرب كشفه( ،وقال
ربكم ادعوين أستجب لكم) .

أسأل هللا أن مين عليك وعلى من ابتلي بذلك ابلشفاء والتوبة.

()257/19

كيف أتصرف مع من أذنبت معهم؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الشذوذ اجلنسي

التاريخ 1424/12/23هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يف احلقيقة ال أعلم من أين أبدأ؟ حيث إنين مسرف على نفسي يف ارتكاب املعاصي ،من لواط ،وزان،

وغيبة ،ومنيمة ،ولقد م هن هللا علي ابلتوبة ،فلله احلمد ،سؤايل :كيف أتصرف مع من قمت بعملية

اللواط معه؟ وماذا جيب علي جتاه املفعول به إذا كان حياً وإذا كان ميتاً؟ مع العلم أن كليهما واقع

اآلن ،وما هو الواجب حنو والد أحدمها الذي توىف وهو غاضب علي؟ لعلمه مبا حدث البنه ،وقوبل

ذلك جبحود مين؟ وما هو الواجب الديين جتاه ما قلته سابقاً؟ -وجزاكم هللا خرياً ،-وأرجو من كل
من قرأ هذا املوضوع أال ينساان من الدعاء ابلثبات ،وللقائمّي على املوقع ابلسداد واإلخالص،

وحسن اخلامتة ،وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.
اجلواب

احلمد هلل القائل" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقطنوا من رمحة هللا إن هللا يغفر

الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر ، ]53:والصالة والسالم على النيب القائل" :إن هللا

يبسط يده ابلليل؛ ليتوب مسيء النهار؛ ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس

من مغرهبا" رواه مسلم ( )2759من حديث أيب موسى  -رضي هللا عنه  -أما بعد:
فإىل األخ التائب - :وفقه هللا للخري -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك ،وسرين جداً توبتك إىل هللا ،وشعرت من خالل الرسالة ندمك على ما فات من
إسرافك على نفسك ،وهذه من عالمات صدق التوبة ،كذلك حرصك على إبراء ذمتك مما فعلت
ويطهر قلبك ،وحيصن
معهم املعاصي ،فاهلل أسأل أن يتقبل توبتك ،ويغفر زلتك ،ويسرت عيبكِّ ،
فرجك ،ويقيك شر نفسك واهلوى والشيطان ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

أما جواب ما سألت عنه فإليك بعد عون هللا أقول:

لقد ذكر أهل العلم شروطاً للتوبة ،قال اإلمام النووي  -رمحه هللا تعاىل -يف كتابه القيم( :رايض

الصاحلّي) ([ ، )25-24قال العلماء :التوبة واجبة من كل ذنب ،فإن كانت املعصية بّي العبد وبّي
هللا  -تعاىل -ال تتعلق حبق آدمي ،فلها ثالثة شروط:
أحدهم :أن يقلع عن املعصية.

والثاين :أن يندم على فعلها.
والثالث :أن يعزم أال يعود إليها أبداً.

()258/19

فإن فقد أحد الثالثة ال تصلح التوبة ،وإن كانت املعصية تتعلق آبدمي فشروطها أربعة :هذه الثالثة،
وأن يربأ من حق صاحبها ،فإن كانت ماالً أو حنوه رده إليه ،وإن كانت حد قذف وحنوه م هكنه منه ،أو
طلب منه عفوه ،وإن كانت غيبة استحله منها  ] ...ا .هـ ،وعلى هذا أقول :جيب عليك أن تطلب

العفو من كل من اغتبته أو سعيت بينه وبّي الناس ابلنميمة ،ورمبا لو ذهبت ألحد من هؤالء كي

تستحله ال حيلك ،ولعل هناك مشاكل أخرى حتدث ،فالذي أراه يف حقك جتاه هؤالء الناس األحياء
منهم واألموات ،أن تستغفر هلم ،وتذكرهم ابخلري ،والثناء احلسن ،وكل جملس اغتبت فيه أحداً حت هر أن
تذكره ابخلري يف اجمللس نفسه ،وهذا القول هو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه اإلمام ابن القيم

اجلوزية  -رمحهما هللا تعاىل ،-فهذا جواب ما سألت عنه ،والعلم عند هللا ،وإليك هذه النصائح
فتقبلها مين بقبول حسن؛ فإين أحب لك اخلري كما أحبه لنفسي علم هللا ذلك:

( )1عليك دائماً وأبداً بتجديد التوبة واإلانبة إىل هللا -تعاىل.-
( )2عليك ابلبعد عن كل ما يذكرك مباضيك.

( )3عليك مبصاحبة أهل اخلري من طلبة العلم ،والدعاة ،والصاحلّي.
( )4عليك حبضور جمالس العلم والذكر ،والبعد كل البعد عن قران السوء.

( )5عليك بكثرة القراءة يف كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وسري السلف الصاحل.
( )6يفضل تكوين مكتبة يف بيتك؛ أتوي إليها من حّي آلخر ،حتتوي على بعض املراجع اليت ال غىن
للمسلم عنها.

( )7عليك بغض البصر عن احلرام سواء كان ذلك مقروءاً أو مسموعاً ،أو مشاهداً؛ امتثاالً لقول
احلق - :جل وعال" :-قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم"

[النور. ]30:

( )8عليك ابملبادرة ابلزواج إذا كنت مستطيعاً لذلك ،وإن مل تكن مستطيعاً فعليك ابلصوم؛ لقول

النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :-اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض
للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء" متفق عليه عند البخاري

( ، )1905ومسلم ( )1400من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -ومعىن" :فإنه له وجاء" أي:
وقاية من الوقوع يف احلرام.

( )9عليك ابحلياء والعفة حىت ييسر هللا أمر زواجك ،إن مل تكن متزوجاً ،قال -تعاىل" :-وليستعفف
الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله" [النور. ]33:

( )10عليك مبمارسة الرايضة النافعة لك.

( )11عليك ابحملافظة على الطاعات واإلكثار منها؛ فاحلسنات يذهَب السيئات.
( )12عليك بكثرة القراءة يف كتب املواعظ والرقائق.

( )13عليك بكثرة ذكر املوت وشدائده ،والقرب وظلمته ،والقيامة وأهواهلا ،واحلساب وشدته،
والصراط وحدته ،واجلنة ونعيم أهلها ،والنار وعذاب وهوان أهلها ،فاحرص أن تكون من أهل اجلنة،
فاعمل هلذا اليوم ما دمت يف زمن اإلمهال؛ حىت إذا انتقلت من هذه احلياة إىل اآلخرة جتد ما يسرك

"يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً
وحيذركم هللا نفسه وهللا رءوف ابلعباد" [آل عمران. ]30 :
( )14عليك بصدق اللجوء إىل هللا ،وأكثر من الدعاء أن يتقبل هللا توبتك ،ويثبتك على احلق،
وييسر أمرك ،ويقضي حاجتك ،ويفرج مهك ،وكن على يقّي أبن هللا سيستجيب لدعائك فهو -
سبحانه -القائل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " ...اآلية
[البقرة ، ]186:وقال -تعاىل" :-أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء  " ...اآلية

[النمل ]62:فثق ابهلل ،وأخلص النية ،وأحسن العمل فاهلل قريب من احملسنّي ،وهو يتوالك ،وال يرتك
عملك.
هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()259/19

ابين والفاحشة!
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الشذوذ اجلنسي
التاريخ 1425/5/29هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

نرجو منكم إخواين أن تعرضوا هذه املشكلة على املختصّي من أهل العلم يف الرتبية ،حيث إهنا قد

شغلتين كثرياً ،فأريد منكم حالً تربوايً شامالً هلا يستأصل املشكلة ،وإن كان طويال ويستغرق وقتاً،
فاملهم عندي أن حتل املشكلة:
مشكليت هي أين ملتزم بديين -واحلمد هلل ،-أبلغ من العمر 43سنة ،ويل أوالد ذكور وإانث ،أحاول
أن أربيهم تربية إسالمية شرعية ،إال أن أحد أبنائي يبلغ من العمر 13سنة فوجئت أبنه يُفعل به

فاحشة (اللواط)  ،وميارسها مع غريه ،فكدت أجن ،فسجنته ستة أشهر ،مث ظننت أنه شفي من هذا
املرض اخلبيث ،ولكن اآلن اكتشفت أنه عاوده مرة أخرى.

إخواين :أخاف أن أستعمل معه الشدة فيخرج عن طوعي ويتفاقم مرضه .أفيدوين أفادكم هللا وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

رعاك هللا أخي السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فإن سؤالك هذا آملين كثريا وأان أقلب فيه النظر ،فإين وهللا ال ألومك على حزنك الشديد على

ولدك ،وعلى عرضك ،ولكين قبل احلل ال بد أن أقول لك :إن ما حدث لولدك رمبا كان نتيجة
إمهال له بوجه خفي ،مثل :أن تكون مشغوالً عنه النهار كله وجزءاً من الليل ،فال تدري أين يذهب،
ومن يصاحب ،ورمبا تركته مع بعض أقرابئه ،أو أصدقاء الدراسة ،وفيهم صديق سوء ،يندس بينهم

كاحلية الرقطاء ،يعلمهم الفنت ،ويروضهم على تقبل املهانة ،ليستذهلم مىت أراد!! وال حول وال قوة إال
ابهلل.

أخي الكرمي :إن اللواط من أشنع الفواحش ،وخطورته تكمن يف شوق من يتعود عليه إليه حىت إذا
كرب كما ذكر بعض العلماء ،وقد وردت إيل استشارة من رجل متوجه للصالح كان يبكي وهو خيربين
بوسوسة الشيطان له أن يعود إىل ما كان يفعل من متكّي شياطّي اإلنس من شرفه وعرضه ،وأنه

يدافع ذلك مدافعة شديدة حىت كاد أن يقع يف ذلك لوال رفض من طلب منه الفعل أن يفعل إجالالً
لقدره وكرب سنه!!
أخي :إن أسلوبك الذي قمت به مع ولدك من حرمانه من اخلروج من املنزل ليس أسلوابً صحيحاً
وغري جمد البتة ،كما الحظت؛ ذلك؛ ألنه كان ـ وال يزال ـ حيتاج منك التايل:
 -1مصاحبته يف ذهابك وإايبك ابلرتغيب ال الرتهيب.
 -2إعادة الثقة إىل نفسه ،وإشعاره أبنك تقبله مهما عمل ،دون أن ترضى عمله املشّي.

 -3اكسب ولدك ابهلدية ،والكلمة اجلميلة ،والقبلة الربيئة ،واالحتضان األبوي مهما كرب.
 -4كنه ابمسك ،إشارة لقربه من قلبك.

 -5ال جتعل خوفه منك ،بل من هللا -تعاىل ،-كان أحد السلف يقول لولده إذا رآه على معصية أو
تقصري :إن هللا يراك.

 -6محله مسؤولية وساعده على القيام هبا؛ لينشغل هبا.
 -7قطع صالته مع أهل الفساد مهما كثروا ،ومهما أصر على االرتباط هبم.
 -8دعه يسمع أشرطة مؤثرة يف تربية قلبه.

 -9أدخل يف دائرة اهتمامه بعض األمور اجلادة؛ كالقراءة ،والتجارة ،والرجولة بشىت صنوف
مردوداهتا.

 -10ال تنس أن تدعو له كثريا ،وال تدع عليه ،فدعاء الوالدين للولد وعلى الولد مستجاب.
 -11اصنع له أصدقاء صاحلّي ،عن طريق تعريفه على ثلة منهم حتت إشراف دقيق منك ،وال
تستعجل يف هذه النقطة ،بل اجعلها هدية له إذا استقام على اخلري من خالل ما ذكرت سابقا.

أسأل هللا أن يهديه ،ويصلحه ،ويغفر له ،وجيعله لك قرة عّي يف الدنيا واآلخرة .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.

()260/19

هل من خمرج من هذه املصيبة؟
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
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التاريخ 1425/04/07هـ

السؤال

أعرض عليكم مشكليت :اليت أكتبها حبروف من دم ،فواصلها اليأس ،وعنواهنا الندم ،يعلم هللا أين

مظلوم هبذه املصيبة ,بسب إمهال والدي يف تربييت وحبثه ليل وهنار وراء املال ،وغيابه عن البيت ملدة

تصل حىت الشهر؛ وحنن أطفال ،واحلمد هلل الذي رزقنا أم صاحلة دينة( ،ولكن اليد الواحدة اليت ال
تصفق) .

بدأت مشكليت وأان يف السابعة من عمري ،وهبين هللا حسن اخللقة اليت أُحسد عليها من قبل النساء

قبل الرجال ،فقد كنت مثل الوردة اليت تعيش بّي األشواك ،ففي ذلك الزمان كان هنالك حترشاً
جنسياً من قبل أوالد احلارة ،ولكن -احلمد هلل -سلمين من تلك األمور ،وسارت األايم حىت وصلت
التاسعة من عمري حىت متكن مين رجل ،وكان ذلك الرجل بداية النهاية ،ومن بعد ذلك الرجل متكن
مين ولألسف ـ وكما كانت الطعنة من اخللف ـ خايل ،ومن بعده ابن خاليت ،وأان يف العاشرة من

عمري ،وكانت كل مهومي يف ذلك الوقت كيف أن أخفي وأسرت على نفسي من هذا العمل املشّي
على والديت وعلى إخويت.

ومع مرور الوقت وأان أحاول أن أسرت عن نفسي ،ويعلم هللا أين كنت أحاول منعهما بكل ما أستطيع،

وكاان يغتصباين! وكنت أقول هلما إين أخاف هللا ،وأين تبت من ذلك ،ولكن ال حياة ملن تنادي،
ومرت األايم حىت أصبحت أتلذذ ابألمر (أستغفر هللا) .

اآلن تبت ،ولكن حتدثين نفسي أنه ال توبة يل ،حىت قرأت حديث الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
مبا معناه" :من فَـ َع َل فعل قوم لوط أقتلوا الفاعل واملفعول به" ،وقد كان هذا احلديث ابلنسبة يل مبثابة
الصدمة يعين ال أمل يل يف التوبة حىت  ...هل هنالك حل اي شيخ؟ هل هنالك خمرج من هذه
املصيبة؟ هل اجلهاد يف سبيل هللا هو احلل؟ هل أسلِّم نفسي إىل أقرب حمكمة وأعرتف هبذا الفعل
املشّي؟ .أكتب لك اي شيخ هذه الرسالة وأان اآلن أبلغ  23من عمري وهللا املستعان.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخ الفاضل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع اإلسالم اليوم؛ سائال هللا تعاىل أن يرينا وإايك احلق حقاً،
ويرزقنا إتباعه ،ويرينا الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأن يعينك وييسر لك أمورك يف دنياك وآخرتك
ويقيك شر نفسك والشيطان إنه جواد كرمي.

أخي الكرمي ..بقدر ما أحزنين الوضع السيئ الذي قد عشته وأثر على سلوكك ابلسلب وهو نتاج

الغفلة عن األبناء مما جعلهم فريسة سهلة لألشرار وأحدث لك مشاكل كثرية ومنها وقوعك يف

فاحشة اللواط -محاك هللا منها وحفظك -أقول بقدر ما أحزنين ذلك فقد سعدت كثرياً بقوة اإلرادة

لديك وتصميمك األكيد على التخلص منها والتوبة إىل هللا -عز وجل -وقدرتك على إظهار الرفض
حل هلا وتلك وأمي هللا بداية التصحيح اليت أنت
الداخلي هلا من خالل عرض مشكلتك والبحث عن ٍّ
حباجة هلا ..وكثري من الناس ال زال ال يستطيع تفجري تلك القوة الداخلية للبحث عن الطريق القومي

طريق املؤمنّي الذي رمسه هلم اإلسالم ،ووضع ضوابط لكل شؤون احلياة..
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غفور رحيمَ ..م ْن ِمنها ال خيطي
أخي -حفظك هللا -ال تقنط من رمحة هللا -عز وجل -بتااتً فإن هللا ٌ
َم ْن ِمنها مل يرتكب طوال حياته معصية ختتلف قدراً من شخص آلخر ولكن الدين مل يغفل عن ذلك
فأوجد ابابً يقال له ابب التوبة ،وهو مفتوح ما مل تغرغر الروح ! ...
قال تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون

ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً إالّ من اتب وآمن وعمل

غفورا رحيماً" [الفرقان]70-68:
عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا ً

فتأمل -حفظك هللا -اآلية وأتمل قوله تعاىل" :فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات" يتبّي لك فضل
هللا العظيم جتاه املذنب التائب ،فجميع سيئاتك ستبدل إىل حسنات وقد قال املفسرون :أن التبديل

يشمل تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة.

وكيف أخي احلبيب تقاس معصيتك مبن قتل مائة نفس فتاب؛ فتاب هللا عليه ،ومن ارتكب جرائم
كبرية وندم ورجع للحق وصحح مساره فوفقه هللا ،وأصبح من الدعاة بعد أن كان من أهل الشر

وأنت وهلل احلمد واملنة قد وضعت قدمك على أول عتبة من عتبات التصحيح والطريق املستقيم أال
وهي الندم على الذنب ،ومن مث اإلقالع عنه ،ومن مث عقد النية على عدم الرجوع إليه.

وسأورد لك عدد من الطرق املناسبة اليت ستعينك بعون هللا على سلك الطريق الصحيح:

 -1اعزم على ترك تلك الفاحشة البغيطة اليت أفسدت عليك دينك ودنياك وأخلص النية هلل -عز
وجل -واحذر من العودة لسابق عهدك بعد أن يرزقك هللا توبة وكن صادقاً مع نفسك واحذر من
تلبيس الشيطان وحتقريه ألعمالك الصاحلة وزرع اليأس يف نفسك من رمحة هللا.

قال تعاىل" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب

مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر. ]53:

 -2حافظ على أداء الصلوات أبوقاهتا وأحرص على التبكري للمسجد وأداء السنن الرواتب وقراءة
ما تيسر من القرآن الكرمي واجعل لك برانجماً للقراءة حبيث تستطيع ختم القرآن الكرمي كل شهر أو

شهرين.

 -3إلتحق برفقة صاحلة من أهل اخلري والصالح والزمهم يف حلق الذكر ودروس العلم .وألزم أحد
املشايخ يف دروسه العلمية فهي من األماكن النافعة لك ...

 -4أشغل نفسك بتعلم أحد العلوم اليت جتد نفسك هتواها كتعلم احلاسب اآليل واإلكثار من حضور
الدورات اليت تعقد بّي احلّي واآلخر حول طرق النجاح واكتشاف الشخصية ..وغريها!

 -5ابتعد بقدر اإلمكان عن األماكن اليت قد ارتبطت مباضيك حىت تقطع الروابط اليت تعيد ذكرايت
ماضيك كالصحبة واحلارة وإن أمكن البلد بكامله! فأحرص على ذلك بقدر استطاعتك وعدم
تعارضها مع أهم منها يف حياتك كالرب ابلوالدين وعدم تركهم.
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 -6ما سبق جيب أن تكون بداية انطالقة التغيري العاجل بال أتين وال تسويف وهي أمور مهمة أن
تكون اخلطوات األوىل يف طريق التصحيح لكي تشعر -حفظك هللا -ابحلالوة اإلميانية اليت قد
احنرمت منها سابقاً وتعمل القياس النفسي لذاتك حول التغريات الداخلية حينما نقلت وضعك من
حا ٍل إىل ٍ
حال .واعمل مقارنة بّي اللذة اليت تشعر فيها حّي ممارسة الفاحشة وما يعقبها من ندم وقلق
وحرية تدوم معك طويالً وهواجس األمراض املصاحبة!!! وبّي فراغك من أداء صالة مفروضة،

وتسبيح ،وهتليل يعقبها ،وأداء سنن ،وقراءة القرآن ،وحفظه وتدبر آلايته والدعاء للنفس ابلثبات
على الطاعة" :اللهم اي مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك" جزء من حديث رواه الرتمذي

( )2140وابن ماجة (. )3834

وكذلك فراغك من حضور أحد الدروس العلمية النافعة..

وستجد الفرق واضحاً وجلياً ممّا سيساعدك على اإلقبال على الطاعات والتلذذ هبا واإلكثار منها.

 -7ضع حلياتك خطة مستقبلية ترسم فيها أهدافاً تسعى لتحقيقها فضع يف أهدافك أتمّي الوظيفة

املناسبة اليت ستوفر لك دخالً معيناً لك ،مث هدفاً آخر وهو الزواج من زوجة صاحلة تعينك على
نفسك ابلطاعة وهدفًا مستقبلياً وهو أتمّي املسكن اخلاص  ...ولتكن تلك اخلطة تلي النقاط

السابقة.

 -8أشغل نفسك دائماً مبا ينفعك يف دينك ودنياك ،وال ترتك للفراغ مساحة يستغلّها الشيطان
فيغويك ،فتنقل من ٍ
عمل آلخر.

 -9احرص على اإلكثار من قراءة الكتب النافعة ومن الكتب اليت أنصحك بقراءهتا كتاب ابن القيم
رمحه هللا "اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف" ،وأحرص كذلك على األوراد الصباحية

واملسائية.

أسأل هللا العظيم جلت قدرته أن يصلح حالك ويهديك إىل صراطه املستقيم وأن يتوب عليك

وجينبك سوء األعمال واألخالق ،،، ...
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أان شاذ فأنقذوين

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/الشذوذ اجلنسي

التاريخ 1426/02/07هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم األستاذ الفاضل أعرض عليك مشكلة استعصت علي أشد االستعصاء وال
أظن أحدا من خلق هللا بقادر على أن ينفعين فيها بشيء موضوعي واقعي ولكن مع ذلك وجدت انه

ال بد من عرضها على أهل العلم ليشاركوين الرأي وليديل كل منهم بدلوه يف هذه املسألة الشائكة

جدا واليت دمرت حيايت النفسية وجعلتين أعاين وأتيه يف حبار الغربة تيها ال رشد فيه ،وال أجرؤ حىت

على مواجهة أحد يف مشكليت وجها لوجه ومشكليت تسبب ألصحاهبا احلرج الشديد يف جمتمعنا

املسلم ،ولست الوحيد الذي أعاين منها بل يوجد اآلالف املؤلفة من الناس ولكن أحدا منهم ال جيرؤ
على البوح مبا يعانيه ألن الدين واجملتمع وثقافتنا السائدة حترم علينا التحدث عن مشكلتنا .وقبل أن

أطرح مشكليت ال بد من إعطاء حملة موجزة عين حىت يتسىن للمفيت أن يفيت مبا يفيد وينفع إن كان
عنده منه شيء وذلك أنين لست كسائل عابر بل إنين سائل يل خصوصييت ومتيزي وأمهها معرفيت

بسائر األحكام الشرعية مما قال به فقهاؤان ،وقد درست العلوم الشرعية يف املعاهد اإلسالمية وعلى

أيدي علماء متميزين ،ولكن مشكليت اليت أان بصدد شرحها تؤرقين يف عملي ،وقد اضطررت أن

أتنحى عن جمال الدعوة وأن أهترب من طالب العلم ،كما دعتين مشكليت هذه لدراسة كافة ما يتعلق

هبا من حماوالت العالج العلمية املطروحة فدرست علم النفس ومدارسه وأعجبت مبدرسة التحليل

النفسي وأخضعت نفسي للتحليل النفسي على يد خبري ،ولكنين أتكدت من فشل تلك احملاوالت
مجيعها يف حل مشكليت ،وقد وجدت رأي العلماء والفقهاء املسلمّي عرب العصور ال يرحم من هم يف

مثل حاليت ،بل مل يكن منهم إال اإلنكار واللعن والطرد من رمحة هللا ،ويقيسون ذلك أبدلة وجدهتا
بعد التحقيق غري منطقية ونظرت إىل األدلة اليت يوردوهنا من األحاديث واألخبار فإذا أكثرها

موضوعات واهيات وأخبار إسرائيليات .وقد حان الوقت بعد هذه املقدمة أن أقدم مشكليت إىل أهل

العلم والدعوة ألرى ما تنضح به أقالمهم من حلول هلذه املشكلة املستحيلة على احلل ،واألمر الذي

أطلت يف التقدمي له هو املثلية اجلنسية .وكانت بداية قصيت أين نشأت منذ نعومة أظفاري وليس يب

أي ميل للنساء وكان أول إحساس برغبيت جتاه الذكور وأان يف سن العاشرة وكان إحساسا غامضا غري
مفهوم ابلنسبة يل ومل يكن له عنوان جنسي ولكنه ارتبط عن طريق األحالم ابألعضاء اجلنسية بشكل

مبهم ومل أكن أدرك أن األمر سيتطور إىل رغبة جنسية فيما بعد ومل أتيقن من نفسي أين مثلي الرغبة

اجلنسية حىت بلغت الثامنة عشرة أو أكثر .ومل خيتلط ذلك أبي ممارسة جنسية من أي نوع ،أي أنين مل

أتعرض للتحرش اجلنسي من أحد كي ال يظن متحذلق أن التحرش أو االعتداء اجلنسي له عالقة

ابألمر ،بل حقيقته هي جمرد شعور ينمو تدرجييا كما ينمو شعور الذكور جتاه اإلانث ،وكانت ال تثريين
اإلانث مطلقا وال زالت ،وكنت دائما احرص على منع نفسي من الوقوع فيما اعتقد أنه خطأ من

االتصال ابلشباب ،وكنت قدوة لزمالئي يف أايم الدراسة من الناحية الدينية واألخالقية وما زلت،

ودائما أبدو مبظهر املتعفف ،وال يعلمون أن حقيقة نفسي ال ترغب ابلنساء أصال وإمنا قد متيل لبعض
من يظن يب العفاف ،مث ابتعدت عن اجلميع هاراب ابحثا عن احلل فلم
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أجده ،وصرت إذا اجتمعت مع من يشاطرين مشكليت ال املك إال ندب حظي من احلياة الدنيا
والتأمل يف اآلخرة ،ولكن كيف وأان مقتنع حاليا أن وضعي من خلق هللا وان هللا يعلم ما خلق [أال
يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري] وابلتايل وحبسب فهمي لروح التشريع اإلسالمي ال ميكنين أن

أؤمن أبن أدفن نفسي يف احلياة أو أن أختلص من حيايت أو خدميت للدين واجملتمع واملسامهة يف بناء
احلياة من أجل شيء ليس يل به ذنب ال من قريب وال من بعيد ،فقد نشأت يف بيئة متدينة وكنت
مؤمنا منذ طفوليت ،ملتزما داعيا إىل اإلميان منذ نعومة أظفاري وملا درست اإلسالم بشكل علمي

وجدته أصلح األداين وأنفعها ،وملا قرأت القرآن وجدته الكتاب الوحيد الذي يستحق احلفظ كامال،
ولكن أاثرتين فيه آية تصب يف مشكليت وهي قوله تعاىل يف سورة الروم [ومن آايته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون] واآلية

تدعوان للتفكر يف مسألة العالقة احلميمة بّي الذكر واألنثى واليت تؤدي هبما إىل السكن النفسي وهو
الشعور ابحلب كما هو واضح ،ولكن أين أان وأمثايل من هذه اآلية .وتطبيقا هلذا احلل ورطت نفسي
وتزوجت من امرأة ال تناسبين من حيث الكفاءة بسبب عدم رغبيت ابلنساء ،وكنت قد حاولت قبل

ذلك خطبة بعض النساء املكافئات ولكنهن اكتشفن أين ال أميل إليهن إذ ال تصدر مين أي ابدرة

تدل على ذلك بل يكون لقائي معهن جامدا وأان ال أقدر على الكذب والتمثيل فأعرضن عين ،إىل
أن اجتمعت بزوجيت احلالية ،ووجدت يف االقرتان هبا فرصة يل وذلك ألهنا رغبت يف زوج كيفما اتفق

لتتخلص من عناء كانت تعيش فيه ،فأخرجتها من عنائها املادي واالجتماعي لتقع معي يف عناء

نفسي وكانت هي السبب يف ذلك ألهنا زعمت أهنا تريد زوجا بال معاشرة جنسية أو التزام زوجي ،أي
أهنا أسقطت حقها اجلنسي فرأيتها فرصة ساحنة ألرى نفسي مع النساء فإن اعتدل حايل وصلح

استمريت معها إن كانت صاحلة وإن مل يعتدل تكون هي اليت وضعت الشرط على نفسها ،وقلت يف
نفسي ال بد أن أتزوج ألمنع نفسي من اجلنوح ،ومع تقدم السنّي مل أزدد إال اغرتااب ،فقد وجدت
املرأة صاحلة فلم يسمح يل إمياين تركها ومل أجد معها نفسي ال من حيث الكفاءة وال من حيث

املعاشرة اجلنسية بسبب مشكليت وكنت آمل أن أتقدم مع األايم يف طريق احلل ،ولكن لألسف كلما
أتقدم يوم يف حيايت أجد نفسي أبعد عن النساء وال تثريين زوجيت بشيء مع أهنا فاتنة كما يقولون

ورزقت منها أوالداً وكانت معاشريت هلا بال رغبة من نفسي وأان سليم جسداي بكامل ذكوريت ،وذلك
كي ال أمنعها حقها من احلياة الزوجية .وما دعاين للزواج هو الناحية الشرعية فقط يف حماولة إلجياد

حل قد طرحه القرآن الكرمي أو هكذا فهمته كما سيأيت ،وكان األوالد سلوان يل كبري وأمل أكرب يف
احلياة قدما ،ولكن املعاانة مستمرة.
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اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
أخي الكرمي احلائر ،وقاك هللا شر احلرية ونفعك مبا علمت ،قرأت كالمك كله ،وتعايشت مع كل

سطر كتبته ،بل مع كل كلمة ،وكنت يف غاية التفهم ملعاانتك ،وكنت ألتقي وإايك يف بعض املواطن
اليت تذكرها ،وأفرتق عنك يف مواطن أخرى ،أوافقك وجهة النظر يف موضع ،وأخالفك يف مواضع،
ومما وافقتك فيه ما أشرت إليه من ضعف كثري من األحاديث اليت تساق يف االستشهاد على هذه

املشكلة ،ومما وافقتك فيه الرأي أن بعض املعاجلات قاصرة وإن كانت من علماء كبار ،لكن تعاملهم
مع هذه املشكلة مل يكن تعامالً واقعيًا.
أخي الكرمي :ال أحسب أن لدي مزيد علم على ما تعلم حىت أذكره لك ،ولكين مشارك لك يف عالج
هذه املشكلة ،أركز ذلك يف نقاط حمددة:

أوهلا :مهما قلنا عن ضعف األحاديث واآلاثر واألخبار املذكورة يف مسألة الشذوذ اجلنسي وعمل قوم
لوط ،فإن داللة آايت القرآن واضحة ،وهي قطعية الثبوت قطعية الداللة يف شناعة وحرمة هذا
األمر ،ولذا فال جمال لفتح نقب يف هذا السد العظيم ،سد حرمة هذا العمل ،وتطريق أي احتمال أو

تعذير هلذه الفاحشة.

اثنيًا :أختلف معك أخي يف أن هذه املشكلة مما يتعلق ابجلينات أو التكوين اخلَلْقي لإلنسان يف أصل

أتثرا أبمر طارئ ،والدليل على ذلك قول هللا -عز وجل -على لسان نبيه لوط
فطرته ،بل البد أن هلا ً
-عليه السالم" :-أأتتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملّي" ،فدل على أن هذا األمر مل

موجودا يف اتريخ البشرية قبل قوم لوط ،وأهنم أول من مارس هذا الفحش ،وأنه أمر طارئ يف
يكن
ً

طارائ فال بد أنه
أمرا
أمرا ً
ً
موجودا منذ وجودهم ومصاحبًا لتكوينهم ،وإذا كان ً
اتريخ البشر وليس ً

طارئ ألسباب مؤثرة فيه ،ولذا فال ينفي هذه احلقيقة جهلنا بتلك األسباب املؤثرة ،ولو أنك ذكرت

أنك ال تعرفها يف تكوينك ،فعدم معرفتك هلا ال يعين عدم وجودها.

اثلثًا :اعلم أنك تعيش هذا امليل وجتد نفسك أمام مشكلة ال يد لك يف صنعها داخل نفسك ،وأمام
حظر شرعي ال ميكنك مبا تفضل هللا به عليك من إميان وعلم أن تتجاوزه ،وهنا توجد اجملاهدة.

إنه من البدهي أن نعلم- ،وال أحسبك إال على علم -أبن عفاف وصرب من جياهد ما جتاهد ،ويعاين
أجرا ومثوبة عند هللا -عز وجل -من إعراض من ال يوجد هذا األمر عنده أصالً،
ما تعاين أعظم ً
خاصا مبشكلتك فعفاف الشاب السوي القوي عن الزىن مع قوة الدافع إليه ،وقوة
وهذا األمر ليس ً
اجملاهدة يف الكف عنه ليس كعفاف العنِّّي ،أو الشيخ الكبري الذي مهدت هذه اجلذوة يف نفسه ،وكل
ما ذكرته عن معاانتك ينطبق مت ًاما على الشاب السوي الذي جيد امليل إىل املرأة وال يستطيع الزواج،

فإن كان هناك من ميكن أن يعذرك ،فهناك من ميكن أن يعذر هذا الشاب مبيله إىل املرأة والوقوع يف

نكاحا" ،فالشاب
الزان إذا عجز عن الزواج ،وقد قال هللا -تعاىل" :-وليستعفف الذين ال جيدون ً

نكاحا يعيش ذات املعاانة اليت تعيشها وإذا كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -قد قال
الذي ال جيد ً

ألمنا عائشة -رضي هللا عنه -يف شأن العمرة" :أجرك على قدر نصبك" ،فكذلك العفاف األجر فيه
على قدر اجملاهدة والنصب ،ولذا كان أحد الذين سيظلون بظل العرش يوم القيامة رجل دعته امرأة

ذات منصب ومجال فقال :إين أخاف هللا.
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إين أحتسب عند هللا -عز وجل -أن لك من األجر على صربك ومعاانتك وجماهدتك ما ليس ملن ال
يعيش هذه املعاانة ،ولذلك تذكر قول هللا -عز وجل" :-والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" ،فمع
اجملاهدة تنال اهلداية.

ابعا :إذا علمت أن وجود هذه املعاانة يف داخل نفسك مما ال تستطيع جتاوزه ،وثبوت احلكم يف هذه
رً
املسألة مما ال ميكن تسوره ،فإن علينا بذل اجلهد يف العالج ،ولعل من العالج جتنب اإلاثرات اليت

تواجه اإلنسان يف حياته العامة ،فيتجنب املثريات من خلطة الفتيان الوسيمّي ،أو النظر إليهم ،أو

التبسط معهم ،ويعلي من عالقاته حبيث تكون مع من ال يشعر جتاههم أبي جاذبية أو اجنذاب من

هذا النوع ،ومن األسباب إهناك الطاقة اجلنسية يف املباح -أي مع الزوجة -والتمتع معها بكافة أنواع

االستمتاع وحماولة استفراغ الطاقة اجلنسية كامل االستفراغ ،حىت ال تبقى للنفس مآرب أخرى تلفتك

مينة ويسره ،ومن ذلك االهنماك يف أعمال منوعة دعوية وشرعية ،وتعليمية دينية ودنيوية ،حبيث يكون
وقت اإلنسان وعقله مشغوالً فال يبقى يف فكره فضول هلذه امليول ،أو على األقل ختفت هذه امليول

وتصبح مزحومة بقضااي أكرب منها.

خامساً :إنك لست يف حداثة السن وال يف يفاعة الشباب ،فأنت تقرتب يف تسارع كبري إىل الكهولة،
وأحسب أن هللا قد حفظك فيما مضى ،ولذا فإن صربك فيما تستقبل من حياتك أسهل بكثري من

صربك فيما مضى من عمرك ،وحىت إن كان وقع منك شيء من املاضي وتبت منه فإنك تستقبل أهدأ
مراحل العمر ،إهنا فرتة الكهولة والنضج ،وهدوء مجيع الغرائز والعواطف الثائرة ،ولذلك أتمل خرياً،
واجعل مرور كل يوم من حياتك تقضيه وقد عصمك هللا مما تكره إجنازاً ضخماً تفرح به ،وهنا تكثر
البشائر يف حياتك بدل احملبطات وما أسرع أن حتّي حلظة املغادرة هلذه احلياة فإن اللبث فيها يسري.

سادساً :أختلف معك أخي الكرمي يف ابتعادك عن جماالت التعليم والدعوة ملا تشعر به من مقت

لنفسك ،فإن هذا شرك شيطاين يستجمع الشيطان ضحكاً إذا رآك وقعت فيه ،إنه يريد أن يشعرك
أنك لست من هذا الشأن يف شيء ،وأن عليك أن تعيش بعيداً عن اجملاالت السامية؛ ألهنا ال تليق

بك .وهذه أحبولة شيطانية ينبغي أن تنتبه هلا وأن تستعلي عليها ،وأن تقول لنفسك سأبذل جهدي
يف كل جمال أستطيع العمل فيه ،وأغالب وأجاهد هذه امليول مبزيد ومزيد من العطاء ،وريب خلقين
وهو أعلم يب ،وأعذر ،فعد إىل أنشطتك كلها واستأنف حياتك بكل جد ،وابتعد عن هذا الشرك

الذي يريد به الشيطان أن يشعرك مبقت الذات ،بل إن ذاتك تستحق من االحرتام واإلكرام هبذه
اجملاهدة ما ليس ملن ال يعيش وضعك وال يعاين معاانتك.
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سابعاً :ذكرت يف رسالتك أنك جربت العالج ابلتحليل النفسي يف وقت من األوقات وذكرت شيئاً
من التحسن يف فهم معاانتك وكيف نشأت جذورها من الطفولة ،وأان هنا أعرض عليك أن تذهب إىل
أحد األطباء النفسانيّي املوثوقّي ممن هلم ختصص دقيق يف جانب املشكالت اجلنسية وال شك أنه
بعد تقييم املشكلة بشكل دقيق سيعمد هذا الطبيب إىل استعمال وسائل العالج املعروفة ما بّي

جلسات نفسية تعتمد غالباً على اجلانب املعريف السلوكي وبّي عالجات دوائية أثبت كفاءهتا يف هذا

اجملال .وأان هنا أود أن أبعث األمل يف نفسك من جديد يف ختطي هذه املشكلة واالنطالق يف دروب

احلياة ،وما يبعث األمل هنا هو وجود حاالت كثرية مشاهبة استفادت كثرياً من خدمات الطب
النفسي يف هذا اجملال.

أخرياً ..أسأل هللا أن جيعلك مباركاً أينما كنت ،موفقاً حيثما توجهت ،وأن جيري اخلري على يديك،

ويدلك ويبصرك ،ويعصمك وأعيذك ابهلل من كل سوء ،وأسأله أن يفيض الطمأنينة وبرد اليقّي على
قلبك وهللا يتوالين وإايك ويهدينا سواء السبيل ،وأوصيك بوصاة نبيك حممد -صلى هللا عليه وسلم-

البن عمه علي -رضي هللا عنه -ال تدع أن تقول":اللهم اهدين وسددين" ،وتذكر ابهلداية هداية
الطريق ،وابلسداد سداد السهم .والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
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ال عالقة للجن بسرقة أخيك!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/السرقة

التاريخ 1423-3-23
السؤال

لدى استفسار حول مس اجلن لإلنسان .لدي أخ يف السادسة عشر من
أخي الفاضل ،يف الواقع ّ
عمره مبتلى ابلسرقة حىت أنه يف اآلونة األخرية سرق لوالدي بطاقة ائتمانه البنكية دون أن يشعر

الوالد وسحب من احلساب أكثر من  3200يورو على دفعات متفرقة يف أقل من أسبوعّي والوالد مل
يشعر بذلك إال عند جميئه إىل هولندا حيث يوجد حسابه البنكي ،فكاد أن جين بعد معرفته بسحب

النقود لكن لألسف مع علم الوالد أبن أخي يده طويلة وسبق أن سرق له مبالغ كبرية إال أن والدي
يقول دائما إن هذا ليس إبرادته وإمنا هو مسخر من اجلن !!..وليس يف مقدوره أن ميتنع عن تلبية
طلبهم.

مع العلم أنه سبق ألخي أن سرق من غرفة نوم والدي أمواالً ومل يلمس ذهب والديت الذي كان جبوار
النقود ،وحنن وهللا يف حرية من أمران فنحن اإلخوة الكبار نعلم يقيناً أن أخالق أخينا فاسدة بسبب

مرافقته ألصدقاء السوء لكن والدي يؤول دائما أن هذا من فعل اجلن!!..
وجزاكم هللا كل خري ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
اجلواب

أخي الفاضل :أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً -ال أعتقد أن للجن عالقة يف مسألة السرقة اليت يقوم هبا أخوك !!!..ألن مس اجلن له أعراض
واضحة تظهر يف مواضع عديدة !!..أما اقتصارها على مسألة سرقة بطاقة االئتمان وسحب النقود

على فرتات خمتلفة فهذا مما ال يقبله العقل!!!..

اثنياً  -األمر اخلطري هنا هو أين تذهب هذه املبالغ؟! وكيف يصرفها؟!! ال بد من تتبع هذا

املوضوع ..ودراسة األمر جبد ..فقد يرتتب على ذلك أمور خطرية يصعب يف املستقبل السيطرة عليها

أو عالجها.!!!.
اثلثاً  -ال بد من إبالغ والدك هبذه احلقيقة هبدوء وتروي ..فرمبا كانت عاطفته تغلبه يف مثل هذا

األمر وجتعله يبحث ألخيك عن بعض املربرات حىت ولو كانت غري منطقية !!..وتبصريه وشرح األمر

له واطالعه على بعض الشواهد اليت تدعم وجهة نظركم من انحية "فساد أخالقه" ..أمر مهم جداً
إليصال الصورة وإيضاح الفكرة لوالدك.
رابعاً  -هناك الكثري من التفاصيل الناقصة حول أخيكم ودراسته ونضجه العقلي والنفسي .ومدى
العالقة بينكم وحجم التفاهم !!..وظروفكم إمجاالً يف هذا البلد "الغريب"! إال أن املطلوب هنا هو

االقرتاب قدر املستطاع من هذا "املراهق" وتقبله وإشعاره بذاته ومنحه بعض الثقة ومصارحته بوضوح
مبا تالحظونه عليه ..والطريقة املثلى للتخلص من ذلك ..واالستماع إليه إبنصات ..واحرتام وجهة

نظره املقبولة ..مث متابعته قدر املستطاع ومصادقته وحماولة اختيار الرفقة الطيبة له وحماولة إشغال وقته
أبمور انفعة حسب اجلهد والطاقة واإلمكانية ..ومجيل لو قمت وإايه بزايرة أحد املراكز اإلسالمية
لديكم فرمبا وجدت فيها أو وجد فيها من يناسبه فريتبط هبا بشكل أو آبخر.

خامساً  -بعض حاالت السرقة املتكررة قد تكون نوعا من املشكالت النفسية اليت حتتاج ملراجعة
أحد العيادات النفسية املتخصصة!!..

سادساً -قبل هذا وبعده أخي الكرمي صدق االلتجاء إىل هللا أبن يصلح لكم ويصلح بكم ويهديكم
ويهدي بكم وأن حيفظكم مجيعاً من كل سوء وأن يسدد على طريق اخلري واحلق خطاكم.
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ابنيت تسرق
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي
مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/السرقة
التاريخ 1425/5/20هـ

السؤال

أشك يف أن ابنيت تسرق أمواالً من أبيها ،ولعلمي بدقته الشديدة فال أشك أنه أضاعها أو أخطأ

مكاهنا ،مل أجد لديها نقوداً يف املنزل ،ولكين أشك أهنا ختفيها يف دوالهبا املدرسي ،أرشدوين ماذا
عساي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

سوف أجيب على تساؤل األخت بناء على تصوري؛ ألن السؤال انقص وخمتصر؛ ألهنا مل تذكر سن
ابنتها ،ومل توضح ما األسباب اليت دفعتها إىل أن تشك اببنتها ،هل هناك تغري الحظته عليها من

انحية ملبسها ،أو مصرفها ،وهل ال يوجد غري هذه الفتاة حىت يلقى ابلشك عليها دون سواها،
عموماً يف البداية جيب أن نسأل أنفسنا ما السبب الذي جعل الفتاة تتصرف هذا التصرف؟.

يفرتض أن الوالدين يوفران حاجة أوالدمها املادية والعاطفية ،حيث هناك حاالت يتم توفري الناحية

املادية وتُنسى العاطفة إلنشغاهلم ،أو الربود يف إبراز عواطفهم وإظهار مشاعرهم جتاه األبناء ،عند

ذلك يلجأ بعضهم إىل تعويض ما يفقده من حاجاته العاطفية هبذا التصرف أو غريه ،ابلرغم من توفر

املادية لديه من قبل والديه.

كذلك هناك سبب آخر ،وهو دافع االنتقام من شخص تسبب بنوع من اإلزعاج واألمل والظلم ،أيضاً
رمبا تلجأ إىل السرقة بدافع كسب حب وصداقة بعض األصحاب واألقران؛ وذلك بتوفري بعض
احلاجيات هلم ،وكل ذلك؛ ألن الفتاة غري واثقة من نفسها ،ومن قيمتها بّي أقراهنا.
وقد يكون دافع التقليد وراء تصرفها هذا ،فهي قد تقوم بتقليد بعض الصديقات ،أما كيفية معاجلة

هذا األمر:

جيب وأؤكد على كلمة جيب التأكد من أن الفتاة هي من قامت ابلسرقة ،وذلك مبالحظتها املالحظة

الدقيقة سواء يف املنزل أو خارجه ،كاحملالت مثالً ،وإذا كانت األم تستطيع أن تذهب دون علم الفتاة

إىل املدرسة ،وفتح دوالهبا اخلاص ،فهذا أفضل إلزالة الشك ،بعد التأكد جيب معاقبة الفتاة عقاابً
مناسباً لنوع الذنب ،كحرمان من أشياء حتبها وصديقات ترغب هبن ،وعدم التذكري الدائم هلا مبا

اقرتفته؛ ألن ذلك قد يدفعها إىل التمادي ابحلالة.

داع واضح ،فتلك
أيضاً أود أن أوضح  -لألخت -أن السرقة خصوصاً إذا مل يكن يف ظاهرها أي ٍ
قد تكون نوعاً من أنواع األمراض النفسية ،وجيب معاجلتها من قبل الطبيب النفسي املختص .وهللا

أعلم.
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أخيت تسرق
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/السرقة
التاريخ 1425/2/28هـ

السؤال

السالم عليكم.
عندي أخت تكربين خبمس سنّي وهلا مشكلة كبرية أرجو من املوىل  -عز وجل  -أن أجد احلل

عندكم وأعتقد أن املسألة حتتاج إىل أكثر من رسالة لكين سأحاول اإلجياز.

أخيت هذه متوسطة اجلمال ومل يكتب هلا الزواج حىت اآلن وقد أتعبت والديت كثريا معها حيث ابتليت
بداء السرقة رغم احلالة املادية اجليدة اليت نعيشها وهلل احلمد ،وأيضا هي كثرية الكذب واختالق

القصص لكي تقرتض املال من اآلخرين ،وقد أحرجت أمي مع أانس كثري ،حيث بدأ أصحاب املال

ابالتصال بوالديت مطالبّي أبمواهلم ،ومنهم من يسأل عن حقيقة األمور اليت تدعيها أخيت ،حيث أهنا
قالت إلحداهن أن خاليت مصابة ابلسرطان ونريد أن تقرضيين مبلغاً من املال لعالجها وغري ذلك

كثري .وللمعلومية أيب قد طلق أمنا منذ ستة وعشرين عاما مضت ،وحنن نعيش عند أخوالنا الذين

تعبوا مع والدتنا على تربيتنا ،فأما أان فقد تزوجت وأقطن يف بيت آخر ،وقد أخربتين والديت أن حال
أخيت يزداد سوءا ،وقد سببت هلا إحراجاً مع خاالتنا الاليت يعشن يف نفس البيت .أما أيب فعالقتنا

كانت به مادية حبتة حيث كنا نزوره بّي حّي وآخر وهو يعيش يف مدينة أخرى بعيدة جداً عن مدينتنا

إيل حيث أين كربت،
اليت نعيش فيها ،ولكنه يف الوقت الراهن أصيب مبرض مزمن وصار يف حاجة ّ

وصار يتقرب إلينا أكثر من أي وقت مضي ولكن بعدما فقدت أخيت الكثري؛ ألن تقربه مين أان أكثر

منها حيث أنه حيتاج إيل يف كثري من األمور (أسأل هللا اإلعانة على بره) ويعلم هللا أين مل أقل هذا رايء
ولكن ألمتكن قدر املستطاع وأبسلويب الركيك إحاطتكم ابملشكلة اليت نعانيها .وصدقوين أيها األحبة

أنه أحزنين منظر أمي وهي ختربين حباهلا وحال أخيت وأرجو من هللا أوالً مث منكم اثنياً اإلسراع حبل هذه
القضية .وفقنا هللا وإايكم إىل كل ما هو خري وصالح.
اجلواب

األخ الفاضل
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع اإلسالم اليوم سائال هللا الكرمي أن يصلح لنا ولك النية

والذرية وأن يعينك على مساعد أختك على أن تسلك طريق الصدق واألمانة الذي هو طريق

املؤمنّي إنه جواد كرمي.
أخي الكرمي:
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كما تذكر يف استشارتك أبن والداك منفصالن منذ فرتة طويلة أي منذ أن كنتم صغاراً مما أضطركم
إىل العيش مع أخوالكم وهذا هو بداية التغري السلوكي ألختك؛ ويبدو أن سلوكها قد وجد بيئة

مناسبة لينشأ ويتنامى شيئا فشيئا العتبارات كثرية منها :حالة الكذب أو الضغط الذي مورس معها

يف صغرها أو بسبب إثبات النفس أبهنا قوية وتريد أن متلك ماالً تقليداً ملن حوهلا!! أو بسبب احلالة

االقتصادية اليت حدثت لكم بعد االنفصال ،وبعدم وجود الدعم املادي املساعد واملشبع ،وقد يكون
العطف الزائد من األقرابء عليكم وعليها خصوصاً من خالل إعطائها ماالً بشكل مستمر يف صغرها
أوجد عندها حباً له ورغبة ملحة يف استمراره ،واإلحساس ابلضعف يف فقده مما جيعلها تلجأ للسرقة

واحلصول على املال ابلسرقة ..وما سبق أسباب رئيسية قد يكون بعضها منطبقاً على وضعية أختك،
والظروف اليت عاشتها ال شك أن هلا أثراً كبرياً يف سلوكها ..وسأورد لك بعض الطرق اليت أسأل هللا
 -جل وعال  -أن تكون لك يف حل مشكلة أختك.

أوالً :تعامل مع أختك على أهنا مريضة عضوايً حتتاج عناية مباشرة واهتمام خاص وما استشارتك إال
دليل حرصك واستشعارك خلطورة مشكلتها نفسياً واجتماعياً.
اثنياً :حتدث مع أختك بصراحة متناهية وداخل جو يسوده الود واالحرتام ما هي أسباب ممارستها

الكذب والسرقة وما مشاعرها حينما يكشف اآلخرون سلوكياهتا!! فمواجهة وكشف احلقائق بداية

رائعة للمساعدة..

اثلثاً :ما املانع أبن تعيش أختك معك مع والدتك بتغيري الرتبية اليت نشأت معظم حياهتا فيها ولتكون
قريبة منك ملمارسة أسلوب التحصّي التدرجيي من الكذب والسرقة.

رابعاً :قدم ألختك بعض الكتب واألشرطة النافعة حول ظاهرة الكذب والسرقة وخماطرمها النفسية
واالجتماعية والدينية على املسلم ،ولتقدمها على شكل هدااي ومعها بعض العطورات

(واإلكسسورات) احملببة هلا لتكون ذات قرب أكثر لقلبها.

خامسا :ما املانع أبن تبحث ألختك عن رجل صاحل ليكون زوجاً ألختك خاصة وهي يف عمر حتتاج

فعالً لإلسراع يف الزواج ..ولنا يف عمر -رضي هللا عنه -أسوة حسنة حينما عرض ابنته على

الصحايب اجلليل أبو بكر مث عثمان بن عفان  -رضي هللا عنهم -ومن مث تزوجها النيب -صلى هللا

عليه وسلم .-فاحرص -حفظك هللا -على مساعدهتا على الزواج؛ ألنه من وسائل العالج املناسبة
ملثل حالتها.

سادساً :اشغل وقتها إبحلاقها أبحد الدور النسائية النافعة ،أو تكميل تعليمها إن مل تكن متعلمة.

سابعاً :إشعارها بقيمتها وزايدة ثقتها بنفسها عن طريق استشارهتا ابألمور اخلاصة بعائلتكم فاجللسات
العائلية له آاثر إجيابية على الفرد.

اثمناً :حتلى ابلصرب وعدم استعجال النتائج واخلص النية هلل عز وجل يف مساعدهتا وهللا -تعاىل-
سيعينك وييسر لك األمر.

حفظك هللا وهداان وإايك إىل طريق احلق واتباعه.
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أخيت مهازة ملازة
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/السخرية واالحتقار
التاريخ 1425/10/19هـ

السؤال

السالم عليكم.
لدي أخت تبلغ من العمر  32سنة ،وهي إنسانة تتبع أسلوب إيذاء الغري بلساهنا واالستهزاء

والسخرية ،وعدم احرتام اآلخرين ،وعمل مشاكل بّي مجيع أفراد العائلة ،الرجاء أن توضح يل هل

هي تشكو من أي حالة نفسية ،وما هو احلل معها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم) .

أخيت الكرمية :إن هناك معلومات انقصة حول أختك ،وهي مهمة للتعرف بشكل أوسع عن سبب

ظهور املشكلة السلوكية اليت تعاين منها أختك ،كتاريخ ظهور املشكلة والظروف األسرية اليت عاشتها

وتعيشها ،وهل هي متزوجة أم ال؟ ومدى استقرارها األسري ،ومستوى تعليمها.

لذلك ستكون اإلجابة بشكل عام ،لعل هللا أن جيعل فيها اخلري.

أوالً :إن التنشيئة االجتماعية من حيث السلب واإلجياب هلا أتثري كبري جداً على سلوك البنت أو

االبن.

اثنياً :القسوة يف التعامل واحلرمان والدالل الزائد والتمييز بّي األبناء من أسباب ظهور املشاكل
السلوكية اللفظية واحلركية.

اثلثاً :معاانة أحد الوالدين من مشكلة االستهزاء ابآلخرين واحتقارهم والتقليل منهم ،وزرع املشاكل

هلا أتثري على سلوك االبناء من حيث احملاكاة لذلك السلوك.

رابعاً :التعرض ملشاكل مع األقرابء بسبب سوء تعاملهم ينشئ السلوك العدواين لدى الشخص.

وهناك أمور أخرى مسببة لتلك املشكلة ،وما ذكرته سابقاً ليس للحصر ،ولكن املتوقع أهنا أكثر

األسباب املنشئة للسلوك غري السوي ،وما تعاين منه أختك ال شك أهنا مشكلة نفسية حتتاج لتعامل
خاص ،ومن أهم الطرق اليت أرى أهنا األفضل يف التعامل معها:

 -1تقوية الوازع الديين لديها ،بتخويفها من خطورة ما تفعله جتاه اآلخرين على دنياها وآخرهتا ،قال
تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم وال نساء من نساء

عسى أن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان
ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون" [احلجرات. ]11 :

 -2تبصريها خبطورة فعلها أسرايً واجتماعياً من حيث زرع احلقد والكراهية جتاهها ،وختلي األقرابء
عن جمالستها وتنامي سوء عملها بينهن.

 -3أن تستشعر أنه ال أحد كامل إال وجهه الكرمي ،وأنه كما لآلخرين عيوب تراها فيهم ،فلآلخرين
كذلك عيون ،وهلا عيوب يروهنا فيها.

لسانك ال تذكر به عيب امرئ  ...فإن لك عيباً وللناس أعّي

 -4االمتناع عن مصاحبتها يف الزايرات العائلية واملناسبات ،وتعليل ذلك ابستمرار سلوكها ،وحماولة
إقناعها ابالمتناع عن ذلك السلوك مقابل مرافقتها ،وتكرار تلك احملاوالت هبدف تعديل سلوكها

لألفضل.

 -5استخدام أسلوب العالج العقالين بتصوير موقعها مع اآلخرين( ،األقرابء) حينما تبتعد عند إيذاء
اآلخرين وتتعامل معهم ابملثل ،ويكرر ذلك معها عدة مرات ملا لذلك من أثر يف السلوك.
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 -6تكليف إحدى األخوات الفاضالت من القريبات بكثرة جمالستها ومكاملتها ،وتوجيهها الوجهة
السليمة يف الطرق املثلى للتعامل مع اآلخرين ،واحملاسن اليت جيب أن تلتزم جتاههم ،مقابل أن جتد
منهم االحرتام والتقدير ،وتكرار ذلك ،والتحلي ابلصرب معها.

 -7تشجيعها اباللتحاق إبحدى الدور النسائية اخلريية جملالسة اخلريات ،وما له من أثر على سلوكها
بعون هللا.

 -8إهدائها بعض الكتيبات واألشرطة النافعة اليت تتحدث عن خطورة االستهزاء ابآلخرين وطرق

الوقاية منها ،ومن األفضل أن تكون بشكل مسابقة يتطلب حلها السماع أو القراءة ،وتكون موجهة
هلا بطريقة غري مباشرة.

 -9الصرب معها واحتساب األجر من هللا يف تبصريها ،وتعديل سلوكها ومحايتها من شر نفسها
والشيطان.

هذا ما تيسر يل ،سائالً هللا الكرمي أن مين عليها ابهلداية والصالح ،وأن جيعلها من الصاحلات
املصلحات ،إنه جواد كرمي.
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سلوك غريب من طفل صغري!

اجمليب د .أمّي صربي نور الدين
(علم النفس /كلية العلوم جامعة اإلمام)
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى

التاريخ 1427/04/22هـ
السؤال

أان مديرة لرايض أطفال .وأواجه اآلن مشكلة وهي أن أحد األطفال الذكور ميسك أعضاء أصدقائه

وقت اللعب ،أرجو إفاديت ابحلل األمثل؟
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

األخت الفاضلة :ينبغي قبل تقدمي حل لتلك املشكلة الوقوف عليها ،وبيان تفسري هذا السلوك ،ألن

هذا املوضوع جدير ابإلجابة عليه ،فالطفل يف هذه السن يتسم دائما حبب االستكشاف ،وملوع حبب

االستطالع ،وال يدرك -عادة -مغزى ما يفعله ،وال مدلول ما يرتكبه ،فهو يريد أن يعرف كل شيء،

وجيرب كل شيء.

فاملعرفة عند الطفل بال حدود وال حواجز ،واالستكشاف عنده ال حد له ،سواء ابلقول ،أو ابلعمل
واملمارسة .ولكن تكمن املشكلة يف أن خيرتق ابستكشافه احملظور عند الكبار .فدائما جنده يسأل عن

كل شيء ،حىت عن احلمل ،والوالدة ،ويسأل أيضا عن ذات هللا عز وجل .ويستكشف بيديه كل

شيء حىت مواطن اخلطر ،مثل عيدان الثقاب ،ومقابس الكهرابء ،وحتسس أعضائه ،وأعضاء زمالئه

يف املدرسة.

هنا تكون احلرية ،كيف جنيب على أسئلة الطفل احملرجة ،أو كيف نتصرف إزاء تصرفاته احملرجة؟ على
األم أو ِّ
املدرسة يف تلك احلالة منع الطفل من فعل هذا السلوك -املشّي ابلنسبة لنا أو العادي
ابلنسبة له -لكن بدون هن ٍر أو زجر له حبيث ال يشعر ابملنع وإمنا صرف نظره إىل شيء آخر وال
يكون ذلك أمام األطفال اآلخرين حىت ال يلحظوا هذا فيقلدوه.

ومن حسن احلظ أن األطفال يف هذه املرحلة ميكن توجيه اهتمامهم ،وتشتيت انتباههم إىل شيء
آخر.

على األخت الفاضلة مديرة املدرسة أن تتصل أبسرة الطفل للتشاور معهم ،وسؤاهلم عما إذا كان
يكرر هذا السلوك يف البيت أيضا ،ولكي تتعاون األم مع املدرسة يف التخلص من هذا السلوك ومن
اجليد أن تقوم األم بتعديل هذا السلوك ،بتوجيه الطفل إىل أن األفضل هو فعل كذا ،أو ترك كذا،
دون أن يشعر أن للمدرسة دور حىت ال يشعر بنوع من احلرج أمام ِّ
املدرسة .وهللا املوفق.
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أعينوين على غض بصري
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى
التاريخ 1426/09/09هـ

السؤال

أان مبتلى ابلنظر إىل النساء ,مع أين ملتزم ،وحمافظ على الصالة يف املسجد ،وأحفظ أكثر من نصف

القرآن ،وأصوم ثالثة أايم من كل شهر ,وأتقرب إىل هللا ابألعمال الصاحلة ،لكن هذه البلوى مل

أستطع التخلص منها ،فما احلل؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أابرك لك إميانك وحفظك نصف القرآن ،ومواظبتك على الصالة والصيام ،وأرجو هللا لك املزيد

والقبول ..وأما ما ذكرت من ضعفك أمام فتنة النظر للنساء فاعلم -ابرك هللا فيك -أن فتنة النساء

فتنة خطرية جداً ،حذر هللا منها وحذر منها رسولُه -صلى هللا عليه وسلم -وحذر منها الصاحلون

والعلماء والناصحون ،وكم أوقعت يف شباكها مجاعة من العباد والصاحلّي ،حىت صرفتهم عن زهدهم

وتنسكهم ،وعبادهتم هلل عز وجل ،بل إن بعضهم مرق من دين اإلسالم بسبب امرأة ،وما القصة اليت
اشتهر ذكرها عن مجع من أهل السري والتاريخ والتفسري ،ببعيدة عنا عن مجع من الصحابة والتابعّي،
وذكرها ابن جرير يف تفسريه ( )49/28من عدة أوجه ،أحدها عن علي بن أيب طالب -رضي هللا

عنه -قال :إن راهباً تعبد ستّي سنة ،وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إىل امرأة فأجنّها ،وهلا إخوة،
فقال إلخوهتا :عليكم هبذا القس فيداويها ،قال فجاؤوا هبا إليه فداواها ،وكانت عنده ،فبينما هو

يوماً عندها إذ أعجبته فأاتها ،فحملت فعمد إليها فقتلها ،فجاء إخوهتا ،فقال الشيطان للراهب :أان

صاحبك ،إنك أعييتين ،أان صنعت هذا بك ،فأطعين أجنك مما صنعت بك ،اسجد يل سجدة ،فسجد
ش ْيطَ ِ
له ،فقال :إين بريء منك إين أخاف هللا رب العاملّي ،فذلك قولهَ " :ك َمثَ ِل ?ل ه
ال
ـ?ن إِ ْذ قَ َ
لِ ِإلنس ِ
اف ه
ّي" [احلشر. ]16:
ـ?ن ? ْك ُف ْر فَـلَ هما َك َف َر قَ َ
?َّللَ َر ه
َخ ُ
نك إِ ّىن أ َ
ال إِ ّين بَ ِريء ّم َ
ب ?ل َْعـ?لَ ِم َ
َ
وأتمل معي -ابرك هللا -فيك ما يف هذه اآلية من البالغة اللغوية ،ومسو التشريع ،وفصاحة اخلطاب،
فقد قال هللا عز وجل" :يـغُضُّواْ ِمن أَب ِ
وج ُه ْم" [النور ، ]30:فبدأ ابألمر حبفظ
ْ َْ
صـ? ِره ْم َوَْحي َفظُواْ فُـ ُر َ
َ
البصر مث أتبعه حبفظ الفرج ،وذلك أل ّن البصر الباب األكرب إىل القلب ،وحبسب ذلك كثر السقوط
من جهته ،ووجب التحذير منه.

وهلذا قالوا :النواظر صوارم مشهورة ،فأغمدها يف غمد الغض واحلياء من نظر املوىل ،وإال جرحك هبا
عدو اهلوى.

وما أحسن قول الشاعر:
وغض عن احملارم منك طرفا طموحا يفنت الرجل اللبيبا
فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أمهلت وثبت وثواب

ومن يغضض فضول الطرف عنها جيد يف قلبه روحا وطيبا

فإذا أتملت هذا اخلطر من جراء النظر دفعك ذلك للخوف من الوقوع يف شباكه ،مث زد على ذلك

التمسك ببعض القواعد النافعة يف غض البصر ،ومنها:

القاعدة األوىل :إذا نظرت نظر الفجأة فاصرف بصرك:

يف صحيح مسلم ( )2159عن جرير بن عبد هللا البجلي -رضي هللا عنه-قالَ :سأَلْت َر ُسول ه
اَّلل -
صلى هللا عليه وسلم -عن نَظْرة الْ ُفج ِ
ص ِري.
اءة ,فَأ ََم َرِين أَ ْن أ ْ
َص ِرف بَ َ
َْ َ َ َ

()276/19
ِ
صد فَ َال إِ ْمث
َجنَبِيهة م ْن غَ ْري قَ ْ
صره َعلَى ْاأل ْ
قال النووي يف شرح مسلمَ :وَم ْع َىن نَظَر الْ َف ْجأَة أَ ْن يَـ َقع بَ َ
ف ِيف ا ْحلَال فَ َال إِ ْمث َعلَْي ِهَ ,وإِ ْن
ص َر َ
َعلَْي ِه ِيف أَ هول َذلِ َ
كَ ,وَِجيب َعلَْي ِه أَ ْن يَ ْ
ص ِرف بَ َ
صره ِيف ا ْحلَال ,فَِإ ْن َ
ِ
ِ ِ
صره َم َع قَـ ْوله تَـ َع َاىل:
ا ْستَ َد َام النهظَر أَمثَ هلَ َذا ا ْحلَ ِديث ,فَِإنههُ -صلى هللا عليه وسلم-أ ََم َرهُ ِأبَ ْن يَ ْ
ص ِرف بَ َ
"قُل لّل ِ
ّي يَـغُضُّواْ ِم ْن أبصارهم".
ْم ْؤمنِ َ
ْ ُ
اصرف بصرك ولو أن تضطر إلغماض عينيك ،واعلم اي عبد هللا أنك إمنا تتعامل مع هللا ،مع ربك

وموالك ،من إذا غضب ألقى بك يف انر وقودها الناس واحلجارة ،عليها مالئكة غالظ شداد ال

يعصون هللا ما أمرهم.

القاعدة الثانية( :اي علي! ال تتبع النظرة النظرة ،فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة)  .رواه أبو داود
( ، )2149والرتمذي ( ، )2777وهو حديث حسن.

وهذه قاعدة متصلة ابلقاعدة السابقة ،ومكملة هلا ،وهي قاعدة ذهبية يف غض البصر وحفظه عن
احلرام ،قال ابن اجلوزي :وهذا ألن األوىل مل حيضرها القلب ,وال يتأمل هبا احملاسن ,وال يقع االلتذاذ
هبا ,فمىت استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية يف اإلمث.

القاعدة الثالثة :جتنب اجللوس والتسكع يف الطرقات:

يف صحيح البخاري ( ، )2465وصحيح مسلم (َ )2121عن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
ي -رضي هللا عنه-
ْ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ول هِ
ال" :إِ هاي ُكم وا ْجللُوس ِيف الطُّرقَ ِ
اَّلل َما لَنَا بُ ٌّد
ات" .قَالُواَ :اي َر ُس َ
هيب -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
َْ ُ َ
ُ
َع ْن النِ ِّ
ول هِ
ِ
ِمن َجمَالِ ِسنَا نَـتَحد ُ ِ
ِ
ِه
س فَأَ ْعطُوا
ال َر ُس ُ
يها ،قَ َ
هث ف َ
َ
ْ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم" -فَإذَا أَبَـ ْيـتُ ْم إال ال َْم ْجل َ
ِ
ص ِر َوَك ُّ
هه ُي
يق َح هق ُه" قَالُواَ :وَما َح ُّقهُ؟ قَ َ
ال" :غَ ُّ
ف ْاألَ َذى َوَر ُّد ال ه
س َالِم َو ْاأل َْم ُر ِابل َْم ْع ُروف َوالنـ ْ
الطه ِر َ
ض الْبَ َ
َع ْن ال ُْم ْن َك ِر".

اديث ا ْجل ِامعة ,وأَح َكامه ظَ ِ
قال النوويَ :ه َذا ا ْحل ِديث َكثِري الْ َفوائِد ,و ُهو ِمن ْاألَح ِ
اه َرةَ ,ويَـ ْنـبَ ِغي أَ ْن
َ َ َ ْ
َ َ َ ْ َ
َ
ُْجيتَـنَب ا ْجلُلُوس ِيف الطُُّرقَات ِهلَ َذا ا ْحلَ ِديث.

فنهى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن اجللوس يف الطرقات؛ ألهنا مظنة التعرض للنظر احملرم،

وارتكاب منهيات أخرى ،فلذلك قال هلم النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-فإن كان البد" ،فأعطوا

الطريق حقه ،وذكر من حق الطريق غض البصر.
ويشرتك مع الطرقات هذه اليت هي مظنة النظر احملرم ،األماكن العامة اليت يكثر فيها التفسخ ،كبعض

احلدائق واألسواق ،ولألسف إن كثرياً من املسلمّي يتهاونون يف هذا األمر ،فيخرجون للنزهة يف مثل
هذه احلدائق مع علمهم أبهنا مليئة مبظاهر التفسخ واالحنالل والعري ،مث بعد ذلك يطالبون ابحللول

العملية املعينة على غض البصر.

فإن قلت :لكن ال يستطع اإلنسان حبس نفسه ابلبيت ،فال بد من اخلروج لشراء احلوائج ،والنزهة،

فأقول أوالً :ال بد أن يكون ذلك بقدر احلاجة ،وال حيدث فيه توسع ،مث ليتجنب اإلنسان األزمنة

واألمكنة اليت هي مظنة الفساد ،وبعد ذلك أقول لك كما قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
ألصحابه" :فإن كان وال بُد فأعطوا الطريق حقه  ...غض البصر ،وكف األذى".

()277/19
القاعدة الرابعة" :يَـ ْعلَ ُم َخائِنَةَ االْ ْع ُ ِ
ور" [غافر. ]19:
ّي َوَما ُختْ ِفي ُّ
الص ُد ُ

قال ابن عباس -رضي هللا عنهما -هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر املرأة فيسارقهم النظر

إليها.

غض بصره ,فإذا رأى منهم
وعنه -رضي هللا عنهما -هو الرجل ينظر إىل املرأة فإذا نظر إليه أصحابه ّ
غفلة تدسس ابلنظر ,فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره ,وقد علم هللا -عز وجل -منه أنه يود لو

نظر إىل عورهتا.

وقال جماهد :هي مسارقة نظر األعّي إىل ما هنى هللا عنه.
وقال قتادة :هي اهلمزه بعينه وإغماضه فيما ال حيب هللا تعاىل.
سئل اجلنيد :مب يستعان على غض البصر؟ قال :بعلمك أن نظر هللا إليك أسبق إىل ما تنظره.

وكان اإلمام أمحد ينشد:

إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل خلوت ولكن قل على رقيب

وال حتسَب هللا يغفل ساعة وال أن ما خيفى عليه يغيب
صريةٌ ولَو أَلْ َقى مع ِ
ِِ ِ
اذ َير ُه" [القيامة. ]15 ،14 :
ََ
القاعدة اخلامسة" :بَ ِل اإلنسان َعلَى نَـ ْفسه بَ َ َ ْ

يكثر اإلنسان من البحث عن األعذار يف عدم إمكانية غض البصر ،وأنه أمر غري واقعي ،ويبدأ

الشيطان حبياكة صور متعددة من األعذار ،ويزين له االتكال عليها من أجل أن يطلق بصره ،ويسرح
بنظره ،فتارة يقول له مستهزائً :األحسن لك أن تكون أعمى ،أو أن تصطدم ابلناس ،واترة يقول له:

سر كاألبله الذي ال يعرف شيئاً ،وأخرى يقول له املهم نظافة القلب ،ولو نظرت إىل النساء ،وهكذا،
إىل غري هذه من األعذار ،واجلواب عن كل هذا :بل اإلنسان على نفسه بصري ،ولو أكثر من إلقاء
املعاذير ،وهذا معىن تلك اآلية.

القاعدة السادسة" :احفظ هللا حيفظك".
نعم احفظ هللا ابتباع أوامره واجتناب نواهيه ،حيفظك من االنزالق يف املعاصي ،كما حيفظك إذا

احتجت إليه يف يوم شدة ،ومن حفظ هللا أن تلزم ذكره حىت تكون أقرب إليه ،وأبعد عن الشيطان،
فإذا مر عليك منظر ،أو رأيت صورة فإنك تكون متصالً ابهلل ،مستمداً القوة منه ،فيكون ذلك أقوى

ألن تغض بصرك.

قال ابن تيمية :وأتمل كيف عصم هللا -عز وجل -يوسف -عليه السالم -من فتنة امرأة العزيز،

فقد كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء ،ويوسف -عليه السالم -مع

عزوبته ومراودهتا له ،واستعانتها عليه ابلنسوة ،وعقوبتها له ابحلبس على العفة عصمه هللا إبخالصه هلل
ِ
حتقيقاً لقوله" :وال ْغ ِويـنـههم أ ْ ِ
اد َك ِم ْنـ ُهم ?لْم ْخلَ ِ
ّي" [احلجر ، ]40 ،39:قال تعاىل" :إِ هن
ّي إِاله عبَ َ
صَ
َمجَع َ
َ َ ُْ
ُ ُ
ك علَي ِهم س ْلطَا ٌن إِاله م ِن اتهـبـع َ ِ
ِ ِ
ين" [احلجر. ]42:
َ ََ
س لَ َ َ ْ ْ ُ
ك م َن الْغَا ِو َ
عبَادي لَْي َ
القاعدة السابعة" :وأتبع السيئة احلسنة متحها".
أيها األخ املبارك :إن انزالق عينيك يف نظرة حمرمة ،واختالسة طرفك لصورة هنيت عن النظر إليها،

ينكت نكتة سوداء يف قلبك ،فاحذر أن تكثر هذه النقاط السود حىت يصبح قلبك أسود مرابداً
كالكوز جمخياً أي منكوساً ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أشرب يف هواه ،فاحذر كل احلذر

من هذا ،وأتبع هذه السيئة حبسنة ،حىت جتلو قلبك وتغسل فؤادك من ظلمة املعصية ،وذلة املخالفة،

وتضيق على شيطانك منافذه.

()278/19

إن الشيطان أيتيك فيقول لك :ها قد وقعت ،فانتهى أمرك ،فال حتمل نفسك ما الطاقة لك به ،فال
داعي ألن تعاهد نفسك بعدم النظر ،ومتتنع عن شيء تعلم يقيناً أنك ستعود إليه ،وهكذا ينسج

الشيطان الرجيم حولك خيوطاً من الوهم ،والوهن ،حىت تصبح أسريه ،وال تلبث أن يصدق عليك
ت م ِن ه
اه" [اجلاثية. ]23:
ـ?ههُ َه َو ُ
?ختَ َذ إِلَ َ
قول هللا عز وجل" :أَفَـ َرأَيْ َ َ
ِ
هِ
وىن أ ْ ِ
ال َربُّ ُك ْم ? ْد ُع ِ
هم
"وقَ َ
ْربو َن َع ْن عبَ َ
َستَج ْ
القاعدة الثامنةَ :
ب لَ ُك ْم إِ هن ?لذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
ادِيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن َ
ِ
ين" [غافر. ]60:
د?خ ِر َ
روى شعبة عن عبد امللك بن عمري ،قال مسعت مصعب بن سعد يقول :كان سعد يعلمنا هذا الدعاء
عن النيب :اللهم إين أعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القرب" .أخرجه اخلرائطي يف

اعتالل القلوب ،وانظر ضعيف اجلامع الصغري (. )1203

الدعاء ،خري سالح ،وأقوى وسيلة ،وأنفع دواء ،به استعانة برب األرض والسماء ،به النصر على

األعداء ،فاستعن به اي أخي.

ادع هللا دائماً أن حيفظ عليك إميانك ،وأن يقوي عزميتك على غض البصر ،وحفظ النظر ،ادع هللا يف

ليلك وهنارك ،يف أوقات االستجابة ،ويف كل وقت.

القاعدة التاسعة :إن استطعت أن تعجل ابلزواج فافعل؛ فإن رسولك -صلى هللا عليه وسلم -يقول
كما يف احلديث الصحيح" :اي معشر الشباب :من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر

وأحصن للفرج" .أخرجه البخاري ( ، )5066ومسلم (. )1400

وأعتذر عن اإلطالة يف اجلواب ،لكنها بلوى عامة أردت أن يستفيد منها اجلميع ،وأرجو هللا أن يوفقنا
مجيعا لغض أبصاران عما حرم علينا ،ويعيننا على طاعته إنه جواد كرمي.

()279/19

أدمنت النظر إىل احلرام!
ُ

اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى

التاريخ 1426/08/27هـ
السؤال

أان متزوج وأعمل يف بالد الغربة وأعاين من معصية النظر احلرام ،حيث حاولت مراراً عدم مشاهدة
الربامج اإلابحية ،لكن كل مرة أعود دون أن أشعر .أرجو أن توجهوين إىل كيفية اإلقالع عن هذا

الذنب ،وأن تدعوا يل أبن يسهل هللا يل عمالً ابلقرب من أهلي.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
أخي الكرمي :ملست يف سؤالك شعوراً ابلذنب الذي وقعت فيه ،فهنيئاً لك هذا اإلحساس ،الذي
ينبغي لك أن تستفيد منه يف حتولك إىل العفة وحفظ البصر.

كثري ممن يقعون يف احلرام يقعون فيه وهم ال حيسون بتأنيب الضمري ،وال يشعرون ابلذنب ،وهذا
اإلحساس رمبا كان أشد من الذنب نفسه ،أما التائب بعد الذنب فهو كمن ال ذنب له.

وإليك أخي هذه التوجيهات السريعة فيما خيص موضوعك:

( )1احذر أن أيتيك الشيطان يوماً ويوقعك يف دائرة اليأس من ترك املعاصي ،بل كلما وقعت يف
الذنب ،كرر احملاولة بال أيس.

( )2أظن أنك تقرتف هذه املعصية يف أماكن أو أزمان أو أحوال معينة ،تسهل عليك الوقوع يف هذه
املعصية ،فأفضل أمر لك أن حتاول التخلص من هذه األمور -قدر استطاعتك.-

( )3ال بد أن أكون صادقاً معك ،ووجه ذلك أن أقول لك :إن ترك مثل هذا النوع من املعاصي

حيتاج إىل جماهدة وصراع ،يف الغالب يكون املنتصر فيه اإلميان الكامن يف نفسك" :والذين جاهدوا

فينا لنهدينهم سبلنا" فابتدئ ابجملاهدة ،وسيعينك هللا بعد ذلك.
( )4لعلي أثري يف نفسك احلمية ،هل ترضى أن تنشغل زوجتك أو إحدى حمارمك برؤية مثل هذه

األفالم؟ إذن اتق هللا فيهن ،واحفظ حقهن ،كما هن حيفظن حقك.

( )5لو أن شخصاً مهيباً ،وصاحب دين وخلق اطلع عليك وأنت منهمك فيما أنت فيه ،كيف

سيكون حالك؟ إن كنت صاحب مروءة ،وأنت كذلك -ال شك أنك ستكون يف وضع ال حتسد
عليه .أما علمت أن هللا مطلع عليك يف كل أحوالك ،يعلم خائنة عينك وما خيفى صدرك!! وشتان

بّي اخلالق واملخلوق.

( )6اجلأ إىل هللا ابلدعاء احلار واملستمر ،فهو الذي يعصمك من املعاصي وهو الذي يوفقك للخري،
وهللا مسيع جميب.
اللهم أهد قلبه ،ووفقه هلداك ،واجعل عمله يف رضاك.
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النميمة ..فرقت بيننا!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى
التاريخ 1422/5/4

السؤال

مشكليت بدأت عندما تعرفت على فتاة تكربين بسنة أخذهتا أختاً يل واجتمعنا أان وهي على أعمال
دعوية كثرية وحماضرات وإن كانت قليلة إال أهنا عنت يل الكثري واستمرت أخوتنا ملدة سنة بعدها

دخلت بيننا فتاة وأخربهتا عين كالماً ال يوصف حىت زعزعت ثقتها يب وأصدقك قوالً أخي الكرمي أن

هذه الفتاة متلك أسلوابً قوايً يف اإلقناع فاستطاعت أن تفرق بيننا ومرت األايم وحاولت أن أفهمها
احلقيقة لكنها كانت دائماً تصدين مما سبب يل أملاً كبرياً حىت كرهت التعرف على أحد أو حىت أن

أكلم أحد وأصبحت يف عزلة كبرية ال يعلم هبا سوى ريب وبعد أن مرت فرتة رجعت هذه الفتاة اليت

كانت أختاً يل يف السابق وأرادت العودة وقالت أهنا فتحت صفحة جديدة تلقيت اخلرب ودموعي
معي وجلأت إىل ريب فقلت جيب علي أن أكون أحسن منها وحدثت أول مكاملة لكين أحسست

بشيء غريب بداخلي أحياانً أكون سعيدة ألننا عدان وأحياانً تنتابين نوبة بكاء حالياً ال أعرف ما أفعل

أان خائفة إن عدت تفعل يب ما فعلته ألهنا كما أتثرت أبختكم يف هللا.
اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد..كما اسأله أن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل..
قرأت استشارتك وتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :ثقي  -أخيت الكرمية  -أن ما حدث بينك وبّي صديقتك يتكرر بكل أسف كثرياً بّي بعض

األصدقاء ..وال غرابة ..فنحن بشر يعرتينا النقص ..وتؤثر فينا احلوادث حىت ولو بدت صغرية وغري

مؤثرة ..ونتكل كثرياً على أنفسنا وعلى جهدان وتقييمنا لألشياء ..وننسى أو نتناسى أن اتكالنا على
هللا تعاىل يرحينا وجيلب لنا الطمأنينة والراحة واالنسجام التام بّي ما نتمىن وما حيدث ابلفعل ..فكل

األمور مقدرة ..ومكتوبة واملقدر واملكتوب كائنان ال حمالة!!..

اثنياً :جاء يف األثر [يفسد النمام يف ساعة ماال يفسد الساحر يف سنة] نسأل هللا العافية ..وقد

سعت تلك الفتاة بينكما ابلنميمة فأفسدت أخوة كانت قائمة ..وعشرة كانت مستمرة ..فماذا
غل أو ٍ
كسبت..؟! اللهم إال إشباع ٍ
حسد يف نفسها ..أو رغبة ملحة يف اإلفساد بّي الناس!!..

نسأل هللا العافية ..وستسأل عن ذلك يوم ال ينفع مال وال بنون ..إال أن اتبت وأانبت واستحلت

منكما فإن هللا هو التواب الرحيم.
اثلثاً :ال حتزين  -أخيت الكرمية  -على ما مضى..رغم األمل الذي شعرت به ..واحلزن الذي

أحسسته ..فرمبا كان يف األمر خرياً ..واخلرية فيما اختاره هللا ..ولكن جيب عليك أن تستفيدي من
هذه التجربة ..فتقوي أميانك ابهلل ..وتعتمدي عليه ..وتتكلي عليه حق التوكل وتكتشفي حقيقة

بعض الناس ..وال تتأثري ابلنميمة ..وال مبا ينقل إليك عن فالنة بل احلق لديك ما رأيت بعينيك وما
مسعت أبذنيك ..ورب ضارة انفعة ..والضربة اليت ال متيتيين تقويين كما يقال..
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رابعاً :أظنك بعون هللا أقوى ..من أن تتأثري مبوقف واحد مهما كان ..إىل احلد الذي جيعلك تكرهّي
التعرف ابلناس وتعيشّي يف عزلة !!!..الناس كثر ..وجتارهبم أكثر ..ومثل هذه التجارب هي اليت

تصقل شخصية اإلنسان ..وتعينه  -بعد توفيق هللا  -على مواجهة احلوادث يف قادم األايم ..فضعي
 -أخيت الكرمية  -جتربتك يف هذا اإلطار.

خامساً :تناقض مشاعرك اآلن بّي الفرح بعودهتا ..واحلزن حد البكاء الذي تشعرين به ..هو شعور
طبيعي ..بّي فرحتك بعودة صديقة قدمية ..وحزنك مما حدث ..وكيف حدث ..أي شعور ابلغَب

والظلم واألمل!! وآمل أال يطول ذلك اإلحساس ..وأن حتاويل أن تتجاوزيه ..وتصفحي عما مضى..

فكل ابن آدم خطا وخري اخلطاءين التوابّي.

سادساً :مجيل هذا العفو والصفح منك ..وتقبل عودهتا ولكن ..أمتىن لو كان هناك جلسة مصارحة

وعتاب ومكاشفة بينكما حىت تتضح األمور ..وتداوى اجلراح ويستفاد من املاضي ..استعداداً
للمستقبل مث يغلق ملف املاضي مبا فيه ..وتبدآن معاً من جديد أخوتكما يف هللا ..على نور من هللا ال

يضركما من ظل إذا اهتديتم ...
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أمارس اجلنس مع حمارمي يف املنام!!
اجمليب د .رفعت فوزي
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى

التاريخ 1426/06/28هـ

السؤال

دائماً ما أحلم أبين أمارس اجلنس مع أمي أو أخيت ،بل وقد أحتلم بسبب ذلك ،وأستيقظ وأان يف

حالة نفسية سيئة جداً ،فما سبب ذلك؟ علماً أين غري متزوج وأصلي وال أترك فرضاً .أفتوين

مأجورين.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على نبينا اهلادي األمّي ،وآله وصحبه أمجعّي ،فأهالً بك ـ
أخي ـ يف موقع "اإلسالم اليوم" ونفعك هللا مبا فيه ،وننبهك إىل أمور ثالثة:

( )1من رمحة هللا تعاىل بنا أنه مل يؤاخذان مبا نراه يف نومنا من أحالم وخياالت وما إىل ذلك؛ ألن القلم
قد ُرفع عن النائم ،فقد ثبت عن النيب -صلى هللا عليه سلم -أنه قال" :رفع القلم عن ثالثة :عن
النائم حىت يستيقظ ،وعن اجملنون حىت يربأ ،وعن الصيب حىت حيتلم" رواه أمحد وأبو داود والنسائي

واحلاكم.

( )2أن األحالم يف املنام كما أنه ال يؤاخذ عليها ،فإن أتويلها غالباً ال يكون على ظاهرها ،ولذا كثرياً
يعرب املؤولون مثل هذه األحالم أبهنا خري
ما يؤول احللم أتويالً بعيداً عما يتبادر عند مساعه ،وكثرياً ما ِّ
توصله إىل قرابتك أو يصلهم عن طريقك.

( )3ولقد ّبّي لنا صلى هللا عليه وسلم أن احللم القبيح هو من أفعال الشيطان اليت يكيد هبا بين

آدم ،وأن ذلك لن يضر الرائي ،فال ينبغي أن يهتم أو يصيبه القلق ،قال أبو قتادة -رضي هللا عنه-

مسعت النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :إذا رأى أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب،

وإذا رأى ما يكره فليتعوذ ابهلل من شرها ومن شر الشيطان ،وليتفل ثالاثً ،وال حيدث هبا أحداً فإهنا

لن تضره" .أخرجه البخاري ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة" :فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل

وال حيدث هبا الناس".

ورمبا أرجع بعض علماء النفس مثل هذه األحالم خلالفات واقعة بينك وبّي أهلك ،أمك وأختك،

وهو نوع من التنفيس أو صورة من صور السيطرة ،فإن كان ذلك فأحسن إىل أهلك "واتقوا هللا الذي
تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا" [النساء. ]1 :

وحكي أن رجال أتى ابن سريين فذكر له أنه ينكح أمه ،فلما فرغ منها نكح أخته وكأن ميينه قطعت،
ُ

فكتب ابن سريين جوابه يف رقعة حياء من أن يكلم الرجل بذلك ،فقال :هذا عاق قاطع للرحم ،خبيل

ابملعروف ،مسيء إىل والدته وأخته.

هذا فقط للتذكرة ،والذكرى تنفع املؤمنّي.

وعموماً ننصحك ـ أخي الكرمي ،ابآليت:

( )1ال تذهب للنوم وأنت ممتلئ البطن ،حاول أن متشي بعض الوقت بعد العشاء.
( )2إذا ذهبت لفراشك عليك ابلوضوء.
صل الوتر (ركعة أو ثالث ركعات) .
(ِّ )3

( )4ال تنم على بطنك (وهي ضجعة يكرهها هللا ورسوله) لكن من على شقك األمين.

سر لك أمر الزواج مبكراً فال ترتدهد
( )5اقرأ األذكار (أذكار النوم) وأهم شيء آية الكرسي ،وإن تي ه

فهو طريق العفة ..وهللا أعلم.
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ابين التقط ألفاظاً بذيئة

اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي

مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى
التاريخ 1425/6/16هـ

السؤال

لدي طفل- ،واحلمد هلل -يبلغ من العمر ثالث سنوات ونصف تقريبا ،أعاين معه من قضية أتثره

ببعض التصرفات واأللفاظ السيئة عند اختالطه مع أوالد أعمامه وأخواله ،مثل السب وغريه ،مع أن

بييت -واحلمد هلل -حمافظ ،ال يُسمع فيه مثل هذه األمور .سؤايل :إذا مسعت منه مثل ذلك ،ما

املوقف السليم يف التعامل معه؟ هل املناسب هنره أو ضربه؟ أم ماذا؟ وكيف السبيل للحد من أتثره

ابألخالق السيئة؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

( )1جيب إمهال ما يتلفظ به وذلك بعدم معاقبته أو هنره.

( )2ميكن عن طريق القصص أن تعطيه كل ما تريد من نصائح وتوجيهات.

( )3األطفال عادة ينفرون من إلقاء األوامر هلم أو مقارنتهم ابآلخرين؛ لذا ينبغي على الوالد واألهل
إجياد وسائل غري ذلك مثل إيراد القصص أو املعززات تساعد يف ابتعاده عن األلفاظ الغري مرغوبة

وإبداهلا بكلمات طيبة.

( )4جيب التقليل من االحتكاك هبذه اجملموعة وجذبه إىل جمموعة ذات آداب حسنة.
( )5وميكن أن ننمي فيه روح القيادة وذلك أبن يقوم هو بدور الناصح هلم وهذه حمببة غالباً عند
األطفال .وهللا املوفق.
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أخيت منحرفة!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /احنرافات سلوكية/اخرى

التاريخ 1423-7-22

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أان شاب تويف والدي وأان أصغر إخويت واحلمد هلل أان ابر بوالديت
ولكن مصيبيت هي أن يل أختاً قد تقدمت يف السن ومل تتزوج وليس يل عليها كلمة أراها خترج من

دون إذن وتلبس ماال يرضى عنه دين وال أدب تتكلم مع غري احملارم واألدهى واألمر أن والديت تقول
ال دخل لك هبا فلها إخوان أكرب منك ويف بعض األحيان تساومين برضاها علي وتلوح أبهنا ستغضب

وأن رضاها من رضى هللا وأان أخاف هللا ولكن ما عساي أن أفعل وجزاكم هللا خريا

اجلواب

أخي الكرمي ...

شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

أوالً :جيب أن حتمد هللا أن هيأ لك الرب بوالدتك فاسأله الثبات على ذلك وعدم التغري.
اثنياً :كذلك جيب عليك أن حتمد هللا أيضاً أن هيأ لك أسباب الصالح وااللتزام بدين هللا عز وجل

فعدم رضاك عن األعمال اليت تقوم هبا أختك دليل على حمافظتك والتزامك ابخللق والدين القومي
واحلمد هلل.

اثلثاً :أان أتفهم مشكلتك متاماً وأدرك احلرج الذي أنت واقع فيه .فأنت من انحية ال تريد إغضاب

والدتك والدخول معها يف خماصمات ومشاكل قد تكون سبباً يف وقوعك يف عقوقها ،وأنت من انحية
أخرى ال حتبذ ما تصفه أختك من أفعال مشينة وبعيدة عن احلشمة والوقار والذي يبدو يل أن

األنسب لك فعله هو العمل والرتكيز فيه على هذه األخت واترك والدتك جانباً وال تتجادل معها

بشأن أختك ألن طبيعة األمهات يف الغالب يف مثل هذه احلالة هو الوقوف مع البنت حىت ولو كانت

على خطأ وذلك ألن الزاوية اليت تنظر األم من خالهلا البنتها ختتلف عن الزاوية اليت تنظر أنت من
خالهلا كأخ هلذه الفتاة ،ولذلك فاملخاصمة مع الوالدة يف هذه اجملال يكاد يكون عقيماً من وجهة
نظري ولن يؤدي إىل النتيجة اليت ترجوها بل قد يؤدي إىل نتائج عكسية.

حاول أنت فتح قنوات بنفسك مع أختك ،كن ليناً وسهالً معها .أهدها كتباً وعظية وأشرطة مسعية

تبّي حرمة ما يقع منها ،ذكرها ابهلل وخوفها منه ،واذكر هلا أن التوفيق ابلزواج هو قرين القرب من هللا

والبعد عن سخطه .أخربها أن الشباب حىت غري امللتزمّي يرغبون االرتباط ابلفتاة احملافظة وخيافون من
املتربجة أو املتسكعة ابألسواق كل يوم.

استمر يف هذه الطريقة وال تستعجل الثمرة أو النتيجة إذ التوفيق من عند هللا ودورك هو الداللة على

الطريقة فقط ومنع تفاقم املشكلة قدر اإلمكان .وإذا وجدت أن األمور تسري إىل األسوأ فالبد هنا

من خماطبتك ألخوتك الكبار حول هذا املوضوع وأطلعهم على األمر وهم لديهم قدرة على كبح
مجاح املشكلة قبل أن تتفاقم وحيصل ماال حتمد عقباه.
أعانك هللا ويسر أمرك،،،
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عالقة جنسية بّي األطفال!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1422/7/19

السؤال
 :هل العالقة اجلنسية بّي األطفال ( 9 - 5سنوات تقريباً) أمراً عادي ..أم أن هناك خلل ما؟؟ أرجو

إفاديت..
اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك تواصلك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..وأن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل..
وأما عن استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :العالقة اجلنسية بّي األطفال اي عزيزي ليست أمراً عادايً ..بل هي نذير سوء ..وبداية

احنراف !!!..كيف  ...؟! رمبا ال جيد األطفال يف هذا العمر املتعة احلقيقية هلذه العالقة ..وال يدركان
أبعادها !!!..ولكن السؤال ..كيف عرف األطفال هذا السلوك واستدلوا عليه.؟!! ومارسوه..؟!!!

اثنياً :هناك خلل وال شك  -بل خلل خطري !!!..رمبا جتاوز األطفال إىل غريهم !!..فهم إما قد رأوا
ذلك ..وهذه مشكلة ..فمن رأوا..؟ وكيف رأوا !!..وإما قد مسعوا..؟! وإما قد غرر أبحدهم

واستدرج ..فإعتاد على ذلك ..ومارسه ..دون إدراك لعواقبه !!!..واالفرتاضات هنا كثرية جداً.
اثلثاً :يلزم تدارك األمر عاجالً ..عن طريق سؤال هؤالء األطفال متفرقّي عن هذا األمر ..وممن

عرفوه ..واكتسبوه..؟ وكيف رأوه !!..وليكن السؤال هبدوء ..وسعة ابل ..لوضع اليد على مكمن
الداء ..والتأكد من ذلك ..وعدم االستعجال مث عالج األسباب بطريقة ((عقالنية)) وحازمة وعدم
التهاون يف هذا األمر ..والتوضيح هلؤالء األطفال عن خطورة هذا األمر ..وشدة عقوبته عند هللا..

ومساعدهتم على جتاوزه ونسيانه.
رابعاً :املتابعة  -أخي الكرمي  -واحلذر ..مها من أهم األشياء  -بعد توفيق هللا وحفظه  -يف احلفاظ
على أخالق وأعراض احملارم من األطفال وغريهم وقد يؤتى احلذر من مأمنه!!! كما يقال ..فاهلل..

هللا ..ابلدعاء ..وقراءة األوراد الشرعية فهي احلصن احلصّي ..مع تعويد األطفال على مصارحة
والديهم مبا يعرتيهم ويعرتضهم من عقبات وإخبار األطفال هبذا السن حبيل بعض ((السفلة)) لإليقاع

هبم ..والتغرير هبم  ...ويلزم هنا الوضوح وتسمية األشياء أبمسائها ..وإخبار الطفل مبا جيب عليه هنا
من تصرفات ملواجهة مثل ذلك ليكتسب احلصانة الداخلية ..وحىت ال يصبح صيداً سهل املنال..

وفقكما هللا ومحاكما من كل مكروه ومجيع شباب وأطفال املسلمّي.
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احلجب واملنع يف تربية األبناء
اجمليب د .علي اب دحدح
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/مفاهيم تربوية خاطئة

التاريخ 1424-1-7

السؤال

هل احلجب واملنع من أسس الرتبية اإلسالمية؟ أم يرىب األبناء على التفريق بّي اخلري والشر وحيضر
هلم الدش واإلنرتنت؟

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
يقول هللا تعاىل( :أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري)  ،فهو سبحانه خالق اإلنسان والعامل بفطرته

وطبيعته وما يصلحه وما يفسده ،وقد فطر هللا تعاىل اخللق منذ خلق آدم -عليه السالم -على وجود
املمنوع الذي حيذر منه وتكون عاقبته وخيمة ،واملطلوب الذي يرغب فيه وتكون مثرته مفيدة،

فالنفوس مفطورة على التأثر ابلرتغيب والرتهيب الذي هو من أكثر أساسيات الرتبية أمهية ،فعندما

خلق هللا آدم قال له ولزوجه( :اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغداً حيث شئتما وال تقراب هذه
الشجرة فتكوان من الظاملّي)  ،واملنع أساس يف التكليف واالختبار ،واآلية واضحة يف املنع بقوله

تعاىل( :وال تقراب هذه الشجرة) .

وميكن أن نرسم مالمح منهج املنع من خالل هذه اآلية يف النقاط التالية:

( )1وجود ما يسد احلاجة وحيقق رغبة النفس (اسكن أنت وزوجك اجلنة) .
( )2اتساع دائرة املسموح وتنوعها (وكال منها رغداً حيث شئتما) .
( )3حمدودية دائرة املمنوع وضيقها (وال تقراب هذه الشجرة) .
( )4بيان سوء عاقبة الوقوع يف املمنوع (فتكوان من الظاملّي)  ،ويف آية أخرى بيان أوسع يف قوله
تعاىل( :فأكال منها فبدت هلما سوآهتما) .
ومن هنا ميكننا القول أبن املنع أساس تربوي صحيح ،بل هو على احلقيقة مما ال بد منه ،ويدل على
ذلك اآلايت الكثرية الواردة يف النهي عن كثري من احملرمات يف العقائد والعبادات واملعامالت وأنواع

املطاعم واملشروابت ،وميكننا أن نالحظ منهج املنع السالف ذكره يف مجلة هذه اآلايت.

ومن خالل الرتبية النبوية نلمح ذلك بصورة واضحة ،فقد ورد يف الصحيح أن احلسن بن علي -

رضي هللا عنهما -وهو طفل صغري مد يده ليأخذ متراً من متر الصدقة كان عند الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -فمنعه وأخذ على يده وقال":كخ كخ أما شعرت أان ال أنكل الصدقة".

قال ابن حجر يف الفتح":ويف احلديث جواز إدخال األطفال املساجد وأتديبهم مبا ينفعهم ومنعهم مما
يضرهم ومن تناول احملرمات ،وإن كانوا غري مكلفّي ليتدربوا بذلك ،ومن املعلوم أن العقول ال تستقل

ابلتفريق بّي اخلري والشر ،وال ميكن هلا ذلك إال ابالعتماد على الشرع من اخلالق العامل ابإلنسان

وأحواله ،ولئن كانت عقول الكبار تفرق بّي ما يضر وما ينفع حبكم التجربة واخلربة ومعرفة املآالت
والعواقب وما لديها من املعارف والعلوم فإن الصغار من األبناء يعجزون عن ذلك لعدم اكتمال

قدراهتم العقلية ،ومن مث فإن منعهم من الشر وحتذيرهم منه وبيان مساوئه أمر ال بد منه ،لكنه ال
يكون استقالالً بدون تعريفهم ابخلري وترغيبهم فيه وتقريبهم له وتدريبهم عليه حىت تشبع رغباهتم
وحيصل هلم االستقرار النفسي.

ومن املهم أن ننبه على هذه األمور اليت جيب مراعاهتا يف هذا الباب:
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( )1أمهية القدوة احلسنة من اآلابء واألمهات يف ميدان العمل ابخلري واالتصاف به.
( )2توفري اجلوانب اإلجيابية واجملاالت اخلريية احملتاج إليها بقدر كاف.
( )3مشاركة اآلابء واألمهات ألبنائهم يف املمارسات اإلجيابية.

( )4التشجيع على االلتزام واملشاركة يف اجلوانب اإلجيابية من خالل احلوافز املعنوية واملادية.
( )5عدم اإلسراف يف توفري املباحات ،وعدم املبالغة يف التشجيع واملكافآت.
وأما ابلنسبة للمنع فننبه على ما يلي:

( )1استحضار املنهج السالف ذكره بتحديد املمنوع والتحذير من عاقبته.
( )2اخلطاب العقلي والوجداين يف املنع والتحذير.

( )3االستعانة بضرب األمثلة الواقعية والنظرية املعقولة يف بيان خماطر املمنوع.
( )4ربط املنع ابملعىن الديين والثواب والعقاب والصلة ابهلل.

( )5تربية الشخصية املتميزة املراقبة هلل واحملافظة على وعدها والتزامها حىت يكون االمتناع عن قناعة
وقوة إرادة.

( )6استخدام بعض أساليب العقاب املناسبة املشروعة عند وجود املخالفة.
( )7عدم املبالغة يف التحذير مبا ليس صحيحاً وال واقعياً.
( )8عدم املبالغة يف العقوابت واالنفعال أثناءها مبا خيرج عن حد املعقول.

وهذا العصر كثرت فيه املفاسد وانتشرت امللهيات وتزينت املغرايت وأصبحت تلوث األجواء بشكل

عام ،مما جيعل أمهية التفريق بّي اخلري والشر ابستخدام أسلوب املنع أمراً ابلغ األمهية ،فأطباق

االستقبال جتلب قنوات كثرية تعرض كثرياً من احملظورات الدينية واخللقية واالجتماعية ،ومثل ذلك
شبكة اإلنرتنت ،وال يصلح املنع القاطع بدون إقناع وإشغال ابلنافع املفيد؛ ألن ذلك يدفع إىل

التماس هذا املمنوع من طرق أخرى ،كما ال يصلح السماح املطلق بدون موانع وال ضوابط بدعوى

االعتماد وبناء الثقة يف األبناء ،أو بدعوى إاتحة الفرصة للتجربة حىت يكون االمتناع عن قناعة

واقعية ،فهذه كلها من أحابيل الشيطان ،وخري األمور ما كان حمققاً ألعظم املصاحل ودافعاً للمفاسد،

واحلمد هلل رب العاملّي ،وهللا أعلم.
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صدوف الطالب عن حلقة التحفيظ
اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1427/02/27هـ
السؤال

لدي طالب عانيت منه كثرياً من كثرة الغياب ،مما يرتتب عليه عدم املراجعة حال الغياب ،وهو اآلن

علما
حيفظ 14جزءاً من القرآن ،ويدرس يف الصف األول الثانوي ،وفكرت يف نقله إىل حلقة اثنيةً ،

أن لديه بعض أقاربه يف احللقة نفسها ،فرمبا يتأثر بعضهم ببعض ،فما رأيكم ،هل أنقله أم أن ذلك له

تبعات تربوية غري حممودة؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أسأل هللا أن يبارك لك يف أوقاتك ويف ولدك وأهلك ومالك ،وأن جيعلك مباركاً أينما كنت.

القيام على تربية هؤالء الشباب من املهام العظيمة ،واألجور الكبرية ألمهيتها يف حفظ شبابنا
واالستفادة من طاقاهتم ،مث إن الشباب يف هذه املرحلة العمرية ال يستغرب التغريات اليت تطرأ عليه
يف االنفعاالت واملشاعر وطريقة التفكري والتصرفات املتناقضة والرغبة يف التأثر ابجلديد واجلذاب،

وهذه مرحلة حتتاج منا إىل عدة أمور.

 -1إجياد البدائل املناسبة يف الرتفيه واألنشطة اليت تساعد على تفريغ الطاقات املختزلة لديهم،

جسدايً وفكرايً ومشاعرايً ،وبطريقة مجاعية أو فردية.

 -2التعامل األنسب يف املخاطبة معهم ،ومراعاة شعورهم ،والرفع من قدرهم.
 -3البد من مراجعة الربانمج داخل احللقة أبن يكون جاداً ومشوقاً ،وفعاالً ومرتباً..اخل ،مما يساعد
على الشعور ابالنتماء إىل ركن شديد.

 -4النظر يف األسباب اليت جتعل الطالب يغيب ،حىت تستطيع أن توجد احللول املناسبة اليت جتعله

أكثر انضباطاً ،فقد تكون ظروفاً أسرية ،أو وجود موانع يف احللقة جتعله ينصرف ،أو إغراءات خارجية

جتعلنا ندرسها ونوجد البدائل املناسبة.

 -5أما تغري احللقة فهذا شيء أنت أعرف به ،فهل درجة القبول والتكيف يف املكان اآلخر مناسبة

تساعده على االستمرار واإلبداع ،أو أن نقله سيكون سبباً يف ضعفه وختلفه عن احللقة ،وهذا خاضع
لشخصية الطالب ونفسيته ،فالبد من مراعاة أمور كثرية يف ذلك.

أسأل هللا أن يوفقك وأن يبارك فيك.
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أوالده من مطلقته النصرانية ومشكلة تربيتهم
اجمليب يوسف أبرام
مدير املركز اإلسالمي بزيورخ يف سويسرا وعضو اجمللس األورويب لإلفتاء

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية
التاريخ 1425/3/6هـ
السؤال

تزوجت كندية نصرانية مث طلقتها ،ويل منها ثالثة أوالد ،بنت عمرها  16سنة ،وولد عمره 14سنة،

وولد عمره 12سنة ،وكلهم ال يعرفون أي شيء عن ديننا ،وكلما حاولت أن أكلمهم يف أمور ديننا
قاطعوين ،ومل أيتوا لرؤييت ،علماً أهنم يعيشون مع أمهم اليت تعيش وصاحبها ،وهي نصرانية الداينة،

وال يريدون أن يروين ،وأان مع زوجيت املسلمة احملجبة؛ حبجة أهنم ينحرجون من ثياهبا أمام أصحاهبم،
فماذا أفعل معهم؟ وما هي الطريقة املثلى لتعليمهم القليل عن ديننا؟ وهل جيوز يل االستمرار يف

الصرف عليهم؟ ماداموا ال يدينون بديين ،وهل أان آمث بذلك؟ مع العلم أين اآلن ال أترك فرضاً وأقرأ

القرآن؛ لعل ذلك يكفر عن ذنيب الكبري يف تربية أوالدي ،أرشدوين -هداان هللا وهداكم -وهل جيوز

أن أسايرهم يف أمر زوجيت؟ إهنم ال يريدون أن يظهروا معها يف أي مكان عام ،بسبب ارتدائها الزي
الشرعي؟ مع العلم أهنم مل أيتوا لزايريت واإلقامة يف بييت من شهر حزيران ،ماذا أفعل؟ أان ابنتظار
ردكم ،وإرشاداتكم ،واالستفادة من آرائكم اهتداء بكتاب هللا ،وسنة رسوله  -صلى هللا عليه

وسلم -وشكراً.
اجلواب

األخ السائل :ال أدري أبي قضية أبدأ ،وال أبي إشكالية أجتهد يف حلها ،حيث تراكمت وتشابكت،
وتعقدت فاهلل املستعان ،والسؤال املهم ليس ماذا جيب عليك أن تفعل؟ ولكن ماذا تقدر أن تفعل؟

صنعت للنساء ،وال حق للرجال ال يف احلضانة ،وال
فأنت يف كندا حتت سلطة الدولة ،وقوانينها اليت ُ

يف غريها ،فأنت ملزم بدفع النفقة إىل سن الـ  18سنة ،مهما كان وضع األوالد ديناً أو خلقاً ،وقد
سئل الشيخ األلباين يف بريطانيا عن مثل هذه القضية فأجاب ابملثل الشامي( :من ابت يف املقربة

ودامهته الكوابيس فال يلومن إال نفسه) .

نعم اي أخي ،ما من مسلم يعيش يف هذه البالد غري اإلسالمية إال صادفته مشاكل سواء يف زوجه أو

أوالده أو رزقه - ،وهللا املستعان .-املقطوع به أن حلول العنف أو الشدة ال أتيت خبري؛ ألن النيب -
صلى هللا عليه وسلم -قال" :عليكم ابلرفق؛ فإن الرفق ما كان يف شيء إال زانه ،وال نزع من شيء

إال شانه" مسلم ( ، )2594فكن رفيقاً سهالً ،ليناً يف غري معصية هلل.

حالتك وحاالت كثري من املسلمّي تذكرين بقصة ذلك األعرايب الذي أساء األدب مع رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -فه هم الصحابة  -رضي هللا عنهم -أن يبطشوا به ،فأعطاه النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -عطاء حىت رضي ،مث قال ألصحابه -رضي هللا عنهم" -إمنا مثلي ومثلكم ومثل هذا

األعرايب كرجل كانت له دابة ،فنفرت منه ،فذهب يطاردها ،فجاء الناس كلهم وراءه يطاردون ،فما

ازدادت الدابة إال نفاراً وشراداً ،فقال :دعوين ودابيت أان أعلم بدابيت ،فأخذ من خشاش األرض،
ولوح به هلذه الدابة ،فما كان منها إال أن انساقت إليه ،وجاءت إليه فأمسك هبا" أخرجه البزار

( - 2476كشف) وضعفه ابن كثري (. )405/2
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إن أوالدك قد ندوا وابتعدوا عنك مؤقتاً ،ولكن هذا ال يعين أهنم ابتعدوا عن اإلسالم ابلكلية ،فكن

معهم مثل األعرايب ودابته ،فإنه ال سبيل لك عليهم ،وليس عندك إال وسيلة واحدة هي وسيلة اللّي

والرفق.

ال جتعل لقاءك هبم عبارة عن دروس دينية؛ فإن هذا األسلوب سينفرهم منك ،بل لو خرجت معهم
سواء مع زوجتك احلالية احملجبة ،أو بدوهنا للتنزه يف غابة ،أو رحلة ،أو سياحة انفعة ،وجعلتهم

ابلعطف واحلنان ،واملناقشة البسيطة اهلادفة ،يلتصقون ويتعلقون بك ،وحيبون رؤيتك ولقياك لكانت
هذه بداية العود احملمود ،واحلل املنشود.

مث انظر بعد ذلك يف حل عملي سيحسم القضية ابلكامل ،واللبيب ابإلشارة يفهم ،وألن يعيش

اإلنسان فقرياً يف أرض هللا ،خري من أن يعيش غنياً حتت غضبه ،وما من دابة يف األرض إال على هللا
رزقها ،واألرض كل األرض للمسلم مسجداً وطهورا.

كما عليك أوالً أو أخرياً أن جتتهد يف طاعة هللا ،فإن هللا قد حفظ مال اليتيمّي بفضله ،مث بطاعة

والدمها قال -تعاىل" :-وأما اجلدار فكان لغالمّي يتيمّي يف املدينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها

صاحلاً فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك" [الكهف. ]82:

كما عليك أن جتتهد يف الدعاء واالبتهال إىل هللا أن يرد إليك أوالدك ابلطريقة اليت ترضي ربك وتقر
هبا عينك.

فعسى هللا  -سبحانه وتعاىل -أال خيزيك يف ذريتك ،وجينبهم موارد اهلالك ،آمّي ،وصلى هللا على

نبينا حممد.
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تربية البنات بعد طالق أمهن
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1424/8/18هـ
السؤال

السالم عليكم .تزوجت امرأة مسلمة ،وأجنبت منها ابنتّي ،لفرتة طويلة كنت أرى زوجيت ختالف

الشرع برغم حماواليت إلصالحها بدون فائدة ،لدرجة أهنا فضهلت الطالق على االنصياع للشرع،
كذلك فضهلت التحاكم للمحاكم األمريكية يف موضوع الطالق بدالً من احملاكم اإلسالمية ،وقد
أعطتها احملكمة حق حضانة البنتّي.

اآلن هذه املرأة تعمل يف متجر يبيع اخلمور ،وأان مهتم مبوضوع بنايت؛ ألنين أكره أن أيكلن من احلرام،
وجيب أن يعرفن أن بيع اخلمر حرام ،وهذا ليس غريباً على عائلتها فأخوها يوزع اخلمر على النوادي

الليلية ،ماذا أفعل جتاه بنايت؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا.

وعوضك هللا خرياً من
أعانك هللا على ما تواجهه من آالم ومصائب ،وجعل العقىب لك ولذريتك ،ه

هذه الزوجة.

ما فات ال حيلة لتصحيحه ،وال ينبغي االلتفات إليه ،وإمنا أنت معين أبمرين:
األول :تربية ابنتيك ،والثاين :البحث عن امرأة صاحلة حتصن فرجك وتعينك على أمور دينك

ودنياك ،وتلد لك ذرية صاحلة تدعو لك يف ظهر الغيب.

أما ابنتاك فاجعل من سويعات زايرهتما فرصة لرتبيتهما وتعليمهما األخالق الفاضلة ،وتعظيم هللا

وحمبته ،وعرفهما احلرام ،وبّي هلما الواجبات ،ويف هذا الشأن عليك أن تبدأ معهما ابألهم فاألهم،
مع مراعاة صغر سنهما ،وحتبهب إليهما ببعض اهلدااي والعطااي وامنحهن من حنانك وعطفك ما
يشوقهما إىل لقائك.

واحذر أن جتعل من هذه السويعات اليت تلتقي فيها اببنتيك وقتاً للصراع والنزاع مع أمهما ،فهذا

عبث يف حقك ،ومفسدة يف حق ابنتيك ،رمبا عاد عليك ابلضرر وسبب لك جفاءمها ونفورمها عنك.

دع أمهما يف غفلتها ،وحاول أن ال تقابلها يف تلك السويعات.

إن إصالح حالك ال يكون ابلرجوع إىل مناقشة املاضي مع شخص مل تعد تربطك به أي عالقة بعد

أن فصل بينكما الطالق ،بل صالح حالك بتحسس مواطئ قدميك اآلن ،والنظر يف مستقبل
حياتك ،والتفكري اجلاد لتصحيح املسار إىل حيث الوجهة السليمة.

وأهم اخلطوات يف هذا هو البحث املتأين عن زوجة صاحلة ترضاها أماً ألوالدك كما ترضاها زوجاً
صاحلة لك.
فاحبث وال تيئس واستعن ابهلل واصرب ،وتعفف وأحل يف الدعاء وحتر مواطن اإلجابة ،وال تستعجل

اإلجابة فتيأس وتنقطع عن الدعاء ،فقد قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-يستجاب ألحدكم ما مل

يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل" متفق عليه البخاري ( ، )5865مسلم (،4917 ،4916
 )4918من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-
أما أكلهما من مال أمهما والذي كسبته من العمل يف احلرام ،فلهما غنمه وليس عليهما غرمه ،فال

إمث عليهما يف ذلك ،إمنا اإلمث على أمهما.

أعانك هللا ووفقك ،وسدهدك وهداك ومحاك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،ورزقك الزوجة
املؤمنة العفيفة والذرية الصاحلة .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زوجي ..وابنيت..والقلق!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية
التاريخ 1422-12-19

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

كم أعاين كثريا من ابنيت بعد أن وصلت سن اخلامسة عشر من عمرها فبعد أن كانت طفلة هادئة ال

تتجاوز رغباهتا ما نضعه هلا حنن يف املنزل من األفالم الكرتونية اإلسالمية واأللعاب اهلادفة يف احلاسب
اآليل من مسابقات وبرامج متنوعة مع ما يكون يف هذه الربامج من بعض التجاوزات الشرعية
كاملوسيقى مثالً ألن التحكم فيها من خالل إلغائها قد اعتاد عليه أبنائي.

أما اآلن فابنيت قد كربت وأصبحت حتس ابمللل يف بيتها وهي تطالبنا بطلبات نتحرز من تنفيذها هلا

ملا فيها من احملظورات الشرعية فمثال قد أجربتنا أن حنضر هلا أنتل ملشاهدة برامج األطفال فقط يف

القناة األوىل وشفقة عليها وعلى أخواهتا بسبب امللل الذي حيسونه نفذان رغبتها وابلتدريج أصبحوا

يشاهدون األفالم اليت تعرض يف القناتّي األوىل والثانية وعلى رغم مراقبيت هلذه األفالم حلرصي أال
يشاهدوا ما يؤثر على أخالقهم لكن ضمريي ابت يؤنبين وخشيت من غضب هللا علي فأخذت

األنتل وحاولت إقناعهم وإحضار البديل املؤقت هلم من أفالم كرتونية إسالمية املشكلة هي أن أابهم

مشغول عنهم أبمور اخلري من قرآن ودروس للعلم ومساعدة الناس وقضاء حوائجهم وهو ليس عنده
استعداد للجلوس معهم وتربيتهم حبجة أنين عندي بعض العلم وقادرة على الرتبية وقد كفيته هذا

األمر وهذا ما يردده علي كلما انقشته أبمر الرتبية!!!!! علما إين أقوم ببعض الواجبات الدعوية وقد

بدأت أقلص من هذه النشاطات حرصاً على بنيايت ألين أحسست أهنن وصلن مرحلة هم أبمس

احلاجة إيل وخاصة ابنيت الكبرية فإين أعاين منها كثرياً فهي متتاز بعقلية فذة وذاكرة قوية وهلل احلمد

ولكن بدأت حتس بغربة بّي زميالهتا وقريباهتا بدعوى عدم التزامها مبا يسمى كذاب وهبتاان " املوضة "

من بعض املالبس واألزايء املخالفة للشرع !!!..حىت وصلت إىل درجة االنطوائية ففي اإلجتماعات
العائلية تنزوي يف مكان وال تذهب مع من هم يف سنها وأانقشها يف هذا األمر فتبّي يل بعد إحلاح

أهنم ال يريدوهنا وهذا ليس نقص يف شخصيتها أو عدم قدرة يف احلديث معم أو عدم أانقتها بل إهنا

أذكى منهم مجيعا وأشطر منهم مجيعا حىت أن بعض أقارهبا يتعجبون من ذكائها وفطنتها ألهنم يقارنون

بينها وبّي بناهتم فيجدون الفرق واسعاً كذلك أانقتها فإننا نشرتي هلا أفضل املالبس وأمجلها حىت ال

لبس
حتس ابلنقص بل وتنال إعجاب اجلميع بتسرحيتها وأانقتها إال أن لبسها ال يستحسنه أتراهبا ألنه ُ
متحشم!!
القضية هي ذكائها الذي أتعبنا أو أتعبين أان ألن أابها مهما كلمته فهو يف ٍ
واد اثين كما أسلفت من
طلب اعلم وتعليم الناس وقضى حوائجهم  ...اخل!!!!..؟

()293/19

فكرت أن أشغلها يف إدخاهلا معهد للحاسب اآليل وهذا ال فائدة فيه ألنه تقريباً قد أملت جبميع

الربامج وتعلمت الكثري بل إن الناس يتصلون عليها إذا حدثت مشكلة يف احلاسب فتحلها هلم

فأصبحت تلح علي إبدخال اإلنرتنت وابلفعل اشرتكنا وأدخلنا املواقع اإلسالمية فقط ومسحت هلا أن

تتصفحه وكانت يف البداية تصفحات بريئة فتطور األمر إىل أشياء مل تكن ابحلسبان فبحكم ذكائها
استطاعت أن تضع هلا موقع وإمييل وما سنجر وتدردش فتداركت األمر وحسمته وألغيته وعاتبتها
وانقشتها وأبدت أسفها يل واستغفرت واتبت والسبب يعود لتساهلي معها يف هذا األمر ولكن مل

أختيل أن تصل البنت هلذه الدرجة يف استخدام االنرتنت املهم احلمد هلل حسمت املوضوع وانتهت
هذه القضية بسالم واآلن تعاين ابنيت من فراغ كبري حىت أوقات الدراسة ألهنا تنتهي من واجباهتا

بسرعة عجيبة وحتفظ القرآن بسرعة ..وأتيت إيل جتادل وتتأفف من وضعها يف البيت فهي احنر مت

من اإلنرتنت ومن التلفزيون وال تريد مشاهدة الفيديو وال تريد اللعب ابحلاسب وال تريد القراءة
ابستثناء اجملالت والقصص وقد جربت معها مجيع الوسائل وال فائدة حىت أصبحت جتلس يف غرفتها

وال خترج إال اندراً وإذا خرجت جلست قليالً وهي صامتة ال تتكلم أو ختلد إىل النوم وهو ليس وقتاً
للنوم واألب ال يهتم هبذه القضية وإين أخشى عليها من هذا الكبت الذي تعيشة يف بيتها أن يولد

شيئاً آخر وهذا الشيء سيمر على إخوهتا من بعدها ألن هذه طريقة حياتنا!!!..؟ فهل أعيد التلفاز
هلن لعله يقضي عنهن بعض األوقات وال تقولوا يل أحضري البديل يف األفالم الكرتونية اإلسالمية

فإن األدراج قد فاضت ولكنهن يردن اجلديد واجلديد فقط !!..فهل مجيع طلبة العلم هذا حاهلم مع

أهلهم وأوالدهم أم أنين وحدي أعاين أان وبنايت من الوحدة والفراغ وماذا أفعل مع أبنائي عامة وا بنيت
الكبرية خاصة ..أريد حالً عاجال ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك

احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبسا علينا فنظل أما عن
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوال :أعانك هللا ووفقك ..صدقيين استشعر ما تعانينه من هم ولكن أبشرك أبنك إبذن هللا مأجورة
غري مأزورة فأنت تقومّي بعمل عظيم يتعلق مبتابعة أبنائك وتربيتهم الرتبية الصاحلة ..فهل هناك أفضل
من ذلك..؟! فاستمري وثقي أن ما تقدميه يف هذا اجملال من جهد وعرق وتعب ستجديه يف وقت

أحوج ما تكونّي إليه ..فاحتسيب هذا اجلهد وهذه الغرية على أبناءك ..وهللا تعاىل ال يضيع أجر من
أحسن عمال.
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اثنيا :أما موقف زوجك هداه هللا ..فما هكذا تورد اإلبل ..فقد أقر صلوات هللا وسالمه عليه ما قاله
سلمان الفارسي أليب الدرداء رضي هللا عنهما :إن لبدنك عليك حق وألهلك عليك حق فأعطي كل
ذي حق حقه ..احلديث ،فاإلسالم دين السماحة والشمولية ..واألبناء فعال حيتاجون إىل والدهم
ليالعبهم ويؤدهبم ويستمع إليهم ..ومها كانت والدهتم متعلمة وحريصة فهي يف النهاية يد واحدة

واليد الواحدة ال تصفق كما يقال!!! وأقول لك مجيل لو ذكرتيه مرة وأخرى..هبدوء حباجة األوالد

إليه ليجعل هلم جزء من وقته.

اثلثا :أما عن ابنتك أصلحها هللا وجعلها قرة عّي لوالديها هي وإخوهتا ..فأقول أن ما تشعر به من
ملل أمر عادي ..وجيب أال حتملي األمر أكثر مما حيتمل ..ولعل مرحلتها اليت متر هبا ((املراهقة)) هي

اليت تصبغ تصرفاهتا أحياان هبذا األمر والعزلة أحياان وبعض املشاعر املتناقضة!! فراقيب األمر هبدوء

وال تشعريها أن هذا األمر يقلقك ..بل تعاملي معه وكأنه أمر عادي..ألنه فعال أمر عادي !!!..فليس

مطلواب منا أن حنقق ألبنائنا كل ما يشتهون أو يتمنون بغض النظر عن رؤيتنا الشرعية والرتبوية

واإلجتماعية !!..وأما ما تشاهده من قريباهتا أو تسمعه ..فالواجب أن تشعريها ابلثقة يف النفس وأهنا
هي احملقة يف تصرفاهتا لسبب بسيط هو أن الشرع هو الذي أمران بذلك ..واملسالة :حالل أو حرام

وليست مسالة ((موضة)) أو ((موديل)) أو ((أانقة)) وما سوى ذلك من األمور املباحة فاحلمد هلل
وفروا هلا ما استطعتم بضوابط معينة ..تدرك معها أن احلياة ال حتقق لنا كل ما نتمناه ..ومثل هذه

الرتبية تشعرها أبن مطالبنا وأحالمنا قد ال تتحقق ..وهذا ال يعين اإلنكسار واحلزن ..وطلب

الشفقة !!!..وهي نقطة أساسية يف بناء شخصيتها املستقبلية ..حىت ولو مسعيت منها التذمر

والشكوى ..ورمبا البكاء فهذا أمر عادي جدا ..ففي العامل آالف املرضى واجلوعى واأليتام

واحملرومّي ..ماذا نقول عنهم؟!! ضعيها يف الصورة لتدرك حجم النعمة اليت تعيشها ..وذكريها أن

الدنيا دار ممر لآلخرة وأن النعيم هو نعيم اجلنة..مجعنا هللا وإايكم ووالدينا وذرايتنا هبا.
رابعا :مجيل لو استغلييت ذكائها إبكساهبا بعض اهلواايت مثل الرسم والقراءة وسيتبع القراءة حماولة
الكتابة  ...فشجعيها على كتابة بعض القصص واملذكرات وهناك العديد من الكتب والقصص

واجملالت املفيدة جدا ملثلها .ومجيل لو أحضرت هلا بعض كتب السرية وقصص الصحابة

والصحابيات رضي هللا عنهم وأرضاهم وغريها من كتب التاريخ ..فستجد فيها الكثري من القيم
واألفكار والعرب..إضافة إىل جمالت مثل األسرة والشقائق وجملة ولدي والفرحة وغريها الكثري من

اجملالت اهلادفة إضافة إىل بعض جمالت األطفال كمجلة ماجد وسنان ..فهذه األمور ستستقطع جزءا
كبريا من وقتها.
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*وهناك فكرة أن تتعلم دورة يف الكمبيوتر على برانمج ((الفوتوشوب)) أو ((الفرونت بيج)) وهي
برامج للتصميم والرسم ..فيها جانب كبري من جوانب اإلبداع تستطيع من خالهلا أن تعمل على

جهاز احلاسب اآليل ..ورمبا استفاد من جهدها وإبداعها العديد من اجلهات ..وقد تستثمر هذا األمر

يف الدعاية واإلعالن ..فمعظم هذه الوكاالت الدعائية تعتمد كليا عل برامج التصميم تلك!
* أمر آخر ..ماذا لو اتفقت معها على تعلم العديد من األطباق وصناعة احللوى ..وغري ذلك

ووضعت لذلك برانجما أسبوعيا ..لتصنعي منها  -كما يقال -امرأة مطبخ من الطراز األول..

وشجعتيها على ذلك ..وكل هذه األفكار وغريها ستمأل وقتها وتستثمر ذكائها وتكسبها الثقة يف
نفسها ..وابلتايل مبجرد أن تتجاوز هذه املرحلة سيختفي الكثري مما تشاهدين حاليا.

خامسا :لقد كدت أن تورديها اهلاوية عن طريق اإلنرتنت وغفلتك عنها أثناء تعاملها معه فاحلمد هلل
الذي أيقظك من هذه الغفلة !!..ملاذا ..ألن لدي العشرات من القصص واملشكالت اليت سببها

((اإلنرتنت والغفلة)) فكوين على حذر كبري.

سادسا :أما مسألة لباسها واحتشامها فذاك من فضل هللا ..أسأل هللا لك وهلا اهلداية والسداد

والرشاد والثبات حىت املمات ..وأوضحي هلا أن كل امرىء مبا كسب رهّي ..وكل سيحاسب بعمله

إن خريا فخري وإن شرا فشر ..وال حيزهنا عدم تقبلها أحياان من بعض أقراهنا ..فهذه أمور اثنوية تزول

سريعا !!..واملهم أال تتعاملوا معها أنت وهي حبساسية.

سابعا :قبل هذا وبعده الدعاء أبن يوفقها هللا ويصلحها ويهديها إىل كل خري وأن حيرسها ويقيها من

كل شر ..وأحلي على هللا ابلدعاء وحتري يف ذلك مواطن اإلجابة ..فاهلل قريب جميب.
اثمنا :حاويل  -كما أسلفت  -أال تشعري أبنائك أبهنم مظلومّي ومساكّي ..وأهنم حمرومّي بل على

العكس عددي هلم اإلجيابيات املوجودة لديهم وتعاملي معهم بشكل طبيعي وال تقلقي فاألمر إن شاء

هللا طبيعي وال يدعو إىل القلق ..بل يستوجب احلذر!! وفقك هللا ملا حيبه ويرضاه.
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أهلي يعوقون تربييت ألبين

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1425/05/09هـ
السؤال

أان أم ٍ
لولد عمره  11سنة ،ومنفصلة عن والده منذ ما يقارب  10سنوات ،أعيش مع أهلي ،وأحاول
عمل كل ما بوسعي أن أريب ولدي الرتبية اليت يرضاها هللا -سبحانه وتعاىل ،-وأن أصل إىل هديف
فيه؛ أبن يكون من أئمة املسلمّي ،اهلادين املهتدين -إن شاء هللا القدير -واحلمد هلل -أن هللا هدى
يل هذا الولد ،وحبب له الدين والصالة ،وكان له نصيب من امسه.

لكن مشكليت هي أهلي -وأخص والدي ،-فأان كل ما أحاول أن أسعى إىل حتقيق اهلدف أجد أيب

ابملرصاد ،ال كرها له يف الدين ،بل خوفاً على ولدي أال يستوعب هديف ،فمثال عانيت الكثري لكي
أجعله يذهب حللقات الذكر وحفظ القرآن ،والدي يقول :حرام عليك هذا صغري ودروسه أهم ،ال
تضغطي عليه لكي ال يكره الدين ،وآخر ما حصل أنه منعه من الصالة يف املسجد ،صالة العشاء

وصالة الفجر؛ خوفاً عليه من االختطاف( ،حبجة أن طفالً اختطف يف حينا)  ،مع العلم أن حيّنا ر ٍ
اق

جداً ،وكل من يصلي يف املسجد يعرف ولدي وحيبه كثرياً ،حاولت أن أشرح له وأقنعه ،ومع أنه يقتنع

دائماً برأيي ،ويعترب أين راجحة العقل يف كل األمور ،إال هذا الشيء ،أصابين احلزن كثرياً؛ ملا أجده من
معارضة يف كثري من هذه األمور ،وال أريد أن أدخل يف عقوق الوالدين (ووالدي استغل خويف من

العقوق خري استغالل)  ،ويف نفس الوقت أريد البين أن حيقق هديف ،فكثري من األحيان أخجل منه

عندما ال أجد مربراً له عن فعل أيب ،وأخجل من نفسي أمامه وأان أقول له :أنت ومن مثلك سريجع
هلذه األمة جمدها ،أعلم أنه يفهمين جيداً ،وأنه متحمس جداً ،لكين أخاف إن سألين يوماً :ملاذا

يرفض جدي أن أكون كما تريدين؟ ماذا أفعل؟ وماذا أقول له؟ وهللا أكتب هذه الكلمات ودموع

احلزن يف عيين ،فإىل مىت؟ وما العمل؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية- :سلمها هللا ورعاها -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة ،واجلواب

على ما سألت كالتايل:
أوالً :أمحد لك حرصك على ولدك ،واهتمامك من أجل تربيته تربية سليمة صحيحة على الدين
واخللق ،وهذا بال شك واجب عليك وعلى كل ويل من أب أو أم ،ولو أن كل أم تستشعر هذا

األمر ،وتفعل فعلك لكان حال أوالد املسلمّي غري ما نرى ،وهللا املستعان ،لذا أان أوصيك ابلثبات

على ذلك ،وعدم امللل أو الكلل ،واعلمي أن هللا -عز وجل -يبارك هذا العمل وحيبه من عبده

وأمته ،فلتهنئي حبب هللا ومباركته لعملك الطيب ،وتذكري دائماً أنك إذا احتسبت هذا األمر أنك
على أجر عظيم وثواب كبري.
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اثنياً :تدخل والدك لعله -كما تقولّي -من ابب اخلوف على الولد؛ لذا أنصحك ابالستمرار يف

نقاشه ،وإقناعه خبطأ تصرفه ،أبسلوب مؤدب وراق؛ ألن من يكربان سناً وفضال جيب التأدب معه يف

احلديث غاية األدب واالحرتام ،وأال نظهر االستعالء عليه ،أو أننا نفهم أحسن منه ،بل ينبغي إشعاره

دائماً أنه األعلم واألفهم ،ولكن هذا ال مينع أنه بشر خيطئ ويصيب ،وأن ما تفعلينه أيمر به الدين،

وذكريه ابألحاديث الواردة يف تربية الولد ،وقريب منه كتباً تعىن ببيان ذلك ككتاب( :مسؤولية األب
املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة) للدكتور عدانن ابحارث؛ فإنه مفيد يف اببه.

وال أبس أن تشركي معك يف النقاش أو اإلقناع آخرين من العائلة ،هلم وزن وثقل يف التأثري على أبيك
يف هذا األمر ،كما أنه من املفيد إشعار إمام املسجد أن يتكلم عن هذا املوضوع يف خطبة أو درس

عام؛ ليسمع أبوك وغريه منه ،فيكون له أتثري من حدة املوقف.

اثلثاً :ال حتزين وال تيأسي من تغري احلال ،وكوين أكثر ثقة وطمأنينة أنك ستصلّي إىل حل بطول

الصرب ،واستمرار احلرص ،وإظهار القناعة التامة بصحة سلوكك يف الرتبية.

رابعاً :استمري يف إقناع ولدك بصحة ما يفعل ،وأن اإلنسان يبتلى بسبب دينه ،وأن معارضة جده

ليس سلوكاً صحيحاً ،ولكن ال يعين كرهه أو بغضه ،وإمنا حناوره ونقنعه ،ونبّي له خطورة خمالفة الرب
يف أمره ،فقد أمران ابلصالة وأدائها يف أوقاهتا مع مجاعة املسلمّي.

خامساً :اجعلي ولدك يكون له نصيب من احلوار ،وعلميه اهلدوء واألدب يف ذلك؛ ألن مساع اجلد
منه له أتثري يف ذلك.

سادساً :من الضروري أن يكون لولدك أصحاب صاحلون يعينونه على ما هو فيه ،ويكونون له أعواانً
على طاعة هللا ،وهذا عامل يساعده على الثبات ،ويساعدك يف تربيته.
سابعاً :أكثري له من الدعاء يف ظهر الغيب ،وأحلي على هللا أن يصلحه وحيبب له اإلميان ويزينه يف

قلبه ،ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان.

اثمناً :أنصحك ابلقراءة يف الكتب واجملالت (كمجلة ولدي) واليت تعىن ابلرتبية ابألساليب احلديثة يف
ذلك ،وكذلك مساع األشرطة يف هذا املوضوع ،وخصوصاً أشرطة الدكتور حممد الثويين وأمثاله؛ فإن

يف ذلك تطويراً يف أساليبك ،واستفادة كبرية وعظيمة من خربات السابقّي.

وأسأل هللا لولدك اهلداية والرشاد ،والثبات على احلق ،ولوالدك اهلداية والرجوع عن اخلطأ،
واالستقامة على اخلريِ ،
ولك التوفيق واإلعانة والقبول والسداد.

()298/19

ابنيت واإلنرتنت
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1425/07/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
جزاكم هللا خريا على هذا التواصل الدائم.

يل ابنة تبلغ السادسة عشرة من عمرها ،اشرتكت يف إحدى املنتدايت هي واثنتّي من زميالهتا أبمساء

مستعارة ،وكنت أراقبها منذ البداية دون أن تشعر ،ومل أجد شيئا يقلقين عليها ،ولكين أريد
استشارتكم يف هذا األمر؛ ألين أخاف أن يتطور إىل أكثر من ذلك ،خصوصاً أن هناك أعضاء ذكوراً،
كيف أتعامل معها؟ هل أخرب أابها ألهنا؛ تسمع كالمه وختافه؟ أم أكتفي ابلكالم معها وتوجيهها؟ مع
يقيين أبهنا لن تقتنع بكالمي ،وستعترب أين أعطيت املوضوع أكرب من حجمه ،مث إين أخاف من ردة

فعلها وقوهلا أبين أجتسس عليها ،وابلتايل أتخذ حذرها مين ،أفيدوين؛ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
األخت الكرمية السائلة :إن مما يسر حرصك الدائم على ابنتك ،وحماولة مراقبتها دون أن تشعر؛ ألن
هذه السن ( 16سنة) سن املراهقة الذي ال بد فيه من املراقبة ومن مث التوجيه للفتاة خاصة يف هذا

الزمن ،ومن املبادئ للرتبية الناجحة الصحيحة أال يعطى األوالد كل ما يطلبونه إذا كنا نعرف أنه قد

جيرهم إىل ما فيه الشر ،ومن اخلطأ أن الفتاة يف مثل هذا السن يوفر هلا الدخول يف املنتدى؛ ألهنا غري
اثبتة وغري انضجة عقلياً ،فال تعرف اخلطأ من الصواب ،والنافع من الضار ،وهي يف سن توهج

عاطفي فيسهل استدراجها من قبل العابثّي بعقول الصغريات واملتالعبّي بعواطفهن ،وقد تدخل على

مواقع إابحية بطريقة أو أبخرى ،مث يتغري مسار الفتاة ،وإن مل تعمل ذلك فال أقل من تضييع الوقت

يف سفاسف األمور غري النافعة ،فأرى أن تقومي ابلتوجيه املستمر البنتك دون أن تعلم أنك اطلعت

على شيء من ذلك ،ومن مث إذا انتهى االشرتاك يف املنتدى عدم التجديد هلا ،وميكن أن يكون

الرفض من قبل الوالد ألي عذر ،وأيضاً يوضع اإلنرتنت يف موقع عام يف البيت كالصالة اليت يراتدها
مجيع من يف املنزل؛ حىت ال تستطيع استعمال ما ال يليق ،أو الدخول يف مواقع أخرى ،وأخرياً :فال
بد من الوصاة ابلدعاء ،ادعي هللا أن يصلح هللا ابنتك ويهديها ويدهلا على اخلري ،وقد قال هللا -

تعاىل" :-وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة . ]186 :أسأل
هللا لك التوفيق.
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تربية االبن يف بالد الغرب
اجمليب خالد بن التاهريت

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1424/12/23هـ
السؤال

السالم عليكم.

ابين عمره  15سنة ،وهو ميتلك قدرة رائعة على حفظ القرآن ،لكنه يفعل أي شيء لالبتعاد عن

املسجد والصالة ،جربت معه كل شيء ،وحرمته من أغراضه الشخصية مثل ألعاب الفيديو ،وزايرة

أصدقائه ،ومشاهدة التلفاز ،علماً أبن لديه كثرياً من األصدقاء غري املسلمّي ،وبعض املسلمّي غري

امللتزمّي ،وعنده صديقان من املسلمّي اجليدين ،ونتشاجر معه أان وزوجي يف سبيل إصالحه( ،والده

غري مسلم وقد تنازل يل عنه قبل إسالمي) هددته ابلطرد من البيت ،وأخرجته من املدرسة العادية؛
كي يدرس يف البيت ،وال فائدة ،مباذا تنصحونين؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،وبعد:

فقد اطلعت على ما كتبت األخت الكرمية ,طالبة النصح والتوجيه يف مسألة أسالت الكثري من احلرب,

وأقضت مضاجع مجوع غفرية من املسلمّي يف بالد الكفر ,فأقول -وابهلل التوفيق -
أوالً :قدمياً قيل :إن املصائب جيمعن املصابينا ,وحالنا هنا يف أورواب ال ختتلف كثرياً عن حالكم يف

أمريكا.

فمشكاة املشكلة ,وسبب املعضلة واحد ،إنه جماورة أمم وجمتمعات ال تدين مبا ندين هللا به ,عقيدةً
وسلوكاً ,ومنهجاً ونظاماً ,فتيارها جارف ,وفسادها وارف ,ليس العجب فيها ممن هلك كيف هلك,

وإمنا العجب ممن جنا كيف جنا ،وبعيداً عن جمالس املغرتبّي اخلائضّي يف األحالم واآلمال ,أو املشتغلّي
ابخلصومة واجلدال ,أو املشغولّي ابلوظائف واألعمال ,خنسر يف كل شوط من فلذات أكبادان

أضعاف ما نرحبه بدخول بعض الكفار إىل اإلسالم ،وليس اخلرب كاملعاينة ،فاألزمة مجاعية ,وحلها
ينبغي أن يكون مجاعياً ,يشارك فيه اجلميع ـ يف بالد املسلمّي وغريها ـ حبثاً عن خمرج ملا وقعنا فيه،
وأوقعنا نسلنا فيه ,وهللا املستعان

اثنياً :إن بذلك للجهد ,واستفراغك للوسع ,ومكابدتك للمشاق يف سبيل صالح ابنك ,هو امتثال

ملا أمران هللا به يف كتابه":اي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انراً[ "..التحرمي ، ]6 :وأمره لنبيه

"وأمر أهلك ابلصالة واصطرب عليها " [طه ، ]132 :وهو اقتداء
-صلى هللا عليه وسلم -بقولهُ :

ابألنبياء الكرام يف تربية أهلهم ,قال هللا -تعاىل -عن إمساعيل عليه -الصالة والسالم":-وكان أيمر

أهله ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا" [مرمي ، ]55 :إذاً هي طريقة شاقة ,ال تستلزم صرباً
فقط ,وإمنا اصطباراً ,وغاية يف اجللد واملثابرة دون أيس وقنوط ,ليالً وهناراً ,سراً وجهاراً ,ابلرتغيب

اترةً ,والرتهيب أخرى ,ابلكلمة احلانية ,والدعوة اخلالصة ,والدمعة الدافقة ,والضمة احلارة ,إبهداء

كتاب أو شريط ,أو الداللة على موقع إسالمي انفع ،ووسائل اإلصالح كثرية لن تعدميها -إن شاء

هللا ،-وهكذا فأنت تتحملّي وظيفة عظيمة ,إهنا معاجلة نفس بشرية بكل تعقيداهتا ,وما شاهبا من
لوثة التقليد للكفار وخمالطتهم.
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اثلثاً :إن خطر االنفتاح على الغرب عرب انفذة اإلعالم أحدث من الشر ما ال خيفى يف داير

املسلمّي ,فكيف بفىت صغري يعيش يف عمق تلك النافذة ,يراتد املدارس اليت تنتشر فيها الفواحش
واحملرمات ,ورفقاء السوء ابملرصاد يهدمون ما يبنيه اآلابء واألمهات بكرة وعشياً ،نُ ِش َر تقرير هنا يف
سويسرا قبيل أشهر ,حيذر خرباؤهم من عواقب إدمان احلشيش على التالميذ الذين يفتتحون اليوم
الدراسي بتعاطيه ،واحلشيشة عند هم من الصغائر.

ـ من عاديت زايرة إحدى أسر املسلمّي اليت تشتت أوصاهلا ابلطالق ,فاكتشفت أن االبن األصغر قد
أصبح مياالً لعمل قوم لوط ,وال يعلم أحد من أهله ابملصيبة ,فال حول وال قوة إال ابهلل ،والقصص
كثرية ،ورحم هللا القائل:

وما ينفع اجلرابء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة جترب

رابعاً :اهتمامك حبال ابنك دليل على يقظة ووعي ,فقده  -لألسف -كثري من املغرتبّي مل يصحوا إال

بعد فوات األوان ،وهو إبراء لذمتك أمام هللا -تعاىل -وإعذار إليه ,فاثبيت على النصح ,واجلسي مع
حبيبك جلسة األم احلنون املشفقة على وليدها ,أظهري له احلب والتقدير ،امسعي كالمه ,واسأليه عن
مهومه وأشجانه ,وأحالمه وأهدافه؛ حىت جيد العوض عما فقده من جهة األبوة.

خامساً :شجعيه على حفظ املزيد من كتاب هللا -تعاىل ,-واسأليه عن معىن آية كذا؟ وكيف ترجم
معناها إىل اإلجنليزية؟ واذكري ابن فالن الذي حفظ سورة كذا ،وسورة كذا ,واطرحي األمر على

إخوانك يف املركز اإلسالمي ،واملدرسة القريبة؛ ليستوصوا اببنك خرياً.
سادساً :سليه":ما أخبار أصدقائك الصاحلّي؟ " ,واقرتحي أن يدعوهم لألكل عندكم ,وللمبيت

أحياانً ,ولالجتماع ملراجعة الواجبات املدرسية ,وللخروج للنزهة والرايضة.
سابعاً :ح ِّدثيه عن حلمك يوم ترينه رجالً ,ورب أسرة انجحاً ,معتزاً بدينه ,قوي الشخصية ,صلب
العزمية ,ليس اتبعاً لكل انعق من أصدقائه ,واصريف نظره ملا يقع إلخوانه الشباب أبرض فلسطّي

وغريها ،فإذا أحس حينئذ أن له موئال يبث إليه مشاعره  -ولن جيد خرياً من أمه  -فلن يذهب بعيداً
عنك إذا تقدمت سنه ,واكتمل عقله  ,وسيذكر كلماتك وإرشادك  ,وال تستعجلي النتيجة والثمرة,

اثمناً :لتكن العقوبة مبقدار امللح يف الطعام ,واحذري نفوره عنك بسبب ذلك؛ فإنه يعيش يف بالد
ستوفر له جراية شهرية ومسكناً مستقالً ,فإمنا هي فرتة املراهقة ومتر ,فعليك ابلصرب واحتساب

األجر.

اتسعاً :اهلجي بكثرة الدعاء له يف السجود وجوف الليل ،وأوقات اإلجابة ,وأحلي ،وتضرعي ،وأيقين
ابإلجابة؛ فإن هللا -تعاىل -لن خييب ظنك ،ولن يرتك سعيك.

عاشراً :واعلمي ختاماً  -ابرك هللا فيك  -أنه حبسب طاعتك هلل وإخالصك

سيحفظ ابنك ,فإنه -سبحانه -بعث موسى واخلضر  -عليهما الصالة والسالم  -لبناء جدار حيفظ
كنز األيتام  ,والسبب " ...وكان أبومها صاحلا " [الكهف. ]82 :

أسأل هللا -تعاىل -أن يوفقك ملا فيه اخلري ،وأن حيفظ ذرية املسلمّي أمجعّي ,وهللا أعلم.
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ضريبة ابهظة!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/عقبات يف طريق الرتبية

التاريخ 1422/11/20
السؤال

نعيش يف بلد غريب حبكم الضرورة ،لدينا أوالد ،وأكربهم بنت عمرها مخس عشرة سنة ،ومشكلتها
أهنا تعيش بّي حالتّي متناقضتّي :حالتها معنا جو إسالمي ،هذا حرام وذاك حالل ،وحالة خارج

البيت يف املدرسة حيث العكس ..تعاين ألهنا ال جتد بنتا مسلمةً تتخذها رفيقة هلا ،رغم وجود عدد
كبري من البنات املسلمات .وأخرياً وجدت بنتًا حمجبة حتولت إىل مدرستها وفرحنا كثرياً ،وبعد مدة

كبريا على بنتنا .حاولت كثرياً معها إلصالحها ولكن دون فائدة.
خطرا تر ً
بواي ً
تبّي لنا أبهنا قد تشكل ً

وأخرياً ق ّدر هللا أهنا انتقلت مع أهلها إىل مكان بعيد عنا .واآلن بنيت دون رفيقة وهي تعاين من

ذلك ..وأصعب وقت عليها أايم العطل األسبوعية ،وأعيادان  ,والعطل املدرسية الصيفية والشتوية.

رغم هذه املشكلة فهي من التلميذات املتفوقات .حاولت كثرياً أ ْن أَجد هلا من تناسبها من البنات

فما وجدت بنتًا مناسبة ،وج هربت بنتًا أخرى حمجبة وكانت تؤثر على ابنيت سلباً ،فابتعدان عنها!!..

وأما املراكز اإلسالمية فعندان مراكز كثرية وخمتلفة على أساس حزيب ،وطين ،قومي ،وغري ذلك .ولو

زارهم أحدان وشاركهم فإهنم يعاملونه على أساس انتمائه ،واملركز ليس خملصاً مع األعضاء احملايدين

الذين هم ليسوا أعضاء يف احلزب أو اجلماعة !!..فماذا أفعل يف مثل هذه ظروف..؟! وجزاكم هللا

خريا.
ً
اجلواب

والسداد والرشاد .كما
أخي الكرمي ،أشكر لك تواصلك وثقتك ،وأسأل هللا ـ تعاىل ـ لنا ولك التوفيق ّ

أسأله ـ تعاىل ـ أن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله
ملتبساً علينا ِ
فنض ّل ..أما استشارتك فإهنا ذات شقّي :الشق األول :يتعلق مبوضوع ابنتك ..والشق
الثاين يتعلق ابلواقع املؤسف الذي تذكره عن بعض املراكز اإلسالمية!!
وأما تعليقي عليهما فمن وجوه:
أوالً :ما يتعلق اببنتك ..فهو  -لعمري  -أمر خطري ..وهو وال شك ضريبة ابهظة يدفعها أولئك

املغرتبون يف تلك البالد املختلفة عنا يف كل شيء!! وعليه فما جتده جيده اآلالف من الغيورين على

أعراضهم ودينهم ممن ابتلوا ابلعيش هناك !!..أسأل هللا أن يعينهم ويسددهم وحيميهم من كل سوء.
اثنياً :مشكلة ابنتك جيب أن تتعامل معها حبذر وتر ٍو !!..وقد جتهد لذلك أشد اجلهد ..ولكن ..هذا
قدرك وهذا نصيبك ..فاسأل هللا العون ..وابذل ما استطعت من األسباب.
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اثلثاً :أعرف تقريباً حجم املغرايت والتحدايت اليت يواجهها الشباب والفتيات يف تلك البلدان ،وهذا

ما جيعلين أؤكد على عظم املسؤولية امللقاة على أكتاف من اضطروا للعيش هناك ..إضافة إىل أمهية "
التحصّي الداخلي " لألبناء وتبصريهم مبا قد يواجهون وكيفية التعامل مع ذلك ..مع املتابعة وإاتحة

أكرب فرصة جللوس الوالدين معهم ومناقشتهم ومشاركتهم مهومهم ..واستغالل أي فرصة الصطحاهبم
إىل بعض األماكن الرتفيهية لتعويض األوقات الطويلة اليت يشعرون فيها ابمللل ..مع حماولة توفري
بعض وسائل الرتفيه الربيء داخل املنزل مللء أوقات الفراغ لديهم وربطهم ربطاً كامالً ابهلل ..كأداء
الصالة يف وقتها ،وقراءة شيء من القرآن الكرمي ،وبعض األذكار واألوراد اليومية.

رابعاً  :مجيل منك هذا االهتمام مبسألة " اجلليس " ..فاملرء من جليسه ..وال ت ْنس اي عزيزي أن

صر األبناء هبذه احلقيقة ..ولعل ارتباطهم الكامل ابهلل
الوحدة خري من جليس السوء ،فيجب أن يُـبَ ّ

يقيهم  -إبذنه تعاىل  -كثرياً من املزالق.

خامساً :هللا ..هللا ..ابلدعاء الصادق أبن حيفظك هللا ،ويقيك وذريتك من كل سوء؛ فاهلل قريب
جميب ،جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

سادساً :أما عن حكاية املراكز اإلسالمية ،وما تفضلتم بذكره حوهلا ..فاهلل نسأل أن يصلح الشأن،

ويوحد الكلمة ويص ّفي القلوب ،ويبعد عنا مجيعاً ُُ أسباب الفرقة واالختالف .إنه على ذلك قدير
ّ

وابإلجابة جدير.

وفقك هللا ومحاك ،وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أتتيها خواطر جنسية عند النوم
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصرة

التاريخ 1425/11/06هـ

السؤال

ماذا أفعل يف اخلواطر اجلنسية اليت أتتيين ،وعلى األخص عند النوم ،ال أدري ماذا أفعل ،فأان أخاف

كثريا أن خيلصين منها ،وال أدري إذا كانت ليس فيها حرمة أم أهنا عوامل نفسية،
كثريا ،وأدعوه ً
هللا ً

فهي أتتيين عند النوم ،وأختيل ما حيصل بّي املرأة والرجل يف اخللوة ،ولكن ليس معي ،فماذا أفعل؟
أعينوين فأان أخاف يوم احلساب.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أوال :أن أتيت إليك اخلواطر اجلنسية فهذا شيء طبيعي ،والشيء الذي ينبغي أن تقلقي منه لو
ابنيتً :
برودا يف غريزتك ،فمن كانت يف مثل سنك فمن
مل أتتك هذه اخلواطر ،ألنه يدل على أن عندك ً
الطبيعي أن يكون لديها هذه الشهوة وهذه الرغبة.

اثنيًا :هذه األفكار ليست مما حياسب هللا عز وجل ،العباد عليها ،وليست مما أيمث اإلنسان به إذا أتته
من غري استدعاء ،فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إِ هن ه
ت بِ ِه
اَّللَ َع هز َو َج هل َجتَ َاوَز ِألُهم ِيت َع هما َح هدثَ ْ
س َها َما َملْ تَـ ْع َم ْل أ َْو تَ َكله ْم بِ ِه" .أخرجه البخاري ( )5269ومسلم ( . )127فما دامت جمرد
أَنْـ ُف َ
خواطر عابرة فهي ليست مما أيمث به اإلنسان.
اثلثًا :ليست املشكلة يف هذه اخلواطر ،ولكن املشكلة يف االستمرار معها واستدعائها ،وكثرة التفكري
فيها ،حبيث تتحول من خواطر عابرة إىل إدمان ،ورمبا صاحب ذلك التفكر ثورة الغريزة اجلنسية ،أو

الوقوع يف العادة السرية ،أو الوقوع فيما هو أكثر من ذلك ،فلذلك إين أنصحك يف اختاذ خطوات
متنعك من االنسياق وراء هذه اخلواطر واالستمرار معها ،وذلك أبمور منها:

متاما ،وال تذهيب إىل الفراش
 -1عدم الذهاب إىل الفراش إال عندما يكون النوم قد استوىل عليك ً
وأنت ال زلت يف حال يقظة كاملة.

فورا من السرير ،والذهاب لغسل الوجه واستئناف
 -2عليك عند االستيقاط من النوم القيام ً
النشاط ،وعدم البقاء يف السرير بعد االستيقاظ من النوم.

 -3عليك ابحملافظة على الصلوات قبل النوم أبن تكوين على وضوء وتصلي صالة الوتر وتذكري
األذكار ،مث تقومي بقراءة القرآن إىل أن يغالبك النوم ،مث تذهيب إىل فراشك وأنت على طهارة بعد
قراءة القرآن.

 -4عليك إبشغال نفسك هبموم وقضااي جادة يف حياتك ،حبيث يكون عندك ما يشغلك ،فإن
مشغوال أبمور جادة ،تشاغل هبذه األمور كاألفكار اجلنسية وحنو
الذهن والعقل بطبيعته إذا مل يكن
ً

ذلك.

 -5عليك بتقوية عالقتك مبجموعة من الفتيات الصاحلات ،حبيث تكون حياتك االجتماعية مشغولة
بعالقات مفيدة وانفعة.

 -6عليك ابلصوم فإن الصوم مما يرفع قوتك ومعنويتك.

 -7عليك ابالستعداد للزواج حبيث إذا أاتك الزوج الصاحل املناسب للزواج أن تقبليه ،وأال تتأخري
يف الزواج ما دام عندك هذه الرغبة ،وهللا يعينك ويوفقك ،وسأدعو هللا لك ابلتوفيق والسداد
واإلعانة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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أخي واالنرتنت ..والفراغ!!!..
اجمليب د .عبد العزيز الصمعاين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصرة

التاريخ 1423/3/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
مشكليت مع أخي الصغري صاحب أل  13عاماً فهو أصغر فرد يف عائلتنا ..ويف الفرتة األخرية زادت
الساعات اليت يقضيها على الشبكة حملادثة رفقائه الذين هم يف عمره ومن هم أكرب منه ولقد تعرف

يف الفرتة األخرية على شخص ال أدري ابلضبط كم عمره وال من يكون ابلضبط ولكن هذا الشخص
بدأ يرسل ألخي الصور اخلليعة على بريده اإللكرتوين واملصيبة أن أخي هو من يطلب منه ذلك ولقد

كشفت هذا األمر عندما جلست دون علم أخي وفتحت بريده اإللكرتوين ألفاجأ بتلك الصور

اللعينة ،وعندما علم أخي بذلك أنكر معرفته بذلك الشخص ولكين قرأت رسالة ذلك الشخص
الذي يقر أبن أخي هو من يطلب منه هذه الصور !!..بصراحة ال أعرف كيف أتصرف مع أخي

الصغري املراهق وخاصة أنين البد أن أكون حذرة يف التصرف معه لعلمي حبساسية املراهق يف هذه

الفرتة ومترده أفيدوين أفادكم هللا.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك واتصالك يف موقع اإلسالم اليوم..

يبدوا أن أخاك يعاين من فراغ وهو من أخطر األشياء اليت تواجه الشاب أو املراهق !!!..حيث يكون

وقت فراغه أكثر مما يستوعبه وهلذا _ كما ذكر أحد علماء االجتماع _ أصبحت تقنية قضاء

ساعات الفراغ والبطالة اليوم من أصعب القضااي اليت واجهتها شعوب العامل!!..

أخوك اختار أن يقضي فراغه ابجللوس كثرياً مع اإلنرتنت وحيداً بنفسه وال خيفى عليك أن اإلنرتنت

فيه خري وشر وأخوك يف عمر حساس كما ذكرت وهو يف عمر التجريب واجملازفة وهذا خطري خاصة

إذا توفرت عوامل التجريب واجملازفة بدون حتكم أو مراقبة ولذلك قد ال ألوم أخاك كثرياً ولكن ألوم

من حوله من األخوة واألخوات وخاصة األخوة القريبون من عمره حيث أنه حباجة إىل صداقتهم مع
مالحظة وتوجيه الكبار له لذا نصيحيت لك هو بذل اجلهد أبن ال خيلوا أخوك وحده على اإلنرتنت

كثرياً وخاصة يف احملاداثت ..إضافة إىل تنوع وسائل ملء فراغه أي ال يقتصر على ملء فراغه على
اإلنرتنت وهذا قد يتحقق بوجودكم حوله وتوفري وسائل مضمونة الفائدة إبذن هللا.

على كل حال حنن حباجة إىل أن نريب أوالدان الرتبية ابإلقناع وبث الثقة عند الشخص ومراقبة هللا

وجعل الرقيب هو هللا سبحانه وتعاىل وهذا ضروري جداً وخاصة يف هذا العصر والذي تكثر فيه

املتناقضات وعوامل اللهو واإلغراء لتلبية متطلبات اهلوى والنفس اليت غالباً ما متيل إىل اهلزل وتسعى

إليه.

وفقك هللا ملا فيه اخلري وجزاك هللا خرياً على حرصك على أخيك وانتباهك له.
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رضيت ابملقام يف بالد الغرب!
هلذا
ُ

اجمليب د .أمحد بن عبد الرمحن القاضي
عضو البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصرة

التاريخ 1425/05/02هـ
السؤال

أان طالب ،أدرس يف بالد الغرب ،وقد م هن هللا علي ابهلداية ،واستقمت وهلل احلمد واملنة ،وهذا بفضل
ريب بعد حياة كئيبة مليئة ابملعاصي والفواحش فاهلل احلمد ،يف هذه البلدة يوجد عدد كبري من

املسلمّي ،وتوجد املساجد وحلقات العلم ،ودروس حتفيظ القرآن ،وأصبحت مكبا على حضور هذه

احللقات وإمياين وهلل احلمد يزيد فادعوا يل ابلثبات.

لكن تواجهين مشكلة وهي شعوري بعدم الرغبة جملتمعي السابق ،فأان من اململكة العربية السعودية

لكنين إذا ذهبت فرتة اإلجازة أتضايق ،وأريد أن أرجع إىل بالد الغرب ،فأشعر أن هناك قيودا تقيدين
عن اإلبداع واإلنتاجية ،أشعر أبن أفراد اجملتمع (حمبطّي) (مثبطّي) وقد استغرقوا يف املظاهر املادية

(البحتة) فدائماً أفكر ماذا سوف أفعل إذا رجعت بعد الدراسة ينتابين إحساس أبين أريد العزلة بعيداً
عن هذا اجملتمع ،ودائما أتذكر يف بالد الغرب املقولة (وجدت اإلسالم ومل أجد مسلمّي) فأراها
حقيقة ،مع العلم أين مدرك جيداً األخطار اليت ترتتب على اجللوس يف بلد الكفر وأان على علم

ابالحنطاط األخالقي الذي هم فيه ،فإذا واجهتين مشاهد أمحد هللا على أن رزقين بنعمة اإلسالم وم هن
علي ابهلداية وطريق االستقامة .دلوين إىل الطريق الصحيح جزاكم هللا خري اجلزاء ونفع بكم اإلسالم

واملسلمّي.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أسأل هللا -تعاىل -لك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد ،وأن يزيدك من فضله وتوفيقه ،وأحسب
أيها األخ املهتدي أن هللا -تعاىل -أذاقك حالوة اإلميان ،فاعلم أن اإلميان درجات ومراتب ،فاصعد
يف هذا السلهم الشريف؛ جتد من احلالوة والسكينة أعظم مما ذقت إن شاء هللا "يرفع هللا الذين آمنوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات".

وأما شعورك بعدم الرغبة مبجتمعك السابق لألسباب املذكورة ،فمرده إىل البيئة اخلاصة اليت حتيط بك
حّي عودتك ،ولو أنك أجلت النظر ،ودققت البحث لوجدت يف أبناء اململكة خرياً كثرياً ،وعمالً
دؤوابً ،كيف ال وجزيرة العرب مهد الرسالة ,ومأرز اإلسالم.

وأما مقام املسلم بّي ظهراين الكفار فينبغي أن يكون بقدر الضرورة فقط ،من حتصيل علم ،أو دعوة
إىل هللا ،أو قضاء حاجة ال بد منها ،فقد تربأ النيب -صلى هللا عليه وسلم -ممن يقيم بّي ظهراين
املشركّي ،وأمر ابهلجرة إىل بالد اإلسالم وهنى عن تعرب املهاجر؛ ملا للبيئة من أتثري كبري.

وحنن ال ننكر أن يكون يف بالد الغرب بعض اجلوانب اإلجيابية ،وأن يكون يف بعض بالد املسلمّي
مظاهر سلبية! لكن إجيابياهتم مضمحلة جبنب سيئة الكفر والفسوق والعصيان ،وسلبيات اجملتمعات

اإلسالمية مغمورة حبسنة التوحيد والطاعة واإلحسان ،وحري مبن م هن هللا عليه ابهلداية أن يسهم يف

إصالح جمتمعه وحتصنه وتنقيته.

وأما املقولة اليت استشهدت هبا من أن يف بالد الغرب إسالم بغري مسلمّي! فغري صحيحة ،إذ أن ما

تشري إليه هي مجلة من األخالق اإلنسانية العامة اليت يشرتك البشر العقالء يف تبنيها وأما أخص
خصائص اإلسالم وهو توحيد اخلالق وإفراده ابلعبادة ،واإلميان ابلرسول  -صلى هللا عليه وسلم-

واتباعه ،فمفقود يف تلك اجملتمعات الغربية ،فأين اإلسالم الذي وجده؟!.
أسأل هللا أن جيعلك مباركاً أينما كنت ،وأن يكتب لك اهلداية والتوفيق.
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مفتون ابإلنسان الغريب النصراين
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصر ة
التاريخ 1425/08/29هـ

السؤال

أان أزعم أنين مؤمن ٍ
مؤد لواجيب جتاه هللا -تعاىل -وجتاه من حويل ،وأحس أن منوذج اإلنسان الغريب

املسيحي أقرب لروح اإلسالم وخلقه؛ ملا امتاز به من صدق وحسن تعامل ،وروح إنسانية ال أجدها

عند إخواين املسلمّي الذين هم اآلن يعيشون يف شقاق ـ واعذرين ـ ونفاق ،وسوء أخالق ،فهل تراين
ه
علي ،حبيث أصبحت أنظر للمسلمّي
أحاسب على هذا املعتقد؟ علماً أن هذا التفكري قد تغلب ّ
نظرة احتقار؛ بسبب ما يفعلونه يف العامل من اضطراابت وقالقل وفنت كما يف أفغانستان ويف الشيشان
ويف العراق ،بل يف بالد احلرمّي .أرجو خملصاً أن جتيبوين مبا هو منطقي مقنع ،وليس أبسلوب الوعظ
ويل التوفيق ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
واإلرشاد .وهللا ّ

اجلواب

األخ الفاضل :مسألة احملاسبة سأبينها يف آخر الرسالة .وأما رؤيتك السوداوية جتاه املسلمّي وجتاه

الغربيّي ففيها تعميم واسع النطاق ،فليس كل املسلمّي سيئّي ،وليس كل الغربيّي ذوي أخالق.

فنحن نقرأ الكثري من أخبار الفضائح املالية الضخمة يف تلك الدول ،ولعل آخرها اهنيار عدد من

الشركات األمريكية بسبب الكذب واالختالس ،كما حدث يف أكرب شركة للكهرابء يف الوالايت

املتحدة ،وهي شركة (إنرون) وغريها كثري ،ومن اجلانب الديين لعلك قرأت ما نشرته الصحف عن
عدد من رجال الدين يف الكنائس األمريكية والربيطانية وممارساهتم الشاذة ،واغتصاهبم لألطفال

صر الذين حتت رعايتهم يف دور األيتام من إاثرهتا بقيت كاجلمر حتت الرماد.
الق ه

جرائم شذوذ تقود لتغيريات جذرية بكنائس فرنسا ،قال مسؤولون قانونيون يف فرنسا إن أوامر

صدرت إىل أسقف فرنسي للمثول أمام القضاء يف يونيو/حزيران املقبل ،حملاكمته جراء عدم قيامه
ابإلبالغ عن قسيس اتبع له أدين يف هتم تتعلهق ابغتصاب وممارسة اجلنس مع أطفال دون سن
اخلامسة عشرة.

ويواجه األسقف (بيري بيكان) عقوبة السجن ثالث سنوات إذا ثبتت إدانته أمام احملكمة .وكان
قسيس يدعى (رينيه بيزي) يعمل حتت (بيكان) حكم عليه بثماين عشرة سنة سجنا يف أكتوبر/تشرين

صر أثناء فرتة عمله
األول من العام املاضي ،الرتكابه 11عملية اغتصاب ،وحترش جنسي أبطفال ق ه

يف أبرشية نورماندي بّي عامي  1987و ،1996ويتمسك آابء الضحااي مبحاكمة بيكان لعدم تبليغه
عن ممارسات بيزي الشاذة ،وبدال من ذلك قام إبرساله لتلقي العالج النفسي لستة أشهر ،مما اعترب

إساءة إىل أقارب الضحااي والرأي العام .بينما يرى حمامي بيكان أن القضية متس حق األسقف يف
التكتم على أسرار معاونيه.

ويقول أحد آابء الضحااي :إهنم ال يرمون من حماكمة بيكان إىل سجنه ،وإمنا إلجراء تغيريات جذرية يف
نظام الكنائس يف فرنسا .وكان األساقفة الفرنسيون قد وعدوا بعد الكشف عن ممارسات رينيه بيزي
ابلتبليغ عن أي قسيس يرتكب مثل هذا النوع من اجلرائم.
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وشهدت اآلونة األخرية تورط العديد من القساوسة الكاثوليك يف جرائم خطرية ،ففي يوم الثالاثء

املاضي رفضت حمكمة االستئناف يف ابريس استئنافاً تقدهم به األب (جيان ماري فينسان) الذي حكم
عليه العام املاضي ابلسجن مخس سنوات؛ لتحرشه أبحد عشر طفالً من مرتلي القداس بّي عامي
 1992و.1997

كما اهتمت فتااتن توأمان األسبوع املاضي قسيسا يبلغ من العمر اآلن  76عاما ابالعتداء عليهما
قبل  14عاما ،وكان سنهما آنذاك  13عاما .ومن املقرر أن ميثل هذا القس أمام احملكمة يوم االثنّي
املقبل ،ليواجه ضحيتيه وجها لوجه ،كما توجهان اهتامهما ألسقف األبرشية أيضا ابلتسرت على

اجلرمية.
املصدر :وكالة األنباء الفرنسية نقالً عن:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/767E9D8B-FA1544DE-A451-4538086C18F3.htm

أدت شكاوى العوائل املسيحية املقدمة لدوائر القضاء الكندي ضد الرهبان الفاسدين املتهمّي

ابرتكاب انتهاكات جنسية إىل حالة شبه قطيعة مع الكنائس ،وتبّي حيثيات كل اعتداءات أولئك
الرهبان لدى احملاكم الكندية املختصة ،أن املوضوع أعقد بكثري مما كان يعتقد ،إذ إن اقرتان جرائم

اغتصاب النساء من قبل رجال الكنيسة يف كندا ليست وليدة اليوم ،وميكنك الرجوع للرابط التايل

لتقف على صور من أخالق بعض الغربيّي [جرائم االغتصاب يف الكنائس]
والغربيون هم الذين يثريون احلروب يف عدد من أحناء العامل ،وكيف ميكن وصفهم ابألخالق وهم

يتآمرون مع اليهود ضد الفلسطينيّي ،والعراقيّي ،واألفغان ،مع أن العراقيّي مل يسيؤوا هلم ،ويستغرب
من مثلك ابلرغم مما يراه من التأييد الغريب الكبري للظلم يف إسرائيل أن يرى يف الغربيّي كلهم قوما

ذوي أخالق.

أما مسألة القتل وأعمال العنف يف بالد املسلمّي فهي خطأ ،ولكن أسباهبا من الغربيّي أنفسهم الذين
تسلطوا على بالد املسلمّي (العراق)  ،وانظر إىل الغربيّي وما يعملون يف العراق :حيث تقوم قوات

االحتالل ابآليت:
 - 1حتاصر املدن ابألسالك الشائكة.

- 2وتقطع عنها املاء والكهرابء  -إن وجدت  -واملواد الطبية.
- 3وحترم األهايل من سبل العيش.

- 4وال تسمح بعودة الناجّي من املوت إىل بيوهتم ،مثلما حيدث يف تلعفر والفلوجة وسامراء والكوفة
والنجف والعشرات من املدن العراقية.
- 5كما أن هذه الدميقراطية تستخدم أحدث التقنية التدمريية العسكرية يف دك البيوت واملمتلكات
واملقدسات وتدمريها وتسويتها ابألرض؛ كي توفر على السكان املدنيّي تكاليف هدم البيوت قبل
إعمارها وفق خطة أمريكية مشولية إلعمار العراق.

 - 6ومن أهم السمات األخالقية والروحية والدينية للدميقراطية األمريكية أهنا توزع القتل على كافة
فئات الشعب العراقي ابستخدام مجيع أنواع األسلحة من دابابت وطائرات ومدفعية وكالب بوليسية
تنهش املعتقلّي ،ووضع األكياس على رؤوسهم؛ كي ال خيجلوا من عورات زمالئهم ،وإن شحت

األكياس استخدمت السجاانت املالبس الداخلية لتغطية رؤوس الرجال العراقيّي يف (أبو غريب) .
 - 7بل إهنا تقدهمت خطوة على كافة األداين يف أهنا تقتل العراقيّي ،كي يفخر العراقيون أبن أبناءهم
استشهدوا ،وال تلقي مسؤولية التمييز ابلقتل على األمريكيّي.
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 - 8وإذا مل يقتل لعائلة فرد خالل الستة عشر شهراً املاضية من "حترير" العراق ،فإن عليها أن تسرع
بتقدمي أحدهم كي يلحق ابلركب قبل فوات األوان ،وقبل أن "تشك" الوالايت املتحدة األمريكية

أبنه إرهايب.

والدميقراطية األمريكية ,كما تصورها شاشات التلفزيون ووكاالت األنباء والعراقيون اخلارجون من أتون
اجلحيم.

 - 9بيوت مدمرة.
 - 10ونساء ثكلى.

 - 11وأطفال يتامى ،ومساجد يذكر فيها اسم هللا على أصوات القصف وزعيق طائرات اهلليكوبرت،
وصراخ الطائرات احلربية ،ونواح املسلمات ،وسيارات إسعاف مدمرة؛ ألهنا حتمل جرحى من النساء
واألطفال املدنيّي الذين يرفضون "الشهادة" األمريكية ،ويسرعون للعالج من جروحهم الغائرة.

الدميقراطية األمريكية قيامة الدمار واخلراب والدماء املسفوكة من أجل املصاحل األمريكية الربيطانية

اإلسرائيلية .ومن يعرتض يستشهد طوعا أو كرها ,وال خيار سوى الرتحيب ابلدميقراطية األمريكية،

ومنوذجها الذي قال املسؤولون األمريكيون إهنم يسعون لتطبيقه يف منطقة الشرق األوسط :أي على
الدول العربية .واإلرهايب هو من يناهض األجنيب الذي جتشم عناء السفر مئات آالف الكيلومرتات
لينشر الدميقراطية أعاله يف عقر داران :إهنا دارهم

وإليك مقطعا من مقال آخر يف املوضوع:
((إالّ أنين أتعجب من هؤالء الكتاب العرب الذين أصبحوا أمريكيّي أكثر من األمريكان أنفسهم ،إذ
اختذ بعضهم هذا احلدث مناحة على القتلى الذين سقطوا ،واحلضارة اليت هددت و .. ..وسقوط

دولتّي بدل الربجّي ،وكأهنم غائبون عن حقيقة أن ضرب العراق بدأ يف التسعينات ،حينما استدرج

لضرب الكويت ،مث ضرب وحوصر حصاراً وحشياً ملدة عشر سنوات ،وحّي غزا األمريكان العراق مل

تكن حجتهم اإلرهاب قطعاً ،وإمنا الزعم بوجود أسلحة دمار شامل لدى صدام وانكشف زيفها.
 ..وما يدور اآلن ليس تداعيات سبتمرب " كما يدهعي اجلميع غرابً وشرقاً ،بل هو تطبيق لسياسة

مرسومة منذ عقود بشهادة واضعيها .فلماذا يلبس اجلميع الثوب األمريكي بعد أن أصبح ابلياً ورمته
صاحبته يف قمامتها.".؟

ومن خمازي الغزو األمريكي والدعوة لرحيل القوات عن العراق ،وكف يد الوالايت املتحدة عن
العراق ،ودعوة احلكام العرب ملقاطعة قرارات األمم املتحدة حىت تنفذها إسرائيل ،والتضامن مع أي

دولة عربية يصدر حبقها قرار من األمم املتحدة ابملقاطعة ،هذا كان واجب الكتاب السعي لتقوية
اجلبهة الداخلية ضد العدوان ال مساندة العدو.

()309/19

ومن الغريب أنه حّي يتأمرك كتابنا يصدع كاتب أمريكي منصف ابحلقيقة يف هذا اليوم يف (صحيفة
الوطن) مؤنباً حكومته على تعذيب األطفال الذي جيري يف العراق ،وهو الكاتب :سيمور هريش،

مؤخرا عن
الصحفي يف (نيويورك اتميز) الذي كان أول من كتب عن التعذيب يف أيب غريب ،حت ّدث ً

املعاهدات الدولية اليت حتمي األطفال .لقد شاهد الصور وأفالم (الفيديوتيب) اليت مل تعرضها وسائل

اإلعالم األمريكية حىت اآلن .يقول" :كان اجلنود األمريكان يلوطون ابألوالد والكامريا تقوم ابلتصوير
 ...أما أسوأ جزء من املشاهد فهو تلك األصوات الصاخبة ،إهنا صراخات األوالد خالل اللواط

هبم ".هذا ما قاله هريش ابلضبط .يضيف" :هذه هي حكومتكم خالل احلرب ".وصف هريش مشهد

السجن أبنه" ،سلسلة من أسلحة اجلرائم الشاملة ،نشاطات إجرامية يقوم هبا الرئيس وانئب الرئيس
بل هذه اإلدارة كلها يف كل األحوال ،وطبقا لضباط استخبارات التحالف (متت اإلشارة إليهم
واالقتباس عنهم يف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر يف مايو  )2004فإن ما بّي

 %70إىل  %90من احملتجزين العراقيّي يف هذه السجون قد اعتقلوا "عن طريق اخلطأ ".هذا يعين
أهنم أبرايء

وأخريا فإن مسألة كراهيتك لتصرفات املسلمّي السيئة اخلاطئة تثاب عليها؛ ألهنا إنكار للمنكر ،كما

أن إعجابك ابألخالق اجليدة عند الكفار ال تعاقب عليه؛ فهو حممود والنيب -صلى هللا عليه وسلم-
أثىن على حامت الطائي أبنه حيب مكارم األخالق ،لكن اخلطأ أن حتب الغربيّي على ما هم عليه من
الكفر ،وتكره مجيع إخوانك املسلمّي ألجل خطأ بعضهم .وفقك هللا وأرشدك للحق.
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كيف أتعامل مع هذا الصديق؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصر ة

التاريخ 1425/09/24هـ
السؤال

أان طالب ،علمت أن طالباً يف املرحلة الثانوية يسمع الغناء ويرفع صوته به ،ونصحته على ذلك،

فأخربين أن هناك أموراً أعظم منه ،ومنها ترك الصالة ،والتضايق عند مساع القرآن أو قراءته ،وكذلك

عدم احلرص على الطهارة ،سواء للصالة أو قراءة القرآن عندما يطلب منه ذلك مع قسوة والديه

بضربه على ترك الصالة ،وإن حضر رغماً عنه إىل املسجد فال يستطيع البقاء فيه ،بل خيرج قبل إمتام
الصالة ،وقد قام إبحراق أشرطة إسالمية كرد فعل على تصرف أخيه أبخذ األشرطة احملرمة ،وغرفته

مليئة ابلصور ،بل حيملها معه يف جيبه ،وقد انصحته كثرياً ولكن ال جدوى ،وخصوصاً يف مسألة

الصالة ،ويطلب مين عدم التحدث معه يف هذا املوضوع مطلقاً ،وكذلك عدم إخبار أحد مبشكلته،
والسؤال :كيف أتعامل معه هلدايته إبذن هللا؟.

اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

جزاك هللا خرياً على حرصك على أخيك املسلم ،وعلى ما حتمله من هم الدعوة ،وحب اخلري للناس.
أخي املبارك :جيب أن تدرك أن فعل أخيه معه ليس من احلكمة ،وال من املوعظة احلسنة يف شيء،

ومثله أيضاً فعل أبيه ،إن الشاب يف هذه السن حمتاج إىل معاملة ختتلف عن معاملة الصبيان ،فهو
مراهق جيب أن يعامله الناس معاملة الرجال ،وما فعله من إحراق أشرطة أخيه اإلسالمية أمر متوقهع
من مثله.

جرب أن تعامله ابحلسىن ،وأن ترتفق معه يف اخلطاب ،وتلّي له يف املوعظة ،وال يكن اخلطاب املباشر
هو سالحك الوحيد معه ،وال تكتف إبهدائه األشرطة اإلسالمية ،فقد ال يسمعها أو ال ينجذب هلا؛

حبكم اعتياده على مساع الغناء.

أظهر له أخالقاً حسنة ،ومعاملة راقية ،وبشاشة ،وستجد أثر ذلك ظاهراً يف أخالقه وسلوكه ،وسيتغري

نظره للصاحلّي تبعاً لذلك ،وابدأ معه ابألعظم فاألعظم ،فال أرى  -مثالً -أن تعظه يف الغناء وهو
بع ُد مل حيافظ على الصلوات ،ومل حيقق بر والديه ،ابدأ معه أبمر الصالة ،فإن استجاب فعظه
ابألسلوب األمثل يف بر والديه ،وهكذا .وهللا أعلم.
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لقد تعبت كثريا ..فماذا اصنع!!..؟
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي الشباب املعاصر ة

التاريخ 1422/11/7
السؤال

اي شيخ أان تعبت من العزوبية وال قدرة يل على الزواج ،وكما تعلم إن النفس أمارة ابلسوء ،ومن حويل
كثري من املغرايت الشديدة !!..اليت تغري الشباب الذين هم مثلي .اي شيخ ال أريدك أن تقول يل

احلديث الذي قال فيه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " :-اي معشر الشباب من استطاع منكم

الباءة فليتزوج "....إخل وتقول يل صم فإنه لك وجاء!! اي شيخ ،الصوم يف أايم الفطر ال أستطيعه وقد

أتتيين الشهوة يف الليل ،فماذا أفعل اي شيخ؟ جزاك هللا خرياً .هل أفعل الزان أو اللواط؟ أو هل أقوم
بفعل العادة السرية لكي ال أقع فيهما؟ هذا مع أن أكثر من حويل يرضى بفعل الزان واللواط فيه.

اجلواب

ما أصعب أن يقرتن اإلنسان ابخلطأ مث يصدر على نفسه احلكم أبنه مصر على هذا اخلطأ!! أنت اي
أخي مع نفسك كنت القاضي واجلالد ،ولكن من مالمح سؤالك أشم رائحة اخلري الساكن يف ثنااي
نفسك .كشعلة قرب زيتها أن ينفد فاعرتاها الذبول .فهي حباجة إىل طاقة جديدة تعيد هلا توهجها

لتزداد إشعاعا.
فأنت حباجة لتزداد سطوعاً .فيعم نفسك اخلري والسكون..

أما مشكلتك فهي متعددة الوجوه .فأنت تعبت من العزوبية وغري قادر على الزواج وضغط الغريزة

اجلنسية يكاد يفجر فيك كوامن اقتحام احملرمات بتربير ما تتعرض له من مشاهد تثري فيك اللوعة
والغرام فتحاصرك الشهوة وتغلق عليك منافذ التفكري!!..

فتخشى الوقوع فيها .مع العلم أين أشم رائحة التعلق أبدىن سبب لتربر الوقوع وتفريغ ما حتس به ..اي
أخي الكرمي ،ما هكذا تورد اإلبل!! فمن العقل واحلكمة أن نقيس وجنعل حياتنا فيما يرضى هللا ال
فيما يرضى شهواتنا.

فأنت متلك عقلية انضجة لكن مع األسف أمهلتها وفكرت بغرائزك فقط ،وإال فكم هم الشباب
الذين يف مثل سنك .لديهم ما لديك ويعانون مما تعاين؟

أخرياً أقول لك :ابتعد عن مناطق اخلطر اليت تشعل غريزتك أو تزوج يف أسرع وقت؛ فال خيفى عليك
ما يرتتب على الزان واللواط من عقاب أليم يف اآلخرة ومن مذلة وهوان ،وقد تقع أسرياً مث يقذف بك

خلف القضبان بسبب هذا الفعل املشّي

وإن كنت صادقاً وترغب يف احلل فعليك ابألمور التالية:

-1اللجوء إىل هللا بكل صدق أبن يعينك على حتصّي نفسك وإعفافها إما ابلزواج أو أن يعصمك
من الوقوع ابإلمث.

-2ابتعد عن مواطن الفتنة وال تطلق العنان لعينيك ابلنظر والتفكر.
-3ال تكثر من الطعام  -فالشبع مدعاة لالسرتخاء والكسل ومن مث النوم ومن مث التفكري ابجلنس.

-4اإلكثار من العمل العضلي والبدين مع التفكري العقلي أبي أمر .فإذا اجهد البدن واشتغل الفكر
ابتعد عن دواعي اللذة

-5ال تنعزل؛ فالعزلة ملثلك جتعلك تكثر التفكري.
-6ابتعد عن املهيجات املشاهدة يف وسائل اإلعالم.

-7تذكر عقاب هللا ،وشعورك لو وقعت وقبُضت وأنت تزين..؟

اسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي ذا القدرة واجلربوت أن يعصمك وحيميك ،وأن يزوجك ويغنيك

ويبعدك عن مهاوي الردى.
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التدرج يف طلب العلم

اجمليب انيف بن مجعان اجلريدان
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/06/02هـ

السؤال

قررت دراسة العلم الشرعي ،وأريد من فضيلتكم بيان الكتب اليت أبدأ هبا مع مالحظة أين أريد أن
أبدأ ابلكتب السهلة امليسرة.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد ،وبعد:

بداية أشكر لك أخي تواصلك مع موقعك موقع اإلسالم اليوم ،وأهنئك على اختاذك هذا القرار

الصائب السديد ،دراستك للعلم الشرعي.

مث اعلم أخي ابرك هللا فيك أن اإلنسان إذا أراد مكاانً فال بد أن يعرف الطريق املوصلة إليه ،وإذا

تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقرهبا وأيسرها؛ لذلك كان املهم لطالب العلم أن يبين طلبه للعلم
على أُصول ،وال يتخبط خبط عشواء ،فمن مل يتقن األصول ُح ِرَم الوصول ،قال العالمة ابن عثيمّي
-رمحه هللا -يف منظومته:

وبعد فالعلم حبور زاخرةٍ *** لن يبلغ الكادح فيه آخره
لك هن يف أصوله تسهيالً *** لنيله فاحرص جتد سبيالً
اغتنم القواعد األصوال *** فمن تفته حيرم الوصوال

والعلوم املتعارفة بّي أهل العمران على صنفّي :علوم مقصودة لذاهتا؛ كالشرعيات ،وعلوم آلة ووسيلة

هلذه العلوم (علوم الوسائل اليت يُـتَوصل هبا إىل فهم الكتاب والسنة) .

وال يتأتى للطالب الظفر مبا يؤمله من علوم املقاصد والوسائل حىت يكون:

 -هنازاً للفرص.

 مبتدائً للعلم من أوله. -آتياً له من مدخله.

 منصرفاً عن التشاغل بطلب ماال يضر جهله. ُملِ ًحا يف ابتغاء درك ما استصعب عليه ،غري مهمل له ،وعلوم املقاصد هي( :العقيدة ،الفقه،احلديث ،التفسري)  ،وسأذكر لك أهم الكتب اليت يَبتدئ هبا طالب العلم يف كل فن ،وهي مرتبة

ترتيباً منهجياً ،فال يُنتقل إىل الثاين إال بعد االنتهاء من األول وهكذا ،وهي كما يلي-:
م العقيدة الفقه احلديث التفسري
 1ثالثة األصول أحكام الصالة األربعّي النووية منظومة مشرتكات القرآن
 2القواعد األربع شروط الصالة عمدة األحكام حتفة األديب

 3كتاب التوحيد آداب املشي إىل الصالة بلوغ املرام كلمات القرآن
 4كشف الشبهات أخصر املختصرات كشف اخلفاء التفسري الوجيز
 5نواقض اإلسالم دليل الطالب قنعة األريب تفسري ابن سعدي
 6لُمعة االعتقاد احلسبة رايض الصاحلّي تفسري الطربي

 7الواسطية زاد املستقنع اجلامع الصغري للسيوطي اجلامع للقرطيب

 8الطحاوية السياسة الشرعية جامع األصول تفسري ابن كثري
 9احلموية االقناع جممع الزوائد

 10التدمرية منتهى االرادات الصحيحان
 11النونية املغىن السنن

وأما علوم الوسائل اليت هي آلة لغريها -مثل العربية واملنطق فال ينبغي لطالب العلم يف بداية طلبه أن
ينظر فيها إال من حيث هي آلة لذلك الغري فقط ،وال يوسع فيها الكالم وال تفرع املسائل.

وهي كثرية متعددة ،أذكر لك ابختصار بعضاً منها وبعض ما يُبتدأ به عند طلبها:
علوم الوسائل أهم ما يدرس فيها
النحو اآلجرومية ،قطر الندى ،شذور الذهب ،ألفية ابن مالك.

أصول الفقه الورقات ،رفع املالم ،مرتقى الوصول.
مصطلح احلديث املوقظة ،خنبة الفكر.

القواعد الفقهية منظومة القواعد الفقهية البن سند ،نظم األصول والقواعد البن عثمّي.
السرية املختصر الصغري البن مجاعة -ألفية العراقي ،زاد املعاد.
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اآلداب نظم حلية طالب العلم البن سبهان ،األدب املفرد للبخاري.
الفرائض التحفة السنية ،الرحبية.
هذا أهم ما يذكر من علوم الوسائل ،وإال فهي كثرية أذكرها سرداً:
(املقاصد الشرعية ،الرقائق واألذكار ،اللغة ،البالغة ،الصرف ،األدب ،الشعر ،االشتقاق ،أصول
القراءات ،اجلرح والتعديل ،التخريج ،العلل ،اإلمالء ،رسم القرآن ،فنون الشعر ،الفلك ،الفلسفة،

املنطق ،الوضع ،النسب) وكل علم له كتبه اليت يبتدأ هبا طالبه.
وإذا كانت النفوس كباراً *** تعبت يف مرادها األجسام
مث أختم ابلتذكري ابلنقاط التالية:

 -1ال يُبدأ أبي علم من العلوم السابقة إال بعد حفظ القرآن الكرمي وإتقانه ،حفظاً وتالواتً وجتويداً.
 -2العلم صيد وشراكه النية ،فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم ُدرره ،وانل منه غرره،
ومن ساء قصده مل يصب من الصيد إال أرذله ،مما ال يقصده صائد ،وال يُبشر به رائد ،ومن كنوز
السنة" :إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى" صحيح البخاري ( ، )1وصحيح مسلم

( . )1907وبتصحيح النيات تُدرك الغاايت.

 -3العزم مركب الصادقّي ،ومن مل تكن له عزمية مل يفرح بغنيمة ،فإن العزائم جالّبة الغنائم ،فا ْع َزم
تغنم ،وإايك وأماين البطالّي.

 -4تؤخذ أصول الفنون حفظاً وفهماً عن شيخ عارف متصف بوصفّي اثنّي:
أحدمها :األهلية يف الفن ومتكنه يف النفس.

واآلخر :النصح وحسن املعرفة بطرق التعليم.

وأخرياً :أسأل هللا لنا ولك العلم النافع والعمل الصاحل ،وأن جيعلنا هداةً مهتدين ،غري ضالّي وال
مضلّي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()314/19

طريقة جديدة يف املذاكرة
اجمليب حممد حممود األمّي

ابحث مبوقع اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/05/07هـ

السؤال

حنن أربعة من الشباب جنتمع للمذاكرة بعد أن يراجع كل واحد منا الدرس احملدد ويفهمه ،ويضع
أسئلة عليه ،وبعد اجتماعنا يبدأ كل طالب بطرح سؤال ليجيب عليه من جبانبه ،فإن مل يستطع

اإلجابة عليه ،انتقل السؤال إىل اآلخر ،فما رأيكم يف هذه الطريقة؟
اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فالطريقة اليت تنتهجوهنا يف املذاكرة طريقة جيدة ،ويستحسن يف املذاكرة أن يكون عدد اجملتمعّي هلا

قليالً حبيث ال يتجاوز ثالثة طالب ،ويتوجب أن تكون قدرهتم الذهنية متقاربة حىت ال يضيع الوقت
على َس ِري ِع الفهم ،أو يُ ْستَـ ْع َج َل من مل يفهم ،فيكون ذلك ضرراً عليه.

والطريقة اليت تنتهجوهنا تصلح إذا كان عدد املواد قليالً ،ويف الوقت متسع قبل االختبارات ،أما إن

ضاق الوقت فاألحسن أن يذاكر كل طالب مبفرده ،مع استشارة زمالئه فيما أشكل عليه من مسائل.

ض ُع ملخص صغري لكل مادة حبيث تكون مجيع عناصرها حاضرة مع دليل لكل عنصر أمر يف غاية
َوَو ْ
اجلودة ،وهو معّي على استحضار املسائل وقت االختبار ..وقبل كل ذلك عليكم بتقوى هللا عز

وجل ،واللجوء إليه سبحانه .وهللا حيفظكم.

()315/19

ترك العمل للتفرغ لطلب العلم!
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/04/25هـ

السؤال

هل أترك عملي قصد التفرغ لطلب العلم وحفظ القرآن إلدراك ما فاتين ،وأعبد هللا على علم ،وحىت

أجنب نفسي البدع وأزكيها وأضع أساساً حليايت مث أعود للعمل من جديد ،وهل أهجر بالدي لكثرة
الفساد؟ مع عدم موافقة الوالدة فهي تبارك ذلك ،لكن تقول أبهنا ال تستطيع مفارقيت! أما أان

فمستعد ألن أختلى عن اجلميع مقابل ما يرضي هللا أفتوان جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فإليك بعض الوقفات والتأمالت اليت أرجو أن يكون من شأهنا أتصيل ما وقعت فيه شرعاً ،وإرشادك

يف حريتك لتخرج من املوقف راضياً مرضياً عنك من رب العاملّي.

 -1من انحية تركك لعملك من أجل طلب العلم :من املهم أن تعرف الواجبات املناطة بك شرعاً
"حق لربك ،وحق لوالديك وأهلك ،وحق لنفسك ،فأعط كل ذي حق حقه" وقيامك بعملك ال ينايف

أبداً طلبك للعلم .إذا مست مهتك ،وحفظت وقتك.

أمل يكن أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقومون أبعماهلم ومصاحلهم ومزارعهم ومع هذا
يعكفون ركبهم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يقل هلم اتركوا أعمالكم.

بل أكثر من هذا وجه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بعض أصحابه للعمل كما فعل مع الذي
أمره ابالحتطاب والبيع.

 -2اهلجرة يف األصل :هي اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،واملسألة املعروفة هل هناك
هجرة بعد الفتح أو ال؟ والصحيح بقاؤها.

 -3يقول -صلى هللا عليه وسلم" -املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا من
املؤمن الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم" .أخرجه أمحد ( ، )4780والرتمذي ( ، )2507وابن

ماجه (. )4032

"أحي والدك؟ ".
 -4الرسول -صلى هللا عليه وسلم -منع رجالً من اجلهاد الواجب عندما قال لهٌ :
قال :نعم ،قال" :ففيهما فجاهد" .أخرجه البخاري ( ، )3004ومسلم (. )2549

 -5ال تنس -اي أخي -أن أوالدك أمانة يف عنقك كيف تتخلى عنهم وترتكهم مع أنك ستسأل عنهم
يوم القيامة.

 -6أال ميكن -اي أخي -أن جتد لك رفقه طيبة من الصاحلّي تتشبث هبم وتتعاون معهم على الرب
والتقوى لتواجهوا الفنت وغربة الزمان ،فمهما غفل الناس ففيهم بقية من الصاحلّي يف كل مكان.
 -7اعلم اي أخي أننا يف زمان الغربة وتسلط األعداء لتغريب املسلمّي يقول -صلى هللا عليه

وسلم" -بدأ اإلسالم غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوىب للغرابء" .أخرجه مسلم ( . )145وزاد أمحد
( )16094وغريه :قيل :ومن الغرابء؟ قال " :الذين يصلحون إذا فسد الناس ".

ويقول -صلى هللا عليه وسلم" -ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت
أييت أمر هللا وهم كذلك" .أخرجه مسلم (. )156

 -8ال تظن أن فساد الزمان أو أهله عذر لك للتخلي والغفلة ،يقول -صلى هللا عليه وسلم" -إذا
قال الرجل :هلك الناس .فهو أهلكهم" أخرجه مسلم ( ، )2623وأبو داود (. )4983
قال النووي يف احلديث "فهو أهلكهم" "اتفق العلماء أن هذا الذم فيمن قاله على سبيل االزدراء

ابلناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم".

ويقول -صلى هللا عليه وسلم -كما يف صحيح مسلم (" : )153والذي نفسي بيده ال يسمع يب

أحد من هذه األمة يهودي ،وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب

النار".
وهللا املسؤول أن يوفقنا وإايك ملا حيب ويرضى.

()316/19

فتاة تريد السفر للدراسة
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1427/04/15هـ
السؤال

أان فتاه مل أستطع إكمال دراسيت ابجلامعة ..بسبب مروري بظروف نفسية قاهرة..فسحبت ملفي من
اجلامعة ..ومن حينها وأان عاطلة عن العمل..
ولكن خالل الفرتة األخرية .ترجح عندي استكمال دراسيت.

وسأبدأ ابللغات لذلك أطلب منكم ..إرشادي إىل كيفية االنضمام إلحدى اجلامعات العربية ..كذلك

أسأل عن السكن وظروفه يف تلك اجلامعات ..وهل هناك أماكن يراتدها الطالب السعوديون إذا

خريا.
استعصى عليهم شيء..؟ ألين سوف أسافر الستكمال دراسيت لوحدي ..وجزاكم هللا ً
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت يف هللا قد يتعثر اإلنسان يف حياته بسبب ظروف متر به وإشكاالت تعكر عليه ،وأحيي فيك
رغبتك يف النجاح وحتفزك ملواصلة املشوار بعد سنوات من االنقطاع ،وهذا دليل علو مهتك وقدرتك

على التغلب على مصاعب احلياة ،ولكن يل وقفات مع الطريق الذي تريدين سلوكه.

* أخيت احلبيبة  ...ليست الدراسة خارج البلد الذي تعيشّي فيه  ...من شروط النجاح يف العمل
ففي بلدان وهلل احلمد الكثري من اجملاالت اليت ميكن أن تسلكها املرأة وتبدع من خالهلا ،دون احلاجة

إىل اخلروج والسفر بعيداً عن أهلها وبلدها.

* أنت اي أخيت امرأة ضعيفة وال ميكن هلا أن تواجه مصاعب احلياة دون االستعانة برجل -سواء كان

زوجاً ،أو أخاً ،أو أابً -وأنت تريدين السفر للخارج لوحدك! فهل تظنّي أنه أمر سهل؟! وقد ذكرت
بنفسك أنك تريدين التوجيه خبصوص األسعار ،وخبصوص التصرف يف حال الغش  ...بل وهناك

أمور أخرى يسهل فيها خداع الرجل ،فكيف ابملرأة الوحيدة..

* هال فكرت قليالً يف حياتك اليومية لو أقبلت فعالً على السفر للخارج؟! أين ستسكنّي؟ وكيف
ستوفرين احتياجاتك؟ ومن الذي سيحميك من األوابش الذين ال خيافون هللا؟ ومن الذي سيحمي

عرضك من اعتداء السفلة؟! كل هذه أمور حتتاج إىل تفكري ومتعن قبل أن تقدمي على خطوة جريئة

كهذه.

* أمل تفكري قبل هذه الفكرة بسلوك طريق الدورات يف تطوير الذات ،واالرتقاء ابلنفس ،وتغيري

بعض السلوكيات ،وغريها من الدورات اليت حيتاج الناس إليها يف هذا الزمن ،بل ويبحثون عنها ...

فكري يف أخذ دورات يف أي جمال متيلّي إليه ،حىت تتمكين من هذا اجملال ومن مث ستكونّي قادرة
على العطاء فيه وهذا من األعمال الناجحة اليت ال حتتاج إىل سفر ،وال خوف فيها من غش واحتيال.
* ما أمجل أن تشغلي وقتك بتعلم وقراءة القرآن وحفظه ،فهذه هي الربكة اليت حتل على املسلم إن

أخلص فيها النية هلل سبحانه.
أخرياً أسال هللا لك التوفيق والسداد وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()317/19

أحبطت بسبب إكمايل الدراسة
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1427/04/12هـ

السؤال

أان فتاة أهنيت دراسيت الثانوية بنسبة عالية -وهلل احلمد -على أمل إكمال دراسيت اجلامعية ،لكن كل
الظروف كانت على عكس ما كنت أرجو وأمتىن ،فهناك أمور قاهرة حالت بيين وبّي دراسيت.

أصبحت حاليت النفسية سيئه جداً ،وأصبحت عصبية املزاج ،حادة الطبع ،منعزلة عن الناس دمعيت
على خدي ،أختيل كل ما حدث يل حلما أو كابوسا وسوف أصحو منه ،لكنه لألسف واقع مرير

أعايشه ،أان مؤمنة ابهلل ،وأعلم أن كل شيء يف هذه الدنيا من عند هللا "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو

خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم" وأان أرجو منكم أن تساعدوين كي أختلص من احلالة
اليت أمر هبا ،وأرضى ابلواقع الذي أعيشه منذ عام ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ما أمجل املسلم الطموح ،الذي يسعى لتحقيق أهدافه مبا أويت من قوة -بعد توكله على هللا -وقد

ملست فيك أخيت السائلة هذا الشعور اجلميل ،وإن كنت أشم رائحة اليأس -أرجو أن أكون خمطئاً-
ولذلك أخلص مشوريت لك يف نقاط:
 -1امحدي هللا على ما قضى وقدر ،بل وجاهدي نفسك على الرضا به أمت الرضا ،ألن هللا رمبا

صرف عنك شراً ال تطيقينه ،فكان عدم دراستك خرياً لك.

 -2الدراسة اجلامعية مهمة وال شك ،ولكنها ليست السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات ،فكثري من
العظماء مل يكملوا دراستهم ،وجنحوا يف حتقيق أهدافهم.

 -3فكري يف االنتساب إىل إحدى اجلامعات ،أو الدراسة عن طريق اإلنرتنت.

 -4البد لك من التعايش مع واقعك بكل رحابة صدر ،فاحلزن جيلب احلزن ،وال يغري من الواقع
شيئاً.
 -5ال تنسي ابب السماء املفتوح دوماً ،فاطرقيه ،ففيه الفرج إبذن هللا.
أسأل هللا أن ييسر أمرك.

()318/19

أسباب الفهم اخلاطئ يف القراءة؟
اجمليب حممد حممود األمّي

ابحث مبوقع اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/03/12هـ

السؤال

ما هي أسباب الفهم اخلاطئ يف القراءة؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فهناك جمموعة كبرية من أسباب الفهم اخلاطئ يف القراءة ،نكتفي بتذكريك أبمهها وأكثرها شيوعاً ،وال

ندخل بك يف التفاصيل واألسباب غري األساسية يف املوضوع:

 -1عدم اإلملام بقواعد النحو والصرف الضرورية ،فعلم النحو من العلوم اليت ال غىن للقارئ عنها

أبي حال من األحوال؛ إذ به يستقيم اللسان يف القراءة ،فيستقيم لذلك العقل يف الفهم

واالستيعاب ،فننصحك كما ننصح كل طالب علم مهما كان ختصصه أن حيرص كل احلرص على
إتقان اللغة اليت يقرأ هبا؛ ألنه بقدر النقص يف فهم قواعد اللغة وتطبيقاهتا يكون النقص يف الفهم،
وعدم القدرة على استيعاب املقروء ألول وهلة.

 -2عدم اإلملام أبساليب العرب من تقدمي وأتخري وإطناب وإجياز ،وغري ذلك من األساليب
البالغية ،فالبد للقارئ ابللغة العربية أن يكون على قدر ال أبس به من املعرفة بعلم (البالغة) شامالً
فروعه الثالثة :البيان ،واملعاين ،والبديع ،إذ معرفة هذا العلم متكن القارئ من إدراك الصور ودالالهتا،
والرتاكيب وأغراضها ،ومىت حيسن اإلطناب أو اإلجياز ،وكيف تستخدم احملسنات اللفظية واملعنوية.

 -3قلة القراءة تورث ضحالة الفكر ،وضمور التصور ،وحتجر اخليال ،وتتسبب يف عدم القدرة على
إدراك املوجودات على ماهي عليه حقيقة ،فينتج عن ذلك فهم خاطئ للمقروء ،إما بزايدة يف معناه
على ما هو عليه ،أو النقص عن املراد منه ،وال خيفى عليكم سوء األمرين .وهللا أعلم.

()319/19

مقرتحات لالستفادة من القراءة
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املسند
(عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي ابلرايض)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1427/03/04هـ
السؤال

علما أن قراءيت يف العلوم الشرعية ،وأان أحس خبلل رغم
أريد أن أكون قارائً أستنتج أشياء من قراءيتً ،
أن دراسيت على علماء وعلى مستوايت .فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
سأذكر لك طريقة جمربة ،وهي انفعة لالستفادة من القراءة ،وتتكون من خطوتّي:

مهمة قد حتتاجها فيما
* اخلطوة األوىل :أن حتمل معك قلماً أثناء القراءة ،فإذا مررت بفائدة ترى أهنّا ّ

بعد ،فقم بتسجيلها يف الصفحة البيضاء اليت يف ّأول الكتاب ،أو على ظهر الغالف( ،تسجيل عنوان

الفائدة مع رقم الصفحة)  ،وهكذا حىت تفرغ من قراءة الكتاب ،وستجد أنك قد سجلت فوائد

متنوعة.

املقسمة ،فتجعل يف كل قسم من هذه األقسام ابابً من
* اخلطوة الثانية :أن حتضر دفرتاً من الدفاتر ّ

األبواب ،أو فناً من الفنون( :العقيدة ،التفسري ،احلديث ،الفقه ،التاريخ ،السرية ،املرأة ،اجلهاد،

تفرغ عناوين الفوائد اليت سجلتها على غالف
السياسة الشرعية) وهكذا حسب اهتماماتك ،مث ّ

الكتاب يف هذه األقسام ،مع ذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة ،وهكذا تفعل يف كل كتاب تقرأه،

وبعد سنوات سيجتمع لديك مادة علمية جيدة ميكنك اسرتجاعها يف أي وقت تريد .وفقك هللا
وأعانك ونفع بعلمك.

()320/19

يُرغماين على الدراسة وأان هلا كارهة
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/02/28هـ

السؤال

تقدم خلطبيت شاب على خلق ودين -أحسبه كذلك وهللا حسيبه -فقال له والداي أبين أريد إكمال

دراسيت دون أن أيخذا رأيي .وبعد مرور عام أو أكثر أخربتين أمي بذلك ال لتستشريين ولكن لتوضح
يل أن أيب يهتم أبمر دراسيت ،علماً أين وقبل معرفيت ابملوضوع ال أريد إكمال الدراسة يف اجلامعة؛ ألين

رغما عين ،فقد أصبحت ال أطيق
أرى أن فيها إضعافاً لديين ..فأان اآلن أدرس يف الكلية ولكن ً

التحدث إليهما؛ ألين أشعر أهنما ظلماين ،وال أريد أن أكون عاقة ،وكل ما أريده العفة ،فأان أعيش
صراعا نفسيا مريراً .فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فكل فتاة ترغب يف الزواج من كفء ذي خلق ودين ،لكن عليك -اي أخيت -أن تنظري للموضوع

من مجيع األبعاد ،فالوالدان أدرى مبصلحة ابنتهما من البنت نفسها ،فقد يكون سبب رفض الوالدين
ليس إكمال الدراسة كما تظنّي ،بل لعل سبباً آخر اجتمع مع هذا السبب فرفض والدك زواجك ...

لعلهما علما يف الشاب عيباً مل يفصحا لك عنه ،أو كاان يتمنيان أن تكوين يف سن أكرب من سنك
ِ
خطبت فيه؛ حىت تتمكين من حتمل مسؤولية الزواج ومواجهة أعباء احلياة ،مث إنك ال تعلمّي ما
الذي
الشر الذي صرف عنك ،فرمبا لو تزوجت من هذا الشاب قد تواجهك مشاكل معه أو مع أهله ،أو

ينزل بك مرض أو ضائقة ،فأنت ال تعلمّي أين اخلري ،ودائماً أوصيك بسؤال هللا اخلري أينما كان،

سواء كان يف الزواج أو عدمه؛ ألن هللا قد يصرف عن اإلنسان سوءاً كان يظن هذا اإلنسان أنه اخلري
بعينه ،مث اعلمي -اي أخيت -أن والديك ال يرغبان يف إبقائك عندمها عضالً لك أو حتكماً فيك ،إمنا
يفعالن ما يفعالنه ألهنما يراين أنه األنسب..

أخيت احلبيبة :لو أن شخصاً يقدم لك املساعدة ملدة طويلة ،ويقدم لك كل ما حتتاجّي ،ويسارع يف

صر يف حق ،أال تغفري له هذا اخلطأ وتتذكري حسناته؟!
تلبية ما ترغبّي ،ويف يوم ما أخطأ أو ق ه

فكيف مبن هو أعظم صاحب فضل عليك بعد هللا( ،والداك) ؟! هل ما حصل منهما ينسيك تعب

أمك يف محلها ووالدهتا بك ،وسهرها معك ورمحتها وشفقتها بك ،وأتملها لتأملك وتفضيلك على

نفسها ،واهتمامها بكل شؤونك وحرصها على تربيتك وتضحيتها من أجلك؟! أم أنساك ما حصل
تعب والدك وجهده ليسعدك أنت وأخواتك ،وتكدره إذا قصر عليك أو على إخوتك ،وأتمله إذا مل

جيد طلباً لك ،وخوفه عليك يف مرضك ورمحته وشفقته؟!

هل نسيت كل هذا؟! هل املوقف جعلك تتنكرين لكل هذا وأصبحت كما تقولّي" :ال تطيقّي

التحدث إليهما ..أين الرب؟! ال تظين أن الرب فقط يف أوقات الرضا وأوقات اإلمكان ،بل الرب يكون
فيما يكره اإلنسان ويصعب على نفسه .فعودي لنفسك واستغفري هللا عما بدر منك ،وتويب توبةً
نصوحاً؛ فرب الوالدين من أعظم القرابت ،وأخلصي النية هلل ،وثقي به ثقة اتمة أنك إذا قمت مبا

عليك وأرضيت والديك فإن هللا لن خييبك..

أسأل هللا أن يهدي قلبك ،ويرزقك زوجاً صاحلاً  ...آمّي.

()321/19

عالقة بريئة  ...فهل أقطعها؟
اجمليب د .سعيد إمساعيل علي

أستاذ أصول الرتبية  -جامعة عّي مشس مبصر
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1427/02/01هـ

السؤال

أان طالبة يف السنة األوىل من اجلامعة ،واجلامعة يف بلدان خمتلطة ،وبطبيعة الدراسة اضطررت إىل

االختالط مبجموعة من شباب الكلية ،وأقمت صداقات عديدة مع اجلنسّي ،ولكنها ال تتعدى
حدود الزمالة والدراسة ،وعالقيت هبم أخوية ،ولكين كلما تكلمت معهم أشعر بتأنيب الضمري،
وأحس أبين قد ارتكبت خطيئة ،وأحاول جتنبهم ولكين مل أجنح يف ذلك؛ ألهنم يعاملونين كأخت هلم،

وأان بطبعي ال أستطيع أن أحرج أح ًدا حىت ولو أساء إيل ،ولكن هللا سبحانه وتعاىل حرم االختالط.

أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأهال بك -أختنا الكرمية -يف موقع "اإلسالم اليوم" ..مع رجاء النفع بكل ما يقدم فيه من خري..
بنييت الفاضلة:
تعود عليه بعض الناس ،فصار
أشعر من وراء سطورك بنفس رقيقة تسعى على وجل إىل جمافاة واقع ه
من قوته وسطوته حبيث أضحى تغيريه والتحول عنه أمراً ثقيالً على قلوب بعض الناس ،مستغرابً يف
عيون وعقول آخرين؛ وهذه الدهشة االجتماعية أو مبعىن أدق "الغربة" هي بداية سلوك الصراط

املستقيم ،الذي نسأله -سبحانه -أن يثبتنا عليه بقولنا يف كل صلواتنا "إهدان الصراط املستقيم"؛
وأود أن أقول لك ،إن األمر أمر عادة واعتياد ،فكما تصرخ البنات الاليت مل جيربن االختالط ابلرجال
يف مدارس البنات -كما يصرخن إذا دخل عليهن أجنيب ،ألهنن مل يعتدن على ذلك ،فكذلك قد

يُستغرب منك جمافاتك لواقع حتول فيه ما ال ينبغي -اختالط وغريه -إىل أمر طبيعي ،لكنك

تستطيعّي أن جتدي يف جامعتك على اخلري أعواانً من الطالبات امللتزمات واألخوات الاليت ميارسن
تعاليم وآداب الدين يف وسط هذا اجلو املختلط ،فاتصلي هبن وتعاوين معهن ،وبثي هلن حرجك،

ولديهن احلل الواقعي الذي سيعفيك من هذا احلرج -إبذن هللا تعاىل.-
ليس حتماً ضرورايً -اي أختاه -أن ختتلطي بزمالئك الشباب ،ومن السهل عليك -إن أردت هللا
والدار اآلخرة -أن تغريي من واقعك خطوة خطوة ،ولكن ليكن شعارك يف التزامك "خذوا ما
آتيناكم بقوة"..

بنييت:

يشهد الواقع -خصوصاً يف هذا الزمان -على ما جيره التساهل يف االختالط بّي الفتية والفتيات من
مفاسد ومآس ال ينكرها إال جاحد أو مكابر..

ض
وهل أنت يف ورع وتقوى َم ْن قال هللا تعاىل هلن" :فَ َال َختْ َ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع اله ِذي ِيف قَـ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ْن قَـ ْوًال َم ْع ُروفًا"..
َوقُـل َ

أسأل هللا تعاىل أن يثبت على طريق احلق قدمك ،وأن يشرح دائماً لإلميان صدرك ،وأن يهدينا وإايك

إىل سواء الصراط.

()322/19

أرغب التحول عن التخصص الشرعي
اجمليب د .حممد بن عبد العزيز املسند
(عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي ابلرايض)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1427/01/05هـ

السؤال

أان طالب يف السنة الثانية يف كلية الشريعة ،دخلت هذه الكلية عن رغبة ،لكن أتتيين أفكار بتغيري
هذا التخصص إىل ختصص آخر دنيوي؛ وذلك للفرص الوظيفية املتاحة هلذا التخصص ورواتبها
املرتفعة ،وألين ال أحب أن أكسب راتيب من وظيفة متعلقة ابلدين ،فما توجيه فضيلتكم يل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أيها األخ الكرمي ،ما دمت قد دخلت هذا التخصص واخرتته مبحض إرادتك ،وقطعت فيه شوطاً،
وهو جمالك الذي اخرتته يف احلياة كما تقول ،فإين أنصحك ابملواصلة ،وليس يف كسب راتب من

وظيفة متعلقة ابلدين حرج -إن شاء هللا -إذا صلحت النية ،بل إين أخشى أن تكون بتفكريك هذا
-وهو تغيري التخصص للطمع يف رواتب مرتفعة -قد آثرت الدنيا على الدين ،ورغبت عن خري

عظيم..

وقولك :إن التخصص الذي ستحول عليه سيبقى جمرد ختصص دراسي وليس ختصصاً يف احلياة ،ال

أدري كيف يكون! فما جعل هللا لرجل من قلبّي يف جوفه ،فالبد أن ختتار طريقاً واضحاً يف احلياة ال
تناقض فيه وال ازدواجية؛ فإن السري يف طريقّي خمتلفّي يف ٍ
آن واحد -وإن كاان صحيحّي -أمر غري

ممكنّ ..أما األرزاق فهي بيد هللا -عز وجل -يهبها من يشاء ،ومن اتقى هللا جعل له خمرجاً ورزقه من
حيث ال حيتسب ،فسر على بركة هللا ،وال ترتدد ،وفقك هللا وابرك فيك.

()323/19

أبي التخصصات تنصحوين؟!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1426/12/30هـ

السؤال

أان طالبة يف املرحلة اجلامعية أدرس يف كلية الصيدلية ،واملشكلة اليت أعايشها اآلن هي

أنين دائما أشعر داخل قاعات الدراسة أبن العلم الذي أهنل منه ليس هو العلم الذي كنت أرغب يف
دراسته منذ سنّي ،فأحس أحياان ابلغربة ،وأحياان ابإلحباط ،وكثرياً ما أشعر عند استيقاظي صباحاً
للذهاب إىل اجلامعة ابهلم ،وأين أذهب إىل اجلامعة من أجل حضور احملاضرات فقط ،وكيالً حيسب

علي غياب ذلك اليوم.

فأان أميل إىل دراسة علم احلديث ،وخاصة مصطلح احلديث ،وعلم رجال احلديث ,لكين أرغب يف
الوقت نفسه يف دراسة الفقه ,فما العمل؟ ومباذا تنصحونين؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية ،وفقنا هللا وإايك للعلم والعمل الصاحل.
ميكنك اجلمع بّي دراسة الصيدلة وطلب العلم الشرعي ،فإن كنت ال تعانّي مشكلة تتعلق ابلتزامك

ابلشرع أثناء الدراسة مثل احلجاب واالختالط ،فما الذي مينع من دراستك للصيدلة ،وقد تبحثّي

حبواثً ينفع هللا هبا املسلمّي يف جمال ختصصك ،واملسلمون حباجة إىل أن يبدعوا يف أمور العلم والطب
والعالج ،وأال يبقوا عالة على غريهم.

وميكنك طلب العلم حبضور حلقات العلم يف املساجد ،وهذا النوع من الطلب أعظم نفعاً والطالب

فيه أكثر إخالصاً.

وكذلك مبتابعة دروس العلم يف قناة اجملد ،وإذاعة القرآن الكرمي.

ويف حال إصرارك على طلب العلم الشرعي ابلدراسة النظامية ،فأنصحك بدراسة الفقه ألسباب

منها :حاجة اجملتمع وال سيما النساء للمرأة الفقيهة الداعية.

وأن دراسة الفقه يف كلية الشريعة حيصل معها دراسة ما هو ضروري من علم احلديث خصوصاً
أحاديث األحكام.
وأما دراسة علم احلديث خصوصاً علم الرجال واجلرح والتعديل فهو علم مقصود لغريه ،وهو معرفة

الصحيح من احلديث وغريه ،وهذا اجلانب من العلم قد خدم كثرياً وأبكثر من وسيلة .وابلتايل فالنفع

املتوقع من مثلك بعد دراستك له لن يكون مثل النفع املتوقع إذا درست الفقه؛ ألنك لن تغريي فيما

حكم عليه جهابذة علم احلديث من صحة أو ضعف .وإبمكانك معرفة ذلك بكل سهولة من خالل
الكتب املتخصصة يف احلكم على األحاديث ،كما أن املوسوعات احلديثية املوضوعة على األقراص

املدجمة تسهل عليك معرفة احلكم على احلديث أبسرع وقت ممكن .وابلتايل فإن دراسة الفقه -فيما

أحسب -أكثر نفعاً لك ولغريك .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

()324/19
مستواي الدراسي متد ٍن!
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1426/09/15هـ
السؤال

أان طالب يف املرحلة اجلامعية ،منذ املرحلة ملتوسطة وأان أعاين من عدم استيعاب للمنهج الدراسي

كامالً (خصوصاً إذا كان املقرر طويالً)  .ففي االختبارات النهائية مل أحصل أبداً على الدرجة

الكاملة ،وقد حاولت بشىت السبل والوسائل عالج هذه املشكلة لكن دون جدوى ،وقد عانيت من

الدراسة وأوقفت فصالً دراسياً؛ ذلك بسبب تدين مستواي الدراسي ،أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

أحلظ يف سؤالك -أخي الكرمي -مهة عالية ،وطموحاً مباركاً وعزمية قوية ،أرجو من هللا أن يوفقك.

ووقوفاً مع سؤالك ،أقول:

( )1مجيل أن ينجح اإلنسان يف دراسته ،وأن يكون مميزاً يف شهاداته ،ولكن من مل يكن كذلك فليس

شرطاً أن يكون فاشالً ،مبعىن:

هناك كثري من الناجحّي يف جوانب معينة يف حياهتم ،وليسوا من أصحاب الشهادات العليا،

فالشهادة جزء من النجاح وليست هي النجاح.

( )2ال بد من بذل األسباب للحصول على الدرجات العالية ،وأنت تبذل جهداً يف ذلك ،لكن رمبا

كانت هناك عوامل جتعلك ختفق ،مثالً ال جتيد اإلجابة على الورق مع أنك مستوعب ملا تكتب ،فال
توصل املعلومة كما جيب ،أو يصبح املنهج عليك طويالً ليلة االختبار فال تستوعب جيداً ،أو تكره

القراءة واحلفظ ،أو تذاكر وأنت مشدود األعصاب ومتوتر ،أو غريه من األسباب الكثرية اليت ينبغي

عليك البحث فيها؛ لتعرف موطن اخللل لتصلحه.
( )3من الطرق املفيدة يف املذاكرة :املذاكرة طوال العام بصورة جمزأة ،فال يبقى عليك ليلة االختبار
إال املراجعة العامة للمنهج ،وهذه طريقة فيها فوائد:

أ -جتعل املادة املستوعبة أكرب.

ب -تقلل نسبة الضغط النفسي ليلة االختبار.

ج -تتيح لك الفرصة للمذاكرة عدة مرات بدالً من مرة واحدة.

( )4أعط نفسك وقتاً كافياً للراحة والطعام والصالة وغريها من األمور اهلامة ،ألهنا -مع أمهيتها

بذاهتا -تعينك على االستذكار بصورة أفضل.

( )5عليك ابلدعاء الصادق هلل -عز وجل -أبن يوفقك.

( )6إذا مل توفق بعد بذل السبب فال حتزن ،فأنت بذلك فعلت املطلوب منك ،وهللا يفعل ما يريد ال
ما تريد أنت ،فما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك.
( )7اقرأ يف الكتب أو املواقع املتخصصة يف مثل هذه القضااي ،فستجد فيها فوائد كثرية حول طرق
االستذكار الصحيحة.

وفقك هللا لكل خري.
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ذلك "الشبح" املخيف ..االمتحان!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1423-3-6
السؤال

أخي الكرمي السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أان طالب يف الصف الثالث الثانوي ..وكما تعلم االختبارات على األبواب ..مشكليت تكمن يف أول

أايم االختبارات حيث الشبح املخيف مادة الرايضيات ليس لصعوبتها وإمنا يف التحكم يف أعصايب إذ

أفقد كثري من الوقت لتشتت الذهن وصعوبة املوقف ..آمل من سعادتكم إشارات ونصائح يل

ولغريي من الطلبة بشأن هذا املوضوع؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن استشارتك
حول االمتحاانت واملخاوف املتعلقة هبا ..وكيفية االستعداد هلا ..فتعليقي علها ما يلي:

أوالً :استعن ابهلل وتوكل عليه واجلأ إليه ابلدعاء بطلب التوفيق والعون ..وهللا تعاىل قريب جميب.
اثنياً :كن متفائالً بقوة أبنك ستحقق النجاح والتوفيق ..واحذر بشدة من " التفكري السليب " أو

الرسائل السلبية حول " الفشل " وصعوبة املنهج واستحالة النجاح !!..وغريها من األفكار ..اخلطرية

جداً ..فمثل هذه األفكار تعترب رسائل سلبية ينتج عنها  -غالباً  -إخفاق وفشل بعكس " األفكار
اإلجيابية " املبنية على الثقة والنجاح والتوفيق.

اثلثاً :ال يعين ذلك التوقف عند جمرد التفكري اإلجيايب وصناعة األحالم !!..بل البد من فعل األسباب
املتمثلة يف تنظيم الوقت بطريقة معقولة تراعي فيها تقسيم وقتك بّي الدراسة اجلادة واستقطاع بعض
الوقت للراحة بّي كل فرتة وأخرى ..والبدء ابملواد الدراسية حسب أمهيتها " ،ووضع جدول

للمذاكرة يعترب خطوة ضرورية وهامة جداً ".

رابعاً :اختيار املكان املناسب للمذاكرة أمر ضروريً للحصول على أفضل النتائج بعون هللا..

واحرص فيه على توفر أمور ضرورية جداً ..وهي:

-1النظام يف وجود األشياء من حولك أثناء املذاكرة ..ألن ذلك مينحك إحساساً ابالرتياح وهدوء

األعصاب.

-2اجللوس املناسب ..ألن اجللوس املناسب واملريح يضمن لك وضعاً صحياً ألطول فرتة من

اجللوس ..ولكن تنبه إىل أن الراحة الزائدة أثناء اجللوس قد تبعث على اخلمول والكسل !!..فحاول

أن تغري من منط جلستك بن فرتة وأخرى.

-3التهوية املناسبة :وهذا أمر ضروري إلنعاش الذهن والقدرة على الرتكيز.
-4اإلضاءة املناسبة.

خامساً :خيطئ البعض فيتصور أن كثرة السهر تعين اجلدية يف الدراسة وهذا األمر ليس على

إطالقه !!..إذ أن األوىل املوازنة بّي احتياج اجلسم للراحة اليت تعّي _ بعد عون هللا  -على

االستيعاب وبّي احتياج الطالب للوقت الكايف للمذاكرة! واإلنسان عموماً أعرف بظروفه اخلاصة

واملناسبة له ..ولكن أؤكد هنا على أمهية أن ينال اجلسم حقه الكامل من الراحة ..ولعل الفرتة اليت
تعقب صالة الفجر هي من أمثن األوقات وأحسنها للمذاكرة ..حيث يكون اجلسم يف أحسن حاالته
االستيعابية ..وكذلك الوقت " بورك ألميت يف بكورها ".
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سادساً :أما عن مادة الرايضيات ..فال جتعل منها " شبحاً " خييفك ويؤرقك ..وابذل فيها جهدك
وافعل األسباب املأمور هبا واستعن ابهلل ..وثق أنك ستقدم فيها أحسن ما لديك !..وإليك بعض

املقرتحات يف مذاكرة هذه املادة:

( )1أثناء املذاكرة حاول أن تسرتجع يف ذهنك كل النظرايت اليت درستها وتعلمتها طوال فرتة
الدراسة وقم حبل األمثلة املطروحة هلا ..واستعن يف ذلك مبالحظاتك سواء يف كراستك اخلاصة أو
كتابك املدرسي ..وضع لك مناذج افرتاضية وقم ابإلجابة عليها.

( )2أما أثناء اإلجابة على ورقة االختبار فابدأ بذكر هللا مث اقرأ ورقة األسئلة جيداً وحدد السؤال

الذي ستبدأ ابإلجابة عليه ويفضل دائماً أن يكون األسهل ..حىت ولو كانت درجاته قليلة ألن ذلك
مينحك املزيد من الثقة واالستفادة من الوقت.

( )3إذا كانت هناك أسئلة صعبة أو حتتمل أكثر من إجابة فاتركها حىت تنتهي من ابقي األسئلة ..مث
ابدأ هبا مستعيناً ابهلل ..واقرأ السؤال جيداً وحاول أن تتفاعل مع السؤال وتسرتجع بعض النماذج
املشاهبة اليت مرت عليك أثناء الدراسة أو املذاكرة.

( )4ال ترتك أي سؤال ..مهما كانت صعوبته ألنك تستطيع إبذن هللا اقتناص بعض الدرجات من

بعض األسئلة الصعبة حىت ولو مل تستطع استكمال حل معظم املسائل ..فكل خطوة صحيحة تقوم

هبا يف حل أي مسألة تسجل هبا بعض الدرجات لصاحلك.

( )5بعد االنتهاء قم مبراجعة الورقة مرة واثنتّي واستكمل النقص  -إن وجد  -ولكن ال تتسرع يف
تغيري أي إجابة إال بعد التأكد من خطأها.

سابعاً :بقي أن أذكرك ألمر هام جداً ..وهو أن املذاكرة واالستعداد لالختبار متر بثالثة مراحل وهي

مرحلة االستذكار مث االستيعاب وأخرياً االسرتجاع ..وكل مرحلة تنبين على ما قبلها سلباً أو إجياابً..
فإجادتك لكل مرحلة سيسهل لك إجادة ما بعدها ..وهكذا..
اثمناً :أما الرهبة من االختبار فهي شعور طبيعي وإحساس شائع بّي الطلبة ..فتعامل معه بشكل

عادي وال حتمله أكثر مما حيتمل ..واجعله حافزاً لك للتفوق وبذل اجلهد..

اتسعاً :مرة أخرى ..قبل هذا وبعده الدعاء الصادق وطلب املعونة والتوفيق من هللا وقراءة الورد أثناء
خروجك من املنزل متوجهاً ملدرستك ..مث خذ نفساً عميقاً واذكر هللا (أال بذكرهللا تطمئن القلوب)

وكن واثقاً أنك قد بذلت جهدك وأن التوفيق بيد هللا ،وال يؤثر عليك إخفاقك يف أحد املواد  -ال
قدر هللا  -فتتساهل فيما بعدها وال تعطيها حقها من االستعداد..

وفقك هللا وأعانك وسدد خطاك،،،
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والدي يعارضين يف اختيار التخصص
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1425/10/9هـ
السؤال

أان شاب يف املرحلة الثانوية ،وابلتحديد اثلث اثنوي القسم الطبيعي ،وأريد طلب العلم الشرعي،

ي وأقاريب ابلرفض التام؛ حبجة أن العلوم الطبيعية أكثر فائدة مادية لكثرة جماالهتا
لكين أقابل من والد ه
ووفرة الوظائف ،لكين أجد نفسي متيل لطلب العلم الشرعي .فماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ابين السائل -سدد هللا رأيه ووفقه لطاعته -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

جزاك هللا خرياً على مهتك يف طلب علم سينفعك هللا به دنيا وآخرة ،ولكنين وإن كنت أقدر فيك

حرصك على تعلم العلم الشرعي ،فإنين أميل إىل ما أوصاك به أبوك وأقاربك ،وإننا وإن كنا حباجة

إىل تعلم العلم الشرعي وتعليمه إلفادة الناس ونشر اخلري على بصرية ،فإننا أيضاً حباجة ماسة إىل

العلم اآلخر ،السيما إذا محله أمثالك من أهل االستقامة والصالح ،فإننا حباجة إىل مهندس صادق

مع هللا ،وطبيب خملص يف طبه ،وغري ذلك؛ فاألمة اإلسالمية فقرية إىل كل من له علم اتم يف أمور
دنياه ،ويقدمه مبنهج إسالمي صادق ونزيه ،وأنت تستطيع أن جتمع بّي اخلريين لتكسب رضا هللا

بطاعتك لوالدك ،واإلملام هبذا العلم الطبيعي ،ونفع األمة اإلسالمية به بعد خترجك ،وإىل جانب ذلك
تلتحق يف أوقات فراغك ابلدورات العلمية الشرعية ،وحتضر دروس العلماء ،وتلتقي ابلدعاة ،وتتصل

ابملشايخ ،وتدرس على أيديهم أهم ما حتتاجه من كتب العلم الشرعي ،فتحصل على احلسنيّي ،وتفوز

ابألجرين  -إبذن هللا تعاىل ،-فاجتهد يف دراستك يف العلم الطبيعي ،واحرص على العلم الشرعي من
أفواه العلماء واملشايخ ،واجللوس عندهم ،ومساع أشرطتهم ،وقراءة الكتب على من ميكنك االتصال
به ،وتثق بعلمه وإخالصه ،وما دامت نيتك صادقة وخملصة  -إبذن هللا -فسيوفقك هللا ويعينك ،وما
دمت يف القسم الطبيعي فأنت جمتهد ،وحتصيلك بفضل هللا عظيم ،فال ِّ
تفوت هذه الفرصة لينفعك
هللا ،وينفع بك ،وما دامت نفسك متيل للعلم الشرعي ،فستدركه  -إبذن هللا -ابقرتاحي لك حىت

جتمع بّي الفضيلتّي .سههل هللا أمرك ،وسدهد جهدك ،ونفعك ،ونفع بك.
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أيهما أفضل ..طلب العلم أم تربية النفس؟!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1423/4/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
يوجد الكثري من الناس ممن يفرط يف طلب العلم على تربية النفس وهناك من يفعل العكس فما

توجيهكم هلؤالء؟

اجلواب

األخ الكرمي..

شكرا لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

مل يكن اإلنسان أحسن حاالً وال ألطف توجهاً وال أحكم تصرفاً منه يف حال االعتدال يف أموره كلها.

االعتدال والتوازن أمران قام ومت عليهما خلق السماوات واألرض ،ومها منهج األنبياء والرسل أمجعّي
مل يدخال يف عمل إال ويتم على أحسن وجه.

فاالعتدال والتوازن مطلوب منا مجيعاً علماء ومربّي ،آابء وأمهات ،كباراً وصغاراً رجاالً ونساءً وعلى
هذا فتوجيهي إليك أيها األخ الكرمي هو الوصية ابلتوازن واالعتدال يف طلب العلم ويف الرتبية
النفسية وكالمها أمران حممودان ...

ومن يرى يف نفسه ميالً لطلب عام من العلوم فالتوازن واالعتدال يف حقه يكون ابلرتكيز على هذا
اجلانب اكثر من غريه وال يعين هذا اإللغاء التام للعلوم األخرى.

ومن يرى يف نفسه امليل حنو العلوم النفسية والرتبوية فإن التوازن يف حقه واالعتدال هو الرتكيز على
هذه العلوم مع عدم إغفال غريها.

الرتكيز على الشيء الذي متيل النفس إليه أمر ضروري ملن يريد اإلبداع يف جمال معّي إذ يستحيل أن

ميل نفسي إىل
يبدع اإلنسان يف نوعية معينة من العلوم مع ّ
حب ومتعة إن مل يكن لديه يف األصل ٌ
تلك النوعية من املعارف.

ولعل هذا ما يفسر امللل لدى الكثري من الشباب يف طرقهم ألبواب العلوم وتركهم هلا بسرعة قبل أن

يكتمل مشوار طلبهم ومتكنهم من تلك العلوم ..إذا كان األصل يف سريهم يف تلك االجتاهات إمنا هو
التقليد أو احلماس الغري مدروس أو القرار املتعجل .كفى بنا ختبطاً ولينظر كل واحد منا لنفسه وما
ميكن أن يبدع فيه وليطرق اببه وليسلك سبيله ..أايً كان هذا االجتاه ما دام أنه ليس يف شيء حمرم
عندها ستعم الفائدة وسنتخلص من االزدواجية وقلة الثقة فيما تعلمناه..

وفقك هللا للعلم النافع واملفيد..
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اللغة اإلجنليزية ..كيف ادرسها وأجتنب حماذير الدراسة يف الغرب؟؟!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1422/5/20
السؤال

األخ الكرمي مشرف انفذة االستشارات السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
وحنن نرى أمهية اللغة العاملية (اإلجنليزية) يف كل مناحي احلياة وخصوصاً الناحية الدعوية.

هل تنصحون من لديه الرغبة امللحة يف إكمال تعلم اللغة أن يسافر إىل بريطانيا يف الصيف لدراسة

اللغة؟

وكيف ينجو من املخاطر على دينه؟
وهل األوىل أن يسافر هو وأوالده؟
أريد رأيكم ومشكورين.

اجلواب

يكثر مثل هذا السؤال يف كل سنة مع بداية العطلة الصيفية .ومع أمهية اللغة كما أشرت إال أنه جيب

القول أهنا ليست مقصورة على السفر إىل بريطانيا أو أمريكا .إن من املعلوم جداً أن السفر إىل تلك

البالد ملدة أسبوعّي أو شهر أو شهرين لن يفي ابلغرض املقصود وهو احلصول على اللغة فاللغة أكرب
وأعمق من إمضاء مدة وجيزة يف تلك البالد .نعم قد حيصل اإلنسان على ما يسمى بلغة املطار وهي

اللغة اليت تساعده يف تسيري أموره يف املطار أو الشارع ولكن هذه ليست املقصود احلصول عليها إذ
ميكن التحصل عليها حىت هنا إذا وجدت العزمية القوية.

السفر يكون جيداً من الناحية اللغوية لإلنسان املهتم واجلاد الذي درس واتبع الدورات تلو الدورات

هنا يف بلده مث يغلفها ابلصيف بتطبيق عملي لكل ما درسه خالل السنة املنصرمة ومن مث يعاود نفس

النشاط واهلمة يف التحصيل حاملا يعود إىل بلده فيعود إىل الدورات والدراسة مرة أخرى وهكذا

دواليك حبيث يكون حتصيالً مستمراً وعمالً دائماً ال لشيء إال لينهل من معّي هذه اللغة وليتفوق
بشكل قوى فيها وليتحصل على فائدهتا.

أما ذلك اإلنسان الذي ال يرى احلصول على اللغة إال يف متضية بعض األسابيع هناك فإنه الحظ له
يف احلقيقة من هذه اللغة ولن يستفيد.

واخلالصة أهنا جهد مستمر " قبل وأثناء وبعد" السفر وليس غري ذلك
أما كيف ينجو بدينه فهي يسرية إبذن هللا .إذ جيب أن يذهب مع رفقة صاحلة وإىل مكان صاحل وهي

موجودة حبمد هللا.

وال توجد مدينة يف بريطانيا وأمريكا إال وفيها مركزاً إسالمياً يعّي الطلبة اجلدد ويساعدهم ويكون

معهم حيفظهم إبذن هللا من املنزلقات السيئة .فاالتصال بتلك املراكز هي يف احلقيقة من أوىل األشياء

الواجب أخذها ابحلسبان قبل املسري إىل هناك.
وهللا املوفق

()330/19

أرغمت على الدراسة يف كلية ال ترغبها
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1425/10/22هـ
السؤال

كيف أستطيع املذاكرة يف كلية الطب اليت دخلتها رغماً عين ،جملموعي الكبري عندما كنت متفوقة،

وأان اآلن فشلت فيها ،وأصبحت أكره الدراسة بعد أن كنت األوىل دائماً وأان صغرية ،ولقد مرضت،

بل وكرهت كل شيء ،وفقدت الثقة يف نفسي .فماذا أفعل؟.

اجلواب

أخيت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا .أما بعد:

فإن سؤالك يدل على أنك تتمتعّي مبوهبة وإبداع ،ذلك ألنك متتلكّي اآليت:
1ـ العقل الذكي؛ بسبب حصولك على درجات أهلتك لدخول كلية الطب ،ويف بلد مثل بلدك
واملعروف عنها أن مستوى التعليم فيها متقدم لدرجة قصوى.

2ـ النفس احلرة ،اليت مل ترضخ إلرغامك هلا ابلدخول يف كلية ال تناسب رغباتك ،ولذلك مل تستطيعي
اإلكمال.

3ـ حرصك على إجياد حل ملشكلتك ،وهو دليل ذكائك االجتماعي والعاطفي.

كل ذلك مما يعزز ثقتك بنفسك ،وما حدث لك حيدث لكل املبدعّي حّي يوجهون تيار العلم
والقدرة الذاتية املندفع يف دواخلهم إىل غري اجتاهه ،فعليك اآلن أن تفعلي التايل دون أن تضيعي

مزيداً من الوقت:

1ـ اغسلي عن ذهنك كل شهور الفشل الدراسي يف كلية الطب.
2ـ استحضري ابستمرار يف جلسات هدوء كل إجنازاتك العلمية السابقة حامدة شاكرة ،وعيشي

حلظات القوة والتفوق كأنك تعيشينها حقيقة ،وللتو حصلت لك.
غريي ختصصك إىل ختصص يناسب رغباتك -ما دام ذلك مما يرضى هللا عنه  -وأقنعي من حولك
3ـ ِّ
بذلك؛ حىت يكونوا عوانً لك ال عليك .فاإلبداع احلقيقي ال يتحقق ابإلرغام ،وإمنا ابلرغبة.

4ـ ابدئي مشوارك العلمي اجلديد بثقة وطموح كما كنت من قبل وأكثر.
5ـ توكلي على هللا" ،ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [الطالق. ]3:
وفقك هللا وسدد خطاك ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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كان متفوقاً يف دراسته فانتكست حاله
اجمليب د .تركي بن محود البطي

طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم
التاريخ 1425/10/15هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ال أعلم ما الذي أصابين ،فبعد أن كنت متفوقاً ال أرضى مبا دون التفوق خالل سنوات التعليم العام،
وكنت أانل املركز األول ،وعندما دخلت اجلامعة يف التخصص الذي أحب أصبحت ال أابيل مبا

نلت ،ويصادفين شعور ابالكتئاب عندما أحاول االستذكار لدروسي ،مع أين ال أصادف مشاكل يف
فهم احملاضرات ،ولكن ال أعلم هل هو تغري يف األولوايت ،أم أنه مرض نفسي أم ماذا؟ أفيدوين

جزاكم هللا كل خري وسدد خطاكم على دروب اخلري.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ما أصابك قد يكون نوعاً من امللل يف حياتك ،أو قد يكون دخولك اجلامعة ،وابتداؤك مرحلة جديدة
أوجد عندك هذا الشعور ابالكتئاب ،وهذا يكثر يف الطلبة الذين يدخلون اجلامعة وال يستطيعون

التكيف مع طبيعة هذه املرحلة ،وجود االكتئاب ال أستطيع أن أجزم به؛ ألن له عالقات كثرية من
اضطراب النوم واألكل واملزاج وقلة احلركة ،واضطراب الوظائف اليومية واالجتماعية ،أنصحك مبا
يلي:

أوالً :لو كان لديك أحد يستطيع توجيهك صارحه مبشكلتك؛ لعلك جتد عنده حالً.
اثنياً :استشر من يكربك يف نفس التخصص ،لعله يساعدك يف جتاوز هذه املرحلة.

اثلثاً :ثق متام الثقة أن ما تشعر به أزمة عابرة لن تغري من أولوايتك ،بل واجه هذه األزمة ابلثقة
والثبات ،واحلرص على اكتشاف نفسك أكثر.

والتقرب إىل هللا يف كل وقت ،والسيما يف مثل هذه الظروف ،واعلم أن
رابعاً :احرص على الدعاء ُّ

اشتداد األزمة دليل على قرب الفرج.

أخرياً :لو رأيت أن حالتك قد تستفيد من زايرة طبيب نفسي للتقييم وأخذ املشورة والتوجيه ،فيا -

أخي -ال ترتد ،بل هذا عّي الصواب ،لعله يساعدك يف جتاوز هذه األزمة ،نسأل هللا لك التوفيق يف
حياتك العلمية والعملية ،دعواتنا لك .والسالم.
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استدراك وجواب حول (املشاكل الرتبوية اليت تواجه املعلم)

اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1425/7/23هـ
السؤال

سبق وأن نشران يف انفذتنا استشارة بعنوان( :مشاكل تربوية تواجه املعلم) مث وردان تعقيب من أحد

اإلخوة يعرتض على الشيخ اجمليب استشهاده ببعض النظرايت الغربية فأرسلنا هذا التعقيب إىل

الشيخ اجمليب وقد أفادان ابإلجابة الشافية على هذا التعقيب وبيان الصواب يف هذه املسألة ابألدلة

القوية.

األخ احلبيب :السالم عليكم .وبعد:
كان من املؤمل أن نرجع يف حل مشاكلنا ومنها الرتبوية إىل رأي اإلسالم قرآان وسنة واجتهاد العلماء
يف إطارمها ،والفكر الرتبوي الغريب وبشهادة أرابهبا أهنا علوم فاشلة ،فشلت يف بناء الشخصية

السوية ،ومن هذه النظرايت الفاشلة ما قاله (جيلفورد) الذي خيلط فيها بّي القدرات واحملتوى يف

معرض تعريفه للذكاء ،وادعى الذكاء املتعدد وهي نظرية أصبحت يف مزبلة الفكر ،وهذه إحدى

مسات العلوم اإلنسانية اليت ترى النسبية يف كل شيء حىت النظرية واألخالق والدين ،فتعدد القدرات

نظرية قرآنية" ،ورفعنا بعضكم فوق  ،" ...وقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :-كل ميسر ملا
خلق له" ،أما مشاكل العلم والتعليم هو األخذ ابلنظرايت احلديثة ،والقوانّي ،فهنالك املشاغل

والعالئق الشاغلة امللهية ،ومع ذلك نسمح للطالب أن يهذرم مبا يشاء ،واحلسن يقول( :كنا نتعلم
حسن االستماع قبل حسن الكالم)  ،وكذلك قول ابن عباس  -رضي هللا عنهما -الشاهد يف أنه

جيب الرجوع إىل فكران يف احلل املقرتح.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما يتعلق مبداخلة األخ على (مشاكل تربوية تواجه املعلم) املالحظة تتلخص يف أن املؤمل أن نرجع يف
حل مشكالتنا إىل رأي اإلسالم ،وأتفق مع األخ الكرمي فيما أشار إليه من حيث األصل ،وقد

استوعبت فكرة املداخلة ،وسأحاول اإلجابة دون مناقشة تفاصيلها اليت سيقت للتعبري عن املوقف

من الفكر الغريب.

عند النظر يف حلول املشاكل اإلنسانية حيسن مراعاة املالحظ التايل:
 oهناك حلول اختص هبا اإلسالم ،فالبحث عنها يف غري اإلسالم مهلكة وضياع للوقت.
 oهناك حلول مل خيتص هبا اإلسالم ،بل أشاع البحث عنها ،وهي ثالثة أنواع:

 -نوع يتعارض مع ما جاء به اإلسالم ،فهذا يرفض ملعارضته اإلسالم ،ال لكونه حالً من خارج دائرة

اإلسالم.

 -نوع يتوافق مع اإلسالم ،وهذا يقبل ملوافقته اإلسالم ،دون النظر ملصدره.

 نوع ال يتعارض وال يتوافق ،فهي حلول حمل نظر واجتهاد ،والشخص يوفق فيها أو خيفق ،الملصدرها وإمنا لصحتها يف نفسها ،وصحتها يف احملل الذي نفذت فيه ومن أجله.
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وعليه فإن حتفظ األخ الكرمي حول اقرتاح اإلفادة مما يسمى الذكاء املتعدد؛ جملرد كونه واف ًدا من

الغرب ليس يف حمله؛ ألنه ال يتعارض مع أصل شرعي أو قاعدة إسالمية معتربة ،بل هو نظرية تدور
يف فلك تعدد القدرات اليت أشار إىل بعض النصوص املؤيدة هلا ،وقول النيب -صلى هللا عليه وسلم-

" :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة" رواه البخاري ( )3494ومسلم ( )2638من حديث أيب
هريرة  -رضي هللا عنه -وطبيعة تكليفه  -صلى هللا عليه وسلم  -الصحابة  -رضي هللا عنهم -
ببعض األعمال كتعلم زيد بن اثبت  -رضي هللا عنه  -السراينية دون سواه انظر ما رواه الرتمذي

( )2715وأبو داود ( )3645وبعث معاذ  -رضي هللا عنه  -إىل اليمن انظر ما رواه البخاري

( )1395ومسلم ( )19عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وحتميل أسامة بن زيد  -رضي هللا
عنهما  -قيادة اجليش مع صغره انظر ما رواه البخاري ( )3730ومسلم ( )2426من حديث ابن
عمر  -رضي هللا عنهما  -يف مقابل مواقف (سلبية) جتاه بعض الصحابة  -رضي هللا عنهم -

كهجره كعب بن مالك وصاحبيه  -رضي هللا عنهم  -ملا يعلم من قوة إمياهنما انظر ما رواه البخاري

( )4418ومسلم ( ، )3769وحتذير أيب ذر  -رضي هللا عنه -أن يتحمل مسؤولية اإلمرة ولو على
اثنّي ،أو يشرف على مال يتيم؛ وذلك لتعليالت مذكورة يف احلديث الذي رواه مسلم (. )1825

والتخبطات اليت وقع ويقع فيها الغرب ال تعين عدم اإلفادة مطل ًقا ،تبقى هي نظرية ،هل الناس على
مثانية أصناف أو أقل أو أكثر هي حمل اجتهاد ،وابن القيم -رمحه هللا -أكثر من االعتماد على

تقسيمات أن النفوس أربعة (سبعية وكلبية  ...اخل) وردد مر ًارا أن أصول الناس ترجع إىل أربعة أقسام

(ترابية وانرية ومائية  ) ...وبىن عليهما نصائح وتطبيقات ،وكلتا النظريتّي مأخوذاتن عن أرسطو ،ومل
يوقف حىت اآلن على أي دليل صريح يف الكتاب والسنة يدعم هاتّي النظريتّي أو يبطلهما.

وهناك عشرات النظرايت اليت تبحث يف النفس البشرية يف حماولة لالقرتاب منها (أي النفس) ،
والعامل يبحث يف النصوص يتلمس ما يدعم هذا الرأي أو ذاك ،أو يصل إىل نظرية جديدة يدعمها
ابألدلة.

وال أدري هل يرحب األخ الكرمي بنشر تطبيقات (الذكاء املتعدد) بوصفها تطبيقاً لتفاوت قدرات

الناس ،دون اإلشارة إىل أن مصدرها نظرية الذكاء املتعدد أو ال يرحب؟

متاما
وأحب أن أؤكد أن أتصيل العلوم اإلنسانية أمر مهم ،ولكن من التعقل أال يكون موقفنا الرفض ً

وال التسليم متاماً والتفتيش يف النصوص عما يؤسلمها ،بل التأمل فيها ونقاشها وفق أصول املعرفة
(الوحي ،العقل ،احلس واملالحظة ،الفطرة ،التجربة)  .واالقتصار على أصل واحد منها دون غريه

خلل يف العلم.
والقرآن والسنة مصدرا تشريع ،وليسا موسوعتّي تقدمان كل العلوم وجتيبان على كل األسئلة ،نعم

وأطرا وتفصيالت ،لكن مثة أشياء تركت الجتهادات أهلها ،فظهر لنا
وضع الوحي قواعد عامة ً

أصول الفقه ومصطلح احلديث اليت تعد جل قواعدمها عقلية ،والسياسة الشرعية اليت يعد جل

تطبيقاهتا مبنية على املصلحة واملفسدة.

والكتاب والسنة جاءا ببيان أصول الرتبية وأسسها وغايتها الكربى ،مع بعض التطبيقات اليت تصلح
يف مكان أو زمان وال تصلح يف مكان أو زمان ،وهذه أعظم منقبة يف الرتبية.
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وميكن القول أبن املسلمّي ميلكون وضوح بداية الرتبية وهنايتها ،والغرب ميلك تطبيقاهتا مع ضالله يف
أصوهلا وغايتها .واملوفق من مجع بّي وضوح البداية والنهاية مع التطبيقات الفاعلة.
وأقرتح على األخ النظر يف هذين الرابطّي:

http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hque

stionID=3291
http://www.almaktab-alislami.com/bookpage.asp?id=1143

وأخريا فإن نظرية الذكاء املتعدد ليست جللفورد ،بل هي هلاورد جاردنر ،وإذا كان عند الغرب
ً

ختبطات (فيما مثل به األخ الكرمي) فإن اإلجابة مل تكن نصيحة ابلرجوع إىل نظرايت الغرب ،وإمنا

استفادة من تطبيقات النظرية املذكورة.
وهللا أعلم.
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مشاكل تربوية تواجه املعلم
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/قضااي التعليم

التاريخ 1425/1/24هـ
السؤال

لدي جمموعة من املشاكل اليت قد تواجه املعلِّم يف غرفة الصف (وخصوصاً يف املرحلة االبتدائية) ،
وأمتىن أن أحصل منكم على األساليب الناجعة ملعاجلتها أبفضل صورة.

تتلخص هذه املشاكل يف:
-الغياب.

التأخر الدراسي.صعوبة القراءة.الشرود الذهين.-اخلجل.

-ضعف الرسم اإلمالئي (اإلمالء) .

شكراً الهتمامكم- ،وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

نثمن لك اجلدية ،اليت نتوقع أنك تتمثلينها يف أداء وظيفتك.

األسئلة اليت وردتنا متخصصة للغاية وإجاابهتا حمررة بشكل واضح يف الكتب اليت عنيت ابإلرشاد

الطاليب ،والذي ميكن حتريره هنا أن هذه املشكالت التعليمية ليست منفصلة عن بعضها ،وميكن

حلها أبسلوب متقارب ،مبعىن أنه ميكن جتاوز هذه املشكالت من خالل مزيد من منح الطالب أو

الطالبة فاعلية أكرب داخل الصف ،لندع للطالب جماالً أوسع للمشاركة ،ولنتح له أن يعرب عن رأيه،

ونرحب أبفكاره ونطورها ،وجنعل زمالءه يطورون فكرته ،يقدم مقرتحاته ،أتملي (مثالً) ملاذا حيب

األطفال الذهاب إىل «السوبر ماركت»  ،إن احلرية اليت يشعرون هبا أكثر؛ حيث اخليارات متعددة
بّي يديه.

األطفال ال يتعلمون بطريقة واحدة ،هناك عدة نظرايت يف التعلم تفيد يف هذا اجلانب:
هناك طالب ال حيبون التعلم إال من خالل احلركة واملشاركة مع اآلخرين ،نظمي هلم التعلم من خالل

اجملموعات مما له عالقة ابلدرس.

وهناك طالب ال حيبون التعلم إال من خالل األانشيد واملرح ،نظمي هلم أانشيد ذات عالقة مبوضوع

الدرس وميكن أن تطليب منهم ذلك.

وهناك طالب حيبون التعلم من خالل ربط التعلم ابلطبيعة حوله ،اربطيهم ابلبيئة واطليب منهم أن

حيضروا بعض لوازم التعلم من الطبيعة حوهلم ...

رواجا هذه األايم نظرية الذكاء املتعدد (هلوارد جاردنر) وفيها ـ كغريها ـ أفكار
من أكثر النظرايت ً

حيواي حمببًا جيعل الطالب (وخباصة املرحلة االبتدائية) ينظر إىل املدرسة على
أتوقع أن جتعل الفصل ً
أهنا نزهة ،ويشعر ابلوقت الذي يقضيه داخل الفصل مير سر ًيعا ،يندمج الطالب أكثر ،يتعلمون
التنافس يف التعاون دون االستئثار ابلتعلم -إن شاء هللا.-

فاحلاجة امللحة حلل عدد غري قليل من مشكالت التعلم هي يف كيفية تنظيم النشاطات داخل الصف
ِ
مدواي ،وبقدر ما
والتحرر من النمط التقليدي الذي جيعل الطالب متلقيًا ً
جمردا ،واملعلم م ْذ ً
ايعا ً
مؤداب ،وبقدر ما يكون املعلم متدف ًقا ابملعلومات يكون نشيطًا ،هذه تصورات
يصمت الطالب يكون ً

غري اتمة.

الصمت من األدب لكن املشاركة والتفاعل ليست سوء أدب ،الشرح وبذل املعلومات نشاط لكن

إاتحة الفرصة للطالب ليست كسالً من املعلم.

ميكن متثيل الدور اجلديد للمعلم هو أن يكون كشرطي املرور الذي يوجه السائقّي دون أن يتدخل يف

قيادة سياراهتم ،وهكذا املعلم يوجه الطالب للتعلم والوصول إىل املعلومة أو املهارة املرغوب زرعها
دائما بصورة مباشرة.
فيه ،دون أن يقدمها له ً
سأمثل إبجياز ملا تقدمت اإلشارة إليه:

الدرس :علوم ،الصف :الثاين االبتدائي ،موضوع الدرس :اجلو ابرد
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ميكن أن يتعلم الطالب من خالل عدد من النشاطات ،منها ما يلي:
 .1يكمل الطالب الفراغات التالية:
اجلو ابرد.

 اجلو............... -اجلو..................

 -اجلو..................

يتعلم الطالب ـ بنفسه ـ األحوال واألشكال املختلفة للطقس (وهذا من أهداف الدرس) .

 .2يصنف الطالب األشياء من حيث الربودة والسخونة (مهارة التصنيف)
الشاي ،الكتاب ،املكيف ،الثالجة ،املدفأة ،العصري ،احلليب..... األشياء الباردة -األشياء املشرتكة

 أو اليت ال تتميز بوصف منهما -األشياء احلارة

 .3يعدد الطالب األشياء اليت ميكن أن تكون ابردة ،واألشياء اليت ميكن أن تكون حارة (غري ما ذكر
يف النشاط السابق) وهذا يعطيه فرصة توسيع اإلدراك ابإلضافة إىل الطالقة واملرونة اليت تعد من

معايري التفكري اإلبداعي.

 .4يعلل الطالب بعض ما يشاهده
 -املظلة حمدبة ،وذلك من أجل.......................

 املظلة هلا عصا طويلة ،وذلك من أجل........................ -املظلة هلا يد ،وذلك من أجل.........................

هذا النشاط ينمي لدى الطالب املالحظة.

 .5كان على الطالب أن خيرج يف يوم ممطر ملدة ساعة ،ومسح له أبخذ اثنّي مما يلي:
حذاء مطري ،طاقية ،مظلة ،طعام ،مذايع ،ماء ،معطف ،مدفأة صغرية
والفكرة يف هذا النشاط أن يتدرب الطالب على اختاذ القرار ،ميكن لكل طالب ان خيتار ما يشاء

بشرط أن يعلل ملاذا اختار هذين الشيئّي ،واملعلم ال يعد أي اختيار خطأ بل يرحب ابلفكرة ويناقش.
وهكذا ،كان الدرس ينفذه الطالب يف حّي كان دور املعلم التوجيه وإدارة الصف ،طوال الوقت
أثرا.
الطالب يشعر أن حلضوره ً
أخريا ـ اإلفادة من املصادر التالية:
ونقرتح عليك ـ ً

 .1جملة «ولدي» وهي جملة كويتية متخصصة وهلا موقع على اإلنرتنت هو:

http://www.waldee.com/mknon/WALDI.HTM

وعنواهنم يف البحرين
290580

294000

البحرين

مؤسسة اهلالل لتوزيع الصحف

 .2جملة «بريد املعلم» وهي جملة معنية ابلطفولة املبكرة (رايض األطفال ،حىت  8سنوات) وتقدم
برامج عملية ،وميكن التواصل معها عرب العنوان التايل :ص .ب  55370الرايض 11534
bareedalmuallm@hotmail.com

 .3موقع «املريب» يهتم ابلعمل التعليمي الرتبوي بصورة جيدةwww.almurabbi.com ،
عددا من الكتب حول ما حنن
 .4دار الكتاب الرتبوي التابع ملدارس الظهران األهلية ،أصدر ً
بصدده ،وللتواصل معهم  096638919444ص .ب  5162الدمام 31422

دعاؤان الصادق لك ابلتوفيق والسداد.
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خائف من االختالط
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/1/11هـ
السؤال

أان شاب مستقيم منذ سنة -وهلل احلمد ،-ومع بداية هذا الفصل الدراسي التحقت مبعهد متريض

خاص ،وأان خائف من االختالط املوجود يف املستشفيات ،وما هي نصيحتكم؟ -جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هداان لإلسالم ،وعلمنا احلكمة والقرآن ،فله احلمد يف األوىل واآلخرة ،فهو -
سبحانه -كثري اإلحسان ،والصالة والسالم على معلِّم الناس اخلري ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليماً كثرياً يف كل وقت وآن.

إىل األخ الكرمي - :سلمه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،نسأل هللا أن يثبتك على احلق اللهم آمّي.

أما خبصوص ما سألت عنه من خوفك من االختالط ،فحق لك ذلك ،فاالختالط ابلنساء األجنبيات
شر مستطري ،وبالء عظيم ،وال سيما إذا كان يف وسط كاملستشفيات ،حيث التربج والسفور ،والفتنة
العارمة ،وقد ح هذران النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من فتنة النساء ،ولذلك أمران ربنا -
ونساء -بغض البصر فقال  -تعاىل" :-وقل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم
رجاالً
ً

ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون .وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال
يبدين زينتهن [ " ...النور ، ]31-30:وقد ح هذران النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من النظر

وخطره ،فكم من نظرة أعقبت يف قلب صاحبها ألف حسرة ،فعن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -عن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم -قالُ " :كتب على ابن آدم نصيبه من الزان مدرك ذلك ال حمالة،
فالعينان زانمها النظر ،واألذانن زانمها االستماع ،واللسان زانه الكالم ،واليد زانها البطشِّ ،
والرجل

زانها اخلُطا ،والقلب يهوى ويتمىن ،ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" متفق عليه عند البخاري ()6243

 ،ومسلم ()2657

فيا أخي الكرمي عليك أبخذ احلذر من االختالط ابلنساء؛ فهذا شر عظيم وبالء مبّي ،وعليك ابآليت:

( )1إذا استطعت أن حتول دراستك جملال آخر فافعل؛ فالسالمة ال يعدهلا شيء.
( )2إذا مل تستطع ذلك فعليك مراقبة هللا يف السر والعلن ،واعلم أبن هللا مطلِّع عليك ويراك ،فاستح
أن يراك وأنت على معصية ،فعليك بغض البصر عن كل ما حرم هللا.

( )3عليك أن ختتار قسماً أو وظيفة ليس فيها نساء ،أو تكون النسبة قليلة جداً على قدر
املستطاع.

( )4حاول قدر استطاعتك أن ال تكون بينك وبّي أحد النساء العامالت معك يف القسم خلوة
حمرمة؛ فهذا ال جيوز حبال من األحوال.

( )5إذا حدث بينك وبّي إحداهن معاملة من حديث وغريه اجعل ذلك يف حدود العمل ،وال يتطرق
لغري ذلك ،واحذر من الشيطان ،فالشيطان حريص على إضالل العباد عموماً ،وخاصة امللتزمّي،

وتذكر دائماً حديث النيب  -صلى هللا عليه وسلم" -ما خال رجل ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما"
انظر ما رواه الرتمذي ( )2165من حديث عمر  -رضي هللا عنه  ،-فما ظنك ابثنّي الشيطان

اثلثهما؟.
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(ِّ )6
كون لنفسك شخصية مميزة ،وهي شخصية املسلم امللتزم بشرع هللا ،واجعل كل من حولك

ونساء يعرفون عنك ذلك ،فأنت ال تصافح النساء ،وال حتدثهم إىل يف حدود العمل ،إىل غري
رجاالً
ً

ذلك ،ملاذا؟؛ ألنك مسلم وهللا أمرك بذلك ،فيجب عليك أن تستجيب هلل ورسوله  -صلى هللا عليه

وسلم.-

( )7إذا استطعت أن حتصن نفسك ابلزواج فافعل ،وإن مل تستطع فعليك ابلصوم؛ فإنه لك وقاية من
الوقوع يف احلرام ،كما أرشد لذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث املتفق عليه عند

البخاري ( ، )1905ومسلم ( ، )1400من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-اي معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض
للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء".

( )8عليك يف اجلملة بتقوى هللا ،واإلكثار من الطاعات ،والبعد عن املنكرات ،وكثرة الدعاء أبن
يصرف هللا عنك شر الفنت ما ظهر منها وما بطن.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نصائح ملعلم حتفيظ القرآن
اجمليب حممد حممود األمّي

ابحث مبوقع اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى
التاريخ 1427/03/28هـ

السؤال

أان أحفظ القرآن -حبمد هللا وفضله -وبدأت يف حتفيظ بعض األشخاص .فأرجو أن توضحوا يل

بعض النصائح والتوجيهات يف أول مسرية يل يف حتفيظ القرآن ،وأريد أن توضحوا يل األجر والثواب

يف ذلك.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأهنئك أوالً على حفظ القرآن الكرمي ،وأهنئك اثنياً على نعمة هللا عليك أن وفقك لتعليمه للناس،

فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :خريكم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري (. )5027

وال شك أن األمة حباجة ماسة إىل من حيفظ هلا دينها ،وال يكون ذلك إال حبفظ رسالة السماء،
ِحفظُها ابلقلب ،وابللسان ،وابلعمل ،وهللا -سبحانه وتعاىل -قد تكفل حبفظ كتابه ألنه الرسالة

اخلالدة إىل قيام الساعة ،ويؤكد ذلك وجود جنباء من األمة يف كل عصر يقومون على مهمة حفظ

كتاب هللا.

ِ
ب التعليم آكد عليه
وال شك أن من حفظ هذا الكتاب أصبح ذا مسئوليات عظيمة ،إذ أصبح واج ُ
من غريه ،كما أنه أصبح قدوة يف أخالقه وسلوكه ،إذ القرآن يريب على اخللق الكرمي ،والنظر

املستقيم ،تقول عائشة -رضي هللا عنها -ملا سئلت عن خلق رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"كان خلقه القرآن" .رواه أمحد ( ، )23460ومسلم (. )746

وال يفوتين هنا أخي الكرمي أن أنصحك مبجموعة من النصائح ،أجعلها يف نقاط؛ ليسهل عليك

حفظها واالستفادة منها:

 -1أن تقصد بتعليمك وجه هللا عز وجل" :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى"..
 -2عليك أن تتخلهق أبخالق القرآن ظاهراً وابطناً -كما سبق.-
 -3عليك ابلرفق يف تعليمك ،وعليك ببذل اجلهد والنصح لطالبك.

 -4عليك أن هتتم بطالبك وبشؤوهنم ومصاحلهم اهتمام األب أببنائه.

 -5عليك أن حتث طالبك على األخالق النبيلة والشيم املرضية ،مثل :الصدق ،واألمانة ،وبر
الوالدين  ...إخل.
 -6كما يتحتم عليك تنبيه طالبك إىل ضرورة األدب ،وعدم العبث أثناء القراءة ،سواء كان ذلك
ابملصحف أو بغريه..
 -7عليك أن ِّ
تعود طالبك على التواضع واألدب مع معلميهم.

 هذه مجلة خمتصرة من آداب سلفنا الصاحل ،أحببت أن أنبهك عليها وأنت يف بداايت هذاالطريق ،أسأل هللا العلي العظيم أن يسلك يب وبك سبل الفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة .وهللا

أعلم ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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أخي يتح هرش أبخيت!

اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1427/01/09هـ
السؤال

علي كالصاعقة أنه
لدي أخ أكرب مين غري متزوج ،ويعمل يف وظيفة مناسبة ،واملشكلة اليت نزلت ه

يتحرش أبخيت الصغرية ،حيث يقوم بلمس أعضائها!! فماذا أفعل؟ علماً أبنين ال أستطيع نصحه؛

نظراً لعصبيته الزائدة.
أفيدوين أاثبكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ابين العزيز- :حفظه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
* ما يتعلق مبشكلة أخيك:

أوالً :أريد منك التأكد من حصول الشيء الذي ذكرته ،فهل أنت متأكد أم هو ظن ظننته وتوقع
بنيته على أشياء سابقة ،فال يصح أن تتصرف أي تصرف حىت تتأكد يقيناً أن املنكر واقع.

اثنياً :ما دمت قد عرفت بوجود هذا املنكر فاعلم أن األمر لن يقف عند اللمس ،بل سيصل إىل ما
هو أبعد ،فال بد من عمل شيء يوقف هذا املنكر.

اثلثاً :اعلم أنك مسؤول اآلن ،وعليك حقوق كثرية ما دمت قد عرفت أن هذا املنكر موجود ،منها
حق لوالديك ألن هذا شرفهما وعرضهما ،وإمهال األمر يضيع ابنتهما ،ويفسد ابنهما ،كما أنه حق

ألختك الصغرية؛ فإن إمهال العالج وأتخريه يؤدي إىل إفسادها ،وقد يضيع شرفها ويدنس عرضها،
وهذا يضر هبا يف املستقبل كثرياً.
وهو أيضاً حق للعائلة كلها ،وهو حق لك أنت ،بل ومن حق أخيك أن تنصح له .فال تتساهل يف
األمر وال تؤجل.

رابعاً :يف سبيل إيقاف هذا املنكر اختذ أوالً اخلطوات التالية:

اخلطوة األوىل :حاول أن متنع هذا املنكر من الوقوع دون أن خترب أحداً؛ حىت ال تفضح أخاك ،فرتسل
إليه رسالة خفية ال يشعر هبا أحد ،وال يدري هو أنك أنت املرسل ،ولتكن مكتوبة ابحلاسوب؛ حىت
ال يعرف خطك ،ومضمون هذه الرسالة أنه يوجد من اطلع على تصرفاتك مع أختك ،وأين أذكرك

ابهلل وأذكرك بعرضك وشرفك ،وأن األمر إذا استمر فسأكون مضطراً أن أبلغ الوالدين.

فإذا استطعت فعل اخلطوة األوىل مبهارة وخفاء فهو أحسن كثرياً ،وإن مل تستطع فعل اخلطوة األوىل

أو فعلتها ومل تنفع شيئاً فانتقل إىل اخلطوة الثانية.

اخلطوة الثانية :اخرت واحداً من والديك لتخربه ابألمر ،وال ختربمها معاً ،ويشرتط يف الذي ختتاره منهما
ودهاء ورفقاً وليناً ،ألن املوضوع ال حيتاج إىل قوة ،بقدر ما حيتاج
أن يكون أكثر حلماً وصرباً وحكمة
ً
إىل حكمة ورفق وسرت ،حىت ال تتزمر البنت الصغرية ،وحىت ال يتحطم أفراد األسرة ،وإذا أراد أحد
األبوين أن يستشري فأان مستعد لذلك عن طريق املوقع ،أو عن طريق هاتفي اجلوال .وهللا يرعاك

ويطمئنك على األسرة كلها.
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إرشادات معينة على التفوق

اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى
التاريخ 1426/08/03هـ

السؤال

ما هي أهم األسباب للتفوق دراسياً ،وما هي أفضل الوسائل للمراجعة يف آخر شهرين؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فيظهر يل أنك طالب يف املرحلة اإلعدادية ،ومن املفروض أن توجه هذا السؤال إىل أحد املختصّي

من منسويب املدرسة؛ فهم أعرف حبال الدراسة عندكم ،وأكثر إحاطة مبا هو أنسب حسب النظام
والتعليمات .ولكن ما دمت وجهت السؤال إلينا فيسعدان أن نشري عليك ،ونفيدك إبذن هللا.

أهم األسباب للتفوق الدراسي منها:
( )1معرفة وحتديد املواد اليت مل حتقق فيها درجات جيدة يف االختبارات ،مث تبحث عن أسباب

اإلخفاق والضعف ،فإما أن تكون تقصرياً يف حل الواجبات أو يف املذاكرة املستمرة أو يف عدم
الرتكيز اجليد أثناء شرح األساتذة وهكذا ،مث تضع احلل بعزمية ومهة صادقة.

( )2إن كان السبب يف ضعف طريقة األساتذة يف الشرح ،وعدم قدرهتم على توضيح الغامض فيها،
فابذل جهدك مع معلمّي بدروس خصوصية لتعويضك يف البيان والشرح عما فقدته.

( )3قد يكون سبب عدم التفوق أن زمالءك يف الفصل هم مثلك يف مستوى التحصيل أو أضعف

منك ،لذا يلزمك أن تنتقل إىل فصل فيه متفوقون جداً؛ حىت حتصل بينكم منافسة يف حتصيل أعلى

الدرجات.

( )4أن يكون جلوسك يف الفصل يف مكان ال يغريك ابلغفلة واالنصراف عن األستاذ.

( )5االجتهاد يف مراجعة موضوع كل درس قبل يوم شرح األستاذ له ،مث تراجع الشرح واملسائل يف
مساء اليوم الذي انتهى فيه الشرح؛ حىت تثبت أساسيات املوضوع.

أما أهم وأفضل وسائل املراجعة يف آخر شهرين:

( )1تضع لك جدوالً للمذاكرة ،حبيث توزع األوقات على حاجة املواد إليها ،فقد تكون مادة (كذا)
سهلة وقليلة ،فتعطيها مثالً حصتّي يف األسبوع للمراجعة واملذاكرة ،أما املادة الصعبة والطويلة

فتخصص هلا أربع أو مخس حصص يف اجلدول أسبوعياً.
( )2أال تتعارض مراجعتك للمواد السابقة مع خطتك ملذاكرة املواد اجلديدة.

( )3أن تذاكر وتراجع يف مكان هادئ وهواؤه يناسب وإضاءته جيدة ،وليس يف املكان أشياء تشغل
ابلك وتصرف بصرك وتشتت ذهنك.

( )4جتعل لك كراس للملحوظات ،فإذا صعب عليك شيء تسجل ملحوظة حىت تسأل املدرسّي
عنها.
( )5يكون جدول توزيع املذاكرة واملراجعة متدرجاً ،حبيث كلما قرب االمتحان تزداد املدة والفرتة
للمذاكرة أكثر.

( )6أن يكون معك كراس لكل مادة وأنت تراجع ،فتسجل خمتصرات ملا تفهمه أو سجل ذلك على
احلاشية.
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أريد منهجاً أتهبعه لتدريس الفتيات

اجمليب د .وفاء العساف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1426/05/14هـ
السؤال

أان طالبة جامعية يف قسم الشريعة ،وأ ِّ
لدي محاس شديد وطاقة إلعطاء
ُدرس يف دار حتفيظ مسائيةّ ،

الفتيات الصغريات دروساً وحماضرات ،فبماذا أبدأ معهن؟ وما الذي يصلح لفتيات هذا العصر وهذا
العمر؟ ومباذا توجهوين؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ابلنسبة للمنهج الذي تتبعينه لتدريس الفتيات فأرى أن يكون على النحو التايل:

سر ،مما يتناسب مع أعمارهن،
 -ال بد من قراءة سور من القرآن الكرمي ،وتفسريها بشكل مي ه

فاألفضل أن تبدئي ابملفصل (قصار السور)  ،وميكن أن تعتمدي على خمتصر من خمتصرات ابن
كثري-رمحه هللا -وتفسري السعدي مثالً ،مث يتم عرض اآلايت بعرض املوضوع الذي تتحدث عنه

اآلايت ،مث توضيح الكلمات واملعاين الغامضة ،مث الدروس املستفادة من اآلايت ،على أن تكون
طريقة العرض مش ِّوقة تتناسب مع الصغريات ،يتخللها القصص الواقعية ،وضرب األمثلة ،وتقريب
الصورة ما أمكن ،مع جتنُّب املبالغات يف القصص يف جانب الرتهيب أو الرتغيب.

 -مث الرتكيز على األخالقيات والسلوكيات ،حبيث يتم تعديل السلوك أوالً من خالل اخللق أو

املفهوم اإلمياين الذي تع هرضت له اآلايت ،وال شك أنك القدوة يف ذلك ،فاستشعري ما تقولّي،
وليستغل هذا فرصة طيبة لرتبية نفسك ،وتقومي اعوجاجها.

 -ميكن حتديد موعد آخر ،ويكون درساً يف السرية ،تدرس فيه سرية النيب-صلى هللا عليه وسلم-

سرة ،ميكن البدء ابلرحيق املختوم ،والرتكيز على ما ذكران سابقاً من االهتمام ابجلوانب
بصورة مي ه

الرتبوية ،وتعظيم حمبة النيب-صلى هللا عليه وسلم -واالقتداء به ،واملرور على شخصيات الصحابة
بشيء من الرتمجة امليسرة والتعريف هبا ،ورفع مهة الطالبات يف ذلك.
ال أبس من حتديد موعد اثلث حلديث  -النيب صلى هللا عليه وسلم -ولتكن األربعّي النووية ،وهلا
شروحات كثرية ميكن االستعانة هبا ،ويعطى من خالهلا مجيع املفاهيم اإلميانية العقدية ،والنواحي

الرتبوية السلوكية ،ومتابعة تطبيقها مع الفتيات يف أي مناسبة حتضرك.

 أعيد فأركز على القدوة احلسنة ،وامتثال ما تقولّي ،والرفق ابلصغريات ،وترغيبهن يف دروسك،وعدم التشديد عليهن ،وعدم االستعجال عليهن يف تطبيق ما تعطيهن وتعلميهن ،وينبغي الصرب

عليهن ما أمكن ،وستجدين الثمرة -إبذن هللا .-حفظك هللا وأعانك وسدهد خطاك.
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مديرة مدرسيت تظلمين!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1426/04/22هـ
السؤال

أود استشارتكم يف أمري مع مديرة املدرسة ،وظلمها يل ثالث سنوات متواصلة يف تقدير األداء

الوظيفي .هل أشكوها للوزارة ،أو أجعل شكواي إىل البارئ -عز وجل -انصر املظلومّي؟ وهل إذا
دعوت عليها يكون هناك ملك يقول ولك مثل ذلك .أرجو الرد سريعاً ،فأان يف حال ال يعلم به إال

هللا سبحانه وتعاىل.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.

قبل اإلجابة أحب أن أوضح أن هذا العرض ملوضوع املشكلة انقص املعلومات اليت يلزم توفرها حىت
ِ
انقشت املديرة يف السنة األوىل مث يف الثانية بعد حتريرها تقدير
تكون اإلجابة شافية ،وذلك مثل :هل
األداء ،ووضحت لك أسباب تدين املستوى؟ مث ما هو موقفك مما ذكرته من تعليالت وتربيرات

مقارنة مما تعامل به املعلمات األخرايت؟

وهل بينك وبّي املديرة خالف على أمور أخرى سابقة؟
والذي أشري به عليك قبل أن ترفعي الشكوى ضد املديرة ،أوالً تتأكدي من نفسك ،هل أنت راضية
ِ
سعيت
عن أدائك الوظيفي فيما بينك وبّي هللا؟ وهل أنت الوحيدة املتضررة من تقدير املديرة؟ وهل
ملعرفة األسباب ،مث تاليف القصور ،أو تصحيح املعلومة لدى املديرة؟

فالبد من اختاذ هذه اخلطوات أوالً.
اجلسي مع املديرة بنفسك للمناقشة اهلادئة ،وبنية معرفة الصواب ال الغلبة واالنتقام ،وإن مل
تتشجعي على ذلك فاختاري إحدى زميالتك ملناقشة املديرة ،إما نيابة عنك أو حبضورك معها .أو

اكتيب تظلمك خبطاب هلا هي ،وليكن أبسلوب ليس فيه أذية هلا ،بل يكون رائدك معرفة احلق سواء

لك أو عليك.
فإن اتضح لك -من النقاش إن مت ،أو من اخلطاب إذا ردت عليك -أن لك احلق ،وأنك مظلومة،

مث مل تفعل شيئاً لتصحح خطأها وظلمها ،فأخربيها أبنك سرتفعّي خطاب شكوى للجهات األعلى.
أما قولك( :هل إذا دعوت عليها يكون هناك ملك يقول :ولك مبثل)  ،فهذا يكون يف حال دعاء
األخ ألخيه ،أو األخت ألختها ابخلري ال ابلشر .فإن دعو ِ
ت على املديرة بشر فسيصيبها هي ،إن

كانت ظاملة وأنت مظلومة ،أما إن مل تكن ظاملة فرمبا يصيبك أنت؛ ألنك تدعّي على امرأة بريئة بغري
حق .وهللا أعلم
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زهد شباب الصحوة يف التخصصات غري الشرعية
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1426/03/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أريد أن أثري قضية مهمة لنا حنن -الشباب املتدين ،-وخاصة ذلك الشباب الذي يدرس دراسة
دنيوية ،وسؤايل هو :ما حق هذه الدراسة الدنيوية "مثل التخصصات التجريبية كاهلندسة والطب

وغريها من الفروع األكادميية" ما حق هذه الدراسات علينا حنن الشباب امللتزم؟ فنحن نرى أن هناك
قطاعاً كبرياً ال أبس به من الشباب -وعلى رأسهم أان -يفرطون يف دراستهم ،وال يعطوهنا حقها كما
يعطيها الباقون من الطالب من انحية املتابعة والتفوق واالجتهاد ،فلذلك نطلب من فضيلتكم أن

تشرحوا لنا واجباتنا حنو دراستنا يف اجلامعات ،وكيف يقسم الطالب وقته بّي طلب العلم ،وقراءة
الكتب الشرعية ،وبّي دراسته الدنيوية؟

وجزاكم هللا خرياً وابرك يف حسناتكم.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أخي الكرمي :أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا -تعاىل -لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ،وأن يرينا

وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ،أما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :ال أحد يشك يف أمهية هذه التخصصات اليت تفضلت بذكر بعضها ،بل والضرورة امللحة

لدراستها والتفوق فيها كل حبسب جهده وميوله واحتسابه ،فأمتنا -اي عزيزي -تنتظر منا الكثري

الكثري ،وحنن -إبذن هللا -قادرون على البذل والعطاء إذا استشعران حجم اآلمال املعقودة علينا،
والتحدايت اليت تواجهنا ،وإدراكنا بصدق ما يراد بنا ،وما ينتظر منا.

اثنياً :أما املفرطون واملتساهلون يف دراستهم ،فنسأل هللا هلم اهلداية والتوفيق والعون؛ ليستيقظوا من

هذا الرقاد ،ويدركوا حجم املسؤولية امللقاة على عواتقهم ،وأن كالً منهم على ثغر من ثغور اإلسالم،

وسنسأل مجيعاً عن أعماران وشبابنا وأموالنا وعلمنا ،وحناسب عليها يف يوم مقداره مخسون ألف سنة.

اثلثاً :ال تعارض البتة بّي التخصص يف مثل هذه العلوم والتفوق ،بل واإلبداع فيها ،وبّي طلب العلم
الشرعي ،فلكل مكانه وزمانه ،وإذا أحسن اإلنسان النية ،وعقد العزم ،وتوهكل على هللا ،وقسم وقته،
سر أمره ،ووفقه وسدد خطاه ،واألمثلة لدينا كثرية.
أعانه هللا وي ه

رابعاً :املهم دائماً هو البدء ،ومن مث االنطالق حسب خطة منهجية واضحة ،يراعى فيها التوفيق بّي
متطلبات اإلنسان الدراسية العلمية واالجتماعية ،وعدم االستعجال يف النتائج ،واستفراغ اجلهد يف

ذلك ،واختيار الرفقة الصاحلة اليت تدل اإلنسان على اخلري وتعينه عليه ،وقبل هذا وبعده صدق
االلتجاء إىل هللا ،وطلب العون والتوفيق.

سائلّي املوىل -جلت قدرته -أن يصلح شباب املسلمّي ،ويوفقهم إىل كل خري ،وأن جيعلهم سنداً
وذخراً ألمتهم ،إنه تعاىل على ذلك قدير ،وابإلجابة جدير.
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اخلياالت اجلنسية!
اجمليب هنى نبيل عاصم

داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى
التاريخ 1426/02/25هـ

السؤال

هل الفتاة إذا ختيلت أهنا جامعت رجالً يف خياهلا تكون مذنبة ،وهل جيب عليها االغتسال؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ورود اخلواطر اجلنسية والتخيالت الضاغطة على الشباب والفتيات خصوصاً يف سن املراهقة وفوران

الشهوة؛ فهذا شيء طبيعي ،وهو من دواعي هذه املرحلة السنية ،فليست املشكلة يف وجود الشهوة

واإلحساس بضغطها ،ولكن املسألة يف شكل التعامل معها وضبطها ..هذا أوالً.
األمر الثاين :أن ورود هذه اخلواطر والتخيالت ليست مما حياسب هللا -عز وجل -العباد عليها،

وليست مما أيمث اإلنسان به إذا أتته من غري استدعاء أو استجالب أو استثارة ،فقد قال النيب صلى
اَّلل َع هز وج هل َجتَاوَز ِألُهم ِيت َع هما ح هدثَ ْ ِ ِ
س َها َما َملْ تَـ ْع َم ْل أ َْو تَ َكله ْم بِ ِه" .أخرجه
َ
هللا عليه وسلم" :إِ هن هَ َ َ َ
ت به أَنْـ ُف َ
البخاري ( )5269ومسلم ( . )127فما دامت جمرد خواطر عابرة فهي ليست مما أيمث به اإلنسان.
األمر الثالث :ليست املشكلة ـ كما قلنا ـ يف هذه اخلواطر ،ولكن املشكلة يف االستمرار معها

واستدعائها ،وكثرة التفكري فيها ،حبيث تتحول من خواطر عابرة إىل إدمان ،ورمبا صاحب ذلك
التفكر ثورة الغريزة اجلنسية ،أو الوقوع يف العادة السرية ،أو الوقوع فيما هو أكثر من ذلك،
وللشيطان الرجيم حيله يف أخذ اإلنسان إىل الفحشاء واملنكر خطوة وراء خطوة ،حىت ينقله من عامل

التخيالت واألحاسيس إىل ميدان الواقع واالقرتاف ،فأنصح الفتيات والفتيان -وقاية من هذه
اهلواجس وتوابعها -اتباع اخلطوات التالية:

أوال :التصرفات واألفعال

ا  -التماس عون هللا -عز وجل -لك وذلك ابآليت:
* ابلطهارة الدائمة من اجلنابة وإتقان الوضوء.

* أبداء الصلوات اخلمس ،ويف املساجد (ألصحاب اجلماعات) وال سيما الفجر والعصر.

* أبداء النوافل قدر املستطاع.

* ابلدعاء واخلضوع الدائم هلل عز وجل.
* ابالستغفار الدائم يف حالة وقوع املعصية وعدم اليأس من رمحته سبحانه وتعاىل.
* ابإلكثار من صالة وصوم التطوع ،فهما خري معّي على مقاومة الشهوات.

 -2توفري سبل مرافقة املالئكة ،وذلك ابآليت:

* إببعاد الصور واجملسمات من الغرفة والسيارة وأماكن التواجد.

* بعدم االنغماس يف اللهو من غناء وأفالم وتدخّي ومسكرات.

التعري عند االنفراد يف الغرفة وال سيما لإلانث.
التعري أو شبه ّ
* بعدم ّ
* بطرد الشياطّي من أماكن وجودهم ابألذكار الشرعية.

* ابلتواجد يف بيئة املالئكة كمجالس الذكر والصالة وبقراءة القرآن وذكر هللا.

 -3تنظيف وتطهري خالاي املخ من العفن املرتاكم فيها وذلك ابآليت:

* بعدم السماح للعقل ابالسرتسال يف أي خيال جنسي ،أو أي أمر حمرك للشهوة.

* ابجتناب مساع األغاين وترديدها والرقص عليها.

* ابلبعد عن مشاهدة األفالم والصور اجلنسية وكل حمرك للشهوة.
* ابلبدء يف ملء حيز من الذاكرة حلفظ القرآن وغريه من احملفوظات النافعة ،ففي ذلك أجر وتطهري
للذاكرة ،واستبدال للعفن املرتاكم يف الذاكرة مبا هو انفع ومفيد.
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* ابلبدء يف ختصيص جزء من العقل للتفكري يف األمور اهلامة ،مثل واقع املسلمّي يف العامل والدعوة
إىل هللا ،ومساعدة اآلخرين على اهلداية ،وحماربة احملرمات ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وابلتفكري يف

الفقراء واملساكّي واأليتام ومشاركة اجلمعيات اخلريية يف أنشطتها ،واستغالل الوقت والفكر ملثل هذه

الغاايت السامية.
* زايرة الشباب الذكور للمقابر واملستشفيات ،واالطالع والتدبر يف واقع املرضى واملوتى ،واستشعار

نعمة اخلالق وملء التفكري هبذه املنبهات .أما إذا حتركت الشهوة وخرج املين فقد وجب الغسل؛
لقوله تعاىل" :وإن كنتم جنباً فاطهروا" [املائدة . ]6 :واجلنب هو الذي خرج منه املين بلذة.

وقوله صلى هللا عليه وسلم" :املاء من املاء" أخرجه مسلم ( )343من حديث أيب سعيد اخلدري -

رضي هللا عنه -املراد ابملاء األول ماء الغسل عرب به ،وابملاء الثاين أي :إذا خرج املين وجب الغسل.
 ..وهللا أعلم.
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الشرود الذهين يف الفصل الدراسي

اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1426/01/13هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:
عندي مشكلة ،وهي أين ال أستطيع الرتكيز يف الفصل ،وعندما أكون خارج الفصل أي مع أحد
الزمالء يف املنزل أفهم الدرس ،وعندما أكون يف الفصل ال أفهم.

أفيدوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األخ الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك تواصلك مع موقعنا (اإلسالم اليوم) .

أخي ،إن ما تعاين منه أمر يعاين منه كثري من الطالب وليس مشكلة بقدر ما هو عدم تنظيم وإدراك

ألمهية التعلم والتعليم.
ابإلضافة إىل عوامل خارجية ولكنها ليست سبباً مباشراً ،ويف استطاعتك التغلب عليها إن استطعت
أن تس ِّخر العوامل الداخلية لديك.
ومن أهم العوامل املؤثرة على عدم الرتكيز يف الفصل ما يلي:

 )1عدم إعداد ذهين للدرس القادم.
 )2كثافة الطالب يف الفصل.

 )3كثرة األسئلة املختلفة خارج الدرس.
 )4موقع الطالب يف الفصل.

 )5عيوب صحية "ضعف مسع أو نظر".

 )6ضعف الرتكيز لوجود مشتقات خمتلفة داخل الفصل.
لذلك عليك أخي أمور عدة بعون هللا ستعينك على مبتغاك ،وحتقق لك القدرة على الفهم

واالستيعاب ،وسأورد ما أستطيع وال أزعم أهنا هي كل األسباب ،ولكين سأجتهد يف مجعها:

 -1إخالص النية لوجه هللا يف طلب العلم.

 -2احملافظة على الفروض والواجبات والبعد عن املعاصي.
 -3اإلعداد اجليد للدرس قبل الذهاب للمدرسة.
 -4مراجعة الدرس يف اليوم نفسه بعد العودة للمنزل.

 -5الرتكيز مع شرح املعلم وعدم االنشغال أبمور أخرى.

 -6عمل جدول موزع بّي املذاكرة والراحة واجللوس مع األصدقاء ،وأمهية ذلك يف تنظيم الوقت
واالبتعاد عن امللل.
وفقك هللا وسدد على اخلري خطاك  ,وأعانك على مبتغاك إنه جواد كرمي.،،،
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يكره وصفه ابلوهايب
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1425/12/21هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أكره أن يلمزان الناس بقوهلم (الوهابية) وقوهلم :إننا نك ِّفر املسلمّي ،وال أعرف هل فعل الشيخ حممد

بن عبد الوهاب شيئاً خمالف للقرآن والسنة املطهرة ،وملاذا يلمزوننا هبذا الوصف مع أنين ال أحبه؟

أرجو اإليضاح .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األخ الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع (اإلسالم اليوم) .

الشيخ  /حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -من العلماء املصلحّي الذي كان له الفضل بعد هللا

سبحانه وتعاىل يف حماربة كثري من البدع والشوائب والشركيات اليت حلقت ابإلسالم يف عصور ضعفه،
وهو َعلم من أعالم هذه األمة أسأل هللا أن جيمعنا وإايه يف دار اجلنان ،أما قوهلم :إننا نك ِّفر
املسلمّي ،أو أن الشيخ -رمحه هللا -قد فعل ذلك فاعلم أن ذلك من االفرتاء والتزوير وال غرابة يف

ذلك ،فالشيخ /حممد -رمحه هللا -قد واجه محلة عنيفة يف زمانه من بعض علماء عصره ومن كثري من
عوام املسلمّي؛ وذلك جلهل هؤالء أو احلسد لدى بعضهم ،أو اجلهل آبداب االختالف.

عموماً ال زالت هذه احلملة سارية املفعول حىت اآلن؛ ألسباب خمتلفة ومتعددة ال يسع اجملال لذكرها،

ولكن أذكرك أبن هذه الدعوة (وليست مذهباً كما يقولون) هي دعوة إصالحية كان هلا أثر كبري يف

اجلزيرة العربية خاصة ،ويف عموم بالد املسلمّي ،وما نرى اآلن -وهلل احلمد -من انتشار مظاهر
الصحوة ما هي إال أثر من آاثرها.

وأبناؤها اليوم -وهلل احلمد -هم من يقفون غصة يف حلوق أعداء اإلسالم من كفرة وعلمانية
ومذاهب فاسدة ابطلة.
وهم جيتهدون يف نشر الدين اإلسالمي الصحيح السليم من الشوائب واألكدار يف خمتلف بقاع

األرض.

وفيهم من يقدهم أمواله ونفسه يف سبيل رفعة هذا الدين وهلل احلمد؛ لذا أخي املفرتض عليك أن

تفتخر بذلك ،وليس أن هتتز أو ختجل ،فال يعيب الشيخ وال دعوته أن يظهر من أساؤوا تطبيق

دعوته أو فهموها فهماً خاطئاً.
عليك -أخي الكرمي -أن ترفع رأسك عالياً يف زمن الذلة واخلوار والضعف واهلوان والبعد عن دين
هللا املستقيم.

أسأل هللا أن يغفر للشيخ /حممد مغفرة واسعة ،وأن يعيننا على أن نلعب دوره يف اإلصالح والتوجيه

واإلرشاد والدعوة إىل هللا تعاىل.
وهللا املوفق،،،
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كيف ميلك نفسه عند الغضب؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية/اخرى

التاريخ 1425/11/28هـ
السؤال

أحياان يف أثناء الغضب خترج مين تصرفات وكلمات ال أشعر هبا مع اآلخرين ،مث بعد ذلك أندم على

ذلك ,فهل هناك عالج شرعي ،وتوجيهات قرآنية ونبوية للسيطرة على النفس وعالج مثل هذه
احلاالت؟

اجلواب

األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

ال شك-اي أخي الفاضل -أن احللم سيد األخالق ،وهو يدل على ضبط النفس وعدم االستجابة
للمستفزات أو املثريات من الناس أو النفس أو اهلوى ،وتذ هكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
ِ
صلَتَ ْ ِ ِ
ْم واألَ َانةُ" .أخرجه مسلم ( . )17فاحللم
ألشج عبد القيس" :إِ هن فِ َ
يك َخ ْ
ّي ُحيبُّـ ُه َما هللاُ :احلل ُ
واألانة من األخالق اليت حيبها هللا يف العبد ،وهي أمجل وأحسن ما جتمل العبد هبا ،وهي تسلمه مما

يعتذر منه وحتميه من كثري من املشاكل واملواقف املؤسفة ،وكم ندم العبد على مواقف غضب فيها،

يوما ما على حلمه وأانته.
ومل يندم ً

رجال قال
مث اعلم أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هنى عن الغضب ،كما يف احلديث الصحيح أن ً
ب" .أخرجه البخاري (. )6116
له :أوصين اي رسول هللا .فقال لهَ :
"ال تَـغْ َ
ض ْ

فاستحضر أنك بغضبك ختالف وصية رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وميكن أن تستعّي يف

عالج غضبك بطريقتّي:

الطريق األول :الوقاية :وحتصل الوقاية من الغضب قبل وقوعه ابجتناب أسبابه ،ومن هذه األسباب

اليت ينبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منها :الكرب ،واإلعجاب ابلنفس ،واالفتخار ،والتيه ،واحلرص
املذموم ،واملزاح يف غري مناسبة ،أو اهلزل وما شابه ذلك.

الطريق الثاين :العالج إذا وقع الغضب :وينحصر يف أربعة أنواع كالتايل:
ك ِمن ال ه ِ
استَ ِع ْذ
ش ْيطَان نَـ ْزغٌ فَ ْ
النوع األول :االستعاذة ابهلل من الشيطان ،قال هللا تعاىلَ :
(وإِ هما يَـنَـ َزغَنه َ َ
ِ
َّلل إِنهه َِمس ِ
يم) [سورة األعراف. ]200 :
ِاب ه ُ ٌ
يع َعل ٌ
النوع الثاين :الوضوء ،عن عطية السعدي ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِ ِ
ش ْيطَ ِ
ِ
ِ ِ
انَ ،وإِ هن ال ه
ب ِم ْن ال ه
َح ُد ُك ْم
"إِ هن الْغَ َ
بأَ
ش ْيطَا َن ُخل َق م ْن النها ِرَ ،وإِ همنَا تُطْ َفأُ الن ُ
هار ِابل َْماء ،فَإذَا غَض َ
ضَ
فَـ ْليَـتَـ َو ه
ضأْ" .سنن أيب داود -كتاب األدب ،ابب ما يقال عند الغضب )4784( -ومسند أمحد

(. )17985

النوع الثالث :تغري احلالة اليت عليها الغضبان ،عن أيب ذر ،رضي هللا عنه ،قال :إن رسول هللا صلى
ِ
َح ُد ُك ْم َو ُه َو قَائِ ٌم فَـلْيَ ْجلِ ِ
ب َوإِهال
ب َع ْنهُ الغَ َ
بأَ
ضُ
س فَإ ْن ذَ َه َ
هللا عليه وسلم قال لنا" :إذَا غَض َ
ْ
ضطَ ِج ْع" .سنن أيب داود -كتاب األدب ،ابب ما يقال عند الغضب-
فَـلْيَ ْ
( . )4782وجاء عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما ،أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ِ
ِ
ِ
ِ
ت" .أخرجه أمحد ( )2136والبخاري يف
َح ُد ُك ْم فَـلْيَ ْس ُك ْ
َ
بأَ
س ُروا ،وإ َذا غَض َ
س ُروا َوَال تُـ َع ّ
"علّ ُموا َويَ ّ

األدب املفرد (. )245
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النوع الرابع :استحضار ما ورد يف فضل كظم الغيظ من الثواب ،عن معاذ بن أنس ،رضي هللا عنه،
ِ
يع أَ ْن يُـنَـ ِّف َذهُ َد َعاهُ ه
اَّللُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
"م ْن َكظَ َم غَْيظًا َو ُه َو يَ ْستَط ُ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
وس ْ ِ
َعلَى ُرُؤ ِ
اء " .أخرجه أمحد ( )15637والرتمذي ()2021
ريهُ ِيف أ ِّ
َي ا ْحلُوِر َش َ
اخلََالئ ِق َح هىت ُخيََِّ
وأبو داود ( )4777وابن ماجة (. )4186
النوع اخلامس :تذكر ما ثبت اليوم طبيًّا من كثرة األمراض اليت تصيب اإلنسان بسبب الغضب ،ومن
ذلك ارتفاع الضغط ومرض السكري ،وبعض أنواع مرض السرطان ،وغري ذلك.

وإذا أردت يف املقابل أن يذهب عنك الغضب أو خيف فعليك كذلك بتعلم احللم وتربية النفس عليه

حىت يزداد ،وذلك ابحلرص على األسباب التالية:

 -1الرمحة ابجلهال ،فإهنا من أوكد أسباب احللم.
 -2القدرة على االنتصار ،وذلك من سعة الصدر ،وحسن الثقة.
 -3الرتفع عن السباب ،وذلك من شرف النفس وعلو اهلمة.
 -4االستهانة ابملسيء:
وت
س ِفيهُ فَ َال ُِجت ْبهُ فَ َخ ْريٌ ِمن إجابتِ ِه ُّ
إ َذا نَطَق ال ه
الس ُك ُ

 -5االستحياء من جزاء اجلواب ،وهذا من صيانة النفس وكمال املروءة.
الساب ،وهذا من الكرم وحب التألُّف.
 -6التفضل على
ّ

 -7قطع السباب ،وهذا من احلزم؛ كما قال الشاعر:
س ِ
ك أَ ْخ َرقَا
ويف احلِل ِْم َر ْدعٌ لل ه
فيه َعن األَذَى ويف اخلَْر ِق إِ ْغراءٌ فَ َال تَ ُ
 -8اخلوف من العقوبة على اجلواب ،وهذا مما يقتضيه احلزم ،فقد قيل :احللم حجاب اآلفات.
 -9الرعاية ليد سالفة ،وحرمة الزمة ،وهذا من الوفاء وحسن العهد ،قال الشاعر:
بذي ا ِإل ْخ ِ
إ هن الوفاء على الكر ِمي فريضةٌ واللُّؤم مقرو ٌن ِ
الف
ُ
َ

 -10املكر وتوقع الفرص اخلفية ،وهذا من الدهاء ،وقد قيل :من ظهر غضبه قل كيده .فإذا راعى

حليما -إبذن هللا تعاىل -وهبذا
اإلنسان الوقاية من الغضب ،والعالج ،وهذه األسباب العشرة كان ً

كثريا.
خريا ً
حيقق ركنًا من أركان احلكمة اليت من أوتيها فقد أويت ً
وفقك هللا لكل خري ،وهداان وإايك حلسن اخللق إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.

()351/19

اثلثاً :استشارات دعوية وإميانية

()352/19

أوال :أساليب الدعوة
ً

()353/19

زوجي يَـ ْر ُشو!

اجمليب مصطفى حممد األزهري

داعية وابحث إسالمي بوزارة األوقاف املصرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة الزوج

والزوجة
التاريخ 1427/03/21هـ

السؤال

علما أنه يتقي هللا ،ويصلي منذ صغره،
زوجي يعمل ابلتجارة ،ويقدم اهلدااي حىت يسري عملهً ،

ويستخرج زكاة املال ،ويعطف على الفقراء واحملتاجّي ،ويشارك يف كثري من األعمال اخلريية..

ثريا ،ولكن دون جدوى ،فأرشدوين ماذا أفعل؟
فما حكم ماله؟ ً
علما أين نصحته ك ً

اجلواب

احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا ،وبعد:

فرسالتك -أخيت الفاضلة -فيها من أنفاس املرأة الصاحلة يف أزمنة اخلري؛ إذ كانت تودع زوجها

اخلارج سعيا على رزقه ،قائلة انصحة":اتق هللا فينا وال تطعمنا من حرام؛ فإان نصرب على اجلوع وال

نصرب على غضب هللا"!

ومبا أن زوجك -كما تقولّي -على صلة طيبة بدينه يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ،ويتقي هللا ما استطاع
فهو -إن شاء هللا -أقرب إىل مساع النصيحة ،خصوصا إذا أدهتا إليه زوجة طيبة ديِّنة تشاركه أنفاس
احلياة وحتب له اخلري ،فلتخربيه أن إطابة الكسب واألكل من احلالل هو مما أمر هللا به املرسلّي

واملؤمنّي؛ فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :اي أيُّها الناس،
الر ُس ُل ُكلُوا ِم َن
"اي أَيُّـ َها ُّ
إ ّن هللا ٌ
طيب ال يقبل إالّ طيبًا ،وإن هللا أمر املؤمنّي مبا أمر به املرسلّي ،فقالَ :
ِ
هِ
ات وا ْعملُوا ِ
ِ
آمنُوا ُكلُوا ِم ْن
الطهيِّبَ َ َ َ
ين َ
يم" [املؤمنون ، ]51 :وقالَ :
صاحلاً إِِّين ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َعل ٌ
"اي أَيُّـ َها الذ َ
طَيِب ِ
ات َما َرَزقـْنَا ُك ْم" [البقرة ، ]172 :مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،ميُ ُّد يديه إىل السماء،
َّ
فأىن يُستجاب لذلك؟
اي رب ،اي رب ،ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغُذي ابحلرامّ ،
" .رواه مسلم (. )1015

وقال -تعاىل":-وال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل ا ْحلُ هك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِريقاً ِم ْن أ َْم َوا ِل
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ
النه ِ
اس ِاب ِإل ِْمث َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن" [البقرة ، ]188:ولعن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -دافع الرشوة
واملدفوعة إليه والواسطة بينهما .انظر ما رواه اإلمام أمحد (. )21365

لكن -أخيت الكرمية -إذا مل يكن زوجك يقدم تلك اهلدااي ألخذ حق غريه يف العمل الذي يتحصل

عليه ،وستفوته فرصة هذا العمل لو مل يقدم تلك اهلدااي ملن بيدهم األمر -وهي رشوة بطبيعة احلال-

فإن اإلمث يف هذه الضرورة يعود على من يضطرونه إىل دفعها اضطرارا.
وقد رخص السلف بدفع الرشوة إىل الظامل لريد احلق إىل صاحبه ،فقد قال أبو الشعثاء جابر بن زيد:

"مل جند زمن زايد -أحد أمراء بين أمية -شيئاً أنفع لنا من الرشا".

وبعد أن حيتاط لدينه يف مكسبه فال حرج عليكم مجيعا ..وهللا تعاىل أعلم.

()354/19

زوجي انتكس
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة الزوج

والزوجة

التاريخ 1426/09/21هـ

السؤال

كان زوجي مستقيماً حمافظاً على الصلوات اخلمس يف املسجد ،ولكنه منذ سنة تقريباً بدأ يتهاون يف

أدائها يف املسجد ،فهو مل يرتكها لكنه يؤديها يف البيت ،ويؤخرها عن وقتها ،أو ينام عنها ،وإذا جاء
وقت الصالة يتع هذر أبنه متعب ،ويشكو من كذا وكذا ،كما أنه صار يتخلف عن صالة اجلمعة ملرات
عدة ،وإذا نصحته يغضب مين ..أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت الفاضلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أسأل هللا أن يعينك وأيجرك يف بالئك ويلهمك

الصرب ،آمّي.

أخيت :حاويل أن تغتنمي فرص الرضا والسعادة يف نصح زوجك ،ففي ساعة الرضا يتقبل اإلنسان

أشياء ال يتقبلها يف غريها من األوقات.
 -اتركي أمامه كتيبات أو نشرات عن فضل صالة اجلماعة وحكمها ،ووجوب أداء الصالة يف

املسجد للرجال ،ووجوب أداء الصلوات يف أوقاهتا ،ولكن دون أن أتمريه بقراءة هذه الكتيبات أو
النشرات.

 استعيين مبن تثقّي به من أقاربك أو أقاربه الذين يتأثر هبم يف نصحه ألداء الصالة يف املسجد ،أبنيتظاهر أبنه قد صلى يف املسجد أكثر من مرة ومل جيده ،ويسأله عن السبب ،مث يناصحه حىت ال حيس

أبنك أنت السبب الذي جعل ذلك الرجل يناصحه.

 -استغلي بعض املواقف اللطيفة يف جعل زوجك يؤدي صالته يف املسجد كأوقات النزهة ،وليكن

ذلك أبسلوب لطيف ال حيس فيه أبنك متلّي عليه األوامر.

 -أكثري من الدعاء لزوجك أبن يصلح هللا قلبه ويعيده إىل صوابه.

وهللا ويل التوفيق.

()355/19

أخي ال يصلي!
اجمليب حممد حممود األمّي

ابحث مبوقع اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات

التاريخ 1427/04/01هـ
السؤال
علي وعلى
لدي أخ يف اخلامسة عشرة من عمره متهاون يف الصالة ،وخاصة صالة الفجر ،ويتطاول ه
والدي ابلكالم ،وال حيرتمين ،فما نصيحتكم له؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأنت تقول :إن أخاك يبلغ من العمر مخس عشرة سنة ،وال خيفى عليك ما قد يصاحب هذا السن
من تغريات نفسية وسلوكية ،يتوجب عليك وعلى أبيك مراعاهتا ،ومنح الفرصة الالزمة ألخيك

ليصحح سلوكه ،وأنتم متلكون ملساعدته على ذلك الشيء الكثري ،فعليكم إبسداء النصح له ،مع
إظهار االحرتام وعبارات التكرمي ،فهو مل يعد طفالً كما كان قبل زمن قريب ،وهذه حقيقة جيب أن
يستوعبها كل بيت فيه شاب يف مثل سن أخيك.

وعلى أية حال فاألمر -حبمد هللا -ما زال يف بدايته وميكن عالجه بكثري من الوسائل والطرق

املختلفة منها ما أسلفت لك ،ومنها تذكريه بواجباته الشرعية ،وأنه أصبح مكلفاً ومطالباً مبثل ما

يطالب به الرجال من وجوب الصالة مجاعة ،وبر الوالدين وإكرام األهل واإلخوان ...

وينبغي يف مثل هذه احلالة البعد كل البعد عن أساليب التشهري ،ونشر األمر بّي األهل واإلخوان ،بل

الواجب معاجلة هذه السلوكيات يف أضيق نطاق ممكن ،مث إن ربط الشاب حبلقات حتفيظ القرآن

الكرمي له األثر اجليد يف نشر الوعي الديين ،والسمو األخالقي ،واالنشغال مبعايل األمور من طلب
للعلم ،وحفظ للقرآن ،ومواظبة على الواجبات الشرعية.

()356/19

صوت املنكر ينفذ إىل غرفيت
اجمليب د .رفعت فوزي
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات

التاريخ 1427/02/20هـ

السؤال

أهلي يشاهدون املسلسالت اليت تعرض على القنوات الفضائية ،وهي مسلسالت بعيدة كل البعد
عن اإلسالم؛ فهي حتتوي على موسيقى ،وكذلك املمثالت الكاسيات العارايت .وأان أغضب وأحزن

كثريا عندما أراهم يشاهدون هذه املسلسالت ،وأقوم بتغيري القناة ،وعندما أفعل ذلك يقولون يل:
ً

جيب االستئذان قبل أن تغريي القناة ،وأجيبهم أبن تغيري املنكر ال حيتاج إىل استئذان ،وأحياانً أكون

يف غرفه اثنية وأمسع صوت املوسيقى هلذه املسلسالت؛ فهل آمث ألين أمسع هذا الصوت؟
اجلواب

احلمد هلل ،وأصلي وأسلم على رسول هللا ،وبعد:

فمرحبا بك -أختنا الفاضلة -ونسأل هللا أن يبارك يف غريتك على دينك وحرصك على أهلك،
ومتعرك ملا ترين من هلو ال ترضينه يف بيتك ،لكن إذا كنا مأمورين حقا ابألمر ابملعروف والنهي عن

املنكر ،مؤمنّي ومؤمنات ،فإن هلذا األمر والنهي فقه جيب فهمه والتعرف على آدابه ،وأمهه أن يكون

أمرك وهنيك ابملعروف ،فقد قال هللا لنبيه" :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم

ابليت هي أحسن" [النحل. ]125:

وخري ألوان الدعوة ،الدعوة ابلقدوة واحلب والسلوك احلسن ،فعليك ابلتقرب منهم أكثر ،وعظيهم
وقويل هلم يف أنفسهم قوال بليغاً ،ووجهيهم إىل الربامج اإلسالمية اليت ال ختلو منها بعض الفضائيات،
وفيها من اخلري ما ال ينكره أحد ،حاويل مرات عديدة وال تيأسي من روح هللا ،فلك أجر ومثوبة على
كل حال ،وأضيفي إىل الدعوة الدعاء هلم ابهلداية ،وأن يشرح هللا صدورهم ملا شرح له صدرك ،وما
دمت تعتزلّي مساع املنكر فال عليك أن يرتامى منه إىل مسعك بعض من رذاذه؛ فاألعمال ابلنيات

ولكل امرئ ما نوى ..وأسأل هللا تعاىل أن يوفقك يف دعوتك ،وأن حيقق لك ما تقر به عينك وتسر
به نفسك ..وهللا أعلم.

()357/19

أود مناصحتها وأخشى انتقامها
اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات
التاريخ 1426/10/20هـ

السؤال

مشكليت تكمن يف أخيت اليت تكربين بسنة واحدة فقط ،بعدما علمت أهنا هتاتف شاابً تعرفت عليه

عن الطريق اإلنرتنت (الدردشة) ابلرغم من أهنا كانت أكثر حرصاً مين ،وأكثر شدة يف هذه األمور،

احرتت ماذا أفعل ،وتعبت كثرياً حىت صرت أمتىن املوت ،وأفضله على أن أراها تفعل ذلك ،وأان ال

أستطيع أن أواجهها ،ألهنا رمبا تفضحين أمام أهلي ،فقد كنت أان أيضاً على عالقة مثل هذه ،لكنين
هداين هللا وتبت .أرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على حممد وصحبه ،وبعد:
فال شك أن مكاملة رجل أجنيب عن طريق اهلاتف أو ما يسمى ابلعالقة أو الصداقة أمر حمرم ،بل فعلة
نكراء وداهية دهياء ،إنه يتعارض مع صفات الفتاة الطيبة اليت وصفها هللا -تعاىل -يف كتابه ابلغفلة

عن مثل هذه األمور "احملصنات الغافالت املؤمنات".
كم سقطت من فتاة وأفسدت حياهتا بسبب تلك العالقات ،أليست الفتاة ختشى الناس وعلم أهلها
سبحان هللا ،فأين هللا؟! يقول أحد السلف" :ال جتعل هللا أهون الناظرين إليك"

أليست جتعل سرت هللا -تعاىل -عليها وسيلة للتمادي يف احملرم.
أما من انحية موقفك من أختك فأنصحك ابلتايل:

 -1حاويل أن تطليب منها جلسة انفرادية بعيداً عن الناس ،مث ذكريها ابهلل -تعاىل -والدار اآلخرة،
وخوفيها غضب هللا تعاىل وغضبه ،وال تنسي أن يكون ذلك ابألسلوب اللّي ،وابحلكمة واملوعظة

احلسنة.

 -2ميكنك التأثري عليها من خالل الكتب واألشرطة يف هذا املوضوع ،وهي كثرية.
 -3لو تصارحّي إحدى قريباتك ممن ميكنها التأثري عليها.

 -4إذا مل ينفع ما سبق فليس لك السكوت حبجة أن تفضحك ،فيمكنك مصارحة أهلك أو أحدهم
ابملوضوع وتطوراته.

 -5حىت ال يتطور أمر أختك إىل ما ال حتمد عقباه ،ال بد من متابعة األمر حىت ميكن القضاء عليه -
إن شاء هللا -وفقنا هللا وإايك إىل ما حيب ويرضى.

()358/19

لباس أخيت غري حمتشم
اجمليب د .عائشة الشهراين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات

التاريخ 1426/09/19هـ

السؤال

تريد أخيت أن تلبس لباساً غري حمتشم يف إحدى املناسبات ،وقد الحظت أهنا يف اآلونة األخرية بدأت

تتساهل يف قضية اللباس؛ وذلك بشرائها بعض املالبس القصرية ،وغري الساترة ،وهي جتاهر بذلك.

كما أهنا حتب بعض الفتيات املتساهالت يف أمور الشرع!! كذلك لديها الرغبة يف االلتحاق إبحدى
اجلامعات اليت ال نريدها؛ ملا مسعنا عنها من مسعة سيئة ،وهي متخرجة منذ العام املاضي ،وحاولنا

إقناعها اباللتحاق بقسم آخر ،ولكن مل يتيسر هلا القبول يف القسم الذي تريده ،ومضى عام ،واآلن
من الصعب أن مننعها فتبقى يف املنزل ،ومن الصعب أن نرتكها تذهب لتلك اجلامعة .أرشدوان ماذا

نفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

من السهل جداً أن أقدم لك نصائح مثالية مبا جيب ومبا ال جيب ،وما هو احلالل وما هو احلرام،

فالكل يعلم ما الصواب وما اخلطأ ،صغرياً كان هذا الشخص أم كبرياً.
ولكن حىت ال أفقد مصداقييت معك ومع غريك أقول لك اي بنييت :إن أختك يف العشرين من عمرها،
ومثل هذه السلوكيات اليت تتحدثّي عنها تصدر من أمثاهلا من بعض الفتيات والشبان أيضاً؛ وذلك
ألسباب كثرية منها صغر السن ،واتباع املوضة (اإلعالم) والصحبة..اخل ،وإن كنا ال نتفق معها يف

سلوكياهتا فال يعين ذلك أن نبالغ يف انتقادها ،ولكن نوجهها ابللّي واهلدوء واحملبة والتغاضي بعض
األحيان ،خصوصاً إذا كانت ترتدي هذه املالبس أمام نساء فقط؛ ألين أرى أن تلبسها بعلمكم وأنتم

خالل ذلك تقدمون النصح هبدوء أفضل من أن تلبسها بدون علمكم أو مع رفضكم ،وبذلك

تنكسر اهليبة وتصبح غري مبالية ،وأان لدي ثقة كبرية يف هللا -ومن خالل متابعيت لكثري من بنايت
املراهقات والشاابت -أهنن يرتكن هذه السلوكيات إذا ما أحسنها التعامل معهن هبدوء وحجة وتقدير.
أما ابلنسبة للجامعة فقد أتملت هلذه الفكرة اليت حتملينها -اي ابنيت -عن مستوى هذه اجلامعة،

ومسعتها السيئة ،فما هذه الفكرة السلبية ساحمك هللا ،عندما قرأت رسالتك ظننتك تكتبّي الرسالة
من دولة غربية ،وإذا يب أجد الرسالة من اململكة العربية السعودية ،اي ابنيت إذا كان هناك "بعض

الفتيات املقصرات" يف تلك اجلامعة فهناك آالف الفتيات الطيبات ،اي ابنيت ال توجد لدينا املدينة
الفاضلة ،وال توجد املثالية اليت تبحثّي عنها ،كل جامعة وكل مهنة وكل مؤسسة وكل مدينة فيها

الطيب والرديء ،فال حترموا أختكم من االنضمام للجامعة ،بل شجعوها وساعدوها وعززوا ثقتكم

هبا ،وإذا أخطأت فتقبلوا هذا اخلطأ ،وساعدوها لتجاوزه واالستفادة منه ،ساعدوها أن تثق بكم

وتتحدث معكم وحتاوركم ،واخلطأ وارد يف هذه اجلامعة ويف غريها ،وخوفكم عليها يزيد من محايتكم،
هلا ،وهذا بدوره يزيد من عنادها وأاننيتها ،أعطوها مساحة من احلرية واحلوار والقبول وحتمل مسؤولية
تصرفاهتا وقدراهتا .وفقكم هللا.

()359/19

كيف أدعو أهلي؟

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات

التاريخ 1425/06/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أرسلت لكم سؤايل لكن مل أجد اإلجابة فأمتىن أن جتيبوين.

أان فتاة -وهلل احلمد -من أسرة متدينة ،لكن مشكلتها املسلسالت ،يشتعل قليب غضباً عندما

يشاهد أهلي ما يسمى مبسلسل ،رمبا أحرتق ،عرفوا حكم املسلسالت من برانمج ديين بعدما كان

النقاش أنه ليس كل املسلسالت حرام (بل مجيعها حرام)  ،واآلن بعدما عرفوا حكمها أقول هلم أن
يكفوا عن مشاهدهتا فال أجد سوى قوهلم (تسلية للوقت) أو (وما دخلك أن ِ
ت) ألين أصغرهم سناً،

أكرر اي شيخ ِجد يل حالً (قد جتد املشكلة سخيفة ولكنها مهمة ابلنسبة يل) ِ
فجد يل حالً مرة
أخرى؛ لعلك تكون سبباً هلداية أهلي .جزاك هللا خريا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .أما بعد:
إىل االبنة الفاضلة بنت اإلسالم :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد تقبلت رسالتك الطيبة بقبول حسن ،وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،وحرصك على هداية

أسرتك ،نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على احلق املبّي ،وأن جينبنا وإايك مضالت الفنت ما ظهر منها وما

بطن.

ابنيت العزيزة :إن ما تعاين منه يعاين منه كثري من الذين أنعم هللا عليهم بنعمة اهلداية ،فال تذهب
نفسك حسرات على أهلك ،ولكن أقول:

أوالً :عليك بكثرة الدعاء هلم أبن يشرح هللا صدرهم للحق ،ويبعدهم عن هذا الشر.

اثنياً :عند نصحك هلم ال جتعليها يف شكل أوامر ،وال تبدي تذمرك ،ولكن اجعليها يف قالب الرجاء
املمزوج ابحلب معهم والشفقة عليهم ،وأنك حتبّي هلم اخلري.

اثلثاً :احرصي أن يروا منك كل فعل مجيل وكل قول مفيد؛ ألنك ملتزمة بشرع هللا -تعاىل.-

رابعاً :احرصي على جلب األشرطة اإلسالمية النافعة واملؤثرة ،وكذلك الكتب الدعوية اليت تعاجل مثل
هذه املخالفات اليت هم واقعون فيها.

خامساً :اهتمي أوالً أبن حيافظوا على الصالة يف أوقاهتا وأن يلتزموا ابلزي الشرعي.

سادساً :عليك ابلصرب وعدم اليأس من هدايتهم وتذكري أنك يف يوم من األايم كنت مثلهم ،ولكن

م هن هللا عليك ابهلداية" ،كذلك كنتم من قبل فم هن هللا عليكم" [النساء ، ]94 :فعليك ابلرفق معهم
وال جتعلي النقاش حيتد بينك وبينهم.

سابعاً :انظري من منهم أشد الناس أتثراً أو قريب إىل قلبك ونفسك ،وحاويل أن أتثرى عليه

وتكسبيه يف صفك ،وهكذا ،املهم اجعلي لك أعواانً يف البيت.

اثمناً :ال تستعجلي النتائج فقد يطول بك األمر ،لكن العاقبة ستكون خرياً  -إبذن هللا تعاىل.-
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،

()360/19

هل أقبل هذا املال من أخي؟
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة
األخوة واألخوات

التاريخ 1426/05/04هـ
السؤال
السالم عليكم.

أان شخص ملتزم وهلل احلمد واملنة على ذلك ،وأسكن أان وأخي يف منزل واحد ،وأمي تسكن معنا،

وأخي هذا الذي يسكن معي يلعب الشطرنج ،وهو العب دويل ،ويدخل املنافسات الدولية داخل

الوطن وخارجه ،ويفوز وأيخذ اجلوائز النقدية والعينية ويتكسب من ذلك ،وصارت يب ضائقة وأحتاج

بعض النقود ،حيث إين متزوج وعندي أوالد وعلي التزامات ،فعلم أخي بذلك ،فأراد أن يعطيين
نقوداً ،وقال :خذ هذا املال هدية ،فرفضتها وقلت :ال آخذ ماالً حراماً وهي من لعب الشطرنج ،مع
أين حباجة ماسة إىل هذه النقود ،فهل آخذها هدية ،أو آخذها قرضاً ،أو أرفضها كلياً ال هدية وال

قرضاً؟.أفتوان جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
عليك مبناصحة أخيك عن تعامله ابحلرام؛ فقد جاء يف احلديث أن "أي جسم نبت من احلرام فالنار
أوىل به" ،انظر جامع الرتمذي ( ، )614ويف احلديث اآلخر "ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت

يسأل عن أربع ،عن عمره فيما أفناه ،وعن جسمه فيما أباله ،وعن علمه ماذا عمل به ،وعن ماله

من أين اكتسبه وفيما أنفقه" .أخرجه الرتمذي ( ، )2417وغريها .أما إذا كنت فقرياً أو حمتاجاً
فليس عليك حرج لو قبلت ما أعطاك أخوك من نقود؛ فهي وإن كانت عليه حراماً فإهنا لك حالل،
فلك الغنم وعليه الغرم ،وقد كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقبل اهلدااي من اليهود

والنصارى مع أن غالب كسبهم حرام .كما قبل هدية املقوقس ملك مصر ،وتعامل مع اليهود فأكل
من شاة امرأة يهودية ،وتوضأ من مزادة امرأة يهودية .وهللا أعلم.

()361/19

أخي مل يعد مسلماً ما العمل؟

اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان

عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة
األخوة واألخوات

التاريخ 1426/04/10هـ
السؤال
السالم عليكم.

أان فعالً حمتارة يف موضوع ،وأخاف أن أقوله ألي فرد من أفراد أسريت .مشكليت أين أشك ،أو

ابألصح متأكدة أبن أخي الكبري تنصر ،ومل يعد مسلماً ،علماً أين أخاف أن أقول أليب؛ ألنه سوف

علي ذنب ألين
يطرده من البيت ،ورمبا حتدث مشاكل كثرية ،وخاصة أن أمي مريضة ،سؤايل :هل ّ

عارفة وساكتة؟ أرجو اإلجابة.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
مشكلة أخيك هذه كبرية ،وعظيم أمرها عند هللا وعند أهلك والناس ،ولعل األمر ال يصل إىل درجة

الكفر -إن شاء هللا -وعليك خماطبته ومناصحته بلّي ولطف ،وأشعريه ابحملبة ،وذ ّكريه بعظم األمر لو
مات على ذلك ،وذ ّكريه بواقع والديه وأمه خاصة وهي مريضة ،كيف لو بلغهم خرب مثل هذا ،أليس

خطر عليهم أن ميوتوا كمداً وغيظاً من ساعتهم إن مل يبدر منهم ابدرة غري متوقعة؟.

وسكوتك خطأ فادح ،بل ال بد أن تتحركي ابلنصيحة واإلصالح حسب استطاعتك ،وعليك يف مثل
هذه احلال أن تبذيل كل جهد متلكينه مع السرية التامة بعدم وصول اخلرب إىل الوالدين ،واطليب ممن

ترينه قد يؤثر عليه أو يقبل منه الرأي واملشورة ،وأبسلوب بعيد عن املواجهة واملكاشفة ،وإن كان

األمر مل يظهر للناس واألصدقاء.
وأقرتح ِ
عليك أن تقوم األسرة أو بعضها مبا فيهم هذا األخ -حبجة أنه يرافقهم وال يستغنيان عنه-
برحلة ولتكن إىل مكة املكرمة ألداء العمرة ،ويف أثناء السفر -وقبيله وبعده -أحلّوا ابلدعاء إىل هللا

أن يهدي أخاك ويرده إىل الصواب ويثبته على احلق فعليك ابجلد ابلعمل بكل ما تستطيعينه حىت ال
يلحقك ذنب ،ولعلك تكونّي سبباً هلداية أخيك ورجوعه إىل الدين احلق.

()362/19

هلذا ال أستطيع الربه بوالدي

اجمليب د .يوسف بن عبد العزيز العقل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

الوالدين

التاريخ 1427/05/22هـ
السؤال

والدي يقوم بعالقات حمرمة مع عدة نساء ،وقد عثرت على ما يثبت عالقته هبن ،وألين أان اليت

علي ،ويضايقين بلمساته غري الربيئة ،وإذا طلب مين
اكتشفت املوضوع أصبح يكرهين وحيرض إخويت ّ

شيئاً أقوم به ،ولكين أشعر أين ال أبره كما جيب ،فماذا أفعل؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فالظاهر من سؤالك -أخيت الفاضلة -أن الذي أوقعك يف احلرية أنك أصبحت بّي انرين ،انر
العقوق والتقصري يف حق الوالد ،وانر املوافقة على املنكر والسكوت عليه.

ولعلي أقف معك بعض الوقفات اليت تكون مساعداً لك يف حمنتك إن شاء هللا -1 ،،،ال شك يف

عظم حق الوالدين ،وأن هللا تعاىل قرن حقهما حبقه جل وعال ،ولعل هذا ليس خافياً عليك -2 .كون
والدك يقيم عالقات حمرمة ،أو له حركات غري طبيعية ،فهذا أمر ال يقره الشرع ،وأتابه الفطرة

السليمة والعقول الصحيحة.

 -3هل أنت متأكدة من حترشاته ،وهل هو يصلي ويصوم؟ أسئلة حتتاج إىل بسط.
 -4أال ميكن أن جتمعي بّي احلسنيّي ،اإلحسان إىل الوالد وإنكار املنكر ،يقول هللا تعاىل يف حق
ك بِ ِه ِعلْم فَ َال تُ ِطعهما وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف
اه َد َ
س لَ َ
"وإِ ْن َج َ
ُْ َ َ َ
ٌ
الوالدين الكافرينَ :
اك َعلَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
ُّ
الدنْـيَا َم ْع ُروفًا"[ .العنكبوت. ]8:

 -5أرى أنه ما دام يف هذا العمر أنّه إبمكانك أن تكسبيه وتؤثري عليه ابملصارحة  ...نعم اجلسي
معه وقويل له أريد مصارحتك ،أتصابيًا وأنت يف هذا السن؟ إىل مىت؟ حىت مىت؟ كرري ذلك معه

ابألسلوب احلسن ،اهديه الكتاب أو الشروط ،اقرئي عليه القرآن أو أمسعيه إايه ،وأكثري من دعاء
هللا تعاىل أبن يهديه ،ويفتح على قلبه فحري أن يرعوي ويرجع عن غيه ،ويثوب إىل رشده.

 -6حاويل أن تكوين سبب خري جلميع أهل البيت ،علميهم أن التفريط يف أمور الدين سبب الشقاء
واحلرمان عياذاً ابهلل.

 -7اجتهدي يف استصالح والدك وأهل بيتك.
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أيب ال يصلي الفجر!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة
الوالدين
التاريخ 1426/09/16هـ

السؤال

من هللا علي ابهلداية وااللتحاق بركب الصاحلّي ،ويل -وهلل احلمد -بعض األنشطة الدعوية،
أان شاب ّ
لكن لدي مشكلة ،وهي أن والدي ضعيف يف أداء الصلوات ،خاصة صالة الفجر ،فهو ال يقوم هلا

إال بعد طلوع الشمس حّي يستيقظ لعمله ،صراحة أان ال أملك أسلوابً لكي أواجه به والدي بشأن

هذا املوضوع ،أرجو منكم أن تفيدوين ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أمحد هللا على أنك شاب مستقيم ،وأسأل هللا لك الثبات على احلق ودوام الدعوة إليه ابلقدوة

والعمل.
أما موضوع هتاون والدك أبداء الصلوات عامة وصالة الفجر خاصة ،فال شك أهنا مشكلة عظيمة،

واالهتمام حبلها أمر واجب ،وهو من حق هللا عليك جتاه والدك ،لكن  -اي ابين -ال أدري كيف

تعامل والدك معك ،هل يسمع منك وبينك وبينه ود وتفاهم ،وهل هو مقصر يف الصلوات فقط ،أم

عنده خمالفات شرعية أخرى؟ وأسئلة أخرى يهمين معرفة اإلجابة عنها مجيعاً؛ حىت أصف لك ما أرى
مناسبته وجدواه إبذن هللا ،لكن لعدم توفر هذه املعلومات عندي سأصف لك وصفة عامة أرجو أن

ينفعك هللا هبا ،وتنجح يف مساعيك مع والدك ،فعليك أن أتخذ من هذه املقرتحات ما تراه يناسبك.

( )1اكتب له رسالة فيها تلطف واحرتام وبيان حمبتك له وخوفك عليه ،وأنك ال جتد قدرة على

مواجهته شفهياً ابملناصحة ،ألنه أبوك وتستحي أن تتقدم له بصفة الواعظ له ،واجعل مع الرسالة

شريطاً عن أمهية أداء الصالة وعقوبة التهاون هبا ،وكذلك مطوية دعوية وتضع معها قارورة طيب

مناسب وسواك مغلق ،وتكتب عليها يف غالف يشملها( :هدييت أليب الغايل كدليل حمبة وتقدير) ،

وتضعها يف مكان ال جيدها فيه غريه.

( )2تدعو أحد الدعاة املتميزين وختربه مبوضوع والدك ،وتدعو معه اثنّي أو ثالثة من زمالئك يف
جلسة دعوية بينكم ،فلعل أابك حيضر مث يطرح احلاضرون عليه عدة أسئلة ،ويكون من ضمنها

موضوع والدك كأنه أمر عام ،ويتكلم الشيخ أبسلوب ذكي ويتوسع فيه؛ لعل أابك يفهمه.

( )3تطلب من بعض اجلريان ذوي االستقامة والغرية ممن هم يف سن والدك أن يزوروه وينصحوه
ابألسلوب املناسب ،وكأنه اجتهاد منهم ال إبيعاز منك.

( )4تطلب من أحد الدعاة أن يتصل به هاتفياً لينصحه ،وكأن هذا أحد اجلهود اليت يقوم هبا هذا

الداعية ،ويقول لوالدك :حصلت على الرقم من أحد اجلماعة ممن حيبون لك اخلري وخيافون عليك.

أسأل هللا أن يعينك ،ويوفقك يف مساعيك ،وأن يهدي والدك لكل خري.
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كيف أدعو أهلي؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األخوة واألخوات
التاريخ 1425/06/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أرسلت لكم سؤايل لكن مل أجد اإلجابة فأمتىن أن جتيبوين.

أان فتاة -وهلل احلمد -من أسرة متدينة ،لكن مشكلتها املسلسالت ،يشتعل قليب غضباً عندما

يشاهد أهلي ما يسمى مبسلسل ،رمبا أحرتق ،عرفوا حكم املسلسالت من برانمج ديين بعدما كان

النقاش أنه ليس كل املسلسالت حرام (بل مجيعها حرام)  ،واآلن بعدما عرفوا حكمها أقول هلم أن
يكفوا عن مشاهدهتا فال أجد سوى قوهلم (تسلية للوقت) أو (وما دخلك ِ
أنت) ألين أصغرهم سناً،
أكرر اي شيخ ِجد يل حالً (قد جتد املشكلة سخيفة ولكنها مهمة ابلنسبة يل) ِ
فجد يل حالً مرة

أخرى؛ لعلك تكون سبباً هلداية أهلي .جزاك هللا خريا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده .أما بعد:

إىل االبنة الفاضلة بنت اإلسالم :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد تقبلت رسالتك الطيبة بقبول حسن ،وسرين جداً التزامك بشرع هللا ،وحرصك على هداية

أسرتك ،نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على احلق املبّي ،وأن جينبنا وإايك مضالت الفنت ما ظهر منها وما

بطن.

ابنيت العزيزة :إن ما تعاين منه يعاين منه كثري من الذين أنعم هللا عليهم بنعمة اهلداية ،فال تذهب

نفسك حسرات على أهلك ،ولكن أقول:

أوالً :عليك بكثرة الدعاء هلم أبن يشرح هللا صدرهم للحق ،ويبعدهم عن هذا الشر.

اثنياً :عند نصحك هلم ال جتعليها يف شكل أوامر ،وال تبدي تذمرك ،ولكن اجعليها يف قالب الرجاء
املمزوج ابحلب معهم والشفقة عليهم ،وأنك حتبّي هلم اخلري.

اثلثاً :احرصي أن يروا منك كل فعل مجيل وكل قول مفيد؛ ألنك ملتزمة بشرع هللا -تعاىل.-

رابعاً :احرصي على جلب األشرطة اإلسالمية النافعة واملؤثرة ،وكذلك الكتب الدعوية اليت تعاجل مثل

هذه املخالفات اليت هم واقعون فيها.

خامساً :اهتمي أوالً أبن حيافظوا على الصالة يف أوقاهتا وأن يلتزموا ابلزي الشرعي.

سادساً :عليك ابلصرب وعدم اليأس من هدايتهم وتذكري أنك يف يوم من األايم كنت مثلهم ،ولكن

م هن هللا عليك ابهلداية" ،كذلك كنتم من قبل فم هن هللا عليكم" [النساء ، ]94 :فعليك ابلرفق معهم
وال جتعلي النقاش حيتد بينك وبينهم.

سابعاً :انظري من منهم أشد الناس أتثراً أو قريب إىل قلبك ونفسك ،وحاويل أن أتثرى عليه

وتكسبيه يف صفك ،وهكذا ،املهم اجعلي لك أعواانً يف البيت.

اثمناً :ال تستعجلي النتائج فقد يطول بك األمر ،لكن العاقبة ستكون خرياً  -إبذن هللا تعاىل.-
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،
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أفضل األساليب يف دعوة أطفال الكفار
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األوالد

التاريخ 1426/09/22هـ

السؤال

ما هي -برأيكم -أفضل طريقة لدعوة األطفال إىل اإلسالم؟ وما هي األشياء اليت ينبغي الرتكيز عليها
أكثر ،والكالم عنها إبسهاب؟.

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :أوالً أشكر لك اهتمامك ابلدعوة إىل هللا ،سائالً املوىل -عز وجل -أن يكون يف ميزان
حسناتك ،وبعد:

فإن دعوة األطفال تعد من أصعب األمور وأسهلها يف الوقت نفسه ،فصعوبتها تكمن يف الوسائل

واألساليب اليت جتب الدعوة من خالهلا ،والسهولة تكمن يف توقع سرعة أتثريهم وتفاعلهم ،لذلك

أقول :األطفال متعلقون ابلتقنية احلديثة واألفالم والصور بشكل عام ،فيمكن استغالل ذلك يف

الدعوة ،على أن يتم العرض حملتوى املوضوع ابلشكل الذي يناسب الطفل وسنه ،حبيث يتم الرتكيز
على اجلانب املشوق يف القصص واألحداث ،وما جيلب التساؤل أو يثري فضول الطفل للتساؤل.

كما أن يف سرية املصطفى -صلى هللا عليه سلم -كثرياً مما ميكن توظيفه يف دعوة األطفال ،فالطفل
هنا جيب أن يعرف ما يفيده يف حياته املبكرة ،وما يتقمصه من شخصيات مؤثرة ،لذلك حاول أن

تتدرج يف املعلومة اليت تريد توجيهها ،وابتعد كثرياً عما يثري لديهم الرعب واخلوف ،بل اجعل اإلسالم

كما هو ابلفعل دين الرمحة واإلحسان والسالم .وراعي طبيعة العصر واهلجمة الشرسة على اإلسالم،
وكذلك الثورة التقنية اليت يقودها العامل اليوم.

وعليك أن تراعي ثقافة اجملتمع الذي أنت فيه ،وحتاول الزج بّي ما يشاهده الطفل يف جمتمعه وما

يقبله اإلسالم ،فال حتاول التصادم املباشر ،ودع الطفل يستنتج من ذاته اخلطأ والصواب ،فال تعتقد
أن الطفل ال يستطيع التفكري ،بل على العكس ملكات التفكري تنمو مبكراً لدى األطفال ،لذلك ال
تربز حماسن اإلسالم على حساب عقيدهتم ،بل سر يف نفس االجتاه ،مث دع الطفل يطلب منك

االستفهام والتساؤل.

كما أنين أقرتح عرض سري للصحابة -رضوان هللا عليهم -يف تعاملهم مع األطفال ،وكيف يعامل

الطفل يف اإلسالم ،وكن صادقاً يف سالمة عرضك ،فالطفل من الصعب تعديل تفكريه إذا تقمص
فكرة معينة ،ولألسف فإن الكثري يعتقد أن الطفل سهل تعديله وتوجيهه ،ولكن البحوث الرتبوية

والسلوكية أثبتت عكس ذلك.

أان من املؤيدين للبدء مبكراً مع األطفال ،لكن أخشى عدم إجادة البعض لفنون التعامل مع األطفال
بشكل عام ،مث فنون دعوهتم لدين اإلسالم ،فاألطفال يولدون موحدين ،والبيئة هلا دور مؤثر يف
توجيههم لدينهم.

أسأل هللا العلي القدير لك التوفيق والسداد ،وأن جيعل كل خطوة ختطوها يف الدعوة إىل هللا يف ميزان
حسناتك.
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صديقيت تطلب الشهرة بكل سبيل!
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األقارب واألصدقاء
التاريخ 1427/02/18هـ
السؤال

يل صديقة تقرتف الكثري من املعاصي ،فهي ختالط الرجال وحتادثهم عن طريق اهلاتف واملسنجر،

وتتحجج لذلك مبجال عملها ،وأنه يتطلب منها ذلك ،وال متانع يف التخلي عن حجاهبا عند أقرب
فرصة عمل ما دام املقابل املادي جمزًاي .وتلبس عباءة ملفتة المعة.

صدودا ،فهي ترى أن لكل شخص حريته
حاولت أن أحذرها من حاهلا ،لكين وجدت منها
ً

الشخصية ،فهي تطلب الشهرة أبي مثن ،حىت لو كان املقابل دينها! أرشدوين كيف أتعامل معها؟

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاهتمامك بدعوة صديقتك اهتمام مجيل تشكرين عليه ،وعسى أن تؤجري عليه ،وحالة صديقتك
هذه حالة تستلزم معرفة السبب الرئيس يف التناقضات اليت تعيشها ،والظاهر أن السبب هو تغلغل

الشهرة يف قلبها ،أو عدم صدق توبتها ،وأخلص وصييت لك فيما يلي.

 -1إخالص القصد ،حبيث يكون الباعث على االهتمام أبمرها هو الرغبة يف هدايتها إىل الطريق
املستقيم.

 -2الدعاء ،فاجتهدي أن تدعي هلا ابهلداية لسلوك الطريق املستقيم والثبات عليه ،واالستقامة على
هذا الدين.

 -3توجيهات لكتاب هللا -عز وجل -أبن تنضم إىل حلقة لتحفيظ القرآن الكرمي يف إحدى الدور
النسائية ،أو حنو ذلك من الربامج الثقافية؛ لالستفادة مما يصاحب الربامج ،واجتهدي أن توثقي

اخلريات الصاحلات الاليت وهبهن هللا قدرة على التأثري يف النفوس-4 .
عالقتها مع إحدى النساء ّ

خصيها هبدية متميزة من لباس أو طيب ،وضعي
تعاهدها بّي احلّي واآلخر ،فال تغفلي عنها ،فمرة ّ

معها شريطاً مؤثراً مرققاً للقلوب ،فهو أدعى الستماعه أو كتيباً مفيداً حيكي قصصاً للتائبات ،فهو
أرغب لقراءته.

ومرة أدعيها ،ألن تزورك يف بيتك ،وادعي معها داعية متميزة لطيفة ،وأخربي الداعية حبال صديقتك؛
عل هللا تبارك وتعاىل أن ييسر هدايتها على يديها.

 -5االتصال هبا وعدم مقاطعتها ،مثل :مراسلتها ،سواء رسالة خطية قصرية ،أو رسالة ابجلوال ،مع
اختيار العبارات اجليدة واملؤثرة ،وهكذا املكاملات اهلاتفية ،واإلشارة إىل مواقف وقصص واقعية تعاجل

بعض الظواهر املنكرة عندها.

 -6أرشديها إىل البدائل النافعة ،سواء ما يتعلق ابملرئية ،مثل قناة اجملد الفضائية ،أو املقروءة ،مثل
جملة األسرة أو الشقائق أو حياة ،أو اإللكرتونية ،مثل :موقع "هلا أون الين".

 -7إذا مل جيد شيئاً من ذلك ،فاتركيها حىت ال تؤثر عليك ،ولعل هللا -جل وعال -أن ييسر هلا من

يدعوها غريك.

أسأل هللا ِ
لك ُِ التوفيق والسداد ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه
أمجعّي.
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وصااي لداعية صغري!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.
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األقارب واألصدقاء

التاريخ 1426/11/11هـ
السؤال

أان شاب عمري ثنتا عشرة سنة ،كيف أدعو األوالد إىل الصالة وآداب اإلسالم؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ابين الفاضل :أحيي فيك هذه الروح الكرمية ،والتطلع اجلميل ،وإذا كان الذين حيملون هذا الطموح

ممن هم يف مثل سنك قليل ،فإن الكرام -دائماً -قليل ..لكنهم ميثلون (حبات) سبحة ذهبية ،يفرد
الناس حباهتا بدهشة ،وهم يستشعرون قيمة هؤالء الفتية ،الذين ختطوا العمر الزمين إىل العمر

العقلي ..ولعلك -ابين الكرمي -تذكر ذلك الشاب الذكي ،الذي كان يف مثل سنك ،وتقدم قومه بّي
يدي اخلليفة عمر بن عبد العزيز -رمحه هللا -ولكن عمر راعه أن يتكلم شاب صغري بّي يدي رجال
شيوخ ،فقال :اي غالم ،أتخر ،وليتقدم من هو أكرب منك!! ..ولكن الشاب نظر يف وجه اخلليفة،

ابلسن لكان يف األمة من هو أوىل منك ابخلالفة! ..فدهش عمر
وقال :اي أمري املؤمنّي ،لو كان األمر
ّ

هلذا اجلواب املنطقي السريع ،وقال للغالم :تقدم ،هلل أبوك ..إمنا املرء أبصغريه؛ قلبه ولسانه.
ابين الكرمي :ميكنين أن أوجز وصاايي لك ابآليت:

أوالً :أن تكون قدوة يف أفعالك قبل أن تنتظر من الناس أن يسمعوا قولك ،فإن اإلنسان حّي يكون
ذا خلق فاضل ،يبدي للناس االحرتام ،وال يبخسهم من حقوقهم شيئاً ،ويبدي استعداده للتعاون

معهم فيما يقدر عليه ،فإنه بذلك يرتك يف نفوسهم أثراً كبرياً؛ إذ حيبه زمالؤه ومن حوله ،ومن مث

يدفعهم ذلك إىل مساعهم قوله ،والتزامهم فيما يدعوهم إليه ..ولعلك تذكر -ابين الكرمي -أن املدرس

حّي حيبه الطالب تصبح مادته سهلة يف نفوسهم ،ولو كانت صعبة يف حقيقتها ،وحّي يكون املدرس
ثقيل الدم على الطالب ،تصبح مادته ثقيلة صعبة ،ولو كانت -يف األصل -سهلة يسرية!!

اثنياً :حاول تطوير ثقافتك يف خمتلف جوانبها ،فقد ُجبل الناس على حب الشخص الواسع االطالع،
خاصة حّي يرتدي ثوب التواضع ..مث إن الثقافة متنح الشخص قدرة أكرب على التأثري فيمن حوله،
سواء يف إجابته عن أسئلتهم ،أو يف كونه قرأ من الكتب والتجارب ما يكون عوانً له على إجادة

احلوار واخلطابة واإلقناع ،وقطع شوطاً جيداً يف القدرة على عرض أفكاره يف صورة جيدة ،وأصبح
لون به خطابه ،ما يعطيه أتثرياً أكرب.
ميتلك معجماً لغوايً ي ّ

اثلثاً :احرص -ابين الكرمي -على أن تسد كل (ابب) للشيطان ،حياول الدخول منه ليفسد عليك

عملك ،وذلك حّي جيعل هدفك من عملك هو الركض وراء مديح الناس وثنائهم؛ فإن هذا فوق
كونه يذهب بركة عملك ،فإن وراءه عقوبة هللا ،وانطفاء جذوة احلماس.

رابعاً :حماولة البحث عن وسائل تتناسب مع ما حيبه زمالؤك ويهوونه ،وحماولة التأكيد على األعمال

اجلماعية ،فهي تستهويهم ،وإشراكهم يف العمل ،والثناء على أداء كل منهم .مث استخدم يف التأثري
عليهم خمتلف الوسائل املشروعة املناسبة.
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اخلري؛ ففي
خامساً :أن جتتهد يف أن يكون مستواك الدراسي جيداً ،فإن له أتثريه يف حتقيق هدفك ّ

يكن لك فيه عامة زمالئك االحرتام بسبب ذلك ،فإنك تثبت هلم أن االستقامة طريق
الوقت الذي ّ
للتفوق ،كما ميكنك مساعدهتم يف شرح أمر عارض ،أو السماح هلم بتصوير ملخص أو شبهه ،ما

يقيم بينك وبينهم جسور احملبة ،اليت تعرب عليها كلماتك اليت قد تنفحهم هبا.

سادساً :حاول أن حتيل فصلك إىل خلية من النشاط ،حاول أن تقنع زمالءك أبنكم ستثبتون إلدارة

املدرسة أنكم فصل (متفوق)  ،حاول أن تضع تقسيماً إدارايً للفصل ،يتوىل فيه كل جمموعة عمالً ولو
كان النظافة ،وميكن أن تدور هذه املهام وال تثبت ،مث أ ّكِ ْد على حسن اختيار الكلمات اليت ميكن
أن توضع على جوانب احلائط أبلوان جذابة ،واملقاالت اليت ميكن أن تُض همن إايها صحيفة الفصل

احلائطية ،بل لو أمكن إجياد جملة لفصلك -ولو يف بضع أوراق ،-يتبارى على حتريرها طالب فصلك

كصحفيّي صغار لكان مجيالً.

كما أن من اجلميل دعوهتم إىل إنشاء مكتبة للفصل ،سواء جبمع مبلغ تشرتكون يف دفعه ،أو دعوهتم

إلحضار كتب مفيدة انفعة.

ستمنت العالقة بينك وبّي زمالئك من جهة ،وتفيدهم مبضامينها ،ولو
أعتقد أن هذه األفكار وأمثاهلا ّ

بطريق غري مباشر ،من جهة اثنية.

ولدي الكرمي :أان متفائل أن من حيمل مثل هذا اهلم يف مثل سنك ،ستتطور طموحاته مع تقدم عمره،
فاجتهد فيما يعّي على ذلك ،ولعل من أمهها حسن صلتك ابهلل ،فاتكل عليه ،واضرع إليه ،وأكثر
ِ
ِ
وحسن عالقتك إبخوانك ،فإن
وحسن عالقتك بوالديك ،فربمها ،وسارع إىل إرضائهماّ ،
من دعائهّ ،
ذلك من متام برك بوالديك ،وإين متفائل -إبذن هللا -أن تكون غداً ممن ينفع هللا هبم عامة اخللق،
ويكتب نصر اإلسالم على أيديهم.

وفقك هللا لكل خري ،وأضاء لك الدرب ،وضاعف لك األجر.
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التقاليد فقط متنعه من احلرام
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة

األقارب واألصدقاء

التاريخ 1424-3-14
السؤال

لدي صديق ال مينعه من الوقاع احملرم إال العادات والتقاليد وعدم توفر الداعرات ،فكيف أنصحه؟

مع العلم أنه ال خياف هللا إال إلرضاء والديه.

اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

صديقك الذي ال مينعه من احملرمات إال العادات والتقاليد ،وعدم توفر الداعرات ،وال خياف هللا إال

إلرضاء والديه ،نصيحيت له كالتايل:

هذا البد له من عالج جذري يتعلق بزرع خوف هللا يف قلبه وتنمية التقوى لديه ويتم ذلك ابآليت:

( )1تذكريه ابملوت.

( )2كل إنسان له هدف يف هذه احلياة وكل يسعى لتحقيق هدفه وبلوغ غايته.

( )3كن مستشعراً أن احلياة مرة واحدة ،فرمبا مل يبق من العمر إال يوم أو ساعة ،أو دقيقة ،أو أكثر.
( )4التداوي بدواء القرآن ،فإن هللا  -عز وجل -الذي خلق القلوب أنزل هلا ما يهديها ويشفيها،
ويقودها إىل النجاة ،فإن هللا مسى القرآن هدى وشفاء ونوراً ورمحة ،وروحاً ،فعليك به قال

تعاىل":يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور إبذنه".

( )5مبا أنه صديقك فال تكثر عليه من الكالم والتوبيخ واملعاتبة ،ولكن ابلرتبية العملية واستغالل

املواقف ،وإاثرة العاطفة لديه وتذكريه مبآسي املسلمّي وعداوة الكافرين واعمل معه على زايرة املقابر

وبعض املشايخ املؤثرين ومكاتب اجلاليات وزايرة املرضى.

( )6هناك كتب حتكي قصص التائبّي وكيف تبدلت حياهتم وذاقوا طعم اإلميان.
قومه
( )7ذكر ابن رجب  -رمحه هللا  -يف شرح األربعّي النووية أن نبياً من األنبياء ملا عصى ُ

وجاهروا ابملعاصي أوحى هللا تعاىل إليه فقال له :قل لقومك إن كنتم تعتقدون أن هللا ال يراكم فقد

كفرمت ،وإن كنتم تعتقدون أن هللا يراكم وتعملون ما تعملون فلم جعلتم هللا أهون الناظرين إليكم".
( )8البد من احلديث معه عن السعادة اليت يطلبها كل خملوق ،وهي ال تتحقق إال ابإلميان الصحيح
واالستقامة على طاعة هللا.

( )9الصالة خري موضوع ،وهي نور العبد الذي خيلصه من الفحشاء واملنكر ،ولكنها ال حتقق
للمصلي ذلك إال إذا خشع فيها وتدبر ما يقول وحافظ عليها.

( )10حضور جمالس الذكر؛ كاحملاضرات والدروس العلمية وجمالس أهل اخلري فإهنا جمالس مرحومة
تغشاها السكينة والرمحة ،واملالئكة ،وابهلل التوفيق يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ،قال هللا تعاىل:
ِ
ِ
اَّلل ي ِ
ب" [الرعد :من اآلية ، ]27فإن من رجع إىل ربه يريد
ض ُّل َم ْن يَ َ
شاءُ َويَـ ْهدي إِلَْيه َم ْن أ ََان َ
"قُ ْل إِ هن هَ ُ
النجاة ورضاء ربه فإن هللا يهديه.
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هذا ما يُعيقين عن الدعوة

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1425/3/7هـ

السؤال

فضيلة الشيخ- :حفظك هللا -أان مسلم حمب لديين ،وقد منحين هللا -سبحانه وتعاىل -درجة عالية
من العلم ،وقدرة كبرية على اإللقاء واملخاطبة والتأثري ,ومن هذا املنطلق فإن لدي رغبة شديدة يف

الدعوة إىل هللا ,ولكن لدي عائق كبري وهو أين مبتلى ببعض الذنوب اليت ال أستطيع اخلالص منها،
وهي ذنوب بيين وبّي هللا ال يطلع عليها أحد وال تصل إىل حد الكبائر ,وأان أخشى إن قمت

ابلدعوة أن ينطبق علي قوله تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون" ،وحديث الرجل الذي
يدخل النار فيقول له أصحاب النار اي فالن :أمل تكن أتمران ابملعروف وتنهاان عن املنكر؟ فيقول:
بلى ،كنت آمركم ابملعروف وال آتيه ،وأهناكم عن املنكر وآتيه .أفيدوين ،ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخ الفاضل  -سلمه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أمحد إليك هللا أبن م هن عليك ابهلداية إىل دينه ،والدعوة إليه على بصرية وعلم ،فاهلل أسأل أن يثبتنا
وإايك على احلق املبّي حىت املمات ،اللهم آمّي.

أخي احلبيب :إن ما تعاين منه من الوقوع يف بعض املعاصي يعاين منه كثرياً من الناس ،سواء كانوا من
أهل العلم أو غريهم ،فال يوجد إنسان معصوم من اخلطأ والزلل إال من عصمه هللا -تعاىل -من

األنبياء والرسل عليهم صلوات ريب وتسليماته" ،فكل ابن آدم خطاء وخري اخلطائّي التوابون" ،كما
صح بذلك احلديث عن املعصوم صلى هللا عليه وسلم فيما رواه الرتمذي ( )2499وابن ماجة
( )4251من حديث أنس  -رضي هللا عنه  -فيا أخي الكرمي -كلنا ذو خطأ وصدق من قال:
من الذي ما ساء قط....ومن له احلسىن فقط.

ولكن ال جتعل هذه الذنوب واخلطااي اليت أنت واقع فيها مهما بلغت أن تعوقك عن الدعوة إىل هللا،
فإن الشيطان حريص على تثبيطك وخذالنك ،وقعودك مع القاعدين ،فال تعطيه هذه الفرصة ،وال

متكنه من نفسك ،فكلما أخطأت استغفر هللا وادعوه أبن يصرف عنك هذه املعاصي ،املهم ال جتعل
الشيطان يسيطر عليك ويدخل لك من هذا املدخل اخلطري ،فاملوىل  -جل وعال -من رمحته بعباده

جعل هلم ابابً يلجون فيه إذا أخطؤوا وأذنبوا ،وجعل هلذه اخلطااي والذنوب مآالً حسناً ،أتدري ما هذا

الباب؟ وما هو ذلك املآل؟ أما الباب فهو التوبة؛ قال تعاىل" :وإين لغفار ملن اتب وآمن" [طه]82:

وقال تعاىل" :وتوبوا إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنون" [النور ، ]31:وقال تعاىل" :اي أيها الذين آمنوا توبوا

إىل هللا توبة نصوحاً" [التحرمي ، ]8:واآلايت واألحاديث يف ذلك كثرية ،وأظنك على علم هبا.
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أما املآل احلسن هلذه الذنوب واخلطااي هو أن تبدل هذه السيئات إىل حسنات! هللا أكرب! كيف
ذلك؟ اقرأ قوله -تعاىل" :-والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال
ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاان إال من

اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً"
[الفرقان. ]69-68:

أبعد هذا الفضل الرابين يكون لديك جماالً للرتدد يف التوبة كلما غلبت عليك نفسك واتبعت هواك،
وأضلك الشيطان بفعل احلرام ،فبادر ابلتوبة ،وعليك أبخذ األسباب اليت تبعدك عن هذه املعاصي

والذنوب ،وأنت أدرى بنفسك من غريك.

أخي :كم من أانس عندهم من املعاصي والذنوب ،ولكنهم حيملون بّي جواحنهم نفساً تواقة للعمل

هلذا الدين ،وإن شئت فاقرأ معي سرية هذا الصحايب اجلليل  -رضي هللا عنه -والذي قد ابتاله هللا

بشرب اخلمر ،فيجلد مث يعود ،وهكذا ،ولكنه حيمل بّي أضالعه نفساً أبية تواقة للجهاد يف سبيل هللا
 -جل وعال -وقد ذهب هذا الصحايب  -رضي هللا عنه -مع تلك الثلة املباركة من صحابة رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -وغريهم من سادة التابعّي ،بقيادة البطل اهلمام والفارس املغوار ،واألسد
اجلسور سعد بن أيب وقاص  -رضي هللا عنه -ذهبوا للقادسية لفتحها ،وترفع فيها راية التوحيد،

وتنكس فيها راية الشرك واإلحلاد ،بل ومتحى إىل األبد ،ذهب هذا الرجل معهم ،وكان شارابً للخمر

آنذاك ،فأُصدرت األوامر من القائد األعلى سعد -رضي هللا عنه -أبن حيرم هذا الرجل من املشاركة
يف اجلهاد ،ويوضع يف القيد ،ودارت املعركة ،وتقابل الفريقان ،وتنازل الشجعان ،وتصارع األبطال،
واشتد الوطيس ،فال تسمع إال ضرابت السيوف ،وطعن الرماح ،ورمي السهام ،وال ترى إال تطاير

الرؤوس ،وتناثر األشالء ،وحبار من الدم تسبح فيها جثث القتلى ،فهاجت نفس الرجل ،واشتاقت

للجهاد ومنازلة األبطال والصناديد ،فلم ميلك نفسه إال أن قال:
كفى حزانً أن تطرد اخليل ابلقنا***وأترك مشدوداً علي واثقياً.

()372/19

مث نظر هذا الرجل إىل زوجة سعد  -رضي هللا عنها -وقال هلا مستجداي :اطلقيين ولك عهد هللا
وميثاقه ،لئن مل أقتل ألرجعن إليك حىت جتعلي احلديد يف رجلي ،فاستجابت له وأطلقته ،ومحلته على
فرس لسعد  -رضي هللا عنه -بلقاء ،وخلت سبيله ،وأطلقت سراحه ،وانطلق األسد من عرينه ال
يلوى على شيء ،وجاس خالل صفوف العدو ،وشد عليهم وكر ،حىت جعلهم شذر مذر ،وشتت

مشلهم ،وأوقع الرعب يف قلوهبم ،وسعد رضي هللا عنه -ينظر من فوق احلصن وهو مطل على أرض

املعركة ،ولكنه يف ذهول مما حيدث أمامه ،الفرس فرسه ،والكر والفر من صنيع هذا الرجل ،لكن
الرجل يف القيد والفرس يف رابطها ،وأخذ الرجل يفعل ابلفرس األفاعيل ،ال يرتك هلم شاردة وال

واردة ،وال شاذة وال فاذة إال اقطتعها بيمينه املباركة ،وسعد  -رضي هللا عنه -ينظر وال يكاد يصدق

ما يرى ،لكنها احلقيقة ماثلة أمام انظريه ،فال جمال للشك ،واستمرت املعركة على هذا املنوال الفريد،
وتلك البسالة الفائقة من هذا الرجل العظيم ،حىت انتهت املعركة بنصر املسلمّي ،ومت فتح القادسية،

ووضع
وفاء مبا أخذ على نفسه من وعدُ ،
ورجع الرجل مرة أخرى إىل امرأة سعد -رضي هللا عنهماً -

القيد يف رجله ،ونزل سعد  -رضي هللا عنه -من أعلى احلصن ،وذهب إىل فرسه حيث تركها،

فوجدها كما كانت ،لكن وجد عليها العرق ،فعرف أهنا قد ُركبت ،فسأل عن اخلرب ،فأخربته زوجته

بقصة هذا الرجل املقيد يف األغالل ،وأنه كان من أمره ما كان ،أتدري  -اي رعاك هللا -ما اسم هذا

الرجل؟ إنه الصحايب اجلليل أيب حمجن الثقفي  -رضي هللا عنه وأرضاه.-

أرأيت  -أيها احلبيب -كم من أانس عندهم من املعاصي الشيء الكثري لكنهم حيملون بّي جواحنهم
نفساً تواقة للعمل هلذا الدين والدعوة إليه.

فال تكن أسرياً لذنوبك ومعاصيك ،وحترر من ذل املعصية وشؤم الذنب ،وتب إىل هللا واكمل املسري،
وانطلق داعية إىل هللا بكل ما أاتك هللا من قوة وعلم وبصرية.

أسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري وبر ،ويصرف عنا وعنك كل سوء وشر .هذا وهللا أعلم ،وصل
اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()373/19

وصمت اليهود ابإلرهاب ،فهل أان خمطئ؟!
ُ
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1425/2/1هـ

السؤال

السالم عليكم.

ألقيت كلمة عن اليهود يف مدرسيت ،فوصفتُهم فيها أبهنم إرهابيون وسيئون ،بعد ذلك خسرت الكثري

من األصدقاء ألهنم اهتموين أبين عنصري ،وأبن عند املسلمّي وقاحة يف حق اآلخرين ،أريد أن أعرف

هل ما قلته صواابً أم ال؟ وإذا كان اجلواب أبنين خمطئ فكيف أصحح ما فعلت؟.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فليس كافياً أن تعرف :هل هذا الكالم الذي قلته يف كلمتك أمام الطالب صواب أم ال؟ حىت يسوغ

لك الصدع به؛ بل ال يسعك أن تقول أي قول مهما كان صائباً حىت تتحقق من أن املصلحة تقتضي
فعالً أن تقول بذلك القول؛ إذ جمرد كون الكالم حقاً ليس كافياً لتسويغ الصدع به ،فما كل حق
يقال ،بل قد تقتضي املصلحة واحلكمة أحياانً كثرية أال يقال احلق حّي تكون مفسدة الصدع به

أعظم من مصلحته.

سب آهلة املشركّي عمل مشروع ،وهو ٌّ
حق
وقد فقهنا هذا املنهج من القرآن الكرمي ،فأنت تعلم أن ه

املرجوة" ،وال تسبوا
بال شك ،ومع ذلك هنى الشرع عنه إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم من مصلحته
ّ

الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم[ "..األنعام. ]:

أخي الفاضل :زادك هللا حرصاً وال تعد؛ فكالمك عن اليهود هو حق بال شك ،وما قلت إال صدقاً،
لكنك اجتهدت فأخطأت الزمان واملكان؛ فمثل هذا الكالم ال يناسب أن يقال يف مدرسة يدرس
فيها طوائف شىت ،ويف بلد غريب أنت فيه غريب ضعيف.

وماذا ترجو من طالب صغار ال ميلكون حوالً وال قوة -ولو اقتنعوا فعالً مبا تقول-؟ وهو بال شك
حق له شواهده املقنعة ،لكن مثلهم ال خياطب مبثله.

إن كشف جرائم اليهود يف فلسطّي وإرهاهبم وظلمهم واجب على املسلمّي بال شك ،ولكنه وظيفة

أهل الرأي والسياسة والفكر واملتصلّي ابإلعالم والقائمّي عليه ،الذين يستطيعون -من خالل وسائل

اإلعالم  -أن يسمعوا العامل وينقلوا هلم جرائم اليهود وإرهاهبم ،وأن يؤثروا على الناس ابلصورة
الصادقة والكالم املوثق ابلشواهد.

ويعلم هللا أين قد أكربت فيك  -وأنت يف زهرة الشباب مل جتاوز سبعة عشر ربيعاً -هذه الغرية على

إخوانك املسلمّي يف فلسطّي ،وهذا الكره الصادق لليهود ومعاداتك هلم يف هللا ،واعلم أنك مأجور

 -إن شاء هللا -على هذا الشعور اإلمياين ،فأوثق عرى اإلميان ،احلب يف هللا والبغض يف هللا.

ولكن كم حيزنين أن تبدد هذه الطاقة وهذا الشعور الصادق يف أعمال تفسد أكثر مما تصلح.
ونصيحيت إليك :أن تعتين كثرياً مبا يقوي إميانك ،ويعزز صربك وثباتك على دين هللا ،ويهذب

أخالقك ،وأن تبذل غاية وسعك يف دعوة الناس إىل دين هللا احلق ابلكلمة الصادقة واملوعظة

احلسنة ،وابدأ أبهلك ومعارفك ،وكن آمراً ابملعروف انهياً عن املنكر ابللّي والرفق ،ولتجعل

ابتسامتك وبشاشتك يف وجوه إخوانك املسلمّي سابقة ملوعظتك إايهم ونصحك هلم ،وال تيأس من

هداية الناس ،وال أتس على من نفر منهم توىل وأعرض عن نصحك.

()374/19

واحرص على طلب العلم ،فإن الدعوة إىل هللا من شروطها البصرية فيما يدعو إليه اإلنسان ،كما قال
 سبحانه " :-قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين" [يوسف ، ]108:فالعلمقبل الدعوة والعمل ،كما أن العلم بال عمل وال دعوة وابل على صاحبه ،وحجة عليه.

وأرى ما دمت تدرس مع أوالد النصارى واليهود أن حتببهم إىل اإلسالم أبخالقك معهم ،وإحسانك
إليهم ،وإعانتك هلم يف غري املعصية ،وإهدائهم بنية دعوهتم إىل اإلسالم ،وأن جتعل من كلماتك اليت

تلقيها عليهم بياانً حلقيقة اإلسالم ،وإظهاراً لسماحته وعدله ،وأنه راحة وطمأنينة للروح ،وسالم

للعامل ،وهداية للبشر مجيعاً.
ويسرين أن تكون متواصالً مع موقع (اإلسالم اليوم) ؛ لتنهل مما ينشر فيه من علم العلماء

واستشارات الدعاة ،وأرجو أن تكون متواصالً مع املوقع وال ترتدد أن تستشري وتسأل ،فما قام
املوقع إال خلدمة املسلمّي وتبصريهم وتعليمهم.

وفقك هللا لكل خري ،وأعانك وسددك ،وجعلك مباركاً أينما كنت ،وال تنساان من صاحل دعائك،
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()375/19

االغرتار بسعة عفو هللا
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1425/1/29هـ

السؤال

لدي أصدقاء ملتزمون ابلصالة وحياولون أن يتبعوا بعض السنن ولكنهم ال يرتددون يف القيام
ابملعاصي الصغائر والكبائر بعذر أن هللا غفور رحيم  ...وحّي أخوفهم جبهنم يقولون أبننا كلنا

سنذوقها  ...فماذا تنصحوان جزاكم هللا خريا؟
اجلواب

احلمد هلل أما بعد :فجزاك هللا خرياً على حرصك على أصدقائك ،وجعل ذلك يف ميزان حسناتك.

أما قوهلم أبهنم كلهم سيذوقون النار فذلك من سوء الظن ابهلل  -عز وجل  -فهم مجعوا بّي سوء
اَّلل غَ ُف ِ
يم "
الظن يف قوهلم هذا ،وبّي حسن الظن الذي يف غري حمله بقوهلم" :إِ هن هَ ٌ
ور َرح ٌ

[البقرة ، ]173:مع إصرارهم على املعاصي.

وال ريب أن التمادي يف الذنوب؛ اعتماداً على سعة رمحة هللا  -جهل وغرور ،وأماين ابطلة؛ فرمحة

هللا قريب من احملسنّي ،ال من املسيئّي املفرطّي ،املعاندين املصرين ،مث إن هللا  -عز وجل  -مع
عفوه ،وسعة رمحته  -شديد العقاب ،وال يرد أبسه عن القوم اجملرمّي .قال  -تعاىل  " :-نَـبِئ ِعب ِ
ادي
ّْ َ
ِ
ِ
يم" [احلجر. ]50-49 :
أِّ
يم َوأَ هن َع َذ ِايب ُه َو ال َْع َذ ُ
َين أ ََان الْغَ ُف ُ
اب األَل ُ
ور ال هرح ُ
تصل الذنوب إىل الذنوب وترجتي *** درك اجلنان هبا وفوز العابد
ونسيت أن هللا أخرج آدماً *** منها إىل الدنيا بذنب واحد

قال أبو حامد الغزايل  -رمحه هللا  -يف شأن من يذنب ،وينتظر العفو عنه؛ اتكاالً على فضل هللا -

تعاىل  -قال " :وهو كمن ينفق مجيع أمواله ،ويرتك نفسه وعياله فقراء ،منتظراً من فضل هللا  -تعاىل

 أن يرزقه العثور على كنز يف أرض خربة؛ فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا اإلمكان ،وهو مثلمن يتوقع النهب من الظهلمة يف بلده وترك ذخائر أمواله يف صحن داره ،وقدر على دفنها فلم يفعل،

وقال :انتظر من فضل هللا  -تعاىل  -أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظامل الناهب؛ حىت ال يتفرغ إىل

داري ،أو إذا انتهى إىل داري مات على ابب الدار؛ فإن املوت ممكن والغفلة ممكنة! وقد حكي يف
األمسار أن مثل ذلك وقع؛ فأان أنتظر من فضل هللا مثله .فمنتظر هذا أمر ممكن ،ولكنه يف غاية

احلماقة واجلهل؛ إذ قد ال ميكن وال يكون ".مث أين تعظيم هللا يف قلب هذا املتمادي؟ وأين احلياء منه

 عز وجل -؟ قال ابن القيم  -رمحه هللا  -يف شأن املتمادين يف الذنوب اتكاالً على رمحة هللا " :-وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها ،وتعلق بكلتا يديه ،وإذا عوتب على

اخلطااي واالهنماك فيها  -سرد لك ما حيفظه من سعة رمحة هللا ومغفرته ،ونصوص الرجاء .وللجهال
من هذا الضرب من الناس يف هذا الباب غرائب وعجائب ".

()376/19

مث ساق  -رمحه هللا  -أمثلة عديدة ملا جاء عن أولئك .مث قال بعد ذلك" :وابجلملة فحسن الظن إمنا
يكون مع انعقاد أسباب النجاة ،وأما على انعقاد أسباب اهلالك فال يتأتهى إحسان الظن .فإن قيل:
بل يتأتى ذلك ،ويكون مستن ُد ُحسن الظن سعة مغفرة هللا ،ورمحته ،وعفوه ،وجوده ،وأن رمحته

أجل،
سبقت غضبه ،وأنه ال تنفعه العقوبة ،وال يضره العفو  -قيل :األمر هكذا ،وهللا فوق ذلك ُّ

وأكرم ،وأجود ،وأرحم .وإمنا يضع ذلك يف حمله الالئق به؛ فإنه  -سبحانه  -موصوف ابحلكمة،

والعزة ،واالنتقام ،وشدة البطش ،وعقوبة من يستحق؛ فلو كان ُم َع هول حسن الظن على صفاته وأمسائه
اجملرم أمساؤه وصفاته وقد ابء
الشرتك يف ذلك الربُّ والفاجر ،واملؤمن والكافر ،ووليه وعدوه؛ فما ينفع َ

بسخطه وغضبه ،وتعرض للَ ْعنَته ،ووقع يف حمارمه ،وانتهك حرماته؟! بل حسن الظن ينفع من اتب،

سن الظن بعدها؛ فهذا
وندم ،وأقلع ،وبدل السيئة ابحلسنة ،واستقبل بقية عمره ابخلري والطاعة ،مث َح ه
هو حسن الظن ،واألول غرور وهللا املستعان ".

()377/19

ال أستطيع العمل إال مع مجاعة

اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز

مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1425/5/20هـ

السؤال

أان شاب أبلغ من العمر عشرين عاماً ،يل أهداف كثرية يف الدين والدنيا ،تنتابين حاالت متفاوتة من
قوة اإلميان وضعفه ،ومن ضعف اهلمة وعلوها ،ولكن النتيجة أنين مل أحقق أي هدف من قائمة

األهداف العريضة اليت أضعها نصب عيين ،وكثرياً ما فكرت يف األسباب ،وتوصلت ،ألين أريد أن
أعمل يف ظل فريق عمل ،وال أستطيع أن أعمل مبفردي ،حىت يسألوا عين ويساعدونين يف وقت

ضعف اهلمة ،فهل هذا عيب مين أو ضعف يف شخصييت؟ وإن مل أجد فريق العمل ،فماذا أفعل؟.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وبعد:

فالعمل اجلماعي ،ومثله العمل املؤسسي ،أمر حممود ،وحاجة الناس إليه ملِّحة ،وطبيعة النفس

البشرية ،النقص واخللل ،فكان ال بد هلا من رافد ،يعينها ويسددها ويقومها ،وقد صح يف احلديث،
أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :املؤمن مرآة املؤمن ،واملؤمن أخو املؤمن ،يكف عليه ضيعته،
وحيوطه من ورائه" رواد أبو داود ( )4918من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-وقال احلسن

وقومه
البصري( :إن املؤمن شعبة من املؤمن ،وهو مرآة أخيه ،إن رأى منه ما ال يعجبه ،سدهده ه

وو هجهه ،وحاطه يف السر والعالنية ،فتنقوا اإلخوان واألحداب واجملالس)  ،فكان العمل اجلماعي
ضرورة ال يستغىن عنها ،ومن فوائده وآاثره:

 -1اكتشاف النفس ،وما فيها من قوة أو ضعف ،أو كمال أو نقص ،بل يتعرف اإلنسان على أبعاد
شخصيته معرفة دقيقة من حلم أو عجلة ،أو شجاعة ،أو جَب ،أو صدق ،أو كذب.

 -2تقومي االعوجاج ،فأصحابه يصلحون ماله ،إما ابلنصيحة أو العتاب ،أو التوبيخ ،أو اهلجر.
 -3توظيف الطاقات :فمن خالل العمل يستفاد من العامل يف كل شيء ،ويقضي على أي فراغ
ميكن أن يستغله شياطّي اإلنس واجلن يف إغوائه وإضالله ،وهكذا الغرائز سوف تعمل بدرجات

متساوية ومتوازية ،وحينها تكتمل الشخصية املتزنة املتكاملة ،وقد صح أن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :عليكم ابجلماعة ،وإايكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنّي أبعد ،من
أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة" رواه الرتمذي ( )2165وغريه من حديث عمر  -رضي هللا عنه -

.

 -4بث األمل ودفع اليأس؛ ألن الذي يعمل وحده تقعده اخلواطر ،وتثنيه هواجس الشيطان ،ويثبطه
كالم الناس ،وتفرقهم عنه إىل أن يدب اليأس والقنوط إىل النفس ،فيرتك العمل هلذا الدين.
 -5جتديد النشاط واهلمة :فمىت فرت اإلنسان وتراخى بسبب ضخامة األعباء ومشقة العمل ،ورأى

إخوانه يعملون إبتقان ،وما هم عليه من خشوع وإقبال ،زال الفتور والرتاخي ،ويروى بسند ضعيف:

"أال أنبئكم خبياركم؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال" :خياركم الذين إذا رؤوا ،ذكر هللا -عز وجل"-
رواه ابن ماجة ( )4119من حديث أمساء بنت يزيد  -رضي هللا عنها.

 -6اكتساب اخلربات والتجارب ،فالعمل اجلماعي جمال رحب وواسع ،يكتسب فيه العامل من
اخلربات والتجارب ما ال يكتسبها لو كان وحده.
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 -7حفظ اهليبة والكرامة ،فال جيرؤ األعداء على إيذائه ،أو التطاول عليه يف دم أو مال ،أو عرض،
ولو فعلوا ذلك ،فإن إخوانه سينصفونه وسريدون له مظلمته.
 -8فتح جماالت األجر والثواب :فهو يُسلِّم ويصافح إخوانه ،وينصح هلم ،ويقوم حبقوقهم ،ويتفقد
غائبهم ،ويعّي حمتاجهم ،ويليب دعوهتم ،ويشري عليهم ويُعلِّمهم ،فاجلماعة أاتحت له أجوراً عظيمة.
 -9استجالب أتييد هللا وعونه ونصرته :فاألعداء قد أجلبوا خبيلهم ورجلهم ،فكانت اجلماعة

مسددة من هللا ،وقد صح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال ... " :ويد هللا مع اجلماعة ،ومن
شذ شذ إىل النار" رواه الرتمذي ( )4167وغريه من حديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما .-

وهبذا يتبّي لك  -أخي الكرمي-أن العمل اجلماعي ليس ضعفاً يف شخصيتك ،وال عيباً يف استقامتك،
بل هو رأي حصيف اعمل به وال ترتدد ،ومىت مل جتد مجاعة تعمل معها ،فاصنع أنت اجلماعة ،واسع
صرها بضرورة العمل والتعاون من أجل التهكّي ملنهج هللا يف األرض.
يف إنشائها ،وب ِّ
وأذكرك بقول بعض السلف( :كدر اجلماعة خري من صفو الفرد) فافهم ذلك جيداً .وابهلل التوفيق،
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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االغرتار بسعة عفو هللا ورمحته

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1425/09/21هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

لدي أصدقاء ملتزمون ،ولكنهم ال يرتددون يف فعل املعاصي الكبائر منها والصغائر ،بعذر أن هللا

غفور رحيم ،وحّي أنصحهم وأخوفهم ابلنار يقولون( :ما منا إال ذائقها)  ،فأرجو أن تعينوان على هذا
املوضوع ،وهل هم على حق؟ وما حكم الذي يفعلونه؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك ثقتك ،واتصالك بنا عرب موقع "اإلسالم اليوم" ونتمىن أن يكون اتصالك ابملوقع مستمراً.
لقد قرأت رسالتك ،وحريين أمر أال وهو :كيف اجلمع بّي كون أصدقاؤك ملتزمّي ،وبّي كوهنم ال
يتورعون من فعل املعاصي كبريها وصغريها!
فكلمة ملتزم تعين أن هذا الرجل ملتزم أبمر هللا من حيث فعل األوامر وترك النواهي ،أما واحلالة

هذه ،فال يعد هؤالء ملتزمّي ،أو لعلك تقصد اباللتزام هنا ،احملافظة على الصالة والصيام والزكاة
وغريها من ابقي الفروض ،فهذا خري ،ولكن ال يسوغ هلم ذلك فعل ما حرم هللا من الكبائر ،نسأل

هللا العافية.

ولكن يبدو أن عندهم شبه عظيمة ،وأتوالت خاطئة ،وفهم سيِّئ لنصوص الشرع ،وهذا قد أدى هبم

إىل انتهاك حرمات هللا دون أي ورع وخوف من عقاب هللا وشدة أبسه -سبحانه -مبن جيرتئ على

فعل ما هنى عنه وحذر ،ولعل ذلك انتج عن تغليب جانب الرجاء يف عفو هللا على جانب اخلوف منه

سبحانه ،مما حدى هبؤالء على فعل املعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر دون رادع مينعهم ،وال

زاجر حيول بينهم وبّي ما يفعلون ،وهم إذا استمروا على ذلك فهم على خطر عظيم.

فكما أن هللا غفور رحيم ،فإنه شديد العذاب ،والعقاب عظيم النكال مبن يرتكب مثل هذه املوبقات،
ِ
ِ
قال تعاىل" :نَـبِئ ِعب ِ
يم" [احلجر]50-49:
ادي أِّ
ور ال هرحيم َوأَ هن َع َذ ِايب ُه َو ال َْع َذ ُ
ّْ َ
َين أ ََان الْغَ ُف ُ
اب األَل ُ
ٍ
معاص وذنوب أبن هللا غفور رحيم ،نقول هلم :وهو كذلك عذابه أليم،
فاستدالهلم على ما يفعلون من
من أو ضمن لكم أبن هللا يغفر لكم هذه الذنوب؟ فمن ظن ذلك فهو
وعقابه شديد ،فهل أنتم ُ
ض َ

على خطر عظيم؛ ألنه أمن م َكر هللا (فال أيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون) [األعراف. ]99 :
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ت ُك هل َش ْي ٍء
وجيب أن يعلموا أن رمحة هللا وعفوه ال تشمل أي أحد؛ قال تعاىلَ " :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
هِ
ِِ
ين ُه ْم ِآبايتِنَا يُـ ْؤِمنُو َن" [األعراف :من اآلية ، ]156فرمحة
ين يَـتهـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن ال هزَكاةَ َوالذ َ
سأَ ْكتُـبُـ َها للهذ َ
فَ َ
هللا وعفوه ال يناهلا إال من خافه واتقاه ،والتقوى أن جتعل بينك وبّي حمارم هللا وقاية؛ وذلك بفعل ما
أمر ،واالنتهاء عما هنا عنه وزجر ،أما من يفعل املعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر ،وبعد ذلك
يتعلهل بعفو هللا ،فإنه يتمىن على هللا األماين ،قال احلسن البصري :إن هناك أانساً متنوا على هللا

األماين ،وقالوا :إان حنسن الظن ابهلل  -مع فعلهم القبيح وتركهم اجلميل  .-فقال  -رمحه هللا  -لو
أحسنوا الظن ألحسنوا العمل ،فينبغي على هؤالء -بل جيب -أن يعظموا هللا يف صدورهم ،وأن

خيافوا بطش هللا وعقابه ،وأال أيمنوا مكر هللا ،وأن يعظموا حرمات هللا ،وأال يكونوا مثل ما قال ابن
مسعود  -رضي هللا عنه  -إن الفاجر لريى ذنوبه كذابب وقع على أنفه ،فقال به ،هكذا ولكن
ينبغي أن يكون كما قال :ولكن املؤمن يرى ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه ،فهو خائف يرتقب -

أو كما قال  -رضي هللا عنه  -فعليهم أن يكونوا يف منزلة بّي املنزلتّي بّي اخلوف والرجاء ،فال

خوف يقنط من رمحة هللا ،وال رجاء يؤمن من مكر هللا ،ولكن رجاء يوصل إىل حسن الظن ابهلل،

ويرجي ما عنده من اخلري والثواب ،مع حسن العمل ،وخوف يوصل إىل خشية هللا واحلذر من عقابه،

مع االبتعاد عن كل ما يغضب هللا ويسخطه.

ِ هِ
سيِئَ ِ
ف
ات أَ ْن خيَْ ِس َ
ين َم َك ُروا ال ه ّ
فمثل هؤالء خيشى عليهم أن يكونوا ممن يعنيهم قوله تعاىل" :أَفَأَم َن الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ه
ين"
اب ِم ْن َح ْي ُ
ث ال يَ ْش ُع ُرو َن أ َْو َأي ُ
اَّللُ هبِِ ُم األ َْر َ
ض أ َْو َأيْتيَـ ُه ُم ال َْع َذ ُ
ْخ َذ ُه ْم ِيف تَـ َقلُّب ِه ْم فَ َما ُه ْم مبُْعج ِز َ

[النحل. ]46-45:
ولقد ح هذر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحابه الكرام من فعل صغائر الذنوب ،فعن عبد هللا بن
مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ( :-إايكم وحمقرات

الذنوب ،فإهنن جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه ،وإن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ضرب

هلن مثالً كمثل قوم نزلوا أرض فالة ،فحضر صنيع القوم  -أي أراد القوم صنع طعام هلم  -فجعل

الرجل ينطلق فيجيء ابلعود والرجل جييء ابلعود ،حىت مجعوا سواداً فأججوا انراً ،وأنضجوا ما قذفوا
فيها) أخرجه أمحد يف املسند (. )2808

ويف رواية سهل بن سعد  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال يف هناية
احلديث ( ....وإن حمقرات الذنوب ،مىت يؤخذ هبا صاحبها هتلكه " أخرجه أمحد (. )22302

ويف رواية عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-اي عائشة

إايك وحمقرات الذنوب فإن هلا من هللا  -عز وجل  -طالباً) أخرجه أمحد ( ، )23894وابن ماجة
( )4243والدارمي (. )2726

فإذا كانت حمقرات الذنوب وهي اليت يستحقرها الناس وال يعدوهنا شيئاً وال يتورعون من فعلها إذا
كثرت وأكثر من فعلها هلكت صاحبها ،فما ابلك بكبائر الذنوب؟ نسأل هللا العفو والعافية.
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وإن كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -حيذر أصحابه ونساءه من هذه الصغائر ،وهم من هم يف
الورع والزهد ،والعلم ،واإلميان والتقوى وغري ذلك من أبواب الرب واخلري ،ومع ذلك حيذرهم النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -من صغائر الذنوب ،فمن ابب أوىل أن نكون أحق ابلتحذير منهم ،مع ما
فينا من تقصري وجهل ،وغرور ونقص ،إىل غري ذلك من اآلفات املهلكات ،اللهم خذ بنواصينا

إليك ،أما احتجاجهم عندما تقوم بنصحهم وختويفهم ابلنار فيقولون( :وما منا إال ذائقها)  ،نقول هلم

هل حكمتم على أنفسكم ابلنار ،وهذا األمر مرجعة إىل العزيز اجلبار ،ولعلهم يتأولون قوله تعاىل يف
ِ
ك ح ْتماً م ْق ِ
ضيّاً" [مرمي ]71:وهذا ال يعين أن اجلميع
"وإِ ْن م ْن ُك ْم إِهال َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َربِّ َ َ َ
سورة مرميَ :
"ولَ هما َوَر َد َماءَ َم ْديَ َن"
يدخل النار؛ ألن هناك فرقاً بّي الورود والدخول ،قال تعاىل عن موسىَ :

[القصص :من اآلية ]23فاملقصود من قوله" :وإن منكم إال واردها" يعين املرور عليها؛ وذلك ألن

الصراط -وهو اجلسر -نصب على منت جهنم أي بّي ظهريها ،فيجتاز املسلمون وغريهم هذا اجلسر
املنصوب على منت جهنم وهم بذلك قد وردوا على النار ،مث ينجي هللا املسلمّي أبعماهلم ،ويذر
اجملرمّي يتساقطون يف النار تساقط الفراش؛ ولذلك قال هللا تعاىل بعد هذه اآلية مباشرة "مثُه نُـنَ ِّجي
اله ِذين اتهـ َقوا ونَ َذر الظهالِ ِم ِ
يها ِجثِيّاً" [مرمي ، ]72:وعليك أن ترجع لتفسري هذه اآلايت يف كتب
ّي ف َ
َ
َ ْ َ ُ
التفسري املعروفة كابن كثري ،وتفسري الطربي ،والقرطيب وغريهم.

وبناء على ما تقدم ينبغي عليك اآليت جتاه هؤالء اإلخوة.

( )1أن تبّي هلم خطأ ما هم عليه على ضوء ما قد سبق لك بيانه.
( )2ال مينع أبن تذهب أنت وهم إىل بعض املشايخ والعلماء وطلبة العلم؛ حىت يوضحوا هلم ما
التبس عليهم يف هذا األمر اهلام.

( )3جيب أن تذكرهم ابهلل وما أعده هللا من العذاب األليم والعقاب الشديد ملن يتعدهى حدوده
ويقرتف املوبقات.

( )4ذكرهم أبن اجلنة أعدت للمتقّي ،والنار أعدت للمجرمّي ،وأهنم ضعفاء وأجسامهم على النار ال
تقوى.

( )5أحضر هلم الكتب واألشرطة اليت تتحدث عن حال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وصحابته
الكرام ،والتابعّي هلم إبحسان كيف كان خوفهم من هللا مع حرصهم على العمل ،فلقد كان يسمع
لصدر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أزيز كأزيز املرجل من البكاء ،ولعلك تطهلع على كتاب
لنا عنوانه (اخلوف من هللا يف ضوء الكتاب والسنة وسري سلف األمة) فلقد عاجلت فيه مثل هذه

املسائل.

( )6عليك ابلدعاء هلم ابهلداية ،واحذر من كثرة خمالتطهم إذا استمروا على هذه احلالة السيئة ،هذا

وهللا أعلم.

وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضىِّ ،
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كثريا ما جتنبت ذلك ..خمافة الرايء!!..
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1423-3-2
السؤال

مشكليت تكمن يف خويف الشديد من النفاق والرايء فإذا كنت يف جملس مع بعض األخوات وأردت

إلقاء موضوع ما أو تذكرة موجزة أحجم عن ذلك ألنه أييت يف نفسي أن هديف من ذلك الرايء ومدح
الناس وكالمهم عين ابحلسن وقد تكرر هذا مين كثريا فساعدوين يف حل هذه املشكلة العظيمة ولكم

جزيل الشكر
اجلواب

اخيت الكرمية:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
كما أن العمل من أجل الناس رايء ،فرتك العمل من أجل الناس هو مذموم أيضاً ،والكمال والفطنة

أن تقطعي النظر عن الناس مستطاعك؛ فال تعملي من أجلهم ،وال ترتكي من أجلهم.

وهذه الواردات اليت تعرتي النفس قل من يسلم منها ،وهي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا،

ويصرفهم عن عمل اخلري ،ويقعد مهمهم عن الصاحلات.

ولكي تعرف األخت إخالصها فلها أن تفرتض أهنا كانت مبفردها ومبعزل عن هؤالء الناس هل كانت
ستقوم ابلعمل أم سترتكه ألنه ال أحد يراها ويثين عليها؟
فإن كانت سترتك العمل إذا مل يرها الناس وميدحوها وحيمدوها فهذا معناه أن عملها رايء ومن أجل

الناس فلتصحح نيتها ولتتب إىل رهبا.

وإن كانت ستقوم ابلعمل ،وهذا هو الغالب إن شاء هللا ،حىت لو كانت مبعزل عن األخرايت ،فهذا

معناه أن النية الصاحلة تستقل إبجياد هذا العمل ،وأنه عمل صاحل إذا توفرت فيه املتابعة ولزوم اهلدي

النبوي ،فلتداوم عليه ولتزدد منه.

واخلالص من هذه الوساوس واخلطرات يبدو أنه عسر بعيد املنال ،لكن من الناس من أتتيه خفيفة
عارضة ،ومنهم من تالحقه وتقلقه ،واحلل هو االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم ،وأن تقويل :اللهم

إين أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأان أعمله ،وأستغفرك ملا ال أعلمه.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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وأفكارا غالية! فهل هنجره؟
مجع فظاظة
ً

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1426/01/26هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
عندان أخ له فكر تكفريي حمض ،يسب العلماء والدعاة ويسخر منهم ،وله أخالق سيئة ،ويتعامل

خبشونة وفظاظة حىت مع والديه ،وال يقول (اليت هي أحسن) إطالقًا ،يف اآلونة األخرية أراد أن يبطش
بنا وأن يضربنا فدفعناه ،فظن أننا قمنا لضربه ،وما أردان ذلك ،ومن مث مل يعد يكلمنا وال نكلمه ملدة

شهرين تقريبًا ،ويشهد هللا أن الراحة يف تركه وهجره ،وهللا اي شيخ إن الراحة يف هجره ،ولعلمكم إنه

خريا.
ال يفيد معه نصح وال حوار ،وال يعرتف بشيء ،أفيدوان وانصحوان ،جزاكم هللا ً
اجلواب
األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.
واجلواب على ما سألت كالتايل:
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ال خيفى عليك -أخي الفاضل -أن معاجلة اخلطأ ابخلطأ تزيده متكنًا واستقر ًارا ،ومثل من يف حالة

أخيك حيتاج األمر يف عالجه إىل علم وحلم وهدوء ورفق وليس إىل شدة وعنف ،ألنك يف الوقت
الذي تنتقد عنف أخيك هو يف نفس الوقت يواجه بعنف مضاد ،ولذلك أرى أن األمر يتطلب منكم

مجيعا يف األسرة ،فإذا مل
صربا أكثر وتؤدة يف التعامل معه ،وال تنس أنه أخوك من أقرب الناس لكم ً
ً

تتلطفوا معه وتتحملوا خشونته فمن إذًا يتحمله؟ وتذكر معي تلك القصة اليت وقعت للنيب صلى هللا

عليه وسلم -مع أحد األعراب ،وكيف واجه النيب عليه الصالة والسالم -رعونته بلطف ورفق ،وكان

ذلك سببًا يف محايته من الكفر ،فعن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أن أعرابيًّا جاء إىل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم؛ يستعينه يف شيء -قال عكرمة :أراه يف دم .يعين يف دية -فأعطاه رسول هللا صلى هللا
ْت! فغضب بعض املسلمّي
ك؟ " .قال األعرايب :ال ،وال أ ْ
ت إِلَْي َ
َمجَل َ
س ْن ُ
عليه وسلم شيئًا ،مث قال" :أ ْ
َح َ
ومهوا أن يقوموا إليه ،فأشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أن ُك ُّفوا .فلما قام رسول هللا صلى هللا
ِه ِ
ْت َما
سأَلْتَـنَا فَأَ ْعطَْيـنَ َ
اك ،فَـ ُقل َ
عليه وسلم ،وبلغ إىل منزله دعا األعرايب إىل البيت ،فقال" :إمنَا ج ْئـتَنا فَ َ
ك؟ " .فقال األعرايب :نعم،
ت إِلَْي َ
س ْن ُ
قُـل َ
ْت" .فزاده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -شيئًا ،وقال" :أ ْ
َح َ
فجزاك هللا من أهل وعشري خريا .قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إِنه َ ِ
اك،
سأَلْتَـنَا فَأَ ْعطَْيـنَ َ
ً
ك ج ْئـتَـنَا فَ َ
ِ
ِ
ِ
لت ،ويف أَنْـ ُف ِ
بّي
ك من َذل َ
ص َح ِايب َعلَْي َ
بّي أَيْدي ِهم َما َ
ك َش ْيءٌ ،فإ َذا َ
لت ما قُ َ
ف ُق َ
س أَ ْ
قلت َ
جئت ف ُق ْل َ
ص ُدوِرِه ْم" .قال :نعم .فلما جاء األعرايب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ي؛ ه
يَ َد ه
ب َعن ُ
حىت يَ ْذ َه َ
فز َعم أنهه قَد
جاءان فَسأَلَنا فأَعطَْيناهُ فَـ َق َ
دع َ
ال َما قال ،وإِ هان قَ ْد َ
وانهُ فَأَعطَيناهَُ ،
"إ هن صاحبَكم كا َن َ
رِ
خريا .فقال النيب صلى
ك َاي أَ ْع َر ِ ُّ
ض َيَ ،ك َذلِ َ
َ
ايب؟ " .فقال األعرايب :نَـ َع ْم ،فجزاك هللا من أهل وعشري ً
ِ
ِ
هاس
ش َر َد ْ
كانت لَهُ َانقَةٌ فَ َ
كمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
هللا عليه وسلم" :إ هن َمثَلي َ
ايب َ
ت َعلَْيه ،فَاتهـبَعها الن ُ
ومثَ ُل َه َذا األَ ْع َر ِِّ

ِ
وبّي َانقَِيت ،فَأ ََان أ َْرفَ ُق ِهبَاَ ،وأ ََان أَ ْعلَ ُم ِهبَا،
وراَ ،
احب الناقةَ :خلُّوا بَـ ْي ِين َ
فَـلَم يَ ِزي ُدوها إِهال نُـ ُف ً
فقال َهلُ ْم ص ُ
َخ َذ َهلَا ِمن قَـتَ ِام األ َْر ِ
ت و َش هد َعلَْيـ َها َر ْحلَ َهاَ ،وإِِّين لَ ْو
اها ه
جاء ْ
استَ َجابَ ْ
فَـتَـ َو هجه إِلَْيـ َها وأ َ
ض َ
ودع َ
تو ْ
حىت َ
ِ
هار" .رواه البزار (-2476كشف) وحممد بن نصر يف تعظيم قدر
ال َما قَ َ
ّي قَ َ
أَطَ ْعتُ ُك ْم ح َ
ال لَ َد َخ َل الن َ
الصالة ( )992بسند فيه ضعف.
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ماال،
فانظر كيف تلطف النيب صلى هللا عليه وسلم -مع هذا األعرايب ،مع أنه جاء يسأل ويطلب ً

والرسول صلى هللا عليه وسلم هو احملسن واملعطي ،ومع ذلك أغلظ األعرايب يف العبارة ،فما كان من

ماال وزاد يف التلطف معه ،فكان ذلك سببًا
صاحب القلب احلنون الرؤوف الرحيم أبمته إال أن زاده ً
أمجلت .جحود ،وفيه رد على النيب صلى هللا عليه وسلم،
يف محايته من النار؛ ألن قوله :ال ،وال
َ
وأيضا كان من
وسوء أدب ،ووصف للنيب صلى هللا عليه وسلم -مبا ال يليق مبقامه ،ويف هذا كفرً ،
املمكن لو مل يزده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أن يرتد ويكره اإلسالم فيكون مصريه إىل النار.

أفليس أخوك أوىل مبثل هذا اللطف ،السيما وأن من حيمل مثل هذا الفكر التكفريي؛ أنه يف الغالب
الذي يدعوه لذلك حرقته على هذا الدين واستنكاره الذل الواقع يف األمة ،لكنه أخطأ الفهم بسبب
بعض الكتاابت اليت رمبا قرأها ،أو الشبه اليت مسعها من غريه ،فأوصلته إىل هذه القناعة ،فهو حيتاج

علما
إىل من يناقشه ابلعلم واحلجة والربهان مع اللطف واحلب واملودة ،مث ما املانع إن كنت ال متلك ً

يف ذلك أن تذهب به إىل عامل أو طالب علم متمكن؛ ليبّي له احلق يف ذلك ،أو تزوده ابلكتب اليت

تبّي عقيدة السلف يف أمر التكفري ،وما أكثرها اليوم يف املكتبات! أوحتاول أن جتمعه أبصحاب الفكر
أيضا ببعض الكتب
الصحيح املستنري هبدي الكتاب والسنة على منهج سلف األمة ،مث تزوده ً

واألشرطة اليت تعىن ابلرتغيب يف اخللق احلسن وطيب املعاملة ووجوب بر الوالدين وما شاهبه مما

يهذب خلقه ويعرف به جمانبته احلق يف طريقة تعامله مع والديه وبقية أهله.

وخالصة األمر أن الرفق واللّي وطيب الكلمة والبشاشة من أهم الرسل إىل قلب أخيك ،وأتكد أن
من شأهنا أن ختفف من حدته وخشونته ،ويف هذا يقول املعصوم عليه الصالة والسالم" :إِ هن ِّ
الرفْ َق َال
ٍ
ع ِم ْن َش ْي ٍء إِهال َشانَهُ" .أخرجه مسلم (. )2594
يَ ُكو ُن ِيف َش ْيء إِهال َزانَهَُ ،وَال يُـ ْنـ َز ُ
وأما قولك :إن اهلجر ملثله راحة .فليس على إطالقه ،فلرمبا زاده ذلك عن ًفا واحنرافًا ،مث ال أتفق معك
خاضعا للتأثر والتأثري حبسب توافر تلك
بشرا
ً
أن مثله ال ينفع معه نصح وال توجيه ألنه يبقى ً

األدوات اليت تعّي على قوة التأثري فيه ويف فكره ،والتاريخ القدمي واملعاصر ممتلئ ابلنماذج اليت تصور

كثريا من الناس أنه ال فائدة من نصحها أو التأثري عليها أو الطمع يف هدايتها ،وإذا هبا تتوب وتعود
ً

وينصلح حاهلا ،وال خيفى ما يف أيس اإلنسان من هداية أحد أو رجوعه عن الباطل من سوء ظن ابهلل
أنه ال يقدر على هداية ذلك اإلنسان أو تدركه رمحته ،فعليك أال تيأس ،وحتبب إىل أخيك ما

استطعت إىل ذلك سبيالً ،ولن تعدم أثر ذلك الرفق واللّي أب ًدا ،وهللا معك.

وشكرا حلرصك على أمر أخيك،
مجيعا التوفيق والسداد،
وهللا أسأل ألخيك اهلداية والرشاد ،ولنا ً
ً

وتفضل بقبول حتيايت وتقديري .والسالم عليكم.
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أخي وصالة الفجر
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة
التاريخ 1426/01/25هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة هللا ،أخ يل كان حريصاً على احلفظ ،وحضور الدروس

حتول إىل الدعوة وجنح جناحاً ابهراً ،وكسب الكثري من الشباب ،ولكن بدأ
العلمية واحملاضرات وفجأة ه
يرتك الكثري من األعمال؛ وحجته الرتفية عن الشباب اجلدد يف االستقامة ،حىت وصل األمر به إىل

التهاون يف صالة الفجر ،أطلب منكم نصيحة يف كيفية التعامل معه ،ولقد جربت الكثري من الطرق

ومل تنجح.
اجلواب

األخ الكرمي /

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع (اإلسالم اليوم)
اإلنسان املوفهق يف هذه احلياة الدنيا هو الذي يوفقه هللا الكتشاف مكامن النجاح لديه ومسبباته
واألمور املهيأة إليه .وحتول أخيك من حقل العلم واحلفظ وحضور الدروس إىل حقل الدعوة (ويف كل

خري) ومن مث جناحه ذلك النجاح الباهر -كما تصفه أنت  -يف هذا اجملال هلو دليل على أن مكامن

النجاح لديه هي يف هذا اجملال .وهذا هو املفرتض أن نسري عليه مجيعنا سواء كان يف جمال الدراسة أو

العمل أو الوظيفة أو السلوك أو التوجهات أو غري ذلك من األمور اليت نعايشها بشكل يومي ما دمنا
نسري يف هذه احلياة  ...حالة أخيك تذكرين ابلكثريين من الذين يعانون الفشل يف هذه احلياة ،سواء

على املستوى الشخصي أو على املستوى االجتماعي احمليط ،وال يدركون أن مكمن الفشل لديهم
هو عدم تبصرهم واكتشافهم لبؤرة النجاح لديهم ،فال يزالون يتخبطون مينة ويسرة لفرتة من الزمن

حىت يقعوا عليها ويكتشفوها ،أو قد ال يتمكنون من ذلك فتستمر لديهم دوامة الفشل مالزمة هلم

ومالصقة طيلة حياهتم ،فال خيرجون من فشل وبؤس إال ويقعون يف آخر.
أخي الكرمي ،أخوك يعلم ويدرك متاماً الواجبات الدينية وأمهية الصالة واحلفاظ عليها ،كيف ال؟ وهو

الداعي إليها صباحاً ومساءً من خالل براجمه الدعوية واليت انشغل ابلعمل هبا ،وال أظنه خيفى عليه

شيء من أمرها ولذلك يبقى دورك من وجهة نظري هو التذكري والنصح بّي كل فرتة وأخرى ،وتستمر

على ختوله ابلنصيحة ،وال تظن أبداً أنه ال أيبه هبا ،كال فاملرة بعد املرة ستؤدي إىل نتيجة إبذن هللا.

كما ال أنسى أن أذكرك أبنك جيب أالّ جتعل من هذه القضية سبباً يف خصام مستدمي معه ،فتكون قد
أسأت التصرف من حيث أردت اإلحسان.

أعانك هللا ووفقك للرب واإلحسان.
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أردت نصحه ..فوقع يف الزان!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مفاهيم دعوية خاطئة

التاريخ 1422/12/8
السؤال

يف البداية أحب أن أتقدم ابلشكر للقائمّي على هذا املوقع اهلادف..املوضوع هو أنين أحتاج إىل

رأيكم يف هذه املسألة وهي إذا كانت هناك فتاة متمسكة بدينها وعلى خلق اتم دخلت أحد مواقع

الشات ..وكانت ملتزمة حبدود مع اجلميع يف املخاطبة إال أن أحد األشخاص قد وقع يف حبها

واعرتف هلا بذلك ..أخربته أبهنا ليست من تلك الفتيات اللوايت يسعّي إىل احلب عرب هذه الوسيلة،،

وان "الشات" جمرد كل ما فيه من عالقات افرتاضية تنتهي مع الزمن ..لألسف إن الشخص مل يقتنع

بذلك الكالم وأخربها قبل مدة أنه قد خسر شرفه بسببها إذ والعياذ ابهلل " زان " ..فما موقف الدين

من تلك الفتاه؟ وهل يقع اللوم عليها على ما فعل؟! مع العلم أهنا كانت صرحية وصادقه وأن الشات
جمرد وقت جتلس فيه للمناقشات اهلادفة ..فهل هي ملومة ،ويقع عليها العقاب؟ أرجو الرد وجزاكم

هللا خريا.
اجلواب

أخيت الكرمية ،أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ،وأن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوال :لتعلمي أخيت الكرمية أن دخول الفتاة يف مثل هذه احلوارات  -على هذه املواقع  -خطأ كبري..
مهما كانت األهداف!! صدقيين !..املشاكل النامجة عن ذلك كثرية جداً ،ولدي العشرات من

القصص املؤملة اليت بدأت بنوااي حسنة ،وانتهت أبمل ودموع وفضائح!! وهذه ليست مبالغة بل هي
احلقيقة والواقع املؤسف واملخجل!!..

اثنيا :أما إن كانت الفتاة تريد إيصال رسالة حق ونصح وتوجيه ..فمجال ذلك مفتوح ومتاح وواسع

يف جمتمعها ومدرستها وأسرهتا مع بنات جنسها؛ ألهنا أعرف هبن وأدرى بظروفهن وإجيابياهتن
وسلبياهتن ..وهن أحوج ما يكن إليها ..وهنا يكون التحدي احلقيقي والبذل الصحيح حسب اجلهد
والطاقة (ال يكلف هللا نفسا إال وسعها) .
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اثلثا :ما رأيك مبن حيمل املاء فوق ظهره وخيرج من قريته املليئة ابلعطاش متجها إىل إحدى الغاابت
املليئة ابأللغام والشراك اخلداعية واملغارات العميقة  ...بل والوحوش وقطاع الطرق..ليبحث عن
بعض العطاش حىت يسقيهم !!..فيقال له :ملاذا ال تبدأ بقريتك وترتك أمر هذه الغابة لفريق من

املختصّي واملدربّي على التعامل مع أمثاهلا؟! فيسأل :وملاذا؟! فهديف نبيل ..ونواايي حسنة!!..

فيجاب عليه ..النوااي احلسنة ال تكفي وحدها ..وكثريون هم أولئك الذين دخلوا قبلك إىل هذا

املكان ..بعضهم فقد ومل يعد ..والبعض عاد وهو مثخن ابجلراح ..بل وبعضهم قد فقد أحد أطرافه..

أو تشوه جسمه!! ما رأيك  -أخيت الكرمية  -لو أصر على الذهاب والدخول يف هذا املكان؟! مباذا

حنكم عليه؟!! صدقيين مواقع "الشات" أو احلوار هي أقرب األمكنة إىل هذه الغابة ..فهي مليئة بكل
األصناف ..الصاحل والطاحل ..الصادق والكاذب ..اجملرم والربيء ..والكثري ..الكثري من األلغام
واحلفر والشراك اخلداعية ..واألمساء الومهية ..وغري ذلك؛ فتجنب الفتاة هلا واجب واحلذر منها
مطلب أساسي.

رابعا :أما هذا الذي فقد شرفه بسببك كما "يزعم"!! ووقع يف الزان نسأل هللا العافية ..فهو كاذب يف

دعواه العاطفية ..بل وأكاد أجزم أنه أحد وحوش هذه املنطقة املسعورة ..الذي يريد أن يغرر بك

ويتالعب بعواطفك ويسحبك معه إىل منطقة اخلطر..وبعدها ال تسأيل عن النتيجة فهي آالم ودموع..
وشر مستطري!! فتجارة العواطف يف مثل هذه املواقع ..جتارة خاسرة ..وبضاعة أرابهبا مزجاة..

وضحاايها ابملئات!! واملآسي تكرر بعضها ..فاحلذر ..احلذر !..وال ختدعنك األميان الكاذبة..
والوعود الزائفة!!
خامسا :أما إن كان اللوم يقع عليك لذلك ..فاللوم يقع إن استمررت يف هذا الطريق الشائك

فاستغفري هللا ..وتويب إليه ..وابذيل جهدك -أخيت الكرمية -يف حميطك العائلي واالجتماعي  -كما

أسلفت  -وستجدين الراحة واألمن واألمان ..وستحققّي النتائج اإلجيابية إن شاء هللا.
وفقك هللا ومحاك من كل سوء ،وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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الداعية والرد على منتقديه
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/12/23هـ
السؤال

ما هي الطرق اليت ميكن أن يرد هبا الداعية على منتقديه ،إذا وجد أن انتقاده سيحدث فتنة بّي
مؤيديه ومعارضيه؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :ال ينبغي للداعية أن جيعل من نفسه رمزاً يتعصب لشخصه أتباع ،وال أن جيعل من نفسه فتنة
للناس يتعادون عليه أو يتوالون.

على الداعية أن يريب أتباعه على اتباع احلق حيثما كان ،وأ هن احلق قد يكون يف خمالفته ،وأن حيذرهم
من التعصب لشخصه ورأيه ،وأن يعلمهم فقه اخلالف كما يعلمهم مسائل العلم.

اثنياً :ال ينبغي للداعية أن يُشغل نفسه ابلدفاع عن شخصه إذا تعرض له أحد ابللمز والسخرية

واالستطالة يف عرضه وليحتسب ذلك عند هللا ،لكن ينبغي أن يزيل الشبهة اليت تثار حول موقف له

وجعلت مثاراً
يف قضية ما ،وأن يرفع اإلشكال والشبهة عن آرائه اليت كثرت عليها االنتقادات ُ
لتشكيك الناس يف داينته وفقهه؛ حىت ال يؤثر إمهال ذلك على قبول خطابه.

اثلثاً :الصرب واحللم رأس مال كل داعية ،فمن مل يصرب على أذى الناس وحيلم عنهم فإنه يهلك

ويُهلك معه الناس ،ومن رأب الصدع ودرء الفتنة أن يشيع يف أتباعه األخالق الفاضلة ،وجيعل من

نفسه قدوة هلم يف التعامل مع الشانئّي فيمسك لسانه عن القذع فيهم واالستطالة يف أعراضهم حىت

ولو ظلموه.

وهللا املوفق.
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انتكست
بسبب خالفات املتدينّي
ُ
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/12/01هـ
السؤال

شااب متدينًا بقدر ما تعنيه هذه الكلمة ،لكن حايل تب ّدل إىل األسوأ؛ بسبب خالفات الشباب
كنت ً

فيما بينهم ،واشتغاهلم بتصنيف الدعاة ،وتصيدهم ألخطائهم وتركيزهم عليها ،ورمي بعضهم ابلبدعة.

أرشدوين جزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أشكر لك أوالً تواصلك وثقتك مبوقعك( ،اإلسالم اليوم)  .وبعد:

هللا سبحانه وتعاىل خلق اجلنس البشري ،وخصه خبصوصية عظيمة ،دون سائر املخلوقات األخرى،

حيث شرفه ابلعبودية ،وجعل هلذه اخلصوصية ثواابً وعقاابً ،مث وهب هللا سبحانه وتعاىل بين البشر

عقالً يفكر ويقرر ،وأعطي ملكة االختيار( ،إان هديناه النجدين) إذاً حنن ننعم حبرية التفكري ،فال أحد
له سلطان على عقلك الذي تفكر فيه ،إال إذا سلبت هذه اخلاصية ،إما بفقدها نتيجة عارض ،أو

إلغائها بطوعك واختيارك ،فتنقاد لفكر غريك ابلتأثر والتأثري.

إذا طاملا أن هللا -سبحانه وتعاىل -قد كرمنا حبرية التفكري ،وأعطاان حرية االختيار ،واختاذ القرار،
فلماذا نلغي خاصية عقلنا..؟ ونتأثر بعقول غريان ،ونفقد بعد ذلك أمجل ما منلك ،وهو الذي عليه

مدار احلياة ،والنجاة بعد ذلك ،االستقامة والثبات على هذا الدين.

أخي الكرمي ،أنت ذكرت يف سؤالك -القصري العبارة ،الكبري املعين -أنك تبدلت بعد حسن،
وانتكست بعد استقرار ،وأتثرت مبن حولك ،مبجرد خالفات قد ال تعنيك ،مث رحت تسلط جمهرك
لرتصد عليهم زالهتم ،فعوقبت ابلنكوص على أعقابك ،مع مالحظة أنك قلت يف صدر السؤال:

عبارة لدي حتفظ عليها( ،كنت ملتزما بقدر ما تعنيه هذه الكلمة)  ،ال أدري قد أختلف معك يف

هذه العبارة ،يظهر والعلم عند هللا ،أن لديك استعداداً أصالً هلذا التحول ،فلما جاءت الفرصة ،وإذا
بك تسرع ابملبادرة ،وجعلت خالفات الشباب هي السفينة اليت عربت عليها إىل الضفة األخرى،

لتجد املربر املنطقي لتقنع به نفسك ،ومن حولك.

وإال من يتذوق حالوة اإلميان واالستقامة احلقيقية -مهما يذق بعدها من طعم -ال ميكن أن يشعر
حبالوة أحسن منه ،وهذا له شواهد عرب األجيال اليت مرت من سلف األمة وخلفها ،ويذكر عن بالل
-رضي هللا عنه -عندما سئل كيف حتملت التعذيب من قريش؟ قال مزجت حالوة اإلميان ابلعذاب

فأذاب اإلميان شدة العذاب ،أو كما قال رضي هللا عنه.
لكن ال زلت الفرصة متاحة لك ابلعودة وتصحيح املسار ،إذا استعنت ابهلل أوالً ،وطلبت منه املعونة

والتوفيق.

اثنياً :أكثر من االستغفار فله أتثري عجيب.

اثلثاً :التفكر هبذه النعمة اليت أنت فيها ،وهي نعمة التفكري وحرية االختيار ،من خالل هذه اجلارحة
اليت متلك ،وهي العقل املمنوح لك ،فلماذا تكن متأثراً بغريك وبسلوك غريك ،اجعل لك شخصية
مستقلة ،ال تقاد حببل التبعية ملن حولك.

رابعاً :أتمل مثن الثبات على طاعة هللا ،كيف سيكون..؟

خامساً :تذكر أن الشيطان لن يرتكك وشأنك ،بل سيأتيك ،ويزين لك ما حتب من أن يصدك عن
ذكر هللا ،بتزيّي ما حتب وتشتهي ،وبغض النظر هل هو موافق للشرع أم ال ،والشيطان لن يكون

انصحاً لنا مهما قال ،فهو ال حيب أحداً من بين آدم ،حىت وإن اتبعوه ،وعملوا ما يقول ،فهو يف

هناية األمر سيتربأ من اجلميع ،ويفرح إذا دخلوا معه النار ،وهللا سبحانه قد حذران منه ،حيث قال

سبحانه" :إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً ..اآلية.

وأخرياً األمر حيتاج إىل جماهدة ومدافعة ،وسؤال هللا -سبحانه -املعونة واهلداية ،فافعل ذلك لعلك
ترشد ،وتعود أدراجك إىل طريق الصواب ..أعانك هللا وسدد خطاك.

()391/19

أريد أن أخدم ديين ولكن كيف؟

اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/09/27هـ
السؤال

أان خرجية جامعة ،ولدي الرغبة يف خدمة الشريعة اإلسالمية ،إما بنشرها أو الدفاع عنها من خالل
ختصصي (اللغة اإلجنليزية)  ،لكين أجد صعوبة يف حتقيق هديف ،فأان ال أعرف كيف أبدأ؟ ومن أين
أبدأ؟ فكرت يف أخذ املاجستري يف الرتمجة ،وعندما اطلعت على احتياج اجلامعات يف بلدي مل يكن

هذا التخصص موجوداً .فأان أريد أن أقدم شيئاً مبنياً على أسس علمية صحيحة؛ ألنه وبناء على ما
درسته يف اجلامعة فذلك يفيدين كلغة ،لكن كمادة أقدمها فهذا غري ممكن ،وأان أفكر حاليا يف جمال
توعية اجلاليات ،لكين أريد الدخول وأان متمكنة ولدي خلفية أستند عليها ،فهل ميكنين االعتماد

على اقتناء الكتب ومعلومات الشبكة العنكبوتية مع اخلوف من عدم املصداقية؟ أم من األفضل أن
ألتحق جبامعة إسالمية .أرجو أن ترشدوين وجزيتم خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخيت الكرمية :أحييك أبمجل حتية ،وأسأل هللا العلي القدير أن يكلل نواايك الصادقة ابلتوفيق

والتسديد ،وأهنئك على شخصيتك وحسن تفكريك ،وعلى األهداف النبيلة خلدمة الشريعة

اإلسالمية ،وأنه مما يثلج الصدر أن يكون من بناتنا من هي مبثل تفكريك واجتاهاتك ،ولعلي أقول

لك :ال أبس مع التصميم واإلصرار على النجاح ،وأبواب النجاح مفتوحة وميسرة وهناك كثري من
ِ
سعيت لطرق الباب
األبواب تفتح ملن يريد اخلري ونفع اإلسالم واملسلمّي ،وأنت -حبمد هللا-
األول ،وهو إكمال الدراسات ،وهو توجه سليم ،إال أن عدم حتققه ال يفقدان التصميم على النجاح.
وال شك أن توجهك للتعاون مع مكاتب اجلاليات عمل طيب وتوجه سليم وال يضرك ذلك ،إذ إن

اخلدمات اليت حيتاجوهنا يف املكاتب -خاصة مع املسلمّي اجلدد -ال حتتاج ملؤهالت عليا يف اللغة

اإلجنليزية ،وهذه املكاتب -كما أعلم -حباجة للعنصر النسائي املتخصص يف اللغة األجنبية ،بل إن
العمل يف تلك املكاتب يرتكز على اللغة بشكل مبسط وهو -كما أعتقد-يتوافر لديك ،ولعلك

مبدئياً تطلعّي على الكتيبات اليت تصدرها املكاتب ابللغة اإلجنليزية اليت تعرف مببادئ اإلسالم
ومقوماته الرئيسة؛ لتدركي أنك جتيدينها بتوفيق هللا.

أما عن إكمال الدراسات العليا فالذي أعرفه أن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض

لديها مسار يف الرتمجة ملرحلة املاجستري يف كلية اللغات والرتمجة ،كما أن بعض اجلامعات املفتوحة
العربية واألجنبية تدرس هذا التخصص ،مث إنين من املؤمنّي أبن التعليم الذايت له دور مهم يف استزادة
الفرد يف جمال اختصاصه ،خاصة عندما ميلك القاعدة العلمية وهي مرحلة البكالوريوس كحد أدىن،

وهذا متوافر لديك.
أسأل هللا العلي القدير لك التوفيق ،وأن يعينك يف القيام مبا تسعّي إليه ،وأن ميدك عز وجل مبنه
وكرمه وتوفيقه ،وأن جيعل كل خطوة ختطينها يف الدعوة إىل هللا يف ميزان حسناتك.
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جديت ال تصلي ،فكيف ننصحها
اجمليب أمل اجلليل
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية /اجتماعية أخرى

التاريخ 1426/08/21هـ

السؤال

سؤايل خبصوص جديت ألمي ،فحالتها الصحية سيئة فهي ال تغادر السرير ،وحنن نقوم خبدمتها

واملشكلة أهنا أصبحت تتحسس من أي كالم وتغضب بسرعة على أتفه األسباب ،وهي ال تتكلم

معنا إال إذا طلبت شيئاً ،تظل معظم النهار مستلقية ومغمضة العينّي ،والشيء الذي يضايقنا هو أننا
ال نراها تصلي مع أهنا عندما كانت صحيحة كانت تصلي كل صالة يف وقتها ،أما اآلن فهي تقول:

إهنا ال تستطيع؛ ألهنا مريضه وغري قادرة على الطهارة يف كل وقت للصالة ،وهي تقول :إن هللا يعلم

بنيتها وحباهلا ،ولو أحلحنا عليها يف أمر الصالة تغضب ،وتقول :أال ترون حايل؟ فأحياانً تقول للذي
ينصحها ابلصالة ال أريد أن أرى وجهك ،هللا يعلم مبرضي .مع العلم أن عقلها سليم .فأرجو منكم

أن تدلوين وتنصحوين بكيفية التعامل معها ،سواء إبخراجها من الغضب الذي هي فيه ،وكيفية
نصحها للصالة ابلطريقة اليت ترحيها وال تغضبها .وجزاكم هللا عين وعن املسلمّي خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
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فقد ذكرت يف خطابك احلالة الصحية جلدتك الكبرية يف السن ،وشدة غضبها ألتفه األسباب،
وأردفت بقضية تركها للصالة مع كامل وعيها وقدرهتا عليها ولو على جنب ،وتسأل عن كيفية

التعامل معها ،وإخراجها من حالة الغضب الدائمة ،وكيفية حثها على إقامة الصالة دون إغضاهبا،
فأود أن أوضح -وهللا املستعان -عدة نقاط مهمة ،حنتاج التعرف عليها للتعامل مع املسن ،أوالً اي

أخي -رزقك هللا الرب واألجر -البد من معرفة نفسية املسن ،وكيف يفكر وماذا يريد؟ فاملسن يشعر
أبنه أصبح غري قادر على العطاء ،وأنه بعد أن كان املعيل واملنفق ،أصبح اليوم حيتاج إىل من يعوله،

وحيتاج إىل من خيدمه ،وهذا جيعل لديه حساسية شديدة ألي نقد أو إرشاد أو توجيه مباشر ،فهو

يشعر أنه عالة على اجملتمع ،وأنه ثقيل على من حوله ،وأهنم يرتقبون اليوم الذي يتخلصون منه فيه.

ولذلك ركز هللا يف وصيته ابلوالدين على هذه املرحلة العمرية ،قال تعاىل" :وقضى ربك أال تعبدوا إال
إايه وابلوالدين إحساانً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال

تنهرمها.....اآلية" [اإلسراء ]23:فركز على هذه املرحلة العمرية ،وهي حّي يبلغ الوالدان الكرب؛
ألن الوالدين يكون لديهما حساسية شديدة ،ومالحظة شديدة ألي عبارة أو حركة أو إشارة تدل

على التضجر أو الضيق أو التأفف ،فنهى عن كلمة بسيطة صغرية يف حجمها ،كبرية يف معناها ،وهي
كلمة أف ،للداللة على ما هو أكرب منها ،فتأمل معي -اي أخي -فالبد من مالحظة ما يصدر من

األبناء واألحفاد من تصرفات بدقة أكثر واالنتباه للغة ،فاملسن يالحظ ما ال يالحظه اآلخرون ،من

تعابري الوجه والعينّي كعالمات الضيق ،والضجر ،والتقرف ،والسخرية واالستعجال ،وكل هذه
اإلشارات هلا األثر البالغ يف نفسية املسن ،فهو يشعر ابملهانة وعدم االهتمام ،ويفسر بعض

التصرفات بقلة االحرتام ،والتطاول .فال بد من مراعاة حسن التصرف إبالنة القول واختيار العبارات

وإظهار االحرتام والتوقري ،وعدم االستغناء عن الدعاء ،والرضا منهما ومشاورهتما ،وإظهار الفرح

بنصيحتهما حىت وإن كانت شيئاً معروفاً ،ومطروقاً ابلنسبة للولد ،وإظهار االهتمام بسماع ما يقصان
من حكاايت قدمية قد تكون مكررة ومسموعة ،وكأهنا تسمع ألول مرة!! فهذه بضاعتهم! ال ميلكون

إال اجرتار الذكرايت ومداومة االعرتاف ابجلميل للوالدين ،وتذكريهم ابملواقف الرائعة ،والتضحيات
اليت قدموها يف تربيتهم ،وعطائهم ،وكأننا نقول هلم :إننا ما نسينا ما قدمتم من أجلنا وما جحدان
فضلكم علينا ،وأيضاً االهتمام ابلعالقة اجلسدية اليت هلا األثر الكبري يف إيصال ٍ
معان كبرية قد ال

يستطيع اللسان التعبري عنها ،مثل تقبيل األيدي والرأس والقدمّي ،أيضاً اهتمام البنات مبباشرة عملية
اإلطعام ،والتنظيف ومتشيط الشعر برفق ولطف ،وعدم ترك هذه األمور للخادمة ،وتبادل اجللوس

معها ،وإن تيسر (دون اإلضرار هبا) إخراجها للتنزه والعمرة ورؤية الناس ،وإحضار ما تشتهي من

الطعام والتنويع يف ذلك ،ونقل األخبار السارة هلا ،وكل هذا مع استعمال العبارات الرقيقة اللطيفة،

مثل اي أمي اي حبييت ،اي اتج رأسي ،هللا ال حيرمين منك ،هللا يطول يف عمرك ،هللا يدميك خيمة على
روؤسنا اي ست احلبايب اي أغلى احلبايب .قال
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تعاىل" :وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساانً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها
فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرميا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب

ارمحهما كما ربياين صغرياً" [اإلسراء . ]24-23

اثنياً :ابلنسبة لقضية الصالة فهي داخلة حتت موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،قال -

صلى هللا عليه وسلم " -من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع
فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان" أخرجه مسلم (. )49

فالواجب على املسلم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبا يقدر عليه حبسب قدرته حبسب التدرج
املذكور يف احلديث ،ولكن يف موضوع الوالدين فاألمر خمتلف ،فمقام الوالد خمتلف عن غريه من

الناس ،حيث قرر علماؤان أنه ال جيوز اإلنكار على الوالدين بغري الرفق واللّي ،ويف مثل حالة اجلدة

هذه قد يكون األجدى معها التعريض وليس النصح املباشر ،وذلك إبدارة احلديث عندها عن فضل
الصالة وحسن اخلامتة وسرد القصص املشوقة يف ذلك ،وليس بتوجيه الكالم هلا مباشرة ،حبيث
تستمع حلديثكم دون أن تشعر أن هناك نقداً مباشراً لسلوكها ،مث بعد هذا ال متلكون هلا غري ذلك،

والدعاء هلا بظهر الغيب ،فاهلداية بيد هللا ،وهللا أعلم خبفااي النفوس .و" ليس عليك هداهم ولكن هللا
يهدي من يشاء" وقوله تعاىل" :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء" .وفقك هللا لكل
خري ،فهو اهلادي إىل سواء السبيل ،واحلمد هلل رب العاملّي.
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كيف أتعامل مع هؤالء؟
اجمليب مرمي الثمايل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/08/15هـ
السؤال

أواجه يف حيايت -وخصوصاً يف عملي -مناذج من الناس ال يطاقون؛ فهم مزعجون ،أاننيون،

متكربون ،ومعقدون ،وتصرفاهتم تثري غضيب ،فأرجو أن ترشدوين كيف أتعامل معهم؟ وكيف أطبق

معهم اآلية الكرمية اليت تقول" :وجادهلم ابليت هي أحسن" ،واآلية الكرمية" :ادفع ابحلسنة السيئة فإذا

الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم" خصوصاً أهنم من النوع الذي ال يعرتف ابخلطأ ،وال يرضى

االهنزام ،ومن الذين خيطئون وحيسبون أهنم حيسنون صنعاً .وجزاكم هللا عين كل خري.

اجلواب

يواجه اإلنسان يف حياته كثرياً من املواقف ،يعجز يف الغالب أن يغريها؛ ألنه يف احلقيقة ال ميلك هذه

يغري
املواقف ،وال ميلك هؤالء األشخاص (الذين ال يطاقون) على حد تعبري السائلة ،وابلتايل عليه أن ّ
من طريقة تفكريه جتاههم.
وأكثر من يعانون من ذلك هم أولئك األشخاص الذين ينظرون ملن حوهلم دائماً بعّي املثالية ،ونقد

أي أمر سليب أو خاطئ .ودائماً يشعرون مبسؤولية تصحيح األوضاع من حوهلم ،ولذلك فهم كثرياً ما
يضطربون يف عالقتهم مع من حوهلم ،ومع أي وضع جديد.

ِ
جنحت يف التعامل
أان لن أوجه لك حالً يف كيف تتعاملّي مع هؤالء الذين (ال يطاقون) ألنك حىت لو
معهم فتصادفّي غريهم.

املهم هنا -اي عزيزيت -أن ترحيي نفسك ،وال حتكمي على اآلخرين من خالل إطارك .حىت لو كان
إطارك صحيحاً ،وكل من حولك كان خمطئاً.
انتبهي ملا يدور يف عقلك من أفكار جتاه اآلخرين ،وتقبليهم يف احلدود اليت ال تؤثر على شخصيتك،
وال على منهجك السوي .أعانك هللا ،وسدهد على طريق احلق خطاك.
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أجيد إسداء النصائح..واعجز عن تطبيقها!!!..

اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1423-2-19
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ابختصار ،أعاىن من مشكلة ال أدري كيف أشخصها( .ممكن تسميتها "عدم القدرة على التطبيق".
أستغرب من تصرفايت وردود فعلي يف كثري من املواقف .فمثال إذا سألين أحد عن الكيفية اليت عليه

أن يتصرف هبا يف موقف ما (مع زوجته أو ابنه أو صديقه) ألرشدته إىل ما هو من احلكمة .لكين إذا
وضعت يف نفس الوضع الذي سئلت عنه يف السابق ،ال أطبق ما أعلم أنه من احلكمة .بل أتصرف

بطريقة عوجاء ال حكمة فيها وال بعد نظر .مع العلم أبين أريد التحسن إىل األفضل وأحاول جاهدا
نفسي يف ذلك.
واملشكلة أين أحفظ األحاديث النبوية اليت تنهى عن الغضب وحتث على حسن اخللق والعالج بقول
"أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم" والوضوء واجللوس (إن كان واقفا) .

ولكن املشكلة أنين ال أطبقها يف حّي ضرورهتا!!!

وبفضل هللا علي ،أحاول أن أصلي يف املسجد كل الفرائض وأحاول احملافظة على أذكار الصباح

واملساء .وأحاول نصح الناس (مع تقصري يف ذلك)  .وضمريي يؤنبين جدا خصوصا من اجلانب
الدعوي ،حيث تصرفات اإلنسان هلا أتثري أبلغ من كالمه وأخشى أن تكون تصرفايت هتدم ما أريده

حقيقة.

هل من املمكن السيطرة على الردود الفعلية السريعة وابلتايل الرتيث يف الكالم ووزنه وضبطه؟ (يف
كثري من األحيان أعلم أين منفعل وأن ذلك ليس ابجليد)

السؤال :إمجاال ،كيف أطبق ما تعلمته من أحاديث سلوك املسلم؟

وجزاكم هللا خريا،،،

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد  ...وأما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوال :يظهر يل من سؤالك احلرص األكيد على النهوض والرفعة والسمو أبخالقك وتصرفاتك
وسلوكياتك ،وهذا احلرص اجلاد هو وأمي هللا اخلطوة الضرورية األوىل النتشال سلوكياتنا مما هي فيه

والرفعة هبا إىل املكانة اليت ترضي خالقنا أوال وترضي حاجتنا النفسية اثنيا مث اآلخرين احمليطّي بنا
اثلثا.

صدقين انك هبذا اهلم الذي تعيش فيه إلصالح سلوكياتك وحالك أنك يف الطريق الصحيح ويف
اخلط السليم ،أما املغرور بذاته والذي يراها على حق دائما أو حىت ال يعرتف بوجود نقص عنده هذا

هو الذي لن يتطور ولن تصلح حاله بل وسوف يسأم احمليطون به من التعامل معه والعيش جبانبه.

اثنيا :يشكو كثري من الناس كما تشكو من السهولة يف إبداء الرأي حول موضوع معّي والكالم فيه

بل حىت اإلجادة التامة يف طريقة طرحه وتناوله من خمتلف الزوااي ،ولكن األمر الصعب الذي

يواجهونه هو يف عملية العمل والتطبيق ،والناس خمتلفون جدا يف هذه الناحية وغالبا ما حيكم هذه
املسألة لدى اإلنسان عدة أمور منها على سبيل املثال-:
•االستعداد النفسي ودرجة الثقة ابلنفس لدى الفرد.

•التنشئة االجتماعية ومدى االستقرار النفسي واألسري يف املراحل العمرية األوىل.
• اخلربات الفردية واملشاركات يف شىت األنشطة احلياتية سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو
غري ذلك.
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• درجة االندماج يف اجملتمع من حولنا والتفاعل الوجداين والنفسي أو اجلسدي واحلركي مع البيئة
املعيشية احمليطة.

• اجلرأة وعدم اخلوف من الزلل أو الوقوع يف اخلطأ أو اخلوف من انتقاد اآلخرين.
هذه وغريها تساعد الفرد يف احلقيقة على القدرة يف عملية السرعة يف التطبيق العملي ملا ميكن أن
نسميه ((التفاعل املباشر والسريع)) لكل ظرف قد مير به من حوادث سلوكية أو تصرفات خمتلفة

تكون مفاجئة له ومل يكن قد استعد ملواجهتها ابلتصرف املطلوب أو التفاعل السليم أو املنضبط
واحلكيم.

اثلثا :استشعارك ألمهية تطبيق ما تعلمه من آايت قرآنية وأحاديث نبوية أمر حممود ،ولكي تصل إىل
هذه املرحلة عليك مبالزمة أمرين مهمّي مها :بقاء هذا الشعور دائما يف خميلتك وحال تصرفاتك،

ولكي حتافظ على هذا الشعور حتتاج إىل األمر اآلخر وهو حماولة املران والرايضة وأقصد ابلرايضة هو
ترويض النفس على فعل األمور احملمودة فالنفس حتتاج دائما وابستمرار إىل معاهدة ومالحظة كي ال

تغفل وال تنسى.

ذلك الشعور بضرورة العمل ابلعلم وذلك التمرين املستمر ستجد نتيجته فيما بعد وتيقن أنك

ستفشل مرة وتنجح أخرى ولكن يف النهاية ستجد التغيري حتما ،وشاهد ذلك قول الرسول صلى هللا
عليه وسلم (إمنا الصرب ابلتصرب واحللم ابلتحلم) أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وفقك هللا حلسن املعشر وحسن اخللق،،،،
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املسلمون يف املهجر
اجمليب د .حسن احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1423-7-25

السؤال

لدينا يف املركز اإلسالمي هنا خمتلف اجلنسيات من اإلخوة املسلمّي وخمتلف الطوائف اإلسالمية من

سنية وشيعية وغريهم .إمام املسجد إنسان فاضل وخريج اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة والقانون
هنا يسمح بكل شيء وقد منعنا مجيع الطقوس البدعية واقتصران فقط على الصلوات اخلمس

واجلمعة والعيدين منعاً للمشاكل.

نرجو توجيهنا إىل الطريق الصحيحة يف التعامل مع هذا االختالف من اجلماعات؟ وما حكم تقدمي

أحد املسلمّي إىل احملاكم القانونية إذا بدرت منه بعض األخطاء حبق املركز اإلسالمي؟.
وهللا حيفظكم ويرعاكم،،،،

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد-:

فانتم  -أعانكم هللا وسدد خطاكم  -على ثغر يف هذا القطر النائي من العامل ،وعليكم مسؤولية
توطيد أركان اإلسالم ،ونشر تعاليمه ،ومحاية جنابه والذب عنه ،ومقارعة أهل الباطل ابألساليب

املناسبة اليت حتقق املصاحل املرجوة ،وتدرأ املفاسد املتوقعة قدر اإلمكان .وما ذكرته من وجود أخالط

من املنتسبّي إىل اإلسالم يف هذا املركز يقع عادة يف املناطق اليت يكون املسلمون فيها قليالً ،حبيث

ال تستقل كل طائفة مبساجد ختصها ،وقد يكون بعض املخربّي استغل القانون العام ،ومل يتنبه الذين

أسسوا هذا املركز إىل صياغة قانون خاص به حيميه من تد ّخل أمثال هؤالء فيه ويف سياساته وجمالسه.

وفيما يلي أذكر لكم بعض التنبيهات وأرجو أن تكون عوانً لكم بعد هللا يف انتهاج أسلوب أمثل يف

التعامل مع هذا الواقع.

أوال -:ينبغي لكم مالحظة أن قدراً من األذى الناتج عن وجود هذه األخالط من الناس أمر يصعب
جتاوزه ،ولكن ميكن ختفيفه وحتييده ابألساليب املناسبة.

اثنياً -:هؤالء املخالفون هم يف الغالب جهلة رعاع ،وإن تظاهروا بغري ذلك ،وهم حمل للدعوة،

والتأثري عليهم ممكن إذا أحسنتم التعامل ،فالعالقات الشخصية ،واحلوار اهلادئ غري املتشنج وعدم
املبادرة بتخطئة آرائهم ومذاهبهم بل مناقشتهم ابحلجج وعدم إغالق الباب واملفاصلة ،إال بعد
استفراغ الوسع ،والوصول إىل قناعة أهنم متعصبون مشاغبون ،ذوو كيد ،وهذا يف الغالب يكون يف

قيادات هذه الفرق وعلمائها ،ال يف العامة منهم .وال يهولنكم حجم البدع عندهم ،فهم مقلدون ،رمبا
مل يدعوا من قبل أبسلوب علمي فيه احلكمة والرمحة والعلم ،وسعة األفق واملصابرة وإعطاء الوقت

الكايف .وال ينبغي ملن حياورهم أن تكون بينه وبينهم مواقف سيئة مسبقة.

اثلثاً -:ويف هذه األثناء ال تشعروهم ابلغربة والعزلة ،بل ختريوا منكم فئة يقصدون إىل خمالطتهم

ومؤانستهم ،رجاء انتفاعهم وهدايتهم .واحتسبوا يف ذلك األجر عند هللا .وال حرج أثناء ذلك من

شهودهم الصلوات واملناسبات يف املركز.

رابعاً -:وإذا اعرتض أحد منهم على بعض ما يسمع ،فلتكن هذه املسألة حمل حوار بينكم على

الصفة اليت ذكرت من قبل وهبذا جتمعون بّي االستمرار يف بيان احلق ونشره ،وبّي حماورهتم وعدم

قطع احلبال بينكم وبينهم.
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خامساً -:يف الوقت نفسه حاولوا أن جتتمع كلمتكم ،وأن تضموا إليكم األقرب فاألقرب إىل آرائكم
خاصة من املساملّي الذين ال يهتمون مبثل هذه اخلالفات  ...وكونوا صفاً واحداً يف الدورات

االنتخابية حىت تتمكنوا من اإلمساك بكل املسؤوليات وتقوموا ابلتوجيه ،ومحاية رواد املركز من

اخلرافات والبدع بشكل قانوين .وحىت إذا حتقق لكم ذلك فال تتخلوا عن احلكمة يف معاجلة األمور

معهم ،واعلموا أهنم سيخسرون يوماً بعد يوم ،إذا كانت مواقفكم حكيمة وهادئة  -مع حتقيق

أهدافكم  -ومواقفهم هم فوضية متشنجة ،وهبذا سيخسر أتثريهم يف الناس ،وقد أييت اليوم الذي
يطالب فيه عامة رواد املركز ابختاذ إجراءات حازمة جتاههم ،وحينئذ ميكن أن يتوىل غريكم مواجهتهم.
سادساً -:عادة ما يكون القانون العام مرانً حبيث يسمح حبماية املؤسسات الدينية بناء على ما

يتضمنه دستور هذه املؤسسة أو تلك ،أي أن من حق املؤسسّي للمركز اإلسالمي أن ينصوا يف

دستور املركز أنه خاص أبهل السنة واجلماعة ،وال حيق لغريهم من الرافضة أو الصوفية مثالً ..أن

يكونوا أعضاء يف جمالسه وال أن يتولوا فيه مسؤولية  -أايً كانت  -فإن كان شيء من ذلك موجوداً
يغري هذه الفقرة يف
فهو ضمانة هلذا املركز ..وينبغي أن ينص أيضاً على أنه ليس من حق أحد أن ّ

الدستور ،وأنه ال جيوز التصويت عليها  -بتعديل أو إلغاء .وهذا موجود يف القوانّي املنظمة للمراكز
اإلسالمية يف أمريكا فيما أعلم.

سابعاً -:وبناءاً على ما سبق فإنه يف حالة عدم جدوى احللول السابقة من املالطفة والدعوة والصرب

واحملاورة ،مث التجاهل ،مث التحذير  ...إذا مل ينفع شيء من ذلك فإن االستعانة ابلسلطات يف كف
أذى من يعاند منهم أمر ال حرج فيه ،لكن يتخذ من اإلجراءات ما يكفي لكف األذى الذي ال

حيتمل ،ويعاقب الشخص األسوأ ،حىت يكون عربة لغريه ،فإن مصلحة تعليم الناس دينهم وعدم

التشويش عليهم ،وجعل املركز مناخاً مالئماً للدعوة  ...كل ذلك مصلحة عامة .وشكاية شخص أو
أشخاص يتعمدون تفريق الصف وإاثرة الشبه بعد استفراغ الوسع معهم  -مفسدة خاصة واحلفاظ
على املصلحة العامة املتحققة مقدم على ما تتضمنه الشكوى من مفسدة يسرية يف حق أشخاص

يستحقون العقاب .خاصة أن الطرفّي حمكومان بقانون وضعي ،وال سبيل إىل دفع األذى إال بسلوك
هذا السبيل.
اثمناً -:وحنن يف "موقع اإلسالم اليوم" يسعدان التواصل معكم فيما حيقق املصلحة لديننا وأمتنا.

وأنمل أن تبعثوا إىل املوقع ما لديكم ولدى املسلمّي يف "نيوز الند " من مشاركات واستفسارات،

وأن تكتبوا أو تشجعوا غريكم على الكتابة عن أحوال املسلمّي هناك للتعريف هبم يف املوقع.
وفقكم هللا وأعانكم على محل أمانة الدعوة واإلصالح،،،،
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قلة االمتثال
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم
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التاريخ 1423-8-13
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

اإلخوة األفاضل!!

قلة االستجابة والتأثر للتحذيرات والتوجيهات اليت يطرحها املربون والدعاة واملعلمون تعترب مشكلة

حتتاج للبحث عن أسباهبا فما توجيهكم حيفظكم هللا.
اجلواب

أيها األخ الكرمي..

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

شكر لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "
ً
ليس الطالب فقط هم الذين يتميزون بقلة االستجابة للتوجيهات والتحذيرات اليت توجه إليهم..

صحيح أن هذا أمر ابرز فيهم حبكم السن واملراهقة والنشاط احلركي والدوافع السلوكية القوية اليت
توجد يف هذه الفئة العمرية من اجملتمع ولكنه يوجد وبكثرة لدى غريهم من أفراد اجملتمع.
قلة االستجابة ليست ألهنم طالب بل ألهنم يف عمر وسن معّي جيب تفهمه ودراسته ومن مث التعامل

معه.

لألسف جيهل كثري من الدعاة الفضالء واملشايخ الكرام واملعلمون األفاضل دور السن يف برجمة

السلوكيات والتصرفات وما تتميز به كل مرحلة من املراحل العمرية من حّي الوالدة إىل بلوغ الرجولة

وسن الرشد من تنوع يف شكلية وصفة هذه السلوكيات.

سن املراهقة أبنواعها الثالث " املبكرة واملتوسطة واملتأخرة " لكل نوع منها ما يناسبه من التعامل

والتوجيه ..فما يصلح مع أحدها قد ال يصلح ابلضرورة مع األخرى .وما يتوقع من كل فئة من
سلوكيات قد ال يتماثل ابلضرورة مع الفئات األخرى ..هذا من جهة.
األمر األهم يف نظري أننا جمتمع توجيه وحتذير وأمر وهني وقهر وإجبار وحتكم ،جمتمع كالمي أكثر

منه جمتمعاً عملياً ..حنب الكالم والتنظري وهنرب من العمل والتطبيق نوجه األخالقيات ملختلف

شرائح اجملتمع ابللسان ويغيب متاماً التوجيه ابلسلوك وابلعمل ابلقدوة الصادقة وليست الكاذبة

وأقصد ابلقدوة الكاذبة كل تصرفاتنا وسلوكياتنا مع أفراد اجملتمع ..سلوكيات املدرسّي واملربّي مع

بعضهم البعض غري متماثل حبضور الطالب وغياهبم ..يطلق املريب واملعلم واألب لنفسه العنان يف

السلوكيات غري املتحفظة وغري املتزنة إذا غاب عنه الرقيب " وأقصد ابلرقيب هو ذلك الطفل أو

املراهق الذي جيب أن يرى يف ذلك املريب القدوة احلسنة وإذا ما كان يف حضرته تغري االجتاه يف

السلوكيات متاماً.
هذا ما أقصده ابلقدوة الكاذبة إذ الصادقة هي اليت جتعل النفس هي الرقيب وليس وجود القاصرين
أو تغيبهم عن النظر،

حنن مجيعاً يف هذا اجملتمع "ولعله سبب ختلفنا " نعاين من القصور يف العمل نقول وأنمر ابلفضائل

وحنن أبعد الناس عملياً عما أنمر ونسعى إليه ،حن ّذر من الغش وحنن منارسه ليل هنار ولكن بطرق غري
مباشرة كي ال نقع يف احلرج ،ولذلك ال نسعى يف التحقق من هذه الطرق.
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يتحّي فرصة وجود طرق ملتويه تساعدان على التعامي عن
حن ّذر من احلرام وأكل احلرام والكثري منا ّ

مشروعية تلك الطرق وغريها الكثري،..والذي يزيد هذه املشكلة تفاقماً واتساعاً هو براعتنا وقدرتنا

العجيبة عن البحث عن التربيرات والتعليالت حىت ولو كانت واهية ،بل إنه حىت مع ارتكاب الذنب

والفعل السيئ ال جند كبري عناء يف البحث عن تربيرات واهية نعلّل هبا أنفسنا وال نعلم أن إبليس هو
صاحب هذه الوسيلة إذ بدأ ابلتربيرات والتعليالت مربهنا صحة عمله مبعصية هللا فبدالً من أن

يستغفر ويعرتف يقول " أان خري منه خلقتين من انر وخلقته من طّي " أما الطرف اآلخر ومها آدم

وحواء فكان جواهبما االعرتاف وهذا هو األصل يف األعمال ولذلك فإن املشاكل والتخلف والرتدي
يف اهلاوية للمجتمع أبكمله لن يتوقف من وجهة نظري ما دام كل إنسان لديه االستعداد التام

للبحث عن مربرات ألعماله حىت ولو كان خطأها واضحاً كما الشمس يف رابعة النهار.

ومن جانب آخر فإننا نعاين أيضاً من مشكلة أراها يف اتساع مع الوقت ذلك أننا هنتم ابلنافلة على
حساب الواجب ،إذ يتثاقل املريب واملعلم عن أداء واجبه وعمله اليومي بشكل واضح ..بل ويصل
ابلبعض منهم إىل التحايل على العمل وأداءه ..لكننا جنده يف نفس الوقت نشيطاً ابرعاً ابألمور

النافلة خارج وقت الدوام ووقت العمل كاألعمال اخلريية واجلمعيات التوعوية والدعوية ..وكأن األجر

ال يكون إال ابألعمال التطوعية فقط.
هؤالء الطالب هم املرآة املعاكسة هلؤالء املعلمّي واملربّي ولذلك فالسؤال جيب أن يوجه إىل املربّي
واملعلمّي أنفسهم مبدى التزامهم يف استجابتهم للتوجيهات والتحذيرات القرآنية والنبوية أم هي فقط
سلوكيات آنيّة أمام الطالب ومكاييج خارجية يلتزمون هبا كإحدى متطلبات العمل سريعاً ما

يتخلصون منها حاملا ينعتقون من ذلك العبئ الوظيفي الذي فُرض عليهم ،ولذلك فإن اليسر كل
اليسر يف التوجيه والتنظري ويصدق ذلك ويكذبه العمل.
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اجلدية مع الناشئة!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1422/5/4
السؤال

أن املتأمل يف حال الناس بصفة عامة والناشئة بصفة خاصة يلحظ بعدهم كل البعد عن اجلدية

وإغراقهم يف اهلزل واللعب واتفه األمور!!! ومن أراد التغري هل يعتمد على اجلدية وهو يعلم أنه هبذا

لن يستمروا معه يف الطريق أم يعتمد على الرتويح والتلطف هلم مع بعض التجاوز عن زالهتم يف سبيل

بقائهم معه وبعدهم عن الشر لكن سيكون تغريهم متأخر وتكوينهم ركيك.

مالحظة :أان أعمل يف حقل دعوة الناشئة ..أرجو التكرم ابلرد ولكم جزيل الشكر..
اجلواب
اشكر لك ثقتك .واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد
أما عن استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :غلبة اهلزل وعدم اجلدية ..ورمبا السطحية على كثري من الناس ..هو أمر ملحوظ ..ومشاهد..
وأسباب ذلك كثرية ومتداخلة وليس هذا جمال بسطها ..وهنا يكون التحدي أمام من حيملون هم

الدعوة واإلصالح كبرياً ..ويتطلب عملهم قدر كبري من املهارة يف التعامل واالستقطاب ..والتحفيز.

اثنياً :التغيري اي عزيزي ..ال أييت يف يوم وليلة ..وأتكد أن الذي أييت سريعاً يذهب سريعاً ..والعربة هنا
يف النهاايت والقناعات الثابتة والراسخة ..أما املسايرة وااللتزام الشكلي ..دون انتماء حقيقي
للمنهج واعتزاز كبري فيه واستعداد لتحمل تبعاته ..فال يعول عليه.

اثلثاً :لكل ذلك ..فالتعامل مع الناشئة حيتاج إىل سعة ابل وطول نفس ..وحتمل لنزقهم وهزهلم

أحياان ..بل وفتح اجملال هلم لذلك حىت ال ميلوا..فهم أبناء زماهنم ومرحلتهم ..والنفس ـ أخي الكرمي ـ
جبلت على رفض القيود الكثرية !!..خاصة وأن البدائل السيئة متوفرة بكثرة ..ودواعيها أكثر من أن

تعد!!.

رابعاً :خنطئ كثرياً بتصوران ـ أحياانً ـ أننا نستطيع أن نربمج حياة هؤالء الناشئة بشكل آيل ..فيكون

للحديث وقت وللدعابة وقت ولالبتسامة وقت ولاللتفات وقت ..وللجلوس ..وللقيام !!..هذا من
دواعي نفورهم ..ولذلك هم يستمروا ما دام املقابل ميلك األرحيية وسعة البال ..والتغاضي أحياان
وعدم التدقيق الصارم على كل شاردة وواردة ..خاصة يف هلوهم وتعليقاهتم وضحكاهتم الربئية..

وحبذا لو وضع الربانمج مفتوحاً يتخلله أوقات اجلد ..وليس العكس.

خامساً :يكفيك ـ أخي الكرمي ـ شرفاً ..وأجرا عند هللا تعاىل إبقائهم معك بعيدين عن مواطن الزلل
واالحنراف ..وأتكد أن للمرحلة ظروفها ..فمىت ما جتاوزوها وهم وسط هذه األجواء الطيبة..

فسيستعدون تكوينهم اجلاد اإلجيايب إبذن هللا.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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الرتدد يف تربية الطالب!!!..
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1422/5/22
السؤال

احلمد هلل الذي من علينا بنعمة اهلداية وكذلك شرفنا خبدمة هذا الدين وبعد فأان عندي جمموعة من

الطالب أسعى إىل تربيتهم الرتبية اإلسالمية ولكن أيتيين بّي فرتة وأخرى هاجس ابن اترك هذا العمل
بدافع أين لست أهال هلذا من حيث اإلخالص والتجرد يف العمل وكذلك من حيث أىن ليس لدي

خربة كافية يف هذا اجملال أرجو مساعديت وجزاكم هللا خريا
اجلواب

هذا منصب عظيم ،ومنة كربى ،وإنين أعجب ،حيث قبل قليل كتبت لعدد من األخوة يشتكون ألواانً
إيل بعض هدوئي وتوازين ،فاحلمد هلل ،وأوصيك ابلثبات
من االحنراف والذنوب ،فإذا برسالتك تعيد ّ
واالستمرار وأال تلتفت هلذه اهلواجس فهي من طبيعة البشر ،وهي حمدودة إذا محلتك على lمضاعفة
اجلهد يف تصحيح النية وجتريد اإلخالص ،وعلى تكميل نفسك ابلعلوم النافعة واخلصال الطيبة،

وعلى أن تكون قدوة يف قولك وفعلك …

ٍ
حينئذ أغلقت عن نفسك ابب
ولكنها قد تكون مذمومة إذا محلتك على ترك ما أنت عليه ألنك
خري وحرمت هؤالء الشباب من الفائدة ،ومل تتحقق لك يف مقابل هذا شيء نرجوه.

إن الدعوة عبادة ،بل هي من أعظم العبادات ملن صحت نيته.

وصحة النية ال تعين أن يكون الداعية مطمئناً ابلضرورة إىل حسن مقصده ،فما زال السلف يتهمون
نيا هتم وخيافون على أنفسهم ،بل كانوا خيشون النفاق كما قاله ابن أيب مليكه وغريه.

لكن مل ينقل أن أحداً منهم ترك عمل الصاحلات هلذا ،بل ع ّدوا ترك العمل الصاحل خشية الرايء خطراً
جيب اجتنابه ،كما هو منقول عن الفضيل رمحه هللا.
وال جيمل ابملرء ترك الدعوة ليكمل نفسه ابلعلم أو ابلعمل ألن الدعوة عون على ذلك ،وال حرج أن
يعلم اإلنسان شيئاً ما رزقه هللا عليه ،وهو ي الوقت نفسه يتعلم شيئاً خفي عليه.

ومن اخلطأ أن يرى اإلنسان نفسه غري حمتاج إىل التعليم كائناً ما كان فضله وعلمه.

فواصل طريقك ،،ووسع نشاطك واجتهد.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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أان داعية  ...وعندي حساسية زائدة
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1422/7/4

السؤال

أعاين من مشكلة نغصت حيايت وهي أنين داعية معروف عند عدد كبري من الناس ،وابتليت ومل أكن
كذلك ابحلساسية الزائدة إىل درجة أنين أأتثر ابلكالم وأحلله وأحزن بسبب ذلك وقد قاطعت عدد
من أصدقائي اليت تربطين هبم عالقة تزيد عن عشر سنّي وأان أعلم أن هذا خطأ ولكن ال أستطيع

تغيري نفسي وال أستطع االعتذار حيث أشعر أن ذلك نقص يف شخصييت أنين ال أنسى املواقف

وأشعر أن أصدقائي ال حيبونين وال حيرتمونين فمثالً :إذا احتجت وساطة يف أي مكان ومل أجد تعاون
من أصدقائي أو أقاريب أو أي عذر مقنع يل أقاطعهم يعين (أمجدهم) أما السالم والزايرة الرمسية

خصوصاً األقارب فأين ال أقاطعها لقد أصبحت أشعر أن عندي مرضاً نفسياً واملشكلة أنين متعلم
وشيخ جلملة كبرية من الناس وحىت ال أظلم نفسي حتصل معي أخطأ من اآلخرين ولكين أأتثر وال

أنسى وغريي يتأثر وينسى أرجو إعطائي حلوالً عملية ..وهللا حيفظكم.

اجلواب

أخي الكرمي أرى أنك حكمت على نفسك ابلفشل يف حل املشكلة فكيف تريد أحداً أن يساعدك

فاملشكلة ال حتل إال إذا كان لديك استعداد للحل وأهم شيء للمريض إذا أراد أن يشفى من مرضه،

االعرتاف ابملرض ،أما إذا قال ال فلن يشفى منه وأنت اعرتفت ابملرض لكن حكمت على نفسك

ابملوت والفشل وأغلقت نوافذ العالج بقولك ال أستطيع تغيري نفسي من قال لك أنك ال تستطيع
تغيري نفسك..؟ فإذا كنت تريد أن تغري نفسك فقل سأحاول وسأجنح أما طريقتك هذه توحي أبنك

مراتح للحالة اليت أنت فيها وحتاول أن تقنع ضمريك الذي يؤنبك أبنك ال تستطيع اي عزيزي يقول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إمنا العلم ابلتعلم واحللم ابلتحلم) فال شيء مستحيل وال تنتظر من

أحد وصفة سحرية كما يقال لتتغري وتصري خالف ما أنت عليه ويظهر أنك مصاب بداء العجب يف
نفسك حيث أنك داعية معروف حسب قولك والداعية اي أخي من مساته التواضع ولّي اجلانب أين

أنت من أخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقبله أين أنت من قول احلق تبارك وتعاىل

(والكاظمّي الغيظ والعافّي عن الناس وهللا حيب احملسنّي) وقوله تعاىل (وال تستوي احلسنة وال السيئة
ادفع ابليت هي أحسن ،فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ،وما يلقاها إال الذين صربوا وما

يلقاها إال ذو حظ عظيم) فأنت تشكو من الوسوسة اليت أوردت عندك عدم الثقة يف النفس بسبب
شيء ماء تكبته فأردت التنفيس عن نفسك وإذا أخذت املسألة من زاوية املصلحة البحتة فإنك

ستشفى إبذن هللا كيف..؟

إذا انلك من أحد سوء إما بقول أو فعل مث عفوت عنه وساحمته فلك أجر عظيم وإذا انل أحد منك
أذى ابدرت إىل االعتذار منه فإنك تكسب مرتّي ،األوىل أنك تزيل ما يرتتب على هذا األذى من
ً

عتاب ويرضى عليك خاصة إذا كان ال يعلم ،والثاين أنك تكسب حمبة قلب هذا ابالعتذار منه ،وال
تقول هذا تنظري خيايل جرب وسرتى النتيجة.

االعتذار اي أخي ال حيط من قيمة الرجال أبداً ،وابلعكس كلما وثق املرء بنفسه زادت مساحة

االعتذار لديه دون خجل ولكن الضعيف هو الذي جيَب عن ذلك وأظن أنك متلك مقومات ذهنية

وعقلية رائعة فال جتعل نفسك فريسة لوساوس الشيطان.
آمل أن نسمع منك مرة أخرى أبنك حتسنت إىل األفضل .رعاك هللا.
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الشباب وجواالت اجليل الثالث ..بّي املنع والتحذير
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/07/03هـ
السؤال

حنن مشرفون على حلقة لتحفيظ القرآن ،وكما تعلمون -حفظكم هللا -أننا اليوم نعايش انفجاراً
معلوماتياً رهيباً ،وتكنولوجيا متطورة جعلت العامل بّي يدي الشباب ،وابلتحديد جواالت اجليل الثالث
واإلنرتنت وغري ذلك ،فهل ننصح الشباب وحنذرهم منها ومن خماطرها ،أم حناول منعهم من

استخدامها ،ونقول هلم :إن هذا حرام؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
التحذير من استخدام تلك التقنيات يف الشر واجب ،وتذكريهم بوجوب تقوى هللا يف استخدامها

مهم ،والتأكيد على ذلك كل حّي ضروري ،وتوعية اآلابء مبخاطرها وتذكريهم مبسؤولياهتم مما يعّي يف
ذلك ،لكن ال ينبغي أن يشعر مقتنيها منكم بنظرة ِ
سوء ظ ٍن به يف استعماهلا ،وال ينبغي أن يسمع
منكم كلمة ِّ
تعرض بذلك ،فهذا حيرج الشعور وال يريب وال يزجر ،بل رمبا كان ذلك منظراً ومزهداً يف
مصاحبتكم فتخسروا صاحبكم.

أما منعهم من استخدامها فغري ُجم ٍد؛ ألنه سيكون مؤقتاً بوقت حضوره معكم ،فمن ذا مينعه من ذلك

إذا فارقكم؟!

ومن املستحسن يف هذا أن تقرتحوا على من يقتين شيئاً من ذلك أن جيعله وسيلة مؤثرة يف الدعوة إىل

سرة ال يكلف نشرها ماالً وال جهداً.
هللا ،واملواد يف هذه كثرية متي ه
وفقكم هللا ،وأصلحكم وأصلح بكم.
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مشكليت يف احملرك الذايت
اجمليب د .حسن احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1423-5-8

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
أان شاب ومن هللا علي ابهلداية منذ فرتة ليست ابلقصرية ،بدأت من ذلك الوقت ابستدراك ما فات
من العمر وكان التطور ملحوظا حىت من هللا علي ابملشاركة يف حقل الدعوة إىل هللا ،ولكن املشكلة

تكمن يف ضعف احملرك الذايت لدي حيث أثر ذلك على عالقيت مع هللا وكذلك التقصري يف بعض

املهمات الدعوية!!!..

ما توجيهكم فضيلة الشيخ لعالج هذه املشكلة؟!

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد:
فإن العبد يف جهاد مع نفسه وشيطانه وما حوله من األشياء وبقدر يقظته لنفسه ،وحزمه وحسن أتنيه

لألمور يفلح ويرتقى يف مراقي الكمال ،مصداق ذلك قوله سبحانه( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا) والنفس هلا شده وفرتة وإقبال وإدابر ،فمن كانت حاله إىل العمل واجلد أقرب وهي أغلب
حاله فهو على خري ،ويرجى له املزيد ،ومن كان بعكس ذلك فلينظر أي شيء قعد به عن العمل

وتعاهد النفس ابلتزكية فقد تكون شهوة خفية ،وقد تكون معصية مال إليها القلب ،واستمرأ املرء
فعلها خفية عن الناس..فإايكم وحمقرات الذنوب .وال تنس نفسك عن عبادة السر ،وإصالح

السريرة وحسن الظن والورع ،فإهنا ما جاورت قلب امرئ إال وصل إىل مقصوده ،ووفق إىل كل خري

حىت وإن عجزت عنه حيلته.

واجتهد يف العمل ،فإنه يقطع اهلواجس والوساوس ويعلي اهلمة ،وهو خري عالج ملا جتد من خواطر.

كيف ال وحاجات األمة ومشاكلها ال تتناهى..فمن مل حيرك مهته حال األمة ،وما يرى من مصائبها،
وما عليه الناس من اجلهل والغفلة والفسوق  -إال من رحم هللا منهم  -وجيعل من ذلك مهيجاً على

الدعوة واإلصالح ،والبعد عن الرتف وإهدار األوقات ،والدوران حول ألذات فلن تفلح فيه موعظة

عابرة أو كلمة موجزة .ولكنها الذكرى إذا وقعت من النفس موقعاً حسناً أمثرت خرياً كثرياً.
فالعمل العمل ..واإلخالص اإلخالص .أسأل هللا يل ولك التوفيق.
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أجد هذا األمر صعباً علي!!..
اجمليب د .حسن احلميد

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1423-4-27

السؤال

مشكليت حيث إنين يف البيت ال أستطيع أن آمر ابملعروف وأهني عن املنكر بسبب إنين أصغر إخوان

يف البيت والوحيد من بينهم امللتزم إن شاء هللا .حيث عندي إخوان يكربونين يف السن ال يصلون إال
يف يوم اجلمعة وأان غري قادر على نصيحتهم
أفيدوين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فاحلمد هلل أن وفقك لسلوك سبيل املؤمنّي ،وحفظك مما وقع فيه بعض من ذكرت من أهل بيتك.

وإين أذكرك أبمور:
أوالً :كن قدوة حسنة ألهل البيت حىت حيرتموك ،ويتقبلوا منك التوجيه .فالقدوة أعظم طرق الدعوة
واألمر ابملعروف.

اثنياً :حاول أن هتدي عليهم أشرطة وكتيبات ومطوايت فيها قصص ومواعظ مناسبة حلاهلم واتركها يف
البيت وال تستعجل عليهم.

اثلثاً :انظر يف كل فرصة اجتماعية  -خاصة اليت تر ّق منها القلوب  -كاملصائب اليت ال خيلوا منها
ووجه إليهم نصيحة هبذه املناسبة.
بيت أو بلد كوفاة قريب أو جار ،أو مرض ..أو غري ذلك ّ
رابعاً :قد يكون يف أهل البيت من هو أقرب إىل اخلري فابدأ هبم حىت يكونوا يف صفك.

خامساً :إذا فعلت ما تستطيع وراعيت احلكمة يف ذلك فسيكون له أثر إبذن هللا ولو بعد حّي.
وأنت مأجور على كل حال سواء استجابوا لك أم مل يستجيبوا .فال تيأس وال تعجل.

وفقك هللا

()408/19

النقد..وموقفنا من اآلخرين!!
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1424-7-26
السؤال

وهللا الذي ال إله إال هو ليس قصدي ضرب أحد جبوابكم وال تشميت الناس ابحلق الذي ال ترتددون

يف توضيحه ،لكنهم إخوة لنا هم أمل لنا ولكنهم يل ّخصون كل دعوهتم يف التصدي للمخالفّي

وشتمهم وسبهم ويعيبون على من ال يوافقهم يف شن احلرب على املخالفّي.

ملاذا يغلب على جمالسنا سب املخالفّي وشتمهم ،فنقول :الشيخ فالن منافق وفالن كافر بن كافر

وفالن لعنه هللا ولعن أابه؟؟؟.

أرجوكم كالمكم هو املقبول وجهوا صواتً يوجهنا ويرشدان..

فوهللا أوقاتنا تضيع وقلوبنا تعفنت من شتم الناس ،ونشتاق إلعالن احلق بكل هدوء ونزاهة .جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

هناك نقاط مهمة  ,عند الكالم على األشخاص  ,ونقدهم؛ إجياابً أو سلباً:
ـ عملية النقد والتقومي عملية خطرية جداً .إذ من بيده حق تقومي  ,أو نقد اآلخرين  ,ومن الذي
أعطى فالانً حق نقد اآلخرين  ,ومل يعط غريه هذا احلق؛ ليتسلط عليه وينقده؟ !

ـ نقد العلماء والطعن فيهم أصبح عند البعض وسيلة وغاية يف نفس الوقت  ,وهذا منحىن خطري مل

نعرفه  ,ومل نقرأ عنه عند سلفنا الصاحل.

ـ أصبح النقد والتقومي عند قوم من قبيل نشر السلبيات  ,وتنقص اآلخرين  ,حىت لو كانت مسألة
اجتهادية يكون املخطئ فيها له أجر؛ فأصبح الغرض هو اإلسقاط  ,والتشهري  ,وتصفية احلساابت

مما يقود إىل معارك كالمية طاحنة  ,ال ختفى على أحد.

والكالم على األشخاص نقداً وتقومياً؛ كثرياً ما خيلط فيه البعض بّي الذات والفكر  ,فأحياانً حياكم

كل منهما خبطأ اآلخر.

ـ إن من أبرز اإلشكاليات اآلن :املغاالة يف النقد والتقومي  ,لدى فئة الشبيبة .وهذا يدل على أن مثة

خطأ تربوايً يف النشأة.

ـ أيضاً :تربية الشباب على روح النقد  ,والتقومي؛ يبىن فيهم االعتداد ابلذات  ,الذي يولد الكرب
والنظر لآلخرين نظرة دونية  ,وهذا ال خيفى أثره على اجملتمع اإلسالمي.

ـ وأرى تربية الشباب على تقدير اآلخرين  ,واحرتامهم  ,واالستفادة من جوانب اخلري عندهم.

ـ ولقد ذكر ابن كثري  -رمحه هللا  -أن ملز العاملّي هلل ،هي من صفات املنافقّي؛ فقال :وهذه أيضاً
من صفات املنافقّي  ,ال يسلم أحد من عيبهم  ,وملزهم يف مجيع األحوال  ,حىت وال املتصدقون
يسلمون منهم ،إن جاء منهم أحد مبال جزيل  ,قالوا :هذا مر ٍاء  ,وإن جاء بشيء قليل  ,قالوا :إن
هللا لغين عن صدقة هذا.

ـ ومن اإلشكاليات أن الثقل الفكري للنقد والتقومي أصبح على حساب العمل  ,واإلنتاجية
اإلسالمية؛ فأصبح البعض اآلن بدل أن ينتج؛ نسمع منه :هذا كالم وعظي  ,خال من الفكر  ,وهذا
فكر جمرد يقسي القلب  ,وهذا مل يقدم فكرة يف كتابه  ,وهذا فتح الباب على مصراعيه  ,وهذا

منغلق ال يدري ما وراء ثوبه  ,وهذا ,وهذا!!.....

ط من
ـ أخطر من هذا أن يتعدى األمر إىل اجلماعات العاملة يف الساحة  ,فال َِجت ُد َه هم بعضها إال احل ّ

اجلماعة األخرى.
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ـ إن كثرياً من النقد يكون ملوحاً ,أو مصرحاً بسالمة الناقد من العيوب  ,أو إذا أردت أن تربئ

نفسك؛ فانقد اآلخرين!

إننا نريد تربية الشباب على سؤال نفسه:

ماذا عندي لكي أقدمه ألميت؟

ماذا عندي من األخطاء؟

ما البديل  ,لو كان اآلخرون على خطأ؟

أين اجلوانب اإلجيابية؛ لإلشادة هبا وتثمريها؟
ماسة ملن يغرس فسيلة يف مكاهنا املناسب ,بل ووقتها املناسب.
من هنا أيها اإلخوة! نعلم أننا حباجة ّ

بركلة تستطيع أن هتدم جداراً  ,لكن بناءه حيتاج إىل وقت وجهد!
وفقك هللا،
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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التأثري يف األصدقاء
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1424-7-12

السؤال

أان شاب مستقيم وهلل احلمد ،وقد هداين هللا عن قريب ،وإين أحتسر كثرياً على واقع أغلب شباب

األمة من انغماسهم يف الشهوات ،كيف أتعامل مع هؤالء الشباب الذين كانوا رفاق املاضي وأنقذهم

عما بداخلي وأؤثر فيهم ،ألنين ال أمتلك
مما هم فيه أبسلوب مجيل؟ حيث إنين ال أستطيع أن أعرب ّ

هذه املوهبة؟

جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي ..شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

ما ذكرته يف سؤالك عن كيفية التأثري على أصدقائك املنحرفّي بعد أن أنقذك هللا منهم وهداك ،أوالً
أسأل هللا لنا ولك الثبات والتوفيق ملا حيبه ويرضاه ،وهذا شعور منك طيب يدل على اهتمامك

وحرصك على تبليغ الدعوة واخلوف على أولئك الشباب من عذاب هللا ،واثنياً أوصيك مبا يلي:
( )1ابتعد عنهم وال تصحبهم هبدف دعوهتم ،فإن اإلنسان ال أيمن على نفسه الفتنة والضعف،

واسأل ربك الثبات واجعل عالقتك هبم قليلة وبشكل فردي ،وأعد نفسك ابلذي تريد أن تتحدث

فيه.
( )2احرص على أن تبعث إليهم بعضاً من املشايخ وطلبة العلم املؤثرين دون أن يشعر أولئك
الشباب بذلك.

( )3ادفع إليهم بعض األشرطة اليت تناسبهم وتنفعهم ،وابدهلم اجلوانب العملية اإلجيابية؛ مثل الزايرة

هلم فرادى واهلدية ،واالتصال اهلاتفي والوفاء ،وإظهار الشفقة والعطف.

( )4اصحب بعضهم معك عند املناسبات املفيدة؛ كاحملاضرات مثالً أو مناسبة عندك ،وعليك
ابلصرب وعدم االنقطاع.

( )5تذكر أن األمر بيد هللا  -عز وجل -فأكثر من الدعاء لنفسك وهلم ولسائر املسلمّي.
( )6البد من املداواة ألصل اإلميان فإن القلب إذا حيا بنور اإلميان تغريت األحوال ،وازداد العبد من
اخلريات وابتعد عن السيئات.

( )7ال تنظر لنفسك على أنك أنت احملافظ وهم املفرطون ،الصحيح أن العبد ينظر لنفسه دائماً
مبنظار التقصري وينظر لغريه مبنظار التفاؤل ،وإحسان الظن وال تيئس من دعوهتم فإن اليائس ال يصنع
شيئاً ،وابهلل التوفيق.

()411/19

شريعة الشباب ،أفكار وأساليب
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1424/10/5هـ
السؤال

أان أعمل مشرف يف دار القرآن الكرمي يف أحد املساجد ،أشرف على جمموعة من طالب املرحلة

الثانوية ،مضى على التزامهم يف املسجد سنتان ،منذ فرتة قصرية اكتشفت أهنم يقومون مبخالفات

كثرية من تدخّي ،إىل مشاهدة األفالم والصور اخلليعة ،وممارسة العادة السرية ،إىل غري ذلك من

األمور ،وبصراحة ال أعرف كيف أعاجل هذه املشكلة ،هل أصارحهم كل على حدة مبا أعرف عنهم؟

أم أحاول إصالح األمور بطريقة غري مباشرة؟ وكيف أسري معهم يف حل هذه املشكلة؟ علماً أهنم

ملتزمون يف املسجد ،وهم يف املسجد رائعون ومواظبون على حلقات القرآن والصالة.
اجلواب

أخي السائل :جزاك هللا خرياً وجعلك من أنصار دينه ،ومن الدعاة إليه على بصرية.

أخي الفاضل :ال يكفي يف صالح قلوب الشباب أن يرتددوا على احللقة بعد العصر ،بل حتتاج تربية

الشباب إىل وقت أطول وأكثر تواصالً بّي خنبة صاحلة من املشرفّي وبّي الطالب ،كما حيتاج األمر
إىل برامج يستثمر فيها الشباب وقتاً أطول مما هو حاصل يف احللقة ،فإذا أمكن أن تقنع بعض

األخيار من املدرسّي ليشاركوك اإلشراف على هؤالء الطالب فهذا أمر مفيد ،وسينعكس إجياابً على

حال الطالب وخيلق برانجماً جيداً يستوعب وقت الشباب ،وأقرتح عليك ما يلي:

( )1وضع دروس تقوية جمانية يف املسجد بعد املغرب والعشاء يف بعض األايم.

( )2ختصيص وقت حلل الواجبات واملذاكرة يف املسجد ،مع وجودك أو وجود مشرفّي آخرين
يساعدونك ويساعدون الطالب على الدراسة.
( )3ختصيص بعض أايم اإلجازة األسبوعية لرحالت تتضمن برامج وموضوعات تربوية تستهدف

عالج الظواهر اليت ذكرهتا ،مثل :قصص عن بعض األنبياء والصاحلّي ممن امتنعوا عن احملرمات مع
توفر دواعيها ،وتيسر أسباهبا ،مثل يوسف عليه السالم ،والفىت احلميصي،

وغريها من القصص ،وموضوعات عن املوت ،وعذاب القرب ،واليوم اآلخر ،وشرح حديث السبعة
الذين يظلهم هللا يف ظله يوم القيامة ،وحنو ذلك من املوضوعات.
( )4والتذكري خبطر املعاصي على العبد ،وآاثرها السيئة يف الدنيا واآلخرة ،والتذكري ابجلنة وما فيها

من النعيم ،وأهنا حقت ابملكاره ،وأن النار ح هفت ابلشهوات.

ولتعلم أخي الفاضل :أن الشهوة غالبة ومؤثرة وال سيما على الشباب ،ولذا ينبغي حماولة إقناعهم
ابلبعد عن مشاهدة هذه األفالم ،ابلتذكري خبطر النظر احملرم على القدرات اجلنسية مستقبالً وكيف أنه
سبب لشيوع الربود اجلنسي لدى الرجال يف البالد اليت أدمن رجاهلا رؤية النساء يف أوضاع عارية أو

شبه عارية.
وتذكريهم بشكل عام بفضل غض البصر ،وطرح موضوعات( :مراقبة العبد لربه واخلوف منه،
واخلشية له سبحانه) .

( )5حبذا إن أمكن القيام بزايرة للمقربة ،والتذكري ابملوت وما بعده ،كما ميكنك طرح مسابقة يف

كتاب( :كيف تواجه الشهوة) للشيخ حممد الدويش فهو كتاب انفع للشباب )6( .طرح مسابقة
عامة يف خماطر التدخّي الصحية والدينية ،وتكليف اجلميع دون ختصيص ابملشاركة فيها ،القيام بزايرة

مجعية مكافحة التدخّي أو بعض فروعها إذا كانت موجودة يف بلدك ،شهر رمضان على األبواب
فيمكنك تشجيع الطالب على التخلٌّص من التدخّي وغريه ،ابستضافة حماضر يتحدث عن هذه

املشكالت اليت وقع فيها الشباب ،وكيفية التخلُّص منها واستغالل شهر رمضان لذلك.

()412/19

فتور امللتزم

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1424/8/8هـ
السؤال

أان شاب ملتزم على طاعة هللا منذ عام تقريباً ،ولقد وجدت وهللا السعادة واللذة احلقيقية ،ولكن بعد
مضي شهور أحسست بنوع من الفتور ،فلم أستطع اخلشوع ،وبدأت أرتكب الذنوب واملعاصي حىت

وقعت يف الكبائر ،ولقد أحسست أين بفعلي هذا منافق ،أرجو نصحي وإرشادي ،وأان اآلن أصبت

حبالة من اإلحباط واخلوف من عذاب هللا يف الدنيا قبل اآلخرة ،أجيبوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

السالم عليكم ،وبعد:

شكراً ملراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،واجلواب على استفسارك كما يلي:

معلوم أن اإلنسان مير مبراحل خمتلفة وأحوال متنوعة ،وبقاؤه على حال من اجلد أو ضده حتيله طبيعة

البشر من التقلب والتحول ،ولذلك قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -حلنظلة بن عامر  -رضي هللا
عنه  -يوم أن شكا له عدم ثباته على حال من اخلشوع واإلخبات فقال له :إان نكون عندك اي رسول
هللا وكأن على رؤوسنا الطري وإذا فارقناك عافسنا النساء والعبنا األوالد ،فقال له رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -مبيناً له استحالة بقاء اإلنسان على حال واحدة ":والذي نفسي بيده إن لو تدومون
على ما تكونون عندي ويف الذكر لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم ولكن اي حنظلة

ساعة وساعة ثالث مرات" أخرجه مسلم ( )2750من حديث حنظلة األسيدي  -رضي هللا عنه،-
فإن تغري حال اإلنسان طبيعة فطرية ،وليس هذا حمل إنكار إمنا حمل اإلنكار أن تنقلب احلالة من خري

إىل شر ،أو من طاعة إىل معصية ،لذلك أخرب عليه الصالة والسالم أن لكل عمل شرة وفرتة ،يعين
مرحلة جد وضعف ،فقال":فمن كانت فرتته إىل سنة فقد اهتدى" أمحد ( )22376عن رجل من
أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من األنصار ،ففي مسند أمحد ( )6473وغريه عن
عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث إن لكل

عمل شرة ،وإن لكل شرة فرتة ،فمن كانت شرته إىل سنيت فقد أفلح ،ومن كانت شرته إىل غري ذلك
فقد هلك ،ويف لفظ":إن لكل عمل شرة ،وإن لكل شرة فرتة ،فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح،

ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد هلك" أمحد ( ، )6664فالواجب على العبد عند الضعف أن
حيرص على التمسك ابلفرائض وأصول الدين والبعد عن احملرمات ،فإن وجد نفسه ثقيلة على النوافل
واملستحبات فال أبس برتكها فرتة ليعود إليها بشوق ومهة أكرب ،ويف نفس الوقت يعاجل أسباب هذا

الضعف وسبب رجوعه للذنوب مرة أخرى.

إن حتسسك لألسباب خيتصر عليك املسافة يف معاجلة ما جد من تغري ،وذلك برتك تلك األسباب
والرجوع للحال اليت كانت النفس فيها مقبلة ،وحالة الفتور هذه يتعرض هلا كثري من السائرين إىل هللا،
فإن أحسنوا معاجلتها وإال كانت وابالً على بعضهم ،يرتدى بسببها إىل احلضيض ،وإين أنصحك

ابلرجوع إىل كتابّي عاجلا أمر الفتور معاجلة جيدة ،الكتاب األول :آفات على الطريق للدكتور :حممد
السيد نوح ،والثاين الفتور للدكتور :انصر العمر ،واحرص أخي على البعد عن األصحاب الذين

أضعفوا فيك التمسك بدينك ،واحرص على لزوم األخيار والصاحلّي ،وأكثر من االستعانة ابهلل عز

وجل ،وهللا يثبتنا وإايك على احلق حىت نلقاه وهو راض عنا إنه جواد كرمي ،والسالم عليكم.

()413/19

صديقي كثري اللعن
اجمليب صاحل بن درابش الزهراين
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

يل أحد أصدقائي حينما يغضب يلعن أمي أو يلعن أي شخص يقابله ،وحينما تقول له :ال تلعن،
يقول اللعنة أليست ترجع يل (ما دخلك) .أبلغوين اجلواب جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فإن اإلكثار من اللعن ليس من صفات املؤمن؛ قال صلى هللا عليه وسلم" :ليس املؤمن ابلطعان وال

اللعان وال الفاحش البذيء" ،ولعن من ال يستحق اللعن من املعينّي كبرية من كبائر الذنوب (انظر
الكبرية 39من كتاب الكبائر للذهيب)  ،ويف احلديث":لعن املؤمن كقتله" رواه البخاري ()6105

ومسلم ( )110من حديث اثبت بن الضحاك  -رضي هللا عنه  -ويعظم إمثه عندما يكون موجهاً
ٍ
حينئذ إمث اللعن وإمث عقوق الوالدين؛ وقد قال
للوالدين أو ألحدمها كما يف السؤال ،إذ جيتمع فيه

صلى هللا عليه وسلم" :لعن هللا من لعن والديه" رواه مسلم ( )1978من حديث علي  -رضي هللا

عنه .-
ومن لعن معيناً ال يستحق اللعن عاد ذلك اللعن على الالعن؛ قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم" :-إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا مث هتبط إىل
األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث أتخذ ميينا ومشاال فإذا مل جتد مساغاً رجعت إىل الذي لُعن فإن كان

لذلك أهالً وإال رجعت إىل قائلها".

وال جيوز التساهل يف لعن املعينّي؛ ملا يف ذلك من الوعيد الشديد ،أما اللعن على سبيل العموم ملن

يستحقه فال أبس كلعن الكافرين والظاملّي وآكلي الراب  ...وشاريب اخلمر  ...وحنو ذلك مما هو لعن

جلنس الفاعلّي ال ألعياهنم.
وما ذكره السائل من عدم مباالة الالعن بعقوبة اللعن هو -والعياذ ابهلل -من قبيل االستخفاف

بعقاب هللا وخيشى على من تعمد ذلك الكفر؛ فإن من استخف بشيء من ثواب هللا أو عقابه كفر،

وعليه فالواجب مناصحة املذكور ابليت هي أحسن ،وابحلكمة واملوعظة احلسنة حىت ال يصر على
خطئه ،وينبه برفق ولّي على خطورة ذلك ومآل من استخف بعقاب هللا؛ فلعله ال يعلم أبن ذلك
يؤدي إىل الكفر .وهللا أعلم.

()414/19

االحتجاج ابلقدر على املعاصي
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1425/2/6هـ

السؤال

لدي أصدقاء إذا قدمت هلم شيئاً من النصيحة احتجوا أبن ما يفعلونه امنا هو قضاء وقدر؟

اجلواب

احلمد هلل أما بعد :فإن اإلميان ابلقدر ال مينح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات ،أو فعل من
املعاصي .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  " :-وليس ألحد أن حيتج ابلقدر على الذنب

ابتفاق املسلمّي ،وسائر أهل امللل ،وسائر العقالء؛ فإن هذا لو كان مقبوالً ألمكن كل أحد أن يفعل
ما خيطر له من قتل النفوس ،وأخذ األموال ،وسائر أنواع الفساد يف األرض ،وحيتج ابلقدر .ونفس

احملتج ابلقدر إذا اعتدي عليه ،واحتج املعتدي ابلقدر مل يقبل منه ،بل يتناقض ،وتناقض القول يدل
ّ

على فساد ،فاالحتجاج ابلقدر معلوم الفساد يف بداية العقول " .جمموعة الفتاوى  .179 / 8ومبا أن
يعم به البالء فهذا إيراد لبعض األدلة الشرعية والعقلية ،والواقعية اليت يتضح من خالهلا
هذا األمر مما ّ

بطالن االحتجاج ابلقدر على فعل املعاصي أو ترك الطاعات:
 -1قال هللا  -تعاىل ( :-سيـ ُق ُ ه ِ
ين أَ ْش َرُكوا لَ ْو َشاءَ ه
آاب ُؤَان َوال َح هرْمنَا ِم ْن َش ْي ٍء
ََ
اَّللُ َما أَ ْش َرْكنَا َوال َ
ول الذ َ
ك َك هذب اله ِذ ِ ِ
ِ
ْسنَا قُ ْل َه ْل ِعنْ َد ُك ْم ِم ْن ِعل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِ ْن تَـتهبِ ُعو َن إِاله
َك َذل َ َ
ين م ْن قَـ ْبل ِه ْم َح هىت ذَاقُوا َأب َ
َ
صو َن) [األنعام ، ]148 :فهؤالء املشركون احتجوا ابلقدر على شركهم ،ولو
الظه هن َوإِ ْن أَنْـتُ ْم إِاله َختْ ُر ُ
كان احتجاجهم مقبوالً ما أذاقهم هللا أبسه.

 -2أن القدر سر مكتوم ،ال يعلمه أحد من اخللق إال بعد وقوعه ،وإرادة العبد ملا يفعله سابقةً
ِ
لفعله ،فتكون إرادته للفعل غري مبنية على ٍ
علم بقدر هللا ،فادعاؤه أن هللا قدهر عليه كذا وكذا ا ّدعاءٌ

ابطل؛ ألنه ادعاءٌ لعلم الغيب ،والغيب ال يعلمه إال هللا ،فحجته إذاً داحضة؛ إذ ال حجة للمرء فيما

ال يعلمه.

-3ومما يرد هذا القول  -أيضاً  -أننا نرى اإلنسان حيرص على ما يالئمه يف أمور دنياه حىت يدركه،
وال يعدل عنه إىل ما ال يالئمه مث حيتج على عدوله ابلقدر .فلماذا يعدل عما ينفعه يف أمور دينه إىل

ما يضره مث حيتج ابلقدر؟ ! وإليك مثاالً يوضح ذلك :لو أراد إنسان السفر إىل بلد ،وهذا البلد له

طريقتان ،أحدمها آمن مطمئن ،واآلخر كله فوضى واضطراب ،وقتل ،وسلب ،فأيهما سيسلك؟ ال

شك أنه سيسلك الطريق األول ،فلماذا ال يسلك يف أمر اآلخرة طريق اجلنة دون طريق النار؟
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 -4ومما ميكن أن يرد به على هذا احملتج  -بناء على مذهبه  -أن يقال له :ال تتزوج؛ فإن كان هللا
ورايً فسيكون،
قد قضى لك بولد فسيأتيك ،وإال فلن ،وال أتكل وال تشرب فإن قدهر هللا لك شبعاً ه
وإال فلن ،وإذا هامجك َسبُ ٌع ضا ٍر فال تفر منه؛ فإن قدهر هللا لك النجاة فستنجو ،وإن مل يقدرها لك

شفاء شفيت ،وإال فلن ينفعك الدواء.
فلن ينفعك الفرار ،وإذا مرضت فال َ
تتداو؛ فإن قدهر هللا لك ً
فهل سيوافقنا على هذا القول أم ال؟ إن وافقنا َعلِ ْمنا فساد عقله ،وإن خالفنا علمنا فساد قوله،
وبطالن حجته .ومما جتدر اإلشارة إليه  -أن احتجاج كثري من هؤالء ليس انجتاً عن قناعة وإميان ،وإمنا
هو انتج عن نوع هوى ومعاندة؛ وهلذا قال بعض العلماء فيمن هذا شأنه " :أنت عند هللا الطاعة
قدري؛ وعند املعصية جربي ،أي مذهب وافق هواك متذهبت به " جمموع الفتاوى (. )107/8

يعين أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إىل نفسه ،وأنكر أن يكون هللا قدر ذلك له ،وإذا فعل املعصية
احتج ابلقدر .وابجلملة فإن االحتجاج ابلقدر على فعل املعاصي ،أو ترك الطاعات احتجاج ابطل يف

الشرع ،والعقل ،والواقع .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل  -عن احملتجّي ابلقدر" :
هؤالء القوم إذا أصروا على هذا االعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى " .جمموع الفتاوى
(. )262/8
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بّي الدعوة ومواصلة التعليم
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1425/06/18هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان معلم من مكة ،وأعمل يف منطقة أخرى ،ولدي نشاطات دعوية وتربوية ،وزوجيت كذلك ،وأرغب
يف النقل إىل مكة ألكمل دراسيت العليا ،وأقرتب من والدي -حفظهما هللا -ولكي أخالط العلماء؛
ألنين أظن أن تفرغي لطلب العلم فيه نفع عام للمسلمّي ،ولكنين أخشى أن أترك ثغرة هناك ال أجد

علي؟ حفظكم هللا.
من يسدها عين أو عن زوجيت ،فبماذا تشريون ّ

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلّي ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إن شعور املسلم بعظم مسؤولية الدعوة إىل هللا شعور جليل ،وفيه دليل على حياة قلب هذا املؤمن.

وسؤالك -أخي املبارك -يكثر يف أوساط الشباب احلريصّي على اخلري ،ويل معه وقفات:
 -1إن حتمل أعباء الدعوة ـ على صعيدي الرجال والنساء  -ال يتعارض مع طلب العلم

الشرعي ،فالعلم يدعو للدعوة ،والدعوة ال بد هلا من علم ،فال تعارض أبدا ً،بل مها جانبان يكمل

أحدمها اآلخر.

 -2ذهابك للدراسة العليا اليت أيمل نفعها ،أمر جيد ،لكن ال يعين أن تنقطع يف هذه املدة عن زايرة
هذه البلد ابستمرار ،وتقدمي ما ميكن تقدميه ألهلها.
 -3إن كان والداك يف حاجتك ،أو يرغبان بقربك منهما ،ففيهما فجاهد.

 -4يف حال استمرارك يف البلدة كثف لنفسك الربامج العلمية ،من قراءة للكتب ومساع للدروس
وحضور للدورات املكثفة القصرية ،ودخول على مواقع اإلنرتنت اليت تعىن بنقل الدروس ،وغري ذلك
من وسائل لتلقي العلم.

 -5يف أثناء إقامتك يف هذه البلد حاول أتسيس قاعدة من الشباب تكون عوانً لك يف حتمل أعباء

الدعوة يف ذلك البلد ،حىت إذا سافرت أو شغلت أو حىت مت ،تستمر مثرة عملك.

 -6عليك ابستشارة بعض طلبة العلم امللمّي حباجات البلدة ،وهلم دراية بك وبقدارتك ،فهم أقرب
إىل الصواب من رؤيتنا ،فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره .ورمبا اختلفت أحوال البلدان أو

السائلّي فتختلف عليها اإلجابة.

أسأل هللا أن ينفع بك ،وأن جيعلك مفتاحاً للخري مغالقاً للشر.
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دعوهتم ومل يستجيبوا
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

ما رأيك :يل أربع سنوات وأان أدرس يف قرية ،وأرى يف استجابتهم ضعف ،فهل أحبث عن قرية أخرى

أقيم فيها بعض املناشط الدعوية؟.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
أخي احلبيب :سالم هللا عليك ورمحته وبركاته.
لقد قرأت رسالتك الطيبة بطيبك ،املباركة مبا خطته ميينك ،وال أخفيك سراً أنه انتابين شعوران

متناقضان :أما األول :فهو فرحي وسروري أبنك تعمل يف حقل الدعوة إىل هللا ،فالدعوة إىل هللا
فضلها عظيم ،وأجرها كبري ،فهي طريق األنبياء واملرسلّي ،ومن سار على هنجهم من العلماء

واملصلحّي عرب األزمنة والعصور ،فهنيئاً لك أن سلكت هذا الطريق القومي ،فامحد هللا على هذه

النعمة العظيمة" ،ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي" [فصلت:
. ]33

أما الشعور الثاين :وهو احلزن واألسى لضعف استجابة هؤالء الناس لك ،والذين هم يف أمس احلاجة
إليك؛ لتأخذ أبيديهم إىل طريق اهلداية الذي امنت هللا عليك بسلوكه ،فكم كنت أمتىن منك أن تسأل

قلوهبم ،بدالً من أن تسأل عن الفرار
عن األساليب املتنوعة واملختلفة؛ حىت تستطيع أن تصل إىل َ

وترك الساحة للجهل والشيطان.

أخي :هل تذكرت كم جلس نيب هللا نوح  -عليه السالم -يدعو قومه؟ ألفاً إال مخسّي عاماً ،هل

تذكرت كيف كان يدعوهم؟ استمع إليه وهو يناجي ربه ،فيقول ... " :رب إين دعوت قومي ليالً
وهناراً" [نوح ، ]5 :ويقول" :مث إين دعوهتم جهاراً مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسراراً" [نوح-8 :
 ، ]9هللا أكرب ،الليل والنهار ،اجلهر والكتمان ،اإلسرار واإلعالن ،مل يرتك وسيلة إال واختذها ،وال

طريقاً إال وسلكه ،وال ابابً إال وطرقه من أجل هداية قومه إىل هللا ،إنه العمل الدائم الذي ال يعرف
التوقُّف ،واجلهد املستمر الذي ال يعرف االنقطاع ،إنه العطاء الذي ال يعرف املنع ،إنه البذل الذي

ال يعرف الشح ،إنه اإلقدام الذي ال يعرف اجلَب ،إهنا التضحية يف أمسى معانيها؛ فاحلياة كلها بليلها

وهنارها موقوفة هلل والدعوة إليه ،ومع ذلك كيف كانت النتيجة؟ استمع إليه وهو يشكو بثه وحزنه إىل

هللا" :فلم يزدهم دعائي إال فراراً وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا

ثياهبم وأصروا واستكربوا استكباراً" [نوح ، ]7-6 :بل وفوق هذا كله توعده قومه أبنه إذا مل يكف
عن دعوهتم لينزلن به العقاب ،فاستمع إليهم وهم يقولون له" :لئن مل تنته اي نوح لتكونن من
املرجومّي" [الشعراء. ]116 :
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أخي احلبيبِّ :
سرح طرفك ،وأمعن النظر يف اتريخ تلك القافلة املباركة ،قافلة األنبياء والرسل -

صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً ،-وهم يبذلون املهج واألفئدة ،والدماء ،واملال ،واألنفس ،وكل

غال ونفيس ،وبذله بسخاوة نفس يف الدعوة إىل هللا ،وهداية البشر إىل طريق اهلدى والنور ،بكل ثقة

وثبات ،ويقّي بنصر هللا -تعاىل -هلم ،ال يضرهم من خذهلم ،وال من خالفهم ،حىت أاتهم هللا ابلنصر
املبّي ،جتد العجب العجاب ،فهذا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يذهب إىل الطائف ،وحيدث
له ما هو معلوم للجميع ،حىت دعا هبذا الدعاء املشهور ،فما كانت النتيجة؟ نزل جربيل  -عليه

السالم -أبمر من امللك العالم  -سبحانه وتعاىل -على سيدان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ومعه ملك اجلبال ،وقال جربيل  -عليه السالم -للرسول  -صلى هللا عليه وسلم -بعد أن قرأ عليه
فأمره أبمرك ،فلو
السالم إن هللا قد مسع مقالة قومك لك ،وهذا ملك اجلبال قد أرسله هللا لكُ ،

شئت أن يطبق عليهم األخشبّي -أي اجلبلّي العظيمّي -لفعل ،فماذا كان جواب رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم-؟ قال" :بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يوحده ال يشرك به شيئاً" متفق

عليه أخرجه البخاري ( ، )7389-3231ومسلم ( )1795من حديث عائشة -رضي هللا عنها،-
وكان صلى هللا عليه وسلم يقول حكاية عن نيب من األنبياء ضربه قومه وهو ميسح الدم عن وجهه:

"اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون" البخاري ( ، )3477ومسلم ( ، )1792وصدق هللا حيث
ول ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم ِابلْم ْؤِمنِّي رُؤ ٌ ِ
يم"
اء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َرح ٌ
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ ْ ُ َ َ
قال" :لََق ْد َج َ
[التوبة. ]128:

فيا  -أخي احلبيب -ليكن لك يف هؤالء الثلة املباركة من أنبياء هللا ورسله األسوة احلسنة ،والقدوة
الطيبة ،فال ترتك هذه القرية وتذهب إىل غريها ،وتذ هكر دائماً قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعلي
رضي هللا عنه -عندما دفع إليه الراية يوم خيرب لفتحها" :لئن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لكمن أن يكون لك محر النعم" متفق عليه عند البخاري ( ، )3701ومسلم ( )2406من حديث

سهل بن سعد-رضي هللا عنه.-

أخي احلبيب :إذا نظرت إىل أهل الباطل من نصارى وغريهم من أهل الكفر واإلحلاد ،والفسق
والزندقة جتد عندهم من الصرب واجللد الشيء العظيم ،من أجل نشر ابطلهم وعقائدهم الفاسدة،

فلزاماً على أهل احلق واخلري أن يكونوا كذلك وأشد؛ ألهنم يدعون إىل احلق املبّي ،وكان سيدان عمر
-رضي هللا عنه -يقول" :أعوذ ابهلل من عجز الثقة وجلد الفاجر".

أخي الكرمي :أرى لزاماً علي أن أنصحك مبا يلي:

 -1االستمرار مع هؤالء الناس يف الدعوة إىل هللا ،حىت وإن كانت استجابتهم ضعيفة.
 -2العمل اجلاد على أن جتعل لك طلبة علم حيملون هم هذه الدعوة ،حىت إذا خرجت من عندهم،
كان هناك من يسد هذه الثغرة املهمة.

 -3فتش يف نفسك؛ فلعل هناك خلالً ما يف أسلوب دعوتك ،قد يكون السبب يف عدم استجابتهم

لك.

 -4ال تستعجل قطف الثمار قبل األوان؛ فتصاب ابحلرمان.
 -5أكثر من القراءة يف كتاب ربنا ،وسنة نبينا -صلى هللا عليه وسلم ،-وخصوصاً يف اجلوانب

الدعوية.
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 -6الدخول يف دورات تطوير الذات كاخلطابة ،وأساليب اإلقناع والتأثري ،وحنو ذلك فإهنا ترفع من
كفاءتك يف إيصال املعاين إىل الناس.
 -7عليك ابإلكثار من مطالعة سري الصاحلّي من األنبياء والرسل ،والصحابة الكرام  -رضي هللا

عنهم -ومن سار على هنجهم من العلماء الرابنيّي ،ولعلك تقرأ سرية اإلمام اجملدد حممد بن عبد
الوهاب  -رمحه هللا تعاىل-؛ ففيها النفع الكثري.
 -8عليك ابإلكثار من القراءة يف الكتب اليت عنيت ابلدعوة من حيث الطرق واألساليب.
 -9عليك ابستشارة أهل العلم والدعاة ،ومن عندهم خربة يف هذا اجملال.

 -10عليك بصدق اللجوء إىل هللا والتضرع إليه ابلدعاء أبن ييسر أمرك ،ويشرح صدرك ،ويطلق
لسانك ،ويلهمك احلجة البالغة.

 -11وأخرياً أود أن أمهس يف أذنك وأقول :حنن الدعاة إىل هللا أمران ابلدعوة والتبليغ ،أما استجابة

اآلخرين فهذا ليس من شأننا ،فمن يشأ هللا أن يهديه يشرح صدره للدعوة وسلوك طريقها ،ومن يرد
يصعد يف السماء ،وهلل احلكمة البالغة يف ذلك ،فما علينا إال
أن يضله جيعل صدره ضيِّقاً حرجاً كأمنا ّ
البالغ املبّي ،وكذلك ال يشرتط وليس من الضروري أن نرى مثرة دعوتنا يف القريب العاجل ،أو نرى

ذلك وحنن أحياء ،بل قد جيىن هذه الثمار األجيال القادمة ،فكم من أانس من أصحاب رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -قتلوا وماتوا وهم مل يروا أي مثرة هلذا الدين اجلديد ،ولكن أبناءهم ومن جاء
بعدهم جنوا هذه الثمرة املباركة ،فهذا ايسر ومسية وغريمها  -رضي هللا عنهم مجيعاً -ممن قتلوا يف

بداية الدعوة مل يشاهدوا هذا الفتح املبّي ،ومل جينوا مثرة دعوهتم وجهادهم يف سبيل هللا ،لكن عمار
وخباب وبالل رأوا هذا كله ،فليكن لنا فيهم  -رضوان هللا عليهم مجيعاً -األسوة احلسنة والقدوة
الطيبة ،وهذه سنة هللا يف كونه "ولَن َِجت َد لِسن ِهة هِ
اَّلل تَـ ْب ِديالً" [األحزاب :من اآلية . ]62هذا وهللا
َ ْ
ُ
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعلمِّ ،
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الدعوة إىل هللا وصعوبة التكلم
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1425/10/15هـ

السؤال

عندما أدعو اآلخرين إىل هللا أجد صعوبة يف التكلُّم ،فكيف أواجه هذه املشكلة؟.

اجلواب

األخ الكرمي-:سلمه هللا ورعاه :-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوال :أشكر لك حرصك على محل هم الدعوة إىل هللا ،وهذا فضل عظيم جيدر ابلعبد احلرص عليه؛

ليكون من أحسن الناس قوالً ،كما قال سبحانه":ومن أحسن قوالً ،ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً"
[فصلت. ]33:

اثنياً :مع اتفاقي معك على أمهية استخدام الوسائل املؤثرة يف الدعوة ،والقدرة على احلديث اجليد،

ولكن هذا ال مينع أن يتحدث اإلنسان مع الناس بسجيته ،وليس يف الدعوة إىل هللا ما يستحى منه

حىت نرتدد فيها ،ويكفي ما يف الرتدد والتلكؤ من هزمية نفسية يشعر هبا الداعي واملدعو ،يف حّي أهل
الشر والباطل ال يبالون من الصدع بباطلهم ،وأهل احلق أوىل بذلك ،قال تعاىل لنبيه حممد -صلى هللا

عليه وسلم":-فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركّي" [احلجر ، ]94:وقد قال عمر -رضي هللا
عنه" :-أعوذ ابهلل من عجز الثقة وجلد الفاجر" أخرجه ابن سعد يف الطبقات.

اثلثاً :أقرتح عليك مراجعة الكتب املعنية يف التعامل مع النفس البشرية وأعظمها كتاب هللا -عز

وجل -فكم فيه من وسائل اإلقناع اليت تؤثر على القلب والعقل والروح ،وكذلك سنة رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -والتأمل يف طرق دعوته ،ووسائل حديثه مع اآلخرين ،وكيفية دعوته هلم ،وكيف
ملك القلوب والعقول ،ودخل الناس يف دينه أفواجاً ،وكذلك النظر يف الكتب احلديثة ،واليت كتبها

ُكتهاب متخصصون عندهم اطالع جيد ،وإدراك عميق ألسرار النفس ،والقدرة على الدخول عليها،
ومعرفة التأثري فيها ،ومن تلك الكتب اليت اطلعت عليها:

 -كيف تؤثر يف اآلخرين .كيف تقنع اآلخرين .أسرار النفس البشرية.

وغريها من الكتب الشبيهة هبذا الفن ،وزايرة قصرية للمكتبات العلمية توصلك إىل مثل هذا ..ويل

أن أذكرك ببعض ما يف ذهين من هذه اجلوانب املفيدة يف هذا املوضوع:

 إن من طرق إقناع اآلخرين بفكرة ما ،حماولة جعل الفكرة فكرهتم من خالل توظيف أدىن كلمةيقولوهنا للفكرة املراد إقناعهم هبا.
 -اهلدوء يف احلديث ،والسكينة يف املنطق ،مع االبتسامة املتكررة ،واليت توحي ابألنس ابحلديث

معه.

 إشعاره حببك أثناء احلديث؛ فإن هذا يسهل قناعته أبفكارك ،ولو مل يسبق له مساعها. -أن تظهر اهتمامك مبا يتكلهم به ،وأن تُقبل عليه بكلك وأنت تسمع حلديثه؛ فإن هذا رسول إىل

عقله وقلبه ميهد قبول حديثك وقناعته مبا تطرح.

 أن تثين على حديثه ،ولو مل يكن بذاك احلديث القوي الذي يستحق الثناء منك ،لكن من اببكسبه والوصول إىل قلبه.

 ال بد أن تدرك أن قناعتك أنت مبا تطرح أمر ضروري ،ولكنه غري ٍكاف ،إذا مل يكن مدعما ابألدلة

والرباهّي.
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 -ميكنك أن جتعل الفكرة املطروحة جمرد فكرة يطرحها آخرون ،وتذكر ما هلا وما عليها ،وتزيد يف

الذي هلا من األدلة والرباهّي والقناعات دون أن تتبناها؛ لتنظر ردود فعله بعد ذلك.

 ومن الوسائل املهمة يف ذلك الصدق يف احلديث والتوازن ،وعدم املبالغة يف األسلوب أو املعلومة. -إن عملك مبا أنت مقتنع به وتطبيقك له ،وحرصك على أن تكون فيه قدوة من أقوى الوسائل

اليت تقنع اآلخرين مبصداقيته.

 -أن تظهر التواضع يف الطرح ،وعدم النظرة االستعالئية على املقابل؛ ألن الكرب من شأنه أن يفسد

الطريق املوصل للقلوب.

 -أن تسأل هللا دائماً وأبداً أن مين عليك ابلبيان الذي تنصر به احلق وتدعو به إىل هللا ،وتذ هكر قول

موسى -عليه السالم -لربه" :قال رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين
يفقهوا قويل" [طه. ]28- 25:

 -شارك ما تيهسر لك ذلك يف الدورات املعنية بتعليم طرق التعامل مع النفس ،ويف تطوير الذات،

وغريها من الدورات النافعة اليت تدور يف هذا الفلك.

 استمع كثرياً للعلماء والدعاة املؤثرين واملقنعّي؛ فإن هذا يعطيك ملكة يف ذلك. -اقرأ كثرياً ملن عرف أبسلوبه القوي يف الطرح والنقاش؛ لتستفيد من طريقته.

وفقك هللا لكل خري ،وأعانك هللا على طاعته والدعوة إىل دينه.
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مين!
أصحايب يسخرون ِّ

اجمليب يوسف صديق البدري

داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/05/27هـ

السؤال

عندي مشكلة ،وهي أنين أخجل من دعوة أصدقائي إىل طاعة هللا؛ ألنين عندما أدعوهم يسخرون
مين ،ويصفون حلييت -بسخرية -أبهنا عسل ،وكل ما أريده وصفة جتعلين ال أعبأ وال أهتم هبذا
ِّ

الكالم ،وأن أتش هجع وأحتمس لدعوة هللا عز وجل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء وسيد املرسلّي ،نبينا حممد وآله وصحبه،

وبعد:

أوالً :أهالً بك وسهالً يف موقع (اإلسالم اليوم)  ،وأمتىن لك ـ معه ـ وقتاً مفيداً مباركاً
اثنياً :واضح من رسالتك ـ الكرمية ـ أنك يف بداية طريق الدعوة إىل هللا تعاىل ،وهو ـ اي أخي ـ ثبت هللا
قدميك ـ طريق األنبياء واملرسلّي ،ومن سار على درهبم ،ويكفي من اقتفى آاثرهم شرفاً ومنزلة قول

هللا تعاىل" :ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي وال تستوي احلسنة
وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ،وما يل ّقاها إاله الذين
صربوا وما يل هقاها إاله ذو حظ عظيم" [فصلت. ]35 -33:
ومع جالل الدعوة ومجاهلا ،وحلو مذاقها إال إهنا سبيل وعرة ،وطريق غري مفروش ابحلرير وال حمفوفة
ابلزهور ،بل مش هقة وجهد وجهاد ،وصد وإعراض وغربة مرة ،يذوق مرارهتا أهل احلق يف كل زمان
ومكان..
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وكم حكى لنا القرآن من قصص املرسلّي مع أقوامهم ،وما القوه منهم من كل صنوف األذى ،بداية
من الغمز ،هناية إىل القتل وسفك دماء األنبياء ،فقال تعاىل عن بين إسرائيل" :أفكلما جاءكم رسول

مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون" [البقرة ، ]87 :وقال لنبيه حممد صلى هللا
عليه وسلم" :ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أاتهم نصران وال مبدل

لكلمات هللا ولقد جاءك من نبأ املرسلّي [ " ...األنعام ، ]35 :واألدلة على ذلك كثرية جداً؛ فقط
أريدك أن تتأمل قوله تعاىل" :إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا هبم

يتغامزون * وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهّي * وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون * وما أرسلوا
عليهم حافظّي * فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على األرائك ينظرون * هل ثوب الكفار

ما كانوا يفعلون" [املطففّي ، ]36 - 29:ومع هذا ـ اي بين ـ فأصحابك ليسوا كفاراً؛ بل هم

كغريهم ،ومثلك قبل أن تتذوق حالوة اإلميان "كذلك كنتم من قبل فم هن هللا عليكم" ..هم فقط

جاهلون ابحلق ،غرابء عنه ،وأنت إذا أحسنت إليهم وبششت وهششت هلم ،وحتببت إليهم حبسن

اخللق ،مث رأوا منك ثبااتً على مبادئك وما هديت إليه من حق ،فإما أن يشرح هللا ـ إبذنه ـ صدورهم

كما شرح لك صدرك ،أو على األقل يكفيك شرهم ،ومينعك سخريتهم وأذى قوهلم ،وحىت لو قالوها
ـ سخرية ـ فأنت اي صاحب اللحية "حقاً حليتك كالعسل" ،فما أحلى التحلِّي ابلسنة ،فال حتزن

فأصحابك مدحوك إذ أرادوا مذمتك ،وأخرياً ..أنصحك ـ أيها الداعية الصغري ـ أن تستعّي على
اخلروج من خجلك هذا ابلعلم ،فتعلهم أحكام دينك ،وتع هرف على طرائق الدعوة وجتارب الدعاة إىل
هللا ،وتد هرب على "فن الدعوة" ،واختلط ابلناس ،وكن واثقاً بنفسك ،وكن صاحب املبادرة يف بدء

أصحابك ابحلديث ،بعد ذلك أنصحك ـ ومن خالل جتربيت الشخصية وأان يف مثل سنك ـ أن تشارك

أهل "التبليغ والدعوة" بعض جوالهتم على الناس؛ فقد يساعدك هذا ـ إن شاء هللا ـ على اجلرأة يف
الدعوة ،ويدربك على فن املبادرة ،ويرفع عنك حالة اخلجل والرتدُّد ..وفقك هللا وثبهتك.
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صديقيت مل تعد كما كانت

اجمليب د .وفاء العساف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1426/05/6هـ

السؤال

يل صديقة كانت خري معينة يل على طاعة ريب وحفظ كتابه ،وبعد أن أكملنا الدراسة الثانوية التحقت

بكلية وهي يف أخرى ،ومل أتركها بل استمرت املكاملات بيننا ،وكنا نلتقي يف الدار يف العصر ،ولكنين
بدأت أالحظ عليها تغرياً كبرياً يف تعاملها معي ويف سلوكياهتا ،وعندما أصارحها ابلتغري تقول :أان مل
أتغري لكن أنت حساسة ..وبعد أن حبثت يف املوضوع وسألت عنها يف الكلية فوجئت أبهنا تقوم

بسلوكيات مل أعهدها عنها ،فهي تتظاهر ابلتعب واإلغماء ،كما أهنا تتعمد الكذب على أهلها ،فهي
تقول لزميلتها يف الكلية :إن والدها ٍ
قاس وأمها كذلك ،وأن حالتها يف البيت سيئة ،وأان أعلم يقيناً
أهنا تعيش يف بيت كل أفراده صاحلون ،بل يقل نظريه يف وقتنا احلاضر ،فالوالدان مثقفان ومتفامهان

وحريصان على أبنائهم أشد احلرص ،ولكن ال أدري ما سبب هذه األكاذيب ،مع أهنا ما زالت ترافق

الصاحلات ،وقد حرصت أن أتصل بزميلتها هذه وهي إنسانة مستقيمة واعية لتحل املشكلة ،ونعيدها

إىل صواهبا ،وهي إىل اآلن ال تعلم أبين على اتصال مع زميلتها تلك..فماذا أفعل؟

لقد استشرت الكثريات فمنهن من قالت :استمري على اتصالك هبا ،وجتاهلي ما يصلك من أخبار

عنها؛ حىت ال تفقد ثقتها فيك ،ولكنين أعاين حقاً وال أستطيع جتاهل تصرفاهتا تلك ،خاصة وأهنا

تركت الدار ،وعندما طلبت منها احلضور ،قالت :ال أحب الدار وال يشرفين االنتماء هلا ،كما أين

أخشى أن تكون قد وقعت يف حبائل املعاكسات ،فقد كانت تقول :إهنا تعاين من الكثري من اإلزعاج
على اجلوال ،وبعضها يكون يف وقت متأخر من الليل ،وقد صارحت أختها اليت تكربها بتغريها،

فقالت :إهنا الحظت ذلك ،فما احلل؟ أرشدوين لطريقة مثلى للتعامل معها؛ لتعود كما كانت تلك
الصوامة القوامة حافظة القرآن ،ثبتنا هللا وإايكم على احلق.
اجلواب

عزيزيت :ابلنسبة لصديقتك قد تكون هناك أسباب كثرية النتكاسها وتغري حاهلا ،على سبيل املثال:

( )1انتقاهلا إىل جو اجلامعة وهو مغاير ملا كانت عليه ،فتأثرت ببعض الرفيقات ذوات امليول املتنوعة،
خاصة إذا مل يكن لدى رفيقتك رصيد من القناعة القوية ملا كانت عليه وقت املرحلة الثانوية.

( )2قد يكون هروابً من أعباء وثقل احملاضرات وحتمل املسئولية ،وهذا ينمي عن خلل يف الشخصية
واستعداد ملا تقوم به ،ولكن مل تظهر هذه احلالة إال يف املرحلة اجلامعية ،فحاالت اإلغماء والتعب

واحلديث عن الوالدين مظاهر ليس إال هلذه احلالة.

على أية حال ما دام األمر كما تذكرين أن بيتها بيت فاضل ،وأختها على صلة معك أرى وهللا أعلم

اختاذ اخلطوات التالية:

 )1االستمرار يف عالقتك معها دون أن تشعريها مبا تعرفّي ،واذكري هلا بعض القصص شبيهة

ابلقصص اليت تصلك عنها ،واسرتشدي برأيها.
 )2تواصلي مع زميلتها (العاقلة) دومنا تشعر ،وال تلحي عليها يف النصح املباشر واللوم.
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 )3ميكن توثيق مدى الصلة مع أختها ،بدون أن تكون العالقة ملفتة للنظر ،بل بذكاء وحرص
ومتابعة ووضعها يف البيت من قبل أختها ،وميكن أن تشعر والديها بطريقة غري مباشرة ليكوان على
علم ومتابعة.

 )4حافظي على عالقتك معها ما دامت ترغب يف ذلك ،وإبقائها طيبة لكن دون تقدمي تنازالت من
قبلك ،وكوين حذرة يف نفس الوقت ،وأشعريها أنك على أمت االستعداد للوقوف معها ومساعدهتا.

 )5ميكن مد اجلسور مع زميلتها العاقلة ،لتكوين صداقات أخرى وحماولة احتوائها.

 )6الدعاء هلا يف ظهر الغيب ،وهللا -عز وجل -قادر على أن يهدي العبد ورمحته واسعة ،وما عليك
إال النصح هلا ،وبذل ما تستطيعّي .وهللا ييسر لك وهلا.

()426/19

حّي تكون املَدرسة بيئة فاسدة!

اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/04/6هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أود من فضيلتكم التكرم وإجياد حل عملي هلذه املشكلة الكربى ،وإن شئت قل الطامة العظمى،

واليت انتشرت يف أوساط طالب املدارس يف املراحل املختلفة ،أال وهي الفساد األخالقي من اللواط

وغريه ،أريد الرتكيز على معاجلة املشكلة من بدايتها عند طالب املرحلة االبتدائية ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

هذه املشكلة وغريها من املشكالت -سواء يف مدارس البنّي أو يف مدارس البنات -مرتبط بعضها

ببعض كالدخان واملخدرات ،ومساع األغاين ،وجلسات السهر يف املقاهي أبنواعها املختلفة ،واملواقع
املشبوهة ابإلنرتنت ،والقنوات الفضائية ذات األهداف السيئة واجملالت اهلابطة وأقراص الـ (سي دي)
 ،وأفالم الفيديو ذات احملتوى املشبوه ،كلها سبب مباشر أو غري مباشر للوقوع يف كثري من

التصرفات الال أخالقية ،فمىت ابتلي هبا الشاب أو الشابة بسبب إمهال الوالدين ،وضعف الوازع
الديين عند األسرة ،وختلي املعلمّي واملعلمات عن رسالتهم السامية ،وتساهل الناس ابألمر ابملعروف

والنهي عن املنكر ،وهتاون اجلهات الرمسية ذات العالقة مبسئوليتها ،فإن هذه احلال -والعياذ ابهلل-
تكون بيئة خصبة حلصول وانتشار املشكالت الال أخالقية لكال اجلنسّي ،وحنن  -وهلل احلمد -يف

هذا البلد مل نصل -وأسأل هللا أال نصل -إىل هذا املستوى املنحط من السفالة والوقاحة ،لكن

املؤشرات حمبطة ومهددة ما مل يتدارك ذوو الغرية احلال قبل الوقوع يف املآل .هذا على املستوى العام
مما يلزم تداركه يف احلال ،أما على املستوى اخلاص فهو ذو شقّي:

األول :من مسئولية اآلابء واألمهات أن يتقوا هللا إبحسان رعايتهم ألوالدهم ،وعدم إدخال ما يكون
سبباً يف اإلعانة على املنكرات يف بيوهتم من وسائل إعالمية خمتلفة ذات أهداف مفسدة ،وأن يكون
تعاملهم مع أبنائهم حبسب مقتضيات احلال ،فال شدة تنفر ،وال ليونة تكون سبباً يف الضياع ،وأن

يكون األب على علم ودراية أبصحاب ابنه ،واألم تكون على دراية بصوحيبات ابنتها ،وأن حيرص

األب واألم على كل ما فيه منفعة دينية ودنيوية بقدر استطاعتهما لتوفريه لألبناء والبنات ،وأن حيرصا
على اختيار حماضن تربوية سليمة ليتلقى فيها األوالد والبنات تعليمهم وتربيتهم.

الثاين :املدرسة جبميع منسوبيها  -وخاصة املدير واملعلمّي -أن يتقوا هللا ،فيكونوا قدوة خري ،وأسوة
حسنة للطالب والطالبات ،وأال يتم اختيار من يتوىل التعلم إال من يعرف لألمانة أمهيتها وقيمها،
وحيمل هم األمة وهم الدين؛ حىت تكون هذه احملاضن الرتبوية ذات وجهة سليمة وأهداف سامية
نبيلة .وهللا املوفق واملعّي.

()427/19

شباب الدعوة وحب الرايسة
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/03/10هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :أان أحد املشاركّي يف احملاضن الرتبوية ،ومن العاملّي يف حقل الدعوة ،ولكن هناك
مشكلة تواجهنا ،وهي التطلع للقيادة والرائسة ،فيطغى حب النفس يف هذا اجلانب ،فتحصل بعض
املشكالت ورمبا تتطور إىل أن حتصل جفوة بّي اإلخوة وبّي الدعاة ،أفيدوان مأجورين.

اجلواب

وعليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
تذ هكر يف سؤالك أنك من العاملّي يف احملاضن الرتبوية أنت وغريك ،وأنه يطغى عليكم حب القيادة،
والتنافس على حب نفوذ الكلمة والرأي مما يسبب اجلفوة.

هذه املشكلة من املخاطر الكبرية اليت تنايف اإلخالص ،وفيها الرايء والسمعة ،ألن الداعي إىل هللا ال
يدعو لنفسه ،وال لنيل مركز أو جاهٍ أو منزلة" ،قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان ومن
اتبعين" [يوسف ، ]108 :وأول من تسعر به النار يوم القيامة ثالثة ،وذكر منهم رجل تعلم العلم

وقرأ القرآن ليقال هو عامل وقارئ ،فاحلذر احلذر أن يكون اجلزاء النار ،والواجب علينا مجيعاً أن نلغي
حظوظ أنفسنا ،وأن هنتم ابإلخالص ،ونراجع حساابتنا ،وأن نستحضر النية يف كل قول أو عمل،

وليكن الشعار "إن كان يف احلراسة ،كان يف احلراسة ،وإن كان يف الساقة كان يف الساقة" ،واحلذر من
األعمال القيادية؛ ألن فيها اخلطورة على دين اإلنسان ،واحلرص على أن تكون من األخفياء الذين

يعملون هلل ،ال ألجل أن يعلم الناس ،وال ألجل حظ النفس واهلوى ،وال ألجل الضرر واملنافسة .اقرأ
كتاب اإلخالص ومعامل يف السلوك للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ،وداو قلبك ابألعمال اخلفية
والقرآن وكثرة الذكر ،واإلحسان ،وزايرة القبور ،وجمالسة الصاحلّي ،وفقنا هللا وإايك ملا حيبه ويرضاه.

()428/19

كيف أستثمر مواهيب؟
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/03/8هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

ذكاء
أان شاب حافظ للقرآن وهلل احلمد ،ولدي مواهب وطاقات كثرية جداً (على سبيل املثال :أملك ً
متوقداً وحافظة جيدة ،وحصيليت اللغوية ممتازة ،سواء يف اللغة العربية أو اإلجنليزية ،كما أن عندي
مهارات أخرى كاحلاسب اآليل والكتابة ،ورمبا اخلطابة أيضاً رغم أين مل أجرهبا ..وغري ذلك الكثري) ،
ومع كل هذه الطاقات إال أين ال أعرف كيف أستخدمها خلدمة اإلسالم ،علماً أن هذا األمر يشغلين

دائماً.
أريد أن أعمل شيئاً ولكن ال أعرف ما هو ،رمبا يكون سبب هذه احلرية كثرة املواهب اليت عندي مما
يشتت تفكريي وجيعلين ال أعرف ماذا أختار ،وأقول أحياانً لنفسي( :خسارة أن تضيع كل ما آاتك

هللا من قدرات يف عمل كذا الذي ميكن أن يقوم به أي أحد ،ورمبا يكون السبب يف حرييت أنه ليس
عندي صحبة صاحلة يشاركونين مهي يف نصرة اإلسالم والعمل الدعوي ،وال أعرف كيف أتعرف على
هذه الصحبة اليت أمتناها ،ورمبا يكون السبب يف قلة العلم الشرعي عندي ،رغم امتالكي جلميع

مؤهالت حتصيله ،أفيدوين جزاكم هللا خرياً ،وأان على استعداد للقيام مبا تطلبونه مين ،حىت لو اقتضى
ذلك أن آيت ملقابلة أي شخص يساعدين على الوصول ملرادي.

اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

األخ املكرم أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا -تعاىل -لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ،وأن يرينا

وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..وأما
عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :احلمد هلل الذي أعطاك كل هذه املواهب فاشكر هللا على ذلك "ولئن شكرمت ألزيدنكم"

[إبراهيم ، ]7 :وعليك أن تسخرها يف طاعته ونشر دينه؛ فإنك ستسأل عنها حفظتها أم ضيعتها.

اثنياً :أهنئك على هذه اهلمة العالية اليت تسمو للفضيلة وتسعى لنشر اخلري ،وأبشرك  -أخي الكرمي

 -أن أبواب اخلري واسعة وليست مقصورة على مكان دون آخر ،أو موقع دون آخر ،خاصة يف ظل

ثورة املعلومات واالتصاالت اليت جعلت اإلنسان يستطيع خماطبة من يشاء مبا يشاء وهو يف مكتبه أو

غرفة نومه.

اثلثاً :أقرتح عليك أن تسأل نفسك ماذا تريد أن تكون ،وتكتب ذلك على الورق (أي حت ِّدد لك

هدفاً واضحاً ذا أولوية ،مث تسعى لتحقيق هذا اهلدف) .

وال أبس من حتديد أكثر من هدف ،وتقسيم الوقت بشكل حيقق لك االستفادة منه بصورة كاملة،

وحيقق لك أهدافك ،فمثالً  -يكون لك وقت ملراجعة حفظك للقرآن الكرمي واالطالع على تفسريه،
وليكن لذلك مثالً ساعة يف اليوم ،وحتدد ساعة أخرى -حسب ظروفك -حلفظ احلديث ،وتبدأ

ابلصحيحّي (البخاري ومسلم)  ،وتضع لك وقتاً آخر للقراءة احلرة ،ووقتاً َُ لتنمية بعض مهاراتك

احلركية أو الذهنية أو املهارية عن طريق االلتحاق ببعض الدورات اخلاصة بذلك ،ووقتاً ملمارسة
هواايتك والقيام ابلتزاماتك األسرية ،وهكذا..

()429/19

رابعاً :أما عن الصحبة الصاحلة فهي من أهم املطالب ،وأظنك ستجد ذلك يف املسجد؛ فقد ترى

أحد الشباب الصاحل ورمبا تعرفت به ،وعن طريقه تتعرف بغريه.

خامساً :لديكم يف بلدكم (مركز التفكري اإلبداعي)  ،ويقوم عليه رجل كفء رائع ،هكذا حنسبه وهللا
حسيبه ،فلو اتصلت هبذا املركز؛ فرمبا كان هناك إمكانية لالستفادة من مواهبك وتنمية قدراتك

بشكل منهجي علمي ،بدل احلرية والرتدد.

سادساً :وقبل هذا وبعده صدق االلتجاء إىل هللا أبن يوفقك إىل احلق وإىل اخلري ،وأن يس ِّدد خطاك
ويعينك ويسهل أمرك.

وفقك هللا وسدهد على طريق اخلري واحلق خطاك.

()430/19

نصائح يف دعوة غري املسلم
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف
(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) .

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية

التاريخ 1426/02/4هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

سؤايل يتعلّق ابلدعوة إىل اإلسالم ،يل زميل يف العمل نصراين ،أريد أن أدعوه إىل اإلسالم ،وأرى أنه
إنسان جيد ،ولكين ال أعرف كيف ميكن يل أن أبّي له أنه على الدين اخلطأ ،أرجو أن تساعدوين،

ولكم إن شاء هللا الثواب.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد:

مجيل أن يهتم اإلنسان ابلدعوة لإلسالم ،والدعوة هي منهاج األنبياء والرسل ،والرسول -صلى هللا

عليه وسلم -قال لعلي بن أيب طالب-رضي هللا عنه" :-وهللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري
لك من محر النعم "

أما عن كيفية الدعوة فراع فيها أموراً:
 -احرص أن يكون الوقت مناسباً ،والطرف اآلخر متهيئاً.

 -جتنهب ما يثري انزعاج اخلصم ،وأظهر له اللّي وأنك ابحث عن احلق.

 -إايك والتهجم على ما يعتقده؛ فإن هذا ليس من احلكمة ،وقد يصر على ابطله وخصوصاً أنه زميل

لك يف العمل.

فبّي له أن األصل الكليات
 -إايك والدخول يف اجلزئيات ،ومهما حاول اخلصم جرك إليها ِّ

واألصول ،وليس من املناسب الكالم يف اجلزئيات قبل الكليات ،فمثالً ال تتكلم يف مسألة تعدد
زوجات الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قبل الكالم عن نبوته ،وهكذا.

 -احرص على االطالع على الشبه اليت يثريها النصارى ضد اإلسالم مع معرفة اجلواب عليها ،وهذه

الشبه معروفة يتناقلها النصارى جيالً بعد جيل.

 -ابدأ مع اخلصم يف طريقة إثبات نبوة األنبياء مثل موسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل ،مث انتقل إىل

إثبات نبوة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وأن نبوته ثبتت مبا ثبتت به نبوة من قبله ،وإذا ثبتت
نبوته كان كل ما يقوله صدق .هذا أفضل -يف نظري -من الكالم حول الثالوث ،وخصوصاً مع
األشخاص غري املختصّي ابملسيحية كغالب النصارى اليوم.

وميكن الرجوع إىل بعض الكتب يف ذلك ،وأفضلها ما ذكره اإلمام ابن تيمية يف اجلواب الصحيح ملن

بدل دين املسيح حول إثبات نبوة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف اجمللد السادس (ص . )214
أعانك هللا.

()431/19

هل يباهلونه؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1425/11/21هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :حفظكم هللا ورعاكم.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أان شاب ،أقوم ابلدعوة إىل هللا تعاىل على ضوء املنهج السلفي يف سريالنكا ،وجنوب اهلند ،ويكون
بّي أيدينا داعية متحمس ،وأعطاه هللا قوة يف لسانه يقنع الناس هبا ،ولكنه لألسف يقول يف بعض

األحيان أقواال ،شاذة ختالف معتقد أهل السنة فإذا بينا خطأه ال يقبل إال أنه يدعوننا دائما للمباهلة.
وسؤايل :هل جيوز لنا شرعا أن نقوم ابملباهلة معه؟ وهل هناك أدلة وأمثلة للمباهلة مع املسلمّي؟
أفيدوان مع املصادر ابرك هللا فيكم.

اجلواب

أخي الكرمي

ننصحك أوالً ابلرفق مع هذا الداعية املتحمس ،وحماولة كسبه واستثمار مواهبه اليت أشرت إىل شيء
منها ،وتوجيهه والتعاون معه يف األمر املشرتك بينكما وأما األمور اليت بينك وبينه فيها اختالف فإين
أنصحكم مبحاولة إصالحه بطريقة طويلة املدى هادئة تبدأ من األساس ،وليس ابملواجهة وال إباثرة

اخلالفات كلما التقيتم ،وليكن بينكم ،كالم كثري يف األمر املتفق عليه ،وكالم قليل يف األمر املختلف
فيه.

اثلثاً :ال ننصحك ابملباهلة وال االستجابة لطلبه وإذا طلب منكم املباهلة فأخربوه أن املباهلة مل تقع
يف حياة النيب -صلى هللا عليه وسلم -إال مرة واحدة بينه وبّي النصارى ،وأنتم مسلمون جيمعكم

اإلسالم وحمبة اخلري بعضكم لبعض ،وال يصح أن جيرؤ أحد منكم على اآلخر أبن يسأل هللا أن حيل
هللا نقمته عليه ،أو يصفه ابلكذب ،فإن حقيقة املباهلة هي الدعاء بنزول لعنة هللا على الكاذبّي،
وأنتم بينكم اإلسالم والرمحة وال يتهم بعضكم بعضاً ابلكذب حىت يستنزل عليه لعنة هللا ،وإمنا

يستنزل بعضكم لبعض رمحة هللا وهدايته ،فما اتفقتم فيه فتعاونوا عليه ،وما اختلفتم فيه فتناقشوا فيه

هبدوء ،واسألوا هللا ألنفسكم مجيعاً اهلداية والرمحة.

فأمتىن أن تشرح له معىن املباهلة قال تعاىل…" :نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبّي" [آل

عمران ]61:فهل تقبل أن حتل علينا لعنة هللا وأن نوصف ابلكذب؟ أو نقبل أن حتل عليك لعنة هللا
ونصفك ابلكذب؟ هذا ال يكون بّي املسلمّي أبداً ،وإمنا نسأل هللا أن يهدينا وإايك فيما اختلف فيه
من احلق إبذنه ،وأن يهدينا مجيعاً فيمن هدى ،وأن يهدينا مجيعاً صراطه املستقيم ،والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.
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الناس يف رمضان
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/مشكالت دعوية
التاريخ 1423-9-4

السؤال

السالم عليكم
أوالً :أهنئكم حبلول هذا الشهر الكرمي ،ولكنه يف نظري أصبح مهاً أمحله مع ما فيه من اخلري العميم

والغفران والرمحات من هللا سبحانه تعاىل.

ولكن الناس ال يشكرون .إنين أشكو يف هذا الشهر من التغيري الكبري الذي يطرأ على الناس عموماً
وأفراد أسريت جزء منهم فالزوج واإلخوان واألوالد هم يف أربع خصال اثنتان يف النهار واألخراين يف
الليل أما اللتان يف النهار فالكسل والغضب املستمر وأما اللتان يف الليل فالسهر بغري ما ينفع

ومشاهدة ما يغضب هللا تعاىل من القنوات الفضائية واألفالم ،فهل من سبيل إىل تغيري هذه احلال؟؟
اجلواب

األخت الكرمية..
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
وحنن بدوران نبادلك التهنئة هبذا الشهر الكرمي سائلّي املوىل أن يعمنا بعفوه وكرمه وعتقه من النار
ومجيع املسلمّي.

وأما ما ذكرتيه من أن هذا الشهر الكرمي أصبح مهاً لدى العقالء من الناس ملا يرونه من اجلرئة الدائمة
يف التصرفات مع املوىل سبحانه والتغري املربمج يف السلوكيات والتصرفات الفردية واجلماعية فأان

مثلك أوافقك متاماً يف هذا اهلم ولكن يف إطاره الصحيح والذي من املفرتض أن ال نتجاوزه فننتقل
بعد ذلك إىل القنوط واليأس من فضل هللا ورمحته.

املشكلة يف ظين ويف رأيي تكمن يف الربجمة العقلية للسلوكيات الفردية واجلماعية يف التصرفات اليومية

اليت تنقلب رأساً على عقب مبجرد رؤية هالل هذا الشهر الكرمي.

هذا التربمج وهذا االنقالب يف السلوكيات حظي ابالعرتاف والقبول اجملتمعي على ما فيه من السوء

واخلطأ ولكنه لألسف أصبح وكأنه أمر عادي وال غضاضة فيه .وهذه النظرة ما كان هلا أن تتأتى لوال

تواطئ اجملتمع جبميع فئاته على االعرتاف به وتلقيه هلا ابلقبول والتسليم.

ٍ
وأمهات صغاراً
والذي يلفت النظر أن هذا االنقالب حيدث جلميع فئات اجملمع رجاالً ونساءاً آابءاً
وكباراً لكل فئة طابعها اخلاص يف هذا التحول املفاجئ وهذا االنقالب السلوكي الكبري واملصيبة أن
املهتم الوحيد واجملمع على اهتامه ابلوقوف خلف هذا التغري إمنا هو ذلك الشهر الكرمي.
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لقد ارتبط شهر اخلري عند الكثريين من الناس أبنه مفتاح التغري السلوكي واالجتماعي السيئ لألسف

الشديد ولذلك فالنصائح والكلمات واحملاضرات واإلرشادات والتذكري والتوجيه ليس هلا مردود

إجيايب إال من الناحية الفردية فقط ومثارها تبقى حمدودة ابلتزام األفراد مع قلتهم هبا .األمر يف نظري
أعظم من ذلك بكثري ألننا ال نتعامل مع أفراد قالئل ميكن أن توجه إليهم مثل هذه األساليب وتصبح

انجعة معهم ،وإمنا حنن أمام معضلة أكرب من ذلك بكثري إهنا مسألة جمتمع أبكمله يشكو املرض وسوء
األحوال لدى أفراده مجيعهم ولذلك تبقى املسألة حمصورة يف كيفية انتشال هذا اجملتمع املريض من

هذه الرباثّي اليت يغرق فيها وهذه األوحال اليت خيوض فيها وهذا اآلالم اليت يشكو منها وانتشاله إىل

روضة الصحة والعافية وإىل طيب العيش واالستقامة وإىل شعاع النور واهلدى وإىل احليوية والنشاط

واالستفادة من الطاقات املهدرة واألوقات الضائعة وإىل تغيري بوصلة التيه اجملتمعي العام وتوجيهها إىل

ما فيه اخلري العميم والنفع الشامل واحلياة املتحركة بكل ما يفيد وبكل ما جيعله موصالً لتحقيق
اخلريية هلذا األمة (كنتم خري ٍ
أمة أخرجت للناس) .

املسألة يف نظري ليست من السهولة مبكان أبن ُحتل وتُعاجل ألهنا تراكمات جمتمعية تطاولت مع الزمن

حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن ولذلك فال نتوقع أن العالج ميكن أن يتم بّي عشية وضحاها وحنن

ال منلك عصاً سحرية تكفينا منها هزة واحدة لتنقلب معها حالنا وتنحل مجيع مشاكلنا ،إهنا يف نظري
ذات جوانب متعددة وفروع كثرية تتشاكل فيها وتنصهر فيما بينها مجيع املؤسسات االجتماعية مع
بعضها البعض وتتظافر كلها خطوة خبطوة يف انتشال ذلك املرض اجملتمعي السائد .فاألسرة ودورها

يف التنشأة وما ميكن أن ميارسه الوالدان يف منزهلما ومع أبنائهما ،واملدرسة وما يفعله املعلمون مع

تالميذهم واملسجد وما يقوم به اإلمام واملؤذن ومجاعة املصلّي مع بعضهم البعض واإلعالم أبشكاهلا
املتنوعة مع مجهورها ومؤسسات الضبط األمين مع األفراد اخلارجّي عن سلك اجلماعة .كل هذه

املؤسسات االجتماعية جيب أن تعمل معاً حبيث ال يكون البعض منها يبين واآلخر يهدم.

األمر اآلخر هو االلتفات جبدية لألفراد الناشئة يف هذا اجملتمع إذ هو يشكل أغلبية األفراد يف هذا

اجملتمع وهم الرقم الصعب الذي يستحق املراهنة عليه .الكبار قد تشكلت طباعهم واجلهد معهم قد

ال يؤيت من الثمار كما لو كان ذلك اجلهد موجهاً ومبذوالً مع الصغار والناشئة.
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لنعمق لديهم قيمة العمل والوقت ،مل ال يكون رمضان وسيلة ميكن استغالهلا على تدريبهم على
العمل واحرتامهم للوقت وفتح الفرص أمامهم خاصة أثناء الليل وبعد الرتاويح .املالحظ أن املناشط
مجيعها منصبة على الرايضة والرايضة فقط وال شيء آخر حىت لدى الصاحلّي أنفسهم فالرايضة

واملناشط الرايضية هي طابع براجمهم مجيعها .إنين موقن أننا كمجتمع لواستطعنا أن نغرس يف أبنائنا
حب العمل حىت ولو كان ذلك ابألجر وابلساعة ويف أماكن عامة ألصبحت لدينا مفاهيم حمرتمة تنقل
ذلك الشاب من مضيعة الوقت والتسكع يف الشوارع إىل حمالت البيع ودكاكّي األسواق .إن غرس

حب العمل واحرتامه والقائمّي به جيب أن ال يكون مقصوراً على فئة معينة يف اجملتمع دون غريها

كالفئة احملتاجة مثالً ال بل هي أمينة نتمىن أن تكون مغروسة عند اجلميع ،والشاب يعمل حينئذ ليس
ألنه حمتاج إىل املال بل ألنه يريد أن يعمل وال يكون كالً على والديه يسأهلما املال ليالً وهناراً
فيصرفها ابلباطل واللهو مث ما يلبث أن ينتهي دوره بعد ذلك ليصبح جيفة هامدة يغط يف سبات
عميق يف مأواه يف هنار رمضان بعد أن أخذ اللهو واللعب من جسمه كل مأخذ.

إهنا كما قلت مهوم ما لبث قدوم هذا الشهر الكرمي أن نبشها وقد كانت خامدة ليعطي لنا صورة
واضحة من صور ختلفنا وذلتنا على الناس أمجعّي مث بعد ذلك نتساءل من أين لنا هذا الذي حنن
فيه؟
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هل يل من توبة؟
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1424/11/13هـ

السؤال

أان شاب متزوج ،وأحسب نفسي كنت مستقيماً ،ولكن لألسف زنيت قبل عدة أشهر ومل أحس

ابلندم إال قبل عدة أايم ،فحاولت أن أتوب توبة نصوحاً من تلك الفاحشة ،ولكين واقع فيما هو

دوهنا ....يف مشاهدة األفالم اإلابحية ،وكلما حاولت اإلقالع عدت ،وهلذا السبب أحس أبن هللا مل
يقبل توبيت ،وحىت إن استغفرت لن يغفر يل ،وأظنين وصلت مرحلة القنوط ،أدركوين قبل أن أهلك،

أدعو ابلدعاء وأان يف قرارة نفسي أحسه مردوداً علي ،ومن مث بدأت أفكر بقول الشافعي وهو أن

الزان دين ،وأن من يزن يزن أبهله .فما هو ذنبها (الزوجة) ؟ إن كانت صاحلة أن تؤخذ جبريرة زوجها،

هل يقبل هللا توبيت ويستجيب دعويت وإن كنت عاصيا؟.وما هي عالمات قبول التوبة؟.

ولقد دعوت هللا أن يرزقين ذرية صاحلة خالل شهر رمضان وقبله أيضاً ،ولكن مل حتمل زوجيت،

فاهنارت معنواييت ،وأحسب أبن هللا مل يقبل صيامي وال دعائي وال أي شيء مين غضباً منه علي،

أغيثوين أدركوين أريد أن أعود صاحلاً كما كنت أو أفضل ،أريد أن أعود وأحب عمل الصاحلات بدالً
من تثاقلها .أفتوين مأجورين.

اجلواب

رمبا وجدت من يبدأ جوابه معك بفتح ابب الرجاء لك ،وسعة مغفرة هللا للمذنبّي ،ويسوق أحاديث
التوبة وآايهتا ،وهي أمور تدعو احلاجة إليها ،ومع ذلك فاألنفع أن نؤخرها قليالً؛ ألنك إذا كنت ترى
أن املشكلة مرتكزة يف أمر واحد ،وهو وقوعك يف «الزان» وما ترتب عليه من خماوف على نفسك

وأهلك؛ فإن املشكلة يف تقديري تتمثل يف شخصك قبل أي شيء آخر.
ولوان من التقلب الذي ال حيسن ابلرجل
نوعا من التطرف مع نفسكً ،
يغلب على ظين أنك تعيش ً

السوي أن يسلكه:
ّ

مستقيما ـ حسب وصفك ـ وقعت يف «الزان» ! وبعد أن مل تكن مباليًا بوقوعك يف كبرية
فبعد أن كنت
ً

أسريا للخوف املنهك منها!
«الزان» أصبحت ً

وبعد أن زهدت يف إعفاف زوجتك لك ،أصبحت تعيش حتت وطأة اخلوف عليها!

ال يسعين التقليل من شأن وقوعك يف جرمية «الزان» ؛ ألنك خائف تستغيث وتستنجد ،وخباصة أنك
حمصن (متزوج) فأي شيء حبثت عنه يف غري زوجك اليت أحلها هللا لك؟!
إن اخلوف الذي هجم عليك له ما يسوغه ،وهي عالمة صحة ،ونرجو أن تكون سببًا يف التوبة ويف
قبوهلا ،لكن قدر اخلوف الذي وصفته هو زايدة من الشيطان ،فإذا أردت السالمة من املبالغة يف

اخلوف فاستعذ ابهلل من الشيطان أوالً.
وعالمة اخلوف الذي حيبه هللا هو اخلوف الذي يقربك إليه ،ويوقظك لفعل الطاعة واإلقالع عن
املعصية ،فإذا تسلل إىل نفسك خوف يقنطك يف رمحة هللا ويف قبول هللا لتوبتك فاعلم أنه وارد من
الشيطان ،رأى تعبدك هلل ابخلوف منه ،وتوقع إقالعك عن الذنب فأراد أن يوقعك يف ٍ
ذنب أشد من
ذنبك األول ،وهي كبرية القنوط من رمحة هللا.
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ومع يقيين أن هذا القدر من اخلوف الذي غشيك إمنا هو من الشيطان ،فإن ذلك ال مينع أن يكون
عجلها هللا لك ،تتناسب بوجه ما مع اللذة اليت غمرتك أثناء مواقعة الفاحشة« ،واجلزاء من
عقوبة ّ
اهلم واحلزن واخلوف والقلق هي
جنس العمل» ونرجو أن تكون كفارة ،فإن ما يصيب
القلب من ّ
َ
عقوابت مبا كسبت أيدي الناس ،قال هللا  -تعاىل " :-وما أصابك من سيئة فمن نفسك"

[النساء ]79:ومع ذلك فإن من كرم هللا وفضله علينا أن هللا يكفر هبا عمن يشاء من عباده إذا هم

احتسبوا وصربوا .مصداق ذلك قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم " -ما يصيب املسلم من نصب

وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه" متفق
عليه عند البخاري ( ، )5642ومسلم ( ، )2573ومن حديث أيب سعيد وأيب هريرة  -رضي هللا

عنهما .-

وال أدري ما الذي أشعرك أبن هللا مل يقبل توبتك؟!.
إن معاودتك ملشاهدة الصور اإلابحية دليل على أن خوفك مل يكن صادقًا مبا فيه الكفاية ،لكنه ليس
دليالً على عدم قبول التوبة مطلقاً ،كما يؤكد استمرارك يف املشاهدة أنك تشكو من ضعف يف

ابلص َرعة ،إمنا الشديد
نفسك اليت تتغلب عليك ،قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-ليس الشديد ُّ

الذي ميلك نفسه عند الغضب» متفق عليه .عند البخاري ( )6114ومسلم ( )2609من حديث
أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -فالقوي يف املنظور الشرعي وعلم النفس احلديث ،هو الذي يقوى نفسه
ويديرها ال أن تديره وتوجهه إىل ما فيه هالكه ،وليس ذلك خاصاً ابلغضب الذي مثّل به النيب -

صلى هللا عليه وسلم  ،-بل يقوى نفسه حىت عند الشهوة ،فإهنما (الغضب والشهوة) مغروزان يف
اإلنسان لكن الشيطان يستغلهما لالحنراف ابإلنسان ،من خالل اإلفراط (وهو األكثر) والتفريط.

إن معرفتك خطأ فعلك وشعورك ابلندم عليه وإعالن توبتك هي عالمات لصحة االجتاه الذي سلكته

مع نفسك إىل هللا ،لكن ذلك ال يكفي ،فعليك جماهدة نفسك أوالً وقبل كل شيء ،أبن تقطع

األسباب اليت دفعتك (أو جذبتك للفاحشة) وهي مداومة النظر للصور احملرمة ،ويغلب على ظين أن

الفعلة اليت وقعت فيها مل تكن عن لذة تبحث عنها بقدر ما هي شهوة تسببت يف استثارهتا ،فأردت
أن تطفئها فازدادت اشتعاالً.
ورمبا كان أول العقوبة اليت يقع فيها من يشاهد األفالم اإلابحية هي عدم شعوره ابللذة مع زوجته
اليت أحلها هللا له ،وذلك أن تلك املشاهدات نقلت اللذة الطبيعية اليت جيدها اإلنسان يف القرب من

أهله وغشياهنم إىل لذة ومهية ال جيدها إال من طريق عينيه ،مبا تتضمنه وسائل العرض اإلجرامية من
حماوالت استثارة غري حقيقية ال ميكن أن جيدها اإلنسان يف الواقع ،ولذلك رمبا أتعب بعض الذين
يشاهدون زوجاهتم حبركات قد ال حيسنّها؛ طمعاً منهم أن جيدوا هيجان الشهوة اليت تغمرهم أثناء
املشاهدة ،وهذه وهللا عقوبة.

وإذا كنت تشعر بشفقة على زوجتك أن يصيبها مكروه (أعيذها ابهلل من ذلك)  ،فإن الشفقة على
زوجات من يشاهدون األفالم وجيربوهنن مبحاكاة البغااي واملومسات يف اللباس واحلركات واملوضات

واجلماع ال تقل عن ذلك.
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إن التوفيق يف جماهدة نفسك عن مشاهدة األفالم ال تتبّي من أوىل احملاوالت ،فإن الرجل يكون قد
فتل على نفسه حبالً من الفوالذ من خالل التكرار واملداومة ،وعليه أن حياول قطعه بتكرار اإلقالع
واجملاهدة على عفة النظر؛ وهللا قادر على أن يسلب منك التعلق ابألفالم يف أقل من حلظة ،ولكن

ليستبّي صحة نيتك وصدق عزميتك ،فلو كان املرء يبلغ املعايل مبجرد األماين لكان أوفر الناس حظًا
أكثرهم خياالً.
ومن حيفظ بصره عن احلرام فليرتقب أوفر اخلري من هللا تعاىل ،قال  -صلى هللا عليه وسلم :-

«النظرة سهم من سهام إبليس ،مسمومة ،فمن تركها من خوف هللا أاثبه  -عز وجل  -إمياانً جيد

حالوته يف قلبه" حديث حسن رواه احلاكم ( )7875من حديث حذيفة  -رضي هللا عنه  -وقد

أعقب هللا  -تعاىل  -آايت غض البصر املذكورة يف سورة النور بقوله تعاىل":هللا نور السماوات

واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح [ " ...النور ، ]35:قال أيب بن كعب« :مثل نوره يف قلب

عبده املؤمن»  .فوازن بّي لذة عابرة ولذة إميان هبا صالح الدنيا واآلخرة .وتذكر أن االستقامة

النموذجية - ،وهي ما تسمى ابإلمامة يف الدين  -حتصل ابلصرب واليقّي ،فالصرب دواء الشهوات،
واليقّي دواء الشبهات ،قال هللا  -تعاىل " :-وجعلناهم أئمة يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا
يوقنون" [السجدة. ]24:

وتذكر أن الصاحلّي مل يصلحوا لكوهنم ال شهوة هلم ،ولكنهم وضعوها يف احلالل ،أو صربوا عن احلرام
فعليك أن تكثر من االستغفار فإنه من أشد ما يكره الشيطان ،جاء يف األثر عن الشيطان قوله:

«أهلكت بين آدم ابلذنوب وأهلكوين ابالستغفار» رواه ابن أيب عاصم يف السنة ( ، )9/1وهو جيلو
القلوب إبذن هللا ،وداوم على قراءة القرآن ،فإنه شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنّي .واستعذ
ابهلل من الشيطان؛ فإنه سبب نظرك ووقوعك يف احملرم وإتالف قلبك ابخلوف ،قال هللا  -تعاىل :-

"وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل إنه هو السميع العليم" [األعراف ]200:أنصحك أن

تطالع يف أحاديث التوبة ،كتاب «رايض الصاحلّي» مثالً ،واستشعر أهنا أحاديث ال تدعو ملعاودة

شرة للتائبّي الصادقّي.
املعصية ،بقدر ما هي مب ّ

كثريا" [النساء:
خريا ً
وال تستعجل فضل هللا بتأخر اإلجناب؛ "فعسى أن تكرهوا شيئًا وجيعل هللا فيه ً

 ]19والدعاء مع بذل األسباب الشرعية والطبيعية هو سلوك املؤمنّي ،وال تقلق على زوجتك أن
يصيبها مكروه (محاها هللا) ما صدقت توبتك وصحت عزميتك.

()438/19

من املمكن أن تكون اإلجابة خمتلفة لو كنت مل تصف نفسك ابلتدين يف وقت سابق ،فما عساي
أقول لشخص عرف احلق وسلكه ،وهذا يدعو للتنبيه إىل أن الثبات على طريق احلق مضمون- ،
إبذن هللا  ،-للذي «ذاق طعم اإلميان» و «وجد طعم اإلميان» وأسباب ذلك جندها يف حديث:

«ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان :أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب
املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار"

رواه البخاري ( )16ومسلم ( )43من حديث أنس  -رضي هللا عنه  ،-وهو الوصف الذي ذكره

هرقل يف حديث أيب سفيان بعدما سأله عن أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « -هل يرتد
أحد منهم سخطة لدينه؟ " فقال ال ،قال هرقل« :وكذلك اإلميان حيث ختالط بشاشته القلوب ال
يسخطه أحد" رواه البخاري ( )51ومسلم ( )1773من حديث عبد هللا بن عباس  -رضي هللا

عنهما  -أسأل هللا أن يرزقك عفة النفس ،ويقنعك أبهلك ،وجيعلهم لك قرة عّي ،وأن يلهمك

رشدك ،ويقيك شر نفسك ،ويعيذك من شر الشيطان وشركه ،وجيعلنا وإايك من عباده الصاحلّي

األوابّي.

()439/19

التزم ويريد العودة للمعاصي!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1426/10/07هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب التزمت على يد بعض اإلخوان قبل حوايل سنتّي ونصف ،مشكليت أنين أفكر اآلن جدايً يف
العودة إىل حايل السابق ،وذلك لعدة أسباب:

( )1شوقي الكبري للعودة إىل ما كنت عليه.

( )2استيائي الكبري من وضع الشباب امللتزم الذي يقوم على التفرقة بينهم ابملسميات وادعاء كل
فرقة أهنا األفضل وأهنا على احلق ،ونعتها للفرق األخرى أبهنا بعيدة عن الصواب.

( )3قبل التزامي كان يل قصة حب مع فتاة ،وأان أشتاق هلذه الفتاة بشكل كبري ،فأان أفكر فيها ليل
هنار وأحلم هبا أثناء نومي.
( )4تعلقي الشديد قبل االلتزام ابألغاين ،حيث كنت مولعاً ابلطرب.

أان اآلن مظهري مظهر الشباب امللتزم امللتحي قصري الثوب ،ولكين أمتىن لو أنين مل أعف حلييت؛ كي
يسهل علي أمر العودة إىل ما كنت عليه.

حايل اآلن:

( )1متهاون ابلصالة بشكل كبري ،وإذا فاتين فرض ال أقضيه ،وأتعمد ترك الصالة غالباً.
( )2أستمع لألغاين كلما وجدت فرصة لذلك.
( )3أختلس النظرات لكل ما تقع عليه عيين من صور نساء وما شابه.
يف اخلتام  ...أحتاج إىل توجيه من قلب صادق .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إىل األخ الفاضل :ثبته هللا وأهلمه رشده ووقاه شر نفسه والشيطان.-

مجيل إحساسك خبطر ما أنت مقدم عليه ،وهذا دليل إحساسك أبنك على وشك فقدان شيء عزيز
ومهم وضروري ،وهو الثبات على اإلميان.

إن مما يعينك أخي على االستمرار يف طريق اهلداية والعالج واالستقامة أن تتذكر أن املوت قريب،

وقد يفاجئك يف أي وقت ،فها هو يتخطف شباابً من حولك حبوادث السيارات وغريها ،بعضهم

مات على نغمات األغاين الفاجرة يرددها بدالً من قول( :ال إله إال هللا)  ،وآخر بعد أن ترك طريق

الصالح مات مدمناً للمخدرات ،واثلث أكرمك هللا مات وهو يهم ابلزان من إحدى الفاجرات ،فهل
أتمن أن تكون موتتك مثلهم إن أنت انقلبت على عقبيك وهجرت الطاعة إىل املعصية ،أعيذك ابهلل

من ذلك.

تذكر أخي أن اجلنة ح هفت ابملكاره أي مبا يشق على النفوس وتكرهه ،وال يصل إىل اجلنة إال من صرب
على تلك املكاره ،أما النار فطريقها حمفوف ابلشهوات ،ولذا فكر جيداً أي الطريقّي حتب أن

تسلك؟!.

وفكر جيداً مبا حتب أن تلقى هللا به ،ومبا خيتم لك به ،هل حتب أن متوت صاحلاً مستغفراً من ذنبك؟

أم مضيعاً للصلوات متبعاً للشهوات؟.
صالةَ واتهـبـعوا ال ه ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَيّاً إِال َم ْن
س ْو َ
ف ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
قال تعاىل":فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا ال ه َ َ ُ
ش َه َوات فَ َ
َاتب وآمن و َع ِمل ص ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنهةَ َوال يُظْلَ ُمو َن َش ْيئاً"
احلاً فَأُولَئِ َ
َ َ ََ َ َ َ
[مرمي ، ]60-59:ال شك أن ما تعانيه من رغبة يف العودة إىل املعصية داء قليب ولكل داء دواء،
كما قال ذلك الصادق املصدوق نبينا حممد عليه وآله أفضل الصالة وأزكى السالم ،ومن األدوية
اليت أقرتحها عليك:

()440/19

( )1اإلقبال على مساع األشرطة الوعظية املؤثرة ومنها :شريط( :اجلنة والنار) للمورعي ،شريط:
(األماين واملنون)  ،إبراهيم الدويش ،أشرطة د .خالد اجلبري ،أشرطة عبد احملسن األمحد ،شريط:
(الرحيل) د .سعد الربيك ،شريط( :وإذا اجلنة أزلفت) حملمد احمليسين ،وقبل ذلك االستماع لبعض

التالوات القرآنية املؤثرة لكل من القراء :حممد احمليسين  -عادل الكلباين  -عبد العزيز األمحد
وغريهم.

( )2القراءة يف الكتب اليت تذكرك بعظمة هللا وقدرته وبديع صنعه يف خلقه مثل :كتاب النملة تسبح
هللا ،كتاب غريزة أم تقدير إهلي لشوقي أبو خليل ،كتاب التوحيد عبد اجمليد الزنداين.

( )3حضور احملاضرات الوعظية اليت يلقيها الشيخ (الرسي) ؛ ملا فيها من تذكر وترقيق للقلوب.

( )4أخي الفاضل :لو جاءك أحد الكفار وعرض عليك أن تذهب معه إىل بالده ووعدك أبن يتيح
لك كلما تشتهيه من املعاصي من الزان وشرب اخلمر ،ومشاهدة األفالم اإلابحية ،وأن يرتك لك حرية
اتمة ،ويوفر لك كل ما تريد مدة شهرين ،مث يعاقبك بقية عمرك ويسجنك ويعذبك أبنواع العذاب

هل تقبل هذا العرض؟.

ال شك أنك سرتفض إذا كان عقلك غالباً لشهوتك ،إذاً كيف ترضى أبن تتمتع شهرين مث يعاقبك

بقية عمرك ،فلتعلم أخي أن الشيطان قد قدم لك هذا العرض حيث أومهك ابلسعادة يف معصية هللا
يف عمرك القصري الفاين ،ألجل أن تتع هذب معه يف النار أحقاابً طويلة ،إذا مت على ترك للصالة

واقرتاف الكبائر ومل تتب إىل هللا فاألسباب اليت ذكرهتا ليست مسوغة النتكاستك وتركك طاعة ربك

وتفريطك يف صالتك.

فأنت مل تعذب ومل تؤذ لرتك دينك ،أمل تقرأ قصة بالل وعمار وخباب ومسية وغريهم من األصحاب

الكرام  -رضي هللا عنهم مجيعاً-؟! أال تعلم أنه يوجد يف بعض الدول الكافرة شباب صاحلون سجنوا
وعذبوا ليرتكوا الصالة وااللتزام ابلدين ،ومع ذلك صربوا على العذاب يف ذات هللا؟ قارن بّي حالك

وحاهلم وامحد هللا على العافية ،فكر إذا مهمت يف سلوك طريق املعصية يف احتمال حصول حادث

سري لك يسبب لك شلالً كما حصل لبعض من الناس ،ما شعورك وأنت عاجز عن إبعاد ذاببة عن

عينك وعن كل ما تشتهي من احملرمات؟ كيف سيكون أملك وبؤسك؟.

حبذا لو زرت مركز النقاهة الذي فيه هذا النوع من املصابّي ابلشلل بعد احلوادث؛ لتدرك عظيم

نعمة هللا عليك وتشمر يف طاعته ومرضاته وشكره.

تذكر قصة ذلك املؤذن الذي ارتد عن اإلسالم ألجل فتاة نصرانية تعلق قلبه هبا ومل توافق على

زواجه هبا إال أن يتنصر ،فلما أعلن ردته مات بعد أايم وقبل أن يدخل هبا؟!!.

تعلقك ابلفتاة الذي ذكرته يف سؤالك له حل شرعي ،وهو أن تسعى جاداً يف الزواج هبا فاخطبها،
واسع لتحصيل املهر وثق بعون هللا ،واحملسنون لن يقصروا  -إبذن هللا -يف مساعدتك إن كنت

حمتاجاً ،فإذا عقدت عليها فهي زوجتك شرعاً ،فيمكنك حمادثتها مث اخللوة هبا ،ولو قبل إقامة حفل
الزواج واالستقرار يف منزل الزوجية ،ولكن ينبغي أن ال تستمتع هبا إال بعد الدخول.

()441/19

ابلنسبة لألغاين ورؤية النساء واألفالم فهي ال شك معصية ،ولكن ليست كمعصية ترك الصالة ،فال

تربط بّي الصغرية والكبرية ،وال يتالعب بك الشيطان فتكفر برتك الصالة ألجل هذه املعاصي ،فإن
غلبتك نفسك والشيطان على األغاين والنظر احملرم فاستغفر هلل وتب إليه ،واعلم أن الوضوء
والصالة واحلسنات تكفر الصغائر.

أخي الفاضل :إن العمر قصري مهما طال ،ألن ما بعد البعث واجلنة والنار خلود ال موت فيه فكيف

ترضى مبتابعة الشيطان يف متعة شهوة قصرية تورث عذاابً طويالً؟!.
ض َع ْن
"وَم ْن أَ ْع َر َ
أخي يف هللا :ال تظن أن املعصية طريق سعادة بل طريق ضنك وشقاء ،قال تعاىلَ :
ض ْنكاً" [طه :من اآلية ، ]124وخرب هللا صادق ووعده حق.
ِذ ْك ِري فَِإ هن لَهُ َمعِي َ
شةً َ
وها أنت ترى العصاة واملعرضّي يراتدون العيادات النفسية ويقدمون على االنتحار ،والصاحلون

يسعدون بطاعة رهبم وحييون احلياة الطيبة اليت وعدها هللا ،ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ،أسأل هللا يل ولك الثبات ،وصلى هللا على نبينا حممد.

()442/19

اهتديت فناصبوين العداوة!
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس
مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
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السؤال

لدي إخوة ال يلتزمون ابلدين ،فهم أيكلون حلم اخلنزير واللحوم األخرى اليت ال حتل ،ويدخنون
ويشربون اخلمور ،ويتجرأون ابحلكم على القرآن وعلى النيب -صلى هللا عليه وسلم -وعندما

انقشتهم يف ذلك جعلوا يذمون التغيري الذي حصل يف منط حيايت منذ اليوم الذي التزمت فيه،
ويعربونين ويلمزونين ،وهذا حيزنين كثرياً .ولقد استمر هذا الوضع ألكثر من أربع
وصاروا يشتمونين ِّ
سنوات .أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :أسأل هللا يل ولك الثبات على دينه حىت نلقاه ،وما حصل لك حيصل لآلالف غريك ممن

وفقهم هللا للهداية يف جمتمعات ال تعرف النور واهلداية ،فهذه نعمة عظيمة أنعم هللا هبا عليك ،فله

احلمد والشكر على ذلك ،ولعلك يف مثل هذه احلالة تكون ممن ينطبق عليهم حديث الرسول -صلى

هللا عليه وسلم" -القابض على دينه كالقابض على مجر" لكنين أوصيك بعدة وصااي ،أمهها:
أوالً :أن تكثر من الدعاء ابلثبات؛ فقد كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رغم أنه نيب ال يفرت
لسانه يف السجود أن يقول :اي مقلب القلوب واألبصار ثبت قلوبنا على طاعتك.

اثنياً :أن تبحث عن الصاحلّي الذين يعينونك على العيش يف الزمن الصعب ،وتصبح معهم وهبم

أصحاب هم واحد ،فيسلي كل منكم صاحبه ،وتصربون على مرارة احلياة حىت تلقوا ربكم.

اثلثاً :أوصيك بزايدة التواصل مع العلوم الشرعية ،مثل تفسري القرآن الكرمي وسنة املصطفى عليه
الصالة والسالم ،فهما سبيل النجاة والفالح ،وهبما جيد املرء الطمأنينة يف قلبه وروحه.

رابعاً :أكثر من مطالعة قصص األنبياء ،ألن هللا -جل وعال -ذكر قصصهم تسلية لعباده املؤمنّي،

وتصبرياً هلم على ما يواجههم من أذى ،وأن هذا الطريق ال بد فيه من الصرب ،ولكن النصر مع الصرب

إبذن هللا.

خامساً :أوصيك مبطالعة قصص الصحابة ،وخاصة املهاجرين منهم ،والذين كانوا يف صدر اإلسالم،
أي يف السنوات األوىل من بعثة النيب -صلى هللا عليه وسلم -عندها ستعرف الكثري من قصص

الصحابة الذين مل يصل لنا الدين إال بصربهم وقوة إمياهنم.

سادساً :تواصل مع أقرابئك وزمالئك ابلشكل الذي ال حيدث معه نقص يف دينك ،وإذا كان يف

جملس من اجملالس منكر ظاهر أو سخرية بدين هللا -عز وجل -فال جتلس يف ذلك اجمللس ،وانتقل

منه لغريه.

وتكمل هبا شخصيتك،
سابعاً :اشتغل ابهلواايت واألعمال املفيدة اليت تزيد هبا معارفك وعلومك ّ
وتبتعد هبا عن الفراغ الذي هو طريق لكثري من الشرور ،وخري ما تقضي به األوقات طلب العلم

وطلب الرزق.
أسأل هللا -عز وجل -يل ولك الثبات على دينه ،وأن يوفقين وإايك لكل خري ،وهللا حيفظك.
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أخاف أن أعود إىل الفاحشة
اجمليب عبد هللا بن عبد العزيز الدريس
مدير إدارة التوعية والتوجيه جبهاز اإلرشاد ابحلرس الوطين

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1424/10/28هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان واحلمد هلل التزمت من فرتة قصرية رمبا 4شهور تعلمت فيها الشيء الكثري ،ولكين بعد هذه الفرتة

بدأت نفسي متيل إىل العصيان ،ولكين حتملت وصربت ،وعندما انفجر زمام الصرب عندي رجعت إىل
ما كنت عليه وحسيب هللا ونعم الوكيل رجعت إىل نكاح اليد والعياذ ابهلل ،ويف كل مرة نكحت فيها

يدي أتوب إىل هللا وأصلي ركعتّي كما أمران احلبيب عليه الصالة والسالم ،مث بدأت نفسي أتمرين

بفعل أكرب من هذا وهي أن أنظر إىل احملرم ،وفعال فعلت ما أمرت به نفسي دون أي مقاومة مث تبت
إىل هللا وصليت ركعتّي ،مث والعياذ ابهلل فعلت الطامة الكربى أال وهي جرمية اللواط ،ولكن فعلتها

دون شخص آخر وبصورة واضحة أدخلت جسم يف الدبر مث صليت ركعتّي مع الندم واخلشية من

عقاب هللا ،واآلن بعد ما فعلت أريد أن يقام علي حد اللواط (الرجم)  ،أان مل أقنط من رمحة ريب وال
أفكر ابالنتحار وليس يب مرض نفسي ،ولكين أخشى أن أعود مرة أخرى إىل اللواط ،ولكن مع

شخص آخر وريب جل يف عاله ميهل وال يهمل رمبا هذه املرة أمهلين ولكن رمبا يف املرة القادمة يتوفاين
ريب مث ال أجد يل منقذ ينقذين من أبس هللا ،أان وبصراحة شديدة مستعد أن أجود بنفسي هلل ،أريد أن
يقام علي عقوبة التعزير ابلرجم أو أي شيء آخر مثل الرجم ،ومستعد أن أفضح أمام املأل ألين إن مل

أفضح يف هذه احلياة الدنيا فسوف أفضح يف اآلخرة ،وأرجو من هللا العفو والسماح على ما فعلت

وأان وحبق مصمم على ما قلت .والصالة والسالم على رسول هللا .يل مواضيع يف منتدى يف اإلنرتنت

فيها أمر ابملعروف وهني عن املنكر ،هل أطلب حذفها خوفا أن أُعذب ألين آمر الناس ابملعروف وال

آتيه؟.

اجلواب
أمحد هللا  -تعاىل  -الذي م هن عليك ابهلداية ،وأسأله سبحانه أن يثبتك على طاعته.
يف البداية أود أن أنبهك أخي الكرمي إىل بعض القضااي املهمة:

األوىل :أن املسلم مطالب ابلتوبة كلما وقع يف الذنب ،ومهما تكرر منه الذنب وهو يتوب بعده

مباشرة توبة صادقة فهو على خري إن شاء هللا ،عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم -فيما حيكي عن ربه  -عز وجل  -قال" :أذنب عب ٌد ذنباً ،فقال :اللهم اغفر يل ذنيب،
فقال  -تبارك وتعاىل  :-أذنب عبدي ذنباً ،فعلم أن له رابً يغفر الذنب ،وأيخذ ابلذنب ،مث عاد

فأذنب ،فقال :أي رب! اغفر يل ذنيب ،فقال  -تبارك وتعاىل  :-عبدي أذنب ذنباً ،فعلم أن له رابً
يغفر الذنب ،وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب ،فقال :أي رب اغفر يل ذنيب ،فقال  -تبارك وتعاىل -
أذنب عبدي ذنباً ،فعلم أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك" رواه

البخاري ( )7507ومسلم ( )2758واللفظ له.

قال النووي  -رمحه هللا -يف معىن احلديث :قوله  -عز وجل  -للذي تكرر ذنبه" :اعمل ما شئت،
فقد غفرت لك" معناه :ما دمت تذنب مث تتوب غفرت لك.
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الثانية :أنه ليس من شروط التوبة أن يقيم املسلم احلد على نفسه إذا ارتكب ما يوجبه ،أو أن يعرتف
بذنبه أمام غريه أو أن يفضح نفسه ،كال ،بل هذا من اجلهل ،فإن املذنب  -وإن ارتكب ما يوجب
احلد -إذا اتب توبة صادقة فإن هللا  -عز وجل  -يتوب عليه وإن مل يقم عليه احلد ،وإن مل يدر

مبعصيته خملوق ،وقد حدث يف عهد النبوة ما يدل على ذلك ففي الصحيح أن رجالً أتى النيب -

صلى هللا عليه وسلم -فقال له إين زنيت فأعرض عنه فقال إين زنيت كررها أربع مرات والرسول -
صلى هللا عليه وسلم -يعرض عنه ،مث لقنه النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ما يسقط عنه احلد ،فسأله

أبك جنون ،هل أحصنت هل شربت اخلمر ،لعلك قبلت ،لعلك غمزت ،مث ملا مل جيد له خمرجاً أمر به
لريجم ،فلما أوجعته احلجارة هرب فأدركه الصحابة  -رضي هللا عنهم -فرمجوه ،فلما علم النيب -

صلى هللا عليه وسلم -بذلك قال هلم" :هال تركتموه لعله يتوب فيتوب هللا عليه" انظر ما رواه
البخاري ( ، )6826ومسلم ( )1691من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  ،-ويف مسلم

( )1695من حديث بريدة  -رضي هللا عنه  -أن امرأة أتت النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقال
إين زنيت فطهرين ،مث ملا أعرض عنها قالت :لعلك تريد أن تردين كما رددت ماعزاً وهللا إين حلبلى من
الزىن ،فأمرها أن أتتيه بعد أن تضع وليدها ،مث ملا وضعته ردها وأمرها أن أتتيه بعد أن تفطمه ،ومع

هذه املدة الطويلة مل يضع عليها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حارساً لكي ال هترب!! ومن

هاتّي القصتّي يتبّي لك ما ذكرت أن املسلم وإن أصاب ما يوجب احلد فإن اتب اتب هللا عليه وإن

مل يقم عليه.

اثلثاً :ما فعلته أنت بنفسك ال يعد لواطاً؛ إذ اللواط إتيان ذكر لذكر ،وهذا مل حيدث معك فال يكون
له حكم اللواط وال حيد فاعله حد اللواط ،وإن كان فعلك يف حقيقته قبيحاً ،وهو سبيل ألن تعتاد

على مثل هذا الفعل ،فيقودك ملا هو أعظم يف حياتك.

رابعاً :ال أعلم نصاً صحيحاً يسمى العادة السرية نكاح اليد ،وقد تداول الناس أثراً يف ذلك لكنه ال

يصح عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-وقد اختلف أهل العلم يف حكمها ما بّي حمرم ومن

يرى الكراهة ومبيح ،ولكنهم متفقون على أهنا ليست من كبائر الذنوب ،وال جيوز أبداً أن تكون هذه
العادة مقعدة للمسلم عن أن يستمر يف طريق االستقامة والصالح.

قدمت هبذه املقدمة لكي أثبت لك وللقراء الكرام أن كثرياً من املفاهيم اليت حتجب الناس عن طريق
االستقامة هي مفاهيم مغلوطة ليس هلا من الشرع ما يسندها ،وإمنا هي أخطاء ينفخ فيها الشيطان

لتكرب يف نفس املسلم وجتعله يقنط من رمحة ربه ،أو يستحقر نفسه أو ال يصاحب األخيار وميضي يف

طريق اهلداية.
وبعد أخي الكرمي :ال أحتاج إىل اإلسهاب يف احلديث عن التوبة وفضلها وعلو منزلة التائبّي عند هللا،

فأنت قلت عن نفسك التزمت فرتة قصرية ،..وهذا معناه أنك علمت ما تعنيه التوبة ،مث إنك كلما
قصرت عدت وتبت ،ويف كالمك من التحرق للتوبة الشيء الكثري ،لذلك سأجتاوز هذه القضية

ألقدم لك النصائح التالية:

()445/19

( )1حىت تنجح يف بعدك عن املعصية ال بد أن تبتعد عن كل ما يذكرك هبا ،سواء كانوا أصدقاء ،أم
كان جهازاً ،وغري ذلك ،فأنت ال زلت يف بداية الطريق مل يصلب عودك بعد ،وهذه نقطة مهمة
احرص على تنفيذها بدقة.

( )2ومبا أنك ال زلت يف بداية الطريق فال بد لك من رفقاء أخيار يعينونك على اخلري ويدلونك على
أبوابه ،وال غىن ألي إنسان عن ذلك فهي فطرة يف بين آدم ،وقد وصى هللا نبيه  -صلى هللا عليه

وسلم -بذلك فقال" :واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد
عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره فرطا"

[الكهف ، ]28:فاحبث عنهم واصرب نفسك معهم.
(َِ )3منّ اجلوانب املشرقة يف حياتك ،ففي سؤالك ذكرت أنك تكتب موضوعات فيها أمر مبعروف
وهني عن منكر ،فإن هذا من سبل تقوية اإلميان يف قلبك ،وال تطلب حذفها فإنك على خري بال

شك.

( )4أكثر من الدعاء وابلذات يف األوقات الفاضلة مثل آخر الليل وبّي األذان واإلقامة فحري أبن
يفتح هللا اببه لك ،وأن يقبل توبتك ويعصمك من الشيطان .دعائي لك ابلتوفيق والثبات.
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معاانيت مع صالة الفجر
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1422/8/27هـ

السؤال

مشكليت أنين ال أقوم لصالة الفجر إال بعد شروق الشمس  ,فماذا أفعل علماً أبنين أضع منبهاً
للصالة ولكن من غري فائدة  ,ويقع ذلك دائماً؟

اجلواب

احلمد هلل  ,والصالة والسالم على رسول هللا وبعد،،
يضحي من أجله ،فأان أسألك صادقاً  ,وأريد منك اإلجابة بكل
مدخل :إذا اهتم اإلنسان بشيء فإنه ّ
صدق بينك وبّي نفسك ..كم تبلغ درجة الصالة يف نفسك؟؟

ومن خالل إجابتك حتدد أنت مدى قيامك يف صالة الفجر وال تنتظر مين أن أمنحك فتوى حتل لك
أن تصليها مىت ما قمت؛ ألين متأكد أن لو كان لديك موعد هام عليه يتحدد مصري حياتك فإنك
تستيقظ له مرات قبل موعده ،فما ابلك بعمل تتحدد عليه جناتك وقبول سائر عملك.

كما أخرب بذلك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ":-أول ما حياسب به العبد يوم القيامة
صالته....إخل " احلديث.
وأظن أنك لست حباجة إىل أن أخربك بسواعد تعّي على االستيقاظ ولكن ال مينع من ذكر بعضها:

 -1النوم ابكراً.
 -2النوم على نية االستيقاظ هلا بوقتها.
 -3النوم على طهارة.

 -4عدم اإلكثار من األكل.
 -5عدم النظر إىل ملهيات الذهن اليت تشغل الغريزة.
 -6عدم اقرتاف شيء من املعاصي حال اليقظة.

 -7كثرة الذكر هلل ،مع االلتجاء إليه بطلب اإلعانة.
 -8اطلب من أحد يهاتفك مع األذان.

وأخرياً أنت حكم نفسك ..فضعها كما حتب واعلم أنه ال جناه ألحد إال إبقامة هذه الصالة متكاملة
أبوقاهتا اليت فرضت من هللا  -سبحانه وتعاىل  ":-إن الصالة كانت على املؤمنّي كتاابً موقوات"
والحظ كلمة املؤمنّي  ,أي أن من يؤديها يف وقتها تشمله هذه الصفة .وهللا أعلم ،أعانك هللا.
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إخويت منحرفون
اجمليب د .صاحل بن حسن املبعوث
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/1/2هـ
السؤال

يل سؤال يتعلق ابثنّي من إخواين ،أوهلما شخص متزوج وعنده أوالد ،ولكنه يتحدث مع فتاة أخرى

ابلسر عن طريق اإلنرتنت ،وكل هذا حيصل مبنزيل وأمام عيين وال أعلم ماذا أفعل؟ وهو أكرب مين،

واآلخر أصغر مين وقلبه متعلق ابملعاصي ،وهو ال يصلي مع حماواليت الكثرية اليت ابءت ابلفشل
هلدايته ،ولديه عالقة مع فتاة أجنبية فماذا أفعل؟ وكيف أهديه إىل صراط هللا املستقيم؟

مع العلم أنين حاولت معه كثرياً.
اجلواب
األخت الكرمية ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
ما يتعلق أبخيك األول :الذي هو متزوج وله عالقة بفتاة أخرى ابلسر عن طريق اإلنرتنت وتعلمّي
أنت بذلك  ...إخل ،فالواجب عليك حنوه أن ختلصي له يف النصيحة فإهنا من الدين الذي قال فيه
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم":-الدين النصيحة ،قلنا :ملن اي رسول هللا ،قال :هلل ولرسوله وألئمة
املسلمّي وعامتهم" وأخوك هذا من عامة املسلمّي وأقرهبم إليك ،فتبينّي له أن ما يقوم به من عمل

هو خيانة لزوجته ،وأنه قد يؤدي به إىل الوقوع يف احملظور وهو الزان فإن العينّي تزنيان وزانمها النظر،

واألذانن تزنيان وزانمها السماع ،والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ،وختربيه أنه مسؤول أمام هللا عما
يقوله ويكتبه ويرسله ،قال تعاىل":ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" وقال تعاىل":إن السمع

والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً" فانصحي أخاك أن يتوب إىل هللا قبل أن يوافيه األجل
أو يقع يف احلرام ،وعندئذ ال تنفع الندامة وال التوبة.

وعليك إذا كنت لست حباجة إىل اإلنرتنت االستغناء عنه طاملا أنه جيلب عليك مفاسد ،أو تقيديه
ابستعمالك أنت فقط أو حتت رقابتك فإن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة.

وابلنسبة ألخيك اآلخر:

فال تيأسي من هدايته وادعي هللا أن يهديه ،واعملي على هدايته خبطوات دعوية مرتبة األهم فاألهم
فيمكنك دعوته من خالل ما حيبه من األصدقاء واألقرابء واحملبوابت من الكفاءات وحنوها

فتستثمرينها يف دعوته لإلقالع عن الذنوب واملعاصي واإلقبال على الطاعات والصلوات وحتببيه يف
األعمال الصاحلة وجعلها سبباً أمامه يف تفريج كرابته وذهاب مهه وغمه ،وذلك إبهدائه الكتب

النافعة واألشرطة املؤثرة ،والبحث عن أصدقاء صاحلّي يسري معهم والتقرب إليه ابهلدااي وكل ما حيببه
فيك فإن احملب ملن حيب مطيع ،وحتذيره من مغبة الذهاب إىل النساء األجانب وتبيين حرمة ذلك

وأن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم وأن الرجل إذا خلى ابمرأة أجنبية كان الشيطان اثلثهما،

وأن ذلك مدعاة للوقوع يف الزان والشبهات واحملرمات ،وقد ال يفيق ذلك الشاب إال وهو ميت لدى
تلك الفتاة وحتببيه يف التوبة واإلانبة ،وأن هللا مع أنه شديد العقاب غفور رحيم يقبل التوبة من عباده

وتذكريه بتفسري قوله تعاىل":قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا
يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم".

كما تذكريه خبطورة تركه للصالة وأن من تركها عامداً متعمداً يؤدي به إىل الكفر الذي قال فيه رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم":-العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر".
وإذا ر ِ
أيت منه إصراراً على ترك الصالة ،وانغماساً يف الرذيلة فاحذري هذا األخ ،وابتعدي عنه

وأنصحك بعدم مساكنته ألنه ال يؤمن جانبه طاملا أنه مضيع حلقوق هللا وأمهها الصالة وخيشى عليك

أن يفتنك ورمبا جلب لك ما يسوؤك.
أسأل هللا تعاىل أن يهدي أخويك وأن يوفقك لدعوهتما ويعينك عليهما وابهلل التوفيق والسداد.
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كيف أحافظ على الصالة؟؟

اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1423-6-26
السؤال

أان فتاة أبلغ العشرين من العمر لدي العديد من اإلخوة واألخوات ،والداي صاحلان وحمافظان على

الصالة بل وقيام الليل.

ولكن املشكلة أهنما ال يهتمان هبذا األمر معنا حنن األوالد مما نتج عنه عدم اهتمامنا ابلصالة.

أان انجحة يف حيايت وحاولت كثرياً احملافظة على الصالة لكن مل أستطع فأان أصلي يوماً أو يومّي مث

أنقطع حيث ال أجد من يتابعين ويرشدين أان متعبة جداً من هذا األمر وخائفة من هللا عز وجل

رجاء،،،
ساعدوين ً

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وأسعد هللا أوقاتك بكل خري.
أيتها السائلة الكرمية ،لدي تفاؤل كبري ،وشعور عميق بقرب هدايتك -إن شاء هللا تعاىل -ذلك أن
االعرتاف بوجود مشكلة ما ،والبحث هلا عن حل عند ذوي االختصاص واخلربة يعد خطوة أوىل

ومهمة يف الطريق الصحيح.
لقد قرأت رسالتك بعناية أكثر من مرة فأحسست أبنك فتاة جادة ،ال زلت حتتفظّي برصيد جيد من
نداء الفطرة واإلميان ،ويبدو أن فرتة الشباب اليت تعيشينها ،وإعجاب صديقاتك بك مل يلهك عن

النظر يف عالقتك بربك -سبحانه -الذي أمهلك طويالً ،ومنحك الفرص املتتابعة ملراجعة نفسك

ومعرفة أين تكونّي وإىل أين تسريين؟

أيتها الفاضلة ،دعيين أصارحك بال نفاق أو جماملة ِ -
أنت يف غىن عنها -فاعلمي -حفظك هللا -أن

أداء الصالة يف وقتها احملدد ركن أساس من أركان ديننا العظيم ،بدوهنا يصبح اإلنسان خارجاً عن

دائرة اإلسالم شاء أم أىب ،وال ينفعه انتماؤه ألمة املسلمّي مبوجب هويته الشخصية أو إصراره الذايت
أن يقال له :مسلم!!

قال هللا -تعاىل":-فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين" ومعىن ذلك :أهنم إن مل
يقيموا الصالة فليسوا إخوة لنا يف الدين!!

ويف صحيح مسلم من حديث جابر -رضي هللا عنه -قال -عليه الصالة والسالم":-بّي الرجل وبّي
الشرك والكفر ترك الصالة" ويف السنن من حديث بريدة -رضي هللا عنه -قال النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر".

فاملسألة -ابرك هللا فيك -ابلغة اخلطورة ،إهنا مسألة كفر وإسالم ،وانر وجنة ورب الكعبة ،إن اترك
عرض نفسه لذات املصري الذي ينتظر أاب هلب وأاب جهل وفرعون وهامان وقارون بل
الصالة يُ ّ
وإبليس ،أال وهو اخللود األبدي يف النار؟!!

فهل حتبّي أن تواجهي هذا املصري املشؤوم؟ حاشاك وأنت ابنة ألبوين ساجدين راكعّي خيافان هللا.

إن الفرصة اآلن بيدك ،ما دامت أنفاسك ترتدد بّي جنبيك ،لكن أحداً يف هذا الكون ال يستطيع أن
حيدد كم بقي لك من األنفاس فملك املوت ال يعرف االستئذان!!

مجيل جداً أن نعرتف أبخطائنا ،لكن ذلك اجلمال يذوب حّي يظل االعرتاف جمرد تنفيس وبث

لآلهات دون أن ننتقل إىل مرحلة اإلصالح والتغيري الفعلي!! أليس كذلك؟
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أمر
تفكري يف نعم هللا عليك ،ستعجزين عن العد واحلصر ،فهل تقابلّي اإلحسان ابجلحود والنكران؟ ٌ
ال ترضّي أن يقابلك به أحد من اخللق فكيف تقابلّي به اخلالق؟

ذكرت -ابرك هللا فيك -أن أبويك مل يبذال جهداً يذكر يف أمرك وإخوانك ابلصالة ،وذلك خطأ بال
شك ،لكن ال عذر لك اآلن وقد عرفت خطورة املسألة فماذا ِ
أنت فاعلة؟
ال يغرنك حب األخرايت لك وافتخارهن بك ،فاملهم أن تنايل حمبة هللا ورضاه.

هل تريدين أن تعريف كيف؟ اقرئي قوله -تعاىل":-إن هللا حيب التوابّي وحيب املتطهرين".
فأسرعي إىل التوبة ،وتطهري وصلي وحافظي على الصالة تكوين حمبوبة هلل ،نعم حمبوبة هلل ،وايله من

فضل عظيم!

أما كيف حتافظّي على الصالة فكما يلي:

 -1إذا حان وقت الصالة اتركي كل ما يف يدك وتطهري وابدئي يف الصالة خبشوع ما أمكن.
 -2أطيلي الركوع والسجود وأكثري من الدعاء حال سجودك خاصة أبن يعينك هللا ويسهل الصالة
عليك وحيببها لك.

 -3احذري من التأخري ولو لبضع دقائق؛ ألن ذلك سيبدد كل جهودك املاضية.
 -4سيوسوس لك الشيطان ،وحتدثك نفسك األمارة ابلسوء :اصربي مخس دقائق ،اصربي عشر

دقائق ،ابدئي الصالة الشهر القادم ،أو مع بداية رمضان ،إىل غري ذلك من الوساوس اجلهنمية فال

تلتفيت لكل ذلك وواصلي املسري.
 -5رمبا وجدت ممن حولك شيئاً من املضايقات أو االستهزاء أو التخذيل فال تسمعي هلم.

 -6ضعي املنبه لصالة الفجر أو غريها حّي تكونّي انئمة ،فإذا شعرت حبالوة النوم عند حلول
الوقت فتذكري قوله -تعاىل":-تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً" وتذكري أن

سلعة هللا غالية ،أال إن سلعة هللا اجلنة.

 -7كلما شعرت ابلتعب أو امللل فاعلمي أن ذلك من الشيطان فاستعيذي ابهلل من وسوسته
وجاهدي ،واحذري أن ينتصر عليك فهو ضعيف حقري قال هللا عنه":إن كيد الشيطان كان ضعيفاً"،
مث ألست انجحة يف حياتك وتكرهّي الفشل؟!
 -8اقرئي كثرياً يف كتاب هللا وحاويل أن تتدبري يف قراءتك؛ لريق قلبك ،وتطمئن نفسك.

 -9احبثي عن زميالت وصديقات طيبات يف جمالس الذكر لقراءة القرآن ومطالعة كتب السرية

النبوية.

 -10استمعي لألشرطة اإلسالمية ،واقرئي الكتيبات الدعوية اجليدة ،وستجدين يف املواقع اإلسالمية
يف اإلنرتنت الكثري من ذلك ،لكن حيسن بك أن تبحثي عن املواقع اجليدة والكتب املفيدة بسؤال

أهل االختصاص واملعرفة من املوثوقّي يف علمهم وأمانتهم.

 -11ابتعدي عن مساع األغاين ومشاهدة األفالم والتربج يف اللباس وغريها من املعاصي حىت يزيد
إميانك وتسهل عليك الطاعات.
وختاماً نرجو لك التوفيق والسداد ،والفوز والفالح ،وأن حيفظك هللا ويرعاك ،وأيخذ بيدك إىل الرب
والتقوى إنه جواد كرمي ،والسالم عليك.
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سفري ..أثر على ديين!!!
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1422/6/5

السؤال

أان رجل متدين أحافظ على مجيع الصلوات يف املسجد ومسلكي طيب ومجيع معاماليت وفق التعاليم
اإلسالمية واحلمد هلل .مشكليت أنين مرتبط أبصدقاء بعضهم ال يصلون وال يتورعون عن عمل

املعاصي واملنكرات خاصة إذا سافران خارج البالد واحياانً أأتثر هبم واعمل ما يعملون!!!

وعندما أعود من السفر..أندم وأأتمل كثرياً واستغفر وأتوب وأقوم الليل وأعتمر ..واتضرع إىل هللا أبن

يغفر يل.

ولكن ..وبعد مرور سنة وعند مقدم اإلجازة ..خيطط الشباب لرحلة أخرى ..فأحاول التهرب منهم
وتقدمي األعذار ولكنهم يستطيعون يف كل مره إقناعي فلهم طرقهم اخلاصة يف ذلك ..خاصة وانه ال

يوجد يل أصدقاء غريهم أرشدوين ..وانصحوين..
وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

ما أسهل الثناء على النفس ،فهو ال يكلف شيئاً ،وبه حناول أن نضفي على أنفسنا ستار اإلقناع لنربر
بعد ذلك ما يصدر منا من أفعال ختالف ما ندعي أننا متمسكون به.

اي أخي ابرك هللا فيك حل املشكلة بيدك ولكن مع األسف أنت ال تريده والسبب وحسبما يظهر يل
من تعبريك أنك تتلذذ فيما يفعلون وتريده وترغبه وختادع نفسك حبيل وهي أنك إذا عدت استغفرت

وذهبت إىل مكة مث تظن أن كل شيء قد انتهى وكأين أحس خبطرات الشيطان يف نفسك يقول لك ال
عليك أنت رافض ملا تفعل وكاره له وإذا عدت إىل وطنك إذهب إىل مكة وينتهي كل شيء ،فإذا
مرت سنة أتى الشيطان مرة أخرى وزين ما كرهت ودغدغ مشاعرك ابلغسيل بعد العودة يقول لك إذا

عدت فاذهب إىل مكة وتنتهي املشكلة وهكذا دواليك ..اي أخي واي حبييب ربنا يعلم خائنة األعّي
وما ختفي الصدور  ,والتوبة ابهبا مفتوح ولكن من يظمن لك أنك إذا سافرت ستعود مرة أخرى

وتسافر إىل مكة للغسيل الدوري ،فقد خيتم لك وأنت على تلك املعصية [فانتبه لذلك]

أما قولك أهنم يقررون رأيك ويؤثرون عليك فتضعف هذا ليس بصحيح فأنت يف عقلك الباطن أصالً
تريد ذلك والدليل أهنم لو أكرهوك على الدخول يف صفقة جتارية خاسرة فلن توافق أبداً ،أو لو طلب
أحدهم منك طلباً مثل أن يهاتف زوجتك أو أختك وأنتم هناك تقرتفون ما حرم هللا فستظهر

عضالت عقلك املسلوبة وقد تقاتلهم فما هو الفرق إذاً.
ومشكلتك أنك قد حكمت على نفسك وهو قولك أين ال أستطيع أن أفارقهم أمل أقل لك أنك
ترغب فيهم.
لذا إذا أردت النجاة والشفاء واإلقالع فما عليك بكل بساطة إال التخلي عن رغبتك املرتبطة

بصداقتك هلم .والصدق مع النفس .مث ترتكهم إىل غري رجعة إذا كنت صادقاً يف طلبك وأظن أننا

مجيعاً نتفق أننا ال نقدم أحداً على أنفسنا ابملغامن والنجاة .ارأيت لو كنت يف سفينة وأحاطت األمواج
هبذه السفينة من كل جهة وشارفت على الغرق مث قرر قائد السفينة أن يلقي بواحد منكم لتنجوا

السفينة مث جعل اخليار يف يدك حبيث ختتار أنت من يلقى يف البحر لتنجوا السفينة هل تتوقع أننا
سنصدقك إذا قلت ألقي نفسي ،أظن أن هذا ضرب من اخليال بل ستعمد إىل أقرب واحد منهم مث

تلقيه ،هكذا حنن دائماً ال حنب إال أنفسنا.

إذاً اي أخي الفرصة متاحة لك أبن تنجو بنفسك من هذا اليم اآلسن ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا
خرياً منه كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وفقك هللا ورعاك.
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سأعود للطريق ..رغماً عنهن!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1422/9/14
السؤال

أان وهلل احلمد قررت أن أعود للطريق احلق وأترك املعاصي ولكن (شليت) القدمية يضايقوين وإذا
أخربهتم بقراري يبكون ويقولون ما نقدر نفارقك ،وأنت أهم شيء بيننا وما ندري كيف نصبح

بدونك ،وما نقدر ننساك ،وإذا قلت هلم :إذا كونوا مثلي حىت أبقى معكم ،يقولون :ال يعين نصري

"نكديّي"!

أمتىن أن ختربوين ابلطريقة اليت أتصرف هبا معهم؟ وجعل كل ما تقدمه يف موازين حسناتك؟

اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل كما اسأله تعاىل
أن يوفقك إىل احلق ويثبتك عليه.

أما عن استشارتك ..فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :احلمد هلل الذي هداك إىل الرشد ..ودلك على طريق احلق ..وأهنئك على ذلك ..فاسأيل هللا

الثبات حىت املمات واستعيذي ابهلل من كيد الشيطان) إن كيد الشيطان كان ضعيفا (وال تلتفيت أخيت
الكرمية ملا تقوله لك تلك الرفيقات من تثبيط هلمتك أو إيعاز لك ابلرجوع إىل ما كنت عليه من
تساهل !!..وتذكري " أن العاقبة للمتقّي ..وتعاملي معهن ابلرفق واللّي جعلنا هللا وإايك منهم.

اثنياً :قد يعتقد البعض  -وامهاً  -أن االلتزام يعين الدخول إىل عامل من الوجوم والصمت واحلزن

والوحدة ..ومفارقة األصحاب واألحباب ..واجلدية التامة يف كل شئون احلياة !!!..وهذا وال شك

فهم خاطئ ،وال داعي له ،حىت وأن فعله البعض جمتهداً .بل رمبا صور الشيطان للمرء عندما ينوي

االلتزام أن االلتزام يعين كل ذلك ..ليصرفه ويبعده عن املنهج الصحيح والصراط املستقيم..

فالنفوس متل وحتتاج أحياانً إىل الرتفيه ..وذاك أمر متاح ومباح واحلمد هلل ..واألمر أيسر من ذلك
وكل ما عليك احملافظة على الصلوات املكتوبة يف وقتها ..واجتناب احملرمات ..واالستزادة ما

استطعت من احلسنات إن كان يف قراءة قرأن أو تسبيح أو ذكر هللا أو صالة على نبيه أو أمر
مبعروف أو هني عن منكر (حسب القدرة)  ..مع استمرارك على ما أنت عليه من عالقات

اجتماعية ..ومشاركة يف األفراح واملناسبات العامة ..والتودد إىل الناس ..واملرح ..وما إىل ذلك..

اثلثاً :ولذلك كله فأخربي رفيقاتك :أنك قد اخرتت الطريق وستظلّي عليه إبذن هللا ..وأن اجملال

متاح هلن اآلن للحاق ابلقافلة ما دمن يف زمن املهلة وأن املوت أييت بغتة ..فال يضيعن على أنفسهن

أكثر مما ضاع ..وال يعين ذلك أن يتحولن  -كما يزعمن  -إىل " نكدايت " بل أن اإلسالم أيسر من
ذلك وهلل احلمد واألمر فيه سعة ..وما ذاك لعمري إال من الشيطان لينفرهن ويبعدهن عن احلق.
رابعاً :مجيل لو وضعت لك برانجماً يومياً تبدئّي فيه بصالة الفجر وراتبتها وتنتهّي بصالة العشاء

وراتبتها ..والشفع والوتر ..مروراً ببقية الفروض مع ختصيص شيء _ حىت ولو كان يسرياً _ من
القران الكرمي تقرئيه بشكل يومي ..مع أذكار الصباح واملساء
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وذكر هللا على كل حال ،وممارسه حياتك بعد ذلك بشكل طبيعي جداً أن كان يف ممارسة بعض
اهلواايت أو القراءة احلرة اليت أقرتح عليك أن تضمنيها بعض قصص السرية النبوية العطرة..

أو كان يف القيام ببعض االلتزامات أو الواجبات ..اخلاصة أو العامة ..وستجدين أثر ذلك جلياً يف
انشراح صدرك ..ويقينك ورضاك عن نفسك ..وسعادتك_ إبذن هللا _ يف الدارين.

خامسا :قد نتجاوز أحياانً أو ننسى أو نتساهل يف بعض األمور ..وقد حنزن لذلك ..ورمبا أو عز لنا
أحد شياطّي اجلن أو اإلنس أننا قد خسران الرهان ومل نلتزم كما ينبغي !!!..وهذا خطأ كبري..

والصواب أن نتذكر حديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه( ،كل بين آدم خطأ وخري اخلطاءين

التوابون)  ..ونتذكر قوله تعاىل) إن احلسنات يُذهَب السيئات ( ..ونستمر على طريقنا ومنهجنا ..إن

أخطأان استغفران ..وإن أطعنا محدان هللا وازددان ..وقلوبنا معلقة دائماً وأبداً يف الفردوس األعلى من

اجلنة ..جعلها هللا مستقران مجيعاً ووالدينا ومجيع املسلمّي.

سادسا :هللا ..هللا ..ابلرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه.

وفقك هللا ومحاك من كل سوء ..وجعلنا مجيعاً مفاتيح للخري مغاليق للشر إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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ابتليت ببعض املعاصي والكثري من العقوق
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1422/9/12
السؤال

أخي مشرف النافذة ،،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد،،
أان شاب يف العشرينات مشكليت اليت أثقلتين وأفقدتين طعم احلياة أنين مبتلى ببعض املعاصي..
والكثري من التفريط والعقوق ..حىت أنين جترأت على والديت وأمسعتها من الكالم ما ال يليق رغم

علمي بعظم حقها ،بل وقاطعت بعض أهلي ال لشيء إال ألهنم ال يرضون عن الطريق الذي
أسلكه !!..واآلن أشعر ِهبٍَّم كبري خينقين ..وأيس ..وأمل صامت ..ووضعي يسوء ..ومعاانيت تزداد
فماذا أعمل خاصة وحنن يف هذا الشهر الفضيل؟
اجلواب
 -:وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد،،،

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لن ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن

استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:
أوالً :أن ما تشعر به أخي الكرمي من َه ٍم وغم أثقال كاهلك كما تقول ..دليل على إحساسك

الداخلي بعدم الرضى عما أنت عليه والرفض الكبري هلذا التفريط والتجاوز ..وهو صراع داخلي

عنيف بّي ما تتمىن أن تعمله وما تعمله ابلفعل  ...بّي حقيقتك وواقعك ،وهذا مبدئياً شيء طيب

سيساعدك كثرياً يف جتاوز هذا األمر ..ألن رفضنا لواقعنا السليب هو بداية مهمة وضرورية جداً

لتجاوزه ومواجهته.

أما قبوله وتربيره فهو اخلطأ الفادح واخلطر الكبري.

اثنياً :لذلك كله ..فإين واثق أن ما تعانيه هو دليل رفض وعدم رضى عما تقرتفه حبق نفسك وحق

والدتك وأهلك ..بل ودينك وأمتك ..ألن اخللل أينما وجد يف الفرد أو األسرة يعترب نقطة ضعف يف
جدار قيم اجملتمع وترابطه وتكاتفه ،بل هو سوس ينخر يف بنيانه ونسيجه بشكل أو آبخر ،وأمتنا أخي

الكرمي حتتاج إىل كل أبنائها رجاالً ونساءاً ..صغاراً وكباراً لتواجه هبم أعداءها وحتقق رسالتها..

وتستكمل مسريهتا.

اثلثاً :أما العقوق ،واجلرأة على األم ،ومقاطعة األهل الذين حيرتقون ألجلك ،ويتمنون لك اخلري،

ويرفضون واقعك " املؤمل واحملزن واخلاطئ " فذاك وريب أمر غريب ..وال أظنك حباجة إىل تذكريك
بعظم حق الوالدين عامة واألم خاصة ..فقد ذكرت يف سؤالك ما يدل على إدراكك لعظم حقها..
ولكنك حباجة إىل من يذكرك أبن كل ذلك من عمل إبليس وتدبريه وكيده ..فهو العدو املبّي الذي

أقسم بعزة هللا أن يغوي مجيع خلقه واستثىن من ذلك عباد هللا املخلصّي جعلنا هللا وإايك منهم.
ولذلك فاستعذ ابهلل قائماً وقاعداً من كيد الشيطان) إن كيد الشيطان كان ضعيفا (.
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رابعاً :إهنا فرصتك أخي الكرمي لتنال سعادة الدارين إبذن هللا ..خاصة وحنن يف هذا الشهر الفضيل
الذي تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطّي ،وفيه ليلة القدر اليت هي

خري من ألف شهر ،فابدأ منذ اآلن بتصحيح املسرية ،والتوبة واالستغفار عما سلف وابدأ بوالدتك

فتحلل منها وقبل جبينها واطلبها الصفح عما بدر والدعاء لك ابهلداية مث اصلح ما بينك وبّي

أهلك ..وتذكر قوله تعاىل) وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك
وبينه عداوة كأنه ويل محيم * وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم * وإما يَـ ْنزغنك
من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل إنه هو السميع العليم.( ..

خامساً :احسن الظن ابهلل ..وابدر ابلتوبة النصوح وامحد هللا الذي ردك إىل احلق رداً مجيالً ..وتذكر
قوله تعاىل) قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب

مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا ( ...وقوله تعاىل) إن احلسنات يذهَب
السيئات (واسأل هللا اهلداية والتوفيق والسداد والثبات حىت املمات.

سادساً :ال تنسى أخي الكرمي األمهية الكبرية للجلساء وأتثريهم الكبري واخلطري على اإلنسان ،سواء

يف اخلري أو يف غريه.

فبادر أخي ابختيار الرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ،وأتكد أن املرء من قرينه،
وأننا حنشر يوم القيامة مع من حنب [من أحب قوماً حشر معهم]  ..واحلمد هلل الذي هداك وردك

إىل احلق قبل أن تقول نفس اي حسراتً على ما فرطت يف جنب هللا.

وأتكد أنك بفضل هللا وتوفيقه مقبل ..وما حزنك الذي جتد ومهك الذي تكابد إال دليل أكيد على

عدم رضاك ورفضك هلذا الواقع الذي تعيشه  -كما أسلفت  -فامحد هللا وابدر ..ما دام يف العمر
بقية )..وال تدري نفس ماذا تكسب غداً وال تدري نفس أبي أرض متوت (.

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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هددها إبمساع أهلها مكاملاهتا معه
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/11/17هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
أان فتاة كنت أحسب نفسي ملتزمة بتعاليم ديين ،وكنت قدر املستطاع أحافظ على واجبايت ،وأتخر

يب سن الزواج ،وتقدم يل شخص من عائلة معروفة ،لكنه كان يطلب مين نزع احلجاب ،فرفضته قبل

أن أراه ،لكن وسط ضغوطات اجملتمع واألهل واهتامهم يل ابلعنوسة ،دخلت إحدى مواقع الدردشة،
وكنت أحبث عن زوج تقي ,تعرفت على شاب ،وكان يظهر أنه على خلق ودين ،املهم أعطيته هاتفي
وبدأ يكلمين ،مث بدأ كالم احلب والغزل ،واجنرفت وراءه متناسية كل ما كنت أرفضه من قبل؛ فقد

كان مهي أن أتزوج ،ولكن يف أحد األايم أحسست بذنيب ،فأرسلت له رسالة وطلبت منه أن نتوقف

عن كل هذه األحاديث ،وأن نعّي بعضاً على طاعة هللا ،ففوجئت برسالة منه يقول عين معقدة

وأحسن يل أن أتصوف ،وأنه يتخيل حياته معي كلها عق ًدا ،فأجبته إذا كنت تعترب ذلك عقداً ،فأان

فخورة بكوين معقدة ،فوصلتين رسالة منه يهددين أبنه كان يسجل مكاملايت معه ،وأنه سيتصل أبهلي

ويسمعها هلم ،أان أريد أن أتوب وقلت له ذلك ،ولكن أان خائفة جدا من هذا الشيطان الذي

يهددين ،أرجوكم أدعو يل أن يتقبل هللا توبيت ويثبتين ،ويبعد عين كيد هذا الفاسق أرجوكم أدعوا يل.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بعد قراءة رسالتك ،شعرت ابملرارة واألسى واحلزن مما حدث لك ،وازداد حزين؛ ألن ذلك يصدر من

فتاة يفرتض فيها االلتزام بشرع هللا ،واالستقامة على دين هللا ،لكن قدهر هللا وما شاء فعل ،وإان هلل
وإان إليه راجعون.

أخيت العزيزة :إن ما حيزنين ويثقل كاهلي ،ويضيق علي الدنيا برحابتها أن هذه املأساة تتكرر بشكل

يومي ،وبنفس األحداث ،وبنفس الطريقة ،والنتائج متفاوتة ،وكلها تصب يف معّي واحد أال وهو قتل

العفة ووأد الفضيلة عند الفتاة.

أختاه :أمل تسمعي عن قصص الفتيات الاليت سرن يف هذا الطريق اخلطري ،وسقطن يف هذا املستنقع

اآلسن ،وغرقن يف حبر الشهوات وامللذات اآلمثة؟ والنتيجة عار وشنار ،وفضيحة تالحق الفتاة أينما
حلت وارحتلت ،كم من كتب ألفت يف هذا املضمار؟ وكم من أشرطة سجلت لتحكي لنا تلك املآسي

واملخازي واآلالم؟ ومما يزيد من عجيب ومهي يف آن واحد ،أال من معترب؟ فما زال السائرون

والسائرات على هذا الدرب كثر ،وكأن هذه القصص ال تعنيهم يف شيء ،وكأين هبم يقولون :نريد أن

ننضم إىل تلك القافلة اآلمثة ،ونزيد من رصيد هذه القصص املؤملة ،سبحان ريب العظيم "إهنا ال تعمى

األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور" [احلج. ]46:
أختاه :أي شيء أحب إليك ،أن يقولوا :عانساً أو يقولوا .....أعيذك ابهلل من شر الفسق واخلنا

والفجور.
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أخيت العزيزة :امحدي هللا أن تداركتك رمحة هللا يف الوقت املناسب ،ومل يتطور األمر إىل أكثر من
ذلك ،فكم من القصص اليت قرأانها ومسعناها ،وبعضها رأينا أحداثها عن قرب كانت نتائجها خزايً
وعاراً ،وفضيحة تالحق أصحاهبا ليل هنار ،نسأل هللا السالمة والعافية.

أختاه :ال تكوين عربة لغريك ،ولكن اعتربي أنت بغريك ،فاحملظوظ من اعترب بغريه ،واملغبون من كان

عربة لغريه.
أخيت العزيزة :ال يستبعد عن مثل هذا الشاب الفاسق الفاجر ،والذي مهه العبث أبعراض املسلمّي،
فهو كالذئب خينق وال أيكل ،أقول ليس بغريب على من هذا شأنه وتلك أخالقه أن يساومك مبا

ساومك به ،ولكن ال تستسلمي ألي ضغوط له ،وال تعبئي أبي هتديد منه ،واقطعي كل صلة به ،ومن

اآلن ،ورمبا أنه مل يسجل لك شيئاً  -وهذا هو الراجح إبذن هللا تعاىل -وابتعدي عن عامل اإلنرتنت
ابلكلية ،واحذيف اإلمييل اخلاص بك وغريي رقم جوالك ،وأكثري من االستغفار والذكر والعبادة،
وأقبلي على هللا ،وأكثري من الدعاء أن يصرف هللا عنك شر األشرار ،وكيد الفجار ،وأن ييسر

أمرك ،ويرزقك الزوج الصاحل الذي تقر عينك به ،وكم من فتيات يف مثل سنك وأكثر مل يتزوجن ومل
يصلن إىل مرحلة اليأس والقنوط ،فتوكلي على هللا وأحسين الظن بربك؛ فإن هللا ال خييب رجاء من

رجاه سبحانه وتعاىل.

أما خبصوص زواجك فهناك بعض النصائح نرفقها لك مع هذه اإلجابة فاعملي هبا؛ عسى هللا أن

ينفعك هبا.

وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا وهللا أعلمِّ ،
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بسبب اإلنرتنت احنرف وضعف إميانه
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1424/11/21هـ

السؤال

أكتب إليكم سؤايل هذا ويف صدري هم ال يعلم مداه إال هللا ،حيث إين أعيش حياة ضنكا ،وأكابد

لوعة وحزانَ ،حيايت جتري وفق معادلة يتناقص فيها منحىن اإلميان من يوم إىل آخر ،أحفظ ستة

وعشرين جزءاً من القرآن ،وأشعر أين أنساها تدرجييا ،أما عن السبب فهو اإلنرتنت ،نعم اإلنرتنت
الشات واملواقع اإلابحية ،وال أدري كيف انزلقت فيها ،حاولت الرجوع ولكين ما إن أقوم حىت

أنزلق ،فجواد إمياين َك ٌل ضعيف ،ودافع الشهوات أقوى منه بكثري ،وكنت قد أقسمت ابهلل وعاهدته
أن أترك اإلنرتنت ملدة ثالثة أشهر ،ولكين عدت بعد شهر واحد فقط ،وعدت أشد من سابق

عهدي ،وقد خسرت هبذا ديين ،ودراسيت ،وعالقيت مع اآلخرين ،بل خسرت ثقيت بنفسي ،وخسرت
شخصييت اليت أصبحت مهزوزة وضعيفة ،خسرت حالوة كنت أجدها يف قليب ،خسرت اللذة اليت

كنت أجدها يف قراءة القرآن ،وخسرت أشياء ال أعلمها.

فأانشدكم هللا أن جتيبوا عن سؤايل يف أقرب وقت ،وترشدوين ماذا أعمل ،فهنا بقية قلب أخشى عليه

املوت .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل الذي يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه ،ويضل من يشاء بعدله ،والصالة والسالم على
اهلادي البشري والسراج املنري نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي..وبعد:

إىل األخ السائل .وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نشكرك شكراً كثرياً على ثقتك مبوقع اإلسالم اليوم ،نسأل هللا أن نكون عند حسن ظنك وزايدة.

لقد سرين كثرياً  -عندما قرأت رسالتك  -حفظك لكتاب هللا  -عز وجل -فهذا دليل خري وإميان
فيك ،نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على احلق.

اعلم أخي الكرمي أن ما وقعت فيه وقع فيه كثري مثلك ،واإلنسان ليس مبعصوم وعرضه للخطأ

والزلل ،وليس هذا بعيب ،ولكن العيب واخلطأ واملصيبة الكربى أن يستمر اإلنسان على خطئه

وضالله.

اعلم أخي احلبيب أن رمحة هللا واسعة ،وسرته مجيل على عباده ،فوهللا مث وهللا لو بلغت ذنوبك عنان

السماء ،مث أقبلت على هللا موحداً ال تشرك به شيئاً غفر لك ذنوبك وال يبايل.

اعلم أنه قد استهواك الشيطان واستخف بك ،وأقبل عليك خبيله ورجله ،ونصب حولك الشباك

ليضلك عن السبيل ،لكن اعلم أن فضل هللا عليك عظيم ،وقد مد لك يف العمر حىت تتوب وتؤوب
إليه ،فهو سبحانه يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل

حىت تطلع الشمس من مغرهبا احلديث أخرجه مسلم ( )2759من حديث أيب موسى األشعري -
رضي هللا عنه.-
وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه" أخرجه

مسلم ( )2703من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -وقال أيضاً" :إن هللا  -عز وجل -يقبل توبة
العبد ما مل يغرغر" .أخرجه الرتمذي ( )3537من حديث عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما.-
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فأقبل على هللا وابدر ابلتوبة وال تقنط من رمحة هللا فرمحة هللا واسعة ،يقول عز شأنه" :قل اي عبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم"

[الزمر ]53:فبادر ابلتوبة وال تلتفت لنداء الشيطان ،واصغ لنداء الرمحن ،وقف على عتبة التوبة
بذل وانكسار ،وخضوع وإخبات ،وقل اي رب اي غافر الذنب واي قابل التوب ،اي منجي اهللكى،

ومنقذ الغرقى ،واي جميباً لكل دعوى ،وسامعاً لكل شكوى ،اي من وسعت رمحتك كل شيء ،جئت

اتئباً راجياً اندماً على ما اقرتفت يداي ،فاقبل توبيت واغفر زليت ،واسرت عيبيت ،واقض حاجيت ،وأقل
عثريت ،وال تكلين لنفسي طرفة عّي ،اي من جتيب املضطر إذا دعاك ،أان املضطر وأنت اجمليب.

واعلم رعاك هللا أن املوىل  -جل وعال -مل يتعاظمه ذنب أن يغفره ،وال فعل قبيح أن يسرته ،وال
دعوة أن جييبها ،وال مسألة أن يردها ،فهو سبحانه قاضي احلاجات ،وجميب الدعوات ،ومقيل
العثرات ،وماحي السيئات سبحانه من إله عظيم ،ما أحلمه وما أكرمه ،وما أجوده وما أمجل سرته

على عباده.

لكن عليك أخي الكرمي األخذ ابألسباب ومنها:

( )1البعد عن هذه املواقع بكل عزم وإصرار ،والتوُّكل على هللا واالستعانة به أن يعينك على ذلك.
( )2مراقبة هللا يف السر والعلن ،واعلم أن هللا مطهلع عليك ويراك ،فاجتهد أن يراك حيث أمرك،
ويفتقدك حيث هناك ،واحذره أن يراك وأنت تبارزه ابملعاصي ،وقد أنعم عليك بنعم كثرية ال تعد وال
حتصى ،فال يكون ردك هلذا اجلميل وهذا اإلحسان التعدي على حدود هللا وانتهاك حمارمه ،واعلم

أبن هللا يغار أن تنتهك حمارمه.

( )3اشغل نفسك بقراءة القرآن وأتكيد حفظك حىت ال يتفلت منك ،وكذلك احرص على طلب
العلم ومصاحبة أهل اخلري من العلماء وطلبة العلم ،وليكن لك برانمج دعوي مع أهل بيتك ومع
اآلخرين.

( )4أكثر دائماً من ذكر املوت وما فيه من شدائد عظام ،ومن ذكر القرب ،وما فيه من ظلمة ووحشة
وسؤال امللكّي ،والبعث والنشور ،وما فيه من أهوال وشدائد يشيب من أجلها الولدان ،واحلساب

وما فيه من شدة ،والصراط وما فيه من حدة ،وتذكر منصرف القوم بّي يدي اجلبار  -جل جالله-

فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ،فأي الفريقّي حتب أن تكون منهم.

( )5كلما دعتك نفسك وشيطانك للمعصية تذكر أبن هللا يطلع عليك ،وملك املوت واقف ينتظر

األمر من هللا ليقبض روحك ،فانتبه أن متوت وأنت على هذه احلالة ،فاملرء يبعث على ما مات عليه.

( )6عليك ابملبادرة ابلزواج إذا كنت مستطيعاً لذلك ،وإن مل تستطع فعليك ابلصوم كما أرشد لذلك

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث املتفق عليه من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه .-
هذا وهللا أعلم نسأل هللا أن يوفقنا وإايك لكل خري ،ويصرف عنا وإايك كل شر ،وصل اللهم على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أريد االلتزام وأخاف منهم

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/3/13هـ
السؤال

لقد فعلت موقف خمزي ،وأخشى من الفضيحة ،ودائماً أخاف من أانس أن يفضحوين ،وكيف

أستطيع أن أسرت على نفسي يف الدنيا واآلخرة ،أريد أن ألتزم وأخاف منهم ،وأريد أن أطلق حلييت

وأخاف منهم.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،ذي الطول ،ال إله إال هو إليه املصري ،والصالة
والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
إىل األخ الكرمي - :سلمه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم  -أخي احلبيب  -أن رمحة هللا واسعة ،وليس هناك من البشر أحد معصوم إال من عصمه هللا-
تعاىل -من األنبياء والرسل صلوات ريب وتسليماته عليهم مجيعاً ،ولو قلبت الطرف ال جتد أحد يسلم

من اخلطأ.

من الذي ما ساء قط ....ومن له احلسىن فقط.

فكلنا  -اي أخي الكرمي -ذو خطأ ،ولكن "خري اخلطائّي التوابون" ،كما صح بذلك احلديث عن

املعصوم صلى هللا عليه وسلم فيما رواه الرتمذي ( )2499وابن ماجة ( )4251عن أنس  -رضي

هللا عنه  ،-ذكر اإلمام الذهيب يف كتابه القيم (سري أعالم النبالء) يف ترمجة اإلمام العامل اجملاهد العابد
صلة بن أشيم -رمحه هللا تعاىل ،-أنه قال لرجل جاء ليسأله ،فقال له صلة ادن مين اي رجل ،فدان

الرجل ،مث قال :ادن مين اي رجل ،فدان الرجل حىت اقرتب جداً من صلة ،فقال له اإلمام صلة :وهللا
لو أن للذنوب رائحةما استطعت أن تدنو مين ،هللا أكرب ،هذا كالم ،اإلمام العامل العابد اجملاهد ،فما

ابلك مبن هو دونه يف الفضل والعلم ،والزهد والعبادة ،ولذلك يقول اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا
تعاىل( :-لوال مجيل سرت هللا علينا ،ما استطعنا أن جيالس بعضنا بعضاً من كثرة الذنوب) .

فيا أخي احلبيب :دع هذا املاضي البغيض وطلقه ثالاثً ،طالقاً ابئناً ال رجعة فيه ،وال تذكره وال تفكر
فيه ،واعلم أبن هللا اللطيف اخلبري إذا صدقت معه يف التوبة واإلانبة ،وأقبلت عليه سبحانه بكل

جارحة من جوارحك جيعل لك هذا املاضي بكل سيئاته وتبعاته حسنات تسر هبا يوم أن تلقاه ،وإن
شئت فاقرأ معي قوله تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال

ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاان إال من

اتب وآمن وعمل عمال صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان:
. ]70-68

أرأيت اي عبد هللا مدى سعة رمحة هللا بعباده التائبّي النادمّي "يبدل هللا سيئاهتم حسنات" .فيا أخي:

دع عنك هذا اخلوف وال تلتفت وراءك وامض قدماً ،وأقبل على هللا وبكل ثقة ابهلل ومبوعوده ،وال

ختش أحداً ،وال ختف من أحد ،وإذا علم هللا فيك من صدق النية وإخالص التوبة ،مينع عنك كل

سوء وشر ،وال أحد يستطيع أن ينال منك شيء؛ ألن هللا معك ،فمن كان هللا معه فمن خياف إذاً؟
والذي أراه أن تفعل اآليت:
 -1التوبة إىل هللا والندم على ما فرطت يف جنب هللا.
 -2إخالص النية هلل يف القصد واإلرادة.
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 -3الثقة ابهلل وحسن التوكل عليه ،وحسن الظن به سبحانه.
 -4عدم االلتفات إىل املاضي القبيح.
 -5البعد كل البعد عن كل شيء يذكرك هبذا املاضي املؤسف.

 -6احلرص على جمالسة الصاحلّي من طلبة العلم والدعاة ،والبعد عن جمالسة أهل السوء والشر
والفساد ،فمجالسة الفريق األول فوز وجناة يف الدارين ،وجمالسة الفريق الثاين هالك ودمار وضياع يف
الدارين.

 -7احلرص على طلب العلم الشرعي.
 -8احلرص على حضور جمالس العلم والذكر واالستقامة.

 -9اإلكثار من فعل الطاعات والبعد عن املعاصي واملنكرات ،وتذكر قوله تعاىل" :إن احلسنات
يذهَب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" [هود. ]114:

 -10املشاركة يف اجملاالت الدعوية املتعددة.

 -11احرص على أن تلتحق إبحدى حلقات التحفيظ.
 -12عليك مبمارسة الرايضة البدنية لتقوية جسمك وعقلك.

 -13احلرص على مزاولة أي عمل أو البحث عن وظيفة تناسبك إذا مل تكن طالباً جامعياً ،فإن كنت

طالباً فاجتهد يف دراستك حىت تتخرج بنتيجة مرضية للجميع.

 -14ال تستجب لنداء الشيطان سواء من اجلن أو اإلنس ،فال تتأثر أبي ضغط من ضغوط
الفاسقّي ،وال تعبأ هبم ،وال تلتفت إليهم ،وأشعرهم أبهنم مل ولن يعوقوا طريقك يف االلتزام بشرع هللا.
 -15من اآلن إذا وصلت رساليت قم بتنفيذ ما قلته لك ،وقم إبعفاء حليتك وتقصري ثوبك وتشبه

ابلصاحلّي.

 -16أكثر من الدعاء ،وأبشر ابخلري؛ فإنه سبحانه القائل" :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب

أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل" [البقرة ، ]186:وهو القائل سبحانه" :أمن جييب

املضطر إذا دعاه ويكشف السوء " ...اآلية[ ،النمل. ]62:
 -17إذا دعتك نفسك وهواك وشيطانك وقرانء السوء للرجوع للمعصية مرة أخرى أعلم أبن هللا
يراك ومطلع عليك فاستحي من نظر اإلله وال جتعله سبحانه أهون الناظرين إليك.

 -18عليك ابلقراءة يف الكتب الوعظية واليت ترقق القلب ،وكذلك الكتب اليت تتكلم عن التوبة

وبيان سعة رمحة هللا تعاىل.

 -19وكذلك عليك االستماع إىل األشرطة اإلسالمية املؤثرة النافعة واليت تعينك على طاعة هللا،
وتقوي فيك روح اخلشية واملراقبة له سبحانه.

وأخرياً أقول لك  -أخي الكرمي -توكل على هللا فهو حسبك ونعم الوكيل.
فالزم يدك حببل هللا معتصماً *** فإنه الركن إن خانتك أركان

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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إعراض اخلطّاب عين ،هل هو عقوبة على خطيئيت؟
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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التاريخ 1425/1/30هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

مشكليت -اي شيخ -أبنين وقعت يف ذنب من الكبائر ،إنين مطلقة ،وتعرفت على شاب ،حاول أن
جيرين للمعصية ،وفعلتها كذا مرة ،وأان اآلن اندمة ندماً عظيماً على ما فعلته يف السابق ،وأسأل هللا أن
يغفر يل ،ويتقبل توبيت- ،وهلل احلمد -أكثر حالياً من األعمال اخلرية حىت أُك ِّفر عن سيئايت؛ ألنين

واثقة من مغفرة ريب -سبحانه -وقابل التوبة -إبذن هللا -ولكن شعوري اآلن هو أنين مهما أفعل

أحس أن ريب غاضب علي ،مهما أفعل من عمل فيه خري ،وأرى مرات أبن كذا شخص يتقدم خلطبيت

يذهب وال يرجع ،أي :يرفض هذه اخلطبة ،مع أنه يعجب بشكلي لكن أرى اخلطبة تنتهي ،وال
شوه مسعيت؟ وأان أطلب من هللا
تكتمل ،إنين خائفة جداً اي شيخ ،هل الشخص الذي شجعين للخطأ ه

دائماً ،وأدعوه أبن يسرت علي بعد التوبة ،أم هذا غضب من رب العاملّي على ما فعلته يف السابق

حىت لو تبت واستغفرت؟ الرجاء االستعجال؛ ألنين تعبانة جداً نفسياً ،ومتحطمة؛ لشعوري ابلذنب

وعدم التوفيق يف الزواج.
اجلواب

األخت التائبة -:وفقها هللا وثبتها على احلق.-

أخيت الفاضلة :إحساسك وشعورك أبن هللا غاضب مهما فعلت من خري شعور خمالف ملا دل عليه
القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة ،فإن األدلة الشرعية فيها واضحة الداللة على حمبة هللا للتائب من

الذنب رجالً كان أو امرأة "إن هللا حيب التوابّي وحيب املطهرين" [البقرة ]222:وعلى فرح هللا بتوبة

التائبة من الذنب.

وتدل على أن هللا يبدل سيئات التائبة حسنات قال  -تعاىل" :-والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر

وال يقتلون النفس اليت ح هرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم

القيامة وخيلد فيه مهاان إال من اتب وآمن وعمل صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا

غفوراً رحيماً" [الفرقان، ]69- 68:ويدل على أن هللا يقبل توبة التائب ما مل يكن يف حال غرغرة
املوت.

ولكن هذا الشعور الذي ذكرت يف سؤالك فإنه من الشيطان حياول إفساد توبتك ،وحياول إعانتك

إىل طريق املعصية ،فال تتبعي خطواته ،واحذري طاعته ،وال تقنطي من رمحة هللا؛ فإنه ال يقنط من
رمحة ربه إال القوم الضالون ،كما أخرب  -سبحانه  -يف كتابه.

أخيت الكرمية :ومبا أنك راغبة يف الزواج ،ومل يتيسر مرة أخرى ابلسرعة اليت أتملينها ،فأدى ذلك بك

على أن تفسري هذا أبنه غضب من هللا ،وهذا ال ينبغي ،ملاذا ال تنظرين إىل أتخر الزواج على أنه
تكفري للخطيئة ،ورفع للدرجات ،وزايدة يف الثواب ،فتفرحّي بذلك وتصربين؟.
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أخيت الكرمية :ميكنك أن ختربي إحدى النساء الفاضالت ممن هلن عناية ابلتوثيق بّي الرجال والنساء
يف الزواج (خاطبة)  ،وتكون هذه املرأة معروفة ابلصالح واالستقامة على شرع هللا ،وتكون ثقة يف

نفسها ،مأمونة على غريها ،وتذكري هلا الصفات اليت ترغبّي فيها من الرجال؛ فلعل هللا ييسر عن
طريقها لك زوجا ً،تقر به عينك ،فإن مل يتيسر الزواج فتذكري احلقائق التالية:
* ِ
لست وحدك اليت مل تتزوج ،هناك الكثريات من النساء والفتيات يتمنّي الزواج ،ومل حيصل ،ففي
ذلك عزاء وتسليه.

*هناك من تزوجت وابتليت بزوج ال خياف هللا ،يعذهبا ويهينها ،وأيىب أن يطلقها.
*هناك الكثري ممن تزوجن وطلقن ألسباب ال حتصى ،واحرصي  -وفقك هللا -على إشغال نفسك
ابألعمال النافعة ،فإن كنت موظفة يف قطاع فيه اختالط مع الرجال فانتقلي إىل غريه ،وجدي

واجتهدي يف عملك ،وحاويل أن تنتقلي إىل وظيفة أكثر عمالً وجهداً.
*إن كان لديك فضل وقت فحاويل االلتحاق ببعض مجعيات النفع العام ،اجلمعيات اخلريية؛ لتسامهي

يف عمل انفع يشغلك عن التفكري والوسواس والضيق.

* احبثي عن صحبة صاحلة من النساء جتتمعن معا ً،وتواصّي معهن ابحلق والصرب ،ويكن عوانً لك

على الطاعة والثبات.

ما ذكرتيه من أنك ترين رجاالً يتقدمون خلطبتك مث ال يتم الزواج ،فهذه الرؤى إن كانت مناماً فهي

أمنيات مل تتحقق يف واقعك ،فأنت تتمنّي الزواج ومل يتحقق ،فينعكس ذلك على أحالمك يف املنام،

وأما كون الشاب رمبا يسعى لتشويه مسعتك فهذا أمر ال ميكن أن نعلمه حنن وأنت أعلم به ،ولكن إذا

صدقت التوبة وقطعت صلتك به ،وظهر للناس صالحك وصدقك ،فإن ما يقوم به ال يضرك -إبذن
هللا.-
أسأل هللا لك الثبات واالستقامة على احلق ،وأن يرزقك زوجاً صاحلاً تقر به عينك.
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هذه خطيئيت ..فهل تُقبل صاليت؟

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1425/7/14هـ

السؤال

السالم عليكم.
أحببت رجالً حباً ال يوصف ،لكنه كان جيربين على أن يقبلين ويلمسين يف جسدي ،وكنت أشعر
بنشوة ولذة ،أعرف أين ارتكبت ذنباً وأريد أن أُك ِّفر عنه ،لكن هناك هاتفاً يقول يل إن صاليت ال
تقبل ،وكل ما أحاول أن أسبِّح وأستغفر أتذكر أن هللا غفور رحيم لكنه شديد العقاب .أفيدوين

يرمحكم هللا.
اجلواب

إن عليك أن تعلمي أن ما فعلتيه مع هذا الرجل خطأ كبري ،وطريق إىل الوقوع يف الفاحشة الكربى،
واليت حبمد هللا مل تقعي فيها إىل اآلن ،ولكنك لو استمر ِ
يت مع هذا الرجل فإنك ستقعّي يف الفاحشة
الكربى ال حمالة ،وهذا ما ميهد له هذا الرجل؛ بتقبيلك وما يلمس من جسدك ليثريك حىت تستسلمي

يف آخر املطاف لنزواته وشهواته ،فإذا انل منك ما يريد وحصل شهوته الكربى وقضى حاجته ألقاك

كما تلقى قشرة الربتقال بعد امتصاصها.

إن هذه النوعية من الرجال -اي ابنيت -ذائب ختنق وال أتكل ،يستمتع بك ولكن ال يرضى بك أبداً
شريكة حلياته أو زوجة يف مستقبل أايمه ،وكلما انل منك شيئاً يستمتع به سقطت من عينه،

وأصبحت قيمتك عنده يف غاية االحنطاط ،ولذلك أنصحك ابالبتعاد عنه ،وقطع الصلة به هنائياً،
واحلذر من أي عالقة معه.
عليك ابلتوبة إىل هللا عز وجل ،وتذكري أن هللا تواب يتوب على من اتب ،فمن أقلع عن الذنب

وندم عليه اتب هللا عليه وفرح به ،تذكري رمحة هللا اليت وسعت كل شيء ،وأن هللا أرحم بنا من
أمهاتنا الالئي ولدننا ،إذا أقبلنا عليه قبلنا ،وإذا تبنا إليه اتب علينا ،وإذا استغفران غفر لنا.

عليك ابختاذ األسباب املعينة على قطع هذه العالقة ونسيان هذا الرجل األثيم ،وذلك بتقوية

عالقتك بصحبة صاحلة من الفتيات الصاحلات املستقيمات العفيفات.
عليك ابإلكثار من العبادة ،عليك ابلصيام ،وعليك بقراءة القرآن.
عليك بذكر هللا عز وجل أبذكار الصباح واملساء وأذكار النوم.

عليك بقراءة الكتب النافعة.

عليك إبشغال نفسك ابألعمال اجلادة ودعاء هللا عز وجل أن يرزقك ابلزوج الصاحل الذي تقر به
عينك وتصلح به حالك ،وهللا يتوالك ويرعاك.
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أصبحت عنيفاً سيئ التعامل

اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/07/02هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان رجل متزوج منذ أربع سنوات ،وقد بدأ زواجي جيداً وأجنبت طفلّي ،ويف الثماين أشهر األخرية

ازدادت علي مشاكل العمل وأصبحت عنيفاً جداً ،وبدأت يف ضرب أطفايل ،وال أجد أي متعة يف
اجلماع مع زوجيت ،وقد طردت من العمل ملعامليت السيئة مع الناس ،وجلأت إىل مشاهدة األفالم

اخلليعة حىت تركتين زوجيت وأدمنت الدخان ،وعندما أحاول التوبة أعود كما كنت .ماذا أفعل؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي..

مشكلتك طارئة كما يظهر من سؤالك ،مما يدل على أن احلال اليت ذكرت ال متثلك يف احلقيقة ،بل

هي بسبب عوارض طرأت على حياتك ،وعالجك ليس التوبة فقط دون أن تبدأ بطرد تلك الطوارئ
من حياتك ،فإذا كنت قد التحقت بصحبة غري طيبة فبادر ابالنعتاق من حباهلا الشائكة فهي أم

الضالل ،وإن كنت قد أومهت نفسك ببعض األحالم الشيطانية ،فاطرد هذه األوهام ابلذكر
والدعاء.

أخي :إن حياتك احلقيقية ،هي يف سعادتك مع أسرتك ،واستقامة سلوكك يف عملك ،فإذا كنت ذا

فهم لواقعك كما يظهر من سؤالك ،فبقي عليك أن تكون ذا عزمية وإرادة قوية على املضي قدما يف

التغيري الواقعي ،والثبات الذي يتطلب اآليت:

أوالً :اإلخالص هلل -تعاىل -يف توبتك.

اثنياً :أن حتيط نفسك ابخلريين ،يذكرونك إذا نسيت ،ويعلمونك إذا جهلت ،ويدفعون عنك
الشبهات والشهوات إبذن هللا.

اثلثا :العنف يف السلوك ال أييت إال من البعد عن اجلو اآلمن يف املساجد ،واإلحساس ابلراحة،

فاقرتب من بيوت هللا ،وحتنن على أوالدك ،وعلى زوجتك؛ لتكون سكنك.

رابعا :أنت طبيب نفسك ،واإلرادة القوية الصلبة من سيماء الرجال ،فال تدع الضعف يتسرب إىل
نفسك ،فأنت قوي جدا ،ولكنك مل تكتشف قوتك ،فحاول أن تطلق هذا املخبوء يف صدرك ..ال
تدع الشيطان يسيطر على سلوكك ،بل استعذ ابهلل منه ،وحترك للتغيري وال تنتظره ،أعلن ملن حولك

أنك تغريت فعال ،وأنك لن تعود إن شاء هللا ،وأن عليهم أن يعينوك على نفسك ،فإن عدت فإنك
لست أول من عاد ملعصية تركها ،فعد فورا إىل التوبة واستغفر هللا وال تعجز.

خامسا :أنصحك ابستشارة أحد املختصّي يف االستشارات النفسية واألسرية مباشرة؛ لتعرض عليه

مشكلتك كلها ،فرب معلومة مل تذكرها هنا هي مفتاح احلل .وفقك هللا وسدد خطاك ،وأعانك على
نفسك والشيطان واهلوى.
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االستهزاء ابمللتزم
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424-5-17

السؤال

فضيلة الشيخ أان شاب حديث عهد ابلتوبة ،وهنالك مشكلة تؤرقين فأكاد أفقد الراحة يف بعض
األحيان بسببها ،مشكليت ابختصار :حّي أذهب ألقضي بعض الوقت مع أقاريب (أبناء خايل ،وأبناء

عمي) أرى منهم بعض املضايقات ومنها:
( )1احلق حليتك ،أو خففها ،أو هذهبا.

( )2كل ما أفعل شيئاً يقولون :انتبه حرام كيف تفعل هذا (وهي أشياء عاديه) .
( )3املطوع جاء واملطوع راح وحالل وحرام هذا هو أسلوهبم يف أغلب الوقت معي ،إذ االستهزاء
ابمللتزمّي هو ديدهنم ،كأهنم يريدون إبعادي عما أان فيه ،وال يصربين سواء واحد منهم وهو ملتزم.

فأرجوك اي شيخ إرشادي ملا فيه مصلحيت وثبايت.
اجلواب
إىل أخي الكرمي  ...التائب وفقه هللا،

ذكرت يف سؤالك أنك جديد عهد ابلتوبة ،وأنه يوجد من يضايقك ابللحية ،واملطوع ،واحلرام
واحلالل ،واجلواب :اعلم أخي العزيز أن طريق اجلنة عزيز وغال ،وحيتاج إىل صرب وتضحيات ،ولقد
أوذي األنبياء والصحابة والعلماء ،وال بد من هذا ،واملؤمن احلق هو الذي ال تزيده االبتالءات

واالستهزاء إال ثبااتً ،ورجوعاً إىل ربه ،ومتسكا بدينه ،واعتزازاً به ،واملسلم مطلوبه عظيم ال يبيعه لو
عرضت عليه الدنيا كلها حبذافريها ،،وأما طريق التعامل فعليك ابآليت:

.1عليك بطلب العلم ابلتدريج به.
.2كثرة العبادات من صالة النوافل والصيام واحلج والعمرة.

.3قراءة القرآن بتدبر وتدرج يف احلفظ.

.4جمالسة رفقة صاحلة تعينك وتذكرك وتثبتك.
.5ال جتلس مع هؤالء املستهزئّي إال يف حال عارضة كاملناسبات.
.6إذا مسعت االستهزاء فعليك ابلرد اللّي ،وجتمل ابلصرب ،واترك عنك الشدة وردود األفعال ،وإذا
ضاق بك املقام فقم واترك اجملالسة.

.7الشيطان يكيد لك ،فيوسوس لك ابلرجوع واالنتكاس لتسلم من االهتزاء ،فاحلذر احلذر ،وأسأل
ربك الثبات ،وأحل عليه بكثرة الدعاء.

.8حاول أن جتلب هلؤالء املستهزئّي من يبصرهم ويتحبب إليهم وحيذرهم من مغبة االستهزاء وأنه قد
يصل ابإلنسان إىل الكفر ،ألن هذا دين هللا :اللحية وغريها.
.9ال تقلق وانظر هلؤالء مبنظار الرمحة ،كيف أن الشيطان أغواهم ،وافرح مبا أنت عليه من عمل

من عليك ابالستقامة ،وجدد إميانك بشكر هللا ،وكن عزيزاً بدينك ،واثقاً بربك،
الصاحلات ،وأن هللا ّ
حتمل هم اإلسالم واملسلمّي ودعوهتم.
أسأل هللا لك الثبات والتوفيق.
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احلجاب يف الظروف الراهنة
اجمليب علي اجلمعة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424-3-30
السؤال

أان فتاة متحجبة واحلمد هلل ،ولكن بعد أن قرأت كثرياً ،واستمعت إىل كثري من الشيوخ والعلماء

يتحدثون عن احلجاب الشرعي للمرأة املسلم أصبح لدي دافع قوي للتمسك ابحلجاب الشرعي،

ولكن اختاذ هذه اخلطوة يعترب أمراً فيه صعوبة ،نظراً للظروف االجتماعية "وغري االجتماعية" اليت

حتيط بنا يف جمتمعنا

شيخنا الفاضل:

هل رضا هللا أصبح جرمية  -هل عندما حناول أن نطيع أمر هللا ورسوله  -عليه الصالة والسالم -
نصبح وكأننا شواذ أو خطر على اجملتمع  -ما نراه حولنا من معاصي وأشياء تشمئز منها النفس،
وتقلق اإلنسان املسلم
أرجو النصيحة مع الدعاء يل أن يعينين هللا.

اجلواب

بسم هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فجوابنا على سؤال السائلة حول احلجاب للمرأة املسلمة ،يف احلقيقة مل يظهر لنا هل هو استشارة أو

شكوى حال؟ وعلى أي حال فإان نشكرها على مشاعرها الفياضة حيال دينها وتعاليمه ،كما نشكرها
على رغبتها يف احلجاب واعتزازها به ،ونقول هلا :ال؛ ليست مرضاة هللا جرمية ،وال امتثال أوامره

واجتناب نواهيه جرمية ،وال ارتداء احلجاب جرمية إال إذا انعكست املوازين وتغريت املفاهيم ،قال
تعاىل" :أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً".
وقال الشاعر:
يقضى على املرء يف أايم حمنته *** حىت يرى حسنا ما ليس ابحلسن

واألخت الكرمية حتب احلجاب وترغب ابرتدائه ،لكنها ال تفعل خوفاً أن جير عليها ذلك نقد اجملتمع،

ورمبا يعود عليها بضرر جسمي أو معنوي أو حرمان مما تطمع يف حتقيقه ،فنقول هلا :عليك أن تتقي
هللا  -عز وجل  -بصدق وإخالص ،ولن يضرك بعد ذلك شيء ،ألن هللا  -عز وجل  -وعد

بذلك ،ووعده حق ،قال تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً" ،وقال تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له من
أمره يسرا" ،وقال تعاىل" :إِ ْن تَـتهـ ُقوا ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُـ ْرقَاانً" [األنفال ، ]29 :فعليك العمل أبوامر هللا،
واصربي واحتسيب ،فللصرب آاثر مجيلة وعواقب حممودة وفوز وظفر ،قال تعال" :وإن تصربوا وتتقوا
ال يضركم كيدهم شيئا إن هللا مبا يعملون حميط" أخيت املؤمنة؛ ال ريب أن احلجاب اثبت ابلكتاب
والسنة الصحيحة ،فال يبطله جور جائر ،وال قول مفرت .فلله األمر من قبل ومن بعد ،حفظك هللا

ورعاك من كل سوء.

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حديث عهد ابلتوبة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
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التاريخ 1424-4-2
السؤال

أان شاب حديث عهد ابلتوبة ،وهناك أمور ال أستطيع التغلب عليها ،فأان أعاين منها كثرياً ،يف بداييت

كنت حمافظاً على قيام الليل وتالوة ما تيسر من القرآن ،وقد خف ذلك كثرياً لضيق الوقت بسبب
اجلامعة ومواعيد حماضراهتا.

وهناك أمران مها أشد علي مما سبق ،أال ومها.

أوالً :الصالة تفوتين عندما أكون انئماً ،علماً أبنين أضبط املنبه ،وأستقيظ ألقفله ،وأكمل نومي.

اثنياً :التدخّي (فلم أستطع تركه) .

فأريد منك فضيلة الشيخ نصحي وإرشادي إىل طريق احلق والصواب ،ودعواتك يل ابلثبات

واإلصالح .والسالم خري ختام.
اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً على سؤالك وحرصك وحسن ظنك أبخيك ،كما نشكر لك مواصلتك على موقعنا ،ونرجو

هللا أن نكون من املتناصحّي فيه ،مث إين أابرك لك توبتك ورجوعك إىل هللا ،وأبشر مبا يسرك إذا ما

ثبت على توبتك ،فإن هللا حيب التوابّي ،ويفرح بتوبة عبده ويتقرب منه بقدر تقرب عبده منه ،إال أن
األمر يتطلب من العبد ثباات وصربا وإصرارا ،لذلك حىت يفوت إبليس علينا فضل التوبة والرجوع إىل
هللا يزيد من فتنته للعبد ،ويهون عليه املعصية ،ويرغبه فيها ،ويزهده يف الطاعة ،وهي معركة ال تقف

وال تنتهي حىت يوضع العبد يف قربه ،وبقدر ما تتصور حقيقة املعركة تفوت على الشيطان جهده يف
جعلك ضحية من ضحاايه ،واألمر يتطلب منك جهدا مضاعفا للحفاظ على مكتسبات التوبة،

ويتطلب منك حذرا وفطنة من كل ابب يفتح أمامك تكون عاقبته سوء ،ولذلك أنصحك أبمور لعلها
تكون سببا يف تقوية إميانك وتثبيت توبتك ،ومنها:
( )1أكثر االستعانة ابهلل عز وجل ،فإنه وحده هو املعّي على اإلميان والطاعة.

( )2أكثر من قولك اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك.
( )3اكثر من الدعاء يف أن يشرح هللا صدرك ،وينور قلبك ،ويزيدك إمياان وخريا وطاعة.
( )4اصحب األخيار والصاحلّي ،فاهنم صمام أمان لك من كثري من السوء والشر والفساد.
( )5اهجر أصحاب السوء واألماكن اليت كنت تعصي هللا فيها سابقا ،وإن استطعت أن تنتقل من
البيئة اليت أنت فيها إىل بيئة أخرى صاحلة فافعل ،فإهنا مهمة لثبات العبد.
( )6اقرأ كثريا يف سري الصاحلّي والسلف ،فإهنا من أعظم الزاد.
( )7من مبكرا ما استطعت إىل ذلك سبيالً مث استعن ابآلخرين يف إيقاظك للصالة.
( )8ال جتعل املنبه قريبا منك بل اجعله يف مكان بعيد حىت تضطر للقيام له ،مث ال تعد للنوم بعدها.
( )9ذكر نفسك خبطورة املعصية أىن كانت ،فإن هلا أثراً سيئا على العبد عاجال وآجال.
( )10أكثر من حضور جمالس الذكر واملوعظة ،ومساع أشرطة املشايخ والدعاة ،فإهنا سياط القلوب.
( )11عليك ابستشارة أهل العلم فيما خيص بعض األمور اليت تطرأ عليك ،حىت تكون على بينة من

أمرك ،وختاما أدعو هللا لك ابلتوفيق والسداد والثبات واإلميان والتقوى ،وآمل مواصلتنا لنحقق املزيد
من التناصح والتآخي ،وشكرا مرة اثنية على رسالتك.
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العودة إىل سابق عهدي!!
اجمليب سعد الرعوجي

مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424-3-17

السؤال

أان شاب متزوج وهلل احلمد وعندي ولد ,ونشأت يف أسرة متدينة كثريا ولكن مل التزم معهم يف الباطن
بل كان يف الظاهر فقط.

من
قبل الزواج كنت قد عثت يف األرض فسادا من عالقات حمرمة مع نساء وفتيات وبعد أن تزوجت ّ
هللا علي ابلتوبة فصرت أبكي كثريا وأحافظ على الصلوات يف املسجد وصرت أحب أن أقرأ القرآن
وأتلذذ بقراءته حىت أصبحت أصلي ابلناس يف أحيان كثرية.

وقطعت كل عالقة يل ابحملرمات حىت كان العام املاضي حيث أحسست بفتور وبدأت أحس ابالهنيار

وبدأت أذنب ولكن بعد أن انتهي من الذنب أعود فابكي وأحرتق وبدأت فتنة النساء تراودين مرة
أخرى ولكين أدعو هللا دائما أن ينقذين مما أان فيه.
الرجاء أدركوين بنصحكم.

اجلواب

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"
أخي الكرمي ...

ال تيأس هبذه السرعة واعلم أن هللا سبحانه ليس بظالم للعبيد فإن علم منهم صدقاً يف التوبة كان

أسرع منهم يف قبوهلا وإن تقرب إليه عبده شرباً تقرب إليه ذراعاً وقد امتأل كتاب هللا الكرمي وسنة نبيه

شرهم بسعة رمحة هللا سبحانه وتعاىل حىت ذلك
صلى هللا عليه وسلم ابحلث على التوبة واإلانبة وب ّ

الرجل الذي قتل مائة نفس وعلم منه التوبة قبلها وأدخله هللا اجلنة فكيف أخي الكرمي تسرب إىل

قلبك اليأس والقنوط من رمحة هللا حىت وإن وقع منك ما وقع فكلنا ذو خطأ لكن أخي الكرمي يتبقى
عليك تلك اخلطوات العملية يف التوبة واإلانبة وليس جمرد التمين وسأذكر هنا بعض األمور اليت
حتتاجها-:

-1دع عنك الوساوس وتعوذ منها.
-2ابتعد عن التسويف والتأجيل فهي مرض خطري البد من استئصاله.

-3ابدأ ابالقرتاب من هللا سبحانه وتعاىل ابلرتكيز على الصالة أوالً وحماولة اخلشوع فيها فإهنا تنهى

عن الفحشاء واملنكر.

-4عليك ابلقرآن العظيم هذا الكتاب الذي بقراءته أتنس القلوب فتذهب اهلموم.
-5أكثر من النوافل فإهنا تقربك إىل هللا سبحانه وتعاىل.

-6حاول أن تراقب هللا واترك الناس فإهنم ال ينفعون وال يضرون وأصلح سريرتك فهي من أعظم
األمور
-7التصق أبصدقاء طيبّي يعينونك على تقوى هللا فإن اإلنسان قليل بنفسه كثري بغريه والصديق

الطيب كحامل املسك إما أن حيذيك أو جتد عنده رحياً طيبة.

-8أكثر من االستماع إىل كالم هللا سبحانه أوالً مث األشرطة املفيدة اليت تزيد من منسوب اإلميان

إبذن هللا.

-9حاول االلتصاق ابملشائخ وأهل العلم والفضل فإهنم عو ًن إبذن هللا على طاعته ولديهم أشياء
كثرية يستطيعون تقدميها لك اي أخي الكرمي.

-10استمتع بزوجتك وحاول أن جتعلها متأل عليك حياتك وتليب رغباتك خاصة اجلنسية منها
واطلب منها ذلك وحثها على الظهور أمامك بكل مجيل ترنو له النفس.
-11اجعل لك مع أسرتك برانجماً عائلياً تليب فيه طلباتك األسرية واحتياجاهتا وبرانجماً علمياً وشرعياً
مع الزوجة تزداد فيه معرفتك جبوانب الشريعة.
وحتر مواطن اإلجابة فاهلل واسع الفضل.
-12الدعاء مث الدعاء فإنه سالح عظيم ّ
وفقنا هلل وإايك ملا حيب ويرضى،،،
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أشعر بفتور

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/11/6هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان ملتزم من حوايل سنتّي ،وكنت يف املاضي بعيداً جداً عن هللا تعاىل ،فكنت أتعاطى املخدرات

وأشاهد الصور اإلابحية وأمارس العادة السرية ،ولكين بفضل من هللا ختلصت من هذه األشياء عندما

التزمت ،ولكن بعد مرور وقت على االلتزام ُأمر اآلن مبرحلة فتور قوية جداً اي شيخ ،وأين مستاء جداً
من نفسي ،فلقد رجعت إىل مشاهدة الصور وممارسة العادة السرية فلم تنفع الكتب الوعظية وال
األشرطة ،وال حىت املقاالت اليت تتحدث عن احللول ،حىت آايت القرآن اليت تتحدث عن املوت

وعن عظمة هللا مل تنفع معي اي شيخ ،وأين اآلن أبكي وأان أكتب رساليت؛ ألين أريد أن أعود إىل هللا،
ولكن قليب أصبح مريضاً؛ بل لقد مات قليب ,وإين أشكو بثي وحزين إىل هللا وأريد منكم أن

تساعدوين يف مصيبيت؛ ألين أخاف أن أموت وأان يف حاليت هذه اليت مل أكن أتوقع أبداً أن أصل إليها,

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي الفاضل :أسأل هللا تعاىل أن يثبتنا وإايك بقوله الثابت يف الدنيا واآلخرة.
ذكرت يف رسالتك أنك حاولت عالج نفسك ابملواعظ واألشرطة وغري ذلك ،ولكن كما تتصور ال
فائدة ،ومشكلتك ترتكز يف النظر والعادة السرية.

أخي الكرمي :مل تذكر هل أنت متزوج أم ال؟! .ويغلب على ظين أنك غري متزوج ،ورمبا أنك غري
مستطيع اآلن للزواج.

حينئذ ال جتعل تنفيسك عن نفسك ابلعادة السرية كبرية مثل كبرية الزان ،وابدر ابلسعي إىل الزواج
فهو حصن حصّي من الفاحشة إبذن هللا ،واقرأ ما ذكره ابن القيم يف بدائع الفوائد عن االستمناء،

فقد قال( :إن كان مغلوابً على شهوته خياف العنت أو الزان أو الضرر يف دينه وبدنه جاز له ذلك)

ابن جرير الطربي جامع البيان عن أتويل أي القرآن (ج4ص28ط دار الكتب العلمية)  ،نص عليه

أمحد يف بدائع الفوائد ج (4ص96ط دار الفكر ،يعين اإلمام أمحد بن حنبل.

وليس االستمناء مثل الزان حبيث يكون قلقك وخوفك من ارتكابه مثل كبرية الزان ،فال ينبغي أن
يتدرج بك الشيطان إىل ما هو أعظم وأكرب من ضعف العبادة أو تركها.

بل ابدر بعد كل نظر حمرم أو استمناء إىل االستغفار وفعل الطاعات مثل نوافل الصلوات،

والصدقات ،والذكر وغري ذلك ،قال تعاىل" :إن احلسنات يذهَب السيئات" [هود ، ]114:وأكثر
من الصيام تطوعاً ،وحاول إشغال وقتك ابملفيد من األعمال ،واعلم أن األمة حباجة إىل اإلصالح

والعمل من كل فرد حبسب قدرته وطاقته.

أخي الفاضل :ال أوافقك على قولك أبن ال فائدة من مساع املواعظ ،فها أنت تطلب اإلرشاد،

وتطلب املساعدة وختاف من االنتكاس وما ذلك إىل ملا يف قلبك من اخلري.

فاستمر يف مساع املواعظ ،وزايرة القبور ،وزايرة املرضى وتذكر عظيم منة هللا عليك ابلطاعة

واالستقامة ،وكوهنا سبب احلياة الطيبة.
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واعلم أن الدعاء من أعظم ما يعّي على الثبات فاكثر من الدعاء ابلثبات ،اي مقلب القلوب ثبت
قليب على دينك" ،ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" [آل عمران ]8:وأكثر من قول( :ال حول وال
قوة إال ابهلل)  ،والدعاء" :رب أعوذ بك من مهزات الشياطّي وأعوذ بك رب أن حيضرون"

[املؤمنون. ]98:

ال هتيج نفسك على املعاصي ابلنظر احملرم ،وإذا وقع منك النظر فتوضأ لتزيل أثره وتتطهر منه ،فقد

أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-حيث قال" :إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه على املاء ،أو على آخر قطر املاء  " ...أخرج مسلم

( )244من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه.
أكثر من اجللوس مع الصاحلّي واملكثرين الذكر والعبادة للتأثر هبم ،وتقل نوازع الشر يف النفس.

أكرر الدعاء ابلثبات يل ولك( :اللهم ثبتين وأخي السائل على قولك الثابت يف الدنيا واآلخرة) ،
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.
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مبتلى ابلنظر إىل النساء
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1424/10/26هـ
السؤال

إين مبتلى بفتنة النظر إىل النساء وصورهن مع أين أصلي وأحفظ الكثري من القرآن ،فهل يل من طريق

إىل التخلص من هذا؟ ونسألكم الدعاء.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أح هل لنا الطيبات ،وح هرم علينا اخلبائث واملنكرات ،والصالة والسالم على معلّم
الناس اخلري نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

أخي الكرمي :لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة ،وسرين جداً حمافظتك على الصالة يف أوقاهتا ،وكذلك
حفظك لكثري من كتاب هللا  -جل وعال -نسأل هللا أن يثبتنا وإايك على احلق اللهم آمّي.

ولكن ساءين جداً ما ابتليت به من فتنة النظر إىل النساء ،هللا أسأل أن يعصمنا وإايك وكل مسلم من
شر الفنت ما ظهر منها وما بطن ،ولكن سعدت كثرياً بكونك غري ر ٍ
اض على ما أنت فيه من هذا

البالء العظيم والشر املستطري ،فالنظر إىل النساء فتنة عظيمة وبلية عظمى ،وقد حذران النيب -صلى

هللا عليه وسلم -من فتنة النساء ،فعن أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" متفق عليه البخاري

( ، )5096ومسلم (. )2741

وعن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الدنيا
حلوة خضرة ،وإن هللا مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول

فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء" أخرجه مسلم (. )2742

فيا أخي الكرمي :تب إىل هللا وابدر ابإلقالع عن هذا الفعل احملرم فإنه من خطوات الشيطان الذي

أمران املوىل  -جل وعال -بعدم اتباعه فقال تعاىل" :وال تتبعوا خطوات الشيطان" [البقرة، ]168:

وتذكر وأنت تنظر إىل حرمات املسلمّي تذكر نساء أهل بيتك وكل من ٌّ
متت لك بصلة ،هل ترضى
أن ينظر أحد إليهم ويتل هذذ بذلك النظر احملرم ،اجلواب معروف ،فكما أنك ال حتب ذلك ألهلك

وأقاربك فكذلك الناس ال حيبون ذلك ألهليهم وال ألقارهبم ،فاتق هللا يف حرمات الناس يتقي الناس

هللا يف حرماتك ،واجلزاء من جنس العمل ،وإين انصحك أبمور تعينك بعد فضل هللا على أن تقلع

عن هذا الشر العظيم فمستعيناً ابهلل أقول:

( )1االمتثال ألمر هللا  -جل وعال-؛ وذلك بغض البصر ،قال تعاىل" :قُل لِل ِ
ّي يَـغُضُّوا ِم ْن
ْم ْؤمنِ َ
ْ ُ

أَب ِ
ك أَ ْزَكى َهلُ ْم إِ هن ه
صنَـ ُعو َن"
وج ُه ْم َذلِ َ
اَّللَ َخبِريٌ ِمبَا يَ ْ
َْ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
[النور. ] )30:

()472/19

( )2املبادرة ابلتوبة واإلسراع فيها وإايك والتسويف ،والعزم األكيد على عدم العودة إىل هذه
املنكرات مرة أخرى ،وعليك ابلندم على ما قدمت يداك يف سالف دهرك ،واعلم أبن هللا يفرح بتوبة
العبد إذا اتب إليه ورجع اندماً على ما اقرتف من معاص وذنوب ،عن أنس  -رضي هللا عنه -قال:
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-هلل أشد فرحاً بتوبة عبده حّي يتوب إليه من أحدكم كان

على راحلته أبرض فالة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ،فأيس منها ،فأتى شجرة فاضطجع يف

ظلها ،وقد أيس من راحلته ،فبينما هو كذلك إذا هبا قائمة عنده ،فأخذ خبطامها مث قال من شدة

الفرح" :اللهم أنت عبدي وأان ربك ،أخطأ من شدة الفرح" متفق عليه البخاري ( ، )6309ومسلم

( )2747وهذا لفظ مسلم.

( )3إذا مهت نفسك بفعل املنكر والقبيح من النظر إىل هذا العفن القذر فتذكر أبن هلل يراك ومطلع
عليك ،فاستح أن يراك وأنت يف معصية ،فال جتعل هللا أهون الناظرين إليك ،فاجتهد -اي رعاك هللا-

أن يراك ربك حيث أمرك ،ويفتقدك حيث هناك ،فإذا دعتك نفسك وزين لك الشيطان فعل املعصية
فاعلم أبن هللا "يَـ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ْاألَ ْع ُ ِ
ور" [غافر ، ]19:وصدق من قال:
ّي َوَما ُختْ ِفي ُّ
الص ُد ُ
إذا ما خلوت الدهر يوماً *** فال تقل خلوت ولكن قل علي رقيب
وال حتسَب هللا يغفل طرفة *** وال أن ما خيفى عليه يغيب.
وقال آخر:

إذا ما خلوت بريبة يف ظلمة *** والنفس داعية إىل العصيان
فاستح من نظر اإلله وقل هلا*** اي نفس إن الذي خلق الظالم يراين.

( )4استبدل هذه القاذورات ابلذي هو خري لك يف دينك ودنياك ،ويف حياتك وبعد موتك ،وذلك
بطلب العلم الشرعي واالجتهاد يف حفظ كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وليكن
عندك مهة عالية ،وليكن لك هدفاً نبيالً يف هذه احلياة أبن تكون داعية إىل هللا على بصرية وعلم.
( )5عليك ابإلكثار من القراءة يف الكتب اليت ترقق القلب وحت ِّفز على فعل الطاعات وترك

املنكرات ،وكذلك اإلكثار من األشرطة اإلسالمية النافعة واليت تتحدث عن املوت وشدته ،والقرب

وظلمته ،والقيامة وأهواهلا ،واحلساب وصعوبته ،والصراط وحدته ،واجلنة ونعيمها ،والنار وعذاهبا،

فاحرص أن تكون من أهل اجلنة ،واحذر أن تكون من أهل النار.

( )6عليك أن تستحضر دائماً وأبداً أبنك إىل هللا راحل ،وبّي يديه واقف ،وهو سبحانه سائلك عن
كل كبرية وصغرية فعلتها ،يف حياتك فماذا ستقول له عندما يسألك عن هذه األوقات اليت ضيعتها

وأنت تشاهد هذا العفن وتفعل هذه املنكرات؟.
فيا بين احرص أن تلقى هللا وأنت على طاعة ،واحذر أن أيتيك املوت وأنت على معصية ،عن ابن

عمر  -رضي هللا عنهما -قال :أخذ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبنكيب فقال" :كن يف

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" فكان ابن عمر رضي هللا عنهما -يقول" :إذا أمسيت فال تنتظر

الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك" أخرجه
البخاري (. )6416

( )7عليك أن تشغل نفسك ابلطاعة وفعل اخلري ،وفعل كل ما يقربك هلل؛ ألن النفس إذا مل تشغلها
ابلطاعة شغلتك ابملعصية.

()473/19

( )8عليك مبصاحبة الصاحلّي واألخيار من طلبة العلم والدعاة ،وحضور جمالس العلم والذكر ،والبعد
عن مصاحبة أهل الشر والفجور والضالل والغواية ،والبعد عن جمالس الشر والسوء ،فمصاحبة

الفريق األول شفاء وجناة وفالح وفوز يف الدنيا واآلخرة ،ومصاحبة الفريق الثاين :داء وهالك
ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ّي"
وخسران يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىلْ :
"األَ ِخ هالءُ يَـ ْوَمئِ ٍذ بَـ ْع ُ
ض َع ُد ٌّو إِهال ال ُْمتهق َ
[الزخرف. ]67:

وعن أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل
اجلليس الصاحل كبائع املسك إذا مل تشرت منه مشمت منه رائحة طيبة ،ومثل اجلليس السوء كنافخ

الكري إذا مل حيرقك جللوسك معه مشمت منه رائحة كريهة" متفق عليه البخاري (، )5534-2101

ومسلم (. )2628
( )9إذا مهت نفسك ابلنظر إىل احلرام فتذكر أبن هللا هو الذي أنعم عليك هبذه النعمة وهو سبحانه
قادر أن يسلبها منك ،وال أحد يستطيع أن يردها لك ،فهل يكون ذلك هو شكرك هلذه النعمة

العظيمة واليت قد حرم منها فئام من البشر؟ وكل واحد منهم يتمىن أن ينفق كل ما عنده ويرد إليه

هللا"،ه ْل
بصره ولو ساعة واحدة يرى هبا من حيب - ،فيا رعاك هللا -احفظ بصرك واتق ربك حيفظك
َ
َج َزاءُ اإلحسان إِهال اإلحسان" [الرمحن ، ]60:واجلزاء من جنس العمل ،قال  -صلى هللا عليه
وسلم" :-احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك"جزء من حديث أخرجه الرتمذي (، )2518
وغريه من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما -وقال عنه :هذا حديث حسن صحيح ،والرجاء أن
ترجع إىل شرح هذا احلديث يف املصدر املشار إليه ،وهناك شريط هبذا االسم لفضيلة الشيخ عائض
القرين ،وكذلك شريط بنفس االسم لفضيلة الشيخ وحيد ابيل فاحرص على مساع مثل هذه األشرطة

النافعة  -إبذن هللا تعاىل.-

( )10ويف اخلتام أقول لك عليك بكثرة الذكر واالستغفار ،وأكثر من الدعاء واجلأ إىل هللا بصدق

أبن يصرف عنك هذا الشر املستطري من هذه الفنت الفتاكة القاتلة ،فاهلل سبحانه هو الذي يعصم
ِ
ِ
صراً َك َما َمحَلْتَهُ
"ربهـنَا ال تُـ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَسينَا أ َْو أَ ْخطَأ َْان َربهـنَا َوال َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
عباده من اخلطأ والزللَ ،
هِ
ص ْرَان
ين ِم ْن قَـ ْبلِنَا َربهـنَا َوال ُحتَ ِّملْنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِ ِه َوا ْع ُ
ت َم ْو َ
ف َعنها َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
الان فَانْ ُ
َعلَى الذ َ
ِ ِ
ين" [البقرة :من اآلية . ]286هذا وهللا أعلم ،ونسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد
َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
واهلداية والرشاد ،وأن جينبنا وإايك مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن إنه ويل ذلك والقادر عليه
ومواله ،وصل هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()474/19

أهله يريدون أن يلبس اجلنز وحيلق حليته
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/9/6هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أان شاب أعيش مع أهلي ومنذ فرتة وأان أحاول االقتداء برسولنا الكرمي -صلى هللا عليه وسلم-

وأهلي مل يعرتضوا إال على تغيري هيأيت وشكلي من انحية امللبس وإعفاء اللحية ،وهم يريدونين أن
أعود إىل ما كنت عليه من اللبس وحلق اللحية ،مع مالحظة أين كنت ألبس اجلينز وأن حلييت مل

تكتمل بعد وهم يروهنا سيئة املنظر ،أفتوين أاثبكم هللا.

اجلواب

االبن العزيز :حفظه هللا

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

أوالً :اعتذر عن أتخر اجلواب ،رغم أين قد تفاعلت مع رسالتك وأتثرت هبا كما أين سررت بك كثرياً،
فحيا هللا حممداً الذي امسه كاسم سيد البشر نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-وهنيئاً لك احلرص
على االقتداء به -صلى هللا عليه وسلم.-

اثنياً :هذا جواب سؤالك:

( )1املسلم عب ٌد هلل خاضع له عز وجل يف ظاهره وابطنه ،لذلك حّي يتوب املسلم إىل هللا يرتك كل
معصية ظاهرة أو ابطنة قال هللا تعاىل":وذروا ظاهر اإلمث وابطنه" [األنعام . ]120:وصالح الظاهر

مطلوب كما أن صالح الباطن مطلوب ،قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-أال وإن يف اجلسد

مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب" رواه اإلمام
البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري  -رضي هللا عنهما  ،-فالقلب هو
الباطن ،واجلسد هو الظاهر ،ومن الظاهر :األقوال واألعمال واللباس والزينة واللحية.

( )2إذا كان أهلك يريدون منك أن تعود إىل شيء حمرم كنت عليه سابقاً فال جيوز أن تطيعهم يف
ذلك ،فإذا أمروك حبلق اللحية أو أمروك بلبس مالبس حمرمة ،مثل :املالبس اليت تكشف العورة

واملالبس الضيقة جداً فال تطعهم يف ذلك؛ ألن املخلوق ال يطاع يف معصية اخلالق تعاىل ،أما إذا

كانوا يريدون منك أن تعود إىل شيء ليس مبحرم فأطعهم يف ذلك.

مالحظة :البنطلون إذا كان واسعاً واعتاد الناس لبسه يف بلدكم فال أبس أبن تلبسه ،أما اجلينز فأرى

أال تلبسه.

( )3يف كل األحوال احرص على ما يلي:
أُ .كن مؤدابً معهم أكثر مما كنت سابقاً يف األقوال واألفعال حىت إذا أساء أحد إليك.

ب .حاول إقناعهم ابألحكام الشرعية بلطف وحسن عبارة مع االهتمام بذكر األدلة وفتاوى العلماء.
ج .احرص على أخذ األحكام من أهل العلم حىت تنجو من اإلفراط والتفريط وتبتعد عن الغلو

والتمييع ،ألن الذي يقع يف الغلو ينفر منه الناس وال يرضى هللا عن عمله.

أسأل هللا أن يثبتك ويسددك ،اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

()475/19

مفهوم التدين
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/8/26هـ

السؤال

السالم عليكم.
أريد أن أصبح متديناً ،لكنين أشعر بقليل من اخلوف ،ما هو تعريف الشخص املتدين؟ وكيف يصبح

املرء كذلك؟ وفيما إذا أصبحت متديناً ،هل جيوز يل أن ألعب وأهلو مع أصدقائي؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هداان لإلسالم ،وعلمنا احلكمة والقرآن ،وما كنا لنهتدي لوالان أن هداان هللا،
والصالة والسالم على إمام املتقّي ،وقدوة الناس أمجعّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:

إىل األخ السائل - :حفظه هللا ورعاه -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع ،ومرحباً بك أخاً يف هللا على طريق احلق.

لقد قرأت سؤالك وسرين جداً حبك للدين وحرصك على أن تكون من املتدينّي امللتزمّي بشريعة
رب العاملّي ،واملتمسكّي هبدى سيد املرسلّي نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم.-

ولكن ملاذا اخلوف؟ ومن أي شيء ختاف؟ يبدو أن فكرتك عن االلتزام والتدين فكرة خاطئة ،هذا
يظهر من سؤالك وخصوصاً الفقرة األخرية منه.

اي أخي الكرمي :أختاف ألنك تريد أن تسلك طريق احلق ،طريق الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي

والصديقّي والشهداء والصاحلّي ،وحسن أولئك رفيقا.

أختاف ألنك تريد أن تكون من عباد هللا املخلصّي ،الذي هم للخري فاعلون وللشر اتركون؟ أختاف
ألنك تريد أن تسري يف ركب حممد بن عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وتلحق أبولئك الصحب
الكرام ،ومن تبعهم إبحسان؟ ملاذا ختاف إذاً وأنت قدوتك حممد  -صلى هللا عليه وسلم -إن هذا

اخلوف الذي عندك إنه من الشيطان ليثبطك حىت ال تسري مع تلك القافلة املباركة ،وتلك الثلة

الطيبة ،قال تعاىل" :إمنا ذلك الشيطان خيوف أولياؤه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنّي" [آل

عمران. ]175 :

فدع عنك هذا اخلوف ،وامتط صهوة جوادك والتحق ابلركب املبارك ثبتنا هللا وإايك.

أما عن سؤالك ما هو الشخص املتدين فهو ابختصار شديد :هو من يفعل اخلري ،ويرتك الشر ،ويبعد
عن اخلالف ،وعندما تصبح متديناً جيوز لك أن تلعب ومترح ومتزح مع أصدقائك ،وكان هذا هدي

النيب  -صلى هللا عليه وسلم -مع أصحابه الكرام رضوان هللا عليهم مجيعاً ،ومن سار على هنجهم

إىل يوم الدين ،فالتدين ال مينعك من فعل هذا كله ،لكن بضوابطه الشرعية ،فعليك بقراءة سرية النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -وسرية سلفنا الصاحل وسرتى ما يشرح صدرك .هذا وهللا أعلم.

نسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل ابب التوبة مفتوح؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/8/16هـ
السؤال

لقد ضاجعت أخيت الصغرية من خالل املالبس ،فهل ابب التوبة مفتوح؟.

اجلواب

احلمد هلل غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،ذي الطول ،ال إله إال هو إليه املصري ،والصالة
والسالم على النيب القائل" :أيها الناس توبوا إىل هللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة" أخرجه

مسلم ( )2702من حديث األغر بن يسار املزين -رضي هللا عنه -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
أمجعّي .أما بعد:

إىل األخ التائب :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بداية أشكر لك ثقتك البالغة ،واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

أخي التائب :لقد قرأت رسالتك القصرية مرات عديدة ،ويعلم هللا أنه قد ساءين ما أملّ بك ،وأحزنين

ما وقعت فيه ،لكن س هرين سؤالك :هل ابب التوبة مفتوح؟ فأقول لك أخي التائب :نعم ابب التوبة

مفتوح حىت تطلع الشمس من مغرهبا ،وليس هناك ما حيول بينك وبّي التوبة ،عن أيب هريرة  -رضي

هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا
اتب هللا عليه" أخرجه مسلم ( )2703وعن أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه -عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هللا تعاىل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار
ليتوب مسيء الليل ،حىت تطلع الشمس من مغرهبا" أخرجه مسلم ( ، )2760فرمحة هللا واسعة،

وابب التوبة مفتوح ،وما عليك إال أن تبادر وتسارع ابلتوبة إىل هللا ،وأبشر خبري ،فإن هللا يتوب على
من اتب ،وإن شئت فاقرأ قوله تعاىل" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة

هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم* وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن أيتيكم
العذاب مث ال تنصرون" [الزمر، ]54-53 :وقوله تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال

يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أاثما يضاعف له العذاب يوم

القيامة وخيلد فيه مهاان إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان

هللا غفوراً رحيماَ ًُ ومن اتب وعمل صاحلاً فإنه يتوب إىل هللا متااب" [الفرقان. ]71-68 :
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وإليك هذا احلديث الرائع والذي يوضح لنا مدى سعة رمحة هللا بعبده التائب مهما فعل من الذنوب
واملعاصي ،املهم أنه يقبل على هللا بقلب خاشع ونفس منكسرة ذليلة ،ويكون صادق النية يف توبته،
عن أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كان فيمن

كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعّي نفساً ،فسأل عن أعلم أهل األرض ،فدل على راهب ،فأاته

فقال :إنه قتل تسعة وتسعّي نفساً ،فهل من توبة؟ فقال :ال ،فقتله فكمل به مائة ،مث قال سأل عن

أعلم أهل األرض ،فدل على رجل عامل ،فقال :إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال :نعم ،ومن

حيول بينه وبّي التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا ،فإن هبا أانساً يعبدون هللا تعاىل فاعبد هللا معهم ،وال
ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء ،فانطلق حىت إذا نصف الطريق أاته املوت ،فاختصمت فيه مالئكة

الرمحة ومالئكة العذاب ،فقالت مالئكة الرمحة :جاء اتئباً مقبالً بقلبه إىل هللا تعاىل ،وقالت مالئكة

العذاب :إنه مل يعمل خرياً قط ،فأاتهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه بينهم -أي حكماً  -فقال:

قيسوا ما بّي األرضّي فإىل أيتهما كان أدىن فهو له ،فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد أن

يذهب إليها ليتوب فيها ،فقبضته مالئكة الرمحة" متفق عليه البخاري ( ، )374-373/6ومسلم

( ، )2766ويف رواية يف الصحيح" :فكان إىل القرية الصاحلة أقرب بشرب فجعل من أهلها ،ويف

رواية أيضاً يف الصحيح" :فأوحى هللا تعاىل إىل هذه أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب ،وقال :قيسوا ما

بينهما فوجدوه إىل هذه أقرب ،أي إىل القرية الصاحلة بشرب فغفر له" ويف رواية" :فنأ أي فقرب

بصدره حنوها" أرأيت اي عبد هللا مدى سعة رمحة هللا بعباده التائبّي ،أضف إىل ذلك أبنك إذا تبت إىل

هللا ورجعت إليه ،وأقلعت عن املعاصي والذنوب فإن هللا يفرح بك فرحاً شديداً ،فعن أنس بن مالك

 رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-هلل أشد فرحاً بتوبة عبده حّييتوب إليه من أحدكم كان على راحلته أبرض فالةٍ ،فانفلتت منه ،وعليها طعامه وشرابه ،فأيس منها،
فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها ،وقد أيس من راحلته ،فبينما هو كذلك إذ هو هبا قائمة عنده ،فأخذ

خبطامها مث قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأان ربك ،أخطأ من شدة الفرح" متفق عليه،
البخاري ( ، )92-91/1ومسلم ( )2747واللفظ له.

فبادر ابلتوبة أخي الكرمي وال تعد ملا فعلت ،فإن ما فعلته أمر عظيم ،وجرم كبري ،وذنب فادح ،وفعلة

قبيحة وشنيعة يستقذرها أهل املروءة والنخوة ،ويستقبحها أهل الفطر السليمة ،ويستعظمها أهل

اإلميان والتقى .والتوبة هلا شروط وضعها أهل العلم حىت تكون التوبة توبة نصوح وهذه الشروط هي:
( )1اإلقالع عن املعصية فوراً.
( )2الندم على فعل هذه املعصية.

( )3العزم األكيد على عدم العودة إىل املعصية مرة أخرى.
وهناك أمور تعينك إبذن هللا تعاىل على التوبة من هذه املعصية وغريها ومنها:
( )1مصاحبة أهل اخلري من طلبة العلم والدعاة وغريهم.
( )2احلرص على جمالس الذكر والعلم.
( )3عدم خمالطة أهل السوء والشر والفسق واالبتعاد عنهم.
( )4احلرص على قراءة القرآن بتدبُّر واحلرص على طلب العلم.
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( )5مساع األشرطة اإلسالمية النافعة اليت ترقق القلب وتقوي اإلميان ،وتريب يف النفس روح املراقبة هلل
 جل وعال.-( )6البعد عن كل ما يثري شهوتك من مسموع ومقروء ومشاهد.
( )7عدم اخللوة مبن يثري شهوتك وجيعل للشيطان عليك سبيال.

( )8عليك ابلصيام فإن الصيام يطفئ الشهوة ،كما يف احلديث املتفق عليه من حديث ابن مسعود -
رضي هللا عنه.-

( )9عليك بكثرة الدعاء واللجوء إىل هللا أبن يصرف عنك الفنت ما ظهر منها وما بطن.
( )10عليك أن تشغل نفسك بطاعة هللا؛ ألنه كما قيل النفس إذا مل تشغلها ابلطاعة شغلتك
ابملعصية.

نسأل هللا أن يتوب علينا وعليك ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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يزين ويتوب مث يعود وهكذا ...
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1424/8/15هـ
السؤال

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،سيدان حممد وعلى آله وأصحابه

أمجعّي ،أما بعد:

سؤايل :ومبا أنين أعرف اإلجابة ،ولكن لراحة القلب كتبت هذا السؤال ،والذي أمتىن اإلجابة عنه من

قبل أحد الشيوخ ،وأدعو هللا أن جيعل ذلك يف موازين أعمالكم،

بصراحة أان إنسان أنعم هللا علي بكل شيء ،ابلزوجة ،واألوالد ،والوظيفة ،واحلمد هلل ،ولكن -
ولألسف الشديد  -ذهبت إىل إحدى الكبائر وهي الزان ،وكلما أرتكبها أعود وأبكي واستغفر هللا،

وأقوم الليل وأصلي وأدعو هللا أن يغفر ذنويب ،إال أين وبعد فرتة أقوم وأعيد الكرة مره اثنية ،وبعدها

أقوم بنفس العمل من االستغفار والتوبة ،وفعالً بدأت أتعب نفسياً ،وأخاف من تلك العهود اليت

عاهدت هللا وأخلفته أن ينزل هللا علي غضباً ،وهو أن ال يغفر يل تلك الكبرية ،فأرجو من هللا مث

منكم مساعديت ،فوهللا إن هذه الدنيا ال تساوي لدي شيئاً ،وأمتىن جنة الفردوس ،وأخاف عذابه
وعذاب النار ،فأفتوين عن الطريقة اليت تساعدين على ترك هذه الكبرية وكل كبرية.

وجزاكم هللا ألف خري .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

احلمد هلل غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ذي الطول ،ال إله إال هو إليه املصري ،والصالة

والسالم على إمام املتقّي ،وسيد التائبّي نبينا حممد القائل" :وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم
أكثر من سبعّي مرة" أخرجه البخاري ( )85/11من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -صلى هللا

عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً .وبعد:

إىل األخ السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال
واملراسلة على املوقع.
لقد قرأت رسالتك مرات عديدة ،وساءين جداً  -يعلم هللا -ما أساءك ،وأحزنين ما أنت فيه،

وعلمت أن الشيطان لعنه هللا قد أقبل عليك خبيله ورجله ،وأحاط بك إحاطة السوار ابملعصم؛

ليضلك عن السبيل القومي ،وجيعلك تغرق يف هذا املستنقع اآلسن ،مستنقع الشهوات واللذات

احملرمة.

لكن أقول لك أخي :اعلم أن رمحة هللا واسعة بعباده ،وأن رمحته سبقت غضبه سبحانه ،وهو يقبل
توبة التائبّي ،عن أيب موسى األشعري  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم" :-إن هللا يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل
حىت تطلع الشمس من مغرهبا" أخرجه مسلم ( ، )2760واآلايت واألحاديث كثرية ،ويبدو من

سؤالك أنك تعرفها فال حاجة إذاً إلعادهتا.

أما قولك أبن الدنيا ال تساوي عندك شيء وأنك تتمىن جنة الفردوس ،وختاف عذاب هللا وعذاب
النار ،فهذا كالم نظري مجيل ورائع ،لكن أين الفعل والتنفيذ ،والرتمجة العملية هلذه الدعوى

العريضة؟.

إن كنت حقاً صادقاً يف دعواك النعكس ذلك يف تصرفاتك وأفعالك ،وصدق اإلمام الشافعي حيث

قال:

تعصي اإلله وأنت تظهر حبه*** هذا لعمري يف القياس بديع
لو كان حبك صادقاً ألطعته*** إن احملب ملن حيب مطيع
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قال تعاىل" :قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم" [آل عمران، ]31 :
يقول اإلمام احلسن البصري  -رمحه هللا -كما ذكر ذلك ابن كثري  -رمحه هللا -يف تفسريه( :أن هناك
أانس ادهعو حمبة هللا فابتالهم هللا هبذه اآلية" اهـ.

فيا أخي الكرمي :إن الرتمجة الفعلية ملا تدعيه وتزعمه هو تقوى هللا يف السر والعلن ،وتقوى هللا أن
جتعل بينك وبّي حمارم هللا وقاية ،وذلك بفعل ما أمر ،واالنتهاء عما هنى عنه وزجر.

أخي الكرمي :أتظن أن اجلنة سلعة رخيصة ،ال وهللا ،سلعة هللا غالية جداً ،وال يقوى على مثنها إال

أصحاب اهلمم العالية ،إن اجلنة أعدها هللا لعباده املتقّي الذين يراقبونه يف السر والعلن ،فهم دائماً
وأبداً يعلمون أبن هللا يراهم ومطلع عليهم يف سرهم وجهرهم ،فهم مراقبون له سبحانه يف مجيع
أحواهلم ،نسأل هللا أن نكون منهم ،وإين أستعّي ابهلل وأرشدك على أمور عسى هللا أن ينفعك هبا،

وتعينك على التخلص من هذه الكبرية وكل كبرية إبذن هللا ،فيا رعاك هللا أرعين مسعك ،واحضر قلبك
فإين حمدثك فأقول:

( )1عليك أوالً ابلبعد عن كل أسباب هذه املعصية ،سواء منها املسموع أو املقروء أو املشاهد ،أو

الصحبة ،فعليك أن تقلع عن مصاحبة أهل الشر والفساد والفجور ،وعليك مبصاحبة أهل اخلري

والرب والتقوى من طلبة العلم والدعاة والصاحلّي.
( )2تذ هكر نعم هللا عليك من زوجة وأوالد وصحة وعافية ،ومال ،ووظيفة ،أهكذا يكون شكر النعم؟.
هذا املال وتلك الصحة اليت أنعم هللا عليك هبا ،تكون هذه النعم هي وسيلتك ملعصية هللا .اعلم أن

هللا قادر أن يسلب منك كل شيء ،ويدعك وليس معك أي شيء.
( )3عليك بغض البصر ،وإذا دعتك نفسك للحرام فاذهب إىل زوجتك واقضي منها وطرك

وحاجتك ،فإن هذا أفضل لك يف دينك ودنياك ،وآخرتك ،كما أرشد لذلك النيب  -صلى هللا عليه

وسلم.-

( )4إذا مههت نفسك بفعل هذه املعصية القبيحة وغريها تذ هكر أبن هناك انراً تلظى ال يصالها إال
األشقى ،أُعدت للفجار والفساق والزانة ،فهل تقوى على هذه النار؟.
( )5تذ هكر أبن عاقبة الزان وخيمة يف الدنيا واآلخرة ،ففي الدنيا عار وشقاء ،ووحشة يف القلب،
وبغض من اخللق ،ورمبا طالك األذى يف أهلك.
أخي! أترضى هذا األمر املنكر والفعل القبيح ألمك؟ أو ألختك؟ أو لعمتك؟ أو خلالتك؟ أو

لزوجتك؟ أو البنتك؟ أو ألي قريبة لك؟ فإن كنت ال ترضاه هلؤالء كلهم ،فلماذا ترضاه لغريك؟.

أما يف اآلخرة فعذاب ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعاىل.
( )6تذ هكر وأنت متارس هذا العفن أن هللا مطهلع عليك ويراك ،فهل استهنت بنظر هللا إليك ،وجعلته

سبحانه أهون الناظرين إليك ،اعلم أبن هللا قادر على أن يقبض روحك وأنت على هذه احلالة فماذا

تفعل؟ واملرء حيشر يوم القيامة على ما مات عليه.

()481/19
( )7تذ هكر املوت وما فيه من شدائد وكرابت ،والقرب وما فيه من أهوال وظلمات ،وتذ هكر يوم القيامة
وما فيه من شدائد عظام ،وتذ هكر حالك عندما تتطاير الصحف ،فمنهم من أخذ كتابه ابليمّي فكان
من الفائزين ،ومنهم من أخذ كتابه بشماله فكان من اخلاسرين اهلالكّي ،وتذ هكر يف ساعة احلساب
والعرض على أحكم احلاكمّي ،وتذ هكر الصراط الذي نصب على منت جهنم وهو أح ّد من السيف

وأد ّق من الشعرة ،وتذ هكر منصرف القوم فريق يف اجلنة يتنعمون ،وفريق يف النار يعذبون ويصرخون،
فأهل اجلنة يف نعيم دائم مقيم ،وأهل النار يف عذاب قائم مهّي ،فمع أي الفريقّي حتب أن تكون؟

والعاقل بصري نفسه ،والظمآن يكفيه من املاء اليسري.

( )8عليك بصدق اللجوء إىل هللا والتوبة إليه ،وكثرة الدعاء أبن يصرف عنك هذه املعاصي
واملنكرات ،ويوفقك لعمل الرب واخلريات ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله.

هذا وهللا أعلم .وهللا أسأل أن جينبنا وإايك شر املعاصي والفنت ما ظهر منها وما بطن .وصل اللهم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()482/19

صراعٌ مع النفس

اجمليب سليمان بن سعد اخلضري

مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/1/18هـ

السؤال

احرتت وحار يب الدليل مع نفسي ،أدعوها للطريق املستقيم الذي يؤدي إىل اجلنة ،وأتىب إال أن تطيع

الشيطان ،الذي يتالعب هبا كيف يشاء مينة ويسرى ،حتب الغناء وأهناها عن ذلك بشدة وأقول هلا:
يل هِ
يث لِي ِ
ِ ِ
"وِم َن النه ِ
ض هل َع ْن َسبِ ِ
اَّلل" ،وأؤكد
اس َم ْن يَ ْش َِرتي َهلَْو ا ْحلَد ُ
أمل تعلمي أبنه حرام؟ وأقرأ هلا اآليةَ :

هلا أبن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -قد أقسم أبن املقصود يف اآلية الغناء ،ولكنها تقول يل -أي
نفسي :-إن هللا غفور رحيم ،وأهناها عن النظر إىل احملرمات ،وأقول هلا اآلية" :قُل لِل ِ
ّي يَـغُضُّوا
ْم ْؤمنِ َ
ْ ُ
ِ
صا ِرِه ْم" وكلما حاولت أن تغريين إىل الفواحش واحلرام أستدل هلا ابآلايت أو األحاديث ،ولكن
م ْن أَبْ َ
دون جدوى ،ترفض إال أن تدعوين إىل احمل هرم ،ومع هذا كله إذا ذكر اسم هللا وجلت وخافت ،وإذا
مسعت كالم هللا اطمأنت ،ومع هذا كله فإين أصلي وأصوم ،فاكتشفت أن لدي انفصاماً يف

الشخصية ،واحدة دينية وأخرى دنيوية ،سؤايل :هل النفصام الشخصية عالج؟ أرجو الشرح

والتوضيح.
اجلواب

أسأل هللا تعاىل أن يربط على قلبك وأن يلهمك رشدك ويقيك شر نفسك ،وبعد:

ما تشتكي منه يعاين منه أانس كثريون ،وعاىن منه املتقدمون ،والتوفيق كله من هللا -تعاىل ،-ال أتفق

انفصاما يف الشخصية بناء على ما أشرت إليه من حال نفسك ،بل هذا صراع
معك أبنك تعاين
ً

طبيعي بّي النفس واهلوى الذي يديره غالبًا الشيطان.

اطمئن من حال نفسك ،وأتكد أنك قادر على جتاوز هذه املشكلة عرب الوسائل التالية:

 -1التوجه إىل هللا -تعاىل -وطلب العون منه ـ جل وعال ـ يف التغلب على ميل النفس إىل اهلوى.
 -2تدريب النفس على قوة اإلرادة ،وضبط االنفعال وامليول والرغبات ،ولذلك فأان أتوقع أنك

تعاين من عدم قدرتك على االستيقاظ مىت ما أردت ،ورمبا ترتد يف قول (ال) للشيء يطلب منك وال

تريد .هذان املظهران (مثالً) إن وجدا فيك فأنت تعاين من ضعف اإلرادة وسيكون عالجها ابلتدريب
-إن شاء هللا.-

 -3أكثر من الذكر وقراءة القرآن ،وخباصة أن نفسك تتأثر بذلك وترق له.

 -4فكر يف العواقب؛ فإن الغناء والنظر إىل النساء بداية طريق موحش لنهاية يكرهها هللا ويغضب
عليها.

أمرا غريبًا ،ولكن
 -5أتكد أن ما تعاين منه أمر جبلي يف كثري من الناس ،فال تقلق نفسك؛ لكونه ً
رّكز على سبل التخلص منه والوقاية من أسبابه.

-6اجتهد يف قطع األسباب (الفرص) اليت تتيح لك استماع األغاين من خالل احتفاظك أبشرطة

الغناء القدمية أو جمالسة من يستمع إليها دون مراعاة ،وكذلك األماكن اليت يكثر فيها النساء أو

مشاهدة الربامج اليت تعتمد عليهن أو زايرة مواقع اإلنرتنت اليت تروج لصور النساء ،وإال أصبحت

كمن يرمي بنفسه يف املاء وحيذرها أن تبتل.

()483/19

ولك يف نيب هللا يوسف -عليه السالم -عربة ،حيث إنه خرج من مكان الفتنة حّي راودته امرأة
العزيز ومل يقل يف نفسه أقف معها وأنصحها وأذكرها ابهلل -تعاىل -وحنوه موقف الصحايب كعب بن

مالك  -رضي هللا عنه  -حّي وصله خطاب من ملك غسان الكافر يدعوه للحاق به وأن يرفع من
حمنته وقد هجره النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته بعد ختلفه عن غزوة تبوك ،فقد سارع إىل

إحراق الرسالة حىت ال يتيح لنفسه فرصة النظر فيها ويقطع عنه وسوسة الشيطان أن يغريه ابللحاق

ابلكفار وهجران املسلمّي مع ما هو عليه من احملنة انظر ما رواه البخاري ( )4418ومسلم

( )2769من حديث كعب بن مالك  -رضي هللا عنه.-

 -7حاول أن ترتقي ابهتمامك وأن جتعل مهك رضا هللا -تعاىل.-
مشروعا ينفع هللا به من
كبريا يشغل ابلك عن هذه الرتهات ،وليكن
 -8اجعل لنفسك
ً
ً
مشروعا ً

مشروعا يقودك إىل هللا -تعاىل -فإنه أنفع لك،
حولك من أهلك وإخوانك ،أو أمتك ،وكلما كان
ً

حمددا فاجعل مشروعك الوصول إىل أعلى درجة يف اجلنة ،إن هذا الشعور
وإذا مل جتد
مشروعا ً
ً
سينسيك دوافع نفسك وسيشغلك األهم عن ما هو دونه ،فال تكاد تفكر فيه.

 -9ال تستسلم لنفسك وال لرغباهتا وال تيأس؛ فإن اليأس ال يصنع شيئًا.
-10أكثر من الطاعات؛ فإهنا كفارات لصغائر الذنوب ،ومن شأهنا إصالح القلب والنفس.

فرحا
-11تذكر أنك مهما وقعت يف شيء من ذلك فإن ابب التوبة مفتوح ،وهللا ـ جل وعال أشد ً
بك ،من فرحك أنت ابلتوبة نفسها.

()484/19

أسباب اهلداية والتوبة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/1/2هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
علي ابهلداية بعد أن كنت يف ضالل وتيه ،ولكين أفعل املعاصي ،فماذا أفعل
أان شخص م هن هللا ه

ألختلص من الذنوب وأرضي هللا  -سبحانه وتعاىل-؟.
اجلواب

األخ الكرمي - :سلمه هللا  -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو أن جتد منها النفع والفائدة ،مث إين أابرك

لك التوبة واهلداية ،وأسأل هللا يل ولك الثبات على احلق؛ حىت نلقى هللا ،ومن املعلوم أن الثبات على
الطاعة ،والبعد عن املعصية يتطلب جهداً من العبد؛ ليكون على طريق التوبة الصحيح ،ومن ذلك ما

يلي:

 -1عليك بكثرة االستعانة ابهلل  -عز وجل -يف كل أمر من أمورك.
 -2عليك ابالبتعاد عن األسباب اليت توقعك يف املعصية مرة أخرى ،أو تسهل عليك الوقوع فيها.
 -3عليك ابإلكثار من قراءة القرآن ،والدخول يف حلقة من حلقات التحفيظ؛ لتعيش مع القرآن

تالو ًة ،وحفظاً ،ومدارسة.

 -4أكثر من حضور جمالس الذكر من حلقات العلم ،واحملاضرات العامة ،ومساعة األشرطة اليت تعىن

بذلك.

ٌ
جدول من الوقت يف قراءهتا ،والعيش
 -5أتمل سرية النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وليكن لك
معها ،وأقرتح عليك كتاب الرحيق املختوم ،وكتاب السرية النبوية  -دروس وعرب.-

 -6الزم الصحبة الصاحلة ،وال تعد عيناك عنها؛ فإهنا األمان بعد هللا من الوقوع يف مزالق الشهوات
والشبهات.

 -7احرص على الصلوات اخلمس يف املسجد مجاعة ،وال تفوتنك صالة ما استطعت إىل ذلك

سبيالً ،وإن فاتتك فألزم نفسك بصيام يوم ،أو التصدق بصدقة.

 -8بر والديك ،وصل أرحامك؛ فإهنا من الطاعة اليت حيبها هللا ،وهي طريق للثبات.
والعبهاد؛ فإن فيها سلوة وعربة.
 -9استمع ،أو اقرأ قصص األنبياء ،واملرسلّي ،والصاحلّيُ ،
 -10عليك بكثرة الدعاء وسؤالك هللا الثبات على دينه.

 -11قم ابلدعوة يف أوساط أهلك ،وأصحابك مبا علمت من احلق؛ فإن يف ذلك إلزاماً للنفس مبا

تدعو إليه.

هذا ،بعض ما تيسر ،وأرجو هللا يل ولك الثبات على دينه ،وحياك هللا أخاً يف هللا ،وصاحباً يف طريق
احلق ،والسالم عليكم.

()485/19

بسبب احلجاب يضطهدوهنا ،فهل ترتكه؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/11/27هـ

السؤال

أان مسلمة جديدة ،أدرس اآلن وأعمل نصف دوام يف مستشفى ،وأان حمتاجة للعمل؛ ألساعد زوجي
يف أموران املعيشية ،مشكليت يف احلجاب ،أود أن ألبسه لكنين ال استطيع ،لو علم والداي إبسالمي

فسيستهزئون يب ،ويكون مصري زوجي اخلروج من املدينة ،فهو ابلطبع الذي سيُالم على

"إفسادي"،حنن نعيش يف مدينة أهلها من الكاثوليك املتشددين ،وكل الناس هنا معروفون ،وزوجي

رجل بسيط ومسامل ،أشعر أبنين منافقة خلروجي إىل املسجد ابلعباءة ،وخروجي ابملالبس العادية إىل
الكلية أو السوق ،اليوم على سبيل املثال رأيت امرأة متحجبة ابلكامل مع النقاب وزوجها معها

ووقعت نظرات زوجها املسمومة علي (بسبب مالبسي) مباشرة يف قليب ،ال أستطيع لبس احلجاب
لكنين متأملة من وضعي أكثر فأكثر .أرجو توجيه نصيحة يل ولزوجي.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

إن كانت املضايقة ال تعدو كلمات اهلمز واللمز والسخرية فال أجد لك رخصةً يف التربج ونبذ

احلجاب؛ وجمرد االستهزاء والسخرية واهلمز واللمز ال يبيح للمسلم أن يرتك شعرية من شعائر دينه،

وال أن يرتكب حمظوراً من احملظورات ،فما من بلد من البلدان يف مشارق األرض ومغارهبا ـ اإلسالمية
وغري اإلسالمية ـ إال وفيها من يستهزئ ببعض الشرائع والشعائر ،وما من نيب إال وقد استُهزئ به

وسخر منه ،وهذه هي طبيعة الدين ،وهي ابتالء من هللا ومتحيص" ،أحسب الناس أن يرتكوا أن
ولُمز ُ
يقولوا آمنا وهم ال يُفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبّي"
[العنكبوت. ]3- 2:

عي أن
ولو مل يكن يف التزام صراط هللا املستقيم فتنةٌ ملا متيّز املؤمن من املنافق ،ولسهل على كل َد ٍّ

يدعي اإلميان واإلسالم ،ولكن اقتضت حكمة هللا -سبحانه -أن يُبتلى الناس يف دينهم ،ليُعلم
الصادق من الكاذب ،واملؤمن من املنافق.
واملقصود :أن ما تذكرينه من خماوف ختافينها إن ار ِ
تديت احلجاب الشرعي ليس عذراً يبيح لك التربج

ونبذ احلجاب ،فارتديه ،ولْتكوين عزيزةً بدينك ،وارفعي به رأساً ،وامشخي به أنفاً ،وال تلتفيت

العتذارات املهزومّي ودعاوى املتشككّي ،فعن عائشة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم  -قال" :من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس ,ومن التمس رضا الناس

بسخط هللا َوَكلَه هللا إىل الناس" أخرجه الرتمذي ( )2414بسند حسن.
بقتل أو ٍ
ٍ
بضرب ،أو هتديد ٍ
طرد من بلدك إىل
لكن إذا ترتّب على خروجك ابحلجاب اعتداءٌ عليك
ِ
خرجت بال حجاب ،لكن جيب أن
بلد آخر ال جتدين فيه عمالً ،فأرجو أن تكوين معذورةً حينئذ لو

تقصري خروجك على ما تدعو إليه احلاجة ،كالعمل وحنوه ،واجتهدي وسعك أبال يبدو من بدنك إال
ما تقتضي احلاجة إبداءه ويدفع عنك األذى واملضايقة؛ ككشف الوجه فقط ،أو الوجه والشعر،

وليس مثه حاجة إىل كشف العضد أو الساق أو الذراع أو العنق أو النحر ،فإن احلاجة تق ّدر بقدرها.
أسأل هللا أن ميأل قلبك ابإلميان ،وأن ِ
يثبتك على طاعته ودينه ،وأن يوفقك ملرضاته ،وأن حيفظك
حبفظه ،وأن يرزقك الذرية الصاحلة ،وأن يُق هر عينك بصالح زوجك وولدك ،وأن يهدي أبويك لدينه

القومي.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

()486/19

تصفح املواقع اجلنسية
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/11/15هـ

السؤال

إنين مولع ابإلنرتنت ،وأحبث فيه عن املواضيع اإلسالمية من فتاوى وغريها ،غري أين مولع كذلك

ابلبحث عن املواقع اخلليعة ،ولكين ما إن أنتهي حىت أجد نفسي اندماً أشد الندم إىل درجة البكاء

والسهر خوفاً من هللا ،وأترك اإلنرتنت عدة أايم ،ولكن عندما أعود مرة أخرى أجد نفسي أحبث عن
تلك املواقع .فأرجوكم دلوين على ما ينقذين من هذا األمر.

اجلواب

احلمد هلل ،أخي السائل الكرمي ،إن النفس البشرية تتجاذهبا نوازع اخلري من جهة ،ونوازع الشر من

خرياً وإما شر ًيرا.
جهة أخرى ،فأيهما تغلب على األخرى كان اإلنسان تبعاً هلا ،إما ه
قال هللا تعاىل ":إان هديناه السبيل ،إما شاكراً وإما كفورا" [اإلنسان ، ]3:ولألسف الشديد فأكثر
الناس يستجيبون لنوازع الشر ،ودوافع اهلوى ،فيغلب الشر على طباعهم ،وتتشكل من خالله
شخصياهتم ،فيسرفون على أنفسهم ابملعاصي ،ويضيعون أعمارهم يف اللهو والعبث ومطاردة
الشهوات.

وأنت أخي الكرمي قد أنعم هللا عليك ،فأدركت شؤم املعصية ومرارهتا بعد الفراغ منها ،وعاينت وخز

الضمري وسياط الندم عند اللحظة األوىل اليت تعود فيها إىل رشدك ،وتستيقظ من سكرة الشهوة

وغيبوبة الغفلة ،فلتسأل نفسك بصراحة هل تستحق تلك املشاهد الداعرة اليت تبحث عنها كل هذه

اآلالم اليت تالزمك بعدها؟.
بل سل نفسك أيليق بك وأنت املسلم املوحد ،الناطق ابلشهادتّي صباح مساء أن تنظر إىل تلك

املشاهد القذرة ،واجلبار  -جل جالله -ينظر إليك فأين احلياء من نظر اإلله؟! أهكذا تكافئ ربك
الذي منحك البصر والسمع والفؤاد؟

إن مشكلة الكثري منا  -أخي يف هللا  -أننا نغرت إبمهال هللا وسرته وحلمه ،ونسينا أو تناسينا أن هللا
ميهل وال يهمل ،وأنه  -سبحانه  -يغار ويغضب إذا انتهكت حمارمه ،فهل أتمن من غضبة إهلية
تكون أنت ضحيتها ،فال ينفعك ساعتها ندم ،وال يفيدك اعتذار.

إن الفرصة اي أخي بيدك اليوم ،وقد تفقدها غداً ،فبادر إىل التوبة النصوح قبل فوات األوان ،وإين
أنصحك بصدق ومن أعماق قليب أن ترتك اإلنرتنت إىل األبد ،فقد جربت بنفسك مراراً فلم تقو

على مقاومة إغراء املواقع اخلليعة ابعرتافك! فما الذي ستخسره حّي تتخلص من اإلنرتنت والعكوف

عليه ،فمواقع الشر تُقدر بعشرات األلوف وأكثر ،وليس بينك وبينها سوى ملسات إبصبع أو

إبصبعّي!! إن اخلري جتده يف الكتب النافعة واألشرطة املفيدة وجمالسة الصاحلّي ،وليس وقفاً على

اإلنرتنت الذي تقصم بعض مواقعه الظهور ،وتُذهل العقول ،وتذهب ابلعفة والشرف واملروءة ،وكم
فقد ذو فضل فضله ،وذو دين دينه ،وذو عقل عقله أمام صفحات املواقع الطافحة بكل سيء

وقبيح ،واملعصوم من عصمه هللا ،والسعيد من وعظ بغريه .هذا وأسأل هللا يل ولك ولعموم املسلمّي
اهلداية والثبات وهللا حيفظك .والسالم.

()487/19

يعاين من الرايء والعجب
اجمليب د .سليمان بن وائل التوجيري
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/11/11هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أعاين من الرايء واإلعجاب ابلنفس والكرب واحتقار أعمال اآلخرين ،فما احلل؟

أرجو التفصيل ،وجزاكم هللا خرياً عنا وعن املسلمّي.

اجلواب

احلل هو أن تصحح مفهومك ألعمالك ،وأن تتعرف على نفسك فيجب عليك أن تعرف بنفسك
أبن ما ذكرته من صفات يدل على أنك ال تعرف نفسك ،وكون اإلنسان يتكرب على اآلخرين فإن
هذا من العيوب والذنوب الكبرية ،وهللا  -جل وعال -وعد من انزعه ابلكرب أبن يعذبه ويقصمه ،ألن

الكربايء هلل  -جل وعال -وكون اإلنسان حيتقر اآلخرين هذا دليل على جهله بنفسه ،والواجب على
اإلنسان أن يتعامل مع اآلخرين تعامل احرتام وإحقاق للحق ،وهلذا قال عليه الصالة والسالم:

"الكرب بطر احلق وغمط الناس" أخرجه مسلم ( )91من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه -

وبطر احلق أي :جحد احلق ،وغمط الناس :يعين احتقارهم ،فالواجب عليك أن تتأدب آبداب
اإلسالم ،وأن ترجع إىل صفات أهل اإلميان مما وجه إليه الرسول عليه الصالة والسالم وكان يتصف

به يف تعامله مع اآلخرين ،وأما سؤالك عن الرايء وأنك تعاين منه فهذا مرض وبيل حذران منه النيب -

صلى هللا عليه وسلم -ومساه شركاً خفياً ،فاملطلوب من العبد املؤمن أن يعمل األعمال هلل وحده ال

يشرك فيها أحداً من املخلوقّي ،ألن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي خيلق وهو الذي يرزق وهو الذي

حييي وهو الذي مييت ،وإليه املرد ،ومنه حيصل اإلنسان الثواب أو يقع عليه العقاب ،وإذا كان هذا

هو حالك مع ربك فيجب أن تتعامل مع هللا  -جل وعال -على أنه هو الذي جيب أن يُراعى ،وال

يكون للمخلوق دخل يف هذا ،ألن املخلوق الذي تريد أن ترائيه وتعمل العمل ألجله مل خيلقك ومل

يرزقك ،وليس له عليك طريق ال من قريب وال من بعيد ،فيجب على اإلنسان أن يراجع حساابته مع
ربه ،ويتنبه ألخطائه ،والرسول  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم من
املسيح عندي قال :قلنا بلى ،قال الشرك اخلفي ،أن يقوم الرجل يعمل ملكان الرجل" أخرجه أمحد

( ، )10859وابن ماجة ( )4204من حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -ومثهل له :أبن
يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل إليه ،نسأل هللا  -جل وعال -التوفيق

للجميع.

()488/19

الفتاة والقنوات الفضائية
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/2/24هـ
السؤال

شيخنا الفاضل :سؤايل خيص الفتيات وما ميرون به يف مرحلة املراهقة كما يقال ،وهو من املعلوم

لديكم ما يسبب اجللوس املتواصل على التلفاز وما يسبب من أحالم يقظة لدى بنات عمران ،وأان

من هؤالء ،واحلمد هلل عرفت الداء ونويت أن أمنعه ،واحلمد هلل تركت التلفاز بشكل عام ،واقتصرت
على مشاهدة األخبار والربامج السياسية فقط (قناة اجلزيرة)  ،لكن املشكلة ما ورثته يل املرحلة

السابقة من ختيالت بقيت حمشوة يف خميليت وال أعرف كيف اخلالص منها ،وأرسلت هذا السؤال اآلن
ألين سأمتحن امتحاانت الثانوية العامة واجلس يف البيت بعض الوقت ،وأخاف أن تعود يل هذه
التخيالت وتراودين نفسي وأعود ،فقد تعبت وهللا مع نفسي حىت ختلصت منها .أرجو منكم أن

تساعدوين أبي توجيه ،وأن تدعو يل ابهلداية والتوفيق خالل االمتحاانت .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخيت الكرمية وابنيت العزيزة :لقد أفصحت عن مرض خطري أصاب كثرياً جداً من بنات جنسك ،وهو
ينمو يف اجلسد كما ينمو السرطان ،وال يتنبه له اإلنسان إال بعد أن يكون قد متكن منه ،وإذا كان

الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم ،يقول " :النظرة سهم من سهام إبليس" رواه احلاكم يف
املستدرك ( )7875من حذيفة  -رضي هللا عنه -فتلك نظرة واحدة ،فكيف مبن جعل نفسه هدفا
للشيطان ،يرهقه كل يوم مبختلف أنواع النظرات؟!! ولكين أهنئك على التوبة ،وأسأل هللا تعاىل يل

ولك الثبات.

وسؤالك يف مكانه ،وكما يعاين منه الفتيات فإن الشباب أيضا يعانون منه كذلك ،واحلل هو استبدال
تلك املناظر اليت عاشت يف الذاكرة ،وذلك مبشاهدة مناظر النور كالقرآن الكرمي ،وجمالسة الوالدين
وإيناسهما ،وجمالسة الصاحلات ،وقراءة الكتب النافعة ،والرتفيه بكل حشمة مع حمرم يف األماكن

الربية والبحرية يف سرت وحشمة .مث إذا عرضت تلك الصور احملرمة يف صالة أو قراءة أو مذاكرة،
فحسن أن تبادري لالستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم ،واإلسراع إىل الوضوء والصالة ركعتّي حترصّي
فيهما على حسن األداء وعدم إعارة الشيطان أي جزء منهما .مث إن نسيان تلك الصور يتوقف على

احتقارك هلا ،والندم احلقيقي على الزمن الضائع فيها ،ورجاء التوبة بصدق وإانبة.
ُوىل
وال تستحدثي صورا جديدة البتة ،وتذكري
ك ْاأل َ
حديث":اي َعلِ ُّي َال تُـ ْتبِ ِع النهظ َْرةَ النهظ َْرةَ فَِإ هن لَ َ
َ
ِ
يب] رواه الرتمذي ( )2777وأبو داود
ك ْاآل ِخ َر ُة" قَ َ
[ه َذا َح ِد ٌ
س ْ
ت لَ َ
يسى َ
س ٌن غَ ِر ٌ
يث َح َ
ال أَبُو ع َ
َولَْي َ
( )2149من حديث بريدة بن احلصيب  -رضي هللا عنه  -فما جر النظرات املتتابعة إال التساهل
يف النظرة األوىل اليت كررت وأتبعت نظرة أخرى بل نظرات ،اتقي هللا واحرصي على طهارة قلبك،
وادعي هللا كثريا أن يذهب عنك تلك الصور ،وأنصحك ابالستماع إىل شريط جيد يف هذا اإلطار
للشيخ الدكتور إبراهيم الدويش بعنوان( :السهم املسموم)  ،فقد عرض ملشكلتك هذه بتفصيل

أكثر .وفقك هللا وسرت عليك.

()489/19

احلور بعد الكور
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1425/2/9هـ

السؤال

حبمد هللا كثر من يستقيم على طريق اخلري وكثر التائبون ولكن هناك طائفة منهم ال متلك نفسا طويال
على االستقامة فتعود كما كانت فما هو السبب فضيلة الشيخ وما هو توجيهكم للدعاة حيال ذلك.

اجلواب

ليس السبب واحداً ،وإمنا هي عدة أسباب منها:

( )1أن تكون البداية ضعيفة ،وأن يكون األصحاب من ذوي اهلمم الدانية.
ِ
والسؤال.
( )2ومنها ضغط العادة ،وقلة الصرب ،وقلة املعّي ،وترك االستشارة

( )3ومنها ضعف التحصيل العلمي ،وضعف التعبد ،وقلة التفقد للنفس وعيوهبا وقلة السعي يف
إصالحها.
( )4ومنها استطالة الطريق ،والنظر إىل من هو أقل.

( )5ومنها كثرة القيل والقال ،واجلدال ،وقلة االشتغال مبا يعين.
( )6ومنها الفنت اليت متر هبا األمة؛ فهي حتتاج إىل أتمل وروية وبعد نظر.

ومن كان ضعيفاً يف العلم والعمل أوشك أال يصمد ،خصوصاً إذا مل جيد أو مل يبحث عمن أيخذ بيده
إىل بر األمان.

()490/19

وابجلملة فاألسباب كثرية .أما ما ينبغي فعله حيال ذلك األمر فيحتاج إىل بسط وتفصيل .ومما يفيد
يف هذا الشأن أن حيرص املربون والدعاة على تربية من حتت أيديهم تربية متوازنة متكاملة ،وأن

يشرحو صدورهم ملا يرد عليهم من أسئلة وإشكاالت ،وأال يستعجلوا النتائج .ومن ذلك أال يشغلوا
الناشئة فيما ال يعنيهم ،بل حيرصوا على تزكيتهم ابلعلم والعمل ،والبعد عن مواطن اخلالف .وهذا ما
يؤكد حاجة األمة إىل وجود املربّي األفذاذ ،واملعلمّي القدوات الذين يستحضرون عظم املسؤولية،

ويستشعرون ضخامة األمانة ،والذين يتسمون ببعد النظرة ،وعلو اهلمة ،وسعة األفق ،وحسن اخللق،
والذين يتحلون ابحللم والعلم ،والصرب والشجاعة ،وكرم النفس والسماحة .فأثر هؤالء يف الرتبية كبري،

ودورهم الذي يقومون به غري يسري؛ فالواحد من هؤالء األفذاذ ممن اجتمع له ما اجتمع من خصال

اخلري ،ومن معاين السمو واألملعية  -ال بد أن يتأثر به طالبه ،وأن ينطبعوا بطابعه؛ ألنه سريبيهم على
معايل األمور ،ومكارم األخالق ،والتطلع للكماالت .فإن أتيت للعلم وجدته يفتح هلم أبوابه،

ويشحذ قرائحهم لفهم معانيه ،وإدراك مراميه ،ورأيته يطلق هلم العنان يف البحث ،ويردهم إىل

الصواب برفق إن أخطأوا ،ويثين عليهم إن انقشوا فأصابوا .بل إنه سيحرص جهده على أن يكون
من حتت يده خرياً منه ،فلن يقف حجر عثرة أمام طالبه ،ولن جيد يف نفسه غضاضة أن يتفوق أح ٌد
مهم عليه .وما ذلك إال لكرم نفسه ،وعلو مهته ،وسعة أفقه ،وألنه يسعى لإلصالح ،ويروم رفع
الغشاوة عن الناس ،وإلنه يعمل لآلخرة ،ويعلم أن أجره سيدوم ويتضاعف إذا هو خ هرج طالابً
خيلفونه يف العلم ،وينشرون ما تلقوه على يديه .يقص علينا التاريخ أن يف األساتذة من حيرص على أن
يرتقي تالميذه يف العلم إىل الذروة ،وال جيد يف نفسه حرجاً من أن يظهر عليه أحدهم يف حبث أو

حماورة .يذكرون أن العالمة أاب عبد هللا الشريف التلمساين كان حيمل كالم الطلبة على أحسن

وجوهه ،ويربز يف أحسن صوره .ويروى أن أاب عبد هللا هذا كان قد جتاذب مع أستاذه أيب زيد ابن
اإلمام الكالم يف مسألة ،وطال البحث اعرتاضاً وجواابً ،حىت ظهر أبو عبد هللا على أستاذه أيب زيد،
فاعرتف له األستاذ ابإلصابة ،وأنشد مداعباً :أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماين وإن
أتيت للمجاالت األخرى رأيت هذا املريب الفاضل يربيهم على خلق العدل ،وفضيلة اإلنصاف،

والتجايف عن ساقط القول ومرذوله .وستجده  -أيضاً  -يربيهم على خلق الشجاعة ،وصرامة العزم،

وعزة النفس ،وأابءة الضيم ،كما أنه سريبيهم على التواضع اجلم ،والبعد عن اإلعجاب والتعايل على

عباد هللا .فإذا ترىب الطالب على الدين القومي ،ووصلت معانيه إليهم من طريقها الصحيح ،وقام على
رت هبا قرار ذات الصدع حتت
الرتبية معلمون رابنيون خملصون  -رسخت الفضائل يف نفوسهمَ ،وقه ْ
حياء وعفافاً ،وأمانة وصدقاً ،واستصغار للعضائم،
ذات الرجع ،فال ترى من جراء تلك الرتبية إال ً

وغرية على املصاحل ،وما شئت بع ُد من عزة النفس ،وكرب اهلمة .تلك اخلصال اليت ال تنبت أصوهلا،
وال تعلو فروعها إال أن يتفيأ عليها ظالل اهلداية ذات اليمّي وذات الشمال؛ فاإلسالم دين ينري

العقول ابحلجة ،ويزكي النفوس ابحلكمة .وكم أخرجت مدارسه ،أو

()491/19

جمالس القوامّي على هدايته من رجال يالقون األسود فيصرعوهنا ،وجيارون الرايح فيسبقوهنا،
خيفضون أجنحتهم؛ تواضعاً للمستضعفّي ،ويرفعون رؤوسهم؛ عزة على اجلبارين ،تعرتضهم األخطار
فيخوضون غمارها ،وتعتل قلوب أو عقول فيضعون الدواء موضع عللها ،عدل كأنه القسطاس
املستقيم ،وسخاء كأنه الغيث النافع العميمٌّ ،
وجد يف طلب العلم وإن كان مبناط الثراي ،وطموح إىل

املعايل وإن انتبذت وراء الفلك الدهوار مكاانً قضياً .قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  -رمحه هللا
 -يف وصيته للمعلمّي( :مث احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتالميذكم من األقوال منطبقاً على ما

يرونه ويشهدونه منكم من األعمال؛ فإن الناشئ الصغري مرهف احلس ،طُلَ َعةٌ إىل مثل هذه الدقائق

اليت تغفلون عنها ،وال يناهلا اهتمامكم .وإنه قوي اإلدراك للمعاييب والكماالت ،فإذا زيهنتم له
الصدق فكونوا صادقّي ،وإذا حسنتم له الصرب فكونوا من الصابرين .واعلموا أن كل ن ْق ٍ
ش تنقشونه

يف نفوس تالمذتكم من غري أن يكون منقوشاً يف نفوسكم  -فهو زائل ،وأن كل صبغ تنفضونه على

أرواحهم من قبل أن يكون متغلغالً يف أرواحكم فهو  -ال حمالة  -انصل حائل ،وأن كل سحر

تنفثونه الستنزاهلم غري الصدق فهو ابطل .أال إن رأس مال التلميذ هو ما أيخذه عنكم من األخالق

الصاحلة ابلقدوة ،وأما ما أيخذه عنكم ابلتلقّي من العلم واملعرفة  -فهو ربح وفائدة) أ .هـ.
هذا وهللا أعلم وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أتوب؟
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/07/05هـ

السؤال

منحل ،والدنيا ورئي
أحب هلل واكره هلل؟ وأان أعيش يف جمتمع
كيف أتوب إىل هللا توبة نصوحاً جتعلين ُّ
ّ

وأمامي؟ أريد أن أعود إىل هللا .أرشدوين ابهلل عليكم.
اجلواب

احلمد هلل  -تعاىل ،-وبعد:

فأهنئ األخ السائل من أعماق قليب على رغبته اجلادة يف التوبة واالستقامة ،وأبشره مبا أعدهه هللا -
سبحانه  -للتائبّي الصادقّي ،قال هللا  -تعاىل" :-إ هن هللا حيب التوابّي وحيب املتطهرين" [البقرة:

 ، ]122ويقول" :فمن اتب من بعد ظلمه وأصلح فإ هن هللا يتوب عليه إ هن هللا غفور رحيم" [املائدة:
 ، ]39ويقول" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إاله ابحلق وال
يزنون ومن يفعل ذلك يلق آاثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاانً إال من اتب وآمن

وعمل عمالً صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان]70-68 :
.

وأحيطك علماً -أيها األخ الكرمي -أنه يشرتط لقبول التوبة وصحتها مخسة شروط ،وهي:

( )1اإلخالص يف التوبة رغبة فيما عند هللا من اجلزاء األوىف ،وخشية ما عنده من العذاب األنكى،

وحباً إلرضائه -عز وجل.-

( )2املبادرة إىل التوبة يف زمن اإلمهال أي :قبل املوت قال هللا  -تعاىل " :-وليست التوبة للذين
يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن [ " ...السماء]18 :
( )3اإلقالع عن الذنب وجمانبته.

( )4الندم على وقوع الذنب ندماً شديداً.
( )5العزم على عدم العودة إىل الذنب مرة أخرى.

وإن كان الذنب يتعلق حبقوق اآلخرين وجب إعادة احلق ألصحابه  -إن أمكن .-
وأنصحك -أيها املبارك -أن جتتهد يف غض البصر ،والبعد عن أماكن الفنت ،وأن حترص على قراءة
القرآن ،وتفسري ابن كثري ،وكتب العقيدة السلفية ،واحملافظة على الصلوات املفروضة ،والبعد عن
قرانء السوء ،وأن تكون على صلة دائمة مبوقعنا على اإلنرتنت (اإلسالم اليوم) لتطالع ما يفيدك

عما يشكل عليك يف سائر أمورك.
وتسأل ّ

وفقك هللا ملا حيب ويرضى ،وأخذ بنواصينا وانصيتك إىل الرب والتقوى ،ونستودعك هللا الذي ال
تضيع ودائعه ،والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
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الغناء مهنيت
اجمليب عبد الرمحن بن عبد العزيز اجمليدل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/06/29هـ

السؤال

أان شاب ،عمري 23سنة ،أعمل يف أحد املالهي الليلية كمغن ،أريد أن أتوب ،ووجدت أن احلل
الوحيد هو الزواج ،لكين ال أتقن أي عمل آخر ،فقررت مجع املال من هذا العمل احلرام ،مث أجنز
هبذه األموال مشروعاً صغرياً مي ِّكنين من العيش من احلالل .هل جيوز ذلك؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
سالم هللا اي عبد هللا ورمحته وبركاته - .وأسعدك هللا ،وزادك من هذا الشعور ابلذنب الذي متارسه،-
وقد استيقظ ضمريك ،واستنارت جذوة اإلميان يف قلبك ،وقد علمت أبن ما أنت فيه من العمل

الذي جيلب لك املال حمرم يف الشريعة اإلسالمية ،ولست شاكاً يف هذا  -واحلمد هلل -أال فلتعلم أن

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً" ،ويف آخر احلديث ذكر مثاالً:
"الرجل أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء :اي رب ،اي رب ،ومطعمه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي
ابحلرام ،فأىن يستجاب لذلك" رواه مسلم ( )1015من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وروي

حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل
عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :ال يربو ٌ

به" رواه الرتمذي ( )614من حديث كعب بن عجرة -رضي هللا عنه ،-فالواجب الصدق يف التوبة،

وعدم االلتفات أو الرتدد حىت يعلم هللا ذلك من قلبك ،فيسهل لك طريقاً تكتسب منه احلالل،
وربك يقول" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا فهو

حسبه" [الطالق ، ]3-2 :فعليك التوكل والتقوى ،وعليه  -سبحانه -رزقك وكفايتك ،واعلم أن

هللا مل جيعل رزق عباده فيما حرم عليهم ،وإن الرب رزقك وأنت تعصيه ال خيذلك إذا أطعته وأقبلت

عليه ،فتوجه إىل هللا بصدق ،واحبث عن العمل الشريف جبد ،واحرص على ما ينفعك واستعن ابهلل
وال تعجز .أسأل هللا أن حيقق لك التوبة.
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يتوب مث يعود
اجمليب د .عبد هللا بركات
وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/06/28هـ
السؤال

السالم عليكم.
اي شيخ :مل أزن إال مرة واحدة يف حيايت ،وبعد أن أهنيت وطري طردهتا وبكيت ،وتبت ،وشربت
مسكراً مرة واحدة ،وجرعة واحدة ،ومل يكن مسكراً يؤدي إىل السكر وإمنا به قليل من اخلمر -

أكرمكم هللا -وبعد اجلرعة رميت الكأس ورجعت لبييت ،وتبت ،ومل أر هذا املسكر مرة أخرى وهلل
احلمد ،-ومل أحبث عنه وال أريده ،لكن اي شيخ أالحظ أين أول يومّي من التوبة أحس أين جاد
وأواظب على الصلوات وقراءة القرآن ،وبعدها أمهل ،صحيح أين وهلل احلمد -ال أفكر أن أعود إىل

الكبائر لكن محاسي وندمي يقل ،وأقسم لك ابهلل اي شيخ أين أحب الدين لكين اي شيخ أان لست

مواظباً على الصلوات ،وبصراحة أدخن ،وقد تركت التدخّي وتبت منه أكثر من مائة مرة وأرجع ،اي
شيخ كل أموري النفسية تدهورت ،وهللا اي شيخ أخاف أن ينطبق علي حديث الرسول -صلى هللا

عليه وسلم" :-إنه يف آخر الزمان يصبح املرء مؤمناً وميسى كافراً ،إىل آخر احلديث" ،وذلك ألين

أتوب يف الليل وأعزم أن أترك التدخّي وأواظب على الصلوات ،وأقرأ القرآن ،وأعمل ما أستطيع من

الصاحلات ،لكن اي شيخ ال أييت الصباح إال وأان شخص آخر ،أقوم بتأخري الصالة ابليوم واليومّي،
وبعض األايم أدخن يف هنار رمضان ،وأقسم لك ابهلل -اي شيخ -أنين يف كل ليلة أتوب وأعزم ويف

الصباح ختور قواي ويتمكن مين الشيطان ،يف أحسن احلاالت تدوم معي يومّي أو أسبوع لكن إذا

دامت كذلك فال بد أن أجيب الطامة يف اليوم الرابع ،إما إبفطار يوم من رمضان إذا كانت التوبة يف
رمضان أو برتك صلوات يوم كامل ،اي شيخ أان اآلن متزوج ،واحلمد هلل عندي خري كثري ،وصحة

وشباب ،وزوجة صاحلة وغنية ،وقبل زواجي كنت فقرياً ،ووهللا يف بعض األايم أفكر أن أدعو هللا أن
أيخذ نعمي هذه ويردين مثل أول؛ ألين ال أستحق ،زوجيت دائماً أشرح هلا وضعي ،وهي حاولت
صل ،ألين
مساعديت ،لكن تقول لست طفالً ،هل تريدين أن أضربك؟ مثالً الصالة ،تقول يل قم ِّ

أصلي يف البيت؛ ألن املسجد يبعد تقريباً عشرين دقيقه ابلسيارة ذهاابً فقط ،وإمام املسجد قال يل:
ال جتب عليك الصالة مجاعة إال اجلمعة ،أقول هلا طيب بعد شوي ،تذهب هي وحتضر الطعام أو

تصل؟ أقول اآلن ،يعين اي شيخ عندي كسل فظيع مو فقط يف
تعمل ابلبيت ،وترجع تقول يل ملاذا مل ِّ
أمور الدين وإمنا حىت يف أمور الدنيا ،اي شيخ أان ال أريد أن أطيل عليك ،لكن يل سؤالّي ما هي

الطريقة اليت تعينين على الثبات يف طريق التوبة؟ وهل لو عدت يوم عن التوبة اليت تبتها أستغفر

وأكمل أم جتب علي توبة جديدة؟ السؤال الثاين :قبل زواجي كما ذكرت لك زنيت وتبت ومل أعد
وهلل احلمد ،لكين ال أحس بتأنيب ضمريي اآلن على ما فعلت ألنه مضى عليه أكثر من مخس

سنوات ،مع العلم أن العودة له مرة أخرى كانت ميسرة يل لكن حفظ هللا مث كرهي هلذه إىل أن

تزوجت ،وما أمجل احلالل ،اثلثاً :يل عالقات مع بنات بعضهن متزوجات عن طريق اإلنرتنت ،لكنها
عادية ،فقط أرسل هلن رسائل إسالمية ونشرات ،وهن كذلك ،وتوجد بعض الفتيات احملجبات معي

ابجلامعة (بريطانيا) لكن العالقة فقط السالم ،وإذا أردان خدمة تكلمن معي وأحياانً أقابلهن ابملسجد

ويسلمن ويسألن عن حايل وعن الدراسة فقط ،وكل يذهب يف طريقه .فهل يف هذا شيء؟ وجزاكم هللا

خرياً على ما تقدمون.
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اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اندما؛
أوالً :اشكر ربك على ما وهبك من صدق اللهجة ،وسالمة الفطرة ،وقلق اإلميان ما جعلك ً
مستسلما لآلفات اليت حتاول أن تنهش دينك ،فاإلقرار ابلذنب،
غري راض عن نفسك وال
ً

واالعرتاف ابملعصية ،والتأمل لذلك والشعور ابلضيق من هذه احلال هو عالمة خري ينبغي أن تنمى

داخل النفس وترتجم إىل عزمية مث إىل عمل صاحل .فربغم الكبائر اليت أوقعك الشيطان فيها واليت

وردت يف رسالتك إال أنك حتاول أن تتلمس شعاع النور لتنعتق من هذه الظلمات؛ لكنك -اي أخي

 حباجة ماسة إىل العوامل املساعدة اليت تعينك على صدق التوبة وتوهج اإلميان ،وأوهلا :أن تتفقوزوجتك اليت ذكرت أهنا صاحلة أبن عليكما واجبًا شرعيًا هو التعاون على الرب والتقوى ،والعمل

الصاحل ،واإلقبال على طاعة هللا والنفور من معصيته -جل وعال  -ومعىن هذا أن أتخذك ابلرغبة

والرهبة حىت ال تُرتك لنفسك األمارة ابلسوء ،فهل لو أصابك داء  -ال مسح هللا  -هل كانت

ستهملك أو ترتكك وشأنك؛ فكذلك أمراض القلوب واتباع اهلوى هو طريق اهلالك فليكن هلا معك

دور أكثر إجيابية يف إعانتك على نفسك ،وهلا إبذن هللا أجر ومثوبة؛ فالدال على اخلري كفاعله.

اثنيًا :خذ نفسك ابجلد أبن تذهب للصالة يف املسجد ولو ثالثة أوقات يف اليوم على األقل يف

عازما بينك وبّي نفسك أال تفوتك مع اإلمام تكبرية اإلحرام؛ فصالة اجلماعة يف
اجلماعة األوىل ً
املسجد فيها دواء وشفاء ملا تشكو منه إن شاء هللا تعاىل.

اثلثًا :عليك أن تتفق مع بعض إخوانك يف هللا من الرجال أبن يتفقد كل منكما حالة صاحبه؛ فيعينه

فرضا واح ًدا أب ًدا ،كما تتعاهدوا على التناصح والتواصي برتك
إذا ذكر ،ويذكره إذا نسي حىت ال ترتك ً
التدخّي إطال ًق ًُا ،ومنه عدم شربه  -أي كل منكم  -يف وجود صاحبه.

ابعا :احرص على صيام بعض النوافل كصيام االثنّي واخلميس ،والثالث والرابع واخلامس عشر من
رً

شهر عريب ،واجعلها تقرًاب إىل هللا -عز وجل  -وتنمية املراقبة هلل الذي يعلم سرك وعالنيتك.

خامسا :اقطع عالقتك ابلنساء وإن كان من تناصح يف هللا بينكما فليكن بّي زوجتك وبينهن ...
ً

وأخريا :ال يتم ما نصحنا به إال مبحاسبة للنفس وتذكر املوت والقرب والوقوف للسؤال بّي يدي احلي
ً

القيوم ،فقد تنام وال تقوم واآلجال بيد هللا تعاىل ..وكن على يقّي أن هللا غفار ملن اتب وآمن وعمل
صاحلًا مث اهتدى.
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أشعر ابلفراغ الروحي

اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/05/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا ،أما بعد:
أان شاب مسلم ،أعيش يف إحدى الدول األوربية ،حيث إين أاتبع حتصيلي العلمي هناك ،أعيش بّي

الفينة واألخرى حالة من الفراغ الروحي الشديد ،مع أين أحاول املواظبة على أمور الدين ،هذا الفراغ

أجده نتيجة افتقاد األهل والصديق ،وبشكل أدق أفتقد من يقف إىل جانيب بصدق ومودة ،اعتقدت
أنه ينبغي علي إجياد صديقة لتكون بقريب ،وهذا ما يتناقض جذرايً كوين رجالً مسلماً ،فأرجو منكم

إرشادي مللء هذا الفراغ الروحي القاسي .والسالم عليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخ الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع "اإلسالم اليوم" سائالً هللا -تعاىل -أن يدوم تواصلك ،وأن

يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،ويرينا الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأن يسهل لك أمرك،

ويعينك على حتقيق مبتغاك ،وأن ينفع بك اإلسالم واملسلمّي ،وأن جيعلك مفتاحاً للخري ،مغالقاً
للشر ...

أخي الفاضل :ال شك أن البعد عن األهل واجملتمع الذي اعتدت أن تعايشه وتعودت على منط احلياة

فيه من حمافظة على القيم واألخالق ،واخلشية من هللا -عز وجل -يف السر والعلن ،والتكافل

والتعاون جعلك تشعر بوحدة يف جمتمع مادي حبت ،املنكرات يف كل مكان ،والفنت كثرية ،ومع كل

ذلك جتد نفسك جتاهد وسط هذا اجملتمع لكي ال تقع يف الزالت ،وأنت بفضل هللا ومنته لك األجر
العظيم ،فيما تفعله من حمافظة على الفروض ،وجتنب مواقع الفساد ،وكل ما يكدر صفاء دينك

وأخالقك ،وما تشعر به نوع من أنواع القلق يسمى القلق الوجودي ،لذلك  -أخي الفاضل -سأورد

لك بعض الطرق اليت أسأل هللا -تعاىل -أن جتد فيها ما يعينك ويثبتك على طاعته ويزيل قلقك:

 -1اللجوء إىل هللا -عز وجل -والتضرع إليه حال السجود أبن يثبتك على دينه ،وكان رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم -دائماً يقول يف حال احلرية" :اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك" رواه

الرتمذي ( )2140وابن ماجة ( )3834من حديث أنس  -رضي هللا عنه  .-فطلب الثبات مهم

جداً.
 -2املداومة على الذكر يف كل حال وزمن ،كما قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يزال

لسانك رطباً من بذكر هللا" رواه الرتمذي ( )3375وابن ماجة ( )3793من حديث عبد هللا بن بسر
 -رضي هللا عنه ..-

 -3احلرص على أداء الفرائض على وجهها كما أمر هللا خاصة الصالة ،فال تعلم ما للصالة من أمهية
وأتثري ،وانشراح للصدر.

 -4ال جتعل يف وقتك فراغاً؛ فإن الفراغ مدعاة للتفكري السليب املسبب للوقوع يف الزالت ،فاهتم

إبشغال وقتك دائماً فيما ينفعك من االشتغال ابلدعوة لغري املسلمّي "لئن يهدي هللا بك رجالً
واحداً خري لك من أن يكون لك ُمحر النعم" رواه البخاري ( )3009ومسلم ( )2406من حديث
سهل بن سعد  -رضي هللا عنه .-
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 -5التحق بدورات تنمي اهتمامك ،واجعلها إضافة لتخصصك ،فكم من شاب مسلم جاء من
الغرب بشهادة ختصصه ،وأضاف هلا بعض العلوم األخرى ،وأصبح يف جمتمعه عضواً فاعالً ذا صيت
ونفع ،وخري على أهله ووطنه.

 -6إن أمكن لك أن تعود إىل بلدك وتتزوج مث تعود إىل دراستك فهو أمر خري وبركة ،فستجد من
يؤنس غربتك ،ويشبع غريزتك اجلنسية يف إطار صبغة شرعية تبتغي فيها وجه هللا  -عز وجل-؛ قال

تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب" اآلية [الطالق. ]3-2:

وستجد ـ إن شاء هللا ـ أن املعاانة اليت تشعر فيها قد زالت متاماً يف ظل وجود زوجة متاثلك اللغة

والعادات والتقاليد ،فاحرص أخي  -حفظك هللا  -على تلك اخلطوة ،فاعقلها وتوكل.

حفظك هللا من كل شر ،وأعانك على نفسك والشيطان ،وهداك إىل طريق احلق وأهله ويسر لك

األمر.
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مشكليت يف حجايب!
اجمليب د .فاتن بنت حممد املشرف

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/05/11هـ
السؤال

أان إنسانة متدينة واحلمد هلل ،ولكن مشكليت احلجاب ،فلم أستطع أن أحتمل الغطاء حول رقبيت

ابلذات وجانيب وجهي ،وقد حاولت أن أضعه على رأسي فال أستطيع أن أطيقه ،وأشعر أين أكاد
أختنق ،وال أستطيع حىت الرتكيز يف عملي ،وأان مل أتوقف عن احملاولة رغم أنين حمتشمة يف كالمي

ومالبسي وتصرفايت ،أرجو أن تساعدوين للتوصل للحل ،فإن هذا األمر حيريين ويقلقين ،أشكركم
سلفاً.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت السائلة  -حفظها هللا :-بعث النيب -صلى هللا عليه وسلم -على قريش ،وقد كانوا يعبدون
األصنام ،وكانت آهلتهم املعظمة ،فلما دعاهم لإلسالم وحرم عليهم عبادة األصنام امتثلوا ألمره،

وتركوا األهل والدار والولد ،وهاجروا معهم وحتملوا معه األذى ،وملا حرمت اخلمر وقد أشربت
نفوسهم حبها ،وكانوا حيبوهنا حباً مجاً ،ونزل حترميها يف القرآن حترمياً قطعياً امتثلوا لذلك ،وسكبوا

اخلمر يف الشوارع والطرقات ،حىت قيل إهنا سالت شوارع املدينة عند ذلك ،كل هذا امتثاالً لشرع هللا
ملا آمنوا ابهلل رابً ،ومبحمد  -صلى هللا عليه وسلم -نبياً ،وابإلسالم ديناً.
فإذا علمت ذلك ،وعرفت أن هللا -تعاىل -قال" :وليضربن خبمرهن على جيوهبن" [النور، ]31:

وما قالته عائشة  -رضي هللا عنها -ملا أحرمت ابحلج ،فقالت :كن منشي كاشفات الوجه (ال الرأس

فإذا مر بنا الركبان ،أي الرجال األجانب غري احملارم) سدلت إحداان حجاهبا على وجهها رواه أبو

داود ( )1833وابن ماجة ( )2935ومن هذا تعرفّي أن احلجاب أمر شرعي فرضه هللا -تعاىل -ال
لينظر فيه للهوى ،وهل املرأة تريده أم ال؟! ،وأهنا حماسبة عليه يوم القيامة ،وأن الشيطان جيري من
لك ِ
ابن آدم جمرى الدم ،فهو الذي يصور ِ
أنك ال تتحملّي هذا احلجاب ،فلذا على اإلنسان أن
يتعوذ دائماً من الشيطان؛ ألنه يصعب عليك األمر الواجب اليسري ،وأن يدعو أبن يلتزم بشرع هللا

ومن ذلك احلجاب ،وقد قال تعاىل" :ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً" [الطالق ، ]2:فإذا اتقيت هللا

وعملت أبمره وشرعه ،فثقي أن هللا سيكون معك ،ويسهل عليك ذلك ،وإذا لبست احلجاب على
أنه عبادة أحسست حببه والتمسك به .أعانك هللا على التمسك بشرعه ،وننصحك أبن تستمعي إىل

شريط( :احلجاب أو النار) للشيخ املنجد ،وكذلك قراءة كتاب( :اي فتاة اإلسالم اقرأئي حىت ال

تنخدعي)  ،وهناك كتب وأشرطة كثرية تناولت هذا األمر اهلام ،فعليك -أخيت الفاضلة -بصدق

اللجوء إىل هللا -تعاىل -واسأليه أن يعينك على ذلك ،ويصرف عنك شر الشيطان إنه ويل ذلك
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
والقادر عليه وموالهِّ .

()499/19

كيف أحافظ على صاليت؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/05/10هـ

السؤال

كيف أحافظ على صلوايت اخلمس؟ حيث إين مقصرة جدا جتاه ريب ،وال أؤدي فرائضي كاملة ،وأشعر
دعاء يقربين من طاعة ريب ،ويبعدين عن املعاصي والفنت،
أن ريب غاضب ه
علي من تصرفايت ،وأريد ً
وكذلك كيفية االستغفار من الذنب العظيم ،وما هي كفارة الكبائر؟ والسالم عليكم ورمحه هللا.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية- :سلمها هللا ورعاها -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة ،واجلواب

على ما سألت كالتايل:
أوالً -أحب أن أهنئك على االعرتاف ابلتقصري يف حق ربك ،وشعورك ابلذنب ،فإن هذا يعد أول

خطوة صحيحة لتغيري الذات من حال سيئ إىل حال حسن ،ال سيما إذا اتبع ذلك خبطوات عملية

جادة لالستقامة والصالح.

اثنياً -نبدأ أبمر الصالة وكيفية احملافظة على أدائها يف أوقاهتا ،ولذلك وسائل معينة أذكرها:

 -1التذكري دائماً وأبداً مبا ورد من النصوص الشرعية املرغبة يف الصالة وبيان فضلها؛ ألن ذلك مما
يعطي النفس دفعة قوية ألدائها ،والنصوص يف ذلك كثرية جداً ،وسأذكر بعضها ،وأنصح مبراجعة

كتاب (الرتغيب والرتهيب) لإلمام املنذري؛ فإنه مفيد جداً يف هذا األمر ،نصوص يف الرتغيب يف

أداء الصالة واحملافظة عليها:

 -أخرج الشيخان البخاري ( )528ومسلم ( )667عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه مسع رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول":أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات

هل يبقى من درنه شيء؟! قالوا :ال يبقى من درنه شيء ،قال :فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا

هبن اخلطااي".

 -وأخرج البخاري ( )527ومسلم ( )85عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :سألت

النيب -صلى هللا عليه وسلم( -أي العمل أحب إىل هللا؟ قال" :الصالة على وقتها" ،قال :مث أي؟
قال" :بر الوالدين" ،قلت :مث أي؟ قال :اجلهاد يف سبيل هللا") .
 -وأخرج أبو داود ( )1420والنسائي ( )461وابن ماجة ( )1401عن عبادة بن الصامت -

رضي هللا عنه -قال( :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :مخس صلوات كتبهن هللا

على العباد ،من جاء هبن مل يضيع منهن شيئاً استخفافا حبقهن كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة،

ومن مل أيت هبن فليس له عند هللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة".

 -وأخرج اإلمام أمحد ( )14135والرتمذي ( )4بسند حسن عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا

عنهما -قال( :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-مفتاح اجلنة الصالة ،ومفتاح الصالة
الوضوء".

 -وأخرج الطرباين يف األوسط ( )1859واملقدسي يف املختارة ( )2578بسند حسن عن أنس -

رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أول ما حياسب به العبد يوم القيامة
الصالة ،فإن صلحت صلح له سائر عمله ،وإن فسدت فسد سائر عمله" .واألحاديث يف ذلك

كثرية جداً.
نصوص يف الرتهيب من التفريط يف الصالة:

()500/19

 أخرج مسلم ( )82عن جابر -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :بّيالرجل وبّي الكفر والشرك ترك الصالة".
 ويف الرتمذي ( )2616وغريه عن معاذ -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:"رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة" ،فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال يقوم الفسطاط إال
به ،وال يثبت إال به ،ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ومل يثبت بدونه.
 -وأخرج الرتمذي ( )2621والنسائي ( )463وغريمها بسند صحيح عن بريدة -رضي هللا عنه-

قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد
كفر".

 -وأخرج أمحد ( )26818وغريه بسند حسن عن أم أمين -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :ال ترتك الصالة متعمداً؛ فإنه من ترك الصالة متعمداً فقد برئت منه ذمة هللا

ورسوله".

 وقال عمر -رضي هللا عنه" :-ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة" رواه مالك يف املوطأ (. )84 -وقال سعد وعلي ابن أيب طالب -رضي هللا عنهما -قاال عن الصالة" :من تركها فقد كفر".

 -وقال عبد هللا بن شقيق كان أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( -ال يعدون من األعمال

شيئاً تركه كفر إال الصالة)  ،وقال أبو أيوب السختياين( :ترك الصالة كفر ال خيتلف فيه)  ،وذهب
إىل هذا القول مجاعة من السلف واخللف ،وهو قول ابن املبارك وأمحد وإسحاق.

واألحاديث يف ذلك كثرية.

اثلثاً :اجعلي لك منبهاً خاصاً أبوقات الصالة ،وذلك مثل الساعة اليت هبا أذان لكل وقت؛ من أجل
تذكريك وتنبيهك على أوقات الصالة.

رابعاً :استعيين ابهلل -عز وجل -كثرياً؛ فإنه وحده هو املعّي واملسدد جل يف عاله ،وأكثري من
قولك( :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم) مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف أداء الصالة

وغريها.

خامساً :أكثري من ذكر أحوال القرب واآلخرة ،فقد صح عنه -صلى هللا عليه وسلم ;-كما يف

الرتمذي ( )2307والنسائي ( )1824وابن ماجة ( )4258وغريمها ،عن أيب هريرة  -رضي هللا
عنه -قال( :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أكثروا ذكر هاذم  -ابلذال وهو القاطع-
اللذات" يعين املوت ،فما ذكره عبد قط وهو يف ضيق إال وسعه عليه ،وال ذكره وهو يف سعة إال

ضيقه عليه".

قال العلماء( :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم

اللذات ومفرق اجلماعات ،ومؤمت البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين ،وزايرة قبور

أموات املسلمّي)  ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ،ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه،
ويستصرخ هبا على فنت الشيطان وأعوانه ،فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه
فذاك ،وإن عظم عليه ران قلبه ،واستحكمت فيه دواعي الذنب ،فإن مشاهدة احملتضرين ،وزايرة

قبور أموات املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ما ال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه
املصري ،وقائم له مقام التخويف والتحذير.

سادساً :ال تفرتي من مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري؛ فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا

نفع.

سابعاً :اصحيب الصاحلات القانتات الطيبات املصليات؛ فإهنن عون بعد هللا على النفس األمارة

ابلسوء.
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اثمناً :تذكري أن من أفضل األعمال اليت حيبها هللا حفاظ اإلنسان على الصالة وأدائها يف أوقاهتا،

وسيجد بعدها الصحة يف البدن ،والسعة يف الرزق ،وهدوء البال ،واألنس ابهلل ،وغري ذلك من اآلاثر

العظيمة يف الدنيا واآلخرة.

أما بشأن الدعاء الذي يقربك للطاعة ويبعدك عن الفنت واملعاصي ،فليس هناك دعاء خاص بذلك،
ِ
فلك أن تتخريي من صيغ الدعاء املباشر ،والذي تسألّي فيه ربك ذلك ،ولو دعوت ابلدعاء الوارد
جيد وحسن ،ومن تلك األدعية الواردة:
 اللهم اي مقلب القلوب واألبصار ثبِّت قليب على دينك وطاعتك -اللهم إين أسألك فعل اخلريات ،وترك املنكرات.

 اللهم اكفين حباللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك.إيل الكفر والفسوق والعصيان.
إيل اإلميان وزينه يف قليب ،وكره ّ
 -اللهم حبب ّ

 اللهم اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث ،أصلح يل شأين كله ،وال تكلين إىل نفسي طرفة عّي أو أقلمن ذلك.
أما عن كيفية االستغفار من الذنب فيكون برتك الذنب أوالً ،مث الندم على فعله مث العزم على عدم
فعله مرة أخرى ،وتقولّي :أستغفر هللا العظيم ما شاء هللا لك أن تقوليه ،أو تقويل( :رب اغفر يل

وتكريرها)  ،وأفضل صيغ االستغفار هو سيد االستغفار ،وذلك أن تقويل( :اللهم أنت ريب ال إله إال

أنت ،خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء
لك بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) .
أما تكفري الكبائر فيكون أوالً :ابلتوبة الصادقة منها؛ وذلك برتكها والندم على فعلها ،والعزم على
عدم العودة إليها ،مث اإلكثار من نوافل الطاعات ما استطعت إىل ذلك سبيالً .وأسأل هللا يل ولك
اهلداية والرشاد ،والثبات على احلق ،واالستقامة على اخلري ،والتوفيق واإلعانة ،والقبول والسداد.
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ماذا أفعل أمام هذه املغرايت؟
اجمليب د .فؤاد العبد الكرمي العبد الكرمي

عضو هيئة التدريس بكلية امللك فيصل اجلوية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/09/23هـ

السؤال

ماذا أفعل وأان أرى العري واحمل هرمات أمامي يومياً يف الفضائيات واإلنرتنت ،وغري ذلك ،وأان اآلن أسري

على هدى هللا؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
احلل اي  -أخي الفاضل -أاله ترى هذا العري ،وهذه الفضائيات واحملرمات اليت تكون يف اإلنرتنت
وغريها؛ فاملسلم مأمور بغض البصر عما حرم هللا ،قال هللا -تعاىل" :-قل للمؤمنّي يغضوا من
أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون" [النور. ]30 :

والنيب  -صلى هللا عليه وسلم -أمر بصرف البصر عند رؤية احملرم ،فقد سأله علي  -رضي هللا

عنه -عن نظر الفجأة فقال" :اصرف بصرك" أخرجه أبو داود ( ، )2148وغريه من حديث جرير
بن عبد هللا البجلي  -رضي هللا عنه.-
وال شك أن إطالق البصر للنظر يف احملرمات يورث ظلمة يف القلب جتعله يستثقل االلتزام بشرع هللا

 -عز وجل ،-مث أوصي  -أخي السائل -ابلصرب ،ودعاء هللا -تعاىل -إبحلاح أبن يصرف عنه السوء

والفحشاء ،كما فعل ذلك نيب هللا يوسف  -عليه السالم ،-وإن كنت اي  -أخي  -تستطيع الزواج

فبادر بذلك ،وإن مل يكن فأوصيك بكثرة الصيام ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث
الصحيح" :اي معشر الشباب :من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج،

ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )5065ومسلم ()1400
من حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أو كما قال عليه الصالة والسالم.

وأخرياً :أوصيك بقضاء وقتك فيما يفيد ،واالرتباط بصحبة صاحلة يقربونك للخري ،ويبعدونك عن

الشر.
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هل يل من توبة؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/09/02هـ
السؤال

أان شاب أعيش صراعاً مع فتنة النساء ،ولألسف مل ختبو هذه الشهوة حىت بعد الزواج ،وإمنا أشعر
أهنا زادت حبكم توفر اإلنرتنت والقنوات الفضائية ،وقعت أخرياً يف الزان وأان حمصن ،مث تبت

وحججت ،وبعد فرتة عاودتين هذه الشهوة ،حىت وقعت مرة أخرى يف الزان يف إحدى سفرايت ،مت

ندمت وعاهدت هللا على التوبة ،أان اآلن يف صراع شديد مع نفسي ،وأشعر بندم شديد ،ولكن

املشكلة أنين ال أشعر ابحلرقة مثل ما مسعت من قصص التائبّي اآلخرين ،وأخاف أن تكون هذه
التوبة مزيفة .سؤايل :ما حكمي مع أنين حمصن؟ وما املك ِّفر لذنيب يف الدنيا واآلخرة؟ وهل يل توبة
دون إقامة احلد علي؟ وهل هناك أي حقوق خبصوص النساء املسلمات الاليت مارست معهن

الفاحشة؟ وأرجو منكم الدعاء والتوجيه.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
األخ احلبيب :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

قلت :األخ احلبيب ،نعم احلبيب ألننا حنب من حيبه هللا ،وهللا حيب التوابّي ،وأرجو أن تكون من

التوابّي الذين حيبهم هللا ،وأسأل هللا أن جيعل توبتك مقبولة.

( )1أخي العزيز :ال تنس ما يلي حّي ترغب النفس يف تلك املعصية:
أ -إذا رغبت النفس يف املعصية استشعر أن هللا يراك وأنه قريب منك ،فهل تطيق فعل املعصية وهللا
يراك؟! فاحذر -حفظك هللا.-

ب -ختيل لو أن بعض من جتلهم وحترتمهم ينظرون إليك ،أكنت تفعل تلك املعصية؟! فاستحيي من
هللا أكثر من استحيائك من اخللق ،فع ِظّم هللا -رعاك هللا.-

ج -ف ِّكر وختيل عقاب هللا للزانة ،وأهنم حيرقون يف تنّور  -فرن -أسأل هللا أن يتوب عليك وأن
حيميك.

د -تذ ّكر أنك بذلك العمل ِّ
تشوه صورة الدين وأهله ،فهل ترضى أن تكون صاداً عن سبيل هللا،
وهللا  -عز وجل -يقول عن الصادين عن سبيلهِ " :ز ْد َان ُه ْم َع َذاابً فَـ ْو َق ال َْع َذ ِ
اب ِمبَا َكانُوا يُـ ْف ِس ُدو َن"
[النحل :من اآلية. ]88

هـ -أتمل احلديث التايل :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ألعلمن أقواماً من أميت أيتون يوم

هباء منثوراً" .مث وصفهم رسول هللا  -صلى هللا
القيامة حبسنات أمثال جبال هتامة بيضا ،فيجعلها هللا ً

عليه وسلم  -بقوله " :أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم ،وأيخذون من الليل كما أتخذون ،ولكنهم

أقوام إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها" رواه ابن ماجة ( )4245عن ثوابن ،وهو صحيح ،واحذر اي -

أخي -هذا املصري  -حرسك هللا.-

وانظر ملياً يف األمر التايل :لو حصل ما يوصل أمرك إىل القضاء ماذا يكون عقابك يف الدنيا وأنت
رجل حمصن؟! أسأل هللا أن يعافيك من ذلك.
ز -تذ هكر دائماً أنه رمبا تكون لك أخوات أو بنات ،أو زوجة ،أو قريبات ،أترضى أن يفعل هبن ما
تفعله أنت مع نساء الناس -ولو كان برضاهن-؟.

ح -أحذرك حتذيراً عظيماً من أن أيتيك املوت وأنت على تلك احلال ،وهذا األمر الفظيع قد وقع
لشخص مسلم ،حيث جاءه املوت وهو على الزانية ،فجعلت تصرخ وتستغيث حىت أنقذوها من

حتته ،فاحذر ..احذر ..احذر  -سرتك هللا.-
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طِّ -
خوف نفسك من انتقال األمراض اخلبيثة بسبب ممارسة هذه املعصية.
ي -احذر قاعدة اجلزاء من جنس العمل.

من يزن يف بيت أبلفي درهم  ...يف بيته يُـ ْز َن بغري الدرهم
من يَـ ْز ِن يزىن ولو جبداره  ...إن كنت اي هذا لبيباً فافهم
إن الزان دين إذا أقرضته  ...كان الوفا من أهل بيتك فاعلم.
( )2أخي التائب  -اتب هللا عليك :-إن الشهوة كامنة إال إذا وجدت ما حيركها ويثريها ،فانظر أي
شيء حيركك إىل ذلك ويثريك فابتعد عنه ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وما يؤدي إىل احلرام

فهو حرام ،ومن ذلك ما يلي:

أ -اإلنرتنت :مبواقعه املثرية ،حىت الربيد اإللكرتوين الذي يرسل صوراً جنسية فاتركه واجعل بريدك
على موقع نظيف كموقع اإلسالم [ ، ]al-islam.com.wwwأو إسالم واي

[ ، ]www.islamway.comواهلومتيل  -كما أعلم -أتيت عن طريقه تلك الرسائل املصورة
القذرة.

ب -القنوات الفضائية :إن كان يف بيتك دش فأخرجه ،وإن كنت تذهب إىل حيث القنوات فال

تذهب.

ج -السفر إىل اخلارج :اتركه هنائياً وإن اضطررت إليه فال تسافر وحدك ولكن خذ معك زوجتك أو
سافر مع رجل صاحل.

د -األصدقاء الذين يسهلون هذا األمر إن وجدوا.

هـ  -ابتعد عن حمادثة النساء حىت لو يف األعمال احلسنة واخلريية ،وإن اضطررت إىل مكاملتهن
فليكن حبضور شخص اثلث حىت حتمي نفسك.
( )3اعنت ابألمرين التاليّي:

أ -اإلكثار من الصيام؛ ألنه وجاء للشهوة.

ب -شغل األوقات ابلنافع من األمور ،وخباصة املشاركة يف األنشطة اإلسالمية اإلغاثية والدعوية؛
فإن ذلك ينسيك الشهوة كثرياً.
( )4سؤالك الذي قلت فيه( :أان اآلن أشعر بندم شديد ،ولكن املشكلة أين ال أشعر ابحلرقة مثل ما
مسعت من قصص التائبّي ،وأخاف أن تكون التوبة مزيفة) .
أقول :أخي العزيز :شعورك ابلندم الشديد دليل على صدق التوبة ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم-

قال" :الندم توبة" رواه اإلمام أمحد ( ، )3568وابن ماجة ( ، )4252فتوبتك  -إن شاء هللا-
ليست مزيفة ،لكن ِّ
قو هذا الندم واألمل واحلرقة ابلتعرف على عظمة هللا  -عز وجل -وعظيم قدرته

وشدة عقابه ،وذلك ابلقراءة يف القرآن العظيم ،والسنة الشريفة ،وكالم العلماء حول هذه األمور.
( )5املك ِّفر لذنبك يف احلياة الدنيا واآلخرة من املكفرات ما يلي:

أ -التوبة الصادقة الصحيحة الكاملة بشروطها املعروفة.

ب -كثرة االستغفار ابللسان مع القلب ،وعليك أبلفاظ االستغفار الواردة يف القرآن العظيم

واألحاديث الشريفة مثل:
"ربهـنَا ظَلَمنَا أَنْـ ُفسنَا وإِ ْن َمل تَـ ْغ ِفر لَنَا وتَـرمحَْنَا لَنَ ُكونَ هن ِمن ْ ِ
ين" [ألعراف. ]23 :
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
"ربهـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوإِ ْس َرافَـنَا ِيف أ َْم ِرَان" [آل عمران :من اآلية. ]147
َ
ِ
هِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِنَا َربـهنَا
"ربهـنَا ال تُـ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَسينَا أ َْو أَ ْخطَأ َْان َربهـنَا َوال َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
َ
صراً َك َما َمحَلْتَهُ َعلَى الذ َ
ِ
ِ
ين"
َوال ُحتَ ِّملْنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِ ِه َوا ْع ُ
ت َم ْو َ
ف َعنها َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
الان فَانْ ُ
ص ْرَان َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
[البقرة :من اآلية. ]286
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"اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندك ،وارمحين
إنك أنت الغفور الرحيم" صحيح البخاري ( ، )834وصحيح مسلم (. )2704

"اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت  ...وما أسررت وما أعلنت ،وما أسرفت ،وما أنت أعلم به

مين ،أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت" صحيح مسلم (. )771

(سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتين وأان عبدك ،وأان على عهدك
ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنيب فاغفر

يل ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) صحيح البخاري (. )6306

ج -اإلكثار من األعمال الصاحلة عموماً ،وخباصة تلك األعمال اليت أخرب الشرع أهنا تك ِّفر الذنوب
(اقرأ رسالة حول مكفرات الذنوب) .

( )6حكمك يف الدنيا :حكم الشرع يف الزاين احملصن هو إقامة احلد عليه وهو الرجم ،والدليل على
هذا موجود يف كتب أهل العلم ،وهذا هو احلكم إذا وصل أمر الزاين إىل القضاء ،وثبت عليه فعل
الزىن بطرق اإلثبات الشرعية.
وأما إن مل يصل أمره إىل القاضي فإنه يتوب إىل هللا -تعاىل -توبة صادقة ،وال ينبغي له أن يذهب إىل
القاضي بل يسرت نفسه؛ ألن هللا حيب احلياء والسرت ،ويف هذا احلكم أدلة أخرى ليس هذا جمال

سردها ،وتوبتك دون إقامة احلد عليك توبة صحيحة مقبولة  -إن شاء هللا ،-قال هللا -تعاىل:-
"فمن اتب من بعد ظلمه وأصلح فإن هللا يتوب عليه ." ...

أما حقوق النساء الاليت وقع الزان معهن فاألمر فيه تفصيل :فإن كان الزان اغتصاابً ابلقوة فلهن

حقوق ،وإن كان الزان ابلرضا منهن فليس هلن حقوق.
وحصن فرجه ،واحفظ بصره ،اللهم ارزقه التقوى ،واخلشية واملراقبة حىت ال يقع يف
اللهم ِّ
طهر قلبهِّ ،
معصيتك ،اللهم أشغله بطاعتك عن معصيتك .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()506/19

يرتدد يف ذهنه أنه سيعذب ...
اجمليب د .عبد هللا بركات

وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/08/13هـ

السؤال

يرتدد على فكري وذهين أين (راح أعذب يف يوم القيامة ،وأين مبتلى وأين منافق) وأريد االنتحار.

أنقذوين.
اجلواب

احلمد هلل ينجي من خافه ،ويرحم من رجاه ..والصالة والسالم على رسول هللا الرمحة املهداة..

يقول هللا تعاىل":قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب

مجيعا إنه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن أيتيكم العذاب مث ال تنصرون"
ً
[سورة الزمر. ]54-53 :

إن اإلحساس ابلذنب والشعور خبطورة املعصية ،وتصور املرء عدم قدرته على حتمل عقوبة اإلمث الذي
اقرتفه هو أمر طيب حيمل العاصي على املسارعة إىل اإلقالع عن املعصية وجتديد التوبة إىل هللا مما

فعلت يداه ،وفرق بينه وبّي وساوس الشيطان اليت توقع اإلنسان يف غضب هللا وتدفعه إىل القنوط أو
اليأس من رمحة هللا ،فاملؤمن يتذكر عذاب هللا لتنفعه الذكرى ومتنعه عن املعصية وحتول بينه وبّي

الوقوع فيما يغضب منه خالقه ،فإن حدث ووقعت منه خمالفة سارع ابلتوبة والندم وأكثر من أعمال
اخلري طالباً عفو ربه وهو يظن بال اغرتار أبن هللا حيب التوابّي وحيب املتطهرين ،وهللا تعاىل عند حسن
أيضا أن هللا تعاىل وعد أصحاب التوبة من الذنوب واملعاصي أبنه -
ظن عبده به ،وليتذكر العبد ً

سبحانه  -سوف يبدل سيئاهتم حسنات كما قال تعاىل :بعد أن عدد أنواع الذنوب وذكر أصحاهبا،
قال عن التائبّي"إال من اتب وآمن وعمل عمالً صاحلًا فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا

متااب" [الفرقان ، ]71-70:أما إذا حتول
رحيما * ومن اتب وعمل صاحلًا فإنه يتوب إىل هللا ً
غفورا ً
ً
ُّ
أيضا من كبائر الذنوب -أقول إذا دفعك
تذكر عذاب هللا والوقوع يف املعصية إىل أيس وقنوط -ومها ً
ذلك إىل التفكري يف االنتحار فكن على يقّي أنه من نزغات الشيطان فاستعذ ابهلل منه ،فإن (اللعّي)

يريد أن أيخذك من حفرة صغرية إىل هاوية أعظم ،فاحذر ذلك ،وأحدث لكل ذنب توبة ،وكن وسطًا
بّي اخلوف من عذاب هللا والرجاء لرمحته ..أسأل هللا أن حيفظك من مهزات الشياطّي ،وأن يعينك
على اإلقبال على ما فيه اخلري لدينك ودنياك.

()507/19

الوحدة أم الرفقة السيئة؟!
اجمليب د .خالد بن عبد الرمحن القريشي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام  -كلية الدعوة واإلعالم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/08/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

علي ابهلداية قاطعت مصاحبة رفقاء السوء ،ولكن املشكلة هي
أان بعد أن م هن هللا -سبحانه وتعاىل -ه
أنين أصبحت أعاين من امللل الشديد الناتج عن الوحدة ,مع العلم أنين مل أجد أصدقاء متدينّي،

فكل الشباب احمليطّي يب من أهل السوء واملنكرات ،ماذا أفعل؟ هل أرجع ملصاحبة رفقائي القدماء

مع ما هم فيه من ضالل ،أم ألتزم الوحدة؟ أرجو أن تنصحوين .وشكراً.
اجلواب
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فيقول هللا  -سبحانه وتعاىل" :-أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون"
[العنكبوت ]2:اآلية  ...هبّي هللا  -سبحانه وتعاىل -أنه ال بد أن يتعرض اإلنسان لالبتالء يف إميانه،
ليظهر الصادق من الكاذب ،وقوي اإلميان من ضعيفه ،فقوي اإلميان الصادق بصربه ينال األجر

العظيم ،واملنزلة العالية عند هللا ،وأما ضعيف اإلميان وغري الصادق فبتعرضه لالبتالء ينكشف ويظهر
على حقيقته؛ ألن سلعة هللا غالية ،أال إن سلعة هللا اجلنة ،ولن يفوز هبذه السلعة إال من يصرب على
االبتالء وحيافظ على إميانه.

فلذا أنصح أخي السائل ابلصرب يف مقاطعة أصدقاء السوء واحلذر منهم ،وليعلم أن عاقبة الصرب -

إبذن هللا -ستكون توفيقاً وسعادة يف احلياة الدنيا واآلخرة ،ومن ذلك وجود الصحبة الصاحلة وتوفيقه

إليهم.

كما أنصح أخي السائل ابجلد واملثابرة يف البحث عن الصديق والصحبة الصاحلة يف أماكن وجودهم،

كاملساجد وحلقات حتفيظ القرآن ،وجمالس الذكر ،وكذلك عليه أن يطرح قضيته ومشكلته على إمام
املسجد أو بعض الدعاة يف بلده ،ممن يستطيع أن يلتقي هبم؛ ملساعدته يف إجياد هذه الصحبة .هذا
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعّي.

()508/19

هل يغفر هللا يل؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال

إىل فضيلة الشيخ اجلليل :السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

مشكليت أين قمت بعمل ذنوب كثرية منذ أن بدأ العمل ،وذلك منذ  12عاماً يف شركة خاصة،

علي اآلن ذكر ما فعلته؛ ألنه مشّي ،حىت إين أكتب اآلن
فعلت كل ما يغضب هللا لدرجة أين يصعب ه

وأشعر ابخلزي والعار ،أحببت صاحب العمل حباً مجاً ال يوصف ،وهو أيضاً ،ولكن كان يصعب
زواجنا لفارق السن الكبري ،ولكين مل أكن أشعر بفارق السن ،أغمرين بعطفه وحبه ،وقمنا بعمل

يغضب هللا كثرياً ،فقد محلت وأجهضت ،وقمت بعمل عملية غشاء البكارة ،أعتذر جداً عما تقرأه
-اي فضيلة الشيخ ،-لقد مات اآلن هذا الرجل -ولألسف -أكن له كل مشاعر احلب ،مات

ابلسرطان ،ولكين متضايقة مما فعلت؛ ألنه يغضب ريب كثرياً ،اآلن أان حتجبت منذ  4سنوات ،وأصوم

ومساء ،وتركت كل
كثرياً ج ًدا ،وأصلي ،وأستغفر هللا يف الليل وىف الصباح ،وأقوم ابلتسبيح صباحاً
ً

شيء آمث كنت أفعله ،واآلن أان يف عمل جديد ،ولكن إىل اآلن مل أتزوج ،وأيضاً مكافأة هناية اخلدمة

يف العمل السابق ،اقرتضها مين أصدقاء يل ،وإىل اآلن مل يردوها يل منذ  3سنوات ،وأان اآلن ال أملك

غري راتب العمل اجلديد ،وأمحد هللا عليه كثرياً ،ومل أتزوج إىل اآلن رغم هذا السن ،وأعلم أن هذا

عقاب ريب وأان راضيه به متاماً ،ولكن أريد أن أعلم -اي فضيلة الشيخ -هل ما حدث يل وهو ضياع

نقودي كلها ،وال يوجد معي أي شيء أستعّي به على احلياة ،وأيضاً أتخري يف الزواج هل هو العقاب

فعالً؟ وهل ريب يغفر يل ،أم يوجد عقاب ينتظرين يوم احلساب؟ لقد فعلت أشياء خمزية جداً يف كل

شيء أايم حيايت السابقة أمتىن أال تعود ،أرجو منك إرشادي ،وأبلغين أبي حديث أدعو هللا به صباحاً
ومساء؛ ليغفر يل ما اقرتفت من ذنوب ،وهل سوف يغفر يل ما فعلت ،أم ماذا؟ ابهلل أرجو أن
تطمئنين ،هل أان مازلت عاصية إىل يوم احلساب ،أم ماذا؟ .والسالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.

اجلواب

األخت الكرمية- :سلمها هللا ورعاها-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة،

واجلواب على ما سألت كالتايل:

*فأابرك لك توبتك ورجوعك إىل هللا ،وهنيئاً لك فرح هللا بك وبعودتك إليه ،ونرجو هللا أن يقبلنا

مجيعاً عنده ،ويغفر لنا ،ويعفو عنا ،ويثبتنا مجيعاً على اإلميان والطاعة؛ حىت نلقاه وهو راض عنا.

*وال شك أن الذي قمت به مع الرجل املذكور كبرية من كبائر الذنوب اليت تغضب هللا وال ترضيه،

ولكن من اتب -بصدق وإخالص -اتب هللا عليه وغفر له ،وأصبح كمن ال ذنب له ،ويف البخاري
( )2661من حديث عائشة الطويل قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-فإن العبد إذا
اعرتف بذنبه مث اتب اتب هللا عليه".

()509/19
اد ه ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ال تَـ ْقنَطُوا ِمن
ين أ ْ
ي الذ َ
*تفاءيل وأحسين الظن ابهلل؛ فإنه القائل" :قُ ْل َاي عبَ َ
ِ
هر ْمح ِة هِ
ِ
اَّللَ يَـغْ ِف ُر ُّ
اَّلل إِ هن ه
يم" [سورة الزمر  . ]53/39فكوين أكثر ثقة
َ
الذنُ َ
وب َمجيعاً إِنههُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور ال هرح ُ
مبغفرة هللا ورضوانه وقربه من عباده التوابّي املستغفرين.
*ال تكثري من التفكري ابملاضي إال ابلقدر الذي يدفعك لإلكثار من العمل الصاحل ،ويف نفس الوقت

اجعلي ذلك املاضي دافعاً خللق حياة جديدة ملؤها النشاط يف فعل اخلري والدعوة إليه واالخنراط يف
العمل املفيد ،والذي جيعلك تشعرين بسعادة الدنيا واآلخرة.

َصابَ ُكم ِّمن
"وَما أ َ
* ال ريب أن للذنوب عقوبة وهلا حسرات وتبعات ،ويف هذا يقول املوىل جل وعزَ :
ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري" [سورة الشورى ، ]30:فالذنوب تورث املصائب
سبَ ْ
ُّمصيبَة فَب َما َك َ
والبالاي والرزااي ،ومن ذلك حرمان الرزق ،ويف احلديث" :ال يزيد يف العمر إال الرب وال يرد القدر إال

الدعاء ،وإن الرجل ليحرم الرزق خبطيئة يعملها" أخرجه ابن ماجة ( ، )90وغريه من حديث ثوابن -

رضي هللا عنه ،-فال يبعد أن ما ذهب عليك من مال يكون بسبب الذنب ،ولكن هذا ال يعين أنه
ليس من حقك املطالبة به ،بل جيوز لك أن تطاليب به ابملعروف.

* أكثري من الدعاء واللجوء إىل هللا أن يثبتك على احلق ،ويشرح صدرك لإلميان ،وحيبب لك الطاعة

ويربط قلبك عليها ،وليس هناك دعاء حمدهد ،بل كل دعاء فيه افتقار وذل بّي يدي هللا مع طلب

املغفرة والعفو فهو مطلوب وحمبوب إىل هللا ،وهو سبحانه جييب دعوة الداع إذا دعاه ،وإن شئت

فأكثري من سيد االستغفار ،وهو (اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأان عبدك ،وأان على عهدك

ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،قال :ومن قاهلا من النهار موقنا هبا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو
من أهل اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة) أخرجه

البخاري ح ( )6306من حديث شداد بن أوس -رضي هللا عنه ،-ومن الدعاء الذي علمه النيب -
صلى هللا عليه وسلم -أاب بكر الصديق -رضي هللا عنه -وهو( :أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه

وسلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت ،قال" :قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً ،وال يغفر

الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندك ،وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم) أخرجه البخاري

(. )799

* اصربي على أتخر جميء الرجل الصاحل ،وسيجعل هللا لك خمرجا ،وتذكري قول احلق سبحانه" :اي
أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصرب والصالة إن هللا مع الصابرين" [البقرة ، ]153 :وقوله سبحانه:

"فاصرب إن وعد هللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون" [الروم. ]60 :

()510/19

* املئي قلبك مبحبة هللا -عز وجل -من خالل تذكر نعمه عليك ،وسرته لك على ما فعلت ،ومع
ذلك يقبلك إذا عدت إليه وحيبك ويقربك ،وال خيفى عليك أن يف القلب فقراً ذاتياً وجوعة وشعثاً
وتفرقاً ال يلمه وال يسده إال حمبة هللا والتوجه إليه ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فالقلب
ال يصلح وال يفلح وال يلتذ وال يسر وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه واإلانبة

إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات مل يطمئن ومل يسكن إذ فيه فقر ذايت إىل ربه ،ومن

حيث هو معبوده وحمبوبه ومطلوبه ،وبذلك حيصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون
والطمأنينة) ا .هـ.

فإذا خال القلب من حمبة هللا تناوشته األخطار ،وتسلطت عليه سائر احملبوابت فشتتته وفرقته وذهبت

به كل مذهب.
*اشتغلي مبا ينفعك ،وجتنيب الوحدة والفراغ ما استطعت.

* احرصي على الصحبة الصاحلة فإهنا مفتاح كل خري ،وجتنيب صحبة األشرار فإهنا مفتاح لكل شر
وبالء.

* انغمسي يف عمل صاحل للمسلمّي يدخل به السرور عليهم ،فإن من شأن ذلك أن يدخل السرور

عليك.

وهللا معك ،وهو املسؤول أن أيخذ أبيدينا مجيعا ملا فيه اخلري والصالح واالستقامة والرشاد ،وأن

يقبلنا يف عباده الصاحلّي إنه جواد كرمي.
والسالم عليكم.

()511/19

هل يل من توبة؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/09/26هـ
السؤال

أان يف صراع مع شهوة النساء ،ولألسف مل ختبو هذه الشهوة حىت بعد الزواج ،وإمنا أشعر أهنا زادت

حبكم توفر اإلنرتنت والقنوات الفضائية ،وقعت يف الزان وأان حمصن مث تبت وحججت ،وبعد فرتة

عاودتين هذه الشهوة حىت وقعت مرة أخرى يف الزان يف إحدى سفرايت ،مت ندمت وعاهدت هللا على

التوبة ،أان اآلن يف صراع شديد مع نفسي ،حيث إن شكلي اخلارجي متدين وكذلك عالقايت ،أان اآلن
أشعر بندم شديد ،ولكن املشكلة أنين ال أشعر ابحلرقة مثل ما مسعت من قصص التائبّي اآلخرين،

وأخاف أن تكون هذه التوبة مزيفة ،سؤايل :ما حكمي مع أنين حمصن؟ وما املكفر لذنيب يف الدنيا

واآلخرة؟ وهل يل توبة دون إقامة احلد علي؟ وهل هناك أي حقوق خبصوص النساء املسلمات الاليت
مارست معهن الفاحشة؟ أرجو منكم الدعاء والتوجيه.

اجلواب

األخ الكرمي- :سلمه هللا ورعاه-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة ،واجلواب

على ما سألت كالتايل :ال شك اي أخي أن جرمية الزان جرمية عظيمة وكبرية وقبيحة ،وقد قال هللا عنه:
"إنه كان فاحشة وساء سبيالً" [اإلسراء ، ]32 :وقال تعاىل" :والذين ال يدعون مع هللا إهلاً آخر وال

يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثماً يضاعف له العذاب يوم

القيامة وخيلد فيه مهاانً" [الفرقان ، ]70-68:ويف الصحيحّي البخاري ( ، )4761ومسلم ()86
من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الذنب أعظم

عند هللا؟ قال :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك ،قال :قلت له إن ذلك لعظيم ،قال قلت :مث أي؟ قال:
"أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك" ،قال :قلت مث أي؟ قال "مث أن تزاين حليلة جارك" ،وعظم

الزىن حبليلة اجلار لعظم أمر اجلار؛ وألنه يفرتض أن يكون حمل السرت واألمان جلاره.

وجاء يف الصحيحّي البخاري ( ، )2475ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه-
قال :إن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال" :ال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن ،وال يسرق السارق حّي يسرق وهو مؤمن ،وال

يشرب اخلمر حّي يشرهبا وهو مؤمن" ،ويف سنن أيب داود ( )4690والرتمذي ( )2625والبيهقي

(" ، )5364/4إذا زىن الرجل أخرج منه اإلميان وكان عليه كالظلمة فإذا أقلع رجع إليه اإلميان".
وقد جاءت أحاديث كثرية تنفر من هذه الفاحشة وترهب من االقرتاب منها فضال عن ارتكاهبا.
وشعرت من سؤالك أنك شاعر بفداحة ارتكابك هلذا الذنب؛ لكنك تتوب منه مث تعود إليه،

والسبب ذكرته بنفسك أنك تعرض نفسك لرؤية املثريات للشهوة ،وهي املواقع اخلبيثة على اإلنرتنت

والقنوات الفضائية الساقطة ،ومن هنا ال جتد نفسك تقف عن هذا الذنب وقدمياً قال الشاعر:

ألقاه يف اليم مكتوفاً وقال له إايك إايك أن تبتل ابملاء
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وهذا ال يكون أبداً ،وكذلك احلال فيمن يعرض نفسه للفنت ويرجو النجاة منها ،ورغم ثباتك على

الطاعة إال أن وقوعك يف املعصية سوف يضعفها ويضعف أثرها ،ويصبح حالك كحال من هوى من
قمة جبل سامق إىل عمق واد سحيق ،وال شك أن شكواك من هذا احلال يدل على أن ضمريك ما

يزال حياً ويصرخ متأملاً حتت وقع هذه اخلطيئة اليت ينوء بعذاهبا.

وللخالص من الوقوع يف هذا الذنب مرة أخرى أقرتح عليك ما يلي:

 -1أكثر االستعانة ابهلل وحده ،فإنه هو القادر على محاية عبده وتوفيقه للخري والبعد عن املعصية،
وأكثر من قولك ال حول وال قوة إال هللا.

 -2أحل ابلدعاء هلل وحده أن يشرح صدرك للخري واحلالل ،وأن يغنيك مبا أحل لك عما حرم

عليك ،وأن يعفك عن الفاحشة ،وأن ميأل قلبك إمياان ورضا.

 -3إذا كانت زوجة واحدة ال تكفيك فتزوج بثانية ،فإن هللا أابح أربعاً للرجل ،ومثلك أوىل الناس

بذلك.

 -4ابتعد عن أسباب الفتنة واإلاثرة من مشاهدة اإلنرتنت أو القنوات أو غري ذلك ،واعلم أن ذلك
سب رئيس يف محاية نفسك من الوقوع يف املعاصي واملوبقات.
 -5عليك ابلصوم ما استطعت إىل ذلك سبيال؛ فإنه وجاء وسد جملاري الشهوة يف اجلسم ،كما

أوصى بذلك املعصوم عليه الصالة والسالم.
 -6قلِّل من الطعام ومن الوجبات املثرية للشهوة يف اجلسم ،فإن نوعية الطعام هلا أثر يف قوة الشهوة

والرغبة يف النساء.

 -7أشغل نفسك ابلدعوة وبقضااي املسلمّي وهبم الدين؛ فإن ذلك يضعف التفكري يف الشهوة
ويقلل الرغبة فيها.

 -8اصحب املشتغلّي مبعايل األمور من الشباب أو الشيوخ أو الدعاة ،فإن ذلك له أثر عظيم على
النفس البشرية ،ويف مسند اإلمام أمحد ( )7968وسنن الرتمذي ( )2378وأبو داود ( )4833من

حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -املرء على دين
خليله فلينظر أحدكم من خيالل".

 -9أوصيك ابلقيام يف ظالم الليل وعند األسحار ولو بركعتّي ،وتلجأ إىل هللا وتدعوه وتتقرب منه
لريمحك ويقوي إميانك.
-10أكثر من ذكر هللا يف البكور واآلصال وقبل شروق الشمس وقبل غروهبا ،وذلك بقلب خاشع

حاضر.

 -11اجتنب أكل احلرام؛ فإنه يغلف القلب ابلران ،وهو مانع من قبول الدعاء.
 -12اإلكثار من قراءة القرآن مع التدبر والتفكر.

أما عدم شعورك ابحلرقة من ارتكاب الذنب؛ ألن القلب مل يعد صافيا كما كان من قبل ،بل لبدت
الذنوب مساءه ابلغيوم اليت حتول عنه الرقة واخلشوع ،ومعلوم أن املعاصي ترتك ندوابً يف قلب

صاحبها ،فال يعود القلب صافيا رائقاً ،ومتنعه تلك النكت من تذوق حالوة اإلميان ولذة الطاعة كما
كان يشعر هبا من قبل ،ولو اتب حيتاج معها فرتة طويلة من الطاعة حىت يعود للقلب صفاؤه.

ومن هنا فأنت حتتاج أن تثابر على الطاعة وتصرب نفسك عليها ،ومتنع نفسك من أي معصية حىت

يرزقك هللا قلباً صافيا وال تعجل ،ومن أدام قرع الباب أوشك أن يفتح له ويلج.

وال يلزم من توبتك إقامة احلد عليك ،بل اسرت على نفسك كما سرتك هللا عن الناس ،والتوبة تصح

وتقبل بشروطها املعروفة من اإلقالع عن الذنب والندم على فعله ،والعزم على عدم الرجوع إليه مرة

أخرى ،مث اإلكثار من االستغفار والتوبة والعمل الصاحل من خمتلف النوافل واملستحبات.

وأما من فعلت معهن الزان من النساء املسلمات فيجب عليك نصحهن؛ ليتَب من تلك الفاحشة

ويتقّي هللا وخيفن عذابه.

وهللا أسأل أن يغفر يل ولك وأن يعفو عنا مجيعاً ويسرت علينا يف الدنيا واآلخرة ،ويطهر قلوبنا من

النفاق والفحش ،وميألها إمياان وتقوى إنه جواد كرمي.
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اإلنرتنت ..والفراغ!!!..
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1422/6/1
السؤال

أان امرأة متزوجة وبصراحة اجلس على اإلنرتنت بشكل كبري واغلب األحيان على املنتدايت ومناقشة
مواضيع خمتلفة وبعض املواقع املفيدة ومرات مواقع الشعر واألغاين ويف ما ندر حمادثة مع بعض

األصدقاء على االيسكيو ..على فرتات بعيدة جدا هل يف ذلك ذنب علي خاصة وأين أقوم بكافة
متطلبايت الدينية واألسرية وأان أجلس أساساً على اإلنرتنت حىت ابعد نفسي عن أشياء أخرى كثرية

تضرين بسبب الفراغ ..خاصة وأن زوجي كثري املشاغل وال جيلس معي كثرياً رغم حماواليت معه.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

أوالً :مسألتك ذات شقّي-:

األول :إدمان اجللوس على اإلنرتنت.

الثاين :انشغال الزوج عنك.

فاألوىل :وهو إدمانك على اإلنرتنت فيه أضرار وفيه من املنافع.
أما األضرار فقد يشكل لدى نفسك رغبة تلتصق هبا خدعة حب االطالع فتصل سفينتك لسواحل

قد يكون فيها غرقك  -ال مسح هللا  -مع تذكر أنك قلت أن زوجك مشغول عنك..؟!

وأتملي قولك أنك تعملّي أعمالك البيتية بسرعة مث تعودين مرة أخرى إليه ،هذا أكرب دليل على
الرغبة اجلاحمة لديك والسبب أنك قد وجدت مواقع معينة تنجذبّي إليها!!..

وأنت جتلسّي إليه مللء الفراغ الكبري لديك ..ليس إال!! أنت قليت هذا!! إذا ليس هناك هدف

دعوي أو معريف!؟ وهذه املواقع فيها أشياء قد هتزم اإلنسان مهما كان قوايً .فما ابلك مبن أمهلت يف
املنزل ولديها فراغ كبري ولديها إحساس خفي من اخلوف ،أهنا ستقع يف شيء مضر.

لذلك نصيحيت لك أوالً ال أستطيع أن أمنعك أو أن أقول اتركيه ألن من يريد الشيء سيسعى إليه
مهما كلف األمر ،ولذلك أقول لك أتملي الفرتة املاضية وأنت جتلسّي أمام اجلهاز وقيميها ماذا

استفدت وماذا أضافت لك من علم شرعي يقربك إىل هللا ،أو حىت أعطتك معلومة تفيدك ،لقتل

وقت الفراغ لديك ،أو أعطتك وسيلة جلذب الزوج أبن جيلس معك ،بل ابلعكس قد تكونّي من

شدة االنبهار تتمنّي أن أيتيك ما يشغلك عن هذا املوضوع.

أما الناحية الثانية من املشكلة وهو الزوج وملاذا هو منشغل عنك؟ فأوال :ما هو عمل الزوج..؟
واثنياً :بعض الرجال إذا مل جيد ما جيذبه يف منزله ،فإنه يفضل أن يبقى خارج املنزل أكرب وقت ممكن،
وابلطبع هذا السؤال ال يستطيع أن جييب عليه إال الزوج وهو ما سبب خروجه كثرياً من البيت؟

أخرياً :ما الذي دعاك إىل هذا السؤال؟
هل أنت خائفة من شيء ..ماء؟
هل حتسّي أنك مذنبة..؟
هل ارتكبت شيئاً ماء ،عرب اإلنرتنت.؟

أمل اإلجابة ومن مث نكمل اإلجابة ..رعاك هللا.
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التزم فغضب منه أبواه
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/9/9هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

من هللا علي ابهلداية ،لذا قررت أن أخرج من اجلامعة ،وأيضاً
أان شاب أدرس يف جامعة فيها اختالط ف ّ
أخاف على نفسي أن انتكس؛ ألن فتنة النساء فتنة عظيمة ،وال أطيق الدراسة ،وإمياين يضعف شيئاً
فشيئاً ،وصربت تقريباً سنة ،ولكن املشكلة أن الوالدين غري راضيّي متاماً ،ووالديت قالت أبن احلليب

الذي أرضعتك إايه حرام عليك ،ووالدي هددين بطردي من البيت ،والوالدان غري ملتزمّي ،وملا أكلم
والديت عن الدين تقول ال أريد أن أمسع منك وعظا ،ويف بعض املرات تعاتبين بال سبب وال أدري

ماذا أفعل؟ (اإلميان أو إرضاء الوالدين) ؟ هل من املمكن أن أهاجر؟ أرجو أن جتاوبين اي شيخ ألن

املسألة مهمة وأن يكون اجلواب واضحاً ودقيقاً ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،وبعد:

من هللا عليك ابهلداية
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أخي يف هللا ،أهنئك بكل صدق أن ّ
واالستقامة ،وأسأله سبحانه أن يثبتنا وإايك وسائر املسلمّي على احلق حىت نلقاه.

أخي الكرمي :حسناً فعلت حّي تركت الدراسة املختلطة يف اجلامعة ،فاالختالط  -ورب الكعبة -
شر مستطري ،وفتنة ساحقة ،نسأل هللا السالمة والعافية.

ومن نعمة هللا أن البديل موجود يف بالد شىت يف العامل اإلسالمي ،وإبمكانك أن حتاول احلصول على

منحة دراسية يف إحدى جامعات اململكة العربية السعودية أو غريها أو الدراسة عرب املراسلة أو غريها
من الوسائل.

وبذلك تسلم من آفة االختالط ،وترضي والديك ابملعروف ،واعلم  -حفظك هللا  -أن بعدك عن
احلرام وفرارك من الفنت من أعظم ما تتقرب به إىل هللا وترب به والديك ،وليس من برمها طاعتهما يف

معصية هللا ،وغضبهما عليك ال يضرك ،بيد أن معاملتهما برفق ولّي واجب عليك مهما أظهرا لك
من اجلفاء والقسوة.
وتذكر أن قسوهتما عليك انبعة من حبهما إايك وحرصهما على تفوقك واستمرارك يف اجلامعة،

لكنهما مل حيالفا التوفيق حّي أصرا على دراستك يف جامعة خمتلطة ،فعليك مناصحتهما ،وبرمها

جل جالله.
والصرب على أذامها مع احلذر التام كما أسلفت من تقدمي طاعتهما على طاعة هللا ّ

وأما قولك (اإلميان أو إرضاء الوالدين) فأقول :إرضاء الوالدين ابملعروف من اإلميان ،وأنصحك هبذه

املناسبة  -حفظك هللا  -أن تعىن بدراسة العلم الشرعي ،وقراءة ما أمكنك من كتب السلف لتعبد
هللا على بصرية ،وتتخذ مواقفك  -بعلم وفهم.

وأما سؤالك عن إمكانية اهلجرة ،فال أدري ما تعين ابهلجرة؟

فإن قصدت ابهلجرة معناها العريف أي الرحيل من بلدك إىل بلد آخر ،فأقول ال مانع إن كان رحيلك

سيكون إىل بلد إسالمي.

وإن قصدت ابهلجرة معناها الشرعي أي اهلجرة من بالد الكفر إىل بلد إسالمي فال وجه للهجرة يف
هذه احلالة؛ ألنك بلدكم بلد إسالمي معروف ،وفقك هللا وأعانك والسالم.
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أيب ال حيب امللتزمّي
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/12/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السؤال :أان شاب وعمري مخس عشرة سنة ،وأان متدين ،ولكن املشكلة يف أيب؛ ألنه ال حيب

املتدينّي ،ويضايقين يف حيايت؛ لكي أترك تديين ،فماذا أفعل؟ وللعلم فإن أيب سيأيت يوم يضربين فيه

لكي أترك تديين ،فإنه يتضايق مين إذا وجدين أقرأ القرآن ،ويتضايق إذا وجدين أقوم الليل ،ويريدين
أن أقوم بفرضي فقط ،ولكين رفضت؛ ألنين أخاف عذاب يوم عظيم ،وأريد أن أستغل عدم انشغايل
يف طاعة هللا ،وأيب ال يضايقين أان فقط بل يضايق أهل البيت كلهم وخاصةً أمي ،فماذا فعل؟ والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته
اجلواب

إىل األخ الكرمي -حفظه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
ذكرت عن والدك أنه يضايقك بسبب تدينك ،ومجيع أهل البيت وخاصة أمك واجلواب:

( )1اي أخي ،قدوتك نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم -الذي ذاق أصناف األذى واالهتام

والسخرية ،فال بد من الصرب والتحمل ،والذي يعّي على ذلك االستعانة ابهلل ،وسؤاله التوفيق
والثبات والقبول.

( )2عليك ابالحتساب يف كل ما أيتيك ،فإذا صربت حمتسباً أاثبك هللا ورفع درجاتك وقربك،
وأعانك على ما تلقاه يف ذات هللا -تعاىل.-

( )3ادع لوالدك ابهلداية ،وال ير منك إال خرياً ،فَ ُربه به ،واخدمه ،وأحسن عشرته ،واحبث عمن
ينصحه ،وال تدخل معه يف أي جدال.

عز هلم ،وطريق
( )4كن قدوة ألهلك يف تثبيتهم وحثهم على الصرب ،وأن ما أيتيهم يف سبيل هللا هو ٌّ
إىل اجلنة -إن شاء هللا -وأن يضمروا للوالد اخلري والرب ،ومقابلة إساءته ابإلحسان.

( )5عليكم بكثرة الدعاء ،والتضرع إىل هللا ،واإلحلاح بتفريج الكرب ،ورفع املعاانة والثبات ،واهلداية
للوالد ،وهللا املستعان ،وعليه التكالن ،فهو نعم املوىل ونعم النصري.
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مينع أوالده اخلروج لصالة اجلماعة ،فهل هو حمق؟!

اجمليب عبد العزيز الشبل

املعيد بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/2/20هـ
السؤال

لدينا أب مينع أوالده من الصالة يف املسجد ،وأعمارهم :الكبري  13سنة ،واألوسط  10سنوات،

واألصغر  7سنوات؛ بسبب كثرة مشاكلهم ،فهم يضربون األوالد ،ويعملون كثرياً من املشاكل

ألهلهم مع اجلريان ،واألب ليس دائماً يصلي يف املسجد ،وليس دائماً يكون يف احلي ،فهو خيرج

أحياانً من العصر إىل ما قبل الساعة  12ليالً ،فهل جتعلهم يصلون يف البيت لتكف شرهم عن الناس
وشر الناس عنهم؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
مرحلة الطفولة مرحلة خصبة لتعليم األبناء العبادات واألخالق الفاضلة ،وهي الوقت املناسب لغرس

القيم اإلسالمية يف الطفل.

وقد مدح هللا نبيه إمساعيل بقوله":وكان أيمر أهله ابلصالة [ " ...مرمي ، ]55:وقال لنبيه  -صلى

هللا عليه وسلم":-وأمر أهلك ابلصالة واصطرب عليها[ "..طه. ]132:

وقد جاء األمر ألولياء األبناء أبمر أبنائهم ابلصالة إذا بلغوا سبع سنّي ،وضرهبم عليها إذا بلغوا

فوت ويل الصبية هذه
العاشرة (كما عند اإلمام أمحد ( )6717وأيب داود ( )495وغريمها)  ،وإذا ّ

الفرصة فإنه سيتعب معهم إذا كربوا؛ ألهنم مل يعتادوا على هذا األمر ،وقد روى البيهقي يف السنن
الكربى ( )4874عن ابن مسعود  -رضي هللا عنه -أنه قال":حافظوا على أوالدكم يف الصالة،
وعلموهم اخلري ،فإمنا اخلري عادة".

وقال ابن عمر  -رضي هللا عنهما -لرجل":أ ِّدب ابنك؛ فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته ،وماذا
علمته؟ " رواه البيهقي يف السنن الكربى (. )4878

وقد قيل:

عوده أبوه
وينشأ انشئ الفتيان فينا ::على ما كان ّ

وكلما كرب االبن كان األمر ابلنسبة له آكد ،فابن الثالثة عشرة ،ليس كابن السابعة ،وإين أنصح

أختك أن تواصل جهادها مع أبنائها ،وحتثهم على الصالة ،وترغبهم فيها بسائر املرغبات ،وأن حتاول
مع زوجها لكي يساعدها على هذه املهمة ،كما أنصحها أبن تتصل إبمام املسجد وأن توصيه

أببنائها.

ينفك عنها األبناء ،وليس
وأما املشاكل اليت حتدث بّي األبناء وأبناء اجلريان ،فهي مشاكل يندر أن ّ
معىن ذلك أال تقوم األم بدورها يف تربيتهم ،ولكن قصدي أال يضايقها هذا كثرياً ،ألن مثل هذه
األمور تكثر عند األطفال ،بسبب طبيعة الطفل ونفسيته يف هذه املرحلة ،وحىت لو منعتهم من

الذهاب إىل املسجد من أجل ذلك فهل ستمنعهم من الذهاب إىل املدرسة لكي ال حيدث منهم
مشاكل داخل املدرسة أو حال خروجهم منها؟

ولكن إذا كان هناك مشاكل كبرية فعالً ،أوخطر على األطفال حال ذهاهبم إىل املسجد ورجوعهم منه

فإهنا جتعلهم يصلون عندها يف البيت حفاظاً عليهم .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،وصلى هللا وسلم

على نبينا حممد.

()6/20

أريد االلتزام ..ولكن!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1422/10/16

السؤال

اإلخوة املشرفون على النافذة إنه من اجلميل أن يكون هناك مثل هذه املواقع البناءة اليت ختدم
املسلمّي أما سؤايل فهو:

أحس برتدد كبري عندما أريد االلتزام مع أين أحب أهل اخلري ،وأحب قرهبم ودائماً أمين نفسي أنه

عندما أتزوج سوف ألتزم ،وأبعد عن كثري من امللهيات .فهل هناك من نصيحة يل؟ وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب
أخي الكرمي ،أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا ِ
فنض ّل .أما عن
استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:
أوالً :مجيل أن يكون لك هذا امليل إىل اخلري وأهل اخلري ،وهذا يدل على ما حتتويه نفسك من خري

كبري زادك هللا حرصاً وثبااتً وتوفيقاً وسداداً.
اثنياً :أما ترددك فهذا من الشيطان ..أعاذان هللا وإايك منه؛ ألن هذا يغيظه .وقد أقسم لرب العزة

واجلالل أن يغوي الناس أمجعّي حيث قال (فبعزتك ألغوينهم أمجعّي إال عبادك منهم املخلصّي) .

فاستعذ ابهلل قائماً وقاعداً من كيد الشيطان وتوهيمه وتلبيسه وتثبيطه؛ فهو العدو املبّي ..قال تعاىل
(إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا) .

اثلثاً :أتجيلك االلتزام حىت الزواج هو نوع من التسويف ليؤخرك الشيطان عن كسب اخلري ومجع
احلسنات ..مث األعمار بيد هللا فمن يضمن لك عمرك حىت تتزوج..؟!

رابعاً َُ :ابدر أخي الكرمي اباللتزام ،وهذا ال يعين أنك ستصبح إنساانً خمتلفاً ،وستقاطع الناس ،وتنعزل
عنهم!! بل مارس هواايتك ،وعالقاتك االجتماعية كما كنت ..ولكن حافظ على الصلوات يف وقتها،

وأكثر من ذكر هللا قائماً وقاعداً ،واستغفر هللا واستعذ به من الشيطان الرجيم ،وأد الرواتب وضع لك
مقداراً من القرآن تقرؤه كل يوم ..وجتنب املعاصي ..وإن غلبتك نفسك على شيء منها فبادر ابلتوبة
واالستغفار وأتبع السيئة احلسنة متحها (إن احلسنات يذهَب السيئات) .

خامساً :اسأل هللا التوفيق والثبات حىت املمات ،وعليك ابختيار الرفقة الصاحلة الناصحة اليت تدلك

على اخلري وتعينك عليه.
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أريد أن أحتجب
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار
إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1423-11-8

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان فتاة مل أكن متنقبة مما جعلين غري مراتحة ،املهم أنين قررت أن أتنقب ولكن مشكليت اآلن أنين

أعترب من الصغريات يف العائلة ،وفوق ذلك ال توجد واحدة من عائليت تلبس النقاب فهل من املمكن
نصيحيت وتشجيعي؟

اجلواب

األخت الكرمية:

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

-1حقاً إن الفتاة سليمة الفطرة إذا مل تكن متحجبة احلجاب الشرعي فإهنا تكون غري مراتحة وهذا

ألن طاعة هللا هي اليت جتلب الراحة والطمأنينة والسعادة قال هللا تعاىل "أال بذكر هللا تطمئن القلوب"

[الرعد ]28:وقال تعاىل" :من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة"

[النمل ، ]97:وأنت ابرك هللا فيك إذا داومت على الطاعات ستجدين األنس ابهلل ولذة طاعة هللا
أسأل هللا أن يرزقك حالوة اإلميان.
 -2أهنئك على هذا القرار املبارك وهذا يدل إنشاء هللا على الصدق مع هللا والعزم اجلازم على

االستجابة ألمره أتوجه إىل هللا أبمسائه احلسىن أن جيعل هذا القرار مفتاح خري عظيم لك يف الدنيا

واآلخرة.

 -3أخيت الفاضلة  -حرسك هللا.

إن أي أمر مل يعتد عليه اإلنسان يكون صعباً يف أوله لكن ذلك ينتهي عاجالً  -إن شاء هللا  -مع
التمرين واملراس وتعويد النفس وأان أوجهك إىل فعل ما يلي:

أوالً :الدعاء  ...عليك بدعاء هللا  -عز وجل  -أن يسهل عليك هذا األمر وأن يرزقك الرغبة

الصادقة فيه والثبات عليه ،واعلمي أن من استعان ابهلل صابراً أعانه هللا ،وهللا علمنا أن نستعّي به

فقال (إايك نعبد وإايك نستعّي) [الفاحتة ، ]5:فعليك ابلدعاء بصدق وإحلاح فقويل مثالً "اللهم أعين

على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" أمحد ( )22119أبو داود ( ، )1522والنسائي ()1303

"،اللهم اهدين ويسر اهلدى يل" الرتمذي ( )3551وأبو داود ( )1510وابن ماجة ( )3830وأمحد

(" ، )1997اللهم اهدين ألحسن األعمال واألخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين
سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت" مسلم (. )771

اثنياً -تذكري دائماً األجر العظيم يف احلجاب الشرعي وكيف يفتح هللا لك ابب احلسنات وتذكري
مثرة احلجاب يف الدنيا :طهارة وعفاف وسعادة وهناء.
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اثلثاً -تذكري دائماً أنك لست وحدك على هذا الطريق بل عليه ماليّي املسلمات الصاحلات يف هذا
الزمان ويف ما مضى من األزمنة بل هو طريق أمهات املؤمنّي وطريق الصحابيات اجلليالت  -رضي

هللا عنهن  -وهن الاليت ملا نزلت آية احلجاب شققن مروطهن فاختمرن هبا (واملرط :مثل املسفع)

فلما خرجن من بيوهتن خرجن كأهنن الغرابن من األكسية (أي :املالبس) انظر أبو داود ()4102
فهنيئاً لك حّي سلكت طريق الذين أنعم هللا عليهم ابهلداية طريق الصاحلّي والصاحلات وامسعي اآلية
التالية (اهدان الصراط املستقيم ،صراط الذين أنعمت عليهم) [الفاحتة[ ]706:الصراط هو:

الطريق] "والذين أنعمت عليهم :هم املذكورون يف قوله تعاىل" :ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع

الذين أنعم هللا عليهم من النبيّي والصديقّي والشهداء والصاحلّي وحسن أولئك رفيقا" [النساء]69:

.
رابعاً -تذكري دائماً أن املرأة املتربجة واملتكشفة مذمومة يف الشرع قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم
" -شر نسائكم املتربجات" حديث صحيح رواه البيهقي ،وتذكري أن من يعصي هللا  -عز وجل -

معرض لعقابه قال هللا  -عز وجل " -ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله انراً خالداً فيها وله

عذاب مهّي".
 -4أخيت الكرمية وفقك هللا :ال تبايل بكونك من الصغريات يف العائلة فإن الصغري قد يسبق الكبار
إىل اهلداية مث إىل اجلنة كما أسلم عدد كبري من الصحابة الصغار  -رضوان هللا عليهم  -قبل آابئهم
وأمهاهتم والكبار من أقوامهم ،وعليك ابلثبات والصرب كما عليك التزام األدب مع الكبريات حىت
يكن عوان لك وال يكن ضدك.

 -5أخيت الفاضلة :ثبتك هللا ال جتزعي أنك الوحيدة اليت تتحجبّي من عائلتك فمعك ماليّي
املسلمات كما ذكرت لك سابقاً ،مث إنك إن صربت كنت ممن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من

عمل هبا بعده.

 -6وأخرياً هذه وصااي أخرى لك:

 أقبلي على العبادات كقراءة القرآن والصالة واألذكار يكن ذلك عوانً لك وأنساً. -عليك ابلصاحبات الصاحلات واجلليسات التقيات يكن لك عوانً على الثبات.

 اقرئي الكتب الشرعية املناسبة لك يزيد إميانك وعلمك .أسأل هللا الكرمي العظيم أن يثبتك علىالطاعات كلها.
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زوجي ووالدي يرفضان احلجاب
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/2/2هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان امرأة ملتزمة بدين هللا -وهلل احلمد واملنّة -وكذلك لباسي شرعي ،وأمنييت أن أكمل لباسي

الشرعي ابلنقاب ،ولكين أجد معارضة من والدي وزوجي بشأن النقاب ،فماذا أفعل؟ مع العلم إين

حاولت إقناعهم ،فما احلل؟- .وجزاك هللا خرياً.-

اجلواب

إىل األخت الفاضلة - :حفظها هللا ورعاها -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :أمحد هللا محداً كثرياً على أن جعلك حريصة على االلتزام ابلدين ،ورزقك االلتزام ابللباس
الشرعي ،وهذا من فضل هللا عليك ،كما أهنئك على األمنية الطيبة ابكتمال التسرت واللباس

الشرعي ،واعلمي  -ثبتك هللا  -أن املسلم إذا متىن اخلري مث مل يستطع فعله فإن هللا  -عز وجل-
يكتب له األجر كأنه عمله.

اثنياً :فهمت من سؤالك أنك تسرتين مجيع البدن إال الوجه ،وأنت تريدين تغطية الوجه أيضاً ،ولكن
والدك وزوجك مينعانك من تغطية الوجه .أخيت الكرمية :أنصحك مبا يلي:

 -1الثبات على هذا احلرص على اكتمال التسرت ،واللباس الشرعي ،حىت إن مل تستطيعي العمل
فليبق احلرص يف قلبك؛ فلعل هللا أن يكتب لك التيسري يوماً ما.

 -2استمري يف حماولة إقناع والدك وزوجك ،وألجل ذلك ال بد أن تزيدي علمك الشرعي حىت
تكوين أكثر اقتناعاً وإقناعاً.
 -3احرصي كثرياً على الرفق فإنه وصية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواه البخاري

( )6030ومسلم ( )2165من حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -والرفق سبب يف الثبات على
اهلداية ،والرفق حيفظ لك املكتسبات واملنجزات بدالً من أن تضيع بسبب ترك الرفق ،والرفق هو
الذي يسهل لك كسب اآلخرين وإقناعهم مبا تريدين ،فالتزمي الرفق مع والدك وزوجك حىت

تستطيعي إقناعهم ،والتزمي الرفق مع األخوات احملجبات غري املنقبات ،واعلمي أهنن على خري

وصالح ،والتزمي الرفق مع نفسك فعوديها على اخلري ابلتدريج ،وال تتقدمي هبا خطوة إىل األمام إال

حّي تطمئين إىل عدم حصول مفسدة ،فتغطية وجه املرأة قد يكون سهالً وميسوراً يف بعض البالد،

فيجب على املرأة أن تسارع إىل االلتزام به ،لكنه يف بعض البلدان قد يكون عسرياً وصعباً جداً
فلترتفق املرأة املسلمة ولترتيث حىت يفرج هللا عنها ،وييسر هلا االلتزام بتغطية الوجه .أسأل هللا أبمسائه
احلسىن أن يسهل لك هذا العمل املبارك ،وأن جيعل والدك وزوجك ،وجمتمعك عوانً لك .وهللا أعلم.
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أريد أن أرتدي النقاب ولكن ...
اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز
مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/04/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان امرأة متزوجة وحمافظة -واحلمد هلل ،-وال أزكي نفسي ،أعيش حالياً خارج بلدي مع زوجي الذي

يدرس املاجستري ،منذ فرتة كنت ال أرتدي النقاب مع التزامي ولكين أخرياً قررت ارتداءه بعد مساعي

وقراءيت لفتاوى العلماء بضرورة تغطية املرأة لوجهها ،وزوجي وافق -واحلمد هلل-

املشكلة يف عائليت وعلى رأسهم أيب وأمي مل يوافقا على هذا القرار -وهو لبس النقاب-؛ ألنه برأيهم
سوف يفقدين وظيفيت وهي (طبيبة)  ،عند رجوعي لبلدي -إن شاء هللا -وحيث إن احلكومة هناك

قد ال تسمح بعملي وأان منقبة ،وال أنكر حماربة احلكومة هناك للتيار السلفي املستقيم ،وكذلك

مراقبتهم للعائالت امللتزمة ابملنهج السلفي ومضايقتهم.

أان يف حرية من أمري ،هذه األايم فلقد قالت يل أخيت أهنم حزينون من ضياع سنوات الدراسة يف

الطب ،وكذلك قالوا سوف تضطرين إىل كشف وجهك يف املطار ملعرفة هويتك ،فرددت أبنه لو
حدث هذا سوف يكون ضرورة والضرورات تبيح احملظورات ،وهي قاعدة فقهية معروفة ،وقالوا

كذلك إن ظروف احلياة صعبة وتلتزم مشاركتك لزوجك يف العمل ،وأان أعرف أن هللا هو الرزاق وال

أحد غريه ,أان ليس لدي رغبة يف ترك عملي لو أنه مل يتعارض مع املوانع الشرعية ،بل ابلعكس أريد

أن أخدم النساء امللتزمات الالئي يبحثن عن طبيبة ملعاجلتهن ،وأريد أيضاً أن يكون أيب وأمي راضيّي

عين متاماً ،خصوصاً أن عالقيت هبم مميزة ،ولكن يف نفس الوقت ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،
أان حائرة يف أمري ،أفيدوين أفادكم هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله -

صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي.-

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

إان نرى لك استمرارك يف لبس احلجاب ،وهو سرت وجهك عن أعّي الرجال مع احلشمة يف اللباس
واملظهر والعباءة.

وما حدث لك من معارضة والديك يف لبسه ،جيب أال تسمعي له؛ لقول النيب -صلى هللا عليه

وسلم -فيما صح عنه " ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا عز وجل " رواه أمحد ( )1098من حديث
علي  -رضي هللا عنه .-

ومع هذا ابذيل جهدك يف إقناعهم بضرورة لبس احلجاب ،وليكن ذلك ابللّي واللطف ،وهذا حيميك

من التعرض لك ابألذى أو الكالم البذيء من الرجال ،ومع ذلك فهو شيء خاص بك ،ال ضرر فيه
على أحد ،قويل ذلك هلما ،وأشعريهم ِ
أنك راضية بكل تبعاته ،وماضية يف ذلك ،بل لديك الرغبة
التامة يف مزاولة مهنتك الطبية ابلضوابط الشرعية ،حىت لو كلف األمر ترك العمل احلكومي ،والعمل

يف عيادات أهلية أو خاصة.

()11/20
وخذي ما قر ِ
أت أو ِ
مسعت من فتاوى العلماء وكالمهم حول وجوب لبس احلجاب ،وبينيه هلما أو
أمسعيهما إايه ،وليكن لزوجك نصيب من هذا العمل؛ حىت يعلم والداك أن األمر جممع عليه من
قبلكما ،وأنه ال جمال للرجوع فيه ،أو التفاوض يف التنازل عنه ،وما ذكرتيه من أنك قد تتعرضّي
لكشف الوجه يف بعض األحوال اضطراراً فهذا ال شيء فيه ،ولكن مع وجود حمرم لك مثل زوجك
أو ابنك أو أخيك أو والدك أو امرأة أخرى مثلك؛ حىت ال يتعدى األمر إىل غري الوجه ،فقد

تتعرضّي لشيء آخر مهّي.
ِ
ِ
يرزقك برمها ،وأيقين ابستجابة هللا لك
وعليك سؤال هللا  -عز وجل -أن يرضى والداك عنك وأن
وانتظري ،ولتكن عالقتك بوالديك بعد هذه النقلة يف حياتك أكثر من ذي قبل ،ومعارضتهما لك،
ال حتملك على سلوك تصرف مشّي معهما ،احسين صحبتهما ابملعروف قوالً وعمالً ،أليين هلما

القول ،واحرصي على إهدائهما اهلدية؛ كل ذلك كفيل أن تكوين مقبولة عندمها بل وحمبوبة لديهما،
بل آمرة انهية عليهما ،أسأل هللا تبارك وتعاىل أن يثبتك على دينه ،وأن مينحك الفقه فيه ،وأن يهيئ

لك من أمرك رشداً.
وهللا ويل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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أريد أن أعفي حلييت  ...ولكن!
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1426/05/15هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أان شاب حمب للخري ،وحمافظ على الصلوات ،ولكين أحلق حلييت ،ويراودين شعور أن أترك حلييت

سيتغري ويصبح غري مقبول عند الناس ،وخاصة
دون حلق ،ولكن أيتيين شعور آخر أبن شكلي
ه

أصدقائي ،فيا شيخ :كيف أجزم ابختاذ القرار السليم ،وأترك حلييت دون حلق؟ والسالم عليك ورمحة

هللا وبركاته.
اجلواب

أخي الفاضل سلمه هللا :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فأشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،وحرصك على أمر دينك ،وأرجو هللا أن جتد

منا النفع والفائدة ،مث إين أابرك لك حبك للخري ،وحمافظتك على الصالة ،وأسأل هللا يل ولك الثبات

إمياان وتقوى وفضالً ،وأنصحك أن جتزم إبطالق حليتك تعبداً هلل واتباعاً هلدي
على احلق ،وأن يزيدان ً
نبيك حممد -صلى هللا عليه وسلم -الذي كان يطلق حليته ،حىت إهنا كانت ترى من خلفه ،السيما

وقد أمران بذلك يف قوله" :قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ،خالفوا املشركّي" متفق على صحته ،وروى

مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس" ،فهذان احلديثان الصحيحان وما جاء يف معنامها كلها

تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ،وعدم التعرض هلا بقص أو حلق ،وعلى وجوب قص
الشارب.

وما قلت من أن ذلك سيغري شكلك ولو يكن فتأكد أنه سيكون إىل األحسن واألفضل ،السيما وأن

إطالق اللحى أصبح منتشراً -بفضل هللا -مع انتشار الصحوة واليقظة ،فما الذي مينعك أن تكون
مع قافلة املتمسكّي هبدي نبيهم-صلى هللا عليه وسلم -فتحظى برضا هللا وتوفيقه وإعانته.

مث اعلم أن رضا أصحابك ال يهم ،بل املهم رضا هللا عنك ،وقد جاء يف سنن الرتمذي ()2414

بسند صحيح ،أن معاوية -رضي هللا عنه -كتب إىل عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا تعاىل عنها -أن
علي ،فكتبت عائشة -رضي هللا تعاىل عنها -إىل معاوية:
اكتيب إيل كتاابً توصيين فيه ،وال تكثري ّ

سالم عليك ،أما بعد :فإين مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من التمس رضى هللا

بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس ،ومن التمس رضى الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس والسالم

عليك".

وأتكد أن رضا الناس غاية ال تدرك ،اليوم يرضون ،وغداً يسخطون أو العكس ،لكن ربك إذا أرضيته

طوع لك الناس ،وتذ ّكر أهنم لن يسألوا عنك يف قربك وأمام ربك ،وإمنا أنت املسؤول ،فأعد لذلك

السؤال جواابً وللجواب صواابً ،مث ملاذا ال تكون لك شخصيتك املستقلة اليت ال ختضع فيها لغريك
من الناس ،وإمنا لرب الناس؟

وامسع ماذا يقول اإلمام األوزاعي رمحه هللا( :عليك آباثر من سلف وإن رفضك الناس ،وإايك وآراء

الرجال وإن زخرفوه لك ابلقول)  .فتوّكل على هللا واعزم يف طاعة هللا ،واالقتداء هبدي نبيك حممد
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إبطالق حليتك ،واعلم أنه أمر مفرتض من الشارع احلكيم،

والواجب على املسلم أن ميتثل أمر هللا سبحانه ،وأمر رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وأن ينتهي

عما هنى هللا عنه ،ورسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وأن اخلري كل اخلري يف الطاعة ،وستجدها أحسن
ّ

ما يكون من هذه احلياة .وفقنا هللا مجيعاً لكل خري وطاعة ،وأعاننا على طاعته واتباع سنة نبيه-صلى
هللا عليه وسلم -والسالم عليكم.
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أعينونين على صالة الفجر
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1426/03/07هـ

السؤال

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلّي ،سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  ...وبعد:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،فضيلة الشيخ :أان شاب حديث عهد ابلتوبة ،وهناك أمور ال

أستطيع التغلب عليها ،فأان أعاين منها كثرياً ،يف بداييت كنت حمافظاً على قيام الليل وتالوة ما تيهسر
من القرآن ،وقد خف ذلك كثرياً لضيق الوقت بسبب اجلامعة ومواعيد حماضراهتا.

وهناك أمران مها أشد علي مما سبق ،أال ومها.

أوالً :الصالة تفوتين عندما أكون انئماً ،علماً أبنين أضبط املنبه ،وأستقيظ ألقفله ،وأكمل نومي.

اثنياً :التدخّي (فلم أستطع تركه) .

فأريد منك -فضيلة الشيخ -نصحي وإرشادي إىل طريق احلق والصواب ،ودعواتك يل ابلثبات

واإلصالح .والسالم خري ختام.
اجلواب

شكرا على سؤالك وحرصك وحسن ظنك أبخيك ،كما نشكر لك مواصلتك على موقعنا ،ونرجو
ً

هللا أن نكون من املتناصحّي فيه ،مث إين أابرك لك توبتك ورجوعك إىل هللا ،وأبشر مبا يسرك إذا ما

ثبت على توبتك ،فإن هللا حيب التوابّي ،ويفرح بتوبة عبده ويتقرب منه بقدر تقرب عبده منه ،إال أن

األمر يتطلب من العبد ثباات وصربا وإصرارا لذلك ،وحىت يفوت إبليس علينا فضل التوبة والرجوع إىل
هللا يزيد من فتنته للعبد ،ويهون عليه املعصية ،ويرغبه فيها ،ويزهده يف الطاعة ،وهي معركة ال تقف

وال تنتهي حىت يوضع العبد يف قربه ،وبقدر ما تتصور حقيقة املعركة تفوت على الشيطان جهده يف
جعلك ضحية من ضحاايه ،واألمر يتطلب منك جهدا مضاعفا للحفاظ على مكتسبات التوبة،

ويتطلب منك حذرا وفطنة من كل ابب يفتح أمامك تكون عاقبته سوءا ،ولذلك أنصحك أبمور

لعلها تكون سببا يف تقوية إميانك وتثبيت توبتك ،ومنها:

( )1أكثر االستعانة ابهلل عز وجل ،فإنه وحده هو املعّي على اإلميان والطاعة.
( )2أكثر من قولك اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك.
( )3اكثر من الدعاء يف أن يشرح هللا صدرك ،وينور قلبك ،ويزيدك إمياان وخريا وطاعة.

( )4اصحب األخيار والصاحلّي ،فإهنم صمام أمان لك من كثري من السوء والشر والفساد.
( )5اهجر أصحاب السوء واألماكن اليت كنت تعصي هللا فيها سابقا ،وإن استطعت أن تنتقل من
البيئة اليت أنت فيها إىل بيئة أخرى صاحلة فافعل ،فإهنا مهمة لثبات العبد.

( )6اقرأ كثريا يف سري الصاحلّي والسلف ،فإهنا من أعظم الزاد.
( )7من مبكرا ما استطعت إىل ذلك سبيالً ،مث استعن ابآلخرين يف إيقاظك للصالة.

( )8ال جتعل املنبه قريبا منك ،بل اجعله يف مكان بعيد؛ حىت تضطر للقيام له ،مث ال تعد للنوم بعدها
( )9ذكر نفسك خبطورة املعصية مهما كانت ،فإن هلا أثراً سيئا على العبد عاجال وآجال.

( )10أكثر من حضور جمالس الذكر واملوعظة ،ومساع أشرطة املشايخ والدعاة ،فإهنا سياط القلوب.
( )11عليك ابستشارة أهل العلم فيما خيص بعض األمور اليت تطرأ عليك ،حىت تكون على بينة من

أمرك ،وختاما أدعو هللا لك ابلتوفيق والسداد والثبات واإلميان والتقوى ،وآمل مواصلتنا لنحقق املزيد
من التناصح والتآخي ،وشك ًرا مرة اثنية على رسالتك.
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فوجئت بتناقضات الساحة الدعوية
اجمليب سعد بن عبد هللا املاجد
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1426/01/20هـ

السؤال

مشكليت أين التزمت قبل سنة ،وكنت أعتقد أن أهل االلتزام ملة واحدة ،مث بدأت ابإلنرتنت ،وأاتبع

بعض املواقع اليت كنت أحسبها إسالمية ،وإذا هبا وضعت للنيل من الدعاة ،واألعجب أن الذي
يكتب هبا مشايخ ،وأان اآلن ساخط على اجملتمع ،وف هكرت ابلعدول عن االلتزام .فما نصيحتكم يل؟.
اجلواب

سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد.
فاعلم -اي أخي الكرمي  -أبنك حديث عهد ابالستقامة ،والرجوع إىل هللا حيتاج إىل فقه يف الدين،
حىت تعبد هللا على بصرية.

البعض من الشباب يف أول أايم استقامته يريد تغيرياً جذرايً لكل ما هو حادث يف العامل من تسلط
األعداء على املسلمّي ،كما هو حادث ،ويريد مجع املسلمّي يف صف واحد دون علم مبذاهبهم

العقدية والفكرية وغريها.

نعم ..التغيري يريده كل مسلم ،لكن هللا خلق الشر واخلري ،واإلميان والكفر ،فيحتاج ذلك إىل صرب
ومصابرة يف جهاد النفس على الطاعة ،وجهاد للشيطان حىت ال يتسلهط على اإلنسان ،وكذلك
شياطّي اإلنس واجلن حيتاجون إىل جماهدة ومراغمة حىت تكون الطاعة واخلشية هلل سبحانه وتعاىل.
واحلاصل أن كل ما سبق حيتاج إىل تفقه يف الدين مما يورث اإلميان وخشية هللا تعاىل ،فال يُباىل بعد
ذلك ابلشر وأهله ،ويقام شرع هللا ،وال خياف يف هللا لومة الئم.

-قضية ما حيدث يف اإلنرتنت من حوارات ساخنة بّي الشباب ليس دليالً على اخلالف بّي

املسلمّي ،فهذه األشباح اجملهولة ال متثل واقع املسلمّي ،ففيهم املفرط وفيهم اجلاهل وفيهم الكائد،

ولذا فإن املعترب من اخلالف ما كان بّي أهل العلم والبصرية.

وإذا حدث خالف بّي معروفّي بّي املسلمّي يف مواقع معتربة ،فاعلم أبن كالً يؤخذ من قوله ويرد إال
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقد عصمه هللا تعاىل فيما يبلغ من هذا الدين.

كما أن اخلالف قد يكون مرده قلة العلم ابملسألة ،أو مبا جاء فيها من نصوص شرعية ،أو االختالف
يف حديث هو عند قوم ضعيف ،وعند آخرين صحيح  ...هذا عند أهل العلم وطالبه ،أما غريهم
فاالختالف ينشأ يف العادة لشبهة أو شهوة ،فإذا ختلصوا منها كان الرجوع للحق والتوبة؛ والعود

محيد.

 -أيضا إذا مل يكن عندك حمصلة علمية ابالختالف ،وما يطرح يف ساحات اإلنرتنت فعليك جتنبه،

فليس متابعة ذلك من الدين يف شيء ،بل قد يعلق يف ذهنك بعض شبههم واختالفهم فتشاركهم

ضالهلم (والعياذ ابهلل) .

 ويف اخلتام أوصيك أبمور منها: -1مصاحبة األخيار من املستقيمّي على طاعته.

 -2اجللوس إىل حلق العلم ،والتفقه يف دين هللا على العلماء الراسخّي.
 -3مساع الدروس واألشرطة النافعة اليت تدل على اخلري وتنهى عن الشر.
 -4السعي حلفظ شيء من القرآن الكرمي

 -5إقامة العبادات التطوعية مثل :السنن الراتبة ،صيام االثنّي واخلميس من كل شهر ،صيام ثالثة
أايم من كل شهر ،القيام لصالة الليل ،احملافظة على صالة الوتر ،مساعدة املساكّي والفقراء.
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 -6التخلق ابألخالق احلميدة :من صدق احلديث ،والوفاء ابلوعد والعهد ...
 -7دعاء هللا  -عز وجل -بيا ِّ
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ،ويف احلديث عن عبد هللا
بن عمرو بن العاص -رضي هللا عنهما ،-يقول إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إن

قلوب بين آدم كلها بّي إصبعّي من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء" ،مث قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" رواه مسلم (. )2654

 -8عدم تضييع الوقت فيما ال ينفع ،فالوقت عمرك فأىن تضيعه؟

 -9عدم القنوط واليأس من رمحة هللا تعاىل ،فإن هللا تعاىل معل كلمته وانصر دينه بعز عزيز أو بذل

ذليل ،ففي احلديث عن متيم الداري قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :ليبلغن هذا

األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل

ذليل عزا يعز هللا به اإلسالم وذال يذل هللا به الكفر" .وكان متيم الداري يقول :قد عرفت ذلك يف
أهل بييت لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز ،ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل
والصغار واجلزية) رواه أمحد يف مسنده (. )16509

 -10يفيدك قراءة الكتب اليت عاجلت هذه القضية ،مثل كتاب تصنيف الناس للشيخ بكر أبو زيد،
أو مقالة بيين وبّي ابن جربين وهي منشورة يف هذا املوقع.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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مشكالت يف الرحالت اجلماعية
اجمليب على صاحل اجلرب
مدير مركز اإلشراف الرتبوي ابلبدائع

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1426/01/13هـ
السؤال

حنن جمموعة من الشباب القائمّي على نشاط صيفي إسالمي ،وقد بدأان يف النشاط منذ بداية
الصيف ،مث ظهر لدينا بعض املشاكل عند بعض الطالب يف هذا النشاط ،وخصوصاً بعد رحلة العمرة
اليت ذهبنا إليها؛ حيث اكتشفنا أن بعض الشباب مشغول ابملعاكسات يف األسواق وإضاعة األوقات
فيما ال فائدة فيه؛ وألجل ذلك ف هكران يف إيقاف النشاط ،فما رأيكم وما احللول املناسبة ملثل هذه

املشاكل؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد-:

أوالً :شكر هللا جهودكم مع الشباب تربيةً وتعاهداً وغرساً.
اثنياً :يظهر يل أن برانمج الرحلة مليء بفجوات الفراغ ،وال خيفى ما يصنعه الفراغ.

اثلثاً :الرحلة اليت يشارك فيها جمموعة من الشباب -أقل التزاماً -حتتاج إىل برجمة جادة ومدروسة
بعناية ،حىت ال حيصل مثل هذا.

رابعاً :أعتقد أن رحلةً مثل هذه حتتاج إىل ختطيط دقيق ،حىت لو تطلب األمر االستشارة ،ومن مث

حتتاج إىل تنفيذ جاد ومتابعة.

خامساً :يستحسن يف هذه الرحلة أن توضحوا ألفرادها حرمة البيت احلرام ،وأن ....وأن ....حىت

تقع هيبة البقعة يف نفوسهم.

سادساً :التفكري يف إيقاف النشاط ليس حالً وإمنا هو هروب ال داعي له ،فاصربوا أعانكم هللا فما ال
يدرك كله ال يرتك جله ،وأاثبكم هللا على جهودكم.

سابعاً :يفرتض  -أيضاً  -أن ننتقي من يشرف على الرحلة بعناية.

اثمناً :ربط أفراد الرحلة ابحلرم عن طريق برانمج القرآن الكرمي وختمه.

اتسعاً :أشعروا أفراد الرحلة أبنكم محلة رسالة يف كل مكان ويف هذا البلد ،إذا رأيتم من وقع يف
خمالفات شرعية .وفقكم هللا.
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أريد أن أهتدي ولكن
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية
التاريخ 1425/12/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد التكرم منكم وأريد حالً ،أان شخص أريد أن أهتدي هلل ،لكن ال أعرف كيف ،كل ما أبدأ أصلي

يوسوس يل الشيطان وأترك الصالة ،فمرت علي مدة ما دخلت فيها املسجد حوايل أربع سنّي ،وأريد

حالً عاجالً لو تكرمتم.

اجلواب

أخي الفاضل -سلمه هللا :-وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:

فأشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،وحرصك على أمر دينك ،وأرجو هللا أن جتد

مين النفع والفائدة.

أوالً -أحب أن أهنئك على االعرتاف ابلتقصري يف حق ربك ،وشعورك ابلذنب فإن هذا يعد أول

خطوة صحيحة لتغيري الذات من حال سيئ إىل حال حسن ،ال سيما إذا اتبع ذلك خبطوات عملية
جادة لالستقامة والصالح ،وحنمد هللا -تعاىل -أن حبّب إليك اهلداية وتلك نعمة عظيمة تتطلب من

صاحبها رعايتها واحلفاظ عليها.

اثنياً :من اخلطأ أن تسيء الظن بنفسك وأنك لن تلتزم حقيقة ،على العكس أنت مهيأ كثرياً لاللتزام،
وفيك خري كثري ،وإبمكانك أن تكون من خري الناس إذا صدقت مع هللا وأقبلت عليه بفعل ما حيب

وترك ما يبغض ويكره.

اثلثاً :عليك بكثرة الدعاء والسؤال واللجوء إىل هللا أن يصرف قلبك إىل طاعته بصدق ،وأن يعلق
قلبك به سبحانه ،وأن يعينك على االستقامة احلقة.

رابعاً :اعلم أن النجاة يف الدنيا واآلخرة والتوفيق والسداد متوقف على مدى استقامتك على دين هللا

تعاىل ،وقد أمر هللا -عز وجل -عباده ابالستقامة يف غري ما موطن يف كتابه للتأكيد على وجوهبا

وأمهيتها يف حياة املسلم ،قال تعاىل" :فاستقم كما أمرت ومن اتب معك" [هود ، ]112:وقال:

"فاستقيموا إليه واستغفروه" [فصلت ، ]6:وقال يف بيان عاقبة االستقامة" :إن الذين قالوا ربنا هللا مث

استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا ابجلنة اليت كنتم توعدون" [فصلت]30:
 ،فذ ّكِر نفسك هبذا لتتقوى على االستقامة اجلادة ،ومن تلك االستقامة أداء الفرائض والواجبات.

خامساً :تذ هكر عاقبة الذنب على صاحبه ،فإن له شؤماً قد يكون مدمراً حلياة اإلنسان وآخرته،

فاحذر االستهانة به ،خاصة التهاون أبمر هللا -تعاىل -ال سيما الصالة؛ فإهنا عمود الدين وال حظ

لإلنسان يف دين اإلسالم إذا مل يصل.

سادساً :مث ماذا لو كان عاقبة ذنوبك أن هللا قلب حبك للهداية إىل كرهك هلا ،ماذا أنت فاعل؟ قد
يصل بك األمر إىل اخلروج من الدين ابلكلية ،أال يسوؤك أن ينقلب قلبك إىل ذلك ،وتكون من
الذين بدلوا نعمة هللا عليك كفرا ،وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟.
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سابعاً :أكثر من ذكر أحوال القرب واآلخرة ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم; كما عند الرتمذي
( ، )2307وابن ماجه ( ، )4258والنسائي ( ، )1824وابن حبان ( )2992عن أيب هريرة -
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أكثروا ذكر هاذم  -ابلذال وهو

القاطع  -اللذات املوت" ،وقوله صلى هللا عليه وسلم ;-كما يف صحيح ابن حبان ( )2993عن
أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أكثروا ذكر هاذم اللذات فما
ذكره عبد قط وهو يف ضيق إال وسعه عليه وال ذكره وهو يف سعة إال ضيقه عليه".

قال العلماء :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم
اللذات ،ومفرق اجلماعات ،ومؤمت البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور

أموات املسلمّي ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه،

ويستصرخ هبا على فنت الشيطان وأعوانه ،فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه

فذاك ،وإن عظم عليه ران قلبه واستحكمت فيه دواعي الذنب ،فإن مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور
أموات املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ما ال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري،

وقائم له مقام التخويف والتحذير.

اثمناً :حاول االطالع الكثري على أحوال املسلمّي املضطهدين واملشردين واملعذبّي والفقراء

واملساكّي الذين يتعرضون للحروب والقهر والظلم من أعداء املسلمّي ،مث حاول أن تساهم يف

التخفيف عليهم والسعي يف إعانة القريبّي منهم لك يف بلدك أو حولك ،فإن يف ذلك عالجاً للقلب

وإيقاظاً له.

اتسعاً :ال تفرت من مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري؛ فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا نفع.

عاشراً :اصحب الصاحلّي القانتّي الطيبّي؛ فإهنم عون بعد هللا على النفس األمارة ابلسوء ،وقد قال
ِ
"و ْ ِ
اك َع ْنـ ُه ْم
ين يَ ْدعُو َن َرههبُ ْم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ
سَ
تعاىلَ :
ك َم َع الذ َ
اص ْرب نَـ ْف َ
تُ ِري ُد ِزينَةَ احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان َواتهـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطاً" [سورة
الكهف]28/18 :
احلادي عشر :أكثر من قولك( :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم) مع استشعارك للحاجة إىل

هللا يف دفع هذا الضعف والتهاون بدينك.

الثاين عشر :التزم حبلقة حتفيظ للقرآن الكرمي ،واحفظ ما يتيسر لك من كتاب هللا -عز وجل -فإهنا

جملس من جمالس الذكر اليت تصقل القلب وحتيي الروح ،وجتعلك أكثر حباً هلل ورسوله  -صلى هللا

عليه وسلم -ولدينه ،وفيها سبب لنجاتك فتدارك أمرك وفقك هللا.

الثالث عشر :من الضروري أن تقرأ يف فضل الصالة وكيفية احملافظة على أدائها يف أوقاهتا ،ولذلك

وسائل معينة ومنها:

 -التذكري دائماً وأبداً مبا ورد من النصوص الشرعية املرغبة يف الصالة وبيان فضلها؛ ألن ذلك مما

يعطي النفس دفعة قوية ألدائها ،والنصوص يف ذلك كثرية جداً ،وسأذكر بعضها وأنصح مبراجعة

كتاب الرتغيب والرتهيب لإلمام املنذري؛ فإنه مفيد جداً يف هذا األمر.
نصوص يف الرتغيب يف أداء الصالة واحملافظة عليها:
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 أخرج الشيخان عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه مسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:"أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء! قالوا :ال
يبقى من درنه شيء ،قال" :فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا هبن اخلطااي" البخاري ()528

ومسلم (. )667

 وأخرج البخاري ( ، )527ومسلم ( )85عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :سألت النيب-صلى هللا عليه وسلم -أي العمل أحب إىل هللا؟ قال" :الصالة على وقتها" ،قال :مث أي؟ قال" :مث

بر الوالدين" ،قال :مث أي؟ قال" :اجلهاد يف سبيل هللا".

 -وأخرج مالك ( ، )270وأبو داود ( ، )1420والنسائي ( ، )461وابن حبان يف صحيحه

( )1732عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
"مخس صلوات كتبهن هللا عز وجل على العباد فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيئاً استخفافا حبقهن

كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة ،ومن مل أيت هبن فليس له عند هللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء
أدخله اجلنة".

 -وأخرج اإلمام أمحد ( ، )14662والرتمذي ( )4بسند حسن عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا

عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مفتاح اجلنة الصالة ،ومفتاح الصالة الوضوء".
 -وأخرج الطرباين يف األوسط ( )1859بسند حسن عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم" :أول ما حياسب العبد عليه يوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله ،وإن فسدت
فسد سائر عمله".

واألحاديث يف ذلك كثرية جداً.
نصوص يف الرتهيب من التفريط يف الصالة:

 -أخرج مسلم ( )82عن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :بّي الرجل وبّي

الكفر والشرك ترك الصالة".

 -ويف الرتمذي ( )2616عن معاذ رضي هللا عنه عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-رأس األمر

اإلسالم وعموده الصالة" ،فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال يقوم الفسطاط إال به وال يثبت
إال به ،ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ومل يثبت بدونه.
 -وأخرج أمحد ( ، )22937والرتمذي ( ، )2621وابن ماجه ( ، )1079والنسائي ( )463بسند

صحيح عن بريدة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن العهد الذي
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر".

 -وأخرج أمحد ( )27364وغريه بسند حسن عن أم أمين -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -قال" :ال ترتك الصالة متعمداً ،فإنه من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة هللا

ورسوله".

 وقال عمر رضي هللا عنه( :الحظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة) أخرجه مالك (. )84 وقال سعد وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما قاال عن الصالة( :من تركها فقد كفر) .ٍ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهمَ -ال يَـرْو َن َش ْيـئًا ِم ْن ْاألَ ْعم ِ
صلهى ه
ال
 وقال عبد هللا بن شقيق َكا َن أ ْاب ُحمَ همدَ -
َص َح ُ
َ
َ
َ َ
ص َالةِ " أخرجه الرتمذي ( ، )2622وقال أبو أيوب السختياين ترك الصالة كفر ال
ري ال ه
تَـ ْرُكهُ ُك ْف ٌر غَ ْ َ

خيتلف فيه ،وذهب إىل هذا القول مجاعة من السلف واخللف ،وهو قول ابن املبارك وأمحد وإسحاق.

واألحاديث يف ذلك كثرية.
مين علي وعليك ابهلداية والرشاد والسداد والثبات على احلق ،وان ميأل قليب
وإين ألتوجه إىل هللا أبن ّ
وقلبك إمياان وتقوى ،وأن يهدينا سواء السبيل إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.
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أىن يل اهلداية وهذه بيئيت
ه

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1425/11/27هـ

السؤال

األخ الكرمي مشرف النافذة :أان شاب عمري  17سنة ،واملشكلة أين ال أعرف ماذا أفعل ،هناك
أمور كثرية يف حيايت تداخلت ،وضغوط تشابكت ،حىت ما عدت أعرف ماذا أفعل ،من احملتمل أهنا

مشاكل (مراهق)  ،ولكن هي تزعجين ،أريد أن أكون على قدر من الدين ،ولكن مشكليت أن من

حويل ال يساعدين ،فأان ال أمسع األغاين ،رغم أين أحب مساعها إال أنين عندما أذهب مع صديق يف
مثال أجده يسمع األغاين ،فأنصحه فال يستجيب ،وال ينفع معه احلوار ،حاولت مساع
السيارة ً

األانشيد ،ولكين أ ََم ّل منها ،وأعرتف أين لست على قدر من الدين ،لقد فعلت أشياء سيئة وندمت
أحياان تشتاق لبعضها .أهوى احملاداثت يف الكمبيوتر ،وأان
عليها ،وأحاول اإلقالع ،ولكن نفسي ً

كثريا يف اخليال ،فكرت يف الزواج،
إنسان عاطفي جدًّا ،وأكتب الشعر وبعض القصص ،وأعيش ً

ولكن من ترضى بشاب يف السابعة عشرة؟ وأظن هذا األمر غري قابل للنقاش مع اآلخرين .متفوق يف
دراسيت ،وأمتىن لو أكملت دراسيت يف اخلارج عن طريق بعثة ،ولكن أعرف أين لن أحقق أحالمي،

صدقين ال أدري ماذا أقول ،الواقع من حويل فاسد ،وال يوجد أانس طيبون ،وقد نصحين من هم
أيضا :إذا مل
أكرب مين سنًّا أبال أجامل ،وقالوا :لكي تعيش ال بد أن ختادع وتكذب وتغش ،وقالوا ً
تتعلم حمادثة الفتيات فسوف هترب زوجتك منك ،ولن حتبك!

جاها ،أريد حياة هانئة هادئة سعيدة ،فهل تراين
ماذا أفعل؟ هل أطلب املستحيل؟ ال أريد ً
أمواال ،وال ً
طلبت ما مل يطلب؟ وقد أعجبين قول املتنيب:

رماين الدهر ابألرزاء حىت . . . .فؤادي يف غشاء من نبال
صال على النِّ ِ
صال
سرت النِّ ُ
وصرت إذا أصابتين سهام . . . .تك ه
أرجو نصحك وجزاك هللا كل خري.

اجلواب

أخي الكرمي :أشكر لك ثقتك وصراحتك ،وأسأل هللا تعاىل أن يرينا وإايك احلق ًّ
حقا ويرزقنا اتباعه،

ملتبسا علينا فنضل ،كما أسأل هللا أن جيعلنا وإايك
ويرينا الباطل ً
ابطال ويرزقنا اجتنابه ،وال جيعله ً
هداة مهتدين غري ضالّي وال مضلّي ،مفاتيح للخري مغاليق للشر ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

عزيزي :قرأت رسالتك الطويلة أكثر من مرة ،وتعليقي عليها مبا يلي:

كثريا ما متر ابإلنسان مثل هذه الظروف ،ولكن جيب علينا-
ً
أوال :ما تعاين منه من احلرية أمر وارد ،و ً
لكي نتخلص منها -أن نضع لنا أهدافًا واضحة ،وحناول حتقيقها بنظام األوليات ،األهم فاألهم؛

حىت ال تتداخل األمور وتتشابك.

اثنيًا :رائع منك هذا احلس الديين ،وهذه اهلمة العالية ،وستجد -إبذن هللا -من يعينك على ما تريد

من االلتزام والتدين ،فاحبث اي صديقي عن مثل هذه الرفقة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه،
واستعذ ابهلل من شياطّي اجلن واإلنس ،ومن نزغات الشيطان وتوهيمه.
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اثلثًا :ابلنسبة ملا وقت فيه من األخطاء ،فليس العيب أن خنطئ ،ولكن العيب -كل العيب -أن
نستمر يف أخطائنا ،وأذكرك حبديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليهُ " :ك ُّل ابْ ِن َ ه
ري
آد َم َخطاءٌَ ،و َخ ْ ُ
هوابُو َن" .أخرجه الرتمذي ( )3499وابن ماجه ( . )4251فحاول -اي أخي -أن تبادر
اخلَطهائِ َ
ّي التـ َ

"وأَتْبِ ِع ال ه ِ
سنَةَ متَْ ُح َها" .أخرجه أمحد ( )21354والرتمذي
عندما ختطئ -ابلتوبة واالستغفار؛ َ
سيّئةَ احلَ َ

( . )1987واحذر أن يومهك الشيطان أبنك قد أخطأت وأخطأت حىت ال يرجى منك خري قط،
قال تعاىل( :إِ هن ا ْحلسن ِ ِ
سيِئَ ِ
ات) [هود. ]114 :
َ ََ
ات يُ ْذه ْ َ
َب ال ه ّ
ابعا :أما عن حورات (الشات) فأخشى أن احلوار جير احلوار ،والكلمة جتر الكلمة ،مث تنزلق يف
رً
مهاوي الردى ،فاحذر -اي عزيزي -وحاول أن تتجنب هذا األمر ،فأنت " َك َر ٍاع يَـ ْر َعى َح ْو َل ا ْحلِ َمى
ي ِ
ك أَ ْن يُـ َواقِ َعهُ " .مث أين إرادتك وعزميتك ،يف القدرة على التخلص من هذا األمر ،صدقين أن ما
وش ُ
ُ

يدور يف هذه احلوارات يف مجلته ضياع وقت وحياء ودين ،أما إذا مل تستطع جتنبها فعلى األقل ضع
لك هدفًا ساميًا يتلخص يف االطالع على بعض (املطوايت) و (الكتيبات) اهلادفة ،أو اليت حتتوي

"ألَ ْن يُـ ْه َدى
على بعض األوراد واألذكار ،واألدعية ،وحاول نشرها من خالل الشات ،ويف احلديثَ :
اح ٌد َخري لَ َ ِ
ك رجل و ِ
ِ
هع ِم" .أخرجه البخاري ( )2942ومسلم (. )2406
ك م ْن محُْ ِر النـ َ
ٌْ
ب َ َُ ٌ َ
أحياان ،ولكن العيب هو أن نستبيحها ونسيء
خامسا( :الرومانسية) ليست عيبًا ،بل رمبا كانت ميزة ً
ً
التعبري عنها ،وأقرتح عليك أن حتاول كتابة بعض القصص اهلادفة ،واخلواطر ،واملذكرات ،خاصة وأن
أسلوبك يف السرد مجيل ومعرب ،وخيالك خصب.

قادرا عليه من الناحية املادية واالجتماعية،
ً
سادسا :الزواج -اي عزيزي -مطلب شريف ،فإذا كنت ً

فال ترتدد ،وثق أن هللا سريزقك الزوجة الصاحلة ،أما إن كنت غري قادر فانتظر ،واصرب ،وما صربك إال

ابهلل.
سابعا :أهنئك على تفوقك ،وأمتىن لك االستمرار فيه ،خاصة يف السنة القادمة ،وهي سنة التخرج
ً

والشهادة -كما تقول -وأما ابلنسبة للدراسة اجلامعية ورغبتك الدراسة يف أمريكا ،فأقول -اي أخي:
ال تعرب اجلسر قبل وصوله ،انتظر ،ولكل حادث حديث ،أما رأيي الشخصي كأخ فإين أقرتح عليك

الدراسة هنا ،يف إحدى الكليات العلمية ،وستجد فيها -إبذن هللا -ما يغنيك ،وثق ثقة كبرية أبن
املقدر لك سيأتيك ،وما عليك إال فعل األسباب.

اثمنًا :الواقع -اي عزيزي -فيه بعض الفساد وفيه بعض الصالح ،وحنن على كل حال جزء منه نؤثر
فيه ،وقد نتأثر به.

صحيحا أن الطيبّي هم األغبياء ،فهناك رجال كثر طيبون جدًّا وليسوا أغبياء ،صدقين-
اتسعا :ليس
ً
ً
أحياان حبدود ،وال تعين اخلداع والغش والكذب
وأظنك منهم ،إن شاء هللا -وأما اجملاملة فمطلوبة ً

أب ًدا ،بل هي نوع من العرف االجتماعي احملبب غالبًا.
عاشرا :ابلنسبة ملن ربط لديك بّي جناحك يف الزواج املستقبلي وقدرتك على حمادثة الفتيات حاليًّا،
ً
فقد كذبك وخدعك ،وأومهك يف أمور ال توجد إال يف خميلته املريضة ،وهذا كله كالم ابطل ،وال

أساس له ،فاملستقبل يف علم الغيب ،والتوفيق من هللا.
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وأخريا :البكاء -اي عزيزي -نوع من التنفيس االنفعايل ،وهو رمحة من هللا ،ننفس به عن نفوسنا
ً

أحياان فال حتجبها ،وأطلق هلا العنان ،واستعن
ونرحيها من ضغوط احلياة ،فإذا شعرت برغبة يف البكاء ً
ابهلل وتوهكل عليه ،والتجئ إليه بصدق ،وستجد -إن شاء هللا -ما تريد ،وحتقق ما تصبو إليه ،وتذ ّكر

حاال ،ممن أصاهبم الزمن -حقيقة -ابألرزاء والنبال ،وتكسرت يف قلوهبم
دائما من هم أسوأ منك ً
ً
ِ
النصال ،وامحد هللا على كل حال.
صال على
النِّ ُ

ت ا ْجلَنهةُ
"ح هف ْ
وأما أمنيتك األخرية ،فهي مصداق حلديث املصطفى صلوات هللا عليه وسالمهُ :
ش َهو ِ
ات" .أخرجه البخاري ( )6487ومسلم ( . )2823وستجد -إبذن
ِابل َْم َكا ِرهَِ ،و ُح هف ْ
ت الن ُ
هار ِابل ه َ

هللا -يف احلالل ما يغنيك عن احلرام .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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والدي يرفض لبسي للنقاب
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/عقبات يف طريق اهلداية

التاريخ 1424/11/9هـ

السؤال

أريد لبس النقاب ،ووالدي يرفض ،ويقول يل :أان غري راض عنك ،هل عدم رضاه أوىل ابالتباع أم

النقاب؟ مع العلم أنه ال يستجيب لكالمي هنائياً ،هل لو لبسته وكان غري راض عين ،وال حيدثين،
وحصل أي شيء ،هل أان أمام هللا عاقة لوالدي؟ أرجو اإلجابة مع األدلة- .وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /خالد بن حسّي بن عبد الرمحن.

اجلواب:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هداان لإلميان ،وعلهمنا احلكمة والقرآن ،وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا ،إن ريب ملا
يشاء قدير ،والصالة والسالم على معلِّم الناس اخلري ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كثرياً.
إىل األخت أمة هللا :حفظها هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

سرين جداً حرصك على لبس احلجاب الشرعي (النقاب) زادك هللا عفة وحشمة ،وثبتك هللا على

دينه ،ولكن ساءين جداً موقف والدك منك ،والذي كان األجدر به أن يدفعك إىل ذلك ،ويشجعك

عليه ،بدالً من أن يقف أمامك حجر عثرة -نسأل هللا اهلداية.-

املهم اعلمي اي أمة هللا أن عدم موافقة والدك على لبسك للحجاب ال يؤثر عليك ،وأنت لست عاقة

له ،فاحلجاب أمر هللا وشرعه ،وطاعة هللا مقدمة على أي شيء ،لكن عليك أن ترفقي بوالدك،
واستمري يف بره ،وحتملي ما يصيبك من أذى يف سبيل ذلك ،وعليك ابلتزود ابلعلم الشرعي،

واعلمي أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق؛ كما ثبت ذلك عن املصطفى  -صلى هللا عليه

وسلم ،-فأطيعي والدك يف غري معصية هللا ،وإال فال طاعة له ،وال لغريه يف معصية هللا ،هذا وهللا
أعلم ،ونسأل هللا لنا ولك الثبات حىت املمات.
ونرفق لك مع هذه اإلجابة ملف خاص عن احلجاب ،وكل ما يدور حوله من شبهات ،وتساؤالت

مدعمة ابألدلة؛ فلعل يف ذلك نفعاً لك  -إبذن هللا تعاىل -واعرضي ذلك أيضاً على والدك؛ لعل هللا
أن يهدي قلبه للحق ،وأكثري من الدعاء ابلثبات واهلداية ،وادعي لوالدك كذلك ،هذا وصل اللهم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

http://www.islamtoday.net/hejab_f/index.htm
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خامساً :قضااي إميانية
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شفاؤها ..يف افرتاقنا!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/6/9هـ
السؤال

أخلص مشكليت ..يف أنين قبل فرتة أسقطت محلي بعد إسقاط سابق وأتزمت نفسياً لذلك ..حيث

أنين مل أجنب بعد!! ومررت بظروف صعبة جداً ..ويف تلك الفرتة مل يكن لدي أي صديقة تواسيين أو
تقف معي !!..مث تعرفت أبحد الصديقات ونشأت بيين وبينها عالقة محيمة وحب يف هللا ..فوقفت

معي وساعدتين يف أزميت ..وانتشلتين بعد هللا من كثري من مهومي وأحزاين وابتت يل عوانً يف ديين

ودنياي ..نتنا صح ونقرأ يف بعض الكتب الدينية .إىل هنا واألمور عادية.

ولكن ..فجأة تعبت صديقة سابقة هلا ..عالقتها معها متينة ..وذكرت هلا أن السبب هو أان !!!..ألين

استوليت عليها منها ..وأهنا تريدان أن نقطع عالقتنا معاً !!..وهللا يشهد أين مل أفكر يوماً ًُ ابإلساءة

إىل أي أحد ..فحاولنا أن ننقطع لبعض الوقت مراعاة لصحتها ..ولكننا عجزان ..فعدان إىل سابق

عهدان ..وعادت هي  -كما تقول  -إىل املرض !!!..والغريب أهنا تسمح لصديقيت أبن حتادث من
تشاء إال أان ..ومىت ما علمت أهنا كلمتين تغتم!!!

ماذا نفعل ..إهنا مل تعرف بعد معىن األخوة يف هللا ..وأان ال أريد أن أسبب أملاً ألي أحد ..ولكنين

بشر وال أستطيع أن اقطع عالقيت مع صديقيت ..فماذا أفعل ..إين حائرة جداً ..أفيدوين وجزاكم هللا

كل خري.
اجلواب

اشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..وإن يرينا وإايك احلق حقاً
ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وال جيعله ملتبساً علينا فنظل .إنه ويل ذلك والقادر عليه
ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :ابلنسبة إلسقاطك فاحلمد هلل على كل حال ..وصدقيين ال نعلم مجيعاً أين اخلري ..واخلرية فيما
اختاره هللا ..فهو ـ تعاىل ـ العامل القادر الرحيم ..وقد قرأت تقريراً مطوالً ذات يوم حول (اإلسقاط)

وفيه حقائق علمية كثرية وعجيبة مفادها ..أن كثرياً من حاالت اإلسقاط يكون اجلنّي فيها مشوهاً أو
يعرتيه نقص ما ..فيكون إسقاطه رمحة لوالديه ألنه لو اكتمل وولد على ما كان عليه ..لرمبا كانت

معاانهتما اكرب بكثري من معاانهتما بسقوطه قبل أن يكتمل ..فتبارك هللا أحسن اخلالقّي ..فاتكلي

عليه واجلأئي إليه ..وأحسين الظن به ..وأكثري من الدعاء واالستغفار قال تعاىل ]:فقلت استغفروا

ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنّي [.

اثنياً :زاد هللا ما بينك وبّي أختك يف هللا من حمبة ورمحة وتعاطف ..فأحسنا النية وال تسمحا ألي كان
أبن يؤثر على هذه العالقة ..وليكن بينكن الوضوح الدائم والشفافية والتضحية ..حىت ال جيد

الشيطان أعاذان هللا مجيعاً منه مدخالً ال فساد هذه االخوة.
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اثلثاً :ابلنسبة ملا تطالب به هذه الصديقة األخرى من قطع العالقة بينكما ..فليس من حقها ذلك

حتت أي مربر ..وجيب أال تستجيبا هلا ..ولكن حاوال أن تؤثرا عليها ابللّي والعطف حفظاً لصداقتها
املاضية  ...وتستقطباها لتكمل معكما املشوار معززة مكرمة هلا مالكن وعليها ما عليكن ..وال أبس

من أن ختتاري هلا هدية رمزية كعربون تواصل معها مع رسالة رقيقة تعربين هلا فيها عن مشاعرك

اإلجيابية جتاها ..وسعادتك مبعرفتها ..وذلك ابالتفاق مع صديقتك األوىل ..فإن قبلت تلك الصداقة

فاحلمد هلل وإن رفضت وأصرت على موقفها ..فال يستمع إليها ..ولن يصيبها إال ما كتب هللا هلا..
واكثرن من الدعاء هلا ابهلداية ..وعمقن من اخوتكن يف هللا ومجيل لو وضعنت لكن هدف ورسالة

تسعيان إىل حتقيقه يف التأثري على بعض الزميالت..وإهداء بعض املطوايت واألشرطة إليهن فلعل هللا

جيعل على يديكن اخلري ..فتفزن بسعادة الدارين .وال تستعجلن النتائج ..وفقكن هللا وسدد على
طريق اخلري خطاكن.
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احلب يف هللا عالماته وفضله وشروطه
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم
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التاريخ 1425/12/21هـ

السؤال

ما معين احلب يف هللا ،وكيف يكون وعندما أقول ألحد :إين أحبك يف هللا فماذا يكون أساس تعاملي
معه ،وكيف يكون التعامل؟ ما عالمات حب هللا يل؟.

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،وأصلي وأسلم على البشري النذير ،سيدان حممد وآله وصحبه أمجعّي،

وبعد

فإن احلب هو من أمسى وأرقى العواطف اإلنسانية ،فإذا توجهت هذه العاطفة النبيلة هلل تعاىل ،وكانت

هي حمور العالقات بّي املسلمّي ،ذللت كثرياً من الصعاب ،وأمثرت كثرياً من الثمار الطيبة يف حياة
األمة ،ولقد جاءت أدلة عديدة تؤكد هذا املعىن الكرمي ،وتبّي املكانة الرفيعة ملن أنعم هللا به عليه،

منها:

عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إن من عباد هللا ألانساً
ما هم أبنبياء وال شهداء ,يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكاهنم يف هللا" قالوا :اي رسول هللا,
ختربان من هم؟ قال" :هم قوم حتابوا بروح هللا ,على غري أرحام بينهم ,وال أموال يتعاطوهنا ,فوهللا إن
وجوههم لنور ,وإهنم على نور ,ال خيافون إذا خاف الناس ,وال حيزنون إذا حزن الناس .وقرأ هذه
اآلية" :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون" رواه أبو داود (. )3527

وقال عليه الصالة والسالم" :إن هللا تعاىل يقول يوم القيامة :أين املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف
ظلي يوم ال ظل إال ظلي" .رواه مسلم (. )2566

ويف حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله ذكر منهم" :ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه ,وتفرقا

عليه" أخرجه البخاري ( ، )660ومسلم (. )1031

واألخوة يف هللا ال تنقطع بنهاية هذه الدنيا ،بل هي مستمرة يف اآلخرة ,يقول تعاىل" :األخالء يومئذ

بعضهم لبعض عدو إال املتقّي" [الزخرف. ]67:

إن التحابب يف هللا واألخوة يف دينه من أفضل القرابت ,وهلا شروط هبا يلتحق املتصاحبون ابملتحابّي
يف هللا ,وفيها حقوق مبراعاهتا تصفو األخوة عن شوائب الكدر ونزغات الشيطان ,فبالقيام حبقوقها
يُتق هرب إىل هللا زلفى ,وابحملافظة عليها تنال الدرجات العال .ومن هذه احلقوق:

أوالً :احلب واملناصرة والتأييد واملؤازرة وحمبة اخلري هلم ,كما قال عليه الصالة والسالم" :ال يؤمن

أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" متفق عليه :البخاري ( ، )13ومسلم (. )45

اثنياً :التواصي ابحلق والصرب وأداء النصيحة ,واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,وتبيّي الطريق له،
وإعانته على اخلري ودفعه إليه ,يقول تعاىل" :والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا

الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب" [العصر , ]3-1:ويقول تعاىل" :واملؤمنون واملؤمنات
بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر" [التوبة. ]71:
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اثلثاً :القيام ابألمور اليت تدعو إىل التوادد وزايدة الصلة ,وأداء احلقوق ,قال عليه الصالة والسالم" :
ول هِ
ِ
اَّلل؟ قَ َ ِ ِ
ِ ِ ِ
اك
يل َما ُه هن َاي َر ُس َ
سلِّ ْم َعلَْي ِهَ ،وإِ َذا َد َع َ
ال :إ َذا لَقيتَهُ فَ َ
َح ُّق ال ُْم ْسل ِم َعلَى ال ُْم ْسل ِم ستٌّ :ق َ
فَأ ِ
ِ
س فَ َح ِم َد ه
ات
ض فَـ ُع ْدهَُ ،وإِ َذا َم َ
ص َح َ
س ِّم ْتهَُ ،وإِ َذا َم ِر َ
َج ْبهَُ ،وإِ َذا ْ
ك فَانْ َ
استَـ ْن َ
اَّللَ فَ َ
ص ْح لَهَُ ،وإ َذا َعطَ َ
فَاتهبِ ْعهُ " رواه مسلم (. )2162
رابعاً :من حقوق املسلم على املسلم :لّي اجلانب ,وصفاء السريرة ,وطالقة الوجه ,والتبسط يف

احلديث ,قال عليه الصالة والسالم" :ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" رواه

مسلم ( . )2626واحرص على نبذ الفرقة واالختالف .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ولو كان كل
ما اختلف مسلمان يف شيء هتاجرا ,مل يبق بّي املسلمّي عصمةٌ وال أخوة) .

خامساً :من حقوق املسلم على املسلم :داللته على اخلري ,وإعانته على الطاعة ,وحتذيره من املعاصي
َخاهُ ظَالِ ًما أ َْو
ص ْر ال هر ُج ُل أ َ
واملنكرات ,وردعه عن الظلم والعدوان ,قال صلى هللا عليه وسلم " :لْيَـ ْن ُ
ِ
ص ْرهُ" رواه مسلم (. )2584
وما إِ ْن َكا َن ظَال ًما فَـلْيَـ ْنـ َههُ فَِإنههُ لَهُ نَ ْ
ص ٌرَ ،وإِ ْن َكا َن َمظْلُوًما فَـ ْليَـ ْن ُ
َمظْلُ ً

سادساً :وتكتمل احملبة بّي املؤمنّي يف صورة عجيبة وحمبة صادقة عندما يكوانن متباعدين ,وكل منهما
يدعو لآلخر بظهر الغيب يف احلياة وبعد املمات ,قال صلى هللا عليه وسلم" :دعوة املرء املسلم

ألخيه بظهر الغيب مستجابة ,عند رأسه ملك موكل ,كلما دعا ألخيه خبري قال امللك املُوكل به :آمّي

ولك مبثل" رواه مسلم (. )2733

سابعاً :تلمس املعاذير ألخيك املسلم ,والذب عن عرضه يف اجملالس ,وعدم غيبته أو االستهزاء به,
وحفظ سره ,والنصيحة له إذا استنصح لك ,وعدم ترويعه وإيذائه أبي نوع من أنواع األذى ,قال

صلى هللا عليه وسلم" :ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً" رواه أمحد ( ، )23064وأبو داود ()5004

.

أما عن كيفية تعاملك مع من حتب يف هللا تعاىل فهو كالتايل:
(أ) من واجبات األخوة اإلسالمية إعانة األخ املسلم ومساعدته وقضاء حاجاته ,وتفريج كربته,

وإدخال السرور على نفسه ,قال عليه الصالة والسالم" :أحب الناس إىل هللا تعاىل أنفعهم للناس,
وأحب األعمال إىل هللا تعاىل سرور تدخله على مسلم ,أو تكشف عنه كربة ,أو تقضي عنه ديناً ,أو

يل من أن أعتكف يف هذا املسجد  -يعين
تطرد عنه جوعاً ,وألن أمشي مع أخي يف حاجة أحب إ ه
مسجد املدينة  -شهراً" رواه الطرباين يف املعجم الكبري (. )13646

(ب) احرص على تفقد األحباب واإلخوان والسؤال عنهم وزايرهتم ,عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " :أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى فأرصد هللا له على مدرجته

ملكاً ,فلما أتى عليه قال :أين تريد؟ قال :أريد أخاً يل يف هذه القرية ,قال :هل لك عليه من نعمة
ُّ
ترهبا؟ قال :ال ,غري أين أحببته يف هللا عز وجل ,قال :فإين رسول هللا إليك أبن هللا قد أحبك كما
أحببته فيه" رواه مسلم (. )2567
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وقال عليه الصالة والسالم" :من عاد مريضاً ,أو زار أخاً له يف هللا ,انداه ٍ
مناد أن طبت وطاب

وتبوأت من اجلنة منزالً" رواه الرتمذي ( ، )2008وابن ماجه (. )1443
ممشاك ه

عاشراً :تقدمي اهلدية واحلرص على أن تكون مفيدة وانفعة ,مثل إهداء الكتاب اإلسالمي ,أو الشريط

النافع ,أو مسواك أو غريه ,وقد "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويثيب عليها" رواه

البخاري (. )2585

أما عن عالمات حمبة هللا للعبد فهي كثرية خلصها الشيخ حممد بن صاحل املنجد كما يلي:

 -1اتباع هدي النيب صلى هللا عليه وسلم؛ قال تعاىل يف كتابه الكرمي "قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين
حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم" [آل عمران. ]31:

 -2الذلة للمؤمنّي ،والعزة على الكافرين ،واجلهاد يف سبيل هللا ،وعدم اخلوف إال منه سبحانه.
وقد ذكر هللا تعاىل هذه الصفات يف آية واحدة ،قال تعاىل " :اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن
دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنّي أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل هللا
وال خيافون لومة الئم " [املائدة. ]54:

يل
 -3القيام ابلنوافل :قال هللا عز وجل  -يف احلديث القدسي  " :-وما يزال عبدي يتقرب إ ه
ابلنوافل حىت أحبهه " أخرجه البخاري ( ، )6502ومن النوافل :نوافل الصالة والصدقات والعمرة
واحلج والصيام.
احلب ،والتزاور ،والتباذل ،والتناصح يف هللا.
ّ -4

وقد جاءت هذه الصفات يف حديث واحد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز
يف،
يف ،وحقت حمبيت للمتباذلّي ه
يف ،وحقت حمبيت للمتزاورين ه
وجل قال " :ح هقت حمبيت للمتحابّي ه

يف " .رواه أمحد ( )19438،22080و " التناصح " عند ابن حبان
وحقت حمبيت للمتواصلّي ه

( )577وصحح احلديثّي الشيخ األلباين يف " صحيح الرتغيب والرتهيب " ( 3019و  3020و
. )3021

 -5االبتالء ،فاملصائب والبالء امتحا ٌن للعبد ،وهي عالمة على حب هللا له؛ إذ هي كالدواء ،فإنهه
وإن كان ُم ّراً إال أنهك تقدمه على مرارته ملن حتب  -وهلل املثل األعلى  -ففي احلديث الصحيح " :إ هن
ِعظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإ هن هللا إذا أحب قوماً ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله

السخط " رواه الرتمذي ( )2396وابن ماجه ( ، )4031وصححه الشيخ األلباين.
سك عنه هو املنافق ،فإن هللا ُمي ِسك عنه يف الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه يوم
ه
وبّي أهل العلم أن الذي ُمي َ
القيامة.
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تريد اإلصالح بّي زميلتيها
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
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التاريخ 1425/11/13هـ
السؤال

السالم عليكم.
لدينا يف الفصل زميلتان متخاصمتان منذ فرتة طويلة ،فدخل رمضان ومل تتصاحلا ،أريد أن أصلح

بينهما ،ولكن عالقيت سطحية جدًّا معهما ،فالرجاء كتابة نص الرسالة؛ ألين أريد إرساهلا هلما ،وال
وجها لوجه ،ألهنما ستظنان أنين فضولية .وجزاكم هللا خري اجلزاء.
أستطيع مواجهتهما ابلنصيحة ً

اجلواب

ابنيت العزيزة :أشكر لك حرصك على إصالح ذات البّي ،فإن هذا يدل على صالحك واستقامتك

وأرى أن ترسلي هلما هذه الرسالة وهذا نصها:

أخيت الفاضلة :وفقها هللا ملا حيبه ويرضاه ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

إنين وإن كنت مقصرة يف نوعية الصحبة بيننا ،إال أنين أشعر أبمهية التواصل بكل وسيلة مىت وجدت
سبيال؛ حىت يكون لتعارفنا معىن.
إىل ذلك ً
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عزيزيت :إنين ومن خالل صليت بك وابألخت ،وإن كانت صلة عادية قد علمت مبا كدر خاطري

وأحزنين أن يكون بينكما هجران وقطيعة ،بل األدهى واألكثر أملًا استمرار هذه القطيعة رغم دخول
الشهر الكرمي الذي تطيب فيه نفوس املؤمنّي ،وتزداد صلتهم فيه برهبم ،وتزداد شوقًا إىل فضله

وهرواب من وساوس
قراب منه
ً
وإحسانه ،وذلك ابحلرص على فعل كل ما من شأنه أن يزيدهم ً

الشيطان -أعاذان هللا منه .قد تقولّي :وما شأنك أنت فيما حصل بيين وبينها ،السيما وأن عالقيت
بكما ليست ذات جذور عميقة ،فأقول معك حق يف هذا التساؤل إذا كنت ترين أن صليت على ما

هي عليه من الضعف معكما جمرد صلة إنسانية دنيوية ،جمردة من كل هدف أخروي ،أما أان فإنين

أشعر مهما كان نوع الصلة أبنين مسؤولة أمام هللا إذا مل أبذل جه ًدا لإلصالح بينكما رغبة يف ثواب

وقياما حبق الصحبة بيننا؛ ألن انقطاع الصلة بينكما ليس جمرد ترك كل
وأداء لواجب النصيحةً ،
هللاً ،

منكما صاحبتها ،بل هو معصية هلل ،ومنع منكما من وصول اخلري إليكما؛ ألنكما مسلمتان ويلزمكما

التقيد أبوامر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم -يف كل شأن من شؤون حياتكما ،بصفة عامة ،ويف

شأن هذه املشكلة بصفة خاصة ،أال تعلمّي -أيتها األخت -أن اهلجران بّي املسلمّي حمرم ما مل

يكن ألجل هللا إمنا ألمور دنيوية وعادية ،أال تعلمّي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد حرم ذلك
"ال َِحي ُّل لِمسلِ ٍم أَ هن يـ ْهجر أَ َخاهُ فَـو َق ثََال ٍ
ث " . . .احلديث .أخرجه البخاري ( )6065ومسلم
بقولهَ :
ْ
ُْ
َ َُ
ِ
املتهاج َرين هو الذي يسبق إىل قطع
املسلمّي
خري
(ّ . )2559
َ
وبّي عليه الصالة والسالم أن َ

اهلجران ،فيلقى السالم على صاحبه -انظر صحيح البخاري ( )6077وصحيح مسلم (- )2560

ويستأنف معه الصلة الطيبة ،وأال تعلمّي أن العمل الصاحل ال يرفع ملن هجر أخاه حىت يصطلح معه،

وأن هذا الشهر -الذي عم الدنيا بروحانيته -فرصة أن تسارع كل واحدة منكما إىل إغضاب
الشيطان وإرضاء الرمحن ،فتُسلِّم على أختها ومتسك بيدها لتودع هذه املشكلة؛ استجابة ألمر هللا
ورسوله صلى هللا عليه وسلم .وإنين آلمل منكما أن تتقيا هللا وتتغلبا على هوى النفس ،قال تعاىل:
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم) [األحزاب:
(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ً َ
ضى هُ َ َ ُ
َ
اخل ََ
ُ
. ]36

أعتذر جلرأيت ،ولكن احلق أنطقين فتقبلي مين.
أختك احملبة لك يف هللا
فالنة
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أريد األخوة يف هللا!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/10/11

السؤال

أرغب يف أخوة حقيقية يف هللا جمردة لوجهه تعاىل مع أخت تنبهين إذا غفلت وجتدد مهيت إذا فرتت،
وتسابقين املسري يف الطريق املستقيم ،ولقد عثرت على أخت مستقيمة  -أحسبها كذلك  -هلا مهة

عالية ،وهي تعرفين جيداً ودائماً كأهنا تريد أن أؤاخيها لكين أخشى أن أفاحتها وأقدم على هذه

اخلطوة فأندم أم ترى أن الوحدة أنفع للمؤمن؟

اجلواب

أخيت الكرمية ،أشكر لك ثقتك ،واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً
فنضل إنه ويل ذلك
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا
ّ
والقادر عليه .أما استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :أهنئك أخيت الكرمية على هذا اهلم وهذه اهلمة اليت تسمو بك إىل العلياء وإىل الرفعة يف الدارين

إن شاء هللا فاهلموم  -أخيت الكرمية  -بقدر اهلمم ..ويكفيك فخراً أن جعلت مطلبك يف الدنيا هذا

األمر ..زادك هللا ثبااتً وتوفيقاً ويقيناً.
اثنياً :احلمد هلل الذي وفقك فوجدت من تريدين ،فبادري يف مفاحتتها وال ترتددي إطالقاً ،ولن تندمي
إبذن هللا ،فمطلبك جليل وهدفك ٍ
سام .فلماذا الرتدد..؟! أظنه من الشيطان قاتله هللا .فاستعيذي
ابهلل منه قائمة وقاعدة ،وابدري مبفاحتة أختك ،وابدئي معها تلك الرحلة مستمدة من هللا العون

والتوفيق والسداد.

اثلثاً( :املرء على دين خليله  ) ...ال تنسي ذلك ..وال أبس من البحث عن أخرايت هلن نفس

املواصفات لتكوين رفقة صاحلة تتعاون على الرب واإلحسان .ومجيل لو وضعنت ل ُك ّن جدوالً مناسباً
للبحث أو للتدارس يف أحد املواضيع ونقاشها مع بعضكما حىت ولو عن طريق اهلاتف على أن يكون

هذا الربانمج متوافقاً مع ظروفكن وارتباطاتكن األسرية واالجتماعية.

رابعاً :تذكري  -أخيت الفاضلة  -أن الدين يسر ،وأن فضل هللا واسع ورمحته أوسع( .فبذلك
فليفرحوا هو خري مما جيمعون) .

ك ُُ هن بشكل أو
خامساً :احذرن مكائد الشياطّي من اجلن واإلنس؛ فقد يوجد من يسعى لإليقاع بِ ُ
وتدع هلا يف ظهر
آبخر ..فال تسمحن له بذلك ولتعذر كل واحدة أختها ،وتبحث هلا عن األعذار ُ

الغيب.

سادساً :وأخرياً ..هللا ..هللا بصدق االلتجاء إىل هللا أبن يوفقكما وحيفظكما من كل سوء ،ويهديكما

ويهدي بكما ،وجيعلنا وإايكن مفاتيح للخري مغاليق للشر ..ويثبتنا مجيعاً على احلق حىت نلقاه إنه ويل
ذلك والقادر عليه.
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كيف يل ابلكور بعد احلور
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
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التاريخ 1427/05/29هـ
السؤال

كنت متحجبة ملتزمة ،ولكين احنرفت ،وعصيت هللا كثرياً ،وتبت اآلن وندمت على ما اقرتفته .فماذا

أفعل ليقبل هللا توبيت وأبتعد عن املعاصي وأكرهها؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فنشكر لك اختنا الفاضلة مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ونرجو هللا أن جتدي منا النفع

والفائدة .واجلواب على ما سألت كالتايل:
فأوالً أان أابرك لك إحساسك ابخلطأ والندم على ما فعلت من ترك احلجاب ،وفعل أمور ال ترضي

ورجوعا إىل هللا وهنيئًا لك فرح هللا بك وبعودتك إليه ونرجو
الرب سبحانه ،فاجعليها توبة صادقة،
ً

مجيعا على اإلميان والطاعة حىت نلقاه وهو
هللا أن يقبلنا مجيعا عنده ،ويغفر لنا ويعفو عنا ،ويثبتنا ً
ر ٍ
اض عنا .وحنمد هللا أن شرح صدرك للطاعة اليت كنت عليها وبغّض إليك املعصية وهذا أول الطريق
الذي يسلكه العبد اجلاد يف التوبة والبعد عن املعصية.

إن وجود الرغبة امللحة برتك املعصية وبغضها هو الوقود -بعد عون هللا -لالنتصار على النفس

األمارة ابلسوء فأبشري خبري ،واعلمي أنك حباجة إىل أن تنتبهي لبعض األمور اليت سوف أقرتحها

عليك للفوز ابلنفس املطمئنة ،وانشراح الصدر ابلطاعة ،وكراهية املعصية ومن ذلك:

 -أكثري من تذكر بشاعة ما كنت عليه من املعصية ليزداد بغضك هلا ونفورك منها ،ال سيما إذا

تذكرت ماذا سيقع لك لو جاءك املوت وأنت على هذه احلال.
 -تذكري أن اإلخالص هلل عز وجل يف التوبة النصوح والعمل الصاحل واجب ،وأن العبد إذا جلأ إىل

ربه إبخالص وصدق وفّقه هللا وأعانه ،وصرف عنه السوء والفحشاء .قال سبحانه عن يوسف عليه
السالمَ " :ك َذلِ َ ِ
شاء إِنههُ ِمن ِعب ِ
اد َان املُ ْخلَ ِ
ّي" [سورة يوسف ]24/12
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
ك لنَ ْ
صَ
ْ َ
وء َوالْ َف ْح َ َ
الس َ

فأخرب سبحانه أنه صرف عن يوسف السوء من العشق ،والفحشاء من الفعل إبخالصه ،فإن القلب

إذا أُخلص وأَخلص عمله هلل مل يتمكن الشيطان منه .فإنه إمنا يتمكن من القلب الفارغ.
 -ال بد من توطّي النفس على الصرب فالصرب؛ خصلة محيده ،وسجية مطلوبة ،وعواقبه مجيلة ،وآاثره

محيدة وهو عالج انجع ،ودواء انفع ،ومن يتعرض لفنت الشهوات خاصة أحوج الناس إليه ،فالبد من
التسلح به ،وأن تتكلفه ،وتوطن النفس عليه ،وتتجرع مرارته يف بداية األمر ،لتذوق حالوته يف

النهاية ،ومن مث يصبح لك سجية وعادة ،ويف صحيح البخاري ( ، )1469وصحيح مسلم

( )1053عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من
يستعفف يعفه هللا ،ومن يستغن يغنه هللا ،ومن يتصرب يصربه هللا ،وما أُعطي أحد عطاء خرياً وأوسع

من الصرب".
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 املئي قلبك مبحبة هللا -عز وجل -من خالل تذكر نعمه عليك ،وسرته لك على ما فعلت ،ومعوجوعا وشعثًا
فقرا ذاتيًا ً
ذلك يقبلك إذا عدت إليه ،وحيبك ويقربك ،وال خيفى عليك أن يف القلب ً
وتفرقًا ال يلمه وال يسده إال حمبة هللا والتوجه إليه .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فالقلب
ال يصلح وال يفلح وال يلتذ وال يسر وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه ،واإلانبة

إليه ،ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات مل يطمئن ،ومل يسكن إذ فيه فقر ذايت إىل ربه من
حيث هو معبوده وحمبوبه ومطلوبه .وبذلك حيصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون

والطمأنينة) .

فإذا خال القلب من حمبة هللا تناوشته األخطار ،وتسلطت عليه سائر احملبوابت فشتتته ،وفرقته،

وذهبت به كل مذهب.

شِ
آء
صلَو? َة" إِ هن ال ه
"وأَقِ ِم ال ه
صلَو? َة تَـ ْنـ َهى? َع ِن الْ َف ْح َ
 حافظي على الصالة يف أوقاهتا فإن هللا يقولَ :والْم ْن َك ِر ،ولَ ِذ ْكر هِ
ربَ ،و ه
صنَـ ُعو َن" [سورة العنكبوت  ]45/29فكم من صالة أمثرت
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َما تَ ْ
َ ُ
اَّلل أَ ْك َُ
َ ُ

وصالحا للقلب.
تزكية للنفس،
ً

 البد من البعد عن مواطن التشكيك يف الدين ،أو ابحلق أو املثريات اليت حترك الشهوة ،وتدعو إىلفعلها ليسلم للعبد دينه.

 أكثري من الدعاء واالبتهال إىل هللا أبن حيبب إليك اإلميان ويزينه يف قلبك ،ويكره إليك الكفروالفسوق والعصيان فإنه على كل شيء قدير.

 -احرصي على الصحبة الصاحلة فإهنا مفتاح كل خري ،وجتنيب صحبة األشرار فإهنا مفتاح لكل شر

وبالء.

 -تذكري العواقب السيئة لفعل املعصية وأن هللا أعطاك اآلن فرصة للتوبة والرجوع ،ومل أيخذك وأنت

على معصيته فاشكريه ابلثبات على طاعته.

عظيما وجتدي ًدا
 احرصي على مساع املواعظ والربامج الدينية واألشرطة املفيدة؛ فإن فيها ًنفعا ً

وحتذيرا من املعصية.
وتذكريا ابلطاعة،
لإلميان ،وبعثًا للتقوى،
ً
ً

هذا وأسأل هللا يل ولك اهلداية والرشاد والعفو والعافية والتوفيق والسداد إنه جواد كرمي .والسالم

عليكم.
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لقد ذهبت تلك االايم !!!..فكيف اعيدها..؟!!
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة
املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
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التاريخ 1423-2-21
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل..والصالة والسالم على رسول هللا :أان عمري األن27سنه منذ أن
أدركت نفسي وأان احب اخلري وأهله التحقت ابلتحفيظ كثريا والتزمت إن صح التعبري كثريا تعلمت

خالهلا الكثري عن ديين  ...راودتين أفكار ومبادئ وخواطر عن مجال وروعة ما كنت أجده من

انشراح الصدر وحب ذكر هللا على لساين واستشعار جوارحي جلمال احلياة ابهلل وهلل  ...شعرت
ابرتقاء إمياين وحلظات مجيلةمن حيايت ..أان اآلن اكتب إليك واستشعرأتذكر تلك األايم وتدمع عيين

على افتقادتلك الفتوحات الرابنية ....وها أان اليوم الثوب قصري واللحية ما أمجلها كثيفة وعلي

وقارمزيف خيفى حوله الكثري من األسى واحلزن على ما فرطت يف جنب هللا أخاف أن يدر كنىاملوت
وهذا حايل !!!..أمام الناس مشهود يل ابلصالح وبيين وبّي نفسي اشهد عليها ابلضياع والضعف

واالحنطاط- ....اعرف الطريق والاعرف العزمية !!..نفس ضعيفة هزيله حقرية..أتصدق..؟؟! تفرت
وتنتهي عزمييت وإراديت عندما استيقظ من النوم دائما توبة الليل ميحوها النهار وعزمية النهار تنتهي
عند أول الليل  ...حقيقة السرد يطول ويطول واستشاريت:

 -1أريد بناء البنية التحتية إلمياين

 -2ارغب بدء حياة جديده بصدق مع هللا بداية بنفسي وزوجيت ومسجدي وأهل حيي وأرجو منكم

األخذ بيدي وذلك خبطوات عمليه أو برانمج أسبوعي أو شهري يل وألسريت وساكون صادقا معكم
ألي سؤال يطرح على أرجو أن نبدا من الصفر واحتساب األجر من هللا فقد انقدبكم أحبيت من

النار وأان جاهز ومبعنوايت مرتفعه انتظر الرد عاجال أرجو من هللا أين كتبت رساليت يف املكان املناسب
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته واحلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على رسوله
األمّي,,,,,,,,,

اجلواب

أخي الكرمي

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

مرحباً بك! واملوقع يعتز هبذه الثقة الكبرية اليت منحتها له ،ويسعد برسائلك ،وال تنزعج من التأخري؛

ألن كم الرسائل كبري ويتطلب وقتاً كافياً للرد.

من هللا عليهم ابهلداية والصالح وسلكوا الطريق
ولعل الشعور الذي لديك هو شعور الكثريين ممن ّ
املستقيم ،ولكن يوجد لديهم طموح إىل الرتقي والتفوق واالزدايد.

وهذا حبمد هللا دليل على علو اهلمة وصحة اإلميان ،فإن القلب احلي هو الذي يعرف اخلري من الشر
وحيب اخلري ويكره الشر ،ولوكان فيه بعض الضعف فإن التدارك ممكن ما دام العبد يف زمن اإلمهال.

 -1عليك أوالً ابللجوء الدائم إىل هللا وطلب اهلداية بصدق واالستعانة به على ما تلقاه من العقبات
ِ
ّي) .
واملصاعب ،فإنه ال حول وال قوة إال ابهلل ،وأكثر من قول( :إِ هاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ هاي َك نَ ْستَع ُ
 -2احبث عن الصحبة الطيبة ،والرفقة الصاحلة الذين يشدون من عزميتك ويثبتونك وينصحونك،
وجتد من بينهم من تبثه شكواك وتستنصحه وتستشريه فيما يعرض لك من اإلشكاالت.
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 -3درب نفسك على االلتزام االعتيادي ابألشياء الشرعية الراتبة كصالة اجلماعة وقراءة الورد
اليومي ،والسنن الرواتب ،وصوم ولو ثالثة أايم من كل شهر ،والصدقة ولو ابلقليل.
 -4حاول التخفيف من هذا الشعور الضاغط لديك ،والذي رمبا يسبب لك نوعاً من االنزعاج

والقلق ،يكفي أن يكون لديك رغبة يف اخلري وحرص عليه ،واسع يف هداية من حولك ولو بصورة
تدرجيية ،هذا كتاب ،وهذا شريط وهذه مذكرة ،وهذه قصيدة ،وحيسن أن تكون كالفالح الذي يزرع

الشجر ،ازرع اخلري يف كل مكان ،ليكن يف البيت مكتبة ،ويف احلي مشاركة ،ويف العمل جلسة ،وبّي

األقارب صلة ،ومع الزوجة برانمج ولو صغري ،وللصغار ،إن كان مثت صغار حلقة تعليمية وقصص
ومسابقات.

 -5اجعل للقرآن من يومك نصيباً ال ينقص وإن زدت فهو خري لك ،ولو أن تقرأ قبل كل صالة

وجهاً من القرآن ال يستغرق أكثر من مخس دقائق ،لكن مع املداومة يصبح كثرياً.
وفقك هللا ورعاك وأيدك.
مرحباً بك وما ترى إال كل خري إن شاء هللا،
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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وسائل الثبات على دين هللا
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/وسائل الثبات

التاريخ 1423/9/8هـ

السؤال

ما هي الوسائل املعينة على الثبات على الدين حيث إنين أجدين وقد تسلل إىل داخلي شيء من عدم
الثقة يف الدين وخصوصاً بعد أحداث  11سبتمرب والبدء يف اإلحساس ابليأس من نصر هللا.

وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
األخ الكرمي..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم "
هناك غريك قد وقعوا يف هذا اليم .وهو احلرية والقلق واليأس والسبب يعود وهللا أعلم إىل قلة
البضاعة أقصد بضاعة معرفة هللا فقد تكون من القوم الذين ورثوا اإلسالم وراثة [إِانه َو َج ْدانَ آابَ َءانَ ...

] اآلية ،ويتضح عدم فهمك لإلسالم وهذا انتج عن قصور يف التفكري .أو ليس عندك استعداد

للتفكري فيه .وحيمد لك حماوالتك .ولكن نفسك ضعيفة .الذي أريد أن أقول لك أن هذا الدين

منصور بقوة هللا وعزته.

ولكن ال بد من فعل األسباب اليت جتلب النصر ألفراد األمة اإلسالمية وال ميكن أن تنتصر األمة إال

إذا عاد املسلمون إىل دينهم بتلقائية ومارسوه بعفوية دون تردد أو خجل أو تنقص أو اعرتاض كما
أمران بذلك ربنا يف حمكم التنزيل وعلى لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..وصدقين أن أحداث

أمريكا تصب يف خانة االجيابية ولصاحل اإلسالم.

أرأيت كيف أزاحت أمريكا اللثام ومزقت القناع وعرفت على حقيقتها النصرانية وابن حقدها على
اإلسالم واملسلمّي؟ ورأيت كيف بدأ الغرب يدرسون اإلسالم؟ ورأيت كيف بدأ بعض الناس يعودون
إىل دينهم يدرسونه ويتعلقون به .وبدأ بعض طوائف من الغرب يهتمون ابإلسالم .هذه عوامل دافعة

لألحسن وليس لألسوأ ..أما وسائل الثبات فهي كثرية .وكذلك ال بد من العودة إىل الذات.
وتصحيح املسار .فأحياانً يريد املرء شيئاً وال يستطيع ممارسته فيتهم من يكون سبباً يف منعة أبنه غري
قادر على مواكبة تطلبات النفس .فحدد أنت اي أخي طريقك .وأول الرسائل املساعدة ما يلي:

ورسول هللا صلى هللا عليه
 -1اللجوء إىل هللا والتضرع إليه حال السجود .أبن يثبتك هللا على دينه.
ُ

مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك] فطلب الثبات مطلب
وسلم دائماً يقول يف حال احلرية[ :اي َ

هام.

 -2املداومة على الذكر على كل حال كما قال عليه الصالة والسالم (وال يزال لسانُك رطباً بذكر

هللا) احلديث.

 -3التفكر بعظمة هللا وذلك بتأمل خملوقاته الظاهرة للعيان واحملسوسة :أمل تتفكر يوماً بعينيك..
جرب (غمض عينيك مخس ٍ
ثوان) ماذا ترى.
 -4قراءة سري الصاحلّي من الصحابة والسلف وكيف كانوا يقومون يف سبيل هللا.
 -5أتدية الفرائض على وجهها كما أمر هللا خاصة الصالة فال تعلم ما للصالة من أمهية وأتثري
وانشراح للصدر..

 -6الصدقة يف السر هلا مثار اينعة ال حيسها إال من جرهبا كل هذه األعمال إبذن هللا جتعلك قريباً من

رأيك .وإايك واالبتعاد بعيداً عن هذه األمور.
وال تُش ِغّل نفسك ابمللهيات اليت متأل الذاكرة مبا ال يفيد .فتمنعك عن املداومة على طاعة هللا ...
أعانك هللا
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عدت
التزمت مث ُ
ُ
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/وسائل الثبات

التاريخ 1424-6-18
السؤال

أان شاب ملتزم على طاعة هللا منذ عام تقريباً ،ولقد وجدت وهللا السعادة واللذة احلقيقية ،ولكن بعد
مضي شهور أحسست بنوع من الفتور فلم أستطع اخلشوع وبدأت أرتكب الذنوب واملعاصي حىت

وقعت يف الكبائر ،ولقد أحسست أين هبذا الفعل منافق ،أرجو نصحي وإرشادي وأان اآلن أصبت

حبالة من اإلحباط واخلوف من عذاب هللا يف الدنيا قبل اآلخرة.
أجيبوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي ...

السالم عليكم ،وبعد:

شكراً ملراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم".
واجلواب على استفسارك كما يلي:

معلوم أن اإلنسان مير مبراحل خمتلفة وأحوال متنوعة ،وبقاؤه على حال من اجلد أو ضده حتيله طبيعة

البشر من التقلب والتحول ،ولذلك قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -حلنظلة بن عامر  -رضي هللا
عنه  -يوم أن شكا له عدم ثباته على حال من اخلشوع واإلخبات فقال له :إان نكون عندك اي رسول

هللا وكأن على رؤوسنا الطري وإذا فارقناك عافسنا النساء والعبنا األوالد ،فقال له رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -مبيناً له استحالة بقاء اإلنسان على حال واحدة":لو تكونون يف بيوتكم كما تكونون
عندي لصافحتكم املالئكة يف الطرقات ولكن ساعة وساعة" ،فإن تغري حال اإلنسان طبيعة فطرية،

وليس هذا حمل إنكار إمنا حمل اإلنكار أن تنقلب احلالة من خري إىل شر أو من طاعة إىل معصية،
لذلك أخرب عليه الصالة والسالم أن لكل عمل شرة وفرتة يعين مرحلة جد وضعف فقال":فمن

كانت فرتته إىل سنيت فقد هدي" ،ففي صحيح ابن حبان وغريه عن عبد هللا بن عمرو قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث إن لكل عمل شرة ،وإن لكل شرة فرتة فمن كانت شرته إىل
سنيت فقد أفلح ومن كانت شرته ذلك فقد هلك ،ويف لفظ":إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فرتة
فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح ومن كانت فرتته ذلك فقد هلك" ،فالواجب على العبد عند

الضعف أن حيرص على التمسك ابلفرائض وأصول الدين والبعد عن احملرمات ،فإن وجد نفسه ثقيلة
على النوافل واملستحبات فال أبس برتكها فرتة ليعود إليها بشوق ومهة أكرب ،ويف نفس الوقت يعاجل

أسباب هذا الضعف وسبب رجوعه للذنوب مرة أخرى.
إن حتسسك لألسباب خيتصر عليك املسافة يف معاجلة ما جد من تغري ،وذلك برتك تلك األسباب

والرجوع للحال اليت كانت النفس فيها مقبلة ،وحالة الفتور هذه يتعرض هلا كثري من السائرين إىل هللا
فإن أحسنوا معاجلتها وإال كانت وابالً على بعضهم يرتدى بسببها إىل احلضيض ،وإين أنصحك

ابلرجوع إىل كتابّي عاجلا أمر الفتور معاجلة جيدة ،الكتاب األول :آفات على الطريق للدكتور :حممد
السيد نوح ،والثاين الفتور للدكتور :انصر العمر ،واحرص أخي على البعد عن األصحاب الذين
أضعفوا فيك التمسك بدينك ،واحرص على لزوم األخيار والصاحلّي وأكثر من االستعانة ابهلل عز
وجل ،وهللا يثبتنا وإايك على احلق حىت نلقاه وهو راض عنا إنه جواد كرمي ،والسالم عليكم.
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الرجوع إىل املعاصي بعد احلج
اجمليب حممد العبد الكرمي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/وسائل الثبات

التاريخ 1425/3/28هـ

السؤال

مساحة الشيخ :هل ميكن أن تفتوين يف كيفية التعامل أو االبتعاد من الذنوب بعد احلج؟ وما هي
النتائج املرتتبة على ذلك؟ إذ أنين مسعت أن اإلنسان ال جيب أن يقوم أبي معصية بعد احلج ،وإذا

عصى فإن العاقبة تكون مدمية حىت ولو كان الذنب بسيطا ،فلو تفتوين بعالقة احلج ابلذنوب ،غفر
هللا لكم.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية :سؤالك قد تضمن عدداً من االستفسارات :وهي تُعرب عن نفس ّلوامة وقلب ّتواق

للطهر والنقاء.

فما يتعلق ابلتعامل مع املعاصي واالبتعاد عنها فإين أنصحك وأنصح نفسي أوالً وقبل كل شيء أبن

ننظر يف آاثرها املرتتبة عليها .يقول هللا تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن
كثري" [الشورى . ]30:ويقول املصطفى عليه -الصالة والسالم" :-إن العبد حيرم الرزق ابلذنب
يصيبه" رواه أمحد ( ، )21881وابن ماجة ( )90من حديث ثوابن -رضي هللا عنه .-وهللا -عز
َخ ْذ َان بِ َذنبِ ِه فَ ِم ْنـ ُهم همن أَرسلْنَا َعلَْي ِه ح ِ
ص ْي َحةُ َوِم ْنـ ُهم
َخ َذتْهُ ال ه
اصباً َوِم ْنـ ُهم هم ْن أ َ
وجل -يقول" :فَ ُك ّالً أ َ
َ
ْ َْ
ِ
ض َوِم ْنـ ُهم هم ْن أَ ْغ َرقـْنَا" [العنكبوت ، ]40:وكل هذا بسبب الذنوب واملعاصي،
س ْفنَا بِه ْاأل َْر َ
هم ْن َخ َ
"ويَـ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري" [الشورى. ]30:
وكانت عائشة أم املؤمنّي رضي هللا عنها تردد قوله تعاىلَ :
ويقول الدكتور مصطفى السباعي رمحه هللا" :إذا مهّت نفسك ابملعصية فذكرها ابهلل ،فإذا مل ترجع

فذكرها أبخالق الرجال ،فإذا مل ترتدع فذكرها ابلفضيحة إذا علم هبا الناس ،فإذا مل ترجع؛ فاعلم أنك

يف تلك الساعة انقلبت إىل حيوان".

ويف هذا املعىن يقول انبغة بن شيبان:

إن من يركب الفواحش سرا حّي خيلو بسره غري خايل كيف خيلو وعنده كاتباه شاهداه وربه ذو

اجلالل ،واملعاصي تذهب اخلريات وتزيل النعم.
وقد قال العباس  -رضي هللا عنه -يف دعائه لالستسقاء( :ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة)
انظر فتح الباري ( )497/2وصححه األلباين يف التوسل ،وانظري ـ رمحين هللا وإايك ـ إىل ما حصل

للمسلمّي يف يوم أحد عندما خالف الرماة وعصوا أمر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ماذا كانت

اجلناية عليهم ،ويف ذلك يقول هللا تعاىل" :أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىنّ هذا قل هو
من عند أنفسكم إن هللا على كل شيء قدير" [آل عمران. ]165 :

وقد كتب العالمة ابن القيم يف اجلواب الكايف ملن سئل عن الدواء الشايف مجلة من اآلاثر ومما ذكره

رمحه هللا :أن املعاصي سبب للوحشة بّي العبد وربه وهي سبب لذهاب الربكة
وسوء اخلامتة ،ونفرة اخللق ،وقلة الرزق.
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اثنياً :إذا أردت االبتعاد عن معصية من املعاصي اليت ترين أن ال قدرة لك عن االبتعاد املباشر عنها،
فابدئي ابلتدريج شيئاً فشيئاً ،فنفوسنا كالطفل الذي تعلق ابلرضاع من أمه ال تستطيع فطمه إال

ابلتدريج .وهي سنة ماضية عاجل القرآن هبا أم اخلبائث (اخلمر) اليت تعترب من أصعب ما ميكن ،ومع

التدرج حامساً لتسكّي الفتنة هبا.
ذلك كان ّ

اثلثاً :قد ذكرت يف سؤالك أن اإلنسان ال جيوز له أن يعصي بعد أداءه لفريضة احلج ،ولو فعل ذنباً
ولو كان بسيطاً فإن اآلاثر املرتتبة ـ على حد تعبريك ـ تكون مدمية.

واجلواب :لو كان ما ذكرته صحيحاً ملا صح (معىن) حديث النيب عليه الصالة والسالم :فعن عبد هللا
بن مسعود -رضي هللا عنه -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :اتبعوا بّي احلج والعمرة
فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة
ثواب إال اجلنة" .رواه النسائي ( )810والرتمذي ( )810وصححه فهذا دليل على أن قبل احلج
وبعده ذنوب ،فإذا كان اإلنسان كثري احلج والعمرة فإن ذنوبه تزال هبذه املتابعة.

وليس القصد أن نقول أبنه جيوز لإلنسان أن يعصي بعد احلج ،فإننا مأمورون ابالنتهاء عن املعاصي
بعد احلج وقبله ،ولكن ختصيص ذلك ال دليل عليه ،وال دليل كذلك على أن املعصية ولو كانت

بسيطة إذا كانت بعد احلج فإن آاثرها مدمية ،فمن مقاصد احلج وأسراره وحكمه أنه جاء ليكفر عن
احلث اإلكثار واملتابعة كما سبق
اإلنسان ذنوبه ،ويف ّ

دليل على أن اإلنسان قد يعصي بعد احلج ليأيت احلج القادم ويكون مكفراً له عن ذنوبه اليت فعلها
بعد حجه األول دون اإلشارة إىل اجلواز وعدمه.

اثلثاً :ال يوجد أحد من البشر معصوماً من املعاصي ،فاالمتناع عن فعل املعصية مستحيل شرعاً وهو

أشبه ابملستحيل العقلي ،ولذلك صح عنه -عليه الصالة والسالم -من حديث أىب هريرة -رضي هللا

عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :لو مل تذنبوا لذهب هللا تعاىل بكم وجلاء
بقوم يذنبون فيستغفرون هللا تعاىل فيغفر هلم" .رواه مسلم (. )2749
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نفسي تتهمين ابلرايء!
اجمليب د .عبد املهدي عبد القادر

أستاذ احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1427/02/06هـ

السؤال

تدور يف نفسي خواطر وأفكار ،وهي أين معجب بعملي ومر ٍاء للناس ،وأين أبتغي بعملي نور وجهي يف
الدنيا ،لذلك اترة أخفي وجهي خوفا من أن يرى الناس ما ميكن أن يكون فيه من النور ،واترة
أعجب هبذا النور ،فيصيبين هم ال يوصف ،فهل أان مر ٍاء ومعجب؟ ومباذا تنصحونين؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وآله وصحبه أمجعّي ،أما بعد:
فما طرحته يف رسالتك يشري من طرف خفي إىل قلق إمياين ،ينساب من طوية ختشى حبوط العمل،

العجب اترة
فتبث عرب هذه السطور حرية املؤمن بّي تيارين يتجاذابنه ،انحية اإلخالص اترة ،وإىل ُ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
أخرى ..وهذا -أخي الكرمي -نفسه هو ما سأل عنه بعض الصحابة َ
فعن أيب ٍّ
ذر -رضي هللا عنه -قال :قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أرأيت الرجل يعمل العمل
من اخلري ،وحيمده الناس عليه؟ قال" :تلك عاجل بشرى املؤمن" رواه مسلم ( . )2642فمن عمل
عمالً أراد به وجه هللا تعاىل ،مثه محده الناس عليه فإ هن هذا العمل ال يفسد ،بل هو من خري املؤمن..

فعليك أن تعلم أ هن خوف املؤمن على نفسه من النفاق هي عالمة خري ال شر ،قال ابن أيب مليكة:
كل وا ٍ
حد منهم خيشى على
أدركت سبعّي صحابيًّا من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمُّ ،-
نفسه النفاق.

ويقول أبو الدرداء رضي هللا عنه :من فقه العبد أن يتعاهد إميانه وما نقص منه ،ومن فقه العبد أن
يعلم :أيزداد هو أم ِ
ينتقص؟

وأخرياً -أخي احلبيب -الزم هذين األمرين:
أكثِر من األعمال الصاحلة فيما بينك وبّي هللا يف ِّ
ترتىب النفس هأهنا يكفيها نظر هللا إليها.
السر ،حبيث ه
اصحب -يف السر والعلن ،ويف احلل والرتحال -الدعاء الوارد يف هذا احلديث؛ فقد روى أبو يعلى
يف مسنده ( )60أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب

النملة .قالوا :كيف ننجو منه اي رسول هللا؟! قال" :قل اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأان أعلم،

وأستغفرك ملا ال أعلم".

وكان من دعاء عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :اللهم اجعل عملي كله صاحلاً ،واجعله لوجهك
خالصاً ،وال جتعل ألحد فيه شيئاً ..رزقنا هللا وإايك اإلخالص والقبول ..وهللا أعلم.

()42/20

"أيتيين شعور أبين مرائي"
اجمليب د .سامل بن حممد القرين
(عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد) .

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1426/02/5هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
أان مؤذن يف أحد املساجد ،ويف بعض األوقات أصلي ابلناس ،ولكن أيتيين شعور وأان إمام أبين أصلي

ألحسن صويت ويعجب به املصلون ،ويداخلين شعور أبن فعلي مراءاة للناس ،فما نصيحتكم يل؟
علماً أن هذا الشك يستمر معي حىت يف األذان .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
فتحسّي الصوت ابلقرآن مستحب؛ ملا روى البخاري ( )5045عن قتادة قال :سألت أنساً  -رضي

هللا عنه -عن قراءة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال :كان ميد مداً إذا قرأ بسم هللا الرمحن
الرحيم ،ميد بسم هللا ،ومي ّد ابلرمحن ،ومي ّد ابلرحيم ،وروى الرتمذي ( )2927عن أم سلمة  -رضي

هللا عنها -قالت :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقطع قراءته يقول" :احلمد هلل رب

العاملّي ،مث يقف ،الرمحن الرحيم ،مث يقف ،وكان يقرؤها ملك يوم الدين" ،قال حديث غريب ،وروي

عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :إن من أحسن الناس صواتً من إذا مسعتموه يقرأ

حسبتموه خيشى هللا" أخرجه ابن ماجة ( )1339من حديث جابر -رضي هللا عنه.-

وأجازت طائفة رفع الصوت ابلقرآن والتطريب به؛ وذلك ألنه إذا حسن الصوت به كان أوقع يف
النفوس ،وأمسع يف القلوب ،واحتجوا بقوله عليه السالم" :زينوا القرآن أبصواتكم" من حديث الرباء

بن عازب  -رضي هللا عنه ،-أخرجه أبو داود ( ، )1468والنسائي ( ، )1016 ،1015وبقوله
عليه الصالة والسالم" :ليس منها من مل يتغن ابلقرآن" أخرجه البخاري ( )7527من حديث أيب
هريرة -رضي هللا عنه ،-وبقول أيب موسى  -رضي هللا عنه -للنيب  -صلى هللا عليه وسلم( :-لو
أعلم أنك تستمع لقراءيت حلربته لك حتبرياً) أخرجه ابن حبان ( ، )170/16واحلاكم ()529/3

( ، )5966وغريمها من حديث أيب موسى األشعري-رضي هللا عنه ،-ومبا رواه عبد هللا بن مغ ّفل -

رضي هللا عنه -قال :قرأ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عام الفتح يف مسري له سورة الفتح على

راحلته ،فر هجع يف قراءته .انظر تفسري القرطيب ( ، )11/1وابن كثري ( )435/4وغريمها.

إال أن خيرج القراءة اليت هي التالوة عن حدها ،فيكره ،أو إذا كان القصد التغين فحسب ،ملا روي
عن زايد النمريي أنه جاء مع القراء إىل أنس بن مالك  -رضي هللا عنه -فقيل له :اقرأ ،فرفع صوته

وطرب ،وكان رفيع الصوت ،فكشف أنس -رضي هللا عنه -عن وجهه ،وكان على وجهه خرقة

سوداء ،فقال :اي هذا :ما هكذا كانوا يفعلون ،وروي عن قيس بن عباد أنه قال :كان أصحاب رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -يكرهون رفع الصوت مث الذكر) انظر تفسري القرطيب ( ، )10/1ويدخل
يف ذلك مراءاة الناس.

وقد قيل إن األمر ابلتزيّي اكتساب القراءات وتزينها أبصواتنا وتقدير ذلك ،أي زينوا القراءة
أبصواتكم فيكون القرآن مبعىن القراءة ،كما قال تعاىل" :وقرآن الفجر" أي قراءة الفجر ،وقوله" :فإذا

قرأانه فاتبع قرآنه" أي قراءته.

تخوف ما دمت جتده يف نفسك،
فعليك أن ختلص نيتك ،وأن تدافع نفسك وتدفع املراءاة ،وهذا ال ّ

فهذا صريح اإلميان واحلمد هلل.
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هل أان منافق؟!
اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1427/01/02هـ
السؤال

أان حائر جداً -فاحلمد هلل وله املنة والفضل -أان من احملافظّي على الصلوات واألذكار ،أسأل هللا

القبول ،وأختم القرآن وكلما أكملت ختمة بدأت أخرى ،وهكذا ،وأان حبمد هللا غري مسبل ،وملتح،

ال أمسع األغاين ،وال أشاهد الربامج احملرمة ،إال أين مدخن ،وينتابين شعور ابلنفاق ،وأين لن أثبت،

وأين سأستمر يف هذا املنكر ،وأن أعمايل هباء منثور؛ ألين مصر على املعصية ،أرجو أن ترشدوين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فال شك أن املعاصي اليت فعلتها تؤثر على إميان الشخص ،ورمبا جعلته يتخبط ،ولذلك أوجز لك

مشوريت يف نقاط:

 -1جيب عليك السعي لإلقالع عن هذه املعاصي اليت ذكرت ،أبسرع وقت ممكن.
 -2يف حالة عدم إقالعك عن املعاصي أو عودتك هلا -وهذا أمر ال نريده -ال يعين ذلك أنك

أصبحت منافقاً .فانتبه فذلك الشيطان يريد أن يقنطك من رمحة هللا؛ حىت تغرق يف املعاصي من شدة

اليأس.

 -3املعصية -كالدخان مثالً -ال تؤثر على قبول طاعتك األخرى كالصالة والصيام والصدقة ،بل
هذه تؤجر عليها ،واملعصية تؤزر عليها.

 -4أرى أنك قوي اإلرادة ،فأنت -وهلل احلمد -مداوم على القرآن ،وال ترى احملرم من الربامج ،وال
تسمع الغناء إىل غري ذلك ،ومل يبق عليك إال أمور يسرية تستطيع -إبذن هللا -تركها ابجملاهدة بعد

االستعانة ابهلل.

 -5ال تنس القراءة يف موضوع الثبات على دين هللا ،فهو ابلنسبة لكل مسلم أمر مهم جداً.
اي رب اهد قلبه ،وثبته على احلق.
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أان متناقض ..أفعل الطاعات واملعاصي!!
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1423/11/29هـ

السؤال

السالم عليكم.
أان شاب مسلم يف اجلامعة واملعاصي قد تفشت فيها بشكل كبري ،حىت رمضان املبارك أصبح شهراً
للسهر واحلفالت لألسف ،أان يف تناقض كبري يف حيايت فأان أصلي وأصوم وأحب قراءة القرآن الكرمي
وأمسع الكثري من األشرطة اإلسالمية وأشرطة السرية النبوية الشريفة والقرآن الكرمي وأمنييت األوىل

واألخرية هي الشهادة يف سبيل هللا ،وأدعو أصدقائي دائماً إىل الصالة وقد هدى هللا بعضهم على
يدي ،ولكن مع هذا فأان أتكلم مع طالبات اجلامعة يف أمور غري حمرمة وأمسع القليل من األغاين

وأحلق حلييت وأدخن السجائر وأنظر إىل الصور الفاسقة ،لذلك أرسلت لكم رساليت ألنين أثق بكم
وألنين أريد أن أكون عبدا مؤمنا داعيا إىل اخلري وأن أكون جماهدا يف سبيل هللا ،لكنين أحس أبنين
منافق بسبب ما أفعله من حمرمات فأرجو منكم أن ترشدوين إىل الطريق الصحيح ،لكي أحقق ما

امتناه وهو الشهادة يف سبيل هللا ،وأريد أن أسألكم إذا كانت الشهادة تشفع يل يف ذنويب؟ انتظر
ردكم ،والسالم.

اجلواب

احلمد هلل ،وبعد:
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "
أخي يف هللا ال شك أنك -كما ذكرت -جتمع يف حياتك بّي تناقضات شىت ومن أهم أسباهبا:

 )1ضعف اإلرادة أو القدرة على املقاومة والصمود أمام تيار الشهوات فقد اعرتفت بذلك
بقولك":ال أصرب على ما أراه يف اجلامعة " ...إخل.

وهذا العامل يف نظري سبب رئيس يف وقوعك املستمر يف املعاصي واملخالفات ،فأنت -حبمد هللا-
ال زلت حتظى ابستعدادات جيدة متكنك من صنع األفضل ،والتقدم إىل األمام بيد أن ضعفك أمام
مطارق الشهوة وأهواء النفس األمارة ابلسوء جيعلك تقع مرة بعد مرة يف أوحال املعاصي ولذا ال

مناص من معاجلة هذا الضعف بكثرة الدعاء ،ومعاندة النفس ،وقهر سلطاهنا عليك مبداومة العبادة،
وتدبر القرآن ،ومطالعة سري السلف ،ودوام التفكر مبراقبة هللا سبحانه ،وضرورة احلياء من نظره إليك

متلبساً ابنتهاك حرماته.
 )2ومن األسباب أيضاً يف معاانتك اختالطك ابلفتيات يف أروقة اجلامعة ،وقاعات الدراسة ،فما

الذي جيربك على الدراسة املختلطة ،وقد رأيت نتائجها موافقة للحرام من النظر والكالم واخللطة

السيئة مع الفتيات؟!
وأي فائدة جينيها الدارس يف تلك اجلامعات املختلطة إذا خسر دينه وشرفه ومروءته؟!

أعتقد -ابرك هللا فيك -أنك أبمس احلاجة إىل صدق التوبة مع هللا والتخلص من هذه األعمال اليت
متارسها على الفور إن كنت جاداً يف التطلع للجهاد وإقامة دولة اإلسالم! فجهاد نفسك أسهل من
جمالدة العدو ابلسيوف والرماح فإن عجزت عن جماهدة نفسك فكيف تقوى على منازلة اخلصوم

فوق ميادين القتال؟!

فبادر -حفظك هللا -إىل تزكية نفسك ابلعمل الصاحل وصيانتها من أسباب العطب واهللكة واصدق
هللا يف طلب الشهادة يبلغك هللا منازل الشهداء ولو مت على فراشك كما صح ذلك عند مسلم من
حديث سهل بن حنيف -رضي هللا عنه.-

وأما سؤالك أخرياً عن أثر الشهادة يف سبيل هللا فال شك أنه قد صح احلديث عند أيب داود وغريه
فأمل خرياً وأبشر ،وفقك هللا
إن للشهيد ست خصال أعالها أن يغفر له من أول قطرة من دمهّ ،

وأعانك.
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أخاف الرايء ..لكين أحب الثناء!
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1426/07/08هـ
السؤال

متفوقة يف دراسيت منذ الصغر ،أغرمت ابلقراءة والبحث ،أكملت دراسيت اجلامعية وواصلت
الدراسات العليا يف ختصص النقد األديب ،أكتب الشعر والقصة واملقال ،مشكليت أنين أقلق كثرياً من

علي ،ويشهد ضدي عند ريب .طموحي للكتابة والنشر يشغل وقيت
كون كل ما أفعله حيسب ّ

وتفكريي ،ويعلم هللا أن هديف خدمة مبادئ ديين واالحتساب ،لكن أخشى الرايء والسمعة لدرجة
الوسوسة واإلحباط والتقاعس عن املواصلة خوف الرايء ،أرشدوين ماذا أفعل؟ وكيف أوفِّق بّي

ختصصي ونية االحتساب؟ وهل آمث إذا ما متنيت الشهرة وفرحت ابإلطراء يف عملي الكتايب؟.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فمما ال شك فيه أن أشد شيء على النفس هو اإلخالص ،إذ النفس البشرية جمبولة على حب املدح

والثناء إال ما ندر ،ولذا جند املؤمن جياهد نفسه للتخلص من تلك اآلفة ،قال اإلمام السوسي:

(اإلخالص فقد رؤية اإلخالص فإن من رأى يف إخالصه اإلخالص فقد احتاج إخالصه إىل إخالص)
.

لكن ال ينبغي أن يصل األمر لدرجة الوسوسة ،فإن العمل ألجل الناس شرك ،وترك العمل ألجل

الناس رايء ،واإلخالص أن يعافيك هللا منهما" ،كما قال الفضيل بن عياض ،قال النووي معلقاً على

كالمه( :إن من عزم على عبادة وتركها خمافة أن يراه الناس فهو مراء؛ ألنه ترك العمل ألجل الناس)
.

وترك العمل خوفاً من الرايء حبالة من حباالت إبليس ،كما يقول ابن حزم -رمحه هللا( :-إلبليس يف

ذم الرايء حبالة ،وذلك أنه رب ممتنع من فعل خري يظن به الرايء)  .ولذلك ينصح من طرقه مثل هذا
أال يلتفت إليه ،وأن ميضي يف عمله إغاظة للشيطان ،فسريي على بركة هللا ،وس ِّخري طاقاتك خلدمة
هذا الدين ،وس ِّددي وقاريب ،وهللا يوفقك.
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هل هذا تناقض أم ضعف؟!

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1425/04/03هـ
السؤال

أان أحب االلتزام ،ولذلك أان ملتزم ابلشعائر الظاهرة وابلصالة والنوافل ،لكن اشعر أين لست ملتزماً
يف احلقيقة ،فلقد دخل الرايء يف وسط قليب يف أي نوع من أنواع العبادات ،وعز علي فراقه ،وإن
كنت يف اخلفاء قد أستمع إىل األغاين....إخل

فبماذا تنصحونين؟ أريد حال قبل أن أهلك.
اجلواب

األخ الكرمي املسلم- :سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوالً :حنمد هللا -تعاىل -أن حبب إليك االلتزام وتلك نعمة عظيمة تتطلب من صاحبها
رعايتها واحلفاظ عليه.

اثنياً :من اخلطأ أن تسيء الظن بنفسك وانك لن تلتزم حقيقة ،على العكس أنت مهيأ كثرياً لاللتزام
وفيك خري كثري وإبمكانك أن تكون من خري الناس إذا صدقت مع هللا وأقبلت عليه بفعل ما حيب

وترك ما يبغض ويكره.

اثلثاً :عليك بكثرة الدعاء والسؤال واللجوء إىل هللا أن يصرف قلبك إىل طاعته بصدق ،وان يعلق

قلبك به سبحانه ،وأن يعينك على االستقامة احلقة.

رابعاً :اعلم أن النجاة يف الدنيا واآلخرة والتوفيق والسداد متوقف على مدى استقامتك على دين هللا

تعاىل ،وقد أمر هللا عز وجل عباده ابالستقامة يف غري ما موطن يف كتابه للتأكيد على وجوهبا وأمهيتها
يف حياة املسلم ،قال تعاىل":فاستقم كما أمرت ومن اتب معك" [هود ]121:وقال":فاستقيموا إليه

واستغفروه" [فصلت ]6:وقال يف بيان عاقبة االستقامة" :إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل

عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا ابجلنة اليت كنتم توعدون" [فصلت ، ]30:فذكر نفسك

هبذا لتتقوى على االستقامة اجلادة.

خامساً :تذكر عاقبة الذنب على صاحبه فإن له شؤماً قد يكون مدمرا حلياة اإلنسان وآخرته فاحذر

االستهانة به.

سادساً :مث ماذا لو كان عاقبة ذنوبك أن هللا قلب حبك لاللتزام إىل كرهك له ماذا أنت فاعل قد
يصل بك األمر إىل اخلروج من الدين ابلكلية ،أال يسوءك أن ينقلب قلبك إىل ذلك ،وتكون من
الذين بدلوا نعمة هللا عليك كفرا ،وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟

سابعاً :أكثر من ذكر أحوال القرب واآلخرة فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم؛ كما يف الرتمذي

( )2307والنسائي ( )1824وابن ماجة ( )4258عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه -قال :قال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أكثروا ذكر هاذم  -ابلذال وهو القاطع  -اللذات يعين:

املوت " ،ويف صحيح ابن حبان ( )2993عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -عن النيب -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :أكثروا ذكر هاذم اللذات فما ذكره عبد قط وهو يف ضيق إال وسعه عليه وال
ذكره وهو يف سعة إال ضيقه عليه".
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قال العلماء :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم
اللذات ،ومفرق اجلماعات ومؤمت البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين ،وزايرة قبور
أموات املسلمّي ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه،

ويستصرخ هبا على فنت الشيطان وأعوانه فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه
فذاك ،وإن عظم عليه ران قلبه واستحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور

أموات املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ماال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري
وقائم له مقام التخويف والتحذير.
اثمناً :حاول االطالع الكثري على أحوال املسلمّي املضطهدين واملشردين واملعذبّي والفقراء

واملساكّي الذين يتعرضون للحروب والقهر والظلم من أعداء املسلمّي ،مث حاول أن تساهم يف
التخفيف عليهم والسعي يف إعانة القريبّي منهم لك يف بلدك أو حولك فإن يف ذلك عالج للقلب

وإيقاظ له وسلوة عن اهلم احلرام.

اتسعاً ال تفرت من مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا نفع.

عاشراً :اصحب الصاحلّي القانتّي الطيبّي فإهنم عون بعد هللا على النفس األمارة ابلسوء ،وقد قال
هِ
"و ْ ِ
اك َع ْنـ ُه ْم
ين يَ ْد ُعو َن َرههبُ ْم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ
سَ
تعاىلَ :
ك َم َع الذ َ
اص ْرب نَـ ْف َ
تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان َواتهـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطاً" [الكهف
. ]28/18

احلادي عشر :أكثر من قولك" :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم" مع استشعارك للحاجة إىل
هللا يف دفع هذا الضعف والتهاون بدينك.

الثاين عشر :أنصحك بقراءة كتب للعالمة ابن القيم ومنها :مفتاح دار السعادة ،طريق اهلجرتّي،
اجلواب الكايف ،وكتاب البن اجلوزي امسه ذم اهلوى وخاصة فصل يف عالج اهلوى فإنه انفع جدا

حلالتك.

الثالث عشر :التزم حبلقة حتفيظ للقرآن الكرمي واحفظ ما يتيسر لك من كتاب هللا عز وجل؛ فإهنا

جملس من جمالس الذكر اليت تصقل القلب وحتي الروح ،وجتعلك أكثر حباً هلل ورسوله  -صلى هللا

عليه وسلم -ولدينه ،وفيها سبب لنجاتك فتدارك أمرك وفقك هللا .وإين ألتوجه إىل هللا أبن مين علي
وعليك ابهلداية والرشاد والسداد والثبات على احلق ،وأن ميأل قليب وقلبك إمياان وتقوى ،وأن يهدينا
سواء السبيل إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.

()48/20

داء العجب والرايء
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1425/3/12هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...كيف اخلالص من الرايء واإلعجاب ابلنفس والكرب واحتقار
أعمال اآلخرين (وتعظيم أعمالك القليلة) واختالف الظاهر عن الباطن أود منكم إجابة دقيقة

وواضحة تبّي عالج لكل صفة ابلتفصيل .وشكرا:
اجلواب

احلمد هلل أما بعد :فإن مثل هذه األحوال قد تعرتي بعض الناس خصوصاً يف بداية استقامته وج ِّده يف
توبته وإقباله على هلل  -عز وجل  ،-حيث يتسلط عليه الشيطان ،ويلقي يف قلبه الوساوس .والذي

يعّي على التخلص منها أن يستعيذ اإلنسان من الشيطان الرجيم ،وأن يقبل على ربه  -جل وعال -

وأن يكثر من الدعاء ،ويستحضر عظمة الرب ،وأن قلوب العباد بّي أصبعّي من أصابع الرمحن
يقلبها حيث يشاء.

ومما يعّي على التخلص من الرايء أن يعلم املبتلى بذلك أن الناس ال ينفعون وال يضرون ،بل النافع

الضار هو هللا وحده .ومن أعظم ما يعّي على ذلك أن يعلم اإلنسان أن الرايء حيبط العمل كما جاء
يف صحيح مسلم ( )2985عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -أن النيب صلى هللا عليه وسلم  -قال:

" يقول هللا  -تبارك وتعاىل  -أان أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي

تركته وشركه " .وخرجه ابن ماجه ( )4202ولفظه " :فأان بريءٌ ،وهو للذي أشرك ".واألحاديث،
واآلاثر يف هذا يطول ذكرها ،واملقام ال يتسع لإلطالة ،وأدلك على شروح حديث "إمنا األعمال

ابلنيات" وخصوصاً شرح احلافظ ابن رجب  -رمحه هللا  -يف كتابه (جامع العلوم احلكم يف شرح
مخسّي حديثاً من جوامع الكلم)  .واحلديث املذكور هو أول حديث يف ذلك الكتاب ،وفيه من

الفوائد واللطائف ما يكفي ويشفي .أما اإلعجاب ابلنفس فعالجه ابلنظر يف عيوهبا ،وابإلكثار من

األعمال الصاحلة ،والتزود من العلم النافع؛ ألن اإلعجاب ،نتيجة للنقص؛ فإذا حرص اإلنسان على
تكميل نفسه سلم من هذه اآلفة .وأما احتقار اآلخرين فال يليق ابلعاقل ،بل الالئق أن حيسن الظن

هبم ،وأن ينزهلم منازهلم قال التابعي اجلليل  -أبو حازم  -رمحه هللا  " :-أرجى خصلة للمؤمن أن

يكون أخوف الناس على نفسه ،وأرجاهم لغريه ".وأما اختالف الظاهر عن الباطن فإنه نفاق ،ولكن

قد يكون وسوسة تشعر هبا .وقد يكون شعورك وخوفك من النفاق دليل إميان وصدق؛ ألن النفاق ال
خيافه إال مؤمن ،وال أيمنه إال منافق كما قال احلسن البصري  -رمحه هللا .-
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يقدموين للصالة وأخاف الرايء
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1426/06/17هـ
السؤال

عندما يتأخر اإلمام يف مسجدان يقوم الناس بتقدميي للصالة ،فيوسوس يل الشيطان أن صويت مجيل،

جبانب أن الناس يقومون مبدح صويت ،علماً أين أسعد يف خاطري ،ويف الوقت نفسه أخاف الرايء،
فأكره أن يقدمين الناس لإلمامة ،فهل هذا من الرايء؟ وإن كان -والعياذ ابهلل -فكيف أعاجله؟

جزاكم هللا كل خري.
اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فإن كنت حتسن صوتك من أجل الناس ليمدحوك فقط فهذا رايء ،وإن كنت حتسنه لكي يتأثر الناس

بسماع اآلايت فيتعظوا وحيبوا التالوة وأينسوا هبا فأنت مأجور وليس هذا رايء ،ألن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -استمع لقراءة أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -فلما علم به أبو موسى
حتبريا أخرجه البخاري (، )5048
فيما بعد قال :لو كنت أعلم أنك تستمع لتالويت حلربته لك ً

ومسلم ( ، )793وابن حبان ( . )7197أي حسنته ومجلته ،فلم ينكر عليه الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -هذا القول.
والنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول "زينوا القرآن أبصواتكم" أخرجه أبو داود ( ، )1468والنسائي
( . )1015وقال" :ما أذن هللا لشيء كإذنه لنيب يتغىن ابلقرآن" .أخرجه البخاري (، )5023

ومسلم ( . )792أي ما استمع هللا كاستماعه ملن جيهر ابلقرآن وحيسن صوته به ،وقال هللا تعاىل:
"ورتل القرآن ترتيال" [املزمل ، ]4 :وقال صلى هللا عليه وسلم" :ليس منا من مل يتغن ابلقرآن"
أخرجه البخاري ( )7527أي حيسن صوته به.

وأعتقد أن ما حتسه وسوسة من الشيطان لك؛ حىت ترتك حتسّي التالوة احلسنة ،وجيعلك تتهم نفسك

ابلرايء ،فانظر قلبك هل مدح الناس يزيدك حباً للمدح ،أم حباً لتحسّي الصوت؟ فإن كان للمدح
فهو رايء ،وإن كان لتحسّي الصوت والتغين ابلقرآن فليس برايء ،بل لك أجر ،ألنك تعّي الناس

على مساع القرآن.

أسأل هللا أن يرزقنا وإايكم اإلخالص يف القول والعمل ،ويوفقنا وإايك للقبول.
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هل هذا من الرايء؟
اجمليب د .خالد بن عبد الرمحن القريشي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام  -كلية الدعوة واإلعالم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اإلخالص والرايء

التاريخ 1426/01/17هـ
السؤال

أان شاب مستقيم -وهلل احلمد ،-لكن أعاين من مشكلة ال أدري هل هي مشكلة أم هتويل من

إبليس؟ (أان بكل صراحة سريع التأثر والبكاء ،لذلك ابتعدت عن إلقاء الكلمات ألين أرى أن البكاء

أمام الناس من الرايء)  ،وكذلك أجد حرجاً شديداً إذا بكيت يف صالة الرتاويح والقيام (أشعر أبنين

مر ٍاء وكذاب ،وأن هذا البكاء فقط جللب انتباه اآلخرين) أرشدين اي شيخ ،ماذا أفعل؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فاجلواب من جانبّي:
األول :أما امتناعك عن إلقاء الكلمات بسبب البكاء فهذا غري مقبول؛ ألن اخلطيب والداعية إذا

كان صاحب عاطفة وأتثر  -كما هو حالك  -يستطيع أن يؤثر يف كثري من الناس الذين ال جيدي

معهم إال هذا األسلوب ،كما أن هناك فئة أخرى ال ينفع معها إال األسلوب العقلي ،وأخرى ال ينفع

معها إال القوة والشدة ،وهكذا..

الثاين :أما خوفك من الرايء ابلطريقة اليت ذكرت يف سؤالك فليس من الدين يف شيء ،بل هو نوع
من الوساوس الشيطانية لصرفك عن اخلري الذي أنت فيه من خضوع وأتثر.

كما أن عليك أن تعلم أن استسالمك هبذه الوساوس قد يقودك إىل ترك كثري من اخلري والطاعات،
كما عليك أن تعلم أن كثرياً من أئمة السلف نقل عن أحواهلم ما هو أشد مما ذكرت عن نفعك من

البكاء والتأثر ،ومع ذلك ما صدهم عن الدعوة والعبادة .ننصحك بقراءة كتاب (الرقة والبكاء) البن
أيب الدنيا ،وكتاب( :عندئذ بكى النيب صلى هللا عليه وسلم) لـ[خالد بن حسّي بن عبد الرمحن] ،

وكتاب (أين دمعتك من بكاء البكائّي؟) لـ[علي بن عبد العزيز] .
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هل الغيبة متنع اخلشوع؟
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اخلوف والرجاء

التاريخ 1424/1/15هـ
السؤال

أان فتاة واحلمد هلل حريصة على اخلري وفعل الصاحلات والنصح للغري ،ولكن مشكليت هي عدم
اخلشوع يف الصالة ،فتخيل اي شيخ كم عمري اآلن وال زلت أعجز عن اخلشوع ،وكثري من الناس

يطلقون علي الفتاة امللتزمة .وال يدرون أين أعجز عن اخلشوع يف أول شيء يسألين هللا عنه وهو

الصالة ،وأحاول أحياانً يف اجملالس أن نذكر هللا ولو حبديث أو قصة أو غريه ،ولكن الذي يتعبين يف
حيايت هو أن جمالسنا متتلئ ابلغيبة وأحاول التذكري أن هذا األمر ال جيوز ،ولكن املشكلة تكمن يف

النساء الكبار يف السن فأان ال أستطيع نصحهن ،ولو تكلمت أخاف من أن حيرجنين ،وصرت أكره
هذه اجللسات ومع ذلك ال أستطيع تركها ،فهل ميكن أن يكون ذلك عقاب من هللا أن حرمين من
اخلشوع يف الصالة؟
أرجوكم ردوا علي ردا شافياً وفقكم هللا لكل خري.

اجلواب

أخيت الفاضلة..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

مش ِ
كلتك ذات شقّي-:

األوىل :عدم اخلشوع يف الصالة
والثانية :حتسرك على عدم الفاعلية عند مساعك لبعض الغيبة يف بعض اجملالس انجتة عن تقصريك يف
إنكارها .أقول وابهلل التوفيق.

أوال -:من انحية اخلشوع يف الصالة.
ال شك أن اخلشوع من األمور اهلامة يف جناح الصالة وقبوهلا ،وقد امتدح هللا سبحانه اخلاشعّي يف

صالهتم[ .قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون( ].املؤمنون)

ولكن هللا سبحانه وتعاىل [ال يكلف نفساً إال وسعها] فإذا حرص املرء على فعل األسباب املؤدية إىل
اخلشوع وسلك الطريق املؤدي لذلك فإن هللا يعينه على اخلشوع.

وهناك أسباب ووسائل لذلك منها-:
-1كثرة ذكر هللا سبحانه يف األوقات العادية
-2حماولة كثرة التفكر بعظمة هللا من خالل أتمل بعض آايته وخملوقاته املرئية واحملسوسة .فإذا استقر
يف نفوسنا عظمة ربنا مث وقفنا بّي يديه سنجد أن اخلشوع يسلك طريقه إىل قلوبنا.

-3إذا حان وقت الصالة عليك بفعل اآليت-:

أ-الوضوء بشكل صحيح  /قراءة شيء من القرآن قبل أتدية الصالة
ب -التنفل قبل الصالة.

ج -االلتجاء إىل هللا سبحانه بطلب العون واملساعدة
د-التعوذ من الشيطان ونزعاته.
هـ -إذا أحسست ابلوسوسة قبل الصالة فانفثي عن يسارك ثالث مرات ومن مث التعوذ من الشيطان
الرجيم.

ابملروضة وإذا مت إيقافها فإهنا ال
هذه األمور جتعل الذهن يستقر عن االنشغال ،ألن الذاكرة أشبة ّ

تقف بل تظل تدور حىت تقف.

كذلك الذاكرة تظل متعلقة أبمر فعل أو ما شابه ذلك ،فإذا عملت النقاط اليت ذكرت لك ،فإن

الصورة املتزنة يف الذاكرة اليت حتول بينك وبّي اخلشوع تزول ،والنفس هتدأ مث جتدين أنك إبذن هللا قد
خشعت يف صالتك.
أما املشكلة الثانية وهي احلرية وعدم اإلنكار فأقول:
دائماً الشيطان حيذرك يف مثل هذه املواطن وحياول أن يثىن املسلم عن حماولة التأثري على الغري خاصة

إذا كان هناك أمر بفعل أمر شرعي ألنه يهمه أن يبقى املنكر قائماً.
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فبالنسبة هلؤالء النسوة الاليت يتجاذبن أطراف احلديث ويكون حديثهن خملوطا بشيء من النميمة

والغيبة:

أوالً -ال جتبين وتقويل قد أكون ثقيلة لو أنكرت ..ال بل ابلعكس ،جيب أن يكون لك دور ولكنه

بطريقة هادئة إما بتغيري نوعية الكالم ..أو بتذكريهن مغبة النميمة والغيبة ..أو االتصال فيما بعد على
اليت كانت تتزعم احلديث وإخبارها عن آاثر النميمة ..أو حماولة أخبار إحدى صديقاهتا اليت تؤثِّر

عليها..

أما أن يكون سبب عدم اخلشوع عقاابً من هللا فال أظن ذلك .ألنك تقولّي أنك حريصة وهللا سبحانه
وتعاىل كرمي ،ويعّي عبده على طاعته ،وأنت قد أتثرت ابملنكر وهذا ٍ
كاف حبد ذاته وهو أحد

الدرجات الثالث إلنكار املنكر.

أخرياً حاويل أن ال ترتبطي ٍ
بعمل مهم قبل انصرافك لصالتك كي ال ينشغل ذهنك ابلتفكري فيه.

أعانك هللا،،
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ال أصلي ولكين أخاف هللا
اجمليب يوسف صديق البدري

داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اخلوف والرجاء
التاريخ 1426/01/19هـ

السؤال

كيف أستشعر خوف هللا يف قليب ،ابلرغم من أين ال أصلي؟.

اجلواب

أمحد هللا تعاىل ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد نيب اهلدى والرمحة وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
شااب حمبًا للخري ،بدليل قولك "إين أستشعر اخلوف
فمرحبا بك ـ أخي الكرمي ـ وأرى من وراء سؤالك ً
من هللا" ولكن قولك "  ...ابلرغم من أين ال أصلي" فهذا الذي حيتاج إىل بيان ،فالصالة فريضة من

أعظم الفرائض اليت فرضها هللا على املسلم ،قال تعاىل" :وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة" [البقرة، ]43:

وقال "وأقم الصالة لذكري" [طه ، ]14:وقال أيضا"قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم
خاشعون" [املؤمنون, ]2-1:

أما شعورك ابخلوف من هللا ابلرغم من أنك ال تصلي فهذا من تزيّي الشيطان ،ألنه ـ لعنه هللا ـ يزين

للناس سوء أعماهلم ،فيأيت ـ مثالً ـ ألحد الناس فيقول له ما دمت ال تفعل الشر وال تؤذي أح ًدا فال
داعي ألن تصلي ،فاملهم أن يكون قلبك نظي ًفا ليس فيه غش ألحد ،فاحذر ـ اي أخي ـ من حيل

الشيطان ووساوسه ،فليس هناك من سبيل للقرب من هللا بال أداء للفرائض ،وعلى رأسها فريضة

الصالة ،فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

" إن هللا ـ تعاىل ـ قال :من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما

افرتضته عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا ،وإن سألين ألعطينه ،ولئن
استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت يف شيء أان فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأكره

مساءته" رواه البخاري (. )6502

وأرجو أن تقف معي عند النقاط التالية:

-1لو كان يكفي حال القلب دون صالة لكان أحق الناس ابالستغناء عن الصالة النيب "صلى هللا
عليه وسلم" وصحابته-رضي هللا عنهم ،-ومع ذلك كانوا أشد الناس حرصا على الصالة يف وقتها يف

املسجد.

 -2إن هللا -تعاىل -يقول" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت. ]56 :
 -3والصالة هي رأس العبادة.

 -4هللا حيب الصالة ،فإذا كنت تشعر ابخلوف منه حقا سارعت إىل أدائها.
 -5لو قال الناس إمنا يشعرون ابخلوف من هللا من غري صالة ،خلربت املساجد وملا ذكر هللا يف

األرض.

وأخرياً :إذا كان العبد ال يركع وال يسجد فكيف يزعم حب هللا ،وأين الدليل على ذلك؟ إن احملب
حيب قرب حبيبه ،فقد قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد ،فأكثروا الدعاء " أخرجه مسلم ( )482عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه .-

وقيل:

إن كنت تزعم حيب *** فلم هجرت كتايب
أما أتملت ما فيه *** من لذيذ خطايب

هداان هللا وإايك إىل اخلري ،وجعلنا وإايك ممن هم على صلواهتم حيافظون ..وهللا أعلم.
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لذلك فحيايت بال معىن!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/اخلوف والرجاء

التاريخ 1422/12/15
السؤال

رغم أين يف ريعان الشباب "كما يقولون" إال أين لدي من مشاعر جتعل احلياة صعبة يف عيين ،أعاين

من مشكلة أسرية منذ سنة ونصف تقريباً ،كما أين أخاف أن أموت على املعاصي يف ظل الفنت

احلاضرة ،كما أين أحس أن أعمايل الصاحلة قليلة نسبة إىل ذنويب ،أمنييت أن أموت شهيدة بدل من

أن أموت على معصية فما النصيحة اليت توجهوهنا ملن أرد اخلالص من احلياة لكن وفقاً ملرضاة هللا؟

اجلواب

أخيت الكرمية ،أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ،وأن يرينا مجيعاً
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :لقد اختصرت السؤال إىل درجة كبرية يف نصفه األول املتعلق بظروفك الشخصية واألسرية!!..
فلم يتضح يل شيئاً أبدي رأيي من خالله ..إال أنين أسأل هللا أن يعينك ويوفقك إىل اخلري والصالح

والنجاح والفالح يف الدين والدنيا ..وأن جيعل لك من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ومن كل

بالء عافية.

اثنياً :قال تعاىل ):قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر

الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم (فبادري ابلتوبة واإلانبة والرجوع إىل هللا مما تشعرين أنك قد

فرطت به ..وأحسين الظن ابهلل واجلئي إليه وتوكلي عليه ..وإن غلبتك نفسك األمارة إىل معصية أو

تقصري ..فبادري ابلتوبة واالستغفار وأتبعي ذلك حبسنة فقد جاء يف احلديث ( ..وأتبع السيئة احلسنة
متحها . ) ...

اثلثاً :أما إحساسك أبن أعمالك الصاحلة قليلة نسبة إىل ذنوبك ..فذاك توفيق من هللا أن تستشعري
هذا األمر وتفكري فيه ..وبفضل هللا فما زلت يف زمن املهلة ..وفرص اخلري كثرية جداً ..واحلسنة

بعشر أمثاهلا إىل مائة ضعف إىل أضعاف كثرية ..هذا ابإلضافة إىل أن احلسنات تزيل اخلطااي ..قال
تعاىل ):إن احلسنات يذهَب السيئات (فبادري منذ اللحظة ..واستغلي أوقاتك قدر استطاعتك بذكر
هللا والصالة على رسول هللا وكثرة االستغفار وقراءة القرآن ..واألوراد واألذكار اليومية ..وكلها يف

النهاية حتتسب لك يف كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ..بل وتضاعف احلسنات مبا ال

يعلمه إال هللا ..فأي فرصة أعظم من ذلك ملن وفقه هللا.؟! ومثل هذه األعمال ال حتتاج إىل مكان أو
زمان معّي ..بل تؤدى يف كل األماكن واألوقات وعلى كل حال ..فالبدار ..البدار ..قبل أن تقول

نفس اي حسراتً على ما فرطت يف جنب هللا!!

رابعاً :تذكري أخيت الكرمية قوله تعاىل ):لقد خلقنا اإلنسان يف كبد (فهذه هي احلياة ..دار ممر

واستعداد ملن وفقه هللا للخري ..ودار هلو ولعب للغافلّي وبقدر ما يبتلى فيها املؤمن ويصرب ..فإنه

يؤجر على ذلك األجر العظيم ..فقد جاء يف احلديث (عجبت ألمر املؤمن إن أمره كله خري وال

يكون ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ..وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له).
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خامساً :مجيل لو وضعت لك هدفاً سامياً يف احلياة ..وهو نشر اخلري بقدر جهدك ..واألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر ..وتذكري الناس بطرق اخلري املادية واملعنوية ..فالدال على اخلري كفاعله.

سادساً :هللا ..هللا ابختيار الرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ..كذلك كثرة القراءة

بكتب السرية وحياة الصحابة والصحابيات رضي هللا عنهم وأرضاهم ..تفتح أمام اإلنسان أفاقاً
واسعة ورحبة ..فأكثري منها.

سابعاً :وأخرياً عليك بصدق االلتجاء إىل هللا أبن يوفقك وحيميك ويسدد على طريق اخلري واحلق

خطاك ..وأن جيعلنا مجيعاً مفاتيح للخري مغاليق للشر وأن خيتم لنا ابلصاحلات ..وحتري يف دعائك
مواطن اإلجابة ..إنه تعاىل قريب جميب.
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بّي قبح السريرة وصالح الظاهر!
اجمليب عبد اإلله بن سعد الصاحل

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1427/05/24هـ
السؤال

أان شاب حمافظ ,عندما تراين أو تسمع يل تقول :ما شاء هللا ,وزادك هللا علما .لكن املشكلة تكمن

يف أين إذا خلوت بنفسي أتتيين أفكار ال تليق أبهل الدين .فكيف ميكنين التخلص من قبح السريرة
وخبثها؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأسأل هللا أن يثبتك على دينه ،ويرزقك التقوى يف الغيب والشهادة ،وزادك هللا حرصاً واستشعاراً ملا
تعاين منه ،فهذا بال شك أول الطريق يف إصالح النفس وإدراك طريق اهلاوية؛ عياذاً ابهلل.

عليك بتذكري نفسك يف حال اخللوة ابستشعار مراقبة هللا لك ،وهذه درجة اإلحسان ،أن تعبد هللا

كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
ويقول الشاعر:

وإذا خلوت بريبة يف ظلمة *** والنفس داعية إىل الطغيان
فاستحي من نظر هللا وقل *** إن الذي خلق الظالم يراين
تذكر أن عظم الذنب يكرب عندما يتلذذ العاصي به ،وال حيس ابهلم والضيق لعصيان هللا ،ولذا جاء يف
احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف السبعة الذي يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله "رجل

ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه" .صحيح البخاري ( ، )660وصحيح مسلم (. )1031

أخي احلبيب اعلم أن احلياة ال تستقر لك ،ولن جتد هلا لذة ،وال متعة؛ حىت تعلم من نفسك صدق

التوجه إىل هللا يف ظاهرك وابطنك ،مث إن لإلنسان الذي ظاهره غري خمربه يظهر عليه عالمات ،وتربز
له صفات يستشعرها اآلخرين ،مث يعيش املرء يف صراع مع نفسه ،أو يفقد الثقة بنفسه اليت هي

أساس الدافعة والعطاء يف احلياة.

وافعل األسباب املوصلة لكي تالزم الظاهر ابلباطن ومنها:

 دعاء هللا ابلثبات وصدق التوجه إليه يف كل األوقات ال سيما يف أوقات اإلجابة. الصدقة اليت خري دواء لقلبك ،فقد روي يف احلديث "داووا مرضاكم ابلصدقات" أخرجه الطرباينيف املعجم الكبري ( )382/3والبيهقي (. )382/3

 -الصداقة الصاحلة اليت تعينك على فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،وترك فعل ما هو غري انفع

ومقرب.

 القراءة يف سري الصاحلّي والقصص املؤثرة هلا نفع كبري. مساع األشرطة يف السيارة واملنزل ويف كل مكان ترى أنه مناسب لك. -تذكر أن من صفات املنافقّي أهنم يُظهرون غري ما يُبطنون -أعيذك ابهلل أن تكون منهم.-

 البعد عن موطن الريبة ومواطن الشبهات ومواطن الفنت.أسأل هللا لك التوفيق واهلداية ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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مثرة غض البصر!
اجمليب د .عبد العزيز محود الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس
التاريخ 1427/04/26هـ

السؤال

هل لغض البصر فوائد على العقل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
اعلم أخي الكرمي أن فوائد غض البصر كثرية ومتنوعة ومن أمهها ،تزكية النفس اليت ذكرها هللا تعاىل

عندما أمر املؤمنّي بغض أبصارهم ،وحفظ فروجهم "قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا

فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون" [النور . ]30:ومن فوائد غض البصر على سبيل
املثال ،واليت هلا عالقة بسالمة وقوة العقل ما يلي:

-1البعد عن الفتنة والتدرج يف مهاوي الرذيلة ،وخطوات الشيطان ،الذي ال يكتفي منك ابلنظر
احملرم ،بل يدفعك إىل تكرار النظر ،مث الزايدة على ذلك مما يصعب عليك معه التوقف والتعفف بعد

ذلك.

 -2البعد عن التعلق مبا قد تقع عليه عينك ،مما يضعف من قيمتك ويهون من احرتامك لنفسك

بسبب ما تتمناه وال حتصل عليه ،أو أنك تتنازل عن الكثري من أجله أو بعضه .كما ذكر الكثري من
الشعراء واملغرمّي ،الذين تنازلوا عن كل شيء من أجل أمور اتفهة ،كان ميكن احلصول على أفضل
منها ابلطرق الشرعية.

 -3الشعور مبراقبة هللا لك ،وتدريب نفسك على خمافة هللا يف الغيب والشهادة .مما يقوي اإلرادة
والثقة ابلنفس.

 -4اإلحساس أبنك قد فعلت ما يرضي هللا ،ومن مث الشعور ابلراحة والرضا عن النفس.
 -5التخلص من الشعور ابلذنب وأتنيب الضمري.

 -6إحساسك بقوة شخصيتك ،وقدرتك على التحكم يف العاطفة ،والسمو فوق الغرائز.

وإذا اجتمعت لك هذه الفوائد فإن هذا مما يزيد يف االتزان وقوة العقل ،ورجاحة الرأي والقدرة على

التحكم يف العواطف ،وجيعلك قادراً على توجيه سلوكك ملا فيه اخلري واملصلحة يف الدنيا واآلخرة.

كما أن النفس تصفوا ،وتزداد ثقة اإلنسان بنفسه ،ويكون قادراً على التفكري الصحيح ،واختاذ

القرارات السليمة ،بعكس من انشغل بسفاسف األمور ،وكان أسرياً هلواه وعاطفته ،فهل تظن أن
نفسه سوف تزكو ،أو يقوى عقله ويستفاد من رأيه؟
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أجد يف قليب وحشة وقسوة!

اجمليب د .عبد العزيز محود الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1427/04/190هـ
السؤال

أرجو أن جتدوا يل حال حيث أن قليب جامد جداً وال مييل إىل اإلميان وال يهتز للقرآن ويقشعر بدين
لذكر النار! ختيلوا أنين أكتب إليكم هذه االستشارة بعد أن مسعت حماضرة عن عذاب النار مث

تصفحت مواقع إابحية! ماذا أفعل ليلّي هذا القلب اجلامد؟

اجلواب

اعلم أخي الكرمي أن القلوب منها ما هو حي وما هو ميت وما هو مريض.

وأنت إن شاء هللا لست من الذين ماتت قلوهبم .بل إن يف قلبك حياة وحب للخري وندم على
التقصري والذنب .والدليل على ذلك هو أنك أرسلت تطلب النصيحة فيما يعّي على عالج قلبك
وصالح حالك ،كما أنك تستمع للمواعظ واحملاضرات وهو دليل آخر على حياة قلبك وما دمت

كذلك فأبشر ابخلري واستمر على اجملاهدة يف صالح قلبك يقول هللا تعاىل" :والذين جاهدوا فينا

لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنّي" [العنكبوت آية  . ]69ولكن الشيطان ال يزال ابلعبد ،يزين له

ويغويه حىت يورده املهالك ،مث يقنطه من رمحة هللا وجيعله ييأس من صالح حاله .فاحذر الشيطان وال

تيأس من صالح حالك ،وعليك ابتباع ما يلي:

 -1احملافظة التامة على الفرائض وعدم التساهل يف شيء منها ،مهما كانت الظروف.
 -2حماولة التقرب إىل هللا تعاىل مبا تستطيع من النوافل كلما تيسر ذلك.
 -3احلذر من جمالسة أهل الباطل ورفقاء السوء ،وأنت تعلم خطرهم.
 -4االبتعاد عن الوحدة والعزلة ،واحلذر من اجللوس يف غرفة مغلقة ،وخاصة إذا وجد هبا أجهزة مثل

التلفاز واحلاسب اآليل أو حىت اهلاتف .فإن النفس ضعيفة وأمارة ابلسوء ،والشيطان يستغل مثل هذه
الفرص ويوسوس لإلنسان بكل سوء .وقد كان هذا سببا يف احنراف كثري من الشباب.

 -5عليك مبحاولة اإلكثار من قراءة القرآن الكرمي وتدبر آايته وحماولة حفظ ما تستطيع منه ،حسب
طاقتك.

 -6عليك أن تتذكر املوت دائما وأنه مصري كل حي وال تعلم مىت أيتيك .وعليك حبضور اجلنائز
وزايرة املقابر فإهنا تذكر ابآلخرة.
 -7جيب أن حترص على جمالسة الصاحلّي وحضور جمالس العلم ،ولو خيل إليك أنك ال تستفيد

منها ،فاصرب على ذلك واحتسب األجر والزم احلضور ،وسوف ترى النتيجة إبذن هللا ،إذا علم هللا
صدق نيتك وتوجهك إىل اخلري وصربك عليه.

 -8أخرياً أكثر من الدعاء والتضرع إىل هللا تعاىل أن يلّي قلبك ويهديك فهو سبحانه مقلب

القلوب ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل .مث اسأل هللا الثبات على احلق فقد كان النيب صلى هللا عليه

وسلم يكثر من قوله اللهم اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك .وفقك هللا وهداك وجعلك من
الصاحلّي.
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كيف أزداد حمبةً للرسول؟!
اجمليب ملياء قاضي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1427/02/29هـ
السؤال

أريد أن أزداد حمبةً للرسول -صلى هللا عليه وسلم -فأرشدوين ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على أشرف املرسلّي ،وبعد:

فإن اإلسالم واإلميان ليس ابلتحلي وال ابلتمين ،ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل ،قال تعاىل:
"أَم ح ِسبـتُم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْجلنهةَ ولَ هما يـعلَ ِم ه ه ِ
اه ُدوا ِم ْن ُكم ويَـ ْعلَم ال ه ِ
ين" [آل
ين َج َ
َ َ َْ
ْ َ ْ ْ
صاب ِر َ
اَّللُ الذ َ
َْ َ
عمران . ]142:وأيضاً قوله تعاىل" :أ ِ
آمنها َو ُه ْم َال يُـ ْفتَـنُو َن"
رتُكوا أَ ْن يَـ ُقولُوا َ
َ
هاس أَ ْن يُ ْ َ
َحس َ
ب الن ُ
[العنكبوت. ]2:
فال تكون حمبة اإلنسان صادقة لشخص ما إال ابلعمل واالتباع ،وكذلك حمبة حبيبنا حممد -صلى هللا
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا َواتهـ ُقوا
آات ُك ُم ال هر ُس ُ
"وَما َ
عليه وسلم -تكون ابالتباع كما قال تعاىلَ :
اَّللَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب" [احلشر . ]7:وأيضاً قوله تعاىل" :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبُّو َن ه
اَّللَ إِ هن ه
ه
اَّللَ فَاتهبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
ه ِ
ول فَِإ ْن تَـ َوله ْوا فَِإ هن ه
يعوا ه
ب
اَّللَ َوال هر ُس َ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
يم ،قُ ْل أَط ُ
اَّللُ َويَـغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو هُ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ين" [آل عمران. ]32-31:
الْ َكاف ِر َ
ولك مين هذه اخلطوات العملية لتعينك على حمبة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -واتباعه:

 -1القراءة املستفيضة يف سرية الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

وأنصحك بكتاب زاد املعاد البن القيم ،وكتاب (هذا احلبيب اي حمب) أليب بكر اجلزائري ،وكتاب
خمتصر الشمائل احملمدية لأللباين ،وكتاب الرحيق املختوم للمبار كفوري ،وذلك يعينك على اتباع

هنجه يف حياتك.
 -2اإلكثار من الدعاء أبن يرزقك هللا حمبته ،وحمبة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 -3احلرص على الرتديد وراء املؤذن لكل صالة ،مث يف هناية األذان قول الصالة اإلبراهيمية مث اسال
هللا أن يبلغ الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الوسيلة والفضيلة وأن حيشرك معه إبذن هللا .وفيما يلي
إحدى عشرة فكرة يف حتبيب األطفال ابلسرية النبوية:

 -1زايرة األماكن اليت جرت فيها أحداث السرية ،مكة واملدينة ومواقع الغزوات ،وهو أدعى لرتسيخ
املعلومة.

 -2تسهيل السرية النبوية للطفل منذ البداية.
 -3متثيل األدوار اليت حتتوي على أحداث من قبل األم واألب واألبناء جمتمعّي ،ويف ذلك فائدة

كبرية حلفظ نصوص السرية.

 -4تبين كل فرد ابألسرة قراءة كتاب مميز من كتب السرية ،ومن مث عرضه يف لقاء على مجيع أفراد
األسرة ،وإعطاء جائزة ألحسن تلخيص وعرض.

 -5زايرة األخوات يف هللا أو الدعاة والسمر معهم يف أحاديث السرية النبوية ،سواء األب مع أوالده

أو األم مع بناهتا.

 -6عمل مسابقة ثقافية أثناء رحلة كلها معلومات عن السرية النبوية.

 -7حتديد مواعيد مسر ولقاءات عائلية وحىت سفر للعمرة ،ويكون ذلك مرتبطاً حبادثة من السرية

(نسميها :أجندة السرية النبوية) حدثت يف نفس التاريخ ،مثالً ،الوصول إىل مكة مبوعد فتح مكة ،أو
زايرة املسجد األقصى يف ذكرى اإلسراء واملعراج."..

()60/20

 -8من املمكن عمل لوحة صغرية أيضاً هلذه األجندة يعلق عليها احلديث كما روي يف كتب السرية،

ويتوىل هذه املهمة واحد من أفراد األسرة.

 -9عمل زاوية خاصة ابلسرية يف البيت حتتوي على كتب و CDوكاسيت وقصص.

 -10احملافظة على قراءة دائمة من قبل األب واألم يف كتب السرية وإشراك األبناء فيها ،حىت حيصل
التعلم والتشويق.
 -11االتفاق مع العائالت األخرى (جريان أو أقرابء أو أصدقاء) على االشرتاك يف (أجندة السرية
النبوية)  ،حبيث يكون عليهم اإلعداد للقاء يتحدث فيه أفراد األسرة الواحدة لآلخرين عن مواقف

ذلك التاريخ ،وما حصل فيه.
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أجد يف نفسي صدوداً عن العبادة!
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1427/01/12هـ
السؤال

مشكليت أنين كلما أردت أن أصلي وأمارس واجبايت الدينية مينعين شيء ما يف داخلي ،كما أحلم

ابلكوابيس تقريباً كل ليلة ،أريد حالً .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فأشكر لك تواصلك وثقتك مبوقعك (اإلسالم اليوم)  ،أما ابلنسبة ملشكلتك ،فهي من السهل

املمتنع ،وحلها سهل إن شاء هللا ،وهي ذات اجتاهات متباينة ،ويظهر أن حالتك تصب يف خانة
الوسوسة واخلطرات اليت يقذفها الشيطان للصد عن ذكر هللا وعن الصالة ،وأنت وقعت يف مصيدته

-لعنه هللا -وحياول أن يؤثر عليك أثناء العبادة ،وهذا يقع فيه كثري من الناس ،وهذه اخلواطر أتيت

عادة عند أتدية العبادة املفروضة ،اليت ألزم املسلم يف أتديتها ،وتقل حدة هذه اخلطرات عند النوافل،

ألن النوافل نثاب على فعلها وال نعاقب على تركها ،أما الفرائض فهي ذات اجتاهّي ،إلزام يف التأدية،
مع ثواب وعقاب ،والشيطان له اسرتاتيجية مع بين آدم ،خاصة من املؤمنّي املسلمّي ،حبكم العداوة

األزلية ،فهو إن قدر أن يصرفهم للمعاصي فهذا غايته وهدفه ،وهو يتبع أسلوب حتقيق الرغبات يف
التأثري ،ألنه أييت للشخص ويوسوس له حسبما يشتهي ويرغب ،مث يزين له ما حيب ،على سبيل
املثال :إذا كان من النوع الذي حيب املال ومجعه -بغض النظر عن الطريقة اليت يسلكها -فإنه أييت

إليه ويزين له الراب حىت يستبيح أخذه ،وهكذا يف كل معصية.

أما إذا وجد فريسته من النوع الصلب القوي الذي ال ميكن أن يصرفه ،أو يستجيب له ،فإنه أيتيه

من حيث ال حيتسب ،ويفتح له ابابً حيبه ويرغب الدخول معه وهو ال يشعر ،بل قد يتعبد يف ذلك،
وهذا الباب هو تزيّي العبادة ،حىت جيربه على الزايدة فيها ،أو نقصها ،أو تركها ابلكلية ،أو يكررها
عشرات املرات ،وهذا هو الفخ الذي يقع فيه أولئك الطيبون الضعفاء ،فكيف اخلروج من هذا

املأذق..؟

األمر سهل وصعب ،أوالً عندان قاعدة جيب أن حن ِّفظها ،وحنفظها أبناءان ،وهو أن الشيطان ال ميكن

أن يكون صديقاً لنا ،أو يصدق يف القول ،أو أييت لنا ابلنصح واخلري ،مهما كان السبب ،ملاذا..؟

ببساطة متناهية أنه عدو لدود ،وهللا -سبحانه -قد قضى هبذا ،حيث قال سبحانه" :إن الشيطان

لكم عدو فاختذوه عدوا" [فاطر. ]6:

اثنياً :إذا أردان أن نتخلص من خطراته ووسوسته..؟ هو أن نعمل على عكس ما يوسوس به ،يف أي

أمر ،على سبيل املثال:

تلتفت أبداً هلذا ،ألنك ِ
ِ
أديت الصالة،
إذا جاء إليك بعد صالتك ،وأحسست أنك مل تصل ،فال

وأنت قد رأيت ذلك ،كذلك يف سائر العبادات ،إذا أتى إليك بعد الفراغ منها ،فال تعيديها البتة،

ألنك تعرفّي أن الشيطان ال ميكن أن يكون البتة من الناصحّي ،مهما قال وأجلب خبيله ورجله

عليك ،وتذكري كيف أغرى األبوين ،وزين هلما "وقامسهما إين لكما ملن الناصحّي" فما الذي حصل
بعد ذلك..؟ إذاً كيف نصدقه اي بنييت..؟
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ونواقض العبادة ،مثل الصالة والوضوء ،واليت يكثر اإلشكال فيها ،فإذا أحسست أن الطهارة قد
انتقضت -وابلتايل قد تبطل الصالة -فال تلتفيت إال إذا حصل أحد األمور الثالثة ،إذا رأيت شيئاً
قد خرج ،أو مسعت صواتً ،أو مشمت رائحة كريهة ،وإال ال تلتفيت للخطرات ،فهي وساوس من
الشيطان ،أتى هبا من ابب النصح ،وهي تفسد هذه العبادة.

أما قولك :إنك تصومّي وال تصلّي ،فال أدري هل هو من أتثري هذه اخلطرات ،أو هو وأقعك فعالً،
ِ
استثقلت الصالة ألهنا
والذي يظهر يل أنه واقعك فعالً ،وإن كان غري ذلك فاكتيب لنا ،وقد تكونّي
مستمرة يومياً معنا ،أما الصوم فهو مومسي فصار أمره يسرياً ،واإلسالم بين على تراكم العبادات من

حيث األفضلية ،والصالة هي أفضل أركان اإلسالم بعد اإلقرار ابلشهادتّي ،وال يقبل هللا من املسلم

صرفاً وال عدالً إذا مل تقبل الصالة ،فالذي يصوم وال يصلي ،ليس له من صومه إال اجلوع والعطش
فقط ،فالصالة هي القاسم املشرتك بّي أركان اإلسالم ،وهي الركن الوحيد الذي ال يسقط عن

املسلم مهما تكن حالته ،إال إذا فقد عقله ،إما بنوم أو جنون ،أو كرب وهرم ،أو موت ،أو أغمي
عليه ،فطاملا أن العقل يدرك فال تسقط الصالة.

والرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد قال" :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد كفر".
أخرجه الرتمذي ( ، )2621وغريه.
فراجعي حساابتك اي بنييت ،ورتيب أوراقك ،ألن األمر جد خطري ،وقد يكون ترك الصالة له أتثري على
ما حتسّي به من الكوابيس اليت ترينها يف النوم ،فعالجك يكون إبقامة الصالة ،وأتديتها يف وقتها

على الكيفية اليت شرعت ،مث بعد ذلك أكثري من األذكار الطاردة للشيطان ،وهي األوراد الصباحية

واملسائية ،وعند النوم ،وعلى كل حال ،مث أوصيك بكثرة االستغفار ،ألن له أتثرياً عجيباً يف طرد

اهلموم ،كما قال عليه الصالة والسالم" :من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ومن كل

ضيق خمرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب" .أخرجه أبو داود ( ، )1518وابن ماجه (. )3819

مع الرتك الفوري ألي معصية صغرية كانت أو كبرية ،فشؤم املعصية له أتثري عجيب على نفس املسلم
وعلى سلوكه ،والشيطان قد يزين ِ
لك املعصية فتمارسيها ،وحنن نظنها هينة وهي عند هللا عظيمة،

ِ
وعليك ابلصدقة ،وإن كان عندك وفر من مال ،فالصدقة هلا أتثري عجيب أيضاً ،وأخرياً إذا أحسست

هبذه النزغات ،فأنفثي عن يسارك ثالث مرات وتعوذي ابهلل من الشيطان الرجيم ،فهي نزغات

شيطانية ،وهللا سبحانه وتعاىل قال" :وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل إنه هو السميع

العليم" [األعراف. ]200:

أسأل هللا أن يوفقك ويعينك ،ويشفيك ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.
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أعاين صعوبة يف اخلشوع يف الصالة
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1426/12/21هـ

السؤال

أان مسلمة مواظبة على الصلوات -واحلمد هلل -ولكن املشكلة أنين بعد أن أنتهي من الدورة
الشهرية أجد صعوبة يف الرتكيز يف صاليت ،ويف بعض األحيان أعيد صاليت مرة ومرتّي ،وأأتخر عن

أداء الصالة وال أجد يف صاليت ما أريده ،وتستمر هذه اجملاهدة لوقت طويل جداً ،وحّي أصل إىل

اخلشوع والرتكيز يف الصالة ال يستمر أكثر من أسبوع مث أتتيين العادة مرة أخرى ،وكل الذي بنيته من
الرتكيز واملواظبة يف الصالة يضيع .فال تنتهي العادة إال وقد وصلت إىل نفس احلالة اليت ال أطيقها.

أرجوكم -ابرك هللا فيكم -أن تساعدوين.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فأشكر فيك حرصك على أمور دينك وسؤالك عنها ،وما ذلك إال من خوف من هللا ،لكن حملت يف
سؤالك أنك حتتاجّي إىل توضيح لبعض األمور:

 -1أخيت :أنصحك ابلقراءة املكثفة يف موضوع الصالة وأمهية احملافظة عليها يف أوقاهتا ،وفضل
الصالة على وقتها ،واألجر املرتتب على القيام ابلصالة ،فهذا حيفز النفس للقيام مبا أمر هللا .وإذا

كنت يف أايم العادة فكثفي القراءة وأعيدي قراءة ما سبق لك قراءته؛ ألن كثرة طرق موضوع معّي

سل ُّمة اليت ال تقبل النفس فيها تغيرياً أو تنازالً.
وإعادته على النفس جيعله من األمور امل ّ

 -2اقرئي يف سرية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وكيفية إقامته لصالته وتلذذه هبا كما يف

احلديث "أرحنا هبا اي بالل" حىت تتعريف على اللذة اليت جتعل الصالة راحة لنبينا -صلى هللا عليه

وسلم -اقرئي كذلك يف سري الصحابة والسلف الصاحل؛ فذلك يبعث على احتقار النفس املقصرة
وينشط املؤمن للقيام مبا أمره هللا.

 -3اعلمي أن ما تقومّي به من حماولة الرتكيز يف الصالة هو من جماهدة النفس ،فال جتعلي للشيطان
جماالً إلفساد هذا اجلهاد أبن يؤخرك عن صالتك ويلهيك عنها.

 -4ضعي لنفسك عقوبة معينة تردعك عن أتخري الصالة ،فهذه الطريقة قد تدفعك إلقامة الصالة
يف وقتها.

 -5أوصيك اباللتجاء إىل هللا أبن يعينك على اخلشوع يف الصالة وعلى احملافظة عليها ،وأن يثبت
قلبك على دينه فهو على كل شيء قدير.
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عالج قسوة القلب
اجمليب د .رايض بن حممد املسيمريي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1426/10/21هـ
السؤال

عندما أشاهد األخبار أو أمسع عن أي مأساة أبكي حبرارة ،لكين ال أبكي عند مساع القرآن! وحىت

عندما رأيت الكعبة ألول مرة مل تدمع عيناي ،لذلك شعرت ابخلوف ،فهل أان إنسانة سيئة؟ أريد أن
أكون من الذين تلّي جلودهم وقلوهبم عند ذكر هللا ،فماذا أفعل؟ هل هناك أدعية معينة ،أو أذكار
تورث رقة القلب؟.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ال شك أن عدم التأثر لقراءة القرآن أو مساعه عالمة ضعف يف اإلميان ،ومؤشر قسوة يف القلب،

وعالجها فيما يلي:

( )1حماولة فهم اآلايت املقروءة أو املسموعة ابلرجوع إىل كتب التفسري ،سيما الكتب اليت ُعنيت
ابجلوانب الرتبوية والروحية ،والغوص يف بالغة القرآن وأقواله على الواقع املعاصر ،ومن أحسن ما

ُكتب يف هذا الصدد:

أ -يف ظالل القرآن لسيد قطب  -رمحه هللا.-
ب -صفوة اآلاثر واملفاهيم لعبد الرمحن الدوسري  -رمحه هللا.-
ج -تيسري الكرمي املنان البن سعدي.

د -كتاابت ابن القيم  -رمحه هللا  -اجملموعة يف بدائع التفسري.
( )2قراءة السرية النبوية ،وسري الصحابة  -رضي هللا عنهم -ومن أجود ما كتب يف ذلك.

أ -سرية ابن هشام.

ب -سري أعالم النبالء للذهيب.
( )3قراءة كتب الرقائق ،ومنها:

أ -كتاب الرقائق يف صحيح البخاري -رمحه هللا.-
ب -كتب الشيخ عبد العزيز السلمان -رمحه هللا  -ومعظمها يف هذا املوضوع.

( )4اإلكثار من النوافل بعد الفرائض ،وكثرة الذكر وقراءة األوراد الصباحية واملسائية ،وكثرة الدعاء
برتقيق القلب وتليينه.

( )5تذكر اآلخرة ،وأهواهلا ،وح هرها ،وطول مقامها ،وتذكر النار -عياذاً ابهلل -وجحيمها ونكاهلا.

( )6هجر املعاصي ،وعلى رأسها النظر إىل القنوات والفضائيات ،وترك التربج والسفور وفضول النوم
والطعام ،واإلسراف يف املباحات.

( )7تذكر تفاهة الدنيا وحقارهتا ،وأهنا إىل فناء وشيك وانصرام قريب ،وأنه ال عيش إال عيش اآلخرة.
وفقك هللا وأعانك ،والسالم عليك.
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األسباب املعينة على تصحيح النية
اجمليب عبد العزيز بن عبد هللا احلسّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1426/09/20هـ

السؤال

أريد أن أعلم ما إذا كنت خملصاً يف نييت أم ال ،وإذا مل أكن خملصاً فكيف أصحح نييت؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فنشكرك أيها األخ املبارك على تواصلك معنا ،ونسأل هللا أن يرزقنا وإايك العلم النافع والعمل

الصاحل.

 -من عالمة اخلري أن يوفق املرء إىل تكميل جوانب النقص يف نفسه ،وأن يسعى يف مدراج الكمال،

وحرصك -أيها األخ الكرمي -على هذا األمر انبع من شعورك إبجالل هللا وحده ،وإرادته ابلعمل
دون سواه.

 -وموضوع النيات هو أساس قبول األعمال أو ردها ،وهو أساس الفوز أو اخلسران ،فهو طريق

اجلنة أو النار ،ولذا كان السلف يولون هذا األمر جل مههم ،حىت قال سفيان الثوري -رمحه هللا-

علي)  ،وقال آخر( :ختليص النية من فسادها أشد على
(ما عاجلت شيئاً أشد من نييت فإهنا تتقلب ّ

العاملّي من طول االجتهاد) .

أيها األخ املبارك :يعرف املرء من نفسه اإلخالص من عدمه أبمور ،أبرزها:

( )1املخلص ال ينسب ما هو فيه من فضل وخري ونعم إىل نفسه ،بل يرجع الفضل إىل هللا وال هتمه
اء وال شكوراً" [اإلنسان. ]9:
مقاييس البشر" :إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جز ً

( )2إذا قام ابلعمل على الوجه املناسب يستوي عنده املدح والذم من الناس ،وذلك ألنه ينتظر
ثواب هللا ورضاه" :وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى" [الليل. ]20-19:

( )3سرت العمل عن أعّي الناس ،خصوصاً يف اجلوانب اليت ليس هلم فيها متعلق.
( )4الشعور ابلتقصري يف حق هللا مع القيام ابلعمل على أكمل وجه.

أيها األخ املبارك :أما كيفية تصحيح النية فيحصل أبمور ،من أمهها:

 -1أن تستشعر أنه ال راحة للقلب وال طمأنينة وال حياة إال ابإلخالص هلل ،فإن هذا الشعور يورث
يف القلب جتديد النية يف كل حّي .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا :-وإذا مل يكن العبد

خملصاً هلل استعبدته الكائنات ،واستولت على قلبه الشياطّي .أ .هـ بتصرف.

 -2أن يسأل املرء نفسه عند قيامه بكل عمل :هل هو هلل أم أراد به حممدة الناس وثناءهم عليه،

فإن كان هلل تقدم ،وإن كان لغريه أتخر ،وال يقبل هللا من العمل إال ما كان خالصاً وأريد به وجهه.

 -3شعورك أن هللا مطلع على ما يف قلبك ،وما مير يف خاطرك يدفعك إىل تصحيح النية ،وهذه من
مسات صفوة اخللق ،كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم" :اإلحسان :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن

مل تكن تراه فإنه يراك" .أخرجه البخاري ( ، )50ومسلم (. )9

 -4الدعاء :وقد جاء يف احلديث الثابت أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :أيها الناس اتقوا
هذا الشرك ،فإنه أخفى من دبيب النمل "فقيل له :وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل اي رسول

هللا؟ قال :قولوا" :اللهم إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ،ونستغفرك ملا ال نعلم" رواه أمحد

( )19606وصححه األلباين.

وكان عمر -رضي هللا عنه -يقول يف دعائه" :اللهم اجعل عملي كله صاحلاً ،واجعله لوجهك
خالصاً ،وال جتعل ٍ
ألحد فيه شيئاً".
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وسلم.
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أشعر أن كل عبادة أفعلُها لن يقبلها هللا

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1424/9/17هـ
السؤال

السالم عليكم.
بدأت مشكليت منذ بداية الصيف ،حيث أصبحت أرى أن عباديت غري كافية ،وأن كل عمل وعبادة
أفعلها غري متقبلة ،مثل الصالة واالغتسال ،وأحس أن هللا لن يغفر يل ذنويب ،وأنه لن يدخلين اجلنة
على الرغم من أنين كنت استمتع أبداء العبادات ،وكنت أحس أن هللا سيدخلين اجلنة ،فما احلل؟.

اجلواب

أخيت الفاضلة :ال بد أن هناك سبباً معيناً وراء هذا الشعور الذي بدأ معك هذا الصيف ،فاحبثي عن

السبب ،وتذكري ما الذي حصل ابلضبط واذكريه إن كان ذلك ممكناً يف سؤال آخر ألمتكن من
اإلجابة عليه ،وسافرتض بعض االفرتاضات يف حالتك :قد تكونّي مسعت حماضرة فيها شيء من

التشديد يف شروط قبول األعمال ،وكالم من كالم املتصوفة يف عدم إمكان اإلخالص وصعوبة قبول

األعمال عند هللا ،وحنو ذلك من الكالم .فاعلمي أخيت أن رمحة هللا واسعة وأنه سبحانه قد وعد

عباده حبسن اجلزاء على أعماهلم فقال" :فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره" [الزلزلة ، ]7:وقال تعاىل يف
كتابه الكرمي" :فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه وإان له كاتبون" [األنبياء]92:

 ،وهللا سبحانه كرمي إذا وعد وىف ،وإذا (توعد) عفا ،فتأملي أخيت يف آايت رمحة هللا وأقرئيها كثرياً
ومنها" :وربك الغفور ذو الرمحة" [الكهف ، ]58:وقوله" :فقل ربكم ذو رمحة واسعة"
[األنعام. ]147:
فاكثري القراءة للقرآن ،وقفي كثرياً مع آايت الرمحة ،واسأيل هللا من فضله واقرئي ما ورد يف السنة يف
ابب سعة مغفرة هللا ورمحته يف كتاب رايض الصاحلّي أو غريه ،وقد يكون هلذه احلالة سبب آخر وهو
وقوعك يف معصية كبرية ،فسعى إبليس إليقاعك يف القنوط من رمحة هللا واليأس منها ،فاستعيذي

ابهلل من شر الشيطان وكيده ،واستغفري هللا ،وثقي بعظيم عفوه وسعة مغفرته فهو سبحانه يغفر

الذنوب مجيعاً ،ومل يستثن إال الشرك ملن مات عليه أعاذان هللا من ذلك ،فهو سبحانه حيب التوابّي

وحيب املتطهرين ،ويفرح بتوبة عبده ،وقد غفر المرأة بغي (تؤجر نفسها للزان)  ،بسبب رمحتها لكلب

سقته ،فكيف مبؤمنة ،إن رمحة هللا واسعة ،واعلمي  -حفظك هللا -أنه ال يقنط من رمحته إال القوم
الضالون ،فهل تريدين أن تكوين منهم؟ أعاذك هللا من ذلك.

إذا مل يكن لألمرين السابقّي والسببّي اللذين ذكرهتما أي حقيقة يف واقعك ،فالوضع قد يكون بداية

وسواس مرض حيتاج إىل البدء يف عالجه ،وعدم التأخر ،فأقرتح عليك زايرة طبيبة نفسية مسلمة ثقة،
أو طبيب مسلم نفساين ثقة يف دينه وخلقه حبضور أحد حمارمك ،واعرضي حالتك بوضوح،

وستجدين إبذن هللا العالج املناسب.
أسأل هللا لك التوفيق والسداد والثبات ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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يعاين سرعة الغضب والشجار مع والديه
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1425/1/8هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

والدي ،وأان من الشباب احلريصّي على اخلري والطاعة،
ابلنسبة ملشكليت هي أنين كثري الشجار مع
ّ

لكن ال أعلم ماذا أفعل؟ فأان سريع الغضب ،وال أقوى على إمساك غضيب ،مع أنين أعرف حق
املعرفة التهديد والوعيد اإلهلي لعاق الوالدين ،وكذلك فإنين أشعر ابمللل ،والسأم ،وأقوم إبمهال

دراسة العلوم الدنيوية مع اهتمامي ابلعلوم الشرعية ،والطامة الكربى اليت أعاين منها هي أنين أريد

االرتقاء إبمياين ،لكين أشعر أن إمياين يف احلضيض ،فأان ال أخشع كثرياً يف الصالة ،وعند قراءة القرآن
ال تدمع عيناي ،وكأين أحس أبن قليب كالصخر الشديد التصلب ،وكذلك فإين ال أجد بركة يف

علي بدواء أو نصيحة؛ لعل هللا أن
الوقت ،هذا ابلنسبة ملشكليت ،وأرجوكم كل الرجاء أال تبخلوا ه
يكتب الشفاء يل على أيديكم - ...وجزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

األخ الفاضل - :وفقه هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أهنئك على االلتزام ابلدين ،وأسأل هللا أن يزيدك إمياانً وهدى.

أوالً :خبصوص الشجار مع والديك ،وسرعة الغضب معهم ال شك أن هذا السلوك انشئ عن قصور
معّي لديك ،لذلك أنصحك مبا يلي:

 كثرة القراءة ،والسماع حول موضوع بر الوالدين وعقوقهما فإن كثرة ذلك تسبب أتثرياً طيباً،وسداً لنقص وقصور موجود يف قلبك ،وهذا األمر جمرب.
 تذ هكر يف كل تعامل مع والدك اآلاثر احلسنة لرب الوالدين ،واآلاثر السيئة لعقوق الوالدين فمنذلك :تذكر أن البار موفق يف دنياه وأخراه ،بينما العاق حيرم من خري كثري ،وتذكر أن اجلزاء من

جنس العمل ،فمن قام برب والديه هيأ هللا له أوالداً يقومون بربه ،ومن عق والديه أسخط هللا عليه

أوالده ،وتذكر أنك بعقوق والديك تشوه مسعة املتمسكّي ابلدين ،ومسعة امللتزمّي ابلدين ،وهذا صد
عن سبيل هللا ،وتذكر أنك بربك لوالديك تكون داعياً إىل هللا بعملك ،وحمبباً للناس يف االلتزام بدين

هللا ،وهذه دعوة إىل اإلسالم وااللتزام ،ولكن بصمت ،وتذكر أهنما ابابن تدخل منهما إىل اجلنة.

 -صاحب أانساً ابرين بوالديهم ،وجالسهم ،واقرأ قصصهم ،وسيكون لذلك أثر طيب عليك  -إن

شاء هللا.-

اثنياً :خبصوص إمهالك العلوم الدنيوية مع اهتمامك ابلعلوم الشرعية.
-االهتمام ابلعلم الشرعي أمر حسن ،وتشكر عليه.

 -عدم اهتمامك ابألمور الدنيوية له حاالت :فإذا كنت متخصصاً يف العلوم الدنيوية كالطب

واهلندسة ،واحلاسوب ،والزراعة ،والفيزايء ،وغري ذلك ،ومع ذلك ال هتتم هبذا التخصص ،فهذا ال

شك أنه خطأ؛ ألن اهتمامك يرفع مستواك ،وهذا أمر حتتاج إليه األمة املسلمة؛ وألن اهتمامك

يعطي صورة حسنة عن املتمسكّي ابلدين؛ وألن عدم اهتمامك بتخصصك قد يؤثر على أمانتك يف

عملك ،وابلتايل قد يؤثر على شرعية مالك الذي تكسبه من العمل يف هذا التخصص ،أما إذا مل تكن

متخصصاً يف هذه العلوم الدنيوية فاألمر سهل.

اثلثاً :خبصوص ضعف اإلميان:

 -جيب أن تعرف أن هذا الشعور يشعر به عدد كبري من الناس ،فال تظن أن املشكلة مصيبة مل

حتدث من قبل ،وأان أحب أن تعطي املوضوع حجمه املناسب.

 -هناك أشياء تزيد اإلميان ،وترقق القلب ،فاحرص عليها ،وإذا عملتها ،ومل جتد حتسناً فاصرب؛ حىت

أييت هللا ابلفرج.

 حاول واجتهد ،وكرر احملاولة ،وال تيأس.أسأل هللا أن جيعلك من عباده الصاحلّي ،والسالم عليكم ورمحة هللا.
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أعاين قسوة قليب
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس
التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

السالم عليكم.

مات قليب ،وال أدري ماذا أفعل؟ فأصبحت الطاعات ثقيلة على قليب ،فأان مل أعد كما كنت سابقاً،
أرجوكم أريد خطوات عملية؛ لكي أعود كما كنت ،وما حل استثقال الطاعات

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى -صلى هللا عليه وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ،-وبعد:

إىل األخ الفاضل - :سلمه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إن ما جتده يف نفسك اآلن من ثقل الطاعة ،وموت القلب هو بداية العالج الصحيح هلذه احلالة

املرضية اليت تعاين منها ،ولكن هذه احلالة مل تكن وليدة اليوم ،بل نتيجة موجة عارمة من فريوس

املعاصي واملنكرات هجم عليك ،وصادف غيبة من جنود املناعة اليت عندك ،واملتمثلة يف الطاعات،
وأخذ هذا الفريوس منك مأخذاً عظيماً حىت كاد أن يقضي عليك ،ولكن رمحة هللا بك كانت أوسع،
فما زال فيك اخلري متأصالً ،فاتقدت جذوة اإلميان يف قلبك ،فقام بتجميع ما بقي من جنود ،لكي
يهاجم هذا العدو الكاسح ،وهو يريد املدد والعون ،فعليك إبمداده بتلك اجلنود:

( )1الدعاء وإبحلاح ،وخضوع واستكانة هلل  -جل وعال -وحتري أوقات اإلجابة.
( )2تذكر املوت وشدته ،وسكراته ،ويفضل حضور املوتى ساعة االحتضار؛ لكي تعاين األمر
بنفسك ،وختيل أبنك ستصري على هذه املصري ،وقد قيل :ليس من مسع كمن رأى.

( )3تذكر القرب وظلمته ،ووحشته ،وسؤال منكر ونكري ،وما يف ذلك من شدائد عظام وأهوال
جسام.

( )4زايرة القبور ،وتذكر أهلها ،وكيف كانوا؟ وإىل أين صاروا؟ فانتبه ،فهم لك سلف وفرط ،وأنت

عما قريب هبم الحق.

( )5تذكر يوم القيامة ،يوم احلسرة والندامة ،يوم الطامة ،يوم يقوم الناس لرب العاملّي ،وأنت منهم،
وقد دنت الشمس من رؤوس العباد ،وترى الناس سكارى ،وما هم بسكارى ،ولكن عذاب هللا

شديد.

( )6تذكر احلساب والعرض على اجلبار  -جل جالله -وتذكر الذنوب واملعاصي اليت اقرتفتها فماذا
تكون حالك يف ذلك املوقف الرهيب؟ وربك سائلك عن كل شيء ،عن كل كبري وصغري ،عن الفتيل

والقطمري ،فأعد للسؤال جواابً ،وللجواب صواابً.
( )7تذكر شخوص األبصار والناس ينتظرون لفصل القضاء ،فماذا يكون قلبك ،وأنت تنتظر
اجلواب ،إما ابلبشارة ابجلنة وإما بغريها ،نسأل هللا لنا ولك العافية.

()69/20

( )8تذكر تطاير الصحف فمنهم من أيخذ الكتاب ابليمّي ،ومنهم من أيخذه ابلشمال" ،فَأَ هما َم ْن
ِ
ش ٍة ر ِ
َين م ٍ
الق ِح ِ
أِ
اضيَ ٍة ِيف َجن ٍهة
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
ول َها ُؤ ُم اقـ َْرأوا كِتَابِيَ ْه إِِّين ظَنَـ ْن ُ
ت أِّ ُ
سابيَ ْه فَـ ُه َو ِيف عي َ َ
َ
ٍِ
اخلَالِيَ ِة َوأَ هما َم ْن أ ِ
َسلَ ْفتُ ْم ِيف ْاأل هَايِم ْ
ول
ُويتَ كِتَابَهُ بِ ِش َمالِ ِه فَـيَـ ُق ُ
َعاليَة قُطُوفُـ َها َدانِيَةٌ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئاً ِمبَا أ ْ
ت الْ َق ِ
ُوت كِتَابِي ْه وَملْ أَ ْد ِر ما ِحسابِي ْه اي لَْيـتَـ َها َكانَ ِ
ك َع ِّين
اضيَةَ َما أَ ْغ َىن َع ِّين َمالِيَ ْه َهلَ َ
َ َ َ َ
َاي لَْيـتَ ِين َملْ أ َ َ َ
"خ ُذوهُ فَـغُلُّوهُ مثُه ا ْجل ِحيم صلُّوهُ مثُه ِيف ِسل ِ
ْسلَ ٍة ذَ ْر ُع َها َس ْبـعُو َن ِذ َراعاً
ُس ْلطَانِيَ ْه" فما جزاؤه اي رب؟ ُ
َ َ َ
فَاسلُ ُكوه" ملاذا اي جبار السماوات واألرض؟ "إِنهه َكا َن ال يـ ْؤِمن ِاب هِ
ض َعلَى طَ َع ِام
َّلل ال َْع ِظ ِيم َوال َحيُ ُّ
ْ ُ
ُ
ُ ُ
ّي" فماذا له عندك اليوم اي هللا؟ "فَـلَْيس لَهُ الْيـوم َه ُ ِ
ام إِهال ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ال ِْم ْس ِك ِ
ّي ال َأيْ ُكلُهُ
يم َوال طَ َع ٌ
َ ََْ
اهنَا َمح ٌ
اخلَ ِ
إِهال ْ
اطئُو َن" [احلاقة. ]37-19:
( )9تذكر الصراط وحدته ،وأنه نصب على منت جهنم ،والناس يف اجتيازه متفاوتون منهم من جيوزه
كالربق ،ومنهم جيوزه كالريح ،ومنهم من كأجواد اخليل ،ومنهم ميشي ساملاً ،ومنهم من أتخذه
الكالليب اترة وتدعه أخرى ،ومنهم من ينكب على وجهه يف انر جهنم -والعياذ ابهلل.-

( )10تذكر منصرف القوم بّي يدي هللا "فريق يف اجلنة وفريق يف السعري" [الشورى" ، ]7 :فأما
الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء

ربك إن ربك فعال ملا يريد وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض
إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ" [هود ، ]108-106 :فيا أهل اجلنة خلود فال موت ،واي أهل

النار خلود فال موت.

( )11تذكر أهل اجلنة وما هم فيه من النعيم املقيم ،والسعادة األبدية ،وما ال خيطر لك ببال وال
يتصوره اخليال ،نسأل هللا من فضله ،فاعمل؛ لتكون من أهل اجلنة ،وعليك أن تقرأ يف هذا اجلانب
كتاب (حادي األرواح إىل بالد األفراح) البن القيم  -رمحه هللا تعاىل.-

( )12تذكر أهل النار وما هم فيه من العذاب املهّي ،والعقاب األليم ،حىت يتمنوا املوت وما هم
مبيتّي ،يصرتخون فيها فال جياب عليهم إال بقوله -تعاىل" :-اخسؤا فيها وال تكلمون"

[املؤمنون ، ]108:وهنا ييئس أهل النار من كل خري ،نسأل هللا العفو والعافية ،وإن شئت املزيد يف
هذا الباب ،فاقرأ كتاب( :التخويف من النار) البن رجب احلنبلي  -رمحه هللا تعاىل.-

( )13أكثر من زايرة املرضى ،وأهل املصائب؛ لكي تعرف مدى نعمة هللا عليك ابلصحة والعافية.
( )14تذكر أهل احلاجات من األيتام ،واألرامل ،واملساكّي ،والفقراء؛ لتعرف مدى نعمة هللا عليك

ابملال.

( )15اسع يف قضاء حوائج من تستطيع من أهل احلاجة والفقراء.

( )16أقبل على هللا بفعل اخلري من إقامة الصالة وحضور جمالس الذكر ،والصدقة ،وصلة الرحم،
وإعانة الضعيف ،واملظلوم ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وغريها كثري.
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( )17اجعل لنفسك برانجماً دعوايً ،ونشاطاً يف احلي الذي تسكن فيه؛ وذلك ابملشاركة مع أهل اخلري
عندكم كإمام املسجد ،وطلبة العلم ،والصاحلّي.

( )18اجعل لك ورد يومي مع كتاب هللا ،وسنة رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وقراءة سري السلف
الصاحل؛ لتأخذ العربة من حياة أولئك األبرار ،ويف مقدمتهم إمام اهلدى حممد  -صلى هللا عليه

وسلم.-

( )19أكثر من قراءة الكتب الوعظية ،واليت تزيد إميانك ،وكذلك مساع األشرطة الدعوية النافعة.
هذا ،وهللا أعلم ،وهللا أسأل أن مين علينا وعليك ،وعلى كل مسلم ابهلداية والتوفيق ملا حيب ويرضى

من األقوال واألفعال ،واألعمال ،ونسأله الثبات على احلق حىت املمات؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه
ومواله ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أريد أن أقوي إمياين
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس
التاريخ 1425/04/12هـ

السؤال

أان فتاة مسلمة ،ولكين أحس يف حلظات كثرية أين لست كذلك ،أحس وكأنين ضعيفة ال أصلح

لشيء ،حىت إين أكره نفسي ،أعرف أن هللا موجود ،وهذه حقيقة مطلقة ،ولكن أجد يف نفسي شيئاً
يقول عكس هذا ،هل أان كافرة؟ أم ماذا؟ أم إنه الشيطان؟ أعيش يف عذاب ،أريد أن أؤمن ابهلل ،وأان

أصلي كثرياً ،وأن أقوم الليل أريد أن أكون قوية اإلميان ال أشعر أبي ضعف أو تردد.

أرجوك قل يل :ماذا أفعل؟ فأان أعيش يف حرية ساعدين خري.

والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
اجلواب

األخت الكرمية- :سلمها هللا ورعاها .-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.
واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوالً -إن هذا الشعور الذي تذكرينه يدل على بداية صحوة إميانية يف قلبك ،ذلك أن كره املعصية
واحلالة املرتدية يف نفس اإلنسان من الشك وما شاهبه دليل صادق على بداية التحرر من اتباع

الشهوات ومتكن الشبهات والعيش يف الغفالت.

اثنياً -وإن هذا الشعور املذكور آنفا حيتاج إىل توجيه ليكون مثمراً انفعاً لصاحبه ،وإن ما تذكرينه بال
شك انتج عن قلة وعي وفهم للدين وبعد عن مساع العلم ،واملواعظ ،والذكر ،ومن هنا أنصحك مبا

يلي:
أ -أن تقبلي على كتاب هللا قراءة ومدارسة وحفظاً ولو شعرت يف البداية بثقل يف األمر ،لكن

االستمرار واإلصرار على أنه دواء وشفاء يوصلك إىل درجة االطمئنان والسكينة عند قراءته ،وإذا
تيسر لك أن تلتزمي حبلقة حتفيظ للقرآن الكرمي ،وحفظ ما يتيسر لك من كتاب هللا -عز وجل-

فحسن ورائع فإهنا جملس من جمالس الذكر اليت تصقل القلب وحتي الروح ،وجتعلك أكثر حباً هلل
ورسوله ولدينه ،وفيها سبب لنجاتك فتدارك أمرك وفقك هللا.

ب -إذا تعذر قراءة القرآن فال أقل من مساعه من قاري حتبّي مساع صوته فإن ذلك مفيد جداً وهو
عبادة يؤجر عليها اإلنسان.

ت -من املهم جداً أن تقرئي يف كتب العلم النافع املقوية لإلميان ،واليوم أدىن زايرة ألي مكتبة جتدين
فيها أنواعاً من الكتب الدينية النافعة فانظري أقرهبا إىل فكرك وعقلك فخذيه واقرئيه.

ث -عليك بسماع األشرطة املشتملة على الوعظ واإلرشاد وتقوية اإلميان ،وما عاد خافياً كثرة تلك

األشرطة سواء يف التسجيالت اإلسالمية أو عرب املواقع املختلفة اليت تعىن ابلشريط اإلسالمي املفيد،
فأقبلي عليها واكثري من مساعها.

ج -أنصحك مبشاهدة فيلم الوعد احلق الذي أعده فضيلة الشيخ عبد اجمليد الزنداين؛ فإنه رائع يف
مادته ،وكذلك الكتب واجملالت املتعلقة ابإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛ وهي كثرية اليوم.
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اثلثاً :احبثي عن صحبة صاحلة تستعينّي هبا بعد هللا على تقوية إميانك والقيام ابألعمال الصاحلة فإن
ك مع اله ِذين ي ْدعو َن رههبم ِابلْغَ َداةِ
قوله":و ْ ِ
الصحبة اخلرية والصاحلة مما أمر هللا بلزومها يف
س َ َ َ َ َ ُ َ ُْ
َ
اص ْرب نَـ ْف َ
اك َع ْنـ ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان
َوال َْع ِش ِّي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ
َواتهـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطاً" [سورة الكهف ، ]28/18 :كما أهنا صمام أمان يف عصر كثر فيه
املخذلون عن اخلري واملفسدون يف األرض.

رابعاً :أكثري من قولك" :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم" مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف

دفع هذا الضعف والشك واحلرية.

خامساً :من اخلطأ أن تسيء الظن بنفسك وأنك ال تصلحي لشيء ،على العكس أنت مهيئة كثرياً
لاللتزام وفيك خري كثري وإبمكانك أن تكون من خري الناس إذا صدقت مع هللا
وأقبلت عليه بفعل ما حيب وترك ما يبغض ويكره ،وأخرجت قدراتك يف اإلصالح والتوجيه فسينفع

هللا بك غريك ،وما ذلك على هللا بعزيز.

سادساً :عليك بكثرة الدعاء ،والسؤال ،واللجوء إىل هللا أن يصرف قلبك إىل طاعته بصدق ،وأن

يعلق قلبك به سبحانه ،وأن يعينك على االستقامة احلقة ،ويبعد عنك وساوس الشيطان فإنه قادر

على كل شيء ،وبيده مقادير السماوات واألرض.

سابعاً :اعلمي أن النجاة يف الدنيا واآلخرة والتوفيق والسداد متوقف على مدى استقامتك على دين

هللا -تعاىل ،-وقد أمر هللا -عز وجل -عباده ابالستقامة يف غري ما موطن يف كتابه للتأكيد على

وجوهبا وأمهيتها يف حياة املسلم ،قال تعاىل" :فاستقم كما أمرت ومن اتب معك" ،وقال" :فاستقيموا

إليه واستغفروه" ،وقال يف بيان عاقبة االستقامة" :إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم
املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا ابجلنة اليت كنتم توعدون" ،فذكري نفسك هبذا لتتقوى على

االستقامة اجلادة.

اثمناً :تذكري عاقبة الغفلة والبعد عن هللا على صاحبه فإن هلا شؤماً قد يكون مدمرا حلياة اإلنسان
وآخرته فاحذري االستهانة بذلك.

أخرياً -ال متلي وال تكلي من التوجه إىل هللا أن يثبت قلبك ويربط عليه ابحلق .وال تيأسي؛ فإن هللا
معك ،واعلمي أنك لست وحدك الذي يعاين من ذلك؛ بل الكثري ،ومنهم من انتصر على ذلك

وأصبح داعيا هلل ،قانتا ،واتئباً ،ومنهم من صار منارة لإلسالم واملسلمّي ،وحينما تنظرين إىل ما أنت
فيه تعلمّي يقيناً انك يف نعمة عظيمة ورخاء شديد لكنك مقصرة يف استثمارها يف طاعة هللا -عز

وجل .-وإين ألتوجه إىل هللا أبن مين علي وعليك ابهلداية والرشاد والسداد والثبات على احلق ،وأن
ميأل قليب وقلبك إمياان وتقوى ،وأن يهدينا سواء السبيل إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.
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ال يهتم بقبول العبادة من عدمه
اجمليب د .هاين عبد الشكور
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز  -قسم الدراسات اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1425/09/03هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب ،عمري  20سنة ،أذكر هللا بعد صالة الفجر ،وأصلي أغلب الصلوات يف املسجد ،وأقوم
حبفظ القرآن  ...إخل ،ولكن اي شيخ أعاين من مشكلة ،وهي أنين عندما أقوم ابلعبادة ال أخاف أاله
تقبل مين أو ال ،ووهللا اي شيخ إنين أمحل هذا اهلم وأفكر فيه كثرياً ،وأريد أن أختلص منه ،وأتذكر
عبادة السلف الصاحل وخوفهم من أال يتقبل منهم ،وأعلم أنين مقصر ،ولكنين أعاين من هذه

املشكلة ،وأعلم أنين لو عبدت هللا الدهر كله مل ولن أيف جبزء بسيط من نعمة هللا ،فيا شيخنا أرجو أن
حتل يل هذه املشكلة .إذا أردت أن أدعو هللا أن يذهب مين ما أجد فماذا أقول يف دعائي؟ وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فأسأل هللا لك -أيها األخ السائل -الثبات على طريق االستقامة ،والقبول جلميع أعمالك الصاحلة،
هلم القبول فهو شعور طيب ،وهو من صفات املؤمنّي،
أما ابلنسبة ملا ذكرت يف سؤالك من محلك ِّ
حيث وصفهم احلق  -سبحانه -بقوله" :والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون"

[املؤمنون ، ]60:وقد فسرها النيب -صلى هللا عليه وسلم -أبهنم الذين يعملون األعمال الصاحلة،
مث يقع عليهم اهلم أال تقبل منهم أعماهلم ،كما يف املسند ( )25705وجامع الرتمذي ()3175

وتفسري الطربي (. )71-70/17

لكن ينبغي لك أن تعلم  -أيها األخ:-

( )1أن هذا الشعور مل ينقلب عندهم إىل حد الوسوسة ،واليت رمبا كانت مدخالً للشيطان لصرف
املؤمن عن العمل الصاحل ،وال خيفاك أن اللعّي يتفنن يف أساليبه لصرف الصاحلّي عن طاعة هللا،
فاحذر من هذا.
( )2إن هذا الشعور ال مينع أن يكون املؤمن حسن الظن ابهلل ،فقد وعد هللا عباده الصاحلّي أبن

يتقبل منهم أحسن ما عملوا ،ويزيدهم من فضله ،وحنن مأمورون حبسن الظن ابهلل ،وهللا عند ظن

عبده به ،كما جاء يف احلديث عند البخاري ( ، )7405ومسلم (. )2675

( )3املسلم حينما يعبد هللا ويطيعه فإنه يقوم مبا أمره هللا ،ومبا حثه عليه الشرع احلنيف ،وهو بعد
ذلك يفوض األمر إىل هللا يف قبول األعمال "ومن يتوكل على هللا فهو حسبه" [الطالق. ]3:

ومما سبق يظهر لك أيها السائل أنه ال بد من االستمرار يف طريق الطاعة وحسن الظن ابهلل واالعتماد
عليه ،وطرد وساوس الشيطان ،ولزوم الدعاء وسؤال املوىل  -سبحانه -الثبات .أما ابلنسبة لصيغ
الدعاء فبإمكانك الرجوع إىل الكتب املؤلفة يف ذلك ،كاألذكار للنووي والوابل الصيب البن القيم،
وحتفة الذاكرين للشوكاين ،وغريها .وهللا املوفق.
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لقد قسا قليب
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/تربية النفس

التاريخ 1425/10/24هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو :أنين أحب الدين وامللتزمّي به- ،وهللا يعلم ،-ولكنين ضعيفة يف نفسي ،كثرياً ما أقع يف

ذنوب ،ورمبا أعلم أهنا معاص ،ولكنين أستمر فيها ،ابلرغم من أنين أحفظ الكثري من القرآن الكرمي،

بل شارفت على ختمه حفظاً ،ومما يزيد مهي أن الناس من حويل يظنون يب اخلري والصالح ،وهللا يعلم

عصياين وسيئايت ،كم أحب أن أقوم الليل وأحفظ لساين ،وأحافظ على األذكار ،إنين أشعر كأنين يف

حبر جلي ،يغشاه موج ،من فوقه موج ،من فوقه سحاب ،خاصة وقد كنت أقوم من الليل ،وأصوم،
ويل أذكار أحافظ عليها ،ففقدت من هذا الكثري حىت قسا قليب ،وجفت عيين ،وضاقت علي

األرض .فأفيدوين -مأجورين جزاكم هللا خرياً.-

اجلواب

إىل األخت السائلة - :وفقها هللا  -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

تذكرين أنك حتبّي الدين وامللتزمّي ،وأنك قاربت حفظ القرآن ،وأنك تعملّي املعاصي ،ومستمرة
عليها ،وأنك كنت تقومّي الليل ،وتصومّي  ...مث فقدت كثرياً من ذلك اخلري فقسا قلبك ،واجلواب:
 -1اي أخيت الكرمية لتعلمي أن الذنوب هلا ضريبة وعاقبة ،ومن عواقبها احلرمان من اخلري ،وقسوة

القلب ،وغضب الرمحن ،وفرح الشيطان ،وضيق الصدر ،وفقدان التوفيق يف الدنيا واآلخرة" ،ومن

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا" [طه" ، ]124 :ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله

انراً خالداً فيها وله عذاب مهّي" [النساء. ]14 :

 -2إن املعاصي أيخذ بعضها برقاب بعض ،فتجر بعضها بعضاً ،فالسيئة جتر إىل مثيالهتا.

 -3إن كل طاعة من صالة ،وقرآن وذكر ،وإحسان ،وخشوع ،وبر ،هذا اخلري ال يهبه هللا إال ملن
أحب ،وال حيبه هللا إال إذا صدق مع ربه ووااله ،وأحبه ورجاه ،أما الدنيا من املال واجلاه ،فإن هللا

يهبها ملن حيب ،ومن ال حيب ،فإذا أردت أن يوفقك هللا للطاعة فجدي يف طلب اإلعانة من هللا؛ ألن
العبد ال يستطيع حتصيل حسنة واحدة إال إبعانة هللا وتوفيقه.
 -4إن غالب الذنوب دافعها الشهوات ،فتألفها النفس ،وال يسهل تركها إال من تركها مجيعاً لوجه

هللا -تعاىل -وال يقطع الشهوات من القلب ،وترك حمبوابت النفس إال التعلق ابهلل ،والدار اآلخرة،
واحفظ هللا حيفظك.

تعوذ النيب -صلى هللا عليه وسلم -من احلور بعد الكور ،يعين من الرجوع بعد اإلقدام ،أنرجع
 -5ه

من الطاعة إىل املعصية؟ هلذه حال سيئة ،وسبيل للشيطان يزين للعبد؛ ليعرض عن كالم ربه ،وحالوة

مناجاته ...

ال بد -من اآلن -من توبة نصوح ،ودموع صادقة ،وإقبال بندم ،وانكسار على هللا ،مث أبشري
ابخلري.
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مصائبنا والصرب عليها!!..
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة
املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب
التاريخ 1423-3-25
السؤال

فضيلة الشيخ /سلمان العودة  ...حفظه هللا

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة

أود أن ترشدين اي شيخ إىل كيفية التعامل
مع املصائب إذا وقعت كموت قريب مثال

وهل لقوة اإلميان عالقة مباشرة بشدة الصرب؟
خاصة وأنه عند وقوع املصائب يصعب -يف رأيي
استحضار ما أعده هللا من أجر للصابرين ،وأنهذه املصيبة ابتالء وامتحان ،وأهنا قدر كتبه

هللا قبل خلق السماوات واألرض ،وماهي أهم األسباب لزايدة قوة اإلميان

اجلواب

األخت الكرمية :وفقها هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أعظم وسيلة ملواجهة املصائب هي :الصرب ،ولذا عظمت وصية هللا به ،واحلياة الدنيا مبناها على

املخاطرة وكثرة األعراض واحلوادث ،وقد مدح هللا تعاىل الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا" إان

هلل وإان إليه راجعون " ووعدهم ،ابلصلوات والرمحة واهلداية ،فنعم احلمالن ونعمت العالوة كما قال
عمر رضي هللا عنه.
والناس يتفاوتون يف الصرب.

-1فمنهم من لديه صرب وإميان.
-2ومنهم من ليس له إميان وال صرب.
-3ومنهم من عنده صرب بال إميان.
-4ومنهم من عنده إميان بال صرب.
وأكملهم هو من استجمع الصرب واإلميان ،قال تعاىل" :إنه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر

احملسنّي" وعلى العبد أن يتذكر نعم هللا تعاىل عليه يف نفسه وأهله وولده وماله.

وأن حيمده سبحانه أنه املصيبة مل تكن يف دينه ،فإن كل مصيبة دون الدين فهي هتون.
وأهنا مل تكن أشد مما كانت ،فال شك أن كل مصيبة فثمت مصيبة أعظم منها هتوهنا لو وقعت.

وأن يتذكر عظيم األجر واملثوبة للصابرين.

وأن يعلم أن اجلزع ال يدفع من القدر شيئاً ،واألمر الذي وقع وقع وال سبيل إىل رده ،فلم يبق إال أن

حيافظ على أجره وثوابه.

وهللا مالك امللك وكل شيء له ومنه وإليه ،فله ما أخذ ،وله ما أعطى وكل شيء عنده أبجل مسمى،

وإمنا يعطي الصابرون أجرهم بغري حساب ،فلهم اجلنات والدرجات والنعيم املقيم.
رزقنا هللا ،وإايكم الصرب وال حرمنا عظيم األجر،
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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الصرب
اجمليب يوسف السيف
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب
التاريخ 1424-2-27هـ
السؤال

كيف جنسد الصرب على الواقع (الصرب على املعصية ،على الطاعة ،على البالء) ؟ حبذا أن يكون

اجلواب مفصالً وبشكل معمق وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي حفظه هللا
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

نشكر لك تواصلك معنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

واجلواب على سؤالك ما يلي:

• إن هللا تعاىل جعل الصرب جواداً ال يكبو ،وصارماً ال ينبو ،وجنداً ال يهزم ،فهو والنصر أخوان

شقيقان ،فالنصر مع الصرب والفرج مع الكرب .وجعل هللا اإلمامة يف الدين منوطة ابلصرب واليقّي
قال تعاىل (وجعلنا منهم أئمة يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون) .

• ولقد بشر هللا الصابرين بثالث خصال كل واحدة منها خري مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال
تعاىل (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون* أولئك عليهم صلوات

من رهبم ورمحة وألئك هم املهتدون) البقرة.7

• وأوصى هللا تعاىل عباده ابالستعانة ابلصرب والصالة على نوائب الدنيا والدين فقال تعاىل (واستعينوا
ابلصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعّي) البقرة آية .45

• والصرب قسمان .قسم بدين ،وقسم نفساين وكل منهما نوعان :اختياري واضطراري.
فهذه أربعة أقسام-:

األول :البدين االختياري :كتعاطي األعمال الشاقة على البدن اختياراً وإرادة.

الثاين :البدين االضطراري :كالصرب على أمل الضرب واملرض والربد واحلر وغريها.

س ُن فعله شرعاً وال
الثالث :النفساين االختياري :كصرب النفس عن فعل ما ال َْحي ُ

عقالً-:

وهو صرب عن مشتهيات الطبع ومقتضيات اهلوى .وهذا النوع إن كان صرباً عن شهوة البطن والفرج

مسي عفة ،وإن كان صرباً يف القتال مسي شجاعة ،وإن كان يف كظم الغيظ مسي حلماً ،وإن كان انئبة
أو مصيبة مسي سعة صدر ،وإن كان يف إخفاء أمر من األمور مسي كتمان سر ،وإن كان يف فضول

عيش مسي زهداً ،وإن كان صرباً على قدر يسري وجزء قليل من احلظوظ واملتع املباحة مسي قناعة،

ومن هنا يتضح لنا كيف أن الصرب حوى جمامع األخالق وأنواع السلوك النفسي احلسن املرضي هلل

عز وجل.

الرابع  /النفساين االضطراري :كصرب النفس عن حمبوهبا قهراً إذا حيل بينها وبينه كأي حمبوب للنفس

ال ميكن االستغناء عنه مثل الذي يفقد ولده فهذا يضطر أن يصرب نفسياً على فقد فلذة كبده.
وقد قسم العلماء الصرب ابعتبار متعلقه إىل ثالثة أقسام-:

أوالً -:الصرب على األوامر والطاعات حىت يؤديها -:فيصرب املسلم على الطاعة ألنه يعلم أن هللا
احملب هلا الراغب فيها
خلقه لعبادته [وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون] فيصرب على العبادة صرب ِّ
الذي يرجو بصربه ثواب هللا ،يصرب على إخالص الدين هلل ،يصرب على فرائض اإلسالم كلها ،فهو

صابر على الصلوات اخلمس صرب احملب هلا الراغب فيها ،يؤديها عن طمأنينة ورغبة فيها وحمبة هلا
وتعظيماً لشأهنا وهكذا يف مجيع العبادة البدنية والقلبية ...
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اثنياً -:الصرب على املناهي واملخالفات حىت ال يقع فيها -:فاملسلم يصرب على معاصي هللا ،يصرب

عن األمور اليت حرمها هللا عليه ،يكف نفسه عنها ،ويلزمها الصرب والتحمل ،ويتذكر مقامه بّي يدي

هللا [وملن خاف مقام ربه جنتان] يصرب عن مشتهيات النفس اليت تدعوه إىل املخالفة ،يصرب فيغض

بصره ،يصرب فيحصن فرجه ،يصرب فيمتنع عن احلرام وكل املغرايت اليت تدعوه إىل املخالفة ،صابر يف
كونه يؤدي األمانة ويؤدي احلقوق إىل أهلها ،صابر يف حسن تعامله.

اثلثاً  /صرب على األقدار واألقضية حىت ال يتسخطها -:املسلم كذلك يصرب على أقدار هللا املؤملة

اليت قد تناله يف جسده أو يف ماله أو يف ولده يؤمن حق اإلميان أبن هللا على كل شيء قدير وأن هللا

وقدرها (جاء يف احلديث) [عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله
وشاءها َ
علم األشياء قبل كوهنا وكتبَها َ

خري ،إن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له ،أو أصابته سراء شكر فكان خرياً له وليس ذلك ألحد إال

للمؤمن وقال تعاىل {ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه} قال علقمة -:وهو
الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم.

وأختتم جوايب هبذه اآلية الكرمية اليت لو قرأها اإلنسان وتدبرها هلانت عليه مصائب الدنيا قال تعاىل
ٍ
بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ،وبشر الصابرين الذين
{ولنبلونكم
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم
املهتدون} (سورة البقرة)

وهذه األنواع الثالثة (أقسام الصرب) هي اليت قال فيها الشيخ عبد القادر يف [فتوح الغيب] ال بد

للعبد من أمر يفعله ،وهني يتجنبه وقدر يصرب عليه]

وأخرياً من أراد االستزادة فلرياجع الكتب اليت تتحدث عن الصرب والصابرين.

وأنفس شيء يف هذا هو كتاب [عدة الصابرين وذخرية الشاكرين] لإلمام ابن القيم اجلوزية رمحه هللا

تعاىل ...
أسأل هللا تعاىل أن يفقهنا يف دينه إنه مسيع جميب الدعاء،،،
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ِ
صربه
فُج َع بولده وخياف أن يضعف ُ
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب
التاريخ 1424/11/19هـ

السؤال

السالم عليكم.

تويف يل ولد ،وكنت أحبه حباً مجا ،فتصربت طمعاً يف األجر من هللا ،وهللا ال خيلف امليعاد ،لكن بعد
مرور ثالثة أو أربعة أشهر على وفاته أخذت تنتابين موجات من احلزن العميق كلما ذكرته ،وأمور ال

أستطيع وصفها حىت إنين أمتىن املوت حىت أراه ،وغالباً ما ألوم نفسي على ذلك ،وأخاف أن يذهب

أجر الصرب ،وال أعلم إن كان ذلك من اجلزع أم هي جمرد عاطفة األبوة؟ أحترج كثريا من الشكوى
للمقربّي؛ خوفاً من أن يدخل ذلك يف اجلزع والتذمر من قدر هللا .أرجو منكم توجيهي ملا جيب

عمله.

وفقكم هللا لكل خري.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،فبداية أقول
لك" :إن هلل ما أخذ ،وله ما أعطى ،وكل شيء عنده أبجل مسمى ،فلتصرب ولتحتسب" جزء من

حديث متفق عليه عند البخاري ( ، )6602ومسلم ( )923من حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا
عنهما.-

وعن أنس  -رضي هللا عنه -قال :مر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ابمرأة تبكي عند قرب فقال:
"اتقي هللا واصربي" فقالت :إليك عين ،فإنك مل تصب مبصيبيت ،ومل تعرفه ،فقيل هلا :إنه النيب -
صلى هللا عليه وسلم ،-فأتت ابب النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فلم جتد عنده بوابّي فقالت :مل
أعرفك ،فقال" :إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" متفق عليه عند البخاري ( ، )1283ومسلم

(. )926

فيا أخي الكرمي :اصرب واحتسب ابنك عند هللا ،فإن هللا يويف الصابرين أجرهم بغري حساب ،قال
ف وا ْجلو ِع ونَـ ْق ٍ ِ
شي ٍء ِمن ْ ِ
س والثهمر ِ
ش ِر ال ه ِ
ِ
ِ
ين
ات َوبَ ِّ
اخلَْو َ ُ َ
تعاىلَ :
صاب ِر َ
"ولَنَـ ْبـلُ َونه ُك ْم ب َ ْ َ
ص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَنْـ ُف ِ َ َ َ

ِِ
هِ
َّلل وإِ هان إِلَْي ِه ر ِ
ِ
ك
صلَ َو ٌ
ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
اج ُعو َن أُولَئِ َ
ين إِ َذا أ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َ
َصابَـ ْتـ ُه ْم ُمصيبَةٌ قَالُوا إِ هان ه َ
الذ َ
ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن" [البقرة. ]157-155:
واعلم  -وفقين هللا وإايك -أنك إذا احتسبت ابنك فسوف جيزيك هللا اجلزاء األوىف ،أتدري ما هو
اجلزاء األوىف؟ إهنا اجلنة اليت أعدها هللا لعباده املتقّي فيها ما ال عّي رأت ،وال أذ ٌن مسعت ،وال خطر

على قلب بشر.

عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :يقول هللا  -تعاىل -

ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة" أخرجه البخاري

(. )6424
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أما ما أنت فيه من حزنك على ابنك ،وما يعرتيك من ألوان األسى واحلزن كلما هبت عليك رايح

ذكراه فهذا من الرمحة اليت أودعها هللا قلوب عباده ،فلقد بكى النيب -صلى هللا عليه وسلم -عند
وفاة ابنه إبراهيم انظر ما رواه البخاري ( ، )1303ومسلم ( )2315من حديث أنس  -رضي هللا
عنه  -وعند وفاة بعض بناته ،بل عندما رأى ابن ابنة له جيود بنفسه دمعت عيناه  -صلى هللا عليه

وسلم ،-وملا عوتب يف ذلك قال  -صلى هللا عليه وسلم" -هذه رمحة جعلها هللا  -تعاىل  -يف

قلوب عباده" ،ويف رواية "هذه رمحة جعلها هللا  -تعاىل  -يف قلوب من شاء من عباده ،وإمنا يرحم

هللا من عباده الرمحاء" متفق عليه عند البخاري ( ، )1284ومسلم ( )923من حديث أسامة بن
زيد -رضي هللا عنه.

ولقد بكت فاطمة  -رضي هللا عنها -وأرضاها ملا رأت ما نزل برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
من سكرات املوت وشدته.

فعن أنس -رضي هللا عنه -قال :ملا ثقل النيب -صلى هللا عليه وسلم -جعل يتغشاه الكرب ،فقالت

فاطمة  -رضي هللا عنها :-واكرب أبتاه فقال" :ليس على أبيك كرب بعد اليوم" فلما مات قالت:

اي أبتاه أجاب راب دعاه ،اي أبتاه جنة الفردوس مأواه ،اي أبتاه إىل جربيل ننعاه ،فلما دفن قالت فاطمة
-رضي هللا عنها" :-اي أنس أطابت أنفسكم أن حتثوا على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-

الرتاب" أخرجه البخاري (. )4462

واعلم كذلك أن يف صربك على وفاة ابنك خري عظيم ،عن صهيب بن سنان -رضي هللا عنه -قال:

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خري ،وليس ذاك ألحد إال

للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له" أخرجه مسلم

(. )2999

أما كونك تتمىن املوت من أجل أن ترى ابنك ،فهذا ال جيوز لك حبال من األحوال ،فقد ورد النهي

عن ذلك.
عن أنس  -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :ال يتمنّي أحدكم املوت
من ِّ
ضر أصابه ،فإن كان ال بد فاعالً فليقل :اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل ،وتوفين إذا كانت
الوفاة خرياً يل" متفق عليه عند البخاري ( ، )5671ومسلم (. )2680

واعلم أن هللا إذا أحب عبداً ابتاله ،عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم" :-من يرد هللا به خرياً يصب منه" أخرجه البخاري (. )5645

فعليك أخي احلبيب أن تتحلى ابلصرب والتسليم لقضاء هللا وقدره ،فإن يف ذلك اخلري العظيم واجلزاء

الكبري لك يف الدنيا واآلخرة ،قال  -صلى هللا عليه وسلم" :-إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن
هللا إذا أحب قوماً ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله السخط" أخرجه الرتمذي
( )2396عن أنس  -رضي هللا عنه  -وقال :حديث حسن.

ولكن إذا اشتد عليك الوجد ،وأقبل عليك احلزن ،وضاقت عليك األرض مبا رحبت ،فعليك ابآليت:

( )1اجلأ إىل الرب  -جل وعال -واسأله أن يرزقك الصرب على ما ابتالك به ،وأن يثبت قلبك
وخيلفك خرياً مما فقدت.

( )2إذا اشتد حزنك لفقد ابنك ،فتذكر مصابك ابحلبيب املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم-

وصدق من قال:

وهل عدلت يوماً رزية هالك *** رزية يوم مات فيه حممد

وما فقد املاضون مثل حممد *** وال مثله حىت القيامة يفقد
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ولقد أصيب مجيع أمته به *** من كان مولوداً ومن مل يولد
والناس كلهم مبا قد عاهلم*** يرجو شفاعته بذاك املشهد

اي رب فامجعنا معاً بنبينا *** يف جنة تثين عيون احلسد

( )3إذا تذكرت ابنك وما آل إليه ،اعلم أبنك إىل هذا املصري صائر ،وإىل تلك النهاية تذهب ،وقد
صدق هللا حيث يقول" :كل نفس ذائقة املوت" اآلية [األنبياء ]35:نعم كل نفس ذائقة املوت ال

فرق بّي صغري وكبري ،وعظيم وحقري ،ورئيس ومرؤوس ،فالكل ذاهب ،وكل من عليها فان ،ويبقى
وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ،ولقد كان سيدان عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -كثرياً ما يتمثل

هبذه األبيات:

ال شيء مما ترى يبقى بشاشته *** يبقى هللا ويود املال والولد

مل تغن عن هرمز يوماً خزائنه *** واخللد قد حاولت عاد فما خلدوا

وال سليمان إذ جتري الرايح له *** واإلنس واجلن إليه من كل وافد يفد

حوض هناك مورود بال كذب *** ال بد من ورده يوماً كما وردوا

( )4عليك دائماً أن تستشعر عظمة الصرب ،وما أعده هللا للصابرين من اجلنة ونعيمها ،وهذا مما يهون

عليك كثرياً ،واعلم أنه من كمال العبودية هلل -جل وعال -الرضا ابلقضاء والصرب على البالء

والتسليم لكل ما جيري عليك من هللا  -جل وعال -يقول ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل( :-إن للرب
على العبد عبوديتان عبودية يف الرخاء ،وعبودية يف الشدة ،أما عبودية الرخاء فالشكر ،وعبودية

الشدة الصرب)  ،اهـ.

والصرب هو حبس النفس عن اجلزع واللسان عن التسخط ،واجلوارح عن فعل احملرم من لطم اخلدود

وشق اجليوب.

( )5عليك بقراءة سرية السلف الصاحل ،وكيف كان حاهلم إذا حلهت بساحتهم املصائب ،واعرتهتم

النكبات.
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فقد ثبت يف الصحيحّي البخاري ( ، )5470ومسلم ( )2144من حديث أنس  -رضي هللا عنه-
أنه كان أليب طلحة األنصاري  -رضي هللا عنه  -ابناً من أم سليم -رضي هللا عنها،-ومرض الغالم

مرضاً شديداً ،وكان أبو طلحة يتعاهده  -رضي هللا عنه  -ابلسؤال كلما دخل البيت وخرج ،ويف يوم
من األايم مات الصيب وأبو طلحة  -رضي هللا عنه  -خارج البيت ،فقالت أم سليم  -رضي هللا

عنها :-ال ختربوا أاب طلحة  -رضي هللا عنه  -حىت أكون أول من خيرب به ،وجاء أبو طلحة وسأل

عن ابنه كعادته ،فقالت أم سليم بعد أن دفنت ابنها :هو أهدأ أو أسكن ما يكون ،فظن أبو طلحة

 -رضي هللا عنه  -أن الغالم قد عويف ومل يرد أن يقلقه ،وهتيأت أم سليم لزوجها أحسن ما تكون

تصنع من قبل ،وقربت إليه طعامه ،وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله ،فلما رأت أنه قد شبع

وأصاب قالت :اي أاب طلحة :أرأيت لو أن قوماً أعار عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم أهلم أن

مينعوهم؟ قال :ال ،فقالت :إن ابنك كان عارية من هللا وقد اسرتد هللا عاريته ،فاحتسب ابنك عند هللا
اي أاب طلحة ،فغضب عليها ،وقال هلا :تركتيين حىت تلطخت مث ختربيين أبمر ابين؟ وما زالت به -رضي

هللا عنها -حىت هدأ وذهب عنه الغضب واسرتجع ،مث غدا إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف

صالة الصبح ،وأخربه مبا كان من شأنه وشأن أم سليم  -رضي هللا عنهما -فقال له النيب -صلى هللا

عليه وسلم" :-ابرك هللا لكما يف ليلتكما" فحملت أم سليم -رضي هللا عنها -بعد ذلك بولد مسوه
عبد هللا ،يقول أحد رواة احلديث :فلقد رأيت من صلب هذا الغالم سبعة أو تسعة كلهم حفظوا

القرآن.

هذا احلديث ذكرته ابملعىن لتتضح الصورة ،فيا أخي الكرمي :احتسب ابنك عند هللا ،فقد اسرتد هللا
عاريته.

( )6عليك بقراءة كتاب برد األكباد عند فقد األوالد ،وكذلك كتاب لفتة الكبد عند فقد الولد،
لإلمام ابن اجلوزي  -رمحه هللا تعاىل  ،-وكذلك كتاب عندئذ بكى النيب -صلى هللا عليه وسلم-
وهو من أتليفي ،وقد مجعت فيه معظم املواقف اليت أبكت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

وخصوصاً عند فقد األحبة كأوالده ،وجده وعمه ،وأصحابه  -رضي هللا عنهم  ،-وكذلك عند تذكر
األحبة كأمه ،وغري ذلك مما جتده مبسوطاً يف الكتاب ،وكذلك عليك بسماع شريط :كشف الكربة
عند فقد األحبة ،لفضيلة الشيخ :علي القرين  -حفظه هللا تعاىل.-

وجاء من
وأخرياً أسأل املوىل جلت قدرته أن يرزقك الصرب على فقد ابنك ،وأن جيعله لك وألمه ً

النار ،وأن أيخذ أبيديكما إىل اجلنة ،وأن يكون فرطاً لك وألمه على احلوض ،وأن يرزقكما خرياً منه

زكاة وأقرب رمحا..إن ريب لطيف جميب الدعاء .هذا وهللا أعلم .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.
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ماذا أفعل مع هذا امللحد؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب

التاريخ 1425/3/14هـ
السؤال

أان طالب يف املدرسة الثانوية يف الصف الثالث؟ ،عمري  17سنة ،كان يل يف السنة املاضية صديق

تعرفت عليه حديثاً ،ومل أكن أعرف عنه شيئاً حىت اكتشفت أنه (ملحد)  ،فناقشته وأقمت عليه
احلجة مرة أو مرتّي ،فما كان رده إال اهلروب ،ومن حينها قاطعته ،وتربأت منه؛ امتثاالً ألمر هللا،

وتزايدت معه األمور حىت أنه أصبح اآلن يستهزأ ابلقرآن ،ويؤلف النكات الساخرة من هللا ورسوله -

صلى هللا عليه وسلم -والقرآن ،وكل ما يتعلق هبذا الدين احلنيف ،بكل جرأة ،ولقد فنت كثرياً من

الشباب ،وأصبحوا تقريباً مثله ،والذي مل يفنت فإنه يستمع لنكاته فيضحك ،وإن مل يضحك فإنه ال
يبدي ردة فعل من غرية على هذا الدين،

سألت أخي عن وضعه ،فقرأ يل من سورة (ق) ما معناه أن أذكر ابلقرآن من خياف وعيد وأصرب ،أان

اآلن صابر ولكنين سأنفجر؛ إذ كل يوم يؤلف ويفنت ،وما من أحد يرد عليه من رفاقه املسلمّي،

ولكنين ال أستطيع أن أرى حرمات هللا هتدم أمامي وال أحرك ساكناً ،هل أضربه؟ ماذا أفعل؟ هل

أضع له حداً؟ أرجوكم أفتوين حنن هنا يف بلد علمانية ليس هناك من أشتكي إليه من مدرسّي أو
إداريّي ،وحرمات هللا تنتهك وليس هناك من يدافع عنها .أفتوين مأجورين

اجلواب

األخ الكرمي /سلمه هللا ورعاه

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ونرجو هللا أن جتد منا النفع

والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوالً :أشكر لك غريتك على حمارم هللا وعلى دينه وأرجو هللا أن يثيبك عليها أحسن الثواب وأجزله،
وأكثر هللا من أمثالك يف األمة.

اثنياً :حسن من العبد أن حيمل هم دعوة اآلخرين وأن يكون سببا يف هدايتهم ،وهذا ما ملسته من

جوابك فاستمر يف محل هم الدعوة فإهنا واجبة على كل مسلم حبسب حاله وقدرته ،وتذكر معي قول

ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ّي"
احلاً َوقَ َ
ال إِنهِين م ْن ال ُْم ْسل ِم َ
هللا -عز وجلَ " :-وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوالً ممه ْن َد َعا إِ َىل ه َ َ َ
َح َ
[فصلت. ]33/41 :

اثلثاً :ليس بغريب أن جتد من الناس معاندين للدعوة ،وساخرين ابلدين وجاحدين للحق ،فهذا أمر
طبعي يف الناس يقول -سبحانه" :-وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنّي" [يوسف. ]103:

رابعاً :الدعوة إىل هللا تتطلب صرب ومصابرة حىت يصل اإلنسان إىل نتاج دعوته ،وأتمل معي حال

األنبياء والرسل كيف دعوا أقوامهم وتفننوا يف وسائل دعوهتم وصربوا على ذلك حىت أمت هللا أمره،

واقرأ إن شئت سورة نوح وأتمل ما صنع ،فليكن عندك ابرك هللا فيك من الصرب وعدم العجلة يف
الوصول للنتيجة واحللم وحسن اخللق ما يوصلك إن شاء هللا إىل أحسن النتائج ،ولتحمد على
دعوتك بعد ذلك عند هللا وعند الناس.
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خامساً :من يسخر ابلدين ويستهزأ وهو ملحد فليس بغريب ألنه ال دين له ،وهذا يف األصل لو كان
حتت حكم بلد إسالمي ينهر وينهى عن ذلك من قبل ويل األمر أو من ينوب عنه ،ويهدد ابلقتل إذا
استمر على ذلك ،أو يرحل من بالد املسلمّي ،أما واحلال ما تذكر من وجودك يف بلد ال حيكم

ابلشريعة فممكن الشكوى عليه عند السلطات على أساس أنه يسخر ابألداين ،وهذا ممنوع يف حكم
الدول العلمانية ،لكن قد ال يكون هذا سائغا إال عند الوصول إىل قناعة اتمة من خالل االستمرار يف

دعوته ابليت هي أحسن وحتبيبه للدين وكسب قلبه للحق ،فأن يكون مسلماً موحدا مناصراً للحق
خري من أن يبقى على هذه احلال ،فإذا استمر على حاله تلك فممكن التشاور مع أهل العلم يف

بلدك يف شأنه فلعلهم يدلوك على املنهج الصحيح يف ذلك.

أما إذا كان هذا مسلماً لكن يصدر منه تلك األقوال والتصرفات فهذا حيتاج إىل وعظ وختويف من

عقاب هللا ،وأنه خيشى عليه الكفر والردة عن الدين نسأل هللا السالمة ،وال أبس أن هتدي له كتاابً يف

ذلك أو أشرطة تتحدث عن خطورة ما يصنع لتكون له واعظاً يف ذلك.

فإذا استجاب فاحلمد هلل وإال فاعرض املوضوع على أهل العلم يف بلدك يشريون عليك مبا هو أنسب

يف حاله.

سادساً :حتذيرك لبقية زمالئك وإخوانك منه منهج صحيح خلطورة أتثريه عليهم وذكرهم بقول هللا -
عز وجل":-وإِ َذا رأَي َ ه ِ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ َوإِ هما
ض َع ْنـ ُه ْم َح هىت َخيُ ُ
ين َخيُ ُ
آايتِنَا فَأَ ْع ِر ْ
َ َْ
َ
وضو َن ِيف َ
ت الذ َ

ِ ِ
ي ِ
ِ
هك ال ه
ّي" [األنعام. ]68/ :
نسيَـن َ
ش ْيطَا ُن فَال تَـ ْق ُع ْد بَـ ْع َد ال ّذ ْك َرى َم َع الْ َق ْوم الظهال ِم َ
ُ

سابعاً :حاول أن تقرأ يف كتب الدعوة لتزداد بينة عن وسائل الدعوة النافعة واملفيدة وتستعّي ابهلل
على ما القيام هبذه املهمة العظيمة.

اثمناً :الزم من تراه أهال من أهل العلم ليزيدك بصرية يف العلم والدعوة.

وفقك هللا لكل خري وزادك من فضله وجعلك مفتاحاً للخري إىل يوم القيامة ،وحشرك يف زمرة األنبياء

والرسل أنه جواد كرمي.
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كثرة احلوادث عقوبة أم ابتالء؟
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب
التاريخ 1425/09/09هـ
السؤال

رجل يعمل سائقاً على سيارته منذ عام  ،94وركب عدهة سيارات ،وكلما اشرتى سيارة إما أن حيدث

له حادث أو مجيع الدخل من السيارة يصرف يف تصليحها ،علماً أبن بيته ال ينتفع منه بشيء ،فهل

التصرف؟.
هذا غضب من هللا أم ابتالء؟ نرجو اإلفادة ،وكيف
ُّ
اجلواب

ما ذكرته من تكرر املصائب على هذا الشخص الذي يعمل سائق سيارة ودائماً تتعطل ،فنقول :إن
تكرر املصائب على اإلنسان ال يدل على غضب هللا -عز وجل -عليه ،بل إذا كان هذا الرجل

مستقيماً فرمبا يكون هذا ابتالء من هللا -عز وجل -يرفع به درجاته وميحو به ذنوبه ،كما يف

احلديث :أي الناس أشد بالء؟ قال" :األنبياء ،مث األمثل فاألمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه،

فإن كان دينه صلباً أشتد بالؤه ،وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد
حىت يرتكه ميشي على األرض وما عليه خطيئة" أخرجه الرتمذي ( ، )2398وابن ماجة (. )4023

فانظر كيف وصفه  -صلى هللا عليه وسلم  -ابإلميان مع توايل البالء عليه.

وعندما مرض النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :إين أوعك كما يوعك رجالن منكم" قالوا :اي

رسول هللا ذلك أن لك أجرين قال" :أجل" صحيح البخاري ( ، )5648وصحيح مسلم ()2571

.

أخي الكرمي :هذه املصائب والكوارث يصاب هبا األخيار والفجار والصاحلون واألشرار؛ ليميز هللا

اخلبيث من الطيب ،وال ميكن اجلزم أبهنا داللة على غضب هللا ،وال رضاه ،ولكنها أقدار من هللا -عز

وجل -يبتلي هبا عباده وخيتربهم ،فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
ولكن ننصح هذا الرجل الذي تكرر له اإلخفاق يف هذا اجملال أن يبحث عن جمال آخر ،فرمبا كان
السبب أنه دخل يف عمل ال يناسبه وال حيسنه ،وأنه لو توجه إىل مهنة أخرى وعمل آخر فرمبا فتح

سر أمره ووجد العمل الذي يناسبه.
عليه فيه ،وتي ه

نسأل هللا -عز وجل -له التوفيق والسداد والصالح ،وأن يهديه للخري .والصالة والسالم على نبينا
حممد.
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حائر ..مع أخي!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب

التاريخ 1422/5/1
السؤال

إخواين القائمّي على هذا املوقع ..أحب استشارتكم أبمر ال أعرف كيف أتعامل معه ..ولكن لثقيت
وتقديري لكم رأيت استشارتكم .حنن أسرة عربية تسكن يف أحد البلدان اخلليجية ..ويل أخ شقيق

قضى حوايل سبع سنوات يف دولة أوربية ..كانت تلك السنّي شاقة عليه ..وواجه فيه كثرياً من

الصعاب واملشاكل اليت سببها الرئيسي أنه كان يعيش هناك بال إقامة شرعية ..تلك الظروف تركت

يف نفسه أثراً واضحاً من الضيق والتذمر على الدنيا وعلى حظوظه فيها ..وكثرياً ما يردد ذلك يف

أحاديثه 00استطعنا من فرتة قريبة استصدار كرت زايرة له يف البلد الذي حنن فيه ..وترك تلك الدولة
األوربية وحضر إلينا ولكنه دائم القلق على مصريه ..خاصة وأنه ال يستطيع اآلن العودة إىل الدولة
األوربية اليت كان فيها ..وال يستطيع استخراج إقامة دائمة يف البلد الذي حنن فيها ..ويشعر أنه

معلق ..وأنه ال ميلك إقامة شرعية يف أي بلد يف العامل !!!..حدثين أكثر من مرة ..ابن ما حيدث له..

هو انتقام من هللا حيث ذكر يل أنه وأثناء إقامته يف البلد األوريب ..ونتيجة للضغوط والظروف اليت

مرت عليه ..كان كثرياً ما يتجاوز يف الكلمات والعبارات حد الكفر ..ويتطاول بسب اإلله !!..ولكنه
ندم على ذلك وتركه منذ أربع سنوات ..ومل يعد له مرة أخرى.

ويف الفرتة األخرية هداه هللا إىل الصالة ..فأصبح يصلي ..وحيافظ على الصلوات اخلمس ..إال أنه ما
زال قلقاً ..متوتراً ..وقد ذكر يل أنه يسمع يف نفسه أحياانً أصوااتً ((مسببات الكفر)) اليت كان يقوهلا
من قبل ..وعندها يشعر خبوف شديد وحتدثه نفسه أبن هللا لن يغفر له ..ولن يساحمه وأنه سيزيد من

انتقامه له ..فتعود له هواجسه ويتذكر أنه معلق..وال مكان له ..فيحزن ....وهكذا  000أفيدوين..
أنين يف حرية ..وحزن على حال أخي..

كيف أتصرف معه..؟! كيف امحله على االلتزام ..واهلدوء والثقة ابهلل ..اشعر أين ال أملك الطريقة

املناسبة إلقناعه ..وال املهارة املطلوبة للتأثري عليه ..وما حيزنين أنين أشعر أنه حيتاج فقط إىل دفعة
بسيطة إليصاله إىل االلتزام وراحة البال ..فهل من شيء تساعدونين فيه؟! وجزاكم هللا خرياً..
اجلواب
أخي الكرمي حممد اشكر لك ثقتك..

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً  -مشكلتنا اي عزيزي أننا نتعلق ابلعباد وننسى رب العباد القادر القوي الذي إذا أراد شيئاً فإمنا

يقول له كن فيكون فهل يتذكر أخاك هذه احلقيقة؟ هل التجأ إىل هللا بصدق ودعاه إبحلاح وتضرع..؟
وحاول أن يتحرى يف ذلك مواطن اإلجابة كالسجود وأدابر الصلوات وآخر ساعة من يوم اجلمعة؟

داع فأستجيب له هل
هل قام يف آخر الليل حّي ينزل ربنا تعاىل إىل السماء الدنيا فينادي (هل من ٍ
من مستغفر فأغفر له) هل جرب ذلك؟ وطرق ابب
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من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء] هل أدرك حقيقة اإلميان أبن ما أصابه مل يكن ليخطئه
وما اخطأه مل يكن ليصيبه وأن اجلن واإلنس لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء مل يكتبه هللا عليه ما
ضروه ،ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء مل يكتبه هللا له ما نفعوه ،كما جاء يف احلديث الصحيح

وهل قرأ احلديث النبوي اآلخر الذي يقول فيه نيب اهلدى صلوات هللا وسالمه عليه [لو اتكلتم على

هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا مخاصاً وتعود بطاانً ،أو كما قال] أي تغدوا يف الصباح
جائعة وتعود يف املساء ممتلئة البطون.

هل تدبر يف كل ذلك وغريه الكثري من اآلايت واألحاديث اليت تؤكد أن اإلنسان ضعيف بنفسه قوي
إبميانه ويقينه وتوكله [قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا] .

اثنياً  -ابلنسبة ملا بدر منه سابقاً فأسأل هللا لنا وله اهلداية والتوفيق واحلمد هلل الذي هداه للتوبة

واإلانبة وعليه بكثرة االستغفار فلقد ورد يف احلديث الصحيح [من لزم االستغفار جعل هللا له من كل
هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب] .

وعليه بكثرة عمل احلسنات ما ستطاع إىل ذلك سبيال قال تعاىل[ :إن احلسنات يذهَب السيئات]
وجاء يف احلديث [واتبع السيئة احلسنة متحها ]..والشاهد هنا أن فرص التوبة وهلل احلمد مفتوحة

ومتاحة على أوسع األبواب ولكن الشيطان أعاذان هللا منه يريد من ابن آدم اليأس من رمحة هللا ومن

مث يهوي به يف مكان سحيق قال تعاىل[ :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة
هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ..اآلية] .

اثلثاً  -ما جيده يف نفسه أحياانً من أصوات مسببات الكفر كما أمسيتها هي من الشيطان فليستعذ

ابهلل منه وليذكر هللا [إن كيد الشيطان كان ضعيفا] وليأخذ على نفسه وعداً أبن يعقب كل هاجس

شيطاين يرده قراءة حزب من املصحف أو صالة راتبه وسيجد نتيجتها سعة يف الرزق وانشراحاً يف

الصدر وثقة بفرج هللا.

رابعاً  -أما عن إحساسه أبنه ((معلق)) ال يستطيع العودة إىل مكانه السابق وال اإلقامة يف مكانه
احلايل فإيل هللا املشتكى وعليه التكالن!! وضع مؤمل وال شك ولكن هل اخرتانه أبنفسنا أو فرض

علينا وهل نستطيع تغيريه بقواان الذاتية؟!! إذا فليرتك األمر لصاحب األمر وليتكل عليه فهو سبحانه

القادر على كل شيء..

ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا فرجت وكنت أضنها ال تفرج

وليكثر من دعاء يونس عليه السالم يف بطن احلوت وهو دعاء املكروب [ال إله إال أنت سبحانك
إين كنت من الظاملّي] حيث قال تعاىل [ولوال أنه كان من املسبحّي * للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون]

.

واخلرية دائماً فيما اختاره هللا.

خامساً  -رائع منه هذه العودة إىل هللا ففي شاطئه األمان وعليه التكالن وهو سبحانه احلليم املنان
فليزدد وليتكل على هللا كما أسلفت حق التوكل ويعتمد عليه ويثق به متيقناً أن الدنيا دار ممر

وليست دار مقر.

وأن الدنيا لو كانت تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء ،وأن األنبياء عليهم

السالم وهم أشرف اخللق عند هللا أوذوا وعذبوا وكذبوا ومع ذلك صربوا حىت أاتهم نصر هللا فليصرب
وليحتسب ولعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا.

سادساً  -كيف تقنعه وتؤثر عليه أقرتح أن جتعله يقرأ هذه الرسالة أو أعد كتابتها له بشكل آخر
تراه ..وسلمها له واهلادي هو هللا فادع هللا ألخيك وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

وفقكما هللا وفرج لكما وأعانكما ومجيع املسلمّي وسدد على طريق اخلري واحلق خطى اجلميع.
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فرتت مهيت
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال

أان طالبة أدرس دراسات عليا يف جمال اهلندسة الداخلية ،ونييت من هذا العلم ليس الرايء ،بل

مساعدة الفقراء ،وقبل دراسيت استخرت ودعيت هللا يف مكة ،وعند الكعبة -إن كان راضي مبا

أنويه -أن ييسره يل .وتيسرت يل األمور واحلمد هلل.

مشكليت أن شعلة اهلمة اليت كانت بداخلي .قد أصاهبا الفتور .استكملت سنتّي مبعدل ممتاز وال

زلت بنفس املعدل.
لكنين افتقدت اهلمة ،وقوة اإلرادة والعزمية واإلبداع .فكيف أعود هلميت؟

علماً أبن حيايت كلها صالة ،ومساع للمحاضرات ،وقيام لليل ،وحفظ أو تالوة للقرآن ،ال شيء غري.
وال أخرج إال للضرورة فقط.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فما ذكرت أخيت الكرمية من فتور اهلمة ،هو أمر عادي ومتوقع ،ففي جامع الرتمذي وصححه

( )2453عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن لكل شيء ِش هرة،
ولكل ِش هرةٍ فرتة ،فإ ْن كان ِ
صاحبُها سدهد وقارب فارجوه ،وإن أ ُِشري إليه ابألصابع فال تعدُّوه"ِ .ش هرة

بكسر الشّي وتشديد الراء :حرصاً ونشاطاً .فرتة :وهنا وضعفا.

واملعىن أن لكل شيء أي من األعمال نشاط وله فتور وضعف ،ويف املعىن أحاديث أخرى ،ولذا كان

النيب -صلى هللا عليه وسلم -يستعيذ ابهلل من العجز والكسل كثرياً كما يف صحيح البخاري
(. )2893

فعليك أن تكثري من هذا الدعاء وحنوه مما ورد يف الصالة وغريها يف الصباح واملساء ،وأكثري من
قول "ال حول وال قوة إال ابهلل" فإهنا كنز من كنوز اجلنة ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما

يف صحيح البخاري ( )2992وصحيح مسلم ( ، )2704وما دامت نيتك من طلب هذا العلم

صاحلة ،وأنت من أهل اخلري والطاعة ،والسرت والعفة ،فإن هللا عز وعال ييسر لك ويقوي مهتك مرة

أخرى ،املهم أن يكون هذا العلم مما يناسب جنسك ،واحلاجة إليه ماسة.

كما أن من أسباب جتدد اهلمة؛ وضوح اهلدف يف العمل الذي يعمله اإلنسان وقناعته به ،وأيضاً من

األسباب االبتعاد عن ذوي اإلرادات الضعيفة ،واهلمم الدنية الذاتية ،وأيضاً من األسباب تنظيم

الوقت ،وحماسبة النفس عند التقصري ،واستدراك ما فات ،والصرب على ذلك ،فالصرب ضياء وليس

نوراً فقط!!

بل هو ضياء يشع ويضيء طريق السالكّي ،قال صلى هللا عليه وسلم" :ومن يتصرب يصربه هللا ،وما

عطاء خرياً وأوسع من الصرب" أخرجه البخاري ( )1469ومسلم ( )1052من حديث
أعطي أح ٌد ً
أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه.-

وأحيلك أخيت للفصل الثامن من كتاب "صالح األمة يف علو اهلمة" ( )283/7للدكتور سيد بن
حسّي العفاين ،وكتاب "علو اهلمة" للدكتور حممد بن إمساعيل املقدم ،وخالصة ذلك جتدينها يف كتيب
انفع مفيد امسه "الفتور مظاهرة ،أسبابه ،وعالجه" للدكتور انصر العمر ،وهو موجود على موقع

املسلم ( . )www.almoslim.netوهللا ويل التوفيق.

()88/20

فرت عن طلب العلم بعد الزواج
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم

مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/12/03هـ

السؤال

اجتمعت علي مشكالت احلياة ،فرتكت طلب العلم ،ومل أستطع متابعة الطلب مع ما حباين هللا به من

حفظ للقرآن وللمتون وإجادة فن اخلطابة واألنشطة الدعوية ،فقد تركت طلب العلم ملا تزوجت
وكثرت املشكالت ،وأان غري راض عن هذا الوضع ،فبم تنصحوين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إىل األخ الكرمي -وفقه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فاملشكالت مالزمة للبشر ،وهي درس وامتحان من هللا للعباد هل يصربون ويثبتون ويشكرونه أم ال،
وأنت يف نعمة عظيمة قد ال تشعر هبا ،وأعظمها نعمة اهلداية على الصراط املستقيم ،فاشكر هللا على

ذلك ،واألصل أن املشكالت ال حتول بّي العبد والدعوة إىل هللا إذا مل يستطع ،فال يكلف هللا نفساً
إال وسعها ،ورجوع اإلنسان بعد الدعوة وطلب العلم واجلد إىل الكسل والتثاقل والغفلة أمر خطري.
والتعامل مع املشكالت ال يكون ابلضجر وترك الدعوة والبحث عن األعذار ،فإن ذلك استجابة

سلبية لرحى املشكالت ،وجيب أن يكون التعامل مع املشكالت إجيابياً ابلتغلب عليها قدر اإلمكان،

واللجوء إىل هللا والفزع إليه ،واإلحلاح الصادق يف طلب الفرج منه تعاىل.

وعدم رضاك عن وضعك يدل -إن شاء هللا -على حبك للخري وحرصك عليه.
فجدد اآلمال عندك وطب نفساً بقضاء هللا ،وقدم لدينك جتد الفرج وطرد اهلموم ،وضع لنفسك

برانجماً سهالً ابلعلم والعودة إىل الدعوة إىل هللا من جديد بنفس تواقة وأمل طموح ،واطلب رضا هللا
بكل سبيل ،واسع لربك كما قال الشاعر:

يق
نعم أسعى إليك على اجلفون ولو بعدت ملسراك الطر ُ
وأعظم األعمال عند هللا -بعد التوحيد واإلخالص -هو نشر العلم وتعليمه والسعي لألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر وتربية النفس على اخلري ،وهذه مهمة الرسل .أسأل هللا تعاىل أن يفرج مهك
ويستعملك يف طاعته ،ويثبتنا وإايك على احلق إنه مسيع جميب.
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يئست من صالحي!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/09/06هـ
السؤال

كنت من محلة كتاب هللا ،وكنت أدرس يف الثانوية الشرعية ،ولكين انتكست وتركتها؛ وذلك بسبب

ضعف مهيت وكسلي ،وتسبب ذلك يف نسياين القراءة وإدماين على املناظر اإلابحية والعادة السرية،
فاآلن أقراين متفوقون علي يف كل شيء ،واملصيبة أنين بدأت أبغض نفسي وأقراين ويئست من

إصالح نفسي ،فهل هناك أمل يف اإلصالح؟ وهل هناك أمل يف االلتحاق أبقراين؟ أفيدوين ،وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فهناك آمال يف صالح احلال وليس أمالً واحداً ،فأما أخطاؤك املاضية فقد وعدك هللا ابلعفو إن تبت

واستقمت ورجعت إىل ربك" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا

يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر . ]53 :فما بينك وبّي ربك من النظر للمحرمات
وممارسة العادة السرية ميحوه هللا ابلتوبة ،ويكفر ابلصالة واألعمال الصاحلة األخرى ،قال تعاىل" :إن

احلسنات يذهَب السيئات" [هود ، ]114 :وليست ممارسة العادة السرية مثل الفواحش الكبرية

كالزان واللواط أعاذك هللا منها ،وابلتايل فإن ممارستها ال تعين أنك تنقطع عن العلم الشرعي أو
الصحبة الصاحلة ،بل

حاول تركها وإن مل تستطع تركها فاجعلها من الذنوب اليت تستغفر منها وختشى اإلمث بسببها ،وادع

هللا أن يعينك على تركها.
وابلنسبة لرؤية الصور احملرمة واألفالم وحنوها فهي من الذنوب اليت تكفرها الصالة واألعمال

الصاحلة ،ولكن أثر إدماهنا خطري جدًّا على مستقبل حياتك؛ ألهنا قد تؤثر على سلوكك مستقبالً
حىت بعد زواجك ،ولتقرأ ما قاله أحد التائبّي عن مشكلة إدمانه للمناظر اإلابحية :لن أتكلم عن أثر

هذه املوقع على قليب وما فعلته يب يف عالقيت مع ريب ،فلن أستطيع أن أصف ما فعلته يب يف هذا
أبّي أمراً آخر ،فقد كنت مدمناً هلذه املواقع قبل زواجي ،وكان الشيطان يسول
األمر ،ولكن أريد أن ِّ
يل الدخول عليها بدوافع عدة ،كان منها ما ظننته الفضول وحب االستكشاف هلذه العالقات ،إىل

آخر تلك احلجج الواهية اليت بدت يل يف وقتها مقبولة ،واليت مل تكن إال اتباعاً للشهوات ،وها أان ذا

علي ابلسلب يف عالقيت مع زوجيت ،فما شرعت يف معاشرة زوجيت
ّ
أجترع أمل املعصية ،فقد عاد ذلك ّ
إال وتواردت على ذهين تلك الصور وأفسدت علي حايل ،وما أن أتذكرها حىت أفقد حالوة اللقاء،

ولوال حرصي على مشاعر زوجيت ألهنيته يف التو ،وكأن هللا يعاقبين على ما قدمت يداي ،وكأنه يقول
يل :قد استعجلت ابحلرام ،فها أان ذا أفسد عليك احلالل.
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فيا أخي احرص على أن تعود إىل ربك -جل وعال -وأن تعود إىل الدراسة ،أو تنشغل بعمل دنيوي
عددا من الشباب أصاهبم ما أصابك مث عادوا إىل جادة الطريق،
انفع ،ولتثق بقدراتك ،واعلم أن ً

ووفقوا لتوبة نصوح أنقذهتم من االنتكاس ،وال يتالعب بك الشيطان بسبب هذين الذنبّي -النظر

والعادة السرية -فرييك من نفسك جمرماً أو منافقاً ال أمل يف صالحه وال يصلح للصالة وال لصحبة
األخيار ،فذلك من أخطر األمور عليك ،فتعوذ ابهلل من الشيطان ،وقل لنفسك :إنين شاب مسلم

وإن عصيت يف بعض األمور فال أكفر ابهلل وال أضيع الصالة وال أفرط يف األعمال الصاحلة ،بل
أحاول التوبة وأستمر يف الفرائض وأصحب الصاحلّي؛ لعل هللا أن مين علي بتوبة من هذه املعاصي،

وأكثر من مساع األشرطة املؤثرة يف صالح القلب من تالوة للقرآن الكرمي مؤثرة خاشعة ،ومساع
حماضرات عن اليوم اآلخر واملوت .وأكثر من نوافل الطاعات والصيام.

أسأل هللا أن مين علي وعليك بتوبة صادقة وأن يغفر لنا ذنوبنا ،ويرزقنا التوبة دائما وأبداً مما اجرتحنا،

وأن يعيذان من مهزات الشياطّي.
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نصيحة ملن اهتدى مث انتكس
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه
التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

شيخنا الفاضل :أرجو التكرم بكتابة رسالة لشخص كان ملتزماً مع صحبة صاحلة مث ترك االلتزام،
تدعوه فيها للرجوع لاللتزام والرفقة الصاحلة وتذكره ابآلخرة ،وأيضا ال يفوته فضل شهر رمضان.

وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي يهدي من يشاء بفضله ،ويضل من يشاء حبكمته وعدله ،وهو على كل شيء قدير،

والصالة والسالم على اهلادي البشري ،والسراج املنري ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كثرياً ،وبعد:
إىل األخ :السائل - :حفظه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال
واملراسلة على املوقع.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً حرصك على تقدمي النصح هلذا األخ الذي انتكس على عقبيه

واستبدل الذي هو أدين ابلذي هو خري ،نسأل هللا لنا ولك وجلميع املسلمّي الثبات حىت املمات،

ونعوذ ابهلل من احلور بعد الكور.

ولكن قبل الشروع يف كتابة هذه النصيحة أود أن أتساءل معك بصفتك قريب من هذا الشخص
املنتكس ،ما هي األسباب اليت جعلته يرتك الرفقة الصاحلة ويذهب إىل غريها ،فمعرفة هذه األسباب

يساعدك كثرياً يف عالج املشكلة ،والعمل على إرجاعه مرة أخرى إىل تلك الثلة املباركة – إبذن هللا

تعاىل-

أما ابلنسبة للنصيحة هلذا الشخص فمستعيناً ابهلل أقول:

أيها األخ املبارك :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

إن من نظر إىل الدنيا بعّي البصرية ال بعّي البصر املبهرج أيقن أن نعيمها ابتالء ،وحياهتا عناء،

وعيشتها نكد ،وصفوها كدر ،جديدها يبلى ،وملكها يفىن ،وودها منقطع ،وخريها ينتزع ،واملتعلقون
"اي قَـ ْوِم إِ همنَا َه ِذهِ ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا
هبا على وجل ،فالدنيا إما نعمة زائلة ،أو بلية انزلة ،أو منية قاضيةَ ،
ع َوإِ هن ْاآل ِخ َرةَ ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِر" [غافر. ]39:
َمتَا ٌ
أخي الكرمي :هل تذكرت املوت وسكراته ،وشدة هوله وكرابته ،وشدة نزع الروح منك؟ ،فاملوت كما
قيل :أشد من ضرب ابلسيوف ونشر ابملناشري ،وقرض ابملقاريض.

فتفكر اي مغرور يف املوت وسكرته ،وصعوبة كأسه ومرارته ،فيا للموت من وعد ما أصدقه ،ومن

حاكم ما أعدله ،فاملوت ال خيشى أحد وال يبقي على أحد ،وال أتخذه شفقة على أحد ،فقف مع

نفسك وقفة صادقة وقل هلا:

اي نفس قد أزف الرحيل *** وأظلك اخلطب اجلليل
فتأهيب اي نفس ال يلعب *** بك األمل الطويل
فلتنزلن مبنزل ينسى *** اخلليل فيه اخلليل

ولريكَب عليك فيه من *** الثرى ثقل ثقيل
قرن الفناء بنا مجيعاً *** فال يبقى العزيز وال الذليل

أخي :هل تذكرت القرب وظلمته؟ وضيقه ووحشته؟ ،هل تذكرت ذلك املكان الضيق الذي يضم بّي
جوانبه جثث املوتى من عظيم وحقري؟ وحكيم وسفيه؟ وصاحل وطاحل؟ وبر وفاجر؟ فالقرب إما روضة
من رايض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار.
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فيا أخي احلبيب :ختيل نفسك بعد ثالثة أايم وأنت يف قربك ،وقد جردت من الثياب وتوسدت
الرتاب ،وفارقت األهل واألحباب وتركت األصحاب ،ومل يكن معك جليس وال أنيس إال عملك
الذي قدمته يف الدنيا ،فماذا حتب أن تقدم لنفسك وأنت يف زمن اإلمهال حىت جتده يف انتظارك يوم
ت ِمن س ٍ
ِ
انتقالك إىل قربك؟ "يَـ ْوَم َِجت ُد ُك ُّل نَـ ْف ٍ
وء تَـ َو ُّد لَ ْو أَ هن بَـ ْيـنَـ َها
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخ ٍْري ُْحم َ
ضراً َوَما َعملَ ْ ْ ُ
وف ِابل ِْعب ِ
سهُ َو ه
َوبَـ ْيـنَهُ أ ََمداً بَ ِعيداً َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم ه
اد" [آل عمران. ]30:
اَّللُ َرُؤ ٌ َ
اَّللُ نَـ ْف َ
وهللا لو عاش الفىت يف عمره *** ألفاً من األعوام مالك أمره
متمتعاً فيها بكل لذيذة *** متلذذاً فيها بسكىن قصره
ال يعرتيه اهلم طول حياته *** كال وال ترد اهلموم بصدره
ما كان ذلك كله يف أن *** يفي فيها أبول ليلة يف قربه

هل تذكرت أخي الكرمي أول ليلة يف القرب؟ حيث ال أنيس وال جليس وال صديق وال رفيق وال زوجة
وال أوالد ،وال أقارب ،وال أعوان" ،مثُه ردُّوا إِ َىل هِ
ِ
ّي"
اَّلل َم ْو ُ
َس َرعُ ا ْحلَاسبِ َ
ْم َو ُه َو أ ْ
ُ
اله ُم ا ْحلَِّق أَال لَهُ ا ْحلُك ُ
[األنعام. ]62:
فارقت موضع مرقدي *** يوماً ففارقين السكون

القرب أول ليلة *** ابهلل قل ما يكون؟

أخي :هل تذكرت النفخ يف الصور؟ والبعث يوم النشور؟ وتطاير الصحف؟ والعرض على اجلبار –

جل وجالله-؟ والسؤال عن القليل والكثري؟ والصغري والكبري؟ والفتيل والقطمري؟ ونصب املوازين

ملعرفة املقادير؟ مث جواز الصراط ،مث انتظار النداء عند فصل القضاء إما ابلسعادة وإما ابلشقاوة،
ِ
ِ
هِ
يها َزفِريٌ َو َش ِهي ٌق
ين َش ُقوا فَفي النها ِر َهلُ ْم ف َ
"فريق يف اجلنة وفريق يف السعري" [الشورى" ، ]7 :فَأَ هما الذ َ
ك فَـعه ٌ ِ
هِ
َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ين
ت ال ه
ك إِ هن َربه َ
ض إِهال َما َشاءَ َربُّ َ
س َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
ال ل َما يُ ِري ُدَ .وأَ هما الذ َ
َ
س ِع ُدوا فَِفي ا ْجلن ِهة َخالِ ِد ِ
ك َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
يها ما َدام ِ
ات َو ْاأل َْر ُ ِ
وذ"
ت ال ه
اء َربُّ َ
س َم َاو ُ
ين ف َ َ َ
َ
ُ
َ
ض إ هال َما َش َ
ً َ
[هود. ]108-106:

فيا أخي الكرمي :من أي الفرقّي حتب أن تكون؟ فجدير مبن املوت مصرعه ،والرتاب مضجعه والدود

أنيسه ،ومنكر ونكري جليسه ،والقرب مقره ،وبطن األرض مستقره ،والقيامة موعده ،واجلنة أو النار

مورده ،أن ال يكون له فكر إال يف ذلك ،وال استعداد إال له.

فيا أخي الكرمي :إن العمر قصري ،والسفر طويل ،والزاد قليل ،واخلطر حمدق وكبري ،والعبد بّي حالّي:
حال قد مضى ال يدري ما هللا صانع فيه؟ وآجل قد بقى ال يدري ما هللا قاض فيه؟.
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فإذا كان األمر كذلك ،فعلى صاحب البصر النافذ أن يتزود من نفسه لنفسه ،ومن حياته ملوته ،ومن
شبابه هلرمه ،ومن صحته ملرضه ،ومن فراغه لشغله ،ومن غناه لفقره ،ومن قوته لضعفه ،فما بعد

املوت من مستعتب ،وال بعد الدنيا من دار سوى اجلنة أو النار" ،فأما من ثقلت موازينه .فهو يف
عيشة راضية .وأما من خفت موازينه .فأمه هاوية .وما أدراك ما هيه .انر حامية" [القارعة]11-6 :
 ،فمن أصلح ما بينه وبّي ربه كفاه هللا ما بينه وبّي الناس ،ومن صدق يف سريرته حسنت عالنيته،

ومن عمل آلخرته كفاه هللا أمر دنياه فال بد من وقفة جادة وصادقة حملاسبة النفس ،فاحملاسبة الصادقة

هي ما أورثت عمالً صادقاً ينجيك من هول املطلع.

عن عبد هللا بن عمر – رضي هللا عنهما -قال :أخذ رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -مبنكيب
فقال" :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" فكان ابن عمر –رضي هللا عنهما -يقول" :إذا

أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك
ملوتك" أخرجه البخاري ( )6416أتدري كم كان ُع ْمر عبد هللا بن عمر – رضي هللا عنهما عندما

قال له النيب ذلك كان عمره عشرون سنة!

فيا غافالً عن مصريه ،اي واقفاً مع تقصريه ،سبقك أهل العزائم وأنت يف حبر الغفلة عائم ،قف على

ابب التوبة وقوف اندم ،ونكس الرأس بذل وقل :أان ظامل ،واند يف األسحار ،مذنب وراحم ،وتشبه

ابلصاحلّي إن مل تكن منهم وزاحم ،وابعث بريح الزفرات سحاب ودمع ساجم ،وقم يف الدجى داعياً،
وقف على ابب موالك اتئباً ،واستدرك من العمر ما بقي ودع اللهو جانباً ،وطلق الدنيا واملعاصي

واملنكرات إن كنت لآلخرة طالباً.
أتراك بعدما ذقت حالوة الطاعة والعبادة تعود إىل مرارة العصيان؟ أتراك بعدما ذقت لذة األنس

والقرب واملناجاة تعود إىل لوعة البعد واهلجر واحلرمان؟ أتراك بعدما صرت من حزب الرمحن تنقلب

على عقبيك فتنضم إىل حزب الشيطان؟ أتراك بعدما حسبت يف عداد املصلّي ترتك الصالة وهي

عماد الدين ،والفارق بّي الكفار واملؤمنّي ،وتكتب من الغافلّي؟ هل يليق بك بعدما كنت براً تقياً أن
املتبصر.
تصبح جباراً شقياً؟ ما هكذا يكون املؤمن ،بل ما هكذا يكون العاقل ِّ
ت غَ ْزَهلَا ِم ْن بَـ ْع ِد قُـ هوةٍ أَنْ َكااثً" [النحل :من اآلية ، ]92فإايك مث
ض ْ
"وال تَ ُكونُوا َكالهِيت نَـ َق َ
قال تعاىلَ :
إايك من نقض الغزل بعد غزله  ...أرأيت لو أن إنساانً غزل غزالً مث صنع منه قميصاً أو ثوابً مجيالً..
فلما نظر إليه وأعجبه  ...جعل يقطع خيوط هذا الثوب وينقضها خيطاً خيطا وبدون سبب ..فماذا
يقول عنه الناس؟ ...

فهذا حال من يرجع إىل املعاصي والفسق واجملون ،ويرتك الطاعات واألعمال الصاحلة ،وفعل اخلري
ومصاحبة الصاحلّي ،فإايك أن تكون من هذا الصنف املغبون.
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أخي الكرمي :ما هي إال أايم قالئل حىت تكتمل دورة الفلك ،ويشرق على الدنيا كلها هالل شهر
رمضان املبارك ،الذي هتفو إليه قلوب املؤمنّي ،وتتشوق إليه نفوسهم ،وتتطلع شوقاً إىل بلوغه ،فإن

بلوغ شهر رمضان أمنية غالية كان يتمناها النيب – صلى هللا عليه وسلم -ويسأل ربه أن يبلغه إايها،

فعن أنس – رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل رجب يقول:
"اللهم ابرك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان" أخرجه البيهقي يف الدعوات الكبري انظر املشكاة

(. )1369( )432/1

فشهر رمضان شهر مغفرة الذنوب ،وسرت العيوب ،ومضاعفة األجور ،شهر تعتق فيه الرقاب من

النريان ،وتفتح فيه أبواب اجلنان ،شهر تتنزل فيه الرمحات وتتضاعف فيه احلسنات ،شهر كله خري
وأفضال ،وفرصة للتنافس فيه بصاحل األقوال واألعمال واألفعال ،شهر قد أظلنا زمانه ،وأدركنا

أوانه ،قال فيه النيب –صلى هللا عليه وسلم -ملفتاً األنظار إىل فضله ،وحيث املخاطبّي والالحقّي إىل

اغتنام وقته فقال" :أاتكم رمضان شهر بركة ،يغشاكم هللا فيه برمحته ،وحيط فيه اخلطااي ،ويستجيب

فيه الدعاء ،ينظر هللا إىل تنافسكم فيه ،ويباهي بكم مالئكته ،فأروا هللا من أنفسكم خرياً ،فإن الشقي
من حرم فيه رمحة هللا عز وجل" قال اهليثمي يف اجملمع رواه الطرباين يف الكبري فشهر هذا فضله

وشرفه وقدره ،وتلك منزلته ،وعلو مكانته عند هللا فقل يل ابهلل عليك :كيف يستقبل هذا الوافد
الكرمي ،وهذا الشهر العظيم؟

أخي :إن من نعم هللا عليك العظيمة أن م هد يف عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم ،فكم غيِّب
املوت من صاحب ،ووارى الثرى من حبيب ،فإن طول العمر والبقاء على قيد احلياة فرصة للتزود
من الطاعات ،والتقرب إىل هللا – عز وجل -ابلعمل الصاحل ،فرأس مال املسلم هو عمره ،لذا

هباء منثوراً ،وتذكر من صام معك العام املاضي،
فاحرص على أوقاتك وساعاتك حىت ال تضيع ً

وصلى معك العيد ،أين هو اآلن بعد أن غيهبه املوت؟ وختيل أنه خرج إىل الدنيا مرة أخرى فماذا
يصنع؟ هل سيسارع إىل املعاصي واملنكرات؟ أو ينغمس يف مستنقع الشهوات وامللذات؟ أو

سيحرص على فعل احملرمات وارتكاب الكبائر واملوبقات؟ كال وهللا ،بل سيبحث عن حسنة واحدة،

ولو بتكبري أو هتليل أو تسبيح ،فإن احلساب شديد ،وامليزان دقيق" ،فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره

ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" [الزلزلة. ]8-7 :

فيا أخي الكرمي :أان أدعوك وأدعو نفسي وكل مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا أبن نفتح صفحة

جديدة بيضاء انصعة مع ربنا وخالقنا ،وأن نسدل الستار على ماض نسيناه وأحصاه هللا علينا ،وأن

نتوب -ومن اآلن -إىل هللا التواب الرحيم من كل ذنب وتقصري وخطيئة ،وأن ال ندع هذه الفرصة

العظيمة تفوتنا ،فهذا رمضان موسم خصب من مواسم العمل الصاحل ،والتنافس يف اخلريات واإلكثار

من النوافل والصدقات ،وغريها من القرابت اليت تقربنا من املوىل – جل جالله -مث إىل مىت الغفلة
والتسويف؟ وطول األمل؟ واتباع النفس واهلوى والشيطان؟.

دع عنك ما قد فات يف زمن الصبا **** واذكر ذنوبك وابكها اي مذنب
مل ينسه امللكان حّي نسيته **** بل أثبتاه وأنت اله تلعب

وغرور دنياك اليت تسعى هلا **** دار حقيقتها متاع يذهب
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نعم صدق هللا إذ يقول" :وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور" [آل عمران. ]185 :
هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف يعاجل الفتور الذي انتابه؟
اجمليب د .عبد هللا بركات

وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

أان شاب م هن هللا علي اباللتزام منذ أربعة أشهر ،لكن منذ شهر تقريباً أحس أين تساهلت ابلسنن

والرواتب وابملعاصي ،أريد عالجاً هلذا الفتور لو مسحتم معددا يل كذا وكذا  ...إخل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله..

فاملؤمن -أخي السائل  -هو من تسره حسنته وتسيئه سيئته ،والشعور ابلتقصري يف الطاعات

واالهتمام بذلك والقلق على حالة اإلميان هو عالمة خري ودليل رشد؛ لذا فأهم ما يلزمك يف حالك

هذه:
-1املسارعة للطاعة وعدم التسويف فيها ما وسعك اجلهد.
-2دفع خاطرة السوء مبجرد ورودها على ذهنك.

-3االلتزام بورد من األذكار املسنونة ومداومة قراءة القرآن الكرمي.

 -4أن تقطع عالقتك أبصدقاء السوء الذين يذكرونك ابملعصية أو يبثون يف نفسك الرتاخي يف
الطاعة والتكاسل عن أدائها.
 -5احلرص على حضور حلقات العلم.

هذه مخسة ،إن التزمت هبا ،أسأل هللا أن يربط على قليب وقلبك برابط اإلميان ،وأن يرزقنا وإايك علو

اهلمة يف طلب اخلري واملبادرة إليه .وهللا أعلم.
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أخي يزداد احنرافاً
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1424/12/2هـ

السؤال

أخي يزداد يف االحنراف يوماً بعد يوم ،وقد كان من طلبة العلم لكن ال أعلم ما الذي أصابه ،بدأ

يؤخر الصالة ،وال يهتم هبا ،أكثر من متابعة القنوات الفضائية واملسلسالت ،أان مل أعتد على اجللوس

معه كثرياً فكيف أرسل له النصيحة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت- ....سلمها هللا-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.

أما جواب مشكلة أخيك فكالتايل:

أوالً -جزاك هللا خرياً على عنايتك أبمر أخيك وحرصك على دينه وإميانه ،وهذا هو الواجب على
املؤمنّي أن يوايل بعضهم بعضاً ،وحيرص بعضهم على بعض خاصة يف أمر الدين.

اثنياً -اعلمي  -أخيت الفاضلة  -أن احلي ال تؤمن عليه الفتنة ،فأخوك هو من مجلة بين آدم

املعرضّي للتغري والتبدل واالحنراف ،ولو كان بعد استقامة ودين ،وكل منا عرضة لذلك إذا مل نتمسك

أبسباب الثبات واالستقامة.

اثلثاً -ال بد من إيصال النصيحة له عرب وسائل عديدة ،خاصة ِ
وأنت تقولّي إنك بعيدة عنه يف
السكن ومنها:

( )1املكاملة اهلاتفية اليت تكون برفق ولّي وإشعار ابحلب واحلنان والرمحة.
( )2الرسالة املكتوبة.

( )3توصية أخ صاحل حمب للقيام بنصحه وتذكريه ابهلل.
( )4إهداؤه شريطاً إسالمياً وكتاابً انفعاً يف مقام زايدة اإلميان وتقوية اليقّي.

( )5أن يزوره من يكون حمالً للتأثري عليه ،كداعية معروف ابلنسبة له أو إمام مسجد أو صديق

طيب.

رابعاً :ال بد من متابعة أثر النصيحة والتذكري وعدم االستعجال يف رؤية األثر أو اليأس من صالحه
وعودته للحق ،فإن الشأن يف املؤمن أنه إذا ذكر تذ هكر ،وإذا وعظ اتّعظ ،فواجب أن نصرب ،وال منل،
وال نكل من متابعة النصح والتذكري.

خامساً :من الضرورة النظر يف أسباب التغري وحماولة إبعادها عنه إن أمكن ،أو إبداهلا خرياً منها.

سادساً :احرصي على الدعاء له بظهر الغيب ،فاهلل -سبحانه -ال يعجزه شيء يف األرض وال يف
السماء ،وهو أرحم بعبده من نفسه.

وهللا أسأل أن يصلح أخاك وأن يصلحنا مجيعاً ،وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يثبت قلوبنا على دينه
إنه جواد كرمي.
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أخي قد تغري كثرياً!!
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1422/8/1
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أخي كان يف مقتبل عمره طائعاً هلل ـ عز وجل ـ وكان مضرب املثل

يف االلتزام واجلد واالجتهاد والنصح ،وهو ـ اآلن ـ تغري من حاله إىل حال أقل بكثري .فلقد أسبل ثوبه

وخفف حليته جداً!! وأصبح ال يبايل ابلدعوة ،وال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر …اخل

بعد التزامي كنت أؤمل فيه أن يساعدين يف الدعوة إىل هللا يف وسط أهلي (والداي وإخواين) لكن مل

أجد له أثراً يف ذلك .هو ال يزال ـ وهلل احلمد ـ يصلي مع مجاعة املسلمّي ،ويتصدق ملؤسسات

دعوية ،ولكنه يف جمال النصح والدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والغرية على األعراض

وغريها من العبادات ال تكاد جتد له جهد!

زمالؤه الكثري منهم جتد يف مظهره االستقامة والصالح ،ولكنهم يضيعون أوقاهتم فيما ال فائدة فيه بل

رمبا فيه ضرر!!

فضيلة الشيخ كيف ميكن أن أتعامل مع هذا األخ؟ وجهوين مبا ترونه .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي ،إذا كان من اجلميل أن نعود أنفسنا رؤية اجلوانب الطيبة يف حياة الناس وأحواهلم ،فلقد
سرين ما ذكرته عن أخيك من حمافظته على الصلوات مع مجاعة املسلمّي؛ فإن هذه عالمات اإلميان،
إذ ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ،وهذه من شعائر اإلسالم الظاهرة العظيمة.

ومثله ما ذكرته من أن أصدقاءه من امللتزمّي احملافظّي ،فإن املرء على دين خليله .أما ما ذكرته من
النقص الذي حدث فيه فقد يكون سببه طول العهد مع عدم جتديد اإلميان وصقله ،فإن القلوب
متل ،ويعرتيها من اآلفات شيء عظيم ،يشبه ما يعرض للثياب من األوساخ وغريها ،فتحتاج إىل

تعاهد ،وجتديد وغسل؛ وهلذا كان النيب -صلى هللا عليه وسلم  -يقول يف استفتاح الصالة  -كما يف
الصحيحّي  -من حديث أيب هريرة :اللهم نقين من خطاايي ،كما ينقى الثوب األبيض من الدنس..
ِِِ
ش َع
آمنُوا أَ ْن َختْ َ
ين َ
وقد نعى هللا على بين إسرائيل طول العهد ،وقسوة القلب فقال " :أََملْ َأيْن للهذ َ
ِ
وهبم لِ ِذ ْك ِر هِ
ِ
هِ
اب ِم ْن قَـ ْب ُل فَطَا َل َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد
ين أُوتُوا الْكتَ َ
قُـلُ ُُ ْ
اَّلل َوَما نَـ َز َل م َن ا ْحلَ ِّق َوال يَ ُكونُوا َكالذ َ
وهبم وَكثِري ِم ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن) (احلديد. )16:
س ْ
ت قُـلُ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
فَـ َق َ
ومل يكن بّي إميان الصحابة ،وخطاهبم هبذه اآلية املكية إال أربع سنّي ،كما يف الصحيح عن ابن

مسعود.

وأعقب هذا بقوله" :اعلموا أن هللا حيي األرض بعد موهتا "..إشارة إىل أن حيرصوا على أن حتيا قلوهبم
بنور الوحي ،كما حتيا األرض ابملطر النازل من السماء ،وأال ييأسوا من روح هللا ..بل يسألون هللا أن

جيدد اإلميان يف قلوهبم.

إن االسرتسال وراء متاع احلياة ومباهجها ،وشهواهتا وملذاهتا يشغل القلب ويفرت اللهمة .وإن التوسع

يف حقول املباحات ،واالقرتاب من املكروهات يفضي إىل اجلراءة على احملرمات القريبة ،مث البعيدة؛
وهلذا جاء عن بعض السلف :اجعل بينك وبّي احلرام جنّة من املباح.
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وال بد للمرء من وقفة بعد وقفة ينظر فيها يف أمره ،ويراجع حسابه ،ويستدرك ما فرط ،ويلوم نفسه
على التقصري والغفلة.

وأخوك وإن كان على خري إال أنه حيتاج إىل ٍ
مناد يصيح فيه :أن تدارك قبل الفوات ،واي حبذا أن

يكون هذا الصائح املنادي اختيارايً بطوعه ،ورضاه ،واجنفاله إىل ربه ،قبل أن يكون اضطرارايً قدرايً،
ال حيلة فيه وال منفع.

وحيسن منك النصح له مبا ال خيدش نفسه ،وال يعكر صفاء اإلخاء بينك وبينه ،وال يشعر ابلتعايل
واألستاذية ،بل بدافع الشفقة والرمحة واالقتداء.
ورمبا كان هذا على هيئة سؤال تطرحه عليه مستفتياً مستفيداً مستبصراَ ًُ ،أو مشكلة تطلب إليه
حلها ..أو نصيحة عرب صديق عاقل لبق .وال تتأخر عن صاحل الدعاء.

وفق هللا اجلميع لرضاه
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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زوجي ..تغري كثريا!!..
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1423-2-30

السؤال

اخويت الكرام السالم عليكم ورمحة هللا :مشكليت يف زوجي ال اعرف كيف أصفه وتكمن مشكليت معه
من وجهّي األول شدته يف معاملة ابنائة وغلظته حىت يف ابسط األمور فهو ال يكلمهم إال يف أسوأ ما
عملوا ويف تعداد عيوهبم !!..ال يشكر ألحد منا على شيء ..كثري الضجر منا رغم حسن أخالقي

وأخالق أبنائي !!..حنرتمه ونقدره ونستشريه يف كل شيء ومع هذا ال جند إال الرفض والتنقيص منا
 ...أما عن معاملته ملن هم خارج البيت فالنقيض متاما فاالبتسامة هلم واالحرتام هلم واالنبساط

وانشراح األسارير هلم ويقول هذه إنسانية وحسن معاملة مع الناس!!!!!..
أما األمر الثاين فهو تغري أحواله الدينية فقد كان ممن يراتد الدروس واحملاضرات ويسمع اخلطب

واملواعظ ويطلب العلم يف الكتب مث بدأ يرتكها شيئا فشيئا حىت انقطع عنها متاما وأغلق على نفسه
الباب ..ال اعرف كيف أتعامل معه ..عنيد غليظ ال يسمع نصيحة ورمبا ظن أهنا انتقاص له ..حياول

إصالح أبنائه وهو ال يسعى إىل إصالح نفسه ويرى نفسه على صواب دائما لذلك فأبناؤه ال

يتقبلون نصحه وأان كنت ال أخالفه أبدا وأسعى إىل إرضائه دائما ولكين مللت فلم يزد مع األايم إال
سوء وغلظة فال يذكر يل خريا قط !!..أحسست أن طاعيت له هبذه الصورة سلبية مين أثرت على

أبنائي فأصبحت ال أستطيع الدفاع عنهم أمامه ..ال اعرف ماذا افعل؟ وجهوين كيف أستطيع تغيري
شخصيته مع العلم أن اللّي والكالم الطيب مل جيدي معه وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

أخيت الكرمية.:
لعلك تعلمّي أن التغيري الذي نريد أن حيدث يف شخص ما حيتاج إىل عدة أمور منها -:أوالً :معرفته

املسبقة خبطئه وبعيوبه .اثنياً :إرادته ورغبته ابلتغيري .اثلثاً  :مستوى ثقافته ونوعية قناعاته .وغري ذلك
من األمور اليت حتتاج إىل تفصيل كثري .وابلتايل فإن تغيري شخص ما ليست ابلبساطة اليت يتصورها

اإلنسان؛ ألهنا تغيري يف جبله وطبع موروث أو مكتسب واجلبلة والطبع راسخان غالباً رسوخ اجلبال،
فهذا األقرع بن حابس رضي هللا عنه صحايب لكنه مل يقبل أحداً من أوالده ،وهذا أبو سفيان رضي

هللا عنه رجل شحيح كما وصفته زوجته هند بنت عتبة اليت كانت تشتكي لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم من شحه وخبله.
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إذاً خنلص أن اإلنسان البد أن يعمل على التكييف مع بيئته وحميطه قدر اإلمكان خاصة إن مل يكن

هناك ضرر على دينه واالبتعاد قدر اإلمكان أيضاً عن التصورات املثالية واحلياة السعيدة اخلالية من
املشاكل ،فنحن حنتاج أن نستفيد من أقصى إمكانياتنا وطاقاتنا وليس فوق ذلك مما يورثنا التعب

والنصب فهذا الرجل الذي ذكرتيه أخيت العزيزة البد أن يكون لديه من الصفات اإلجيابية واحلسنة
اليت لو استثمر تيها واستفدت منها لكان هناك أمر آخر ،ولعل زوجك اي أخيت قد تلقى تربيه يف

صغره أورثته هذا اجلفاء وهذه الغلظة ولو ُكتب للرجل أن خيربك مباضيه وهو صغري لرمبا رمحتيه

وعذرتيه عن خلقه مث انك قد رزقيت منه أوالد إضافة أن هللا قد رزقك اخللق احلسن .فأنيت ال ختالفيه

كما تقولّي وقليل من النساء من يفعل ذلك ،،،،،فلعل من احللول اآليت-:

.1الرضا ابلواقع وأن هناك من يشاهبه يف الغلظة واجلفاء من خلق هللا واعلمي أنه قد يكون تلقى
تربية خاطئة فاعذريه وساحميه واصربي على قدر هللا واحتسيب.

.2حماولة تغيري الصورة املثالية للحياة العامة " لقد خلقنا اإلنسان يف كبد" واحلياة الزوجية خاصة
فليس من بيت دون مشاكل حىت بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم.

.3التدين مجيل جداً لكنه رزق مقسوم قسمة هللا تعاىل فلن تستطيعي جعله عابداً زاهداً فإذا كان
رجالً يؤدي الذي فرضه هللا عليه فإن غري ذلك انفلة.

.4الدعاء إىل هللا تعاىل وختري األوقات الفاضلة اليت وعد هللا هبا عبادة ابإلجابة ،وركزي أخيت على
هذا اجلانب فاهلل ليس ببعيد عن عباده وهو ارحم الرامحّي.

.5حماولة االستفادة من اإلجيابيات واحلسنات اليت به واستثمارها االستثمار األفضل ومن املستحيل
أال يكون لديه إجيابيات وحسنات.
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يعرتيين امللل بقراءة أوراد السور

اجمليب د .رفعت فوزي

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/03/11هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
سؤايل إىل فضيلتكم هو كالتايل:

ورد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحاديث عن فضائل بعض سور القرآن الكرمي ,كقراءة
سورة تبارك (امللك) كل ليلة ,وكذلك الدخان والواقعة ،وغريها  ...وأان -وهلل احلمد -أداوم عليها،

ولكن قد يعرتيين بعض امللل ،فأحب أن أقرأ سوراً أخرى ،فبماذا تنصحونين؟ وهل يعقل للمسلم أن

يبقى مداوماً على هذه السور ،وأن يرتك بقية السور األخرى؟ .جزاكم هللا كل خري ونفعنا بكم.

اجلواب

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً ،وأصلي وأسلم على نيب اهلدى والرمحة

وعلى آله وصحبه ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فنشكرك ـ أختنا الكرمية ـ على تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم)  ،وأنمل أن يكون ابابً من أبواب

العلم النافع تلجينه ولوجاً انفعاً -إن شاء هللا تعاىل.-

فتالوة القرآن الكرمي هي من أفضل العبادات وأحبها إىل هللا تعاىل ،فقد ورد يف ذلك آاثر عديدة،

منها ما جاء عن أيب أمامة -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
"اقرؤوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه" رواه مسلم (. )804

وعن أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل املؤمن
الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل

التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو ،ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر،
ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر" متفق عليه .أخرجه

البخاري ( ، )5427ومسلم (. )797

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الذي ليس
يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب" رواه الرتمذي ( ، )2913وقال حديث حسن صحيح.
وكما قلت يف سؤالك فهناك أحاديث وردت يف فضائل سور القرآن الكرمي ومنها:

( )1سورة الفاحتة :عن رافع بن املعلى قال :قال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أال أعلمك
أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد؟ " فأخذ بيدي ،فلما أردان أن خنرج قلت اي رسول

هللا :إنك قلت ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن؟ قال" :احلمد هلل رب العاملّي ،هي السبع املثاين
والقرآن العظيم الذي أوتيته" رواه البخاري (. )4474

وتسمى سورة الفاحتة بسورة (أم الكتاب ،وسورة الصالة ،وسورة املناجاة ،وسورة الكافية ،وسورة
الشافية) .

( )2سورة البقرة وآل عمران :عن أيب أمامة-رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا –صلى هللا عليه

وسلم -يقول" :اقرؤوا القرآن؛ فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل
عمران؛ فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ،أو كأهنما غيايتان ،أو كأهنما من طري صواف حتاجان

عن صاحبهما ،اقرؤوا البقرة؛ فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وال تستطيعها البَطَلة" رواه مسلم

(. )804
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الغياية :هي ما أظلك من فوقك ،البَطَلة :أي السحرة ،فهي حصن منهم.

هذا ومن اآلايت الفضيلة يف سورة البقرة آية الكرسي أعظم آية يف القرآن ،وخواتيم هذه السورة.
ومن اآلايت الفضيلة يف سورة آل عمران أوهلا ،وآية (شهد هللا)  ،وآية (قل اللهم) وآايت (إن يف

خلق) .

( )3سورة الكهف :عن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بّي اجلمعتّي" رواه الدارمي (. )3407

( )4سورة يس :عن أنس -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن لكل شيء
قلباً ،وقلب القرآن يس" رواه الرتمذي ( ، )2887ولكنه ضعيف.

وعن جندب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من قرأ يس يف ليلة
ابتغاء وجه هللا تعاىل غفر له" رواه الدارمي (. )3415

( )5سورة الواقعة :عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً" رواه البيهقي يف شعب اإلميان (. )2500

( )6سورة تبارك :عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن

سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له ،وهي تبارك الذي بيده امللك" .رواه الرتمذي

( ، )2891وأبو داود ( ، )1400وابن ماجة (. )2786

وعن ابن عباس-رضي هللا عنهما ،-عن النيب-صلى هللا عليه وسلم -قال" :هي املانعة ،هي املنجية،
تنجيه من عذاب القرب يعين تبارك" رواه الرتمذي (. )2890
( )7سورة اإلخالص :عن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
قال يف" :قل هو هللا أحد ،والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن" رواه البخاري (. )5014

وعن أنس-رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا :إين أحب هذه السورة :قل هو هللا أحد،
قال" :إن حبها أدخلك اجلنة" رواه الرتمذي (. )2901

( )8املعوذاتن :عن عقبة بن عامر-رضي هللا عنه -أن رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -قال" :أمل تر
آايت أنزلت هذه الليلة مل ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس" رواه مسلم

(. )814

وعن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا مل يتعوذ من اجلان ،وعّي اإلنسان ،حىت
نزلت املعوذاتن ،فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سوامها" رواه الرتمذي (. )2058

ومع ذلك -أختاه -فقراءة هذه السور ليست بواجبة ،بل ذلك من املستحب ،وأظن أن الشيطان
هو الذي يلبِّس عليك ،فهذه السور ليست ابلطويلة ،واألفضل احملافظة عليها ،وإن مل يكن فاحملافظة

على السور اليت يرتتب على قراءهتا ثواب كبري مثل سورة الزلزلة وآية الكرسي واإلخالص (ثلث

القرآن) وغريها..

ونصيحيت لك -أخيت الفاضلة -أال ترتكي قراءهتا ،وقراءتك هلذه السور ال متنع من قراءة غريها.

فلتداومي على ما تقرئّي ،وإن أردت الزايدة فخرياً؛ ألنك لو تركت قراءة هذه السور فرمبا تكسلّي

عن قراءة غريها ،فالشيطان -لعنه هللا -يريد أن يفسد عليك نعمة املداومة على العمل ـ مبثل هذه
احليلة.

وختاماً :أذكرك بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أحب العمل إىل هللا أدومه وإن قل" رواه مسلم
( )782من حديث عائشة -رضي هللا عنها .-وفقك هللا ...
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أحاول املواظبة على اجلماعة ،ولكن. . .
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

أحاول احملافظة على الصالة يف املسجد مع اجلماعة ،مث أنتكس بعد مدة من املواظبة ،مث أشعر ابلندم

وأتوب وأستغفر ،مث أواظب مرة أخرى ،مث أنتكس وهكذا . . .آمل توجيهي ونصحي حىت أستمر
خريا.
على احملافظة على الصالة مع اجلماعة ،ويف بيوت هللا ،وجزاكم هللا ً
اجلواب
األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:
يف البداية أسأل هللا يل ولك الثبات والصالح واالستقامة ،مث اعلم أن الثبات على الدين وفعل

اجتهادا وجماهدة؛ حىت تظفر مبعية هللا وتوفيقه والثبات على دينه
الصاحلات يتطلب منك جدًّا و ً

أمورا أرجو أن تكون مفيدة لك يف الثبات على أمر الصالة،
وحسن اخلتام ،وإين عارض عليك ً

وغريها من صاحل األعمال (وهي من إجابة سابقة) :

دائما وأب ًدا مبا ورد من النصوص الشرعية املرغبة يف الصالة وبيان فضلها؛
ً
أوال :عليك بتذكري نفسك ً
ألن ذلك مما يعطي النفس دفعة قوية ألدائها ،والنصوص يف ذلك كثرية جدًّا ،وسأذكر بعضها،

وأنصح مبراجعة كتاب (الرتغيب والرتهيب) لإلمام املنذري؛ فإنه مفيد جدًّا يف هذا األمر:
نصوص يف الرتغيب يف أداء الصالة واحملافظة عليها:

 أخرج الشيخان عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:اب أَح ِد ُكم يـغْتَ ِسل ِم ْنهُ ُك هل يـوٍم مخَْس م هر ٍ
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َح ُّ
َ
َي ال َْع َم ِل أ َ
ِ
ِ
ِ
اد ِيف َسبِ ِ
يل ه
اَّلل".
َي؟ قَ َ
ال َْوال َديْ ِن" .قَ َ
ال :مثُه أ ٌّ
ال" :ا ْجل َه ُ
 وأخرج مالك ( )270وأبو داود ( )1420والنسائي ( )461وابن حبان يف صحيحه ()1732س
عن عبادة بن الصامت ،رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :مخَْ ُ
اد ،فَمن جاء هبِِ هن َمل ي َ ِ
ِ ِ
صلَو ٍ
ات َكتَـبَـ ُه هن ه
استِ ْخ َفافًا ِحبَ ِّق ِه هن َكا َن لَهُ
ضيِّ ْع م ْنـ ُه هن َش ْيـئًا ْ
ُْ
ََ
اَّللُ َع هز َو َج هل َعلَى الْعبَ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِع ْن َد ه
س لَهُ ع ْن َد ه
اء
اء َع هذبَهُ َوإ ْن َش َ
اَّلل َع ْه ٌد؛ إ ْن َش َ
اَّلل َع ْه ٌد أَ ْن يُ ْدخلَهُ ا ْجلَنهةََ ،وَم ْن َملْ َأيْت هب هن فَـلَْي َ
أَ ْد َخلَهُ ا ْجلَنهةَ".
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 وأخرج اإلمام أمحد ( )14662والرتمذي ( )4بسند حسن ،عن جابر بن عبد هللا ،رضي هللاِ
ِ
وم ْفتاح ال ه ِ
ضوءُ".
اح اجلَن ِهة ال ه
الو ُ
ص َالةُُ َ ،
عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :م ْفتَ ُ
صالة ُ
 وأخرج الطرباين يف األوسط ( )1859بسند حسن ،عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليهِ ِِ
وسلم" :أَ هو ُل ما ُحياسب العب ُد َعلَي ِه يـوم ا ِلقي ِ
ت
امة ال ه
س َد ْ
صلَ َح ْ
ت َ
صالةُ ،فإ ْن َ
َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ
صلَ ْح َسائ ُر َع َمله ،وإ ْن فَ َ
س َد َسائُِر َع َملِه" .واألحاديث يف ذلك كثرية جدًّا.
فَ َ
نصوص يف الرتهيب من التفريط يف الصالة:

ّي ال هر ُج ِل
 أخرج مسلم ( )82عن جابر ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :بَ ْ َصالةِ".
ش ْر ِك تَـ ْر ُك ال ه
وال ُك ْف ِر أ َْو ال ِّ
س األ َْم ِر
 ويف الرتمذي ( )2616عن معاذ ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلمَ :"رأْ ُ

ص َالةُ" .فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال يقوم الفسطاط إال به وال يثبت
وده ال ه
وع ُم ُ
اإلسالم َ
ُ
إال به ،ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ومل يثبت بدونه.

 وأخرج أمحد ( )22937والرتمذي ( )2621وابن ماجه ( )1079والنسائي ( )463بسندالع ْه َد الذي بينَنا
صحيح ،عن بريدة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إ هن َ

صالةُ فَ َمن َترَكها فَـ َق ْد َك َف َر".
وبينَهم ال ه

 وأخرج أمحد ( )27364وغريه بسند حسن ،عن أم أمين ،رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللات ِم ْنه ِذ همةُ هِ
اَّلل
ص َالةَ ُمتَـ َع ِّم ًدا؛ فَِإنههُ َم ْن تَـ َر َك ال ه
رت ْك ال ه
عليه وسلم قالَ :
ص َالةَ ُمتَـ َع ِّم ًدا فَـ َق ْد بَ ِرئَ ْ ُ
"ال تَ ْ ُ
َوَر ُسولِ ِه".
ِ
(ال َح ه
اإلسالم لِ َمن َترك الصالةَ)  .أخرجه مالك (. )84
ظ يف
 وقال عمر ،رضي هللا عنهَ : وقال سعد وعلي بن أيب طالب ،رضي هللا عنهما ،قاال عن الصالة( :من تركها فقد كفر) .ٍ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهم َال يَـرْو َن َش ْيـئًا ِم ْن ا ْألَ ْعم ِ
صلهى ه
ال
 وقال عبد هللا بن شقيقَ ( :كا َن أ ْاب ُحمَ همد َ
َص َح ُ
َ
َ َ َ
ص َالةِ)  .أخرجه الرتمذي (. )2622
ري ال ه
تَـ ْرُكهُ ُك ْف ٌر غَ ْ َ

 -وقال أبو أيوب السختياين( :ترك الصالة كفر ال خيتلف فيه)  .وذهب إىل هذا القول مجاعة من

السلف واخللف وهو قول ابن املبارك وأمحد وإسحاق.
واألحاديث يف ذلك كثرية.
اثنيًا :أكثِ ْر من قراءة القرآن ومساعه خبشوع وأتثُّر ،فإنه موعظة هللا خللقه.
خاصا أبوقات الصالة ،وذلك مثل الساعة اليت هبا أذان لكل وقت؛ من أجل
منبها ًّ
اثلثًا :اجعل لك ً
تذكريك وتنبيهك على أوقات الصالة.

كثريا ،فإنه وحده هو املعّي واملسدد جل يف عاله ،وأكثر من قولك( :ال
رً
ابعا :استعن ابهلل عز وجلً -
حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم)  .مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف أداء الصالة وغريها.
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خامسا :أكثر من ذكر أحوال القرب واآلخرة ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم ،كما يف سنن
ً

الرتمذي ( )2307وابن ماجه ( )4258والنسائي ( )1824وصحيح ابن حبان ( )2992وغريهم،
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أَ ْكثِروا ِذ ْكر َه ِ
اذِم -ابلذال
ُ َ
ات املَو ِ
وهو القاطع  -الله هذ ِ
ت" .وقوله صلى هللا عليه وسلم ،كما يف صحيح ابن حبان (، )2993
ْ
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أَ ْكثِروا ِذ ْكر َه ِ
اذِم الله هذ ِ
ات ،فَ َما
ُ َ
ِ
ط و ُهو ِيف ِ
ضٍ
ضيهـ َقه َعلَْيه".
يق إِهال و هس َعه َعلَْي ِهَ ،وَال ذ َكرهُ َو ُه َو يف َس َع ٍة إِهال َ
ذَ َك َرهُ َع ْب ٌد قَ ُّ َ َ
قال العلماء :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم

اللذات ومفرق اجلماعات ومؤمت البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور أموات
املسلمّي ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه ،ويستصرخ

هبا على فنت الشيطان وأعوانه ،فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه فذاك ،وإن
عظم عليه را ُن قلبِه واستحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور أموات

املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ماال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري ،وقائم له

مقام التخويف والتحذير.

سادسا :ال تفرت عن مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا نفع.
ً

سابعا :اصحب الصاحلّي القانتّي الطيبّي املصلّي؛ فإهنم عون بعد هللا على النفس األمارة ابلسوء.
ً
اثمنًا :تذ هكر أ هن من أفضل األعمال اليت حيبها هللا حفاظ اإلنسان على الصالة وأدائها يف أوقاهتا،

وسيجد بعدها الصحة يف البدن ،والسعة يف الرزق ،وهدوء البال ،واألنس ابهلل ،وغري ذلك من اآلاثر

العظيمة يف الدنيا واآلخرة.

وهللا أسأل يل ولك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكّي ،وأن يغفر لنا ،وأن يرمحنا ،وإذا أراد
بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غري مفتونّي .والسالم عليكم.
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فتورا عن الطاعة!
يعاين ً

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1425/12/15هـ

السؤال

خريا ،فنقول :إننا مل نقارف احلرام ،ومل نقع يف أمور حمرمة ،كالزىن ،أو شرب املسكر،
حنن نظن أبنفسنا ً
أو التدخّي ،أو املخدرات ،أو ،. . .ومع ذلك توجد لدينا أخطاء ،فنحن ال حنافظ على الصالة ،وال
قراءة القرآن ،وال بر والدينا  ...إخل .مع علمنا أبمهية معاجلة هذا اخللل ،أو حماوالتنا الكثرية ،ولكن
النتيجة :مل نستطع أن نعاجل هذا اخللل ،فما احلل؟ نعم ثقتنا أبنفسنا كبرية يف جتاوز هذه احلال ،ولكن

خريا.
مل نوفق يف معرفة الطريقة .آمل التوجيه ،وجزاكم هللا ً
اجلواب

األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

إن من صور الرتبية للنفس :اجملاهدة ،وهي تعين حماربة النفس األمارة ابلسوء بتحميلها مما هو مطلوب
يف الشرع ،أو هي محل النفس على املشاق البدنية الشرعية وخمالفة اهلوى ،واملؤمن ال يكل وال ميل

وهو يبذل ما يف وسعه لصيانة نفسه ومحايتها من الشرور املهلكة ،ومحلها على ما فيه تزكية هلا ،وجناة

يف الدنيا واآلخرة ،ودونك حياة السلف الصاحل من الصحابة األطهار والتابعّي هلم إبحسان جتدها

مليئة بصور من اجملاهدة الذاتية ألنفسهم حىت فطموها عن الشر ،وأصبحت مطواعة هلم يف اخلري،
مروضة على املسابقة للخريات والعجلة يف إرضاء الرب سبحانه -من كل حمابِّه وما يقرب منه.
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وهكذا ينبغي أن جناهد أنفسنا ونراقبها وأنخذها ابجلادة ونعرضها ألنواع من الرايضة القلبية واجملاهدة
الروحية لصقلها من كل شائبة وكشف معدهنا الطاهر ،وهو اجلانب اآلخر للنفس اليت خلقها هللا:
(ونَـ ْف ٍ
ورَها َوتَـ ْق َو َاها) [الشمس . ]8 ،7:فال بد من استخراج تلك التقوى
س َوَما َس هو َاها* فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
َ

ابألعمال الصاحلة ،واملواظبة على األذكار وقراءة القرآن وما شابه من القرابت . .وال ينبغي االستهانة
ابلذنب ،ولو مل يكن من الذنوب اليت رتب على فعلها حد؛ ألن الكبائر غري حمصورة يف ذلك ،وما

ذكرت من األخطاء من عدم احملافظة على الصالة وعدم بر الوالدين ليس من الذنوب الصغرية حىت
يستهان هبا ،بل هي إىل الكبائر أقرب منها إىل الصغائر ،ال سيما إذا أردت بعدم احملافظة على

أحياان ،مبعىن ترك بعض الصلوات وتضييعها ،فهذا عظيم ،فإن من أهل العلم من
الصالة عدم أتديتها ً
حكم بكفر من ترك صالة واحدة عام ًدا متعم ًدا حىت خيرج وقتها ،وعدم الرب ابلوالدين يعين العقوق،

والعقوق ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم -من أكرب الكبائر ،ففي الصحيحّي :عن عبد الرمحن بن
أيب بكرة ،عن أبيه قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال" :أ ََال أُنَـبِّئُ ُك ْم ِأبَ ْك َِرب الْ َكبَائِ ِر؟
اإل ْشر ُ ِ
ول هِ
َّلل ،و ُع ُقو ُق الْوالِ َدي ِن" .وجلَس -وَكا َن مت ِ
هكئًا-
اَّلل .قَ َ
" .ثََال ًاث ،قَالُوا :بَـلَى َاي َر ُس َ
َ ْ ََ َ َ ُ
اك ِاب ه َ
الَ ِْ " :
الزوِر" .أخرجه البخاري ( )2654ومسلم ( . )87فالواجب على العبد منا أن
فَـ َق َ
ال" :أ ََال َوقَـ ْو ُل ُّ

آاثرا مدمرة على حياة اإلنسان
يتقي الذنوب صغريها وكبريها ،وخيشى عقوبتها وآاثرها ،فإن للذنوب ً

كثريا
وحي َرم بسببها
وصالحية قلبه ،وتعد حائالً بّي العبد وربهُ ،
الكثري من التوفيق والسداد واإلعانة و ً
َ
من اخلريات؛ وأشعر أن أصل البالء يف القلب ،إذ إن القلب احملصن من الشيطان ،تسهل عليه إرادة
فعل اخلريات ألنه قلب صحيح قوي ،والقلب الذي ميكن الشيطان أن يدخله فيتجول فيه كما

يشاء ،يتوصل الشيطان بسهولة أن جيعل فيه إرادة السيئات ،بعدما يزينها له؛ ألنه قلب مريض .ومن

مرورا سر ًيعا ،لقوة التحصينات حوله ،فهذا مثل الذين يفعلون
الناس من ال يدخل الشيطان قلبه إال ً
هِ
س ُه ْم
ين اتهـ َقوا إِ َذا َم ه
الصغائر ً
أحياان وسرعان ما يتوبون منها ،وهم الذين قال هللا تعاىل عنهم( :إِ هن الذ َ
ش ْيطَ ِ
ان تَ َذ هكرواْ فَِإذَا ُهم ُّم ْب ِ
ف ِّم َن ال ه
ص ُرو َن) [األعراف . ]201 :ومن الناس من ال يقرتب
طَائِ ٌ
ُ
الشيطان من قلبه أب ًدا؛ ألن قلبه مثل السماء احملروسة ابلشهب ،من الشياطّي ،فقلبه كذلك حمروس
يض ِمثْ ُل ال ه
ص َفا فَ َال تَ ُ
ض ُّرهُ
من الشيطان ،وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم -عن هذا القلب" :أَبْ ُ
فِ ْتـنَةٌ ما دام ِ
ض" .رواه مسلم ( )144من حديث حذيفة ،رضي هللا عنه .ومن
ت ال ه
س َم ُ
اوات واأل َْر ُ
َ َ
الناس من دخل الشيطان قلبه ،فاختذ فيه بيتًا ،وجعل له فيه ًّ
عشا يبيض فيه ويفرخ ،فاستحوذ عليه،
أيمر القلب ابلشهوات احملرمة ،فرييدها قلبه ،فيأمر اجلوارح بفعلها فتفعله؛ ألن الشيطان وجده قلبًا

يضا بفعل السيئات ،وهلذا قال هللا تعاىل ،عن هذا
خاليًا عن التحصينات ،مفتح األبواب ،ضعي ًفا مر ً
(استَ ْح َوذَ َعلَْي ِه ُم
النوعْ :
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شيطَا ُن فَأَنساهم ِذ ْكر هِ
اَّلل) [اجملادلة . ]19 :ألن ذكر هللا تعاىل -هو احلصن من الشيطان،
ال ه ْ
َ ُْ َ
تبعا.
فأنساهم إايه ليستحوذ على قلوهبم فيقودها لتنقاد جوراحهم له ً

والقلب ال حيصن من الشيطان إال بذكر هللا تعاىل ،وال يقوى على إرادة اخلري إال ابلعمل الصاحل ،وال

غافال عن ذكر هللا تعاىل ،ضعي ًفا بسبب فعل السيئات واملنكرات.
يغلبه الشيطان إال إن كان ً

وعوان لك على استعادة
انفعا ً
وامسح يل أن أقرتح عليك برانجمًا إميانيًّا مفي ًدا للقلب أرجو أن يكون ً
حالوة اإلميان ،ولذة املناجاة ،والقرب من هللا عز وجل:

 -1احرص على إقامة الصلوات اخلمس يف مجاعة ،السيما صالة الفجر ،فإايك أن تفوتك أب ًدا ،قال
ودا) [اإلسراء . ]78 :أي :صالة الفجر تشهدها
(وقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
هللا تعاىلَ :
املالئكة.

 -2بعد صالة الفجر امكث يف املسجد لقراءة القرآن إىل طلوع الشمس ،مث صل ركعتّي بعد
ارتفاعها قيد رمح (وقيد الرمح :مقدار عشر دقائق من أول الشروق) .

 -3قل( :سبحان هللا وحبمده)  .مائة مرة كل يوم ،يف أي وقت ،يف املسجد أو البيت ،ماشيًا ،أو
قاع ًدا ،أو يف السيارة . .إخل ،وهذا الذكر َحيُ ُّ
ت اخلطااي حتًّا .صحيح البخاري ( )6405ومسلم

(. )2692

 -4استغفر هللا تعاىل -مائة مرة كل يوم ،قائالً( :أستغفر هللا وأتوب إليه)  .كذلك يف أي وقت
شئت ،وعلى أي حال تكون .انظر صحيح مسلم (. )2702

 -5قل هذا الذكر مائة مرة( :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل
شيء قدير)  .صحيح البخاري ( )3293ومسلم ( . )2691مائة مرة كل يوم كذلك ،يف أي وقت
شئت ،وعلى أي حال تكون ،وال يشرتط يف املسجد.

وهذه األذكار كان يداوم عليها النيب صلى هللا عليه وسلم -فهي حياة القلب وغذاؤه الذي ال
يستغين عنه.

 -6بّي صاليت املغرب والعشاء راب ْط يف املسجد فال خترج منه ،واقرأ ما تيسر من القرآن ابلتدبر.
 -7جيب عليك احلمية التامة من النظر إىل التلفزيون ،أو اجملالت ،أو الذهاب إىل أي مكان فيه

منكرات ،فأنت يف حجر صحي لكي ترجع إىل قلبك عافيته ،ولن ينفعك الدواء وهي احلسنات ،إن

كنت تدخل عليه الداء يف أثناء فرتة العالج ،والداء هو السيئات.
شهرا كامالً على األقل ،تعيش فيه مع القرآن تقرؤه ابلتدبر ،وتعمل مبا
 -8استمر على هذا الربانمج ً

فيه ،وختلو بنفسك لذكر هللا تعاىل -الساعات الطوال ،والدليل على الشهر أن الرسول صلى هللا
يب هِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ض َل ِم ْن
عليه وسلم ،أمر بذلك فقال" :اقـ َْرأِ الْ ُق ْرآ َن ِيف ُك ِّل َش ْه ٍر" .قَ َ
يق أَفْ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ
يب هِ
ِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ك .قَ َ
ين" .قَ َ
ك .قَ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
يق أَفْ َ
ذَلِ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ
ال" :فَاقْـ َرأْهُ
ال" :فَاقـ َْرأْهُ ِيف ُك ِّل ع ْش ِر َ
يب هِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ال" :فَاقـ َْرأْهُ ِيف ُك ِّل َس ْب ٍع َوَال تَ ِز ْد
ك .قَ َ
ِيف ُك ِّل َع ْش ٍر" .قَ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
يق أَفْ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ

ك" .متفق عليه :صحيح البخاري ( )5052وصحيح مسلم ( )1159من حديث ابن
َعلَى َذلِ َ
عمرو ،رضي هللا عنهما.
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فغري بيئتك ،اترك أصحاب
 -9إن كانت البيئة اليت تعيش فيها ال تساعدك على تطبيق هذا الربانمج ِّ
السوء ،وابتعد عن األماكن اليت تقضي فيها أوقات فراغك إن كانت تشجع على املعاصي ،ولو

مثال لتطبق هذا الربانمج فافعل.
استطعت أن تسافر إىل مكة ً

 -10تصدق جبزء من مالك ،توبة إىل هللا تعاىل ،صدقة سر ال يطلع عليها أحد إال هللا تعاىل ،فقد
الس ِ
وء" .رواه الرتمذي ()664
صح يف احلديث" :إِ هن ال ه
ب َوتَ ْدفَ ُع َع ْن ِميتَ ِة ُّ
ص َدقَةَ لَتُط ِْف ُئ غَ َ
ب ال هر ِّ
ضَ
من حديث أنس ،رضي هللا عنه.
انواي جتديد إميانك وغسل ماضيك مباء هذه الرحلة املباركة ،قال
 -11حاول أن تذهب إىل العمرة ً
صلى هللا عليه وسلم" :العمرةُ إىل العمرةِ َك هف ِ
س لَهُ َج َزاءٌ إِهال اجلَنهةُ".
رب ُ
َ
ارةٌ ل َما بَـ ْيـنَـ ُه َما ،واحلَ ُّج املَْ ُ
َُْ
ور لَْي َ
متفق عليه :البخاري ( )1773ومسلم ( )1349من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه.
فردهها كلها ،وال ترتك منها شيئًا يف ذمتك؛ توبة إىل هللا.
 -12إن كانت لديك حقوق للناس ُ
ت
 -13ادع هللا تعاىل -كل ليلة يف وقت السحر ،قبل صالة الفجر هبذا الدعاء" :الله ُه هم إِِّين ظَلَ ْم ُ
ِ
ِ
ريا َوَال يَـغْ ِف ُر ُّ
ور
ت فَا ْغ ِف ْر ِيل َمغْ ِف َرةً ِم ْن ِع ْن ِد َك َو ْارمحَْ ِين إِنهك أَنْ َ
وب إِهال أَنْ َ
الذنُ َ
ت الْغَ ُف ُ
نَـ ْفسي ظُل ًْما َكث ً
ِ
يم" .أخرجه البخاري ( )834ومسلم ( . )2705وهذا الدعاء" :الله ُه هم أَ ْهلِ ْم ِين ُر ْش ِدي وأ َِع ْذِين
ال هرح ُ
ِمن نَـ ْف ِسي" .أخرجه الرتمذي ( . )3483وهذان علمهما الرسول صلى هللا عليه وسلم -لبعض
س َحر فإن السحر (قبل الفجر) وقت
أصحابه ،رضي هللا عنهم ،وأكثر من االستغفار والدعاء يف ال ه
يستجاب فيه الدعاء.

وهللا أسأل أن ينفعين وإايك ابلعلم النافع ،والعمل الصاحل ،وأن يشرح صدورانِّ ،
وينور قلوبنا ،وأيخذ
أبيدينا ملا فيه اخلري والصالح والسداد ،إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.
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سؤال هللا الصرب
اجمليب د .عبد املهدي عبد القادر
أستاذ احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية /قضااي إميانية/الصرب

التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم.

دعاء عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أورده ابن القيم يف كتاب الصرب وشكر النعمة ،وفيه ما
قرأت ً
معناه" :اللهم أسألك الصرب يف شأين كله ،وأن جتعلين على الصراط املستقيم" ،أرجو ذكر مصدر هذا

الدعاء.

صديق يل يقول :إننا ال ينبغي أن نسأل هللا الصرب؛ ألن ذلك يعين أننا نسأله تعاىل أن يبتلينا ،فهل

هذا صحيح؟ لكن هناك نصوصاً يف القرآن الكرمي حتث على الصرب .كما ورد يف قصة النيب داود -
عليه السالم -يف سورة البقرة (اآلية  ، )250وطلب السحرة من هللا أن يفرغ عليهم الصرب على
فرعون يف سورة األعراف (آية رقم  . )126أرجو توضيح املسألة.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،وأصلي وأسلم على النيب اهلادي األمّي ،وعلى آله وصحبه والتابعّي إبحسان

ويقّي ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أهالً بك ـ أخي الكرمي ـ على صفحات موقع "اإلسالم اليوم" وأنمل أن يكون املوقع وما يقدم فيه
عند حسن ظنك إن شاء هللا تعاىل..

وأما عن الدعاء الذي ذكرت أن اإلمام ابن القيم ـ رمحه هللا ـ أورده يف كتاب الصرب وشكر النعمة،
ولعلك تقصد كتابه (عدة الصابرين وذخرية الشاكرين) ؛ فلم نعثر على دعاء هبذا النص الوارد يف
سؤالك وهو (اللهم أسألك الصرب يف شأين كله وأن جتعلين على الصراط املستقيم)  .وأما قول

صديقك (إننا ال ينبغي أن نسأل هللا الصرب؛ ألن ذلك يعين أننا نسأله البالء" فهذا الكالم له وجه
من الصحة ،فاألصل أن يسأل املرء ربه العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة .فعن أيب بكر الصديق ـ

رضي هللا عنه ـ قال :مسعت رسول اله صلى هللا عليه وسلم يقول":سلوا هللا اليقّي واملعافاة ،فما أويت

أحد بعد اليقّي خرياً من العافية" أخرجه أمحد ( )5و ( ، )17والنسائي يف الكربى (، )10717

وابن ماجة ( )3849وهو حديث صحيح ،ويف ضعيف األلباين أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع

رجال يدعو يقول :اللهم إين أسألك متام النعمة فقال :أي شيء متام النعمة؟  .قال :دعوة دعوت هبا

أرجو هبا اخلري ،قال :فإن من متام النعمة دخول اجلنة ،والفوز من النار .ومسع رجالً وهو يقول :اي ذا

اجلالل واإلكرام ،فقال :قد استجيب لك فسل .ومسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً وهو يقول:
اللهم إين أسألك الصرب .قال :سألت هللا البالء ،فاسأله العافية" ضعيف األلباين ـ الرتمذي برقم

(. )706
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وجاء يف (زاد املعاد) البن القيم .قال عبد الرمحن بن أيب ليلى :عن أيب الدرداء ،قلت :اي رسول هللا،
ألن أعاىف فأشكر أحب إيل من أن أبتلى فأصرب ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ورسول هللا

حيب معك العافية" .أما ما ورد يف سؤالك ـ أخي الكرمي ـ من شبهة تعارض بّي ما سبق من أحاديث
بطلب العافية ،وما ورد يف القرآن الكرمي من الدعاء ابلصرب ،مثل قوله تعاىل يف اآلية ( )250من

سورة البقرة وهو قوله تعاىل حكاية عن قصة داود مع جالوت "وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا

أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين" ،وكذلك قوله تعاىل يف اآلية ( )126من
سورة األعراف حكاية عن قول سحرة فرعون بعد إمياهنم "وما تنقم منا إال أن آمنا آبايت ربنا ملا

جاءتنا ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمّي" ،فما جاء يف هاتّي اآليتّي الكرميتّي من دعاء وطلب

للصرب هو عند لقاء العدو واحتدام البالء ،وقد جاء يف احلديث الصحيح" :ال تتمنوا لقاء العدو

وسلوا هللا العافية ،فإذا لقيتموهم فاصربوا ،واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف" متفق عليه،
أخرجه البخاري ( ، )2819ومسلم ( )1742من حديث عبد هللا بن أىب أوىف.

وحّي وقوع البالء فعلى املسلم أن يصرب ويرضى بقدر هللا -تعاىل -وال جيزع ملا أصابه؛ ففي مسند

اإلمام أمحد ( ، )23129والرتمذي ( ، )2396من حديث حممود بن لبيد يرفعه" :إن هللا إذا أحب
قوماً ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله السخط" .زاد أمحد" :ومن جزع فله اجلزع".

قال أبو الدرداء-رضي هللا عنه :-إن هللا إذا قضى قضاء ،أحب أن يرضى به" ،وكان عمران بن
ه
إيل أحبه إليه ،وكذلك قال أبو العالية.
حصّي-رضي هللا عنهما -يقول يف علته :أَ َ
حب ُُه ّ
وقال احلسن :دخلنا على عمران بن احلصّي -رضي هللا عنهما -فقال رجل :ال بد أن أسألك عما
أرى بك من الوجع ،فقال عمران اي أخي ال تفعل ،فو هللا إين ألحب الوجع ومن أحبه كان أحب

الناس إىل هللا .قال تعاىل" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري" [الشورى:

 ، ]30فهذا مما كسبت يدي ،وعفو ريب عما بقي أكثر" .وهذا وأمثاله هو من أدب الصاحلّي إذا
نزل هبم البالء ،ال قبل وقوعه.

كما أنه على املعاىف إن رأى مبتلى أن حيمد هللا على املعافاة ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه

وسلم أنه قال":ما من رجل رأى مبتلى فقال :احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به ،وفضلين على كثري
ممن خلق تفضيالً إال مل يصبه ذلك البالء كائناً ما كان" أخرجه الرتمذي ( )3428يف الدعوات من
حديث أيب هريرة وحسنه .على أن هناك أنواعاً من الصرب حيتاجها املسلم وحيمل عليها الدعاء به،
وهي الصرب على طاعة هللا ،والصرب عن معاصي هللا ،فهذه ال بد منها؛ لتحقيق العبودية هلل -عز

وجل ،-كما قال عز وجل" :واستعينوا ابلصرب والصالة" [البقرة. ]45 :
هذا ..وأسأل هللا لنا ولك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة.
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فرتت مهيت
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1427/04/10هـ
السؤال

أان طالبة أدرس دراسات عليا يف جمال اهلندسة الداخلية ،ونييت من هذا العلم ليس الرايء ،بل
مساعدة الفقراء ،وقبل دراسيت استخرت ودعيت هللا يف مكة ،وعند الكعبة -إن كان راضي مبا

أنويه -أن ييسره يل .وتيسرت يل األمور واحلمد هلل.

مشكليت أن شعلة اهلمة اليت كانت بداخلي .قد أصاهبا الفتور .استكملت سنتّي مبعدل ممتاز وال

زلت بنفس املعدل.

لكنين افتقدت اهلمة ،وقوة اإلرادة والعزمية واإلبداع .فكيف أعود هلميت؟

علماً أبن حيايت كلها صالة ،ومساع للمحاضرات ،وقيام لليل ،وحفظ أو تالوة للقرآن ،ال شيء غري.
وال أخرج إال للضرورة فقط.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فما ذكرت أخيت الكرمية من فتور اهلمة ،هو أمر عادي ومتوقع ،ففي جامع الرتمذي وصححه

( )2453عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إن لكل شيء ِش هرة،
ولكل ِش هرةٍ فرتة ،فإ ْن كان ِ
صاحبُها سدهد وقارب فارجوه ،وإن أ ُِشري إليه ابألصابع فال تعدُّوه"ِ .ش هرة

بكسر الشّي وتشديد الراء :حرصاً ونشاطاً .فرتة :وهنا وضعفا.

واملعىن أن لكل شيء أي من األعمال نشاط وله فتور وضعف ،ويف املعىن أحاديث أخرى ،ولذا كان

النيب -صلى هللا عليه وسلم -يستعيذ ابهلل من العجز والكسل كثرياً كما يف صحيح البخاري
(. )2893

فعليك أن تكثري من هذا الدعاء وحنوه مما ورد يف الصالة وغريها يف الصباح واملساء ،وأكثري من

قول "ال حول وال قوة إال ابهلل" فإهنا كنز من كنوز اجلنة ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما

يف صحيح البخاري ( )2992وصحيح مسلم ( ، )2704وما دامت نيتك من طلب هذا العلم

صاحلة ،وأنت من أهل اخلري والطاعة ،والسرت والعفة ،فإن هللا عز وعال ييسر لك ويقوي مهتك مرة
أخرى ،املهم أن يكون هذا العلم مما يناسب جنسك ،واحلاجة إليه ماسة.

كما أن من أسباب جتدد اهلمة؛ وضوح اهلدف يف العمل الذي يعمله اإلنسان وقناعته به ،وأيضاً من
األسباب االبتعاد عن ذوي اإلرادات الضعيفة ،واهلمم الدنية الذاتية ،وأيضاً من األسباب تنظيم

الوقت ،وحماسبة النفس عند التقصري ،واستدراك ما فات ،والصرب على ذلك ،فالصرب ضياء وليس

نوراً فقط!!

بل هو ضياء يشع ويضيء طريق السالكّي ،قال صلى هللا عليه وسلم" :ومن يتصرب يصربه هللا ،وما

عطاء خرياً وأوسع من الصرب" أخرجه البخاري ( )1469ومسلم ( )1052من حديث
أعطي أح ٌد ً
أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه.-

وأحيلك أخيت للفصل الثامن من كتاب "صالح األمة يف علو اهلمة" ( )283/7للدكتور سيد بن

حسّي العفاين ،وكتاب "علو اهلمة" للدكتور حممد بن إمساعيل املقدم ،وخالصة ذلك جتدينها يف كتيب
انفع مفيد امسه "الفتور مظاهرة ،أسبابه ،وعالجه" للدكتور انصر العمر ،وهو موجود على موقع

املسلم ( . )www.almoslim.netوهللا ويل التوفيق.
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فرت عن طلب العلم بعد الزواج
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود
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التاريخ 1426/12/03هـ
السؤال

اجتمعت علي مشكالت احلياة ،فرتكت طلب العلم ،ومل أستطع متابعة الطلب مع ما حباين هللا به من

حفظ للقرآن وللمتون وإجادة فن اخلطابة واألنشطة الدعوية ،فقد تركت طلب العلم ملا تزوجت

وكثرت املشكالت ،وأان غري راض عن هذا الوضع ،فبم تنصحوين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

إىل األخ الكرمي -وفقه هللا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فاملشكالت مالزمة للبشر ،وهي درس وامتحان من هللا للعباد هل يصربون ويثبتون ويشكرونه أم ال،

وأنت يف نعمة عظيمة قد ال تشعر هبا ،وأعظمها نعمة اهلداية على الصراط املستقيم ،فاشكر هللا على

ذلك ،واألصل أن املشكالت ال حتول بّي العبد والدعوة إىل هللا إذا مل يستطع ،فال يكلف هللا نفساً
إال وسعها ،ورجوع اإلنسان بعد الدعوة وطلب العلم واجلد إىل الكسل والتثاقل والغفلة أمر خطري.
والتعامل مع املشكالت ال يكون ابلضجر وترك الدعوة والبحث عن األعذار ،فإن ذلك استجابة
سلبية لرحى املشكالت ،وجيب أن يكون التعامل مع املشكالت إجيابياً ابلتغلب عليها قدر اإلمكان،

واللجوء إىل هللا والفزع إليه ،واإلحلاح الصادق يف طلب الفرج منه تعاىل.

وعدم رضاك عن وضعك يدل -إن شاء هللا -على حبك للخري وحرصك عليه.

فجدد اآلمال عندك وطب نفساً بقضاء هللا ،وقدم لدينك جتد الفرج وطرد اهلموم ،وضع لنفسك

برانجماً سهالً ابلعلم والعودة إىل الدعوة إىل هللا من جديد بنفس تواقة وأمل طموح ،واطلب رضا هللا
بكل سبيل ،واسع لربك كما قال الشاعر:

يق
نعم أسعى إليك على اجلفون ولو بعدت ملسراك الطر ُ
وأعظم األعمال عند هللا -بعد التوحيد واإلخالص -هو نشر العلم وتعليمه والسعي لألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر وتربية النفس على اخلري ،وهذه مهمة الرسل .أسأل هللا تعاىل أن يفرج مهك
ويستعملك يف طاعته ،ويثبتنا وإايك على احلق إنه مسيع جميب.
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يئست من صالحي!
اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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التاريخ 1426/09/06هـ

السؤال

كنت من محلة كتاب هللا ،وكنت أدرس يف الثانوية الشرعية ،ولكين انتكست وتركتها؛ وذلك بسبب
ضعف مهيت وكسلي ،وتسبب ذلك يف نسياين القراءة وإدماين على املناظر اإلابحية والعادة السرية،
فاآلن أقراين متفوقون علي يف كل شيء ،واملصيبة أنين بدأت أبغض نفسي وأقراين ويئست من

إصالح نفسي ،فهل هناك أمل يف اإلصالح؟ وهل هناك أمل يف االلتحاق أبقراين؟ أفيدوين ،وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

فهناك آمال يف صالح احلال وليس أمالً واحداً ،فأما أخطاؤك املاضية فقد وعدك هللا ابلعفو إن تبت

واستقمت ورجعت إىل ربك" :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا

يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم" [الزمر . ]53 :فما بينك وبّي ربك من النظر للمحرمات
وممارسة العادة السرية ميحوه هللا ابلتوبة ،ويكفر ابلصالة واألعمال الصاحلة األخرى ،قال تعاىل" :إن
احلسنات يذهَب السيئات" [هود ، ]114 :وليست ممارسة العادة السرية مثل الفواحش الكبرية

كالزان واللواط أعاذك هللا منها ،وابلتايل فإن ممارستها ال تعين أنك تنقطع عن العلم الشرعي أو
الصحبة الصاحلة ،بل

حاول تركها وإن مل تستطع تركها فاجعلها من الذنوب اليت تستغفر منها وختشى اإلمث بسببها ،وادع
هللا أن يعينك على تركها.

وابلنسبة لرؤية الصور احملرمة واألفالم وحنوها فهي من الذنوب اليت تكفرها الصالة واألعمال

الصاحلة ،ولكن أثر إدماهنا خطري جدًّا على مستقبل حياتك؛ ألهنا قد تؤثر على سلوكك مستقبالً
حىت بعد زواجك ،ولتقرأ ما قاله أحد التائبّي عن مشكلة إدمانه للمناظر اإلابحية :لن أتكلم عن أثر

هذه املوقع على قليب وما فعلته يب يف عالقيت مع ريب ،فلن أستطيع أن أصف ما فعلته يب يف هذا
أبّي أمراً آخر ،فقد كنت مدمناً هلذه املواقع قبل زواجي ،وكان الشيطان يسول
األمر ،ولكن أريد أن ِّ
يل الدخول عليها بدوافع عدة ،كان منها ما ظننته الفضول وحب االستكشاف هلذه العالقات ،إىل

آخر تلك احلجج الواهية اليت بدت يل يف وقتها مقبولة ،واليت مل تكن إال اتباعاً للشهوات ،وها أان ذا

علي ابلسلب يف عالقيت مع زوجيت ،فما شرعت يف معاشرة زوجيت
ّ
أجترع أمل املعصية ،فقد عاد ذلك ّ
إال وتواردت على ذهين تلك الصور وأفسدت علي حايل ،وما أن أتذكرها حىت أفقد حالوة اللقاء،

ولوال حرصي على مشاعر زوجيت ألهنيته يف التو ،وكأن هللا يعاقبين على ما قدمت يداي ،وكأنه يقول
يل :قد استعجلت ابحلرام ،فها أان ذا أفسد عليك احلالل.
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فيا أخي احرص على أن تعود إىل ربك -جل وعال -وأن تعود إىل الدراسة ،أو تنشغل بعمل دنيوي

عددا من الشباب أصاهبم ما أصابك مث عادوا إىل جادة الطريق،
انفع ،ولتثق بقدراتك ،واعلم أن ً

ووفقوا لتوبة نصوح أنقذهتم من االنتكاس ،وال يتالعب بك الشيطان بسبب هذين الذنبّي -النظر
والعادة السرية -فرييك من نفسك جمرماً أو منافقاً ال أمل يف صالحه وال يصلح للصالة وال لصحبة
األخيار ،فذلك من أخطر األمور عليك ،فتعوذ ابهلل من الشيطان ،وقل لنفسك :إنين شاب مسلم

وإن عصيت يف بعض األمور فال أكفر ابهلل وال أضيع الصالة وال أفرط يف األعمال الصاحلة ،بل

أحاول التوبة وأستمر يف الفرائض وأصحب الصاحلّي؛ لعل هللا أن مين علي بتوبة من هذه املعاصي،
وأكثر من مساع األشرطة املؤثرة يف صالح القلب من تالوة للقرآن الكرمي مؤثرة خاشعة ،ومساع

حماضرات عن اليوم اآلخر واملوت .وأكثر من نوافل الطاعات والصيام.

أسأل هللا أن مين علي وعليك بتوبة صادقة وأن يغفر لنا ذنوبنا ،ويرزقنا التوبة دائما وأبداً مما اجرتحنا،

وأن يعيذان من مهزات الشياطّي.
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نصيحة ملن اهتدى مث انتكس
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
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التاريخ 1424/9/15هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
شيخنا الفاضل :أرجو التكرم بكتابة رسالة لشخص كان ملتزماً مع صحبة صاحلة مث ترك االلتزام،
تدعوه فيها للرجوع لاللتزام والرفقة الصاحلة وتذكره ابآلخرة ،وأيضا ال يفوته فضل شهر رمضان.

وجزاكم هللا خرياً ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي يهدي من يشاء بفضله ،ويضل من يشاء حبكمته وعدله ،وهو على كل شيء قدير،

والصالة والسالم على اهلادي البشري ،والسراج املنري ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كثرياً ،وبعد:
إىل األخ :السائل - :حفظه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام االتصال

واملراسلة على املوقع.

لقد قرأت رسالتك وسرين جداً حرصك على تقدمي النصح هلذا األخ الذي انتكس على عقبيه

واستبدل الذي هو أدين ابلذي هو خري ،نسأل هللا لنا ولك وجلميع املسلمّي الثبات حىت املمات،

ونعوذ ابهلل من احلور بعد الكور.

ولكن قبل الشروع يف كتابة هذه النصيحة أود أن أتساءل معك بصفتك قريب من هذا الشخص

املنتكس ،ما هي األسباب اليت جعلته يرتك الرفقة الصاحلة ويذهب إىل غريها ،فمعرفة هذه األسباب

يساعدك كثرياً يف عالج املشكلة ،والعمل على إرجاعه مرة أخرى إىل تلك الثلة املباركة  -إبذن هللا

تعاىل-

أما ابلنسبة للنصيحة هلذا الشخص فمستعيناً ابهلل أقول:

أيها األخ املبارك :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

إن من نظر إىل الدنيا بعّي البصرية ال بعّي البصر املبهرج أيقن أن نعيمها ابتالء ،وحياهتا عناء،

وعيشتها نكد ،وصفوها كدر ،جديدها يبلى ،وملكها يفىن ،وودها منقطع ،وخريها ينتزع ،واملتعلقون
"اي قَـ ْوِم إِ همنَا َه ِذهِ ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا
هبا على وجل ،فالدنيا إما نعمة زائلة ،أو بلية انزلة ،أو منية قاضيةَ ،

ع َوإِ هن ْاآل ِخ َرةَ ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِر" [غافر. ]39:
َمتَا ٌ

أخي الكرمي :هل تذكرت املوت وسكراته ،وشدة هوله وكرابته ،وشدة نزع الروح منك؟ ،فاملوت كما

قيل :أشد من ضرب ابلسيوف ونشر ابملناشري ،وقرض ابملقاريض.

فتفكر اي مغرور يف املوت وسكرته ،وصعوبة كأسه ومرارته ،فيا للموت من وعد ما أصدقه ،ومن
حاكم ما أعدله ،فاملوت ال خيشى أحد وال يبقي على أحد ،وال أتخذه شفقة على أحد ،فقف مع

نفسك وقفة صادقة وقل هلا:

اي نفس قد أزف الرحيل *** وأظلك اخلطب اجلليل
فتأهيب اي نفس ال يلعب *** بك األمل الطويل

فلتنزلن مبنزل ينسى *** اخلليل فيه اخلليل

ولريكَب عليك فيه من *** الثرى ثقل ثقيل

قرن الفناء بنا مجيعاً *** فال يبقى العزيز وال الذليل

أخي :هل تذكرت القرب وظلمته؟ وضيقه ووحشته؟ ،هل تذكرت ذلك املكان الضيق الذي يضم بّي
جوانبه جثث املوتى من عظيم وحقري؟ وحكيم وسفيه؟ وصاحل وطاحل؟ وبر وفاجر؟ فالقرب إما روضة

من رايض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار.
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فيا أخي احلبيب :ختيل نفسك بعد ثالثة أايم وأنت يف قربك ،وقد جردت من الثياب وتوسدت
الرتاب ،وفارقت األهل واألحباب وتركت األصحاب ،ومل يكن معك جليس وال أنيس إال عملك
الذي قدمته يف الدنيا ،فماذا حتب أن تقدم لنفسك وأنت يف زمن اإلمهال حىت جتده يف انتظارك يوم
ت ِمن س ٍ
ِ
انتقالك إىل قربك؟ "يَـ ْوَم َِجت ُد ُكلُّ نَـ ْف ٍ
وء تَـ َو ُّد لَ ْو أَ هن بَـ ْيـنَـ َها
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخ ٍْري ُْحم َ
ضراً َوَما َعملَ ْ ْ ُ
وف ِابل ِْعب ِ
سهُ َو ه
َوبَـ ْيـنَهُ أ ََمداً بَ ِعيداً َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم ه
اد" [آل عمران. ]30:
اَّللُ َرُؤ ٌ َ
اَّللُ نَـ ْف َ
وهللا لو عاش الفىت يف عمره *** ألفاً من األعوام مالك أمره
متمتعاً فيها بكل لذيذة *** متلذذاً فيها بسكىن قصره
ال يعرتيه اهلم طول حياته *** كال وال ترد اهلموم بصدره
ما كان ذلك كله يف أن *** يفي فيها أبول ليلة يف قربه

هل تذكرت أخي الكرمي أول ليلة يف القرب؟ حيث ال أنيس وال جليس وال صديق وال رفيق وال زوجة

وال أوالد ،وال أقارب ،وال أعوان" ،مثُه ردُّوا إِ َىل هِ
ِ
ّي"
اَّلل َم ْو ُ
َس َرعُ ا ْحلَاسبِ َ
ْم َو ُه َو أ ْ
ُ
اله ُم ا ْحلَِّق أَال لَهُ ا ْحلُك ُ
[األنعام. ]62:

فارقت موضع مرقدي *** يوماً ففارقين السكون
القرب أول ليلة *** ابهلل قل ما يكون؟

أخي :هل تذكرت النفخ يف الصور؟ والبعث يوم النشور؟ وتطاير الصحف؟ والعرض على اجلبار -
جل وجالله-؟ والسؤال عن القليل والكثري؟ والصغري والكبري؟ والفتيل والقطمري؟ ونصب املوازين

ملعرفة املقادير؟ مث جواز الصراط ،مث انتظار النداء عند فصل القضاء إما ابلسعادة وإما ابلشقاوة،
ِ
ِ
هِ
يها َزفِريٌ َو َش ِهي ٌق
ين َش ُقوا فَفي النها ِر َهلُ ْم ف َ
"فريق يف اجلنة وفريق يف السعري" [الشورى" ، ]7 :فَأَ هما الذ َ
ك فَـ هع ٌ ِ
هِ
َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ين
ت ال ه
ك إِ هن َربه َ
ض إِهال َما َشاءَ َربُّ َ
س َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
ال ل َما يُ ِري ُدَ .وأَ هما الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ري َْجم ُذوذ"
يها َما َد َامت ال ه
اء َربُّ َ
س َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ف َ
ُسع ُدوا فَفي ا ْجلَنهة َخالد َ
ك َعطَ ً
ض إ هال َما َش َ
اء غَ ْ َ
[هود. ]108-106:
فيا أخي الكرمي :من أي الفرقّي حتب أن تكون؟ فجدير مبن املوت مصرعه ،والرتاب مضجعه والدود
أنيسه ،ومنكر ونكري جليسه ،والقرب مقره ،وبطن األرض مستقره ،والقيامة موعده ،واجلنة أو النار

مورده ،أن ال يكون له فكر إال يف ذلك ،وال استعداد إال له.

فيا أخي الكرمي :إن العمر قصري ،والسفر طويل ،والزاد قليل ،واخلطر حمدق وكبري ،والعبد بّي حالّي:
حال قد مضى ال يدري ما هللا صانع فيه؟ وآجل قد بقى ال يدري ما هللا قاض فيه؟.
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فإذا كان األمر كذلك ،فعلى صاحب البصر النافذ أن يتزود من نفسه لنفسه ،ومن حياته ملوته ،ومن
شبابه هلرمه ،ومن صحته ملرضه ،ومن فراغه لشغله ،ومن غناه لفقره ،ومن قوته لضعفه ،فما بعد
املوت من مستعتب ،وال بعد الدنيا من دار سوى اجلنة أو النار" ،فأما من ثقلت موازينه .فهو يف

عيشة راضية .وأما من خفت موازينه .فأمه هاوية .وما أدراك ما هيه .انر حامية" [القارعة]11-6 :
 ،فمن أصلح ما بينه وبّي ربه كفاه هللا ما بينه وبّي الناس ،ومن صدق يف سريرته حسنت عالنيته،
ومن عمل آلخرته كفاه هللا أمر دنياه فال بد من وقفة جادة وصادقة حملاسبة النفس ،فاحملاسبة الصادقة

هي ما أورثت عمالً صادقاً ينجيك من هول املطلع.

عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :أخذ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبنكيب

فقال" :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" فكان ابن عمر -رضي هللا عنهما -يقول" :إذا

أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك
ملوتك" أخرجه البخاري ( )6416أتدري كم كان ُع ْمر عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما عندما
قال له النيب ذلك كان عمره عشرون سنة!

فيا غافالً عن مصريه ،اي واقفاً مع تقصريه ،سبقك أهل العزائم وأنت يف حبر الغفلة عائم ،قف على

ابب التوبة وقوف اندم ،ونكس الرأس بذل وقل :أان ظامل ،واند يف األسحار ،مذنب وراحم ،وتشبه

ابلصاحلّي إن مل تكن منهم وزاحم ،وابعث بريح الزفرات سحاب ودمع ساجم ،وقم يف الدجى داعياً،
وقف على ابب موالك اتئباً ،واستدرك من العمر ما بقي ودع اللهو جانباً ،وطلق الدنيا واملعاصي

واملنكرات إن كنت لآلخرة طالباً.
أتراك بعدما ذقت حالوة الطاعة والعبادة تعود إىل مرارة العصيان؟ أتراك بعدما ذقت لذة األنس

والقرب واملناجاة تعود إىل لوعة البعد واهلجر واحلرمان؟ أتراك بعدما صرت من حزب الرمحن تنقلب
على عقبيك فتنضم إىل حزب الشيطان؟ أتراك بعدما حسبت يف عداد املصلّي ترتك الصالة وهي

عماد الدين ،والفارق بّي الكفار واملؤمنّي ،وتكتب من الغافلّي؟ هل يليق بك بعدما كنت براً تقياً أن
املتبصر.
تصبح جباراً شقياً؟ ما هكذا يكون املؤمن ،بل ما هكذا يكون العاقل ِّ
ت غَ ْزَهلَا ِم ْن بَـ ْع ِد قُـ هوةٍ أَنْ َكااثً" [النحل :من اآلية ، ]92فإايك مث
ض ْ
"وال تَ ُكونُوا َكالهِيت نَـ َق َ
قال تعاىلَ :
إايك من نقض الغزل بعد غزله  ...أرأيت لو أن إنساانً غزل غزالً مث صنع منه قميصاً أو ثوابً مجيالً..
فلما نظر إليه وأعجبه  ...جعل يقطع خيوط هذا الثوب وينقضها خيطاً خيطا وبدون سبب ..فماذا

يقول عنه الناس؟ ...

فهذا حال من يرجع إىل املعاصي والفسق واجملون ،ويرتك الطاعات واألعمال الصاحلة ،وفعل اخلري
ومصاحبة الصاحلّي ،فإايك أن تكون من هذا الصنف املغبون.
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أخي الكرمي :ما هي إال أايم قالئل حىت تكتمل دورة الفلك ،ويشرق على الدنيا كلها هالل شهر
رمضان املبارك ،الذي هتفو إليه قلوب املؤمنّي ،وتتشوق إليه نفوسهم ،وتتطلع شوقاً إىل بلوغه ،فإن

بلوغ شهر رمضان أمنية غالية كان يتمناها النيب  -صلى هللا عليه وسلم -ويسأل ربه أن يبلغه إايها،

فعن أنس  -رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا دخل رجب يقول:

"اللهم ابرك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان" أخرجه البيهقي يف الدعوات الكبري انظر املشكاة

(. )1369( )432/1

فشهر رمضان شهر مغفرة الذنوب ،وسرت العيوب ،ومضاعفة األجور ،شهر تعتق فيه الرقاب من

النريان ،وتفتح فيه أبواب اجلنان ،شهر تتنزل فيه الرمحات وتتضاعف فيه احلسنات ،شهر كله خري
وأفضال ،وفرصة للتنافس فيه بصاحل األقوال واألعمال واألفعال ،شهر قد أظلنا زمانه ،وأدركنا
أوانه ،قال فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملفتاً األنظار إىل فضله ،وحيث املخاطبّي والالحقّي إىل
اغتنام وقته فقال" :أاتكم رمضان شهر بركة ،يغشاكم هللا فيه برمحته ،وحيط فيه اخلطااي ،ويستجيب

فيه الدعاء ،ينظر هللا إىل تنافسكم فيه ،ويباهي بكم مالئكته ،فأروا هللا من أنفسكم خرياً ،فإن الشقي
من حرم فيه رمحة هللا عز وجل" قال اهليثمي يف اجملمع رواه الطرباين يف الكبري فشهر هذا فضله

وشرفه وقدره ،وتلك منزلته ،وعلو مكانته عند هللا فقل يل ابهلل عليك :كيف يستقبل هذا الوافد
الكرمي ،وهذا الشهر العظيم؟

أخي :إن من نعم هللا عليك العظيمة أن م هد يف عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم ،فكم غيِّب
املوت من صاحب ،ووارى الثرى من حبيب ،فإن طول العمر والبقاء على قيد احلياة فرصة للتزود
من الطاعات ،والتقرب إىل هللا  -عز وجل -ابلعمل الصاحل ،فرأس مال املسلم هو عمره ،لذا

هباء منثوراً ،وتذكر من صام معك العام املاضي،
فاحرص على أوقاتك وساعاتك حىت ال تضيع ً

وصلى معك العيد ،أين هو اآلن بعد أن غيهبه املوت؟ وختيل أنه خرج إىل الدنيا مرة أخرى فماذا
يصنع؟ هل سيسارع إىل املعاصي واملنكرات؟ أو ينغمس يف مستنقع الشهوات وامللذات؟ أو

سيحرص على فعل احملرمات وارتكاب الكبائر واملوبقات؟ كال وهللا ،بل سيبحث عن حسنة واحدة،

ولو بتكبري أو هتليل أو تسبيح ،فإن احلساب شديد ،وامليزان دقيق" ،فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره

ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره" [الزلزلة. ]8-7 :

فيا أخي الكرمي :أان أدعوك وأدعو نفسي وكل مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا أبن نفتح صفحة
جديدة بيضاء انصعة مع ربنا وخالقنا ،وأن نسدل الستار على ماض نسيناه وأحصاه هللا علينا ،وأن

نتوب -ومن اآلن -إىل هللا التواب الرحيم من كل ذنب وتقصري وخطيئة ،وأن ال ندع هذه الفرصة

العظيمة تفوتنا ،فهذا رمضان موسم خصب من مواسم العمل الصاحل ،والتنافس يف اخلريات واإلكثار

من النوافل والصدقات ،وغريها من القرابت اليت تقربنا من املوىل  -جل جالله -مث إىل مىت الغفلة

والتسويف؟ وطول األمل؟ واتباع النفس واهلوى والشيطان؟.

دع عنك ما قد فات يف زمن الصبا **** واذكر ذنوبك وابكها اي مذنب
مل ينسه امللكان حّي نسيته **** بل أثبتاه وأنت اله تلعب

وغرور دنياك اليت تسعى هلا **** دار حقيقتها متاع يذهب

نعم صدق هللا إذ يقول" :وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور" [آل عمران. ]185 :
هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف يعاجل الفتور الذي انتابه؟
اجمليب د .عبد هللا بركات

وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1425/08/25هـ
السؤال

أان شاب م هن هللا علي اباللتزام منذ أربعة أشهر ،لكن منذ شهر تقريباً أحس أين تساهلت ابلسنن

والرواتب وابملعاصي ،أريد عالجاً هلذا الفتور لو مسحتم معددا يل كذا وكذا  ...إخل .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله..

فاملؤمن -أخي السائل  -هو من تسره حسنته وتسيئه سيئته ،والشعور ابلتقصري يف الطاعات

واالهتمام بذلك والقلق على حالة اإلميان هو عالمة خري ودليل رشد؛ لذا فأهم ما يلزمك يف حالك

هذه:
-1املسارعة للطاعة وعدم التسويف فيها ما وسعك اجلهد.
-2دفع خاطرة السوء مبجرد ورودها على ذهنك.

-3االلتزام بورد من األذكار املسنونة ومداومة قراءة القرآن الكرمي.

 -4أن تقطع عالقتك أبصدقاء السوء الذين يذكرونك ابملعصية أو يبثون يف نفسك الرتاخي يف
الطاعة والتكاسل عن أدائها.
 -5احلرص على حضور حلقات العلم.

هذه مخسة ،إن التزمت هبا ،أسأل هللا أن يربط على قليب وقلبك برابط اإلميان ،وأن يرزقنا وإايك علو
اهلمة يف طلب اخلري واملبادرة إليه .وهللا أعلم.
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أخي يزداد احنرافاً
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1424/12/2هـ

السؤال

أخي يزداد يف االحنراف يوماً بعد يوم ،وقد كان من طلبة العلم لكن ال أعلم ما الذي أصابه ،بدأ

يؤخر الصالة ،وال يهتم هبا ،أكثر من متابعة القنوات الفضائية واملسلسالت ،أان مل أعتد على اجللوس

معه كثرياً فكيف أرسل له النصيحة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت- ....سلمها هللا-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.

أما جواب مشكلة أخيك فكالتايل:

أوالً -جزاك هللا خرياً على عنايتك أبمر أخيك وحرصك على دينه وإميانه ،وهذا هو الواجب على
املؤمنّي أن يوايل بعضهم بعضاً ،وحيرص بعضهم على بعض خاصة يف أمر الدين.

اثنياً -اعلمي  -أخيت الفاضلة  -أن احلي ال تؤمن عليه الفتنة ،فأخوك هو من مجلة بين آدم

املعرضّي للتغري والتبدل واالحنراف ،ولو كان بعد استقامة ودين ،وكل منا عرضة لذلك إذا مل نتمسك

أبسباب الثبات واالستقامة.

اثلثاً -ال بد من إيصال النصيحة له عرب وسائل عديدة ،خاصة ِ
وأنت تقولّي إنك بعيدة عنه يف
السكن ومنها:

( )1املكاملة اهلاتفية اليت تكون برفق ولّي وإشعار ابحلب واحلنان والرمحة.
( )2الرسالة املكتوبة.

( )3توصية أخ صاحل حمب للقيام بنصحه وتذكريه ابهلل.
( )4إهداؤه شريطاً إسالمياً وكتاابً انفعاً يف مقام زايدة اإلميان وتقوية اليقّي.

( )5أن يزوره من يكون حمالً للتأثري عليه ،كداعية معروف ابلنسبة له أو إمام مسجد أو صديق

طيب.

رابعاً :ال بد من متابعة أثر النصيحة والتذكري وعدم االستعجال يف رؤية األثر أو اليأس من صالحه
وعودته للحق ،فإن الشأن يف املؤمن أنه إذا ذكر تذ هكر ،وإذا وعظ اتّعظ ،فواجب أن نصرب ،وال منل،
وال نكل من متابعة النصح والتذكري.

خامساً :من الضرورة النظر يف أسباب التغري وحماولة إبعادها عنه إن أمكن ،أو إبداهلا خرياً منها.

سادساً :احرصي على الدعاء له بظهر الغيب ،فاهلل -سبحانه -ال يعجزه شيء يف األرض وال يف
السماء ،وهو أرحم بعبده من نفسه.

وهللا أسأل أن يصلح أخاك وأن يصلحنا مجيعاً ،وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يثبت قلوبنا على دينه

إنه جواد كرمي.
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أخي قد تغري كثرياً!!
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1422/8/1
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أخي كان يف مقتبل عمره طائعاً هلل ـ عز وجل ـ وكان مضرب املثل

يف االلتزام واجلد واالجتهاد والنصح ،وهو ـ اآلن ـ تغري من حاله إىل حال أقل بكثري .فلقد أسبل ثوبه

وخفف حليته جداً!! وأصبح ال يبايل ابلدعوة ،وال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر …اخل

بعد التزامي كنت أؤمل فيه أن يساعدين يف الدعوة إىل هللا يف وسط أهلي (والداي وإخواين) لكن مل

أجد له أثراً يف ذلك .هو ال يزال ـ وهلل احلمد ـ يصلي مع مجاعة املسلمّي ،ويتصدق ملؤسسات

دعوية ،ولكنه يف جمال النصح والدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،والغرية على األعراض

وغريها من العبادات ال تكاد جتد له جهد!

زمالؤه الكثري منهم جتد يف مظهره االستقامة والصالح ،ولكنهم يضيعون أوقاهتم فيما ال فائدة فيه بل

رمبا فيه ضرر!!

فضيلة الشيخ كيف ميكن أن أتعامل مع هذا األخ؟ وجهوين مبا ترونه .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي الكرمي ،إذا كان من اجلميل أن نعود أنفسنا رؤية اجلوانب الطيبة يف حياة الناس وأحواهلم ،فلقد
سرين ما ذكرته عن أخيك من حمافظته على الصلوات مع مجاعة املسلمّي؛ فإن هذه عالمات اإلميان،
إذ ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ،وهذه من شعائر اإلسالم الظاهرة العظيمة.

ومثله ما ذكرته من أن أصدقاءه من امللتزمّي احملافظّي ،فإن املرء على دين خليله .أما ما ذكرته من
النقص الذي حدث فيه فقد يكون سببه طول العهد مع عدم جتديد اإلميان وصقله ،فإن القلوب
متل ،ويعرتيها من اآلفات شيء عظيم ،يشبه ما يعرض للثياب من األوساخ وغريها ،فتحتاج إىل

تعاهد ،وجتديد وغسل؛ وهلذا كان النيب -صلى هللا عليه وسلم  -يقول يف استفتاح الصالة  -كما يف

الصحيحّي  -من حديث أيب هريرة :اللهم نقين من خطاايي ،كما ينقى الثوب األبيض من الدنس..
ِِِ
ش َع
آمنُوا أَ ْن َختْ َ
ين َ
وقد نعى هللا على بين إسرائيل طول العهد ،وقسوة القلب فقال " :أََملْ َأيْن للهذ َ
ِ
وهبم لِ ِذ ْك ِر هِ
ِ
هِ
اب ِم ْن قَـ ْب ُل فَطَا َل َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد
ين أُوتُوا الْكتَ َ
قُـلُ ُُ ْ
اَّلل َوَما نَـ َز َل م َن ا ْحلَ ِّق َوال يَ ُكونُوا َكالذ َ
وهبم وَكثِري ِم ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن) (احلديد. )16:
س ْ
ت قُـلُ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
فَـ َق َ
ومل يكن بّي إميان الصحابة ،وخطاهبم هبذه اآلية املكية إال أربع سنّي ،كما يف الصحيح عن ابن

مسعود.

وأعقب هذا بقوله" :اعلموا أن هللا حيي األرض بعد موهتا "..إشارة إىل أن حيرصوا على أن حتيا قلوهبم
بنور الوحي ،كما حتيا األرض ابملطر النازل من السماء ،وأال ييأسوا من روح هللا ..بل يسألون هللا أن

جيدد اإلميان يف قلوهبم.

إن االسرتسال وراء متاع احلياة ومباهجها ،وشهواهتا وملذاهتا يشغل القلب ويفرت اللهمة .وإن التوسع
يف حقول املباحات ،واالقرتاب من املكروهات يفضي إىل اجلراءة على احملرمات القريبة ،مث البعيدة؛

وهلذا جاء عن بعض السلف :اجعل بينك وبّي احلرام جنّة من املباح.

()124/20

وال بد للمرء من وقفة بعد وقفة ينظر فيها يف أمره ،ويراجع حسابه ،ويستدرك ما فرط ،ويلوم نفسه
على التقصري والغفلة.

وأخوك وإن كان على خري إال أنه حيتاج إىل ٍ
مناد يصيح فيه :أن تدارك قبل الفوات ،واي حبذا أن

يكون هذا الصائح املنادي اختيارايً بطوعه ،ورضاه ،واجنفاله إىل ربه ،قبل أن يكون اضطرارايً قدرايً،
ال حيلة فيه وال منفع.
وحيسن منك النصح له مبا ال خيدش نفسه ،وال يعكر صفاء اإلخاء بينك وبينه ،وال يشعر ابلتعايل
واألستاذية ،بل بدافع الشفقة والرمحة واالقتداء.
ورمبا كان هذا على هيئة سؤال تطرحه عليه مستفتياً مستفيداً مستبصراَ ًُ ،أو مشكلة تطلب إليه
حلها ..أو نصيحة عرب صديق عاقل لبق .وال تتأخر عن صاحل الدعاء.

وفق هللا اجلميع لرضاه
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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زوجي ..تغري كثريا!!..
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1423-2-30

السؤال

اخويت الكرام السالم عليكم ورمحة هللا :مشكليت يف زوجي ال اعرف كيف أصفه وتكمن مشكليت معه
من وجهّي األول شدته يف معاملة ابنائة وغلظته حىت يف ابسط األمور فهو ال يكلمهم إال يف أسوأ ما

عملوا ويف تعداد عيوهبم !!..ال يشكر ألحد منا على شيء ..كثري الضجر منا رغم حسن أخالقي
وأخالق أبنائي !!..حنرتمه ونقدره ونستشريه يف كل شيء ومع هذا ال جند إال الرفض والتنقيص منا
 ...أما عن معاملته ملن هم خارج البيت فالنقيض متاما فاالبتسامة هلم واالحرتام هلم واالنبساط

وانشراح األسارير هلم ويقول هذه إنسانية وحسن معاملة مع الناس!!!!!..
أما األمر الثاين فهو تغري أحواله الدينية فقد كان ممن يراتد الدروس واحملاضرات ويسمع اخلطب

واملواعظ ويطلب العلم يف الكتب مث بدأ يرتكها شيئا فشيئا حىت انقطع عنها متاما وأغلق على نفسه
الباب ..ال اعرف كيف أتعامل معه ..عنيد غليظ ال يسمع نصيحة ورمبا ظن أهنا انتقاص له ..حياول

إصالح أبنائه وهو ال يسعى إىل إصالح نفسه ويرى نفسه على صواب دائما لذلك فأبناؤه ال

يتقبلون نصحه وأان كنت ال أخالفه أبدا وأسعى إىل إرضائه دائما ولكين مللت فلم يزد مع األايم إال

سوء وغلظة فال يذكر يل خريا قط !!..أحسست أن طاعيت له هبذه الصورة سلبية مين أثرت على

أبنائي فأصبحت ال أستطيع الدفاع عنهم أمامه ..ال اعرف ماذا افعل؟ وجهوين كيف أستطيع تغيري

شخصيته مع العلم أن اللّي والكالم الطيب مل جيدي معه وجزاكم هللا خريا.
اجلواب

أخيت الكرمية.:
لعلك تعلمّي أن التغيري الذي نريد أن حيدث يف شخص ما حيتاج إىل عدة أمور منها -:أوالً :معرفته

املسبقة خبطئه وبعيوبه .اثنياً :إرادته ورغبته ابلتغيري .اثلثاً  :مستوى ثقافته ونوعية قناعاته .وغري ذلك
من األمور اليت حتتاج إىل تفصيل كثري .وابلتايل فإن تغيري شخص ما ليست ابلبساطة اليت يتصورها

اإلنسان؛ ألهنا تغيري يف جبله وطبع موروث أو مكتسب واجلبلة والطبع راسخان غالباً رسوخ اجلبال،
فهذا األقرع بن حابس رضي هللا عنه صحايب لكنه مل يقبل أحداً من أوالده ،وهذا أبو سفيان رضي

هللا عنه رجل شحيح كما وصفته زوجته هند بنت عتبة اليت كانت تشتكي لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم من شحه وخبله.
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إذاً خنلص أن اإلنسان البد أن يعمل على التكييف مع بيئته وحميطه قدر اإلمكان خاصة إن مل يكن

هناك ضرر على دينه واالبتعاد قدر اإلمكان أيضاً عن التصورات املثالية واحلياة السعيدة اخلالية من
املشاكل ،فنحن حنتاج أن نستفيد من أقصى إمكانياتنا وطاقاتنا وليس فوق ذلك مما يورثنا التعب

والنصب فهذا الرجل الذي ذكرتيه أخيت العزيزة البد أن يكون لديه من الصفات اإلجيابية واحلسنة
اليت لو استثمر تيها واستفدت منها لكان هناك أمر آخر ،ولعل زوجك اي أخيت قد تلقى تربيه يف

صغره أورثته هذا اجلفاء وهذه الغلظة ولو ُكتب للرجل أن خيربك مباضيه وهو صغري لرمبا رمحتيه

وعذرتيه عن خلقه مث انك قد رزقيت منه أوالد إضافة أن هللا قد رزقك اخللق احلسن .فأنيت ال ختالفيه

كما تقولّي وقليل من النساء من يفعل ذلك ،،،،،فلعل من احللول اآليت-:

.1الرضا ابلواقع وأن هناك من يشاهبه يف الغلظة واجلفاء من خلق هللا واعلمي أنه قد يكون تلقى
تربية خاطئة فاعذريه وساحميه واصربي على قدر هللا واحتسيب.

.2حماولة تغيري الصورة املثالية للحياة العامة " لقد خلقنا اإلنسان يف كبد" واحلياة الزوجية خاصة
فليس من بيت دون مشاكل حىت بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم.

.3التدين مجيل جداً لكنه رزق مقسوم قسمة هللا تعاىل فلن تستطيعي جعله عابداً زاهداً فإذا كان
رجالً يؤدي الذي فرضه هللا عليه فإن غري ذلك انفلة.

.4الدعاء إىل هللا تعاىل وختري األوقات الفاضلة اليت وعد هللا هبا عبادة ابإلجابة ،وركزي أخيت على
هذا اجلانب فاهلل ليس ببعيد عن عباده وهو ارحم الرامحّي.

.5حماولة االستفادة من اإلجيابيات واحلسنات اليت به واستثمارها االستثمار األفضل ومن املستحيل
أال يكون لديه إجيابيات وحسنات.
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يعرتيين امللل بقراءة أوراد السور

اجمليب د .رفعت فوزي

رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/03/11هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
سؤايل إىل فضيلتكم هو كالتايل:

ورد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحاديث عن فضائل بعض سور القرآن الكرمي ,كقراءة
سورة تبارك (امللك) كل ليلة ,وكذلك الدخان والواقعة ،وغريها  ...وأان -وهلل احلمد -أداوم عليها،

ولكن قد يعرتيين بعض امللل ،فأحب أن أقرأ سوراً أخرى ،فبماذا تنصحونين؟ وهل يعقل للمسلم أن

يبقى مداوماً على هذه السور ،وأن يرتك بقية السور األخرى؟ .جزاكم هللا كل خري ونفعنا بكم.

اجلواب

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً ،وأصلي وأسلم على نيب اهلدى والرمحة

وعلى آله وصحبه ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فنشكرك ـ أختنا الكرمية ـ على تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم)  ،وأنمل أن يكون ابابً من أبواب

العلم النافع تلجينه ولوجاً انفعاً -إن شاء هللا تعاىل.-

فتالوة القرآن الكرمي هي من أفضل العبادات وأحبها إىل هللا تعاىل ،فقد ورد يف ذلك آاثر عديدة،

منها ما جاء عن أيب أمامة -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول:
"اقرؤوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه" رواه مسلم (. )804

وعن أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول -صلى هللا عليه وسلم" :-مثل املؤمن
الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل

التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو ،ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر،
ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر" متفق عليه .أخرجه

البخاري ( ، )5427ومسلم (. )797

وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن الذي ليس
يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب" رواه الرتمذي ( ، )2913وقال حديث حسن صحيح.
وكما قلت يف سؤالك فهناك أحاديث وردت يف فضائل سور القرآن الكرمي ومنها:

( )1سورة الفاحتة :عن رافع بن املعلى قال :قال يل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أال أعلمك
أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد؟ " فأخذ بيدي ،فلما أردان أن خنرج قلت اي رسول

هللا :إنك قلت ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن؟ قال" :احلمد هلل رب العاملّي ،هي السبع املثاين
والقرآن العظيم الذي أوتيته" رواه البخاري (. )4474

وتسمى سورة الفاحتة بسورة (أم الكتاب ،وسورة الصالة ،وسورة املناجاة ،وسورة الكافية ،وسورة
الشافية) .

( )2سورة البقرة وآل عمران :عن أيب أمامة-رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يقول" :اقرؤوا القرآن؛ فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل
عمران؛ فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ،أو كأهنما غيايتان ،أو كأهنما من طري صواف حتاجان

عن صاحبهما ،اقرؤوا البقرة؛ فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وال تستطيعها البَطَلة" رواه مسلم

(. )804
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الغياية :هي ما أظلك من فوقك ،البَطَلة :أي السحرة ،فهي حصن منهم.

هذا ومن اآلايت الفضيلة يف سورة البقرة آية الكرسي أعظم آية يف القرآن ،وخواتيم هذه السورة.
ومن اآلايت الفضيلة يف سورة آل عمران أوهلا ،وآية (شهد هللا)  ،وآية (قل اللهم) وآايت (إن يف

خلق) .

( )3سورة الكهف :عن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بّي اجلمعتّي" رواه الدارمي (. )3407

( )4سورة يس :عن أنس -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن لكل شيء
قلباً ،وقلب القرآن يس" رواه الرتمذي ( ، )2887ولكنه ضعيف.

وعن جندب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من قرأ يس يف ليلة
ابتغاء وجه هللا تعاىل غفر له" رواه الدارمي (. )3415

( )5سورة الواقعة :عن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
"من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً" رواه البيهقي يف شعب اإلميان (. )2500

( )6سورة تبارك :عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن

سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له ،وهي تبارك الذي بيده امللك" .رواه الرتمذي

( ، )2891وأبو داود ( ، )1400وابن ماجة (. )2786

وعن ابن عباس-رضي هللا عنهما ،-عن النيب-صلى هللا عليه وسلم -قال" :هي املانعة ،هي املنجية،
تنجيه من عذاب القرب يعين تبارك" رواه الرتمذي (. )2890
( )7سورة اإلخالص :عن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
قال يف" :قل هو هللا أحد ،والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن" رواه البخاري (. )5014

وعن أنس-رضي هللا عنه -أن رجالً قال :اي رسول هللا :إين أحب هذه السورة :قل هو هللا أحد،
قال" :إن حبها أدخلك اجلنة" رواه الرتمذي (. )2901

( )8املعوذاتن :عن عقبة بن عامر-رضي هللا عنه -أن رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -قال" :أمل تر
آايت أنزلت هذه الليلة مل ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب الناس" رواه مسلم

(. )814

وعن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -قال :كان رسول هللا مل يتعوذ من اجلان ،وعّي اإلنسان ،حىت
نزلت املعوذاتن ،فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سوامها" رواه الرتمذي (. )2058

ومع ذلك -أختاه -فقراءة هذه السور ليست بواجبة ،بل ذلك من املستحب ،وأظن أن الشيطان
هو الذي يلبِّس عليك ،فهذه السور ليست ابلطويلة ،واألفضل احملافظة عليها ،وإن مل يكن فاحملافظة

على السور اليت يرتتب على قراءهتا ثواب كبري مثل سورة الزلزلة وآية الكرسي واإلخالص (ثلث
القرآن) وغريها..

ونصيحيت لك -أخيت الفاضلة -أال ترتكي قراءهتا ،وقراءتك هلذه السور ال متنع من قراءة غريها.

فلتداومي على ما تقرئّي ،وإن أردت الزايدة فخرياً؛ ألنك لو تركت قراءة هذه السور فرمبا تكسلّي
عن قراءة غريها ،فالشيطان -لعنه هللا -يريد أن يفسد عليك نعمة املداومة على العمل ـ مبثل هذه

احليلة.

وختاماً :أذكرك بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أحب العمل إىل هللا أدومه وإن قل" رواه مسلم
( )782من حديث عائشة -رضي هللا عنها .-وفقك هللا ...
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أحاول املواظبة على اجلماعة ،ولكن. . .
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1426/01/12هـ
السؤال

أحاول احملافظة على الصالة يف املسجد مع اجلماعة ،مث أنتكس بعد مدة من املواظبة ،مث أشعر ابلندم

وأتوب وأستغفر ،مث أواظب مرة أخرى ،مث أنتكس وهكذا . . .آمل توجيهي ونصحي حىت أستمر
خريا.
على احملافظة على الصالة مع اجلماعة ،ويف بيوت هللا ،وجزاكم هللا ً
اجلواب
األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:
يف البداية أسأل هللا يل ولك الثبات والصالح واالستقامة ،مث اعلم أن الثبات على الدين وفعل

اجتهادا وجماهدة؛ حىت تظفر مبعية هللا وتوفيقه والثبات على دينه
الصاحلات يتطلب منك جدًّا و ً

أمورا أرجو أن تكون مفيدة لك يف الثبات على أمر الصالة،
وحسن اخلتام ،وإين عارض عليك ً

وغريها من صاحل األعمال (وهي من إجابة سابقة) :

دائما وأب ًدا مبا ورد من النصوص الشرعية املرغبة يف الصالة وبيان فضلها؛
ً
أوال :عليك بتذكري نفسك ً
ألن ذلك مما يعطي النفس دفعة قوية ألدائها ،والنصوص يف ذلك كثرية جدًّا ،وسأذكر بعضها،

وأنصح مبراجعة كتاب (الرتغيب والرتهيب) لإلمام املنذري؛ فإنه مفيد جدًّا يف هذا األمر:
نصوص يف الرتغيب يف أداء الصالة واحملافظة عليها:

 أخرج الشيخان عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:اب أَح ِد ُكم يـغْتَ ِسل ِم ْنهُ ُك هل يـوٍم مخَْس م هر ٍ
"أ ََرأَيْـتُ ْم لَ ْو أَ هن َهنْرا بِبَ ِ
ات َه ْل يَـ ْبـ َقى ِم ْن َد َرنِِه َش ْيءٌ؟ " .قَالُوا:
َْ
َ َ
ً
َ َْ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اخلَ ْم ِ
س ميَْ ُحو ه
اَّللُ هب هن ْ
صلَ َوات ْ
اخلَطَ َااي" .البخاري
َال يَـ ْبـ َقى ِم ْن َد َرنِه َش ْيءٌ .قَ َ
ك َمثَ ُل ال ه
ال" :فَ َذل َ
( )528ومسلم (. )667
هيب
ْت النِ ه
 وأخرج البخاري ( )527ومسلم ( )85عن عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه ،قالَ :سأَل ُب إِ َىل هِ
صلهى ه
ال" :مثُه بُِّر
َي؟ قَ َ
ص َالةُ َعلَى َوقْتِ َها" .قَ َ
اَّلل؟ قَ َ
ال" :ال ه
ال :مثُه أ ٌّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسله َم :أَ ُّ
َح ُّ
َ
ي ال َْع َم ِل أ َ
ِ
ِ
ِ
اد ِيف َسبِ ِ
يل ه
اَّلل".
َي؟ قَ َ
ال َْوال َديْ ِن" .قَ َ
ال :مثُه أ ٌّ
ال" :ا ْجل َه ُ
 وأخرج مالك ( )270وأبو داود ( )1420والنسائي ( )461وابن حبان يف صحيحه ()1732س
عن عبادة بن الصامت ،رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :مخَْ ُ
اد ،فَمن جاء هبِِ هن َمل ي َ ِ
ِ ِ
صلَو ٍ
ات َكتَـبَـ ُه هن ه
استِ ْخ َفافًا ِحبَ ِّق ِه هن َكا َن لَهُ
ضيِّ ْع م ْنـ ُه هن َش ْيـئًا ْ
ُْ
ََ
اَّللُ َع هز َو َج هل َعلَى الْعبَ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِع ْن َد ه
س لَهُ ع ْن َد ه
اء
اء َع هذبَهُ َوإ ْن َش َ
اَّلل َع ْه ٌد؛ إ ْن َش َ
اَّلل َع ْه ٌد أَ ْن يُ ْدخلَهُ ا ْجلَنهةََ ،وَم ْن َملْ َأيْت هب هن فَـلَْي َ
أَ ْد َخلَهُ ا ْجلَنهةَ".
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 وأخرج اإلمام أمحد ( )14662والرتمذي ( )4بسند حسن ،عن جابر بن عبد هللا ،رضي هللاِ
ِ
وم ْفتاح ال ه ِ
ضوءُ".
اح اجلَن ِهة ال ه
الو ُ
ص َالةُُ َ ،
عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :م ْفتَ ُ
صالة ُ
 وأخرج الطرباين يف األوسط ( )1859بسند حسن ،عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليهِ ِِ
وسلم" :أَ هو ُل ما ُحياسب العب ُد َعلَي ِه يـوم ا ِلقي ِ
ت
امة ال ه
س َد ْ
صلَ َح ْ
ت َ
صالةُ ،فإ ْن َ
َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ
صلَ ْح َسائ ُر َع َمله ،وإ ْن فَ َ
س َد َسائُِر َع َملِه" .واألحاديث يف ذلك كثرية جدًّا.
فَ َ
نصوص يف الرتهيب من التفريط يف الصالة:

ّي ال هر ُج ِل
 أخرج مسلم ( )82عن جابر ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :بَ ْ َصالةِ".
ش ْر ِك تَـ ْر ُك ال ه
وال ُك ْف ِر أ َْو ال ِّ
س األ َْم ِر
 ويف الرتمذي ( )2616عن معاذ ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلمَ :"رأْ ُ

ص َالةُ" .فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال يقوم الفسطاط إال به وال يثبت
وده ال ه
وع ُم ُ
اإلسالم َ
ُ
إال به ،ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ومل يثبت بدونه.

 وأخرج أمحد ( )22937والرتمذي ( )2621وابن ماجه ( )1079والنسائي ( )463بسندالع ْه َد الذي بينَنا
صحيح ،عن بريدة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إ هن َ

صالةُ فَ َمن َترَكها فَـ َق ْد َك َف َر".
وبينَهم ال ه

 وأخرج أمحد ( )27364وغريه بسند حسن ،عن أم أمين ،رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللات ِم ْنه ِذ همةُ هِ
اَّلل
ص َالةَ ُمتَـ َع ِّم ًدا؛ فَِإنههُ َم ْن تَـ َر َك ال ه
رت ْك ال ه
عليه وسلم قالَ :
ص َالةَ ُمتَـ َع ِّم ًدا فَـ َق ْد بَ ِرئَ ْ ُ
"ال تَ ْ ُ
َوَر ُسولِ ِه".
ِ
(ال َح ه
اإلسالم لِ َمن َترك الصالةَ)  .أخرجه مالك (. )84
ظ يف
 وقال عمر ،رضي هللا عنهَ : وقال سعد وعلي بن أيب طالب ،رضي هللا عنهما ،قاال عن الصالة( :من تركها فقد كفر) .ٍ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهم َال يَـرْو َن َش ْيـئًا ِم ْن ا ْألَ ْعم ِ
صلهى ه
ال
 وقال عبد هللا بن شقيقَ ( :كا َن أ ْاب ُحمَ همد َ
َص َح ُ
َ
َ َ َ
ص َالةِ)  .أخرجه الرتمذي (. )2622
ري ال ه
تَـ ْرُكهُ ُك ْف ٌر غَ ْ َ

 -وقال أبو أيوب السختياين( :ترك الصالة كفر ال خيتلف فيه)  .وذهب إىل هذا القول مجاعة من

السلف واخللف وهو قول ابن املبارك وأمحد وإسحاق.
واألحاديث يف ذلك كثرية.
اثنيًا :أكثِ ْر من قراءة القرآن ومساعه خبشوع وأتثُّر ،فإنه موعظة هللا خللقه.
خاصا أبوقات الصالة ،وذلك مثل الساعة اليت هبا أذان لكل وقت؛ من أجل
منبها ًّ
اثلثًا :اجعل لك ً
تذكريك وتنبيهك على أوقات الصالة.

كثريا ،فإنه وحده هو املعّي واملسدد جل يف عاله ،وأكثر من قولك( :ال
رً
ابعا :استعن ابهلل عز وجلً -
حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم)  .مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف أداء الصالة وغريها.
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خامسا :أكثر من ذكر أحوال القرب واآلخرة ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم ،كما يف سنن
ً

الرتمذي ( )2307وابن ماجه ( )4258والنسائي ( )1824وصحيح ابن حبان ( )2992وغريهم،
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أَ ْكثِروا ِذ ْكر َه ِ
اذِم -ابلذال
ُ َ
ات املَو ِ
وهو القاطع  -الله هذ ِ
ت" .وقوله صلى هللا عليه وسلم ،كما يف صحيح ابن حبان (، )2993
ْ
عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :أَ ْكثِروا ِذ ْكر َه ِ
اذِم الله هذ ِ
ات ،فَ َما
ُ َ
ِ
ط و ُهو ِيف ِ
ضٍ
ضيهـ َقه َعلَْيه".
يق إِهال و هس َعه َعلَْي ِهَ ،وَال ذ َكرهُ َو ُه َو يف َس َع ٍة إِهال َ
ذَ َك َرهُ َع ْب ٌد قَ ُّ َ َ
قال العلماء :ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده بسالسل القهر إىل طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم

اللذات ومفرق اجلماعات ومؤمت البنّي والبنات ،ويواظب على مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور أموات
املسلمّي ،فهذه ثالثة أمور ينبغي ملن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعّي هبا على دواء دائه ،ويستصرخ

هبا على فنت الشيطان وأعوانه ،فإن انتفع ابإلكثار من ذكر املوت واجنلت به قساوة قلبه فذاك ،وإن
عظم عليه را ُن قلبِه واستحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة احملتضرين وزايرة قبور أموات

املسلمّي تبلغ يف دفع ذلك ماال يبلغه األول؛ ألن ذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري ،وقائم له

مقام التخويف والتحذير.

سادسا :ال تفرت عن مساع األشرطة الدينية املهتمة ابلوعظ والتذكري فإهنا انفعة يف هذا اجملال أميا نفع.
ً

سابعا :اصحب الصاحلّي القانتّي الطيبّي املصلّي؛ فإهنم عون بعد هللا على النفس األمارة ابلسوء.
ً
اثمنًا :تذ هكر أ هن من أفضل األعمال اليت حيبها هللا حفاظ اإلنسان على الصالة وأدائها يف أوقاهتا،

وسيجد بعدها الصحة يف البدن ،والسعة يف الرزق ،وهدوء البال ،واألنس ابهلل ،وغري ذلك من اآلاثر

العظيمة يف الدنيا واآلخرة.

وهللا أسأل يل ولك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكّي ،وأن يغفر لنا ،وأن يرمحنا ،وإذا أراد

بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غري مفتونّي .والسالم عليكم.
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فتورا عن الطاعة!
يعاين ً

اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/الفتور وعالجه

التاريخ 1425/12/15هـ

السؤال

خريا ،فنقول :إننا مل نقارف احلرام ،ومل نقع يف أمور حمرمة ،كالزىن ،أو شرب املسكر،
حنن نظن أبنفسنا ً
أو التدخّي ،أو املخدرات ،أو ،. . .ومع ذلك توجد لدينا أخطاء ،فنحن ال حنافظ على الصالة ،وال
قراءة القرآن ،وال بر والدينا  ...إخل .مع علمنا أبمهية معاجلة هذا اخللل ،أو حماوالتنا الكثرية ،ولكن
النتيجة :مل نستطع أن نعاجل هذا اخللل ،فما احلل؟ نعم ثقتنا أبنفسنا كبرية يف جتاوز هذه احلال ،ولكن

خريا.
مل نوفق يف معرفة الطريقة .آمل التوجيه ،وجزاكم هللا ً
اجلواب

األخ الكرمي -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

إن من صور الرتبية للنفس :اجملاهدة ،وهي تعين حماربة النفس األمارة ابلسوء بتحميلها مما هو مطلوب
يف الشرع ،أو هي محل النفس على املشاق البدنية الشرعية وخمالفة اهلوى ،واملؤمن ال يكل وال ميل

وهو يبذل ما يف وسعه لصيانة نفسه ومحايتها من الشرور املهلكة ،ومحلها على ما فيه تزكية هلا ،وجناة
يف الدنيا واآلخرة ،ودونك حياة السلف الصاحل من الصحابة األطهار والتابعّي هلم إبحسان جتدها

مليئة بصور من اجملاهدة الذاتية ألنفسهم حىت فطموها عن الشر ،وأصبحت مطواعة هلم يف اخلري،
مروضة على املسابقة للخريات والعجلة يف إرضاء الرب سبحانه -من كل حمابِّه وما يقرب منه.
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وهكذا ينبغي أن جناهد أنفسنا ونراقبها وأنخذها ابجلادة ونعرضها ألنواع من الرايضة القلبية واجملاهدة
الروحية لصقلها من كل شائبة وكشف معدهنا الطاهر ،وهو اجلانب اآلخر للنفس اليت خلقها هللا:
(ونَـ ْف ٍ
ورَها َوتَـ ْق َو َاها) [الشمس . ]8 ،7:فال بد من استخراج تلك التقوى
س َوَما َس هو َاها* فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
َ

ابألعمال الصاحلة ،واملواظبة على األذكار وقراءة القرآن وما شابه من القرابت . .وال ينبغي االستهانة
ابلذنب ،ولو مل يكن من الذنوب اليت رتب على فعلها حد؛ ألن الكبائر غري حمصورة يف ذلك ،وما

ذكرت من األخطاء من عدم احملافظة على الصالة وعدم بر الوالدين ليس من الذنوب الصغرية حىت
يستهان هبا ،بل هي إىل الكبائر أقرب منها إىل الصغائر ،ال سيما إذا أردت بعدم احملافظة على

أحياان ،مبعىن ترك بعض الصلوات وتضييعها ،فهذا عظيم ،فإن من أهل العلم من
الصالة عدم أتديتها ً
حكم بكفر من ترك صالة واحدة عام ًدا متعم ًدا حىت خيرج وقتها ،وعدم الرب ابلوالدين يعين العقوق،

والعقوق ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم -من أكرب الكبائر ،ففي الصحيحّي :عن عبد الرمحن بن
أيب بكرة ،عن أبيه قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال" :أ ََال أُنَـبِّئُ ُك ْم ِأبَ ْك َِرب الْ َكبَائِ ِر؟
"اإل ْشر ُ ِ
ول هِ
َّلل ،و ُع ُقو ُق الْوالِ َدي ِن" .وجلَس -وَكا َن مت ِ
هكئًا-
اَّلل .قَ َ
" .ثََال ًاث ،قَالُوا :بَـلَى َاي َر ُس َ
َ ْ ََ َ َ ُ
اك ِاب ه َ
الَ ِْ :
الزوِر" .أخرجه البخاري ( )2654ومسلم ( . )87فالواجب على العبد منا أن
فَـ َق َ
ال" :أ ََال َوقَـ ْو ُل ُّ

آاثرا مدمرة على حياة اإلنسان
يتقي الذنوب صغريها وكبريها ،وخيشى عقوبتها وآاثرها ،فإن للذنوب ً

كثريا
وحي َرم بسببها
وصالحية قلبه ،وتعد حائالً بّي العبد وربهُ ،
الكثري من التوفيق والسداد واإلعانة و ً
َ
من اخلريات؛ وأشعر أن أصل البالء يف القلب ،إذ إن القلب احملصن من الشيطان ،تسهل عليه إرادة
فعل اخلريات ألنه قلب صحيح قوي ،والقلب الذي ميكن الشيطان أن يدخله فيتجول فيه كما

يشاء ،يتوصل الشيطان بسهولة أن جيعل فيه إرادة السيئات ،بعدما يزينها له؛ ألنه قلب مريض .ومن
مرورا سر ًيعا ،لقوة التحصينات حوله ،فهذا مثل الذين يفعلون
الناس من ال يدخل الشيطان قلبه إال ً
هِ
س ُه ْم
ين اتهـ َقوا إِ َذا َم ه
الصغائر ً
أحياان وسرعان ما يتوبون منها ،وهم الذين قال هللا تعاىل عنهم( :إِ هن الذ َ
ش ْيطَ ِ
ان تَ َذ هكرواْ فَِإذَا ُهم ُّم ْب ِ
ف ِّم َن ال ه
ص ُرو َن) [األعراف . ]201 :ومن الناس من ال يقرتب
طَائِ ٌ
ُ
الشيطان من قلبه أب ًدا؛ ألن قلبه مثل السماء احملروسة ابلشهب ،من الشياطّي ،فقلبه كذلك حمروس
يض ِمثْ ُل ال ه
ص َفا فَ َال تَ ُ
ض ُّرهُ
من الشيطان ،وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم -عن هذا القلب" :أَبْ ُ
فِ ْتـنَةٌ ما دام ِ
ض" .رواه مسلم ( )144من حديث حذيفة ،رضي هللا عنه .ومن
ت ال ه
س َم ُ
اوات واأل َْر ُ
َ َ
الناس من دخل الشيطان قلبه ،فاختذ فيه بيتًا ،وجعل له فيه ًّ
عشا يبيض فيه ويفرخ ،فاستحوذ عليه،
أيمر القلب ابلشهوات احملرمة ،فرييدها قلبه ،فيأمر اجلوارح بفعلها فتفعله؛ ألن الشيطان وجده قلبًا

يضا بفعل السيئات ،وهلذا قال هللا تعاىل ،عن هذا
خاليًا عن التحصينات ،مفتح األبواب ،ضعي ًفا مر ً
(استَ ْح َوذَ َعلَْي ِه ُم
النوعْ :
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شيطَا ُن فَأَنساهم ِذ ْكر هِ
اَّلل) [اجملادلة . ]19 :ألن ذكر هللا تعاىل -هو احلصن من الشيطان،
ال ه ْ
َ ُْ َ
تبعا.
فأنساهم إايه ليستحوذ على قلوهبم فيقودها لتنقاد جوراحهم له ً

والقلب ال حيصن من الشيطان إال بذكر هللا تعاىل ،وال يقوى على إرادة اخلري إال ابلعمل الصاحل ،وال

غافال عن ذكر هللا تعاىل ،ضعي ًفا بسبب فعل السيئات واملنكرات.
يغلبه الشيطان إال إن كان ً

وعوان لك على استعادة
انفعا ً
وامسح يل أن أقرتح عليك برانجمًا إميانيًّا مفي ًدا للقلب أرجو أن يكون ً
حالوة اإلميان ،ولذة املناجاة ،والقرب من هللا عز وجل:

 -1احرص على إقامة الصلوات اخلمس يف مجاعة ،السيما صالة الفجر ،فإايك أن تفوتك أب ًدا ،قال
ودا) [اإلسراء . ]78 :أي :صالة الفجر تشهدها
(وقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
هللا تعاىلَ :
املالئكة.

 -2بعد صالة الفجر امكث يف املسجد لقراءة القرآن إىل طلوع الشمس ،مث صل ركعتّي بعد
ارتفاعها قيد رمح (وقيد الرمح :مقدار عشر دقائق من أول الشروق) .

 -3قل( :سبحان هللا وحبمده)  .مائة مرة كل يوم ،يف أي وقت ،يف املسجد أو البيت ،ماشيًا ،أو
قاع ًدا ،أو يف السيارة . .إخل ،وهذا الذكر َحيُ ُّ
ت اخلطااي حتًّا .صحيح البخاري ( )6405ومسلم

(. )2692

 -4استغفر هللا تعاىل -مائة مرة كل يوم ،قائالً( :أستغفر هللا وأتوب إليه)  .كذلك يف أي وقت
شئت ،وعلى أي حال تكون .انظر صحيح مسلم (. )2702

 -5قل هذا الذكر مائة مرة( :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل
شيء قدير)  .صحيح البخاري ( )3293ومسلم ( . )2691مائة مرة كل يوم كذلك ،يف أي وقت
شئت ،وعلى أي حال تكون ،وال يشرتط يف املسجد.

وهذه األذكار كان يداوم عليها النيب صلى هللا عليه وسلم -فهي حياة القلب وغذاؤه الذي ال
يستغين عنه.

 -6بّي صاليت املغرب والعشاء راب ْط يف املسجد فال خترج منه ،واقرأ ما تيسر من القرآن ابلتدبر.
 -7جيب عليك احلمية التامة من النظر إىل التلفزيون ،أو اجملالت ،أو الذهاب إىل أي مكان فيه

منكرات ،فأنت يف حجر صحي لكي ترجع إىل قلبك عافيته ،ولن ينفعك الدواء وهي احلسنات ،إن

كنت تدخل عليه الداء يف أثناء فرتة العالج ،والداء هو السيئات.
شهرا كامالً على األقل ،تعيش فيه مع القرآن تقرؤه ابلتدبر ،وتعمل مبا
 -8استمر على هذا الربانمج ً

فيه ،وختلو بنفسك لذكر هللا تعاىل -الساعات الطوال ،والدليل على الشهر أن الرسول صلى هللا
يب هِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ض َل ِم ْن
عليه وسلم ،أمر بذلك فقال" :اقـ َْرأِ الْ ُق ْرآ َن ِيف ُك ِّل َش ْه ٍر" .قَ َ
يق أَفْ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ
يب هِ
ِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ك .قَ َ
ين" .قَ َ
ك .قَ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
يق أَفْ َ
ذَلِ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ
ال" :فَاقْـ َرأْهُ
ال" :فَاقـ َْرأْهُ ِيف ُك ِّل ع ْش ِر َ
يب هِ
اَّلل إِِّين أ ِ
ال" :فَاقـ َْرأْهُ ِيف ُك ِّل َس ْب ٍع َوَال تَ ِز ْد
ك .قَ َ
ِيف ُك ِّل َع ْش ٍر" .قَ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
يق أَفْ َ
ْتَ :اي نَِ ه
ال :قُـل ُ
ُط ُ

ك" .متفق عليه :صحيح البخاري ( )5052وصحيح مسلم ( )1159من حديث ابن
َعلَى َذلِ َ
عمرو ،رضي هللا عنهما.
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فغري بيئتك ،اترك أصحاب
 -9إن كانت البيئة اليت تعيش فيها ال تساعدك على تطبيق هذا الربانمج ِّ

السوء ،وابتعد عن األماكن اليت تقضي فيها أوقات فراغك إن كانت تشجع على املعاصي ،ولو
مثال لتطبق هذا الربانمج فافعل.
استطعت أن تسافر إىل مكة ً

 -10تصدق جبزء من مالك ،توبة إىل هللا تعاىل ،صدقة سر ال يطلع عليها أحد إال هللا تعاىل ،فقد
الس ِ
وء" .رواه الرتمذي ()664
صح يف احلديث" :إِ هن ال ه
ب َوتَ ْدفَ ُع َع ْن ِميتَ ِة ُّ
ص َدقَةَ لَتُط ِْف ُئ غَ َ
ب ال هر ِّ
ضَ
من حديث أنس ،رضي هللا عنه.
انواي جتديد إميانك وغسل ماضيك مباء هذه الرحلة املباركة ،قال
 -11حاول أن تذهب إىل العمرة ً
صلى هللا عليه وسلم" :العمرةُ إىل العمرةِ َك هف ِ
س لَهُ َج َزاءٌ إِهال اجلَنهةُ".
رب ُ
َ
ارةٌ ل َما بَـ ْيـنَـ ُه َما ،واحلَ ُّج املَْ ُ
َُْ
ور لَْي َ
متفق عليه :البخاري ( )1773ومسلم ( )1349من حديث أيب هريرة ،رضي هللا عنه.
فردهها كلها ،وال ترتك منها شيئًا يف ذمتك؛ توبة إىل هللا.
 -12إن كانت لديك حقوق للناس ُ
ت
 -13ادع هللا تعاىل -كل ليلة يف وقت السحر ،قبل صالة الفجر هبذا الدعاء" :الله ُه هم إِِّين ظَلَ ْم ُ
ِ
ِ
ريا َوَال يَـغْ ِف ُر ُّ
ور
ت فَا ْغ ِف ْر ِيل َمغْ ِف َرةً ِم ْن ِع ْن ِد َك َو ْارمحَْ ِين إِنهك أَنْ َ
وب إِهال أَنْ َ
الذنُ َ
ت الْغَ ُف ُ
نَـ ْفسي ظُل ًْما َكث ً
ِ
يم" .أخرجه البخاري ( )834ومسلم ( . )2705وهذا الدعاء" :الله ُه هم أَ ْهلِ ْم ِين ُر ْش ِدي وأ َِع ْذِين
ال هرح ُ
ِمن نَـ ْف ِسي" .أخرجه الرتمذي ( . )3483وهذان علمهما الرسول صلى هللا عليه وسلم -لبعض
س َحر فإن السحر (قبل الفجر) وقت
أصحابه ،رضي هللا عنهم ،وأكثر من االستغفار والدعاء يف ال ه
يستجاب فيه الدعاء.

وهللا أسأل أن ينفعين وإايك ابلعلم النافع ،والعمل الصاحل ،وأن يشرح صدورانِّ ،
وينور قلوبنا ،وأيخذ
أبيدينا ملا فيه اخلري والصالح والسداد ،إنه جواد كرمي .والسالم عليكم.
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اخلالص من الغموم ،ومهوم املستقبل
اجمليب حصة الصغري
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/11/09هـ
السؤال

كيف أكون متوكلة على هللا؟ وكيف أختلص من اهلم والغم والتفكري ابلغد وما حيمله من مصائب؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة السالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

ما هو التوكل؟ هو االعتماد على هللا -سبحانه وتعاىل -يف جلب املطلوب ،وزوال املكروه ،مع فعل
األسباب املأذون هبا.

ما الذي يعينك على حتقيق التوكل على هللا تعاىل ،والتخلص من اهلم والتفكري ابلغد وما حيمله؟

 -1معرفة الرب -سبحانه وتعاىل -وصفاته ،من قدرته ،وكفايته ،وقيوميته ،وانتهاء األمور إىل علمه،
وصدورها عن مشيئته ،واليقّي بكفايته -سبحانه -لعبده.

 -2العمل ابألسباب املشروعة مثل الدعاء ،فاهلل يقول" :ادعوين أستجب لكم" [سورة :غافر]60:
 ،مع العمل الصاحل ،ومنه اإلكثار من تالوة القرآن ليطمئن قلبك.

 -3رسوخ القلب يف مقام التوحيد :أي توحيد القلب ،والتجرد من عالئق الشرك ،والعلم أبن
األسباب املادية ال جتلب النفع أو الضر ،وإمنا هي أسباب فقط ،حيصل من هللا بسببها ما يريد
سبحانه للعبد.

 -4االعتماد على هللا وحده يف مجيع األمور ،فال يبقى يف القلب تشويش واضطراب :فال تكون
الدنيا أكرب مهه ،وغاية فكره ،بل يعلم أن ما عند هللا خري وأبقى ،وإذا فاته شيء من الدنيا فال حيزن
احلزن املبالغ فيه بل يصرب وحيتسب ،فعليك توطّي نفسك على الصرب على أقدار هللا -عز وجل-

والرضا عنه سبحانه.
 -5حسن الظن -ابهلل عز وجل -وهذا مهم جداً فال تسيئ الظن ابهلل ،وتتوقعي املصائب قبل

حصوهلا ،بل أحسين الظن بربك ،وأحسين أملك ،مث عندما ينزل القدر مبصيبة ما ،روضي نفسك -
كما سبق -على الرضا والتسليم.

 -6استسالم القلب هلل -عز وجل -فاألمور كلها بيده سبحانه ،وحنن ملك هلل سبحانه ،وإذا حل

بنا ما نكره فاهلل بنا رحيم ،ومن رمحته بعبده أنه قد يبتليه مبصيبة؛ ليكون أكثر خضوعاً هلل ،ورجوعاً
عن ذنوبه ،وانكساراً بّي يدي هللا -عز وجل.-

 -7التفويض :فوضي أمرك إىل هللا ،وابرئي من حولك وقوتك ،ألنك قد تتومهّي أنك لو فعلت كذا
الندفع عنك كذا ،ولو أكلت مثالً هذا الطعام دفعت عنك اإلصابة هبذا املرض ،فهذه األسباب لو

قمت هبا فال مانع ،لكن البد أن يقوم بقلبك أن كل شيء بيد هللا -عز وجل -وهذا روح التوكل
ولبه وحقيقته.

من الكتب النافعة يف هذا املوضوع :التوكل على هللا تعاىل :للدكتور عبد هللا الدميجي ،وكتاب التوكل
على هللا :للدكتور سامل القرين ،وفقنا هللا وإايكم للعلم النافع والعمل الصاحل.
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الوظيفة أم طلب العلم؟
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/08/23هـ
السؤال

هل أترك الوظيفة من أجل أهنا تعيقين عن طلب العلم وعن الدعوة ،حيث إهنا دوامان يف الصباح ويف
املساء؟ علماً أين جمبور عليها من قِبل أيب .أفيدوان فتح هللا عليكم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
إذا كانت هذه الوظيفة هي مصدر رزقك ،حبيث لو تركتها ألحوجك ذلك إىل سؤال والدك النفقة،

فإنه ال جيوز لك تركها ولو بقصد طلب العلم ،فرمبا قصد اإلنسان ذلك أول األمر ،مث فرتت نفسه
عن الطلب فأصبح عاطالً كسالن عالة على غريه.

أما إذا كانت الوظيفة إمنا التحقت هبا سداً للفراغ ،ورغبة يف كسب اخلربة واملعرفة وليس اسرتزاقاً
منها ،ورزقك أيتيك من مورد آخر ،حبيث لو تركت هذه الوظيفة مل يرتتب على ذلك أن تكون عالة
على أحد ،وجتد يف نفسك رغبة صادقة يف طلب العلم ،فلك أن ترتكها إىل طلب العلم ،مع مراعاة
إرضاء والدك ،أو اجلمع بّي األمرين؛ أبن تعمل أول النهار وتتفرغ لطلب العلم آخره .وهللا املوفق.
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مقرتحات لتفعيل دور املساجد
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/08/14هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

نريد منكم أن ترشدوان للقيام برسالة املسجد ،وتفعيل دوره يف كافة اجملاالت .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
من الصعب حتديد برانمج يصلح ملسجدكم؛ ألن لكل بلد ظروفها وعاداهتا ،أما من انحيتنا يف

مساجدان فإن اإلمام واملؤذن يتعاوانن يف حتويل مهمة املسجد ورسالته من جمرد بيت لتأدية الصالة

فقط ،إىل جامعة يتخرج منها املراتدون له رجاالً أو شباابً أو أطفاالً ،وحىت النساء ،فيتعاون مع اإلمام

أهل احلي ،حيث تعقد جلسات أسبوعية كل مرة يف بيت أحدهم؛ لتدارس متطلبات احلي
واملؤذن ُ

االجتماعية الرتبوية والدينية وغريها ،فيتم يف غالب املساجد -وحبمد هللا تعاىل -برامج عديدة ،مثل:

 -1يلتقي رجال وشباب احلي يف املسجد أو حوله يف أايم العيدين ،ويقيمون املناسبة السعيدة.
 -2إقامة حماضرات خمتلفة للرجال والشباب والنساء.
 -3إنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي للكبار والصغار.
 -4إلقاء املواعظ والدروس بعد الصلوات.

 -5إعداد برامج مناسبة لشهر رمضان تناسب روحانية الشهر.
 -6التنسيق بّي مجاعة املسجد لزايرة املرضى يف احلي.

 -7زايرة املقصرين يف أداء الصالة مع اجلماعة لنصحهم.
 -8إقامة مسابقات عملية وحبثية ،وتوزع اجلوائز على الفائزين.
 -9مجع صدقة الفطر لتوزع على احملتاجّي.
 -10مشروع موائد اإلفطار للصائمّي.
 -11إقامة وسائل اخلدمة الكاملة عن وعي االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان وغريها.
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أسلمن  ...وأريده هن داعيات!!

اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/08/01هـ

السؤال

أعلمهن
أان متزوج من دولة أوروبية ،وزوجيت عندها بنتان من زوجها السابق ،وقد أسلمن وأريد أن
ّ
دينهن بشكل صحيح يف أحد البلدان اإلسالمية؛ ليدرسن العلوم الشرعية ،وعلوم القرآن ،والسنة
ّ
النبوية ،لكي يك هن داعيات للدين يف بلدهن .أرشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسوله ،أما بعد:

فنسأل هللا -تعاىل -أن يكتب لك األجر يف إسالم هاتّي البنتّي ،وأول ما جيب عليك فعله جتاههما
أن تكون هلما قدوة أبفعالك قبل أقوالك ،مث أنصحك أبن تستشري أقرب مركز إسالمي إليك،

فسريشدوك إىل ما فيه اخلري ،مث كاتب املؤسسات اإلسالمية املعتمدة؛ فلعل عندها ما يرشدك ،كرابطة
العامل اإلسالمي وهيئة اإلغاثة اإلسالمية ،والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،وبعض املؤسسات

اخلريية ،يف دول اخلليج ومصر أو يف بلد جتد فيه مؤسسة إسالمية موثوق هبا ،كما أنصحك مبتابعة
بعض اإلذاعات والقنوات اإلسالمية كإذاعة القرآن الكرمي يف السعودية والكويت ،وكقناة اجملد،
وبعض برامج اقرأ ،وبعض املواقع اإلسالمية يف اإلنرتنت .وهللا حيفظك ويرعاك.

()140/20

مقصر يف العلم  ...هل يرتك الدعوة؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/07/26هـ

السؤال

هل يرتك العمل الدعوي بسبب أنه مقصر يف العلم؟ مع أنه يسعى جاهداً لتحصيله ،وهل ملدرس

حلقة القرآن للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية أن يقيم برامج هادفة للطالب؟ وما الضوابط؟.

اجلواب

أخي الفاضل -سلمه هللا :-السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
فأشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم) وحرصك على أمر دينك ،وأرجو هللا أن جتد منا

النفع والفائدة ..مث إنه ال شك يف ضرورة العلم الشرعي للداعي إىل هللا؛ ألن ذلك من البصرية اليت
وصف هللا هبا طريقة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف الدعوة يف قوله" :قل هذه سبيلي أدعو
إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين" [يوسف ]108 :وال يتصور جناح دعوة وقبوهلا من غري علم

وهدى وبصرية؛ ألن خالف ذلك يعين الدعوة إىل اجلهل والضالل واالحنراف ،لذلك أوجب العلماء

على من يدعو إىل أي أمر من أمور الدين أن يكون عاملاً به ،لكن ذلك ال يعين أالّ يقوم ابلدعوة إال
من كان ملماً جبميع العلوم الشرعية أصوهلا وفروعها ،ولكن يكفي أن يكون عاملاً مبا يدعو إليه على

وجه اخلصوص ،فال جيوز أن يدعو أحد غريه إىل دفع زكاة ماله ،وهو ال يعلم هل الزكاة وجبت على

هذا اإلنسان ،مبعىن هل املال الذي عنده بلغ النصاب واستوىف شروط الوجوب أم ال؟ وهكذا األمر

يف كل ما يدعى إليه الناس.

وعلى هذا ليس بصحيح قول من قال أبنه ال يدعو إىل هللا إال من كان عاملاً ملماً جبميع املسائل.

وملدرس حلقة التحفيظ للمرحلة االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية أن يقيم الربامج اهلادفة كالرحالت
واملخيمات للطالب ،بشرط أن يكون صاحب دين وخلق وعلم ودراية يف كيفية التعامل مع الطالب

وتوجيههم التوجيه السليم ،ويبذل قصارى جهده يف حتبيب الدين واخللق للطالب عرب القصة

واملوقف واملشهد والطرفة ،ويستعّي ببعض اإلخوة الطيبّي ليتعاونوا معهم يف ذلك ..وعلى مدرس

حلقة التحفيظ (حلقات املساجد) دور ال يقل عن غريه يف الدعوة بل يزيد ،ألن النفوس مقبلة عليه

لسماع التوجيه والرتبية ال سيما ومعه القرآن الذي هو مأدبة هللا خللقه ،وعليه أن جيتهد يف األساليب
احملببة للنفوس للتأثري على الطلبة حىت يستقيموا على اجلادة ،ويكونوا مثاالً يف اخللق واحلفظ

واألدب ،وعلى املعلم أن يتابع الكتب واألشرطة املعنية أبمور الدعوة والرتبية والتوجيه لتصقل موهبته

وتزيد من قدراته.

وال حيل له أن يرتك العمل الدعوي بسبب أنه مقصر يف العلم ،طاملا أنه يدعو ملا يعلم وهو ممن يسعى
جاهداً لتحصيل العلم واالزدايد منه ،ولو فعل ذلك كل أحد ألنه مقصر ما قام ابلدعوة بعد رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -أحد ،فاتق هللا وواصل مسرية الدعوة والتوجيه ،فإن اجليل الصاعد

متعطش للدعوة ،وحمتاج ألمثالك من الغيورين والناصحّي.

وفقك هللا لكل خري ونفع بك ،وجعلك مفتاحاً للخري مغالقاً للشر إىل يوم القيامة.
وتفضل بقبول احرتامي وتقديري ،والسالم عليكم.
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كيف أكون إجيابياً؟
اجمليب د .أمحد بن حممد أاب بطّي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/07/25هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ما السبيل إىل النجاح ،وكيف يكون الشخص إجيابياً يف حياته مع ربه ومع الناس؟ أفيدوان جزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فإن مبادرتك ابلسؤال عن النجاح هو أول خطوات النجاح؛ ألن هذا السؤال انتج عن التفكري الذي

أمر هللا به عباده يف أكثر من موضع من القرآن الكرمي.
وهناك خطوات لتحقيق النجاح تتمثل فيما يلي:

( )1البدء ابلعلم قبل القول والعمل.

( )2الشروع ابلعمل والتوكل على هللا سبحانه.

( )3ترتيب األولوايت ،حبيث إذا تعارض واجبان قدمت األوىل منهما.
( )4االستفادة من األخطاء لتصحيح املسار.
( )5عدم اليأس عند اخلطأ ،فاخلطأ أول خطوات النجاح.

( )6إذا تعارض واجبان ديين ودنيوي يُقدهم الواجب الديين على الدنيوي.
( )7التخطيط للعمل قبل البدء فيه.

( )8العمل اجلماعي له آاثر محيدة يف النجاح ،وبناء العالقات اإلنسانية.
وفقك هللا.
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مباذا أبدأ حىت أتقرب هلل؟
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1423-5-24

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا جزاكم هللا خريا على هذا املوقع املتميز .مشكليت :ال أعرف مباذا أبدأ

ابألعمال والعبادات حىت أتقرب إىل هللا ..اشعر أن مصيبيت يف ديين..اشعر إبقبايل الشديد على
الدنيا والسعي هلا ..وعلى الطرف اآلخر فأان أحب اخلري وأهله وأان أفكر دائما ابلتوبة ولكن مع قليل
جدا من اإلرادة أحاول ترك احملرمات وفعل اخلريات ولكن اإلرادة ضعيفة  ...أان يف صراع

دائم..وعدم رضى على النفس..الوحدة والفراغ يدفعاين إىل املعاصي وليس يل معّي غري هللا أرجو
منكم إرشادي مباذا ابدأ؟؟ وما هي مقوايت اإلميان؟؟ جزاكم هللا خريا

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
ما أصعب أن حيس اإلنسان أنه يف صحراء قاحلة ال ماء وال شجر فإن نظر أمامه ورأى أن املسافة
طويلة وبعيدة حىت يصل إىل املاء والشجر مث جلس سيجد أن املوت سيدامهه .ولكن إذا سعى

ومشى فإنه سيقرتب إىل حبرية املاء .شيئاً فشيئاً.
وأنت اي أخيت كذلك .ترين أمامك الطريق طويالً .وتفضلّي الوصول أبسرع وقت .إذا قومي واهنضي
من اآلن وانفضي عنك الغبار وضعي قدميك على أول الطريق .وستجدين صعوبة يف السري يف أول

األمر ولكن بعد ما متشّي مسافة سيزول التعب .فأول خطوة هي حماسبة النفس هل أدت ما عليها.

وأنت قد فعلت شيئا من هذه .ولكن الذي أريده أن حتاسيب نفسك ماذا لو هجم عليها املوت .هل

ستنجو أم ال؟ إذن عليك ابلفرائض ،أوالً أصلحي من شأهنا ،فيظهر أن عليك بعض التقصري يف

الفرائض .أتملي حالك مع الصالة .كيف أنت فيها؟ هل أديتها كما جيب..؟ مث ضعي السياج الواقي

على النفس وهو الذكر وتالوة القرآن .فهما بلسم احلياة وأسيد اهلموم والوساوس .وهذه هي البطاقة

اليت ستدخلّي منها إىل رحاب االطمئنان مث جتدين أرضك تعشب إبذن هللا فإذا ما رأيت ذلك،

فابدئي ابلنوافل السهلة التنفيذ مثل سنن الرواتب .واجعلي لك حصة من تالوة القرآن بشكل يومي
موزعة على أوقات الصلوات اخلمس لو خصصت ( )10دقائق بعد كل صالة لوجدت أنك خالل

اليوم تقرئّي ملدة  50دقيقة وهذا وقت كثري ..وستحصلّي على اخلري العظيم استمري على هذا

العمل .حىت تثبت أقدامك .بعدها تنفلي حسب قدرتك .واعلمي أنه كلما زادت النوافل زادت
املنزلة يف اجلنة وامجل شيء يف النوافل بعد الفرائض هو ذكر هللا .التسبيح ،احلمد ،التكبري ،التهليل،

االستغفار

أسأل هللا أن يتقبل منا مجيعاً،،،،
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أنكر عليهم وينفرون مين
اجمليب د .عبد الرمحن بن علوش املدخلي

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/06/26هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان شاب ملتزم ،وحمافظ على الصالة واترك لسماع األغاين ،ولكن طبيعة عملي تستدعي أن أبقى

لساعات طويلة يف السيارة أان وجمموعة من املوظفّي ،وأان بصفيت ملتزم فأمنعهم من تشغيل األغاين،

وقد بينت هلم حرمتها أكثر من مرة ،وقد أدى ذلك إىل كرههم يل ،وأصبحوا يتهربون من العمل معي

بسبب أهنم يريدون مساع األغاين ،فهل جيوز يل أن أمسح هلم بسماع األغاين مع إنكاري هلذا الشيء؛
وذلك لكي ال يكرهين اجلميع؟ أفتوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فإن املرء املسلم الذي رضي ابهلل رابً ،وابإلسالم ديناً ،ومبحمد  -صلى هللا عليه وسلم -نبياً ورسوالً،
حيرص على رضا ربه  -عز وجل -وإن سخط عليه كل من على ظهرها؛ لقول النيب  -صلى هللا

عليه وسلم" :-من التمس رضا هللا بسخط الناس ،رضي هللا عنه ،وأرضى الناس عنه ،ومن التمس
رضا الناس بسخط هللا ،سخط هللا عليه ،وأسخط عليه الناس" .أخرجه الرتمذي ( ، )2414وابن

حبان ( . )276والنيب -صلى هللا عليه وسلم -كان ال يغضب لنفسه ،ولكن إذا انتهكت حرمات

هللا غضب هلل ال لنفسه ،فاملسلم يغضب هلل -تعاىل -عندما تنتهك حرماته ،وإن سخط عليه الناس،
فسر على ما أنت عليه وال يضرك كرههم ،وإايك واملداهنة يف دين هللا وهي بذل الدين للدنيا ،فال

تبذل شيئاً من دينك من أجل أن يرضوا عنك ،واعلم أن العاقبة  -إبذن هللا تعاىل -ستكون لك،

وسيعلم رفقاؤك أهنم خمطئون ،واعلم أن رضا الناس غاية ال تدرك ،فليكن مهتك إرضاء ربك وخالقك

وإن كرهك بعض الناس ،فاألغاين من احملرمات اليت ال جيوز املداهنة فيها .وهللا حيفظك ويرعاك.
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أان عاشقة
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1425/1/20هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :أمتىن وأرجو أن تقرأ مشكليت وكل ما أكتب ،حيث إنين فتاة ملتزمة وحمافظة ،ومنذ

صغري وأان كذلك ،تركت الدنيا جبميع شهواهتا وملذاهتا ،وكرهتها ،واجتهت إىل ريب ،وأحبه حباً ال
يفوقه حب أحد ،وحيث إين داعية من إحدى الداعيات -وهلل احلمد -ومعروفة ،ولكن اي فضيلة

الشيخ :وبعد كل هذا سوف أسرد مشكليت ومعاانيت :اي شيخ :أان عاشقة! فسوف خياجلك بعض

االستغراب أو التعجب ،ولكن أقول نعم ،أان عاشقة! هل من جميب؟ وهل من معّي يل؟ بلغ مين
احلزن مبلغه؛ ألين حمرومة من ذلك العشيق ،وكيف أحصل عليه ،وكلما مر الزمن وكلما مرت السنّي

أزداد عشقاً ،وحرارًة َُ ،وأملاً حىت أصبحت أحب الوحدة والتفكري يف ذلك العشيق ،وكيف الوصول
إليه ،والذي يزيدين ووهللا ما ندري أنفرح أو حنزن على ذلك ،فمنذ الصغر وأان أقرأ جمالت ،وأمسع

عنه ،فيأخذين احلزن مبلغه؛ ألين حرمت من ذلك الذي عشقته! وال أدري هل يعذبين هللا على ذلك

أو سريمحين؟ كم كنت أحلم به ..وأستمتع حبديثه ..كم كنت أشدو به ..وأطرب لذكره ،لست أدري
ماذا أكتب؟  ..وملن أكتب ..وملاذا أكتب! نفسي شاردة! قليب اتئه!  ..عقلي حائر!  ..قلمي
عاجز! كيف ال نعشق الذي جتاوز العلياء يف مهته العالية! طريق اجلهاد ،مبتغاه االستشهاد الذي

عجز األدابء والشعراء أن يوفوه حقه ،وعجزت األفئدة عن فهم ما يتحشرج يف دواخله ،بلغ مين
احلنّي واألمل مبلغه!

اي من غبتم عن أعيننا وما زلتم بقلوبنا وعقولنا
تلكم األرواح الطاهرة اليت ضربت لنا أروع األمثلة يف البطولة واإلقدام ،ويف العزة والشهامة والبسالة،

قلوهبم تغشاها السعادة ،ووجوههم تعلوها االبتسامة ،تلك االبتسامة املشرقة اليت مألت السماء
واألرض نوراً ،واألفئدة والقلوب حباً ويقيناً،
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سطروا بسالحهم أعظم قصص البطوالت ،ورفعوا رؤوسهم عالية فوق هامة الطغاة ،أعلوا دينهم
بدمائهم ،فأعلى هللا شأهنم ،وخلد ذكرهم ،عطروا بدمائهم األرجاء ،وأنبتوا رايحيق الزهور الغناء،

سأذكركم عند كل شروق وغروب ،سأبكيكم عند كل ركوع وسجود ،سأانديكم عند تغاريد البالبل يف

البكور ،وتكون قطرات الندى يف الزهور ،فعند وحديت أتذكر ذلك الذي أحببته ،وهو يف أعلى
اجلنان ،عند أطيب مقام ،وإذا اجتمعنا أتذكره هو مع أصدقائه اجملاهدين جمتمعون ،ويتبادلون

القصص اجلهادية ،واألحاديث الطيبة ،والطرائف الندية ،وإذا خرجنا أتذكر وهو خيرج من بيته يف
حلظات الوداع ،يف آخر نظرة ألهله ،وعند النوم أتذكره وهو ينام على احلصري ،ويف جسمه آاثر

حبيبات الرمل والصخور ،انئم وهو حتت -رمحة هللا-فبعد دقائق سوف ينام النومة اليت ال موت
بعدها ،فينعم ابحلور والقصور ،وعند ركوب السيارة أتذكره وهو راكب داببته ،ومتجه إىل إحدى
العمليات ،واهلواء يداعب خصالت شعره ،وزغاريد الطيور ترفع من مهته ،ويزيد من شوقه ملالقاة

ربه ،راكب داببته وصدى أانشيدهم البطولية ترهب أعداءه ،وتكبريات أصدقائه هتزم أعداءه ،أعشق
كلمة (الشهداء) اي شيخ :وأمسع فتيات مبثل سين ،ورمبا أصغر مين ،يقمن بعمليات فدائية من

بكاء مراً أن حرمت من هذا الشيء ،وأان
فلسطّي والشيشان وغريها ،فيأخذ مين احلزن مبلغه ،وأبكي ً
أمتناه منذ سنوات طوال ،وأبكي غبطة على ما ينلن من جزاء من رهبن ،وعلى االستشهاد يف سبيل

هللا ،فلماذا حنن ال نقوم مبثلهن؟ أليس ديننا واحد وربنا واحد وحىت اجلنس واحد! هل األجر مقتصر

هلن؟ ألسنا كلنا حتت شعار واحد وإسالمنا واحد ،وأريد مشورتكم وآراءكم ،ورمبا تعجبون من ذلك،
ولكن وكما أدركتموه خالل السطور السابقة ،وتعرفون جيداً عن ما يفعل العاشق وجنونه! حيث إين

من اجلزيرة العربية ،ولكن أنخذ رأيكم أن هنب أنفسنا ألحد الفلسطينيّي من محاس ،ويكون مهران هو

تدريبنا ،واألخذ أبيدينا ،والسماح لنا بقيام بعمليات فدائية! فهناك اللقاء يف اجلنان الذي ال فراق
بعده ،وهناك األنس الذي ال حزن بعده ،وهناك السعادة اليت ال هم بعدها ،فإننا قادمات حنن

حفيدات اخلنساء وخدجية ومسية! كيف ال والرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول يف الصحيحّي:
"والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل يف سبيل هللا ،مث أحيا ،مث أقتل ،مث أحيا ،مث أقتل ،مث أحيا ،مث

أقتل؟! "

وهل أُعاقب على بكائي أين خلقت فتاة ،والرجال أخذوا هذا الفضل الكبري! أخذه الرجال عنا،
فهنيئا لكم أيها الرجال على ما فضلكم هللا به ،وأمتىن اإلجابة على تساؤاليت .وأنتظركم وجزاكم هللا

خرياً.-

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :لألخت الكرمية التهنئة على هذا الشعور النبيل الذي ميأل جواحنها ،وهو عشقها للشهادة،

احلرى للجهاد ،وتلهفها إىل اخلوض يف ميدانه ،وبذل النفس يف ذات هللا -عز وجل -وإن
وأشواقها ّ

األمة اليت يوجد فيها مثل هؤالء الفتيات ألمة خري ،وأمة معطاءة ،واجلود ابلنفس أقصى غاية اجلود.
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إننا أيتها األخت هننئك على هذا الشعور ،ونذكرك أن هذه املشاعر هي من العمل الصاحل املربور،
الذي يثيب هللا  -عز وجل -من كان صادقاً يف تشوفه له؛ كما أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم-

يف قوله" :من سأل هللا الشهادة بصدق بلغه هللا منازل الشهداء ،وإن مات على فراشه" أخرجه مسلم

(. )1909

اثنياً :نذكرك أيتها األخت الكرمية أن األدوار يف هذه األمة موزعة ،وبناء األمة بناء متكامل ،يتوىل فيه

الرجال ما يناسبهم ،ويليق هبم ،وتتوىل فيه النساء ما يناسبهن ،ويليق هبن ،وهللا  -عز وجل -ال
ِ
يع َع َم َل
اب َهلُ ْم َرُّهبُ ْم أِّ
يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ،كما قال  -جل وعال" :-فَ ْ
استَ َج َ
َين ال أُض ُ
ض ُك ْم ِم ْن بَـ ْع ٍ
ض" [آل عمران :من اآلية. ]195
َع ِام ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْـثَى بَـ ْع ُ
ولذلك كانت املرأة شريكة يف مجيع اإلجنازات اليت حققتها األمة من خالل قيامها بدورها املنوط هبا
فهي اليت أعدت الرجال الذين خاضوا املعارك ،وهي اليت أعدت الرجال الذين كان هلم رسوخ يف

العلم ،وهي اليت أعدت لألمة الرجال الذين أحدثوا جتديداً يف منعطفات األمة التارخيية.

يصح
كما أن املرأة كانت مأوى للرجال العاملّي ،واجملاهدين يف سبيل هللا -عز وجل-؛ ولذلك فال ُّ
أن ختتصر صورة جهاد املرأة أبن تشارك يف العمليات العسكرية ،فإن جهادها يف القيام بدور آخر

يتناسب مع طبيعتها وما هيأها هللا له ،وقد أشار النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل ذلك عندما سألته

عائشة -رضي هللا عنها :-هل على النساء من جهاد؟ قال" :نعم ،عليهن جهاد ال قتال فيه احلج
والعمرة" أخرجه ابن ماجة ( ، )2901وأصله يف البخاري ( ، )2875فقول النيب -صلى هللا عليه
يبّي أن جهاد املرأة جهاد ال قتال فيه ،منه احلج والعمرة،
وسلم" :-عليهن جهاد ال قتال فيه"ِّ ،

وليس فقط حمصوراً يف احلج والعمرة ،ولكن منه احلج والعمرة ،ومنه تربية األبناء ،ومنه القيام حبقوق

الزوج ،ومنه محاية األمة يف جبهتها الداخلية ،فإن املرأة تتصدى حلماية هذه اجلبهة ،وإال فإن حصوننا
مهددة من داخلها ما مل توجد حراسة ساهرة على اجملتمعات اإلسالمية حلمايتها من الداخل ،واملرأة
قديرة على ذلك ،ولذا فال بد أن تتصدى هلذا األمر.

ض ُك ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
هل ه
ض
اَّللُ بِ ِه بَـ ْع َ
أيتها األخت املباركة :أذكرك بقول هللا  -عز وجلَ :-
"وال تَـتَ َمنـ ْهوا َما فَض َ
ص ِ
ِ
صيب ِممها ا ْكتَسبوا ولِلنِّ ِ ِ
لرج ِ ِ
ضلِ ِه إِ هن ه
اسأَلُوا ه
اَّللَ َكا َن بِ ُك ِّل َش ْي ٍء
اَّللَ ِم ْن فَ ْ
َب َو ْ
سَْ
ل ِّ َ
ساء نَ ٌ
ال نَ ٌ
يب ممها ا ْكتَ َ
َُ َ َ
َعلِيماً" [النساء ، ]32:وقد ذكر اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه اآلية أخباراً يف سبب نزول هذه
اآلية ،جمملها أن بعض النساء سألن فقلن :ليتنا مثل الرجال فنجاهد كما جياهدون ،ونغزو يف سبيل
هللا كما يغزون ،فأنزل هللا هذه اآلية ،إن هذه اآلية تبّي أن للنساء نصيباً مما اكتسَب ،وأن على

اجلميع رجاالً ،ونساء أن يسألوا هللا من فضله ،فعلى املرأة أن تكتسب من نصيبها الذي يناسبها،
وتسأل هللا -عز وجل -من فضله ،وهللا  -جل وعال -ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى.
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ِ
لوجدت أمامك ميادين فسيحة للدعوة إىل هللا  -عز
فيا أيتها األخت املباركة :إنك لو أجلت النظر
وجل ،-واجلهاد يف سبيل هللا مبعناه العام ،وليس فقط ابلقتال ،وإمنا اجلهاد ابلدعوة ،والتعليم،
واإلصالح ،وتقوية بناء األمة من داخلها ،وكل هذه ميادين شاغرة.

اثلثاً :وأحذرك أيضاً من أن يكون مثل هذا الشعور النبيل العظيم عندك سبب قعود ونكوص عن

مشاريع خرية هي يف إمكانك ومتناولك ،فإن للشيطان كيده يف إقعاد بين اإلنسان عن ميادين اخلري،
وذلك أبن يعلق طموحه مبا ال يستطيع حىت يستهّي مبا يستطيع ،ويقعد عنه ،ويكون ابلتايل مل يفعل

هذا ،وال ذاك ،وإمنا اجعلي من شعورك النبيل هذا دافعاً إىل أن تعملي ما ميكنك عمله ،وما
تستطيعينه ،وهللا يتوالك وخيتار لك ما فيه اخلري .وصلى هللا على نبينا حممد.
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دعوت كثرياً ومل يستجب يل

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1425/09/05هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .حضرات الشيوخ الكرام رعاكم هللا .لدي مشكلة خاصة تسيطر

على تفكريي ،وال أستطيع البوح هبا -حياء -ألحد ،فضال على أن أحداً لن يستطيع أن حيلها يل

سوى هللا  -سبحانه .-املشكلة ال تكمن هنا ،بل يف أنين أدعو هللا ابستمرار ،وبطريقة معينة من

اإلحلاح تنشط حينا وتكسل حينا آخر ،وأان على ذلك فرتة من الزمن تقاس ابلسنّي .لقد صربت

طويالً ،ولكن يف الفرتة األخرية بت أخشى أن أقع يف مشاكل ال هناية هلا إن مل حتل مشكليت ،وقرأت

كثرياً عن أسباب استجابة الدعاء ،وحكمة عدم استجابته يف أحيان كثرية ،ولدي خلفية واسعة عن
ذلك .بدأت اآلن تسيطر علي فكرة واحدة هي أنين ال أصلح للدعاء؛ ألنين أفعل ذنباً عظيماً،
لكنين مغفلة حبيث يغفل علي ،وأصبحت أمتىن من هللا أن يظهره يل وأن يبصرين به ،لكن حىت هذه

األمنية مل تتحقق بعد ،وأكاد أشعر ابليأس خينقين ال مسح هللا ،وأعرف أنه لو حلقين القنوط من أمل هللا

فإن هذا شر كبري أكرب من كل شر ،وأطلب منكم أن تعطوين أمالً يف وضعي ،ملاذا مل يستجب هللا يل

حىت اآلن ،وكيف أعرف ذنيب الذي أجهله؟ أمتىن أن تعطوين شيئاً جديداً ،انبعاً من أتمالت أحوال

الناس يف هذا العصر؛ ألنين قرأت كثرياً ..هل تستطيعون مساعديت ،أم أستمر يف احملاولة ولو ضئيلة

يف األمل ،ولو كان بال أصل؟ عذراً لإلطالة ،لكنها ومضة قلب جريح.

اجلواب

احلمد هلل الذي جييب دعاء املضطر إذا دعاه ،ويكشف السوء عمن انجاه ،والصالة والسالم على
إمام املتقّي ،وقائد الغر احملجلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين.

وبعد:

إىل األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،وأنمل أن يكون اتصالك

ابملوقع متواصالً.
لقد قرأت رسالتك ،وبعد إمعان النظر فيها وجدت أهنا رسالة مركبة حتتوي على أكثر من نقطة ،وأان
أود أن أسري معك نقطة نقطة عرب رسالتك فمستعينا ابهلل أقول:
أوالً :ابلنسبة للمشكلة اليت أنت تعانّي منها ،وال تريدين أن تبوحي ألحد هبا حياءً منك فهذا أمر

طيب تشكرين عليه ،أما قولك :إنه ال يستطيع أحد أن حيل هذه املشكلة إال هللا وحده ،هذه مبالغة

منك ،نعم كل شيء إبرادة هللا ،وهو القادر وحده على تفريج الكرابت وقضاء احلاجات ،لكن هللا

جلت قدرته جعل لكل شيء سبباً ،ومن أسباب حل هذه املشكلة  -إبذن هللا تعاىل  -أن تعرض
هذه املشكلة على أهل االختصاص على أن يكونوا كذلك من أهل الدين واخللق احلسن واألمانة

والصدق والسرت واخلربة؛ حىت تضمين وتطمئين أن مشكلتك هذه  -واليت أظن أهنا سر أيضاً -قد
وضعت يف ٍ
أيد أمينة ،وعندها من احللول ما يشفي غليلك يف هذه املشكلة.
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اثنياً :قولك أبنه يف تلك الفرتة األخرية أصبح يسيطر عليك فكرة أنك مل تصلحي للدعاء ،فهذا كالم
مردود مجلة وتفصيالً؛ وذلك ألن ِ
املوعد وعد -ووعده حق وصدق -أنه يستجيب ملن دعاه ،قال

ك ِعب ِ
هاع إِذَا َد َع ِ
ادي َع ِّين فَِإِّين قَ ِر ِ
ان فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َولْيُـ ْؤِمنُوا ِيب
يب َد ْع َوةَ الد ِ
"وإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
تعاىلَ :
يب أُج ُ
هاع إِ َذا َد َع ِ
ِ
ه
ان) فاملوىل
يب َد ْع َو َة الد ِ
لَ َعل ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن" [البقرة ، ]186:أتملي قول املوىل جل وعال (أُج ُ
-سبحانه -تك هفل إبجابة دعوة الداع شريطة إذا دعاه ،ولكن بشرط توفر شروط اإلجابة وانتفاء

موانعها  -وأنت زعمت يف رسالتك أنك تعرفّي شيئاً كثرياً من ذلك؛ فلذا فال داعي لذكره هنا.

فهل توفرت فيك شروط استجابة الدعاء ،وانتفت عنك موانع االستجابة ،أم ال؟ أنت أدرى بنفسك

من غريك ،فالعاقل بصري نفسه.

ولذا كان سيدان عمر  -رضي هللا عنه وأرضاه -من فقهه بكتاب هللا يقول( :أان ال أمحل هم اإلجابة،
لكن أمحل هم الدعاء)  ،أي أنه ال حيمل هم استجابة دعائه؛ ألن هللا وعد بذلك ،لكن املهم هل حنن
مؤهلون لكي نكون أهالً لإلجابة أم ال؟

ويقول تبارك وتعاىل" :أ همن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء" ،فهل أنت دعوت هللا دعاء

املضطر؟.

وأضيفي إىل ما تقدهم أن من شروط استجابة الدعاء عدم االستعجال ،عن أيب هريرة  -رضي هللا عنه
 قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ( -يستجاب ألحدكم ما مل يعجل ،يقول :قد دعوتفلم يستجب يل) متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )6340ومسلم ( )2735ويف رواية ملسلم

(( : )2735ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم ما مل يستعجل قيل اي رسول هللا ما
االستعجال؟ قال :يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب يل ،فيستحسر عند ذلك ،ويدع

الدعاء)  ،ومعىن قوله (فيستحسر) أي ينقطع عن الدعاء.

اثلثاً :أما قولك أبنك تفعلّي ذنباً عظيماً ،ويبدو من كالمك أنك مستمرة على هذا الذنب العظيم،

وترجعّي عدم استجابة هللا لك هلذا الذنب ،فهذا الكالم قد حيتمل الصحة واخلطأ ،ومرجع ذلك إىل
معرفة الذنب نفسه.
رابعاً :وأما قولك أبنك غافلة عن هذا الذنب ،فهذا كالم غري مقبول؛ ألن اإلنسان أدرى بنفسه،

وخصوصاً إذا كان مقرتفاً ذنباً عظيماً  -كما ذكرت -فمعرفة هذا الذنب يرجع إليك وحدك ،ففتشي
يف نفسك جتدي ضالتك ،ومن مث تقلعّي عن هذا الذنب؛ ألن للذنوب واملعاصي أضراراً عظيمة،
ومن بّي هذه األضرار عدم استجابة الدعاء ،كأكل احلرام وحنوه.

خامساً :جيب عليك أن تعلمي أمراً مهماً ابلنسبة للدعاء ،أال وهو أن الدعاء بّي ثالث حاالت:
األوىل :أن يستجيب هللا لصاحبه يف الدنيا.

بالء قد كان يقع على هذا الداع ،فالدعاء صاعد والبالء انزل
الثانية :أن هللا يدفع هبذا الدعاء ً

فيتعاجلان  -أي يتصارعان ،فمن رمحة هللا بعبده أن يصرع الدعاء البالء ،فال يقع على هذا العبد

هذا البالء بسبب دعائه.

الثالثة :أن هللا يدخر هلذا العبد تلك الدعوة يف اآلخرة ،ويعوضه عن ذلك خري عوض ،وحينها يتمىن

العبد أن لو مل يستجب هللا له يف الدنيا بكل دعوة دعا هبا؛ ملا عاين من اخلري العظيم ،والفضل
الكبري ،إذاً فليطمئن قلبك وأحسين الظن بربك.
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سادساً :ابلنسبة ملساعدتك يف ذلك فأستمد العون من هللا وأقول:

 .1عليك أال تقنطي من رمحة هللا ،وادعيه بقلب خاشع مستحضر عظمته ،وعليك ابألخالص
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ِ
َهاه ْم
ين فَـلَ هما جن ُ
صَ
الشديد يف ذلك ،أمل تقرئي قوله تعاىل" :فَِإذَا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا هَ
ّي لَهُ ال ّد َ
ْرب إِذَا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن" [العنكبوت ، ]65:فهؤالء املشركون ملا جتردوا هلل وأخلصوا له يف الدعاء،
إِ َىل ال َِّ
ونفوا عن أنفسهم الشرك استجاب هللا هلم ،فعليك ابإلخالص مع حتقيق التوحيد ،وأبشري ابستجابة

هللا لك.

 .2عليك بعدم االستعجال ،وعليك أن تدعي هللا دعاء املضطر ،وتسأليه سؤال املسكّي ،وتدعيه
دعاء اخلائف الضرير ،دعاء من خضعت له الرقاب ،وذلهت له األنوف ،وانكسرت له األعناق ،فهو
سبحانه أهالً لكل تعظيم وثناء ،وخوف ورجاء.

 .3عليك أن تعلمي أن رمحة هللا واسعة وسعت كل شيء ،وأنه أرحم بك من أمك وأبيك ،وأنه ال

يقدر لك إال اخلري ،وال جتعلي الذنوب حتجبك عن رمحته ،فهو سبحانه وتعاىل ال يتعاظمه ذنب أن
يغفره ،وال عيب أن يسرته ،وال دعوة أن يستجيب هلا ،فهو سبحانه قاضي احلاجات ،ومفرج

الكرابت ،وجميب الدعوات ،منقذ الغرقى ،سامع لكل شكوى ،جميب لكل دعوى ،فعليك املبادرة
ابلتوبة إليه -سبحانه -من عظائم الذنوب وصغارها.
 .4عليك بقراءة اآلايت اليت تتحدث عن استجابة الدعاء ،وكيف أن هللا استجاب ألنبيائه ورسله

صلوات ريب وتسليمه عليهم مجيعاً ،وعليك بقراءة سرية سيد املرسلّي  -صلى هللا عليه وسلم -

وكذلك سري السلف الصاحل من الصحابة والتابعّي وغريهم ،وعليك بقراءة كتاب اإلمام التنوخي

الفرج بعد الشدة ،فقد تناول عدداً كثرياً من سرية السلف ،وكيف أن هللا استجاب هلم ،وكشف عنهم
الكرب وف هرج عنهم اهلم ،وأبدهلم سعة بعد ضيق ،وفرحاً بعد حزن ،فهو على ما يشاء قدير سبحانه

وتعاىل.

 .5لو تتبعت سري بعض الناس املعاصرين وقد استجاب هللا هلم وفرج عنهم ،وقد تناول شيئاً من

ذلك كتاب (الفرج بعد الشدة) إلبراهيم احلازمي ،وكتاب آخر امسه (أعاجيب الدعاء) طبع ونشر دار

القاسم.

وأخرياً ال يسعين إال أن أقول لك كما قال األول:

اي صاحب اهلم إن اهلم منفرج*** أبشر خبري فإن الفارج هللا

وإذا بليت فثق ابهلل وارض به *** إن الذي يكشف البلوى هو هللا

هللا حيدث بعد العسر ميسرة *** ال جتزعن فإن الصانع هللا
وهللا ما لك غري هللا من أحد*** فحسبك هللا يف كل لك هللا

هذا وهللا أعلم ،وهللا أسأل أن جيعل لنا ولك من كل هم فرجاً ،ومن كل ضيق سعة وخمرجاً ،ومن كل

عسر يسراً ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أعرض دالئل وجود هللا

اجمليب د .رشيد بن حسن األملعي
(عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/05/05هـ
السؤال

( )1ما هي األدوات والوسائل اليت أعدت منها األرض؟
( )2يعتقد كفار اليوم أن خالقهم هو الوثن اجلديد املسمى (طبيعة) السؤال :ما هي الطبيعة ،وكيف
نرد عليهم؟ وكيف مت خلقهم بواسطة الطبيعة؟

( )3هل هناك وسيلة نعرف هبا ربنا غري وسيلة مشاهدة آايته يف الكون؟
( )4كيف نصدق ونؤمن مبا وقع خارج حدود بصران؟
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد.

فإن هذه األسئلة ال ميكن بسط اإلجابة عليها يف جواب من شأنه االختصار ،ونوصي السائل أن
يراجع الكتب اليت عنيت ابلرد على املالحدة ،وما أكثر ما كتب يف هذا ،خاصة ّإابن هيمنة املد

الشيوعي ،غري أان سنجيب مبا يتيسر مما يناسب املقام يف ذلك ،فنقول ومن اهلل نستمد العون

والتوفيق.

أما سؤالك عن األرض ،فيمكن القول أبهنا جزء صغري يسبح يف هذا الكون العظيم الذي أنشأه هللا،
وأبدعه وأوجده من العدم بقدرته وإرادته ،وحسب املؤمن أن يؤمن أهنا خلق من خملوقات هللا خلقها

وسخرها ضمن ما سخر من خملوقاته ،وذللها وحثنا على املشي يف مناكبها ،والسعي يف طلب الرزق
فيها ،ومن وجد يف نفسه القدرة على اكتشاف ما أودعه هللا فيها من أسرار فليفعل.

*وأما ما ذكرت من أن كفار اليوم يعتقدون أن خالقهم هو الوثن اجلديد املسمى "طبيعة" فنقول لك:

إن هذا االعتقاد إمنا هو يف طائفة من الكفار ،وهم املالحدة املنكرون لوجود هللا -تعاىل -وهم يف

ذلك مكابرون ومغالطون حلقيقة ما جيدونه يف أنفسهم من نوازع الفطرة اليت حتملهم على اإلميان

بوجود هللا ،وأما غالب الكفار فهم معرتفون بوجود اخلالق ،وال ينكرونه وإن كانوا ال يعرفونه املعرفة
اليت عليها أهل احلق من املسلمّي .ولكن هذا ال يكفي يف حقهم ،بل البد هلم مع ذلك من حتقيق

العبودية اخلالصة هلل ،وهذا ما يعرف بتحقيق توحيد األلوهية.
* وأما ما سألت عنه من تعريف الطبيعة ،فيمكن القول أبن الطبيعة مصطلح يطلقه الفالسفة

الغربيون ،وكثري من الكتاب احملدثّي على جمموعة العناصر والعوامل الكونية اليت يزعمون أهنا تؤثر يف
بعضها أتثرياً مستقالً عن إرادة اخلالق سبحانه ،أو كما يزعم املالحدة أهنا هي وحدها الوجود ،وهي
وحدها املؤثر فيه ،وليس هلا خالق مدبر متصرف.

وأما يف املفهوم اإلسالمي ،فهي هذا الكون الفسيح جبزئياته الصغرية والكبرية ،وقد خلقها هللا من
العدم ،وما زال هو الذي يسريها من خالل ما أودعه فيها من قوانّي ونواميس خاصة هبا ،وأن ما
حيدثه فيها من أحداث خيضع ملشيئته املطلقة.

وقد أرشدان املنهج اإلسالمي يف التعامل مع الطبيعة إىل التأمل والتدبر يف عجيب صنع هللا الذي
يقود إىل زايدة اإلميان وقوة اليقّي ،كما يرشدان إىل السعي يف إعمارها واستثمار خرياهتا ،على أن

احلياة الدنيا -مبا فيها الطبيعة -ما هي إال مزرعة لآلخرة"انظر موسوعة األداين واملذاهب املعاصرة
ج. )1098-1097/2

()152/20

* وأما سؤالك عن وسيلة أخرى غري مشاهدة اآلايت الكونية هبا نعرف ربنا -جل وعال -فهذه
نصوص الوحيّي من الكتاب والسنة مليئة ابلدالالت واحلجج والرباهّي على ربوبية هللا وألوهيته ،مث
إان نذ ّكِر بدليل الفطرة ،فإن اإلنسان ينزع بفطرته إىل االعرتاف بوجود هللا وربوبيته وسلطانه على هذا

الكون ،وما أكثر من شرح هللا صدورهم إىل معرفة هللا واإلميان به ،وحبب إليهم ذلك وزينه يف قلوهبم

دومنا حاجة إىل تكلف استدالل ،وقد ذكر العلماء أن من كانت نفسه تنازعه إىل االستدالل وطلب
الربهان ،وال تستقر إال بذلك وجب عليه طلب الدالئل ،وأما من استقرت نفسه ،وسكن قلبه إىل

اإلميان ومل تنازعه نفسه إىل طلب دليل توفيقاً من هللا وتيسرياً ملا خلق له فهؤالء ال حيتاجون إىل برهان
كره
وال تكلف استدالل ،وهؤالء هم مجاهري الناس ممن حبب هللا إليهم اإلميان وزينه يف قلوهبم ،و ّ
إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.

قال ابن حزم رمحه هللا (وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حساً ،وشاهدانه يف ذواتنا يقيناً ،فلقد بقينا

سنّي كثرية وال نعرف االستدالل وال وجوهه ،وحنن -واحلمد هلل -يف غاية اليقّي بدين اإلسالم ،وكل

ما جاء به حممد-صلى هللا عليه وسلم -جند أنفسنا يف غاية السكون إليه ،ويف غاية النفاد عن كل ما
يعرتض فيه شك ،ولقد كانت ختطر يف قلوبنا خطرات سوء يف خالل ذلك ينبذها الشيطان ،فنكاد

لشدة نفاران عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعاً هلا ،كما أخرب رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-
إذ سئل عن ذلك ،فقالوا :إن أحدان ليحدث نفسه ابلشيء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه أن

يتكلم به ،فأخرب رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -أبن ذلك حمض اإلميان ،وأخرب أنه من وسوسة

التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار،
الشيطان ،وأمر -صلى هللا عليه وسلم -يف ذلك مبا أمر به من ّ

وقال ابن حزم -مث تعلمنا طرق االستدالل وأحكمناها -وهلل احلمد -فما زادان يقيناً على ما كنا ،بل
عرفنا أننا كنا ميسرين للحق) .

(انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل هبامشه امللل والنحل)33-32/4

* وأما السؤال عن كيفية التصديق مبا وقع خارج حدود بصران ،فإن هذا من إيرادات املالحدة الذين
ال يؤمنون إال مبا حيسونه بوسائل احلس املعهودة ،وهم يف واقع األمر مكابرون ومغالطون للحقائق،
فما أكثر ما يسلمون بوجوده مما ال يقع حتت طائلة حواسهم ،وقد تراجع كثري منهم عن هذه املزاعم،

وننصح السائل -إن كان قد ابتلي مبناقشة هؤالء -أن يراجع الكتب اليت عنيت ابلرد على النظرايت
اإلحلادية .وهللا أعلم.
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عالمات النصر والتمكّي
اجمليب أ .د .سعود بن عبد هللا الفنيسان
عميد كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/04/16هـ
السؤال

السالم عليكم.
أرجو منكم أن تعطوين مخس أو ست من عالمات النصر والتمكّي ،مع التوضيح لكل عالمة منها

بدليل من القرآن الكرمي أو السنة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اقرئي وتدبري هاتّي اآليتّي من سورة احلج ،وستجدين فيهما مخس فوائد من عالمات النصر
للمؤمنّي" :الذين أُخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا ولوال دفع هللا الناس بعضهم

ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثرياً ولينصرن هللا من ينصره إن
هللا لقوي عزيز* الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا عن

املنكر وهلل عاقبة األمور" [احلج. ]41-40 :

فالعالمة األوىل لنصر املظلوم :تعدي الظامل وتكربه وغطرسته على املؤمنّي املستضعفّي.
والثانية :إقامة الصالة واملداومة عليها.

الثالثة :إخراج الزكاة من األموال املفروضة إىل مستحقيها.
والرابعة :األمر ابملعروف ،ويعين القيام ابلدعوة إىل هللا ،وتبليغها للناس كافة.

اخلامسة :النهي عن املنكر ،ويعين االحتساب على العصاة من املسلمّي فيما بينهم ،وإذا تدبرت ما
قبل هاتّي اآليتّي وما بعدمها من اآلايت ظهرت لك ٍ
معان كثرية ،أرجو هللا أن ينفعك هبا .وهللا
املوفق.
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مرتددة يف التزام احلجاب
اجمليب هنى نبيل عاصم
داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/03/17هـ
السؤال

ما حكم خلع املرأة للحجاب ،وما عاقبته يف اآلخرة ،وهل له عواقب يف الدنيا؟.

اجلواب

احلمد هلل ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد رسول هللا ،وبعد:

جيب العلم أوالً أبن املسلم واملسلمة جيب عليهما أن ينقادا ألوامر هللا ورسوله-صلى هللا عليه
وسلم ،-مهما كانت صعبة وشاقة على النفس ،دون خجل من ٍ
أحد من الناس ،فإن املؤمن الصادق
يف إميانه هو الذي يصدق يف حتقيق طاعة ربه -سبحانه وتعاىل -وامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه،
وليس للمؤمن وال املؤمنة أن يتلكآ أو يرتددا يف األمر ،بل جيب السمع والطاعة مباشرة؛ عمالً بقوله

جل وعال" :وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم"

[األحزاب ، ]36 :وهذا هو دأب املؤمنّي الذين مدحهم رهبم -سبحانه وتعاىل -بقوله" :إمنا كان

قول املؤمنّي إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون ومن
يطع هللا ورسوله وخيش هللا ويتقه فأولئك هم الفائزون" [النور. ]51- 50:
مث إن املسلم ال ينظر إىل صغر الذنب وكربه ،بل ينظر إىل عظمة من عصاه سبحانه وتعاىل فهو الكبري

املتعال ،وهو شديد احملال ،وهو جل وعال شديد البطش ،أخذه أليم ،وعذابه مهّي ،وإذا انتقم

وجل" :وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة
سبحانه ممن عصاه فاهلالك هو مصريه ،قال ّ
عز ّ
إن أخذه أليم شديد إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم

مشهود" [هود. ]103-102:
وقد تصغر املعصية يف نظر العبد وهي عند هللا عظيمة؛ كما قال هللا تعاىل" :وحتسبونه هيناً وهو عند

هللا عظيم" [النور ، ]15 :واألمر كما قال بعض أهل العلم( :ال تنظر إىل صغر املعصية ،ولكن انظر
إىل عظمة من عصيت)  ،والواجب علينا طاعة هللا وتنفيذ أوامره ،ومراقبته يف السر والعالنية،

واجتناب نواهيه وزواجره.

أما من جهة االعتقاد فإن املسلم املصلي إذا صدرت منه بعض املعاصي والسيئات فإنه ابق على
اإلسالم ما مل يرتكب أمراً خمرجاً عن امللة ويقع يف انقض من نواقض اإلسالم ،وهذا املسلم العاصي

حتت مشيئة هللا يف اآلخرة ،إن شاء ع ّذبه وإن شاء غفر له ،ولو دخل النار يف اآلخرة فإنه ال خيلد

فيها ،وال يستطيع أح ٌد من الناس أن جيزم مبصريه من انحية وقوع العذاب عليه أو عدم وقوعه؛ أل ّن
هذا أمر مر ّده إىل هللا وعلمه عنده سبحانه وتعاىل.
والذنوب تنقسم إىل قسمّي( :صغرية  -وكبرية)  ،فالصغرية تك ّفرها الصالة والصيام واألعمال

الصاحلة ،والكبرية (وهي اليت ورد فيها وعيد خاص ،أو َح ٌّد يف الدنيا ،أو عذاب يف اآلخرة) ال

تك ّفرها األعمال الصاحلة ،بل ال بد ملن وقع فيها أن حيدث هلا توبة نصوحاً ،ومن اتب اتب هللا عليه،

والكبائر أنواع كثرية منها مثالً (الكذب ،والزان ،والراب ،والسرقة ،وترك احلجاب ابلكلية ،وحنوها) .
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وبناء على ما تق ّدم فال ميكن اجلزم أبن من تركت احلجاب سوف تدخل النار ،ولكنها مستح ّقة
ً

لعقوبة هللا؛ ألهنا عصت ما أمرها به ،وأما مصريها على التعيّي فاهلل أعلم به ،وليس لنا أن نتكلم فيما

لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
ال نعلمه؛ قال تعاىل" :وال تقف ما ليس َ

مسؤوالً" [اإلسراء. ]36 :

الرب
معرضا لعقوبة ّ
احلي أن ينفر من عمل يعلم أبنّه إذا فعله سيكون ّ
ويكفي املسلم صاحب القلب ّ
وجل-؛ أل ّن عقابه شديد ،وعذابه أليم ،وانره حامية" ،انر هللا املوقدة اليت تطّلع على األفئدة"
 ّعز ّ
[اهلمزة . ]7-6 :ويف املقابل فإن من أطاعت رهبا فيما أمرها به  -ومن ذلك االلتزام ابحلجاب

الشرعي -فإننا نرجو هلا اجلنة والفوز هبا والنجاة من النار وعذاهبا.

وغريب حقاً يف امرأة صفاهتا محيدة ،وتصلي وتصوم وال تنظر للفتيان ،وجتتنب الغيبة والنميمة مث بعد
هذا ال تلتزم ابحلجاب؛ وذلك ألن من متسكت حقاً هبذه األعمال الصاحلة احلسنة فإن هذا مؤشر

كبري على حبها للخري ،ونفورها من الشر ،مثّ ال ننسى أ ّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر،

واحلسنة أتيت أبختها ،ومن اتقى هللا تعاىل يف نفسه وفقه هللا وأعانه على نفسه ،ويبدو أن هذه املسلمة

فيها خري كثري ،وهي قريبة من طريق االستقامة ،فلتحرص على احلجاب الذي أمرها به رهبا -تبارك
وتعاىل ،-ولترتك الشبهات ،وتقاوم ضغوط أهلها ،وال تستسلم لكالم الناس واملنتقدين ،ولترتك
التربج على حسب املوضة واملوديالت ،ولتقاوم هوى النفس الذي
مشاهبة العاصيات الاليت يردن ّ

يدعوها إلظهار الزينة والتباهي هبا ،وتتمسك مبا فيه صون هلا وسرت ومحاية ،وترتفّع عن أن تكون

سلعة يتمتع هبا الغادي والرائح من األشرار ،وأتىب أن تكون سبباً لفتنة عباد هللا ،وحنن خناطب فيها

إمياهنا وحبها هلل ورسوله-صلى هللا عليه وسلم ،-ونناشدها أن حتافظ على ما أُمرت به من احلجاب،

تربج اجلاهلية األوىل
تربجن ّ
وأن تلتزم بقول هللا تعاىل" :وال يبدين زينتهن" [النور ، ]31 :وبقوله "وال ّ
وأطعن هللا ورسوله" [األحزاب. ]33 :

وعواقب التربج يف الدنيا كثرية ،يكفي منها أن من خلعت حجاهبا وكشفت عوراهتا صارت سلعة

رخيصة غري مصونة ،تلتهمها أعّي الذائب ،فهي بتربجها تدل على ضاللة ،وتدعو إىل فتنة ،وتيسر
السبيل للمعصية..
وهللا أعلم.
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هذه جمالسهن فهل أعتزهلن؟
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي

مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/03/14هـ

السؤال

السالم عليكم.

صديقايت ونساء عائليت خيتلفن عين اختالفاً اتماً يف األفكار واالهتمامات ،لذلك ال أحب جمالستهن

وال التحدث معهن ،وإن مجعنا مكان أو حديث أتضايق وأثور عليهن ابلنقد واللوم؛ ألهنن انمصات،
ولتشبهن بلبس الكافرات ،وإلسرافهن يف الزينة من مساحيق وإكسسوارات ،وضياع الراتب يف

التباهي يف السفر ،أو قضاء اإلجازات يف املالهي وحنوه ،فكيف أتعامل معهن ،وأنقذهن مما هن فيه؟

وهل أخطأت إن جتنبت اجللوس معهن ،أو أكثرت من اللوم والعتاب هلن؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت السائلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
سؤالك من شقّي:

األول :كيف تتعاملّي معهن؟.
الثاين :هل أخطأت إن جتنبت اجللوس معهن؟.

اجلواب :يقول املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم" :-املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم

خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم" أخرجه الرتمذي ( ، )2507وابن ماجة (، )4032

وغريمها من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -وهذا لفظ ابن ماجة.

فاخللطة نوعان :نوع يعّي على اخلري ،نوع يعّي على الشر ،فاألول مطلوب مرغب فيه ،والثاين منهي

عن االستجابة له ،مبعىن أن املرء خيالط هذا الصنف بغية النصح ال التأثر ،واملسلم الواجب عليه
ٍ
معاص فهذا ليس من
صلة رمحه وبرهم واإلحسان إليهم ،وهم أوىل الناس ابلنصح ،وكوهنم على

أسباب القطيعة ،بل الواجب إنقاذهم منها ولكن ابليت هي أحسن ،قال تعاىل" :ادع إىل سبيل ربك

ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن" [النحل ، ]125 :وقال سبحانه يف حق نبيه:
"ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك" [آل عمران. ]159 :
فالنصح حىت يكون مثمراً ال بد له من أمور:

( )1العلم مبا تدعو إليه.
( )2العلم حبال املدعو.
( )3الصرب على ذلك.

فعليك ابملثابرة واملصابرة يف إصالح حال من جتالسّي؛ ألن ذلك فيه خري لك ،أما عدم اجملالسة أو

كثرة اللوم فال ينبغي أن تصدر من مسلم عرف ما له وما عليه.
أسأل هللا لك التوفيق والسداد.
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كيف أختلص من هذه األمراض؟
اجمليب هنى نبيل عاصم
داعية ومستشارة تربوية ابإلسكندرية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/03/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 -1كيف أستطيع التخلص من الغل واحلقد واحلسد والرايء؟

 -2كيف أستطيع الرضا مبا قسمه يل هللا -عز وجل -وأكسب حبه ومرضاته؟.

 -3أريد خطة عملية أستطيع من خالهلا حفظ القرآن الكرمي خالل سنتّي؛ ألنه ال يتوفر مركز
أستطيع االلتحاق به .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله،
وبعد:

نشكرك -أختنا الكرمية -على تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم) ونتمىن لك وقتاً مليئاً ابلربكة

والنفع والفائدة معه وبّي مواده ،مث دعيين أقول لك :إنين أشعر من وراء سؤالك أبنك ـ حنسبك وهللا
حسيبك ـ تسعّي حنو ربك ورضاه على طريقة سلوك أهل الزهد والرقائق مما يعرف "ابلتخلية قبل

التحلية" ومعناه ختلية القلب والنفس أوالً ،وتنقيتهما من شوائب الدنيا وسيئ األخالق ـ كالغل

واحلسد وغريها من اآلفات ـ مث القيام بتزكيتها وحثها على اخلري ،وعلى رأس ذلك اإلقبال على كتاب

هللا -تعاىل -ومعايشته من خالل برانمج للحفط خالل سنتّي كما ترجّي إبذن هللا تعاىل ،لكن دعيين
أيضاً أبّي لك أعراض هذه األمراض الفتاكة ،أمراض الغل واحلقد واحلسد ،وصاحبها يتصف مبا يلي:
 -1إميانه ابلقدر خريه وشره فيه خلل.
 -2صاحب غيبة ومنيمة وكذب.
 -3حيب لنفسه ما ال حيبه لغريه.

 -4التدخل وحب معرفة أخبار الناس.
 -5بعده عن األذكار والقرآن.
 -6السرور مبصائب الغري.

 -7االنزعاج من جناح اآلخرين.
 -8التعامل ابلسحر والشعوذة.
إذاً ما العالج؟

 -1الذكر ،وأفضل الذكر الصالة ويف وقتها ،يقول هللا تعاىل" :إن الصالة تنهى عن الفحشاء

واملنكر" [العنكبوت. ]45 :

يل ابلنوافل حىت أحبه
 -2االلتزام ابلنوافل فإن ريب يقول يف احلديث القدسي "ما يزال عبدي يتق هرب إ ه
إخل" أخرجه البخاري ( )6502من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-فرجل أو امرأة حيبه هللا ال

ميكن أن يكون هناك مكان يف قلبه إىل حقد وحسد ،وعليك ابألذكار صباحاً ومساءً وكل وقت؛ فإن
ريب يقول" :أال بذكر هللا تطمئن القلوب" [الرعد ، ]28:فإذا اطمأن القلب شكر ،وابتعد عن احلقد

واحلسد.

 -3اإلكثار من االستغفار فهو عالج لكل أمة ،فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال فيه "من لزم
االستغفار كان له من كل حزن خمرجاً ،ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب" أخرجه أبو داود

( ، )1518وابن ماجة ( ، )3819وغريمها من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-ومن أعظم

الرزق أن ترزق قلباً سليماً مطمئناً.
 -4اإلميان ابلقدر خريه وشره ،وللتطبيق الفعلي العملي حلديثه صلى هللا عليه وسلم املشهور ،والذي
نقوله بعد كل صالة" ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير،

اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد " متفق عليه أخرجه
البخاري ( ، )844ومسلم ( )593من حديث املغرية بن شعبة -رضي هللا عنه.-
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 -5أن حنب للناس ما حنب ألنفسنا ،وليس هذا فقط ،ولكن جيب أن ِّ
نعود أنفسنا أن نفرح فرحاً
حقيقياً لنجاحات غريان ،وإن كان البد من الغرية فيجب أن تكون غرية إجيابية تدفعنا إىل النجاح

مثله ،ولكن ال نتمىن الفشل له ،أو حنقد عليه ،أو نقلل من جناحه ،ومن التجربة أنه إذا أصابك شيء

من الغل على أخ أو صديق لنجاح ما كان له ،فإذا وجدت يف قلبك شيئاً من الغل فردد قوله تعاىل

"ربنا ال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا" [احلشر ]10 :؛ فقد جرهبا كثري من الصاحلّي فوجد -أبمر

هللا وتوفيقه -أن الغل الذي يف القلب انقلب إىل طمأنينة ورضا وتفاؤل وحب لنجاح غريان.

أما قولك أبنك تريدين حفظ القرآن الكرمي خالل سنتّي فهي رغبة عظيمة تتطلب مهة عالية،
وابألخص إن جهدك فردي ،فأخلصي النية أوالً ،واصدقي هللا اثنياً ،واجعلي هدفك هذا (حفظ

القرآن يف سنتّي) أعلى أهدافك ،وعموماً فهناك جتارب عديدة إلخوة وأخوات وفقوا -بفضل هللا-
يف هذه املهمة العظيمة ،وحفظوا القرآن يف مدد وجيزة ،وأجنز هللا هلم واحلمد هلل .وإليك واحدة من

هذه التجارب الناجحة:
َح ِفظ أحد اإلخوة القرآن الكرمي يف مدهة عامّي ونصف العام ،حيث ق هرر أن حيفظ جزءاً يف الشهر،
أي مبعدهل ُر َبعي ٍ
حزب يف األسبوع ،ويقوم يف األسبوع الذي يليه مبراجعة الر َبع ّْي الساب َق ّْي مع حفظ
ْ
ِ
ِ
كل ثالثة
كل شه ٍر بتسميع ما حفظه خالل الشهر كلّه ،مثه ّ
يسمع بعد ِّ
ر َبع ّْي جدي َديْن ،وكان يقوم آخر ِّ

شهوٍر ما حفظه خالل هذه املدهة ،وهكذا حىت أمته حفظ كتاب هللا تعاىل ،وخالل ذلك كان يعتمد يف
املراجعة عموماً على االستماع لقراءة أحد الق هراء املتقنّي . .فهل تفعلّي مثله؟ وفقك هللا.
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تتجاذبين يف خدمة اإلسالم رغبات فوجهوين
اجمليب د .سعيد إمساعيل علي
أستاذ أصول الرتبية  -جامعة عّي مشس مبصر

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/03/02هـ

السؤال

السالم عليكم.

عندي رغبة يف أن أصبح سياسياً أو عاملاً.
أما رغبيت يف السياسة فهي لكي أقدم قوانّي كثرية تعّي املسلمّي وتساعدهم يف أمور حياهتم حىت
يعودوا أقوايء كما كانوا .ويكون ذلك عن طريق السعي يف حماورة السياسيّي اآلخرين يف الدول
املختلفة والوصول إىل حل ملشاكل األمة (يف فلسطّي والعراق وغريمها) .

ورغبيت األخرى أن أصبح عاملا وذلك إلرشاد الكثري من الشباب للدين والعمل على حتسّي وضع

أمتنا.

علماً أبنين اآلن ال أضيع وقيت يف األشياء املتدنية مثل املوسيقى واألفالم أو اختاذ صديقات ..وما إىل
ذلك .وأقضي جل وقيت يف أمور تنفع اإلسالم واملسلمّي .أريد أن أكون أاب بكر الثاين.

أريد أن آيت يوم القيامة فأقول لريب :ليس يل الكثري من العبادة لكنين بذلت جهدي يف رفع راية (ال

إله إال هللا) عاليا يف األرض فأدخلين بعملي هذا يف اجلنة.
فبأي عمل تنصحونين؟

اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام األنبياء وسيد املرسلّي حممد الصادق الوعد

األمّي وعلى آله وصحبه أمجعّي .وبعد:

فمرحباً بك ـ أخي احلبيب ـ ونشكرك على مرورك مبوقع (اإلسالم اليوم) .

ونرجو أن يكون املوقع مبا حيويه موطن النفع والفائدة لك ولكل مسلم سائر على درب اخلري.

مث دعين أصارحك ـ أخي ابرك هللا فيك ـ بتأثري برسالتك الكرمية اليت تشري يف مبناها ومعناها إىل
شوق مشبوب للعمل لإلسالم ،ومحاسة فوارة خلدمة الدين احلنيف ،وصدقين فإن األمة وخصوصاً يف
مرحلتها الراهنة اليت مير هبا اإلسالم وأهله ـ وآه لو كانت تلك هي مهة شباب األمة إذن لصنعوا

األعاجيب..
أخي الكرمي :رسالتك تبعث على أمل اببه مل يغلق بعد ،فعلى مهة أمثالك من الشباب حنسبك وهللا

حسيبك ـ أييت اخلري ويقرتب النصر ،أما أمثل الطرق وأوالها ابلبدء يف السري فيها هي أن تضيف إىل
حبك لإلسالم ورغبتك يف خدمته ،أبن تسلك سبيل العلم النافع ..أن تتعرف على قواعد الدين وأن

تسري على طريق اهلدى .طريق طلبة العلم ،وأقصد ابلعلم هنا ..العلم الشرعي مث إن شئت ـ بعد ذلك
أن تتخصص أو تتعلم أي علم آخر يف جماالت احلياة املتعددة فال أبس فعلوم الدنيا ـ إن أحسن
املسلم تعلمها ـ تكون خادمة لعلم الدين .قال العالمة الشيخ حممد بن عثيمّي ـ رمحه هللا " ...

وإبمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم ،وال ميكن أن يقوم ابلدعوة إىل هللا وهو على غري
علم ،قال هللا تعاىل{ :قُل ه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعو إِ َىل هِ
ِ
ريةٍ} [يوسف :اآلية  ، ]108فكيف
ُ
ْ َ َ
اَّلل َعلَى بَص َ
يكون هناك دعوة بال علم؟ وال أحد دعا بدون علم أبداً ،ومن يدعو بدون علم ال يوفق( .ابن
عثيمّي ـ كتاب العلم) .
وعلى العموم فهناك نصائح حددها العلماء ملن أراد أن خيدم اإلسالم أضعها بّي يديك:
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 -1ختدم اإلسالم إذا صح منك العزم وصدقت النية :فإن هللا عز وجل يبارك يف العمل اخلالص
لوجهه الكرمي حىت وإن كان قليالً ،واإلخالص إذا متكن من طاعة ما حىت وإن كانت قليلة أو يسرية
يف عّي صاحبها ولكنها خالصة هلل تعاىل يكمل فيه إخالصه وعبوديته هلل ،فيغفر هللا به كبائر كما يف

حديث البطاقة.

 -2ختدم اإلسالم إذا عرفت الطريق وسرت معه :الطريق املستقيم هو سلوك طريق نبينا حممد صلى
هللا عليه وسلم يف أمر الدعوة ومبتدئها ووسائلها وطرقها والصرب على ذلك مع الرفق ابلناس ورمحتهم

فهم مرضى املعاصي والذنوب.

 -3ختدم اإلسالم :إذا استفدت من مجيع الظروف املتاحة واإلمكانيات املتوفرة :وهذه نعمة عظيمة

فكل الوسائل مباحة إال ما حرمها هللا عز وجل ،وحنن ندعو بكل الوسائل املشروعة مراعّي األدلة
الشرعية واآلداب املرعية.

 -4ختدم اإلسالم :إذا قدمت حظ اإلسالم على حظوظك النفسية واملادية :خدمة هذا الدين معناه

قيامك ببذل الغايل والنفيس من مال وجهد ووقت وفكر وغريها ،أرأيت من حيب رايضة (كرة القدم)

مثالً ،كيف يُفرغ جهده ووقته وماله حملبوبته تلك! وأنت أوىل بذلك منه وال شك.

 -5ختدم اإلسالم :إذا سلكت سبل العلماء والدعاة واملصلحّي :فاستصحب الصرب وحتمل التعب
والنصب فأنت يف عبادة عظيمة هي مهمة األنبياء واملرسلّي ومن سار على أثرهم.

 -6ختدم اإلسالم :إذا ابتعدت عن الكسل والضعف واخلور :فإن هذا الدين دين العزمية واهلمة
والشجاعة واإلقدام ،وال يضر الدعوة إال مخول كسول ،أو متهور جهول.

 -7ختدم اإلسالم :إذا ربطت قلبك ابهلل عز وجل وأكثرت من الدعاء واالستغفار ومداومة قراءة
القرآن ،فليس أنفع يف جالء القلوب وصقل األرواح وجعلها تعمل وال تكل ،وتكدح وال متل من
اإلكثار من ذكر هللا عز وجل والتقرب إليه ابلطاعات ونوافل العبادات.
 -8ختدم اإلسالم :إذا ارتبطت ابلعلماء العاملّي :الذين هلم قدم صدق وجهاد معلوم يف نصرة هذا
الدين ،فإن السري حتت علمهم وتوجيههم فيه خري عظيم ،ونفع عميم.

 -9ختدم اإلسالم :إذا نظمت الوقت بشكل يومي وأسبوعي وشهري :فهناك أعمال تقضيها يف
اليوم ،وأخرى يف األسبوع ،واثلثة شهرية ،ورابعة سنوية.

مثال اليومي :دعوة من تراهم كل يوم ،وأسبوعي :من تقابلهم كل أسبوع ،وشهري :مثل اجتماع
األسرة العائلي الشهري ،وسنوي :مثل اللقاءات الكبرية السنوية أو السفر إىل احلج أو العمرة

وهكذا.

 -10ختدم اإلسالم :إذا وهبته جزءاً من مهك ،وأعطيته جزءاً من وقتك وعقلك وفكرك ومالك،

وأصبح هو شغلك الشاغل ومهك وديدنك ،فإن قمت فلإلسالم ،وإن سرت فلإلسالم ،وإن فكرت
فلإلسالم ،وإن دفعت فلإلسالم ،وإن جلست فلإلسالم.
 -11ختدم اإلسالم :كلما وجدت ابابً من أبواب اخلري سابقت إليه وسرت إىل اإلسهام ابلعمل فيه

 ...ال ترتدد وال تؤخر وال تُسوف.
نسأل هللا تعاىل لنا ولك صادق النية وصاحل العمل وحسن الثواب ..وهللا أعلم.
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يزدري املسلمّي لتخلفهم
اجمليب سامي بن عبد العزيز املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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التاريخ 1426/02/18هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشعر دائماً أبن صدري مملوء مغلول ،وعقلي مليء ابألفكار الشريرة ،وخاصة ضد املسلمّي ،فأان

متضايق جداً حلاهلم ،وأشعر أهنم جبناء وأغبياء "غثاء كغثاء السيل" ال يبالون مبا هو خمطط هلم من
أعدائهم ،فهل يل من سبيل للخالص مما أان فيه ،أو أن أصبح مثلهم؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم  -علّمك هللا ما ينفعك ونفعك مبا علّمك -أن هذا الشعور لن يزيد األمر إال سوءاً ،وقد

يتمادى بك هذا الشعور إىل درجة اإلحباط واليأس ،فتنكف يدك عن كل حماولة لإلصالح ،فتصبح

غثاء يضاف إىل ذلك الغثاء!.
أنت اآلخر -من حيث ال تشعرً -

هذا الشعور هو -بال شك -إدراك منك ابخلطر ومبرارة الواقع السيئ ،فال يغلبنك عليه اليأس
فيصبح هذا الشعور مهاً مثقالً كاملرض املُقعد الذي ِّ
حيول صاحبه من عضو فاعل يف جمتمعه إىل معطل

عالة على أهله.

حسناً املسلمون اليوم جبناء ،متخلفون ،غثاء كغثاء السيل ،مث ماذا؟ ما العمل؟ هل ستقف أنت

سون مرارة التخلف -مكتويف األيدي؟!.
وأمثالك -ممن ُحي ّ

أخي :اجعل من شعورك هذا منطلقاً لتصحيح اخلطأ وإصالح الفاسد وتسديد الفرج ،وتوجيه اجملتمع

حنو املسار الصحيح ،وحتريك دفة اإلصالح .وفقك هللا.
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كيفية عالج النسيان
اجمليب د .صالح العاديل
أستاذ يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر.
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التاريخ 1426/02/16هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل عن نفسي ،حيث إنين طالب علم شرعي ،وأحاول الدراسة ،ولكين كثري النسيان بسبب

املعاصي ،فكيف أقضي عليها؟ والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلواب

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد النيب واألمي وعلى آله وصحبه ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إجابة السؤال من شقّي ،األول :كيفية االنتهاء عن املعاصي.

الشق الثاين :معاجلة النسيان.
أما أوهلا فلتتبع اآليت:

 )1الدعاء مع العزم على الرتك والنية الصادقة.
 )2جتنب األسباب املؤدية للمعاصي كرفيق السوء ،وإليه يشري قوله تعاىل":وإما ينسينك الشيطان فال
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملّي" [األنعام. ]68:

 )3جمالسة الصاحلّي؛ ففي ذلك تشجيع على الطاعة ،وابتعاد النفس عن املعصية ،مع جتنب اجللوس
منفرداً؛ ألن اجلالس وحده عرضة لوسوسة الشيطان ،واخللطة الصاحلة عون على اخلري.

 )4حتديث النفس آباثر الطاعة من رضا هللا ،وما يستتبعه من كثرة األرزاق والتيسري يف األمور.
 )5االنشغال ابلنافع من األمور ،هذا بعض ما ينبغي يف كيفية القضاء على املعصية.
وأهم من ذلك:

ـ بذل اجلهد يف جماهدة النفس حىت ترتفهع عن ارتكاب املعصية ،وتتهيأ لفعل الطاعة.
ـ كذلك النظر يف عواقب العصاة يف الدنيا؛ فهذا أدعى لزجر النفس عن املعاصي ودعوهتا إىل

الطاعة.

الشق الثاين وهو (عالج النسيان) .
( )1يبدأ أيضا ابلدعاء حلديث أيب هريرة-رضي هللا عنه -الذي طلب فيه من الرسول -صلى هللا

عليه وسلم -أن يدعو له بعدم النسيان ،فصار سيدان أبو هريرة -رضي هللا عنه -أحفظ الصحابة
حلديث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأكثرهم رواية له.

( )2الذكر لقوله تعاىل":واذكر ربك إذا نسيت[ "..الكهف ، ]24 :ومن الذكر (ال إله إال هللا) ،
(سبحان هللا وحبمده) ( ،والصالة على النيب) .

( )3االستعاذة من الشيطان ،لقوله تعاىل":فأنساه الشيطان ذكر ربه[ "..يوسف. ]42 :
( )4ترك املعاصي ،وقد أشار إليها اإلمام الشافعي حّي قال:
شكوت إىل وكيع سوء حفظي*** فأرشدين إىل ترك املعاصي

وأخربين أبن العلم نور *** ونور هللا ال يهدى لعاصي

( )5تفريغ القلب من الشواغل الدنيوية ،وهناك أمور أخرى تساعد على التذكر وعدم النسيان،
منها:

 )1تكرار قراءة الشيء بوعي ،وخصوصا القرآن الكرمي؛ فإن القارئ الذي ال يتعاهد القرآن يتفلت
منه.

 )2كتابة ما يريد حفظه أو تذكره ،فتقييد العلم ابلكتابة.
 )3التؤدة والتأين أو التمهل.

 )4الراحة العقلية والقلبية والبدنية ،وعدم اإلجهاد الذي يكون إبفراط ،ويف أول األمر وآخره .جتمع
بّي شيئّي ،الطاعة مع االهتمام واجلد واالجتهاد فذلك جيعل اإلنسان ذاكراً متذكراً ..وهللا أعلم..

نسأل هللا اهلداية والتوفيق.
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ال أريد أن أخسر آخريت أيضاً
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
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التاريخ 1426/02/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أود أن أتكلم عما أعانيه وما قد يعانيه شباب كثريون ،أان شاب ،عمري فوق العشرين سنة ،أعيش

يف بلد متحرر جداً ،ولكن مع ذلك ملتزم (أرفض أي عالقة مع أي فتاة برغم كثرهتن وسهولة

احلصول عليهن ،وما إىل ذلك من حب وغرام وتسلية ،وصوال إىل الزان أبنواعه -أصلي ،أدعو،

أستغفر ،ابر ابلوالدين ،صادق ،أمّي ،وذو أخالق محيدة.
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تركين أهلي وسافروا للغربة للعمل يف إحدى الدول ،وبقيت وحدي يف بيت مجيل ونقود كثرية ،ومع
ذلك حافظت على نفسي ،وابلعكس زاد التزامي وحمافظيت على الصالة ،وامتدت إىل احملافظة على

السنن والوتر ،وأصبحت مواظباً على الدعاء بشدة ،وأحسست بقريب من هللا بشكل رائع ،واعتقدت
أين أمنت شر الدنيا ووحشيتها؛ لشدة قريب من هللا وروعة عالقيت معه ،ولكن اصطدمت منذ حوايل

علي ،عندما مسعت ابحلادثة محدت هللا على
سنة وثالثة أشهر حبادثة مروعة :راح ضحيتها أعز أهلي ه
قضائه وقدره ومل أعرتض ،بل استغفرت ومحدت وصليت ركعتّي هلل رغم مصايب ،مرت احلادثة بعون

من هللا ،ولكن آاثرها مازالت ولن تزول .األمر اآلخر أنين أدعو هللا بتسهيل زواجي منذ حوايل 4

سنوات ،وحاولت أن أستقل بنفسي مادايً ،واستخرت هللا يف مشروع كنت أفكر أن أبدأ به حيايت،

وابلتايل أستطيع الزواج ،وكان أن سألت وشاورت ومهمت ابملشروع ،واستخرت ريب  5أو  6مرات،

ولكن مل أتتين إجابة ،ومل أشعر أن استفدت من االستخارة أبدا ،إىل أن جاء وقت العمل ابملشروع

فتوقف لسبب من األسباب ،فقلت بنفسي علها إجابة االستخارة ،ورضيت هبذه النتيجة على أمل
أن يعوضين هللا خريا منها ،ولكن ذلك مل حيدث إىل اآلن رغم حاجيت الشديدة هلذا املشروع؛ ألن

زواجي وسرتي رهن به .الشيخ الكرمي :أتعرض يومياً للكثري من اإلغراءات وأرفض؛ مبعىن التايل (زان
حرام ،عادة سرية حرام ،زواج ال يوجد) ال الصيام نفع وال الدعاء استجيب ،وأموري تزداد تعاسة

وسوءاً ،أو ال فرج من هللا أبدا ،كنت أتوقع من هللا -عز وجل -أن يفرج علي ويعوض مصيبيت بزواج
أو بعمل أو أي شيء خي ِّفف عين ما أصابين ،ولكن من يوم احلادثة وأموري تزداد سوءاً ،آسف على
اإلطالة ،ما زلت أصلي ولكن الفروض فقط ،مل يعد يل أمل ابستجابة الدعاء .عندما ذهبت للعالج
النفسي من جراء ما حدث يل ،قلت للطبيب عن كل ما حدث ووضعي كامال ،ففاجأين بكلمة مل

أكن أعلم أهنا حقيقيت ،ومل أكن أريد االعرتاف هبا ،ولكنها هي ما أشعر به فعال قال( :أنت انقم على

ربك مما فعله بك ،وتشعر ابخليانة وخيبة األمل من ربك الذي وثقت به كثرياً)  ،صدمت واستغفرت

هللا على ذلك الكالم ،ولكن للحقيقة هذا ما أشعر به ،اليوم مل يعد يل أمل ومل أعد أنتظر خرياً أبداً،
ومع ذلك ال زلت أصلي وسأبقى أصلي وأستغفر وأمحد ،ولكن هللا يعلم ما يف القلوب ،وشعوري
ليس خافيا عليه ،أريد أن أعيد عالقيت مع هللا قوية كما كانت؛ ألنين أشعر ابلضياع وبعدم فهم ما

حدث وملاذا حدث ،وأصبحت أخشى على نفسي الكفر واإلحلاد أيضا أبنه ال يوجد رب وال إله،
ماذا أفعل؟ فأان ال أريد أن أخسر آخريت.

اجلواب

أخي الفاضل -سلمه هللا :-وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما بعد:
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فأشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،وحرصك على أمر دينك ،وأرجو هللا أن جتد

منا النفع والفائدة .ونعتذر عن التأخر يف اإلجابة على سؤالك ..مث إنك حباجة إىل أن تتذكر أن هللا -
سبحانه وتعاىل -الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم ،وهداان من ضاللة ،وعلّمنا من جهالة،
وسرت علينا إنه قدر علينا االبتالء يف هذه احلياة ،وإنه ال يسلم منه أحد ،ويف هذا يقول سبحانه "إِ هان
اج نهـ ْبـتَلِ ِيه فَجعلْنَاهُ َِمسيعاً ب ِ
صرياً" [سورة اإلنسان ، ]2 :ويقول سبحانه:
شٍ
نسا َن ِمن نُّطْ َف ٍة أ َْم َ
ََ
َ
َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
هِ
"أمل أ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَـلَيَـ ْعلَ َم هن ه
اَّللُ
رتُكوا أَن يَـ ُقولُوا َ
َ
هاس أَن يُ ْ َ
آمنها َو ُه ْم ال يُـ ْفتَـنُو َن َولََق ْد فَـتَـنها الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
ِ
ِ
ّي" [سورة العنكبوت  ]3/29وقال سبحانه" :أ َْم َح ِس ْبـتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ
ص َدقُوا َولَيَـ ْعلَ َم هن الْ َكاذبِ َ
الهذي َن َ
هِ
ِ
ْساءُ َوال ه
ول
ول ال هر ُس ُ
ض هراءُ َوُزلْ ِزلُواْ َح هىت يَـ ُق َ
ين َخلَ ْواْ ِمن قَـ ْبلِ ُكم هم ه
س ْتـ ُه ُم الْبَأ َ
ا ْجلَنهةَ َولَ هما َأيْت ُكم همثَ ُل الذ َ
اَّلل أَال إِ هن نَصر هِ
واله ِذين آمنواْ معه مىت نَصر هِ
يب" [سورة البقرة  ]214/2وقال سبحانه" :أ َْم
اَّلل قَ ِر ٌ
َْ
َ َ َُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ح ِسبـتُم أَن تَ ْد ُخلُواْ ا ْجلنهةَ ولَ هما يـعلَ ِم ه ه ِ
اه ُدواْ ِمن ُكم ويَـ ْعلَم ال ه ِ
ين" [سورة آل عمران
ين َج َ
َ َ َْ
َ ْ ْ
صاب ِر َ
اَّللُ الذ َ
َْ َ
ِ
ِ
 ، ]142/3وقال سبحانه" :ولَنَـ ْبـلُونه ُكم َح هىت نَـ ْعلَم الْم َجاه ِدين من ُكم وال ه ِ
ارُك ْم"
َ َ ْ
َ َْ
َ ُ
صاب ِر َ
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َ
[سورة حممد  ، ]31/47وغريها كثري من آايت القرآن الكرمي اليت يذكر هللا فيها هذه احلقيقة اليت

قد تغيب عن اإلنسان ويغفل عنها ،وأكدها النيب -صلى هللا عليه وسلم -أبقواله ،ومن ذلك قوله
عليه الصالة والسالم كما يف املسند ( )1555وصحيح ابن حبان ( )2921 ،2900وغريمها بسند
صحيح عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال( :اي رسول هللا من أشد الناس بالء؟ قال :األنبياء

مث األمثل فاألمثل ،يبتلى العبد على حسب دينه إن كان صلب الدين اشتد بالؤه ،وإن كان يف دينه

رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد حىت يدعه ميشي على األرض وما عليه خطيئة) .

وأخرج الرتمذي ( )2402والبيهقي ( )6345عن جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم" :-يود أهل العافية يوم القيامة حّي يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم

كانت قرضت يف الدنيا ابملقاريض" .وحياته صلى هللا عليه وسلم مليئة بصور االبتالء فمن فقد ّأمه

عمه مث زوجته خدجية ،مث طرده من بلده ،مث صور ال ختفى عليك من صور املعاانة والبالء
وج ّده مث ّ
العظيم ،وقد كان صلى هللا عليه وسلم يوعك كما يوعك رجالن منا ،انظر ما أخرجه البخاري

( )5324من حديث ابن مسعود -رضي هللا عنه ،-وقد فقد أبناءه الذكور كلهم يف حياته ،وكذلك
ثالث من بناته عليه الصالة والسالم .وهكذا حال صحابته وإخوانه من األنبياء واملرسلّي.
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وقد كان نيب هللا أيوب -عليه السالم -غاية يف الصرب وبه يضرب املثل يف ذلك ،وقد ابتاله هللا

بذهاب األهل واملال والولد ومل يبق شيء له ومع ذلك أحسن الذكر والدعاء لربه ،وقال" :إين مسين

الضر وأنت أرحم الرامحّي" [األنبياء  . ]83فعليك أن تتذكر ذلك ال سيما وأنت ترى الناس من
يبتل ببلية ،فعليك أن تدرك أن ذلك ليس خاصاً بك ،وأنه ال يعين أن هللا يكرهك
حولك من منهم مل َ
أو أنه سبحانه انقم عليك على العكس ،فإن هللا إذا أحب عبدا ابتاله مث واجب عليك أن حتسن

الظن بربك ،وتدرك أن ما يقدره هللا على العبد خري له من تقديره لنفسه ،وكم من قدر أصاب العبد
ري له ُك ْم
وكرهه عند وقوعه ّ
سى أَن تَك َْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ٌْ
فتبّي له بعد حّي أنه خري له ،وصدق هللا " َو َع َ
سى أَن ُِحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر له ُك ْم َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن" ([ ، )216سورة البقرة . ]216/2
َو َع َ
مث موضوع االستخارة ذكرت فيه أنك مل تر شيئا بعد الصالة ،وليس من شرط صحة صالة االستخارة
رؤية شيء يف املنام أو غريه ،بل إذا رأيت األمر املستخار من أجله تيسر فهو خرية هللا لك ،وإذا مل

يتيسر فهو من خرية هللا لك .فأنصحك أن تكثر من التوبة واالستغفار مما تكلمت به واعتقدته يف

حق خالقك الرحيم بك وخبلقه الرؤوف الودود سبحانه ،وينبغي عليك أن تتصور أن ما أصابك من
ضر أو فقد حبيب يهون أمام مصائب اآلخرين ممن فقد أهله كلهم ،وأصبح شريدا وحيدا يفرتش
األرض ويلتحف السماء ،مث أليس حالك أحسن من حال من أصبح مشلوال أو مصاابً مبرض عضال،

أو ال ميلك البتة من حطام الدنيا شيئاً؟ ،إن اإلنسان منا إذا رأى مصيبة غريه هانت عليه مصيبته،
وعلم أن هللا حكيم عليم خبري .مث إين أابرك لك ثباتك على الصالة مع ما أصابك؛ ألن هذا هو

الواجب واملتعّي على املسلم أال يدع أمر ربه وطاعته مهما أصابه من بالاي ومصائب ،بل على

العكس العبد يزداد جلوءاً إىل هللا إذا ضاقت به الدنيا وازدادت معاانته منها كما كان يفعل ذلك

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فإن كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة ،مث إين أنصحك بعد هذا

أبمور ومنها:
 -1تذ هكر فضل هللا عليك ابلنعمة اليت أنت فيها ،يف حّي غريك حمروم من أكثرها.

 -2أنصحك بقراءة كتاب تسلية أهل املصائب البن رجب احلنبلي فإنه مفيد يف اببه.

 -3اجلس مع الصاحلّي الطيبّي من أهل العلم ،أو إمام مسجد تراتح له أو شاب صاحل؛ فإهنم
يعينوك على ما أنت فيه.

 -4ال يفرت لسانك من االستغفار والتوبة؛ فإهنما ابب عظيم للرزق والفرج.
 -5إذا تع هذر عليك الزواج وما منعك الصيام من التفكري يف الشهوة فال أبس ابلعادة السرية

للضرورة طاملا أهنا ستمنعك من الوقوع يف الزان ،على أن تعجل ابلزواج ولو ابليسري مما معك ،وتذ هكر
أن ثالثة حق على هللا أن يعينهم ومنهم طالب النكاح.

 -6احضر جمالس الذكر والوعظ والعلم؛ فإهنا تغسل أدران النفوس والقلوب.

 -7أكثر من سؤال هللا الثبات على دينه وردد ما كان يردده املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -من
قوله" :اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك" أخرجه ابن حبان ( ، )943وغريه من حديث النواس
بن مسعان -رضي هللا عنه.-
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 -8أكثر من الفأل احلسن فإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -كان يعجبه الفأل ،وهللا عند ظن عبده
به.
 -9الدنيا ال زالت خبري وإبمكانك استدراك ما فاتك ،وتذ ّكر أن مرضى فيهم صور من العجز الكبري

جتاوزوا حمنتهم ابهلمة والعزم ،وتغلّبوا على مأساهتم ومعاانهتم بشق احلياة من جديد ،وانتصروا على
حاهلم البئيس بعون من هللا وتوفيقه ،ويف ظين أنك متلك الكثري من اإلمكانيات واهلمة العالية اليت
ستعينك على التغلب على مأساتك.

 ولك مين الدعاء يف ظهر الغيب ،وهللا معك وهو املسؤول أن يوفقك ويفتح عليك وييسر أمركويشرح صدرك ويثبتك على دينه .والسالم عليكم.
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يزعم أننا نعبد احلجر األسود ،فكيف أقنعه؟!
اجمليب خالد بن عبد العزيز السيف
(عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية) .

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/02/10هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :أثناء مناقشيت مع زميل غري مسلم سألين :ملاذا يعبد املسلمون حجراً أسود حيفظونه
يف الكعبة ويتفاخرون بلمسه ،فلم يقتنع أبننا نعبد هللا الواحد األحد ،حيث إنه يقول إننا نتوجه إىل

هذا احلجر ابلعبادة ,فكيف أشرح له؟ أفيدوان أفادكم هللا ،علماً أبنه ال يعتقد بوجود هللا ،وال ميكنين

أن أقنعه ابلقرآن الكرمي؛ ألنه ال يصدق ابهلل وال ابلقرآن.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد:
من أصول احلوار واملناقشة مع من ال يؤمن ابإلسالم سواء كان يتبع أداين كتابية أو غري كتابية ،أو ال

يتبع ديناً أصالً؛ أال يُناقش يف اجلزئيات والفرعيات ،ألن النقاش فيها يضيع الوقت وال جيلب فائدة
تُذكر ،واألصل يف ذلك البداءة يف األصول الكلية ،فمثالً عند مناقشة اليهود والنصارى األفضل

البداءة ابلقضااي األساسية يف هذه األداين كنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وختم النبوة به ،ومسائل

ألوهية املسيح والكتاب املقدس ،ومثل ذلك من األصول الكلية يف هذه األداين ،وأيضاً األداين غري
السماوية مثل البوذية واهلندوسية حياورون يف أصول دينهم ،كأصل بوذا وأصل اهلندوسية وآهلتهم

وغريها.

أما إذا كان احملاج ال يؤمن ابهلل أصالً فاألوىل أن يُبدأ فيه يف األصل وهو إثبات وجود هللا ومناقشته،
فيه فإذا أثبت وجود هللا ينتقل إىل املرحلة الثانية ،وهو أثبات أن هذا اإلله ملا خلق اخللق مل يرتكهم

مهالً بل أرشدهم إىل الطريق الصحيح وذلك بوساطة رسل وأنبياء ،وهؤالء األنبياء كان مصداق

نبوهتم إتياهنم ابملعجزات اخلارقة جملرى الطبيعة اليت تبّي أهنم أنبياء ،ومعجزاهتم حفظتها البشرية من
أقدم العصور ،ومن هؤالء األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم ،الذي أتى ابلدين اإلسالمي .وهذه
األدلة كلها عقلية تنفع مع من ال يؤمن ابلقرآن.

أما ما ذكرت من اعتقاد زميلك من أن املسلمّي يعبدون احلجر األسود فهذه دعوى ال تقبل إال

ابلدليل ،وعلى املدعي أن أييت ابلدليل وإال سقطت دعواه ـ إن كان املدعي موضوعياً ـ وهذا الدليل

جيب أن يكون من كتب املسلمّي ومن مراجعهم العلمية املعتربة ،وأما االدعاء فمن السهولة أن يدعي
أحد على أي أحد أنواعاً من األقوال الكاذبة ،ولكن يبقى احملك األساسي هو اإلثبات والتوثيق.

أما ما يعتقده املسلمون يف احلجر األسود حقيقة فكما جاء عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-
يف صحيح مسلم ( )1210من حديث عبد هللا بن سرجس قال( :رأيت عمر بن اخلطاب يقبِّل

احلجر األسود ويقول :وهللا إين أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " .فاملسلمون ال يعبدون احلجر ،وال يقبلونه لكونه شيئاً آخر؛ بل امتثاالً
لسنة من يعتقدون أنه نيب ،وأنه صادق من عند هللا.
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ماذا يفعل املظلوم؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/01/28هـ

السؤال

السالم عليكم.

إذا وقع ظلم كبري على شخص ،وأهينت كرامته ،وذلهه شخص آخر ،ومن املمكن له االنتقام ،ولكن

سيعاقب على انتقامه ،مع العلم أنه منحط نفسيًّا حىت املوت ،فما السبيل؟ وما هي األدعية
املستجابة -إبذن هللا -على الظامل؟ أفيدوين بواقعية ودقهة .وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل قاضي احلاجات ،ومفرج الكرابت ،وجميب الدعوات ،انصر املظلومّي ،وخاذل الظاملّي،

وهو القوي العزيز ،والصالة والسالم على إمام املرسلّي ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما
بعد:

إىل األخ السائل - :سلمه هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اعلم -أخي الكرمي -أن الظلم داء خطري ،يعصف ابلظامل قبل املظلوم ،وينذر ابخلراب احملتوم ،وهلذا
قيل :إن الظلم مرتعة وخيم ،وقال بعضهم:

ال أيمن الدهر ذو بغي ولو ملكاً *** جنوده ضاق عنها السهل واجلبل

حرمه على نفسه؛ فقال عز من قائل -سبحانه -يف
ومن بشاعة الظلم أن اجلبار -جل جاللهّ -

احلديث القدسي" :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا " ...

أخرجه مسلم [ ]2577من حديث أيب ذر -رضي هللا عنه ،-فالظلم من كبائر الذنوب ،ومن أشنع
احملرمات وأبشعها ،ما أحله دين من األداين ،ومل تقره شريعة من الشرائع ،ومل يبحه عرف من

األعراف؛ ألن عاقبته وخيمة يف الدنيا قبل اآلخرة ،فالظلم سبب لنزول النقم ،وسلب النعم ،ومدعاة

للمحق والبغض من الرب جل جالله.

وخلطورة هذا الشر املستطري ،وشناعة آاثره ،وبشاعة نتائجه ،وخبث مثاره ،مل ميهل الرب -جل
وعال -فاعله إىل الدار اآلخرة ليذيقه اهلوان العظيم ،والعذاب األليم ،والنكال املبّي ،بل يعجل له
العقوبة والعذاب يف الدنيا ،ويريه شر ما جنت يداه ليشفي صدور قوم مظلومّي مقهورين ،فوضوا

األمر إىل رب العاملّي.

قال صلى هللا عليه وسلم" :ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا ،مع ما

يدخره له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم" أخرجه أبو داود ( ، )4902والرتمذي (، )2511
وابن ماجة ( )4211من حديث أيب بكرة -رضي هللا عنه .-والبغي هو الظلم.
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فالظامل خاسر مغبون؛ ألن هللا هو الذي يقتص منه ،فمهما أويت الظامل من قوة وجربوت ،فهذا كله ال
مينعه من عقاب هللا جل وعال " وال حتسَب هللا غافالً عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص

فيه األبصار* مهطعّي مقنعي رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدهتم هواء" [إبراهيم، ]43-42 :

وقد تواترت األدلة من الكتاب والسنة على حترمي الظلم والتحذير منه والنهي عنه ،وبيان عواقبه
الوخيمة ،فمن ذلك قوله تعاىل" :والظاملون ما هلم من ويل وال نصري" [الشورى ]8 :وقال تعاىل" :ما

للظاملّي من محيم وال شفيع يطاع" ،وقال تعاىل" :إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا أيكلون يف

بطوهنم انراً ويصلون سعرياً" [النساء ، ]10 :وقال صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا ميلي للظامل ،فإذا

أخذه مل يفلته مث قرأ( :وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد) [هود:

 ]102احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري ( )4686واللفظ له ،ومسلم ( )2583من حديث أيب
موسى األشعري -رضي هللا عنه -واآلايت واألحاديث يف بيان عاقبة الظلم والتحذير منه ،والنهي
عنه كثرية ،لكن فيما ذكر كفاية ملن أراد اهلداية ،فماذا جيب على املظلوم فعله؟.

ينبغي للمظلوم أن يفوض أمره إىل هللا ويقول" :وأفوض أمري إىل هللا إن هللا بصري ابلعباد" [غافر:
 ، ]44ويكثر من قوله" :حسبنا هللا ونعم الوكيل" [آل عمران ، ]173 :وعليه أن يكثر من الدعاء
على من ظلمه ويبشر ابخلري؛ فقد أخذ اجلبار -جل جالله -إبجابة دعوة املظلوم؛ قال صلى هللا

عليه وسلم" :اتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبّي هللا حجاب" متفق عليه .أخرجه البخاري

( ، )1496ومسلم ( )19من حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما.-

وقال صلى هللا عليه وسلم" :ثالثة ال ترد دعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم حىت يفطر ،ودعوة

املظلومُ ،حتمل على الغمام ،وتفتح هلا أبواب السماء ،ويقول الرب  -عز وجل" :-وعزيت ألنصرنك
ولو بعد حّي"أخرجه أمحد يف املسند ( )7983من حديث أيب هريرة -رضي هللا عنه ،-وصدق من

قال:

ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً *** فالظلم آخره أيتيك ابلندم
تنام عيناك واملظلوم منتبه *** يدعو عليك وعّي هللا مل تنم

على املظلوم أن يستعّي على الظامل بسهام الليل ،فما هي سهام الليل؟ إهنا الدعاء ..وقف أحد
الرعية أمام أحد الطغاة ،وقد أوقع عليه ظلماً شديداً ،فقال الرجل للطاغية ألستعّي عليك بسهام
الليل! قال الطاغية :ما سهام الليل؟ قال الرجل :الدعاء.

()171/20

فيا أيها املظلوم أبشر بنصر هللا لك يف الدنيا قبل اآلخرة ،وقبل أن أغادر هذا املقام أود أن أمهس يف
أذن كل ظامل ببعض الكلمات؛ لعله يرجع عن ظلمه ،ويقف عند حده ،أيها الظامل! احذر أن أتيت يوم

القيامة مفلساً ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أتدرون من املفلس؟ قالوا :املفلس فينا ما ال درهم له وال

متاع ،قال صلى هللا عليه وسلم :املفلس من أميت من أييت يوم القيامة ومعه صالة وزكاة وصيام،

ولكن قد شتم هذا ،وسفك دم هذا ،وأكل مال هذا ،وظلم هذا ،فيأخذ هذا من حسناته ،وهذا من
حسناته ،وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ،وبقي عليه شيء أخذت من سيئات من ظلمهم

فطرحت على سيئاته مث طرح يف النار" أخرجه مسلم ( )2581وغريه من حديث أيب هريرة -رضي

هللا عنه ،-فاحذر اي مسكّي من انر تلظى ال يصالها إال األشقى .فما هو احلل إذاً؟ قال صلى هللا
وسلم" :من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه ،أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون

دينار وال درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل يكن له حسنات أخذ من
ٌ

سيئات صاحبه فحمل عليه" أخرجه البخاري ( . )2449وعلى املظلوم أن يقرأ اآلايت واألحاديث
والقصص اليت جاءت يف هناية الظاملّي؛ لكي يكون على يقّي أبن هللا سيأخذ له حبقه ،ومن أفضل ما

كتب يف ذلك كتاب (اجلزاء من جنس العمل) للشيخ العفايف.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كيف أحب يف هللا

اجمليب د .عبد هللا بركات

وكيل كلية الدعوة جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/01/26هـ
السؤال

أرجو من فضيلتكم ضرب بعض الشواهد ابألدلة عن كيفية احلب يف هللا ،وابلذات للمستقيمّي على

شرع هللا؛ ألن منهم من يدخل عليه الشيطان من هذا الشيء وخاصة الذي اتب؛ ألنه ال يعرف كيف
يتعامل مع هذا احلب الصايف النقي الطاهر.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فأسأل هللا أبمسائه وصفاته أن يرزقنا حبّه وحب من حيبه ،وحب عمل يقربنا إىل حبه .آمّي.

 -1أخي الكرمي ،اعلم -يرمحين هللا وإايك -أن احلب يف هللا ال يزيد ابلرب ،وال ينقص ابجلفاء ،وعليه
فليس من احلب يف هللا أية عالقة فيها التبادل واحدة مقابل واحدة؛ إذ ليس الواصل ابملكافئ.

ولعل املثال احلي يف قصة مسطح مع الص ّديق رضي هللا عنه ،وأمر هللا فيها كما ورد يف سورة النور
(وال أيتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكّي واملهاجرين يف سبيل هللا -

وليعفوا وليصفحوا". . .اآلية [النور. ]22:

يوصل
 -2احلب يف هللا ال يتعدى حدود هللا ،فليس فيه عالقة جسدية بّي ذكر وأنثى .وال حىت ما ّ
إليها .وإمنا حب خري ودفع شر يف إطار من دين وخلق قومي.

 -3احلب يف هللا إيثار ابخلري على النفس ولو كان هبا خصاصة ،ولعل فيما ورد بشأن األنصار وحبّهم
للمهاجرين املثل احلي لذلك كما ورد يف سورة احلشر" :والذين تبو ءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون
من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة"

اآلية [احلشر.... ]9:

فابذل من اخلري ملن أحببته يف هللا ابلقدر الذي حتبه لنفسك ،وهذا هو احلد األدىن ،أو ق ّدمه على

نفسك ابتغاء مرضاة هللا وهذا ح ّدك األعلى ،وحقق هذا البعد يف دفع املضار ،دون جتاوز حلدود هللا
أو تفريط يف إقامتها ،والتزام حقوق األخ املسلم على أخيه من أوليات مقام احلب يف هللا تعاىل وهللا
املستعان .وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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اتئه يف صحراء الفكر
اجمليب د .حسن احلميد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاً-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/01/14هـ
السؤال

السالم عليكم.
بعد التحية أورد لكم رساليت هذه بكالم أرقين كثرياً ًُ ال أعرف حقيقة ما أقول ،ولكن سأروي لكم

جزءاً من قصيت علها تفي ابلغرض :كنت عضواً يف إحدى حلق القرآن الكرمي املنتشرة يف ذلك

الوقت ،وحفظت القرآن كغريي من الطالب ،وكنت يف تلك الفرتة أقرأ يف بعض الكتب مثل مدارج

السالكّي واألجرومية والرسائل واألصول يف علم األصول والظالل ،فنهرين مدرس احللقة يف ذلك

الوقت ،وقال إن مثل هذه الكتب يصعب عليك فهمها ،واحلقيقة مل يكن لذلك اخلالف أن يفسد ما
بيننا من قضية ،فقد رحلت إىل إحدى املدن ألكمل دراسيت ،وختصصت يف األدب وال أخفيكم سراً

فقد أاتح يل هذا التخصص التعرف على آداب اللغات األخرى ،فتعلمت اثنتّي منها وأتقنتهما،

وبدأت القراءة فيها ،فقرأت يف شىت العلوم يف األدب واللغة واألداين والفلسفة وتعمقت يف تلك
األخرية ،فقرأت آلابئهم (سرتر) يف الوجودية ،وأرسطو وإشكاالته التقليدية والبنيوية ،وتعرفت على

الفلسفة العربية كاإلمام الغزايل وأجيال الفالسفة األندلسيّي مث مقوالهتم يف اإلحالل والرتقي ،وهنا
بدأت مشكليت ،قرأت يف الصوفية الشيء الكثري ،واألشعرية ،واألمساء والصفات ،حىت إين أحس

بظلمة يف قليب ،دائماً أحس ابهلم ،ال أكف عن البكاء طوال الليل أان  -بكل اختصار -اتئه ،ولكين
من جانب آخر أحس أين أملك مقدرة على حتليل األشياء تكونت وترسبت من تلك القراءات،

ويعرتف هبا اجلميع ال سيما الذين اطلعوا على أطروحايت األدبية ،عرفت أن احلكمة ضالة املؤمن،

ولكين أعرتف أنين لست مؤمناً ،وأنظر إىل طرق إخواننا الذين حياولون صريف عن هذه املواضيع،
فأراها وهي حتمل كثرياً من السطحية ،وأرى براجمهم وما حتويها من ختلُّف ،ولكين -مثل ما أوردت

أعتقد أين أيضاً شطحت عن الطريق قليالً .أرجو أن تساعدوين.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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فلعلك قد أوتيت قدراً من الذكاء والطموح فوق ما كان يتصوره أستاذك يف احللقة ،ولعل أستاذك

أيضاً مل يكن لديه من سعة األفق ما ميكنه من تفهم تطلعاتك ..وهذا حيصل لعدد من الطالب .لكن

خيتلفون يف التعامل مع هذه احلالة ،فمنهم من يكمل نفسه بطريقته اخلاصة ،ويبقى حمافظاً على

أوليّات الرتبية وأدبياهتا ،حيفظ لألستاذ املريب الو ّد ،ويعرتف له ابلفضل ،حىت ولو أصبح التلميذ

شيخاً ،واملريب الشيخ طالب علم يف حلقته .وقد يوجد بّي الطالب من يقلل من شأن مربيه حبجة قلة
علمه أو حمدودية قدراته ،أو لكونه أخطأ يف حقه مرة أو مرات! وقد يتجاوز به األمر حد الشعور

ابلندية واملساواة إىل مرحلة االستعالء والشعور ابلفوقية ،وهذا املسلك ينتهي بصاحبه غالباً إىل نوع
من نكران اجلميل ،ورمبا إىل الذم ونسبة ما آل إليه أمر الطالب من نقص إىل مسلك شيخه ومربيه،

غلو يف
وما ظفر من معرفة وتفوق إىل ذاته ونفسه وجهده ،بل إىل بعده عن شيخه ومربيه ،وهذا ّ

اجلحود ،وغرور يف النفس ال تسلم من عواقبه غالباً ،وقد ميعن األخ يف اهلروب من واقعه السابق؛

ضل أنواعاً من السلوك
حبجة البعد عن معوقات االنطالق فيعاقب نفسه من حيث ال يشعر ،ورمبا ف ّ

املنحرف بغية التخلص من شبح التعلُّق ابملاضي ،ولو أنه ف هكر ملياً ،وق ّدر العواقب ،لنظر إىل كل
يعرض ثوابت التدين
مرحلة مبا يناسبها ،وحاول التخلص من سلبياهتا واإلفادة من إجيابياهتا ،ومل ّ
وأصل االلتزام للمقامرة فإنه رأس املال ،وليس من العقل املقامرة به ،بل تنميته وزكاته.

أخي الكرمي ،إن املعرفة مبذولة للجميع ،أيخذون منها بقدر ما مينحوهنا وبقدر ما تؤهلهم ملكاهتم،
ولكن الشأن يف املعرفة اهلادفة اإلجيابية ،اليت تساعد يف بناء شخصية متوازنة ،واليت تبىن على قاعدة
من التدبر الواعي ،والوعي املنضبط .أما املعرفة اليت تتجه بصاحبها إىل القلق أو الشك ،أو التحلل

من الضوابط األخالقية ،وكلما أمعن فيها ازداد بُعداَ ًُ عن األهداف اليت يفرتض أنه طلب املعرفة

ألجلها ،حبيث يتمىن أن يعود إىل نقطة الصفر ،ليستعيد ثقته بنفسه ،وهدوئه ،وإميانه البسيط ،وأن

يدفع مثناً لذلك كل مكتسباته اجلديدة ،مبا فيها ألقاب املديح ،وإعجاب اآلخر ..إن هذه معرفة
عقيمة ال بركة فيها ،كريح ٍ
عاد اليت ما تذر من شيء إال جعلته كالرميم ،ولعل يف حكاية املرأة العجوز
وجواهبا ملن قال هلا بفخر :أن فالانً  -أحد الفالسفة  -أحصى ألف دليل على وجود هللا .قالت :اي
هذا لو مل يكن عنده ألف شك ملا احتاج إىل ألف دليل!.

إن القراءة الواعية يف أبواب املعرفة املختلفة تغين عن االرمتاء يف أحضان كتب الفلسفة وأسفار علم
الكالم ،وما أحسن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن علم الكالم :ال حيتاج إليه الذكي ،وال يستفيد

منه البليد.
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إين أدعوك إىل الرجوع القهقري شيئاً حىت تضع حداً هلذا التيه الذي أوصلتك إليه هذه املعرفة

العقيم .ارجع إىل القرآن الكرمي ،اقرأه هبدوء وأتمل ،واقرأ يف سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،وما
أشكل عليك فراجع كتب التفسري والشروح ..استفد من خمزون املعرفة املشوش لديك يف تطوير

أسلوب الفهم .واعرتف بشجاعة أنك بقدر ما كسبت املعرفة خسرت نفسك ،فكأنك خسرت

االثنّي معاً ألن هذه املعرفة صارت شيئاً تدفع مثنه ،بدالً من االستمتاع هبا.

أعد النظر يف أصحابك وندمائك ،وأغلب الظن أنك إما منقطع عن األصدقاء ،أو متخري ألصدقاء
على شاكلتك يف التفكري ،وهؤالء يصعب عليك التصحيح معهم ،فتخري جلساء جيمعون بّي

االستقامة شاكلتك وهدوء النفس وسالمة التدين.

وما تعانيه من شكوك هو مثرة طبيعية إلقحام العقل يف غري جماله ،واستحسان طرائق الفالسفة

واملتكلمّي الشكاك الذين جتاوزوا ابلعقل قدره حبجة املعرفة ،حىت بلغ ببعضهم أن أصبح الشك

واإلحلاد ،واحللول ،والفوضى الفكرية  ...أصبح كل ذلك ثقافة!! فأنت قد مسحت لنفسك  -حتت
ظروف معينة  -أن تكون مقلداً هلم دون أدىن خصوصية لنفسك.

وأقرب خمرج للنجاة أن تتذكر ما قيل يف ذم التقليد ،ولعلك قد جلأت إليهم فراراً من تقليد شيخك
ومربيك ،ففرت من النقيض إىل النقيض.

وأخرياً أقول لك :توقف فوراً ،وتذكر قيمة احلياة واملعرفة وهناية األشياء وبداايهتا ،وحكمة اخلالق

وقدرته وآاثر أمسائه وصفاته .وال تسمح لنفسك بتفوق غري طبيعي ،واعلم أنك سائر إىل هللا وافد

عليه ،فأحسن وفادتك.

وإمنا املرء حديث بعده ،فكن حديثاً حسناً ملن روى ،وطوىب ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه.

وال جتعل املعرفة اليت هي وسيلة هادمة للغاية اليت هي اإلميان والسعادة يف الدارين ،فتكون كمن بىن

قصراً وهدم مصراً.
ونور بصريتك.
وفقك هللا ّ
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أعيدوا يل األمل يف احلياة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1426/01/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أان أخشى املوت وما بعد املوت ،مع العلم أنين يف عمل اخلري وتقوى هللا ،لقد فقدت والدي ،وبعده

بنيت يف مدة شهرين ،مما زاد يقيين أبن احلياة متر بسرعة ،وأن احلياة احلقيقية هي اليت بعد املوت،
فأرجو أن تدلين على كتاب يعيد يل األمل يف احلياة ،ومينحين التوازن بّي العمل للدنيا والعمل

لآلخرة .وجزاكم هللا كل خري.
اجلواب

األخ الكرمي- /سلمه هللا ورعاه -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد :فنشكر لك مراسلتك لنا
على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.
واجلواب على ما سألت كالتايل:

أوال -أوصيك ابلصرب واالحتساب ،فإن املوت حق على كل نفس ،وقد قال هللا -تعاىلُ " :-ك ُّل
ِ ِ
ِ
نَـ ْف ٍ ِ
از َوما
ِح َع ِن النها ِر َوأُ ْد ِخ َل ا ْجلَنهةَ فَـ َق ْد فَ َ
س َذآئ َقةُ ال َْم ْوت َوإِ همنَا تُـ َوفهـ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
ا ْحلَيَاةُ ُّ
اع الْغُ ُروِر" [سورة آل عمران ، ]185:وذكر نفسك مبصيبة فقد النيب -عليه
الدنْـيَا إِاله َمتَ ُ

الصالة والسالم -فإهنا أعظم مصيبة ،مث قل هذا الدعاء الذي وجه به النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ِِ
اجعو َن" الله ُه هم أْجرِين ِيف م ِ
ِ ِ
يف قوله " :من أَصابـ ْتهُ م ِ
ال َك َما أ ََم َر ه
صيبَ ِيت
صيبَةٌ فَـ َق َ
اَّللُ "إِ هان هَّلل َوإِ هان إِلَْيه َر ُ
ُ
َْ ََ ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ريا ِم ْنـ َها إِهال فَـ َع َل ه
ك بِه " موطأ اإلمام مالك كتاب اجلنائز ابب جامع احلسبة يف
اَّللُ َذل َ
َوأَ ْعق ْب ِين َخ ْ ً
املصيبة ( )558ومسلم (. )918

اثنياً -يف تصوري أنك ال زلت حديث عهد ابملصيبة ،وليس من السهل النسيان يف هذه الفرتة،

ولذلك أقرتح عليك أن جتعل الوقت هو الكفيل بتخفيف حدة هذا التفكري لديك ،وإن كنت أقرتح

عليك أال جتلس وحدك ما استطعت إىل ذلك سبيال ،وأن تشغل وقتك ابملفيد النافع كلما تيسر لك
األمر؛ ألن يف االنشغال سلوة ومدعاة للنسيان.

اثلثاً -حاول أن تذكر نفسك مآسي غريك من املسلمّي الذين فقدوا األهل واملال والوطن واألمن،
وال زالوا يتجرعون ألواان من األسى واملعاانة وامحد هللا كثرياً أنك أحسن من غريك بكثري.
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رابعاً -أكثر من اللجوء إىل هللا أن يصرف عنك اهلم والغم وأن ميأل قلبك سكوان وطمأنينة ورضا
ك ِم ْن ا ْهلَِّم َوا ْحلََز ِن َوال َْع ْج ِز َوالْ َكس ِل َوالْبُ ْخ ِل َوا ْجلُْ ِ
ضلَ ِع
َب َو َ
َعوذُ بِ َ
وعليك هبذا الدعاء( :الله ُه هم إِِّين أ ُ
َ
الدهيْ ِن َوغَلَبَ ِة ِّ
الر َجا ِل) صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري ابب من غزا بصيب للخدمة (، )2893
َح ًدا قَ ُّ
ط َه ٌّم َوَال
َص َ
وهذا الدعاء الذي يقول فيه الرسول الكرمي -عليه الصالة والسالمَ " :-ما أ َ
اب أ َ
ك َان ِ
صيَ ِيت بِيَ ِد َك َم ٍ
ضا ُؤ َك
َح َز ٌن فَـ َق َ
ك َع ْد ٌل ِ ه
اض ِ ه
يف قَ َ
ْم َ
ال الله ُه هم إِِّين َع ْب ُد َك َوابْ ُن َع ْب ِد َك َوابْ ُن أ ََمتِ َ
يف ُحك ُ
ك َمسهي َ ِ ِ
ك أ َْو
ك أ َْو أَنْـ َزلْتَهُ ِيف كِتَابِ َ
َح ًدا ِم ْن َخل ِْق َ
سَ
َسأَلُ َ
اس ٍم ُه َو لَ َ ْ
ك بِ ُك ِّل ْ
أْ
ك أ َْو َعله ْمتَهُ أ َ
ت به نَـ ْف َ
ت بِ ِه ِيف ِعل ِْم الْغَي ِ ِ
ِ
اب َِمهّي
استَأْثَـ ْر َ
ْ
ْ
ص ْد ِري َوج َال َء ُح ْزِين َو َذ َه َ
ور َ
ب ع ْن َد َك أَ ْن َجتْ َع َل الْ ُق ْرآ َن َربِ َ
يع قَـلِْيب َونُ َ
ول هِ
اَّلل َمهههُ وح ْزنَهُ وأَب َدلَهُ م َكانَهُ فَـرجا قَ َ ِ
ِ
ال بَـلَى يَـ ْنـبَ ِغي
اَّلل أ ََال نَـتَـ َعله ُم َها؟ فَـ َق َ
يل َاي َر ُس َ
ًَ
ب هُ َ ُ َ ْ َ
إ هال أَ ْذ َه َ
ال فَق َ

لِ َم ْن َِمس َع َها أَ ْن يَـتَـ َعله َم َها"مسند اإلمام أمحد بن حنبل مسند عبد هللا بن مسعود -رضى هللا تعاىل عنه-
(. )3712

وهللا معك وهو املسؤول أن يوفقك لكل خري ويصرف عنك كل شر إنه جواد كرمي.
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مل أجد لدعائي أثراً
اجمليب حممد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1426/01/04هـ
السؤال

السالم عليكم.
أان حبمد هللا إنسانة مسلمة ،أصلي وأصوم ،ودائماً أكمل فروض هللا ،وأعيش مع زوجي على احللوة

واملرة ،مشكليت أين أحس دائماً أن كل شيء مسدود يف وجهي ،وحىت احلاجة اليت قريبة مين أشعر
أبهنا بعيدة عين ،ودائماً أدعو وأدعو ،وأشعر أن هللا ال يستجيب دعائي ،ملاذا ال يستجيب هللا

دعائي؟ هل هذا من عمل السحر؟ وهل فك التبيعه أو إبطال السحر حالل أم حرام؟ السالم

عليكم.
اجلواب

امحدي هللا أنك مسلمة تصومّي وتصلّي ،وتؤدين الفرائض.

وعليك مع ذلك أن حتسين الظن بربك؛ ألن هللا  -عز وجل  -يقول يف احلديث القدسي الصحيح:
"أان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء" أخرجه أمحد (. )16976

وعليك أن تكوين متفائلة حمسنة الظن بربك بعيدة عن التشاؤم؛ ألن املتشائم  -كما يقول ابن القيم
رمحه هللا  -متعب القلبُ ،منَ هكد الصدر ،كاسف البال ،سيء اخللق ،أشد الناس خوفاً ،وأنكدهم

عيشاً ،وأضيقهم صدراً ،وأحزهنم قلباً.
وكم حرم نفسه بذلك من حظ ،ومنعها من رزق ،وقطع عليها من فائدة.

وعلى العكس من ذلك املتفائل؛ فهو واسع النظرة ،فسيح الصدر ،عايل اهلمة ،موفور النشاط.

ومما يعينك على التحلي ابلتفاؤل ،والسالمة من التطري والتشاؤم ما يلي:

 -1استحضار ضرر الطرية :فهي نقص يف العقل ،وفساد يف التصور ،واحنراف عن سوء الصراط.
وهي موجبة النقباض النفس ،وسوء اخللق ،وفوات اخلري.

وهي من كيد الشيطان ،وختويفه ،ووسوسته ،وإغوائه.

وهي مفسدة للتدبري ،منغصة للعيش ،مسببة للخذالن.
وأعظم من ذلك أن الطرية ابب إىل الشرك؛ إذ هي منازعة هلل يف شرعه وقدره ،وهي مفضية إىل

أبواب الدجل واخلرافة.

فإذا استحضر العاقل ضرر الطرية أقصر عنها ،ومل يعد يلتفت إليها.

 -2اجملاهدة :فقد تكون الطرية مستحكمة يف اإلنسان ،متمكنة من عقله.
وعالج ذلك ابجملاهدة ،وترك االسرتسال مع ما يلقيه الشيطان يف روعه ،وبتكلف ذلك مرة إثر مرة
حىت يزول أثر الطرية من قلبه.

 -3اإلميان ابلقضاء والقدر :وذلك أبن يعلم اإلنسان علم اليقّي أبن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما
أخطأه مل يكن ليصيبه ،وأنه لن يصيبه إال ما كتب له؛ فذلك حيسم مادة الطرية ،ويزيل أثرها من
القلب؛ فمن سلم هلل واستسلم له مل يبق للخوف يف قلبه موضع.

(ويف التسليم -أيضاً -فائدة لطيفة ،وهي أنه إذا سلمها هلل فقد أودعها عنده ،وأحرزها يف حرزه،
عدو ٍ
ابغ عا ٍ
وجعلها حتت كنفه؛ حيث ال تناهلا ي ُد ٍّ
ت) (. )1
عاد ،وال بغي ٍ
 -4إحسان الظن ابهلل :فذلك موجب لراحة القلب ،وطمأنينة النفس ،فاهلل-عز وجل-عند ظن

العبد به؛ فاملؤمن احلق حيسن ظنه بربه ،ويعلم أبنه-عز وجل-ال يقضي قضاء إال وفيه متام العدل،

والرمحة ،واحلكمة؛ فال يتهم ربهه فيما جيريه عليه من أقضيته وأقداره.

وذلك يوجب له استواء احلاالت عنده ،ورضاه مبا خيتار له سيده ،كما يوجب انتظار الفرج ،وترقهبه.
وذلك خيفف محل املشقة ،وال سيما مع قوة الرجاء ،أو القطع ابلفرج؛ فإنه جيد يف حشو البالء من

َرْوح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي األلطاف ،وما هو فرج ُم َع هجل.
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 -5التوكل على هللا  -عز وجل  :-والتوكل يف لسان الشرع إمنا يراد به توجه القلب إىل هللا حال
العمل ،واستمداد املعونة منه ،واالعتماد عليه وحده؛ فذلك سر التوكل وحقيقته.

والشريعة أمرت العامل أبن يكون قلبه مطوايً على سراج من التوكل والتفويض ،والذي حيقق التوكل
هو القيام ابألسباب املأمور هبا؛ فمن عطهلها مل يص هح توكله.

فإذا توكل العبد على ربه ،وسلم له ،وفوض إليه أمره-أمده هللا ابلقوة ،والعزمية ،والصرب ،وصرف عنه

اآلفات اليت هي عُ ْرضةُ اختيار العبد لنفسه ،وأراه من حسن عواقب اختياره له ما مل يكن ليصل إىل
بعضه مبا خيتاره هو لنفسه.

وهذا يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات ،ويفرغ قلبه من التقديرات ،والتدبريات اليت
يصعد منها يف عقبة ،وينزل يف أخرى.

العطف عليه ،واللطف فيه؛ فيصري بّي عطفه ولطفه؛
ومىت صح تفويضه ،ورضاه اكتنفه يف املقدوِر
ُ
فعطفه يقيه ما حيذره ،ولطفه ِّ
يهون عليه ما ق ِّدر له.

ومع هذا فال خروج للعبد عما قدر عليه؛ فلو رضي ابختيار هللا أصابه القدر وهو حممود ،مشكور،

ملطوف به.

وإال جرى عليه القدر وهو مذموم غري ملطوف به.
ت فَـتـوهكل علَى هِ
ِِ
اَّلل إِ هن ه
ّي] (آل عمران. )159 :
اَّللَ ُِحي ُّ
وصدق هللا إذ يقول[ :فَِإ َذا َع َزْم َ َ َ ْ َ
ب ال ُْمتَـ َوّكل َ
-6االستعاذة ابهلل :فالطرية-كما مر-من وساوس الشيطان ،وختويفه.
فإذا استعاذ اإلنسان ابهلل من الشيطان أعاذه هللا منه ،ووقاه من كيده ووسوسته.
ان نَـزغٌ فَاست ِع ْذ ِاب هِ
ِ
َّلل إِنههُ ُهو ال ه ِ
هك ِم ْن ال ه
يم] (فصلت)36 :
[وإِ هما يَـ ْنـ َزغَن َ
ش ْيطَ ِ ْ ْ َ
سم ُ
قال -تعاىلَ :-
َ
يع ال َْعل ُ
.
هذه بعض األمور اليت تعينك على التفاؤل ،وجتنب التشاؤم.

أما شعورك أبن دعاءك ال يستجاب فذلك بسبب تشاؤمك وسوء ظنك.

وإال فما الذي أدراك أن دعاءك مل جيب ،أو ما علمت أن للدعاء شروطاً ،وآداابً ،وأن من أعظمها

إحسان الظن ابهلل ،وانتظار الفرج ،وجتنب االستعجال ،واجلزم يف الدعاء ،والعزم يف املسألة ،واإلحلاح

على هللا  -عز وجل .-
وال ريب أن من البالء على املؤمن أن يدعو فال جياب ،فيكرر الدعاء ،ويبالغ فيه ،وتطول املدة ،فال

أثرا لإلجابة.
يرى ً

ومن هنا جيد الشيطان فرصته ،فيبدأ ابلوسوسة له ،وإساءة ظنه بربه ،وإيقاعه ابالعرتاض على

حكمته.

فينبغي ملن وقعت له هذه احلال أال خيتلج يف قلبه شيء مما يلقيه الشيطان؛ ذلك أن أتخر اإلجابة مع
حكما ابهرةً ،وأسر ًارا بديعة ،لو تدبرها الداعي ملا دار يف َخلَ ِده
املبالغة يف الدعاء حيمل يف طياته ً

تضجر من أتخر اإلجابة.

وفيما يلي ذكر لبعض تلك احلكم واألسرار ،واليت جيمل ابلداعي أن يتدبرها ،وحيسن به أن
يستحضرها.

 -1أن أتخر اإلجابة من البالء الذي حيتاج إىل صرب :فتأخر اإلجابة من االبتالء ،كما أن سرعة

اإلجابة من االبتالء.

":ونَـ ْبـلُوُك ْم ِابل ه
ش ِّر َو ْ
اخلَ ِْري فِ ْتـنَةً َوإِلَْيـنَا تُـ ْر َجعُو َن" [األنبياء. ]35 :
قال  -تعاىل َ -

فاالبتالء ابخلري حيتاج إىل شكر ،واالبتالء ابلشر حيتاج إىل صرب؛ فإايك أن تستطيل زمان البالء،

ض َج َر من كثرة الدعاء؛ فإنك ممتحن ابلبالءُ ،متَـ َعبه ٌد ابلصرب والدعاء.
وتَ ْ
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فال تيأسن من روح هللا وإن طال البالء؛ فإن هللا  -عز وجل  -يبتليك؛ ليبلو أخبارك ،وهل االبتالء

إال اإلعراض وعكس املقاصد؟

قال عمر بن عبد العزيز -رمحه هللا ( :-أصبحت ومايل سرور إال يف انتظار مواقع القدر؛ إن تكن
السراء فعندي الشكر ،وإن تكن الضراء فعندي الصرب) (. )2

 -2أن هللا  -عز وجل  -هو مالك امللك :فله التصرف املطلق ابلعطاء واملنع ،فال راد لفضله ،وال
وم ْن ِعه؛ إن أعطى فبفضل ،وإن منع فبعدل.
معقب حلكمه ،وال اعرتاض على عطائه َ
قال ابن انصر الدين الدمشقي -رمحه هللا ( :-فإنه ليس ألحد مفر عن أمر هللا وقضائه ،وال حميد له

عن حكمه النافذ وابتالئه ،هإان هلل ملكه وعبيده ،يتصرف فينا كما يشاؤه وما يريده) (. )3

رب ،قاهر،
 -3أنه ال حق للمخلوق على اخلالق :فاملخلوق مربوب ،مملوك ،مقهورُ ،م َدبهر ،واخلالق ٌّ
ُم َدبِّر.

واململوك العاقل مطالب أبداء حق املالك ،ويعلم أنه ال جيب على املالك تبليغه ما يهوى؛ فكيف
صر اململوك مث يطلب حقه كامالً مع أنه ال حق له أصالً؟!
يُـ َق ِّ
النظر يف حق هللا على العباد؛ فإن ذلك يورث
قال ابن القيم -رمحه هللا ( :-فمن أنفع ما للقلب ُ
مقت نفسه ،واإلزراء عليها ،وخيلصه من العجب ورؤية العمل ،ويفتح له ابب اخلضوع والذل،

واالنكسار بّي يدي ربه ،واليأس من نفسه ،وأن النجاة ال حتصل إال بعفو هللا ،ومغفرته ،ورمحته؛ فإن
حقه أن يطاع وال يعصى ،وأن يذكر وال ينسى ،وأن يشكر فال يكفر.

فمن نظر يف هذا احلق الذي لربه َعلِم ِعلْم اليقّي أنه غري ٍ
مؤد له كما ينبغي ،وأنه ال يسعه إال العفو
َ َ
واملغفرة ،وأنه إن أحيل على عمله هلك.

فهذا حمل نظر أهل املعرفة ابهلل  -تعاىل  -وبنفوسهم ،وهذا الذي أأيسهم من أنفسهم ،وعلق
رجاءهم كله بعفو هللا ومغفرته) (. )4

مث قال -رمحه هللا ( :-وإذا أتملت حال أكثر الناس وجدهتم بضد ذلك؛ ينظرون يف حقهم على هللا،
وال ينظرون يف حق هللا عليهم.

وحجبت قلوهبم عن معرفته ،وحمبته ،والشوق إىل لقائه ،والتنعم بذكره.
ومن ههنا انقطعوا عن هللاُ ،
وهذا غاية جهل اإلنسان بربه وبنفسه) (. )5

 -4أن هللا  -عز وجل  -له احلكمة البالغة :فال يعطي إال حلكمة ،وال مينع إال حلكمة ،وقد ترى
الشيء مصلحة ظاهرة ،ولكن احلكمة ال تقتضيه؛ فقد خيفى يف احلكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء

تؤذي يف الظاهر يقصد هبا املصلحة؛ فلعل هذا من ذاك.

مث إن هللا  -عز وجل  -له احلكمة البالغة ،فأمساؤه احلسىن وأفعاله متنع نسبة الظلم إليه ،وتقتضي أال
يفعل إال ما هو مطابق للحكمة ،موافق هلا؛ فتأخر اإلجابة قد يكون عّي املصلحة للداعي كما سيأيت

بيانه يف الفقرات التالية.

 -5قد يكون يف حتقق املطلوب زايدة يف الشر :فرمبا حتقق للداعي مطلوبه ،وأجيب له سؤله ،فكان
ذلك سببًا يف زايدة إمث ،أو أتخر عن مرتبة ،أو كان ذلك محالً على األشر والبطر؛ فكان التأخري أو
املنع أصلح.

(وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل هللا الغزو ،فهتف به هاتف :إنك إن غزوت أ ِ
ت ،وإن
ُس ْر َ

ت) (. )6
أسرت تَـنَ ه
ص ْر َ

قال ابن القيم -رمحه هللا ( :-فقضاؤه لعبده املؤمن عطاء وإن كان يف صورة املنع ،ونعمة وإن كان يف
صورة حمنة ،وبالؤه عافية وإن كان يف صورة بلية.
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مالئما
ولكن جلهل العبد وظلمه ال يعد العطاء والنعمة والعافية إال ما التذ به يف العاجل ،وكان ً

لطبعه.

ًّ
وافرا لع هد املنع نعمة ،والبالء رمحة ،وتلذذ ابلبالء أكثر من لذته ابلعافية،
ولو رزق من املعرفة َحظا ً

شكرا من حال الكثرة) (. )7
وتلذذ ابلفقر أكثر من لذته ابلغىن ،وكان يف حال القلة أعظم ً

 -6أن اختيار هللا للعبد خري من اختيار العبد لنفسه :وهذا سر بديع حيسن ابلعبد أن يتفطن له حال
دعائه لربه؛ ذلك أن هللا  -عز وجل  -أحكم احلاكمّي ،وأرحم الرامحّي ،فهو أعلم مبصاحل عباده
منهم ،وأرحم هبم من أنفسهم وآابئهم وأمهاهتم.

وإحساان إليهم ،ولط ًفا هبم.
نظرا منه هلم،
ً
وإذا أنزل هبم ما يكرهون كان ً
خريا هلم من أال ينزل هبم؛ ً
ِ
علما ،وإرادةً ،وعمالً.
ولو ُم ّكنُوا من االختيار ألنفسهم لعجزوا عن القيام مبصاحلهم ً
َحبُّوا أم كرهوا.
لكنه  -عز وجل  -توىل تدبري أمورهم مبوجب علمه ،وعدله ،وحكمته ،ورمحته أ َ
فإذا سلهم العبد هلل ،وأيقن أبن امللك ملكه ،واألمر أمره ،وأنه أرحم به من نفسه  -طاب قلبه،
قض.
قضيت حاجته أو مل تُ َ

وإذا فوض العبد ربه ،ورضي مبا خيتاره له  -أ ََمدهه فيما خيتاره له ابلقوة عليه ،والعزمية ،والصرب،

وصرف عنه اآلفات اليت هي عرضة اختيار العبد لنفسه ،وأراه من حسن عواقب اختياره له ما مل يكن

ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هو لنفسه.
وهذا يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات ،ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبريات اليت يصعد

منها يف عقبة ،وينزل يف أخرى.

ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه ،فلو رضي ابختيار هللا أصابه القدر وهو حممود مشكور

ملطوف به ،وإال جرى عليه القدر وهو مذموم غري ملطوف به.

العطف عليه ،واللطف فيه ،فيصري بّي عطفه ولطفه؛
ومىت صح تفويضه ورضاه اكتنفه يف املقدور
ُ
فعطفه يقيه ما حيذره ،ولطفه يُـ َه ِّون عليه ما قدر له.

قال سفيان الثوري -رمحه هللا ( :-منعه عطاء؛ وذلك أنه مل مينع عن خبل وال عدم ،وإمنا نظر يف خري

اختيارا وحسن نظر) )8( .
العبد فمنعه
ً

 -7أن اإلنسان ال يعلم عاقبة أمره :فرمبا يطلب ما ال َْحيمد عاقبته ،ورمبا كان فيه ضرره ،كمثل طفل
حمموم يطلب احللوى وهي ال تناسبه.

ِ
ري لَ ُك ْم
وعاقبة أمره ،كيف وقد
واملدبر لإلنسان أعلم مبصاحله،
قال":و َعسى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً َو ُه َو َخ ٌْ
َ
سى أَ ْن ُِحتبُّوا َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم" [البقرة. ]216:
َو َع َ
ومن أسرار هذه اآلية أهنا تقتضي من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب األمور ،والرضا مبا يقضيه

عليه؛ ملا يرجوه من حسن العاقبة.

ومن أسرارها أال يقرتح على ربه ،وال يسأله ما ليس له به علم؛ فلعل فيه مض هرتَه وهو ال يعلم؛ فال
خيتار على ربه ،بل يسأله حسن العاقبة فيما خيتار له؛ فال أنفع له من ذلك.

(وهلذا من لطف هللا  -تعاىل  -لعبده أنه رمبا طمحت نفسه لسبب من األسباب الدنيوية ،اليت يظن

كارها ،ومل
هبا إدراك بغيته ،فيعلم هللا أهنا تضره ،وتصده عما ينفعه ،فيحول بينه وبينها ،فيظل العبد ً
ي ْد ِر أن ربه قد لطف به؛ حيث أبقى له األمر النافع ،وصرف عنه األمر الضار) )9( .
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 -8الدخول يف زمرة احملبوبّي هلل  -عز وجل  :-فالذين يدعون رهبم ،ويبتلون بتأخر اإلجابة عنهم
 يدخلون يف زمرة احملبوبّي ،املُ َ ِقوما ابتالهم
ش هرفّي مبحبة رب العاملّي؛ فهو  -سبحانه  -إذا أحب ً
(. )10
وقد جاء يف السنة ما يشري إىل أن االبتالء دليل على حمبة هللا للعبد؛ حيث قال  -عليه الصالة
ِ
ضي فَـلَهُ ِّ
والسالم " :-إِ هن ِعظَ َم ا ْجلََز ِاء َم َع ِعظَِم الْبَ َال ِء َوإِ هن ه
ضا
َح ه
الر َ
اَّللَ إِ َذا أ َ
ب قَـ ْوًما ابْـتَ َال ُه ْم فَ َم ْن َر َ
ط" (. )11
س َخ ُ
َوَم ْن َس ِخ َ
ط فَـلَهُ ال ه
 -9أن املكروه قد أييت ابحملبوب والعكس ابلعكس :فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينًا أن
املكروهات اليت تصيبه ،واحملن اليت تنزل به ،واليت منها أتخر إجابة الدعاء  -أهنا حتمل يف طياهتا
ضرواب من املصاحل واملنافع ال حيصيها علمه ،وال حتيط هبا فكرته.
ً

بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما حيب؛ فعامة مصاحل النفوس يف مكروهاهتا ،كما أن

عامة مضارها وأسباب هلكتها يف حمبوابهتا.

سى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً َوَْجي َع َل ه
اَّللُ فِ ِيه َخ ْرياً َكثِرياً" [النساء. ]19 :
قال  -تعاىل  ":-فَـ َع َ
سى أَ ْن ُِحتبُّوا َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َو ه
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال
وقالَ :
[و َعسى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم َو َع َ
تَـ ْعلَ ُمو َن] [البقرة. ]216 :
فإذا علم العبد أن املكروه قد أييت ابحملبوب ،وأن احملبوب قد أييت ابملكروه  -مل أيمن أن توافيه املضرة
من جانب املسرة ،ومل ييأس أن أتتيه املسرة من جانب املضرة؛ فإن هللا يعلم ما ال يعلمه العبد.

وما أمجل قول من قال:

طي املكاره كامنه ( *** )12كم ٍ
تستقل بشكرها
نعمة ال
ُّ
هلل يف ِّ
ومن قال:

طي احلوادث حمبوب ومكروه *** جتري األمور على حكم القضاء ويف
ِّ
ورمبا ساءين ما كنت أرجوه ( *** )13ورمبا سرين ما كنت أحذره

قال سفيان بن عيينة -رمحه هللا ( :-ما يكره العبد خري له مما حيب؛ ألن ما يكرهه يهيجه للدعاء،
وما حيبه يلهيه) (. )14

وقال ابن انصر الدين الدمشقي -رمحه هللا :-

ف ابلرضا
اقب *** إذا اشتدت البلوى حتَهف ْ
عن هللا قد فاز ال هر ُّ
ضي املر ُ
على الناس ختفى والبالاي مواهب ( *** )15وكم ٍ
نعمة مقرونة ببلية

 -10أتخر اإلجابة سبب لتفقد العبد لنفسه :فقد يكون امتناع اإلجابة آلفة يف الداعي؛ فرمبا كان يف

متلبسا بذنوب مانعة.
مطعومه شبهة ،أو يف قلبه وقت الدعاء غفلة ،أو كان ً

وأتخر اإلجابة قد يبعث الداعي إىل تفقد نفسه ،والنظر يف حاله مع ربه ،فيحصل له من جراء ذلك

احملاسبةُ ،والتوبةُ ،واألوبةُ.
ولو عجلت له دعوته لرمبا غفل عن نفسه ،فظن أنه على خري وهدى ،فأهلكه العجب ،وفاتته هذه
الفائدة.
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 -11قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي :فقد مر بنا عند احلديث عن فضائل الدعاء أن
مثرة الدعاء مضمونة إذا أتى اإلنسان أبسباب اإلجابة ،وسلم من موانعها؛ فالداعي ال خيلو من أن

أثرا لدعائه
يستجاب له دعاؤه فريى أثره يف الدنيا ،أو ال يستجاب له لوجود أحد املوانع ،فال يرى ً

أثرا لإلجابة يف الدنيا وإمنا يؤخر له من األجر مثل دعوته
يف الدنيا ،أو أن يستجاب له ولكن ال يرى ً

أثرا لإلجابة ،ولكن يصرف هللا عنه من السوء مثل
يوم القيامة ،أو أن يستجاب له الدعاء فال يرى ً
دعوته وهو ال يعلم (. )16

إذا تقرر هذا فكيف يستبطئ الداعي اإلجابة طاملا أن الثمرة مضمونة؟ وملاذا ال حيسن العبد ظنه بربه

ويقول :لعله استجيب يل من حيث ال أعلم؟.

 -12قد يكون الدعاء ضعي ًفا فال يقاوم البالء :قال ابن القيم -رمحه هللا ( :-وله ( )17مع البالء

ثالث مقامات:

أحدها :أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

الثاين :أن يكون أضعف من البالء ،فيصاب به العبد ،ولكن قد خيففه وإن كان ضعي ًفا.

الثالث :أن يتقاوما ،ومينع كل واحد منهما صاحبه) (. )18

 -13قد يكون اإلنسان سد طريق اإلجابة ابملعاصي :فلو فتحها ابلتقوى حلصل على مراده؛ فكيف
يستبطئ اإلجابة وقد سد طريقها ابملعاصي؟.

أما علم أن التقوى سبب الراحة ،وأهنا مفتاح كل خري؟
ِ
[وَم ْن يَـت ِهق ه
ب] [التحرمي-2 :
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
أما مسع قوله  -تعاىل َ :-
ث ال َْحيتَس ُ
[وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً] [التحرمي. ]4 :
 ، ]3وقوله  -تعاىل َ :-
أ ََو ما فهم أن العكس ابلعكس؟.

 -14ظهور آاثر أمساء هللا  -تعاىل  :-فمن أمساء هللا  -عز وجل  -املعطي ،املانع ،احلكم ،العدل،
الكرمي ،العليم ،الرب ،الرحيم ،املالك ،احلكيم.

وهذه األمساء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامها ،ومقتضياهتا ،وآاثرها؛ فتأخر اإلجابة من أسباب
ظهور تلك اآلاثر ،واملقتضيات واألحكام.

فقد مينع  -عز وجل  -أح ًدا من الناس؛ حلكمته ،وعدله ،وعلمه.

وقد يعطي برمحته  -عز وجل  ،-وحكمته ،وبره ،وعلمه.

 -15تكميل مراتب العبودية لألولياء :فاهلل  -عز وجل  -حيب أولياءه ،ويريد أن يكمل هلم مراتب
يرتقهوا يف مدارج الكمال ومراتب
العبودية ،فيبتليهم أبنواع من البالء ،ومنها أتخر إجابة الدعاء؛ كي ََ
العبودية؛ (فكمال املخلوق يف حتقيق عبوديته ،وكلما ازداد العبد حتقي ًقا للعبودية ازداد كماله ،وعلت
درجته) )19( .

فأنفع األشياء للعبد على اإلطالق طاعته لربه بظاهره وابطنه ،وأضر األشياء عليه معصيته لربه

بظاهره وابطنه.

خريا له.
فإذا قام بطاعته وعبوديته ً
خملصا له  -فكل ما جيري عليه مما يكرهه يكون ً
ٍ
شر له.
وإذا ختلى عن طاعته وعبوديته  -فكل ما هو فيه من
حمبوب ٌّ
فإذا تدبر العبد ذلك تشاغل مبا هو أنفع له من حصول ما فاته.

هذا ومن تلك العبودايت اليت حتصل من جراء أتخر إجابة الدعاء ما يلي:

أ -انتظار الفرج :فانتظار الفرج من أجل العبودايت وأعظمها ،فكلما اشتد انتظار الفرج كلما
سا به -عز وجل .-
ازدادت ثقة العبد بربه ،فيزداد بذلك قرًاب من هللا ،وأُنْ ً
ولو عجلت له اإلجابة لرمبا فاتته هذه العبودية.
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قال ابن القيم -رمحه هللا ( :-انتظار روح الفرج يعين راحته ،ونسيمه ،ولذته؛ فإن انتظاره ،ومطالعته،
وترقبه خيفف محل املشقة والسيما عند قوة الرجاء ،أو القطع ابلفرج؛ فإنه جيد يف حشو البالء من

روح الفرج ونسيمه وراحته  -ما هو من خفي األلطاف ،وما هو فرج معجل) (. )20

ب -حصول االضطرار واالفتقار إىل هللا :فهذا لب العبادة ومقصودها األعظم؛ فاالفتقار إىل هللا
والتذلل له  -عز وجل  -هو العز الذي ال يدانيه عز.
دون سواه هو عّي الغىن،
ُ

مث إن حاجة اإلنسان بل ضرورته إىل االفتقار واالضطرار إىل هللا  -ال تدانيها حاجة أو ضرورة.
ولو أجيب دعاؤه مباشرة لرمبا أصابه التيه ابلنفس ،واإلدالل على هللا ابلعمل ،ولرمبا شعر ابلغىن عن

هللا  -تبارك وتعاىل .-

وبذلك خيرج العبد عن وصفه الذي ال ينفك عنه ،والذي فيه مجاله وكماله أال وهو افتقاره إىل ربه.
دائما إىل هللا من كل وجه؛ من جهة أنه
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا ( :-والعبد هو فقري ً

صلُح حال العبد إال بعبادته.
معبوده ،وأنه مستعانه ،فال أييت ابلنعم إال هو ،وال يَ ْ

دائما إىل الغفور الرحيم؛
وهو مذنب ً -
دائما فقري مذنب؛ فيحتاج ً
أيضا  -ال بد له من الذنوب فهو ً
دائما بّي إنعام ربه
الغفور الذي يغفر ذنوبه ،والرحيم الذي يرمحه فينعم عليه ،وحيسن إليه؛ فهو ً

وذنوب نفسه) (. )21

جـ -حصول عبودية الرضا( :فالرضا ابب هللا األعظم ،وجنة الدنيا ،وبستان العارفّي) (. )22
فمن رضي عن هللا وابهلل رضي هللا عنه وأرضاه؛ فاملؤمن حّي تنزل به النازلة يدعو ربه ،ويبالغ يف
ٍ
حينئذ يف قلبه ،فإن كان راضيًا ابألقدار ،غري
أثرا لإلجابة ،فإذا قارب اليأس نُ ِظ َر
ذلك ،فال يرى ً
قنوط من فضل هللا فالغالب تعجيل اإلجابة؛ فهناك يصلح اإلميان ،ويهزم الشيطان ،وتتبّي مقادير
الرجال.

ول واله ِذين آمنوا معه مىت نَصر هِ
اَّلل أَال إِ هن
[ح هىت يَـ ُق َ
وقد أشري إىل هذا يف قوله  -تعاىل َ :-
ول ال هر ُس ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
نَصر هِ
يب] [البقرة. ]214 :
اَّلل قَ ِر ٌ
َْ
وكذلك جرى ليعقوب  -عليه السالم  -مع أوالده كما مر قريبًا.
أما االعرتاض وقلة الرضا عن هللا فخروج عن صفة العبودية.

قال بعضهم( :ارض عن هللا يف مجيع ما يفعله بك؛ فإنه ما منعك إال ليعطيك ،وال ابتالك إال

ليعافيك ،وال أمرضك إال ليشفيك ،وال أماتك إال ليحييك؛ فإايك أن تفارق الرضا عنه طرفة عّي،
فتسقط من عينه) (. )1

قال ابن انصر الدين الدمشقي -رمحه هللا :-

ملؤمن واثق ابهلل ال الهي *** جيري القضاءُ وفيه اخلري انفلة

يف احلالتّي يقول احلمد هلل ( *** )24إن جاءه فرح أو انبه ترح

د -االنكسار بّي يدي جبار السماوات واألرض :فاهلل  -عز وجل  -حيب املنكسرين بّي يديه،
فيدنيهم ،ويقرب منهم ،بل هو  -عز وجل  -عند املنكسرة قلوهبم.
ذكر عن عمران بن موسى القصري قال :قال موسى  -عليه السالم ( :-اي رب ،أين أبغيك؟

ابعا ،ولوال ذلك اهندموا) (. )1
قال :ابغين عند املنكسرة قلوهبم؛ فإين أدنو منهم كل يوم ً

فرمبا كان أتخر اإلجابة سببًا إلطالة الوقوف على ابب هللا ،وانكسار العبد بّي يديه ،وكثرة اللجأ إليه،

واالعتصام به.
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بدليل أنه لوال هذه النازلة مل يُـ َر على ابب اللجأ واملسكنة؛ فاهلل  -عز وجل  -علم من اخللق
اشتغاهلم ابلبشر عنه ،فابتالهم من خالل النعم بعوارض تدفعهم إىل اببه يستغيثون به.

فهذا من النعم يف طي البالء ،وإمنا البالء احملض ما يشغلك عن ربك ،وأما ما يقيمك بّي يديه  -عز

وجل  -ففيه مجالك ،وكمالك ،وعزك ،وفالحك.

هـ -التمتع بطول املناجاة :فقد م هر بنا عند احلديث عن فضائل الدعاء أن العبد قد يقوم ملناجاة ربه،
وإنزال حاجاته ببابه ،فيُفتح على قلبه حال السؤال والدعاء من حمبة هللا ،ومعرفته ،واخلضوع له،

أحب إليه من قضاء حاجته اليت
والتذلل بّي يديه  -ما ينسيه حاجته ،فيكون ما فتح له من ذلك ه

سأهلا ،فيحب أن تدوم له تلك احلال ،وتكون عنده آثر من حاجته ،ويكون فرحه هبا أعظم من فرحه

حباجته لو عجلت له وفاتته تلك احلال.

وعلى هذا فكلما أتخرت اإلجابة كلما طالت املناجاة ،وحصلت اللذة ،وزاد القرب.
ولو عجلت اإلجابة لرمبا فاتت تلك الثمرة.

ض ُّرعه إليه فيها) ()26
قال سفيان الثوري -رمحه هللا ( :-ما أنعم هللا على عبد يف حاجة أكثر من تَ َ

.

وجماهدة الشيطان ومراغمته :فالشيطان عدو مبّي لإلنسان ،يرتبص به الدوائر ،ويسعى يف إضالله
وص ِّده عن صراط هللا املستقيم ،فإذا صادف منه غرة أصابه من خالهلا.

فالعبد إذا دعا ربه ،وأتخر وقت اإلجابة  -بدأ الشيطان جيول يف خاطره؛ ليسيء ظنه بربه ،وصار

يُلقي يف رعه أن ال فائدة من دعائه.

فإذا جاهده العبد ،وراغمه ،وأغاظه بكثرة الدعاء ،وإحسان الظن ابهلل  -حصل على أجر عظيم؛
فمجاهدة الشيطان ومراغمته من أجل العبودايت.

حراي به أال ينزعج من أتخرها.
ولو مل أيت العبد من أتخر اإلجابة إال هذه الفائدة  -لكان ً

هذه بعض احلكم املتلمسة من جراء أتخر الدعاء ،واليت جيدر ابلعبد أن يستحضرها إذا دعا وأتخرت

إجابة الدعاء.

أما ابلنسبة للسحر ،وكونه بسبب سحر أو حنوه فذلك ال معىن وال صحة له ،فاملدعو هو هللا،

وإجابة الدعاء بيده وحده  -عز وجل .-

أما إبطال السحر فيجوز إذا كان ابلرقية الشرعية اليت تكون ابآلايت القرآنية ،واألدعية النبوية.

أما إذا كان ابلسحر فال جيوز.

وأخرياً أوصيك ابلصرب ،واالحتساب ،واللجوء إىل هللا ،وأكرر عليك مسألة إحسان الظن ابهلل.
________________
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كيف نستقبل عاماً جديداً؟
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1425/12/29هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

حنن اآلن على مشارف استقبال عام هجري جديد -كل عام وأنتم خبري ،-وإذ بنا نودع عاماً هجرايً
آذن ابلرحيل ،ذهبت لذته ،وبقيت حسرته وتبعته ،فما نصيحتكم لكل مسلم يف مشارق األرض
ومغارهبا ،يستقبل عاماً هجرايً جديداً؟ -وجزاكم هللا عنا وعن املسلمّي خري اجلزاء.-
اجلواب

احلمد هلل على نعمه الكثرية ،وآالئه اجلسيمة ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

أخي الكرمي :إن ذهاب عام ،وجميء آخر أمر يستدعي منا الوقوف مع أنفسنا وقفة جدية للمحاسبة
الصادقة؛ وذلك ألن من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ،واشتدت عليه حسراته ،وأي حسرة على
العبد أعظم من أن يكون عمره عليه حجة ،وتقوده أايمه إىل مزيد من الردى والشقوة ،إن الزمان
وتقلباته أنصح املؤدبّي ،وإن الدهر بقوارعه أفصح املتكلمّي ،فانتبهوا إبيقاظه ،واعتربوا أبلفاظه ،ورد
يف األثر( :أربعة من الشقاء :مجود العّي ،وقسوة القلب ،وطول األمل ،واحلرص على الدنيا) .

أخي الكرمي :إن من نظر إىل الدنيا بعّي البصرية ال بعّي البصر املبهرج أيقن أن نعيمها ابتالء ،وحياهتا
عناء ،عيشها نكد ،وصفوها كدر ،جديدها يبلى ،وملكها يفىن ،وودها منقطع ،وخريها ينتزع،

واملتعلقون هبا على وجل؛ فالدنيا إما نعمة زائلة ،أو بلية انزلة ،أو منية قاضية" ،اي قوم إمنا هذه احلياة
الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار" [غافر. ]39 :

أخي الكرمي :هل تذكرت املوت وسكراته؟ وشدة هوله وكرابته؟ وشدة نزاع الروح منك؟ فاملوت كما
قيل :أشد من ضرب ابلسيوف ،ونشر ابملناشري ،وقرض ابملقاريض ،فتفكر اي مغرور يف املوت

وسكرته ،وصعوبة كأسه ومرارته ،فيا للموت من وعد ما أصدقه ،ومن حاكم ما أعدله ،فاملوت ال
خيشى أحد ،وال يبقى على أحد ،وال أتخذه شفقة على أحد ،فقف مع نفسك وقفة صادقة
للمحاسبة ،وقل هلا:

اي نفس قد أزف الرحيل *** وأظلك اخلطب اجلليل

فتأهيب اي نفس ال يلعب *** بك األمل الطويل
فلتنزلن ٍ
مبنزل ينسى *** اخلليل فيه اخلليل
ولريكَب عليك فيه من *** الثرى ثقل ثقيل
قرن الفناء بنا مجيعاً *** فال يبقى العزيز وال الذليل

أخي الكرمي :هل تذكرت القرب وظلمته؟ وضيقه ووحشته؟ هل تذكرت ذلك املكان الضيق الذي يضم
بّي جوانبه جثث املوتى من عظيم وحقري؟ وحكيم وسفيه؟ وصاحل وطاحل؟ وبر وفاجر؟ ورئيس
ومرؤوس؟ فالقرب إما روضة من رايض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار.
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أخي احلبيب :ختيل نفسك بعد ثالثة أايم وأنت يف قربك ،وقد ُجردت من الثياب ،وتوسدت الرتاب،
وفارقت األهل واألحباب ،وتركت األصحاب ،ومل يكن معك جليس وال أنيس إال عملك الذي

قدمته يف الدنيا ،فماذا حتب أن تقدم لنفسك وأنت يف زمن اإلمهال حىت جتده يف انتظارك يوم
ت ِمن س ٍ
ِ
انتقالك إىل قربك؟ "يَـ ْوَم َِجت ُد ُك ُّل نَـ ْف ٍ
وء تَـ َو ُّد لَ ْو أَ هن بَـ ْيـنَـ َها
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخ ٍْري ُْحم َ
ضراً َوَما َعملَ ْ ْ ُ
وف ِابل ِْعب ِ
سهُ َو ه
َوبَـ ْيـنَهُ أ ََمداً بَ ِعيداً َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم ه
اد" [آل عمران. ]30:
اَّللُ َرُؤ ٌ َ
اَّللُ نَـ ْف َ
وصدق من قال:
ومن لو عاش الفىت يف عمره *** ألفاً من األعوام مالك أمره
متمتعاً فيها بكل لذيذة *** متلذذاً فيها بسكىن قصره

ال يعرتيه اهلم طول حياته *** كال وال ترد اهلموم بصدره
ما كان ذلك كله يف أن *** يفي أبول ليلة يف قربه

نعم أخي الكرمي ،هل تذكرت أول ليلة يف القرب؟ حيث ال أنس ،وال جليس ،وال صديق ،وال رفيق،
وال زوجة ،وال أوالد ،وال أقارب ،وال أحباب" ،مثُه ردُّوا إِ َىل هِ
ع
َس َر ُ
اَّلل َم ْو ُ
ْم َو ُه َو أ ْ
ُ
اله ُم ا ْحلَ ِّق أَال لَهُ ا ْحلُك ُ
ِ
ّي" [األنعام. ]62:
ا ْحلَاسبِ َ
فارقت موضع مرقدي *** يوماً ففارقين السكون
القرب أول ليلة *** ابهلل قل يل ما يكون؟

أخي املبارك :هل تذكرت النفخ يف الصور؟ والبعث يوم النشور؟ وتطاير الصحف؟ والعرض على

اجلبار  -جل وجالله؟  -والسؤال عن القليل والكثري؟ والصغري والكبري؟ والفتيل والقطمري؟ ونصب
املوازين ملعرفة املقادير؟ مث جواز الصراط ،مث انتظار النداء عند فصل القضاء إما ابلسعادة ،وإما
هِ
ابلشقاوة" ،فَ ِري ٌق ِيف ا ْجلن ِهة وفَ ِري ٌق ِيف ال ه ِ
ين َش ُقوا فَِفي النها ِر َهلُ ْم
َ َ
سع ِري" [الشورى :من اآلية" ، ]7فَأَ هما الذ َ
ِ
ِ
ِِ
فِ ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ُ ِ
ك فَـعه ٌ
ال ل َما يُ ِري ُد
يها َما َد َامت ال ه
ك إِ هن َربه َ
اء َربُّ َ
س َم َاو ُ
ين ف َ
َ
يها َزف ٌ
ري َو َش ِهي ٌق َخالد َ
ض إ هال َما َش َ

وأَ هما اله ِذين س ِع ُدوا فَِفي ا ْجلن ِهة َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ري
ت ال ه
ض إِهال َما َشاءَ َربُّ َ
س َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ك َعطَ ً
اء غَ ْ َ
ٍ
َْجم ُذوذ [هود. ]108-106:
فيا أخي الكرمي :من أي الفريقّي حتب أن تكون؟ فجدير مبن املوت مصرعه ،والرتاب مضجعه ،والقرب
مقره ،وبطن األرض مستقره ،والقيامة موعده ،واجلنة أو النار مورده ،أاله يكون له فكر إال يف ذلك،
وال استعداد إال له.
فيا أخي احلبيب ،إن العمر قصري ،والسفر طويل ،والزاد قليل ،والعقبة كؤود ،والعبد بّي حالّي :حال
مضى ال يدري ما هللا صانع فيه؟ وحال آت ال يدري ما هللا ٍ
قاض فيه؟ فإن كان األمر كذلك ،فعلى
صاحب البصر النافذ أن يتزود من نفسه لنفسه ،ومن حياته ملوته ،ومن شبابه هلرمه ،ومن صحته

ملرضه ،ومن فراغه لشغله ،ومن غناه لفقره ،ومن قوته لضعفه ،فما بعد املوت من مستعتب ،وال بعد
ِ
ش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة َوأَ هما َم ْن َخ هف ْ
الدنيا من دار إال اجلنة أو النار" ،فَأَ هما َم ْن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ
ت َم َوا ِزينُهُ فَـ ُه َو ِيف عي َ َ
اك َما ِهيَ ْه َان ٌر َح ِاميَةٌ" [القارعة. ]11-6:
فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ َوَما أَ ْد َر َ
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فمن أصلح ما بينه وبّي ربه كفاه هللا ما بينه وما بّي الناس ،ومن صدق يف سريرته حسنت عالنيته،
ومن عمل آلخرته كفاه هللا أمر دنياه ،فال بد من وقفة جادة للمحاسبة مع مطلع هذا العام اهلجري
اجلديد ،فاحملاسبة الصادقة هي ما أورثت عمالً صادقاً ينجيك من هول املطلع يف ساحة العرض على

أحكم احلاكمّي.

عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنهما -قال :أخذ رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبنكيب
فقال" :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" ،فكان ابن عمر -رضي هللا عنهما -يقول" :إذا

أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك
ملوتك" أخرجه البخاري (. )6416

فيا غافالً عن مصريه ،اي واقفاً مع تقصريه ،سبقك أهل العزائم وأنت يف حبر الغفلة عائم ،وقف على
ابب التوبة وقوف اندم ،ونكس الرأس بذل وقل :أان ظامل ،واند يف األسحار ،وقل :مذنب وراحم،

وتشبه ابلصاحلّي إن مل تكن منهم وزاحم ،وابعث بريح الزفرات سحاابً ودمعاً سامجاً ،وقم يف الدجى

داعياً ،وقف على ابب موالك اتئباً ،واستدرك من العمر ما بقي ودع اللهو جانباً ،وطلق الدنيا

واملعاصي واملنكرات إن كنت لآلخرة طالباً .فيا أخي احلبيب :اخل بنفسك وحاسبها حساابً عسرياً،

عن كل إساءة صدرت منك يف هذا العام ،واجتهد يف التخلص من تلك العيوب واستبدهلا مبا يزينك
من كل مجيل وحسن ،وافتح صفحة جديدة مع هللا؛ عسى هللا أن يتحمل عنك التبعات.

كتب عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -إىل بعض عماله يقول له( :حاسب نفسك يف الرخاء قبل

حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه يف الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إىل الرضاء والغبطة،

ومن أهلته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إىل الندامة واخلسارة) .
وقال احلسن البصري  -رمحه هللا تعاىل( :-ال تلقى املؤمن إال حياسب نفسه ،ماذا أردت أن تعملي؟

ماذا أردت أن أتكلي؟ وماذا أردت أن تشريب؟ والفاجر ميضي قدماً ال حياسب نفسه) .

وقال ميمون بن مهران  -رمحه هللا تعاىل( :-ال يكون العبد تقياً حىت يكون لنفسه أشد حماسبة من
الشريك لشريكه ،وهلذا قيل :النفس كالشريك اخلوان إن مل حتاسبه ذهب مبالك) .

وقال مالك بن دينار  -رمحه هللا تعاىل( :-رحم هللا عبداً قال لنفسه :ألست صاحبة كذا؟ ألست

صاحبة كذا؟ مث ذمها ،مث خطمها ،مث ألزمها كتاب هللا  -عز وجل -فكان هلا قائداً)  ،وحماسبة النفس

تنقسم إىل قسمّي ،قسم قبل العمل ،وقسم بعده.

أما األول :فهو أن يقف العبد عند أول مهه وإرادته ،وال يبادر ابلعمل حىت يتبّي له أميضي أم يرتك،

قال احلسن البصري  -رمحه هللا تعاىل( :-رحم هللا عبداً وقف عند مهه ،فإن كان هلل مضى ،وإن كان

لغريه توقف) .

أما القسم الثاين :وهو حماسبة النفس بعد العمل وهو ثالثة أنواع:
أحدمها :حماسبة النفس على طاعة قصرت فيها يف حق هللا -تعاىل-فلم تؤدها على الوجه املطلوب،

وحق هللا يف الطاعة ستة أمور وهي:
 -1اإلخالص.

 -2متابعة النيب  -صلى هللا عليه وسلم.-
 -3النصيحة هلل.

 -4شهود ومشهد اإلحسان يف هذه الطاعة.
 -5شهود منة هللا عليك يف توفيقك هلذه الطاعة.
 -6شهود تقصريك فيها.

وىف هذه املقامات كلها يف كل طاعة يقوم هبا؟ أم ال؟.
فيحاسب العبد نفسه :هل ّ
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الثاين :أن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خرياً من فعله.

الثالث :أن حياسب نفسه على أمر مباح ،أو معتاد مل فعله؟ وهل أراد به هللا والدار اآلخرة؟ فيكون

ذلك راحباً ،أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ،ويفوته الظفر به.

وتكون حماسبة النفس على هذا النحو الذي ذكره اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا تعاىل:-

أوالً :البدء ابلفرائض ،فإذا رأى فيها نقصاً تداركه.

اثنياً :مث املناهي ،فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه ابلتوبة واالستغفار ،واحلسنات املاحية.

اثلثاً :حماسبة النفس على الغفلة ،ويتدارك ذلك ابلذكر واإلقبال على هللا  -جل جالله.-

رابعاً :حماسبة النفس على حركات اجلوارح من كالم اللسان ومشي الرجلّي ،وبطش اليدين ،ونظر
العينّي ،ومساع األذنّي ،وغريها ،ماذا أردت هبذا؟ وملن فعلت؟ وعلى أي وجه فعلته؟.

أخي الكرمي :إن حماسبة النفس أمر عسري لكنه يسري ملن يسره هللا لذلك ،وهناك أمور تعّي العبد
على حماسبة النفس ،ومن أبرزها وأمهها:

( )1استشعار رقابة هللا على العبد واطالعه على خطاايه ،فإذا علم العبد ذلك استيقظ من غفلته
وقام من رقاده ،وقويت إرادته على حماسبة نفسه وجماهدهتا.

( )2معرفة العبد أنه كلما اجتهد يف حماسبة نفسه اليوم اسرتاح من ذلك غداً ،وكلما أمهلها اليوم

اشتد عليه احلساب غداً.
( )3بذكر احلساب األكرب والسؤال بّي يدي اجلبار -جل جالله -يوم القيامة فإذا علم العبد أنه
مسؤول بّي يدي هللا فيجب أن يعد لكل سؤال جواابً ،ومن هنا كان العبد أشد حماسبة لنفسه.

( )4معرفة العبد ربح حماسبة النفس ،ومراقبتها وهي سكىن الفردوس األعلى ،والنظر إىل وجه الرب
 -سبحانه -وجماورة األنبياء ،والصاحلّي ،وأهل الفضل ،وأن عدم احملاسبة تفقده هذا كله ،وتفوته

عليه وليس بعد ذلك خسارة.

( )5النظر فيما يؤول إليه من ترك حماسبة النفس ومراقبتها من اهلالك والدمار ،ودخول النار،
واحلجاب عن رؤية الرب  -سبحانه -وجماورة أهل الكفر والضالل واخلبث  -عياذاً ابهلل.-

( )6صحبة األخيار الذين حياسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب نفسه ،وترك صحبة من عداهم.

( )7النظر يف سرية املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم -وصحابته  -رضي هللا عنهم -ومعرفة أخبار
وسري أهل احملاسبة ،واملراقبة يف سلفنا الصاحل.

( )8زايرة القبور والتأمل يف أحوال املوتى الذين ال يستطيعون حماسبة أنفسهم أو تدارك ما فاهتم.
( )9حضور جمالس العلم والوعظ والتذكري ،فإهنا تدعو إىل حماسبة النفس.
( )10قيام الليل ،وقراءة القرآن بتدبر وخشوع ،وحضور قلب ،والتقرب إىل هللا -تعاىل -أبنواع

الطاعات.

( )11البعد عن أماكن اللهو والغفلة واجملون والعربدة فإهنا تنسي اإلنسان حماسبة نفسه.
( )12ذكر هللا -تعاىل -ودعاؤه أبن جيعلك من أهل احملاسبة واملراقبة.

( )13سوء الظن ابلنفس ،فإن من حسن ظنه بنفسه نسي حماسبتها ،أو غفل عن ذلك ،ورمبا إذا رأى
العبد بسبب حسن ظنه بنفسه أن عيوبه ومساوئه كماالً ،وهذا أدعى لعدم احملاسبة.

أخي يف هللا :إن من التزم مبا سبق فإنه وبفضل هللا ال يعدم أبن جيين مثار تلك احملاسبة سواء يف الدنيا

أو يف اآلخرة ،وفوائد حماسبة النفس كثرية جداً منها على سبيل املثال ال احلصر:
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( )1االطالع على عيوب النفس وآفاهتا ،ومن مل يطلع على عيوب نفسه مل يتمكن من إزالتها.
( )2التوبة والندم وتدارك ما فات يف زمن اإلمكان.

( )3معرفة حق هللا -تعاىل -فإن أصل حماسبة النفس هو حماسبتها على تفريطها يف حق هللا -تعاىل.-
( )4انكسار العبد وزلته بّي يدي ربه -تبارك وتعاىل.-
( )5معرفة كرم هللا -تعاىل وعفوه ورمحته بعباده يف أنه مل يُعجل عقوبتهم مع ما هم عليه من املعاصي

واملخالفات.

( )6مقت النفس واإلزراء عليها ،والتخلص من العجب والرايء والسمعة.
( )7االجتهاد يف الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه احملاسبة فيما بعد.

( )8رد احلقوق إىل أهلها ،وحسن اخللق ،وهذه من أعظم حماسبة النفس.
أخي الكرمي :فحق على احلازم العاقل ،املؤمن ابهلل واليوم اآلخر أال يغفل عن حماسبة نفسه والتضييق
عليها يف حركاهتا ،وسكناهتا ،وخطراهتا ،وخطواهتا ،فكل نَـ َف ٍ
س من أنفاس العمر جوهرة نفيسة ميكن

أن يشرتى هبا كنز من الكنوز ،ال يتناهى نعيمه أبد اآلابد ،وإضاعة هذه األنفاس أو شراء صاحبها ما

جيلب هالكه خسران عظيم ،ال يسمح مبثله إال جاهل ،بل هو من أجهل الناس وأمحقهم ،وأقلهم
عقالً وفهماً ،وإمنا يظهر له حقيقة هذا اخلسران يوم التغابن "يَـ ْوَم َِجت ُد ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت ِم ْن َخ ٍْري
س َما َع ِملَ ْ
ت ِمن س ٍ
وف ِابل ِْعب ِ
ِ
سهُ َو ه
وء تَـ َو ُّد لَ ْو أَ هن بَـ ْيـنَـ َها َوبَـ ْيـنَهُ أ ََمداً بَ ِعيداً َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم ه
اد"
ُْحم َ
اَّللُ َرُؤ ٌ َ
ضراً َوَما َعملَ ْ ْ ُ
اَّللُ نَـ ْف َ
[آل عمران. ]30:
وهبذه الروح اإلميانية ،والنفس اليقظة نستقبل عامنا اهلجري اجلديد ،وكلنا عزم على استدراك ما

فات ،والعمل على إرضاء هللا  -جل وعال -يف مجيع أحوالنا هذا ،وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أسباب الكياسة والعجز
اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم
التصنيف الفهرسة /العقائد واملذاهب الفكرية/اإلميان ابلقدر

التاريخ 1425/12/28هـ

السؤال

السالم عليكم .عيدكم مبارك.

إذا كان كل شيء بقدر حىت العجز والكيس ،فما هي أسباب العجز وأسباب الكيس؟.
اجلواب
احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي وعلى آله وصحبه والتابعّي .وبعد:

فأهال وسهال بك ـ أخاان الكرمي ـ وسعدان مبرورك مبوقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو لك اخلري حيث كان،

أما سؤالك هذا عن القدر واألسباب فهو سؤال قدمي جديد ،سأله قوم أقدمون ،ويتجدد كل حّي يف

أذهان بعض املسلمّي ،ومن مث فقد متت اإلجابة عليه من علماء اإلسالم كل على حسب أسلوبه يف

اإلجابة ،فمنهم من أجاب على منهج الفالسفة ،ومنهم على طريقة أهل املنطق ،وآخرون على طريقة
علماء الكالم ،وكل ذلك يصب يف إجابة واحدة دارت عليها كثري من األدلة الشرعية ،فاعلم أخي

الكرمي:

أيضا .وهلذا حّي سئل  -صلى هللا عليه
(أ) أن األخذ ابألسباب ال ينايف القدر بل هو من القدر ً

وسلم  -عن األدوية واألسباب اليت يتقى هبا املكروه ،هل ترد من قدر هللا شيئًا ،كان جوابه احلاسم:
" هي من قدر هللا " أخرجه رواه أمحد ( ، )15472والرتمذي ( ، )2065وابن ماجه (، )3437

وحسنه الرتمذي.

وملا انتشر الوابء يف بالد الشام قرر عمر مبشورة الصحابة العدول عن دخوهلا ،والرجوع مبن معه من
اَّلل إِ َىل قَ َد ِر هِ
املسلمّي .فقيل له :أتفر من قدر هللا اي أمري املؤمنّي؟ قال :نَـعم ،نَِف ُّر ِمن قَ َد ِر هِ
ت
اَّلل ،أ ََرأَيْ َ
ْ
َْ

ت ْ
ت َو ِاد ًاي لَهُ ُع ْد َوَات ِن ،إِ ْح َد ُ
صبَةَ
ك إِبِ ٌل فَـ َهبَطَ ْ
لَ ْو َكانَ ْ
ت لَ َ
س إِ ْن َر َع ْي َ
اخلَ ْ
امهَا َخ ْ
صبَةٌ َو ْاألُ ْخ َرى َج ْدبَةٌ ،أَلَْي َ
ت ا ْجل ْدبةَ رعيـتـها بَِق َد ِر هِ
رعيـتـها بَِق َد ِر هِ
اَّلل؟! .أخرجه مسلم ()2219
اَّللَ ،وإِ ْن َر َع ْي َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
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(ب) إن القدر أمر مغيب مستور عنا :فنحن ال نعرف أن الشيء مقدر إال بعد وقوعه ،أما قبل
الوقوع فنحن مأمورون أن نتبع السنن الكونية ،والتوجيهات الشرعية لنحرز اخلري لديننا ودنياان .إمنا
الغيب كتاب صانه عن عيون اخللق رب العاملّي .ليس يبدو منه للناس سوى صفحة احلاضر حينًا بعد
إمياان ابهلل
حّي .وسنن هللا يف كونه وشرعه حتتم علينا األخذ ابألسباب ،كما فعل ذلك أقوى الناس ً

وقضائه وقدره ،وهو رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقد أخذ احلذر ،وأعد اجليوش ،وبعث

الطالئع والعيون ،وقاتل بّي درعّي ،ولبس املغفر على رأسه ،وأقعد الرماة على فم الشعب ،وخندق

حول املدينة ،وأذن يف اهلجرة إىل احلبشة وإىل املدينة وهاجر هو بنفسه ،واختذ أسباب احليطة يف

هجرته ،واختبأ يف الغار ،وتعاطى أسباب األكل والشرب ،وادخر ألهله قوت سنة ،ومل ينتظر أن ينزل
عليه الرزق من السماء ،وقال للذي سأله أيعقل انقته أم يرتكها ويتوكل" :اعقلها وتوكل" (رواه ابن

حبان ( )731إبسناد صحيح عن عمرو بن أمية الضمري ورواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين

فر من اجملذوم فرارك من
( ، )971واحلاكم  722/3إبسناد جيد بلفظ "قيدها وتوكل")  ،وقالّ " :
األسد " أخرجه البخاري معلقا يف كتاب الطب ،ابب اجلذام ،ووصله أمحد ( ، )9722و" ال يورد

ممرض على مصح " أخرجه البخاري ( ، )5771ومسلم ( )2221أي ال خيلط صاحب اإلبل
املريضة إبله ابإلبل السليمة ،اتقاء العدوى.

(ج) اإلميان ابلقدر إذن ال ينايف العمل والسعي واجلد يف جلب ما حنب ،واتقاء ما نكره .فليس ملرتاخ
أو كسالن أن يلقي على القدر كل أوزاره وأثقاله ،وأخطائه وخطاايه ،فهذا دليل العجز واهلرب من

املسئولية ،ورحم هللا الدكتور حممد إقبال إذ قال" :املسلم الضعيف حيتج بقضاء هللا وقدره ،أما املسلم

القوي فهو يعتقد أنه قضاء هللا الذي ال يرد ،وقدره الذي ال يغلب" .وهكذا كان املسلمون األولون
يعتقدون.:ففي معارك الفتح اإلسالمي دخل املغرية بن شعبة على قائد من قواد الروم فقال له :من
أنتم؟ قال :حنن قدر هللا ،ابتالكم هللا بنا ،فلو كنتم يف سحابة لصعدان إليكم ،أو هلبطتم إلينا!! .وال

ينبغي أن يلجأ اإلنسان إىل االعتذار ابلقدر إال حينما يبذل وسعه ،ويفرغ جهده وطاقته ،وبعد ذلك
يقول :هذا قضاء هللا.

والقضاء اإلهلي ينقسم إىل قسمّي:

القضاء ينقسم إىل قسمّي :قضاء مربم مثل املوت فال حميد عنه ،والقضاء املعلق يرفع ابلدعاء أو

ابألسباب ،فالرزق تسعى إليه وتلك أسباب ..واملرض تذهب عنده للطبيب فيصف لك الدواء

لتأخذ فيحدث الشفاء ،وإذا مل يتم الشفاء نتضرع إىل هللا ابلدعاء ،فقد يتم الشفاء وإال فيصبح الداء
قضاء مربما حلكمة وعلة يعلمها هللا ،وقطعا ستكون لصاحلك يف دينك ودنياك وآخرتك .هناك قضاء

يستوجب منك الصرب أو الشكر (فقد مال أو سعة يف الرزق أو ضيق يف الرزق مثال)  .قضاء يستلزم

املعاجلة ابألخذ ابألسباب أو ابلدعاء أو هبما معا .قضاء أنت حر فيه ويف حدود حريتك أنت حماسب

تصلي أوال تصلي تفعل اخلري أو ال تفعل تنفق أو ال تنفق.

وهكذا قس على ذلك .فعلى العبد أن يرضى مبا أقامه هللا فيه من األسباب والتجريد ما مل يكن يف
مباشرة أحدمها تضييع أمر من أوامر هللا أو ارتكاب ما هنى عنه هللا ،وإال وجب عليه املسارعة يف

االنتقال والطلب من هللا ابلدعاء لينقله مما يغضبه إىل ما يرضيه.

إن عقيدة القضاء والقدر إذا فهمت على وجهها الصحيح ،وحسب فهم سلفنا الصاحل للشرع
الشريف ستوجه سلوك املسلم توجيها صحيحا ال عوج فيه ،وسينعم ابله معها ـ إبذن هللا ـ وهو يواجه
أحداث احلياة وتقلبات الزمان ..وهللا تعاىل أعلم.
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هؤالء تصلي عليهم املالئكة
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى
التاريخ 1425/12/20هـ

السؤال

فضيلة الشيخ :حتية واحرتاماً
من هم السعداء الذين تصلي عليهم املالئكة؟ أرجو توضيحهم.

اجلواب

احلمد هلل القائل" :إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"

[األحزاب. ]56:

اللهم صل وسلم وزد وابرك على عبدك ورسولك حممد اهلادي البشري ،والسراج املنري ،وعلى آل بيته

الطيبّي ،وصحابته الغر امليامّي وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين .أما بعد:
إىل األخت السائلة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن دوام االتصال واملراسلة
ابملوقع.

أخيت الفاضلة :جعلنا هللا وإايك من السعداء الذين تصلي عليهم املالئكة عليهم السالم اللهم آمّي.

لقد سرين سؤالك جداً ،سؤال خمتصر وجيز ،لكنه عظيم القدر له مكانة عالية.

فالذين تصلي عليهم املالئكة أصناف كثر من البشر ،ولقد جاءت األدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا -
صلى هللا عليه وسلم -لتبّي لنا تلك الصفوة املباركة اليت تصلي عليهم املالئكة ،وتبّي لنا ما هي

املؤهالت اليت أهلتهم حىت يصلوا إىل تلك املنزلة الرفيعة واملكانة العليا ،وإليك بيان ذلك ابختصار:

( )1تصلي املالئكة وتستغفر ملن ابت طاهراً.
( )2تصلي املالئكة على القاعد يف املسجد ينتظر الصالة.

( )3تصلي املالئكة على أهل الصفوف املتقدمة يف الصالة.
( )4تصلي املالئكة على ميامن الصفوف.
( )5تصلي املالئكة على من ي ِ
صلون الصفوف.
َ
( )6تصلي املالئكة على من جلس يف مصاله بعد الصالة مامل حيدث.
( )7تصلي املالئكة وتستغفر ملن صلى الفجر والعصر يف مجاعة.

( )8تصلي املالئكة على من يصلي على النيب املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم.-
( )9دعاء امللك ملن يدعى له بظهر الغيب والداعي له.
( )10دعاء امللك للمنفق ابخللف.

( )11تصلي املالئكة على املتسحرين.
( )12تصلي املالئكة على معلم الناس اخلري.

( )13دعاء املالئكة (محلة العرش) ومن حوله ملن اتب وآمن واتبع سبيل هللا تعاىل وألقاربه.
فهذه مجلة من الناس الذين تصلي عليهم املالئكة نسأل هللا من فضله.

فنرجو من األخت السائلة أن تكون صاحبة مهة عالية ،ولتحرص على أن تكون ممن يصلى عليهم
املالئكة فأبواب اخلرية كثرية ،فإن أخطأها ابب ،فال خيطؤها آخر.
أما األدلة على ما تقدم فهي كثرية وال يتسع املقام لسردها ،ولكن حنيل األخت السائلة على كتاب

فضيلة الشيخ أ .د .فضل آهلى ظهري -حفظه هللا -واملسمى (من تصلي عليهم املالئكة ومن

تلعنهم) هذا ،وهللا أعلم.

وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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مناصحة أهل العلم
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات دعوية وإميانية/اخرى

التاريخ 1425/11/10هـ
السؤال

كيف يكون بذل النصح ألهل العلم وطلبته دون انتقاص لعلمهم ومكانتهم على ضوء الكتاب

والسنة؟.
اجلواب

األخت الكرمية -سلمها هللا ورعاها -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع والفائدة.

واجلواب على ما سألت كالتايل:

أقدر لك حرصك على معرفة األسلوب املناسب والالئق يف مناصحة أهل العلم ،وهذا -إن شاء
هللا -يدل على دين وإميان وحرقة على احلق وسعي يف نصرته .وال ريب أن احرتام العلماء وتقديرهم

من األمور الواجبة شرعاً وإن خالفناهم الرأي؛ فالعلماء ورثة األنبياء ،واألنبياء قد ورثوا العلم ،وأهل
العلم هلم حرمة .وقد وردت نصوص كثرية يف تقدير العلماء واحرتامهم ،قال اإلمام النووي( :ابب

توقري العلماء والكبار وأهل الفضل وتقدميهم على غريهم ورفع جمالسهم وإظهار مرتبتهم)  .مث ذكر
هِ
هِ
ين َال يَـ ْعلَ ُمو َن" [سورة الزمر اآلية  ، ]9مث
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
قول هللا -تعاىل" :-قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ

ساق اإلمام النووي طائفة من األحاديث يف إكرام العلماء والكبار ،وأحيل القارئ إىل كتاب (رايض

الصاحلّي) لإلمام النووي (ص  . )192-187ومع كل هذه النصوص اليت حتث على ما سبق

وغريها من النصوص الشرعية اليت حترم السب والشتم واللعن ،والوقوع يف أعراض املسلمّي إال أن

بعض الناس من أشباه طلبة العلم ليس هلم شغل إال شتم العلماء وسبهم على رؤوس األشهاد يف

املساجد ويف الصحف واجملالت ،وحياول هؤالء الصبية تشويه صورة العلماء وتنفري عامة الناس منهم؟
وأتساءل ملصلحة من يهاجم علماء األمة؟ وملصلحة من يشتم العلماء؟ هل هذه هي الطريق إلقامة

الدين؟ هل علماء األمة حالوا دون إقامة دولة اخلالفة؟ أم أن بعض الناس يعلق فشله وعجزه على
اآلخرين؟ ملاذا يوصف العلماء ابخليانة أو السذاجة والبالهة؟ هل يصح أن يقال يف علماء األمة:

(ومن املل همعّي املنافقّي؟) كيف عرفتم أهنم منافقون؟ هل شققتم على قلوهبم؟ أمل تسمعوا قول النيب
 -صلى هللا عليه وسلم -ألسامة بن زيد -رضي هللا عنه -ملا قتل رجالً بعد أن قال ال إله إال هللا:

"أفال شققت على قلبه؟ " رواه مسلم .أمل تسمعوا قول النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-إين مل أؤمر

أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم" رواه البخاري ومسلم .قال عبد هللا بن مسعود -رضي

هللا عنه( :-ال يزال الناس مشتملّي خبري ما أاتهم العلم من أصحاب حممد  -صلى هللا عليه وسلم-

ومن أكابرهم فإذا أاتهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا) رواه أبو عبيد والطرباين يف
الكبري واألوسط ،وقال اهليثمي رجاله موثقون .ورواه أبو نعيم يف احللية ،ولفظه قال عبد هللا بن

مسعود -رضي هللا عنه( -ال يزال الناس خبري ما أاتهم العلم من علمائهم وكربائهم وذوي أسناهنم،
فإذا أاتهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا) .
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وورد يف رواية أخرى عند اخلطيب يف اترخيه بلفظ (فإذا أاتهم العلم عن صغارهم وسفلتهم فقد
هلكوا) ( .إحتاف اجلماعة  . )105 /2أهكذا يكون النقد العلمي؟ قال اإلمام الذهيب يرمحه هللا( :ما
زال األئمة خيالف بعضهم بعضاً ،ويرد هذا على هذا ،ولسنا ممن يذم العامل ابهلوى واجلهل) سري أعالم

النبالء (. )342/19

فال بد من التأدب مع العلماء ،وأن نعرف هلم مكانتهم ،فما فاز من فاز إال ابألدب ،وما سقط من

سقط إال بسوء األدب.

واعلموا أن األمة ال حترتم وال تقدر إال من حيرتم العلماء واألئمة .قال احلافظ ابن عساكر يرمحه هللا
خماطباً رجالً جترأ على العلماء( :إمنا حنرتمك ما احرتمت األئمة)  ،وال شك أن أهل العلم أوىل الناس،
ابالحرتام واألدب معهم وحسن اخللق يف معاملتهم ،ولّي اجلانب هلم وتقديرهم؛ ألن كل ذلك من

الدين وألجل الدين ،وإذا كان العبد مطالب شرعاً حبسن اخللق مع عامة الناس فإن خاصتهم من أهل

العلم والداينة أوىل بذلك وأحرى .وميكن أن أمجل املنهج يف التعامل مع العلماء وأهل العلم عند

رغبة النصح هلم يف التايل:

 -1جيب الرفق واللّي عند تقدمي النصح هلم أو تذكريهم أبمر غفلوا عنه ،وهذا أمر مطالب به العبد
مع كل الناس ،فكيف ابلعلماء؟ وقد قال -صلى هللا عليه وسلم -كما يف الصحيح من حديث

عائشة رضي هللا عنها( :ما كان الرفق يف شيء إال زانه ،وما نزع من شيء إال شانه)  ،وذلك أيضاً ملا
تقدم من عظيم مكانتهم وعلو منزلتهم ،وأتملي معي هذا احلديث للوقوف على تلك املنزلة هلم ،عن
أيب الدرداء رضي هللا عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول" :إن العامل ليستغفر له من يف

السماوات ومن يف األرض واحليتان يف

جوف املاء ،وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،وإن العلماء

ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر)) سنن
أيب داود ح (. )3641

 -2التثبت قبل النقد أو النصح يف أمر بلغه عنهم أو مسعه منهم ومل يتحقق مقصودهم منه ،والتثبت
منهج شرعي أمران هللا به يف كتابه يف قوله":اي أَيُّـها اله ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبٍَأ فَـتَـبَـيهـنُوا أَن
َ َ
َ َ
َ ْ
ِِ
تُ ِ
ّي" [سورة احلجرات  . ]6/49وإن العلماء بشر
صيبُوا قَـ ْوماً ِجبَ َهالَ ٍة فَـتُ ْ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَـ َعلْتُ ْم َاندم َ
خيطئون ،ولكن اهتامهم ابخلطأ دون تثبت يوقع اإلنسان يف أمرين خطريين:

األول :أن يكون اهتامهم ابخلطأ غري صحيح ،فيخطئهم املخطئ فيما هم فيه مصيبون ،أو يتهمهم مبا
ليس فيهم .إذ من الناس من أتخذه العجلة والنظرة اخلاطئة لألمور فيحمل كالم الناس على الشر أو

اخلطأ ،ومن الناس من يكون إنكاره على عامل بسبب جهله حبال ذلك العامل ،فيسمع منه شيئاً حمتمالً
أو جممالً وجيهل أشياء مبينة لتلك اجملمالت احملتمالت فال جتده يرجع للعامل يتثبت منه أو من غريه،
فيطري ابألمر الذي مسعه على أنه خطأ شنيع وجرم فظيع وهو ليس كذلك.
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الثاين :أن حيكم ابخلطأ على العامل غري العامل فيبين الشخص ختطئته للعامل على جهل ،فيقول على هللا
-عز وجل -وخلقه بال علم ،ومرد زالت العلماء أو ما يظن أنه خطأ من العامل ليس إىل العوام

وأنصاف املتعلمّي ،بل إىل العلماء أنفسهم فذلك كما يقول اإلمام الشاطيب( :من وظائف اجملتهدين

فهم العارفون مبا وافق أو خالف وأما غريهم فال متييز هلم يف هذا املقام) املوافقات (. )173/4

 -3اختيار أحسن العبارات وأمجل الكلمات إليصال ذلك النصح أو النقد.

 -4التماس العذر للعلماء فإهنم -كما تقدم -خري أمة حممد-صلى هللا عليه وسلم ،-وإذا كانت
تلك اخلريية أصالً فيهم ،فإن من الواجب التماس العذر هلم وإحسان الظن هبم.

 -5احذري من تصيد زالت العلماء ،فقد تقرر أهنم غري معصومّي وأهنم عرضة للخطأ والسهو
والغفلة والتقصري ،فتقع منهم الزالت واألخطاء ،والواجب حّي ذلك أمران:
 -عدم اعتبار تلك الزلة واألخذ هبا ،ألهنا جاءت على خالف الشريعة.

 العدل يف احلكم على صاحبها فال ينسب إىل التقصري ،وال يشنع عليه من أجلها وال ترد بقيةأقواله وآرائه وفتاويه بسببها.

 -6جيب أن يكون نصحك له سراً بينك وبينه ليحصل املقصود من ذلك ،وإذا تع هذر لقاؤه فيمكن
مراسلته وإيصال تلك املالحظات له.

 -7اهتمي رأيك واتركي املبادرة إىل االعرتاض على العلماء فإن ذلك حممود ،وذلك أن اهتام اإلنسان
رأيه عند رأي األجلة من العلماء من حسن الظن هبم ،فينبغي عدم املبادرة ابالعرتاض قبل التوثق،
يقول اإلمام الشاطيب رمحه هللا( :إن العامل املعلوم ابألمانة والصدق واجلري على سنن أهل الورع إذا

سئل عن انزلة فأجاب ،أو عرضت له حالة يبعد العهد مبثلها ،أوال تقع من فهم السامع موقعها أال

يواجه ابالعرتاض والنقد فإن عرض إشكال فالتوقف أوىل ابلنجاح وأحرى ابدراك البغية إن شاء هللا

تعاىل) املوافقات (. )324/4

 -8إن أكثر الناس استحقاقاً للثقة هم العلماء ،فعلى املسلم أن يضع ثقته يف أهل العلم ،ويواليهم

وحيبهم ،فإن حمبة العلماء املشهود هلم يف األمة ابألهلية والورع والتقوى عنوان رشد وسالمة يف
املعتقد واملنهج.

وأخرياً أختم بكلمة نرية مضيئة قاهلا احلافظ ابن عساكر يرمحه هللا (اعلم اي أخي وفقين هللا وإايك

ملرضاته وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته أن حلوم العلماء مسمومة ،وعادة هللا يف هتك منتقصيهم
معلومة ،وأن من أطلق لسانه يف العلماء ابلثلب باله هللا قبل موته مبوت القلب (فليحذر الذين

خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) .

تلك بعض املعامل يف التعامل ،مع العلماء ومل استقص يف ذلك ،وأنصح األخت الفاضلة ابالستفادة

من كتاب (قواعد يف التعامل مع العلماء) للشيخ الفاضل عبد الرمحن بن معال اللوحيق.
وهللا أسأل يل ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصاحل .والسالم عليكم.
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رابعاً :استشارات نفسية
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مشكلة الرهبة من التحدث يف مجوع الناس
اجمليب د .أمّي صربي نور الدين
(علم النفس /كلية العلوم جامعة اإلمام)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1427/01/19هـ

السؤال

عندي َه ٌّم يقلقين ،وهو رغم ثقافيت إال أين ال أعرف التحدث واإلفصاح عما أعرف ،فما احلل؟
وكيف ِّ
أكون الثقافة العلمية املتميزة اليت متكنين من حسن احلديث ،والرد السريع ،والتفكري املميز،
والتخطيط السليم؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد..
فيعرتي بعض الناس اخلجل الشديد من التحدث مع الناس ،ويتفاوت هذا األمر مع طبيعة املوقف،

فقد خيجل اإلنسان إذا وقف وحتدث إىل مجهور من املستمعّي أو املشاهدين ،ويزداد خجله كلما

علقت اجلماهري أبصارها به ،وقد يعرتيه اخلجل الشديد أيضا إذا حتدث يف جلسة ،ويقل كلما حتدثوا
أثناء حديثه ،وتزداد درجة اخلجل إذا توقفوا عن الكالم واستمعوا له ،وقد يكون الشخص مفهومه
ومنخفضا مما جيعل كل ما يتكلم به غري ر ٍ
اض به ،أعين أنه قد يكون الشخص غري
عن نفسه ِّسيئًا
ً

خجول ابلفعل ،ولكن غري ر ٍ
اض عن نفسه ،ويف مجيع األحوال يكون سبب هذا عدم ثقة الشخص يف
نفسه ،فإذا كانت ثقته بنفسه عالية زال خوفه ،وإذا كانت ثقته بنفسه منخفضة ازداد خوفه ،ولعالج

هذا اخلجل أنصح مبا يلي:
ابدأ بنفسك ،مبعىن اغلق ابب غرفتك ،وتكلم بينك وبّي نفسك أوالً ،مث تكلم أمام املرآة ،والحظ
ِ
وسجل ما تقوله على شريط كاسيت ،وامسع ما سبق أن قلته،
ما تقول ،وترقهب إشاراتك وإمياءاتكّ ،

ه
ِّ
قصريا ،مث زد
وقوم ما قلته ،مث أعد مرة أخرى ،مث تكلم مع جمموعات صغرية من الناس كالماً مقتضبًا ً

مساحة كالمك شيئًا فشيئًا.
عليك أن تقرأ يف شىت املوضوعات قراءة عامة ،وزد معلوماتك من الصحف والكتب غري املتخصصة،
ومساع نشرات األخبار؛ حىت تكون على دراية بقضااي الرأي العام ،وتستطيع أن تتكلم دون خجل أو
مواربة .نسأل هللا العظيم أن جيعلك جريئًا يف احلق ،واث ًقا من نفسك ،مستعيناً ابهلل .وهللا املوفق.
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طفليت خجولة وعنيدة
اجمليب عبد الرمحن بن عبد احملسن البعيمي
مشرف تربوي بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /تربية األوالد/التعامل مع مشكالت

األوالد

التاريخ 1425/10/26هـ

السؤال
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ابنيت تبلغ من العمر  5سنوات ،تبكي كثرياً ،وخجولة يف نفس الوقت.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
وددت من األخ السائل ،لو ذكر درجة اخلجل لدى الطفلة ،ومم ختجل؛ ألن اخلجل طبيعي يف بعض
املراحل وليس دائماً سيِّئاً ،فعلينا أن منيز بّي اخلجل السوي واخلجل الشديد الذي يعيق الثقة عند

الفرد.

واخلجل خاصية شائعة لدى اإلنسان ،ففي كثري من الدراسات احلديثة بينت أن غالبية من طبقت

عليهم الدراسة قد مروا ابخلجل يف إحدى مراحل حياهتم ،وخاصة اخلجل واخلوف عند معظم الناس
هو التحدث عند جمموعة ،وللوراثة دور أيضاً يف اخلجل ،وخيتلف اخلجل عند األطفال عنه عند

الراشد ،حيث يظهر لدى الطفل بينما يستطيع الراشد إخفاءه ،ولعالج اخلجل جيب أوالً تدعيم الثقة
ابلنفس عن طريق حب الفرد النفسية وشعوره بقيمته ،وتقبله لنفسه مهما كان ،وتطلعه للمستقبل.

والطفل يف سن الرابعة واخلامسة تقريباً كثري املقارنة مع من هم يف سنه ،فمىت رأى من يفوقه يف أي
شيء بدأت ثقته يف نفسه تقل .وللتعامل مع الطفل اخلجول ميكن اتباع بعض اإلرشادات اآلتية:

 -1تدعيم ثقته بنفسه عن طريق االستقاللية ،وتشجيعه على األعمال اليت يقوم هبا.

 -2االبتعاد عن النقد للطفل كانتقاد امللبس أو املظهر ،أو العادة ،وعدم وصفهم بصفات غري الئقة
مثل الغباء وغريه من الصفات السيئة.
 -3تشجيعه على التعبري عن نفسه.

 -4تنمية بعض املهارات واجلوانب اإلجيابية لديه.
 -5عدم املغاالة واحلرص يف احلماية الزائدة للطفل.
 -6عدم وصف الطفل ابخلجل أمامه ،أو أمام اآلخرين.
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خجل وحساسيه!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1422/9/27

السؤال

الرجاء الرد على السؤال :إنين أواجه مشكلة اخلجل الزائد عن اللزوم واجنرح من أتفه األسباب ،إنين
إيل سؤال وأان يف وسط الناس فأول شعور يواجهين :تزيد دقات قليب ،ويتصبب عرقي،
إذا ّ
وجه ّ
ويتغري كالمي أرجو منكم توجيهي ،وحل مشكليت ،ولكم مين الدعاء وجزيل الشكر.

اجلواب

أخي الكرمي ،أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي:
أوالً :ال شك أن اخلجل مشكلة كبرية قد تستبد بصاحبها إىل درجة تشل مواهبه وقدراته ،وجتعله

عرضة لالضطراب االجتماعي ورمبا النفسي ،بل وقد تدفعه إىل العزلة عن حميطه بشكل يؤثر على

عطائه واندماجه فيه.

اثنياً :يتباين الناس الذين يعانون من اخلجل يف مدى إحساسهم فيه ،ومعاانهتم منه ،فاخلجل عند هذا

غريه عند ذاك ،وأسبابه هنا ختتلف عن أسبابه هناك ..إال أن األسباب تقريباً تنحصر يف ثالثة عوامل
تبدأ منها وتتفرع عنها .وهذه العوامل هي:

أ-عوامل تربوية تتعلق ابلتنشئة االجتماعية :كاحلماية الزائدة أو القسوة الزائدة ،وما يرتتب على ذلك
من انعدام الثقة يف النفس وابلتايل اخلجل يف مواجهة اآلخرين.
ب-عوامل جسمية تتعلق إما بعاهة جسمية ابرزة ،أو حنول زائد أو مسنة زائدة ،أو تشوه معّي .كل
ذلك قد يدفع بصاحبه إىل نوع من أنواع اخلجل.

ج-عوامل نفسية مثل :احلساسية الزائدة ،أو سرعة االنفعال أو سعة احليز الشخصي اخلاص الذي ال
يسمح ألحد بتجاوزه حتت دعاوى املس ابلكرامة ،واخلوف الكبري من اخلطأ .كل ذلك عوامل تسبب
لإلنسان تفاعالت داخلية عنيفة من أعراضها زايدة اخلفقان ،وتصبب العرق ،وامحرار الوجه،

اضطراب الكالم وغري ذلك.

اثلثاً :لو أردان الغوص أكثر يف أعماقنا ملعرفة ما وراء كل ذلك لوجدان األسباب ترتبط إىل حد كبري مبا
يسمى [املبالغة يف البحث عن االستحسان!!] أي اهتمام املرء مبا يقال عنه ،واألحكام اليت يصدرها

اآلخرون على سلوكه وتصرفه وأعماله وكالمه!!

وهذا االهتمام مبا يقوله اآلخرين هو الذي يوجد حاله نفسية هي إىل اخلوف أقرب ..فإن من خيشى

أن ال يقدر كما يريد ،أو كما يتمىن ..فإنه ينتهي حتماً إىل اخلجل!!

رابعاً :مشكلة اخلجول أنه يتصور أنه حمور انتباه العامل ،وأن اجلميع يراقب حركاته وسكناته ،ولذلك

تراه غارقاً يف تفسري "األفعال وما وراءها والنظرات ومغزاها" والكلمات ومرادها .وابلتايل هو متوتر

من اخلارج ،ومضطرب من الداخل بصورة مرهقة تدفعه إىل جتنب مثل هذه اللقاءات االجتماعية حىت

ال ينشغل كثرياً بتفاصيلها ،وتفسريها ،ومكاسبها وخسائرها !!..وما علم أن جتنبه هلا يزيد وطأهتا وأن
احلل األمثل ملواجهتها هو عدم حتميلها أكثر مما حتتمل ،واليقّي أبن الناس ال يشغلهم منه إال بعض

الدقائق اليت تكون غالباً من ابب اجملاملة ،مث يعود كل منهم إىل دائرته اخلاصة ..ومشاغله اخلاصة!!
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خامساً :من اخلطوات األساسية للتغلب على اخلجل هنا ..االبتعاد قدر املستطاع عن " احلساسية
الزائدة " مبا قد يقال عنك أو يقال فعالً ..وعدم حتميله أكثر مما حيتمل ..أو أن تربط رضاك عن

نفسك برضاء اآلخرين عنك ..أو فكرهتم عنك ..ونشدان استحساهنم أبي طريقة ..والتأكد أبن

مواقفنا من األشياء دائماً ما ختضع لزاوية رؤيتنا هلا ..واهتمامنا هبا ..فإذا جعلت من اآلخرين مقياساً
وحيداً لرضاك عن نفسك وقناعتك هبا ..وحبثت عن استحساهنم ورضاهم حد االستجداء !!!..فإنك
وال ريب ستتحول إىل شخصية مهزوزة ..غري قادرة على املواجهة اإلجيابية ..وابلتايل سيغلبك

اخلجل ..وسرتتقي يف مدارجه شيئاً فشيئاً ..حىت تنحصر يف دائرة ضيقة ال فكاك منها!!!..

وأتكد ..أنك حىت وإن كنت تعاين من نقص ما ..بدين أو نفسي فإن لديك من اإلجيابيات ما يكمل

هذا النقص لو استثمرهتا جيداً !!..فارض بواقعك واصلح منها ما ميكنك إصالحه ..وأتكد أنك كما

تفكر ..تكون!!

سادساً :كن على طبيعتك بقدر املستطاع ..ال ختش النقد إىل حد االنسحاب حىت من إبداء الرأي

إذا طلب منك ..والرضاء من الغنيمة ابلصمت!!! تفاعل مع من حولك ..حاور ..وثق أنك لست

أقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..وال يكن رأي اآلخرين بك ..أهم من رأيك بنفسك ..فلكل منا

إجيابياته وسلبياته ..ونقاط قوته ونقاط ضعفه ..ولدينا مجيعاً ما حنب وما نكره ..وما نريد وما ال

نريد !!..تعامل مع حميطك على هذا األساس ..وابدأ شيئاً فشيئاً ..وأتكد أن إرضاء كل الناس ليس

دائماً هو الصواب ..وأن إسخاط كل الناس ليس دائماً هو اخلطأ !!!..ولكن الصواب واخلطأ هو:

أي نوع أرضيت وأي صنف أسخطت؟!!

سابعاً :اكسر دائرة اخلجل ..وال تفكر فيها طويالً ..واخرج منها ..عرب احلوار والتفاعل مع حميطك..
وال أبس من البداية بدوائر صغرية يف كل من حميط العمل أو حميط األسرة ..مث توسيع الدوائر

وزايدهتا ..وانظر دائماً إىل ما تقوله أنت عن اآلخر ..ال ما يقوله عنك اآلخر ..ولتكن ركيزتك

األساسية يف البداية حماولة االسرتخاء ..والتدرب على التنفس العميق ..والثقة ابهلل مث بنفسك أبنك

ستتغلب على هذه املشكلة وتواجهها ..ولن تنشغل هبا طويالً!!!..
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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خجل ..وحساسيه!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1422/5/20
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد ...

الرجاء الرد على السؤال إنين أواجه مشكلة اخلجل الزائد عن اللزوم واجنرح من اتفه األسباب إنين
إذا وجه إيل سؤال وأان يف وسط انس أول شعور يواجهين تزيد دقات قليب ويتصبب عرقي ويتغري

كالمي أرجو منكم توجيهي وحل مشكليت ولكم مين الدعاء وجزيل الشكر؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد..
أخي الكرمي اشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :ال شك أن اخلجل مشكلة كبرية قد تستبد بصاحبها إىل درجة تشل هبا مواهبه وقدراته ..وجتعله

عرضة لالضطراب االجتماعي ورمبا النفسي ..بل وقد تدفعه إىل العزلة عن حميطه بشكل يؤثر على
عطائه واندماجه فيه.

اثنياً :يتباين الناس الذي يعانون من اخلجل يف مدى إحساسهم فيه ومعاانهتم منه .. ..فاخلجل عند
هذا غريه عند ذاك وأسبابه هنا ختتلف عن أسبابه هناك ..إال أن األسباب تقريباً تنحصر يف ثالثة
عوامل ..تبدأ منها ..وتتفرع عنها  ...وهذه العوامل هي-:

أ -عوامل تربوية ..تتعلق ابلتنشئة االجتماعية ..كاحلماية الزائدة أو القسوة الزائدة ..وما يرتتب على
ذلك من انعدام الثقة يف النفس وابلتايل اخلجل يف مواجهة اآلخرين.

ب -عوامل جسمية ..تتعلق إما بعاهة جسمية ابرزة ..أو حنول زائد أو مسنة زائدة ..أو تشوه معّي..
كل ذلك قد يدفع بصاحبه إىل نوع من أنواع اخلجل.

ج -عوامل نفسية ..مثل احلساسية الزائدة ..أو سرعة االنفعال أو سعة احليز الشخصي اخلاص
الذي ال يسمح ألحد بتجاوزه حتت دعاوى املس ابلكرامة ..واخلوف الكبري من اخلطأ ..كل ذلك

عوامل تسبب لإلنسان تفاعالت داخلية عنيفة من أعراضها زايدة اخلفقان ..وتصبب العرق وامحرار

الوجه..واضطراب الكالم وغري ذلك.

اثلثاً :لو أردان الغوص أكثر من أعماقنا ملعرفة ما وراء كل ذلك ..لوجدان األسباب ترتبط إىل حد كبري
مبا يسمى [املبالغة يف البحث عن االستحسان!!!] أي اهتمام املرء مبا يقال عنه واألحكام اليت

يصدرها اآلخرون على سلوكه وتصرفه واعماله وكالمه!!!

وهذا االهتمام مبا يقوله اآلخرين ..هو الذي يوجد حاله نفسية هي إىل اخلوف أقرب ..فإن من خيشى

أن ال يقدر كما يريد ..أو كما يتمىن ..فإنه ينتهي حتماً إىل اخلجل!!!
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رابعاً :مشكلة اخلجول إنه يتصور أنه حمور انتباه العامل ..وإن اجلميع يراقب حركاته وسكناته ..ولذلك

تراه غارقاً يف تفسري األفعال وما راءها والنظرات ومغزاها ..والكلمات ومرادها ..وابلتايل هو متوتر
من اخلارج ومضطرب من الداخل ..بصورة مرهقة تدفعه إىل جتنب مثل هذه اللقاءات االجتماعية

حىت ال ينشغل كثرياً بتفاصيلها ..وتفسريها ..ومكاسبها وخسائرها !!..وما علم أن جتنبه هلا يزيد
وطأهتا ..وأن احلل األمثل ملواجهتها ..هو عدم حتميلها أكثر مما حتتمل ..واليقّي أبن الناس ال

يشغلهم منه إال بعض الدقائق اليت تكون غالباً من ابب اجملاملة ..وابلتايل يعود كل منهم إىل دائرته

اخلاصة ..ومشاغله اخلاصة!!!

خامساً :من اخلطوات األساسية للتغلب على اخلجل هنا ..االبتعاد قدر املستطاع عن " احلساسية

الزائدة " مبا قد يقال عنك أو يقال فعالً ..وعدم حتميله أكثر مما حيتمل ..أو رضاك عن نفسك

برضاء اآلخرين عنك ..أو فكرهتم عنك ..ونشدان استحساهنم أبي طريقة ..والتأكد أبن مواقفنا من

األشياء دائماً ما ختضع لزاوية رؤيتنا هلا ..واهتمامنا هبا ..فإذا جعلت من اآلخرين مقياساً وحيداً
لرضاك عن نفسك وقناعتك هبا ..وحبثت عن استحساهنم ورضاهم حد االستجداء !!!..فإنك وال

ريب ستتحول إىل شخصية مهزوزة ..غري قادرة على املواجهة اإلجيابية ..وابلتايل سيغلبك اخلجل..

وسرتتقي يف مدارجه شيئاً فشيئاً ..حىت تنحصر يف دائرة ضيقة ال فكاك منها!!!..

وأتكد ..أنك حىت وإن كنت تعاين من نقص ما ..بدين أو نفسي فإن لديك من اإلجيابيات ما يكمل

هذا النقص لو استثمرهتا جيداً !!..فارض بواقعك واصلح منها ما ميكنك إصالحه ..وأتكد أنك كما
تفكر ..تكون!!

سادساً :كن على طبيعتك بقدر املستطاع ..ال ختش النقد إىل حد االنسحاب حىت من إبداء الرأي

إذا طلب منك ..والرضاء من الغنيمة ابلصمت!!! تفاعل مع من حولك ..حاور ..وثق أنك لست

أقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..وال يكن رأي اآلخرين بك ..أهم من رأيك بنفسك ..فلكل منا

إجيابياته وسلبياته ..ونقاط قوته ونقاط ضعفه ..ولدينا مجيعاً ما حنب وما نكره ..وما نريد وما ال

نريد !!..تعامل مع حميطك على هذا األساس ..وابدأ شيئاً فشيئاً ..وأتكد أن إرضاء كل الناس ليس

دائماً هو الصواب ..وأن إسخاط كل الناس ليس دائماً هو اخلطأ !!!..ولكن الصواب واخلطأ هو:
أي نوع أرضيت وأي صنف أسخطت؟!!

سابعاً :اكسر دائرة اخلجل ..وال تفكر فيها طويالً ..واخرج منها ..عرب احلوار والتفاعل مع حميطك..

وال أبس من البداية بدوائر صغرية يف حميط العمل أو حميط األسرة ..مث توسيع الدوائر وزايدهتا..

وانظر دائماً إىل ما تقوله أنت عن اآلخر ..ال ما يقوله عنك اآلخر ..ولتكن ركيزتك األساسية يف

البداية حماولة االسرتخاء ..والتدرب على التنفس العميق ..والثقة ابهلل مث بنفسك أبنك ستتغلب على

هذه املشكلة وتواجهها ..ولن تنشغل هبا طويالً!!!..
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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أعاين من اخلجل الشديد
اجمليب د .صاحل بن علي الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1425/05/15هـ

السؤال

شخص يف مقتبل العمر يعاين من اخلجل الشديد الذي مينعه من ممارسة العالقات العادية مع اآلخرين

يف العمل ،ويف املناسبات االجتماعية عموماً ،هل هناك عالج يف الدين هلذه املشكلة ،مثل دعاء

معّي؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

اخلجل يؤثر على قدرة الفرد يف تفاعله مع اآلخرين ،ويؤدي به إىل العجز عن املشاركة بصورة مناسبة

يف املواقف االجتماعية.

والشخص اخلجول يفتقر إىل املهارات االجتماعية ،وال يعرف كيف يتصرف يف مواقف حمددة ،لديه

تقدير ذات منخفض ،وخياف من التقومي السليب.

وللتغلب على املشكلة من املهم فهمها جيداً ،وغالباً ما حيافظ عليها أفكار واعتقادات خاطئة ،مثل
تفكريه أبن اآلخرين يقيمونه تقييماً سالباً ،وحتقري ولوم للذات.

وأشعريه أبن اخلجل ال يصف كل شخصيته ،وإمنا يصف جانباً من جوانب سلوكه ،وإذا كان لديه
جانب سليب فإن لديه الكثري من اإلجيابيات.

ينبغي أن يبذل جهداً إليقاف التفكري السليب ومهامجة األفكار اخلاطئة ودحضها ،ويستبدل ذلك

أبفكار إجيابية ،سواء حول نفسه أو اآلخرين.

وشجاعة على مواجهة املواقف االجتماعية بدالً من جتنبها ،فالتجنب جيعل املشكلة أكثر صعوبة،

وليواجهها تدرجيياً بدءاً أبقلها إاثرة للخوف ،ويستعد أبن يكون لديه شيء يقوله يف تلك املواقف ولو

كان بسيطاً ،والبداية قد تكون صعبة ،لكن إذا استمر على ذلك فسوف جيد نتائج إجيابية ،عليه أن
يرسم لنفسه أهدافا واقعية ،وأن يسلك لتحقيقها بثقة ومرونة.

والدين اإلسالمي دين شامل فيه ما يفيد يف التغلب على الكثري من الشدائد واالضطراابت اليت

تصيب الفرد ،قال هللا -تعاىل" :-وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنّي وال يزيد الظاملّي إال
خسارا" [اإلسراء ، ]82:فاإلميان ابهلل هو أساس االطمئنان النفسي ،والوقاية من كل املشكالت
واالضطراابت اليت تصيب اإلنسان.

واإلسالم يدعو اإلنسان أن يكون إجيابياً يف عالقاته مع نفسه ومع اآلخرين ،وقد حث على كثري من
اآلداب والسلوكيات اليت تزيد الروابط االجتماعية بّي األفراد ،ومن خالهلا ينمي الفرد كثرياً من

املهارات االجتماعية ،وتؤدي إىل التفاعل االجتماعي ،وابلتايل وقاية اإلنسان من أي صورة من صور
العزلة ،والصالة صلة بّي العبد وربه ،تبعث يف نفس اإلنسان اهلدوء والطمأنينة ،وختلصه من الشعور
ابلذنب ،وتقضي على اخلوف ،والقلق الذي لديه.

وقراءة القرآن حتقق هدوء النفس ،وتبعث السكينة يف النفس ،وتزيد معنوية الفرد ،فتزول األوهام
واألمراض ،فعليك أخي بتالوة القرآن ،والرتكيز على بعض اآلايت والسور ،مثل فاحتة الكتاب،

وأواخر سورة البقرة ،وآية الكرسي ،وسورة اإلخالص ،واملعوذتّي.

ووجهيه إىل الدعاء ،واإلحلاح فيه؛ ففيه شفاء للنفس من اهلم ،والغم ،واألرق ،والفزع ،والكرب ،وهو
عدو البالء ،وسالح املؤمن ،ومن األدعية :دعاء اهلم واحلزن ،ودعاء األرق والفزع.

()206/20

" اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز ،والكسل ،والبخل ،واجلَب ،وضلع الدين وغلبة
الرجال" " ،اللهم آت نفسي تقواها ،زكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها" " ،اللهم إين
أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي ،وأهلي ومايل،

اللهم اسرت عوريت ،وآمن روعيت ،اللهم احفظين من بّي يدي ومن خلفي ،وعن مييين وعن مشايل ،ومن
فوقي ،وأعوذ بك أن أغتال من حتيت" ،وليتحّي أوقات إجابة الدعاء ،ويدعو هللا مبا يعينه على

مواجهة مشكلته والتغلب عليها ،وليلزم االستغفار؛ فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :من

لزم االستغفار جعل هللا له من كل ضيق خمرجا ،ومن كل هم فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب" رواه
أبو داود ( )1518وابن ماجة ( )3819من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما.-
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أخشى سخرية اآلخرين بتديين

اجمليب د .عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1425/06/21هـ
السؤال

صدقوين إنين بدأت أشك يف عباديت ،حيث إنين واحلمد هلل من الذين حيبون قراءة القرآن واحلمد هلل

أين أحس ابنشراح يف صدري ،ولكن ما يتعبين هو أنين عندما أقرأ القرآن ويدخل علي أحد فجأة يف
الغرفة فإنين أخفض صويت ،وال أحب أن يسمعين أحد وأان أقرأ ،وكنت أتساءل ملاذا أفعل ذلك؟

ألنين أشعر بعض األحيان أن اجلواب هو أنين أخشى يف هللا لومة الئم؛ ألن هناك بعضهم يتمسخرون
على أي شيء ،وبعض األحيان أييت اجلواب أنين أستحي ،.....ويف بعض األحيان عندما أرى برانجما

دينيا فإنين بعض األحيان أبدله إذا أتى أحد من هؤالء املستهزئّي( ،علما أبهنم ال يستهزئون ابلقرآن
وال ابلربامج الدينية ،بل على الشخص نفسه ويقولون أوووووه املطاوعة واملطاوعة ،واملطوع عندهم

إنسان معقد ،وعندما يطلع شخص يف التلفزيون ويكون يف تلك الساعة يدعو هللا فإنين أقول آمّي يف

قرارة نفسي ،وال أرفع يدي ،ولكن إذا مل يكن أحد عندي فإنين أفعل العكس ،لدرجة أنه يف يوم ما
كنا نشاهد الربانمج الذي يقدمه عمرو خالد ،ويف اخلتام كان يدعو هللا والكل رفع يديه إال أان،

وكنت أقول آمّي يف قرارة نفسي لدرجة أنين شعرت ابلذنب وأحسست أبين متكربة ،أو أتكابر عن

رفع يدي لريب ،فهل أان فعال أعترب بذلك أنين أخشى يف هللا لومة الئم وأنين ضعيفة اإلميان؟؟
اجلواب

األخت الكرمية:
فيك صفة حسنة وهي حمبة اخلري والرغبة فيه ،ومع ذلك تعانّي من مشكلة اخلجل املرضي الذي

أوصلك إىل هذا احلد من ترك املشاركة يف اخلري.

ولعل هذه املشكلة تزول إذا أدركت األمور التالية:

( )1أتكدي من أن الناس لن يرضوا عنك مهما جاريتهم يف أهوائهم فاحرصي على رضى هللا ،وهو
سبحانه يرضي عنك الناس ،فقد جاء يف احلديث عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من
التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط هللا وكله هللا إىل

الناس" رواه الرتمذي ( )2414من حديث عائشة-رضي هللا عنها.-

( )2أن هؤالء املستهزئّي بك أو بغريك من املتمسكّي ابلدين ليسوا أهالً أن يقدروا وأن يستحيا

منهم فهم عصاة هبذا االستهزاء ،وهم يف الغالب مقصرون يف أمور الدين ،فأنت العزيزة وهم أهل
ِ
ِ
ّي" [آل عمران. ]139:
"وال َهتنُوا َوال َحتْ َزنُوا َوأَنْـتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َن إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
الذلةَ ،
فال ينبغي أن هتين أمامهم وال تضعفي ،فهم ال يستحقون االحرتام والتقدير فضالً أن تستحي منهم.
وكما قال الشاعر:
ال ختش كثرهتم فهم مهج الورى *** وذاببه أختاف من ذابن

( )3ال بد من الصرب والثبات على الدين ،فإذا كنت ختافّي جمرد االستهزاء فكيف لو ابتليت مبا هو
"وِم َن
أكثر من أنواع األذى؟! وكيف ستنكرين املنكر وأنت ختجلّي من إظهار العبادة؟! قال تعاىلَ :
اب هِ
ُوذي ِيف هِ
ِ
ِ
هاس َك َع َذ ِ
اَّلل َج َع َل فِ ْتـنَةَ الن ِ
الن ِ
اَّلل" [العنكبوت :من اآلية]10
هاس َم ْن يَـ ُق ُ
ول َ
آمنها ِاب هَّلل فَِإذَا أ َ
.
( )4قد هناك ربك -تعاىل -عن خشية الناس وأمرك خبشيته وحده -سبحانه وتعاىل ،-فقال" :فَال
هاس واخشون" [املائدة :من اآلية. ]44
َختْ َ
ش ُوا الن َ
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اخلجل مينعين من حقوقي!!..
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل
التاريخ 1422/10/12

السؤال

مشكليت هي أنين شديد اخلجل ،ولرمبا وصل يب األمر إىل أن يكون احلق يل وال أستطيع أن أبوح به

مراعاة ملشاعر احلاضرين ،وإذا كلفت أبمر مث مل أقم به على الوجه املطلوب جتدين أخجل أن أقدم
عذراً لآلخر.
اجلواب

األخ صاحب املشكلة ،اعلم اي أخي أن اخلجل ميكن أن يصيب املشهورين واملوهوبّي كما يصيب
الشخص العادي أيضاً ،ومثل معظم املشكالت العقلية واالنفعالية فإن اخلجل ال حيرتم طبقة الفرد
االجتماعية ،ولكن ما مدى وجود اخلجل لديك؟

األخ صاحب املشكلة ..يسمى الشعور ابخلجل يف بعض املواقف االجتماعية ابسم "اخلجل املوقفي"
وهو ال يعد مشكلة سلوكية .أما الشعور ابخلجل يف كل املواقف اليت تواجه الفرد فيسمى "اخلجل

املزمن" وهو ابلطبع مشكلة .وهذا النوع من اخلجل ميكن تسميته ابسم "اخلجل املزاجي" وهو مسة
من مسات الشخصية.

ومن املمكن أن نوسع من مسة اخلجل إىل جمال املرض ،وهو ما يعرف ابسم "اخلجل املرضي" وهو
نوع من اخلجل يبدو لدى الشخص الذي يصبح شديد االنسحاب من اآلخرين ،ويتجنب كل

التواصالت غري الضرورية معهم  -وهناك اصطالح " االنطواء االجتماعي " وهو يدل على امليل
للتحرك بعيداً عن الناس.

فكنا نود أن نعرف منك الكثري عن طبيعة خجلك إال أننا من خالل ملخص مشكلتك سنحاول

جاهدين لعلنا نصل بك إىل األمان من خالل تقدمي املشورة والعون طبقاً للملخص غري الكايف عن
موضوع خجلك.

األخ صاحب املشكلة! هناك مرادفات للخجل تشيع يف األوساط االجتماعية مثل :مؤدب  -شديد

الكسوف  -عاطفي  -منسحب  -مرتدد.

فإذا كنت تعتقد أبن ذلك  -وأقصد اخلجل يف املواقف اليت تواجهك  -نوع من التواضع واألدب،
ومها ما جيعالن شخصيتك جذابة ،فأقول لك :إن ذلك صحيح إىل حد ما  -ولكن الغياب املطلق

للحديث املتمركز حول ذاتك يصدم اآلخرين يف النهاية ،وتبدو عندهم أنك غري متزن.

وإذا كان خجلك من النوع املزاجي ،وهو أنك تبدو متحفظاً مع اآلخرين وابردا جتاههم فاقول لك:
إن ذلك نوع من األقنعة اليت يرتديها الفرد؛ ألنه غري واثق بذاته ويف ذهنه أنه سيفتضح لو حتدث

برأيه  -فأنت يف هذه احلالة حتاول اهلروب خشية اإلحراج وخوفاً من آراء اآلخرين.

وإذا كنت تعاىن من اخلجل بسبب طول قامتك أو مالمح وجهك أو مهاراتك اللفظية فنقول لك:
إنه جيب عليك يف هذه احلالة أن تضع يف ذهنك أن اآلخرين ليسوا أكفأ منك ،وأنك على ما يرام،

وال تضع ملثل هذه األمور أي حساسية.

عزيزي صاحب املشكلة ،إن من يعاىن من اخلجل ال بد وأنه كان يف سنوات عمره الباكرة شديد
احلساسة للنقد وأحكام اآلخرين .إن مسة اخلجل هي اختباء من اآلخرين.

إال أننا نقول لك لكي تتغلب على هذه املشكلة عليك ابتباع اآليت:
-1استكشف خربات طفولتك (أي اسرتجع ذكرايت الطفولة) وستجد أن كثرياً من ذكرايت طفولتك
حنو نفسك اليوم قد تشكلت وذلك من خالل تفاعلك مع والديك وإخوتك.
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-2اخترب مشاعر الدونية لديك  -فكثرياً ما تكون هذه املشاعر خاطئة  -إهنا يف الغالب خياالت

عن نفسك ،وإذا تفحصتها مبنطقية يف ضوء ذكائك األشد ستكون قادراً على رفضها ،وابلتايل سيقل
أتثريها عليك.

-3كن على ثقة أن عادة اخلجل هي عادة متعلمة ونقول لك إن ما ميكن تعلمه ميكن إبطال تعلمه
 -وكن على وعي أبن سلوك التجنب واالنسحاب من جانبك يقوي خجلك؛ ألنه يزودك ابلراحة من

القلق.

فحينما تواجه املوقف تكتسب قوة ،وتتعلم حتمل القلق ومع املواقف سيتضاءل هذا القلق بفعل
ظاهرة االعتياد وهي تعين أنك تتكيف تدرجيياً مع املواقف.

-4اكتسب مهارات توكيد الذات ،أي تعلم أن تطلب ما تريد وأن تضع نفسك يف املقدمة يف بعض
الوقت ،وحتقق أن لك احلق يف أن تكون األول مثل اآلخرين؛ فاآلخرون هلم مشاعر كما لك مشاعر،

وأن مطالبتك حبقك يف األول عند ما تكون الصاحب يضفي احرتام اآلخرين لك.

عزيزي صاحب املشكلة وكونك تقول :إنك إذا كلفت أبمر ومل ت ُقم بعمله على الوجه املطلوب فإنك
تستحيي تقدمي العذر لآلخر  -فهذا شيء طيب يدل على أنك إنسان جيد ولديك أعلى (ضمري)

قوي يؤنبك يف حالة التقصري ،ويف األثر" :إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه" فاإلتقان مسة

من السمات اليت أوصى هبا الدين عند ما يقوم اإلنسان بعمل ما .ندعو هللا لك أن تظل متقناً
ألعمالك ،وال تقدم أعذاراً عن عدم إتقانك لتلك األعمال.
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اخلوف من إمامة الناس يف الصالة!!
اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1422/8/1
السؤال

مشكليت أنين أشكو من اخلوف وعدم القدرة على اإلمامة يف الصالة اجلهرية .فما العالج لذلك؟

وجزاكم هللا كل خري

اجلواب

وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته .أما عن سؤالك فإليك اجلواب عنه البدع ختتلف يف نوعها
وأصحاهبا.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا..

أوالً :هل أنت ملزم ابإلمامة أم لديك رغبة يف ذلك ولكن جتد هذا احلاجز..؟ عموماً :هذا اخلوف

يعترب طبيعياً يف أول األمر  ,فكل إنسان تقدم أمام الناس سواء ليتحدث أو يقرأ أو يؤم ..حيصل له
هذا اخلوف ..ومن أهم أسباب التغلب عليه ـ والعلم عند هللا ـ ما يلي:

 -1تعلم الشجاعة وأنه لن حيصل لك شيء إذا أخطأت.

 -2املمارسة ..املمارسة ..املمارسة طريقك إىل الشجاعة.
 -3حاول أن تقرأ أمام والديك يف املنزل أو تؤم بعض أصدقائك إذا خرجت يف نزهة.

 -4الذي يريد أن يتعلم السباحة ال بد له أن يبتل ابملاء ..ثق أنك لن تكون شجاعاً وتؤم الناس مثل
املشهورين حىت متر مبراحل اخلوف.

 -5هب أنك أخطأت يف صالتك .لست الوحيد هبذا العامل الذي خيطئ وكثرياً ما خيطئ الذين هلم

ابع هبذا ألن احملراب والصالة ليست ابألمر اليسري.

 -6ال أظن أنه يوجد عالج مباشر للخوف يف مثل هذه األمور  ,ولكن العالج بيدك أنت أوال ,
وأتكد أن الذي يريد أن يصل إىل الساحل ال بد أن يقاوم األمواج العاتية.

 -7إذا وقفت يف احملراب فتخيل أنك وحدك.

 -8إذا وقفت يف احملراب استعداداً للصالة حاول أال تنظر يف وجوه املصلّي.
 -9ال تقرأ السور اليت مل تتقن حفظها يف الصالة اجلهرية.

 -10إذا أردت أن تنجح يف هذا فتأمل كيف تعلمت قيادة السيارة  ,كيف كانت السيارة أول
األمر ..مث كيف أصبحت بعد ذلك.

 -11احذر من التقليد األعمى يف القراءة.

وصل ما كتب لك مث اقرأ شيئاً من القرآن بتمعن
 -12احضر للمسجد قبل الصالة بوقت كافِّ ..
ليبعد عنك التفكري ابإلمامة.

هذه بعض اخلطوات العملية اليت أمتىن لك االستفادة منها وإن مل جتد الفائدة املرجوة فقد يكون ما
تعاين منه نوع من اخلوف املرضي الذي طرق كثرياً يف هذه النافذة
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رهبة اإلمامة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1426/03/15هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم
فضيلة الشيخ :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

املشكلة اليت تؤرقين منذ زمن بعيد ،ومتنعين من حضور اجلماعة يف املسجد أنه عندما أحضر إىل

املسجد للصالة يطلبون مين أن أتقدمهم لإلمامة؛ ألنين أفضل املوجودين علماً وشهادة ،وقراءة
للقرآن وأحكام التجويد ،حىت إنه من يصلي هبم يف رمضان عليه أخطاء كثرية يف التالوة ،ونطق

الكلمات والتجويد ،وابقي األحكام األخرى ،وأان ال أستطيع تصحيحه؛ خوفاً من أنه يطلب مين أن
أصلي هبم ،وأان أخجل كثرياً جداً ،وأتلعثم ابلقراءة ،ويتصبهب عرقي ،وال أستطيع البوح هلم بذلك أو

ألحد غريهم ،مما يسبب يل حرجاً شديداً ،وهذا بدوره جعلين أبتعد عن الصالة ابملسجد ،وعن صالة

الرتاويح ،وأصلي ابلبيت خوفاً من ذلك ،علماً أنين أمتىن أن أستطيع الصالة مع اجلماعة يف املسجد،
علي ابلصالة مع اجلماعة ابملسجد ،وهذه مشكليت بّي أيديكم وأمانة
أرجو أن تدعوا يل أبن مين هللا ّ

لديكم ،أرجو مساعديت يف حل مشكليت؛ ألهنا ختنقين يوماً بعد يوم ،أنصحوين ماذا أفعل؟ أريد حالً
جذرايً .جزاكم هللا خري اجلزاء ،وأجزل لكم األجر واملثوبة ،وشكراً لكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا

وبركاته.
اجلواب

األخ الكرمي -:سلمه هللا.-

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

أما جواب مشكلتك فكالتايل:

أوال :أخي الكرمي ترك الصالة يف اجلماعة -حبجة اخلوف من تقدميك لإلمامة -ال جيوز شرعاً ،وهو

من تلبيس إبليس وختويفه لك ليصدك عن سبيل هللا ،ومع فرض احلالة النفسية اليت تصيبك من جراء

اإلمامة يف مسجدكم فإنه ميكنك الذهاب إىل مسجد آخر لتصلي به مأموما تدرك فيه اجلماعة ،أما
أن تصلي يف البيت مع إمكانية إدراكها يف مسجد آخر قريب فال جيوز.

اثنياً :أال تعلم -أخي الكرمي -فضل اإلمامة وأجرها؟ أال يكفيك فخراً واعتزازاً أن تكون يف مكان

كان يقف فيه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يؤم الناس يف زمانه ،مث انظر -أخي الكرمي -ماذا
قال هللا يف وصف عباد الرمحن يف سورة الفرقان ،لقد أخرب هللا -سبحانه -أن من دعائهم :ه ِ
ين
َ
"والذ َ
ِ
ّي واجعلْنَا لِل ِ
ِ
ِ
ّي إِ َماماً" [الفرقان  ، ]74/25أال
ْمتهق َ
يَـ ُقولُو َن َربهـنَا َه ْ
ب لَنَا م ْن أَ ْزَواجنَا َوذُ ِّرهايتنَا قُـ هرةَ أَ ْع ُ ٍ َ ْ َ ُ
حتب أن تكون للمتقّي إماماً؟.
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اثلثاً :أن هذه احلالة النفسية اليت تصيبك جراء التقدم لإلمامة هي طبيعة لكل مبتدئ ،وال زلت أذكر
يف بداية إماميت للجامع منذ أكثر من عشرين سنة كيف كنت أرجتف واضطرب كلما تقدمت للصالة

ابلناس ،وأنسى أيسر السور ،وشيئاً فشيئاً حىت تغلبت على ذلك ابملواصلة وليس ابلتخفي واهلروب،
فعالج حالتك ال يكون ابالعتزال ولكن يكون مبواجهة األمر والعيش يف غماره ،وحتمل تلك الفرتة
اليت سرعان ما تزول مع األايم ،مث اي أخي أنت رجل ،ومن طبيعة الرجل مواجهة الناس والتعايش
معهم بثقة ورابطة جأش ،فكن واثقاً من نفسك ،واطرح وساوس الشيطان اليت يريد هبا عزلك عن

اخلري واالستفراد بك؛ حىت ال يبقى لك من معاين اخلري شيئاً.
رابعاً :تذ هكر -أخي الكرمي -أن ما م هن هللا عليك -من قراءة القرآن الصحيحة والعلم أبحكام

الصالة -هو من العلم الذي ال جيوز لك أن تكتمه وحتجزه عن الناس ،بل األصل أن تبثه وتسعى يف
نشره ،وإعانة الناس على تعلمه وتلقيه عنك.

خامساً :أنت حتتاج أن تعرض نفسك ملواجهة اجلمهور كثرياً ،كإلقاء كلمة أو قراءة خطاب أو كتاب؛
لتعتاد على مقابلة اجلمهور.

سادساً :أكثر من االستعانة ابهلل -عز وجل-؛ فإنه وحده هو املعّي واملسدد جل يف عاله.

أمسع بّي الفينة واألخرى عن دورات يف اخلطابة ومقابلة اجلمهور ،مل ال تدخلها لتتدرب على
سابعاًُ :

ذلك؛ حىت تكون داعية خري يف هذه األمة ،وعنوان صالح ومنرب طاعة؟! أفال حتب أن تنصر دينك،

وتعلي كلمته بّي الناس؟!
اثمناً :توهكل على هللا -اي أخي -بصدق ،وستجد -إبذن هللا -العون ،فالناس حباجة إليك وإىل
قدراتك ،فاطرح اخلجل املميت وراء ظهرك ،وانتصر على نفسك الضعيفة لتكون من األقوايء

واألسوايء .وهللا معك ولن يضيعك.
والسالم عليكم.
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كيف نوظف طاقات هذا الشاب اخلجول؟ !
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل

التاريخ 1425/11/20هـ

السؤال

أحسن هللا إليك اي شيخ ،لدينا شاب يف احللقة والنشاط ،جمتهد ،وحيضر ومواظب ،وله معنا قرابة

األربع سنوات ،واآلن هو يف الصف الثاين الثانوي ،لكنه غري فعهال ،كلمته املشهورة :ال أريد شيئًا (ما
كثريا مع الطالب ،شديد احلياء ،أعطي مهام ومل ينفذها ،والسؤال :ما
أبغى أشارك)  .ال يتكلم ً

األسلوب األمثل للتعامل مع هذه النوعية حبيث نستفيد ويستفيد من نفسه وإمكاانته خلدمة الدين؟

وهللا املوفق.
اجلواب

األخ الكرمي  -سلمه هللا ورعاه -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع "اإلسالم اليوم" ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة.

ونعتذر عن التأخري يف إجابة سؤالك ،واجلواب على ما سألت عنه كالتايل:

وال :أشكر لك استشعارك املسؤولية عن إخوانك من الشباب إلعانتهم على أنفسهم ،ليكونوا أكثر
أً
إجيابية يف اخلري ،والرب ،والرشاد ،وأسأل هللا أن يكتب لك أجره ،وأن ينفع جبهدك وعطائك

وحرصك.

اثنيًا :ما رأيك لو جعلناه خيتار العمل املناسب له ،والذي يشعر أنه أقرب لقدراته؛ فإن هذا انفع،

إبذن هللا.

تفاعال ليتعلهم منه ويتأثر.
اثلثًا :حاول ربطه ابلشاب األكثر ً
ابعا :اصنع فيه الثقة ابلتايل:
رً

 -1علّقه ابهلل ،من تعلق بشيء ُوكل إليه !. .فما أعظم أن يوكل اإلنسان إىل ربه الرمحن الرحيم. .

القوي القدير . .اللطيف اخلبري . .علّمه كيف حيسن التعلق ابهلل . .الفزع إليه.

 -2اشحذ مهّته بذكر قصص الصحابة ،رضي هللا عنهم ،والتابعّي ،ومن سار يف فلكهم وعلى
طريقتهم من العلماء ،والعباد ،والزهاد ،والقادة ،واجملاهدين ،وغريهم.

 -3عزز جانب النقص فيه ابلعبارات والكلمات اليت من شأهنا رفع املعنوايت ،والنقص
فطرايِ ،
شعوراي نفسيًّا ،وكم كلمة
عززه مبا يكمله ،وإن كان هذا التعزيز
ًّ
صا ًّ
وجبِليًّاّ ،
قد يكون نق ً
وحديث قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -يؤكد هذا املنهج يف تعزيز النقص الفطري ،كمثل قوله
عليه الصالة والسالم يف حق املرأة  -واليت فيها نقص فطري" :اللهه هم إِِّين أُح ِرج ح هق الض ِ
هعي َف ْ ِ
ّي الْيَتِ ِيم
ُ
َّ ُ َ
ِ
ال َجا ِريَـتَ ْ ِ
اء يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أ ََان
"م ْن َع َ
َوال َْم ْرأَة" .أخرجه ابن ماجه ( . )3678وقالَ :
ّي َح هىت تَـ ْبـلُغَا َج َ
ال رس ُ ِ
اَّلل صلهى ه ِ
"م ْن ابْـتُلِ َي
َو ُه َو"َ .و َ
ول ه َ
ض هم أ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ :
َصابِ َعهُ .أخرجه مسلم ( . )2631وقَ َ َ ُ

بِ َ ٍ ِ
ِ
رب َعلَْي ِه هن ُك هن لَهُ ِح َج ًااب ِم ْن النها ِر" .أخرجه الرتمذي ( . )1913وقال صلى هللا
ش ْيء م ْن الْبَـنَات فَ َ
ص ََ
ِ
عليه وسلم" :إِذَا ه ِ
يل َهلَا:
اع ْ
ت َش ْه َرَها َو َح ِفظَ ْ
ص َام ْ
ت فَـ ْر َج َها َوأَطَ َ
َ
س َها َو َ
صلت ال َْم ْرأَةُ مخَْ َ
ت َزْو َج َها ق َ
ِ
ِ
اب ا ْجلن ِهة ِش ْئ ِ
ت" .أخرجه أمحد ( . )1661إنه تكميل وتعزيز لتكون أكثر
َي أَبْـ َو ِ َ
ا ْد ُخلي ا ْجلَنهةَ؛ م ْن أ ِّ
ثقة بنفسها حّي تتعامل مع معطيات احلياة هبذه النفسية واملعنوايت الواثقة املرتفعة!
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 - 4احرتم جهده ،ال تتجاهل أو حت ّقر . .لكن . .احرتم وق ّدر . .وتذكر قصة الشابّي الفتيّي. .

خيتصمان عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيّهما قتل أاب جهل! فيطلب صلى هللا عليه وسلم
سيوفهما . .فريى عليها آاثر الدماء . .فيقول" :كِ َال ُك َما قَـتَـلَهُ" .أخرجه البخاري ( )3141ومسلم
( . )1752ويوصي النساء ،رضي هللا عنهن ،كما يف احلديث الصحيح" :اي نِساء الْمسلِم ِ
ات َال
َ ََ ُْ َ
َحتْ ِقر هن ج ِ
ارِهتَا َولَ ْو فِ ْر ِس َن َشاةٍ " .أخرجه البخاري ( )2566ومسلم ( . )1030إن احرتام
ارةٌ جلَ َ
َ ََ
جهود اآلخرين . .مهما قلّت أو دقّت ،تبعث يف قلوب اآلخرين الثقة فيما يقدمون ويعطون

خريا احرتم جهد هذا الشاب مهما ق هل . .تصنع فيه الثقة.
ويبدعون . . .فأنت جزاك هللا ً

 -5كلّفه ابملستطاع؛ حىت ال يصاب ابإلحباط . .أو الفتور ،وحىت ال يصري أسري الضجر وامللل،

أسري التخبّط والفشل ،كلّفه ابملستطاع من خالل معرفتك بقدراته وإمكاانته ،مث اخرت املناسب يف

املكان املناسب ،ويف الوقت املناسب .أتمل معي يف منهجية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -يف

تربيته وتقوية جوانب العطاء يف صحابته ،رضي هللا عنهم :حذيفة أمّي السر ،وخالد بن الوليد سيف

هللا املسلول ،وأبو هريرة احمل ّدث احلافظ ..يوم اخلندق ينتدب حذيفة ،ويف القوم أبو بكر وعمر،
مجيعا -انظر صحيح مسلم (. )1788
رضي هللا عنهم ً

حّي تطلب من اآلخرين ما ال ميكن أن ينجزوه أو يعملوه توقعهم يف حبائل الضعف واخلور والفشل.

كلفه ابملستطاع لتجده أكثر ثقة يف إبداعه.

 -6ثق به؛ ليكون أوثق بنفسه ،امنحه ثقتك وأحسن الظن به ،ال تعامله ابلشك والريبة ،وأتويل
األفعال ،وإلزام النيات واملقاصد ما ال يلزم .ويف الصحيح :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -جيعل
يسريه إىل الروم ،ويف اجليش كبار الصحابة ،وأمريهم أسامة!
أسامة بن زيد ،رضي هللا عنه ،على جيش ّ

انظر صحيح البخاري ( )3730ومسلم (. )2426

يُرسل معا ًذا ،رضي هللا عنه ،إىل اليمن .أخرجه البخاري ( )1458ومسلم ( . )19ومصعب ،رضي

سفريا لإلسالم إىل املدينة -انظر صحيح البخاري (. )3924
هللا عنه ،الشاب املرتف يرسله ً
إن الثقة ابآلخرين من أعظم ما يولّد الثقة عندهم ،ثقة يف أنفسهم ،وثقة بك.

اس ُْرت َع ْيـبَهُ عن أن تفضحه ،لكن ال تسرت عيبه عن أن
 -7صارحه ،ال تزين له وال تتكلّف لهْ ،

تنصحه ،صارحه أبخطائه مصارحة احلريص املشفق من غري تشهري أو حتقري أو إذالل ،وتذكر أسلوب
"ما َاب َل أَقـ َْو ٍام "....أخرجه البخاري ( )456مسلم (. )1504
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلمَ :
ِ
ِ
صلِّي ِم َن اللهْي ِل" .أخرجه البخاري ( )1122ومسلم (. )2479
و":ن ْع َم ال هر ُج ُل َع ْب ُد هللا لَ ْو َكا َن يُ َ
َخاهُ فَـلْيُ ْخِ ْربهُ أَنههُ ُِحيبُّهُ".
َح ه
ب ال هر ُج ُل أ َ
وكما صارحته بعيبه ،صارحه حببك ،ويف احلديث الصحيح" :إِذَا أ َ
أخرجه أبو داود ( )5124والرتمذي (. )2392
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 -8امنحه فرصة التعبري عن شعوره وأفكاره بكل أرحيية ،ال تزجر ،أو تضجر ،ويف الصحيح :يدخل
شاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول :اي رسول هللا ،ائذن يل يف الزىن .اي هللا! أتمل

أيضا! فيدنيه منه صلى هللا عليه وسلم وهو يقول يف شفقة وحب:
معي ،يريد الزان! ويريده حالالً ً
"أ ُِ
َخ َواهتِِ ْم" .أخرجه
كِ . .ألُ ْختِ َ
َحتبُّهُ ِأل ُِّم َ
هاس َال ُِحيبُّونَه ِألُهم َهاهتِِ ْمَ . . .وأ َ
ك .". .حىت يقول لهَ :
"و َه َك َذا الن ُ
أمحد ( . )22211فيقوم الشاب من عنده وهو أوثق بنفسه من أن يقع يف هذه الكبرية بعد هذا
احلوار اهلادئ .هذا الشاب وأمثاله حباجة إىل أن تعطيه فرصة -أرحيية -للتعبري عن أفكاره ،مشاعره،

عواطفه ،خلجات دواخله . .من غري أن تكبح ،أو تَ َذ هم َر ،أو تزجر! إنك حّي حترمه هذه الفرصة
سيكون أضعف من أن يواجه نفسه بصراحة .لتبين الثقة فيه ،امنحه فرصة التعبري.

 -9ال تسخر به.

هيب صلهى ه ِ
ويف الصحيحَ :عن أَِيب ُهريْـرةَ ،ر ِ
ض َي ه
ال
ب . . .قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم بَِر ُج ٍل قَ ْد َش ِر َ
اَّللُ َع ْنهُ ،أُِيتَ النِ ُّ َ
ْ
ََ َ
"ال تَـ ُقولُوا َه َك َذاَ ،ال تُ ِعينُوا َعلَيْ ِه ال ه
اك ه
ش ْيطَا َن" .أخرجه البخاري ()6777
اَّللُ .قَ َ
ض الْ َق ْوِم :أَ ْخ َز َ
الَ :
بَـ ْع ُ
وقعا يف نفس ذلك الرجل من سياط اجللد ،إهنا تربية النبوة.
 .هذه الكلمات هلي أشد ً

ال تسخر من طالبك حّي خيطئ ،أو حّي حياول اإلبداع ،إنك تغتال طموحه ،تقتل فيه اإلبداع،
املبادرة ،اإلجناز( . .اي أَيُّـها اله ِذين آمنوا َال يسخر قَ ِ ٍ
سى أَن يَ ُكونُوا َخ ْرياً ِّم ْنـ ُه ْم)
َ َُ َ ْ َ ْ ٌ
َ َ
وم ّمن قَـ ْوم َع َ
[احلجرات. ]11 :

 -10علّمه كيف يبدع ،كيف ينجز ،كيف يتخلص من مشاكله ،وجه ،انصح ،ساعد ،أ ِ
ث.
َغ ْ
ّ
شأُ َان ِشئ ِ ِ
ويَـ ْن َ
الف ْتـيَا ُن منّا َعلَى َما َكا َن َع ّو َدهُ أَبُوهُ
ُ
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ِ
وكن به رحيما؛ (لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ ِ
وف
ّي َرُؤ ٌ
يص َعلَْي ُكم ِابل ُْم ْؤمنِ َ
ُّم َح ِر ٌ
َ ْ َُ
ول ّم ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
ً
ِ
س ِر (كعب بن عمرو
هرح ٌ
يم) [التوبة . ]128 :أخرج ابن جرير  137/12بسنده ،عن أيب اليَ َ

فدخلت
مترا أجود من هذا،
ْ
مترا ،فقلت إن يف البيت ً
األنصاري) قال( :أتتين امرأة تبتاع مين بدرهم ً
فأتيت أاب بكر ،فقال :اسرت على نفسك ،وتب واستغفر هللا .فأتيت رسول هللا
فأهويت إليها فقبهلتُهاُ ُ
ُ
ِ
ِ
ت َر ُج ًال غَا ِزًاي ِيف َسبِ ِ
يل هللا ِيف أ َْهل ِه ِمبِثْ ِل َه َذا؟ " .حىت ظننت أين من أهل النار ،حىت
فقال" :أ َ
َخلَ ْف َ

س ِر؟ ".
متنيت أين أسلمت ساعتئذ ،قال :فأطرق رسول هللا ساعة ،فنزل جربئيل ،فقال" :أين أبو اليَ َ
صالَةَ طَرَِيف النـهها ِر وُزلًَفا ِمن اللهي ِل إِ هن ا ْحلسن ِ ِ
سيِئَ ِ
ك
(وأَقِ ِم ال ه
ات ذَلِ َ
َ ََ
َ َ َّ ْ
ات يُ ْذه ْ َ
َب ال ه ّ
فجئت فقرأ عليَ :
َ
ِ ِ ِ
ين) [هود . ]114 :قال إنسا ٌن له :اي رسول هللا ،خاصة أم للناس عامة؟ قال" :لِلن ِ
هاس
ذ ْك َرى لل هذاك ِر َ
َعا همةً" .وأصله يف الصحيحّي من حديث ابن مسعود -البخاري ( )526ومسلم ( . )2763وعن
أيب ذر ،رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :اته ِق هِ
سيِّئَةَ
تَ ،وأَتْبِ ْع ال ه
اَّلل َح ْيـثُ َما ُك ْن َ
ا ْحلسنَةَ متَْح َها ،و َخالِ ِق الن ِ
س ٍن" .أخرجه اإلمام أمحد ( )21354والرتمذي (. )1987
ََ ُ َ
َ
هاس خبُلُ ٍق َح َ
عزما على أن ال
لقد خرج هذا املذنب اخلطّاء من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو أشد ً

وتفاؤال.
أمال
ً
يقرب هذه املعصية ،خرج من عنده ،وهو أكثر ً

إنك حّي تعلّم غريك ،كيف يبدع ،كيف يسمو ،كيف يتخلّص من مشاكله ومهومه ،يكون أقدر وأوثق
من نفسه على أن يقضي دهره يف ظل أمل بعمل!
األجر أيها املبارك ،وسدد هللا على اخلري خطاك.
ال ُح َ
رمت َ
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عاطفي جداً جتاه اآلخرين

اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين

مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلجل
التاريخ 1425/05/08هـ

السؤال

أان شاب أعاين من عاطفة وحساسية مفرطة جداً ،حيث إين أقدم مصلحة الغري على مصلحيت،

وردود فعلي كثرية ،حاولت أكثر من مرة أن أختلص من هذه العاطفة ،ولكن بغري جدوى ،أرجو

املساعدة ،وأفكر دائماً ابلتفوق ،ولكن كثرة ردود الفعل جتعلين أحس ابإلحباط ،وأفكر ابلذي يرضي

الشباب دائماً ،وأخشى أي شيء خيدش شعورهم أرجو املساعدة ،وهللا حيفظكم.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلّي ..وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

كم هو مجيل -اي أخي -أن يكون لديك هذا اإلحساس جتاه إخوانك ،فأنت حتب إدخال السعادة
على اآلخرين ،ولك يف ذلك أجر إذا احتسبت األجر عند هللا.
ولكين أود أن أنبهك إىل قضااي اجعلها دائماً أمام عينيك؛ حىت ال تقع يف بعض األخطاء يف هذا

الباب:

 -1ينبغي أن يكون الشيء الذي تقدمه إلخوانك شيئا مباحاً ،فال جيوز لك إدخال السعادة عليهم
أبمر حمرم ،حىت وإن غضبوا منك وهجروك ،فرضا هللا هو الواجب عليك.

 -2العاطفة ليست عيباً إال إذا طغت على العقل ،فأنت عندما تقدم لآلخرين معروفاً على حساب
نفسك ،فإنك تنظر :هل هذا األمر فيه ضرر بّي وكبري عليك ،يف حّي املنفعة املرتتبة عليه لآلخرين
قليلة؟ إن كان اجلواب :نعم .فال تضر نفسك ،وحاول نفع إخوانك أبمر آخر.

 -3من قال إن نفع اآلخرين ال بد أن يكون على حساب نفسك؟! إننا ننظر يف واقعنا احمليط بنا
فنرى رجاالً متفوقّي المعّي ،وهم من أكثر الناس نفعاً للناس ،إذن فليس هناك تعارض بّي نفع

الناس والتفوق.

 -4إن رغبتك يف التخلص من العاطفة رغبة خاطئة ،واملطلوب توظيف هذه العاطفة توظيفاً مناسباً،
منضبطة بضابطي الشرع والعقل.
 -5إذا واجهتك مسائل معينة ومل تستطع اختاذ قرار حاسم فيها ،فال مانع من استشارة
الغري ،من أهل الدين والعقل.

أسأل هللا لك الثبات على دينه.
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كيف أحترر من اخلوف؟!
اجمليب حممد حممود األمّي
ابحث مبوقع اإلسالم اليوم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1427/05/18هـ

السؤال

أان شاب عمري  25عاما وأعمل مهندس صيانة ،منذ فرتة تزيد على السنة ،وأان أعيش مها وكدرا ال
يطاق ،حىت أنين أحس أنين لن أبدع يف عملي وخطوايت اليت أخطوها يف العمل مليئة ابخلوف

واالرتباك ،وكلما قرأت فيما هو متعلق بعملي ال أعي إال اليسري منه ،حىت خطيبيت اليت خطبتها عن

قناعة مين أصبحت أخاف من االقرتان هبا ،أفيدوين رمحكم هللا؟

اجلواب

أخي الكرمي /أنصحك أبن تتقي هللا يف نفسك ،فأنت -حبمد هللا -شاب تتمتع بكافة مقومات
النجاح ،ولكنك ُحت ِّج ُم نفسك وهتضم حقها.
 نقاط يسرية أدوهنا لك ،إن التزمت هبا جتاوزت هذا الشعور القاتل -إن شاء هللا -وهي: -1عليك بتقوى هللا عز وجل ،وداوم على أمور دينك من صالة ،وصيام ،وقيام بكافة الواجبات
االجتماعية املناطة بك ...

 -2ال ترفع الذين تتعامل معهم فوق ما يستحقون ،وعامل اجلميع ابحرتام.
 -3حاول بناء رأي خاص بك يف كل املواقف ،وعليك أن تدافع عنه دون تعصب له ،حبيث ميكنك
قبول احلق إذا تبّي لك.

 -4ابلنسبة للموضوعات اليت تقرؤها عن جمال عملك ،عليك أن تفكر وأنت تقرأ ،وتعيد التفكري
والنظر  ...أما أن حتكم ألول وهلة أنك مل تفهم فهذا غري سليم..

 -5اخلوف من هللا سبحانه وتعاىل يعلم الشجاعة يف أمور الدنيا ،فافهم ذلك وال ختف إال من هللا عز

وجل..

 -6كثري ممن حولك تظن أهنم خري منك ،واحلق أنك رمبا كنت خرياً منهم بشيء كثري ...
 -7ال جتعل أوقات راحتك أوقات تفكري يف العمل ومشاكله..

 -8مارس الرايضة ،وانقش اآلخرين ،وتعلم حتمل النقد..

ملحوظة :بعض السلوكيات الضارة يكون الواحد منا قد تعلمها أايم طفولته بسبب غياب الرتبية

الصحيحة ،لكن العاقل حياول إصالح نفسه وتقومي سلوكياته حىت يصبح قادراً على التفاعل اإلجيايب
مع من حوله.

 ابلنسبة إللغاء اخلطوبة ال أنصحك به بل عليك ابملضي قدما يف إهناء أمر زواجك ،وستجد لذلكفائدة كبرية على حياتك ،وفقين هللا وإايك ملا فيه خري الدنيا واآلخرة.
وهللا أعلم.
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خوف الرايء أتعبين!
اجمليب أ .د .صاحل إبراهيم الصنيع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1427/05/08هـ

السؤال

أان شاب مصاب بشلل األطفال -واحلمد هلل -أان أصلي يف املسجد ولكنين أشعر أن صاليت رايء
ونفاق ،نفسي حتدثين أن صاليت يف املسجد ألجل نيل ثناء املصلّي ،وكسب إعجاهبم ليس إال!

ويعلم هللا أنين أتعذب حّي تنتابين هذه الوساوس .ما العمل أفيدوىن أاثبكم هللا؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فكونك معاقًا وتصلي يف املسجد فهذه نعمة أشكر هللا عليها ،أما الوسوسة اليت أتيت يف القول أبنك

تذهب للمسجد ويقول الناس معاق ويصلي يف املسجد ،فهذه وسوسة شيطانية استعذ ابهلل منها كلما
وردت على خاطرك ،فإنه لو كسب منك عدم حضورك للمسجد فهذا نصر عظيم له ،فال تعطيه

هذه الفرصة ،مث قل لنفسك هل أان املعاق الوحيد الذي يصلي ابملساجد؟ وقطعاً ستكون اإلجابة

ابلنفي ،فهناك الكثريون ممن يعانون مما تعاين منه ومع ذلك يصلون يف املساجد ،فاحرص حفظك هللا
وشفاك على اجلماعة ففيها زايدة اإلميان ،والذي كلما زاد زادت ثقة اإلنسان بنفسه وتوكله على هللا،

وضعف سلطان الشيطان عليه ،فاحلكمة الذهبية تقول :كلما كثرت طاعاتك ،وصاحل األعمال
لديك ،كلما قربت من هللا وبعدت عن الشيطان ،والعكس صحيح.

وفق هللا اجلميع لكل خري ،وأعاننا على أنفسنا ،وهوى النفس األمارة ابلسوء ،وعلى الشيطان

املسلط علينا ليصرفنا عن احلق واخلري ،فاهلل املستعان وهو خري معّي ،والسالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته.
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أان  ...أسري الوساوس والقلق!
اجمليب أ .د .صاحل إبراهيم الصنيع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1427/05/03هـ
السؤال

لدي أطفال ،كنت منحرفًا بسبب البيئة اليت
أان مقيم يف الغرب منذ عدة سنوات ،متزوج وليس ّ

أعيش فيها وفقين هللا إىل التوبة ،نسأل هللا أن يتقبل من اجلميع ،أعاين من مرض أرقين كثرياً وهو

(القلق) أو نسميه (احلُزن) علما أبنين أصلي وابتعد عن احلرام بقدر املستطاع وهذا الضيق قد سبب

يل اآليت:

 حالة عصبية تالزمين يف كل وقت ،أغضب ألتفه األسباب ،وابألخص مع زوجيت. النسيان املفرط حىت أنين أنسى أمساء أصدقائي. -عدم حتمل أخطاء اآلخرين.

 -البعد عن االختالط ابلناس -اخلوف من املوت.-

آمل أن جتدوا حالً ملشكليت؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فسؤالك يدور ويتمحور حول حالة الوسواس اليت تعاين منها واتضحت معاملها من خالل رسالتك.
وعالج الوسواس خيتلف ابختالف درجته ،فإذا كان يف بدايته فيمكن عالجه إبذن هللا تعاىل ،وحيتاج

إىل مشاركة فاعلة من صاحب املشكلة ،ولعلنا يف السطور القادمة نرسم لك بعض املعامل املعينة -

إبذن هللا -على جتاوز مشكلتك ،ونضعها يف النقاط التالية:
 استعن ابهلل وتوكل عليه يف كل ما تريد القيام به. -أكثر من الطاعات وجتنب املعاصي.

 اعلم أن لك عدوا هو الشيطان وهو حريص على أذيتك وختذيلك فال ترتك له فرصة يف حتقيق مايريد.

-علم نفسك احلزم وعدم االلتفات وتكرار ما سبقت أن قمت به ،حىت لو خطر يف نفسك أنك مل

تقم به ،فمثالً إذا كنت أغلقت الباب مث جاء هاجس أنك مل تغلقه ،فقل يف نفسك قد أغلقته وال
تعد للتأكد من إغالقه بل انصرف لعمل آخر ،وهكذا يف كل عمل ،حىت وإن وجدت يف مرة من

املرات أن ما تركته مل تكن ابلفعل عملته ،فهذا ال يضر وال حيسب يف جانب الفائدة املرجوة من عدم

االلتفات للوسوسة.

 ال تشغل فكرك ابلوسوسة بل انشغل عنها ابلصاحل من األعمال أو القراءة. -داوم على ذكر هللا ،وليكن لسانك رطباً من ذكر هللا ،ففيه طرد للشيطان ،وحفظ من هللا لك

وطمأنينة للقلب.

 اقرأ سرية الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،وكذلك السلف الصاحل من األمة ،وحاول ترسمخطاهم يف حسن اخللق مع األهل والناس أمجعّي.

 درب نفسك على كتابة ما تريد القيام به يف ورقة على شكل خطوات متتالية ،وراجعها قبل أنتباشر ما تريد عمله ،فهي طريقة معينة على التذكر وعدم نسيان ما تريد القيام به.

 أعط جسمك حقه من الراحة والنوم لفرتة مناسبة ،واحرص على أدعية النوم واالستيقاظ ،وأذكاراليوم والليلة.

 إذا حتدثت مع اآلخرين فال تلتفت لألفكار اليت أتتيك حول ماذا سيقولون عنك ،ولكن ركز علىحسن الكالم معهم ،وال تلتفت ألي تفسري يرد على ذهنك حول طريقة كالمهم أو أهنم يتحدثون
عنك ،بل امض يف حديثك وال تقبل يف ذهنك أي خواطر تتعلق بسلوكهم ،وافرتض حسن النية فيهم

وفيما يقولون.
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 لتكن عالقتك مع زوجتك قائمة على الرب والتقوى ،وحسن املعاملة ،ولتكن هي سندك يف ماتواجهه من مهام احلياة ،واجعلها تشعر حببك هلا وحرصك عليها ،،وأنكما شريكان يف حياة واحدة،
واجعلها تشرتك يف القرارات املتعلقة حبياتكما الزوجية ،وأظهر االحرتام لرأيها ،وتقبله أحياانً وإن كنت
تراه غري مناسب ،حىت تشعر أبهنا مشرتكة معك يف مركب واحد ،وتقف معك عندما حتتاج لوقوفها

جبانبك يف هذه احلياة.
أما فيما يتعلق ابخلوف من املصائب واملوت ،لتقل يف نفسك إن جزءا من إمياين هو ركن اإلميان

ابلقضاء والقدر ،وأن ما أصابين مل يكن ليخطئين وما أخطأين مل يكن ليصيبين ،وأن كل شئ مقدر من
هللا ،وال تلتفت هلذه اهلواجس وحارهبا هبذ الركن من أركان اإلميان.

 ابلنسبة ألمور اآلخرة ،ليكن أملك يف هللا عظيم وتذكر أنه واسع املغفرة ،رحيم بعباده ،ورمحتهوسعت كل شئ ،واحرص على تصحيح توحيدك ،واعلم أن كل موحد يدخل اجلنة برمحة هللا وفضله،

وال تفكر يف دخول النار ألهنا مصري غري املوحدين ،وليكن رجاؤك ابهلل كبري فهو عند حسن ظن
عبده به.

 -ال تنس يف كل عمل هام االستشارة من صديق صدوق ،واالستخارة من رب العاملّي ليدلك على

الصواب ،فال خاب من استشار وال ندم من استخار.

 -ختاماً ال تنس الدعاء ،فهو سالح املؤمنّي يف كل وقت وحّي ،وهللا حيفظك ويسدد على درب

اهلدى خطاك ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.
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توتري..مينعين من االتصال ابآلخرين!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1422/8/1
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

السؤال :أان أعاين من مشكلة تؤرقين وهي صعوبة االتصال ابآلخرين أو ابألحرى عدم متكين من
توصيل ما أريد على الرغم من أين جامعية ـ وهلل احلمد ـ ولكين أجد نفسي متوترة وأحياانً أشعر

ابلنقص والكمال هلل وحده ،وقد أثر ذلك على عالقايت ،مع أين ال أحب االنفراد بنفسي كما أين

مرحة نوعاً ما ولكن يراودين أحياانً شعور ابخلوف أفيدوين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخت الكرمية ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

ذكرت يف استفسارك أنك تعانّي من صعوبة االتصال ابآلخرين ،وعدم القدرة يف توصيل ما تريدين
قوله إليهم ابلسهولة املطلوبة ،وهذا فيما يبدو يل واضح يف طريقة عرضك للسؤال إذ مجعت أشياء

وقضااي خمتلفة يف آن واحد ،فإىل جانب صعوبة االتصال ابآلخرين ،ذكرت أنك جتدين نفسك متوترة

أحياانً ولديك الشعور ابلنقص وحب احلياة االجتماعية وحتبّي املرح ويف نفس الوقت لديك شعور

ابخلوف ،ولكن مل توضحي ممّا يكون هذا اخلوف؟ وهذه كلها ـ كما تالحظّي ـ هي مزيج من القضااي
املختلفة اجتمعت مجيعاً يف سؤالك ،ومما سبق يتضح وجود هذه املشكلة لديك أقصد مشكلة

تداخل األفكار عليك وهجومها على ذهنك حينما تريدين اإلفصاح عن قضية معينة أو املشاركة يف
حوار مع شخص معّي أو شرح مسألة ما لصديقة أو زميلة وهذا التداخل يف األفكار واملزيج من

العبارات املختلفة واملواضيع املتباينة جيعل املقابل لك يتيه يف األمر الذي تريدين أنت الكالم عنه أو

التعليق عليه ورمبا يفصح لك عن ذلك وإذا ما تكرر هذا املشهد مع أكثر من شخص ويف أكثر من

موقع أو مناسبة جعلك تشعرين بنوع من اإلحباط والشعور ابلنقص؛ ألن الناس ال يريدون فهمك أو
أنك عاجزة عن إيصال ما تريدينه إليهم.

وال أقول إن هناك عالجاً ميكنك تناوله وبذلك تنتهي مشكلتك ،وإمنا هناك طرق وأسباب عملية

ميكن أن تساعدك على التخلص منها ،وهي أيضاً ليست مقصورة عليها إذ رمبا يوجد غريها كثري،

ولكن النقطة األساس اليت جتمعها أهنا حتتاج إىل تدريب وممارسة مستمرة لتؤيت مثارها.

فأول هذه الطرق :هو حسن اإلصغاء واالستماع لآلخر ،وعدم العجلة يف الرد واحملاورة ،إذ من
املؤكد أن التداخل يف األفكار إمنا هو نتيجة طبيعية للمحاورة السريعة والكالم املتعجل ،حاويل

اإلنصات جيداً لآلخرين وتفهم أقواهلم ،ومن مث ميكنك متييز أفضل الكلمات اليت ميكن أن حتاوري
هبا.

الثاين :أيضاً وعدم العجلة يف الكالم يساعد على ترتيب األفكار ،ومن خالله أيضاً ـ أقصد األانة ـ يف

الكالم ميكنك من التوقف مىت ما أحسست أن األفكار بدأت تتزاحم على خميلتك ،وتشعرين ابلرغبة

عن اإلفصاح عنها ،وبذلك تتجنبّي الوقوع يف املشكلة.

أخرياً جيب أن تعلمي أنه ليس مهماً وضرورايً أن يقتنع كل أحد أبقوالك ،ألن من أسباب هجوم

الكثري من األفكار عليك أثناء كال مك هو رمبا نتاج حماولتك القوية إبقناع املقابل مبا تريدين ،وهذا

قد يكون متعذراً حصوله يف مجيع األحوال ويف كل األوقات.

هذه بعض اإلرشادات اليت ميكن أن تساعدك وابملمارسة والتدريب املستمر ـ ولو بعد حّي ـ قد تزول
عنك مثل هذه املشكللة ،ولكن إن رأيت أهنا مل تثمر فال أبس من عرض مشكلتك على املختصّي

فهم يف النهاية أهل هذا الشأن ..وهللا املوفق.
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ختشى من العودة للحرام يف اإلجازة
اجمليب سلوى بنت صاحل اببقي
مساعد إدارة النشاط الثقايف بتعليم البنات.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق
التاريخ 1426/07/19هـ
السؤال

قالت يل إحدى صديقايت -بعد أن هداها هللا -وهي حديثة عهد بتوبة :إهنا ختشى على نفسها من
العودة إىل الوقوع يف املعصية من مشاهدة لألفالم ومساع األغاين يف اإلجازة ،فقد دخلت اإلجازة،

وهي مل تثبت بعد على طاعتها ،فتخشى أن يزين هلا الشيطان هذه املعاصي .فدلين اي شيخ على
طريقة حىت تثبت على إمياهنا ,علماً أن أهل بيتها ليسوا متدينّي.

اجلواب

ابنيت العزيزة ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سر هللا لك ووفقك أن
إنه لعمل يثلج الصدر ،ويبشر خبري كثري ،فأنت ابنة اخلمسة عشر ربيعاً قد ي ه

تكوين داعية للخري ،وسبباً يف هداية إحدى صديقاتك .وإن أمامك من أبواب األجر الكثري بعد أن

هدى هللا تلك الصديقة ،وحيث ذكرت أهنا حديثة عهد بتوبة ،واحمليط األسري حوهلا غري معّي على
الثبات ،إضافة إىل فراغ اإلجازة الصيفية ،فال حترمي نفسك من عظيم األجر ،واستمري يف التواصل
معها حبيث تستغل أوقات اإلجازة يف برانمج انفع حيقق لكما الرتويح املباح ،واحرصي على تقوية

روابط املودة معها؛ حىت تتأكد ثقتها بك وحمبتها لك ،وجيعل هللا لقولك وفعلك معها القبول ،وحىت

تصرف تلك الصديقة عن امللهيات احملرمة ،اجعال لكما برانجماً لإلجازة يتضمن العديد من األنشطة

واخلدمات النافعة ،فهناك حفظ القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ،وممارسة بعض اهلواايت يف دائرة

احلالل ،االنضمام إىل صحبة من الفتيات الصاحلات للقيام مبشروع دعوي ينتفع منه األهل واألقارب
واجلريان بل واحلي ،صلة األرحام ،تعلم ما جيب تعلمه من أمور الدين من مصادرها الصحيحة ،إىل

غري ذلك من أنشطة وبرامج متنوعة حتقق الفائدة واملتعة املباحة ،وال تنسي أن توجهي صديقتك إىل
ضرورة كسب رضى الوالدين بتقدمي اخلدمات هلما ،ومعرفة ما يسرمها وجتنب مصادمتهما؛ حىت ال

يعارضا ما هي عليه من أمور اهلداية واالستقامة ،بل جيدا منها بعد اهلداية من الرب واإلحسان إليهما
وعماد ما سبق أن توجهي حاجتك إىل قاضي احلاجات وجميب
ما هو أعظم مما كانت عليه،
ُ

الدعوات ،وتسأليه أن يثبتك ويعينك وجيعل لك من لدنه سلطاانً نصريا ،مث اطليب املشورة والرأي من

أهل الدين والصالح فهم أكرب منك سناً وأسبق جتربة وعلماً ،وثقي أنك قد وفقت إىل طريق السعادة
حقاً "ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمّي"" ،فوهللا لئن يُهدى بك

رجل واحد خري لك من محر النعم".
رب العرش العظيم أن يبارك يف علمك وعملك.
أسأل هللا العظيم ِّ
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الكآبة واألرق تؤثران على تفكريي!!..
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1422/11/23
السؤال

علي الكآبة ويصيبين األرق ابلليل ويؤثر
أان كثرية التفكري يف مستقبلي حىت إنه يف بعض األحيان ختيم ّ

على تفكريي ابألشياء األخرى وأحياانً أبكي علماً أبين لست متزوجة .الرجاء التكرم ابإلجابة؛ ألنين
سئمت احلياة هبذه الطريقة .وهللا املوفق.

اجلواب

األخت الكرمية ،رداً على استفسارك نقول :لك كنا نود أن نعرف بعض األعراض األخرى املصاحبة

ِ
ذكرت حىت نستطيع أن نضع النقاط على األحرف فتقرأ بسهولة ،وعموماً كنا نود أن نعرف أشياء
ملا

مثل :هل تشعرين ابلذنب نتيجة عمل ما؟ كذلك ما نظرتك للمستقبل ،وماذا يعين لك؟ وأيضاً هل
ٍ
أوقات معينة؟ فإذا كانت هذه األعراض مصاحبة
تستمتعّي ابحلياة أم جمرد أن ختيم عليك الكآبة يف

ملشكلتك فأقول لك :أنت حباجة إىل طبيب نفسي أو معاجل نفسي ليستطيع مساعدتك يف حل

مشكلتك حىت ال تزيد األمور عليك سوءاً.
أما إذا كانت املشكلة جمرد تفكريك يف املستقبل يسبب الكآبة واألرق وال توجد األعراض السابق

ذكرها فما هذا إال قلق ينتابك ويسيطر عليك خاصة يف ظل ظروفك العمرية واالجتماعية ،هنا يكون

هذا األرق والكآبة املخيَمة نتيجة اخلوف وكثرة التفكري يف املستقبل اجملهول ،ومعلوم أن كل فتاة
تفكر اي عزيزيت يف املستقبل  -فإذا كان األمر كذلك وتظنّي أنك ِ
بلغت من العمر ثالثّي سنة دون
زواج فأمتىن أال تقلقي فمازال املستقبل مشرقاً أمامك وكم من فتيات أكرب منك عمراً كانت هلن
ظروف حالت دون الزواج يف مثل سنك وانتظرن إىل أن أراد هللا وتزوجن زجيات موفقة وأشبعن

رغباهتن ،ويف نفس الوقت حققن طموحاهتن ..فاصربي فإن مع العسر يسراً ويقول احلق تبارك

وتعاىل) واصربوا إن هللا مع الصابرين (.

ابإلضافة ملا قدمناه لك من نصائح واستشارة نقول لك :عليك عدم التفكري الشديد يف املستقبل؛
فكل شيء بقضاء ،وفكري مبنطق وواقعية؛ فاملستقبل ال يعلمه إال هللا فهذا عامل جمهول مصداقأً لقوله

دواع للتفكري
تعاىل) وما تدري نفس ماذا تكسب غداً (لقمان 34:وعيشي حياتك طبيعية دون ٍ
الشديد الذي جيلب القلق ،والذي ترتب عليه األرق والكآبة ونسأل هللا ِ
لك ولنا التوفيق ،ونرجوه
سبحانه أن نكون قد وفقنا يف تقدمي العون لك.
وهللا املوفق..
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معاانة نفسية بسبب ختصصي الشرعي!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1426/07/09هـ
السؤال

أان ملتزم منذ فرتة طويلة ،والتحقت يف اجلامعة بقسم الدراسات اإلسالمية ،وأعاين من حالة نفسية

صعبة؛ حيث إن كل من يسألين عن قسمي يوهن من عزمي ،وينصحين ابلتحويل إىل قسم آخر؛

حبجة أنه ال أجد وظيفة بعد التخرج ،وأتتين فرص للتحويل إىل أقسام أفضل يف احلصول على وظيفة

علي ابلتحويل ،وأان بّي انرين :انر ما بعد التخرج وفرص الوظيفة ،وانر
بعد التخرج ،ووالدي يصر ّ

التحويل ،فرمبا يضعف التزامي بعد التحويل ،أرجو أن ترشدوين ماذا أفعل؟ علماً أين على وشك

التخرج.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
اعلم -أيها االبن احلبيب -أن األمر أهون مما تتصور ،فأنت تضخمه وهو ال حيتاج إىل شيء من
ذلك ،فال تشغل ابلك وتعطي األمر أكثر مما يستحق ،خاصة إذا اتضحت لك األمور التالية:

( )1إنك -حبمد هللا -مستقيم ،ومن عالمات االستقامة التامة حسن الظن ابهلل والثقة به واالتكال
عليه يف شأن الرزق بعد فعل األسباب .فأنت فعلت السبب فلست عاطالً ،بل تدرس ما سيكون له
فيما بعد شأن مهم إبذن هللا.

( )2دخلت للكلية ابختيارك ورغبتك وهذا مما سيكون له األثر األكرب يف جناحك إبذن هللا ،فلم
تدخل برغبة غريك ،أو مبشورة لست مقتنعاً هبا كل االقتناع.

( )3هل أنت الوحيد الذي تدرس يف الكلية ،بل معك طالب كثريون ،ولو كانوا ال يتوقعون احلصول
على الوظيفة ابلشهادة ملا دخلوها .فلماذا تنفرد أنت هبذا الظن فقط؟!.

لذا أوصيك بتقوية ثقتك ابهلل وإحسان الظن به ،فال يشغلك طلب الرزق قبل أوانه ،وعليك أن

تكون معتصماً إبميانك ابهلل ،اثبتاً كاجلبال الرواسي ،وليس كالشجرة تلعب الرايح أبغصاهنا .وأوصيك
ابستشارة خري املدرسّي ممن تثق بدينه وخلقه وحسن مشورته ،وكذلك استشر زمالءك ممن هلم صلة

ابهلل ،واجتهاد بدراستهم.
ووالدك إبمكانك إقناعه أبسلوب فيه تقدير واحرتام ،وتشعره أبنك حريص على طاعته ،ولكنك حتب
أن تكون دراستك فيما يناسب ويوافق ميولك.

إليك هذه األبيات لإلمام الشافعي -رمحه هللا:-

توكلت يف رزقي على هللا خالقي *** وأيقنت أن هللا الشك ر ِ
ازق

ِ
العوامق
وما يك من رزقي فليس يفوتين *** ولو كان يف قاع البحار

سيأيت به هللا العظيم بفضله *** ولو مل يكن مين اللسان ِ
بناطق

ِ
اخلالئق
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة *** وقد قسم الرمحن رزق
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يعاين من اخلوف والتوتر العصيب
اجمليب د .حممد بن عبد اخلالق شحاته
استشاري األمراض النفسية ابلقصر العيين مبصر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق
التاريخ 1425/09/21هـ

السؤال

السالم عليكم.

بصراحة دائماً ينتابين خوف وتوتر أعصاب ،خاصة ابلصالة والدوام ،ليتكم تفيدوين يف هذا

املوضوع.
اجلواب

احلمد هلل اهلادي إىل سواء السبيل ،والصالة والسالم على نبينا الكرمي ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فما تشعر به ـ أخي الكرمي ـ هو من أعراض (القلق)  ،والقلق من املشاعر النفسية املضطربة ،اليت

تنتج عنها يف الغالب آاثر سيئة مثل :التوتر واالنقباض واخلوف وعدم الطمأنينة والكآبة ،وقد ينتج
عن القلق آاثر مرضية عضوية ،كاضطراب القلب وتقلص املعدة والشعور ابإلرهاق وغري ذلك.
وعليك أن تعلم ـ اي أخي ـ أن مثريات القلق هلا أسباب كثرية جامع القول فيها إهنا غالباً ما تتعلهق

ابخلوف من اجملهول أو املستقبل ،ومنها :أسباب خاصة كخوف الطالب وقلقه من االمتحان ،وخوف
الوالدين على أوالدمها عند مرضهم وقلقهم عليهم ،واخلوف من املوت وحنو ذلك.

وهذا القلق يكون حمموداً ومندوابً إليه إذا كان وسيلة لدفع اإلنسان إىل اخلوف من اآلخرة وإحسان

العمل ،ويكون سوايً إذا كان يف حجمه الطبيعي الذي حيفظ قدرات اإلنسان على العطاء واحلرص

املتوازن ،ويكون مذموماً إذا تعدهى حدوده إىل إعاقة عطائه وقدراته ,وهناك أسباب عامة حّي يتحول

القلق إىل مرض نفسي يالزم الفرد يف معظم تصرفاته ،دون أن يكون لديه من اإلميان التحصّي الكايف

لدفع خطر املرض أو الوقاية منه.

وعالج القلق ،البد أن يركز على اجلذور ،ابجتثاث األسباب اليت أسهمت يف ظهوره ،وهذا العالج

ممكن بعدة وسائل ،لعل أمهها:

( )1من أهم وسائل العالج تقوية إميان اإلنسان بربه؛ ألن اإلميان حصن منيع حيجز طوفان هذه
املشكلة من العبور إىل نفس اإلنسان ،فال تستطيع بواعث القلق أن تتسلقه أو خترتقه ،وإذا حدثت
شقوق يف هذا احلصن أمكن السيطرة عليها وعالجها.

وكيف يستبد به القلق ،وملاذا يقلق أساساً من يعرف إمنا أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن
ليصيبه ،وما كتب له لن يذهب لغريه ،وما مل يكتب له لن حيصل عليه بقوته.

وإذا ضعف الوازع اإلمياين عند اإلنسان ،أو اعرتاه شيء من الران ،مع وجود الفطرة السليمة ،فإن

إيقاظ هذا الوازع أمر ال يصعب على املصلحّي والدعاة عرب وسائل ال حصر هلا.

( )2من أسباب إزالة القلق واالكتئاب :اإلحسان إىل اخللق ابلقول وابلفعل ،فبهذا اإلحسان يدفع
هللا عن الرب والفاجر الغم واهلم يف الدنيا ،ولكن للمؤمن منه أكمل احلظ والنصيب يف الدنيا واآلخرة،

قال تعاىل" :ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بّي الناس ومن يفعل
ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً"[ ,النساء. ]114 :

( )3ومن األسباب اليت حتد من االكتئاب والقلق والتوتر وغريهم :االشتغال بعمل من األعمال أو
بعلم من العلوم ،ألن إشغال الناس ابملفيد حيجز عنها غري املفيد من قلق وحنوه.
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( )4احلرص على االنتفاع بثمار العبادات املختلفة ،واملداومة على األذكار الشرعية املأثورة من
الكتاب والسنة؛ ألن املشاعر النفسية ال تتحكم إال يف القلب الفارغ مما ينفع؛ وألن الذكر سبب من
أسباب طمأنينة القلب ،حيث قال سبحانه وتعاىل" :الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا أال بذكر
هللا تطمئن القلوب" [الرعد. ]28 :

ومما ال ريب فيه أن قراءة القرآن الكرمي من أفضل العبادات واألذكار اليت حيسن ابملسلم أن
يتعاهدها ،وأن يشغل نفسه هبا ،وهو وقاية وشفاء لألنفس واألبدان ،من كل األمراض ،قال املوىل عز

وجل" :قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء" [فصلت. ]44 :

( )5من األسباب املعينة على طرد االكتئاب والقلق وحنومها :االهتمام بعمل اليوم احلاضر ،وقطع

القلب عن اخلوف من املستقبل ،وقد ورد يف صحيحي البخاري ( ، )6369ومسلم (- )2706

رمحهما هللا -من حديث أنس بن مالك-رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم :استعاذ من
اهلم واحلَز َن ،فاحلََزن على األمور املاضية اليت ال ميكن ردها ،واهلم الذي حيدث بسبب اخلوف من

املستقبل.
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حايل ..وأحالمي ..وتشاؤمي !!! ...
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1423-2-17

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أان شاب أدرس ابجلامعة وعندي سيارة ومراتح وحايل ميسور ولكن عندي مشكلة هي أين متشائم

ابملستقبل وحائر يف دنييت ..مع أين أصلي وحمافظ على الصالة ..ولكن أمتىن الزواج والراتب وسداد

ديوين ..أحس يف نفسي نقص أمتىن إكماله وأمتىن أن أراتح وأمتىن أال أمد يدي للحرام خوفاً من رب

العاملّي ولكن ظرويف ال تساعد وكل مرة يوسوس يل الشيطان ويريدين أن أفعل عمل أخالف فيه رب

العاملّي ..أحياانً أقبل وأحياانً ال..

أرجو أن أجد احلل ملشكليت وأمتىن أن أراتح وأريح ضيق النفس والقلب.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق

حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :التفاؤل والتشاؤم  -أخي الكرمي  -شعور داخلي حنن مسؤولون عنه ..وال أحد غريان !..وحنن
الذين نوجده أو العكس ..وأنت كما تذكر  -حبمد هللا  -ميسور احلال وظروفك إىل حد كبري

مناسبة ..ومتعلم ..وصحتك جيدة ..واملستقبل  -إبذن هللا  -أمامك مفتوح ..فلماذا كل هذا

التشاؤم..؟!!

اثنياً  :صدقين ..كثرياً ما تنتابنا مثل هذه املشاعر " السوداوية" " واحلزن الغامض" الذي هو بقااي من
صور ومشاهد علقت يف "عقلنا الباطن" وجتمعت يف أكثر من موقف وأكثر من مناسبة ..وابلتايل

ظهرت الصورة أمامنا مشوشة وكئيبة!!!
كما تتجمع األوساخ واألتربة على زجاج السيارة األمامي شيئاً فشيئاً حىت حتجب الرؤية !!..واحلل
هنا إزالة مثل هذه األوساخ واألتربة بّي فرتة وأخرى ..والتعامل معها على أهنا شيء طبيعي ميكننا

إزالته والتخلص منه ببساطة!!

اثلثاً :إن جمرد شعوران بقدراتنا على التعامل مع ذلك الشعور ..وعدم التوقف أمامه طويالً ..يزيل

جزءاً كبرياً منه !..ويبقى جزء يسري نستكمل إزالته ابلتفاؤل "..تفاءلوا ابخلري جتدوه " وهذه حقيقة..
وليست جمرد شعار ..فقانون " التداعي" قانون مهم مؤثر وخطري ..وهو قانون نفسي معروف مفاده
أن األفكار اإلجيابية تستدعي مواقف إجيابية واألفكار السلبية تستدعي مواقف سلبية!!!
رابعاً :احلمد هلل الذي وفقك للمحافظة على الصالة ..وهي نعمة كبرية اسأل هللا يل ولك الثبات

عليها حىت املمات ..وأما حريتك وشعورك  -أحياانً  -ابلنقص ..والرغبة يف استكماله فهو شعور
رائع ..يعين "الطموح"

والرغبة يف االرتقاء ..واكتساب املهارات االجتماعية ..وهو أمر متوفر أثق أنك قادر عليه  -بعون

هللا -
فال تقلل من قدرتك ..وال تتوقف طويالً أمام تلك اهلواجس اليت تنتابك أحياانً ..وحدد هدفك

بوضوح وحاول حتقيقه ..متكالً على هللا ومستعيذاً من نزغات الشيطان الرجيم قائماً وقاعداً (إن

الشيطان لكم عدواً فاختذوه عدواً) .
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خامساً :أما مسألة الزواج فإن كنت قادراً عليه من الناحية املادية واالجتماعية فأقدم وسيعينك هللا

ويوفقك ..وإن مل تكن قادراً عليه يف هذه املرحلة فاصرب وأحسن النية واجلأ إىل هللا ابلدعاء وكثرة

االستغفار قال تعاىل (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * وميددكم

أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا) .

سادساً :عليك  -أخي الكرمي  -ابختيار الرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ..وابدأ
منذ اآلن ابلبحث عنها ..والتفاؤل بوجودها ..مع إحسان الظن ابهلل والثقة به ..مث الثقة بنفسك

وبقدرتك على حتقيق آمالك وطموحاتك ابلعمل والصرب والتفاؤل.
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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أفكر ابالنتحار
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /القلق

التاريخ 1425/11/23هـ

السؤال

أحس أن الدنيا ملل لدرجة أين أفكر ابالنتحار ،مع كل هذا فأان لدي مشاكل كبرية مع التعامل يف
العائلة ويف أي مكان ،وعندما حيصل يل أي شيء حىت لو كان اتفهاً أحس أن الدنيا وقعت كلها على
رأسي ،وأحس أين سأنفجر من الضغط ،وأحس أن لدي أمراضاً نفسية ،مع العلم أين شاب متدين.

أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخي السائل الكرمي :األعراض اليت ذكرهتا تتوافق مع اضطراابت الشخصية من نوع الشخصية

احلساسة ،القلقلة وخالفها ،نصيحيت لك مبراجعة طبيب نفسي موثوق به؛ لعله يساعدك يف جتاوز
هذه املرحلة ،سواء ابألدوية أو اجللسات للعالج السلوكي واملعريف ،قد يكون ما تعاين منه هو نوع

من تقلب املزاج واضطراابت املراهقة ،أو عدم التكيف مع التغريات اليت حتصل يف هذه املرحلة،

كونك شاابً ملتزماً ال يعطيك هذا مناعة ضد األمراض النفسية ،بل يساعدك على جتاوز هذه املرحلة

بثقة وثبات أكثر من غريك ،وال جيب أن تلوم نفسك بوجود هذه املشاكل مع كونك ملتزماً ،بل هذه
إجيابية لك يف حل املشكلة إذا استفدت منها ومل جتعلها عبئاً على نفسك ابللوم وجلد الذات.

أخي الكرمي :موضوع االنتحار موضوع يراود الكثري ممن هم يف مثل حالتك ،ولكن لو أتملت نفسك

لو أقدمت على هذا العمل ماذا سوف جتين؟ أعتقد أن هذه النقطة وحدها كافية إلقفال هذا

املوضوع ،وفتح صفحة جديدة من التفاؤل والنظرة املشرفة للحياة ،تقول يل :لكين أفعل هذا
للهروب مما أان فيه ،أقول لك :أوافقك على املبدأ ،لكن أختلف معك على الطريقة ،مبعىن هل احلل

ملشكلتك هو ابهلروب منها ،أم مبواجهتها ومعرفة أصل املشكلة وإجياد حلول هلا.

أخي السائل :حتتاج أن تعرف أن احلياة فيها احللو واملر ،السراء والضراء ،الضيق والرخاء السعادة
والشقاء ،لكن من يستطيع أن أيخذ اجلانب املضيء من هذه احلياة ،ويبتعد أو يقلل من ضريبة احلياة
واملدنية ،أعرف أربعة جوانب من حياتك وح ِّدد مشكلتك يف أيها .عالقتك مع ربك -عالقتك مع

نفسك -عالقتك مبن حولك (العائلة  -اجملتمع )..وأخرياً نظرتك املتفائلة للمستقبل.

انظر يف أي هذه األرابع يوجد النقص ،واعمل على مواجهته وإصالح اخللل الذي فيه ،احرص على

اللجوء إىل هللا ،وشاور من حولك ممن تثق هبم ،وراجع طبيبك وصارحه مبشاكلك ،وال تستعجل
النتيجة ،وحت هل ابلصرب ،ومبشيئة هللا سوف جتد الفرج والسعادة يف هناية املطاف .وهللا حيفظك ويرعاك.
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أان أسرية الكآبة واحلزن
اجمليب سليمان بن إبراهيم األصقه
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1427/03/27هـ
السؤال

أان فتاة عمري مثان عشرة سنة ،مررت مبشكالت ِع ّدة ،ومنذ الصغر وأان أعاين من هذه الكلمة ،وأن

الكل ال يقدرين ال يف البيت ،وال يف املدرسة ،وأحس أين مقصرة كذلك مع هللا -سبحانه وتعاىل -مما
يعذبين أكثر ،ويزيد من أملي وبكائي ،كلمة واحدة أرددها اآلن كل يوم وهي أين :تعبت؛ وتعبت

كثريا ،من ماذا؟ ال أدري! لكين أحس ابخلمول وعدم الرغبة يف أي شيء ،ال يف الدراسة وال يف
ً

العمل ابلبيت ،وال حىت يف ديين .دائما أقول :غداً سأفعل هذا إن شاء هللا ،لكين أعود إىل حاليت ،ومل
أعد أستطيع اإلحساس أبي شيء ،وكأين أمر حبالة من أحوال الكاَبة املرة ،فأريد أن أتغري ،وأدعو هللا

كثريا ،وأانم فقط ألين أعترب النوم
دائما أن يهديين ،إال أنين سلبية أحب االنطواء واالختالء بنفسي ً
وسيلة للهرب ،حىت أصبحت أمرض كثرياً ،واألطباء يقولون يلِ :
أنت لست مريضة ،ويشريون إىل

نفسييت ،وينصحونين بطبيب نفسي ،فأرجو املساعدة.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فقد تعجبت كثرياً وأان أقرأ هذا السؤال ،والذي يتضمن حاله من التعب والكآبة واحلزن واهلم والغم

المرأة يف شباهبا وصحتها .بل مما يزيد عجيب أهنا مؤمنة تريد رضا هللا جل وعال ،عجيب كيف تصل

احلال ابملؤمنة إىل هذه الكآبة واحلزن ومن ماذا؟ من ال شيء!

لو قال ذلك كافر -ال يؤمن ابهلل وال اليوم اآلخر وال يرجو ثوابً وال خياف هللا من عقاب هللا -لكان

متوقعاً؛ ألنه ال يعرف ملاذا خلق وإىل اين سيذهب؟ أما املؤمن فإنه يعلم ملاذا خلق وإىل أين مصريه،
ويعلم أن هللا تعاىل ال يقدر له إال ما فيه خري.

حىت املصائب حىت البالاي هلل فيها حكم وغاايت سامية عامة كنت أو خاصة ،واملؤمن بذلك يتعامل

مع هللا تعاىل يرجو الثواب ،وخيشى العقاب ،حيتسب األجر فيما يعمل ويطمع يف مغفرة السيئات،

واملؤمن مشغول مبا ينفعه من األقوال واألفعال ليس عنده وقت للوساوس واخلواطر الرديئة ،املؤمن
بّي مقامّي مقام الشكر ومقام الصرب ،ويشكر عند النعمة ويصرب عند البالء.
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إن ما أصابك -أيتها األخت السائلة -وما تعيشينه من تعب هو سبب ضعف اإلميان ،فعليك بتقوية
إميانك ابهلل تعاىل بتالوة القرآن الكرمي وتدبر معانيه ،ومداومة ذكر هللا فبذكر هللا تطمئن القلوب،

واحملافظة على التحصينات الشرعية واألذكار النبوية عند النوم واليقظة وعند خروج والدخول ،وعند
األكل والشرب ويف مجيع األحوال ،كما أن عليك البعد عن أسباب ضعف اإلتيان من املعاصي

أبنواعها ،وانطري -أيتها األخت -إىل ما أنعم هللا عليك من النعم املتعددة ،واشتغلي بشكرها

وأتملي كيف سلبت هذه النعم من أانس ُكثُر بينما بقيت لك .واعلمي أن حزنك لن يرد غائباً ولن
أييت جبديد ولن يعيد الزمن ،فال فائدة منه ،وكلها أايم معدودة مث تنتهي هذه الدنيا مبا فيها ،وينتقل

منها املؤمن إىل سعادة ال شقاء بعدها ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :ال يؤتى أبنعم أهل الدنيا من أهل
النار يوم القيامة فيصبغ ابلنار يقال اي ابن آدم هل رأيت خرياً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ال اي
رب .ويؤتى أبشد الناس بؤساً يف الدنيا من أهل اجلنة فيضع صبغة يف اجلنة فيقال له :اي ابن آدم هل

رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول ال وهللا ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط" أخرجه

مسلم ( )2807من حديث أنس -رضي هللا عنه -صبغة :أي (غمسة) فاقبلي على هللا تعاىل وتويب
إليه ،واستغفري واشتغلي بعبادته ونوعي من العبادات مبا جاء يف الشريعة ،وأعطى النفس حقها من

الراحة واملتعة والنزهة ،وال أبس من االستفادة من أهل التخصص من أطباء أو غريهم ،ومما يفيدك يف
ذلك كتيب :ظاهرة ضعف اإلميان للمنجد ،وكتيب :ثالثون وسيلة للسعادة ،وكتيب ال حتزن كالمها

للشيخ عائض القرين ،وكتيب الوسائل املفيدة للحياة السعيدة للسعدي .ففيها توجيهات وإرشادات
مفيدة .أسأل هللا تعاىل أن يشرح صدرك ويذهب مهك وينور صدرك وجيلي حزنك ويسعدك يف الدنيا
واآلخرة.
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اكتئاب  ...وهلع!! وأمور أخرى!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب
التاريخ 1422/4/26

السؤال

زوجيت تعاين من ما يسمى عند األطباء بنوابت اهللع واالكتئاب واألفكار السوداوية زوجيت تعاين من

اخلوف من املوت واملستقبل وأتيت هلا أفكار عن الذات اإلالهية ودائماً ما تشعر حبزن وضيقة ،علماً
أبهنا تصلي وتقرأ يف بعض األحيان القرآن .األطباء ينصحون ابستخدام األدوية ،ولكن ما هي الطريقة
الدينية للتخلص من هذا املرض.

اجلواب

أعانك هللا على ما أنت فيه وشفى هللا زوجتك وعافاها ومجيع مرضى املسلمّي.

ابلنسبة الستشارتك فرأيي فيها ما يلي:

أوالً  -ابلنسبة لتشخيصك لوضع زوجتك فال أدري عن دقته وصحته وإن صح فال أدري ما نسبته
ولكن الذي يظهر من سؤالك أنك قد استشرت بعض األطباء النفسيّي وكما تقول اقرتحوا عليك

العالج ابألدوية فإن كان كذلك فهذا يعين أن تشخيصك دقيقاً وعلمياً.

اثنياً  -اعلم اي أخي أن االكتئاب النفسي من أكثر األمراض النفسية شيوعاً ويتباين يف شدته بّي

إحساس املريض ابحلزن العميق والضيق واهلم والغم الشديدين وبّي الشعور الكبري ابليأس من احلياة

ورمبا حماولة التخلص منها وتصاب به النساء عادة أكثر من الرجال بنسبة قد تصل إىل الضعف تقريباً
أما أعراضه فهي الشعور ابحلزن والكآبة واالنطواء والعزلة والتشاؤم وعدم الرغبة يف عمل أي شيء أو
االستماع يف أي شيء والشعور املستمر ابلذنب وأتنيب الضمري ولوم النفس وقلة النشاط
واالضطراب يف نظام النوم والطعام أحياانً ابلزايدة وأحياانً ابلنقص!!! والسوداوية الكثرية يف النظرة
للحياة والناس واإلحساس الكبري أحياانً ابلظلم وقد يتطور األمر إىل كثرة النسيان وبعض اهلالوس

السمعية ورمبا البصرية!!

واما القلق فيعترب بشكل عام أحد املشاعر األساسية يف تكوين النفس االنسانية وهو يعين اإلحساس

ابخلطر وعدم االطمئنان!!

وميكننا القول إن القلق يف حدود معقولة مطلب ضروري وشعور إجيايب النه يساعد اإلنسان على

االستعداد ملواجهة احلياة ومتطلباهتا بشرط أال يتجاوز حدوده ويتحول إىل قلق مرضي مزعج
للشخص املصاب به وملن حوله!! وقد يتطور إىل أمراض نفسية اكثر عمقا وخطورة!! أو يصل إىل ما

يسمى بنوابت القلق أو اهللع احلاد حيث يشعر املريض خالهلا ابلتوتر واالنزعاج واخلوف وتزداد

ضرابت قلبه ويشعر بضيق يف التنفس ويف الصدر ورمبا بعض األمل!؟ وقد حيدث لديه نوع من الشعور
اب الغماء وقد يشعر ابن هنايته قد اقرتبت وانه سيموت مما يزيد من حالته سوءا حىت يصل إىل

إحساس طاغ أبنه سيفقد عقله وقدرته يف السيطرة على نفسه وافعاله!!!
وهذه النوابت قد تتكرر يف اليوم الواحد اكثر من مرة وألوقات متفاوتة.

اثلثاً  -خيلط بعض الناس بّي االكتئاب املرضي واحلزن الطبيعي الذي حيدث عند اإلنسان نتيجة

موقف معّي وهو يشبه يف بعض أعراضه االكتئاب املرضي!! إال أنه يعترب طبيعياً ويتالشى تدرجيياً مع

األايم دون احلاجة إىل تدخل عالجي.
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رابعاً  -لكل ما سبق فإين ارجح أن يكون ما تعاين منه زوجتك ((اكتئاب حاد)) و ((نوابت قلق
وهلع)) فقط وما سوى ذلك أعراض مرضية وتبعات طبيعية هلذا املرض!!

فما هي أسباب االكتئاب..والقلق؟؟

قد تكون هناك أسباب بيولوجية ووراثية ..وقد يكون له أسباب نفسية او اجتماعية اوتربوية تتعلق

ابلتنشئة اليت مر هبا املريض!! وقد يكون له أسباب خاصة بطبيعة املريض وتركيبته النفسية والعقلية
وقد ترتبط أسباب االكتئاب بظروف احلياة وتقلبات الزمن.

خامساً  -اقرتح عليك أخي الكرمي ضرورة عرض زوجتك على أحد األطباء النفسيّي الثقات وهم

كثر وهلل احلمد وال ترتدد يف ذلك فهو القادر إبذن هللا على تشخيص الداء ووصف الدواء وهو حبمد
هللا دواء جمرب ومأمون إىل حد كبري وال يؤدي إىل اإلدمان ولكن جيب االلتزام بتوصيات الطبيب

واملعاجل النفسي سواء أكان العالج الذي رأوه عالجا دوائيا قد يستمر استعماله لعدة اشهر او كان
عالجا نفسيا يعتمد على فنيات تعديل السلوك عن طريق اجللسات النفسية العالجية وتصحيح بعض
املفاهيم اخلاطئة لدى املريض وأبشرك أن النتائج يف مثل هذه األدوية واجللسات كبرية وإجيابية بفضل

هللا.

سادساً  -مع كل ذلك على مريضك إحسان الظن ابهلل والثقة فيه أبنه الشايف املعايف واإلكثار من
قراءة القرآن واألوراد اليومية املعروفة وأذكار الصباح واملساء وهي بفضل هللا متوفرة يف كتيبات

ومطوايت يف كثري من املكتبات وكذلك الدعاء الصادق ابلشفاء وحتري مواطن اإلجابة كالسجود

وأدابر الصلوات وآخر الليل وعند ختم القرآن واإلحلاح ابلدعاء فإن هللا تعاىل قريب جييب دعوة
املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وال أبس يف الرقية الشرعية وطرقها معروفة..

سابعاً  -ال تعارض أخي الكرمي بّي كل ما سبق فنحن مطالبون بفعل األسباب فال أبس هنا بّي زايرة

الطبيب النفسي وااللتزام بتوصياته والقيام ابألمور الشرعية األخرى من أدعية وأوراد ورقية وفقك هللا

إىل ما فيه اخلري وشفى مريضك ومجيع مرضى املسلمّي عاجالً غري آجل إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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أعاين من االكتئاب

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1422/9/27
السؤال

أان فتاة عمري تسعة عشرعاما ابختصار أعاين من الرتدد وعدم القدرة على التمييز بّي الصواب

واخلطأ ،وأعاين من تشتت الذهن والتفكري بسبب حالة التناقضات اليت أعيشها بعد دخويل اجلامعة.
(تدين حتصيلي الدراسي وعدم القدرة على احلفظ وربط املعلومات ،كثرية النسيان) مع أنين كنت من

املتفوقات حتولت من الفتاة احملبة لكل الناس االجتماعية املبتسمة إىل العبوس املنطوية اليت ال حتب
أحداً حىت والديها وإخوهتا!.

أمتىن السعادة ولكن أخشاها وأخاف من األحداث املفرحة وأراتح للبكاء (وهذا الشعور كان لدي يف

طفوليت وحىت اآلن) .

متنيت أن لو أستطيع االنتحار ولكن أخشى غضب هللا وانر جهنم وأمتىن أحياانً أن لو كنت نسياً
منسيا.
صرت أخشى التعرف على صديقات ،وأمتىن أن لو كنت مع كتيب وحيدة بعيدة عن هذه الدنيا .أشعر

بفقدان الثقة يف نفسي.

أحياانً ال أود االستيقاظ من النوم ،وأرغب يف أن أكمل أحالمي هراب من احلياة الواقعية اليت أعيشها.

ال إرادايً أجد نفسي أقلد حركة أو كلمة شخص ما دون قصد مين ..هل أان مريضة نفسياً أم ال؟ وإن
كان هناك دواء يرسم البسمة على مالحمي الكئيبة أرجوكم دلوين عليه.

اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما استشارتك

فتعليقي عليها من وجوه:
أوالً :مل تذكري يل شيئاً عن ظروفك األسرية واالجتماعية ..حىت يكون تصوري للموضوع أكثر

مشولية ،وأعمق فهما ،وابلتايل يكون التشخيص أكثر دقة واإلرشاد أكرب نفعاً ..ولكين سأجيب بقدر

املستطاع على اجلانب النفسي للمشكلة ،وآلية التعامل معها.
اثنيا :مجيع احليثيات اليت ِ
ذكرهتا بدءاً من الرتدد وعدم وضوح الرؤية وتشتت الذهن واخنفاظ املستوى
ً
الدراسي ،والعبوس واالنطواء ،والرغبة يف البكاء والوحدة ،واهلروب من الواقع ،والرغبة أحياانً يف
االنتحار لوال خوف هللا وعذاب جهنم كما تقولّي ..وفقدان الثقة يف النفس ..إخل ..هي خليط

متداخل بعضها سبب وبعضها نتيجة لشيء واحد وهو االكتئاب !!..فأنت هناـ وهللا أعلم ـ تعانّي
من االكتئاب بشكل واضح أثر على جممل حياتك الوجدانية والدراسية واالجتماعية بشكل كبري!! .

اثلثاً :ولعلك تتساءلّي :وما هو االكتئاب..؟ وما الكيفية اليت أختلص هبا منه..؟! فأقول لك :إن

االكتئاب يعترب من األمراض الشائعة نسبياً يف العصر احلديث ..إذ تقدر أحدث الدراسات أن نسبة
املصابّي به حبدود  %5من الرجال و  %8من النساء مع التفاوت يف حدته وعمقه من شخص

آلخر ..علماً أن هذا املرض ال يقتصر على جمتمع دون آخر أو مرحلة عمرية دون أخرى ..إذ

يتصف املصاب به بتقلب املزاج بّي احلزن والضجر واالستياء ،ورمبا احلزن العميق واهلم والغم،
وانعدام احلماس والرغبة ألي شيء وانعدام الثقة ابلنفس وتوهم الفشل والشعور ابلنقص ،ونوابت

البكاء احلادة أحياانً ،واإلجهاد الكبري والتعب ..ورمبا وصل األمر إىل التفكري إبهناء احلياة نسأل هللا

السالمة!!

()236/20

رابعاً :ال بد أن نفرق هنا بّي احلزن الطبيعي واالكتئاب ..إذ يعترب األول شعور مفهوم يصيب اإلنسان

لسبب أو آلخر نتيجة ملوقف أو مشكلة أو مصيبة ،ويقل شيئاً فشيئاً حىت يتالشى ..أما االكتئاب
فهو حزن عميق دائم ..غري مفهوم يؤدي إىل بعض أو كل األعراض السالفة الذكر ..مع استمرار

الشعور االكتئايب أغلب ساعات اليوم والتغري يف الوزن إما ابلزايدة أو ابلنقص مع قلة ساعات النوم

أو زايدهتا!!.

خامساً :أما عن أسبابه فإن للعوامل الوراثية أحياانً كتغري كيمياء اجلسم دوراً مباشراً يف ذلك،

وللعوامل البيئية واالجتماعية أيضاً دور ..كما أن لنوع الشخصية أحياانً دوراً يف سرعة اإلصابة
ابالكتئاب وحدهتا وعمقها.

سادساً :أما عن العالج ..فهناك عالج ذايت يقوم به املريض ملواجهة مثل هذا األمر ..وقد حيتاج

األمر إىل مراجعة أحد األطباء النفسيّي الذي يقوم عادة بتقدمي العالج النفسي للمريض عرب

جلسات االسرتخاء والتنفيس االنفعايل ..وتدعيم ال ّذات ..وتبصري املريض بواقعه ..إىل غري ذلك من
فنيات العالج النفسي ،وقد حيتاج األمر إىل عالج دوائي ..وهو عالج جمرب وال يؤدي إىل

اإلدمان..وله نتائج إجيابية ـ إبذن هللا ـ وكل هذا يتوقف على مدى ودرجة االكتئاب وتعاون املريض
واستجابته للتوصيات.

سابعاً :أُذكرك أخيت الكرمية ابلدور الكبري الذي ميكنك القيام به ملواجهة هذا األمر عرب قراءة القرآن
الكرمي ..واإلكثار من ذكر هللا [أال بذكر هللا تطمئن القلوب] والثقة به ..واليقّي أبن ما أصابك مل

يكن ليخطئك وما أخطاك مل يكن ليصيبك ..مصداقاً للحديث النبوي الشريف ..وكثرة االستغفار..

حيث جاء يف احلديث (من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ورزقه من
حيث ال حيتسب)  ..وأتدية الفروض يف أوقاهتا ،إضافة إىل التفاعل اإلجيايب مع حميطك ،وعدم

االستسالم لنوابت االكتئاب واالنعزال بل املشاركة يف املناسبات االجتماعية بشكل إجيايب ،والتفاعل
مع األقارب واألصدقاء ،واخلروج من الدائرة الذاتية الضيقة إىل دوائر أخرى أكثر سعة ورحابة،

والتفاؤل دائماً أبن مع العسر يسراً ..وأبن فرج هللا قريب.

اثمناً :سبق أن متت اإلجابة أكثر من مرة على مشكلة االكتئاب وستجدين منها يف خزانة

االستشارات حتت قسم املشكالت النفسية ـ االكتئاب ـ " آمل أن تطلعي عليها ملزيد من الفائدة "

وفقك هللا وشفاك وأعانك ،وسدد على طريق اخلري خطاك.
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حزين ..وتشاؤمي قد يدفعاين للهاوية!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1422/6/11
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أخي الفاضل ..اعرض عليك مشكليت واليت ملخصها إنين أحس حبزن شديد وحياة كئيبة ..وارى

الدنيا مبنظار اسود ومتشائمة إىل ابعد درجة!! واكره نفسي واحتقرها جدا وأفكر كثريا يف إهناء حيايت

لوال اخلوف من هللا.
فماهي مشكليت وماذا افعل  ...أانيف حرية شديدة.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما بعد..

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..أما عن مشكلتك
فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :ما تعانينه نوع من أنواع االكتئاب املرضي والذي يعد من أكثر األمراض النفسية انتشاراً يف

اجملتمعات عموماً ..واجملتمعات املتحضرة خصوصاً !!..حيث تكثر ضغوط احلياة وتتشابك وتتداخل

وتتعقد!!؟ وتتباين درجة اإلصابة به واإلحساس فيه بّي الشعور ابحلزن والغم واهلم ..وبّي الشعور

ابليأس من احلياة ورمبا الرغبة امللحة يف انتهائها!!..؟

وتدل اإلحصاءات العلمية أنه يصيب الشباب أكثر من األطفال أو كبار السن ..وكذلك يصيب

النساء ضعف الرجال!!!..

اثنياً :أما أعراضه إمجاالً ..فهي التشاؤم والسوداوية والشعور القاتل ابحلزن العميق ..وفقدان الرغبة

واالنطواء والعزلة ..وقلة النشاط والرتكيز ..ورمبا صاحب ذلك لوم للنفس وأتنيب للضمري ..مما يزيد

يف درجة احلزن والكآبة ورمبا فقد رغبته يف الطعام والنوم ..أو زاد فيهما إبفراط كبري فحالته النفسية

جتعله بّي إفراط وتفريط وقد تتطور احلالة ..فتصل إىل بعض التهيؤات املرضية واهلالوس السمعية أو

البصرية!!!..

اثلثاً جيب أن نفرق هنا بّي احلزن الطبيعي الذي قد يصيب اإلنسان لسبب طارئ ..كأن يفقد

شخص عزيز عليه مبوت أو غريه ..وقد يشتد عليه احلزن واجلزع لبعض الوقت ..إال أنه يزول تدرجيياً
مع الوقت ..وبّي االكتئاب ..وهو استمرار احلزن العميق لفرتة طويلة مع ظهور بعض األعراض اليت

ذكران سابقاً ..وأمهية التفريق هنا ..هو أال حنمل األمور أكثر مما حتتمل ..ونتفهم أسباهبا بشكل

واضح..

رابعاً :لقد أو جزت  -أخيت الكرمية  -يف السؤال ..فلم تذكري مثالً الكثري من التفاصيل ..حول

ظروفك األسرية ..ووضعك االجتماعي ..ومستواك الدراسي ..واملشكالت اليت تواجهينها يف املنزل

أو خارجه ..واتريخ شعورك هبذا األمر وغريها من التفاصيل اهلامة جداً لتشخيص األسباب احلقيقية
اليت تكمن خلف هذه املشكلة ..ومعرفتها ..ومن مث وضع اآللية املناسبة للتعامل معها ..بل ورمبا

االستفادة منها للتغلب على هذا اإلحساس ابحلزن املسيطر عليك ..بل رمبا كانت األسباب احلقيقية

هلذا الشعور ..ال توازي األثر الناجم عنه وابلتايل عرفنا هذا األمر ..ووضعناها يف حجمها احلقيقي..
وقبلناها ..بل وجتاوزانها دون توقف!!!
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خامساً :هناك طريقة علمية جمربة للتعامل مع املشكالت والضغوط اليت تواجهنا ..وهي أن حنضر

جمموعة من األوراق ..مث نبدأ بكتابة السؤال التايل :مباذا أشعر اآلن؟ اجلواب :أذكر فيه التفاصيل

الكاملة لواقعي النفسي من اكتئاب وقلق..وحزن ..ويكون السؤال التايل :ملاذا أان حزين؟ مث أكتب

اإلجابة كاملة بتفاصيلها على هذا النحو :اجلواب :أان حزين هلذا األسباب ..أوالً ..اثنياً ..اثلثاً
وهكذا  ...وبعد ذلك يكون السؤال الثالث :وهل تستحق هذه األشياء ..كل هذا احلزن؟ وأعود
ألقرأها من جديد واحداً واحداً ..وأضع تصوري عنها من انحية األمهية واالستحقاق !!!..مث اسأل

السؤال الرابع ..وما هي احللول املفرتضة هلا..؟ أو كيف التعامل معها..؟! واجتهد يف اإلجابة عليها

واحداً .واحداً !!!..وهكذا ...

وقد استغرق يف ذلك وقتاً ..ولكن جهدي ووقيت لن يضيعان ..فأان أحاول أن أعاجل جمموعة من
املشاكل اليت تراكمت علي وكادت أن تؤدي يب إىل اهلاوية!!!..

لقد وجد الباحثون أننا إذا طبقنا هذه الطريقة فإننا خنرج منها بنتائج رائعة ..أوهلا أننا مارسنا نوع من

التنفيس االنفعايل ..املهم جداً يف مثل ذلك والثانية هي أننا سنكتشف مبجرد أن نضع مشاكلنا على
الورق ونواجهها وجهاً لوجه ..أن اغلبها مشاكل عادية جداً يسهل التعامل معها والتخلص منها

ببساطة وأن قوهتا السابقة جاءت بسبب جتمعها وتداخلها مع بعضها البعض ..وأننا حنن من محلها

أكثر مما حتتمل وأعطاها هذا العمق الكبري !!!..ومبجرد أن واجهناها منفردة ..ظهرت واهية وسهل
التعامل معها.

سادساً :إن مل تثمر هذه الطريقة يف إزالة الشعور ابحلزن واالكتئاب ..فال أبس من زايرة أحد األطباء
النفسيّي الثقات ..وهم موجودون بفضل هللا ..وذلك ألنه قد يكون لالكتئاب أسباب وراثية أو

تربوية ..أو اضطراابت شخصية ..ال ينفع معها بعد هللا إال تشخيص املختصّي وعالجهم ..وهو على
نوعّي ..إما عالج دوائي مثل مضادات االكتئاب ..وهي أدوية مأمونة إىل حد كبري وجمربة ..وذات
أثر إجيايب واضح ..وقد يكون العالج نفسيا ..تستخدم فيه اجللسات النفسية العالجية ..كتصحيح

بعض املفاهيم اخلاطئة لدى املريض ..أو تعديل بعض السلوكيات السلبية أبخرى إجيابية عرب طريق

وآليات علمية معروفة شريطة تعاون املريض ..والتزامه بتعليمات الطبيب املعاجل ..حيث حيقق عالج

االكتئاب نتائج رائعة جداً وسريعة..

سابعاً :قبل ذاك وبعده  -أخيت الكرمية  -صدق االلتجاء إىل هللا ..بقراءة القرآن واألوراد الشرعية
الصباحية واملسائية ..واحملافظة على الصالة يف أوقاهتا وأداء الرواتب ..وذكر هللا يف كل حّي [أال

بذكر هللا تطمئن القلوب] وكثرة االستغفار ..فقد جاء يف احلديث الصحيح( :من لزم االستغفار جعل

هللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب)  ،واليقّي أبن ما أصابنا مل

يكن ليخطئنا وما أخطأان مل يكن ليصيبنا ..وكثرة الدعاء ..وحتري مواطن اإلجابة ..فاهلل تعاىل قريب

جميب جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء..
اثمناً :حاويل أن خترجي من دائرتك الضيقة ..وعاملك اخلاص ..إىل دائرة اآلخرين وعواملهم..

شاركيهم يف أحاديثهم واهتماماهتم ومناسباهتم بقدر املستطاع كوين صاحبة مبادرة يف ذلك ..ومارسي
بعض اهلواايت كالقراءة والرسم والكتابة وستجدين أنك مع الوقت قد جتاوزت هذا األمر ..إبذنه

وعونه وتوفيقه..
وفقك هللا وأعانك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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نداء ..ايئس!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1422/4/25

السؤال

هذا نداء أوجهه إليكم من قلب يئس من احلياة فلم يعد هلا طعم عنده أحس ابلكآبة القاتلة رغم أين
متزوج وأب لطفل أعينوين أرجوكم..

اجلواب

وصل ندائك املختصر واملعرب عن معاانتك ولقد آملتين آالمك ومعاانتك وتعليقي عليها من وجوه-:
أوالً  -ما تعاين منه اي أخ حممد نوع من أنواع االكتئاب الذي يبدأ أحياانً بشكل فجائي وأحياانً
أخرى يزحف تدرجيياً من اكتئاب بسيط ((اضطراب نفسي)) إىل اكتئاب شديد أو ما يسمى
((اكتئاب ذهاين)) .

وميكننا التعرف على هذا االضطراب من خالل أعراضه األولية املتمثلة فيما يلي-:

أ -اضطراابت العاطفة وتبدأ بشكوى املريض من فقدان القدرة على التمتع مبباهج احلياة مع انكسار
النفس وهبوط الروح املعنوية واإلحساس ابليأس واجلزع وقد يصاحبها نوابت من البكاء املتكرر وقد
تزيد وطأة االكتئاب لتصل إىل رفض املكتئب الستمرار احلياة ،نسأل هللا العافية.

ب-اضطراابت التفكري واإلدراك حيث تتأثر الوظائف العقلية لدى املصاب فتبدوا عليه قلة االنتباه
والسرحان وعدم القدرة على الرتكيز واإلجهاد الشديد يف التفكري يف ابسط األشياء ،واإلحساس

بتأنيب الضمري ألتفه األسباب ،والصراع الدائم مع النفس ورمبا اهتام نفسه ابخلطيئة ..والطنّي يف

األذان ،واإلحساس يف انعدام القيمة عند اآلخرين!!؟

ج -اضطراابت النشاط احلركي والنفسي حيث تقل قدرته على العمل ويهمل بيته وينتابه اخلمول
والكسل الذي قد يصل إىل حد الشلل التام ويكثر الشكوى.

د -األعراض اجلسدية مثل فقدان الشهية واضطراابت النوم وبعض اآلالم اجلسمية والدوار ..اخل.
هـ -امليول االنتحارية حيث يعترب االنتحار من أكثر األعراض خطورة يف هذا االضطراب فقد وجد ما
نسبته  %70-50من حاالت االنتحار تكون بسبب االكتئاب عافاان هللا وإايك منه.

أما أسباب االكتئاب فهي نتاج جمموعة من العوامل الوراثية إي أن املوراثت املسببة هلذا االضطراب

تكون موجودة أصالً لدى اإلنسان بشكل أو آبخر ،وقد تكون عوامل بيئية تتعلق بتعرض الفرد

لإلحباط لفشله يف إشباع حاجاته املختلفة أو إىل حتد لقدراته أو عدم توافق بّي طموحاته وإمكاانته

أو بّي قدراته وإجنازاته وما يطلب منه ..اخل.

وقد تكون عوامل كيميائية مرتبطة بكيمياء اجلسم وإفرازات الغدد ..اخل.
أما عالج االكتئاب بدرجاته فهو بفضل هللا متوفر وموجود وله نتائج إجيابية كبرية إذا تعاون املريض

والتزم بتعليمات الطبيب النفسي وهذا العالج هو-:

(أ)  -العالج الدوائي عن طريق العقاقري املضادة لالكتئاب أو بعض اجللسات العالجية اخلاصة.

(ب)  -العالج النفسي ويعتمد على بعض اجللسات النفسية وحماولة فهم مشاكل املريض وصراعاته
الداخلية ومن مث تشجيعه على مقاومة األفكار السوداوية والسلبية جتاه احلياة والناس ورمبا نفسه،

وتبصريه بطبيعة انفعاالته ووضع برانمج نفسي للمريض حسب فنيات عالجية خاصة ،والنتائج غالباً
مشجعة.
اثنياً  -أخي الكرمي ..مع كل ما سبق هناك العالج الديين فهل وضعته يف االعتبار..؟!
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ختيل نفسك تصحوا لصالة الفجر متأل رئتيك مع ((تنفس الصباح)) وتؤدي الراتبه مث الصالة وبعدها
تقرأ أذكار الصباح والورد اليومي وشيء من القرآن الكرمي وكل ذلك يف وقت ال يتجاوز ثالثون

دقيقة ،مث تتفرغ لربانجمك اليومي املعتاد ،مؤدايً الرواتب والصلوات املفروضة يف أوقاهتا ومنهياً يومك
ابلوتر وأذكار املساء وشيء من القرآن الكرمي تذكر هللا على كل حال (أال بذكر هللا تطمئن القلوب)

وتصلي على رسوله موقناً أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وأن اجلن

واإلنس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل يقدره هللا لك ما نفعوك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك

بشيء مل يقدره هللا عليك ما ضروك كما جاء يف احلديث الصحيح ..منشرح الصدر ..مدركاً أن

الدنيا لو كانت تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء!! وأهنا دار ممر وليست

دار مقر  ,وأن اآلخرة هي الغبطة والفوز ملن وفقه هللا وعمل ملا بعد املوت جعلنا هللا وإايك منهم
ورزقنا السداد والتوفيق والرشد.

اثلثاً  -أكثر اي أخي الكرمي من الدعاء أبن ينزل هللا عليك شفاائً ال يغادر سقماً ،وأن يعافيك

ويشفيك ..وأحل يف الدعاء وحتر  -أخي الكرمي  -مواطن اإلجابة وال تستبطيء اإلجابة فإن هللا
قريب جميب جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

واستعذ ابهلل قائماً وقاعداً من نزغات الشيطان وتوهيمه وتلبيسه فإنه عدو مبّي ،ال يزال يف اإلنسان
خييل إليه ،ويلبس عليه ويرجف فيه حىت خيرجه عن دينه إن استطاع أو يدفعه إىل مواطن اهلالك

أعاذان هللا منه.
رابعاً  -أخي الكرمي ..صدقين حياتك ليست بذلك السوء ..حاول أن تعيد النظر فيها ،أنظر إىل

األشياء اجلميلة أطفالك أقاربك أصدقائك اقرتب منهم شاركهم يف أفراحهم ومناسباهتم وضع لك

هدفاً يف احلياة ستحققه ،وحاول حتقيقه ،ستجد أن للحياة معىن وأن للنجاح طعم رائع ،ال حتاصر
نفسك بنفسك ،وأبدأ بطرد املصائب اخليالية من تفكريك ،وعش يف حدود يومك فما مضى قد

مضى ،واملستقبل يف علم الغيب:
ما فات قد مات واملؤمل غيب ولك الساعة اليت أنت فيها
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هل صادفتك متاعب ،هل عاكستك الظروف ،هل خدعك صديق أو قريب ،أان سأفرض ذلك

جدالً ،ولكن ،من منا مل يتعرض يف حياته ملثل ذلك؟!! أو قريب منه ،ولكن األقوايء  -وأراك منهم

إن شاء هللا  -يتجاوزون تلك الظروف وال يتوقفون عندها ،بل يستمدون منها خربة تعينهم بعد هللا

يف مستقبلهم ،فإذا شعرت ببعض الضيق حاول أن تضحك وجرب ذلك ستفاجئك النتيجة ،صدقين

املواقف واملشاكل ال تضريان بل ما يضريان فعالً تفسريان هلا وتعاملنا معها أي بعبارة أخرى ،اجتاهنا

الذهين الذي نفسر من خالله املشاكل واملواقف ،وهناك مثل يساق لبيان أثر االجتاه الذهين يف حتويل

املواقف املتشاهبة وتفسريها بّي السلب واإلجياب ،براكبّي على طائرة واحدة ويف رحلة واحدة أحدمها
ينظر من النافذة إىل زرقة السماء وقطع السحب ويتفكر يف مجاهلا ،وبديع صنعها ،واآلخر ينظر من

النافذة ويتخيل حلظة سقوط الطائرة ،وكيف هتوي وصوت االنفجار واألشالء املتناثرة مث يتذكر عائلته
وأبناءه وكيف سيفقدهم إىل األبد ،وتتداعى يف داخله تلك األفكار السوداء ،وينقبض ويعيش يف

جحيم طوال الرحلة ،بعكس صاحبه الذي رمبا جلس جبواره ،وكان طوال رحلته مستمتعاً هانئ البال

مسرتيح النفس!!

وهكذا حنن نعيش حياة واحدة ،ورمبا متقاربة يف ظروفها وتفاصيلها ومشاكلها فال يضران فيا إال
تفسريان هلا واجتاهنا الذهين حياهلا.

خامساً  -وأخرياً ثق بنفسك ثقة مستمدة من ثقتك بربك ،وليكن لك  -كما أسلفت  -هدف يف
احلياة حاول أن حتققه حسب طاقتك وجهدك (ال يكلف هللا نفساً إال وسعها)  .وتعاون مع غريك،

وال تعط األمور أكثر مما تستحق وال تلتفت للتوافه ،وعش يف حدود يومك مع فعل األسباب ففرق
بّي أن هتتم مبستقبلك وبّي أن تقلق على نفسك ،وتوكل على هللا يف سرك وعالنيتك ،وستجد الراحة

النفسية إبذن هللا .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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إين مكتئبة !!..ماذا أفعل؟!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1422/5/27
السؤال

أان فتاة يف الثامنة عشر من عمري وغري متزوجة ،حاليت املادية متوسطة ،مشكليت أين أعاين من
اكتئاب بّي فرتة وأخرى وال أدري ما أسباب هذا االكتئاب ،وقد حبثت يف مجيع الكتب ومل أصل إىل

نتيجة مع العلم أين أقرأ القرآن وأحافظ على الصلوات والسنن ولكن أحياانً عندما أتتيين هذه احلالة
 االكتئاب  -أحس بضيق عندما أقرأ القرآن وأتكاسل عن أداء السنن وأحياانً أرغم نفسي عليها،وكذلك ال أحب االختالط ابلناس مع أنين اجتماعية ،وإذا تكلمت مع الناس أتلعثم وأفقد الثقة يف

نفسي مع أنين جريئة عادة ،كما أغضب بسرعة مع أنين لست عصبية ،وكذلك عندما تصيبين هذه

احلالة ال أشعر برغبة يف ممارسة هوااييت املفضلة ،وأشعر بكراهية ملن أحب ،تنتابين رغبة يف البكاء
دون سبب ،وتراودين أفكار وخياالت خميفة ،فمثالً إذا رأيت موقفاً أو مسعت عن شئ يضايقين

أخشى أن يصيبين مثله مستقبالً ،وأحاول أن أطرد هذه األفكار ولكن ال أستطيع وأظل متضايقة
وكأنين متأكدة من أنه سيحدث يل ما أخشاه.

فأرجو أن تفيدوين حبل عملي للمشكلة وأبسرع وقت ممكن وجزاكم هللا خري.

اجلواب

لقد أجدت التشخيص حلالتك ووصف األعراض اليت تنتابك جراء هذا (االكتئاب!!) فكل ما ذكرتيه

من أعراض الضيق واإلحباط ..والرغبة يف البكاء !!..وفقدان الثقة يف النفس أحياانً وهذه األفكار
واخلياالت املخيفة !!..هي ابلضبط بعض من أعراض االكتئاب!!..

فما هو االكتئاب..؟

احلقيقة أنه ال توجد نظرية واحدة تفسر االكتئاب بشكل واضح وبسيط ..وامنا جمموعة من األفكار
والتعريفات والنظرايت ..فالبعض يرجع األمر إىل تغيريات يف الكيمياء" احليوية" للمخ ويرجع

اآلخرون االكتئاب إىل خربات الطفولة املبكرة !!..وبعض النظرايت ال تركز إال على وضع اإلنسان
احلايل ..وظروفه احمليطة به!!..

عموماً ..قد تتداخل كل هذه العوامل لتوجد لدى البعض استجابة أكثر من غريه لإلصابة مبا يسمى
(االكتئاب) حسب ظروفه املختلفة وتركيبته النفسية اخلاصة.

ولعل الذي يهمنا أكثر هو ..كيف نتعامل مع االكتئاب ..ونضع له حداً ال يتجاوزه!!

وسأحاول  -أخيت الكرمية  -أن أضع إجابيت على شكل نقاط- :

أوالً :كوين واثقة أنك ستتخلصّي من هذه املشكلة عاجالً غري آجل ..وأنك أقوى منها ..وأن األمر
ال يتجاوز (حالة هبوط مزاجي) قد تتكرر ..ولكنها سرعان ما تتالشى ..لتستعيدي صفاءك الذهين

والنفسي ..وأنك متيقنة أن كل هذه السحب القامتة يف نفسك ..هي سحابة صيف عابرة ..سرعان
ما تنقشع !!..هذا األمر وهذه القناعة هامة جداً ..ألهنا تعيد لك زمام األمر ..فإذا شعرت ابلضيق..

واحلزن ..فأخرجيه من أعماق النفس وابسطيه أمامك ..على شكل سحابة صيف ..وراقبيها حىت
تزول .وال خترجي األمر من هذه الدائرة بقدر املستطاع.
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اثنياً :كثرياً ما تنتابنا أعراض شبيهة أبعراض االكتئاب مثلما ذكرت ..فإذا توقفنا عندها طويالً..
ومحلناها أكثر مما حتتمل ..زادت وترسخت ..واصبحت مع الوقت سحباً ثقيلة مرتاكمة ..حتجب عنا
ضوء الشمس وتشعران ابلربد ..النفسي !!!..والكآبة والسأم!!..

أما إذا فهمنا آلية تكون هذه السحب ..وأن مآهلا إىل الزوال ..وأهنا كما أسلفنا (لن تتجاوز سحب
الصيف) سرعان ما تنقشع ..وانشغلنا عن مراقبتها أبمور حياتنا وتفاصيلها . .ومل نتوقف عندها
طويالً ..فإهنا إبذن هللا ستزول وسيصبح أمر وجودها وعدمه لديك سيان ..بل مها أمران ضمن
عشرات األمور احلياتية املتباينة ..ما بّي اهلناء والسرور ..واحلزن واحلبور!!!
سنة هللا يف خلقه..

اثلثاً :أحياانً يكون االكتئاب استجابة أو رد فعل للضياع أو الفقدان ..واملعىن هنا أن اكتئابك مرده

لفقدان مكانه ..أو ضياع أمل ..أو عدم قدرة على حتقيق مكانه ما!!! ورمبا كان نتيجة لتوجه (سليب)
جتاه الذات ..أي أن اإلنسان يرى ويعتقد أنه إنسان فاشل بشكل أو آبخر ..وأنه غري قادر على

النجاح املهين واالجتماعي!! وهذا ما يسبب له اإلحباط ..ومن مث االكتئاب !!..والرأي هنا ..أن
تثقي أن الكمال هلل وحده ..وأنك مطالبة بفعل األسباب وأن املقدر لك أو عليك كائن ال حمالة..

وأنك لست أقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..بل رمبا تفوقيت عليهم يف كثري من األشياء!! د

واخلالصة ..أنظري لنفسك بشكل إجيايب ..وتفاعلي مع اآلخرين ..وستجدين إبذن هللا نتائج رائعة..

(فكما تفكرين تكونّي) تلك حقيقة جمربة.

رابعا :الشخص املصاب ابالكتئاب قريب جداً للشخص الذي ينظر للعامل من منظار أسود!!!..

وسواء أكنت تفكرين يف نفسك ..أو يف الدنيا والناس ..أو يف املستقبل ..فإن كل األشياء ستظهر

أمامك مصبوغة يف هذا اللون األسود الكئيب!!..

واحلل هنا بسيط .وهو تغيري هذا املنظار إىل لون آخر ..وسرتين األشياء من خالله بشكل آخر ..بل
وتعيدين اكتشاف نفسك ..ورؤيتك هلا وللعامل احمليط بك.

خامساً :من واقع حياتك ..أرى أنك إىل حد كبري انجحة اجتماعياً بل ومتميزة ..حمافظة وهلل احلمد
على فروضك ورواتبك ..اجتماعية ..لك هواايت خمتلفة ..وهذا شئ رائع ..حاويل تنميتها

واستثمارها ..وال أبس من إعادة ترتيب حياتك بشكل آخر ..وبرجمة وقتك من جديد ..وإعادة
ترتيب غرفتك ..وإن استطعت صياغة وترتيب بعض األشياء األخرى داخل املنزل كل هذه األمور -

صدقيين  -على بساطتها  -تعطي للحياة معىن وطعم ..وتساعدان على مقاومة أي شعور ابلكسل

يسبب لنا االكتئاب ..وال تتوقعي أنك ستجدين كل املتعة اليت جتدينها وأنت بوضعك الطبيعي ..بل
ستقل بعض الشيء ..ورمبا تالشت !!..ولكن املهم هنا هو أال تتوقفي عن براجمك ..اخلاصة

والعامة ..وال تستسلمي هلذا الشيء ..بل تقاوميه وستنتصرين عليه  -بعون هللا  -ببساطة .ومجيل

منك لو وضعت مفكرة صغرية ..تدونّي فيها أعمالك اليت ستنجزينها يف هذا اليوم ..ويف هناية

األسبوع تقومّي هذه األعمال ..وأكثرها لك إهباجا ..وما الذي أبدعت فيه ..أو أخفقت فيه ..مث

تضعّي خطتك لألسبوع املقبل على ضوء تقييمك هلذا األسبوع.

سادساً :هناك أكثر من مشكلة طرحت يف املوقع حول االكتئاب بزوااي خمتلفة آمل االطالع عليها..
فرمبا وجدت فيها أشياء أخرى ..تبحثّي عنها ..ومنها ما نشر حتت عنوان (اكتئاب وهلع ..وأمور

أخرى) و (نداء ايئس) وهي استشارات نفسية.

سابعاً :ال تنسي أخيت الكرمية قبل هذا وبعده ..صدق االلتجاء إىل هللا ..والدعاء الصادق أبن يعينك
هللا ..ويلهمك طريق الرشد والصواب ..واذكري هللا قائمة وقاعدة (أال بذكر هللا تطمئن القلوب)

وفقك هللا وسدد على طريق احلق خطاك.
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هل حنن يف آخر الزمان؟
اجمليب عبد هللا عبد الوهاب بن سردار

إمام وخطيب جامع العمودي ابملدينة املنورة
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب
التاريخ 1423-12-7

السؤال
أصبحت أشعر ابقرتاب الفنت وأشراط الساعة الكربى واحلروب واجلوع مما سبب يل ذلك اكتئاابً من
كثرة التفكري ليس يف نفسي فقط بل يف والدي وإخواين ،وأتسائل وكيف سيكون حاهلم عندها؟ مل

أعد أحس مبتعة احلياة ،كرهت حىت الزواج ألين أقول ما الفائدة من السعادة الوقتية وكل هذا
سيزول ،أرجو من هللا مث منكم مساعديت.

اجلواب
األخت الكرمية ...

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أوالً :لقد سرين يف خطابك ما شعرت به من حرصك على أمر الساعة وقيامها وأشراطها ،كما سرين
أيضاً اهتمامك بوالديك وإخوتك ،زادك هللا من كل أمر حسن ومحاك من كل سوء.

اثنياً :أخيت املسلمة هذا جواب سؤالك:

(أ) إن عقيدة اإلميان بيوم القيامة والساعة وأشراطها عقيدة إسالمية صحيحة مباركة ،وهذه العقيدة
تغرس يف املسلم أشياء كثرية منها احلذر الذي ينشئ العمل ويدفع للقيام به ،وال تسبب اهللع وال
القلق وال االكتئاب الذي يسبب ترك العمل وترك التمتع ابلطيبات املباحة ،لكن اإلنسان قد ال

يستوعب بعض جوانب العقيدة ،وال يفهم مقاصدها فيحصل له هذا اهللع واالكتئاب ،ورمبا يكون

هناك من أساء الشرح والعرض هلذه العقيدة فنتج بسبب ذلك هلع واكتئاب.

(ب) إن الساعة مهما اقرتبت فإننا ينبغي أن منارس حياتنا ونقوم بواجباتنا ،فنقوم ابلعبادات ونتمتع
ابلطيبات املباحة ألن الشرع ال يريد منا أن نقع يف هلع وخوف سليب (أي ليس معه عمل) بل الشرع
حّي خيربان بقرب الساعة يريد منا أن حنذر املعاصي ونقوم ابلطاعات ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم-
كان يعلم أن الساعة قريبة ومع هذا مل ييأس ومل يصب ابالكتئاب واهللع ومل يرتك الطيبات املباحة.

(ج) اقرئي هذه اآلاثر لتتعريف على طريقة تعامل النيب -صلى هللا عليه وسلم -والصحابة والسلف
عموماً مع قضية قرب الساعة:

( )1عن أنس -رضي هللا عنه -قال :قال النيب -صلى هللا عليه وسلم":-إن قامت الساعة ويف يد
أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها فليفعل" رواه اإلمام أحد وغريه ،انظر :السلسلة

الصحيحة (جـ )1والفسيلة :النخلة الصغرية.

( )2عن احلارث بن لقيط قال :كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها ،ويقول :هل أان أعيش حىت أركب
هذه؟ فجاءان كتاب عمر -رضي هللا عنه -أن أصلحوا ما رزقكم هللا فإن يف األمر تنفساً.
( )3قال عبد هللا بن سالم -رضي هللا عنه":-إن مسعت ابلدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها
فال تعجل أن تصلحه فإن للناس بعد ذلك عيشاً.
( )4قال عمر -رضي هللا عنه -خلزمية بن اثبت :ما مينعك أن تغرس أرضك فقال :أان شيخ كبري

أموت غداً ،فقال عمر -رضي هللا عنه :-أعزم عليك لتغرسنها .فقام عمر -رضي هللا عنه -معه
فغرسها.

أرأيت أخيت املسلمة كيف تعاملوا مع قضية قرب قيام الساعة.

أرأيت األمل الذي لديهم؟ أرأيت حرصهم على العمل؟ أرأيت كيف أنه ال أيس مع احلياة حىت إذا

مسع خبروج الدجال ،حىت حّي تكون القيامة بعد حلظات ،حىت حّي ال تكون هناك مثرة هلذا العمل،

نعم حىت عندئذ ال يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل.
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إهنا دفعة عجيبة للعمل واالستمرار فيه ،والحظي أخيت الكرمية أن دعوهتم إىل العمل تعين الدعوة إىل
ترك اليأس واالكتئاب ألن هذا العمل حيتاج إىل إنسان متفائل منشرح الصدر فالعمل ال يقوم به

إنسان حمطم ايئس.

د) كوين حسنة الظن ابهلل عز وجل متعلقة مطمئنة إىل رمحة هللا تعاىل ،وأنه لن جيعلك من شرار اخللق
الذين تقوم الساعة وهم أحياء.
هـ) أكثري من قراءة القرآن وأنت قاصدة أن يذهب هللا به األحزان عنك.
وكذلك أكثري من ذكر هللا -عز وجل -قال تبارك وتعاىل":أال بذكر هللا تطمئن القلوب" فمثالً قويل:
ال إله إال هللا ،وقويل :ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملّي ،وكذلك أكثري من األدعية اليت

يفرج هللا هبا اهلموم ،وكوين عند الدعاء يف حالة من اخلشوع واليقّي ،فقويل مثالً":اللهم إين عبدك،
ابن عبدك ابن أمتك ،انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك

مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي" رواه اإلمام أمحد وصححه
األلباين ،وكذلك من األدعية اليت يفرج هللا هبا اهلموم "اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن".

و) لقد بقي من العالمات الصغرى للساعة شيء مل يقع بعد مثل:
* عودة جزيرة العرب مروجاً وأهناراً (حديث رواه مسلم) .
* تكليم السباع لإلنس (حديث صحيح رواه احلاكم)

* احنسار الفرات عن جبل من ذهب (حديث رواه البخاري)
* حماصرة املسلمّي إىل املدينة (حديث صحيح رواه أبو داود)

إذن لقد بقيت أحداث ضخمة وكثرية مل تقع بعد حىت اآلن ،فلتطمئن نفسك وليهدأ روعك ولتنطلقي
يف هذه احلياة عابدة قانتة عاملة اخلري لك ولآلخرين ،وخذي من الطيبات املباحة ما أذن هللا به من

طعام وشراب ولباس وزينة وزواج وذرية وغري ذلك.
ز) وال يفوتين يف النهاية أن أحذرك من الوقوع يف الطرف املقابل وهو حال بعض الذين نسوا هللا،
ونسوا قرب الساعة ووقعوا يف املعاصي.

اللهم أحي قلبها ابإلميان ،اللهم ارزقها الطمأنينة والسكينة واالستقرار النفسي ،اللهم اجعلها صاحلة

مصلحة تقية نقية.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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كثري البكاء دائم احلزن على حال األمة
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االكتئاب

التاريخ 1424/11/7هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته.
أرجو منكم إفاديت :أان فتاة منذ أن كان عمري 12عام وأان أحس بكآبة ،دائمة االنعزال ،أحب

اجللوس لوحدي ،لكن كثرياً ما أفكر وأبكي على حال أميت الضعيفة وأتقطع حسرة ،وأحياان ألوم
نفسي ملاذا أنت أتكلّي وتنامّي براحة وأمن ،وإخوة لك هناك ميوتون جوعاً وعيوهنم مل تذق طعم

النوم ،فازداد غيظاً وأعزم على اجلهاد من أجل حترير ،ولكن هذا األمر يضايقين ،وقد حنل جسمي

من كثرة اهلموم .هل هذا يعترب مرضاً نفسياً؟ أم أنه شيء طبيعي؟.

اجلواب

األخت السائلة- :سلمها هللا-
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع اإلسالم اليوم ،ونرجو هللا أن جتدي منا النفع

والفائدة.

أما جواب مشكلتك فكالتايل:

أوالً -أان أشكرك على هذا اإلحساس والشعور ومحل هم املسلمّي ،وال ريب أهنا حالة
حممودة ومرضية يف وقت انعدم فيه هذا اإلحساس عند كثري من املسلمّي.

ولعلك مسعت ابلنصوص الشرعية اليت تؤكد على أمهية هذا الواجب يف حياة املسلمّي

ومنها:

 -قوله سبحانه" :إمنا املؤمنون إخوة" [احلجرات ، ]10:وقوله" :إن هذه أمتكم أمة واحدة"

[األنبياء. ]92:

 -وجاء يف الصحيح من حديث أيب موسى  -رضي هللا عنه  -قوله :صلى هللا عليه وسلم ":املؤمن

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بّي أصابعه" انظر صحيح البخاري ( ، )2446وصحيح

مسلم ( ، )2585ويف الصحيح أيضا من حديث النعمان بن بشري  -رضي هللا عنه  -قوله :صلى
هللا عليه وسلم" :مثل املؤمنّي يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى

له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى " انظر صحيح البخاري ( ، )6011وصحيح مسلم (. )2586

وجاء يف معجم الطرباين األوسط ( )7473عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم" :من مل يهتم أبمر املسلمّي فليس منهم ومن مل يصبح وميس انصحا هلل ولرسوله ولكتابه

وإلمامه ولعامة املسلمّي فليس منهم" ،وغريها من النصوص الكثرية.
فأهنئك اي أخيت الفاضلة ابألجر والثواب على هذا اهلم املبارك ،إال أنه ال يكفي وحده مبعىن ال ينبغي

أن يكون غاية ما يفعله املسلم إلخوانه أن يفكر فيهم ويتأمل ألملهم فحسب ،بل ينبغي أن يدفعه ذلك

ألمور منها:

( )1أن يقف معهم فيساعدهم مبا يستطيع من جهد بدين.
( )2أن ينفق من ماله مما يف وسعه ،ليجاهد بذلك يف سبيل هللا.
( )3أن خيلف إخوانه املسلمّي يف أهليهم وأوالدهم ،ويف الصحيح من حديث أيب هريرة  -رضي هللا

عنه  -قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-الساعي على األرملة واملسكّي كاجملاهد يف سبيل

هللا" ،ويف لفظ" :كالقائم ال يفرت وكالصائم ال يفطر" انظر صحيح البخاري ( )6007وصحيح مسلم

(. )2982

( )4أن يكثر الدعاء هلم والتبتل إىل هللا أن ينصرهم وخيفف عنهم.
( )5أن يتحدث عند اآلخرين عن مأساة إخوانه ليشاركوا ابلواجب جتاه إخواهنم املسلمّي.
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( )6أن يضاعف اجلهد يف الدعوة إىل هللا وبث الوعي ،حىت يعود الناس إىل رهبم ليسلك هبم سبحانه
طريق النصر والتمكّي.
إن ترمجة ذلك اهلم واألمل حلال األمة مبثل هذه األمور جيعل ذلك اهلم إجيابياً انفعاً يغري من واقع األمة
من حال سيِّئ إىل حال حسن ،ال سيما إذا أصبح ذلك األمر شعوراً مجاعياً وجهداً مجاعياً على
مستوى األمة يشعر به كل مسلم ومسلمة ،ومما أذكره من قصة وحادثة يف هذا الباب:
ما جاء عن أحد الدعاة أنه تكلهم يف أحد اجملامع للناس عن حال إخواهنم يف ألبانيا ،وذلك يف

األربعينيات من القرن املاضي إابن احتالل السوفيت ألراضيهم ،فأجاد وأبدع وأثر كثرياً وحاول

استنهاض مهة الناس لنصرة إخواهنم فبكى الناس ،وكان منهم رجل بكى كثرياً وبدأ يصرخ أبعلى

صوته متأثرا حلال إخوانه ،وجاء لذلك الداعية وقال له :مل حنن ساكتون؟ ملاذا ال نتحرك؟ ملاذا ال

ننصر إخواننا؟ فقال له ذلك الداعية الفطن :إذا استطعت أن تنقل هذا الشعور إلخوانك املسلمّي،
فأنت بذلك تشق الطريق للوصول إليهم وجندهتم.

نعم إن جعل األمة تعيش هذا اهلم مدعاة لتحركها وبذهلا مجيعاً لدينها ونصرة قضاايها.

أسأل هللا العظيم أبمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعلنا مجيعاً من أنصار دينه ،وأن يستعملنا فيما
يرضيه وال يشغلنا فيما يباعدان عنه إنه جواد كرمي.
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اخلوف أثر على صحيت!
اجمليب د .نزار بن حسّي الصاحل
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1426/11/29هـ

السؤال

ينتابين خوف شديد من اآلخرة ومن عذاب القرب ،وعندما أرى الرهائن يذحبون والدماء وأشياء من

هذا القبيل يؤدي يب ذلك -يف أغلب األحيان -إىل صعوبة كبرية يف التنفس ،فلم أترك طبيباً إال

وزرته ،ولكن دون جدوى ،فأغلبهم يقول :إن األعصاب هي اليت تسبب يل ذلك .أرشدوين جزاكم

هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن اخلوف املرضي حيتاج إىل عدة خطوات لعالجه ،منها:

 -1البعد عن التفكري السليب حنو األمور ،والرتكيز على النواحي اإلجيابية من رمحة هللا وعطفه،
واجلنة ،والثواب.

 -2احلرص على االستقامة وأتدية الشعائر اإلسالمية وخصوصاً الصالة والدعاء ،واحلرص على
اجتناب املنكرات.

 -3زايرة طبيب نفسي؛ لوصف العالج املناسب ملثل هذا املرض ،واحلرص على أخذ العالج حسب
إشارة الطبيب لفرتات طويلة قد تصل إىل سنة.
 -4البحث عن وسائل لتغيري طبيعة حياتك ،وحماولة إدخال نوع من البهجة والفرح فيها قدر

اإلمكان ،وذلك من خالل قراءة السرية النبوية ملعرفة كيفية حياة الرسول حممد -صلى هللا عليه

وسلم -وكذلك سرية أصحابه ،وهكذا ،والبد من ممارسة نوع من أنواع الرايضة ،واالخنراط يف عمل
تطوعي ملساعدة احملتاجّي إذا أمكن ،وهللا املوفق.
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أخاف  ...وأحتمل أعباء الغري
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب
التاريخ 1423-6-6
السؤال

أخي الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
عندي مشكلة كبرية وهي اخلوف من كل شخص يواجهين حىت لو أيخذ حقي ويعتدي علي بغري

حق !!!..وكذلك حتميل نفسي أعباء الناس الذين يطلبون مين أشياء وأان ال أقدر عليها وال أستطيع

االعتذار منهم!!!..
اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:
أوال :لقد أوجزت كثريا يف سؤالك فلم تذكر يل ظروفك األسرية وعدد إخوتك ..وترتيبك بينهم..

وهل ما تعاين منه من خوف خاص بك أم يشاركك فيه أحد من أسرتك..؟ ومنذ مىت بدأت تشعر
هبذا اخلوف..؟! وما هي األعراض اليت تنتابك عندما تشعر هبذا اخلوف؟!!! وهل يستمر ..أو يزول

بنهاية املوقف املسبب له؟!! وكيف تتعامل معه..؟! وهل يشعر غريك هبذا اخلوف الذي يعرتيك ..أم

أنه شعور داخلي يبدأ يف أعماقك وينتهي فيها ..وما هو مستواك العلمي..؟! إىل آخر هذه التفاصيل
اهلامة جدا ملعرفة أبعاد املشكلة وأسباهبا وعمقها ..ومن مث اآللية املناسبة للتعامل معها.

اثنيا :لتعلم اي عزيزي أن اخلوف سلوك مكتسب ميكننا التعامل معه بشكل إجيايب ..واكتساب
السلوك املضاد له عرب " فنيات تعديل السلوك " ..والتدرب عليها ..وقد حنتاج أحياان إىل بعض

اجللسات النفسية العالجية (العالج السلوكي) ورمبا (العالج الدوائي) حسب احلالة !..إال أن ما
أحب أن أطمئنك عليه أن مشكلة اخلوف سلوك شائع وله أكثر من طريقة للعالج ..والنتائج دائما

مشجعة.

اثلثا :تكلمت كثريا حول مشكلة اخلوف من أكثر من زاوية وستجد يف (خزانة االستشارات -
استشارات نفسية  -اخلوف) أكثر من سؤال وجواب حول هذا األمر وكذلك يف منتدى (زوااي
املشكلة) بعنوان (اخلوف املرضي) آمل اإلطالع عليها.

رابعا :حاول أن جتلس مع نفسك جلسة هادئة وتكتب السؤال التايل :ماهو الشيء الذي خييفين

بكثرة؟ مث اكتب األشياء حسب أمهيتها ..وبعد ذلك اسأل نفسك :وملاذا أخاف منها؟ مث اكتب

اإلجابة ابلتفصيل ..وستكتشف أن الكثري منها أمور (اتفهة) مبرد أن خنرجها من أنفسنا ونضعها على
الورق!!! حاول بعد ذلك التخلص منها واحدا واحدا ..وال أبس من زايرة أحد العيادات النفسية

املتخصصة ..فستجد فيها  -إبذن هللا  -الفائدة املرجوة .املهم أن تثق أنك ستتخلص من هذه
املشكلة عاجال غري آجل.

خامسا :عليك أخي الكرمي بصدق االلتجاء إىل هللا أبن يعينك ويشفيك ويعافيك ويوفقك ويسدد

خطاك ..فهو سبحانه وتعاىل املوىل وهو النصري.
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك،،،
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خويف عليهم ..يقتلين!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/11/6

السؤال

منذ صغري ..ينتابين شعور خميف ابخلوف على الصغار والنساء والضعفاء بشكل عام .عندما أأتمل
زوجيت أو طفليت أختيل لو أن أحداً من اللصوص أو اجملرمّي يذحبهما .أكاد أجن!! أختيل طفليت وهي

تبكي إن تركتها يف العراء تواجه مصريها ..ال أخفيك أان ممن يتحملون املصائب ..وقد مررت أبوقات

يف من القدرة على التخاصم قدر كبري ..ال أدري إن
عصيبة واختبارات كثرية لشخصييت ..مع أنين ّ
كنت قد استطعت أن أوصل هذه املشاعر املخيفة اليت رمبا تظهر على مالمح وجهي وتنعكس يف

استغراقي للحظات ..أجهل العامل من حويل تقريباً!
اجلواب

أخي الكرمي ،أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأن يرينا وإايك

احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :اي عزيزي لتعلم أن ما تعاين منه أمر مزعج جداً وخطري !!..ويف نفس الوقت يسهل العالج منه

 بعون هللا وتوفيقه  -أتدري ملاذا..؟! ألنك أنت من يضع هذه اهلواجس السلبية ..وأنت من ميلكالقدرة على إزالتها ،واستبداهلا هبواجس ومشاعر إجيابية!!

اثنياً :حياتنا النفسية من صنع أفكاران ..هذه حقيقة واضحة وجمربة وصادقة  ..%100فاحلوادث اي

عزيزي ال تضريان ،وإمنا الذي يضريان هو موقفنا النفسي من تلك احلوادث ،وتفسريان هلا!!..

اثلثاً :هناك مثل يضرب يف تقريب هذه الفكرة ..وهي قصة مسافرين على منت إحدى السفن

السياحية يف رحلة حبرية حول إحدى اجلزر ..جلسا يف مقصورة واحدة ،وكل منهما ينظر إىل البحر..

أما أحدمها فكان طوال الساعات اليت استغرقتها الرحلة يستمتع مبنظر البحر والطيور ..واألجواء

الساحرة حوله ،ويعيش معها يف سعادة وهناء ،وحيدث نفسه بتكرارها يف مكان آخر ..وزمان آخر!..

وأما املسافر اآلخر ،فكان ينظر إىل البحر(( ..ويتخيل)) أعماقه وآالف األمساك الشرسة فيه ..مث

((يتخيل)) اصطدام السفينة إبحدى الصخور ،والشعاب املرجانية ،وحتطمها ..وغرقها و ((يتصور))
نفسه وهو يصارع األمواج ،وقد بُ ّح صوته ،وتالشت قوته ،وبدأ يغرق شيئاً فشيئاً ..وأمامه شريط
سريع ألطفاله من بعده وهم يبكون ..ويتشردون بال مأوى ..وقد قسا عليهم الزمان ..وتركهم

القريب !!..ويشعر حيال هذه اخلواطر حبزن عميق ،ويبكي بصمت ..مث ((يتخيل)) أمساك القرش

وهي تنتهبه فيما بينها :فتقطعه إرابً ،فيقشعر بدنه ،وتتداعى إليه آالف الصور!!..

وفجأة يعلن مسؤول الرحلة عن انتهائها ووصوهلم إىل اهلدف ويهنئهم بسالمة الوصول ..بعد هذه

الرحلة اجلميلة!! قارن بينهما  -أخي الكرمي  -يف نفس املكان ونفس الزمان ونفس الظرف تقريباً..
أحدمها قضى تلك الساعات بسعادة ونشوة واآلخر ..قضاها تعيساً حزيناً ..حمبطاً !!!..من املسؤول
عن ذلك..؟!! املسؤول هو " التوجه الذهين " لكل منهما فاألول كان توجهه " إجيابياً " واآلخر كان

توجهه " سلبياً " فمن أيهما أنت اي ترى..؟
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أنت  -أخي الكرمي  -اآلخر ..صاحب التوجه السليب وببساطه تستطيع أن تقلبه إىل توجه إجيايب..
وتتعامل مع احلياة هبذه الروح ..وستجد الفرق شاسعاً بينهما.

رابعاً :تفاءلوا ابخلري جتدوه ..فلماذا أنت متشائم وقانط وحمبط ..وملاذا هذه املخاوف اليت متأل هبا

نفسك وتتأمل هلا..؟! أنت وال شك مؤمن أبن امل َقدهر كائن ،وأبننا مسؤولون يف هذه احلياة عن فعل

األسباب ولسنا مسؤولّي عن النتائج ،ألهنا مرتبطة أبقدارها ومبقدرها  -سبحانه  -فأحسن الظن فيه

وتوكل عليه (ومن يتوكل على هللا فهو حسبه) .

خامساً :أين أنت من األوراد فهي حصن املسلم؟ وأين أنت من أذكار الصباح واملساء؟ وقبل هذا

ذكر هللا (أال بذكر هللا تطمئن القلوب)  .واالستعاذة من الشيطان الرجيم؛ ألنه هو الذي ((ينفخ)) يف

مثل هذه اهلواجس إن وجدت ..ليقنط املسلم ..ويعيش يف صراع دائم لن خيرج منه إال بصدق

االلتجاء إىل هللا ..والتوكل عليه والركون إليه( ..قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا)..

سادساً :احلمد هلل الذي جعلك قوايً ..وذا قدرة على التحمل ولكن مشكلتك  -كما أسلفت -

ليست مشكلة بدنية بل هي " مشكلة نفسية " بسيطة إن تداركتها وهي غلبة "املشاعر السلبية "

عليك ..وأتثرك هبا ..واستسالمك هلا !!..واحلل أن تستبدهلا  -كما أسلفت  -مبشاعر إجيابية

متفائلة واثقة ابهلل أوالً ..وملتجئة إليه ..ومتكلة عليه ..وتذكر قبل اخلتام املقولة اليت ذكرهتا يف البدء
[حياتنا النفسية من صنع أفكاران]

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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اضطراب ..وخوف ..وشدة خفقان!!
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب
التاريخ 1422/11/8

السؤال

مشكليت هي أنين منذ ما يقارب الستة أشهر أعيش يف حالة اضطراب وخوف شديد وأشعر ابخلفقان

الشديد بكل موقف حيصل أمامي سواء أكان مفرحاً أم حمزانً وحىت عند صراخ أي طفل أو أي

مناقشة بّي أشخاص أمامي أو أي حركة قوية ،حىت عند مساعي لفرملة السيارات أو أي صوت قد

يكون  -أحياانً  -عادايً جداً إال أنين أشعر هبذا اخلفقان واالضطراب واخلوف ،والغريب أن ذلك

الشعور أيتيين حىت من تكرار بعض األعمال أو حىت عند مشاهدة بعض املشاهد املتكررة حىت إنين

فقدت اإلحساس بكل ما هو مجيل حويل ،ودائماً ما أشعر ابلرعب واخلوف واالضطراب عندما أفكر

يف املستقبل وابلذات يف الشيخوخة ويف الكرب ،وكثرياً ما تراودين األفكار السوداء حول هذا

املوضوع ،وقد حاولت أن أبعد هذا التفكري من رأسي خوفاً من هللا  -عز وجل  ،-إال أنين مل

أستطيع ذلك وقد أثر ذلك على نفسييت وشعوري بعدم الراحة والسكينة والطمأنينة ..علماً أبنين -

وهلل احلمد  -إنسانة ملتزمة ومتمسكة بديين ومواظبة على قيام الليل للتضرع إىل هللا سبحانه وتعاىل

إلخراجي من هذه األزمة كما أنين مواظبة على قراءة األذكار ،وكذلك قراءة جزء كامل من القرآن يف

اليوم وكذا حضور جمالس الذكر واحلمد هلل فإنين عندما أقوم هبذه األعمال أشعر ابلراحة والسكينة

والطمأنينة إال أن هذه احلالة سرعان ما أتتيين وأصبحت تراودين بّي فرتة وأخرى ،وهذا يؤثر على
أعصايب وتفكريي وكذلك يشعرين ابإلحباط واليأس وبعدم الشعور ابألمان .بقي أن أخربكم أبنين

إنسانة حساسة جداً وأشعر ابإلحباط واليأس ودائماً ما أبكي ألتفه األسباب أو عند رؤييت للظلم أو

القهر ..كذلك فإنين منذ أن وعيت على هذه الدنيا وما زلت وأان أخاف من أشياء كثرية مثل األماكن
العالية والظالم وبعض احلشرات وقالع الطائرات وحىت السيارات واألماكن املزدمحة مثل احلفالت
والتجمعات ..وأخشى أن يكون ما أشعر به اآلن بسبب ذلك.

أرجو منكم تشخيص حاليت بصورة مفصلة ،وهل أان حباجة إىل زايرة طبيب نفسي أم أن هذه احلالة
هي طبيعية أو مؤقتة ،وما هو العالج يف رأيكم؟

أرجو ردكم بصورة سريعة على هذا املوضوع..

اجلواب

رداً أيتها األخت العزيزة على مشكلتك فإننا نقول لك كم كنا نود قبل إعطاء االستشارة أن نعرف

أشياء عن طفولتك ،وكذلك كيف كانت تنشئتك االجتماعية  -إال أننا سنضع لك االستشارة من
خالل خربتنا يف هذا اجملال ،وعسى هللا أن يوفقنا فيما سنقدمه بعونه تعاىل إليك ...
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األخت العزيزة ،إنك تعانّي من مرض عصايب يعرف ابسم "املخاوف املرضية غري املنطقية" ،وهذا
النوع يكثر لدى اإلانث أكثر منه لدى الذكور ،فمن حيث اخلوف املوجود لديك مثالً من األماكن

العالية فإن ذلك قد يرتبط خبربة سيئة سابقة قد حدثت لك يف الطفولة وعلى سبيل املثال قد تكونّي

قد انزلقت أو وقعت من على سلم أثناء طفولتك وأحسست أبمل شديد أو قد تكونّي جرحت جرحاً
ابلغاً  -وهو ما بدا واضحاً عليك يف اخلوف من األماكن املرتفعة وهكذا كل األشياء اليت ذكرهتا فإهنا
ترمز ألشياء يف الوجود سواء كانت الطائرات أو احلشرات.

فأنت مصابة خبوف غري منطقي هو رمز خلوف على املستوى الالشعوري كما ذكرت .األخت صاحبة
املشكلة لقد ذكرت لنا يف عرض املشكلة أنك ملتزمة ومتمسكة ابلدين ومواظبة على قيام الليل

وهذا شيء طيب وهو نوع من احملافظة  -إال أننا نقول لك :يبدو أنك منطوية على نفسك أكثر من
الالزم ،وهنا فإن ما حيدث لك نتيجة املزاج الفطري الوالدي ،وانشغالك أبفكارك اخلاصة فإنك

تضخمّي األفكار أكثر من الالزم (املخاوف) .

ونتيجة لتضخيمك هلذه املخاوف وتلك األفكار تعيشّي حالة من القلق واخلوف من املستقبل خاصة

مرحلة الشيخوخة  -وهنا أسألك سؤاالً مؤداه :هل رأيت أو مسعت قصة لكائن حي قد يكون حيواانً
أو إنساانً ماذا حدث له يف كربه من خماطر وآالم؟
فإذا كان األمر كذلك فعليك بتصحيح الفكرة مقنعة نفسك أبن لإلنسان دورة حياة ال بد أن مير هبا

حىت يصل إىل هذه املرحلة وهي سنة احلياة وعليك أن تتقبلي األمر .إال أننا نقول لك بعض النصائح
للتغلب على تلك املخاوف غري املنطقية:

• ضعي قائمة مبخاوفك غري املنطقية واسم تلك املخاوف ووصفها؛ ألن ذلك يساعد على وضعها
حتت السيطرة الشعورية اإلرادية.

• افحصي خماوفك واسأيل نفسك ما الذي ترمز إليه هذه املخاوف (األشياء) ؟ ألنك قد تكتشفّي

أن بعض هذه املخاوف الظاهرة هي جمرد أشباح هلا مادة حقيقية  -وحاويل أن تتعاملي معها بواقعية

فإن تلك الصراعات قد تكون هي جذور املخاوف.
• ابلنسبة للخوف من احلفالت فهذا يعرف "ابملخاوف االجتماعية" وللتغلب عليها فهذا يتطلب

منك أن تستخدمي العالج املعريف السلوكي بنفسك وذلك من خالل تصور نفسك بصرايً وختيلي

أنك ستقومّي إبلقاء كلمة حتيّي فيها احلاضرين  -صحيح سيكون فيه قلق عندما تتخيلّي ذلك مع

نفسك  -إال أنك مع زايدة تكرار هذه الصورة البصرية مع نفسك سينخفض القلق لديك -

وستجدين بعد ذلك أن إبمكانك الذهاب للحفالت واالجتماعات وال أخفي عليك أنه يف املرة
األوىل سيكون فيه كم من القلق إال أنه ضئيل ومع تكرار املوقف مبواجهة الناس سيزول القلق وتزداد

الثقة ابلذات ومن مث يزول اخلوف.

وإذا كنت قد تعينت ذاتياً بوالديك (التوحد) اللذين خيافان من األشياء يف الوجود فعليك أال تتعيين

هبما أو تتوحدي أبي منهما ،وعليك أن تقويل لنفسك أان لست مثلهما  -لو كان لديهما خماوف غري

منطقية فتلك مشكلتهما ،وال حاجة يب من أن أقلدمها ،وأان شخصية خمتلفة عن أي منهما ،وأخرياً
أسأل هللا أن أكون قد وفقت يف تقدمي ما ينفعك أيتها األخت السائلة ،وبعون هللا ستتخلصّي مما
يؤرقك ،وهللا املوفق.
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أرتعد وأخاف ..وأشعر بكراهية الناس!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/12/1
السؤال

عندي مشكلة وهي أنين ارتعد وأرجتف عندما أؤم ابلناس ويظهر ذلك يف صويت ،علماً أنين صليت
لدي إحساس بعض األايم أو دائماً أبن
هبم كثرياً يف املسجد ولكن دون فائدة .فما سبب ذلك؟ ّ

الناس يكرهونين؛ علما أين ال أرى ذلك يف أفعاهلم ولكن جمرد إحساس .فما احلل؟ جزاكم هللا اجلنة.

إنين احبكم يف هللا.

اجلواب

أخي الكرمي ،أحبك هللا الذي أحببتنا فيه ،ومجعنا وإايك يف الفردوس األعلى من اجلنة ووالدينا
وذرايتنا ..أما استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوال :مشكلة اإلمامة يف الناس ،وما يصاحبها أحياان من مشاعر هي مشكلة الكثريين بل انك أحسن

من كثري منهم ..إذ ميتنع البعض مطلقاً عن أتدية الصالة بغريه مهما كانت األسباب !!..ولذلك فإين
أعتقد أنك قطعت شوطا مهما فيها بقبولك املبدأ مع بقاء بعض األعراض اليت تظهر عليك

كاالرجتاف وغريه.
اثنيا :صدقين الشعور يسبق اإلحساس؛ فأنت إذا شعرت أنك ستخاف وترتعد فإنك حتماً ستخاف
وترتعد ..أما إن شعرت ابلثقة ،وطردت هاجس اخلوف فستشعر ابلثقة املطلقة!! وعليه فإين آمل

منك التدرب على إجياد املشاعر اإلجيابية اليت متنحك الثقة ابلنفس ،والتدرب على اإلمامة شيئا

فشيئاً ..مع يقينك أبن الناس ال يشعرون مبا يدور يف نفسك ،بل إن أغلبهم يغبطك على قدرتك

على اإلمامة وتقدمك هلا .ورمبا مل يالحظ تلك الرعدة واالرجتاف يف صوتك ..والذي يلحظ ذلك قد

يظن أن طبيعة صوتك هكذا!!..

اثلثاً :لقد نشر يف املوقع الكثري من اإلجاابت حول هذا األمر ..جتدها يف (خزانة االستشارات) حتت
عناوين خمتلفة ..إضافة إىل امللف الرئيس يف (منتدى زوااي املشكلة) يف انفذة االستشارات آمل
االطالع عليها واالستفادة منها قدر اإلمكان.

رابعا :أما إحساسك أبن الناس( ..يكرهونك)) فهو إحساس ومهي ال أصل له ،والدليل ما تراه من
أفعاهلم كما تقول!! علماً أبن األفعال أحياان ما نفسرها حبسب حالتنا النفسية؛ فلو جاءان الفعل ممن

نتوقع منه مشاعر إجيابية جتاهنا فإننا نفسره تفسرياً إجيابياً ..ولو جاءان نفس الفعل ممن نتوقع منه

مشاعر سلبية فإننا نفسره تفسرياً سلبياً .وأضرب لذلك مثاال(( :االبتسام)) فلو رأينا األول ينظر إلينا
وهو يبتسم ويتكلم مع جليسه ..لفسران ذلك إجيابياً أبنه يثين علينا ،وأن مشاعره جتاهنا رائعة ..ولو

قام من ((نتوقعه)) سلبياً جتاهنا بنفس الفعل ((لظنناه)) يسخر منا ويتكلم عنا بسوء!!  .إذ الفعل

نفس الفعل ..ولكن مشاعران هي اليت جعلتنا نفسر تصرف األول تفسرياً إجيابياً ،ونفسر تصرف

الثاين تفسريا سلبيا وعليه فنحن املسؤولون عن مشاعران وأحاسيسنا ،وابلتايل ما يرتتب على ذلك من

سعادة أو تعاسة.
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خامسا :أما أسباب شعورك ذلك (أن الناس يكرهونك) فهو نظرتك السالبة إىل نفسك ..والواجب
هنا أن تتأكد أنك لست أقل من غريك؛ فقد يفوقك بعضهم بشيء ،وتفوقهم أنت بشيء آخر!!..

وعليك من اآلن أن تنظر إىل نفسك نظرة إجيابية ،وتتعامل على ضوئها ..شارك اآلخرين يف أحاديثهم
وحواراهتم ،وإن مل متلك ما تقول فشاركهم يف إنصاتك ملا يقولون وطرح بعض األسئلة ،والتعقيب على
بعض املواضيع ..وشيئا فشيئا ستجد نفسك قد نسيت تلك اهلواجس السلبية.

سادسا :كن إجيابياً مع زمالئك وأصدقائك ،وابدر بتقدمي بعض اخلدمات واقرتاح بعض األفكار حول
بعض األنشطة ،وبقدر ما تتعامل مع اآلخرين بشكل إجيايب سينعكس ذلك على رضاك عن نفسك

وثقتك هبا.
وفقك هللا ومحاك ،وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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حزين عليها ..وخويف من املوت!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/12/7
السؤال

ال أريد سوى النصيحة ..توفيت والديت أمامي ومل أنس ذلك املنظر حىت هذه الساعة علماً أبنه مضى
أربع سنوات على وفاة والديت مشكليت أنين دائمة التفكري ابملوت ،وأخاف منه مع العلم أنين وهلل

احلمد على قدر من االستقامة والصالح واحلمد هلل تعاىل ..أريد أن أحج هذه السنة لكن يطاردين
علي حيايت ،وتركين أعيش يف أركان بيتنا أفكر فيه وأشعر اخلوف ..ال أريد
شبح املوت الذي أفسد ّ
اإلطالة ما أريده فقط النصيحة العاجلة؛ ألنين حقاً أحتاجها؟

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما استشارتك

فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :اي عزيزيت املوت حق وكلنا مؤمنون بذلك ونعرفه ..وندركه ..ولو كان أحد سيخلد ..خللد

أشرف اخللق عند هللا نبينا حممد صلوات هللا وسالمه عليه ..الذي ما فجعت األمة مبثل فجيعتها يوم

مات) إنك ميت وإهنم ميتون (.
اثنياً :ما جتدينه من حزن على والدتك اليت توفيت أمامك هو شعور مفهوم ..وقد وجده اآلالف
قبلك وبعدك ولكن األمر الغريب أن تستمري على هذا احلزن حىت هذا اليوم !!..بل وختايف من
املوت ..وتكثري من التفكري فيه حىت يفسد عليك حياتك ..بل وأراه قد كاد أن يفسد عليك

آخرتك!!

اثلثاً :أين اإلميان ابلقضاء والقدر..؟! أين االحتساب؟!! أين اليقّي؟!! صدقيين  -أخيت الكرمية -
كل ما جتدينه هو من الشيطان الرجيم الذي يسعى أخزاه هللا وأذله إىل تعكري صفو حياة املؤمن..

وجعله عرضة للوساوس واألحزان ..ورمبا دفعه إىل اليأس والضيق ابحلياة ..حىت تتداعى لديه األحزان
فينقبض !!..ورمبا أهنى حياته فأصبح مآله النار وهذا ما يتمناه إبليس قاتله هللا.

رابعاً :أكثري أخيت الكرمية من ذكر هللا) أال بذكر هللا تطمئن القلوب ( .وتذكري اجلنة وما فيها من
النعيم واستعدي لذلك ابإلكثار من األعمال الصاحلة ..وأكثري من الدعاء لوالدتك رمحها هللا

ومجعكما هبا ووالدينا وذرايتنا يف اجلنة.

خامساً :رمبا كان ما تعانّي منه من مقدمات االكتئاب ..وهو احلزن العميق الذي قد يسيطر على

املرء فيدفعه إىل العزلة وفقدان احلماس ألي شيء ..ورمبا تداعى األمر إىل أخطر من ذلك ..فبادري

فوراً للخروج من ذلك وامحدي هللا على نعمه الظاهرة والباطنة ،وشاركي اآلخرين يف مناسباهتم

وأفراحهم ..وكوين إجيابية يف حياتك ،وأكثري من الدعاء أبن يوفقك هللا ويعينك ويسهل أمرك،

وتذكري حديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه (من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً
ومن كل ضيق خمرجاً ،ورزقه من حيث ال حيتسب)  .وقوله تعاىل) فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
* يرسل السماء عليكم مدرارا * وميددكم أبموال وبنّي * وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا (.

سادساً :ابدئي منذ اللحظة :اعزمي على احلج ،واذهيب إىل البيت احلرام ،واسأيل هللا القبول ،وأتكدي

أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك .رفعت األقالم وجفت الصحف.

مصداقاً للحديث الصحيح ..وأكثري من قراءة القرآن واألذكار واألوراد اليومية ..وتفاءيل ابخلري

جتديه.

وفقك هللا ومحاك من كل سوء ،وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أرى املوت يف كل مكان!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422-12-21

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أان شاب جزائري أعاين من مشاكل أسرية عميقة كما أعاين من اخلوف وعدم التكيف مع الوقائع

ومسايرهتا مع اجملتمع وعدم مسايريت لنمط واحد من السلوكيات كما أنين عشت اضطراابت ال مثيل
هلا نتيجة األزمة األمنية حيث أصبحت أخاف كثرياً وترتاءى يل صور املوت مبختلف أشكاهلا.

إضافة إىل هذا فقد أردت تكوين عائلة وهذا لتحقيق نوع من االستقرار النفسي غري أنين مل أستطع

لظروف كثرية أمهها رفض الوالد القاطع حسب قوله أنين غري قادر على املسؤولية وأان احلامل لشهادة

جامعية ،وأبلغ من العمر  28سنة ورجاء أعينوين أعانكم هللا؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً احلق

حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً :لقد أوجزت كثرياً يف رسالتك فلم تذكر يل نوعية االضطراابت العميقة اليت تعيشها مع أسرتك

ومل تذكر ظروفك األسرية بدقة ومع من تسكن وهل أنت موظف أم ال ..وكم عدد إخوانك ..إخل
وهي أمور هامة لتحديد سبب مشكلتك وكيفية التعامل معها.

اثنياً :أما مسألة اخلوف وترائي صور املوت لك يف كل مكان !!..فدعين أسألك سؤاالً هاماً جداً ..ما
هي عالقتك بربك ..وما مدى اتكالك عليه ويقينك أبنه لن يصيبك إال ما كتب هللا عليك ..وأين

أنت من قراءة القرآن الكرمي وذكر هللا (أال بذكر هللا تطمئن القلوب)  .وقراءة األوراد اليومية وهي "
حصن املسلم " كما جاء يف احلديث ..إذاً َُ صدقين راحتك هي يف العودة إىل هللا وااللتجاء إليه

والثقة به ..ودعاءه بصدق وتضرع وتذلل أن يوفقك هللا وحيفظك ويعينك ويهديك ويهدي لك
ويهدي بك وهللا تعاىل قريب جميب جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

اثلثاً :أما مسألة زواجك فكما أسلفت ال أعرف الكثري من التفاصيل حول ظروفك ..ولكن الزواج

 أخي الكرمي  -حيتاج إىل قدرة مادية تستطيع من خالهلا تكوين أسرة واإلنفاق عليها واالستقالليةيف سكنك إذا لزم األمر ..وغري ذلك مما تدركه ..وأنت أدرى بظروفك ..فاسأل هللا العون والتوفيق.

رابعاً :هللا ..هللا بكثرة االستغفار فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل (فقلت استغفروا ربكم إنه كان

غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * وميددكم أبموال وبنّي وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا)
وجاء يف احلديث [من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من

حيث ال حيتسبٍ ] .
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خامساً :وأما عدم مسايرتك للواقع ..فلم أفهم ما تعين بعدم مسايرتك للواقع ..ولكين أخربك -

أخي الفاضل -أن احلياة قد ال تناسبنا وال تتماشى مع أهوائنا ..ولكنها يف النهاية تسري ..وال تتوقف

فيجب أن نتعامل معها من خالل هذا الفهم ..ونكيف أنفسنا معها أبي طريقة مع إدراكنا أهنا دار

ممر واستعداد لآلخرة ..فال ننتظر منها الكثري ..وتذكر قوله تعاىل (لقد خلقنا االنسان يف كبد) واعلم
أن هذه احلياة مل تصف قبلنا لألنبياء والرسل وهم صفوة اخللق عليهم السالم ..وأهنا لو كانت

تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ..كما جاء يف احلديث .وفقك هللا

ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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عدم رغبة لألماكن املزدمحة!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/6/2
السؤال

ملاذا أحس بعدم رغبيت يف الذهاب إىل األماكن املزدمحة حىت أماكن الصالة أو العزاء مع علمي بعدم

شرعية هذا العمل؟
اجلواب

أخي الكرمي سؤالك جممل إىل حد كبري ..والتفصيل هنا مهم ..حىت نستطيع أن نشخص املشكلة

ودرجة عمقها وحدهتا ..وأسباهبا ..ومن مث نتعاون معك يف وضع الربانمج العالجي املناسب.
فمثالً ..ظروفك األسرية واالجتماعية واالقتصادية هلا دور كبري يف تشكيل حياتك ..وكذلك نوع
املهنة ومنذ مىت أحسست هبذه املشكلة ..وكيف كانت البداايت هلذا اإلحساس؟! أسئلة كثرية..

وهامة جداً حتدد لنا بوضوح نوعية املشكلة ..والطريقة املالئمة للتعامل معها.

إال أنين سأتكلم هنا بشكل عام حسب ما اتضح يل من عرضك ملشكلتك-:

أوالً يظهر يل وهللا أعلم أن ما تعاين منه هو نوع من اخلوف املرضي ..من األماكن املزدمحة أو ما

يسمى بـ..الفوبيا ..أو ..الرهاب ..وهو مرض نفسي معروف ..يعاين منه البعض بدرجات متفاوتة..
تصل أحياانً إىل ٍ
حد خط ٍري جترب اإلنسان على االنزواء يف منزله وعدم اخلروج إىل أي مكان مهما
كانت األسباب !!..وإن كان ما يظهر يل مما ذكرته عن واقعك ..يشري إىل أن املوضوع يف بدايته..

وهذا ما يسهل إمكانية التخلص منه إىل األبد إن شاء هللا.

اثنياً :ترجع أسباب هذا األمر ..إىل عوامل كثرية تتعلق ابملراحل األوىل حلياة اإلنسان ..وتنشئته

االجتماعية ..وظروف معيشته وتربيته وعالقته بوالديه  -حىت وهو راشد  -فبعضها قد يسبب نوعاً
من اخلوف املرضي ..لدى اإلنسان!؟
اثلثاً :تركيزي على مصطلح ..اخلوف املرضي ..هو لتفريقه عن ..اخلوف الفطري ..أو العادي ..وهو

خوف اإلنسان من أمور تسبب اخلوف للجميع..مثالً الثعابّي  -بعض احليواانت املفرتسة ..بعض
األحداث املرعبة ..إخل وهي هنا أمور عادية لو مل خيف منها اإلنسان بشكل يدفعه للتعامل معها

حبذر!!! حلكمنا عليه ابملرض!!!؟ أما اخلوف من األماكن املرتفعة ..أو األماكن املزدمحة ..أو

املغلقة ..أو الظالم ..أو ركوب الطائرات ..أو غريها ..فهو ..خوف مرضي ..ألنه ال يشعر به إال
البعض.

وتصل النسبة يف الرجال إىل  %10و  %20عند النساء تقريباً .وهناك أيضاً ..الرهاب

االجتماعي ..حيث خياف املصاب به خوفاً شديداً عند لقاءه بعدد من الناس فيضطرب ..ويتلعثم..
وحيمر وجهه ..وجيف ريقه ..وقد يضطر إىل اخلروج مسرعاً لتجنب اإلحراج ..ابلتايل يتجنب هذه

اللقاءات مستقبالً ..وينقطع عن املناسبات واللقاءات االجتماعية!!!
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رابعاً :لإلنسان املصاب هبذه املشكلة دور كبري يف التخلص منها ..عن طريق تغيري أفكاره السلبية

جتاه نفسه إىل أفكار إجيابية ..مفادها أنه ليس أقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..وأنه ليس حموراً
الهتماماهتم ..حىت وإن توجهت أنظار بعضهم إليه ..فإهنا يف الغالب األعم نظرات شاردة ال تعين أي
شيء بل إن كثرياً من أصحاهبا ال يعون مما تقع أعينهم عليه إال أقل القليل ..وكل منهم مشغول

بنفسه ومبشاكله اخلاصة ..ولذا فيجب على املرء الذي يعاين أن يكون واقعياً وعقالنياً يف تفكريه..

وأال حيمل األشياء أكثر مما حتتمل ..وأن يبادر ابهلجوم على هذه املواقع اليت خيشاها ..وال يضع خيار

االنسحاب دائماً يف املقدمة ..فاالنسحاب يعين اهلزمية والرتاجع..والرتاجع األول يعين مزيداً من

الرتاجع ..وهكذا!!!..

خامساً :لعالج هذه املشكلة ..هناك نوعّي من العالج ومها:

أ -العالج الدوائي ..ويعتمد على بعض العقاقري الطبية اليت ختفف من بعض أعراض اخلوف..

وابلتايل ميكن التعامل مع املواقف بشكل طبيعي ..حىت يتغلب اإلنسان على خوفه ويواجه الواقع

بشكل طبيعي.

ب -العالج السلوكي ..املعريف ..ويعتمد فنيات االسرتخاء واإلحياء الذايت ..والتدرج يف مواجهة

املواقف املشكلة أو املزعجة!!! ويتم ذلك يف البداية على شكل جلسات مع الطبيب أو األخصائي

النفسي ويلزم تعاون املريض واستجابته للتعليمات.
سادساً مشكلتك اي أخي الكرمي ..يف بداايهتا ..فال تردد أبداً يف استشارة الطبيب النفسي ..وثق

أنك قادر إبذن هللا على جتاوزها ..فنسبة من يشفى من هذه األمور عالية جداً ..والنتائج مشجعة.

سابعاً :قبل هذا وبعده ..أوصيك ونفسي ..أن تذكر هللا على كل حال ..وأن تبدأ يومك بقراءة الورد

الصباحي وشيء من القرآن الكرمي ..مث أتخذ نفساً عميقاً وتستمد من ثقتك بربك ..ثقة بنفسك..

وتتفاءل بيومك هذا بثقة املؤمن وعزته ..وتنطلق إىل أعمالك مطمئن البال وال تسمح ألي كان أبن
يفسد عليك صفاءك النفسي وثقتك أبنك لست أقل من غريك ..بل رمبا تفوقت على غريك أبمور

كثرية ..وأحسن نيتك ..وأصلح سريرتك ..وأستعذ ابهلل  -قائماً وقاعداً  -من نزغات الشيطان..

وال يزال لسانك رطباً بذكر هللا والصالة على رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه ..وال تنسى وردك
املسائي ..مث أختم يومك ابلوتر ..وقبل النوم ..خذ نفساً عميقاً مرة أخرى وتفاءل بغدك ..وذكر

نفسك مرة أخرى ..إنك قادر إبذن هللا على مواجهة احلياة هبمة عالية ..وتفاؤل كبري.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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اخلوف من الناس
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/7/5
السؤال

أرجو منكم مساعديت يف التخلص من اخلوف من الناس ،كيف يكون ذلك ،وهل ال بد من الذهاب

إىل الطبيب النفسي ،علماً أبين أحب هللا عز وجل وأحب رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأحبكم

يف هللا.

اجلواب
ابلنسبة ملشكلتك اليت ذكرهتا وهي " اخلوف من الناس "!! فإنك قد ذكرهتا إمجاالً ..والتفصيل هنا

مهم !!..حيث مل تذكر  -أخي أمحد  -مىت بدأت تلك املشكلة معك..؟ وكيف بدأت..؟! ومدى
حدهتا ..وعمقها منذ بدأت..؟!! أي [التاريخ التطوري للمشكلة] كما أنك مل حتدد أي نوع من
اخلوف يعرتيك من الناس..؟ هل هو مقابلتهم..؟ أم التحدث أمامهم..؟ أم ماذا..؟!! وما هي

األعراض املصاحبة هلذا اخلوف..؟ ومل تذكر لنا هل أنت تعمل..؟ وما هي طبيعة عملك..؟!! هذه

أمور هامة جداً ..جيب معرفتها لتحديد كنه املشكلة وأسباهبا ..والتعاون معك على عالجها .فاخلوف
املرضي أنواع ودرجات ..ولكنه بشكل عام  -وبتوفيق هللا  -مث ابستشارة أهل االختصاص..

وااللتزام بتوصياهتم مت التغلب على الكثري جداً من أنواعه ..ولذلك فاستشارة ((الطبيب النفسي))

املسؤول واملختص هامة جداً ..وال أبس هبا وال حرج ..بل هي يف مثل هذه احلال ((ضرورة ملحة))

خاصةً وأن الكثري من األطباء النفسيّي يتعاملون مع كم كبري من مثل هذه املخاوف ..وحيققون -

بفضل هللا  -نتائج إجيابية رائعة.

وبشكل عام ..فأن الكثري من الناس ال يفرق بّي " اخلوف " و " القلق " ..واحلقيقة أهنما خمتلفان..

فالقلق يعين التوتر وتوقع اخلطر بشكل عام وعائم!!

بينما يعين اخلوف ..القلق والرهبة من موضوع معّي وحمدد!!!
وفيما يتعلق ابخلوف من الظهور أو احلديث أمام مجع من الناس فهو ما يعرف بـ"اخلوف االجتماعي"
أو "الرهاب االجتماعي" وهو واسع االنتشار يف جمتمعاتنا..والعديد من الذين يراجعون العيادات

النفسية يشكون من هذا االضطراب (تصل نسبتهم تقريباً إىل  %15من املراجعّي) وهذا

االضطراب له درجات من الشدة بعضها معطل لإلنسان وطاقاته وقدراته !!..حيث ميتنع املريض من

املشاركة يف املناسبات االجتماعية!..؟ أو انه جيلس صامتاً مرتبكاً ومتوتراً يتحّي الفرصة

لالنسحاب ..وهو يبتعد عن األضواء قدر اإلمكان خشية أن يتكلم أو ُحيرج إذا ما توجهت إليه
األنظار !!..واملعاانة هنا شديدة ومؤملة ..خاصة وأن الكثريين من هؤالء لديهم إمكاانت عقلية

ومهارات رائعة ولكنهم ال يستطيعون التعبري عنها أمام اآلخرين !!..ويف ذلك هدر للطاقات وضياع

للمهارات واآلراء املفيدة..؟!!

وتلعب الرتبية دوراً هاماً يف تثبيت عدد من املخاوف واستمراريتها وأيضاً يف نشوء بعضها اآلخر..

حيث تساعد االعتمادية الزائدة على اآلخرين يف ضعف الثقة يف النفس وعدم تطوير قدرات التكيف

والتعامل مع األمور اليت تبعث على القلق واخلوف!!.

كما أن التخويف املستمر ووسائل العقاب الشديدة ترتك آاثرا عميقة ومستمرة يف التكوين العصيب
والنفسي للفرد حيث يستقبل معها أحداث احلياة وموضوعاهتا بدرجة عالية من الرتقب والتوجس

وعدم األمان!!!
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وتعتمد أساليب العالج بشكل أساسي على التعرض التدرجيي أو الكامل للموقف املثري للخوف..
وهو ما يسمى (إبزالة احلساسية)  ..وميكن للفرد نفسه أن يعاجل نفسه بنفسه أبن يتبىن موقف املواجه

واملهاجم بدالً من اهلروب والتجنب والدفاع ..ويبدو أن التدريب البسيط على التحكم ابلتنفس..

والتنفس العميق اهلادي ..أو إخراج اهلواء من الصدر مث سحب كمية كبرية من الشهيق يساعد كثرياً
على متاسك اإلنسان ..وختفيف قلقه وخوفه ألن اهلواء مادة مهدئة تعاكس أتثري اخلوف الذي يزيد

من ضرابت القلب وجيعل التنفس سطحياً غري عميق ..ويشكل ذلك سالحاً طبيعياً فيسيولوجياً
ملقاومة اخلوف.

كما أن التفكري اإلجيايب والتحكم ابألفكار التلقائية السلبية اليت تظهر عند مواجهة املوقف
املخيف ..له أكرب األثر يف مساعدة املريض على التخلي عن خماوفه وتعديل أفكاره عنها!!!.

كما أن العالج السلوكي النفسي يفيد كثرياً يف مثل هذه األمور ..ويستمر أتثريه اإلجيايب أمداً طويالً..
ويتضمن عدداً من التدريبات النفسية منها ..التدريب على االسرتخاء وتنمية القدرات االجتماعية..
والتمرين على املواجهة العملية والتخيلية ..وغريها ..وهي تدريبات طبقت كثرياً ..وذات نتائج إجيابية

كبرية.

أخي أمحد ..ال جتعل من نفسك حموراً للكون ..وال تشغل نفسك عند لقاءك ابآلخرين ..مبدى

أمهيتك عندهم وماذا يتصورونه عنك ..وأي انطباع سترتكه لديهم!!..؟ وهل تراك أحسنت التصرف

كما جيب أم ال..؟!! وال تنشغل كثرياً بنفسك !!..اخرج من دائرتك الضيقة إىل دوائر أخرى أكثر

سعة ورحابة ..شارك يف بعض األحاديث واحلوارات املطروحة ..حىت ولو بشكل جزئي ..وال تعتقد

أن من تلتقيهم ال يشغلهم إال أنت ..هيئتك وطريقة حديثك !!..بل أن عند كل منهم من
خصوصياته ما يشغله عما سواه..حىت وأن انشغل بغريه قليالً!!!..
ثق ابهلل ..مث بنفسك ..وأتكد أنك لست أقل قدراً من اآلخرين ..وأن لديك من اإلجيابيات ما

جيعلك تفوق أكثرهم قيمة وقدراً وال ترتدد اي أخي أبداً يف استشارة ((الطبيب النفسي))  ..وفقك
هللا ..وثبتك على احلق ..وزادك من اليقّي والتوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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خويف من قرييب ..يقلقين!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/4/9

السؤال

مشكليت هي اخلوف ..أان كثري اخلوف ،وهذا اخلوف يؤثر على عدة نواح من حيايت .فأان أخاف من

االختبارات فال أؤدي فيها األداء املطلوب مع استعدادي اجليد هلا ،أو أن اخلوف يسبب يل ارتباكاً
مينعين من اإلعداد اجليد.

وأان أخاف من أحد األقارب األكرب مين سناً منذ نعومة أظفاري ،رمبا ألنه عصيب ،ونتيجة هذا اخلوف

أنين أسرح كثرياً وأان أختيل نفسي يف مواجهة معه ،كالمية أو قتالية.

أان طالب واحلمد هلل متوفق ،وأظنين انجح اجتماعياً ،ولكن هذه املشكلة تؤرقين.

فهل من نصيحة لديكم.
اجلواب

أخي الكرمي ..وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته قرأت مشكلتك من واقع ما كتبت ..ومل أعرف منها

أشياء كثرية وهامة !!..مثالً منذ مىت بدأ معك اخلوف ..وما هي أعراضه لنعرف من خالهلا درجة

عمقه وحدته لديك؟! وما هي ظروفك األسرية ..ونشأتك..؟! كل هذه أمور رمبا أوضحت لنا أسباب

ما تعاين منه ..وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال ..وشخص الداء وعرف الدواء إن شاء هللا.
ولكن بشكل عام يظهر ..أن مشكلتك من النوع البسيط بدليل أهنا حمصورة يف مسألتّي ..اخلوف
من االمتحاانت ..واخلوف من أحد األقارب األكرب منك سناً !!..أما يف األمور األخرى فأنت وهلل

احلمد متفوق ..وانجح اجتماعياً ..ولذلك فتعليقي عليها ما يلي- :

أوالً :اخلوف اي عزيزي ..هو شعور ابلعجز عن مواجهة حالة معينة!! وهو مطلوب ..بل ضروري ألنه

يدفعنا إىل احلذر واالستعداد ..وحيفز يف داخلنا عوامل كثرية تدفعنا  -عادة  -إىل مواجهته..

والتغلب عليه ..بشرط أال يتعدى حدوده املعقولة واملقبولة ..فما هي الضوابط للخوف املقبول..
وغري املقبول..؟

اخلوف املقبول  -أخي الكرمي  -هو اخلوف الطبيعي من األشياء اليت خيافها عامة الناس ..كاخلوف
من احليواانت املفرتسة ..وبعض املخلوقات السامة واألخطار بشكل عام ..فهذا شعور طبيعي

ومقبول ..بل ومطلوب ..ألنه يدفعنا  -كما أسلفت  -إىل احلذر ..والبحث عن الطرق املناسبة
للتعامل مع هذه األخطار!!..

أما اخلوف املرضي ..غري املقبول ..فهو اخلوف من األمور العادية اليت ال خيافها أغلب الناس ..مثل

اخلوف من األماكن املغلقة ..أو املرتفعة أو املزدمحة ..أو ركوب الطائرات....إخل

وإمجاال هو اخلوف املعطل مللكات اإلنسان وقدراته ..أو الذي يدفعها إىل االنطواء أو االنزواء بعيداً
عن اآلخرين!!
اثنياً مما سبق ..يظهر يل وهللا أعلم أن خوفك يدخل ضمن اخلوف الطبيعي ..بشرط أال يتجاوز
حدوده ..وأن تتفهمه وتسيطر عليه!!..
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فمثالً  -خوفك من االختبارات هو خوف من الفشل ..وهذا اخلوف إذا كان يدفعك إىل االستعداد
املبكر لالختبارات ..فهذا شيء إجيايب ومطلوب ..أما إذا كان يوصلك إىل درجة القلق

واالضطراب ..ومن مث ضياع املعلومات ..فهذا قد يتجاوز املرغوب إىل غري املرغوب ..واملطلوب هنا
إعادته إىل حدوده املعقولة ..فمادمت قد بذلت جهدك ابملذاكرة اجلادة واالستعداد الكامل فعالم

اخلوف إذاً..؟؟ خاصة إذا فهمت اآللية الذهنية للمذاكرة مبراحلها الثالث (االستذكار  -االستيعاب

 االسرتجاع) فأعط كل مرحلة ما تستحقه من جهد ..وستسرك النتائج إبذن هللا ..وكن دائماًمتفائالً ابلنجاح ..ملا هلذه الصورة الذهنية اإلجيابية من نتائج كبرية ولذلك قيل (تفاءلوا ابخلري جتدوه)

اثلثاً - :أما ابلنسبة خلوفك من أحد األقارب األكرب منك سناً ..فهذا مفهوم ومقدر ..خاصة وأن

هذا اخلوف بدأ منذ نعومة أظفارك كما تقول ..وأن هذا القريب عصيب املزاج وحاد الطباع ..فاألمر
هنا عادي ومفهوم ..ولكن هل أثر ذلك على عالقاتك ابآلخرين..؟ وهل أثر على طبيعتك

وسلوكك..؟ بشكل مرضي حبيث جتنبت الناس ..وأصبحت وحيداً منطوايً..؟ ابلتأكيد ال ..وأان واثق

من ذلك ..ألن تشخيصك ملشكلتك يدل على أنك إنسان انجح ومتوازن من الناحية االنفعالية..

ولذلك فال تعطي هذا األمر اكثر مما يستحق ..وال تسمح له أن خيرج عن دائرة عالقاتك مع هذا

الشخص أو أن يؤثر عليك سلباً يف حياتك ..بل افرتضه أمراً طبيعياً يدخل من ضمن ظروف القدر
اليت كتب عليك أن تتعامل معها حىت وإن كنت غري ر ٍ
اض هبا أو مقتنعاً!! وهي فعالً أمر عادي..

كثرياً ما حيدث ..أما األقوايء  -وأظنك منهم  -فال خيرجوهنا عن الدائرة السابقة ..وأما الضعفاء..
فتؤثر عليهم يف حياهتم ..وتصبح أمام أعينهم جبالً ال يرون إال هي فتكتم أنفاسهم ..وتتداعى

السلبيات تبعاً لذلك ..ولذلك أقرتح عليك ما يلي-:

 .1تعامل مع هذا اخلوف جتاه هذا اإلنسان على أنه شيء طبيعي  -وهو فعالً طبيعي  -وال تكثر

من التهيؤات واخلياالت فيما قد حيدث بينكما من مشاكل بل حاول أال تنشغل كثرياً فيه ..وأغلق

ملفه مبجرد أن يغيب عن انظريك ..وافتح ملفات األشخاص اآلخرين ..وكذا االهتمامات اخلاصة

بك واهلواايت ..وهكذا ..وبعبارة أخرى ..إن كان تواجده معك يؤثر عليك ..فال تسمح له أيضاً أن
يؤثر عليك حىت بغيابه ..وشيئاً فشيئاً ستجدك قد اعتدت حىت على التعامل هبذه اآللية ..واسرتحت

كثرياً.
 .2إن كان قريبك هذا عاقالً ومتعلماً ..فحاول أن تقرتب منه ..وتزيل هذا احلاجز ابملعاشرة

واملعروف والعتب اهلادئ ..وقد جتد ما يسرك منه ..أما إن كان ذا شخصية منغلقة ..ويصعب

التعامل معها ..فاحصر تعاملك معه على األشياء الرمسية وال حتتك به بشكل مستمر ..وواصل

عالقاتك االجتماعية بشكل عادي ..بل حاول تطويرها بكل ما تستطيع ولن يضريك هذا القريب وما
جتده يف نفسك حياله !!..أبداً ..ألنه أمر يتكرر كثرياً وسينتهي لصاحلك إبذن هللا.
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 .3ال تكثر  -أخي الكرمي  -من السرحان ..فيما قد حيدث بينكما من مواجهات كالمية أو قتالية..

وال تعرب اجلسر قبل وصوله ..وكن واثقاً بنفسك ..متكالً على ربك متفائالً ..وادفع السيئة

ابحلسنة ..وعاشر ابملعروف وابدر ابخلري ما استطعت ..وعاجالً أو آجالً ستتجاوز هذا األمر..

صدقين  -كن واثقاً من ذلك  -خاصة وقد بلغت هذه املرحلة العمرية والعقلية ..فال حتمل هذا
األمر أكثر مما حيتمل.

وأخرياً ..لكي تقضي على اخلوف بشكل هنائي ينبغي لك وأنت تعيش هذه اللحظات ذهنياً أن ترى
نفسك وقد سيطرت على عواطفك ..واستبدلت الصور الذهنية اليت اختزهنا عقلك عن فشلك يف

املاضي يف السيطرة على خماوفك ..بصورة ذهنية أخرى ..استطعت فيها أن تسيطر على خماوفك

سيطرة اتمة!!..

درب نفسك يومياً ..قبل أن تنام ..ويف بداية هنارك ابالسرتخاء ..مث خذ نفساً عميقاً ..واستعرض

العديد من الصور الذهنية اجلريئة اليت واجهت فيها مواقف احلياة بشكل رائع ..وأزل الصور السلبية

من عقلك ..ومبرور الوقت ستجد أنك قد أقمت صرحاً متيناً تتحطم خارجه كل خماوفك

وفقك هللا وهداك ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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خوف اجتماعي

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/4/4
السؤال

معاانيت حقيقية  -وهلل احلمد على كل حال  -وتتلخص يف خويف الشديد وسرعة ضرابت القلب عند
دخويل عند أانس جمتمعّي!! سواء أكانوا معارف أم مل يكونوا كذلك وهذا اخلوف يزول تدرجييا خالل
جلوسي معهم كما أنين ال احب أبدا الدخول على اجمللس لوحدي بل احب دائما أن أكون برفقة

أحد فماهي مشكليت؟ وهل أجد لديكم حال هلا؟؟ وجزاكم هللا كل خري
اجلواب

أخي الكرمي ..ما تعاين منه هو ما يسمى بـ" اخلوف االجتماعي" أو"اخلجل االجتماعي" وهذه
اإلعراض اليت نالحظها من سرعة خفقان القلب ..والتعرق ..ورمبا جفاف احللق ..واالضطراب

وغريها ..هي من

ضمن أعراضه !!..واخلوف االجتماعي..تصل نسبته يف جمتمعاتنا إيل حدود  ..%15وتتفاوت حدته

وعمقه لدى األفراد من خوف بسيط مثل حالتك ..إىل خوف مرضي شديد يتجنب اإلنسان بسببه

اجملتمع..وينزوي بعيداً عن أي نشاط أو مناسبة اجتماعية ..وقد يتطور األمر إىل تراكمات نفسية

ومشاكل..تزيد األمر سوءاً !!!..أما يف مثل حالتك ..فإن األمر حبمد هللا يسري ..بدليل انه يتالشى
مبجرد جتاوزك " رهبة البداية" واندماجك يف اجمللس ..ولذلك فإين أوصيك مبايلي-:

أوال :أتكد أن مشكلتك بسيطة وأهنا ستزول..واقنع نفسك بذلك ..عن طريق اإلحياء هلا ..أبنك
لست أقل قدراً من سواك ..وأن ماتشعربه ..يشعربه كثريون غريك ..وأنك ستتغلب على هذا

اإلحساس وتسحقه !!.وردد ذلك يف سرك واقنع نفسك فيه.

اثنيا :عندما تقابل شخص أو جمموعة أشخاص ..يف موقف ما ..فال تنشغل كثريا يف نفسك ..بل ركز

على املوقف نفسه ..وأتكد أن اآلخرين مشغولون أبنفسهم عنك!!!

اثلثا :حاول أن تشارك يف احلديث بشكل إجيايب ..حاور ..وانصت ..وتفاعل بنشاط ..وستتفاجأ
ابلنتيجة ....فكما تفكر تكون!

رابعاً :أخرج من دائرتك الضيقة ..إىل دوائر أخرى اكثر سعه ..ورحابه ..وشارك اآلخرين يف هواايهتم
ومناسباهتم ..وحواراهتم..ومن هواايتك ..وحاول أتقاهنا ..وستجد نفسك مع الوقت وقد ازددت ثقة

بنفسك

وأطمئناانً لوضعك وواقعك.

خامساً :هناك أجابه يف املوقع حول هذا األمر رمبا وجدت فيها تفصيالً اكثر ..وهي بعنوان [خوف
من األماكن املزدمحة] حتيايت ..ودعائي أبن يوفقك هللا ويسدد خطاك.
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ال أستطيع املناقشة!!..
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1424-1-21

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا

مشكليت أنين ال أستطيع أن أجادل وأانقش اآلخرين يف أموري الشخصية ,وعندما أانقش أحداً أبكي

بسرعة

أرجو املساعدة ،وجزاكم هللا خرياً
اجلواب
األخت الفاضلة ...

أشكر لك تواصلك مع موقع" اإلسالم اليوم" عرب الربيد اإللكرتوين.

إن ما تعانّي منه هو اخلوف االجتماعي وهو خوف من التعرض للتحقري أو النقد يف مواقف تكونّي
فيها موضع انتباه اآلخرين وأدى ابلتايل إىل جتنبك املواجهة مع اآلخرين وجتنب املناسبات

االجتماعية.

وهذا انشئ من عوامل كثرية منها-:
عوامل يف التنشئة االجتماعية كالتعرض للتحقري والعقاب بكثرة.-االستعداد الو راثي لظهور اخلوف.

االرتباط مبثريات مشاهبة يف مرحلة سابقة " األشراط الكالسيكي " التعزير السليب بتجنب موقف أو مثري اخلوف.-التشويش املعريف للمواقف.

وللمساعدة يف التخلص من مشكلة اخلوف عليك ابتباع النقاط التالية.
 - 1االلتجاء إىل هللا سبحانه وتعاىل أن يعينك على التخلص مما تعانّي منه واإلحلاح ابلدعاء مع
احملافظة على الصلوات واألوراد اليومية.

 -2جيب أن تقنعي نفسك أبن اخلوف واهللع الذي ميتلك مشاعرك عند التفكري فيما قد حيدث من

أشياء سيئة هي يف احلقيقة أسوأ بكثري من األشياء اليت ستحدث فعالً.
أقنعي نفسك أبن التفكري بصعوبة املوقف سيؤدي إىل ما هو أسوأ من البكاء.

 -3أقنعي نفسك بشىت الطرق أن املواجهة اليت تعتقدين أهنا صعبة ستتحول إىل مواجهة سهلة
وممكنة بال بكاء.

 - 4اقتنعي متاماً أبن التوتر سيحدث ولكن مع تكرار املوقف سيخف إىل أن ينتهي متاماً.
أخيت إن احلوار املنطقي العاقل مع النفس لدحض األفكار اخلاطئة اليت تثري املخاوف واالكتئاب
وتعويد النفس على التفكري يف نقاط القوة كل ذلك سيؤدي دون شك يف ختلصك من خماوفك

املزعومة.

 -5تدريب على االسرتخاء إذ هو من األساليب املضادة للقلق والتوتر وهو عبارة عن مجلة من

التمارين البسيطة هتدف إىل راحة اجلسم والنفس ويعطيك قدرة عل التحكم بنفسك ومساعدهتا بعد
انتهاء التدريب .ولالستزادة من ذلك جتدينه يف موضوع ":عدم الثقة ابلنفس  ...حطمين " (النقطة

الرابعة)
 -6التدريب على أسلوب التحصّي التدرجيي بتعريض نفسك ملواقف اجتماعية ولتبدأ حبلقة صغرية
مث تكرب جملموعة أكرب ولتكن البداية مع األسرة ابختيار موضوع معّي وإعداده ذهنياً مث التحدث عنه

أمام األسرة مع تنقل البصر جلميع األفراد والرتكيز على عناصر املوضوع وعليك تكرار تلك الطريقة
عدة مرات ومن مث توسيع الدائرة لتشمل جمموعة الصديقات وهكذا.
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 - 7احلرص على اختيار قدوة يف التحدث مبهارة من املعلمات وحماولة تقليدها يف طريقة كالمها
وحركاهتا .أو اختيار أي شخصية أخرى يف ذهنك أعجبتك طريقة كالمها وإعجاب املستمعات هلا

وقدرهتا على إيصال املوضوع بسالسة مطلقة .عليك مبراقبتها بشكل دقيق طريقة كالمها ..حركة

يديها ..نربات صوهتا ..نظرات احلاضرات هلا ..حىت تصل إىل احلالة املثلي اليت تريدينها!! مث ضعي

نفسك مكاهنا والحظي استجابة احلاضرات لك وإعجاهبم بك ونظراهتم إليك.

كرر هذا املشهد يف ذهنك حىت تتكون احلالة الذهنية املطلوبة مث مباشرة اربط هذا املشهد حبركة
بضغط إصبعك ملدة عشر ثوان هنا تستطيعّي أن تعملي عملية ترسيخ لتلك احلالة اإلجيابية

وتستطيعّي إحضارها يف الوقت املناسب حال الضرورة بضغط إصبعك.

وهذه العملية تسمى " مولّد السلوك اجلديد " ،كرري تلك الطريقة عدة مرات ستجدين أن حالتك
يف حتسن بعون هللا تعاىل.

 -8استخدمي طريقة مالحظة الذات وهي تتطلب أن تضعي لديك كراسة تسجلي فيها عدد املرات
اليومية اليت حينما تكلمت تغلب عليك البكاء .وكيف تصرفت إزاء هذا املوقف.

 - 9لالستزادة ميكنك الرجوع ملوضوع " خوف اجتماعي "
حرسك هللا وأعانك هللا على مبتغاك إنه جواد كرمي،،،
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مرض اخلوف
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1424-5-12

السؤال

أان منذ حوايل سنه ونصف أصبت مبرض اخلوف ،أخاف من شيء مل حيدث وأظن أنه سوف حيدث،

علي اخلوف مثل كم ساعة منت وهل هي كافية؟ أتتيين الوساوس حىت أختيل أين ال أستطيع أن
وسيطر ّ
أانم إال حببوب منومة وأختيل أن حيايت سوف تنهار .أان اآلن طبيعي وحبمد هللا وال أستعمل أي نوع

من املخدرات.

الرجاء املساعدة من هللا أوال مث منكم ماذا افعل؟ هل أذهب إىل شيخ لكي يرقيين؟ أم أن الوساوس
البد هلا من طبيب نفسي وأان ال أستطيع أن اذهب إىل طبيب نفساين ألن الناس ما ترحم والكالم

يكثر أخاف أن يقول الناس هذا مسكّي أو جمنون ،وأسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يشفيين
ويشفي مرضى املسلمّي أمجعّي.
اجلواب

األخ الكرمي ...
أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع " اإلسالم اليوم ".

إن ما تعاين منه هو القلق وقد وصل لديك إىل مرحلة القلق احلاد " اهللع " وفيه يشعر الشخص

أبعراض كثرية منها االنزعاج والتوتر وضيق يف الصدر أو األمل فيه ويشعر الشخص أبنه هنايته قريبة
وخياف خوفاً شديداً من املوت ويف حاالت يشعر بفقدان السيطرة على النفس والتصرف حبكمة

ورويه وقد تتكرر هذه النوابت يف اليوم الواحد وقد تطول عدة ساعة أو أكثر يف بعض األحيان!!!

وألنك أخي الفاضل مل تضع حداً قاطعاً هلذا اخلوف من البداية من خالل السيطرة عليه وتغليب الثقة

ابلنفس وطرده بطرق سلوكية عديدة ترسخ يف داخلك وأثر على حياتك وجعلك يف حرية من أمرك

وال زال القضاء عليه ممكناً جداً يف متناول يدك مىت ما كان لديك اإلصرار والعزمية وقوة اإلرادة

لغرس الثقة واألمن والقدرة على مسايرة اآلخرين والتفاؤل ابملستقبل واإلميان الكامل أبن ما أصابك
مل يكن ليخطئك وأن ما أخطاءك مل يكن ليصيبك!!

وحىت ال تصل األمور إىل ما هو أسوأ من ذلك كمرحلة الوسواس القهري محاك هللا منه!!
أخي الكرمي سأورد لك بعض الطرق اليت أسأل هللا الكرمي أن جيعل فيها لك اخلري:

أوالً -:االلتجاء إىل هللا عز وجل ابلدعاء واالستغفار واإلكثار من ذلك وحتري أوقات اإلجابة فهو

امللجأ وامللتجأ واملنجي سبحانه وتعاىل .وكذلك احملافظة على األوراد اليومية الصباحية واملسائية ففيها

حفظ من الشيطان وشركه!! وابدأ ابلذكر عند أول فكرة سلبية ونوع أذكارك لتعطيها حالوة التنويع!!
اثنياً -:عود نفسك على االسرتخاء كالتنفس العميق بدالً من السطحي وكذلك مارس االسرتخاء

لكافة أجزاء اجلسم ويف حالة الزفري العميق ختيل أنه هناك أفكار وخماوف مؤذية لك خترج من صدرك

والحظ املشاعر اللطيفة اليت ترافق ذلك االسرتخاء!!

كرر تلك الطريقة مع أمهية أن تركز تفكريك وانتباهك يف اهلواء يف الدخول واخلروج للصدر ومن
األفضل حينما تصل إىل قمة املشاعر اجلميلة والراحة النفسية أن تضع مرساة لربطها ابألفكار احملببة

لك كأن تضغط عل إهبامك بقوة ملدة عشر ثوان حينما تكون يف راحة شعورية بعد عملية
االسرتخاء!!
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اثلثاً -:مارس عملية تدوين تلك املخاوف اليت سببت لك قلقاً مما سيحدث مستقبالً وحاول

استبدال تلك املخاوف أبشياء إجيابية تساعدك على القضاء على السلبيات املؤثرة عليك!! وهي

طريقة لتعديل األفكار املرتبطة ابملخاطر عند حدوث أعراض جسمية!! ألن رؤيتك هي واقعك!!

وكذلك كي تدرك تفاهتها وعدم استحقاقها درجة القلق العالية اليت تعاين منها!! وعليك إضافة أفكار
مرعبة وخميفة حول ما ميكن أي يقع يف حالة استمرار اخلوف!!
رابعاً -:عليك أن تدرك أنك بشر تصيب وختطي وأنك غري معصوم من اخلطأ والنسيان فإن فاتك

موعد أو لقاء أو حضور مناسبة فاألمر عادي جداً ألنك قد تعرضت ألمر ضروري حبسك عن

احلضور يف املوعد املناسب فالصالة وغريها من العبادات قد عذر هللا عز وجل العبد حينما يؤخرها
عن وقتها بسبب ٍ
نوم أونسيان
قال تعاىل[ :ال يكلف هللا نفساً إال وسعها] .

فلتدرك أخي الفاضل إن املثالية والدقة أمر حث عليه ديننا احلنيف ولكن اإلنسان معرض ألمور قد
تعيق أدائه الدنيوي!!

فإايك أن حتمل نفسك ما ال طاقة هلا من هم وخوف وحرص زائد عن احلد املعقول مما ينعكس على

راحتك النفسية وابلتايل تعرضك لقلق مستمر يؤثر على سلوكك وتفاعلك مع اآلخرين!!

وبث يف نفسك روح التفاؤل واإلجياب وخالط الناجحّي وجدد ما حولك وتبادل وجهات النظر مع
الناس.

خامساً -:نصيحيت لك أخي املبارك مراجعة طبيب نفسي وعرض حالتك عليه يف حالة استمرارها
على وضعها لوجود أدوية تساعد على خفض درجة القلق وهي تستعمل ملدة ليست طويلة!!

وال ختجل من ذلك لصحتك فليس العيب يف ذهابك لطبيب نفسي ولكن العيب أن ترتك وضعك

على هذه احلالة فيزداد سوءاً حفظك هللا!!

وأخرياً تذكر أن معظم املخاوف ال حقيقة هلا وكن شجاعاً ملواجهة املصاعب لكي ال تصل لألسوأ!!
حفظك هللا من كل سوء ويسر لك األمر!!
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خائفة من اجلن
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1424/10/21هـ
السؤال

السالم عليكم.
قال يل بعض األشخاص إن اجلان يتلبس ابلناس حىت ابلصاحلّي منهم ،وقالوا إن من يصلي ال خياف

منهم ،وقد صرت أخاف بعد مساع الكالم عن اجلان ،وأان أصلي لكين أخاف من كل شيء وأجلأ إىل
غرفة أخيت .ماذا أفعل للتخلص من هذا اخلوف؟.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى ،صلى هللا عليه وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
إىل األخت السائلة - :سلمها هللا تعاىل -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
لقد قرأت رسالتك ابهتمام ابلغ ،وشعرت مبدى اخلوف الذي يعرتيك نتيجة مساعك ملثل هذا الكالم،

فمجيباً على سؤالك بعد عون هللا أقول:

اعلمي اي أمة هللا أن اجلن خملوق أقل قدراً ،وأدىن كرامة من اإلنسان ،يقول الشيخ أبو بكر اجلزائري

حفظه هللا تعاىل( :إن اجلن حىت الصاحلّي منهم ألقل قدراً ،وأدىن كرامة وأنقص شرفاً من اإلنسان ،إذ
قرر اخلالق عز وجل كرامة اإلنسان ،وأثبتها يف قوله تعاىل يف سورة اإلسراء" :ولقد كرمنا بين آدم

ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال" ،ومل يثبت

مثل هذا التكرمي للجان ال يف كتاب من كتب هللا وال على لسان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

ورسله عليهم السالم ،فتبّي بذلك أن اإلنسان أشرف قدراً وأعلى مكانة من اجلان ،ويدل على ذلك

أيضاً شعور اجلن أنفسهم بنقصاهنم وضعفهم أمام اإلنسان ،يدل على ذلك أهنم كانوا إذا استعاذ

اإلنس هبم تعاظموا وترفعوا ،ملا يف استعاذة اإلنسان هبم من تعظيمهم وإكبارهم وهم ليسوا كذلك

فيزيدون رهقاً أي طغياانً وكفراً  ) ...ا .هـ انظر عقيدة املؤمن (. )228

عالوة على ما تقدم فاجلن خياف من اإلنس ،وخصوصاً الذي يكون عنده إميان قوي ابهلل ،فقد ثبت

أن الشيطان كان خياف من عمر  -رضي هللا عنه ،-فإذا سلك عمر  -رضي هللا عنه -طريقاً سلك

الشيطان طريقاً آخر ،وكذلك ثبت أيضاً كما عند البخاري وغريه يف قصة اجلن مع أيب هريرة -رضي

هللا عنه -وخوف اجلن منه ،وهذا األمر منتشر عند السلف ،فمن ذلك ما رواه ابن أيب الدنيا عن
جماهد قال( :بينما أان ذات ليلة أصلي إذا قام مثل الغالم  -أي اجلن -بّي يدي ،قال جماهد:

فشددت عليه آلخذه ،فقام فوثب خلف احلائط حىت مسعت وقعته فما عاد إيل بعد ذلك ،قال
جماهد :إهنم  -أي اجلن -يهابونكم كما هتابوهنم ،وروى أيضاً عن جماهد قال :الشيطان أشد فرقاً -

أي خوفاً -من أحدكم منه ،فإن تعرض لكم فال تفرقوا منه فريكبكم ،ولكن شدوا عليه فإنه يذهب)
ا .هـ نقالً من كتاب وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ص (. )33

فإذا علم ذلك فال ختايف منهم اي أمة هللا قال تعاىل" :وإمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم

وخافون إن كنتم مؤمنّي" [آل عمران ، ]175 :وللتخلص من اخلوف من اجلن عليك اآليت:

( )1عليك ابالستعانة ابهلل وكثرة االستعاذة به سبحانه من شر الشيطان الرجيم وأعوانه من اجلن.
( )2عليك ابحملافظة على الصالة يف أوقاهتا.

( )3عليك ابحملافظة على أذكار الصباح واملساء ،وأذكار النوم وابقي األذكار املعروفة.
( )4عليك بقراءة أو مساع سورة البقرة كاملة يف كل ثالثة أايم مرة على األقل.
( )5عليك ابحملافظة على قراءة آية الكرسي يومياً وخصوصاً قبل النوم.
( )6عليك ابحملافظة على فعل الطاعات وترك احملرمات.

( )7عليك ابللجوء الصادق إىل هللا ودعاءه سبحانه وتعاىل أبن يصرف عنك هذا اخلوف ،ويصرف
عنك كل سوء وشر ويقدر لك خري وبر.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اخلوف االجتماعي
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1424/8/19هـ
السؤال

هل هناك حل ملشكلة اخلوف االجتماعي ،خاصة أمام جمموعة من الناس أو أمام النساء؟ وماذا عن

األبعاد الشرعية؟.
اجلواب

احلمد هلل وكفى ،ومسع هللا ملن دعا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله

وصحبه وسلم تسليماً كثرياً .أما بعد:

إىل األخ السائل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

بداية أشكر لك ثقتك البالغة ،واتصالك بنا عرب موقع اإلسالم اليوم ،ونتمىن منك دوام املراسلة
واالتصال على املوقع.

أخي الكرمي :لقد قرأت رسالتك أكثر من مرة ،وكل مرة أشعر أبن هذا األمر يسيطر على تفكريك،

ويسبب لك حرجاً يف حياتك إذا كنت أنت املعين ابلسؤال ،املهم هذه املشكلة اليت ذكرهتا يف

سؤالك هي يف احلقيقة -ولألسف الشديد -يعاين منها فئات كثرية من الناس ومنتشرة بكثرة يف

الرجال وخباصة يف الشباب ،والنساء أكثر عرضة لإلصابة هبذا املرض كما ذكر ذلك يف الدراسات
امليدانية املعنية هبذا الشأن ،ويرجع السبب يف اإلصابة هبذا املرض -بعد قضاء هللا وقدره -إىل أمور
كثرية منها:

( )1البيئة اليت نشأ فيها اإلنسان املصاب هبذا املرض.
( )2أسلوب الرتبية اخلاطئ الذي ترىب عليه املصاب هبذا املرض ،إما شدة وغلظة يف التعامل مع
الطفل يف صغره ،أو حنان شديد وتسيب مفرط.

( )3عدم عالج املشاكل اليت تعرتي الطفل أو الشاب يف حياته عالجاً صحيحاً.
( )4ضعف اإلميان والفقر الديين والذي يصيب أكرب شرحية يف اجملتمع.
( )5عدم الثقة يف النفس ،وتوقع الفشل يف أي وقت ،مما جيعل اإلنسان حيجم عن اإلقدام يف معظم
األمور.

( )6التأثر السليب مبا حيدث لآلخرين من مصائب ونكبات.
( )7االتكالية والكسل املفرط وحب الدعة واالستسالم لألحداث ،واهلروب من مواجهة املشاكل

وحلها بشكل صحيح.

إىل غري ذلك من األسباب اليت تعمل بدورها يف اإلصابة هبذا املرض ،ولعالج هذا املرض جيب معرفة
أسبابه والعمل على جتنبها بداية ،وإذا حدث وأصيب اإلنسان هبذا املرض اخلطري فعليه معاجلة النقاط

سالفة الذكر ،وغريها من األسباب ،واليت تؤدي لإلصابة هبذا املرض ،هذا وهللا أعلم.

نسأل هللا أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ،ونسأله سبحانه أن جينبنا أسباب الضالل والغواية،

ويرشدان إىل أسباب اإلميان واهلداية ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله ،وصل اللهم على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه وسلم.
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رهاب اجتماعي
اجمليب د .عبد احلميد اليحىي

(طبيب نفسي)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1425/08/15هـ

السؤال

أان فتاة أبلغ من العمر  24عاماً ،متخرجة -وهلل احلمد -من اجلامعة منذ سنتّي ،مشكليت هي أين
أعاين من عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين ،مرتِّددة ،معدومة الثقة ،خجولة ومنطوية على

نفسي ،حىت مع أهلي قليلة احلديث جداً ،وهذا ما جعلين أترك وظيفيت (التدريس)  ،فقد عملت

ملدة فصل دراسي واحد فقط ،أشعر ابلكآبة وامللل ،وال أرى يف قادم األايم ما يسعد ،أمتىن أن أتزوج

وأرزق أبطفال ،ولكن كيف مع شخصييت املنطوية ،فكرت مبراجعة طبيبة نفسية ،وبعد سيل من
ِ
والتوسل لوالدي وافق ،وشخصت احلالة على أهنا رهاب اجتماعي ،ومت صرف عدهة أدوية،
الرتجي ُّ
ّ
وما زلت أستخدمها منذ سنة وثالثة أشهر دون فائدة! أحياان أرجع سبب حاليت إىل أهلي؛ فأمي

قليلة التواصل مع األقارب ،وبصريح العبارة قليالً ما خنرج من البيت أو يزوران أحد ،أشعر أين أموت

ببطء ،وأين على حافة اجلنون .ماذا أفعل؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

لكل إنسان قدرات جيدة يف جوانب من شخصيته ،ولديه نقص يف قدرات أخرى ،وما تعانّي منه -

الرهاب االجتماعي ،-وما وصفتيه عن قدراتك يبّي أنك حتتاجّي إىل عالج ابجللسات النفسية اليت
تفيدك يف التعرف على جوانب الضعف ،وتصحيح ذلك بربامج عملية.

أما عن العالج الدوائي فرمبا حيتاج الطبيب إىل مراجعة نوعية الدواء واجلرعة الدوائية؛ فالناس خيتلفون
يف استجابتهم للعالج ابختالف نوعية العالج ،وقد ال حتدث استجابة لعدد من األدوية عند بعضهم،

كذلك ابلنسبة للجرعة الدوائية ،فقد ال يستجيب بعضهم إال عند جرعات أعلى من اجلرعة املعتادة،

وال بد يف مثل حالتك من الدمج بّي العالج الدوائي واجللسات.
مرة أخرى ،يرجع سبب أتخر التحسن أو ضعفه إىل أسباب عديدة ،منها ما ذكرته آنفاً ،ومنها راجع

إىل ما يشكو منه املريض ،وهو جزء من صفات شخصية مكتسبة ابلرتبية ،مثال ،أو موروثة ،كأن جيد

بعض من حوله لديهم هذه الصفات ،وكثرياً ما تكون خليطاً بّي االثنّي ،أي صفات شخصية موروثة،

التحسن إىل وقت أكرب من املعتاد يف
وضعف يف املهارات االجتماعية الالزمة ،ولذلك قد حيتاج
ُّ
غريها من احلاالت ،من جانب آخر يف مثل عمرك ودرجتك العلمية تكون االستجابة أفضل مع

اجللسات ،فأنصحك ابلتوكل على هللا ،واستخدام العالج ابجللسات النفسية مع العالج الدوائي،

وحماولة إقناع أهلك ابلطريقة املمكنة .نسأل هللا أن يفتح لك أبواب اخلري ويوفقك .ومين عليك
ابلشفاء والطمأنينة.
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شيء عن الرهاب االجتماعي
اجمليب د .حممد بن عبد اخلالق شحاته
استشاري األمراض النفسية ابلقصر العيين مبصر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1425/11/01هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:

أعاين  -عندما أقابل بعض األشخاص  -من رعشة قوية تصيبين ،علماً أهنم أشخاص عاديون ،حيث

إنين لكثرة هذه الرعشة ال أستطيع أن أمسك كوابً أو كأساً ألقدمه هلذا الشخص؛ لكثرة هذه الرعشة

يف يدي ابلذات ،صدقوين أجد أملاً وحرجاً يف نفسي من ذلك ،وأطلب من هللا مث منكم مساعديت.

وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل اهلادي إىل سبيل اهلدى ،والصالة والسالم على نبيه اجملتىب وآله وصحبه وسلم ،وبعد:
فما تعانيه أخي الكرمي ،يسمى (الرهاب االجتماعي) أو (الفوبيا االجتماعية)  ،وهي نوع من اخلجل

السليب الزائد عن احلد ،وله أسباب كثرية يعود معظمها إىل فرتة الطفولة والتعود ،ويظهر الرهاب

االجتماعي عندما يقوم املرء ابحلديث أو عمل شيء يف جمموعة من الناس ،مثل املناسبات أو قاعات

الدرس ،أو التقدم لإلمامة يف الصالة ،أو حنو ذلك -من املواقف اليت يشعر فيها املرء أنه حتت اجملهر
أو يف دائرة الضوء وكأن الكل ينظر إليه .ما حيدث يف مثل هذه األحوال أنه خياف أن يظهر عليه

اخلجل أو اخلوف أو أن خيطئ أو يتلعثم ،وذلك ما يؤدي به لالرجتاف ،واخلفقان ،وضيق التنفس،
وجفاف احللق والتعرق ،وهو ما شكوت منه ـ أخي السائل ـ.

لكنها مشكلة هلا حل وعالج ،وابالستمرار واحملاولة واتباع خطوات العالج يتحقق الشفاء منها
والتغلب عليها ـ إبذن هللا تعاىل ـ وعليك قبل االنتظام يف خطوات العالج أن توقن ابآليت:

.1أن الناس سواسية كأسنان املشط ،وال فضل لعريب على أعجمي ،وال ألبيض على أسود إال

ابلتقوى ..كما يف احلديث الصحيح.

.2ثق أبنك حتمل مميزات رمبا ال تكون فيمن ترجتف عند لقائهم.

.3أنك ستكون أول من يلقي السالم على من تقابل وبصوت واضح مسموع.
.4أنك قادر على اإلمساك أبول أطراف احلديث.
كذلك ال غىن يف العالج عن جلسات العالج النفسي اليت تعتمد على االسرتخاء واملواجهة

املتدرجة ،وأتكيد الذات ،وبناء الثقة ابلنفس ،ويدعى ذلك العالج السلوكي املعريف.
وهناك خطوات لعالج هذا العرض تتمثل يف اآليت:

إذا كنت تعاين خوفاً كهذا ,اطمئن .مثة متارين سهلة ترفع معنوايتك وتزيد ثقتك بنفسك .جرهبا يومياً
طوال شهر أو أقل حتصل على نتيجة طيبة.

أبرز هذه التمارين:

خوف لدى الكالم ،سجل ما
 -1اقنت دفرتاً صغرياً للمالحظات ،واجعله دوماً معك مىت اعرتاك ُ

حيدث لك ,صف انفعاالتك ,واألفكار اليت ساورتك قبلها وخالهلا وبعدها .وهذه الرقابة الذاتية أوىل

اخلطوات اليت قد تنأى بك عن دائرة القلق.

 -2واجه املوقف بدالً من اهلروب .تع ّود إجراء حمادثة مع غرابء ،وادخل يف نقاش يدور بّي أشخاص
ال تعرفهم .هذه طريقة تضبط خجلك وحتثك على الكالم بال رهبة وخوف.

 -3اجعل صوتك على وترية معينة هذا يُتيح لك التعبري بوضوح عما تفكر فيه ,ويسمح اتلياً
لآلخرين بفهمك جيداً .كرر ما تريد قوله أمام أصدقاء مقربّي إليك .أو سجله على شريط ،متحداثً
بصوت يعلو رويداً رويداً .مث تن ّفس عميقاً يف هناية كل مجلة .كلما ه ّدأت إيقاع تنفسك شعرت
ابهلدوء أكثر فأكثر ,وتبددت عالمات القلق من مالمح وجهك وتصرفاتك.

 -4انظر مباشرة إىل عيين ُحمدثك .تفاد جتوال نظرك على املستمعّي إليك .رّكِز على الرسالة اليت
تريد قوهلا ،وال تدع تفكريك عرضة للتشتت ،يف أثناء االجتماع اجلس قرب شخص تراتح إليه.

قم هبذه التمارين جيداً ،ومع األايم ستأخذ دورك ودور غريك يف الكالم ،وستتكون داخلك رغبة يف

مقاومة ما تعاين ..وهللا املستعان.
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كيفية التخلص من ضيق النفس واالضطراب واخلوف
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1425/11/01هـ
السؤال

كيف يتخلهص املرء من ضيق النفس ،ومن االرتباك واالضطراب ،واخلوف الذي يعرتيه وقت الشدهة؟.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخيت الكرمية :هذا سؤال عام حيتاج إىل تفصيل لكل حالة لوحدها ،لكن ما يعرتي اإلنسان يف مثل

هذه األوقات الشديدة قد يكون يف حدوده الطبيعية أو يف حدوده غري الطبيعيية.

فإذا كان يف حدوده الطبيعية فهذا ال يؤثر على إنتاجية الشخص ،وإمنا يتغلب عليه ابلدعاء والتوكل
على هللا ،وكسب الثقة ابلنفس ،واجلرأة ،وإن حصل خطأ أو ارتباك فهذا يتالشى مع اخلربة

واالحتكاك.

أما لو كان هذا اخلوف أو الضيقة متنع اإلنسان من إنتاج عمل ،أو تنقص من كفاءته فقد جتاوزت

احلد الطبيعي إىل احلد املرضي ،ويف هذه احلالة أنصح بزايرة الطبيب النفسي؛ فقد ينفع يف مثل هذه

احلاالت كثرياً ،وإليك  -أخيت  -السائلة هذا التوضيح:
اخلوف أو االرتباك غري املرضي:

 -يكون متناسباً مع املثري اخلارجي وابحلدود الطبيعية ،كاخلوف من االمتحان أو مقابلة مسؤول ،أو

غريها.

 هذا اخلوف يكون غري مستمر وليس شديداً ،مبعىن أن يكون يف بداية األمر مث يتالشى تدرجيياً. -أعراض اخلوف واالرتباك تكون قليلة ،وحتت سيطرة اإلنسان.

اخلوف واالرتباك املرضي:

 -يكون غري متناسباً مع شدة املثري اخلارجي ،فقد يكون املثري اخلارجي بسيطاً ،أو قابالً للسيطرة

عند األشخاص العاديّي ،لكن عند املريض يتفاعل معه بدرجة أشد ،مثال اخلوف من األماكن العالية.
 -يصاحب هذا اخلوف واالرتباك أعراض عضوية ونفسية شديدة ،وخذ على سبيل املثال:

األعراض النفسية:
 -قلق يف التفكري زائد عن حده.

 خوف وفزع. ترقُّب وتوقُّع للخوف قبل حدوثه. -اليقظة الزائدة واحلذر.

 نقص الرتكيز وضعف الذاكرة.شدة التأثري ابألصوات اخلارجية البسيطة. االرتباك.األعراض العضوية:

 صعوبة التنفس (خفقان  -دوخة) . أمل يف الصدر (صداع ،تشوش يف النظر) . -تنميل (التعرق ،برودة األطراف) .

 جفاف احللق (صعوبة يف البلع ،أمل يف البطن) . -إمساك أو إسهال ،رجفان.

 يؤدي هذا اخلوف أو االضطراب إىل اضطراب يف وظيفة الشخص.العالج:
ابلنسبة للخوف الطبيعي عالجه يكون ابملواجهة والتدرج للتغلب عليه واحلرص على عدم الرتدد،
حىت وإن حصل بسيط ،فهذا يتغلب عليه ابخلربة وتكرار املوقف حىت يتعود عليه اإلنسان.

أما ابلنسبة للخوف املرضي :فالعالج على شقّي:

األول :دوائي  -عبارة عن حبوب تساعد على زايدة إفراز بعض املواد يف الدماغ لتساعد اإلنسان
على التغلب على اخلوف.

الثاين :نفسي :أي ابجللسات النفسية ،وهذه يقوم هبا األخصائي النفسي عن طريق برانمج حمدد لكل
مراجع يستطيع من خالله املريض وضع جدول أو هيكل لشدة اخلوف واملوقف احملدد؛ حىت يتجاوز
هذه الصعوبة ،وهذا يكون ابلتدرج للتعرض للمثري حىت يتالشى اخلوف.

وكال العالجان مهمان ومها مكمالن لبعضهما وال يستغىن أحد عن اآلخر.
آمل أن تكوين قد استفدت من اإلجابة ،ولو أردت املزيد فال ترتددي ابلتواصل معنا.
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خائفة ومرتددة!!!
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1424-5-23

السؤال

مشكليت هي إحساسي أنين فاشلة وغبية وخائفة ومرتددة يف كل شيء من مواجهة املشاكل وأجد
صعوبة يف التفاعل مع اجملتمع حاولت كثرياً أن أجد حالً لذلك وتغيري نفسي ومل أستطع.

ماذا أفعل ألعيش حياة سعيدة من غري قيود وخوف؟ .وشكراً لكم.

اجلواب

أخيت الكرمية ...

أشكر تواصلك اإللكرتوين مع موقع "اإلسالم اليوم" وأسأل هللا لنا ولك أن يهدينا ويرزقنا حسن
القول والعمل به ويهدينا إىل سواء السبيل إنه مسيع جميب الدعاء.

إن ما تشعرين به أخيت الفاضلة نوع من أنواع القلق وهذا انتج نتيجة التفكري السليب فإحساسك

أبنك فاشلة غبية خائفة هي من تلك األفكار احملبطة جلميع أنواع التفاعل مع اآلخرين فأنت

أصبحت تدورين يف حلقة مفرغة وتلك األفكار غالباً ما يرتافق أبحاسيس وتغريات وأعراض جسمية
كاإلحساس ابلتوتر العام وارتعاش اليدين وازدايد التعرق وسرعة ضرابت القلب وابلتايل يتخذ

الشخص نظرة سلبية جتاه قدراته وشخصيته وحينما يرتك الشخص تلك األفكار تتنامى داخله تتطور
إىل أشد أنواع القلق!!.
ولكي تواجهي تلك األفكار اليت تسببت فيما أنت عليه ال بد من اتباع الطرق التالية لعل هللا أن
جيعل فيها خرياً لك:
أوالً -:االلتجاء إىل هللا عز وجل أبن يعينك على التخلص مما أنت فيه وكذلك احملافظة على الفروض
وكذلك األذكار اليومية.

اثنياً -:عليك بتحديد تلك األفكار اليت جتدين صعوبة يف التخلص منها لكي حتققي التفاعل الطبيعي

مع اآلخرين " أي املواقف اليت ترين أنك فاشلة وخائفة يف مواجهتها"،وكتابتها على ورقة ومن مث

البحث عن فكرة صحيحة ووضعها بدالً منها!!

اثلثاً -:إبدال التفكري السليب الناتج من عدة مواقف سلبية بتفكري إجيايب ومن مث حتقيقه على أرض
الواقع تدرجيياً وهذا ما يسمى ابلتحصّي التدرجيي.

ريب أفكارك السلبية جتاه املوقف إىل أفكار إجيابية من خالل اتباع املراحل التالية.
رابعاًّ -:
-1مرحلة الرتقب وهي اليت تسبق حدث املوقف .ح ّدثي نفسك أبنك ستفكرين ابملوقف فقط
"سأفكر تفكرياً إجيابياً وسأتصرف بشكل مقبول!! "

-2مرحلة ما قبل املوقف
"أتوقع أن حيدث يل قليالً من القلق ولكن سأجنح يف التغلب عليه"
"سآخذ األمور خطوة خطوة وسأسيطر على نفسي واملوقف"

-3مرحلة املوقف

"سأفكر مبا هو حايل وليس فيما سيحدث"
"سيكون لدي قلق بسيط ولكن سأتركه مير بسالم"

-4مرحلة ما بعد املوقف.
"لقد جنحت يف التغلب على املوقف بدون قلق"

"إن املشكلة أصبحت أسهل وأخف من السابق"
خامساً -:مارسي عملية االسرتخاء ومن مث وضع مرساة لذلك فهي من الطرق املفيدة جداً حلالتك
ملساعدتك يف مواجهة املواقف بشجاعة!
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وهو أن تستلقي على ظهرك يف سريرك وتغمضي عينيك وأتخذي نفساً وخترجيه ببطء وحتاويل إرخاء

عضالت اجلسم من الرأس حىت القدمّي ،مث تتخيلي موقفاً أنت فيه يف أفضل حالتك التفاعلية مع

اآلخرين وتتحدثّي بطالقة واجلميع يصغي لك ابهتمام ملا تقولّي وكذلك مشاركاتك يف التداخل يف

املواضيع املطروحة!! ،وكرري تلك العملية عدة مرات يومياً ،وحينما تكونّي يف أوج اسرتخائك
وسعادتك ابملشهد اضغطي على إهبامك ملدة عشر ثوان مث اتركيه ،وهكذا كلما ِ
ختيلت املشهد افعلي

ِ
وضعت مرساة تساعدك عل مواجهة املواقف االجتماعية!!
إبهبامك مثلما سبق وهنا تكونّي قد

وحينما تكونّي يف موقف حقيقي تضغطّي على إهبامك فمباشرة أتتيك األفكار اإلجيابية السابقة

والتخيالت اجلميلة فتساعدك بعون هللا على مواجهة تلك املواقف والقضاء متاماً على اعتقاد

اخلوف!!

سادساً -:ثقي بنفسك أبن لديك قدرات وإمكانيات ال ختتلف عن اآلخرين وستجدينها مىت ما
ِ
ختلصت من تلك األفكار السلبية جتاه نفسك!!
سابعاً -:ال تشغلي نفسك كثرياً بنظرات اآلخرين جتاهك أبهنا نظرات إحتقار أو دونية فحاويل قدر

اإلمكان جتاوزها وعدم إعطاءها مساحة تفكري أكرب مما تستحق وإال سببت لك مشاكل نفسية أكرب!!

اثمناً -:حاويل تدريب نفسك ابملشاركة ابحلوارات القصرية اليت تشجعك على القضاء على القلق
وابدئي بدوائر صغرية مث وسعي الدوائر إىل جتمعات أكرب وستجدين نتيجة إجيابية إبذن هللا تعاىل.

حفظك هللا ورعاك،،،
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خوف شديد

اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1423-6-5
السؤال

سؤايل هو :منذ فرته وقبل عشرة سنوات أصبت حبادثة نتج عنها أعراض نفسيه وبدأت هذه

األعراض تتكرر معي بّي فرته وأخرى وتشتمل هذه األعراض على ما يلي :اإلحساس ابخلوف
الشديد ويصل إىل حد الذعر واهللع ,اإلحساس أبمل يف القلب وأالم ابملعدة مع حرقان ومحوضة

وسرعة ضرابت القلب مع اإلحساس ابالختناق ,وأحس أبىن سوف أموت ابحلال ,مع دوخه ودوار
وصداع وأالم يف جسدي كله .املهم أين راجعت مجيع األطباء وكلهم أخربوىن أبىن سليم وهنا ذهبت
إىل األطباء النفسيّي وأخربوين أبين أعاين من حالة قلق وخوف وهلع وبدؤوا معي ابلعالج وبعد مضي

فرته خفت األعراض ولكن املشكلة اليت بقيت هي اخلوف لقد أصبح لدي خوف من كل شئ من

الذهاب إىل الطبيب ,من السفر ,من األماكن العامة واملغلقة ومن األماكن املرتفعة ومن الناس حىت
من قيادة السيارة ,أصبح اخلوف لدى من كل شئ وأصبحت أسري املنزل ال أحب أن أغادره إال

للضرورة القصوى وأصابين بعد فرته تشنجات وأان انئم أرجو من سيادتكم التكرم إبعطائي احلل
وأبسرع ما ميكن ألنين أعيش على أحر من اجلمر ,ودمتم.

اجلواب
أخي الكرمي..

أعانك هللا من يريد أن يتعلم السباحة ال بد أن يبتل ابملاء .وأنت ذكرت مشكلتك وأنك استنفذت

منها مجيع الوسائل ومل جتد حالً .أقول لك أنك مل تستنفذ الوسائل بعد .بقي أهم وسيلة على

اإلطالق .وهي اللجوء إىل هللا سبحاه وتعاىل فيظهر أنك فقري هبذا اجلانب قصد جانب اتصالك ابهلل

سبحانه.
كيف أنت يف أمور العبادة املفروضة .ما هو نصيبك من النوافل وما مدى قربك من احلي القيوم

القادر على كل شيء .الذي جييب املضطر إذا دعاه [أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء]
أين أنت عن حبر وهنر الدعاء أين أنت عن ظلمة الليل إذا الناس هجعوا أو هلو يف دنياهم .وهللا

سبحانه ينزل يف الثلث األخري من الليل إىل السماء الدنيا .ويفتح اببه سبحانه ملن يسأله [وقال ربكم

ادعوين أستجب لكم] [وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ]..جرب
هذه الوصفة ولكن جيب أن متر على صيدلية العزمية الصادقة وأتخذ منها عالج التخلص من شوائب

الدنيا .وستجد ما يسرك إبذن هللا

وأقول لك شيئاً آخر يقال يف األمثال خري وسيلة للدفاع هو اهلجوم ..فال ميكن أن تنقلب على ما

ختاف منه حىت تواجهه وهتزمه وإال ستبقى يف دائرة اخلوف ما حييت اخرج إىل الدنيا .وصارع جبال

اخلوف وستجد أن يف داخلك قوة تفجر هذه اجلبال وأنت ال تدري عنها .فقط حاول ..وحاول..

وحاول  -وال تدع اليأس يقهرك .فأنت رجل قوي ولكنك مل تفطن لذلك.
أعانك هللا.
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عزلة شبه اتمة ..أمل كبري..!!..
اجمليب د .سيد زكي خريبة
استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1422/5/9

السؤال

أعيش يف عزلة شبه اتمة من األصدقاء واألقارب وأعاين من بعض احلاالت املرضية مثل أحس أين

كلما ذهبت إىل أي مكان أو لبست شيء جديد أو أتكلم أمام مجهور أو تكلمت أمام شخص كبري

ومرموق أين....؟؟؟ مراقب والكل ينظر إيل وأهنم يدققون يف كل كلمة خترج مين ،وأيتيين بعض
األفكار اليت ال معىن هلا مثل :أين ال أملك أي قدرات واستحقر نفسي يف كل شيء حىت يف فكرة

الزواج ،وحتمل أي مسؤولية وكلما أقوم بشيء مثل لعب الكرة أو السباحة أفكر كثريا أبين ال اعرف

السباحة وشكلي اجلسمي (غلط) و..و..و..و..وحىت تنعدم الثقة ابلنفس متاما مث ال أعرف أفعل أي
شيء مع أين إذا صرت إنسان عادي أكون غري ذلك اإلنسان املريض هذا اندر ما حيدث يل ،مع أين
وهللا أحب احلياة االجتماعية واألسرية ولكن أخاف من هذه األفكار اخلبيثة اليت حطمت حيايت،
نسأل هللا العافية والسالمة من كل شر ،فكم كان يل من أصدقاء ولكن بعد فرتة من الزمن انقطعت

عنهم فصار حايل حال وحيد ال أدري ملاذا ولكن احلمد هلل على كل حال وما كتبت هذا السؤال إال
لفعل السبب ،وأرجو أن تكون رساليت هذه حمط اهتمام املختصّي والرد علي يف أقرب وقت ممكن،

واعتذر على طول هذه الرسالة ولكن نرجو من هللا أن يشفينا
اجلواب

عزيزي صاحب السؤال :تقول أنك تعيش يف عزلة شبه اتمة كنا نود أن نعرف منذ مىت هذه العزلة؟

ولكنك قلت عزلة من األصدقاء واألقارب وهذا يعين أن العزلة فرضت عليك قريباً ..وكذلك كنا

نود أن نعرف الكثري عن اترخيك السابق مبعىن هل أنت منعزل عن األقارب واألصدقاء من الطفولة؟
أم حديثاً؟
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فإذا كانت العزلة حديثا فإن ذلك يعين أن هناك شيء حديث يف حياتك أو موقف جعلك تبتعد عن
هؤالء ..خاصة األصدقاء واألقارب ..أما بشأن إرتداءك ملبسا جديدا أو عندما تتحدث أمام
اجلمهور أو أمام شخص كبري أو مرموق تشعر أنك مراقب ويدققون إىل ما تقوله فهذا يعين شعورك
بعدم ثقتك يف نفسك والدليل على ذلك أنك قلت أنك تستحقر نفسك حىت من فكرة الزواج..

كيف اي عزيزي وأنت يف مرحلة تبلغ من العمر كما تقول  23عام وهو السن الذي حياول فيه

الشاب أن تكتمل هويته اإلجيابية والنضج ابالرتباط من شريكة احلياة وليشعر أبن له دور يف اجملتمع
وهذا الدور من وجهة نظر الشباب أييت بتحمل املسؤولية ابالرتباط بشريكة احلياة ولقد قلت انك

تشعر ابن شكل جسمك خطأ فهذا يدل على أن صورة الذات مهزوزة لديك ويف أمس احلاجة إىل

أن تشعر هبويتك املفقودة واليت مل تستطع إجيادها من خالل األصدقاء ،واألقارب نتيجة شعورك بعدم
ثقتك يف نفسك واليت فرضت عليك العزلة لذلك أقول لك ..واجه احلياة بشجاعة وحاول أن جتد

األصدقاء الذين يشعرونك ابلراحة والذين تراتح إليهم كلما واجهتهم أو جلست معهم ..كذلك
اذهب وزر األقارب بصحبة والدك أو أخوك أو والدتك وحاول أن تندمج معهم يف احلديث وال

تنسحب من اجتماعاهتم وأحاديثهم لعلك تشرتك معهم يف احلديث مرة بعد األخرى وتصبح عادة
أصيلة يف حياتك وتكتمل هويتك املفقودة وابلنسبة للناس املرموقّي عندما جتلس معهم ضع يف

اعتبارك أهنم انس عاديّي وال تضع يف ذهنك أنك مراقب ألن الشعور أبن الشخص مراقب من

اآلخرين سيفرض عليك أن تغري من حقيقتك وحقيقة كالمك ..بل كن عاداي وحتدث وكأنك تتحدث

مع العاديّي حىت ال هتتز ثقتك بذاتك وهللا يرعاك..

()281/20

اخلوف حييط يب
اجمليب د .أماين سعيدة

طبيبة نفسية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1426/03/29هـ

السؤال

كنت امرأة طبيعية ،أعيش مع زوجي وأوالدي ،وأحياانً أانم وحدي يف البيت وال أخاف ،لكن بعد أن
قتل اللصوص ابنة عمي صرت أشعر ابخلوف املستمر حىت يف ساعات النهار ،وحنن نعيش يف دولة

أوروبية ،وكل يوم نسمع اجلديد من احلوادث املزعجة ،حفظت سورة البقرة وسوراً أخرى ،لكنين ال
زلت أشعر ابخلوف الشديد ،وال أريد أن أكدر صفو زوجي ،لذلك هو ال يعلم مدى اخلوف الذي

أعيشه .فماذا أفعل؟.
اجلواب

أيتها األخت املسلمة :تذكري قول هللا -تعاىل -يف سورة البقرة" :ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع
ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه

راجعون" [البقرة ، ]156-155 :لعل ما مر بك مل يكن مفاجأة أو حدث جاء على غرة؛ ألن هللا

تعاىل أخربان بذلك مسبقاً يف سورة البقرة وسور عديدة ،لذلك فأنت تومهي نفسك أن هذا احلدث

كان صدمة كبرية ،على الرغم من أنه حيدث على صفحات اجلرائد يومياً ،وأبشكال وصور أبشع،

ولكن أشك أن تكوين قد خفت أو أتثرت من هذه األحداث ،غري أن احلدث الذي مررت به كان
إلحدى قريباتك ،وأان أخاطب فيك األم املسلمة القارئة للقرآن ،وأذكرك أبن كل إنسان ستكون
هنايته يف موعد حمدد ،وإن اختلفت أسباب املوت ،ولكن ما يدعوين ألن أتفاءل حلل هذه املشكلة

هو قدرتك على الصمود فرتة طويلة بعد هذا احلدث ،دون إاثرة خوف أو ذعر يف منزلك ،فإن هذا
مؤشر لقوة شخصيتك ،وقدرتك على التصدي هلذا اخلوف ،ولعلك تعلمّي أن صدمة اإلنسان عند

احلدث تكون أكرب منها بعد أن ميضي بعض الوقت ،وكل شيء يولد صغرياً مث يكرب إال املصيبة فهي
تولد كبرية مث تصغر ،وما أنت فيه ما هو إال منو طبيعي للخوف ،خاصة وأنت مل تشركي فيه أحداً،
ولكن هذا النمو وصل إىل ذروته ،واليت يليها احندار واخنفاض وتضاؤل له ابلتأكيد.

أنصحك أبال تسيطر عليك هذه املخاوف ،وال تستسلمي هلا ،ويكون ذلك مبحاولة تغيري الواقع أو

البيئة اليت تعيشّي فيها ،سواء بتغيري بعض عاداتك ،كأن تبدئي ابخلروج أو ممارسة بعض األنشطة

الرايضية أو االجتماعية ،كما أنصحك أن تتباديل هذه األفكار مع صديقة لك يف الغربة ،لعلها تكون
أقرب من هذه الكلمات املسطورة على الورقة؛ حىت تشعري ابملشاركة الوجدانية والتعاطف ،كما

تشعري ابحلجم الطبيعي للمشكلة اليت مترين هبا ،واليت قمت بتصحيحها لفرتة طويلة .أوصيك بذكر

هللا كثرياً ،والتدبر يف كونه ويف حكمته يف تنسيق جمرايت األحداث ،ولعل حكمته من هذا املوقف
الذي مترين به هو زايدة إميانك ابهلل ،وليس زعزعة هذا اإلميان.
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أعاين شدة اخلوف
اجمليب د .صاحل بن علي الغامدي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخلوف والرهاب

التاريخ 1425/2/14هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحه هللا.

مشكليت مشكله نفسية ،فقد تعاجلت على أيدي أطباء نفسيّي ،وشيوخ دين ،واآلن أان أعاين منذ
سبع سنوات من اخلوف واهللع الشديد ،أان أخاف من الغيوم والرايح ،وكل ما يتعلق بتغيري اجلو،

ومن كثرة اخلوف عند تغري اجلو أشعر بتخدير جبسمي وأمل يف معديت ،واستفراغ وإسهال ،واآلن

خترجت من اجلامعة وال أستطيع أن أخرج من البيت من شدة اخلوف ،وال أن أقدم على وظيفة أو أي
شيء يف حيايت ،توقفت ،وقد كنت يف اجلامعة أتغيب يف أايم تغيري اجلو ،وأشعر ابالكتئاب الشديد،

وال أعلم ماذا أفعل .أرجو املساعدة ،وأشكركم.
اجلواب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا.
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

القلق ميكن أن يكون استجابة طبيعية يف بعض املواقف ،واستجابة القلق ترتاوح يف مداها بّي البسيطة

أو الطبيعية اليت ميكن السيطرة عليها إىل اهللع واخلوف الشديد ،القلق قد يكون دافعاً لإلنسان

ومساعداً له على األداء اجليد إذا كان يف مستواه الطبيعي ،وقد يكون معيقاً إذا كان شديدا تصعب

السيطرة عليه.

والقلق يشتمل على ثالثة مكوانت هي ،املكون االنفعايل (مثل اخلوف) واملكون اجلسمي (مثل

االرتعاش ،جفاف الفم ،زايدة ضرابت القلب ،وآالم يف املعدة  ) ...واملكون العقلي (مثل األفكار

السالبة ،والتخيالت املرعبة)  ،وكل هذه ميكن أن تؤثر على سلوكنا ،مثل التوقف عن العمل ،أو

عدم اخلروج من البيت ،أو جتنب الناس ،أو عدم النوم أو عدم األكل وما شابه ذلك.

وابلنسبة حلالتك اي أختنا الكرمية فإن من املهم أوالً معرفة أننا قد نستجيب بدرجة طبيعية من القلق

أو اخلوف للتغري يف حالة اجلو ووجود غيوم أو رايح ،ويف حديث عائشة -رضى هللا عنها -ما معناه

أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان إذا اختلف اجلو يتغري وجهه ،ويدخل وخيرج خشية أن
حيدث مكروه انظر صحيح البخاري ( ، )3206وصحيح مسلم (. )899

ولكن قد نبالغ يف ذلك حىت يصبح مشكلة كما هو ابلنسبة لك ،مصدر اخلوف واهللع الذي مترين به
ليس التغري يف حالة اجلو وما حيدث من حولك ،مصدره تفكريك وما تقولينه لنفسك حول تلك

التغريات ،أنت تفسرين األشياء بشكل مأساوي ،تفسرين التغري يف حالة اجلو على أن خطراً ما سوف

حيدث ،وهبذا تضعّي نفسك يف دائرة من التوتر والقلق ،وفيما يلي بعض التوجيهات اليت ميكن أن
تساعدك:

 .1أكثري من الذكر والدعاء وخصوصاً عند تغري حالة اجلو ،فبذكر هللا تطمئن القلوب .2 .تعلمي

استبدال أفكارك السلبية أبفكار إجيابية وواقعية وفيها مرونة ،وضعي األمور يف نصاهبا الطبيعي ،واهلي
نفسك عن األفكار املأساوية أبشياء أخرى ،مثل ترديد بعض اآلايت واألدعية ،أو العد التنازيل،

واصريف انتباهك عن التغريات الداخلية اليت حتدث لك إىل األشياء اخلارجية من حولك (أشكاهلا،

ألواهنا ،أصواته) .

 .3ذكري نفسك أبن حالة اهللع اليت مترين هبا سوف تنتهي ،وأن ما مترين به ليس أكثر من تضخيم
ومبالغة للموقف والستجاابت اجلسم الطبيعية فيه.
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 .4ذكري نفسك أبن التغري يف اجلو ال حيدث دائماً ،وأن حاالت اجلو يف كثري من األحيان ليست

خطرية.

 .5تذكري املواقف السابقة املشاهبة واليت استطعت أن مترين هبا دون خطر حيدث.
 .6الحظي الناس من حولك وهم يتصرفون بشكل طبيعي يف مثل هذا املوقف دون أن حيدث هلم

شئ.

 .7تدريب على االسرتخاء والتنفس العميق .األعراض اجلسمية للخوف حتدث ألن نسبة األدرينالّي

تزداد يف اجلسم عن حدوث اخلوف وتؤثر على األعضاء مثل القلب واملعدة والعضالت ،ومترينات

االسرتخاء والتنفس ميكن أن تساعد يف السيطرة على هذه األعراض اجلسمية.

 .8واجهي املوقف تدرجييا ،ألن استجابة اخلوف أصبحت متعلمة يف هذا املوقف ،واملواجهة

التدرجيية تنقص من قدرة هذا املوقف على إحداث اخلوف ،وحّي تدركّي أنك تستطيعّي السيطرة

على النوبة إىل درجة ما ،وليس هناك خطر حيدث سوف تشعرين أبنك قادرة على مواجهة املوقف
مرة أخرى ،وإذا كنت قادرة قومي ببعض التمرينات الرايضية البسيطة ،ومترينات االسرتخاء قبل

خروجك من املنزل ،واصطحيب معك من تثقّي به وتراتحّي له كمصدر تشجيع ومساندة لك عند
خروجك من املنزل.

 .9وإذا استمرت املشكلة يف منعك من ممارسة حياتك الطبيعية فمن املهم مراجعة معاجل نفسي
للوصول إىل فهم أعمق للمشكلة وتعلم إسرتاتيجيات مناسبة للسيطرة عليها.
أسأل هللا أن يعينك وأن يبعث يف نفسك األمن والطمأنينة.
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مس؟
يالزمين هذا الشعور عند التالوة ،فهل يب ٌّ
اجمليب هاشم األهدل

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1427/05/15هـ
السؤال
بسم هللا الرمحن الرحيم

لدي مشكله يف قراءة القرآن وهي أنين بعد القراءة بوقت قليل أشعر بتعب وإرهاق وعندما أتوقف

للحظات أهدأ مث أستمر .قال يل بعض األصدقاء أن يب مساً من الشيطان .علماً أنين من املواظبّي

على الصالة وأستمع إىل القرآن لساعات دون أن أحس بضيق بل العكس أجد فيه الراحة واخلشوع

وبعض األحيان أبكي عند مساع بعض اآلايت .وأان من املواظبّي على األذكار الصباحية واملسائية.
وقد حرمت على نفسي مساع األغاين منذ زمن ،ولكن سؤايل هو هل صحيح أن يب مساً من

الشيطان؟ وملاذا أتعب من قراءة القرآن؟ وما هي نصيحتكم وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

األخ الفاضل سالم حفظك هللا ورعاك.

اعلم رمحك هللا أن اإلصابة أبي مرض ما ال تثبت إال بظهور األعراض املصاحبة له فتجد الطبيب

أحياانً ُجيري الكثري من الفحوصات على املريض حىت يتيقن نوع املرض ودرجته كذلك ،ولكين

أوصيك أخي احلبيب أبمور -1 :إن ما تشعر به ال يزال ابلنسبة لك ظناً وليس يقيناً فإن اإلنسان إذا

بذل جمهوداً فيه قراءة أي كتاب يشعر ابإلجهاد والتعب ،فالظن هذا البد له من وسائل حىت تتبّي
صحته من بطالنه.

 -2يف بعض األحيان قد يستسلم اإلنسان للوساوس ويشعر نفسه قهراً أبنه مريض خاصةً إذا كان

من حوله يشعرونه بذلك أيضاً.
ذكرت لك سابقاً فإن هناك مظاهر ودالئل تدل على وجود املس يف اإلنسان .لذلك احرص
 -3كما
ُ
على استشارة أحد القراء املوثوقّي وصف له حالتك ابلتفصيل حىت يفيدك واحذر من بعض اجلهلة
الذين ميارسون الرقية على غري علم وهدى.

 -4أوصيك أخي بعدم االستسالم هلذا الوهم ولتعلم كذلك أن املس درجات فأنت تقول أنك تقرأ
األذكار وختشع عند مساع اآلايت فلو فرضنا أن بك مساً فهو ضعيف جداً حسبما ذكرت من

حالك.

 -5هناك شريط رائع للشيخ عبد الرمحن العايد بعنوان (الرقية الشرعية) سيفيدك كثرياً .آمل أن
تسمعه .وفقك هللا لكل خري.
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يئست من صالحي!
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1426/07/16هـ
السؤال

أان شاب اهتديت منذ سنة ونصف ،ولكن احلال مل يستمر ،فبدأت منذ ثالثة أشهر أقصر يف بعض
اجلوانب ،حىت جاءتين قناعة أبين ال أصلح لاللتزام ،وأنه ال رجاء من صالحي ،ولكين عازم خالل

هذه اإلجازة الصيفية على الذهاب إىل أحد املراكز حلفظ القرآن ،ولكن  -لألسف  -أشعر أحياان

أن ما سأقوم به رايء ،وأين أريد من حفظ القرآن أن أنشط ذاكريت وأقويها وأنه ليس هلل ،أرجو منكم
أن توضحوا يل كيف أطرد الوساوس اليت تشعرين أبن ما أقوم به رايء؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد.
فاهلداية إىل اخلري واالستقامة على الصالح فضل من هللا يستحق الشكر ،ال سيما يف هذا الزمن
الذي كثرت فيه املغرايت وامللهيات ووسائل الشر .والقابض على دينه كالقابض على اجلمر ،فأسأل

هللا أن يدمي عليك اهلداية ومين عليك ابلثبات على االستقامة ،وإن من دالئل توفيق هللا لك -اآلن-

أنك تشعر هبذا الشعور ،وهو خوفك من نقصان مستوى الطاعة.

أما شعورك الذي  -ولألسف  -حتول إىل قناعة أبنك ال تصلح لالستقامة فهو شعور خاطئ ،وتفكري
أعوج .واعلم أن النفوس ختتلف من حيث ارتياحها للعمل الصاحل ،فأحياانً تكون نشيطة جداً وراغبة
فيه ومقبلة عليه ،وأحياانً أخرى جتد النفس ملالً وكسالً ،فيقل اهتمامها وتضعف يف صلتها ابهلل،

لكن هذا الضعف ال يدوم ،فإن مؤثرات احلياة متغرية ،وقد قال أحد السلف( :إن للنفوس إقباالً
وأدابراً فإذا هي أقبلت (يعين رغبت يف اخلري) فألزموها ابلطاعة ،وإن هي أدبرت فاحجزوها عن
املعصية.

وأنت كغريك ستجد نفسك مرة مراتحاً للطاعة وحتب املزيد منها ،مث جتد كسالً أحياانً أخرى .فال

تيأس ،ودع القناعة اليت تدعيها أبنك ال تصلح لالستقامة ،فهذا تثبيط من النفس األمارة ابلسوء،

وتشجيع من الشيطان احلريص على ضاللك ،لكن اعقد العزم الصادق على غلبة اهلوى والنفس،
واستعن ابهلل وواظب على ما تستطيع من نوافل ،وال تتأخر أو تقصر يف واجبات أوجبها هللا ،والذي

أنصحك به اآلن -حىت ال تغلبك نفسك ،وال يسيطر عليك هذا الوسواس فيوحي لك أبنك ال

تصلح للصالح -أن تبحث عن صحبة صاحلة وحلقة حتفيظ ولو كانت بعيدة عن بيتك ،وتكثر من

تالوة القرآن ،وتبكر يف اجمليء إىل املسجد ،وتكثر من الدعاء وأنت ساجد أبن يثبتك هللا على احلق،
ويعينك على نفسك والشيطان ،وأكثر من قول( :اي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)  ،قل
هذا الدعاء يف السجود وقبل السالم.

أما قولك أبن حرصك على حفظ القرآن يوحي لك الشعور أبنه ليس هلل ،فهذا ليس صحيحاً ،بل
ادخل بعزمية ونية صادقة ،وال هتمك هذه الوساوس واخلياالت.
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الوسواس القهري وال يزال السؤال مستمرا!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1423-2-25
السؤال

السؤال األول:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أاثبكم هللا على جهودكم ..وسؤايل حول الوساوس اليت تنتابين

كثرياً ..حول نفسي ..وطهاريت ..ورمبا ديين ..أكرر العمل الواحد عشرات املرات !!..أعيش يف كربة
عظيمة ..وادرك معاانيت وأسباهبا ولكين غري قادر على اختاذ أي قرار ..فهل ما أعاين منه هو

الوسواس ..أم هو مقدمة للجنون وفقدان السيطرة على النفس..؟ وما هي حقيقة الوسواس وأسبابه

وعالجه ..وفقكم هللا.
السؤال الثاين:
أخي الكرمي ..أشكركم على هذا املوقع واسأل هللا أن يبارك يف جهودكم ويثيبكم ..وأرجو املعذرة

على سؤايل وموضوعي -:كما آمل منكم أن تنصحوين ..ومشكليت أنين أعاين منذ مخسة عشر عاماً
من تقطري البول ..وكان معه الوسواس القهري ..الذي زاد معاانيت بدرجة كبرية وزاد مع الوقت..
فعندما أذهب إىل دورة املياه أجلس ابلساعات ..وابلل نفسي ابملاء كثرياً مما أوجد لدي التهاابً
موضعياً اضطررت معه أحياانً ألن أتبول  -أعزكم هللا  -وال أغتسل ..إال للصالة!! ( ....تفاصيل

كثرية) واآلن ومع مرور الوقت أصبح عندي إحساس أن كثري من األشياء جنسة ..وسؤايل هل أغسل

األشياء اليت ملستها أو جلست عليها أو أمسكتها ..علماَ ًُ أين كثرياً ما اغسل يدي بعد ملسي هلا

وأغري مالبسي ..أم أنه ال شيء هبا؟ مع العلم أنين إذا اضطررت لغسلها فسأغسل كل أاثث البيت
ولوازمه وغرفة ..والوسواس لدي شديد ..وقد ذهبت للعديد من املشائخ ومل أجد ما يشفي غليلي..

أفيدوين مأجورين.

السؤال الثالث-:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أخيت يف العشرين من عمرها وتعاين كثرياً من الوسواس ..حىت أهنا

تعيش وضعاً ال ميكن احتماله ..إذا ذهبت للوضوء جلست وقتاً طويالً ..وإذا أرادت الصالة عجزت

عن التكبري وترددت كثرياً فيه ..حيث تذكر أنه يعرض هلا ساعتها ألف عارض وتنتاهبا أفكار غريبة
حول صالهتا ووضوئها ودينها  ...اخل وتغسل يديها عشرات املرات بعد أي عمل ..وقد ذكر لنا
بعض من سألناهم أن هذا نوع من الوساوس ..وبعضهم قال :انه نوع من تلبيس الشياطّي وأهنا

((مسكونة يف اجلن)) وقال غريهم كالماً كثرياً ..فما هي مشكلة أخيت ..وهل هلا عالج ..وجزاكم هللا

كل خري.
اجلواب

اخويت الكرام ..أشكر لكم ثقتكم واسأل هللا تعاىل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد ..كما اسأله

شفاء ال يغادر سقما ..عاجالً غري آجل ..ومجيع
تعاىل مبنه وكرمه وجوده واحسانه أن ينزل عليكم ً

مرضى املسلمّي إنه ويل ذلك والقادر عليه-:

أما عن استشارتكم ..فقد مجعتها لتشابه موضوعها وحيثياهتا إىل حد كبري ..وتعليقي عليها من
وجوه-:
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أوالً :جيمع بّي كل هذه االستشارات أن أصحاهبا يعانون من ((الوسواس القهري)) أعاذان هللا مجيعاً
منه وشفا كل مبتلى ..أما التفاصيل األخرى حول االلتهاابت املوضعية وغريها فهي أعراض لن تعدم
العالج املوضعي املناسب..وهو متوفر وهلل احلمد ..ولكن األهم هنا السبب الرئيسي لكل ذلك وهو
الوسواس القهري !..فما هو الوسواس القهري..؟ !

اثنياً :يعرف الوسواس أبنه أفكار وخواطر وهتيئوات تتواىل وتتكرر على ذهن اإلنسان رغماً عنه!!..

مع علمه ويقينه أبهنا أفكار سخيفة وغري منطقية ..إال أهنا تستمر لديه ..وتسبب له االنزعاج الكبري

واألمل واإلحراج!!

اثلثاً :ميكننا بشكل عام تقسيم الوسواس القهري ..إىل نوعّي:

•النوع األول :األفكار الو سواسية القهرية ..وهي األفكار اليت تتكرر على ذهن املصاب ..وال
يستطيع دفعها رغم غرابتها أحياانً..ومع ذلك فإهنا تفرض نفسها عليه وعلى تفكريه رغماً عنه..

ودون إرادته !!..وترتبط كثريا أبمور اإلميان أو االعتقاد أو اخللق ..وكثري من املسلمات البديهية ..يف

حياة املرء ..وغريها..

•النوع الثاين :األعمال الو سواسية القهرية.

حيث يشعر املصاب برغبة ملحة للقيام ببعض األعمال أو اللزمات السخيفة أحياانً وغري املنطقية..

بل ويكررها بشكل غريب ..ورمبا شعر ابلرغبة امللحة يف تكرار أعمال يكفيه منها إجراءها أول مرة..
كتكرار غسل اليدين أو الوجه أو الوضوء أو إغالق األبواب والتأكد منه أكثر من مرة ....اخل

وغريها الكثري ..وتتباين الدرجة بّي املصابّي بذلك بّي مقل ومكثر إال أن اجلدير ذكره هنا ..هو أن
هذا األمر إن مل يعاجل ويوقف عند حد معّي ..فإنه يزداد مع الوقت شيئاً فشيئاً !..والغريب هنا ..أنه
يف كال النوعّي يكون املريض على إدراك ابلوسواس ..ويعرف أن هذه األفكار واألعمال سخيفة ورمبا

مضحكة وغري معقولة ..ولذلك فإنه قد حياول دفعها ومقاومتها ولكن دون جدوى ..وهذه احملاولة
املتكررة والفشل فيها ..تسبب للمريض توتراً شديداً يبقى معه حىت بعد قيامه أبعماله وتصرفاته

املعتادة.
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رابعاً :ختتلف هذه األعمال الو سواسية من مريض إىل آخر ..وأتخذ أشكاالً عدة ..إال أن أكثرها

انتشاراً هو ((وسواس التلوث)) حيث يشعر املصاب أبنه قد تلوث بشيء ما من أوساخ وجراثيم

ورمبا بنجاسة ..ولذلك فإننا نراه يغسل ..ويغسل ..ويكرر ذلك كثرياً ..حىت لرمبا أصيب حبالة من

التهاابت اجللد !!..وقد يسيطر على املريض هوس النظافة للمنزل أو للمتعلقات األخرى ..فرتاه ال

يهدأ حىت يبدأ بتنظيفها وترتيبها ..وال يكاد ينتهي ..حىت يبدأ من جديد !!..وهكذا  ...وقد تكون
الوساوس القهرية مرتبطة ابحلاجة لألمن ..واخلوف من اجملهول ..بشكل يتعدى املألوف ..فرتى
املصاب يكرر قفل األبواب والنوافذ ..ويتأكد من ذلك مرات ومرات يف الليلة الواحدة ..وينظر

ملصادر الكهرابء أو الغاز أو غريها ..ويعيد النظر عشرات املرات ..بشكل مزعج له وملن معه وقد
يكون الوسواس القهري مرتبط ابألفكار ..ورمبا كانت ذات طابع ديين أو فلسفي ..حبيث يتجاوز

فيها كل حدود املعقول واملقبول إىل أفكار غريبة ومتناقضة أحياانً ..ورمبا شكك املريض إبميانه

ومعتقداته وأخالقه ..ورمبا جتاوز ذلك بكثري!! وقد يصاب املريض نتيجة ذلك التناقض بّي واقعه
وسلوكه االجتماعي املعتاد ..وبّي تلك األفكار والتصرفات الغريبة ..ابحلزن واالكتئاب واألمل

واملعاانة!!

خامساً :تبدأ هذه األفكار والوساوس القهرية  -عادة  -بشكل بطيء وخفي ..حىت حتتسب ضمن

خصائص الشخصية ..ولذلك فقد ال يشعر املريض أبن لديه مشكلة أو مرض ..ومع الوقت تزداد..

وتشتد األعراض ..ويدرك املريض أبنه حيتاج فعالً إىل املساعدة ..وقد يدرك ذلك ولكنه خيفي هذا
األمر لفرتة طويلة حىت يصل األمر إىل درجة كبرية ال تطاق ..فيطلب املساعدة يف وقت تكون

املشكلة قد تعقدت!!..

سادساً :أما عن أسباب هذا املرض أعاذان هللا مجيعاً منه ..وشفا مرضاان ومرضى املسلمّي .. ..فإنه
ال يعلم سبب حمدد هلذا املرض وإن كان يبدوا أن القلق يلعب دوراً رئيساً يف ذلك ..وكذلك بعض

األزمات والصعوابت احلياتية ..وهناك بعض الدراسات اليت ترجع األمر إىل أسباب عضوية خمتلفة إال
أن املتفق عليه أن للعوامل النفسية دوراً كبرياً يف ذلك..

سابعا :البد من التفريق هنا بّي الوسواس القهري كمرض نفسي له عالجه السلوكي والدوائي

املعروف ..وبّي الوساوس الشيطانية اليت قد تزول مع قراءة األوراد واالستعاذة من الشيطان الرجيم،

وجماهدة النفس ،حيث خيلط بينهما البعض!!!..

اثمنا :قد ال يفيد بشكل جذري يف النوع األول أن يطلب من املريض أن يعاجل نفسه ويتمالك نفسه
ويبعد هذه األفكار عن خميلته فقط ..رغم األمهية الكبرية هلذه اخلطوة كجزء أساسي من العالج..

ابإلضافة إىل العالج السلوكي حيث يقوم الطبيب املعاجل ابلتعاون مع املريض يف حتديد األفكار

واألفعال القهرية اليت يعاين منها املصاب مث يقوم الطبيب بوضع خطة العالج ..حسب مقتضى احلال
ومن الطرق املستخدمة يف ذلك..
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•وضع املصاب يف جو يشعر فيه ابحلاجة الشديدة إىل تكرار غسل اليدين مثالً ..ولكنه مينعه من

ذلك ..أو يشغله أبمر آخر يطلب منه القيام به ..وال شك أن املنع سيزيد من قلق املصاب ..ولكنه
بعد فرتة من الوقت ..وبعد تكرار هذا األمر أبكثر من جلسة يشعر املصاب بنوع من االرتياح

واالطمئنان..ويتأكد أن عدم غسل اليدين مل ينتج عنه أي مشكلة أو كارثة!!!

•ومن الطرق اليت تستعمل يف العالج أحياانً ..ما يسمى بـ ((املعاجلة املتناقضة)) حيث يطلب من

املريض أن حيضر أفكاره القهرية ويكررها يف ذهنه بدل أن يطلب منه إبعادها ومقاومتها ..ومع تكراره

هلا واسرتساله معها تتقلص هذه األفكار يف ذهنه شيئاً فشيئاً!!..
• ومن الطرق املفيدة أحياانً أن يطلب من املصاب أن يبحث عن بعض األعمال املفيدة ليمأل هبا

وقت فراغه بدل االنشغال يف األعمال والوساوس القهرية ..وقد تفيد أحياانً بعض األدوية اخلاصة..
وكذلك بعض التوجيهات اخلاصة أبسرة املصاب ..حول الطريقة املثلى للتعامل معه ..وإعانته على
مواجهة مشكلته!

اتسعا :قبل هذا وبعده ..صدق االلتجاء إىل هللا ابلدعاء وقراءة القرآن واألوراد اليومية ..واالستعاذة
من كيد الشيطان ومهزه وملزه (إن كيد الشيطان كان ضعيفا) .

وفقكم هللا وشفاكم ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاكم..
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والديت تعاين من كره شديد لألكل
اجمليب د .حممد احلامد
استشاري الطب النفسي مبستشفى خبش جبده.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1422/11/3
السؤال

والديت تعاين من كره شديد لألكل ،وذلك ألسباب غريبة منها أهنا رأت طفال أيكل بطريقة خاطئة..
أو إهنا تعتقد أهنا مل تغسل يديها جيدا ،أو ألهنا عملت على تنظيف احلوش فهي حتس بقشعريرة يف

جلدها حىت تغتسل جيدا !!..فما سبب ذلك..؟!
اجلواب

يبدو أن السؤال غري واضح وحباجة إىل تفاصيل أكثر ولكن مما ورد يف السؤال يبدو أن والدتك قد

تعاىن من مرض (الوسواس القهري) والذي من أعراضه وجود أفكار أو سلوكيات متكررة تفرض

نفسها بقوة على املريض .ويعلم املريض جي ًدا أن هذه الفكرة أو السلوك سخيف ولكنه ال يستطيع

مقاومته ومثال على ذلك أن تتكون لدى املريض فكرة متكررة تفرض نفسها عليه أبنه لو المس أي
أحد أو أي شيء قد يتسخ ومتتلئ يداه ابجلراثيم وامليكروابت (وهذا هو الوسواس) ورغم علم
املريض بسخف هذه الفكرة وعدم صحتها إال انه ال يستطيع مقاومتها وحيس بتوتر شديد لذلك وال

يزول ذلك التوتر حىت يقوم املريض بفعل (قهري) بغسل يديه كلما المس شخصاً أو أي جسم آخر
ملرات عديدة ومتكررة حىت تصاب يديه بتسلخات شديدة من جراء ذلك الفعل وقد يستخدم هلذا

الغرض العديد والعديد من مواد التنظيف والتعقيم واملواد املطهرة ويصيب الوسواس القهري العديد

من الناس ذكوراً أو إاناثً على حد سواء وخيلط كثري من الناس بّي الوسواس القهري كمرض نفسي

معروف وله عالج ووسوسة الشيطان اليت قد تزول ابالستعاذة ابهلل من الشيطان إذ ثبت علمياً أن
الوسواس القهري له خلفية عضوية على مستوى النواقل العصبية يف املخ كما أنه ينتقل وراثياً وال

أعتقد أن وسوسة الشيطان تنتقل وراثياً (وهللا أعلم) كما أثبتت األدوية العديدة املستخدمة يف عالج
هذا املرض جناحاً كبرياً مما يؤكد كونه مرضاً نفسياً له مسبباته العضوية وليس جمرد وسوسة من

الشيطان وأود أن أذكر هنا أبن األدوية اليت تستخدم يف عالج هذا املرض شديدة الفاعلية وال
تسبب أي نوع من اإلدمان وإبمكان املريض االستغناء عن الدواء بعد زوال األعراض بفرتة معينة

حيددها الطبيب املختص حسب احلالة.

كما أن هلذا املرض عالجاً سلوكياً قد يستخدم يف نفس الوقت مع العالج الدوائي وهذا يعطي نتائج

أفضل يف حالة استخدام االثنّي معاً إذا دعت احلاجة لذلك.

أرجو أن أكون قد أجبت عن استفسارك اي أخ عبد هللا ،ويف حالة الرغبة يف معرفة تفاصيل أكثر ال

ترتدد يف طرح ما تريد من أسئلة.
مع متنيايت للجميع ابلصحة والعافية
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مشكلة نفسية..؟ أم وسواس؟!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1422/5/9

السؤال

أان عندي مشكلة أعتقد أهنا نفسية وهذا األكيد ألين حاولت كثرياً أن أتغلب عليها ومل أفلح وهي

أنين عندما اقفل علي الغرفة ال أستطيع أن أجلس فيها أو أانم إال إذا أتكدت أن الدواليب ال يوجد

فيها أحد خمتبئاً وأن الباب مقفل جيداً حيث أنين أأتكد من ذلك عدة مرات .وأحياانً أحاول أن أانم
فال أستطيع إال إذا تتبعت هذا الوتّي القاتل يعين ختيل أنين أفعل ذلك مرتّي يومياً عند الظهر وعند

الليل أي يف كل وقت نوم ،طبعاً أان أعرف ما أسباب هذا الوسواس أو القلق من وجود أحد لكن

الذي ال أعرفه هو كيف أختلص من ذلك وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أوالً :رائع منك هذا التحليل ملشكلتك ..وهذا يدل على نضج كايف لتتفهمي مشكلتك ..وكيف
ميكنك التخلص منها..

اثنياً :صدقيين ال أحد ميلك القدرة على مساعدتك إال نفسك !!..مبعىن أنك تدركّي اآلن أن ال

أساس أو ضرورة ملثل ذلك ..فلماذا تفعلينه إذاً!..؟
اثلثاً :ذلك الشيطان  -أخيت الكرمية  -يريد أن يفسد عليك دينك ودنياك ..فاستعيذي ابهلل قائمة

وقاعدة من نزغات الشيطان ومهزه وملزه وتلبيسه وتوهيمه ..واستعيين ابهلل سبحانه على هذا األمر إنه

نعم املوىل ونعم النصري.

رابعاً :أتكدي أنك إذا مل توقفي هذا األمر عند هذا احلد ..وتتخلصي منه ..فلن يقف الشيطان

أعاذان هللا وإايك منه عند أي حد ..بل سيظل يلبس عليك ..وخييل إليك حىت يردك عن دينك إن

استطاع ..فاحذري  -أخيت الكرمية  -كل احلذر ..وال تستجييب لنداءه ..ومبجرد أن جتدي رغبة يف

فتح الدواليب ..للتأكد منها فوراً اذكري هللا ..واستعيذي من الشيطان ..واشرعي بقراءة آية

الكرسي واملعوذات ..وال تلتفيت لذلك النداء الذي يلح عليك ابلتأكد منها وفتحها لالطمئنان

فقط ..ألنه شيئاً فشيئاً سيستدرجك إىل أمور أخرى ..ولن يقف  -كما اسفلت  -عند حد.

خامساً :كوين واثقة أ ،ك ستتغلبّي على ذلك ..واعملي من واقع هذه الثقة ..وأان واثق أنك إبذن هللا
ستتغلبّي عليه ..وفقك هللا ومحاك من كل سوء وأعاذان وإايك من نزغت الشيطان وتوهيمه وتلبيسه

إنه ويل ذلك والقادر عليه ..قال تعاىل[ :وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل انه هو السميع

العليم *

إنه ليس له سلطان على الذين اتقوا وعلى رهبم يتوكلون] .
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ذلك اهلاجس الشيطاين
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1422/5/8

السؤال

اكتب لكم معاانيت ..لعلي أحد لديكم احلل ..أان فتاة انطوائية إىل درجة كبرية !!..ولعل للظروف
األسرية اليت مررت هبا ((نوع من التفكك األسرى)) دور يف ذلك ..إال أنين ـ وبفضل هللا ـ حفظت

ديين ..ومحيت نفسي وجتنبت املعاصي بقدر املستطاع..

ومع مرور األايم ..وكثرة الضغوط ..نشأت يف داخلي وساوس ..كنت يف البداية أجتاهلها ..إال أهنا
زادت فأرقتين ـ خاصة يف أمور ديين ـ ويعلم هللا أين بذلت كل ما أستطيع حملاربتها ..وجربت كل

الطرق الشرعية خوفاً على عقيديت ..ولكن دون جدوى.

اآلن يزداد األمر سوءاً ..فلقد تدهورت حاليت ..اشعر أحياان إنين منافقة ..اظهر غري ما أبطن ..وأأتمل

لذلك كثرياً!! ومهما كتبت عن معاانيت ..فلن يصلكم إال جزءاً منها ..أفيدوين جزاكم هللا خرياً فلقد

بلغ يب األمل واملعاانة حداً كبرياً حىت أين متنيت املوت ..فهل هذا بسبب الوحدة ..أم اخلوف من هللا..

أم هي وساوس قهرية .أم ماذا؟!!!
اجلواب

أخيت الكرمية ..اشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً
احلق حقاً َُ ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل إنه ويل ذلك

والقادر عليه.

قرأت استشارتك ..واستشعرت معاانتك ..فأعانك هللا ..ومحاك من نزغات الشيطان وتوهيمه

وتلبيسه وتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :احلمد هلل الذي محاك من السوء واالحنراف واملعاصي وحفظ لك دينك الذي هو عصمة

أمرك ..وهذا يدل على أن هللا هو احلافظ ..وأننا مىت التجأان إليه أعاننا ومحاان ووقاان ..مهما كانت

الظروف اليت حتيط بنا ..فله احلمد وعليه التكالن..

اثنياً :يظهر يل  -وهللا أعلم  -من أسلوبك وعرضك لواقعك مدى ما تتمتعّي به من عقل راجح

وإميان راسخ ويقّي أبن هللا تعاىل قادر على كل شيء ..ولذلك فإنين متفائل إبذن هللا إىل حد كبري

أبنك قادرة على مواجهة مشكلتك واالنتصار عليها بعون هللا وتوفيقه ..فاجلئي إليه بصدق ..واكثري
من الدعاء ..وحتري مواطن اإلجابة ..كأدابر الصلوات ويف السجود ..ويف آخر الليل ..وآخر ساعة
من يوم اجلمعة ..وثقي أبنه  -تعاىل  -قريب جميب جييب دعوة املضطر إذا دعاة ويكشف السوء.
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اثلثاً :ما جتدينه هو جزء من كيد الشيطان وتلبيسه فإنه  -لعنه هللا  -إذا فشل يف الدخول على املرء

عن طريق املعصية ..دخله عن طريق الطاعة ..ملبساً عليه ومشككاً فيه ..وال يزال به حىت يرده عن
دينه إن استطاع ..فاستعيذي ابهلل من كيده ومهزه وملزه ..وتوهيمه وتلبيسه [إن كيد الشيطان كان

ضعيفا] وإذا حدثتك نفسك أبمر جتدينه يف أحد العبادات ..إما إلعادته أو لتأكيده ..فتجاهليها وال
تنفذي ذلك األمر ..واستعيذي ابهلل من الشيطان الرجيم [فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من

الشيطان الرجيم * إن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون] وقد جتدين صعوبة يف

البداية ..ولكن مع اإلصرار والدعاء ..وصدق االلتجاء إىل هللا ..سيخف األمر كثرياً ..إبذن هللا..
رابعاً :ال تيئسي  -أخيت الكرمية  -من روح هللا ورمحته واحذري ذلك اهلاجس الشيطاين أبنك
[تعملّي اخلري يف الظاهر والباطن ال يعلمه إال هللا وأنك منافقة!!!] حاشا هلل ..ذاك وريب كيد

الشيطان ليؤثر عليك !!!..استمري بطاعتك ..واحسين الظن بربك ..وتذكري اآلخرة ..وال تنسي
نصيبك من الدنيا ..وحاويل  -فعالً  -أن خترجي من أحزانك فرمحة هللا واسعة ..وشاركي يف بعض

املناسبات وبعض احلوارات ..وأخرجي من دائرتك الذاتية الضيقة ..إىل دوائر أخرى أكثر اتساعاً
وأقرئي يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وسرية الصحابة والصحابيات ..فذاك يدعم عزة اإلميان يف
قلبك ..ويعينك على نفسك..
خامساً :ال أستطيع اجلزم بسبب ذلك ..وإن كنت أتوقع أنه رمبا يكون خوف من هللا والدار اآلخرة
وهذه بفضل هللا ..طريقها معروف فمن استعد له وعمل ملا بعد املوت ..فلم اخلوف ..وعالم

احلزن.؟!!! إن ذلك هو ما يدفع الشيطان للغيض وحماولة التأثري عليك هبذه األفكار ..ولكين

استنتج من أسلوبك وطريقتك يف العرض أنك إبذن هللا أقوى من كيده ..فاستعيذي ابهلل قائمة

وقاعدة منه ..واستبعدي فكرة أهنا وساوس قهرية ..ألنك قادرة إبذن هللا على جتاوزها مهما كانت.
سادساً :أقرتح عليك ..وضع برانمج أسري ((واقعي)) للتأثري على قريباتك وزميالتك ..عن طريق

بعض املسابقات وتوزيع املطوايت ..وتوسعي هبذا النشاط شيئاً فشيئاً حسب الوقت واجلهد املتاح..
وال تستعجلي النتائج أو حتزين لعدم التجاوب ..بل استمري ..فلعل هللا أن يهدي بك رجال واحداً

يكون خري لك من محر النعم!!.

وأخرياً ..اسأل هللا تعاىل أن حيفظك من كل سوء وأن يصلحك ويصلح بك ويهديك ويهدك بك..
وأن يعيذان وإايك ومجيع املسلمّي من نزغات الشيطان وتوهيمه وتلبسه ..وفقك هللا وسدد على

طريق اخلري واحلق خطاك..
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أدعية الوسواس والقلق
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1426/07/05هـ

السؤال

ما هو الذكر املناسب -غري القرآن -يف حال كثرة القلق والوسواس واخلوف؟ ودعواتكم أن ِّ
يفرج هللا

عنا كرب الدنيا .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،وبعد:

فقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول عند الكرب" :ال إله إال هللا العظيم احلليم ،ال إله إال

رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي" .صحيح
هللا رب العرش العظيم ،ال إله إال هللا ُّ

البخاري ( ، )6346وصحيح مسلم ( ، )2730ومثل دعاء ذي النون" :ال إله إال أنت سبحانك

إين كنت من الظاملّي" مل يدع هبا مسلم يف شيء قط إال استجاب هللا له" ،أخرجه الرتمذي ()3505

.

ومن دعاء النيب -صلى هللا عليه وسلم" -اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عّي ،أصلح
يل شأين كله ال إله إال أنت" أخرجه أبو داود ( ، )5090وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ما
يف
قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إين عبدك وابن عبدك ،وابن أمتك انصييت بيدك ،ماض ّ
يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته
حكمك ،عدل ّ

أحداً من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري

وجالء حزين وذهاب مهي ،إال أذهب هللا -عز وجل -مهه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحاً ًُ" ،أخرجه

أمحد (. )1091

وقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-من لزم االستغفار جعل هللا له من كل ضيق خمرجاً ،ومن كل

هم فرجاً ،ورزقه من حيث ال حيتسب" .أخرجه أبو داود ( ، )1518وتقول :حسبنا هللا ونعم الوكيل،
وقراءة آية الكرسي قبل النوم واملعوذتّي ،وآخر سورة البقرة ،اللهم فرج مهه ونفث كربه ،ويسر أمره،

واشرح صدره لطاعتك ،وحبك وجودك ورجائك ،اللهم ارحم اجلسم العليل ،والقلب الغافل ،والعبد
املسكّي ،والنفس الضعيفة ،اللهم ِّ
هون علينا من فضلك وشفائك وجودك.

()295/20

ينتابين وساوس خطرية
اجمليب د .سلمان بن فهد العودة

املشرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس
التاريخ 1423-10-13

السؤال

فضيلة الشيخ ،أان فتاة مستقيمة  -واحلمد هلل  -ومنذ أكثر من عامّي بدأ ينهار هذا الصرح اجلميل

الذي أشيده بقليب وروحي وإمياانً ابهلل وطلباً لآلخرة ،وفجأة وبدون مقدمات بدأت أعاين من وسواس

يالزمين ليالً وهناراً ،وجيعل الدنيا سوداء بعيين فال أحس مبباهج احلياة ،ومفاد هذا الوسواس :أن مجيع
ما لدي من أوالد ونعمة أشعر أهنا ليست من هللا ،بل مين أان ومن تعيب ،وال يقف عند هذا احلد ،بل

تطاول ووصل إىل مسبة ذات هللا ،والتهجم عليه  -تعاىل هللا علواً كبرياً سبحانه وتعاىل  -وكان هذا

الشيطان اللعّي أيتيين بشكل متصل ومتكرر يومياً ،وهذا ما جعلين أتعذب كثرياً وتتغري حيايت،

وتنقلب رأساً على عقب ،كما حلق األذى أيضاً ببييت وزوجي ،فقد تغريت عليه كثرياً ،وقد حاولت
طلب العالج عن طريق القراءة وكذلك الطب النفسي ووجدت حتسناً وهلل احلمد.

هل يؤاخذين ريب على ما ينتابين من وسواس لعينة ليست مبحض إراديت؟ وهللا أعلم مبا يف صدري.
اجلواب

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ما شرحته من حالك ،واألوهام اليت تنتابك ،هو كما شرح لك األطباء داخل يف الوسواس القهري،
فال يضريك هذا وال يؤاخذك هللا عليه ،ألنه خارج عن إرادتك ،وقد قال هللا تعاىل( -:الَ يُ َكلِّ ُ
ف هللاُ
ف هللاُ نَـ ْفساً إِاله ماَ آاتَهاَ) اآلية[ ،الطالق ]7
نَـ ْفساً إِاله ُو ْس َع َها) اآلية [البقرة ]286 :وقال( :الَ يُ َكلِّ ُ
استَطَ ْعتُ ْم) اآلية [التغابن ]16 :وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -كما يف احلديث
وقال( :فَاتهـ ُقوا َاَّلل َما ْ
الذي رواه الشيخان عن أيب هريرة ":إن هللا جتاوز ألميت عما ح ّدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تكلم "،
أخرجه البخاري ( ، )6664ومسلم ( . )127وهذا يف احلاالت العادية ،فكيف ابملبتلى ابلوسواس
الذي قد توسوس له نفسه أنه تكلم أو عمل فيدخل يف متاهة ال قرار هلا.
فعليك أوالً :ابالستمرار فيما أنت عليه من القراءة ،واألذكار ،واألوراد ،والصلوات ،واألدعية وحنوها
من األسباب الشرعية اليت حتصن اإلنسان من الشيطان ،وتعينه على مقاومة األمراض النفسية.

وعليك اثنياً :مبتابعة العالجات النافعة اليت يصرفها لك األطباء املوثقون ،خصوصاً ما جتدين له أثراً
يف حالتك.
وعليك اثلثاً :ابحلرص على االهنماك واالنشغال ابألعمال املختلفة ،اليت تستنزف طاقتك وتستفرغ
جهدك ،سواء كان ذلك يف عمل املنزل أو الوظيفة  -إن كانت  -أو غري ذلك.
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وأوصيك ابلعناية أبن تعيشي حياتك كأحسن ما تكون ،عناية مبلبسك ،وتبعالً لزوجك ،واهتمامك
أبطفالك ،وأن تعتربي هذا قربة وزلفى إىل هللا  -تعاىل  -وستجدين لذلك أثراً طيباً .كما أوصيك

ابملشاركة يف اجملالس الطيبة ،من حلق العلم والذكر ،واجللسات اخلريية ،واملراكز ،واملنتدايت النافعة،

ومثلها جتمعات األقارب ،واجلريان ،واألصدقاء ،ولعل ذلك أن يصرف تفكريك بعض الشيء عن هذه
األفكار ،وتذكري دائماً أن ضيقك وتربمك أكرب دليل على عدم تقبلك هلذه الوسواس ،وابلتايل فهذا
الضيق عالمة اإلميان ،وفيه رفعة لدرجاتك ،وتكثري حلسناتك ،ومهما خطر ببالك ،فاهلل ليس كذلك،

ال تدركه األوهام وال حتيط به العقول ،وال تناله الظنون  -سبحانه وحبمده  -كفاك هللا ما أمهك ورفع

حبوله وقوته عناءك وشفاك وعافاك ،وأصلحك لنفسك وولدك
وأخرياً ننصحك ابإلكثار من الدعاء يف أن يفرج هللا مهك ويزيل غمك ،كما ننصحك مبراجعة طبيب
نفسي لتعرض عليه حالك،،،

ومرحباً بك زائرةً للنافذة.
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كيف ننسى املاضي؟
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1424/12/26هـ
السؤال

السالم عليكم.

ماض متعبٍ ،
عندي مشكلة مشكلة كبرية جداً ،أنين أذكر املاضي ،وماضي الذي مضى ٍ
ماض أرى
احلياة فيه مظلمة ،فالعّي تدمع ،والقلب ينجرح ،واملرض يزداد والصداع يشتد ،سؤايل هو :كيف
ننسى املاضي؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
أخي احلبيب :دع هذه الوساوس والذكرايت يف خمازن األمس حترتق ابلتوبة وإن كثرت وعظمت فلقد

جعل هللا هلا مآالً حسناً هو أن جيعلها لك حسنات ،يقول هللا تعاىل" :إال من اتب وآمن وعمل عمالً
صاحلاً فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً رحيماً" [الفرقان ، ]70 :فهنيئاً لك هذه
احلسنات إذا صدقت يف توبتك ،وإن سؤالك لينضح ابلندم والعزم على عدم العودة إىل املاضي

املؤمل ،اسرت على نفسك وال حتدث أحداً بشيء من ذلك ،أشغل نفسك ابلعمل ال ابلتفكري ،كلما

عادت الذكرايت األليمة تصورها وقد نبتت زهوراً من األجر على قرب من اآلاثم ،أكثر من ذكر هللا

ومن الصالة ،يقول هللا تعاىل" :واستعينوا ابلصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعّي" [البقرة:

 ، ]45وأنصحك أن تدخل دورة يف علم الربجمة اللغوية ( )NLPففيه مهارات رائعة لنسيان

املاضي ،واستئناف احلياة من جديد ،واقرأ إذا شئت كتاب الشيخ حممد الغزايل :جدد حياتك .وفقك
هللا وأسعدك.
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مصابة بداء الشك
اجمليب د .حممد املنيعي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/2/24هـ

السؤال

أان مصابة بداء الشك وأصبح هذا الداء يالزمين حىت أين أصبحت أشك يف الدين ،أشعر بكآبة
ويقّي أين خسرت الدنيا واآلخرة .فماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

ِ
"وإما ينزغنهك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل" [األعراف]20:
يقول هللا  -تعاىل  -يف حمكم التنزيلّ :
 ،روى البخاري ( ، )3276ومسلم ( )134من حديث أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-أييت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟
حىت يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ ابهلل ولينته ولفظ مسلم" :فمن وجد من ذلك شيئاً،
فليقل :آمنت ابهلل" ،وروى أمحد ( )21393والطرباين يف الكبري ( )3633بسنده عن خزمية رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " :-أييت الشيطان اإلنسان فيقول :من خلق
السموات؟ فيقول :هللا ،فيقول :من خلق األرض؟ فيقول :هللا ،حىت يقول :من خلق هللا؟ فإذا وجد
أحدكم ذلك فليقل آمنت ابهلل ورسله" ،وعلى ذلك فكلما شعرت هبذا الشك وداخلك الوسواس

فأكثري من االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم ،ومن قول :آمنت ابهلل ورسله ،ولتنصريف عن

االسرتسال مع الشيطان يف ذلك ولتنته عن هذا الشك وعليك ابإلكثار من الذكر ،فإن النفس إن مل
تشغليها ابلطاعة شغلتك ابملعصية .والذكر مرضاة للرمحن مطردة للشيطان ،مث اعلمي أن هذا قد

وجده صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مثلما تقدم يف احلديثّي وعلى ذلك ،فال تقلقي

وال تنزعجي ،بل اعلمي أن ذلك من حمض اإلميان ،كما روى مسلم ( )132من حديث أيب هريرة -
رضي هللا عنه  -قال :جاء انس من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فسألوه :إان جند يف
أنفسنا ما يتعاظم أحدان أن يتكلم به؟ قال" :وقد وجدمتوه؟ " قالوا :نعم قال" :ذاك صريح اإلميان"

وعند مسلم أيضاً ( )133من حديث ابن مسعود  -رضي هللا عنه  -قال :سئل النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -عن الوسوسة؟ قال" :تلك حمض اإلميان روى أمحد ( )24231بسنده عن عائشة

رضي هللا عنها أهنم شكوا إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ما جيدون من الوسوسة ،وقالوا :اي

خر من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به ،فقال النيب -
رسول هللا ّإان جند شيئاً لو أن أحدان ّ
صلى هللا عليه وسلم " :-ذاك حمض اإلميان".
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مريضة ابلوسواس القهري
اجمليب د .عبد احلميد اليحىي
(طبيب نفسي)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .أما بعد:
أان فتاة متفوقة يف املدرسة ،ويف الصف الثالث الثانوي ،وحصلت على نسبة عالية -وهلل احلمد -يف

الفصل الدراسي األول ،ولكين مريضة مبرض الوسواس القهري ،وبصراحة أحياان ينتابين قرار ،وهو
أين لن أتزوج إذا كربت؛ وذلك لعدة أسباب وهي:
 -1ليس عندي شهوة سوى يف النظر.

 -2إذا تزوجت فإن مجيع أحالمي ستذهب.
 -3أحس أن الزواج ذل للرجل.

 -4ما عندي من الوسواس جيعلين أجد بعض احلرج يف التعامل مع جناسة األطفال.

 -5أحس ابالمشئزاز من األشياء اجلنسية أحياانً.
 -6مل أر زوجاً حيب زوجته ،وزوجة حتب زوجها إال يف حالة واحدة فقط ،وبصراحة أمتىن أن أنبغ يف
العلم وخاصة اللغة العربية؛ فأان موهوبة يف الشعر والنثر وهلل احلمد ،-وأحلم أن أصري دكتورة يف

اجلامعة  ...ما رأيكم؟ وهذه ليست دعوة مين للبنات أن يرتكن الزواج ،لكن حاليت رمبا استثناء،
وأمتىن أن تكون اإلجابة مقنعة .وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

الوسواس القهري يؤذي جوانب من حياة اإلنسان بشكل مباشر وغري مباشر ،واألسباب اليت ذكرتيها

هي أعراض معروفة تصاحب هذا املرض ،شدة األعراض  -بال شك -قد جتعل اإلنسان يتخذ

قرارات انجتة من معاانته كقرارك بعدم الزواج ،معرفة ذلك جيعل اإلنسان يستنتج أن هذه مرحلة سيمر
هبا وسيجتازها -إبذن هللا.-

الوسواس القهري حيتاج إىل عالج منتظم جبرعات دوائية أعلى من املعتاد يف أمراض أخرى ،كذلك

أنت حباجة إىل عالج سلوكي معريف يساعدك يف التخلص من األفكار واألحاسيس اليت ذكرتيها،
وهذا شيء مهم للوصول إىل نتائج مرضية لك ،فأنصحك بزايرة طبيب نفسي ملراجعة األعراض

بشمولية أكثر ،والبدء بربانمج عالجي سلوكي معريف مع أخصائي نفسي عيادي؛  -وإبذن هللا-
ستحققّي ما تسعّي إليه من طموحات ،نسأل هللا لك التوفيق.
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أعاين من السلبية والرتدد وعدم الرتكيز
اجمليب أ .د .صاحل إبراهيم الصنيع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/5/23هـ
السؤال

أرجو مساعديت يف معرفة طبيعة هذه النفس ،وإجياد احلل املناسب ،فأختصر األمر هبذه العبارة ،مث

أفصل األمر (ال أدري أين ال أدري)

أوالً :قد تسألين  100سؤال ،وقد يكون منها  90جواابً ال أدري ،وملاذا ال أدري ألين ال أدري!،

هذا بعض ما عرفته من نفسي (ضعف الرتكيز)  ،مبعىن إن قرأت كتاابً أو شاهدت منظراً فإين قد ال
أخرج منه على األكثر بنسبه %1إىل .%2,5

 -2كثرة النسيان وسرعته ،لدرجة أنه لو قرأت صفحة واحدة من كتاب ،مث سئلت بعدها بقليل

لكانت اإلجابة الصحيحة هي األقل واخلطأ هو األكثر.

 -3انعدام وجود النية يف  %95من األعمال اليت أقوم هبا ،فأان ال أدري ملاذا فعلتها.

-4عدم وجود الصراحة بيين وبّي الناس حىت مع األقربّي؛ وذلك لتجنب اإلحراج يل ولغريي،
ووجود اجملاملة يف كثري من األحيان ،حىت ولو من غري رضا هبا وحتسر على فعلها.

 -5حب وجود العذر للتخلص من أي أمر دون اللجوء إىل الكذب.

 -6سليب ليس يل دور اجتماعي وال فكري ،وال إنساين يف احلياة غري عملي املكلف به.
 -7بطيء التأقلم مع اآلخرين ،وضعيف يف معرفة جذب اآلخرين ،والتعرف عليهم.
 -8أانين ،أشعر حبب التملك ،والبخل على اآلخرين مبا عندي.
 -9أشعر بقساوة يف القلب.

 -10التناقض البّي يف أمر واحد (احلب والكره ،الرضاء والغضب ،السرعة والبطء) دون معرفة
سبب حقيقي وواضح هلذا التناقض وتفسريه.
 -11التخبط والعشوائية يف اختاذ القرار ،والسرعة أحياانً ،والبطء أحياانً أخرى يف غري مكاهنا

الصحيح.

 -12اخلجل من إبداء الرأي ،والتعلل النفسي اخلفي ابخلشية من الوقوع يف اخلطأ أو الكذب أو
تعويد اللسان على السكوت الطويل ،وعدم التحدث إال مبا هو مفيد.

 -13احلب والبغض على مزاجية ،وهواء النفس ،وليس على سبب حقيقي إسالمي.
 -14الضعف يف كسب األصدقاء دون معرفة السبب احلقيقي لذلك ،والرغبة يف جتاوز هذا األمر.
 -15التفكري يف الدنيا أكثر من التفكري يف اآلخرة والتعلق هبا.
 -16الرغبة يف أن يكسب الناس ودي ،والسؤال عين دائماً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخ الكرمي -حفظه هللا.-
سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
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استلمت رسالتك اليت تتحدث فيها عن جمموعة كبرية من القضااي النفسية واالجتماعية اليت تقول
إنك تعاين منها ،ويف البداية ال بد من التأكيد أن أول درجات سلم احلل هو االعرتاف بوجود
املشكلة ،ولكن هذا االعرتاف جيب أن يتسم بدرجة كبرية من التحديد لنوع املشكلة بشكل يعزهلا

عن غريها؛ حىت ميكن التعامل معها بشكل يساعد على حلها ،لذا أرى فيما عرضته يف رسالتك سرداً
لعدد متداخل من املشكالت ،تبدأ من الرتدد يف التعامل مع املشكالت ،وتكرار عبارة ال أدري
(وهي من عبارات اهلروب من اإلجابة املباشرة) على املوقف الذي يواجهه الفرد ،مث مشكلة النسيان

وهي يف احلقيقة من طبيعة اإلنسان ما دامت يف حدود معقولة خصوصاً يف جمال الكتب اجلادة ،مث
تنتقل ملشكلة النية وهو موضوع جيب أال ينشغل به املسلم؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وآله

وسلم -قال" :إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري ( )1ومسلم ()1907
من حديث عمر  -رضي هللا عنه.-

وعليه فال تشغل نفسك ابلتفكري ابلنية؛ فأنت مسلم تسري على هدي ما جاء يف الكتاب والسنة،

فيكون قصدك دائماً رضا هللا وال تنشغل ابلنية؛ ألن ذلك من عدوك الشيطان ،مث تنتقل للمجاملة يف

سلوكياتك وهي مقبولة يف حدود املباح ،وتنقل بعد ذلك للحديث عن عدم وجود دور لك يف احلياة،
مع أن عبارات رسالتك تقول غري ذلك ،مث تنقل للعالقات مع اآلخرين ،ووجود املتضادات لديك،
مث تعليل الرتدد واملزاجية وعدم كسب األصدقاء ،وأخرياً التعلق ابلدنيا .وميكن أن جند رابطاً بّي ما
ذكرته وهو ما يعرف ابلوسواس ،حيث يبدو أهنا الرابط بّي ما ذكرت من مشكالت ،لذا أقرتح

عليك:

أوالً :اإلكثار من الطاعات وخصوصاً الدعاء.

اثنياً :تعويد نفسك على احلزم يف األمور النفسية واالجتماعية بال تردد ،وعدم النظر إىل الوراء يف
املواقف واألحداث.

اثلثاً :البحث عن صديق صدوق تبوح له مبشكالتك اليومية وتطلب منه النصح ،وحتاول حل
املشكالت اليومية يف وقتها ،وال أتخرها إىل ما بعد.

أخرياً :البعد عن مصادر الضغوط النفسية يف العمل واملنزل ،وحماولة البحث عن حلول للمشكالت
بشكل ٍ
متأن .وهللا املوفق.
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وساوس حتاصرين
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/08/18هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

أشعر بوسوسة شديدة مصاب هبا ،ليست يف النظافة حصراً ،بل أخف حاالهتا ابلنظافة ،وإمنا

الوسوسة اليت أصابتين هي ابلتفكري الدائم والقلق ،واخلوف من عواقب كثري من األفعال ،وقد تكون

هذه األفعال عادية ،والتفكري كثرياً يف أمور ال تستحق وقتا طويالً للتفكري هبا ،فمثالً إذا مسعت

األطباء يتكلمون عن أحد األمراض املستعصية أو قرأت عنه ،أصبح كثري اخلشية من اإلصابة به،

وأحياان أشك يف أين مصاب به ،ويصاحب هذا حالة من االكتئاب أشعر هبا ،فال أشعر براحة نفسية،

علما أبين أحافظ على أذكار الصباح واملساء دائماً ،إال إذا نسيت -وغالباً ما أنسى أذكار املساء،-
والكثري يلومونين؛ ألين كثري التفكري والقلق ،ويقولون :عش حياتك وال تفكر ،وقد تعلمت العلوم

الشرعية ،وأعرف أن الوسوسة من الشيطان ،فما احلل الشرعي ملثل هذه الوسوسة والتخلص منها،

واحلصول على الراحة النفسية يف احلياة؟ جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي :أمتىن أن تكون خبري وصحة وعافية ،وبعد:

فبالنسبة لسؤالك ،أعتقد أنك تعاين من أعراض وسواس ،وقلق عام ،مشرتكة مع بعض ،وهذا األمر
يصيب كل األجناس الصغار والكبار ،الذكور واإلانث ،أصحاب الطبقة العالية والفقرية ،أصحاب

الشهادات العليا واجلهال.

املقصد اي  -أخي الكرمي -أن هذا األمر ال يعيب اإلنسان ،وال ينقص من قدره ،أو حيط من

معنوايته ،بل هو مرض كغريه من األمراض ،كالضغط والسكري ،وغريها ،واألعراض اليت تشكو منها
ال تقلل من إميانك ،وال تدل على أنك ضعيف اإلميان ،بل هي ابتالء من هللا لريى أتصرب وحتتسب،

وتطلب السبب يف العالج؟ أم ال؟ بل قد يكون أعلى من ذلك ،وهي من درجة تكفري الذنوب ،كما
أخرب النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-نصيحيت اي -أخي -لك كالتايل:

 -1راجع طبيباً نفسياً ،واشرح له حالتك ابلتفصيل ،فقد حتتاج إىل عالج دوائي ،وبعض اجللسات
مع األخصائي النفسي للعالج السلوكي واملعريف.

 -2ال تسمع لكالم الناس من حولك ،وال تلتفت للومهم.
 -3حالة االكتئاب اليت لديك مرتبطة ابلداء األساسي ،فإذا عاجلته زال االكتئاب  -إبذن هللا.-
 -4حالتك ليست ابلصعبة ،بل هناك حاالت أصعب منها بكثري وحتسنت ابلعالج.
 -5ال تيأس ،واصرب واحتسب ،وعليك ابلدعاء.

 -6ال مينع أن جتمع بّي العالج الدوائي والعالج الروحي ابلرقية على نفسك ،واحرص على الطاعة
واألذكار ،وقراءة القرآن إذا وجدت لنفسك تقبالً لذلك.

 -7نصيحيت األخرية لك أال تيأس ،هناك أمل ،واحلياة فيها خري كثري ،وتستحق أن ترى منك نظرة
مشرقة ومتفائلة.

 -8اجعل من قراءتك هلذه الرسالة بداية صفحة جديدة ،واعزم ،وتوهكل ،وإذا واجهتك أي صعوبة
فال ترتدد ابلتواصل معنا.

مع متنيايت لك حبياة سعيدة وطيبة.
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عالج الوساوس
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس
التاريخ 1424-1-30

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أان شاب مررت مبرحلة من الضياع واجلهل ولكن احلمد هلل بدأت استيقظ وأرجع إىل ريب سبحانه

وتعاىل ،فقد تركت كل املنكرات الظاهرة ومل يعد يل اهتمامات يف األمور احملرمة ،ولكن إىل اآلن مل

ألتزم االلتزام املطلق ،وهللا اي شيخ إن الوساوس ذحبتين وأكاد أجن من الوساوس ،فتارة أحس أبنين

منافق واترة أحس أبنين كافر -والعياذ ابهلل -واترة أحس أبنين فاشل يف ديين وأن مصريي إىل النار

فيضيق صدري ،مع أنين وهلل احلمد ال أترك الصالة وال أترك قيام الليل ودائماً أذكر هللا ولكين أريد

أن ألتزم هبذا الطريق إىل األبد فأن أريد اجلنة.

اجلواب

أخي الكرمي ...

أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعاً احلق حقاً ويرزقنا

اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :أهنئك من اإلعماق على هذا االستيقاظ من الغفلة وأسأل هللا تعاىل لك الثبات على احلق حىت
املمات.

اثنياً :أذكرك بقوله تعاىل( :قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا

يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم  ...اآلية) وأذكرك أيضا حبديث الرسول صلى هللا عليه

وسلم الذي قال فيه[ :من قال أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه .غفرت ذنوبه

وإن كانت مثل زبد البحر ويف رواية :وإن فر من الزحف]
اثلثاً :ما جتده  -أخي الفاضل  -من هذه األفكار هو من الشيطان الرجيم لريدك عن دينك إن

استطاع أو على األقل ليفسد عليك استقامتك !!..فاستعذ ابهلل قائماً وقاعداً منه ومن مهزه وملزه

(إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) وتوكل على هللا وكفى ابهلل وكيالً .وال تلتفت إىل أي من هذه اهلواجس
أو األفكار اليت تعرتيك بل استمر يف طريق اهلداية واسأل هللا الثبات والتوفيق.

رابعاً :أكثر أخي الكرمي من قراءة القرآن واألذكار الصباحية واملسائية (أذكار الصباح واملساء) وامحد

هللا الذي ردك إىل احلق رداً مجيالً ..وأحسن الظن ابهلل فهو سبحانه احلافظ واملعّي واملوفق واهلادي
إىل سواء السبيل.

خامساً :اخرت أخي الكرمي رفقة صاحلة تدلك على اخلري وتعينك عليه ..وستجد بعون هللا يف رفقتهم
ما تبحث عنه ..فاملرء من جليسه ..ويوم القيامة يكون مع من أحب.

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك ..وحفظك من بّي يديك ومن خلفك وعن
ميينك وعن مشالك ومن فوقك ومن حتتك إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري.
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الوساوس واإلغراق يف التفكري حتاصره
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/11/10هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
أان شاب يف املرحلة اجلامعية ،أعاين منذ حوايل سنة من مشكلة نفسية تؤملين بشكل ال يطاق ،فعقلي

ال يتوقف عن التفكري بصورة ال إرادية ،وعلى شكل وساوس ال تتوقف وال حلظة واحدة ،رغم أنين
أصلي وأقرأ القرآن واألذكار ،وأحاول اخلشوع ،ولكنين أغرق يف اخلياالت والتفكري ،وال استطيع

الرتكيز يف أي شيء ،ويف الليل وأان انئم ،وكأن عقالً آخر داخل عقلي قد بدأ يف العمل ،أصل إىل

مرحلة وكأن عقلي سينفجر من كثرة التفكري الال إرادي ،تعاجلت لفرتة طويلة بعقار يسمى (بروزاك)

دون جدوى ،كما أن أحد أصدقائي قال يل :هذا يسمى (القرين الدائم)  ،وقد رقاين أحد الشيوخ.
كيف الطريق إىل الراحة وصفاء البال من جديد؟ .دلوين جزاكم هللا كل اخلري.

اجلواب

األخ الفاضل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أشكر لك تواصلك معنا يف موقع (اإلسالم اليوم) .

أسأل هللا لنا ولك الصالح واهلداية يف القول والعمل ،وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،ويرينا
الباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل.

أخي :مما يتضح يل  -حفظك هللا  -أن حساسيتك جتاه اآلخرين وتصرفاهتم وأتويالتك السلبية جتاه

نفسك سبهبت لك مشاكل كثرية ،وجعلتك تعيش يف دوامة األفكار السلبية ،وتنامي تلك األفكار يف

عقلك الباطن ،وأوجد ترسبات كثرية كلما ازدادت سببت لك سوء توافق مع اآلخرين.
فالعقل الباطن يتعلهق ابلذات أي لعلم الشخص الداخلي ،وهو ال يفهم املنطق وال مييز بّي اخلطأ

يغري حياة اإلنسان حنو األفضل أو حنو األسوأ ،ويعتمد ذلك على ما يستقر فيه
والصواب ،وميكن أن ِّ
من معلومات وخربات ،وسأقدم لك بعضاً من أفضل الطرق املناسبة ملثل حالتك ،سائالً هللا  -عز

وجل  -أن جيعل لك فيها اخلري والصحة.

( )1احلرص على احملافظة على أداء الفروض اخلمسة مجاعة يف املسجد ،واحملافظة على األذكار دبر
كل صالة ،وكذلك على األوراد الصباحية واملسائية.

( )2االبتعاد عن احلساسية الزائدة جتاه ما يقوله وما يفعله اآلخرون أبن حتملها أكثر من حجمها ،أي
لتكون فكرة سلبية نتيجة إعطائها
ال تبالغ يف أتويل كلمة عابرة إىل أتويالت خاطئة تتنامى يف عقلك ّ

أكرب من حجمها.

( )3ابتعد عن وضع نفسك أبنك حمور انتباه العامل ،وأن اجلميع يراقب حركاتك وتصرفاتك ،فأنت
شخص كحال اآلخرين ممن هم يعيشون معك وليسوا أبفضل منك!

( )4مارس عملية االسرتخاء ،ومن مث وضع مرساة تساعدك على التخلص من حساسيتك ومن
تسرابت األفكار السلبية يف عقلك الباطن ،وطريقة االسرتخاء كما يلي:
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أن تستلقي على ظهرك يف سريرك وتغمض عينيك ،وأتخذ نفساً وخترجه ببطء ،وحتاول إرخاء

عضالت اجلسم من الرأس حىت القدمّي ،مث تتخيل موقفاً أنت فيه يف أفضل حالتك التفاعلية مع

اآلخرين ،وتتحدث بطالقة واجلميع يصغي لك ابهتمام ملا تقول ،وكذلك مشاركاتك يف التداخل يف

املواضيع املطروحة ،وكرر تلك العملية عدة مرات يومياً ،وحينما تكون يف أوج اسرتخائك وسعادتك
ابملشهد اضغط على إهبامك ملدة عشر ٍ
ثوان مث اتركه ،وهكذا كلما ختيلت املشهد افعل إبهبامك
مثلما سبق ،وهنا تكون قد وضعت مرساة تساعدك على مواجهة املواقف االجتماعية ،وحينما تكون
يف موقف حقيقي تضغط على إهبامك فمباشرة أتتيك األفكار اإلجيابية السابقة والتخيالت اجلميلة،

فتساعدك - -بعون هللا  -على مواجهة تلك املواقف.

( )5ميكنك التأثري يف العقل الباطن بشكل إجيايب ،وذلك عن طرق التكرار ،وهي من الطرق املفيدة،

وهو أن تقوم بتكرار كلمات أو عبارات كثرية يف اليوم والليلة لفرتة من الوقت ،وليكن ذلك ابلذكر

والدعاء ،فهي أفضل ما يزيد اإلميان ويرتقي ابلنفس يف مدارس الفضائل ،فيتهذب السلوك ،وتسمو
األعمال ،قال تعاىل" :أال بذكر هللا تطمئن القلوب" [الرعد ، ]28:فكرر األذكار واألدعية ففيها

العالج الناجح لسيطرة األفكار السلبية من العقل الباطن على االستقرار النفسي ،وتساعدك على

التخلص منها ،وإحالل األذكار واألدعية مكاهنا.
( )6أنصحك ابحلرص على االلتحاق إبحدى الدورات اليت كثرياً ما تعقد حول بناء الذات ،وطرق
النجاح يف احلياة وعلم الربجمة اللغوية العصبية ،وغريها الكثري؛ فهي ستساعدك -بعون هللا  -على

اكتشاف الكثري حول نفسك ،والرقي هبا إىل معايل األمور.
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أشعر أنين شريرة

اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /الوساوس

التاريخ 1425/11/07هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
تنتابين أفكار أحياان أشعر أهنا شيطانية ،وأستغفر هللا منها ،وأستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،ولكنها
متكررة ،وأتتيين دون أن أشعر ،مثل أن أمتىن لصديقيت اليت أحبها مصيبة أو كارثة ،مع أنين أحبها يف

هللا ،وأدعو هللا هلا دائما ابخلري ،أحياانً أتتيين أفكار أبن أعمل البنيت ما يؤذيها ال قدر هللا! مع أهنا قرة
عيين وحبيبيت ،احلمد هلل أهنا جمرد أفكار ،ومل تكن يف يوم من األايم حقيقة ،وأعوذ ابهلل أن أجر على

مسلم سوء ،لكن ما حيزنين أنين أشعر أنين شريرة ،أو أن يب نفس شريرة توسوس يل مبا أكره ،مع

العلم أنين أدعو هللا أن أييت نفسي تقواها ويزكيها ،فهو خري من زكاها ،هو وليها وموالها .أفيدوان
وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

األخت الكرمية :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أما بعد:

فإن هللا -تعاىل -قد جبل معظم النفوس على اخلري ،ولكن البيئة هلا دور كبري يف تبديل هذه الفطرة،
وتغيري جمراها ،ولعلك تعرضت خالل تربيتك يف الصغر إىل نوع من اخللل يف الرتبية؛ كالعسف والظلم
والضرب ،أو التدليل املفرط ،وإاتحة الفرصة للتعدي على اآلخرين دون رادع .ومل يلحظ علماء

النفس سوى قليل من البشر لديهم نوازع عدوانية ،قد ال يتعدون  7-4يف املليون ،وذلك دليل على
أن ذلك شاذ ال حكم له.

وال يعين ذلك أنك ال تستطيعّي أن تتخلصي من هذه الرتكة النفسية السيئة ،بل احرصي على تزكية

نفسك ،وادعي هللا كثرياً أن ينزع من تفكريك هذا الوهم ،واحرصي على نفع اآلخرين والرب والصدقة
والعمل اخلريي بشكل عام ،ففي ذلك تربية للنفس وتطهري ،وما حيدث لك من الوساوس هو من

الشيطان الرجيم .وهللا -تعاىل -ال يؤاخذ العبد إال إذا قال أو فعل ،أما جمرد التفكري فهو معفو عنه،
ودعي التفكري يف هذا املوضوع هنائيا؛ حىت ال يسيطر على حياتك ويؤذيك .وفهقك هللا وسدهد خطاك.
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كيف أحب رسول هللا؟
اجمليب د .طارق بن عبد الرمحن احلواس
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /الدعوة اإلسالمية /استشارات دعوية/أخرى

التاريخ 1425/6/14هـ
السؤال

أشعر أحياانً أبين ال أحب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فهل هذا وسواس أم ال؟ وكيف أبتعد

عن هذا الوسواس وأحب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-؟ وكذلك أريد وصفاً لرسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم ،-وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي- :سلمه هللا ورعاه-

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
فنشكر لك مراسلتك لنا على موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونرجو هللا أن جتد منا النفع والفائدة،

ونعتذر عن التأخري يف إجابة سؤالك ،واجلواب على ما سألت كالتايل:

حب الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من اإلميان ،وبغضه كفر ونفاق ،وال يكتمل إميان عبد حىت
حيب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أكثر من ماله وولده ونفسه اليت بّي جنبيه.

قال تعاىل" :قل إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة

ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد
يف سبيله فرتبصوا حىت أييت هللا أبمره" [التوبة. ]24 :

ويف البخاري ( ، )15ومسلم ( )44من حديث أنس -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -قال" :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعّي".

وروى البخاري ( )6632عن عبد هللا بن هشام -رضي هللا عنه :-كنا مع النيب -صلى هللا عليه

وسلم -وهو آخذ بيد عمر-رضي هللا عنه -فقال له عمر-رضي هللا عنه :-اي رسول هللا ألنت

أحب إيل من كل شيء إال من نفسي ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال والذي نفسي بيده
حىت أكون أحب إليك من نفسك" ،فقال له عمر-رضي هللا عنه :-فإنه اآلن ،وهللا ألنت أحب إيل
من نفسي ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اآلن اي عمر".

وكيف ال حيب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحبه اتبع حلب هللا -عز وجل -وهللا
-تعاىل -اختاره وأحبه .روى مسلم ( )2276عن واثلة بن األسقع-رضي هللا عنه -مرفوعاً" :إن هللا

اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قريشاً من كنانة ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين
من بين هاشم" .وروى البخاري ( ، )3209ومسلم ( )2637عن أيب هريرة -رضي هللا عنه-

مرفوعاً" :إذا أحب هللا العبد اندى جربيل إن هللا حيب فالانً فأحببه ،فيحبه جربيل ،فينادي جربيل يف

أهل السماء :إن هللا حيب فالانً فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض".
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كيف ال حيب وهو الذي بلغ الكمال يف رأفته ورمحته أبمته وحرصه على هدايتها :يقول تعاىل" :لقد
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنّي رؤوف رحيم" [التوبة]128 :
 ،وقال سبحانه" :وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون" [األنفال:

 ، ]33وروى مسلم ( )202عن ابن عمرو-رضي هللا عنهما :-أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم -تال قول هللا -عز وجل -يف إبراهيم -عليه السالم" :-رب إهنن أضللن كثرياً من الناس فمن

تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم" [إبراهيم ، ]36 :وقال عيسى -عليه السالم" :-إن

تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم" [املائدة . ]118 :فرفع يديه وقال:
"اللهم أميت أميت" وبكى ،فقال هللا-عز وجل -اي جربيل ،اذهب إىل حممد وربك أعلم ،فسله ما

يبكيك؟ فأاته جربيل  -عليه السالم -فسأله ،فأخربه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مبا قال:
وهو أعلم ،فقال هللا :اي جربيل ،اذهب إىل حممد  -صلى هللا عليه وسلم -فقل :إان سنرضيك يف
أمتك وال نسوءك".

وروى البخاري ( ، )6304ومسلم ( ، )199واللفظ له عن أيب هريرة-رضي هللا عنه -مرفوعاً:
"لكل نيب دعوة مستجابة ،فتعجل كل نيب دعوته ،وإين اختبأت دعويت شفاعةً ألميت يوم القيامة،

فهي انئلةٌ إن شاء هللا من مات من أميت ال يشرك ابهلل شيئاً".
من هللا على املؤمنّي إذ
كيف ال حيب اي أخي الكرمي وهو الذي حقق الكمال يف نصحه لألمة" .لقد ّ

بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل
لفي ضالل مبّي" [آل عمران ، ]164 :وقال تعاىل" :كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم
آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون" [البقرة. ]151 :
كيف ال حيب وهو صاحب األخالق العالية" .وإنك لعلى خلق عظيم" [القلم. ]4 :

فيا أخي الفاضل :ذكر نفسك هبذه النصوص يف وجوب حب الرسول -صلى هللا عليه وسلم-

وخطورة تسرب شيء خالف ذلك ،وأحسب أنك مؤمن وأن هذه وساوس شيطانية ،يريد هبا إبليس

أن يصدك عن الدين ويدخلك يف عامل الشك والريب ليصل بك إىل الكفر ،فإذا وجدت شيء من
ذلك فعليك ابلتايل:

 -1كثرة التعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
 -2اإلحلاح على هللا أن يثبت قلبك على اإلميان والدين ،كما كان يدعو سيد اخللق

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بقوله":اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك" رواه الرتمذي

( ، )2140وابن ماجة ( )3834من حديث أنس -رضي هللا عنه.-
 -3ذكر نفسك أن إميانك يقوم على أركان من أعظمها حب هللا وحب رسوله -صلى هللا عليه

وسلم -فاحذر أن تتجاوزمها؛ حىت ال تفقد إميانك.

 -4اقرأ يف سريته -صلى هللا عليه وسلم -ومشائله؛ حىت يقوى حبك له.

 -5اجلس بّي يدي العلماء وطلبة العلم مستفيداً من علمهم ،راغباً يف صيانة دينك وعقلك وقلبك
من نزغات الشيطان.
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هِ
"و ْ ِ
ين يَ ْدعُو َن
سَ
 -6اصحب الصاحلّي واألخيار الذين أمران هللا بلزومهم يف قولهَ :
ك َم َع الذ َ
اص ْرب نَـ ْف َ
اك َع ْنـ ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا
َرههبُ ْم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ
قَـلْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَان َواتهـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطاً" [سورة الكهف. ]28-18 :
 -7اقنع نفسك بعمق أنه ال جناة لك يف الدنيا واآلخرة إال ابتباع النيب حممد -صلى هللا عليه
وسلم -وحبه والتأسي بسريته وأخالقه.

 -8احذرك من القراءة يف كتب املفسدين للعقائد ،أو السماع ملن يهمهم صرفك عن احلق وإدخالك

يف عامل الضالل.
 -9أنصحك بقراءة كتاب هللا -عز وجل -واإلكثار من ذلك ،وليكن لك منه نصيب يوميا كورد

تلزمه فإنه شفاء ملا يف الصدور.

 -10أشري عليك بقراءة كتاب الرحيق املختوم للمباركفوري ،وكتاب الصارم املسلول البن تيمية،
وكتاب (جالء اإلفهام) البن القيم فإهنا انفعة إبذن هللا.

 -11أكثر من قولك( :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم) مع استشعارك للحاجة إىل هللا يف
دفع هذا الضعف والوساوس.

وإليك شيء من صفات النيب -صلى هللا عليه وسلم -وأخالقه:
قال هند بن أيب هالة -رضي هللا عنه -يف حديثه الطويل وفيه( :كان رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -معتدل اخللق ،ابدن متماسك ،سواء البطن والصدر)  ،أخرجه الطرباين يف الكبري

( ، )155/22والرتمذي يف الشمائل (ص ، )344-329والبغوي يف شرح السنة (، )274/13
وابن سعد يف الطبقات ( )422/1وغريهم.

قال الرباء بن عازب -رضي هللا عنه( :-كان رسول هللا أحسن الناس وجهاً وأحسنه َخلقاً ،ليس

ابلطويل البائن وال ابلقصري) رواه البخاري ( ، )3549ومسلم (. )2337

وجاء أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وأاب بكر -رضي هللا عنه -ومواله ودليلهما ،خرجوا من
مكة ومروا على خيمة امرأة عجوز تُس همى (أم م ْعبد)  ،كانت جتلس قرب اخليمة تسقي وتُ ِ
طعم،
َ
َّ
فسألوها حلماً ومتراً ليشرتوا منها ،فلم جيدوا عندها شيئاً .نظر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إىل
شاة يف جانب اخليمة ،وكان قد نَِف َد زادهم وجاعوا.

سأل النيب -عليه الصالة والسالم -أم معبد :ما هذه الشاة اي أم معبد؟ فأجابت أم معبد :شاة
خلهفها اجلهد والضعف عن الغنم.
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أيت
قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-هل هبا من لَب؟ " .ردت أم معبد :أبيب أنت وأمي ،إن ر َ
هبا حلباً فاحلبها! .فدعا النيب -عليه الصالة والسالم -الشاة ،ومسح بيده ضرعها ،ومسهى هللا ج هل
ود هرت .فدعا إبانء كبري ،فحلب فيه حىت
ثناؤه مث دعا ألم معبد يف شاهتا حىت فتحت الشاة ِرجليهاَ ،

حلب
امتأل ،مث سقى املرأة حىت رويت ،وسقى أصحابه حىت َرُووا (أي شبعوا)  ،مث شرب آخرهم ،مث َ
يف اإلانء مرة اثنية حىت مأل اإلانء ،مث تركه عندها وارحتلوا عنها  ...وبعد قليل أتى زوج املرأة (أبو
معبد) يسوق أعنُزاً يتمايلن من الضعف ،فرأى اللَب!! .قال لزوجته :من أين ِ
لك هذا اللَب اي أم معبد
بارك من حالِه
والشاة عازب (حائل) وال حلوب يف البيت؟!! .أجابته :ال وهللا ،إال أنه َم هر بنا رجل ُم َ
صفيه يل اي أم معبد!! .فأخذت أم معبد تَ ِ
كذا وكذا .فقال هلا أبو معبدِ :
ف رسول هللا -صلى هللا
ص ُ
عليه وسلم -فقالت :رأيت رجالً ظاهر الوضاءة ،أبلَج ِ
الوجه (أي ُمش ِر َق الوجه) حسن اخللق ،مل تَ ِعبه
َ
ِ
ِ
وسيم قسيم
ُحنلَة (أي ُحنول اجلسم) ومل تزريه صعلة (وهي صفر الرأس) (أنه ليس بناح ٍل وال مسّي) ٌ ،
(أي حسن وضيء)  ،يف عينيه َد َعج (أي سواد)  ،ويف أشفاره َوطَف (طويل شعر العّي)  ،ويف صوته

أقرن (حاجباه
ص َه ٌل (حدة وصالبة)  ،ويف عنقه َسطع (طول)  ،ويف حليته كثاثة (كثرة شعر) َ ،أز ُّ
َ
ج َ
ومقوسان ِ
ت فعليه الوقار ،وإن تَكلم مساه وعالهُ البهاء ،أمجل الناس
طويالن ه
ص َم َ
ومتهصالن)  ،إن َ
ُ
حلو املنطق ،فصل ال ْنزر وال ه َذر (كالمه بَِّّي
وأهباهم من بعيد ،وأجالهم وأحسنهم من قريبُ ،
يتحدهرنَ ،ربعة (ليس ابلطويل البائن وال
وسط ليس ابلقليل وال ابلكثري)  ،كأ هن منطقه خرزات نظم َ
أنض ُر الثالثة
ابلقصري)  ،ال تشنأه من طول ،وال تقتَ ِح ُمه عّي من قِصر ،غُصن بّي غصنّي ،فهو َ
منظراً ،وأحسنهم قَدراً ،له ُرفَقاء َحيُفون به ،إن قال مسعوا لقوله ،وإن َأم َر تبادروا إىل أمره ،حمشود
حمفود (أي عنده مجاعة من أصحابه يطيعونه)  ،ال عابس وال ُم َفنهد (غري عابس الوجه ،وكالمه ٍ
خال

من اخلُرافة) .

مت أن أصحبه،
قال أبو معبد :هو وهللا صاحب قريش الذي ذُكِ َر لنا من أمره ما ذُكِر مبكة ،ولقد مهَ ُ

جدت إىل ذلك سبيال .وأصبح صوت مبكة عالياً يسمعه الناس ،وال يدرون من صاحبه
وألفعلَ هن إن َو ُ
َ

وهو يقول:

خري جزائه*** رفيقّي حالّ خيميت أم معبد
جزى هللا رب الناس َ

مها نزالها ابهلدى واهتدت به*** فقد فاز من أمسى رفيق حممد

حديث حسن قوي أخرجه احلاكم ( )4333وصححه ،ووافقه الذهيب ،وعن جابر بن مسرة -رضي
هللا عنه -قال" :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يف ليلة إضحيان ،وعليه ُحلهة محراء،

أحسن من القمر".
فجعلت أنظر إىل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وإىل القمر ،فإذا هو عندي
ُ
ُ
ِ
(إضحيان هي الليلة املقمرة من أوهلا إىل آخرها) واحلديث رواه الرتمذي ( )2811وغريه.

 وما أحسن ما قيل يف وصف الرسول -صلى هللا عليه وسلم:-وأبيض يُستَسقى الغمام بوجهه ِمثال اليتامى ِعصمة لألرامل
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ِ(مثال :م ِ
طعم ،عصمة :مانع من ظُلمهم)  .لقد و ِ
ف أبنه كان مشرابً حبمرة ،وقد صدق من نعته
ص َ
ُ
ُ

بذلك ،ولكن إمنا كان املشرب منه ُمحرة ،ما ضحا للشمس والرايح ،فقد كان بياضه من ذلك قد

أشرب محرة ،وما حتت الثياب فهو األبيض األزهر ال يشك فيه أحد ممن وصفه أبنه أبيض أزهر ...

يعرف رضاه وغضبه وسروره يف وجهه ،وكان ال يغضب إال هلل ،كان إذا رضي أو ُس ّر استنار وجهه
فكأن وجهه املرآة ،وإذا غضب تلون وجهه وامحرت عيناه.

عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت " :استعرت من حفصة بنت رواحة-رضي هللا عنها -إبرة كنت

أخيط هبا ثوب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فطلبتها فلم أقدر عليها ،فدخل رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم -فتبينت اإلبرة لشعاع وجهه  ،" ...أخرجه ابن عساكر واألصبهاين يف الدالئل
( )113/1والديلمي يف مسند الفردوس كما يف اجلامع الكبري للسيوطي.

وال بد من اإلشارة إىل أن متام اإلميان ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -هو اإلميان أبن هللا -سبحانه

وتعاىل -خلق بدنه الشريف يف غاية احلسن والكمال على وجه مل يظهر آلدمي مثله.
ويرحم هللا القائل:

فهو الذي مت معناه وصورت*** مث اصطفاه حبيباً ابرئ النسم
منزه عن شريك يف حماسنه*** فجوهر احلسن فيه غري منقسم

وقيل يف شأنه -صلى هللا عليه وسلم -أيضاً:
بلغ العلى بكماله ،كشف الدجى جبماله ،حسنت مجيع خصاله ،صلوا عليه وآله.

ري رسول هللا -
ومن أخالقه -صلى هللا عليه وسلم :-عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت " :ما ُخَِّ
صلى هللا عليه وسلم -بّي أمرين قط إال آخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً ،فإن كان إمثاً كان أبعد الناس

ك ُحرمة هللا ،فينتقم
نه َ
منه ،وما انتقم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لنفسه يف شيء قط إال أن تُ َ

هلا هلل"رواه البخاري ( ، )6126ومسلم ( . )2327وعن عائشة -رضي هللا عنها -أيضاً قالت" :
ما ضرب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -شيئاً قط بيده ،وال امرأة ،وال خادماً إالّ أن جياهد يف
نيل منه شيء قط ،فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيءٌ من حما ِرم هللا ،فينتقم هلل-
سبيل هللا ،وما َ

عز وجل"-رواه مسلم ( )2328وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -خادم رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -قال " :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من أحسن الناس ُخلُقاً ،فأرسلين يوماً
ِحلاجة ،فقلت :وهللا ال أذهب ،ويف نفسي أن أذهب لِما أمرين به نيب هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
فخرجت حىت ُأم هر على صبيان وهم يلعبون يف السوق ،فإذا برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ُ

أذهبت حيث أمرتُك"،
رت إليه وهو يضحك .فقال" :اي أُنَيس
بقفاي قد قبض من ورائي ،فنظ ُ
َ
فقلت :أان أذهب اي رسول هللا!.
فعلت كذا
قال أنس -رضي هللا عنه :-وهللا لقد خدمته تسع سنّي ما َعلِ ْمتُهُ قال لشيء صنعتُه :مل َ
وكذا؟ أو لشيء تركته :هال فعلت كذا وكذا ،رواه مسلم ( . )2309قلت :فكم من مرة قلنا لوالدينا
أف قط!!.
أف أما رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فما قال خلادمهٍّ :
ٍّ
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ويف حديث هند بن أيب هالة -رضي هللا عنه-السابق أن النيب -عليه الصالة والسالم -كان خافض
الطرف (من اخلفض ضد الرفع فكان إذا نظر مل ينظر إىل شيء خيفض بصره؛ ألن هذا من شأن من

يكون دائم الفكرة الشتغال قلبه بربه)  ،نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء ،وكان جل نظره
املالحظة (املراد أنه مل يكن نظره إىل األشياء كنظر أهل احلرص والشره بل بقدر احلاجة)  ،يسوق

أصحابه أمامه (أي يقدمهم أمامه ،وميشي خلفهم تواضعاً ،أو إشارة إىل أنه كاملريب ،فينظر يف أحواهلم
وهيئتهم ،أو رعاية للضعفاء وإغاثة للفقراء ،أو تشريعاً ،وتعليماً ،ويف ذلك رد على أرابب اجلاه
وأصحاب التكرب واخليالء)  ،وكان صلى هللا عليه وسلم يبدر من لقي ابلسالم.

لقد كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -من أكمل الناس شرفاً ،وألطفهم طبعاً ،وأعدهلم مزاجاً،
وأمسحهم صلة ،وأنداهم يداً؛ ألنه مستغن عن الفانيات ابلباقيات الصاحلات.

وأقرتح عليك أن تقرأ كتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي مع شرحها لإلمام الباجوري ،واملسمى

املواهب اللدنية على الشمائل احملمدية ،وميكنك االستفادة من هذا الرابط( :صفات الرسول صلى
هللا عليه وسلم اخللقية) وأرجو هللا أن جيعلنا مجيعاً من احملبّي الصادقّي لنبينا حممد -صلى هللا عليه

وسلم -ومن املتبعّي له ومن املقربّي منه يوم القيامة إنه جواد كرمي.
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كيف أتقي سحرهم؟
اجمليب د .عبد هللا بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1426/10/26هـ

السؤال

مشكليت أن يل قريبًا يرغب ابلزواج مين وأان رفضت؛ ألنه غري مناسب يل ،وأُخربت أبن والدته ذهبت
إلحدى العرافات لتعمل يل عمالً يبطل أي مشروع زواج يل؛ حىت أضطر للقبول اببنها ،وأان أصلي

وأقرأ القرآن وأعرف أن العمل هو عمل رب العاملّي ،فأان ابلفعل قد تعطلت يل عدة مشاريع خطبة

دون سبب ،وال أعلم هل هو مما تفعل ،أم ال؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاجلواب يتوقف على سبب رفضك الزواج من قريبك ،فإن كان قريبك ذا خلق ودين فاستخريي هللا

واقبلي به زوجاً ،عسى هللا أن يبارك لكما ،أما إن كان رفضك بسبب خلقه أو دينه فنسأل املوىل -

عز وجل -أن يبدلك خرياً منه.

وأما ابلنسبة ملا ذُكر لك من أن أمه ذهبت إىل إحدى العرافات لتعمل لك سحراً حيول دون زواجك
من غريه ،فال شك أن السحر له أتثري إبذن هللا  -عز وجل  -وقد قال هللا تعاىل" :فيتعلمون منهما

ما يفرقون به بّي املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال إبذن هللا" [البقرة ، ]102:ولكن هذا
األمر مازال يف دائرة الظن ،وليس هناك ما يدل على صحة هذه الدعوى ،ولكن عليك ابالستمرار

على ما أنت عليه من العبادة والصالة وقراءة القرآن وخاصة سورة البقرة ،ولو كانت يف كل يوم فهو

أفضل ،ولن يضرك ذلك إبذن هللا ،واحرصي على املبادرة ابملوافقة إذا تقدم إليك من ترضّي دينه

وخلقه ،ودعي عنك بعض املثاليات والكماليات ،أسأل املوىل -عز وجل -أن خيتار لك ما فيه اخلري
والصالح ،وأن يوفقنا وإايك ملا حيبه ويرضاه.
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هل أان مصاب ابجلن؟؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1423-7-16
السؤال

كنت أقرأ يف كتاب عن السحر اشرتيته من املكتبة وال أعلم أن كان حقيقياً وكنت طفال وال أعلم ما

أفعل وجربت طرقاً على سبيل اللعب و (مل حيدث شيء) وبعد فرتة ويف أحد األايم كانت الساعة
حوايل العاشرة عندما غلبين الشيطان وشربت نوعا من أنواع املخدرات ألول مرة وبعدها شعرت

خبوف شديد وكأنين أحتضر نتيجة للكمية الزائدة بعد ذلك ذهبت إىل البيت ودخلت دورة املياه
وفعلت (العادة السرية) وبعد اخلروج من دورة املياه بفرتة بدأت رعشة شديدة وبرودة زاد ضغط الدم

عندي وتسلسلت احلالة حىت اآلن ،وأصبحت أعاين من حالة نفسية غريبة ومل أستجيب للعالج إال
قليالً .وقد قال يل البعض إنه رمبا يكون هذا بسبب أذى من اجلن وأان ال أعلم مدى صحة هذا

الكالم وأريد أن أعرف .أسأل هللا العلي القدير أن يغفر يل هذا الذنب وأن يوفقكم على مساعدة

املسلمّي.
اجلواب

األخ الكرمي..
شكراً :لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"
أوالً :جيب أن تشكر هللا أن بصرك أبن ما كنت تفعله إمنا هو خطيئة وذنب يوجب التوبة واالستغفار
فال تقصر يف ذلك واستمر على االستغفار فإنه خري معّي قال عليه الصالة والسالم " من لزم

االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب .رواه أبو

داود وابن ماجة.

اثنياً :الذي تعاين منه ليس بسبب أذى اجلن كال أبداً َُ بل هو مما اقرتفته وعملته من التعاطي ملثل

هذه املخدرات .والذي يوحي لك أبنه من اجلن هو عملية احملاولة للهروب من الشعور ابملسؤولية جتاه

ما تعانيه وما تواجهه من آالم نفسية أن أخطأت فيجب أن تتحمل النتيجة وتواجهها وحتاول الصمود

يف اخلالص منها ومن آاثرها ،إذ هذه هي طريقة األقوايء والعظماء والرجال األشداء أما الضعفاء

واملتهالكون فإهنم ال يفتأون وال يقصرون يف حماولة االختباء عن املواجهة وتعليق الفشل أو املرض
أبمور خارجية لرياتحوا بذلك من أتنيب الضمري واإلحراج من الناس احمليطّي.

أنت لديك مشكلة وجيب أن تواجهها بكل قوة وأن تقنع نفسك انك قادر على املواجهة ولست
أضعف من غريك وتعرتف لنفسك بذلك.
وأول هذه املواجهة هو االتصال بطبيب نفسي تكون أنت متقنعاً به وتطمئن إليه كثرياً وتعرض عليه

مشكلتك وتستمر معه يف اجللسات العالجية وحتاول أن تسرب وتسجل التطورات اليت تطرأ عليك

أوالً أبول كي تتمكن بعد فرتة من الزمن من املقارنة بّي حالتك يف املاضي مع ما أنت فيه يف احلاضر
وخالل ذلك كله ال تدع الدعاء وااللتجاء إىل هللا ابلذكر واالستغفار والقيام ابلواجبات واإليقان

بقرب الفرج من عند هللا.
أعانك هللا وشفاك,,,.
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املس  ...األعراض واألسباب ،الوقاية والعالج

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1424/10/15هـ
السؤال

ما هو املس؟ وما هي أعراضه وعالجه؟.

اجلواب

األخ الكرمي :لقد قرأت رسالتك وفهمت مرادك ،وهذا جواب سؤالك ،ويكون ذلك يف النقاط
التالية:

أوالً :ما هو املس؟

هو عبارة عن اختالل يصيب اإلنسان يف عقله ،حبيث ال يعي املصاب ما يقول ،فال يستطيع أن يربط
بّي ما قاله وما سيقوله ،ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة حال املس ،نتيجة اختالل يف أعصاب املخ،
ويصاحب هذا االختالل العقلي اختالل يف حركات املمسوس ،فيتخبط يف حركاته وتصرفاته ،فال

يستطيع أن يتحكم يف سريه ،وقد يفقد القدرة على تقدير اخلطوات املتزنة لقدميه ،أو حساب

املسافة الصحيحة هلا ،ويكون ذلك بتلبس اجلن ابإلنس ،وال يصدر ذلك إال من اخلبيث منهم

ألسباب عدة ،انظر فتح الباري البن حجر ( )114/10عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ص
( ، )252عامل اجلن واملالئكة ص ( ، )76ووقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ص ( )55مع اجلمع
والتصرف.

اثنياً :ما هي أسباب املس الشيطاين؟.

هناك أسباب يرجع إليها مس اجلن لإلنس ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل -يف
رسالته املوسومة بـ (اجلن)  ،وميكن لنا أن نلخص هذه األسباب يف اآليت:

( )1عشق اجلن لإلنس.
ماء حاراً أو يسقط عليه من مكان
( )2ظلم اإلنس للجين بدون قصد من اإلنس ،كأن يصب عليه ً
عال ،وغري ذلك ،فيقوم اجلن إبيذاء اإلنسي ظناً منه أن األنسي تعمد إيذاءه ،واجلن فيهم جهل
عظيم ،فيعاقبون اإلنسي أبكثر مما يستحق.

( )3ظلم اجلن لإلنسي كأن ميسه دون سبب ،ولكن ال يتسىن له ذلك إال يف إحدى احلاالت األربع
التالية:
أوهلا :الغضب الشديد ،اثنيها :اخلوف الشديد ،اثلثها :االنكباب على الشهوات وفعل احملرمات،

ورابعها :الغفلة الشديدة واإلعراض عن هللا من عدم صالة وذكر وتسبيح واستغفار وغري ذلك من

مظاهر الغفلة واإلعراض ،انظر( :وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان) ( )76-75بتصرف وزايدة.

اثلثاً :ما هي أعراض املس الشيطاين لإلنس؟.

هناك أعراض للمس الشيطاين يعرف هبا إذا كان هذا الشخص ممسوساً أم ال ،وهذه األعراض تنقسم

إىل قسمّي:

القسم األول :وهي أعراض تكون يف املنام وهي:

( )1األرق الشديد ،وهو أن ال يستطيع اإلنسان أن ينام إال بعد مدة طويلة من االسرتخاء.
( )2القلق :وهو كثرة االستيقاظ ابلليل.

( )3الكوابيس :وهو أن يرى اإلنسان يف منامه شيئاً يضايقه أو يزعجه ،وهو يريد أن يستغيث فال

يستطيع.

( )4األحالم املفزعة املورعة.

( )5رؤية احليواانت يف املنام ،كالقط والكلب والبعري والثعبان واألسد وغريها.
( )6القرض على األنياب يف املنام.

( )7الضحك أو البكاء أو الصراخ يف املنام.
( )8التأوه يف املنام.

( )9أن يقوم وميشي وهو انئم دون أن يشعر.
( )10أن يرى يف منامه وكأنه سيسقط من مكان عال.
( )11أن يرى نفسه يف مقربة ،أو مزبلة ،أو طريق موحش.

( )12أن يرى أانساً بصفات غريبة ،كأن يالحظ عليهم طوالً مفرطاً ،أو قصراً مفرطاً ،أو يراهم
أبشكال مرعبة سوداء.

( )13أن يرى أشباحاً يف منامه.

القسم الثاين :وهي أعراض تكون يف اليقظة وهي:
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( )1الصداع الدائم :بشرط أن ال يكون سببه مر ض عضوي ،كأن يكون عنده مرضاً يف عينيه أو
أذنيه أو أنفه أو أسنانه ،أو غري ذلك مما يسبب صداعاً.
( )2الصدود عن ذكر هللا وعن الصالة ،وعن فعل الطاعات ،ابجلملة.
( )3الشرود الذهين وعدم الرتكيز يف شيء.
( )4اخلمول والكسل والفتور اجلسدي والرغبة للنوم دائماً.
( )5الصرع :وهو ما يسمى ابلتشنجات العصبية.
( )6آالم يف اجلسم أو يف بعض أعضاء اجلسم عجز الطب البشري عن عالجها أو تشخيصها بدقة.

انظر وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ص ( )78-77مع الزايدة والتصرف.
اثلثاً :كيفية الوقاية من املس الشيطاين.

قد قيل إن الوقاية خري من العالج ،وللوقاية من املس الشيطاين عدة أشياء منها:

( )1اإلخالص هلل جل وعال يف كل األقوال واألعمال واألفعال.
( )2اتباع السنة والتمسك هبا يف كل شيء.
( )3حتقيق العبودية هلل.

( )4االستعانة ابهلل على الشيطان.
( )5احملافظة على الصالة يف مجاعة.

( )6احملافظة على قراءة ورد يومي من القرآن الكرمي إذا مل يتيسر احلفظ.
( )7مساع سورة البقرة أو قراءهتا كل ثالث أايم على األقل.

( )8احملافظة على أذكار النوم والصباح واملساء ،والطعام والشراب وغريها من األذكار وهي كثرية.
( )9يف اجلملة فعل الطاعات وترك املنكرات.
( )10كثرة الدعاء وصدق اللجوء إىل هللا أبن يصرف عنا شر الشيطان وحزبه ،وهناك حتصينات

أخرى ذكرها الشيخ /وحيد عبد السالم ابيل يف كتابه القيم :وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،ص

( )401-267فارجع إليها إن شئت غري مأمور.
رابعاً :العالج :كيفية العالج من املس الشيطاين.

بداية جيب أن يعلم أبن العالج من املس الشيطاين ال ختتص به فئة دون غريها من الناس ،كما هو

منتشر اليوم يف شىت بقاع العامل ،ولكن األصل يف العالج أن يعاجل املرء نفسه ،وذلك ابلرقية الشرعية
الثابتة ابألدلة من الكتاب والسنة ،وإن عجز اإلنسان عن معاجلة نفسه فال مينع أن يستعّي بغريه من

أهل العلم والصالح يف عالجه ،وهذا كله اثبت عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فقد كان النيب -

صلى هللا عليه وسلم -حيصن احلسن واحلسّي ابملعوذات ،وكذلك كان جربيل يرقى النيب -صلى هللا
عليه وسلم ،-وكذلك ثبت كما عند البخاري وغريه رقية النيب -صلى هللا عليه وسلم -لثابت بن
قيس بن مشاس  -رضي هللا عنه ،-املهم العالج ال خيرج عن الكتاب والسنة مجلة وتفصيالً ،ومن

وسائل العالج أن يتحصن املريض ابألشياء اليت سبق وأن قد ذكرانها يف البند الثالث من هذا
اجلواب.

ولكين أود أن ألفت نظر القارئ الكرمي إىل الشروط اليت ينبغي أن يتحلى هبا املعاجل ابلقرآن الكرمي

ومنها:
( )1أن يكون معتقداً عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة ،تلك العقيدة الصافية البيضاء

النقية.

( )2أن يكون حمققاً التوحيد اخلالص يف قوله وعمله وفعله.

( )3أن يكون نيته يف العالج ابلرقية الشرعية الشفاء ،وليس مقصده حتضري اجلن والكالم معه وغري
ذلك مما يقع فيه كثري من املعاجلّي إال من رحم ريب سواء بقصد أو بدون.

( )4أن يكون معتقداً أن لكالم هللا أتثرياً على اجلن والشياطّي.
( )5أن يكون عاملاً أبحوال اجلن والشياطّي.
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( )6أن يكون عاملاً مبداخل الشيطان يف إفساد القلوب ،وإفساد األعمال حىت يكون على حذر من
ذلك وحيذر منه.

( )7يستحب أن يكون املعاجل متزوجا ً،وهذا أدعى ألن يكون عفيفاً.
( )8أن يكون جمتنباً للمحرمات اليت يستطيل هبا الشيطان على اإلنسان.
( )9أن يكون مواظباً على الطاعات واليت يرغم هبا أنف الشيطان.

( )10أن يكون مالزماً للذكر واالستغفار والتكبري وغري ذلك من األذكار واليت هي احلصن احلصّي
من الشيطان الرجيم.

وهذه األذكار جتعله قريباً من هللا تعاىل ،وكلما كان العبد قريباً من هللا كان الشيطان منه أبعد والعكس
صحيح ،انظر وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،ص ( )79-78مع التصرف والزايدة.

هذا وهللا أعلم ،ونسأل هللا للجميع العفو والعافية ،والتوفيق يف الدنيا واآلخرة ،وصل اللهم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل هذا ساحر؟!

اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن

ابحث شرعي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1424/11/15هـ

السؤال

فهنالك شاب أثق به ،وإميانياته عالية ،قال يل :إنه هناك قصة عنده يف البيت مع السحر ،وأنه يتعاون
مع شيوخ منذ فرتة طويلة ،املهم أن هناك مشاكل يف املسجد مع بعض الشباب فبطرق ما ،وابلتعاون
مع أكثر من شيخ كل واحد من منطقة أمجعوا أن هناك شاابً من شباب املسجد يتعامل ابلسحر

ومتعمق به ،ويستخدمه مع بعض الشباب والطالب ،فلذلك أان وقعت يف حرية كبرية وهللا املستعان،

هل أقف مع الشباب القلة الذين يريدون متابعة القصة مع شيوخ؟ أم أعتزل الفتنة؟ مع أين مل أطلب
معرفة الدالئل املادية الدالة على تورط الشاب ،وأخاف  -إن فعلت ذلك  -أن أندم يوم القيامة
أنين مل أساعد الشباب ،مع العلم أن الشاب املتهم خطري وعنده معارف كثرية.

فهل من املمكن أن يكون املتعامل ابلسحر يصلي الصلوات اخلمس يف املسجد ويقرأ القرآن

للتمويه؟ هل ممكن أن يرى نفسه على أنه شيخ أمام الناس؟ أان طبعاً أقرأ املأثورات ،ولكن السؤال

هل السحر ممكن أن حيدث بكل سهولة؟ وهل قراءة الطالسم تؤثر على األشخاص بسهولة؟ كيف
ميكن أن أعرف أن هذا الشخص يتعامل ابلسحر؟ وهذا ضروري جداً .دعواتكم الصاحلات وجزاكم

هللا خرياً.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملّي ،وال عدوان إال على الظاملّي ،املبدلّي لشريعة أحكم احلاكمّي ،والعاقبة
للمتقّي ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملّي ،نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

أمجعّي ،وبعد:

إىل األخ السائل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

لقد قرأت رسالتك مرات عدة ،وعلمت أبنك أمام مشكلة ليست ابهلينة ،وأنك يف حرية من أمرك،

فمستعيناً ابهلل أقول:

( )1ينبغي عليك أن تتأكد من صحة هذه األقوال اليت نسبت إىل هذا الشاب ،حىت ال تسيء الظن
هبذا الرجل وأنت على غري بينة ،ورمبا ظهر لك عكس ما قيل عنه ،فتصبح على ما فعلت اندماً.
( )2إذا تبّي لك صدق األقوال اليت نسبت إىل هذا الشخص فينبغي عليك أن تقف جبانب هؤالء
الشباب واملشايخ الذين حياربون هذا الشاب الساحر ،وال هتاب من شيء.

( )3عليكم ابلذهاب إىل هذا الشاب ،بعد التأكد التام أبنه يتعاطى السحر ،وتذكريه ابهلل ونصحه،
وبيان خطر ما هو عليه من السحر ،وأن هذا األمر من أعظم الكبائر ،بل هو من الكفر ،كما قال

ربنا  -جل وعال  -يف السحرة" :وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر" [البقرة:

. ]102

( )4إذا مل يستجب لنصحكم ويتوب إىل هللا  -تعاىل  -فيُهدهد أبنكم ستفضحون أمره ،وترفعون
ذلك إىل اجلهات املختصة.

( )5إذا مل يستجب هلذا كله فعليكم بفضحه أمام الناس وكشف خبثه ،ورفع أمره إىل اجلهات
الشرعية املختصة ،حىت يروا فيه رأيهم ،ويكفيكم شره ،هذا ابلنسبة ملا ينبغي عليك فعله حيال هذه

املشكلة.

أما ابلنسبة لإلجابة عن أسئلتك األخرى ،فنقول بعد عون هللا  -تعاىل :-

( )1هل من املمكن أن يكون املتعامل ابلسحر يصلي الصلوات اخلمس يف املسجد ،ويقرأ القرآن
للتمويه؟ اجلواب :نعم هذا كله ميكن حصوله.
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( )2هل ممكن أن يرى نفسه على أنه شيخ أمام الناس؟ اجلواب :نعم ،ولألسف الشديد الساحر
يطلق عليه العامة من الناس كلمة شيخ ،وهو ابلفعل شيخ ،ولكن شيخ ضاللة وفتنة وزندقة وإحلاد-

نعوذ ابهلل من حاله.-

( )3هل السحر ممكن أن حيدث بكل سهولة؟ وهل قراءة الطالسم تؤثر على األشخاص بسهولة؟

اجلواب :األمر فيه بعض التفصيل ،فالسحر ميكن أن حيدث وبكل سهولة وخصوصاً ملن يكون مؤهالً
لذلك ،أي أنه غري حمصن ابألذكار اليومية ،أما إذا كان حمصناً فال سبيل للسحر عليه إبذن هللا -

تعاىل  ،-وكذلك قراءة الطالسم تؤثر على الشخص إذا مل يكن حمصناً ،لكن ال بد وأن تعلم أنه ال
يضر وال ينفع إال إبذن هللا  -تعاىل  ،-كما قال ربنا" :وما هم بضارين به من أحد إال إبذن هللا"

[البقرة. ]102 :

( )4كيف تعرف أن هذا الشخص يتعامل ابلسحر؟ هذا األمر ال يعرفه إال من كان عاملاً أبحوال
السحرة ,وعلى دراية ومعرفة ابلسحر وأنواعه وغري ذلك ،ويكون قريباً من هذا الشخص نفسه،

ولكن لكي تعرف ذلك عليك بقراءة الكتب الشرعية اليت تناولت هذه القضية اخلطرية ،على سبيل

املثال كتاب :عامل السحر والشعوذة ،للدكتور عمر األشقر ،والصارم البتار يف التصدي للسحرة
األشرار للشيخ وحيد ابيل ،وغري ذلك كثري.

هذا وهللا أعلم ،ونسأل هللا أن حيفظنا وإايكم من شر السحرة واملشعوذين ،ومن شر شياطّي اإلنس
واجلن إنه ويل ذلك والقادر عليه ومواله ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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هل أان مسحور؟
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1423-3-21

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد

يف البداية أشكر لكم فتح هذا اجملال لالستشارات لعلي إن شاء هللا أجد يف مشورتكم الرد الشايف

تفسري اواضحاً هل أان سبب مشاكلي..؟ أم حيايت الزوجية..؟! أو شيء آخر ال
فحايل ال أجد هلا ً

ولدي أبناء ولكن ال أشعر بسعادة يف بييت
أعلمه..؟! ولذلك سوف أذكر لكم ما أعانيه أان متزوج ّ

وال أحتمل اجللوس كثريا يف املنزل وهذا منذ أكثر من نصف مدة زواجي ،وحاليت تتفاقم وأحس أحياان

ابكتئاب ،إضافة إىل عصبييت السريعة واملستمرة يف املنزل ويف العمل ومع األخوان وكذلك الزمالء

حىت بدأ الناس وحىت املقربّي مين يبتعدون عين لعدم ارتياحهم من طباعي ،وكذلك لكثرة قلقي وعدم
الشعور ابلسعادة وشعوري أنين بال هدف وأغبط بعض معاريف على سعادهتم مع أبنائهم وأحس أهنم
سعداء جداً أكثر مين أما أان فاالبتسامة اختفت أو كادت منذ زواجي علماً أنين متزوج منذ أكثر من
عشرة أعوام ،وابلسنوات األخرية بدأت أكره زوجيت وصراحة أكره مساع صوهتا ابملنزل !!..وأكره

وأتفادى النظر إىل وجهها وأكره أن أتكل معي ،أكره أن تشاركين ابلغرفة للنوم وأكره جمامعتها وكل

ذلك من غري إراديت املهم حايل تتفاقم وأريد احلل علماً أن زوجيت كالمها كثري وشكواها دائمة

وختالف رغبايت دائما من انحية الرتبية لألبناء مثال ..إضافة إىل كرهها ألهلي وإخويت مع أهنا يف بيت

مستقل ،وعدم جميء إخويت يل إال ابلشهر مرة ومع ذلك أرى التذمر ابدي من تصرفاهتا ولقد

تكدرت حايل من ذلك ورغبتها بعزيل عن إخويت وعدم ترحيبها بذهاب أبنائي ألعمامهم إال لسويعات
قليلة ولقد انعكس ذلك على أبنائي وأالحظ عدم انسجامهم مع أعمامهم ولكن العكس مع أخواهلم

مع مالحظة إن أم زوجيت مسيطرة على بيت زوجها وأبنائها وزوجها وزوجيت !!..ومل أكتشف ذلك إال

متأخرا.

أخريا أرجو مشورتكم من غري أن أحاول نصح زوجيت أو أهلها فلقد فعلت كل ذلك وزايدة ولكن

دون جدوى فأسبوع وتعود األمور كما كانت .لذا رغم استشاريت لبعض من يعزون علي فان فيهم من

قال إن ما ذكرت عّي أو سحر ووالديت وأخوايت وبعض من املقربّي قال سبب علتك زوجتك غري
عتبة بيتك تتبدل حالك من شقاء إىل سعادة .هل هذا صحيح شاكرا لكم سعة صدوركم وآسف

على اإلطالة وجزاكم هللا خري اجلزاء.
اجلواب

أيها األخ الكرمي:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

ابدئ ذي بدئ نشكر لك ثقتك واتصالك بنا يف موقع اإلسالم اليوم.
لقد تساءلت أنت يف بداية استفسارك عن سبب ما أنت فيه من املشاكل هل هي راجعة وعائدة
إليك أم إىل زوجتك ..أنت تشكو من سوء حالك يف بيتك مع زوجتك ومع أوالدك ويف خارج بيتك

يف عملك ومع زمالئك وإخوانك ..عصبيتك مستمرة..السعادة مفقودة عندك ..القريبون بد ؤا

ابالبتعاد عنك ..الزمالء بدؤا ابلنفور من اجللوس واالستماع إليك تشتكي من وضعك مع زوجتك
وأنك بدأت ال تطيقها!..
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زوجتك هي أيضا لديها مشاكلها الكثرية معك من وجهة نظرك ..هي ال تطيق أهلك وإخوتك ..مل
تستطع إصالح حاهلا معك..إهنا أيها األخ الكرمي شبكة مرتاكبة ومتداخلة من املشاكل النفسية
واألسرية مشاكل جير بعضها بعضاً .ويف رأيي أهنا لن تنتهي على هذا احلد بل سوف تزيد وتستمر

وستتعقد أكثر فأكثر إن مل تسع جاهدا يف النظر اجلاد إىل حالك وحال حياتك مع أسرتك واحمليطّي

معك ومع نفسك قبل كل شيء..
جيب أن تعرف أوال وقبل كل شيء أن املرتبة األوىل أملستوجبه لعنايتك بعد حق هللا وحق الوالدين هم
أهل بيتك من زوجة وأوالد ..واملشكلة اليت يبدو يل وقوعك فيها هي اختالط األوراق لديك

فأصبحت مشتتا بّي أهل وزوجة وأوالد وزمالء وغريهم كثري ..فأصبحت يف حيص بيص ..تريد

السعادة واهلناء يف التعامل من اجلميع وأنت ال تعطي ما تطلبه من غريك أن يقدمه لك  ...جيب أن
تعلم أن ما يكون مع األصدقاء والزمالء ليس مثل ما يكون مع األوالد وما يكون مع الزوجة ليس

مثل ما يكون مع األهل ..حىت األهل أنفسهم ما يكون مع الوالدة ليس مثل الذي يكون مع
األخوات واإلخوة ٍ
فلكل حق خمتلف عن اآلخر ومعاملتهم مجيعاُ كأصحاب حق واحد ومتساوي هو
أحد منابع املشاكل اليت تعصف بك اآلن.

هذا السوء إبدارة حياتك ومن مث إبدارة أزماتك جعلها تستفحل وتكرب حىت بدأت يف حال الضياع

الذهين والتشتت الفكري فال تدري من أين أيتيك البؤس واحلزن.

أنت تغبط بعض معارفك لسعادهتم مع أبنائهم ألهنم عرفوا كيف يتغلبون على ما يواجههم من

مشاكل خمتلفة ..ال تظن أهنم بال مشاكل ال ..وإمنا الفرق أهنم حاولوا إدارهتا والتعامل معها يف نطاقها

الصحيح ومل يعظموا أمرها أو ينشروها للجميع فتصبح مرتعاً لكل رأي أعوج أو نصح غري مس ّدد أو

مشورة كاذبة أو على األقل غري موفقة.
أيها األخ الكرمي..

هذه بعض األمور اليت ميكن أن تبدأ العمل هبا علها أن تكون عامالً مساعداً ينتشل حالك من
الوضع الذي هي فيه.

أوالً :واضح متاماً أنك تعاين مشكلة يف شخصيتك ويف تعاملك مع اآلخرين وصدقين أن أول خطوة
يف طريق التصحيح هو االعرتاف الصادق مع نفسك وعدم املكابرة أو تعليق ما حييط بك من

مشاكل بشماعة اآلخرين من زوجة وأبناء أو غريهم ..وإذا ما حصل ذلك االعرتاف واليقّي أبن
لديك مثل هذه املسألة أصبحت خملصاً يف طرق أبواب العالج حىت وإن كان فيها شيء من القسوة

أو الصعوبة.

اثنياً :ال أظن أنك صاد ٌق أبنك فقدت االبتسامة والسعادة من حّي زواجك قبل أكثر من عشرة

أعوام ..صدقين أن هذا غري صحيح ولو كان ذلك حقاً لتم االنفصال بينك وبّي زوجك منذ زمن

طويل ..إمنا هو وهم التعاسة ووهم فقدان السعادة ..أنت تتصور أنك غري سعيد ..وتتصور أن سبب

ذلك هو زوجتك ال لشيء إال لرتيح ضمريك وشعورك الداخلي أنك سليم وأنك فعلت ما بوسعك

ولكن ال توجد نتيجة.

اثلثاً :ال ختتلط الواجبات عليك وال ختتلط احلقوق لديك فما لزوجتك وأبنائك ال يكون مماثالً
ألهلك ..وما لوالدتك ال يكون مماثالً ألخوتك وأخواتك وسائر أقاربك ،أيضاً ما يكون للزمالء يف

العمل ليس مماثالً ملا يكون لألصدقاء واملعارف وهكذا..
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وليكن مثلك يف ذلك املصطفى صلى هللا
حاول أن تفصل يف هذه الدوائر من الواجبات واحلقوق
ْ

عليه وسلم أما تراه يف معاملته مع نسائه خمتلفاً عنه مع أصحابه وهو أيضاً مع الصحابة أنفسهم
يعاملهم معاملة تليق بقدر كل واحد منهم ومتوافقة مع طبائعهم ونفسيا هتم.

رابعاً :وهو أمر مرتبط ابلسابق ولكين أتملت منك عند قولك أبن والدتك واخوتك أيمرونك بتغيري

عتبة اببك أي بتطليق زوجتك  ...ويف رأيي انك بذلك فتحت اباب عليك ما كان جيب عليك فتحه

إذ هو مصدر القلق لديك والتعاسة عندك.

صدقين أن األنسب لك ولكل زوج هو إبعاد اآلخرين عن ما حيدث من مشاكل داخل األسرة ..اي
أخي ملاذا يعلم أهلك حبالك مع أسرتك ومع زوجتك ..هي تكره أهلك ألهنم ال جييدون نصحا غري

الطالق هلا واالنفصال عن زوجها يسدوهنا لك ..هل تلومها اي أخي إن هي أبغضتهم بعد ذلك ..أما
أان فال ألومها..

خامساً :ال أعلم مدى ثقافتك ونوعية طباعك ومستواك التعليمي أو ألتفكريي لكن الذي أعمله أنك

أب ولديك أبناء فأان أخاطبك من خالل أُبوتك وحنانك عليهم أن ال لن تكون سبباً يف تعاستهم

ومصدراً لقلقهم الدائم ومنبعاً لتشتتهم الذهين والفكري ..احرص عليهم ..تو ّدد هلم حىت ولو كان يف

البداية جماملة هلم ..حىت وإن شق عليك ذلك يف بداية األمر وصدقين انه سوف يتحول بعد ذلك إىل

ل ّذة تسعى هلا دائماً ويف كل وقت.

هذه أمور أرجو منك أن تفكر هبا جيداً لتبدأ بعد ذلك خبطوات الرتميم والبداية احلقيقة للسعادة

األسرية ..فالوقت ما زال يسمح بذلك وال تظن أن األمر متأخر أو متعذر..ال فال تزال الفرصة قوية
إبذن هللا وسرتى  -إن كنت صادقاً يف طلبك العالج  -أن النهاية ستكون جداً سعيدة.

لتكن البداية مع زوجتك ..أان ال أطالبك حببها أو التو ّدد هلا ..ال ليس هذا ما أريد منك يف هذا

الوقت ابلذات إذ احلب واملو ّدة مها مثراتن ونتاج أيتيان عادة متأخران بعد العمل واجلهد ..لتكن

البداية ابملصارحة لزوجك واملكاشفة أبن لديكما مشكلة وجيب التصحيح ..والتصحيح من قبلك

أييت عن طريق اهلدية والزايرة والسفر والنزهة إذ كلها أمور أرجو منك احلرص عليها إذ غالباً ما

تتجاهلها وهي "اخللطة اإلمسنتية" إن صح التعبري اليت تعيد إىل األسرة التماسك والرتابط ..ال تبخل

على أسرتك مبثل هذه األعمال وخاصة السفر والنزهات وال تنظر إىل اآلخرين وكيف ميكن أن يقولوا
تدمرت األسر وكم اهنار زواج بسبب نظر الزوجّي أو أحدمها إىل اآلخر من خالل عيون
عنك إذ كم ّ

اآلخرين..إذا كنت واثقاً من صحة عملك فال تلتفت إىل اخللف وال يهمك اآلخرون وما يقولون أو
ابألصح ما يتقولون به عليك أو يرمونك به.

ال تنس اهلدية لزوجتك وألوالدك فهي أيضاً املرطب واملنعش للحياة األسرية وقد يستغرب أوالدك أو
زوجتك هذا العمل منك يف البداية ولذا عليك إفهامهم أنك أدركت أن التغري قد حان وأنك أن ما
تقوم به اآلن هو بداية املشوار يف مسرية الرتميم.
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والدتك وأهلك حافظ على عالقتك هبم وتو ّدد إليهم لكن ليس على حساب واجباتك األخرى ..إن
تكلموا يف زوجتك اطلب منهم إغالق املوضوع ..ولتعلم أنه ليس واجباً عليك إحضار زوجتك هلم

كل يوم أو كل أسبوع..أنت ابنهم لكن هي ليست كذلك ..خيطئ كثري من األزواج حينما يطلب من
زوجته وضع أهله يف نفس الدرجة من احلب واملودة كما لديه هو أو كما جتده هي يف حمبتها ألهلها..

ال هذا غري صحيح وغري متحتم ..لك عليها جتاههم االحرتام والتعامل ابحلسىن وهو كذلك حنوها أما
غري ذلك فإن أتى فهذا أمر حسن وخري وإال فال لوم على الطرفّي معاً.
أختم استشاريت لك ابلقول ابن الطالق أو على األقل الزواج ابمرأة أخرى أمران مل يغيبا عن ذهين إذ

مها معاً أمران مشروعان ابلنسبة لك كحل ميكن لك اختاذ أحدها لكن الذي أراه وأؤمن به من خالل
سؤالك أن كال هذين األمرين لن يكوان أمرين انجحّي إذا سوف تستمر املشاكل معك ولن تنقطع

ألين موقن أبن املشاكل هي فيك أنت وليست فيمن حولك من زوجة أو أوالد أو غريهم وجيب أن
أصارحك بذلك وهذا بطبيعة احلال هو الذي أراه من خالل سؤالك اآلن وقد أكون خمطأً

وفقك هللا لكل خري وأصلح شأنك يف حياتك اخلاصة والعامة وال ترتدد يف االتصال إن احتجت إىل

املزيد

والسالم عليكم
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سحروين بطريقة خفية!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس
التاريخ 1424-1-9

السؤال

إذا قام أحد من األقارب بعمل سحر لنا بعدم الزواج فكيف نتخلص منه؟ وماذا نقول للشيخ املعاجل
وحنن مل نر ذلك السحر؟ ولكن أحسسنا مبفعوله عندما يتقدم الشباب للخطبة فيكون هناك شيء ما

مينعهم من إمتام الزواج؟

حنن واحلمد هلل ملتزمات بديننا ،ولكن الناس أصبحت هلا قلوب مريضة ومليئة ابحلسد أرجو منكم

إفادتنا ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

األخت الكرمية ...
أشكر لك تواصلك وأسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد  ...وأن يرزقك كل خري وحيفظك
من كل شر إنه جواد كرمي.

أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً -:ال أدري  -حقيقة  -ملاذا أرجعت ذلك األمر إىل مسألة "السحر"؟!! وأن هناك من تسبب
به حىت مينع عنكن " اخلطاّب " أو يبعدكن عن الزواج..؟!! رغم أن هذا األمر كثرياً ما حيدث!!!..

أي أن الناس قد يرغبون هبذه الفتاة البنهم وال يتقدمون هلا ..وقد يتقدمون ويُرفضون ..وقد يُقبلون
ولكن لسبب خفي ال يتم موضوع الزواج!!!..
ومرد ذلك ببساطة أن هذا األمر الذي هو ارتباط هذا الشاب هبذه الفتاة ..أو وجود النسب بّي

هاتّي األسرتّي مل يكتب يف " اللوح احملفوظ " وابلتايل لن يتم هذا األمر مهما كانت املقدمات أو
الرغبات أو التهيؤات!!

اثنياً -:لتعلمي  -أخيت الفاضلة  -أن رزقك ونصيبك وأجلك ..بل وحياتك كلها بدقها وجلّها قد
كتبت لك قبل خلق السماوات واألرض خبمسّي ألف سنة كما جاء يف احلديث !!..وأننا مطالبون

بفعل األسباب واالتكال بعدها على رب األرابب فهو سبحانه القادر والرازق واحمليي واملميت

واملوفق ..وال أحد سواه فالتجئي إليه وتوكلي عليه وأكثري من الدعاء أبن يوفقك هللا الزوج الصاحل
الذي يدلك على اخلري ويعينك عليه ..وحتري يف دعائك مواطن اإلجابة كآخر ساعة من يوم

اجلمعة ..ويف أثناء السجود ويف ثلث الليل اآلخر ..فاهلل تعاىل قريب جميب جييب دعوة املضطر إذا

دعاه ويكشف السوء.

اثلثاً -:ليكن إميانك ابهلل أكرب وأقوى وأعمق ..وثقي أنه لو اجتمعت اجلن واإلنس على أن ينفعوك
بشيء مل يكتبه هللا لك ما نفعوك ..ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يقدره هللا عليك ما

ضروك ..فلقد رفعت األقالم وجفت الصحف كما جاء يف احلديث  ...وأكثري من االستغفار فقد

جاء يف احلديث {من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ورزقه من
حيث ال حيتسب } ...

واسأيل هللا الثبات على احلق  ...وفقك هللا ومحاك من كل سوء ورزقك الزوج الصاحل وهداك وهدا
بك وهدا لك ..إنه تعاىل جواد كرمي وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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هل أان مسحورة؟!
اجمليب د .سعيد بن انصر الغامدي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1424/8/29هـ
السؤال

أان عربية متزوجة منذ ست سنوات ،اكتشفت أان وزوجي أننا مسحوران ،ذهبت إىل شيخّي خمتلفّي،
وقرؤوا علي القرآن ،الشيخ األول قرأ ثالث أو أربع مرات وأخرج اجلين مين ،لكن عاد إيل جين

آخر ،ومل أعط الشيخ أي شيء من املال؛ ألنه كان يفعل ذلك لوجه هللا ،وتكرر ذلك يقرأ الشيخ

علي فيخرج اجلين ويعود جين آخر إىل جسمي ،مث دلين الشيخ على شيخ آخر أكثر خربة منه ،لكنه
أيخذ مقابل عمله ،وقد دفعنا له أجرة وأخرج احلجاب املعمول من مكانه ،والظاهر أنه ما زال علي
أتثري من ذلك السحر ،وعندما ينتابين هذا اإلحساس أرى وجوههم على السجاد أمامي ،وأرى

كذلك وميضاً منهم أمامي ،وأشعر هبم داخل جسمي مثل الرعشة تسري داخل جسمي ،وأرى

كوابيس خميفة عنهم ،وال أستطيع أن أانم وحدي حيث أشد ما يكون األمر علي يف الليل ،وقد ذكر

يل الشيخان أن من فعل ذلك يب أانس يريدون زوجي أن يطلقين ليتزوج من ابنتهم ،نظراً لوضعه املايل

املمتاز ،احلمد هلل أان وزوجي يف وائم وليس بيننا سوى بعض املشاكل ونعامل بعضنا كما يريد هللا،
ماذا أفعل للتخلص من السحر الواقع علي؟ أمي تقرأ القرآن على ماء ألشربه ،وعلمت أنه جيب

علي أن أغسل شعري وجسمي من هذا املاء كل أسبوع ،وأتلو األذكار ،وأقرأ القرآن والرقية ،هل
هناك ما ينقصين؟ قريباً سأنتقل مع زوجي إىل منطقة القصيم ابلسعودية ،فهل ترشدوين إىل أحد

املشايخ هناك؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
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فأسأل هللا تعاىل لك الشفاء والعافية من كل داء ،ابلنسبة ملا ذكرت من تشخيص وعالج حول حالة

السحر اليت مرت بك ،وأنك قد شفيت منها فأود أوالً أن أبّي أن أوهام الناس يف هذا الباب كثرية

جداً ،ومما يزيد رسوخ هذه األوهام ما يقوم به بعض القراء من أعمال وتشخيصات ووصفات ،وأخطر
من ذلك ما يقوم به الدجالون والكهنة والسحرة ،حىت يصبح املريض يف حالة من اللبس والشك

واختالط األمور عليه والتحسس واالرتياب ،مث ينتقل إىل درجة اليقّي أبنه مريض ابلسحر أو املس،
وهكذا يدخل يف دوامة غري متناهية من األمراض والعلل واألوهام ،وال يعين قويل هذا أنه ال يوجد

مس أو سحر أو عّي ،ولكن وجوده هبذه الكثرة وتلك التفصيالت ،وتلك األحوال اليت يتحدث هبا
بعض الرقاة غري متطابق مع الشرع والعلم والعقل والواقع ،واتريخ األمة من عهد الرسالة إىل أزمنتنا
هذه اليت أضحى السحر واملس مطية للتكسب عند البعض ،وسبباً للتخلص من تبعات بعض

التصرفات عند املخفقّي يف حياهتم ،وعموداً يعلقون عليه اخفاقاهتم وكسلهم وضعفهم ،ال يعلم كل
هؤالء أن النفس مترض كما ميرض اجلسد ،وأن هناك أمراضاً عصبية ،وأمراضاً جسدية هلا أتثريات
نفسية ،ما دمت أيتها السائلة قد شفيت من املرض بال رقية فامحدي هللا واستمري على األذكار

والتحصينات الشرعية ،وابتعدي عن األسباب اليت تؤدي إىل ضعف الدين واإلميان ،وال تكثري
التفكري يف املرض الذي أصابك ،فإن كثرة التفكري فيه ترسخه وتقويه يف نفسك ،وثقي ابهلل وعونه
ومحايته ،وكوين شديدة التعلق به ،عظيمة التوكل عليه ،فإن ذلك من أهم أسباب الشفاء  -إبذن

هللا ،-وإذا أصابك شيء فيمكنك رقية نفسك أو يرقيك أحد ممن حولك من األقارب ،فليست
الرقية خمتصة بفئة أو بشخص معّي .نسأل هللا تعاىل لنا ولك العافية.
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االهتام بعمل السحر
اجمليب عبد الرمحن بن انصر الرباك
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1423-9-11
السؤال

كيف يستطيع اإلنسان أن يكتشف أن فالانً قد قام بعمل سحر له؟ خاصة أن لديه عالمات،

ولكنها ليست يقينية ،وخياف الواحد أن يكون ظاملاً .إين يف حرية ،أرجو إجابيت .وهللا حيفظكم.

اجلواب

األخ الكرمي..

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع "اإلسالم اليوم"

املبتلى ابلسحر ،أو مبا يظن أن سحر ،ال طريق إىل اكتشاف الساحر الذي سحره أو دبره له السحر
إال إبقراره ،أو ببينة تشهد أبن فالان عمال سحراً لفالن ،أو سعى إىل من يسحره ،وأما جمرد الظنون،
والقرائن الضعيفة فال جيوز أن يعول عليها ،فال جيوز أن يعتمد على هذه الظنون واألوهام بال برهان

تؤدي إىل ظلم املتهم ،كما ال جيوز االعتماد يف هذا على أخبار اجلن الذين يف بعض املصروعّي ،كما

لو قال بعضهم إنه مربوط بسحر من فالن أو فالن؛ فإن اجلن الذي يف امللموس فاسق أو كافر ،فال

جيوز تصديقه إذا قال :إن فالانً عمل سحراً لفالن ،فإن قوله ليس حبجة ،فالواجب احلذر من

االنسياق مع الظنون وأقوال فسقة اجلن ،أو السحرة ،فإن من السحرة من خيرب مبحل السحر ومبن

قال به وهو يعتمد يف ذلك على أخبار الشياطّي ،أو يكون كذاابً يقول ذلك من عند نفسه ،وعلى

كل حال فاجلزم بتعيّي الساحر أبنه هو الذي قام وعمل السحر لذلك املبتلى من أصعب األشياء.

وال حول وال قوة إال ابهلل.
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س اجلان ولدي؟!
هل م ه

اجمليب يوسف صديق البدري
داعية إسالمي وخطيب مسجد الراين ابملعادي ومستشار اللغة العربية بوزارة التعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس
التاريخ 1426/06/07هـ

السؤال

كان ابين يف السابعة عشرة من عمره ،أيقظته صباحاَ ًُ ليذهب إىل املدرسة ،كان ذكياً وسيماً ،متفوقاً
وحمبوابً لدى مجيع املدرسّي ،واملفاجأة املذهلة أين عندما أيقظته وجدت وجهه كأنه قناع قد أميل
على جنب ،إذا وقف على قدميه ترنهح واخت هل توازنه .سارعت به إىل الطبيب لكن دون فائدة،
ذهبت به إىل ساحر فكتب له شيئاً وقرأ عليه ،وبعد أايم عاد وجهه كما كان لكنه فقد الذاكرة ,مث
بعد ذلك أبايم انم نومة طويلة (أربعة أايم متواصلة)  ،مث استيقظ بعدها حيدثنا أبشياء غريبة ،حيث

يقول إنه رأى كذا وكذا يف بعض البلدان فكأنه طاف الدنيا ,مث أخذت حالته تزداد سوءاً ،يتح ّدث
مع شيء حوله ،وأحياانً يرمي له الطعام.

أخذانه إىل املدينة الطبية ،وأجري له خمطط للدماغ ،فلم تعرف العلة ومل يتبّي شيء ،مث ازدادت حالته
ِ
يكسر أشياء من البيت
سوءاً حىت صار يصيح أبعلى صوته ،وكأنه يقاتل عدداً من الناس ،واترة ّ
ويلقي أبشياء أخرى ،واترة يسكت ،ويكره أشخاصاً معينّي ويطردهم من البيت أحياانً ،وال زال
يصرخ ويصيح يف اليوم أربع ساعات متواصلة أو أكثر ،وأحياانً يكون هادائً.
ذهبنا به إىل مشايخ يرقون ابلقرآن ،ومنهم دكاترة شريعة يف اجلامعة ،وذهبنا به إىل مشايخ يتعاملون

مع اجلان ،ولكنه ما زال على حاله ،ومل نقطع قراءة القرآن ،فأان مداومة على قراءة القرآن عند الفجر

على ماء وأسقيه منه .أرشدوان حفظكم هللا.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلق هللا ،نبينا حممد وآله وصحبه ومن وااله .وبعد:
فأهالًُ ِ
بك -أيتها األخت الكرمية -ونشكرك على خماطبتنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،ونسأل هللا
ُ
أن يفرج كربك ،وأن يشفي ولدك ،وأن جيزل لك املثوبة على طول صربك ..ولتعلمي -اي َأمةَ هللا-

أن االبتالء يف هذه الدنيا له أشكال وأنواع عديدة ،وهو من سنن هللا يف خلقه ،وله سبحانه يف خلقه

شؤون ،وهو أعلم أبهل ابتالئه ،قال تعاىل" :وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا

شيئاً وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون" [البقرة ، ]216:ويقول أيضاً" :ولنبلونكم حىت نعلم
اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم" [حممد. ]31:

حقاً ـ اي أختنا ـ قد يبتلى املرء يف نفسه فيتحمل ويصرب ،لكن أن يكون البالء يف ولده ،فلذة كبده.

فـ"إن هذا هلو البالء املبّي" ،ولكين أذكرك بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف الصحيحّي ،عن

أيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة -رضي هللا عنهما -قال" :ما يصيب املؤمن من نصب وال وصب وال

هم وال حزن وال أذى حىت الشوكة يشاكها إال ك ّفر هللا هبا من خطاايه".

وعن أيب حيىي صهيب بن سنان -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

"عجبا ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان

خرياً له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له" رواه مسلم.
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وأان أنصحك أبن تستمري يف عالج ولدك ـ شفاه هللا ـ على مستويّي ،األول :متابعة العالج النفسي
عند طبيب حاذق ماهر ،ولو حىت ابملهدائت.

الثاين :قراءة القرآن ،مع اصطحابه -إن أمكن -إىل بعض املتنزهات ،والرتدُّد به على املسجد؛ فرمبا
يكون أصيب أبذى من اجلن ،وهذا من األمور املثبتة واملشاهدة يف دنيا الناس ،مع مداومة ترديد

الرقية الشرعية ،مع حتري أوقات اإلجابة للدعاء له.
أخيت الكرمية:

ما دمت بذلت اجلهد يف عرض ولدك على األطباء ،فقرروا بعد الفحوصات سالمة عقله ،فما زال

امليل إىل أنه يف حاجة إىل خبري يف املداواة ابألدوية الشرعية ،فقد يكون هناك تشابه يف األعراض بّي

املرض النفسي ومس اجلن ،وعلماء الغرب يؤكدون على وجود تلك الظاهرة؛ ففي كتاب "عامل اجلن

يف ضوء الكتاب والسنة" يقول العامل (كارجنتون) عضو مجعية البحوث النفسية األمريكية عن حالة

املس " ...واضح أن حالة املس هي على األقل حالة واقعية ال يستطيع العلم بعد أن يهمل أمرها ما
دامت توجد حقائق كثرية مدهشة تؤيدها ،وما دام األمر كذلك فإن دراستها أصبحت الزمة وواجبة

ال من الوجهة األكادميية فقط ،بل ألن مئات من الناس وألوفاً يعانون يف الوقت احلاضر من هذه

احلالة ،وألن شفاءهم يستلزم الفحص السريع والعالج الفوري ،وإذا ما حنن قرران إمكانية املس من

الوجهة النظرية انفتح أمامنا جمال فسيح للبحث والتقصي ،ويتطلب كل ما يتطلبه العلم احلديث

والتفكري السيكولوجي من العناية واخلدمة واجلَلَد" ا .هـ.

نعم .كرري ـ اي أختاه ـ حماولة العالج النفسي والشرعي مع ولدك ،مع حسن صلة ابهلل ،فهو وحده

الذي بيده النفع والضر والعفو والعافية..

وال يفوتين ـ شفى هللا ولدك ـ أن أذكرك -بل وأحذرك -من الذهاب إىل السحرة أو العرافّي
والدجالّي ـ مهما كان األمر ـ ففي ذلك خطورة على دين املرء وعقيدته؛ إذ يقول النيب ـ عليه الصالة

والسالم":من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا يقول ،فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه
وسلم" .رواه أمحد واحلاكم ،وص هححه األلباين ،كما يف صحيح اجلامع (. )5939
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أشك أين مسحور

اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1425/12/22هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
سؤايل هو أنين أصبحت أشكو كأن إنسان سحرين فقد كثرت املشاكل واألمراض بشكل كثري ج ًدا

مع أنين ،واحلمد هلل ملتزم نسأل هللا الثبات فقد كنت من أول الواصلّي املسجد قبل األذاّن أما اآلن
فعندما تقام الصالة أذهب مع أين عندي مشاكل مع الصوفية يف املسجد الذي أصلي فيه ألننا

واحلمد هلل ننشر عقيدة التوحيد يف املنطقة اليت أسكن فيها اليت مليئة ابلقبوريّي ،فما هو توجيهكم يل

حفظكم هللا تعاىل.
اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخي الكرمي! دعين أكون صرحياً معك.

إن اإلنسان عندما يصيبه فتور أو ملل من االلتزام بوضع جاد وصارم على حنو ما كنت عليه من

احملافظة على الصلوات قبل األذان وحنو ذلك ،مث يبدأ يف التقاعس والفتور يبحث يف نفسه عن

املعاذير اليت ختفف عنه لوم النفس ،وكثرياً ما يلجأ إىل األمور الغيبية اليت ال ميكن التعامل معها أو

السيطرة عليها كاحلسد والسحر ،وتلبس اجلان وحنو ذلك ،ويعطي لنفسه املعذرة ألنه غري ملوم يف ما

جرى لو ضعه من هبوط وهذا كله هروب من املشكلة وخمادعة للنفس ،ولذا فنصيحيت إليك أن
تتجاوز كل هذه األفكار ،وتعلم أن أمر الصالة وااللتزام عليها أمر حيتاج إىل جماهدة ،وأن السحرة ال
يستهدفون هذا اجلانب يف حياة اإلنسان ،وإمنا يستهدفون أموره الدنيوية اليت هي جمال للتحاسد

والتنافس بّي الناس ،أما جانب العبادة فال يستهدفه السحرة وال احلساد ابلعّي ،وال يعوق عنه تلبس

اجلان ،فاجلن ال يستطيعون احليلولة دون اإلنسان وعبادة ربه ولن جيعل هللا هلم على املؤمنّي سبيالً،
مفتوحا لكفر الكفرة وعصى العصاة وأجرم اجملرمون وادعوا أهنم حتت أتثري سحر
ولو كان هذا الباب
ً

أو عّي أو جن.

كال اي بين احرص على ما ينفعك ،واستعن ابهلل وال تعجز ،وإذا أصابك هذا النوع من الفتور فتذكر
ِ ِ ٍ
رتتُهُ إِ َىل ُسن ِهيت فَـ َق ْد أَفْـلَ َح "..أخرجه
رتةٌ فَ َم ْن َكانَ ْ
ت فَ ْ َ
قول النيب -صلى هللا عليه وسلم " -ل ُك ِّل ش هرة فَ ْ َ
أمحد (. )6958
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فمن الطبيعي لإلنسان سواء يف أموره الدينية أو الدنيوية أن أتتيه حاالت جدية وإبداع وأتلق ،ويعقبها
حاالت من الفتور ،وهذه طبيعة النفس اليت ال يدوم على حال هلا حال ،ولكن ينبغي أن يكون عند
اإلنسان قدر من اجملاهدة لنفسه ،واحملافظة على قدر من التوازن يف عمله ،وهو هدي النيب -صلى

هللا عليه وسلم -وسنته فقد سئلت عائشة عن عمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت :وأيكم
يطيق ذلك؟ يعين كان عمله شيئاً شاقاً ،فما هو هذا العمل الشاق الذي ال يستطيعه أكثر الناس؟

قالت رضي هللا عنها":كان عمله دمية" أخرجه البخاري ( ، )1987ومسلم ( )783أي كان عمله

له طابع االستمرارية واالنضباط ،وليس النزوات والتقطع ،وكذلك قول النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قل" أخرجه مسلم ( ، )2818فعليك أن جتعل لنفسك الربانمج
"أحب العمل إىل هللا أدومه وإن ّ

الذي تستطيع أن تستمر فيه ،وتتحمل االنضباط عليه ،مث تستمر عليه ابجملاهدة ،وعليك أوالً معرفة
معيار نفسك ،فالناس خيتلفون يف قدراهتم وفراغهم ،وعليك عندما تعرف معيار نفسك أن جتاهدها

على االستمرار يف هذا املعيار ،وأحذرك مرة أخرى من االستمرار وراء أوهام العوائق اليت من هذا
النوع الذي تفكر فيه.
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اجلن أسقطوا محلي
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس
التاريخ 1425/11/30هـ

السؤال

يف أول محل يل سقطت داخل احلمام ،وهلذا سقط احلمل ،ومنذ تلك احلادثة وكل محل أمحله يسقط،

ولكن الغريب أنين أحلم أبن أحداً ينتزع مين اجلنّي ،وعندما أصحو من نومي ابلفعل حيدث السقوط،
أشعر وكأن هذا مس من اجلان .رجاء إفاديت مبا ميليه الشرع والعلم.

اجلواب

اعلمي اي بنييت إننا حّي نتصور أتثري اجلن يف كل ما يصيبنا ،وأهنم يتحكمون فينا ويؤذوننا مىت ما

أرادوا ،وكيفما أرادوا ،فإن هذا تصور خاطئ ،فاجلن أضعف من أن يتحكموا بنا أو يؤذوننا كلما

أرادوا.

لقد أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن الشيطان يكفه عن اإلنسان أن يعرض عوداً على إانئه،

أو أن يغلق عليه اببه ،ففي صحيح البخاري ( ، )3280ومسلم ( )2012من حديث جابر رضي
هللا عنه" :إِذَا َكا َن ج ْنح اللهْي ِل  -أَو أ َْمس ْيـتُم -فَ ُك ُّفوا ِ
ِ ِ ٍِ ِ
ص ْبـيَانَ ُك ْم فَِإ هن ال ه
ب
ْ َ ْ
ُ ُ
ش ْيطَا َن يَـ ْنـتَش ُر حينَئذ فَإذَا ذَ َه َ
ِ
س ِ
ِ
اَّلل فَِإ هن ال ه
اس َم ه
ش ْيطَا َن َال يَـ ْفتَ ُح َاب ًاب ُمغْلَ ًقا َوأ َْوُكوا
َ َ
اعةٌ م ْن اللهْي ِل فَ َخلُّ ُ
اب َواذْ ُك ُروا ْ
وه ْم َوأَ ْغل ُقوا ْاألَبْـ َو َ
مخّروا آنِيـت ُكم واذْ ُكروا اسم ا هِ
ِ
اسم هِ ِ
ضوا َعلَْيـ َها َش ْيـئًا َوأَط ِْفئُوا
َّلل َولَ ْو أَ ْن تَـ ْع ُر ُ
اَّلل َو َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ق َربَ ُك ْم َواذْ ُك ُروا ْ َ
يح ُك ْم" .ومتثل الشيطان أليب هريرة فأمسكه فجعل يتضرع له ويشتكي إليه حاله حىت أطلقه أبو
َم َ
صابِ َ
هريرة .صحيح البخاري (. )3275
إن اجلن ال يتسلطون إال على من خيافهم وخيشاهم ،كما قال عز وجل" :وأنه كان رجال من اإلنس

يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا" [اجلن. ]6:

أي بنييت إن ذكر هللا حصن حصّي وإن اجلن ال يتسلطون على من يذكر هللا ،وأنت مؤمنة مصلية

ذاكرة هلل ،فليس هلم عليك سلطان وليس هلم إليك سبيل ،وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أن من قرأ آية الكرسي يف ليلة مل يقربه شيطان ،وأن من قرأ آخر آيتّي من سورة البقرة يف ليلة
كفتاه ،فإذا حافظت على ذلك فأنت يف حفظ هللا ورعايته ،أن خيلص إليك شيطان أو يصيبك

بسوء.
أي ابنيت :ال يصح أيضاً أن تسريك األحالم وحتكم تفكريك رؤى ترينها يف منامك ،فأحالمك ورؤاك
يف النوم قد تكون نتيجة خوفك على اجلنّي وحديث نفسك بذلك.

وختاماً أنصحك ابختاذ األسباب املشروعة مبراجعة طبيبة خمتصة بعالج أمراض النساء والوالدة
للكشف على حالتك وتشخيصها وعالج حاالت اإلسقاط املتكرر.

وهللا حيفظك ويتوالك ،وأسأل هللا عز وجل أن يقر عينك ابلذرية الصاحلة.
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مس من اجلن؟!
هل يب ٌّ

اجمليب مجاز عبد الرمحن اجلماز

مشرف تربوي إبدارة الرتبية والتعليم بشقراء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /السحر واملس

التاريخ 1425/04/29هـ
السؤال

مشكليت تكمن يف التغيري اجلذري يف تصرفايت ،القلق الشديد ,الصراخ ألتفه األسباب ,ترك الصالة,

الفزع واخلوف الشديد أثناء الليل ,كثرة ارتكاب املعاصي ،عدم الرغبة ال يف العمل وال يف الدراسة,
سيطرة اليأس ,العزلة ,التفكري الدائم ,القيام أبفعال ال أشعر كلياً أبنين أان من قام هبا ،أحياانً أكون

عادايً ولكن يف حلظات يتغري كل شيء ،مع العلم أنه يتكرر معي عدة مرات يف اليوم ،أشعر وكأنين

أعيش صراعاً داخليا عنيفاً ،أشعر وكأنين شخصيتان متناقضتان يف جسد واحد ،خماويف أن يكون يب
مس من اجلن- ,أعوذ ابهلل ،-فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فهل سأمتكن من التخلص منه أم

سيتمكن مين وأعيش حيايت هكذا يف هذا الصراع؟ هل األمر يستوجب الرقية أم هنالك عالج آخر؟

وهل استطيع الرقية بنفسي وكيف يتم ذلك؟ ومباذا تنصحونين يف وضعي هذا؟ وجزاكم هللا خرياً.

اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي .وبعد:
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

فعصران الذي نعيش فيه قد كثرت فيه مغرايته ،وشغلت الناس ،ونقصت كثرياً من عرى اإلميان،
وقلهت األذكار ،وانصرف فئام من الناس ،عن طاعة هللا  -عز وجل ،-فكانت العاقبة أن تسلط
الشياطّي ،وانقضت على القلوب الفارغة من ذكر هللا -تعاىل ،-فكثرت األمراض ،وانتشرت
الوساوس وراج سوق السحرة والكهنة ،وهذا بالء كبري ،وشر مستطري.

واعلم  -أخي الكرمي -أن ما أصابك فهو من هللا ،وقدرة هللا فوق كل شيء ،ومهما كانت األحوال

والظروف واملالبسات فاهلل  -جل وعال -ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم ،وكان أمر هللا قدراً
مقدوراً.

وما تشتكي منه قد يكون سببه تسلط الشياطّي عليك ،حىت أصابتك بشيء أوصلك إىل ما أوصلك

إليه ،واعلم أن ما يصيب الناس بسبب األرواح الشيطانية ثالث؛ وهي :السحر ،والصرع ،والعّي.
فأما السحر والصرع فهما مس داخلي يؤثر يف اجلسم أتثرياً واضحاً ،ويظهر ذلك أثره يف األقوال
واألفعال واألفكار والتصورات لدى املمسوس حىت أن من يراه يظن أنه شخصية أخرى.

وأما العّي فهي مس خارجي يضايق ويؤذي من اخلارج ،وله نفوذ جزئي داخل اجلسم فتتغري معه

كيمائية اجلسم من برودة األطراف وحرارة الظهر والعينّي وجفاف يف الفم ،وانفعاالت زائدة ،وحتدث
أموراً ظاهرة يف بدن اإلنسان مثل :صفرة الوجه وتغري لونه املعتاد ،وصداع غري منقطع ال يعرف سببه،
وتبول كثري ،وضعف شهية ،ورطوبة اليدين والرجلّي مع تنمل ،وارق ابلليل ،وأثر تلك األمراض

الثالثة على اإلنسان متفاوت ،فبعضهم تنهار نفسه ،وبعضهم يصاب ابليأس من الشفاء ،وبعضهم
يرتك كل شيء وينتظر املوت ،وبعضهم اآلخر يقف مستبسالً أمامها ،واثقاً ابهلل  -عز وجل -حمسناً
ظنه بربه  -تبارك وتعاىل-مؤمناً بقضاء هللا وقدره ،ساعياً يف عالج نفسه بكل ما يستطيع ،وهذا هو
الواجب؛ ال أن يسلم أمره إىل الشيطان ويقنط من حرمة هللا  -تبارك وتعاىل -وقوة املرض على

اإلنسان من ضعفه ،راجعة إىل أمور :ومنها:
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 -1قوة اجلان املتلبس ابإلنسان ،فقد يكون كافراً أو مسلماً فاجراً ظاملاً ابغياً ،معينها يكون أثره

كبرياً.
 -2ضعف اإلميان ابهلل  -عز وجل -ابلنسبة لإلنسان ويصاحب ذلك .وقوعه يف محأة الرذيلة،
وإقامته على املعصية ،فحينها ال سالح معه يدافع به اجلان.

 -3ضعف الشخصية لإلنسان وعدم قدرته على التعامل مع املواقف والناس بشيء مقبول.
 -4طبيعة القبيلة أو األسرة حيث لديها قابلية لتلك األمراض ،وغري ذلك.

وأنت أيها  -األخ الكرمي -سوف تتخلص  -إبذن هللا -من ذلك ،وتعيش عيشة هنيئة خالية من
تلك الصراعات؛ فاألمر سهل ميسور  -إن شاء هللا -وإليك البيان:

 -1اجلأ إىل هللا -تعاىل -وتعلق به وحده ،وأحل يف الدعاء أن يشفيك.
 -2أيقن أن هللا هو الشايف وحده ،وما تستخدمه من أسباب كأدوية وحنوها قد ينفع هللا هبا حلكمة
أرادها ،وقد ال ينفع هللا هبا؛ حلكمة يريدها.
 -3ما عند هللا ال ينال مبعصية هللاِ ،
فأت البيوت من أبواهبا.

 -4طهر بيتك من املنكرات ،وخاصة مزامري الشيطان (الغناء وآالت الطرب واملوسيقى ،والصور
الفاضحة احملرمة؛ فهي حمبوبة للشيطان ،جالبة له ،ال تنفك عنه.

 -5األصل يف التداوي أن يكون ابلقرآن الكرمي مث ابألسباب الدوائية املتاحة.

 -6اعلم أن املداومة على ذكر هللا على كل حال قائماً وقاعداً ومضطجعاً وأدابر الصلوات وأوقات

اخللوات ،وإذا أصبحت وإذا أمسيت (أذكار الصباح واملساء) مطردة للشيطان ،مزعجة له ،ال يقر له

قرار ،حىت يهرب من ذلك البدن أو البيت فاحرص على ذكر هللا -تعاىل -واستكثر منه.

 -7اعلم أن احملافظة على الصالة املكتوبة ،واحلرص على صالة النافلة ليالً وهناراً هي راحة لألبدان
املتعبة ،واألنفس اجملتهدة ،وكم من مريض فشلت العقاقري الطبية يف عالجه فلما اجته إىل الصالة

برأت علته ،وشفي هللا مرضه ،فالصالة حتصّي.

 -8اعلم أن( :القرآن الكرمي هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا
واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل التداوي به ،ووضعه على

دائه بصدق وإميان ،وتربك اتم ،واعتقاد جازم ،واستيفاء شروطه ،مل يقاومه الداء أبداً ،وكيف تقاوم

األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو نزل على اجلبال لصدعها ،أو على األرض لقطعها ،فما
من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن سبيل الداللة على دوائه وسببه ،واحلمية منه

ملن رزقه هللا فهماً يف كتابه ،فمن مل يشفه القرآن ،فال شفاه هللا ،ومن مل يكفه فال كفاه هللا)  ،قال ابن

القيم[ :فقل يل بربك كيف حالك مع كتاب ربك ،قد تكون انسياً له ،مهمالً له ،غري مهتم به ،ال

تعرف القراءة فيه إال لضرورة أو يف رمضان ،فافهم ذلك جيداً] .

 -9اعلم أنك ال زلت تتقلب يف نعمة هللا -تعاىل ،-وهللا  -تبارك وتعاىل -ابتالك هبذا األمر اختباراً
لك ،فما أنت صانع فيه ،كن مؤمناً ال منافقاً ،صابراً حمتسباً ال متضجراً متأنفاً.
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 -10عاجل نفسك ابلرقية الشرعية ،وتول أمرك بنفسك ،فالنائحة الثكلى ليست كالنائحة
املستأجرة ،وما حك جلدك مثل ظفرك ،فتول أنت مجيع أمرك ،ويف ذلك إحياء لسنة الرقية ،األساس
(رقية اإلنسان نفسه)  ،وشعور الناس بعظمة هذا القرآن ،وأن مبقدور كل مسلم كائناً من كان

االستشفاء به دون واسطة ،وفيه بروز معلم عقدي غائب ،وهو التوكل على هللا -تعاىل ،-حيث مل

يلتفت قلبه إىل غري هللا -تعاىل ،-وفيه إجياد أانس يف كل بيت يرقون بكتاب هللا وحيبون ذلك ،فال
يكون األمر مقصوراً على أانس أبعياهنم هم الذين يرقون فقط.

 -11إذا مل تستطع فعل ذلك بنفسك ألي سبب ،فال مانع من الذهاب إىل أانس موثوقّي يف دينهم
وعبادهتم ،وطلب الرقية منهم.
 -12اعلم أنه قد تتكامل األسباب من الرقية الشرعية وتعاطي األسباب الدوائية ،ومع ذلك ال يربأ؛
ألنه فوق كل هذه األسباب إرادة املسبب وهو هللا  -عز وجل ،-فالشفاء بيد هللا وحده مىت ما

أراد.

 -13الرقية هي العزمية ،واملراد هبما قراءة اآلايت والدعوات على املريض بدون نفث ،وميكن فعل

الرقية ومعها نفث ،وهو مجع الريق والنفخ به نفخاً لطيفاً أثناء الرقية أو بعد كل مجلة أو بعدها
مباشرة.

 -14إذا كنت ترقي نفسك فامجع كفيك واقرأ فيهما ،وبعد االنتهاء أنفث فيهما وامسح هبما سائر

جسدك.

 -15إذا كنت ترقي غريك فليكن املريض بّي يديك -يعين أمامك.-
 -16عندما تريد الرقية (ليكن يف نيتك) إصالح العضو املريض ،والشفاء من املرض ،ودعوة اجلان
املتلبس؛ ألن يرتك ظلمه واعتدائه ،ويغادر جسم املريض ،وال يعود إليه أبداً ،وهذا التصور له أثر
كبري على اجلان فيتأثر وعلى املرض العضوي فيشفى.

 -17قد حيدث لك أثناء الرقية أو بعدها وأثناء النوم ،أن ترى رؤاي ويغلب على ظنك أهنا ال تعين

شيئاً ،واحلال ليس كذلك ،بل اسأل أهل التعبري عنها ،فقد تعرف منها ما أصابك أو من أصابك،

وكيف تستطيع معاجلة نفسك.

 -18إذا أردت الرقية ،فاحضر ماء وزيت زيتون وعسل ،واقرأ فيها كلها مث اجعلها عندك ،واشرب

من هذا املاء ما شئت كل يوم ،وادهن من الزيت لكل بدنك كل ليلة ،واخلط العسل مباء واشربه كل
يوم على الريق ،وإن وضعت معه وخلطته ابحلبة السوداء فهو أفضل ،فإن يف ذلك شفاء إبذن هللا.

 -19احرص على اجلري أو املشي كل يوم ،فإذا تعرق بدنك اغتسل ابملاء البارد واشرب منه قال -
ب َو َع َذ ٍ
صٍ
ين ال ه
ك َه َذا
َين َم ه
ض بِ ِر ْجلِ َ
اب* ْارُك ْ
وب إِ ْذ َان َدى َربههُ أِّ
ش ْيطَا ُن بِنُ ْ
"واذْ ُك ْر َع ْب َد َان أَيُّ َ
تعاىلَ :-
سِ َ
[ص. ]42-41:
س ٌل َاب ِرٌد َو َش َر ٌ
اب" ّ
ُمغْتَ َ
 -20القرآن كله شفاء ،ومن اآلايت والدعوات اليت يرقي هبا اإلنسان نفسه بعامة وهي انفعة يف
السحر والصرع والعّي واألمراض العضوية ما يلي:
* سورة الفاحتة.

* أول سورة البقرة من اآلية ( )1إىل اآلية (. )5
* آية الكرسي (من سورة البقرة اآلية. )255 :

* آخر آيتّي من البقرة (من اآلية . )286 -285
* أول سورة آل عمران (من اآلية. )2-1 :

* ابدأ من سورة األنعام (رقم " )107وإن ميسسك هللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال
راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم".
* بعض آية من سورة األنبياء (رقم  ... " )87ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملّي".
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* آخر سورة احلشر (اآلية . )24 -22

* آية من سورة األنبياء (رقم " )69قلنا اي انر كوين برداً وسالماً على إبراهيم".

* بعض آية من سورة البقرة (رقم " )137فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم".

* سورة اإلخالص كاملة.
* سورة الفلق كاملة.

* سورة الناس كاملة.

* ابسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عّي حاسد هللا يشفيك ،بسم هللا

أرقيك".

* بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم.
* حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ومن أيقن أن به سحراً قال ما أعاله وزاد عليه.

ك وانْـ َقلَبوا ِ
ِ
ِ
ين
 آايت من سورة األعراف "فَـ َوقَ َع ا ْحلَ ُّق َوبَطَ َل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن فَـغُلبُوا ُهنَال َ َ ُ َصاغ ِر َ
ِِ
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ين قَالُوا َ
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صلِ ُح َع َم َل
آيتان من سورة يونس "  ...قَ َ
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ِِ
*وُِحي ُّق ه
اَّللُ ا ْحلَ هق بِ َكلِ َماتِِه َولَ ْو َك ِرهَ ال ُْم ْج ِرُمو َن" [يونس. ]82-81:
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ال ُْم ْفسد َ
سِ
 بعض آية من سورة طه "  ...إِ همنَا صنـعوا َكي ُد س ِث أَتَى" [طه :من
اح ٍر َوال يُـ ْفلِ ُح ال ه
اح ُر َح ْي ُ
ََ ُ ْ َ

اآلية. ]69

وليحرص كل احلرص على معرفة مكان السحر وماهية السحر ،مث يقوم إبتالفه ،والطريقة املثلى
إلتالفه ،أن يضعه يف إانء وفيه ماء وملح ليذوب ما فيه ،ويقرأ بعض اآلايت كالفاحتة وآية الكرسي

واملعوذات ،واآلايت اخلاصة ابلسحر بنية إبطاله ،مث يقوم بدفنه ويسمى هللا  -عز وجل -عليه.
ومن أيقن أ هن به صرعاً مساً من اجلن قال ما أعاله ،وزاد عليه.
* آيتان من سورة البقرة (" )164-163وإهلكم إله واحد  ...لقوم يعقلون".

* أربع آايت من سورة املؤمنون (" )118-115أفحسبتم أمنا  ...وأنت خري الرامحّي".
* أربع آايت من سورة األحقاف (" )32-29وإذ صرفنا إليك نفراً ..أولئك يف ضالل مبّي".

* أول الصافات (" )10-1والصافات  ...فأتبعه شهاب اثقب".

* آية من احلديد (" )3هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم".
* ويدعوه بـ "اخرج عدو هللا ،أعوذ ابهلل منك".

ومن أيقن أن به عيناً (نظرة) قال ما أعاله وزاد عليه.

 -آية من النساء" )54( :أم حيسدون الناس على ما أاتهم هللا من فضله ." ...

 آيتان من امللك (" )4-3فارجع البصر هل ترى من فطور مث ارجع البصر  ...وهو حسري". -آيتان من القلم (" )52 -51وإن يكاد الذين كفروا  ...وما هو إال ذكر للعاملّي".

فإذا رقى اإلنسان نفسه هبذا على التفصيل كما تقدم أو رقى غريه ،توقف قليالً ،مث قرأ رقية ينوي هبا
إلباس الصحة والعافية وحصول متام الشفاء.

* "  ...ويشف صدور قوم مؤمنّي" [التوبة من اآلية. ]14 :

* "  ...وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنّي" [يونس من اآلية. ]57 :
* "  ...فيه شفاء للناس [ " ...النحل من اآلية. ]69 :

* "  ...وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنّي وال يزيد الظاملّي إال خساراً" [اإلسراء من

اآلية. ]82 :

* "وإذا مرضت فهو يشفّي" [الشعراء من اآلية. ]80 :
* "  ...قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء[ "..فصلت من اآلية. ]44 :
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* "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا..وهو الويل احلميد" [الشورى من اآلية. ]28 :
"رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري" [طه. ]26-25 :
* سورة الشرح كاملة "أمل نشرح لك صدرك  ...وإىل ربك فارغب".

* ويدعو بـ "أذهب الباس ،رب الناس ،بيدك الشفاء ال كاشف له إال أنت"

* واللهم رب الناس ،اذهب الباس ،اشف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً".
* و "أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" (أن يشفيين) .

مث يتوقف قليالً ،مث يرقى بنية التعويذ والتحصّي له أو ملن يقرأ عليه ،وأن األذى ال يعود إليه أبداً إن

شاء هللا.

* آيتان من سورة املؤمنون (" )98- 97وقل رب أعوذ بك من مهزات الشيطاين وأعوذ بك رب أن

حيضرون"
* بعض آية من البقرة[ " :من اآلية ... ]137:فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم".

* ويدعو بـ "أعوذ بكلمات هللا التامات من غضبه وعقابه ،وشر عباده ،ومن مهزات الشياطّي وأن

حيضرون".

* وبـ "أعوذ بكلمات هللا التامات من كل شيطان وهامة ،ومن كل عّي المة".
* وبـ "أعوذ بكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر ،من شر ما خلق وذرأ وبرا ،ومن شر

ما ينزل من السماء ،ومن شر ما يعرج فيها ،ومن شر ما ذرأ يف األرض ،ومن شر ما خيرج منها ،ومن

شر فنت الليل والنهار ،ومن شر طوارق الليل والنهار ،إال طارقاً يطرق خبري اي رمحن".
* وبـ "أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق".

* وبـ "حتصنت ابهلل الذي ال إله إال هو ،إهلي وإله كل شيء ،واعتصمت بريب ورب كل شيء،

وتوكلت على احلي الذي ال ميوت واستدفعت الشر بال حول وال قوة إال ابهلل ،حسيب هللا ونعم
الوكيل ،حسيب الرب من العباد ،حسيب اخلالق من املخلوق ،حسيب الرازق من املرزوق ،حسيب الذي

هو حسيب ،حسيب الذي بيده ملكوت كل شيء ،وهو جيري وال جيار عليه ،حسيب هللا وكفى ،مسع هللا
ملن دعا ،ليس وراء هللا موىل حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
وإن كان يرقي غريه فعند التعوذات النبوية يبدل الضمري وجيعله للمخاطب "أعيذه" أو "أعيذها" أو

"أعيذكم" ،وعند التحصّي يقول( :حصنت نفسي ومايل وأهلي وكل شيء أعطانيه ريب ،ابحلي القيوم
الذي ال ميوت أبداً ،ودفعت عنهم السوء بال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم".

وأما األمراض العضوية والنفسية فتعاجل ابلقرآن أيضاً ،وللسلف جتارب انفعة يف هذا الباب كابن تيمية

وابن القيم وغريمها.

تنبيه:

ال يفهم مما سبق ترك األسباب الدوائية ،إذ فعل األسباب من األمور اليت ينبغي العمل هبا ،فيحرص
اإلنسان على التداوي فهو مشروع ،بل هو يف منزلة مدافعة أمل اجلوع والعطش ،وحقيقة التوحيد ال
تتم إال مبباشرة األسباب ،وتعطليها يقدح يف التوكل ،فالتداوي ليس كاالسرتقاء.
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االسرتقاء طلبه مباح وتركه أفضل ،خبالف التداوي فإنه مسنون وقد يكون واجباً ،وهذا هو املشهور

عن الشافعية ،ومذهب مجهور السلف وعامة اخللف ،واختاره ابن تيمية وابن القيم ،وهو ما يفيت به
أئمة الدعوة يف الداير النجدية بعامة ،ومن التداوي التداوي ابلطب النبوي أو الطب الشعيب أو

الطب الكيميائي احلديث ،ومنه الذهاب إىل العيادات واملستشفيات واملصحات ،يف احلديث أن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :لكل ِ
داء دواءٌ ،فإذا أصيب دواءُ الداء برأ إبذن هللا  -عز
وجل "-رواه مسلم ( )2204عن جابر  -رضي هللا عنه .-
ولذا فال أبس أبن جتمع مع ذلك مراجعة طبيب نفسي فرمبا كان ما لديك حالة نفسية مرضية
داء دواء.
تستجيب للعالج والنفس مترض كما ميرض البدن ،ولكل ً

أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ،وأن يهيئ هلل من أمرك رشداً ،وابهلل التوفيق ،وصلى
هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعّي.

()339/20

احلسد  ...األسباب/الوقاية والعالج
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلسد والعّي

التاريخ 1425/1/9هـ

السؤال

ما هو عالج احلسد؟.
اجلواب

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على اهلادي البشري ،والسراج املنري ،نبينا

حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

إىل األخ السائل - :سلمه هللا تعاىل -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخي الكرمي :لقد سرين جداً سؤالك ،على الرغم من إجيازه ،لكنه موضوع من األمهية مبكان ،وجدير

ابالعتناء ،وقد كثرت الكتابة فيه؛ وذلك ألنه تفشى يف اجملتمع بصورة رهيبة تدعو لوقفة جادة لعالج

هذا الداء العضال.

فاحلسد داء عضال ،وخصلة ذميمة تفتك ابجملتمعات واألفراد ،بل والشعوب على حد سواء،

فاجملتمع الذي تسود فيه هذه الصفة الدنيئة جمتمع ينعدم فيه التعاون واحلب ،ويسري فيه األمراض
الفتاكة ،كمرض الشحناء والكره ،والفرقة ،والتباغض ،وغريها من األمراض اليت تفتك بكيان األمة
كلها.

تعريف احلسد لغة واصطالحاً:
فاحلسد كما عرفه علماء اللغة :هو أن يرى املرء ألخيه نعمة ،فيتمىن زواهلا عنه ،وتكون له من دونه.

وقد عرف علماء الشريعة احلسد بتعريفات عدة ،كلها تدور يف فلك واحد ،أال وهو متين زوال النعمة

من الغري ،قال اإلمام النووي  -رمحه هللا تعاىل :-احلسد هو متين زوال النعمة عن صاحبها ،سواء

كانت نعمة دين أو دنيا) ا .هـ.

وقال اإلمام الغزايل  -رمحه هللا تعاىل( :-أما احلسد عند علماء الشريعة فحده كراهية النعمة ،وحب
زواهلا عن املنعم عليه)  ،ا .هـ.

وقال اإلمام ابن اجلوزي  -رمحه هللا تعاىل( :-احلسد :هو متين زوال نعمة احملسود ،وإن مل يصل
للحاسد مثلها) ا .هـ.

أدلة احلسد من الكتاب والسنة:

واحلسد حقيقة واقعة ،وأدلة وجوده قاطعة ،وهي كثرية يف كتاب ربنا وسنة نبينا حممد  -صلى هللا

عليه وسلم -فمن ذلك :قوله -تعاىل" :-أم حيسدون الناس على ما آاتهم هللا من فضله" [النساء:
. ]54

وقال -تعاىل" :-ومن شر حاسد إذا حسد" [الفلق ، ]5:وقال -تعاىل" :-فسيقولون بل حتسدوننا"
[الفتح ، ]15:وكذلك قصة يوسف عليه السالم مع أخوته مشهورة يف هذا الباب ،عن أيب هريرة -
رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إايكم واحلسد؛ فإن احلسد أيكل
احلسنات كما أتكل النار احلطب" رواه أبو داود ( )4903وعن بن الزبري بن العوام -رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-دب إليكم داء األمم قبلكم :احلسد
والبغضاء" رواه الرتمذي (. )2510

ولذلك حذران النيب  -صلى هللا عليه وسلم -من احلسد؛ وذلك خلطره وسوء عاقبته يف الدنيا

واآلخرة.

فعن أنس -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ال تباغضوا ،وال

حتاسدوا ،وال تدابروا ،وال تقاطعوا ،وكونوا عباد هللا إخواان ،وال حيل ملسلم ،أن يهجر أخاه فوق

ثالث" متفق عليه عند البخاري ( ، )6065ومسلم (. )2559
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-ال جيتمعان يف قلب
عبد اإلميان واحلسد" رواه النسائي (. )3109
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فاحلسد شره عظيم ،وخطره جسيم ،إذا هجم فتك ،وإذا ضرب قضى ،وإذا صوب أصاب يف مقتل،
وهلذا املرض اخلبيث أسباب حيسن بنا معرفتها؛ لتجنبها والوقاية منها.
أسباب احلسد:

للحسد أسباب عدة ،وميكن أن جنملها يف النقاط التالية:

 -1ضعف اإلميان ،وعدم الرضا مبا قسمه هللا :فالذي حرم القناعة وعدم الرضا ،فقلبه حيرتق ويتمزق

أسفاً كلما رأى أحداً يف نعمة ،وهو يرى نفسه حمروماً منها ،وال يدري املسكّي أن هللا قدر هذه

األشياء وقسم األرزاق ،وحنن يف عامل الغيب ،فالرضا مبا قسمه هللا يريح النفس ،ويطمئن القلب؛ ألن

كل شيء بقضاء وقدر.

 -2اجلهل بعواقب احلسد ،فاحلاسد ال يدرك شناعة وعواقب احلسد الوخيمة ،وما يرتتب عليه من
نتائج عظيمة على الدين ،والنفس ،واجملتمع ،ففي الدين :احلاسد ساخط على أقدار هللا ،وهو بذلك

يصف املوىل -جل وعال -بعدم العدل ،تعاىل هللا عما يصفه احلاسدون علواً كبرياً ،حيث إنه يرى أن
هللا أعطى هذا ومنعه هو ،فهو ساخط لذلك ،وهذا أمر خطري ،أما على النفس ،فاحلاسد دائم

التفكري مبا أنعم هللا على غريه ،يعيش يف كآبة وحزن كلما رأى غريه يتقلب يف نعمة هللا ،وهو احملروم،
فهو دائم احلزن ،تعلو وجهه الكآبة ،متعكر املزاج ،ال يهنأ بعيش ،وال يهدأ له ابل ،وال يستقر له

قرار ،احلسرة مالزمة له ،وال جيين من وراء ذلك إال الندامة ،وتشتت القلب ،وفزع النفس ،فأمر هللا

انفذ ال راد له ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله السخط.

أما على اجملتمع ،فاحلاسد شخص منبوذ من اجملتمع ،يبغضه الصغري والكبري ،والقريب قبل البعيد،
ينفر منه الناس ،وال أيلفونه ،فهو بذلك يشعر ابلغربة يف وسط أقرب األقربّي له ،ويكون لذلك اآلاثر

السيئة عليه ،حيث يهبط مستواه االجتماعي ،ويتدىن مستواه يف العمل واإلنتاج ،ويكون بذلك
عضواً غري فعهال يف اجملتمع األوىل برته واستئصاله؛ خوفاً من تسرب العدوى منه لغريه.

 -3احلقد والعداوة والبغضاء ،وهذه األشياء من أشد أسباب احلسد ،وأخطرها ،فتجد اإلنسان
الذي أتصلت فيه هذه اخلصال السيئة ومنت ،تولد عنده احلسد تلقائياً لكل صاحب نعمة فهو ال

حيب أن يرى نعمة على من يبغضه ،ويكن له الشحناء والكره ،بل قد يدفعه احلسد واحلقد ،والعداوة

على إحلاق الضرر مبن يبغض على تفاوت يف درجاته.

 -4التعجب :حيث أخرب هللا  -جل جالله -يف كتابه الكرمي عن األمم السابقة ملا قالوا ألنبيائهم

ورسلهم" :ما أنتم إال بشر مثلنا[ "..يس ، ]15:وقالوا" :أنؤمن لبشرين مثلنا" [املؤمنون، ]47 :
فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي ،والقرب من هللا -تعاىل -بشر مثلهم ،فحسدوهم على
ذلك مما أدى إىل كفرهم -عياذاً ابهلل من حاهلم.-

 -5الكرب :ومنه كان حسد الكفار لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذ قالوا" :لوال نزل هذا
القرآن على رجل من القريتّي عظيم" [الزخرف ]31 :؛ ولذلك علل أبو جهل -لعنه هللا -كفره

برسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -حيث قال( :تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف ،أطعموا فأطعمنا،
ومحلوا فحملنا ،وأعطوا فأعطينا ،حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا :منا نيب أيتيه
الوحي من السماء ،فمىت ندرك هذه ،وهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه) .
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قلت :فما محله على الكفر برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إال احلسد الذي مأل قلبه من نعمة
هللا على رسوله  -صلى هللا عليه وسلم -وتشريفه ابلوحي والرسالة.
 -6خبث النفس - :والعياذ ابهلل -وشحها ابخلري لعباد هللا ،فمن الناس من حيزن إذا رأى أو مسع

حبسن حال عبد من عباد هللا ،ويفرح إذا حلت بساحته املصائب والنكبات ،ال لشيء ،ولكن خلبث
نفسه ،وسوء نيته ،وفساد طويته ،كما قال ربنا عن مثل هؤالء" :وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا" [آل

عمران. ]120 :

 -7وجود القاسم املشرتك بّي بعض الفئات من اجملتمع أو ما يسمى التنافس بّي األقران يف جمال
مشرتك بينهم ويسميه الغزايل يف اإلحياء ابخلوف من فوت املقاصد ،فيقول( :وذلك خمتص مبتزامحّي

على مقصود واحد ،فإن كل واحد حيسد صاحبه يف كل نعمة تكون عوانً له يف االنفراد مبقصوده،

ومن هذا اجلنس حتاسد الضرات يف التزاحم على مقاصد الزوجية ،ومنه أيضاً حسد إخوة يوسف -

عليه السالم  -له؛ لفوزه بقلب أبيهم ،كمال قال -تعاىل" :-إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا
منا") [يوسف ]8 :ا .هـ.
هذه بعض األسباب اليت تؤدي إىل هذا املرض الفتاك.

عالج احلسد والوقاية منه:

بعد معرفتنا لألسباب اليت تؤدي للحسد جيدر بنا معرفة العالج والوقاية من هذا الداء:

أوالً :جتنب األسباب اليت تؤدي إليه ،والعمل على إزالتها ابلكلية ،وسد الطريق أمام أي شيء يؤدي
إىل ذلك.

اثنياً :قراءة الفاحتة وآية الكرسي ،فعن عمران بن حصّي أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:

"فاحتة الكتاب وآية الكرسي ال يقرؤمها عبد يف دار فال تصيبهم يف ذلك اليوم عّي أنس أو جن" رواه

الديلمي.

اثلثاً :قول ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل ،عندما خيشى العائن إصابة عينه لغريه ،أو ملاله ،أو أبنائه،

فليقل" :ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل"؛ ملا روي عن أنس -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال" :من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل مل يضره".

رابعاً :قراءة املعوذتّي ،والتحصينات ،واألدعية النبوية ،للوقاية من حسد اجلن ،وعورات بين آدم فقد
روي عن أنس أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :سرت ما بّي أعّي اجلن وعورات بين آدم أن

يقول الرجل املسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم هللا الذي ال إله إال هو" رواه ابن السين يف عمل

اليوم والليلة ( )273وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-سرت ما بّي أعّي اجلن وعورات بين آدم إذا
دخل أحدهم اخلالء أن يقول :بسم هللا" رواه الرتمذي ( )606وابن ماجة ( )297من حديث علي

 -رضي هللا عنه .-

وقال  -صلى هللا عليه وسلم" :-سرت ما يَب أعّي اجلن وعورات بين آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن
يقول :بسم هللا " رواه الطرباين يف األوسط ( )7066من حديث أنس  -رضي هللا عنه .-

خامساً :الرقية الشرعية :فقد ثبت أ ْن رقى جربيل  -عليه السالم  -النيب -صلى هللا عليه وسلم-

برقية هي" :بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس ،أو عّي حاسد ،هللا يشفيك ،بسم

هللا أرقيك" رواه مسلم ( )2186من حديث أيب سعيد اخلدري.
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كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعوذ احلسن واحلسّي -رضي هللا عنهما ،-ويقول" :أعيذكما
بكلمات هللا التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل عّي المة" ،ويقول" :إن أابكم إبراهيم كان يعوذ
هبا إمساعيل وإسحاق" رواه البخاري ( )3371من حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما .-

للمريض أن يقرأ على نفسه الفاحتة وقل هو هللا أحد ،واملعوذتّي ،وينفث يف يديه ،وميسح هبما

جسده .فعن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا مرض

أحد من أهله نفث عليه ابملعوذات ،فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه ،وأمسحه

بيد نفسه؛ ألهنا كانت أعظم بركة من يدي .رواه البخاري ( )4439ومسلم ( )2192واللفظ له.
سادساً :قول (اللهم ابرك)  :أي أنك إذا رأيت من أخيك ما يعجبك فادعو له ابلربكة ،عن أيب أمامة
سهل بن حنيف قال :مر عامر بن ربيعة بسهل بن  -رضي هللا عنهما  -وهو يغتسل ،فقال :مل أر
كاليوم ،وال جلد خمبأة فما لبث أن لبط به ،فأتى به النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-فقيل :أدرك

سهالً صريعاً ،قال" :من تتهمون به؟ " قالوا :عامر بن ربيعة  -رضي هللا عنه  -قال" :عالم يقتل

أحدكم أخاه ،إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له ابلربكة" ،مث دعا مباء ،فأمر عامراً  -رضي

هللا عنه  -أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقّي ،وركبتيه وداخلة إزاره ،وأمره أن يصب عليه
احلديث رواه ابن ماجة ( )3509وأمحد (. )15550

سابعاً :االغتسال مباء وضوء احلاسد أو العائن ،وقد تقدم ذلك يف احلديث السابق ،ويف رواية أمحد

تفصيل حيث قال" :مث صب ذلك املاء عليه ،يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح

وراءه" ففعل به ذلك ،فراح سهل  -رضي هللا عنه  -مع الناس ليس به أبس .هذا ،وهللا أعلم ،وصل
اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أرواح شريرة!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلسد والعّي

التاريخ 1422/12/5
السؤال

حيري عائليت فقط بل عائالت احلي وهو ما يسمى " ابلطب
أخي الكرمي ،أود السؤال عن موضوع مل ّ
الروحي " .تعرفنا على رجل قد درس الدكتوراه يف الشريعة من األزهر ويقول :إنه يعاجل األرواح

ويطردها وذلك بذكر هللا عز وجل واستخدام البخور وغذاء ملكات النحل ..أان ال أشك فيه ،ولكين

لست مقتنعة هبذه األحاديث وسأعرض لكم احلالة:

يل قريبة كان نصيبها من اجلمال ال يوصف ،وعندما أرادت الزواج كان أهل العريس وخباصة النساء

ال يريدون حدوث ذلك ،وبعد إجناب أول طفل كانت صحتها ممتازة ،مث أصبحت أتكل بنهم كمية ال

يقوى عليها أربعة رجال ،ال نعلم كيف وملاذا أو حىت أين تذهب ابلطعام الذي أتكله؟ ولو ترى
شكلها لقلت إهنا ال أتكل أبداً؛ فهي حنيفة جداً .أجرينا هلا فحوصات طبية وعجز األطباء عن

تشخيص حالتها .وقال هذا الشيخ الذي كلمتكم عنه :إنه قد اكتشف أن هناك مثانية أرواح أتكل

معها وهي ال تستفيد أبداً من الطعام .قال :إن هناك أشخاصاً أسقوها شيئاً مقروءاً فيه وقد متوت

بعد مخس إىل مثاين سنوات .أرجوك أيها األخ الكرمي ،أرشدان ،مع العلم أهنا متدينة وال يفوهتا فرض.
أرجوك دلنا أبسرع وقت ،وهل ما قلته صحيح؟ املستشار مؤمتن وأان أستشريك .والسالم عليكم

ورمحة هللا وبركاته.

اجلواب

والسداد والرشاد وأن يرينا مجيعا
أخيت الفاضلة؛ أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق ّ

احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ،وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل .أما عن
استشارتك فتعليقي عليها مايلي:

أوال :ال أحد ينكر أو يقلل من األمهية العظيمة للرقية الشرعية ابلكتاب والسنة ..وقد ورد يف ذلك
الكثري من األحاديث الصحيحة ..وكذلك العسل حيث قال تعاىل} خيرج من بطوهنا شراب خمتلف
ألوانه فيه شفاء للناس{ ..أما البخور فال أدري ما عالقته بذلك !!..وليس له أصل شرعي!!
اثنيا :وأما ((تلبس الشياطّي ابإلنس)) فهو أمر وارد وله شواهد كثرية..وأسبابه أيضاً كثرية ..وللرقية
الشرعية أثر كبري إبذن هللا يف شفاء املريض من ذلك.

اثلثا :السحر والعّي أمران واقعان  -نسأل هللا السالمة  -وقد يصاب اإلنسان هبما أو أبحدمها
بفعل فاعل !!..والعالج منهما يكون كذلك ابلرقية الشرعية ..إضافة إىل بعض الطرق الشرعية
الواردة يف بعض األحاديث (راجعي كتاب :الطب النبوي) .
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رابعا :أما أن يقرر أحد ما ..كائناً َم ْن كان ،وحيدد اترخياً معيناً مستقبلياً لوفاة إنسان أو أي أمر يتعلق
مبستقبله !!!..فهو كاذب ..كاذب ..فال يعلم الغيب إال هللا ..وهذا مما اختصه هللا تعاىل بعلمه} إن
هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مايف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري
نفس أبي أرض متوت .{ ..ولذلك فمىت ما حدثكم من أمامكم أبمر من أمور الغيب املستقبلي

فاعلموا أنه كاذب ومنجم ..حىت ولو أخربكم من أمر املاضي بعض الصدق ..فاملاضي قد يوحى إليه
من بعض شياطّي اجلن !..ومن مث يلبس على من أمامه أبنه ما دام قد أخربه أبسراره وأخباره املاضية

فإنه يعلم أموره الغيبية املستقبلية ..نسأل هللا العافية.

خامسا :مشكلتنا يف هذا الزمن أن األمور تشاهبت وتداخلت إىل حد كبري ..ومبا أن العافية ترجتى
فقد ظهر املئات من املدعّي ابلعالج ابلرقية الشرعية ..استغالال ملشاعر وعواطف املسلمّي الدينية
اليت حتيط هذا األمر هبالة من القدسية !..ومن مث خلطوا يف هذه األمور ولبسوا على املسلمّي

وخلطوا احلالل ابحلرام واإلميان ابلكفر!..؟! والطب الشرعي ابلكهانة احملرمة!!!

سادسا :وهذا الينفي وجود بعض الرقاة الثقاة احملتسبّي  -هكذا حنسبهم وهللا حسيبهم  -فانصحوا

قريبتكم مبراجعة أحدهم ..وأنتم أعلم مبن عندكم؛ فكونوا على حذر ..واختاروا األصلح ..ولن

تعدموه إبذن هللا ..مث انصحي قريبتك بكثرة الدعاء وصدق االلتجاء إىل هللا؛ فاهلل تعاىل قريب جميب
جييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وفقكم هللا.
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نفسي تراودين على قتلهم
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلقد

التاريخ 1426/12/14هـ

السؤال

يوجد أشخاص أكرههم كثرياً؛ ألهنم فعلوا ما حرم هللا مع أمي وأان صغري ،وكلما أراهم أود لو أقتلهم

كما آملوين ،حىت أين اشرتيت سكيناً ذات يوم ألقتلهم به ،لكنين أخاف هللا .فبم ترشدوين؟ ابرك هللا

فيكم.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أسأل هللا تعاىل أن يزيدك قو ًة وصرباً واحتساابً ملا تواجهه من مشكلة وامتحان يف هذه الدنيا ،وهذا
دليل قوي على حتملك ما أصابك والبعد عن نزوات الشيطان ،واليت سيكون حريصاً جداً على

املعاودة لك ابستمرار الرتكاب أمراً خمالفاً لشرع هللا ،وابلتايل يؤدي بك إىل أن ختسر دنياك ودينك.

أخي احلبيب إن ما ارتكبه هؤالء ال شك أهنا جرمية يف حق والدتك -هداها هللا وجتاوز عنها خطأها-

.

ولكن أن نعاجل اخلطأ خبطأ آخر هنا تكون املصيبة الكربى ،فالتعرض هلؤالء العصاة -هداهم هللا-
بطريقتك اليت تنوي عملها مدعاة ألن تكون أنت اخلاسر األكرب بتلك النهاية اليت ال حيمد عقباها.

فيا أخي أنت ال زلت يف عمر صغري ،ومقبل على مستقبل مزهر -إبذن هللا تعاىل -لذا سأورد بعض

الوصااي؛ لعلها تعينك يف دنياك وحتفظ لك آخرتك:

 -1احرص أخي الكرمي على التزود من العلم الشرعي من خالل حفظ القرآن الكرمي ،وقراءة

األحاديث الصحيحة ،وسرية الصحابة والتابعّي رضوان هللا عليهم ،وجمالسة الصاحلّي ،وأكثر من
االختالط هبم؛ فهم العون لك -بعد هللا عز وجل -على مواجهة الفنت ومهزات الشيطان والتغلب

عليها.

 -2اهتم مبستقبلك التعليمي ،وارسم أهدافاً قصرية كتجاوز املرحلة اليت تدرس هبا والتفوق ،وأهدافاً
بعيدة كوضع هدف تسعى ألن حتققه من خالل دراستك "مهندساً ،ومعلماً طبيباً ،طياراً" ومن مث
مواصلة الدراسة مىت ما سنحت لك الفرصة ألن تكون دكتوراً بعون هللا وقوته ..وهي أهداف

ضروري أن ترمسها داخل خميلتك وتكتبها ،ومن مث تعمل على حتقيقها هادفاً من ذلك خدمة دينك

أوالً مث أمتك وبلدك.

 -3احرص على االشرتاك يف اجلمعيات اخلرية وهي كثرية وبقدر ما تستطيع ،وإشغال نفسك عن
التفكري ابملاضي األليم لك.

 -4إن كانت والدتك على قيد احلياة فاحرص على احملافظة عليها ومساعدهتا على تعلم العلم
الشرعي ،وإشعارها أبنك حتبها وتسعى إىل أن ترتافقا يف اجلنة -إبذن هللا -كما كنتم يف الدنيا..

وزودها ببعض الكتيبات املناسبة هبدف حتصينها ،واالستماع إىل احملاضرات واخلطب اخلاصة ابملرأة،

فهي أمور فيها اخلري الكثري لك وهلا وستؤجر على ذلك.

 -5إن كان ابستطاعتك القدرة على تغيري البيئة اليت تعيش فيها فهي من األمور الناجحة ،فال ترتدد
يف ذلك حينما تسنح لك فرصة االبتعاد عن ماضيك.
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 -6إن غريتك على انتهاك حرمات هللا من أجل األعمال اليت حث عليها ديننا احلنيف ،ولنا فيما
جاء يف احلديث الصحيح" :من رأى زوجته تفعل الزان فعليه إبحضار أربعة شهود على ذلك ،وقد
قال أحد الصحابة وهو سعد بن معاذ وهللا لو وجدهتما لقتلتهما فقال الرسول الرحيم ابألمة:

(أتعجبون من غرية سعد وهللا إين ألغري منه وهللا أغري مين ومنه) أو كما جاء يف احلديث الشريف.
فعليك ابحلديث والتعامل احلسن مع والدتك والرمحة هبا ومساعدهتا بقدر استطاعتك على هدايتها

إىل طريق احلق والصواب ،وابعد متاماً عن تسليم نفسك إىل نزوات الشيطان الرتكاب جرمية هتدم

حياتك وتفسدها.

فهذا أخي املبارك عدد من النقاط اليت تيسر يل ذكرها لك؛ لعلها تكون عوانً على مواجهة

مشكلتك .سائالً هللا تعاىل أن يبارك فيك وجينبك الشيطان وخطواته ومزالقه ،وأن حيفظك من كل

مكروه ويقيك شر نفسك ،وحيفظ لك والدتك ويبارك لك يف عمرك وجيعلك مفتاحاً للخري مغالقاً
للشر إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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قليب مليء ابلغل واحلقد فكيف اخلالص؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلقد

التاريخ 1426/08/13هـ

السؤال

أود أن أستشريكم يف قول هللا تعاىل" :ومن يعمل مثقال ذرة خرياً يره" ،وقد أخربان الرسول -عليه

الصالة والسالم -أن احلقد والغل يف القلب حيلق الدين ويذيب احلسنات ،وبصراحة أان أود أن

أختلص من غل يف قليب على بعض األشخاص ،لكين مل أستطع ،وأخاف كثرياً على احلسنات اليت

أعملها ليالً وهناراً وهلل احلمد .أفيدوين ابرك هللا فيكم.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،وبعد:
أخي الفاضل :كم أعجبتين هذه احلساسية اليت تعمر قلبك ،فأنت يف الوقت الذي تعرتف فيه أبن

قدراً من (الغل) حيتل مساحة من قلبك تفزع (جداً) إلدراكك أنه سيكون له أتثري على ما اجتهدت
يف مجعه وحتصيله من احلسنات ..ولعلك تستحضر سؤال النيب الكرمي -صلى هللا عليه وسلم-

أصحابه" :أتدرون ما املفلس؟! " .وسارع الصحابة ابإلجابة مشريين إىل املصطلح العام املعروف

للمفلس( :املفلس فينا من ال درهم له وال متاع)  .ولكنهم فوجئوا أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
يشري إىل تعريف غري متداول ملصطلح املفلس ،ولكنه ميثل القيمة احلقيقية لـ (اإلفالس)  ،فيقول" :إن

املفلس من أميت أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،وأييت قد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال

هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته

قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاايهم فطرحت عليه ،مث طرح يف النار"! صحيح مسلم ()2581

.

إنه أمر مفزع حقاً أن يفاجأ اإلنسان -الذي كان يشعر ابغتباط حملافظته على أعمال اخلري ،وحرصه
عليها -أن تلك األعمال اليت تعب يف مجعها وحتصيلها قد انتقلت منه إىل غريه ،بل وحلهت حملها
أوزار استحق هبا النار ،ومن أجل ماذا حدث هذا املصري املؤمل؟ ..إرضاء لنزوة عاطفية ،وجتاوابً مع

انفعال عارض!

أخي الكرمي :إن الغل واحلقد له آاثره النفسية السيئة على صاحبه ،وختيل إنساانً حيمل فوق رأسه

محالً ثقيالً أينما راح ،وحيثما حل ماذا يناله من الضيق والتعب ،ولتعلم أن املنطوي على الغل ُّ
أشد
تعباً ،وأكثر إجهاداً منه! ..حّي يعلم بنعمة أصابت صاحبه يظل إعصار الغل يدور داخله بقوة،

ينسيه طموحاته ،ويشغله عن مهومه وأعماله ،ليظل خصمه هو (حمور) اهتمامه ،وكأمنا هو ماثل أمامه

يثريه ويستفزه!! ومن مث فهو يف عذاب دونه الكثري من العذاب ،ولذا أخرب (هللا -عز وجل -أنه ينقى
قلوب ساكين اجلنة من الغل واحلقد ،وذلك أن صاحب الغل معذب به ،وال عذاب يف اجلنة) [تفسري

الثعاليب (. ] )191/2
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أخي الكرمي :سرية النيب الكرمي صفحة مشرقة للفضائل ،ولو رحت تلتمس موقفه  -صلى هللا عليه

وسلم -ممن آذاه لرأيت عجباً ،فهو -صلى هللا عليه وسلم -يكاد يقتل نفسه من الغم حّي يرى
إعراضهم عن اهلدى واحلق ،رغم خلو ساحته من املسؤولية ابلتبليغ ،حىت أشفق عليه ربه -عز

وجل -فقال" :فال تذهب نفسك عليهم حسرات" [فاطر ]8:وحّي نصره هللا عليهم ،بعد حروب
طويلة ،حرصوا يف كل واحدة منها على قتله ،نراهم -كما ورد يف السرية ،وليس له إسناد اثبت-
ٍِ
أتصل التسامح يف
يقفون بِذلهة بّي يديه ،وهو يسأهلم" :ما تظنون أين فاعل بكم؟ " ،وألهنم يدركون ّ

قلبه ،وجترده من حظوظ نفسه ملبدئه ودينه ،قالوا :أخ كرمي ،وابن أخ كرمي!! ،فقال  -صلى هللا عليه

وسلم " :-أقول كما قال أخي يوسف" :ال تثريب عليكم اليوم" ،اذهبوا فأنتم الطلقاء!! ".
وحّي نتأمل يف كلمة( :ال تثريب عليكم) جندها اختريت بعناية ،لتتناسب مع النفس الكرمية الكبرية،
فهي حتمل معاين تدور حول( :أي ال أتنيب عليكم ،وال عتب عليكم اليوم ،وال أعيد عليكم ذنبكم

يف حقي بعد اليوم) [تفسري ابن كثري (!! ] )642/2

إنه ط ٌّي كامل لصفحة ،وفتح لصفحة أخرى جديدة ،إنه وعد بنسيان (اتم) لكل ما جرى من أمور
(سلبية) تشعرهم مبجرد (اخلجل) منه! ..وصفحة حياته العطرة  -صلى هللا عليه وسلم  -مليئة

بسطور العفو والصفح ،خاصة وقد أكد هذا املعىن عنده ربه -عز وجل -يف وصيته له( :فاصفح

(فأعرض عنهم إعراضا مجيال ،وال تعجل عليهم ،وعاملهم
الصفح اجلميل) [احلجر ، ]85:أي:
ْ
معاملة الصفوح احلليم) [فتح القدير للشوكاين (. ] )201/3

علي وابن عباس  -رضي هللا عنهما :-الرضا بغري عتاب) [الدر
والصفح اجلميل( :هو  -كما قال ٌّ
املنثور يف التفسري ابملأثور (. ] )94/5

أخي الكرمي :لعل من الوسائل العملية اليت ميكن أن تساعد يف التخلص من الغل واحلقد ما يلي:

( )1أمهية استشعار أن اإلنسان ال يبلغ حقيقة اإلميان حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،كما أخرب
بذلك املصطفى  -صلى هللا عليه وسلم( :-وال يتم ذلك إال برتك احلسد والغل واحلقد والغش وكلها

خصال مذمومة) [فتح الباري (. ]58/1

( )2استشعار اإلنسان أن ختلصه من الغل واحلقد مينحه راحة نفسية كبرية؛ عاجلة وآجلة( ،وقد أثىن
هللا تعاىل على خليله إبراهيم  -عليه السالم  -بسالمة القلب ،فقال( :وإن من شيعته إلبراهيم إذ
جاء ربه بقلب سليم)  ،وقال -حاكياً عنه -أنه قال( :يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا

بقلب سليم)  ،والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل واحلقد واحلسد والشح والكرب وحب
الدنيا والرايسة ،فسلم من كل آفة تبعده من هللا ،وسلم من كل شبهة تعارض خربه ،ومن كل شهوة

تعارض أمره ،وسلم من كل إرادة تزاحم مراده ،وسلم من كل قاطع يقطعه عن هللا .فهذا القلب
السليم يف جنة معجلة يف الدنيا ويف جنة يف الربزخ ويف جنة يوم املعاد) [اجلواب الكايف (. ] )84
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( )3إن املسلم ينبغي له أن يتسامى عن األخالق الدنيئة ،وعلى رأسها الغل واحلقد ،وأن يغلب عليه
سنَةُ
العفو والصفح ،وقد أدهب هللا عز وجل رسوله -صلى هللا عليه وسلم -بقوله" :وال تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
ِ
ِ
يم" [فصلت( ]34 :قال
َوَال ال ه
س ُن فَِإذَا اله ِذي بَـ ْيـنَ َ
سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع ِابلهِيت ه َي أ ْ
ك َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنههُ َوِيلٌّ َمح ٌ
َح َ
ابن عباس :أمره هللا تعاىل يف هذا اآلية ابلصرب عند الغضب ،واحللم عند اجلهل ،والعفو عند اإلساءة،
فإذا فعل الناس ذلك عصمهم هللا من الشيطان وخضع هلم عدوهم) [اجلامع ألحكام القرآن

(. ] )314/15

وذلك األمر ليس سهالً أو يسرياً ،فهو حيتاج إىل صدق وجماهدة ،ولذا جاء بعد اآلية السابقة قوله
تعاىل( :وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم) [فصلت ، ]35:أي وما يلقى

(هذه الفعلة الكرمية واخلصلة الشريفة "إال الذين صربوا" بكظم الغيظ واحتمال األذى" ،وما يلقاها

إال ذو حظ عظيم" أي نصيب وافر من اخلري .قاله ابن عباس) [اجلامع ألحكام القرآن ()316/15

].
وقد دعا النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحابه للتسامي والرتفع ،ابتغاء ما عند هللا ،فقال هلم:
"أال أدلكم على مكارم األخالق يف الدنيا واآلخرة؟ " قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال" :صل من

قطعك ،وأعط من حرمك ،واعف عمن ظلمك" أخرجه أمحد ( )17334والبيهقي يف الشعب

( ، )8080وأصله يف صحيح مسلم (. )814

ميت به ابنته
وقد ضرب أبو بكر -رضي هللا عنه -منوذجاً رائعاً يف العفو والصفح ،فقد ش هق عليه ما ُر ْ

عائشة أم املؤمنّي -رضي هللا عنها -من اإلفك ،وش هق عليه أكثر أن يكون ممن خاض يف اإلفك

مسطح بن أاثثة -رضي هللا عنه -وكان أبو بكر -رضي هللا عنه-ينفق عليه لقرابته منه وحاجته .فلما
نزلت اآلايت برباءة عائشة -رضي هللا عنها -قال أبو بكر -رضي هللا عنه -وهللا ال أنفق على

مسطح شيئاً أبداً ،وال أنفعه بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال ،وأدخل عليها ما أدخل ،فأنزل

هللا يف ذلك" :وال أيتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكّي واملهاجرين يف سبيل

هللا وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم" [النور ، ]22:فقال أبو بكر -
رضي هللا عنه-وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل ،فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه ،وقال:
وهللا ال أنزعها منه أبداً [تفسري الطربي (. ] )288/9

وما أمجل تلك املشاعر اليت محلتها تلك األبيات:
ذاك لَهُ َعلى ِع ِ
لم
رت َ
كوت لِظالِمي ظُلمي َوغَ َف ُ
إين َش ُ
َرأَيتُهُ أَسدى إِيل يَداً لَما أَاب َن ِجبَهلِ ِه ِحلمي
ِ
ضاعفا َجت ُرمي
ساءته َعلَيه َوإِحساين فَآَب ُم َ
َر َجعت إ َ
حمم َدةٍ َوغدا بِ َكسب ال َذِم َوا ِإل ِمث
َوغَ ُ
دوت ذا أَج ٍر َو َ
َرمحَهُ َحىت بَكيت لَهُ ِم َن الظُ ِ
لم
ماز َ
ال يَظلِ ُمين َوأ َ
( )4التحلي ابلصفات اليت يغلب على الظن أهنا تسهم بقوة يف إزالة الغل واحلقد ،ومن ذلك ما ما
ُروي عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم" :تصافحوا يذهب عنكم الغل ،وهتادوا حتابوا وتذهب

الشحناء" [قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( : )11/21وهذا يتصل من وجوه شىت ،حسان كلها] .

وروي عنه -صلى هللا عليه وسلم" :-هتادوا فإن اهلدية تذهب وحر الصدر" .أخرجه الرتمذي
ُ
(. )2130
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( )5استشعار أثر اإلحن والضغائن يف حجب املغفرة عن املسلم ،فقد روى أبو هريرة -رضي هللا
عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال" :تفتح أبواب اجلنة يوم االثنّي ويوم اخلميس،
فيغفر لكل عبد مسلم ال يشرك ابهلل شيئًا ،إال رجالً كانت بينه وبّي أخيه شحناء ،فيقال :أنظروا
هذين حىت يصطلحا ،أنظروا هذين حىت يصطلحا ،أنظروا هذين حىت يصطلح" أخرجه مسلم

(. )2565

هذا بعض ما يساعد يف التخلص من الغل واحلقد ،ويدفع إىل (تنظيف) القلب منهما.

مين عليك ابهلداية والثبات ،ويعينك على التخلص من كل ما ينقص إميانك ،أو حيبط
أسأل هللا أن ّ

أعمالك.
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سوف أنتقم
اجمليب د .عبد الوهاب بن انصر الطريري
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -سابقاًُ -
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلقد
التاريخ 1426/06/21هـ
السؤال

أان شاب مسلم ،ابتليت مبصيبة كبرية جداً ،واهتمت يف شريف بتهمة أان بريء منها ،كان عمري حينها

عما حصل يل ،فلقلة خربيت -آنذاك -اعتقدت أن
19عاماً ،وأعترب نفسي مسؤوالً مسؤولية كبرية ّ

األمر لن يكون هبذه اخلطورة ،حيث كنت أعرف أن أشخاصاً معينّي يثريون الشائعات حويل ،لكنين

انطواء شديداً ،إىل درجة أنين ما عدت
جتاهلتهم ،واآلن عمري  23سنة ،وقد انطويت على نفسي
ً
أرغب يف اخلروج من املنزل إال حلاجة أو ضرورة ،مما زاد الطّي بلة وأاثر الشبهة والشكوك حويل،

فهل انتقامي لشريف من أولئك األشخاص مباح شرعاً؟ وهل قتلهم -دفاعاً عن شريف -ليس خمالفاً
للدين؟ أريد نصحكم ومشورتكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
اجلواب

همت ما ذكرته من الشائعة اليت أشيعت عنك ابلباطل ،ولكن دعين أكون صرحياً
أخي الكرمي ،لقد تفه ُ
معك ،وأقول :إنك ضخهمت األمر أكثر مما ينبغي ،وكان عليك أن تكون قوايً أمام هذه الشائعات
وأال تؤثر يف مستقبلك وال يف نفسيتك وأن تصمد هلا.

أال تتذكر أن نبيك -صلى هللا عليه وسلم -اهتم ابلسحر واهتم ابلكهانة ووصف ابلكذب ،ومع ذلك
كان أقوى من هذه التهم كلها ،وجتاوزها صلى هللا عليه وسلم.

ولذلك فإن هناك جزءاً من املشكلة أنت صنعته بتضخيمك هلا وتفاعلك السليب معها ،وكنت
حساساً أكثر مما ينبغي ،وكان عليك جتاوز هذا األمر.

أما ما ذكرته من أنك أصبحت انطوائياً ،وأنك ال ترغب يف اخلروج من املنزل ،فإن هذا نوع من

اهلروب الذي كان عليك أن تتجاوزه ،اخرج إىل الناس ،اقتحمهم بشخصيتك ونظراتك ،وستجد
أنك كنت تعيش يف وهم ،وأن الناس مشغولون بقضاايهم ومهومهم ومشاكلهم ،وليسوا منشغلّي

بقضيتك ومشكلتك واحلديث عنك.

أما ما ذكرت عن هؤالء األشخاص ،وأنك تريد أن تنتقم لشرفك منهم -ولو ابلقتل -فهذا تصرف

غري صحيح ،وخطيئة كبرية وجرمية شنيعة ترتكبها ،فإنه ال يتوىل أحد االنتقام وتطبيق احلدود وتنفيذ

العقوابت بنفسه ،وإال ألصبحت احلياة فوضى ،وكل يستطيع أن يبطش بغريه ،حبجة أنه قد أساء إليه
أو ظلمه ،أو ارتكب جرمية يف حقه.

وصييت لك تتلخص يف التايل:

أوالً :اخرج من عزلتك واقتحم اجملتمع ،وكن واثقاً من نفسك ،وال تكن ضعيفاً أمام ما تتومهه من
نظرة الناس إليك.

اثنياً :حت هرر من األوهام ،وإايك أن حتبس نفسك يف وهم أن الناس يتحدثون عنك أو ُّ
يشكون فيك أو
حيتقرونك ،فالناس يف شغل شاغل هبمومهم وقضاايهم عن التفكري فيك.
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اثلثاً :انس هذا املوضوع متاماً ،سواء ما يتعلق مبن أاثر هذه الزوبعة يف وقتها أو تداعياهتا ،واجعل لك
قضااي ومشاريع ومهوماً جديدة ،وستجد أن أعماران قصرية إذا مل نستفد منها ،وأن علينا أال نقصر
أعماران يف البحث يف املاضي ،وجعل املاضي حيبسنا وجيران إليه ،انطلق إىل األمام وانظر أمامك،

وتساءل ما هي مشاريعك للمستقبل؟! ما هي خططك للمستقبل؟ ..ما هي أعمالك اليت تعملها ،ما

هي املشاريع اليت تنجزها؟ وستجد أن هناك من القضااي ما يستهلك جهدك ووقتك وتفكريك
وعمرك ،وجيعل املاضي يتضاءل أمامك.

 -خطّط ملستقبلك ،اكتب رسالة تتخيل فيها أهدافك وإجنازاتك اليت تتمىن حتقيقها بعد عشر سنّي

على مستوى شخصك (عقلياً ،ومادايً ،وروحياً) وأسرتك ،وعملك ،وكرر قراءهتا وتنقيحها يومياً.
 اكتب خطة لتحقيق أهدافك وتقسيمها إىل مراحل ،واتبع تنفيذ أهدافك. -خطط أسبوعياً ،وأجنز يومياً ،وسرتى نتيجة تراكم اإلجنازات -إبذن هللا -مما جيعلك يف شغل شاغل

ابلتفكري يف املستقبل واستدابر املاضي.

التحق بدورة لدى مدرب معتمد (للعادات السبع لألشخاص ذوي الفعالية العالية) وستفيدك كثرياًبتحسّي خططك ،وتغيري اسرتاتيجياتك وقدراتك الذهنية.
 اقرأ كتاب "فقه السرية" للشيخ حممد الغزايل. -وكتاب "جدد حياتك" حملمد الغزايل.

 وكتاب "ال حتزن" للدكتور عائض القرين. وكتاب "الوسائل املفيدة للحياة السعيدة" للشيخ السعدي. وكتاب "دع القلق وابدأ احلياة" لديل كارجني. -وكتاب أيقظ قواك اخلفية.

 وكتاب "العادات السبع للمراهقّي" لشّي كويف. -وكتاب "ابدأ ابألهم أوالً" لستيفن كويف.

 حافظ على أورادك العبادية من صالة الضحى وصالة الوتر ،والسنن الرواتب ،وأذكار الصباحواملساءٍ ،
وجزء من القرآن يف كل يوم.

 -حافظ على هذا كله يومياً ،وأرسل رسالة بعد ستة أشهر تطمئنين فيها على حالك ،وسوف أدعو

لك ريب وأنتظر منك ما يطمئنين.

أسأل هللا لك التوفيق واهلدى والسداد ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

()353/20

كيف أختلص من األحقاد
اجمليب د .صاحل بن عواد املغامسي

عضو هيئة التدريس بكلية املعلمّي ابملدينة املنورة.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلقد

التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

أريد االبتعاد عن احلقد والكراهية ،كيف؟.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

ِ
نفسك بسؤالك عن طرائق البعد عن احلقد
حسن منك  -أيتها األخت السائلة -أن تسعي إىل تزكية
والكراهية ،ولتحقيق ذلك حيسن بنا أن نعلم أن منشأ احلقد والكراهية عادة موقف غضب ،يدفع
اإلنسان لالنتقام فيسعى لرد مكانته اليت يعتقد أهنا أتثرت ،وحىت ندفع ذلك عن أنفسنا وقلوبنا،

جيب أن ننظر إىل األمور من حولنا نظرة واثق كبري يف نفسه ،تقول العرب( :وليس كبري القوم من
حيمل احلقدا) .

العظماء أيتها  -األخت -ال يبالون أبقاويل السفهاء ،وال يلقون هلا ابالً ،بل إهنم يقولون :وأتعب من
عاداك من ال تشاكله ،واملعىن :أنك كلما جتاهلت عدوك ،كلما كان موقفك أعلى وأفضل ،هذا كله

ابتداء ،ويتغافل عما ال يعجبه ،ويتأسى
جواب تقتضيه األعراف األدبية ،أما شرعياً فاملسلم يعفو
ً

ابلقرآن؛ "ادفع ابليت هي أحسن" [فصلت ، ]34:مث ملاذا نكره بعض من حولنا؟ أليس فيهم شيء
إجيايب؟ بل أليس فينا أشياء سلبية؟ فلنكن منصفّي ،ننظر لألمور مبيزان من يعرف الدنيا ،وعدم

خلوها من األكدار ،فتطمئن نفوسنا ،وتسرتيح قلوبنا ،فلنجرب اإلحسان إىل من يعادينا ،وللننظر إىل

أثر ذلك عليه ،فإن تغريوا إىل األحسن فقد كافاان هللا مؤونة الكراهية ،وإن بقوا على عداوهتم،
وأصروا ،فأمثال هؤالء ال يستحقون أن نشغل أنفسنا هبم.

ختاماً :اي  -أختاه -ال أشك أنك تطلبّي اجلنة ،وال تنال اجلنة بشيء أعظم من سالمة القلب" .إال
من أتى هللا بقلب سليم" [البقرة . ]89:وهللا أعلم.
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فكرة االنتقام تؤرقين!!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /احلقد

التاريخ 1422/7/18
السؤال

األخ املستشار السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
كثريا ما تؤرقين وتعذبين فكرة االنتقام ممن اساؤا إيل يف املاضي حيث تلح علي الفكرة بشكل كبري

فماذا افعل!؟؟

إين ااتمل لتلك اإلساءات وتلح علي هذه األفكار 0

اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..وأن يرينا وإايك احلق
حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه ..وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل..
ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :ال شك أن بعض اإلساءات هي من القسوة حبيث ترتك يف النفس أملاً عميقاً وجرحاً ال يندمل..
ولكننا لو نظران إليها من زاوية أخرى ..لقلنا ألنفسنا ..وملاذا نسمح ملن أساءوا إلينا يف السابق

وسببوا لنا وقتها كل ذلك األمل ..أن يسيئوا إلينا اآلن ابستمرار معاانتنا بسببهم؟! أليس من األوىل لنا

أن نتجاوز املاضي أبمله ومعاانته ..على األقل لكي تراتح نفوسنا وهتدأ سرائران ..وتشفى جراحنا؟
اثنياً :اإلساءة  -أخيت الكرمية  -أنواع ..بعضها عرضي ..وبعضها مع إصرار وترصد ..وبعضها
عميق ..وبعضها سطحي ..ومن اإلساءات ما نكون حنن من تسبب ألنفسنا فيه !!..بشكل أو

آبخر ..ولذلك ..فاقرتاحي هنا ..أن تراجعي تلك اإلساءات ..وتستفيدي منها ..وتتقوى هبا وال
حتمليها أكثر مما حتتمل ..فالشجرة املثمرة هي اليت تقذف ابحلجارة ..كما يقال ..والضربة اليت ال
متيتين تقويين..

اثلثاً :أمتىن أن تعيشي يف احلاضر ..وتستعدي للمستقبل وتدفين املاضي ..حىت ال تعيشي كل أايمك

مرتبطة خبيوطه وآالمه!!..

رابعاً :قال تعاىل[ :وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة

كأنه ويل محيم] فهل وضعيت هذه اآلية نصب عينيك وجعلتيها نرباساً يضيء لك الطريق..

خامساً :أتكدي  -أخيت الكرمية  -أن هللا سبحانه ال يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ..وأنه
تعاىل سيحاسب كل بعمله إن خرياً فخري وإن شراً فشر ..فاطمئين لذلك ..واتكلي على هللا..
واكثري من ذكره[ ..أال بذكر هللا تطمئن القلوب]  .واستعيذي من نزغات الشيطان وتوهيمه

وتلبيسه.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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كيف أتغلب على شعوري ابلفشل؟!
اجمليب مرمي الثمايل
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1427/01/22هـ
السؤال

عندي إحساس كبري ابلفشل ،فال أستطيع عمل أي شيء مفيد ،ابلرغم من أين أعمل جبهة خريية،

ولكين أذهب وأرجع من العمل وال أعمل شيئاً .أرشدوين مأجورين.

اجلواب

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فريتبط اإلحساس ابلفشل ابلشعور بتدين تقدير الذات ،ويرتبط تدين تقدير الذات ابلبعد عن الذات

وقلة املعرفة والدراية.

فاإلنسان مزيج من الرغبات والدوافع واحلاجات والقيم واملبادئ واملشاعر والصفات السلبية

واإلجيابية ،واالعتقادات -أكرر واالعتقادات -السلبية واإلجيابية عن نفسه وعن اآلخرين ،وبقدر
معرفة اإلنسان لكل ما سبق بقدر معرفته لذاته وفهمه إايها ،األمر الذي ينعكس على أن حيسن

تقديره لذاته فيعطيها حقها من الرعاية واإلكرام واحملبة.
على اإلنسان أن ينطلق يف تعديله وتغيريه ملشاعره السلبية واعتقاداته السلبية عن ذاته أن ينطلق أوالً
من حبه لذاته بال شروط ،فال يعين وقوع اخلطأ رمي اللوم على الذات ،ويف املقابل ال يعين عمل
الشيء املرغوب مزيداً من استحسان الذات.

مث أنتقل إىل اجللوس مع الذات بتأمل صادق عادل ال يبخس حق اإلجيابيات مقابل حتد واضح

للسلبيات ،فاإلجيابيات أعززها وأمنيها ،والسلبيات أتعامل معها بلطف وجدية ألختلص منها وال
أعطيها أكرب من حجمها.

عزيزيت :ومبا أنك تعتقدين عن نفسك أنك فاشلة؛ لكثرة مساعك هذه العبارات وترددها على ذهنك
منذ الصغر ،سواء من نفسك أو ممن حييط بك ،ومن مثَه تشرب الذهن هذا االعتقاد مع التكرار
ِ
وتوقعت هذا األمر يف سائر شؤون حياتك[ .حىت وإن كان هذا االعتقاد واقعياً] .

وأان أقول لك يف املقابل تعاملي مع نفسك إبجيابية ،وتوقعي منها النجاح دائماً حىت وإن تعثرت كثرياً
فقويها ابلتشجيع واحلب وحثها على املثابرة حىت تنجح ،وكرري دائماً مع نفسك
وترددت أكثر ّ
مقولة أان انجحة ،أان سعيدة ،سأصبح اليوم أكثر إجنازاً من األمس [خاصة وقت الصباح]  ،وحتدثي

عن نفسك مع اآلخرين إبجيابية ،وسيثمر ذلك عاجالً عري آجل ..فقط تفاءيل خرياً يف نفسك ويف

إجنازاتك املستقبلية ويف اآلخرين ،فالرسول -عليه الصالة والسالم -أمران بذلك ،واستشعري األجر

قل هذا التعامل أو كثر؛ فهو ابب خري عظيم..
يف وظيفتك ويف تعاملك مع األيتام ّ
دعوايت لك حبياة أكثر إشراقاً وإجنازاً.
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حمبط بسبب عملي اجلديد

اجمليب فيصل بن عبد هللا احلميقاين
مدرس مبدارس رايض الصاحلّي.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1426/12/8هـ
السؤال

أان موظف عينت يف أحدى مناطق بلدان وقضيت أربع سنوات ،هناك كانت أروع سنوات عمري،
فقد وجدت نفسي يف عملي ،بل ومتيزت فيه وتقلدت مناصب ,ويف سنيت الرابعة هناك كنت قد

تزوجت وأحضرت زوجيت لتعيش معي يف هذه املنطقة علماً أبنين من أهل منطقة أخرى وأهلي فيها،

وزوجيت كذلك.

بعد مرور السنة الرابعة وذلك ألنين شعرت ابلغربة اليت تعيشها زوجيت .ومت نقلي وكانت املشكلة.

صدمت بوضعي يف العمل فقد فقدت كل مميزايت السابقة ،وأصبحت جمرد موظف عادي ،بل كرهت

زمالئي ومقر عملي ،وزاد غيايب وإمهايل وحتولت من إنسان منتج مستمتع يف عمله إىل إنسان كسول
غري منتج وغري معروف ،فأصابين اإلحباط واعرتاين االكتئاب وأصبحت حيايت مملة جداً.
فهل أعود إىل املنطقة السابقة وأمجع ما ضيعت أم أبقى هنا وأحتمل عملي وزمالئي واجملتمع الذي
أعيش فيه؟
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
ما أمجل أن يكون اإلنسان املسلم طموحاً ،جمداً ،حمباً لإلنتاج ،وهذا يف احلقيقة قد ملسته من سؤالك.

فدعين أصارحك قليالً ،فهديف وهدفك الوصول إىل حل.

يف كثري من األحيان نصيب أنفسنا ابإلحباط ،ونفرتض العراقيل ألنفسنا مث جنعلها حقائق.

ال شك أن بعض البيئات أعون من بعض على اإلنتاج والعمل ،لكن ال يعين ذلك أن البيئة األخرى
ليست مناسبة ،مبعىن :رمبا كانت هناك عوامل جيدة تشجع على العمل واإلنتاج ،وهذه العوامل تقل
أو تعدم يف مكان آخر ،فيصاب اإلنسان ابإلحباط ،مع أن اإلنسان لو تعامل مع بيئته بواقعية

وبنفسية منشرحة ملا أصيب ابإلحباط ،أما أن نفرتض أن كل بيئة نعمل فيها البد أن تكون كسابقتها
أو أفضل ،فهذا أمر يصعب ،فكل بيئة هلا ظروفها ،املهم أن نتعايش معها ابنشراح ،وكأهنا أفضل

بيئة ،وحناول إصالح ما كان فيها من أخطاء.

فأرى اي أخي أن تبقى يف بلدك ،وحتاول إزالة حال اإلحباط اليت بك ،وال تكن مثالياً يف طموحك ،بل

كن واقعياً ،إذا ذهبت لعملك اذهب وأنت مبتسم وسعيد بعملك ،إذا انتجت فيه شيئاً فاشكر
نفسك وأث ِن عليها دون انتظار لشكر الناس .عندها ستحس أنك انسجمت مع عملك ومع
زمالئك ،وستتغري نظرتك.
فائدة :إذا لبست نظارة سوداء فسرتى كل شيء حولك أسود! .وفقك هللا لكل خري.
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فشلت يف حتقيق اهلدف!!!
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1424-5-19
السؤال

مستشاري الفاضل ...

أان فتاة حمطمة حيث كانت رغبيت هي التخصص يف العلم الشرعي ولكنين عندما التحقت ابلكلية
ولظروف الكسل وغريه من األسباب الواهية تركت الدراسة بعد سنة وجلست يف البيت سنة كاملة مث

التحقت بعدها بكلية أخرى وبعد سنتّي مع اإلمهال والزواج تركت الدراسة أيضاً ،وقد تكرر هذا

علي ابحلمل والولد يريدين زوجي أن أتفرغ لرتبية ابين وأان اآلن
العمل معي مرة اثلثة .وبعد أن من هللا ّ
كلي حسرة حيث مل أستطع نيل ما كنت أمتناه وهو طلب العلم الشرعي.

أان فعالً أشعر ابإلحباط والعجز وعدم الثقة ابلنفس حيث مل أجنز شيئاً يف حيايت ،بل إنه أيتيين شعور
وعذاب إذ كيف أريب ابين على طلب العلم وأان قد عجزت عنه بنفسي.

أان فعالً أشعر ابلعذاب واإلحباط ..أرشدوين كيف أعمل جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخيت الكرمية ...

سالم هللا عليك ورمحته وبركاته أما بعد:
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فإين مثلك إنسان حيب النجاح يف احلياة ،ويرى أن من أقرب أوجه النجاح إىل قلبه هو حتقيق آماله،
ولكين ..أبدا ال أرى أن احللم الذي مل يتحقق هو انتج عن ضعف أو عدم ثقة يف النفس ،وإمنا أنظر

إليه أنه جتربة مرت يب لتعلمين شيئا جديدا يف احلياة مل أكن قد عرفته ..الفشل طريق النجاح والذي مل

يفشل هو إنسان خامل مل جيرب حىت يقع له الفشل ..املقدام دائما هو الذي قد يعثر ..فاتكلي على

هللا ..واجعلي من املاضي املتعثر دافعا قواي لغد مليء ابلنجاحات ..الدراسة ليست وحدها اليت حتقق
وجودان يف هذه احلياة العبادة ..عبادة هللا وحده ال شريك له هي وجودان احلقيقي ،ورسالتنا اليت جئنا
من أجل أن نعيشها ونبلغها وليست الدراسة النظامية هي سبيلها الوحيد فنصيحيت لك أن تطيعي

زوجك أبن هتتمي برتبية ولدك ،وحاويل أن حتققي فيه ما مل حتققيه يف نفسك! ال تقويل فاقد الشيء ال

يعطيه ..بل قويل سوف أدفع اببين يف مراقي العلم والعمل ،حىت يكون على يدي عمالقا من عمالقة

اإلسالم يف العصر احلاضر اصنعي منه عاملا رابنيا ،حافظا لكتاب هللا ،داعيا إىل هللا ابحلكمة واملوعظة
احلسنة ..وعندما حتققّي ذلك فسوف تقدمّي لإلسالم خدمة عظيمة جليلة ،رمبا تكون أعظم وأجل

مما لو انشغلت عنه ابلدراسة النظامية ..لتكن أمهات الصحابة والتابعّي قدوات حية لك بل انظري

ماذا صنعت أمهات عاميات أميات ال يقرأن وال يكتَب حّي صنعن األجيال اليت ال تعرف املوت

ابملوت ،ولكنها خلدت عرب الزمن ..وراء كل رجل عظيم امرأة ..وأان أقول :وراء كل رجل عظيم أم
واسأيل عن أم أيب احلسن الندوى كيف اصطنعت من طفل مل يكن ذا مستقبل مرجو يف حينه ،عاملا

يعد يف طليعة علماء اإلسالم يف العصر احلديث ابرك هللا لك يف مهمتك اجلديدة ..وأرجو لك

والبنك التوفيق والنجاح ..على أين ال أريد أن أختم رساليت إليك إال إذا مهست يف أذنك ..عليك

بكتاب هللا وسنة رسوله ،ويف كتب العلم امليسرة ،وأشرطة العلماء والدعاء ،لتواصلي ثقافتك الشرعية
اليت كنت تتمنّي االختصاص فيها ،فإنك ال تدرين يف أي الطريقتّي يف التعلم تكون الربكة والسالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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األمور ال تتيسر يل دائماً
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1425/2/7هـ
السؤال

أان متعبة جداً ،كل شيء أعمله ال ينضبط معي ،أو يضبط بعد تعب ،منذ زمان بعيد أي شيء أريده
ينقلب ضدي ويفسد ،وليس ذلك يف شيء واحد بل يف كثري من األشياء ،أان دائما أصلي ،وأدعو،

وأسبح ،ورغم ذلك ال تضبط األمور معي ،أحياانً أمتىن شيئاً أيخذين ويرحيين؛ ألين أمتىن أن أراتح من
كل شيء ،حىت أقرب الناس إيل الحظوا سوء حظي ،أود فعل شيء حىت تتيسر أموري ،وتسري

األشياء من غري صعوبة ،أنصحوين بشيء أعمله مثل قراءة آايت معينة من القرآن أو  -أي شيء-

أمتىن التوفيق كي تنضبط أموري.
اجلواب

أخيت الكرمية :سالم من هللا عليك ورمحة وبركة ،وأمن وأمان ،أما بعد:

فإن ما تذكرينه من عدم حتقق مرادك يف كثري من األمور مرده إىل أمور كثرية ،سأسرد عليك شيئا منها

من أجل أن تصنفي نفسك ،وتعريف اخللل املوجود يف حياتك:

1ـ ليس صحيحا أن نطمع يف أن تكون احلياة من حولنا وفق مشتهياتنا حنن ،فأان أريد وأنت تريدين،
وهللا يفعل ما يريد ،وعلينا أن نوقن أبن اخلري هو ما اختاره هللا لنا "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا"
[التوبة. ]51:

2ـ الذنوب واملعاصي هي أعظم ما يصيب اإلنسان يف حياته ،والقرآن الكرمي مليء ابآلايت اليت تدل

على أن العبد قد حيرم التوفيق يف حياته بسببها ،وقد كان السلف الصاحل

خيافوهنا ،ويرون أن ما يصيبهم من أمر يكرهونه يف أنفسهم ،وأهليهم ،ودواهبم ،وسائر حياهتم هو من

ذنوهبم فيستغفرون ،وهللا -تعاىل -امتدح أمثاهلم فقال -عز وجل" :-والذين إذا فعلوا فاحشة أو

ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال هللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم
يعلمون" [آل عمران. ]135:

وقد وعد هللا تعاىل من يطيعه أن حييا حياة طيبة "من َع ِمل ص ِ
احلاً ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو
َْ َ َ
ِ
س ِن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" [النحل  ، ]97/16بينما
َج َرُه ْم ِأب ْ
هه ْم أ ْ
ُم ْؤم ٌن فَـلَنُ ْحيِيَـنههُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَـنـ ُ
َح َ
ش ُرهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى" [سورة طه
ضنكاً َوَْحن ُ
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِإ هن لَهُ َمعِي َ
شةً َ
"وَم ْن أَ ْع َر َ
قال لغريهمَ :
. ]124/20
3ـ بعض الناس ال يرضيهم أي شيء ،وال ينظرون إال للنقص ،وال يعرفون سوى نصف الكأس
الفارغ ،يقول الشاعر:

إن شر النفوس يف الناس نفساً تتوقى قبل الرحيل الرحيال

وترى الشوك يف الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليال

ولذلك فإن الشاعر يقول لنا :كن مجيالً تر الوجود مجيال.

4ـ إن كثرياً من األمور اليت نطلبها وال تتحقق هي أمور قد تكون ليس من حقنا أن نطلبها ،أو أن يف

منع هللا حتقيقها لنا خرياً لنا ولكن لسنا دائما نستطيع أن نصل إىل احلكمة منها ،ولك أن تقرئي سورة
الكهف ـ قصة اخلضر مع موسى ،فكيف يقتل طفل مل يبلغ دون جريرة ،وحّي انكشف األمر ملوسى

وهو أن هذا الطفل سيكون بقاؤه وابالً عليه وعلى والديه أصبح املوت خرياً له ولوالديه ،فإنه لن

يؤاخذ إذا مات طفالً ،ولن يصيب والديه منه سوء.
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5ـ من قال أن أمورك كلها ليست طيبة؟ ها أنت فتاة مسلمة ،فأنت أفضل من ماليّي من البشر ال
يزالون كفاراً ،وها أنت تنطقّي وتسمعّي ،وتنظرين ،ومتشّي ،فأنت أفضل من ألوف الناس الذين
فقدوا هذه النعم....

أخيت الكرمية :أان أدعوك أن تصلحي ما بينك وبّي هللا أوال ،وأن تقلعي عن مجيع ما يسخط هللا به
عليك ،وأن تعلمي أبن هللا -تعاىل -سوف يوفقك ملا فيه اخلري لك ،وأن ما حترمّي منه رمبا كان يف

صاحلك ،وال تستبطئي إجابة الدعاء فرمبا كان يف ذلك اخلري الذي ال ترين" ،وعسى أن تكرهوا شيئا

وجيعل هللا فيه خريا كثريا" [النساء. ]19:

أخيت :إن من موانع إجابة الدعاء أن تقويل دعوت فلم جيب يل ،فقد ورد مثل ذلك يف حديث رواه
ال يستج ِ
ع
اب لل َْع ْب ِد َما َملْ يَ ْد ُ
مسلم ( )2735بسنده عن رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم -قال":ال يَـ َز ُ ُ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ول هِ
ِ ِ
ِِ
ت َوقَ ْد
ال" يَـ ُق ُ
ال قَ َ
اَّلل َما ِاال ْستِ ْع َج ُ
يل َاي َر ُس َ
ول قَ ْد َد َع ْو ُ
إب ٍْمث أ َْو قَط َيعة َرح ٍم َما َملْ يَ ْستَـ ْعج ْل" ق َ
ِ
اء".
يب ِيل فَـيَ ْستَ ْح ِس ُر ِع ْن َد ذَلِ َ
َد َع ْو ُ
ع الد َ
ك َويَ َد ُ
ُّع َ
ت فَـلَ ْم أ ََر يَ ْستَج ُ
ولتعلمي أبن دعاءك عبادة يف ذاته ،فاستمري وفقك هللا ،وحاويل أن تطرقي كل األبواب املباحة ملا
تريدين ،فرمبا فُتح لك ابب منها ،وإذا مل يفتح غريي الطريقة ،واألسلوب ،واجلهة ،وإذا مل يفتح
فاعلمي أن ذلك ما اختاره هللا لك فارضي مبا قسم هللا -تعاىل .-وفقك هللا.
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أصبت ابلقنوط مما يصيب إخواننا
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1424-1-25
السؤال

إنين أشعر ابضطراب يف املشاعر جتاه هذا الغزو الربيطاين األمريكي على العراق وأشعر ابلقلق
املتواصل حىت أنين بدأت أحس بنوع من القنوط واألمل ملا يصيب إخواننا املسلمّي هناك.

أرجو املساعدة وفقكم هللا،،،

اجلواب

أيها األخ الكرمي
شكراً لثقتك واتصالك بنا يف "موقع اإلسالم اليوم "

اإلنسان على هذه البسيطة قد حكم هللا عليه عندما أنزله إليها أن ال تكون حياته حياة نعيم وهناء
وسعادة بشكل مستمر وبدون انقطاع بل البد وأن يكتنفها الكثري من الضيق يف العيش واآلالم

اجلسدية والنفسية واالجتماعية وال بد أن يعرتيها اهلم والنكد والغم ..فهذه سنة قدرية قدرها هللا

سبحانه وتعاىل وحكم هبا ألنه سبحانه مل يعدها دار نعيم لبين البشر بل دار شقاء وكبد يف العيش وأما

الدار اخلالدة املشتملة على النعيم والسعادة فهي دار اخللد ،دار اجلنان.

ولعلك أخي الكرمي تدرك بعد ذلك أن الشقاء واألحزان اليت تصيب اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا إمنا

تكون على نوعّي مها:

األول :هو انتج عن مصائب ذاتية وشخصية وفردية.
الثاين :انتج عن مصائب مجاعية تصيب اجلماعة واألمة وقد ال تصيب الفرد الواحد بعينه وإمنا
تصيب األمة أبكملها وتضايق الفرد الواحد كثرياً ويتأمل هلا أملاً نفسياً شديداً حىت وإن مل تقرتب منه
تلك املصائب وكان مبنأى عنها بذاته.

واملتفكر يف هذين النوعّي من املصائب جيد أن أثره وأتثريه على الفرد ال يكاد خيتلف بل إن طريقة
التلقي هلذين النوعّي من املصائب تكاد تكون واحدة عند الكثري من الناس والذي يتمثل يف أمرين

هامّي جداً مها:

األول :هو عدم القدرة على امتصاص تلك املصيبة بل واالستسالم هلا والذي رمبا ال يقف عند حد
حىت يصل إىل درجة التسخط والغضب على هللا سبحانه وتعاىل واالعرتاض عليه ملا أنزل من تلك

املصائب وأحلها به والعياذ ابهلل.
النوع الثاين :وهم املؤمنون الصابرون الذين حيتسبون األجر عند هللا ويدركون أن ما وقع هبم مل يكن
إال وخلفه حكمة عظيمة من هللا تعاىل حىت وإن بدا من شكلها الظاهري أهنا مسيئة وشيء مزعج

ومؤمل.

أصحاب النوع األول ال جينون إال غضب هللا واكتساب اإلمث والوزر ومل ينفعهم تسخطهم عند رهبم

شيئاً بل إهنا مل تؤدي إىل نتيجة إجيابية عليهم.

وأما أصحاب النوع اآلخر فكان الرضى واالطمئنان حليتهم وكسب الثواب ومغفرة الرمحن نصيبهم.

أيها األخ الكرمي..
إننا يف مثل هذه األزمات مطالبون بعدة أمور جيدر بنا التنبه هلا والعمل هبا وهي-:
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أوالً -:أن كل ما يصيبنا سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي والذي يصيب األمة مجيعها إمنا هو
قد كان بقضاء هللا وقدرة وأن هللا قد قدره قبل خلق السماوات واألرض خبمسّي ألف سنة كما ثبت
ذلك عن املصطفي صلى هللا عليه وسلم .هللا حينما أمران ابإلميان ابلقدر خريه وشره وجعله الركن

السادس من أركان اإلميان إمنا يكون هذا وقته وهذا أوان إظهاره .فإظهاره ال يكون وقت الدعة

والراحة بل يف وقت األزمة واملصيبة ،ولذلك فيكون التسخط منا قضاً متاماً هلذا املبدأ ومعطالً له

ومبطالً العمل به.

إننا وحنن نرى هذه احلرب على إخواننا املسلمّي يف العراق جيب أن ندرك أن ذلك مل يكن ليتم لوال

أن هللا قد قدره وكتبه وأهنا مصيبة مل تكن لتخطئنا حّي أصابتنا ومل تكن لتصيبنا لو أخطئنا.
اثنياً :أن كل ما يصيب األمة على املستوى اجلماعي وما يصيب اإلنسان على املستوى الشخصي إمنا
أيتيها ويناهلا مبا كسبت أيدي الناس بل هو من عند أنفسهم وبسبب أفعاهلم{ .أو ملا أصابتكم مصيبة

قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم} آل عمران.

فاألمة اليوم ال يشك أحد أهنا قد جتاوزت كثرياً وقصرت يف حق هللا تعاىل وانتشر الظلم فيما بينها
فالقوي يسيطر على الضعيف ويسلبه حقه  ...والفساد املايل من الرشاوي والراب قد أثقل كاهل

املستضعفّي اجلهل وقلة التعليم وبغي الناس بعضهم على بعض هي فقط مظهر من مظاهر البؤس

والظلم الذي حل أبفراد هذه األمة حىت صار حق الفرد واملواطن يف البالد اإلسالمية من أخبس

احلقوق على هذه األرض  ...أليست هذه كلها مصائب جنلبها حنن على أنفسنا؟ ألسنا نستحق

عقاب هللا سبحانه وتعاىل حينما تنزل ابألمة مثل هذه األزمات اليت ال تكاد تنفك عنها؟

اثلثاً :األمل ال بد أن يكون موجوداً على الدوام والثقة ابهلل وبنصره البد أن تكون حاضرة يستشعرها
كل شخص وكل إنسان فهذا هو مقتضى اإلميان لقضاء هللا وقدره كما أسلفنا .األحاديث الواردة

على النيب صلى هللا عليه وسلم كثرية جداً اليت تذكر بنصرة هذا الدين والتمكّي له وانتشاره يف أرجاء

املعمورة.

املسلمون اليوم يشكلون مخس العامل وهم يتضاعفون كل ثالثّي سنة كما تشري البياانت الدولية بذلك

وما ذلك إال مصداقاً ألقوال النيب عليه الصالة والسالم .اإلسالم واملسلمون وهم يف هذه احلالة

املزرية واهلوان الشديد إال انه تكثر مكتسباته يوماً بعد آخر وهذا كله مما يبعث على الثقة ابهلل تعاىل
وعلى الطمأنينة وزايدة الفرحة والبهجة والسرور اليت متلئ قلب اإلنسان املسلم.

أيها األخ الكرمي ...
قد تتسائل عن الدور الذي ميكن أن يعمله الشخص العادي يف مثل هذه األزمات فأقول هناك أمور

أساسية جيب أن ال يغفل عنها املرأ وهي:

 -1الدعاء املتواصل واإلحلاح على هللا أبن يكفي املسلمّي شر هذه احملن وأن يصلح أحواهلم ويبدهلا
خبري منها .الدعاء سالح جيهله الكثريون لقلة بصريهتم وعجلتهم يف األمر وال يدركون أن األحوال

يغريها هللا رمبا بسبب دعوة صادقة من قلب خملص هلل سبحانه.
 -2اإلميان التام أن هذه املصائب وإن بدا ظاهراً أهنا شر على املسلمّي إال أهنا تبقى يف حقيقتها
حتمل الكثري من اخلري للمسلمّي على املدى البعيد والتاريخ شاهد بذلك.
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 -3البعد عن القيل والقال وكثرة الشائعات ألنه قد تبث أهنا تسبب الكثري من األزمات النفسية من
القلق واهلم واحلزن والنيب عليه السالم يقول " كفى ابملرء كذابً أن حيدث بكل ما مسع "

حاول أن تكون أخي الكرمي يف اجملالس أقل القوم كالماً وأكثرهم حلماً ..وال تدخل يف نقاشات

عقيمة ال طائل من ورائها إال الزايدة يف اخلصومات واملراء والفحش يف الكالم.

أخرياً أشعر نفسك ابلطمأنينة والسكنية من خالل اإلميان اجلازم أبن هللا أرحم بعباده منك ومن كل
أحد فلست أكثر رأفة ورمحة وحمبة للمسلمّي من خالقهم فهو رؤوف رحيم وقد يكون ما يصيب

املسلمّي من هذا البالء العظيم إمنا هو من مقتضى رمحته عز وجل ألمر غييب ال يعلمه إال هو

سبحانه.

اسأل هللا تعاىل أن يقي املسلمّي شر البالء والفنت ما ظهر منها وما بطن .كما أسأله تعاىل أن يصلح
حاهلم ويبدهلا إىل أحسن حال املستوى اجلماعي والفردي.
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وظيفيت ..أحبطتين وأدخلتين يف دوامة نفسية!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /فقه األسرة /استشارات اجتماعية/أخرى

التاريخ 1422/5/20

السؤال

أخي الكرمي مشرف انفذة االستشارات السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

أان معلم لدي ابنة تبلغ من العمر سنه وبضعة اشهر ،اعمل يف هذه املهنة منذ ما يقارب ن التسع
سنوات املشكلة ابختصار لست مقتنعاً هبذه املهنة ال أدري هل السبب أين دخلت هذا التخصص
عندما اعتقدت أن اخليارات انتهت من أمامي وأن فوات فرصة الدراسة يف اجلامعة يعين ضياع

الفرصة يف الوظيفة فقد أو رمبا أن بقائي يف مدرسة واحدة ملدة سبع سنوات جلب يل الشعور

ابإلحباط أو رمبا أن غالء املعيشة وحمدودية املعاش (الراتب) زادت من تعقيد األمور حىت أين بدأت
أحس أن هذا اإلحساس السيئ بدأ يؤثر يف إمياين وحيايت اليومية بشكل عام مع نفسي ومع القريب

قبل البعيد مع اجلميع؟ ما هو احلل إلرضاء نفسي وإرضاء اآلخرين حىت أن وساوس الشيطان بدأت
توحي يل أين منافق كذاب متملق لآلخرين.؟

ــــ

اجلواب

أراك اجتهدت يف ذكر ((بعض)) األسباب ملشكلتك ..و ((تطرفت)) كثرياً يف ذكر األعراض!!!..؟
فقد تكون كل هذه األسباب جمتمعة هي سبب عدم اقتناعك ..وقد يكون بعضها ..ورمبا غريها..
واملهم هنا أال حنمل األشياء أكثر مما حتتمل ..وأال نكون ((سوداويون)) يف نظرتنا للحياة أبلواهنا

املختلفة ..وأال نكتفي ابلنظر إىل اجلانب الفارغ من الكأس!!!..

ولذلك  -أخي الكرمي  -امسح يل أن أقف معك هنا بعض الوقفات-:

أوالً  -صدقين ..للحياة أكثر من زاوية ..وأكثر من وجه أراك اخرتت الوجه ((السليب)) هلا !!..أو

الزاوية اليت تشعرك أبنك تعاين ..وأبن ظروفك صعبة ومزعجة وقد وصلت بك إىل حد التأثري على
إميانك وحياتك بشكل عام !!!..بل وعلى عالقتك مع نفسك ومع اآلخرين..؟!!

وحقيقة أراك متشائماً بطريقة غريبة جداً رغم أن حيثيات حياتك كما يبدو من رسالتك ..ال أقول

مستقرة ..ولكنها  -على األقل  -عادية !!..ال تتوجب كل هذه النظرة التشاؤمية ..وهذا اإلحباط
القاتل !!..الذي سيوجد بيئة خصبة لوساوس الشيطان أعاذان هللا وإايك منه.

فأنت شاب ..يظهر أن صحتك سليمة ..وقواك سليمة ..ألنك مل تشر إىل غري ذلك ..متزوج..
ومستقر ولديك طفلة  -أصلحها هللا وحفظها لوالديها  -ولديك مهنة شريفة ومناسبة فما الذي
ينقصك..؟! اي عزيزي هذا هو اجلانب املليء من الكأس !!..فلماذا ال تراه؟!!

اثنياً  -مشكلتك احلقيقية تكمن يف ما يسمى بـ ((قناع إدراك الواقع)) !! فقناع إدراك الواقع
لديك ..ممزق ..ومهلهل!!..

ولذلك هو يعطيك صورة رمادية للحياة ..صورة بال ألوان ..وال طعم ..وال رائحة !!!..وهذه مشكلة
كبرية !!..إال أهنا بفضل هللا ميكن جتاوزها ..وببساطة وذلك عن طريق تغيري هذا القناع الذي ترى من

خالله واقعك .واستبداله بقناع آخر..يعطيك صورة الواقع أبلوانه احلقيقية!!.
فما هو قناع إدراك الواقع ..هذا؟!!

إنه ابختصار جمموعة من األفكار والرؤى ووجهات النظر الذي نفسر من خالهلا واقعنا ..أو هو
نظرتنا وفلسفتنا للحياة والواقع الذي حنياه!!
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اثلثاً (( -كن مجيالً ترى الوجود مجيالً)) هذه مقولة ..تلخص كالماً طويالً ..أحد عناصره ..أننا نرى
الواقع من خالل أنفسنا ..وأفكاران ..فإذا رأيناه بنفس مجيلة متفائلة ..منفتحة ..أصبح  -إبذن هللا

 -كما نراه ..مجيالً ..ومليئاً ابلتفاؤل ..واتسع أمامنا مدى الرؤية اإلجيابية بطول األفق وعرضة!!..

فلماذا نضيق على أنفسنا جمال الرؤية اإلجيابية املليئة ابلتفاؤل ..وحنصرها يف أحد الزوااي املظلمة!!!؟
رابعاً  " -أيه الشاكي وما بك داء كيف تبدوا إذا غدوت عليال؟ "

نعم ..إن كنت ..وصلت إىل هذه احلال ..وأنت تعيش هذا الوضع ..فماذا ستصنع ..لو ساء

وضعك فعالً؟  -ال قدر هللا -

أخي الكرمي ..أتكد أنك خبري ..وأن ما تشكو منه جمرد عارض نفسي ..أو وسوسة شيطان صادفت

منك حلظة ضعف ..فرتكت أثراً !!!..وأان واثق  -إبذن هللا  -أنك أقوى ..منها ..وقادر  -بعون هللا
 على جتاوزها وحمو أاثرها ..وتذكر اي أخي ..من يعاين من االم عضوية أو نفسية فضيعة ..يتقلهبمن أاثرها على فراشه ليل هنار ..ال يهدأ وال يستقر !!..وتذكر من مير بظروف أسرية واجتماعية

رهيبة ..أو ضائقة مالية ..أو عليه دين أو قهر رجال !!..وتذكر من مل جيد مأوى أو طعاماً ألبناءه
وأسرته !!!..وأتكد أهنم ابملئات ..بل واآلالف ..وتذكر ..وتذكر ..وتذكر.....
فذلك أجدر أن تعرف نعمة هللا عليك ..فتذكرها وتشكرها.

خامساً  -حاول أخي أن تكون إجيابياً ..وذلك عن طريق التكيف مع واقعك ..وأعين هنا واقعك

الوظيفي ..حىت جتد البديل املناسب له ..وأعين ابإلجيابية هنا ..أن جتعل لك دوراً يف مدرستك ..إما
ابملشاركة يف بعض األنشطة املنهجية أو غري املنهجية ..وبعض الرحالت واملسابقات ..واجعل لك

هدفاً سامياً تسعى من خالله للنهوض هبذا اجليل ..بقدر استطاعتك فلرمبا زرعت بذرة يف عقل أو

نفس أحد الطلبة قدر هلا أن تثمر ولو بعد حّي ..يكون لك هبا عند هللا منزلة عظيمة ..وال حتقر اي

أخي من املعروف شيئاً.
سادساً  -أقوهلا لك بصدق ..لقد وفقت إىل مهنة عظيمة ورسالة سامية ..رسالة التعليم ..والرتبية

وإضاءة النفوس والعقول بنور العلم ..مهنة األنبياء والرسل ..عليهم الصالة والسالم ..فهل أنت
مستع ٌد لالستفادة واإلفادة..؟!! أظنك كذلك إن شاء هللا وال مانع اي أخي من تغيري مدرستك
احلالية ..فرمبا وجدت يف املدرسة اجلديدة أجواء مناسبة لطبيعتك تكون دافعاً لك ..للتأقلم

اإلجيايب ..واالنتماء للمهنة ..والعطاء الذي تتمناه..

سابعاً  -منذ اآلن ..إذا خرجت ابكراً إىل عملك ..فخذ نفساً عميقاً ..وامأل رئتيك ابهلواء ..واذكر
ربك ..وأقرأ وردك ..وتفاءل هبذا اليوم ..واعقد اتفاقاً صامتاً بينك وبّي نفسك أبن تعينك على

تقدمي كل ما تستطيعه من جهد وعطاء يف عملك ..وبدورك ال تسمح لكائن من كان أبن يسيء إليها
أو خيرجها عن هدوئها ..وتوكل على هللا يف ذلك ..وابتسم ..صدقين .مع األايم ستفاجئك النتيجة.

وفقك هللا ..ورزقنا مجيعاً الصدق يف القول واالحتساب يف العمل ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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استغلوا براءيت ..لتدمريي!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/7/26
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أان فتاة أبلغ من العمر  22سنة
قد أهنيت دراسيت اجلامعية اليت مل أجين منها سوى الدمار جتاه أسريت واجتاه نفسي ألنين مررت خالهلا

بصداقات فاشلة ويف غفلة مين وهبتها كل معاين احلب األخوي واإلخالص والثقة العمياء ولكنين مل

أجد منهم مبرور الوقت وبعد أن اتضحت األمور ابلنسبة يل سوى اخلداع واملكر واالستغالل واحلقد

واالحتقار فقد استغلوا براءيت ومحاقيت لتدمريي نفسياً ،ولذلك جلأوا إىل نشر إشاعات خاطئة ال أدري
حىت اآلن مبحتواها أدت اىل أن ينظر إيل األساتذة وزمياليت يف السكن واجلامعة نظرة احتقار وكره

واضح ويتضح ذلك يف صدهم عين وتعاملهم السيئ معي ومل أكن أعرف حينها سبب كل هذا مما أثر
يف نفسي هذه املرة واخنفض معديل الدراسي بشكل ملحوظ وتغريت طباعي لألسوأ ،ماذا أفعل ..إين

يف حرية كبرية أخشى من أاثرها علي وعلى مستقبلي.

اجلواب

أخيت الكرمية ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأن يرينا
مجيعاً احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل.
ابلنسبة ملشكلتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :ال شك أن األايم تعلم من مل يتعلم ..ولكنها غالباً ال تعلمه إال بثمن ابهض يدفعه من صحته أو
مسعته أو ماله أو عالقاته ..ورمبا كان الثمن أكرب من ذلك !!!..واملهم اآلن ..هل فهمنا الدرس

00؟؟! واستفدان من التجربة ..وقيمنا مسريتنا السابقة وشخصنا األخطاء واستوعبنا أسباهبا وكيفية

جتاوزها وحتاشيها مستقبالً!..؟
اثنياً :ليس العيب  -أخيت الكرمية  -أن خنطئ ..ولكن العيب كل العيب أن تستمر أخطاءان ..وتتبلد
أحاسيسنا وتتساوى لدينا كل األلوان .ونستمرئ التجاوز حبجة أن ما حصل قد حصل ..وأننا قد

جتاوزان خط الرجعة ..ومشت بنا األعداء ..وحزن ألجلنا األصدقاء فلماذا العودة بعد كل ذلك..؟!!!
وهل جتدي مثل تلك العودة؟!! نعم جتدي ..فلكل جواد كبوة ..ومعركة احلياة طويلة ..وجهاد النفس

من أعظم اجلهاد ..وقد نسقط يف هذه املعركة أكثر من مرة ..ولكننا جيب أن ننهض من جديد

ملواصلة املسرية ..وحتقيق أهدافنا السامية مستمدين العون من هللا ..ومستفيدين من أخطائنا ..وابب
التوبة مفتوح حىت تغرغر الروح أما القنوط واليأس فماذاك وريب إال إحياء شيطاين يريد به إبليس أعاذان

هللا مجيعاً منه تيئيس ابن آدم من رمحة هللا ..ليستمر يف طريق اهلاوية وبئس املصري.

اثلثاً :أحسين الظن ابهلل ..والتجئي إليه ..وتوكلي عليه ..واسأليه اهلداية والتوفيق والثبات ..وال يزال
لسانك رطباً من ذكر هللا [أال بذكر هللا تطمئن القلوب]  .وابدئي منذ اللحظة بتصحيح املسرية..
ودفن املاضي بعد االستفادة من جتاربه ..قال تعاىل [إن احلسنات يذهَب السيئات] .
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رابعاً :ال شك أنك مسؤولة بشكل أو أبخر عما حصل منهم ..جتاهك من إساءة واستغالل لرباءتك

كما تقولّي ..ومع كل ذلك ..فاحلياة  -فعالً  -جتارب ملن أراد أن يستفيد ..وأظنك منهم إن شاء

هللا ..فال تلتفيت كثرياً للوراء ..وال هتتمي مبا يقال إذا كنت واثقة أنك اخرتت الطريق الصحيح..
واستفدت من جتاربك ..فمن راقب أقوال الناس مات مهاً ..وال يصح يف النهاية إال الصحيح.

خامساً :تسامي يف كل شئونك ..وكوين صاحبة مهة عالية ..واسعي إىل حتقيق طموحاتك ..وأنت -

إبذن هللا -أقوى من تلك التجربة فال جتعليها أتسرك خبيوطها إىل الوراء ..بل أثبيت للجميع عن طريق
التفوق واجلدية واالستقامة ..أنك األقوى ..وأن سقوطك يف املاضي سقوط فارس سرعان ما استعاد

الزمام وهنض من كبوته وواصل مسريته غري عابئ بنظرات احلقد أو الغرية أو الشفقة!!! مفضالً الرد

على أعدائه ابألفعال ال ابألقوال ..ومتيقناً أنه مىت ما أحسن النية واتكل على ربه بصدق فإن العاقبة
له .والنجاح سيكون حليفه.

سادساً :هللا ..هللا ابختيار الرفقة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ..وال أظنه خيفاك -

أخيت الكرمية  -أثر اجلليس على حياتنا ..فقد قيل (أخربين من تصاحب وأخربك من أنت) وكل قرين
ابملقارن يقتدي !!!..وال تنسي حديث اجلليس الصاحل واجلليس السيئ ..فضعي هذا األمر نصب
عينيك ..يف بداية مسريتك اجلديدة يف تصحيح حياتك.

سابعاً :أما ما حصل من سوء فهم بينك وبّي إحداهن ..فال أبس من توضيح الصورة هلا وإبداء نوع
من العتب عليها ملا بدر منها عرب جلسة مصارحة ومصاحلة تتوسط فيها إحدى الصديقات ..ولعل

هللا حيدث بعد ذلك أمرا قال تعاىل[ :وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي

بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم. ].

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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أان والفساد اإلداري واملايل يف عملي
اجمليب صاحل بن عبد الرمحن القاضي -رمحه هللا-
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التاريخ 1426/05/22هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

يوما من
أان شاب طموح جداً ،أحلم دائماً أن أكون ذا شأن يف املستقبل ،ومل يفارقين هذا احللم ً

األايم ،كنت متفوقاً يف دراسيت ،وخترجت يف كلية اهلندسة ،وكنت من العشرة األوائل على الدفعة،

وبعد التخرج بدأت رحلة البحث عن عمل ،تقدمت مع بعض زمالئي لشركة من الشركات الكبرية،

وكنا مخسة ،وكان ترتييب الرابع بينهم ،تفاجأت أهنم قبلوا ثالثة أعلى مين معدالً ،وعندما أرادوا أن
يقبلوا الرابع اختاروا األخري األقل مين معدالً ،تعبت نفسياً ،متسائالًِ :ملَ قبل هو واستبعدت أان؟
بعدها -وهلل احلمد -توظهفت يف شركة أخرى ،كنت -وال أزال -مثال املهندس املخلص واملتقن

حتولت إىل
لعمله بشهادة زمالئي ،ولكن ينتابين شعور ابإلحباط وخيبة األمل ،أحس وكأن أحالمي ه
علي يف كل شيء ،يف الدورات ،يف الدرجات
سراب .أحرتق ملا أرى كثرياً من املوظفّي يُقدهمون ه

الوظيفية ،يف العطااي .أحلظ أن الواسطة عندان منتشرة ،واألمانة ضعيفة ،لكن هل ذنيب أين أمّي وال

عاداي طوال حيايت قد
واسطة يل؟ حقيقة اإلحباط حييط يب من كل جانب ،والشعور أبنين سأظل رجالً ً
متلهكين أش ّد التملك.

أان شاب ملتزم وأخاف هللا ،وال أريد أن أرتكب حمرماً ،فأرجو أن ترشدوين ماذا أفعل؟ وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

ومتسكك ابلقيم ،واحرتامك ألخالقيات
جزاك هللا خرياً على هذه الغرية ،وعلى ثباتك على املبادئُّ ،

دينك ،وما حصل من عدم قبولك مع زمالئك -ال شك -دخلت فيه الواسطة البغيضة الظاملة ،وهو
امتحان من هللا لك .واحلمد هلل أنك مل تيأس ،مث إن هللا وفهقك لوظيفة أخرى.
وإن ما تشاهده يف هذه الشركة من فساد إداري ،وتضييع لألمانة ،وارتفاع الفاشلّي ،وحصوهلم على

ما ال يستحقون ،بينما أنت أهل ألفضل مما هم فيه ،ولكن مل حتصل عليه بسبب هذا الفساد ،فهو -
ال شك -هضم حلقوقك وظلم لك .فعليك ابآليت:

( )1أن تصرب وحتتسب؛ لعل هللا يصلح على يديك ما فسد يف الشركة ،فاصرب على هذه املبادئ
وأثبت جدارتك ،ويف الوقت نفسه طالب -ابلطرق النظامية -مبا تستحقه كغريك ،وال تتنازل عنه،

لكن ابلطرق السليمة ،وإايك أن تتنازل عن شيء من دينك أبداً ،فثباتك عليه لك فيه عز وشرف،
وإن مل حتصل على ما تريده ،فبسبب صمودك وثباتك سيبارك هللا لك يف مالكِّ ،
ويعوضك خرياً مما
ستفقده ،ورمبا هو امتحان لفرتة وجيزة ،مث جيعل هللا لك من اهلم فرجاً ،ومن الضيق خمرجاً ،وبعد

العسر يسرين.

( )2اكتم أمرك ،واجعل سرك يف نفسك ،وخ ِطّط لالنتقال إىل وظيفة خري منها ،وستجد -إبذن هللا-
لكن ال تبلغ أحداً حىت تنتقل إليها ،وال ترتك الوظيفة احلالية ،وال تشعر املسؤولّي إال بعد ما تستوثق
من العمل اجلديد.

وإن وجدت واسطة خري تعينك -وليس فيها مضرة على أحد ،أو ليس فيها تقدميك على من هو
خري منك -فال أبس .أعانك هللا ،وابرك فيك.

()369/20

طموحي يتهشم
اجمليب د .اندية الكلييب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط
التاريخ 1426/01/24هـ

السؤال

مشكليت ابختصار أين أملك طاقات إبداعية عالية جداً ،ومتعددة النواحي أيضاً ،لكين -لألسف -ال

أستمر يف أي جمال أبدع فيه ألكثر من ستة أشهر تقريباً ،أي أين أشعر ابمللل ،ويف بعض األحيان تقل

هذه الفرتة عند مقابلة أي عقبة يف طريق هذا اإلبداع ولو كانت العقبة بسيطة؛ ألين من نوع الذين

يستمرون ابلتشجيع املستمر ،فعند صدور تعليق ساخر على ما أفعله أجد مجيع طموحايت منهارة ،ال

أعلم إذا ما كان سبب هذا الشيء انعدام الثقة ابلنفس أم ماذا؟ قبل أربع سنوات تقريباً بعثت

إبحدى مشاركايت األدبية إىل إحدى الصحف ،وملا مل يتم نشرها أصابين إحباط بدل اإلصرار على
إثبات الذات ،وانقطعت عن املراسلة والكتابة فرتة طويلة ،حىت هذا العام تقريبا ،واآلن أفكر جدايً
يف معاودة املراسلة ،حيث إن طموحي ٍ
عال لكنه هش سريع التهشم ،وأخاف أن يعاودين اإلحباط
واإلحساس ابهلزمية .أرشدوين إىل احلل.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخت الكرمية :أرجو من هللا -تعاىل -أن جيعلك موفقة مسددة ،إايك  -ابرك هللا فيك -من مشاعر
اليأس واإلحباط ،فاإلبداع نعمة ال تضيعيها مبشاعر سلبية ،وإن كنت ال أعرف على وجه التحديد
اجملاالت اليت تتميزين هبا ،ولكن سأذكر لك قواعد عامة أرجو من هللا -تعاىل -أن تنفعك وحت ّقق ما

تصبو إليه نفسك:

أوالً :ح ّددي طاقتك ،وأعين  -حجمها -ال نوعيتها.

اثنياً :احبثي عن السبب ،فال تكفي العقبات يف وقف سيل اإلبداع ،فتأملي األسباب وفتشي عنها،
فقد تكون يف داخلك ،ومن ذلك قد تكون البداايت كبرية جداً ،أو األعمال كثرية ،مما يصيبك -

كما ذكرت -ابمللل ،أو قد يكون اجملال ضيّقاً وحمدوداً ال يسع إال قالئل فتأتيك العقبات ،أو غريها
من الفوضوية ،أو عدم القدرة على الرتكيز  ...إخل ..املهم من الضروري أن تبحثي جبد عن السبب؛

ألنه إذا عُرف السبب استطعت  -إبذن هللا -أن تعاجلي املوضوع.

اثلثاً :من احملزن أن تكوين مبدعة ذات طموح وتغتالينه بيدك ،وحىت ال يتهشم -كما وصفت -عليك

مبا يلي:

 -1اإلخالص ،فاجعلي لك نية صاحلة يف إبداعك ومتيزك ،فال تبايل ابلشهرة أو ابلعطاء يف حد

ذاته ،بل مبا يرتتب عليه من مثرات وأجور ،فال هتتمي مطلقاً (نشروا أو مل ينشروا)  ،يكفي أنك كتبت

كلمات صاحلة تستحق البقاء ،وستجد يوماً ما طريقها إىل النور ما دمت متلكّي إخالصاً هلل واحتساابً
ملوعود هللا ،وال تلتفيت للتشجيع ،وال تستندي على عصا عدا توكلك على هللا واالستعانة به.
 -2اجعلي التشجيع واملساندة قائمة  -بعد االستعانة ابهلل -على اإلكثار من الدخول يف التجارب
العملية؛ فهي مما يصقل اإلبداع ويهذبه ،بل قد يكون فتيل إشعاله ،وحىت لو كانت أعماالً تطوعية،

ومن ميزات التجارب العملية أهنا تدرب على االنضباط واالستمرار واجلدية.

 -3حاويل أن حت ّددي اجملال األكثر واألقرب إىل نفسك ،ومن مث تنتظمّي يف عمل اثبت  -ولو

قليل -وال تشاركي يف أكثر من عمل يف وقت واحد.

أسأل هللا -تعاىل -أن يسدد خطاك ،وأن جيعلك مباركة حيثما كنت.
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طموحي وغلبة اإلحباط
اجمليب د .لطيفة املشيقح
عميدة كلية اجملتمع أبهبا

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1426/01/3هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.
مشكليت ابختصار أين أملك طاقات إبداعية عالية جداً ومتعددة النواحي أيضاً ،لكين -لألسف -ال
أستمر يف أي جمال أبدع فيه ألكثر من  6أشهر تقريباً ،أي أين أشعر ابمللل ،ويف بعض األحيان تقل
هذه الفرتة عند مقابلة أي عقبة يف طريق هذا اإلبداع ولو كانت العقبة بسيطة؛ ألين من نوع الذين

يستمرون ابلتشجيع املستمر ،فعند صدور تعليق ساخر على ما أفعله أجد مجيع طموحايت منهارة ،ال

أعلم إذا ما كان سبب هذا الشيء انعدام الثقة ابلنفس أم ماذا؟ قبل أربع سنوات تقريباً بعثت

إبحدى مشاركايت األدبية إىل إحدى الصحف ،وملا مل يتم نشرها أصابين إحباط بدل اإلصرار على

إثبات الذات ،وانقطعت عن املراسلة والكتابة فرتة طويلة ،حىت هذا العام تقريبا ،واآلن أفكر جدايً
يف معاودة املراسلة ،حيث إن طموحي ٍ
عال لكنه هش سريع التهشم ،لكين أخاف أن يعاودين
اإلحباط واإلحساس ابهلزمية .أرشدوين إىل احلل.

اجلواب
األخت الفاضلة -سلمها هللا :-وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .وبعد :تكلمت يف البداية وقلت
إن لديك طاقات إبداعية ،فهل سبق أن دخلت برامج لقياس اإلبداع؟ ألن اإلبداع له حماور

وصفات ،مثل املرونة والطالقة ،واألصالة ،وابملقابل هل مت أن أجريت أي تدريب على مواهب

اإلبداع؟ إذا كانت اإلجابة بال ،فأعتقد  -وهللا أعلم -أنك فقط وحدك تعتربين نفسك مبدعة ،يف
حّي أن هذا غري صحيح؛ لذلك أنصحك أبن تتلقي أي تدريب ،وأن متارسي أي هواية أو حىت

وظيفة بسيطة لتثبيت من خالهلا لنفسك قبل كل الناس أنك قادرة على اإلبداع ،وقبل ذلك ختلصي

نيتك هلل يف أي عمل؛ ألن اإلخالص وتوجيه األعمال هلل جتازين عليها خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة،

وابملقابل ال تعبئي بنظرة الناس لك؛ ألن رضا الناس غاية ال تدرك.
اثبيت واستعيين ابهلل وال تعجزي وكرري حماوالتك ،وجددي عزميتك ،وفقك هللا لكل أمر خري.
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التغلب على اليأس
اجمليب سليمان بن سعد اخلضري
مشرف مناهج بوزارة الرتبية والتعليم.
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التاريخ 1425/3/30هـ
السؤال

كيف يتغلب املسلم على اليأس؟.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

(اليأس) شعور نفسي يتع هرض له اإلنسان نتيجة ضغوط نفسية (ما)  ،سواء كان سبب تلك الضغوط
أزمات ومشكالت مل يتمكن ذلك اإلنسان من التعامل معها بطريقة انجحة ،أم كان سببها تقلبات

مزاجية وعاطفية ،أم مغالطات يف فهم األمور وتصورها على الوجه الصحيح  ...اخل.

حّي تصادف األسباب املشار إليها وغريها نفسيةً غري سوية فال تستطع أن تتكيف معها ،ويتأثر

نتيجة لذلك ـ استقرارها وهدوؤها؛ حيث إن الشخصية السوية والنفسية املعتدلة تستطيع ـ بتوفيق هللا

ـ حت ُّمل الضغوط النفسية واألزمات والصراعات والتقلبات أبنواعها ،والتعامل معها ابألسلوب الذي
تتجاوز به املشكلة بثبات.

واليأس هو درجة من فقدان األمل حبل مشكلة ما أو النجاح يف أمر ما ،والشعور ابإلحباط ،يصاحب

ذلك ـ أو يسبقه ـ نوع من القلق والتوتر واالضطراب.

وقد يدفع اليأس صاحبه إىل ممارسات خاطئة حياول هبا اهلروب من تلك املشاعر اليت سيطرت عليه
(مع أهنا قد تكون مشاعر ومهية)  ،فيلجأ إىل مشاعر ومهية أخرى وحيل نفسية ختالف الواقع ،أو

اهلروب من الواقع ابالنطواء والعزلة ،أو إيذاء نفسه أو تناول مسكرات أو االنتحار ،أو اهلروب من
االهتمام الذي سبب له األزمة كالذي تنتابه مشاعر اليأس من حال أمته فيرتك االهتمام هبا مجلة

وتفصيالً ورمبا ترك التدين وانغمس يف الشهوة اليت تنسيه ذلك اهلم.

خاصا بفئة من الناس بعينها دون
وجتدر اإلشارة ـ قبل البدء بوسائل دفع اليأس ـ أن اليأس ليس ً

خاصا مبوقف دون موقف ،بل إنه يتطرق إىل كل إنسان توفرت لديه األسباب الداعية
غريها ،وليس ً
لذلك ومل ميلك القدرة على دفعه.

ومن وسائل دفع اليأس:

 .1تعميق اإلميان ابلقدر خريه وشره ،واليقّي أبن كل ما يصيب اإلنسان فهو بعلم هللا وتقديره،

والعبد يف مشيئة هللا .وحتقيق هذه الوسيلة ـ كأكثر الوسائل ـ بيد اإلنسان بعد توفيق هللا ،فعليه أن
يقرأ النصوص الشرعية الدالة على هذا املعىن بتفهم وعمق ،مع االطالع على أقوال السلف
وسلوكهم يف التعامل مع األحداث .فما معىن ترديد املسلم يف الصالة وبعدها« :اللهم ال مانع ملا

أعطيت وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» رواه البخاري ( )6330ومسلم ()593
من حديث معاوية  -رضي هللا عنه  ،-ويف آثر ضعيف رواه الطرباين« :إن من عبادي من ال يصلح

له إال الفقر ولو أغنيته لطغى ،وإن من عبادي من ال يصلح له إال الغىن ولو أفقرته لطغى  » ...انظر

تفسري ابن كثري ( )49/3وموسوعة األحاديث الضعيفة ( ، )4059وأكثر ما يشتكى من اليأس
بسبب نسيان هذه احلقيقة وضعف اإلميان؛ ولذلك كان توجيه يعقوب ـ عليه السالم ـ وهو من هو يف
معايشته لصنوف من الضغوط النفسية حينما فقد ابنيه يوسف وبنيامّي ـ عليهما السالم ـ" :اي بين

اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم
الكافرون" [يوسف. ]87:
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 .2قوة اليقّي بقدرة هللا ،وهذا معىن زائد على جمرد اإلميان ابلقدر ،فاإلميان ابلقدر هو استسالم
لقضاء هللا الكوين مع االحتساب ،ولكن اليقّي بقدرة هللا على تغيري احلال إىل حال أحسن هو تطلع
لفضل هللا وحسن الظن به والتوكل عليه؛ ولذا فإن إبراهيم ـ عليه السالم ـ كشف عن قوة يقينه بقدرة

هللا حّي جاءته البشرى ابلولد فقال" :ومن يقنط من رمحة ربه إال القوم الضالون" [احلجر ]56:أي:

مل أكن ألأيس من رمحة هللا ،بل كان كثري الدعاء أبن يرزقه هللا ذرية صاحلة ،ووفق املقاييس املادية ال
ميكن لعجوز عقيم أن تلد من شيخ كبري ،لكن حصل خالف تلك املقاييس.

 .3أن يتفهم الشخص أن املشكلة مهما كانت من التعقيد ،أو أن احلال مهما كان من السوء فإن
حلهما ال يكون بغري حلهما ،أو اإلسهام حبلهما ،وكما قيل (أن تضيء مشعة ،خري من أن تلعن
الظالم ألف مرة)  ،وهذا يقودان إىل الوسيلة الرابعة وهي:

 .4أن يركز على العمل ،أما االقتصار على جمرد اهلموم وتقليب املشاعر وهتييجها فلن يغين شيئًا،
شتما وساقوا ابإلبل) .
ويف املثل العريب (أوسعتهم ً

 .5أن يعتدل يف نظره لألسباب اليت يتحقق من خالهلا ما يطلب؛ فإن التعلق ابألسباب أو املبالغة يف

وشعورا ابإلحباط.
اعتقاد أهنا األسباب الوحيدة يولد ر ّد فعل ابليأس
ً

 .6أن يعتدل يف نظره للمشكالت واألزمات وسوء األحوال ،فقد ال تكون ابلصورة املوجودة يف

صغريا أو مواقف يسرية فجعلت منها فاجعة أو
ذهن اإلنسان ،وكم ه
أمرا ً
كربت النفسية املتطرفة ً
كارثة ،فتصورت أن حلها من الصعوبة مبكان.

 .7أن يعتدل يف نظره لذاته وإمكاانهتا ،فقد ينشأ اليأس نتيجة احتقار النفس وابلتايل ال يفعل ما
ِ
أسريا لليأس ،أو تصور
ميكنه فعله لتجاوز املشكلة أو سببها؛ تومهًا أنه غري قادر على ذلك ،فيقع ً
فيحملها ما ال حتتمل مث يقاوم مث ينهار .وأمر آخر له صلة ابالعتدال وهو تفهم
النفس فوق قدراهتا ّ
أن هللا مل يكلف اإلنسان إال ما يستطيع وعليه أن يفعل ما يستطيع ،وابلتايل فإن ما ينتاب بعض
الناس من اليأس لكونه ال يستطيع أن يصلح كل األحوال هو نتيجة توهم أهنا مسؤوليته بنفسه ،دون

أن يفهم أن مسؤوليته أن يسهم فقط.

شرعا ،كاالجتاه إىل هللا ابلدعاء والشكوى "قال إمنا
 .8التنفيس عن املشاعر السلبية بطريقة معتربة ً
أشكو بثي وحزين إىل هللا" [يوسف ، ]86:أو عرض املشكلة على أهل العلم واملختصّي ،وطلب

الرأي منهم والتحاور معهم؛ شرط أن يكون ذلك طلبًا للحل ال حماولة إلقناع الناس ابلفكرة اليائسة.
ما تقدم من شأنه ـ إبذن هللا ـ دفع اليأس ،أما حينما يصاب شخص هبذا الداء فإن هناك عالجات

نفسية تعرف يف حينها من أهلها.
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أحالم اليقظة حطمتين
اجمليب خالد بن حسّي بن عبد الرمحن
ابحث شرعي.
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التاريخ 1425/2/22هـ
السؤال

أان امرأة متزوجة ،ولكن أعيش عاملاً خمتلفاً عن الناس ،وهو عامل أحالم اليقظة! عطلت هذه األحالم

حيايت ،كنت أطمح ألشياء كثرية ولكن األحالم تكفيين دون أن أحقق شيئاً ،بل وصل األمر إىل أنين
حرمت من قيام الليل بسببها ،بل وحىت من أداء الصالة يف وقتها؛ انهيكم عن اخلشوع يف الصالة

وقراءة األذكار وتدبر القرآن ،إهنا مأساة ،وأان أعلم أن من يريد الفردوس ال تكون هذه حياته ،فماذا

أصنع كي أحترر من أسر هذه األحالم اليت قيدتين منذ أن عرفت احلياة.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:

إىل األخت الفاضلة - :أصلح هللا حاهلا -السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

عالج ما أنت فيه أن تطرحي هذا كله عن نفسك وتعيشي واقعك الذي حتيّي فيه ،وذلك بعدة أمور

منها:
 -1كثرة الذكر والدعاء واالستغفار.

 -2كثرة قراءة القرآن بتدبر ،وقراءة السرية العطرة.
 -3احملافظة على الصالة يف أوقاهتا ،والقراءة يف الكتب اليت تتكلم عن الصالة وفضلها ،والثواب
املرتتب عليها ،وكذلك العقاب واجلزاء املرتتب على تركها أو تضيعها ،وهذا يكون حمفزاً لك على

احلفاظ عليها.

 -4اجعلي لنفسك هدفاً يف احلياة واجتهدي يف حتقيقه كأن جتعلي من أبناءك مناذج طيبة يشرف هبم

اجملتمع.

 -5حاويل أن ترتمجي أحالمك إىل واقع ملموس.

 -6ميكنك االلتحاق إبحدى دور التحفيظ النسائية.
 -7حاويل أن تشاركي يف العمل الدعوي.
 -8ميكن لك أن أتخذي دورات يف اكتشاف مهاراتك والعمل على تنميتها.

 -9اجتهدي يف تعلم بعض األعمال املنزلية اليدوية من النسيج وغريه.
 -10ميكن لك أن تتعلمي فن اخلياطة والتفصيل.

 -11عليك ابلقراءة يف الكتب اليت تكلمت عن علو اهلمة ،مثل كتاب علو اهلمة للشيخ حممد

إمساعيل املقدم ،وكتاب (اهلمة العالية) للشيخ حممد احلمد ،وكتاب (صالح األمة يف علو اهلمة)

للشيخ سيد عفاىن ،وكذلك القراءة يف كتاب كيف تكوين انجحة ،وكتاب (حىت ال تكون كالً) ،
وكتاب (كيف تنمي مهاراتك)  ،وغريها كثري.

هذا وهللا أعلم ،وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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"ابنيت وصعوبة الكالم"
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النطق
التاريخ 1423-10-26

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ابنيت الوحيدة عمرها ثالث سنوات إال شهراً ونصفاً ،انطلقت يف الكالم وتكوين اجلمل منذ فرتة ليس
ابلقصرية ،ولكنين منذ أايم الحظت عليها أتأتة وصعوبة يف إخراج احلرف األول يف بداية كل مجلة

وبشكل ملفت ،ما احلل؟

أرجو اإلفادة عاجالً أاثبكم هللا

اجلواب

األخ الكرمي ...
شكراً لثقتك واتصالك بنايف موقع " اإلسالم اليوم"

يف احلقيقة أن التأأتة هي أحد أشكال االضطراابت النفسية وهي أكثر األنواع شيوعاً كأحد صعوابت
النطق ،وتنتشر بصورة واضحة يف سن الثالثة أو الرابعة أثناء اكتساب الطفل الكالم ،أو من سن

اخلامسة أو السادسة عند دخول الطفل املدرسة ،وأحياانً تبدأ يف سن البلوغ واملراهقة.

وعن أسباب التأأتة يف الفرتة ما بّي الثالثة والسابعة هناك عدة احتماالت.

أوالً :إن هذه الفرتة معروف عنها أن الطفل يبذل جمهوداً كبرياً ليتعلم الكالم فعندما كان يف مرحلة

أقل كان يتعلم مجالً قصرية متقطعة ال حيتاج إىل تفكري إلخراجها ،ولكن حينما يبلغ سناً أكرب فإنه

يكون مجالً أطول للتعبري عن أفكار جديدة ،عندئذ سيبدأ الطفل يف ترديد مجلة من ثالث
حياول أن ّ

أو أربع كالمات ولن يكشف إال عند ما يصبح غري قادر على العثور على الكلمات الصحيحة ،وأن

أمه ال تعريه التفااتً كبرياً بسبب كالمه املستمر فتقول له (هيه ،هيه) وهي سارحة وتكون مشغولة
أبعمال املنزل.

وهكذا تزداد خيبة ذلك الطفل بسبب عدم متكنه من اسرتعاء انتباه من يرعاه ويسمعه.
اثنياً :وهو احتمال كبري من أن التوتر النفسي والعناد الذي يظهر أحياانً على الطفل يف املرحلة
االبتدائية نتيجة الظروف البيئية اليت حتيط به تؤثر يف كالمه.

اثلثاً :الوراثة :فالتأأتة أحياانً تكون وراثية يف األسرة ،وهي تكثر عند الذكور عنها عند اإلانث ،وهذا
يعين أن بعض األشخاص لديهم استعداد أكرب حنو هذه الظاهرة.

رابعاً :حماولة تغيري الطفل األشول الذي يعتمد على يده اليسرى يف كافة أعماله  ...إىل أمين فإن

ذلك يسبب بدء التأأتة يف بعض اإلصابة ،ألن ذلك اجلزء من املخ هو الذي يتحكم يف الكالم،
ويتصل أيضاً اتصاالً مباشراً بذلك اجلزء الذي يتحكم يف اليد اليت ينقلها الشخص.
فإذا أجربه األب أو األم أو املعلم على استعمال اليد األخرى فإن
ذلك فيما يبدو يؤدي إىل إضطراب اجلهاز العصيب اخلاص ابلكالم

أخرياً :حالة الطفل النفسية هلا عالقة كبرية ابلتأأتة فمعظم احلاالت (التأأتة) تظهر وحتدث لدى
األطفال املتوترين ،وتظهر التأأتة عند إاثرهتم فقط.

وهناك أسباب نفسية للتأأتة-:
 .1عدم إحساس الطفل ابألمن واالطمئنان.

 .2مبالغة الوالدين يف رعاية االبن واالستحواذ عليه بدالً من إعطائه الفرصة لالستقالل واالعتماد

على النفس.

 .3افتقار الطفل إىل عطف أحد الوالدين أو كليهما.

 .4التعاسة والشقاء العائلي ،واخلالفات بّي الزوجّي ،ومشاهدة الطفل هلا.
 .5تعارض التيارات وتنازع األهواء يف األسرة.
.6اإلخفاق يف التحصيل الدراسي.
هناك علل جسمية تكون سبباً يف التأأتة.
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.1وجود عطب وظيفي خلقي يف مراكز الكالم يف املخ.

.2اضطراب اجلهاز التنفسي ،وتضخم اللوزتّي وحلمية األنف.
مالحظة هامة:

إن أغلب حاالت التأأتة عند األطفال يف املرحة االبتدائية يكون سببها نفسياً ،وحتدث حاالت التأأتة
أيضاً بصورة ملحوظة عندما تكون األمهات متوترات نفسياً فإن ذلك ينعكس على أطفاهلن ،وتظهر
التأأتة لدى أطفاهلن.

مظاهرة التأأتة
تظهر التأأتة على شكلّي خمتلفّي:

( )1حركات ارتعاشية متكررة.

( )2تشنج يكون على شكل احتباس يف الكالم يعقبه انفجار.
بعد بداية التأأتة بفرتة زمنية تقدر حبوايل سنة تقريباً تظهر بوضوح " التشنجات التوقيفية " إذ يبذل
الطفل عن حتريك عضالته الكالمية جهد وحماوالت ،فتبدو بوادر الضغط على شفتيه ،وعلى

عضالت اجلهاز الكالمي ،وبذلك حتتبس طالقة لسانه.
وعند ما تشتد وطأة التأأتة على املصاب تظهر بوادر جديدة على شكل حركات مصاحبة للمرض

األصلي منها:

 .1حتريك الكتفّي أو اليدين ،الضغط ابليدين على األرض.
 .2ارتعاش الرموش وجفون العّي.
 .3إخراج اللسان من الفم.

 .4امليل ابلرأس إىل الوراء أو إىل اجلانب  ...اخل.

ويلجأ املصاب لكل هذه احلركات أو أحدها لعلة جيد فيها معّي يساعده على التخلص من احتباس

الكالم.
طرق العالج والوقاية.
( )1ال حتاول تصحيح كالم الطفل ،وعدم املبالغة والضغط عليه لتعليمه الكالم قبل سن عامّي.
( )2البحث عن األسباب اليت تسبب التوتر للطفل والعمل على إهنائها والقضاء عليها.
( )3عدم توجيه احلديث إليه كثرياً يف سن مبكرة وعدم إرغامه والضغط عليه ليتحدث ،إال أنه ميكن
مالعبته عن طريق عمل أشياء بدالً من التحدث عنها.

( )4إاتحة الفرصة للطفل ليقوم ابللعب مع األطفال اآلخرين الذين يراتح هلم.
( )5يف املرحلة املبكرة جيب على الوالدين توفري كم من الدمى ،وأدوات اللعب الكافية يف املنزل

حىت يتمكن من تكوين ألعابه بدون كثرة الكالم وليس معىن هذا أنه جيب أن هنجر الطفل أو جتاهله،

ولكن عندما تكون معه ينبغي أن تكون هادئ األعصاب.
( )6جيب على احمليطّي به يف مرحلة ما قبل املدرسة ترك الفرصة له وعدم قيادته يف كل عمل يعمله
بل اترك الفرصة له ليكون هو القائد.

( )7على احمليطّي به إعطائه االهتمام عندما يتحدث حىت ال يثور.
( )8إذا شعر أحد الوالدين أبن الطفل حيدث له غريه من جميء أو قدوم أخ أصغر فعليهما بذل
جمهود أكرب ملنع الغرية وتوفري احلب واحلنان والرعاية النفسية للطفل.
( )9إذا اكتشف أحد الوالدين األسباب احلقيقة للتأأتة فعليه استشارة أحد املعاجلّي النفسيّي أو
الطبيب النفسي علماً أبن أربطة اللسان ليس هلا عالقة ابلتأأتة لذا ننصح بعدم قطعها.
اخلالصة:

إن التأأتة حتدث نتيجة ما سبق ذكره أي أهنا ليست فطرية بصفة قاطعة إال أن للوراثة دور والبيئة

عليها دور أكرب لذا يراعى كل ما سبق احلديث عنه من مسببات.
طرق العالج:
 -1على الوالدين التأكيد من أن الطفل ال يعاين من أسباب عضوية.
-2العالج النفسي وذلك لتقليل األثر االنفعايل والتوتر النفسي للطفل ووضع حد خلجله وشعوره
ابلنقص ،واالنطواء يف البيئة اليت يعيش فيها.
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 -3ينبغي أن يتعاون اآلابء واألمهات وتفهمهم اهلدف من العالج النفسي مع من حماولتهم املعاونة
ومساعدة الطفل على أن يعتمد على نفسه ،وعلى رفع روحه املعنوية حبيث يشعر ابألمن واألمان
والدفء العاطفي ،البعد عن التدليل.
 -4العالج الكالمي:

ويتلخص يف تدريب الطفل املريض على الكالم وذلك عند بداية النطق للحروف ويكون هبدوء

وطريقة سليمة لنطق احلرف وعدم الضغط عليه.
 -5العالج البيئي:

وذلك عن طريق دمج الطفل املريض يف أنشطة اجتماعية تدرجيياً كي تتاح له فرصة التفاعل

االجتماعي مما يساعد على تنمية شخصيته اجتماعياً عن طريق العالج ابللعب ،االشرتاك يف األنشطة

االجتماعية.

 -6تعاون الوالدين مع املدرسة ،وذلك خللق اجلو الصاحل يف البيت واملدرسة حبيث ال يشعر ابحلرج
سواء عن طريق أسئلة املدرس له أمام التالميذ أو تسميع الدرس منه أو عن طريق اعتداء وسخرية

تالميذ الفصل منه.
وهللا املوفق،،،
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كيف أختلص من التلعثم يف الكالم؟

اجمليب د .حممد بن عبد اخلالق شحاته
استشاري األمراض النفسية ابلقصر العيين مبصر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النطق

التاريخ 1425/08/29هـ
السؤال

السالم عليكم.

أان أعاين من حبسة يف الكالم ،وال أعلم كيف أختلص منها ،هل ممكن الشفاء أم ال؟.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أرجو عرض حالتك على طبيب أمراض نفسية ،فرمبا قد يكون ما تعانيه هو حالة قلق نفسي ،يؤدي

إىل نوع من أنواع اضطراب النطق والكالم ،وهو صعوبة النطق ،وهي حالة بسيطة ،وهلا عالج نفسي،
وبعض العقاقري الطبية من مضادات القلق النفسي اليت تؤخذ حتت إشراف الطبيب املتخصص.

ميسورا ،وحيقق ـ إبذن هللا ـ نتائج إجيابية ،ويف مدة وجيزة ،وهناك
وعالج حاالت التلعثم أصبح سهالً
ً
طرق عديدة لعالج هذا العرض..

ومشكلة التأأتة أو احلبسة يف النطق حتتاج إىل تدريبات على النطق أساساً ،وميكنك مراجعة

"اختصاصي نطق" .كما ميكنك القيام بعدد من التدريبات اليت تساعدك على التحكم ابلتنفس

والنطق بشكل أفضل من خالل االسرتخاء وتدريبات أخرى ،وهناك عدد من العالجات النفسية
املساعدة خيفف من القلق والتوتر ،ويعطي درجة من اجلرأة..

أما الطريقة احلديثة املؤثرة واليت حازت القبول عند مجهور العلماء واملعاجلّي فهي عالج جسم

املشكلة ،وهذا يعين املشاعر واألحاسيس اليت حتكم النشاط التخاطيب املصاحب للتعامل بّي

املصاب والشخص العادي ،وذلك من خالل برانمج عالجي جيد ،وهذا الربانمج العالجي معروف
لدى األطباء املختصّي ،فال داعي للقلق ،فما تعانيه من التلعثم يف النطق أمام الناس هو عرض يزول
بزوال السبب ،كما أن التلعثم أحياانً يصاب به أانس من كبار الكتاب واألدابء والساسة واملفكرين.
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طفلي ..وصعوبة النطق!!!
اجمليب د .حممد احلامد

استشاري الطب النفسي مبستشفى خبش جبده.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النطق

التاريخ 1423-1-27
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
لدي طفل عمره حبدود سنتان ونصف السنة ..ما زال حىت اآلن ال ينطق إال بضع كلمات غري

مفهومة إطالقاً ..هي أقرب لألصوات ..وال أدري هل هذا وضع طبيعي أم ال..؟ وما هو العمل؟
أرجو إفاديت ولكم جزيل الشكر.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أشكر لك ثقتك وأسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..
عندما يبلغ الطفل سن سنة ونصف فإنه تكون لديه القدرة على نطق عدة كلمات ترتاوح ما بّي

عشرة إىل عشرين كلمة ولكن حيدث أن يتأخر النطق قليالً يف بعض األطفال إما لعوامل تكوينية

خاصة ابلرتكيب الدماغي وإما ألسباب نفسية مثل بعض األمراض واالضطراابت النفسية اليت تكون
فيها القدرة على النطق والتعلم حمدودة .ويف مثل حالة طفلك ننصحك بعرضه على األطباء

املختصّي وذلك لالطمئنان على صحته مثل طبيب األنف واألذن واحلنجرة للتأكد من سالمة
السمع والطبيب النفسي للتأكد من عدم وجود مرض نفسي وأخصائي النطق للوقوف على املشكلة
مبكراً .والطريقة املثلى لتعليم النطق لألطفال هي بكثرة احملادثة معهم ورواية القصص هلم ومالغاهتم
ببعض الكلمات البسيطة اليت يتمكن الطفل من استخدامها مع ضرورة تكرار هذه األمور بشكل

يومي.

مع متنيايت للجميع ابلصحة والعافية،،،
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أعاين من النوم أثناء االمتحان
اجمليب اللجنة العلمية مبوقع اإلسالم اليوم

أعضاء اللجنة * :الشيخ /د .عبد الوهاب الطريري [انئب املشرف العام على املوقع] * الشيخ/
سامي املاجد [عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام] * د .حممد الشنقيطي [ابحث شرعي يف املكتب
العلمي] * حممود شعبان [ابحث شرعي يف املكتب العلمي]  * .حممد َعبد الودود [ماجستري يف

الفقه  -ابحث شرعي يف املكتب العلمي] .

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النوم

التاريخ 1425/08/1هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا.

أعاين من النوم الشديد الذي يصاحبين أثناء االمتحان فقط منذ سنتّي ،وبدأت قصة نومي يف

االمتحان كاآليت :أدخل إىل اللجنة وأمسك الورقة والقلم ،وأشرع يف اإلجابة ،وبعد عدة دقائق

يسقط القلم مين ،وأذهب يف نوم عميق ،يكون أحياان متصالً وأحياانً متقطعاً ،وأستيقظ يف أواخر
االمتحان ،وأحاول حل شيء منه.

اجلواب

األخ الفاضل :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

مشكلتك اليت تعاين منها قد تكون مرضاً من أمراض النوم املعروفة عند األطباء النفسانيّي ،وقد

تكون جمرد عرض ملرض آخر ،وهي مشكلة حتتاج إىل تقييم ،بداية من طبيعة نومك وهناية بطبيعة

حياتك ككل؛ فالنوم له اضطراابت كثرية ،كأن ينام اإلنسان قهرايً يف غري الوقت املعتاد ،إال أن

الطريقة اليت ذكرهتا يف شكواك تبّي أن ش هدة ،أو ابألصح كثرة النوم وغلبته عليك تكون يف أوقات

حمددة ،وقد بدأت منذ سنتّي فقط ،ومل تكن موجودة قبل ذلك ،وهذا قد يرجع لوجود سبب آخر

غري اضطراابت النوم ،كاضطراب التأقلم مثالً (أو القلق واالكتئاب) ومن أعراضه ما ذكرت من

ضعف الرتكيز ،وغري ذلك ،وسبب هذا املرض قد يكون ضغوطات يف حياتك استبدت يف وقت

بداية شكواك أو قبلها بقليل ،كأن تكلف بعمل ال حتبه أو ليس من اهتماماتك ،أو ضغوط أخرى
خارجة عن قدرتك .نصيحيت لك أن تزور طبيباً نفسياً؛ ليتعرف على قصتك ،ويرشدك ملا تستطيع.
نسأل هللا لك التوفيق واختيار ما ينفعك يف دنياك وأخراك.
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اجلاثوم حيبس أنفاسي
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النوم

التاريخ 1425/7/16هـ

السؤال

يسمى بـ (الياثوم) أو
أخي يف هللا :سؤايل هو :كثري ما أيتيين شيء عند النوم ،ومنذ سنوات شيء ّ

عين احلركة ويضايقين يف التنفس
اجلاثوم ،وقيل يل إنه شيطان أو جان ،وما يقوم به هو أنّه حيبس ّ
كثرياً ،وجيعلين أسبح يف الفضاء ،ويتخيل يل أماكن وأانس وأشكال خمتلفة ،حىت أنّين أحياانً أرى

األشخاص حويل يتحدثون ويتحركون ،وال أستطيع أن أكلمهم أو أملسهم ،مع أنين أحاول جاهداً أن

أنبّههم حبايل ،فال أستطيع وألهنم ال يعلمون ما أان فيه فهم ال يلتفتون إيل ألهنّم حيسبون أنين انئم ،ويف
بقوة،
بعض األحيان تكون عيين مفتوحة وأراهم ،وال يذهب ّ
حركين أحدهم ّ
عين " الياثوم " إال إذا ّ

قوة ،مع مالحظة أنّه
بعدها يذهب ّ
بقوة وأحياانً أبقل ّ
عين .وأخريا فإن (الياثوم) كان أيتيين أحياانً ّ
حىت ولو بعد ساعتّي أو مخس ،ويكون لدي
غالباً ما أيتيين عندما أذهب إىل النوم بعد األكل ّ

إحساس أبن األكل مل حيرتق يف معديت بعد حىت ولو كانت الفرتة طويلة ،ولكن األكل ال زال يف
معديت ،أفيدوين جزاكم هللا كل خري عنّا وعن املسلمّي أمجعّي.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أخي الكرمي :ما تعاين من ظاهرة تسمى شلل النوم ،وهي حالة معروفة عند األطباء املتخصصّي يف

اضطراابت النوم ،واحلالة أتيت متاماً كما وصفتها ،ولعلنا يف األايم القادمة نسعى إلخراج مقال يشرح
هذه احلالة ابلتفصيل ،ويتطرق إىل أسباهبا ما أستطيع قوله وأطمئنك به أن هذه احلالة محيدة وليس

منها خطورة ،وغالباً ما ختتفي بتقدم العمر ومل تسجل حىت اآلن يف األحباث والدراسات حاالت

اختناق أو موت أو مرض خطري انتج عن هذه احلالة ،ولكن هناك عالقة بّي شلل النوم ومرض آخر
يسمى النوم القهري ،وهو عبارة عن نوم مفاجئ يف غري ساعات النوم املعتادة ،فهذا املرض جيب أن

يعاجل بواسطة طبيب متخصص يف اضطراابت النوم إذا ثبت التشخيص والعالج يتلخص يف التايل:

أوالً :أن يطمئن الشخص املصاب أن هذه حالة سهلة وال يوجد منها خطورة.

اثنياً :طرق لتقصري مدة الشلل وعودة اإلنسان حلالته الطبيعية مثل حاول أن حترك العينّي إىل اليمّي
واليسار بشكل سريع ومتتابع إىل أن تستطيع احلركة ،ركز كل تفكريك يف أحد أصابعك يف يدك
اليمىن أو اليسرى ،وحاول حتريكه هو فقط.

غالباً ما تنتهي نوبة الشلل بلمس املصاب أو حدوث صوت خارجي بواسطة شخص آخر ،وهذه
بعض اإلرشادات العامة لتقليل نوبة شلل النوم.

 -1حاول تنظيم جدول النوم اليومي قدر املستطاع واجعله اثبتاً.
 -2ابتعد عن السهر واالنقطاع عن النوم لفرتات طويلة.
 -3القيلولة القصرية يف فرتة الظهرية قد تفيد.
 -4مارس الرايضة ابنتظام.

 -5حاول التقليل من الضغوط النفسية واجلسدية قدر اإلمكان.
 -6ال تنس أذكار النوم وكذلك النوم على طهارة.
 -7من على جانبك األمين.

أخي الكرمي :إذا تكررت احلالة أو أثرت على حياتك اخلاصة فعليك استشارة طبيب متخصص يف
اضطراابت النوم فهناك بعض العالجات اليت قد تفيد.
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غضب وأحالم مزعجة!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /مشكالت النوم

التاريخ 1422/10/18

السؤال

لدي مشكلة كبرية وهي قلة النوم واألرق يف الليل والنهار!!..

مشكاليت األخرى أنين كثري الكوابيس واألحالم املزعجة واملخيفة جدا!! وشديد اخلصومة مع زوجيت،
وقد حصلت يل هذه املشكلة بعد الزواج !!..إنين ال أستطيع النوم يف الليل أو النهار أريد حال
عاجال ..فهل أجده عندكم..؟! أفيدوين جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد الرشاد..
أما استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً  -مسألة األرق واألحالم املخيفة ..رمبا كانت نتيجة لضغوط نفسية ومشكالت اجتماعية

تعايشها يف حياتك العامة .وهذا ما يؤثر عليك سلباً عند نومك وأثناءه!! وأنت هنا مل تذكر أي

تفاصيل حول حياتك األسرية واالجتماعية والوظيفية ،ومدى انسجامك وتوافقك معها.

اثنياً -أتكد اي أخي أننا كثرياً ما حنمل أنفسنا أكثر مما حتتمل ،وهنتم ألمور قد سار هبا القلم ولن يقدم

فيها اهتمامنا شيئاً أو يؤخر !!..فنفكر كثرياً يف املاضي رغم ذهابه وانقضائه ونقلق للمستقبل رغم أننا
ال ندري ما يكون فيه ..ونتحسر على أمور مل تكتب لنا ،وجنزع من أمور قد كتبت علينا !!..ولو

تركنا األمر لصاحب األمر ومدبره ،وأخذان ابألسباب دون اتكال عليها ألرحنا واسرتحنا.

اثلثاً -االتكال على هللا ال يعين أبي حال " التواكل " والسلبية والالمباالة !!..أبداً بل يعين :فعل

األسباب املأمور هبا شرعاً ،والرضا مبا قسم هللا ،وعدم اجلزع (فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه

كثريا) .
خرياً ً

رابعاً  -كل ذلك سيجعلك مبشيئة هللا هادئ البال وهانئ النفس ،مطمئناً يف تعاملك مع من

حولك ..وابلتايل ستتخلص من كثري من عوامل الغضب والتوتر اليومية ،وسيتولد لديك الرضا

املطلوب واحملفز ألنزميات اهلدوء والسعادة!! فتوتران وعصبيتنا هي يف الغالب الوجه اآلخر لعدم رضاان

عن أنفسنا ..ورمبا أتنيب "ضمائران " لسبب أو آلخر!!
خامساً -إن وجدت نفسك ستغضب لسبب أو آلخر فاستعذ ابهلل قائما وقاعداً من نزغات
الشيطان( ..إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) وابدر إىل املاء وتوضأ .واذكر هللا؛ فالغضب من

الشيطان ..وقد خلق  -أعاذان هللا وإايك منه  -من النار ..واملاء يطفئ النار كما ورد ،مث اجلس إن

كنت قائماً ،وخذ نفساً عميقاً ..وستجد نفسك قد هدأت كثرياً ،وزالت عنك غشاوة الغضب!..
سادساً  -رمبا وجدت ذلك ثقيالً يف البداية ولكن مع الوقت وبذل اجلهد يف جهاد النفس
ستستسهله ويصبح جزءاً من طبيعتك.
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سابعاً  -ماذا عن برانجمك اليومي..؟! أعد النظر يف ترتيبه لتبدأه بذكر هللا (أال بذكر هللا تطمئن

القلوب) مروراً ابلصلوات املكتوبة وأداء الرواتب وقراءة شيء ولو يسري من القرآن الكرمي مع األوراد
اليومية املعروفة ،وعند ما أتوي إىل فراشك فاحرص أن تكون متوضئاً ،واذكر هللا ،وصل على رسوله

صلوات هللا وسالمه عليه ،واقرأ وردك واملعوذات وآية الكرسي ,وشيئاً مما حتفظه من القرآن الكرمي

ومن على شقك األمين ،وثق أنك يف ذمة هللا حىت تصبح وأنه لن يقربك شيطان يف ليلتك تلك .وإن
رأيت يف نومك ما تكره فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،وانفث عن مشالك ثالث مرات ،ومن على

شقك اآلخر ،وال خترب أحداً برؤايك فإهنا ال تضرك ..كما جاء يف احلديث الصحيح.

اثمناً  -درب نفسك على االسرتخاء وعدم التوتر ،ألن األرق نتاج للتوتر ،والتوتر نتاج للقلق وأبسط
حاالت االسرتخاء عند النوم هو أن تشغل خميلتك ببعض أحالم اليقظة اهلادئة واجلميلة ،وتسرتسل

هبا ،وستجد أنك قد غفوت قبل أن تستكمل مشاهدها األخرى.
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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الثقة
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الرهبة عند املقابالت الشخصية!
اجمليب أ .د .صاحل إبراهيم الصنيع
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1426/12/18هـ
السؤال

أان موظف وتستدعى الرتقية إىل الدرجة التالية مقابلة شخصية من قبل جلنة مشكلة هلذا الغرض ،أثناء
املقابلة انتابين توتر شديد من جراء األسئلة املطروحة ،ومل أستطع مللمة أفكاري ،رغم أن األسئلة لو

طرحت على شكل امتحان يكتب لقمت حبل مجيع األسئلة بنجاح .أرجو التكرم واإلفادة ما هي
األسباب اليت أدت إىل ذلك رغم أنين اجتماعي ومطلع أشارك اآلخرين وعندي القدرة على
التحدث؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فسؤالك عن التوتر واالرتباك الذي أصابك عندما قابلتك جلنة الرتقية يف عملك ،مع أنك شخص

اجتماعي ومطلع وتشارك اآلخرين ،والسبب يف ذلك يعود على ما تعودت عليه يف حميط عملك ،وما
يتوفر لديك من معلومات عن اللجنة وأعضائها ،فأحياانً تكون مصادر معلوماتنا عن مثل تلك

اللجنة من أشخاص مل تكن هلم خربة حسنة يف مقابلتها لتلك اللجنة فتصورها بصورة منفرة ،وأن

أفرادها يعتمدون التقليل من الشخص حمل املقابلة مهما كانت كفاءته ،وغري ذلك من العبارات اليت
جتعل من يسمع هذا الكالم يتخوف من مقابلة تلك اللجنة ،ويتخذ مواقف سلبية مسبقة مبنية على

املعلومات اليت تلقاها من ذلك الفرد ،وقد يكون السبب السمعة املتدوالة بّي املوظفّي عن اللجنة
وأفرادها أبهنم يتصفون ابلشدة ،وغري ذلك من املواقف املسبقة السلبية اليت ننصحك وغريك أال
يعتمد عليها عند املقابلة بل استعد ذهنياً ومعلوماتياً للمقابلة دون مواقف مسبقة حيال اللجنة

وأعضائها ،فذلك مما يعّي على جتاوز املقابلة بشكل ميسر .فعليك االستفادة من هذه اخلربة يف

املرات القادمة ،حبيث تدخل إىل أي جلنة بصدر مفتوح ودون مواقف سلبية معيقة وموترة ومشتتة
للذهن ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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أتوىل املناصب ..وال أثق بقدرايت!!
اجمليب د .عبد اللطيف احلسّي
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس
التاريخ 1426/09/29هـ

السؤال

أان موظف حكومي أحب عملي وحمافظ على الدوام ،وأتقن العمل املوكل إيل ،وحمبوب لدى رؤسائي
وزمالئي ،أحس ذلك من احرتامهم وتقديرهم يل.

مشكليت أنين عدمي الثقة بقدرايت ،حيث أرفض رفضاً اتماً تويل املناصب اليت تعرض علي ،وضمريي

يؤنبين؛ ألنين أخاف أن يتوىل هذه املناصب أشخاص غري جديرين ،أرجو مساعدتكم ،وهللا أسأل أن

يوفقين وإايكم ملا حيب ويرضى.
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

فشكر هللا لك -أخي السائل الكرمي -على تواصلك معنا عرب موقع (اإلسالم اليوم)  ،وما طرحته

من تساؤل ينبع من إحساسك العميق بواجبك جتاه دينك وجمتمعك ،وأحيِّي فيك حمافظتك على
الدوام وحمبتك لعملك وإتقانك لواجباتك الوظيفية ،فهذه صفات املؤمن الصادق األمّي يف أداء

واجباته الوظيفية.

مدخل شيطاين
وخبصوص ما ذكرته عن شعورك بعدم الثقة يف قدراتك ،فأتصور أن هذا
ٌ

إلبعادك عن اخلري يف تولية املناصب واملهام والواجبات ،ومن مث نفعك للمسلمّي ،ال سيما وأنت
كفء يف قدراتك العملية ،ومل تسأل املنصب ولكن رئيسك ر هش َحك لذلك ،وأنت
من احملبوبّي لدى رؤسائك وزمالئك.

ومن هنا فينبغي أن تقبل العمل املوكل إليك ،وختلص هلل تعاىل فيه ،وجت هد وجتتهد لتنفع الناس مبا
تقدمه من أعمال فيها مصاحل العباد والبالد ،وهللا تعاىل خري عون لك.

واعلم أنك بتخليك عن قبول املناصب رمبا تفسح اجملال لغري األَ ْك َفاء؛ الذين يتقلدون املهام

واألعمال ،وهم ليسوا أهالً هلا ،فيضروا ابملصاحل العامة ،وذلك نتيجة تقاعس األمناء األَ ْك َفاء يف
قبول املناصب والوظائف اليت يرجى نفعها العام .أسأل هللا للجميع التوفيق والسداد.
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مشكليت  ...عدم الثقة بنفسي!
اجمليب حيىي بن إبراهيم اليحىي

(عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية)

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس
التاريخ 1426/09/12هـ

السؤال

أان موظف حكومي ،أحب عملي وحمافظ على الدوام ،حمبوب من رؤسائي وزمالئي ،أحس ذلك من

احرتامهم وتقديرهم يل ،أتقن العمل املوكل إيل ،مشكليت أنين عدمي الثقة بقدرايت ،حيث أرفض رفضاً
اتماً تويل املناصب اليت تعرض علي ،وضمريي يؤنبين ألنين أخاف أن يتوىل هذه املناصب أشخاص
غري أكفاء ،فأان بّي انرين ،أرجو مساعدتكم ،وهللا أسأل أن يوفقين وإايكم ملا حيب ويرضى.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :زادك هللا توفيقاً ،وعليك أن حتافظ على هذه اإلجيابيات ،وحترص على تنميتها.

اثنياً :عليك أن تنمي ثقتك بقدراتك ،وأن تبدأ مبهام صغرية ولو خارج العمل يف برامج أسرية أو

اجتماعية.

لتحتك ابملسؤولية املباشرة،
اثلثاً :عليك أن تتوىل بعض املهام ابلنيابة ،يف حال غياب زميل أو إجازته
ّ

وتعتاد على ممارسة اإلدارة ،مث بعد ذلك سيسهل عليك -إبذن هللا -أن تتوىل أي منصب مهما كان،
وخاصة أنك ال ترغب يف تويل املناصب ،ومن توىل املناصب بدون طلب منه أعّي عليه.

رابعاً :إليك هذه التوجيهات الغالية يف بناء الثقة:

أمهية الثقة ابلنفس:

للثقة ابلنفس أمهية كربى لإلنسان من الناحية النفسية واالعتدال والتوازن الشخصي ،إذ بفقداهنا
حيدث االضطراب والقلق والشعور ابلنقص ،واهتام اآلخرين ،ويتصور أن كل شيء يرتبص به،

ويتصرف مع القضااي واألحوال اليت متر به تصرف السفيه الذي يعمل ما يضره ويقوده إىل املهالك.
والثقة ابلنفس مهمة أيضاً الكتساب اخلربات وتطوير املهارات ،إذ إن من ترك خربات اآلخرين

وجتارهبم يبقى يف مؤخرة الركب ،قال أحد السلف :من حق العاقل أن يضيف إىل رأيه آراء العلماء،

وجيمع إىل عقله عقول احلكماء ،فالرأي الفذ رمبا زل ،والعقل الفرد رمبا ضل.
الرأي كالليل مسود جوانبه *** والليل ال ينجلي إال إبصباح

فاضمم مصابيح آراء الرجال إىل *** رأيك تزدد ضوء مصباح
ومن أخفق يف مهمة فأصيب ابإلحباط فهذه داللة على اهتزاز الثقة ابلنفس.
حممد بن املنكدر جاهد نفسه أربعّي سنة حىت استقامت ،ومل ييأس يف املرة األوىل وال يف السنوات

العشر األوىل.

فالواثق من نفسه يطور وجيدد من عمله ،وال خياف من النقد ،وعنده الشجاعة أبن يقول :ال أعرف،

لكي يعرف ويتعلم.

والثقة مهمة يف مواجهة الصعاب واملصائب ،واملشكالت ،فهو صاحب رؤية بعيدة راشدة ،يعرف
السنن اإلهلية ،يكيف ظروفه مع املشاكل والصعاب واملصائب ،قد يتأثر أتثراً موقفياً ،ولكن ال

تتحطم ثقته األصلية.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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كيف أتدبر القرآن وأثق بنفسي؟؟
اجمليب انصر املاجد
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام
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التاريخ 1423-12-4
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم.

كيف نتدبر القرآن الكرمي؟ كيف أثق بنفسي؛ ألنه ليس عندي ثقة بنفسي البتة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
يقول تعاىل":كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته وليتذكر أولوا األلباب" ،فاملقصود من إنزال هذا

الكتاب العظيم أن يتدبره اخللق ويعملوا مبا دل عليه من هداية وإرشاد ،وإن مما يعّي على تدبر

القرآن الكرمي مجلة أمور منها:

*يقرأه املؤمن على أكمل حالة وأهيئها ،من حيث أن يقرأه يف مكان مهيأ لذلك ،وأن يكون على
حال حسنة من طهارة ونظافة ،وأن يكون خايل الذهن من الشواغل والصوارف اليت تقطع الفكر
وتشتت الذهن.
*إتقان تالوته وترتيله ،فأول ما جيب على املرء ليتدبر القرآن الكرمي أن حيسن تالوته وترتيله؛ ألن

ذلك من األسباب املعينة على تدبره ،يقول تعاىل( :ورتل القرآن ترتيالً) .

*ومما يعّي على حسن التدبر للقرآن الكرمي فهم معانيه ومراميه ،وذلك ابلنظر يف كتب التفسري وال
سيما املختصرة منها ،واستصحاهبا عند تالوة القرآن الكرمي.

*ومن أبلغ ما يعّي على التدبر أن يعرض املؤمن نفسه على كتاب ربه وينظر كيف هو مما جاء به
القرآن ،فإذا قرأ آية فيها أمر أو هني نظر يف حاله كيف هو مما دلت عليه اآلية فإذا كان ممتثالً ملا

دلت عليه فليحمد هللا وليسأله التثبيت ،وإن كان مقصراً فليتدارك نفسه ،ومىت ما التزم ذلك يف كل

حاله مع القرآن الكرمي كان حقاً قد مجع بّي التدبر له والعلم به والعمل مبا دل عليه ،وتلك كانت

طريقة السلف -رضي هللا عنهم -من الصحابة ومن بعدهم يف فهم القرآن وتدبره ،يقول أبو عبد

الرمحن السلمي":حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها أهنم
كانوا إذا تعلموا من النيب -صلى هللا عليه وسلم -عشر آايت مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من

العلم ،قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً" ،ويف األثر من اتقى هللا فيما يعلم أورثه هللا علم ما

مل يعلم.

أما عن السؤال حول الثقة ابلنفس وكيفية بنائها:

فهذه بعض النصائح أقدمها للسائلة الكرمية يف النقاط اآلتية:

*تكمن املشكلة عند كثري ممن يشكون من الرتدد وعدم الثقة ابلنفس يف عدم وضوح األهداف
عندهم فيما يواجهونه من أمور احلياة مما يتطلب اختاذ قرار ما أو تصرف معّي ،وتفهمك أخيت
السائلة هلذا األمر يساعدك بشكل كبري يف اكتساب الثقة ونزع الرتدد من نفسك ألن وضوح اهلدف

يساعد كثرياً على اختاذ القرار بشكل صحيح ،فعندما يواجهك أي موقف يف احلياة جيب قبل أن

تتخذي قراراً ما أن تنظري يف أهدافك من القرار الذي تريدين اختاذه ،وكثرة التدرب على هذه
الطريقة يكسبك منهجية منطقية يف التفكري ،وهذا يساعدك على اختاذ القرار بثقة وبغري تردد.

*كثرياً ما يواجه املرء مواقف يصعب عليه اختاذ قرار فيها ألهنا حتتمل أكثر من رأي وقرار ،ويف مثل
هذه املواقف على املرء أن أيخذ مببدأ املوازنة بّي خري اخلريين وشر الشرين ،فيوازن بّي األمرين

فيأخذ أبكثرها خرياً ويدع أكثرها شراً.
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*إذا أدركت هذين األمرين فعليك عند اختاذ قرار ما أن تقطعي الرتدد من نفسك وأن تتخذي قرارك،
مهما كانت النتائج املرتتبة عليه.
*أنصح السائلة أن تنظر يف جتارهبا السابقة  -فقط  -كي تستفيد مما تضمنه من صواب وخطأ،

وجيب عليها أال تقف طويالً عندها ،ألن كثرة اسرتجاعها هلا ونظرها فيها سيجعلها حاضرة يف ذهنها
عندما تريد اختاذ قرارات جديدة وهذا رمبا زاد من ترددها وعدم ثقتها بنفسها.

*كثرة االحتكاك ابلناس وخمالطتهم وال سيما من يكربك سنا ممن هلم جتارب يف احلياة واالستفادة من
خرباهتم ،ألن صغر سن املرء جيعله غري قادر يف بعض املواقف على اختاذ القرار لعدم وجود جتارب
سابقة تساعده على اختاذ قرار ما يف املوقف الذي مير به ،وال بد هنا -ويف مثل حالتك -أال تكثري

من سؤال الناس ،كما ال تكثري من عدد األشخاص الذين تسألينهم وتطلبّي رأيهم ،ألن هذا
يعرضك مرة أخرى للرتدد وعدم الثقة فيما تقدمّي عليه.

*وقبل هذا كله على السائلة أن أتخذ ابملنهج النبوي الذي أرشد إليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم

 -واملتمثل يف االستخارة وهي طلب خري األمرين فقد كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم -يعلم

صحابته -رضوان هللا عليهم -االستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ،ففي احلديث الذي أخرجه
البخاري وغريه عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال":كان رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -يعلمنا االستخارة يف األمور كما يعلمنا السورة من القرآن ،يقول :إذا هم أحدكم ابألمر
فلريكع ركعتّي من غري الفريضة ،مث ليقل :اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من
فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن

هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله ،فاقدره يل ويسره يل مث
ابرك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال :عاجل أمري

وآجله ،فاصرفه عين واصرفين عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به ،قال :ويسمي حاجته".
وهللا املرجو أن يوفقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

()389/20

كيف أستعيد ثقيت بنفسي؟
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.
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التاريخ 1425/09/02هـ
السؤال

أحس أبن يل انفصاماً يف الشخصية ،فتارة أكون على رأي ،ومرة على غريه ،أقول سأذهب إىل

املكتبة ،فال أذهب ،وغري ذلك ،أحياانً أقول إين قوي الشخصية ،ومرة أخرى أقول أحتاج لتقويتها،
وأريد أن أكون قوي الشخصية وأول الدفعة ،هناك أسباب أخرى لعدم ثبايت النفسي واستقراري أن

يل أختاً حتب دائماً الشجار معي ،وأظن ألين متفوق عليها ،وهي ال حترتمين ،أعتقد أنه بسبب شيء
يف املاضي ،فعندما كنا صغاراً كاد أن حيدث بيننا ,أمر يغضب هللا ،ولكن مل حيدث شيء ،فكيف يل
أن أجعلها حترتمين كما كانت؟ وكيف أستعيد ثقيت بنفسي ألين أدرس يف أفضل جامعات بالدي،

وأريد أن أكون أول الدفعة .فبماذا ترشدوين؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
أخي الكرمي :أنت طرحت عدة مواضيع ،كل واحد منها حيتاج لتفاصيل أكثر من قبلك ،لكن ابلنسبة

ملوضوع الثقة ابلنفس فاحلمد هلل مستواك وطموحك يبشر خبري ،لكن قد حتتاج لرتتيب األولوايت،

وتنظيم وقتك ،وأن تكون جاداً مع نفسك ،وجتعل لك رؤية واضحة كل يوم ،مبعىن ضع جدوالً يومياً
ألنشطتك ،ويف هناية اليوم راجعه وحدد النقاط السلبية اليت مل تساعدك يف حتقيق هدفك ،وحاول
تالفيها ،ال جتعل اليأس يدخل إىل حياتك ،وحصولك على قوة الشخصية حيتاج إىل مثابرة وعدم تردد
يف تطبيق األهداف واألولوايت ،وجود اهلمة العالية مهم ملن هم يف مستواك ،فهذا دافع قوي

للوصول للقمة ،لكن جيب أن يرتبط بوضوح اهلدف.

ابلنسبة ملوضوع أختك  -أخي الكرمي -حنن ال نستطيع أن نعيد املاضي ،ولكن نستطيع االستفادة

من جتاربنا لتصحيح مستقبلنا ،حاول أال جتعل ملثل هذه القضااي العائلية أتثري على مستواك

ودراستك ،حاول كسب أختك ابملودة والرمحة ،وعدم الصدام ،أوافقك الرأي أنه قد يكون ملا حدث
يف املاضي أتثري على نظرة أختك لك ،لكن هذا ال جيعلنا مكتويف األيدي ونلوم املاضي؛ ألن هذه

حقبة من الزمن وانتهت ،ولسنا مطالبّي بدفع فواتري املاضي ،لكن تقبل هذا األمر وحماولة فهم طبيعة
أفكار أختك خيفف من حدة موضوع عدم احرتامها لك ،أقول وأكرر أنت قدوة ألختك ،وال

تستطيع كسبها إال ابالحرتام والتقدير ،ومراعاة نفسيتها ،أمتىن لك حياة سعيدة وانجحة ،واعلم أن
الوصول للمجد صعب ،ولكن ليس مبستحيل ،اجعل ذكر هللا والطاعات والدعاء زاداً لك يف هذا
الطريق.
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ضعيف الثقة ابلنفس
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1425/10/17هـ

السؤال

أخي مشرف النافذة :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
أان شاب متعلم ،لكن تصادفين بعض املشاكل يف حيايت ،بسبب تفكريي أو أفكار تنشأ من داخلي،

وهي ترتكز يف عالقيت مع اجلنس اآلخر ،فأان أحس إبحراج كبري عندما أدخل أماكن تعج ابلفتيات

كاألسواق مثالً ،أحس أبن الكل يتحدث عين وعن شكلي ،ويعلقون ابستهزاء علي ،فال أستطيع أن
أعمل شيئاً إال أن أتضايق جداً ،كذلك تربطين عالقة طاهرة مع إحدى الفتيات ،لكين أحياانً أسبب
املشاكل معها بسبب تفكريي وغرييت اجملنونة ،فتتوارد علي أمور فتكرب يف خميليت إىل درجة أين أحس

أحياانً أهنا تضحك علي ،واحلب الذي بيننا من طريف فقط ،أان تعبت جداً من هذه احلالة ،أفيدوين
أفادكم هللا.

اجلواب

أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك ثقتك ،وأسأل هللا -تعاىل -لنا ولك التوفيق والسداد يف الدين والدنيا ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه.

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه:
أوالً :لقد قمت بتشخيص جزء من مشكلتك ،وسأكمل لك الباقي ،فلقد ذكرت أن سبب املشكلة
لديك (أفكار تنشأ من داخلك)  ،وهذا صحيح ،فحياتنا النفسية  -اي عزيزي -من صنع أفكاران،

ولكي تنجح ال بد أن تتخيل نفسك انجحاً ،أما إن حاصرت نفسك ابخلوف من الفشل ،وانتظار

آراء الناس فيك ،فثق أنك ستستمر يف دوامة من اخلوف وانعدام الثقة ،والتهيؤات اليت تفرتضها من

اآلخرين ،وهكذا ،مزيداً من التعب والقلق ،والعزلة اليت قد تتطور إىل ما ال حتمد عقباه.

اثنياً :السبب احلقيقي لكل ذلك ،أن عاملك الداخلي (مشوش) ونظرتك إىل نفسك نظرة سلبية،

فلماذا ال تغري هذه النظرة السلبية إىل نظرة إجيابية؟ فلست أقل من سواك ،وما ال تستطيعه اآلن
إبمكانك أن تتعلمه غداً ،فاستعن ابهلل وق ِو عزميتك ،وكن واثقاً بنفسك ،وال تنشغل كثرياً آبراء
اآلخرين جتاهك ،ونظرهتم إليك صدقين كل مشغول بنفسه عما سواه.

اثلثاً :ال أدري ملاذا حصرت املشكلة (ابجلنس اآلخر) رغم أن مشكلتك عامة ،ولكن يظهر أنك

مغرم كثرياً بنظرة (اجلنس اآلخر) جتاهك؟ اي عزيزي :دع اجلنس اآلخر لنفسه ،وال تنشغل كثرياً مبا

يفكر فيه ،فذاك من الشيطان ،واجعل مهتك عالية ،وال تلتفت للصغائر ،فإن اهلموم بقدر اهلمم،
ويظهر  -وهللا أعلم -أن جلساءك يهتمون كثرياً هبذا األمر ،فتجاريهم أنت فيه ،تذ هكر  -اي عزيزي-
أخواتك وقريباتك ،وهل تسمح لكائن من كان مبجرد التفكري يف جلب استحساهنن.

رابعاً :ابلنسبة (لعالقتك الطاهرة)  -كما مسيتها -مع هذه الفتاة فإن تفكريك وغريتك ،راجعة إىل
تغري هذا املنظار إىل منظار إجيايب ،وثق
(نظرتك السلبية) إىل نفسك ،كما أسلفت ،وستزول مبجرد أن ِّ

أنك قادر على ذلك بعون هللا ،ولكن أنشدك ابهلل إن كان هدفك (سامياً) فبادر فيه فوراً ،وإال

فأغلق هذا املوضوع ،وانشغل مبعايل األمور ،حىت يوفقك هللا وحتصن نفسك ،فإين أخشى عليك من
العواقب يف الدنيا والدين .وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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التعامل مع املوظفّي األكرب سناً!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1422/4/1
السؤال

ال أريد اإلطالة وهذا السؤال ابختصار أان أعمل يف مؤسسة حكومية وقد ترقيت إىل رتبة رئيس قسم
قبل فرتة قصرية واملوظفّي الذين هم حتت إمريت كانوا زمالئي من قبل السنّي وهم يكربونين يف السن

واملشكلة أنين أخجل من أمر أحدهم بعمل ما ،أيضاً عند خطأ أحدهم استحيي من التنبيه عليه فال
ادري ما هي املشكلة عندي هل عدم الثقة أم ضعف الشخصية..؟

اجلواب

أخي الكرمي :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

لتعلم اي أخي أن إصدار أي حكم على اإلنسان يف األمور النفسية حىت وهو قريب منك " حيتاج إىل

وقت وإىل مالحظة وثيقة ومتقنة.

عندها قد تصدر حكما فرضيا " حيتمل الصواب وحيتمل اخلطأ ..ويتم التأكد منه وفق منهجية علمية

مقننة ..مث بعد ذلك أتيت مرحلة حتديد عمق املشكلة  -إن وجدت  -وحدهتا وأخريا الربانمج
العالجي املقرتح هلا.

هذا بشكل عام ..ذكرته هنا ألبّي لك أخي الكرمي صعوبة القطع أبي مشكلة من وراء حجاب..

وهو هنا حجاب اإلنرتنت!!!

أما ما يظهر يل مما ذكرته  -ابختصار  -عن واقعك يف العمل مع مرؤسيك فإين أوال :أهنئك هبذا

الرتقية وأابرك لك  ...وأدعو هللا أن جيعلها عوانً لك على الطاعة واخلري ..وأن يسدد خطاك وأن
يصلح لك وأن يصلح بك وأن جيعلك وإايان مفاتيح للخري مغاليق للشر.

واثنيا ال أعتقد  -أخي الكرمي  -أن ما تذكره عدم ثقة أو ضعف شخصية !!..ولكن  -رمبا  -هو
نوع من عدم االعتياد ..والتقدير هلم خاصة وهم كما ذكرت يكربونك يف السن وقد يكونوا سبقوك

يف املوقع ذاته!!

على أية حال ..حيسب لك هذا الشعور النبيل جتاه زمالئك ومرؤسيك ..يف هذه احلدود ما مل يتجاوز
ذلك إىل إخالل واضح من قبلهم يف وقت العمل وآلياته ..وتساهل منك وخجل عن التنبيه

والتوضيح والضبط والربط !!..مما يرتتب عليه أتخر عن أداء العمل ..وتسيب يف إجناز املعامالت
املطلوبة !!..هنا حيتاج األمر إىل وقفة !!..بل وقفات جادة لوضع األمور يف نصاهبا الصحيح.

وتذكر اي أخي الكرمي ..أننا نتعامل مع أانس خمتلفّي يف مستوايهتم العلمية ..وقدراهتم الفكرية..
وبيئاهتم االجتماعية ..فما يناسب هذا يف التعامل قد ال يناسب ذاك !!..،وما يفهمه هذا على أنه

نوع من التقدير ..يفهمه اآلخر على أنه نوع من الضعف والعجز !!..وهذه سنة هللا يف خلقه..
متفاوتون يف أشياء كثرية تصل أحياان إىل التناقض التام!!.
ولذلك فإين أقرتح عليك ما يلي:

أوال :أعتقد  -جازما  -أن الكثري من الناس ال يهمهم وال يشكلهم التكليف أو األمر .ألي عمل
كان ..بقدر ما يشكلهم ويهمهم طريقته أو أسلوبه!!! ولذلك فاختيار العبارة املناسبة واللطيفة يف
التكليف أو التنبيه أو السؤال ..هلا أبلغ األثر يف النفس البشرية.
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اثنيا :حتديد املهام بشكل واضح ..له أثر ابلغ يف أتدية األدوار ومعرفة املهام ..وابلتايل مساءلة
املقصر  -إن وجد  -عن أسباب تقصريه .فال يتحجج حينها أبهنا ليست من مهامه ..أو أنه ظنها

كذلك!! وال أبس من االتفاق على آلية " معينة " للتكليف ابلعمل " ومن مث متابعة تنفيذه ويفضل

أن تكون عرب منوذج " حتريري " متفق عليه!! وخصوصاً يف بعض املهام اليت حتتاج إىل إجناز ومتابعة.

اثلثا :تذكر دائما أن اإلدارة اإلجيابية تعتمد على توقعاتنا ملا ميكن أن حيدث ..ال على رد فعلنا عند
حدوثه !!.فاملدير الناجح حياول استباق املشاكل ملنع حدوثها ..فينظر لألمور أحياان من زاوية

مرؤسيه .ال من زاويته فقط !!..وابلتايل يضع نفسه مكاهنم ..ويتوقع ردود أفعاهلم ..وحياول منع

السالب منها ..وأن وقع استغله بقدر املستطاع  -ملصلحة العمل.

رابعا " :املرونة " حبدودها املناسبة " مطلب ضروري " فنحن نتعامل مع بشر !!..بشرط أال يساء
فهمها من قبل اآلخرين!!!.

خامسا :وضع مدد حمددة إلجناز األعمال ..وعليك مبناقشة املقصر -إن وجد  -بشكل فردي

وهادي ..فذاك ابلغ واكثر جدوى " مع الكثري من الناس .وتوقع وجود الطرف " املشكل " وهيئ

نفسك للتعامل معه ..وال أبس من االستعانة أحياانً ببعض زمالءه الثقات ..واستشارهتم يف طريقة

إيصال الفكرة إليه ..فأنت هنا حتقق مبدأ املشاركة يف القرار عندهم !..وهي طريقة جمربة وذات نتائج

إجيابية.

سادساً :وأخرياً ..استعن ابهلل قبل هذا وبعده ..وأحسن النية ..وحاول تطوير قدراتك اإلدارية

ابالستشارة ألهل اخلربة ..واالطالع على بعض الكتب اخلاصة هبذا اجملال وهي ابملناسبة متوفرة عند

كثري من املكتبات ..ويف بعضها الكثري من األفكار الرائعة والعملية ..وثق ابهلل مث بنفسك..
واإلنسان  -أخي الكرمي  -مل يولد عاملاً.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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الناس..حيتقرونين!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1422/6/22
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد..
السؤال :أين أعاين من مشكلة احتقار اآلخرين لشخصي مع العلم أين لست صاحب مزاح..

اجلواب

أخي الكرمي أنت تشكو من احتقار الناس لك حىت وأنت كما ذكرت لست صاحب مزاح .واحلقيقة
تفصل ،حيث مل تفصح عن ما هية هذا االحتقار من اآلخرين ومل
أنك أمجلت جداً يف شكواك ومل ِّ

تذكر صوراً منه كنت قد القيته منهم ،ولعلي يف إجابيت لك على هذا السؤال اجململ أن أذكر لك أن
حالك ال خيلو من حالّي مها:

·  -إما أن هذا االحتقار كما تسميه أنت إمنا هو وهم أو توهم إن صح التعبري علق يف نفسيتك وهو
ليس له وجود على أرض معامالتك مع اآلخرين ولكنه شعور نفسي جتده وتتومهه يف خميلتك
وتستشعره حّي تتعامل مع بعض الناس مما يُـ َولِّد لديك شعور ابلضيق ورمبا ابلكره الشديد جتاه من
بدر منه ذلك التصرف الذي ترى أنت أن فيه إهانة لك واحتقار.
· احلال الثانية أنه ابلفعل هناك من حيتقرك أو شيئاً َُ من تصرفاتك ومعامالتك .هذا احتمال أيضاً
وارد ،فهذه اإلهاانت واحتقار الناس أو اآلخرين ممن تتعامل معهم أنت جتلب لك الشقاء واملعاانة

وهذا بال شك أمر مقدر ومعاانتك إمنا هي رد فعل طبيعي إزاء مثل هذه التصرفات.
إذاً هذا االحتقار من اآلخرين لك انشئ كما قلت لك إما عن وهم تشعر به أنت وإن مل يكن

صحيحاً ،أو هو فعالً واقع تراه وتعايشه أينما ذهبت وتعاملت مع غريك من الناس.

ويف كال احلالتّي يتمركز حمور العالج فيك أنت قبل كل شيء .فإن صدق االحتمال األول وكان ما

تشعر به من احتقار الغري لك إمنا هو وهم فأنت يف هذه احلالة تعيش حالة من احلساسية الزائدة جتاه
تصرفات اآلخرين حنوك حبيث يكون التفسري السليب واهلجومي هو أول ما يتبادر إىل ذهنك حينما
تريد وحتاول أن ترى سبباً لتصرف الناس معك.

أنت ال حتاول إمرار تلك التصرفات على ما هي وكما هي ،ال ،وإمنا حتاول جاهداً أن جتد تفسرياً لكل
تصرف ال ليس ذلك فحسب بل تبحث عن التفسري األسوأ وجتعله دافعاً وراء ذلك التصرف من

اآلخرين جتاهك.

أنت يف هذه احلالة توجب أن لكل تصرف دافع سليب ولكل سلوك وحركة  -قد تكون ال إرادية -
سلوكاً خفياً يكمن خلف هذه احلركة وذلك التصرف من هؤالء اآلخرين جتاهك .وهذه هي احلساسية

بعينها وهي مدمرة لك ولصداقاتك مجيعها إن مل تتنبه هلا وتعاجلها يف أسرع وقت.

ومل أرى قنبلة تفجر العالقات االجتماعية والصداقات الفردية أو اجلماعية مثل احلساسية الزائدة جتاه

التصرفات البادرة من اآلخرين وحماولة تفسريها بعيداً جداً عن اإلطار اليت خرجت من خالله .هي
قنبلة تفسد الصداقات ألهنا تفضي للشك وإذا حضرت الشكوك حضر معها أصناف التفاسري

والتأويل لتصرفات اآلخرين ومع األسف ال يوجد بينها مكان للمحمل احلسن.
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أما إن مل يكن مصدر مثل هذه التصرفات املوحية ابالحتقار انشئ عن وهم وإمنا هو حقيقة واقعة
وملموسة فعالً تصدر من اآلخرين فإن السؤال املتبادر للذهن والذي جيب أن توجهه إىل نفسك أنت
هو ملاذا هذا العمل جتاهي وليس غريك من الناس .إنين يف هذه احلالة أتسائل أليس فعالً يف بعض

تصرفاتك وسلوكياتك ما يوجب احتقار اآلخرين لك هل سألت نفسك وكاشفتها يف هذا السؤال.

إن بدر سلوك مشّي من أحد الناس جتاهك مرة واحدة فرمبا يوجد هلا سبب معّي يكمن خلف هذا
التصرف ،ولكن إن كان هذا ديدن الناس معك ابحتقار ما تفعله وتعمله من خمتلف السلوكيات فإن

أصابع االهتام هنا تتجه حنوك أنت إذا ال ميكن أن جيتمع الناس على فعل شيء يكونون فيه من

الظاملّي لك .أليس ميكن أن يكون الظلم منك أنت أخي أمل حتاول جاهداً أن جتعل نفسك مالحظاً
دقيقاً على سلوكياتك وحتاول احلكم بنفسك فرمبا وجدت اإلجابة الشافية.

أما إن عجزت من اكتشاف اية أخطأ عندك فال أبس ابملكاشفة مع من يصدر منه ما تتصور أنت أنه

بصرك بعيبك وأرشدك إىل
احتقار لك ،هالّ صارحته وكاشفته وسألته عن دافع سلوكه معك فلرمبا ّ

مكمن اخلطأ الذي عجزت عن اكتشافه بنفسك وإن كان يف تقديري أنه سوف يتبّي لك أنه مل يكن
ِس َوى شعور ومهي مل يكن له أي أساس من الصحة.
ويف النهاية كما رأيت أخي أرى أنك أنت حمور املشكلة اليت تعاين منها فزن األمور بعّي العقل وحاول
اكتشاف مكمن اخللل وال أبس ابستشارة صديق تثق منه وتستطيع بث ما يف نفسك عليه علّه يعينك
يف اخلروج من مأزقك هذا ،وإن استفحلت وعظمت أو كرب هذه املشكلة فاألجدر ابستشارة
أخصائي نفسي أو اجتماعي فهو املعّي بعد هللا يف معاجلة مثل هذه املشاكل اليت قد نواجهها يف

حياتنا اليومية.

ولك مين الدعاء ابلتوفيق والسداد.
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عدم الثقة ابلنفس..حطمين!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1423-6-29
السؤال

إخواين الكرام السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
لدي مشكلة كبرية تسبب يل الكثري من اإلحراج واإلحباط والقلق واخلوف من املستقبل وأمتىن أن

أجد لديكم الرأي واملشورة اليت تعينين بعد هللا على التغلب على مشكليت ولكم دعائي وشكري.

أان طالب يف املرحة الثانوية وملتحق يف إحدى حلق القرآن الكرمي ومتفوق يف دراسيت ..ومشكليت

اليت تؤرقين هي عدم ثقيت يف نفسي واهتزازي بشكل كبري ..حىت أنين كثرياً ما أتردد من السؤال أمام
اآلخرين"..جمرد طرح السؤال" فما ابلك ابحلديث!! وأخشى أن يؤثر ذلك على مستقبلي الدراسي

واالجتماعي!!

رمبا كان لنشأيت االجتماعية دور يف ذلك حيث تنقصين القدوة اليت أختذها نرباساً يل لوفاة والدي منذ

الصغر !.وظروف سكين ()!!....

صدقين كثريا ما أغبط أولئك الزمالء الذي ميلكون " اجلرأة الكبرية" يف طرح أراءهم والتعبري عن

وجهة نظرهم بكل حرية دون أن يرمش هلم جفن!!!
أفكر كثرياً يف نفسي وأندب حايل ..وأخشى أال أمتكن من حتقيق طموحايت الكبرية جداً بسبب هذه

املشكلة اليت أرقتين وعذبتين..بل وحطمتين لدرجة أين أشعر أحياانً ابحتقار نفسي وأين ال أستحق أن

أحلم أو أطمح أبي شيء ..وأين لن أمتكن من حتقيق أي جناح!!!

حترجين نظرات اآلخرين ..وتزعجين مهساهتم واملشكلة أنين ال أستطيع املشاركة معهم يف أي حديث
أو النظر يف عيوهنم ..ولذلك تراين ممالً وهامشياً يف كل جملس ..وال قيمة يل ..وأعتقد أن اجلميع
سيلفظين يف النهاية!!!

أشعر ابملرارة الكبرية ..واحلزن وال أعرف كيف أخرج من كل ذلك!!..
كيف أثق بنفسي ..كيف أكون كما أمتىن؟ كيف أحقق طموحايت؟!!

أفيدوين ولكم دعائي وشكري

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..

حقيقة قرأت استشارتك أكثر من مرة حماوالً فيها قراءة السطور وما بينها ..وتعليقي عليها ما يلي-:
أوالً :مشكلتنا أننا كثرياً ما نضع العقبات "النفسية" االفرتاضية أمام أنفسنا ..ونتعامل معها

كمسلمات بديهية!! وكحقائق ثقيلة حنملها فوق أكتافنا ورمبا كتمت أنفاسنا ..أو كادت !!!..مث

جنعلها  -شعران بذلك أم مل نشعر  -نقطة جتمع الكثري من اإلحباطات والقلق والتوتر ..واخلوف من
الفشل ..بل الفشل !!!..رغم أن اخليارات األخرى متاحة أمامنا ..ونستطيع أن منلكها ببساطة..

وأعين ابخليارات األخرى ..هي" خيارات النجاح والثقة ..والتوهج ..واإلبداع  ...إخل ".
اثنياً :ما أريد قوله ببساطة ..أنك حكمت على نفسك اآلن أبنك [لن حتقق أي من طموحاتك

املستقبلية] بسبب هذه األعراض اليت ذكرهتا ..وهذه مشكلة كبرية أن تنهزم قبل أن تدخل املعركة..

إال أننا سنتعاون سوايً أان وأنت لبناء املقومات الذاتية اليت جتعلك واثقاً من نفسك ..وقادراً إبذن هللا
على حتقيق طموحاتك ..ومواجهتها بل ..وعالج مشكلتك وعالجها سهل جداً مبشيئة هللا.
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اثلثاً :ال بد لك يف البداية أن تغري من قناعاتك "السلبية" ونظرتك "الدونية " إىل نفسك ..وتستبدهلا
بقناعات " إجيابية " ونظرة " موضوعية " وموجبة إىل نفسك ..فأنت متتلك الكثري من القدرات

واإلجيابيات ..بل رمبا تفوق يف بعضها الكثري من أقرانك ..وهذا يتضح يل كثرياً من خالل عرضك
ملشكلتك وتشخيصك هلا ..فكن واثقاً من ذلك أوالً ..وأما ما تشعر به أحياانً من خوف وقلق

واضطراب ..فذلك أمر عادي ..يشعر به اآلالف من الكبار والصغار ..والفرق بينهم يف التعامل

معه ..هو أن اإلنسان الواثق من نفسه يعلم علم اليقّي أبنه سيتجاوز هذه املشاعر يوماً ما ..وال

يقف عندها طويالً أو يستسلم هلا ..بل يتجاهلها ..وإنه سيتغلب على هذه األمور ..وسيتجاوزها..

بعون هللا ..وفعالً يتجاوزها !!..ملاذا..؟! ألنه تعامل معها بشكل إجيايب وأوحى إىل "عقله الباطن "

إبحياءات وإشارات إجيابية أما اإلنسان القلق املتوتر املهزوز واملهزوم ..فإنه يفكر يف هذا األمر كثرياً..

ويقلق بسبب هذه املشاعر ويتخوف منها ..ويضخمها ..حىت تنتصر عليه ..والسبب ببساطة :أنه

أوحى إىل عقله الباطن إبشارات " سلبية " وال تنسى املثل الذي يقول [كما تفكر تكون ]!!..فإذا
فكرت أبن لك قيمة أمام الناس ..فإنك ستتصرف من وحي هذه الفكرة وابلتايل سيقدرك الناس

وتكون لك قيمة عندهم ..أما إن فكرت بعكس ذلك ..فستتعامل مع الناس من وحي هذه الفكرة
السلبية وستتجنبهم ولن تشاركهم يف أمورهم ومناسباهتم بطريقة مناسبة ..وابلتايل ستخسرهم فعالً ولن

يكون لك بينهم قيمة  !!! ...ولذلك [فلكي تنجح ..ال بد أن تتخيل نفسك انجحاً] .

رابعاً :هناك طريقة علمية الكتساب الشعور اإلجيايب الذي يولد بدوره اإلحساس الغامر ابلثقة ابلنفس

وهي ما تسمى بطريقة " املرساة ..وهي أحد فنيات اهلندسة النفسية وتتلخص فكرهتا بوضع مرساة
للثقة تستدعيها مىت شئت ويف أي وقت ..حتتاجها!!..

ولكي تنشئ مثل هذه "املرساة" النفسية عليك ابتباع اآليت-:

اجلس يف مكان هادئ جلسة اسرتخاء ..بعيداً عن أي ضوضاء أو ضجيج ..مث خذ نفساً عميقاً
(زفري وشهيق) حىت تشعر ابهلدوء التام ..وبعد ذلك حاول أن تتذكر نفسك يف أحد املواقف اليت
مررت هبا وكنت يف أحسن حاالتك النفسية من حيث الثقة يف النفس ..تذكر هذا املوقف بتفاصيله

الدقيقة حلظة بلحظة ..وقربه إىل ذاكرتك كصورة مشاهدة تعيشها يف هذه اللحظة ..وعندما تشعر أن
املشهد يف أوضح صوره لك ..قم بعمل "مرساة" معينة ..أي قم أبي حركة مثالً اضغط إصبعك

اإلهبام بقوة وأنت تعش يف ذاكرتك تفاصيل هذه اللحظة اإلجيابية ..واستمر ابلضغط ملدة 15 -10
اثنية مث ابدأ ابخلروج من حالة التذكر إىل الواقع كرر احملاولة مرة أخرى يف نفس املشهد ونفس احلركة
وتدرب عليها بضعة أايم يف وقت حمدد ..وليكن قبل النوم ..ومع األايم ستجد نفسك مبجرد أن

تضغط على إهبامك تلك الضغطة فإنك تستعيد لنفسك ذلك الشعور اإلجيايب املليء ابلثقة!!!..
وبعدها استخدم هذه "املرساة" قبل أي موقف تشعر حياله ابنعدام الثقة يف نفسك أو تالشيها!!! .
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خامساً :إن ما تعاين منه بشكل أو آبخر هو يف جممله " خوف من فقدان قيمتك لدى اآلخر !!!..أو
أن تتغري نظرته إليك إيل السلب بدل اإلجياب ..بسبب أو آبخر !!!..واألخر هذا..سواء أكان

صديقاً أو قريباً ..صغرياً أو كثرياً ..فرداً أو مجاعة ..رمبا ال يعنيه من أمرك إال القليل ..ولديه ما
يشغله عنك ..وعما تقوم به ..حىت وأن لقيت نظرة بعض الوقت ..إال أنه سرعان ما ينسى..

وينشغل يف أموره اخلاصة !!!..ولذلك فال تنشغل كثرياً مبوهبة األثر الذي تركته لدى اآلخر ..طاملا
أنك قمت ابلتعامل كما جيب ..علماً أنك لن تنال الرضى من كل الناس ويف كل األحوال!!!..

فالناس يتباينون يف عقوهلم وأهدافهم وفهمهم ..وال بد أن تقدر ما تثري إعجاب البعض ..فإنك تثري

سخط البعض !!!..مث لنفرتض  -جدالً  -أنك استطعت أن ترضي مجيع الناس وتكسبهم ..ولكنك

خسرت تقديرك لنفسك ..واحرتامك لذاتك !!..فهل ستكون سعيداً..؟!!
اي عزيزي ..جيب أن تقف مع نفسك وقفة صادقة ..لتسأهلا بوضوح ..من ميسك بزمام نفسك؟

أنت ..أم اآلخر..؟ وعليك أن ختتار من هذه اللحظة ..هل ستكون الرافض..؟! أم املرفوض..؟!!

أعتقد  -جازماً  -أنك ستمسك أنت بزمام نفسك ..ولن ترضى أن تكون املرفوض !!!..بل

ستتعامل مع اآلخر مبوضوعية ..وثقة ..متيقناً ًُ من قدراتك وإمكاانتك مع ذاتك حبسناهتا وسيئاهتا
فأنت يف النهاية بشر ..مل ولن تبلغ درجة الكمال!..

سادساً لتعلم  -أخي الكرمي  -أن اإلنسان ..معرض حبياته جلوانب عديدة من النجاح والفشل..
والفرح واحلزن ..والثقة واإلحباط ..والتفاؤل والتشاؤم ..واألمل واليأس  ...وغري ذلك ..من

جتاذابت نفسية متناقضة ..وغريبة!!! والطريقة املثلى للتعامل مع حلظات الضعف البشري واالهتزاز

النفسي هي الثقة املطلقة ..أبن هذه اهلواجس مؤقتة وستزول سريعاً ..وعدم التوقف أمامها طويالً أو

التأثر هبا على أهنا واقع احلال لشخصيتنا!!!..

سابعاً :أما ما جتده عند اجتماعك بزمالئك ..وحماولتك احلديث ..وعدم قدرتك عليه ..وتوقعك

لنظرهتم إليك ..فهذه " هواجس سلبية!! " أنت املسؤول عن إجيادها يف نفسك ..وال حقيقة هلا يف

واقع األمر !!!..مث ال تعتقد أنك مطالب يف أي جلسة أبن تكون املتحدث الرمسي هبا ..وأال اعتربوك

إنساانً هامشياً  !!!..هذا اي عزيزي غري صحيح إطالقاً ..ألن املشاركة ال تعين احلديث فقط ..بل
جمرد االستماع وإظهار ما يدل على التفاعل مع احلديث إما بعالمات اإلجياب أن االستغراب أو

التعجب ..أو السؤال عما خفي عنك هذه كلها مشاركات حتسب لك ..وتسر جليسك وخترجك
من دائرتك الضيقة إىل دوائر أكثر اتساعاً ومشولية وتفاعالً!!..
اثمناً :ال تفكر كثرياً مبا يقوله اآلخرون عنك ..وتبحث عن أي تفسري لنظراهتم !!..صدقين كل

مشغول بنفسه حىت الذي ينظر إليك قد يكون يفكر أبمر خيصه ذاتياً ..وحىت لو فكر بك قليالً
فسرعان ما ينشغل عنك أبموره اخلاصة ..فال يشغلك هذا األمر كثرياً ..وانقل تفكريك إىل طريقة

"هجومية " فحواها " ماذا تفكر أنت به عن اآلخرين ..وما هو تقييمك هلم ..ومدى رضاك عنهم"..
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اتسعاً :مسألة سكوتك ..وظروفك احلالية ..دورها حمدود جداً ..فأنت يف مرحلة عمرية وعقلية..

تستطيع فيها أن تضع لك هدفاً وحتققه مبشيئة هللا ..عن طريق خمالطتك ألصدقائك ومعلميك
واكتساب صفات إجيابية كثرية ..والتخلص من صفات أخرى سلبية ..وهكذا!!..

أما وضعك االجتماعي احلايل ..فال أتثري له عليك ..فهو مستقر واحلمد هلل ..ومثلك األعلى قد

جتده يف كثريين ..وخربتك قد تستمدها من كثريين أيضاً إضافة إىل القراءة وما أدراك ما القراءة ..فهي
نعم املعّي والرافد لبناء شخصية فذة مدركة واثقة ..ولعلي أقرتح عليك جمموعة كتب منها[ :حىت ال

تكون كال ]..و [السلسلة السيكولوجية] وهي عبارة عن كتيبات ذات مواضع خمتلفة وسهلة
األسلوب ..وكتاب [دع القلق وابدأ احلياة] ومجيع هذه الكتب موجودة يف املكتبات.
عاشراً :أما عن جرأة بعض زمالءك ..فاجلرأة ليست دائماً حممودة ..بل قد تعد أحياانً نوع من التهور

وعدم إدراك للعواقب ..مث إنك مع التدريب شيئاً فشيئاً ابلتحدث والقراءة من كتاب بصوت مسموع
إما إخوانك سواء الصغار أو الكبار ..أو أمام أقرانك يف احللقة سيزيل عنك هذا " حاجز الرهبة "

فابدأ منذ اآلن وأخرت " كتيباً " صغرياً لتقرأ منه ..أو اقرأ حديثاً واحداً ..وتدرج يف ذلك شيئاً فشيئاً..
وأتكد أن من يتحدث أمام الناس ..أو يسأل ليس أحسن منك بل أنه تدرب على ذلك ..ومل يضع
فرصة الفشل كما وضعتها أنت!!! ولذلك جنح !!!..فابدأ منذ اآلن ..وشيئاً فشيئاً ستحقق النجاح

إبذن هللا.

احلادي عشر :تفاءل ابخلري جتده إن شاء هللا ..وال تعرب اجلسر قبل وصوله ..وثق أنك حبول هللا

ستحقق كل طموحاتك ..فمن ميلك مهتك وقدراتك اليت استشفها من عباراتك ..سيحقق بعون هللا
كل آماله ..ولن يعيقه أي هاجس مهما كان فهو أقوى من ذلك ..خاصة وأنت كما تذكر ..متلك

قدرات كامنة ..ولك سابق إبداع يف طفولتك ..فأخرج هذا اإلبداع من مكمنه وفجر هذه الطاقات

شيئاً فشيئاً ..واستغل تواجدك يف احللقة ..وتعاون معلمها جزاه هللا خرياً ..ابلتدريب على إلقاء

احلديث وإبمكانك اإلشراف على بعض الطلبة الصغار بشكل أو آبخر ..مث التدرب على نصحهم
وتوجيههم وتعليمهم واالنفعال بعدها إىل مستوايت أعلى ..وأان واثق أنك بعد فرتة لن تطول إذا
طبقت ما اقرتحته عليك يف هذه األوراق  -ستقرأ مشكلتك ..وستعجب أنك عانيت منها يف يوم من

األايم -
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك,،،
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طموحي يتهشم
اجمليب د .اندية الكلييب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /االحباط

التاريخ 1426/01/24هـ

السؤال

مشكليت ابختصار أين أملك طاقات إبداعية عالية جداً ،ومتعددة النواحي أيضاً ،لكين -لألسف -ال

أستمر يف أي جمال أبدع فيه ألكثر من ستة أشهر تقريباً ،أي أين أشعر ابمللل ،ويف بعض األحيان تقل
هذه الفرتة عند مقابلة أي عقبة يف طريق هذا اإلبداع ولو كانت العقبة بسيطة؛ ألين من نوع الذين

يستمرون ابلتشجيع املستمر ،فعند صدور تعليق ساخر على ما أفعله أجد مجيع طموحايت منهارة ،ال

أعلم إذا ما كان سبب هذا الشيء انعدام الثقة ابلنفس أم ماذا؟ قبل أربع سنوات تقريباً بعثت

إبحدى مشاركايت األدبية إىل إحدى الصحف ،وملا مل يتم نشرها أصابين إحباط بدل اإلصرار على

إثبات الذات ،وانقطعت عن املراسلة والكتابة فرتة طويلة ،حىت هذا العام تقريبا ،واآلن أفكر جدايً
يف معاودة املراسلة ،حيث إن طموحي ٍ
عال لكنه هش سريع التهشم ،وأخاف أن يعاودين اإلحباط
واإلحساس ابهلزمية .أرشدوين إىل احلل.

اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم

األخت الكرمية :أرجو من هللا -تعاىل -أن جيعلك موفقة مسددة ،إايك  -ابرك هللا فيك -من مشاعر
اليأس واإلحباط ،فاإلبداع نعمة ال تضيعيها مبشاعر سلبية ،وإن كنت ال أعرف على وجه التحديد
اجملاالت اليت تتميزين هبا ،ولكن سأذكر لك قواعد عامة أرجو من هللا -تعاىل -أن تنفعك وحت ّقق ما

تصبو إليه نفسك:

أوالً :ح ّددي طاقتك ،وأعين  -حجمها -ال نوعيتها.

اثنياً :احبثي عن السبب ،فال تكفي العقبات يف وقف سيل اإلبداع ،فتأملي األسباب وفتشي عنها،
فقد تكون يف داخلك ،ومن ذلك قد تكون البداايت كبرية جداً ،أو األعمال كثرية ،مما يصيبك -

كما ذكرت -ابمللل ،أو قد يكون اجملال ضيّقاً وحمدوداً ال يسع إال قالئل فتأتيك العقبات ،أو غريها
من الفوضوية ،أو عدم القدرة على الرتكيز  ...إخل ..املهم من الضروري أن تبحثي جبد عن السبب؛

ألنه إذا ُعرف السبب استطعت  -إبذن هللا -أن تعاجلي املوضوع.

اثلثاً :من احملزن أن تكوين مبدعة ذات طموح وتغتالينه بيدك ،وحىت ال يتهشم -كما وصفت -عليك

مبا يلي:

 -1اإلخالص ،فاجعلي لك نية صاحلة يف إبداعك ومتيزك ،فال تبايل ابلشهرة أو ابلعطاء يف حد

ذاته ،بل مبا يرتتب عليه من مثرات وأجور ،فال هتتمي مطلقاً (نشروا أو مل ينشروا)  ،يكفي أنك كتبت

كلمات صاحلة تستحق البقاء ،وستجد يوماً ما طريقها إىل النور ما دمت متلكّي إخالصاً هلل واحتساابً
ملوعود هللا ،وال تلتفيت للتشجيع ،وال تستندي على عصا عدا توكلك على هللا واالستعانة به.
 -2اجعلي التشجيع واملساندة قائمة  -بعد االستعانة ابهلل -على اإلكثار من الدخول يف التجارب
العملية؛ فهي مما يصقل اإلبداع ويهذبه ،بل قد يكون فتيل إشعاله ،وحىت لو كانت أعماالً تطوعية،
ومن ميزات التجارب العملية أهنا تدرب على االنضباط واالستمرار واجلدية.

 -3حاويل أن حت ّددي اجملال األكثر واألقرب إىل نفسك ،ومن مث تنتظمّي يف عمل اثبت  -ولو

قليل -وال تشاركي يف أكثر من عمل يف وقت واحد.

أسأل هللا -تعاىل -أن يسدد خطاك ،وأن جيعلك مباركة حيثما كنت.
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أعاين من ضعف الثقة ابلنفس
اجمليب د .صاحل بن علي الغامدي

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس
التاريخ 1425/3/12هـ

السؤال

أعاين من عدم الثقة ابلنفس ،وأخجل من الناس ،ويف حالة اجتماعي مع الناس أرتبك وأخاف أن

يقول الناس يل شيء ،ودائم القلق ،وسريع التأثر أبي كلمة قيلت يل ،وال أقدر على املواجهة،

وعمري 24سنة ،فأرجو احلل للمشكلة؛ ألين أعاين منها منذ 10سنوات.
اجلواب

الشعور بعدم الثقة وهذا اخلوف أو القلق الذي تعاين منه حيدث نتيجة اخلوف من تقييم اآلخرين

السليب ،وعدم تقدير الذات ،واحلرص الشديد على رضا اآلخرين وقبوهلم ،واخلوف من الرفض.
وهذا اخلوف عند الناس يرتاوح من البسيط إىل الشديد.

الشخص الذي لديه هذه املشكلة يكون مراتح عندما يكون مبفرده أو مع أانس يعرفهم جيدا أو يثق
هبم ،ولكن يشعر ابلتوتر عندما يكون مع أانس ال يعرفهم ،أو عند مقابلة مسؤولّي ذوي سلطة ،أو

عندما يكون يف حمط انتباه اآلخرين ،وهذه من املشكالت الشائعة ،وماليّي الناس يف العامل يعانون من
هذه املشكلة بدرجة أو أبخرى.

وعدم مواجهة املشكلة والتعامل معها جتعل الشخص يعيش وحيدا وقد تسبب له الشعور ابلعزلة
واالكتئاب ،وتؤثر على عالقاته ابآلخرين وعلى حياته بشكل عام .فال جتعل هذه املشكلة تتفاقم

وتؤثر على حياتك.

أان واثق من أنك قادر على التغلب والسيطرة عليها .كم من أانس كانوا يعانون من هذه املشكلة
فتغلبوا عليها وأصبحوا يقفون أمام الناس يف اخلطب واحملاضرات ويف املدارس واجلامعات.

اقرأ عن أولئك الناس واقرأ عن مناذج اجلراءة واملبادأة ،واجعل منهم منوذج تقتدي به ،انظر إىل ما
لديك من جوانب القوة واجلوانب اإلجيابية ،وانطلق منها واستحضرها يف ذهنك عند خمالطة الناس،
ال تقارن نفسك ابآلخرين ،وجتنب لوم النفس وحتقريها.

وكن مران ومتساحما مع اآلخرين .تعرف على األفكار السلبية وغري املنطقية وما تقوله لنفسك يف تلك

املواقف واستبدهلا أبفكار إجيابية وواقعية.

واجه تلك املواقف بدال من جتنبها ،فالتجنب جيعل املشكلة أكثر صعوبة ،وواجهها تدرجييا بدءا
أبقلها إاثرة للخوف ،وردد دائما دعاء "رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين
يفقهوا قويل" [طه ]25،28:واستعد أبن يكون لديك شيء تقوله يف تلك املواقف ولو كان بسيطا،

وميكن أن تبدأ بتعليق بسيط على ما يتحدث فيه من حولك ،وكن مطلعا على األحداث املستجدة
اليت يتحدث فيها الناس ،وأعمل على تنمية مهاراتك االجتماعية .وفقك هللا وأعانك.
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كلهم حيتقرونين!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1423-4-20
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
ماذا يفعل املرء إذا شعر ابن من يتعامل معهم سواء من زمالء يف العمل أو أحد أقاربه ينظرون إليه

ابلدونية واالحتقار ولو ما يظهرون ذلك ولكن من خالل حتليله ألقواهلم وأفعاهلم له !!..فما هو
العمل هلذه احلالة وشكرا..؟!

اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق
حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :حقيقة ال أدري كيف حكمت على من تتعامل معهم أو بعضهم هبذا احلكم..؟ خاصة وأنك

تقول إهنم ال يظهرون ذلك!!! وأما التحليل لألقوال واألفعال فهي مشكلة خطرية !!..أتدري ملاذا؟

ألننا ببساطة نستطيع أن نسقط على كل كلمة أو فعل ما نشاء ..إجياابً أو سلباً !!..حبسب حالتنا

النفسية وفهمنا ونظرتنا للقائل أو ألنفسنا !!!..وابلتايل فمسألة التحليل هذه ال يعول عليها إطالقاً..
بل هي نوع من العبث والتهيؤات اليت جنلد هبا ذواتنا!!!

اثنياً :صدقين أخي -الفاضل -هذا الشعور ليس على إطالقه ..بل يتداخل فيه الوهم ابحلقيقة وغالباً
ال يصدق على اإلطالق !!..بل يكون بقااي من نظرة سلبية ودونية إىل الذات ..وسرعان ما يزول إذا
عد لنا هذه النظرة إىل ذواتنا بشكل إجيايب!!..
اثلثاً :املشكلة من وجهة نظري..هي لديك ..وليست لدى احمليطّي بك ..فأنت الذي "تشعر " وأنت
الذي " حتلل" وهم غالباً غافلون عنك مبشاغلهم وظروفهم اخلاصة اليت ابلتأكيد ليست أنت من

ضمنها.

فلكل منا مشاغله اخلاصة ومهومه اخلاصة وحياته اخلاصة ..وال يشغلنا اآلخرون إال ابلقدر الذي

نكون فيه معهم حبديث مباشر أو مبوضوع مشرتك حىت نفرتق فنغرق يف التفاصيل الصغرية حلياتنا.
رابعاً :هناك ما يسمى "قناع إدراك الواقع" وهو قناع ومهي ندرك العامل من خالله ..فإذا كان هذا

القناع إجيابياً..فإن نظرتنا للعامل ستكون إجيابية وتعاملنا معه سيكون إجيابياً وتفسريان له سيكون

إجيابياً ..أما إن كان سلبياً فإن العكس هو ما حيدث!!! ولذلك فإين آمل منك استبدال قناعك

السليب بقناع إجيايب ..كن متفائال مع اآلخرين ..وأحسن الظن هبم ..وحطم تلك اهلواجس السلبية

اليت توحي إليك هبذا الشعور ..واخرج من دائرتك الضيقة إىل دوائر أكثر سعة ..وكن إجيابياً ..مع

اآلخرين ..وشاركهم يف مواضيعهم وأطروحاهتم ونقاشهم ..وانشغل هبم عن نفسك وستجد نفسك
بعد فرتة تستغرب هذا الشعور وكيف وجد عندك يوماً ما!!!..

خامساً :ال جتعل  -أخي الكرمي  -من اآلخرين مقياساً لدرجة رضاك عن نفسك ..فما دمت واثقا
من خطواتك ..مستفيداً من أخطائك ..مستنرياً بتجاربك وجتارب غريك..مستعيناً بربك ..حمدداً
هلدفك بوضوح جاداً يف سعيك لتحقيقه مهما كانت العقبات ..فستجد يف نفسك الطمأنينة والثقة
والثبات الذي سينعكس على تعاملك مع اآل خرين .وفقك هللا وأعانك وسدد على طريق اخلري

واحلق خطاك
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زوجي مهزوز الثقة ابلنفس!!!..
اجمليب فاطمة الرشودي
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التاريخ 1423-3-25

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أان متزوجة من عدة سنوات مشكليت تكمن أن زوجي مهزوز الثقة ابلنفس وحذر جداً وجبان ..خياف
أن أشرتك أبي نشاط ولو حىت مبظاهرة سلمية خوفاً أن يكتب أمسه!!! فضالً عن أن يشارك هو.

هو ييأس من العمل بسرعة إذا واجهته فيه املشاكل وغري مبادر وجيب على حتفيزه !!..دائماً حيس أن

الناس ال حيبونه وعندما أملح له بذلك يربر اجلَب ابحلرص واحلذر واخلوف من خمالطة الناس وأبن

العزلة أفضل ألميانه يواجه املشاكل ابالكتئاب وليس ابلعمل.

دلوين على طرق التعامل البناء معه وكيفية تغيريه ألين أريده رجل البيت وقدوة ألطفايل فأان من

داخلي ال أشعر ابحرتامه وتقديره فاملرأة حتب األقوى ،وأان طموحة جداً ال أرضى ابألقل أبداً..
أعشق العمل واإلنتاج وشخصييت قوية ،ومن ابب العدل فهو مستقيم ،نزيه ال خيادع ملتزم حمب يل
مثقف عادل خملص ولقد تعرض يف مراهقته ألمل نفسي شديد !!..وكان يالقي سخرية شديدة من

زمالئه .أفيدوين مشكورين.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
األخت الفاضلة :حفظك هللا ووفقك وزوجك لكل خري ورشاد لقد نعت زوجك بعدة صفات فقلت

أنه:

 -1مهزوز الثقة ابلنفس  -2حذر جداً  -3جبان  -4خياف
 -5ييأس من حل أي مشكلة  -6يشعر بعدم حمبة الناس له

هذه املشكالت أخيت الكرمية تدخل ضمن االضطراابت االنفعالية يف مشكالت الطفولة واملراهقة.

واالضطراب االنفعايل حالة تكون فيها ردود الفعل االنفعالية غري مناسبة ملثريها ابلزايدة أو ابلنقصان.

فاخلوف الشديد كاستجابة ملثري خميف فعالً ال يعترب اضطراابً انفعالياً بل يعترب استجابة انفعالية عادية

وضرورية للمحافظة على احلياة .أما اخلوف الشديد من مثري غري خميف فإنه يعترب اضطراابً انفعالياً.
وتلك االضطراابت االنفعالية هلا أسباهبا ولعلك ذكرت شيئاً منها وهو معاانته النفسية !!..وتعرضه
للسخرية الشديدة من قبل زمالئه وهذا يسبب اهتزاز الثقة ابلنفس ،ومن األسباب أيضاً ابلنسبة

للخوف اخلربات األليمة يف الطفولة واحلكاايت املخيفة لألطفال واإلحباط والفشل إضافة إىل البيئة

املنزلية املضطربة.

أما عن العالج فهو كما يلي:
-1البحث عن األسباب احلقيقية لالضطراب االنفعايل وإزالتها.

-2عالج البيئة احمليطة به إبزالة كل ما من شأنه أن يسبب املخاوف لزوجك ليشعر ابالطمئنان
واألمن.

-3بعد ذلك تكريس اجلهود على البحث يف السرية وخاصة فيما يتعلق ابلشجاعة والتوكل إضافة إىل
قراءة سري الصحابة والتابعّي والعلماء واألبطال وجعل ذلك جبلسة أسرية يومية فهذه القصص انفعة

للكبار والصغار ..ففيها تربية ألطفالك أيضاً.

-4العالج النفسي ابلتشجيع وإبراز نواحي القوة واإلجيابية لدى زوجك وتنمية الثقة يف النفس
واعتماده على نفسه وتشجيع النجاح وحتمل املسؤولية( .ميكنك اإلحياء إليه بشكل غري مباشر

ملراجعة احد العيادات النفسية لتقدمي االستشارة املناسبة) .

()403/20

-5عدم ذكر صفات زوجك السلبية السابقة أمامه وإبراز ما هو عليه من اضطراابت انفعالية فإن
ذكرك هلا ومصارحته بذلك يعزز من توغل تلك الصفات فيه.

أخرياً امحدي هللا على صفات زوجك اإلجيابية من االستقامة والنزاهة واحلب والثقافة فهذه نعمة

عظيمة تفقدها كثري من الزوجات ممن ابتلّي أبزواج فيهم من الغلظة واحلدة والقسوة وتتمىن إحداهن

الكلمة الطيبة أو االبتسامة الصادقة .فالنظر إىل اإلجيابيات يزيد األلفة بّي الزوجّي ويقرب بعضهما
لبعض وخري شاهد يف ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ":ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها

خلقاً رضي آخر " .معىن " ال يفرك" أي ال يبغض.

وفقنا هللا وإايك للصواب.
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الثقة ابلنفس..مرة أخرى!!..
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي
عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس
التاريخ 1423-2-2

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

أان فتاة متعلمة جامعية مشكليت أن ثقيت يف نفسي مهزوزة وهذا األمر يتعبين كثريا وجيعلين أتردد كثريا

عند اختاذ أي قرار سواء كان مهما أو اتفها ،وأي نقد يوجه إيل يشعرين أبنين فاشلة ولألسف فإن
أخي األكرب كثريا ما يوخبين حىت على أتفه األخطاء ويشعرين أبين ال زلت غري قادرة على حتمل

املسؤولية وأان اآلن ال أحسن التصرف ابلفعل يف كثري من األمور رغم حماواليت الدائمة أبن أرفع من

ثقيت بنفسي.
اجلواب

أيتها األخت الكرمية أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:
الثقة ابلنفس أمر يكثر احلديث عنه بّي الناس عامة واملهتمّي ابلنفس البشرية خاصة .وال نستطيع

هنا أن نتناول هذا املوضوع على أمهيته ابلتفصيل ولكن سوف نشري إشارات لعلها تربز أهم صفاهتا

لتجسد لنا بذلك مفهوما يسهل معه التعرف على هذه النقطة النفسية اليت هتم اجلميع ،ولعلي أبدأ
هنا ابلتعريف أبشكال الثقة ابلنفس وأصناف الناس فيها مث أعرج إىل أهم مكوانهتا وصفاهتا.

والثقة ابلنفس نوعان مثلها مثل كثري من اخلصائص النفسية إذ هناك نوع فطري وهو أمر يولد مع

اإلنسان وتكون خاصية الثقة ابلنفس مستقرة يف تركيبته الشخصية مع أول يوم يهبط فيه إىل هذه
الدنيا.
والنوع الثاين هو نوع مكتسب مبعىن أن اإلنسان يكتسب خاصية الثقة ابلنفس أثناء منوه املبكر
ونتيجة لتعامل والديه واحمليطّي به يف خمتلف السلوكيات الرتبوية والذهنية اليت مير هبا أثناء فرتة

التنشئة .وعلى هذا فيمكن تقسيم الناس هنا ويف مدى ثقتهم أبنفسهم إىل أربعة أصناف هي كالتايل:

الصنف األول :وهم الذين لديهم خاصية الثقة ابلنفس ابلفطرة مبعىن أهنم ولدوا وهي جمبولة يف

شخصياهتم ويف نفس الوقت وجدوا يف حميط جيد من الناحية الرتبوية من خالل األسرة واملدرسة
واجلرية وغريها حيث قامت هذه املؤسسات ابلدور املطلوب وسعت إىل تنمية هذه اخلاصية لدى

الطفل ابلتشجيع وفتح اجملال أمامه بدون كوابح حمبطة ومهلكة لكل عمل انجح يقوم به .هذا

الصنف أو هذا النوع من األطفال تكون الثقة ابلنفس لديهم يف أهبى صورها وأجل صفاهتا ولذلك

فإن النجاح غالبا إبذن هللا ما يكون حليفا هلم سواء يف حياهتم املعيشية أو يف ممارساهتم وتعامالهتم مع

اآلخرين  ...ال بل إهنم غالبا ما يتميزون بصفة القيادة والسعي حنو معايل األمور واالبتعاد عن سفا
سفها وال يرضون ألنفسهم إال ابملنازل العالية يف إدارهتم جلميع شئون حياهتم.
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الصنف الثاين :وهم الذين ولدوا وفيهم جبلة وخاصية الثقة ابلنفس ،مبعىن أهنا مفطورة يف نفسيا هتم،
فهم هنا مثل الصنف األول ،لكن املشكلة لديهم أن اجملتمع احمليط هبم على خمتلف مؤسساته بدءا
ابلوالدين واألسرة واملدرسة واجلرية واألصدقاء وغريها وهناية ابجملتمع الكبري الذي يوجدون فيه .هذا
اجملتمع احمليط هبؤالء األطفال أو األشخاص قد يكون سببا يف قتل أو على األقل بتهميش هذه

اخلاصية لديهم من خالل املرور ابلعديد من التجارب احلياتية اليت يواجهون من خالهلا التحطيم
واالستهزاء والسخرية وكذلك قلة أو انعدام التشجيع والتحفيز هلم فيما ميكن أن يكونوا مبدعّي يف
عمله .مثل هذه البيئة ميكن أن تكون سببا رئيسا يف انعدام الثقة لدى اإلنسان فينشأ مهزوزا مرتددا

حىت يف اختاذ أبسط القرارات لديه وهذه نتيجة مباشرة لتلك الرتبية اليت مر هبا.

الصنف الثالث :وهم األشخاص الذين ولدوا ومل توجد لديهم فطراي خاصية الثقة ابلنفس ولكنهم
وحلسن حظهم نشئوا يف جو متميز يف تعامالته معهم ومالحظ هلم ويهتم يف تنمية شىت اخلصائص

النفسية اجليدة لديهم ،فلديهم والدان حيرصان على تنمية شعور الثقة ابلنفس ،يتقبالن منهم األخطاء
ويوجهاهنا لديهم ،حريصان على مالحظة مسلكهم يف طريقة أدائهم لسلوكهم مع أنفسهم ومع
اآلخرين ،واخلصائص اجليدة لديهم حياوالن تنميتها أما السيئة فيسعيان إىل هتذيبها فيهم حىت يتم

التخلص منها .ويساهم هذا النوع من البيئة احمليطة ابلطفل بشكل كبري جدا على زرع الثقة ابلنفس
وغريها من اخلصائص النفسية اجليدة ،حىت وإن كان الطفل قد ولد وهي غري موجودة يف تركيبته

العقلية والنفسية من الناحية الفطرية.

الصنف الرابع واألخري :وهم أولئك الذين مل توجد لديهم غريزة الثقة ابلنفس فطراي مبعىن أهنم ولدوا
وتنقصهم هذه اخلصلة ولكن املشكلة األكرب لديهم أهنم نشئوا يف جمتمع كما اجملتمع لدى األشخاص

من الصنف الثاين ،مبعىن أن اجلو احمليط والبيئة اليت يعيشون يف كنفها بيئة وحميط ال يعلم كيف يتعامل

مع شخصيات وأطفال من مثل حالتهم ،إن انعدام الوالدين واملربّي احلاذقّي الذين ميكن أن

يستشعروا ويكتشفوا مكامن اخللل لدى مثل هؤالء األطفال مييت فرص النجاح يف إمكانية زرع
اخلصائص النفسية اجليدة لديهم فينشئون وهم آخر الركب يف مسرية احلياة ومع احمليطّي هبم ،كثرية

مشاكلهم النفسية واالضطراابت احلياتية لديهم .هم من فشل إىل فشل آخر ،غري راضّي عن حاهلم

يف أغلب األحوال ،ال حيبون االندماج مع الناس بل العزلة هي مكاهنم املفضل ،تقل نسبة جناحاهتم يف
حياهتم العملية فيما بعد بشكل كبري ،وقد يتطلب األمر يف بعض األحوال إىل التعامل مع األخصائيّي

النفسيّي واالجتماعيّي إن لزم األمر.

ومن منطلق التصنيف السابق ألنواع الناس وخصائصهم النفسية ندرك هنا مدى أمهية التنشئة الرتبوية
والعناية األسرية املطلوبة يف تعاملها مع أطفاهلا .فال يعين وجود الثقة ابلنفس مفطورة لدى اإلنسان

أن األمر كذلك وأهنا ال ميكن أن تقل أو تنعدم بسبب نوعية التنشئة اليت عاشها ذلك اإلنسان يف
مرحلة الطفولة.

()406/20

أيضا ال يعين انعدامها فطراي يف مكمن النفس البشرية أنه ال أمل يف زرعها يف هذه النفس فيما بعد
من خالل الرتبية السلوكية والتنشئة األسرية ..ال بل هذا ممكن جدا ولكنه يتطلب كما ذكران جوا
وحميطا يدرك متاما مدى أمهية وإمكانية زرعها وإجياد بذرهتا لدى الطفل ومن مث رعايتها حىت ينشأ

وتصبح انضجة وانمية مع منوه.

أمر آخر يتعلق مبوضوع الثقة ابلنفس وجيهله كثري من الناس حينما يتناولون مثل هذا املوضوع .هذا

األمر هو أن الثقة ابلنفس هي منزلة رقيقة تقع بّي منازل خمتلفة يف النفس البشرية واإلفراط يف الثقة
ابلنفس ميكن أن ينقلها من منزلتها إىل منزلة الغرور والكرب فتنتقل هذه اخلاصية من أمر حممود إىل

أمر مكروه ومذموم ولألسف فإن الكثري من الناس وابلتحديد أولئك الذين توجد لديهم ثقة مفرطة
أبنفسهم يفشلون يف ضبط هذا الفارق الرقيق والدقيق يف نفس الوقت بّي هذه املنازل فتجده يتكرب
ويغرت وهو يظن أمنا ذلك هو عّي الثقة ابلنفس.

ويف الناحية املقابلة ويف سبيل اإلفراط يف اهلروب من هذا املنزلق جند كثريا من الناس وبدافع الرغبة يف

عدم الولوج إىل منزلة الكرب والغرور يبالغ يف التواضع إىل حد منزلة الذل أو حىت ممارسة التواضع

الكاذب وهو يف احلقيقة عملية هروب وقلة يف الثقة ابلنفس جتعله يتكئ على خاصية التواضع وهي

منه بريئة بل ضعف يف الشخصية وانعدام يف الثقة ابلنفس أدى به ذلك إىل ممارسة هذا النوع من
السلوكيات ألن التواضع الكاذب مل يكن أبدا حال لضعف الثقة ابلنفس ..ال بل احلل هو املكاشفة
الصرحية مع النفس ومعرفة مكامن اخللل ومن مث السعي احلثيث إىل التعامل معها النتشاهلا مما هي

قابعة فيه.

ولعله من املفيد أن نشري هنا إىل تساؤل قد يطرحه بعض الناس وهو هل الثقة ابلنفس شيء كلي أم

هو متجزئ؟ مبعىن هل اإلنسان الواثق من نفسه هو كذلك يف مجيع أموره وشئون حياته أو هو كذلك
يف بعضها وليس يف كلها؟ وكذلك عدمي الثقة بنفسه هل تالزمه هذه اخلصلة يف مجيع شئون حياته أم

هي فقط عند ممارسته نوعا من التصرفات والسلوكيات؟ ولإلجابة على هذا التساؤل جيب أن نعود

إىل األصناف األربعة من الناس السالفة الذكر وعلى ذلك فإن الواثق من نفسه هو غالبا على هذه

احلال يف مجيع شؤونه إال أن هذه اخلصلة ختتلف يف قوهتا وكمال هيئتها حبسب الظروف واملواقف

اليت يواجهها اإلنسان ،فقد جيد اإلنسان الواثق من نفسه تزعزعا واهتزازا يف شخصيته مل يعهده منها
ولكنه وبسبب موقف وجتربة كان قد مر هبا أثناء الفرتات األوىل من التنشئة جعل خلال لديه يف

أعماق نفسه ينفجر حاملا مير مبوقف مشابه لذلك املوقف فتخور قواه وهتتز ثقته بنفسه نتيجة لذلك

فيكون السبب هنا يف احلقيقة ليس الضعف يف الشخصية بقدر ما هو أثر ذلك األمر البالغ الذي
تركته تلك التجربة الطفولية السابقة.
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ويف مقابل هذا النوع من الناس قد جند إنساان يغلب عليه انعدام الثقة ابلنفس ولكنه يف موقف معّي
نراه تبدو عليه أمارات الواثق املطمئن ولو أتملنا األمر مليا لرمبا وجدان ذلك الشخص قد مر بتجربة
أسرت هبا كثريا ولذلك تركت
مماثلة سابقة وكانت آاثرها طيبة جدا يف نفسه من ذلك الوقت وكان قد ّ
هذه احلادثة يف نفسيته ذلك االنطباع اجلميل فأصبح يشعر ابلسعادة واالغتباط والثقة ابلنفس عند

كل حادثة مشاهبة حيث ينتقل معها من عامل العدمي الثقة ابلنفس ليتحول أثناء القيام هبا وممارستها إىل
إنسان خمتلف متاما من الناحية النفسية.

ولذلك نكرر مرة أخرى وحنن جند األمهية الكبرية اليت متثلها لنا يف حياتنا وشخصياتنا وتركيبتنا

النفسية تلك البيئة احمليطة بنا من أسرة ومدرسة وجرية وغريها من املؤسسات الرتبوية ضرورة التنبه إىل

مدى مسامهتها يف استقرار نفسياتنا وتنمية خصائصنا النفسية اجلميلة.

يتسىن لنا اآلن أن نسأل
حسنا  ...وها حنن تكلمنا عن الثقة ابلنفس وأصناف الناس فيها فإنهّ ..

سؤاالً وهو كيف لنا أن نعرف الثقة ابلنفس نفسها؟ ما عالماهتا؟ وما أشكاهلا؟ والسؤال أيضاً مطروح

للنقيض من ذلك مبعىن كيفية معرفة انعدام الثقة وما أماراهتا؟ وهذه تساؤالت مهمة جداً وضرورية يف
نفس الوقت ألهنا تسمح لنا وتساعدان على تقييم ذواتنا لتصبح بذلك كامليزان لنا ميكن أن نعرض

عليه صفاتنا وسلوكياتنا لنعرف درجة ثقتنا أبنفسنا.

وهنا ميكن أن نصف الواثق من نفسه اختصاراً بعدد من الصفات اجليدة كاإلقدام وعدم الرتدد

والقدرة على اختاذ القرار وحتمل مسؤولية ذلك واالعتداد ابلرأي ورمبا يصل األمر بعض األحيان إىل

التصلب فيه ،ال خياف من النقد ،ليس لديه حساسية زائدة حتسب للدقيق جداً من األمور بل هم

أهل هيبة للناس من غريهم فال خيشون املكاشفة واملصارحة يف األمور.

أما عدميوا الثقة ابلنفس فإن عملية اختذ القرار هي من أصعب األمور لديهم ،ليس عجزاً يف حقيقة
ذلك وإمنا يف الدرجة األوىل خوفاً من النقد وخوفاً من اآلخرين وخوفاً من الوقوع يف اخلطأ ولذلك

جندهم دائماً ما حيرصون على إسناد مثل هذه األمور إىل اآلخرين ليكونوا يف مأمن من تبعات ذلك
وما ميكن أن جترهم إليه .جندهم دائماً ما حياولون العيش يف الظل ويف كنف أانس آخرين وليس يف
املواجهة أو يف املقدمة.

هم حساسون بدرجة مفرطة رمبا متنعهم من القيام ابلكثري من األمور .الواحد منهم حيتاج إىل مدة

زمنية طويلة ليتجاوز خطأ أو مشكلة تكون قد مرت به ،ويبقى أثرها عالقاً يف نفسيته مدة ليست

قصرية.

الرتدد وضعف الشخصية واضحة يف سلوكياهتم ،روح االهنزامية أسبق إليهم من اإلقدام والصرب

والتجلد على مواجهة اآلخرين ،ال يستطيعون يف بعض األحيان املكاشفة مع اآلخرين ،نفسيا هتم

كثرياً ما تكون كتااب مغلفا وموصدا ال يعرف مكنونه غريهم بعكس الصنف األول الذين هم عبارة عن
ٍ
كتاب مفتوح حيث ثقتهم أبنفسهم حتول بينهم واخلوف من اآلخرين.
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هذه بعض من الصفات لكال الصنفّي لدينا وإن كنا ندرك أن الناس متفاوتون يف درجاهتم فقد ال
جتتمع اخلصال احلسنة مجيعها يف الواثق بنفسه كما أنه ميكن أن ال جتتمع اخلصال السيئة مجيعها يف
عدمي الثقة ابلنفس وأصابع اليد كما يقال ليست متساوية بل فيها التفاوت وكذلك النفسيات

جرده منها وهلل يف
البشرية ففيها من مجع املوىل له أحسن الصفات وأجودها وأكملها ومنهم من ّ
خلقه شؤون وحكم عز وجل.

أما كيف ننمي الثقة ابلنفس لدينا فهذا موضوع ميكن أن نتعرض إليه مستقبالً إن شاء هللا.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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حكاية الصمت!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1423-1-10

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
ما هي أسباب الصمت عند كثري من الشباب وعدم القدرة على التعبري عن رغباهتم ومطالبهم وخاصة

مع من يكربوهنم يف السن أو يف املنصب أرجو توضيح األسباب النفسية واالجتماعية ووسائل
العالج؟
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن استشارتك

فتعليقي عليها ما يلي:
أوالً :قد تكون للصمت أسباب نفسية تتعلق بعدم ثقة اإلنسان بنفسه وخوفه من اإلحراج أو عدم

القدرة على التحدث أمام الناس لسبب أو آلخر..

اثنياً :وقد تكون للصمت أسبابه الرتبوية املتعلقة ابلتنشئة األوىل يف حياة اإلنسان !!..حيث يعمد

بعض اآلابء واملربون إىل التقليل من قيمة آراء الطفل ورغبته يف التعبري عن نفسه وعن مشاعره فينشأ

الطفل مهزوماً منكسراً غري قادر على التعبري عن مشاعره وآراءه ..وابلتايل يلزم الصمت.

اثلثاً :وقد تكون األسباب اجتماعية تتعلق ببعض العادات والتقاليد اليت تلغي حق الصغري يف احلديث
أمام الكبري مهما كانت األسباب ..وقصر مشاركته على االستماع فقط !!!..فينشأ اإلنسان وقد فقد

روح املبادرة يف احلديث ..بل أنه يضطرب مبجرد أن يفكر أنه قد يضطر إىل احلديث عند من يكربه

منصباً أو مكانة ..بل واحلديث أمام اآلخرين حىت لو كانوا أقراانً له.
رابعاً :أما عالج مثل هذه احلالة ..فذات شقّي:

الشق األول يتعلق أبولياء األمور واملربون عموماً حيث جيب عليهم عدم قمع رغبة الطفل على

احلديث والتعبري عن رأيه ..بل وتشجيعه على ذلك وتدريبه على احلديث أما اآلخرين ولذلك طرقاً
كثرية ..ألن ذلك مما يدعم ثقته يف نفسه ويوجد لديه روح املبادرة يف احلديث.

أما الشق الثاين فيتعلق ابإلنسان نفسه أي املراهق أو الشاب ..حيث جيب عليه املشاركة يف احلديث

والنقاش حىت ولو كان بشكل جزئي ..كإاثرة بعض األسئلة أو اإلنصات اإلجيايب ..وتدريب نفسه

على ذلك شيئاً فشيئاً ..ومع الوقت سيجد نفسه وقد جتاوز حاجز الصمت السليب ..واعتاد على
املشاركة اإلجيابية يف األحاديث واحلوارات !..وفق هللا اجلميع ملا فيه اخلري والسداد.
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هذا األمر ..أفقدين احرتامي لذايت!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1422-12-30

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

أان شاب طيب وحمرتم أعمل يف وظيفة حمرتمة متزوج ويل أوالد  ,أصحايب كلهم وهلل احلمد صاحلون
أستحي وأقدر الناس كثرياً ولكن عندي عقدة النقص حيث أسعى دائما " لتوكيد الذات" لكن

حماواليت تبؤ ابلفشل !!..أجامل الناس حىت على حساب نفسي ..أرى أن هناك أانس أسعد وأهنأ

عيشاً مين أمتىن أن أصبح مثلهم وأسعى أن تكون يل مكانة اجتماعية ..ومشكليت الكبرية اليت

حطمتين وال زالت تقتات سعاديت هي أين أهتم كثرياً برأي اآلخرين يف شخصي وإجنازايت ..أحس أن

سعاديت مرتبطة هبم أو مبعىن أصح ببعضهم !!..هؤالء األشخاص أهتم هبم اهتمام شديد اجداَ ًُ
واعتقد أن الصواب هو الذي يقولون عليه هم صواابً لذلك أحاول استشارهتم دائماً وأغلب األحيان
أجد منهم التجاهل والالمباالة ..بل والتعايل!!!..
أحتقر نفسي إذا جلست معهم ..صدقوين أنين أشعر ابلتعاسة ..دلوين كيف النجاة من هذه الدوامة

املزعجة حىت أشعر بطعم احلياة!!؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد-:
أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق

حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنضل ..أما عن استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً " :أتكيد الذات" مطلب هام وضروري للجميع ..وال أحد يزعم أنه ال يهتم لتأكيد ذاته أمام

اآلخرين ..ووضعها ابلصورة اليت يتمناها لنفسه ..وان اختلفت الطرق والوسائل حبسب األشخاص

والظروف واإلمكاانت والقدرات !..وكذلك إصابة اهلدف املرجو أو جمانبته بّي هؤالء الناس ..خللل
يف املرسل أو املتلقي أو الرسالة اليت يراد من خالهلا حتقيق هذا اهلدف!!!

وهذه الرغبة بـ"توكيد الذات" مسألة إجيابية ..مىت ما تعاملنا معها ابلطريقة املناسبة ..ألهنا تعين
الطموح ..والرغبة يف االرتقاء بشكل أو آبخر.

اثنياً :جيب أن نفرق بّي رغبتنا ابالرتقاء أبنفسنا اجتماعياً أو نفسياً أو علمياً أو مادايً ..وبّي

إحساسنا ابلنقص!! فاألول تفكري إجيايب يدفعنا إىل األمام لنحقق ألنفسنا املكانة اليت نتمناها..

والثاين إحساس سليب جيلب لنا التعاسة ويشدان إىل الوراء ويقتل فينا أشياء كثرية من بينها " روح
املبادرة واإلبداع ".

اثلثاً :حنن مجيعاً حمتاجون  -فعالً  -لالرتقاء أبنفسنا بشكل أو آبخر ..وال أحد منا يدعي الكمال..
فنحن بشر!! وال يعين ذلك أننا نشعر ابلنقص ..ونرثي حلالنا ..بل نسعى الستكمال ما ينقصنا

بشكل موضوعي نركز فيه على قدراتنا وإمكاانتنا ..واثقّي أبننا سنحقق ما نريد بعون هللا وتوفيقه..

ابإلصرار والعمل وبذل اجلهد ..وأبننا لسنا أقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..وأبن لدينا اإلجيابيات
والسلبيات ..ودوران هو يف تنمية إجيابياتنا والتخلص من سلبياتنا ..شيئاً فشيئاً.
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رابعاً :إن إدراكنا هلذه احلقيقة جيعلنا متفائلّي دائماً ابلوصول إىل أهدافنا ..وواثقّي من قدراتنا ..وهذا
التفاؤل والثقة هو ما يسمى بـ "التفكري اإلجيايب" الذي يعترب الركيزة األساسية لبناء الذات.

خامساً :أما عن تقديرك لآلخرين ..وجماملتك هلم وحيائك منهم فهو نوع من نبل األخالق ..جيب أن
تعتز به وتضيفه إىل رصيدك اإلجيايب ..على أال يتحول هذا احلياء وهذا التقدير إىل انقياد كامل ال
إرادي أو استجداء واضح لنيل استحساهنم وثناءهم !!..والفرق هنا واضح وشاسع !..فإذا كنت

تتعامل مع اجلميع بنفس الطريقة ونفس األسلوب ..فهناك خلل ما !..ألن الناس يتباينون وخيتلفون
يف أحقيتهم هلذا االحرتام والتقدير إن يف املساحة أو الدرجة!!!

وإن كنت هتتز فرحاً ألي إطراء أو كلمة ثناء من أي كان ..وتنقبض حزانً ..ألي كلمة أو موقف سليب
من أي كان ..وحتاول دائماً إرضاء اجلميع حىت ولو على حساب نفسك أو أسرتك أو عملك فهناك

أيضاً خلل !!..ملاذا؟! ألنه ليس من الصواب إرضاء كل الناس وليس من اخلطأ إسخاط كل الناس
ولكن املعول احلقيقي هو على أي نوع منهم أرضيت وأي نوع أسخطت!!..

إذاً فاملعادلة يسرية ..وفهمها يسري ..والبدء بتطبيقها يسري أيضاً ..وإن كان إتقاهنا قد حيتاج إىل بعض
الوقت ولكن املهم هنا أن نبدأ مبراجعة الذات!!..

سادساً :ابدأ منذ اآلن واكتب مجيع إجيابياتك مبوضوعية وجترد يف صفحة ..ويف الصفحة الثانية اكتب
مجيع سلبياتك وهذه خطوة هامة جداً لنقل تلك األفكار املتداخلة لديك من عاملك الداخلي إىل

عاملك اخلارجي ..ووضعها أمامك على الورق!..

مث قارن بينهما ..واستعمل ما يسمى بقانون " ماذا وملاذا وكيف" حيث تسأل نفسك السؤال

التايل-:

ماذا ينقصين؟ مث أجب بوضوح وجترد عن طريق الكتابة ..واجعلها على شكل نقاط..

وبعدها اطرح السؤال الثاين:

ملاذا؟ وأجب عن كل نقطة مهما كانت التفاصيل من وجهة نظرك.
وأخرياً ضع السؤال الثالث :كيف أتغلب على كل ذلك؟ وستجد أنك تضع إجاابت جيدة هي أقرب
ما تكون إىل " التوصيات " حاول أن تلتزم هبا وتطبقها ..وشيئاً فشيئاً ستجد أنك تستطيع أن تواجه
األمور بشكل أكثر إجيابية وفاعلية ..بل وأن الكثري من الصفات اليت كنت تستبعد امتالكها قد

أصبحت جزءاً من شخصيتك بال أي تكلف.

سابعاً :أما رأي الناس واهتمامك الكبري فيه !..فالوسطية هنا مطلب ضروري ..والتطرف فيه مرفوض
سواء بطلبه واالهتمام فيه بشكل كبري تذوب فيه شخصية اإلنسان ورأيه اخلاص يف أموره اخلاصة!!..

أو بتجاهله إىل احلد الذي ينسى معه اإلنسان نفسه ويتعامل بفردية مطلقة وكأنه ال أحد معه على
هذا الكون!!! فكال األمرين خاطئ!!!..

مث إن األمور تتفاوت فيما بينها من انحية الوضوح واألثر والنوع والعالقة ابلناس ..وكل ذلك يؤثر يف

تقييمنا هلا ولرأي الناس حوهلا!!..
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اثمناً :صدقين  -أخي الكرمي  -أنت متلك الكثري من اإلجيابيات وعوامل النجاح الذايت

واالجتماعي ..فال تتعامل مع نفسك هبذا " الشكل " وتتحدث عنها هبذه " اللغة "!! وكل ما عليك

هو أن تكون إجيابياً  -كما أسلفت -مع نفسك أوالً ..ألن " األفكار اإلجيابية" تستدعي مواقف

إجيابية ..حسب " قانون التداعي النفسي" مث تكون إجيابياً مع من حولك ..تشاركهم يف أحاديثهم

ومناسباهتم ..وال تفكر كثرياً ابألثر أو االنطباع الذي ترتكه لديهم عندما تقابلهم ..أو بعد ما

تغادرهم ..بل تتعامل معهم بوضوح وتقدير ..وال تنشغل كثرياً مبا تعنيه نظراهتم لك ..أو مشاعرهم

جتاهك ..وثق أنك لن تستطيع أن ترضي كل الناس ..إال بشرط واحد ..وهو أن تتحول إال إنسان

متلون متذبذب ال موقف لك وال مبدأ ..وابلتايل ستخسر نفسك ..وستخسر خبسارهتا اجلميع!!..
فكن واثقاً من ذلك ..واخرج اي عزيزي من دائرتك اخلاصة إىل دوائر اآلخرين ..وال تفكر كثرياً
بذاتك ..فأنت متلك الكثري مما ميلكه غريك بل رمبا تفوقهم يف أمور ..ويفوقونك يف أمور ..والفرق
بينكما أنك حتاملت على نفسك وتعاملت معها حبساسية كبرية أما اآلخر فتعامل يف نفسه إبجيابية

وثقة!!..

اتسعاً :أنت قادر على أن تبدأ منذ اآلن ..وتتخذ القرار وتعامل الناس حبسب أقدارهم وفئاهتم من

أصدقاء وزمالء ومعارف ..كل حبسب قدره ومكانته ..دون أن يسعدك التبسم أو يقنطك التجهم..

فأنت الذي ميلك زمام نفسك ..وأنت أدرى بصحبك ..وأقدر على التعامل مع كل منهم مبا

يستحق.

عاشراً :قبل هذا وبعده ..صدق االلتجاء إىل هللا ..وطلب العون منه والتوفيق ..والقرب منه والتذلل
إليه ..والثقة فيه ستنعكس عليك ثقة يف نفسك ويقيناً واطمئناانً بقدرتك على التعامل مع احلياة
والناس كما تتمىن ..وفقك هللا وأعانك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أحب املبادرة ..أكره النقد!!..
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس
التاريخ 1422/11/15

السؤال

احلمد هلل تعاىل أن هيأ للشباب هذا الربانمج االستشاري الستيعاب مشكالهتم وحماولة الوصول

للحلول العملية ..أخي الكرمي إن املشكلة اليت أود طرحها هي مشكلة نفسية ،يف احلقيقة أجد أنين

أنزعج جداً من توجيه النقد من اآلخرين أو عند شعوري ابالستنقاص منهم وإن كان على سبيل املزاح
وأخشى القيام أبي جتربة معرضة للفشل أمام اآلخرين خشية النظرة الشامتة مع أنين أقدر النصيحة

اليت يف القالب املقبول ولو نوعاً ما ،وأحاول ذلك جتنباً للوقوع يف الكرب ،وأحب اإلقدام واملبادرة يف
أكثر جوانب احلياة مع أنين ال أقدم على عمل إال بعد التصور ولو املبدئي عنه وكثرياً من وراء
اآلخرين ،وأمتىن أن أصل إىل استقرار نفسي حبيث ال ميكن لآلخرين أن خيرجوين عنه بنظراهتم

وكلماهتم اليت حتمل العتاب والتأنيب خاصة من االخوة الذين يهمين نظرهتم من املربّي املقربّي ،وأان
أمحل بّي جنيب طموحاً كبرياً يف الدعوة وتطوير الذات وأرسم أهدافاً أستطيع حتقيقها أبفضل الوسائل
إال أن من العوائق اليت استمرت معي هي هذه املشكلة مع أهنا ختفت كثرياً إال أن هلا ظهوراً يف بعض
املواقف ..أرجو مساعديت ابحلل الذي يظهر لكم جزاكم هللا أحسن ما تعملون؟

اجلواب

بناء على ما ذكرت من معلومات ومقدمات عن
أخي العزيز صاحب املشكلة ابختصار نقول لك ً
املشكلة فهذا ما يعرف ابالضطراب العصايب ،ومنط من هزمية الذات مع وجود قدر حمدود من

الفاعلية .ومشكلتك تتسم أبهنا صراع اإلقدام وااإلحجام وهو صراع يكون له هدف  -أو موضوع
الرغبة فيه هلا قيمة موجبة وسالبة معاً لديك  -والوصول ألهدافك له فوائد  -لكنه يرتبط خبسائر
ختاف منها فأنت تقول أنك حّي تقدم على عمل ما  -فإنك تقوم بعمل تصور مبدئي له  -فهذا

شيء طيب وهو ما يفعله األسوايء  -إال أنك ترتدد وختاف من القيام ابلعمل خوفاً من مشاتة اآلخرين

 أو توجيه نظرات من اللوم ملن يعنيك أمرهم من املربّي واألقارب إليك  -فحرصاً منك على أنتتفادى السخرية أو الضحك أو اللوم فإنك حتجم بعد أن أقدمت على العمل وقمت بعمله وهذه

هي اخلسارة اليت ختشاها وذكرهتا لك من قبل  -فخوفك من الفشل هو أحد أسباب اإلحجام عن

القيام بعمل ما  -وذكرت لنا أيها األخ العزيز أنك حتب اإلقدام واملبادرة يف أكثر جوانب احلياة إال
أنك ال تستطيع اإلقدام رغم أنك تعمل تصور مبدئي ،وهو ما يتفق مع تشخيص مشكلتك واليت قد
نوهنا لك هبا يف مقدمة االستشارة  -وعلى العموم أيها األخ العزيز هذه املشكلة بسيطة يسرية هلا

حلول عديدة ال تضخمها عند قراءتك إهنا اضطراب عصايب  -فكثري من الناس يعانون من

االضطراابت العصابية ولكي تتغلب على هذه املشكلة وما تعيشه من آالم نتيجة ما حيدث لك

فعليك أن تتبع اخلطوات البسيطة اآلتية وعلى هللا قصد السبيل:

· كن على وعي أبن جذور الرتدد واإلحجام تؤدي إىل االضطراب ابلذات على املدى الطويل.
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· عند قيامك أو مبعىن آخر إذا أردت أن تقوم بعمل ما  -كن على ثقة بذاتك وال تقلل من شأنك
واحصل على بعض احلقائق املهمة عن هذا العمل وال حتاول أن جتمع كثري من املعلومات ألن
املعلومات الكثرية جداً تؤدي لإلحجام خشية الفشل.

· حتمل مسئوليتك كرائد ألنك يف النهاية تتقبلها على أية حال  -إذن ملاذا هترب منها أو تدور يف
دوائر مغلقة  -إن األمر اي عزيزي يتطلب الشجاعة وعليك أن تتقبل بعض األثقال اليت تضعها احلياة

على أكتافك وعلى أي حال طاملا جتمعت لديك الشجاعة على أن تتصرف وتقوم ابلعمل بال أحجام
ستشعر إنك أفضل.
· ونقول لك إن مجيع القرارات مهما كانت ميكن إلغاؤها متاماً إال القليل منها وإنك لست مضطر أن
تعيش كل حياتك مع قرار خاطئ .نعم هناك مثن ال بد أن تدفعه الختاذ قرار خاطئ ،ولكن ماذا

ميكنك أن تفعل غري ذلك.

األخر العزيز عليك أن تستمر وتفعل كل ما يف وسعك ،وكما يقول أحد علماء النفس " افعل ما من

وسعك مث حاول أن تتلمس طريقك خارجاً ،كلنا نفعل ذلك ".

وأخرياً ُُ اي عزيزي صاحب املشكلة نقول لك حتقق أن املخاوف اليت تربط بينها وبّي النجاح هي من
معظم احلاالت هي ختيالت غري واقعية .وللعلم فإن من النجاح ما تكسبه يكون أكثر بكثري مما

ختسره.

إن اخلوف من النجاح يقع يف فئة ما يسمى أحياانً اخلوف من اخلوف أو اخلوف من ال شيء على

اإلطالق ،وعلى كل حال ندعو هللا لك ابلتوفيق ..سائلينه سبحانه أن نكون قد وفقنا إلجياد حل

ملشكلتك إنه نعم املوىل ونعم النصري،،
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ثقيت بنفسي مهزوزة!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1422/10/17
السؤال

أقدر لكم جهودكم وأمتىن لكم مزيداً من النجاح أريد أن أعرف كيف أكون شخصية واثقة من
نفسها ،وما هي اخلطوات ألكون كذلك؟

اجلواب

أخيت الكرمية ،أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .أما عن

استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :لقد اختصرت السؤال كثرياً؛ وال أدري كيف حكمت على نفسك أبنك "غري واثقة " من
نفسك..؟! وما هي األعراض اليت حكمت على ضوئها..؟!!

مبعىن هل أنت مرتددة يف قراراتك؟ وهل أنت غري قادرة على املبادرة يف احلديث أو إقامة العالقات

االجتماعية مثالً..؟ أو أنك خجولة ..أو غري ذلك من املواقف اليت تشعرين حياهلا بعدم الرضا وعدم
القناعة وتردينها يف النهاية إىل عدم الثقة يف النفس!!..

اثنياً :مل تذكري أي شيء عن ظروفك األسرية وعالقاتك االجتماعية حملاولة الربط بينها وبّي األعراض
السابقة ،مث حماولة استنباط األسباب وكيفية جتاوزها والتغلب عليها.

اثلثاً :خيلط كثري من الناس يف مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم ،ويتسرعون يف إصدار األحكام

اجلائرة  -رمبا  -على أنفسهم أو على غريهم ..بتهم " التعقيد" و"االضطراب " و"الفشل " و"انعدام
الثقة " و"عدم االتزان " و" ضعف الشخصية " وغري ذلك من الكلمات الكبرية والعميقة ..دون أي

إدراك ملعناها احلقيقي وأعراضها ،ومىت حنكم بوجودها من عدمه!!..

رابعاً :النفس البشرية عامل واسع مير بفصول كثرية وظروف متغرية ومشاعر متقلبة بّي الرضا الكامل
عن النفس يف بعض املواقف والسخط الكامل يف مواقف أخرى !!..وهذا شيء طبيعي جيب أال

نعطيه أكثر من حجمه ،ونتهم أنفسنا أبننا مهزوزون وغري واثقّي من أنفسنا؛ فقليل من الرتدد أو
اخلجل أو انعدام املبادرة ال يعين انعدام الثقة بقدر ما يرتبط بظروف أخرى ،وقد يكون مطلوابً
ومرغوابً يف وقته ،واالندفاع واملبادرة يف بعض املواقف قد تكون سلبية وقد يصنف صاحبها على أنه
متهور ال يعقل وال حيسب حساب األمور !!..وهكذا تتغري األحكام واملواقف بتغري الظروف

واألشخاص واألحداث.

خامساً :أما كيف تكتسيب الثقة إمجاالً وتنميها ،فال شك أن للعوامل الرتبوية والتنشئة األوىل يف
حياتنا أثراً كبرياً يف ذلك !!..إال أننا نستطيع  -بتوفيق هللا -اكتساب الثقة وتنميتها يف أعماقنا

بشكل كبري قد نستصعبه يف البداية إال أننا مع الوقت سنبنيها لبنة لبنة مستمدين من هللا العون

والتوفيق ،وإليك بعض االقرتاحات:

أ-ال بد أن تبدأ اخلطوة األوىل يف عقلك وفكرك حبيث تتخذي القرار على مواجهة هذا اإلحساس
الداخلي ابلنقص وحتطيمه وإزالة ركامه ومن مث بناء صرح الثقة يف نفسك شاخماً ال هتزه الرايح،

وعندما تدامهك  -أحياانً -بعض األفكار السلبية حول ذاتك فأوقفيها مباشرة ،وأزيليها من خميلتك

بتااتً ،وال تسمحي هلا ابلبقاء يف أعماقك إطالقاً!!..
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ب-أتكدي أنك متلكّي كل مقومات الثقة ،وأنك لست أقل من اآلخرين أبي حال ،وما تشعرين
بفقده حسياً أو معنوايً وترينه عند غريك فإنه ابملقابل يوجد لديك ما ال يوجد لدى غريك ..وهكذا
فالكمال هلل وحده.

جـ-ازرعي بذرة الثقة ابهلل أوالً مث بنفسك ،وابدئي مبواجهة النفس مباشرة ..واسأليها :ماذا ينقصين
ألصبح واثقة من نفسي؟! (يلزم أن يكون ذلك كتابة) مث ابدئي بسرد األشياء اليت تعتقدين أهنا

تنقصك واحداً واحداً .مث اسأليها :وكيف أكتسب تلك األشياء..؟! وأجييب بشكل موضوعي،

وستكتشفّي أن أغلب هذه األمور مكتسب ،وميكن تنميته ،والبعض اآلخر ال حيلة لنا فيه ،ولكنه

جزء من الصورة فنستطيع أن نعوضه ابلرتكيز على األمور األخرى املكتسبة ..وهكذا شيئاً فشيئاَ ًُ
ومع الوقت والتدرج والتدريب البسيط جتدين نفسك وقد قطعت شوطاً كبرياً يف بناء صرح الثقة.
د-ال أبس من اكتساب صداقات جديدة وتنميتها ،فلألصدقاء أثر كبري يف بناء شخصياتنا سلباً أو
إجياابً .فإذا كان من صديقاتك من هي متسلطة مثالً وحتاول التقليل من قيمة احمليطّي هبا بشكل أو

آبخر فاألوىل تركها واالبتعاد عنها وبناء صداقات جديدة مبنية على االحرتام املتبادل ،وتبادل اآلراء
حبيادية وموضوعية .فهذا مما ينمي لديك الثقة ويقوي إحساسك بذاتك.

هـ-أديري بعض احلوارات ،وكوين صاحبة مبادرة يف بعض املواقف  -ولو بشكل متدرج يف البداية -
وال تعتقدي أن أي عمل تقومّي به يلزمه إرضاء كل الناس ،فالناس مشارب ،ولست ملزمة بتقدمي
تربير أو تفسري لكل قرار تتخذينه أو خطوة ختطينها إال لوالديك أو لوليك.

واتكلي على هللا ،وأحسين الظن به ،واستعيين حبوله وقوته ،واسأليه التوفيق والسداد والقوة؛ فاهلل

قريب جميب.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري خطاك.

()417/20

مشكليت الكربى ..الرتدد!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابلنفس

التاريخ 1422/9/27
السؤال

هناك مشكلة كبرية تؤرقين كثريا وتفسد علي الكثري من الفرص بل وجتعلين غالبا يف مواقف صعبة مما

كثريا ما اضطررت إللغاء براجمي أو قرارايت نتيجة لذلك !!..هذه
اثر على عالقايت بل وثقيت نفسي و ً
املشكلة هي الرتدد الكبري عند حماولة اختاذ أي قرار حىت ولو كان قر ًارا بسيطا ال يرتتب عليه أي

خريا)
شيء!!..؟ فماذا افعل وكيف أتغلب على ذلك؟؟ (أريد حلوال عملية ..جزاكم هللا ً
اجلواب

أخي الكرمي ..اشكر لك ثقتك ،واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .وأما عن

استشارتك فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :ال شك أن الرتدد هو السبب احلقيقي خلف الكثري من حاالت الفشل اليت تواجه اإلنسان يف
حياته ..ألن الرتدد يعين عدم الثقة يف النفس وعدم القطع يف الرأي وضياع الفرص املتاحة وتوايل

حاالت الفشل ومن مث اإلحباط!!  ...أخل .وهذه أمور تنعكس بدورها على حياة اإلنسان بطريقة أو

أبخرى ..فتنتج شخصية مشوشة ،مضطربة ،غري واضحة املعامل!!..

اثنياً :إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

فإن فساد الرأي ..أن ترتدداهذه هي احلقيقة ،فإذا كان االستعجال يف القرارات أحياانً مذموم فإن

الرتدد فيها غالباً مدمر!! ولذلك فعندما تكون أمام موقف يستوجب منك اختاذ قرار ما ..فضع حداً
زمنياً الختاذ قرار حيال هذا املوقف يعتمد على نوعية املوقف والوقت املتاح أمامك وابلتايل التزم هبذا
املوعد ،واختذ القرار ،بعد أن توازن أمورك بطريقة مناسبة ،وتضع أسوأ االحتماالت ،وهتيئ نفسك

لقبوهلا أو مواجهتها !!..مث تتفاءل وتتكل على هللا وتستعّي به.

اثلثاً :أعتقد أنك تتفق معي  -أخي الكرمي  -إن كثرياً من قراراتنا احلياتية هي من البساطة..

حبيثِ إهنا ال حتتاج إىل كل هذا الرتدد الذي حيبط البعض ..فالقيام برحلة مثالً ..أو زايرة ..أو شراء
سلعة معينة تظل يف أسواء احلاالت أمورا ال يرتتب على أدائها ..تبعات مستقبلية قد تؤثر يف حياة

املرء أو مستقبله ،وابلتايل فالقرار فيها ال حيتاج إىل الكثري من الرتدد واالستشارات املتعددة.
رابعاً :هناك توجيه شرعي يف هذا األمر وهو االستخارة الشرعية ،خاصة قبل اختاذ بعض القرارات

املصريية اليت تتعلق حبياة اإلنسان أو مستقبله ..وال تنس االستشارة ..فما خاب من استخار وال ندم

من استشار ..وإذا فعل اإلنسان األسباب الشرعية املأمور هبا ..فليتكل على هللا[ ..ومن يتكل على
هللا فهو حسبه] .

()418/20

خامساً :عود نفسك على اختاذ القرارات ،وعدم الرتدد هبا وابدأ يف األشياء البسيطة جداً ..كقرار

الذهاب أو اإلايب ..الدخول أو اخلروج وتدرج فيها شيئاً فشيئاً ،وستجد نفسك مع الوقت وقد

قطعت مرحلة مهمة جداً يف بناء مزية اختاذ القرارات لديك ..وأصبحت أمراً عادايً يف الكثري من
شئون حياتك اخلاصة .انتقل منها إىل التدريب على اختاذ القرارات املتعلقة ببعض احمليطّي بك،

واملعول عليك اختاذ قرار بشأهنا ..وهكذا رويداً ..رويداً ..يتالشى هذا الرتدد غري مربر إطالقاً،
والنابع أصالً من أعماقنا ،ومن خوفنا من الفشل!!

سادساً :غالباً ال أييت الرتدد إال بسبب اخلوف من الفشل -كما أسلفت  -أو اإلخفاق ..ولذلك

فلكي تتجاوز هذه املشكلة فضع فرضية الفشل يف آخر القائمة وهيئ نفسك أبن الفشل واإلخفاق

ال يعنيان هناية العامل ..بل مها زايدة لرصيد اخلرية الرتاكمية يف الشخصية ..وابلتايل النهوض والبدء من
جديد بشكل آخر وطريقة جديدة !!..هنا قد تفاجأ أبن مواطن النجاح لديك قد فاقت كثريا مواطن

اإلخفاق ..وابلتايل ملكت مزية القرار ،ومزية النجاح.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.

()419/20

وأان يف هذه احلالة  ...ال أثق أبصدقائي
اجمليب عبد هللا بن فهد السلوم
مدرس بثانوية امللك سعود

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين

التاريخ 1424-6-15
السؤال

بعد السالم والتحية ،أتقدم بسؤال اآليت:
يف بعض األحيان يضيق صدري ،وأان يف هذه احلالة أخاف من وسوسة الشيطان فأجته إىل قراءة
القرآن والصالة والتسبيح واالستغفار ،وأان يف هذه احلالة أصبح ال أثق أبي شخص وخاصة

أصدقائي ،حيث إين أصبح ال أحسن التصرف فأخاف أن أصيبهم بسوء ،فأرجو منكم أن توجهوين

ألجد حالً ملشكليت؟ ألن من صفات اإلنسان املسلم حسن التصرف إىل األصدقاء ،وشكرا.

اجلواب

األخ الكرمي..

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:

تذكر يف رسالتك أنه يضيق صدرك أحياانً فتخاف من وساوس الشيطان مث تتجه إىل قراءة القرآن
والتسبيح ،وتصبح ال تثق أبحد فال حتسن التصرف فتخاف أن تصيب أصدقاءك بسوء.

أوالً :اي أخي الكرمي إذا ضاق صدرك فال ختف وال حتزن من وساوس الشيطان ،وإن الشيطان إذا

خفت منه فإنه يتسلط عليك ابلوساوس وضيق الصدر ،لكن عليك ابالستعاذة منه وصرف الفكر

إىل ما ينفعك يف دنياك وأخراك بقراءة القرآن والدعاء واالستغفار وبذل اخلري للناس.

اثنياً :أخي الكرمي ..تقول إنك تصبح ال تثق أبحد فهذا خطأ كبري ،ألن الذي ال يثق أبحد تكثر

أوهامه وخماوفه ،مث إن الناس قد يبتعدون عنه ألنه يسيء الظن فيهم ،ال اي أخي اقرتب من أصدقائك

الصادقّي الطيبّي ،وابدهلم املشاكل واستعن ابهلل مث هبم ،وكن على ثقة واحرتام منهم ،وال جتعل
للشيطان عليك سبيالً وال لألحزان فتثقل عليك احلياة ،ولكن اطمئن وتفاءل فإن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -حيب الفأل ،وأحسن الظن إبخوانك وتعود على املرح املباح فإنه به إمجام القلب

وشرح الصدر والبعد عما حيزن ،وإليك هذا احلديث فاحفظه قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-
يف
"ما أصاب عبداً هم وال حزن فقال :اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك انصييت بيدك ماض ِ ه
حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته

أحداً من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ونور صدري

وجالء حزين وذهاب مهي وغمي إالّ أبدله هللا بعد اهلم فرجاً وبعد الغم فرحاً" رواه البخاري أو كما
قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-

أسأل هللا لك شرح الصدر وقرة العّي واحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة ومجيع املسلمّي.

()420/20
ف ْق ِد الثقة يف الرجال ،ورفض اخلُطّاب
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب

وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات اجتماعية  /العالقات الزوجية /قبل الزواج /اختيار

الزوج أو الزوجة

التاريخ 1425/3/14هـ

السؤال

أشعر ابليأس واإلحباط؛ حيث أنين تعرضت لتجربيت خطوبة فاشلتّي ،األوىل لشخص خمادع عدمي
املروءة ،والثانية لشخص على قدر من االحرتام والتدين ،ولكن كنت قد فقدت الثقة يف الرجال

مجيعاً ،فلذلك مل أستطع التوافق معه ،ماذا أفعل كي أثق يف الرجال مرة أخرى؟ وكيف أتغلب على
احلالة اليت تصيبين كلما تقدم خلطبيت أي شخص أشعر مبغالبة البكاء وأشعر مبرارة الفشل.

اجلواب

أخيت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا .أما بعد:
فإين استمعت إىل شكواك ..وهي متكررة لدى عدد من الفتيات بسبب فشو ظاهرة (اخلطوبة) واليت

تعين فرتة يقضيها الشاب مع فتاة خيطبها فيخلو هبا دون مساس ،ويذهب وأييت معها ابسم التعرف
على نفسيتها ،متثل مرحلة من الزواج كما يزعمون أو هي مقدمة له.

وهي يف الواقع بدعة منكرة ،وحمرمة شرعا؛ ذلك ألن الذي حيل االختالء ابملرأة هو عقد الزواج
فقط ،وليس دبلة يف اليد أو عقد على الصدر.
أيتها الفتاة الكرمية ..إن الرضا مبثل هذه املنكرات هو الذي شجع أهل السوء أن يلعبوا أبعراض

املسلمّي ،وخيدعوهم ،وكما مسعت بعضهم فإهنم يعدوهنا فرتة لعب وهلو وتسلية ومتضية للوقت فقط.
ولكن لتعلمي علم اليقّي أبن الرجال ليسوا سواء ،وإمنا فيهم الكرمي الشهم ،وفيهم الطيب القلب،

وفيهم عظيم اخلصال ،وفيهم األمّي املتحبب إىل زوجته ،وليسوا كلهم على شاكلة من رأيت ،فإذا

تقدم إليك من خيطبك فال تلتفيت إىل تسويل الشيطان؛ ألنه يتمىن أال يقع زواج بّي مسلمّي ،وإذا
وقع سعى ليفسد بينهما حىت يفرتقا ،نعوذ ابهلل منه ومن أوليائه.

أخييت ..إن احلياة كلها مبنية على اخلري والشر ،والنور والظلمة ،ورؤية الشيء من جانب واحد خطأ

جسيم ،ولك أن تعريف أبن الناجحّي هم الذين ال يعرفون شيئا امسه الفشل ،بل يعدون ما ميرون به
جمرد جتربة مير هبا غريهم فيفشل ،وميرون هبا هم فيتزودون منها معرفة ابحلياة.

إنك إذا تزوجت بشاب آخر صاحب دين وخلق ،فإنك ستنسّي هذا الشاب املخادع متاما ،وسوف
تستمتعّي أكثر ألنك جربت املر فيزداد احللو يف لسانك حالة وطعما .وفقك هللا وسدد خطاك.

()421/20

أساؤوا الظن يب

اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين

التاريخ 1425/6/10هـ
السؤال

اي شيخ :أان طالب يف احللقة ،ويل صديق عمره  13سنة ،وهو وسيم املظهر ،وإين وهللا اي شيخ مل
أصحبه ويف قليب شيء ،فأان قد رابين الوالد تربية صاحلة وهلل احلمد ،-لكن بعض الشباب أساء الظن

يب ،واهتمين مبا مل أكن أعرفه من الكلمات السوقية ،فماذا أفعل؟ جزاك هللا خرياً.
اجلواب
أخي الكرمي :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع "اإلسالم اليوم" ،سائالً هللا -تعاىل -أن يدوم تواصلك ،وأن
يثبتنا وإايك على الطاعة ،ويكفينا وإايك شر أنفسنا والشيطان ،وأن يقيك الفنت ،ويهدينا وإايك إىل

الصراط املستقيم.

أخي :مما ال شك فيه أن كثرياً من الناس وقع مبثل هذا املرض ،أال وهو سوء الظن وتقدميه على

حسنه ،فقد يكون ذلك انجتاً من عدة عوامل أثرت على الشخص ،ومن أمهها احلسد ،وتنامي ذلك

يف بيئة تساعد على نشوئه ،ابإلضافة إىل ضعف الوازع الديين.

وملواجهة مشكلتك  -أخي الكرمي -إليك عدداً من التوجيهات ،اليت أسأل هللا الكرمي أن تكون عوانً
لك:
 -1أنصحك  -حفظك هللا -ابلتقليل قدر اإلمكان من لقاءات صديقك؛ ألنه كما وصفته

ابلوسامة ،مما يدل على أن مظهره قد أثر عليك نوعاً ما ،ولذلك طليب منك التقليل من لقاءاته؛ ألن
الشيطان حريص جداً مما قد يوقعك يف احملظور من حب مث عشق ،وهكذا ،خاصة وأنت يف عمر

يتطلب منك احلذر كثرياً -حفظك هللا -فالشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم.
" -2رحم هللا امرأً ه
كف الغيبة عن نفسه" ،عبارة اجعلها مناراً لك يف عالقاتك مع اآلخرين.

 -3ال تلتفت ملا يثار حولك؛ ألن ذلك قد يشغلك عن حفظ القرآن الكرمي ،وطلب العلم ،وابتعد
عما يثري يف نفوس اآلخرين ،الشك والريبة يف مواقف قد حتدث لك مع أصدقائك؛ ألن النفس

البشرية كثرياً ما يصيبها ما قد يعلق فيها من ذلك ،فالرسول  -صلى هللا عليه وسلم -وهو أشرف
اخللق قد أزال ما قد يعلق يف نفوس صحابته  -رضي هللا عنهم -حينما قال ... " :على ِرسلِ ُكما إهنا
صفية" رواه البخاري ( )3281ومسلم (. )2175

 -4اجعل لقاءاتك مع صديقك ومع أصدقائك اآلخرين ال تتغري ،وال تكثر حبسب صغره وحسنه،
لئال تقع يف شبهات وظن من اآلخرين.
وفقك هللا وسدد خطاك ،وحفظك هللا من شر الشيطان وشركه ،إنه جواد كرمي.

()422/20

أشك يف أسريت
اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين

التاريخ 1425/6/11هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :كيف يتخلص اإلنسان من مرض الشك املدمر لألسرة؟.

اجلواب

بعيداً عن التعريفات املرتبطة ابجتاهات معينة ،ويف ضوء املفهوم العاملي ،فإن األسرة هي الوحدة

االجتماعية األوىل اليت هتدف إىل احملافظة على النوع اإلنساين ،وتقوم على املقتضيات اليت يرتضيها

الفعل اجلماعي ،والقواعد اليت تقررها اجملتمعات املختلفة.

وتقدم الدراسات احلديثة يف اجملاالت الرتبوية ،والنفسية ،واالجتماعية املزيد من األدلة العلمية اليت

تدعم أمهية دور األسرة بوصفه من أهم العوامل اليت حتدد مستوى فاعلية الفرد يف احلياة ،وتبّي
البحوث أيضاً أن أصدق متغري للتنبؤ ابلنمو املستقبلي ألي طفل هو طبيعة عالقاته مع والديه؛

ولذلك يتم التأكيد دائماً على أنه ليس من احلكمة يف شيء أن تتخذ األسرة موقفاً سلبياً من عملية
تنشئة طفلها ،فتكتفي مبراقبة ما يتم تقدميه له من خدمات تربوية وغريه ،فاألبناء امتداد لآلابء،

وقدراهتم ،واجتاهاهتم تعكس أتثريات آابئهم عليهم ،وقد بينت العديد من الدراسات املسحية

واالرتباطية مبا ال يدع جماالً للشك أن مستوى تكيف األفراد ومنوهم وحتصيلهم يتأثر بعوامل خمتلفة،
ومنها العوامل األسرية ،وخباصة منها :املستوى االقتصادي -األسري ،وأمناط التنشئة ،واجتاهات

اآلابء وقيمهم ،والسمات الشخصية لآلابء ،والعالقة الزوجية ،واالستقرار والرتابط األسري ،وحجم
األسرة (عدد أفرادها)  ،ودخل األسرة ،واخللفية الثقافية لألسرة ،واألسرة ليست مركز التأثري

الرئيسي على منو الطفل فحسب ،ولكنها أيضاً حلقة الوصل بّي الطفل والعامل اخلارجي ،وعلى الرغم

من أن معىن األسرة قد تغري متاماً يف بعض اجملتمعات ،فإن كل اجملتمعات البشرية تدرك وتدعم هيمنة
األسرة على صعيد تنشئة الطفل ومحايته ،واألسرة تشكل الثقافة وتتشكل بفعلها ،فالثقافة ال تقوم

بتعريف األسرة ،وبتحديد أمناط تفاعالهتا فقط ،ولكنها أيضاً تقرر اخلطوط العريضة ألساليب الرعاية

الوالدية ،واألمناط السلوكية ،والتقاليد والقيم ،واللغة ،وحجم األسرة ،وطرق قيامها بوظائفها ،ودورها

يف اجملتمع الكبري.

إن األسرة صاحبة الدور األول واألهم يف تشكيل شخصية الفرد وسلوكه وكفايته ،فالبيئة األسرية

تؤثر يف حتديد مالمح النمو اللغوي لألبناء.

ومن هذا املنطلق  -أخي الكرمي -لعلك تدرك معي الدور الكبري الذي يلعبه االستقرار والرضا
األسري على صحة الفرد وأسلوبه يف احلياة ,ومدى متتعه هبا من عدمه ،وأسباب الشك أو الرضا

األسري بشكل عام كثرية ،قد نعرضها عليك؛ لعلك حتدد أي األسباب قد يكون متوافراً لديك ،إذ
إن املعلومات عن اترخيك االجتماعي التطوري ال تعيننا يف حتديد أسباب مشكلتك على وجه
اخلصوص ،فمن أسباب الشك يف األسرة سواء كوحدة واحدة أو يف إحدى األسر ما يلي:

 -1الفراغ الروحي وضعف الوازع الديين:
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حيث إن اإلنسان البعيد عن هللا وعن قيامه أبداء واجباته الدينية تكون حياته كئيبة أو ضنكا ،كما
وردت يف القرآن الكرمي ،خاصة يف سن الشباب الذي يتميز ابزدايد أوقات الفراغ ،فتخيل إنسان ال
يؤدي الصالة على الوجه املطلوب ،أو يتأخر ويتكاسل هبا ،وهي عمود الدين ،أو يكون عاقاً
لوالديه ،كيف هي نفسيته؟! هل جتده مطمئناً؟ هل يكون هادئ الطبع؟ اإلجابة ابلتأكيد ال ،حىت لو

تظاهر بغري ذلك ،لذلك فالدراسات أشارت أن هناك عالقة وثيقة بّي درجة التدين واملرض النفسي،

أو بّي التدين واالحنراف بشكل عام.
 -2البيئة احمليطة:

ال شك أن للبيئة دوراً رئيساً يف إكساب الفرد القيم اإلجيابية أو السلبية ،وكلما كانت البيئة احمليطة -
وخباصة املسؤولة عن التنشئة االجتماعية -متزنة ،كلما كان اإلنسان أقرب للصحة النفسية السليمة،

فانظر  -أخي الكرمي -يف صداقاتك وعالقاتك اخلاصة ،هل تصادق أصدقاء السوء؟ هل تقيم
عالقات حمرمة؟ هل ترتكب الكبائر؟ لتعرف أن أتثريهم يف اهلم والغم كثري.
 -3التعاطي للمسكرات أو املخدرات:
فقد أشارت الدراسات إىل أن اإلدمان يؤدي إىل املرض النفسي أو العقلي؛ فكثري من حاالت

اإلدمان حتولت إىل حاالت ذهنية أتتيها اهللوسات واخلياالت بكثرة ،ومنها الشك يف أفراد األسرة،

فهناك حاالت من جراء التعاطي تبدأ تشك يف الزوجة أو األخوات ،أو األم أحياانً ،وهذا قد يدفعه
الرتكاب اجلرمية حبقهن أو االنتحار ،وخباصة احلبوب املنشطة ،أو ما يسمى بـ (الكبتاكون) أو

(الربشام)  ،فهي حتمل مواد كيماوية متلفة للخالاي ،تؤثر على مستوى ومنط االتزان النفسي والعقلي
للفرد.

 -4املرض النفسي:
فقد تكون  -أخي -مصاابً مبرض الشك الذي يعد مرضاً نفسياً كغريه من األمراض النفسية الشائعة،

كالقلق والرهاب االجتماعي والوسواس القهري أبنواعه وغريه ،مما يستوجب عرض حاالتك على

خمتص يف الطب النفسي ،أو اإلرشاد النفسي لصياغة عالج مناسب لك ،أو برانمج جلسات نفسية.

 -5األسرة:

قد تسهم األسرة يف زايدة الشك لدى أحد أفرادها ،خاصة يف اجملتمعات احملافظة ،وخباصة فيما يتعلق
بسلوك اإلانث ،خاصة إذا كان الشاب هو نفسه واقع يف عالقات حمرمة أو ميارسها ،أو هي شائعة

يف مجاعته وأصدقائه؛ لذلك جتد الصورة لديه عامة ،حبيث قد يرى يف النساء االحنراف حىت يف حمارمه

هو.

لذلك  -أخي الكرمي -عليك مبا يلي:

 -1التقرب إىل هللا  -عز وجل ،-وأداء الواجبات الدينية ،والتمتع أبدائها؛ خشية من هللا  -عز

وجل ،-وطمعاً يف خمافته.

 -2البعد عن العالقات احملرمة وأصدقاء السوء.

 -3التأكد من عدم وصولك ملرحلة اإلدمان إذا كنت من املتعاطّي ألي نوع من املسكرات
واملخدرات ،بعرض نفسك على متخصص يف اإلدمان أو قياس القدرة االنفعالية والنفسية.

 -4التأكد من عدم وجود الشك كمرض نفسي لديك ،بعرض نفسك على استشاري أو طبيب
نفسي.

أسأل هللا أن حيفظ شباب املسلمّي ،وأن يردهم رداً مجيالً ،وأن يعز هبم دينه ،ويعلي شأن أمة
اإلسالم ،وصلى هللا على نبينا حممد.
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أخيت خانتين ،وفقدت ثقيت ابآلخرين
اجمليب فهد بن حممد بن إبراهيم اليابس

مستشار أسري مبشروع ابن ابز ابلرايض
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين
التاريخ 1425/08/05هـ

السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم

السالم عليكم.

أريد أن أستشريكم يف موضوع يعذبين ،أحس أبنين سأنفجر إذا مل أحتدث مع شخص يساعدين ،أخاف
أن أحكي إلحدى صديقايت ،ومن مث أندم؛ أان فتاة عاملة ويل أخت أصغر مين ،والدي طيب جداً
ومكافح ،يتعب طوال اليوم لريحينا من مهوم الدنيا ،والديت طيبة جداً ،وذات قلب أبيض ،وعلى

نياهتا ،املشكلة هي أخيت ،فقد دمرت حيايت وثقيت ابلناس ،أصبحت أكره كل شيء وال أثق أبحد،

كنت خمطوبة ألحد الزمالء يف العمل ،اعتقدته طيباً وعلى خلق وحيبين ،ولكن الصدمة كانت كربى،

مل أحتملها ،أصبت ابهنيار ودخلت املستشفى ملدة أسبوعيّي ،وبعدها استقلت من العمل ،ووجدت
عمالً آخر ،ولكن ال أستطيع نسيان ما حدث ،ففي أحد األايم أحسست بتعب يف العمل،

واستأذنت حىت أعود للمنزل وأراتح ،عندما دخلت مل يكن يوجد أحد ،أيب يف العمل وأمي عند

أختها ،فدخلت إىل الغرفة ،ومتنيت أنين مت يف تلك اللحظة ،فقد وجدت أخيت مع خطييب يف
أحسا يب ،فقام وخرج من املنزل ،مل أعرف ماذا
سريري ،مل أصدق ما رأيت ،جتمدت مكاين حىت ّ
أفعل ،أخذت أضرب أخيت وسحبتها من شعرها وذهبت هبا للطبيبة ،وأتكدت من أهنا ما زالت

عذراء ،خفت عليها وهي مل هتتم ملشاعري ،وعندما اطمأنيت مل أحس بنفسي إال وأان يف املستشفى،
ال أحد يعلم مبا حدث ،الكل يعتقدون أن سبب االهنيار أنين تركت خطييب ،ال أحد يعلم بشيء،

لكين منذ ذلك اليوم مل أحتدث مع أخيت ،واهتزت ثقيت ابلناس ،وأصبحت خائفة من كل شيء حويل،

أحس ابخليانة يف اهلواء حويل ،الحظ أيب وأمي أنين مل أعد أحتدث مع أخيت ،حاوال أن حيال املشكلة،

ولكن ال أستطيع أن أسامح أو أغفر هلا؛ فهي ليست طفلة ليلعب بعقلها ،وهي تعلم كم كنت أحبه،
كم غضبت عندما أراد أن يرى شعري ورفضت؛ فأان متحجبة ،كيف تفعل يب هذا وأان أعتربها

كنفسي ال أمنع عنها شيئاً؛ فهي أخيت الوحيدة اليت أحببتها ،ال أستطيع أن أساحمها ،واآلن أفكر
ابلسفر بعيداً عنها؛ حىت ال أراها اثنية .أرجوكم ساعدوين ..ماذا أفعل؟

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
األخت الكرمية - :حفظها هللا -وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أسأل هللا  -عز وجل -أن يرزقنا وإايك العفاف والرضا والغىن ،ما حصل ال شك أنه أمر خطري،
ولكن جيب أن نصفه يف حجمه الطبيعي؛ حىت حنسن التعامل معه ،إذ املبالغة يف أي شيء قد تقود

إىل ضد املراد حىت يف الدين ،فإن دين هللا وسط بّي الغايل فيه واجلايف عنه؛ ولذا فإين أذكرك ببعض
النقاط ،ومنها:
 -1اإلميان الكامل ،واليقّي اجلازم أبن ما حصل هو من قضاء هللا وقدره ،وال بد لإلنسان يف تغيريه

بعد حدوثه ،واملسلم إذا وقع له من أمثال ذلك يقول" :قدهر هللا وما شاء فعل" ،وهذا  -أي اإلميان

ابلقضاء والقدر -أحد أركان اإلميان الستة.
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 -2على املؤمن أن يتفاءل ملا حصل ،وأال يكره ،فكثري من األشياء نكرهها ونفاجأ أبن اخلري العظيم
فيها ،وأحياانً نتمىن أشياء ونسعى هلا ونفاجأ أبن فيها أحزاننا ومآسينا.

 -3من أعظم فوائد هذه احلادثة أن هذا اخلطيب شر صرفه هللا عنك ،وهذه نعمة عظيمة لو

جلست طول حياتك حتمدين هللا عليها ،ملا أديت حقها ،وكما يقال( :كم وراء احملن من منح)  ،بل

كما قال هللا  -عز وجل" :-فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً" [النساء. ]19:

 -4أختك أخطأت ،وكلنا ذو خطأ ،ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :لو مل تذنبوا لذهب
هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر هلم" أخرجه مسلم ( )2749من حديث أيب هريرة

 -رضي هللا عنه  ،-أو كما قال عليه الصالة والسالم ،والتصرف الصحيح هو أن حتاويل دعوة

أختك للحق ،وتدلينها عليه ،وأال تعيين الشيطان عليها ،وأن تفتحي هلا طريق اخلري والتوبة ،ال طريق

اليأس والقنوط.

 -5جيب على اإلنسان أن يكون عادالً يف حكمه على اجملتمع ،فكلما رأى مظاهر الفجور والفسق

تذكر اخلري والدعوة ،بل إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يعجبه الفأل ،إن التفاؤل والنظر

للمستقبل إبشراق -والثقة بنصر هللا  -له مردود عجيب على النفس ،وخاصة عند تعاظم الشر،
وهذا ما حصل للمسلمّي يف غزوة اخلندق.

 -6لعلك أتخذين العربة من هذه التجربة ،وأن تتعاملي بصرب وأانة ،وعدم استعجال يف حل ما
ٍ
أخطاء حصلت له يف احلاضر ليسخرها يف خدمة
يعرتيك من أذى ،بل املسلم سيستفيد من
املستقبل .وهللا حيفظك ويرعاك.
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أشك يف أخيت
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية  /الثقة/ابآلخرين

التاريخ 1425/07/29هـ
السؤال

أخيت األرملة تقوم ببعض السلوكيات املشبوهة ،وختربين أخيت مبمارسات غريبة نقالً عن بنتها ،من

خروج من الساعة  12منتصف الليل ،وعودة يف الثانية فجراً ،ورفع صوت املسجل ابلقرآن يف

منتصف الليل ،ومساع أصوات غريبة يف الغرفة ،مع مالحظة محلها جلهازي جوال ،وخروجها عند

تلقي اتصاالهتا من اجمللس لفناء املنزل ،والتحدث لساعات طوال ،مل أكن أعلم عن هذا إال اليوم،
وإين وهللا أفكر مبراقبة بيتها والتأكد ،ولكين أخاف إن أتكدت أن أقوم بعمل تعلمونه (وهو قتلها

ومن معها) ؛ لذا أرجو منكم توجيهي ملا تنصحوين به ،علماً أن حيايت أصبحت أشبه جبحيم بعد ما

مسعت ابخلرب .ساعدوين.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

بعد اطالعي على رسالتك أقول مستعينا ابهلل ما يلي:

أوالً :من خالل رسالتك تبّي أن ما ذهبت إليه بشأن أختك األرملة خرب تناقلته األفواه من أختك

ومنسوب إىل ابنة أختك ،وكان مثار شبهة ،ومل أيخذ صفة التأكيد ،ومن هنا فاخلرب مبين على أساس

ضعيف.
اثنياً :ال جتعل سوء الظن يهوي بك إىل مزالق السوء واجلهل ،مستندا بذلك إىل قول هللا تعاىل" :اي

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي"

[احلجرات اآلية ، ]6ولكن ينبغي أن تتعامل مع األمر حبكمة ،فشقيقتك األرملة قد تكون أبمس

احلاجة إليك ،فمد يديك ملساعدهتا والوقوف جبانبها ،فبدال أن تتل همس اإليقاع هبا أبمر قد يكون فيه
سوء ظن وجهالة ،فاحرص على تفقد أحواهلا وأبنائها ،واجعل للبيت حرمة ونظاماً ،وستجد -إبذن

هللا  -ما يسرك.

اثلثاً :أنصحك بتكرار الزايرات املنزلية لشقيقتك ،ومساعدهتا على حتمل أعباء األسرة دون أن

تتقمص دور الباحث األمين خلفااي األمور ،واعمل بطريقة مقبولة على مناصحة أختك بعدم اخلروج
املتكرر دون حاجة ماسة ،وخاصة يف األوقات املتأخرةِ ،
وأبد استعدادك ملرافقتها إذا لزم األمر يف
اخلروج ،وإذا لزم األمر امنع السائق من اخلروج ليال إال بعد الرجوع إليك ،كما ميكن أن يكون هناك
دور هام ألمك يف إصالح أمر اخلروج يف األوقات غري املناسبة ،وبعض التصرفات غري املقبولة ،واليت
قد تثري األقاويل والشبهات .وهللا أسأل أن يهدينا إىل سواء السبيل.
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صديقي كثري الشكوك فيمن حوله!
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات تربوية وتعليمية /العالقات العاطفية /اإلعجاب والتعلق

التاريخ 1425/5/18هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :يل صديق وسيم ،وقعت له حادثة أول التزامه ،وهي أن أحد الشباب قد تعلق به

تعلقاً شديداً ،فصدم بعدها ،فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق ،وأصبح يشك يف كل من

حيسن إليه على أنه متعلق به ،لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن يسألين صراحة :هل أنت متعلق يب
أم ال؟ فضيلة الشيخ :إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به ،ماذا أفعل معه؟ واثنياً :كيف نعاجل أمر

التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

أخي العزيز- :حفظك هللا -إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر -لألسف الشديد -بّي بعض الصاحلّي
يف فرتة املراهقة ابلذات ،فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت تعرض عليهم صور
النساء ،فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم ،وتلك -وال شك -داهية دهياء دخل هبا الشيطان
عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة .فإن الشيطان قد يدخل على أحد الشباب الصاحل ،من

ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر االختالط بعامة الناس ،مما جعلهم يف حميط
خاص ،له مشكالته ،ومنها دخول السلوك غري السوي لدى ندرة منهم ،بسبب النظرة املريضة،

وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أمام سلطة الشهوة.

التعلق مرض موجود يف اجلنسّي الذكر واألنثى ،وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب

الشباب ببعضهم ،فإذا وجد بّي شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من يقع يف قلبه

شيء من ذلك أن يعرف أحد الصاحلّي أو أكثر من أهل اإلميان والثقة هبذا الشاب ،وينسحب هو
من ميدانه ،ليختار ميداان آخر.

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً ،وإمنا يسعى إىل التأثري عليه
إميانياً ،ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد ،أو نشاط مدرسة.

وقد كان السلف الصاحل ينفرون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة ،وحيذرون منها.
وأما عالج هذا الشاب فباآليت:
1ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.

2ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتنت به اآلخرون ،ما دام
وسيما ،وأال يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به.

3ـ أن يصاحب من هو يف سنه ،وال أبس أبن يستفيد ممن يكربه ،إذا كان يف جمموعة من الناس ال

مبفرده أبي عذر كان.

4ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه ،وأن الناس ليسوا سواء.
5ـ ليتق هللا من يصحبه ،فال يثق يف نفسه ثقة عمياء ،فيعرضها للفتنة ،فإن هذا الشاب إذا اكتشف

تعلقه ،فقد يفقد ابقي ثقته يف الصاحلّي ،فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة ،أسأل هللا  -تعاىل

 -أن يوفقك وإايه.
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سوء احلفظ ..وكثرة النسيان!!

اجمليب د .سيد زكي خريبة
استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى

التاريخ 1427/04/27هـ
السؤال

مشكليت أنين سيئ احلفظ إنين أنسى بسرعة ما الطريقة حلل هذه املشكلة مع أنين أمتىن حفظ القرآن

وطلب العلم؟
اجلواب

األخ العزيز صاحب املشكلة ،نقول لك :إنك لست سيئ احلفظ وال شيء من هذا القبيل فالذاكرة
ميكن تدريبها وحتسينها مثلها مثل أي عضلة يف اجلسم .ونقول لك :إن أسباب مشكالت الذاكرة

على وجه العموم تقع يف فئتّي:

أوهلا :أسباب عضوية .اثنيها :أسباب نفسية.
لذا كنا نود أن نعرف بعض األشياء عما إذا كنت تعاين من أمراض مثل السكر  -على سبيل املثال

 -إذ تتأثر الذاكرة ابلضعف نتيجة النقص الكبري يف تغذية املخ ابلكمية الالزمة من السكر ،وعلى

هذا تتأثر خالاي املخ نتيجة لذلك وينعكس سلبا على الذاكرة؛ ألن اخنفاض (اجللوكوز) يف الدم إىل

أقل من املستوى الطبيعي يرتتب عليه جوع اخلالاي العصبية ،فتفتقر إىل الغذاء وال تعمل بكفاءة كما

ينبغي.

أما إذا كان السبب نفسياً فإن ذلك يوحي أبنه ال يوجد لديك إعاقة على املستوى البيولوجي (اجلهاز
مل يصب بشيء) ولكن يكون األداء فيه شذوذ بسبب الصراعات االنفعالية اليت تعيشها ،وكذلك
القلق إذا كنت تعاين منه ،أيضا االكتئاب  -ال قدر هللا  ،-أما إذا كنت سليماً عضوايً فيمكنك

التغلب على النسيان ابتباع اآليت:

 -1حاول أيها األخ العزيز أن تتصور املكان واجلو الذي كان حميطاً بك أثناء استذكار هذه

املعلومات ،وإن شاء هللا غالبا ما سوف تتذكر؛ ألن الرأي العلمي يف ذلك يقول :إن املعلومات ال

ختتفي متاما من عقل اإلنسان إال يف احلاالت العضوية فقط ،وطاملا أنت سليم عضواي فسوف
تتذكرها.

داع يصل بك إىل
 -2عليك إذا كنت تعاين من القلق أو التوتر أن تبعد القلق عنك؛ فال يوجد هناك ٍ
هذه الدرجة .ألن القلق ال يساعد على التذكر.

 -3عليك عند قراءة سورة مثال أن تقرأها برتكيز ومتعن حىت تثبت جيداً وختتزن يف الذاكرة دائماً،
وحاول أال جتهد نفسك يف عملية احلفظ طاملا هذه قدرتك ،فال تتح هد ذاتك ألن املعلومات عندما
تدخل إىل الذاكرة تظل بعض الوقت غري مستقرة ،وعندما تدخل إليها معلومات أخرى قبل أن تثبت
املعلومات األوىل فإن املعلومات اجلديدة تزيل تلك املعلومات اليت مل تثبت ابلذاكرة الدائمة لتحل

حملها أو تتداخل معها خصوصا إذا كانت املعلومات من نفس اجلنس أي متشاهبة مثل سور القرآن
الكرمي أو نظرية هندسية ،لذا نقول لك :ركز جيداً يف اجلزء الذي حتفظه ،وال حتاول إجهاد نفسك

أكثر مما ينبغي من حفظ ،وانتظر لفرتة من الوقت حىت تشعر ابلراحة مث أعد ما حفظته وما استذكرته

وستجد نفسك قادراً على اسرتجاع املعلومات ،وكذلك جيب أال تقرأ نظرية هندسية دون الرتكيز مث
تستذكر أخرى ،فهنا حيدث اخللط وعدم القدرة على االسرتجاع.

األخ صاحب االستشارة ،أسأل هللا أن أكون قد وفقت فيما قدمت وأسأل هللا تعاىل لنا ولك
التوفيق.
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شرود ذهين ..وأرق!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1427/04/27هـ
السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ،،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،أما بعد..

اان أعاين من شرود ذهين وعدم تركيز خصوصاً عند الدراسة وأرق .ما احلل..

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد.

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما ابلنسبة
الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :لقد أوجزت كثرياً يف السؤال رغم أمهية التفصيل أحياانً ..فلم تذكر يل أي تفاصيل حول حياتك

األسرية واالجتماعية وظروفك املادية ..ووالديك واخوتك ..وكلها أمور هامة جداً ملعرفة أساس
املشكلة وابلتايل تشخيصها ووضع العالج املناسب هلا.

اثنياً :مل تذكر منذ مىت وأنت تعاين من هذا ((الشرود)) وعدم الرتكيز ..وما هي أعراضه ..وهل هو

دائم أم وقيت..؟

اثلثاً :سأحاول أن أذكر لك إمجاالً ..بعض األمور اهلامة هنا ..فمثالً ..هل وضعت جدوالً تنظم به

وقتك لكي توائم بّي مذاكرة دروسك وأداء واجباتك ..ويف نفس الوقت ممارسة هواايتك ..والقيام

مبهامك األسرية..؟! قد ال تتصور األمهية الكبرية ملثل هذا اجلدول ..ولذلك فبادر بوضعه متكالً
على هللا ..والتزم فيه بصدق وجدية.

رابعاً :حاول أن تعطي جسمك حقه من الراحة ..والتغذية املناسبة ..فذلك من دواعي النشاط وعدم

تشتت الذهن ..وأخرت ملذاكرتك بعض األوقات اهلادئة ..وغري مكان وطريقة املذاكرة حىت ال تتشتت

ومتل.
خامساً :احبث مع نفسك بصدق عن مشكلة معينة قد تكون هي اليت تشغل ابلك كثرياً ..وحاول

إجياد خمارج وحلول هلا ..وال أبس من استشارة من تثق به من أصدقائك أو أقاربك.

سادساً :حافظ على أورادك اليومية .وأداء الصلواة املكتوبة يف أوقاهتا..وكذلك الرواتب ..واقرأ

القرآن بشكل يومي ..حىت ولو كان شيئاً يسرياً ..واكثر من ذكر هللا {أال بذكر هللا تطمئن القلوب}

وستجد أثر ذلك راحة يف نفسك وانشراحاً يف صدرك ..وهدوءاً وسكينة.

سابعاً :مبجرد أن أتوي إىل فراشك ..فتناول املصحف أو أحد الكتب وابدأ ابلقراءة احلرة ..وستجد

أن القلق أو األرق قد زال عنك تلقائياً!..
اثمناً :أكثر من االلتجاء إىل هللا ابلدعاء الصادق أبن يوفقك ويعينك ويسدد خطاك..
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كيف أختلص من الغرية
اجمليب هند بنت سامل اخلنبشي
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/12/04هـ
السؤال

أان أفعل اخلري وأساعد اآلخرين ،وعندما أعلم أهنم سعداء يصيبين القهر والغرية ،وإذا علمت أن قريبة

أو صاحبة يل خطبها رجل أغتم وأبكي ،كما حصل لصاحبيت املقربة ،فال أريد أن تتعلق أبحد أكثر
مين! ال أدري ما مشكليت.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فاعلمي أخيت أن الغرية طبع سائر يف النساء إال من رحم هللا ،وشيء موجود يف طبيعة املرأة ،لكن

على املؤمنة أال تفتح اجملال أمام هذه الطبيعة لتكون ابابً من أبواب الشيطان عليها ،بل البد أن جتاهد
نفسها ملنع هذه الغرية ومنع آاثرها على النفس وعلى غريها من أخوتك املسلمات.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا" :-ما خال جسد من حسد ولكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه
"فكل إنسان قد جيد يف نفسه شيئاً من احلسد أو الغرية ،لكن املؤمن الكرمي جياهد نفسه ويدافع

اإلحساس ابحلسد ،وحياول أن يطهر نفسه من هذا الشعور الدينء أبن يستشعر نعمة هللا عليه ،ويعلم
أن األرزاق والنعم كلها مقسمة من عند هللا وحبكمة من هللا ،فعلى املؤمن أن يرضى مبا قسمه هللا له،

ويعلم أن املال والنعم ما هي إال ابتالء للعبد ليعلم هللا أيشكر أم يكفر ،وقد أرشدان رسولنا الكرمي -

صلى هللا عليه وسلم -لعالج هذا األمر فأمران -صلى هللا عليه وسلم -أبن ننظر يف أمور دنياان إىل
من هو أدىن منا ،وال ننظر ملن هو أعلى منا؛ حىت ال نزدري نعمة هللا علينا ،أما يف أمور العبادة

والطاعة فعلى املرء أن ينظر إىل من هو أعلى منه شأانً؛ حىت تنشط نفسه للعبادة وتزداد مهته.

مث عليك أخيت أن تذكري هللا سبحانه عند رؤيتك للنعم على غريك حىت ال تضريهم جبسدك فتزول
عنهم النعمة بسبب هذا احلسد ،بل عليك الدعاء هلم ابلربكة فيما رزقهم هللا ،واعلمي أن حرمانك
ابتالء واختباراً لك هل تصربين على البالء وهل تلتجئّي إىل ربك يف هذه
من نعمة ما قد يكون ً

احملنة ،أم أنك تقنطّي من رمحة هللا وتيأسّي.

وقد يكون هذا احلرمان بسبب ذنب أصبتيه ،فعليك االستغفار والتوبة من الذنوب والرجوع إىل هللا.

وأخرياً أوصيك ابللجوء إىل هللا أبن ينقي قلبك من احلسد "ربنا ال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا".

أما ما يتعلق خبشيتك من بُعد صديقتك عنك أو من تعلقها بغريك فهذا أمر حيصل كثرياً عند

الفتيات ،لكن عليك أن تفكري يف األمر بعقلك ال بعاطفتك ،فأنت وهي البد وأن تعيش كل منكما
حياهتا ،لكن املهم هو أن تبقى العالقة طيبة بينكما .وهللا أعلم.
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انتقادات مستف هزة!
اجمليب أ .د .صاحل إبراهيم الصنيع

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1426/12/02هـ

السؤال

كيف أواجه االنتقادات من األقارب وغريهم ،فهذه االنتقادات تستنزف طاقيت؟ فأريد أن أعرف

املنهج الشرعي يف كيفية مواجهة االنتقادات ،وتقوية النفس جتاهها أمام من ينتقدون .وجزاكم هللا

خرياً.
اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

أوالً :عليك بعدم التعجل؛ (ففي التأين السالمة ويف العجلة الندامة)  ،فعودي نفسك على حتمل ما

يقال لك ،والتفكري فيه قبل الرد عليه

اثنياً :أتملي يف النقد املوجه إليك ،فإن كان حقيقياً ومنطقياً فاقبليه بصدر رحب ،وحاويل تصحيح ما
لديك مما انتقدت فيه ،فكل ابن آدم خطاء وخري اخلطائّي التوابون.

اثلثاً :دريب نفسك على الصرب جتاه ما تسمعينه من اآلخرين( ،فالصرب ابلتصرب ،واحللم ابلتحلم) .
رابعاً :حاويل تعويد نفسك على الظهور ابملظهر احلسن ،واخلطاب احلسن أمام اآلخرين.

خامساً :تدريب على مقابلة هجوم اآلخرين عليك ابالبتسامة وحسن اختيار الكلمات املوجهة

لآلخرين املستندة للحقائق .وأخرياً احرصي على مصاحبة الرفقة الصاحلة يف األماكن اليت تراتدينها؛
فهي خري معّي يف الشدائد واألزمات ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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أصبحت انطوائية!

اجمليب د .عائشة الشهراين
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/11/10هـ

السؤال

أان أبلغ من العمر مثانية عشر عاماً ،معاانيت هي أنين منذ مخس سنوات تغريت أحوايل متاماً ،جلأت إىل
الوحدة والصمت الرهيب بدون سبب ،ازداد كرهي للرجال كثرياً حىت أين ال أثق فيهم أبداً حىت

الوالد ،واألصعب أين أشعر برغبة ملحة يف البكاء وخاصة يف املناسبات السعيدة ،ومل أعرف للعيد

معىن غري الفراغ الكبري الذي حياصرين ،وعشقي الشديد لالنطوائية والغربة اليت أشعر فيها وأان مع

أهلي وبّي أسريت ،بينما أجد راحيت مع صديقيت .أرشدوين فمعاانيت تزداد يوماً بعد يوم ،وأصبحت

أهرب كثرياً من كل شيء.

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فما ذكرتيه -اي ابنيت -هو مظهر من مظاهر االضطراابت العاطفية اليت تصاحب فرتة املراهقة؛ نتيجة
التغريات اهلرمونية والنمو والتغريات السنية ،فيصبح املراهق كثري احلساسية والعزلة ،مندفعاً -شديد

الغرية -يعاين من إحساس ابلفزع ،والرغبة يف احلب ،والعزلة ،واخلوف ،والتوحد مع األصدقاء أو

صديق واحد ،واإلمهال يف الدراسة  ...اخل.

وهذه املشاعر تتحسن مع الوقت إذا أدركنا أهنا جمرد مرحلة عمرية وتنتهي ،ولكن إذا ضخمناها

واعتربانها مشكلة مرضية فقد تزداد سوءاً ،وتصبح مسة من مسات الشخصية ،لذا من األفضل يف

هذه املرحلة ُحسن استغالهلا ،وملء وقت الفراغ فيما هو انفع ،والقراءة يف مراحل النمو (مرحلة
املراهقة)  ،وكيف نستطيع أن نتجاوزها.

أنصحك بقراءة كتاب د .أكرم رضا (مراهقة بال أزمة) وعليك كذلك بزايرة طبيبة نفسيه للتأكد من
عدم إصابتك ابلكآبة املرضية.
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هل أمي مصابة مبرض نفسي؟!
اجمليب د .عبد العزيز بن عبد هللا املقبل

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1426/10/19هـ
السؤال

منذ طفوليت وأان أرى أمي إنسانة اجتماعية ال ينفض جملسها من الصديقات واجلريان واألقارب،
وابلرغم من كثرة انتقادها هلم يف بعض تصرفاهتم إال أهنم كانوا متمسكّي بعالقتهم هبا ،ولكن يف

السنوات القليلة املاضية العالقات مل تستمر كما كانت يف السابق ،فقد أصبحت أمي عصبية جداً،
بل وأصبحت تتصرف بطريقة غريبة يف بعض األحيان ،مثالً عندما نكون جمتمعّي حوهلا يرن هاتف

املنزل فرتد عليه ،ويف الوقت نفسه يرن هاتفها اجلوال ،وعندما تكرر هذا األمر اكتشفنا أهنا هي من

يقوم إبجراء االتصال من هاتفها اجلوال على هاتف املنزل ،ومن هاتف املنزل على هاتفها اجلوال،
فأدركنا حينها أهنا حتتاج إىل مساعدة؟ فأرجو أن ترشدوان مأجورين.

اجلواب
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

بنيت الكرمية :أنت مل تشريي إطالقاً إىل والدك ،هل إن كان موجوداً أم ال؟ .وهل كان يعاين من

مشكلة ما ،ومل تفصحي -بنيت الكرمية -إن كان ألمك أخوات ،وال إن كنت أنت متزوجة أم ال؟

واملعلومات السابقة قد تعطي بعض التصور ،رمبا يكون وسيلة جيدة لتفسري (وضع والدتك) .

بنيت الكرمية :تقولّي يف رسالتك( :إنين وإخويت دائماً حوهلا مل نرتكها يوماً ابلرغم من أننا مجيعاً
متزوجون) وفرق كبري بّي كونكم تدورون (حول) والدتك ،وبّي كونكم قد دخلتم إىل (أعماقها) .

إن هناك من يكون قربه من والده (املسن) عامالً يف (عمق) مأساة ذلك الوالد؛ حّي حياصر (شكواه)
مبحاوالته اإلقناعية أبنه على خمتلف حاالته أفضل من غريه بكثري ،وأن ما يشعر به هو جمرد (أوهام)

يفرتض أن يصرف (وجه) اهتمامه عنها ..أي أن ذلك االبن أو البنت قد يكون يف قمة الصدق

واإلخالص واالجتهاد مع والده ،لكن يفوته أن من اجليد أن يرتك للوالد -خاصة يف مرحلة التقدم يف

السن -فرصة كافية للتعبري عن مشاعره ،دومنا مقاطعة أو رد أو محاس للنفي واإلقناع ،وقد يقول

االبن أو البنت :إن سبب ردان والدان أو والدتنا هو أنه يوجه إصبع االهتام لنا ابلتقصري جتاهه ،وهو
ما يدفعنا إىل عدم الصرب ،وحماولة إيضاح احلقيقة له ،وتربئة الذات.

ويف ظين أن الولد أو البنت العاقلّي يفرتض أن يتحمال بعض الشيء ،وليعطيا نفسيهما فرصة

للتحليق يف اخليال ،وأهنما مها من جيلس مكان والدمها أو والدهتما وما مشاعرمها حينذاك ،إننا حّي
نطمئن إىل أننا غري مقصرين يف (حق) والدينا ال يهمنا -يف سبيل إراحتهم -أن نرتك هلم فرصة

لنقدان ،ونشعرهم ابالعرتاف ،وأننا سنحاول تاليف ذلك التقصري ،ويف املقابل حناول تعداد (أفضاهلم)

علينا ،مؤكدين هلم أننا ال ميكن أن ننساها.
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بنيت الكرمية :إن شعوركم بضرورة تواجدكم حول أمك ،وقربكم منها هو شعور غاية يف النبل،
واالعرتاف ابجلميل ..ولكين آمل منك -خاصة وأمك اجتماعية كما هو واضح -أن يكون لك دور،
وأن حترضي من يعقل إخوتك على ممارسة مثله يف إشعار أمك (العمق) أنكم ال تزالون حباجة (ماسة)

إليها ،وأنكم ال تتخيلون أنفسكم دوهنا ،وأنكم تسألون هللا تعاىل -دائماً -أن ميد يف عمرها ،ويفرتض
أال ينتهي األمر عند هذا احلد ،وإمنا حتاولون استشارهتا ،خاصة فيما تعلمون مسبقاً رأيها فيه ،مث

تثنون على رأيها ذاك.

كما أنه من اجلميل تذكريها مباضيها (اجلميل)  ،وكيف أهنا -حّي كانت شابة مل تكن يف مثل كسل
شاابت هذا (الوقت) !! ،وكيف كانت (فائقة) يف الكالم والتأثري ،ويف جوانب كثرية ،مما كان

يستدعي إعجاب اآلخرين هبا ،والتفافهم حوهلا ،وقرهبم منها .وأن (الكثريين) ال يزالون حيبوهنا،

ويتمنون القرب منها ،لكن ظروف احلياة ،ومشاغل الناس ،وتباعد الداير ال يتيح هلم فرصة التواصل.
بنيت الكرمية :لعلك تالحظّي أن كل ما ذكرته ال حيتاج إىل (تبضع)  ،وال يرتتب عليه دفع (فواتري) ،

وكل ما حيتاجه لون من (ترويض) النفس! وابختصار فالذي يبدو يل أن والدتك -اليت كانت يوماً ما
يف (عّي) العاصفة وبؤرة االهتمام ،مث رأت بعينها أن (جليد) ذلك االهتمام مستمر يف الذوابن ،وأن

دوائر االهتمام بدأت تضيق ،لتجد نفسها (شبه) وحيدة يف بيتها ،ولتثور من داخلها (عاصفة) حنق
على نفسها ومن حوهلا -هي حباجة إىل من يعيد هلا (شريط) الذكرايت ،ويشعرها بـ (قيمة) وجودها
العائلي واالجتماعي من جهة اثنية ،وأعتقد أنك إبذن هللا -من خالل ما سبق التحدي أمامك-

قادرة على القيام بدور (كبري) معها ..ليبقى السؤال يف املستقبل :هل ستفيدين من (درس) أمك بّي
أوالدك يف املستقبل!؟ أعانك هللا على بر أمك ،وفقك وإايها الصراط املستقيم.
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الديون أثقلت كاهلي
اجمليب د .رفعت فوزي
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/09/26هـ

السؤال

أان يف حالة ضغط نفسي مستمر لكثرة الديون علي ،مع أين -وهلل احلمد -ملتزم بديين وحمافظ على
صلوايت ،وعازم على سداد مجيع ديوين ،لكن أصحاب الديون ال يصربون ،وهم معذورون فهذا
حقهم .فماذا أفعل يف هذه املشكلة اليت تؤرق علي حيايت؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:

حقاً -أخي الكرمي -إن "الدهين" هو من أثقل مهوم العبد ،وهو سبب لكل أرق ،ومما يزيده مهاً وحزانً
أن يقع املدين حتت إحلاح طاليب احلقوق ،لذلك -اي أخي -قضى هللا دينك -وردت أحاديث كثرية
يف التحذير من االستدانة إال ما اضطر املرء إليه ،لكن ال يصح أن جياري اإلنسان شهوة االستدانة

بداع أو بغري داع ،وكونك مهموماً بقضاء دينك ومؤرقاً بسببه فهذا يدل على حرصك على سداده،

وإال ملا اهتممت أو ملاطلت ،فعليك أن تعلم أن العبد إذا اتقى هللا وأراد أن أيخذ ماالً لريفع ضيقاً
عن نفسه وأهله ،وصدق العزم يف رده عند تيسره لقي من هللا الفرج بعد الشدة ،واليسر بعد العسر،
"وَم ْن يَـت ِهق ه
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً" [الطالق :من اآلية. ]4
قال هللا تعاىلَ :
ِ
"وَم ْن يَـت ِهق ه
ب" [الطالق :من اآلية]3 -2
اَّللَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْرجاً* َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
وقال تعاىلَ :
ث ال َْحيتَس ُ
.
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :من أخذ أموال الناس يُري ُد
أداءها أ ّدى هللا عنه ،ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه هللا" رواه البخاري يف صحيحه)54/5( ،
لذلك عليك -أخي الكرمي -أن جتعل سداد الدين مهك األول ،وحتاول ترتيب نفسك على ذلك
بنية خالصة ،وعزم ال يقبل الرتدد ،مع الدعاء واالستعانة ابهلل تعاىل من قبل ومن بعد.

وإن مما يساعد على تقليل الديون -بل القضاء عليها -التخطيط لسدادها واجلدولة الشهرية لذلك،
سدد ابلتقسيط وال تستقلل املدفوع ،وهذا أدعى أن يُذهب عنك مهها وغمها وسيجعلك تشعر

ببعض الرضا ،وسيقلل كثرياً عنك أتنيب الضمري.

وقد جاء عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -لو كان

ثالث وعندي منه شيءٌ إال شيءٌ أرص ُد ْه لدين" رواه
علي ٌ
مثل أحد ذهباً ما ُّ
يسرين أن ال ُمي هر ه
يل ُ

البخاري يف صحيحه (. )55/ 5

وكذلك ال تتحرج من قبول الزكاة لتقضي هبا دينك ،فأنت من مصارف الزكاة "الغارمّي" ،فاحلرج كل
احلرج من قبول مذلة الدين ال من قبول الزكاة ،وعلى مثل هذا أفىت الشيخ حممد العثيمّي  -يرمحه

أب
هللا  -بقوله" :إن اإلنسان إذا بلغ به احلد إىل احلاجة امللحة للزواج ،وليس عنده شيء ،وليس له ٌ
ينفق عليه ويُزِّو ُجه فإن له أن أيخذ من الزكاة ،وجيوز للغين أن يُعطيه مجيع زكاته حىت يتزوج هبا ." ...
كما نذ ّكِر أصحاب الديون ،أو من يستطيع قضاءها عنك تعاوانً على الرب وتنفيساً للكرب ،نذكرهم
بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-من ن ّفس عن غرميه أو حما عنه كان يف ظل العرش يوم

القيامة" .وهللا أعلم.
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ملل من الدراسة ..وضغوط احلياة!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/8/2

السؤال

أخي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..أما بعد..
إخواين اي من تقرأون مشكليت أان حباجة شديدة إليكم وفعالً أن حمتاجكم فأفيدوين مبا تستطيعون

وجزاكم هللا خرياً..
مشكليت ..أان طالب يف الثانوية العامة وأعاين من (خربطه) يف الدراسة وال أستطيع الرتكيز على
الدراسة واملتابعة مع املدرس أثناء الشرح وال أستطيع يف بعض األوقات أن أمتالك نفسي عن

الغضب..أشعر أن هناك شيئاً ما يكرهين يف الدراسة ..أكرهها وال أحبها وأشعر أين أمحل مهوم كثرية
من الصعب معرفتها ..ال أعرف ما مشكليت مع الدراسة رغم أنين يف السنوات املاضية كنت أواظب

على الدراسة ومن املتفوقّي ..أشعر أن ال أحد يفهمين ويفهم مشكليت أرجو املساعدة ألننا بعد فرتة
سندخل االمتحاانت وال أريد أن أكون هكذا ..أصف نفسي أبنين جمرد (جمنون نفسي)

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،،وبعد..

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما تعليقي

على استشارتك..
أوالً :كثرة الغضب ..وعدم السيطرة على النفس ..رمبا كان نتيجة (ضغوط نفسية) معينة ..فهل

سألت نفسك بصدق ما هي هذه الضغوط؟!  ..احضر ورقة وقلم ..واسأل نفسك السؤال السابق..
مث أجب ابلتفصيل(( ..كتابة)) وانقش كل فكرة لوحدها ..وستكشف أن كثرياً من هذه الضغوط ال
يستحق حىت جمرد ذكره !!..ولكن ألنه جتمع مع غريه يف أعماقك ..شكل لك ذلك اهلاجس

وأزعجك بدون أن تعرف سبباً حقيقياً لكل ذلك!!..

اثنياً :الدراسة عموماً ..ثقيلة على البعض !!!..بسبب الكثري من االلتزامات فيها مثل احلضور

واالنصراف وبعض الواجبات ..وغري ذلك !!..ولكن أتكد أن ذلك إحساس اآلالف مثلك سابقاً
والحقاً ..ومع ذلك كيفوا أنفسهم ..وسارت هبم األايم وخترجوا وتزوجوا ..ورزقوا ابألبناء ..وهكذا..
ولذلك ال تعتقد أنك الوحيد الذي يعاين ..بل وازن أمورك ..وانظر لألشياء اإلجيابية يف حياتك..

وأتكد أن احلياة مليئة ابملنغصات !..وال اعتقد أن الدراسة من ضمنها أبي حال من األحوال فتعامل

معها على هذا األساس كرسالة واجبة التحقيق

اثلثاً :أمتىن لو وضعت لنفسك جدوالً تنظم به وقتك ..بّي املذاكرة وممارسة بعض اهلواايت..

وااللتقاء ابألصدقاء وااللتزام هبذا اجلدول ..بشكل يومي ..وستجد أنك قد حلقت ابلقافلة..

وأصبحت ممن يشارك داخل الصف ..وابلتايل أحسست بقيمة الدراسة وبقيمتك داخل املدرسة..

ألن اإلحساس بعدم الفهم واالستيعاب وعدم مسايرة الزمالء خيلق يف داخلك هذا امللل ..فتخلص
من ذلك وستجد النتيجة.

رابعاً :حبذا لو كان لك داخل املدرسة دور ما ..يف النشاط أو اإلذاعة أو إحدى اجلماعات
األخرى ..فاملشاركة إجيابية يف مجيع النواحي.

خامساً :حافظ أخي الكرمي على أورادك اليومية ..وقراءة شيء ولو يسري من القرآن ..واحملافظة على
الصالة يف أوقاهتا وستجد نتيجة ذلك سعة يف الرزق وانشراحاً يف الصدر وتوفيقاً دائماً.
سادساً :اقرتب من والديك ..وبرمها واسأهلما الدعاء لك ابلتوفيق والسداد ..وأكثر أنت أيضاً من
الدعاء ..فاهلل قريب جميب.

سابعاً :عليك ابختيار ((رفقة صاحلة)) تدلك على اخلري وتعينك عليه.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أرتبك عندما أتكلم أمام الناس!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/4/18

السؤال

مشكليت حفظكم هللا هي اخلوف من مواجهة الناس يف حالة أن أكون متحداثً فقط حيث أنين أتلعثم

يف الكالم وتزيد دقات قليب وأشعر أن اجلميع يراقبون تصرفايت وأهنم يشعرون مبا أعاين منه وقد

ذهبت إىل طبيب نفسي صرف يل دواء له بعض التأثريات اجلانبية مثل كثرة النوم واحتباس البول -

أكرمكم هللا  -استمريت يف أخذه مدة ثالثة شهور تقريباً مث تركته علماً أبين شعرت بنوع من التحسن

مث صرف يل الدكتور دواء آخر يستعمل عند اللزوم واستمريت يف أخذه فرتة أطول إىل أن وجدت أن

مفعوله بدأ يقل فوصف يل الدكتور عالج آخر يقول أن مفعوله أشد من الدواء األول إال أين مل أحلظ
ذلك بعد ذلك توقفت عن زايرة الدكتور وحاليت مل تتغري وما زلت أحبث عن حل لذا كتبت إليكم

راجياً من هللا أن أجد لديكم ما يفيدين وجزاكم هللا خرياً..
ملحوظة :أان اآلن على وشك التخرج من كلية مستلزمات التخرج فيها التطبيق العملي  -التدريس
 -لذا أرجو منكم سرعة الرد وهللا حيفظكم..

اجلواب

أشكر لك ثقتك ..وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد يف الدين والدنيا ..ابلنسبة الستشارتك

فتعليقي عليها من وجوه- :
بداية اجلواب:

أوالً :أعانك هللا ..على ما أنت فيه ..وإن كان وهلل احلمد مل يصل إىل حدود " الرهاب االجتماعي "
أو اخلوف االجتماعي املرضي ..ولكنه أحد أعراضه !!..فاخلوف االجتماعي ..يعين اخلوف من

مواجهة الناس ومقابلتهم ..وقد يتطور إىل اعتزاهلم كلياً ..ورمبا تنقطع الكثري من مصاحل اإلنسان
وتضيع عليه الكثري من الفرص بسبب هذا اخلوف!!..

أما أعراضه ..فتشمل جفاف احللق ..وزايدة خفقان القلب ..وامحرار الوجه ..واللعثمة يف الكالم..
والتعرق وزغللة النظر ..وشئ من الدوار ..واحياانً الشعور بعدم القدرة على االستمرار واقفاً ..ورمبا

الغثيان!!

اثنياً :صعوبة احلديث أمام الناس ..هي أحد أعراض اخلوف االجتماعي كما أسلفت ..وهي منتشرة
يف جمتمعنا بدرجة كبرية ..اكثر مما تتوقع ..رمبا بسبب عوامل كثرية اجتماعية وتربوية !!..ولكنه ـ
بفضل هللا ـ ميكن ختفيفها أو التخلص منها إىل ٍ
حد كبري ..وللشخص الذي يعاين منها دور كبري

وحاسم يف عالجها.
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اثلثاً :لألفكار املسيطرة علينا أتثري كبري على سلوكنا ..فكما نفكر نكون ..ولذلك أتمل نفسك ..جتد

انك كثرياً ما حتدثت بطالقة أمام بعض الناس ..ومل تتوقف أو تتلعثم !!..بغض النظر عن هؤالء

الناس ..هل هم أقارب أو زمالء ..صغار أو كبار ..وهذا بسبب انك منشغل عن نفسك ..وعن

تغذية عقلك الباطن أبفكار سلبية حول خوفك من الفشل واإلخفاق أو اخلطأ ..ومبا يقولونه عنك..
ويتأملونه فيك ..وتقييمهم لك ..ورضاهم عنك !!..أقول منشغل عن كل ذلك أبفكارك ومبا تطرحه
وتقوله من وجهة نظر ..أو حكاية ما ..أي أن أسلوبك وطريقتك النفسية هنا " هجومية " إن جازت

العبارة !!..ومبجرد أن ترتاجع قليالً إىل األسلوب " الدفاعي " فتنشغل بنفسك ..عنهم ..ومبا قد
يقولونه عنك ..عما تقوله أنت هلم ..وبرضاهم عنك وتقييمهم لك ..وحتاول تفسري نظراهتم..

ولفتاهتم !!..تتشتت قواك ..ويتم اخرتاق خطوطك الدفاعية وتضطرب ..وترتاجع و ..تنهزم!!!

إذاً ..املسالة واضحة ..حنن الذين نتحكم إىل حد كبري يف هذا األمر ..أما أن ننطلق واثقّي أبننا إن مل
نكن من احسن الناس فلسنا أسوأهم وأبننا لسنا اقل قدراً وقدرة من اآلخرين ..وأبن الناس

مشغولون عنا أبنفسهم ..وهبمومهم ..وأما أن حناصر أنفسنا ـ كما أسلفت ـ وحنمل األمور واملواقف..

والكلمات اكثر مما حتتمل ..فنرتاجع وننهزم حىت قبل أن ندخل املواجهة!!!

رابعاً :حاول ـ أخي الكرمي ـ منذ اآلن أن تتدرب على احلديث أمام اآلخرين ابلتدريج ..مثالً :ابدأ

أبقاربك وزمالءك ..وابدأ أبعداد قليلة حىت لو كانوا واحد أو اثنان ..وال جتعل حديثك يتخذ طابع

الرمسية ..بل اجعله حديثاً ودايً ..تناقش معهم من خالله فكرة أو تطرح قضية  ...أو تروي هلم

واقعة ..وهكذا ..وال تنشغل كثرياً بنفسك أمامهم....

بل ركز على ما تقول ..ال على ما قد يقولونه أو يفكرون فيه ..أو ما قد يضنون !!..وإايك وأن

تنشغل ابخلوف من اخلطأ ..أو النسيان ..ألن العقل الباطن هنا يرتجم هواجسك السلبية إىل واقع

ينفذه عقلك الواعي ..فتخطئ فعالً ..ولذلك قالوا[ ..لكي تنجح ال بد أن تتخيل نفسك انجحاً]..
وتفسري ذلك أن التفكري اإلجيايب يدفع وحيفز الداوفع اإلجيابية للعطاء أو النجاح ..بعكس التفكري
السليب!! وهب أنك أخطأت يف كلمة أو مجلة أو نسيت عبارة!!؟ األمر عادي جداً ..لن ينقصك..
ولن يقلل من قيمتك ....إال بقدر ما تسمح له أنت بذلك ..فال تعطه اكثر من حجمه ..وتعامل

معه بشكل عادي وتدرج بعد ذلك ..من انحية الكم والكيف ..وستفاجئك النتيجة ..وهي نتيجة

إجيابية إبذن هللا.

وال يعين ذلك انك يف يوم وليلة ..ستكون خطيباً مفوهاً يهز املنابر ..أبداً رغم أن هذا وارد!!..

ولكن املهم هنا هو أال تصبح هذه املشكلة حجر عثرة أمامك ..وقد تتطور بشكل سليب إىل ما ال

حتمد عقباه!!

خامساً :الناس اي عزيزي ..ال يعرفون ماذا يدور خبلدك..وال يشغلهم هذا األمر كثرياً ..وحىت لو

أرادوا معرفته ما استطاعوا ..وبعضهم ينظر إليك ..وقلبه وفكره يف مكان آخر !!..وبعضهم قد جيد

لو وقف موقفك أضعاف أضعاف ما جتد !!..فال تعطي هذا األمر اكثر مما يستحق!!
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سادساً :هناك العديد من األدوية النفسية اليت تنفع يف مثل هذه األمور ..واألهم منها هو العالج

السلوكي املعريف ..وفنيات تعديل السلوك..واالسرتخاء وهي أمور حيددها ..ويساعد عليها الطبيب

النفسي وكثرياً ـ بل وغالباً ـ ما تؤدي نتائج إجيابية ..شريطة التزام املراجع بتوصيات الطبيب ..وحتتاج

إىل وقت لتؤيت مثارها.

سابعاً :مسألة " الوظيفة " والتدريس ..فصدقين ..ما جتده وتشعر به من ختوف حياهلا..وحيال

التطبيق العملي امليداين فيها ..قد وجده عشرات اآلالف قبلك !!..وال أابلغ هنا ..فهذا أمر

طبيعي ..يتخوف منه اإلنسان يف البداية..وهناك مئات القصص الطريفة اليت يرويها أصحاهبا عن

تلك التجربة !!..ولكن ثق أبنك ستتجاوزها بعون هللا ..وستتذكرها مع الوقت ..وتتعجب كيف

أعطيتها كل هذا االهتمام ..والرتقب ..والوجل ..وهي يف النهاية أمر عادي !!..فكن على ثقة كبرية

من ذلك.

اثمناً :أخرياً ال تنسى أخي الكرمي ..االلتجاء إىل هللا بقلب حاضر ودعاء صادق ..أبن يعينك
ويوفقك ويسدد على طريق اخلري واحلق خطاك .فهو تعاىل املستعان ..وعليه التكالن.
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أشعر مبلل وأفضل الوحدة  ...وعصيب!!
اجمليب د .سيد زكي خريبة

استشاري صحة نفسية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/4/29

السؤال

مشكليت أنين دائماً اشعر مبلل وطفش وال أحب أحد يكلمين وال أحب كثرة االجتماع مع الناس

وأحب أجلس كثرياً لوحدي وأحياانً أعصب على من يكلمين بدون أن أرغب يف ذلك وحىت الوالدة

اعصب معها رغم أنين رحيم هبا ولكن غصب عين..أرجو الرد وهللا يرعاكم وحيفظكم من كل مكروه.

اجلواب

حل أمثل ملشكلتك بّي حلول كثرية
كنا نود أن نعرف أشياء أخرى قد تساعدان على وضع واختيار ًّ
مثل :العمل  -الدخل  -احلالة االجتماعية  -عدد األوالد ألنه قد يكون أحد هذه العوامل هو
الذي يسبب لك ما يعرف بضيق الصدر واعتزال الناس ويسبب لك العصبية.

وعلى سبيل املثال قد تكون ال تعمل ولديك زوجة وأبناء ووالدتك ومسؤوليات احلياة كثرية وال جتد
وسيلة دخل تنفق على هؤالء وابلتايل الفراغ يسبب لك امللل والسأم وجيعلك عدوانياً نتيجة عدم

وجود ما يسد احتياجات األسرة.

وقولك حىت الوالدة تتعصب عليها رغم أنك رحيم هبا  -فكيف اي صديقي العزيز يكون اإلنسان
رحيم أبمة ويف نفس الوقت يتعصب عليها (إهنا تناقضات يف الوقت نفسه) .

األخ العزيز :كن على عالقة قوية ابهلل واستغفر ربك واطلب من والدتك الصفح اجلميل واجعلها

تدعوا لك ونل رضاها  -فرضا الوالدين من رضا هللا.

وإذا كنت غري حمافظ على الصلوات  -فاستغفر لذنبك وابدأ من اللحظة يف احلفاظ على الصالة
فإهنا وسيلة عالجية اسرتضائية جتلب األمن واالستقرار النفسي لإلنسان وتزيل العنف  -وإذا كنت ال

تعمل فاحبث عن عمل مهما كان األجر وكان درجة الراتب فال بد أن تعمل حىت تستثمر وقت

فراغك ويف نفس الوقت تستطيع اإلنفاق على أسرتك وابلتايل ختفف عليك ضغوط احلياة وستشعر
إبذن هللا ابلرضى النفسي وستصبح شخصاً طبيعياً وستذهب عنك كل مشاعر الضيق اليت كانت

تدفعك للعصبية.
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تقلبات نفسية  ...متعاقبة!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/5/6

السؤال

هل مير اإلنسان بدورات نفسية متعاقبة ليس هلا عالقة ابلظروف؟
اجلواب

نعم اي أخي الكرمي اإلنسان يف هذه احلياة معرض لتقلبات ودورات نفسية وصحية واجتماعية
متعاقبة !!..قد يكون هلا أسباب واضحة ووجيهة ..وقد ال جند هلا تفسرياً شافياً وكافياً ومناسباً !! ...
أما تفسري األمور االجتماعية ..والصحية  ...فهو أيسر إىل حد كبري لوضوحها ـ النسيب ـ تقريباً..
ولتأصيل دراستها ..وأسبقيتها مقارنة ابلدراسات النفسية !!..ولغرابة النفس البشرية ..وعمقها..

واتساعها بشكل كبري ..مل يعرف منه حىت اآلن ـ رغم الدراسات العلمية ..والبحوث الدقيقة ..اليت

جتري منذ عشرات السنّي ..وحىت اآلن ـ إال اقل القليل !!!..وهناك فرضيات ونظرايت هائلة حول
النفس البشرية  ...مازالت قيد الدراسة والتجريب ..تتثبت إىل أي مدى ..سعة هذا العامل الداخلي..

ودقة صنعه ..وأسراره العظيمة ..وقدراته الفذة " !!..فتبارك هللا أحسن اخلالقّي".

ولذلك فوجود الدورات النفسية املتعاقبة ـ كما أمسيتها أنت ـ شيء وارد ..وطبيعي ..فعاملنا الداخلي

عامل هائل ـ كما أسلفت ـ بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن!!..؟ ومشاعران هلا مد وجزر !!..بل وهلا

تقلبات تشبه أحياانً تقلبات املناخ..؟!!

فقد يصبح اجلو حاراً( ..وهو هنا انزعاج وغضب صامت..؟! إما لسبب واضح أو خفي..؟!) ...

أحياان يصبح اجلو عاصفاً ومزجمراً( !!..وهي هنا ثورة الغضب الظاهرة ..واملعرب عنها بشكل أو

آبخر!..؟!)

وأحياانً يكون اجلو ابرداً حد الصقيع( !!..وهو هنا احلزن العميق ..الصامت !!..والفراغ النفسي
الذي جيعلنا نلملم أطرافنا وننكمش ..ابنتظار الدفء العاطفي)!!..

ورمبا تراكمت الغيوم ..والسحب الثقيلة( ..وهي هنا الضغوط النفسية اهلائلة ..اليت قد ندرك
مصدرها واسباهبا ..وقد ال ندرك ذلك..؟!)

وقد متطر تلك السحب بغزارة( !!..وهي هنا الدموع )!..فتعود السماء اىل الصحو مرة أخرى!!..
وقد تصبح األجواء ربيعية ..هادئة( ..وهي هنا االرتياح الكامل . .والرضى ..والثقة ابلنفس..

واإلقبال على احلياة)..
وهكذا..

أما ملاذا هذا التقلب الغريب..؟! وكيف حيدث..؟!! ففي الظواهر الطبيعية واملناخية ..درسوا وعرفوا

كثرياً من األسباب ..واصبحوا يتوقعون بعضها ..قبل حدوثه!!..

واما يف الظواهر النفسية "فما زالوا يدرسون" وخيتربون ..ولكن النفس البشرية اكثر تعقيداً من

الظواهر الطبيعية !!..فلم يعرفوا بعد اال القليل ..بل والقليل جداً !!..ورمبا أجادوا يف وصف
األعراض ..أخفقوا يف معرفة الكثري من األسباب!!
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ومن اقرب التفاسري اليت ذكرت هلذا " التقلب" النفسي الغريب الذي حيدث أحياانً لدينا ..وال نعرف

له أسباابً ..وال مصدراً !!..هو أن"العقل الباطن" لإلنسان ..له إمكاانت هائلة على التقاط األشياء
وتوثيقها لديه بطريقة معينه .قد ختلو من الرتتيب أو التصنيف العقالين !!..وابلتايل ..ومع الوقت

ترتاكم الكثري من األشياء ..وتزدحم الرفوف بكم هائل من املواقف العابرة ..اليت نسيناها " بعقولنا
الواعية"!!؟ وفجأة تثقل كاهلنا ..وتضيِّق جمال الرؤية " الصافية " لدينا..فنتضايق ..وقد حنزن ..بدون
أن نعرف أسبااب واضحة لكل هذا!!..

واحلل:

هو مبعرفة هذه اآللية الغريبة لعالقة " العقل الواعي " بـ " العقل الباطن" لدينا ..وتفهم هذا األمر..

وعدم إعطاء األمور أكثر من حجمها ..بل تتبعها جبلسة هادئة مع النفس ..وتصنيفها ..واعادة

ترتيبها ..ووضع كل منها يف حجمه الطبيعي ..ومكانه املناسب !!..وعدم االنشغال هبا كثرياً  ...ألهنا
ستزول يف النهاية !!..والتنفيس االنفعايل بطريقه املختلفة!!

والفرق بّي الناس هنا ..كبري يف منهجيتهم للتعامل مع مثل هذا األمر  ...فالبعض يتعامل معه كما

أسلفنا ويثق أنه زائل وال يفقد ألجله ثقته يف نفسه !!..وابلتايل ـ فعالً ـ تتعاقب الدورات ..وتنتهي..
وهو يسري هبدوء غري آبه هبا!!..

والبعض األخر ..ال يفهمها كما جيب ..بل يتأثر هبا !!..وقد يفقد ثقته بنفسه..بدعاوى أنه إنسان
مهزوز ..وغري واثق من نفسه ..ورمبا هو " مسحور..؟! " أو غري ذلك .فيعطي األمر اكثر من
حجمه ..ويتجنب الناس ..وحياصر نفسه مبزيد من األوهام ..وابلتايل يتطور األمر لديه إىل مشكلة

حقيقية ..حتتاج ـ فعالً ـ إىل عالج.

وهللا تعاىل اعلم .وهو اهلادي واملعّي.
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هل أان مريضة ..نفسياً؟؟
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/5/1

السؤال

هل أان مريضة ..نفسياً..
ال أحب الناس وال مقابلتهم أاي كانوا أو إذا قابلتهم أشعر بضيق شديد وملل وسكوت وجماملة .وإن
أحببت أحداً أو تقربت أان منه أشعر بعدها فوراً بنفور منه علما أين ال أحب الناس بسرعة .وأكثر

الناس وخصوصاً يف العمل يصفونين ابلعقل ورجاحة الرأي لكين أشعر بتعب مستمر يف نفسي وعدم

لذة ألي شيء يف احلياة مهما كان مجيالً حىت السفر ال يغري يف نفسي شيئاً وكل شئ أشعر أنه عبء
ثقيل علي حىت عمل املنزل أو زايرة أو نزهة أو حىت مساع فكاهة.

اجلواب

اشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد..

وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا
فنضل ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ابلنسبة الستشارتك .فتعليقي عليها من وجوه:
أوالً :هناك مرض نفسي ..وهناك اضطراب نفسي ..وهناك خلل نفسي ..منها ما هو دائم ومنها ما
هو وقيت ..وبعضها عميق وبعضها سطحي ..والناس يتفاوتون يف تقبلهم وأتثرهم واستجابتهم..
وعالجهم يف كل منها !!..ولذلك فإن مسألة إن كنت مريضة نفسية أم ال..؟! ال جياب عليها

ببساطة ..بل ال بد من الفحص االكلينكي والتشخيص..وإن كنت أرى يف أسلوبك ووصفك

ملشكلتك اتزان ونضج واضحّي.

اثنياً :يظهر يل وهللا أعلم ..أن مشكلتك ..تكمن يف منظارك للحياة والناس ..حيث تنظرين إليهم

مبنظار قامت ..جعل األشياء تبدو يف عينيك قامتة مملة ..سيئة !!..فحصرت نفسك يف دائرة ضيقة من

الرفض والنفور وامللل!!..؟ ومن مث التعب ..وانعدام اللذة ..ففقدت احلياة لديك طعمها وتشاهبت
ألواهنا ومع مرور األايم تزداد قتامة األلوان ..حىت تغطي نور الشمس .وهنا مكمن اخلطر!!..

اثلثاً :أخيت الكرمية ..الناس يتوقفون عندك للحظات ورمبا أايم ..فإذا مل جيدوا ترحيباً ومشاركة

وجدانية غادروا إىل حمطات أخرى ..ومع الوقت تبقي وحيدة .فتجتمع لديك قتامة الرؤية ..ومرارة

الوحدة ومها ثنائي قاتل أعاذان هللا وإايك منه !!..ولذلك فال بد لك ..من اخلروج من تلك الدائرة
الرمادية الضيقة اليت حصرت نفسك فيها إىل دوائر أخرى اكثر سعة وانشراحاً ..وأنت إبذن هللا

قادرة على ذلك ..فشاركي اآلخرين اهتماماهتم ومناسباهتم وحواراهتم ..وكوين صاحبة مبادرة إجيابية

هنا أو هناك ..وقابلي اآلخرين دائماً بوجه بشوش غري عابس ..وسرتين كيف ينعكس ذلك كضوء يف
نفسك ..فتنشرح ..وتتفاءل وتقبل على احلياة غري عابئة أبحزاهنا !!..وفقك هللا وسدد على طريق

احلق واخلري خطاك.
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فقدت كل شيء حىت األمل!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1423-5-10
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد-:
امرأة مؤمنة بقضاء هللا وقدرة وهلل احلمد ..وعلى الرغم مما أصاهبا من مصائب ومعاانة من موت

والدها رمحه هللا وبعض أبناءها جعلهم هللا شفعاء مقبولون يف فرتة وجيزة بّي كل واحد واآلخر ..إال
أهنا صربت واحتسبت األجر من هللا تعاىل ولكن مازالت تشعر خبواء يف قلبها ورغبة يف ترك هذه
الدنيا عاجالً غري آجل ..وما أكثر الليايل اليت بكت فيها رغبة يف املوت ..ليس أيسا والعياذ ابهلل بل

كرهاً يف احلياة وحبا يف لقاء هللا عز وجل ألن هذه الدنيا ليس فيها خري ..قد تقول أهنا على خري،

نعم هذا صحيح ولكن نفسيتها هذه منعكسة على بيتها وأوالدها فهي حزينة غالب الوقت دمعتها

جاهزة ألدىن شيء ،قوة حتملها تغريت ،أصبحت تكره عملها تريد اخلالص من كل شيء حوهلا تريد
وبصدق املوت لتنتهي من هذه احلياة امللعونة اليت لعنها الرسول صلى هللا عليه وسلم .تشعر أهنا

متشائمة نوعا ما عندما يكلمها زوجها عن أحالمهم املستقبلية تشعر أهنا لن تعيش حىت ترى حتقق

هذه األحالم!!!..

فتبكي وتبكي من حوهلا ليس خوفا بل رغبة وأتكيدا للقاء هللا عز وجل مما جعل زوجها خياف عليها
كثرياً هي دائماً تردد لزوجها أهنا تعلم أهنا لن تعيش طويالً وهذا اإلحساس فعال يراودها يف مجيع

أوقاهتا..

ال أعلم هل هي هبذا اإلحساس إنسانة سوية؟ أم تعاين من مشكلة ما؟

هي تقول أن طريقها واضح أمامها وهو املوت على شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا
أفيدوان مأجورين؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أخيت الكرمية اشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأما استشارتك
فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :احلمد هلل على كل حال ..على نعمه الظاهرة والباطنة وأمهها نعمة اإلسالم ..نسأل هللا الثبات
عليه حىت املمات.

اثنياً :أذكرك  -أخيت الكرمية  -حبديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه حيث قال [عجبت ألمر

املؤمن أن أمره كله له خري إن أصابته سراء شكر ..فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً
له ....احلديث] مث إنه جاء يف األثر أن هللا تعاىل قد يريد للعبد مكاانً ودرجة رفيعة يف اجلنة لن يبلغها

بعمله فيبتليه يف املصائب رفعة لدرجته ..فاهلل هللا يف االحتساب فأنت  -فعالً  -على خري عظيم.
اثلثاً :ما تذكريه من أعراض يؤكد يل أن ما تعانّي منه نوع من أنواع االكتئاب وهو احلزن العميق
الدائم ..وبفضل هللا فإن هلذه املشكلة عالج دوائي جمرب وفعهال ..فال أبس من مراجعة أحد

العيادات النفسية املتخصصة ..ومثل هذه احلالة تتكرر كثرياً يف مثل ظروفك ..وعالجها بفضل هللا

 -كما أسلفت  -يسري ..وال تعارض هنا بّي الصرب واالحتساب وبّي طلب العالج.
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رابعاً :ال بد أن خترجي من دائرتك الضيقة إىل أخرى أكثر سعة ..وهذا مطلب ضروري يف مثل

حالتك ..فشاركي اآلخرين يف مناسباهتم وأفراحهم ..وتفاءيل ..ابخلري والسعادة ..وستجدينها ماثلة
أمامك إبذن هللا ..وحاويل أن تقبلي على عملك حبماس واحتساب فهو رسالة تؤدينها وتؤجرين

عليها.

خامساً :هناك ما يسمى " بقانون اجلذب " ومعناه أن األفكار احلزينة جتذب احلزن الدائم ..واألفكار
السعيدة جتذب السعادة ..وال تعارض البتة بّي أن تكوين سعيدة ..ومتفائلة ..وبّي شوقك إىل لقاء

هللا ..مجعنا هللا وإايك ووالدينا يف الفردوس األعلى من اجلنة.

سادساً :هللا ..هللا ابلدعاء وكثرة االستغفار فقد جاء يف احلديث [من لزم االستغفار جعل هللا له من

كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب]

اسأل هللا العلي القدير أن يفرج هم املهمومّي ويفرج كرب املكروبّي وأن ييسر لك أمرك ويعينك
ويوفقك ويسدد خطاك.
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حب االنعزال عن اآلخرين
اجمليب د .سيد زكي خريبة
استشاري صحة نفسية

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1423-9-22
السؤال

السالم عليكم وحرمة هللا وبركاته وبعد
أان شاب وهلل احلمد واملنة على دين وخلق وراتيب جيد وهلل احلمد وال ينقصين شيء إال الزواج حيث
عمري كبري ومل أتزوج وأتخرت فيه ألنين بعض األايم أيتيين تفكري يف أمور زواجي وأقول إنه ارتباط

ومسؤولية كبرية وأان ال أحب املسؤولية ،حىت يف العمل أهترب منها ،وأتتيين بعض الوساوس وضيقة
الصدر مما جعلين أحرص كل أسبوع يف هنايته أسافر إىل خارج املدينة اليت أسكن فيه وال أجلس مع

األهل .وأان أحب السفر وحدي بعيداً عن املشاكل من اإلخوة .أريد اإلجابة على هذا املوضوع.

وفقكم هللا

اجلواب

األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم"

أنت حباجة إىل التفكري بوضوح يف مشاعرك ،وأول خطوة يف التغلب على هذه املشكلة أن تدخل

عنصراً من التفكري العقالين واملنطق إىل استجابتك حّي ما أتيت فكرة الزواج.

إنك حباجة إىل أن أتخذ خطوة سيكولوجية إىل اخللق وأن تتأمل نفسك ومن أين جئت للحياة

وللوجود؟ وكذلك كل الناس؟

فأنت وكل الناس أتيتم نتيجة ارتباط شرعي بّي األب واألم هدفه يف املقام األول احلفاظ على النوع،
إشباع الرغبات بطرق مشروعة ،والرغبة يف تكوين أسرة وإجناب أطفال والسعي على تنشئتهم تنشئة

طيبة حىت حتقق ذاتك من خالل إجنازاتك يف الوجود.

األخ العزيز أما ما ذكرت بشأن عدم حبك للمسؤولية فلتعلم أنه يف بعض احلاالت يكون انعدام
املسؤولية هو تردد والشخص املرتدد قد ال يكون راغبا يف تقبل املسؤوليات اليت هي جزء ال يتجزأ

من كل أمور حياته (اهلروب من العمل) وعدم الرغبة يف حتمل املسؤولية.

األخ العزيز إن من أسباب عدم الرغبة يف حتمل املسؤولية اخلوف من الفشل وعدم الثقة الكافية

ابلنفس ،واالعتقاد اخلاطئ أبن القرارات هنائية وال رجعة فيها وهو ما بدا واضحاً يف قولك أنه أيتيك
بعض الوساوس وضيق الصدر حينما أيتيك التفكري بشأن الزواج وحتمل املسؤولية ،وهذا أكرب دليل

على خوفك ،ولنا أن نقرر أن اخلوف من املسؤولية هو أحد أسباب ترددك وهذا ابلطبع صحيح.

ألنك إذا جنحت فإن النجاح سيجلب معه جمموعة كبرية من املسؤوليات والفرص واملخاطر اجلديدة.

األخ العزيز أرجو أن تسأل نفسك هل لك شخصية قهرية:؟
هل متيل إىل التنظيم يف حياتك تنظيماً زائداً؟
كن على وعي أبن جذور ترددك من اخلوف من املسؤولية اخلاصة ابلزواج تقع يف ذلك السلوك (عدم
حتمل املسؤولية واخلوف منها) وهذا على املدى الطويل يكون غري فعاّل ويؤدي إىل اإلضرار ابلذات
(ذاتك) .

 -حتمل مسؤولياتك كرجل تبلغ كما قلت من العمر  34عاماً ألنك يف النهاية سرتتبط هبا على أية

حال .إذن ملاذا هترب منها أو تدور يف دائرة مغلقة؟ أو هترب من العمل خشية املسؤولية فهذا كله

خوف من الفشل.
-إن أمرك يتطلب شجاعة يف تقبل بعض األثقال اليت تضعها احلياة على األكتاف وعلى أي حال

طاملا جتمعت لديك الشجاعة على حتمل املسؤولية وتتصرف بال تردد ستشعر أنك أفضل .وال تنس
احلديث الشريف ("اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض
للبصر ") فالزواج وقاية عن االحنراف وحصن من احلصون القوية اليت متنع اإلصابة أبمراض عديدة.
وهللا املوفق
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أحس أنين ال أفكر!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى
التاريخ 23-11-18
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:

أحس يف نفسي أنين ال أفكر !!..وأحس أن هذا انتج عن احلسد ..فما هو العالج؟

جزاكم هللا خرياً،،،،
اجلواب
أخي الكرمي ... /

أشكر لك ثقتك وأسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا

اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأالّ جيعله ملتبساً علينا فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً -:ال أدري ماذا تعين بقولك " أحس نفسي أنين ال أفكر " ومل أستوعب  -حقيقة  -كيف أنك
ال تفكر !!..أو أبي شيء تريد أن تفكر؟ وملاذا ال تفكر..؟! ومنذ مىت ال تفكر..؟!! وكيف خاجلك
هذا اإلحساس ..وكيف بدأ معك..؟!!! وما هي األعراض اليت تصاحب هذا اإلحساس..؟!!

اثنياً -:ملاذا ربطت أخي الكرمي ذلك ابحلسد مباشرة ..وبدأت تبحث عن عالجه !!..فرمبا كان ذلك
اإلحساس وقيت وارتبط لديك ابنشغال ..أو توتر ..أو مخول ..ألسباب نفسية أو اجتماعية أو

جسدية " وقتية " وسيزول بزواهلا !!..وهذا ما حيدث كثرياً لنا ..فإن أي تغري يف كيمياء اجلسم ألي

سبب عارض..يؤدي غالباً إىل تغريات وأتثريات " فسيولوجية " (نفسية وجسدية) ولكنها ما تلبث أن
تزول بزوال أسباهبا!!..

اثلثاً -:اخلطورة هنا -أخي الفاضل  -ليست ذلك اإلحساس العارض ..فهذا مما يتكرر حدوثه لبين
اإلنسان ..ولكن اخلطورة -كل اخلطورة -هي تلك اإلسقاطات أو التفسريات اليت نسقطها على

أنفسنا أو نفسر هبا ما يعرتينا من نقص أو توتر أو قلق " وقيت " وما قد يعرتض طريقنا من أمور "

عارضة " "قدرية " وابلتايل ندخل أنفسنا يف دائرة من " األوهام املرضية " اليت تبدأ هباجس أو

سؤال ..وتنتهي مبتاهة عظيمة قد ال خيرج منها املرء إال مثخناً ابجلروح والتشوهات النفسية ..ورمبا ال

خيرج منها أبداً !!..فاحلذر ..احلذر!!!

رابعاً -:ليكن إميانك ابهلل أقوى من ذلك ..ويقينك به أكرب ..وثقتك به أكثر ..وأتكد أن ما أصابك
مل يكن ليخطئك وما أخطاك مل يكن ليصيبك وأنه لو اجتمعت اجلن واإلنس على أن يضروك بشيء

مل يكتبه هللا عليك ..فإهنم لن يضروك ..ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل يكتبه هللا لك ما

نفعوك ..فلقد رفعت األقالم وجفت الصحف ..كما جاء يف احلديث الذي رواه الرتمذي .فأحسن
الظن ابهلل وتوكل عليه والتجئ إليه ..وعليك بقراءة األوراد الشرعية وأذكار الصباح واملساء ..وأكثر

من ذكر هللا (أال بذكر هللا تطمئن القلوب)

وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك،،،
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صديقي ومرض الفصام
اجمليب د .حممد احلامد

استشاري الطب النفسي مبستشفى خبش جبده.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1423-7-21

السؤال

يل زميل يف السنة النهائية من اجلامعة وقد حصل له تغري مفاجئ مثل االهتمام غري الطبيعي ابألمور
السياسية مما جعله يصل إىل درجة أن يرتك الدراسة. .

حالته النفسية تغريت كثرياً وأصبح يسأل عن املهدي املنتظر كثرياً ..بدأ ابلتدخّي بعد ما كان من

أشد الناس تنفرياً منه ،حيس ابكتئاب مستدمي وحيب العزلة ويشكو أملاً يف الرأس.

أرجو املساعدة جزاكم هللا خرياً.
اجلواب
األخ الكرمي ...

شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع " اإلسالم اليوم "

يبدو أن صديقك الذي تتحدث عنه يعاين من مرض الفصام وهو أحد األمراض العقلية والذي

يصيب ما نسبته  %1من سكان العامل.
والذي يعاين من هذا املرض تكون لديه بعض األفكار اخلاطئة واليت يكون املريض متيقناً من صحتها

وتسمى يف لغة الطب النفسي ابلضالالت ويف احلالة املذكورة فإن سؤال صديقك املتكرر عن املهدي
املنتظر ما هو يف الغالب إىل االعتقاد أبنه هو املهدي املنتظر.

ومن أعراض املرض أيضاً وجود هالوس مسعية أو بصرية أو غريها..

واهلالوس السمعية هي عبارة عن مساع املريض ألصوات ال يسمعها غريه ..هذه األصوات قد تعطيه

بعض األوامر أو تعليق على تصرفاته وقد يفسرها بعض املرضى على أهنا وحي من السماء .كذلك

فإن املريض يقوم أبفعال غري متزنة مثل ما يقوم به صاحبك من النصح بعدم التدخّي ومن مث يقوم
إبشعال سيجاره.

ويصاحب هذا كله تدهور عام يف حالة املريض مثل انقطاعه عن العمل أو الدراسة وامليل للعزلة

واالنطواء وإمهال النظافة الشخصية واالعتقاد أبن اجملتمع ضده وأن البعض قد حييك ضده
املؤامرات.

عليه أرجو منك اي أخي سرعة عرض صديقك على طبيب نفسي.
فهذا املرض له عالج انجح إبذن هللا.
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أعاين من أمراض نفسية
اجمليب د .نزار بن حسّي الصاحل
عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/06/25هـ
السؤال

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلّي سيدان حممد وعلى آله وأصحابه

أمجعّي .أما بعد:

فلدي مشكلة نفسية -أسأل هللا تعاىل أن يفرج كربيت وكرب املسلمّي أمجعّي -فقد ابتدأ املرض

النفسي معي ابكتئاب وانتهى ابخلوف والوساوس ،وقد بدأ املرض بنوبة اهللع والتنميل ذهبت عند

طبيب نفسي وصف يل الدواء وبدأت بتناوله وحتسنت قليال ،إال أن الوساوس وأفكار املوت

وتقلصات عضلية ابجلهة اليسرى من الصدر ظهرت ،وأفكار شديدة ال أستطيع السيطرة عليها مثل
أن أحد أفراد العائلة سوف ميوت قريبا أو أخي أو أيب  ، ...ذهبت بعدها عند معاجل نفسي ،بدأت

حاليت ابلتحسن أكثر فأكثر حىت أنين أهنض يف الصباح الباكر وأقوم بصالة الصبح يف موعدها،

وذهبت الوساوس وانشرح صدري ،وهللا كنت فرحة ومسرورة بديين إال أنه كان يؤرقين شيء واحد

وهو أنين لست متزوجة بعد ،ولكين يف األخري صدمت من املعاجل النفسي الذي بدأ يتغزل يب وجيرين

إيل متاهات أان يف غىن عنها ،هنا عاد املرض أكثر مما كان ،وبدأت أختنق يف النوم ،وجاءت
الوساوس ،وأخاف من قراءة القرآن وخاصة عند ذكر املوت؛ ألن نفسي ال تكون مطمئنة بل إنين يف

خوف وانزعاج ،هذه مشكليت ابختصار ،أما التفاصيل فتحتاج إىل جلسات ،أريد من فضلكم

توجيهي ووصف العالج املناسب حلاليت ،وأطلب منكم الدعاء يل بتفريج هذه الكربة اليت أعاين منها،
وفقكم هللا وسدد خطاكم وجعلكم يف خدمة اإلسالم واملسلمّي ،وجزاكم هللا كل خري.

اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم.

بداية أسأل هللا الكرمي ،رب العرش الكرمي أن يفرج كربك ،وأن مين عليك ابلصحة والعافية.
يف احلقيقة أن القلق واالكتئاب والوسواس من األمراض النفسية املنتشرة يف اجملتمعات؛ نتيجة

الضغوط اليومية اليت نواجهها ،وتزداد هذه األمراض سوءاً إذا مل يقدم العالج املناسب يف الوقت

املناسب.

وهي أحسنت ملا ذهبت إىل املعاجل النفسي الذي ساعدها على العودة لطبيعتها البشرية وحسن

تعبدها هلل ،لكن املشكلة سوء تصرف الطبيب املعاجل وقلة خوفه من هللا جعل  -األخت السائلة-

سوء ،وكل ما تشعر به من اختناق يف النوم واخلوف وبرودة األطراف
تنتكس حالتها ،وتصبح أكثر ً
وغريه هو أعراض للقلق واالكتئاب والوسواس الذي يسيطر عليها حالياً ،وهي حباجة إىل تلقي

العالج املناسب مرة أخرى من معاجل  -يفضل أن تكون امرأة ،-وأن يتزامن العالج النفسي الدوائي
مع العالج النفسي السلوكي واملعريف وفق برانمج زمين حمدد ،ونتائجه  -إبذن هللا  -مشجعة.
يف اخلتام نقول :ال أبس  -إن شاء هللا -وبتوكلك على هللا وأخذك ابألسباب سوف تشفّي مبشيئته
-تعاىل .-وهللا املستعان.
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أفضل اهلروب على املواجهة
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/04/06هـ
السؤال

أكتب هذه املشاركة وأان يف قمة التعب النفسي ،ليس بيدي هذا الشيء ،أان أعرف أنكم ستقولون
عليك ابللجوء إىل هللا والدعاء ،أان مؤمنة هبذا الشيء ،ولكن ماذا أقول؟ ال أستطيع التعبري بشكل

دقيق عما يف نفسي ،ظرويف االجتماعية أكثر من جيدة ،لكن هذا الشيء ينبع من داخلي ،وال
أستطيع التخلص منه ،منذ صغري وأان أخشى املواجهة ،مواجهة أي شيء ،أخطائي ،مشاكلي،

مشاكل اآلخرين ،أحاول اهلروب منها ،قدميا وأان صغرية أهرب منها إىل مستقبل صنعته بنفسي ،أان

فيه البطلة! واآلن أهرب إىل املاضي ،مع أين كنت أكره ذلك الزمن الذي عشته وأتطلع إىل ما هو

أفضل ،أعرف أنين سأحن فيما بعد إىل هذا الزمن؛ ألنين أشعر أننا مقبلّي على ما هو أسوأ من هذا،
ورمبا ستكون حالنا أفضل مما هي عليه اآلن ،أان أتكلم عن حال املسلمّي وما هم عليه اليوم ،قد
تقولون ِ
أنك من املثبطّي ،لكن هذا شعوري ،وأمتىن أن خييب ،أكره االهنزامية اليت حنن فيها اآلن،

وفرض السيطرة من قبل الكافرين ،أهنم يريدون أن يطمسوا هويتنا ،وسيتحقق هلم ذلك مع األسف
إذا استمر الوضع على ما هو عليه ،أمتىن أال أرى ذلك اليوم ،أان متعبة.

أما على الصعيد الداخلي ،فأان يضيق صدري إذا رأيت أحد من أقرابئي مريضاً؛ ال أريد أن أفقد

أحداً من أقرابئي ،قد ال تصدقوين إذا قلت لكم :أنين أخشى حلظات السعادة؛ ألين أعرف أنه سوف
تعقبها حلظات تعاسة ،وهنا لدي الكثري أود قوله ،لكن ال أستطيع؛ أحس أنه بركان ،أريد أن أخرجه،

لكن شيء ما مينعه من اخلروج ،أمتىن أن أجد العصا السحرية اليت تنسيين كل أحزاين ،قد أعاود
السؤال لكم مرة أخرى؛ ألين مل أقل كل ما يف نفسي.
اجلواب

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .وبعد:

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أي خاطر أو ضيق مؤمل مير يف النفس عرب أايم حياهتا ،يكون عادة له سبب ذو عالقة ابالتصال ابهلل،

-أي يكون بسبب تقصري جتاه عبادة معينة ،-وأحياانً نغفل وال حنس هبذا التقصري ،ويكون نتاجه

ضيق حييط ابلنفس ،وقد ميتد معه فرتة طويلة ،أتتيه على شكل نوابت قلق ألي عارض يطرأ عليه،

وأحياان قد ال يعرف املصدر أو السبب ،دائما مفتاح أي قضية ،مهما تكن كبرية أو صغرية جيب أن

متر عرب الطريق املؤدي إىل هللا ،وإذا مل يكن هذا اهلاجس مغروس يف النفس ،منذ التعرف األويل على

تفاصيل احلياة من حولنا -مثل معرفة أن السقوط من الدرج قد يؤدي إىل اإلصابة أبمل  -بعدما
نعرف ابلتلقّي أن هللا -سبحانه وتعاىل -قادر على كل شيء ،وإال ستكون احلياة أشبه ابملقربة

املظلمة.

وقد وضعت نفسك يف أول نفق العتمة والغم واهلم ،عندما ذكرت ِ
أنك مؤمنة ،وتقولّي :أعرف أنكم
ستقولون.........؟ نعم ،هذا هو الطريق الصحيح لتعديل مسار اهلموم ،وكسح جلليد الغم .والذي

أفشل التجربة لديك ،ابضمحالل سحب الغيوم اليت ادهلمت فوق مساؤك ،هو حالة الرتدي

والتشكك من هذا املعىن ،فلو كان اليقّي ضاراب إطنابه يف صحراء حياتك لوجدت أن أرضك

ستعشب أزاهري الربيع.
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جريب مرة أخرى ،ولكن من طريق آخر ،وهو طريق اليقّي الصادق ابهلل ،وأنه هو القادر وحده على
إزاحة هذه الكوابيس اليت أحاطت ابلقلب والنفس.

وما هذه اهلموم اليت حتيط بك من مشاهدة بعض أقاربك عندما تصيبهم بعض املصائب ،إال خوفك
من أن تدامهك أنت؛ ألن نفسك صار لديها استعداد لتشرب هذه اهلموم ،وذلك للحساسية

املفرطة ،وألنك صرت مثل اإلسفنجية ،اليت متتص اهلم؛ ألهنا خالية من كوابح الدفع اليقيين املرتبط

بقبول القضاء والقدر ،وقد يظهر يف األفق البعيد من صحراء النفس بوادر عالمة استفهام ،ملاذا
هذا؟ أو ملاذا حيصل يل أان ابلذات؟!
كما قلت :آمل أن تعاودي مرة أخرى ،ولكن بعدما تتأملي ما قلت.
أعانك هللا  ...والسالم عليكم ورمحة هللا.
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معاانيت تتضاعف عندما أرى معاانة اآلخرين!!
اجمليب د .حممد بن عبد الرمحن السعوي

عضو هيئة التدريس جبامعة القصيم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1422/8/27هـ

السؤال

مشكليت هي أنين أعاين نفسياً عندما أرى مريضاً أو ميتاً  ,فما احلل  -يف نظركم -؟

اجلواب

أيها األخت الكرمية ...
ال أظن أنه من السليم أن تصفي حالتك ابملشكلة مبجرد أنك تُعانّي من أتعاب نفسية حينما ترين

مريضاً أو ميتاً ،إذ هذا هو األصل  ,واملشكلة حقيقة لو كان العكس هو الذي حيصل معك ،مبعىن

أنك ال جتدين أي شعور ابلتعب النفسي واألمل القليب حال رؤيتك ملثل هذه املشاهد.
ٍ
وإحساس ابآلخرين ,
إن وجود مثل هذه املشاعر واألحاسيس لديك إمنا هو دليل على رقّ ٍة يف القلب
وما يعانون من آالم مرضية تعصف هبم .فنحن يف هذا العامل اليوم أبشد احلاجة إىل مثل هذه القلوب
اللينة واملشاعر النبيلة ،اليت تتأمل لتأمل اآلخرين  ,وحتس هبم  ,وتشعر جبراحهم ،بل هو املصداق

الرسول":مثل املؤمنّي يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو
التطبيقي لقول
ُ

تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى " .رواه مسلم وأمحد.

الغالب على كث ٍري من الناس يف عامل اليوم هو التبلّد يف املشاعر والقساوة يف األحاسيس حىت

أصبحت القلوب كاحلجارة يف قسوهتا وش ّدهتا  ,وانطفأ جراء ذلك نور احلنان والرأفة والرمحة من

صدورهم إال من رحم هللا  ,وأصبح الواحد منهم يسمع ويرى غريه من إخوانه املسلمّي يعاين اآلالم

املرضية أو غريها وال يهز ذلك من مشاعره بل رمبا يبخل حىت ابلدعاء له ابلعافية والشفاء ،هذه يف
احلقيقة هي املشكلة اليت حيتاج صاحبها ٍ
حلل يساعده على انتشال حاله القاسية ونفسيهته املتبلدة من

براثن هذا املرض العضال.

صحية طبيعة تنم  -كما قلت  -عن قلب ٍ
انبض ابلرقة
أما حالتك  -أخيت السائلة  -فهي حالة ّ
واحملبة لآلخرين وشعوٍر ابلرأفة هبم وما يعانون من آالم ،هذا من جانب.
اجلانب اآلخر  -أخيت الكرمية  -والذي أرى وجوب التنبيه إليه هو أالّ تطغى هذه املشاعر على

قلبك وفؤادك حىت تتجاوز احلد املطلوب ،وتتعدى املساحة املسموح هبا يف قلبك  ,فتنقلب بذلك
إىل تطر ٍ
ف يعود عليك ابلتعب واملرض النفسي املتواصل .التوسط يف األشياء املادية واملعنوية هو
ّ
املطلوب ،فال يكن قلبك قاسياً ال يشعر ابآلخرين وما يعانون ،ويف الوقت نفسه ال تتجاوزي احلد
املطلوب يف الشعور ابآلخرين حىت كأنك أنت املريضة  ,أو تعانّي من آالم نفسية رمبا تكون أعظم

أملاً من آالم املريض نفسه.
ِ
أنت مل تُـبَـ ْيين يف سؤالك  -ابلدقة  -كيف هي معاانتك النفسية جراء مشاهدتك ملعاانة اآلخرين ،هل
ؤرق واملتعب واملتواصل لفرتة زمنية طويلة وهذا
هي معاانة نفسية تدوم وتصل حد املرض النفسي امل ّ
حبد ذاته يتطلب منك مراجعة أو زايرة طبيب خمتص للنظر يف حالك .أما إن مل يكن كذلك فهو -

كما قلت  -مظهر صحي  ,وعالمة واضحة على نبض قلبك وامتالئه ابلرأفة والرمحة .وهللا حيفظك.
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مشكلة نفسية ..أم عقلية..؟!!

اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/7/4هـ
السؤال

أعاين من مشكلة نفسية وقد أثرت علي يف دراسيت اجلامعية وقد ذهبت إىل أكثر من طبيب نفسي ومل

تتحسن حاليت واآلن أصبحت أشك يف عقلي وأخاف على نفسي اجلنون مما سبب يل العزلة عن
الناس فبماذا ترشدونين وجزاكم هللا خرياً..
اجلواب

ابلنسبة ملشكلتك النفسية اليت تذكر ..وتعتقد أهنا عقلية أيضاً ..فإنك يف احلقيقة مل تذكر أي شيء

عن أعراض هذه املشكلة ..لكي حندد نوعها..بل ذكرهتا بشكل عام ..وإجياز ُخمل !!..ولذلك فإننا
واحلال كذلك حنتاج إىل مزيد من التفصيل؟ .ولكن الذي لفت نظري يف رسالتك أنك تذكر فيها

ذهابك إىل أكثر من طبيب نفسي ..ومل تتحسن حالتك!!..؟

ويف هذه احلالة أكاد أجزم ..أنك أنت سبب مشكلتك !!..نعم أنت!!..؟ وأعتقد كذلك أنك مل

تلتزم مع أي من األطباء النفسيّي الذين ذهبت إليهم !!..بل ورمبا مل تواصل معهم اجللسات

النفسية ..ورمبا أنك مل تقتنع أصالً هبم أو مبا يقولونه!!..

اي عزيزي ..أتكد أن الطبيب النفسي ال ميلك عالجاً خاصاً وفورايً ..يعطيه املريض ..فيشفى من
ساعته ويتعاىف يف حلظته !!..أبداً ..بل أن عالقة الطبيب النفسي ابملراجع ..وال أقول املريض..

فبعض املراجعّي ليسوا مرضى حقيقة ..بل هم أانس يتومهون املرض !!!..أقول -:أهنا عالقة مبنية

على الصدق وااللتزام ..وأن الطرف األساسي فيها هو املراجع فهو املطالب ابلتنفيذ واالستمرار مع

الربانمج العالجي الذي يضعه الطبيب!!..

أعود مرة أخرى ..ألوكد على أنك  -قد  -تتحمل اجلزء األكرب من مشكلتك ..أايً كانت ..ومن

أي كان !!..ملاذا..؟!!

ألنك اي عزيزي اهنزمت أمامها ..وأظهرت نفسك ضعيفاً ..مهزوزاً على الرغم من أنك تبدوا انضجاً
من أسلوبك ..وقوايً يف عرضك لواقعك ..وعلى أية حال ..أقرتح عليك أخي الكرمي جمموعة من
االقرتاحات ..علها جتلب لك الطمأنينة ..والراحة النفسية املطلوبة ..وخترجك إبذن هللا من هذه

الدائرة املغلقة اليت تعيش فيها..
أوالً  -كن صادقاً مع نفسك ..هل التجأت إىل هللا بدعاء صادق ..وقلب خاشع ..وإحلاح يف
الدعاء لكي يعينك هللا على ما أنت فيه ..وحتريت يف ذلك مواطن اإلجابة ..كالسجود وأدابر

داع
الصلوات ..والثلث األخري من الليل حّي ينزل ربنا تعاىل إىل السماء الدنيا وينادي ((هل من ٍ
فأستجيب له ..هل من مستغفر فأغفر له)) !!؟!
اثنياً  -هل أنت ممن حيافظ على الصلوات يف وقتها والرواتب وأذكار الصباح واملساء ..ويقرأ شيئاً
ولو يسرياً من القرآن الكرمي يف يومه وليلته..؟!

صدقين ستجد يف ذلك الصفاء ..والطهر ..وراحة البال والطمأنينة ..والثقة ابهلل ..اليت تنعكس

عليك بدورها ثقة بنفسك ..ويقيناً أن هذه الدنيا متاع الغرور ..وأهنا دار ممر وليست دار مقر ..وأن
املؤمن فيها مبتلى ..وأهنا لو كانت تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء..

وأننا فيها مسريون ال خمريون ..وأهنا مزرعة لآلخرة؟!
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عندها تسمو مهتك ..وتستصغر كل ما يسيئك يف هذه الدنيا ..وترنوا إىل اآلخرة ..وتنفتح لك أفاقاً
أخرى للحياة!!..
اثلثاً  -أكثر اي أخي الكرمي من ذكر هللا ..قائماً وقاعداً وعلى جنبك ((أال بذكر هللا تطمئن القلوب))
واستعذ ابهلل من نزغات الشيطان وتوهيمه(( ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا)) .

رابعاً  -أتكد اي أخي ..أن حياتك من صنع أفكارك ..كما يقال ..فإذا اعتقدت أبنك تعاين من شيء
معّي ..وأبن وضعك ليس على ما يرام ..وأبنك ..وأنك ..ستجد نفسك  -فعالً  -حماصر بكم

هائل من ((األوهام)) و ((التهيؤات)) اليت تكاد ختنقك!!!..

ض ُع َفت مقاومتك النفسية الداخلية وسنحت الفرصة أللف شيطان لريجف بك ..ويقنعك أن
ومن مث َ
مشكلتك ليست نفسية فقط ..بل رمبا عقلية !!..وازداد الضغط ..و ..كان االنفجار!!!..

أما أن ملئت حياتك ابلتفاؤل ..وحسن الظن ابهلل ..ومل تتوقف أمام الصغائر أو هتتم هبا ..سارت

حياتك هانئة إبذن رهبا.

خامساً  -كما تفكر تكون هذه هي احلقيقة اي أخي ..فتفاءل واستبشر ..وحاصر هذا ((اهلاجس))
النفسي املدمر يف داخلك ..وثق أنك  -بعون هللا  -أقوى منه وأبنه لن يصيبك إال ما كتب هللا

لك ..وارفع رأسك عالياً ..فأنت من ميلك قرار االنتصار ..على نفسك والشيطان..
وفقك هللا وأعانك ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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فراغ نفسي
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
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التاريخ 1422/6/3

السؤال

اشعر بفراغ كبري داخل صدري!! وال أشكو من أي مرض  0يعين فرا غ نفسي  00ما هو احلل؟
اجلواب

أشكر لك ثقتك ..وأسال هللا تعاىل ..أن يوفقنا وإايك إىل مافيه اخلري والسداد ..أنه ويل ذلك والقادر

عليه ..ابلنسبة الستشارتك ..فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالُ :مل تذكر لنا ظروفك االجتماعية واملهنية واالقتصادية بدقه ..فرمبا كان يف تفاصيلها بعض اجلواب
عما تشعر به مثالً ما هو ترتيبك يف أسرتك !!..ودورك فيها؟! وماهي مهنتك ..وهل لديك أصدقاء
وما إىل ذلك …اخل .ومل تذكر لنا ايضا ما هي األعراض اليت تعايشها وشخصتها على أهنا " فراغ
نفسي" فرمبا كان التشخيص خمتلفا عن الواقع !!00
اثنيا " :الفراغ النفسي " عنوان كبري يتسع حبجم آالمه الناجتة عنة !!..فإذا عرف السبب بطل

العجب كما يقال..واألسباب قد تتباين وختتلف بقدر اختالف األشخاص وتباينهم !!..فإذا كنت
تعرف السبب أو تتوقعه فأخربان به وسنتعاون معاً يف وضع آلية مناسبة للتعامل معه !!..وإذا كنت ال
تعرف السبب ..وأنت أدري الناس بواقعك وظروفك ..فرمبا كنت مشرتكاً يف أجياد هذا الشعور أو

متسبباً به ..وحلسن الطالع فإنه غالباً -شعور طبيعيي..إذا وضع يف حجمه الصحيح ..فانه مير وال

يضر!!..

اثلثاً :منذ اآلن  00ضع لك هدفاً سامياً ..وحاول حتقيقه ..وشارك يف املناسبات العائلية..

واللقاءات االجتماعية وقدم املبادرة تلو املبادرة ..وستجد نفسك مع الوقت صاحب رسالة تريد

إيصاهلا وحتقيقها وابلتايل ال وقت لديك للفراغ النفسي أو البدين.

رابعاً :احبث عن الصحبة الصاحلة اليت تدلك على اخلري وتعينك عليه ..وتيسر لك سبل ملء وقت
فراعك ابملفيد ..من اهلواايت والقراءات اجلادة واملثمرة ..صدقين ..ستجد الوجه اآلخر للحياة..

وستعرفها على حقيقتها ..دار ممر لآلخرة ..وليست دار مقر ..وجمرد إدراكك هلذه احلقيقة كفيل
إبشعال طاقتك  00مما حيقق لك سعادة الدارين.

خامساً :تنتابنا مجيعاً -أحياان -بعض اهلواجس الغريبة ..واإلحساس القاتل  -رمبا -ابلفراغ النفسي..
ولكننا سرعان ما نتجاوز هذه املرحلة ..وننشغل عنها بتفاصيل احلياة ..فال حتمل ما تشعر به أكثر

مما حيتمل ..واخرج من دائرته إىل الدوائر األخرى اليت اقرتحتها عليك وستجد إبذن هللا راحتك
األبدية ..وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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اضطراب وسخط ..على اجلميع!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/6/15هـ

السؤال

أان شاب وطبيب ممارس..مررت بطفوليت يف ظروف صعبة من أقرب الناس ولكين اعتمدت على

نفسي..وقررت أن ابين نفسي بناءاً حقيقياً .مل يكن يعجبين أسلوب الشباب املراهق !!..وال أسلوب
الشباب املتشدد يف الدين..ألن كليهما -من وجهة نظري  -يهرب من الواقع!!..؟

بفضل هللا..مل احنرف ومل أشرب الدخان ومل أعرف طريق الرذيلة مررت بتجربة عاطفية فاشلة..أثرت
على نفسي وقررت بعدها أن ال اقرتب من األمور العاطفية إطالقا !!.التزمت فرتة طويلة من

الزمن..ومل يهزين شيء ..حىت كانت يل سفرة خبيثة مع صديق كان قريبا إىل نفسي ..وبعد هذه

السفرة قاطعته..ألنة كان سلبياً دائم اإلحباطات ..واستسلم للواقع وجارى اجملتمع فرفضت

مصادقته.

حاولت كثرياً إصالح من حويل" ففشلت" حاولت نصحهم "ففشلت أيضا .أتملت لذلك وحاولت أن

أعيش حياة سعيدة ملتفتا إىل عبادة ريب..ولكن أيضاً مل أجد العون الكايف يف ذلك ..كل من حويل

من الفسقة أو امللتزمّي املنافقّي !!!..أان غري راضي عن واقعي وال يعجبين شي من أمناط احلياة اليت
أحياها ..وال آرى طعما ملا أفعل ..وصل احلد يب اىل آين زهدت ابسريت الصغرية وعملي..وكل من

حويل..والنتيجة عزلة عن األهل ..واجملتمع ..وفشل يف عالقايت األسرية والزوجية..وعدم اقتناع
ابجلميع  !! ...ومل اترك سبيالً لطلب العالج إال طرقته وتبعته من اآللف إىل الياء ولكن دون

جدوى !!..ومشكليت الكربى مل حتل ..وهي النظرة السلبية للحياة والتساؤالت الفلسفية اليت مل أجد

هلا اجابه!!!

التزمت أخريا مع أحد األطباء النفسيّي حىت هذه اللحظة وقد قال يل كالماً حاداً ..حول اضطرايب
وعدم توافقي و ....أمور أخرى أشعر أنة قاهلا ليستفزين!!! ولقد وصلت ملرحلة اجلنون ..أو قريبا

منها ..وفقدت ثقيت هبذا الطبيب ..وأان حائر أتساءل دائماً
من هي املرأة..؟ وماذا تريد من الرجل..؟ وملاذا يتزوج اإلنسان..؟! وملاذا املرأة دائماً هي مصدر

العار..؟ وملاذا ال يكون الرجل مثلها..؟!! وملاذا ال يصلح حال الناس حىت من يدعي االلتزام..؟ لقد
سئمت هذه احلياة املزيفة ..وال اقتنع مبسلمات األمور وهذا ما أرهقين كثرياً وعذبين كثرياً !!..ما

هذا؟

هل ذهب احلياء ..هل انتكس الناس؟!! أحس أنين وحيد ..وشاذ

وغري مستمتع ابحلياة اإلميانية والروحانية ..الن فيها انعزال وعدم واقعية ..وقبول لواقع ملؤه"
الفسق"!!! [و 00000000تفاصيل كثرية.....اخل]

أخي الكرمي ..أنين حائر والزلت..أريد أن اقف على ارض صلبة لعلي بعدها اعبد هللا على بصرية

واخشى أن أتخذين الريح لتهوى يف وادي سحيق.
اجلواب
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قرأت رسالتك الطويلة أكثر من مرة ..ولقد أعجبين فيها ذلك السرد القصصي اجلميل لتفاصيلها..

وهذه اللغة الواضحة فيها والتحليل الناضج ملراحلها وتفاصيلها وهذا ما جيعلين أتفاءل أبن التقي

وإايك على نقاط مشرتكة يف تشخيص الواقع والبحث عن أسبابه !!..ويف نفس الوقت ساكون واقعيا
وصادقا معك..ليقيين انك إمنا كتبت هبذه اللغة وهذا النضج حبثاً عن احلقيقة املباشرة !..عزيزي

أعتقد جازماً أنك قد أسرفت على نفسك ..وظلمتها كثرياً!!..

نعم( !!..ال يكلف هللا نفساً إال وسعها) .

أان لست قريباً منك ألعرف ابلضبط طبيعتك وشخصيتك من واقع املعايشة واالحتكاك ال
الوصف !!..وال أعرف ابلضبط إىل ماذا استند الدكتور النفسي الذي راجعته يف تشخيصه

ملشكلتك ..وال أعرف حقيقة نواايه..

كما حتللها أنت!!!

ولكين أعرف شيئاً واحداً من حيثيات ما ذكرته أنت عن واقعك ..وسأقف معك من خالله عدة

وقفات-:

أوالً:
أخي الكرمي ..لقد أرهقت نفسك كثرياً ..وظلمتها كثرياً ..بل وظلمت كثريين ممن حولك!!! كيف؟
أنت حتمل نفسك أكثر مما تطيق يف تتبع الواقع الذي تعيشه ..وهو الشك واقع مؤمل يف بعض
جوانبه !!..ولكنه واقع ..ال يعين معايشته نوع من االستسالم له والقبول به !!..بل على العكس رمبا
حتاول من خالل أسرتك الصغرية  -وهي ابملناسبة خلية من خالاي اجملتمع  -إصالح ما ميكن

إصالحه ..ومن خالل عملك ..وأصدقائك ..وال يعين إخفاقك مرة أو أكثر ..كل هذا اإلحباط

والشعور ابهلزمية والسخط ..على من حولك !!..فهذا هو ظلمك ملن حولك.

اي عزيزي أنت تريد إصالح أانس  -رمبا  -مل يرد هللا هلم هداية (إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا
يهدي من يشاء) (فال تذهب نفسك حسرات عليهم) .
اثنياً:
رغبتك يف إصالح الواقع ..وعدم رضاك عن بعض السلبيات ..شعور نبيل جعله هللا يف ميزان
حسناتك ولكن تذكر اي أخي أنك مطالب فقط بفعل األسباب وهي هنا النصح والتوجيه ما

استطعت إىل ذلك سبيالً ..وأما النتائج فلست مسؤوالً عنها ..فهي مرتبطة أبقدارها.
اثلثاً:
أراك استخدمت من األلفاظ واملصطلحات ما يوحي ملن يقرأها ابن كاتبها سوداوايً متشائماً إىل درجة
كبرية فال أعتقد أن كل من حولك إما " فسقه " أو " ملتزمّي منافقّي " فاحلكم وابلذات " ابلنفاق
أمر خطري ..ألنه يتعلق ابلنوااي ..اليت ال يعلمها إال هللا ..وال يشرتط اي عزيزي أن يكونوا مالئكة..

فالكمال هلل.

رابعاً:
هناك من األنبياء والرسل  -عليهم السالم  -من أييت يوم القيامة ومعه الرجل والرجالن ..ومنهم من
أييت وليس معه أحد كما جاء يف احلديث الصحيح ..أي مل يستجب له من قومه أحد !!..فلماذا

حتمل نفسك وتطالبها مبا مل حيصل لبعض األنبياء والرسل ..علماً أن األمر يومها كان مسألة إميان
وكفر ..ومن حولك جمملهم من أهل اإلسالم.
فال تظلمهم اي أخي ..وأحسن النية فيهم.

خامساً:
لقد كلفت نفسك شططاً ..إبغراقها بتلك التساؤالت الفلسفية ..وأريد أن أسألك سؤاالً واحداً..

هب أنك وجدت إجاابت على كل تساؤالتك  -ولن جتد  -ولكن افرتض ذلك ..وماذا بعد !!..اي
عزيزي دع اخللق للخالق ..فهو أعلم هبم وأقدر عليهم.

سادساً:
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مشكلتك  -مع نفسك ..ولعل ظروفك األسرية وتنشئتك القاسية نوعاً ما ..جعلت لك تلك النظرة
السوداوية ..وهذا املزاج احلاد !!..فهون عليك اي أخي واحلمد هلل ..أنت رجل عاقل ومدرك ومتعلم

وتستطيع أن تبين لنفسك عاملاً واقعياً ..وليس مثالياً ..وان مل تستطع فطريق العبادة متاح بينك وبّي
ربك فأكثر منها ..وأسأل هللا أن يريك احلق حقاً ويرزقك اتباعه.

سابعاً:
وأخرياً ..صدقين ..أنت من ميلك القرار ..فاختذ قراراً إجيابياً ..وانظر للحياة بتفاؤل ..وال جتعل

املاضي وما حصل لك فيه يشدك خبيوطه ..وغري نظرتك للحياة والكون والناس ..إىل األحسن..
(ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبّي عداوة كأنه ويل ٍ
محيم) .

وفقك هللا وسدد على الطريق اخلري خطاك.
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خيال واسع ..ومؤمل!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1422/6/8هـ

السؤال

أان أريد أن أطرح مشكلة ال أستطيع االستغناء عنها بتااتً وهي تتكرر معي كلما مهمت ابلنوم فال
أستطيع أن أانم إال هبا وهي أنين اولف قصة ودائماً تكون هذه القصص فيها أنواع احلزن واألمل

واملأساة ال أعلم ملاذا فأان ال أراتح إال هبا وعندما أنسجها وأمثلها يف خميليت وأكون معذبة فيها أبكي
رغم أنين أعلم أهنا قصة من خميليت نعم أبكي وحبرقة والدموع فيين صادقة كما لو أين يف احلقيقة

وحيرتق قليب لذلك وأهنم وأيضاً عندما تفرج " يف القصة " أفرح كثرياً رغم أن القصة ال تنتهي اال بعد
عناء من احلزن والقهر واألمل أرجو إجياد حل لذلك.

اجلواب

أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأن يرينا وإايك احلق حقاً
ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل إنه ويل ذلك والقادر عليه.
قرأت استشارتك وتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :اخليال نعمة من هللا خنرج به أحياانً عن واقعنا فنتصور عوامل أخرى وأشياء أخرى ..ونتصور

أحدااثً ووقائع فنعايشها ..ورمبا استمتعنا هبا !!..وبعد أن نعود إىل واقعنا رمبا نسعى إىل حتقيق ما

حلمنا به يف يقضتنا أو تصورانه يف خيالنا .وجل االخرتاعات العلمية ولدت يف اخليال قبل الواقع..
وكثري من اإلبداعات اإلنسانية إن يف األدب أو يف غريه ..هي جمرد خياالت يف عقول مبدعيها!!..

كل ذلك واألمر عادي ..والقصة معروفة!! .
اثنياً :قد يتحول هذا اخليال إىل نقمه على صاحبها ..فيعيش بسببها يف اضطراب وقلق وتعاسة..
وحزن !!!..ملاذا..؟! ألنه يعيش دائماً وسط خياالت مؤذبة ..ومؤملة  -ورمبا  -مرعبة!!! فيضيق

صدره ..وتبهت ابتسامته !!..ويعايش مهاً مل يقرتبه ..وذنباً مل يقرتفه !!..كل ذلك يف خياله !!..رغم
أن الدراسات النفسية أثبتت بعد جتارب كثرية مدى أتثري اخليال على واقع اإلنسان بشكل غري

عادي ..ولذلك قالوا[ :لكي تنجح ال بد أن تتخيل نفسك انجحاً] وقالوا[ :سعادتنا وتعاستنا من

صنع أفكاران ]!!..وهو كالم صحيح ..والدليل على ذلك أنك تستطيعّي أن جتلسي أنت وأختك يف
نفس الغرفة ..بل ونفس املقعد ..وتشغلي خيالك أبشياء سعيدة ..فتسرين هلا طول جلستك اليت قد

تستمر ساعات ..أما هي فقد تشغل تفكريها أبشياء تعيسة فتكتئب طوال جلستها !!..فالحظي
املكان واحد واملقعد واحد والظرف تقريباً واحد ..ولكن اخليال وتبعاته ..بّي مشرق ومغرب!!!
وعلى ذلك فقيسي..

()460/20

اثلثاً :أقرتح عليك  -جاداً  -مادمت متلكّي ملكة اخليال الواسع الذي تؤلفّي فيه القصص ..ورمبا
أتثرت هبا ..أن تنقلي هذا اخليال إىل الورق !..مبعىن أن تبدأي بتأليف بعض القصص القصرية..

وتستكملي تفاصيلها املؤثرة ..وأحداثها ..ومؤثراهتا املختلفة ..على الورق ..هنا ستغريي أفكارك إىل

أفكار بناءة ..وستنقلّي عاملك الداخلي ..من غموض عقلك الباطن ..إىل بياض الورق ..فتطلعي
عليه ..وتبدعي فيه ..وال أبس من اختيار فرتة ما قبل النوم للكتابة وأان متأكد أنك ستبدعّي يف

ذلك ..وستحققّي أكثر من هدف إجيايب يف بناء شخصيتك وتدعيم نفسيتك ..خبطوة واحدة ..وهي

الكتابة ..فاستعيين ابهلل وأطلقي خليالك العنان على الورق ..وشيئاً فشيئاً ستفاجئك النتيجة ..وهي
نتيجة إجيابية إبذن هللا..

رابعاً :يظهر يل أن يف داخلك نوع من احلزن ..واملعاانة أثرت على نظرتك للحياة ..وصبغتها بلون

قامت !!..وهذا األمر هو الذي جيعل جل خياالتك ((سوداوية)) وحزينة ..تصل بك حد التأثر هبا..

والبكاء !!..وال أستطيع اجلزم بذلك وتوقع أسبابه ألنك أمجلت يف السؤال ..ومل تذكري ظروفك
األسرية واالجتماعية!!!..
وعلى العموم  -وهذه حقيقة  -فإننا إذا مل نستطيع التأثري على األحداث أو اختيارها والتحكم
هبا !!..فإننا منلك إىل ٍ
حد كبري رد فعلنا جتاهها ..ومدى ما نسمح هلا من أتثري علينا!!..
ولذلك فإين آمل منك ..أن تكوين أقوى بكثري من بعض املنغصات اليت تصادفك ..فهذي هي
احلياة وهذا هو نصيبنا فيها [لقد خلقنا اإلنسان يف كبد]  .د

فارضي  -أخيت الكرمية  -مبا قسم هللا لك ..وأتكدي أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطئك مل
يكن ليصيبك ..مصداقاً للحديث الصحيح ..واتكلي على هللا واجلئي إليه ..فهو املستعان وعليه

التكالن.

خامساً :عندما تنتهي من كتابة ما تريدين كتابته ..وأتوين إىل فراشك ..فأشغلي نفسك بقدر

املستطاع بقراءة الورد ..وبعض سور القرآن الكرمي ..وإن كان ال بد من بعض اخليال ..فلتكن

خياالت سعيدة ومفرحة وبعيدة كل البعد عن احلزن واألمل!!..
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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ثالث خصال ..متنعين من إجناز أموري
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1422/8/4هـ

السؤال

أخي الكرمي مشرف انفذة االستشارات ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..

السؤال:

ثالثة خصال متنعين من إجناز أي شيء وهم اخلوف من املواجهة والالمباالة والكسل ومل أفكر يوماً أن

أختلص منهم حيث مل يكن هلم علي أتثري كبري لوجودي بّي أهلي ودفعهم يل ولكن اآلن وأان مبفردي
يف الغربة كأن الزمن توقف حيث مل أستطع أن أتقدم خطوة واحدة يف الدراسة وكل يوم مير ألوم

نفسي على عدم حماولة عمل شيء وأقرر أين سأفعل اليوم التايل ولكن !!!..الرجاء مساعديت يف

أقرب وقت والسالم عليكم..
اجلواب

أخي الكرمي أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
أما عن مشكلتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً  -إىل مىت وأنت تلوم نفسك..؟ هذا اللوم لن جيدي بل هو نوع من " جلد الذات" ولن يزيدك
إال أملاً ووهناً .وبدل الغرق يف هذا األمر ..كن إجيابياً ..وابدأ يف التغيري.

اثنياً  -ابدأ منذ اآلن ..وطبق تلك املقولة الرائعة اليت ذكرها أحد القادة عندما سئل يوماً :كيف

تغلبت على الصعاب ..وحفزت جنودك على ذلك..؟! فقال :من قال ال أعرف قلت له :تعلم!!

ومن قال :ال أستطيع ..قلت له :حاول!! ومن قال :مستحيل ..قلت له :جرب!!
اثلثاً  -لتكن واثقاً أنك لست أقل من سواك ..وأن ما يعرفه غريك ..قد تعرفه ببساطة ..بل ورمبا

تفوقت عليه ..وكل ما يف األمر ..أنك أضعت الكثري من األوقات على نفسك يف اتكاليتك على

غريك وسلبيتك يف مواجهة احلياة!!!..

فال تضع أكثر من ذلك ..وابدر فوراً يف إصالح ما ميكن إصالحه.
رابعاً  -ابدأ من األشياء الصغرية ..وليس عيباً أن تسأل عما ال تعرفه وتتعلم من اإلجابة ..بل العيب
أن تستمر على جهلك واتكاليتك ..وثق اي عزيزي أن األمر يسري جداً ..فأتكل على هللا واستعن

به ..وابدأ ..وضع لك قائمة ابألوليات اليت تريد أن تتعلمها ..ونفذها حسب الربانمج ..ومع الوقت

ستجد تقدماً كبرياً يدفعك إىل األمام.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
اجمليب د .عبد املهدي عبد القادر

أستاذ احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/08/09هـ

السؤال

أعاين من ضيق الصدر ،وعدم التوفيق يف حيايت اليومية ,أرجو من فضيلتكم التكرم إبعطائي النصائح

واإلرشادات ،وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب

احلمد هلل رب العاملّي ،والصالة والسالم على إمام النبيّي ،وبعد:

فلضيق الصدر وقلة التوفيق يف احلياة أسباب عديدة ،أبرزها ضعف اإلقبال على هللا -تعاىل -والدار
اآلخرة ،وجمملها التهاون ابقرتاف املعاصي واجلرأة على ارتكاهبا ،وقد خلصها الشيخ السعدي -رمحه

هللا -يف رسالة مساها" :الوسائل املفيدة للحياة السعيدة" ،مجع فيها الشيخ أعظم أسباب عالج

األمراض النفسية وضيق الصدر ابختصار ،وهي كما يلي:
 -1اهلدى والتوحيد ،كما أ هن الضالل والشرك من أعظم أسباب ضيق الصدر ،فإن اهلدى وتوحيد
هللا تعاىل من أعظم أسباب انشراح الصدر.

 -2اإلميان الصادق ابهلل تعاىل مع العمل الصاحل.

 -3العلم النافع ،فكلهما اتهسع علم العبد انشرح صدره واتسع.
بكل القلب ،واإلقبال عليه والتهنعُّم بعبادته.
 -4اإلانبة ُّ
والرجوع إىل هللا سبحانه ،وحمبهـتُه ِّ
ِ
 -5مداومة ذكر هللا على ِ ٍ
عجيب يف انشراح الصدر ،ونعيم
أتثري
ٌ
كل موط ٍن ،فلل ّذكر ٌ
كل حال ويف ِّ
ّ
والغم.
القلب ،وزوال اهلم ِّ
 -6اإلحسان إىل اخللق أبنواع اإلحسان والنهفع هلم مبا ُميكن ،فالكرمي احملسن أشرح الناس صدراً
وأطيبهم نفساً ،وأنعمهم قلباً.
 -7الشجاعة ،فإ هن الشجاع منُشرح الصدر ،متهسع القلب.
ِ
والغل،
 -8ختليص القلب من الص ّفات املذمومة اليت توجب ضيقه وعذابه :كاحلسد ،والبغضاءِّ ،
والعداوة ،وال ه
"كل
شحناء ،والبغي ،وقد ثبت أنهه عليه الصالة والسالم ُسئل عن أفضل الناس ،فقالُّ :
التقي
خمموم القلب صدوق اللسان" ،فقالوا :صدوق اللسان نعرفه فما خمموم القلب؟ قال" :هو ُّ
هقي ال إمث فيه ،وال بغي ،وال غ هل ،وال حسد".
الن ُّ
 -9ترك زايدة النظر وزايدة الكالم ،وزايدة االستماع ،وزايدة املخالطة ،وزايدة األكل وزايدة النوم،
ِ
وغمه.
فإ هن ترك ذلك من أسباب شرح الصدر ،ونعيم القلب ،وزوال مهه ّ
بعمل من األعمال أو ٍ
 -10االشتغال ٍ
علم من العلوم النهافعة ،فإهنا تُلهي القلب ع هما أقلقه.

 -11االهتمام بعمل اليوم احلاضر ،وقطعه عن االهتمام يف الوقت املستقبل ،وعن احلزن على

الوقت املاضي ،فالعبد جيتهد فيما ينفعه يف الدين والدُّنيا ،ويسأل ربهه جناح مقصده ،ويستعينه على
ذلك ،فإ هن ذلك يُسلي عن اهلم واحلزن ،لذلك كان من دعاء النيب -صلى هللا عليه وسلم" -اللهم
إين أعوذ بك من اهلم واحلزن "،واهلم يكون على املستقبل ،واحلزن يكون على املاضي.
النظر إىل من هو دونك ،وال تنظر إىل من هو فوقك يف العافية وتوابعهاِّ ،
والرزق وتوابعه.
ُ -12
 -13نسيان ما مضى عليه من املكاره اليت ال ُميكنه ردهها فال يُفكر فيه مطلقاً.
سعي يف ختفيفها؛ أبن يُق ِّدر أسوأ
 -14إذا حصلت على العبد نكبةٌ من النهكبات فعليه ال ه
االحتماالت اليت ينتهي إليها األمر ،ويدافعها حبسب مقدوره.
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سيِّئة ،وعدم
 -15قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله لألوهام واخلياالت اليت جتلبها األفكار ال ه
احملاب وحدوث املكاره ،بل يكل األمر إىل هللا -ع هز وج هل -مع القيام
الغضب ،وال يتوقع زوال ِّ

ابألسباب النافعة ،وسؤال هللا العفو والعافية.

الظن به سبحانه وتعاىل ،فإ هن املتوكل على هللا ال
 -16اعتماد القلب على هللا والتهوكل عليه وحسن ُّ
تؤثِّر فيه األوهام.

هلم
 -17العاقل يعلم أ هن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأهنا قصريةٌ جداً ،فال يُ ِّ
قصرها اب ِّ
واالسرتسال مع األكدار ،فإ هن ذلك ضد احلياة الصحية.

 -18إذا أصابه مكروه قارن بّي بقيهة النعم احلاصلة له دينيهة أو دنيويهة ،وبّي ما أصابه من املكروه،
فعند املقارنة يتهضح كثرةٌ ما هو فيه من النِّعم ،وكذلك يُقارن بّي ما خيافه من حدوث ضرر عليه ،وبّي
االحتماالت الكثرية يف السالمة ،فال يدع االحتمال الضعيف يغلب االحتماالت الكثرية القوية،
وبذلك يزول مهه وخوفه.
تضرهم ،فال يضع هلا ابالً وال
تض ُّره خصوصاً يف األقوال اخلبيثة بل ُّ
 -19يعرف أ هن أذيهة الناس ال ُ
تضره.
فكراً حىت ال ُّ
 -20جيعل األفكار فيما يعود عليه ابلنفع يف الدين والدنيا.

 -21أن ال يطلب العبد الشكر على املعروف الذي بذله وأحسن به إال من هللا ،ويعلم أ هن هذا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء َوال
معاملة منه مع هللا فال يُبال بشكر من أنعم عليه "إ همنا نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْجه هللا ال نُريِ ُد م ْن ُك ْم َج َز ً

ُش ُكوراً" ويتأكد هذا يف معاملة األهل واألوالد.

الضارة،
 -22جعل األمور النافعة نصب العينّي ،والعمل على حتقيقها وعدم االلتفات إىل األمور
ُّ
فال يشغل هبا ذهنه وال فكره.
هفرغ للمستقبل حىت أييت لألعمال املستقبلة بقوة وعمل.
 -23حسم األعمال يف احلال والت ُّ

 -24يتخري من األعمال النافعة والعلوم النافعة األهم فاألهم وخاصة ما تشتد الرغبة فيه ويستعّي
على ذلك ابهلل مث ابملشاورة فإذا حت هققت املصلحة توكل على هللا.

 -25التحدُّث بنعم هللا الظاهرة والباطنة ،فإ هن معرفتها والتحدُّث هبا يدفع هللا به اهل هم والغ هم ُّ
وحيث
العبد على ُّ
الشكر.

كل من بينك وبينه عالقةٌ إذا وجدت به عيباً مبعرفة ما له من
 -26معاملة الزوجة والقريب والعامل و ِّ
احملاسن ومقارنة ذلك مبا فيه من عيب ،فبمالحظة ذلك تدوم الصحبة وينشرح الصدر قال -صلى

مؤمن مؤمنةٌ إن كره منها ُخلقاً رضي منها آخر".
هللا عليه وسلم" :-ال يفرك (ال يكره) ٌ

 -27الدعاء بصالح األمور كلها ،وأعظم ذلك" :اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري،
كل خري ،واملوت راحة
ودنياي اليت فيها معاشي ،وآخريت اليت إليها معادي ،واجعل احلياة زايدةً يل يف ِّ
شر" ،وكذلك" :اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة ع ٍ
كل ٍّ
ّي وأصلح يل شأين كله ال
يل من ِّ

إله إال أنت".

 -28اجلهاد يف سبيل هللا ،قال عليه الصالة والسالم" :جاهدوا يف سبيل هللا ،فإ هن اجلهاد يف سبيل
ِ
والغم".
هللا ٌ
ابب من أبواب اجلنة يُ ّ
اهلم ِّ
نجي هللا به من ِّ
خذ هذه النصائح -أخي الكرمي -منهج عمل ليومك وليلتك؛ تكون -إبذن هللا وفضله -من أهل
السداد والتوفيق.
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حاليت ..متناقضة!!
اجمليب عبد هللا العيادة

عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/9/9
السؤال

مشكليت ،أنين ما عدت أحتمل زخارف احلياة هذه ،وال أولئك احلمقى الذين يلهثون وراءها والذين

أكون أحدهم أحياانً مكرها!! كلما أردت أن أتوسع يف الزينة ،وتغيري املركب الذي ال أشعر ابلراحة
فيه أقول مث ماذا؟ اآلخرة قريبة وهذه فلسطّي وأهلها وغريهم من بالد اإلسالم ال جيدون ملجأ أو

مغارات ..وأان أتقلب ابلزينة؟! ولكن هذا الشعور كاذب فأان ال أتصدق إال ابلقليل على هؤالء..

إنين حبمد هللا أجيد الرسم واخلط ،وأحب أن أتذوق الفن ،وعندما أنوي رسم لوحة أيتيين هذا الشعور
ليقول يل مث ماذا؟ إنين أشعر بقرب الزمان ..وإن مل أستعد له إنين أقف مع هذا الشعور كاملندهش

املذعور للوهلة األوىل!

ال يطيب يل شيء أبداً ..وإن كنت أمتلك مشاعر فياضة من احلب ومساعدة اآلخرين ..أصبحت
غريباً عند اآلخرين بل عند نفسي..

كثري ما أطلق العنان ،بل هو يفك قيده ليخرج يب عن الواقع..
أصبحت كاجملنون ..كما تصور نفسي ذلك يل..

حباين هللا بشيء وهو :أنين حمبوب من أهل اخلري -وإن كنت لست منهم  -ومع ذلك فأان مندهش
مذعور من شعور النهاية ،آمل منكم الرد علي ،وآسف هلذا الطرح املتناقض ،فأان أكتب لكم بعفو

اخلاطر املنكسر ..وجزاكم هللا خريا؟

اجلواب

يقال إن الذين يتعذبون يف تفكريهم هم أصحاب احلس املرهف .أو التفكري الشفاف ،ألهنم يقفون

عند كل نقطة وال يتجاوزوهنا وقد هتلكهم من التفكري والتمحيص ،لذا جندهم يصارعون التناقض
الذي يعرتفون فيه (االعرتاف هنا مريح ،ألنه مىت ما اعرتف اإلنسان بعلته سهل عليه الوصول
لعالجها.

لذلك أنت تبحث عن السكينة وشاطئ الطمأنينة جيعلك تسري يف اعتدال يف التعامل يف احلياة الدنيا.
وعاقبتها من سراء وضراء لتسلك يف هذا املأمن إىل الدار اآلخرة بكل سكينة ويقّي.

أقول لك اي أخي :جيب أوالً أن أسلط الضوء على اإلجيابيات واملزااي اليت خصك هللا هبا عن غريك.

وما هي؟

اثنياً :هذه املزااي كيف أوضفها ابلشكل الصحيح الذي يعود ابلنفع يف الدنيا واآلخرة؟  .وال تطلب
يف أن أرشدك إىل توظيف قدراتك .أو حىت اكتشافها فأنت اقدر على ذلك مين .فأان اتفق يف

سؤالك أبن لديك مواهب ومزااي .قد تكون هي السبب يف تشتتك

إمنا أحب أن أضيف إىل اهلامش لديك ،أن اإلسالم ال مينع أن يتقلب اإلنسان بنعم هللا ولكن بشرط
أن يشكر وحيمد من أوجدها وحباه إايها .مهما يكن مقدار هذه النعم ،مع العلم أن الزايدة تنتظرها
إذا أعلن شكرها احلقيقي( .وإذ أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم) اآلية
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وقولك مث ماذا؟ إذا مهمت بفعل شئ ما وتنوي التساؤل هللا  -سبحانه وتعاىل  -أوجد هذه الدنيا
وأوجدان فيها لعمارهتا .لغاية وحكمة يريدها منا سبحانه وتعاىل .أي أن لكل خملوق وجد على األرض
له غاية وحكمة ودور يؤديه مث يرحل وموعده يوم القيامة .وقد نرى خملوقاً حشرايً صغرياً قبيح املنظر
كريه الرائحة يتحوم سفوح اجلبال البعيدة مسكنا أو من مواطن القذورات بيتا .مث تفكر فيه ـ هل

تقنع أن هلذا دور وحكمة يف احلياة.؟ فما ابلك ابألشراف من أنواع املخلوقات؟ وهم البشر (ولقد
كرمنا بين آدم ..اآلية) فنتخيل هذا اإلحساس الذي جتده إلخوانك يف فلسطّي .جيرك إىل أن تفعل

شيئاً كهذا حمرك لإلنتاجية اإلجيابية اليت جتعل النفس يف دائرة االطمئنان فيدعو هلم ،وقد يتطور مع

الدعاء إىل البذل واإلنفاق.

املهم ال تطلق العنان خليالك ونفسك ابلتفكري فقطـ وانتبه إىل خطورة اليأس ـ فقد تؤدي عمالً حتس

أنك مل تلمس نتيجة ـ فيصيبك اإلحباط يف السؤال املفزع مث ماذا ..لذلك .أتمل هذه القاعدة ختاماً
إذا كان أي عمل يصدر منك تقصد فيه وجه هللا .فأبشر ابلعافية .حىت ولو طال الزمان عليك ـ آمل

أن أكون قد أضأت لك مشعة.
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شخصية سيكواب تيه!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/5/16

السؤال

كيف أتعامل مع شخص سيكوابيت؟
اجلواب

قبل أن نعرف كيفية التعامل مع الشخص (السيكوابيت) لنعرف أوالً ..الشخصية (السيكوابتية) .

حىت تتضح لنا مجيعاً الصورة .ولكي تتأكد أنت أيضاً من صاحبك إن كان سيكوابتياً أم ال..؟!

يعرف بعض علماء النفس أصحاب الشخصية (السيكوابتية) أو الشخصية املضادة للمجتمع!! أبهنم
هؤالء األشخاص الذين تكون حاالت اخللل يف سلوكهم ومشاعرهم ..ظاهرة يف تصرفاهتم ..ويف
طريقتهم يف التوافق مع حميطهم االجتماعي!!! ومعىن هذا ..أنه ميكن أن يدخل يف هذه اجملموعة..

أولئك األشخاص الذين ال حيسنون التصرف ويعيشون عالة على غريهم !..وميكن أن يدخل فيها

أيضاً طبقة اجملرمّي يف اجملتمع الذين تتكرر أخطاؤهم ..ويتكرر أيضاً توقيع العقوبة عليهم ..دون أن
يكتسبوا من كل ذلك خربة تؤثر يف تغيري سلوكهم!!! وإمجاالً :يتميز أصحاب الشخصية

(السيكوابتية) املضادة للمجتمع ابلعدوانية  -غالباً  -وكثرة التشاجر مع احمليطّي هبم ..وال يعبئون

ابلنظم والقوانّي اليت يلتزم هبا اآلخرون !!..بل ..وال يرتددون يف اخلروج عن هذه القوانّي ..كما اهنم
ال حيرصون على أي عالقة طيبة مع زمالءهم وليس هلم أي أصدقاء مقربّي!!! فهم انتهازيون من

الدرجة األوىل ..وصوليون ال يرون إال أنفسهم ..وال يسعون إال ملصاحلهم ..أبي طريقة كانت!!!

والغريب أهنم حّي يرتكبون هذه التصرفات املعيبة فإهنم ال يندمون على ذلك ..وال يشعرون أبي
أتنيب للضمري ..بل يكررون أفعاهلم يف أقرب فرصة!! دون رادع من حياء أو ضمري!!!

وهناك حقيقتان هامتان البد أن تقريرمها عن االحنراف السيكوابيت :كما يذكر ذلك الدكتور /
مصطفى فهمي يف كتابه (علم النفس اإلكلينيكي)  ..ومها..

 / 1أن هذه احلاالت تستمر  -غالباً  -مدى احلياة ..وتبدأ عادة فيما ال يتعدى فرتة املراهقة يف

أكثر األحيان
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 / 2أنه يبدوا أن االحنراف السيكوابيت إمنا يرجع إىل أسباب عضوية جسمانية أو وجدانية..مل تتضح
بعد أصوهلا بشكل دقيق .ويضيف " ..أنه من املستحيل أن نعطي وصفاً دقيقاً حمدداً جامعاً
للشخصيات السيكوابتية ألنه يدخل يف هذه اجملموعة كل هؤالء الناس الذين يظهر يف سلوكهم نوع
من الغرابة ..لدرجة ال تسمح هلم ابحلياة والنجاح يف اجملتمع !!..ولكنهم فيما عدا ذلك عاديّي من

جهة أجسامهم وعقوهلم !!.والبد أن نذكر هنا ..أننا مجيعاً خنتلف اختالفاً كبرياً يف تقديران مدى

النجاح والفشل ..فقد يكون اإلنسان غريب األطوار يف بيئة ما ..عادايً يف أخرى ..انجحاً جداً يف

نظر غريان ممن ينظرون إليه نظرة ختتلف كثرياً عن نظرتنا إىل سلوكه!!! وبعض (السيكوابتيّي) ال

تنقصهم إال القدرة على احلكم الصحيح .فقد يقعون يف مشاكل ال خيرجون منها إال بصعوبة ..مث

يعاودون الكرة ..ويقعوا يف نفس املشاكل!!؟ أو قد يقومون أبعمال أخرى ال تقل عن أعماهلم األوىل

تفاهة وسوءاً !!! ...؟ وإمجاال ..ال ينقص (السيكوابتيّي) الذكاء ..فهم عموماً أانس عاديّي ..تتباين
مستوايت ذكائهم ..إال أن ما ينقصهم دائماً هو الذكاء االجتماعي!!!

أما عن عالجهم - ..أخي الكرمي  -فالواقع أن هؤالء األشخاص الذين يتصرفون على هذا النحو..
نتيجة ال ضطراابت نفسية أو بيولوجية ..ال ميكن تصنيفهم من املرضى النفسيّي الذين تتطلب

حالتهم العالج ..وتستجب له ..وال ميكن اعتبارهم أشخاص أسوايء  !!!00حيث تقاوم الشخصية
(السيكوابتية) كل وسائل العالج ..بل وال يرى أصحاب هذه الشخصية أهنم مرضى نفسيّي ..أبي

حال ..وال يستجيبون لكل حماولة عالجية يف هذا اجلانب ..وهذا ما يرجح اجلانب الوراثي ابتداءاً يف
تشخيص مثل هذه احلاالت ..من حيث االستعداد الفطري للتقبل والتطبع وتزيده العوامل البيئية

واالجتماعية احمليطة ظهوراً وحدة وعمقاً ..حسب الظروف احمليطة هبذه الشخصية!!! ..وجيعل

إمكانية العالج النفسي ضعيف ..واستمرارية املشكلة واردة بقوة!!!

أما عن كيفية التعامل مع أصحاب هذه الشخصية  00فاعتقد أننا يف ضوء فهمنا البعاد هذه

الشخصية وصفاهتا جيب أن يكون تعامالً حذراً ويقظاً ..وأن نضع مسافة بيننا وبينه ..وال تنسى -

أخي الكرمي  -الدعاء له بظهر الغيب ابن يعافيه هللا ويشفيه ويهديه عاجالً غري آجل وفقك هللا
ورعاك ..وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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أعيش تناقضاً يف حيايت

اجمليب د .عبد العزيز بن علي الغريب

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/03/18هـ
السؤال

فضيلة الشيخ :السالم عليكم.
أان شاب ،عمري  30سنة ،متزوج ولدي أبناء ،متخرج من كلية شرعية بتقدير امتياز ،وذو طموح

كبري ج ًدا ،وفهم وإدراك ال أبس به ،ووضعي االقتصادي جيد ،أحفظ القرآن -وهلل احلمد -مشكليت
أنين أعيش حياة التناقض منذ مخس عشرة سنة ،تع هرفت على صحبة خرية -وهلل احلمد -يف بداية

املرحلة املتوسطة ،ونشأت معهم ،لكن ومنذ ذلك الوقت وأان أعيش يف صراع نفسي كبري جداً ،مل

أحسن التعامل معه حبكم صغري وقلة الفهم والعلم واإلدراك ،حىت منا هذا الصراع مع كل يوم وشهر

وسنة ،كيف ذلك؟! إليكم خربه لعلي أجد لديكم ما يشفي فؤادي ،وينقلين من تعاسيت إىل رحاب
السعادة ،بعد تعريف على الصحبة الصاحلة ،وما حيثون عليه من اإلميان والطاعة ومكارم األخالق،

كنت أرى نقيض ذلك يف البيئة القريبة مين (املنزل ابلتحديد)  ،فالصالة مضيعة من غالب أفراد
العائلة ،والتلفاز ،وبعده القنوات الفضائية حديث اجمللس ،والغناء معتاد مساعه بّي إخواين ،وكل ذلك
ليس هو املشكلة! املشكلة يف السبيل الذي اختذته يف التعامل مع كل ذلك ،ففي أحيان كنت

حريصاً على الصالة ،ممتنعاً عن مشاهدة احلرام ،وخالل ذلك أنصح إخواين ابلصالة والطاعة

واالمتناع عن مشاهدة التلفاز ،مث يغلبين اهلوى والشيطان فأعود إىل التأخر عن الصالة والنوم عنها،
ومشاهدة احملرم ،مع قناعيت بقبح هذا املسلك وشؤمه علي ،وحمبة اخلري وكراهية املعصية ،بدليل

حفظي للقرآن يف عمر السابعة عشرة ،ولكن كنت ضعيفاً وحيداً ،ليس بيدي شيء ،وأجد أثناء ذلك
السخرية والكالم اجلارح من أفراد العائلة ،ولكن األمر كان على هذا الديدن صحوة إميانية قصرية

تتلوها غفلة ومعصية أطول وصراع ولوم ،وازداد األمر سوءاً مع انتقالنا للمدينة ،وما ختتلف فيه عن
جمتمع القرية ،وطوال مخس عشرة سنة وحىت اليوم وأان على هذه احلالة ،وقد نتج عن ذلك :ضعف

يف شخصييت ،أشاهد املنكر فال أنكره ،وعدم ثقة ابلنفس ،اختاذ العزلة السبيل الوحيد للهروب من
الواقع الذي أعيش فيه ،ترتب عليه جفاء كبري مع أهلي :والدي ووالديت وإخواين فبالكاد أحادثهم

وابلكاد حيادثوين ،نظراهتم يل نظرات ازدراء واحتقار ،أكتفي ابلصمت عند اجللوس معهم ،أحس أبنين
قد جنيت عليهم ونفرهتم من اخلري بسوء تصريف ،ارتياحي مع الغريب عين أكثر من أهلي ،قصرت

مع ذلك يف بري لوالدي وألرحامي ،انطوائي بدرجة كبرية ،ال أستطيع االبتسامة واحلديث الودي

احلنون مع أي أحد من أهلي ،بل سؤال وجواب فقط ،كلما حاولت النهوض ونسيان املاضي وتنظيم
حيايت مل أدم على ذلك إال يسرياً ،أحس ابحتقاري لنفسي أشد من احتقار غريي يل ،ففي بعض

األحيان وأان جالس وهم يشاهدون التلفاز فأطالبهم إبغالقه؛ ألنين يف قرارة نفسي ال يليق يب -وكوين

مستقيماً ولو ظاهراً -الرضا ابملنكر واجللوس إليه ،مث إذا حانت الفرصة ملشاهدته لوحدي مل أأتخر

عن ذلك ،مث آيت من الغد مبسوح الكراهة للمحرم ،وأان غري متعمد لذلك ،وال الختاذ سبيل النفاق يل

سبيال ،ولكن الشيطان ونفسي واهلوى والران الذي على قليب مع مرور السنوات ،مث حيصل اهلمز
واللمز واالنتقاد احلاد صراحة أو تعريضاً .مع مالحظة أن طموحي يف احلياة طلب العلم ،خدمة
اإلسالم أبي سبيل ،ووهللا إين صادق فيما أقول؛ ملا أعلمه من نفسي من حمبة للخري
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واالستبشار ابزدايده ،ورفعة أهله يف كل مكان ،وكره للشر والكفر واملعصية ،وتنغص وتكدُّر
الزدايدمها ،أعطيكم ملخصاً حلاليت:
( )1إنسان مهزوز الثقة بنفسي.
( )2حمبط.

( )3انطوائي.

( )4كثري الصمت.

( )5أعيش حالة جفاء واسع ج ًدا مع أهلي ووالدي.
( )6ال أستطيع أن أحقق ما أمتناه.

( )7ال أستطيع تقدمي شيء ألميت ولديين.
( )8ال أستطيع أن أصبح عاملاً شرعياً مع حمبيت لذلك.

( )9أعتقد أن كل زمالئي يف العمل وغريه قد سبقوين يف كل شيء ،وهم أفضل مين وأسعد مين وأوىل
مين ابملراتب العليا؛ ألين ال أستحق ذلك ،ولديهم من اإلمكانيات ما هو أفضل مين.

 .1ماذا أريد؟  .2أريد السعادة  .3أريد أن أصبح إنساانً مستقيماً على طاعة هللا ،ورعاً ،وقافاً عند

حدود هللا ،ال أمسع خرياً إال شاركت فيه .4 .عاملاً ابلشريعة ،خادماً لإلسالم بكل ما أستطيع.5 .
بوالدي ،واصالً لرمحي ،ودوداً معهم ،رحيماً هبم ،جمالساً هلم ،إذا غبت فُِقدت ،وإذا حضرت
ابراً
ّ
استبشروا يب ،مشاركاً هلم يف أفراحهم وأحزاهنم .6 .كسر جدار اخلوف وعدم الثقة ابلنفس،

واالنطالق إىل رحاب اخلري واإلميان ،واهلمة والنشاط ،والتقدم والتطور .7 .تغيري نظرة أهلي يل من
إنسان متناقض إىل إنسان جاد صاحب مبدأ وثبات .8 .أريد جنة الدنيا واآلخرة ،فهل أستطيع

ذلك؟ وهل هناك أمل لذلك؟ صفوا يل خطوات عملية لتجاوز حمنيت على كل صعيد ،وآسف على

طول رساليت لطول مهي خالل مخس عشرة سنة مضت ،فهل يل من حياة طيبة من سبيل؟.

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
أخي احلبيب :استمتعت كثرياً بقراءة رسالتك رغم إطالتها ،وأابرك لك عظم ما حتمله يف جوفك من
القرآن الكرمي ،وأهنئك على إحساسك اليقظ وغريتك على دينك ،وإصرارك امللح على االلتزام مبا

أمر به هللا  -عز وجل ،-وهذه نعم من هللا أنعمها عليك ،فأينك منها ،وكيف دخل اإلحباط قلبك،
وأنت الذي حيفظ قوله تعاىل" :أال بذكر هللا تطمئن القلوب" [الرعد ، ]28 :تبحث عن عالج وهو

يف جوفك ،فأيقظه  -سلمك هللا -فحافظ القرآن كيف يعيش احلرية كيف يدخله اإلحباط.
نعم  -أخي احلبيب -ما ذكرته من سلوكيات صدقين كثرياً منها أوهام ووساوس تريد منك مزي ًدا من
االبتعاد ع هما أنت فيه ،تدفعك دفعاً للتخلي عن دورك احلقيقي يف هذه الدنيا ،فلماذا أتخرت يف
طلب مشورة من تثق هبم من املشايخ وطلبة العلم ،وأنت تقول :إن هذا احلال تعانيه منذ مخس

عشرة سنة.

أشعر يف كالمك بعض التعاطف ،ولكين أشعر أحياانً أبنه رمبا كنت جافاً مع إخوتك وأهلك ،فلم

يتقبلوا منك شيئًا ،قد يكون وجدوا منك التناقض يف السلوك ،وهذا  -لألسف -أشد خطورة مما

تدعو إليه من معروف ،وكثرياً ما نسمع الشباب  -هداهم هللا -يركزون على زالت امللتزم وال تذكر
حماسنه وهذا طبعاً يف البشر.

واضح من عرضك أنك مقصر يف بر والديك وكأنك هجرهتم ،فهل هذا بتقصري منهم أم منك؟ أكاد

أجزم أنك تشعر بتقصري وأتنيب الضمري من جراء ذلك ،ولكن من العيب فعل ذلك على أمثالك
من طلبة العلم وحفظة القرآن.
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أخي احلبيب :أحالمك مجيلة ،وأمانيك ال تشعر ابليأس من حتقيقها ،ولكن قد ينقصك مهارة
التخطيط وحتديد األولوايت ،وهي مهارة عليك إدراكها ،فابدأ برتتيب ما تريد حتقيقه من األسهل

لألصعب ،من األهم للمهم وفق رؤيتك أنت ،وما يتوافق مع إمكاانتك.

أنت مثالً حتمل مؤهالً جامعياً بتقدير ممتاز ،ووضعك األسري -اجتماعياً واقتصادايً -جيد ،ملاذا مل
تفكر إبكمال دراساتك العليا ،وهي فرصة إلقناع من هم حولك بتميزك العلمي؟ فالناس اليوم
يعتقدون ابملؤهالت أكثر من العلم املنقول .ولعلها فرصة أن تشغل هبا وقتك ،وتبعد كثرياً مما

يتوجسك ،فطلبة العلم عندما يتخصصون يف حقول معينة تبدأ مهاراهتم البحثية ابلنهوض ،ويبدأ

إدراكهم ملاهية العلم احلقيقي تنضج ،حىت نظرة الناس تتغري.

أنت  -أخي الكرمي -قد تكون أثقلت على نفسك ابلكثري والكثري ،منها كثري مما هو بعيد عن
مسئولتكم" :فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" متفق عليه ،البخاري ( ، )893ومسلم

( )1829من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما ،-فهل أدركت رعيتكم وأوصيت هبم خرياً؟.
نعم ستعيش فرتة مشوبة ابحلذر وأنت تراجع حساابتك ،ولكن أتكد أن لديك القوة ،لديك املناعة
للمواجهة ،فواصل مسريتك.

أعتقد أنك حباجة ماسة إلشغال وقتك من ذلك ،لديك أسرة كيف غابت عن ذهنك وأنت تسري يف

طريق اإلحباط؟ ف ّكر يف ذلك جيداً ،انغالقك على أحالمك وذاتك فقط ،قد يكون أحبطك،
شعورك الدائم ابلذنب جنبك إدراك ما أنت فيه من نعم.

إذا كان من بُد فاستشر متخصص يف العالج النفسي لوضع خطة عالجية على مدى ستة أشهر،
تتضمن خطوات يتفق عليها ،وميكن قياس تطورك خالهلا ،وميكن صرف بعض العقاقري اخلافضة

لدرجات القلق واحلرية ،وأتكد أن هذا ليس عيباً ولكن ابستشارة نفسية ،أو ميكن االكتفاء ابلعالج

السلوكي أو التبصري املعريف .استعذ ابهلل واستعن به ،وسر بنظرة اثقبة ،ال تكن ممن فرت التزامه فاهنار
محاسه ،دعائي لك  -أخي احلبيب -أبن يس ِّدد هللا خطاك ،وأن ينري قلبك أكثر وأكثر ،وأن جيعل

القرآن ربيع قلبك ،وأن حيفظك وأسرتك ،وابدأ طريقك للحياة ،وابهلل التوفيق ،وصلى هللا وسلم على

نبينا حممد.
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هلذا أكره الرجال!
اجمليب البندري بنت عبد العزيز العمر
عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/03/8هـ

السؤال

أان أكره الرجال ونفسي أقوم بقتلهم مجيعاً؛ وذلك ألسباب كثرية وأمهها نظرهتم للمرأة على أهنا كائن

حقري ضعيف ال داعي لوجوده على األرض.

اجلواب

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبينا حممد.

شعورك هذا يتسم ابلغرابة والنظرة السوداوية القائمة املعممة دون مربر واضح ،فقد يكون من حولك
من الرجال ينظر للمرأة هبذه النظرة ،لكن ال يعين ابلضرورة أن كل رجل يف العامل املسلم وحىت غري
املسلم ينظر ذات النظرة ،ولعلك تلحظّي أن هذه النظرة الدونية تتزايد يف اجملتمعات ذات الثقافة

الضحلة اليت ترى الثقافة فقط التقدم املادي والتكنولوجي ،لكن من كان ينطلق من دين مساوي سيما
ديننا  -وهلل احلمد واملنّة -ال جيد مطلقاً هذه النظرة بّي أفراده ،لقد أتى اإلسالم وأعلى مكانة املرأة
وم ْن قبلهم من الرومان والثقافات والدايانت
بعد أن كانت تُعد من سقط املتاع عند مشركي العرب َ

الباطلة ،لقد أعلى اإلسالم شأن املرأة وقال عنهن" :النساء شقائق الرجال" أخرجه الرتمذي ()113

 ،وأبو داود ( ، )237وابن ماجة ( ، )612وغريهم من حديث عائشة -رضي هللا عنها .-ولوال أن
العدل فريضة الزمة وأمر حمكم لكان النساء أحق ابلتفضيل والتكرمي من األبناء ،فقد ورد عن ابن

عباس -رضي هللا عنهما -مرفوعاً إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -قوله" :سووا بّي أوالدكم يف

العطية ،فلو كنت مفضالً أحداً لفضلت النساء" رواه البيهقي يف سننه (. )177/6

أما بعض املمارسات اخلاطئة واليت تعترب نشازاً وشاذة يف ديننا فال ينبغي أن يؤبه هلا؛ ألهنا انجتة عن

تصور مغلوط من صاحب فكر شاذ ،وما أكثر األخطاء والتصورات املنحرفة عن جادة الصواب يف

صفوف الرجال أو حىت النساء يف حق الرجال.

فكم من امرأة تنظر إىل الرجال مبثل نظرتك نظراً لكوهنا ال تستطيع أن تظفر منهم بكل ما تريد.

وحّي نكون منصفّي فإننا بنظرة عادلة ال نستطيع أن حنقق كل ما نتمناه من أفكار إجيابية فضالً عن
السلبية يف صفوفنا حنن النساء ،وال حىت نصل إىل إقناعهن هبا رغم أن الظروف واحدة والتجارب

واملعاانة هي ذاهتا ،فكيف عند اختالفها!

إذاً ،فهذه طبيعة البشر ،ويف مقابل من ينظر تلك النظرات السوداوية جند اآلالف من الرجال ينظرون
للمرأة بنظرة عادلة موقرة ،فليكن هؤالء عندك األصل؛ ألن األمر كذلك ،أما أصحاب الفكر

املغلوط فهم على خالف األصل  -وهبذا تنقلب نظرتك للتفاؤل واإلجيابية ،فإن هذه من مساتنا أهل
اإلسالم (العدل واإلنصاف) .
أخرياً :آمل أال يكون بعض النساء هن السبب يف تلك النظرة لكثرة عنادها وصدودها وتصديها

وخمالفتها لطبيعتها ،فرتيد أن تكون كالرجل ،وقد جعل هللا -تعاىل -هلا طبيعتها اخلاصة ووظيفتها
املالئمة هبا ،لكن تغفل بعض النساء فرتيد أن متارس مجيع الصالحيات دون قيود أو حدود ،وحّي

يرفض وليها ومن حوهلا ترى أن هذا حتكم وتقييد عن احلرية ،ولو استقبلت من أمرها ما استدبرت ملا
طلبت ورغبت فيما ليس هلا ،والذي سيثبته هلا الزمان عاجالً أو آجالً.
وفق هللا أخيت وكل مسلم ومسلمة إىل خري ما حيبه ويرضاه.
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شكلي ال يعجبين

اجمليب د .فاطمة احليدر

طبيبة نفسية
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1426/02/13هـ
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أريد النصيحة يف أمر شخصي ،وهو أنين أعاين من اهتمامي الزائد يف عيوب شكلي واملبالغة يف
ذلك ،وأقول مبالغة ألين أعرف أهنا كذلك ،لكين ال أستطيع أن أخفف منها مثال بشريت غري صافية،

فأصبح املوضوع يؤرقين؛ ألين أعلم أنه من املفروض أن أرضى مبا قسم هللا يل ،ولكين ما راسلتكم إال
لكي أستطيع جتاوز األمر؛ ألنه وبال أدىن مبالغة كدهر صفو حيايت ،وقلّل ثقيت بنفسي ،وسيطر على
تفكريي ،وأصبحت أراقب أشكال الناس وأقارهنا يب ،مع أن هذا مل يكن يف السابق ،بل كنت أرى

نفسي مجيلة ،ما الطريق إىل التخلص من هذا التفكري املتعب؟ وجزاكم هللا ألف خري.
اجلواب

األخت الفاضلة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
إن رضا الناس عن أشكاهلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرهتم عن أنفسهم أكثر مما يرتبط حبقيقة أشكاهلم

مجاالً وقبحاً ،هذه النظرة ترتبط من انحيتها ابستقرار الشخص نفسياً وانفعالياً ،ولذا جند من الشباب
والشاابت يف فرتة املراهقة يقضون أوقااتً أمام املرآة ،ويشغل تفكريهم بعض العيوب والنواقص

الشكلية اليت تدفعهم أحياانً للعزلة االجتماعية ،وهذا راجع يف األصل إىل فرتة تشكيل الشخصية

والذات اليت يرضى عنها الشخص نفسه ،أو ال يرضى ،كما أن النظرة ترتبط ابإلنسان نفسه ،فكلما

كان واثقاً كان أكثر رضا ،وأقل اهتماماً ابلشكليات ،وأكثر انتباها لإلنتاج واألداء ،وترتبط هذه

النظرة كذلك ابستقرار الشخصية ونضجها ،كما ترتبط ابملزاج العام ،فكلما كان اإلنسان سعيداً كلما

كان أكثر رضا ،وابلتايل أكثر تقبالً لشكله ،بغض النظر عن مجاله وقبحه ،وأنت اآلن  -اي عزيزيت-

يف عمر قد جتاوزت فيه فرتة املراهقة بكل تداعياهتا؛ ولذا أقرتح عليك ما يلي:

 )1إن كان هناك بعض العيوب اليت يتفق على وجودها ،وحتتاجّي استشارة خمتصة يف اجللدية فافعلي
ذلك ،وأنصحك ابلذهاب إىل شخص مؤمتن يقدر العيب بقدره ،وال يتجاوز إىل عمليات جتميل

جتارية ال هناية هلا.

 )2مث انظري إىل مزاجك ،هل أنت سعيدة يف غالب الوقت وليس ابلضرورة دائماً أم ال؟ وهل هذا
املزاج املتعكر (يف حال وجوده) مرتبط أبمور ميكن حلها أم ال؟.

 )3وأخرياً انظري لنفسك وليس إىل شكلك ،واهتمي ابألمور الكبرية ،ملاذا خلقت؟ وجدي يف

العبادة ،وما هو دورك لتحسّي حالك؟ فجدي يف الدراسة أو طوري عملك وشهاداتك ،وما الدور

الذي ينتظرك هلذا اجملتمع وهذه األمة؟ وقتها لن جتدي وقتاً للتفكري ،هل بشريت صافة أم ال؟ فالقضية

أكرب من ذلك .وهللا املوفق.
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التبول غري اإلرادي
اجمليب فهد بن أمحد األمحد
مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/12/27هـ
السؤال

أان فتاة أعاين من التبول الال إرادي يف الليل منذ الصغر ،ذهبت إىل املستشفى فأخربوين أين ال أعاين
من أي أسباب عضوية ،وبدأت أتناول دواء (املينريين) واآلن يل -تقريبا -سنتان أتناول الدواء،

ولكن عندما أحاول التوقف عن الدواء تدرجييا فإن املشكلة تعود مرة أخرى ،ما هو سبب التبول
الال إرادي إذا مل يكن عضوايً ،وهل العالج الذي آخذه صحيح أم جيب تغيريه؟ رجاء أجيبوين.

اجلواب

األخت الكرمية :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
شاكراً لك تواصلك مع موقع (اإلسالم اليوم) .

إن التبول الال إرادي من االضطراابت النفسية الشائعة ،وكثرياً ما يتحسن لدى كثري من الناس يف
مراحله العمرية املتقدمة ،ونسبة قليلة تستمر معهم احلالة.

ومن أسباهبا-:

( )1التأخر على ضبط التبول والتحكم فيه.
( )2عدم التخلص من املشكالت االنفعالية مما أوجد رابطاً بينهما.
( )3قلة الدافعية واإلصرار على القضاء على تلك املشكلة.

إن أفضل الطرق ملعاجلة التبول الال إرادي -وهي األكثر استعماالً  -فهي تقنيات العالج الدوائي

واألشراط والعالج النفسي السلوكي.

وهناك أفضل األدوية استعماالً وأثبت جناحاً كبرياً منها " األميربامّي " ومضادات االكتئاب ،وقد
أثبتت فعالياهتا يف معاجلة االضطراب .وهي تصرف عن طريق الطبيب النفسي.
ومن الطرق السلوكية الشائعة-:
 -1استعمال جهاز اجلرس الذي طوره (مورر) وهو متوفر يف األسواق ،وقد بلغت نسبة الذين

حتسنت حاالهتم بعد استخدامهم اجلهاز %75

 -2التدريب على الضبط والتحكم الذايت ،وقد يستحسن أن تستخدمي يف النهار لتدريب املثانة

على الضبط وهي أقل جناحاً من اجلهاز.

 -3تعويد النفس على جتنب شرب السوائل بفرتة ال تقل عن ساعتّي قبل النوم.
 -4عليك قبل النوم ضبط املنبه إليقاظك بعد ساعتّي للذهاب إىل احلمام ،مث ضبط املنبه مرة أخرى
إليقاظك بعد فرتة زمنية أخرى للذهاب للحمام ،وهي جتربة قد تفيد كثرياً مىت ما كان هناك إصرار

حل املشكلة.
وتصميم وعدم تكاسل عن ّ

ها هي طرق كثرية جربيها وال تيأسي ،وليكن لديك قوة اإلرادة والدافعية القوية ملعاجلة التبول الال

إرادي.

وأخريا أوصيك بتقوى هللا ،وكثرة الدعاء أبن يعينك على مبتغاك.
حفظك هللا ويسر لك األمر إنه جواد كرمي.
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تنتابه أحالم اليقظة
اجمليب د .حممد بن عبد اخلالق شحاته
استشاري األمراض النفسية ابلقصر العيين مبصر.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1425/12/19هـ
السؤال

تنتابين حالة غريبة أشعر من خالهلا أبين يف حلم ،رغم أين أكون بكامل وعيي ،فأحياانً عندما أجلس
مع العائلة أو أكون يف أي مكان أتتيين هذه احلالة الغريبة ،وأشعر يف أثنائها ابلضيق والتوتر ،وقد

تشتد هذه احلالة لدرجة أين عندما أقوم بعمل ما -كالكتابة -أحس أن يدي ال تكتب ،ابإلضافة إىل
شعوري بشيء يف رأسي كاحلرارة واحلرقان ،وقد عملت أشعة لرأسي -واحلمد هلل -ال يوجد فيه أي
شيء .هل هذه حالة نفسية؟ أرجوكم ساعدين؛ ألين ما أستطيع أحتمل هذه احلياة.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .وبعد:

أهال بك وسهال -األخت الكرمية  -نشكرك على ثقتك مبوقعنا ،ومرورك الكرمي به ،األعراض اليت
ط من عالمات القلق واالكتئاب ،وإن كان حظ األعراض االكتئابية أوفر ،لكن
هي خلي ٌ
تعاين منها َ

قدرتك على مواصلة عالقتك ابهلل -عز وجل -وأداء الفروض ،وقراءة القرآن واألذكار ستساعدك

كثريا يف اخلروج من هذه احلالة -إبذن هللا-وأنت يف حاجة لزايرة طبيب نفسي يصف لك أحد
ً

مضادات القلق واالكتئاب تساعدك على املدى القصري يف التغلب على األعراض ,أما على املدى

الطويل فأنت حتتاجّي إىل تعلم مهارة االسرتخاء ،وحتتاجّي لتعلم مهارة إقامة العالقات االجتماعية
احلميمة وجتاوز حدود ذاتك ,وميكن أن يتحقق هذا من خالل عدد من جلسات العالج النفسي

تستعيدين فيها ثقتك بنفسك من خالل رؤية موضوعية ملواطن ضعفك وقوتك ،كما متارسّي فيها

تدريبات على االسرتخاء ،وتكتسبّي خالهلا بعض املهارات االجتماعية الالزمة ،كما أنصحك بكثرة
ذكر هللا؛ فهو عالج نفسي ألعراض القلق والتوتر ،قال تعاىل":الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا

أال بذكر هللا تطمئن القلوب" [الرعد. ]28 :

كما أنصحك أبن تقومي بشرب كوب حليب ساخن ،عليه ربع ملعقة صغرية من زجنبيل مطحون ،مع
كثريا ،مع متنياتنا ودعائنا لك ابلشفاء العاجل.
دهن اجلسم بزيت زيتون ،فهو يفيد يف مثل حالتك ً
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هل أان فتاة انطوائية وغامضة؟
اجمليب فهد بن أمحد األمحد

مشرف يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بوزارة الرتبية والتعليم.
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/12/08هـ
السؤال

يقال ىل :إنين فتاة انطوائية جداً وهادئة وغامضة ولست جريئة ،حاولت مراراً أن أغري من نفسي

ولكن دون جدوى ،أصبحت أعيش يف حنّي للماضي وقلق من املستقبل ،وأما احلاضر فهو أتمل

وتفكري ،أصبحت أكره نفسي أكثر من كرهي لآلخرين ،ال أجد من يساعدين أمتىن مساعدتكم.

اجلواب

األخت الفاضلة ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

أشكر لك تواصلك اإللكرتوين مع موقع (اإلسالم اليوم)

ِ
أقنعت نفسك أبنك فعالً تتصفّي
أخيت الفاضلة ،لقد قرأت استشارتك عدة مرات وتعجبت مما
ِ
وأومهت نفسك حبقيقة ذلك ،وابلتايل نصبت احلواجز
بتلك الصفات مبجرد أنه قيل لك ذلك،

العالية بينك وبّي تفاعلك االجتماعي!!!

إنه ألمر غريب ،وظلم للنفس أن ننزهلا منزلة أقل ممّا تستحق!!

فلماذا من خالل كلمات ..أنت انطوائية ،غامضة ،تنقصك اجلراءة ،نسلم أنفسنا للقلق بشىت

أنواعه ،وابلتايل تنامي األمراض النفسية ،وقد تكون تلك الكلمات قيلت بال دليل أو حقيقة يستند
عليها!.

ولنفرتض أهنا قيلت جملرد موقف معّي اختذه الشخص بال قصد وخمالف لطبيعته ،أو من خالل
مالحظة سلوك معّي لظرف نفسي طارئ من الطبيعة أن حيدث ،فليس معىن ذلك أنين أو أنت أو

اآلخر  ...نعاين من اضطراب نفسي جيعلنا جنعل حياتنا تعيسة ،عشقاً للماضي وقلقاً من املستقبل

وكثرة تفكري وأتمل يف حاضران.

لذلك عليك -أخيت الكرمية -أن تغريي من قناعتك بنفسك من خالل تنمية التفكري اإلجيايب
وإحالله مكان األفكار السلبية املسببة للقلق وتناميه.

فحينما نشعر أبحاسيس القلق فمن الطبيعي أن ختطر يف ابلنا أفكار عديدة من أنه لدينا مشكلة ،وأن
اآلخرين سيالحظون ذلك ،وهذا هو بداية حللقة مفرغة مسببه للقلق.

وملواجهة تلك األفكار السلبية علينا بتقسيم املوقف املسبب للقلق إىل أربع مراحل:
( )1مرحلة الرتقب اليت تسبق القلق ،وهي تتعلق بتوقع حدوث املوقف الذي جيعلك قلقة "ال
لألفكار السلبية ،نعم لألفكار اإلجيابية ." ...

( )2الوقت الذي يسبق املوقف مباشرة " أان مراتحة ،مسيطرة على نفسي ،خذي نفساً عميقاً،
وأخرجيه ببطء " " سيكون هناك قلق بسيط أستطيع السيطرة عليه"..
( )3أثناء املوقف " استمري ابلتفكري احلايل وجتنيب ما جيب عمله " .دعي القلق داخل نفسك بال
حماربه."..

( )4بعد املوقف " أحس أن الوضع طبيعي ليس كما توقعت "
مالحظة  /ما وضع بّي األقواس حديث صامت مع النفس!!

ومن خالل تلك املراحل ستعودين نفسك على مواجهة ،املواقف ،وتغيري األفكار السلبية جتاه

نفسك.

ِ
أقنعت نفسك به هي أوهام وحواجز ال
وستجدين النتائج -بعون هللا تعاىل  -كما حتبّي ،وأن ما

أساس هلا!!
حفظك هللا ويسر لك األمر،،،
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عزمييت اهنزمت
اجمليب سعد الرعوجي
مرشد طاليب بثانوية األمري عبد اإلله.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/12/6هـ

السؤال

شيخنا الفاضل :أان شاب أعاين من الكسل ،وعدم ترمجة األفكار إىل عمل ،وأختوف من اإلقدام إىل

ما ينفعين يف ديين ودنياي ،وأان أعرف أخطائي ولكن ال توجد العزمية اليت تؤهلين إىل التغلب على
ِ
فوجه يل ابلنصيحة جزاك هللا عنا وعن املسلمّي خري اجلزاء.
مشاكليّ ،
اجلواب

األخ الكرمي :شكراً لثقتك واتصالك بنا يف موقع (اإلسالم اليوم)

أخي الكرمي أنت استطعت أن حتدد املشكلة والداء ،وما بقي لك إال الدواء والعالج ،فأنت حددت

مشكلة الكسل واخلوف وعدم اإلقدام وضعف العزمية ،هذه أربعة أشياء حتطمك وجتعلك شاابً غري

انفع لنفسك وأمتك.

إذاً ضد الكسل اهلمة والنشاط ،وضد اخلوف الشجاعة واإلقدام ،وضد ضعف العزمية العزمية واحلزم
هذه أشياء أربعة مطلوبة حددها أمامك بوضوح فيتضح اهلدف ،ولوضوح اهلدف معىن عظيم،

فاألفضل أن تكون هذه األهداف مكتوبة وال تكتفي أن تكون يف صدرك تعرفها مث استعرضها كل

يوم ،وكل ما أمكن فإن يف ذلك تذكرياً لك وربطاً ألهدافك حىت تعمل على حتقيقها ،مث بعد ذلك
حدد الطرق اليت توصلك هلذه األهداف ،واجعلها مرتبة األهم فاألهم وهذا شيء ضروري ترتيب

األوليات .واجعل هناك اترخياً لتنفيذها ومراجعة مدى ما قمت به وانقده ،مث اعلم أنه إذا فشلت
طريقة أو عملية فال يعين أن احلياة انتهت وأنك فشلت؛ لذا حاول وحاول وال تتوقف.

فـ"أديسون" خمرتع الكهرابء عمل آالف احملاوالت الفاشلة حىت جنح يف النهاية إىل اخرتاع عظيم خلد

امسه يف التاريخ.

كذلك -أخي الكرمي -استعن ابألصدقاء املخلصّي وذوي اهلمة؛ فإهنم سيعينونك -إبذن هللا -على
جتاوز املشكلة.

كذلك اعلم أن املشكلة لن تنتهي بسرعة وحتتاج إىل وقت حىت تصبح عادة وسلوكاً طبيعياً.
كذلك اعمل على إجياد قدوة لك ،فالقدوة أحد الدوافع للعمل وشحذ اهلمة واقرأ الكتب ،فإن يف
قراءة الكتب دافعاً عظيماً وشحذاً كبرياً للهمة وابنذ الكسل والتهاون.

كذلك اقرأ الكتب اليت تتحدث عن هذه املشكلة؛ فهي ستنري -إبذن هللا -لك جزءاً من ظلمة
الطريق.

وفقنا هللا وإايك ملا حيب ويرضى،،،،
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الربجمة العصبية اللغوية مرة أخرى
اجمليب د .خالد بن سعود احللييب
وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/08/06هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وبعد:
ال خيفى على فضيلتكم ما يطرح من أفكار جديدة ،وآراء ومعلومات قد تكون مأخوذة من الغرب،
ِ
ِ
يبّي لنا
يصححها ،أو ه
وهذه األفكار واملعلومات كثرية جداً ،ولكنا ال جند من علمائنا من ين ّقحها أو ّ
فيها رأايً ،قد يكون رشداً لنا وإانرة ،ومن هذه األفكار اليت تطرح ما يسمى بعلم الربجمة اللغوية

العصبية ،اليت كثر احلديث عنها ما بّي مؤيد هلا ومنكر ،فنريد من فضيلتكم توضيحاً من وجهة نظركم
حول هذا العلم .وجزاكم هللا عنا وعن اإلسالم واملسلمّي خري اجلزاء.

اجلواب

أجاب عن السؤال الشيخ /د .خالد بن سعود احللييب (وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ابألحساء) .

اجلواب:

أخي الكرمي :سالم هللا عليكم ورمحته وبركاته .أما بعد:

فقد كثر احلديث عن علم الربجمة العصبية اللغوية ،ولعل بعض من حتدث مل يدخل وال دورة واحدة

من دورات الـ " ،"nlpولذلك فإن تصوره عنه ليس اتماً ،ولكين أخذت دورة يف هذا العلم من

ثالثّي ساعة ،ومنحت دبلوما فيها ،وقد قدمها لنا أحد طلبة العلم ،حيفظ كتاب هللا بعدة قراءات،

ودرس الفقه والشريعة على عدد من املشايخ الفضالء ،وكان مبدعا يف ربط برانجمه ابلتصور

اإلسالمي ،دون أية حماولة للي أعناق النصوص لتطاوع ما يقول .وما يقال عن الطقوس الدينية
القدمية وتداخلها مع هذا العلم ،فهو من مسؤولية املدرب ،أبن يتقي هللا ،فال يقدم إال ما يتفق

والتصور اإلسالمي .مث إين أوصي املدربّي كذلك أال يضخموا اجلانب املادي والقدرات الفردية على
اجلانب الروحي ،والقدرة اإلهلية ،فمهما كان الفرد قوي اإلرادة منظما يف حياته ،خمططاً مربجماً نفسه

بقدرة فائقة يبقى األمر كله هلل تعاىل ،ولعل حادث اهلجرة أوضح من أن يفصل فيه ،فقد قام الرسول

صلى هللا عليه وسلم -بعدد من اإلجراءات األمنية ،ومع ذلك فإن املشركّي وصلوا إىل فوهةالغار ،وهنا قال الرسول -صلى هللا عليه وسلم -للصديق-رضي هللا عنه" :-ما ظنك ابثنّي هللا

اثلثهما" متفق عليه أخرجه البخاري ( ، )3653ومسلم ( )2381وغريمها من حديث أيب بكر -

رضي هللا عنه.-

واخلالصة :إن أي علم إنساين أييت من الغرب فعلينا غربلته واالستفادة منه ،فالوقوف يف وجهه لن
يوقفه ،بل سيجعل وابله أشد حّي يقدمه غري الصاحلّي ،أما اآلن فإن هذا العلم غالب من يقدمه هم
من املعدودين يف املستقيمّي ،هكذا حنسبهم وهللا حسيبهم ،وال نزكي على هللا أحداً ،وهؤالء وإن

أخطأوا فعلينا النصيحة هلم ،ولكن يبقون أوىل من غريهم لتقدمي هذه العلوم .على أين أحذر من الفتنة
بكل دخيل ،من أن يكون بديال عن منهاج حياتنا ،وأتسينا برسولنا صلى هللا عليه وسلم.

يقول شاعر األحساء الشيخ عبد العزيز آل مبارك:

وخذوا من الغريب خري علومه *** وذروا قبيح خالئق وطباع
وفقك هللا اي أخي الكرمي ملا حيب ويرضى.
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املرض النفسي وضعف اإلميان
اجمليب د .تركي بن محود البطي
طبيب نفسي.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/08/04هـ
السؤال

هل يوجد إنسان مسلم يعاين من مرض نفسي؟ وهل ميكن القول :إن املرضى النفسيّي ضعاف
اإلميان؟.

اجلواب

أخي السائل الكرمي :أمتىن أن تكون خبري وصحة وعافية ،وأما خبصوص سؤالك فاإلجابة عليه كالتايل:
املرض النفسي مثله مثل املرض العضوي ،له أسباب وأعراض ،وكذلك له عالجات ،واملرض النفسي

ميكن أن يصيب أي إنسان ،بغض النظر عن داينته أو عرقه ،وال ميكن أن نصف اإلنسان املصاب
ابملرض النفسي أبنه ضعيف اإلميان ،هناك دراسات أثبتت أن األشخاص الذين لديهم إميان قوي

ابهلل ،أقل عرضة لإلصابة ابألمراض النفسية ،ولكن هذا ال يعين أن من أصابه مرض نفسي ضعيف

اإلميان ،فالشرحية اليت تزور العيادات النفسية كبرية ،ومن ضمنهم أيتينا مشايخ وطلبة علم ،وأئمة

مساجد ،ولديهم بعض االعتالالت النفسية ،فهل يعين ذلك أهنم ضعاف اإلميان ،ولكن هللا ابتالهم

هبذا الداء أو ذاك لريى صربهم واحتساهبم ،كما لو أصاهبم داء السكري ،أو ضغط الدم ،أو غريها
من األمراض العضوية ،لكن كذلك أوافقك من جهة أخرى أن من يقل اإلميان عندهم جند أن

الشيطان يتخبطهم من هنا وهناك ،وابلتايل لو كان عندهم قابلية لإلصابة ابملرض النفسي قد تظهر

عليهم األعراض مبكراً من غريهم.

واألمراض النفسية كثرية جداً ،وأنواعها متفرقة ،جزء منها أثبتت الدراسات أن لديها جينات حمددة،

وتنتقل عن طريقة الوراثة ،فهذه األمراض ليس هلا ارتباط ابإلميان ،ولكن تنتقل عن طريق وجود اتريخ

عائلي هلذا املرض أو غريه.

حنن يف الطب النفسي ال نغفل اجلانب اإلمياين ،بل إن الطبعة األخرية من أحد كتب الطب النفسي

الغريب غريت طريقة العالج يف الطب النفسي من عالج دوائي نفسي اجتماعي ،إىل دوائي نفسي
اجتماعي روحي.

فالغرب رغم بعدهم عن اجلانب الروحي الذي يعيشه اإلنسان املسلم احلق ،ومع ذلك هم يعرتفون به
كعامل مهم يف جناح العملية العالجية ،فعندما نصف للمريض العالج الدوائي ،و ِّ
حنوله إىل األخصائي

النفسي أو االجتماعي إذا احتاج ال نغفل جانب تذكريه ابهلل ،وربطه ابألدعية واألذكار ،والطاعات،
على حسب جهده وطاقته ،لكن هذا األمر ال يكون يف كل احلاالت ،وال يف أي وقت من العالج،

بل نتحّي الوقت املناسب لزرع هذه اإلميانيات يف قلب املريض.

وجيب أن تعرف -اي أخي السائل -أن األمراض النفسية نوعان وهي:
ذهانية :كالفصام والضالالت ،وغريها ،وهذه احلاالت يفقد املريض البصرية مبرضه.
عصابية :كاالكتئاب ،والوسواس القهري ،والقلق ،وغريها ،وهذه احلاالت يكون املريض مستبصراً
حبالته ،وميكن تطبيق العالج الروحي معه.
آمل اي  -أخي الكرمي  -أن تكون خرجت بفائدة من هذه اإلجابة ،وإذا أردت املزيد ،أو طرأ عليك
استفسار فال ترتدد ابلتواصل معنا .حفظك هللا ورعاك.
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زوجي مريض نفسياً
اجمليب عبد العزيز بن حممد الضبيب
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/05/09هـ
السؤال

عقد قراين على شاب ،وبعد ما بدأت االتصاالت بيين وبينه عرفت أنه مريض مبرض نفسي ،ويعاين
من شعور ابلنقص ،وال يريد أن يتحمل مسؤولية أهله بعد الزواج إال من الناحية املادية ،علماً أبنه

أكرب إخوته ،وهو العائل هلم بعد وفاة والده ،وهو أيضاً متعلق يب بطريقة غريبة.

وعندما يتكلم معي خياطبين بصيغة املذكر ،وال أعرف ما السبب؟ وأشياء أخرى كثرية جعلتين أستخري
يف طلب االنفصال عنه ،وقد ارحتت كثرياً هلذا القرار ،هل أان حمقة يف اختاذ مثل هذا القرار؟ وهل

يكون علي واجبات جتاه هذا الزوج مع أنه مل يدخل علي؟ أفيدوين وجزاكم هللا خرياً.
اجلواب
بسم هللا الرمحن الرحيم

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

أخيت العزيزة لقد متعنت يف رسالتك ،وأسال هللا أن أوفهق للطرح املبارك الذي يدلك على اخلري،

ويساعدك على اختاذ القرار املناسب.

بداية لقد أوضحت يف رسالتك أبنه مت عقد قرانك على هذا الشاب (عقد النكاح)  ،وبذلك فإن

هذا الشاب يعترب زوجاً لك على سنة هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم ،-وله كافة احلقوق

الزوجية ،وليس من العدل واإلنصاف واحلكمة أن تتخلي عنه يف هذا الظرف مع قبولك به زوجاً.
وقد أخربان نيب الرمحة -صلى هللا عليه وسلم -أبن الدنيا متاع ،وخري متاعها الزوجة الصاحلة فيما

رواه مسلم ( )1467من حديث ابن عمرو  -رضي هللا عنهما  -فكوين صاحلة ،وساعدي زوجك
يف جتاوز هذه املشكلة ،وسأطرح عليك بعضاً من الرؤى اليت ميكن أن تسهم حبل هذا األمر:

أوالً :حتققي ابلفعل من وضع زوجك هل لديه فعال مرض نفسي؟ ابالعتماد على تقرير طبيب خمتص.

اثنياً :إذا ثبت أبن زوجك لديه مرض نفسي فينبغي عليك مساعدته والوقوف جبانبه؛ فاملرض النفسي
ميكن عالجه ،فابذيل كل ما يف وسعك إلقناعه بزايرة الطبيب النفسي املتمكن ،واستثمري بذلك

تعلقه بك دون ضغوط ،ولكن أبسلوب اإلقناع ،وأخربيه أبن األمر مهم يف سبيل حياتكم الزوجية،
وعديه أبن األمر سيبقى سراً بينكما ،واستمري يف متابعة جلساته النفسية ،وعززي من ثقته بنفسه
وحتقيق التقدم يف العالج.

اثلثاً :ختيلي مدى الضرر النفسي الذي سيسببه ختليك وابتعادك عنه يف هذه األزمة دون أي حماولة

للمساعدة ،وحتلي ابلصرب والعزمية اجلادة والصادقة يف سبيل حتقيق النجاح يف حتقيق الصحة النفسية

لزوجك ،األمر الذي سينعكس على حياتك الزوجية السعيدة وحتقيق أحالمك الواقعية بعيداً عن

األحالم اخليالية.

رابعاً :أخيت العزيزة تبلغّي اآلن  28عاماً ،األمر الذي أثق أبنك ستتمكنّي من اختاذ القرار املناسب،

ولكن تذكري أبن الفرصة مواتية ابلنسبة لك بعالج األمر وتكوين أسرة سعيدة بعد أن تتمكنّي من

مساعدة زوجك على ختطي هذه املعضلة ،خاصة مع كونه متحمالً ملسؤولية رعاية إخوته ،وهذا مؤشر
جيد على استعداده لتحمل مسؤولية تكوين أسرة ورعايتها .وهللا أسأل أن يوفقك الختاذ القرار

املناسب ،والقرار لك.
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تنمية التفكري
اجمليب د .علي اب دحدح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.

التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1425/1/1هـ

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ :أان دائماً أفكر كثرياً ،أريد أن أخرج من هذا التفكري بشيء إجيايب ،لكن أحس أن

تفكريي حمدود جداً ،فإذا فكرت مثالً يف قضية من قضااي األمة ،أو مشروع من مشاريعها ال أصل
إىل املطلوب أو حىت اجلزء أو النتيجة؟ فأرجو توجيهي إىل ضوابط التفكري وكيف يفكر اإلنسان

تفكرياً صحيحاً؟ وكيف ينتج ويكون

إجيابياً؟ -وجزاكم هللا خرياً.-
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ،وبعد:

فإن السائل مشكور على عنايته أبحوال أمته وتفكريه يف إجياد حلول لقضاايها أو تبين مشروعات

انفعة لنهضتها ،فهذا أمر حممود وله دالالت منها:

( )1الغرية اإلميانية على األحوال السلبية يف األمة اإلسالمية.
( )2املتابعة والتعرف على أحوال وقضااي األمة اإلسالمية.
( )3النفسية اإلجيابية املقاومة ألسباب الضعف.

ومن هنا فإن السائل ينبغي له أن يتفاءل ،وأال جيعل لليأس طريقاً إىل نفسه ،فإنه وإن مل يصل إىل
نتيجة جيدة فإن جمرد تفكريه إجيايب ،وإن استمرار تفكريه سيوصله إىل نتائج إجيابية  -إبذن هللا

تعاىل -وسؤاله يدل على رغبته األكيدة يف تلمس الطريق الصحيح إىل التفكري املثمر.

ابختصار شديد ميكن أن خنلص عملية التفكري يف ثالثة عناصر هي :وجود املعلومات واخلربات
املنظمة ،مث استخدام هذه املعلومات واخلربات يف معرفة الواقع ،وتشخيصه والوصول إىل األسباب

وحتليل الظواهر ،مث حتويل الدراسة والتحليل إىل حلول عملية للمشكالت ،وأسس علمية للنهضة
واإلصالح ،ونلخص أمهية وفائدة التفكري يف هذه النقاط:

التفكري ضرورة إنسانية :ألن املزية الكربى لإلنسان هي العقل املفكر ،وكما هي احلاجة واملنفعة يف

استخدام اجلوارح املختلفة من بصر ومسع وحنوها ،فكذلك -من ابب أوىل -استخدام العقل
وتشغيله.

التفكري دعوة قرآنية :فآايت القرآن مليئة ابلدعوة إىل التفكر والتدبر يف اآلايت املسطورة ،واآلايت
املنظورة" ،وأنزلنا إليك الذكر لتبّي للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" [النحل. ]44 :

التفكري بداية عملية :فإن كل مشكلة تعرض ،وكل عمل يبدأ ،وكل أمل يشرق ال ميكن أن يرتجم إىل

عمل إال ابلبدء ابلتفكري واالنطالق منه.

التفكري آلية إنتاجية :فإن حل املشكالت أو إطالق املبادرات ،قد يكون سحابة صيف عابرة مرتبطة
بذوات األشخاص ،أو بتوفري ظروف معينة ،لكن عندما يتحول التفكري إىل ثقافة وممارسة منهجية

فإنه يصبح قاراً على التفاعل اإلجيايب الدائم الذي ال يكون جمرد رد فعل ،بل يؤسس للتعامل مع
التوقعات قبل حدوثها.

التفكري روح إجيابية :ألن اليأس قد سرى إىل بعض النفوس ،واإلحباط قد أحاط بكثري من الناس،
فإذا انطلقت الدعوة للتفكري ،وبدأت تؤيت مثارها ،أشعلت نور األمل من جديد ،وأعادت الثقة

للنفوس لتواصل مسريهتا وجهادها يف اإلصالح والتطوير.
وكذلك هذه خالصة ألنواع التفكري املنشود
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التفكري العام :وهو الذي يعىن ابلشأن العام لألمة ،وليس مقتصراً على التفكري يف الشؤون اخلاصة

لألشخاص أو املؤسسات ،فهذا حيظى بعناية أراببه؛ ملا حيقق هلم من مصاحل ،وقد جند مناذج متميزة

تفكر يف أمورها اخلاصة بكفاءة عالية ،ويهمنا كيف نستثمر تفكريها يف األحوال العامة لألمة.
التفكري الشمويل :وهو الذي يتناول املسائل من مجيع جوانبها ،ويفكر يف مجيع ما يتصل هبا،

فالتداخل يف عامل اليوم جعل العالقات متشابكة ،فاالقتصاد يؤثر على السياسة ،والسياسة ترتبط

ابإلعالم ،وكل من االقتصاد واإلعالم ينعكس على اجملتمع وهكذا ،ومن مث ال بد أن يكون التفكري
شامالً جلميع العالقات والتداخالت املتصلة ابملوضوعات.

التفكري املتخصص :وحنن يف عصر التخصص الدقيق ،فإنه ينبغي أن يعطى التخصص حقه وقدره،

وأن حتال كل قضية للمتخصصّي؛ لئال يتصدى هلا من ال حيسنها؛ ولئال تتكرر مآسي واقعنا يف وجود
مسؤولّي على رأس وزارات يف غري ختصصاهتم ،فالصحة مسئوهلا متخصص يف اجليولوجيا ،والصناعة

مسئوهلا متخصص يف النحو ،وهكذا.

التفكري الواقعي :إذ التفكري يبدأ من معلومات الواقع أساساً ،والواقعية تبتعد عن األحالم واخلياالت،

وعن املزايدات واملبالغات ،ولكنها يف الوقت نفسه ال تستسلم للواقع ،بل هي هتدف إىل تغيريه

والتغلب على مشكالته ،وسلبياته ،ومن مث فإن الواقعية ليست قيداً حيد من التفكري ،وحيول دون
التغيري ،كما قد يفهم بعض الناس ،ويلحق ابلواقعية املرونة اليت ال حتمل على التصورات واحللول

اآلحادية ،بل تضع التوقعات وحتسب حساب ردود األفعال ،ومنها إجياد البدائل وتنويع احللول
والوسائل.

التفكري التكاملي :وهو التفكري الذي تتكامل فيه اجلهود ،وتتضافر فيه الطاقات ،وال يكرر فيه ما

سبق التفكري فيه بل يبىن عليه ،وال يكون التكامل إال إذا وجد مبدأ التعاون ،وكان هو روح العمل

وأساسه ،مث إن اجلوانب التخصصية املختلفة ال بد من مجعها ،والتأليف بينها؛ ألن التداخل والتأثري
بّي اجلوانب املختلفة يوجب ذلك.
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وحىت يكون التفكري منهجياً صائباً فإنه ال بد أن يبىن على اليقّي ال الظن "إن الظن ال يغين من احلق

شيئاً" [يونس ، ]36:وعلى التثبت ال التخرص "اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس ٌق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمّي" [احلجرات ، ]6 :وجيب أن يقوم على احلق ال

اهلوى "قل ال أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أان من املهتدين" [األنعام ، ]56 :وال مناص أن يكون

أساسه الصدق ال التلون ،والصراحة ال املداراة ،وبعيداً عن النفعية الرباغماتية ،وامليكافيلية التحايلية،
فالغاية ال تربر الوسيلة "اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقّي" [التوبة، ]119 :ويلزم أن

يعتمد التفكري على الدقة والتفصيل ال على اإلمجال والتعميم ،واملعلومات الدقيقة أساس التفكري

والتخطيط ،ويف قصة يوسف  -عليه السالم -إشارة وداللة "قال تزرعون سبع سنّي دأابً فما

حصدمت فذروه يف سنبله إال قليالً مما أتكلون .مث أييت من بعد ذلك سبع شداد أيكلن ما قدمتم هلن

إال قليالً مما حتصنون .مث أييت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون" [يوسف]49-47 :
 ،وأخرياً ال تتحقق اجلدوى الكاملة إال أبن يكون التفكري عمالً مؤسسياً ال يعتمد كلياً على

األشخاص ،وإن كان يقدر أدوارهم ويستثمر خرباهتم ،فاألصل هو املنهج ال األشخاص ،والقضااي ال

األفراد ،والنظام املنهجي ال املزاج الشخصي.

وال بد من إدراك أن الطريق إىل إحياء التفكري وجدية العمل ،ودقة التخطيط ،وأمانة التنفيذ ،وكفاءة

األداء كل ذلك طريقه ملئ ابلعقبات الداخلية واخلارجية ،فهناك الروح االهنزامية املستسلمة لتفوق

الغري ،وهناك العقلية النمطية الرافضة ملبدأ التغيري والتجديد ،وهناك مراكز القوى النفعية اليت تقوم

مصاحلها على االرتباط ابألجنيب ،وهناك بريوقراطية األداء يف األجهزة احلكومية ،بل واخلاصة أحياانً،
وهناك أرابب النفوذ السياسي يف الطبقات احلاكمة اليت ال ترى لغريها حقاً أو إمكانية يف اإلنتاج
واإلجناز ،هذا فضالً عن اإلغراق يف امللهيات ،واالستغال ابلتفاهات ،وال ينبغي نسيان استهداف

األعداء ملنع عجلة التطور من الدوران؛ ألهنا أكرب خطر على مصاحلهم ،ويزعزع نفوذهم ،ولكن كل

ذلك ينبغي أن يكون  -لدى العقالء واملخلصّي -زاداً للتحدي وعوامل لإلصرار حىت نتحرك شيئاً
فشيئاً يف مقاومة تلك العوائق ،ونتقدم اخلطوات األوىل يف مسرية آالف األميال حنو اليقظة والنهضة.
وليعلم السائل أن التفكري الذي أمثر مشروعات ،وأعماالً كربى إمنا جاء من أشخاص هلم علم واسع،
وخربة عميقة ،وجتارب متتابعة ،وتعاون إجيايب مع اآلخرين؛ ولذلك أنصح مبواصلة التفكري ،والبحث

عن خمارج األزمات ،وحلول املشكالت ،ومشروعات اإلصالح مع االستفادة مبا سبق ذكره ،وأحب
أن أوصي السائل هبذه اخلطوات العملية:
( )1القراءة والتدبر يف سرية الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-والصحابة عموماً واخللفاء الراشدين
منهم خصوصاً -رضي هللا عنهم مجيعاً ،-وذلك ابلنظر يف عبقريتهم الذهنية وقوهتم النفسية،

وإبداعاهتم العملية ،وميكن الرتكيز على بعض الكتب اليت تعتمد مبدأ التحليل ودراسة جوانب
التفكري ،والفوائد من سريهتم.
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( )2القراءة يف سري أعالم املسلمّي يف العصور املتأخرة الذين واجهوا االستعمار ،وقاوموا االحنراف،
وأسسوا مشروعات ،وحركات كان هلا أثرها البارز ،ودورها الكبري يف حياة جمتمعاهتم احمللية ،بل وعلى
مستوى األمة اإلسالمية من أمثال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية ،والشيخ عبد

احلميد بن ابديس يف اجلزائر ،والشيخ حسن البنا يف مصر ،والشيخ أبو األعلى املودودي يف اهلند

وابكستان ،وغريهم ،ويف سريهم وجهودهم كتب كثرية ،وهناك كتاب حافل بسري عدد كبري من
األعالم الذين هلم إسهامات يف هنضة األمة وهو كتاب (النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها

املعاصرين) د .حممد رجب البيومي.

( )3القراءة يف كتب التفكري الصحيح واإلبداع من وجهة النظر اإلسالمية مثل الكتب التالية:

(التفكري بداية الطريق إىل النهضة اإلسالمية ،د .حممود اخلالدي ،التفكري العلمي ،د .فؤاد زكراي،
حىت ال تكون كالً ،د .عوض القرين ،خطوة حنو التفكري القومي ،د .عبد الكرمي بكار ،فصول يف
التفكري املوضوعي ،د /عبد الكرمي بكار ،التفكري اإلبداعي ،د .عبد هللا الصايف) .

( )4القراءة املتخصصة يف أحوال األمة من خالل الدراسات املوضوعية أو اجلغرافية اليت قد تعىن
بدراسة أحوال االقتصاد مثالً ،أو أحوال بلد معّي.

( )5حضور بعض الدورات يف التفكري واإلبداع وطرائقهما مثل دورات التفكري اإلبداعي ،القبعات
الست ،وغريها.

( )6مقابلة أهل العلم والدعوة وأهل الفكر ،والرأي البارزين يف اجملتمع ممن هلم كلمة مسموعة ،وآراء
متميزة؛ وذلك جملالستهم ومساءلتهم واالستفادة من جتارهبم.

( )7االستعانة ابالستقامة والدعاء هلل  -عز وجل -ابلتوفيق ملا حيبه ويرضاه ،وما ينفع البالد والعباد،
مع استحضار أمهية التجرد واإلخالص.

وهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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التشتت الفكري ..والضيق يقتالين!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1424-4-11

السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

مشكليت الكربى أنين أعاين من ضيق يف الصدر ووجع يف اجلسم وتشويش يف األفكار كلما دخلت

بييت مع أين ال أختلف مع زوجي.
اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك تواصلك مع موقع" اإلسالم اليوم" وأسأل هللا لنا ولك التوفيق والسداد

والرشاد وأن يرينا وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا

فنضل.
أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي:

أوالً -:جاء سؤالك خمتصراً وموجزاً ،حد اإلخالل ..والتفصيل هنا مهم !!..فلم تذكري شيئاً عن

حياتك األسرية وأبناءك ..وهل تعيشون يف منزل مستقل أم هو مشرتك مع أسرة زوجك ..وهل أنت
موظفة أم ربة منزل ..وما هو عمل زوجك وطبيعة عالقتكما معاً..؟! وغري ذلك من التفاصيل اهلامة

جداً لتشخيص الداء ووصف الدواء!!..

اثنياً :رمبا كان ضيق الصدر ووجع اجلسم سببا لتشوش األفكار الذي تعانّي منه .ورمبا كان نتيجة..
ولذلك فإن اخلطوة األهم هي معرفة أيهما السبب وأيهما النتيجة؟! وهذا ما حيدده إجراءك كشفاً
طبيا لدى إحدى اجلهات املختصة ملعرفة ما إذا كانت هذه األوجاع وهذا الضيق " عضوي " أم "
نفسي "!!!
اثلثاً :لتعلمي  -أخيت الكرمية  -أن املشكلة  -غالباً  -ليست فيما يعرتينا من صعوابت أو عقبات

أو مشكالت عارضة ..فهذه سنة احلياة وحنن لن خنرج حبال عن طبيعتنا البشرية ونقصنا اإلنساين!!..

ولكن املشكلة  -كل املشكلة  -هي ما نسقطه على هذه األمور من تفسريات أو إسقاطات ..ومن
مث يزداد قلقنا واضطرابنا ..وقد حنمل األمور أكثر مما حتتمل ..وابلتايل تتفاقم لدينا املشكلة ويزداد
الضيق ..ويتضخم اهلم ككرة الثلج املنحدرة !!..فنتقلب يف فرشنا ونصطلي بلهيب اهلواجس

واملخاوف واألوهام ..ونعيش يف دوامة قد ال خنرج منها إال بصعوبة!!! وكل ذلك بسبب ما أسقطناه
على مشكالتنا من تفسريات وتوقعات ومهية هي أبعد ما تكون عن الواقع.
رابعاً :جيب  -تبعاً لذلك  -أال نعطي املسائل أكثر مما تستحق وأن نضعها يف حجمها احلقيقي

ونتعامل معها بشكل إجيايب مبين على التشخيص إما بشكل خاص ..أو ابستشارة أهل االختصاص..

ومن مث البدء يف عالج هذه املشكلة ..أو على األقل التقليل من أعراضها  ...أو التعايش معها كقدر
مكتوب نؤجر عليه بقدر صربان واحتسابنا .وننظر إليه على أنه جزء من " معادلة احلياة " البشرية
املليئة ابإلجيابيات ويف نفس الوقت " بعض السلبيات !!..وهذا ال يعين توقف احلياة ..عند هذا

احلد ..أو توقفنا عند حدود ندب حظوظنا ولطم خدودان !!..فاملؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من
املؤمن الضعيف ويف كل خري ..ومن معاين القوة الصرب واالحتساب وجماهدة النفس واهلوى..

والتفاعل اإلجيايب مع التفاصيل اليومية حلياتنا.!.
خامساً :هناك طريقة " علمية " وعملية يف نفس الوقت للتعامل مع مثل هذا " الضيق النفسي " و"

ضبابية الرؤية " وتشويش األفكار " وهي طريقة :ماذا..؟ وملاذا؟! وكيف؟!! وملخص هذه الفكرة ما

يلي:
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 )1اجلسي جلسة هادئة يف مكان هادئ واحضري قلماً وجمموعة كبرية من األوراق مث اسأيل نفسك

سؤاالً مكتوابً ..وهو :ماذا أعاين؟

مث أجييب على هذا السؤال كتابة أيضاً بكل ما تعانّي منه حبسب أولوايهتا لديك فعلى سبيل املثال

(أوالً  -مشكليت مع زوجي ..اثنياً :مشكليت مع قريبيت فالنة اثلثاً ..وهكذا) واكتيب كل شيء تعانّي

منه مهما كان صغرياً ومهما كان الوقت الذي سينقضي وأنت على هذه احلال.
وبعد ذلك ..اسأيل السؤال الثاين :ملاذا أعاين؟! مث ابدئي هبذه األمور اليت كتبتِها واحدة واحدة مثال:
ملاذا أعاين من مشكلة مع زوجي ..وما كنه املشكلة؟ وابدئي ابلكتابة ابلتفاصيل اململة !!..وال ترتكي

شيئاً إال واكتبيه يف هذه النقطة ..مث انتقلي إىل النقطة اليت تليها (مشكلة قريبيت فالنة) وهكذا ..حىت
تستكملي كل النقاط.

وبعد ذلك ..أعيدي قراءة كل ما كتبتِه ..واستعملي بعض األقالم امللونة للتوضيح ..ستكتشفّي أن
كثرياً من النقاط هي من البساطة واليسر حبيث أهنا ال تستحق ذلك احليز الذي شغلته وهذا االهتمام
الذي أعطيتِه إايها !!..ومبجرد أن مت تفكيكها ووضعها على الورق اتضح مدى بساطتها بل " و "
تفاهتها!! " ولكن وجودها مع غريها كتلة واحدة يف " عاملك الداخلي " أعطاها هذا احلجم املبالغ

فيه !!..أما وقد مت جتريدها عن غريها فإهنا أقل من أن يلتفت هلا !!!..وستستفيدين أيضاً فائدة مهمة

جداً ..وهي أن ما قمت به من كتابة وتفصيل هو نوع من " التنفيس االنفعايل " املهم جداً..
والضروري جداً لتفريغ هذه الشحنات الوجدانية السالبة !!..وهذا مكسب كبري ورائع.

وأخرياً :اسأيل السؤال الثالث :كيف أتعامل مع هذه املشكلة..؟ وعودي إىل النقطة األوىل (مشكلة

الزوج مثالً) وضعي الكثري من احللول املقرتحة ..إما مثالً جلسة مصارحة وعتاب .أو كتابة رسالة

رقيقة له ..أو توسيط أحد الثقاة ..أو غري ذلك ..مث انتقلي إىل النقطة الثانية ..مث الثالثة ..والرابعة..

وهكذا.

وبعد ذلك ضعي التوصيات النهائية هلذا االجتماع " الثمّي جداً " مع نفسك ..وجدوالً " موضوعياً
" للتنفيذ ..واستعيين ابهلل وتوكلي عليه وابدئي أول خطواتك !..صدقيين ..ستكتشفّي أن هذا
االجتماع مهما كان وقته طويالً ورمبا متعباً ..إال أنه " أمثن اجتماع يف حياتك ..وسيكون له ما بعده

بعون هللا.

سادساً :وهناك طريقة أخرى ..وهي ما يسمى بـ " دوائر احلياة " وفائدهتا أن حندد من خالهلا مكمن
املشكلة ..بدل أن يظل األمل عام والرؤية مشوشة ..مثلما حيدد طبيب األسنان أيهما املشكل ..مث

يبدأ بعالجه ..فتنتهي مشكالت كثرية متداخلة ومؤرقة!!..

وتتلخص فكرة " دوائر احلياة " بوضع دائرة الذات يف الوسط ونعين هبا دائرتك أنت ..مث خنرج منها
خبطوط متوازية دوائر أخرى مثل " دائرة األبناء  ...األصدقاء ..الزوج ..األسرة ..املعارف ..املادة
 ...الوظيفة  ...اخل ".
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مث نبدأ بفحص هذه الدوائر شيئاً فشيئاً وواحدة فواحدة ..أيهما مصدر القلق ..وعندما نكتشف أن

مصدر القلق أو الوجع هذه الدائرة أو تلك ..نبدأ إبخراج دوائر تفصيلية أخرى منها ..مثال :لو

كانت دائرة العمل أو الوظيفة هي الدائرة املزعجة لدينا فإننا نقسمهما إىل دوائر " دائرة املدير العام،
زمالء العمل ..مكان العمل....اخل فإذا حددان أي هذه الدوائر الفرعية ..قسمناها أيضاً إىل دوائر

أخرى أصغر ..فلو كانت الدائرة املزعجة هي دائرة زمالء العمل ..كانت دوائرها الفرعية هي " فالنة

 ...فالنة  ...أو فالنة ..واخل.

مث استخرجي من تلك الدوائر الفرعية..دوائر أخرى فمثالً " فالنة  ...املزعجة تكون دوائرها
ِ
وضعت
الفرعية ..طريقة تعاملها ..كلماهتا ..جتاهلها لك ..تعاليها ..اخل وبعد ذلك ..ستكونّي
املشكلة يف حجمها املناسب بدل أن كانت مشكلة عامة ومؤرقة ..أصبحت مشكلة تدور يف دائرة

العمل ..وليس العمل كله ..بل يف دائرة زميالت العمل ..وليست كلهن ..بل دائرة " فالنة "

وبشكل أدق يف دائرة هذا التصرف منها أو ذاك !!!..أما بقية الدوائر فهي سليمة أو على األقل

ليست مزعجة!!!
وأخرياً " :أصلحي ما ميكنك إصالحه " من هذه الدوائر ..واستمتعي ابألشياء اإلجيابية يف حياتك
وتذكري " أن أعقل الناس أعذرهم للناس ".

سابعاً :وقبل هذا وبعده .أذكرك حبديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه الذي قال فيه (من لزم
االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب)..

فاهلل هللا بكثرة االستغفار وقراءة األوراد اليومية (أذكار الصباح واملساء) وقراءة القرآن وذكر هللا (أَالَ
ِ ِ ِ
وب) واحملافظة على الصلوات والرواتب ..وااللتجاء إىل هللا ابلدعاء فهذا هو
بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ ُّن ال ُقلُ ُ
احلصن احلصّي للمسلم ..وهو منبع الطمأنينة واالستقرار.

اثمناً :كوين متفائلة ..واستقبلي يومك بذكر هللا واالستعانة به والتوكل عليه ..واالبتسامة الصادقة..

وابدري ابلسالم وكوين إجيابية مع نفسك وأسرتك وصديقاتك ومبادرة ابخلري هلم ..وضعي لك رسالة
يف هذه احلياة مفادها :إيصال اخلري للجميع بكل ما تستطيعّي ..وثقي أن هللا سيعينك ويوفقك.

جعلنا هللا مجيعاً هداة مهتدين ..ووفقنا للخري وجعلنا من مفاتيحه ..ووقاان من الشر وجعلنا من
مغاليقه ..إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه.
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كثرة السرحان

اجمليب عبد هللا العيادة
عضو هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القصيم
التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى

التاريخ 1423-5-18
السؤال

أان شاب كثري السرحان اثناء الصالة لدرجة أنين أحياانً أنسى ما قرأت يف الركعة األوىل ..هل هناك
طريقة للتخلص من هذا السرحان؟

اجلواب

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
أخي الكرمي! من هو الذي ال يعاين من هذه املشكلة وهي اهلواجس يف الصالة-؟  .اعلم اي أخي أن
املسلم إذا دخل يف صالته دخل يف صراع مع الشيطان وخاصة يف الفريضة  -ألنه  -أي الشيطان

 يعلم مدى خطورة الصالة ومكانتها يف اإلسالم ولكن بّي مقل ومستكثر ودائما من حيرص علىعدم الشرود فإن هللا سبحانه يوفقه  -وسأذكر لك بعض الطرق لعلها تعينك على الثبات:

 -1النفس دائما تفكر آبخر شيء فعلته .فإذا دخلت يف صالتك تذكر ماذا فعلت .ستجد نفسك
تتعلق به وتتفكر فيه .لذلك عليك أن حتضر للصالة بوقت كاف .فهذا جيعل الراحة والسكينة

وسكون العقل والفكر خييم على ذهنك.
 -2أكثر من االستغفار .فإذا دخلت للمسجد حاول أن تكثر من النوافل مث تكثر قراءة القرآن.
 -3إذا وقفت تصلى وكربت تكبرية اإلحرام ،انظر إىل موضع سجودك واقرأ بصوت تسمعه وحتسه
أنت وال يسمعه الذي جبوارك.
 -4وأنت ذاهب إىل الصالة أتمل هذه الصالة وأن جناتك مدارها على أتديتها بشكلها الصحيح.
فإن ذلك جيعل قيمتها يف نفسك عالية.
 -5ما هي األشياء اليت تكثر التفكري هبا..؟
غالبا خيزن يف الالشعور صوراً أو أحاديث تشغلنا مث نراها يف حالة السكون إما يف النوم
أو داخل الصالة  ...فانتبه ملا تراه أو تسمعه ...

 -6وأنت ذاهب للمسجد انفث عن يسارك ثالث مرات وتعوذ ابهلل من نزعات الشيطان الرجيم.
 -7اسأل هللا سبحانه املعونة وأن حيفظ لك صالتك.

 -8اعلم أن هللا سبحانه ال يكلف نفساً إال وسعها .فإذا حرصت وبذلت وقاومت الشيطان وعرفت
أنه عدو لك ،وإن بدا لك يف صالتك أثناء هواجسك أنك داعيه أو عامل  -أو مصلح  -أو تنفق

األموال يف سبيل هللا فكل ذلك من خداع الشيطان وتزينه.....
أسأل هللا أن حيفظ علينا صالتنا ويتقبل منا،،،
أعانك هللا،،،،
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مهومنا تشغلنا كثرياً!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1423-1-2
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
السؤال يف مشكلة أعاين منها أان وزوجي وهي أننا نفكر كثرياً يف كل شيء وحنمل الكثري من اهلم

وذلك يؤثر على عباداتنا فنفكر يف كل وقتنا مبا مير بنا من مهوم ومشاكل فهل من حل لذلك..؟؟!

ولكم جزيل الشكر.
اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:
أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد وأن يرينا وإايك
احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل ..أما عن
استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :إعمال الفكر يف أموران احلياتية وشؤوننا اخلاصة والعامة مطلب ضروري وهام لكي نتعامل معها

كما جيب ونستفيد منها أيضاً كما جيب!! وقد حث القرآن الكرمي  -وهو كالم هللا تعاىل  -على

إعمال الفكر يف أكثر من آية (ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا ابطالً)..
(ويف أنفسكم أفال تبصرون) (أفال تتفكرون) (أفال تعقلون) وغريها من اآلايت اليت حتثنا على إعمال
الفكر يف أموران وشؤوننا ..بل واحلياة واخللق حولنا.

إذاً َُ فالتفكري حبد ذاته ال ميثل مشكلة ..بل هو مطلب هام وضروري ..أيمران به ديننا وحيثنا عليه

قرآننا.

اثنياً :قد يتحول هذا األمر " التفكري" إىل مشكلة نفسية أو اجتماعية ..إذا أصبح عائقاً لإلنسان عن
أتدية دوره الطبيعي واملأمول منه يف احلياة!..

كأن حيمل األمور أكثر مما حتتمل ..ويشغل نفسه يف التفكري يف أمور ال يقدم فيها كثرة التفكري وال

يؤخر!! بل يصبح لصاحبه مهاً مزعجاً ومعيقاً له عن التقدم واإلبداع واملبادرة!!! ودافعاً له للرتدد
واحلرية ..والفشل يف اختاذ أي قرار!!!

وقد يصبح التفكري مشكلة شرعية إذا جتاوز فيها اإلنسان حدود قدراته العقلية واالستيعابية يف
التفكري فيما وراء الغيب ..مما ال ميكنه اإلحاطة به ..بل ويفتح من خالله للشيطان الرجيم أبواابً كثرية

للتأثري عليه.

اثلثاً :أما ما يتعلق بتفكري كما الكثري يف كل شيء ..ومحلكما مهاً لكل مشكلة ..فهو إىل ٍ
حد ما

شيء طبيعي ..بشرط أال يعيقكما عن ممارسة حياتكما بشكل طبيعي ..وأعين هنا ..هل هذا التفكري

يقودكما إىل إجياد حلول هلذه املشكالت اليت تواجهكما..؟! وهل تستحق هذه املواقف احلياتية كل
ما تقتطعونه هلا من وقت للتفكري..؟! إذا كانت اإلجابة بنعم ..فال توجد هناك أي مشكلة !..وإن

كانت اإلجابة بـ ال ..فقد قطعتما إبدراككما أهنا ال تستحق نصف الطريق للعالج ..وهو تشخيص

املشكلة واإلقرار هبا !!..ألننا مىت ما عرفنا نوع املشكلة سهل علينا إجياد الطريقة املناسبة للتعامل

معها.

رابعاً :التغلب على هذه املشكلة حيتاج إىل بعض التدريب ..وبعض الوقت ..وأنتما متلكان القرار

للبدء ..ومتلكان  -بعون هللا وتوفيقه  -القدرة على ذلك ..وجيب أن تثقا أبنفسكما يف هذا اجلانب!
خامساً :أقرتح عليكما ..أن تقسما مشاغلكما ومشاكلكما إىل ثالثة مستوايت-:
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• املستوى األول :مشاغل أو مشاكل تؤثر أتثرياً مباشراً على حياتكما الزوجية واالجتماعية بشكل

كبري قد يؤدي إىل القطيعة ..فهذه جيب إعطاءها حقها من التفكري املوضوعي ..وحسمها والتفاهم

حوهلا ..وعدم تركها لترتاكم مع الوقت حىت يصعب التعامل معها.

• املستوى الثاين :مشاغل أو مشاكل تتساوى فيها اإلجيابيات والسلبيات ..وأنتما يف النهاية طرف
فيها ..فهذه استخريا هللا فيها وال أبس من التشاور حوهلا ..ومقارنة البدائل مث اختاذ ما ترونه حياهلا..
مراعّي يف ذلك املسائل الشرعية والعرفية ..دون مبالغة يف التحري واالهتمام.

• املستوى الثالث :مشاغل أو مشاكل ال تعنيكما أبي حال ألهنا تتعلق ابآلخرين ..وهذه من األوىل
عدم اخلوض فيها وإشغال النفس واستهالك الوقت حوهلا ..ألهنا ببساطة ال تعنيكما !!..ولن يقدم

فيها رأيكما أو يؤخر.

سادساً :أموران وقضاايان احلياتية ال خترج عن ثالثة أقسام-:

• أمور قد مضت وانقضت ..وهذه جيب أال ننشغل فيها كثرياً ..إال ابلقدر الذي جيعلنا نستفيد منها
من أخطاءان وجتاربنا للمستقبل ..فاملاضي ال يعود وال داعي لالنشغال أبمور قد ذهبت.

• أمور مستقبلية ..وهذه من األوىل أال ننشغل فيها كثرياً قبل أواهنا ..ألن املستقبل يف علم الغيب..
وكل ما علينا هنا هو أن نضع جمموعة من اخليارات هلذا األمر ..وعندما حيّي أوانه ..نتكل على هللا

ونتخذ القرار.

• أمور حالية نعيشها ..وهذه هي اليت حناول أن نوازن فيها بّي مجيع البدائل املتاحة ..وال أبس من
التشاور حوهلا ..وتبادل الرأي دون مبالغة أو قلق كبري ..ففي النهاية ستسري األمور كما نتمىن إبذن
هللا ..وما دمنا فعلنا األسباب من استخارة واستشارة فإن اخلرية فيما اختاره هللا.

سابعاً :تعويد النفس على هذا األمر حيتاج إىل تدريب وميكن أن تتفقي أنت وزوجك على أن تتعاوان
يف هذا األمر ويذكر بعضكما بعض عندما يسرف على نفسه يف االهتمام أبي موضوع أكثر من

الالزم وشيئاً فشيئاً ستجدان أنفسكما وقد أصبحتم تتعاملون مع األمور احلياتية مبوضوعية كبرية.

اثمناً :هناك كتاب مجيل يف موضوع القلق ..وبه طرق عملية جيدة للتعامل مع هذا املوضوع
أنصحكم بقراءته وهو كتاب (دع القلق وابدأ احلياة) ملؤلفه " ديل كارجني".

اتسعاً :وقبل هذا وبعده إحضار النية والدعاء الصادق أبن يوفقكم هللا ويعينكم ويسدد خطاكم.
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ألجل ذلك  ...جتنبتهم!!!
اجمليب أمحد بن علي املقبل
مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم

التصنيف الفهرسة /اآلداب والسلوك والرتبية /استشارات نفسية وتربوية/أخرى

التاريخ 1422/11/22
السؤال

أرجو منكم اجلواب على هذا السؤال أان بطبعي إنسانه ال أتكلم كثرياً وذلك الشيء جعلين أفضل

البقاء يف املنزل لكي أتفادى اإلحراج من الناس وكثرياً من األوقات أفكر أبن مشكليت نفسية الرجاء
مساعديت لكي أعرف ما هي املشكلة وما هو احلل؟

اجلواب

أخيت الكرمية أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما عن

استشارتك فتعليقي عليها ما يلي-:

أوالً :لعلك تقصدين أنك إنسانة " إنطوائية " إىل ٍ
حد ما ..وتفضلّي العزلة أحياانً عن االختالط..

وهذه ليست مشكلة بذاهتا ..بل رمبا كانت مطلباً يف بعض األحيان !!..ولذلك قالوا " الوحدة خري

من جليس السوء " ولكن املشكلة هنا إذا أفضت هذه الوحدة أو االنعزال إىل نوع من االنطواء على

النفس وجتنب الناس بشكل كامل ..مع ما يرتتب على ذلك  -أحياانً  -من هواجس وأفكار قد

تفضي ابإلنسان إىل نوع من االكتئاب والوحدة!!!

اثنياً :أما اهلدوء والرغبة يف التأمل واهلرب من الضجيج وقيل وقال ..فهذه ليست مشكلة نفسية بل
هي " فلسفة " يف احلياة لدى البعض أو رغبة ..وكما أسلفت ال أبس هبا إذا أفضت ابملرء إىل تطوير

ذاته عن طريق القراءة أو الرسم أو الكتابة ..أو االستفادة من وقته بقدر املستطاع.
اثلثاً :مجيل لو استفاد املرء من هذه األوقات بزايدة رصيده يف اآلخرة ..وهو الرصيد املضمون..

واالحتياط االسرتاتيجي الذي سيحتاجه يوم ال ينفع مال وال بنون ..وذلك عن طريق استغفاره وقراءة

القرآن والتسبيح والتهليل والصالة على رسول هللا وقراءة بعض األذكار واألوراد ..وهو جهد ال

يكلف شيئاً بل يستطيع املرء ممارسته على كل حال ..كما أنه استثمار مضمون الربح فاحلسنة بعشر
أمثاهلا إىل مئة ضعف إىل أضعاف كثرية.

رابعاً :ال أبس أحياانً من حماولة مشاركة بعض األقارب أو األصدقاء مناسباهتم وأفراحهم ..قدر

املستطاع ..وال يتطلب ذلك أن تكوين املتحدثة الرئيسية يف املناسبة ..بل جمرد املشاركة واحلضور

والتفاعل اإلجيايب بشكل أو آبخر هي إضافة هامة لإلنسان وبناء لشخصيته ..وهي مطلب ضروري

خلروج املرء من دائرته اخلاصة إىل دوائر اآلخرين للتأثري عليهم إجياابً حىت ولو بشكل جزئي.

خامساً :ال تستثقلي صمتك أمام اآلخرين ..وال يدفعك ذلك لتجنبهم ..فعادة ال يالم "الصامت"
بقدر ما يالم "الثراثر" وبعض الصمت حكمة ..مث إن اإلنصات اإلجيايب للمتحدث عن طريق
املشاركة البصرية وإظهار بعض عالمات املوافقة اللفظية أو احلركية ..تعترب نوع هام جداً من

املشاركة ..ورمبا وجد املرء فرصة للتعليق أو اإلضافة ..أو غري ذلك ..وهذا هو املطلوب..
وفقك هللا ومحاك وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك،،
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أعاين من التفكري ابملستقبل!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/9/25
السؤال

أعاين كثريا من التفكري يف املستقبل فهل هذا مرض نفسي أم ال؟ آمل اإلفادة مع الشكر

اجلواب
أخي الكرمي أشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..أما استشارتك

فتعليقي عليها من وجوه:

أوالً :لقد أوجزت كثرياً يف سؤالك ،فلم تذكر لنا منذ مىت وأنت تفكر يف املستقبل ..وما هي أعراض
هذا التفكري ..وآاثره ..ومدى ِحدته..؟! وهل له أثر على مناشطك األخرى يف احلياة؟ وهل أعاقك
عن القيام بدورك املأمول..؟! كل هذه أمور هامة نستطيع من خالل معرفتها وتصورها ..إدراك مدى
خطورة هذا األمر عليك ،وهل دخل ضمن األمراض أم ال..؟!!

اثنياً :لتعلم اي أخي أن هناك فرقا كبريا بّي أن تفكر مبستقبلك ،وأن تقلق على مستقبلك !!..فاألول
إجيايب ألنه حيفزك للتخطيط واالستعداد ،ووضع التصورات ملا تريده وتطمح إليه .ومن مث تسعى -

بعد االتكال على هللا  -لتحقيقه.

أما الثاين ..فهو أمر سليب ،ألنه يعين الدخول يف متاهات القلق السليب املدمر حنو أمور مل تزل يف علم

الغيب وال يزيدك القلق عليها إال وهناً يف دنياك ونقصاً يف دينك؛ فهي معارضة ملبدأ التوكل على هللا
حق التوكل وحسن الظن به.

اثلثاً" :لو اتكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاانً " فهل أمعنا

النظر يف هذا احلديث وجعلناه منهاجاً لنا؟ وال يعين ذلك _ أبي حال _ التواكل والسلبية املطلقة..
بل تطبيق املبدأ النبوي "اعقل ..واتوكل" أي افعل ما يلزمك فعله من األسباب مث اتكل بعد ذلك

على مق ّدر األمور ومصرفها سبحانه وتعاىل.

رابعاً :ما فات مات ،واملؤمل غيب ولك الساعة اليت أنت فيها هذه هي احلقيقة ،فال تفكر كثرياً مبا

فات ،وال تعرب اجلسر قبل وصوله ،وأتكد أننا مطالبون بفعل األسباب ولسنا مسؤولّي عن النتائج..

وابملناسبة هناك الكثري من األفكار واألقوال اليت تعرب عن هذا األمر جتدها يف " زاوية الفتات ضوئية
" يف انفذة االستشارات ..آمل االطالع عليها واالستفادة منها.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك.
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لقد كرهت مساعدة الناس!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى

التاريخ 1422/7/26
السؤال

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
أخي كنت فيما مضى أجد نفسي ولذهتا يف مساعدة الناس وقضى حوائجهم ..اال إنين تلقيت من
صفعاهتم وجحود هم وغدرهم ما جعلين اكره مساعدة أي احد !!!..وبل وال أفكر يف تقدمي أي
مساعدة ألي كان !!.فهل تراين حمقا!؟

اجلواب

أخي الكرمي ..أشكر لك ثقتك ..واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد ..كما اسأله أن يرينا

وإايك احلق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل ابطالً ويرزقنا اجتنابه وأال جيعله ملتبساً علينا فنظل ..إنه ويل
ذلك والقادر عليه.

ابلنسبة الستشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:

أوالً :قال تعاىل [فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره] هل أدركت ذلك اي
عزيزي ومتعنت فيه جيداً..؟! هل تيقنت أن الرب ال يبلى وأن الذنب ال ينسى وأن الداين ال
ميوت..؟!

فلماذا جتزع من جحود الناس ..ومماطلتهم وسوء تعاملهم..؟! وأنت تقرأ قوله تعاىل [وقالوا ما هلذا

الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحدا]

اثنياً :لكل ذلك ..فكن على يقّي أن عملك اخلري مسجل لك عند رب العباد ..بغض النظر عن

امتنان العباد أو جحودهم ..فاجعل عملك اخلري ألجله ..واحضر النية يف ذلك ..وال تنتظر الشكر

من أحد املخلوقّي..

اثلثاً :أخي الكرمي ..ال جتعل نظرتك للحياة مرتبطة جبانب واحد أو بزاوية واحدة ..فإن لقيت يف هذه

احلياة بعض اجلحود أو الكذب واملماطلة ..فذاك أمرا متوقع !!..ورمبا كان مؤملاً للنفس ..ولكنه جزء

من املشهد احلقيقي للحياة ..ففي احلياة مشاهد أخرى إجيابية ..حاول أن تركز عليها وتكتشفها
وجتعلها مداراً لعطائك.

رابعاً :أقرأ سرية األنبياء عليهم السالم ..والصحابة ..وكثري من املصلحّي ..لتكتشف حجم اجلحود

واملعاانة واألمل الذي واجهوه يف حياهتم ..ومع ذلك استمروا يف رسالتهم وعطائهم ..وكانت العاقبة
هلم..
خامساً :واصل مسريتك ..حسب جهدك وطاقتك ..وبفضل هللا أبواب اخلري واسعة ومتنوعة..

وتذكر قول الشاعر:

من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه ال يذهب العرف بّي هللا والناس.

وفقك هللا وسدد على طريق اخلري خطاك..
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ضغوط نفسية رهيبة ..وعدم توازن!!!..
اجمليب أمحد بن علي املقبل

مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم
التصنيف الفهرسة /االستشارات /استشارات نفسية /اخرى
التاريخ 1422/7/26
السؤال

أخي مشرف النافذة ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ..أان فتاة يف بداية العشرينات 00أعاين

من ضغوط نفسية كبرية جداً وأشعر بعدم التوازن النفسي .كيف أستطيع أن أحل هذه املشكلة؟

اجلواب

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما بعد..

أخيت الكرمية اشكر لك ثقتك واسأل هللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد ..وأما عن
استشارتك فتعليقي عليها من وجوه-:
أوالً :لقد أوجزت يف السؤال كثرياً ..رغم أمهية التفاصيل أحياانً يف مثل هذه األمور ..فمثالً ذكريت

األعراض "إمجاالً" وهي الضغوط النفسية الكبرية ..وعدم التوازن النفسي ..ومل تذكري لنا األسباب..
رغم أمهيتها يف العالج أو احلل ..الذي طلبتيه!!!..

اثنياً :ال أدري ما هي ظروفك االجتماعية واألسرية ..هل الوالدين على قيد احلياة ..وكم عدد االخوة

واألخوات ومع من تعيشّي ..وما هي عالقتك بوالديك وإخوانك عموماً ..وما هو وضعك املادي..

وهل مازلت طالبة ..والعديد من التفاصيل اهلامة جداً يف تشخيص املشكلة وابلتايل اقرتاح الربانمج

العالجي هلا.

اثلثاً  :لو أردان البحث عن أسباب هذه الضغوط بصفة عامة فسنجد أهنا تنشأ عادة من بعض

العقبات املادية أو االجتماعية أو األسرية أو الشخصية ..أو الصراع بّي الواقع واألمل ..أو

التجاذب بّي الرغبات والدوافع 00واإلقدام واإلحجام وغريها من أمور تبدأ عادة صغرية مث تكرب

شيئاً فشيئاً حىت متأل أفق احلياة والعامل الداخلي هلذا اإلنسان ..فيستسلم هلا وييئس حتت وطأهتا!!!

بينما يتخوف البعض من فقدان مركز اجتماعي ..أو شخص عزيز عليه ..وقد يتوهم البعض أموراً ال

وجود هلا ..بل ويقلقون ألجلها ..وابلتايل تنعكس عليهم هذه األوهام وهذا القلق ضغوطاً نفسية ال
مربر هلا!!..

رابعاً  :هناك ما يسمى بـ" قناع إدراك الواقع " وهو قناع غري مرئي يدرك املرء من خالله األشياء

ويفسر على ضوءه األمور ..فإذا كان هذا القناع مهلهالً وممزقاً ومشوهاً ..ابخلوف والقلق

واالضطراب ..واملفهوم الذايت السالب ..فإن صاحبه يفسر األشياء من خالله تفسرياً سلبياً مشوهاً..
مما يزيد من كمية الضغوط النفسية اليت يشعر هبا !!..فإذا رأى إنساانً يبتسم ظنه يسخر منه !!..وإن
أانسا يتحدثون فيما بينهم هبدوء ظنهم يتحدثون عنه بسوء !!..وهكذا ..تتواىل املواقف..
رأى ً
ويتواىل تفسريها السالب عن طريق هذا القناع ..وابلتايل ترتاكم الضغوط وينعدم التوازن.

خامساً :لكل ذلك ..فإن اخلطوة األوىل للخروج من هذه الدائرة هي إببدال هذا القناع السليب..

بقناع إجيايب ترين من خالله األشياء واألشخاص واملواقف بشكل إجيايب ..منطلقة يف ذلك من حقيقة

رددهتا طويالً هنا ..وهي أن احلوادث ال تضريان ..بقدر ما يضريان موقفنا من هذه احلوادث ونظرتنا

إليها!!..
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سادساً :من املهم جداً التعامل مع احلياة إمجاالً بواقعية توازن دائماً بّي الرغبات والقدرات..

والطموحات واإلمكاانت ..دون أن يعين ذلك التواكل والسلبية وعدم التخطيط ..بل بذل األسباب
واالتكال على رب األرابب ..واليقّي إبن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا وما أخطأان مل يكن ليصيبنا حىت

ولو اجتمعت لذلك اجلن واإلنس ..كما جاء يف احلديث الصحيح ..وهنا تطمئن النفس..
وتسرتيح!!..

سابعاً :من املهم اإلشارة هنا إىل أمهية اختاذ القرار حاالً ..مبواجهة هذه الضغوط ..وعدم االستسالم
هلا واالهنزام أمامها ..وال أبس بعد التوكل على هللا من اختيار صديقة موثوقة عاقلة ..لكي تبثّي هلا

مهومك وتنثرين على جاهلا أحزانك ..وهذا أمر مهم جداً ..وهو ما يسمى :بـ " التنفيس االنفعايل "

فمن جهة قد تعينك برأي أو مشورة ..ومن جهة فمجرد حديثك أمامها ..ورمبا بكائك خيفف كثرياً
مما تشعرين به!!..
وهناك طريقة أخرى ..وهي الكتابة ..حيث حتادثّي نفسك عرب الورق ..عما تشعرين به كسؤال

مطروح ..مث تبدأي اإلجابة ابلتفصيل على شكل نقاط ..وابلتايل حتاولّي حتليل هذه النقاط ..واحدة

واحدة ..ووضع كل االحتماالت هلا واحللول ..وترمسّي على ضوء ذلك برانمج مستقبلي ملسريتك
وعالقاتك مع اآلخرين !!..صدقيين ستفاجئك النتيجة إبذن هللا ..وهي نتيجة إجيابية.

اثمناً :ال تربري أخطائك ..أو مواقفك ..خاصة أمام نفسك ..بل واجهيها بصدق وعقالنية وحلليها
 كما أسلفت  -وكوين إجيابية يف نظرتك هلا ..ولنفسك ..وللحياة عموماً !!..وال تنهزمي عند أولسقطة ..بل اهنضي وواصلي املسرية مستعينة ابهلل جل وعال.

اتسعاً :ال تنسي أخيت الكرمية قراءة القرآن بشكل يومي وقراءة األوراد الصباحية واملسائية واإلكثار
من ذكر هللا {أال بذكر هللا تطمئن القلوب}  .فهذه األمور هي أكرب عون لك يف انشراح الصدر

وسعة البال ..والرضى مبا قضى هللا.
وفقك هللا وسدد على طريق اخلري واحلق خطاك..
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